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"பேரா. லெ. இராபின்சன் தாமஸ் 
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ய் 

பொறிஞர் இரா. சரசவாணி : 
-? பொதுப் பொறியியல், நிலஇயல் 

:. “பொறிஞர் இரா. "அன்பழகன் 
் வேதிப் பொறியியல் 

a திரு. பா. அருளரசு 
2, இயற்பியல் 15.45 

திரு, அர. கமலதியாகராசன் 

**, மூதனமைப் பதிப்பாசிரியரின் துறை 

ஸ்ட் பொறிஞர் வா. அனுசுயா. 
ப... எந்திரப் பொறியியல் 
: ர டா wet 

. டாக்டர் மீனா வாசுஏிநாதன் 

மருத்துவம் 
மொழித் திருத்துநா் 2 தரு. வ, குமாரசாமி



. வல்லுநர் குழு 

இயற்பியல் துறை 

இரு, வ. மணிவண்ணன் 
இயற்பியல் துணைப் பேராசிரியர் 
மன்னர் சரபோ௫சி அரசினர் கல்லூரி 

தஞ்சாவூர் 613005 . 

முனைவர் மெ, மெய்யப்பன் 
இயற்பியல் பேராசிரியர் 
அழகப்பா அரசினர் கலைக் கல்லூரி 

காரைக்குடி . 

கணிதவியல், புள்ளியியல், வானியல் துறை 

இரு. மு. அரவாண்டி. 
கணிதப் பேராசிரியர் 

ஜமால் முகமது சுல்லூரி 
இிருச்சிராப்பள்ளீ 620020 

இரு. ௬. கருப்பையா 
முதல்வர் <2 
“அறிஞர் அண்ணா அரசினர் கலைக் கல்லூரி 
முசிறி 621207 
திருச்சி மாவட்டம் 

~ 

தாவரவியல், வேளாண்மை துறை 

் மூனைவா் கோ. அர்ஜுனன் 
இணைப் பேராசிரியர் 
தேசிய பயறுவகை ஆராய்ச்சி மையம் 
புதுக்கோட்டை. 622001 

முனைவர் கு. சீனிவாசன், 
தகைமைப் பேராசிரியர், 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், 
தஞ்சாவூர் 612001 

, திரு. கே. ஆர். பாலசந்திர கணேசன் 
- முதல்வா் 
அரசினர் கலைக் கல்லூரி, 

அரியலூர் 681714 

திரு, நா. வெங்கடேசன் 

தாவரவியல் பேராசிரியா் 
" "ம. இரா. ௮, கலைக் கல்லூரி 

் மன்னார்குடி 614007 

முனைவர்தி, ஸ்ரீகணேசன் 
தாவரவியல் பேராசிரியர் 
மதுரை கல்லூரி 

மதுரை 62001 

பொறியியல் துறை 

எந்திரப் பொறியியல் 

பொறிஞர் கே. ஆர். கோவிந்தன் 
எந்திரவியல் துணைப் பேரா?ரியா் 
அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி 
சேலம் 636077. 

பொதுப் பொறியியல், வேதிப் 
பொறியியல் நிலஇயல் 

பொறிஞர் உலோ. செந்தமிழ்க்கோதை 
துணைக் கோட்டப் பொறியாளர் 
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் 

புவனகிரி 

தென்னாற்காடு மாவட்டம் 

பொறிஞர் மு. புகழேந்தி 
துணைப் பொறியாளர் 
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் 
79-ஏ, திருவள்ளுவர்புரம் 

மயிலாடுதுறை 

மின் பொறியியல் 

பொறிஞர் க. அர. பழனிச்சாமி 
துணைப் பேராசிரியர் ் 

மின்னியல் துறை 
அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி 
சேலம் 636011 ் 

} 

- மருத்துவத் துறை . 
அறுவை மருத்துவம், பொது மருத்துவம் 

டாக்டர் அவ்வை கலைக்கோவன் 

,_இஃ87, பத்தாம் குறுக்குச் சாலை 
தில்லைநகர் மேற்கு 
திருச்சிராப்பள்ளி 620018 

டாக்டர் இரா. கலைக்கோவன் 
சி-87, பத்தாம் குறுக்குச் சாலை 
தில்லைநகர் மேற்கு 
திருச்சிராப்பள்ளி 620018
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te ௮ பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம் 
9 

மன்னம்பந்தல் 609205. தருச்சிராப்பள்ளி 620024 

திரு. எஸ்.ஆர்.டி. சுந்தரமூர்த்தி ் — oe, 
விலங்கியல் பேராசிரியர், : a திரிய எள் விவேகானத்தன் 
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கன்லாரி பச்சையப்பா கல் லூரி 
பழனி 624601 க டட சென்னை 600030 

முனைவர் எஸ். தங்கவேலு ர 

விலங்கியல் பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர் - 
ஜமால் முகமது கல்லூரி 
திருச்சிராப்பள்ளி 620020



இரு. ஆர். கேசவமூர்த்தி ட 

இயற்பியல் துறை 

பொருள்சார் அறிவியல் ஆய்வகம் . 

இந்திராகாந்தி அணு ஆராய்ச்சி நிலையம் 
கல்பாக்கம் 603102 

செல்வி ந. கி. சுலோச்சனா 

இயற்பியல் பேராசிரியர் : , :- 

சாரதா மகளிர் கல்லூரி ் 
சேலம் 686007 - -- ,..-, 

தஞ்சாவூர் 612005 — 

இரு. ஆர். சேகரன் ் 
இயற்பியல் துணைப்பேராசிரியர் 
மன்னர் சரபோசி அரசினர் கல்லூரி 

1 

இரு. ௯. தங்கராசு 
53, எழும்பூர்நெடுஞ்சாலை ் 
சென்னை 600008 

இரு. 8. மு. தமிழ்மணி 
கணிதப்புலம் se 
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக் கழகம் 
பாண்டிச்சேரி . 

முனைவர் மெ. மெய்யப்பன் 
இயற்பியல் பேராசிரியர் i 
மன்னர் சரபோசி அரசினர் கல்லூரி .. 

குஞ்சாவூர் 612005 

கடலியல், கப்பல் கட்டுதல் துறை 

தரு. ௮. ஆல்பெர்ட் இராஜரத்தினம் 
- கடல்வாழ் உயிரியல் துறை 
பரங்கிப்பேட்டை 608508 : ' 

தென்னார்க்காடு மாவட்டம் 
ர் 

இரு, கோவி. இராமசுவாமி mo 
விலங்கியல் பேராசிரியர் 

௮. வ. ௮. கல்லூரி 

மன்னம்பந்தல் 609205 

முனைவர் ந. வ. கருப்பண்ணன் - 

விலங்கியல் பேராசிரியர்: © oe ௨ 

அரசு கலைக் கல்லூரி 

கோவை 641018 

~~ 

bee 

கட்டுரையாளர்கள் 

முனைவர் இரா. நடராசன் 
கடல்வாழ் உயிரியல் துறை நெறியாளர் 
பரங்கிப்பேட்டை 608502 ‘ 

தென்னார்க்காடு மாவட்டம் 

முனைவர் ஜி. விக்டர் இராசமாணிக்கம் 

தொல்தொழில் துறைப் பேராசிரியர் 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 
தஞ்சாவூர் 612001 

இரு. ௪, ஷேக் அலாவுதீன் 
விலங்கியல் துணைப் பேராசிரியர் 
20 நல்லண்ண முதலி சந்து 
இராயப்பேட்டை 
சென்னை 600014 

கணிதவியல், புள்ளியியல், வானியல் துறை 

தரு. ப, அல்போன்சு இராசேந்திரன் 

கணிதப்பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர் 

ஆதித்தனார் கல்லூரி ் 
திருச்செத்துரா் 

இரு, பி. கந்தசாமி 
கணிதப்பேராசிரியர் 
பி, எஸ். ஜி. பொறியியற் கல்லூரி 
கோயம்புத்தூர் 641004 

ட இரு. கா. அனகசபாபதி 

கணிதப்பேராசரியர் 

2/2, பீட்டர்ஸ் சாலைக் குடியிருப்பு 
சென்னை 600014 

திரு. ஏ. எஸ். குமாரசாமி :. 
கணிதப்பேராசிரியர் 

72, அம்மணி அம்மாள் தெரு 
சோமு முதலி காலனி ., 
சென்னை 

இரு. தி. கோவிந்தராஜன் ல 

கணிதப்பேராசிரியர் 

2, இருவள்ளுவார்சாலை 

கான்வென்ட் ரோடு 

சேலம் 636016



இரு. கே. ஆர். சந்தானகோபாலன் 

கணிதப்பேராிரியர் 

- தீ7, பாடாபாட் 

ஏழாம் தெரு 

கோயம்புத்தூர் 641012 

திரு. ந. சிங்காரவேலு 
கணிதப்பேராசிரியா் 
10, பந்தயச்சாலைக் குடியிருப்பு 
கோயம்புத்தூர் 041018 

இரு. கா. சுப்பிரமணியன் 
புள்ளியியல் துணைப்பேராசிரியர் 

8/1 வீட்டுவசதிக் குடியிருப்பு 
பீளமேடு ~ 

கோயம்புத்தூர் 041004 

ர் 

திருமதி தனலெட்சுமி மெய்யப்பன் 

19, ஸ்டேட் பேங்க் காலனி 

ஈஸ்வரி நகர் 

தஞ்சாவூர் ் 

இரு, து. பாஸ்கரன் . . ட, 

கணிதப்பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர் 

வி. எச். என். எஸ். என் கல்லூரி . 

விருதுநகர் 626002 

இரு. தி. வீரராஜன் 
சுணிதப்பேராசிரியர் 
௮. செ. பொறியியற் கல்லூரி 

காரைக்குடி 622004 

திரு: மு. ஜெயராம ஆறுமுகம் 
கணிதப்பேராசிரியார் ’ 

9, ஏழாம் தெரு 
டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் சாலை 

சென்னை 600004 ் 

தாவரவியல், வேளாண்மை துறை 

இரு. ௨. அஞ்சனமழகன் : ட 
இணைப்பேராசிரியர் ் 
தோட்டக்கலைத் துறை ' 
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் 
கோயம்புத்தூர் 641004 

தரு, பா, அண்ணாதுரை 

தாவரவியல் துணைப்பேராிரியர் 

சி, அப்துல் அக்8ம் கல்லூரி 

மேல்விசாரம் 

vi 

் தாவரவியல்துறை - 

_ நாமக்கல் 697002 

இருமதி பி. இரஞ்சிதக்கனி 
பேராசிரியர் தாவரவியல்துறை 
வேளார் மகளிர் கலைக் கல்லூரி 
ஈரோடு 638009 

முனைவர் க. இராமமூர்த்தி யூ 
பேராசிரியர் தாவரவியல்துறை ் 
இந்திய தாவரவியல் அளவாய்வு 

கோயம்புத்தூர் 641003 

முனைவர் கே. வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி 
தாவரவியல்துறை 
பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம் 
திருச்சிராப்பள்ளி 620083 : :.. -. 

॥ 7 4 

முனைவர் இரா. குழந்தைவேலு 
உழவியல் பேராசிரியர் ரு 
வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம் 
பவானிசாகர் 639451 

இரு. வீ. கோபால் 

௮. ௮. அரசினர் ஆண்கள் கலைக்கல் தாரி 

முனைவர் வே.' சங்கரன் 
தாவரவியல் பேராசிரியர் 

நா..ம. க. கலைக்கல்லூரி. 
பொள்ளாச்சி 642001 

முனைவர் பி. சம்பத: : - ண 
தாவரவியல் பேராசிரியர் ் 

அரசு கலைக்கல்லூரி - 
சென்னை 600035 

முனைவர் கா. சிவப்பிரகாசம் . ebay 4 

பயிர் நோயியல் பேராசிரியர் . . 
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக் கழகம் 
கோயம்புத்தூர் 641003. 

திரு. ௬. சுந்தரம 
பேராசிரியர் தாவரவியல்துறை . 
அரசு கலைக் கல்லூரி . 
கோயம்புத்தூர் 641003 

திரு. பி. சேஷாத்ரி . 

தவனபுல்வளத்துறை 
தமிழ்நாடு வேளாண பல்கலைக் கழகம் 

கோயம்புத்தூர் 641003 22) 

$



இரு, தி, பாலக்குமார் : — -t 

தாவரவியல் . துணைப்பேராசிரியர் 

. அமெரிக்கன் கல்லூரி 
மதுரை 625002 

திரு. ௪. பாலகதிரேசன் 
வனச்செயல் திட்ட அலுவலர் 
செரி ரோடு 

சேலம் 636007 © 

இரு. கோ. பாலகஇிருட்டிணன் 
பயிர் விளையியல் துறை 

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக் கழகம் 

கோயம்புத்தூர் 641003 ட் 

முனைவர் கு. பெரியசாமி ' 
தாவரவியல் பேராசிரியர் 

் பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம் 
இருச்சிராப்பள்ளி 620024 - 

இரு, ௮, மணவாளன் 
லட்சுமிபுரம் 

தும்பைப்பட்டி - 3 

மேலூர் 625108 . ப 

முனைவர் து. ௪, மாணிக்கம் 
முதன்மைத் தலைவர் ' ் 

- வேளாண் கல்லூரி Sor உ 

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக் கழகம் | 

. மதுரை 

-. முனைவர் எஸ். முத்துசாமி 
, முதன்மைத் தலைவா் , in 

தோட்டக் கலைக் கல்லூரி _ 

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக் கழகம் 

கோயம்புத்தூர் 641002 ப 

முனைவர் தி, ஸ்ரீகணேசன் ' 
பேராசிரியர் தாவரவியல்துறை ' 
மதுரைக் கல்லூரி னு 

மதுரை 625011 

நிலவியல் துறை 

இரு, வெ, இராதாகிருஷ்ணன் 

vii 

. புவிப்பொதியியல் துணைப்பேராசிரியர் 
ப 

வ. ௨. சிதம்பரம் கல்லூரி 

தூத்துக்குடி ..... 

திரு. ஜி, விக்டர் இராசமாணிக்கம் . 
பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர் 
தொல் தொழில் துறை 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 

குஞ்சாவூர் 612001 

. திரு. ந. சந்திரசேகர் ப ன உ, 
புவிப்பொதியியல் துணைப்பேராசிரியர் - 
வ. ௨. சிதம்பரம் கல்லூரி 

தூத்துக்குடி . 

தரு. ம. சிவக்குமார் 
79, பாச்சிலார் ரோடு 

பிளாக்-19 

நெய்வேலி 

இரு. விக்டர் ஜே. லவ்சன் 
துணை ஆய்வார் 

தொல் தொழில் துறை 
குமிழப் பல்கலைக் கழகம் 

- தஞ்சாவூர் 

' பொறியியல் துறை 

எந்திரப் பொறியியல் 

திரு. சு. அரங்கநாதன் 
- கருவியியல் பேராசிரியர் 

துறைத்தலைவர் 
அண்ணா பல்கலைக் கழகம். 

சென்னை 600025 . 

இரு. ப. அரவிந்தன் 
எந்திரவியல் துணைப்பேராசிரியா் 
பூ. சா. கோ. பொறியியற் கல்லூரி 
கோவை 641004 

திரு. கே, ஆர். கோவிந்தன் 
எந்திரவியல் துணை ப்பேராசிரியர் 
அரசினார் பொறியியற் கல்லூரி 
சேலம் 636011 

இரு. எஸ். ஆர். -ஜே. சம்பத் 

இந்தியச் செந்தர நிறுவனம் ' 
சி. ஐ. டி, வளாகம், 
சென்னை 600113 

இரு. கே. மேசவண்ணன் 
4, நான்காம் தலைமைச்சாலை , 
புரடோத்தம 'நகர் 
குரோம்பேட்டை 
சென்னை 600044
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திரு. நா. ரமேஷ் ச் 
22, சிவாஜி Bar ச் 

தஞ்சாவூர் 612007 

பொதுப் பொறியியல் 

திரு. மு. காளிமுத்து 
பயிற்சி உயர் அலுவலர் 

பூ.சா.கோ. தொழில்நுட்பக் கழகம் 

கோயம்புத்தூர் 

திரு. சி. எஸ். குப்புராஜ் 
8, மூன்றாம் முதன்மைச்சாலை 

இராசா அண்ணாமலைபுரம் . 

சென்னை 600028 ~ . 4 

திரு. மு. புகழேந்தி 
துணைப் பொறியாளர் 
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் 
19-ஏ, திருவள்ளுவர்புரம் 
மயிலாடுதுறை 

மின் பொறியியல் - ் ர ன் 

இரு, மு.சு. அரசன் 
துணைப்பொறியாளர் , 
81, பாலகிருட்டிண நாயக்கர் தெரு 
விழுப்புரம் ் ் 

இரு, க.வெ. இராமச்சந்திரன் . பரு 

262/41, உயர் வருவாய் குடியிருப்பு ் ' 
பெல்லி வளாகம் 5 

- அண்ணா நகர் 

சென்னை 600040 

திரு. கே.வி. இராஜாராம் 
மின்னியல் பேராசிரியர் ். ப் 
அழகப்பா பொறியியற் சுல்லூரி ் ட ஒழ 

, காரைக்குடி. 683004 ் ம் உ டர 

திரு. பொன். காமராஜ் 
துணைப்பொறியாளர் 
25, பச்சையப்பன்தெரு க ன் 
எல்லீஸ் தெரு : ் 
சென்னை 600002 

இரு, எஸ். சுந்தரசீனிவாசன் 
'கோட்டப்பொறியாளர் 
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் 
கோ, புதூர். ட; 
மதுரை 625007 

மயிலாடுதுறை ளு ணக 

மேலாண்மை ஆய்வியல் அலுவலர் 

டாக்டர் பி. இராமநாதன் | 

இரு, மா. தென்னவன் ட 

துணைச் செயற்பொறியாளர் a டு 

நான்காம் மாடி 

மின் வளாகம் 

800 அண்ணா சாலை 

சென்னை 600002 Foe te 

தரு, மு. புகழேந்தி ‘ 
் துணைப்பொறியாளர் 
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் 
79, திருவள்ளுவர்புரம் , ் : 

வேதிப் பொறியியல் - soe 

இரு. வே. சுப்பிரமணியம் 
துறைத்தலைவர் ் 

நெசவுத் தொழில்நுட்பத்துறை 
கிண்டி 

சென்னை 600025 

முனைவர் பழ. முத்தையா 

அடலைடுப் பல்கலைக் கழகம் 
தெற்கு ஆஸ்திரேலியா 

க திரு, தி, ௮. வெங்கடாசலம் 
மேலாண்மையியல் பேராசிரியர் ள் ட 
பூ.சா.கோ. பொறியியல் கல்லூரி - 
கோயம்புத்தூர் 641004 oo 

மருத்துவத்துறை ட - 
அறுவை மருத்துவம், பொது மருத்துவம் 

டாக்டர் அவ்வை கலைக்கோவன் . .. 

சி-87, பத்தாம் குறுக்குச்சாலை 
் தில்லைநகர் மேற்கு . 
திருச்சிராப்பள்ளி 620018 2 

டாக்டர் இரத்தினவேலு சுப்ரமணியம் 
25, பால்பர் ரோடு ரல் 

கீழ்ப்பாக்கம் 
சென்னை 70 

டாக்டர் ௪. இராதாகிருஷ்ணன் 
15, வி, என். எஸ். தோட்டம் .. 

தஞ்சாவூர் 613007 

பி 11, அழகேசன் நகர் ட் . ~ "8 
செங்கல்பட்டு ‘



- 88, கனகசபைநகர் : > 

ப சென்னை (00010. 

டாக்டர் ம, இராமராசு 

இயக்குநர், பேராசிரியர் 
உடலியங்கியல் கழகம் 
மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி 
மதுரை . 

டாக்டர் ஜி, இராமு 
துணை இயக்குநர் 
மத்திய ஜால்மியா தொழுநோய் நிலையம் 
ஐ.சி.எம்.ஆர் 
தாஜ்கனி 
ஆக்ரா 282001 

டாக்டர் எஸ். இராஜசேகரன் 

சுமதி இல்லம் ர 
எல்.ஐ.சி. காலனி நான்காம் தெரு 
தஞ்சாவூர் 613007 

டாக்டர் ஞா. இராதராதேஸ்வரி 
15, 176, வி. என். எஸ். தோட்டம் 
இராமகிருஷ்ணாபுரம் 
தஞ்சாவூர் 612007 

டாக்டர் இராதலெட்சுமி ராதாகிருஷ்ணன் 
27, பாகீரதி அம்மாள் தெரு , ‘ 
இ. நகார் - 

. சென்னை 600017. கட்ட. 

டாக்ட்ர் ஆர். இளங்கோவன். 

நகராட்சிக் குடியிருப்பு — . 
தஞ்சாவூர் 612007 ். . 7 ச 

டாக்டர் ௧, உமையாள் 
4, அழகேசன் தெரு Ha lo 
தாம்பரம் மேற்கு 4 ் ். 
சென்னை 600045 ட டா wo, Pe 

் டாக்டர் நா. கங்கா ர ர வட்டு 

. குழந்தை நல துணை மருத்துவம் வ! 1727 
் இராசா மிராசுதார் மருத்துவமனை 7 eS 
; தஞ்சாவூர் 7001 ர i - 

yo 

டாக்டர் ௮. கதிரேசன் : 
24, கோவில் தெரு - te 
அழகப்பா நகர் .. - 

s/f ' 

-~ 

டாக்டர் டி. கண்ணையன் 
ராஜப்பா நகர். 

துஞ்சாவூர் 614007 

இரு. தே. கருணாசரன் 
உதவிப் பேராசிரியர் 
பூ. சா. கோ. கலை அறிவியல் கல்லூரி 
கோவை 64/04 

டாக்டர் இரா. கலைக்கோவன் 
சி-87, பத்தாம் குறுக்குச் சாலை, 

தில்லைநகர் மேற்கு 
திருச்சிராப்பள்ளி 620018 

டாக்டர் எம். எஸ், கிருஷ்ணமூர்த்தி 

23, பரலிங்குசபுரம் தெரு 

கோடம்பாக்கம். 

- சென்னை 600024 

“டாக்டர் கோ.” குழந்தைவேது 
8, தெற்கு அலங்கம் 

தஞ்சாவூர் ' 

டாக்டர் பி. ஆர் சந்தானகிருஷ்ணன் 
குழந்தைகள் நலப் பேராசிரியா் 
"இ. ந. மருத்துவு ஆராய்ச் நிலையம் 
சென 600008 

டாக்டர் ப. சம்பங்கி 

மருத்துவ அலுவலா் 
. சனராட்சி ஒன்றிய மருந்தகம் 
கங்களாஞ்சேரி ச 
திருவாரூர் வட்டம் 

_ திருமதி பி. என். சரஸ்வதி ருஷ்ணன் . 
: மே/பா. ஆர். இராமன் : 

101, முதலாம் அமைவு 

அர் டி. நகர் 

பெங்களூர் 560032 

டாக்டர் ஏ. சாம்ஜான் 

- துணைப் பேராசிரியர் 
- மருத்துவக்கல்லூரி ' ' 
தஞ்சாவூர் 613007 

டாக்டா் ந. ௬, சித்தமராயர் * * 

* துணை மருத்துவ ௮ வலர், 
். அரசினர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் 
பூந்தோட்டம் 
wet ~



டாக்டர் பொ, இத்தன் டாக்டர் மூ. துளசிமணி 
17, கிழக்கு முதன்மைச் சாலை அரசு மருத்துவமனை 
கோபால்ஷெட்டி காலனி மூ.தலியார்பேட்டை 
பெரம்பூர் : பாண்டிச்சேரி 4 

சென்னை 600083 டாக்டர் எஸ். என், தெய்வநாயகம் 
81, உஸ்மான் ரோடு. 

தி. நகர் 
சென்னை 600017 

டாக்டர் வை. சிவராஜன் 
. சுந்தரம் நகர் ் 

மருத்துவக் கல்லூரிச் சாலை 
. தஞ்சாவூர் 612007 ட டாக்டர் கே. , நடராஜன் 

55, நான்காம் அவென்யூ 
டாக்டர் என். எஸ். சுந்தரம் ச 7 அசோக் நகா் 
கண் மருத்துவம் [ ன ரர சென்னை 600083 
16, கிரிஃபித் சாலை : ் இ, நகர் «4 டாக்டர் சு. , நரேந்திரன் 
சென்னை 600017 ட ட்டு 623, கீழ இராச வீதி 

ட்ட தஞ்சாவூர் 672001 ட்ட 
டாக்டர் பி. சுந்தரமூர்த்தி 

ர் ன டாக்டர் சி. ஜே. . நாகராஜன் 87, க ~ , ் ் ; 

பீ re " ட்ட 5 38, தந்தி அப்பையநாயுடு. தெரு 

கோயம்புத்தரர் 641004 Ped ட. சென்னை 600079 

டாக்டர் பா. நீலகண்டன் 
4 கல்பனா மருத்துவமனை ' 

் வ. ௨. ௪, நகர் 

டாக்டர் என். சுப்புராமன் 
21, அசாத் தெரு 

காந்தி நகர் திருச்சி ரோடு 
மதுரை 20 தஞ்சாவூர் 613007 

டாக்டர் சு. தணிகாசலம் . : . ; டாக்டர் பூ. பழநியப்பன் 
க, ஏபி பிளாக் ' பேராசிரியர் 
அண்ணா நகர். ் ் ் கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக்கல் லூரி 
சென்னை 600040 a SS oF சென்னை 600010 

டாக்டர் எஸ். பி. தியாகராஜன் ' டாக்டர் த. வெ. பாபாகிருஷ்ணன் 
நுண்ணுயிரியல் துறை . துணைப் பேராசிரியர் . . 
சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் Deeg மருத்துவக்கல் லூரி 
தரமணி ் - தஞ்சாவூர் 613007 
சென்னை 600173 

் டாக்டர் வீ. ௪. பாலசுப்ரமணியம் 

டாக்டர் சோ, இலகவது ன ட இயக்குநர் . ) . த நோய்க் குறியியல் துறை 
இணை ப இப்தார் ட் சென்னை மருத்துவக்கல் லூரி சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை 600003 சென்னை 600003 , - . 

ட டட . ‘ETS ob. TMK wesdlucir | டாக்டர் ஏ. துரைராஜ் ் இணைப்பேராசிரியர் an பேராசிரியர் ர அரசு சுண் மருத்துவம சனனை மருத்துவக் கல்லூ ம்பூர் a சென்னை 600003 உட [ Goan சென்னை 600008



xi 

டாக்டர் பி, ஓஒ. பாஸ்கா பந் ரிபு 

நரம்பியல் நிபுணர் நட . : 
தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை 
தஞ்சாவூர் உர ட்ட 

டாக்டர் கோ. பாஸ்கரராஜன் 
சரஸ்வதி கண் மருத்துவமனை , , 
199, &ழவெளி வீதி ர ர, 
மதுரை 625001 

டாக்டர் மா. ஜெ, பிரடெரிக் ஜோசப் 
துணைப் பேராசிரியர் — உ 1 

பொன்னகம் = + "3 ve 
பாம்பாட்டித்த்ரு ‘ 
தஞ்சாவூர் 613004 

டாக்டர் ௮. முகமது பஷீர் 
254, அரசு அலுவலர் குடியிருப்பு ° - 
கால்நடை. மருத்துவக் கல்லூரி . 
சென்னை 600007 . பு 

டாக்டர் எம். ஜி, முத்துக்குமாரசாமி 
தாயகம் 

ஏ. எச். 246, . 

அண்ணா நகர் 

சென்னை 600040 

டாக்டர் பழ, மெய்யப்பன் 
9022, அண்ணா தகர் 

சென்னை 600040 

டாக்டர் நா. மோகன்தாஸ்  '* - 
5, இராஜாஜி ரோடு ள் 
சீனிவாசபுரம் ் 

தஞ்சாவூர் 

டாக்டர் ஜோ, ராஜசேகரன் . 

மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர்: , 
ஜோசப் கண் மருத்துவமனை .., 
இருச்சிராப்பள்ளி 620018 

- டாக்டர் வி. வரதராஜன் !:: * 

விவிஆர் மருத்துவமனை ல 
76-ஈ, அருளானந்த நகர் 

தஞ்சாவூர் 612007 

டாக்டர் ஆ. வாசுகிநாதன் 
147, நடராஜா காலனி 
மருத்துவக்கல்லூரி சாலை 
தஞ்சாவூர் 612007 த 

டாக்டர் கே. எஸ். விவேகாநந்தன் 
56, ஹாரிஸ்ரோடு - ie 
சென்னை 600008 

டாக்டர் எஸ். விஸ்வநாதன் : ' '' 
ஆஸ்ரமம் ் 
சுசீந்திரம் அஞ்சல் 
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 

“ bi 5 

டாக்டர் எஸ். வெங்கட்ராமன் 

ரெங்கா நார்சங்ஹோம் 
26, டி. டி. கே, சாலை 
சென்னை 600018. . : 

டாக்டர் ௮. ஜெகதீசன் 
துணைப்பேராசிரியா் 

குழந்தைநலம் 
மருத்துவக்கல் லூரி 
தஞ்சாவூர் 612007 

டாக்டர் ம. ஜெகதசன் 
சிறப்பு ஆய்வாளர் 

சித்த மருத்துவத்துறை 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் - 
தஞ்சாவூர் 613001 

ட் 

கால்நடை மருத்துவம் 

டாக்டர் பொ. ௮. பாலு -... 

மருத்துவத்துறை துணைப்பேராசிரியா் ட் 

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி - :- 

சென்னை $00007 

இரு, க. விசுவநாதன் ம் 
இணைப்பேராசிரியர் 
கோழியின ஆராய்ச்சி நிலையம் 

திருநகர் 
மதுரை ர் 

டாக்டர் இரா. வெங்கடகிருஷ்ணன் 
பேராசிரியர் yo 

அரசு ஆட்டுப்பண்ணை 

வெட்டநேரி அஞ்சல் 

மேச்சேரி வழி 646454 
சேலம் மாவட்டம் னி வ 

விலங்கியல்துறை 

திரு ௮. வெ. அரங்கராஜன் 

பூச்சியியல் பேராசிரியர் ‘ 
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம் 
கோயம்புத்தூர் 641003 ்
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இரு, கோவி. இராமசுவாமி 
விலங்கியல் துணைப்பேராசிரியா் 

௮. வ. ௮. கல்லூரி 

மன்னம்பநத்தல் 609205 , 

முனைவர் ந. இராமலிங்கம் 

விலங்கெல் வீரிவுரையாளர் 

அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் 

அண்ணாமலைநகர் 608003 .- 
typ ol tk ந ரும் ப ப்பு 

திரு. ௮. இராமன் : - 

தாவரவியல் துணைப்பேராசிரியர் ; ட்ப 

இலயோலாக் கல்லூரி டட 

சென்னை 000034 SD oe he 7 

முனைவர் மு. இராஜேந்திரன் 
விலங்கியல் பேராசிரியார் ம fo a 
அரசினர் கலைக்கல்லூரி 1 ge டாக்ட ப 

தருமபுரி 626705 

முனைவர் ௯. கருப்பண்ணன் ரன 
விலங்கியல் துணைப்பேராசிரியர் *' உம் * 

அரசினா் கலைக் கல்லூரி '-- ரட்ட ஒட்டு 

* கோயம்புத்தூர் 64108 உட “மட ம. விழ 

இரு. இரா. கனகசபை - 

விலங்கியல் பேராசிரியர் ன து 

௮, வ. ௮. கல்லூரி 2, 4. ௩ 
_மன்னம்பந்தல் 609905, ,'-... 

. திருமதி காந்தா பாலசுப்பிரமணியன் 
, விலங்கியல் பேராூிரியார் கட. ப 

௮. அ. ௮. மகளிர் கலைக்கல்லூரி | 

வாலாசாபேட்டை 622513 ' wo 

திரு. ர. குலசேகரன் ் ண, ன 
விலங்கியல் துணைப்பேரா ரியர் ் 

" அரசினர் கலைக் கல்லூரி 
சேலம் 650007 

முனைவர் கைலாஷ் பாலிவால் ' 
பயிரியல் விரிவுரையாளர் ட்டை 
மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம் ' 

மமதுரை - 625021 

இரு. எஸ், கே. செல்லப்பா 
விலங்கியல் துணைப் பேரா?ரியர் 
௮. ௮. அரசினர் கலைக்கல் லூரி 
முசிறி 61211 ட 

் துணைப்பேராசிரியர் : - cs 

திரு. ௪. மகாலிங்கம் 5 gp Fg 
விலங்கியல் உயர்நிலை விரிவுரையாளர் , ;,. 

.. களரிஸ் கல்லூரி 

திருச்சிராப்பள்ளி 620084 

fe திரு. ௪. தியாகராசன் , 2 
துணைப்பேராசிரியர் 
மன்னர் சரபோசி அரசினர் 

தஞ்சாவூர் 612005 
கலைக்கல்லூரி 

இரு. இரா. பக்தவச்சலம் wo 1 யர வீட கடர 

அரசினர் கலைக் கல்லூரி 

அரியலூர் 681713 

1 
4 

மிசன்னைப் பல்கலைக் கழக விரிவாக்கம் - 

வேலூர் 622007 ட் 

திருமதி &. மணிமொழி நட்ட 
விலங்கியல் துணைப் பேராசிரியர் ட: ° 
௮. வ. ௮. கல்லூரி ட 
மனனம்பந்தல் 609305 

இரு. ௧. வசந்தகுமார் 
தாவரவியல் பேராசிரியர் 

ந: க, ம. கல்லூரி ர. ey 
பொள்ளாச்சி 632001 ் 

வேதியியல்துறை .- - 1 ட 

திரு. or. அப்துல் ஐமீல் , 
வேதியியல் துணைப்பேரா௫ிரியர் ,, 1, 

. ஜமால் முகமது கல்லூரி 
இருச்சி 620020 

இரு. ஜி. இராமன் . 
வேதியியல் துணைப்பேராசிரியர் © 
அரசு கலைக் கல்லூரி *:.' ௩ 

மன்னார்குடி 614001 ': °° 

திரு. இரா.. இலக்குமணன் ... , 
வேதியியல் பேராசிரியர் க 
மன்னர் சரபோ? 'அரசினர் : கல்லூ 

கஞ்சாவூர் 612005 | 

முனைவர் எம். இருஷ்ணப்பிள்ளை 
வேதியியல் பேராசிரியா் ். 
பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம் * 

வ். 

1 

eer, 

॥



முனைவா் எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி 
வேதியியல் துணைப்பேராசிரியர் 

மண்டலப் பொறிபியற் கல்லூரி 
திருச்சிராப்பள்ளி 620015 

முனைவா் கோ. கோவிந்தராஜு 
வேதியியல் துணைப்பேராசிரியர் 

மன்னர் சரபோசி அரசினர் கல்லூரி 

துஞ்சாவூர்- 613005 : 

முனைவர் எஸ், நாசுராஜன் 
வேதியியல் உயர்நிலை விரிவுரையாளர் 
பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம் 
திருச்சிரா.ப்பள்ளி 6.200.24 

xili 

முனைவர் மே. இரா. பாலசுப்ரமணியன் 

வேதியியல்துறைப் பேராசிரியர் 
அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி 
கோயம்புத்தார் 641006 

முனைவர் எஸ். விவேகானந்தன் 
வேதியியல் பேராசிரியர் 
பச்சையப்பா கல்லூரி 

- சென்னை 600030 

திரு. பி.ஈ.எம். லியாகத் அலிகான் 

வேதியியல் துணைப்பேராசிரியர் 
சேதுபதி அரசினர் கல்லூரி 

இராமநாதபுரம்  -



ENCYCLOPAEDIAS 

கலைக் களஞ்சியம் 
தமிழ் வளர்ச்சிக் கழக வெளியீடு 
சென்னை - 

McGraw-Hill Encyclopaedia of - 

Science and Technology 
McGraw-Hill Book Company 

1221, Avenues of the America 

New York 10020 

Encyclopaedia Britannica 

Encyclopaedia Britannica Inc. 

London 

Encyclopaedia Americana 
Americana Corporation 
Danbury, Connecticut 06816 

. The New Caxton Encyclopaedia 
The Caxton Publishing Company Ltd 
London 

The Collier’s Encyclopaedia 
MacDonald Rain Tree Inc. 

Purnell Reference Books Division 

Orbis Publishing Limited 
London 

Grzimek’s Animal Life Encyclopaedia 

Van Nostrand Reinhold Company 
New York 

நன்றியறிவிப்பு 

The New Book of Popular Science 
Grolier Inc. 
Danbury, Connecticut 06816 = 

The International Wild Life Encyclopaedia 
Marshall Cavendish Corporation 

New York 

The New Book of knowledge 

Arolier Inc. 

London 

The Hamlyn Childrens’ Animal World — 
Encyclopaedia in Colour 
The Hamlyn Publishing group Ltd. - 
London . 

கலைச்சொற்கள் 

Scientific and Technical Terms’ lists 
Department of Ancient Sciences 
Tamil University 
Thanjavur 613 001 

பொறியியல் . 
மருத்துவக் கலைச்சொற்பட்டியல்கள் 
தட்டம், தமிழ் வளர்ச்சித்துறை 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 
குஞ்சாவூர் 613 007 

ஜி, ஆர். தாமோதரன் 
கலைச்சொல் அகராதி 

பகுதிகள் 1,2,3 
கலைக்கதிர் வெளியீடு 
கோயம்புத்தூர் 641 037



நன்றியுரை 

அறிவியல் களஞ்சியம் நான்காம் தொகுதியின் பணி, குறித்த 

காலத்தில் நிறைவுறப் பல்லாற்றானும் கதவி அகளக்கிய மாண்புமிகு 

துணைவேந்தர் முனைவர் ௪. அகத்தியலிங்கம் அவர்களுக்கு என் நன்றியும் 

வணக்கமும் என்றும் உரிய, 

களஞ்சியப் பணி செவ்வனே நடைபெறத் துணை நிற்கும் பல்கலைக் 

கழகப் பதிவாளர் முனைவர் பெ, சின்னையன் அவர்களுக்கும், துணைப் 

பதிவாளர் இரு, இரா. சுப்பராயலு அவர்களுக்கும் என் நன்றி. 

தொகுதி நன்முறையில் வெளிவர உதவிய பொறுப்பாசிரியர்கள் 

பேரா. பங்கஜம் சுணேசன், திரு. த. தெய்வீகன், அயராமல் உழைக்கும் 

அறிவியல் களஞ்சியத்தார், ஓவியர், தட்டச்சர்கள் அனைவருக்கும் என் 

தன்றி. 

தொகுதஇப் பணியை விரைவாகவும் செம்மையாகவும் பொறுப்புடன் 

அச்சிட்டுதவிய அண்ணாமலைநகர் சிவகாமி அச்சக உரிமையாளர் 

முனைவர் கோ. இராஜசுந்தரம், மறுதோன் றி அச்சக வாயிலாகத் 

தொகுதியை அழகிய முறையில் வெளியிட்டு உதவிய தமிழ்ப் பல்கலைக் 

கழகத்தார், பதிப்புத்துறைத் துணை இயக்குநர் திரு. ஜெயச்சந்திரன் 
ஆகியோர்க்கும் தொகுதிக்குரிய கட்டுரைகளைச் சீர்தூக்கி உதவிய 

வல்லுநர்கள், மதிப்புறு பதிப்பாரரிய்கள் ஆடியோர்க்கும் என் உளம் 

நிறைந்த நன்றியை உரித்தாச்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 

பேரா. கே. கே. அருணாசலம் 
தஞ்சாவூர் முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (பொ) 
23. 4. 68 அறிவியல் களஞ்சியம்



அறிவியல் களஞ்சியம் 

தொகுதி-4 

இடைச்சுவர் விலகல் (மூக்கடைச்சுவர்) 

மூக்கு இடைச்சுவரால் நாசிச்குழி இரு பிரிவுகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இரு நாசித் துளைகள் 

ஏற்படுகின்றன.' இவ்விடைச் சுவர், முன் பக்கம் சாய் 

செவ்வக வடிவிலுள்ள குருத்தெலும்பாலும், பின். 

புறத்தின் 8ழ்ப்பகுதி - வோமா என்னும் ஏர்க்கால் 

“எலும்பாலும், மேல்பகுதி எத்மாய்டு என்னும் எலும் 

பின் செங்குத்துப் பகுதியாலும் சூழப்பட்டுள்ளது: 

இந்த எலும்புகள் மெல்லிய சளிப் படலத்தால் மூடப் 

பட்டிருக்கும். மூக்கடைச் சுவர் பொதுவாக நடுவில் 

இல்லாமல் 'சற்று . விலகியிருக்கும். இவ்விடைச்சுவார் 

. மூக்கிடைச்சுவர் விலகலாம், 
"பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மூக்கை அழுத்தினாலும் 

பேறு காலத்தில் கருப்பையிலிருந்து குழந்தை வெளியே 
வரும் வழி போதுமான , அளவு இல்லாவிட்டால் 
குழந்தையின் தலை வெளிவரும்போது பக்கவாட்டு 

அழுத்தத்தால் மூக்கு அதிகமாக அழுத்தப் பெற்று 
கருவி மகப்பேற்றில் 

மூக்கிடைச்சுவர் அதிக அளவில் விலக வாய்ப்புண்டு. 
மூக்கல் அடிபடும்போது மூக்கின் மேல்பகுதி 
எலும்பு முறிவுடன் மூக்கிடைச் சுவர் விலகலும் 
ஏற்படலாம். மேல்தாடை எலும்புகளும் மூக்கு 
எலும்புகளும் பக்க வாட்டிலிருந்தும் மேல் பகுதியி 
லிருந்தும் வளர்ந்து நடுவில் கூடுகின்றன. இவ் 
வளர்ச்சியில் ஏதாவதொன்று அதிக வளர்ச்சியடைந் 

  

  

  

    

அதிக அளவில் விலகினால் சுவாச . மண்டல நோய் 
கள் ஏற்பட வாய்ப்பேற்படுகிறது. " ் 

்" மூக்கிடைச்சுவர் விலகும் விதம். ௧௬ வளர்ச்சியின் 
போது முக எலும்புகள் பக்கவாட்டிலிருந்து வளர்ந்து 
நடுப்பகுதியில் இணைகின்றன. இந்த இடைச் சுவர், 
முக எலும்புகள் இணையும் இடத்தின் நடுவில் ஒரு 
தடுப்புப் போன்று மேலிருந்து £ழாக வளர்ந்து பக்க 
வாட்டிலிருந்து வரும் அண்ண எலும்புகளோடு 
இணைகிறது. இடைச்சுவரின் இருபுறமும் வெற்றிடம் . 
இருப்பதால் அது ஒரளவு வளைய ஏதுவாகிறது. 

மூக்கிடைச்சுவர் அதிக அளவில் விலகக்காரணங்கள். 

தால், எலும்புகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையால் ௨௫௬ 
வாகும் இவ்விடைச்சுவார் விலக வாய்ப்புள்ளது. 

ட்ட mo 

மூக்குச் சளிப் படலத்திலிருந்து வளரும் விழுதுகள் 
(mucous polyps) இவ்விடைச் சுவரை ஒரு பக்கத்தி 
லிருந்து அழுத்தி மறுபக்கம் விலகச் செய்யும், இவ் 
வகை விலகல் ஒரு பக்கம் : குவிந்து 8 வடிவிலோ 
மேலும் கீழும் வளைந்து $ வடிவிலோ இருக்கலாம். 
சில சமயங்களில் வளைவுடன் கூரான கோண முகடு 
கள் (றம) காணப்படும். இது பொதுவாக மூக்குக் 
குருத்தெலும்பு, அண்ண எலும்போடு இணையும் 
பகுதியில் காணப்படும். .













நடுச்செவியின் மேற்பகுதி மட்டும் பாதிக்கப் 
பட்டிருந்தால் ஆட்டிச்சாட்டமி (atticotomy) என் 
னும் அறுவையும், நடுச்செவியின் மேற்பகுதி, மற்றும் 
மாஸ்டாய்டு பெருங்காற்றறை பாதிக்கப்பட்டிருப் 
பின் ஆட்டிக்கோ - ஏன்ட்ராஸ்டமி (8111008௱(0510- 
013)) என்னும் அறுவையும் செய்யப்படவேண்டும். 

கொலெஸ்டியடோமாவுக்கான அறுவை முறை 
களில் அது முழுமையாக மீண்டும் உண்டாகாத “ 
வண்ணம அகற்றப்படவேண்டும். 

முழுமையான இடைச்செவி-மாஸ்டாய்டு அழற்சி 
அகற்று அறுவை தவிர மற்றவற்றில் செவி உலர்ந்த 
நிலையில் இருப்பதையும், அழற்சிக்கு உள்ளான திச 
களை முழுதுமாக அகற்றியதையும் உறுதி செய்து 
கொண்டு, அத்துடன் யூஸ்டேசியன் குழாய் நன்கு 
செயல்படும் நிலையில் உள்ளதா என்பதையும் 
அறிந்து, செவிப்புலன் உணர்திறன் பயனுள்ள நிலை 
யில் உள்ளதா என்பதையும் உறுதிப்படுத்திக் 
கொண்டு அழிந்தன உருவாக்கும் ஒட்டறுப்பு மருத் 
gioio «= (tympanoplasty) செய்யவேண்டும். 

சீழ் அழற்சியின் மிகு விளைவுகள். இவை பொட்டு 
எலும்பு சார்ந்த கேடுகள், உள் தலையோட்டுக்கேடு 
கள் என வகைப்படுத்தப்படும், பொட்டு எலும்பு 

சார்ந்தவை: மாஸ்டாய்டு அழற்சி (118510101115), முக 

தரம்புச் செயல் திறன் குறைவு (12018]ற௨183), 
உட்செவி அழற்சி (189110111/116), பெட்ரஸ் எலும்பு 
முகட்டின் அழற்சி (ற௦்௦51(18) என்பனவாம், . 

ப பட டட... 

படம் 4 - இடைச்செவி அழற்சி கெடு விளைவுகள் 
டு ரு 

4. மால்டாய்டு அழற்சி 2, மூளை. உறை . வளைவுச் 

. சிரைக்கட்டி -. 3, முகநரம்பு செயல்திறன குறைவு 4, உட்செவி 

அழற்சி 5,, மூளை உறை புறச் சீழ்கட்டி 6, பீட்ரஸ் எலும்பு 

மூகட்டின் அழற்சி 1, மூளை சீழ்கட்டி 8., மூளை 2H 

அசச் சீழ்கட்டி 9, மூளை உறை அழற்சி ் 

_ உள் தலையோட்டுக் கேடுகள். மூளை உறையின் 
வளைவுச்சிரையில் கட்டி மற்றும் அழற்சு, மூளை 
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உறை H#ipHA (meningitis), apener 2cnm 1)mFF ips 
Garcny (extradural abscess), aponor 2onm yaFF Ips 

Ganciy (subdural abscess) என்பன மூளைச் சீழ்க் 
கட்டி என்பனவாகும். மூளை$ழ்க்கட்டி பெருமூளை- 
குறிப்பாக, உள்தசையோட்டுப் பகுதியில் சீழ்க்கட்டி, 
சிறுமூளைச் €ீழ்க்கட்டி என இருவகைப்படும், 

நடுச்செவி அழற்சி, எலும்பை அரித்த வண்ணம் 
ஏற்கனவே இயற்கையாக உள்ள பிளவுசுள் வழியாக 
வும், இரத்த நாளங்களின் வழியாகவும், மற்ற இடங் 
களுக்குப் பரவும். . 

இடைச்செவியின் சீழற்ற அழற்சி. இவ்வகையில், 
சழற்ற சுரப்பு அழற்சி (820௭4௦0ூ otitismedia), 
காற்றுக் குறைவு இறுக்கம்(8421608518 07 ஈம்ம16 2௨7), 
"செவிப்பறை ஒட்டிய அழற்சி. இறுக்கம் (adhesive 
otitismedia), pO¢Geala காறை இறுக்கம் 
(tympanosclerosis) ஆகியவை காணப்படும், இவை 

ஒன்றோடொன்று சார்புடையனவாகவோ,தனித்தோ 
காணப்படலாம். 

சீழற்ற சுரப்பு அழற்சி. இதனை இடைச்செவி நீர்க் 
கோப்பு எனவும் கொள்ளலாம். முதல் பத்து வயதிற் 
குள்ளேயே இந்நோய் மிகுதியும் காணப்படும். 
யூஸ்டேசியன் குழாய் சரியாகச் செயல்படாததே முக் 
தய காரணம், மூக்கு, மூக்கின் பக்கக்காற்றுக் குழிவு 
கள், டான்சில் அடினாய்டு, மூக்கு மேல்தொண்டை 
ஆகியவற்றில் அழற்சி அண்ணப்பிளவு, (01614 றவ1816) 
மூக்கு மேல்தொண்டைக் கட்டிகள், புற்று ஆகியவை 
யூஸ்டேசியன் குழாய் அடைப்புக்குக் காரணமாகின் 
றன. இத்துடன் முற்றும் நலமாக்கப்படாத நடுச் 
செவிச்சீழ் அழற்சி, தடுமன் ஓவ்வாமை என்பனவும் 
காரணங்களாகலாம். : 

வகைகள், நீர்க்கோப்புகள், நீர்த்தோ (serous) 
சளிமிகுந்தோ (10௦010), இரத்தம் சலந்தோ காணப் 
படும், : 

மூச்சுப்பாதையின் மேற்பகுதி அழற்சிகளினால் 
ஏற்படுவது முனைப்பு வகையைச் சார்ந்ததாகும். 
காதடைப்பு, இரைச்சல், தன்குரல் மிகுந்து கேட்டல் 
(ஊர்) ஆகியன இருக்கும். நாள்பட்ட அழற்சி 
யில் செவிப்புலன் குறைவு மட்டுமே இருக்கும், இக் 
குறை ஒருசமயம் மிகுந்தும், ஒருசமயம் குறைந்தும் 

காணப்படும். 

செவித்தோற்றம். செவிப்பறை பளபளப்பு இழந்து 

மெழுகுத்தாள் போன்றோ, ஓளிபுகாக்கண்ணாடி 

போனறோ தோன்றும். இரத்தக் கசிவுடன் நீர்க் 

கோப்பில் கருநீல வண்ணமாகத் தோன்றும். நீர்த்த 

நீர்க்கோப்பாக இருப்பின் நீர்மட்டம் காணப்படும். 

அங்கங்கே காற்றுக்குமிழிகள் காணப்படலாம். 

. யூஸ்டேசியன் குழாய் அடைப்பு உள்ளதா என்று 

கண்டறியவேண்டும். செவிப்புலன் ஆய்வு, ஓலி கடத் 

॥





















இடைநிலை மாற்றம் 

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சமச்சீர்மையற்ற கரியணுக் 

senor & (asymmetric carbon atoms) Garret மூலக் 

கூறுகளில் ஒரு சமச்சீர்மையற்ற கரியணுவில மட்டும் 

உண்டாகும் " அமைப்புவச (configuration ) மாற்றத் 

இற்கு இடைநிலை மாற்றம் (epimerisation) என்று 

பெயர், இடைநிலை மாற்றத்தால் இடவலம்புரி நடு 

நிலையாக்கல் (1805052110) நிகழ வேண்டுமென்ற 

அவசியமில்லை. ஏனெனில், ஒரு மூலக்கூறிலுள்ள 

பல சீர்மையற்ற அணுக்களில் ஒன்றின் உருவமைப் 

பில் மட்டும்தான் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. எனவே 

இதனை இரண்டு பிம்பமாக இரு முப்பரிமாண 

மாற்றுகளுக்குள் (41854272015010275) , நடச்கும் மாற 

றமாகக் கூறலாம், எடுத்துக்காட்டு: 

d d 
bia 

a: b : 
NE 7 Ni 7 

Cc 

இடைநிலை மாற்றம் 
— வைககைள இரவ. 

ே ம ் 
ட 96 தி x 

y Y 

(--)-மெந்தோனைக் (1) காரக் கரைசலுடன் 

வினைப்படுத்தினால் கார்போனைல் தொகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள நே கரியணுவின் உருவமைப்பில் மாற்றம் 

ஏற்படுகிறது. ஆனால இன்னொரு சீர்மையற்ற 

அணுவான ட, கரியணுவில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படு 
வதில்லை, இவ் வினையினால் உண்டாகும் விளை 

இடைப் பொருள்கள், வினை 17 

பொருள் (4) - ஐசோமெந்தோன் (11) என்று 
அழைக்கப்படுகிறது, (--) - மெந்தோன் (+) - ஐசோ 

மெந்தோன் ஆகிய இரண்டும் 6, அணுவின் கருவ 
மைப்பில் மட்டுமே மாறுபட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் 
அவற்றைப் பிம்பமாகா ஆடி எதிர்வடிவம் எனலாம். 
இதுபோன்று ஒரே ஒரு சீர்மையற்ற கரியணுவில் 
மட்டும் உருவமைப்பில் வேறுபடும் பிம்பமாகா ஆடி 
எதிர்வடிவம் இடைநிலை மாற்றுகள் (epimers) 
என்றும், இதுபோன்ற மாற்றுகளின் மாற்றததை 
இடைநிலை மாற்றம் எனறும் கூறுகிறோம். 
கரியணுவுடன் இணைந்துள்ள ஹைட்ரஜன் அணு 

வைக் காரம்பெயர்த்து ஈர்த்துக் கொண்டபின் 
மீண்டும் நே கரியணுவுடன் ஹைட்ரஜ்ன் அணு 
இணைவதன் வாயிலாக இடைநிலைமாற்றம் செயல் 
படுததப்படுகிறது (படத்தில் காண்க). 

. . ~ Tb, கிருஷ்ணபிள்ளை 

நூலோதி. இராசமாணிக்கம் பி,, 
வேதியியல், தமிழ்நாடு பாடநூல் 
சென்னை 1976. 

ஸ்டிரியோ 
நிறுவனம், 

  
  

இடைப்பட்ட உலோகச் சேர்மங்கள் 

காண்சு: உலோக இடைச்சேர்மங்கள் 

  
  

இடைப் பொருள்கள், வினை 

பொதுவாக வேதிவினைகளின்போது வினைப்படு 
பொருள்களிலுள்ள (reacting substances) பிணைப் 

9 

Hc ஓ : 

CH(CH;), 

H 

$ ், ௦ 
56 La lo = ye 
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43 H H 
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இடைமதிப்புக் காணும் மேற்கூறப்பட்ட முறை 

களைப் பயன் படுத்துவது மிகவும் குறைவு. 
ப.க. 

நூலோதி. இருட்டிணவேணி அருணாசலம், கணக் 

இயல் புள்ளியியல் (இரண்டாம் பகுதி), தமிழ்நாட்டுப் 

பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, 17975; வைத்திய 

நாதன் ௬., புள்ளியியல் அறிமுகம், தமிழ்நாட்டுப் 

பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, 1970; Sivathanu 

Pillai. M., Economic and Business Statistics, Pro- 

gressive Corporation Private Ltd., Bombay, 1973, 

  

இடைமகிப்புத் தேற்றங்கள் 

தோராய மஇப்புகளைக் காணப் பயன்படும் சராசரி 

யினைக் கணக்கிடும் கணிதப் பகுப்பாய்வின் ஒரு 

பகுதியிலும், நுண்கணிதத்தின் ' (௦௦/05) அடிப் 

படைத் தேற்றங்களை உறுதிப்படுத்துவதிலும் ரோல் 

(Rolle), Gedégn@sA (Lagrange), கோஷி ஆகி 

யோரின் இடைமதிப்புத் தேற்றங்கள் (8௨௨ 942106 

120105 1 மிகவும் பயன்படுத்தப்படுசின்றன. 

ரோலின் தேற்றம். ௩ என்பது மெய்யென் கணத் 
தைக் குறிக்கட்டும். ் 

ab eR, a # bz 

£ : (a,b) ௮௩ என்ற சார்பு 

[a,b] இன் மீது தொடர்ச்சியாகவும் ( continuous 7, 

[௨௦] இன் மீது வகையிடத்தக்க தாகவும் (4111- 
. - tiable), 

(வ) 170) ஆகவும் இருப்பின் £ (௦) ௯௦0 
என்றவாறு (௨) இல் குறைந்தது 6 என்ற ஒரு 
புள்ளியாவது இருக்கும். . sey FO 

லெக்ராஞ்சியின் தேற்றம். $ : (a,b) ௩ என்ற 
சார்பு 

(a,b) இன் மீது தொடர்ச்சியாகவும், து 

(௨) இன் மீது வகையிடத்தக்கதாகவும் 

இருந்தால் 

f (b)—f ச sma 0. = f (0) sre mar gy (a,b) Qe 

குறைந்தது 6 என்ற ஒரு புள்ளியாவது இருக்கும். 

1 f(b) —f a 
ye) என்பது (௨) என்ற இடைவெளி b— 

யில் சார்பு 1-இன் சராசரி மாறு வீதம் (867826 rate 
௦8% 02026) ஆகும். எனவே, இத்தேற்றம் சராசரி விதி 
(law of the றாக) எனவும் அமைக்கப்படும். 

     

6 (ர [42] 
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1 
i 
i 
i 

॥ 
॥ 
, 
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ub om 

y = f(x) ero வரைபடத்தில் க என் ண் 
= க ௭. ௮ நா Cre, f( 9))என்ற புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோட் 

டிற்கு இணையாக உள்ளது. 

இத்தேற்றத்தில் fF (a) = £(b) எனக்கொண் 
டால் ரோலின் தேற்றம் கிடைக்கறது. 

கோஷி என்ற கணித அறிஞர் இத் ற்ற ் ! ஞர் இத் தேற்றத்) 
கீழ்க்காணுமாறு குறிப்பிட்டு நிறுவியள்ளார்... “e 

கோஷியின் தேற்றம். 7 : (2) ௮ % ப . ௪ ச ச உன a,b 

என்ற இரு சார்புகள் . ் ் ' > R 

(௨) இன் மீது தொடர்ச்சியாக உள்ளன; ' * 
(௨) இன் மீது வகையிடத்தக் j jean ததக்கவாக உள்ள் 

என்ற இரு நி i ; > EAS Momma தலய தற்ால 
ரஷ







ப ‘ 

பாறைகள் என மூன்று வசைகளாகப்: பிரிக்கப்படு 
கின்றன: பாறைக்குழம்பு மேலோட்டில் உண்டா 

இன்ற வெடிப்பின் வழியாக நிலக்கோள்த்தின் மேற் 

“பரப்பை அடைந்து, குளிர்ந்து வெளி உமிழ்வுப் 

பாறைகளை உண்டாக்குகின்றது. நிலக்கோளத்தின் 

ஆழத்தில் உருவாகும் பாறைகள், ஆழ்நிலைப்பாறை 

கள் எனப்படும். இவ்விரண்டிற்கும் இடையே இருக் 

கும் ஆழப்பகுதியில் உருவாகும் , அனற்பாறைகளை , 

இடையாழ அனற்பாறைகள் என அழைக்கின்றனர். 
இம் மூன்று வகையான பாறைகள் நிலவும் ஆழங்கள் : 
நிலையாக ' வரையறுக்கப்பட்டவையல்ல, : இடை 

யாழப் பாறைகள் நிலவும் ஆழங்களைச் சரியாக 

மீட்டர்களில் குறிப்பிட்டுச் சொல்லமுடியாது. பெரும் 

பாலான, நிலஇயலாளர்களின் : அட்டவணைக்குள் . : 

இடையாழப் பாறைகள் இடம்பெறாமல் போவது ' 

1 
க 
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. யான பாறைகளில் ஏதாவது ஒன்றுடன் சேர்க்கப் 
படுவதும் உண்டு. 

'செம்பாளங்கள் (616), தகட்டுப் பாறைகள் 
(81115) பெருங்குவிப்பாறைகள் (1806011618) முதலியன 

. நிலக்கோள மேற்பரப்பிற்கும், ஆழ்நிலைப் பகுதிக் 
கும இடையே காணப்படுவதால் இவை இடையாழப் . , 
பாறை வகைகளில் அடங்கும். 

இடையாழப் பாறைகளை அவற்றின் கட்ட 
மைப்பு யாப்பு (texture), sof உட்கூறு, இயற். 
பியல்பண்புகள் அகியவற்றால். கண்டறியலாம். 

ட முக்கியமாக யாப்பு மட்டுமே : அதிகமாகக் கருத்தில் 
கொள்ளப்படும். இடையாழப் பாறைகளிலுள்ள 

கனிமப் படிகங்கள் முழுப்படிக நிலையிலிருந்து (holo. 
௦094211106) குறைமுழுப்படிகநிலை (hypidiomorphic) 

ர 

முண்டு. சில சமயங்களில் இவை மற்ற இரு வகை. ,.-வரை அமைந்திருக்கும். ! இவற்றின் ' .படிகங்கள் : , 
ப் = . at * = 

  

  

      
  
  

. படம் 1, நுண்அம்ர் பருந்திரன் யாப்பு
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அட்டவணை 1, அனற் பாறைகளின் வகைப்பாடு 

  

அதி தெவிட்டிய நிலை 

  

  

  

  

  

  

      
  

ஆ         

பொட்டாசியம் கார ம் . 
ஃபெல்சுபார் ஃபெல்சுபார் 

2 விஞ்சிய நுண் இழைமை வடிவ அமைப்பு விஞ்சியது — 

பயோடைட்டு 

அபிரகம் 

ஹார்ன்பிளெண்டு 

சமதுகள் நிலை 8 ஆழ்நிலைப்பாறை 
புலனாகு நிலை . பெருவட்டைப் குவார்ட்சு 
பெருந்துகள் ஆ பாறை அனற்குழம்பு கிரானைட்டு சயனைட்டு 

னு பெருங்குவிப்பாறை[ . 

le செம்பாளங்கள் _ ப்லைட்டு த லட் 
திரள்படி.கநிலை ல்க இணை நுழைவுப் மான்சோனைட் பெருந்துகள் . 33 பாறைகள் . : டு 16 ் பார்பிரிகள் படிக நுண் படிக 6 5 எரிமலைக் துண் லேம்ரோஃபய 

நிலை ௫ | கழுத்துக்கள் அட மெல்லைட்டு பிக்கல் 

நுண்படிக நிலை 
$ மேற்பரப்பு 

ல லட் டிராக்கைட்டு புலனாகா நிலை & ஒட்டர்கள் ட ரயோலைட்டு 

8 - - 

ம நிலை ப் படிம தி 5 அப்சிடியன் பிச்சுக்கல் 

உ டக அமிலவகை சராசரி சிலிக்கா$% 76.6% இடைநிலைவகை 
66-52% 
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  குறைநிலை (பெல்சுபதாய்டு 
ஆலிவின் ] 

  

சோடியம் கால்சியம் கால்சியம் சோடியம் 

  

  

  

  

  

  

  

  

ம் 

பிளஜியோகிளேஸ் பிளஜியோகிளேஸ் ஆலிலின் கொண்டது - 1 
“eA CHAW ஃபெல்சுபார் 

விஞ்சியது 
ஹார்ன்பிளெண்டு 3 

emrpee ௫ பிளஜியோகிளேஸ் பெல்சுபார் 

பயோடைட்டு © தில ் “J பைராக்சீன் 
8 
$ 
டி பெரிடோட்டைட்டு 

டயோரைடம்மி காப்ரோ ௮ 

் ௫ டூனைட்டு 
கூ 
‘J 
$ 

் டு 
டப 
ட் 
a 

, a 

- G அபிரகப் பெரிடோட்டைட்டு 
டோலரைட்மடுி % 

& 
ன் 
"வ 
ட் 
கு, 
லி 
ட் 

2 = $ ஆண்டிசைட்டு பசால்ட்டு 6 ஆலிவின் பசால்ட்டு 

  

  

  

காரவகை     காரவகை 52-45°/     மிகு கார வகை 45%   
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௮. இரேனைட் பார்பிரி ஆ, 

கண்ணுக்குப் புலப்படாப் படிகக் காரையில் புதைந் 
இருக்கும், பெரும்பாலும், எல்லாவிதமான கிரா 
னைட்டு, 

பாறை மொத்தங்களில் : ஃபார்பிரிகள் ... குறுக்கு 
இணைப் பாறைகளாகவோ விளிம்புப் பகுதிகளா 
கவோ காணப்படுகின்றன, 

_ குழம்பிலிருந்து தொடக்கத்தில் சீராகப் படிகமாகப் 
பின்பு ' திடீரென்று குளிர்ந்து பாறையாக மாறு. - 

பெரிய பொதுபடிகங்கள் அதிகம் காணப்படு — வதால் 
' Be 

படம் 5. பார்பிரிகளின் பாறைச்சீவல்கள் - -.- 

கதிரானோ-ட(டயேரைட்டு, டயோரைட்டுப் .- 

இவை அனற்பாறைக் _ ; 

! 

   
. பொதுிபடிகங்கள் , குவராட்சு, 
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tox 

கரேனோ-- டையரைட் பார்பிரி இ, ஹார்ன்பிளெண்டு பயோரைட் பார்பிரி, 

கின்றன... மேலும் இவ்வகை அனற்குழம்புகள் விரை 
வில் குளிர்ந்த பாறைகளின் வெடிப்புகளில் சென் றடை 
வதால் அனற்குழம்பில் உள்ள வளிமங்கள் உடன் 

 வெளியேற்றப்படுகின்்றன. இதனால் இவை இறப்புத் 
தன்மையைப் பெறுகின்றன. இதில் அமைந்திருக்கும 

பெல்சுபார் அல்லது 
கறுப்புக் கனிமங்களாகவே அமைந்திருக்கும். கிரா 
னைட்டு பார்பிரி, ரயோலைட் பார்பிரி, கதிரேனோ 

டைரட்டு பார்பிரி, ஹார்ன்பிளெண்டு பார்பிறி 
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படம் 6, நுண் அமர் பருந்திரள் கட்டமைப்புப் பிச்சுக்கல் - ட 

ஜ் அரிக்கப்பட்ட ழீ குவார்ட்சு. மற்றும் காரஃபெல்சுபார் பொதிப் படிகங்கள்.
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எனப் பலவகையான பாறைவகைகள்உண்டு. திரள் 

படிகப் பிச்சுக்கல்லும் இடையாழப் பாறையைச் 

சார்ந்ததாகும். 

நீ குவார்ட்சு மற்றும் ஃபெல்சுபார் அரிக்கப்பட்ட 

பொதிபடிகங்களாகக் காணப்படுவதோடு, உடைந்த 
பொதி படிகங்கள் அனற்குழம்பு சென்ற திசையில் 
இருப்பதைத் தெளிவாகக் காணமுடியும். 

லேம்ரோஃபயர், வான் கும்பெல் (1௦௨ மோம்ஸ் 

  
x 

படம் 7. 'லேம்ரோஃபயர்கள் 
மூன்றில் ஒருபங்கு கருமை நிழக் கனிமங்களான டயோப்சை௫ு, 

என்பவார் கருமை நிறக்குறுச்கு நுழை பாறைகளுக்கு 
லேம்ரோஃபயர்கள் எனப் பெயரிட்டார், இவற்றில் 
பயோடைட்டுப் பொதிபடிகத்தின் மிளிர்வு சிறப்புப் 
பண்பாகக் காணப்படுகிறது. இரும்பு மகனீசியம் 
அதிகளவில் காணப்படும் அனைத்துக் குறுக்கணை 
நுழைவுப் பாறைகளும் லேம்ரோஃபயர்கள் எனப் 
பெயர் பெறுகின்றன. லேம்ரோஃபயர் வகைப் பாறை 

_ கள் பலவகைப்படும். பொதுவாக இவை மூன்றில் 
ஒரு பகுதி கருமை நிறக்கனிம௰ங்களால் ஆனவை. 

- திரள் படிக நுண் இழைநிலை உடையவை. படிகக் 

  

  
  

  
-, ta 

பைராக்சீன் பயோடைட்டு ஆகியன காணப்படுகின்றன.
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அட்டவணை &. லேம்ரோ..பயர் பாறைகளின் வகைப்பாடு 

  

  

  

  

            

இரும்பு, மகனீசியம் பொட்டாசியம் ஃபெல்சுபார் பிளஜியோகிளேஸ் விடுபட்ட (free 
கனிமங்கள் (நிறை நிலை) - ். | ஃபெல்சுபார் நிறை நிலை ஃபெல்சுபார் 

பயோடைட்டு ௭ 
(அ) * மின்னட்டு கொர்சன்ட்டைட்டு அல்லனாயிட்டு 

கறுப்பு அபிரகம் 

ட) ட ர ய ஸ்பெசார்டைட்டு _ 

ஆகைட்டு மற்றும் 
உறார்ன்பிளெண்டு லோகிசைட்டு (அ) 

ட அல்லது ் ஒடினைட்டு 
உறார்ன்பிளெண்டு 3 . 

சோடிய-பொட்டாசியம் பைராக்சீன் மஸ்க்குவைட்டு 
மற்றும் ம்.பிபோல் உ ட 

வண் அ mu சோடாமின்னட்டு கேம்ப்டோனைட்டு (அனால்சைட்டுடன் 
அல்லது 

- ஆம்பிபோல் . 

"தாரைகளில் வேதியியல் உட்கூறுசள் ஒவ்வொரு பாலான லேம்ரோஃ பயர்களில் சரியாக ஃபெல் 
வகையான பாறைகளுக்கும் வேறுபட்டிருக்கும். சில 

சமயங்களில் முழுஉருவப்படிகங்கள் அதிகம் காணப் 
படுவதால் முழு உருவாக்க யாப்பு நுண்இழைமையும் 

காணப்படுவதுண்டு. இப்பாறைகளில் ஃபெல்சுபார் 

(ஆர்த்தோக்களேசு பிளஜியோக்கிளேசு), பைராக் 

சீன், ஆம்பிபோல, பயோடைட்டு, ஆலிவின் ஆகிய 
வற்றின் படிகங்கள் காணப்படுகின்றன. பெரும் 

பயோடைட்டு லேம்ரோஃபயர். 

காணப்படுசின் றன. இ. பயோடைட் லேம்ரோமைர் (மின்னெட்). 

* காணப்படுகின்றன. ல 

் ஆ.க.4-2௮ 

பயோடைட்டுஸ்பீன், 

௩ 

படம் 8, லேம்ரோஃ.பயர்கள் . 
௮. பயோடைட்டு ஆகைட்டு லேம்ரோஃபயர். * ஆகைட்டுபயோடைட்டு அப்படைட்டு ஸ்பீன் கனிமங்கள் காணப்படுகின் றன, 

இல்மனைட்டு gery Aes, 

BOS_O, 

சுபார்ப் படிகத்தைக் காண இயலாது. ஆனால் 
கருமை நிறப் படிகங்களை எளிதில் அடையாளம் 
காணமுடியும். எனவே கருமைநிறப்படிகங்களின் 
அளவு, வகை ஆகியவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு 
லேம்ப்ரோஃபயர்கள் அபிரக லேம்ப்ரோஃபயர், 
ஹார்பிளெண்டு லேம்ப்ரோஃபயர், ஆகைட்டு லேம்ப் 
ரோஃபயா் 

  

சோ 

எனப்பிரிகின்றன. அட்டவணையின் 

Be 
குவார்ட்சு, கால்சைட்டு முதலிய கனிமங்கள் 

ஸ்பீன், அபடைட்டு, பயோடைட்டு முதலிய கனிமங்கள்









28110) பயன்படுத்தப்படுகிறது. அலிசரின் அலலது 
குயின் அலிசரின் தெவிட்டிய ஆல்கஹால் கரைசலில் 
ஏற்கனவே நனைக்கப்பட்ட வடிதாளின் மத்தியில் 
இண்டியம் உப்பின் நடுநிலை அல்லது சிறிதே அமிலக் 
கரைசலில் ஓரிரு சொட்டுகள் வைக்கப்படுகின்றன. 
ஈர வடிதாள் அம்மோனியா வளிமத்தின் மீது சிறிது 
நேரம் வைக்கப்பட்டுப் பின், போரிக் அமிலத்தின் 
(boric acid) Shu சுரைசலில் அமிழ்த்தப்படுகிறது. 
முழுதும் மஞ்சள் நிறமாக இருந்த வடிதாளில் சிவப்பு 
அல்லது ௪ளதா நிற வளையங்கள் தோன்றுவது இண் 
டியம் இருப்பதைக் குறிக்கும். | 

எடையறி பகுப்பாய்வு, 
களில் உள்ள இண்டியத்தை எடையறி முறையில் 
முழுதுமாகக் கரிமக் காரங்களாகிய இரு . மீத்தைல் 
அனிலீன் அல்லது பிப்பிரிடீனைப் பயன்படுத்தி வீழ் 
/படிவாக்கலாம். | ர i 

"2. இண்டியம் உப்புக் கரைசல்களிலிருந்து இண் டியத்தை அதன் ஹைட்ராக்சைடாக வீழ்படிவாக்கி 
யும், அதைச் சுட்டெரித்து அதன் ஆக்சைடாக மாற் 
றியும் இண்டியத்தின் எடையை ௮ றியலாம். து 

பயன்கள். இண்டியம் இயற்கையில் மிகக் குறைத்த 
அளவிலேயே கிடைப்பதால் தொழிலியலில் மிக அதக 
அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. இண்டியத்தின் 
மிசுச் சிறப்பான இரு பண்புகள், 1, அது குறைந்த 
உருகுநிலையையும், உயர்ந்த கொதிநிலையையும் 
கொண்டிருப்பது. 2.” அது எந்தத் தனிமத்துடன் 
சேர்க்கப்படுகிறதோ அதன் கடினத் தன்மையையும், 

12 இண்டியம் . உப்பு - 

ள் 
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மேற்பரப்பின் ' நிலைத்தன்மையையும் - அதிகரிக்கச் 
செய்கிறது. எனவே இண்டியத்தின் உலோகக் கல 
வைகள் பயனமிக்கவையாக விளங்குகின்றன. இக்கல 
வைகள் அரிமானத்தையும், தேய்மானத்தையும் அதிக 
அளவில் தடுப்பனவாகும். இண்டியத்தின் உலோகக் 
கலவைகள் அணிகலன்கள் செய்வதிலும், பல் மருத் 
துவத்திலும் பயன்படுகின் றன. 0. 5 முதல் 5.0%வரை 
இவ்வுலோகத்தைச் சேர்ப்பதால் தங்கம், வெள்ளி 
செம்பு போன்றவற்றின் நிறம், நீடித்திருக்கும் நிலை, 
உருகுநிலை ஆகியவை மேம்பாடடைகின்றன. முலாம் 
பூசும் தொழிலிலும் இது பயன்மிக்கதாக விளங்குகி 
றது. முலாம் பூசுதலைக் குறைந்த வெப்பநிலையிலே 
யே நிகழ்த்த முடிவது இத்தனிமத்தின் சிறப்புத் தன் 
மையாகும். இண்டியம் சேர்மங்களைப் பயன்படுத்திக் 
கண்ணாடிக்கு வெளிர் மஞ்சள், ஆழ்ந்த மஞ்சள் 
நிறங்களை அட்ட முடியும், மே லும் இதன் சோ்மங் 
கள் வண்ணப்பூச்சுக்களிலும் (121௦18) குறைந்த அழுத் 
தம் கொண்ட சோடியம் வாயு விளக்குகளிலும் 
பயன்படுகின் றன. இண்டியம் குளோரைடு சில வினை 
களில் வினையூக்கியாகப் பயன் படுறது. 

ர ரர Oo, ஜி, இராமன், 

ம் 

  னய cS 

இண்டூ (த்தமருத்துவம்) 

இது மூட்களுடன் கூடிய ஒரு பற்றுக் கொடியாகும். 
இம் மூலிகையின் பிற தமிழ்ப் பெயர்கள் இங்கை 
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வழிகள் மூலமாகவோ ஒளீர்விக்கப்படுகின் தன... உயர் 
மின் மாற்றிகளைப் பயன்படுத்தும்பொழு, து மின் 
வழங்கு பாதையுடன் தெறிப்பு ஒனிகன் ஒத்தியக்கப் 
படுகின்றன. மின்னணுவியல் கட்டுப்பாடுகள் 

தேவைக்கேற்ப மாற்றிச் சரி செய்யக்கூடிய அல்லது 
ஒத்தியங்கக்கூடிய தெறிப்பு விளைவுகளை அளிக் 
இன்றன. அளவீடு செய்யும் சுற்தூவழிகள், தெறிப்பு: 
ஒனிகளின் விரைவுகளை நேரடியாகத் தருகின்றன. 

எஸ். சுந்தரசீனிவாசன்., 

yates. Cotton, H., Advanced Electrical 
Technology, Wheeler Publishing, Allahabad, 1983. 

  
  

இணைகரத் இண்மம் 

அடிப்பக்கம் இணைகரமாக உள்ளன பட்டகம் 
(றா) இணைகரத்திண்மம் (parallelopiped) rsa 

் பெயர் பெறும். இது மூன்று இணைகரப் பரப்பு 
களால் மூடிய ஒரு பன்முகத்ததாகும் (ந௦ிரற் 200௦). 
அடுத்துள்ள முனைகள் செங்குத்தாக இருத்தால் - 

, செவ்வக Bearers Seiad (rectangular parall 
clopiped) அல்லது செவ்வகப்பெட்டி (rectangular 
௦) எனப்படும்... i. - 

2 

  

  

      

இணைகரத் திண்மம் 

இதனுடைய கன அளவு (01ய6) நீளம், அகலம், ன் 
உயரம் ஆகியவற்றைப் பெருக்கினால் Kem sg tb, 

வட ஆ ஆ 
அடுத்தடுத்து உள்ள மூன்று பக்கங்கள் ந ந 6 
என இருந்தால் (காண்க, படம்) அத்த இணைகரத் 
திண்மத்தின் கனஅளவு இசைய முப்பெருக்கல் (50வ]8 

triple product) a.’ (bxc) ஆகும், காண்க, பன் 
முகத்தகம், 

- Gu. a. 

    

இணைகரம் 

வடிவகணிதத்தில், நாற்கரம் (quadrilateral) அல்லது 
நான்கு பக்கங்களையுடைய தள " உருவத்தில் எதிர் 
எதிர்ப் பக்கங்கள் இணையாக உள்ள உருவம் 
இணைகரம் (2321161084) எனப்படும். இது, இரு 
இணைகோடுகள் (றகவ16] 110) வேறு இரு இணை 
கோடுகளை வெடுவதால் ஏற்படும் உருவம் ஆகும். இதில் எதிர் - எதிர்ப்பக்கங்கள் சம _ நீளமுள்ளன 
வாகவும், எதிர் எதிர்க் கோணங்கள் சமமாகவும் அமையும், மேலும் - நான்கு ' பக்கங்கள் கொண்ட 
எந்தத் தள உருவத்திலும், அகதுனுடைய பக்கங் களின் மையப்புள்ளிகளை இணைத்தால் இணைகரம் - கிடைக்கும் (படம் 1." அ] இதனுடைய மூலைவிட்டங் «er (diagonals) ஒன்றையொன்று இரு ௪ம பாகங்க ளாக வெட்டிக் கொள்ளும். இதன் உயரம், அடிப் 

D _ 6 ச 

 































  

- ் படம் 1, 

toe 
r ட ம 2 

போன்றது. நோட்டோரிக்ட்டஸ் (1010131108), என் 
னும் பைப்பாலூட்டித் துன்னெலி, சூலொட்டுத் 

துன்னெலியைப் (1௦16) போலவே நிலத்தைத் 
தோண்டி. வாழ்கிறது, பைப்பாலூட்டிப் பறக்கும் 

அணிலான பெட்டாரஸ்  (௭கமா1£) சூலொட்டுப் 
பறக்கும் . அணிலான பெட்டிநாமிஸ் (0610௦01048) 

s t * 1 ay 

as Weta Lo 

, ௮. பாஸ்மேனிய ஓநாய் ஆ. ஓநாய் ல் 

    

கட்ட 
wel 7 i: vO AG I தகன 

ட ॥ 

போலவே முன்னங்கால்களிலிருந்து பின்னங்கால்கள் 
வரை நீண்டுள்ள தோல்படலத்தைப் பெற்றுள்ளது. 

lL. நன்னீர்வாழ் மீன்களின் விழித்திரையில் பார்ஃ 
coup rien (porphyropsin) eres esd mu) (pigment) 

உள்ளது. கடல்வாழ் மீன்கள், தவளைகள், ஆமை 
கள், பறவைகள், பாலூட்டிகள் ஆகியவற்றின் விழித் 

ஒள இன்னை எநத கோ னு ராமா ராவா உ ட ரு அட்ச 
=! Be ப at . . க oy 

ல ‘ tees 4 1 
18 அவ. . 
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படம் 2, 

௮. மீரோசார் ் 

் 

Be Lear
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இணைப் பல்லுறுப்புகளின் தொகுப்பு பெயர்கள் 

  

ஸு M,M,M,M,M,M, 

dn M,M,M,M,M,M, wf 

. 4AM.M.M.M.M.M,Mj}- 

45 M,M,M,M,M,M, ~~ 
| கரமான ம   

_ தாறுமாறான இணை ப் பல்லுறுப்பி 

  

மாறிமாறி இடம்பெறும் இணைப் பல் லுறுப்பி 
(alternate copolymer) 

(random copolymer) 

கூட்டுத்தொகை இணைப் பல்லுறுப்பி 
(block copolymer) 

அடுக்கடுக்கான இணைப் பல்லுறுப்பி 
(graft (G) polymer)  -     

இயற்கையில், 

அமினோ அமிலங்களினால் ஏற்படும் ஒரு இணைப் 

பல்லுறுப்பி ஆகும். My, My story இரண்டு ஒரு 
றுப்்பிகளின் தொகுப்புகளிலிருந்து ஒர் இணைப்பல் 
லுறுப்பி ஏற்பட்டுப் பிணைப்புகள் மாறுபட்டிருந் 
தால் அவை கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கூறி 
யுள்ள பெயர்களால் அழைக்கப் படுகின்றன. 

பல செயற்கை ரப்பர்கள் (6188100218) இவ்வாறு 
இணைப் பல்லுறுப்பாக்க வினையால் தயாரிக்கப் 
படுகின்றன. ) 
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- ஸ்டைரீன் ' பியூட்டா 

Pa, ஞீ 1. படையின் ரப்பர் (5384) 

-ஸ்டைரீன், பியூட்டாடையீன் இவற்றிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும் செயற்கை ரப்பர், இயற்கை ரப் 
பரை விடச் சிறந்த தன்மை உடையதாகும்.' இவற் 
றைக் குறைந்த விலையில் தயார் செய்யலாம. இயற் 
கையில் கடைக்கும் ரப்பருக்கு மாறாக இவை ஓசோ 
னால் (02016) பாதிக்கப்படுவதில்லை. பியூட்டைல 

செயற்கை ரப்பர் உறுதியாக்கப்பட்ட இயற்கை ரப் ' 
பர் போல் பத்துமடங்கு காற்று ஊடுருவாதத் தன்மை 
கொண்டது. இவ்வாறான செயற்கை ரப்பர்கள் 

் நுரை ரப்பர் (1௦81 ரமன) செய்யப் பயன்படுததப் 
படுகின்றன. இவை மிக அதிக மீட்சிச் தனமை 
கொண்டனவாகவும் இருக்கின் றன. 

v 

புரதப்பொருள்கள் (201618) - அக்ரிலோநைடீரிலிருந்தும் (௨௦73101116), வினைல் 
பிரிடீனிலிருந்தும் (ஈரஷர 310102) இணைப் பல் லு 
றுப்பாக்கத்தினால் உருவாக்கப்படும் நார்கள் (1112 ) 
சாயச் சேர்க்கைக்குச் சிறந்தனவாகக் கருதப்படுகின் 
றன, 

இவ்வாறு மாறுபட்ட தன்மை உடைய இணைப்" 
் பல்லுறுப்பிகள், குழாய்கள், ஃபிலிம்கள் (films), 
வார்க்கப்பட்ட பொருள்கள் (110ய1020 வா110126) ஆகி 
யவை செய்யப் பயன்படுகின்றன. (காணக. பலபடி 
யாக்கல்) - 

் - எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி 

    
  

இணைப்பார்வைக் கருவி 

இரு கண்களால் பார்க்கக்கூடிய அமைப்புடைய 
ஒளியியல் கருவி இணைப்பார்வைக் கருவி(51௩௦0௦121) 
எனப்படும். இது இணைப்பார்வைத் தொலைநோக்கி 
(100001871610600ற6), இணைப்பார்வை நுண்ணோகக 
(binocular microscope) crear இருவகைப்படும். 

இணைப்பார்வைத் தொலைநோக்கி. 1608இல் ஜான் 
லெப்பர்ஹே (1௦0௦ 1600 வ) என்பவரால் இணைப் 

பார்வைத் தொலை நோககி முதன்முதலில் உருவாக் 
கப்பட்டது. இது டச்சுத் தொலை நோக்கி என்ற 
சாதாரண வகையைச் சார்ந்தது ஆகும். இதில் ஒன்று 
படுததும் ஆடிகளின் கூட்டமைப்பு, பொருளருகு 
ஆடியாகவும், பிரிதரு ஆடி கண்ணருகு ஆடியாகவும் 
பயன்பட்டன. பின்னர் கேபுசின் செருபின் டி ஆர் 
லென்ஸ்(ேறப௦1110 080100” ௦11816) என்பவர் இத 

னையே போருக்குப் பயன்படுவதற்கேறபப் பெரிய 
வடிவிலும், சாதாரண காலங்களில் பயன்படுவதற் 
கேற்பக் குறைந்த உருப்பெருக்குத் திறன் உடைய 
சிறிய வடிவிலும் அமைத்தார்.இதில் ஒவ்வொரு மனித 
னின் கண்பார்வைக்கு ஏற்ப, தொலைவிலும், அண் 
மையிலும் உள்ள பொருள்கள் நன்கு தெரியும் வகை



60 இணைப்பார்வைக் கருவி 

யில் நகரக்கூடிய அமைப்புகளை ஏற்படுத்தினார். 

பிறகு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையில் 

இதில் யாரும் கவனம் செலுத்தவில்லை. 1824 இல் 

ஜான் வாக்ட்லாண்டர் (101௦ /01ஜ1126௩02₹) என்பவார் 

ஒரு புதிய இணைப்பார்வைத் தொலைநோக்கியை 

உருவாக்கினார். 

இரண்டு தொலை நோக்கிகளின் அச்சுக்கோடு 

கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாகவும், மையத்துடன் 

ஒன்றியும் இருக்கும்படி உருவாக்கினார். ஏறத்தாழ 

ஒன் தரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 9. வெய்டால்ட் 

(5. எவ்வ) என்பவர் மற்றுமொரு தொலைநோக் 

இயை அகருவாக்கினார். இதில் இரண்டு டச்சுத் 

தொலைநோக்கிகளின் அச்சுகள் இணையாகவும் 

அவற்றிற்கு இடையில் உள்ள தொலைவு சரீ 

செய்யக் கூடியதாகவும் இருந்தன, இறுதியாக 

பி. ஜி. பார்டவுட் (1. 0. 2ாம்௦பர) என்பவர் இணைப் 

பார்வைத் தொலைநோக்கியில் ஒரு மாறுதலை ஏற் 

படுத்தினர். இதில் இரண்டு குழாய்களை ஒரு பொது 

“அச்சிற்கு இணையாக வைத்து, மேலும் அவை இரண் 

டிற்குமிடையே உள்ள தொலைவினைச் சரிசெய்யக் ் 

கூடியதாகவும் மையக் குவிய அமைப்பு உடையதா 
கவும் அமைத்தார். இக்கருவியின் மூலம் பெரு 
மளவு அருப்பெருக்குத் திறன் கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற் 
பட்டது. ; 

முப்பட்டகக் கூட்டமைப்டி. 1851இல் இக்நோசியா 
போரோ (Ignazio Porro) என்பவர் முப்பட்டகக் 

கூட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தி இணைப்பார்வைத் 

தொலைநோக்கியைக் கண்டுபிடித்தார். இம்முப்பட் 
டகக் கூட்டமைப்பில், இரண்டு ஒன்றுக்கொன்று 
செங்குத்தான முப்்.பட்டகங்களின் கர்ணங்கள் (1400- 

tenuse) ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து, முழு அகப் 
பிரதிபலிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில முப்பட்டகங் 
களின் தளங்கள் அமைந்து இருந்தன, இதனைப் 
படம் £ இல் காணலாம். ் 

  

  

          SY       
படம் 1, முப்பட்டகக் கூட்டமைப்பு. 

பொருளருகு மற்றும் கண்ணருகு ஆடிகளினால் 
ஏற்படும் பிம்ப இட வலத்தோற்ற மாற்றம் முழு 

தும் இப்பட்டகத்தினால் சரி செய்யப்பட்டது. ஏஏ. 
பெளலான்கர் (க. $௦ய/81ஜா) என்பவர் போரோ 

முப்பட்டகக் கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தி இணைப் 

பார்வைத் தொலை நோச்கியைத் தோற்றுவித்தார். 
இதனைப் படம் 2 இல் காணலாம். 

  

படம் 2. போரோ முப்பட்டகக் கூட்டமைப்பு 

முப்பட்டசக் கூட்டமைப்பைப் பொருளருகு 

ஆடிக்கு மேலே வைத்து இடவலத் திருகினைப் பயன் 
படுத்தி, காண்பவர்களுககு நன்கு தெரியும் வகை 
யில் இரண்டு அச்சுகளுக்கு இடையில் உள்ள 

தொலைவை மாற்றி அமைத்தார். 

7894 இல் எர்னஸ்ட் அபே (0 கு) என்ப 

வார் முப்பட்டக இணைப்பார்வைக் கருவிகளையும் 
நுண்ணோக்கிகளையும் உருவாக்கினார். அவையே 

இன்றைய முப்பட்டக இணைப்பார்வைக் கருவிக 
ளுக்கு முனனோடியாக அமைந்துள்ளன. போரோ 
முப்பட்டகக் கூட்டமைப்பில் இரண்டு பயன்கள் 
இருந்தன, அவற்றைப் பயன்படுத்தி எர்னஸ்ட், 
பொருளருகு ஆடிகளுக்கு இடையில் உள்ள தொலை 
வினைக் கண்ணருகு ஆடிகளுக்கு இடையில் உள்ள 
தொலைவினை விட அதிகமாக்கினார்.' மேலும் கர் 
ணத்திற்கு இடையில் இடைவெளி ஏற்படுத்தித் 
தொலைநோச்கியின் நீளத்தைக் குறைத்தார். அபே 
இணைப்பார்வைக் கருவியில் பொருளருகு ஆடிக்கும் 
கண்ணாடிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு,கண்ணருகு 
ஆடிக்கும் கண்ணாடிக்கும் இடையில் உள்ள தொலை 
வைவிட ஏறத்தாழ இரண்டு மடங்கு அதிகமாக 
இருந்தது. இதனால் இணைப்பார்வைக்கருவி சிறிய 

வடிவில் தோற்றம் அளித்தது. ட்



பழைய இணைப்பார்வைக் கருவிகளில் சிறிய 

பொருளருகு ஆடிகளும் கணணருகு ஆடிகளும் 
இருந்தன. அவை கண்ணில் 96£ சாய்வு கோணத்தை 
ஏற்படுத்தின. தற்கால : அமைப்பில் கருவியின் 
தோற்றத்திலும் அதனைக் கையாளுவதிலும் எந்த 
வித மாற்றமும் இல்லாமல் காட்சியின் பரப்பும், 

ஒளித் தன்மையும் ஏறத்தாழ இரு மடங்கு அதிகரித் 
துள்ளன. இதனைப் படம் 4 இல் காணலாம். 
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படம் 3, இணைப்பார்வைக் கருவியின் தற்கால அமைப்பு 

அமிசி (கார்) என்பவர் ஒரு புதிய முப்பட்டக 
இணைப்பார்வைக் கருவியைக கண்டுபிடித்தார். 
இதில் ஒரு முப்பட்டகக் கூட்டமைப்பு உள்ளது. 
இக்கூட்டமைப்பில் படுகதுர், வெளிவரும் கதிர் 
ஆகியன முறையே நுழைவாயிலையும், வெளி வாயி _ 
லையும் கடந்த பின்னர் ஒரு கூரைத் தளத்தினால் 
எதிர்பலிக்கப்பட்டு இரண்டு முறை முழு Ms 
எதிர்பலிப்பு அடைகின்றன. ஆகையால் பிம்பம் வல 
இடப்புற மாற்றம் அடைகிறது. இதைத் தவிரப் படு 
கதிர் வெளி வருவதற்கு முன்னர் 905 கோணம் எதிர் 
பலிக்கப்படுவதினால் பிம்பத்தின நேர்குத்துத் திசை 
யில் தலைகீழ் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இத்தகைய 
முப்பட்டகங்களுக்குக் கூரை முப்பட்டகங்கள் என்று 

பெயர். படம் & இல் இரண்டு கூரை முப்பட்டக 
இணைப்பார்வைக் கருவியைக் காணலாம். 

இதில் ஆறு முறை உள் எதிரொளிப்புகள் ஏற் 
படுகின்றன. இதில் பொருளருகு ஆடிகளுக்கு இடை 
யில் உள்ள தொலைவு கண்ணருகு ஆடிகளுக்கு 
இடையில் உள்ள தொலைவைவிடக் குறைவு. இதில் 
இட்பக்காட்சி விளைவு (8121௦0 effect) உருப்பெருக் 
கத்தைவிடக்குறைவு. 

திட்பக்காட்சி விளைவு இவ்விளைவின் காரண 
மாகப் பார்க்கும் பொருளின் ஆழம் கண்களுக்குத் 
தெளிவாகிறது. அதனால் வெவ்வேறு தளங்களில், 
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படம் 4, இரண்டு கூரை முப்பட்டக இணைப் 
பார்வைக் கருவி 

    

அதாவது வெவ்வேறு தொலைவில் உள்ள பொருள் 
களை வேறுபடுத்த முடிகிறது. இதனாலேயே இது 
தரைப்படையிலும் கடற் படையிலும் வெகுவாகப் 
பயன் படுத்தப்படுகிறது. இரண்டு தொலைநோக்கி 
களைக் கண்ணருகு ஆடியின் மையத்தில் ஓர் அச்சில் 
சுழலச் செய்வதால் பொருளருகு ஆடிகளை இடை 
மட்டத்திலிருந்து செங்குத்து நிலைக்குக் கொண்டு 

  

  

  

      
  

          
..? 
டி       

  

                  
  

  

நோக்கயைப் படம் 5 இல் காணலாம். 

aN 

டடம ட 
7 
  

வர இயலும், இந்த நிலையில் இது பெரிஸ்கோப் 
பாகச் (ற௭150006) செயல்படுகிறது. இந்தத் தொலை 

ப 
ah ) 7 ரீ 

_0 ( 

படம் $. திட்பக்காட்சியியல் இணைப்பார்வைத் தொலை 
நோக்கி (இரண்டுதொலை நோக்கிகளாலான து ) 

இணைப்பார்வை நுண்ணோக்கி. செருபின் (0௦ய- 
bin) என்பவர் முதல் இணைப்பார்வை நுண்ணோக் 
கியைக் கண்டுபிடித்தார். இதில் இரண்டு தலைக$&ழ் 
மாற்றத்தை உண்டுபண்ணும் அமைப்பு இருந்தது. 

இதன் காரணமாக இது பொருளின் ஆழத்தைப் 

பற்றித் தவறான கருத்தைத் தெரிவித்தது. அதாவது 
பள்ளம் மேடாகவும், மேடு பள்ளமாகவும் தெரிந்தது. 
எனவே டந்த நுண்ணோக்கியை அறிவியலார் அக் 
காலத்தில் புறக்கணித்தனர். இதன் பின்னர் இரு 
நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு வீட்ஸ்ட்டோன் என்ப 
வா் மறுபடியும் இணைப்பார்வை நுண்ணோக்கியைப் 
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பற்றிய கருத்தை வெளியிட்டார். இதனால் நுண் 

ணோக்கியைப் பற்றிய விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டது. 

7853 இல் ஜே. எல். ரிடல் (3.1. 8144211) தாம் கண்டு 

பிடித்த இணைப்பார்வை நுண்ணோக்கியைப் பற்றி 

உலகுக்கு அறிவித்தார். சில காலத்திற்குப் பிறகு 

எஃப். எச். வென்ஹாம் (F.L. Wenham) என்பவர் 

ஒரு நுண்ணோக்கியை அமைத்தார். இது ரிடல் நுண் 
ணோக்கியைப் போன்றே இருந்தது. இதனைப் படம் 
6 இல் காணலாம். அவர் பொருளருகு ஆடிக்கும் 
கண்ணருகு ஆடிக்கும் இடையில் பிரிட்டலின் அமைப் 
பைப் பயன்படுத்தினார். 

  

    
<—_> 
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படம்6$, இணைப்பார்வை நுண்ணோக்கி 

இதன் காரணமாக ஏற்படும் _ மாறுபட்ட 

விளைவை அவரால் தடுக்கமுடியவில்லை. 1860இல் 
மற்றுமொரு புதிய நுண்ணோக்கி கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டது. இதில் ஒரே அச்சில் ஒளி விலக்கம் அடை 
யும் முப்பட்டகங்களைப் பயன்படுத்தினார், இந்த 

  

ப்ர 

  

          
படம் 7, சமச்சீரற்ற இணைப்பார்வை 

நுண்ணோக்கியின் குழல் ' 

. இணைப்புகள் 

அமைப்பால் வெளிவரும் கதிர்கள் கண்ணருகு ஆடி 
களுக்கு வரும் வழியில் தமது பாதையை விட்டு மாறி 
விடுகின்றன. அதனால் இடப்புறப் பொருளருகு 
லென்சிலிருந்து வெளிவரும் கதர், வலக் கண்ணருகு 
Glover AH gb, வலப்புறப் பொருளருகு லென்சிலிருந்து 
வெளிவரும் கதிர் இடப்புறக் கண்ணருகு லென்சிற் 
கும் செல்கின்றன. இந்த இணைப்பார்வை நுண் 
ணோக்கியை ஒரு கண்பார்வை நுண்ணோக்கியாகப் 
பயன்படுத்த முடியாது, இந்த நுண்ணேோரக்கியில் 
எதிர் பலிக்கும் முப்பட்டகம் பயன் படுத்தப்்பட்டுள் . 
ளது. பொருளருகு ஆடிக்குப் பின்னால் அருகில் 
வைக்கப்படும்பொழுது, பொருளருகு ஆடியின் வலப் 
பாதியிலிருந்து வரும் கதிரை, நுண்ணோசக்கியில் 
உள்ள இடக் கண்ணருகு ஆடிக்கு அனுப்பிவிடுகிறது. 

பொருளருகு ஆடியின் இடப்புறத்திலிருந்து வரும் 
கதிர் நேராக வலக் கண்ணருகு ஆடிக்குச் செல்வ 
படம் 9 விளக்குகிறது. . 

- “ இரா. சேகரன் 

  

  

இணைப்புக்கெழு — 

காண்க: இணைவுப்பட்டியல் 

au 

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எந்திர உறுப் 
“புகளோ கட்டட உறுப்புகளோ இணையும் . இடம் 
இணைப்பு (1௦10) அல்லது மூட்டு எனப்படுகிறது. 
காண்க, கட்டட இணைப்புகள். - 

xX எந்திர இணைப்புகள் அல்லது மூட்டுகள் பல 
வகைகளில் செய்யப்படுகின்றன. இவற்றை நிலை 
யான மூட்டுகள், தற்காலிக மூட்டுகள் என இரு 
வகைப்படுத்தலாம். திருகு (602), பற்றி (0௨) 
போன்றவை தற்காலிக மூட்டுகள். பற்றாசிடல் 
(brazing), unas se (௦10102), தரையில் அறை 

Se (rivetting) என்பன நிலையான மூட்டுகள் 
ஆகும். கழே வழக்கில் உள்ள பல்வேறு இணைப் 
பூுகளை உருவாக்கும் முறைகள் தரப்பட்டுள்ளன. 

திருகுழுறை. . மரையாணியும் மரையும், எந் 
தரத் திருகும் மரையும், ' துளையிட்ட இடைவெளி 

களில் திருகிணைத்த திருகும், தண்டு அல்லது குழாய் 
களில் உள்ள மரையிட்ட பகுதிகளும், புரியுள்ள 
செருகமைப்புகளும், சுருள்கம்பிச் செருகுகளும், இயக் 
கும் திருகுகளும் இவ்வகை இணைப்புகளாகும், 
காண்க, மரையாணி; மரையாணி இணைப்பி; மரை; . 

இருகு; இருகிணைப்பி; அடைவலயம்.







௮3 அடிநிலையில் இருக்கும். இவை அட்ட 
வணை 7 இல் தெளிவாகத் தரப்பட்டிள்ளன. 

  

  
  

  

உள்தருகைக் குறிப் வெளியீட்டுக் குறிப்பலை 

பலைகளின் நிலைகள் களின் நிலைகள் 

௮1 ௮2 ௮4 

அடிநிலை அடிநிலை அடிநிலை 

ன உச்சநிலை is 

உச்சநிலை அடிநிலை ' உ ஆ 

a உச்சநிலை | உச்சநிலை           
அட்டவணை 1. 

ஒரு - மின்வாயில் உச்சநிலையிலிருக்கும்போது 1 
எனவும், அடிநிலையிலிருக்கும் போது 0 எனவும் 
கொண்டால் அணைமின்வாயில்களின் இயக்கத்தை, 
அட்டவணை 2 இல் தரப்பட்டுள்ள உண்மைநிலை 

அட்டவணை (1௭ம் 18516) மூலம் அறியலாம், 

அட்டவணை 2, அணைமின்வாயில்கள் உண்மைநிலை . 

  

  

pote அட்டவணை ட, ் 

yl : ௮2 ௮4 - 

0 0 0 : 

0 1 0 

1 | 0 * 0. 
of oon 1           

Al, 42, ௮8 என்பவை அலை'அ1, ௮2, 3 
இவற்றின் உச்ச நிலையைக் குறிப்பனவாகக் கொண் 
டால் ௮8 = 91. 92 = 91, 2. ae fed *, 

- மின்சுற்றுவழிகளின் விளக்கப்படம் (diagram) 
வரையும்போது அணைமின்வாயில்களைப் படம் 2 
இல் காட்டப்பட்டுள்ள குறியீட்டால் குறிக்க வேண் 
டும். 
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. இணை மின்வாயில். இவ்வாயிலில் வருகின்ற உள் 
தருகைக்குறிப்பலைகளில் ஏதேனும் ஒன்றோ எல்லாக் 
குறிப்பலைகளுமோ உச்ச நிலையில் இருத்தால் இதன் 
வெளியீட்டுக் குறிப்பலை உச்சநிலையில் இருக்கும். 
மற்ற சமயத்தில் இதன் வெளியீட்டுக்குறிப்பலை கீழ் 
நிலையில் இருக்கும். 

எடுத்துக்காட்டாக, ௮1 முதலாவது உள்தருகை 
குறிப்பலை, ௮2 இரண்டாவது உள்தருகைக் குறிப் 
பலை, ௮4 மூன்றாவது வெளியீட்டுக் குறிப்பலை 
எனக் கொண்டால், உண்மைநிலை அட்டவணை 
3.3... இவ்வாயிலின் இயக்கத்தை நன்கு விவரிக் 
கின்றது. 

அட்டவணை 3. இணைவாயில் உண்மைநிலை 

  

  

. அட்டவணை 

அர அ ௮4 

0 ் ப 0 

0 1 1 

1 0 1 

‘I 2 1           

அதாவது, ௮3 —= 92 + 91 
மின்சுற்றுவழிகளின். விளக்கப்படம் வரைகின்ற 

போது படம் 3 இல் தரப்பட்டுள்ள குறியீட்டால் 
உணர்த்தலாம், ் 

  

படம் 3 

எதிர்த்த மின்வாயில். இவ்வாயிலில் உள்தருகைக் : 
குறிப்பலைகள் தத்தம் நிலைகளில் ஒன்றோடொன்று 
மாறுபட்டிருக்குமபோது மட்டுமே வெளியீட்டுக் 

அட்டவணை 4, எதிர்த்த மின்வாயிலின் உண்மைநிலல 

  

  

அட்டவணை 

அர. ௮2 Hd 

0 0 0 

0 4 4 

2 0 ப 2 

1 1 0          



66 இணைமப்புமாற்ற மின் சு.ற்றுவழிகள் 

குறிப்பலை உச்சநிலையில் இருக்கும். அதாவது உள் 

தருகைக் குறிப்பலைகள் ஒரேசீராக இருந்தால் வெளி 

யீட்டுக் குறிப்பலை கீழ்நிலையில் இருக்கும். இவவா 

யிலின் இயக்கத்தைப் பின்வரும் உண்மைதிலை அட் 

டவணை விளக்குகிறது. 

நிரப்பு நிலை. ஒரு குறிப்பலை அதன் உச்ச நிலை 

யை அடைவதற்கு, அதனுடன் சேர்க்கும் நிலை 

நிரப்புதிலை (௦01001610001) எனப்படும். 

௮ ஒரு குறிப்பலை 

அ அதன் நிரப்புநிலை | 

எனக்கொண்டால் அட்டவணை 5 நிரப்புநிலை 

அட்டவணையைத் தருகிறது. 

அட்டவணை 5, நிரப்புநிலை அட்டவணை 
  

  

௮ அ 

0 4 

0         
அதாவது ஒரு மின்அலை நிலை *1'-இல் இருந்தால் 

திரப்புநிலை *0' நிலை, “0 இல் இருந்தால் . நிரப்பு 
நிலை *]'. 

எதிர்த்த மின்வாயிலில் 91 இன் நிரப்புநிலை 

௮1 எனவும் அன் நிரப்புநிலை ௮8 எனவும் 
கொண்டால். 

௮22 ௮1௮2 34௮8 Hl 

மேற்குறிப்பிட்ட சமன்பாட்டைச் சரி பார்ப்போம். 

௮1 5 0, டத் ௮2௬ 0,774 0,14 0 

Sai S250 a= oe tt at 
ee = a3 211 +0051 

எதிர்த்த மின்வாயிலை மின்சுற்றுவழிகளில் பட 
விளக்கமாகக் காட்டும் போது படம 4 இல் உள்ள 
குறியீட்டால் குறிக்கவேண்டும். 

எதிர்அணை மின்வாயில். இவ்வாயில் அணை மின் 
வாயிலுக்கு நேர் எதிராகச் செயல்படும், அதாவது 
இவ்வாயிலில் எல்லா ௨ள் தருகைக் குறிப்பலைகளும் 

te
 

௮3 

௮1௮2 4௮2௮1 

௮2 

படம் 4 

உச்சநிலையில் இருக்கும்போது வெளியீட்டுக் குறிப் 
பலை கீழ் நிலையில் இருக்கும். மற்ற நேரங்களில் 
உச்சநிலையில் இருக்கும் உண்மைநிலை அட்டவணை 
இவ்வாயிலிள் இயக்கத்தைக் காட்டும். 

அட்டவணை 6, எதிரணைவாயில் இயங்குகிலை 

  

  

  

  

- அட்டவணை 

உள்தருகைக் குறிப்பலை | வெளியீட்டுக் குறிப்பலை 

அணை எதிர் அணை 
மின்வாயில் | மின்வாயில் 

9 1 ௮2 ௮1௮2 yd 

0 0 0 1 

0 1 0 8 

1 0 0 1 

1 1 4 0           
  

ய 

௮8௩ ௮13 ௮2 - ௮1௮2. 

படம் 5 இல் தரப்பட்டுள்ள குறியீட்டால் எதிர் 
அணை மின்வாயில்கள் மின்சுற்று வழிகளின் விளக் 

கப் படங்கள் குறிக்கப்படுகின் றன, ் 
௩ 

௮1 

  

  ௮2 

ட படம் 5. - 

டி 

எதிர்இணை மின்வாயில், இவ்வாயில் இணை oir 
வாயிலுக்கு நேர் எதிராகச் செயல்படுகிறது, அதா 

வது இவ்வாயிலில் எல்லாஉள்நோக்கு அலைகளும் 
கீழ்நிலையில் இருக்கும்போது வெளியீட்டுக் குறிப் 

4 

 











அட்டவணை 14. 

  

  

  

சிறுதொகை பைனரி 

m al ௮2 ௮௮ அக் 

2 0 0 1 0 

4 0 I 0 0 

6 0 | 1 1 0 

8 -1 0 0 0 

9 1 0 0 I 

10 1 0 1 0 

12 1 1 0 0 

13 1 1 0 1 

15 1 1 1 1               
(11) பைனரி வகையில் “1” இருக்கும் எண்ணிக்கை 
களைப் பொறுத்து அவற்றை வெவ்வேறு பிரிவு 
களாகப் பிரித்து எழுத வேண்டும். 

சிறுமத்தொகை 2, 4, 8 ஆகியவற்றின் பைனரி 
வகையில் “3” ஒரு தடவைதான் உள்ளது. எனவே, 
இவை ஓரே பிரிவில் வருகின்றன. இப்போது அட்ட 
வணை 74 பின்வருமாறு மாற்றி அமைக்கப்படு 
கின்றது. 

அட்டவணை 15. 

  

  

  

  

  

m al ௮2 HAS | 4 

- 2 0 0 1 0 

பிரிவு - 7 க் 0 1 0| 0 

ன் 8 1 o |' of 0 

6 0 1 1|-1 

பிரிவு - 2 9 1 0 0 1 

~ ""l yo (| acl 0 1| o 

12 1 1 0 0 

பிரிவு-2 | 18௩] 1 1 o| 1 

பிரிவு - 4 15 17 1 1 I                 

இணைப்பமாற்ற மின் 'சுற்றுவழிகள் 7/ 

(ரம்) அடுத்தடுத்த பிரிவுகளைச் சேர்க்க முயலும் 
போது ஏதாவது ஒரு மின்அலை தன் நிலையிலிருந்து 
மாறுபட்டால், அதைத் தொகையிலிருந்து நீக்க 

வேண்டும். இம்முறைக்குப் பின் அட்டவணை 15 
அட்டவணை 16 ஆக மாறும். மேலும் இதே 
முறையைப் பின்பற்றினால் அட்டவணை 17 ஆக 
மாறும்... ் ் 

அட்டவணை 16. 

  

  

  

        
  

    

m Hl <2 As அ4 

26 0 _ 1 0.12 

2, 10 . os 0 ட்ரீ o+PI3 

4, 6° 0 ம் — | O—PI4 

4,12 | — ம் | ௦ 0 அறத 

9, 9 1 0 0 வ ட் னி 

8, 10 1 0 — 0—PI6 

8, 12 1 — 0 oY” 

9, 13 1 ௮ 0 ம் சீ 

12, 13 1‘} 1 oli “ 

13, 15 1 1 — | 1<PI7 

அட்டவணை 17, 

m ௮14 ௮2 அச அக் 

8, 9, 12, 13 1 — o | —+PIl             
(iv) அட்டவணை 17இல் உள்ள தொகையை 

இதற்கு மேல் சுருக்க முடியாது, எனவே, அது முதன் 
மைத் தொகை எனப்படும் (றார்ப6 1ாற11௦கார$). இதை 

நாம் 1117 எனக் கொள்வோம். இதுபோல் அட்ட 
வணை 277 இல் 8, 9, 12, [3 ஆகிய தொகைகளா 
லானவற்றை விட்டுவிட்டு மற்றவைகளை PI2, 715, 
ம் என்று வரிசைப்படுத்த வேண்டும். ( 4 ) இப் 
போது சிறுமத்தொகைகள் % அச்சிலும், 218 4 அச்சி 
லும் கொண்டு அட்டவணை 18 இல் காட்டியது 

போல் வரையவேண்டும். (2b) Pll க்கு எதிராக 

8, 9, 12, 18 ஆகிய சிறுமத் தொகைகளில் *%” அடை 
யாளம் போடவேண்டும், 

(VI) அட்டவணை 78 இல் உள்ள 71 களை 

இணைத்துச் சுருக்கவேண்டும். 

(a) 1ா॥ இல் 9ஆவது சிறுமததொகையை எதிலும் 
சேர்க்க முடியாது. ஆக 111 ஐ அகற்ற முடியாது.

















அவை ஓரார வரிசைத்துடுப்புகள் (uniserial fins) 

எனப்படும். பொதுவாக இடுப்புத்துடுப்புகள் ஓரார 

வரிசைத்துடுப்புகளாகத்தான் உள்ளன. அனைத்து 

வகை எலும்பு மீன்களிலும் மீன்துடுப்புகள் காணப் 

படுகின்றன., இவ்வகைத் துடுப்பின் அடியெலும்பு 

துடுப்புவளையத்துடன் அசையும் வகையில் அமைந் 

துள்ளது. அடியெலும்பைத் தொடர்ந்து துடுப்பு 

முழுதும் துடுப்பு ஆரைகள் விசிறி ஈர்க்குப் போல 

அமைந்துள்ளன. ் 

தோள்வளையம் (0601072] ஜிா012). சுறா போன்ற 

குருத்தெலும்பு மீன்களின் தோள்வளையம் ப--வடி 

வத்தில் உள்ள சட்டகமாகும். செங்குத்தாக மேற் 

8 XN 

படம் 3. தோள் வளையம் 

) 

இணையுறுப்புச் சட்டகம் 79 

பக்கம் நீட்டிக்கொண்டுள்ளபகுதுக்குக்தோள்பட்டை 
6H) (scapular process) cro mud, கிடைவாட்டப் 
UGHEG& GargséaruiG soir (coracoid bar) 
என்றும் பெயர். பிற முதுகெலும்புடையவற்றில் 
தோள்வளையச் சட்டகத்துடன் பல தோள்எலும்பு 
கள் (081 1௦௦௦) சேர்ந்துவிடுகன்றன. உள்நாசித் 
துளை மீன்கள் (410001), ஸ்டர்ஜியன்கள் (3107126015), 

குதுப்புத்துடுப்பு மீன்கள் ((01088001603/211) போன்ற 

தொடக்ககால எலும்பு மீன்களில் தோள் பட்டை 
யைத் தாங்கிக்கொண்டு கிளைத்ரம் (cleithrum) 
என்னும் தோள் எலும்பு உள்ளது. கிளைத்ரத்துடன் 

, அதன் மேல்பக்கத்தில் . மேல்கிளைத்ரம் ($யறா&015 

  
க ஸ்கேப்புலர் நீட்சி 2, கோரக்காய்டு. 3. இளினாய்டு குழிவு 4. இளைத்ரம் 5, மேல்கிளைத்ரம் 6. பின்பொட் 

டெலும்பு 7. மூவெலுத்துளை
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் ் .... *..... பாரமீசியத்தில் இணைவு இனப்பெருக்கம் 

3, இணைவிகள் 8, பெரிய நியூக்ளியஸ் 8. சிறிய நியூக்ளியஸ் 4, நகரும் முன்னோடி நியூக்ளியஸ் 5. நிலையான முன்னோடி 

நியூக்ளியஸ் 6. பிரிந்த இணைவிகள் 7. இணைந்த நியூக்ளியஸ் 

சானிபார்ன், டி. எம் (Sonneborn, T.M.) sre 

மரபியல் வல்லுநர் பாரமீசியம் அரிலியா (றகா31௦௦01ம1 

307௦114) என்னும் உயிரியில் இணைவு இனப்பெருக் 
கம் நடைபெறும்போது, நியூக்ளியசுகளை ட்டும் 
ஒன்றுக்கொன்று பரிமாறிக் கொள்ளாமல் சில சமயங் 
களில் தங்களுடைய செல்பிளாசத்தில் உள்ள கப்பாப் 

பொருள்களைத் (%8றக றக140168) தமக்குள் பரிமாறிக் 
கொள்வதாகக் கண்டுள்ளார். இத்தகைய செல்பிளா 
சப் பரிமாற்றம் குறுகிய காலத்தில் நிகழும் இணைவு 
இனப்பெருக்கத்தின்போது நடப்பதில்லை. ஆனால் 
இணைவிகளின் இணைவு நேரம் அதிகமாக இருச்கும் 
போது மட்டுமே, மேற்கூறிய செல்பிளாசப் பரிமாற்ற 

மும் கப்பாப்பொருள் பரிமாற்றமும் நிகழ்வனவாகக் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இணைவு இனப்பெருக்க 
முறை பாகட்டீரியங்களிலும் காணப்படுகிறது. 

தற்போது இந்த , இணைவு இனப்பெருக்க 

முறையை அடிப்படையாகக்கொண்டு மரபுவழிப் 

_ Gur Pudue (genetic engineering) apewb கயிரினங் 

களிலுள்ள நோயைப் போக்கும் ஆய்வில், 2 eeir 
பல பகுதிகளிலுமுள்ள அறிவியலறிஞர்கள் ஈடுபட் 
டுள்ளனர். . ் 

- இரா. பக்தவச்சலம் 

நூலோதி. முருகேசன்,ஆர்., முதுகெலும்பற்றவை, 
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், மறுபதிப்பு, 
சென்னை 1976; Ekambaranatha Ayyar, M., A 

Manual of Zoology, Vol. 1., S. Viswanathan Pvt, 

Ltd., Madras, 1982; Gardner, E.J., Principles of 

Genetics, Wiley Eastern Private Limited, New Delhi, - 

1968. 

  

இணைவுப்பட்டியல் 

புள்ளியியலில், திரட்டப்படும் புள்ளிவிவரங்கள் 

அளவுக்கு ஏற்றவாறு அல்லது பண்புகளுக்கு ஏற்ற
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படம் 2. 

பின்னர் ( மார்புப்பட்டை) விலா 

அடுத்த பகுதியை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். பொது 
வாக எந்தவிதத் துடிப்பசைவும் இருக்காது. வலப் 
புற இதயச் கீழறை விரிவடைந்து காணப்பட்டால், 
இவ்விடத்தில் விரல்களைத் தூக்கிவிடும் துடிப்பை 
உணரலாம். 

சிலிர்ப்பு, இதய வால்வுக் குறுக்கத்தினால் இரத்த 
- தட்டம் சிறிது தடைப்படும், இத்தடையின் போது 

அங்கே காணப்படும் இரத்த: அழுத்தத்தாலும், 
இரத்த ஓட்ட வேகத்தாலும், இரத்தம் வால்வுகளின் 
அருசே சென்றவுடன், ஒலியலைகளை உண்டாக்கும். 
இதற்கு முணுமுணுப்பு எனப் . பெயர், “கையால் 
தொட்டுப் பார்த்தால் இம்முணுமுணுப்பைப் பூனை 

- பிறாண்டுகிற மாதிரி உணரலாம். இதுவே சிலிர்ப்பு 
(thrill) எனப்படும். காலத்திற்குத் தகுந்தவாறு, 
இது இறுக்கச் சிலிர்ப்பு, தளர்ச்சிச் சிலிர்ப்பு அல்லது 
இரண்டும் சேர்ந்த நிலைச் சிலிர்ப்பு என உணர 

லாம். இச்சிலிர்ப்பு, கையால் உணரப்பட்டால் இதய 
* நோய் நிச்சயமாக உண்டு என அறியலாம். இதய 

வால்வுக் குறுக்க தோய்களில இலிர்ப்புக் . காணப் 
படும். 

இரு கைவிரல்கள் மூலம் தட்டிப் பார்த்து - ஆய்வு 
செய்தல். இதயம் இரண்டு மேலுறைகளைக் கொண்டு 

இருக்கிறது. மேலும் இதயத்திற்கு நான்கு விளிம்பு 
வரை கண்டு. அவை முறையே பல ,மேற்பக்க - 

விளிம்பு வரை, வல விளிம்பு, இட மேற்பக்க விளிம்பு 
வரை, இட விளிம்பு ஆயெவையாகும், படத்தில் 

- உள்ளவாறு இரு கை விரல்களினால் அடித்துப் 
பார்த்து இந்த நான்கு விளிம்பு வரைகளை ஆய்வு 
செய்ய வேண்டும். இதய மேலுறை இடையேநீர், சீழ், 
இரத்தம் இருந்தாலும், பெருந்தமனிப் பெருலீக்கம் 

எலும்பின் 

  

      

  

படம் 4, 

இருந்தா லும், இதய அறைகள் பெருத்துப்போய் 

இருந்தாலும் இந்த ஆய்வு. மூலம் அறிய முடியும். : 

் இதய ஒலிகளைக் கேட்டறிதல். இதய : ஒலிகளை 
.. இதயத் " துடி.ப்பளவி : (842(1050006) மூலம் மிகவும் 
கவனமாக ஆய்வு செய்தல் வேண்டும்.”' இயல்பாக 
முதல் ஒலி, இரண்டாம் * ஒலி ஆகியவை .சரியாகக் 
கேட்கும். ' இதயத்துடிப்பளவியை முதலில் &ழ் ௨௪௪ 
முனைப் பகுதியிலும் : (மர்ா8] 8௧) அடுத்து, மூவி 

* தழ்ப் பகுதி, பெருந்தமனிப் பகுதி, நுரையீரல் பகுதி 
ஆகிய இடத்திலும், வைத்துக் கேட்க வேண்டும். 
முதலாம் ஓலி 8ழ் உச்சி முனைப்பகுதியில் நன்றாக 
வும், இரண்டாம் .ஒலி :. பெருந்தமனி . நுரையீரல் 

. பகுதிகளில் நன்றாகஷம் கேட்கும். பொதுவாக, இரு 
ஒலிகளிலும் : துடிப்பு, சீராகக். கேட்கும். இடையில் 

ரீ ஆ அப்டி
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சில நொடி : இடைவெளியிருக்கும். | இதனை. லப்- 

டப் (ub- dub) என 'அன்ழுக்கலாம். / பட ஒரம் 

“முதலாம் இதய ஒலி. ஈரிதழ் வால்வு, மூவிதம், 
வால்வு மூடுவதனால் ஏற்படும் - ஓலி முதலாம் ஒலி 

பாகும். :- முதலாம் ஒலி கீழ் உச்சி , முனைப் : பகுதி, 

ce a என்னும் இரு பகுதிகளையும் கொண் 

Ep: உச்சி ; முனைப் பகுதியில் நன்றாகக் 

கேட்கும்... பிரிந்த . முதலாம் ஒலி (split I sound), 

இதயக் ழறைகளின் அதிவேகத் துடிப்பிலும், இசை: 

வற்ற உதறல் நிலையிலும், க். 9. பிளாக் நிலை 

யிலும் முதலாம் ஒலி பிரித்துக் காணப்படும். அதிகச் 

.. சத்த முதலாம் ஒலி (loud Ist 80000) குழந்தைகளிட 

மும், அதிகவேகத துடிப்பின்போதும், ஈரிதழ் வால் 

வுக் குறுக்கு நிலையிலும் முதலாம் ஒலி அதிகச் சத்த 

முடன் கேட்கும். குறைந்த சத்த முதலாம் ஒலி (soft 

Ist sound) 2.6 முனை . எதிர்க்களித்தல், * மூவிதழ் 

எதிர்ககளித்தல் ஆகியவற்றில் குறைந்த | முதலாம் 

ஒலியாகக் Gages கட்ட உட்க 

டட பெருந்தமனியும் நுரையீரல் தமனித் damian 

திலுள்ள ட, அரைவட்ட. வால்வுகளும் மூடும்போது 

ஏற்படும் ஒலி இரண்டாம் இதய ஒலியாகும். , இது 

பெருந்தமனி, நுரையீரல் என்ற இரு பகுதிகளையும் 

கொண்ட தட he . AP Toa ft - ல், ப் 

இதய மேலுறைச் சுவர்க்குறைபாடு (ASD) 

நுரையீரல் வால்வுக்குறுக்கம், இதயக் கீழறைச் சுவர்க் 

: குறைபாடு ' (VSD ஆகயவற்றில் பிரிந்து காணம் 

படும். ' 

“இதய ஆய்வு 10/ 

அதிகச் சத்த இரண்டாம் ஒலி (£,), நுரையீரல் 

தீமனியின் , மிகு கரத அழுத்த நிலையில் காணப் 

திம் ன டி * இ 

அதுக்க சத்த: இரண்டாம் ஓலி (க), அதிக 

இரத்த அழுத்தம், அயோர்ட்டைட்டிஸ் (8௦0111118), 

அயோர்டிக் அனுரிஸம் (801110 ௨௦௦30) ஆகியவற் 

றில் உணரப்படும், | - ௨. 

இதய மூன்றாம் ஒலி. இரத்த தட்டத்தின் போது, 
இதயக் 8ழறைகளில் அதி வேகமாக இரத்தம் செல் 
லும்போது, மூன்றாம் ஒலி உண்டாகும். மிக அதிக 

இதய வெளிப்பாட்டின்போதும் ழேறைகளின் அயர் 

வின் போதும்தான் மூன்றாம் ஒலி கேட்கும். இதய 
HUNT OY BIT CT மருத்துவத்துற்குப் பின், மூன்றாம் ஒலி 
மறைந்துவிடும். , ் 

் இதய நான்காம் ஒலி. இதயக் தீழறைகளில் இரத்தம் 
அதிவேகமாகச்" செல்லும்போது நான்காம் ஒலி 

கேட்கும். இந்நிலையில் இதய மேலறைகளின் துடிப் 

பும், நன்கு செயல்படும் நிலையில் இருக்கும். பொது 

வாக மாரடைப்பு நோய், மிகை இரத்த அழுத்தம் 
இதயத் தமனி தோய் ஆகிய நோய் உள்ளவர்களிடம் 

காணப்படும். இதய மேலறை இசைவற்ற உதறலின் 
-போது நான்காம் ஒலி இராது, கொவத்றிகரி கடக் 

நான்காம் ஒலி கேட்பதில்லை. , 

* - முணுமுணுப்பு. இதய வால்வுகள் பழுதடைவதா 

லோ, தமனிச் சிரை இணைப்பாலோ, இரத்த ஒட்டம் 

சிறிது தடைப்படும். அந்தத் தடையினால் முணு , 

முணுப்புக் கேஃகும். இதைக் காலத்திற்குத் தகுந்த 
வாறு, கீழ்க்காணுமாறு பிரிக்கிறார்கள். இவறறை 

முக்கியமாக ஆய்வு செய்வதன் மூலம் தான் இதய 
நோய் வகையைக் கண்டறிய முடியும. 

டட, இறுக்கமுன் முணுமுணுப்பு - ஈரிதழ் வரல்ல 
. குறுக்கம். 

"இறுக்கப்பின் - முணுமுணுப்பு - பெருந்தமனி 
் வால்வுக் குறுக்கம், நுரையீரல் , இதய 

“ட, மேலறைச் சுவர்க் குறைபாடு, 

இறுக்க முன்னும் பின்னும் முணுமுணுப்பு - 
" - இதயக் க&ீழறைச் . அவர்க் குறைபாடு 

2 தளர்ச்சி , 'முணுமுணுப்பு - தளர்ச்சி உடன் 

முணுமுணுப்பு 
தளர்ச்சி முணுமுணுப்பு - தளர்ச்சி உடன 

முணுமுணுப்பு - பெருந்தமனி எதிர்க் 
ட்ப. களித்தல் 

“தளர்ச்சி இறுக்க இடை முணுமுணுப்பு - 
ஈரிதழ் வால்வுக் குறுக்கம் மூவிதழ் வால்வுக் 

° குறுக்கம். 

2, ' இடைவிடா. முணுமுணுப்பு பி.டி. 4, ஏ.பி. 

ர ர. - விண்டோ-பேடண்ட் 

ன ர ர g .. ., டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸ்













பொது விளைவுகள். - உடலில் சோர்வு, சக்தி 

யின்மை, எடைக் குறைவு, குறைவான இதய வெளிப் 

பாட்டினால் உண்டாகும் பசியின்மை, வாந்தி வரும் 

முன்றிலை, வயிற்றுவலி, aki fa பொன்று விளைவு 

களைக் : காணலாம, 
I 4 

: 1” “அறிகுறிகள் 
கை, முகம், கால்களில் வீக்கம், சாதாரணமாக 

இரண்டு கால்களிலும், அல்லது கணுக்கால் பகுதி 

யிலும் வீக்கம் நீர் சேர்வதால் ஏற்படும். ஒருவிரல் 

கொண்டு அழுத்தினால் குழிவிமும். படுக்கையில் 

இருப்பவர்களுக்குக் 8ழ்ப்பு,ற முதுகுப் பாகம் வீக்க 

மாகக் காணப்படும். கை, முகம் இவற்றில் நீண்ட 

நாள் சென்ற இதய இயக்க: அயர்வில்தான் இது 

காணப்படும். “உதடு, நகங்களில் நீலம் பூத்துக் 

 அரனங்படும்ட. டம fe + 

். , நாடித்துடிப்பு... கைந்நாடித் துடிப்பு “மிக அதிக 
மாக இருக்கும். 'இதய வெளிப்பாடு குறைவதால், 

நாடி அழுத்தம் ( pulse 0₹688076) குறைவாகக் காணப் 

படும்.' மிகை இரத்த அழுத்தம், மாரடைப்பு நோய், 

கார்டியோ மயோபதி' போன்ற , நோய்களில் ஆல் | 

ட்ரான்ஸ் துடிப்பைக் காணலாம். ், 

சிரையழுத்தம். இதய இயக்க  அவரிவில் மத்தியச் 

சிரை அழுத்தம் மிக , அதிகமாக இருக்கும். . வலக் 

கழுத்துப் புறமுள்ள உள்ஜூகுலர் சிரைத் துடிப்பைக் 

கவனித்தால், அதிக 'அளவு உயரமாவதையும், பல 

சிரை அலைகளையும் காணலாம். இப்படியிருப்பின் 

மத்திய சிரை அழுத்தம் © மிக. அதிகமாக இருப்ப, 

தாக உணர லாம். ‘ Te st 8 ! ( 

பெருத்த, வீக்கமுள்ள கல்லீரல். "வலியுடன் கூடிய 
வீக்கமுள்ள பெருத்த கல்லீரல் இதய இயக்க அயர் 

வின் முக்கியமான அறிகுறியாகும்.மத்திய சிரையழுத் 

தம் அதிகமாகவிருப்பதால், சில சமயம், துடிப்புடன் 

கூடிய கல்லீரலாகக் காணப்படும். மத்திய - திரை 

யழுத்தம் அதிகமாகவும், நீண்டநாள் சென்ற நிலை 

* யாகவும் இருந்தால சில சமயம் மண்ணீரல் (spleen) 
கூடப் பெருத்துக் கண பஇமிடி os கல் 

வயிற்றில் கர். சுரத்தல் (ascits). . சில நோய்களில் 
வயிற்றில் நீர் சுரப்பதால், வயிறு . பெருதத : நிலை 
யைக் காணலாம். மூவிதழ் வால்வு, இதய மேலுறை 

யின் இடையே நீர்இருந்து அழுத்தம் தரும். நோய் 
களில் enh ie நீரைக் காணலாம், 

, na 

முதுகுப்புறக் , "கீழ், நுரையீரல் | “பகுதியில் , 'ரால்ஸ் 
- (basal rales), காதுகுழல் ஒலிவாங்கி மூலம், முதுகுப் 

புறக் &ழ் நுரையீரல் . பகுதியைக் கேட்டால், . மிக , 
. மென்மை ஒலி கொண்ட :ரால்ஸ்' ஒலியைக் கேட்டறி 

யலாம். நுரையீரல் தந்துகிகளிலுள்ள அதிக அழுத் 
தீமூம் தரையில அதிக அழுத்தமும் இசுக்களில் நீர். 

* 

களைக் கண்டறிந்து 

- இதய இயக்க அயர்வு 107 

சேர்ந்து வீக்கமாக ஏற்பட, இந்த ரால்ஸ் ஒலி 
உண்டாகிறது. எல்லாப் பகுதி நுரையீரல் வீக்கம் 
ஏற்பட்டால், ரால்ஸ் ஒலி இரண்டு அரையீரல் ப்குதி 
யிலும் கேட்கும். 7 

நுரையீரல் மேலுறையிடையே நர் சுரத்தல் (11/470- 
10௦120). இதய இயக்க அயர்வில், மத்தியச் சிரை 
மற்றும் நுரையீரல் சிரை அழுத்தம் அதிகமாகவிருக் 
கும். இதனால் நுரையீரல் மேலுறைத் தந்துகிகளின் 
அழுத்தம் அதிகமாகக் காணப்படும். மேலுறைக 
ளிடையே நீர் சுரக்கும். சாதாரணமாக வல நுரை 
யீரல் மேலுறைகளிடையேதான் நீர்ச் சுரப்புக் 
காணப்படும். ட. ப 

மஞ்சள்காமாலை. ' நாள்சென்ற , இதய இயக்க 
அயர்வு நோயாளிகளிடம் தான் மஞ்சள்காமாலை 
காணப்படும். கல்லீரலில் வீக்கம் ஏற்பட்டு, இயக்க 
நிலை குறைவதால் குல்லீரலிலுள்ள உட்பகுதியி 
லுள்ள திசுக்கள் முடிவடைந்து மஞ்சள்காமாலையை 

விளைவிக்கும். 

மற்ற அறிகுறிகள். கை,. கால்கள்: வெளுப்பாக 
வும், வேர்வையுடன் கூடிய சில்லிப்பாகவும் இருக் 
கும். கழிக்கும் சிறுநீரளவு குறைந்து காணப் 
படும். நீர் ஆய்வில் புரதமும், அதக ஸ்பெ௫பிக்கரா 
விட்டியும் குறைந்த சோடியமும் இருக்கும், 

_ சிகிச்சை முறைகள். இதய இயக்க அயர்விற்கான 
சிகிச்சை முறைகளை இதய இயக்க அயர்வுக்கான 
முன்னோடி நிலையைக் கண்டறிந்து நீக்கல், 
காரணங்களைக் கண்டறிந்து நீக்கல், இதய இயக்க. 
அயார்வைக் கட்டுப்படுத்தல் என மூன்று வதை 
களாகப் பிரித்துக் கையாள வேண்டும். 

முன்னோடிக் காரணங்களை நீக்கல். நுரையீரல் 
உள்ளெரிகை, இரத்தச்சோகை, தைராய்டு சுரப்பு 
நீர் அதிகநிலை, கர்ப்பநிலை மிகை இரத்த அழுத் 

தம், இசைவற்ற துடிப்பு மற்றும் குறைவான துடிப்பு, 
உப்பு மிகுந்த உணவு, அதிக வெப்பநிலை, 
மாரடைப்பு நோப் போன்ற முன்னோடிக் காரணங் 

மருகுதுவச் சிகிச்சையளிக்க 
வேண்டும். முடிந்த அளவு இஒற்றை இன்ன முயத்சி 
செய்ய ண்டும், 

் . காரணங்களைக் கண்டறிந்து நீக்கல். ஈரிதழ் 
வால்வு, மூவிதழ் வால்வுக்குறுக்கம், , பெருந்தமனி 
வால்வுக்குறுக்கம், நுரையீரல் வால்வுக்குறுக்கம், 
இதய மேலறைச் சுவர்க் குறைபாடு, இதயக் €ழறைச் 
சுவர்க் குறைபாடு, பெருந்தமனிக் குறுக்கம், பி.டி.எ. 
போன்ற இதய நோய்கள் இதய இயக்க அயர்வின் 
காரணங்களாகும, இவற்றை அறுவை மூலம். 
சிகிச்சை செய்தால், இதய இயக்க அயர்வு வருவது 

. தடுக்கப்.படும்.









செல்லும் இதயத் தசைச்சுவர் நாளத்தில் அளவைப் 

பொறுத்தே அறுவை சிகிச்சையின் வெற்றியும், நீண்ட 

கால உயிர் வாழ்வும் அமையும். 

இதய வலத் தமனி நுரையீரல் தமனியிலிருந்து பிரி 

தல். மிக அரிதான இந்தக் குறைபா ட்டால் குழந்தைப் 

பருவத்தில் அறிகுறிகள் ஏற்படுவதில்லை. வயதான 

் பிறகு இதயத் தசைச்சுவர் இரத்தமின்றி அழுக 
வாய்ப்பு அதிகம். . 

. - நா. கங்கா 

grCorg. Guyton, A.C., Text Book of Medi- 

cal Physiology, Sixth Edition, W.B. Saunders Co., 

Philadelphia, 1981... 

  
  

இதய இரத்தச் சுற்றோட்டப் பிறவிக் 

குறைபாடூகள் ் 

உயிருடன் பிறக்கும் நூற்றில் ஒரு குழந்தைக்கு, இதய 
இரத்தச் சுற்றோட்டப் பிறவிக் குறைபாடுகள் 

காணப்படும். தாய் தன் முதல் மூன்று மாதக்கர்ப்ப 

காலத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தால், கருவிலும் அது 

தாவி இக்குறைபாடுகளை உண்டு பண்ணும். உதார 

ணமாக ரபல்லா (Rubella) நோயைக் கூறலாம்: 

ஆரம்ப காலத்திலே இந்நோயைக் கண்டுபிடித்தால் 

அறுவை இச்சை மூலம் குணப்படுத்தலாம். ஆனால் 

பின்விளைவுகள் வந்த பின் அறுவை சிசிச்சை செய் 

தால் எதிர்பார்த்த அளவுக்குப் பலன் கிடைப்ப 

தில்லை, | ர , i <I be! 

சில குழந்தைகளுக்கு இந்நோயின் அறிகுறிகள் 
இல்லாமலிருககலாம். குழந்தை பிறந்து சிலமாதங் 

களுக்குப் பிறகுதான் அறிகுறிகள் தென்படும். இரத 

* தம நுரையீரலுக்குச் செல்லாமல் வருவதால், இரத் 

தத்தில் ஆக்சிஜன் இருப்பதில்லை. - ஆதலால் நீலம் 

பூரித்தல் (270515) ஏற்படும். பிறந்த குழந்தையில 
இரத்தக் குழாய்கள் இடம் மாறியிருத்தல் (transposi- 
(100. 08 ஜகம் 7055015) இதற்கு முக்கிய காரணமாகும். 
பெருந்தமனி வலக்கழறையிலிருந்தும் நுரையீரல் 

தமனி : இடக் தீழறையிலிருந்தும , தொடங்கும். 

வளர்ந்த குழந்தைகளில், இதயக் கழறை இடைச்சுவ 
ரில பழுது ஏற்படுவதாலும் (7819) நுரையீரல்தமனி 

இறுக்கத்தினாலும், நுரையீரல் இரத்தக் குழாய்களில் 

நோய் . ஏற்படுவதாலும் : நீலம் - பூரித்தல் ஏற்படும், 

1. திறந்த'தமனி நாளம் "(patent ductus arter- 
1௦905) இந்தப்பிறவிக் குறைபாடு முக்கியமாகப்பெண் 

ணினத்தில்தான் காணப்படும். .குழந்தை தாயின் 

வயிற்றிலிருக்கும்போது, நுரையீரல்கள் வேலை செய் 

யத தொடங்கு முன் எல்லா இரத்தமும தமனி நாளம் 
வழியாகப் பெருந்தமனிக்குச் செல்கிறது. இடக்காரை 

அடித்தமனி “(subclavian artery) தொடங்குவதற்குச் 

இதய இரத்தச் சுற்றோட்டப் பிறவிக் குறைபாடுகள் //| 

சற்றுக்கழே இத்தமனி நாளம், பெருந்தமனியையும் 
நுரையீரல் தமனியையும் இணைக்கிறது. பொது 
வர்கக் குழந்தை பிறந்தவுடன் இத்தமனிநாளம் 
அடை பட்டுவிடும். ஆனால். சிலசமயம் அடைபடா 

மல் திறந்த தமனி நாளமாக மாறிவிடுகிறது. பெருந் 

- தமனியின் இரத்த அழுத்தம் நுரையீரல் தமனி இரத்த 
அழுத்தத்தைவிட அதிகமாயிருப்பதால் இரத்தம் 
ஒனறாகக் கலக்கிறது. இது தமனிநாளத் துளையின் 
அளவைப் பொறுத்திருக்கிறது. இந்தத் தடுமாற்றம் 
(மாம்) சிறியதாக இருந்தால் அறிகுறிகள் இருப் 
பதில்லை. ஆனால் நாளம் பெரியதாகியிருந்தால் 
குழந்தையின் வளர்ச்சி தடைப்படும். 

மகாதமனி ் 

    

  

நிலையானத் 

குமனிநாளம் 

  ர 
1இதய ஒலி2 

தொடர்ந்து கேட்கும் 

சித்தொலிக இரைச்சல் 

படம் 1, 

நோயாளி மூச்சுவிடத் இதணறுவான். இரண்டா 

வது இட விலாஎலும்புக்கருகில் தொடர்ச்சியாக 
ஒரு முணுமுணுப்புக் (0001100018 மபாராமா) கேட்கும். 
அதனுடன் அதிர்வும் இருக்கும். எக்ஸ்கதிர்ப் படத் 
தில் நுரையீரல் தமனி பெரியதாகத் தெரியும். 

பெருத்தமனியிலிருந்து நுரையீரல் தமனிக்கு 
இரத்தம் செல்லும்போது நுரையீரல் இரத்தப்படுகை 
சிதைய நேரிடும். நுரையீரல இரத்த நாளங்களின் 
எதிர்ப்புச் சக்தி (7251812106) கூடுவதால் நுரையீரல் 

தமனி அழுத்தம் அதிகரிக்கும். இதனால் நுரையீரல் 

தமனியிலிருந்து இரத்தம் பெருந்தமனிக்குச் செல் 
Ans. Oa காலிலும், விரல்களிலும் நீலநிறத்தை 
உண்டுபண்ணும். : இதயமின் வரைபடத்தில் இதய 

வல மேலறை இயல்புமீறி வளர்ச்சியடைந்து 
காணப்படும். . ் 

மருத்துவம். அறுவை சிசிச்சை மூலம் நாளத்தை 
எடுத்துவிடலாம். - நுரையீரல் இரத்தக் குழாய் 
எதிர்ப்புச் சக்து கூடினாலோ இரத்தம் சேர்வது 
மாறுபட்டாலோ (06560 81ம்) அறுவைசிகிச்சை 

செய்யக்கூடாது.



1/2 இதய இரத்தச் சு.ற்றோட்டப் பிறவிக் குறைபாடுகள் 

GwMseb (coarctation of aorta). 
இக்குறைபாடு ஆணினத்தில்தான் பெரும்பாலும் 
காணப்படும். தமனி நாளம், பெருந்தமனியோடு 
சேருமிடத்திற்குச் சற்றுக் 8ழே பெருந்தமனியில் 
குறுக்கம் ஏற்படும். இத்துடன் மற்ற இதயப் பிறவிக் 
குறைபாடுகளும் இருக்கலாம். அதாவது, பெருந் 

தமனி வால்வில் இரண்டு இதழ்கள் மட்டும் காணப் 
ட படலாம். நோயினாலும் பெருந்தமனி இறுகலாம். 

பெருந்தமனி 

   

    

௨ள் மார்புத் தமனி 

ர் 

மகாதமனி ௫ விலாவிடைத்தமனி 
x 

Kyp aulgs goed 

படம் 2. ன ட 

இக்குறைபாடு, பிறந்த குழந்தையில் இதய வழு 
வல் ஏற்பட முக்கிய காரணமாகும். வளர்ந்தபின் 

இந்நோயின் அறிகுறிகள் இருப்பதில்லை. உடலின் 
மேல்பாகத்தில் இரத்து அழுத்தம் குறைவதால் கால் 

தசை இசிவும் (ரேக௱5) இருக்கும். கால் தமனிகளின் 

துடிப்புக் குறைவாகவும் மணிக்கட்டுத் தமனியைவிட 

் சிறிய கொள்ளளவு உள்ளதாகவும் இருக்கும் இறுகிய 
இடத்தின் கீழேசித்தொலிக முணுமுணுப்புக் கேட்கும். 
பெருந்தமனி தொடங்குமிடத்திலும் சித்தொலிக 
முணுமுனுப்புக் கேட்கும்.பக்கஇணைச் சுற்று இரத்து 
ஓட்டமாகப் (௦௦11812721 எ்௦ய/க110௨) பெரிய விரிந்த, 

வளைந்த தமனிகள் தோள்பட்டை எலும்பைச் சுற்றி 
யும், விலா எலும்புகளின் கீழேயும் காணப்படும்- 

்' இடக்கீழறை இயல்புமீறிய 
வளர்ச்சியைக்காட்டும் மருத்துவம், குழந்தையிலேயே 
அறுவை சிகிச்சை செய்தால் இரத்த அழுத்தம் 
குறைந்துவிடும், இல்லாவிட்டால் இடக்கழறை வழு 
வலினாலும், பெருந்தமனி கூறிடலா லும் (01590004௦0), 
மூளை இரத்தம் சிந்தலாலும் (௦௨! hemorrhage) 
நோயாளி இறக்க நேரிடும். ப 

ப் 

இதயமின் வரைபடம் 

3. இதய மேலறை இடைச்சுவர்க் ' குறைபாடு 
(atrial septal defect). QagenourgG பெரும்பாலும் 
பெண்ணினத்திலேதான் காணப்படும். MAWES Ip 
றைக்கு, இட அறையைவிட விரியும தன்மை சற்று 

நிலையாக பிளவு 

பட்ட இரண்டாவது இதய ஒலி_ 

அதிகமாக இருப்பதால் இடைச்சுவர்த்துளை வழி 
யாக மிகுதியான இரத்தம் இட அறையிலிருந்து வல 
அறைக்குச் சென்று பின் நுரையீரல் தமனிக்கும் 
செல்கிறது. இதனால் இடக்க$ழறையும், நுரையீரல், 
கிளைத் தமனிகளும் விரிவடைகின்றன. சில நேரங் 
களில் இந்நோயின் அறிகுலிகள் இல்லாமலிருக்கலாம், 
இதனை எக்ஸ்கதிர்படம் மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம். 
இதனால் மூச்சுத்திணறல், இதய வழுவல், இதய 
இலயமின்மை போன்றவை வரலாம், 

    
   

விரிவடைந்த . 
முதல் இதய ஒலி நுரையீரல் தமனி 

‘ ர 

நுரையீரல் 

வாலவு 

படம் 3, .. ் ட! 

இரண்டாவது இதய ஒலி பிளவுபட்டுக்கேட்கும். 
இது மூச்சுவிடும்போதும், இழுகச்கும்போதும் மாறு 
படுவதில்லை. பெருந்தமனி வால்வில் சித்தொலிக 
முணுமுணுப்பும், மூவிதழ் வால்வில் இதய விரிவு' 
முணுமுணுப்பும் கேட்கும், 

"நோய் ஆராய்தல். எக்ஸ் கதிர் படத்தில் இதயம், 
நுரையீரல் தமனி பெரியதாகத் தெரியும். ' இதயத் “ 
Geng uid (screening) gpa இரத்தக் குழாய்களின் 
துடிப்பைக் காணலாம். இதய எதிரொலி வரைவு, 
குழையை நேரடியாகக் காட்டும்..." dos 

மருத்துவம், ' அறுவை சிகிச்சை மூலம் குறை 
பாட்டைச் சீர்செய்தால் பலன் நன்றாக இருக்கும், 

4. - இதயக் கீழறை இடைச்சுவர்க் குறைபாடு 
(ventricular septal defect). இக்குறைபாடு பெரிய 
தாக இருந்தாலும் குழந்தைப் பருவத்தில் சுத்த இரத் 
தழும் அசுத்த இரததமும ஒன்று சேர்வது குறை 

? 

-வாகத்தானிருக்கும். 8-6 வாரங்களில் இதயவழுவல் 
உண்டாகலாம். இதற்குப் பிறகு இடைச்சுவர் சிறிய 
தாகும், நுரையீரல் இரத்த எதிர்ப்புச் சக்தி கூடுவ 
தால், இரத்தக கலப்பு குறைந்து மெதுவாக , நுரை. 
யீரல் இரத்தக்குழாய்கள் சிதிலமடைந்து முடிவில் 
சிரை இரத்தம் தமனி இரத்தத்தோடு கலக்கும்



(reversal of shunt). துளை சிறியதாக இருந்தால் 

இடக் கீழறையிலிருந்து வலக்கழறைக்கு இரத்தம் 
செல்லும். பெரிய துளையாக இருந்தால் வலக்கழறை 
யிலிருந்து இடக் 8ழறைக்கு இரத்தம் செல்லும். 
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படம் 4. 

சிறிய குறைபாடு இருந்தால் இட நான்காவது 

விலாயெலும்புப் பகுதிக்கிடையில் முழுசித்தொலிக 

முணுமுணுப்புக் (0௨௩3௮8011௦ வமாறாயா) கேட்கும். 

அதிர்வும் இருக்கும். எக்ஸ்கதிர் படமும், இதயமின் 

வரைபடமும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் காட்டுவ 

தில்லை. ் 

மருத்துவம், சிறிய துளைகள் தாமே அடைபட்டு 

விடும். துளை பெரியதாகியிருந்தால் அறுவை 
சிகிச்சை செய்யவேண்டும். பிறந்த குழந்தையில் 
ஓட்டை பெரிதாகயிருந்தால் அல்லது இதயத் தசை 

கள் நசிவுறுவதால் சித்தொலிக முணுமுணுப்பு இருக் 
கும். இதில் எக்ஸ்கதிர் படமும், இதயமின் வரை 

படமும் இதயக் $ழறைகள் விரிவைக் காட்டும். 

இதய வழுவலுக்கு மருத்துவம் செய்து குறையா 
விட்டால் அறுவை சிகிச்சை செய்யவேண்டும். 

ஐசோமென்கரின் இணைப்போக்கு (1156௩0 20ஐ221'5 

8340௩௦), இந்த இணைப்போக்குடைய நோயாளி 

களுக்கு, நுரையீரல் தமனி இரத்த அழுத்தம் அதிக 
மாயிருக்கும், வல அறையிலிருந்து இட அறைக்கு 

இரத்தம் சென்று கலக்கும். இதய மேலறை அல்லது 

கீழறைத் தடுப்புச் சுவர்க் குறைபாடு அல்லது திறந்த 
தமனி நாளம் இருக்கும். உர 

நோயாளி ' பொதுவாகச் சிறு குழந்தையாகத் 

தான் இருக்கும். சற்றுக் கடின வேலை செய்ய 
முடியாது. ' நீலம் பூரிப்பு, விரல் நுனிகளிலும், 

கால்விரல் நகங்களிலும் உருட்சி (௦10512) காணப் 
படும். நுரையீரல் தமனி எதிர்க்களிப்பதால் இதய 

விரிவு முணுமுணுப்பு இருக்கும். - 

அ.௧.48-8_ 

இதய இரத்தச் சுற்றோட்டப் பிறவிக் குறைபாடுகள் 113 

எக்ஸ் கதிர் படத்தில் நுரையீரல் தமனியும், 
இதயமும் பெரியதாகக் காணப்படும். 

தலைவலி, நரம்புமண்டல அறிகுறிகள், நுரை 
யீரல் pAey me (pulmonary infarction) 7554 கபம், 

பலசெல்லிரத்தம் (றில்) ஆகியவை வரலாம். 

மருத்துவம். அடக்கடி Heo Qer_Hs (venesection) 

செய்து பின் இரத்தத்தில் இரும்புச் சத்துக் குறையாம 
,_லும் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். 40 வருடங்கள் 
வரைதான் நோயாளி உயிரோடிருப்பான். 

நுரையீரல் தமனிக் குறுக்கம் (pulmonary 
stenosis). இக்குறைபாடு மட்டும் தனித்திருந்தால் 
நீலம் பூரித்தல் இருக்காது. மற்ற இதயக் குறைபாடு 
கள் இருந்தால் நீலம் பூரித்தல் இருக்கலாம் அல்லது 
இல்லாமலிருக்கலாம். 

      
   

வலது மேவறை 

இடது மேவறை 

இடது ழை 

பட்ம் 5. a 

ஃபாலோ நாலியம் (1௦1101”5 1247௨10௦27). குழந்தை 
களுக்கும், பெரியவர்களுக்கும் நீலம் பூரிப்பு நோய் 
களுள் முக்கியமானது, ஃபாலோ நாலியம் நோயா 
கும். இதில் நுரையீரல் தமனிக்குறுக்கம், இதயக் 
கீழறை இடைச்சுவர்க் குறைபாடு, வலப்புறத் தமனி 
(dextroposition 01 ௧010௨) இக்குறைபாட்டுக்கு மேலே 
செல்வதும் இசுய வலக்$ழறை இயலபுமீறிய வளர்ச்சி 
யடைவதும் அடங்கும். குழந்தை பிறக்கும்போதே 
நீலம் பூரிப்பு இருப்பதில்லை. ஒரிரு வாரங்கள் சழித் 
துத்தான் நீலபூரிப்புத் தொடங்கும். பெரிய குழந்தை 
களுக்கு மூச்சுவிடுவதில் சிரமமும், தளர்ச்சியடைதலும் 
இருக்கும். எப்பொழுதும், சுறுசுறுப்பின்றி உட் 
arisGauiGgé@b (squatting position). சாப்பிட்ட 
பிறகும், உ/_ற்பயிற்சிக்குப் பிறகும் இடீரென நீலம் 
பூரிப்பு ஏற்படும். பிறகு மெதுவாகக் குறையும். 

் இரண்டாவது இதய ஒலியின் நுரையீரல் தமனிப் 
பகுதி மேதுவாகக் கேட்கும், கேட்காமலும் இருக்க 

’
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3. பழுதடைந்த வால்வுகளின் வழியாக இரத்த 

ஒழுக்கம் ஏற்படுவதால் விட்டுவிட்டு இரைச்சல் கேட் 

கலாம். 

4. மண்ணீரல் (501௦1) பாதிக்கப்படுவதால், 

வலியுடன் கூடிய மண்ணீரல் வீக்கம் (801௦002810) 
ஏற்படலாம். மண்ணீரலின் மேலுறை (083/6) சுர 

சுரப்பாக ஆவதால், நறநறவென்ற உராய்வை 
(splenic rub) ஸ்ட்டெத்தாஸ்கோப் மூலம் கேட்க 

லாம், 

5. சிறுநீரகம் பாரதிக்கப்படுவதால், சிறுநீரில் 
இரத்தம் கலந்து இருக்கலாம் அல்லது சிறுநீரின் உற் 
ugSGw (anuria) தடைப்படலாம், இதனால் கழி 
வுப் பொருள்கள் இரத்தத்திலேயே தங்கிவிடுவதால் 
இறப்பு நேரிடலாம். 

சிகிச்சை முறை. முன்பே இதய நோய் உள்ள 
நோயாளிகளுக்கு விட்டுவிட்டுக்காய்ச்சல் வந்தால், 
உடனே பெனிசிலின் போன்ற காளான்களிலிருந்து 

எடுச்சுப்பறிம் மருந்துகளை இரத்தத்தில் செலுத்த 

24 i 
அத் 

௩ 
Ca

ry
: 

ஆசாப் கட்டி 

  

வேண்டும். விரைவாக மருத்துவ உதவிகளை மேற் 
கொண்டு, நோயின் பின் விளைவுகளைத் தடுக்க 
வேண்டும். 

மூட்டுக் காய்ச்சலால் ஏற்படும் இதய உள்ளுறை - 
அழற்சி. நமது நாட்டில் மூட்டுக்காய்ச்சல் இதய 
உள்ளுறை அழற்சியே மிகவும் அதிகமாக இதய 
வால்வுகளைத் தாக்கி, இள வயதினரிடையே பழு 
தடைந்த இதயங்களை உண்டாக்குகிறது. ஹீமாலிடிக் 
ஸ்ட்ரெப்ட்டோகாக்கஸ்-௮” பிரிவு (0642-௮20௦197110- 
$11210000008-130௨-&) என்னும் பாக்ட்டீரியாவினால் 

உண்டாகும் தொண்டை அழற்சியைத் தொடர்ந்து 
இரண்டு வாரங்களில் காய்ச்சலும், பெரிய மூட்டுக் 

களில் விட்டுவிட்டு வீக்கமும் (வாமா?) தோன்றும். 

அச்சமயம் இதயத்தின் மூன்று உறைகளும் பாதிக்கப் 
படும். இவ்வகை அழற்சியும் ஒருவகைப்பட்ட மாறு 
பட்ட எதிர்ப்புச் . சக்தியால் _ (hypersensitivity) 
உண்டாகிறது என்று கருதப்பட்டாலும், உண்மைக் 
காரணம் இன்னும் சரியாகத் தெரியவில்லை. * : 

இதய உள்ளுறைப் பாதிப்பு. பெரும்பாலும் ஈரிதழ் 
வால்வும் பெருந்தமனி வால்வும் பாதிக்கப்பட் 
டாலும், மூவிதழ் வால்வும் நுரையீரல் . வால்வும் 
(pulmonary 1௨06) குறைந்தே தாக்கப்படுகின்றன. 
மேலும் ஈரிதழ் வால்வுக்குச் சற்று மேலே, இட 
மேலநையின் உள் o.cnmelaytb (posterior wall of 
1 ஊ்ம்மாம) தாக்கப்பட்ட இதழ்களின் மேல் பக்கத் 
திலும் இதழின் நுனியில் வரிசையாக உறுதியான 
சிறுபுற்றுக்கள் (3626121108) தோன்றும், ் 

  

  

      
இதய உள்ளுறைப் பாதிப்பு
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Ang. ஆனால் இதன் மூலகாரணம் எதுவெனத் 

தெரியவில்லை. இதுவும் பாக்ட்டீரியா அழற்சி 

போன்றே பின் விளைவுகளை உண்டாக்குகிறது, 

மற்ற எலும்புருக்கி நோயினால் ஏற்படும் உள் 

ளுறை அழற்சி (tuberculous endocarditis), சிபிலிஸ் 

உள்ளுறை அழற்சி (syphilitic endocarditis), ரிக் 

கெட்ஸ் உள்ளுறை அழற்சி (rickettsial endocarditis) 

வைரஸ் உள்ளுறை அழற்சி (11715 endocarditis) முத 

லியவை மிகவும் அரியனவாகும். இந்நோய்கள் மற்ற 

உறுப்புகளைத் தாக்கும்போது இதய வால்வுகளை 

யும் தாக்கி இறுதியில் வால்வு இதழ்களைச் - சிதைப் 
: ன் ௪9 ஏற்படும். 

பதால் இதயத் தளர்ச்சி எறி - கோ, திலகவதி 

நூலோதி. Boyd. W., A Text Book of Pathology, 

Eighth Edition, Lea and Febiger, Philadelphia. 

  
  

- இதய உறை அகற்றல் 

அறுவை சிகிச்சைக்காகத் தயார் நிலையில் உள்ள 
நோயாளியை மருத்துவமனையில் இரு வாரங்களுக்கு ' 

- மூன் சேர்க்கவேண்டும். அச் சமயம் புரதக் குறைவு, 

வைட்டமின் குறைவு முதலியன சரி செய்யப்படும். 
வயிற்றில் நீர்த் தேக்கம், நுரையீரல் உறையில் நீர்த் 

தேக்கம், காலில் நீர்த் கேக்கம் அகியவற்றைச் சோடி. 
"யம், நீர் ஆகியவற்றைக் குறைவாக உட்கொள்வத 
னால் நிவர்த்தி செய்யலாம். தூம்பு வடித்தல் முறை 
யும் பயனளிக்கும். தேவையான டிஜிட்டாலிஸ் ஏற்றம் 
(digitalisation) தேவை. காசநோய் உடனிருந்தால் 
அதற்குண்டான சிகிச்சையும் தேவைப்படும். - 

செய்முறை. மைய அல்லது எலும்புவரிதல் (8%21ற௨1 
splitting) APSsae மூலம் இதயத்தைக் காணலாம். 

் குறுக்கு வெட்டு அல்லது' நெஞ்செலும்புத் துண்டிப்பு 
மூலம் இவ்வறுவை சிகிச்சையைத் தொடங்கலாம், 
இக்கிழித்தல் வலப் பக்க முன்புறக் கக்கக் கோட்டி 
லிருந்து இடப் பக்க முன்புறக் கக்கக் கோடுவரையில் 

பரவியிருக்கிறது. மேலும் வலப்பக்கம் விலா எலும் 
பின் நாலாவது இடைப்பட்ட பகுதியிலும், இடப் 
பக்கம் விலா எலும்பின் ஐந்தாவது இடைப்பட்ட 
பகுதியிலும் இககழித்தல் செல்கிறது. அறுவை ச் 
சையின்போது காணப்படும் நோயின் தோற்றத்தைப் 
பொறுத்து இதய உறை :' அகற்றல் அளவு மாறுபடு 

கிறது. மேலும், கிழித்தல் செல்லும் வழி வலப் பக்க 
இதயத்தை அடைய உதவியாக இருக்க வேண்டும். 
அவசரகாலச் சிகிச்சையைக் கடைப்பிடிக்கவும் வசதி 

யாக இருக்க வேண்டும், 

தோல் கழித்தல் கழுத்துக் குழியிலிருந்து, கொப் 
பூழுக்கும் நெஞ்செலும்பின் நுனிக்கும் இடைப்பட்ட. 

  

  

  

  
  

பகுதி வரை செல்லும். வயிற்றில் வெண்கோடு கழிக் 
கப்படும். வயிற்று உறை, வயிற்று நீர்த் தேக்கம் 
படிவதற்காக மட்டும் ஒரு துளையிடப்படுகிறது. இரு 
பக்கமும் மார்புபட்டை (146012) விடுவிக்கப்படுகிறது , 
முடிவில் இது நெஞ்செலும்பு இணைப்பை மூடப் 
பயன்படுகிறது. நெஞ்செலும்பின் மையம் செங்குத் 
தாக ஸ்ட்ரைக்கர் எலும்பு “ரம்பம் உதவியால் துண் 
டிக்கப்படுகிறது. கனமான விரிவாங்கித் (retractor) 
துணையுடன் நெஞ்செலும்பின் பாதி வெளிப்பக்க 

மாகத் தள்ளப்படுகிறது. நுரையீர்ல் உறை, நுரை 
யீரல ஆகியவை வெளிப்பக்கமாக இருபக்கமும் 
தள்ளப்படுகின்றன. இதய உறையின் வெளிப்பக்கம் 
முதலில் தெரியும்படிச் செய்யப்படுகிறது. மார்பின் 
மையப்பகுதி நார்களை (11010818) வெட்டல் மூலம் 

ன் லும்பின் க்க 
கழித்தல்     

 





















130 இதயக் கீழறை வீக்கம் 

  

ப
ட
ை
 

சக
ட்
ட 

“க
 

ர
ு
     at

e 

     
  

, டவல (அ) 

ர. மேற்பெருஞ்சிரை 2. 

5. வலமேலறை 6. இழ்ப்பெருஞ்சிரை ர, 

கத்தீட்டர் ஆய்வினால், @aud குறியீடு (extdiae 
1041028) தமனி/சிரை ஆக்சிஜன் வேறுபாடு, ஆக்சிஜன் 
பயன்படுத்தப்பட்ட . அளவு, தமனியின் இரத்த 

ஆக்சிஜன் கரைந்துள்ள அளவு, உடல் பெருஞ்சிரை 
ட களுக்கும் வல மேலறைக்கும் இடக்கீழறைக்கும் உள்ள 
ஆக்சிஜன் வேறுபாடு, இடக் கழறைக்கும் நுரையீரல் 

தமனிக்கும் உள்ள ஆக்சிஜன் வேறுபாடு, இட மேல 
றையின் சராசரி அழுத்தம், நுரையீரல் மிகச் சிறிய 

தமனி இரத்த ஒட்டத் தடை, இதய இரத்த வெளி 
யீடு, நுரையீரல் தமனி இரத்த ஒட்டம், உடல் இரத்த . 
ஓட்டம், மொத்த இடவல, வல இடஅளவு (10481 1241- 
right, right-left shunt) ஆலய. எிவறற்களை. அறிய. 

லாம். 2 

ட புதியமுறைகள் ப 
குறிப்பான் கீர்த்தல்[வெளிப்பாடுமுறை, ‘(indicator 

dilation and appearance techniques). குறிப்பிட்ட - 
அளவு காட்டிப் ( குறிப்பான்) பொருளைச்சிரை வழிச் 
இதயத்தின் வலப்பக்கம் செலுத்தினால், அது நுரை 
யீரல் இரத்த ஓட்டம் மூலம் இதயத்தின் இடப் : 
பக்கத்தை அடைந்து பெருந்தமனி மூலம் உடல் தமனி 
களுக்குச் செல்லும் இர த்தத்தில் காட்டிகளின் அளவு, 
வெளிப்படும் நேரம் இவற்றைக் கொண்டு இதய 
வேலைத்திறனைக் கணக்கிடலாம். இடவல, வலஇட. 
இணைப்புகளையும் அறியலாம். 5 

1 

  

இட ல கத்தீட்டர் ஆய்வு a டடம 

நு ரையீரல் தமனியின் சிறுகிளையில் சேர்க்கப்பட்ட gs. 
கத்தீட்டர் உட்செலுத்தப்பட்ட வழி & . 

a தாடையின்பெருஞ்சிரை வழியாகக் கத் தட் டர் உட்செலு த் தடபதல் ௮. 

  

      
. நுரையீரல் தண்டு 4. வலக்கழறை 
தோள்பட்டை வழியாக அல்லது பெ 

of க் i sy ட Nor 

8 எதிர் நிற “ஆய்வுகள் (contrast studies). எதிர் 
நிறப் பொருள்களைக் கட்டரினுள் செலுத்தி மிகச் 
சிறிய மாதுதல்களையும் கண்டறியலாம். 

ட்ட நா. கங்கா 

2 

நூலோதி. Nelson, W.E., NELSON Text Book of 
pediatrics, Eleventh Edition, W. B., Saunders Com- 
pany, Philadelphia, 1979; Harrison’s Text Book of 

Internal Medicine, Tenth Edition, | McGraw - Hill 
Book Company, 1084. . aoa® * a 

  
  

இதயக் மேறை ் வீக்கம் ட 1 : 

மாரடைப்பு "நோய் ஏற்பட்டு, மருத்துவத்திற்குப் 
பின்னர் , 2-3 விழுக்காடு ' நோயாளிகளுக்குச் * சில 
நாள்கள் அல்லது சில திங்கள் கழிந்தபின் இதயத் 
"தசைகள் பாதிக்கப்படுவதால் இதயக் $ழறைகளில் 

' "வீக்கம் மணமிடவகல கற்கத் தோன்றலாம். .- 

இரத்த : 'மிகையழுத்தம்' ள் காரணமாக . மார. 
oy நோய்க்கு உள்ளானவருக்கும், மாரடைப்பு 
நோயினின்றும் முழுமையாக .. விடுபடு முன்னர். 
கத்தம், இயல்பான ் பணிகளில் “படு வோருக்கும், 

உ 
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இம்மருந்து உண்டபின் அரிப்பும், வாய், உதடு, 

தொண்டை ஆகியவற்றில் துடிப்பும் ஏற்படும். உமிழ் 

நீர் மிகுந்து வாந்தியும் வயிற்று வலியும் உண்டாகும். 

காலம் மிகும்பொழுது அரிப்பும், துடிப்பும் உடல் 

எங்கும் பரவும். வியர்வை மிகுந்து உடலில் 

தொய்வு ஏற்படும். மயக்கம், பார்வைக் குறைவு, 

பேசமுடியாமை, கால், கை வலுவிழப்புப் போன் றவை 

ஏற்படும். நாடித்துடிப்புக் குறைந்து மாறுபட்டுத் 
தாறுமாறாக ஒடி சுவாச எண்ணிக்கை மிகுந்த பின்பு 

குறைந்து சுவாசிக்கவே கடினமாகும்.விழிக்கும் இழை 

மத்துளை அடிக்கடி சுருங்கிப் பின்னர் விரியும்.ஆனால 

இறுதியில் விரிந்தே காணப்படும். மூளை செயலற்று 

இறுதியாக இதயக் &ழறையில் நாடித்துடிப்பு மிகுந்து 
சுவாசமே நின்றுவிடும். ஒரு கிராம் அகோனைட் 

ஒரு மனிதனைக் கொல்லப் போதுமானது. 

சிகிச்சை. நோயாளியை வெப்பமாக வைத்தி : 
ருந்து இரைப்பையை டானிக் அமிலத்துடன் கழுவ 
வேண்டும். இத்துடன்டீயும், பொட்டாசியம் பொ்மாங் 
கனேட்டும் (5 கிராம்) கொடுக்க வேண்டும். இதயத் 
துடிப்பு மாறுபாட்டிற்கு லிக்னோகைள், டி.ஜிடாலிஸ், 
அட்ரோப்பின் போன்ற மருந்துகள் உதவும், நச்சு 
முற்றியபோது ஆக்சிஜனைச் செயற்கைச் சுவாச 
எந்திரம் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். - 

புகையிலை. புகையிலையில் உள்ள நிகோட்டின் 
நச்சு தோலின் வழியாக அல்லது உட்கொள்வதன் 
மூலம் உடலில் சேர்ந்து நச்சுத் தன்மையை ஏற்படுத்து 
கிறது. நிகோட்டின்: தொடக்கத்தில் மூளையைத் 
தூண்டிப் பின்பு நடு மூளையை (ம்ம் brain) வலு 
விழக்கச் செய்து விடுகிறது. அதன் பின் உதரவிதான 

மும் எலும்புத் தசையும வலுவிழந்து விடுகின்றன. 

புகை பிடிக்க அல்லது புகையிலை போடத் 
தொடங்கிய நிலையில் குமட்டல், வாந்தி, தலைவலி, 
வியர்வை, உடல் சோர்வு, இதயத் துடிப்பு மாறு 
பாடுகள் தோன்றும். 3 

திடீர் நச்சு ஏற்பட்ட நிலையில் பொது, வெளிப் * 

பற நரம்புத் தூண்டுதல் ஏற்படும். அப்பொழுது 
முதன் முறையாகப் புகை பிடிக்கும் பொழுது ஏற் 

படும் அறிகுறிகளுடன் வாய், தொண்டை, இரைப்பை 
போன்றவற்றில் எரிச்சலுடன் வலிப்பு, சுவாச எண் 
ணிக்கைக் குறைவு, இதயத் துடிப்பு மாறுபாடு, 

ஆழ்ந்த மயக்கம், மரணம் ஆகியவையும் நிகழும். 

நீண்ட நாளாகப் புகைபிடிப்போருக்கு இதயத் 
துடிப்பு மாறுபாடு, அவ்வப்போது புதிய துடிப்பு, 

இதயக் கடும் cued (angina) தோன்றும். இவர்களுக்கு 
மற்றவர்களைக் காட்டிலும் மிகுதியாக நுரையீரல் 

புற்று ஏற்படும். - 
சிகிச்சை, நிகோட்டின் அருந்திய பிறகு வயிற் 

றைக் கழுலித் தேநீர் கொடுக்க வேண்டும். மலம் 

(வெளியேறச் சோடியம் சல்பேட் சிறந்தது. இத்துடன் 
அட்ரோபின் மருந்தும் சில வேளை உதவும். 

_ - சு. நரேந்திரன் 

grGerd). Pdrikh’s Text Book of Medical’ Juris 
Prudence and Toxicology, Dr. C.K, Parikh Medical 

Publication, Wird edition, Bombay, 1983. — 

  
  

இதய நிறுத்தம் 

இதயம் இயங்கும் தன்மை அற்று, உடல் இயக்கத் 
திற்கு மிகத் தேவையான ஆக்சிஜன் மூளைக்கும் 

- ஏனைய திசுக்களுக்கும் கொண்டு செல்லும் இரத்த 
ஓட்டம் அறவே நின்று, அதனால் யிருக்கும், 
உடலுக்கும் ஊளறுவிளைவிக்கக் கூடிய சூழ்நிலையே, 
இதய நிறுத்தம் எனப்படும். 

இதயத்தில் நான்கு அறைகளும், நான்கு வால்வு 
களும் உள்ளன. இவ்வறைகளும், வால்வுகளும் சீரா 
கச் செயல்படுவதால் அசுத்தமான இரத்தம் இதய 
அறைகளிலிருந்து நுரையீரலுக்கும், சுத்தமான இரத் 
தம் உடலின் எல்லாப் பாகங்களிலுள்ள திசுக்களுக் 
கும் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. இதற்கு இட வென் 
டிரிககள் எனப்படும் இடக்&ழ் அறை விரைவாகச் 
சுருங்கி, விரிய வேண்டும். விரைந்து சுருங்குவதால் 
போதிய அளவு இரத்த அழுத்தம் (blood pressure), 
ஏற்பட்டு இரத்தம் உடலின் பல பாகங்களுக்கும் 

உந்தித தள்ளப்படுகிறது.” அதற்குப். போதுமான - 
இரததமும், தடையில்லாத மின்சாரப் பாய்ச்சலும் 
தேவைப்படும். மின்சாரம் பாய்வதில் சீர்கேடேர, 
மின்சாரம் உண்டாவதில் தடையோ ஏற்பட்டால் 

இதய நிறுத்தம் ஏற்படுகிறது. sa 
~ 
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உடலுக்கு ஒவ்வாத சில மருந்துகளை அருந்தியுள் 

ளமை அல்லது மிகுந்த அளவு உட்கொணடிருத்தல், 

ஆக்சிஜன் மிகவும் குறைந்த நிலை, கரியமில வாயு 

மிகுதியான நிலை அல்லது பொட்டாசியம் அளவி 

மிகுந்துள்ள நிலை (100118, carbondioxide-narcosis, 

hyper potassemiea) போன்றன நோயைக் கண்டறி 

யப் பயன்படும். ் 

இதய நிறுத்தம் ஏற்பட்டதைக் கண்டறியும் . முறை 

கள். சுவாசம் நிற்பது, மூக்குத் துவாரத்திலிருந்து 

காற்று வெளிப்படுகிறதா என்பதையும் சுவாசத்தி 

னால் மார்பு விரிந்து சுருங்குகிறதா என்பதையும் 

- தண்டறிய வேண்டும். நினைவற்ற நிலை, பாதிக்கப் 

பட்டவர் சுற்றுப்புற நினைவு அற்றுக் இடக்கி 

றாரா. . என்று அறிய, சலனமற்ற நிலை பயன்படும். 

நாடித்துடிப்பு, இதயத் துடிப்பு இல்லாதிருப்பது, 

அ௮ருலுள்ளவர் தம் கையைப் பாதிக்கப்பட்டவரின் 

மார்பின் இடப்பக்கத்திலோ, கழுத்திலோ: வைத்து - 

நாடித்துடிப்பு உள்ளதா, நின்றுவிட்டதா என்று 

. கண்டறியலாம், இழுப்பு சில நேரங்களில் கை, 

கால்கள் வலிப்பால் இழுக்கப்படுதல் (118) உண்டு. 

உடன் செய்யத்தக்க முதலுதவி, புதுக்கருவிகள் 

அமைக்கப்பெற்ற மருத்துவ மனையில் சிகிச்சை 

அளிப்பது மிகவும் எனிது. ஒருவருக்கு மருத்துவ 

மனை இல்லாத இடத்தில் இதய நிறுத்தம் நிகழ்ந் 
தால் மருத்துவ உதவி கிடைக்கும் வரையில் செய்ய 

வேண்டிய முதலுதவி முறையைக் ' கண்டிப்பாக 

அறிந்திருக்க வேண்டும். க 

ம இம்முத லுதவியின் குறிக்கோள் உடலின் திசுக் 
களுக்குப் போதிய பிராணவாயுவை இரத்தம் இடை 
விடாமல் எடுத்துச் செல்லத் தகுந்த முனறகளைக் , 

கடைப் பிடித்தலாகும். முதலுதவி முயற்சிக்கு உரிய 
அடிப்படை முறைகளை மூன்றாகப் பிரிக்கலாம். 

காற்றுப் பாதையைச் சீர் செய்தல். இம்முயற்சியில் 
முதற்கண் பாதிக்கப்பட்டவரைச் சமமான, ஆனால் 

கடினமான தரையில் படுக்க வைக்க வேண்டும். முத 
லுதவி செய்பவரின் ஒரு கை பாதிக்கப்பட்டவரின் 

- கழுத்தில், படத்தில் காட்டியது போல் வைக்கப்பட 

வேண்டும். அவரின் இன்னொரு கை, நெற்றியின் 
மேல் வைக்கப்பட. வேண்டும். பின்பு கழுத்து மேல் 
நோக்கிச் சாய்க்கப்பட வேண்டும். இந்நிலை, தொண் 
டைப்பகுதியை நாக்கு அடைத்துக் கொள்ளாதவாறு 

பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது. அதே வேளையில் 
செயறகைப் பற்கள், உணவு அல்லது மற்ற பொருள் 
களால் அடைப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அவற்றை நீக்க 

வும் பயன்படுகிறது. சில வேளை இம் முயற்சிகளால் 
பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நினைவு திரும்பலாம்... 

காற்றுப்போக்கை உண்டாக்குதல். காற்றுப் போக் 

கை உண்டாக்குதல் என்ற செயற்கை முறைச் சுவா. 

'வெளிவாராமல் இருக்கத் தடை செய்ய வேண்டும். . 

  

  

    
  

5 படம் 3 எட 

இப்படத்தில் பாதிக்கப்பட்டவரை சமமான, கடினத் தரை: 
யில் படுக்க வைக்கும் முறையும், தலைப்பாகம் படுக்க வைக்கப் 

பட வேண்டிய முறையும் விளக்கப்படுகின்றன. 

சத்தைப் பல வகைகளில் "உண்டு பண்ணலாம். . வா 
யோடு வாய் வைத்தோ,மூக்கோடு வாயை வைத்தோ, 
சுவாசக் குழாய் மூலமோ, சுவாசப் பையின் _ மூலமோ 
செயற்கை முறைச் சுவாசத்தைச் செயலபடுத்தலாம். ' 

இது இதய நிறுத்தம் எவ்வகைச் சூழ்நிலையில் ஏற், 
பட்டது என்பதைப் பொறுத்து அமைகிறது. . 

வாயோடு வாய் வைத்து மூச்சுச் செலுத்துதலில், 

பாதிக்சுப்பட்டவரின் தலை ' பின்னோச்கி வைக்கப் 
பட்டிருக்க வேண்டும். செயற்கைச் சுவாச முறை 
"அளிக்க முயலுபவர் ஒரு கையால் பாதிக்கப்பட்டவ 
ரின் கழுத்துப் பகுதியை மேல்நோக்கித் தள்ள வேண் 
டும். மறு கையைப் பாதிக்கப்பட்டவரின் மூக்கை 
மூடி, வாய் வழியாக உள் செலுத்தப்படும் காற்று 

இந்நிலையை ஏற்படுத்திய பின் முதலுதவி செய் 
் பவர் காற்றைத் தம் நுரையீரலினுள் முடிந்த - மட் 

டும் உள்ளிழுத்து, பிறகு தம் வாயைப் பாதிக்கப்பட் 
டவரின் திறந்த வாயோடு.வைத்து விரைவாகத் தம் 

Cpe அடக்கி வைத்துள்ள காற்றைப் பாதிக்கப்பட்ட 
வரின் காற்றுக் குழலில்: செலுத்தினால், பாதிக்கப் 
பட்டவரின் மார்பு விரிவடையத் தொடங்கும். பின் 
னர்.வாயை எடுத்துவிட்டால் உள்ளே செலுத்தப்



  

  

  

        
"படம் 4 

பட்ட காற்று வெளி வருவதைக் காணலாம். சில 

வேளைகளில் காற்தை வாய்வழியே செலுத்தாமல் 

மூக்குத் துவாரத்தின் மூலமும் செ லுத்தலாம். இம் 

முறையின்போது, பாதிக்கப்பட்டவரின் வாயை முத 

லுதவி செய்பவரின் கை மூட வேண்டும். 

இம்முறையில் நிமிடத்திற்கு 70 அல்லது 12 தட 

வைகள் காற்றை உள் செலுத்தினால், பாதிக்கப்பட் 

டவரின் நுரையீரலுக்குள் செயற்கை முறையில் 

ஆக்சிஜன் செலுத்தப்பட்டு, நுரையீரலுக்குள் ஆக்சி 
ஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு பரிமாற்றம் ஏற்படு 

கிறது. | - . 

மருத்துவமனைகளில் காற்று மண்டலத்திலிருந்து 

நேரடியாகக் காற்றையோ, ஆக்சிஜனையோ பெற்ற 

ஒரு காற்றுப் பையைப் பொருத்தி, ஒரு கருவியால் 

உள்செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் வாயோடு வாய் 

பொருந்தும் முறையிலுள்ள அருவெறுப்பு நீக்கப்படு 

கிறது. : : ” 4 . 

இரத்த ஓட்டத்தைச் செயற்கை முறையால் திரும்ப 

உண்டு பண்ணுதல். இது மூடிய முறையாகும். இதயத் 

தைப் புறத்தே அழுத்தும் முறையில் இது செயல் 

படுத்தப்படுகிறது. ன 

மேற்கூறியவாறு செயற்கைச் சுவாசமுறையைச் 
செயல்படுத்துபபரோ, மற்றொருவரோ பாதிக்கப் 
பட்டவரின் பக்கத்தில் மண்டியிட்டு அமர்ந்து இம் 

. மூறையைச் செயல்படுத்தலாம். படத்தில் காட்டிய 
வாறு ஒரு கையின் மேல் மற்றொரு சையைப். 

அஆ 
அ௮.௧.4-10௮அ 
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படம்: 8 

பாதிக்கப்பட்டவருக்குச் செயற்கைச் சுவாசமும், இரத்த 

ஒட்டமும் ஏற்படுத்தும் முறை ் 

பொருத்தி மார்பின் நடுப்பகுதி சீழ்ப்பகுதிகளை, 
முதுகு எலும்பை நோக்கி அழுத்திவிட வேண்டும். 
இப்பொழுது மார்பெலும்பு (84ன௱ாயா) 7$ முதல் 2 
அங்குலம் பின்னோக்கி அமுக்கப்பட்டு விடுபடுகிறது., 
ஒருமுறை அழுத்தியவுடன் கைகளை எடுத்து மீண்டும் 
முன்போலவே அழுத்திவிட வேண்டும். இவ்வாறு 
நிமிடத்திற்கு 60 அல்லது 70 முறை செய்ய வேண் 
டும். ட்ட . 

மார்புப் பகுதியை அழுத்திவிடும்போது இதய 

அறைகளில் உள்ள இரத்தம் வெளியேறுகிறது; கீழ் 
அறைகளில் உள்ள இரத்தம் வெளியேறுகிறது. இது 
நுரையீரலுக்கும், உ.டலின் இசுக்களுக்கும் எடுத்துச் 
செல்லப்படுகிறது. இந்த இரத்தம் மீண்டும் இதய 
அறைகளை அடைகிறது. இவ்வகையில் செயற்கை 

முறை இரத்த ஓட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 

செயற்கை முறையில் ஆக்சிறன் நுரையீரலுக்குள் 
செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் செயற்கை முறை 
இரத்த ஓட்டமும், ஆக்சிஜன், கரியமில வாயுப் பரி 
மாற்றமும் ஏற்படுகினறன. , ் 

மேற்கூறிய இரு செயல்முறைகளாலும் குறைந்த 
அளவு ஆக்சிஜன் உள்ள காற்றே பாதிக்கப்பட்ட 
வரின் நுரையீரலுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. அதே 

, வேளையில் செயற்கை முறை இரதத ஓட்டத்தினால் 
நுரையீரலில் ஆக்சிஜன், கரியமில வாயுப் பரிமாற்ற 
மும் ஏற்படுகிறது. 

எனவே, இவ்விரு முறைகளாலும் ஆக்சிஜன் 
இசுக்களுக்கு, குறிப்பாக மூளைக்கு எடுத்துச் செல்லப்
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உறிஞ்சு ரய்கள் Bee op 7 இடது 
‘ ஏட்ரியம் 

ற் 

ஈழ்ப்பெருஞ்சிரை 1 

இருதயத்தின் Queso Mud ணா 
_ Y வடிவக்குழல் ம l , 4 

. இடது வெண்டிரிக்கிள் 

மிகையான இரத்த 259 ் 

டா உயிரசுக்கலக்க ‘ 
இரத்த e 

சேமிப்பு ் () தமனி இரத்தம் 

ani கடத்தும் குழாய் 

உயிர்வளி கொண்ட உருளை 

  

  
  யச் 

இதய நுரையீர 

மனிதனின் இரத்தம், உடலைவிட்டு வெளியே 

வந்துவிட்டால், இரத்தம் 8- 3 நிமிடங்களில் 

உறைந்து விடும். ஆகவே, அறுவை சிகிச்சையின் 
போது இரத்தம் உறைந்து: விடாமல் இருக்க, ஹெப் 
பாரின் என்ற இரத்த எதிர் உறை மருந்து இரத் ் 
தத்தில் கலக்கப்படுகிறது. இதய - நுரையீரல் பொறி 
யின் உதவியால் நடைபெறும் அறுவை முறை 
2-சமணி நேரங்களுக்குள் முடிந்துவிட்டால், நோயா 
ளிக்கு நன்மை உண்டு, இச் சிகிச்சை முறை அவ் 
வளவு எளிதில் நடக்கக் கூடியதன்று. மருத்துவர் 
கள், செவிலியர்கள், உதவியாளர்கள், பொறியாளர் 

கள் ஆகியோரின் கூட்டு முயற்சியால்தான் சிகிச்சை 
வெற்றிகரமாக அமையும். இச்சிகிச்சையின் போது , 
நோயாளிக்குப் பல சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். நோயாளி 

யின் வயது, அறுவை சிகிச்சையை முடிக்க ஆகும் 

நேரம், அறுவையின் போது இரத்த அழுத்தததின் 
அளவு (இதை அளவிட. இதய நுரையீரல் பொறியில் 

ல் பொறி வரைபடம் 

வ 

அளவுமானி இருப்பதைப் படத்தில் காணலாம், 
ஆகியவற்றைப் பொறுத்துச் சிக்கல்கள் தோன்நு/வ 
தும், தோன்றாமையும் உள்ளன. ஆறு மாதத்திற்குக் 
குறைந்த குழந்தைகளுக்கும், 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட 
வார்களுக்கும் திறந்த அறுவை சிகிச்சை . செய்யா 
மலிருப்பது நன்று. ் ன 

அறுவை சிகிச்சையின் போதோ பின்னரோ ஏற்படும் 
சிக்கல்கள், மூளை இயக்கத்தில் தற்காலிகத் தடை, 
காற்றுக் குமிழ்களால் குருதி நாள அடைப்பு, மஞ்சள் 
காமாலை, இரத்த வாந்தி, கணைய sph, Fm 

நீரக முறிவு, நுரையீரல் அழற்சி (நிமோனியா) 
போன்றவை அறுவையின் போதோ, அறுவை 
முடிந்த பல நாள்களுக்குப் பிறகோ 'நேரலாம். மருத் 
துவர்கள் இவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு தவிர்க்க 
முனைவர். அறுவை சிகிச்சை முடிந்த பின் நோயாளி - 
யின் அனைத்து உறுப்புக்களும், மண்டலங்களும்
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இதயம் உருவா€ வளர்தல் 

முதுகெலும்புடைய விலங்குகளின் கருவளர்ச்சியின் 

போது இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இரு நிலைகளில் - 

உருவாகறைது. : அவை முறையே செயல்படு 

முந்தைய நிலை (prefunctional phase), செயல்படு 

நிலை (8010110021 ற॥856) எனப்படுகின்றன. செயல் 

படுதற்கு முந்தைய நிலையில் இதயமும், குறிப்பாக 

இரத்தக் குழல்களும், 'இரத்த ஒட்டம் தொடங்கு 
வதற்குத் தேவையான மற்ற அமைப்புகளும் உருவா 

இன்றன. கருவளர்ச்சியின் தொடக்கத்திலேயே இதய 

உருவாக்கத்தில் இடம்பெறும் பகுதிகள் நிர்ணயிக்கப் 

படுகின்றன. - ல் By 

amnianier Asreiren. UGH பக்கங்களில் 

காணப்படும் மருங்கு இடைப்படையின் (lateral 

mesoderm) கீழ்ப்பகுதியிலிருந்துதான் இதயம் 25 

வாகிறது. மருங்கு இடைப்படையின் க&ீழ்ப்பகுதியி 

லிருந்து தோன்றிய இடைப்படைச் செல்திரள்கள் 

(௩56௩0706 ௦811) தொண்டையின் க&ழ்ப்பக்கத்தில் 
காணப்படுகின்றன. இந்த இடைப்படைச் செல்திரள் 

களின் நடுவில் ஒரு குழி உண்டாகிறது. பின்னர் 
இச்செல்கள் தட்டையான உருவம் பெற்று இக்குழிக் " 
குச் சுவர்போல் அமைகின்றன. தொண்டையின் 

கீழேஒரு நீளவாட்டக் குவியலாக இருந்த செல்திரளில் 

இந்த erg) ஏற்பட்டதால், அங்கு ஒரு நீள 
வாட்டக் குழாய் கோன்றிவிட்டது. இக்குழாய்க்கு 
உள்ளிதயக் குழாய் (௦00௦0810181 101௦) என்று பெயர். 
தட்டையான செல்கள் இணைந்து உண்டான இச் 
சுவர் நிறையுயிரியில் இதயத்தின் உள்படலமாக 
(endothelium) அமைகிறது; இதற்கு உள்இதயப்பட. 
லம் என்று பெயர். இதே வேளையில் இரு பக்கத்து 
மருங்கு இடைப்படைகளும் தொண்டைக்குக் கீழே 
இணைகின்றன; இந்த இணைவு உள்இதயக் 
குழாய்க்குக் கழே நடைபெறுகிறது. இரண்டு- 
பககத்து எஉள்ளுறுப்புச் சார்ந்த (visceral ) 

இடைப் படைகளும் உள்ளிதயக் குழாயைச் சூழ்ந்து 
கொண்டு அதற்கு மேல் இணைகின்றன. இவ்வாறு 
இடை.ப்படை உள்ளிதயக் குழாய்க்கு மேலும் கீழும் 
இணைவதால் இக்குழாய்க்கு மேலும் &ழும் இதயத் 
srm®ser (dorsal ventral mesocardium) உண்டா 

கின்றன. &ழ் இதயத் தாங்கி விரைவில் நலிவுற்று 
மறைந்து போகிறது, அதனால் இரு பக்கத்து உடற் 

குழிகளும் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள் 
கின்றன. உள்இதயக் குழாய் இப்போது' உள்ளுறுப் 

  
ர 

ம் 

படம் 1. தவளையின் கருவளர்ச்சியில் இதயத்தின் 
ட் உருவளர்ச்சி கு 

புச் சார்ந்த இடைப்படையால் சூழப்பட்டு, மேல் 
இதயத் . தாங்கிக்குக் கழே தொங்கிக் கொண்டிருக் 
கிறது. உள்இதயக் குழாயைச் சூழ்ந்துள்ள உள்ளுறுப் 
புச் சார்ந்க இடைப்படைக்குத் தசையிதழ்ப் படலம் 
(myocardium) என்று பெயர். இதிலிருந்துதான் 
இதயத்தின் தசைகள் உருப்பெறுகின்றன. இவற்றைச் 

_ சூழ்ந்து தோல்... சார்ந்த . (parietal). இடைப்படை
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ட. 

  

  

  

    

  
  

ட “படம் 2. இதயக்குழாய் உருவாகி 

இதய உறை (pericardium) உள்ளது. இதய உறைக் 

கும் தசைஇதயப் படலத்திற்கும் இடையில் இதய 

உறை குழி (6110870181 லொர்ட) காணப்படுகிறது. ' 

இதயம் இந்நிலையில் ஒரு குழாய்போல உள்ளது. 

இதன் . சுவர் உள்இதயப் படலம், தசைஇதயப் 

படலம் ஆகிய படலங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது; 

மேற்பக்கத்தில் மேல் இதயத் தாங்கியுடன் இணைந் 

துள்ளது. இதயத்தைச் சூழ்ந்து இதய உறைக்குழி 
உள்ளது. இதன் முன்முனையில் திறப்பு இல்லை. 

பின்முனையில் ஒரு குறுக்குவாட்டச் சவ்வு (56ற1மா 

உரளலவா) உண்டாகிறது. அதனால் இக்குழி முற் 

றிலும் மூடப்பட்ட ஒரு குழியாக மாறுகிறது. மேல் 

, இதயத் தாங்கியும் நலிவுற்று மெலிந்து மறைந்து 
போறது. முன்முனையில் இதயம் இரண்டு கீழ்ப் 

பெருந்தமனிகளாகப் (ுஸா2] 801786) பிரிந்தும் 

இரண்டு ஊட்டச் சிரைகள் இதயத்தின் பின்-முனை 
யுடன் இணைந்துமுள்ளன. ., 

தொடக்கத்தில் நீண்ட நேரான குழாய் போலி 
ருந்த இதயம், விரைவாக வளர்ச்சியடைவதால் இதய 
உறைக்குள் $ போன்ற வடிவத்தில் மடிக்கப்பட்டு, 

இதயத்தின் நான்கு பகுதிகளும் , 
இதயத்தின் பின் பகுதியில் உள்ளது சைனஸ் 
வினோசஸ் (8108 2௩0818). இரு உஎட்டச் சிரைகளும் 
இதனுடன் இணைகின்றன. இதயச் குழாயின் முதல் 

் வளைவில் ஆரிக்கிளும, அடுத்த வளைவில் வெண்ட். 
டிரிக்களும், , வெண்ட்டிரிகளினின்று முன்நோக்கிச் 
செல்லும் பகுதியான கூம்புத் தமனியும் (truncus 
arteriosus) உருவாகின்றன. ஆரிக்கிளுக்கும் வெண்ட் 
டிரிக்களுக்கும் இடையே ஓர் இறுக்கம் ஏற்பட்டு 

ஆரிக்குளோ - வெண்ட்ரிக்குளோர் இடைத்தடுப்பு 
(auriculo ventricular septum) உருவாகிறது. ஆரிக் 

உருவாகின் றன. . 

வளைவுற்று அதன் பகுதிகள் தோன்றுதல் 

கிளின் மேற்கூரைப் பகுதியினின்று உருவாகி வளரும் 
செல்படலம் அதன் முன் பகுதியில் இணைந்து 
ஆரிக்கிளை இட ஆரிக்கிள், வல ஆரிக்கிள் என இரு 
இதய அறைகளாகப் பிரிக்கிறது. வெண்ட்டிரிக்கிள், 
தசைகள் மிகுந்த தடித்த சுவருடைய பெரும் இதய 

அறையாக . அருப்பெறுகிறது. பாலூட்டிகளில் 

வெண்ட்டிரிக்கிள் வெணட்டிரிக்கிளிடைச் சுவரினால் 
வல இட வெண்ட்டிரிக்கிள்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. 
இதயத்தின் கூம்புத் தமனியுள் சுருள் வால்வு ஒன்று 
உண்டாகி, ஆரிக்குளோ வெண்ட்டிரிக்கள் துளை 

களில் ஈரிதழ் வால்வுகளும், மூவிதழ் வால்வுகளும் 
காணப்படுகின்றன. 

- பறவைகளின் கருமுட்டையில் யோக் மிகுதியா 
கவுள்ளதால் அவற்றின் கருவளர்ச்சியில் இரு உள்ளி 
sus குழாய்கள் தோன்றிப் பின்னர் ஒன்றாக 

* இணைகின்றன. .பெரும்பாலும் அனைத்து முது 
கெலும்புடைய விலங்குகளிலும இதய உருவளர்ச்சி 
ஒன்று போலுள்ளது. நரம்பு மண்டல அமைப்புகள் 
தோன்றிச் செயல்படுவதற்கு முன்னரே இதயம் 
சீராகச் செயல்பட்டு, இதய உருவாக்கம் அகப் 
படையைச் சார்ந்து நடைபெறுகிறது. இதற்குத் 

தேவையான சளக்க வேதிப்பொருள்கள் அகப். படை 

“ பிலிருந்து வெளிவருகின்றன என்பதை ஜேக்கப்சன் , 

(Jacobson) டங்க்கன் (130௦௨) ஆகியோர் தம் 

ஆய்வுகளில் கூறியுள்ளனர். 
், ு ௪. தியாகராசன் 

நூலோதி. வரு, B.L., An Introduction to 
Embryology, W.B. Saunders Compay, Tokyo, 1975; 

Ekambranatha Iyer, Manual of Zoology Part-I, 
Chordata, S. Viswanathan Pvt., Ltd., Madras 
1976.





கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி இவ்வியக்கத்திற்காகச் 
சிறப்புற்று இருக்கிறது. இருவாழ்விகளில் சைனஸ் 

வினோசஸ் (81018 5600818) எனப்படும் சிரைப் பையி 

லிருந்து இதயச் சுருக்கம் தொடங்குவதால், இவற்றின் 

தூண்டுதல் மையம் சைனஸ் வினோசஸ் இதய மேல 

றையோடு இணையும் இடத்தில்தான் இருக்க வேண்டு 

மென்று கருதப்படுகிறது. முதுகெலும்பிகளில் ௧௬ 

வளர்ச்சுயடையும் காலத்தில் நரம்பு மண்டலம் 
தோன்றுவதற்கு முன்னரே இதயம் தோன்றி இயங் 

் கத் தொடங்கிவிடுகிறது. இதனால் தசைத் தாண்டி 

தயம், நரம்புகளின் தூண்டுதலின்றி இயங்கும் ஆற்ற - 
லுடையது எனத் தெரிகிறது, ய 

| நரம்புத் தூண்டிதயம், கணுக்காலிகளிலும் வளை 
தசைப் புழுக்களிலும் இத்தகைய இதயம் காணப்படு 
கிறது. இதன் மேற்புறததில் காணப்படும் நரம்பியச் 

செல்களால் இதய இயக்கம் தரண்டப்படுகிறது. இவ் 
வாறு தூண்டப்படும்போது உண்டாகும் அசெட் 
டைல்கோலின் (806131 01௦1106) என்னும் உயிர்வேதிப் 
பொருளினால் இதயத்துடிப்பு விரைவுபடுத்தப்படு 
கிறது. க oe le _ & டு 

இதயத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி, ஆம்ஃபியாக்சசில் 
இதயம் ஒரு நீண்ட குழாய் வடிவில் உள்ளது. நான்கு : 
கால் விலங்குகளின் இதயத்தில் உட்பிரிவுகள் முழுமை 
யாக இல்லை. பறவைகளிலும் பாலூட்டிகளிலும் 
பரிணாமப் போக்கின் உச்சநிலையாகச் சிறந்த செயல் 
திறனுடைய இதயம் காணப்படுகிறது. ஆம்ஃபியாக் 
சசிலும் பாலூட்டிகளிலும் இதயம் ஒரே விதமாகப 
பணியாற்றினாலும் அதன் அமைப்பில் வேறுபாடு 
காணப்படுகிறது. முன்னோடி முதுகுநாணுடைய 
வற்றில் (றா௦௦்மாம்க16) தொடங்கிப் பாலூட்டிகள் 
வரை இதயம் படிப்படியாகப் பரிணாம மாற்ற 

படம் 1, முதுகெலும்பிகளின் இதய அமைப்பு, 

a ஏட்ரியம் 2. கோணஸ் ஆர்ட்டீரியோ௫ஸ் 
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மடைந்துள்ளது. அப்படிநிலைகளாவன: தொண்டை 
உண்ணுதற்கு மட்டுமே பயனபட்ட முன்னோடி 
முதுகுநாணுடைய நிலை, செவுள்கள் தோன்றியதால் 
சுவாசித்தலுக்கும் உண்ணுதற்கும் பயன்பட்ட 
கொண்டையுடைய மீன்களில் - காணப்படும் 
அமைப்பு முதிராநிலை, நுரையீரலுடைய முதலில் 
தோன்றிய நான்கு கால் விலங்குகளில் உள்ள நிலை, 
புற வெப்பமுடைய உயர்நிலை, நான்கு கால் விலங்கு 
களில் காணப்படும் அமைப்பு, அக வெப்பமுடைய 
நான்குகால் விலங்குகளில் காணப்படும் இதய 
அமைப்பு. பொதுவாக, விலங்குகளின் இதய அமைப் 
புச் சுவாச உறுப்பின் அமைப்பைச் சார்ந்துள்ளது. 

முன்னோடி முதுகுத் தண்டு உடையவற்றின் இதயம், 
முன்னோடி முதுகுத்தண்டு உடையவற்றில் குழாய் 
போன்ற அமைப்புடைய இதயம் காணப்படுகிறது. 
இதில் அலை அலையாகச் சுருக்க அசைவுகள் பரவு 
கின்றன. தலைநாணுடையவற்றில் கீழ்ப்புறப் பெருந் 
கமனி இதயமாகச் செயல்படுகிறது. தமனிகளின் | 
சுவார்கள் தசைப்பற்றுடையவை, இத்தகைய தமனி 

கள் இரத்தத்தை மிகுதியான அழுத்தத்தில் இரத்த 
நுண் குழல்கள் (௦௨றப187166) வழியாகச் செலுத்த 
ஏற்றவையாக உள்ளன. இவ்வாறு மிகுந்த அழுத்தத் 

துடன் செலுத்தப்படும் இரத்தம் எவ்வித உந்து 
ஆற்றலுமின்றிப் பெரும் இரத்தக் குழாய்களில் செல் 
கிறது. இந்நிலையில் இரத்தத்தை மேலும் கூடுதலான 

அழுத்தத்துடன் செலுத்த இதயம் என்ற சிறப்புறுப் 
புத் தேவைப்பட்டது, இததகேவையை ஈழிசெய்யவே 
இதயம் உருவானது. இதற்கான அடிப்படை 

அமைப்பு முன்னோடி முதுகுத்தண்டுடையவற்றில் 
தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இந்த இதயத்துடன் 
இணைந்து செயலாற்றுவதற்குவேண்டிய தமனிகளும் 

  

3. கல்லீரல் சிரை 4, சழ்ப்பெருஞ்சிரை 5. இட ஆரிக்கிள் 8. இடவெண் 
டிரிக்கள் 7. நுரையீரல் தமனி 8, இதய உறை 9. நுரையீரல் சிரை 10. சைனஸ் வினோசஸ் 213, வயிழ்றுப்புறப் பெருந்தமனி 
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களிலும், பாலூட்டிகளிலும் காணப்படும் சிறப்புப் 

பெற்ற இதயத்தின் உருவாக்கத்திற்குத் தேவையான 

இன்றியமையாப் படிநிலைகளை, அற்றுப்போன ஊர் 

வனவற்றிலும் வாழ்ந்துவரும் உளர்வனவற்றிலும் 

காணலாம். 

சஉளர்வனவற்றில் தனித்த அறையாகக் காணப் 

படும் சைனஸ் வினோசஸ் தொடர்ந்து குறைவுற்றுப் 

பாலூட்டிகளில் மறைந்துவிட்டது. தொடக்க நிலை 

முதுகெலும்பிகளில் - இரத்தத்தைத் திரட்டுவதோடு 
இதயத் துடிப்பைத் தாண்டிவிடும் இடமாகவும் 

சைனஸ் வினோசஸ் செயல்பட்டது. சைனஸ் வினோ 

சஸ் தனித்து அமைந்த நிலையில் அதனுடன் சிரைகள் 

தொடர்பு .கொண்டன. அது வல ஆரிக்கிளுடன் 

ஒன்றி மறைந்த பின்பு சிரைகள் வல ஆரிக்கிளுடன் 
நேரடியாகத்தொடர்பு கொண்டன. சைனஸ் வினோ 
சஸ் அற்ற அனைத்துக் கருச்சவ்வுடையவற்றிலும் 

(வாம்) சைனு ஆரிக்குலா் முகிழ்ப்பு என்ற இதயத் 
தூண்டுதல் மையம் காணப்படுகிறது. இவற்றில் 

சைனஸ் வினோசஸ் ' இதயத்து ப்பைத் தாண்டும் 
தூண்டுதல் மையமாக மாறியுள்ளது. 

கோனஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸ் பெருந்தமனிகளின் 

அடிப்பகுதிகளுடன் இணைந்து மறைந்தது, அது 
வெண்டிரிக்கிளுடனும் இணைகிறது. கோனஸ் ஆர்ட் 
டீரியோசசின் திருகுச்சுருள் வால்வு ஒன்றியமைந்த 
தால் நுரையீரல் தமனி நேரிடையாக வல வெண்டி 
ரிக்கஞ்டன் தொடர்பு பெற்றது. ஆனால், வயிற் 
றுப் புறமாக அமைந்த சிஸ்டமிக் தமனி (systemic 
ஊர) இட வெண்டிரிக்களுடன் தொடர்பு பெற் 
றது. வலப்புறச் சிஸ்டமிக் தமனி இட வெண்டிரிக்கி 
ளுடனும், இடப்புறச் சிஸ்டமிக் தமனி வல வெண் 

டிரிக்கஞுடனும் தொடர்பு கொண்டன. பாம்புகள், 
பல்லிகள், முதலைகள் ஆகிய 'அர்வனவற்றில் 
இந்த அமைப்பு, காணப்படுகிறது. வால்வு அமைப்பி 
னால் இட சிஸ்டமிக் தமனி ஆக்சிஜனேற்றமுற்ற 

இரத்தத்தைப் பெறுகிறது. ் 

செவுள் சுவாச மீன்களில், செவுள்களுக்குத் 

தொடர்ந்து இரத்தத்தைச் செலுத்துவதில் வெண்டி 
ரிக்கஞ்டன் இணைந்து கோனஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸ் 
பணியாற்றியது. மீன்களில் இதயமும் செவுள்களின் 
இரத்தக் குழாய்களும் அருகருகே அமைந்துள்ளன. 
ஆகையால் இரத்த ஒட்டம், அதிர்வு மிக்க அலை 
யோட்டமாக உள்ள நிலை காணப்பட்டது. ஆனால் 
வெண்டிரிக்கிள் உருவாக்கும் அழுத்த அலைகள் 
கோளஸ் ஆர்ட்டீரியோசசில் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு 
இரத்தம் சீராகச் செவுள்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது, 
செவுள்களற்ற சுவாச அமைப்பில், இரத்த நுண் 
குழாய் அமைப்புகள் உடலின் பல பகுதிகளில் 
அமைந்துள்ளன. மேலும் அத்தகைய விலங்குகளில் 

இதயத்திலிருந்து ' இரத்தம் தமனிகளின் வழியாக , 
இரத்த நுண்குழல்களை அடைகிறது. ஆனால், இவற் 

றில் கோனஸ் ஆர்ட்டீரியோசசின் செயல் தேவையற் 
(DEI மறைந்துவிடுகிறது. கோனஸ் ஆர்ட்டீரியோ 
சஸ் மறைந்துவிட்டாலும் அதிலிருந்து அரைவட்ட 
வால்வுகள், நுரையீரல் தமனியும் சிஸ்டமிக் தமனி 
களும் வெண் டிரிக்களுடன் இணையுமிடத்தில் நிலைத் 
துச் செயல்படுகின்றன. : ஓவ்வொரு தமனியிலும் 

உள்ளன, மூன்று அரைவட்ட வால்வுகள் 
ர் 

  

படம் 4, பின்தோன்றிய புறவெப்பமுடை விலங்குகளில் 

1 இதயத்தின் அமைப்பு. ', . . 

1. பெருந்தமனிகள் 2. நுரையீரல் தமனி 3, நுரையீரல் 
சிரை 4. சைனஸ் வினோசஸ் 8. வல ஆரிக்கிள் 6, இடஆரிக்கள் 
7... இட் வெண்டிரிக்கள் 8. வல வெண்டிரிக்கள். ் 

வெண்டிரிக்கிள் முழுமையற்ற இடைச்சுவரினால் 
இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. இதனால் தமனி 
இரத்தமும் சிரை இரத்தமும் ஓரளவு பிரிக்கப்பட்டன. 
முதலைகளில் .வெண் டிரிக்கள் இரண்டு தனித்தனியே 
அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் இட 
தமனி வளைவு வல வெண்டிரிக்களுடன் இணைந் 
துள்ளது. இது இணையுமிடத்தில் அமைந்துள்ள 
அரைவட்ட வால்வுகள் அளவுக்கு மீறிப் பெருத்து 
உள்ளதால் இரத்தம் வல- வெண்டிரிக்கிளிலிருந்து 

இடத்தமனிக்குச் செல்லுவதில்லை.. ஆனால் இடத் 
தமனி வளைவும் - வலத் தமனி வளைவும் ஒன்றை 
யொன்று குறுக்கிடுமிடத்தில் அமைந்துள்ள பானிசா 
பெருந்துளையின் (1௦7வ0௦௩ of றகா422௨) வழியாக 
இரத்தம் வலத் தமனி வளைவிலிருந்து இடத் தமனி 
வளைவுக்குச் செல்கிறது. a : 

அகவெப்பமுடைய விலங்குகளில் இதயத்தின் நிலை. 
, அகவெப்பமுடைய விலங்குகளில் வெண்டிரிக்கிளி 
om.éaourt (interventricular 521) முழுமையடைந் 
துள்ளதால் வெண்டிரிக்கிள் இரு தனித்தனி (வலம், 
இடம்) அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ,



. ஆக்ஜெனேற்றப்பட்ட * இரத்தமும் : ஆக்சிஜனற்ற 
இரத்தமும் கலப்பதில்லை, . தகடுடைத் தோலிகளில் 

தொடங்கிய இரட்டைச் * சுழற்சிக்கான  பரிணாமப் 

போக்கு அகவெப்பமுடைய ' விலங்குகளில் முழுமை 

யடைந்துள்ளது." 4? “ os 
ப குடர் ட ள் பரமு Ae வி் abo “ 3 me 

பறவைகளில் இடத் தமனி வளைவு . மறைந்து 

விடுவதால் வெண்டிரிக்கிளிலிருந்து இரத்தம் வெளி 

யேறும் , புழைகள் இரண்டாகக் குறைக்கப்பட்டுள் - 

ளன. பாலூட்டிகளில் வலத் தமனி வளைவு மறைந்து 

' விட்டது. | ' ன் * 
me ob ம் ௩ ber 

5 டட ம். . ர. நீதிக் ப தம 

படம் 5. அசுவெப்பமுடைய ' விலங்குகளில் இதயத்தின் 
அமைப்பு. | 

(டட மட டட 3 , 
tte பெருந்தமனி 8. நுரையீரல் ரை 8. நுரையீரல் தமனி 

கள் 4, வல ஆரிக்கிள் 5, இட ஆரிக்கிள் 6, இட வெண்டிரிக்கிள் 

7, வலவெண்டிரிக்கிள் ‘ ் 3 ் 

mit 15 

ல் அ ட 
~ = * ட ~ 

"Beir sailey காணப்படும் நான்கு இதய அறை 
களில், இரு அறைகளில் இருந்துதான் பறவைகளி 
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லும் பாலூட்டிகளிலும் காணப்படும் நான்கு அறை 
களைக் கொண்ட இதயம் பரிணமித்தது. மீன்களில் 
காணப்படும் மூன்று வால்வுத் தொகுப்புகளில் அரை 
வட்ட. வால்வுகள், ஆரிக்குலோ . வெண்டிரிக்குலா் 
வால்வு ஆகிய தொகுப்பு மட்டுமே இவற்றில் உள் 
ளன. : ஆரிக்குலோ வெண்டிரிக்குலர் வால்வு இரு 
பிரிவாக உள்ளது. பாலூட்டிகளில் வல ஆரிக்குலோ 
வெண்டிரிக்குலர் வால்வு, மூவிதழ் வால்வு (171006றர்ம் 
நு/1/2) எனவும், இட ஆரிக்குலோ வெண்டிரிக்குலர் 
வால்வு, ஈரிதழ் வால்வு (045010 valve) crenoyid 
அழைக்கப்படுகின்றன. “1 

இதயத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியில் காணப்படும் தக 
வமைப்புப் போக்குகள். முதுகெலும்பிகளின் இதயப் 
பரிணாம -' வளர்ச்சியினபோது நிகழ்ந்த- மாற்றங் 
கள் கீழ்க்காணும் தகவமைப்பு மாற்றங்களுடன் 
இணைந்து ' நிகழ்ந்தவையாகும். நீர்ச்சுவாசத்தை 
(20111௦ 7250181100) விடுத்துக் காற்றுச் சுவாசத்தை 
(aerial respitation) GonGarncrense, SF அழுத்தத் 
துக்கு மாற்றாகக் காற்றழுத்தத்தில் செயல்படுதல், 
புறவெப்ப உடல்நிலையிலிருந்து அகவெப்ப உடல் 

, நிலை உருவாதல் என்பனவாம். 

இதயத் துடிப்பு. தவளையின் இதயத்தில் சைனஸ் 
வினோசஸ் திறக்குமிடத்தில் கீழ்ப் பெருஞ்சிரை 
தொடங்குகிறது. இதயத்தின் ஒவ்வோர் அறைக்கும் 
சுருங்கி விரியும் தன்மை உண்மிடன்றாலும் சுருங்கி 

விரியும் செயல் முதலில் சைனஸ் வினோசசில்தான் 
தொடங்குகிறது. ஏனெனில் அங்குதான் இதய இயக் 

கத்தின் தூண்டுதல் மையம் அமைந்துள்ளது. முத 
லில், சைனஸ் வினோசஸ் சுருங்கிப் பின்னா் ஆரிக் 

இளும் வெண்டிரிக்களும் அடுத்தடுத்துச் சுருங்கு 
தின் றன. ் 

|. 
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பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகளில் முதுகெலும்பிகளின் இத்ய அமைப்பில் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள். 

«dl. பெருந்தமனி , ௪. ஏட்ரியம் 8, கோனஸ் , ஆர்ட்டீரியோசஸ் 4. கல்லீரல் இரை 5. இட ஆரிக்கள் 6. இட வெண்டிரிக்கின் 

7. நுரையீரல் தமனி 8, 

இளிடைச்சுவர் 174, சைனஸ் வினோசஸ் 74. பவெண்டிரிக்கள் 

அ.சு.4-11௮ 

நுரையீரல் சிரை 9. வல ஆரிக்கிள் 70; வல வெண்டிரிக்கிள் 33. அஆரிக்கினிடைச்சுவர் 18. வெண்டிரிக்
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பாலூட்டிகளில் சைனஸ் வினோசஸ் குறைவுற்று 
வல ஆரிக்கிளில் , மேற் பெருஞ்சிரை சேருமிடத்தில் 
சைனு ஆரிக்குலர் முகிழ்ப்பாகப் புதையுண்டு அமைந் 
துள்ளது. இது தூண்டுதல் மையமாகிச் செயல் 
படுகிறது. பாலூட்டிகளில் கருவளர்ச்சியின்போது 
சைனஸ் வினோசஸ் தோன்றினாலும் அது கர முழு: 
வளர்ச்சியடையுமுன்பு குறைந்து விடுகிறது. , ஆரிக் 
இனளிடைச் சுவருக்குக் தமாக ஆரிக்குலோ வெண்டிரிக் 
Ger apMipery (auriculo-ventrilcular node) 2 crear gy. 
இங்கிருந்து தசைநார்களடங்கிய தசையமைப்பு 
ஒன்று வெண்டிரிக்கிளிடைச்சுவரை நோக்கிச் சென்று 
இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந்து, இரு வெண்டிரிக் 
இள்களுக்கும் செல்கின்றன. இத்தசையமைபபு ஹிஸ் 
திசைக்கட்டு (0௩016 ௦7 11) எனப்படுகிறது. தசை 
நார்கள் பார்க்கின்ஜி நார்கள் (யரர ரீம்) என் 
றும், அவற்றின் பரவலான அமைப்பு பர்க்கின்ஜி 
நார் மண்டலம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. 

வெண்டிரிக்கிளின் தசைகள் ஒரே வேளையில் சுருங்கி 
விரிய இத்தசைநார் மண்டலம் பயன்படுகிறது. 

    

    
இட 

முகழ்ப்பு வெண்டிரிக்கிள் 

வல ஆரிக்கிள் a4 

Jt. ஹிஸ் 
ஆரிக்குலோ இ; மை தசைக்கட்டு 

வெண்டிரிக்குலர் - 

ya pay 

a 

படம் 7. இதய இயக்கத்தின் தூண்டுதல் மையம், 

ஆரிக்கிள்கள் சுருங்குவதிலிருந்து இதய இயச்கம் 
தொடங்குகிறது. இதனால் இரத்தம் வெண்டிரிக்கிள் 
களுக்குள் பாய்கிறது. இதயம் சுருங்கும் நிலை Fev 
டோல் (898016) எனப்படுகிறது. ஆரிக்கிள்களுடன் 
இணைந்துள்ள சிரைகள் தொடங்குமிடத்தில் வால் 
வுகள் இல்லையென்றாலும் ஆரிக்கிள்கள் சுருங்கும் 
போது சிரைகளின் அடிப்பகுஇயும சுருங்குவதால் 
இரத்தம் சிரைகளில் பாய்வதில்லை, 
வெண்டிரிக்கள்களும் ஒரே வேளையில் சுருங்கி இரத் 

[ 
To 

ச் 
' 

டோல் (0185(016) எனப்படும். அப்போது ௪ரைகள் 
இரத்தத்தை ஆரிக்கிள்களுக்குள் , கொட்டுகின்றன. 
பின்பு இரத்தம் அங்கிருந்து வெண்டிரிக்கிள்களுள் 
செல்கிறது. இதயம் சுருங்கி விரியும்போது இதயத் 
தின் மேல் பகுதியின் இருப்பிடம் சற்று மாறுகிறது. 
மேலும் இட வெண்டிரிக்கிள் மார்புச்சுவரின் அருகில் - 
வந்து செல்கிறது. இதுவே இதயத்துடிப்பு எனப்படு 
கிறது. இதயம் ஒருமுறை சுருங்கி விரிந்த பின்பு ஓய்வு 
நிலையை அடைகிறது, ஒரு சிஸ்டோல், ஒரு டையஸ் 
டோல், தொடர்ந்த மிகக் குறுகிய : கால ஓய்வுநிலை 
ஆகியவற்றைக் கொண்டது ஓர் இதயத் துடிப்பு 
எனப்படுகிறது. மனிதர்களுக்கு நிமிடத்திற்கு 72 

முறையும குழந்தைகளுக்கு _ 1480 முறையும், குதிரை 
களுக்கு 80 முறையும் - யானைகளுக்கு 25 முறையும் 
இதயத் துடிப்பு நிகழ்கிறது. உடல் வெப்பம் மிகும் 
போதும், உணர்ச்சி வசப்படும்போதும் இதயத் துடிப 
பின விரைவு கூடுகிறது. காண்க; இரத்தச் சுற்றோட்ட 
மண்டலம். ae" tg 

- தெ. கெள. 

நூலோதி. சேது, வே.. முதுகுத்தண்டுடையவை 
களின் ஒப்பு. :உறுப்பமைப்பியல் இரண்டாம பகுதி, . 
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை. 1976; 
மங்களா, பொ. வினோபா, உடற்செயலியல், தமிழ் 
நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, 1976; 
Ekambaranatha Ayyar, M., A Manual of Zoology - 
Part IL, S. Viswanathan Pvt. Ltd., Madras. 1976; 
Hymen, L. H., Comparative verterate Anatomy. 

University of Chicago Press. 1941; Milton Hidel- 
brand, Analysis of Vertebrate structure, John Willey 
and Sons, New York, 1974. - ் 

. 
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இதய மாற்றம் : 

ஆய்வு நோக்கில், - விலங்குகளுக்குப்- பழுதுற்ற இத 
யத்தை அகற்றிவிட்டுப் பிறிதொரு இதயத்தைப் 
பொருத்த முதன் முதலில் முயன்றவர்கள் காரல், 

- குதாரி அகியோராவர். இமமுயற்சி (9053 இல் மேற் : 

பின்பு இரு. 

தம் தமனிகளின் வழியாக, வெளியேற்றப்படுகிறது. - 
பின்னர் மேலறைகள் விரிகின்றன. இந்நிலை டையஸ் 

கொள்ளப்பட்டது, 1960 இல் லேவர், இயாம்வே 

. ஆகியோர் எட்டு விலங்குகளுக்கு மாற்று இதயம் 
பொருத்தும் அறுவையை நிகழ்த்தினர். இவை மாற்று 

' இதயததுடன் ஆறு முதல் 2841 : நாள்கள் 
உயிர் வாழ்ந்தன. 1967 டிசம்பர்த் தங்களில் வியக 
கும் வகையில் மனிதனுக்கு முதல் மாற்று இதயம் - 
பொருத்தும் அறுவை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தப் 
பட்டது. தென்னாப்பிரிக்காவீல் உள்ள கேப்டவுனில் 
டாக்டர் கிறிஸ்ட்டியன் பெர்னார்டு (மா. Christian 

"Bernard) என்பார் இச்சாதனையை நிகழ்த்தினார். 

“. வரை *



ry 

வேயினாலும்,' மேத் இங்களில் டாக்டர் 'கூலியி 

னாலும் (0௦௦159) மாற்று இதயம் பொருத்தும் 

அறுவை மேற்கொள்ளப்பட்ட.து. எனினும் இதற்குப் 

பின்னர் ஏற்படும் தொற்று நோய், மாற்று இதயத்தை 

ஏற்றுக் கொள்ளா நிலை போன்ற தடைகள் காரண 

மாகத் தொடர்ந்து மாற்று இதயம் பொருத்துதல் 

நடைபெறவில்லை, டாக்டா் சியாம்வே மட்டும் தள 

ராது 227 மாற்று இதயங்களைப் பொருத்தினார். 

 டக்சாவில் டாக்டர் கூலி நிகழ்த்திய 22 மாற்று 

இதயப் பொருத்துதலில் மிகுந்த அளவாக நோயாளி 

கள் 18 திங்கள் உயிருடன் இருந்தனர். 

கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் மாற்று , இதயம் 

் பொருத்துதலில் பல்வேறுஆய்வுகளும்வழிமுறைகளும் 

மேற்கொள்ளப்பட்டன. சைக்குளோஸ் போரின் 

“என்ற மருந்து சண்டுபிடிக்கப்பட்டதனால் மாற்று 

இதயம் பொருத்தும் அறுவையில் ஒரு புத்துணர்வு 
ஏற்பட்டது. ' அமெரிக்காவில் மட்டும் 44 மருத்துவ 

மனைகளில் இவ்வறுவை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. 

1984 இல் மட்டும் 440 மாற்று இதயங்கள் பொருத் 

தப்பட்டன. இருப்பினும் இவ்வறுவை சிகிச்சை 

முயற்சி முழுமையடைந்துவீட்டதாகக் கூற இயலாது. — 

மாற்று இதயம் “பொருத்தும் அறுவையில் 

அறுவை வல்லுநர், இதய நோய் வல்லுநர், நோய்க் 

குறியியல் மருத்துவர், தொற்று நோய்கள் தொடர் 

பான சிறப்பு மருத்துவர் போன்றோரின் ஒருங்கி - 

ணைந்த கூட்டு முயற்சியும் உழைப்பும் இன்றியமை 

யாதனவாகின்றன. «| " ட 

அமெரிக்காவில் 1968 ஜனவரியில் டாக்டா் சியாம் : 

இவ்வாறாக மாற்று இதயம் பொருத்துவதற்கு ' 
மிகக் தேவையான பிறிதோர் இதயம், மூளை மட்டும 

இறப்புக்குள்ளான ஒரு மனிதனிடமிருந்து பெறப்படு 

இறது. சமுதாயம், சட்டம், மரபுவழிக் கட்டுப்பாடு 

கள் ஆகியவற்றை மீறாமல் முழுமையான ஒத்துழைப் 

புடன், மருத்துவ அடிப்படையிலான மூளை இறப் 

புக்குப் பிறகு இதயத்தை அவரிடமிருந்து பிரித் 

தெடுக்க முடிவு செய்யப்படுகிறது. இம்முயற்சியின் 

பயனாக, மாற்று இதயம் பொருத்தும் அறுவை » 

சிசிச்சை மேற்கொள்ளப்படும் நாடுகளில் . சட்டப் 

, பாதுகாப்பும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள து. 

மாற்று இதயத் தேவைக்குத் தகுதியுடைய நோயாளி. 
இதயக் கழறை இயல்புக்குக் குறைவாக வேலை செய் 

வதால் நோய்வாய்ப்பட்டோர் காரணமறிய இயலாத 

அல்லது இதய வால்வு நோய்களுடன் கூடிய கார்டி 

. யோமையோபதியால் நோயுற்றோர், குறைந்த நாள் 

களே வாழப்போகும் இதய நோய் காரணமாக 

உடனே இறக்கும் வாய்ப்புள்ளோர் மாற்று இதயம் 

பொருத்தும் . அறுவைக்குத்: தகுதியடையோராக 

ஏற்கப்படுகின்றனர். மேலும் ஆறு முதல் எட்டு உட் 

அலகுகளுக்கு மேல் (9000 மார்) நுரையீரல் இரத் , 

“he 
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தம் தாக்கும் நிலை, எதிர்ப்புத் திறன், கடுமையான 

தொற்று, நுரையீரல் -தமனி இரத்தப் புற்று 
நோய்க்கு ஆளான நிலை, இன்சுலின் தேவைப்படும் 
நீரிழிவு நோயாளி, மிகுந்த உடல் பருமன் உள்ளோர், 
கை கால்களில் இரத்தக் குழாய் நோயுள்ளோர், 
கல்லீரலில் அளவுக்கு மேலான இரத்தத் திரட்சி அல் 
லது புற்றுநோய் உள்ளோர் அகியோரைப் பொறுத்த 
வரை மாற்று இதய அறுவைக்கு அவர்கள் உடல் 

எவ்வளவிற்கு இடம் தரும் என்பதை ஆழ்ந்து ஆய்ந்த 
பின்னரே அவர்கள் அறுவைக்கு ஏற்கப்படுவர். 

4 இவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நோயாளியின் 
கடந்த காலம், உடல் ஆய்வு, உயிர் வேதியியல், 

நுண்ணுயிர் ஆய்வு, நோய் எதிர்ப்பு நிலை, நுரையீ 

ரல் இரத்த எதிர்ப்பு நிலை, இதயத்தின் பகுதிகளை 
அறுதியிட வாய்ப்பான இதயத் தமனி வரைபடம் 
(angiography) _ ஆகியவற்றை ஆராய்ந்தறிவர். 

மேலும் நோயாளியின் குடும்பச் சூழல், அறுவைக் 
குப் பின்னர் நோயாளி தம்மைப் பேணிக் காத்துக் 
கொள்ள வாய்ப்பான பின்னணி ஆகியவற்றையும் 
அறிவர், - ் ் 

இதயம் பெறப்படுதல். 15 முதல் 35 வயதுடைய 
ஆண்கள் இதயமும், 15 முதல் 40 வயதுடைய பெண் 
களின் இதயமும் ஏற்கப்படுகின்றன. இதய மின் 
வரைபடம், மார்பு எக்ஸ் கதிர், இரத்தச் சிறுநீர் 

ஆய்வு ஆகிபவற்றால் இவர்களின் இதயத்தின் 
இயங்கு திறன் அறியப்படும். டோப்பமின் போன்ற 

மருந்துகளைத் தவிர்ப்பது இன்றியமையாதது. 
வைரஸ், நுண்ணுயிர், தொற்று, புற்று, இதயநோய், 
காசநோய் ஆகியவை இல்லாதிருத்தல் வேண்டும். 

ஒருமணி நேரத்துக்கு மேல் செயற்கை முயற்சியின் றி 
மூச்சுவிடும் நிலையில் ஆக்சிஜன் , செலுத்துவர். 
மாற்று இதயத் தேவை உள்ள நோயாளி, இதயம் 
பெறப்படும் நோயாளி ஆகிய இருவரின் இரத்த 
இயைபு தொடர்பான ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப் 

் படும், 

அகற்றப்பட்ட இதயம் 4” 2 குளிர் நிலையில், 
உப்பு நீரில் 3 முதல் 4 மணி நேரம் பாதுகாக் 
கப்பட வேண்டும். உடன் பொருத்துவதற்கான அறு 

வையும் மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும, 

இதயத்தை அகற்றலும் காத்தலும் - அறுவை நடை 
முறை. இதயம் வழங்குபவரின் இயற்கையடைந்த 
உடலின் மார்பகத்தை நடுவில் பிளந்து முதலில் மேல் 
கீழ்ப் பெருஞ்சிரையை வெட்டிக் கட்டுவர். , இதயத் 
தில் இரத்தமற்ற நிலையில் பெருந்தமனியை இடுக் 
கக் கொண்டு அடைப்பர். அடைக்கப்பட்ட பெருந் 

துமனிக்குள் சுமார் 500 மி.லி, குளிர்விக்கப்பட்ட 
கார்டியோ பிளாஜிக் பொட்டாசியம் நீரை உட் 
செலுத்தி நிறைப்பர், தொடர்ந்து &ீழ்ப் பெருஞ் 
சிரையைத் திறந்து இரத்தத்தை முழுமையாக வெளி -
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யேற்றிய பிறகு இதயம் . நின்றுவிடும். நுரையீரல், 

நுரையீரல் சிரை, நுரையீரல் தமனி, பெருந்தமனி, 
ஆகிய இணைப்புகள் அகற்றப்பட்ட பிறகு இதயம் 
மட்டும் 40 குளிர் நிலையில் உப்பு நீரில் மூழ்க 

வைக்கப்பட்டுக் ' காக்கப்படும். அகற்றப்பட்ட இத 

யத்தின் இட, வல இதய மேல் அறைகள் மாற்று 

இதயம் பொருத்துவதற்கு ஏற்றவாறு வெட்டிச் சீர் 

செய்யப்பட்டு 40 குளிர்நிலை உப்புநீர் கொண்ட 

ஒரு பிளாஸ்ட்டிக் பையில் வைக்கப்படும். இப்பை 

பிறிதொரு பிளாஸ்ட்டிக் பையில் இதே அளவு குளிர் 

நிலை வசதிகொண்ட உப்பு நீருக்கடையே வைக்கப் 

படும். இப்பை குளிர் கடினப் பெட்டியினுள்ளும் 

பனிக்கட்டிகளுக்கிடையேயும் பொதியப்பெறும். இவ் 

வாறு பாதுகாககப்பட்ட.. . இதயம் 
மனைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும். 

மாற்று இதயம் பொருத்துதல். முதலில் மார்புக் 
கூட்டின் நடு எலும்பை விலகித் திறப்பர். பெருஞ் 
சிரைகளில் . குழாய்களைப்  பொருத்துவர், பிறகு 
இன்னாமினேட் தமனி உள்ள இடத்துக்கு அருகில் 
பெருந்தமனியில் குழாயைப் பொருத்துவர். இச் 

“ குழாய்கள் செயற்கை இதய எந்திரத்துடன் இணைக் 
கப்படுகின்றன. ' நுரையீரல் : தமனி. மூடப்பட்டு, 
பெருந்தமனியும் இடுககியால் குறுக்காக மூடப்படு 
இிறது. இதய மேல் அறைகள் . வெட்டப்பட்டு இத 
யம் அகற்றப்படுகிறது. - “டட 

அகற்றப்பட்ட இடத்தில் மாற்று இதயம் வைக்கப் 
படும். இட மேல் அறையை 3,0 பாலிபுரோஃபை 
லின் இழைமத்தினால் முழுதுமாகப் பொருத்துவர். 
தொடர்ந்து பல. மேல் அறையும் பொருத்தப்படு 
கிறது, நுரையிரல் தமனி ஒனறோடொன்று நேரடி 
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யாக இணைக்கப்பட்ட பின்னர் பெருந்தமனி 4-0 
பாலிபுரோஃபைலினா பொருத்துவர். ' இதய 
அறைகளிலிருந்து காற்று வெளியேற்றப்பட்டு, பெருந் 
தமனியிலுள்ள இடுக்கி அகற்றப்பட்டவுடன் இதயச் 
சுழற்சி தொடங்குகிறது, சுமார் நான்கு மணி நேரம் 

இரத்த ஓட்டமற்ற நிலையில் இதயம் ஓய்ந்திருந்தமை 
காரணமாக இதயக் தீழறையில் துடிப்பு மிகும்.' 
இதனை எதிர்மின் அதிர் வலைகள் மூலம் சரிசெய்வர். 
கால்சியம் குளோரைடு, டிஜிட்டாலிஸ் எபிநெஃப்ரின் 
போன்ற மருந்துகள் தொடக்கத்தில் உதவும்... 

மாற்று இதயம் பொருத்தப்பட்ட பின் நோயாளியைப் 
பேணுதல். சைக்ளோஸ்போரின் (4மி./5) மருந்தை 

மாற்று அறுவை பொருத்தும் சிகிச்சைக்கு முன் 
வாய்வழியே. கொடுபபர், சிறுநீரகப ' பழுதுள்ள 
தோயாளிக்கு மட்டும் அளவைக் குறைத்து அனுமதிப் 
பர். அறுவை முடிந்த நிலையில் இதே: சைக்ளோஸ் 
ஃபோரின் மருந்தைச் சிரை வழியாகத் (2-4 மி.கி/க/ 
நாள்) தொடர்ந்து - நோயாளி வாய் ' வழியே நீர் 
அருந்தும் நிலை ஏற்படும் வரை செலுத்துவர், சரத் 
தில், ' சைக்ளோஸ்ஃபோரின் அளவு 800-400 . மி.கி 

இருக்குமாறு . இம்மருந்தை * வழங்குவர். மிரைப் 
. பிரிடினிஷோலன் மருந்து சிரை வழியே 0.5 கி இதய 
அறுவையின் போது வழங்கப்படும். தொடர்ச்சியாக 

. 725 மி,9./8 மணி எனும் அளவில் 24 மணி நேரத் ' 
“. தற்குக் கொடுக்கப்படும். : ஒவ்வொரு நாளும் மருந் 

இன் அளவு சிறிது சிறிதாகக் குறைக்கப்பட்டு 60 
நாள்கள் வரை வழங்குவர். அடுத்த இரண்டு மாதத் : 
திற்கு 30 மி,கி.[நாள்; 20 மி.கி,[நாள்; எனும் அளவில் 
720 நாள்களுக்கும் வழங்குவர். : ne 

்.... இந்தோயாளிகளைத் தனித்து இருக்கச் செய்ய 
வேண்டியதில்லை. கடும் இதயச் சிகிச்சைப் பிரிவில் - 
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ஒன்று முதல் மூன்று நாள்கள் மட்டும் இருக்கச் 

செய்ய வேண்டும், மாற்று அறுவைப் பிரிவில் 2 முதல் 

3 வாரங்கள் சி௫ச்சை பெற்ற பின்னர் மருத்துவ 

மனையிலிருந்து அனுப்பப்படுவர். தொற்றுகள் 

பற்றாதிரக்க அடிக்கடி அஆய்வுக்குள்ளாக்கப்பட 

வேண்டும். நோய் எதிர் உயிர் மருந்து சிபோடர்க் 

சிமிசோடியம் 25/6 மணிக்கொரு முறை அறுவை 

தொடங்கி மார்பிலிருந்து வடிகுழாய்கள் அகற்றப் 

படும் வரை வழங்கப்படும். ப்பட்ட. 

இச ஆய்வு மூலம் பொருத்தப்பட்ட மாற்று 

இதயம் ஏற்கப்பட்டுள்ளதா என்பது உணரப்படும். 

இவ்வாய்வு தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் ' செய்யப் 

படும். வல இட இதயத்தினுள் குழாயினைச் செலுத்தி 

இரத்தக் குழாய்ப்படம் வாயிலாக மாற்று இதயம் 

ஏற்கப்பட்ட தன்மை உணரப்படும். பின்னர் சைக் 

" ளோஸ்ஃபோரின், : ஸ்ட்டீராய்டு, ஆன்ட்டிஹீமோ 

லைட்டிக் குளோபுலின் போன்ற மருந்துகள் 144 நாள் 

கள் வரை கொடுக்கப்படும். . இதுகாறும், மாற்று 

. இதயம் பொருத்தப்பட்ட 337 பேர்களில் 344 பேர் 

உயிர் வாழ்ந்துள்ளனர்... 4984 இல் 80 விழுக் 

காட்டினார் 7. ஆண்டுகளும், 75 விழுக்காட்டினர் 

இரு ஆண்டுகளும் உயிர் வாழ்ந்தனர். இதயத்தை 

ஏற்காத நிலை, தொற்று, இதயம் இயல்புக்கும் 

குறைவாக இயங்கும் ' நிலை, ' துடிப்பு மாறுபாடு, 

மூளைப் : பாதிப்பு, புற்று, ' ஏனைய : உறுப்புகளில் 
நேரும் ' கேடுகள் போனறவற்றின் காரணமாகவே 

இவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். 1): 

் . ௬. நரேந்திரன் 

ணை மவ ல்க te 2 

இதய மின்னலை வரைவி 

இதயத்தின் : மின் இயக்க நிலையைக் கண்டறிய 
இதய மின்னலை வரைவி (61601௦ கோ] தாக) பயன் 

படுத்தப்படுகின்றது. இக்கருவி இதய மின் “ இயக்க 
நிலையை வரைபடமாக வரைந்து காட்டுகிறது. 

இதய நோய் மருத்துவத் துறையில் இக்கருவி மிகுதி 
யாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

இதய மின் அழுத்த அலைகள்.' உடல் கூறு 
இயலில் இதயம் ஓர் இரட்டைப் பம்பு (0௨1 நாரா) 
எனக் கருதப்படுகின்றது, இகயம் சார்ந்த இரத்த 
நாளப்பகுதி (கோம்0க$யேிகா நரம) முழுமைக்கும் 
இதயம் தேவையான இரத்தத்தை உந்தித் தள்ளிக் 
கொண்டே இருக்கின்றது. இச் செயல் இதய மேல. 
றைகள் (௨01186) விரிவடைவதாலும், இதயக் கழை 

_ கள் (ு6ே(710128) சுருங்குவதாலும் நடைபெறுகின்றது. 

.. இதயத்தசைப் பகுதிகள் மின் அழுத்தத்தை உண்டாக் 
குவதால் இதயத்தின் அறைகளில் விரிவடைதலும், 
சுருங்குதலும் நடைபெறுகின்றன. [ . 

இதய மின்னலை வரைவி 167 

இம்மின்னழுத்த அலைகள் இதயத்திலிருந்து 
உடலின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் பரவுகின்றன. 
இதயத்தின் அறைகள் சுருங்குதல், விரிவடைதல், 
இதய இதழ்கள் திறத்தல், மூடுதல் ஆகிய செய்கை 
களும், இதய மின்னழுத்த மாற்றங்களும் ஒன்றுக் 
கொன்று தொடர்புடன் இருக்கும். இதய மின்ன 
முத்தம் மார்புத்தசையின் வெளிப்பகுதியிலும் அளவு 
குறைந்து தென்படும். இதயத் தசை உண்டாக்கும் 
மின்னமுத்த அலைகளின் காலப் பதிவு, இதய 

. மின்னலைப் பதிவு (61201:0071010 தாவா) என் பதாகும், 

ஒரு சராசரி , மனிதனின் இதய மின்னலைப் 
பதிவு, படம் -1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. படத்தில் 
£,0,௩,5 மற்றும் அலைகள் இதயத் தசைக் கூட்டத் 

தின் செல்களின் (௦6118) மின்துருவ மாற்றங்களையும் 
இதய மேலறைகளும், இதயக் கழறைகளும் சுருங்குதல், 
விரிவடைதல் போன்ற நிகழ்ச்சிகளையும் குறிக் 
இன்றன. 

மி
ன்
னழ
ுத
்த
ம்
 

  

  

Vo.4 oo 0:8 Opry. 
ee 

a 7 காலம் 

படம் 1. 

இதய நோய்களின் நிலையை அறிய (01820518) 
இதய . மின்னலைப் பதிவு, பெரிதும் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது. இதய , மின்னலைப் பதிவிலிருந்து, 

இதயத் துடிப்பு வீதத்தை அறியலாம். இது ஒரு 
நிமிடத்திற்கு 60-00 வரை இருக்கும், பொதுவாக 
இதய மின்னலைகளின் கால அளவு, துருவ மாற்றங் 

கள் அலையின் அளவு (8ற!11006) ஆகியவற்றையே 
சிறப்பாகக் கண்டு, நோயின் நிலையை அறியலாம். 

இதய மின்னலை வடிவ மாற்றங்களைக் 
கொண்டு, நோய் ' பற்றிய தகவல்களை இக்கருவி 
மூலம் பெற இயலுமென்றாலும், இதயத்தின் 

வால்வுகள் சீராக இயங்காத குறைபாடுகளை முழு 
மையாக, இக்கருவி மூலம் அறிந்துகொள்ள இயலாது. 
அதற்கு வேறு கருவிகள் கையாளப்படுகின் றன. 

இதய மின்னலை வரைவியின் வரலாறு. முதன் 
முதலில் இதய மின்னலை வரைவிகள் 1910-ஆம் 
ஆண்டு முதல் மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தப் 

. பட்டன. 1909-ஆம் ஆண்டில் இந்தோவன் (1310110௦- 
‘van orp அறிவியல் அறிஞர் தொங்கும் நாடா



[68 இதய முணுமுணுப்பு 

கால்வனா மீட்டர் (8(ர1ய 2 ஐவ ர) கருவியைப் 

பயன்படுத்தி இதய மின்னலை வரைவியைத் தயாரிக் 

கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். நவீன இதய மின் 

னலை வரைவிக்கு இது ஒரு சிறந்த முன்னோடியா 

Gb. இதில் ஒரு மெல்லிய பிளாட்டினக் கம்பியோ 

தங்க மூலாம் பூசப்பட்ட குவார்ட்ஸ் நாடாவோ ஓர் 

ஆற்றல் மிக்க மின்காந்தத்தின் காற்று இடைவெளிக் 

குள் (air gap) தொங்கவிடப்பட்டது. இக்கம்பி 

அல்லது நாடா மூலம் செலுத்தப்படும் மின் 

னோட்டம் இக்கம்பியைக் காந்தப்புலத் திசைக்கு - 

நேர் கோணத் திசையில் அசையச் செய்தது, இவ் : 
வசைவின் அளவு மிகக் குறைவாக இருக்குமாதலால், 
இதைப் பல மடங்கு பெருக்கிக் காட்ட, கண்ணாடி 
விரிவுப்பெருக்கியைப் (014௦21 projection system) 
பயன்படுத்தி நகரும் காகிதம் அல்லது புகைப்படத் 
தாள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டது. இதே முறையில் 
அசையும் நாடாவின் மிகவும் குறைந்த எடை. இதய : 
மின்னலையினை எவ்வித வேறுபாடுமின்றிப் பதிவு , 

செய்ய நன்கு பொருந்தியது, 

1920 - ஆம் ஆண்டு வரை. நாடா கால்வனா . 

மீட்டர் இதய மின்னலை வரைவிதான் பயன்படுத் 

தப்பட்டு வந்தது. பின்பு எலெக்ட்ரான் அலைப் 
பெருக்கிகள் பொருத்தப்பட்ட இதயமின்னலை வரை 
விகள் பயன் படுததப்பட்டன, தொடக்க நிலையில் 
இதய மின்னலை வரைவிகள் எலெக்ட்ரான் அலைப் 

பெருக்கிகளைப் பயன்படுத்தினாலும், பதிவு செய் 
வதற்கு ட.டல் அலைவீச்சு வரைவிகளே (Duddel 

. 090111௦ஐ1ப) பயன்படுத்தப்பட்டன, 

நவீன எலெக்ட்ரான் வரைவிகள். நவீன மின் 
னலை வரைவிகளின் அதிர்வு எண் சுமார் 100 வரை 
இருக்கும். இது அனைத்து உடல் நிலை மின்னலைப் 
பதிவுகட்கும் போதுமானது. , . ,,.;  . 

இயங்கும் முறை. உட்லின் குறிப்பிட்ட இடங்களில் 
மின் கடத்தித் தகடுகளைப் பொருத்த வேண்டும். 

1 ர்வு 

. தேர்வு இணைப்புமாத்றி 
  

' இதயத்தசை, குருதிக்குழாய்களில் 
போது நேரும் அதிர்வு, குருதி ஊசலாட்டம் ஆக 

பின்பு ஒரு பிரித்து இயங்கும் ஏற்பாட்டின் (96180(07 
_ நர் வழியாக இதய மின்னலை மாற்ற இரு முறை 
அலைப்பெருக்கம் (amplification) 

நகரும் கம்பிச்சுற்றுக்குக் 
செய்யப்பட்டு 

கொடுக்கப்படுகின் றது. 
இவ்வாறு மிகுதியாக்கப்பட்ட இதய மின்னலை மாற் 

றம், இதய மின்னலை மாற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு, 
நகரும் கம்பிச் சுற்று அசைவைக் கொடுக்கும். இந் 
நகரும் கம்பிச் சுற்று இரு சக்தி : வாய்ந்த நிலைக் 
காந்தங்களுக்கு இடையில் பொருத்தப்பட்டு இருப்ப 
தால், இதன் இயக்கம் இதய மின்னலை மாற்றத்தை 
மிகவும் துல்லியமாகக் காட்ட வல்லது. நகரும் கம்பிச் 
சுற்றின் மேல் வரையும் கருவி (849118) பொருத்தப் 
பட்டிருக்கும். இது நகரும் தாளைத் தொட்டுக் 
கொண்டிருக்குமாறும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இத் 
நகரும் தாள் ஒருவகைப்பட்ட மின்சார மோட்டாரி 
eae (AC synchronaus ௩0107) ஒரு நிரந்தர விரைவு 
(constant speed) நகர்ந்து கொண்டிருக்கும். ' இவை 
யனைத்தும் ஒருங்கே - செயல்படும்போது, நகரும் 
தாளின் மீது இதய . மின்னலை மாற்றம் வரைபட 
மாக வரையப்படும். இதை விளக்குவதற்குப் படம்- 2 
இல் தகவல்கள் வரையப்பட்டுள்ளன... ~ |. 

ர படி டல். ட்ப சுந்தரமூர்த்தி 

.. நூலோதி. 1௯116 Crowmwell, Fred J. -Weibell 
. Erich A. Pfeiffer, leo B.: Usselman, _ Biomedica 
Instrumentation & Measurements , Printice Hall N.J., 
1973; Kandpur. R..S, .‘‘Electronic Instrumentation 
in Medical Practice”. ' «3, | ட 
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இதயத்தொலி முணுமுணுப்பும் இருக்கும். * இதய 

நுனி இதய இடக்கழறை விரிவடைவதால் “ இடப் 

பக்கம் தள்ளப்படுகிறது. 

நோய் ஆய்வு, இதய மின் வரைபடமும், எக்ஸ் 

கதிர் : படமும், இடமேலறை, ச8ழறை விரிவைக்காட்' 

டும். இதய எதிரொலி வரைபபுமும், இதயக்கத்தீட் 

டர் ஆய்வும் ஈரிதழ் வால்வு அமைப்பையும், நோயின் 

கடுமையையும் காட்டும். 4 

- மருத்துவம். 

நீடு செய்யலாம். மேலும் ஈரிதழ்வால்வு இறுக்கத் 

_ திற்கான மருத்துவம் போன்றும் செய்யலாம். , 

பெருந்தமனி வால்வுக் குறுக்கம். சில நோயாளிக் , 

குப் பிறவியிலேயே பெருந்தமனியில் இரு இதழ்கள் 

(௦0808) மட்டும் காணப்படும். இதழ்களில் வாத 

நோய் வரலாம்; தமனி வால்வுக்கடியில் இடைத்திரை 

(80% ஏவிரயிகா ப18றர்ரகஜா) இருக்கலாம். இதய இரத்த 

வெளியேற்றம் கூடுமானால் பெருந்தமனி வால்வு 

இறுச்கம் ஏற்படும். 
: ‘Qr-é8penm as விரிவடைந்து 

காணப்படும். கூடவே கூழ்மைக்காடு (24180118) 

நோயிருந்தால் இதயத் தமனியில் செல்லும் இரத்தம் 

குறையும். மேலும் பெருத்தமணி வாவு எதிர்க்களித் 

தலும் இருக்கலாம். . 

உ, அறிகுறிகள். இத யம் வெளியேற்றும் இரத்த 

அளவு குறைவதால் மயக்கம், மார்பு நெறிப்பு (818- 

11௨), இதய இலயமின்மை (&ரரு1பாப்ல) ஆட௫யவை 

வரும். இதயக் கழறை வழுவால், வேலை செய்யும் . 

போதும் இரவில் தூங்கும் போதும் மூச்சுத் திண 

றல் வரலாம். நோய் மிகுந்து நோயாளி இறக்கவும் 

கூடும். இதயச் சத்தொலிக முணுமுணுப்புக் கேட்கும், _ 

அது சிரசுத்தமனிக்கும் கடத்தப்படும். இதயச்சித் 

தொலிக வெட்டு அதற்குமுன் கேட்கும். வால்வு 

.களில் சுண்ணாம்புச்சத்து படிந்திருந்தால்- சுருக்கி 

வெட்டுக்கேட்காது. இசுயக் மறை விரிவடைவதால், 
, இதயத்தில் கைவைத்துப் பார்க்கும்போது இதய 

நுனி விரலைத் தள்ளும். இதயக்கழறை விரிவடைந் 

திருப்பதால் நான்காவது இதய ஒலிகேட்கும். நாடித் 

துடிப்பு, குறைந்த. கொள்ளளவு உள்ளதாகத் தோன் 

தும். ' :.. ர ரர a 

. நோய் ஆய்வு. எக்ஸ் கதிர் படத்தால் சுண்ணாம்புச் 

சத்துப் படிந்திருத்தலை அறியலாம். இதய மின்வரை 

படம், இடமேலறை, கீழறை விரிவடைந்ததைக் காட் 

டும். இகய எதிரொலி வரைபடத்தில் பெருந்தமனி 

,வால்வின் , ஒழுங்கின்மையை அறியலாம். இதயக் 

கத்தீட்டர்ஆய்வு மூலம் இதய இரத்த வெளியேற்றத் 
தையும், இதயத்தமனி நிலையையும் அறியலாம். 

7 மருத்துவம். 
~(prosthetic valve) பயன்படுத்தி, இதய நுரையீரல் 

வால்வுதோய் மிகுந்திருந்தால் மாற் 

'நார்த்தசைகள் ் 

._ நோய் 

செயற்கைக் கட்டுறுப்பு' ‘aun denen . 
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குறுக்குவழி (cardioprimonary bypass) மூலம் இரத் 
தத்தைச் செலுத்திப் பழுதுபட்ட. வால்வை அகற்றி 
விடலாம், பிறவிக்குறைபாடு உள்ள வால்வை, வால்வு 
கெட்டுச் சிகிச்சை மூலம் நலமாச்கலாம்.  : ’ 

பெருந்தமனி எதிர்க்களித்தல், _ பிறவியிலேயே 
பெருந்தமனி வால்வில் இரு இதழ்கள் மட்டுமிருந் 
தால், வாதநோயினால் சிதிலமடைந்தால், இதய 
உள்ளறை நுண்ணுயிர் நோய் வந்தால், பெருந்தமனி 

யின் முதற் பகுதி விரிவடைந்திருந்தால், இரந்திப் 
, பால்வினை நோயின் மூன்றாம் நிலை, .மார்ஃபான் 

. இணைப்போக்கு, கூழ்மைககரடு நோய் முதலியன 
இருந்தால் பெருந்தமனி எதிர்க்களித்தல் வரலாம், 

பெருந்தமனி எதிர்க்களிக்கும் இரத்தம் மிகுந் 
திருந்தால் இடக்$மறை, வீழ்தாக்கு வெளியேற்றம் 
இரட்டிப்பாகலாம். இதனால் பெரிய தமனிகள் துடிப் 
பது நன்கு தெரியும். இதய  இடமேல், மறைகள் 
விரிவடைந்து காணப்படும், நுரையீரல் தமனி இரத்த 

“அழுத்தம் கூடும். எனவே மூச்சுத் திணறல் ஏற்படும். 

அறிகுறிகள். நோயாளி தன் இதயத்துடிப்பை, 
கு றிப்பாக இடப்புறம் படுக்கும்போது நன்கு உணர் 

வான்; இரவில் உறக்கத்திலிருந்து விழித்ததாகக் கூறு 
வான்; காலில் நீர்க்கோவையிருக்கும். மேலும். கூழ் 
மைக் காடு நோயிருந்தாலோ கிரந்திப் பால்வினை 

இதயத் தமனியைத் தாக்கியிருந்தாலோ 
மார்பு நெறிப்பு நோய் வரலாம்.. 

். நடுமார்பெலும்பின் இடப்புறம் இதயவிரிவு 
முணுமுணுப்புக் கேட்கலாம். கிரந்தி நோயில் வலப் 
புறம் நன்கு கேட்கும், சிலவேளை அதிர்வு இருக்கும், 
இதயம், வெளியேற்றும் இரத்த அளவு மிகுவதால் 
சிததொலிக முணுமுணுப்பும் கேட்கலாம்: . பெரிய 

- தமனிகள் துடிப்பதும் பித்தவாத நாடி. மிகு நாடி 

அழுத்தமும், வெளித்தள்ளும், நுனித்துடிப்பும், முன் 
சித்தொலிக முணுமுணுப்பும் நான்காவது இதய 
ஒலியும்,' இட மேலறை இயல்பும் றிய வளர்ச்சியைக் 
காட்டும். 

Gomis "ஆய்வு. இதய மின்வரைபடத்தில் இட 
மேலறை இயல்பு மீறிய வளர்ச்சி தெரியும், இதய 
எதிரொலி வரைபடத்தில் ஈரிதழ் வால்வு இதழ்கள் 
துடிப்பதைக் காணலாம். இதயக் கத்தீட்டர் ஆய்வும், 
பெருந்தமனி வரைபடமும் நோயின் கடுமையைக் 
காட்டும். 

மருத்துவம். இதய நுரையீரல் குறுக்குவழி மூலம் 
வால்வு மாற்றீடு செய்யலாம். . 

_ மூவிதழ் வால்வுக் குறுக்கம். வாதநேரய் முதலில் 
ஈரிதழ் வால்வையும் பின்னா் மூவிதழ் வால்வையும் 
தாக்கும். சிலவேளை இதைப் பெருந்தமனி வால்வு 
நோய்கள் மற்றும் புற்றனைய நோய்கள் ஆகியவற் 
றுடன் இணைந்து காணலாம்.
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இந்நோயாளியின் வயிறு கை, கால் ஆகியவற் 

றில் நீர்க்கோவையும் கழுத்துச் சிரையில் ‘a’ soon 

யும் நன்குதெரியும். கல்லீரல் துடிப்பதையும் நடுமார் 

பெலும்பின் கழே சித்தொலிக முணுமுணுப்பையும் 

அறியலாம், ட 

நோம் ஆய்வு, இதய வலமேலறை ஒழுங்கற்ற 

நிலையில் விரிவடைந்திருக்கும் எக்ஸ் கதிர் படத்தில் 

இதய மின்வரைபடத்தில் “௨ அலைகள் அயர்ந்து 

- காணப்படும. 

மருத்துவம். மூவிதழ் வால்வை மாற்றீடு செய்வ 

தால் அதிக பயன் கிடைப்பதில்லை. 

-மூவிதழ் வால்வு எதிர்க்களித்தல். வாதமுடக்கு 
நோயினாலும், வலமேலறை விரிவடைவதாலும், 
புப்புச நோயிதயத்தாலும் இந்நோய் வரலாம். கழுத் 
துச் சிரைத்துடிப்.பில் பெரும் சத்தொலிக அலை(1826 
systolic ௭௧௭௦8) தென்படும். முழுச்சித்தொலிக முணு 
முணுப்பு நடுமார்பெலும்பின் கீழே கேட்கும். மூச்சை 
கள்ளிழுக்கும்போது மிகுந்த ஓசையுடன் கேட்கும், 
மருத்துவத்தால் இந்நோயைக் குணப்படுத்தலாம். 
வால்வில் பழுதுபட்டால் அரத் றீடு செய்வதன் மூலம் 
குணப்படுத்தலாம. ட 

நுரையீரல் தமனிக் குறுக்கம். இந்நோய் பொது 
வாகப் பிறவிக்குறைபைடாகவோ, ஃபாலோநாலிய 

நோயில் (181106 4லஸா௦1௦ஐு) ஒரு பகுதியாகவோ 

இருக்கலாம். சித்தொலிக முணுமுணுப்பு மேல் 
நடு நெஞ்செலும்பின் இடப்புறமும், இட தோள் 
பட்டைவரையும் பரவும். பொதுவாக அதிர்வும் 
இருக்கும். இவ்வதிர்வை நோயாளி முன்புறமாக 
இலேசாக வளையும்போதும், சுவாசம் விடும்போதும் 
நன்கு உணரலாம். இரண்டாம் இதயஒலி பிளவு “- 
பட்டுக் கேட்கும். ட ட்ட 

நோய் ஆய்வு. இதயமின்வரைபடம் வல இதயம் 
விரிவடைந்திருப்பதைக் காட்டும். எக்ஸ் கதிர் படத் 
தில், நுரையீரல் த.மனிக் குறுக்கல் பகுதியை அடுத்துச் 

ட சற்று விரிந்து காணலாம். இதயக் கத்தீட்டர் ஆய்வு 

மூலம் நோயின் கடுமையை அறியலாம். 

மருத்துவம். நோய் மிகுந்திருந்தால் வால்வு 
வெட்டு அறுவை மருத்துவம் செய்யலாம். செயற்கை 

வால்வைப் பயன்படுத்தி இதய நுரையீரல் குறுக்கு 
வழிமூலம் பழுதுபட்ட வால்வை அகற்றலாம். இது 
சிறந்த பலனைக் கொடுக்கும். 

நுரையீரல் தமனி எதிர்க்களித்தல். இந்நோய் 

நுரையீரல் தமனி இரத்த அழுத்தம் மிகுந்தால் உண் 
டாகும். இதயம் விரியும்போது நடுமார்பெலும்பின் 
இடப்புறம் அதிர்வு கேட்கும், பெருந்தமனி எதிர்க் 

குளித்தல் நோயின் மற்ற அறிகுறிகளிலிருந்து: இந் 
நோயைப் பிரித்தறியலாம், 

-ஆ,வாசுகிநாதன் 

x 

“ஜம், 

"Ang. எஞ்சிய இரத்தம் தோல், குடல், 

நூலோதி. John Macleod Davidson’s Principles, 
and practice of Medicine, Fourteenth Edn., ELBS, 
London, 1984. - ் 

ம் 

  
  

@su விரைவு 

காண்க: இகயத்துடிப்பு 

  
  

இம வெளியீடு "dee 

ஒவ்வோர் இதயத்துடிப்பின் போதும் சுமார் 70 

மி.லி. இரத்தம் நிமிடத்திற்கு 70 முறை இதயத்தி 
லிருந்து வெளியேறுகிறது. இதய இரத்த வெளியீட்டு 
அளவை 'உடல் பரப்பால் வகுத்தால் கிடைப்பது 
இதய அளவுக்குறி (1௦ம்) ஆகும். இது ஏறத்தாழ 
3 லி/மீ* ஆகும். தரையில் நடக்கும் போது புவி 
ஈர்ப்பினால் தசைகளும், நரம்புகளும் தாண்டுதல் 
காரணமாக இரத்த வெளியீடு ஐந்து லிட்டரானால், 
கால்கள் தரையில் இல்லாமல் இரு கம்பங்களில் கட்டி 
விடப்பட்டுத் தொங்கும்பொழுது நான்கு லிட்டராகக் 
குறைந்து காணப்படுகிறது. ... : 

இதயத்திலிருந்து வெளிவரும் இரத்தத்தில் சுமார் 
2200 மி.லி./நி சிறுநீரகத்திற்கும், 800 மி.லி. மூளைக் 

1500 மி.லி. கல்லீரலுக்கும் பாய்கிறது. சை 
கால்களிலுள்ள எலும்புத் தசைகளுக்கு 2-8 மி.லி/ 
100மி.லி (தசை) பாய்கிறது. இவை, கூடுதலாக 
000-900 மி.லி. ஆகும். எனவே ஒட்டுமொத்தமாக 
4200-4500 மி.லி. இரத்தம் இவ்வுறுப்புகளில் : பாய் ' 

எலும்பு 

ஆகிய உறுப்புகளுக்குப் பாய்கிறது. உடலின் வெப்ப 
நிலையைச் சமப்படுத்த, தோல் மிகவும் பயன்படு 
கிறது. உடல் சூடாகும் போது இரத்த வெளியீடும் 
மிகும். எனவேதான் உணவிற்குப் பிறகு சுடு நீரில் 
குளித்தால் மயக்கம் ஏற்படுகிறது, : - 

உடற்பயிற்சியின்போது சைகளுக்கு 30 மி.லி/ 
100 மி.லி. என்ற விகிதத்தில் தசைகளுக்கு இரத்தம் ' 

. பாயும்பொழுது இதயத்திலிருந்து சுமார் 9 ஸ் அன்ற 

இரத்தம் வெளிவருகிறது. 
இரத்த வெளியீட்டை. நோ்முகபிக் முறை, சாயக் 

கரைசல் ஆகிய - இரண்டு முறைகளில் அளக்கலாம். 
. மேலும், பாலிஸ்ட்டோ இதய வரைபடக் (௮1151௦ 

* 010தூகற1) கருவியினாலும் இரத்த வெளியீட்டைக் 

கண்டறிய முடியும. இதய ஆற்றல்களையும், இரத்த 
வெளியீட்டையும் கேளா ஓலி அலை மூலம் கண்டறி 
யலாம். சுற்றுப்புற வெப்பநிலை, கருவுற்ற காலம், 
எபீநெஃப்ரின், ஹிஸ்ட்டமின் . ஆகியவற்றாலும் 
இதய வெளியீடு உயர்ந்து காணப்படும்.



சிரையின் மூலம் இரத்தம் திரும்பும் நிலை, 

, சுருங்குதலின் விசை, இதயத் துடிப்பு என்பன இதய 
வெளியீட்ட. நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் ஆகும், 
சிரையினா ம இரத்தம்திரும்பும் நிலையைப் பெருக்கும் 

காரணி, எலும்புத் தசையினால் - பிசைந்து ' விடும் 

செயல், உள்ளுயிர்ப்பின் போது ஏற்படும் எதிர் 

அழுத்தம், மார்பகங்களின் எதிர் . அழுத்தத்தால் 

உறிஞ்சும் விசையை உருவாக்குதல், வயிற்றுப்பாகங் 

களில் அழுத்தம் மிகுவதால் ஏற்படும் பம்பு போன்ற 

செயல், இதயத்தின் மேல்பாகங்களில் புவி ஈர்ப்புச் 

சக்தியால் ழ்நோக்கி ' இறங்குதல், வால்வுகளில் 

பின்புறமாக இரத்தம் செல்லாமல் தடுத்தல் ஆகியவை 

இரத்தக் கொள்ளளவை மிகுதியாக்கும். , 

சுருங்குதலின் விசை. இதயத் 'தசையின் சுருங்குதல் 

விசை, தசையின் ஆரம்ப நீளத்தில் நேர் விகிதத்தில் 

இயங்குகிறது என்பது ஸ்ட்டார்லிங் விதி அல்லது 

பிராங்க் ஸ்ட்டார்லிங் விதி ஆகும். இவ்விதி உடலி 

யங்கியலின் வரம்பிற்தள் பொருத்தமானது. சுருங்கு 
தலின் விசை,” விரிதலில் ஏற்படும் செயலற்ற கால 
அளவைப் பொறுத்தது. [ 

- இதய நுரையீரல் செயல் ஆய்வில் இதயம் பம்பு 
செய்யும் அழுத்தம் உயரும்போது இதயம் பல 

துடிப்பு வரையில் தனக்கு வந்து சேரும் அளவை 
விடக் குறைந்த அளவில் இரத்தத்தை வெளியிடு 

கிறது. இரத்தம் ஏற்றறையில் தங்குவதால் அதன் 
கொள்ளளவு : உயருகிறது. , எனவே, : இதயம் மிகு 
விசையுடன் துடிப்பதால் வெளியீடல் முன் நிலையை 
அடைகிறது. ண ர ரர. , ட 

௪ ௬. நரேந்திரன் 

க ட் ய் * 
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வெண்சுடர் விளக்குகளில் (1081163001 1காா$) உள்ள 

கழு ~ 4 

உலோகத்தாலான இழைகளுக்குப் பதிலாக, இதள் 
அவி அல்லது பாதரச ஆவியை நிரப்பி அதில் மின் 

னிறக்கத்தால் ஒளிதரச் செய்யும் விளக்கினை இதள் _- 

yo olerd@ (mercury vapour lamp) என்பர். 

“ வெண்சுடர் விளக்குகளில் உள்ள இழை மிக 
உயர்ந்த வெப்ப நிலைக்கு உயர்த்தப்படும்போது 
தரப்படும் ஆற்றலின் ஒருபகுதி மட்டுமே காண 
இயலும் ஒளியாக வெளிப்படுகிறது. பெரும்பகுதி 

அகச்சிவுப்புத தொடரிலும், ஒரு சிறுபகுதி பூற 
ஊளதாத் தொடரிலும் : வெளிப்பட்டு வீணாகிறது. 

தரமிக்க சுருண்ட சுருள் உடைய விளக்குகளில் கூட, 
- புலப்படும் ஒளியாக வெளிப்படுத்தப்படும் BHO ME | 

கும், தரப்படும் கூடுதல் ஆற்றலுக்கும் உள்ள வீதம் 
10 விழுக்காடு மட்டுமே, ' இக்குறையை நீக்கவே 
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வளிமம் அல்லது ஆவி . நிரப்பப்பட்ட விளக்குகள் 
தோன்றின, -: * ‘ +e : . 

“வெண்சுடர் விளச்குகளைப்போல் இவ்வகை 
விளச்குகளில் உள்ள ஆவியை உ.யர் வெப்பநிலை 
அடையுமாறு சூடாக்க வேண்டியதில்லை. குறைந்த 
வெப்பநிலையிலேயே ஆலியை மின்கிளர்வு அடையச் 
செய்து, அதன் வழியாக மின்னிறக்கம் செய்வதன் 

- மூலம் ஒளி பெறப்படுகிறது. வெண்சுடர் விளக்கு 
களின் இழை இண்மநிலையில் உள்ளதால், அதன் 
அணுக்கள் மிக நெருக்கமாக அடைக்கப்பட்டுள்ளன : 
எனவே, எந்த அணுவும் விடுபட்ட நிலையில் 

உள்ளதுபோல் விட்டுவிட்டுக் சுதிர்வீச இயலாமல், 

எல்லாம் இணைந்து ஒரு தொடர்ச்சியான நிற 

மாலையாகக் கதிர்வீசுகின்றன. இடைவெளியின் றி 

.. அகச்சிவப்பு முதல் புற ஊதா வரை அனைத்து நிறங் 

களும் சேர்ந்த வெண்சுடராகக் கதிர்வீச்சு உண்டா 

கிறது. இதனால் புலப்படாத் தொடரில் ஆற்றலின் 

பெரும்பகுதி வீணாகிறது. ஆனால், ஆவிவிளக்குகளில் 

அணுக்கள் விட்டுவிட்டுக் கதிர்வீச இயலுவதால் இத் 

் தகைய இழப்பின் அளவு குறைக்கப்படுகிறது. பெரும் 

பகுதி ஆற்றல் புலப்படும் ஒளியாகப் பெறப்படுவ 
தால் ஒளிர்திறன் மிகுதியாக உள்ளது. : ் 

கோட்பாடு. இதன் கோட்பாட்டை நன்குணர 

வளிமத்தின் வழியாக மின்னிறக்கம் ஏற்படும்போது 

தோன்றும் நிகழ்வுகளைக் காணலபம். 

  

  

படம் 1. வளிம மின்னிறக்க விளக்கு 

மின்னிலை தரப்படும்போது, எலெக்ட்ரான்கள் 

எதிர்முனையிலிருந்து நோர்முனையை நோக்கிச் செல் 
இன்றன. மின்னிலை சரிமானத்தால் விரைவினையும், 
இயக்க ஆற்றலையும் பெறுகின்றன; இவ்வாற்றல் : 
செல்லும் பாதையின் சராசரி நீளத்தைப் பொறுத்து 

உள்ளது. இவ்வாறு எலெக்ட்ரான் ஓடும்போது, 

எதிர்ப்படும் வளிம அணுவுடன் மோதுவதால், 

மோதுமுன் இருந்த ஆற்றலுக்கேற்ப மூன்றுவித 
நிகழ்ச்சிகள் தோன்றுகின்றன. ் 

இயக்க ஆற்றல் குறைவாக இருப்பின், இம்மோ 

தலால் எலெக்ட்ரானின் இசையில் மட்டுமே மாற்றம்
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ஏற்படுகிறது. 8. ஆற்றல் போதிய அளவு இருப்பின் 

எதிர்ப்படும் அணுவிலிருந்து ஓர் எலெக்ட்ரான் தன் 

இயல்பான வட்டணையைலிட்டு வேறு ஒரு வட்ட 

ணைக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது. எதிர்ப்பட்ட 

அணுவின் இந்நிலையைக் இளர்வுற்றநிலை என்பா, 

இப்புதிய வட்டணையிலிருந்து மீண்டும் இயல்பான 

வட்டணைவயை அடையும்போது ஒரு "கு றிப்பிட்ட 

அலைநீளத்தில் கதிர்வீச்சு ஏற்படுகிறது. 4. இயக்க 

ஆற்றன் மேலும் மிகுதியாக இருப்பின். மோத றும் 

அணு அடுத்த கட்டக் களர்வு நிலைகளை அடையும்: 

இடப்பெயர்ச்சியுறும் எலெக்ட்ரான் இவ்வாறு சில 

குறிப்பிட்ட வட்டணைகளை மட்டுமே அடைய இய 

லும். இடைப்பட்ட நிலைகளில் இருக்க இயலாது. 

இதனால், ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டணையிலிருந்து 

கீழுள்ள மற்றொரு வட்டணைக்குத் திரும்பும் 

போது, ஒரு குறிப்பிட்ட அலை நீளமுள்ள கதிர்வீச்சு 

ஏற்படுகிறது. முதல்கட்டக் கினர்வு நிலையிலிருந்து 

தலை நிலைக்குத் இரும்பும்போது ஏற்படும் கதிர் 
வீச்சை ஒத்இசைக் கதிர்வீச்சு என்பர். ஓர் அணு 

வின்பிணைப்பை விட்டு முற்றிலுமாக எலெக்ட்ரான் 

வெளியேறிவிடும் போது நேர்மின் அயனியாக 

ஆூறது. இந்த அளவுக்குத் தேவையான ஆற்றலை 
மின்னணு அயனியாக்க ஆற்றல் என்பர். 

இதன் ஆவியில் மின்னிறக்கம். இதள் அணுவின் 
வட்டணைகளில் 80 எலெக்ட்ரான்கள் உள்ளன. 

வெளி வட்டணையில் இரண்டு இணை திறன் எலெக்ட் 

ரான்௧கள் உள்ளன. இவை இடப்பெயர்ச்சியுறும் 

போது பல்வேறு சனெர்வுநிலைகள் (ஆற்றல் மட்டங் 

கள்) ஏற்படுகின்றன. ஒரு களர்வு நிலைக்கு மிகவும் 

நெருக்கமாக இரண்டு அல்லது மூன்று நிலைகள் கூட 

இருப்பதால், திறமாலையை ஆய்வு செய்யும்போது 

இரண்டு அல்லது மூன்று பட்டைகள் தோன்று 

“ இன்றன. இதன் ஆவியின் ஆற்றல் மட்டங்கள் . பின் 

வருமாறு உள்ளன. ஆற்றலின் அளவு எலெக்ட்ரான் 

வோல்ட்டிலும், கதிர்வீச்சின் . அலைநீளம் ஆங்ஸ்ட் 

ராம் அலகிலும் அளக்கப்படுகின் றன. ன க 

(௮) முதல் கட்டக் களர்வுநியைில் 4.66, 4.86 

மற்றும் 5.42 எ.வோ. , (64) என மூன்று ஆற்றல் 

மட்டங்கள் உள. 

4 4 

(ஆ) 7.7 எ.வோ மட்டம். 
1 

(இ) ஒற்றைக$8ற்றுத்தரும் 8.8 எ.வோ மட்டம் 

(F ) முக்8ற்றளிக்கும் 8.8 ௭,வோ மட்டம். 

(௨) மின்னணுவாகிவிடும் 10.88 எ,வோ மட் 

டம், , ய 

et ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து பிற மட்டங்களில் 
விழும்போது ஏற்படும் கதிர்வீச்சின் அலைநீளமும், 
நிறமும் படத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. ் 

(இ) 4858& * நீலம் 

-க,66 எ. வோ, 
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ட்ரூ 
உட ஒவ உ வக்ர 

ch படம் 2, இதள் ஆவியின் கிளர்வு நிலைகள் - 
r . உரு க உட ட இனிய ராவு tw Lge, 

(௮) 5791, 5770, 5700 & - மஞ்சள். ,.... , 

(அ) 5461 & - பச்சை ns 7 

- (w ) 4047 A - ஊதா ௬ 

(2) 1850 A- 2537 Aum புற சளதா (புலப் 
படாத் தொடரில்), to 

“பச்சை நிறத்தைக் கண் நன்கு உணர்ந்து கொள் - 
வதால், 5461 A அலகில் வெளிப்படும் கதிர்வீச்சு : 
முதன்மையானதாகும். ' ் டய rot ரு ஸ் 4 

- மரறுநிலை மட்டங்கள். இதள் "ஆவியின் : ஆற்றல் 
- மட்டங்களில் இரு மாறுநிலை மட்டங்கள் உள்ளன. 

உயர்ந்த ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து இம் மட்டத்தில் 
எலெக்ட்ரான் விழுந்தால், உடனடியாகத் தரைமட் _ 
டத்தை அடையாமல், இம்மட்டத்திலேயே தொடர்ந்து 
நீடிக்கின்றது. மற்றுமொரு மோதல் ஏற்பட்டு, கூடுதல் 
ஆற்றலைப் பெற்று, , திரும்பவும் உயர் மட்டத்தை 
அடையும்வரை இம்மாறுநிலை மட்டத்திலேயே நீடிக் 
இன்றது. இதள் , ஆவியின் 5,43 எ. வோ... மற்றும் 

மட்டங்கள் , இவ்வகை . மாறு 

நிலை மட்டங்களாகும். 7.70 ௪, வோ.... மட்டத் 
ட 
—



, திலிருந்து 5, 9 எ, வோ. மட்டத்தில் விழும்போது 

5461 & அலல் பச்சை நிறக் கதிர்வீச்சு உண்டா 

Angi; 4. 66 or. வோ. மட்டத்தில் விழுந்தால் 4047 

& அலூல் களதா நிறக் கதிர்வீச்சு உண்டாகிறது. 

இவையிரண்டும் புலப்படும் தொடரில் உள்ளமை 

யால் 100 விழுக்காடு பயனுள்ள ஆற்றல் மாற்றம் 

நிகழ்கிறது. பச்சைநிறக் கதிர்வீச்சின் ஆற்றல் (7.70 

-5.43) = 2.27 ௭. வோ. ஆகும்; ஊதாதிறக் கதிர் 

வீச்சின் ஆற்றல் (7.70-4.66) - 8.04 எ, வோ. ஆகும்: 

இவ்வாறு சளதாவின் ஆற்றல், பச்சையின் ஆற்றலை 

விட மிகுதியாக இருப்பினும் பச்சை நிறமே பார் 

வைக்கு உகந்ததாக, கயர்ந்த சார்பு ஒஸிர்திறன் 

கொண்டதாக இருப்பதால், ஒளி வெளிப்பாட்டில் “ 

பச்சைநிறக் - கதிர்வீச்சின் பங்கே முதன்மையாக 

உள்ளது. : பட 

'. மின்னணுவாதலைக் கட்டுப்படுத்தல். போதிய ஆற் 

றலுடன் ஒர் எலெக்ட்ரான் எதிர்ப்படும் பொது 

நிலை அணுவுடன் கடுமையாக மோதும் போது, 

அவ்வணுவில் உள்ள. இணை திறன் எலெக்ட்ரான் 

அவ்வணுவிலிருந்து முற்றிலுமாகப் பிரிக்கப்பட்டு 

விடுகிறது. எலெக்ட்ரானை இழந்த அணு . நேர்மின் 

அயனியாக மாறிவிடுகிறது. தற்போது மோதிய 

எலெக்ட்ரான், பிரிக்கப்படட எலெக்ட்ரான், 

எலெக்ட்ரானை , இழந்த- நேர்மின்அயனி என்ற 
மூன்று மின்ஞஜாட்டத் துகள்கள் உள்ளன. ஒரே ஒரு 
மின்னூட்டத்துகளும், ஒரு பொதுநிலை அணு 

வும் இருந்த இடததில், மோதலுக்குப் பின், மூன்று 
மின்னூட்டத்துகள்கள் உண்டாவதால் பாதையின் 

கடத்தம் பெருமளவில் உயர்கிறது. 

st 

் ல மின்னிலைச் சரிமானம் ஷூ 

௩ <— 
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: ௮... 
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படம் 3. மின்னணுவாதல் ் 

இவ்விரு கட்டிலா எலெக்ட்ரான்௧களும் போதிய 

ஆற்றலுடன், எதிர்ப்படும் இரு நடுநிலை அணுக் 

களுடன் மோதும்போது, மேலும் இரு கட்டிலா 
எலெக்ட்ரான்௧களும், இரு நேர்மின்அயனிகளும் 
தோன்றுகின்றன. தற்போது மொத்தம் ஏழு மின் 

னூட்டத்துகள்கள் இருக்கின்றன. ஆனால், இந் 
நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து கட்டுப்பாடின்றி நடைபெறின், 

மின்னிறக்கப்பாதையின் கடத்தம் மிகவும் உயர்ந்து, 
ஒரு குறுக்கணைவுப் பாதையாக மாறி, மிகை மின் 

னோட்டத்தினால் ' அக்கலமே ' ' அழிவுற்றுவிடும். 

1 

இதள் ஆவி விளக்கு 175 

எனவே, மின்னணுவாதலைக் கட்டுப்படுத்த வேண் 
டிய தேவை எழுகிறது. ் 

எலெக்ட்ரான்௧களின் ஆற்றல், இருமுனைகளுக் 
கிடையேயுள்ள மின்னிலை வேறுபாட்டைப் 
பொறுத்தே இருப்பதால், இம்மின்னிலையைக் கட் 
டுப்படுத்துவதன் மூலம், மினனணுவாதலைக் கட்டுப் 
படுத்தலாம். ஒர் அடைச்சுருளை மின்னிலைப்பிரியா 
கப் பயன்படுத்தலாம். 

Ne >| Vi 

vi 
  

      

படம் 4. மின்னோட்டம் கட்டுப்படுத்தல் 

மின்னோட்டம் மிகும்போது, அடைச்சுருளில் 
ஏற்படும் மின்னிலைத் தாழ்வும் மிகுதியாகும், இத 
னால் விளக்குக்குக் கடை.க்கும மின்னிலை குறைவ 
தால், மின்னோட்டமும் குறைந்துவிடுகிறது. 

மின்னோட்டம் குறைந்தால், அடைச்சுருளில் 
ஏற்படும் மின்னிலைத் தாழ்வும் குறைந்து விளக்கிற் 
கிடைக்கும் மின்னிலை உயர்ந்து, மின்னோட்ட 
மும் உயர்கிறது. இவ்வாறு மின்னோட்டம் அடைச் 
சுருளால் தானாகவே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. நேர் 
'மின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்தும்போது ஒரு தடை 
யமே இத்தகைய' மின்னிலைப்பியாகச் செயல்புரி 
கிறது. ஆனால் தடையத்தில் திறனிழப்பு ஏற்படுவ 
தால், மாறுமின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்தும் 
போது, அடைச்சுருளே மின்னிலைப்பியாகப் பயன் 

படுத்தப்படுகிற து. 

தொடக்க மற்றும் இயக்கநிலைகள், இதள் ஆவி 
யின் அழுத்தம் மிகக் குறைவாக இருக்கும்போது இவ் 

விளக்கு எரியத் தொடங்கிய உடனேயே இயக்க 
நிலை அடைந்துவிடுகிறது. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட 
வளிமண்டல அழுத்தத்தில் இருப்பின், இவ்விளக்கு 
ஒரு நேர்மின்னோடியைப் போல் செயல் புரிகிறது. 
எரியத் தொடங்கும்போது மின்போக்கின் பின்மின் 
னிலை குறைவாகவும், தொடங்கும் மின்னோட்டம் 
மிகுதியாகவும் இருக்கும், அடைச்சுருளினால் நிலைப்பு 
நிலைக்கேற்ப மின்னோட்டம் குறைக்கப்படுவதால், 
அடைச்சுருளில் மின்னிலைத் தாழ்வு குறைந்து, விளக் 

குக்குப் போதிய மின்னிலை உயர்வு கிடைக்கிறது. 

உள்தருகை மின்னிலையை 1 என்றும், விளக்கு 
மின்னிலையை Vi; என்றும், அடைச்சுருள் மின்னி
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லையை 1 என்றும் கொண்டால், இவற்றின் திசைப் 
படம் பின்வருமாறு அமையும், 

ட
ு
 
23
04
 

  

படம்.. 5 இதள் ஆவி விளக்குத் திசைய விளக்கப்படம். 

௮. தொடங்கும் நிலை ஆ. இயக்க நிலை 

ஒரு 280 வோல்ட் 400 வாட் இதள் ஆவி விளக் 
கின் தொடக்க மின்னோட்டம் 5.5 ஆம்பியராகவும், 

மின்வில் மின்னிலை 75 வோல்ட்டாகவும் இருக்கும். 
நிலைப்பு நிலையை ஏழு மணித்துளியில் அடைந்த 
பின்னர், மின்னோட்டம் 3 ஆம்பியராகக் குறைந்து, 
மின்வில் மின்னிலை 145 வோல்ட்டாக உயர்கிறது. : - 

குறைபாடுகள். இதள் ஆவியின் வழியாக மின்னி : 
றக்கம் ஏற்படும்போது தோன்றும் ' திறமாலையில் 
5461 4 அலைநீளமுடைய பச்சைநிறக் கதிர் வீச்சே 
சிறப்பானதாகும். அனைத்து நிறங்களும் கலந்த 
வெள்ளை ஒளியைப்போல் இல்லாமையால்: இது 
நேரடிப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதன்று. மேலும் 
புலப்படும் கதிர்வீச்சுகள் யாவும் ஒத்திசைவுக் கதிர் 
வீச்சுகுளாக இன்மையால், ஒரு வாட்டுக்கு எத்தனை 

- ஓூமன்கள் கிடைக்கின்றன எனக் கணக்கிடும்போது 

இதன் திறமை குறைவாசு உள்ளது. குறைந்த 

அழுத்தத்தில் ஆவி பயன்படுத்தப்படுவதால், குறிப் 
பிட்ட அளவு பரப்பில் பெறப்படும் ஒளியும் குறை . 
வாகவே உள்ளது. இருப்பினும், இக்குறைபாடுகள் 
பின்வருமாறு களையப்படுகின்றன. ., 

புதிய முன்னேற்றங்கள். புலப்படாத் தொடரில் 
வெளிப்படும் ஒத்திசைவுக் கதிர்வீச்சுகளை, புலப் 
படும் தொடருக்கு மாற்றும் முயற்சிகள் மேற்கொள்: 
ளப்பட்டன, விளக்கின் ௨ட்பக்கத்திற்குப் பாஸ்ஃ 
பரப்பூச்சு அளிப்பதன்மூலம் இது நிறைவேறியது. 
இப்பூச்சு, குறிப்பிட்ட அலைநீளத்தில் வரும் கதிர் 
வீச்சினை உறிஞ்சிக்கொண்டு, உறிஞ்சிய ஆற்றலின் 
ஒரு பகுதியை அலை நீளம் குறைவாக வேறு கதிர் 
வீச்சுகளாக வெளியிடுகிறது. இந்நிகழ்வினை “உட 
னொளிர்வு” என்பர், திண்ம அமிழ்விகளிலிருந்து 
வெளிப்படும் கதிர்லீச்சுகளில், அனைத்து அலை 

நீளங்களும் : இருப்பதால், பச்சைநிறம் , மாறி 
வெண்மை நிறம் கிடைக்கிறது. . ் 

~ 

'ஆயத்தமாக இருப்பதில்லை. 

- கொள்ளும் தட்டுகளும் * படத்தில் 

பல்வேறு பாஸ்ஃபஸ்களின் மீது இதள் ஆவி 
யின் ஒத்திசைவுக்கதிர் வீச்சினால் . கிளர்ச்சியுண் 
டாக்கிப் பின்வருமாறு பல நிறங்களைப் பெறமுடி 

யும். a, ' 1 ॥ 

  

  

E ._. விடிவெள்ளி , "கதிர்வீச்சின் . 
ண். ட்ட நிறம் 

1. | கால்சியம் டங்ஸ்டேட் ்" நீலம் 

4. | மகனீசிய டங்ஸ்டேட் நீல. வெள்ளை] 

2. [ துத்தநாக சிலிக்கேட்டு ் பச்சை 

4. [| துத்தநாக பெரிலியம் ' . மஞ்சள்- .. 
_, [சிலிக்கேட் , - வெள்ளை . 

5. | கேட்மியம் சிலிக்கேட் மஞ்சள்-இளனு 
1 , 7 i ; 4, சிவப்பு . 

6. | கேட்மியம் போரேட் , இளஞ் 
டட. யாட ௫ சிவப்பு         
  

மேற்கண்ட பாஸ்ஃபரங்களின் தகுந்த கலவை 
யைப் பயன்படுத்தி, இதள் ' ஆவியின் புலப்படாத் 
தொடரில் வெளிப்படும் 2597 A அலைநீளமுடைய 

- பூறகளதாக் கதிர்வீச்சினைப் புலப்படும் தொடரில் 
வெளிப்படும் வெண்சுடராக மாற்றிக் கொள்ளலாம். 

.. ஒளி வெளிப்பாட்டின் பெரும்பகுதி, இப்பட்டொளஸிர் 
வால் ஏற்படும் அலைநீளமாற்றம் மூலமே பெறப் 
படுவதால், இவ்விளக்கினை 2587 & அலைநீளமாற்றி 
என்றே கருதலாம். kita’ ; 

குறைந்த அழுத்தத்தில் ஆவி பயன் படுத்தப்படுவ 

ced 

/ தால் குறைந்த புறப்: பரப்பில் பெறப்படும் ஒளியும் 
குறைவாகவே இருக்கும். எனவே, மிகுதியான ஒளி 
“யைபபெற, புறப்பரப்பும் மிகுதியாக்கப்பட வேண் 
டும். , விளக்கினை நீண்ட குழாய் வடிவில் அமைப் - 
பதன் மூலம் மிகுந்த ஒளியைப் பெறலாம். 

குறைந்த அழுத்த இதள் ஆவி விளக்கின் கட்ட' 
மைப்பு, இது- ஒரு நீண்ட குழாய் வடிவில், உட் 
புறம் பாஸ்ஃபரஸ் பூச்சுடன் காணப்படுகிறது. இரு 

் மூறைகளிலும் எலெக்ட்ரான்களை , ! உமிழக்கூடிய 
பொருளால் பூச்சிடப்பட்ட எழுசுருள் வடிவிலான 
இரு மின் முனைகள் . உள்ளன ;' மாறுமின்னோட்டத் 
தைப் பயன்படுத்தும்போது ஒவ்வொரு மின்முனை 
யும் நோர்முனையாகவும், எதிர்முனையா கவும் மாறி 
மாறிச் செயல்புரிகின்றன. “இருப்பினும் இம் மின் 
முறைகளில் : பூச்சிடப்பட்டிருப்பதால், ' நேோர்முனை ' 
யாகச் செயல் படும்போது எலெக்ட்ரான்களை ஈர்க்க 

எனவே, இமமுனைக 
ளுடன் எலெகட்ரான்களை உடனடியாக ஏற்றுக் 

உள்ளவாறு 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ர ர 

._ இழையின் இருமுனைகளும், கண்ணாடிச் ட்டி 

வ ட
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“படம் 6. தாழ் அழுத்த இதள் ஆவி விளக்கு 

கையின் வழியே வெளிக் கொணரப்பட்டுப் புற 

இணைப்பிற்கான இருதளைகளாக முடிகின் றன. ' 

மின்னிணைப்பும், செயற்பாடும். இதள் ஆவி விளக் 
இன் புற மின்னிணைப்புகள் படத்தில் உள்ளவாறு 

செய்யப்படுகின்றன. — 
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. படம் 7. தாழ் அழுத்தஇதன் ஆஙி விஎக்கு - சுற்றுவழி 

விளக்கின் இழைகட்கு இடையில் ஒரு தொடக்கி 

இணைக்கப்படுகிறது. சுடர்க் குழல் ஒன்றே இங்கு 
தொடக்கியாகச் செயல்புரிகிறது. சுடர்க்குழலின் 

மின்முனைகள் இரு உலோகப் 

ஆனவை குளிர் நிலையில் இப்பட்டைகள் பிரித்து 

நின்றும், வெப்பநிலையில் ' வளைந்து , ஒன்றை 

யொன்று தொடுமாறும் உள்ளன. ' ் 

மின்வழங்கல் அளிக்கப்பட்டதும், பிரிந்துள்ள 

பட்டைகளுக்கு முழு மின்னிலையும் கிட்டுகிறது. 

அ.க.4-ரச ட - 
ச் 

பட்டைசளால் ' 
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. எனவே, சுடர்க்குழல் எரிவதால் பட்டைகள் சூடாக் 

கப்படுகன்றன. சூட கும்போது ஒரு பட்டை 

வளைந்து மற்றதைத் தொட்டு விடுகிறது. தொடர் 

நிலைச் சுற்றுவழியில் உள்ள இதள் ஆவி விளக்கின் 

இழைகட்குத் தற்போது முன் சூடாக்கத் தேவையான 

மின்னோடடம் கிடைக்கிறது. இதனால் இழைகளி 

லிருந்து கட்டிலா எலெக்ட்ரான்௧கள் உமிழப்படுகின் 

றன. இருப்பினும் மின்னிறக்கம் ஏற்படுமளவுக்குப் 

போதிய மின்னிலை இராது. 

இவ்வேளையில் சுடர்க்குழலின் பட்டைகள் 

தொட்டுக் கொள்வதால் மின்னிலையை இழந்து, 

சுடர்தல் நின்று, பட்டைகள் குளிர்ந்து, பிரிந்து விடு 

' இன்றன. இதனால் மின்னோட்டம் தடைப்படுகிறது. 

சுற்றுவழியில் தூண்டல் மிகுந்த அடைச்சுருள் 

இருப்பதால் மின்னோட்டம் தடைப்பட்டதும் 1000 

வோல்ட்டு அளவுக்கு மின்னிலை தூண்டப்படுகிறது. 

மூன்பே 'விளக்கினுள் எலெக்ட்ரான்௧ள் உமிழப் 

பட்டு, மின்னிறக்கம் ஏற்பட ஆயத்தமாக இருப்ப 

தால் இந்த உயர் மின்னழுத்தம் விளக்கின் மின் 

முனைகளுக்கிடையேயுள்ள நீண்ட இடைவெளியை 

உடைத்து மின்னிறக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இத 

னால் விளக்கு உடனடியாக ஒளிரத் தொடங்கு 

இறது. குறைந்த அளவு இதன் ஆவியே பயன்படுத் 

தப்படுவதால், இயக்கநிலையை விரைவில் அடைந்து, 

சீரான ஒளியை அளிக்கிறது. 

அடைச்சுருளின் தூண்டலையும் அதனால் திறன் 

கூறு குறைவதையும் ஈடுசெய்ய' மின்வழங்கலின் 

குறுக்காக ஒரு கொண்மி இணைக்கப்பட்டுள்ள து. 

விளக்கினை மேற்கண்டவாறு ஒரு சுடர்க்குழல் 

மூலம தொடங்கச் சிறிது காலமாகிறது. இதைத் 

தவிர்க்கச் சுடர்க்குழல் தொடக்கிக்குப் பதிலாக ஒரு 

மின்மாற்றியைப் பயன்படுத்தி உடனடியாகச் சுடர் 
வதைத் தொடக்கலாம். 

உயர் அழுத்த இதள் ஆவி விளக்கு. இதள் ஆவி 
யின் அழுத்தம் உயர்த்தப்படும்போது, ஒரு குறிப் 
பிட்ட பருமன் அளவுக்குக் கிடைக்கும் ஆற்றலும், 

எலெக்ட்ரான்கள் மோதிக்கொள்ளும் வன்மையும் 

மிகுதியாகின்றன. எனவே, பெரும்பான்மையான 

எலெக்ட்ரான்கள் உயராமட்டங்களிலுள்ள பல கிளர்வு 

நிலைகளை அடைகின்றன. மேலும் அணுக்களைவிட. 

மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மிகுதியாக இருப்பதால், 

ஒளிக£றைறுக்குப் பதிலாக ஒளிப்பட்டை தோன்று 

இறது. ஆவியின் அழுத்தம் உயர்த்தப்படும்போது, 

ஒளிப்பட்டைகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியும் 

நிரப்பப்பட்டு விடுகிறது. இதனால் அகலமான, 

தொடர்ச்சியான ஒளிப்பட்டை கிடைக்கிறது. மிகுந்த 

ஆற்றலுக்கேற்ப மிகுதியாசு ஒளிர்வும் கிடைக்கிறது. 

இருப்பினும், தரவு மின்னிலையால் இந்த அளவு ஆற் 
றலுட்ன் ஒரு நீண்ட மின்வில்லைப் பராமரிக்க இய
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லாதாகையால், மின்வில் நீளம் குறைவாகவே இருக்க 

முடியும். இதனைப் பின்வரும் அட்டவணை மூலம் 

அறியலாம், 

  

  
  

ஒளிர்வு ஒளி! வில் 

எண், விளக்கின் (ஒமன்/ | இறன்। நீளம் 

வகை கன (ஓமன்/ (மி.மீ) 
செ.மீ.) வாட்) 

1.| 80 வாட், குறை- 
வழுத்தவிளக்கு (04 | 35 1,445 

2, ( 250 வாட், 8 வளிமண் 

டலஅழுத்த விளக்கு - 140 36 1 20 

3.| 250 வாட், காற்றால் 
குளிர்விக்கப்படும் 20 : 
வளிமண்டல அழுத்து 

விளக்கு - 8,000] 40-45]: 5 

4. | 7000 வாட், நீரால் குளிர்| 
விக்கப்படும் 75 வளி 

‘             மண்டல அழுத்தவிளக்கு | 30,000| 62.5 25 

  

குறைவழுத்த விளக்குகளில் ஓத்திசைவுக் கதிர் 
வீச்சின் பங்கே முதன்மையானது. ஆனால், உயர 
முத்த விளக்குகளில் புலப்படும் பகுதியில் ஏற்படும் 
கதிர்வீச்சின் , ஆற்றலே மிகுதியாகும், இவ்வகை 
விளக்குகளில், மிகமிக உயர்வெப்ப நிலை இருப்ப 
தால், பாஸ்ஃபரப் பூச்சுகளும் அழிக்கப்பட்டுவிடும். 
மேலும், ஒத்திசைவுக் கதிர்வீச்சு மின்வில்லிலேயே 
உறிஞ்சப்பட்டு விடுகிறது... எனவே, உயர் அழுத்த 

ஆலி விளக்குகளில் ஒத்திசைவுக் கதிர்வீச்சின் பங்கு 
முதன்மையற்றதாகிவிடுகிறது. ் 

உயர் அழுத்த விளக்கின் கட்டமைப்பு. ஒரு குழல் 
விளக்கில் இரண்டு அல்லது மூன்று வளிமண்டல 

அழுத்தத்திலேயே இதள் ஆவி பயன்படுத்தப்.படு 
இறது, அழுத்தமும் வெப்பநிலையும் மிகுதியாக இருப 
பதால், இதன மின்வில் குழல் மிக உறுதியான கண் 

ணாடி அல்லது குவார்ட்சால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. 
+ சற்றுக் குறைவான உயர்அழுத்தங்களில் ஆபத்தான 

புற அளதாக் கதிர்வீச்சு இருக்கும்; இது குவார்ட்ஸ் 
குழல் மூலம் ஊளடுருலிச் செல்லாமல் தடுக்க, இம்மின் 
வில்குழலைச் சூழ்ந்து உறுதியான கண்ணாடிக்குமிழ் 
உள்ளது. 

இவ்விளக்கில் இருமுதன்மை மின்முனைகளோடு, 
ஒரு துணைமின்முனையும உள்ளது; இதனைத் 
தொடக்கும் மின்முனை என்பர். தொடக்கும் மின் 
முனைக்கும், முதன்மை மின்முனனக்கும் இடையில் 
குறைவான இடைவெளியே இருப்பதாலும், தொடக் 
கத்தில் இம்முனைகளுகடையில் உள்தரும் மின்னி 

  

  
"படம் 8, உயர் அழுத்த இதள் ஆவி விளக்கு சுற்றுவழி 

லையின் முழு அளவும் கிடைப்பதாலும், இவற்றிற் 
தடையில் உடனடியாக ஒரு மின்வில் ஏற்படுகிறது. 
வில் மின்னோட்டம் தொடர்ந்து இணைக்கப்பட் 
டுள்ள 50, 000 ஒம் அளவு தடையத்தால் கட்டுப்படுத் 
தப்படுகிறது. இம்மின்வில்குழலுக்குள் உள்ள ஆவி 

யில் மின்னணுவாதலை ஏற்படுத்துகிறது. குறைந்த 
அளவு ஆர்கான் ஆவியும் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதால், 
தொடக்க மின்வில் எளிதில் உண்டாக்கப்படுகிறது. 

விரைவில் முதன்மை மின்முனைகளுக்கிடையே 
முதன்மை மின்வில்லும் ஏற்படுகிறது. குளிர்நிலை 
யில் இதள் ஆவி திண்மநிலையில் ' இருப்பதால், 
தொடக்கத்தில் ஒளிஉமிழ்வு குறைவாகவே இருக்கும். 
இருப்பினும் மின்னிறக்கத்தினால் உண்டாகும் வெப் 
பம், திண்மமான இதனை மீண்டும் சீராக ஆவியாக்கு 
இறது. விளக்கு ஏழு அல்லது எட்டு மணிததுளியில் 
முழுமையான ஒளிஉமிழ்தலுடன் எரியத தொடங்கு 

கிறது. ! 

முதன்மை மின்முனைகள் அகுல்சுருள் வடிவில் 
டங்ஸ்ட்டன் கம்பியால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. ஓவ் ' 

வொரு முனையும், “எலெக்ட்ரானை 'உமிழக்கூடிய : 
பேரியக்கலவையாலான சிறு உருண்டையைத் தாங் 

கக் கொண்டுள்ளது. ் 

வெளிப்படும் ஒளியில் போதிய அளவு சிவப்பு 

நிறக் கதிர்வீச்சின்மையால், இதள் ஆவியின் அழுத 
தம் இருபது அல்லது முப்பது வளிமண்டல அளவு 
இருப்பினும, இம்மின்னிறக்கத்தால் பெறப்படும் 
ஒளி வெண்சுடரைப்போல் இருப்பதில்லை. குறைந்த 
அளவு கேட்மியத்தை இதளுடன் கலப்பதன் மூலம் 
இக்குறை நீக்கப்படுகிறது. கேட்மியம் செந்நிறக் 
கதீர்வீச்சையளிப்பதால், தக்க அளவு கலப்பதன் 
மூலம், கரித்துண்டு மின்முனைகளுக்கிடையில் உண் 
டாகும் மின்பிறைக்கு ஒப்பான வெண்ணிற ஒளியைப் 
பெறலாம். . ! ் ் 

ர் i 1 "௨ மார. தென்னவன் 
i bos











வடிகால் அமைப்பில் சுருளி அருவி ஆற்றின் ao 
தோன்றியுள்ளது. சுருளி அருவி மற்றும் காவிரி 

ஆற்றின் குறுக்கே தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு 

அருகே ஹொக்கேனக்கல் என்ற இடத்தில் காணப் 

படும் அருவி மிகக் குறைந்த உயரமே செங்குத்து 

வீழ்ச்சி கொண்டு காணப்பட்டாலும் காண்பதற்கு 

இனிய காட்சியாக விளங்குகிறது. 

i நூலோதி. Krishnan. M.S., Geology of India and 

Burma, Higginbothams (P) Limited, Madras, 1968. 

  
  

இந்திய அறிஞர்கள், கடலியல் - 

சூரியனைச் சுற்றிவரும் கோள்களில், புவியில் 
மட்டுமே உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன : என்பது 
இன்றைய அறிவுலகக் கருத்து; காரணம், உயிரினங் 
களுக்கு இன்றியமையாத் தேவையான நீர், புவியைத் 
sag வேறு எந்தக் கோளிலுமே இல்லை. ஆனால் 
புவியிலோ ஏறத்தாழ 70.8 விழுக்காடு அளவு கடல் 
நீர் பரவி உள்ளது. இதுவே சிறப்பான உயிரின 
வாழ்க்கை இங்கு அமைந்திடக் காரணம் ஆகும். , 

.. - உலக நாடுகள் பலவும் கடலியல் துறையில் 

தவிர கவனம் _செலுத்தி வருகின்ற இந்நாளில், 

இந்தியக் கடலியல் துறை அண்மையில் தோன்றிய _ ் 

இளைய அறிவியலாகவே . உள்ளது. _ எனினும், 

கடலியல் துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளான கடலுயி 
ரியல், : வேதியக் கடலியல், இயற்பியக் கடலியல், 
கடலடி. மண்ணியல், வானிலையியல் போன றவற்றில .., 
சிறப்புப் பணியாற்றும் சீரிய , கடலியல் அறிஞர்கள் 
அந்தியாவில் உள்ளனர். 

. கடல் மீன் இயல். அறிவியலின் ஒரு முக்கிய 
பிரிவான கடலுயிரியல் ஒரு நூற்றாண்டுககு முன்னர் 

* தான் பிரிட்டனில் எட்வர்ட் ஃபோர்ப்ஸ் என்பவரால் 
தோற்றுவிக்கப்பட்டது. ஆயினும் பத்தொன்பதாம் 
நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதிக்கு முன்பு பெருங்கடல் — 

' களைப் பற்றிய உயிரியல் ஆய்வு ஆங்காங்கே சிறிதள 
வில் காணப்பட்டது, அரிஸ்டாட்டில், கடல்வாழ் 

விலங்குகளின . உடற்கூறுகளைக் குறித்தும், அவற் 
றின் இயற்கை வாழுமிடத்தைப் பற்றியும் பயனுள்ள 
குறிப்புகளை அளித்த ' முதல் கடல்வாழ் உயிரியல் 

அறிஞர் ஆவார். விலங்குசளிடையே இருந்த 
வேற்றுமைப் பண்புகளைக் கண்டறிந்து அவறறை 
மரபு ஒழுங்குள்ள இனங்களாகப் பிரித்தவர் அரிஸ் 
டாட்டில்தான. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் 
நவீன கடல்வாழ் உயிரியலின தந்ைதையெனப்படும் 

'5ல்யபோர்ப்ஸ், அரிஸ்டாட்டிலைப் பின்பற்றிய சீடரா 
வார். | 

௨௬.௪... 
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கடலில் வாழும் பூச்சிகள் முதற்கொண்டு, மீன் 
- கள் வரை அனைத்து உயிரினங்களையும் முழுதுமாக 
ஆராய்ந்த பேராசிரியர் சேஷையா இந்த உயிரியல் 
ஆய்வுக்கென்றே தமிழ் , நாட்டில் தனித்து நின்று 
பெரும்புகழ் பெற்று விளங்கும் கடலுயிரியல் நிலை 
யத்தை அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் 

தோற்றுவித்தார். 
ஆந்திரப் பல்கலைக் கழக விலங்கியல் துறைப் 

பேராசிரியராக விளங்கிய பேராசிரியர் பி, என். 

கணபதி மீன் உயிரியல், மீன் முட்டை, மீன் குஞ்சு 
கள் ஆராய்ச்சி, ஒட்டுண்ணி ஆய்வு முதலியவற்றில் 
சிறப்புப் பணியாற்றிக் கடல் உயிரியல் துறையை 
வளர்த்தார். ் 0 mF 

மீன் இயல் ஆராய்ச்சியில் அழியா இடம் பெற் 
றுள்ள இந்தியக் கடல்வாழ் உயிரியல் வல்லுநர்களில் 
மத்திய கடல்மீன் ஆராய்ச்சி நிலைய முன்னாள் 
நெறியாளர்களான முனைவர் பணிக்க *, முனைவர் 
ஜோன்ஸ், மத்திய அரசின் பெருங்கடல் மேம்பாட் 
டுத் துறையின் நெறியாளர் முனைவர் காசிம், 
"முனைவர் மேனன், ஏ.ஜி. கிருஷ்ணன், முனைவர் 

சி. வி. சூரியன், முனைவர் ஜிங்க்ரன் ஆகியோர் 
சிறப்பான இடம் பெற்றுள்ளனர். மீன்தொழில்நுட் 
பத் துறையில் ௮. பெருமாள்,. ம. சிதம்பரம், ம. 
சக்திவேல் போன் றவர்களும் குறிப்பிட.த்தக்கவார்கள் , 

கடலில் உள்ள மீன் வகைகள், கடலின் வெவ் 
வேறு பகுதிகளில் உள்ள மீன்களை அளப்பது, 
அவற்றின் தாவர, விலங்குப் பொருள்களின அளவு, 
அவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கத் தேவையான 

தொடராய்வுகள் பலவற்றை நடத்திய இக்கடல்வாழ் 
உயிரியல் வல்லுநர்கள், பெருங்கடல்களைப் பற்றி 
இன்னும் ஆழமாக ஆராய்ந்தால் மிகுந்த அளவில் ' 
உண்வைக் கடலிலிருந்து பெற வழி செய்யலாம். 
அதன் மூலம், எண்ணிககையில் பெருகி வரும் மக்க 
ளுக்கு, குறிப்பாகப் பற்றாச்குறையான உணவையே” 
பெற்றுவரும் மக்களுக்கு, களன் புரத உணவைக் 
குறைந்த செலவில் அளிக்க இயலும் என்று இவ்வறி 
ஞார்கள் கூறியுள்ளனர். 

பயிரிடுவது கடல் மீன் வளர்ப்பு. நிலத்தைப் 
போல நீரைப் பயிரிட்டுப் பெருகியுள்ள பெருங்கடல் 
களை நன்மைக்குப் பயன்படுத்த வேண்டித் தீவிர 
ஆராய்ச்சிக்குப்பின் பயன் தரும முடிவுகள் பல 
வற்றை அறிந்த இந்தியக் கடல்வாழ் உயிரியலாளாா் 
களுள் இன்றைய . மத்திய கடல்மீன் ஆராய்ச்சி 
நிலைய நெறியாளர் முனைவர் சைலஸ், முனைவர் 
அலிகுனி, முனைவர் கங்கூலி ஆகியோர் குறிப்பிடத 
தக்கவர் ஆவார். 

பால்கெண்டை . முதலான கடல் மீன்களையும் 
இறால் வகைகளையும் உணவுக்குப் பயன்படும் சிப்பி





் ' பியக் ,, கடலியல் 

மத்திய உப்பு மற்றும் கடல் வேதியியல் ஆய்வு 

நிலையத்தின் இயக்குநர் முனைவர் எம்.ஜே மேத்தா, 

முனைவர் சென்குப்தா, பரங்கிப்பேட்டை கடலு 

யிரியல் துறைப் பேராசிரியர் முனைவர் வி. கே. 

வேணுகோபாலன் ஆகியோராவர். மத்திய உப்பு 

மற்றும் கடல் வேதியியல் ஆய்வு நிலையத்தைச் 

சார்ந்த முனைவர் இ. ஆர். ஆர். ஐயங்கார் கடல் 

நீரைக் கொண்டு மக்காச். சோளம், கேழ்வரகு, 

முதலிய பயிர்களை வளர்த்துச் சாதனை செய்துள் 

ளார். கடலின் உப்பு நீரை, நல்ல குடிநீராக மாற்று 

வது ' பெருஞ்செலவாகும் செயல் திட்டமாகும்: 

எனினும், தீவிர ஆராய்ச்சியின் மூலம் அத்தகு செயல் 

இட்டத்தைச் சிக்கனமாக, எளியமுறையில் , செய்ய 

இயலும். இவ்வகையில் கடல் நீரைக் குடிநீராக 

மாற்றும் ஆராய்ச்சியில் மத்திய உப்பு மற்றும் கடல் 

் வேதியியல் ஆய்வு நிலையத்தைச் சார்ந்த முனைவர் 

- ஆர். ரெங்கராஜனும் முனைவர் ஏ,வி. ராவும் ஈடு 

பட்டுள்ளனர். ட 

்.." இயற்பியக் ' கடலியல் வல்லுநர்கள். பெருங்கடல் 

் களின் அலைகள், வெப்பநிலை அழுத்தம், நீரோட்டம் 

முதலியவற்றைப் பற்றிய செய்திகள் இன் றியமை 

யாதனவாகும். திறந்த பெருங்கடலில் செல்லும் 

் கலங்களின் பயணத்தை நீரோட்டங்கள் பெரிதும் 

பாதிக்கின்றன. பழங்கடற்பயணக் குறிப்புகளில் 

நீரோட்டங்களைப் பற்றிய அறிவியல் குறிப்புகள் 

சிறிதும் இல்லை. அமெரிக்கக் கடற்படையில் பணி 

யாற்றிய ' மாத்யூஃபாண்டேன் Gurf (Mathew 

fontaine Maury, 1806-°73) பெருங்கடல் நீரோட்டங் 

களை முதன் முதல் ஆய்ந்தறிந்து இயற்பியக் கடலி . 

w1 1&6 (physical oceanography) அடிக்கல் இட்டார். 

முக்க நீரோட்டங்கள், வீசிடும் காற்றுகள், புயல் 

காற்று வழிகள் முதலியவை பற்றி மோரீ ஆராய்ந்து 

வெளியிட்ட படங்கள் கடற்பயணக்காலத்தை வெகு 

வாகக் குறைத்தன. இதன் மூலம் மக்களிடம் இயற் 

- பற்றிய ஆர்வம் வெகுவாக 

எழுந்தது.. : . os 

- இந்தியாவில் பெரும்பான்மையான பல்கலைக் 

கழகங்களில் இயற்பியக் கடலியல், ஆய்வுக்கு எடுத் 

துக் கொள்ளப்பட்டிருந்தாலும், தேசியக் கடலியல் 

நிறுவனத்தின் நெறியாளர் முனைவர் வி.வி.ஆர். 

- வரதாச்சாரியின் தலைமையில் முனைவர் -* எஸ். 

் சாஸ்திரி கண்காணிப்பில் இத்துறைத் தொடர்பான 

ஆராய்ச்சி வெகு தீவிரமாகச் செயல்பாஃடு வரு 

இன்றது. கவேஷினி, சாகர் கன்யா , எனும் ஆராய்ச் 

சிக் கப்பல்கள் மூலம் அடுத்தடுத்து மேற்கொள்ளப் 

படும் குறுகிய, .நீண்ட கடற்பயணங்கள் இயற்பியக் 

கடலியல் ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளன. அகமதாபாத்தில் 

அமைந்துள்ள இயற்பியல், ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் 

இயக்குநர் முனைவர் டி, லால், பேராசிரியர் 

முனைவர் எஸ். கிருஷ்ணசாமி, முனைவர் பி.எல்.கே 

இந்திய அறிஞர்கள், கடலியல் 185 

சோமயாஜுலு ஆகியோரும் இயற்பியக் கடலியலில் 
குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். கொச்சி பல்கலைக் கழகப் 
பேராசிரியர் முனைவர் ஜி. எஸ். சர்மா, கடலில் 

ஏற்படும் சுழற்சி குறித்து ஆராய்ந்தறிந்தார். 
் கடலடி மண்ணியல், பண்டைய புவியியல் அமைப் 

பின்படி இந்தியா, அண்டார்ட்டிக்கா, ஆஸ்திரே 
லியா, 'ஆப்பிரிக்கா, தென் அமெரிக்கா முதலிய 
பகுதிகள் ஒன்றாக இணைந்து, கொண்ட்வானா 
லேண்ட் (ஐ0றவ வீ 3) எனும ஒரே கண்டமாக 
உருவாகியிருந்தன. அதன் பின்னர், ஏறததாழ 160 
மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அந்தப் பெருங் 
கண்டம் (கடல் கொண்ட தென்னாடு) பல துண்டு 
களாகப் பிரிந்து, இன்றைய புவி அமைப்புக்கு வந்து 
விட்டது. இப்பல்வேறு கண்டங்களிலுள்ள பாறை 
களைப் பற்றியும், கடலடி மண் பற்றியும் செய்யப் 
படும் கடலடி மண்ணியல் ஆராய்ச்சி இக்கண்டங் 

களின் பூகோள அமைப்பை அறிந்துகொள்ளப் 
பெரிதும் துணை செய்யும். 

தேசியக் கடலியல் நிறுவனத்தைச் சார்ந்த 
கவேஷினி.சாகர் கன்யா, சாகர் சம்பந்தன் ஆகிய 
“ஆய்வுக் கப்பல்கள் கடலடி மண்ணியல் ஆராய்ச்சி 
யில் ஈடுபட்டுள்ளன. பேராசிரியர் முனைவர் எஸ். 

மகாதேவன் தலைமையில் ஆந்திரப் பல்கலைக் கழகத் 
இல் கடல் புவிப்பொதியியல் துறை தோற்றுவிக்கப் 
பட்டு இந்தியாவில் ஒரு தலைசிறந்த துறையாக அது 

. வலுப்படுத்தப்பட்டது. அவற்றின் மூலம் இந்தியக்கட 

லடியில் மாங்கனீஸ் உருண்டைகள் எனும் பொருளா 
“ தாரச் சிறப்பு வாய்ந்த உலோகத் தாது பெருமளவில் 
படிந்து கிடப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள து, கடலடி 
மண்ணிலும், பாறைகளிலும் படிந்துள்ள புதைபடி 
வங்கள் மூலம் பண்டைய விலங்கு, தாவர இனங்கள் 

- பற்றிய ஆராய்ச்சியும் அவை, வாழ்த்த காலங்கள் 
குறித்த ஆய்வும் நடத்தப்படுகின்றன, ஜவஹர்லால் 
நேரு பல்கலைக் கழகத்தின் பேராசிரியர் முனைவா் 
பி. ஆஸ்தானா, கடலோர அடிமண் சேர்க்கை 
(085181 8601௱0ரகர10௩) குறித்து ஆய்ந்தறிந்துள்ளார். 
தேசியப் பெருங்கடல் நிறுவனத்தின் அறிவியல் வல்லு 
நார்களான முனைவர் ஹ,. ந. சிதிச், முனைவர் 
ஞா. விக்டர் இராசமாணிக்கம் டெல்லி பல்கலைக் 

கழகத்தைச் சோந்த பேராசிரியர் முனைவர் ஜி. எஸ் 
ரூன்வால் போன்றோர் கடலடியில் படிந்துள்ள மாங் 
கனீஸ் உருண்டைகள் தொடர்பான ஆய்வுகளை 
மேற்கொண்டுள்ளனர். முனைவர் 'ஞா. விக்டர் 
இராசமாணிக்கம் *' தலைமையில் கடற்கனிமங்களின 
கணிப்பு, தீவிரமாக்கப்பட்டது. 

கடல் வானிலையியல் வல்லுஈர்கள். பெருங்கடல் 
களால் 'காலநிலை பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின் றது. 
வானிலையை முன் அறியவோ, கடலில் உருவாகும் 
புயலின் தன்மையைத் தெரிந்து கொள்ளவோ, அதன் 
செயல்களைக் கட்டுப்படுத்தவோ முதலில் பெருங்
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எந்திரப் பிரிவு, இயக்கப்பிரிவு, வணீகைப்பிரிவு, கணக் 

குப்.பிரிவு, பாதுகாப்புப்பிரிவு, சைகை செய்திப் பிரிவு, 
மின்னியல் பிரிவு, பணியாளர் உடல்நலப் பிரிவு என் 
பனவாகும். மேலே கூறப்பட்டுள்ள ஒன்பது பிரிவு 

களைத் தவிர ஆய்வு,வடிவமைப்புச் செந்தர ஒருங்கி 
ணைப்பு போன்ற பிரிவுகளும், லக்னோவில் தலைமை 
அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ளன. 

இணைப்புப் பெட்டிகளின் கட்டுமானப் பணிக் 
கும், இணைப்புப் பணிக்கும் மூன்று தொழிலகங்கள் 
உள்ளன. அவை, இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்லாமல் 
வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யுமளவிற்கு நல்ல 
முன்னேற்றமடைந்துள்ளன. அவை: சித்தரஞ்சனில் 
உள்ள தொடர்வண்டிப் பொறிதொழிலகம் 1950ஆம் 
ஆண்டு உற்பத்தி செய்வதைத் தொடங்கிற்று; சென் 
னையில் பெரம்பூரில் உள்ள இணைப்புப்பெட்டித் 
தொழிலகம், இணைப்புப் பெட்டிகளை 1955 ஆம் 
ஆண்டு உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கிற்று; வாரணா 

சியில் உள்ள தொடர்வண்டிப் பொறி உற்பத்தித் . 
தொழிலகம் 1994 ஆம் ஆண்டு உற்பத்தி செய்வதைத் 

தொடங்கவற்று. தற்போது நீராவித் தொடர்வண்டிப் 
பொறியினை மாற்றி டீசல் மற்றும் மின்தொடர்- 
வண்டிப் பொறிகள் மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. 

. ” இரா, ௪. 

நூலோதி. 56௩8௩௮, 5. 0, Arora. S., A Text Book 
Rallway Engineering, Third Edition,’ Dhanpat Rai 

and Sons, Delhi, 1977; Vazirani, V. N., Chandolsa, 

S. P., Civil Engineering Hand Book, Vol 1, Khanna 
Publishers, Delhi, 1979. — 
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இந்திய இருப்புப்பாதையின். வரலாற்று வளர்ச் 

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில், இருப்புப்பாதையின் 

தோற்றத்திற்கு முன்னர், இத்திய நாடு போக்குவரத் 
துத் துறையில் மிகவும் பின்தங்கி வளர்ச்சியற்று 
விளங்கியது. 1832 ஆம் ஆண்டு சென்னைக்கும் 
பெங்களூருக்கும் இடையே முதல் இருப்புப்பாதை 
அமைப்பதற்கு எடுததுக்கொண்ட முயற்சி முழுமை 

யடையவில்லை. 
  

நிகழ்ச்சி 

இந்தியாவில் இருப்புப்பாதைக் கட்டுமானத் 
திற்கான முதல் தொழில் நுட்பத்திட்டம் 
ஆர். எம். ஸ்மடீபன்சன் என்பவரால் கிழக் 

கிந்தியக் குழுமத்திடம் கொடுக்கப்பட்டது. 

ஆண்டு 

1844 
  

1849 |கல்சுத்தாவிற்கும் மிர்சாபூருக்கும் இடையே 
உள்ள 760 க, மீ, இருபபுப்பாதைக் கட்டு       

- 

  

1879   

1850 

1853 

1854 

1825 

1860 

1892 

1869 

1881 

1871   
(2) OSG இந்திய இருப்புப்பாதை 

இருப்புப்பாை தக்கட்டுமான த்தின்பொறுப்பை 

" ஒப்பந்த - அடிப்படையில் குழுமங்களுக்குக் 

மானத்தைச் செய்யக் இழக்கு இந்தியக் குழு 
மம் ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொண்டது. 

ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்திய முந்நீரக 
இருப்புப்பாதை பம்பாய்க்கும் கல்யாணிக் 
கும் இடையே மேற்கொள்ளப்பட்டது, 

பம்பாய்க்கும் தானாவிற்கும் (32 ௪, ம், 
நீளம்) இடையே முதல் இருப்புப்பாதை 
தொடங்கப்பட்டது. அதில் பதினான்கு 
இணைப்புப்பெட்டிகளும், மூன்று தொடர் 
வண்டிப் பொறிகளும் இருந்தன. 

ஹெளராவிற்கும், ஹுூக்விக்கும் இடையே 
ஒரு தொடர் வண்டி விடப்பட்டது. இரண் 
டிற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 39 ௪, 

மீ. ஆகும். 

இந்தியாவில் எட்டு இருப்புப்பாதைக் ம் 

மங்கள் தொடங்கப்பட்டன. 

1) பேரிந்திய முந்நீரக இருப்புப்பாதை 

3) சென்னை இருப்புப்பாதை 

4) பம்பாய்- பரோடா மைய இந்திய இருப் 
 புப்பாதை 

5) சிந்தியா இருப்புப்பாதை : 

6) திழக்கு வங்காள இருப்புப்பாதை 

7) தெற்கு' இந்திய இருப்புப்பாதை ... ர 

8) கல்கத்தா தென்கிழக்கு இருப்புப்பாதை. 

தென்னிந்தியாவில் ... இருப்புப்பாதைக் குழு 
மங்களுக்குத் துணைப் ப பாதை அமைப்ப 
தற்கு, உதவி செய்யப்பட்டது. - 

கொடுப்பதில் இக்குழுமத்தின நிருவாகம் 
சரியிலலாததாலும், கட்டுமானத்தின் மதிப் 
பீடு மிகுந்ததனா லும் அரசே பொறுப்பை 
ஏற்றுக்கொண்டது. 7874 முதல் 1879 வரை 
ஏற்பட்ட பஞ்சத்தைப் போக்குவதற்காக 
இருப்புப்பாதைகள் விரிவா.க்கப்பட்டன . 

இருப்புப்பாதைக் கட்டுமான த்இன் திட்டத் 
தைச் சரிபார்ப்பதற்காக இங்கிலாந்து 
பாராளுமன்றக்குழு ஒன்று penises 
பட்டது. 

இந்தியாவில் இருப்புப்பாதையின் மொத்த 
நீளம் 74, 920 கி. மீ. அகும்.    
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பஞ்சக்குழு நாட்டில் ஏற்படும் பஞ்சத்தைப் 

          

[1880 ரூ. 5929, 53 கோடியிலிருந்து ரூபாய் 495.09 

போக்குவதற்காகப் புதிதாக 8000 ௨௪, மீ. கோடியாகச் செலவு உயர்ந்தது, - 

நீளமுள்ள இருப்புப்பாதைக் கட்டுமானத்தை . 1914-1 உலகப் போரின் காரணமாக இருப்புப் 
ஏற்படுத்தியது... 7921 | பாதைக் கட்டணங்கள் உயர்ந்தன. முதன் 

1881 மாநிலத்தின் செயலாளராக இருந்த லார்டு மையான இருப்புப்பாதைகள் அனைத்தும் 

ஹார்டிங்ட்டன் இருப்புப்பாதைக் கட்டு கட்டப்பட்டன. இருப்புப்பாதையின் நீளம் 

மானதீதில் சில விதிகளை THUGS sie. 58, 776 8. மீட்டராக உயர்ந்தது. 
அவர் இருப்புப்பாதையை மூன்று பகுதி . . - . டட 

களாகப் பிரித்தார். அவை உற்பத்தி செய் 1920 or வில்லியம் அக்வொர்த்தின் தலைமை 

பவை, உற்பததி இல்லாதவை, பாதுகாப் யில், இருப்புப்பாதைத் தொடர்பான செய்தி 
பானவை என்பன, , களை eee இந்திய இருப்புப் 

— nas itt படம் ப Lure சாரணைக் கு ன்று தொடங் 
1881 புது குழுமங்களுக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கப்பட்டது. ஒழு ஒன்று த 

7897 | கொடுக்கப்பட்டன. ~ 

1) வங்காள மத்திய இருப்புப்பாதை (1881) 1922 இருப்புப்பாதை வாரியம் மீண்டும் நிறுவப் 
ட, ் | . பட்டது. 

2) வங்காள வடமேற்கு இருப்புப்பாதை ட்ட ச ; 
(1882) ் 1923 | இருப்புப்பாதைகளைத் தேசியமயமாக்கும் 

டல் ப _ Lo. பணி தொடங்கப்பட்டது. 
3) ரோகில்கண்ட், குமெளன் இருப்புப் ் க 

பாதை (1882) ட 1925 | அரசு கிழக்கிந்திய மற்றும் இந்திய முந் 
உ ட்ட வட நீரக இருப்புப்பாதையின் நிருவாகத்தை 

4) தென் cas oath இருப்புப்பாதை ஏற்றுக் கொண்டது. பம்பாய்க்கும் ஞூர் 
் இ (1882) . a லாவுக்கும் இடையே தொடர்வண்டிகள் 

- 5) இந்திய மத்திய இருப்புப்பாதை (1185) விடப்பட்டன... 

6). வங்காள; நாக்பூர் - இருப்புப்பாதை 7929- | இருப்புப்பாதையின் நீளம் 66, 858 ௪. மீட்ட 
2 _ (1887) , இன் | 1930 | ராகவும், முதலீடு ரூபாய் 856. 75 கோடி 

a 7) அசாம் பெங்கால் இருப்புப்பாதை | யாகவும் உயர்ந்தன. : 

, 8) பார்மா இருப்புப்பாதை (1897) ட 1939-| இக்காலத்தில் மிகுந்த பொருளாதார நெருக் 

| “ue ; ் 1981 | கடி : ஏற்பட்டதால், இருப்புப்பாதை 
ணு இருப்புப்பாதை றி GUTS, நிறு வன மூனை .. | வைப்பு நிதியிலிருந்து ரூபாய் பதினொரு 

களை ஆய்வுசெய்வதற்காகத் தாமஸ்ராபர்ட் G 6 os om a 

சன் என்பவர் ' நியமிக்கப்பட்டார். அவர் காடி பொது வருவாயக்காக எடுக்கப் 

a இந்திய '' இருப்புப்பாதையில்' உள்ள பல மட்டன் 

-. | குறைபாடுகளைக் கண்டுபிடித்தார். © 1931- | இருப்புப்பாதை வைப்பு நிதியிலிருந்து 
ர ரர a 7 Coa 1948 | ரூபாய் ஐந்து கோடியும் பொருள்ாதாரக் 

4905. ஒரு தலைவரையும், இரு உறுப்பினர்களை குறைவு நிதியிலிருந்து ரூபாய் நான்கு 
. - [.யும் கொண்ட இருப்புப்பாதைக் குழு, . கோடியும், யோதுவருவாய்க்காக எடுக்கப் 
[தொழிலக - மற்றும்: . வாணிகத் துறையின் பட்டன. ் : 

| கீழ் நிறுவப்பட்டது. .. , - fy , (2926-1 பொருளாதாரக் குறைவு முடிவடைந்தது. 

7907 | இருப்புப்பாதையின் நிதி நிலை வளர்ச்சி 1939 ட்ட, 

[| படையாத் காரணத்தினால், இந்திய இருப் 7937 | இந்தியாவிலிருந்து : பாமா பிரிக்கப்பட்ட 
் புப்பாதையின் : சிக்கல்களை அறிவதற்கும், தால், இருப்புப்பாதையின் நீளம் 3200 

: ஆராய்வதற்கும் மக்கே குழு: ஒன்று நிறுவப் | ஓ, மீ. குறைந்தது. 

௩1. 4 பட்டது. Ss 
Ag ப ட்விட் - 1939 இந்தியாவின் மொத்த இருப்புப்பாதைத் தட 

1908 இருப்புப்பாதை வாரியம் மீண்டும் மாற்றி நீளம் 65, 850 6, மீ. ஆகும். 
யமைக்கப்பட்டது. 

1914 | 1900 ஆம் ஆண்டில் 39, 603 கி. மீ. ஆக 1939- | இரண்டாம் உலகப்போரின் போது சுய 

-௩... | இருந்த. பாதை 1974 ஆம் ஆண்டில் 56, 1947 | பயன்பாட்டிற்காகச் சில தொடர்வண்டி 
் 468A. மீ. ஆக உயர்ந்தது. அதனால் கள் விடப்பட்டன, 1942 ஆம் ஆண்டு 
    

1 

oO ௮.௧,4-18 
4 . ் . = 

|
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முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம். முதல் ஐந்தாண்டுத் 
திட்டக் காலத்தில் திட்டமிடப்பட்ட செலவு ரூபாய் 
2069 கோடியில் இருப்புப்பாதை நிர்வாகத்திற்கு 
ரூபாய் 400 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டது, இருப். 
புப் பாதை மதிப்பீட்டின் மீட்புப்பணி இருப்புப் 
பாதை வளர்ச்சியில் பெரும் பிரச்சினையாக இருந் 
தது. சித்தரஞ்சன் தொடர்வண்டிப் பொறிப் பணி 
கள், டாடா பொறியியல் மற்றும் தொடர்வண்டிப் 
பொறிப் பணிகள் ஆகியவை இக்காலத்தில் உற்பத் 
தியைப் பெருக்கின. தொடர்வண்டி நிலையங்களும், 
இருப்புப்பாதை வசஇகளும் வளர்ச்சி அடைந்தன.” 

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம், இரண்டா 
வது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் இந்திய திருப்புப் 

இருப்புப்பாதை வட்டாரம் |] தலைமையகம் தடநீளம் ஒடுதடநீளம் சமதடநீளம் 
சி. மீ. கி. மீ. சி. மீ, 
(Route) - (Running track)} (Equated 

க - track) | 

1) கிழக்கு இருப்புப்பாதை கல்கத்தா . 4217.11 6886, 28 94.48 

13) வடக்கு ர டில்லி 10620. 78 ‘12374, 57 13954, 56 
4) ar_Bpes ல கோரச்பூர் 4976. 97 5175, 00 . 5868. 88 
5) தெற்கு » சென்னை 7445. 62 8119. 27 8730. 72 
6) மத்திய ் » பம்பாய் 6019. 99 8103, 20 10886.61 | 
7) மேற்கு ஒ பம்பாய் 10146, 59 : 11355.36 | 12393, 03 
8) வடகிழக்கு 2684, 94. 2617. 02. 4356. 87 

எல்லைப்புற -. ,, கெளஹாத்தி , ; - ச - | 

9) தென்மத்திய » செகந்திராபாத் | 6173.55 | 7036.25 | 8089.65' 
மொத்த இருப்புப்பாதை 1 | 60067, 34 72393. 63 "'' | 89296. 01 

போர். போக்குவரத்து அரியம் தொடங்கப் பாதைகளின் வளர்ச்சிக்காக ரூபாய் 1125, கோடி . “| பட்டது. - .் ச , இதுக்கப்பட்டது. புதிய இருப்புப்பாதைகள் புதிய 1944- | பெங்காலில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தால், இருப் இணைப்புப் பெட்டிகள், தொடர் வண்டி. இயக்ள் 
1944 புப்பாதை வாரியத்திற்குப் , புதிய , சிக்கல் கள் உருவாக்கப்பட்டன. மின்தொடர்வண்டி இயக் 

் | ஏற்பட்டது. ' டன், ant குவதில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. மொகெமேவில் 1947- | இந்தியாவின் பிரிவினால், இந்திய இருப்புப் உள்ள இருப்புப் பாதைப் - பாலம் . போக்குவரத்திற் 
1948 | பாதைக்கு ரூ. 2,74 கோடி. இழப்பு ஏறு : கத கிறக்கப்பட்டது., பிரம்மபுத்திரா. பாலத்திற் 

| பட்டது. பிரிவின் போது- இந்திய இருப்) ; ரன அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. இத்திட்டக் காலத் 
1 புப் பாதையின் முதலீடு ரூபாய் 667, 48 = இருப்புப்பாதைச் , சாதனங்களின் வளர்ச்சி தன் 

. - | கோடியாகவும் பாடஸ்தான் இருப்புப்| .,'! ஹைவு பதறது. ட டு வட் ட 
பாதையின் லீடு ரூபாய் 136 கோ ம் . அ க த பட ர 1 இ 

; ! ; ; ; டத்தில் ரூபாய் 7470 கோடி இருப்புப்பாதைகளுக் 1949- | இந்திய அரசு ஒரு சில தனிக்குழுமங்களைத் காகவும் தொடர் வண்டிப்பெட்டிகளுக்காகவும் 1950 | தவிர அனைத்து இருப்புப்பாதைகளையும் வழங்கப்பட்டன. இத்திட்டத்தால் 8070 : தொடர் ஆளும் பொறுப்பை ஏற்றது. ! வண்டி. : இயக்கிகள், 1,57,38 தொடர்வண்டிப் 
. பெட்டிகள், 7,879 இணைப்புப் பெட்டிகள் வாங்கப் : 
பட்டன. மேலும் 4,548 ௪.ம். இருப்புப்பாதையை 
இரு வழிப் பாதையாக : மாற்றவும், 8000 கி.மீ. 

் இருப்புப்பாதைகளைப் புதுப்பிக்கவும். 4000 - கி.மீ. 
 தண்டவாளங்களைப் புதுப்பிக்கவும் செலவு செய் 
யப்பட்டது. 2400 கி.மீ. நீளமுள்ள புதிய இருப்புப் 

_ பாதைகளும் அமைக்கப்பட்டன. மேலும் பாலங்கள், 
ஊளழியர்களுக்கான வீடுகள் இருப்புப்பாதை நிலை 
யங்கள் ஆகியவற்றுடன் பிற வசதிகளும் ஏற்படுத் தப்பட்டன. | 0! ௩. ம. a 

வெட்டு 3 தது ர ் 

நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம். இருப்புப்பாதை 
வளர்ச்சிக்காக இத்திட்டத்தில் ரூபாய் - 7000 கோடி 

. அளிக்கப்பட்டது. . a to
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நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்ட இருப்புப்பாதை விவரம் 

  

  

நான்காவது ஐந்தாவது தட்டம் - 
  

  

மாற்று மிகை இருப்பு mo ' 1968-69 வரை 

் ள் - உள்ள எண்ணிக்கை 

1) தொடர்வண்டி இயக்கிகள் 11,555 

2) நீராவி | 4 10,046 
3) wed 996 
4) மின்சாரம் . © - ட. 512 

“ 5) தொடர்வண்டிப் பெட்டிகள்| 4,84,985 ' 
பட6) இணைப்புப் பெட்டிகள் : 92,729 

டா... ௨7). பலபடி மின் அலகுகள் , . _ 1,562 

ne, (electric multiple units)     

சேர்த்தல் மாற்றுதல் மொத்தம் 

652 607 1,259 

- 161 161 

் 369 389 758 

் 283 57 240 

46,982 25,340 1,01,532 

3,250 3,168 6,418 

596 172 798 -     
  

ws Fo 52 இந்தியாவில் இருப்புப்பாதையின் வளர்ச்சி 1950-1984 
  

  

    

ஆண்டு > -. -' + \4950 51... 1960-68 1960-71 | 1980-81 | 1983-84 

வட்ட " தடநீளம் ' '- fe Pe இ ப ட்டு , 1 

௮) மின்னியக்கமுடையவை | - - 388 ட... 748 3706 5345 | . 5971 
ஆ) மின்இயக்கமில்லாதவை 53808 : ' 55499 56084 | 55895 55489. 
இ) கூடுதல் | 53596 56247 59790 61240 61460 

2, பயணிகளின் எண்ணிக்கை | “ர்... - 
- (10 லட்சம்) .: ட ட் “1284 1594 | 2431.10 | 3612.5 3325.2 

3. சரக்குப் போக்குவரத்து rn 
(10 லட்சம) ~ . 92.0 156.20 | 196.50 ' | 220.0 2580.           

po: 1. உலக நாடுகளின் சரக்கு இருப்புப்பாதை விவரம் : - 

  

      
நாடு இருப்புப்பாதைப் போக்குவரத்து விகிதம் 

. | அமெரிக்கா || “7 . 7.6 
. ' இத்தாலி ‘ 7 மு \ | - 2 26.6 

o : | இங்கிலாந்து ் - பட 41.0 

es இந்தியா 
7324     

இந்திய இருப்புப்பாதை தினசரி பத்தாயிரத் 
இற்கும் மேற்பட்ட தொடர்வண்டிகளை இயக்கு 
கிறது. இதில் தினசரி . ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட - ' 
இருப்புப்பாதை நிலையங்கள் ஈடுபடுகின்றன. ் 

்் ் | ௩ இரா. ௪ 

    

இந்திய வவூர்தகள் ட ட ட்ட, 

1981 ஆம் ஆண்டு மே திங்களில் விக்ரம் சாராபாய் 
விண்வெளி நிலையம் எஸ் எல் வி 3 (8814611142 1200011 
014௦16 - ச) என்ற ஏவூர்தியை ' ஏவியது.- பின்னர் ! 

1989 ஆம் ஆண்டு, செயற்கைக் கோளுடன் எஸ் எல் — 

AK ARLZ HY i 

வி-3 டி2 என்ற ஏவூர்தி ஏவப்பட்டது. இவ்ஏவூர்தி 
- யின் எடை 40 கிலோ கிராம். இந்த ஏவூர்திகளை 

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வடிவ 
மைத்தது. எஸ் எல் வி-3 ஏவூர்தி மைப் 7 

இந்திய ஏவூர்தித் தொழில் நுட்பத்தில் dha கட்ட 
மாகும். அடுத்த கட்டமாக ஏ எஸ் எல் வி ஏவூர்து 

வடிவமைப்புகள், இந்திய நாட்டிலேயே செயற்கைக் 
கோள்களை ஏவும் திறமையுடன் வடிவமைக்கப் 

பட்டன. எஸ் எல் வி-2ஐ வடிவமைக்கப் பயன்பட்ட 
தொழில் நுட்பத்தையும், துறகாலத்தில் மேலும் 

வளர்ந்துள்ள புதிய தொழில் நுட்ப முறைகளையும் 
“: பயன்படுத்தி எஸ் எல் வி-3 ஐப் போன்று மூன்று 

மடங்கு திறமையுடன் இவை வடிவமைசக்சுப்பட்'
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jf 
fers a 

எழுதல் (0நொடி/   

இட்டமிட்டதிக் 

ஏற்பட்ட முறிவுப் புள்ளி ணி 

திலத்தில் விழுதல் (18௪ நொடி) 

       

படம் 1. ஏ எஸ் எல் வி-டி 1 ஏவுவழிப்படம் 
1 ட்டு 

  

டுள்ளன. இந்த ஏவூர்திகள் உரோாடிணித் தொடர் 

வரிசைச் செயற்கைக் கோள்களை ஏற்றவை, ஏ எஸ் 
எல், வி-டி7, 987 ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு திங்கள் 

24 ஆம் நாள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஏவப் 
பட்டது. இந்த ஏவூர்தி 39 ன் எடை கொண்டது, 

இந்திய நேரப்படி 78 மணி 9 மணித்துளிகளுக்கு 
ஏவப்பட்ட இந்த ஏவூர்தியின் இயக்கக் கட்டங்கள் 

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. . ; 

இந்த ஏவூர்தி 5 கட்ட ஏவூர்தியாகும். இந்த 
ஏதிர்வூயால் திட்டமிடப்பட்ட உரோகிணித் தொடர் 
வரிசைச் செயற்சைக் கோள் ஒன்றை ஏவ முடிய 
வில்லை. ஆனால், திட்டமிடப்பட்ட மற்ற அனைத்து 

அமைப்புகளும் சரிவரச் செயல்பட்டன. ஏவிய பிறகு 

48.5 நொடிகளில் கணிப்பொறியால் அனுப்பப் 

பட்ட இப்பற்றும் சைகையின்படி முதல் கட்டம் 
. எரியத் தொடங்கவில்லை. 58.5 நொடிக்குப் பின் 

ஏவூர்தியின் முதலிரண்டு கட்டங்களிலிருந்து தொலை 
அளவியல் செய்தி கிடைக்காததால், அது தன் திட்ட 

்... மிட்ட பாதையிலிருந்து விலகி 757 ஆவது நொடியில் 
எரியத் தொடங்கி 164 ஆவது நொடியில் புவியில் 

விழுந்தது. _ ர ர F , 

‘ 
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புதிய தொழில் நுட்பங்கள் 

7,ிகுமிழ் வடிவ உலோச வெப்பக் சுவசம் 
2, திறன்மிக்க கெவ்லார். (614181) நில அண்மை 
சஃமூடிய கன்னி வழிக் கட்டமைப்பு , மின்னோடி 

இது கணிப்பொறியுடன் கூடியது 

க, எஸ் பட்டை தொலை அளவில் ட 

5. கட்டப் பிரித்தல் தொழில் நுட்பம் 
6. உருள்வு (2௨3) மேல் அமைப்பு . 

7.655 நிலை ஒருங்கிணைப்பு (பழுது பார்ப்புக் . 

இ =e. . . 

1 ர t ல் 

க i ம் - ர 

  

  

  
எஸ் எல் வி-௪ அமைப்பில் இருந்து ஏ எஸ் எல் வி 

3. மூன்றாம் கட்டமின்னோடியும் தணை அமைப்பும், 

2. கட்டத்திடை உள்ள எடை குறைந்த 
உலோகக்கலவை சுட்டகங்கள், 

9, திறன் கூடி மின்னோடித் தொழில் நுட்பம் 

4, இரண்டாம் பூச்சு இருக்க இசைக்கட்டுப்பாடு . 

5. பிரிப்பு அமைப்புகள்/அணைப்பு அமைப்புகள் 

6. ஏவு இட்டச் செயலும இ 

பற்றிய பட்டறிலும். 

மக்கத் தடக்கட்டுப்பாடு 
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ஆர் சி எஸ்க்           
ட்ப 

படம் 2, எஸ் எல் 

ட்ட 

வி-3-ஏ எஸ் எல் வி தொழில் நுட்ப இணைப்பு. 
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1. விண்வெளிக் கலம் 8, வெப்பக்கவசம் 8. தான்காம் 

கட்ட மின்னோடி 4, நான்காம் கட்ட நுனிக்குழல் 5. கருவி 

அறை 6. மூன்றாம் கட்டத் இப்பற்றவைப்பு அமைப்பு 7. 

மூன்றாம் கட்ட மின்னோடி 8. மூன்றாம் கட்டக் கட்டுப்பாட்டு 

அமைப்பு 9. இரண்டாம் கட்டத் தீப்பற்ற வைப்பு அமைப்பு 

70. இரண்டாம் கட்ட மின்னோடி 17. இரண்டாம் கட்டக் 

கட்டுப்பாட்டமைப்பு 18. பிரிப்பு மின்னோடி மூக்குக் ௬௯ம்பு 

13. இரண்டாம். கட்ட நுனிக்குழல் 14. பிரிப்புப் பொருள் 

ஏவு அமைப்பு 35, , பிரிப்பு மின்னோடிகள் (சழிக் கட்டம்) 16, 

பிற தொட்டி 17, அழிப்பு அமைப்பு 48. முதல் கட்ட மின் 

னோடி 19. முதல் கட்டக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு 80, சுழிக் 

கட்டக் கட்டுப்பாட்டமைப்பு 23, " சாய் நுனிக்குழல் 88, முதல 

கட்ட நுனிக் குழல் ட ல 

, படம் 3. ஏ எஸ் எல் வியின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் . 

இத்திய ஏவூர்திகள் 197 

படம 2 எஸ் எல் இலும், ஏ எஸ் எல்வி இலும் 

உள்ள தொழில்நுட்ப இணைப்பைக்காட்டுகிறது. 
குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் ஏ எஸ் எல் வியின் 
ஐந்து கட்டங்களும் காட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் 
மூதல் இரண்டு பிரிப்புக் கட்டங்களும் தன்னியக்கக் 
கட்டுப்பாடு உடையன. இவை இரண்டும் சரிந்த 
சுழிக்கட்டம் அல்லது எஸ் எல் வி-2 கட்டம் எனப் 
படுகின்றன. இவையன்றி அடிப்படை ஏவூர்தியை 
ஏவுகன்ற நான்கு கட்டங்கள் ஏ எஸ் எல் வியில் 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. - 

இந்த ஏவூர்தி பின்வரும் புது முறைத் தொழில் 
நுட்பச் செய்முறையால் ஆராயப்பட்டுள்ளது. அவை 

செயற்கைக்கோளை வட்டணையில் துல்லியமாகக் 
கட்டுப்படுத்தும் மூடிய கன்னி வழிக் கட்டமைப்பு, 
எஸ் பட்டை. இடை வெளி, இடை வெளி வேகச் 
செலுத்தியங்கி (இது ஏ எஸ் எல் வியின் எரி வழி 
தடத்தைப் பின்பற்ற உதவுகிறது) விரைவு கூட்டியின் 
திறமையை மிகுதிப்படுத்த உதவும், சரிந்த நுனி 
கொண்டு மின்னோடி பிரிப்பமைப்பு குமிழ் வடிவ 
உலோக வெப்பக் கவசம் (விண் வெளிக் கலத்தின் 
பேரளவுப் பருமனை உள்ளடக்கும் வானொலி அலை 
வெண் ஒளி ஊடுருவல் அமைப்புக் கொண்டது) 
நுண்செயலால் இயங்கும் சரிபார்ப்பு அமைப்புகள், 
நடமாடும் பழுதுபார்ப்புக் கட்டமைப்பின் வடிவ 

- மைப்பு, ஏவுதளக்குத்துநிலையில் ஏவுவதற்கான ஏவு 
தள வசதிகள் என்பனவாகும். ஏவுதளவசஇகள் என் 
பவை ஏவுூர்தியைக் குத்துநிலையில் செலுத்துவதற் 
காக நடமாடும் பழுது பார்ப்புக்கட்டமைப்பு, கொப் 
புள் தூண், ஏவு மனை, செயற்கைச் கோள் பூட்டு 
வதற்கான தூய்மையான அறை ஆகியவற்றை உள் 
ளடக்கும். ஏவூர்தியின் வழித்தடத்தை ஆய ஸ்ரீஹரி 
கோட்டாவிலும், திருவனந்தபுரத்திலும், கார்நி 
கோபரிலும் தனி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

பி. எஸ் எல் வி . (போலார் சேட்டிலைட் லாஞ்சு 
வெஹிக்கில்) துருவச் செயற்கைக் கோள் ஏவூர்தி 

என்று பொருள்படும் பி எஸ்எல் வி திட்டம் இந்தி 
யத் தொலைமுறை உணர்தல் செயற்கைக்கோள் 
களை ஏவ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனுடைய 
எடை 275 கிலோ கிராம். இதனால் ஏவப்படும் 

செயற்கைக்கோள்கள் 900 கிலோ மீட்டர் வட்டணை 
யில் கதிரவனோடு ஒஓத்தியங்கியபடி அமையும். 

இந்தச் செயற்கைக்கோளின் எடை. 1000 ௪, கிராம் 
ஆகும். இதன் முதல் கட்டத்தில் உள்ள விரைவு கூட் 
டியில் 125 டன் இண்ம ஏவு : எரிபொருள் அமைந் 

இருக்கும். இதில் ஆறு இணைப்பு அமைப்புகளும், 
ஒவ்வொன்றிலும் 9 டன் திண்ம ஏவு எரிபொருளும் 
அமைந்திருக்கும். இரண்டாம் கட்டம் நீர்மப்பொறி 
யால் இயக்கப்படுகிறது. இதில் 37.5. டன் ஏவு எரி 
பொருள் அமைந்திருக்கும். 
மெத்தில் ' ஹைட்ரசீனும், 

சமச்சீர்மையற்ற டை 

நைட்ரஜன் டெட்ராக் 

- சைடும் நீர்ம எரிபொருளாகப் பயனபடும். மூன்றாம் 
௩ 
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வெப்யுக் கலசம் 

  
  

உலோகக் கட்டமைப்பு இ புரிப்புப் பொருள் ஏவு அமைப்பு 

மெர்மென் பட்டைப்பிரிப்பு 

  

  

  
  

தாலாம் கட்டம் 
    

உபரிச் சுமைத் தகவு ஏற்புக் கட்டகம் இ பிஎஸ் 4 பிரிப்பு 

இடை சுட்ட 3/4 சட்டகம் இ கருவி அறை 

தீர்மம் உள்ள மேல் கட்டகம் 

  

  

  

    

    
  
  

              
  

கம் கட்டம் 
    

யிஎஸ் 3 மின்னோடி 

அழிப்பு அமைப்பு இ பிஎஸ் 3 தகவு ஏற்புக் கட்டகம் இ பிஎஸ் 3 வான்பயண 

மின் அனனியல் 

பிஎஸ் 3 பிரிப்பு அமைப்பு 

  

      

  

  

  
          

  
இரண்டாம் கட்டம் - ் ர 

    

இடைக் கட்ட 2/3 கட்டகம் இ பிஎஸ் 3பிரிப்பு அமைப்பு (மெரிமென்) 

இடைக் கட்ட 4/௪ கட்டகம் இ பிஎஸ்? வான்பயண மின்அனவியல் 

தீர்மப்பொதி கட்ட அமைப்புகள் 

அழிப்பு அமைப்பு இஇடைக் கட்ட 1/2 கட்டகம் இ பிஎஸ் வாரன் பயண - 

் மின் அளவியல் அமைப்புகள் 

  

      

ஓ பிஎஸ்] பிரிப்பு அமைப்பு " 

முதல் கட்டம் . ் . - - ட 

ஓஒ இடைக் கட்டக் கட்டகம் ஒ பிஎஸ் 1] வான் பயண மின் அளவியல் அமைப்புகள் : 
ஓஒ விரைவுக் குறைப்பு ஏவூர்திகள் இ பிஎஸ்] மின்னோடி 

_@ இணை பிரிப்பு அமைப்பு இ பல துறை எஸ்ஐடிவிஎஸ் அமைப்பு - 
ஓ இடை அடிப்படைக் கூட்டுக் கட்டகம் இ பஎல்? வான் ய்யண அளவியல் அமைப்பு 

@ ருள் (ரோல்) கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு இ இணை மூக்குக் கூம்புக் கட்டகம் . 
இ பிஎஸ் வான் பயண மின் அணுவியல் இ இணைப்பு மின்னோடிகள் 6 - ; : ட்ட as ‘ 

பிஎஸ் அழிப்பு அமைப்பு ஓ இணைப்பு ஆடி வளையம் 

  படம் 4. பி எஸ் எல். வியின் வடிவமைப்பு 
 













204 இந்தியக் கப்பல் துறை 

மேட்டிக்ஸ் ஸ்டூடண்ட் என்பதாகும். இவ்விதழில் 

கல்லூரிக் கல்வியளவில், மாணவர்களுக்கும், கணிதம் 

அறிந்துகொள்ள விரும்புவர்களுக்கும் ஏற்றவாறு 

கட்டுரைகள் வெளியிடப்.படுகின்றன. இத்துடன் 

உலகநாடுகள் அனைத்திலுமிருந்தும் பரிமாற்ற அடிப் 

படையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கணித இதழ்கள் 

வரவழைக்கப்படுகின்றன. கணித மேதை. இராமா 

னுஜம், தொடக்கக் காலத்தில் கழக இதமழுக்குக் 

கட்டுரைகள் அனுப்பியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்தியக் கணிதக் கழகத்தின் ஆதரவில் கணித 

மாநாடுகள் 1917 இலிருந்து அண்மைக் காலம் வரை 

இரண்டாண்டுகளுக்கொரு முறை நடைபெற்றன. 

தற்போது ஆண்டுக்கொரு முறையாக, அதாவது 

ஒவ்வொரு பல்கலைக் கழகத்திலும் ஒவ்வோர் 
ஆண்டும் நடைபெறுகிறது. 1933 இல் இச்சங்கத் 
இன் வெள்ளி விழாவும், 1950 இல் பொன் விழாவும் 
கொண்டாடப்பட்டன. தலைவர், செயலர், நிதி 
அலுவலர், உறுப்பினர் ஆகியோர் இக்கழகத்தின் 
நிர்வாகக் குழுவில் உள்ளனர். 

a 

உய &. 

  

இந்தியக் கப்பல் — 

இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான துறைகளில் கப்பல் 
துறையும் ஒன்றாகும். கப்பல்துறையில், இந்தியா 
பதினாறாவது இடம் வகிக்கிறது. இந்தியக் கப்பல் 

துறைக்கு, ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் 35 
இலட்சம் தொகு பதிவு டன் (2058 registered ton- 
௨26) அளவு இலக்காக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட து. 
அத்திட்டத்தின் தொடக்க காலத்தில் 50.4 இலட்சம் 
தொகு பதிவுடன் அளவாக இருந்தது. இதில், 13.3 
இலட்சம் தொகு பதிவுடன் அளவு இலக்கு 1980 
ஆம் ஆண் டுஏப்ரல் மாதம் முதல் நாளுக்கும், 1984 
ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இறுதி நாளுக்கும் இடை 
யிலும் அடுத்த 10.5 இலட்சம் தொகுபதிவு டன் 
அளவு 1985 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத முடிவி 
லும் எட்டின. 

பின்னடைவு. 1974 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட ஒரு 
வணிகக்கப்பல் விபத்தினால், கப்பல் தொழிலில் சில 
காலம் பின்னடைவு ஏற்பட்டாலும், 1980-81 ஆம் 
ஆண்டுகளில் மறுமலர்ச்சியுற்றது. உலகெங்கிலும் 
உள்ள துறைமுகங்களில் மிகுந்த சரக்குகளை ஏற்று 
வதாலும் சரக்குக் கப்பல்கள் போதுமான எண்ணிக் 
கையில் இல்லாமையாலும் வளர்ச்சியடையவில்லை. 
கப்பல் தொழிலில் தொழில்நுட்பப்புரட்சி, சரக்குக் 
கப்பல்களின் இயக்கத்தினாலும், புதிய எரிபொருள் 
கப்பல்களினா லும் ஏற்பட்ட தாகக் கருதப்படுகிறது. 

பொதுவாக, அனைத்து வணிகத் துறையிலும் சரக்குக் 
கப்பல்களின் இயக்கத்தில் போட்டி ஏற்படுகிறது, 
இக்காரணத்தால் இந்தியா; முன்னெச்சரிக்கையுடன் 
மாறிக்கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு 
செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. உலகளவிலுள்ள 
கப்பல் துறைக்கு இந்தியக் கப்பல் துறையின் பங்கு 
1983-84 ஆம் ஆண்டில் 40,85 விழுக்காடாகும். 
இச்செய்தி பெரிய, சிறிய துறைமுகங்களிலிருந்தும் 

அறியப்படுகிறது. 

1983 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 
எம். ஆர். கிருஷ்ணாவை முதன்மையாளராகக் 
கொண்டு தேசியக் கப்பல் வாரியம் நிறுவப்பட்டது. 
1984 ஆம் அண்டு மே மாதம் எட்டாம் தேதி இவ் 
வாரியம் புதுடெல்லியில் வெள்ளிவிழாக் கொண் 
டாடியது. me ant “si 

கடல் மாவட்டங்கள், இந்தியக் கடற்கரைகள், 
பம்பாய், சென்னை, கல்கத்தா என மூன்று வணிகக் 

கடல் மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
இவற்றுக்கு முதன்மை அதிகாரிகளே பொறுப்பா 
வார்கள். மேலும், ஆறு துணை அலுவலகங்கள் 
வணிகக் கடல் மாவட்டங்களின் 8ழ் இயங்குகின் றன. 
அவை ஜாம்நகர், மார்முகோவா, கொச்சி, விசாகப் 

பட்டினம், தூத்துக்குடி, போர்ட் பிளேயர். 
"இவை பொறியாளர் மற்றும் கப்பல் அளக்கை 
யரின் &ீழ் இயங்குகின்றன. 1958 ஆம் ஆண்டின் 
வணிகக்கப்பல் பயணவிதுப்படி நிருவாகம், அதற் 
“கான விதிமுறைகள், பொறிஞர்கள், “ கப்பற்படை 

அதிகாரிகளுக்கான தேர்வுகள், உயிர்காக்கும் , கருவி 
கள், தீக்கருவிகளைச் சோதித்தல், வானொலித் . 
தொலைவரி, தொலைபேசிக் கருவிகளை நிறுவு 
தல், தானியங்கள், அபாயச் சரக்குகள், கப்பல்களின் 

எடைகள், அளக்கையியல் போன்ற பணிகளுக்கு 
வணிகக்கப்பல் துறைகள் பொறுப்பேற்கின் றன. 

கப்பல் போக்குவரத்து வழிகள். 1983-84 ஆண்டு 
களில் எழுபது கப்பல் குழுமங்கள் (51றழர்யத 60104 
panies) இருந்தன. அவற்றுள் 17 குழுமங்கள் கடற் 
கரையோர வாணிகத்தையும், 45 குழுமங்கள் கடல் 

கடந்த வாணிகத்தையும் 6 குழுமங்கள் கடற்கரை 
Gung, SO கடந்த வாணிகத்தையும் மேற் 

கொண்டன. அரசுக் கப்பல்குழுமங்களாகிய இந்தியக் 

கப்பல் போக்குவரத்துக் கழகம் மொகல் கப்பல் 

வழிக் குழுமம், கடற்கரையோர, கடல் கடந்த 
வாணிகத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றன. 

இந்தியக் கப்பல் கழகம் அரசிடமிருந்து நூறு 
கோடியையும், பொதுமக்களிடமிருந்து திரட்டப் 
பட்ட : ரூபாய் எழுபது : கோடியையும் : மூலகன 
மாக வைத்துத் தொடங்கப்பட்டது. 1983-84.-இல் 

ரூ. 57.64 கோடியும், 1988-83 இல் ரூ 24.24 
கோடியும் ' இழப்பு . ஏற்பட்டது, ' : 1989-94 இல் '
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கப்பல் கட்டுமானம், 1940 அம் அண்டு கப்பல் 
கட்டுமானம் நிறுவப்பட்டது, 1952 ஆம் ஆண்டு 

இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் குழுமத்தை அரசு 
எடுத்துக்கொண்டது. 83 ஆம் அண்டில் ரூபாய் : 

31.21 கோடியாகவும், 84 ஆம் ஆண்டு இக்குழு 

தன. 

ஆறு கப்பல்களுக்குக் கூட்டுவிட்டத்தை (keel) 

அமைத்தது. இவ்வகைக் கப்பலில் மிகுந்த கடல் 
மட்டத்தில் கட்டப்பட்ட துளைபோடும் கப்பல் 
முதன்மையானதாகும். 84 ஆம் ஆண்டு வரையில் 
கப்பல்கட்டும் தளம், மூன்று கப்பல்களைச் செலுத்தி 
யுள்ளது. இவ்வாண்டு மேலும் ஒரு கப்பலைச் 
செலுத்தவுள்ளது. சார்க்குக் குழுமம் 27000 டன் 
எடை கொண்ட நந்திராதி கடற் கப்பலையும், 
இந்தியக் கப்பல் போக்குவரத்துக் கழகத்திற்கு, 16700 
டன எடை கொண்ட குஜராத் கடல் கப்பலையும் 
1984 டிசம்பர் இறுதி வரையில் கப்பல்கட்டும் தளம் , 
செலுத்தியுள்ளது. மேலும், இன்னும் இரு கப்பல் 
களை இவ்வாண்டில் செலுத்தவுள்ளது. எ. 

் கொச்சி கப்பல் கட்டும் திட்டம். இது 1977 ஆம் 
ஆண்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, 1984ஆம் ஆண்டு 
முடிவுபெற்றது. இங்கு 85,000 டன் எடை. அள 
வுடைய கப்பல்களின் கட்டுமானமும், 7,00,000 
டன் எடை அளவுடைய கப்பல்களின் பழுதுபார்க்கும் 
பணியும் நடை பெறுகின்றன. தளத்தின் கொள்ளளவு 
கப்பல் கட்டுவதில் 1,50,000 டன் எடையும், கப்பல 
பழுதுபார்ப்பதில் ஆண்டொன்றுக்கு பத்து இலட்சம் 
தொகு பதிவு டன் எடையும் ஆகும்... கொச்சி 
கப்.பல் கட்டும் தளக்குழுமத்துின் ஒப்புதல் அளிக்கப் 
பட்ட போது, இதன் முதலீடு 1984 டிசம்பர் வரை 
யில் ரூபாய் 70.00 கோடியும், ரூபாய் 62.73 கோடி 

யும் ஆகும்... - ட ட்ட ட 

.4.982.82ஆம் ஆண்டுக் காலத்தில் ரூபாய் 9.68 
கோடியும், 1989-84ஆம் ஆண்டுக் காலத்தில் ரூபாய் 
10.31 கோடியும் இக்குழுமத்திற்கு இழப்பு ஏற் 
பட்டது. 91. 3. 1984 வரையில் தொடர் கூடுதல் 
இழப்பு ரூபாய் 33.09 கோடியாகும். இவ்வாண்டில் . 
ரூபாய 12.29 கோடி இழப்பு ஏற்படலாம் என 
இக்குழுமம் எதிர்பார்க்கிறது. ் ் 

கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் மூன்றாம் கப்பலா 
கிய மராத்தா மிசனை 1985 ஆம் ஆண்டு மார்ச்சுத் 
திங்கள் செளகுல் நீராவிக் குழுமத்திற்கு அளித் 
தது. 4985 ஆம் ஆண்டு ஐந்து கப்பல் கூட்டுவிட்டம் 
சனவரி மாதம் ஐந்தாம் நாள் அமைக்கப்பட்டு, 
நான்குகப்பலகள் 1985 ஜனவரி மாதம் செலுத்தப் 
பட்டன. te 

பெருந்துறைமுகங்கள். ' 1988-84 ஆம். ஆண்டு 

மத்தின் முதலீடு ரூபாய் 28.88 கோடியாகவும் இருந் 

1984-85ஆம் ஆண்டுக் காலத்தில், கப்பல்துறை. 

களில் 10, 05 கோடி டன்களைக் கொண்ட போச்கு 
வரத்து இப்பெருந்துறைமுகங்களினால் கையாளப் 
படுகிறது. 7985 ஆம் ஆண்டு ஐனவரி மாதம் வரை 
இப்பெருந்தறைமுகங்கள் 8.657 Garg டன் 
போக்குவரத்தையும், 1988-83ஆம் ஆண்டில் 8.386 
கோடி டன் போக்குவரத்தையும் மேற்கொண்டன. 

இந்தியாவில் பதினொரு பெருந்துறைமுகங்கள் 
உள்ளன. கல்சுத்தா, பாரம், விசாகப்பட்டினம், 

சென்னை, தூத்துக்குடி ஆகியவை திழக்குக் கடற் 
கரையோரத்திலும், கொச்சி , புது மங்களூர், ' மார் 
மகோவா, நவா சேவா, பம்பாய், கந்துலா ஆகியவை” 
மேற்கு கடலோரத்திலும் உள்ளன. இவற்றுள் நவா. : 
சேவா துறைமுகம் கட்டுமானத்தில் உள்ளது, , .' 

இத்துறைமுகத்தின் நிர்வாகமும், வளர்ச்சியும் 
் இந்திய அரசின் பொறுப்பாகும். 1908ஆம் ஆண்டின் 

இந்தியத் துறைமுகச் சட்டம், நிர்வாகத்திற்காகச் 
சட்ட விதிப்பட்ட ஆணையத்தை : வழங்குகிறது; 
ஆனால் 1969ஆம் ஆண்டின் பெருந்துறைமுக அற 
நிறுவனச் சட்டம், துறைமுக 'அறநிறுவன வாரியத் 
தின் அமைப்பையும், அதன் நிர்வாகம், கட்டுப்பாடு, 
முக்கிய துறைமுகங்களின் மேலாண்மை ஆகியவற்றை 
யும் வரையறுக்கிறது. * 1 ப 

1 waif torres > 2 ’ 1 

- 1948ஆம் ஆண்டின் துறைமுகத் தொதிலாளர் 
விதிப்படி இந்தியாவிலுள்ள : ஏழு முக்ய துறை 

" முகங்களிலும் (பம்பாய், கல்கத்தா,கொச்௪, இத்துலா, , 
சென்னை, மார்மகோவா, விசாகப்பட்டினம்) துறை 
முகத் தொழிலாளர் வாரியம் உள்ளது. புதிய மூன்று 
துறைமுகங்களாகிய பாரதப், புது மங்களூர், . தூத் 
துக்குடி ஆகியவற்றில் ஒருங்கிணைந்த சரக்குக் கப் 
பல்களைக் கையாளும் முறைகளுக்கு " முயற்சிகள் 
மேற்கொள்ளப்படுகிறன. ': நவா-சேவாவில் எவ்வித : 
முயற்சிகளும் ஏற்படவில்லை, ன ர 

மால்ட் bs 

பம்பாய், கந்துலா, சென்னை, மார்மகோவா, 
YS) மங்களுர், தூத்துக்குடி "ஆகிய துறைமுகங்கள் 

. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ' போதுமான வருவாய் 
பெற்றுள்ளன. பம்பாய், கந்துலா, சென்னை, மார் 
முூகோ ஆகிய துறைமுகங்களின் நிதிநிலை நிறைவு 
தருவதாக அமைந்துள்ளது. . 1: Ns 

1980-85ஆம் ஆண்டின் ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் 
திட்டத்தில் இந்தியக் கப்பல் டன் அளவின் வளர்ச்சி 
எதிர்பார்த்த அளவைவிடக் குறைந்தே காணப் 
பட்டது. உட்டு தர் 

4985ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 87ஆம் " தேது 
வரையில் 68.9 லட்சம் தொகு பதிவு டன் அளவாக 
இருந்தது. ஆனால் கணக்டப்பட்ட Birt soon 
அளவு 95 லட்சம் தொகு பதிவு டன்னாகும். 35 
னால் [8.1 இலட்சம் தொகு பதிவு டன் குறைவாகக் 
காணப்பட்டது, டக். toe " ட்
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இந்திய டன் அளவு (1ர01த॥ (000826) 

- (| கடற்கரையோரம் கடல்கடந்து மொத்தம் 

. கப்பல் தொகு கப்பல் தொகு கப்பல் |தொகு 

் வ.எண். காலக்கட்டம் எண்ணிக்கை | பதிவுடன் | எண் பதிவுடன் | எண் (பதிவுடன் 

அளவு(இ |ணிக்கை | அளவு(இ| ஸணிக் | அளவு 
லட்சத் லட்சத் கை (இலட் 

தில்) தில்) சத்தில்) 

1,  |31.12.83 வரையில் 72 | 3.a7.| 222 |. 57.55 | 405 | 60.92. 
க இயங்கியுள்ள கூடுதல் , 

டன் அளவு ் ் ட 

2, (1.1.4 முதல். ர , 
் (94/2௪ வரை , , i 

சேர்க்கப்பட்ட டன் அளவு | 25 _ 0.28 41 4.04 3g 4,32 

4 3. 1 7.1.84 முதல் ல இ ' 

, «| 81.12.84 eer +! "a. 

- விற்கப்பட்ட டன் அளவு 4 . 0.10 இப 1.39 il 1.49 

க்் கூடுதல் சேர்க்கப் ் i 

பட்டது. 3 24 0.18 4 2.65 - 28 2.83 

5 | 31.12.84 வரையில் ' 
இயங்கியுள்ள கூடுதல் ட்டி க . . 

டன் அளவு; . 96 3.55 337 60.20 433 6375             

. ஏழாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் (1985-1990) 
இட்டக்குழு கப்பல் துறையில் ஒரு கோடி மொத்த 

டன் அளவு இயங்குவதற்கு, 4990 ஆம் அண்டு 

மார்ச்' மாதக் கடைசியில் மேலும் பதது லட்சம் 
கூடுகல் டன் அளவு எதிர்பார்க்கிறது. .... 

ar no , ......” © Gomme, 
ட a athe 
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* த 

இந்திய ' நிலப்பரப்பில் : 28, 8 ் விழுக்காடு காடும், 
காடுசார்ந்த நிலமும் அடங்கும். ஒரு நாட்டின் நிலப் : 
பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வனமாக இருக்க வேண் 

டும் என்ற அனைத்து நாடுகளின் தரத்தின்படி இது “ 
மிகக் குறைவு. மேலும் உலகன் தனி மனிதனின் 
சராசரிக் காட்டுப்பகுதி 1, 08 ஹெக்டேராக உள்ள 
நிலையில் இந்தியாவில் - மட்டும் 0. 14 ஹெக்டேர் 
என்ற சராசரி, மிகவும் குறைவு ஆகும. இருப்பினும், 
இந்தியாவில் 7. 5 கோடி ஹெக்டேர் பரப்பளவுள்ள 
காட்டுப் பகுதியை மட்டும் நம்பி 36 இலட்சம் போர் 

வாழூறார்கள். காடுகள் ஆண்டிற்கு 24 கோடி. 
வேலை நாள்களைத் தரும் சக்தியுள்ளவை. தவிர 

5, 97, 000 கிராமங்களில் வாழும் 52 கோடி மக்கள் 

ஆண்டிற்கு 17.5 கோடி கன மீட்டர் மரங்களை 
வெட்டிப் பயன்படுத்துகிறார்கள். வனப்பொருள் 

களின் தேவைக்கும, உற்பத்திக்கும் இடையிலுள்ள 
பெரும் இடைவெளி இந்த நாட்டின் சூழ்நிலை தட்ப 
வெப்பம், பருவமழைச் சமன்பாட்டிற்கு ஏற்பட 

விருக்கும் பேரிடியாகும். இப்பேராபத்திலிருந்து இத் 
திய நாட்டைக் காக்கும் பொருட்டு வனவியலை 
மைய, மாநிலப் பட்டியலில் சேர்த்து, வனப்பாது 
காப்பு, மரம் நடிதல், ஆராய்ச்சி, பயிற்சி மையம் 

இவற்றை அமைத்து இந்தியப் பேரர௯ம், மாதில 
அரசுகளும் போர்க்கால ' அடி.ப்படையில் செயல் 

பட்டு வருகின் றன. su - 

பாதுகாப்பு, மரம் நடுதல் அகிய பணிகள், 
தொடர்புடைய மாநில, மைய நோடி ஆட்சி மண்ட 
லத்தின் வனத்துறைத் தலைவர்கள் மூலம் செய்யப் 
படுகின்றன. வாணிப முறையில் மரம் நடும் 

பணிகள் இந்தியாவில் . பத்தொன்பது வனத் 
தோட்டக் கழகங்கள் 'மூலம் செயல்பட்டு வருகின்





இந்தியச் சுரங்கவியல் பள்ளி 

கனிமத் தொழிலகத்திற்குத் ; தேவையான தொழில் 

நுட்ப ஆய்வாளர்களைப் பயிற்றுவிக்க இந்திய 

அரசால் 1926 ஆம் ஆண்டு பீகார் மாநிலத்தில் சுரங் , 

" கங்கள் மிகுதியாக உள்ள தன்பாத் என்ற இடத்தில் 

இந்தியச்சுர ங்கவியல் பள்ளி (114187) 50௦01 ௦1741068) 

தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இவ்விடத்தைச் சுற்றிலும் 

பெருமளவில் தநிலக்கரிச்சுரங்கங்கள் - அமைந்துள் 

ளன. இப்பள்ளி அமைந்துள்ள இடத்தின் மொத்தப் 

பரப்பு 88 ஹெக்டேர் ஆகும். 1956 ஆம் ஆண்டிலி 

ருந்து பல்கலைக் கழக நல்கைக்குழு ஒதுசுகீட்டுச் 

சட்டத்தின்படி, இது பல்கலைக்கழகத் தகுதி பெற் 

றதுடன், 1967 ஆம் ஆண்டு ஜுலைத் திங்கள் முதல் 

நாள் முதல் தன்னதிகாரம் பெற்ற நிறுவனமாகவும் 

விளங்கி வருகிறது. » உச. ௪. 

Se 
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ஒவ்வோர் உற்பத்திப் பொருளுக்கும் செம்மையான 

தர வரம்பு "நிர்ணயித்தல், : உள்நாட்டில் நல்ல 

பொருள்கள் தயாரித்தல், ஒரு பொது முறை மூலம் 

'நற்சான்று வழங்குதல், நிர்ணயிக்கப்பட்ட செந் 

தர வரம்புகளுக்குட்பட்டு இருக்கும் ' பொருட்டு 

. ஐ.எஸ். ஐ (181) முத்திரை வழங்குதல், அனைத்துல 
கச் செந்தர-அமைப்புகளின் தரநிலைக்கு இணையாக 

இத்தியப் பொருள்கள் உயர்தரத்தில் இருப்பதற்கான 

வழிவகை காணல் ஆகிய பணிகளை இந்தியச் செந் 

தர நிறுவனம் (Indian Standards Institute) நிறை 

வேற்றுகிறது. . ர , 

இந்தியச் செந்தரச் - சுவடி. இந்தியச் செந்தரச் 

சுவடிகள் என்பன தரமான பொருள்களை உற்பத்தி 

செய்யத் தேவையான பல்வேறு விதமான தரக்குறிப்பு 

களைத் தெளிவாக விளக்கும் நூல்களாகும். அவை 

மூலப் பொருள்கள், .- முற்றுப்பெறாத உற்பத்திப் 

பொருள்கள் முதலியவற்றையும் ' விளக்குகின்றன. 

இந்தியச்செந்தர நிறுவனத்தில் இவ்வாறான தரக் 
கட்டுப்பாட்டுச் செந்தரங்களைப் பதிப்பிக்க, ஒவ் 

வொரு துறைக்கும் அத்துறை சார்ந்த தொழில் நுட்பக் 

குழுக்கள். உள்ளன, இவற்றில் பங்கேற்கும் உறுப் 

பினர்கள் வல்லுநர்களாக இருப்பதுடன், பல்வேறு 

துறைகளிலிருந்து கலந்து கொண்டவர்களாகிறார் , 

்" கள். இவ்வாறு பதிப்பிக்கப்பட்ட தரக்கட்டுப்பாட்டுச் 

சுவடிகள், மத்திய மாநில அரசாங்கத்தாலும், உற் 

பத்தியாளர்களாலும் உரிய முறையில் அங்கீகரிக்கப் 

பட்டுப் பின்பு தரமான பொருள் உற்பத்திக்கு உரிய 

னவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன,இவற்றால் பல 

1 
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தரப்பட்ட ' நன்மைகளும் பல்வேறு பிரச்சினை 

களுக்குத் தீர்வும் இடைககின் றன. ட் 

ஐ. எஸ். ஐ. சான்று இலச்சினை. தரக்கட்டுப் 
பாட்டுச் செந்தரங்களைப் பதுப்பித்தால் மட்டும் 
போதாது; அரசாங்கமும் உற்.பத்தியாளர்களும் அவர் 
சளைப் பின்பற்றினால் மட்டும் போதாது. எதுவும் 
எப்போதும் சரியாக நடைபெறுகிறதா என்று சரி 
பார்க்க, ஒப்புதல் தெரிவிக்கும் ஒரு சான்று 3 வண 
டும். அதுதான் இந்தியச் செந்தர நிறுவனம் வழங் 
கும் தரக்கட்டுப்பாட்டு இலச்சினையாகும். இதனால் 
வாங்குபவர்களுக்குத் தரமான பொருள்கள் கிடைக்க 
வழி செய்யப்படுகிறது. மத்திய: அரசால் 1958 ஆம் 

- ஆண்டு இயற்றப்பட்ட ஓர் ஐ. எஸ். ஐ. சானறு 
இலச்சினைச் சட்டத்தின் க&ீழ் வழங்கப்படுகிறது. 
எந்த உற்பத்தியாளரும் இந்தியத் தரக்கட்டுப்பாட்டு 
நியமத்தின்படி பொருள் உற்பத்தி செய்தால், அவர் 
குறிப்பிட்ட தொகையுடன் அதற்காக ஏற்படுத்தப் 
பட்ட விண்ணப்பத்துடன் இந்தியத் தர நிர்ணய நிறு 
வனத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். பிறகு தர நிர்ணய 
அதிகாரிகள் உற்பத்திக்கூடத்தைப் பார்வையிட்டு 
உற்பத்தி செய்த பொருளை, இந்தியத் தரக்கட்டுப் 
பாட்டு , நியமத்தில் கண்ட பல்வேறு பரிசோதனை 
களின்படி பரிசோதிப்பார்கள். அவை அனைத்திலும் 
அப்பொருள் எவ்விதப் பிழையும் இன்றித் தேர்ச்சி 
பெற்றால் இது தரக்கட்டுப்பாட்டு முத்திரைக்குத் 

" தகுதியடையதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். பின்பு 
ஒழுங்கான நடைமுறை ஆய்வுக் , கண்காணிப்பு, 
ஒழுங்குமுறைக்கான திட்டம் ஆகியன வழங்கப்பட்டு 
அதை உற்பத்தியாளர்கள் பின்பற்ற வற்புறுத்தப்படு 
வார்கள். திட்டப்படி தரமான பொருள்கள் தயாரிக் 
கப்படுகன்றனவா என்று ஆய்வு செய்ய உற்பத்திச் 
கூடத்திலும், வெளிக்கடைகளிலும் அப்பொருள்களை 
வாங்கி அவ்வப்போது ஆய்வு செய்வதுண்டு. இதற் 
காக இந்தியச் செந்தர நிறுவனம் சென்னை, பம் 

பாய், கல்கத்தா, புதுடெல்லி ஆகிய இடங்களில் 
ஆய்வுக் கூடங்களை அமைத்துள்ளது. 

இந்தியத் தரக்கட்டுப்பாட்டு இலச்சினையிடப் 
ULL. எந்த ஒரு பொருளும் தரக் குறைவாக இருந் 
தால் புகார் செய்யலாம. புகாரின் மேல் புலன் விசா 
ரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு அவ்வாறு உண்மையி 

லேயே தரம் குறைவாக இருப்பின், அப்பொருளுக்குப் 
, பதிலாக வேறு தரமான மாற்றுப் பொருள்கிடைக்க 

வழிசெய்யப்படுகிறது. தரம் தாழ்ந்த பொருளைத் 

தயாரித்ததற்காக உற்பத்தியாளரின் மேல் தக்க 

நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுகிறது. 

பயிற்சித் திட்டங்கள். இதற்கெல்லாம் மூலமாக 

நாட்டில் உறபத்தியாளர், வாங்குபவர், விற்பனை 

யாளர் ஆகிய எல்லோரிடத்திலும் தரம் சம்பந் 

தப்பட்ட தரமான விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்த
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இந்நிறுவனம் அயராது பணி புரிகிறது. தொழிற் 

கூடங்களில் ஒழுங்குமுறை . உற்பத்திக்காகவும் 

தொழிற்கூட எந்திரத் தளவாடத் தரக்கட்டுப்பாட் 

டிற்காகவும் இந்நிறுவனம் பயிற்சி முகாம்கள், 

மாநாடுகள், சார்புத் தொழிற்கூடங்களைப் பார்வை 

யிடுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை உடனுக்குடன் : 

எடுத்து வருகிறது. 

உலக அளவில் வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலிருந்து 
இளம் அறிவியல் தொழில் நுட்ப வல், லுநார்களை 

வரவழைத்துப் பயிற்சி முகாம்கள் நடத்துகிறது. 

இந்தியாவில் தொழிற்கல்விக் கூடங்களில் தரக் 
கட்டுப்பாட்டுக் குறிப்பீடுகள் வேரூன்றத் தரக்கட்டுப் 

பாட்டு நியமங்களைப் பயன் படுத்துவதற்கான ஏற் 
பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின் றன. ( ் 

அனைத்துலக நிறுவனங்களுடன் கூட்டுறவு. உலகத் 
தரக்கட்டுப்பாட்டு மேம்பாட்டைக் கருதி இந் 
நிறுவனம், அனைத்துலகப் பொதுத் தரக்கட்டுப் 
பாட்டு நிறுவனம் (ISO), அனைத்துலக மின் 
தொழில் நுட்பக்குழு (110) ஆகிய பெரும் நிறுவனங் 
களில் முக்கிய பொறுப்பேற்றுச் சீரிய பணிகளை 

ஆற்றி வருகிறது, 1984 ஆம் ஆண்டு இத்நிறுவனத் 
இன் உதவித் தலைவர் முனைவர் டி. சி. கோதாரி 
உலகத் தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் தலைவராக 
மூன்று ஆண்டுகளுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 

சந்தா உறுப்பினர்கள். இந்தியாவிலேயே சந்தா 
செலுத்தும் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட நிறுவனங் 
களில் இந்நிறுவனம் முதலாவதாகும். இந்திறுவனம் 
தொழிற்கூடங்கள், மாநில அரசுகள், கல்விக்கூடங் 

கள், தொழில்மேதைகள் போன்ற வெவ்வேறு பிரிவி 
னரை உறுப்பினர்களாகிச் சலுகைகள் வழங்குகின் 
றது. இப்போது இதன் உறுப்பினர்களின் எண் 
ணிக்கை 6225. : டப 

இதன் தலைமை அலுவலகம் புது .டில்லியிலும், 
வட்டார அலுவலகங்கள் கல்கத்தா, பம்பாய், 

சென்னை, சண்டிகார் ஆகிய இடங்களிலும், கிளை 
அலுவலகங்கள் ஆமதாபாத், பெங்களுர், போபால், 

புவனேஸ்வரம், ஐதராபாத், ஜெய்ப்பூர், கான்பூர்; 

பாட்னா, திருவனந்தபுரம் ஆகிய இடங்களிலும் 
உள்ளன. . . 

இதன்முக்கிய தொழிற்கூடங்களின் எண்ணிக்கை 
(5. இதில் இது வரை பதிப்பிக்கப்பட்ட செந் 
தரங்கள் 41,874, இதுவரை முத்திரை உரிமை 
வழங்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 7,868. இதில் 
உள்ள மொத்தத் தொழில் நுட்பக்குழு உறுப்பினா் 
aor 37, 180. |: | ப் A 

உலோ, செ. 
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உலகிலேயே உயர்வான இரத்தினக் கம்பளங்கள் 
நெய்யப் பிக்கானீர் ஆடுகளின் உரோமம் பயன்படு 
கிறது. மணல் காடான பிரதேசத்தில் ஆண்டுக்கு 35- 
செ.மீ. மழை அளவுக்கு மேற்படாத இடங்களில் 
இவ்வாடுகள் வளர்க்கப்படுகின் றன. இவை aps 
கோண முகத்துடனும், வில்போன்று சற்று வளைவு 
கொண்ட மூக்குடனும் கொம்பற்றும் காணப்படும். 
காதுகள் சிறுத்துக் குழாய் போன்றிருக்கும்; வால்' 
சற்று நீளமாயிருக்கும். முகத்தில் கண்களையும் காது 
களையும் சுற்றிக் கருநிறமோ செந்நிறமோ காணப் 
படும்,இவை வெண்ணிறமான உரோமத்தைக் கொண் 
டவை. ஆண்டுக்கு 9-18 பவுண்டு உரோமம் கொடுக் 
கும். எனும் அதிகமாகத் தரும். இந்த ஆடுகளைக் 
கொண்டு ஏனைய சரதாரண ஆடுகளை விருத்தி 
செய்யப் பல்வேறு திட்டங்கள் இந்திய நாட்டில் 
செயல்பட்டு வருகின்றன. 

லோஹி ஆடு. இது பஞ்சாபில் உள்ள மிகு பயன் 
கொண்ட ஆடு; இது கொம்பற்றது. 

பல்லாரி ஆடு. இது தென்னாட்டில் ' பல்லாரி 
மாவட்டத்தில் நீண்ட காலமாக உரோமசத்திற்காகவும் 
களனுக்காகவும் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது.இதுகருநிற 
மும் வெண்ணிறமும் கொண்டது. இதற்குக் கொம்பு 
களுண்டு. நாட்டுக் கம்பளங்கள் செயய இதன் 
உராமம் மிகுதியும் பயன்படுகிறது. குரிகுப்பி என்னு 
மிடத்தில் அரசு ஓர் ஆட்டுப்பண்ணையை அமைத்து, 
இனத்தை விருத்தி செய்து வருகிறது. 

ட தக்கான் ஆடு. இது மகாராஷ்டிரத்தின் தென் 
பாகங்களிலும் ஹைதராபாததிலுமுள்ளது. பெரும் 
பாலும இது பல்லாரி ஆட்டைப் போலிருக்கும். 

கோயம்புத்தூர் ஆடு, செங்கம் ஆடு. இவற்றின் 
உரோமம் வெகு மட்டமான. கம்பளிகள் செய்யப் 
பயன் படுகிறது. ரூ ‘ ய 

' பால்கி அல்லது ஹஸ்தனகிரி ஆடு. பாகிஸ்தானைச் 
சேர்ந்த வட. மேற்கு மாகாணத்திலும் ஆப்கானிஸ் 
தானத்திலும் இவை காணப்படுகின்றன. இதன் 
வாலில் கொழுப்புச் சேர்ந்து முட்டை போலிருககும். 

இது உரோமத்திற்கும் இறைச்சிக்கும் ஏற்றது. ' 

நெல்லூர் ஆடு, மண்டியா ஆடு, ஹாசன் ஆடு, 
மைலம்பாடி ஆடு, மேச்சேரி ஆடு, மைலவரம் ஆடு 

, போன்றவை உஎனுக்கேற்ற ஆடுகளாகும். . 

a Bk த எ 

உ... வெள்ளாடுகள் . டவ 

இவை: பாலுக்காக மிகுதியாக வளர்க்கப்பறடு 
கின்றன. ஆயினும், உரோமத்திற்காக வளர்க்கப்படும் 
வெள்ளாடும் உண்டு, உலகப் புகம் பெற்ற மொகோர்:



என்னும் துணி நெய்ய மிக , மிருதுவான ' உரோமம் 
தரும் வெள்ளாட்டிற்கு அங்கோரா 'ஆடு ன்று 
பெயர், பிறநாட்டு ஆட்டினங்களும் இந்தியாவில் 
வளர்க்கப்படுகின்றன. ் 

: நியூபியன் ஆடு,  எகிப்தைச் சேர்ந்த நியூபியா 
் விலும், அபிசீனியாவிலும் இதைக் காணலாம். இதற் 

குக் கொம்புகள் இல்லை. க&ீழ்த்தாடைகள் சற்று 
நீண்டிருக்கும். காதுகள் நீண்டு தொங்கிக் கொண் 
டிருக்கும். சிவப்பு அல்லது கறுப்பு நிறமாக இருக் 
கும், பாலுக்கு ஏற்றது. : 

- மால்ட்டா ஆடு. இது மால்ட்டா இவைச் சேர்ந்த 
தது. ஏறத்தாழ 75 செ.மீ. உயரமிருக்கும். இதற்குக் 
கொம்புகள் இல்லை. : இதன் நிறம் வெண்மை, 
காதுகள் நீண்டு தொங்காமல் பக்கவாட்டில் தூக்கி 

நிற்கும் பாலுக்கு ஏற்றது. ன ரூ ட 

...' “சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் பாலுக்குச் சிறந்த சில 
ஜாதி ஆடுகளிலிருக்கின்றன. "அவற்றுள் முக்கிய 
மானவை: ல . 

- பாகென்பர்கு ஆடு. இது சாதாரணமாகச் சிவப்பு 

நிறம். இதன் கால்களும், காதுகளும் வெண்ணிறம். 

இதற்கு . முகத்திலும் . தலைப்பாகததிலும் இரண்டு 
வெண்ணிற முள்ள கோடுகள் உண்டு. - கொம்பு 
களில்லை, * . (ப bor tats 

ட ரஸ 

1 சானே ஆடு, இது" வெண்ணிறமானது. பால் 
அதிகமாகக் கொடுக்கும். ' * ,: ” ட் 

. இல்பைன் 'ஆடு. இது ஆல்ப்ஸ் மலைப்' பிர 
தேசத்தைச் சேர்ந்தது., பாலுக்கு உகந்தது. 

- ' ஜமன்பாரி ஆடு. இது உத்தரப் பிரதேசத்தைச் 

சேர்ந்தது. உடல் பருத்தது. மூக்கு வில் போல் 

வளைந்திருக்கும், ஏறத்தாழ 70 செ மீ. நீளமுள்ள 

தொங்குகின்ற காதுகளுடையது. சிவப்பும் கறுப்பும 
கலந்த ' நிறம் கொண்டது பாலுக்கும் னுக்கும் 
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2. சூரத் ஆடு. இது சூரத் பிரதேசத்தைச் சுற்றி 
யுள்ள , இடங்களில் காணப்படும். மட்டமானது; 

் வெண்ணிறம் கொண்டது;। கொம்பற்றது; பால் — 
அதிகமாகக் கொடுக்கும், இதன் கடாவுக்குத் தாடி 

யுண்டு. 5 உர ௩ oy ot 

தலைச்சேரி அல்லது மலையாள ஆடு. பலநாள் 
களாக வளர்க்கப்பட்டு வரும்' இக்கலபபு இன ஆடு, 
சூரத், நியூபியன் முதலிய ஆடுகளுக்கும் உள்நாட்டு 

ஆடுகளுக்கும் 
கலந்த நிறம் கொண்ட்து. நாள் ஒனறுக்கு 2-3 

் லிட்டர் பால் கொடுக்கும், . 

ட "பிடால் ஆடு, பாரிபாரி ஆடு, கட்ச் ஆடு 
போன்றவை தென்னாட்டில இன்னும் பரவவில்லை. 

ர ரர -ஆர். வெங்கடகஇிருட்டிணன் 

் ௮.௧.4-14அ 

பிறந்தது. வெண்மையும் கறுப்பும் , 
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சென்னையில் 1798 ஆம் ஆண்டில் ஒரு வான்காட்சி 
யகம் நிறுவப்பட்டதை இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச் 
சியின் திருப்புமுனை எனலாம். கொடைக்கானலில் 
3898 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு வான்காட்சி 
யகம் மேலும் சிறப்பு அளித்தது. பம்பாயில் 1823 

இல் நிறுவப்பட்ட இந்திய வானிலை அளவியல் 
துறையும், கொலாபாவில் நிறுவப்பட்ட வான்காட்சி 
யகமும், 19286 இல் கல்கத்தாவில் செய்யப்பட்ட வளி 
மண்டலத்தின் மின்னணுமண்டல ஆராய்ச்சியும் 
இந்திய விண்வெளி பற்றிய தெளிந்த அறிவைப்பெறப் 
பயன்பட்டன. பின்னர் நிகழ்ந்த தொடர் தொழில் 
(BLU வளர்ச்சியும், பல்துறை அறிவியல் அறிவும் 
இந்தியாவின் விண்வெளித் தொழில்நுட்ப .வளர்ச் 
சிக்குப் பயன்பட்டன. 1963 ஆம் அண்டு நவம்பர் 

மாதம் 31 ஆம் நாள்திருவனந்தபுரத்திற்கு அருகில் - 
அமைந்த தும்பா என்ற மீன்பிடி தொழில் நிறைந்த 
கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஏவூர்தி செலுத்தும் 
நிலையம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் புதிய 
தொரு கட்டமாகும். தும்பா நிலநடுவரை ஏவூர்தி 
செலுத்தும் - நிலையம், முதன் முதலில் ஏவூர்திகளை 

- விண்வெளியில் செலுத்துவதற்கான ஆய்வுகளைப் 
பல்வேறு மேலை, கீழை நாடுகளுடன் இணைந்து 
செய்தது, சோவியத் நாடு, இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா. 

பிரான்ஸ், ஐப்பான் முதலிய நாடுகள் இந்திய விண் 

வெளி ஆராய்ச்சிக்குத் துணைபுரிந்த நாடுகளாகும். 

இந்திய அரசு அமைதியான பொருளாதார 

வளர்ச்சித் தேவைகளுக்காகப் ' பயன்படும் விண் 
வெளித் திட்டங்களை வரையறுக்குமாறு அணு 
ஆற்றல் துறையை 1961 இல் கேட்டுக் கொண்டது. 
இந்திய அரசு 1962 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்திய 
தேசிய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக் குழு இந்திய விண் 
வெளித் திட்டங்களை வகுத்து அறிவுரை கூறியது. 
1969 இல் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 
(18௩0) உருவாககப்பட்டது: இந்நிறுவனம் விண் 
வெளித் தொடர்பான தொழில்நுட்பத் இட்டங் 
களைச் செயற்படுத்த முனைந்தது. 1972 இல் ஒரு 

விண்வெளி ஆணையத்தை இந்திய அரசு ஏற்படுத் 

தியது. விண்வெளி அறிவியல தொழில் நுட்பத்தைப் 
பயன்படுத்தி நாட்டின் சமூகப் பொருளாதார 

வளர்ச்சியை எளக்குவிக்கும் முறைகளையும், அதற் 

கானகொள்கைகளையும்வரவுசெலவுத் திட்டத்தையும் 
இவ் வாணையம் பொறுப்பேற்று நிர்வகித்தது, இது 
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சித் திட்டங்களை நடை 

முறைப்படுத்தும் அதிகாரம் பெற்றிருந்தது. இதன் 
தலைமையகம் பெங்களுரில் அமைந்தது. இது 
இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து விண்வெளி மையங் 
களையும் ஒருங்கிணைத்தது. அகமதாபாத்தில் 
அமைந்த இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வுக்கூடம் விண்
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வெளி ஆராய்ச்சியை நடத்தியது. தேசியத். தொலை 

முனற அளவியல் உயர் ஆணையம் செகத்தராபாத் 

தில் அமைக்கப்பட்டது.இதுவும் இந்தியத்விண் வெளித் 

துறையால் கண்காணிக்கப்படுகிறது. இவ்வாணையம் 

தற்காலத் தொலைமுறை உணர் உத்திகளைப் பயன் 

படுத்தி, நாட்டின் இயற்கை வளத்தைக் கண்டறிந்து 
பொருளாதார வளர்ச்சியைத் திட்டமிட்டபடி 

மேலாண்மை செய்யப் பயன்பட்டது. [ 

நோக்கங்கள், இந்திய விண்வெளித் துறையின் 
நோக்கங்கள்: இயற்கை வளம் காணும் ஏஷூர்திகளை 

உருவாக்கல் (இவற்றிற்குச் செயற்கைக்கோள் ஏவூர்தி 
கள் எஸ்எல்வி வகை என்று பெயரிடப்பட்டது]. 

செய்தித்தொடர்புக்கும் தொலைமுறை உணர் முறை 
யால் இயற்கை வளம் . காணலுக்கும் பயன்படக் 

கூடிய தேசியச் செயற்கைக்கோள்களைத் தன்னிறை 
வுடன் அருவாக்குல் (இவற்றிற்கு இன்சாட் (111547) 
வகை எனப் பெயரிடப்பட்டதுர். செயற்கைக் 
கோள்களை உருவாக்குவதற்கான நிலையங்களை 
யும், கட்டுப்பாட்டு நிலையங்களையும் உருவாக்கல் 
என்பனவாகும். 

ஆரியபட்டா. பண்டைய இந்திய வானியல் அறி 
ஞரான ஆரியபட்டாவின் நினைவாக விண்வெளியில் 
ஏவப்பட்ட முதல் இந்தியச் செயற்கைக் கோளுக்கு 
ஆரியபட்டா எனப் பெயரிடப்பட்டது. இவர் இ.பி. 
ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். ஆரியபட்டா 
என்ற செயற்கைக் கோள் 1975 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 
தங்கள் 79 ஆம் நாள் இந்தியச் செந்தர - நேரப்படி. 
12.00 மணிக்குச் சோவியத் நாட்டு விண்வெளி ஏவு 
தளத்திலிருந்து விண்வெளியில் ஏவப்பட்டது.காண் ௧, 
ஆரியபட்டா. ல 

பாஸ்கரா. சோவியத் நாட்டின் விண்வெளி 
். நிலையத்தில் இருந்து 1979 ஆம் ஆண்டு ஜான் திங் 

கள் ஏழாம் நாள் விண்வெளியில் ஏவப்பட்டது. இது : 
இந்திய வானியல் அறிஞரான பாஸ்கராவின் , நினை 
வாகப் பெயரிடப்பட்டது, இவர்பிரம்ம குப்தா என்ற 
அறிஞருடன் கி.பி ஆறாம் நூற்றாண்டில்வாழ்ந்தவர். 

._ இவர் மகா பாஸ்கரியா, லகுபாஸ்கரியா, ஆரியப்பட் 
டியபாஷா ஆகிய நூல்களை எழுதினார், கி,பி, 1490 
ஆம் ஆண்டில் லீலாவதி, பீஜகணிதா, ித்தாந்தச் 
சிரோன்மணி, வசனபாக் கரணகுதாலாவிகரா 
ஆகிய நூல்களைப் பாஸ்கரா எழுதியதாகக் கூறப் 
படுகிறது, 

கர்நாடகத்தில் அமைந்த பீஜப்பூரில் விண்வெளி 
யில் ஏவப்பட்ட பாஸ்கரா செயற்கைக்கோள் மூன்று 
தாள்களில் இருபத்தொன்பது தடவை நிலக் கோளத் ; 
தைச் சுற்றியது. 95.8 மணித்துளிகளுக்கு ஒருமுறை 
நிலக் கோளத்தை 50,7 சரிவுடன் சுற்றியது, இதன் 
வட்டணை வட்ட வடிவத்தை மிக நெருங்கியதாக 
இருந்தது. இதில். இரு தொலைக் காட்சி முறை 

% 

ஒளிப்படக் கருவிகள் அமைந்திருந்தன.. அனவ திலக் 
கோளப் பரப்பில் முத்நூற்று இருபத்தைந்து இலோ 
மீட்டர் நீளத்தைப் படம்பிடிக்கும் வல்லமையுடன் 
காணப்பட்டன. இந்த விண்வெளிக் கலம் இருபத் 
தாறு முகங்களைக் கொண்ட பலபட்டகமாகும். இது 
அலுமினியஉலோகக் கலவையால் செய்யப்பட்ட து. 
இ.தற்குத் தேவையான மின்சாரம் சூரிய மின்கலங்க 
ளால் பெற்ப்பட்டது. சூரிய ஒளி படாத நேரங்களில் 
இதற்கு மின்னோட்டம் தர இதில் கேட்மியம் மின் 
கல அடுக்குள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. 

உரோகினி-1. இந்தியா | 1980ஆம் , ஆண்டு 
ஜுலைத்திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் விண்வெளியில் 
எஸ்:எல். வி. -3 என்ற ஏவூர்தியைப் பயன்படுத்தி 
55 இ.கி, எடையுள்ள உரோடிணி-1 என்ற செயற் 
கைக்கோளை ஏவியது, எஸ்.எல், வி-4 முற்றிலும் 
உள்நாட்டிலேயே கட்டப்பட்ட தன்னிறைவு sath 
யாகும். எனவே, இந்நிகழ்ச்சி இந்திய விண்வெளித் 
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் ஒரு மாபெரும் பாய்ச்ச 
லாகும். செயற்கைக்கோளைப் பொறுத்தவரையில் 
இது மூன்றாவதுதான் என்றாலும் இந்திய மண்ணி 
லிருந்தே முதன்முதலில் , ஏவப்பட்டமையால் பெரு 
மைப்படத்தக்க நிகழ்ச்சியாகிறது. சென்னையிலிருந்து 
129 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்த - ஸ்ரீஹரிகோட்டா 
ஏவுதளத்திலிருந்து இந்திய நேரப்படி காலை 8.30. 
மணிக்கு ஏவப்பட்டு எட்டு மணித்துளிக்குப் , பின் 
வட்டணையில் இயங்கத் தொடங்கியது. இது நூற்று 
இருபது கி.மீ. உயரத்தில் மணிக்கு இருபத்தெட்டா 
யிரம் கி.மீ. வேகத்துடன் தொண்ணூறு : மணித் 
துளிக்கு ஒரு சுற்று வீதம் புவியை வலம் வந்தது, 
இதன் பெரும வட்டணை உயரம் : அறுநரறு Aas. 
சிறும வட்டணை உயரம் இருநூற்று எண்பத்து 
ஐந்தும். |, வட்டு 
” பதினேழு டன் எடையும் இருபத்து இரண்டு 
மீட்டர் நீளமும் உள்ள எஸ்.எல்.வி-3 காலை நேரத் 
துத் தெளிவான வானப் பின்னணியில் ' வெண் 
புகைப்படிவத்தாரையுடன் குத்துநிலையாக . ' மேல் — 
நோக்கி எழும்பியது. முதல் கட்ட' ஏவூர்தி எரிந்த 
போது ஏற்பட்ட ஆரஞ்சுவண்ணச் சுடர் ஒரு மணித் 
துளி நேரம் கண்ணைப்பறித்தது. பதினெட்டு 8.மீ. 
உயரத்தில் நொடிக்கு 1.4 கி.மீ. விரைவடைந்ததும் 
முதல் கட்டம் எரிந்து வீழ்ந்தது. எழுபத்திரண்டு 
Hib, உயரத்தில் நொடிக்கு 2.7 Awd. விரைவடைந் . 
ததும் இரண்டாம் கட்டம் எரிந்து வீழ்ந்தது, நாற்று 
நாற்பது கி. மீ, உயரத்தில் நொடிக்கு &,6 ஓ.ம், 
விரைவுபெற்றதும் மூன்றாம் கட்ட எவூர்தி எரிந்து ' 
வீழ்ந்தது. இருநூற்று அறுபது கி.மீ. உயரத்தில் 
மணிக்கு இருபத்து எட்டாயிரம் கி.மீ. விரைவடைத் 
தீதும் இறுதியான நான்காம் கட்டம் செயற்கைக் 
கோளை அதன் வட்டணையில் ஏவி விட்டு, தான் - 

எரிந்து வீழ்ந்தது. :



.." இத்திட்டத்தின் முதல் நோக்கம் ஒருங்கிணைந்த 

முழுமையான ஏவூர்தியை இந்தியத் தொழில் நுட் 

பத் திறமையைக் கொண்டே உருவாக்குவதேயாகும். 

மேலும அத்தகைய ஏவூர்திகளைச் செலுத்துவதற் 

கான மின்னோடிகள் , கட்டுபாட்டமைப்புகள், மின் 

அணுவியல் ஆணை அமைப்புகள், தரை சரிபார்ப்ப 

மைப்புகள், தடக்கட்டுப்படுத்தும் தொலை அளவு 
அமைப்புகள், இயக்கறிலைச் செய்தி ஆய்வு முறைகள் 

ஆகயவற்றைச் செய்முறையால் சோதித்தறிதல் அடுத்த 
நோக்கமாகும். எஸ்.எல்.வி. என்ற ஏவூர்தியை ௨௬ 
வாக்க இந்திய அறிவியல் அறிஞர்களும் பொறியா 

. எர்களும் உள்நாட்டுத் தொழில் நுட்பத்தையே சார்ந் 

இருந்தனர், ஏவூர்தியின் முதல் இரு கட்டங்கள் மிக 
நுட்பமான கட்டமைப்புக் கூறுபாடுகளுடன் தரம் 
வாய்ந்த . உலோக உறுப்புக்களைப் பெற்றிருந்தன. 

மூன்றாம், நான்காம் கட்டங்களுக்கு மேலும் திறமை 
வாய்ந்த தொழில் - நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட 

நாரிழைக் கண்ணாடி பயன்படுத்தப்பட்டது. ஏவூர் 
திக்கான எரிபொருள்சுள் சிறப்புடன் உருவாக்கப் 

பட்டன. முதன்மை ஏவூர்திப் பொறிகளுக்குத் இண்ம 

எரிபொருள்களும், அதைவிடச் சிறிய கட்டமைப்பு 

ஏவூர்திகளுக்கு நீர்ம எரிபொருளும் பயன்படுத்தப் 

பட்டன. எரிபொருள்களின் திறமை அனைத்துலகத் 

தரத்திற்கு எவ்வகையிலும் குறைந்ததல்ல. oe 

re உரோகிணி-]1, இந்தியா, 7981 ஆம் ஆண்டு மே 
தங்கள் 37ஆம் நாள் ஒரு நீள்வட்ட ' வட்டணையில் 
உரோகிணி-11 என்ற இரண்டாம் செயற்கைக் 
கோளைச் செலுத்தியது. இதற்கும் எஸ்.எல்வி. ஏவூர்தி 
பயன்படுத்தப்பட்டது. உரோகிணி-11 முப்பத்து 
இரண்டு கிலோகிராம் எடை கொண்டது... ஸ்ரீஹரி 
கோட்டா . ஏவுதளத்திலிருந்து , இந்திய நேரப்படி. 

| காலை ஒன்பது மணியளவில் : செலுத்தப்பட்டது. 
“உரோகினி-11. . செலுத்தப்பட்ட 12.5 மணித்துளி 
களுக்குப்பின், தன் வட்டணையில் இயங்கத்தொடங்் 

் கியது. ஆரியபட்டா, பாஸ்கரா ஆகிய. செயற்கைக் 
கோள்களுடன் இணைத்துக் கணககிட்டால் உரோ 
கிணி-11 நான்காம் இந்தியச் செயற்கைக்கோள் ஆகும். 

ஆப்பிள். இந்தியா ஒரு விண்வெளித் தொழில் 
நுட்ப அறிவு வாய்ந்த நாடாக மாறியபின் ஆப்பிள் 
ஓவிய நிகழ்ச்சி, இந்திய விண்வெளித் தொழில்நுட்ப 
வளர்ச்சியில் மேலும் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சியாக 

அமைந்தது. இது இந்திய நேரப்படி 1981 ஆம்ஆண்டு 
ஜுன் திங்கள் பத்தொன்பதாம் நாள் பிரெஞ்சு 
நாட்டு டயானாவைச் சேர்ந்த கூரெள என்ற இடத 
திலிருந்து தன் வட்டணையில் இந்திய” நேரப்படி 
மாலை மணி ஆறு இருபதுக்கு ஏவப்பட்டது. ஏவிய 
அரைமணி நேரத்திற்குள் இச்செய்தித் தொடர்புச் 
செயற்கைக்கோள் ஸ்ரீஹரிகோட்டா. கட்டுப்பாட்டு 
மையத்தால்" கண்காணிக்கப்பட்டது. காண்க, 
ஆப்பிள் (செயற்கைக்கோள் 7, ் rm 
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பாஸ்கரா-11 இந்தியாவின் இரண்டாவது நிலக் 
கோளக் கண்காணிப்புச் செயற்கைக்கோளான பாஸ் 
கறரா-11, 1981 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் இரு 
பதாம் "நாள் தன் விண்வெளிப் பயணத்தைத் 
தொடங்கியது. இது இந்தியாவைப் பற்றிய மிகுந்த 
இயற்கை வளச் செய்திகளை ஆய்ந்து அனுப்பியது. 
இதன் எடை நானூற்று நாற்பது கிலோ கிராம். 
இது சோவியத் விண்வெளி ஏவு தளத்தில் இந்திய 
நேரப்படி மதியம் இரண்டு மணிக்கு ஏவப்பட்டது. 

இருபத்து ஐந்து நிமிடங்களுக்குப்பிறகு செயற்கைக் 
கோள் ஏவூர்தியிலிருந்து பிரிந்து ஐநாற்று இருபத்து 
ஐந்து கிலோ மீட்டர் உயரத்திலுள்ள தன் வட்ட 
வணையில் hm ஆரம்பித்தது. இச்செயற்கைக் * 
கோள் பிழைகள் ஏதுமின்றி உடனடியாகச் செவ் 
வனே இயங்கியது. இந்திய விண்வெளிச் செய்துத் 
தொடர்பு மையம் பாஸ்கரா-2 செயற்கைக்கோள் 
நிலக் கோள மேற்பரப்பை அலகிட்டு இந்தியாவின் 
நிலக்கரி, இயற்கை வளம், கடல் அறிவியல் சார் 
பான செய்திகள் ஆகியவற்றை மீண்டும் அனுப்புவ 

தாக அறிவித்தது. இது சோவியத் நாட்டிலிருந்து 
ஏவப்பட்ட மூன்றாவது செயற்கைக் கோளாகும். 

இன்சாட்-1, 1977 ஆம் அண்டு இந்திய அரசு 
நாட்டின் தொலைச் செய்தித் தொடர்பு, வான் நிலை 
ஆய்வு, நாடளவிலான ஒளிபரப்பு ஆகிய பல நோக் 
குத் திட்டங்களுக்காக இந்திய தேசிய செய்ற்கைக் 
கோள் வடிவமைப்பைத் தொடங்க ஆணையிட்டது. 
இவ்வரிசையில் முதல் செயற்கைக் கோளான இன் 
சாட்-1 1988 இல் விண்வெளியில் இயங்கத் தொடங் 
கியது. இது இந்தியாவின் முதல் புவி சார் நிலை 
வட்டணையில் இயங்கிய செயற்கைக் கோளாகும். இது 
நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் 

, பயன்பட்டது. 

இந்தியச் செயற்கைக் கோள் அமைப்பு. இது இந்திய 
விண்வெளித்துறை, தொலைச்செய்தித் தொடர்புத்' 
துறை, இந்திய வான் நிலையியல் துறை, அனைத் 

இந்திய வானொலி, தூர்தர்சன் (இந்தியத் தொலைக் 
காட்சி) ஆகிய அமைப்புகளின் கூட்டு முயற்சியால் 
உருவான தொழில் நுட்ப வடிவமைப்பாகும். இதன் - 
ஒருங்கிணைப்புப் பொறுப்பு, இன்சாட் ஒருங் 
கிணைப்புக் குழுவின் செயலரிடம் தரப்பட்டது. 
இத்திய விண்வெளித் துறை நேரடியாக இன்சாட் 
விண்வெளித் திட்டத்தை அமைக்கும் பொறுப்பு 
வகிக்கிறது. இன்சாட்-1] அமைப்பில் இரட்டைச் 
செயற்கைக் கோள் உறுப்புகள் அமைந்துள்ளன. 
அதாவது முதன்மை விண்வெளிக் கலத்துடன் ஒரு , 
மாற்று வட்டணையில் உடன் இயங்கிக் கொண் 
டிருக்கும் விண்வெளிக் கலம் இதில் அமைந்துள்ளது. 
இன்சாட் - 7, பி, செயற்கைக்கோள் 1983 ஆம் 
ஆண்டு ஆகஸ்ட்டு திங்களில் ஏவப்பட்டு, நான்கு 
ஆண்டுகளாக விண்வெளியில் இயங்கி வருகிறது. 
4986 இல் இன்சாட்- ௪ி,1 செயற்கைக்கோள் ஏவப்
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பட்டதும் இன்சாட் இட்டத்தின் இரட்டைச் செயற் 

கைக் கோள்களும் விண்வெளியில் இயங்கத் தொடங்கி 

விட்டன. இன்சாட்-1 என்ற முதல் தொலை முறை 

செயற்கைக் கோள் வடிவமைப்பிலிருந்து, இன்சாட் 

8 என்ற இரண்டாம் தொலை முறைச் செயற்கைக் 

கோள் வடிவமைப்பு உருவாக்கும் கட்டத்தில் இன் 

சாட்-1டி என்ற செயற்கைக் கோள் 1988 ஆம் 

ஆண்டு அக்டோபரில் தொடங்கி 1989 ஆம் ஆண்டு 

செப்டம்பருக்குள் ஏவத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இதை 1985 ஆம் ஆண்டு அக்டோபரிலேயே வடிவ 

மைக்க ஆணையிடப்பட்டது. 

இன்சாட்-1 செயற்கைக்கோளுக்கான உறுப்புகள் 

வெளி நாட்டிலிருந்து பெறப்பட்டன. இன்சாட்-2க்குத் 

தேவையான உறுப்புகள் இந்தியாவிலேயே உருவாக்க 

வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்தியப் 

புவி ஒத்தியங்கு செயற்கைக் கோள் ஏவூர்தி விண் 

வெளியில் ஏவப்படும், இன்சாட்-3 இன் வாழ்நாள் 

இன்சாட்-1 ஐ விடக் கூடுதலாக அமையும். இன்சாட்- 

8 ஆய்வு விண்வெளிக்கல அமைப்பு முதலில் வடி 

வமைக்கப்படும். பின்னர் இயக்கக்கலங்கள் உருவாக் 

கப்படும்; இன்சாட்-8 இன் ஆய்வு விண்வெளிக்கலம் 

1989ஆம் ஆண்டு உருவாகும் என்று எதிர்பார்க் 

கப்படுகிறது. (990 ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் 

காலாண்டில் இது ஏவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப் 

படுகிறது. i வ ட்டா : ; 

உரோகிணி,தொடர் வரிசைச் செயற்கைக் கோள்கள், 
ஏஎள்எல்வி ஏஷூர்திகளின் திறமையைப் பயன்படுத்தும் 

வகையில் உரோகிணித் தொடர் வரிசைச் செயற்கைக் 
கோள்களை வடிவமைக்க இந்திய விண்வெளித் துறை 
திட்டமிட்டது. இவ்வகைச் செயற்கைக் கோள்களின் 
ooo நாற்று ஐம்பது கிலோ கிராம். இதன் அடிப் 
படை வடிவமைப்பு மூன்று அடுக்குகளிலும், நிலை 
சுழற்சியிலும் படுத்திய . இயக்க நெளிவியல்புடைய _ 
பெட்டக வடிவ அமைப்பாகும். இது எண்கோணப் 
பட்டகக் கோள வடிவம் உடையது. இதன் உடலில் 
தலைமைச்சட்டகத்தில் சூரிய மின்கல அடுக்குகள் 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இச்செயற்கைக் கோள்கள் 
லேசர் முறையில் தடக்கட்டுப்பாட்டு விண்வெளி 

காமா கதிர் ஆய்வு, சூழல் கட்டுப்பாட்டு ஏஎஸ் 
எல்வி ஏவூர்திச் செயல் திறமை ஆகியவை தொடர் 
பாகவும் செய்முறைகளை நிகழ்த்தும். இதில் எஸ் 
பட்டைத் தொலை அளவியல் அமைப்பும் இந்தியத் 
தொழில் நுட்பத்தால் உழுவாகிய எதிர் வினைக் 
கட்டுப்பாடு அமைப்பும், சூரிய மின்கலன்கள், வேதி 
யியல் மின்கலங்கள், நுண்டெயல் அளவு உடைய 
தலைமைக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பும், தன்னியக்கபம் ' 
படுத்தப்பட்ட விண்வெளிக் கலப்போக்கு, நோக்கு, 
வட்டணைக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளும், நுண் 

மின்னணுவியல் சுற்று வழிகளும் அமைந்துள்ளன. 
இவையாவும் உலகளாவிய விண்வெளி ஆய்வில் . 

4 

7 

- கண்காணிக்கும், 

பயன்பட்ட புதிய தொழில் நுட்ப முறைகளாக 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ் - 

உரோகிணி ,செயற்கைக் கோள்-2. இது ' மேற்கு 
ஜெர்மனி, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 
ஆகிய நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்பால் உருவாக்கப் 
பட்டுள்ளது. - see ye ’ 

உரோகிணி, தொடர் வரிசைச் செயற்கைக்கோள்-3 . 
இதில் இந்திய வளிமண்டல இயல் ஆராய்ச்சிகளை 
நடத்தும் முறைகள் அடங்கும். 5 

... உரோகிணி, தொடர் வரிசைச் செயற்கைக் கோள்-4, 

எக்ஸ் அதிர், மிகைச் சுமையைப் பயன்படுத்தும் 
ஏ எஸ் எல் வி தும்பாவில் உள்ள விக்ரம் சாராபாய் 

நிலையத்திலும், உரோகிணி,தொடர் வரிசைச் செயற் 
கைக் கோள்-1 பெங்களூரிலுள்ள இந்திய விண்வெளி 
ஆராய்ச்சி நிறுவனச் செயற்கைக் கோள் மையத்தி 
லும் (ஐ எஸ்ஏ A) உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, இச் 

செயற்கைக் கோள் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளத்தி 
லிருந்து ஏவப்படும். இத்திட்டத்தில் இந்தியாவில் 

” முதன் முறையாக ஒருங்கிணைந்த குத்து, நிலை. 
ஏவூர்தி செலுத்தும் , முறை பயன்படுத்தப்பட 
உள்ளது. இதற்காக ஒரு மாபெரும் இயங்கு பழுது 
பார்ப்புக் கட்டகம் (எம் எஸ் ௪) . உருவாக்கப். 
பட்டுள்ளது. இது நாற்பது மீட்டர் உயரமும் ' 
ஐநூறு டன் எடையும் உடைய நடமாடும் : ஃகுக் 
கட்டகமாகும். இதில் மடக்க முடிந்த நிலை மேடை 

களும், சுமை ஏந்திகளும், தூய்மையான அறைகளும் 
ஏவூர்தியைத் தூக்கும் ஏற்பாடுகளும் உள்ளன, இது 

முற்றிலும் சூழ்நிலையில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப் 
பட்ட அமைப்பாகும். ஏவூர்தி இதில் வடிவமைக்கப் 
பட்டதும், அது எவப்பட : உள்ள குப்புள் தூணில் 
நிறுத்தப்படும். . இத்தாணிலுள்ள : வளிமயியலாகத் 
தாங்கும் கைகள் ஏவூர்தியைத் தாங்கிப் பிடித்துக் - , 
கொள்ளும். ஏவூர்தி ஏவப்படும் முன் ஆய்வுகள் நிகழ்த் 
தப்படும். ஏவியதும் ஏவூர்தி பற்றிய செய்திகளை ஓர் 
இயக்க நிலைச் செய்தி ஆய்வுக்கணிப் பொறிவலை 
தொலை ஆய்வில் நிலையங்களையும், ரேடார்களை 
யும், தடக்கட்டுப்பாட்டு நிலையங்களையும் இணை த் 
துச் செய்திகளை அறிவிக்கும். இத்தகைய இயகசு 
நிலைச் செய்தி அமைப்பு ஏவூர்தியின் ஏவு இடை. 
வெளிப் பாதிப்பைக் கண்காணிக்கும். ஏவூர்தி ஏவப்" 
பட்டதும் தொடர்புத் தொலை ஆய்வியல் தடக் 
கட்டுப் பாட்டு நிலையமே ௮தன் கட்டளை வலை ' 

் யாகும். இத்தகைய வலை ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளம், 
தும்பா ஏவூதி மையம், கார் நிக்கோபர் ஆதிய : 
இடங்களை இணைக்கிறது, 'இவை மட்டுமின்றி 

- ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள கார்னர்வான் நிலைய 
மும், மேற்கு ஜெர்மனியில் உள்ள வியில்ஹீம் .- 
நிலையமும், சில உய்ய மட்டங்களில் ஏவூர்தியைக் ' 

ப ர ட்டி TT, நல் டி ‘



* ஆற்றல் 

நுட்பமான தன்மை மிகசு ஊற்று நீர் 

டவரை எடுக்கலாம். 

. ்.” இச்செயற்கைக்கோளில் தொண்ணூறு முதல் 

நூற்றுப்பத்து வாட் திறனுள்ள நிக்கல் கேட்மியம் 

மின்கலங்கள் அமைந்திருக்கும். இவற்றின் மொத்த 

. மின் கொள்ளளவு , பன்னிரண்டு ஆம்பியர் ம 

களாகும். இவ்விண்வெளிக்கலம் 20° முதல் 50° 

செல்சியஸ் வரையிலான வெப்பநிலை வேறுபாட்டு 

டன் இயங்கும். , தலைமைச் சட்டகம் 0 முதல் 40° 

செல்சியஸ் வெப்ப வேறுபாடுடையது. இதன் 

போக்கு, நோக்குக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் 

மூன்று அடிக்குகளுக்கும் சுழல்வுக்கும் நிலைபடுத்தப் 

பட்டிருக்கும். இதில் ஹைட்ரசீன் என்ற தனி ஏவூர்தி 

எரிபொருள் பயன்படுத்தப்.படும். இதில் கூம்பு வடிவ 

நிலக்கோள் உணரிகளும, காந்தமானிகளும், கதிரவ 

உணரிகளும் , அமைந்து இருக்கும். இச்செயற்கைக் 

கோளில் விரைவு உயரமான தீர்மானிப்புச் செய் 

முறை (இது ஏஎஸ்எல்வியின் நான்காம் 

திறமையை ஆயும்) அதிர்ச்சி ஒளியியல், ஆய்வு செய் 

முறை (இது செயற்கைக் கோள் உள்ளே நிலவும் 

சூழ்நிலை விளைவை ஆயும்). காமா கதிர் வெடிப்பு 

ஆய்வு (விண்வெளி காமா கதிர் வெடி.ப்புகளின் 

- . இடைவெளியைக்கணிக்கும்),. லேசர் 

தடம் பின்பற்றும் செய்முறை (இது ஒளியியலாக 

செயற்கைக் கோளின் வழித்தடத்தைப் பின்பற்றும்) 

ஆகிய துணைச்சுமைகள் இதில் அமைத்திருக்கும்." 

ர் இந்தியத் தொலைமுறை உணர் செயற்கைக் கோள் 
(ஐ. ஆர். எஸ்). இந்திய விண்வெளித் திட்டத்தின் ஒரு 
சிறப்புப் பணி, தொலை முறை உணர் செயற்கைக் 
கோளை உருவாக்கித் தேசிய இயற்கை வள 
மேலாண்மை அமைப்புக்குப் பயன்படுத்துவதும் 

, செயற்கைக்கோளில் தொலை முறை உணர்தலுக்கான. . 
கருவிகளை வைத்து நிலக்கோளத்தைச் சுற்றி அதன் 
வட்டணையில் ஏவி நிலவளத்தை ஆய்வதும் சிக்கன 
மானதும், எளிமையானதும், விரைவானதும் ஆகும். 
ஒரு குறிப்பிட்ட நிலக்கோளப்பரப்பை வானவூர்தி 
மூலம் ஒளி வரை எடுப்பதைவிடச்செயற்கைக்கோளில் 

இருந்து ஒளி வரை எடுப்பது எளிய செயல் ஆகும். 
நிலக்கோளம் சுற்றும் போது பல்வேறு பரப்புகளை 
ஒரே செயற்கைக் கோளில் உள்ள கருவிகளால் நில 

வேளாண்மை, கான்வளம், நீர் 

வளம் ஆகியவற்றை ஆய இம்முறை பெரிதும் பயன் 

படுகின்றது. இத்துறைகளில் பயிர் வளர்ச்சி ஆராய 
வும், சிதைவைக் 'கொண்டு அறியவும் நிலப் பயன் 

பாட்டை. ஆராயவும், மண் : வளம் ஆராயவும், 
வெள்ளப் பெருக்குநிலைமையைப் படம் பிடிக்கவும் 

வளத்தை 

- ஆராயவும் நில அரிப்பையும், , கடற்கரை, அரிப்பை 

யும், நகாரப்புற நிலப் . பயன்பாட்டை ஆராயவும், 
நிலப் படங்களைத் தயாரிக்கவும் இம்முறை பயன் படு 

, கஇன்றது. ..... ட ட்ப உ டத் 

இந்தியத் தொலைமுறை உணர்தல் செயற்கைக் 

கட்டத் ' 

பதற்கான செய்திகளையும் தரும். 

. நார்களைக் 

பதப்படுத்தி, தாவரத்தின் 
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கோள் திட்டம். இது வேளாண்மை, பாசனம், காட்டு 

வளம், சூழல் துறை, சுரங்கவியல் ஆகிய அமைச் 
சகங்களின் இயற்கை வள மேலாண்மை நிறுவனங் 
களுடன் இணைந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஆரிய 
பட்டா, பாஸ்கரா, உரோகிணி, ஆப்பிள் ஆகிய 
செயற்கைக்கோள் திட்டங்களில் பெற்ற பட்டறி 
வின் மூலம் இந்திய நாட்டிலேயே தொள்ளாயிரம் 
இலோ கிராம் எடை கொண்ட மூன்று அச்சு நிலைப் 

படுத்திய செயற்கைக்கோளைத் தொளாயிரம் கிலோ 
மீட்டர் உயரத்தில் தொலை முறை உணர் கருவி 
களுடன் . ஏவத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஐ. ஆர். 
எஸ்-17 என்பது இத்தகைய வரிசைச் செயற்கைக் 
கோள்களில முதல் வகையாகும். இவ்வரிசைச் 

செயற்கைக் கோள்கள் ஒவ்வொன்றும் இரண்டு 
முதல் . இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒன்றாக 
ஏவப்படும். 1985ஆம் ஆண்டில் இதன் வடிவமைப்பு 
இறுதிக் கட்டத்தை அடைந்தது. இது , பலவித 
அதிர்வு ஆய்வுகளுக்கும், அதிர்ச்சி ஆய்வுகளுக்கும் 
ஆட்படுத்தப்பட்டது. ஐ, ஆர், எஸ்-1 செயற்கைக் 
கோளுக்கான வடிவமைப்பும் ் கட்டுமானமும் 
ஆய்வுகளும் 1987 இல் முடிந்தன. ‘ 

சோவியத் நாட்டின் பைக்கானூர் விண்வெளி 
1988 ஜனவரி இருபத்தெட்டாம் நாள் தனி வாடகை 
விமானத்தில் ' மாஸ்கோவுக்குக்கொண்டு செல்லப் 

, பட்டுள்ளது. இதன் மொத்த எடை ஆயிரம் கி. ௪, 
இத்தியாவின் பல பகுதிகளில் அமைந்த இதன் ஐந்து 
வட்டார நிலையங்களும் பதினெட்டு இயங்கு தடக் 
கட்்ழிப்பாட்டு நிலையங்களும் இச்செயற்கைக் கோளி 
லிருந்து வரும் செய்திகளைப் பெற்று ஆயும். இத் 
துகசுவல்கள் இந்தியாவின் இயற்கை வளங்களையும், 
ஆண்டு முழுதும் பயிர் விளைச்சலைக் கண்காணிப் 

ட :உலோ. செ 

  

  
  

இந்தியத் தாவரவியல் அளவாய்வு 

இந்தியாவின் தாவர வளத்தினை அறியும் நோக்கில் 
4890 ஆம் ஆண்டில் சர் ஜார்ஜ் இங் என்பவரின் 
தலைமையின் கீழ் இந்தியத தாவரவியல் அளவாய்வு 
தொடங்கப்பட்டது. இந்தியாவை முறையே வடக்கு, 
தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு என்று நான்கு பகுதிகளாகப் 

பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதியும் வட்டார ' இயக்கு 
கொண்டு செயல்பட ஆரம்பித்தது. 

குத்தம் பகுதிகளில் தாவர இனங்களைச் சேகரித்துப் 
இனம் கண்டு, வகைப் 

படுத்தி, பதப்படுத்திய தாவரக் கூடங்களில் (1 யா18) 
சேகரித்துவைத்து, மேலும் இந்தியத் தாவர வளம், 
வட்டாரத் தாவர வளம் ஆகியவற்றின் தொகுப்புகள்
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அடங்கிய நூல்களையும், பலதரப்பட்ட புதிய 

தாவர இனங்களையும் கண்டறிந்து, வகைப்பாட்டுத் 

தாவர இனக்கட்டுரைகளை வெளியிட்டு , உலகத் 

தாவர இயலுக்குத் தோட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்தி, 

வளர்த்து, நாடு தொழில்வளம் பெற வழிவகுக்கப் 

பட்டது. 1989 இல் தலைமை இயச்குநராக இருந்த 

௪.௪, கால்டர் ஓய்வு பெற்றபின் தாவரவியல் 

அளவாய்வின் ஆய்வுகளில் மந்தறிலை ஏற்பட்டது. 

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றபின்பு j 1954 இல் 

குல்கத்தாவைத் தலைமை நிலையமாகக் கொண்டும், 

ஷில்லாங், பூனா, டேராடூன், கோயம்புத்தூர் ஆகிய 

இடங்களை வட்டார மையமாகக் கொண்டும்,தாவர 

வியல் அளவாய்வு புதுப்பிக்கப்பட்டுச் செயல்படத் 

தொடங்கயெது.மத்திய தாவரவியல் ஆய்வுக் கூடமும், 

மத்திய தேயப் பதப்படுத்திய தாவரக் ' கூடமும், 

இந்தியத் தாவரவியல் ' தோட்டமும், கல்கத்தா 

, அறிவியல் கண்காட்சியின் பகுதியும் இத்தாவரவியல் 

அளவாய்வுடன் ' ' இணைக்கப்பட்டன. : தற்போது 

'அலகாபாத், ஜோத்பூர், போர்ட்பிளேயர், காங்டாக் 

போன்ற இடங்களை வட்டார ' மையங்களாகக் 

கொண்ட பல வட்டாரத் தாவரவியல் அளவாய்வு 
"நிலையங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன. 

, இந்தியாவில்: ' தாவர . வளத்தை , 
| rail செய்து கொண்டும், இந்திய வட்டாரத் 

te 

, தாவர , வளநூல்களை வெளியிட்டும், , இந்தியத் 
தாவரவியல் அளவாய்வின். கோப்பு,, இந்தியத் 
தாவரவியல் ' அளவாய்வின் ' காலமுறை இதம் 

இவற்றை வெளியிட்டும் ஆர்க்கிட்ஸ் ஆப் பாம்பே, ..' 
ஃபைட்டோலோஜியா இண்டிகா, . ஐக்கோன்ஸ் 
ராக்ஸ்பர்க்கி போன்ற பலதரப்பட்ட நூல்களைப் 
புதுப்பித்து வெளியிட்டும் கல்லூரிகளுக்கும், தாவர 
வியல் ஆய்வாளர்களுக்கும் உதவுகின்றது. 

பதப்படுத்திய தாவரக் கூடங்களில் டைப்'எனப் 
படும் புதிதாகக் கண்ட தாவரவியல் வல்லுநரால் | 

அமர்த்தப்பட்ட தாவர அட்டைகள், இன்ன தாவரம் 

என்று - அறிந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட அட்டைகள் 
மேலும் புதிய தாவர அட்டை இவற்றை வகைப் 

- படுத்திச் சிறப்புடன் அமைத்து, : வகைப்பாட்டுத் 
' தாவர இயலுக்குப் பல தொண்டு புரிகின்றது, இத்தா 
வரவியல்அளவாய்வு, அன்றாடத் தேவைக்குத் தாவரங் 
களின் பங்கைப் பொதுமக்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் ' ' 
அறியும் ' வண்ணம் அறிவியல் கண்காட்சிகளை 
அமைத்தல், . வகைப்பாட்டுத் தாவரவியல் (12ம் 

taxonomy), சுற்றுச் சூழலியல் (6001௦), மகரந்தத் 
தூள் செயலியல (211351010ஐ), தாவரப் பயன்பாடு, 

பழங்குடிமக்களின் தாவரங்கள், செல்லியல்(0910102). 
் கிரிப்டோகேம்ஸ், தாவர வேதியியல் , போன்றபல 
தாவர வியல் துறைகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு 
அறிவியல் கட்டுரைகளை வெளியிடுதல், புதிய தாவர 

"  தொகுப்பதுடன், மாணவர்கள், 

': அறிய, 

ச் 

இனங்களைக் கண்டறிதல் போன்ற தொண்டுகளைச் 
செய்தும் வருகின்றது. தேசிய 'ஆர்க்கிடேரியம் 
ஆர்க்கிட் தாவரங்களை அறிமுகப்படுத்திவளர்த்தும் 
சிற்றினப் பேரினச் சேர்க்கைகளில் ஆய்வுகள் 
ps தியும், ' செயற்கை முறையில் விதையினின்று 

பயிரிடும் முறையைப் பேணியும் ஆய்வுகளை 
மேற்கொள்கிறது. பலதரப்பட்ட : தாவரங்களைத் 
சுத்தம் - தாவரவியல் தோட்டங்களில் ' அறிமுகப் 
படுத்திப் பயிரிட்டு “ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படு 
இன்றன. தாவரவியல் அளவாய்வுடன் இணைக்கப் 
பட்ட , நூலகத்தில் ' தாவரவியல் தொடர்பான 
- உள்நாட்டு, அயல்நாட்டுக் காலமுறை இதழ்கள், பல 
தரப்பட்ட நூல்கள், செய்திகள் போன்றவற்றைத் 

மருத்துவத்துறை 
- யினர் போனறவர்களுக்குத் தேவையான ' அறிவியல் 
செய்திகளைத் , திரட்டிக் கொடுத்துப் " பணியாற்று 

, நின்றது. ' சுற்றுச்சூழலைப் '“ பற்றிய ஆய்வுகளை 
் ஆராய்வதுடன் அழிந்துவரும் தாவரங்களைக்: காக் 
கவும். பாடுபட்டு அருகின்றது. க ட 
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gr Goor gl. Burkill, ' " Chapters on the 
“History of சரணை. in ta. Govt. Press, New 

“Deli, 1965. i அபுள்தி ப ட. ப பகரும் 

யத் 
  

-இந்தியத தேசிய ஆராய்ச் நிலையங்கள்" , ர 
ரி. வி ல டா Se Pte can me 

“இரண்டாம் உலகப் ' போருக்கு முன், "இந்தியாவில் 
ட, பல்கலைக் கழகங்களில் மட்டுமே அ.றிவியல் ஆய்வுகள் 
"ஓரளவு" நடைபெற்று வந்தன. போர். முயற்சிக் 
கான பல பொருள்கள் பிற நாடுகளிலிருந்து வருவது 
“தடைப்பட்ட்தால், உள் நாட்டிலேயே ஆராய வேண் 
டிய தேவை ஏற்பட்டது) எனவே இந்திய” அரசு 
1940 இல் அறிவியல் கைத்தொழில். ஆராய்ச்சிக் 

, கழகத்தை நிறுவியது. ,  - : 

அரசு அணு ஆற்றலைத் எாறிகைக்கில் பயன் 

படுத்துவதற்குரிய முறைகளை ஆராயும் பொருட்டு 

அணு . ஆற்றல் ஆணையத்தை : ஏற்படுத்தியது. 
இந்தியா /974 டல் சுதந்திரம் பெற்றபின், பல்வேறு 
ஆராய்ச்சி , நிலையங்கள் , பன்வரும். * இடங்களில் 

 இதுவப்பட்டுள்ை போட ர பு 1 ij 

berg, 

் தேசிய வானியக்கவியல் ஆய்வகம், “பெங்களுர் இவ் 
வாங்ல்சத்தல் பறக்கும் போது விமானத்தில் - ஏற் 

" படும் இடர்ப்பாடுகள், ' அதன் வடிவமைப்பு, ' கட்டு 

_ மானம், இயக்கம் பற்றிய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப் 
. படுகின் றன..' ea tie af கட்டட 1 we 

தேசியத் தாவரவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம், லக்னோ. 
ட வேளாண் தாவரவியல் பற்றியும், வேளாண் சாரா 

ஈர



மரபு சாராப் பொருளாதாரத் தாவரவியல், தொழில் 

முறைச் சிறப்பு வாய்ந்த புதிய தாவர மூலப் பொருள் 

களைப் பற்றியும் ஆய்வு செய்கிறது. 

ek மத்திய கட்டட இராய்ச்சி நிலையம், ரூர்கி,, வரை 

'படம், அடிமானம் கட்டடப் பொருள்கள், வடி 

'வமைப்பு, கட்டுமானம், கட்டடங்கள் தீப்பாதுகாப்பு 

ஆகியவற்றை இந்நிலையம் ! ஆய்வு செய்கிறது. 

இதனால் கட்டடப் பொறியியலின் செயல்பாட்டுத் 

திறன், பொருளாதாரம் போன்றவை ' வளர்ச்சி 

அடைகின்றன. புதுடெல்லி, போபால், அகமதாபாத், 

கல்கத்தா, ” ஹைதராபாத், தஇருவனந்தபுரம் ஆகிய 

ஆறு இடங்களில் : 'இந்நிலையங்களின் இளைகள் 
உள்ளன. ory ‘1 | 

| செல் மூலக்கூற்று உயிரியல் மையம், ஹைதராபாத். 

இந்நிறுவனம் அறிவியல், தொழில்முறை ஆய்வுக் கழ 

கத்தால் நிறுவப்பட்டது.நவீன உயிரியலில் ஒரு சிறப்பு 

ஆய்வு நிலையமாக இது விளங்குகிறது. அடிப்படை 

உயிரியல் மற்றும் உயிர்த் தொழில்நுட்பவியலின் 

வளர்ச்சியில் இது பெரும் பங்காற்றுகிறது. ," 

இந்திய வேதியியல் உயிரியல் நிலையம், '' கல்கத்தா. 

் இந்நிலையத்தில் அடிப்படை பயனுறு ் அறிவியலில் 

உயிரியல், !:. .மருத்துவத்தேவைகள் » ஆகியவற்றில் 

ஆய்வுகள்' நடத்தப்படுகின்றன. " ப ட ey EK 

தேசிய வேதியியல் ' ஆய்வகம், பூனா. வேதியியல், 

வேதித் தொழில்நுட்பவியல் அடிப்படை, பயனுறு 

ஆய்வுகள்: நடத்தப்படுகின்றன. மேலும் ஒப்பந்த 

மூறை ஆராய்ச்சியையும் குறிப்பாக - வினையூக்கம், 

வினையூக்க வினை, பொறியியல், மருந்துகள், மருந்து 

இடைப் பொருள்கள் . உயிர்த் தொழில்நுட்பவியல், 

கருவிகளின் வடிவமைப்பு, வளர்ச்சி, பாய்மமாக்கம், 

பூச்சி கட்டுப்படுத்தும் பொருள்கள், தாவரத்திசு 

வளர்ப்பு, பல்லுறுப்பு அறிவியல், பொறியியல் ஆகிய 

வற்றையும் இந்நிலையம் ஆய்வு செய்கிறது. i 

பண்பாட்டுச் சொத்து காக்கும் தேசிய ஆய்வகம், 

லக்னோ. தொல் பொருளியல், நூலகம் ஆகியவற்றி 

லுள்ள பொருள்களைக் , காப்பது, தொழில்நுட்ப 

'அறிவியல் ஆய்வுகள் நடத்துவது ஆகியவற்றை இந் 
நிலையம்.. மேற்கொள்கிறது. மேலும் , கலைகளைக் 

காக்கும்நிறுவனங்களுக்குத்;தொழில்நுட்ப அறிவுரை 

கூறல் அது தொடர்பான ஆய்வகங்களை நிறுவுதல் 

ஆகியவற்றில் ஒத்துழைக்கிறது. இது பல நூல்களும், 
கால முறை இதழ்களும் ,கொண்ட சிறந்த 

. நூலகத்தைப் பெற்றுள்ளது. 

" மத்திய மருந்து ஆய்வு நிலையம், லக்னோ. ' இந்த 
ஆய்வகத்தில் மருந்தையொட்டிய அனைத்து ஆய்வு 
களும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதில் மருந்து 
களைத் ', தரமறிதல், : செந்தரப்படுத்தல், ' புதிய 
மருந்துகளைக் ' கண்டுபிடித்தல், செயற்கை வேதிப் 

இத்நிலையம் 
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பொருள்கள் தயாரித்து ஆய்வு செய்தல் போன்ற 
பணிகள்மேற்கொள்ளப்படுகின் றன. 

- மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு நிலையம், காரைக்குடி. 
இங்கு மின் வேதியியல், தொழில்நுட்பம் ஆகிய 
வற்றில் ஆய்வுகள் நடைபெறுகின்றன. இதன் கிளை 
கள் சென்னை, கொச்சி ஆகிய இடங்களில இயங்கு 
கின்றன. மண்டபம் முகாமில் அரிப்பைத், தடுக்கும் 

ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுின்ற்ன. [ 
ர் 

மத்திய மின். 'பொறியியல் ஆய்வு' 'நிலையம், பிலானி. 
வெற்றிடக் குழல்,  பகுதஇிக்கடத்திக் 

கருவிகள்,  மின்கருவிக் கட்டுப்படுத்து முறைகள், 
தொடர்பு முறைகள், கேள் அலை அமைப்பு ஆய்வு 
கள், வடிவமைப்புப் போன்ற பணிகளை நிகழ்த்தி 

. வருகிறது. ' 

தேசியச் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி 
, நிலையம், நாக்பூர். முன்னர், மத்திய சுகாகாரப் பொறி 

யியல் ஆய்வு மையம் என்ற பெயருடன் திகழ்ந்தது. 
அகமதாபாத் பம்பாய், கல்கத்தா, கொச்சி, டில்லி, 
ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், கான்பூர், சென்னை ஆகிய 

இடங்களில் ஆய்வகங்களைக் கொண்டுள்ளது. 

* மத்திய உணவுத் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிலையம், 
உணவு உற்பத்தியிடத்தைக் காப்பதற்கும், உணவுத் 

தொழிற்சாலைகளை அமைப்பதற்கும் இந்நிலையம் 
அறிவுரைகளை வழங்குகிறது. கட்ட உணவுத் 
தயாரிப்புத் தொழிற்சாலைகளுக்கும், தொழில் முனை 

வர்களுக்கும் ஒத்துழைப்புத் தருகிறது. உணவு அறிவி 
யலிலும், தொழில்நுட்பத்திலும் உலகப் பயிற்சி 
மையமாக விளங்குகிறது. உணவு உற்பத்தி, பாது 

் காப்பு மற்றும் காத்தலில் வளர்ச்சியடைந்த பயிற் 
சியையும், ஆய்வையும் மேற்கொள்கிறது. இதன் 
நூலகம். உணவு அறிவியல், தொழில்நுட்பததில் 
தேசியத் தகவல் மையமாகப் பணி , செய்கிறது. 

இந்திய-சுவிஸ் ஒத்துழைப்பில் துருவல் , தொழில் 
gt_uci (milling technology) பள்ளிகளை வளர்ந்து 
வரும் நாடுகளில் திறுவ முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் 
பட்டு வருகின்றன. 

_ மத்திய எரிபொருள் ஆராய்ச்சி நிலையம், தன்பாத். 

எரிபொருள்கள், நிலக்கரி, லிக்னைட் ஆகியவற்றில் 
அடிப்படை, . பயனுறு ஆய்வுகளை இந்நிலையம் 
நடத்துகிறது. இதன் ஏழு நிலக்கரி அளக்கயியல் 
ஆய்வகங்களின் மூலம் அனவிடுகள் , மேற்கொள்ளப் 
படுகின் றன. ் 

தேசிய இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிலையம், ஹைதராபாத். 

இயற்பியலில அடிப்படை, பயனுறு இயற்பியலில் 
ஆய்வுகள் சுற்றுச் சூழல், கற்கோளம் (lithosphere) 
'கணிமுறை ” (software) உருவாக்கல், நிலககரி, 
எண்ணெய், நிலநீர் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடித்தல் 

பொறியியல், இயற்பியல், கோட்பாட்டியல் படிம.
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ஆக்கம், கருவி உருவாக்கம் ஆகிய புலங்களில் 

இது ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. 

மத்திய கண்ணாடி மற்றும் பீங்கான் ஆராய்ச்சி 

நிலையங்கள், கல்கத்தா, கண்ணாடி, அனல்தாங்கு — 

பொருள்கள், பானைகள், சிட்ட கனிமப்பூச்சு 

(vitreous enamel) அபிரகம் ஆகியவற்றில் பயனுறு 

ஆய்வுகளைச் செய்கிறது. உள்நாட்டு மூலப் பொருள் 

வெளிநாட்டுப் பொருள்களைத் தரப்படுத்திப் பயன் 

படுத்தல், புதிய பொருள்களை உருவாக்கல், 

தொழிலகப் பொருள்களை மேம்படுத்தித் தரப் 

படுத்தல் ஆகிய பணிசுள் இந்நிலையத்தில் நடை 

பெற்று வருகின்றன. அகமதாபாத்தில் உள்ள 

நரோடா தொழிற்பேட்டை, உத்திரப்பிரதேசத்தில் 

உள்ளகுர்ஜா ஆகிய இடங்களில் பிற மையங்களை 

ஏற்படுத்தியுள்ள து. 

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை. 
தோல் பதனிடும் தொழில்நுட்பவியல், செருப்பு 
வகைகள், தோல் பொருள்கள் அதன் துணைப் 
பொருள்கள், தோல் தொழிலகங்களுக்குத் தேவை 
யான கருவிகள், தொழில்நுட்ப மாற்றம், தொழில் 
நுட்பப்பொருளாதார அளவாய்வு ஆகியவற்றில் 
ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்கிறது. -.. : 

மத்திய எந்திரப் பெஎறியியல் ஆராய்ச்சி கிறுவனம், 
துர்காபூர். எந்திரப் பொறியியல் தொடர்பான 

அனைத்து ஆய்வுகளும் இங்கு நடைபெறுகின்றன. 
லூதியானா, புனா, சென்னை, துர்க்காபூர், கொச்சி 
ஆகிய இடங்களில் எந்திரப் பொறியியல் ஆராய்ச்சி, 
வளர்ச்சி நிறுவன மையங்களை இது நிறுவியுள்ள து. 
மேலும், கல்கத்தாவில் இதன் ஒருங்கிணைப்பு 
அலுவலகமும் உள்ளது. a - 

மத்திய மருந்து மற்றும் மணத்தாவர நிறுவனங்கள், 
லக்னோ. இது மணத்தாவர, மருந்துத் தாவரங்களைப் 

“பயிர் செய்து, வளர்த்து வருகிறது. இது பெங்களூர், 
பாண்ட்நகர், கொடைக்கானல், டார்ஜீலிங், ஜம்மு 

காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களில் வட்டார மையங்களைக் 
கொண்டுள்ளது. ஐ.ம்மு - காண்மீரில் . தாவரப் 
பண்ணைத்தொழிலகங்களைக் கொண்ட வணிகமுறை 
நிறுவனங்கள் உள்ளன. போபாலில் ' (ஆந்திரப் 
பிரதேசம்) தாவரச் செயல் விளக்கப் பண்ணை ஒன்று 

தொடங்கப்பட்டுள்ள து. 

தேசிய உலோகவியல் ஆய்வகம், தாம்செட்பூர், அடிப் 
படை, பயனுறு உலோகவியல் ஆய்வுகள் இங்கு :' 
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பஞ்சாப், தமிழ்நாடு, 
குஜராத், மேற்கு வங்காளம் ஆகிய இடங்களில் 
இளை நிலையங்கள் உள்ளன, " 

மத்திய ௬ரங்க ஆராய்ச்சி நிலையம், தன்பாத். சுரங் 
கத் தொழில், அதன் தொழில்நுட்பத் தேவைகளைக் 
கணக்கடைவும், புதிய , தொழில்நுட்ப முறைகளை 

‘ 

அறிந்து கொள்ளவும் இங்கு ஆய்வுகள் நிகழ்கின் 
றன. சுரங்கத் தொழில் பாதுகாப்பு நலன், திறன் 
முன்னேற்ற வழிமுறைகளைக் சுண்டறிய இங்கு 
முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன. தேவையான புது 
எந்திரங்கள் தயாரித்தல், சுரங்கத் தொழிலுக்குத் 
தேவையான இறக்குமதிப் பொருள்களுக்கு மாற்று 
களைக் கண்டுபிடித்தல் ஆகிய பணிகளையும் இந்நிறு 
வனம் நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. 

தேசிய கடலியல் கிறுவனம், டோனா பெளலா, இது 
இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், நிலவியல், நில 
இயற்பியல், மாசுறல், கருவிப் பொறியியல், கடலியல், 
பொறியியல் பெட்ரோல், தாதுக்கள், கரிம வேதுப் 
பொருள்கள், கடலிலிருந்து கிடைக்கும் உணவு 
வகைகள் ஆகிய துறைகளில் ஆராய்ச்சிகளை நடத்து 
இறது. கொச்சி, வால்ட்டேர், பம்பாய் ஆகிய 
இடங்களில் இதன் மையங்கள் இருக்கின்றன. 

“ இந்திய பெட்ரோலிய கிறுவனம். பெட்ரோல் சுத்தி 
கரிப்பு, இயற்கை வளிமத்தைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை 
கள், பெட்ரோலிய வேதிப்பொருள்கள், பெட்ரோல் 

மாற்று , எரிபொருள்சளின் வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் - 
இந்நிலையம் ஆய்வுகளை மே ற்கொள்கி றது. 

தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகம், புதுடெல்லி. eb 
பராமரிப்பு, அடிப்படை, பயனுறு இயற்பியலில் பாது 
காப்பு, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஆயவற்தில் 
ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்கிறது... டர 

. வட்டார ஆராய்ச்சி ஆய்வகம், . ஜார்சுட், வட 

தழக்குப் பகுதியில் கடைக்கும் சிறப்பான இயற்கைப் 
பொருள்கள், அவற்றின் பயன்பாடு, நாட்டின் வளர்ச் 

திக்குத் தேவையான பொருள்களை ஆய்வு செய்தல் 
ஆகிய பணிகளை இம்மையம் நிற்கத். செயல் 

படுகிறது. 

மத்திய சாலை ஆராய்ச்சி நிலையம், புதுடெல்லி. இந் 
நிலையத்தில் நெடுஞ்சாலை, பாலம் போக்குவரத்துப் 
பொ றியியலில் ஆய்வுகள் நடைபெறுகின்றன. 

மத்திய அறிவியல் கருவிகள் நிறுவனம்.கல்விக் கூடங் 
களில் பயிற்றுவிக்க, தொழிலகங்களில் ஆய்வு நடத்தத் 
தேவையான அறிவியல் கருவிகளை வடிவமைத்துத் 
தயாரிக்க இந்நிறுவனததல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப் 

- படுகின்றன. இதன் பிற மையங்கள், ' புதுடெல்லி, 
சென்னை, கல்கத்தா, பம்பாய், லக்னோ, ஹைதரா ' 
பாத், சண்டிகார், கொச்சி, ஜெய்பூர் ஆகிய இடங் 
களில் அமைந்துள்ளன. 

கட்டுமானப் பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம், ரூச்க்கி.' 
அதிக உயரமுள்ள கட்டடங்கள், மிகுந்த ' இடை 

வெளியுள்ள கட்டுமானங்கள், சுரங்கங்கள், நிலத்தடிக் 
கட்டுமானங்கள் ஆகியவற்றின் சிறப்பான வடிவ 

மைப்பு முதலிய ஆய்வுகளை இம்மையம் மேற்கொள்



போதும் -இருநாட்டுத் தொழில் நுட்பக் கூட்டு “ 

சிறது. பொதுப் பொறியியலில் “கணிபொறிக் கணி 
முறை வளர்ச்சிக்கும் ஆய்வுகளை நிகழ்த்தி வருகிறது. 
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இந்தியத் தொழில் நுட்பக் கழகங்கள் 

இந்தியா விடுதலை அடைந்த பின்பு, அறிவியல் 

துறையில் முன்னேற்றம் காணவும், பல ஆக்கப் 
பணிகளுக்கு வழி ' காட்டியாக விளங்கவும், ' உயர் 
நிலைத் தொழில் நுட்பக் கழகங்களை நிறுவ எண்ணி 
2950 ஆம் ஆண்டு மேற்கு வங்காளத்தில் கரச்பூரில் 
பொறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் உயர்நிலைக்கல்விக் 

கழகம் ஒன்றைத் தொடங்க அது 1957 ஆம் 

ஆண்டு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொழில் 

நுட்பக்" கழகமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இக்கழகம் 

முழுதும் இந்திய அரசால் நிருவடிக்கப்படுகிறது. ் 

1958 ஆம் ஆண்டு சோவியத் நாட்டின் உதவி 
யுடனும் ஐக்கிய நாட்டு அவையின் கல்வி, அறிவியல் 
ஒத்துழைப்புத் துறையின் (171500) தொழில் நுட்ப 
உதவித் திட்டத்தின் உதவியுடனும், பம்பாயில் 
பொவாய் என்ற இடத்தில் 280 ஹெக்டேர் பரப்பில் 
ஓர் உயர்நிலைத் தொழில் நுட்பக் கழகம் தொடங்கப் 
பட்டது. ப. . caida 

ஜெர்மனி கூட்டுக் குடியரசின் தொழில் நுட்ப 
உதவியுடன் சென்னையில் ஒரு தொழில் நுட்பக் 
கழகம் 1959 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. தற் 

ஆராய்ச்சிகள் இங்கு நடந்த வண்ணம் உள்ளன. , 

நாட்டில் பலதுறை முன்னேற்றங்களைக் கருதி 

யும், அறிவியல் முன்னேற்றம் அடைத்த மேலை தாடு 
களின் அறிவியல் வளர்ச்சிகளை இந்தியாவில் 'புகுததி 

.. நாட்டை வளம்பெறச் செய்யவும், 1959 ஆம் ஆண்டு 
அமெரிக்க '“ஒன்றிய நாடுகளின் தொழில் மற்றும் 
பொருளாதார உதவி பெற்று உததிரப் - பிரதேச 
மாநிலத்தில் கான்பூரில் &யர்நிலைத் தொழில் நுட்பக் 
கழகம் ஒன்று தொடங்கப்பட்டது. - > ~ g 

இறுதியாக 1961 ஆம்" ஆண்டு புதுடெல்லியில் , 
- ஒன்றியக் ' குடியரசுகளின் ' உதவியுடன் ஓர் உயர், 
நிலைத் தொழில்நுட்பக் கழகம் தோற்றுவிக்கப் 
பட்டது. மேலும், இக்கழகம் தலைநகரில் உள்ளதால் 
பல அயல்நாட்டு அறிவியல் வல்லுநர்கள் வந்து 
அறிவியல் கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் நிகழ்த்தவும் 
மற்ற ' அறிவியல் . வல்லுநார்களுடன் ். தொடர்பு 
கொண்டு சிறப்பான ஆராய்ச்சி மற்றும் ' வளர்ச்சிப் ' 
பணிகள் செய்யவும் ஏற்றதாய் உள்ளது. இந்த ஐந்து : 
இந்தியத் தொழில் நுட்பக் கழகங்களும் - இந்திய, 

ச 
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நாட்டின் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியின் உயிர்நாடி 
களாக :விளங்கி வருகின்றன. இவை உயர்நிலை 
ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுப்பொருள் உருவாக்கப் பணி 
களுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகின் றன , 

a se Me fs 1 ௨0 உளச. 
1 shy 1 

. ௫ 
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ஒரு நாட்டின் அறிவியல் வளர்ச்சி அந்நாட்டின் அறி 

வியல் நிறுவனங்கள் வளர்வதைச் சார்ந்ததாகும். 
அறிவியல் வளர்ச்சியில் அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறு 
வனங்களும், பல்கலைக் கழகங்களின் அறிவியல் 

துறைகளும், சமுதாய அளவில் உருவாகின்ற அறி 
வியல் சார்ந்த கழகங்களும் முதன்மை பெறுகின் றன. 
இக்கழகங்கள் அறிவியல் தொழில் நுட்ப : அறிஞர் 
களை ஒன்றுகூட்டிக் குறிப்பிட்ட துறையில் அறிவின் 
வளர்ச்சியைத் தூண்டுகின்றன. : இவை மக்களின் 
பொதுக்கருத்தை உருவாக்கி , அறிவியல் துறையில் 
அவர்கள் ஒத்துழைப்பைப் பெறவும் பயன்படு 
கின்றன... ் 

* இந்தியாவில் பல்வேறு அறிவியல் சார்ந்த கழ 

கங்கள் உருவாகியுள்ளன; அவை பல்வேறு வழியில் 

வெவ்வேறு கால இடைவெளியில் பல்வேறுவகையான : 

சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளன. இவையனைத்தும் 
நாட்டின் - வளர்ச்சியைத் தூண்டி, அளக்குவித்தன. 
முதன்முதலில் உருவாகிய அறிவியல் கழகம் வங்காள 
ஆசியக் கழகம் ஆகும். இது 1984இல் கல்கத்தாவில் 

சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்பவரால் உருவாக்கப் 
பட்டது. இவர் அதன் முதல் தலைவராக விளங்கி 
னார். இக் கழகத்தின் உதவியால் 1866 இல் கல்கத்தா 

- வில் இந்திய அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டது. 
இக்கழகம் தனது அறிவியல் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை 

“களை இயற்பியல், வேதியியல், நிலையியல், மருத்துவ 
அறிவியல் ஆகிய துறைகளில் வெளியிட்டது. பின்னர் 
இந்திய ராயல் தோட்டக் கலைக் கழகம் 1860 இல் 
கல்கத்தாவிலும், பம்பாய் இயற்கை வரலாற்றுக் 
கழகம் 186.3 இல் பம்பாயிலும் நிறுவப்பட்டன. பிறகு 

7876 இல் டாக்டர் மோகந்திரலால் சர்தார் என்பவ 

ரால் அறிவியல் வளர்ச்சிக்கான இந்தியக் கழகமும் 
உருவாக்கப்பட்டது. அகமதாபாத் மருத்துவக்கழகம் 

1902 ஆம் ஆண்டிலும், கல்கத்தா கணிதக்கழகம் 
1908 ஆம் “ஆண்டிலும் உருவாகின. சென்னை _ 
யைச் சார்ந்த சைமன் என்பவராலும் லக்னோவைச் 
சார்ந்த, மக்மோகன் என்பவராலும் 19/4 இல் 
இந்திய அறிவியல் கூட்டக் கழகம் உருவாகியது. 
பிறகு, 1918இல் வாரணாசி கணிதஇயல் கழக . 
மும், 1920 இல் இந்தியத் தாவரவியல் கழகமும் 
இந்தியப் பொறியாளர் கழகமும், கல்கத்தாவில்
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மானுடவியல் கழகமும், 1924 இல் நிலஇயல், சுரங்க 

உலோகவியல் கழகமும், இந்திய வேதியியல் 

கழகமும், 1986 இல் இந்தியச் சர்க்கரைத் தொழில் 

நுட்ப அறிஞர் கழகமும், 1927இல் வேதியியல் 

அறிஞர் கழகமும், 1928 இல் இந்திய மருத்துவக் 

கழகமும், 1934இல் பெங்களூரில் இந்திய அறிவியல் 

"கல்விக் கழகமும், கல்கத்தாவில் இந்திய இயற்பியல் 

கழகமும், 1945இல் புதுடெல்லியில் இந்திய அறிவியல் 

தேசியக் கழகமும் உருவாகின. இப்போது இந்திய 

தேசிய அறிவியல் கல்விக்கழகம் என்று இதன் பெயர் 

மாற்றப்பட்டுள்ளது. 1986இல் அலகாபாத்தில் தேசிய 

அறிவியல் சல்லிக் கழகமும், * 1988இல் இந்தியப் 

பூச்சியியல் கழகமும், 1941இல் கல்கத்தாவில் இந்திய 

அறுவை மருத்துவர் கழகமும், : 1947 இல் இந்திய . 

அறிவியல் பணியாளர் .கழகமும் உருவாகின. இவை 

அனைத்தும் அறிவியல் தொழில் நுட்பத்தில் பல்வேறு 

துறைகளில் . ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும், மேம் 

படுத்தவும் தோன் றியவை. 

தொடக்க காலத்தில் இக்கழகங்கள் யாவும் 
தூய அறிவியல் ஆராய்ச்சியையே. நிகழ்த்தின. 

ஆராய்ச்சியின் விளைவுகள் சமூகப் 

களுக்கு உதவுவனவா, இல்லையா என்பதைப் பற்றிக் 
கவலை கொள்ளவில்லை, பிறகு சமூக நலம் கருதிய 
பயன் பாடுகளை உருவாக்கும் எண்ணம் தோன்றியது. 

இக்கழகங்கள் இயற்கை நிகழ்வுகள், நிலம், கடல் 

வான்தேட்டங்கள், தாவர விலங்கினப் புதிய வகை . 

களை இனம் கண்டறிதல் ஆகிய பணிகளில் ஈடு 
பட்டன. - : உ 

. பெரும்பாலான கழகங்கள் வெளியீடுகள் மூல 
மும், விரிவுரைகள் மூலமும், கண்காட்சிகள் மூலமும், 

தங்கள் அறிவியல் செயல்பாடுகளைப் பொது 
மக்களுக்கு விளக்கின., எனவே, பொது மக்கள் கல்வி, 
இக்கழகங்களின் 'ஒரு பணியாகியது. இதனால் பல் 
கலைக் கழகங்களிலும் பல்வேறு நிறுவனங்களில். 
பணியாற்றிய அறிஞர்களும் இந்தக் கழகங்களில் 
சேர்ந்து பொது மக்கள் கல்விப் பணியை நிறை 
வேற்றினா். இந்த அறிவியல் கழகஙகள் ஆராய்ச்சி 
யையும் கல்வி கற்பித்தலையும் ஒருங்கிணைக்கும் 
மையங்களாக விளங்கெ, இவை சிறந்த கல்விக்கான ' 
புதிய செய்திகளைத் தந்தன, இவை கல்வி கற்பித் 

,தலின் முறையையும் தரத்தையும் உயர்த்தின. ' 

அனைத்து அறிவியல் அறிஞர்களின் கூட்டுறவு 
மையமாகவும் அந்தந்தத் துறையின் தலைவர்கள் 

கூடும் இடமாகவும் : இக்கழகங்கள் அமைகின்றன. 
தற்காலத்தில் பல்வேறு அரசு நிறுவனங்களும் கல்வி 
நிறுவனங்களும் இவற்றிடம் அறிவுரை பெறுகின் றன: 
இவை அனைத்துலகக் கூட்டுறவை வளர்க்கும் 
மையங்களாக உருப்பெற்று வளர்ந்து வருகின்றன. . 

ட இந்த அறிவியல் கழகங்களில் நானகு வகைகள் 

பயன்பாடு : 

நிலவுகன் றன. முதல் வகையில் குறிப்பிட்ட துறையில் 

பேரும் புகழும் பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள், உறுப் 
பினர்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின் றனர். இந்தியத் 

தேசிய அறிவியல் கல்விக் கழகத்தை இதற்கு எடுததுக் 
காட்டாகக் கூறலாம். இரண்டாம் வகையில் துறை 
யில் கற்றறிந்தோர் உறுப்பினர். ஆவர்; , மூன்றாம் 

வகையில் தொழில் நுட்பக் கழகங்கள் அடங்கும். 
எடுத்துக்காட்டாக, இந்தியப் பொறியியல் கழகம், 
இந்திய மருத்துவக் கழகம் ஆகியவற்றைக் கூறலாம். 
இறுதி வகையில் பேரளவு எண்ணிக்கையில் உறுப் 
பினர்களைச் சேர்க்கும் கழகங்கள் அடங்கும். இவை 
அறிவியலை மக்களுக்குக் கொண்டு சென்று, சமுதாய 
நலனுக்கு உதவுவதில் அக்கறை கொள்வன, இந்த 
இறுதி வகைக்கு எடுத்துக்காட்டு , புதுடெல்லியில் 
உள்ள “அறிவியல், தொழில் நுட்ப, சமுதாயப் 
பேரவை. , பெங்களூரில் உள்ள அறிவியல் வட்டம் 

(scientific circle) Qiu அறிவியல் பணியாளர்கள் 
கழகம், கோவையில் தோன்றிய தமிழ்நாடு பொறி 
யாளர் கழகம் (1967), கண்டியில் உள்ள தமிழ்நாடு 
அறிவியல் இலக்கியக் கழகம் (1988), அடையாறில் 
உள்ள அறிவுத்தமிழ்ப் பணி மன்றம் (1978) ஆகிய 

் வற்றைக் - கூறலாம். இவை உயர் அறிவு படைத்த 
நிறுவனங்களாக :: விளங்குவதுடன் ஆராய்ச்சி, 
தொழில் நுட்பம், புதுப்போருள் அருவாக்கம், 
கொள்கை உருவாக்கம் ஆகியவற்றிலும் தம் செல் 
வாக்கைச் 'செயல்படுத்துகின்றன. மேலும் அறிவியல் 

வளர்ச்சிகசான சமூகச் சூழலை உருவாக்குகின்றன. 
தம் உறுப்பினர்களின் தொழிள் நுட்பத் திறமையை 
யும், அறிவியல் அறிவையும் வளர்க்கின்றன. . 

் : se 2Gar, Ge. 
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_ இந்தியப் பொருளாதாரச் 

இந்தியநாட்டு அறிவியல், தொழில் "நுட்பக்... 

கொள்கைகள். -. 1 படட ட்ட, 
லு மு படட உடு ர் கவ்வ 4 , ம ரூ 

இத்தியா விடுதலை அடைவதற்கு முன்பே அறிவியல் 

கொள்கையின் .. தேவையை அணர்த்திருந்தாலும், 

விடுதலைக்குப் பிறகே பண்டித ' ஜவஹர்லால் நேரு 
தலைமையில் இந்தியத் தேசிய காங்கரஸ் ஓர் அறி, 
வியல் கொள்கைக் குழுவை அமைத்தது. அக்குழு, 

சமூக வளர்ச்சிக்கான ' 
இட்டங்களையும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி சார்ந்த ' 
தொழிலகக் கல்வி வளர்ச்சிகளையும் பரிந்துரைத்தது. 

, இந்த அணுகுமுறை 1958 இல் இந்தியப் பாராளு 
மன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட 
கொள்கைத் தீர்மானத்தில் பதிவாகியது. 

ரூ ப 

அறிவியல் 
2 

a ‘ 

* 

சடல



பிறரு பல கட்டங்களில் அறிவியல் கொள்கைக் 
கான பல்வேறு இலக்குகள் தோன்றி வளர்ந்து வந் 

தன. ஓர் இலக்கை அடையும் முன்பே பல புதிய 

இலக்குகளும் * : திசைப்போக்கும் இக்கொள்கையில் 

, தோன்றி வளர்ந்து வந்தன. இக்கொள்கையின் மாற் 

றத்திற்கு அடிப்படையான உந்துவிசைகளாக இரு 

காரணிகள் செயல்பட்டன. புதிதாகத் தொடங்கப் 
பட்ட பொருளாதார வளர்ச்சி காரணமாக ஏற்பட்ட 

புதிய சமூக வளர்ச்சி, புதிய பொருளாதார அரசியல் 

தேவைகளை உருவாக்கியது. மேலும், புதிய அறிவி 

யல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியையும் தாண்டி வளர்த் 

த்து. இந்த அக அறிவியல் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி 

யும், புதிய அரசியல் பொருளாதாரத் தேவையும் 

அறிவியல் கொள்கையை வரையறுத்தன. இந்திய 

அரசியல் தலைமை இதில் முன்னணியில் விளங்கியது. 

, எனவே அரியல் தலைவர்களும், அறிவியல் தொழில் 

நுட்ப அறிஞர்களும் ஒன்று கூடி இருபாலாரும் 
பொதுவாக ஒப்புக்கொள்ள முடிந்த விருப்பங்களை 
யும், இலக்குகளையும், நோக்கங்களையும் வரை 
யறுத்து, அத்தொகுப்பை அறிவியல் ' கொள்கையாக 

நாடாளுமன்றத்தில்: ஒரு தீர்மானம். மூலமாகக் 
கொண்டு வந்தனர், இது அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கும் 
உள் நாட்டிலேயே புதுப் பொருள்களை அருவாக்கி 

உற்பத்தி ' செய்வதற்கும் - பேருந்துதல் அளித்தது. 
குறிப்பாக :அணுவாற்றல் துறை, மின்னணுவியல் 

துறை, . விண்வெளித்துறை . ஆகியவற்றில் பெரு 

வளர்ச்சி ஏற்பட: இது வழி வகுத்தது. இந்த அறிவி 
யல் கொள்கையை உருவாக்க நாட்டில் முன்னணியில் 
விளங்கிய அறிவியல் அறிஞர்களும், தொழில்நுட்ப 
அறிஞர்களும் பெரும்பங்கு வகித்தனர், உலகத் தலை 
வார்களில் முன்னணியில் : விளங்கிய : பண்டித 

ஜவஹர்லால் நேரு இந்த அறிவியல் கொள்கையை . 
வளர்ப்பதில் பெரும் பங்காற்றினார். 5... .. 

இந்த அறிவியல் கொள்கையின் அடிப்படை 
நிலைப்பாடாக விளங்கியவை, அறிவியல் அறிஞர் 
களுக்கிடையில சமூக உணர்வைத் தூண்டி அன்றாட 
நடைமுறைச் சமூகப் பிரச்சினைகளை அறிவியல் 
தொழில் நுட்பததின் உதவியால் தீர்க்க வழி வகுத் 
தல், நிருவாகப் பணியாளர்களிடையே அறிவியலின் 
பயன்பாட்டை உணர்த்தி அறிவியல் அறிஞர்களைப் 
பல்வேறு நாட்டு வளர்ச்சித் திட்டக்குழுக்களில் 
கலந்து கொள்ளச் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தல, அறிவி 
யல் அறிஞர்களை முக்கியமான , நாட்டு நடப்புகள் 
பற்றிய முடிவுகளை அறிவியல் முறைப்படி எடுக்கச் 
செய்தல், , இந்திய நாள்காட்டி. இந்தியப் பொது 
அளவை முறை ஆகியவற்றைத் தற்கால அறிவியல் ' 
அறிவைப் பயன்படுத்திப் புதுப்பித்தல், பொதுவாக 
அறிவியல் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கு முழு ஒப்புதல் 
அளித்தல், அறிவியல் சிந்தனை முறையை வளர்த்தல் 

ஆகியனவாகும். a . 2 
% 
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ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை உருவாக்கப் பல் 
வேறு கட்டங்களில் பல்வேறு முயற்சிகள் தோன் 
றின. முதலில் ஆராய்ச்சிக்கான ' அகக்கட்டுமான 

வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டன. பிறகு இறக்குமதியைக் 
குறைக்கவும், ஏற்றுமதியைப் பெருக்கவும் தேவைப் 
படும் - போருளாதாரப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு 
காணப்பட்டது, பிறகு, ஆராய்ச்சியில் தன்னிறைவு 
பெறவும் மக்களுக்காக அறிவியலைப் பயன்படுத்த 
வும், அடிப்படை ஆராய்ச்சியையும் புதுப் பொருள் 

உருவாக்கத்தையும் களக்குவிக்கவும் பல 'முயற்சிகள் 
மேற்கொள்ளப்பட்டன.  : 

அகக் கட்டுமான வசதிகள். அணுவாற்றல், 
மின்னணுவியல், விண்வெளியியல் ஆகிய துறைகள் 

, விரைந்து வளர்வதற்கான வழிவகைகள் செய்யப் 
பட்டன. அடிப்படை ஆராய்ச்சிக்கான டாட்டா 

நிறுவனம் இதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. மேலும், 
அனைத்துலக அறிவியல் நிறுவனங்களுடன் செறி 
வான ஓத்துழைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது.ஆராய்ச்சி 
களுக்கும் புதுப் பொருள் உருவாக்கத்திற்கும் 
தேவையான திட்டத் தொகை கூடுதலாக்கப்பட்டது. 
அறிவியல் நுட்பத்தொடர்பான தேசியக் குழு 
உருவாக்கப்பட்டது. இக்குழு அறிவியல் தொழில் 
நுட்பத் திட்டமிடுதலுக்கான அணுகு முறை என்ற 

ஆவணத்தைத் தயாரித்தது. ட 

் ஐந்தாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டக் காலத்தில் ஏற் 
பட்ட மாபெரும் அறிவியல் விழிப்புணர்ச்சி, மரபுவழி 
அரசியல் போக்குக்கும் புதிய அரசியல் போக்குக்கும் 

, இடையே ஒரு மோதலை உருவாக்கியது, இது அறி 
வியல் கொள்கையை வரையறுப்பதில், பல க்கல் 
களை அ ருவாக்கியது. எனவே மாற்றுத் தொழில் 
நுட்பம், அறிவியல் தொழில் நுட்பத் திட்டமிடுதலுக் 
கான அணுகுமுறை, ஊரகத்தொழில் நுட்பப் பிரச் 
சினை கள் ஆகிய பல்வேறு அறிவியல் தொழில்நுட்ப 
வளர்சிக்கான மாற்றுத்திட்டங்கள் உருவாகின. இந்திய 
அறிவியல் கூட்டுக் கழகத்தின் பங்கு இதில் முன்னணி 

“யில் இருந்தது. கட்ட. 

, அடிப்படை ஆராய்ச்சிக்கான ஒத்துழைப்பு, ஐந்தாம் 
ஐந்தாண்டுத் திட்டக் காலத்தில் உருவாகிய அரசியல் 
விழிப்புணர்ச்சி, அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை உளரக 
வளர்ச்சிக்கும் வறுமைக் கோட்டின் கழ் உள்ள மக் 
களின் வளர்ச்சிக்கும் பயன படுத்தும் வழிவகைகளை 

முன்னுக்குக் கொண்டுவந்தது. காலம் கடந்த 
அறிவியல் தொழில்நுட்ப முறைகளைக் கொண்டு 
இந்திய நாட்டிற்குத் தேவையான ௪ளரக வளர்ச்சலய 
உருவாக்க இயலாது என்பது உணரப்பட்டது. நெடு 
நோக்குடைய அடிப்படை ஆராய்ச்சியை இயற்கை, 

“சமூக அறிவியல்களில் நிகழ்த்த வேண்டிய தேவை 
உணரப்பட்டது. எனவே, ஆறாம் ஐந்தாண்டுத திட் 
டத்தில் அடிப்படை. ஆராய்ச்சிக்கு முழு முன்னுரிமை 

. அளிக்கப்பட்டது. ஆராய்ச்சியின் இத்தகைய இலச்கு
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நாட்டை வளரச்செய்வதற்குத் தேவையான அடிப் 
படை அறிவையும் தொழில்நுட்பத் திறமையையும் 
உருவாக்க உதவியது; . சூழலைப் பாதுகாத்தல், அறி 

வியல் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கும், சமூக வளர்ச் 
சிக்கும் இடையில் ஏற்பட்டுள்ள முரண்பாடுகளை 

நீக்கல் ஆகியவை, நாட்டுப் பொருளாதார வளர்ச்சி 
களில் முடிவெடுப்பதற்கான பன்முகச் 
அமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தையும் 

புதியபிரச்சினைகளையும்உருவாக்கின.இவற்றிற்கான 
புதிய துறைகள் அறிவியலின் புதிய புலங்களில் கால 
உணர்வோடு கூடிய நோக்கங்களுடன் உருவாக்கப் 
பட்டன. இந்திய விண்வெளித் துறையின் வளர்ச்சியும், 
கடல் படுகைக் கனிமங்களைப் -' பிரிக்தெடுப்ப 

தற்கான சுரங்கவியல் வளர்ச்சியும், அண்டார்டிக்கா 
ஆய்வும் குறிப்பிடத்தக்கவை. இவை, இந்தியாவிற்கு 
அனைத்துலக மதிப்பைப் பெற்றுக் தந்தன. ட) 

ஆராய்ச்சித் ' * துறைகளுக்கிடையிலான ஒருங் 
கிணைப்பு. இதற்கான முதல் முயற்சி 1948 இல் 
எடுக்கப்பட்டது. அப்போது அறிவியல் பணிகளை 
ஒருங்கமைப்பதற்கான குழு ஓன்று பண்டித ஐவ 

ஹா்லால் நேரு தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது, 
இக்குழு, 1956 இல் அமைச்சரவைக்கான அறிவியல் 

அறிவுரைக் குழுவாக மாற்றப்பட்டது. இதில் 
அனைத்துலக ஒத்துழைப்பிற்கான வழிவகைகளும் 
கொள்கை வகுப்பதற்கான வழிவகைகளும் " உரு 
வாயின. 1968. இல் அறிவியல் தொழில் நுட்ப 
அறிஞர்களின் பரிந்துரைக்கேற்ப, அறிவியல் தொழில் 
நுட்பக் குழு ஒன்று மேற்கூறிய குழுவுக்குப் பதிலாக 
அமைக்கப்பட்டது.இக்குழமுவிடம் அறிவியல்கொள்கை - 
வகுக்கும் பணியையும், அதைச் - செயல்படுத்தி 
ஒருங்கிணைக்கும் பணியையும், 
சமனின்மைகளைத் திருத்தும் பணியையும், ஆராய்ச் 

சியின்பயனை முழுமையாகப் பயன்படுத்தும் பணியை 
யும், அறிவியல் ஆராய்ச்சியை மதிப்பிட்டு அனைத் 
துலக ஒத்துழைப்பை ஈட்டும் பணியையும் தந்தனர். 
இதற்கான செயலகம் ஒன்றும் உருவாக்கப்பட்டது. 
இதில்அமைச்சரவைச்செயலர்கள்,ஆராய்ச்ச,வளர்சசி 
நிறுவனத்தலைவர்கள், பல்கலைக் கழக நல்கைக் 
குழுவின் தலைவர் ஆகியோருக்கு உறுப்பாண்மை 
தரப்பட்டது. மேலும் இதில் சிறப்புநிலைத் தகைமை 
வாய்ந்த தனியார் துறையில் ' உள்ள அறிவியல் அறி 
ஞாகளும், தொழில் அதிபர்களும், பொருளாதார 
வல்லுநர்களும் இடம் பெற்றனர். 1971 இல் இக்குழு 
விற்குப் பதிலாக அறிவியல் தொழில் நுட்பத்திற் 
கான தேரியக்குழு அமைக்கப்பட்டது. இதில் பதி 
னைந்து தனித தகைமை வாய்ந்த அறிவியல அறிஞர் 
களும், தொழில் நுட்ப அறிஞர்களும் உறுப்பினரா 
யினர். அறிவியலைத் திட்டமிடல், நாட்டின் சமனின் 
மையைத் திருததல், நாடு தன்னிறைவு பெற அனைத்து 
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைத்தல், அனைத் 
துலக ஒத்துழைப்பைப் பெறல் ஆகிய பணிகள் ' இக் 
குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. 1987 இல் அறிவி 

செய்தி 

நாட்டில் உள்ள. 

௫
 

.' மிடப்பட்டு 

யல் தொழில் நுட்பத்திற்கான அமைச்சரவைக் 
குழுவில் அந்த அமைச்சரவைக்கான ௮ றிவியல் அறி 
வுரைக் குழுவும் கருவாக்கப்பட்டது. | பின்கூறிய 
குழுவின் தலைவர், தஇிட்டக்குழுவின் . அறிவியல் 
தொழில் நுட்ப உறுப்பினர் ஆவார். 2) on + 

திட்டக்குழு. இட்டக்குழு, அறிவியல் ஆய்வுகளுக் 
கான பல்வேறு தனித்தனிக் ' குழுக்களையும், பணிக் 
குழுக்களையும, வலலுநர் குழுக்களையும் அமைத்துப் 

- பல்வேறு அறிவியல் . ஆய்வுகளுக்கான ' : திட்டங் 
களை வகுக்கிறது. கால இலக்குள்ள திட்டங்களை ட் 
வகுத்து நிதியளித்து அவற்றை நிறைவேற்றுகிறது. 
ஏற்கனவே உருவாகாத அறிவியல ' ஆராய்ச்சி நிறு 
வனத்தைப் புதிதாக உருவாக்கும் முயற்சியையும் இக 
குழு உருவாககுகிறது. இதற்கு இந்திய அரசின் அறி ' 
வியல், தொழில்நுட்பத் துறை முன்முயற்சி எடுத்து 
உதவுகிறது. எனவே, இந்தியா முன்னேறிய நாடு- 
களுக்கு இணையான அறிவியல் நிறுவனங்களை உரு 
வாக்குவதில் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது. , - 

ட அறிவியல் கொள்கை பீள்கண்ணோட்டமிடல். அறி ' 
வியல் கொள்கை காலப்போக்கில் மறுபடி. அதன் பல் 
வேறு மட்டங்களில் அடிக்கடி மீணடும் கண்ணோட்ட . 

ஆராயப்படுகிறது. அரசியல் மட்டத் 
தில் பாராளுமன் றக் குழுக்களும், அறிவியல் தொழில் 
நுட்ப மட்டத்தில் சிறப்பு அறிவியல் அறிஞர்களின் 
மாநாடுகளும், அறிவியல் . கொள்கையை மறு கண் 
ணோட்டமிடுகின் றன. சில சமயங்களில் ஒரு , குறிப். 
பிட்ட துறை அல்லது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டை ;- 
மீள்பார்வையிடத் தனிக்குழுக்களும் ' அமைக்கபபடு ' 
கின்றன. இவை அந்நிறுவன வளர்ச்சியை ஆராய்ந்து 
அவற்றின் ஆராய்ச்சியின் தற்போதைய நிலையை - 

_ மதிப்பிட்டுச் சமூகப் பொருளாதாரத் தேவைக்கும், - 
ஆராய்ச்சி நிலைக்கும் ., உள்ள. இடைவெளியைக் 
கணித்து எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான தக்க வழிவகை 

- களை வகுக்கின்றன. மேலும், இவை எதிர்கால அறி 
- வியல் திட்டங்களின் விதிமுறைகளையும் வழிகாட்டு 

. தல்களையும் உருவாக்குகின்றன. ...., ் 
உ ட்டி 

.." . நாடாளுமன்றம், 'அறிவியல் கொள்கை வளர்ச்சி. 
யின் பாதையை வகுக்கிறது; சம கால அறிவு வளர்ச் 

. சிக்கேற்ப அதை” மாற்றி அமைக்கிறது; 'அறிவியல் 
வளர்ச்சி, நிறுவனத் துறைகளின் ' செயல்திறமையை 
விவாதிககறது. ' நாடாளுமன்றக்குழு, அறிவியல் 

ட் துறைகளின செயல்பாட்டையும் நிதி அமைப்பையும் 
ஆய்ந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு அறிக்கை தருகசின் றது. 
இந்திய நாடாளுமன்ற - அறிவியல் குழு, ' நாடாளு 
மன்ற உறுப்பினர்களையும் அறிவியல் அறிஞர்களை :. 
யும் உள்ளடக்கியது. இக்குழு, நடப்பு : அறிவியல் -- 
செய்திகளை அவ்வப்போது நாடாளுமன்ற உறுப் 
பினர்களுக்கு எடுத்துறை த்து அவர்களைத் தக்கபடி 
நடவடிக்கை எடுக்கும்படிக் கேட்டுக் கொள்கறைது. 

சிறப்பு மாநாடுகள், அறிவியல் கொள்கைத் “தீர்



மாளத்தை நடைமுறைப்படுத்தவும், செயல்பாட்டிற் 
கான ஒரு திட்டத்தை வகுக்கவும் அறிவியல் செயல் 
மூறையில் அடங்கிய அடிப்படைக் கூறுபாடுகளை 

இனம் காண வேண்டும். 1958 இல் அறிவியல் கொள் 
கைத் தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த இந்திய 
அரசு அறிவியல் அறிஞர், கல்வியாளர் ஆகியோர் 
குழுமிய மாநாட்டை அறிவியல் ஆராய்ச்சிப் பண் 
பாட்டு நடவடிக்கை அமைச்சரவையில் நடத்தியது, 

இம்மாநாடு சம்பள விகிதம், வேலை நிலைமைகள், 
இறமையை எளக்குவித்தல், ஆராய்ச்சிக்கான கூடுதல் 

உதவித்தொகை அளித்தல், ஆய்வுக் கருவிகளுக்கான 
கூடுதல் நிதி ஒதுக்குதல், மனிதப்பொருள் வளங் 
களுக்கிடையில் தக்கதொரு ஒருங்கிணைப்பை ௭௫ 

, வாக்கல் ஆகிய பல பிரச்சினைகள் பற்றிய முடிவு 
களை விவாதித்தது. இம்மாநாடு அறிவியல் அறிஞர் 
களுக்கிடையே உள்ள தேக்கத்தைத் தகர்த்தெறிந்து, 
பல்வேறு துறைகளுக்கும் அவர்கள் தேவைப்பட்ட 
போதெல்லாம் இடம் மாற்றம் செய்ய வழிவகை 
செய்யும் பரிந்துரையை நிறைவேற்றியது. புதிய கருவி 
களை உற்பத்தி செய்யத் தேவைப்படும் வசதிகளை 
உருவாக்கவும், அறிவியல் செய்திகளைத் தூரட்டித் 
தேக்கிப் பரப்பவும், அறிவியல் சிந்தனை முறையை 
உருவாக்கவும் வழிவகை செய்ய வேண்டுமெனப் பரிந் 
துரை செய்தது. ் ் 

அறிவியல் , கொள்கைத் தீர்மானத்தை : நிறை 
வேந்றுவதில் உள்ள புதிய தடங்கல்களை ஆராய 
7963 இல் அறிவியல் அறிஞர், கல்வியாளர் ஆகியோர் 
குழுமிய இரண்டாவது மாநாட்டைக் கூட்டியது. 
இத்த மாநாடு நல்லதொரு சம்பள விகிதத்தையும், 
வாழ்க்கை நலன்களையும், வேலை செய்யும் நிலைமை 
களையும், திறமையை 
றுத்தியது. இம்மாநாடுகளின் மூலம் ஆராய்ச்சிக்குக் 
கூடுதல் நிதி உதவியும் பிற வசதிகளும் ஏற்படுத் 
தப்பட்டன. - பிரதம மந்திரி தலைமையின் .க&ழ் 
1967இல் நடந்து வட்ட மேசை மாநாடு பல்வேறு 
பரிந்துரைகளைக்கூறியது. அவையாவன: பள்ளி, கல் 
லூரிக் கல்வியில் அறிவியல் அறிஞரின் பங்கு, அறி 
வியலை மக்களிடம் கொண்டு செல்வதில் அவர்களின் 

கடமை, பல்கலைக்கழகங்களிடையே ஒருங்கிணைப்பு, 
. நாட்டுத் தேவைக்சேற்ப ஆராய்ச்சியைத் திட்டமிடு 

தல், அறிவியல் தொழில் நுட்பத்திற்கான தேசியக் 
குழுவை . உருவாக்கல் - என்பனவாகும். : அறிவியல் 
தொழில்நுட்பக் குழுவால் 1970 இல் அறிவியல் அறி 

ட்ஞர், தொழில்: நுட்ப அறிஞர், கல்வியாளர் ஆகி 
யோர் அடங்கிய மூன்றாம் மாநாடு நடத்தப்பட்டது. 

அறிவியல் கொள்கைத் தீர்மானத்தை நடைமுறைப் 
படுத்துவதில் ஏற்பட்டுள்ளமுன்னேற்றம்,அதை நடை 
முறைப்படுத்துவதில் - ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்களையும் 

- குறைபாடுகளையும் . நீக்குவதற்கான .. வழிவகைகள், 
புதிய அறிவியல் கொள்கைத் தீர்மானத்தை உ . 

வாக்க வேண்டிய தேவை, அப்படித் தேவைப்பட், , 

wd 

களக்குவிப்பதையும் ' வற்பு : 
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டால் அதற்கான புதிய உருவரை ஆகியவற்றை உள் 
நோக்கங்களாகக் கொண்டு இம்மாநாடு நடத்தப் 
பட்டது... இம்மாநாடு, அறிவியல் கொள்கைத் தீர் 
மானத்தை நிறைவேற்றுவதில் உள்ள தடங்கல்களை 

எடுத்துக் கூறியது. இது, நாட்டின் திட்டத்தைத் 
தயாரிக்கும்போதே அறிவியல் தொழில்நுட்பத் 
திட்டத்தையும் அதனுடைய ஒருபகுதியாகத் தயாரிக்க 
வேண்டும் எனப் பரிந்துரைத்தது. பல்வேறு கல்விக் 
கழகங்களை ஒருங்கிணைத்துத் தேசியக் கல்விக் கழ 
கத்தை உருவாக்க வேண்டும் எனவும் பரிந்துரைத் 

தது. தொழில் நுட்ப இறக்குமதிக் கொள்கையை 
மனித வளத் திட்டத்துடன் உள்நாட்டு ஆராய்ச்சி, 

_புதுப் பொருளாக்க நிலைமையுடன் உறவுபடுத்தியே 
வகுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியது. 

தொழில் நுட்பக். கொள்கை அறிக்கை, மூன்று 
பத்தாண்டுகளாகத் திட்டங்களின் வாயிலாக 1958 
ஆம் ஆண்டின் அறிவியல் கொள்கைத் தீர்மானத்தை 

- நடைமுறைப்படுத்தியதால் இந்தியா வளரும் நாடு 

களில் சிறந்ததொரு வேளாண்மைத் தொழில் நுட்ப 
நாடாகவும், தரத்திலும், திறமையிலும், எண்ணிக்கை 
யிலும் உயர் நிலை வாய்ந்த அறிவியல் மனித வளம் 
உடைய நாடாகவும் உயர்ந்தது, தக்க நோக்கங் 
களை உருவாக்க ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் போது, 
அறிவியல் தரும் நலங்களும் அதன் சிக்கலைத் தீர்க் 
கும் திறமையும் வெளிப்பட்டன. 

மேற்கூறிய வளர்ச்சியில் உடனடியாகத் தொழில் 
நுட்பம் பற்றிய தெளிவான அறிக்கை உருவாக்க 
வேண்டிய நிலைமை எழுந்தது, நாட்டின் பொருளா 

தாரச் சமூகப் பண்பாட்டுக் கூறுபாடுகளை உள்ள 
டக்கிய தொழில் நுட்பம் பின்வரும் செய்திகளைக் 
கருதவேண்டும். அவை தக்க தொழில் நுட்பத்தைத் 
தேர்ந்தெடுத்தல், உள்நாட்டு வளர்ச்சியை உருவாக் 

கல், வளர்ச்சியில்லாத துறைகளில் வெளிநாட்டுத 

தொழில் நுட்ப அறிவைப் பெற்று இந்திய நாட்டைத் 
துகவமைத்துப் பயன்படுத்தல், அனைத்துலக மட்டத் 
தில் தேவையான ' துறைகளில் போட்டியிடுதல், 
தொழில் நுட்பம் உருவாக்குவதில் உள்ள பல்வேறு 
உட்கூறுகளை ஒருங்கிணைத்தல, நாட்டுப் பொருளா 
தாரத்திற்குத் தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தல், 
தொழில் நுட்பம் வளர்க்கத் தேவையான நிதியைப் 
பெறும் மூல நிறுவனங்களைத் தீர்மானித்தல் என் 
பனவாகும். x 

Cohn dw, சிக்கலான பன்முக நிலைமைகளை 
உள்ளடக்கிய ' தொழில் நுட்பக் கொள்கை 
அறிக்கையை இந்திய அரசு 1982ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

மாதத்தில் அறிவித்தது. 

'இந்திய , அரசின் தொழில் நுட்பக் கொள்கை 
யின் அடிப்படைக் கூறுபாடுகள் நாட்டுக்குத் தொழில் 
நுட்ப வளர்ச்சியை ௪ளக்குவித்தலும், தேவைப்படும்



224 இந்திய நிலஇயல் கட்டமைப்பு 

துறைகளில் வெளிநாட்டு உதவியைப் பெற்று அதை 

இந்திய நாட்டுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்தலும் ஆகும். 
இந்தியத் தொழில் நுட்பக் கொள்கையில் பின்வரும் 

இலக்குகள் அடங்கியுள்ளன. 

தொழில் நுட்பத்தில் இறமை, தன்னிறைவு,இடர் 

தவிர்த்தல் ஆகிய வளமைகளைப் போட்டி உள்ள 

துறைகளில் உருவாக்கவேண்டும். இதற்கு நாட்டக 

வளங்களைப் பேரளவில் பயன்படுத்தலாம். சமூகத் 

இன் பல அடுக்குகளிடையே உள்ள மனித வளத்திற்கு 

நிறைவு தரத் தக்க வகையில் பயன்மிக்க வேலையை 

உருவாக்கவேண்டும். இதில் , பெண்களுக்கும், 

மெலிந்த பிரிவுகளுக்கும் முன்னுரிமை தரவேண்டும், 

மேலும், மரபு வழித் திறமைகளை வணிக இயலாகப் 
போட்டியிடவல்ல முறையில் மாற்றி அமைத்தல், 
பேரளவு உற்பத்திக்கும் மனித முயற்சி உற்பத்திக்கும் 

இடையில் தக்கதொரு விகிதத்தை நடைமுறைப் 

படுத்தல், நாட்சென்ற தொழில் நுட்ப ௨தவி ஏற் 
பட்டுக் கருவி மற்றும் தொழில் நுட்ப -வளத்தைப் 
புதுமைப்படுத்தல், ஏற்றுமதி வாய்ப்புள்ள தொழில் 
நுட்பத்தை அனைத்துலகச் சந்தையைச் சந்திக்க 
வல்ல இறமையுடன் வளர்த்தல், ' தனி மனிதத் 
இறமையை வளர்ப்பதன் மூலம் உற்பத்தியை வளர்த் : 

தல், நிலவும் வசதிகளை - முழுமையாகப் ' பயன் 
படுத்தல், செயல்திறமையையும் ' வெளியீட்டையும் 

"தரமுடன் நம்பகமாக உயர்த்தல், ஆற்றலின் தேவை 
யைக் குறைத்தல், சூழ்நிலைச் சமநிலையைப் பாது 

காத்து வாழுமிடத்தின் தரத்தை வளர்த்தல், கழிவுப் 
பொருள்களை மீளப் பயன்படுத்தி , விளைபொருள் . 
களை முழுமையாகப் பயன்படுத்தல் ஆகிய நோக் 
கங்கள் தொழில் நுட்பக் கொள்கையின் , உட்கூறு 
களாக வரையறுக்கப்பட்டன. | 
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இந்தியா மூன்று தெளிவான புறவியல்பு வட்டாரங் 
களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஒவ்வொன்றும் 
குறிப்பிட்ட பண்பைப் பெற்றுள்ளது.இவற்றில் முதன் 
மையாக அமைவது முந்நீரகம் (றரோறர்ற5ப15)) அல்லது 

wbisad arcny (penninsular shield), இக்காப்பு 
மிகப்பழமையான நிலையான , கட்டமைப்பைச் 
கொண்ட புவி மேலோடு. இதில் அசாம், வங்காளம், 

பீகார், உத்தரப்பிரதேசம். பஞ்சாப், மேற்குப் பகுதி 
யில் சிந்து வரை உள்ள பகுதிகள் அடங்கும்." புற : 
முந்நீரகம் என்பது மூன்றாவதாகக் காணப்படுவது. 

இதில் உயர்ந்த இமயமலைப் :- பகுதியும், . இதன் 
தொடர்ச்சியில் ஒரு பகுதி பலுசிஸ்தானில் இருந்தும், 
மற்றுமொரு பகுதி பார்மா, அரக்கான் : வரையிலும் 

" மிசோசோயிக் காலம் வரை வறண்ட 

காணப்படும். . இம்முன்று . பிரிவுகளும் தெளிவான 
நிலவரையியல், அடுக்குப்பாறை இயல், கட்டமைப்பு 
இயல் போன்ற கூறுகளைக் காட்டுகன் றன. 

நிலவரையியல், முந்நீரகம் ஒரு பழைய மேட்டுப் 
பகுதியான நிலம். இது நீண்ட கால அரிமானத் 
திறகுட்பட்டுச் சமவெளி நிலயை அடைந்து காணப் 
படுகிறது. கடினமான பாறைகள், ' மிகுந்த பல 

உயர்ந்த மலைத்தொடர்களைக் கொண்டது. எனவே 
இதன் நிலைவரையியல் கட்டமைப்புக் கூறுபாடுகள் 
உண்மையான கட்டமைப்பை ஒஓத்திருப்பதில்லை. 
இப்பகுதி நதிகளால் ஏற்படும் அரிமானம் பெரும் 
பாலும் தட்டையான நிலப்பரப்புகளையும், குறைந்த 
அளவு பக்கச் சரிவுடைய அகன்ற, ஆழமில்லாப் 
பள்ளத்தாக்குகளையும் உருவாக்குகின்றது. இதற்கு 
நேர்மாறாகப் புற முந்நீரகம் பல மடிப்பு மலைகளை, 
யும் பெயர்ச்சிப் பிளவுகளையும் தொடர்மலை அடுக்கு : _ 
களையும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று அழுத்திய முறுக்கிய 
மலைத் தொடர்களையும் அண்மையில் உருவாக் 
கியுள்ளது. இப்பகுதியில் இளநிலையைப் பெற்றுள்ள 
ஆறுகளும், அவற்றின் ஒட்டத்தால் அடிக்கடி மாறும் — 
ஆழமான செங்குத்துப் பக்கங்களையுடைய பள்ளத் 
தாக்குகளும் தோன்றியுள்ளன. இவ்விரண்டு நிலப் ' 
பகுதிகளுக்கும் இடையில் சிந்து-கங்கைச் சமவெளி 
உள்ளது. இச்சமவெளி அகன்ற பரப்பையும் மிகுந்த 
அண்மைக்காலப் படிவுகளையும் தன் மேற்பரப்பில் 
பெற்றுள்ளது...  — , a 4 en 

....! அடுக்குப்பாறைஇயல். . இம்முந்நீரகம் ஒரு காப் 
புப் பகுதியாகும். . இக்காப்புப் பகுதி, பழமை 

_யான பாறைகளால் பல காலங்களுக்குத் கொகுக்கப் ' 
- பட்ட, பல உருமாற்றத்திற்கு உட்பட்ட, பலவகைத் 

் தோற்றத்தைக் கொண்ட ; பாறைகளால் ஆனது. 
இப்பழமையான பாறைகளில் ஆர்க்கேயன் படிவு, 
இடைநிலையில் படிந்துள்ள பாறைக் குழம்பின் .படி 

- வுகள், -: தக்காணப் பீடபூமிக் , கடற்கரைப் : பகுதி 
களில் காணப்படும் அண்மைக்கால । மிசோசோயிக், 

டெர்ஷியரி படிவுகள் முதலியவை அடங்கும், புற 

முந்நீரகப் பகுதியில் மிகப் பழங்காலப் பாறைகள் 
காணப்பட்ட போதும் . . ஆழ்நிலைச் ' சரிவுகளில் 
படிந்துள்ள கேம்பிரியன் . முதல் டெர்ஷியரி வரை 
யுள்ள  காலச்கட்டீப் பாறைப் படிவுகள் அடியில் - 
கரும்பகுதியாக அமைந்துள்ளன. ' மேலும் இவ் 
வகைப் படிவுப் பாறைகள் : மடிப்பு மலை ஆக்கத் 
திற்கு அழுத்தப்பட்டு மடிப்பு மலையாகவும், பாறை 
ஒன்றின் மேல் ஒன்று அழுத்தப்பட்டு முறை மாறு 
பட்ட மடிப்பு மலையாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன : 

நிலமாகக் 
காணப்பட்டு, பின் பனிமலைகளாகக் காணப்படு 

இன்றன. இம்மலையின் உட்கூறில் டெர்ஷியரிக் 
காலக் கிரானைட்டுப் பாறைகள் சளடுருவிய வகை 

யில் காணப்படுகின்றன... இதன் தென்புறம் சிந்து *



கங்கைச் சமவெளியின் விளிம்பை ஒட்டி நன்னீர் 

மற்றும் ஆற்றுப் படிவுகளும் (மையோ பிளியோசின்) 

பெரும்பாலும் புறமுந்நீரகப் பகுதியிலிருந்து 
் அடித்துக்கொண்டு வரப்பட்ட அரிமானப் படிவுகளும் 

காணப்படுகின் றன. 
களில் மணல், களிமண், அரிதாகக் கரிமப் பொருள் 

களான வீழ் படிவுகளால் படிந்த படிவுச் சமவெளிக 

ளாகப் புறமுந்நீரகத்திற்கும் முத்நீரகத்திற்கும் 
இடையிலுள்ள தாழ்வுப் பகுதியில் படிந்து காணப் 

படுகின்றன. 

கட்டமைப்புஇயல், முந்நீரகம் ஒரு நிலையான 

கட்டமைப்புடைய அனைத்து மலை ஆக்கங்களுக்கும் 

உட்படாத, வானிலைச் சிதைவுக்கு மட்டும் உட் 

பட்ட முன்கேம்பிரியல் காலக்கட்டப் பாறைகளை 

ஒத்துக் காணப்படுகிறது, பின்பு பலவிதமான 

பெயர்ச்சிப்பிளவுகளுக்கு உட்பட்டு, பின் இயல்பு 
வகையான பெயர்ச்சிப் பிளவு, தடைப்பெயர்ச்சிப் | 
பிளவு ஆகிய செய்கையால் நிலத்தின் சில பகுதிகள் 
மற்ற பகுதிகளைவிட உட்சென்று உராயுந்தன்மை 
யுள்ள பெயர்ச்சிப்பிளவுகளாயின, இதன் விளை 

வால், கடற்கரைப் பகுதிகளில் கடல் அளடுருவல் 

ஏற்பட்டு மேல் கோண்டுவானா, சுண்ண எழிக் 

காலக்கட்ட டெர்ஷியரிக் காலப்படிவுகள் படிந்தன? 

ஆனால், . படிவுகள் இனம் சுட்டிக்காட்டக் கூடிய 

அளவுக்குப் பருமன் இல்லாமல் படிந்தன. ஒப்பிட்டுக் 

கண்டால் புறமூந்நீரகம் அண்மைக்காலத்தில்தான் 

நிலநடுக்கச் செய்கைக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டது 

என்பதும், இங்குள்ள படிவுகள் பலவகைச் சிக்கலான 

” பெயர்ச்சிப்பிளவுகளும் பலவகையான மடிப்பு மலை 

களும் உடையனவாகத் , தோன்றுகின்றன என்பதும் 

விளங்கும். இப்பொழுதும் நிலக்கிளர்ச்சி முற்றுப் 

பெறாமல் உள்ளது. அடிக்கடி இப்பகுதியில் 

தோன்றும் பல வேற்றுநிலையுடைய தநிலநடுக்கங் 

களும், நிலச்சரிவுகளும், வெந்நீர் ஊற்றுகளுமே 

இதற்குச் சான்றுகளாகும். ot 

இப்பெரும் நிலப்பகுதிகளுக்கு இடையேயுள்ள 

கங்கைச் சமவெளி இமயமலைச் சிகரங்களுக்கிடையே 

ஏற்படும் அரிமானத்தாலும் முந்நீரகத்தில் ஏற்படும் 

அரிமானத்தாலும் படிவுகள் படிந்த சமவெளியாகப் 

புலப்படுகிறது. இருப்பினும், உயர்த்த இமயமலைப் 

பகுதிகளிலிருந்து தோன்றும் பல ஆறுகளின் 

் அரிமானப் படிவுகள் மிகுதியாகப் படிந்துள்ளன. 

இப்படிவுகளில் மனித இனப்பரிமாண வளர்ச்சி 

யைப் பற்றிய செய்திகள் காணப்படுகின்றன. இப் 

_ பகுதி, செழுமையான வளம் கொண்ட சமவெளிப் 

ப ய்குதியாகும், 7 னு , 
....., புறவரைஇயல். . இந்தியாவின் மலைகளில் மேற்கு, 

் திழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகள், விந்திய சாத்பூரா, 

, ஆரவல்லி மலைத் தொடர்கள், .. அசாமைச் சுற்றி 

. யுள்ள அசாம் மேட்டுநிலப்பகுதி ஆகியவை அடங் 

கும். 

அ.௧,க4-]த 

கங்கைச் சமவெளிப் பகுதி . 

இந்திய நிலஇயல் கட்டமைப்பு 225 

மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகள். மேற்குக்: கடற் 
கரை ஓரங்களில், மேற்கில் தப்தி பள்ளத்தாக்கு 
முதல் குமரிமுனை வரை நெடுமலைத் தொடர்கள் 
காணப்படுகின்றன. , இதன் வடக்குப்பக்கத்தில் 
தார்வாருக்குக் கீழ் பம்பாய்க்கு அருகில் இரத்தினகிரி 
தக்காண பீடபூமி பரவியுள்ளது. இதன் 
தெற்குப்பக்க மலைத்தொடர், ஆர்க்கேயன் 

asomeNiurenm  (atchaean gneisses), படலப் 

பாறை (50145) சார்க்கைட்டுகளால் ஆக்கப்பட்டி 

ருக்கிறது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் சுமார் 
7600 கிலோ மீட்டர் நீளம் கொண்டது. இம்மலை 
களின் சராசரி உயரம் 1000 மீட்டர் முதல் 1300 

மீட்டர் வரை காணப்படுகிறது. இருப்பினும், பல 
வகைக் குன்றுகள் 2400 .மீட்டருக்கு மேற்பட்ட 
உயரத்துடன் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, 
நீலகிரியில் தொட்டபெட்டா என்ற இடம் 2636 
மீட்டரும், மாக்குர்ட்டி 2554 மீட்டரும், ஆளைமலைப் 
பகுதியில் காணப்படும் ஆனைமுடி 2693 மீட்டரும், 
பழனிமலைப் பகுதியில் காணப்படும் வெம்பாடி 
சோழா 2505 மீட்டரும் உயர்ந்துள்ளன. 

தக்காண டிராப் பாறைகளின் பாய்வினால் 
பம்பாய்ப் பகுதியில் காணப்படும் குன்றுகள் தட்டை. 
யான இசெகரங்களையுடைய கூறை முகடுகளாகக் 
காட்சியளிக்கின்றன . இப்பகுதியில்தான் கோதாவரி, 
பீமா, கிருஷ்ணா' ஆறுகள் தோன்றுகின்றன. இங்கு 
காணப்படும் சத்மலா முகடின் பிரிவு, தப்த 

ஆற்றையும் கோதாவரியையும் கிழக்குப் பக்கத்தில் 
பிரிக்கிறது. அதுபோல் மகாதேவ் முகடு பிரிந்து பீமா 
கிருஷ்ணா ஆறுகளைப் பிரிக்கிறது. இவ்விரு முகடு 
களுக்கும் இடையில் காணப்படும் தடங்கள் 

. கடலோரப் பகுதிகளிலிருந்து நிலப்பகுதியில் உள் 
செல்ல வழி ஏற்படுத்தியுள்ளன. இன்று, இப்பகுதி, 
பாதுகாக்கப்பட்ட வளாகமாகச்சிறப்புப் பெற் 
றுள்ளது. 

நீலகிரி மலைப்பக்கம் உள்ள பாலக்காட்டுக் ' 
கணவாய், கடலோரப்பகுதிகளுக்கும், (குறிப்பாக 
மலபார், கனரா, தென்கிழக்கு) தமிழ்ப்பகுதிகளுக்கும் 
பயன்படுகிறது, இப்பாலக்காட்டுக் கணவாயின் 
உயரம் சுமார் 200 மீட்டர் மட்டுமே. ஆனால் மிகுந்த 

அகலமாக 24 மீட்டர் கொண்டது. புவியியல் வல்லு 
நர்களான ஜாகப், நாராயணசாமி அகியோரின் 

ஆய்வின்படி, இக்கணவாய் டெர்ஷியரி காலத்து 
மேற்கு நோக்கிய “ ஆற்றுப்போக்கால் ஏற்பட்ட 
பள்ளத்தாக்கு என உணரப்படுகிறது. மேற்கு 
மலைத் தொடரின் மேற்கு விளிம்புகள் எப்போதும் 
செங்குத்துச் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன. ஆனால், 
கிழக்குப் பக்கம் இவை சீரான சரிவுகளுடன் கடலின் 
விளிம்பைத் * தொடுகின்றன. எனவே, மேற்குத் 

தொடர்ச்சி மலையின் மேற்குப் பகுதிகளில் நீர் 
வீழ்ச்சிகள் தோன்ற வாய்ப்பாக உள்ளது. சான்று: 
ஷராவதி ஆற்றின் போக்கில் தோன்றியுள்ள ஜோக் 

ச





இராஜ்மகால் குன்றுகள், இக்குன்றுகள் கங்கைச் 

சமவெளி தோன்றுமிடத்தில் காணப்படுகின்றன, 

முன்பு இவை, விந்திய சாத்பூரா மலைத்தொடர்களு 

டன் தொடர்பு கொண்டுள்ள மலைக் குன்றாகக் 

கருதப்பட்டன. ஆனால், தற்பொழுது இக்குன்றுகள் 

இரண்டும் சேர்ந்தவை - அல்லது; அனல் மிகுந்த 

பாறைக் குழம்பு ஓட்டுப்படிவுகளால் ஆனவை என 

வும் 2430', அகலாங்கிற்கும் 2575'. அகாலாங்் 

இற்கும் சுமாராக 37580' நெட்டாங்கு வழியே 

காணப்படுகின்றன எனவும் ௮ றியப்படும். , 

ஆரவல்லி மலைக் குன்றுகள். இம்மலைக் குன்று 

கள் முன்னர் மலையாக்கத்தினால் தோன்றிய மலை 

களின அரிமான எச்சங்கள், இவை இராஜஸ்தானைத் 

தென்மேற்காகவும் வடகிழக்காகவும் பிரித்துப்பாலை, 

மழைப்பாங்கான பகுதி எனப் பிரிவுபடுத்தி உள்ளன. 

இம்மலைகள் ஆரவல்லி, புதுடெல்லி, விந்திய 

காலப்படிவுப் பாறைகளைக் கொண்டுள்ளன. 

அரவல்லி மலைத்தொடர் ஓர் உண்மையான 

மலையாக்கச் செயலுக்குட்பட்ட மலைக்குன்று 

எனக் கணிக்கப்படுகிறது. “ இது கேம்பிரியனுக்கு 
முன்பு தோன்றியது என்றும், முன்விந்தியன் காலத 
Heo மீண்டும் நிலநடுக்கச செயல்களால் உயர்த்தப் 
பட்டது என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

் . புறமுந்நீரகத் தொடர்கள் 

் வளைந்த இடப்பெயர்ச்சி, இந்திய பாகிஸ்தான் 
எல்லைக்கு வடக்கேயும், வடமேற்கிலும், வடகிழக்கி 
லும் சூழ்த்து கரணப்படும் மலைகள் வளைகோட்டு 
இடப் பெயர்ச்சிக்குச் சான்றுகளாகும். இவை 
முதன்மையாக வளையத்திட்டுகளைக் கொண் 
டுள்ளன; மேலும் இத்திட்டுகள் முத்நீரகத்தின் பக்கம் 
குவிந்தும், அதாவது கடினமான புறமேலோட்டின் 
பக்கம்குவிந்தும் அழுந்திய பாறை போன்றும் காணப் 
படும். ட்ட . 

இவ்வளையத்திட்டுகளில் இமரலய, பர்மா 
வளையத்திட்டுகள் மிகுந்த இடையாரம் கொண்டு 
சாணப்படுகின்றன.. இமாலய ' வளையத்திட்டு 

அசாம் முதல் காஷ்மீர் வரை சுமார் 2400 Ger 
மீட்டர் நீளத்திற்குப் . பரவியுள்ளது. மற்றொரு 
இட்டான பலுசிஸ்தான், பல சிறிய வளையத் திட்டு 
களாகக் குறைந்த அளவு இடையாரம் கொண்டு 
காணப்படுகிறது. இவ்வளையத்திட்டில் அசாரா 
மலைகள், சுலைமான் மலைத் தொடர், பஸ்தி குன்று 
கள் ஆகிய பிரிவுகள் உள்ளன. ., 

"'”  இமாலயன் மலைத் தொடருக்கு வடக்கே திபத் 
தட்டை நிலம் உள்ளது. இத்திபத்தட்டைநிலத்தின் 
அமைப்பு இமயமலைக்கு இணையாகச் செல்கிறது. 

். அனால், வடக்கு நோக்கிச் செல்லச் செல்ல இவ் 
வளைவின் அளவு குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. 
ஆகையால்தான் அவிங் கங்கரி, காரகோரம் முதலிய 

மலைத்தொடர்கள் சிறிது, சிறிதாக: நேராகக் 

௮.க.4-15அ 
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காணப்படுகின்றன. கூன்லூன் மலைத் தொடர் 

பலுசிஸ்தான் வளைவு தின்மையான முந்நீரகக் 
காப்புப்பரப்பின் பக்கம் வளைந்து நிலநடுக்கச் 
செயல்களால் மிகுந்த தள்ளுவிசைக் கட்டமைப்புடன் 
காணப்படுகிறது. : 

Hus. தஇபத் மேட்டு நிலப்பகுதி சுமார் 4,200 
மீட்டர் உயரமுடையது. இதன் வடமேற்கேயுள்ள 
பாமீர் முடிச்சு மலை சுமார் 2600 மீட்டர் உயர 
மூடையது. இம்மலை தியன்ஷான் மேட்டு நிலப் 
பகுதியை வடக்காக இணைக்கிறது. இம்மலைப்பகுதி, 
அரிமானப் படிவுகள், காற்றுத்தூசுப் படிவுகள் ஆகிய 

வற்றால் சூழப்பட்டுள்ளது. இம்மலைப்பகுஇ, பல 
ஏரிகளால் ஒன்றுக்கொன்று இணைந்து, நீர்வடிகால் 
வாய்க்கால்களால் ஆனது. இருப்பினும் இந்த ஏரிகள் 
உப்புநீர்ப்படிவுச் சூழலைக் சுட்டிக்காண் பிக்கின் றன. 
இம்மலையின் தெற்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் உயர்ந்து, 
தென்கிழக்கு, தெற்கு ஆசியாக் கண்டத்தின் ஆறு 
களின் உருமாற்றத்திற்குக் காரணமாக உள்ளன. 

காரகோரம். காரகோரம் மலைத்தொடர்கள் 

இபத் மலைப்பகுதிக்கு ஒரு முதுகெலும்பாக அமைந் 
துள்ளன. இனவை மேற்காக இந்துகுஷ்தொடர் வரை 
நீண்டு உள்ளன. காரகோரம் மலைத் தொடரிலுள்ள 
சிகரங்கள் 8640 மீட்டர் உயரமுடையவை. கேஷா் 

பூரூம் என்ற மலைச்சிகரம் 8068 மீட்டர் உயர 
முடையது. மேஷர் பூரும் என்ற சிகரம் 7821 மீட்டர் 
உயரமுடையது. இம்மலைத்தொடர் மத்திய ஆசியா 
விற்கும், " தென் ஆசியாவிற்கும் இடையில் நீர்ப் 
பிரிவுப் பகுதியாக அமைந்துள்ளது. இந்நீர்மறை 
புலத்திற்குத் தெற்கே, சுமார் 50 கி.மீ. முதல் 100 

கி.மீ. வரையுள்ள மலைத் தொடர்கள் சுமார் 6100 : 
மீட்டர் உயரமுடன் காணப்படுகின் றன. 

, இம்மலைத்தொடரில்முக்கிய பனிஆறுகளாகப் 
பால்ட்டிரோ, பையோபோ, கிஸ்பர் ஆகியவை 
காணப்படுகின்றன. 4700 மீட்டர் உயரத்திலுள்ள 
குன்சா ஆற்றுப்பள்ளச் தாக்கில் மத்திய ஆசியாவிற்கு 
ஒரு கணவாய் உள்ளது. ஆனால், லே மற்றும் 
யார்க்ண்ட் மலைச்சிகரக் கிழக்கிலும் 5600 மீட்டர் 
உயரத்தில் ஒரு கணவாய் காணப்படுகிறது. கார 

கோரத்திற்குத் தெற்கே திபத்துக்கு அருகில் பெரிதும் 
பனி மூடிய மலைகளே காணப்படுகின்றன. அலிங் 
கங்ரி கிழக்குத், இசையால் இம் மமலைத்தொடர் 
எவ்வளவு நீண்டு உள்ளது என்று கூற இயலவில்லை. 
அலிங்கங்ரிக்கும் கைலாஸ்தொடருக்கும் இடையில் 

டிரான்ஸ் இமாலயா என்ற ஒரு தொடர் காணப்படு 
கிறது. இம்மலைத்தொடர், திபெத் பகுதியில் வடக்கு 
நோக்கிப் பாயும் நதிகளுக்கும் இந்தியாவில் ' தெற்கு 
நோக்கிப் பாய்ந்து இந்தியக் கடலில் கலக்கும் நதி 
களுக்கும் இடையில் நீர் மறை புலமாக அமைந் 
துள்ளது.





"எவரெஸ்ட் (8840 மீ), மகாலு (8470 மீ), அன்ன 
பூரணா : (8075 5), கோசெயின்தான் (8014 மீ), 

தெளலகரி (8168 5) ஆகிய சிகரங்கள் உள்ளன. 

தெளலகரிக்கு அருகே இத்தொடரின் கிளை ஒன்று 

் உள்ளது. ன ச - ட்ட 

குமெளன் இம௰மலை.- இத்தொடர் 920 ௪... மீ. 
வரை பரவியுள்ளது. : இதில் நந்தாதேவி (7816 மீ). 

பத்ரிநாத் (7069 மீ), கேதார்நாத் (6940 மீ), திரிசூல் 

(7120 மீ)) மானா (7273 மீ), கங்கோத்ரி (6615 

மீ), சிவ்லிங் . (6688 மீ), ஆகியவை . மிகச்சிறந்த 

சிகரங்களாகும். புனித நதியான கங்கைநதி கங்கோத் 

ரியில் தொடங்குகிறது. ௨ 2 ௩ ட் 

பஞ்சாப் இம௰௰மலை, இது 560 கி, மீ வரை 
பரவியுள்ளது. இது சட்லஜ் நதிக்கும், சிந்துவிற்கும் 

இடையில் உள்ளது. இத்தொடரின் குறிப்பிடத்தக்க 

பகுதிகளில், 6000 மீ. உயரத்திற்கும் ' மேற்பட்ட 
சிகரங்கள் உள்ளன. இத்தொடரிலுள்ள ஜோ-ஜி-லா 
வழி, 4440 மீ, வரை உயரம் கொண்டது. இத் . 
தொடரின் வடசரிவுகளில் ஏரிகளுடன் கூடிய சம 

"வெளிகளும், தென்சரிவுகளில் காடுகளும் அடர்ந்து ் 
காணப்படுகின் றன. டார ் 
். ல்ல ட் ர டட wt A om ph gt ™ ௬. ௪, 

. -நூலோதி. Krishnan, M.S , Geology of India and 

Bnrma, Sixth Editiou, CBS | Publishers and Distri- 

butors, New Delhi, 1982, ~ °° 0" . ' 
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இக்கழகம் 1958இல் ஆர்வமும் அளக்கமும் நிறைந்தசில 
தொடங்கப் அறிவியலாளர்களால பெங்களூரில் 

' பட்டது. இந்திய நிலஇயல்கழகம்(( 0060102102] 80012137 
௦1 701௨) இந்திய நிலஇயலில் 

_ வகை ஆய்விற்காக உருவாக்கப்பட்டது. நிலஇயலைச் 
சார்ந்த' " அனைத்துக்" கிளைப்பாடங்களையும் 

தேசியக். கண்ணோட்டத்தில்.உயர் ஆய்வுகள் செய்து, 
ஆய்வு முறைகளை வரவேற்று ௨௭க்குவிக்க இக். 
"கழகத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது. திறமை வாய்ந்த 
ஏறக்குறைய ஐம்பது நிலஇயலாளர்களுடன் ' கலந்து - 

ரையாடி அவர்களைத் _ தொடக்க . உறுப்பினர் 
_ களாக்க முடிவு செய்து அழைப்பும் விடுக்கப்பட்டது. 
அவர்களின் ஒத்துழைப்போடு 195௪ஆம் அண்டு 
(பெங்களூரில் இக்கழகம் அரசுப் பதிவு பெற்றது. 
உலகப் புகழ்பெற்ற இந்திய நிலஇயலாளர் முனைவா் 
டி. என். வாடியா, , இதன் , முதல் தலைவரானார். 
இக்கழகத்தை 1959 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசின். 

. சுரங்க, இரும்புத் துறை அமைச்சரான திரு. கே. டி. 
மாளவியா தொடங்கி வைத்தார். ட் 

புதிய அயர். 
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முதன்மைக் குறிக்கோள். இந்திய நிலஇயல் கழகம், 
இரு முதன்மைக் குறிக்கோள்களுடன் தொடங்கப் 

பட்டது. அவை தற்கால நிலஇயல் - தலைப்புகளில் 

கருத்தரங்கு, பணிப்பட்டறைகளை நாட்டின் பல் 
வேறு பகுதிகளில் நடத்துவது; இந்தியாவில் நில 
இயல் ஆய்வுகளின் முடிவுகளை, தரமான ஆய்வுச் 
செய்திகளாக, தனிப்பட்ட அறிவியல் ஆய்வு ஏட்டின் 
மூலம வெளியிடுவது என்பன, . ் 

ஆய்வேடு, 1959 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலாக 
நிலஇயலில் ஆய்வேடு வெளியிடப்பட்டது. இவ்வாய் 
வேட்டின் மூலம் வெளிவந்த ஆய்வுக் கோவைகளும், 
ஆய்வு முடிவுகளும் உலகச் கவனத்தை ஈர்த்தன. 
இதன் மூலம் வெளிவரும் இதழ்களை உலகமே மிக 
வியப்புடன் ' எதிர்பார்க்கத் தொடங்கியது. இது 
1977 ஆம் ஆண்டு முதல், : மாத ஆய்வு இதழாசு 

வெளியிடப்பட்டது. கடந்த இருபத்தெட்டு ஆண்டு 
களில். பல இந்திய நிலஇயல் அறிவியலாளர் றந்த 
ஆய்வு முடிவுகளை இக்கழக ஆய்விதமில் வெளியிட் 
டுள்ளனர். 

1964 ஆம் ஆண்டு இவ்வாய்வு இதழ், காலாண்டு 
* இதழாக வெளியிடப்பட்டது. இதன் மூலம், ஆய்வுக் 
குறிப்புகளையும் ஆய்வு முறைகளையும் விரைவாக 
வெளிக்கொணரலாம். நாட்டிலுள்ள பல்வேறு 
நிலஇயல் நிறுவனங்களிலுள்ள அறிவியலாளர்கள், 
பேராசிரியர்களின் ஆய்வு முடிவுகள், இந்த இதழ் 
களின் மூலம் வெளியிடப்பட்டபோது, நிலஇயல் 

ஆய்வு நன்கு வளர்ந்தது. : 

1959 ஆம் ஆண்டு முதல் 1983,ஐம் அண்டு 
வரை ஏறத்தாழ 789 ஆய்வுக் கட்டுரைகள், 10027 

பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 288 சரக்க 
ஆய்வு விளக்கங்களும், 208 ஆய்வுக் குறிப்புகளும் 
வெளி வந்துள்ளன. 144க்கும் மேற்பட்ட அயல்நாட்டு 
நிலஇயலாளர்கள் இக்கழக இதழ்களில் தங்கள் ஆய்வு 
களை வெளியிட்டுள்ளார்கள், 

தொல் உயிரியல் (54), நுண் தொல் உயிரியல் 
(64), முதுகெலும்புத் தொல் உயிரியல் (85), தொல் 
தாவரவியல் (28), பாறை அடுக்கியல் (135), படிக 

வியல் (97), கனிமவியல் (90), அனற்பாறையியல் 

(146), உருமாற்றப்பாறையியல் (84), படிவப் பாறை : 
யியல் (38), அமைப்பு நிலஇயல் (108), இயக்கவியல் 

_ (36), Be மேற்புற அமைப்பியல் (48), நில அடுக்கி 
யல் (42), தாதுக்கனிமவியல் (86), கனிமப் படிவ 

இயல் (97), நில வேதியியல் (73), கடல் படிவ இயல் 

(22), நில இயற்பியல் (95), நீர் நிலஇயல் (129), பிற 
கட்டுரைகள் (29) எனப் பல்வேறு நிலஇயல் பிரிவு 
களிலிருந்து தேசியக் கண்ணோட்டத்தில் ஆய்வுக் 
கட்டுரைகள் வெளிவந்துள்ளன. (அடைப்புக் குறி 
யில் உள்ளவை 1959 முதல் 1983 வரை வெளியிடப் . 
பட்ட ஆய்வுக் சுட்டுரைகளின் எண்ணிக்கையாகும் ),
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இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக் கழ 

கங்களையும், பதின்மூன் றுக்கும் மேற்பட்ட நிலஇயல் 

ஆய்வு நிறுவனங்களையும் சேர்ந்த,பல நிலஇயலாளர் 

கள் இவ்விதழின் மூலம் தங்கள் ஆய்வுக் கட்டுரை 

களையும் ஆய்வுக் குறிப்புகளையும் வெளியிட்டுள்ள 

னர். 

இக்கழகம் தொடங்கப். பட்டது முதல், இளம் 

அறிவியலாளர்களுடன் தொடர்புகொண்டு அவர் 

களை ௮ளக்குவிக்கும் பணியினைத் தொடர்ந்து 

செய்து வருகிறது. பல தஇருப்புதல்களின் மூலம் குறிப் 

புகள் தந்து ஆய்வாளர்களின் ஆய்வுக் கட்டுரை 

களைச் சர்செய்தும், பல ஆய்வுக் கருத்துக்களை 

வெளியிட்டும் வருகின்றது. இக்கழகம் ஆய்விதழின் 

மூலம் ஏறத்தாழ நானூறு ஆய்வு நிறுவனங்களுடன் 
தொடர்பு கொண்டுள்ளது. . 

இக்கழகம் கருத்தரங்குகள் மூலம், ஒரே பிரிவில் 
இருக்கும் அறிவியலாளர்கள், பேராசிரியர்கள் ஆகி 

யோரைப் பல இடங்களிலிருந்து திரட்டி, நிலஅயல் 

ஆய்வு முன்னேற்றத்தை ஆராய்ந்து, அவர்கள் 
மூலம் ஆய்வு முடிவுகளை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. 

நில இயலாளர்கள் ரூபாய் ஐநூறு . செலுத்தி 

இக்கழகத்தில் உறுப்பினர்களாகலாம். : மேலும், 
இக்கழகத்தைப் பற்றி அறிய செயலாளர், இந்திய 
நிலஇயல்கழகம், 69 பசப்பா மனைவெளி 
சுவிப்புரம் விரிவுப்பகுதி பெங்களூர் - 560019. 
என்ற முகவரிக்கு ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ள 
லாம். இக்கழகம் 1987 பிப்ரவரியில் புதுடெல்லிப் பல் 
கலைக்கழகத்தில் *இந்திய- ஆசியத் தகடுகள் இமய 
மலை அருவாக்கம்' : என்ற தலைப்பில் : தேசிய 

கருத்தரங்கு நடத்தியது. Hf ee 7 
-. 0 விக்டர் ஜே, லவ்சன், 

நூலோதி, Journal of the Geological Society of 
India, Vol-25, (1984) and Vol-30 (1987) Bangalore. 

  

இந்திய நீர்வழிப் போக்குவரத்து, * 

இந்தியா, எந்திரப்படகின் மூலம் நீர்ப்போக்குவரத் 
திற்குப் பயன்படும் வகையில் ஏறக்குறைய5800 கி.மீ. 
நீளத்திற்குப் பெரிய ஆறுகளைக் கொண்டுள்ளது, 
ஆனால் அவ்வாறுகள் ஏறக்குறைய 1700 ச.மீ. 
அளவிற்கே 
படுத்தப்படுகின்றன. கால்வாய்களைப் பொறுத்த 
வரை மொத்தமுள்ள 4300 At. நீளத்தில், 

485 Bh. மட்டுமே எந்திரப்படகு நீர்வழிப் 

போக்குவரத்திற்கு ஏற்றவாறு உள்ளது. இவற்றிலும் 
427 கி.மீ. தொலைவு மட்டுமே 
போக்குவரத்திற்குப் ப.பன்படுத்தப்படுகிறது. . .. : 

நீர்வழிப் போக்தவரத்திற்குப் பயன் - 

நீர்வழிப் . 

நீர்வழிப் போக்குவரத்திற்குப் பயன்படும் இன்றி 
யமையாத ஆறுகளில் கங்கை, பிரம்மபுத்திரா, 
இவற்றின் இளைகள், கோதாவரி, இருஷ்கா, மகா 
நதி நர்மதா ஆகியவை, இவற்றின் கால்வாய்கள் 
கேரளத்திலுள்ள உப்பங்கழிகள் கால்வாய்கள், 
ஆந்திரா தமிழ்நாட்டிலுள்ள பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் 
கோவாவிலுள்ள சும்பார்ஜுன் கால்வாய் மன்டோவி, 

ASM ஆறுகள், சுந்தரவனத்திலுள்ள ஒத ஆறுகள் 
ஆகியவை அடங்கும். க 

உள்நாட்டு நீர்வழிப்போக்குவரத்து அந்தந்த 
மாதிலத்தின் பொறுப்பாகும். அதன் வளர்ச்சித் 
இட்டங்கள் அந்தந்த மாநில அரசுகளால், மைய அர 
சால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட. திட்டங்களாக எடுத் 
துச் செய்யப்படுகின்றன. ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் 
திட்டத்தில் உள்ளாட்சி நீர்வழிப் போக்குவரத்து 
வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காக ரூபாய் நாற்பத்தைந்து 
கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புது டெல்லியில 
அமைந்துள்ள மத்திய உள்நாட்டு நீர்வழிப் போக்கு 
aig $g) euPused (Central Inland Water Transpor- 
tation Board) உள்நாட்டு நீர்வழிப்போக்குவரத்து 
வளர்ச்சிக்கான கொள்கைகளை உருவாக்குகின றது. 

நீர்வழிகள், கப்பல், போக்குவரத்து அமைச்சகத் 
தின் உள்நாட்டு நீர்வழிப்போக்குவரத்து இயக்ககம், 
உள்நாட்டு நீர்வழிகளின் வளர்ச்சிக்குப் பொறுப்பா 
கும். மாநிலங்களுக்குத் தொழில் : நுட்ப . அறிவுரை 
களையும் வழங்குகின்றது. இந்த இயக்ககம் பாட்னா. 
வில் -ஒரு வட்டார அலுவலகத்தைக் கொண்டுள்ளது. 
AG HI gor Hiouer Quid (hydrographic surveys) 
அளவைகளை மேற்கொண்டு ஆறுகளில் கலஞ் 
செலுத்த இயலும் கால்வாய்களைப் பற்றிக் குறிப்பு 

- எடுக்கின்றது. 14984 ஆம் அண்டு மார்ச்சு மாதம் 
முப்பத்தொன்றாம் தேதி முதல் » கெளஹாத்தியில் , 
இவ்வட்டார அலுவலகத்தின் துணை அலுவலகம் 
இயங்கி வருகிறது, 2.2... ர சர 0 

; 1988 ஆம் ஆண்டின் தேசிய நீர்வழிகள் கங்கை 
-பாதீரதி-ஹடுக்லி ஆறுகளின் அமைப்பிலுள்ள அல 
காபாத் ஹால்தியா-பாதை) சட்டம் நீர்வழிப் | 
போக்குவரத்தின் வளர்ச்சி, அதன் ஒழுங்கமைப்புக் 
கும், கப்பல், கலஞ்செலுத்தல் ஆகியவற்றின் திறமை 
யான பயன்பாட்டிற்கும் மைய அரசே பொறுப்பு 
ஆகுமென்று கூறுகின்றது. ஆற்றுவழிப் போக்குவரத் 
தில் ஹல்தியா-பராக்கா பாதை முன்பே அறிமுகப் 
படுத்தப்பட்டுள்ளது, | ் 

நீர்வழிசகளின் வளர்ச்சி காக்கவும், நிர்வா 
கத்தைக்கவனிக்கவும் இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழிகள் 
அமைப்பு (Inland Waterways Authority of ' India) 
என்ற 'அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் ் என்று 

தேசியப்போக்குவரத்துக் கொள்கைக் குழு பரிந்துரை 
செய்தது. ் உ நரி 88 ௭ 
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7967 ஆம் ஆண்டில் கல்கத்தாவில் நிறுவப்பட்ட 

மத்திய உள்நாட்டு நீர்வழிப் போக்குவரத்துக் கழகம் 

கல்கத்தாவிற்கும் அசாமிற்கும் இடையிலான ஆற்று 

வழிப்பொருள் போக்குவரத்தை ' நடத்துகின்றது. 

இக்கழகம் கல்கததா ஃபராக்காவிற்கிடையிலும், 

கல்கத்தா - கச்சாருக்குமிடையிலும் ஆற்றுவழிப் 

போக்குவரத்தை நடத்துகின்றது. ' இக்கழகத்தின் 

ஏனைய செயல்களில் கப்பல் கட்டுதலும் கப்பல் செப் 

பனிடுதலும் கூட அடங்கும்.' ' உ “eS 

Fs ge ys PES) 
| உர 

  

  

  

  

இந்திய நெடூஞ்சாலைக் கட்டுமான வரலாறு 

இந்திய வரலாற்றின் வெவ்வேறு காலங்களில் பயன் 

படுத்தப்பட்ட வெவ்வேறு வகையான கட்டுமானப் 

பொருள்களைப் பற்றிக் குறைந்த அளவிலான தகவல் 

களே கிடைத்துள்ளன. இருந்தபோதும், சாலைப் 

பகுதிகள், அகழ்வாராய்ச்சி ஆவணங்கள் ஆகியவற்றி 

லிருந்து சாலைக் கட்டுமானத்திற்குச் சீரில்லாத 

கற்களையே கட்டுமானப் பொருளாகப் பயன்படுத்தி 

யிருப்பது அறியவந்தது. இக்கட்டுமானப் பொருள்கள் 

பெரிதும் சாலைகளுக்கு மட்டுமே பயன் படுத்தப்பட்டு 

வந்தன. நகரங்களின் சாலைத்தளங்களுக்குச் சீராக் 

சுப்படாத கல் பலகங்களே பயன்படுத்தப்பட்டன. 

அக்காலப் போக்குவரத்திற்கு இந்நிலை ஏற்றதாக 

இருந்தது. அதே வேளையில் நிழல்தரும் மரங் 
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கள், குடிநீர்க் கணெறுகள், இரவைக் கழிக்கச் சாலை 

. யோர ஓய்வகங்கள் போன்ற வசதிகளைச் செய்வதில் 
கவனம் செலுத்தினர். இச்செய்திகளனைத்தும் இந்தி 
யாவில் பல காலக்சுட்டங்களில் பயணம் செய்த 

வெளிநாட்டுப் பயணிகளின் பயணக் குறிப்புகளின் 
வாயிலாகத் தெரிய வருகின்றன. கெட்டிக்கும் முறை 
கள், சாலை மைய உயர்ச்சி, வடிகால்கள் அமைக்கும் 
தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவை பற்றிய விவரங்கள் 
சரிவர , அறியப்படவில்லை. இத்தொழில்நுட்பங் 

கள்பதினெட்டாம் நாற்றாண்டிலேயே வளர்ச்சி 
அடையத் தொடங்கின. ட்ரசாகெட் (பாலக) என்ற 
பிரெஞ்சுப் பொறியாளர், அடிமண்ணின் நீரளவிற் 
கும் அடிமானத்தின் நொடிப்பிற்கும் இடையிலுள்ள 
தொடர்பை உணர்ந்து வடிகால்கள் அமைக்கத் 
தொடங்கினார். இவ்வளர்ச்சி, .பிரான்்சு நாட்டில் 
தான் முதன்முதலில தோன்றியது. 

நவீன சாலைக்கட்டுமானத் தொழில்நுமட்பங் , 
கள், இந்தியாவில் முதன்முதலில் பத்தொன்பதாம் 
நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயரால் அறிமுகப்படுத்தப் 
பட்டன. இவை இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பொறி 
யாளர்களான டெல்ஃபோர்டு (7810ம்) மெக்கா 

டெம் ரககம) ஆகியோரின் கருத்துப்படி ' நடை 
பெற்றன. உடைந்த கற்களை முதன்முதலில் 1597 
ஆம் அண்டில் அறிமுகப்படுத்திய serail (sully), 
சாலைக் கட்டுமானத் தொழில் நுட்பத்தில் நீரளவின் 
சிறப்பை உணர்ந்து 1775-ஆம் ஆண்டு செயல் 
படுத்திய ட்ரசாகெட் ஆகியோரின் கருத்துக் 
களின் அடிப்படையிலேயே இப்பொறியாளர்களும் 
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சரிவு 5. 2:60: கிடைமட்ட அடிமானம்       
உ. படம், டெல்ஃபோர்டு கட்டுமானம்
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தீம் கருத்துக்களை உருவாக்கினார். இத்தொழில் நுட் 
பங்களை உருவாச்கிய டெல்ஃபோர்டு, மெக்காடெம் 

ஆகியோரின் கருத்தை அடிப்படையாக வைத்தே 
தற்கால நவீனச் சாலைக் கட்டுமான கத்திகள் 
வடிவம் பெற்றன. 

அடிமானம் தோண்டப்பட்டு, வடிக்கப் பட்டு, 

மட்டப்படுத்தப்பட்டு, அடிமரனக் கற்றைகளைப் 
பயன்படுத்துவதால் சாலையில் மைய உயர்ச்சி ௨௫ 
வாக்கப்படும். பெரும் கற்களைச் சாலையின் மையத் 
இல் பயன்படுத்தி விளிம்பிற்குச் செல்லச் செல்ல அடி 
மானக் கற்களின் அளவைக் குறைத்துச் சாலை மைய 
ஃ.யர்ச்சியை ஏற்படுத்தவேண்டும், சாலையின் நடி 
வில் பயன்படும் கற்களின் அளவு 22.5 செமீ. முதல் 
24.5 செ.மீ. வரையில் இருக்குமாறும், விளிம்பிற்குச் - 
செல்லச் செல்ல ஆக்கற்களின் அளவ 1.5 செ.மீ, 
முதல் 7.5 செமீ, வரையில் படிப்படியாகக் குறையு 
மாறும் கற்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். தேர்ந் 
தெடுக்கப்பட்ட இக்கற்களின் அகல முனைகள் கீழ் 

தோக்கிச் சரிவாகவும், கற்களுக்கிடையிலான காலி 
யிடங்கள் சிறுகல் துண்டுகளாலும் நிரப்பப்பட்டுச் 

சாலைகள் அமைக்கப் படுகின்றன. சாலையின் நடுப் 

பகுதியில் 8அடி அகலத்திற்கு 10 செ.மீ. பருமனுக்கு 
ஓரடுக்கும், 5 செ,மீ. பருமனுக்கு மற்றோர் அடுக்கு 
மாக இரு அடுக்குக்கற்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். 

இப்பரப்பில் பயன்படுத்தும் கற்கள் 6.25 செ.மீ, 
விட்டமுடைய சல்லடையின் வழியே செல்லும் கற் 
களாக இருக்க வேண்டும், இப்பரப்பே சாலையின் 
போக்குவரத்தைத் தாங்கும் பகுதியாகும். இக்கல் 

'போர்டிலிருந்து பெருமளவில் 

அடுக்குகள் சாலைப் போக்குவரத்தினால் கெட்டிப் 
படுத்தப்படுகன்றன. சாலைகளின் பக்கப்பகுதிகள் 
கல்துண்டுகள் அல்லது கூழாங்கற்களாலான ஒஓறுக் 
கைக் கொண்டவையாகவும், சரிவு 60-இல் 1 என்ற 
விகிதத்திற்கு மிகாமலும் அமைக்கப்பட வேண்டும். 
இவையனைத்திற்கும் மேலாக . மேற்பரப்பைப் 
பிணைக்கும் அடுக்காக 2 செ மீ பருமனுச்குக் கூழரங் 
கற்கள் பரப்பப்பட்டு நீர் தெளித்துப் போக்குவரத்து, 
காலநிலைமைகளால் கெட்டிப் படுத்தப்படும். இந் 
நீர், அடிமான த்திற்கு ஊடுருலிச் சென்று கற்களுக் 

கடைப்பட்ட மிகச்சிறு இடைவெளிகளையும் நிரப்பி, 
200 கெஜத்திற்கு ஒன்று வீதம் அமைக்கப்பட்ட 
குறுக்கு வடிகால்கள் மூலமாக வடிக்கப் பெறுகின்றது. 

இக் கட்டுமானப் பருமன் மொத்தம் நடுவில் 
37 செ.மீ. இச்சாலை சுமார் 4000 பவுண்டுகள் 
கொண்ட சக்கர எடைகளைத் தராங்கவல்லது. 

கட்டுமான; வீவரங்களில் மெக்காடெம், டெல்ஃ 

வேறு.படுகின்றாரா். 
கவனத்துடன் அமைக்கப்பட்ட டெல்ஃபோர்டு அடி 

மானத்தில் இவர் கவனம் செலுத்தவில்லை. 

சிறிய அளவில் உடைக்கப்பட்ட கற்களை இரு 
அடுக்குகளாகப் பரப்பி, அவை கோணங்களரல் 
ஒன்றோடொன்று இணைந்து ஒரு தடிப்பான புறணி 
யைக் (14) கொடுப்பது இவருடைய முறையாகும். 
கற்களுக்கி௮டையிலான காலியிடங்களில் போக்குவரத் 
இனால் ஏற்படும் உராய்வின் மூலம் (ஊ௫ட்ம்0மு) உண் 

டாகும் கற்பொடிகள் நிறையும்போது அவை சாலை 
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மைய உயர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதால் அங்கு வடிகால் 

* கள் ஏற்படுகின்றன. எனவே குறுக்கு வடிகால்கள் 

பயனற்றவை எனக் கருதப்பட்டது. . 

மெக்காடெம் முறையின்கீழ் நூற்றிருபதில் ஒன்று 

என்ற வீதத்தில் சாலை மைய &யர்ச்சி இருக்குமாறு 

சாலை அமையும் மட்டத்தில் தோண்டப்படுகிறது, 

7. 5 செ. மீ. க்குக் குறைவான அளவிலுள்ள கற்க 
களைக் கொண்டு, ஒவ்வொரு அடுக்கும் 10 செ, மீ. 
பருமன் இருக்குமாறு இரு அடுக்குகள் அமைக்கப் 
படுகின்றன. மேற்பரப்பில் 2, 5. செ. மீ. அளவிற்கு 
மிகாத கோணத்துண்டுக் கற்களைக் கொண்டு 5 
செ. மீ. தடிப்பிற்கு ' ஓரடுக்கு அமைக்கப்படும். 

இவ்வடுக்குகள் மிதித்தலினாலும் (18) பின்னர்ப் 
போக்குவரத்தினாலும் நன்கு அமுக்கப்படுகின் றன, 
மேற்பரப்பில் பயன்படுத்தும் கற்களின் அளவு 2. 5, 
செ. மீ. அளவிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டுமென்ப் 
குற்கு மெக்காடெ.ம் கூறிய காரணம்*சாலையில் பயன் . 
படுத்தும் கல்லின் அளவும், சாதாரண அளவுகளைக் 
கொண்ட வழவழப்பான மேற்பரப்பில் செல்லும் 
ஒரு சக்கரத்தின் தொடு இடமும் சரியான விகிதத் 
தில் இருக்க வேண்டும். இத்தொடுமுனை நீளவாக்கில் 
சுமார் 2. 5௪௪. மீ என கண்டறியப்பட்டது. எனவே, 
இந்த 2. 5௪. மீ அளவிற்கு மேல் சாலையின் மேற் 
பரப்பில் பயன்படுத்தும் எந்த ஒரு கல்லும் இடைய : 
றாகவே அமையும் என்பதாகும். 

சாலைத் தளத்தின் மொத்தத் தடிப்பு 2, 5 செ, 
மீட்டராகவும் அதனால் தாங்கப்படக்கூடிய சக்கர 
எடை 7500 பவுண்டுகளாகவும் இருக்கும். , 

xy 

இத்தொழில் நுட்ப முறையில் மேற்பரப்பில் 

- ௭டுருவும் நீர் கீழ்த்தளத்திற்குச் சென்று, அங்குள்ள 
குறுக்குச் ' சரிவினால் (07088-181/1) ' தானாகவே நீர் 

- வடிந்துவிடுவதால் டெல்போர்டு முறையில் தேவைப் 
படும் கீழ்த்தளக்குறுக்கு வடிகால்கள் தேவையில்லை. 
மெக்காடெம் உருவாக்கிய முறையை அடிப்படை 

யாகக் கொண்டே தற்காலச் சல்லி போட்ட சாலை 
அமைப்பு முறை உருவாயிறறு. டட 

உள்ளூர்களில் கிடைக்கும் பொருள்களைப் பயன் 
படுத்தி மேலும் புதிய முறைகளில் சாலைபோடும் 
வழிமுறைகளைப் பற்றித் தற்பொழுது' இந்தியாவில் 

ஆய்வு நடந்து வருகின்றது, ':- 1 1!" 
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தொடர்பு ் கொள்ளும் * சாதனங்களில் ் முதன்மை 
யானதாகச் சாலை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மனித 

நாகரிகம் தொடங்கியகாலந்தொட்டு அதன். வளர்ச்சி 

. மொஹஞ்சதாரோ 
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தொடர்ந்து வருகின்றது. மிகப் பழமையான நாகரி 
கங்களுள் ஒன்றான, கி.மு, 4000 முதல் கி.மு. 3000 
க்கு முற்பட்ட இந்திய நாகரிகம், தன் முன்னேற்றத் 
துடன் சாலைகளின் வளர்ச்சியையும் பெருக்கத்தை 

, யும் கண்டு வந்துள்ளது. ஆகவே, இந்தியச்சாலை 
வளர்ச்சியின் வரலாற்றை ஆராயும் பொழுது அதன் 

, அரசியல், பொருளாதாரம் பண்பாட்டு வளர்ச்சி 

களையும் அறிந்திருக்க வேண்டியுள்ளது. 

முற்கால இந்திய மன்னர்கள் காலச் - சாலைகள். 
அகழ்வாராய்ச்சியின் மூலம் 

இந்தியாவில் சாலைக் கட்டுமானம் 5000 ஆண்டு 

களுக்கு முற்பட்டது எனலாம், கி.மு. 3500 முதல் 
2500 வரையான காலத்திற்குட்பட்ட இரு சக்கரங் 

களையுடைய செம்பாலான முன்புறத்தில் ஒட்டுநருக் 
கான இருக்கையுடன் கூடிய மிகச்சிறிய அளவிலான 
வண்டி ஒன்று ஹரப்பா அகழ்வில் அண்மைக்காலத் 
தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட து. 

ஆரியர் காலத்தில் பெரிய சாலைகள் பெருஞ்- 
சாலைகள் (Mahapaths) எனக் குறிக்கப்பட்டன. 
இவை தற்காலத்தில் நெடுஞ்சாலைப் பொறியாளர் 
களால் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் (7948110081 812- 
7839) என வழங்கப்படுகின்றன. பாட்னா மாவட்டத் 
தின் தென்கிழக்கில் . அமைந்துள்ள ராஜ்கிரியில் 
முற்கால ராஜூரிஹா)க.மு, ஆறாம் நூற்றாண்டைச் 
சேர்ந்த பிம்பிசாரர் என்ற அரசர்காலத்திய சாலை 
ஒன்று தற்பொழுதும் இருந்து வருகிறது. ஹீன்சியாங் 
என்னும் சீனநாட்டுப் பயணி பிம்பிசாரர் ஆட்சி 
யில் பயணங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் பொழுது 
சாலைகளைப் பற்றியும் அவற்றின் வடிவமைப்புச் 
செந்தரங்கள் பற்றியும் விரிவாகக் குறிப்பிட்டுள் 
ளார். சந்திரகுப்த மெளரியப் பேரரசரின் தலைமை 
அமைச்சராக இருந்த கெளடில்யர் தம் அர்த்தசாஸ் 
திரத்தில் சாலைக் கட்டுமானம் மற்றும் பேணுமை 
குறித்துச் சில செந்தரங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளார். 

சந்திர குப்த மெளரியர் காலத்திய இந்தியப் 
பொறியாளர்கள் சாலை வளர்ச்சியில் தனிக்கவனம் 
செலுத்தினர். சந்திரகுப்தர் சாலை வளர்ச்சியைக் 
கவனிக்கத் தனிப்பட்ட துறையை நிறுவினார். குறி 
யீட்டுத் தாண்கள், மைல்கற்கள் போன்றவற்றைச் 
சாலையோரத்தில் நிறுவும் முறைகளை அக்காலத்து 
லேயே ஏற்படுத்தினார். தற்போதைய தேசிய நெடுஞ் 
சாலை எண் 1. இன் சில பகுதிகள் இந்தியாவின் வட 
மேற்கு எல்லைப்புறத்தை அக்காலததில் பாடலி 

பு.த்திர த்துடன் (தற்போதைய பாட்னா) இணைக்கும். 
அசோகர் கால நிழல் தரும் மரங்கள், கிணறுகள் 
ஒய்வகங்கள் ஆகிய சாலையோர வசதிக்கான ஏற் 
பாடுகளின் சான்றுகள் இன்றும் நிலவுகின் றன. 8.பி. 
பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் பயணம் 
செய்த ஃபாஹியான் (8 ்ப என்பவர் பயணி 
களுக்காகச் சாலையோரங்களில் அக்காலததில்
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அமைக்கப் பட்டிருந்த ஓய்வகங்கள் மற்றும் பல 

வசதிகள் பற்றித் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார். 

முகலாயர் காலச் சாலைகள். முகலாயப் பேரரசர் _ 

களின் ஆட்சிக் காலங்களில், இந்தியாவிலிருந்த 

சாலைகளுக்கு மிகுந்த சுவனம் செலுத்தப்பட்டது. 

முகலாயர் காலங்களில் இந்தியாவிற்கு வந்த 

அனைத்து வெளி நாட்டவர்களும் அக்காலத்தில் நில 

விய பயண வசதிகளைப் பற்றிப் புகழ்ந்துள்ளனர். 

“ ஷெர்ஷாஹி (8 ஊரவாம்) ஷெர்ஷா (508௨) என்ற 
பேரரசர்களின் காலச் சாலைகள் மற்றும் சாலை வ௪ . 

இகளைப் பற்றி (கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில்) 
விரிவாக நிவர்கள் விவரித்துள்ளனர். 

“சாஹர் குல்ஷான்” (மேகா பேள்கா) என்ற ஒரு 
பழைய வேதம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் 
வலைப்பின்னல் அமைப்புடன் நிலவிய இருபத்து 
நான்கு சாலைகளைப் பற்றி விவரித்துள்ளது. இச் 
சாலைகள் இந்தியாவின் ' பெரும் நகரங்களை 
இணை த்தன. | 

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் தொடக்கக் காலச் சாலை 
கள், ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்தபொழுது 
சாலைகளின் நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருந்தது. 
முகலாயப் பேரரசு வீழ்ச்சியடைந்திருந்த , போது 
நாடு பொருளாதாரத்தில் மிகவும் சீரழிந்தும், 
மிகுதியான அரசியல் பிரிவுகளுடனும் இருந்தது. 
பதினேழாம் நூற்றாண்டின் இடைக் காலத்தில்தான் 
சில இணைப்புச்சானலைகள் முகலாயர் காலத்திய 
சாலைகளின் எஞ்சியபகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டன. 
இவ்வளர்ச்சி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இடைக் 
காலம் வரை தொடர்ந்தது. இவ்வேலை பெரும் 

பாலும் பிரிட்டிஷ் இராணுவப் பொறியாளர்களால் 
செயல்படுத்தப் பட்டதால் . இராணுவச் . சிறப்பு 
வாய்ந்த பகுதிகளிலேயே கவனம் செலுத்தப்பட்டது. . 
டல்ஹெள? பிரபு (Lord Dalhowsie) கவர்னர் ஜெனர 
லாகப் பதவி வடித்த 1855 ஆம் ஆண்டில்தான் 
இராணுவப் .. பொறியாளர்களின் மேற்பார்வை 
யிலிருந்த சாலைகளின் : நிருவாகம் : ' நிறைவுடன் - 
இல்லாதது உணரப்பட்டு அதற்கென ஒரு பொதுப் 
பணித்துறை ' ஏற்படுத்தப்பட்டது, ' இத்துறையின் 
முதன்மைப் பணியாக இந்தியாவிலிருந்த முதன்மைச் 
சாலைகளின் கட்டுமானம், மேற்பார்வை ஆகியவை 
இருந்தன. தற்பொழுது இதுவே, மத்திய 'பொதுப் 
பணித்துறை என்றழைக்கப்படும் துறையாகும். :. 

இக்காலத்தில், இருப்புப் பானதகள் அமைத்தல் 
இந்திய அரசாங்கத்தின் . கவனத்தைக் கவர்ந்ததால் 

அப்பொழுது அமைக்கப்பட்ட சாலைகள் , இருப்புப் 
பாதைகளுக்கான ஊட்டுப் பாதைகளாகவே அமைந் 

தன. ஆகவே, இருப்புப்பாதைகளின் வளர்ச்சியினால் 
சாலை வளர்ச்சியின் நோக்கம் முற்றிலும் மாறு 
பட்டது. சாலைகளின் வளர்ச்சி அவ்வவ்வட்டாரத் 

தின் அக்கறைக்குரியதாக மாறியது. 1919 ஆம் 
ஆண்டின் இந்திய அரசுச் சட்டப்படி சாலைகள் 
முழுதுமாக மாநிலங்களுக்குரியபொருளாக மாறியது, 
நகராட்சிகள், மாவட்ட வளர்ச்சிக் குழுக்கள், 
வட்டார வளர்ச்சிக் குழுக்களுக்குச் சாலைகளின் 
வளர்ச்சியில் மிகுந்த அக்கறை இருக்குமென உணரப் 
பட்டது. இராணுவச் சிறப்பு வாய்ந்த சாலைகள், 
மன்னராட்சி நிலவிய மாநிலங்களின் சில சிறப்புச் 
சாலைகள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியை . மட்டும் மத் 
இய அரசு தன் பொறுப்பில் வைத்துக கொண்டது. 
இதனால் சாலைகளின் வளர்ச்சியில் தேக்கநிலை ஏற் 
பட்டது. குறிப்பாக மாநிலங்களுக்கிடையிலான 
சாலை வளர்ச்சியின் முன்னேற்றம் தடைப்பட்டது. 

ஜெயகர் கமிட்டி கிறுவுதலும் மத்திய சாலைநிதி 
உருவாக்குதலும். முதலாம் உலகப்போர் முடிவடைந்த 

5 போது இந்தியாவின் போக்குவரத்து அமைப்பில் 

ஒரு புரட்சிகரமான மாறுதல் ஏற்பட்டது மிகவும் 
மவிவானவிலையில்மிகுதியான இராணுவ வண்டிகள் 
பொதுமக்களின் போக்குவரத்திற்காகக் கிடைத்தன. 
நாடுமுழுதும் உள்ள சிறப்புச் சாலைகளில் பேருந்து 
களின் மூலமான எந்திரப் போக்குவரத்து ஒருவழக்க 
மான நடைமுறைக் காட்சியாக மாறியது இரும்புச் 
சக்கரங்களாலான மாட்டுவண்டியில் செல்லும் வணி 

. கப்பொருள் போக்குவரத்தாலும், ரப்பர் சக்கரங் 

களாலான விரைந்து செல்லும் பேருந்துப் போக்கு 

வரத்தாலும் சாலையின் மேற்பரப்பில் விரைவில் 
தேய்மானம் ஏற்பட்டுப் பாழடைந்து போனதால் 

, - சாலை பேணும் செலவு மிகுந்தது. மாநில அரசு 
களிடமும் வட்டார வளர்ச்சிக் குழுக்களிடமும் வசதி . 
இல்லாமையால், சாலைகளின் நிலைமை, .மிகவும் 
சீர்கேடு அடைந்தன. இதனால் 1927-ஆம் ஆண்டு 
இந்தியச் சாலை வளர்ச்சிக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
இக்குழுவின் தலைவராக . இருந்த திரு, எம்-ஆர் 

, ஜெயகர் என்பவரின் பெயரில் இக்குழு *ஜெயகர்' 
கமிட்டி என்றழைக்கப்பட்டது. இக்குழு சாலைப் 

, போக்குவரத்து, சாலை வளர்ச்சி ஆகியவற்றிலுள்ள 
சிக்கல்களை . ஆராய்ந்து ஓர் அறிக்கையைத் தழ 
வேண்டுமெனப் பணிக்கப்பட்டது, - ட! 

். a 1928-ஆம் ஆண்டு இக்குழு தன் அறிக்கையை 
வெளியிட்டது. , மத்தியசாலை நிதியை , உருவாக்க 
வேண்டும் என்பது இக்குழு தந்த சிறப்புப் பரிந்துரை 
யாகும். , இதன்படி, ஒவ்வொரு காலன் எந்திர எரி 
பொருளுக்கும் இரு  அணாக்கள் (அக்காலத்திய 
நாணயம்) வீதம் வரி வசூலிக்கப்பட வேண்டுமென்று 
பரிந்துரைத்தது. மேலும் சாலைகளின் வளர்ச்சி 
மத்திய அரசின் பொறுப்பாகுமென்றும் பல மாநிலங் 
களுக்கும் சாலை வளர்ச்சிக்கான இந்நிதியிலிருந்து 
தொகுதி நல்கைகள் (%1௦௦% ஜாகா(8)] வழங்க வேண் 
மென்றும் இக்குழு பரிந்துரை செய்தது. ' st 

"இந்தியச் சாலைகள் கழகம் (1994). . இச்சாலை



மூதல் படியாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மட்டும் நிறுவப் 

பட்டது. ஆனால் பின்னர் இது சாலைவளர்ச்சிக்கு 

ஒரு நிலையான அமைப்பாக மாறியது. தொழில் 

நுட்பப் பகுதியில் சாலைக் கட்டுமானம், திட்டமிடல், 

வடிவமைத்தல், ஆராய்தல் ஆகியவற்றிலுள்ள அறி 

வையும், அனுபவத்தையும் ஒருங்கிணைததுச் செல்ல 

ஒரு தொழில் நுட்ப அமைப்பு தேவையென உணரப் 

பட்டது. இதன் பலனாக 1984 ஆம் ஆண்டு 

இந்தியச் சாலைகள் கழகம் என்ற அரசைச் சார்ந்த 

அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதுமுதற்கொண்டு, 

ஒவ்வோர் ஆண்டும் இந்தியச் சாலைகள் கழகத்தின் 

பொதுக் குழுவும் பல தொழில் நுட்பக் குழுக்களின் 

கூட்டமும் நடைபெற்று அவற்றில் தொழில் “நுட்பக் 

கட்டுரைகள் விவாதிக்கப்பட்டு அவை பத்திரிகை 

வடிவில் வெளியிடப்பட்டு வந்தன. இப்பத்திரிகைகள் 

இந்தியாவில் சாலை வளர்ச்சித் தொடர்புடைய 

அக்காலத்திய செய்திகளைக் கொடுத்து வந்தன. 

இந்திய நாட்டில் பெருஞ்சாலை அமைப்புத் 

தொடர்பான குறிப்பின் மீது மத்திய, மாநில அரசு 

களுக்கிடையில் 1983 ஆம் ஆண்டின் நடுவில் விவா 

தங்கள் நடைபெற்றன. ஆனால், சாலை வளர்ச்சிக்கு 

மாநில அரசே பொறுப்பென்று கருதியதால், 

இந்தியா 1989 ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் உலகப் 

போரில் ஈடுபடும் வரை இதன் மீது எந்தவித முடிவும் 

எடுக்கவில்லை. ட்ட கு 

நாக்பூர் மாநாடு (1943). இரண்டாம் உலகப் 
போரின் பொழுது . இருந்த சாலைகள் நாட்டின் 
தேவைகளுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் போனதால் 

இந்தியச் சாலைகளின் அமைப்பில் . இருந்த குற்றங் 

களும் , குறைபாடுகளும் . வெளிச்சத்திற்கு வந்.தன. 
இராணுவ நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளில் சாலை 
வளர்ச்சிக்கு, பாதுகாப்புப் படைகளின் மதிப்பீடு 
களிலிருந்து எடுத்துச் செய்யப்பட்டது. அப்பொழுது 
மத்திய அரசு அனைத்து மாநிலங்களையும் சேர்ந்த 

தலைமைப் ' பொறியாளர்களின் மாநாடு ஒன்று 

கூட்ட வேண்டியதேவையை ணர்ந்து, 1942 ஆம் 

ஆண்டு நாக்பூரில் அம்மாநாட்டைக் கூட்டியது, 

இம்மாநாடு இரு சிறப்புப் பரிந்துரைகளை அளித்தது. 
அவை, ் . 

1.' இந்தியச் சாலைகள் நான்கு வகைகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டன. அவை தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், 

மாநில நெடுஞ்சாலைகள், . மாவட்டச் சாலைகள் 

மற்றும் ஊரரகச் சாலைகள் என்பவையாகும். இவ் 

“வகைப்பாடு சாலை முடியுமிடத்தின் சிறப்பையும் 
அப்பகுதியின் பொருளாதாரத் தேவைகளையும் 

அடிப்படையாகக் கொண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

அவற்றிற்குத் தகுந்தாறபோல் போக்குவரத்து வளர்ச் 
சியடையும் எனக் கற்பிதம் ,, செய்து கொள்ளப் 
பட்டது. இச்சாலைகளைப் பற்றிய சுருக்கமான 

வரையறுப்பு, கமே தரப்பட்டுள்ளது. , 

» 

இந்திய நெடுஞ்சாலைத் துறையில் படிமலர்ச்சி 235 

தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் இந்தியாவின் நீள 
அகசுலங்களில் செல்லும் முதன்மை நெடுஞ்சாலைகள், 
துறைமுகங்கள் வெளிநாட்டு நெடுஞ்சாலைகள், 
மாநில மற்றும் மாநிலத் தலைநகரங்கள் ஆகிய 
வற்றை இணைக்கும் சாலைகள், இந்தியாவின் பாது 
காப்பிற்குத் தேவைப்படும் இராணுவச் : சிறப்பு 
வாய்ந்த சாலைகள் ஆகும். 

மாதில நெடுஞ்சாலைகள் என்பவை மாநிலத்தி 
வள்ள (தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் நீங்கலாக) மற்ற 

. அனைத்துச் சிறப்பு அல்லது களைச் சாலைகள், 
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு அருகிலுள்ள மாநிலச் 
சாலைகள், மாவட்டத் தலைமையகங்கள், மாநிலத் 
திலுள்ள சிறப்பு நகரங்கள் ஆகியவற்றை இணைக் 
கும் சாலைகள், மாவட்டச் : சாலைகளிலிருந்து 
போக்குவரத்தின் சிறப்புக் களைகளாக விளங்கும் 
சாலைகள் அடங்கிய தொகுதியாகும். 

மாவட்டச் சாலைகள் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக் 
கப்பட்டு அவை ஓவ்வொரு மாவட்டத்தின் குறுக்கு 
நெடுககலும செல்லும் சாலைகள் உற்பத்தி இடங் 
கள் சந்தைகளை இணைக்கும் சாலைகள் அல்லது 
இவற்றுடன் நெடுஞ்சாலைகள் இருப்புப் பாதை 

களை இணைக்கும் சாலைகள் ஆகும். இச்சாலைகள் 
கிராமப்புறத்தின் இதயப் பகுதிக்குச் சாலைப்போக்கு 
வரத்தைச் சிறுமத் தடங்கலுடன் ஆண்டு முழுதும 
கொண்டு செல்ல வேண்டுமென்று ஒப்புக் கொள் 
ளப்பட்டது. 

பெரும் மாவட்டச் சாலைகள் ஏறக்குறைய 
மாநில அல்லது மாவட்ட நெடுஞ்சாலைகளுக்குரிய 

வரைமுறைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பிற 
மாவட்டச் சாலைகள்மேற்கண்டவற்றை விடச் சிறிது 
குறைவான வரைமுறைகளைக் கொண்டிருத்தல் 
வேண்டும். உளரகச் சாலைகள் உளர்களை இணைக்கும் 

சாலைகள், ஊர் மற்றும் ஊர்த் தொகுதிகளை ஒன் 
் ஹறோடொன்று இணைக்கும் சாலைகள், அருகிலுள்ள 

மாவட்டச் சாலை, சிறப்பு நெடுஞ்சாலைகள், 
இருப்புப்பாதை அல்லது ஆற்றுப்படித்துறை ஆகிய 
வற்றை இணைக்கும் சாலைகள் என வரையறுக்கப் 
பட்டுள்ளன. 3 

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் கட்டுமானம் 
“வளர்ச்சி, பேணுதல் ஆகியவற்றின் பொருளாதாரப் 
பொறுப்பு மத்திய அரசையே சாரும், இவை 
போன்ற திட்டங்கள் ' தொடர்புடைய பணிகளை 
மத்திய அரசின் கருத்துரைப்படி பல மாநிலங்களே “ 
எடுத்துச் செய்யலாம். 

தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் (1956). கணிச 
ப மீமான ஆய்வுக்குப் பிறகு, மத்திய அரசு ஏப்ரல் : 
மாதம் ஒன்றாம். தேதி 1947 ஆம். ஆண்டு, இம் 
மாநாட்டின் பரிந்துரைகளான தேசியநதெடுஞ்சாலை
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பொருள்களைச் சாலைப் போக்குவரத்தின் மூலம் 

கொண்டு செல்வதில் இருக்கும் இடையூறுகளை நீக்கு 

வதற்காக 1975 ஆம் ஆண்டு சரக்கு வண்டிகளுக்குத் 

தேசிய ஒப்புமம் (national permit) » றிமுகப்படுத்தப் 

பட்டது. இத்திட்டத்தின் 8ழ் ஒவ்வொரு மாநிலமும், 
யூனியன் பிரதேசங்களும் தேசிய அனுமதி வழங்கும் 

எண்ணிக்கையை மத்திய அரசு வரையறுத்துள்ளது. 

ஆரம்பத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டிய 

பெரும எண்ணிக்கை 1979 ஆம் ஆண்டில் 5,300 ஆக 

இருந்தது, பின்னர் 1980 ஆம் ஆண்டில் 16,600 

எனவும் தற்பொழுது 24,900 எனவும் அதிகரிச்சப் 

பட்டு குறியீடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 

17,800 தேசிய அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. “ 

வட்டார ஒப்புமத் திட்டத்திற்காக வட்டாரங் 
களுக்கிடையே பரிமாறிக் கொள்ளும் போக்குவரத் . 
இற்காக ஒப்பந்தங்கள் அதில் ஈடுபடும் மாநிலங் 

- களினால் இறுதியாக்கப்பட்டன. மாநிலங்களுக்கிடை 
யிலான போக்குவரத்து ஆணையம் என்ற அமைப் 
பின் 8ழ் இவ்வொப்பந்தங்கள் நடைபெற்றன. இந்த 
ஒப்பந்தங்கள் தேவைப்படும் பொழுது 'மறு ஆய்வு 
செய்யப்பட்டு திருத்தியமைக்கப்படுகின் றது. 

அட்டவணை, இந்தியாவில் ஊர்திகளின் உற்பத்தி 
  

  

        

பேருந்துகள்] | ஈப்புகள் (Jeeps) ஈருருளி 
ஆண்டு | சரக்குவண்டி சிற்றுந்து | ஊர்திகள் 

சள me i 

1951 8,602 "7,917 ட லவ 

1961 28,405. 26,623 |: | —— 

1970 39,097 44,366 1,21,084 
1980 | 48,652 65,265 | '4,21,798 
1985 72,964 1,62,227 | 10,98,331     

பொதுத்துறையில் பயணி சளர்திகள் 1970 ஆம் : 
அண்டில் 35, 193 என்ற எண்ணிக்கையிலிருந்து 1983 
ஆம் ஆண்டில் 88, 859 என அயர்ந்தது. சுமார் 
5,70 இலட்சம் போர் வேலை செய்யக் கூடிய மாநிலப் 
போக்கு வரத்துத் துறைகளின் கீழ் நாளொன்றுக்கு 
ஏறக்குறைய 4 கோடி பேர் பயணம் செய்கின்றனர். . 

மத்திய மாநில அரசுகள் தங்களுக்கிடையேயான 

கொள்கைகள், வெவ்வேறுவிதமான போக்குவரத்து 
இயக்கங்கள் தொடர்பாசு ஒருங்கிணைந்து செல்லப் 
போக்குவரத்து வளர்ச்சிக் குழுவை மத்திய அரசு 
ஏற்படுத்தியது. மாநிலங்களுக்கிடையிலான சாலைத் 
தடங்களில் செல்லும் சாலைப் போக்குவரத்துகளின் 
வளர்ச்சி, ஒருங்கிணைந்து செயல்படுதல், ஒழுங்க 
மைவு ஆகியவற்றிற்கு மாதிலங்களுக்கிடையிலான 
போக்குவரத்து ஆணையம் பெபறுப்பாகும். இவ் 
வாணையம் மேற்கொண்ட முயற்சிசளால் ஏறத் 

தாழ அனைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங் 
கள் பொருள் மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்தை 
ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒருமுனைவரி . விதிப்பின் மூல 

- மாக இவ்வாணையம் மண்டல அனுமதித் திட்டங் 
களைச் செயல்படுத்தி அதன் மூலம் தேசிய, மாநில 
நெடுஞ்சாலைகளில் தடையில்லாத சரக்குப் போக்கு 
வரத்து நிகழ ஏற்பாடு செய்துள்ளது. 

விபத்திற்குட்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் நிதி. 1939 
ஆம் ஆண்டின் தானியங்கு ௪ளர்திச்சட்டம் 1988 ஆம் 
ஆண்டு அக்டோபார் மாதத்தில் திருத்தியமைக்கப் 
பட்டது. இதன்படி ஓர் ஆறுதல் நிதி ஆணையம் 
(solation fund authority) wHmd gr amas 
நிதி, கப்பல் மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் 
கீழ் நிறுவப்பட்டது. 2 

தொடக்கத்தில் ஒரு கோடி. ரூபாயை வைத்து 
ஆறுதல் நிதி அமைக்கப்பட்டது. இதில் ஆண்டு 
தோறும் பொதுக்காப்பீட்டுக் சழகம் மத்திய அரசு 
மற்றும் மாநில அரசுகளின் காப்பீட்டுக்கழகம் 70 
விழுக்காடும், மத்திய அரசு (5 விழுக்காடும், மீதி 15 . 
விழுக்காடு மாநில அரசுகளாலும் கொடுக்கப்பட , 
வேண்டும். இந்நிதி தாக்கியபின் ஒடும் (1044 8௭ம் run) 
தானியங்கி விபத்துக்களில், ' பாதிக்கப்பட்டவர் 
களுக்கு ஆறுதலுக்காக இழப்பீடுகளாக வழங்கப் 
படும். அதாவது, கணிசமான முயற்க்குப் பிறகும் 
தானியங்கி ஊளர்தியின் அடையாளத்தைத் தெரிந்து 

கொள்ள முடியாமற் போகும் தானியங்கு ஊர்தி 
யால் ஏற்படுத்திய விபத்துக்கள் என்று இடித்து 
விட்டு சென்று விடும் விபத்தை வரைமுறைப்படுத்தி ' 
யுள்ளனர். .. ' - - 

1984 ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் வரை, ரூ. 

30. 82 இலட்சம் மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் 
பிரதேசங்களின் நிர்வாகத்திற்குக் கொடுக்கப்பட்டுள் 
ளது. மேலும் ரூ. 17, 80 இலட்சம் 1984-85 ஆம் 
ஆண்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மாநில அரசுகள் 

. மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் ஆகியவற்றின் நிரு 
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விபத்து ' நிகழச்சிகள் முழுதுமாகத் தீர்க்கப்பட்டு 
ஆறுதல் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆறுதல் 
கேட்டு வரும் விண்ணப்பங்கள் விரைவாக ஆராயப் 

பட்டுத் தீர்த்து வைக்கப்படுகின் றன. ய. 

் ் ஈமு. புகழேந்தி 

  

  

இந்திம நெடுஞ்சாலை நிறுவனங்கள் : 

1943-ஆம் : அண்டில் நாச்பூரில் நடைபெற்ற தலை 
மைப் பொறியாளர்களின் மாநாடு பரிந்துரைக்கும் 
வரை இந்தியாலில் நெடுஞ்சாலைகளின் - நிருவாகம் | 

ள்



பெரும்பா லும் மாநிலப் பொதுப்பணித் துறை 

கள்,உள்ளாட்ச அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் கீழிருந்து 

வந்தது. சாலை வளர்ச்சிக்காக நாடு முழுதும் 

நடைபெற்ற ” வெவ்வேறான , வேலைகளில் ஒருங் 

இணைப்பு இருக்கவில்லை. நெடுஞ்சாலை நிருவாகம் 

குறித்து விரிவான கருத்துக்கள் இம்மாநாட்டில் 

விவாதிக்கப்பட்டன. உ, 

‘ நடுவண் சாலை நிதி ஏற்கெனவே நிறுவப்பட் 

டிருந்ததால் ' தலைமைப் பொறியாளர்களின் மா 

நாட்டு முடிவின்படி தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் 

பொருளாதாரப் பொறுப்புக்களனை த்தையும் மத்திய 

அரசே ஏற்றுக் கொள்வதென © ஒப்புக்கெரள்ளப் : 

பட்டது. பின்னர் உடனடியாக வரைபடங்கள், வடி 

வமைப்புகள் . மதிப்பீடுகள் ஆகியவைகளை த் 

தயாரித்து நாடு முழுதும் ஒருங்கிணைந்து செயல் 
படுவது எங்ஙனம் என்ற கேள்வி எழுந்தது. இதற் 

காகச் சாலை வாரியம் நிறுவப்பட்டு நாட்டின் சாலை 

வேலைகள் தொடர்பான ...திட்டவளர்ச்சி _.. ஒருங் 

் இணைந்து செயல்படுதல் , ஆகியவை கவனிக்கப் 

பட்டன. இளநிலை உதவி ; அலுவலர்களுடன் ஒரு 

கதுலைவர், 

உறுப்பினர், ஒரு செயலர் ஆகியோருடன் , இவ் 

வாரியம் நிறுவப்பட்டது. அதே ஆண்டிலேயே (1943) 

குவாலியரில் நடைபெற்ற இந்தியச்சாலைகள் காங் 

இரசால் இந்தப் பரிந்துரைகள் ஏற்கனவே வழங்கப் . 

பட்டிருந்தன. இவ்வாரியத்தை வழிநடத்திச் செல்ல 

ஒரு ஆலோசனைக் குழு அமைக்கப்பட வேண்டு 

மெளவும் 
வணிக நலன், இராணுவம், ' இரயில்வே வாரியம், 

- இந்திய அரசின் வேளாண்மை, , பொருளாதார 
போக்குவரத்து 

்" வளர்ச்சிக் குழு, இந்தியச்சாலைகள் கழகம், சாலைப் 
். ஆலோசகர்கள், இந்தியச்சாலைப் 

. போக்குவரத்து நலன் மத்திய அரசின் திட்டங்களுக் 

கான பேராளர்கள் ஆகியோர்களைக் கொண்டிருக்க 

வேண்டுமெனவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. , _ ' 

போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் சாலைகள் பிரிவு 
உருவாக்கம். சாலை வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டு 
மென்ற இம்மாநாட்டின் ' பரிந்துரைகளை : இந்நாள் 
வரையில் செயல்படுத்த முடியவில்லை. ஆனால் 
போக்குவரத்து அமைச்சகத்தில் சாலைகள் பிரிவு 
ஒன்று உடனடியாக உருவாக்கப்பட்டது. சாலை 
வளர்ச்சி , ஆலோசனைப் பொறியாளரைத் . தலைவ 

, வராகவும் அவரின் &ீழ் தொழில் நுட்பம் நிருவாகம் 
தொடர்பான ஏராளமான அலுவலர்களையும் 

கொண்டு இப்பிரிவு துவக்கப்பட்டது. திட்டமிடல், 
வளர்ச்சி ஒருங்கிணைந்து செயல்படுதல் ஆகியவையே ் 
இப்பிரிவின் முக்கியமான வேலைகளாகும, - 

" இக்கழகத்தின் ஆதிக்க வரம்பிலுள்ள பணிகள், 
| 

தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், தேசிய நெடுஞ்சாலை ' 

சாலை : வளர்ச்சிக்கான உறுப்பினர்... 

போக்குவரத்திற்கான உறுப்பினர், பொருளாதார | 

முன்மொழியப்பட்டிருந்தது.' இக்குழு' 
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களைத் தவிர மத்திய அரசு நிதி உதவிபெறும் 
சாலைகள், யூனியன் பிரதேசங்களின் பால வேலை 
கள், மாநிலங்களுக்க௮டையிலான சாலைகள், திட்டக் 
குழுவினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொருளாதாரச் 
சிறப்பு வாய்ந்த சாலைகள், சாலை மற்றும் பால 

செந்தாங்களை உருவாக்குதல், மத்திய சாலை நிதியை 
நிருவ௫த்தல், மத்திய அரசினால் முழுமையாகவோ 
பகுதியாகவோ நிதி உதவிபெற்று நடைபெறும் 
சாலை வேலைகளை நிருவகித்தல், சாலைப் புள்ளி 
விவரங்களைச் சேகரித்தல் ஆகியவையாகும். 

மத்திய போக்குவரத்து அமைச்சகத்தில் தோற்று 
விக்கப்பட்ட சாலைப் பிரிவு நீங்கலாக ஒருங்கிணைப்பு 
மற்றும் ஆய்வுக்கழகம் ஒன்றும் ஏறபடுத்தப்பட்டது. 
பல மாநிலங்களில் மத்திய அரசின் நிதி உதவியுடன் 
நடைபெற்று வரும் நெடுஞ்சாலை வேலைகளைக் 
கவனிக்க, தகுந்த அலுவலர்களைப் பேராளர்களாக 

இக்கழகம் அனுப்புகிறது. 

் இந்தியச் சாலைகள் காங்கிரசின் இருபத்தைந் 
தாம் ஆண்டு மாநாட்டில் இரயில்வே வாரியத்தைப் 

போலவே சாலைகள் வாரியமும் ஏற்படுத்தப்பட 

வேண்டும் என மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டது. 

மாநில நெடுஞ்சாலைகளின் நிருவாகம்.இம்மாநாடு 
களின் பரிந்துரைகளின் &ழ், மாநில அரசுக். தங் 
களின் எல்லைக்குட்பட்ட சாலைகளின் பொறுப் 
பினை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். 1947 ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதிக்குப் பின்னர், 
மாநில ' நெடுஞ்சாலைகள், மூதன்மை மாவட்டச் 
சாலைகள், சிறிய மாவட்டச் சாலைகள், இராமச் 
சாலைகள், வனத்துறை, நீர்ப்பாசனததுறைகளின் 
கீழ்வரும் சாலைகள் ஆ௫ூயெவற்றின் பொறுப்புகள் 
முழுவதையும் ' மாநிலங்களே ஏற்றுக்கொண்டன. 
உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கீழிருந்த சாலைகளையும் 

- மாநிலப் பொதுப்பணித்துறைகளே எடுத்துக் கொள்ள 
வேண்டுமென்று இம் மாநாடுதான் பரிந்துரை செய் 
தது. குறைவான வளங்களைக் கொண்டிருந்ததாலும் 
தொழில்நுட்ப அறிவுப் பற்றாக் குறையாலும் இந்த 
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் போக்குவரத்துத் தேவை 
களுக்கு ஈடுகொடுகக முடியாதென உணரப்பட்டது. 
சில மாநிலங்கள் இம்மாநாட்டு முடிவைச் செயல் 
படுத்தத்தொடங்கி மாவட்ட வாரியச் சாலைகளைத் 
தம் பொறுப்பில் எடுத்துக் கொண்டன, 

மாநிலப் பொதுப்பணித் துறைகள் தலைமைப் 
பொறியாளர்களின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டு, 
ஒரு பகுதியில் பல வட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன., 
இவ்வட்ட்ங்கள் , மேற்பார்வைப்பொறியாளர்களின் 
கீழ் இயங்குகின்றன, இவ்வட்டங்கள் மேலும் பல 
கோட்டங்களாகச் செயல்பொறியாளர்களின் கீழ் 
பிரிக்கப்பட்டன. இக்கோட்டங்கள் உதவிப்பொறி 
யாளர்களின் 8ழ் இயங்கும் மேலும் பல துணைக்:
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கோட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு அவற்றின் மூலம் 

நடைபெறும் வேலைகளைச் செயற்பொறியாளர் 

களே நிருவடிக்கின்றனர். பெரும்பாலான மாநிலங் 

களில் சாலை வேலைகளையும் கட்டட வேலைகளை 

யும் பொதுப்பணித்துறைகளே செய்து வருகின்றன, 

ஆனால் தமிழ்நாடு, ஆந்திரம் போன்ற சில மாநிலங் 

களில் தனியாக நெடுஞ்சாலைத்துறை ஏற்படுத்தப் 

பட்டு மேற்கூறிய நிர்வாக முறைகளில் 2 அவை இயங்கி 

வருகின் றன. 

இந்தியச் சாலைகள் கழகம், 1934 ஆம் ஆண்டு 
இந்தியச் சாலைகள் கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. 
7989 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட மத்திய சாலை 
நிதிக்குப் பின்னர் இந்நிறுவனம் தோற்றுவிக்கப்பட 
வேண்டிய தேவை உணரப்பட்டது. புதுடெல்லியில் 
தலைமையகத்தைக் கொண்ட, அரசைச் சார்ந்த 

(semi- government) அமைப்பான இந்நிறுவனம் 
சாலை வளர்ச்சியின் தொழில் நுட்பப் பொறுப்புக் 
களைத் தன் பொறுப்பில் எடுத்துக் கொண்டது. 
இத்நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படும் இதழ் - சாலை 
மேம்பாடு, சாலைத் திட்டங்களில் உண்டான அனு 
பவங்கள் ஆகியவற்றைக் கட்டுரைகளாக வெளியிடு 
இன்றது. இந்த அமைப்பின் 8ழ் ஆண்டுக்கொரு 
முறை நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் பொறியா 
ளர்கள் ஒன்றுகூடி, பல உறுப்பினர்களால் எழுதப் 

- பட்ட கட்டுரைகளை விவாதித்து இக்கழகப் பத்திரிக் 
கையில் வெளியிடுகின்றனர், செந்தரங்களின் ௨௬ 
வாக்கத்திற்காக இந்த இந்தியச் சாலைகள் கழகம் 

பல தொழில் நுட்பக் குழுக்களைக் கொண்டுள்ளது. 
இவ்வமைப்பு, சாலை ஆராய்ச்சி அறிக்கை இதழை ' 
யும் வெளியிடுகின்றது; நாட்டிலுள்ள ஆராய்ச்சி நிறு 
வனங்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நெடுஞ்சாலைகள் 
தொடர்புடைய ஆய்வு வேலைகளை இந்த இதழ்கள் 
வெளியிடுகின் றன. a oe ae ° 

நடுவண்.சாலை ஆராய்ச்சி மன்றம் ௮ றிவியல், 
தொழிலக ஆய்வுக் குழு ஆகியவற்றால் ஆராய்ச் ” 
சியை அடிப்படையாகக் கொண்ட மத்திய சாலை 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என்ற ஓர் அமைப்பு உருவாக் 
கப்பட்டது. 1051-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டு 1952 
ஆம் ஆண்டின் இடையில் டெல்லியில் டெல்லி - 

- மதுரா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தற்பொழுதுள்ள 
கட்டடத்தில் இந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அமைக்கப் 
பட்டபொழுதுதான் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 
சாலைக் கட்டுமானத்திற்கு உள்ளூரிலேயே கிடைக் 
கும் பொருள்களைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றியும், 
இந்திய நிலைமைகளுக்கு ஏற்றவாறு சிக்கனமாகவும் 
நெடுங்காலம் இருக்கக் கூடியதாகவும் உள்ள பொருள் | 
களைப் பற்றியும் ஆய்வுகள் இந்நிறுவனத்தில் நடை” 
பெற்று வருகின்றன. இதற்காக டெல்லி - மதுரா | 
சாலையில் உள்ள சில பகுதிகளையும் சோதனைச் 
சாலைகளையும் இந்நிறுவனம் பயன்படுத்தி ஆய்வுக் 

கூடங்களில் கிடைத்த முடிவுகளை நேரடியாகச் 
சோதித்து வருகின்றது. ig 

இந்தியச் சாலைகள் மற்றும் போக்குவரத்து வளர்ச்சிக் 
கழசும். இக்கழகம் 1927-ஆம் ஆண்டு: பொது 
வாக நாட்டின் போக்குவரத்துப் பிரச்சினைகளை 
ஆராயவும் குறிப்பாகச் சாலைப் ' போக்குவரத்தை 

ஆராயவும் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. ' இக்கழகத்தின் 
தலைமையகம் பம்பாயிலும் அதன் கிளைகள் 
டெல்லி, கல்கத்தா, கெளஹாத்தி, சென்னை ஆகிய 
இடங்களிலும் உள்ளன. ஒரு குழு பம்பாயிலுள்ள 
தலைமையகத்தை நிருவகிக்கின்றது. கிளைக்குழுக் 
கள் இளை அலுவலகங்களை நிருவகிக்கின் றன. 

இந்திய அரசை வற்புறுத்தி, 1927-ஆம் ஆண்டில் 
ஜெயகர் - குழுமத்தை நிறுவியது; மாநிலச்: சாலை 
நிதியை 1935-ஆம் ஆண்டில் நிறுவியது; 1943 
இல் சாலைகளினால் உண்டாகும் பொருளாதாரப் 
பயன்பாட்டை. அறிய ஒரு முன்னோடி அளக்கை 
நடத்தியது; 1950 ஆம் ஆண்டில் தானியங்கி ச௪ளர்தி 
களின் வரிவிதிப்பு விசாரணைக் குழுவை நிறுவியது; 
சாலை வளர்ச்சிக்கு மூதல், இரண்டாம், மூனறாம் 
ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களில் . கூட்டு மதிப்பீடுகள் 
தயாரித்தல் ஆகியவை பஇக்கழகததின் முக்கிய 
சாதனை களாகும். ் வக 6 

பல மாநிலங்களின் தகவல் தொடர்பு வாரியங் 
களில் இக்கழகத்திற்குப் பெரும்பங்கு உண்டு. சில 
மாநிலங்களின் போக்குவரத்துக் கழகங்களிலும் இக். 
கழகத்திற்குப் பெரும்பங்கு உண்டு. ' அனைத்துலகச் 
சாலை ensorus 5H (International Road Feder- 
ation) இக்கழகம் இணைந்துள்ளது. சில இந்தியப் 
பொறியாளர்களுக்கு அமெரிக்க ஓன்றிய நாட்டிலும் 
இங்கிலாந்து ' நாட்டிலும் நெடுஞ்சாலைப் பொறி: 
யியல் உயர்கல்வி கற்க உதவித் - தொகையையும் 

பெற்றுத் தருகின்றது. ப்பட் 
* மூ. புகழேந்தி ai 14 
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கல்கத்தாவில், மாநிலக் ' கல்லூரியில் 
பேராசிரியராக இருந்த பி, ௪, மஹலநோபிஸ் 
(P. C. Mahalanobis) என்பவரால், அவர் கல்லூரி ' 
அலுவலகத்திலேயே, புள்ளியியல் கற்கவும், ஆய்வு * 
நடத்தவும், 1921-ஆம்" ஆண்டு : ஆரம்பிக்கப்பட்ட. 
நிறுவனம், இந்தியப் புள்ளியியல் நிறுவனம் (Indian . 

Statistical Institute) ஆகும். " ் " i 
i 

ஓரிரு ஆய்வாளர்களையும், தொழில் "நுட்பம் ் 
அறிந்தவர்களையும் கொண்டு, மிகக் குறைந்த நிதி 
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சராசரி நாற்பது மில்லியன் ரூபாய்த் திட்டத்துடன், 

ஏறக்குறைய ஆயிரம் பேருக்கு மேல் பணியாற்றும் 

அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்து, கல்கத்தாவில் உள்ள 

பாரக்பூர் நெடுஞ்சாலையில் மிகப்பெரிய வளாகத் 

இல் அமைந்துள்ளது. * இதைத்தவிர நாடு முழுதும் 
பதினொரு இடங்களில் இதன் களைகள் செயல்படு 

. தின்றன. . 

நிறுவன த்தின் நிருவாகப் பொறுப்பு இருபத் 

தைந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்ட மன்றத்திற்கும் 

- இதன் செயல்களின் தலைமைக் கட்டுப்பாடு, கழக 

நிதிக்குத் தொகை வழங்கும் உறுப்பினர்களின் 

பொதுக் குழுவுக்கும் அளிக்கப்பட்டன. ' ரு 

புள்ளியியல் ஆய்வுகள், அவற்றைச் செயல்படுத் 

தும் முறைகளை மேம்படுத்துதல்; அறிவியல் பிரிவு 

களைனளைத்திலும் ஆய்வு செய்து புள்ளியியல், அறி 

வியல் இரண்டினையும் ஒன்றுக்கொன்று இணைத்து 

மேம்படச் செய்தல்; திட்டங்கள் வகுக்கவும், உற் 

பத்திகளின் திறனைச் செம்மைப்படுத்தவும் வேண் 

டிய முழு விவரங்களைத் திரட்டி ஆய்வு செய்து 

அளித்தல் ஆகிய மூன்று குறிக்கோள்களுடன் இந் 

நிறுவனம் செயல்படத் தொடங்கியது. 

புள்ளியியல் முறை, கோட்பாடு ஆகியவற்றிற்கு 

மட்டுமின் றி, ஏனைய தேவைகளான, முக்கியமான 

பிரிவுகளுக்கும் பயன்படும் வகையில் முக்கியத்துவம் 

அடைய வேண்டும் என்று தொடக்கக் காலத்தி 

லிருந்தே, பேராசிரியர் மஹலநோபிஸும் மற்றவர் 

களும் கருதினர். அதன் விளைவாகக் கோட்பாட்டுப் 

புள்ளியியல், கணிதம் மற்றும் பயன்முறைப் புள்ளி 

யியல், மதிப்பிடுதல் மற்றும்- கணக்கிடுதல், சமூக 

அறிவியல், இயற்பியல் அறிவியல், புவியியல் உயிர். 

அறிவியல், புள்ளியியல் செந்தரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் 

செயல்முறை ஆராய்ச்சி கற்றுக் கொடுத்தல் 

மற்றும் பயிற்சி தருதல் முதலிய பல பிரிவுகளை 

இந்நிறுவனம் கொண்டுள்ளது. ் 

் வியக்கத்தக்க வகையில் முன்னேற்றம் அடைந்து 

கொண்டிருந்த இந்நிறுவனத்திற்கு ' ஜவஹர்லால் 
நேரு அடிக்கடி வந்து, அதன் செயல்களையும் பயன் 

களையும் ' தாமே நேரில் கண்டறிந்ததன்பயனாக, 

1959 ஆம் ஆண்டு, நாடாளுமன்றத்தில் இந்நிறுவன த் 

தைத் தேசிய முக்கியத்துவம் பெற்ற நிறுவனம் என ; 

அறிவித்து, அதற்கான சட்டத்தையும் இயற்றினார். 

பின்னர், பயிற்சி பெற்றவர்களுக்குப் பட்டங்களும், 

சான்றிதழ்களும் அளிக்கும் உரிமை அளிக்கப்பட்டது. 

“முதுமுனைவர் (0. 8௦.) என்ற கெளரவப் பட்டத்தை 

இந் நிறுவனத்திலிருந்து முதன்முதலில் பெற்றவர் 
நேரு ஆவார், மேலும் அவர் நாட்டின் இரண்டாம் 

ஐந்தாண்டுத் திட்டத்திற்கான குறிப்புகளைத் தயா 

ரிக்கும் பணியினை, மஹலநோபிஸிடமும், அங்குள்ள 

பொருளியல் வல்லுநர்களிடமும் ஒப்படைத்தார். 
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அதிலிருந்து 1970 ஆம் ஆண்டு வரை நிறுவனத்தைச் 
சார்ந்த மிகச் சிறந்த பொருளியல் வல்லுநர்கள் 

டெல்லிக்கும், கல்கத்தாவிற்கும் அவ்வப்போது 
சென்று, திட்டக் குழுவிற்கு வேண்டிய உதவிகளைச் 
செய்து வந்தனர். முதலில் மஹலநோபிஸ், பின்னர் 
முறையே பிதாம்பர்பந்த் (ரகாற்1சா நிவா), பி. எஸ், 
மின்ஹாஸ் (9.5.௨) ஆகியோர் திட்டக்குழுவில் 

உறுப்பினர்களாகப் பணிபுரிந்தனர். 

... மஹலநோபிஸ் 1942 முதல் 1972 வரை_நிறுவன த் 
தின்இயக்குநராக இருந்தார்.1978இலிருந்து முனைவா் 
பி.பி. அதிகாரி (மா. 8 கரவ) இயக்குநராக 
வும், 1973 இலிருந்து திரு.பி.என். ஹாக்சர் ௫.11. 
1181547) குழுத்தலைவராகவும், 1976 இலிருந்து இரு 
சுபிமல் டட் (Shri Subimal Dut) தலைவராகவும் 
பணியாற்றினர். 

புதுக் கருத்துக் கோட்பாடுடைய புள்ளியியலின் 
தந்தை என அமைக்கப்பட்ட காலஞ்சென்ற சர்.ஆர் 
ஏ.ஃபிஷர் (Sir, R. A.Fisher) yg559 Qéb gieven % 
திற்கு வருகை தந்துள்ளார். கல்கத்தாவிலுள்ள மைய 
ஆராய்ச்சி நூலகம் இந் நிறுவனத்தைச் சார்ந்ததா 
கும். ஏறக்குறைய 2,00, 000 நூல்களும், 43,75,000 
வரைபடங்களும் பல வகையான காலமுறை இதழ் 
களும் நிழற்படப்பிரதிகளும், நுண்படத் தகடுகளும் 
நூலகத்தில் உள்ளன. இங்கு உலஇூலுள்ள பல 
மொழிகளிலிருந்தும் மொழிபெயர்ப்புச் செய்வதற் 
கெனகத் தனிப்பகுதி உள்ளது. கல்கத்தாவில் உள்ள 
தலைமை நிறுவனத்தைத் தவிர டெல்லியிலும் 
பெங்களுரிலும் புள்ளியியல், பொருளியல், புள்ளியி 
யல் தரக்கட்டுப்பாடு, செயல்முறை ஆராய்ச்சி ஆகிய 
வற்றில் பயிற்சி கொடுக்கவும் ஆய்வு நடத்தவும் 
முதன்மைக் கிளை நிறுவனங்கள் உள்ளன. பரோடா, 
பமபாய், பூனே, ஹைதராபாத், சென்னை, கோயம் 
புத்தார், திருவனந்தபுரம ஆகிய இடங்களிலும 
கிளை நிறுவனங்கள் உள்ளன. 

1933 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெளிவரும் சங்கியா 
இதழ் இந்நிறுவனத்தின் முக்கிய வெளியீடாகும். 
இது கொள்கைத்தாள்கள், பயன்முறைத்தாள்கள் 
என இரு பிரிவுகளாக வெளியிடப்படுகறது. 

:- ப. &, 

கவனய சனை   

இந்தியப்பெருங்கடல் 

ஐம்பெருங்கடல்களில் ஒன்றான இந்தியப்பெருங் 
கடல் (110180 0௦2௧0) ஆசியாவிற்குத் தெற்கேயும், 

ஆப்பிரிக்காவிற்குக் கிழக்கேயும், ஆஸ்திரேலியாவிற்கு 
மேற்கேயும், அண்டார்கட்டிக்காக் கண்டத்திற்கு 
வடக்கேயும் அமைந்துள்ளது.இது உலகில் மூன்றாவது
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இக்கடலில் காணப்படும் நடுக்கடல் முகடுகள் 

பல இடங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் பிளவுகள் 

கொண்டு காணப்படுகின் றன. எடுத்துக்காட்டாக, 

மூறிவு வளாகத்தைக் கூறலாம், இப்பிளவு அரபிக் 

கடலின் அடித்தளத்தின் வழியே சோமலி படுகை 
வரை நீண்டு காணப்படுகிறது. இதன் கிடைத்தள ( 

இடப்பெயர்ச்சி சுமார் 885 கி.மீ. எனக் கணக்கிடப் 

பட்டுள்ளது. 

கடல்தளக் கட்டமைப்புகள், இந்தியப் பெருங் 
கடல் வளாகத்தில் நிலையான புறமேலோட்டுக் 

கட்டமைப்புகள் கடல் அடித்தளத்திலும், கண்ட. 
வளாக ஓரத்திலும் நிறைந்து காணப்படுகின் றன. 
அண்மைக்கால ஆழ்நிலச்சரிவுகளின் , மலையாக்கச் 
செயலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு நிலையான புறமே 
லோட்டுப் பகுதி நிறைந்து காணப்படுகிறது. எடுத் 

துக்காட்டாகச் சுண்டாத்திவு வளைவுகள், நகர் 
,மூகடுப் படிவுகள் அதாவது கடல் நடுமுகடுகள் 

முதலியவற்றைக் கூறலாம். அடுத்துக் காணப்படும் 
எரிமலைத் தீவுகள் இப்பெருங்கடலில் பெரும்பாலும் 
பவளப் பாறைகளால் மால்டிவ், அமராத்தே போன்ற 

தீவுகளால் சூழப்பட்டு இருப்பதைக் காணலாம், 
தற்பொழுது உருவாகி வரும் கடல்தளக் கட்டமைப் 

புகள் . முறிவு, சாகோஸ், ஓப் போன்ற பேரகழி 
முறிவுகளாலும், மோலினியஸ், ஒவன், , டயாமாண் 
டினா முறிவுகளாலும் பிளவுகளாலும், செஞ்சரிவு . . 
பெரும்பிளவுகளாலும் நில மேலோட்டில் ஏற்படும் 
நகர்வுகளாலும் உருவானவைகளாகும். மடகாஸ்கர், 

'கொ்குலியன், குரோசட் போன்ற முகடுகளும், ' நில 

மேலோட்டு நிலங்களும் “நிலையான அதிர்வுக்குட் . 
படாத கட்டமைப்புகள் நுண்கண்டம் என்று அழைக் ' 

கப்படுகின்றன. * ட ட க Lom 

கடல் தளப்பாறைகள் மற்றும் வண்டற் படிவுகள் 
1900 மீட்டருக்கு மேற்படாத , வண்டற்படிவுப் 

* பாறைகள் கண்டங்களுக்கு அருகில் மட்டும் காணப் 
படுகின்றன. கடலின் நடுப்பகுதியில் வண்டற் 
படிவுகளின் தடிமானம் சுமார் 90 மீட்டர் வரை 
காணப்படுகிறது. இவற்றில் பெரும்பாலும் ஃபோரா 
மினிஃபெரா வால் உருவாகிய சுண்ணாம்புப் பாறை 
கள் 4800 மீட்டருக்கும் மிகாத கண்டச்சரிவு 
முகடுகள் மற்றும் ஆழ்குழிப் பள்ளங்கள் முதலிய 
வற்றில் காணப்படுகின்றன. 50” தெற்கு அகலாங் 
கிற்கு அப்பால் அண்டார்ட்டிக் வரை டயாட்டம் , 
உயிரிகளால் உருவான சிலிக்கா படிவுகளும், நில. 

படிவுகள் படிந்து காணப்படும். வேதி வினையால் 
ஏற்பட்ட படிவுகள் பாஸ்பரட்டைட்டு, மங்கினிசு 
முடிச்சுகளாகக் காணப்படுகின்றன. நடுக்கடல் முகடு 
வளாகங்களில் அவ்வப்போது கடுருவிய பாறை 

களால் ஏனைய இடங்களினின்று மாறுபட்ட புது 
வகையான படிவுகள் காணப்படுகின்றன; பிளவு 
மண்டலங்களிலும், நடுக்கடல் முறிவுப் " பகுதி 
களிலும், கடைச்சரிவுகளிலும், கடல் மலைகளிலும் 
உருமாற்றப்பாறைகளும், படிவுப் பாறைகளும், எரி 
மலைப் பாறைகளும் பெரிடோட்டைட், சொ்சோ 
லைட். போன்ற மேற்புவிப் , புரணியில் இல்லாத 
அளவிற்குக் காணப்படுகின் றன... ட 48 4 + 

- உருவாக்கும். இக்கடலைப் பற்றி” ஆராய்ந்த 
பல ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி இப்பெருங் 
கடலின் தோற்றம் மிசோசோயிக் காலத்ததாகும். 
(அதாவது சுமார்” 825, 000.000 இல் இருந்து 
65,000,000 ஆண்டுக் காலத்துக்கு முன்) புவியினின்று 
மேற்கூறிய காலத்துத், தெற்குக் கோளம் அதாவது 
கோண்டுவானாப் பகுதி உடைந்து : பிரிந்ததால் 
ஏற்பட்ட இடைவெளியே இப்பெருங்கடல் உருவாவ - 
தற்கு ஏதுவாயிற்று. கோண்டுவானாப் பகுதி என்பது 
தென்அமெரிக்கா, *'ஆப்பிரிக்கா, அஸ்திரேலியா, ' 
அண்டார்ட்டிக்கா, *' மடகாஸ்கர், '- இந்தியா * 
முதலியவை ""அடங்கியதாகும்." அவை ' நிலநடுக்க 

. ஆக்கச் செயல்களால் சிறிது சிறிதாகநகர்த்தப்பட்டுத் 
தற்பொழுது உள்ள நிலையை அடைந்துள்ளது. : :' 

ம pe ட pot tk 

்.. வேறுசில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்பெருங்கடல் 
கடலாக்கத்தின் . விளைவான புவி. அமிழ்தலினால் . 
ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதுகிறார்கள். விரிவான 
ஆழ்கடல் துளையிடுமுறை ஆய்வு மூலம் இப்பெருங் 
கடலின் உண்மையான , தோற்றத்தைத் தெளிவாக 
அறிய வாய்ப்புள்ளது. - : samy 

_ கால் நிலயியல், இப்பெருங்கடல் ட தோராயமான 
முறையில் வளி மண்டலச்: சுழற்சி அடிப்படையில் 
நான்கு ! நெட்டாங்கு' காலநிலை ' வளாகங்களாகப் 
பிரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. - - .. ny 

இதில் முதல் பிரிவு வளாகம் 105 தெற்கிலிருந்து | வடக்காக இருக்கும் பகுதியாகும். 'இது மழை பொழி 
யும் மேகங்கள் நிறைந்த பருவக் காற்று மண்டல. 
மாகும். இங்கே வளிமண்டலக் காற்றுச் சுழற்9, 
கோடைக் காலங்களில் (மே மாதம் முதல் அக்டோபர் | 
வரை) இடச்சுழல் முறையில் : நகர்ந்து தெற்கு 
ஆசியப் பகுதிகளில் புயல், சூறாவளியைக் கொண - நடுவரைப் பகுதியில் பெரும்பா லும் படிக நுண்ணிய 

விழுது நிலையான ஓபலைன் நிலிக்கா ,, படிவுகளும், 
பவளப் படிவுகளும் உள்ளன. சிவப்புக் களிப்படிவு 
கள் இப்பெருங்கடலில் 4 ௫. மீட்டர்-7 ௪. மீ, வரை 
ஆழத்தில் உள்ள தளங்களிலே மட்டும் காணப்படு 
கின்றன. கண்டச் சரிவிலும், கண்டச் சரிவுக்கு மேல் 
பகுதியிலும், நிலத்தில் இருந்து அரித்து வரப்பட்ட 

ரும் குறைந்த காற்றழுக்த மண்டலம் கொண்டும், » 
குளிர் காலங்களில் : (அக்டோபர் முதல் ஏப்ரல்- 
வரை), பயல் சூறாவளி வலச்சுழல் .முறையில் ... 
நகர்ந்துஇப் பகுதிகளில் வரும் உயர்ந்த . காற்றழுத்த மண்டலத்தைக் கொண்டும் — நிர்ணயிக்கப்படும், 
காற்று எத்திசையில் அடிக்கிறதோ அத்திசையில் . 
இம்மாதிரியான வளிமண்டலச் சுழற்சி (பருவக்கால



மாற்றம்) காணப்படுகிறது. இக்காற்று கோடைக் 

-- காலங்களில் தென்மேற்கு நோக்கி 1 நொடிக்கு 12 

மீ. முதல் 18 மீ, வரை வேகம் சொண்டு வீசும், 

ஆன ரஈல்குளிர்காலங்களில்மென்மையான அதிக வேகம் 

இன்றி வடக்கு, வட்கிழக்கு நோக்கி வீசும். அரபிக் 

கடல், வங்காளவிரிகுடாக் கடல்களின் கிழக்குப் பகுதி 

களில் சராசரி ஓர் . ஆண்டுக்கு 40 அங்குலமும், சில 

மேற்குப் பகுதிகளில் 10 அங்குலத்திற்கும் குறைவாக 

வும் நிலநடுவரைப் பகுதிகளில் சராசரியாக 70 அங்குல 

மும் மழைப் பொழிவு காணப்படும். கோடைக் 

. தாலங்களில் 850 முதல் 280 (வரை வெப்பத்தைக் 

காணலாம்.” ஆனால் வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்கக் கடற் 

கரை ஓரங்களில் டோமாலி நீர்ச்சுழற்சியால் பொங்கி 

எழுப்பப்பட்டு மேற்கொணரப்பமடும் , ஆழ்நிலைக் 

குளிர்கடல் நீரால் இவ்வெப்பம் 2300 க்குக் குறைந்து, 

குளிர்ச்சியை அதிகமாக்குகிறது. குளிர் காலங்களில் 

வடபெருங்கடல் பகுதிகளில் வளிமண்டலக்காற்று 

வெப்பம் குறைந்தும் நிலநடுவரைக்குத் தெற்கே 

மாறாமலும் இருக்கும். கோடைக் காலங்களில் மேக 

, மூட்டம் 60 விழுக்காடு முதல் 70 விழுக்காடு வரை ் 

டடயிலும், பருவ மற்றும் குளிர் காலங்களில் 10 விழுக் 

- காடு முதல் 30 விழுக்காடு வரையிலும் காணப்படும், 

இரண்டாவது வளாகம் என்ற தடக்காற்று தென 

கோளப்பகுதியில் 10? அகலாங்கு முதல் 40” அகலாங்கு 

வரை காணப்படுகிறது. இங்கு வெப்பம், மிதவெப்ப 

நெட்டாங்கில் நூதனமான தென்கிழக்குத் தடக் 

காற்றுப் பரந்து வீசுகிறது, இங்கு காணப்படும் 

வெப்பக் கடல் காற்று, தென் இந்தியாவில் புயல் 

'அற்ற அல்லது புயல் எதிர்ப்பு வானிலைச் சூழல் 

மூலம் ஏற்படுவதாகும். வடபகுதியில் கோடைக் 

sro” வெப்பக்காற்று சராசரியாக 5” குளிர் 

காலத்தில் “இதைவிடச் சிறிதளவு கூடுதலாகக் 

காணப்படுகிறது. 40 பாகை நெட்டாங்கிற்கு இணை 

யாகக் கோடைக்காலங்களில் . இவ்வெப்பம் 160 

முதல் 170 வரையும், குளிர்காலத்தில் 2056 முதல் - 

2920 : வரையும் இருக்கும். வெப்பமான கடல் 

நீரோட்டத்தால் வளிமண்டலக் காற்று வெப்பறிலை 

மேற்குத். தடக்காற்று மண்டலத்தில் 270 முதல் 

.800 வரை அதன் கிழக்கு வளாகப் பகுதியை விட 

உயர்ந்து காணப்படும். மழை, பொழிவு வளாகத் 

தைப் . பொறுத்ததாகும். .,., வருடாந்தர 'மழைப் 

பொழிவு வடக்குப் பக்கம் சராசரியாக 8 அங்குல 

மாக இருப்பது தெற்குப் பகுதியில் & அங்குலமாகக் 

குறைந்து காணப்படுகிறது. கோடைக் காலங்களி 

லும், இலையுதிர் காலங்களிலும், மேற்குத் தடக் 

காற்று வளாகங்களில்  சூறாவளிச் . சுழற்காற்று 

உண்டாகிறது. : ட்ட ட் இ ன 

, மூன்றாவது வளாகம் தெற்கு ! அரைக்கோளப் 

பததியில் வெப்பம், மற்றும் நடுவெப்பநிலைப் பகுதி 

களில் ஏதாவது 40? பாகை . அகலாங்கிற்கும், 45௦ 

தெற்கு அகலாங்கிற்கும் இடையில் காணப்படுகிறது. - 

'தது மட்டுமல்லாமல் செங்கடல், 

இந்தியம் பெருங்கடல் 245 

இவ்வளாகத்தின் இயங்கு அமைப்பு மண்டலம் 453 

தெற்கு அகலாங்கிற்குத் தெற்கு இந்தியப் புயல் 
எதிர்ப்பு வானிலையின் திறனுக்கேற்ப இயங்கு 
கிறது. இவ்வளாகத்தின் வடக்குப் பகுதியில் காணப் 
படும் காற்றுச் சூழல்கள் மென்மையாகவும், மாறக் 
கூடியனவாகவும் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு அல் 
லாமல் தெற்குப் பகுதியில் இக் காற்றுச் சூழல் மித , 
மற்றும். அதிகத் திறன் கொண்டு மேற்குத் திசை 
நோக்கி வீசக்கூடும். ் 

வருட முழுதும் காற்றின் சராசரி வெப்பம் 
தெற்கு நோக்கிச் செல்லச் செல்லத் தொடர்ந்து 
குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. 206 இலிருந்து 
2200க்குள் இருந்த வெப்பநிலை 10?0க்கும் கோடை 
யில் வரக்கூடும். ஆனால் குளிர் காலத்தில் 16°C 
இலிருந்து 1750கேகுள் இருந்த வெப்பநிலை 43°C 

வரை வரக்கூடும். வருடத்திற்கு 40 அங்குல மழை 
ஒரே சீராக எல்லா இடங்களிலும் பரவிப் பொழி 
கிறது. . 

ட கடைசியாக நான்காவது வளாகம் அண்டார்ட் 
டிக் மற்றும் துணை ஆன்சார்டிக் மண்டலங்களைச் 
சார்ந்ததாகும். இது 45? அகலாங்கிலிருந்து தெற்குத் 
துருவ முன்வரை உள்ள பகுதியாகும். இவ்வளா 
கத்தில் இதன் வளிமண்டலச் சுழற்சி அண்டார்ட்டிக் 
குறை அழுக்த மண்டலத்தையும் மித அண்டார்ட் 

டிக் குறை அழுத்த மண்டலத்தையும் பொறுத்ததே 
யாகும். சராசரி கோடையில் அதாவது டிசம்பர் 
முதல் பிப்ரவரி வரையில், இதன் வெப்பநிலை 6°C 

முதல் 7 வரையிலும் இக்கண்டத்தின் கண்ட 
விளிம்புப் பகுதியில் --/650 வெப்பமும் பெற்றுக் 
காணப்படுகிறது. குளிர் காலங்களில் வெப்பம் 
இங்கு 106 முதல் --4வேரை காணப்படுகிறது. இவ் 
வளாகங்களில் சராசரி மழைப் பொழிவு 40 அங்கு 
லம் முதல் 20 வரை பொழிகிறது. 

நீர்வளஇயல். இப்பெருங்கடலில் நீர்வள இயல்பு 
கள் வளிமண்டலக் காற்றுச் சுழற்சியைப் பொறுத் 

LIF, அண் 

டார்ட்டிக், அட்லாண்டிக் போன்ற 'பெருங்கடல் 
களுடன் கொள்ளும் ' சிக்கலான இடைவினைகளை 
யும், ஈர்ப்புத் தன்மையையும் பொறுத்ததாகும். 

இந்தியப் உவர்ப்புத்தன்மை. பெருங்கடலின் 
, 2வர்ப்புத் தன்மையின் அளவு 1000 Ga 32-374 
குள்ளான பகுதி வரை காணப்படுகிறது. தென் 
மேற்குப் பகுதியிலுள்ள செங்கடல், பெர்ஷியன் 
வளைகுடா முதலிய கடல்களில் இருந்து இப்பெருங் 
கடலுக்கு- உவர்ப்புத்தன்மை வந்துள்ளது என 

ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடித்துள்ளனர். நிலநடு 
வரைக் கோட்டிற்கும் அராபியன் முந்நீரகத்திற்கும 
இடைப்பட்ட பரப்பில் உயர்ந்த அளவாக உ வர்ப் 
புத்தன்மை 1000 பகுதிகளுக்கும் 37 பகுதியாகக்
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காணப்படுகிறது. வடகிழக்குப் பகுதிகளில் இவ் 

வுவர்ப்புத்தன்மை 34 பகுதியாகவும் சில சமயங் 

களில் 38 ஆகவும் குறைந்து காணப்படுகின்றது. 

இம்மாதிரியான குறைவு பல ஆறுகள் இப்பெருங் 

கடலின் பகுதியில் வடிவதால் ஏற்பட்டுள்ளது 

எனக் கருதுகிறார்கள். அண்டார்ட்டிக்காப் பகுதி 

யில் 40” அகலாங்கற்குத் தெற்கே இவ்வுவர்ப்புத் 
தன்மை பனிமலைகளின் அரிமானத்திற்குட்பட்டு 

உருகுவதால், 1000.ததில் 32. 5 பகுதியாகக் குறைந்து 

காணப்படுகிறது. > 

இப்பெருங்கடலின் மேற்பரப்பு நீரின் அடர்த்தி, 
இங்கு நிலவும் வெப்பத்தால் அடிக்கடி மாறுபட்டுக் 
காணப்படுகிறது. இந்தியப் பெருங்கடலின் வடக்குப் 
பகுதியிலுள்ள வங்காளவிரிகுடாப் பகுதியில் இந்நீர்ப் 
பரப்பின் அடர்த்தி மிகக் குறைவாகக் கனசதுர 
சென்டி மீட்டருக்கு 1, 028 அளவிற்கும், அரபிக்கட 
லின் மேற்குப் புறத்தில மிக அதிகமாக 1.025 அள 

விற்கும் காணப்படுகிறது. இப் பெருங்கடலின் தென் 
பகுதியில் நில நடுவரையின் : பகுதியில் 1, 022 
இலிருந்து சிறிது சிறிதாக . அண்டார்ட்டிக்கை 
நோக்கிச் செல்லச் செல்ல கூடிக்கொண்டே சென்று 
அண்டார்ட்டிக்கில் 1, 027 ' என்றாகிறது. 

நீர்ப்பரிமாணத்தின்-செங்குத்துக் கட்டமைப்பு. கடல் 
நீரில் வெப்பமும் அவர்ப்புத்தன்மையும் குறையக் 
குறைய அடர்த்தி மிகுதலையும், ஆழம் அதிகரிக்க 
அதிகரிக்க அடர்த்தி குறைதலையும் காண்பது வழக்க 
மாயுள்ளன. இந்தியப் பெருங்கடலின் அண்டார்ட் 
டிக்கா பகுதியில் வெப்பம் மேற்கூறிய முறையைப் 
பின்பற்றுவதில்லை. அதற்குப் பதிலாக மிதவெப்பப் 
பகுதியில் உருவான வெதுவெதுப்பான நீர்த்தளம் 
450 மீட்டரிலிருந்து 270 மீட்டர் அழத்திற்குள்ளான 
பகுதியில் காணப்படுகிறது. குறைவான அ .வர்ப்புத் 
தன்மையைப் பெற்ற அண்டார்ட்டிக்கிலிருந்து வரும் 
இவ்வகையான நீர்த் தளம் எல்லாப் பகுதிகளிலும் 
காணப்படுகிறது. ன் ( 

பனிக்கட்டி : இந்தியப் பெருங்கடலின் தென்பகுதி 
யிலுள்ள அண்டாாட்டிக் பெருங்கடலில் பனி உர  . 
வாகின்றது. இக்கடல் தரை விளிம்புகளில் 8மீட்டரி 
லிருத்து 29.கமீட்டர் வரை தடிமானம் பெற்ற பனிப் 
பாறை உருவாகிறது. கரையிலிருந்து இப்பனிப் ' 
பாறைகள் பல மைல்களுக்கு, கடலுள் பரவிக்காணப் 
படுகிறது. ஜனவரி, .பிப்ரவரி மாதங்களில் , இங்கு 
வீசும் வலிமையான புயலகாற்றாலும் உருகுநிலை 
கோடைக்காலமாதலாலும் இப்பனிப் பாறைகள் 
உடைந்து பெரும் கட்டிகளாகக் கட்லுள் பல நூற் 
றுக் கணக்கான &,மீ. தொலைவிற்குக் கூட மிதந்து 
வருவதைக் காணலாம். , ர ளை 

ஓத இடைவெளி. இந்தியப் பெருங்கடலின் இறந்த 
வெளி வளாகங்களில் இவ்வோ த இடைவெளி குறை 

| 

வாகக் காணப்படுகிறது. இப்பகுதியில் : கமீ. முதல் 
2.5மீ. வரை கொண்ட ஓதம் காணப்படுகிறது. 
எடுத்துக்காட்டாக வடக்கு அஆள்திரேலியாவின் 
வளைகுடாவில் ஓகவேறுபாடு 6மீ. முதல் 9மீ. வரை 
காணப்படுகிறது. இதே-: போல்' அரபிக்கடலில் 
முக்கியமாக குஜராத் மாநிலப் பகுதியிலும் வங்காள . 
விரிகுடாவில், சுந்தரவனக் காட்டுப் பகுதியிலும் மிக 
அதிக ஓத வேறுபாடு உள்ளதாகக் கண்டுள்ளார்கள். 

நீரோட்டங்கள், இப்பெருங்கடலின் புற நீரோட் * 
டங்கள் அவ்வப் பொழுது ஏற்படும் காற்றுச் சுழற் 
சியால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பருவக் காற்று மாற் 
றங்களால் பருவத்திற்குப் , பருவம் . நீரோட்டங்கள் 
705 .அகலாங்கிற்கு வடக்கே உள்ள பகுதியில் ' 
அரபிக் கடலில் வலஞ்சுழிச் சுழல் நீரோட்டம் 'ஏற்- 
படுகிறது. : இது சராசரரி வேகம் 1 நொடிக்கு 30 

.. அங்குலம் முதல் 50 அங்குலம் வரை கொண்டுள்ளது. 
கோடைக் காலத்தில் இச்சுழற்சி முற்றிலும் எதிர் 

. மாற்றம் கொண்டு " காணப்படுகிறது." கோடைக் 
காலத்தில் தென்மேற்குப் பருவக்காற்றால் மேற்கி 
லிருந்து கிழக்காகக் காற்றின் வேகம் 1 நொடிக்கு 
40 செ. மீ, காணப்படுகிறது. வங்காளவிரிகுடா 
வில் நொடிக்கு 20இலிருந்து . 80 செ. மீ. வரையும் 
இடஞ்சுழி நீரோட்டம் எல்லாக் காலத்திலும் காணப் 
படுகிறது. , - 

குளிர் காலங்களில் இப்பருவக் காற்று முற்றிலும் ் 
மாற்றம் அடைந்து மேற்கு வடமேற்காக வீசுகிறது. 

.... இயற்கை வளங்கள், கனிமங்கள். இந்தியப் பெருங் ' 
கடல் அடியில் ஏராளமான கனிமங்கள் நிறைந்து 
காணப்படுகின்றன. கண்டத்திட்டுகளில் இயற்கை 
வாயுவும், பாறை எண்ணெய்ப் படிவுகளும், காணப் 
படுகின் றன. எடுத்துக்காட்டாகப் பெொர்ஷியன் வளை 
குடா, செங்கடல், பாஸ் நீரோட்டப்பாதை, . 
மேற்கு ஆஸ்திரேலியா, இந்தியாவின் மேற்கு 
கிழக்குக் கண்டத்திட்டுகள் முதலியனவாகும். _ ..” £ 

தென்மேற்கு ஆஸ்திரேலியாக் * கடற்கரையில் 
காணப்படும் சிலிக்கான், மூட்டைல் மணற்படிவுகள், 
இத்தியாவில் காணப்படும் மோனசைட், இல் 
மனைட், மேக்னடைட் போன்ற ' மணற்படிவுகள் 
அகுலாஸ் கரையில் காணப்படும் வைரம், பாஸ்போ 
ரைட் முடிச்சுகள், பவளப் : பாறைகள் ' முதலியவற் ' 
றைக் குறிப்பிடலாம், இரும்பு, செம்பு," மாங்கனீசு ' 
மற்றும் பல உலோகத்தை உட்கூறாகக் கொண்ட 
படிவுகள் செங்கடல் பகுதிகளில் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டுள்ளன. " நடுக்கடல் முகட்டில் அதிக அளவு 
குரோமைட்டுப் படிவுகளும் சல்பைடு படிவுகளும் 
கண்டுபிடிக்கப்்பட்டுள்ளன. ஆழ்கடற்பகுதஇயில் ' 
குறிப்பாக இந்திய மையமாபெருங்கடல் . பகுதியில் 
அதிக அளவு மாங்கனீசு முடிச்சுப் படிவுகள் கண்டு, 
பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ' மலேசியா இந்தோனேசியா 
ரக ட ட ர a, teas 
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விலுள்ள கண்டத்திட்டுக்களில் தகரப்படிவுகள்கிடைப் 

பதும் தென் ஆப்பிரிக்காவில் வைரம், தங்கம் கிடைப். 

பதும் குறிப்பிடத்தக்கன,. ' 

... தாவரங்கள் மற்றும் உயிரினங்கள். இத்தியப் பெருங் 

Soe பெரும்பான்மையான நீர்ப்பரப்பு வளா 

கங்கள் ' வெப்ப, மிதவெப்பவளாகப் பகுதியில் 

அமைந்துள்ளன. மிதவெப்ப நீர்ப்பரப்பு வளாகங் 

கள் அதிக அளவு பவளத்திட்டுகளாகவும், பவளங் 

கள், கடற்பஞ்சுகள், மெல்லுடலிகள், கணுக்கால் 

உடலிகள், வயிற்றுக்கால் உடலிகள், நட்சத்திர மீன் 

கள் முதலியன நிறைந்து காணப்படுகின்றன. மேலும், 

நீலப் பாசிகள் சிவப்புப் பாசிகள், பல முதுகெலும் 

பற்ற உயிரிகளும் நிறைந்து காணப்படுகின் றன, 

கலம் செலுத்தலும், , தேட்டமும். 

களுக்கு முன்பே, எகிப்தியர்களும், பொனீசியர்களும், 

இந்தியர்களும், சைனா நாட்டவர்களும் அரேபிய 

- வணிகர்கள் போல் நீண்ட தாரக் கடற்பயணத்தை 

வாணிகத்திற்காக மேற்கொண்டிருந்தனர். 9 ஆம் 

நூற்றாண்டு முதல் 15 ஆம் நூற்றாண்டு வரை 
அரேபிய வாணிகர் பயணம் செய்து காற்றின்வேகம், 

கடற்கரையோரங்கள், தீவுகள், துறைமுகங்கள் 

முதலியவைகளைப் பற்றிய தெளிவான விளக்சமும், 

விபரமும் கொடுத்துள்ளனர். ஓர் இந்தியக் கப்பலில் 

1469ஆம் ஆண்டு அப்பனி நிகிடின் என்னும் ஓர் 

. இரஷ்ய அறிவியலார் பயணம் செய்து இந்தியாவை 

அடைந்தார். வாஸ்கோடகாமா என்பவர் ஆப்பிரிக் 

காவைச் சுற்றிப் பயணம் செய்து இந்தியத் துணைச் _ 

கண்டத்தை அடைவதற்கு முன் 1497 இல் மடகாஸ் 

கரில் ஒருமலையாள . மாலுமியைச் சேர்த்துக் 

கொண்டு கள்ளிக் கோட்டை வந்தடைந்துள்ளார்.' . 

பின்பு டச்சுக்காரர்கள், ஆங்கிலேயர்கள் பிரான்சு , 

நாட்டவர்கள் வந்தனர். 1581 இல் ஒரு ஸ்பானிஷிய 

கடற்படைக் கப்பல் இப்பெருங்கடலின் நடுப்பகுதி 

யைக் கடந்து சென்றது. கிழக்கு இந்தியப் பெருங் 

கடலின் பகுதிகளை 1648 முதல் 1644 வரை ஒரு டச்சு 
மாலுமி கண்டறிந்தார், இதில் ஆஸ்திரேலிய வடக் 

குக், கடற்கரையோரம் * உள்ள தீவுக்கூட்டங்களும் 

அடங்கும். 1772 இல் ஜேம்ஸ் ஹூக் ' என்பவரர்ல் 

இப்பெருங்கடலில் தெற்கு ' வளாகங்கள் ': தேடப் 

பட்டன. ் | 

3778 முதல் 7881 வரை |. இப்பெருங்கடல் ட்பல் 

ரஷ்ய அறிவியலாரால் - பலமுறை கடக்கப்பட்டு 

1872 இல்: sreegser. (Challenger) என்னும் ஓர் 

ஆங்கிலக் கடற்படைக் கலம் உலகம் முழுதும் சுற்றி 

அங்குள்ள பெருங்கடல்களைப் பற்றிய ஆய்வை மேற் 

கொண்டது. அவற்றில் இந்தியப் பெருங்கடலும் 

| . அடங்கும். பின்னர் 7957 முதல் 1958 வரை இக் 

கட்லைப் பற்றிய விரிவான தேட்ட்ம் தொடங்கப் 
பட்டது. ' * அனைத்துலக : நிலப்புற இயற்பியல் 

பல ஆண்டு 
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ஆண்டையொட்டி ஓர் ஒழுங்கான வழியில் இப் 
பெருங்கடலின் தெற்குப் பகுதியைப் பற்றிய ஆய்வை 
ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, சோவியத்து, பிரஞ்சு 
மற்றும் . ஜப்பான் முதலிய நாடுகள் மேற் 
கொண்டன. 1960 முதல் 1965 வரை அனைத்துலக 
இந்தியப் பெருங்கடல் தேட்டத்தைப் பற்றிய 

- ஆய்வு இருபது நாடுகளைச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியா 
ளர்களின் கூட்டு முயற்சியால் தொடங்கப்பட்டது. 
இத்தகைய பல ஆய்வுகள் தொடர்ந்த நிலையில் 
உள்ளன. 1968ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசின் 
மாகடல் ஆய்வு நிறுவனம் தோன்றியபின் இப்பெருங் 
கடலின் பல பகுதிகளில் புதிய ஆய்வு முடிவுகள் 
அதன்மூலம் வெளிக் கொணரப்பட்டுள்ளன. 1981 
இல் முதல் இந்திய அண்டார்ட்டிக் தேட்டப்பயணக் 
கப்பல் இந்தியப் பெருங்கடல் வழியே அண்டார்ட் 
டிக்கை அடைந்தது. ் 

2. ௬. சந்திரசேகரன் 
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இந்தியப் பொறியாளர் நிறுவனம் 1920ஆம் ஆண்டு 
கல்கத்தாவில் நிறுவப்பட்டுப் பின்னர் 1935 ஆம் 
ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 9-ஆம் நாள் ராயல் 

கழகத்தாரால் ஒன் றிணைக்கப்பட்ட து(100010018164 ), 
இந்நிறுவன விதி முறைகளுக்குட்பட்டு அமைக்கப் 
பட்ட குழுவால் ஓவ்வொரு மாநிலத்திலும் யூனியன் 
பிரதேசத்திலும், மாநில மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட். 

- டன. மேலும், இதனுடன் இந்நிறுவனத்தின் உள்ளூர் 
மையங்களும் கிளை மையங்களும் மாநில மையங் 
களின் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படுத்தப் 
பட்டன. 

இந்நிறுவனத்திற்குத் தகைமை உறுப்பினர்கள் 
(honorary members), Qecwgaciiit. உறுப்பினர் 

கள் (௦௦1ற001816 0௦5) இணைக்கப்படாத உறுப் 
பினர்கள் என்ற மூன்று பிரிவுகளில் உள்ளனர். 
கெளரவப் பிரிவில் தகைமை ஆய்வு உறுப்பினர்கள் 
(fellows), தகைமை ஆயுள் ஆய்வு உறுப்பினர்கள் 

என்றும், இணைக்கப்பட்ட பிரிவில் ஆய்வு உறுப்பினா் 
கள் உறுப்பினர்கள் துணை உறுப்பினர்கள் என்றும் 
இணைக்கப்படாத பிரிவில் இணை உறுப்பினர்கள் 
மாணவர்கள் தொழில் நுட்பவியலாளர் கள் பயன 
டையும் உறுப்பினர்கள் நன்கொடையளிக்கும் உறுப் - 
பினர் என்றும் உள் வகுப்புகள் உண்டு. 

உறுப்பினராவதற்கு வேண்டி௰ தகுதிகள் 

தகைமை ஆய்வு உறுப்பினர். இந்தியக் குடியரசுத் 
தலைவர், இந்தியக் குடியரசுத் துணைத் தலைவர், 
இந்தியப்பிரதமர், மாநில ஆளுநர்கள் ஆகியோர்
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களின் பசவிக்காலம் முடிவடையும் வரை தகைமை 
ஆய்வு உறுப்பினர்களாக இருப்பர். 

தகைமை ஆயுன் உறுப்பினர். இந்நிறுவன விதி 
முறைகளுக்குட்பட்டு அமைக்கப்பட்ட குழுவினரால் 
பொறியியல் அல்லது அறிவியலில் சிறந்து விளங்கு 
பவர் தேர்ந்தெடுக்கப் படுகிறார்கள். இவ்வாறு தேர்ந் 

தெடுக்கப்படுபவர்கள் இந்தியராகவோ வெளி நாட் 

டினராகவோ இருக்கலாம். வருடாந்திரப் பொதுக் 
குழு கூட்டத்தில் இதற்கான தேர்தல் நடைபெறும். 

ஒரு நேரத்தில் இருபத்தைந்துதகைமை ஆயுள் ஆய்வு 
உறுப்பினருக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். இக் 
குழுவினரால் தகைமை ஆயுள் ஆய்வு உறுப்பினரைத் 
தேர்ந்தெடுக்கத் தேவையான விதி. முறைகளும் இச் 
சிறப்பை அளிக்கும் முறைகளும் முடிவெடுக்கப்படு 
இன்றன. 

ஆய்வு உறுப்பினர். உறுப்பினரிலிருந்து ஆய்வு 
உறுப்பினராக மாறுவதற்கு அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப் 
படுவதற்கு ஒவ்வொருவரும் பின்வரும் தகுதிகளைப் 
பெற்றிருக்க வேண்டும். 

௮) வயது. மாறுதலுக்கான அல்லது தேர்த் 
தெடுக்கப்படுவதற்கான விண்ணப்ப தாளில் முப்பத் 
தைந்து வயதை அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 

ஆ தொழில். பொறியியல் துறையில் மிகவும் 
பொறுப்பு வாய்ந்த நிலையில் உள்ளவராக இருத்தல் ' 
வேண்டும் அல்லது மிகவும் பொறுப்பு வாய்ந்த 
பதவியிலிருந்து விண்ணப்பத்திற்கு முன்னதாகவே 
ஒய்வு பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும், - - 

இ) பின்வரும் தகுதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் 
பெற்றிருக்க வேண்டும, : , 

1) ஓர் உறுப்பினராகவோ க எனன! 
தேவையான தகுதிகளையோ பெற்றிருக்க வேண் 
டும். அதனுடன் முக்கியமான பொறியியல் வேலை 
களில் வடிவமைத்தல் அல்லது . அதன் செயல்பாடு 
களில் மொத்தத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்குக் குறையாமல் 
பணியாற்றுபவராக இருத்தல் வேண்டும். ளு 

2) மேலே கண்ட பொறுப்புள்ள பணிகளில் 
18 ஆண்டுகளுக்குக் குறையாமல் பணிபுரிந்தவராக 

இருத்தல் வேண்டும். . 

2) ் அதிகக் கல்வித் தரம் உடையவராகவும் இத் 

நிறுவனத்தின் குழுவினரை நிறைவுபடுத்தும் விதத் 
தில் முக்கிய இடத்தை வடிப்பவராகவும் இருத்தல். 
வேண்டும். 

உறுப்பினர்கள். துணை - ௨ 'நுப்பினரிலிருந், து 
உறுப்பினராக மாறுவதற்கோ , உறுபபினராகத் 
தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கோ ஒவ்வொருவரும் கீழ்க் 
கண்ட, தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். : 

.. இருத்தல் வேண்டும். 

(அ) வயது. மாறுதலுக்கான அல்லது தோந் 
தெடுக்கப்படுவதற்கான விண்ணப்பநாளில் ' இருபத் 
தாறு வயதை அடைந்திருக்க வேண்டும், 

(ஆ) தொழில். பொறியியல் பணியில் வடிவ 
மைத்தல் அல்லது செயல்பாடுகளில் பொறுப்பான 
பதவியை வூப்பவராக இருக்க வேண்டும். 

(இ) தேர்வு, இந்நிறுவனம் " நடத்தும் தேர்வு 
களில் (௮) மற்றும் (ஆ) பிரிவுகளில் தேறிய 
வராகவோ அல்லது இந்நிறுவனத்தினால் ஏற்கப் 
பட்ட கல்வித் தகுதியினை . உடையவராகவோ 
இருத்தல் வேண்டும். 

(ஈ) பயிற்சி. இந்நிறுவனத்தினால் அங்கீரிக்கப் 
பட்ட கல்வித் தகுதியினைப் பயிற்றுவிக்கும் பொறி 
யியல் கல்லூரி அல்லது நிறுவனத்தின் முறையான 
கல்வியின் போது பெறப்படும் பொறியியல் பயிற்சி 
யினை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும். 

(௨) பட்டறிவு, மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்குக் குறை * 
யாமல் பொறியியல் துறையில் , ஒரு பொறுப்பான 
பணியில் பணிபுரிந்த , அனுபவம் © உடையவராக 

.. இந்நிறுவனத்தின் விருப்பத்திற்கேற்ப (௮) ப we 
றும் (ஆ) பிரிவு தேறிய உறுப்பினர்களுக்கு எழுத்து 
'முறைத் தேர்வோ, வாய்மொழித். தேோர்வோ இரண் .. .- 
டும் இணைந்தோ பிரிவு (இ) இல் வழங்கப்படும் ' 
தேர்வை இந்நிறுவனம். உறுப்பினர்களைத் தேர்த் 
தெடுப்பதற்காக . நடத்துகின்றது. இவ்வாறு Csr 
வெழுதும் உறுப்பினர்கள் ' பொறியியல் : துறையில் 
நிறைவான அளவில் அறிவு மற்றும் அனுபவம் பெற் 
றிருக்கின்றனரா . என்று . ' அதித்து கொள்ள நடத்து ் 
கின்றது. ப... டட . டட ப 

் துணை உறுப்பினர்கள்.' மாணவரிலிகுழ்து துணை 
உறுப்பினராக மாறுவதற்கோ தேர்ந்தெடுக்கப்படு 
வதற்கோ ஒவ்வொருவரும் பின்வரும் தகுதிகளைப்: 
பெற்றிருக்க வேண்டும். oe 

(அ) வயது. மாறுதலுக்கான அல்லது , Gans 
தெடுக்கப்படுவதற்கான விண்ணப்ப நாளில் இருபத் . 
தொரு வயதை அடைத்திருக்க வேண்டும், 

(ஆ) தொழில், ' பொறியியல் துறையில் ஈடுபட் , 
டிருத்தல் வேண்டும், இந்நிறுவனத்தின் கருத்தின் படி, 
தற்காலிகமான - வேலையில்லாமலிருத்தல் தேர்ந்: 
தெடுக்கப்படுவதற்குத் தடையில்லாத விதத்தில் உறுப் 
பினராவதற்கு வேண்டிய தகுதிகளைப் பெற நிறை 
வளிக்கும் வகையில் - முன்னே றுபவராக ; இருத்தல் ்் 

வேண்டும். 

(இ) தேர்வு. இந்நிறுவனம் நடத்தும் தேர்வுகளில் 
(௮) மற்றும் (அ) பிரிவுகளில் தேறியவராகவோ



் இந்நிறுவன த்தால் அங்கேரிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி 

. பினை உடையவராகவோ இருத்தல் வேண்டும். 

ர) பயிற்சி, இந்நிறுவனத்தினால் அங்கேகரிக்கப் 

பட்ட கல்வித் தகுதியினைப் பயிற்றுவிக்கும் பொறி 

யியல் கல்லூரி அல்லது நிறுவனத்தின் முறையான 

கல்வியின் போது பெறப்படும் பொறியியல் பயிற்சி 

யினை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும். 

" இணை உறுப்பினர்கள். வேறொரு பிரிவிலிருந்து 

இணை உறுப்பினராக மாறுவதற்கோ தேர்ந்தெடுக் 

கப்படுவதற்கோ ஒவ்வொருவரும் கீழ்க்கண்ட 565) 

களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். . த 

(அ) வயது மாறுதலுக்கான அல்லது தேர்த் 

தெடுக்கப்படுவதற்கான விண்ணப்ப நாளில் முப்பது 

வயதை அடைந்திருக்க வேண்டும். ப - 

.. (ஆ) தொழில். ஒரு பொறியியல் கல்லூரி அல்லது 

தொழில் நுட்ப நிறுவனத்தில் 

- பொறியியல் துறையில் ஒரு பொறுப்பான பதவி 

யிலோ இருத்தல் வேண்டும், ’ 

(இ). தேர்வு. ட பொறியியலில் தகுதியில்லாமல் 

அறிவியல் அல்லது சமூக அறிவியலில்பட்டம் பெற்ற 

வராக இருத்தல் வேண்டும். ௩; 
". மரணவர்கள். இந்நிறுவன த்தில் மாணவராகத் 

தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு ஒவ்வொருவரும் பின்வரும் 

- தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். ' aa 

1) இந்நிறுவனத்தினரால் நடத்தப்பெறும் மாண 

வரா்களுக்கான தேர்வில் தேர்வு பெற்றிருக்க வேண் 

டும், அல்லது இநநிறுவனத்தால் - அங்கேரிக்கப்பட்ட 

கல்வித்தகுதியினைப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். 

2) விண்ணப்ப. நாளில் 76 வயதை அடைந் 

. திருக்க வேண்டும். * ட் ட ் 

3) இணைக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் பிரிவின் 
கீழ் பொறியாளர் ஆவதற்காகப் பயிலும் மாணவ 

: ராக இருத்தல் வேண்டும். , ர ரர 

தொழில் நுட்பவியலாளர்கள். வே று பிரிவுகளிலிருந்து 

தொழில் நுட்பவியலாளர்களாக :மாறுவதற்கோ 

் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கோ ஒவ்வொருவரும் பின் 

வரும் தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். - : 

“4. (அ) - வயது. "விண்ணப்ப நாளில் 18 வயதை 

அடைந்திருத்தல் வேண்டும. டக டட விட டல்டு 

நட்ட ட 4m? ட ட்ட 

, (ஆ) தேர்வு மற்றும் அனுபவம். பள்ளி இறுதித் தேர் 
வில் அல்லது அதற்கணையான தேர்வில் வெற்றி 

பெற்றவராயிருத்தல் : வேண்டும். ! அதனுடன் ஒரு 

தொழிறசாலையில் பொறியியல் பிரிவில் 10 ஆண்டு : 

களுக்குக்) குறையாத '' பட்டறிவு : பெற்றிருத்தல் 

வேண்டும் அல்லது பள்ளியிறுதித் தேர்வு அல்லது 

“னர்கள். இந்நிறுவனத்தின் 

ஆசிரியராகவோ 
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அதற்கணையான தேர்வில் வெற்றி பெற்றிருப் - 

பதுடன் ஏற்கப்பட்ட தொழில் நிறுவனத்தில் 8 
. ஆண்டுகள்தொழிலைக் கற்றுக்கொண்ட (apprentice) 

பயிற்சி உடையவராய் இருத்தல் வேண்டும் அல்லது 

இந்திய அரசின் 10-42 கல்வித் திட்டத்தின் தொழில் 

. துறையில் தேறியவராக இருத்தல் வேண்டும். 

பயனடையும் மற்றும் நன்கொடையளிக்கும் உறுப்பி 
விருப்பத்திற்கேற்ப, 

இணைய விரும்பும் எந்தவொரு பொது அல்லது 

உள்ளூர் அமைப்பையோ, பதிவுபெற்ற கழகம் அல்லது 

நிறுவனத்தையோ, தனியாரையோ பயனடையும் - 

மற்றும் ., நன்கொடையளிக்கும் உறுப்பினராக 

இந்நிறுவனம் இணைத்துக் கொள்ளும். 

பிரிவுகள். இந்நிறுவனம் கல்வித்துறையில் ஏற் 
றுக்கொள்ளப்பட்ட பின்வரும் பொறியியல் பிரிவு 

களை அப்பொறியியல் கிளைகளின் வளர்ச்சிக்காகக் 

கொண்டிருக்கும். அவை பொதுப் பொறியியல் 

“ பிரிவு, எந்திரப் பொறியியல் மின் பொறியியல் 

பிரிவு, சுரங்கம் மற்றும் உலோகவியல் பிரிவு, 

மின்னணுவியல் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு 

பொறியியல் பிரிவு, வேதியியல் பொறியியல் பிரிவு, 
சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் பிரிவு என்பனவாகும். 

இவற்றுடன் இந்நிறுவனம் பின்வரும் பிரிவு 
களில் தனித்தகுதிகளைப் பெற்றுள்ள உறுப்பினர் 

 களுக்காகப் பின்வரும் பிரிவுகளையும் நிறுவியது. 

அவை வேளாண்மைப் பொறியியல், நெசவுப் 

பொறியியல், வான் விண்வெளிப் (86080206) பொறி 
யியல், கட்டடக்கலைப் பொறியியல், கடல்கள் 
பொறியியல் என்பனவாகும். 

இவையன் றி, பொறியியல் துறையின் எந்த ஒரு 
இளையிலும் தனித் தகுதிகளைப் பெற்றுள்ள அதிக 
அளவிலான இணைக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் புதுப் 
பிரிவுகளை நிறுவும்படி கோரினால் இந்நிறுவனம் 
அப்பிரிவின் வளர்ச்சிக்காகப் புதுப் பிரிவுகளை ௨௫ 
வாக்கலாம். ஒரு புதுப்பிரிவு உருவாக்கப்பட்ட 5 
ஆண்டுகள் கழித்து, அதில் தேவையான அளவு 
உறுப்பினர்கள் இல்லையென்று இந்நிறுவனம் கருதி 
னால், அப்பிரிவை இந்நிறுவனம் நீக்கம் செய்து 
விடும். மேலும், தனிப்பட்ட ஒரு துறையைச் சிறப் 
பாக வளர்க்க ஒரு பிரிவிலேயே பலகுழுக்களையும் 
உருவாக்கும். இப்பிரிவுகளில் , 50 பேருக்குக் குறை 
யாமல் இணைக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருத்தல் 
வேண்டும். : 

: தொடக்கத்தில் இணைக்கப்பட்ட உறுப்பி 
னார்கள் அவர்களுடைய அடிப்படைக் கல்வித் தகுதிக் 
கேற்ப ஒரு பிரிவில் மட்டும் இந்நிறுவனத்தில் . உறுப் 
பினராகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவர், ஆனால். 
ஒரு பிரிவிற்கு மேல் இணையத் தேவையான தகுது 
களைப் பெற்றிருந்தால், ஓர் இணைச்கப்பட்ட
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உறுப்பினர் அப்பிரிவைத் தேர்ந்தெடுத்து மாற்றிக் 

கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவர். 

னரால் ஏற்படுத்தப்படும் விதிமுறைகளுக்கேற்ப 
இணைக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஒன்று அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட பிரிவுகளின் ' தொழில் நுட்ப் - - - 

இணைக்கப்படாத * செயல்களில் ஈடுபடலாம். 
பிரிவில் உள்ள இணை உறுப்பினர்கள், மாணவர்கள், 

தொழில் நுட்பவியலாளர்கள், பயனடையும் மற்றும் 

நன்கொடை வழங்கும் உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் 
எந்தவொரு பொறியியல் பிரிவிலும் .அணைக்கப்பட 
மாட்டார்கள். 

தேர்வுகள். 'இந்திறுவனத்தில் உறுப்பினராகவோ 
துணை அறுப்பினராகவோ தேர்ந்தெடுக்கப்படுவ 

தற்கு இந்நிறுவனத்தினரால் (௮) மற்றும் (ஆ) ' 
பிரிவு தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. மாணவர் 
களாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு மாணவர் தேர் . 
தல்கள் தேவைப்படுமானால் அதையும் இந்நிறுவனம் 
நடத்துகின்றது. இத்தேர்வுகளுக்கான நேரம், இடம் 
முதலான விதிமுறைகளையும் தேர்வுக்கட்டணம், 
பாடங்கள், தேர்வு எழுத அனுமதிக்கும் தகுதிகள் 
போன்ற விதிமுறைகளளயும் இந்நிறுவனம் வகுக் 
கின்றது. 

உரிமைகளும் சலுகைகளும் 

(9) இந்நிறுவனத்தின் விதிமுறைகளுக்கும் 
ஒழுங்கு முறைகளுக்கும் உட்பட்ட அனைதது உரிமை 
களையும், சலுகைகளையும் ஆய்வு உறுப்பினர்கள் 

. பெற்றுள்ளனர். (ஆ) உறுப்பினர்களும் துணை 
உறுப்பினர்களும் ஒரு மாநில மையம், உள்மையம், 
துணை மையம், ஒரு பிரிவு ஆகியவற்றின் 
தலைவா் பதவியை வக்க இயலாது. தவிர இதந்நிறு 

வனத்தின் விதிமுறைகளுக்கும் ' “ஒழுங்கு முறை 
களுக்கும் 

சலுகைகளையும் உறுப்பினர்களும் துணை உறுப்பி 

னார்களும் பெற்றுள்ளனர். துணை மையத்தில் 
தலைவர் பதவிக்கு ஆய்வு உறுப்பினரே இல்லாத 
போது உறுப்பினர் அப்பதவிக்குத் தேர்ந்தெடுக் 
கப்படத் தகுதியுள்ளவராூறார்.(இ] இணை உறுப்பி 
னர்கள், மாணவர்கள், தொழில் நுட்பவியலாளர்கள் 
ஆகியோர் எவ்விதமான பதவியையும் வ௫க்கவோ, 
வாக்களிக்கவோ இயலாது, தவிர இந்நிறுவனத்தின் 

விதிமுறைகளுக்கும், ஒழுங்குமுறைகளுக்கும் உட் 
பட்ட அனைத்து உரிமைகளையும் ௪ கைகளையும் 
இவர்கள் பெற்றுள்ளனர். 

மேற் ற்கண்ட. அனைத்துப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த 
வர்களுக்கும் உள்ள உரிமைகளையும் சலுகைகளை . 
யும் அவாகளைத்தவிர, மற்றவர்களுக்கு, விதி முறை 
களின் மூலமாகவோ தனிப்பட்டவர்களின் சிசயலின் 
மூலமாகவோ மா DD இயலாது. 

ஒவ்வொரு ஆய்வு உறுப்பினரும், உறுப்பினரும், 
துணை உறுப்பினரும் தங்களின் பெயருக்குப் பின், 

இந்நிறுவனத்தி . 

“, செந்தரங்களையும் 

உட்பட்ட அனைத்து உரிமைகளையும் 

்.. பொருள்களைப் 

னால் முறையே (₹.1.8,) நந, கயா.) என்ற 
ஆங்கிலப் பட்டங்களைச் சுருக்கிய எழுத்துக்களில் 
பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். 

கவனிப்பது அவ்வப் பிரிவுகளுக்கான குழுக்களின் 
வேலையாக இருந்தாலும், : அறிவியல், தொழில் 
நுட்பம், பொறியியலில் தனிப்பட்ட தொடர்ச்சியான 
கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் பொதுவான மற்றும் 
பிரிவுகளுக்கி௮டையிலான ஓர் ஒருங்கிணைந்த செயல் 
பாட்டிற்கு ஒவ்வொரு பிரிவும் வழிவகுக்கின்றது. 
இத்தகைய செயல்பாடுகளை நிறைவேற்ற தொழில் 
நுட்பம், பொறியியலின் வளர்ச்சிக்கான குழு (௦௦1- 

* பொறியியலின் ஒவ்வொரு பிரிவின் செயல்களைக் ் 

mittee for the advancement of technology and enginee- ; 
_ சரத) ஒன்று இந்நிறுவனத்தால் நிறுவப்பட்டது. இக் 

குழு பின்வரும் செயல்களில் தனிக்கவனம் செலுத்து 
கின்றது. ஆய்வு, புதுப்பொருள் ௪ருவாக்சும், குறிப் 
பிட்ட நோக்கத்திற்கான தொழில் நுட்பம் ஆகிய 
வற்றின் முன்னேற்றம் வடிவமைப்பு, அறிவை வளர்த் 

தல், பொறியியல் செய்திப் பணிகளை வளர்த்தல், 
தொழில் நுட்பச் செயல்களில் குறிப்பீடுகளையும் 

உருவாக்குதல் மற்றும் செயல் 
படுத்தல், இந்நிறுவனத்தின் வெளியீடுகளை வெளி 

யிடல், நாட்டின் அறிவியல் தொழில் நுட்ப கொள்கை 
களை இந்நிறுவனத்தின் சார்பில் ' தொடர்ந்து விழிப் . 
புடன் கண்காணித்தல் தொழில் நுட்ப ஆய்வறிவு 
மற்றும் தொழிற்சாலை வளர்ச்சியில் ஒருங்கிணைந்து 
செயல்படுதல், பல பொறியியல் . பிரிவுகளுக்கடை 

-  யேயான ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு ஆகயெவை 
இக்குழுவின் இன்றியமையாத பணிகளாகும். க 

, பொதுக்குழுக் கூட்டங்கள் . : 

(௮) 
அல்லது ஜனவரி மாதத்தில் , இத்நிறுவனம் முடிவு 
செய்த இடத்தில் பொதுக்குழுக் , கூட்டம் நடை 
பெறும். இக்கூட்டத்தில் இணைக்கப்பட்ட உறுப் 

7 Hevea மட்டும் கலந்து கொள்ளலாம். 

(ஆ) சிறப்புப் பொதுக்குழுக். கூட்டம் பின்வரும் 
கராணங்களுகிகாகள். கூட்டப்படலாம். ' 

- .ிதிமுறைகளில் திருத்தம் செய்ய வேண்டியிருந் 
தாலோ நீக்கம் . செய்ய வேண்டியிருந்தாலோ . 
கூட்டப்படலாம். ட்ட ் 

“ இந்நிறுவனத்தின் விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு 
அமைக்கப்பட்ட குழுவினால் ஏற்றுக் கொள்ளப் 
பட்ட தீர்மானம், இணைக்கப்பட்ட உறுப்பினர் 

அண்டுதோறும் : பொதுவாக டிசம்பர் 

களால் உறுதிபடுத்தப்பட” ் வேண்டியிருந்தால் . 
கூட்டப்படலாம். - + af oe 

500 இணைக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்குக் 
குறையாமல் கையெழுத்திடப்பட்டு குறிப்பிட்ட. 

பற்றித் . தீர்மானிக்கச் செயலார்
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மற்றும் 'பொது ' இயக்குநரிடக் 7 பணிக்கப்பட்ட 

கோரிக்கையை ஆராயக் கூட்டப்படலாம்; | 

. (இ) ஏதேனும் விதிமுறைகளில் திருத்தம், நீக்கம் 
செய்தல், புதியதாக உருவாக்குதல் ஆகிய காரணங் 

களுக்காக -அசாதாரணப் பொதுக்குழுக் , கூட்டம் 

_ கூட்டப்படும். 7 a டு உ. 

- ஓவ்வொரு இணைக்கப்பட்ட உறுப்பினருக்கும் 

பொதுக்குழுக்" கூட்டத்திற்கு இருபத்தைந்து நாட். 
களுக்கு முன்னதாகவே . அறிவிப்பு அனுப்பப்படும். 

்.. வெளியீடுகள். காலமுறை Masip - (journal) 

அறிக்கை இதழ் (நய!12/0) செய்தி விவரணம் 

(3450௦0) ஆகியவை இந்நிறுவனத்தால் வெளியிடப் 

படுபவை. . செயலாளர் , மற்றும் பொது இயக்குநர் 

வெளியீடுகளின் பதிப்பாசிரியராவார். . ‘ 

இதழ் தனித்தனியாக 
வெளியிடப்படும், இந்தியிலும் ,வெளியிடப்படு 

. தின்றது.” வெளியிடப்படும் கால இடைவெளியைப் -: 

பற்றி இந்நிறுவனம் முடிவெடுக்கும். 

| அறிக்கை இதழ் மாதமொருமுறை, வெளியிடப் 

படும், இந்நிறுவனத்தின் செய்தி விவரணம் நான் 

காண்டுகளுக்கொருமுறை வெளியிடப்படும்." 

. ப ஒவ்வோர் ஆய்வு உறுப்பினரும், உறுப்பினரும் 

மற்றும் துணை உறுப்பினரும் செயலாளர் மற்றும் 

பொது இயக்குநரிடம் விண்ணப்பம் செய்து தாங்கள் 

இணைக்கப்பட்டுள்ள பிரிவிற்கான இதழையும் 

இந்திப் பிரிவையும் பெறலாம். மேலும் ஆய்வு உறுப். 

பினர், உறுப்பினர் தாம் சார்ந்திராத வேறோரு 

பிரிவின் இதழையும செயலாளர் , மற்றும் பொது 

- இயக்குநரிடம் , முறையாக , ,விண்ணப்பித்துப் 

் பெறலாம். பயனடையும் உறுப்பினர், நன்கொடை 

யளிக்கும் . உறுப்பினர் ஆகியோர். இதழின் அனைத் - 

- துப் : பகுதிகளையும் பெறுவர். ஒவ்வொரு மாண 

வரும் தொழில் நுட்ப உதவியாளரும் மாணவர்கள் : 

இதழைப் பெறுவர். இணை உறுப்பினர்கள் அவர் 

களின் விருப்பத்திற்கேற்ப இதழின் இரு பகுதிகளை 

, மட்டும் . பெறுவர். மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப 

உதவியாளர்கள் ' தவிர்த்த . அனைத்து  கூறுப்பினார் 

் களும் அறிக்கை இதழைப் பெறுவர். , மாணவர்கள், , 

தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் ' தவிர்த்த ஏனைய 

உறுப்பினர்கள் செயலாளர். மற்றும் பொது இயக்கு 

நருக்கு விண்ணப்பித்துப் பெறலாம்.” , சக 

* . கட்டுரைகள்... கட்டுரைகளை ' அனுப்ப அவ்வப் 

போது வழக்கிலுள்ள " விதிமுறைகளின்படி அனைத் 

“துக் கட்டுரைகளையும் செய்திகளையும் நேரடியாகச் . 

செயலாளர் மற்றும் பொது இயக்குநர், ஒவ்வொரு 

- தட்டுரையாளரிடமிருந்தும் . அக்கட்டுரை - இதற்கு 

 முன்னார் வெளியாகவில்லை என்றும் இந்நிறுவனத்.. ் 

பதால் வெளியிடப்படுமுன்னர் வெறெந்த வெளீயீட்டி 

4 

-அனுப்.பிவைப்பார். 

அந்தந்தப் பிரிவுகளில் 

இந்திய மரங்கள் 251 

லும் வெளிவர அனுமதிக்கவில்லையென்றும் உறுதி 
மொழி அறிக்கையைப் பெற்றுக் கொள்வார். இவ் 
வாறு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கட்டுரைகள் பின்னர் 

இந்நிறுவனத்தின் பதிப்புரிமை பெற்று இதனுடைய 
சொத்தாக மாறிவிடும்.. இந்நிறுவனத்தினால் ஏற்றுக் 
கொள்ளப்பட்ட : தரங்களுக்குட்பட்டும் கட்டுரை 
அனுப்புவதற்கான விதிகளுக்குட்பட்டு வரும் கட்டுரை 
களையும் செய்திகளையும் முதலில் பதிப்பாசிரியரான 
செயலாளர் மற்றும் பொது இயக்குநர் பார்வையிட் 
டுப் பின்னர் #55565 பிரிவின் தலைவர்களுக்கு 

பிரிவுத் தலைவர் அவற்றைப் 
கொள்ளத்தக்கதாயிருந்தால் பரிசீலித்து ஏற்றுக் 

தம்முடைய பரிந்துரைகளுடன்- மீண்டும் அவற்றைச் 

செயலாளர் மற்றும் பொது இயக்குநருக்குத் தருவார். 

பின்னர், செயலாளர் மற்றும் பொது இயக்குநர். : 

பத்திரிகையில் வெளியிட ஏற்பாடு செய்வார். கட்டு 

ரைகளை மாநிலமையம், உள்ளூர் மையம், கிளை 

மையங்களுக்குக் கட்டுரையாளர்களே தனிப்பட்ட : 

முறையில் அனுப்ப ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டால் அவை 

மாநிலமையம், உள்ளூர்மையம், களைமையம் ஆகிய 

வற்றின் கூட்டத்தில் படிக்கப்படும். 

பரிசுகள். பொறியியலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரி 

விற்கு மட்டும் பரிசு வழங்குமாறோ, ஒருகு றிப்பிட்ட 

வகை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் பரிசு வழங்கு 

மாறோ நிபந்தனை இல்லாத நேறங்களில் பத்திரிக் 

* கையில் வெளியான அனைத்து கஉறுப்பினர்களாலோ 

உறுப்பினரல்லாதாராலோ எழுதப்பட்ட கட்டுரை 

களும் செய்திகளும் பரிசுகள் பெறத் தகுதியானவை 

யாகும்... - 
- மு. புகழேந்தி. 

    

இந்திய மரங்கள் 

வீடுகள் கட்டுவதற்கும், உழவுக் கருவிகள், பல்வகை 
சளர்திகள், மேஜை, நாற்காலி போன்ற பொருள்கள் 
செய்வதற்கும் மரங்கள் தேவைப்பழுகின்றன . 

_ “தொன்று தொட்டு மரங்களே மனிதர்களுக்கு முதன் , 

மையான எரிபொருளாக ... இருந்திருக்கின்றன. சில 

மரங்கள் சாலை மரங்களாகவும், எழில் தரும் மரங் 
களாகவும் கட்டுமானப் -:பொருள்களாகவும் பயன் 

படுகின்றன. கனிகள், பிசின், கோந்து, மருந்துப் 
பொருள்கள், செயற்கைஇழை, பத்திரிகைக் காகிதம் - 
ஆகிய பல பயனுள்ள பொருள்கள் மரங்களிலிருந்து , 
Aen ables men. . * . 

. தேக்கு, இதன் தாவரவியல் பெயர் டெக்டோனா 
ஜராண்டிஸ் - (7௦1014 ாசாம்2) என்பதாகும். - இது 

் வெர்பெனேசி (1௭௧௦௯6) என்ற குடும்பத்தைச்
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சேர்ந்தது. இந்தியாவின் மேற்குப்பகுதி, மையப்பகுதி 

தெற்குப்பகுதி ஆகிய இடங்களில் தேக்கு, காட்டு 

மரமாக இயற்கையில் வளர்கிறது. இது 60-70 மீ, 

உயரம் வரை வளரக் கூடிய பெரிய மரமாகும். அடி 

மரத்தின் சுற்றளவு 8 மீ. வரை இருக்கலாம். இது ஓர் 

இலையுதிர் மரம். இலைகள் நவம்பர் தொடங்கி 

ஜனவரி வரை உதிர்கின்றன. கோடைக்காலம் முழுதும் 

மரம் இலையற்றிருக்கும். இதன் இளங்கொப்பு 

கள் சதுரமாக இருக்கும். அவற்றின் ஒவ்வொரு கணு 

விலும் இரண்டு இலைகள் எதிர்ரெதிராக இணைந் 

துள்ளன. 30-60 செ.மீ., நீளமும், 15-80 செ.மீ 

அசுலமும் உடைய இதன் இலைகள் மிகப்பெரியவை. 

இதன் பூக்கள் மிகச் சிறியவை. இப்பூக்கள் நன்கு 

இளைத்த பூங்கொத்துகளில் இணைந்துள்ளன. பூவடிச் 

இிதல்கள் சிறியவை, புல்லிவட்டம் இணைந்தது; 5-6 

சிறிய மடல்களைக் கொண்டது. அல்லிவட்டத்தில் 5-6 

அல்லி இதழ்கள் இணைந்துள்ளன. மகரந்தத்தாள் 

கள் 5-6 உண்டு, அவை அல்லி ஒட்டியவை. சூலகம் 

நான்கு அறைகள் உடையது. சூலகத்தண்டு நுனி 

யில் 2-4 ஆகப் பிரிந்துள்ளது. க 

தேக்கு மரத்தின் கட்டை பதன் படுத்தப்பட்ட 
பின்பு பிளவுபடுவதோ, வெடிப்பதோ, சுருங்குவதோ 
நெளிவதோ இல்லை, அதைக்கொண்டு தச்சு வேலை 

செய்வது எளிது. அது நன்கு மெருகேற்கிறது; நீடித்து 
உழைக்கிறது. கறையானால் அரிக்கப்படுவ தில்லை. 
எனவே அது பல கட்டுமானப் பணிகளில் விரிவாகப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது வீட்டு நிலைகள், கதவுகள் 
மரச்சாமான்கள், இரயில் பெட்டிகள், வண்டிச் சக்க 

ரத்தின் ஆரைகள், ஆகியவற்றைச் செய்ய இது பயன் 
படுகிறது. இது கப்பல் கட்டுவதற்குச் சிறந். த கட்டை 
யென்ற உலகப்புகழ் பெற்றுள்ளது. ஆனால் எந்தப் 
பளுவையும் தாங்கக்கூடிய வலுவான மரம் எனத் 

தேக்கைக்' கருதக்கூடாது. மிகுந்த பாரத்தைத் 
தாங்க வேண்டிய இடங்களில் (எடுத்துக்காட்டாகப் 
பாலங்கள் கட்டுதல்) அதைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. 

சிறந்த வகைத் தேக்கு இந்தியாவில் வடகர்நாட 
சாவிலும் டாங் காடுகளிலும் காணப்படுகிறது. இம் 
மரம் தனியார்நிலங்களில் வளர்ந்த போதிலும் 
அரசுக்குச் சொந்தமானது. . ‘ 

தோதகத்தி. விலையுயர்ந்த இந்த மரம் "தாவர . 
வியலில் டால்பெர்ஜியா லாடிஃபோலியா (Dalbergia 
191470௦118) எனப்படுகிறது. இது ஃபாபேசி (112௦௦௦68௦௦) 

எனும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இது பரந்த முடி 
யைக் கொண்ட ஓர் இலையுதிர் மரமாகும். ஏறத் 
தாழ 30 மீ, உயரம் வரை வளரும். அடிமரத்தின் 
சுற்றளவு 1.5 மீ, வரை இருக்கும், இது வங்கம், 
மததிய இந்தியா, தென் இந்தியா ஆகிய பகுதிகளில் 
காட்டு மரமாக இயற்கையில் வளர்கிறது. இலைகள் 
கணுவிற்கு ஒன்றாசு அமைந்துள்ளன. இவ்விலைகள் 

சிறகு வடிவக் கூட்டிலைகள். ஒவ்வொரு இலையிலும் 

5-7 சிற்றிலைகள் உள்ளன. இதன் வெண்மையான 
சிறிய பூக்கள் நன்கு களைத்த மலர்க்கொத்துக்களில் 
இணைந்துள்ளன. புல்லிவட்டம் இணைந்தது; 5 
பற்கள் கொண்டது. அல்லி இதழ்கள் 5, இணையா 
தவை; வண்ணத்துப்பூச்சி வடிவில் அமைந்தவை. 

இந்த இதழ்களில் ஒர் அகன்ற இதழ் பதாகை இதழ் 
எனப்படுகிறது. அதன் இருபக்கத்திலுள்ள இரண்டு 
நீள்வட்ட இதழ்கள், இறக்கை இதழ்கள் எனப்படும். 
ஏனைய இரண்டு இதழ்கள் இணைந்து படகு போல் 

. உள்ளன. மகரந்தத் தாள்கள் 9, அவை ஒரு கற்றை 

யாக இணைந்துள்ளன. சூலகம் ஒர் அறையைக் 
கொண்ட. ஒரிலைச் சூலகம். 

_ இம்மரத்தின் கட்டை மிகவும் விலை உயர்ந்தது. 
அது நெருங்கிய துகள் அமைப்பைக் கொண்டு 

அடர்ந்த கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். அதனூடே 
கறுப்பு அல்லது சிவப்பு நிறத்தில் நீளவாட்டக் கோடு 
கள் காணப்படலாம். கட்டை நீடித்து உழைக்கக் 

ட கூடியது, நன்கு மெருகேற்கறது. . விலையுயர்ந்த 
மேஜைகள், நாற்காலிகள், அல்மாரிகள் ஆகிய 
வற்றைச் செய்வதம்குப் பயன்படுகிறது. எழில்மிக்க 
பல கலைப்பொருள்கள் இக்கட்டையைக் கொண்டு 
செய்யப்படுகின்றன; அரசின் வனத்துறை, முதிர்ந்த 

மரங்களை வெட்டி ஏற்றுமதிக்கெனவும் உள்நாட்டுப் 
பயனீட்டிற்கு எனவும் தரம்பிரித்து ஏல விற்பனை 
செய்கிறது. வட. ம் 

சந்தன மரம். புகழ்பெற்ற இந்திய மரங்களில் 
ஒன்றான சந்தனமரம் தாவரவியலில் ' ஸாண்டலம் 

aut (Sanatalum album) எனப்படுகிறது. இது 

ஸான்டலேூ (54114/00222) என்ற குடும்பத்தைச் சேர்ந் 

தீது. இது தென் இந்தியாவின் மேற்குப் பகுதியில் 
நாசிக், வடக்கு சர்கார் ஆகியவற்றிற்குத் தெற்கே 
காட்டு மரமாக இயற்கையில் வளர்கிறது. வீடுகளின் 

தோட்டங்களிலும் இம்மரம் வளர்க்கப்படுகிறது. 
இது 10-20 மீ. வளரக்கூடிய நடுத்தர மரமாகும், 
இம்மரம் ஓர் ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கிறது. மரத் 
இன் விதைகள் புதர்களின் நிழலில் முளைத்து வளர் 
இன்றன. சில காலம் வரை செடி. நிலத்தில் வேரூன் றி 

' வாழ்கிறது. பின்னர்த் தோன்றும் வோர்கள் .அருகி 
லுள்ள மரங்கள், புதர்ச்செடிகள் களைச்செடிகள் 

இவற்றின் வேர்களோடு இணைந்து, அச்செடிகளின் 
வேரிலிருந்து சாற்றை உறிஞ்சுகின்றன.  கொப்புக் 
களின் ஓவ்வொரு கணுவிலும் இரண்டு இலைகள் 
எதிரெதிராக அமைந்துள்ளன. பூக்கள் நன்கு 
கிளைத்த பூங்கொத்துக்களாக இணைந்துள்ளன . 
அவை முதலில் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தைக் கொண் 
டிருக்கும். பின்னர் . கருஞ்சிவப்பாக மாறும். பூவி 
துழ்கள் இணைந்தவை; நான்கு பகுதிகள் கொண் 
டவை. மகரந்தத் தாள்கள் 4; இவற்றின் இடையே 
நான்கு வட்டமான செதிள்கள் உள்ளன. சூலகம் 
ஒர் அறை கொண்டது, 2-2 சூல்கள் உடையது. 
இம்மரத்தின் நடுக்கட்டையே மிகுந்த மணமுடையது 

ப்
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யிலுள்ள அனுராதபுரத்திற்கு . எடுத்துச் செல்லப் 

பட்ட போதிமரம் சென்ற நூற்றாண்டு வரை; 

அதாவது ஏறத்தாழ 8000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்த 

, தாகத் தெரிகிறது. oe 

அடர்ந்த நிழல் தரும் அரசமரம் சிறந்த சாலை - 

மரமாகும். இம்மரத்தின் இலை, பட்டை, காய் 

ஆகியவை நாட்டு மருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படு 

இன்றன. ; ' கட்டை விறகாகவும், மரக்கரியாகவும் 

பயன்படுகிறது. இம்மரத்தைக் கட்டடங்களின். 

அருகில் வளர்க்கக் கூடாது. இம்மரத்தின் வேர்கள் 

கட்டடங்களின் 8ீழே உள்ள ஈரப்பதம் , மிக்க 

மண்ணை நோக்கி வளரும். . பின்னர், இவ்வேர்கள் 

பெருகும் போது கட்டடத்திற்குத் தீங்கு : ஏற்படும். 

சரக்கொள்றை. இந்தியாவின் எழில்மிக்க மரங் ' 

் களில் சரக்கொன்றையும் ஒன்றாகும். காசியா 

-ஃபிஸ்டுலா (கேசர் fistula) என்பது இதன் தாவர 

வியல் பெயராகும். இது சல்பிசியே9ி (Caesalpi- 

. 14020௪) குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இம்மரம் 6-15 மீ 

உயரம் வளரக்கூடிய நடுத்தரமான மரம். இலைகள் 

அடர்ந்த பச்சை நிறமுடைய கூட்டிலைகள் ஆகும். 

ஒவ்வோர் இலையிலும் 4-8 இணை சிற்றிலைகள் 

உள்ளன. இது ஓர் இலையுதிர் மரம். மார்ச், மே, 

மாதங்களில் , இலைகள் அனைத்தும் உதிர்ந்துவிடு 

இன்றன. இலையற்ற மரத்தில் பூங்கொத்துகள் சரம் 

சரமாகத் தொங்குகின்றன. ஓரளவு பெரிய இதன் 

பூக்கள் பளிச்சென்ற . மஞ்சள் நி.றத்தில். உள்ளன. 

புல்லிவட்டம் 5 மடல்கள் கொண்டது. அல்லி இதழ் . 

கள் 5) இணையாதவை; மகரந்தத் தாள்கள் 10; 

் இவற்றில் கீழ்ப்புறத்திலுள்ள 2-3 தாள்கள் - பெரி 

யவை. ஓரிலைச் சூலகத்தில் பல சூல்கள் உள்ளன. 

இதன் காய் 50-60 செ.மீ, நீளமும், 2-2.5 செ.மீ 

பருமனும் கொண்டு குழல் போலுள்ளது. 

. எழில்தரும் மரமாகத் தோட்டங்களில் இது 

வளர்க்கப்படுகிறது. காயிலுள்ள பிசின் மலமிளக்கி : 

யாகப் ' பயன்படுகிறது: ' இதன் பட்டை, தோல் 

பதனிடப் பயன்படுகிறது. மரத்தின் 

வண்டிகள், விவசாயக் கருவிகள் ஆகியவை செய்யப் 

பயன்படுகிறது. .. ன ரர 

' ௩, பூவரசு. இது இந்தியா முழுதும் பெரும்பான் 
. மையாகக் காணப்படும் எழில் மரம், தாவரவியலில் 

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா (7422ச18 populneu) என்று 

அழைக்கப்படுகிறது. ' இது மால்வே௫ (Malvaceae) 

குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இம்மரம் கொங்கணத்தி 

லிருந்து தெற்கே ள்ள, மேற்குக் - கரையோரச் 

சதுப்புக் காடுகளில் இயற்கையில் வளர்கிறது. பிற 

பகுதிகளில் எழில் மரமாகவும், சாலை மரமாகவும் ~ 

் வளர்க்கப்படுகிறது. இது ஒரு சிறிய ' அல்லது நடுத் 

தர மரமாகும். இதன் முடி படர்ந்து அடர்த்தியாக 

இருக்கும். இலைகள் கணுவிற்கு ஒன்றாக இணைக் 

- படுகிறது. 

கட்டை, 
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கப்பட்டுள்ளன.அவை அகன்ற இதய வடிவில், சற்று 
நீண்ட குறுகிய முனையைக் கொண்டுள்ளன. இலை 

- களுக்கு நீண்ட காம்பு உண்டு, பூக்கள் இலைக் 

கோணங்களில் தனித்துத் தோன்றுகின்றன புல்லி 
வட்டம் இணைந்து, கோப்பை போன்றது, அல்லி | 

இதழ்கள் 5; இணையாதவை. முதலில் அவை பளிச் 

சென்ற மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளன. அவற்றின் உள் 

பக்கம் அடிப்பகுதியில் கருஞ்சிவப்பான ஒரு திட்டு 

உள்ளது. நாளடைவில் அல்லி இதழ்கள் இளஞ்சிவப் 

பாக மாறுகின்றன. மகரந்தத் தாள்கள் அனைத்தும் 

இணைந்து குழல் போன்று ஒரு கற்றையாக உள்ளன. 

அல்லி இதழ்கள் இக்குழலின் அடிப்பகுதியோடு 

இணைந்துள்ளன. சூலகம் ச அறைகள் கொண்டது. 

ஒவ்வோர் அறையிலும் 2-8 சூல்கள் உள்ளன. 

பெரும்பாலும் ஆண்டு ம்முதும் சில பூச்சளை. 

யாவது கொண்டிருக்கும் இந்த மரம், எழில் மரமாகத் 

தோட்டங்களிலும் சாலை ஓரங்களிலும் வளர்க்கப் 

இம்மரத்தின், உறுதியான கட்டை 

நீரால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. தென்னகத்தில் இக் 

கட்டை. படகுகள், வண்டிகள், துப்பாக்கிப்பிடிகள், 

சக்கர ஆரைகள் ஆகியவற்றைச் செய்யப் பயன்படுத் 

தப்படுகன்றது.. காய், இலை, வேர் இவற்றை 

அரைத்துத் தோல்நோய் மருத்துவத்துக்குப் பயன் 

படுத்துகிறார்கள். பட்டை மலமிளக்கியாகப் பயன் 

படுகிறது. 

முள்முருங்கை. வண்ணம் மிக்க மரங்களில் ஒன் 

றான இம்மரம் தாவரவியலில் எரித்8ீனா இண்டிகா. 

(Eryshrina indica) எனப்படுகிறது. இது ஃபாபேசி 

' (24042௪௪) என்ற குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. வாய்ப் 

பான நிலையில் இம்மரம் 15 மீ, அல்லது அதைவிட 

உயரமாக வளரலாம். இதன் இலைகள் சுணுவிற்கு 

ஒன் மாச இணைந்துள்ளன. இவை மூன்று சிற்றிலை 

களைக் கொண்ட கூட்டிலைகள் ஆகும். இந்துக்கள், 

இம்மூன்று சிற்றிலைகளும் மும்மூர்த்திகளைக் குறிப் 

பனவாய்க் கருதுகின்றனர். இந்தியாவில் தொடக்கக் 

காலக் கறித்துவர்களிடையே இவை இரித்துவத்ைதக் 

(ம்ப) குறிப்பனவாய்க் சுருதப்பட்டன. இது ஓர் 

இலையுதிர் மரம். அடிமரம் இளைகள் மூழுதும் . 

முள்கள் காணப்படும். இலையற்றிருக்கும்போது 

பூக்கள் தோன்றுகின்றன. அவை பூங்கொத்துக்களாக 

இணைந்துள்ளன. பூக்களின் புல்லிவட்டம், அல்லி 

வட்டம், மகரந்தத் தாள்சள் அனைத்தும் கருஞ் 

வெப்பு நிறத்தில் கண்சுவரும் வண்ணம்: உள்ளன 

புல்லிக்கோப்பை அடிவரை பிளந்துள்ளது. 5 அல்லி 

இதழ்கள் வெவ்வேறு அளவில் உள்ளன. பதாகை 

இதழ் மிசவும் பெரியது. 1/0 மகரந்தத் தாள்கள் 

ஒரளவு இணைந்துள்ளன. ஓரிலைச் சூலகம், ஓர் 

அறையையும் பல சூல்களையும் கொண்டுள்ளது. ' 

இது ஓர் எழில் மரமாக மட்டுமின்றி வேலி மர 

மாகவும், காற்றுத் தடுப்பாகவும், வெற்றிலை மிளகு
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போன்ற கொடிகளுக்குத் தாங்கு 
பயிரிடப்படுகிறது . 

prCeord\. Santapau, H & Henry, A.N., Diction- 
ary of Flowering Plants of India, CSIR, New Deihi, 
1963; Santapau, H., Common Trees, National Book 
Trust, New Delhi, 1966; Gamble, J.S., 4 Manual of 

Indian Timbers, Sampson Law, Marston Co., London, 
1972, | 

  

இந்திய மாடுகள் 

மக்களுக்கு மிகவும் பயன்படும் வீட்டு "விலங்குகளில் 
மாடுகள் குறிப்பிடத்தக்கவை. அவை பாலுக்காக 
வும் வேளாண்மைக்காகவும் இறைச்சக்காகவும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்திய மாநிலங்களில் - 

- காணப்படும் மாடுகள் அவற்றின் பயன்பாட்டிற் 
_ கேற்ப, பிரிக்கப்படுகின்றன., - வ ்ட்ட்்3 

சாஹிவால் மாடு. அதிகமாகப் பால் கொடுக்கும்" 
வகையைச் சார்ந்த சாஹிவால் என்னும் பஞ்சாப் 
மாடு புதுடெல்லியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் 
வளர்க்கப்படுகறது. இதில் சில மாடுகள் நாளொன் ' 
றுக்கு 15முதல் 20 லிட்டர் பால் தரும், இவற்றுள் பல 
நிறங்களிலிருந்த போதிலும், குறிப்பாக இலேசான 
சிவப்பு அல்லது சந்தன நிறமே மிகுதி; இவை உருவத் 
தில் பருத்தவை; காளைகள் ஏறக்குறைய 53 அங்குலம் 
உயரமுள்ளன. இவை பெருங்குணம் வாய்ந்த கம்பீர 
மான மாடுகளாகும். தேர்வுச் சேர்க்கையின் மூலம் 

, பசுவின் பாலை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்யலாம். 

தென் இந்தியாவில் இவ்வகையைக் காண்பது அரிது. 
இவற்றிற்குப் பாதுகாப்பும், ஊட்டமும் அதிகமாக , 
இருக்க , வேண்டும். பால் கொடுக்கும , பண்பில் 
மேனாட்டு மாடுகளுக்குச் சற்றேறக்குறைய இணை 
யாகச் சொல்லக்கூடிய மாடுகளுள் இவை தலை 
சிறந்தனவாகும். ் ன ரர 

சிந்தி மாடு. - இது பாடிஸ்தானிலிருக்கும் எந்து : 
மாகாண :மாடு. இப்போது இந்தியா முழுதும் 
பலவிடங்களிலும் பரவியிருக்கின்றது. வப்பு 
நிறம் வாய்ந்தது. ஆகவே இது இவப்புச் சிந்தி 
என்றும் பெயர் பெறும். நெற்றியில் வெள்ளையும், 
வயிற்றின் அடிப்பாகத்தில் வெள்ளையும் இருந்தால் 
குற்றமில்லை. ஆனால் உடல் முழுதும் அதிக 
வெள்ளையோ வேறு நிறமோ இருந்தால்,' அதைக் 
கலப்பட மாடென்றே கொள்ள வேண்டும். காளை 
யின் இமிலருகிலும் காலிலும் கருமையிருக்கும்.கொம் 
புகள் தடிப்பாகவும், வளைந்தும் மேல் நோக்கச் ட 
செல்லும், காதுகள் அகன்று சாய்வாகத் , தூக்கி 

மரமாசவும் ' 

2 ச. சுந்தரம் 

॥ 

திற்கும். உயரம் 115 முதல் 125 செ.மீ. வரை 
இருக்கும், எடை 750. முதல் 985 பவுண்டு வரை 
யிருக்கும், இம்மாடு சிறுகத் தீனி தின்றுப் பெருகப் 
பால் தரும் குணமுடையது. திட்டமான உயரமும் 
எடையுமுடையது. இது வெயில் அதிகமான பகுதி 
யானாலும், மழை மிகுந்த பகுதியானாலும் நன்றாக- 
வளரும். 'ஓரு நாளைக்கு 10-12 லிட்டர் பால் 
கொடுக்கக்கூடியவையும் உண்டு. இவை, ஒன்று 
அல்லது 11 ஆண்டுகளுக்குக் குறையாமல் பால் தரும் 
நெட்டீற்று மாடுகள். எருதுகள், வேலைக்கு நிதான 
மாயிருந்த போதும் மிகுந்த பளுவை இழுக்கும், 
நீண்ட காலம் வேலை . செய்யும். ' பசு கம்பீர 
மானது. இப்பசுவின் மடி அதிகமாகத் தொங்கிய 
படி நீண்டு பருத்த காம்புகளுடனிருக்கும். தென் 
னாட்டின் பால் உற்பத்தக் குறையைத் 'தீர்க்கப் 

் பயன்படுத்தும் மாடுகளுள் இது தலைசிறந்தது. 

20-12 லிட்டர் பால் கொடுக்கும், 

.  தார்பார்க்கார் மாடு. இது சிந்து மாகாணத்திற்குத் 
* தென்மேற்கேயுள்ள , பாலைவனக் காடுகளிலுள்ள 
தார் , பகுதி மாடு; பக்கத்திலுள்ள கட்ச் ஜோத்பூர் 
ஜெய்சால்மர்ஙா முதலான இடங்களிலும் உள்ளது. “ 
வெண்மை நிறம் கொண்ட இதை வெள்ளைச் சிந்தி 

. என்று அழைப்பார்கள். பாலுக்கும், வேலைக்கும் 
மிகவும் ஏற்ற மாடு, ஒரு நாளைக்கு 10-18 லிட்டர் 
பால் கொடுக்கும். : _ ட்டு 

"கீர் மாடு. இது கத்தியவாரிலுள்ள - கர் காடு 
களைச் சேர்ந்தது. '. உருவத்தில் . பெரியது. 725 
மூதல் 130 ௪௪. மீ. உயரமுடையது, : பசு 850-1200 
பவுண்டு எடையுடையது. இந்த இனத்தில் ஒரே நிற 
முள்ள மாடுகள் இல்லை. வெள்ளையும் சிவப்பும், 
சிவப்பும் கறுப்பும் இவ்வாறு பலவாறாகக் கலந் 

். திருக்கும். பருத்துக் கனத்த -கொம்புகள் இரு பக்கங் 
களிலும் இருந்து கிளம்பிக் 8ழே வளைந்து மேல் 
நோக்கிச் செல்லும். காதுகள் மிக” நீளமாகவும், 
அகலமாகவும், சுருண்டு வளைவுடனும் இரு பக்கங் 
களில் தொங்கியும் இருக்கும். ஒரு , முறை பார்த் - 
தால் இந்த மாட்டை. மறக்கவே முடியாது. பாலுக் * 
கும், வேலைக்கும் பயன்படக்கூடியது. ஒரு நாளைக்கு 

பா 

ஹரியானா மாடு. இது வஞ்சப் மாடு. புதுதில்லி 
யின் சுற்றுப் பக்கங்களிலும் உண்டு. சாதாரணமாக ' 
வெண்மை நிறமுடையது. நீண்ட : முகம்; அகலமற்ற 
நெற்றி, . கட்டான .: உடல். 180-140... ௪, மீ, 
உயரம், 800-1000 : பவுண்டு எடை உடையது. 
பாலுக்கும் வேலைக்கும் ஏற்றமாடு. 'ஒரு நாளைக்கு 
10- 13 லிட்டர் பால் "கொடுப்பவை . உண்டு... வட. 

.. இந்தியாவில் இம்மாட்டையே அதிகமாக வண்டியில் 
பயன்படுததுகிறார்கள். - 

கான்கிரேஜ் மாடு. இது குஜராத்துக்கு அருகிலுள்ள 
ட கட்ச் விரிகுடாவைச் சேர்ந்தது. கருமயிலை நிறம்



கொண்டது. பெரிய நெற்றியையும் காதுகளையும் 

கொம்புகளையும் கொண்டது. , மண்டைத்தோல் 

கொம்பின் மேல் பரவி இருக்கும். கொம்புகள் இரு 

பக்கங்களிலும் பரவி நீண்டிருக்கும். வேலைக்கு 

ஏற்றது. சாதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு 5 லிட்டர் 

பால் கொடுக்கும். 8- 10 லிட்டர் பால் கொடுக்கும் 

மாடுகளும் இருக்கின்றன. இம்மாடு தலை நிமிர்ந்து 

கம்பீரமாக நடக்கும். 

ஹிஸ்ஸார் மாடு. இவை பஞ்சாபிலுள்ள ஹிஸ் 

ஸார் பகுதியிலும், புதுடெல்லியிலும் காணப்படு 

கின்றன, வெண்மை நிறம், பெரிய உருவம், நீண்டு 

வளைந்த கொம்புகள், நீண்டு தொங்கும் காதுகள் 

ஆகியவற்றை உடைய இவை மிகுதியான பால் 

தாரா. எருது வேலைக்கு நன்கு பயன்படும். ' 

கிருஷ்ணா பள்ளத்தாக்கு மாடு. இது கிருஷ்ணா நதி 

யின் கழிமுகத்தீவைச் சேர்ந்தது. மயிலை கருமயிலை 

நிறம் கொண்டது. பெரியது. ஓங்கோல மாட்டைப் 

போல் சாயல் இருக்கும். . பாலுக்கும், உழவுக்கும் 

தகுதியானது. கரிசல் நிலங்களுக்கு ஏற்றது. 

கிலாரி மாடு. இது மஹாராஷ்டிரத்தில் ஷோலாப் 

பூர், சத்தரா மாவட்டத்தில் உள்ளது. மைசூர் 

அமிர்தமஹால் மாடு போல் காணப்படும் இது 

வண்டிக்கும் உழவுக்கும் ஏற்றது. ் 

மால்வி மாடு. இது. மத்திய பிரதேசத்திலுள்ள 

் மால்வா பகுதியைச் சேர்ந்தது. குவாலியரிலும் இருக் 
| தின்றது. வெண்மை நிறம் கொண்டது. வேலைக்கு 

ஏற்றது. கட்டுடலும்-அழகும் உடையது. பாலுக்குத் 

'தகுதியானதனறு. ' . . - 

கோலா மாடு. இது மத்தியபிரதேசத்தைச் சேர்ந் 
த்து,, இதை வார்தாவின் சுற்றுப் பிரதேசங்களில் 
காணலாம். நீண்ட முகத்துடனும் பருத்த தாடித் 

தோலுடனும் காணப்படும.  நீர்த்தாரைத் தோல் 
நீண்டிராமல் மட்டமாயிருக்கும். பாலுக்கும் வேலைக் 

கும் சுமாரானது, : ர Ae 

_ Gor மாடு. மத்திய ' பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 
நருமதை' நதிப் பகுதியிலுள்ளது. சிவப்பும் வெள்ளை 

யும் கலந்தது, வேலைக்கு உகந்தது. ். 

டியோனி மாடு. ' ஐதராபாத்தைச் சேர்ந்தது. 
வெள்ளையும், கறுப்பும் சிவப்பும் கலந்த புள்ளி 
கொண்ட மாடு. அப்பகுதியில் இவ்வகை மாடே 
பாலுக்கு உயர்வானது. | 

தன்னி மாடு.' இது மேற்குப் பஞ்சாப் மாடு, 
பாகிஸ்தான் வடமேற்கு எல்லை மாகாணத்தைச் 

சேர்ந்தது. வேலைக்கு உகந்தது. பாலுக்கு ஏற்ற 
தன்று. 0" “ ட பம்ப் ் த - 4 

்- நாகூர் மாடு. இது ஜோத்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 
வெண்மை நிறம் கொண்ட பெரிய மாடு. வண்டியில் - 

ஓடுவதற்கு இணையற்றதென்று கருதப்படுகிறது. - 
ரு, ச 
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- நெல்லூர் 

“களில் குழந்தையைப் 

இத்திய மாடுகள் 257 

தென்னிந்தியாவில் ஒங்கோல், காங்கேயம், 
ஹள்ளிக்கார், அமிர்தமஹால் போன்ற மாடுகள் 

பெயர்பெற்ற உயர்தரச் கால்நடைகளுள் முக்கிய 
மானவையாகும். இவை ஒவ்வொன்றும் தனிப்பட்ட 
உடல் இலக்கணங்களையும் குணங்களையும் 

பெற்றுத் தென்னிந்தியாவில் அவற்றிற் கேற்ற பகுதி 
களில் செழித்து வருகின்றன. பொதுவாக நாட்டு 
மாடுகளென்று வழங்கி வரும் மற்ற மாடுகளெல்லாம், 
மேற்கூறிய வகை மாடுகளின் பலவகையான கலப்பு 
மாடுகளென்றே சொல்ல வேண்டும். 

இவை தவிர, சில மாவட்டங்களிலே பல அண்டு 

களாக வளர்க்கப்பட்டும், விருத்தி செய்யப்பட்டும் 
அந்த மாவட்டங்களுக்கே தனிஉரிமையுடன் இருக் 
கின்ற சில வகை மாடுகளும் ண்டு. அவற்றுள் 
முக்கியமானவை; மதுரை-இராமநாதபுர மாவட்டங் 

களில் புலிக்குளம் அல்லது சல்லிக்கட்டு மாடு; 
தஞ்சையில் உம்பளச்சேரி மாடு; திருச்சிராப்பள்ளி 

யில் மணப்பாறை மாடு; கோவையில் பருகூர் மாடு; 
சேலத்தில் ஆலம்பாடி மாடு; சித்தூரில் புங்கனூர் 
மாடு. . டட 

ஓங்கோல் மாடு. இம்மாட்டை ஆந்திரப் பிரதேசத் 
தின் வடகிழக்கே உள்ள குண்டூர் மாவட்டத்தி 
அள்ள ஓங்கோல் என்னும் நகரத்திலும், அதன் 
சுற்றுப் பக்கங்களிலுள்ள கிராமங்களிலும் மிகுதி 
யாகப் பார்க்கலாம். சென்னை நகரில் இம்மாட்டிற்கு 

மாடென்றும் பெயர் வழங்கப்பட்டு 
வருகின்றது. ஆனால், நிபுணர்கள் ஓங்கோல் மாடும், 
நெல்லூர் .மாடும் ஒரே மாதிரி வகை மாடுகளா 
னாலும், சில பண்புகளில் வேறுபடுகின்றன என்ற 
றிந்து, ஒங்கோல் மாட்டில் இரண்டு வகையிருப்ப 
தாகக் கருதுகிறார்கள். வளர்க்கும் முறைகளாலும், 
மேய்ச்சல் தரைகளின் நிலைமைகளாலும் இவ்வேறு 
பாடு ஏற்படக்கூடும். ஓங்கோல் மாடு உடல் 
பருத்தும், உயரம் மிகுந்தும் இருக்கும். பருத்த 
எலும்புகளுடனும், அதிக எடையுடனும், தடித்த 
தோலுடனும், கனத்த மொட்டைக் கொம்புகளு 
டனும் இருக்கும். நெல்லூர் மாடு உடலிலும் உயரத் 
திலும் சற்றுச் சிறியதாகவும், மெல்லிய கொம்புகளு 
டனும், மிருதுவான சங்கு நிறமுள்ள தோலுடனும், 
எலும்புகள் அதிகப் பருமனற்றுமிருக்கும். _ இது 
நெல்லூரைச் சுற்றியுள்ள ,  ௪ளர்களிலிருந்து . வரு 

கின்றது. a ட ட்ட 

ஓங்கோல் மாடு ' வேலைக்கும் பாலுக்கும் 
சிறந்தது. . இது குறிப்பாக, குண்டலகம்ம நக்கும், 
மூசி நதிக்கும் இடையிலுள்ள பகுதயில் வளர்க்கப் 
பட்டு வருகிறது. சுண்ணாம்புக் கற்கள் நிறைந்த 
மேய்ச்சல் நிலமிருப்பதால் இம்மாடு பருத்த எலும்பு 

சளுடன் உயரமாகவும், பருமனாகவும் வளர்கின்றது. 
சில குறிப்பிட்ட குடும்பத்தினர் இம்மாட்டை வீடு 

போல் வளர்க்கிறார்கள் 

'
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இவர்கள் இம் மாட்டை வளர்ப்பதிலும் விருத்தி 
செய்வதிலும் மிகவும் திறமை வாய்ந்தவர்கள். 

காளை வெண்மையும் இலேசான கருமையும் 

கலந்த நிறமுடையது. ௧௬ விழிகளும், பரந்த முகமும், 
அகன்ற மார்பும் கொண்டு, முகத்தில் பொறுமையும்: 
அழகும் வாய்ந்த கம்பீரமான தோற்றமுடையது 
கொம்புகள் கனத்தும் மொட்டையாகவுமிருக்கும்: 
தாடித்தோலும் நீர்த்தாரைத் தோலும் பல 

சுருக்குகள் கொண்டு தடித்திருக்கும். ஏறக்குறைய 
750 செ.மீ. உயரமும், ஆயிரத்து இருநூறு பவுண்டு 
எடையும் உடையது. இம்மாடு கனத்த வண்டி. 

* களை இழுத்து, மெதுவாக, நீண்ட தொலைவு எளி 
தாகச் செல்லக்கூடியது. அஉழவில், முக்கியமாகப் 
பருத்தி விளையும் கரிசல் நிலத்தை உழ இணை 

யற்றது. பசு தன் முகத்திலே தரயின் கருணையைக் 
கொண்ட ஓர்அழகிய வெண்ணிறமுடையமாது.சமார் 
740செ.மீ. உயரமும், 850பவுண்டு எடையுமுடையது. 
நாள் ஒன்றுக்கு 6-6 லிட்டர் பால் கொடுக்கும். 

் . கன்று போட்டுச் சுமார் 70 அல்லது 77 மாதங்களுக் 

குப் பால் சொடுச்கும். இதை விருத்தி செய்தால் 
எளிதில் 8-10 லிட்டர் பால் கொடுக்கக் கூடும், . 

சென்னை நகருக்குப் பால் தரும் பலவகை மாடு 

களுள், ஒங்கோல் மாடுகளே மிகுதி. சென்னைக்கு 
அருகிலுள்ள இருவொற்றியூரில் இம்மாடுகளின் விற் - 
பனைக்காகவே ஒரு சந்தை ஏற்பட்டு, ஆண்டு . 
முழுதும் நடந்து வருகின்றது. பால் வற்றிய ' காலத் 
இதில் பசுக்களைச் சென்னையில் வைத்துக் காப்பாற்று 
வது இயலாமலிருப்பதால், 100க்கு 60 இளம் பசுக் 
கள் அடிமாடாகச் சென்னையில் விற்கப்படுகன்றன 
என்பகை அறிந்து அரசு காம்பாக்கமென்னும் இடத் 
இல் ஒரு பண்ணையை அமைத்துப் பால் வற்றிய 
பசுக்களை ஏற்றுக் கொண்டு ஆதரித்துக் . கன்று 
போட்டதும் உரிமையாளரிடம் மாடுகளைத் திருப்பி ” 

அனுப்பிவிடுகிறது. இதற்கு மிகக் குறைந்த கட்ட 
ணமே வாங்குகிறது, : - yh 

காங்கேய மாடு. இவ்வகை மாட்டின் பிறப்பிடம் 
கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் தாராபுரம் வட்டத் 
தைச் சேர்ந்த காங்கேயமாகும், அங்கு இவ்வினத் 
தின் உயர்தர மாடுகளைக் காணலாம். அவ்வூரின் 
பெயரே இவற்றிற்கு அமைந்துள்ள து,அசல் காங்கேய 
மாடுகளைக் காணப் பழைய கோட்டைப் பட்டயக் 
காரரிடம் சென்று பார்க்கலாம், இவ்வகை மாட்டை. 
உற்பத்தி செய்தவர்கள் அவருடைய முன்னோர் 
களென்றே சொல்லவேண்டும். காலஞ்சென்ற நல்ல 
தம்பிச் சர்க்கரை மன்றாடியார் இவ்வகையான மாடு 

_ களை நன்கு விருத்தி செய்தார். 

இம் மாடு ஓங்கோல் மாட்டைப்போல் இருதிறப் 
. பயன் கொண்டதென்று சொல்ல இயலாது. இது 
வேலைக்கு மட்டும் சிறந்தது. ஆனால் இம்மாட்டின் 
பாலையும் அதிகரிக்கக் கூடுமென்பது அறிவியல் 
அராய்ச்சியின் முடிவாகும். - oy | ட் 

. தைத் தவிர வேறு 

இவ்வகைக் காளைமாட்டின் அழகு கண்ணைக் 
கவரும். அதிகப் பருமனும் உயரமுமின்றிக் கட்டான 
உடலுடன், வலிமையும் வீரியமும் , வாய்ந்து, அதிக 

சுறுசுறுப்பாக இருக்கும், உடல் வெண்ணிறம் கொண் 
டும்,திமில், முகம், 'கால்கள் மெல்லிய கருமைசலந்தும், 
நீலமேக நிறத்துடனும், ஊடுருவிச் செல்லும் பார் 
வையுடனும் கம்பீரமாகக் காணப்படும், ம் - 

தாடித்தோலும், நீர்த்தாரைத்தோலும் மென்மை 
யாகவும், அதிகம் தொங்காமலும் இருக்கும், பரந்த 
முகத்தையும், 40 செ.மீ, வரை நீளமுள்ள கொம்பு 
களையும் உடையது. சாதாரணமாக 85 செ.மீ, 

உயரமும் 7,000 பவுண்டு எடையுமுடையது. 10-12 

ஆண்டுகளுக்குக் குறையாமல் உழைக்கும் ஆற்றல் 
வாய்ந்தது. பசு வெண்ணிறமாகவும், மெல்லிய 
கருமை கலந்துமிருக்கும், நாளொன்றுக்கு 3 லிட்டர் 
பால் கொடுக்கும். 8 மாதங்களுக்குப் பால் கறக்கும். 
கன்று பிறக்கும் போது சிவந்த நிறத்துடனிருக்கும்; 
பிறகு 4,4 மாதங்களுக்கெல்லாம் நிறம் மாறும். 
கெட்டியான தரையிலுங்கூட நன்கு வேலை செய்யும். 
தென்னாட்டில் . பல மாவட்டங்களில் விவசாயத் 
இற்கும், நாட்டு மாடுகளை, விருத்தி செய்வதற்கும் 
இந்த இனத்தைத்தான் , பயன்படுத்துகிறார்கள். 

- ஹள்ளிக்கார் மாடு. இது மைசூர் மேட்டுப் பகுதி 

யைச் சேர்ந்தது. மைசூர் மாடென்று சாதாரண 
மாகப் பெயர் வழங்கும்; ஆயினும் சித்தூர்,” அனந் 
தப்பூர், சேலம் முதலிய மாவட்டங்களிலும் வளர்க் 
கப்பட்டு வருகின்றது. இதன் உடல் நீண்டு தசை 
யற்றுக் கட்டுடனிருக்கும். முகம் நீளமாக இருக்கும். 

நெற்றியின் நடுவிலே மேலிருந்து கழ் நோக்கச் செல் 
லும் சிறிய பள்ளமுண்டு. பள்ளத்தின் மேற்பாக முடி 
விலே ஒரு குமிழியுண்டு. கொம்புகள் அதிகம் நீண்டி 
ருக்கும். கால்கள் பலமும் வேகமும் வாய்ந்த .பரும 
னின்றியிருக்கும். சுமார் 125 செ.மீ. உயரமுள்ளது. 
பல நிறங்களுடன் இருக்கும். தசைநிறமுடைய மாடும், 
முகத்திலும் கழுத்திலும் வெள்ளையும் கருமையும் 
கலந்த மாடும் உண்டு. சாதாரணமாகக் கருமயிலை 

நிறமே அதிகம் காணப்படும். இம்மாடு வேலைக்கு 
உகந்தது. ஆகவே பல மாவட்டங்களில் இதை 
வண்டிக்குப் பயன்படுத்துவதைக் காணலாம். பச 

ஒரு நாளைக்கு 1-8 லிட்டர் பால் கொடுப்பது 
அரிது. இவற்றிலும் பாலை அதிகப்படுத்தக் கூடு 
மென்று ஓசூர்ப் பண்ணையினர் கருதுகின்றனர், .:. 

் அமிர்தமஹால் மாடு. இதை கர்நாடக மாநிலத் 
- எங்கும் பார்க்க முடியாது, 

பல மைசூர் அரசர்களால் ஆதரிக்கப்பட்டுப் போர்க் 
் களங்களில் பீரங்கி வண்டிகளையும், மற்ற வண்டி 

களையும் இழுத்து வந்தது. இது எதிர்க்கும் புலி 
களையும் கொன்று வெற்றி பெற்ற மாடென்று 

பெயர் பெற்றிருக்கிறது. ஆகையால் வலிமைக்கும், 
_ நடைக்கும் பெயர் பெற்றது. மிகுந்த மான உணர்ச்சி



"கொண்ட து. 'கருமையும் வெண்மையும் கலந்த ஒரு 

வகையான சாம்பல் நிறமுள்ளது. 185 செ. மீ. உயரம் 

உள்ளது.' 'ஹள்ளிக்கார் மாடுகளைவிடப் பருத்த 

உடலையும் தடித்த எலும்புகளையும் உடையது. 

நீண்ட கொம்புகளை உடையது. பசு நாள் ஒன்றுக்கு 

-]% - 8 லிட்டர்தான் பால் கொடுக்கும். கர்நாடக 

அரச் அஜ்ஜம்பூர் என்னும் களரில் ஒரு பண்ணையை 

. அமைத்து இதைப் பெருக்கி வருகிறது. - 

“ ப புலிக்குளம் அல்லது சல்லிக்கட்டு மாடு. இது மதுரை 

இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் . வளர்க்கப்படும் 

மாடு, உடல் . இலக்கணங்களில் காங்கேயம் மாடு 

. களில் மட்டமானதைப் போலிருக்கும். அதிகச் சுறு 

் பொங்கல் நாள்களில் மாடுபிடி விழாவில் சல்லிக் _ 

“கட்டு மாடென்ற பெயருடன் ' ஓடவிட்டு விளை : 

, யாட்டுப் பார்ப்பார்கள். 1 ௯. * 

சுறுப்பும் மானவுணர்வும் உள்ள மாடு. பெரும்பா 

லும கருமயிலை நிறத்துடனிருக்கும். இதைத் தைப் 

பட உம்பளச்சேரி மாடு. இது தஞ்சை மாவட்டத்தில் 
தருத்துறைப்பூண்டி -: தாலுகாவில் உம்பளச்சேரி 
.என்னுமிடத்திலிருந்து இப்பெயர் பெற்றது. இதன் 
பிறப்பிடம் தொடக்கத்தில் இவ்வூரைச் சுற்றியுள்ள 

பகுதியே. காங்கேயம் மாட்டில் முக்கால் திட்டமும் 

! அதைப் போலவே எல்லா உடல் இலக்கணங்களும் 
: அமைந்தது. ஆனால் . நான்கு கால்களிலும் 
வெண்மை :நிறம், நெற்றியில் வெண்மை, 

ட மயிரிலும் வெண்மை .நிறம்: கொண்டது. பெரும் 
பாலும் இம்மாட்டின் . கொம்புகளைத் தீய்த்து 
விடுகிறார்கள். : காதுகளையும் துண்டித்து விடு 
றார்கள். இது மானவுணர்வும் ' சுறுசுறுப்பும் 
வாய்ந்த மாடு. இதைப் பழக்குவது எளிதன்று. கடிப் 
பதும் உதைப்பதும் இதன் இயற்கை, அந்த மாவட்டத் 
இல் உழவுக்கு மட்டமானதும் அதிகச் சுறுசுறுப் 
புற்றதுமான மாடு வேண்டியிருப்பதால், இந்த வகை 

மாடு அங்கு அதிகம் சிறப்புற்றிருக்கிறது. இதற்குத் 
இனிச் செலவும் குறைவு. அதிக நாள் உழைப்பதாகக் 
கூறப்படுகிறது. பசுக்கள் ஒரு நாளைக்கு % - லிட்டர் 
பால் கொடுப்பது அரிதாகும். | 

... மணப்பாறை , மாடு. : இது ' திருச்சிராப்பள்ளி 
மாவட்டத்திலுள்ள மணப்பாறையென்னும் ௪௭ருக்குச் 
சுற்றுப் பக்கங்களிலிருந்து அங்கு நடக்கும் மாட்டுச் 

் சந்தைகளுச்குக் கொண்டுவரப்படும். இது வெண்மை 
நிறத்துடன் எல்லா வகையிலும் காங்கேயம் மாடு 
போலிருக்கும். விவசாயத்திற்கு மிகவும் உகந்தது. 
வண்டியையும் நன்றாக இழுக்கும். காங்கேயம் மாடு 
களை விட. உயரத்தில் சற்று மட்டமாயிருக்கும். 

ப. பருகூர் - மாடு, இது' கோவை மாவட்டத்தில் 
பவானி வட்டததிலுள்ள பருகூர் மலைக் காடுகளில் 
வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. இது ஹள்ளிக்கார் மாட் 
டிற்கும், நாட்டு மாட்டிற்கும் பிறந்த கலப்பினமாக 

௮.௬.4-17அ 

வால் | 

~ இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் : 259 

இருக்கலாம். இதன் நிறம் சிவப்பும் வெள்ளையும் 
கலந்தது. முகத்திலும் -, உடலிலும் ஹள்ளிக்கார் 
மாட்டை ஒத்திருக்கும். சுறுசுறுப்புள்ள மாடு, வண்டி 
யில் வெகு விரைவாகப் . போகக்கூடியது, இதைப் 

. பழக்குவதும் எளிதன்று. இது எவ்வளவு வேலை 
. செப்தாலும் களைத்துப் போகாது. 

் ... ஆலம்பாடி மாடு. இது சேலம் மாவட்டத்தில் 
"ஒசூர், தர்மபுரி வட்டங்களில் வளர்க்கப்பட்டு வரு 
ADS. Qs மைசூர் மாட்டின்: கலப்பு. சேலம் 
மாவட்டத்திற்கும், மைசூருக்கும் இடையில் ஓடும் 
காவிரியாற்றங்கரையிலுள்ள காடுகளில் தொடக் 
கத்தில் வளர்க்கப்பட்டதால் அங்கிருந்த ஆலம்பாடி, 

. என்னும் ஒரு சிற்றூரின் பெயரைப் பெற்றது. இம் 
மாடு இப்போது கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலும், 
மைசூரில் சில' பாகங்களிலும் வளர்க்கப்பட்டு வரு 
கிறது. இது ஹள்ளிக்கார் மாட்டைவிடப் பருத்தும், 
கனத்சு கொம்புகளுடனும், நீண்ட காதுகளுடனும், 
முன்னே தள்ளிக் 'கொண்டிருக்கும் நெற்றியுடனும் 

. காணப்படும். வண்டிக்கும் உழவுக்கும் ஏற்றது. 

புங்கனூர் மாடு. இதுசித்தார் மாவட்டத்திலுள்ள 
புங்கனூர் என்னும் பகுதியில் வளர்க்கப்பட்டு வந்த 
அதிக மட்டமான மாடாக இருந்தாலும், நாள் 
ஒன்றுக்கு 8-8 லிட்டர் பால் கொடுத்து வந்தது. 
,இதற்குத தீனிச்செலவு குறைவு, ஆகையால், இம் 
மாடு பல திக்குகளிலும் விற்கப்பட்டதால் இப்போது 
முற்றிலும் மறைந்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. 

  

  

இந்இுய வனவிலங்கு வாரியம் 

இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் (141௧௩ Wildlife Board) 
. இத்திய அரசிற்கு வனவிலங்குகள் பற்றி ஆலோசனை 
வழங்கும் அமைப்பாக உள்ளது. இநதிய வன 
விலங்குகளைப் பாதுகாப்பதற்காக 14950 ஆம் 
ஆண்டில் இந்தியத் தலைமை வன ஆய்வாளரைத் தற் 

காலிகத் தலைவராகச் கொண்ட ஒரு குழு ஏற்படுத் 
தப்பட்டது இக்குழுவின் பரித்துரைகளுக்கேற்ப 23 
பேர் அடங்கிய மைய வனவிலங்கு வாரியம் 1952 

ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது; இந்திய விலங் 

கியல் அளவாயவின் இயச்குநராகப் பணியாறறிய 

டாக்டர் எஸ்.எல், ஹோரா (5.1. 110௨) அதன் 

முதல் கெளரவச் செயலராக நியமிக்கப்பட்டார். 
அன்றாட நிகழ்ச்சிகளைத் தர்மானிப்பதற்கும், 
குழுவின் சார்பில் அதன் முடிவுகளைச் செயல்படுத் 

தீவும் அதே ஆண்டின் முடிவில் மைசூரில் நடந்த 
முதல் கூட்டத்தில் இவ் வாரியம் ஒரு செயற்குழுவை 
ஏற்படுத்தியது, பின்னர் அரசின் ஆதரவு கருதி 
இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் என்று மாற்றியமைக் 
கப்பட்டதுடன் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையும் 
ஏறககுறைய எழுபதாக உயர்த்தப்பட்டது.
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wae அகளழியர்களும், வண வளத்திலும் வன 

விலங்குகளிலும் ஈடுபாடுள்ள அரசு ஊனழியரல்லாத 
வர்களும் இந்திய வனவிலங்கு வாரியத்தின் இடம் 
பெற்றுள்ளனர். இந்த அமைப்பில் ஒரு தலைவரும், 

இரண்டு துணைத் தனவைர்களும், ஒரு தாரனாளரும், 

வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்குப் பகுஇகளுக்கு ஏன 
நான்கு மண்டலச் சார்பரனர்களும், இந்திய 
விலகைகியல் அளனாங்வின் இயக்குநர், இந்தியத் 

ay அ௮ளவாய்வு இயக்குநர்களுடன் பல மாநிதை 
தலைமை வனய்யாதுகாவரைகளும உறுப்பினர்களாக 

உள்ளனர். இயற்கை வனப்பில் ஈடுபாடுடைய கழகங் 

கன், வளவிலங்குப் யாரதுகாப்யூச் கழகங்கள், பறவை 
யியல் கழகங்களின் சாரியாளர்களும் இவ்வாரியத்தின் 
உறுப்பினராக உள்ளனர். இந்திய வனவிலங்கு வரி 
வயத்தில் பறவைகள், விலங்குகள் தரவறங்களுக்கெள தீ 

தனித்தனிப் பிரிவுகள் உள்ளன. இவற்றின் விரிவான 

வறித்துரைகள் இந்திய வனவிலங்கு வாரியத்திலிருத்து, 
தொடர்புடையவர்களுக்கு அனுப்பய்பழிம், தற் 
பொழுது, இந்தியப் பிரதமர் இந்திய வனவிளங்கு 

வாரியத்தீன தஸலைவைறாக அன்னார். உறுப்பினா் 
னின் பதவிக் காலம் நான்காண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 
தேவைக்கேற்ப மாற்றி அமைக்கப்படுகி றது. 

இவ்வாரியம் வனவிலல்குப் பாதுகாப்பு நடவடிக் 
கைகளைக் குறிதது அரசுக்கு அலோசனை கூறி 

இயங்கி வருறது. ஆண்டுக்கொருமுறை வாரியக் 
கூட்டமும் மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நிர்வாகக் 
குழுக்கூட்டமும் நடையெறும். வாரியத்தின் கூட்டம். 
சுழற்சி முறையில் நான்கு மண்டலங்களில் ஏதாவது 
ஒரு மண்டலத்திலோ மைய அலுவகைத்திலோ நடை 
பெறும். மாநிகைகனின் மரநின வனவிலங்கு 
ஆலோசனை வாரியம் ஏற்படுத்தப்பட்டு, மைய 

அசின் மூக்கிய பரித்துரைகளும் முடிவுகளும் திறை 
வேற்றுப்படுடின் ஒன. 

இத்திய வளவிறங்கு காரியத்தின். பணிகள். வன 
விலங்குகளைப் பாதுகாரக்கச் சட்டப்பூர்வமாகவும் 
ஆக்கப்பூர்வமாகவும் தேவையான நடவடிக்கை” ' 
எடுத்தல்; தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்பவும் சூழ் 
நிலைக்கேற்பவும் உயிரினங்களைப் பாதுகாப் 
பதற்கும் வரைமுறையின் றி உயிரினங்கள் கொல்லப் 
படுவதைத் தடுப்பதறகும் நடவடிக்கை எடுத்தல்; 

தேசியப் பூங்காக்கள் வனவிலங்குப் புகலரண்கள் 
விலங்குக் காட்சியகங்கள் பூங்காக்கள் போன்ற 
வற்றை அமைக்கப் பரிந்துரைகள் செய்தல், 
ஆலோசனை கூறுதல்; இயற்கைச் 
கேற்பவும், மக்களின் வாழும் நிலைக்கு ஏற்பவும் 
வன விலங்குகளைப் பாதுகாக்கப் பொதுமக்களின் 
ஆர்வத்தைத் தூண்டுதல்;வன விலங்குகளை உயிருடன்- : ' 
ஏற்றுமதி செய்வது தொடர்பாகவும் வனவிலங்கு 
சுளின் தோல் மயிர் இறக்கை ஆகியவற்றை ஏற்றுமதி 
செய்வது தொடர்பாகவும் ௮ரசிறகு அவ்வப்பொழுது 

சூழ்நிலைக் | 

- களும் 211 புகலரண்களும் அடங்கும். 

ஆலோசனை வழங்குதல்; உயிருடன் பிடிக்கப்பட்ட 
வினங்குகள் பறவைகளுக்கு ஏற்படும் இன்னல்களைக் 
கட்டுப்படுத்துதல்; வனவிளங்குக் சுழகங்கள் தொடங் 

கூவதை அளக்குவித்து உதவி செய்வதுடன் அவைய 
அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட அவற்றை 
[இணைக்கும் ஒரு மைய நதிறுவனமாகச் செயல்படுதல்; 
வாரியத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட செயல் முறை 
களுக்கு ஏற்ப அர9ிற்கு ஆலோசனைகளையும் 
ஏற்புடைய பரிந்துரைகளையும் வழங்குதல்; இத் 
தகைய பணிகளைத் தனித்தோ பிற கழகங்களுடன 

இணைந்தோ செயல்படுத்துவதோடு இந்திய அரசின் 
கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப வனவிலங்குகளைப் பாது 
காப்பதற்குத் தேவையான செயல்களில் ஈடுபடுதல் 
என்பன குறிப்பிடத்தக்கவை. - 

இந்திய வனவிலங்கு வாரியம், னை. குழு 
ஒன்றை அமைத்து அதன் செயல்களுடன் தொடர் 
புடைய பல பணிகளைக் கண்காணிக்கிறது. வாரி 
யத்தின் பரிந்துரைகளை நிறைவேற்றவும், மத்திய _ 
மாரதில அரசுகளுக்கு இத்துறையில் உதவி செய்யவும். 
ஆலோசனைகள் கூறி மேற்பார்வையிட்டுக் கண் 
காணிக்கிறது. வாரியத்தின் பணிகளைத் தேவைக் 
கேற்பச் செயல்படுத்துகிறது. நிர்வாகக் குழு, துணை 
நிர்வாகக் குழு ஆயெவற்றை விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப 
அமைத்தும் சிறப்புச் குழுக்களை அமைத்தும் வாரி 
யத்தின் 
செயல்படுத்துகிறது. இவ்வாரியம் தனிக்குமுக்களை 
அமைத்துச் சில முக்கிய வேலைகளைக் கண்காணிக் 
இறது, மிகுந்த இறமையுடன் பணியாற்றி அதன் 
பொறுப்புக்களை நிறைவு செய்கிறது. இந்திய வன 
விலங்கு வாரியத்தின் சாதனைகளாகக் பின்வருவன 
வற்றைக் குறிப்பிடலாம். 

1972 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட இந்திய வன 
விலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் மூலம் வனவிலங் 

. இனங்களை, குறிப்பாக அருகி வரும் விலங்கினங்களை 
அட்டவணைப்படுத்திப் பாதுகாப்பு அளித்துள்ள து. 
அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட விலங்கிஙைககளின் 

பட்டியல்கள் காலத்திற்கேற்ப மாற்றப்படுகின் றன. 
ஐம்மு - காஷ்மீர் மாநிலம் தவிர மற்ற மாநிலங்கள் 
அனைத்தும் வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தைக் 
கடைப்பிடிக்கின்றன. அண்மைக்காலத்திய புதிய கருத் 
துக்களின் பிரதிபலிப்பாகத் திறந்த வெளி விலங்கியல் - 
பூங்கா ஒன்று 1955 ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் அமைக் 
கப்பட்டது. பாதுகாக்கப்படும் புகலரண்களின் 
(53௦4027126) எண்ணிக்கை 38 இலிருந்து 256 ஆசு 
உயர்த்தப்பட்டது. இவற்றில் 45 தேசியப் பூங்காக் 

1976 ஆம் 
ஆண்டு முதல்... நடைமுறைக்கு வந்த 48 ஆவது . 
அரசியல் சட்டச் சீர்திருதத மசோதாவின் அடிப்படை 

யில் வனங்களும், வனவிலங்குகளும், பறவைகளும 
பாதுகாக்கப்படுகின்றன. மத்திய அரசு, வனவிடங்கு 

களைப். பாதுகாப்பதுடன் தனது: அதிகாரத்தைப் 

பணிகளைப் பங்கிட்டுச் செம்மையாசச் .



  

பயன்படுத்திச் சில காட்டுப் பகுதிகளையும் காடு 

களையும் தன்வயப்படுத்திக் கொள்கிறது. இந்திய 

வனவிலங்கு வாரியத்தின் பரிந்துரையின்படி, இந்தியா 

1976 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நாடுகளுக்கிடையே நடை 

பெறும் அருகி வரும் வனவிலங்குகளின் வாணிபத் : 

தைக் கண்காணிக்கும்-அருகி வரும் விலங்குகளை க் 

காக்கும்-அனை த்துலக நிறுவனத்தில் உறுப்பு நாடாக 

இருக்கிறது. அதனால் - சட்டத்திற்குப் புறம்பான 

வனவிலங்குக் ' கடத்தல்கள் மிகவும் குறைந்துள்ளன. 

இந்திய வனவிலங்கு வாரியத்தின் தூண்டுதலினால் 

தேசியச் சுற்றுப்புறச் சூழல் பாதுகாப்புக் கொள்கை 

யும், தேசிய வனப்பகுதிப் பாதுகாப்புக் கொள்கை 

யும் உருவாக்கப்பட்டன. தேசிய வனப்பகுதிப் பாது 

காப்புக் கொள்கை, காடுகள் அழிக்கப்படாமல் பாது 

காக்கப்படவேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. 

இந்திய வனவிலங்கு வாரியத்தின் நிர்வாகக்குழு 

1983 ஆம் ஆண்டு : ஜூலை மாதம் இத்திய 

அரசால் மாற்றியமைக்கப் பட்டது. அதன்படி 

நிர்வாகக்குழு, இந்தியப் பிரதமரைத் தலைவராக்க் 

கொண்டு செயல்படுகிறது, இக்குழுவில் 466 உறுப் 

பினர்கள் உள்ளனர். “ ‘ ட்ப" 
இரா. கனகசபை 

gprGers). Saharia, V. B., Wildlife in India, 

Nataraj Publishers, Dehradun, 1982; Tidader, B.K., 

India, Calcutta, 1983. 
Threatened Animals of India, Zoological Survey of 
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இந்திய வான்வழிப் போக்குவரத்து வரலாறு 

மனிதன் வானில் பறக்க மேற்கொண்ட முயற்சிகள் 
- ஆய்வுகள் பற்றிய கதைகள் மனித வரலாற்றின் 
தொடக்க காலந் தொட்டே இருந்து வந்தாலும் 
1766 ஆம் ஆண்டில் ஹைட்ரஜன், காற்றைவிட 
இலேசானது ' என்று கண்டறியப்பட்ட பின்னரே, 
பறக்கும் முயற்சி செயல்முறைக்கு வந்தது. 1784 ஆம் 
ஆண்டில் பிரான்சு நாட்டைச் , சேர்ந்த இரண்டு 
சகோதரர்கள், காற்று நிரப்பிய பலூனை அக் 
காற்றைச் சூடேற்றுவதன் மூலம் உயரே கிளப்புவதில் 
வெற்றி கண்டனர். காற்று நிரப்பிய பலூனில் 
பறக்கும் முதல் முயற்சி 1783 ஆம் ஆண்டில் பிரான் 
சில் செய்யப்பட்டது. 1784 ஆம அண்டில் ஆங்கி 
லேயர் ' ஒருவர் பலூனில் இரண்டு மனி நேரம் 
பறந்தார். 1862 ஆம் ஆண்டில் 34 பயனிகளை 
ஏற்றிக்கொண்டு செலுத்தும் சா தனத்துடன் ($108110த 

் ஹறகாகமம6) ஒரு பலூன் பறந்தது, பறக்கும் முயற்சி 
யில் ஒர் இன்றியமையாத மைல் கல்லாகும். இம் 
முயற்சி 1900 இல் முதன் முதல் ஆகாயக் கப்பல் (811 
10) கட்டுவதற்கு வழிகோலியது. 

இந்திய வான்வழிப் போக்குவரத்து வரலாறு 26! 

அமெரிக்காவில், ரைட் சகோதரர்கள் (வில்லியம் 

ரைட், ஆர்வில் ரைட்) காற்றைவிடக் கனமான, 

பறக்கும் இயந்திரத்தை : வடிவமைத்துப் பயன் 
படுத்திய முன்னோடிகள் ஆவர். அவர்கள் 
1903 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் பறந்தனர். பின்னர் 
ஆர்வில் ரைட் ஒருமுறை 50 மைல்களைப் பறந்து 
கடந்தார். 1909 ஆம் ஆண்டில் லெரியோட் (8:21104) 
என்னும் பிரான்சு நாட்டைச் சேர்ந்த விமான ஒட்டி. 
முதன்முறையாக ஒரு தனிவிமானத்தில் ஆங்கிலக் 
கால்வாயைக் கடந்தார். அது முதற்கொண்டு 1914 
ஆம் ஆண்டு வரை விமானம் ஒட்டுதலில் முன் 
னேற்றம் மெதுவாக நிகழ்ந்தாலும் சீராக இருந்தது. 

முதலாம் உலகப்போர், விமானம் giggle 
ஒரு தூண்டுவிசையாக இருந்தது. அதனால் விமானத் 

இன் வடிவமைப்பு மிகவிரைவாக வளர்ச்சியடைந்தது. 
1914 ஆம் ஆண்டில் அட்லாண்டிக் மாகடலின் குறுக் 
காக நியூபவுண்ட்லா த்திற்கும், அயர்லாந்திற்கு 

மிடைப்பட்ட 13900 மைல் தொலைவு 16 மணி 
நேரத்திற்குள் கடக்கப்பட்டது. அதே ஆண்டில் 
பிரிட்டனின் ஆகாயக் கப்பல் ஒன்று ஸ்காட்லாந்தி 
லிருந்து நியூயார்க்கிற்கு 41 இனங்களில் கடந்தது. 
வணிக முறையிலான விமானம் ஒட்டுதல் அப் 

, பொழுது செயல்முறை வடிவம் பெற்றதோடு அதைக் 

, கட்டுப்படுத்துவதற்கான அனைத்துலக விதிமுறை 
களும் உருவாக்கப்பட்டன. முதல் உலகப்போருக்குப் 
பின்னர் 19190 ஆம் ஆண்டில் வெர்செயில்ஸில் 
நடைபெற்ற சமாதானக் கூட்டத்தின் பலனாக 
ஆகாயவிமானம் ஒட்டுதலுக்காக ஓர் அனைத்துலக 
மாநாடு நடைபெற்றது. இம்மாநாடு ஆகாய விமான 

... ஓட்டுதலுக்கான அனைத்துலகக் குழுவை அ ருவாக் - 

தியது. இக்குழு முக்கியமாக அனைத்துலகப் பறத் 
. தலுச்கான தொழில்நுட்ப விவரங்களை உருவாக்கு 

கலில் ஈடுபட்டது. 

1927 ஆம் ஆண்டு சார்லஸ் லிண்ட்பெர்க் 
(Charles Lindberg) என்னும் அமெரிக்க விமான 
ஓட்டி தன்னந்தனியாக நியூயார்க் நகரிலிருந்து 
பாரிஸ் நகரத்திற்கு அட்லாண்டிக் மாகடலின் குறுக் 

காக ஒரு தனி விமானத்தில் பறந்தார். அதன்பிறகு 

ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு விமானங் 
கள் பறப்பது தொடர்ந்து அதிகரித்தது. இது குறுகிய 

நேரத்தில் அதிகத் தொலைவைக் கடக்குமாறு சிறிது 
சிறிதாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. 1930 ஆம 
ஆண்டு மே மாதத்தில் ஆனி ஜான்சன் (ராடு 

701௦80) என்னும் பெண்மணி கராச்சியிலிருந்து 

இலண்டனை ஆறுநாள்களில் அடைந்தார். 1929ஆம் 
ஆண்டில் ஒரு முறையான விமானக் கடிதப் போக்கு 

வரதது இலண்டனிலிருந்து இந்தியாவிற்குத் தொடங் 
கப்பட்டது. ஐரோப்பா முழுதும விமான நிறுவனங் 
கள் பல்கிப் பெருகின. அமெரிக்கக் கப்பல் படையைச் 
சேர்ந்த அட்மிரல் பைர்ட்(8$ா4) என்பவர், பென்னட் 

(பன) என்னும் விமான ஒட்டியின் துணையுடன்



262 இந்திய வான்வழிப் போக்குவரத்து வரலாறு 

ஆம்ஸ்ட்ர்டாம் தீவிலிருந்து வடதுருவத்திற்குச் சென்று 

இரும்ப அகும் 7600 மைல் தொலைவை ஏறத்தாழ 

36 மணி நேரங்களில் கடந்ததன் மூலமாக 3926 ஆம் 
ஆண்டில் வடதுருவம், ஆகாயம் மூலம் வெற்றி 
கண்டது. அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த : போஸ்ட் 
(Post) மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த கேட்டி 

(கேடு) ஆகிய இருவரும் 1940 ஆம் ஆண்டில் ஒன்பது 
இனங்களில் உலகைச் சற்றி வந்தது " மற்றொரு 

குறிப்பிடத்தக்க செயலாகும். பின்னர் இம்பீரியல் 

வான்வழிக் (றம் கிர்ாகு6) கழகம் ஐந்துமுறை 

அட்லாண்டிக் மாகடலை இருவழியில் கடந்ததன் . 

மூலம் முறைப்படியான அட்லாண்டிக் மாகடலின் 

குறுக்காகக் 

வரத்து ஏற்படலவழி ஏற்பட்டது. 

1924 ஆம் ஆண்டில் கண்டங்களுக்கி௮டையிலான 
வழித்தடங்களில் இரவு நேரப் பயணங்கள் துவங்கின . 
விமானத்திலிருந்து நிலத்திற்கான ரேடியோ தொடர்பு 

- முதன்முதலில் 1929 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்டதிலிருந்து 
விமானப் பயணம் குறிப்பிடத்தக்க பாதுகாப்புடன் : 
விளங்கியது. 

ஆகாய விமானம், விமானம் ஓட்டுதல் - ஆகிய 

வற்றின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் இரண்டாம் ' 
உலகப்போரின் தாக்கம் பெரும்பங்கு வஇூத்தது. 
போருக்கு முன்னர், பயணிகள் மற்றும் “ பொருள் 
களுக்கான வான்வழிப் போக்குவரத்து ஓர் எளிய 
வழக்கமான நிலையை அடைந்திருக்கவில்லை. 
அமைதியான காலங்களில் இருபத்தைந்து ஆண்டு 
களில் நிகழ்ந்திருக்கக் கூடிய வளர்ச்சியைப் போரா 
னது வெறும் ஆறு ஆண்டுகளில் நிகழச் செய்தது. 
போரில் ஈடுபட்ட நாடுகளால் பயணிகள் மற்றும் _ 
பொருள்களைக் கொண்டு செல்லும் ஒரு விரிவான 
வலைப்பின்னல் போன்ற அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப் 
பட்டன, மதிப்பு, சிக்கன நடவடிக்கைகளில் அவை 
கருத்தைச் செலுத்தாமல் விரைவில் மட்டும் : கவ 
னத்தைச் செலுத்தின. போருக்குப் பின்னர், குண்டு- 
வீச்சு விமானங்களான டூக்ளஸ் DC-4 (Douglas 

0-4), போயிங் ஸ்டான்ட்டோ குரூய்ஸ்ர் (906002 
Stanto Cruiser), லாக்ஹீட் நிறுவுதல்கள் . (1.௦௦%12௦ம . 
Installations) முதலானவை வாணிக விமரனங்களாக 

மாற்றப்பட்டன. பின்னர் 1944 ஆம் ஆண்டில் 52 
நாடுகளைச் சார்ந்த பிரதிநிதிகள் அமெரிக்காவில் 

உள்ள சிகாகோ நகரில் கூடி அனைத்துலகப் பயணி - 
. விமானம் ஒட்டுதல் (]ா(சாாக(10௧௮1 Civil Aviation) 
தொடர்பான பிரச்சினைகளை ஆராய்ந்தனர். அதன். 
முடிவாக ஒரு அனைத்துலகப் பொது விமான ஓட்டு 

தல் மாநாடு நடைபெற்றது. இம்மாநாட்டுப் பரிந் 
துரைகளின்படி 1947 ஆம் ஆண்டில் அனைத்துலகப் 
பயணி விமானம் ஓட்டும் சுழசும் (1ஈ16ற2710081 போர்! 

Aviation Organisation - 1.C.A.0.) நிறுவப்பட்டது. 
இக்கழகம் அதே ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கழகத் 

கடிதம் மற்றும் பயணிகள் போக்கு 

துடன் தொடர்புடையதாக ஆனது. பின்னர், 
விமானத்தின் விரைவு, வடிவமைப்பு, விமானம் 
செலுத்த உதவும் கருவிகள் மற்றும் இறங்கும் 
வசதிகள் அகியவற்றின் வளர்ச்சி, ஒரே சீராக 
இருந்தது. தாரை கந்து , விமானங்கள் (761120) 
மற்றும் , மிகைஒலித் தாரை உந்து விமானங்கள் பல 
வசதிகளைக் கொண்டு வந்தன. மேலும் அவற்றில் 
உண்டாகக்கூடிய அதிவிரைவு மற்றும் அதிக எடை 
பற்றிய சிக்கல்களையும் அறிமுகப்படுத் இன ் 

டட ம904 ஆம் , ஆண்டில் ஒரு மணிநேரத்திற்கு 20 
மைல் என்றிருந்த வேகம் “சீராக அதிகரித்துக் 
கொண்டே சென்றது. 1919 ஆம் ஆண்டில் வேகம் 
மணிக்கு 197 மைலை அடைந்தது. 1913 ஆம் ஆண் 

_டிற்குப் பிறகு சிற்சில நேரங்களில் அதிவிரைவாகப் 
பறக்கும் போட்டி நிகழத் துவங்கியது. பலமுறை 
பிரிட்டனைச் சார்த்த விமான ஓட்டிகள் இப்போட்டி 
களில் வெற்றி பெற்றனர். சராசரி பெரும விரைவு 
1929 ஆம் ஆண்டில் மணிக்கு 988 மைலும், 1931 ஆம் 
ஆண்டில் மணிக்கு 388 மைலும், 1944 ஆம் ஆண்டில் 

் மணிக்கு 440 மைலும் ஆக அதிகரித்தது. அதன் 
பின்னார் விமானங்களின் விரைவு வெகு - விரைவாக 

॥ ர 
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வளர்ச்சியடைந்தது. இதற்கு மிகப்பெரும் அளவில் 

தாரை உந்து விமானங்கள் உதவின. : கீழ்க், கண்ட 

அட்டவணை 1995 ஆம் ஆண்டிற்கும் 1965 ஆம் 

ஆண்டிற்கும் இடைப்பட்ட 80 ஆண்டுக்கால இடை 

வெளியில் விமானத்தின் விரைவு வளர்ச்சியடைந்த 

_ விதத்தை வெளியிடும். : 

1903 gb ஆண்டில் ரைட் . சகோதரர்களால் 

அடையப் பெற்ற உயரம் 850 அடியாகும். விமானம் 

ஒட்டுதலில் . விரைவு அதிகமாதல், உயரம் அடை 

வதுடன் நேரடித் தொடர்புடையதாக இருக்கும். 

ஏனெனில், காற்றின் அடர்த்தி உயரே செல்லச் 

செல்லக் குறைந்துகொண்டே: செல்லும். அதனால், 

காற்றுத் தடை. குறைந்து வேகம் அதிகரிக்கின்றது. 

19117 ஆம் ஆண்டில் 

அடைந்தது 1929 ஆம் ஆண்டில் 16,000 அடி உய 

ரத்தை அடைந்தது. நவீன விமானங்கள் வெகு 

. எளிதாக ஏறக்குறைய £0, 000 அடி உயரம் வரை 

செல்லும். 50 மைல் உயரத்தை அடைவதன் மூலம் 

காற்றினால் ஏற்படும் விளைவைப் பெருமளவில் 

குறைப்பதற்கான . ஆய்வுகள் நடைபெற்று வரு 

கின்றன. ட . 

- .. விமானங்களின் விரைவை அதிகப்படுத்த அதன் 

எந்திரங்களின் குதிரைத் , திறனை அதிகரிக்க 

வேண்டும். தொடக்கத்தில் ஒரு தனி எந்திரம் 

கொண்ட விமானங்களிலிருந்து மூன்று நான்கு எந்தி 

ரங்கள் வரை பயனில் உள்ளன, 1903 ஆம் ஆண்டில் 

ஓர் எந்திரத்தின் குதிரைத்திறன் 20 இலிருந்து 1929 
ஆம் ஆண்டில் 585 குதிரைத்திறனாகவும் இன்று 

2400 குதிரைத்திறனுக்கு மேலாகவும் , அதிகரித்து 

உள்ளது.  * ் 

- 1985 ஆம் ஆண்டில் டிச-4 இன் பெரும மொத்த 

நிறை 21,000 பவுண்டிலிருந்து 1944 ஆம் ஆண்டில் 

டி9-4 இன நிறை சுமார் 61,000 பவுண்டாகவும் 1952 

ஆம் ஆண்டில் காமெட்டின் , நிறை ஏறக்தறைய 

1,08,000 பவுண்டாகவும் - 1960 ஆம் ஆணடில் 

. போயிங் 720 இன் நிறை 2,12,000 பவுண்டாகவும் 

மற்றும் டி9-8 மற்றும் போயிங் 707 ஆகியவைகளின் 

"நிறை 4,00,000 பவுண்டாகவும் அதிகரித்தது. இந்த 

் விவரங்கள் மூலம் விமானங்களின் 

கொண்டே வரும் நிறையையும் அதன்மூலம் அவை 

ஏற்றிச் செல்லும் கொள்ளளவு அதிகரித்தலையும் அறி 

யலாம். மிகை ஒலித்தாரை : விமானங்களின் பெரும 

மொத்த நிறை 5,00,000 ' பவுண்டுக்கும் அதிகமான் 

தாகும்.” : ் ்் ன oe 

, ஒரு விமானத்தின் .. நிறை அவ்விமானத்தின் 

அளவைப் பொறுத்திருக்கும். 1985 ஆம் ஆண்டில் 

டி9-3 இன் மொத்த நீளம் ஏறக்குறைய 60 அடியாக 

இருந்தது. 1960ஆம் ஆண்டில் டி9-8 இன் நீளம் 150 

அடியாக. அதிகரித்தது. அவ்வாறே இறச்கையின் 

அகலமும கூடிக் கொண்டே வந்தது. 

உயரம் 11,000 அடியை, 

அதிகரித்துக் - 

இந்திய வான்வழிப் போக்குவரத்து வரலாறு 263 

அகலத்தில் அதிகரிப்பு, விமானத்தின் வளர்ச்சி 

ஆகியவற்றால் வானில் விமானஞ்செலுத்தும் தொழில் 

நுட்ப முறைகளும் முன்னேற்றமடைந்தன. பயணி 
களின் பாதுகாப்பிற்கு இம்முன்னேற்றம் மிகவும் 
இன்றியமையாததாகும். விபத்துக்களின் விகிதத்தை 
மேலும்குறைக்கத் தானியங்கு இறக்கும் சாதனங்களில் 

கருத்தைச் செலுத்துவதும் இன்றியமையாததாகும். 

_. இந்தியாவில் விமானப் போக்குவரத்து வளர்ச்சி. 
இந்தியாவில் விமானம் ஓட்டுதல் மிகவும் காலங் 

கடந்தே வளர்ச்சி அடைந்தது. இந்தியா பிரிட்டனின 
ஆதிக்கததின் கழ் இருந்த பொழுது துணிகரச் 
செயல்களை . நிகழ்த்துவோரின் எண்ணிக்கை 
மிகவும் குறைவாகவும் சுதந்திரமான வளர்ச்சி 
நிகழ்வது அரிதாகவும் இருந்தன. பிரான்சு நாட்டைச் 
சேர்ந்த ஒரு விமான ஓட்டி 1917 ஆம் ஆண்டு 
அலகாபாத்திலிருந்து நைனிக்குத் தபால்கள் எடுத்துச் 
சென்றதுதான் இந்தியாவில் பதிவான முதன் 

- மூதலான விமானப் பறத்தலாகும், அடுத்த இரண்டு 

பத்தாண்டுகளில் விமானம் ஓட்டும் செயல்களில் 
எந்தவிதமான முன்னே ற்றமும் நிகழவில்லை 
எனலாம். 1929 ஆம் ஆண்டில் இலண்டனிலிருநது 

இந்தியாவிற்குத் தபால் எடுத்துச் செல்ல ஒரு முறை 
“ யான துறை ஏற்படுத்தப்பட்டது. பிரிட்டனைச் 

சேர்ந்த அன்னி ஜான்சன் என்னும் பெண்மணி 1930 
ஆம் ஆண்டு இலண்டனிலிருந்து இந்தியாவில் உள்ள 

கராச்சியை ஆறு தினங்களுக்குள் அடைந்து ஒரு 

புதிய சாதனையை நிகழ்த்தினார். இந்தியாவின் 
விமானம் ஒட்டும் வரலாற்றில் ஜே. ஆர். டி. 
டாட்டா (0.௩௰.2௨௨) குறிப்பிடத்தக்கவர். அவர் 
1940 ஆம் ஆண்டில் தனியாக இங்கிலாந்திலிருந்து 
இந்தியாவிற்குப் பறந்து வந்தார். பின்னர் உடனடி. 
யாக டாட்டா விமானக் கம்பெனி என்று ஒரு 
வாணிக நிறுவனம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 1932 ஆம் 
ஆண்டு முதல் இந்நிறுவனத்தால் கால அட்டவணை 

கொண்ட அஞ்சல் துறை (506ம்ம160 நகீ2ப்1 5606) 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஓராண்டிற்குப் பின்னார் 
டெல்லியைத் தலைமையகமாகக் கொண்டு இந்தியத் ' 
தேசிய வான்வழி லிமிடெட் (ய ௨0 National Air- 
ஐ 11ம்) ஏற்படுத்தப்பட்டது. பிற நாடுகளில் 

_ நிகழ்ந்ததைப் போன்றே இந்தியாவிலும் இரண்டாம் 

உலகப்போரின் தாக்கம் விமான வளர்ச்சியில் பெரும் 
பங்கு வகித்தது. அமெரிக்க இராணுவத்திடமிருந்து 
பல இராணுவ விமானங்கள் வாங்கப்பட்டு அவை 
பயணி விமானங்களாக மாற்றப்பட்டு வேலையில் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டன. டாட்டா விமானக் கம்பெனி 

பொது நிறுவனமாக மாறி 7946இல் ஏர் - இந்தியா 
லிமிடெட் ஆகப் பெயர் மாற்றம் பெற்றது. இந்தி 

யாவில் தனது சேவையைத் தொடக்கிய அமெரிக்க 
நிறுவனமான டிரான்வோல்டு ஏர்லைன்ஸ் (]17காட- 

world Airlines) - இன் பிரதிநிதியாகவும் இந்நிறு 
வனம். மாறியது. ஒராண்டிழ்குப் பின்னர் இந்திய 
இண்டர் Coopers of (Air India International)



264 இந்திய வான்வழிப் போக்குவரந்து வரலாறு 

என்னும் நிறுவனம் தோன்றியதால் அது தன்னுடைய 
உலகளாவிய பணியைத் துவக்கியது, 1913 ஆம் 
ஆண்டில் ஏர் இந்திய இன்டர்நேஷனல் கார்ப்ப 
Goager (Air India International Corporation ) eres m) 
அதற்குப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.ஒரு சட்டத் 
தின் மூலம் இந்தியாவிற்குள்ளான விமானப் பய 
ணத்தை இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் (10018 
Airlines Corporation) ror நிறுவனம் மேற்கொண் 
டது. பின்னர், உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் 
விமானப் போக்குவரத்தின் எண்ணிக்கை குறிபபிடத் 
தக்க அளவில் வளர்ச்சியடைந்தது. இந்தியன் ஏர். 
லைன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் அதிக அளவில் 
பக்கோட்டா (021:014), ஸ்கைமாஸ்டர் (532507) 
வைகெளண்ட் (71800ய01) போன்ற விமானங்களைக் 
கொண்டதுடன் தன்னுடைய 

பணியில் போயிங் 707 என்னும் தாரை விமானங் 

களையும் பயன்படுத்துகிறது. இந்நிறுவனம் இன்று 
மிகச் சிறந்த விமானக் 

கின்றது. 

விமானங்களின் தயாரிப்பு இந்தியாவில் கான் 
பூர், பெங்களுர் ஆகிய , இடங்களில் தொடங்கப் 
பட்டது. இங்கு 12, 000 பவுண்டுகளுக்கு மேல் சுமை 
ஏற்றிச் செல்லக் கூடியதும் ' மணிக்கு 250 மைல் 
வேகத்தில் பறக்கக்கூடியதுமான ஆவ்ரோ-748 ( Avro - 
748) வரிசையில் ] மற்றும் 11] ஆகியவற்றின் தயாரிப்பு 
நடைபெற்றது. ஒலியை விஞ்சும் வேகத்தை உடைய 
HF-24 என்னும் விமானங்களின் தயாரிப்பு இந்தியா 
வில் தொடங்கப்பட்டது. இவற்றின் வேகம் மணிக்கு 
720 , மைல் ஆகும். இவை தற்பொழுது இந்திய 
விமானப் படையின் பணியில் உள்ளன. பெங்களூரில் 

தயாரிக்கப்படும் நாட் (Gnats) விமானங்களும் 

இந்திய விமானப்படையில் உள்ளன, 

ரக விமானங்களைத் தயாரிக்கும் ஒரு விமானத் 
தொழிற்சாலை நாக்கில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
விரைவு மற்றும் அதிகத்திறனுடைய விமானங்களை 
உருவாக்குவதற்கு மேலும் இறப்புத் ' தரப்பட்டு 
இந்திய விமானப்படை வவலுவாக்கப்பட்டு , வரு 
கின்றது. தற்பொழுது இந்திய விமானப் படையில் 

- ஜாகுவார், மிராஜ். 2000, கடல் ஹாரியர் . மற்றும் 
மிக்-37 போன்ற புத்தம்புதிய விமானங்கள் செய 
லாற்றி வருகினறன. 

; 1960 ஆம் ஆண்டில் ஏர் இந்தியா போயிங் 707 
ரக விமானங்களை இந்தியாவிற்கும் இலண்டனுக்கு 
மிடையிலும் பின்னர் நியூயார்க்கிற்கும் பணியைத் 
தொடங்கியதன் மூலம் தாரை உத்து விமான 
அளழியில் இந்தியா நுழைந்துளளது. ட் 

1970 ஆம் ஆண்டில் ஏர் இந்தியா 707-437 
போயிங் ரக விமானங்கள் ஐந்தையும் . 707-337 பி 
போயிங் ரக விமானங்கள் மூன்றையும் தள்னகத்தே 

வெளிநாட்டுப் | 

குழுமமாகக் கருதப்படு 

டவைகெளண்ட்ஸ் ரக 

இவற்றின் _- 
வேகம் மணிக்கு 800 மைல் ஆகும். மிக் (1810) - 

கொண்டிருந்தது, அசோகச் சக்கரவர்த்தி என்னும் “ 
பெயர் கொண்ட போயிங் 747 விமானம் தான் 
இந்தியாவின் முதல் ஐம்போ-ஜெட் விமானமாகும். 
இது போயிங் 707 ஐப் போன்று இரண்டரை 
மடங்கு பெரியதாகும். 1974 ஆம் ஆண்டில் இவ் 
விமானம் வாங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து 347 
பயணிகளை ஏற்றீச் செல்லும் . கொள்ளவுள்ள 
போயிங் 747பி ரக விமானங்கள் வாங்கப்பட்டன, . 

இவ் விமானங்களுக்கான சான்றிதழ் தயாரிப்பு 
மேம்பாடு மற்றும் விமானங்கள், அவற்றின் அதிரிப் 

பாகங்களின் ' தயாரிப்புகளுக்கான செந்தரங்களின் 
ஆராய்ச்சி ஆகிய இவற்றை வளர்ச்சி இயக்ககம் 
(Research and Development Directorate) Gio mGanen 

கின்றது. இந்த இயக்ககம் பயணி விமானப் போக்கு 
வரத்தின் பொது இயக்குநகரின் (1911804002 General 
of Civil Aviation) Bip இயங்குகிறது, 

ட, 1965- 66- -ஆம் ஆண்டில் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் 
கார்ப்பரேஷன் 74 இலட்சம் பயணிகளை , ஏற்றிச் 
சென்றது... 478 டன் பொருள்களை ஏற்றிச் 
செல்லும். திறனுடையதாக விளங்கியது. அதன் 
வசம் காராவால்லஸ் ' ரக விமானம் ஐந்தும், 

விமானம் பன்னிரண்டும், 

ஃபோக்கர் நட்புறவு ரக விமானம் பத்தும், ஸ்கை 
மாஸ்டர் ரக விமானம் மூன்றும், டக்கோட்டா ரக 
விமானம் முப்பத்து நான்கும் இருந்தன. 

இதே காலக் கட்டத்தில் வெளிநாட்டு வேலையில் 
ஈடுபட்டிருந்த ஏர் இந்தியா; ஆறுமடங்கு வளர்ச்சி 

அற்றது, ன ; Dog 

” apeir mrreu gy ஐந்தாண்டுத் இட்டத்தில் ' ஏர். 
இந்தியா இரு மடங்காக வளர்ந்தது. 

முதல் மூன்று ஐந்தாண்டுத் இட்டங்களில் வான் 
வழிப் போக்குவரத்து வளர்ச்சிக்காக .. 186 கோடி 
ரூபாய்க்கும் மேல் செலவழிக்கப்பட்டது. நான்காவது 
ஐந்தாண்டுத் - திட்டத்தில் இதற்காக 203 கோடி 
ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத். 
திட்டத்தில் : இந்தியன் ஏர்லைன்சிற்காக 391, 75 

ருப்ரயும் ஒ துக்கப்பட்டன ப 

் 1970 ஆம் ஆண்டில் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் 
நிறுவனம் காராவால்லஸ் ரக விமானம் ஏழும், 
வைகெளண்ட் ரக விமானம் பதினான்கும், ஃபோக் 
கர் நட்புறவு ரக விமானம பதிநான்கும், 11.8, 
742 ர்க விமானம் பன்னிரண்டும் டிச. 3 ரக விமா 
னம் ஒன்பதும், போயிங் 737 ரக. விமானம் ' ஏழும் ' 
கொண்டிருநதது, ” oot, 

ட, ட... 5 மு.யுகழேந்தி 

* கோடி ரூபாயும் ஏர் ... இந்தியாவிற்காக atg கோடி . 

‘



இந்திய வானியற் கழகம் 

வானியல் பிரிவுகளான ஒளியியல் புறகளதா, 

அகச்சிவப்பு எக்ஸ்கதிர், கதிர்வீச்ச௬ போன்ற பல 

* துறைகளிலும் வான இயற்பியல் (8810015105) 

துறையிலும் பணியாற்றும் மற்றும் ஆய்வுகள் நடத் 

தும் சிறந்த அறிஞர்களை உறுப்பினர்களாக உடைய 

பதிவு பெற்ற ஒரு கழகம் இந்திய , வானியற்கழகம் 

(Astronomical Society of India) ஆகும். மேலும் 

இந்தியாவிலுள்ள பல வான் ஆய்வகங்களில் (0567- 

421௦11) பணியாற்றும் அறிஞர்களும, தனிப்பட்ட 

முறையில் வானியல் தொடர்பாக முதன்மைச் செயல் 

களில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு சிலரும், வெளிநா டுகளிலி 

ரூந்து ஒருசிலரும் இதில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். 

ஹைதராபாத் நகரிலுள்ள ஆஸ்மேனியா பல்கலைக் 

கழகத்தில் இக்கழகம் செயல்படுகிறது. - 

இதன் தற்போதைய தலைவர், பெங்களூரி 

லுள்ள இந்திய வான இயற்பியல் நிறுவனத்தின் 
இயக்குநரான முனைவர் ஜே.சி. பட்டாச்சாரியா 
என்பவர். துணைத்தலைவர், செயலர், இணைச் 

செயலா், பொருளாளர், குழு ஆலோசகர் ஆகியோர் 
இக்கழக முக்கிய நிர்வாகிகளாவர்; ் 

இந்திய அரசின். தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறி 
வியல் துறையின் உதவியுடன், நாட்டிலுள்ள வானி 
யல் தொடர்புடைய 'அனைத்து மையங்களுடனும 
இணைந்து - இக்கழகம் செயல்படுகிறது. அயர் 
நிலை “ஆய்வுகளையும், கண்டுபிடிப்புகளையும் மக்க: 
ளிடையே அறிமுகப்படுத்துவதே _ இக்கழகத்தின் 
முதன்மைக் குறிக்கோள். ஆண்டுக்கு நான்கு முறை 

யாக மார்ச், ஜான், , செப்டீம்பர் டிசம்பர் ஆகிய 
திங்கள்களில், செய்திவிவரணம் வெளியிடப்படுகிறது. 

இதில் ஆய்வு முடிவுகள், சிறந்த - கட்டுரைகள், 
கண்டுபிடிப்புகள், நூல் மதிப்புரைகள், கூட்ட 
அறிக்கைகள் போன் றவை வெளியிடப்படுகின் றன... 

உ பகல். 

  

  

இந்திய வானிலை அளவைத் துறை 

இந்திய வானிலை: அளவைத் துறை 1875 ஆம்' 
ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இது இந்தியாவிலுள்ள 

பழமபெரும் அறிவியல் நிலையங்களில் ஒன்றாகும். 
இது மத்திய அரசால் ௮ங்கீகரிக்கப்பட்ட அறிவியல் 

துறையாகும். ன ௫ i sa 

இத்துறை 1865 - 1871 ஆம் ஆண்டுவரை 
உள்ள இடைப்பட்ட காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட வட் 
டார வானிலைத் துறைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கு 

4 

- 
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ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவின் தட்பவெப்பநிலை, 
காலநிலைகளைப் பற்றி நன்குஆராய்ந்து அறிவித் 

தலும், புயல் காலநிலை மாற்றங்கள் குறித்து அறி 
வித்தலும் இத்துறையின் முதன்மை நோக்கங்களாகும். 

இப்போது மேலும் பல பிரிவுகள் இதன் கட்டுப் 
பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. தற்போது 
சுற்றுலா, அரசு வளிம அமைச்சகத்தின் Sip இயங்கி 
வருகிறது. 4 

செயல்பாடு. இத்துறை கடல் போகச்குவரத்து,விமா 
னப் போக்குவரத்து கடல் தளங்கள், வேளாண்மை, 
வனப்பிரிவு நீர்ப்பாசனம், மின் திட்டங்கள், இரயில் 

போக்குவரத்து, தபால் தந்த, பொதுநலம் ஆகிய 
பிரிவுகளுக்குக் காலநிலை மாற்றத்தை முன்கூட்டியே 
தெரிவிக்கின்றது. ஜெட் விமானங்கள், செயற்கை 
மமை, மின்னூட்டப் போக்குவரத்து ஆகிய துறை 
சளில் புதிய தொழில் நுட்பங்களைக் கண்டறிந்து, 
இத்துறைகளை மேன்மேலும் வளரச் செய்கின்றது. 
புவியீர்ப்பு மாற்றங்கள், நில நடுக்கம், பூமி அதிர்ச்சி 
போன்றவற்றைக்கண்டறிந்து முன் கூட்டியே அறிவிக் 
கின்றது. 

வானிலை அளவைத் துறையின் பிரிவுகள். இத் 
துறையில் வேளாண்மை வானிலையியல் (8தா10ய1(மாக] 
1121002010), வான் இயற்பியல் (astrophysics), 
கால நிலையியல் (௦111081010), முன்ன றிவிப்பு நிலை 
யம், புவியீர்ப்புக் காந்தவியல் (260108206(181]) 

துணைக்கருவி இயல் போன்ற பல பிரிவுகள் உள்ளன. 

. கள ஆய்வு நிலையங்களான வட்டார வானிலை 
யியல் மையங்கள் பம்பாய், கல்கத்தா, சென்னை, 

நாக்பூர், புதுடெல்லி ஆகிய இடங்களில் அமைத் 
துள்ளன. 

சாதனைகள், இத்துறைகளில் காலநிலை மாற் 
றங்கள், சுழற்சி, புயல் காற்று, குறைந்த அழுத்தம் 

ஆகியவை செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காலநிலையை 

அளக்கப் பயன்படும் கருவிகள், சாதனங்கள் உற் 

பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. நுண்காலநிலையைக் 
(microclimatology) ser: Due பல கருவிகள் உற் 

பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. இத்துறை பயிர்களின் 
தட்பவெப்ப நிலை, மண், இயற்பியல் தாவர வினை 
யூக்கியியல்-காலறிலைக் காரணிகள் தொடர்பு, பயிர் 
வளர்ச்சிக் காலநிலை மாறறங்களின் தொடர்பு, 

சூரிய இயற்பியல், வானொலி வானியல், நிலநடுக்கம 

பற்றிய தகவல்கள் அளித்தல் போன்ற துறைகளில்' 
முன்னேற்றமடைந்துள்ள து. 

ஆராய்ச்சிப் பணிகள். இத்துறை வானவியல், 
வானொலி வானியல், வான்இயறபியல், காற்று 
மண்டல மின்னூட்டம், சூரிய நிலக்காலநிலை 
மாற்றங்கள், காலநிலைத் துணைக்கருவிகள், புவி 
ஈர்ப்புக் காந்தவியல், காலநிலை பற்றிய கணிப்புகள் 
போன்ற பிரிவுகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளது.
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சிறப்புப் பயிற்சிகள். பூனாவில் கள்ள இந்திய 

அரசு வரனிலையியல் பள்ளி, விமானப் படை வீரர் 

களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் காலநிலை வானவியல் 

பற்றிய பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துகிறது. இதன் 

கீழ் உள்ள சில பிரிவுகளில் ள் 

ஆராய்ச்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன... இத் 

துறையின் Erp 446 நில அளவை நிலையங்கள், 

1279 நீர் வானியல்: அளவை நிலையங்கள், 55 

முன்னோடி பலூன், 344 சூரியக் கதிர் வீச்சு, சீ 
காற்றுமண்டல மினனூட்ட அளவை நிலையங்கள், 

9 புயல்கண்டறியும் ரேடார் ஆகியவை ' இயங்கி 
வருகின்றன. மேலும் புது டெல்லியில் வடக்கு 
மண் டல ஆராய்ச்சி மையமும், பூனாவில் இந்தியப் 

பெருங்கடல் தெற்கு மண்டல ஆராய்ச்சி மையமும், 

வெப்ப மண்டல வானிலையியல் மையமும், திருவ 

னந்தபுரத்தில் அணு ஆற்றல் சிறப்புப்பிரிவு நிலைய 
மும் இயங்கி வருகின் றன. | 

இத்துறையிலிருந்து இந்தியாவின் காலநிலை 

யியல் மற்றும் நில இயற்பியல் இதழ், இந்தியத் 
தினசரிக் காலநிலை . அறிக்கை, மாதாந்தரக் கால 
திலை அறிக்கை, வட்டாரத் தஇனசரிக் காலநிலை 
அறிக்கை நில நடுக்கம் பற்றிய செய்தி அறிக்கை, 
வாராந்தரக் காலநிலை அறிக்கை, இந்தியக் கால 
நிலை . முன்னோட்டம், வருடாந்தரக் காலவியல் 

துறையின் ஆட்சி அறிக்கை ஆகிய இதழ்கள் வெளி 
வருகின்றன. இந்தியக் காலநிலைத் துறை இந்தி 
யாவின் தட்பவெப்ப நிலை, வானியல், காலநிலை 
ஆகியவற்றில் பெரும்பங்கு வூக்கின்றது. மக்க 
ளுக்குக் காலநிலை மாற்றத்தை முன்கூட்டியே அறி 
விககின்றது. விமானப் போக்குவரத்து, கடல் 
போக்குவரத்து, இரயில் போக்குவரத்து ஆகிய 
வற்றிற்கு இம்முன்னறிவிப்பு பெரிதும் உதவு 
கின்றது. தற்போது தன் 113 ஆவது ஆண்டில் 
இருக்கும் இத்துறை கி, பி, 2000 ஆம் ஆண்டில் தன் 

125 ஆவது ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாடும். 

- இரா. குழந்தைவேலு 
yo 
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இந்தியாவின் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பொறுத்தே 
வேளாண்மைத் துறையில் முன்னேற்றம் ஏற்படு 
கிறது. இங்கு பருவக் காற்றுக் காலமாகிய குறிப் 
பிட்ட சில மாதங்களில் மட்டுமே மழை பொழி 

கிறது. பருவ மழையோ குறித்த நேரத்தில், குறித்த 
இடத்தில், குறித்த அளவில் பெய்வதில்லை, 

இந்தியாவில் மூன்று முறைகளில் நீர்ப்பாசனம் 
நடைபெறுகிறது அவையாவன: * foe 

கால்வாய்ப் பாசனம். இது இந்தியாவின் மிக 
முக்கியமான நீர்ப்பாசன முறையாகும். ஏனெனில் 

பட்டமேற்படிப்பு - 

௩ 

கால்வாய் அமைப்பது எளிது; செலவும் குறைவு; 
சீராகவும் நீர் இடைக்கிறது. இங்கு இரு வகையான 
கால்வாய்கள் உள்ளன. அவை: ௮) வெள்ளப் 

பெருக்குக் கால்வாய்கள்: ஆறுகளில் வெள்ளம் 
வரும் காலங்களில மட்டும் இக்கால்வாய்களில் நீர் 
இருக்கும். மற்ற சமயங்களில் வறண்டு போகும். 
ஆ) வற்றாத கால்வாய்கள்: இவை ஆண்டு முழுதும் 

வற்றாமல் இருக்கும். வற்றாத ஆறுகளிலிருந்து 
இக்கால்வாய்களுக்கு நீர் வரும். ் 

. கிணற்றுப்பாசனம். இம்முறையில் நிலத்தடி நீர், 
கிணறுகள் மூலம் பாசனத்திற்குப் பயன்படுததப் 
படுகிறது. ஆறுகள், ஏரிகள் இல்லாத இடங்களிலும், 
கோடையில் வற்றும் ஆறுகள் உள்ள இடங்களிலும், 
நீர்த்தேக்கம் - அமைய முடியாத இடங்களிலும் 
கிணற்றுப்பாசனம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. : சில 
மாநிலங்களில் குழாய்க் இணறுகள் . அமைக்கப்படு 
கின்றன. 

ஏரிப்பாசனம். நிலப்பரப்பிலுள்ள பள்ளங்களில் 
நீரைத் தேக்கிப் பாசனத்திற்குப் பயன்படுத்தும் 
முறை ஏரிப்பாசனம் எனப்படும். 

ஐந்தாண்டுத் திட்டமும், ரீர்ப்மாசனமும். முதல் ஐந் 
தாண்டுத் திட்டக் காலத்தில் ' (1950-56) மொத்த 
இறைவைப் பாசனப் பரப்பு 33. 6 மில்லியன் ஹெக் 
டேராக இருந்தது. ஆனால் தற்போது இது 67.85 மி 
ஹெக்டேர் ஆக அயர்ந்துள்ளது. இனி “ வரும் 
ஆண்டுகளில் 114.50 மி.ஹெக்டேர் நிலத்தை இறை -- 
வைப் பாசனத்திற்குக் கொண்டு வரத் திட்டமிடப் 
பட்டுள்ளது. 

  

  

ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களில் இறைவைச் சாகுபடி 
மொத்த ரீர்ப்பாசனச் செலவு பரப்பு 

1951-56 — 456 கோடி 2.8 மில்லியன் ஹெகி 

உடு ட ட்டி, | Gur 

1956-61 — 541 ” 2.8 த் 72 

1961-66 — 1024 ” 4.2 ue 

1966-69 — 997 ” | 38 உ: ௭ 
(வருடாந்தரத் திட்டம்) ட ன 

1969-74 — 2411 ” 7.1 " " 

1974-79 — ‘3853 -°” , 10.8 . ie so 

1979-84 — 16317 °"* | 178 50" | "         

இறைவைச் சாகுபடிப் பயிர்கள். இந்தியாவின 
மொத்த உண்வு உற்பததி 150 மி,டனகள், 1950.' 
1951 ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்தே உணவுப் பயிர்கள் 
(73-61%) இறைவைச் சாகுபடியிலேயே பயிரிடபபதுி 
கின்றன. ' பொருளாதார எண்ணெய் வித்துக்கள்



  

  

  

இந்தியாவின் பாசன (மில்லியன் ஹெக்ட 

" நீர் (1978-1979) மீட்டர்). 

மொத்த 'நீர் அளவு '** | 400.00 

2 | பயன்படுத்தக்கூடிய ' oO s 
நீரின் அளவு . ’ 93.6 

3 | தற்போது பயன்படுத்தக் : 

கூடிய நீரின் அளவு .. 55.00 

4 | தற்போதைய நீர்ப்பாசன - 

விகிதம் ர 52.0 

5 | 2000 சி.பியில் எதிர்பார்க் 
கப்படும் நீர்ப்பாசன விகிதம் 778 

6] நீர்ப்பாசன சக்தி 13.0         
25% இறைவைச் சாகுபடி நிலத்தில் பயிரிடப்படு 

இன்றன. உணவுப் பயிர்கள் உள்ள மொத்த நிலப் 

பரப்பில் அரிசியும் கேர்துமையும் 85% கொண் 

டுள்ளன. பயறு வகைகளும் சிறு தானியப் பயிர்களும் 

மீதி. உள்ள 15% நிலத்தில் பயிரிடப்படுகின் றன. , 

  

  

  

ல ் ட பயிர்கள் 

ஆண்டு = | அரிசி கோதுமை] பயறுவகைகள் 

1950-51 . | 10.0 3.4 2.0 

1955-56 10.2 3.8 - 2.1 

1960-61 11.8 2 4.0 - 2.0 

1965-66 13.0 4.20 2.0 

1970-71 | - 13.8 |. -10.2 1.8 

1975-76 | -15.0 “11.8 டட மர. 

1980-81 | 16.0 14.0 | 7         
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நீர்ப்பாசன வளர்ச்சி. இதையொட்டி நீர்ப்பாசன 
வகைகள் பெரிய, நடுத்தர, சிறு நீர்ப்பாசன வகை 
களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

  

  

      

நீர்ப்பாசன அளவை (மி. ஹெக்டேர்) 

காலம் - பெரிய, | சிறிய மொத்தம் 
நடுத்தர | நீர்ப்பாசன 

7 நீர்ப்பாசன| வகைகள் 
. வகைகள் 

1950-51 | 9.7 12.9 | 226 

முதல் ஐந்தாண்டுக்கால | 12.19 | 14.06 | 26.25 

முடிவில (1951-56) 

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுக் 14,881 14.75| 29.08 
கால முடிவில் (1956-61) ் 

மூன்றாவது ஐந்தாண்டுக்| 16,561 47.00 | 33.56 

கால முடிவில் (1964-66) 

மூன்று ஒராண்டுக்கால "| 18.10 | 19,00 | 37.10 
முடிவில் (1966-69) 

நான்காவது ஐந்தாண்டுக் | 20.70 | 23.50 | 44.20: 

கால முடிவில் (1969-74) 

ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுக் | 24.77 | 27.30 | 52.25 
கால முடிவில் 

கூடுதல் மதிப்பீடு 1.35 | 1.30 | 2.65 
(1978-79) 1. 
கூடுதல் மதிப்பீடு 7,10| 1.50 | 2.60 
(1970 80) 4 ் 

ஆறாவது திட்ட 6.50 8.50 | 15.00 
மதிப்பீடு           

  

ரீர்த்தேவைகள் (ஹீக்கரி & பாண்டே, 1977) 

  

  

  
பயிர்கள் நீர்த்தேவை (மி.மி.) சரப்ப] . 

- ட்ட, * எண்ணிக்ை 

கோதுமை 900-400 _. 5-6 

அரிசி - 750-1640 . . 10-20 

சோளம் 140-300 1-4 

மக்காசிகோளம் 100-350 . 2-5 

கம்பு 350-250. 2 

பார்லி 400-300. 2-5 

துவரை 70-140 - 1-2 

நிலக்கடலை 750-750 . 3-10 

கடுகு 60-180 ் 1.2.       
  

8ீர்ப்பாசனத் திட்டச் செலவுகள், பெரிய, நடுத்தர ' 
நீர்ப்பாசனத் இட்ட வகைகளுக்கு ரூ.5,000 மு.தல் 
ரூ.25,000 வரை ஒரு ஹெக்டேருக்குச் செலவாகும். 
சிறு நீர்ப்பாசனத் திட்ட வகைகளுக்கு ரூ.5,000 வரை 
ஒரு ஹெக்டேருக்குச் செலவாகும். : 

இரண்டாயிரம் ஆண்டுத் தேவைகள், கி.பி. 2000 

அம் ஆண்டில் “இந்திய மக்கள் தொகை 95 முதல் 
700 கோடி. இருககும என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, 
அப்போது 826 மில்லியன் டன் உணவு தானியங்கள் 
தேவைப்படும். மேலும் 90 மி.டன் நெல், 50 மி.டன் 
கோதுமை ஆகியவையும் தேவைப்படும். ் 

நெல் 20 மி,ஹெகடேர், கோதுமை 16 மி. 
- ஹெக்டேர் நீர்ப்பாசன நிலத்தில் பயிரி௨ப்படுகின் 
றன. நேர்த்தியான நீர்ப்பாசன முறைகளாலும் 
மற்றவேளாண் முறைகளாலும் முறையே 70, 60.8
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மி.டன் தானியங்களை நீர்ப்பாசன நிலங்களில் 

ந்தே பெற முடியும். ் 
இருந்தே a - இரா. குழந்தைவேலு 

ணை ST 
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புற்கள் ஒருவித்திலைக் குடும்பமான போயேஸியைச் 

(050286) சேர்ந்தவையாகும். இக்குடும்பத்தில் 620 

இனங்களும், 10,000 சிற்றினங்களும் உண்டு. பூக்கும் 

தாவரப்பிரிவின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் 

போயே நான்காவது இடத்தைப் பெற்றிருந்தா லும் 
பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைப் பொறுத்து முத 
லிடம் பெறும் குடும்பமாகும். பலவகைப் புற்கள் 
மனிதனுக்கும், கால்நடைக்கும் தவனமாகின்றன. 
மூங்கில் வகைகள் மனிதனின் பல தேவைகளைப் 
பூர்த்தி செய்கின்றன. இவற்றைத் தவிர புற்கள் 
மூலம் மனிதன் பெரும்பயன் அடைகிறான். 

வெளியாரின் படையெடுப்புகள் ஆகீரமிப்புகளின் 
போது, அவர்கள் தமக்குத் தேவையான செடிகளை 
இந்தியாவில் புகுத்தியுள்ளனர். அவற்றில் .புற்கள் 
முக்கய இடத்தைப் பெறுகின்றன. புற்களை அவற் 
றின் பயன் அடிப்படையில் கீழ்க்காணுமாறு வகைப் 
படுத்தலாம். ் ல ( 

.. உணவுவகைகள் 

உணவுக்காகப் பயன்படும் இந்தியப் புற்களில் 
" மிக முக்கியமானவை கோதுமையும், நெல்லும் ஆகும். 

. கோதுமை. மீரீக்டிம் எஸ்டைவம் (Triticum 
_சீ25171/71) இப்பொழுது பயிரிடப்பட்டுவரும்கோ துமை 
ஒரு பன்மயக் கலப்பினம். இக்கோதுமையின் மூலம், 
காட்டுக் கோதுமையினங்கள் எங்கு தோன்றின 
என்பதில் - கருத்து வேற்றுமையுள்ளது. சீனாவின் 
வரலாற்றிலிருந்து கி.மு. 2700 முதல் கோதுமை 
பயிரிடப்பட்டு வத்துள்ளதை அறியலாம். டீ, காண் 

டோல் (196 ௦ாம்௦!116) என்பவர் சீனாவிற்கு எகிப்தி 
லிருத்து வந்திருக்கலாம் என்று கருதினார். வாவி 
லோவ் (211076) கூற்றுப்படி, கோதுமைக்கு இரு 
தாயகங்களுண்டு என்றும் மென்கோாதுமை' தென் 
மேற்கு ஆசியாவிலும் கடினக் கோதுமை மத்திய 
தரைக் கடல்பகுதியிலும் தோன்றி மற்ற இடங்களுக் 
குப் பரவியீருக்கலாம் என்றும் கருதினார். 

நெல். ஓரைஸா சடைவா, (ெர2ச 3௭/02) இந்தியா 
வில் பல்வகை அரிசியினங்கள் காணப்படுவதால், 

இதையே நெல்லின தோற்ற இடமாக டீ காண்டோல் 
* கருதுகிறார். ஆனால் ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றிப் 
பிறகு இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கலாம் என்று கூறுபவர் 
களுமுண்டு, நெஷ்லில் 20 சிற்றினங்களும் 7000 

வகைகளும் இருப்பதால் இதன் முலத்தையும், 

தோன்றிய இடத்தையும் சுட்டிக்காட்டுவது கடினம். 

ஓட். அவினா சடைவா (49218 521102) இது மித 
வெப்ப: நாடுகளில் வேறுபட்ட மண்வகைகளிலும் 
தட்பவெப்ப நிலைகளிலும் வளரக்கூடிய பயிராகும். 
இப்பயிருக்கும் பல தாயகங்களுண்டு எனலாம். வட 

ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள அபிசீனியா, மத்தியதரைக் 

கடல் பகுதி,, சனா ஆகிய இடங்களில் தோன்றி 
யிருக்கலாம் என்பது வாவிலோவின் கருத்து. 

மக்காச்சோளம். சியா மெய்ஸ் (Zea Mays) 

அமெரிக்கப் பழங்குடிகள் இதைப் பல்லாண்டுக் 
_ காலமாகப்பயிரிட்டு வந்ததாகத் தெரிகிறது. கோது 
மையைப் போல் இப்பயிரும் இயற்கையிலேயே கலப் 
"புக்கு உட்பட்டு இருக்கலாம் என்பது மரபியல் 
வழியாக அறியப்படுகிறது, மக்காச்சோளத்தின் மூல 
மாகக் கருதப்படும் டியோசின்டி என்ற களைச்செடி , 
மெக்சிகோவிலும் கெளதமாலாவிலும் மிகுதியாகக் 
காணப்படுவதால் இவையே இதன் தாயகம் என 
வல்லுநர்கள் கருதுவர். ‘ . 

பார்லி. ஹோர்டியம் வல்கேர் (Hordeum Vulgare) 
இது உணவு தானியங்களிலேயே தொன்மையான து. 
கோதுமையைப் ,பயன்படுத்துவதற்கு முன்பிருந்தே 
சொட்டி தயாரிக்க இதைப் பயன்படுத்தி வந்ததாக 

, வரலாறு உள்ளது. இந்தியாவில் ஆரியர்கள் மூலமாக 
இது புகுத்தப்பட்டது. இதன் தாயகம் தென்மேற்கு 

- ஆசியாவும், வறண்ட வட ஆப்பிரிக்கப் பகுதிகளாக 
வும் இருக்கலாம் என்று வாவிலோவ் கூறுகிறார். 

சோளம். சொர்கம் ஹெவிபென்ஸ் (Sorghum Hale- 

டப] இதைக் கடுச்சோளம்,காட்டுச்ளோகம், முத்துச் 
"சோளம் என்றழைப்பதுண்டு 

, இனங்களைத் தன் தேவைக்கேற்ப மனிதன் பயிரிடத் 
காட்டுத் தானிய : 

, தொடங்கிய முதல் “புல்லினம் இதுவாகும். பல்லா 

| Typhoides) ஆராய்ச்சியாளர்களால் 

யிரம், ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதன் தாயகமான — 
ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கலாம் 
என்று கூறுபவர்களுமுண்டு. ் 

கம்பு. ' பென்னிசிடம் டைமாம்டஸ் '(2சா£ரசச/பா _ 
இதன் தாய 

ட. கத்தைத் திட்டவட்டமாகக் கூற இயலவில்லை. ' ஆப்பி 

. பயிரிடப்படுவதால் 
ரிக்காவிலும் இந்தியாவிலும் இது பெருவாரியாகப் 

இவையே இதன் தாயகமாக 
இருக்கலாம் எனக் கருதுகிறார்கள், । 

கரும்பு. சாக்௬ுரம் . அஃபிஹினேரம் (Saccharum 
Officinarum) sttéaeng s7ému.w நற்கரும்பு பசிபிக் 
தீவிலுள்ள நியூகனியாவைத் தாயகமாகப் பெற்றிருக் 
கலாம் என்பது தெளிவாகிறது. மற்ற சிற்றீனங்கள் 

்... இந்தியாவிலேயே தோன் றியவை. 

சில தவனப்புற்கள் பஞ்சகாலங்களில் உணவாகக் 

கொள்ளபபடுவதுண்டு. - டிஜிடேரியா க்ரூசியேடா வர் 

%



(Digitaria cruciata var eseulenta) சைனாவைத் 

தாயகமாகக் கொண்ட இப்புல்: - தானியத்திற் 

கும், முக்கியமாகத் தீவனத்திற்கும் இமயமலைச் 

சாரலில் பயிரிடப்படுகிறது. டிஜிடேரியா சேங்க்யுநாலிஸ் . 

erive Germ (Digitaria sanguinalis) சிற் றின த்தின் 

ஒருவகையானது. ஒருகாலத்தில் தென்மேற்கு ஐரோட்- 

பாவில் அதிக அளவில் பயிரிடப்பட்டு வந்தாலும் 

._ தற்பொழுது அங்கு இது அரிதாகிவிட்டது. ஆனால் 

இந்தியாவில் காஷ்மீர்ப் பள்ளத்தாக்கில் இன்றும் 

- பயிரிடப்படுகிறது. ் ் 

கால்நடைத்தீவனம் 

இந்தியாவைத் தாயகமாகக் கொண்ட பல 

புற்கள் ஆடுமாடுகளுக்குத் தீவனமாக இருந்த 
போதிலும், புகுத்தப்பட்ட, இனங்களும் ௪ண்டு, 

எடுத்துச்காட்டாகக் கினிப்புல் எனப்படும பேனிகம் 

மேக்சிமம் (7221௦ ஈலப்ாயா], அரிசிப்புல் எனப்படும் 

டிஜிடேரியா (2421/8778) ஆன்ட்ரோபோகன் (கீஈன்2- 

ற0201), ஆக்ஸோனோபுஸ் (427205), ப்நாக்கயாரியா 

(8ரசமர்ச்சாம2) நீர்ப்புல், ப்ரோமஸ் (822102), ஸைனோ 

Last (Cynodon) @Gernifldv (Chloris) எனனோக்லோயா 

(Echinochloa), எரக்ராஸ்டிஸ் (27௪2702182), ஆந்தோ, 

Gav hast © ( Anthoxanthum), வூடேரிமா (Setaria) 

wfieunsid (Tripsacum) rpgdu Qermacher FH 

றினங்கள் கால்நடைத் தீவனத்திற்காகவே இந்தி 

யாவில் புகுத்தப்பட்டுப் பல இடங்களில் வளர்க்கப் 

பட்டு வருகின் றன. , 

எண்ணெய், வாசனைப் புற்கள், சிம்பாபோகன் 

@cGytrsvy . (Cvmbopogon 017௭1௦) எனப்படும் 

மேற்கிந்திய எலுமிச்சைப்புல் இலங்கையிலிருந்து 

புகுத்தப்பட்டதாகும். ப. . " 
ft, ட்ட்ட ட டக 

ட. சி. நார்டஸ். (0. ஈம்) என்ற - இனத்தில் 

, இலங்கை வகை, ஜாவா வகை என இருவகைகள் 

உண்டு. இரண்டு வகைகளும் சிட்ரோநல்லா எண் 

- ணெய்க்காக மலைச்சரிவுகளில் பயிரிடப்பட்டு வரு 

கின்றன. கொசுவை விரட்டும் ' திறன் இவற்றிற்கு 

உண்டு. மெலினஸ் மைன்யுடிஃப்ளோரா (442/2808 ஈ178- 

utiflora) என்ற ஆப்பிரிக்கப்புல் சீராக ம்ணமுள்ள 

, எண்ணெயைக் கொடுக்கிறது. அசாமில் இதைப் 
பூச்சி விரட்டியாகப் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். 

மண் அரிப்புத் தடுப்பான் புற்கள், பேனிகம், சக்கா 

ரம், சம்போபோகன் ஸ்போரோபோலஸ் (8$0010- 

௦16) முதலியவற்றின் சிற்றினங்கள் ஆற்றங்கரை 

களிலும், மலைச்சரிவுகளிலும் பயிரிடப்படுகின் றன. 

ஸைனோடான் பிளக்டோ ஸ்கடேஸ் (010001 ற16010 

84801415) எனப்படும் ஆப்பிரிக்க நட்சத்திரப் புல்லின் 

ஒற்றைச் செடி தன் பக்கச்சிம்புகள் மூலமாக 15 

சதுர மீட்டர் பரப்பை ஆச்கிரமித்து நீரினாலும் 

காற்றினாலும் ஏற்படும் அரிப்பைத் தடுக்கவல்லது. 
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காகிதம் தயாரிக்கப் பயன்படும் புற்கள். இமீடா ஈம் 
Guiflun (Themeda cymbaria) என்ற . இலங்கைப் புல் 
நீலகிரி வட்டாரத்தில் பயிரிடப்படுகிறது. இது உறுதி 
யான அட்டைகள் தயாரிக்க ஏற்றது. . 

' . நச்சுப்புற்கள். சில புற்கள் நச்சுத்தன்மை கொண் 
டவையாகும். வட இந்தியாவில் புகுத்தப்பட்ட! சில 
சோள இனங்கள் வறண்ட காலங்களில் வாடி. விடுவ 
துண்டு. அச்சமயம் செடிகளில் புருசிக் அமிலம் 
தோன்றுவதால் அப்புல்லை உண்ட கால்நடைகள் 
பாதிக்கப்படும். மேலும் ஹைட்ரோசயனிக் அமிலம் 
என்ற நச்சுப்பொருள் இளம்புற்களில் உண்டாகிறது. 

“தி, ஸ்ரீகணேசன் 

நூலோதி. ராமமூர்த்தி, கே. கே., தமிழ்நாட்டுத் 

தாவரங்கள், தொகுதி 2, தமிழ்நாட்டுப் பாட நூல் 

Apicuentd, 1979; Bor, N. L., The Grasses of Burma, 

Ceylon, India & Pakistan, Pergamon Press, 1960; 

Gamble, Flora of Madras Presidency, Vol. VII, 1915;. 

Purse glove, J. W., Tropical Crops-Monocotyledons, 

Vol. I & II, ELBS Longmans, 1978; Sundararaj, 

D. D., Thulasidas, G. Botany of Field Crops, 

LCUC. Macmillan, 1976; Verma, V., Text Book of 

Economic Botany, Emkay Publication, 1978. 

  

  

இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வு 

இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வு 1916 ஆம் ஆண்டு 
ஜூலை மாதம் மற்ற ஆறு அறிவியல் அளவாய்வு 
மையங்களோடு புதியதோர் அளவாய்வு அமைப் 
யாக இந்திய அரசினால் கல்கத்தாவில் நிறுவப் 
பட்டது. இது, விலங்கியலின் செயல்முறை முக்கி 
யத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, முதல் உலகப் 
“போரின்பொழுது அங்கேகரிக்கப்பட்டது. வங்காளத் 
தைச் சார்ந்த ஆசிய இயற்கை உறுப்பினர்கள் 
கழகத்தில், நூறு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற விலங்கியல் 
வகைப்பாட்டு ஆராய்ச்சிகளின் காரணமாசவும், 
இந்திய அருங் காட்சியகத்தின் இயற்கை வரலாற்றுத் 
துறையின் மேற்பார்வையாளர்களின இடைவிடாத - 
முயற்சியினாலும், விலங்கியல் அளவாய்வு அமைப்பு 
மேன்மேலும் விரிவடையத் தொடங்கியது, இந்திய 
அருங்காட்சியகத்தின் விலங்கியல், மனிதவியல் 

பிரிவுகள் இந்திய அரசின் ஒரு தனிப் பிரி 
வாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட போது அங்கு மேற் 
பார்வையாளராக இருந்த டாக்டர் நெல்சன் 
அன்னன்டேல் அதன் முதல் இயக்குநர் ஆனார். 

இந்திய அருங்காட்சியகத்தின் ஆறு விலங்கியல் 
துறைகளும், மனிதவியல் துறையும் புதிதாகத்
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தொடங்கப்பட்ட இத்துறைக்கு மாற்றப்பட்டன. 
1945 ஆம் ஆண்டு மனிதவியல் துறை தனியாகப் 

பிரிக்கப்பட்டு இந்திய மனிதவியல் அனவாயிவு என்று 

மறுபெயரிடப்பட்டது. 1 

இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வுக்கு இந்தியாவின் 

குரமான விலங்கினச் சேமிப்புகளுக்குப் பாதுகாவல 

ராக இருப்பது; - அரசுத் துறைகளுக்கும் மற்ற நிறு 
வனங்களுக்கும், தனிப்பட்டவர்களுக்கும் விலங்கினங் 
சுளை அடையாளம் காட்டி வகைப்படுத்துதல்; 

இந்திய விலங்குகளின் வகைப்பாட்டினையும் உலகில் 
அவற்றின் இருப்பிடங்கள் பற்றிய ' விபரங்களையும் 
சேகரித்தல்; இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வின் இயக்கு 
நர் இந்திய அரசிற்கு விலங்கியல் ஆலோசகராக 
இருத்தல்; விலங்கியல் தொடர்பான செய்திகள், சிறு 
புத்தகங்கள், மாதாந்தரச் செய்தி இதழ்கள், புத்தகங் 

கள் வெளியிடுதல்; இந்திய விலங்கியல் அருங்காட் 
சியகங்களைப் பாதுகாத்தல் : போன்ற :பணிகள் 

* ஒதுக்கப்பட்டன. ..-.. படு படர ம் பழு 

ப இத்திய விலங்கியல் அளவாய்வின் தலைமையகம் 
தொடக்கக் காலத்திலிருந்தே கல்கத்தாவில் உள்ளது. . 
ஆனால் இரண்டாம் உலகப்போர் நடந்தபோது பாது 
காப்பைக் கருதித் தற்காலிகமாக ஏழு ஆண்டுகளுக்கு 
(1942-48) காசிக்கு மாற்றப்பட்டது. தற்பொழுது 
கல்கத்தாவில் ஆறு இடங்களில் இந்திய விலங்கியல் 
அளவாய்வு அமைந்துள்ளது. மேலும் விலக்சினங் 
களின் தட்ப வெப்பப் பரவுதலுக்கு ஏற்ப, பதினான்கு 
மண்டல நிலையங்கள் 
துள்ளன. அவையாவன; வடக்கு மண்டல நிலையம், 

. டேராடூன்; கிழக்கு மண்டல நிலையம், வில்லாங்; 

- மேற்கு மண்டல நிலையம், புனே: மைய மண்டல 
நிலையம், ஜபல்பூர்: பாலைவன மண்டல நிலையம், 
ஜோத்பூர்; தெற்கு மண்டல ' நிலையம், சென்னை; 
மலையுச்சி விலங்கியல் நிலையம், சோலன்; கங்கைச் 
சமவெளி மண்டல நிலையம், பாட்னா; கடல்வாழ் 
உயிரியல் நிலையம், சென்னை; அந்தமான் நிக்கோ 
பார் மண்டல நிலையம், போர்ட் பிளேயர்; நன்னீர் 
உயிரியல் நிலையம், ' ஹைதராபாத்; “' சுந்தரவன 
ஆராய்ச்சி நிலையம், காக்த்விப்; கழிமுக ஆராய்ச்சி 
நிலையம், பொர்ஹாம்பூர்; மேற்கு ' மலைப்பகுதி 
ஆராய்ச்சி நிலையம், கோழிக்கோடு; இவற்றுடன் 
மேலும் * ஒரு தற்காலிக 

பட்டுள்ளது. : 

அமைப்பு. தலைமையகத்தில் eit, இயக்த்நரும் 
இரண்டு இணை இயக்குநர்களும் மூன்று - துணை , 
இயக்குநர்களும் உள்ளனர். ஒவ்வொரு துணை 
இயக்குநரின் மும் சில பிரிவுகளும் (மொத்தம் ,18' 
பிரிவுகள்)) ஒவ்வொரு பிரிவிலும் பல அறிவியல் 
பிரிவுகளும் (மொத்தம் 48 அறிவியல் பிரிவுகள்), 
அதன் தலைவராக ஒரு வல்லுநரும் மற்றும் பல 
உதவியாளர்களும் உள்ளனர். - ஒவ்வொரு மண்டல 

- பல இடங்களில் அமைந் 

நிலையம் _ அமைக்கப் . 

- நிலையத்திலும் ஒரு துணை இயக்குநரோ, விலங்கல் 
கண்காணிப்பாளரோ, விலங்கியல் வல்லுநரோ 

உள்ளார். மேலும் அவர்களுக்கு உதவி . செய்யத் 
தொழில் நுட்ப வல்லுநர்களும்: நிர்வாகத். "துறை 
கயன் உள்ளனர். கு 
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் தேசிய விலங்கினச் சேமிப்புகள். இந்திய விலங் 
இயல் அளவாய்வு இந்தியாவின் தரமான விலங்கினச் 
சேகரிப்பாக , இருப்பதால் இது ஓர் உலகப்புகழ் 
பெற்ற தேசிய விலங்கினச் சேமிப்பாக இருக்கிறது. 
இதில் ஓரணு முன்னுயிரிகள் (றா040208) முதல் 
பெரிய யானை, திமிங்கிலம் போன்ற விலங்குகள் 
எமக்கும் ஒரு இலட்சத்திற்கு மேலும் , உள்ளன. 

a விலங்னெங்களை அறிவியல் அடிர்பனடைதிழ் 
வகைப்படுத்த இத்தகைய சேகரிப்புகள் மிகவும் பயன 
படுகின்றன. இந்த அளவாய்வின் மூலம் 1959 முதல் - 
3968 வரை நாலாயிரத்து , எழுநூறு விலங்குகளும், 
2976 முதல் '1980 வரை நாற்பத்தொன்பதாயிரம் 
விலங்குகளும் கர்கப்பறி ததவ பட்டிள்ளை. ட்ரறரு 
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நூலகம். ' _ இந்திய . விலங்வைல் ' அனவாயிலில் 
அமைந்துள்ள நூலகம், தென் கிழக்கு ஆசியாவிலேயே 
மிகப்பெரிய நூலகமாகும்., இங்கு விலங்கியல் தொடா் 
பான பலதரப்பட்ட , நூல்கள் நாற்பத்தாறாயிர த் 
திற்கு மேல் உள்ளன. ஏறத்தாழ 800 விலங்கியல் 
தொடர்புடைய அறிவியல் ஏடுகள் ' வருகின்றன. 
ஒவ்வோர் ஆண்டும் மேன்மேலும் நூல்களும், இதழ் 

. " களும் விலங்கியலின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்பச் சேர்க்கப்படு 
கினறன. ., இதழ்களை நூலகங்களுக்கடையே பரி 
மாறறம் செயதல், வெளியிடுதல், வாங்கிச் சேர்த்தல் 
போன்ற முறைகளில் புதியன சேகரிக்கப்படுகன்றன 
இங்குள்ள நூலசும் இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வு 
அமைப்பில பணிபுரிபவர்களுக்கு மட்டுமன்றி 
மாணவர்களுக்கும், ' ஆராய்ச்சியாளருக்கும் மிகவும் 
பயன்படுகின்றது. வெளியார்களுக்கு . நூல்களும், 
இதழ்களும கடனாக வழங்கப்படுகின் றன. இந்தியா 
விலேயே : இந்த நூலகததில்தான் நால்களிலும் ' 
இதழ்களிலும உள்ள '. பகுதிகள் . உடனுக்குடன் 
ஆய்வாளர்களின் தேவைக்கு. அதிப நகல் எடுத்துத் . 
தரப்.படுகின் றன. hey 
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துறையின் வெளியீடுகள் 

இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வுப் பதிவுகள். இந்தப் 
புத்தகம் முதலில் ' ரிக்கார்ட்ஸ் ஆப் இ இந்தியன் 
மியுசியம் (160075 of the Indian museum) | ereir m 
ழைக்கப்பட்டது. இது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு 

மூறை 'வெளியிடப்படுகிறது. ் 

ட் இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வின் சிறப்பு நூல்கள். 
(Memoirs of the Zoological Survey of India). Qui | 
புத்தகம் - முதலில் மெமாய்ர்ஸ் ஆப் தி இந்தியன்



மியூசியம் என்று அழைக்கப்பட்டது. இந்த விலங்கி 
யல் இதழ் இதுவரை பதினாறு பாகங்களை வெளி 
யிட்டு உள்ளது, [ 

இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வின் தேவைக்கேற்ப 
வெளியிடப்படும் நூல்கள். இந்த நூரல்களின கட்டுரை 
களில் பல கோணங்களில் இத்தியவிலங்குகள் விளக் 
கப்பட்டுள்ளன, 1976 இல் தொடங்கி இதுவரை 23 
வெளியீடுகள் வந்துள்ளன. , 

। இந்திய விலங்குத் தொகுதிநூல்கள். “(Fauna of 
1௩418). முதலில் இவ் வெளியீடுகள் பிரிட்டிஷ் இந்தி 
யாவின் விலங்குகள் என்று அழைக்கப்பட்டன 
இந்நூல் தொகுப்பில் பல்வேறு இந்திய விலங்குகள் 
பற்றி விரிவாசுக் . கூறப்பட்டுள்ளது. இதுவரையில் 
200 தொகுதிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன 

தொழில் நுட்பச் சிறு நூல்கள் (72௦11 ர1௦8] 8௦ற௦- 
graphs). இந்திய விலங்கியலின், பல்வேறு துறை 
ஆய்வுகளின் விரிவாக்கம் இப்புத்தகத்தில் வெளியிடப் 
படுகின்றது. கு ் 

; இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வு அறிக்கை (ய1410 
of the Zoological Survey of நீரம்), ஆண்டுக்கு 
மூன்று முறை வெளியிடப்படும் இந்த அறிக்கை 
இந்திய விலங்கியலைப் பல்வேறு கோணங்களில் 
விவரிக்கிறது. 5 க 

"கையடக்க நூல் வரிசை (178ஈம் Book , 521285): 

இத்நூல்கள், விலங்கியல் துறை ஆய்வுகளின் 
தொடக்க நிலையில் உள்ளவார்களுக்கு உதவியாக , 
உள்ளன. இதன் முதல் நூல் 1980இல் வெளிவந்தது- 

இந்திய விலங்கியலின் நூலோதி (15110 தகற்ரு of 
Indian Zoology). ஆண்டு நூரலோதி நரல்கள் 1958 
இலிருந்து 1973 வரை. வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 

மற்றவை, வெளியிடப்படுதற்குரிய பல்வேறு நிலையில் 
உள்ளன. ':! - . 

இந்திய விலங்கியலின் அளவாய்வு ஆண்டு அறிக்கை 

(Annual Report of the Zoological Survey of India) 
இது 1935 இலிருந்து வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. 

ட. இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வின் செய்திகள் (281 
News), அளவாய்வின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள், 
ஆண்டிற்கு 8, வெளியீடுகளாக : 1978 இலிருந்து 
வெளியிடப்படுகின்றன. . . FN i ! 

, விலங்கியல் அறிவு (2௦௦1௦81208). இந்த வெளியீடு 
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை வெளியிடப்படுகிறது. 

இந்திய விலங்குகள் பாதுகாப்பு - (1720178110 ௦7 
the Indian கமாக), இந்திய அரசின் விலங்கியல் 

ஆலோசகர் என்ற முறையில் இந்திய விலங்கியல் 
அளவாய்வு, இந்திய விலங்குகள் பாதுகாப்பில் ஒரு 

முக்கிய இடம் வூக்கின்றது, சில அரிய, அருகி 

இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வு 27! 

வரும் விலங்கு இனங்களான குரங்கினங்கள், பறவை 
கள், பாலூட்டிகள் போன்றவை பாதுகாக்கப்படு 
கின்றன, | 

பல்கலைக் கழகங்களுடனும், மற்ற நிறுவனத்துட 
னும் உள்ள தொடர்பு, அளவாய்வு அமைப்பு, பல் 
கலைக் சுழகங்களுடனும், கல்வி நிறுவனங்களுடனும் 

. நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஆய்வு நிறு 
வனங்களுக்கு விலங்கெங்களை வகைப்படுத்தி 
அடையாளம் கண்டு கொள்வதில் உதவி செய்கிறது. 
இந்த மிகப்பெரும் தொண்டின் மூலம் அளவாய்வு, 
1980 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 8000 மாதிரிகளையும் 
1000 இனங்களையும் அடையாளம் காட்டியுள்ளது. 

விலங்கியல் தொடர்பான 50 அராய்ச்சிகளுக்குத் 
தொழில் நுட்ப ஆலோசனையையும் அளித்துள்ளது, . 

பயிற்சி. பட்டமேற்படிப்பு படித்த மாணவர்கள் 
- விலங்கல் வசைப்பாட்டியியலில் ஆய்வு செய்ய 
உதவித்தொகை வழங்குகின்றது. அளவாய்வு, 
தோல் பாவை செய்தலில் (taxidermy) ஆறுமாத 

காலத்திற்கு முறையாகப் பயிற்சி வகுப்பு நடத் 
தச் சான்றிதழ் வழங்குகின்றது. பொருளாதார 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பூச்சிகளை 'அறிவதற்கு 
முறையான முழுமையான பயிற்ச? அளிக்கப்படு 
கின்றது. அண்மைக்காலமாக விலங்கியல் தொடர் 
புடைய கருத்தரங்குகள் பல நடத்தி வருகின்றது. பல 
பல்கலைக் கழகங்கள் இந்த: அளவாய்வு அமைப்பை 
முனைவர் பட்டம பெறுவதற்கான மையமாக 
அங்கீகரிக்கின்றன. ் 

கள ஆய்வுகள், (111214 5மாரர5) கணக்கற்ற சிறிய 
அளவாய்வுகளைக் தவிர, 900 பெரும் விலங்கியல் 
அளவாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பரந்த 
இந்தியாவில் விலங்கினங்களைப் பாதுகாப்பது ஒரு 
வியப்பூட்டும் செயலாகும். மேலும் இதற்குப் பல 
ஆண்டுகள் ஆகும். வெவ்வேறு மாநிலங்களிலுள்ள 
335 மாவட்டங்களில் 48 மாவட்டங்களிலும், கோவா. 
தெற்கு அந்தமான் தீவுகளிலும் பல்வேறு வகை 
யான விலங்குகளுக்கான ' அளவாய்வு முழுமையாக 

நடத்தப்பட்டது. _ 

இவை தவிர வங்காள விரிகுடா, இந்தியக் கடல் , 
அரபிக்கடல் அகியவற்றில் நடைபெற்ற கடல் 

, அளவாய்வுகளில் பங்கேற்றுள்ளது. நேபாளம் (1947- 

54) பூட்டான் (1966-72), பர்மா (1945-47) முதலிய 

வெளிநாடுகளிலும் அளவாய்வு மேற்கொள்ளப் 
பட்டது. 

ஆராய்ச்சி. விலங்கியல் தொடர்பான அறிவியல் 
கட்டுரைகள் வெளியிடும் பணியில்நாடுகளுக்கிடையில் 
மிகச் சிறந்த நிறுவனமாக இந்த அளவாய்வு பெயா் 
பெற்றுள்ளது. இதுவரை 5000க்கு மேற்பட்ட சிறந்த 
அறிவியல் கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இத்த 
கைய கட்டுரைகள்மூலம் வேளாண்மைத் துறை,வன த்
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துறை, மீன்வளத்துறை, மருத்துவத்துறை போன்ற 

பல துறைகள் பயன்பெற்றுள்ளன, தொடக்ககாலத் 

இல் இந்தியாவில் விலங்கனங்களைக்கண்டறிய இந்த 

-அளவாய்வு பயன்படுத்தப்பட்டது. குறிப்பிடத்தக்க 

சான்றுகளுடன் இந்திய நாட்டு நண்டு, தட்டைப் 

புழு, மெல்லுடலி, மீன், பூச்சி, பறவை, பாலூட்டி 

ஆகியவை விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பொருளா 

தார முக்கியத்துவமாக முதல் உலகப் போரின்போது 

மேற்கு ஆசியாவிலிருந்து சஸ்டோசோமா போன்ற 

புழுக்கள் இந்தியச் சிப்பாய்கள் மூலம் இந்தியாவில் 

பரவுவது கண்டறியப்பட்டது. அந்தமான் நிக்கோ 

பார் இவுகளில் கிளிஞ்சல்கள் பற்றி ஆய்வு செய்யப் 

பட்டு, அவற்றிலிருந்து கடைக்கும் வருமானம் நிருவா 
கத்திற்குப் பயன்படும் விதம் கணக்கிடப்பட்டது. 

அசாம், பர்மா முதலிய இடங்களில் உயிரியல் 
ஆய்வு செய்யப்பட்டு இரண்டாம் உலகப் போரில் 

பல ஒட்டுண்ணிகளுக்கு உறைவிடமாக இருந்த மெல் 
லுடலிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இவ்வாறாக இந்த 
அளவாய்வு பல பொருளாதார முச்கியத்துவம் 

., வாய்ந்த திட்டங்களை உருவாக்கியது. மேலும் சில 

ஆய்வுகள் முடிந்த கறுவாயிலும், சில முடியும் தறு 
வாயிலும் உள்ளன. வெளவாலில் உள்ள ஒட்டுண்ணி 
ஒளியினால் பிடிக்கப்படும் பூச்சிகள், பொருளாதார 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வண்ணத்துப் பூச்சிகளின் 

வளர்ச்சி பெறாத நிலைகள், பூச்சிக் கொல்லிகளினால் 

மீனினத்துக்கு ஏற்படும் இமைகள்,-கடல் ஆமைகளைப் © 
“பாதுகாத்தல் . அவற்றின் இனப் பெருக்கம், 
தூத்துக்குடி, எண்ணூர் முதலிய அனல் மின்நிலை 
யங்களால் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படுதல் 
போன்றவை சிறப்பாகக் கூறத்தக்க ஆய்வுகளாகும். 

, வகைப்பாட்டியல் தொடர்பான ஆய்வுகள் மேற் 

கொள்வதுடன் ஒட்டுண்ணி, பூச்சி, நன்னீர் உயிரி, 
கடல்வாழ் ' உயிரி, சூழ்நிலையியல் முதலியவற்றி 
லும் ஆய்வுகள் ' செய்யப்படுகின்றன. . இந்திய ' 

விலங்கியல அளவாய்வு அமைப்பு, அண்மைக்காலத் 
தில் -விலங்குகள் பரவியிருப்பது பற்றி மதிப்பிடு 
வதில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. இதன் மூலம் . 
ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மாவட்டங்கள் வாரியாக 
ஆய்வு செய்யப்பட்டு இன்னும் 5 அல்லது 2 ஆண்டு 
களில் நர்ட்டில் விலங்கினப் பரவல் முழுமையாக 

அறியபபடும. இத்திட்டத்திற்கு ஏழாவது ஐந் 
தாண்டுத் “திட்டத்தில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப் . 
பட்டுள்ளது. 

ஸ் " - இரா. கனகசபை 
ச 

- பொது 
- அவர்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பயிர் அறிவியல், . 
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1929 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட , ஏகாதிபத்திய 
வேளாண் ஆராய்சசிக் கழகம் (18றஎ1௨ ௦! ௦8 

Agriculture) பின்னர் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் 
aipsib (Indian Council of Agricultural Research) 
என்ற பெயரால் அழைச்சுப்படுகிறது. 

ca 

' இக்கழகம் வேளாண்மை, கால்நடை போன்ற 
துறைகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளல், அவற்றை வளப் 
படுத்தும் வழிகளைக் கூறுதல், ஆய்வுத் தகவல்களை 

மக்களுக்குத் தெரியப்படுத்தல் போன்றவற்றை 'நோக் 
கங்களாகக் கொண்டுள்ளது. ் ் 

வேளாண் ஆராரய்ச்சிக் கழகத்தின் பரிந்துரையின் 
படி 1968ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு இதன் அமைப்பு 
முறையை மாற்றி அமைத்தது. இம்மாற்றத்திற்குப் 
பின் . 1974ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து 
அனைத்து மைய ஆய்வுக் கழகங்களும், உணவுக் 
துறை சம்பந்தப்பட்டவையும், இக்கழகத்தின் கட்டுப் 
பாட்டின் &ழ் கொண்டு வரப்பட்டன. இக்கழகம் 
முனவர் பி.பி. பால் அவர்களைப் . பொது இயக்கு 
நராகவும், அவரை அடுத்து ' நான்கு துணைப் 

இயக்குநர்களையும் கொண்டுள்ளது, 

மண் : உழவியல், நீர்ப்பாசன்ம், வேளாண்பொறி — 
யியல், - கால்நடை அறிவியல் போன்ற முக்ய, 
துறைகள் உள்ளன. . So vs 

கழகத்தின் செயல்பாடும், பயன்களும். இக் கழகம் ' 
மத்திய நிறுவனங்கள், வேளாண் பல்கலைக் கழகங் 
கள் போன்ற அமைப்புகளுடன் . - ஒருங்கிணைந்து 
பணியாற்றுகிறது.' இவ்வமைப்பு, அனைத்திந்திய 
ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள் (க), 
மூலம் முன்னேற்றம் பெற்று வருகிறது. 1984-85ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து இது ஓர் இயக்குநரின் கண்காணிப் 
போடு 27 மத்திய நிலையங்கள், 9 தேசிய ஆராய்ச்சி 
நிலையங்கள், 5 திட்ட இயக்குநர் என்பவற்றைக் 
கொண்டு இயங்கி வருகின்றது. இந்திய , வேளாண் 
ஆராய்ச்சி நிலையம், இந்திய விலங்கியல் ஆராய்ச்சி 
நிலையம், 'தேசியக் கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையம். 
போன்றவற்றிற்குப் பட்டப்படிப்பு, முதுநிலைப் 

பட்டப் படிப்புத் இட்டங்களை வேளாண் பல்கலைக் 
கழகங்கள் மூலம் நடத்தி வருகிறது. - ல 

்.... வேளாண் பல்சுலைக் கழகங்கள். 1984-85 'ஆம் ' 
ஆண்டு முடிவில் இந்தியாவில் 28 , வேளாண் 
பல்கலைக் கழகங்கள் இயங்கி வந்தன. இநதிய 
வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் பல்கலைக் கழகங் * 

_ களுக்கு நிதியளித்தல், சிறப்பான கல்வி அளித்தல் 

போன்றவற்றிற்கு உதவி புரிகின்றது. நாடு முழுதும 
127 வேளாண் காலநிலை மண்டலங்களாகப : பிரிக் 
கப்பட்டுள்ளது. இம் மண்டலங்களுக்கு ஆராய்ச்சிச் 
கழகம் அளிக்கும் நிதியுதவியும் பிற உதலிகளும 
ஆராய்ச்சி நிலையங்களைப் பெற்றுள்ள ஐஓவவொ:ர . 
மண்டலததிற்கும தேசிய வேளாண் ஆராய்ச்சித் 
திட்டத்தின் மூலம் அஸளீக்கப்படுகின்டன, மேலும



இது மாணவர்களுக்கு உதவித் தொகை, சிறப்பு 

உதவித் தொகைகளையும் வழங்குகிறது. 

அகில இந்திய- ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சித் 

திட்டங்கள். இந்த அமைப்பு 1957இல் மக்காச் 

சோளப் பராமரிப்புத் திட்டத்தில் ஏற்பட்ட வெற்றி 

யின் பயனாச ஏற்படுத்தப்பட்டது. மேலும் பல 

ஒருங்கிணைந்த திட்டங்கள் 1960 இல் மேற்கொள்ளப் 

பட்டன. 1984-85 ஆம் ஆண்டுக் காலத்தில் இது 71 

அமைப்புகளைப் பெற்றிருந்தது. அவற்றின் மையங் 

களாக வேளாண் பல்கலைக்கழகங்களும், மத்திய 

நிறுவனங்களும் விளங்கின. வேளாண் பல்கலைக் 

கழகத்தை மையமாக ஏற்படுத்தியபோது இந்திய 

வேளாண் அராய்ச்சிக் கழகம் , 75 விழுக்காடு செல 

வினை ஏற்றுக் கொண்டது, இந்த ஒருங்கிணைந்த 

மையம் பலவேறுபட்ட வேளாண் காலநிலை 

உள்ள இடங்களில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு 

தேசிய அளவில் ஆராய்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் 

கொடுத்து வருகிறது. இத்திட்டம் ஒரு தனிப்பட்ட 

பயிரை அகல இத்திய அரிசி மேம்பாட்டுத் திட்டம் 

அல்லது பல பயிர்த்திட்டம், எடுத்துக்காட்டாக, 

அஇல- இந்திய ஒருங்கிணைந்த சோள மேம்பாட்டுத் 

திட்டம், தனிப்பட்ட நீர் நிர்வாகத்துடன் இணைந்த 

ஆராய்ச்சித் திட்டம் போன்றவற்றில் பங்கு கொள் 

கிறது. பல நாடுகள் இம் முறைகளை மேற்கொண் 

டுள்ளன. - 

சிறப்புத் திட்டங்கள். இத்திட்டத்திற்கு உதவியளிப் - 

- பது இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் ஆகும். 

குறைந்த அளவு நிதியினைக் கொண்டு இந்திய 
வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம், வேளாண் பல்கலைக் 

கழகம், பொதுப் பல்கலைக் கழகங்களின் மூலம் 

ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. 

இதில் 1984-85 இல் 389 சிறப்புத் திட்டங்கள் பயன் 

பெற்றன. | . 

வேளாண் ஆராய்ச்சி கல்வித்துறை. இந்திய அரசு 
வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கல்வி என்ற அமைப்பை 

வேளாண் துறையில்  ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது 
பொது இயக்குநர் தலைமையில் இந்திய வேளாண் 

ஆராய்ச்சிக்கழகம் மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறத. 

இதன் செயலர்,இந்த அமைப்பின் மூலம் பல மாநிலங் 

Sailer நிறுவனங்களை : மத்திய நிறுவனத்துடன் 

் இணைப்பதற்கான வழிமுறைகளைக் கண்டு ' தேசிய 
அளவில் ஒரு கூட்டு அனைப்பினை ஏற்படுத்தி 
வருகிறார். ் 

தொழில் நுட்ப மாற்றங்கள் 

“இந்திய வேளாண் ' ஆராய்ச்சிக் கழகம் தொழில் 

நுட்பங்களைப் பரவலாக்கப் பல நடவடிக்கைகளை 
மேற்கொள்கறைது. 

தேசியப் புரட்சி. இது தற்போது 20 மாநிலங் 
- களிலும், மைய அரசின் ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதி 

் ௮,௧.4:18 
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களிலும், சச மாவட்டங்களிலும் நடந்து வருகிறது 
தற்போது தானிய உற்பத்தியின் அளவை அதிகரித்து 

வேளாண் தொழில் முழுமைக்கும் ஒரு முன்னேற்றத் 
திட்டத்தை ஏற்படுத்துவது மூச்சிய நோக்கமாக மேற் 
கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ் 

வேளாண் அறிவியல் நிலையம் (8ர1511 712௨௩ Khen. 
8௧ ௩77) ). இந்நிலையம் வேளாண் முன்னேற்றத் 
திற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. 
1944-85 இல் இருந்து 65 வனர வேளாண் அறிவியல் 
நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. 

செயல்முறை ஆராய்ச்சித்திட்டம் (Operationa, 
Research Project (ORP)). @gHi-Luw 85 மையங் 
களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது, இத் 

, இட்டத்தின் மூலம் பெரிய அளவில் வேளாண்மைக் 

கான புதிய நுட்பங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு 
ஆய்வுகள் நடத்தப்படுகின் றன. 

ஆராய்ச்சிக் கூடத்திலிருந்து பண்ணைக்கு எடுத்துச் 
Qeoab Herb (Lab to Land Programme LLP) ). 

நில மேமபாம்டுத் திட்டம் 14979 இல் இந்திய 
வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் பொன்விழாக் 
கொண்டாட்டத்தின்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது. இத் 

இட்டம் 75,000 பல்வேறுபட்ட சிறு விவசாயிகள், 
நிலமற்ற விவசாயத் தொழிலாளர்கள் முன்னேற்றத் 
திற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

| * இரா. குழந்தைவேலு 
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. இத்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் கழ் 15 
பயிா ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் உள்ளன. மத்திய 
நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் (கட்டாக்), இந்தியக் 

- குரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையம் (லக்னோ), மத்திய 
பருத்தி ஆராய்ச்சி நிலையம் (நாக்பூர்), சணல் 
வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம் (பரக்பூர்), மத்திய 
புகையிலை ஆராய்ச்சி நிலையம் (இராஜமந்திரி), 
மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் 
(சிம்லா), கரும்பு இனப்பெருக்கக் கழகம் (கோயம் 
புத்தூர்), மத்திய மலைத்தோட்டப் பயிர் ஆராய்ச்சி 

“ நிலையம் (காசர்கோடு), இந்தியத் தோட்டக்கலை 

ஆராய்ச்சி நிலையம் (பெங்களூர்), மத்திய தோட்டக் 
கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் (வடக்குச் சமவெளி, 
லக்னோ), மததிய கிழக்குப் பயிர்கள் ஆராய்ச்சி 
நிலையம் (திருவனந்தபுரம்), இந்தியப் புல்வெளி- 
தீவனப் பயிர் ஆராய்ச்சி நிலையம் (ஜான்) 
ஆகியவை பயிர்வளர்ச்சி ஆராய்ச்சியினை மேற் 
கொள்ள அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய வேளாண் :
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ஆராய்ச்சி நிலையம் (புதுடெல்லி), இந்திய 

வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் வடகிழக்கு 

மஎலப்பிரதேசக் கூட்டு ஆராய்சச நிலையம் (ஷில் 

லாங்], அந்தமான் நிக்கோபார்த் தீவுகளின் 

மைய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம் (போர்ட் 

பிளேர்) ஆகிய இம்மூன்றும் பலதரப்பட்ட , பயிர்: 

ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்கின்றன. 

இந்திய - வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம் (11418௩ 

க்தா்லரிஙாகம் நான். றஷ்றா6). இவ்வாராய்ச்சி 

நிலையம் முதன் முதலில் 1905 ஆம் ஆண்டு பீகாரி 

லுள்ள பூசா என்னுமிடததில் அரசு வேளாண் 

ஆராய்ச்சிக் கழகம் என்ற பெயரால் நிறுவப்பட்டது. 

பின் 1984 இல் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்திற்குப் பிறகு 

1986 இல் பிரதான வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம் 

என்ற பெயரில் புதுடெல்லிக்கு மாற்றப்பட்டது. 

இது ஒரு முதல்தரமான பல்கலைக் கழசுமாகும்." 

மேலும் பல்வேறுபட்ட துறைகளில் முதுநிலைப்பட்ட 

வகுப்புகளும் இங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டன. நாட்டின் 

பல பகுதிகளில் இதன் துணை திலையங்கள் உள்ளன. 
* இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் பயிர் 
களின் இனப்பெருக்கத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனை 

நிகழ்த்தியுள்ளது. இதில் கோதுமையும் பல பயிர் 
ர் . f களும் அடங்கும். r 

கரும்பு BHeriQu@se  Aensound. (Sugarcane — 
Breeding Institute). இந்நிலையம் கோயமுத்தூரில் 
1918 ஆம் ஆண்டு சென்னையிலுள்ள வேளாண் ' 
இயக்குநரின் ' கட்டுப்பாட்டின்&ீம் தொடங்கப் 
பட்டது. 7950 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முழுமை 
பெற்று விளங்குகிறது. தற்போது - இந்நிலையம் 
இரண்டு துணை நிலையங்களைப் பெற்றுள்ளது. 
அவற்றில் ஒன்று ஹரியானாவிலுள்ள கர்னூல் 
என்னுமிடத்திலும், மற்றொன்று கேரளாவிலுள்ள . 

| கண்ணனூர் என்னுமிடத்திலும் அமைந்துள்ளன. . 

இந்தியக் கரு%பு ஆராய்ச்சி நிலையம் (1௩418 11- 

$111016 0 $ய280க௩8 1₹682010. இந்நிலையம் 1958 
இல் லக்னோவில் தொடங்கப்பட்டது. இங்கு 
கரும்பின் புதிய இனப்பெருக்க முறையைத் தவிர 
அனைத்து முறைகளிலும் கரும்பு சாகுபடி பற்றி 
ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகன்றன. ' '''. - 

1 ரூ 

மத்திய , பருத்தி ஆராய்ச்சிக் கழகம் (1ஈ6:ர(மர16 
Cotton ௩86௦). நாக்பூர் என்னுமிடத்தில் இக் 
கழகம் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்டது, கோயமுத் 
தூரில் இதன் மண்டல நிலையம் அமைந்துள்ளது, 

மத்திய நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் (Central Rice 
86501. 1158110016) இந்நிலையம் 1946 இல் கட்' 
டாக் என்னுமிடத்தில் நிறுவப்பட்டது, இது ஹசாரி 
பாக் பகுதியில் ஆராய்ச்சி நிலையதஇினை ஏற்படுத்தி 
யுள்ளது. இந்த ஆராய்ச்சி நிலையம் பீகார் 

॥ 

மேட்டுநில நெல் ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்கிறது. 
மேலும் நெல் சாகுபடிக்கான அடிப்படையையும் 
முக்கிய நிலைகளையும் விளக்குவதாக உள்ளது. இந்த 
அமைப்பு, பிலிப்பைன்சிலுள்ள நெல் ஆராய்ச்சி 
நிலையத்துடன் கூட்டுறவு ஒப்பந்தத்தைச் செய்து 
கொண்டுள்ளது. [ ட ட. 

இந்தியத் . தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் 
(Indian Institute of Porticultural Research). இந்த 
நிலையம் 1967 இல் பெங்களுரில் நிறுவப்பட்டது. 
இதன் மண்டல நிலையங்கள் கர்நாடகாவிலுள்ள 
செட்ஹல்லி, கோரி கோட்டல் , என்ற பகுதியிலும், 
குஜராத்திலுள்ள கோத்ராவிலும், பீகாரில் ராஞ்சி 
போன்ற இடங்களிலும் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இவை 
தோட்டப்பயிர்களில் எல்லாவிதமான ஆராய்ச்சி 
களையும் மேற்கொள்கின்றன. குறிப்பாகப் பழம், 
காய்கறி, பூச்செடி, வாசனை தரும் செடி, மருத்துவப் 
பயிர், பிறவற்றின் உற்பத்தி, ,தரம், பயன் 
போன்றவற்றை அதிகப்படுத்த முயற்சிகள் நடை “ 
பெற்று வருகின்றன, பல தரமான, வகைகளில் - 

திராட்சை, மா, கத்தரி, வெள்ளரி, தக்காளி 

போன்றவை வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ன 

, மத்திய உருளைக் ' கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் 
(Central Potato Research Institute). இத்நிலையம 
1949இல் பாட்னாவில் தொடங்கப்பட்டுப் பின்னா் 
1956இல் சிம்லாவிற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது. 

- இது (1 ஆராய்ச்சி நிலையங்களைப் பெற்றுள்ளது. 
இது உருளைக் கிழங்கு சாகுபடியுடன், கிருமி நாசினி 
களால் பாதிக்கப்படாத விதை வகைகளை மாதில 

விதைக் கழகங்களுக்கும், தோட்டக்கலை நிறுவனங் 
களுக்கும் அளிக்கிறது. -. ன து 

்.... “மத்திய புகையிலை ' ஆராய்ச்சி நிலையம் (021221 
Tobzceco Research Institute). Gj Henavusid 3947இல் 

இராஜமுந்திரி என்ற இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது, 
இது 8 நிலையங்களை மாநிலங்களின் : வெவ்வேறு — 
இடங்களில் ஏற்படுத்திப் பல்வேறு வகைகளைப் பற்றி 

ஆராய்ச்சிகள் நடததி வருகிறது. . “5: வரக 

மத்திய மலைத் ° தோட்டப்பயிர்கள் ஆராய்ச்சி 
நிலையம், இந்த ஆராய்ச்சி நிலையம் 1970இல் 

காசர்கோடு என்னுமிடத்தில் தொடங்கப்பட்டது. 

பின் மத்திய தென்னை ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் 
அமைந்துள்ள காசர்கோடு, காயான்குளம், விட்டல் 
என்ற பகுதியிலுள்ள "பாக்கு ஆராய்ச்சி! நிலையங் 

"களுடன் இணைக்கப்பட்டது. , இந்நிறுவனத்தின் 
மூலம் வாசனைப் பொருள், முந்திரி போன்றவற்றின் 
ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம் , காணப்பட்டுள்ளது. . 
தற்போது இந்த: ஆராய்ச்சிப் பணிகளைக் கள்ளிக் : 
கோட்டை, புத்தூர் பகுதிகளிலுள்ள தேசிய 
ஆராய்ச்சி நிலையத்திடம் ஒப்படைத்துள்ளது. இதன் 
விதைப் பண்ணை: கிடு என்னுமிடத்திலுள்ளது- 

ட. wh y



கர்நாடகாவில் தென்னை, கோக்கோ, பாக்கு 

போன்றவற்றின் மூலப்பொருள்கள் தொடர்பான 
ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உற்பத்தியைப் 
பெருக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

மத்திய கிழங்குப் பயிர் ஆராய்ச்சி நிலையம், இது 
17963 இல திருவனந்தபுரத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
அண்மையில் ஒரிசாவிலுள்ள புவனேஸ்வர் என்னு 

மிடத்தில் மண்டல நிலையம் தொடங்கப்பட்டது. 
இத்நிலையம் மரவள்ளிக் கிழங்கு, சர்க்கரைவள்ளிக் 
கிழங்கு, சேனை, சேம்பு, சிறுகிழங்கு போன்ற 

_ தழங்கு வகைகளில் ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி வரு 
கின்றது. | 3 ் | 

் - இரா. குழந்தைவேலு 

  
  

* இந்திரகோபம் 

மாரிக்காலம் முடிந்தபின் மார்கழி, தை மாதங்களில், 
நல்ல சூரிய ஒளியுள்ள காலை நேரங்களில், புல்வெளி 

களில் கருஞ்சிவப்பு நிறமுள்ள சில சிறு எண்கால் 
பூச்சிகளைக் காணலாம். இவற்றை இந்திரகோபம் 
என்று குறிப்பிடுவர். இவற்றின் பொதுப்பெயர் 
வெல்வெட்டுச் சிற்றுண்ணி (120 1116). விலங்கியல் 

பெயர் டிராம்பிடியம் ஜைகாஸ் (7708181119 gigas). Ap 

ப றுண்ணி வகைகளில் வெல்வெட்டுச் சிற்றுண்ணிகளே 
மிசகப்பெரியனவவ. இவை செடிகளின் இலைகளுக்கும், 
மரப்பட்டைகளுக்கும் கழே வாழ்கின்றன. அங்கு 
வாழும் அறுகால் பூச்சிகளும், அவற்றின் முட்டை, 
களும் இச்சிற்றுண்ணிகளுக்கு உணவாகின் றன.. 

  

HK 4 1LEM 

“நிறமாகவோ இருக்கும், இது ஈரத்தை 
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். இவற்றின் உடல்நீளம் 4 மி. மீக்கும் அதிகமாக 
இருக்கும். மூச்சுத்துளைகள் தாரடையுடல் பகுதியின் 
(௦81/1) அடிப்பகுதியில் அமைந்துள்ளன. கெலி 
செராக்கள் (0461108௧௨௦) கூர்மையாகவும் இடுக்கி 

போலவும் உடலின் முன்முனையில் கூர்முள்நீட்சிக்கு 
(1051மாப) முன்னால் நீட்டிக்கொண்டுள்ளன. நிறை 
வுயிரி நிலையில் தன்னிச்சையாக வாழ்கின்றன. இவை 
நான்கு கால்கள் பெற்றுள்ளன. இளவுயிரி (18778) 
நிலையில் ஆறு கால்கள் மட்டுமே உள்ளன. மேலும் 
இளவுயிரி நிலை முழுதும் ஆறுகால் பூச்சிகளின் 
ஓட்டுண்ணிகளாக வாழ்கின் மன. 

இவை கணுக்காலிகள் தொகுதியில் (phylum 
பே1பா0ற௦48) அராக்னிடா வகுப்பினைச் (&£க01றம்ப௨) 

சேர்ந்த அக்காரினா வரிசையில் (800௨) டிராம் 
பிடிடே (110010102௦) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த விலங்கு 
களாகும். காண்க, அக்காரினா, அராக்னிடா 

: = BY. 

வ.ஜெ. 

I 
நூலோதி. முத்துக்குமாரசாமி, ந,, ஆர்த்ரோ 

போடா - அராக்னிடா, தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் 
BHoeuerb, Georenar 1973; Ekambaranatha Ayyar, 
A Manual of Zoology, part 1, $. Viswanathan 
Private Ltd., Madras, 1976. ் 

  
  

இந்துப்பு 
எரிமலைக் குழம்பின் மேற்பரப்பில் பாறைகள் போல் 
படிந்து கிடக்கும் உப்பிற்கு இந்துப்பு என்று பெயர், 
இது கனமான கம்டிகளாகவும், சிலாசித்தைப் 
போன்ற வேறு கற்களும் கலந்திருக்கும். மேற்பக்கம் 
அழுக்குப் படிந்தும், உள்பக்கம் வெண்மையாசவும், 
வாயிலிட்டால் கரிப்புச்சுவையுடனும் இருக்கும். 

கனமான படிகங்களால் ஆன இந்துப்பில் 
சோடியம் குளோரைடு அதிகமாக இருக்கும், இது 
தூய்மையான திலையில் நிறமற்றதாசகவும், தெளிவா 
சவும் இருக்கும். ஆனால் மகீனீசிய இரும்பு 
உப்புக்கள் கலந்திருந்தால் செந்நிறமாகவோ பழுப்பு 

ஏற்கும் 
தன்மை கொண்டது. இது இந்து தேசத்திலும், 
பஞ்சாப் வடமேற்குப் பகுதியிலும் உள்ள உப்பு 
மலைத்தொடரில் இருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது. 

சித்த மருத்துவத்தில் இந்துப்பு. இந்துப்பினால் 
குன்மம், மலக்கட்டு, வயிற்றுப பொருமல் முதலிய 
நோய்கள் குணமாகும். வலியுடன் கூடிய தசை வீக் 
கத்திற்கு இந்துப்பை அரைத்துப் பற்றுப் போடலாம். 
சூடாக்கி ஒற்றடம இடலாம். இளஞ்சூடான நீரில் 
கரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுக்க வாந்தியை உண் 

டாக்கும்.
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தயாரிக்கப்படும் மருந்துகள். இந்துப்புச் சூரணம், 

பித்தக்குடிநீர், தேங்காய்ச் சாரம் முதலியன. 
, உய. சம்பங்கி 

நூலோதி, டாக்டர். ஆர். தியாகராசன், குண 

பாடம் தாது-சீவவகுப்பு (இரண்டாம்-மூன்றாம் பகு 

இகள்), இரண்டாம் பதிப்பு, தமிழ்நாடு எழுது 

பொருள் அச்சுத் தொழில் நெறியாளரால் பதிப்பிக் 

ட கப்பட்டது, 1968. ் 

  
  

இபிசாத் Say 

மேற்கு மத்தியதரைப் பகுதியிலுள்ள பேலேரிக் Soy 
களுள் ஒன்றாகிய இத்தீவின் பரப்பளவு 572.4 சதுர : 
கி.மீ. ஆகும். இபிசாத்தீவு (1012௧ 191810) ஸ்பெயி 
னுக்கருகில் உள்ளது. இத்தீவில் மீன்பிடித்தலும், 
உப்பு உற்பத்தியும் நடைபெறுகின்றன. ரோமன், 

போனிசுயன், கார்தகினியன் ஆகியோர் வாழ்ந்த 

பகுதிகள் போலக் கருதப்படும் இத்தீவு சுற்றுலாப் 
பயணிகளுக்கும வரைபடக் கலைஞர்களுக்கும் ஏற்ற 

இடமாகத் திகழ்கிறது. . , .- 
் ம. ௮, மோ, 

1 
~ 

  

இபுபுரூஃபன் 

புரோப்பியானிக் அமிலப் பெறுதிகளில் ஓன்று இபு ' 
“ புரூஃபன் (10யரா௦160) மற்றவை ஃபினோபுருஃபன், 
(fenoprofen), mr _Gu.ryemeotien (retoprofen) Gurresr 

றவை. இது ஆஸ்ப்ரின், : இண்டோமெத்தாசின் 
போலன்றி அதிக கேடு விளைவுகளைக் கொடுப்ப 
தில்லை; பல நோயாளிகளுக்குக் குறிப்பாக குடல் 
புண் உள்ளவர்களுக்குப் பயன்படுகிறது, | 

பரோப்பியானிக் அமில வழி வந்த மருந்துகளில் 
முதன் முதலாக மனிதனுக்கு ஆராய்ச்சி மூலம் ஏற் 

புடையதாக அறிவிக்கப்பட்ட , மருந்து இபுபுருஃபன் 

ஆகும், ் 

இபுபுரூஃபன், அழற்சிக்கு எதிர்ப்பு மருந்தாகவும் 
காய்சசலைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. இம்மருந்தை 

உட்கொண்டபின் பிளாஸ்மாவில் இது அதிக அளவு 

1-2 மணி நேரம் கழித்துக் காணப்படுகிறது, இதன் 
அரை வாழ்வுக் காலம் 3 மணியாகும். இதை வாய் 
வழியே உட்கொள்வது' மிகச் சிறந்தது. இது மூட்டு 
உறைகளுக்குள் சென்று தங்கி, இரத்தத்தில் வேலை 

, செய்யும் நேரத்தைவிட அதிக நேரம் 
செய்கிறது. 

வேலை * 

இதன் பெரும்பகுதி (60-90 விழுக்காடு) சிறுநீர் 
மூலமே வெளியேறுகிறது. இம்மருந்து எலும்புமூட்டுத் 
தேய்வு அழற்சியிலும் (05160கா1111182) அதைச் சார்நத 

தோய்களிலும் நன்கு பயன்படுகிறது. இதனால் ஏற் 
படும் கெடு விளைவுகள் ஆஸ்ப்ரினைவிடக் குறைவு 
என்றாலும் இதன விலை அதிகமாகும். இம்மருந்து 
கண் அறுவைக்குப் பின் ஏற்படும் வலியிலும், மென் 
தசைக் காயங்களில் ஏற்படும் ' வலியிலும் பயன் : 
அளிக்கின் ஐது, று டா 

பக்க விளைவுகள். குடல் புண் உள்ள நோயாளி 
களுக்கு இம்மருந்து ஆஸ்ப்ரினைவிட அதிகப் பயன 
ளிக்கிறது என்றாலும், சுமார் 10-15 விழுக்காடு 
நோயாளிகளுக்கு இம்மருந்து பக்க விளைவுகளை 
ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக மேல்வயிற்றுவலி, குமட் 
டல், வாத்தி, நெஞ்செரிச்சல், வயிற்றுக்கோளாறு, 
வயிற்று உப்புசம் அகியவற்றை உண்டாக்கும். ஆஸ்ப் 

ரினைப் போல் பக்க விளைவாக மலத்தில் இரத்தம் 
வெளியேறுவது மிகக் குறைவு. ்."' oO 

இம்மருத்தினால் மிக அதிகமாக இரத்தத் துகள் 
கள் குறைவு, தோல் தடிப்பு, தலைவலி, மயக்கம், 
கண் பார்வை குறைவு, உடலில் நீர்த் தேக்கம் முதலி 
யவை ஏற்படும். நச்சுக் கொடி வழியாக இம்மருந்து . 

கருவில் வளரும் குழந்தையை அடைவதால் கருவுறற 
பெண்களுக்கு இது ஏற்றதன்று. மேலும் தாய்ப்பால் 
வழியாகவும் இம்மருந்து குழந்தைக்குச் சென்றடை 
யும் வாய்ப்பு உண்டு, டட ்் 15 

ன 2௬. நரேந்திரன் 
நூலோதி. பஹ, க, 0., 000000, 1. 5, 8௩ம் 

Gilman, A., The Pharmacogical Basis of - Therape- 

utics, Sixth Edition, Macmillan Publishing Co., Inc., 
New York, 1980. Co 

  
  

இம்ப்சோனைட்டூ . 

இயற்கையில் கருமை நிறமாகக் இடைக்கக் கூடிய 

ஒரு வகைக் கரிமப்பொருள்களை இம்ப்சோனைட்டு 
(11ற80ாப416) என அழைப்பர். இதன் அடர்த்தி 1.70 

முதல் 1.25 வரையில் மாறுபடும். இதில் நிலைப் 
படுத்திய கரியளவு 50 விழுக்காடு முதல் 85 விழுக்காடு 

வரை காணப்படுகிறது. இக்கனிமம் உருகககூடியது 
அனறு; கார்பன்-டை-சல்பைடில் கரையாத இக்கனி - 

மத்தின் தோற்றத்தை இன்றும் சரிவரக் கண்டுபிடிக்க 

இயலவில்லை. பெரு என்ற இட.த்தில் காணப்படும் 
இம்ப்சோனைட்டுக் : கிரகமைட்டு என்ற சனிமம் 
வானிலை வேதிச் சதைவினால் தோன்றியது எனக் 

. கருதுகின்றனர். ஆனால் நீர்மப்புகைமிகு நிலக்கரி 
நரம்பிழைப் பிளவுகள் படிந்தபின் - நெருக்கப்பட்ட



கரிமப் பொருளே இம்ப் சோனைட்டு என அழைக்கப் 

'படுகன்றது என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது. இம்ப் 
சோனைட்டின் அதிக அளவு வெனடியம் உட்கூறில் 

உள்ளது எனக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இம்ப் 

சோனைட்டு எல்லாப் பண்பிலும் ஆல்பர்ட்டைட்டை. 

ஒத்துக் காணப்படுகிறது. ஆனால் இம்ப்சோனைட்டு 

டர்பன்ட்டைனில் கரையாப் பண்பைப் பெற்றுள்ளது. 

உலூல் அரகானஸ், .நிவாடா, மிச்சிகன், பெரு, .. 

அர்ஜன்டினா, பிரேசில், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய 

இடங்களில் இக்கனிமம் கிடைக்கிறது. ஒக்லா (Okla), 

இலாஃபுளேர் (Laflore) sre » இடங்களில் காணப் 

படும் இம்ப்சோனைட்டுப் படிவுகள் 10 அடி 

அகலமுள்ள நரம்பிழைகளாகக் காணப்படுகின்றன. 

| - ௬.௪ 

  
  

இம்பூறல் (9ித்தமருத்துவம்) 

இது ஒரு பருவச் சிறு செடியாகும். இதற்குச் 
சிறுவேர், இம்புறாவேர், எம்பூறல் என்ற தமிழ்ப் 

பெயர்களும் உண்டு, இம்மூலிகையின் தாவரப் 

பெயர் ஓல்டன்வேண்டியா அம்பெல்லேட்டா (0/421/௭14/8 

umbellata Linn). Gai e9GusHGus (Rubiaceac) eres 

தாவரக் குடும்பத்தைச் . சேர்ந்தது. இந்தியாவில் 
ஒரிசா, ' வங்காளம், தக்காண பீடபூமி, தென் 
னிந்தியா ஆகிய இடங்களில் சாதாரணமாக வளர் 
-இன்றது, - ் 

இம் மூலிகையின் இலை, வேர், வேர்ப்பட்டை, 
சமூலம் ஆதியவை மருத்துவத்திற்காகப் பயன்படு 

, இன்றன. சுவை இனிப்பு; தன்மை-சீதம்; பிரிவு- 
இனிப்பு. கோழை அகற்றியாகவும், இரத்தப்பெருக்கு _ 
அடக்கியாகவும், பித்தநீர்ப் பெருக்கியாகவும் இம் 

- மூலிகை பயன்படுகின்றது. தொண்டையில் கோழை 

கட்டல், உடலின் அழல், அழல் சுரம், இரத்த வாந்து, 

இருமல், ஈளை, இரைப்பு, வயிற்றிரைச்சல், விக்கல் 
முதலிய நோய்களுக்கு இம்மூலிகை கொடுக்கப்படு 
இறது. இலையின் பொடியை இரண்டு பங்கு அரிசி 
மாவுடன் கலந்து அடை செய்து சாப்பிட இரைப்பு 
கள் குணமாகும். - ் 

நூலோதி. முருகேச முதலியார், க.௪., குணபாடம், 
(மூலிகை வகுப்பு), தமிழக அரசு வெளியீடு, சென்னை, 
1969; Kirtikar, K.R., Basu, B.D. & I.C.S., - 

Indian Medicinal Plants, M/S. Bishen Singh, Mahen- 

dra Pal Singh, Dehradun, 1935; Chopra, R.N., 

Nayar, S.L. & Chopra, I.C., Glossary of Indian ் 

’ Medicinal Plants, C.S.1.R., New Delhi, 1956; 

Gamble, J S., Flora of Presidency of Madras, Bota- 

nical Surgery of India, Calcutta, 1967. 

- இரா, ஜெகதீசன் 
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கழிவுப் பொருள்களைப் பதப்படுத்தும் நிலையத்தில் 
உள்ள ஒரு கட்டகமே இது, சிறு நகரங்களுக்கும் 

சிறுசிறு குடியிருப்புகளுக்கும் இது ஏற்றது. கார்ல் 
இமாஃப்(&ய! 10௦1) எனனும் ஜொமானியப் பொறி 
யாளரால் வடிவமைக்கப் பெற்று 1907 ஆம் ஆண்டு 

அமெரிக்காவில் ஒரு பதிவுரிமை வடிவமைப்பாக 
(patented design) வெளியிடப்பட்டது. தற்போது 
பதிவுரிமைக் காலவரம்பு முடிந்துவிட்டது. 

கட்டகம். இமாஃப் தொட்டியில் இரண்டு முக்கிய 
அறைகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அமைந்துள்ளன. 
மேலே உள்ள படிவிக்கும் அறை, கவிழ்ந்த கூம்பு 

வடிவில் இருக்கும். இதன் நீள அகல விகிதம் 5:1-3:1 
ஆக வரையறுக்கிப்படுகிறது. இதன் உயரம் அகலத் 

திற்குச் சமமாக உள்ளது, இதில் விழுகின்ற கழிவுப் 
பொருள்கள் /% மணி முதல் 41 மணிக்குள் சராசரி 21 
மணியளவில் கீழிறங்கும் வகையில் அமைந்திருக்கும், 

கீழிறங்கும் வேகம் நிமிடத்திற்கு 3 அடிக்கு மேற் 
படாமல இருக்கும். 

தெளிவிக்கும் அறையின் கீழே செரிக்கும் அறை 
உள்ளது. இரண்டையும் ஒரு துளை இணைக்கிறது. 
இத்துளையின் அளவு 5 செ. மீ. க்குக் குறையாமல் 
இருக்க வேண்டும். இது திண்மப்பொருள் கீழிறங்கும் 

வேகத்தை நிமிடத்திற்கு ஒரு அடிக்கு மேற் 
படாமல் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ள து. 

திண்மப் பொருள்களின் விகிதத்தைப் பொறுத்துச் . 
செரிக்கும் அறையின் அடிப்பாகமும் கவிழ்ந்த கூம்பு 

வடிவாகவே இருக்கும். பெரிய இமாஃப் தொட்டி 
களில் இது இரண்டு அல்லது நான்கு பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டிருக்கும. இதன் அடிப்பாகமும் சாய்வா 
அமைந்திருக்கும், ஓர் உயரத்திற்கு இரண்டு கிடை 

- வீதம் சாய்மானம் அமைந்திருக்கும். இவ்வறையை 
வந்தடையும் சேறு 6 முதல் 18 மாதங்கள் வரை 
தங்கியிருக்க ஏற்றதாக வடிவமைக்கப்படும். சிறு 

தொட்டிகளிலும் குளிர் பகுதிகளிலும் சேறு தங்கும் 
கால அளவு நீண்டும் வெப்ப மிகுந்த பகுதியில் 
குறைந்தும் இருக்கலாம். 

செரிக்கும் அறையின் அடிப்பாகத்திலிருந்து சேற் 
றினை வெளிப்படுத்தும் குழாய் செங்குத்தாகப் 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும். பொதுவாக வார்ப்பிரும் 
பினாலான குழாய் 15 முதல் 20 செ.மீ. விட்ட 

. முள்ளதாக இருக்கும், இக்குழாயின் அடிப்பாகம் 40 
செ.மீ.விட்டத்துடன் அகன்று திறந்திருக்கும்) சேற்றி 
னைத் தேவையான போது திறந்துவிட வசதியாக 
அங்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டிதழ் (ஈவ2) பொருத்தப்பட் 
டிருக்கும். இங்கு 8 மீட்டர் வரை நீரியல் அழுத்தம் 
இருக்கும். சேறு வெளியேற உள் வந்து விழும் கழிவு 
நீர் அழுத்தமே போதுமானது. செரிமான அறையில்
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இருக்கும் சேற்றிலிருந்து வளிமம் உருவான கசடு 

மேலே வரும். கசட்டிலுள்ள வளிமம் வெளியேறிய 

பின் ஏடாகப் படியும். இவ்வேடு அடிக்கடி அகற்றப் 
படுவதற்கு வசதியாக ஓர் ஏட்டறை இருக்கும். இது 
செரிமான அறைக்கு மேலும் படிவிக்கும் அறைக்குப் 
பக்கத்திலும் அமைந்திருக்கும். ஏட்டறையின் 

கொள்ளளவு செரிமான அறையின் கொள்ளளவில் 

பாதியாக இருக்க வேண்டும். வெளியாகும். வளிமங் 
களைத் திரட்ட' இவ்வேட்டறையிலிருந்து குழாய்கள் 
அமைக்கப்படும். இமாஃப் தொட்டியின் மொத்த 
உயரம் 9 முதல் 18 மீட்டர் வரை இருக்கும். 

பதப்படுத்தல். நகரத்தின் சாக்கடைகள் 
மூலமாகப் பதப்படுத்தும் 

சேரும் கழிவுப் பொருள்கள் இமாஃப் தொட்டியின் 
புகுவழிக் குழாய் மூலமாகத் தெளிவிக்கும் அறைக்கு 
வந்து சேர்கிறது. இதிலுள்ள திண்மப்பொருள்கள் 

ஒரு நிமிடத்திற்கு 30 செ.மீ.க்கு மேற்படாத வேகத் 
தில் துளை வழியாகச் செரிமான அறைக்குச் சரிந்து 
செல்லும். செரிமான அறையை வந்தடையும் சேறு 
சில வகைப் பாக்டீரியாக்களின் செயல்பாட்டினால் 

அழுகிச் சிதைந்து போகிறது. இதனைச் செரிமானம் 
என்பர். செரிமானத்தின் போது ஒரு பகுதி நீர்மமாக 

வும் மற்றொருபகுதி வளிமப்பொருள்களாகவும் மாறு 
கின்றன. ஒரு பகுதி மேலும் உடைய முடியாத 
திண்மமாக நின்றுவிடும். வளிமப் பொருள்களில் . 

மீத்தேன் போன்ற எரி வளிமங்களும் உள்ளன, 
இவை செரிமான அறையிலிருந்து ஏட்டறை வழி 
யாகக் குழாய் மூலம் திரட்டப்பட்டு எரிபொருளாகப் 
பயன் படுத்த அனுப்பப்படுகின் றன. . . 

நிலையத்திற்கு வந்து ' 

‘ 

செரிமான அறையின் அடிப்பாகத்திலிருந்து Hi 
மமும் இண்மமும் கலந்த, சேற்றுப் பொருள் அவ்வப் 
போது அங்குள்ள கட்டுப்பாட்டிதழைத் திறப்பதன் 

மூலம வெளிவேற்றப்படுகிறது. இச்சேறு பாத்தி 
களாகப் பாயவிடப்பட்டு உலர்த்தப்படுகிறது, 
உலர்ந்த சேறு உரமாகப் பயன் படுவதில்லை, செரிக் 
கும் அறையில் தங்கியிருக்கும் சேற்றில் ஏடு படியும். 
இவ்வேடு அவ்வப்போது அகற்றப்படுகிறது. 

மற்றொரு வகை இமாஃப் தொட்டிகளில் தெளி 
விக்கும் அறையும் செரிமான அறையும் தட்டையான 
அடிப்பாகம் கொண்டவையாக . அல்லது மிகக் 
குறைந்த சரிவுடன் அமைந்திருக்கும். இவ்வகைத் 
தொட்டிகளில் திடப்பொருள்களையும் சேற்றினையும் 
கலக்கி விடுவதற்குச் செதுக்கிகள் (௨௨6) அமைத் 

திருக்கும். இச்செதுக்கிகள் மின்னோடிகளால் (100100) 
சுழற்றப்படும். 

இமாஃப் தொட்டி அழுகு தொட்டியைவிடச் 
(560142 1814) செயல் திறன் மிகுந்தது. ஆயிரத்துக்கும் 
மேற்பட்ட மக்கள் வாழும் குடியிருப்புகளுக்கும் — 
மாணவர் இல்லங்களுக்கும் சிற்றூர்களுக்கும் இமாஃப் 
தொட்டி பொருத்தமான தாகும். பெரிய நகரங்களுக்கு 
இவை ஏற்றவையல்ல. அதிக மக்கள் வாழும் இடங் 

களுக்குத் தனித் தெளிவிக்கும் அறைகளும் தனிச் 
செரிமான அறைகளும்  கொண்ட் அமைப்புகள் 
தேவைப்படுகின்றன. இமாஃப் தொட்டி நன்கு செயல் , 
படச் சுமார் 150 வெப்பநிலை இன்றியமையாதது. 
குளிர் நாடுகளில் செரிமான அறை வெந்நீரின் மூலம் 
தொடர்ந்து சூடாக்கப்படுகிறது. மணற்பாங்கான 
பகுதிகளிலும் பாறை மிகுந்த பகுதிகளிலும் இமாஃப் 
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தொட்டி அமைப்பது சற்று கடினம். நிலத்தடி நீர் 
மட்டம் தரைக்கு அருகில் இருக்கும் இடங்களிலும் 

இத்தொட்டியின் செயல்திறன் குறையும். புதிய 

கண்டுபிடிப்புகளின் பயனாக, - இமாஃப் தொட்டி 

அமைத்தல் அருகி வருகிறது. காண்க, அழுகு 

தொட்டி; கழிவுநீர். _-.. . 
3 ரு . 5 சி. எஸ். குப்புராஜ் 

grCers. Babbit,’ Herold E. and Baumann, 

Robert E, Sewerage and Sewage Treatment 

McGraw-Hi'l “Book Company, New York, 1982; 

Imhoff, Karl and Fair, Gorden M., Sewage Treatment, 

McGraw-Hill Book Company, New York, 1986.- 
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ப... , பென்ஸ் இமிடசோல் 

ல்ல தொகுப்புமுறைகள். ௩ அம்மோனியா களையாக் . 
சலுடன் வினைபுரிவதால் அல்லது a- Quant 
பனைல் சேர்மங்கள் அம்மோனியா, ஆல்டிஹைடுடன் 
வினைபுரிவதால் இமிடசோல்கள் உண்டாகின்றன. 

்' நைட்ரேட். கலவையுடன் அம்மோனியாவை வினை 
் "புரியச் செய்து கிடைக்கின்ற டைகார்பா க்சிலிக்அமிலத் 

* தைக் குயினோலினில்: கரைத்து, : தாமிரத்தின் முன் 
னிலையில் வெப்பப்படுத்தும்போது ' இமிடசோல் 

க 

-லஃ்பார்மால்டிஹைடு,'! டார்ட்டாரிக் அமில டை 

இமிடசோல் 279 

உண்டாகிறது. இதைப்போன்று பல தொகுப்பு 
முறைகள் இருப்பினும் அனைத்து முறைகளிலும் 

பொதுவாக இம்முறைதான் நடைமுறையில் உள்ளது 

. பொட்டாசியம் தயோசயனேட், கீட்டோன் 
களின் 8- அமினோ ஆல்டிஹைடுடன் வினைபுரிந்து 
கிடைக்கின்ற இமிடசோலின் தயோன் சேர்மத்தைக் 
கந்தக நீககம் செய்து இமிடசோலைத் தயாரிக் 
கலாம். பொதுவாக இம்முறைதான் நடைமுறையில் 
உள்ளது. 

். பண்புகள், இதன் உருகுநிலை 900. இது ஒரு 
வலிமை குன்றிய சாரம்; ஆயினும் இது பைரசோ 
லைக் காட்டிலும் வலிவு மிககது. இமிடசோல் ஓர் 
இயங்குசமநிலை வடிவச் சேர்மம் (1௧1௦1௩271௦ ௦௦1. 
ற௦யய்). ஏனெனில், இதில, 4,-5 இடங்கள் சம- 
மானவை, . 
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7 =N cH——-NH 
ச் 5 ர 

= 

(ந ம், | j 1 ॥ பெ* 5 

. மீத்தைல் அயோடைடு, காரம் கலந்த இமிட ' 
ட. சோலுடன் விளைபுரிந்து 1-மீத்தைல் இமிடசோலைத். 

தருகிறது. இதனை வெப்பப்படுத்தும்போது 2-மீத் 
தைல் இமிடசோலாக மாற்றுருவாக்கம் (180110- 

- 521100) அடைகிறது. - ர 4 ' 
ட்ட a ௩ 

1. இமிடசோல் வளையம் .மிகவும் நிலையானது. 
ஆக்சிஜனேற்றிகள் (031/1510ஐ 8215), , ஆக்சிஜன் 
ஒடுக்கிகளால் (721012 822015) பாதிக்கப்படுவ 

திலலை. இருப்பினும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுடன் 
வினைபுரிந்து வளையம் இறந்து ஆக்சமைடு உண்டா : 
கிறது. அசெட்டைல் குளோரைடு, அசெட்டிக் 
நீரிலியுடன் வினை இல்லாது இருப்பினும் காரத்தின் 
முன்னிலையில் பென்சாயில் குளோரைடுடன் 
வினை புரிந்து வளையம் இறந்து டைபெனசாயில்டை 

அமினோ எத்திலீன உண்டாகிறது. 

இமிடசோல் 4, 5 ஆம் இடங்களில் பதிலீட்டுத் 
தொகுதிகள் இருப்பின் பதிலீட்டு வினைகளில் 2 
பதிலீட்டுச் சேர்மங்களைத் தருகிறது, இமிடசோல் 
கள் டைஅசோ உப்புக்களுடன் இரண்டாம் இடத் 
தில் இணைகின்றன. 

I 

பென்ஸ்இமிடசோல்கள். இவை ஆர்த்தோஃபினை 
லின் டைஅமீன்கள், கார்பாக்சிலிக் அமிலத்துடன் : 
வினைபுரிந்து ' உண்டாக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக் 
காட்டாக, ஆர்த்தோஃபினைலின் டைஅமீன் ஃபார்
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மிக் அமிலத்துடன் வினைபுரியும் போது பென்ஸ் 

இமிடசோல் உண்டாகிறது. அதன் உருகுநிலை 

17050. வைட்டமின் நடி இல் இது காணப்படுகிறது. 

ஹிஸ்ட்டமின், தாவரங்கள் விலங்குகளின் அனைத் 

துத் இசுக்களிலும் ஹிஸ்டமின் காணப்படுகிறது. 

ஹ்ஸ்டோஸ் என்றால் இரேக்க மொழியில் திசுக்கள் 

என்று பொருள். இதிலிருந்து ஹிஸ்ட்டமின் என்ற 

சொல் தோன்றியது. இதனை 1910 இல் பர்ஜர், 

டேல் என்பார் கண்டறிந்தனர். 1927 இல் பெஸ்ட் 

குழுவினர் விலங்குகளின் ஈரல், நுரையீரல்களிலிருந்து 

ஹிஸ்டமினைப் பிரித்தெடுத்தனர். தேனீக்கள் போன் 

றவை கொட்டிதலால் ஏற்படுகின்ற வலிக்குக் 

காரணம் ஹிஸ்டமினாகும். ஹிஸ்ட்டமின் ஒவ்வா 

மையினால் (3]/சாஜுர காசம், காய்ச்சல் போன்ற 

தோய்கள் உண்டாகின்றன. உடலில் உள்ள ஹிஸ்ட 

மின்கள் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் சுரக்க நேர்ந் 

தால் அதன் விளைவாக உயிரிழக்க நேரிடும். 

இரத்த நாளங்களை விரிவடையச் செய்து இரத்த 

ஓட்டத்தை அதிகரிப்பதனால் இரத்த அழுத்தத்தை 
ஹிஸ்ட்டமின் குறைக்கிறது. 

இதன் பல வினைகள் பயன்படத்தக்க வகையில் , 
அமைந்துள்ளன. ஹிஸ்ட்டமின் இரைப்பை நீர்ச் சுரப் 
பினைத் தரண்டுகிறது. இரைப்பைச் செயல்திறனை க் 
கண்டறிய ஹிஸ்ட்டமின் ஒரு முக்கிய காரணியாகக் 

கருதப்படுகிறது. . 

அமினோ அமிலமான ஹிஸ்ட்டினிலிருந்து கார் 
பன் டைஆக்சைடை நீக்குவதால் (4204700௦:0/181102) 

உடலில் ஹிஸ்ட்டமின் உண்டாகிறது. உணவில் உள்ள 
புரதத்தின் மூலம் உடலுக்கு அமினோ அமிலங்கள் 
திடைக்கின்றன. உடலில் உண்டாகும் ஹிஸ்டமின், 
ஹிஸ்ட்டமினேஸ் எனற நொதியினால் :ஆக்சிஐ 
னேற்ற-அம்மோனியா நீக்கு (03ப்ம௧116 ம28௱11௨1101) 
வினையால் சிதைகிறது. । ட் 

7 அபூ ir 

ஹிஸ்ட்டமின் வெண்மையான நீர் ஈர்க்கும் தன் 
மையுடைய அனசிவடிவப படிகமாகவுள்ளது. இதனை 
8 - அமினோ எத்தில் இமிடசோல் என அழைக்க 
லாம். ் . ‘ 

es . wa ந கீ 1 டக 2 

NH— CH 
னி 

cH 1... 
பூ —C —CH, — CH, — NH2 

1 

ஹிஸ்ட்டிடின் ஸ்டீரைன் , எனும் அமினோ அமி 
லத்தை சலஃப்யூரிக் அமிலம் கொண்டு நீராற் பகுத் 

துப் பெறப்பட்ட சேர்மத்திற்கு 1896 இல் கோசல் 
என்பவர். ஹிஸ்ட்டிடின் என்று பெயரிட்டார். ஹிஸ் 

இமிப்ரமின் : 

இது மனச்சோர்வை நீ 

டியான் என்ற கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து ஹிஸ் 
டூடின் என்ற பெயர் தோன்றியதாகவும் கூறப்பழி 

கிறது. - . 

ஹிஸ்ட்டிடின் இமிடசோல் வளையம் கொண்ட து 
ஈ.- அமினோபுரோபியானிக் அமிலம். ஹிமோ 

குளோபினில் இது அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. 

கார்னோசின, அன்சாரின் மற்ற பெப்டைடுகளிலும் 
காணப்படுகிறது. இளம் விலங்குகளின் வளர்ச்சிக்கு 
ஹிஸ்ட்டிடின் தேவைப்படுகிறது.வளர்ந்த விலங்குகள் 

தங்களுக்குத் தேவையான அளவு ஸிஸ்ட்டிடு னை 

வளர்சிதை மாற்றம் (௮4௨௦௦11110) மூலம் பெறு 
இன்றன. ஹிஸட்டிடினிலிருந்து குளுடாமிக் அமிலம் 
உண்டாகிறது. 

- இதில் உள்ள இமிடசோல் வளையம் பாலி 

வினையினால் (Pauly reaction) கண்டறியப்படு 

கிறது. டைஅசோ ஆக்கம் அடைந்த கார சல்ஃபா 
னிலிக் அமிலத்துடன் ஹிஸ்ட்டிடழினை இணைக்கும 
போது இமிடசோல் வளையங்களைப் - போன்று 

சிவப்பு நிறத்தைத் தருகிறது. 

பி C-CH)-CH-COOH ~*~." 
: . at . . 

| ன் | NHp 
| 1 - . N ப ட க ஐ 

be Me Nee vo ae 
es Cc ட்ப | 

க் H ் ் ் 
உரப் er, 6 ஒரு Ste ச் y gee * 

இதன் சிதைவு: வெப்பநிலை (decomposition 
temperature) 2770. இது அதிக அளவில். நீரில் 
கரையக்கூடியது. நீரில் (4) 88.5” ஒளிச்சுழற்சி 
உடையது. ஆனால் இதே பண்பு. ஹைட்ரோ 

_ குளோரிக் அமிலத்தில் (--) 118” ஆகும், 

பாக்டீரியா வினைகளில் கார்பன் டை.ஆச்சைடு 
நீக்கம் அடையும் போது ஹிஸ்ட்டிடின் உண்டாகிறது. 

க ் கோ. கோவிந்தராஜ் 

grGers, Finar, I.L., Crganic Chemistry, Vo} 
Il, Fifth Edition, ELBS, London, 1975;  Stryer, 

Luhert., Biochemistry, W.H. Freeman and Company 

San Francisco, 1975. 
bt 4a 
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F க்கும் ஒரு மருந்தாகும். Bess — 
ரமின் (Imipramine) _ மனச்சோர்வு : நோயாளி 

. களின் மன நிலையை உற்சாகப்படுத்துமே அன்றிச் 
சராசரி மனிதனின் மனநிலையை உற்சாகப்படுத்துவ 
தில்லை, பட டி டயட ட்ட 5 a Bw a Me



இயங்கும் விதம். மனச் சோர்வு பெருமூளையின் 

அமைன் நரம்புக் கடத்திகளின் நார்அட்ரினலின் 

அளவு குறைவதால் ஏற்படுவதாக ஓர் உயிர்வேதி 

யியல் கருத்து நிலவுகிறது. சரியாக இக்கருத்து 

மெய்ப்பிக்கப்படவில்லை, ஆயினும் ரிசர்ப்பின் (18- 

50105) பெருமூளையில் உள்ள நார் அட்ரினிலினைக் 

காலியாக்குவதன் 'காரணமாக மனச்சோர்வு உண் 

டாவது இக்கருத்துக்கு ஆதரவாகச் , சொல்லப் 

படுகிறது. இதைத் தவிர மனச் சோர்வை நீககும் 

மற்ற மருந்துகள் அமிட்ரிப்பட்டிலின், டெ௫ிப்ரமின் 

போன்றவை ஆகும். இம்மருந்துகள் மறு உறிஞ் 

சலைத் தடுத்து நார்அட்ரினலின் அளவை அதிகரிப் 

, பதால், இவை ஏற்பிகளைத தாண்டி மனச்சோர் 

வுக்கு எதிர் மருந்துகளாக இயங்குகின்றன என்று 

கருதப்படுகிறது. . இமிப்ரமின், நார்அட்ரினலின் 

மூளை நரம்பு நுனிகளில் உள்ள தேக்கக் குமிழ்களி 

லிருந்து வெளியேறி ஏற்பிகளைத் தூண்டுகிறது. 

  

  

     

    

செல்பரப்பில் 

மூளையின் 

நரம்பு நுனிகள் 

      

ன் ஸ் 

'படம் 1. சிகிச்சைக்குமுன் ' 

' கணிசமான: -: அளவில் . நார்அட்ரினலின். மீண்டும் 

தேக்குக் குழிகளில் உட்புகுகிறது. ... - 

1% 

” இம்மருந்து நரம்பு நுனிகளில் , நார் அட்ரினலின் 
்- மீண்டும் உறிஞ்சப்படுவதைத் தடுத்து ஏற்பிகளைத் 
தூண்டுகிறது. இது, மனச் சோர்வுக்கு எதிர் மருந் 
தாகும்... இது : நரம்பு நுனிகளில் நார்அட்ரினலின் 
மீண்டும் உறிஞ்சப்படுவதைத் . தடுத்து ஏற்பிகளைத் 

'தூண்டுகிறது.. , -:1 4 Hk 

பக்க விளைவுகள். இம்மருந்து மூளைக்கோளாறு 
... எதிர் .. மருந்துகளைப் போல டோப்பாமைன் 

ஏற்பிகளைப் ' , பெருமளவில் .' பாதப்பதில்லை. 
, இவை அசெட்டைல்கோலின் எதிர்ப் பண்புகளைக் 

கொண்டுள்ளன. எனவே , இம்மருந்துகளை உட் 
- கொள்ளும்போது மங்கிய பார்வை, வாய் உலர்தல், 

இமிப்ரமின் 281. 

  

     

   

  

      

    

  

  

iz ° aé 
18% a 3 jeha 3 இ 
832 ஓ ட 3 3 > 

88 ar 5 Sy 

4 

      

. படம் 2. சிகிச்சைக்குப்பின் 

மலச்சிக்கல், சிறுநீர்ப் பையில் சிறுநீர்த் தேக்கம் 
முதலிய பக்க விளைவுகள் ஏற்படும். அமின்களின் 
மறு உறிஞ்சலை இது தடுப்பதால் ' இதன் பெரும் 
பகுதி ' நார்அட்ரினலின் இதயத் இசுக்களுக்குக் 

கிடைக்கிறது. இதனால் ஒழுங்கற்ற இதயத் துடிப்பு 
ஏற்படலாம்; எனவே இதய நோயாளிகளுக்கு 
இதனை மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு பயன்படுதத 
வேண்டும். இமிப்ரமினைப் போலவே அமிடிரிப் 
டிலின் ' மருந்தும் அதிகமாகப் பயன்படுகிறது. 
இமிப்ரமின் உடலில் மாற்றம் அடைந்து அதன் 
மெத்தில் தொகுதி நீக்கப்பட்டு டெ௫சிப்ரமின் எனும் 
உயிர்ப்புள்ள மருந்தாகச் செயல்படுகிறது. 

1 - இமிப்ரமின் ஹைட்ரோகுளோரைடு அமைப்பில் 

ஃபினோதயசீனை ஒத்துள்ளது, ஃபினோதயசின் 
களில் உள்ள கந்தகத்திற்குப் பதிலாக இதில் . எத்தி 
லீன்: பகுதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது 25 மி.க௫, 
50 மி. கி. மாத்திரைகளாகக் கிடைக்கிறது. இனசரி 

700, 200 மி. கி. அளவுள்ள . இமிப்ரமின் உறக் 

கத்தை உண்டாக்குவதில்லை. ஆதலால உறக்கத்தை 
விரும்பாத சூழ்நிலையில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு 
இதனைத் தரலாம். 

ட இதயத்தில் இம் மருந்து நாடித் துடிப்பில் 
மாற்றததை உண்டாக்கும். நிற்கும்பொழுது இரத்த 

அழுத்தக் குறைவு ஏற்படும். 

- நச்சுத்தன்மை. இம்மருந்தை அதிக அளவில் 
உட்கொளவதால் ஏற்படும் நஞ்சினை இரைப்பை 
யினுள் குழாய் செலுத்திக் கழுலியும், வலிப்பு 
வந்தால் டயசிபாம், ஒழுங்கற்ற இதயத்துடிப்பு ஏற் 
பட்டால் லிக்னோகேன் முதலிய மருந்துகளைப் 
பயன்படுத்தியும் முறியடிக்கலாம். மேலும் உ&பைசோ





ள் 

கண்ணீர் தனக்குரிய பாதையில் போக இயலாமல் 
கண்களிலிருந்து வடியத் தொடங்கும் (210108): 

தொடர்ந்து இந்நீர் வடிந்தால், எக்சீமா என்னும் 

தோல் நோய் உண்டாகும். வழியும் நீரை அடிக்கடி 
துடைக்கும் பழக்கத்தால் இமை : வெளிநோக்கல் 
(6௦11001௦01) ஏற்படும். இவை ஒன்றோடொன்று 

தொடர்புடைய சங்கிலித் தொடர் .பின் விளைவுகள். 

காரணங்கள். நுண்ணுயிர்க் 'இருமிகள், ஓட்டுண் 

ணிகள் தூய்மையற்ற சூழல், தூய்மையற்ற ' பழக்க 
வழக்கங்கள் ஆகியவை இந்நோய் தொடரவும், 

பரவவும் தலையாய காரணங்களாகும், 

மருத்துவம். குழிப்புண் இமை அழற்சியில் 
முனைப்பான மருத்துவம் தேவை, பொருக்குகளை 
யும், நோயுற்ற , இமை முடிகளையும் அகற்ற 
வேண்டும். இளஞ் சூடான பைகார்பனேட் சோடா 
கரைசலில் பஞ்சைத் தோய்த்து அதனால் இமை 
முடிகளை நனைத்துப் பொருக்குகளை மென்மைப் 
படுத்தி எளிதாக அகற்றலாம். பொருக்குகள் முற்றி 

லும் நீக்கப்பட்ட பிறகு பொருத்தமான அயிர்க் 
கொல்லி மருந்துகளைக் கண்ணிலும், இமை விளிம்பு 

் களிலும் போட வேண்டும். சண்களைக் கசக்குவது, 
இமைகளைக் கழுவாத , கைகளால் தொடுவது 
போன்றவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். 

இரா. கலைக்கோவன் 
\ . 

srGers. Stephen, J.H. Miller, Parson's Dise- 
ases of the Eye, Seventeenth Edition, Churchill 

Livingstone, Edinburg, 1984, 
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இமை இயங்காமை 

இமைகள் கண்களுக்கு , அழகு தருவதுடன் தக்க 
பாதுகாப்பையும் தருகின்றன. இமைகள் திறந்து 
மூடும் தன்மையுடையவை, எனவே யார்க்கும் 
போது இமைகள் திறக்கவும், தூங்கும்போது மூடவும் - 
செய்கின் றன; அனால் சில காரணங்களால் இமைகள் 
இயங்க முடியாமல் நின்று விடுகின் றன, இந்நிலையில், 
அவை தாம் இருக்க வேண்டிய நிலையைவிட்டு 

- இறங்கித் தோன்றுகின்றன, இந்த இமைத் தொங்கல் 
நிலை இமை இயங்காமை (40818) எனப்படும். 

இமை இயங்காமை உள்ளவர்கள் எப்பொழுதும் 
தூங்குவதைப் போலவே தோற்றம் அளிப்பார்கள். 
அவர்கள் கண் பார்ப்பதற்கு அருவெறுப்பாகத் 
தோற்றமளிப்பதாலும், பார்வைக் குறையாக இருப்ப 

தாலும் சண் மருத்துவரை அணுகுவார்கள்,கதொங்கிய 

மேலிமை -இயங்காததால் . பார்வைக்காகத் தங்கள் 
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தலையை உயர்த்திப் பார்க்க வேண்டிய நிலை அவர் 
களுக்கு ஏற்படுகிறது. மேல் இமைத் தசையான 
லெவட்டார் பால்பெப்ரே சுப்.பீரியாரிஸ் (1ஸுக(௦ 
றவிர௦்ர86 8௭॥0!$) என்ற தசையின் சுருங்கி விரியும் 
தன்மை இயங்கி மூடவும், திறக்கவும் செய்கிறது. 
இத்தசை சுருங்கி விரியும் தன்மையை இழந்து 
விட்டால் இமை தொரங்கிவிடும். . 

இமை இயங்காமை பிறவியிலோ, பிறந்தபின்னோ 
வரலாம். பிறவி இமை இயங்காமை (congenital 
40518) பிறவியிலிருந்தே இருக்கும. குடும்பத்தில் யாரா 

வது ஒருவருக்கு இருந்தால் அது குழந்தைகளுக்கும் வர 
லாம். இப்பிறவி நோய் தனியான இமை இறக்கமாக 
வோ விழிஇயக்கத் தசைகளுள் ஒன்றான மேல் ரெக்ட் 
டஸ்(ஊ810 120(08)குறைபாட்டுடன் சேர்ந்தே வரும். 
இமையை அசைக்கும் தசையாகிய லெவட்டார் பால் 
பெப்ரே சுப்பீரியாரிசும் கண்களை மேல்நோக்கி 
அசைக்கும் தசையாகிய சுப்பீரியர் ரெக்ட்டசும் ௧௫ 
வளர்ச்சியில் நெருங்கிய தொடர்புடைய தசைகள். 
ஆகவே ஏதாவது ஒன்று பாதிக்கப்பட்டால் ' அத 
னுடன் அடுத்த தசையும் பாதிக்கப்படுகின்றது. இவ் 
வாறு இமை இயங்காமையினால் பாதிக்கப்பட்ட 
வர்கள் கண் இமைகள் இறங்கியவர்களாகவும், 
இமைகளை மேல் தூக்க முடியாதவர்களாவும், விழி 
களை மேல் நோக்கி அசைக்க முடியாத நிலையில் 
உள்ளவர்களாயும் இருப்பார்கள். இந்த இமை இறக் 
கம் பார்வைக் கோட்டை மறைக்குமானால், பார் 
வைக்காகத் தலையை மேல் நோக்கித் தூக்கியவரா்க 
ளாக இருப்பார்கள். பிறவி இமை இறக்கம், இமை 
இசைக்கும் தசைக்கு வரும் நரம்புச் செயலிழப்பால் 
உண்டாகும். இச்செயலிழப்பு, நரம்பு தொடங்கும் 
இடத்திலோ, மூளையில் சில பகுதிகள் பழுதடைந் 
தாலோ உண்டாகும். இவ்வகையான இமை இறக் 
கம் கண்களை அசைக்கும் தசைகளான மேல் Gra 
டஸ், உள்பக்க ரெக்ட்டஸ், Sip ரெக்ட்டஸ் ஆகிய 
தசைகளின் பழுதுடன் வரும். பெற்றடைந்த இமை 
இறக்கம் (8௦4160 040815) பெரியவர்களுக்கு வரும். 
இந்த வகையில கண் கட்டிகள் அல்லது இமையில் 
உண்டாகும் தழும்பு அல்லது இமை வீக்கம் காரண 
மாக இமைகள் தங்கள் நிலையிலிருந்து இறங்கி 
விடும். சிலவகை இமை இறக்கம் இமைகளுக்கு, 
தகுந்த பிடிப்பு இல்லாமையால் உண்டாகனறது, 
சரியாகப் பொருந்தாத பளிங்குக் கண்கள் பொருத் 

திப்பட்டவர்களும் இமை இறக்கம் உள்ளவர்கள் 
போலத் தோற்றம் அளிப்பார்கள். முதிர்ச்சி, சண் 

கட்டுப்போடுவது, 
தசைகள் வலுவற்றுப் போவது, தசைத் தளர்ச்சி 
தோய் இவற்றாலும இமை இறக்கம் தோன்றலாம். 
மையஸ்த்தீனியா கிரேவிஸ் (1138511128 ஜலு18) என்ற 
நோய் உள்ளவர்கள் தசைத் தளர்வு வகையைச் 
சேர்ந்தவர்கள், அவர்களுக்குக் காலையில் கண் 
இமைகள் நன்றாக இருக்கும்; மாலையில் தசைகளின்
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சோர்வால் அவர்கள் கண் இமைகளும் சோர்ந்து 

விடும்; நாளடைவில் அவர்கள் சில மணி நேர 

வேலைக்குப் பிறகு சோர்ந்து விடுவதால் அவர் 

களிடம் கண் இமை இறக்கம் தோன்றும். ' 

இமைகளை அசைக்கும் தசையாகிய லெவட்டார் 

பால்பெப்ரே சுப்பீரீயாரிஸ் மூன்றாவது மண்டை. 

நரம்பால் (11ம்ம் மாகார்க! 6) அசைக்கப்படுகிறது. 

“இந்நரம்பு பாதிக்கப்பட்டால், கண்களை அசைக்க 

உதவும் ,தசைகளான உள்பக்க ரெக்ட்டஸ், மேல் 

ரெக்ட்டஸ், &ீழ் ரெக்ட்டஸ் தசைகள் இயங்கா. இத்த 

மூன்றாம் மண்டை நரம்பு நோயுற்ற நிலையில் 

இமையை அசைச்கும் தசை தனியாகவோ மற்ற தசை 
களுடன் சேர்ந்தோ பாதிக்கப்படலாம். கண்களில் 
உண்டாகும் விபத்துக்களா லும் இமையை அசைக்கும் 
'(லெவட்டார் பால்பெப்ரே சுப்பீரீயாரிஸ்) தசை 

துண்டிக்கப்பட்டு இமை இறக்கம் உண்டாகலாம். . 
இரத்தச் சோகையாலும், நீரிழிவு நோயாலும், பேறு 
காலங்களிலும் இமை இறக்கம் தோன்றும். அறுவை 
மருத்துவ ;மூறைகள் குறிப்பாக அழகுக்காவும், பார் 

வையை அதிகரிக்கவும் செய்யப்படுகின்றன, நரம்புக் 

கோளாறுகளுக்கும், தசை நோய்களால் வரும் இமை 

இறக்கத்திற்கு:ம் மருத்துவ முறையே அன்றி அறுவை 
மருத்துவம் தேவையில்லை. இமை இறக்கத்திற்கு 
எத்த வகையிலும் மருத்துவம் செய்யலாம். - .. 

அறுவை மருத்துவம், இமை இறக்கத்துட்ன் 
குழந்தைகள் தலையை மேல் - தூக்காமல் ' பார்க்கு 
மானால் அறுவை மருத்துவத்தை நான்கு அல்லது 

ஐந்து வயது வரை தள்ளிப் போடலாம். ட் 

இரண்டு இமைகளும் இறங்கி,குழந்தை பார்வைக் 

காகத் தன் தலையை உயர்த்திப் பார்த்தால் அல்லது 

இமை இறக்கத்தினால் பார்வைக்கோடு மறைக்கப் 

பட்டு நிரந்தரப் பார்வையின்மை (811130 12) வரும் 

என்று மயைப்பட்டால் அறுவை மருத்துவத்தை 

உடனே செய்ய வேண்டும். கண் இமைகளுக்கு ஏற் 
பட்ட காயங்களினால் இமையிறக்கம் ஏற்பட்டாலும் 
அறுவை மருத்துவம் உடன் செய்யவேண்டும். 

அறுவை மருத்துவம். அறுவை . மருத்துவம் 

இமையை மேல் தூக்க உதவும் தசையாகிய : லெவட் 
டார். பால்பெப்ரே சுப்பீரியார்னின் விசையைப் 

பொறுத்தது. இத்தசை சற்று விசை குறைந்து 
இருந்தால் அதைச் சுருக்கி, அதிக ஆற்றலுடன், ' 
இமையை மேல் தூக்க வைக்கலாம். இந்தத் தசை, 

ஆற்றல் இல்லாது இருந்தால் நெற்றியில் உள்ள முன் 
தசையின் (8௦1ர்2118) உதவியுடன் இறங்கிய இமையைத் 
தூக்கி வைக்கலாம். இமை இறக்கம் கண் இமையில் 
உள்ள கட்டிகளால் ' உண்டானால் அந்தக் கட்டி - 

களை அறுவை மூலம் நீக்கிச் செப்பம் செய்யலாம், 

மருத்துவ முறைகள். அறுவை மருத்துவம் தேவை 
இல்லாத நிலையில் கிரட்ச்சுக் கண் கண்ணாடியைப் 

(௦22101. 214886) பயன்படுத்தலாம். திரட்ச்சுக் . கண் 
ணாடியின் பிரேமில் ஒரு சிறு துண்டு பிளாஸ்ட்டிக் 

அல்லது கம்பி பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.அந்தப்பிளா ஷ். 
ட்டிக் அல்லது இரும்புத் துண்டு இறங்கிய இமை 
யைத் தாக்கப் பயன்படும். ஆ ஹெப்பாட்டிக் ஒட்டுக 
கண்ணாடிகள் (hepatic contact lens); இத்தனிப 
பட்ட கண்ணாடிகளில் ஒருவித பள்ளம் இருக்கும். 
அந்தப் பள்ளத்தில் இறங்கிய இமையைப் பொருத்தித் 

தூக்க முடியும். இறங்கிய இமையில் பொருத்தப்பட்ட 
காந்தத் துண்டு. கண்ணாடியின் ஃபிரேமில் உள்ள 

இரும்பால் ஈர்க்கப்பட்டு இறங்கிய இமையை மேலே 
தூக்கும். [ த [ 

முதியவர்களுக்கு உடலில் உள்ள நீரிழிவு நோய் 
இரத்த மிகை அழுத்தம் போன்றவற்றால் ஏற்படும் 

இமை இறக்கம் இந்நோய்களைக் கட்டுப்படுதது 

வதால் சரியாகலாம். மூளையில் ஏற்படும் பாதிப்பு 

ட களை மூளை வல்லுநர்களின் உதவியுடன் நீக்க 
. இயலும், 

-- J 
+ Gar. GormGearon 

. BrGerd. Miller, Stephen J.H., Parson's Disea- 
ses of the Eye, Seventeenth. Edition, Churchill 

Livingstone, 1984." - ன் 

  

  

இமை .உள்நோக்கல் ட்டர் 

கண்களைச் சுற்றுப்புற. அபாயங்களிலிருந்து ' காப் 
பதற்கு இமைகளும், அவற்றின் விளிம்புகளில் அழகிய . 
மயிர்களும் உள்ளன. இந்த இமைகளும், இமை மயிர் 
களும் சில நோயகளால் பாதிக்கப்படும் போது 

. கண்ணுக்கு இமையே பகையாகும் நிலை உண்டா 

கிறது. அவற்றுள் மூன்று முக்கிய நிலைகள் கீழே 
கொடுக்கப்பட்டிருக்கின் றன. ~ 

இமை உள்கோக்கல் (0101). இது நேராக 
இருக்கும் இமை விளிம்பு உள்புறமாகத் திருமபுத 
லாகும. இது பெரும்பாலும் கழ் இமையைப் பாதிக் 
கிறது. அநேகமாக இதில இமை மயிர்கள் பாதிக்கப் 
பட்டு இமை மயிர் உள்நோக்கலால் உறுத்தல் ஏற் 
படுவதுண்டு. இந்நோய் கண்களில் உறுத்தல், 
நிறிமிலி இழைமப் புண் போன்ற . துன்பங்களை 
உண்டாக்கும். ட ஒரி ட... 

இமை உள்நோக்கலுக்கு மூன்று காரணங்கள் 
உள்ளன. ் 

3. கண்ணிமைத் தசைகளில் இறுக்கம் 

2, சண்ணிமைத் தோலில் தளர்ச்சி . “: , 

3. கண்ணிமை ஒட்டுத் தசையில் சீர்கேடு, 

‘. a>



  

இமை உள்நோக்கல் 

மேற்கூறிய காரணங்களின் அடிப்படையில் கண் 
இமை உள்நோக்கல் நான்காக வகைப்படுத்தப் 
பட்டுள்ளது. . 

1. தசை இறுக்க வகை (8ற85110 type) _ 

் 2, “சார்பு இழந்த வகை (27௦0182081 1406) 

ம். மூப்பு வகை '(5161116 type) 

க். வடு வகை (cicantrical type) ~ 

இந்நான்கில் வடுவகை மட்டுமே மேல் இமையைப் 
பாதிக்கும். மற்றவை பெரும்பாலும் கழ் இமையையே 
பாதிக்கின்றன. : - உட 4 

தசை இறுக்க வகை. “ நீடித்த நிறமிலி இழைம 
நோய்கள், நெடுநாளைய கண் உறுத்தல், நோய்களுக் 
காகக் கண்ணில் இடப்படும் கட்டுஆகியவை இதற்குக் 

காரணமாகும். கண் கட்டினை நீச்குதல், மேற்கூறிய 
நாள்பட்ட நோய்களுக்கான மருத்துவம், இமை 
வெளிநோக்கியிருக்கும்படி பிளாஸ்திரியால் இழுத்துக் 
கன்னத்துடன் ஒட்டி வைப்பது ஆகிய் முறைகள் 
இவ்வகை இமை உள்நோக்கலை குணப்படுத்தும். ' 

சார்பு இழந்த வகை. சாதாரணமாகக் கண் இமை 
கள் உட்புறம் சாயாவண்ணம் விழிகள் முட்டுக் 
கொடுத்துத் தாங்கி நிற்கின்றன. நோய்களின் 
விளைவால் கண்டுறுத்துப் போனாலும், கண் விழி 
அகற்றப்பட்டுவிட்டாலும், இந்த ஆதரவை இமைகள் 

இழக்க இமை உள்நோக்கல் நிகழ்கிறது. தகுந்த 
பீங்கான் கண் பொருத்தி இதைத் தவிர்க்கலாம். 

மூப்பு வகை, இது எழுபது “வயதிற்குப் பிறகு 
தோன்றும. கண்கள் குழி விழுந்து விடுவதாலும், 

, இமைத தோல் தசைகள் தளர்ச்சியாலும், கண் 

குழியில் உள்ள கொழுப்பு உள்கவரப்பட்டு விடுவ 

தாலும், முதுமையில் இவ்வகை இமை உள்நோக்கல் - 
ஏற்படுகிறது. இதற்கு அறுவையே உகந்தது. 
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வடுவகை. ;: காயம், தீப்புண், டிரக்கோமா 
போன்ற நோய்கள் இமையைச் சார்ந்த இசுக்களைப் 
பாதித்து, பிற்காலத்தில் அத்திசுக்களைச் சுருங்கச் 
செய்கின் றன. இவ்விதம் சுருக்கமடைந்த இசுக்கள் 
இமை உள்நோக்கலை உண்டாக்குகின்றன. இதற்கும் 
அறுவையே பரித்துரைக்கப்படுகிறது. 

இமை உள்கோக்கலுக்கான அறுவை முறைகள். பல 
விதமான அறுவை முறைகள் உள்ளன. அவற்றுள் 
எளியது தோல்-தசை அறுவை முறை என்று கூறப் 
படும. இந்த முறையில் பாதிக்கப்பட்ட இமை விளிம் 
புக்குச் சற்றுக் கழே அதற்கு இணையான தோலைக் 
கீறித் தேவையான அளவு கண் இமைத் தசையும், 
தோலும அகற்றப்பட்டு விடும். பிறகு தோலில் 
உள்ள அறுவைக் கறலைத் தைத்துவிடுவர். இந்த 
முறை, சார்பு இழந்த வகை மூப்பு வகை இமை உள் 
நோக்கலுக்கு நன்று, வடுவகை இமை உள்நோக் 
கலில் செய்யப்படும் அறுவை முறையில் மூன்று 
கொள்கைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

1. இமை மயிர்களின் திசையை மாற்றுதல் 

2. இமை மயிர்களின் இடத்தை மாற்றுதல் 

3. இமை ஒட்டுத் தசையை நேராக்குதல் 

இவற்றிற்கான அறுவை முறைகள் வீலர்ஸ் முறை, 
பாரோஸ் முறை என்று அவற்றைக் சண்டறிந்த அறி 
ஞார்களின் பெயரால் அழைக்கப்படுகின் றன, 

௩ எம். பாலசுப்ரமணியன் 

  

  

இமை ஓர ஒட்டு 

இமைகள் இரண்டு ஓரங்களில் ஒட்டிக்கொள்வதே 
இமை ஓர ஒட்டு (கா!ர1௦1201௨௭௦௩) எனப்படுகிறது, 
பொதுவாக இது கண் இமைகளின் வெளிப்புற ஓரத் 

இல் தான் ஏற்படுகிறது. இரு இமைகளும் ஒன்றோ 
டொன்று முழுமையாகவோ, ஓர் இடத்திலோ ஒட்டிக் 
கொள்கின்றன. இது ஏற்படும்போது இமைவிறி 
ஒட்டும் ஏற்படும், இந்நோய் ' பிறவியிலேயோ 

கண் இமையில் ஏற்படும் புண், இக்காயம் காரண 

மாகசவோ ஏற்படலாம். 

மருத்துவம். இதனை அறுவையின் மூலம் தான் 
நலமாகக முடியும். இரு இமைகளையும் ஒட்டிக் 
கொண்ட. இடத்திலிருந்து பிரித்தும் புண் ஆறும் 
போது அவை மறுபடியும் ஒன்றையொன்று தொட்டுக் 
கொள்ளாமலும் வைக்க வேண்டும். இமைகள் உள் 
அல்லது வெளி. ஓரங்களில் ஒட்டிக் கொண்டிருந்தால் 

அவற்றைப் பிரித்து அந்த இடத்தில் வேறு இழைமம் 
வைத்து மீண்டும அவை சேர்ந்துவிடாமல் பார்த்துக்
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கொள்ளவேண்டும். இமை விழி ஓட்டு அதிகமாக 

இருந்தால் அறுவை பலன் தாராது. 

- இரா. கலைக்கோஉன் 

  

  

இமைக் கட்டிகள் 

இமையின் வெளிப்புறத்தைத் தோல் மூடியுள்ளது. 

உட்புறத்தே விழி வெண்படலம் உள்ளது. இமையின் 

விளிம்பில் மயிர்க்கால்கள் உள்ளன, இவை தவிர 

வியர்வைச் சுரப்பிகள், எண்ணெய்ச் சுரப்பிகள், 

துணைக் கண்ணீர்ச் சுரப்பிகள், இமை இயக்கும் 

தசைகள், இமைத்தட்டு (1௧1831 01816) இரத்தக் குழாய் 

௪ள், மெல்லிய நரம்புகள், மென்மைக் கொழுப்புத் 

இசுக்கள் முதலியனவும் பின்னிப் பிணைந்து 

கண்ணைக் காக்கின் றன. 

கட்டிகளின் வகைகள். - இமைக் கட்டிகளை; 

நோய்க்கிருமிகளால் உண்டாகும் கட்டிகள் என்றும், 

வேறு வகைக் கட்டிகள் என்றும் இருவகைப்படுத் 

கலாம். ° . - 

இமை Geieflgsrto  (hordeolum externum), 

இமை உள் கட்டி (hordeolum internum), மெய் 

Gurwen a#7ciIast_i¢(meibomian gland), Qenuwe 

சீழ்க்கட்டி (1188090055) கடின உண்ணிகள் (௭85), 
பால் பருக்கள் (0௦110600௱ ௦0ஈ(௨2/௦௩) போன்றவை 

நோய்க் கிருமிகளால் உண்டாகும் கட்டிகளாகும். 

இமைவெளிக்கட்டி. பொதுவாக இது உடலில் 
எதிர்பபு ஆற்றல் குறைந்த எல்லா வயதினரையும் 

தாக்குவதாகும். ஸ்டஃபிலோகாக்கஸ் . என்னும் 

. நோய்க் இருமிகளே - இதற்குக் காரணம். இமையின் 

சீஸ், மால் சுரப்பிகளில் அழற்சி ஏற்பட்டு, அது கடின 

மாகிச் சீழ்க்கட்டியாகிவிடுகிறது. இமையின் மயிர்க் 

காலின் வேரில் சீழ்கட்டிக் கொள்வதால் மிகுந்த 

'வலியுண்டாகிறது. இதனால் இமையும் வீங்கிவிடு 

Ang. Shu நுண் கிருமிகளின் தாக்குதலால் உண் 

டாகும் கட்டிகள் , கண்மூடிவிடும் அளவிற்கு இமை 

களில் வீக்கம் உண்டாகும. இதற்கு இளஞ்சூடான 

ஒற்றடம் கொடுக்கலாம். சீழ்கட்டிவிட்டால், அதில் 

இருக்கும் இமை முடியை எடுத்துவிடவேண்டும். சீழை 

வெளியேற்றக் &றிவிடலாம். நுண்ணுயிர்க்கொல்லி' 

மருந்து உட்கொள்ள வேண்டும். இமையிலும் நுண் 

ணுயிர்க்கொல்லி மருந்தைக் களிமபாகத் தடவலாம். 

இமை உள்கட்டி. மெய்யோமியச் சுரப்பியில் சீழ் 

கட்டிக்கொள்வதால் இது உண்டாகின்றது. இச் 

சுரப்பி சற்றுப் பெரியதாக இருப்பதாலும், இமைத் 

தட்டின் இடையில் - அமைந்திருப்பதாலும் நோயின் 

அறிகுறிகள் அதிகமாக இருக்கும், _ இமைத் தட்டுக் : 

% 

   



கட்டியில் ஏற்படும் அழற்சி மிகக்கடுமையாகும்போது 
அது இமை உ௪ள்கட்டி ” என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

இமையின் உட்புறமானது, வெளியில் தோன்று 
மாறு இமையை மடக்கிப் பார்த்தால் சீழ்கட்டி 
யிருப்பது, மஞ்சள் நிறப் பொட்டு போலக் காணப் 

- படும். இக்கட்டியானது, சுரப்பியின் நாளம் வழி 
யாகவோ இமையின விழிவெண் படலத்தின் வழி 
யாகவோ உடையக் கூடும். சில வேளை இமையின் 
வெளித்தோல் வழியாகவும் உடையும், நுண்ணுயிர்க் 
கொல்லி மருந்து உட்கொள்வதாலும் களிம்பாக 
இமையில் தடவுவதாலும் இது நலமாகும். 

மெய்போமியன் கட்டி. இது மெய்போமியன் சுரப் 
பியில் நாட்பட்ட அழற்சியால் ஏற்படுகிறது. இமை 
விளிம்பிலிருந்து தள்ளி, பட்டாணி போல் காணப் 
படும். கட்டியைக் கீறி உள்ளிருககும் சீழை நன்றாகச் 
சுரண்டி அப்புறப்படுத்தி நுண்ணுயிர்க கொல்லி “ 
மருந்திட்டுக் கட்ட வேண்டும். கருவுற்றிருக்கும் 
பெண்களுக்கு உடலின் மற்ற சுரப்பிகளைப் போலவே 
மெய்போமியன்' சுரப்பியும் அதிகமாசுச் சுரச்கும் 
தன்மை - அடைகிறது. இவர்களுக்கு இவ்வகைக் 
கட்டிகள் அடிக்கடி தோன்றினாலும் மகப்பேற்றுக் 
குப் பின் தாமாகவே மறைந்துவிடும். 

ப இமைச்சீழ்க்கட்டி.. இமையில் ஏற்படும் காயத் 
தாலோ, உடலின் வேறு பகுதியில் உள்ள சீழ்க்கட்டி 
ஆ ஸம 
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களில் உள்ள நோய்க்கிருமிகள் இரத்தஓட்டத்தினால் 
இமைக்குக் கொண்டு வரப்படுவதாலோ இது ஏற் 

படலாம். சண்ணைச் சுற்றியுள்ள . பகுதிகளில் எற் 
படும் அழற்சியின் காரணமாகவும் இமை அழற்சி 
உண்டாகலாம். ' , 

இதனால்மிகுந்த வலியும் காய்ச்ச லும், இமையில் 
வீக்கமும் உண்டாகும். கட்டியைக் கீறிச் சீழை 
வெளிப்படுத்தி, நுண்ணுயிர்க கொல்லி மருத்து உட் 
கொள்ளுதல் இந்நோயைக் குணப்படுத்தும் முறை 
யாகும், சீழை வெளிப்படுதத இமை விளிம்புக்கு 
இணையாகக &ற வேண்டும். நோய்க் கிருமிகளால் 
உண்டாகும் மேற்கூறிய கட்டிகள் ஏற்படும்போது, 

. நோயாளிகளுக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்கிறதா என்று 

அறித்து கொள்ளுதல நல்லது. அப்படியிருந்தால் 

நீரிழிவு நோய்க்கான மருத்துவமும் தொடங்க 
வேண்டும். 

அண்மைப்பார்வை, தொலைப்பார்வை போன்ற 
பார்வைக் கோளாறுகளாலும், தூய்மையற்ற சுற்றுப் 
புறச் சூழலாலும், பழக்க வழக்கங்களாலும் இமைக் 
கட்டிகள் உண்டாகலாம்.அவற்றை அறிந்து களைதல் 
வேண்டும். காண்க, இமைச்சீழ்க்கட்டி 

கடின உண்ணிகள். இவை வைரஸ் என்ற மிக 
"நுண்ணிய கிருமிகளால் பரவக் கூடிய தொற்று 
நோய்க் கட்டிகளாகும். இவற்றை அறுவை மருத்து 
வம் செய்து நீக்கிவிடவேணடும். பிறகு அநத இடத் 
தல் அயோடின் தடவ வேண்டும், .
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ட படம் 4 

ட்ரைகுளோரோ அசெட்டிக் அமிலம், சில்வர் 

நைட்ரேட் இவற்றை அன்றாடம்' தடவி வர 

இக்கட்டிகள் மறையும், தஇடநிலைக் கார்பன்-டை- 
ஆக்சைடு வளிமக் கட்டியை: இதன்மேல் வைக்கும் 
முறை நல்ல பயன் தரும், ட் 

பாலுண்ணிப் பருக்கள், பரவக் கூடிய தன்மை 
- யுடைய இவை வைரஸ்நுண்கிருமிகளால் உண்டா 

ள் கின்றன.பார்ப்பதற்குப் பளபளப்பாகவும், உருண்டை, 
யாகவும் இருக்கும். உச்சியில் சிறிது குழிந்து 
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படம் 3. மெய்போமியன் கட்டி, வலியற்ற கட்டிகளாக இரண்டு கண்களிலும் கீழ் இமைகளில் உள்ளன 

காணப்படும். பொதுவாகக் குழந்தைப் பருவத்தில் 

இவை - உண்டாகின்றன. இக்கட்டிகளைக் $&றிச் 
சுததம் செய்ய வேண்டும். பினபு கார்பாலிக் அமிலம் 
அல்லது டிஞ்சர் அயோடினை அதன் மேல் தடவ 
வேண்டும். mo 

,6வறுவகைக் கட்டிகள். இமைகளில் உண்டாகும் 
இவ்வகைக் கட்டிகள் பொதுவாக இமைத்தோல் 

பகுதியில் உண்டாகின்றன. பெரும்பான்மையானவை 
மெதுவாக வளரும் தன்மையுடையவை. வேறு சில 
விரைந்து வளரும் புற்றுநோய்த் தன்மையுடையவை. 

. 1 
ச் 

  

  

        

ட. வகைகள் 

வெளித்தோல் கட்டிகள் , 1. புற்றற்ற வகை 
(epithelial tumours) ் (papilloma) 

4 டட. 12. புற்றுநோய் 
= : euens (epithe- 

. we . lioma) (அடித் 

7 தோல் புற்று) 
சுரப்பிக் கட்டிகள் . 
(glandular tumours) |. 

. (௮) எண்ணெய்ச் சுரப்பிக் 

கட்டிகள் புற்றற்ற வகை 
(tumours of sebaceous 

glands) ‘ புற்றுநோய் வகை



  

(ஆர வியர்வைச் சுரப்பிக் 

கட்டிகள் ௩ ' _ புறிறற்ற வகை 
(tumours of ளர் 2௧08) புற்று நோய் வகை 

பு.ற்றற்ற வகை 
புற்று நோய் வகை 

இமை இடைத் திசுக் கட்டிகள் 

(mesenchymal tumours) 

நிணநீர்க் குழாய்க் கட்டிகள் 
(tumours of lymphoreticular system 

Qrss4opruis aiuyaer (hemangioma) 

borwys Had &1.56r (tumours of nervous tissue} 

மச்சக் கட்டிகள் 
_ (naevus) 

நிறமிக் கட்டிகள். 
(pigmented tumours)   ‘weet! YHMS Sissi 

க ் (malignant melanoma 
இடமாற்றம் சார்ந்த கட்டிகள் (1164851௧1௦ (000005 

பிறவிக் கட்டிகள் (42610ற1ரர்க] tumours) 
]   

  

வெளித்தோல் கட்டிகள், புற்றற்ற வகை. இவை 
கண் இமையில், தோலின் புறப்பகுதியில் உண்டா 
கின்றன. இவை இளைஞர்களையும் முதியோர் 
களையும் பாதிக்கின்றன. இவை தாமாகக குணம் 
அடைவதில்லை. ,மெதுவாக வளரும் தன்மை 
உடையவை. ' ( ் 
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இரத்த நாளங்கள் மற்றும் நார்த்திசுவைச் சுற்றி 

யுள்ள வெளித்தோல் தடித்து, அவற்றிலிருந்து நீட்சி 
கள் உட்புறமாக வளரும். இக்கட்டிகளை அறுவை 

மருத்துவம் செய்து அகற்ற வேண்டும். சல 
வேளைகளில் அவை மீண்டும் வளரும் தன்மை 

யுடையன. எனினும் இவை புற்றற்றவையாகும். 

புற்றுநோய் வகை, வெளித்தோல் புற்று. இவை கீழ் 
இமை விளிமபுகளில் உண்டாகின்றன. பொதுவாக 
ஐம்பது வயதுககு மேற்பட்ட வெள்ளையின த்தவா் 
களிடையே இந்நோய் காணப்படுகிறது. இமைக் 
காயம், வெகுநாள் இமை 2919 HH (chronic inflamma- 
tion), இமை அரிப்பு (60208), தொடர்ந்து 
அழுத்தும் மூக்குக் கண்ணாடி போன்ற காரணங் 
களாலும் இவ்வகை வெளித்தோல் புற்று வரலாம், 
ரேடியக கதிர், அதிகச் சூரிய ஒளி முதலியன வெள்ளை 
இனத்தவா்மேல்படுதலும் காரணமாகும். 

அடித்தோல் புற்று, இது மிகவும் அதிகமாகக் 

காணப்படும் புற்று நோயாகும், இந்நோய் அடுத் 
துள்ள நிணநீர் முடிசசுக்களுக்குப் பரவுவதில்லை, 
இந்தக்கட்டி உள்ள பகுதி மட்டும் பாதிக்கப்படுகிறது. 

இந்தப் புற்று நோய் ஆழமாய்ப் பரவி எலும்பு வரை 
அரிக்கும். விளிம்பு உயர்ந்து காணப்படும். பொது 

வாக மூக்கின் அருகில் உள்ள கண் இமைப் பகுதியில் 

வரும். இநதப் புற்று நோய் இடமாற்றம் சார்ந்த 
கட்டிகளைப் பொதுவாக ஏற்படுத்துவதில்லை. 

  

  

    

படம் 5, பாலுண்ணிப் பருக்கள் 
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மேற்கூறிய புற்றினை முழுமையாக அழிப் 
பதிலும், அதேசமயம் பார்வையையும் முக அமைப் 
பையும் பாதுகாப்பதிலும்தான் 
வெற்றி அடங்கியிருக்கிறது. இந்தோயைத் தொடக 
கத்திலேயே அறுவை மருத்துவத்தின் மூலம் அல்லது 
ரேடியக் கதிர் மூலம் மேலும் அதிகமாகாமல் கட்டுக் 
குள் கொண்டுவரவேண்டும். சுரண்டி எடுத்தலும், 

மெல்லிய அளவில் மின்சாரம் பாய்ச்சிக் கருக்குவதும் 
(61௦௦47௦ கோர்சார) பிற வகை மருத்துவ முறைகளாகும். 
டைகுளோர் அசெட்டிக் அமிலமும், பிறகு சிங்க் 
குளோரைடும் இடும் முறையாலும் மருத்துவம் 

செய்யலாம். 

மருந்துவசையைப் பொறுத்த வரையில் போடோ 
பைலின் ' களிம்பு அல்லது 5-புளுரோயு ராசில் 
போன்றவற்றைப் புற்று நோய் பாதித்த இடத்தில் 
துடவலாம். co! 

uoilésiiid Erp Geile encud ee apenm (cryothe- 
12014) நுண்ணுயிர்க்கொல்லிமருந்து, பிளியோமை 
சின் ஆகியவையும் பயன் தரும். தொடக்கத்திலேயே 
மருத்துவம் செய்தால் பார்வையுடன் 
பதினைந்து அண்டுகள் வரை அயிர் வாழ 

முடியும்... 2 1 
‘ 

சுரப்பிக் கட்டிகள். எண்ணெய்ச் சுரப்பிக் கட்டி. 
2 

ற்றலகை, புற்றுநோய் வகை என இரு 
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கண்களிலும் இமைகள் 

மேலும் . 

ஆ = = 

வகைப்படும். அகன்ற அறுவை மருத்துவம் செய்து 

இவற்றை அகற்றலாம. வியர்வைச் சுரப்பிக் கட்டி 
களிலும் புற்றற்ற வகை, புற்றுள்ள வகை என இரு 

வகையுண்டு, ஆனால், இவை மிகவும் அரியன 
வாகும். 

இடைத்திசுக் கட்டிகள். இதிலும் புற்றற்ற 
,வகை, புற்று வகை ௪ண்டு. கொழுப்பு, தசை 

நார் ஆகிய வகைக் கட்டிகள் உண்டாகின்றன. 
அறுவை மருத்துவத்தினால் அவற்றை நீக்கலாம். 

நிணகநீர்க் குழாய்க் கட்டிகள். இந்நோய் இளமைப் 
பருவத்தில் உண்டாகும்போது இமையில் ஒழுங் 
கற்ற சில கட்டிகள் தோன்றும். அவற்றை விரல் 
களால் நன்கு அசைக்க முடியும். ' இவை வேகமாக 

. வளர்தலும் உண்டு, அப்போது கண்ணின் மேல் 
இமை இறங்கிக் காணப்படும். பொதுவாக இரு 

பாதிக்கப்பெறும். இந்தக் 
கட்டிகளில் லிமபோசைட்ஸ் என்னும் இரத்த 
வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாகக் காணப்படும், 
அறுவை மருத்துவத்தின் மூலம் இக்கட்டிகள் நீக்கப் 
பெறல் வேண்டும். லிம்ஃபோமா என்பது புற்றற்ற 
வகைக் கட்டியாகும். இதற்கு அறுவை மருத்துவம் 
அவ்வளவாகப் பயன் தருவதில்லை. ரேடியக் கதிர் 
மிகப் பயன்தரும் மருத்துவ முறையாகும். an 

இரத்தக் குழாய்க்கட்டிகள். பிறவியிலேயே இவை 
இமையிலும் அதைச் சார்ந்த பகுதிகளிலும் காணப் 
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படம் 6.  சரப்பிக்கட்டிகள் . i os .



படலாம். முறையற்று வளர்ந்த சிறு இரத்தக் குழாய் 

கள் . மேடாகத் தோலின் மேற்பகுதியில் "காணப் 

படும் ' இவை இளஞ்சிவப்பு நிறமும்: மென்மைத் 

தன்மையும் உடையவை. இவற்றின் துணைக் கட்டி 

கள் உடலின் பிற பகுதிகளிலோ சிறு மூளையிலோ 
காணப்படலாம். சல “ சமயங்களில் சிறு மூளைப் 

பாதிப்பை எக்ஸ் கதிர் படத்தின் மூலம் அறுதி 
யிட்டுச் சொல்லலாம். இரயில் தண்டவாளம் போன்ற 
இரட்டை வெள்ளைக் கோடுகள் காணப்படலாம், 

இவ்வகைக் “கட்டிகள் எவ்வித மருத்துவமு 
மின்றியே, குழந்தை வளர - வளர மறையலாம். 
உளச மூலம் -கரர்ட்டிகோஸ்ட்டீராய்டு மருந்து ஏறறி 

யும், எக்ஸ் கதிர் ' கொண்டும் நலப்படுத்தலாம். 
இரத்தக் 'குழாய்க் கட்டிகளில் புற்றுநோய் வகைக் 
கட்டிகளும் உள்ளன. — | ன ரு 

-., நரம்புத் திக் கட்டிகள். இவ்வகைக் கட்டிகள் 
பிறவியிலேயோ பாரம்பரிய பாதிப்பாகவோ வரலாம். 

இவை உடல் முழுதும் காணப்படும் சிறு சிறு கட்டி 

களாக (வான்ரெக்ளிங் காஸன்ஸ் நோய்) இருக்கும்: 
கண் இமைகளையும் பாதிக்கலாம். இவை நரம்பின் 
மையப் பகுதியில் இருந்தோ நரம்பில் வெளியுறையில் 
இருந்தோ உண்டாகும். இவ்வகைக் கட்டிகள் 
பெரியவை வளர்ந்து, இமையில் இருந்து கனிகள் 
தொங்குவன போலக் காணப்படலாம். 

அறுவை மருத்துவம் செய்து இவ்வகைக் கட்டி. 
- களை முழுமையாக எடுத்து விடலாம். இவ்வகையில் 
புற்றுநோய்த் தன்மையுள்ள கட்டிகளும் வரலாம். 

இவற்றிற்கு அறுவை மருத்துவத்துடன், எக்ஸ் ௧இர் 
மருத்துவமும் அளிக்க வேண்டும், . ் a 

நிறமிக் கட்டிகள், சாதாரணமாக ' காணக்கூடிய 
மச்சத்தில் இருந்து - இவ்வகைக் கட்டிகள் உண்டா 
கலாம். புற்றற்ற மச்சக்கட்டிகளை “அறுவை மருத் 

துவம் செய்து நீக்கிவிடலாம். - ; a 

_ மச்சப் புற்றுகளின் தனித்தன்மை யாதெனில் 
் மிகச்சிறிய கட்டிகூட உடலின் பின்பகுதிகளில் மிகப் 
பெரிய இடமாற்றம் சார்ந்த கட்டிகளை உண்டாக்க 

லாம. ஆரம்பத்திலேயே அகன்ற அறுவை மருத்துவ 
"மும், எக்ஸ் கஇர் மருத்துவமும் செய்தல் வேண்டும். 

.... இடமாற்றம் சார்ந்த கட்டிகள். இவை உடலின் ஒரு 
பகுதியில் உள்ள முதன்மைக் கட்டியின் (றார்றகரு 
1௦1) காரணமாக் உடலின் வேறு பகுதியில்“ வரக் 
கூடும். ' இரைப்பை, மூச்சுக்குழாய், பெருங்குடல், 

, தைராய்டு, மார்பகம் முதலிய உறுப்புகளில் உண்டா 
கும் புற்றுக் கட்டிகளில் இருந்து “கண் இமையில் 
இடமாற்றம் ' சார்ந்த கட்டிகள் ' உண்டாகலாம், 
அறுவை மருத்துவமும், எக்ஸ் கதிர் மருத்துவமும் 
செய்து இக்கட்டிகளை அகற்ற வேண்டும். இவ்வகைக் 
கட்டிகளுக்கு மருத்துவம் செய்தாலும் நிறைவளிக்கக் - 

௮,௧.4-19௮ 
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கூடிய பலனை அளிப்பதில்லை. முதன்மைக் கட்டிக்கும் 
மருத்துவம் செய்தல் வேண்டும். 

* பிறவிக் கட்டிகள். இவ்வகைக் கட்டிகள் பிறவிக் 
கோளாறு காரணமாக வரக்கூடியவை. ௧௬ படிப்படி 
வளர்ச்சியடைந்து உறுப்புகள் ஒன்றோடொன்று 
சில குறிப்பிட்ட கோடுகளில் இணையத் தவறும் 
போது இத்தகைய குறைபாடுகள் ஏற்படுகின் றன. 
இத்தகைய கட்டிகள் பிறக்கும்போதே காணப்பட 
லாம் அல்லது பிறந்த பிறகு சிறிது சிறிதாக வளர்ந் 
தும் புலப்படலாம். டெர்மாய்டு (41௦10), டொரட் 
Guimun(terratoma) என்பவை இவ்வகைக் கட்டி 

ட. களைச் சார்ந்தவை. அறுவை மருத்துவத்தின் மூலம் 
இவற்றை அகற்ற வேண்டும். இக் கட்டிகளின் 
உட்பகுதியில் பல்வேறு திசுக்களின் பகுதிகளைக் 
காணலாம். 

“இரா. கலைக்கோவன் 

நூலோதி, Miller, Stephen, J.H., Parsons Disea- 
ses of the Eye, Seventeenth Edition, Charchill 
Livingstone, 1984. - 

  
  

். ' இமைகள் 

கண்களைப் பாதுகாக்க இமைகள் அமைந்துள்ளன. 
இத்த , இமைகளின் உடற்கூற்றியல் படி இவை 
உடலின் உள்பாகங்களைக் காக்கும் மேல் தோலின் 
மாறுபட்ட தோல் அமைப்புகளே என்பது விளங்கும். 
இவை மண்டை. ஓட்டின் கண் குழிகளை மூடுவதற் 
கும், கண்களைக் காப்பதற்கும் ஏற்பட்ட அமைப்பு 
களாகும். ' ஆகவே இவை: இமைப் பள்ளங்கள், 
கண் குழிகளைக் காக்கும் உள்பகுதியாகவும், கண் 
களைக் காக்கும் வெளிப்பகுதியாகவும் பிரிகின்றன. 
இந்த இமைப் பள்ளங்கள் இமைகள் மேல்நோக்கி 
இருக்கும்பொழுது நன்றாக ஒருவரின் - இமைகளைக் 
காணக்கூடும். இந்த இருபிரிவினால்கான் வயதான 
வரின் கண்களைக் காணும்போது கண்களைச் சுற்றி 
உப்பலாக இருக்கும். அவை கூடுமடிப்புகள் (௦11121 
1௦145) எனப்படும். 

மேல் இமையும், Sip இமையும் திறக்கும்போது 
தான் கண்ணின் , உள்பாகங்களைக் காண முடி 
கிறது. இமைகள் மூடி. இருக்கும்போது இந்த வழி, 
ஒரு சிறிய வெடிப்புப்போல இருந்தால் இமைகள் . 

திறந்திருக்கும்போது இந்த வழி ஒரு பிறைச்சந்திரன் 
போன்ற அமைப்பில் இருக்கும். இந்த வழியின் 
இரு - முடிவுகளும் இமைக்கோணங்கள் ஆகும். 
இவற்றின் உள்கோணங்கள் மூக்கின் அருகில் உள்ள 
இமைகளின் உள்பக்கத்தில் உள்ள கண்ணீர்ப் பள் 

ளங்களைக் (12008 1801108115) காக்கின்றன. இந்தப்
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பள்ளங்களே, கண்ணீர் வெளியே வழிந்துவிடாமல் 

இருக்க உதவுகின்றன. பிறந்த குழந்தையின் : மேல் 

இமை திறந்திருக்கும்போது அது சுண்ணின் ௧௬ 

விழியை மறைப்பதில்லை. ஆனால் அது சற்று 
வளர்ந்தபிறகு மேல் இமை கருவிழியின் மேல் 
மூன்றில் ஒரு பாகத்தை மறைக்கிறது. க&ீழ்இமை ௧௫ 
விழியின் க&ழ்பாகத்தைத் தொட்டுக் கொண்டி 
க்கும், ் . 

அடிப்படையில் தோல் அமைப்பாக இருந் 

தாலும் இமைகளுக்கு நரம்புகளும், இரத்த நாளங் 

_ களும், திசுக்களும் உள்ளன. இவை ஒரு கடினமான 
இமைத் தட்டை (1858 ற1812) : ஆதாரமாகக் 
கொண்டு வளர்ந்துள்ளன. இத்தட்டு கண்கூட்டின் 

எலும்பில் உள்ள வெளி இமைமத்தின் (perio 
steum) தொடர்ச்சியேயாகும். இத்தட்டு இமைக் 
கோணக்களுக்கு அருகில் வரும்போது கடினமாக 
மாறி உள், வெளி இமைக் கயிறுகள் (ற8௨[றம௨1 
11ம்) எனப் பெயரிடப்பட்டு கண் தட்டின் 

எலும்பின் வெளி விளிம்புகளில் சேர்கின்றன. இக் 
கடினமான இமைத்தட்டுக்கும், இமையின் தோல் 
களுக்கும் இடையேதான் இமையின் நரம்புகளும், 

இரத்த நாளங்களும், திசுக்களும் உள்ளன. 

ஆகவே, இமைகள் நான்கு நிலைகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுிள்ளன,. அவை தோல் பகுது, : தசைப் 
பகுதி, நார்ப்பகுதி, சேர்க்கைப் பகுதி (௦௦ய11௭௦1175) ,, 
எனப்படும். 

தோல் பகுதி. இப்பகுதி மிகவும் மென்மையான 
பகுதியாகும். இது மிகவும் விரிவடையும் தன்மை 
உடையது. இது ஏழு அடுக்குகளைக் கொண்ட ' 
செல்களால் ஆனது. 

..., தசைப் பகுதி, இந்தப் பகுதியில் இரண்டு முக்கிய 
தசைகளும், மற்றொரு தசையும் உண்டு. அவை, 
கண் வளையத்தசை (௦112018118 ௦014), இமை மேல் 

s10p55 Sone (levator palpebral superioris), முல் 
eiisir Geng sone (palpebral muscle of Muller). 

இமை வளையத் தசை. வட்டவடிவமான தசை 

கள் கொண்ட. இது கண் கூட்டுப் பகுதி இமைப் 

பகுதி என இரு பிரிவுகளைக் கொண்டது. இது 
கண்களைச் சுருக்கவும், திறக்கவும் பயன்படுகின் றது. 

இமை மேல் எழுந்த தசை. இந்தத் தசையின் 
ஒரு பகுதியே இமையில் காணப்படும். இது 
(இிமைக்கு வரும்போது மெல்லிய தசைகளாக மாறி 
மேல் இமையில் கூடுகிறது. இது மேல் இமையைத் 
தூக்குவதற்கு மிகவும் பயன்படுகிறது. 

நார்ப்பகுதி, இதில் முக்கியமாகக் காணப்படுவது 
இமைத்தட்டேயாகும. இத்தட்டுப் பகுதி இமைகளைக் 
கடினமாக வைப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. இதன் 
அள்பகுதி சேர்க்கைப் பகுதியிலுள்ள சேர்க்கை. 

, இடைத்தோலின் (௦500) அருஇல் 

இழைமத்துடன் ஓட்டியுள்ளது. இந்தப் பகுதியில் 
இமைக்குத் தேவையான மெய்போமியன் சுரப்பியும் 
ஐஸின் சுரப்பிகளும் உள்ளன. இந்தத் தட்டுகள் 
இமைக் கோணங்களில் பருமனாக மாறி உள், வெளி 
இமைக் கயிறுகளாக மாறுகின்றன. 

இமையின் வெளி விளிம்புகள் உள்பகுதியில் 
சற்று மேடாக மாறிக் கண்ணீர்க் குமிழ்கள் 
ஆகின்றன. இதன் நடுவில் உள்ள துவாரத்தின் 
மூலம் கண்ணீர், சுரப்பிகளில் சுரந்து, கண்ணீர்க் 

கால்வாய்களின் மூலம் (1&௦1118] ௦8௩81110111) நாசியை 

வந்தடைந்து வெளியேற்றப்படுகிறது., இந்தக் குமிழ் 
கள் மேல், கீழ் இமைகள் இரண்டிலும் உள்ளன. 
இவை இமைகளைச் சற்று வெளிப்பக்கம் இழுத்தாற் 
போல் பார்த்தால்தான் தெரியும். 

இமைகளின் விளிம்புகளில் உள்ள இமை முடிகள் 
"இரண்டு அல்லது மூன்று வரிசைகளாக அமைந் 
துள்ளன. இவற்றின் எண்ணிக்கை மொத்தம் 100- 
150 இருக்கும். இவை வயதாவதால் நரைப்பதில்லை. 

இவை மூன்று முதல் ஐந்து மாதங்களில் விழுந்து மறு 
படியும் முளைக்கும். 7 ட 

பிறக்கும்போது திறந்த இமைகளுடன் பிறக்கும் 
குழந்தை தாயின் கர்ப்பத்தில் மூடிய இமைகளுடன் 

கூன் இருக்கும். ட ், 

வளர்ச்சியின் முதலாம் மாதத்தில் பார்வைக் 
குண்டு (0214௦ 84881016) வெளிப்பக்கம் மெல்லியதான 
மேல் தோலால் மூடப்படுகிறது. இது உடலின் மேல் 
தோலுடன் சேர்ந்த வளர்ச்சியே ஆகும். இரண்டாம் 

மாதத்தில் இந்தத் தோலின் மிக அருகில் உள்ள 
வளர்த்து 

பிற்பாடு முழுமையான இமை ஆகிறது. இந்த இடைத் 
தோல், மேல் இமைகளுக்கு நெற்றியும் மூக்கும் உண் 
டாகும் பகுதியிலிருந்தும், கீழ் இமைக்குக் கன்னம் ஏற் 
படும் பகுதியிலிருந்தும் உண்டாகிறது. இதனால் மேல் 
தோல், வெளிப்பக்கம் இமைகளின் மேல் தோலாகவும் 

உள்பக்கம் சேர்க்கைச் சவ்வாகவும் மாறுகின்றது. 
இடைத்தோல் இமையின் இமைத் தட்டாகவும் 
தசைப்பகுதியாகவும் உருப்பெறுகிறது. “ஆரம்ப 
காலத்தில் . உருண்டையான வடிவம் பெற்ற இந்த 

. இமைகள் நாள்கள் செல்லச் செல்ல நீண்ட வடிவ 
மாக மாறிக் கண்களை மூடுகின்றன. மூன்றாம 
மாதத்தில் இந்த இமைகள் மூடப்பட்டு மீண்டும 
ஐந்தாம் மாதத்தில மெதுவாகத் , திறக்கின்றன. 

முழுதும் ஏழாம் மாதத்திற்குள் முற்றுப் பெற்று விடு 
கின்றன. மூடிய இமைகள் பூனை, முயல், எலிகளி 
டையே சாதாரணமாகத் காணப்படும். இமைகளின் 
மற்ற பாகங்கள இமைகள்மூடியபடி இருக்கையிலேயே 
வளர்ச்சி பெறறு முற்றுப்பெற்று விடுகின்றன. '* 

எண்ணின் சுரப்பிகள் மூன்றாம், நான்காம்,மா.தங் 
களில் சேர்க்கை . இழைமத்தின் களைகளாக . மாறி 
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மேலெழுந்து இமைகளின் ஓரங்களைச் சென்றடை 
இன்றன. அவ்வாறு போகும்போது இடைப்பட்ட 

தோலினின்று சுரப்பி நாளங்கள் (8௦101௨) வளர்ந்து, 
இரண்டும் சேர்ந்து, கடைசியில் கண்ணீர்ச் சுரப்பி 
சளாக மாறுகின் றன, 

பிறவிக் குறைகள். நெடுங்காலமாக இமைகளில் 
உள்ள பிறவிக் கோளாறுகள் மனிதனை மிகவும் 

கவர்ந்துள்ளன. இதற்கு முக்கிய காரணம் அவை 
முகத்தில் இருந்தமையேயாகும். எல்லாக் குறை 

களையும் விவரிக்க முடியாவிட்டாலும், சில முக்கிய 
மான குறைபாடுகளை மட்டும் குறிப்பிடலாம். 

- இவற்றை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை; 

1. ஆரம்ப கால இமை வளர்ச்சிக்குப் பயன்படும் 
இமை மடிப்புகள் (114 1௦145) முழுதுமாக ஏற்படா 
மலிருக்கலாம். இதனால் இமைகளே ஏற்பட வாய்ப் 
பில்லை. மேலும் நெற்றியில் இருந்த தோல் நேராகக் 
கன்னத்திற்குச் சென்றுவிடும், இது மற்ற முகக் குறை 
பாடுகளுடன் காணப்படும். நுண்ணிய இமைகள் 
(1௦7௦01011௦) வளர்ச்சியின் றிக் 

இனனும் இமை வெடிப்புகள் (00100௦ of lid) 
ஏற்பட்டு இமையின் விளிம்பு, முழு இமை ஆகியவை 
பாதிக்கப்படலாம,. மேல் இமைகளும் சாதாரண 

மாகப் பாதிக்கப்பட்லாம், ட 

2. இமையின் ஓரங்களில் உள்ள மற்ற உறுப்புகள் 
சரிவரப் பாகுபடாமல் இமை ஓரங்கள் பாதிப் 
படையலாம். 

8. வெளி வழிந்த இமைகள் (ோரகொர்ிம்), வெளி 
wig. Qomosen (congenital ectropion), உள்மடிந்த 
Qomoacr (congenital entropion), gii9.w Glen xcir 
(காபீர1௦ 512றம்வா௦ய)போன்ற இமையின் பிறவி மடிப்பு 
களும் உண்டாகலாம். ் 

| பி. இராமநாதன் 

நூலோதி. Miller, Stephen., Parson’s Diseases of 

the Eye, Seventeenth Edition, Churchill Livingstone, 

1984, 

  
  

இமைகளில் ழ்க்கட்டி 

இது இமைகளில் ஏற்படும் ஒருவிதமான ; சீழ்க்கட்டி, 
எல்லா வயதினருக்கும் வரக்கூடியதென்றாலும், 
இளையோரிடம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. 

-நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்க்கும், பார்வைக் குறைவு 

கஉள்ளவர்ச்கும் இக்கட்டி அடிக்கடி தோன்றலாம். 
பொதுவாக இது ஒரு கட்டியாகவும், சில சமயங் 
களில் பல கட்டிகளாகவும் வரலாம். 

௩ 

சு 

குட்டையாகும். 
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ஸ்ட்டலஃபிலோகாக்கஸ் (51௨ற15:1௦0௦௦008) என்னும் 
நுண்ணுயிரி கண் இமை முடியின் அடியிலுள்ள சீஸ் 
சுரப்பிகளைத் (26188 23௩08) தாக்குவதால், இச்சுரப்பி 
களில் சீழ் உண்டாகி இக்கட்டி உருவாகிறது. 

, நோயின் அறிகுறிகள். முதலில் சீஸ் சுரப்பி 
வீங்கச் சிறிய கட்டியாகிறது இதனால் வலி மிக 
'அதிகமாக இருக்கும். இரண்டு இமைகளிலும் வீக்கம் 
ஏற்பட்டுக் கண்களைத் திறக்க முடியாமல் போகும். 
சீழ் அகற்றப்பட்டால் கண் வலி தானே நீங்கும். 

மருத்துவம். தொடக்க நிலையில் கட்டி சிறிய 
தாயிருந்தால் சுடுநீர் ஒற்றடம் கொடுத்தால், கட்டி 
அப்படியே அமுங்கிவிடும் அல்லது கட்டி இருக்கும் 
சுரப்பிகளுக்கு நேராக உள்ள கண் இமை மயிரை 
வெளியே எடுத்துவிட்டால் அதன் வழியாகச் சீழ் 

வரக்கூடும். சீழ் வாராவிட்டால், சிறு கீறல் 

உண்டாக்கி வெளிப்படுத்தலாம். பின்னர் கண் 

களிம்பு போட. வேண்டும். 

ஒரு சிலருக்கு இதுபோன்று கட்டி அடிக்கடி 
வந்தால், குண் பார்வையை ஆராய்ந்து கண்ணாடி 
போட்டுக் கொண்டால் இக்கட்டி வருவது நின்று 
போகும், 

- இரா. கலைக்கோவன் 
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கண்ணை மூடும் இரண்டு இமைகளிலும் இமைக்கு 
ஒன்றாக இரண்டு இமைத் தட்டுகள் உள்ளன, 

இந்த இமைத்தட்டுகளில் வெகு அரிதாகக் குறைபாடு 
தோன்றலாம். இக்குறைபாடு பெரும்பாலும இரு 
புறமுமோ, ஓர் இமையிலோ, இரு இமைகளிலுமோ, 
முழுமையற்ற பிறவிக் குறைபாடாகத் தோன்றும். 

_ இக் குறைபாடுள்ள இமைத்தட்டு வழக்கமாக இருப்ப 

தைவிட அளவில் சிறியதாகவும், செங்குத்து உயரத் 
தில் குறைவானதாகவும் இருக்கும். இத்தட்டின் பக்க 

வாட்டுப் பகுதியில் கால் பகுதி அல்லது மூன்றில் 
ஒரு பகுதி கூட இல்லாது போகலாம், இக் குறை 
யுடன் சிறிதளவு கீழ் இமை வெளி நோக்கலும், 
பொட்டுக் கடைக்கண் பகுதியில் விழிவெளி இழைம 
ஒட்டும் (இமை சார்ந்த விழிவெளி இழைமமும,: விழி 
சார்ந்த விழிவெளி இமைமமும் ஒட்டிய நிலை) 
இருக்கும். இக்குறையை இமைச் சீரமைப்பு அறுவை 
(tarsoplasty) மூலம் நிறைவாக்கலாம், லேட்டா 
தசைப் பட்டையிலிருந்து இரு பட்டை வடிவத்தில 
ஒரு பகுதியை வெட்டி எடுத்து, குறையுள்ள இமைத 

. தட்டின் பக்கவாட்டுப் பகுதியில் துளையமைத்து 

. அதன் வழியே நுழைத்து, பக்கவாட்டு 

வழியே 
௮ இழுத்துப் 
விழிக்குழி விளிம்பில் அமைத்த துளை 

ிகாணர்ந்து சரமைப்புச் சேய்யலாம்.
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அறுவை செய்முறை. அறுவையின் போது இமை 

விளிம்புகளின் நடுவில் உள்ள தோலில் மெத்தைத் 

தையல் போட்டு இமைகளை மூடி வைக்க வேண்டும். 

பொட்டுப் பகுதி சடைக்கண்ணிலுள்ள விழிவெளி 

இழைம ஒட்டைப்பிரிக்கவும், குறையுடைய இமைத் 

தட்டின் பக்கவாட்டுப் பகுதி, இமைக்குழி விளிம்பின் 
பக்கவாட்டுப் பகுதி ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்த 

_ வும் போட வேண்டிய க&ீறலைப் படம்(1)இல் காண்க, 

  

  

      

படம் 1. தோலையும் தசையையும் : ஒதுக்க, உதவும் - 
கீறல்கள் : ் 

தோலும் தசைப்பகுதியும் இமைத் தட்டற்ற விழி 
வெளி இழைமத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, ' குரோமிக் ட் 
கேட்கட் தையல்களால் கடைக்கண் பகுதியிலிருந்து 
விலக்கப்பட்டுப் பின்னோக்கி இழுத்து வைக்கப்படும். 
பக்கவாட்டு* விழிக்குழி விவிம்பின் மேலுள்ள, 

- வளைவு அறுப்புக் கோட்டின் வழியே, குரோமிக் 
கேட்கட் இழுப்புத்தையல்கள் நுழைத்து வைக்கப் 
படும். (படம் 8 காண்க) ; டட ட் 

இமைத் தட்டுகளிலும், இமைக்குழி விளிம்பிலும் 
துளையிடல், ஒவ்வொரு இமைத்தட்டின்' பக்க 
வாட்டுப் பகுதியின் மேற்பரப்பும், வளைந்த கத்தரிக் 
கோலைக் கண் கோளத் தசையின் (0701018719 
௦௦ ௩15016) அடிப்பரப்பில் நுழைத்துப் பயன்படுத் 

துவதன் மூலம் சுத்தம் செய்யப்படும். இச்செயலின் 
போது இமை தூக்கித் தசையின் (1924௦1 palpebrae. 
superiors) நாணுக்கு ஊறு நேராதவாறு பார்தீதுக் - 
கொள்ளவேண்டும். . 

இரண்டு இமைகளிலுமுள்ள இமைத்தட்டுகளின் 
பக்கவாட்டு விளிம்பு ஒரு தூக்கியால் ' 

பட்டு உடலியல் நீர்மக் கலவை (ற10/8101௦21021 801ய- 
tion), இமைப்பகுதி '' விழிவெளி இழைமத்துக்கும்,' 
இமைத்தட்டின் அடிப்பகுதிக்கும இடைப்பட்ட பகு 
தியில் உலசியால் செலுத்தப்படும். இதனால் இமைத் 
தட்டுடன் நெருக்கமாய் ' இணைககப்பட்டிருக்கும் ' 

உயர்த்தப் ' 

  

    

  

  

படம் 2, இழுப்புத் ' தையல்களின்" அமைப்பும் மடிப்பு 
। டவளையங்கள் இணைக்கப்பட்ட நிலையும் 

டல்! ற் ் ர் 

விழிவெளி இழைமம் அதிலிருந்து 5 மி.மீ. மையக் 
கோடு சார்ந்த நிலைக்குத் தள்ளப்படும். இதன் பிறகு 
ஒவ்வொரு இமைத்தட்டிலும் அதன் பக்கவாட்டு 
விளிம்பிலிருந்து 3 மி.மீ, தொலைவில் . செங்குத்துத் 
துளை செய்தல் வேண்டும். . .. 2 - - 3 

4 
‘ 

'பக்கவாட்டு விழிக்குழி விளிம்பிலிருந்து 3 மி.மீ. 
புறந்தள்ளி விழிக்குழியின் எலும்பு உறை (றம்௦6 
$ஸாப) 75 மி, மீட்டருக்குக் கறப்பட்டு மெல்ல அரிக் 
கப்படும. விழிக்குழி விலக்கி(0101181 ரள்௨௦1௦2)ஒன்றை 
எலும்புக்கும்,எ லும்பு உறைச்கும் இடையில்நுழைத்து 

மையப்பகுதியை நோக்கி இழுதது, கண்ணைப் பாது 
காக்கும்படிப் பொருத்த வேண்டும். ' பல் துளைப் - 
பானால் 8 மி.மீ. நீளமுள்ள முட்டை. வடிவத் துளை — 
யொன்றை, விழிககுழி விளிம்பிற்கு 3 மி.மீ, பின் 

_னால், பொட்டுக் கடைக்கண்ணுக்கு நேராய் இருப் . - 

1 
பது போல் செய்ய வேண்டும். : 

லேட்டா தசைப்பட்டை மடிப்பு வளையங்கள் (72901௧ 
1216 10008) 4-5 ' மி.மீ அகலமும், இமைத்தட்டுத் 
துளை வழியே நுழைந்து இமைக்குழி 'விளிம்புத் , 
துளை வழியே, ஒரு மடிப்பு வளையம் போல வரக 
கூடிய அளவு போதுமான நீளமும் உள்ள நிலையில் , 
லேட்டா தசைப் பட்டைத் துண்டுகள் ' வெட்டப் 
படும், இந்தத் துண்டுகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு 

. இமைத்தட்டை, உருவாக்கப் பயன்படும், இத்துண் : 

டின் இரு முனைகளுள் ஒன்று, இமைத் தட்டின்



அடிப்பகுஇத் -துளையிலிருந்து செலுத்தப்பட்டு மேல் 

கொணரப்பட, இன்னொரு முனை அது போலவே 

எலும்புத் துளை வழியே மேல் கொணரப்படும. 

இவ்வாறு கொணரப்பட்ட ஒவ்வொரு துண்டின் 

முனைகளும் அந்தந்த இமைத்தட்டின் மேலே மடக்கப் 

பட்டு இணைக்கப்படும். இதற்குப் பாலியெஸ்ட்டர் 

மெததைத் தையல் உதவும் (படம்-2). 

கீறல்களைத் தைத்தல். முன்பு தோலில் போட்ட 

இழுப்புத் தையல்களை அகற்றிவிட்டு, தசையையும் 
தோல் பிளப்பையும் மீண்டும் கரிய இடத்தில் 

பொருத்திவிடல் வேண்டும். கண் தசை, இடை 

வெளியிட்ட கேட்கட்- தையல்களாலும், தோல், 
கறுப்புப் பட்டுத் தையல்களாலும் மூடப்பெறும். 

விழியிமைகளை மூடியிருந்த தையல் அகற்றப்படும். 

‘ "இரா, கலைக்கோவன் ‘ 

நூலோதி. Roper-Hall, M.J.,  Stallard’s Eye 
Surgery, Sixth Edition, K. M. Varghese Company, 

Bombay, 1980. ‘~ 

  
  

இமைச்சுருக்கம் ‘- 
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ரீ 

கண் இமைகளினிடையே 

குறைந்திருந்தால் _ 
(blepharophimosis) எனப் பெயராகும். இது மரபு 

வழி . வரக்கூடிய ஒன்று, இதில் இமைகளில் வெளி 
ஓரத்திலுள்ள இடைவெளிதான் பொதுவாகக் குறைந் 

திருக்கும். அந்த இடத்தில் இரு இமைகளுக்கும் 
இடையே ஏற்படும் கோணம் சாதாரண அளவாகத் 

தாஸ் இருக்கும்." ஆனால்,' விழியின் அசைவாலும், 
கண்ணிலிருந்து வழியும் கண்ணீராலும் அந்த இடத் 
இலுள்ள தோலில் அழற்சி உண்டாகி, தோல் சுருங்கி 
இரு இமைகளின் வெளி ஓரத்தை மறைத்துவிடுகிறது. 

இதனால் அந்த இடத்தின் இடைவெளி குறைகிறது. 
இதற்கென்று குறிப்பிட்ட சிச்சை தேவையில்லை. 

அவ்விடத்தினுள் தோலின் அழற்சி குணமடைந்ததும் 
அது சரியாகிவிடுகிறது. . 

ஏற்படும் இடைவெளி 

் -ஆ.பெ. 

  
  

இமைத்தைப்பு . 1. 

மேல்இமை க&ீழ்இமை இரண்டையும் ' முழுமையா 
கவோ இரண்டின் ஒரு பகுதியாகவோ இணையும்படி 
அறுவை மூலம் தைப்பது இமைத்தைப்பு (1278017௨10) 

எனப்படும். ' இமை சார்ந்த இடைச்சந்தைக் ுவிற௨- 

அதற்கு விழி இமைச் சுருக்கம் _ 20170ற10) 
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bral fissure) குறைக்கவோ முழுமையாக மூடவோ 

இந்த இமைத்தைப்பு உதவுகிறது. இது பெருமபாலும 
ஒரு தற்காலிசு அறுவை முறையாகவே கையாளப் 
படுகிறது. அதனால் எதற்காகச் செய்யப்படுகிறதோ, 
அந்த நோக்கம் திறைவேறியதும் இமைததைப்பு 
பிரிதது விடப்படும், 

இமைத்தைப்பு வகைகள். இமைத்தைப்பு பக்கக் 
கடைக்கண் இமைத்தைப்பு மைய அல்லது மையஞ் 

சார்ந்த இமைத்தைப்பு என இரு வகைப்படும், 

பக்கக் கடைக்கண் இமைத்தைப்பு நோய் நிலை 
களும் நோக்கங்களும். ஒரு கண்ணின் இமைசார்ந்த 
இடைச்சந்து மற்றொரு கண்ணின் இடைச்சந்தை 
விட இயல்புக்கு மாறாகவும், சமச்சீரற்றதாகவும் 
அமைந்திருக்கும் நிலையில்,அதன் நீளத்தைக் குறைத்து, 
சமச்சீருடையதாக்கப் பக்கக கடைக்கண் இமைத் 
தைப்பு செய்யப்படுகிறது. இலேசான விழிப்பிதுகக 
நோயில் (6%0ற11411211005) விழி முன்தள்ளலை ஓரள 
வுக்குக் கட்டுப்படுத்தவும், விழிகளை மூடும்போது 
இமைகள், நிறமிலி இழைமத்தை (௦௦08) முழுது 
மாக மூட உதவ மறைப்பற்ற நிலையிலிருக்கும் நிறி 
மலி இழைமத்தைக் காப்பாற்ற கொய்வுற்ற கழி 
மையை உயர்த்திட கண்ணிலுள்ள கோளத்தசையின் 

(orbicularis ௦௦11) செயலிழப்பால ஏற்படும் கண் 

ணீர்ப்பெருக்கத்தைக் (6ற1ற1118) குறைகக இவ்விமைத் 

தைப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் செயலிழப் 
பால் நேரும் இமை வெளிநோக்கலில (paralytic 

கண்ணின் மறைப்பற்ற நிலையைக் 
குறைக்கவும், செயலிழந்த கீழிமைக்கு உதவவும், 
கண்ணீர்த் தேக்கத்தைக் குறைக்கவும், இந்த இமை 
தோய்க்குரிய அறுவை மருத்துவத்துடன் பக்கக்கடைக் 
கண் இமைத்தைப்பும் சேர்த்துச் செய்யப்படுகிறது. 

உணர்விழப்பு மருத்துவம். பக்கக்கடைக்கண் இமைத் 
தைப்புச் செய்யும்முன் அறுவை செய்யவிருக்கும் 
இமைப்பகுதியை உறுப்பெல்லைக்குட்பட்ட உணர் 
விழப்பு (1௦௦81 ௨௨௦511251௨) முறையில் உணர்விழக்கச் 

் செய்ய வேண்டும். முதலில் கண்ணில் அமிதோகெய்ன் 

ஒரு விழுக்காடு சொட்டுமருந்து அல்லது சைலோ 
கெய்ன் இரண்டு விழுக்காடு சொட்டுமருந்தில் 
நான்கு சொட்டு விட வேண்டும். சைலோகெய்ன் 

இரண்டு விழுக்காடும் அட்ரினலினும் கலந்த மருத்துக் 
கலவையை, களசி மூலம் அறுவைக்குரிய இமைப் 
பகுதியின் ஓரத்தில் முதலில் தோலடியிலும் (90%001- 
81௦018) பிறகு ஆமமாசவும் செலுத்த வேண்டும். 
இவ்விரண்டு மருந்துகளின் தாக்கத்தால் அறுவைக் 

குரிய இமைப்பகுதி உணர்விழந்து போகும். 

. அறுவைக்குத் தேவையான கருவிகள். வரை பேனா 
(mapping pen) ஜென்சன் கத்தரிப்பூ வண்ண மை, 

(தர்க்கா 51௦14), பிளாஸ்டிக் கொக்கிகள் இரண்டு, 

கத்திகள் இரண்டு, விழியாடி வெளுப்புக் கத்தி ஒன்று 
- (கேந்காக௦் ]ப்ர6)), பார்ட் பார்க்கர் கத்தி (bard parker
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knife) ஒன்று, ஜேயலிசின் இடுக்கி (7831௦8 forceps) கத் 

தரிக்கோல், அழுத்த இடுக்கிகள் எண். !,கறுப்புப்பட்டு 

மெத்தைத் தையல் நூல் கோக்கப் பெற்றா கண்ணற்ற 

களசிகள் நான்கு, ஊடப் பிடிப்பான் (166016 1016௦7) 
உறிஞ்சுகுழல் (51012), இரப்பர்த் துண்டுகள், 

அறுவை செய்முறை. அறுவைக்குரிய பகுதியிலுள்ள 

இமைமுடி சார்ந்த தோல்பகுதியில் முதலில் ஜென்சன் 
கத்தரிப்பூ வண்ணமையால் வெட்டி எடுக்க வேண்டிய 

தோலின் அளவை எல்லையிட்டுக் கொள்ள 

வேண்டும். ஒரு பிளாஸ்டிக் கொக்கியைப் பக்கக் 

கடைக் கண்ணிலிருந்து ஆறு மில்லி மீட்டர் தொலை 
வில்,கழிமையின் விளிம்பில் நுழைக்க வேண்டும்.பிறகு 

தீழிமையிலிருந்து அறுக்கத் தொடங்க வேண்டும். 
இமை விளிம்பிலுள்ள சாம்பல் கோட்டைப் பிளந்து 
பக்கக் கடைக்கண்ணைச் சுற்றியுள்ள இமைமுடி - 
சார்ந்த தோல்பகுதியை மூன்று மில்லி மீட்டர் அகல 
முள்ள ஒரு வளைவான துண்டுபோல அறுத்தெடுக்க 
வேண்டும். மேலிமையிலும் இதேபோல் அறுக்க 
வேண்டும். ் ் 

  

  

    
  

படம் 1. இடக்கண்ணில் பக்கக் கடைக்கண் இமைத் 
தைப்பு அறுவை செய்யப்பட்டுள்ளதைக் காட்டும் படம், 

கீழிமையில் தோல் நீக்கப் பெற்ற பகுதி, மேலிமை 
யின் பகுதியை விட, மையப்பகுதிக்கு நெருக்கமாக 
இரண்டு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு நீட்டப்படும். 

இந்தக் கீழ் அறுப்பின் இமையஞ்சார்ந்த முனையி 

லிருந்து தோலில் நான்கு மில்லிமீட்டர் நீளத்துக்குச் 
செங்குத்தாக அறுக்கப்படும். 

சிலசமயம் இவ்வறுப்பு செம்மைப்படுத்தப்பட்டு 

செங்குத்தாக அறுப்பதற்கு மாறாக, முக்கோண 
வடிவிலான தோல்துண்டு வெட்டியெடுக்கப்படும். 

  

  

      

படம் 2. இடக்கண்ணில் பக்கக் கடைக்கண் இமைத் 
தைப்பு அறுவை சிறு மாற்றமுடன் செய்யப்பட்டுள்ளதைக் '' 
காட்டும் படம், "முக்கோண வடிவிலான தோல்துண்டு 
வெட்டியெடுக்கப்பட்டு உள்ளதைக் காண்க. 

ஒரு பெரிய முக்கோணத் தோல் தொங்கல் போன்ற 
அமைப்பு முறையை உருவாக்க வாய்ப்பாகக் கீழிமை 
யின் அறுப்பிலுள்ள தோலின் கீழ்ப்பகுதியை அடி 

யறுத்தழிக்க வேண்டும். குருதிக் கசிவற்ற நிலையை 
(122100518815)உருவாக்க வேண்டும். எண், 1 கறுப்புப் 
பட்டு மெத்தைக் தையல் நாலை இரப்பர்த் 

துண்டில் நுழைத்துத் தோலின் வழியாகத் தோல் 
சுற்றப்பட்ட பகுதியின் மையப்பகுதியில் செலுத்திப் 
பின் கழ்த்தோல் தொங்கல் வழியே இழுத்து முடிய 
வேண்டும். : . க 

நரம்புச் செயலிழப்பால் வெளிப்புறம் திரும்பிய இமைக் 
குச் செய்யப்படும் பக்கக் கடைக்கண் இமைத்தைப்பு, 
உணர்விழப்பு மருத்துவம், கருவிகள் எல்லாம் மேற் 
கண்ட அறுவை மருத்துவத்தைப் போலவே அமைதல் 
வேண்டும். அறுவை செயல்முறையில் மட்டும் சிறு 

மாறுதல் உண்டு. இந்த வகை அறுவையில் மேல், &ழ் 
இமைகளின் விளிம்புகள்,பக்கக் கடைக்கண்ணிலிருந்து 
ஆறு மில்லிமீட்டர் நீளத்துக்கும், இமை விளிம் 

பிலிருந்து ஆறு மிலலிமீட்டர் ஆழத்துக்கும், சாம்பல் 

கோட்டில் பிளக்கப்படும். &ழிமையைச் சற்றுத் 
தூக்கவும, மேலிமையி௨உமிருந்து சிறிது உதவியைப் 
பெறவும் இப்பக்கக் கடைக்கண் இமைத்தைப்பு



முறை சற்று மாறியமைகிறது, இதில் மேலிமையின் 
கண்ணிமை ஒட்டுத்தசை (181508), விழிவெளிப்படலம 
(conjunctiva) ஆகியவை ஒரு முக்கோண அளவில் 
வெட்டப்படும். இந்த முக்கோணத்தின் அடிப்பகுதி 
மையஞ்சார்ந்ததாகவும், தலைப்பகுதி பக்கக் கடைக் 
கண் சார்ந்ததாகவும் இருப்பது போல் வெட்டப் 
படும் கண்ணிமை ஒஓட்டுத்தசை, விழிவெளிப் 

- படலம் இவற்றின் ' முனைகள், . மேலிமையிலுள்ள 
குறை நிலைக்குக் (0௦1600) கொணரப்பட்டுப் பாது 
காப்புடன மெத்தைக் தையல்களால தைக்கப்பெறும், 
தோல் முனைகள் 000 கறுப்புப்பட்டு நரல் கொண்டு 

இடையிட்ட தையல்முறையில் இணைக்கப் பெறும், 

4 
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படம் - 3,. வலக்கண்ணில், நரம்புச் செயலிழப்பால் 

வெளிப்புறம்திரும்பிய இமைக்குச் செய்யப்படும் பக்கக் 
கடைக்கண் இமைத்தைப்புச் , செய்யப்பட்டிருப்பதைக் 
காட்டும் படம். டட ன 

மைய அல்லது மையஞ்சார்ந்த இமைத் தைப்பு கோய் 
நிலைகளும் நோக்கங்களும். (1) நரம்புச் செயலிழப்பு 
நிறமிலியிழைம அழற்சியிலும் (20றகா2பீ911௦ kera- 

11145), விழியிமை முழுதுமாய் மூட இயலா நிலை 
யினால் தோன்றும் மறைப்பற்ற நிலை நிறமிலியிழைம 

- அழற்சியிலும் (0%005ப16 1427811118), நிறமிலியிழைமத் 
தைக் காப்பாற்ற மைய 'அல்லது மையஞ்சார்ந்த 

இமைத்தைப்பு முறை கையாளப்படுகிறது. (8) விழிப் 
பிதுக்க நோயினால் கண்ணிமைகள் கண்களை முழுது 

மாய் மூட இயலா நிலை ஏற்பட்டு, நிறமிலியிழைம 
அழற்சிக்கு வாய்ப்பாகிறது. இதைத் தடுக்க விழிப் 
பிதுக்க நோயில் இந்த இமைததைப்பு முறை ' மேற் 
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கொள்ளப்படுவதுண்டு. (8) தீக்காயங்கள் போன்ற 
வற்றால் ஏற்படும் இமையிழப்பின்போது இடும் 
தோல் ஓட்டுகள் (81:1௩ ஜக[(6) சரியாக ஒட்டுவதற்கும் - 
ஆறுவதற்கும் வாய்ப்பாகவும், நிறமிலியிழைமத்தைக் 
காப்பாற்றவும் மைய அல்லது மையஞ்சார்நத இமைத் 
தைப்புச் செய்யப்படுகிறது. (௪) சுருங்கிப் போன 
விழிப்பள்ளத்தைச் சீரமைக்கும் அறுவை மருத்துவத் 
தில், பள்ளத்தில் வைக்கப்படும் அக்ரிலிக் அச்சைத் 
தங்கவைத்துக் கொள்ள ஏதுவாக இவ்வகை இமைத் 
தைப்பு உதவுகிறது. இந்நோய் நிலைகளுள் நரம்புச் 
செயலிழப்பு நிறமிலியிழைம அழற்சியும், விழியிமை 
களை முழுதுமாய் மூடவியலா நிலையினால் 
தோன்றும் மறைப்பற்ற நிறமிலியிழைம அழற்சியுமே 
முக்கிய மானவை, 

நரம்புச் செயலிழப்பு நிறமிலியிழைம அழற்சி Combs 
காரணங்கள், (1) ஐந்தாவது மண்டை நரம்பான 
ஹேத்திற உணர்வு நரம்பின் (1ரர்தனார்ரவ] 116776] செய 
லிழப்பே இந்நோய்க்கான முதன்மைக் காரணம். 
இச்செயலிழப்பு, பெரும்பாலும் இத்நரம்பினால் உண் 
டாகும் வலியை அடியோடு நலப்படுத்த முயல்வதால் 
உண்டாகிறது. (2) பொதுவாக மைய தீரம்பு 
Loci _wS Sle (central nervous 5951210) உட்கரு நரம் 
புத்திரள் இவற்றில் மட்டும் ஏற்படும் . உறுப்புச் 
சிதைவுகள் (185108) ஐந்தாவது மண்டை நரம்பின் 
செயலிழப்புக்குக் காரணமாய் அமைவதில்லை. 
இச்சிதைவுகளுடன் ஏழாவது மண்டை நரம்பான 
முக நரம்பும் (180181 0௦௭6) சேர்ந்து சிதைவுக்குள் 
ளாகும்போது இச்செயலிழப்புத் தோன்றலாம். (2) 
மண்டைக்குள் தோன்றும் கட்டிகள் (intracranial 
tumours), GuaGarwenibs அடிநிலை மூளையுறை 
அழற்சி மண்டையோட்டில் ஏற்படக்கூடிய முறிவுகள் 
மூதலியவற்றாலும் சல சமயங்களில் இந்நரம்பின் 
செயலிழப்புத் தோன்றலாம். 

.இத்நரம்பின் செயலிழப்புமட்டுமே இந்நோய்க்குக் 
காரணமாய் அமைந்து விடுவதில்லை. செயலிழந்து 
அழியத் தொடங்கும் நரம்புகளில் தோன்றும் 
எரிச்சவாட்டும் மாறுதலும் கஎன்ம ஆக்கச் சிதைவு 
மாறுபாடுகளுமே இந்நோய்க்குக் காரணங்கள் என 
கருதுகிறார்கள். வழக்கத்துக்கு மாறுபட்ட திசையில் 
கடத்தப்படும் தூண்டல்களும் நரம்பணு வாலின் 
மறிவினைகளும் (201 £6112068) இந்நரம்பால் ஆளப் 
படும் இழைமங்களின் (115௭25) களன்ம ஆக்கச்சிதைவு 
மாறுபாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் பெரும்பங்கு 
வகிக்கின்றன. இதனால் ஹிஸ்ட்டமின் போன்ற 
பொருள்கள் அதிக அளவில் வெளித்தள்ளப்பட்டு, 
இந்நோய் போன்ற உறுபபுச்சிதைவுகள் Gane neu 
காகச் சிலர் கருதுகிறார்கள். . ் 

இந்நரம்பின் செயலிழப்பால் நிறமிலியிழைமம் ' 
உணர்வற்றுப் போய்விடுகிறது. இதன்மீது வந்து 
தங்கும் சிறுசிறு தூசுகள், துகள்கள் அல்லது இவற்
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றால் ஏற்படும் கீறல்கள், உணர்வற்ற இவ்விழை 

மத்திற்கு ஊறு செய்வது இந்நோய் நிலைக்கு 

மற்றொரு காரணமாய் அமைகின்றது. மறைப்பற்ற 

- நிலையால் இந்நோய் சீர்கேடுறுவதும், பாதுகாப்ப 

தால் நலமுறுவதும் மறிவினை விழித்தல் (216: 5110- 

king) இல்லாமை ., இந்நோய்க் காரணங்களுள் 

ஒன்றாய் அமைவதைச் சுட்டுகின்றன. 

நோய்க்குறிகள். இந்நோயின் முக்கிய அறிகுறி 
நிறமிலியிழைமத்தின் முதல் அடுக்கான சளிச்சவ்வு 

மேலிழைமத்தில தோன்றும் செதிள் உதிர் நிலையே 

யாகும் இது பல நிலைகளில் தோன்றுகிறது. 

முதலில் நிறமிலியிழைமத்தில் மேற்பரப்பு மங்க 

லாகும். பிறகு நிறமிலியிழைமத்தின் சளிச்சவ்வு 
மேலிழைமம், முகலில் மையத்திலும் பின்னர் முழுது - 

நிறமிலியிழைமத்தின் , 
சுற்றுப்புற ஒரத்தில் குறுகலான பகுதி தவிர, பிற. 

் மாக அரியத் தொடங்கும். 

பகுதி மேலிழைமம் முழுதுமாக உரிந்து விழும். 
நிறமிலியிழைமத்தின் , மூன்றாம் அடுக்குப்பொருள். 
(substantia propria) Gus மூட்டமிட்டாற்போல் 
மங்கி, மஞ்சள் வண்ணம் கொண்டு, இறுதியில் 
பெரிய சீழ்ப்புண்ணாக (ய1௦20) உடையும். இதனால் 
கண் முன்னறையில் (2௱(27107 018௩௦௦) சீழ் சேரும். 
நரம்பு செயலற்றுப் போவதால் இந்நோயில் வலி : 
யுணர்ச்சி இருக்காது. நிறமிலியிழைமத்தைச் சுற்றி 
மயிரிழைகள் போன்ற மெல்லிய குருதிநாளப் 
புடைப்பு (மம —sinjection) காணப்படும். 
விரைந்து கவனிக்கப்படாத நிலையில் நிறமிலியிழை 
மத்தில் பெரிய ஒட்டை தோன்றும். இந்நோய் 
முடிவில் தோன்றும் அடர்த்தியான நிறமிலியிழைம 

வெண்மமழுப்பம் (46056 120008) பயனுடைய பார் 
வையைக் குறைத்து விடும். தழும்பு . மீண்டும் 
உடைவதும், புண்ணாவதும், சீழ் சேர்வதும் 
இயல்பாகத் தொடர்ந்து நடக்கும். ் 

ன 

் மருத்துவமுறை, ச€ீழ்ப்புண்ணுக்குரிய மருத்துவ 
முறைகள் அனைத்தும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் - 
கண்னை மூடச்செய்து கட்டுக் கட்டுதல் வேண்டும். 
இமை விளிம்பின் மையஞ்சார்ந்த முனையிலுள்ள, 
கண்ணீர் Gedayid gienorenus (lacrimal punctum) 
மூடிவிடுவதால், கண்ணீர் ' வடிகால் அடைபட்டு, 
கண்ணில் நீர்த்தன்மை மிகுந்து, இந்நோய் கட்டுப் 
படுத்தப்படுகிறது. தைப்பு, பெருமளவுக்கும் உதவி - 
னாலும் தையலைப் பிரிக்கும்போது நோய் திரும் 
புவது தவிர்க்க முடியாததாகிறது. ட் பட் 

மறைப்பற்ற நிறமிலியிழைம அழற்சி. கண்ணிமைகள் 
முழுதுமாய் மூடவியலா நிலையிலுள்ள விழிகளில் 
நிறமிலியிழைமம் மறைப்பற்றுப் போவதால் அழற்சி 

தோன்றுகிறது. இது பல நோய்க்காரணங்களால் 
தோன்றுகிறது. ் 

நோய்க்காரணங்கள். கண் குழிக்கட்டிகள் (௦10118] 
tumours), ser கோளத்தசையின் செயலிழப்பு 

பின் பின்பகுதியில் ': அறுப்புக்கான 

நேராது. 

. இயல்புக்கு மாறான விழிப்பிதுக்கத்தால் நேரும் 
கண தசைகளின் செயலிழப்பு மறிவினை விழித்தல் 
இல்லாமை என்பன. நோய்க் காரணங்களாகும். இக் 
காரணங்களுள் முதல் மூன்றிலும் கண் தன்னிடத்தி 
லிருந்து வெளித்கள்ளப்பட்ட நிலையை அடைவதால், 
இமைகள் கண்களை முழுதுமாய் மூடவியலா நிலை 
ஏற்பட்டு நிறமிலியிழைமம் மறைப்பற்றுப் போய் 
அழற்சிக்குள்ளாகிறது. “4 

நோய்க்குறிகள். நிறமிலியிழைமத்தின் மேல் 
அடுக்கான சளிச்சவ்வு மேலிழைமம் மறைப்பற்ற 

நிலையால் உலர்ந்து போகும்; மூன்றாம் அடுக்குப் 

பொருள் மங்கலாகும்; உலரும் மமேலிழைமம் உதிர் 
வதால், நிறமிலியிழைமம் நுண்ணுயிர்க்கிருமிகளின் 

் தாக்குதலுக்காளாடச் சீழ் பிடிக்கும். 

மருத்துவம். நிறமிலி இழைமத்தைப் பாதுகாக்க 
இமைகளை மூடச் செய்தல், தொடக்கநிலையில் 
இரவில் விழியை மூடச்செய்து கட்டுக்கட்டி. வைத்தல், 
மறைப்பற்ற திலைக்கான காரணத்தைச் சரி செய்தல். 

மையஞ்சார்ந்த இமைத்தைப்புச் செய்முறை. உணர் 
விழப்பு மருத்துவம்,கருவிகள் ஆகியவை பக்கக் கடைக் 
கண் இமைத்தைப்பு மருக்துவத்தைப் போலவே ' 
அமையும். கீழ் இமையின் தோலைப்பிடித்துக் கீழ்ப் 
புறமாக இழுப்பதன் மூலம் உட்புறமிருக்கும் அதன் 

விளிம்பு வெளிப்புறம் திருப்பப்படும். இமை விளிம் 

இடத்தை 
ஜென்சன் கத்தரிப்பூ வண்ண மை கொண்டு குறித் 
துக் கொள்ள வேண்டும். மேலிமை விளிம்பை வெளிப் 
புறம் திருப்பி இது போலவே அறுப்புக்கான 
இடத்தைக் கீழ் இமை இடங்களுக்கு நேர் எதிராகக் 
குறிக்க வேண்டும். இமை முடிக்கோட்டில், அறுப்புக் 
கோடுகள் வாராமல் கவனம் கொள்ளல் வேண்டும். 

இமைமூடிக் கோடு கர்யமுற்றால்,- நார்ச்சிதைவு 
(1107௦518) உண்டாகி இமை மயிர் உறுததல் நோயில் 
(1110214215) முடியலாம், . ௫ 82 

” அறுவைக்குக் ' குறிக்கப்பட்ட ” புள்ளிகளுக்கு 
அப்பால் மூன்று மில்லிமீட்டர் தொலைவில், புள்ளிக் 
கொன்றாக இரண்டு பிளாஸ்டிக் ““கொக்ககளை 
இமைத்தசையில் நுழைத்துச் சற்று மேலே தூக்கிய 
நிலையில் முன்னுக்கு இழுப்பதால், உட்புறமிருக்கும 

. இமைவிளிம்பு நன்றாக வெளிப்புறம் திருப்பப்படும். 
இப்படிச் செய்வதால் இமையில் குருதிக்கசிவு ' 

இனிக் கீழ் இமையின் சாம்பல் கோட்டுக்குச் 
சற்றுப் பின்னுள்ள இமை விளிம்பிலிருந்து செவ்வக 
வடிவில் ஆறு மில்லிமீட்டர் நீளத்துக்கு, இமையின் 
மையத்தில் . இருந்து இருபுறமும் உள்ள சளிச்சவ்வு 
(mucous membrane) வெட்டப்படும், மேலிமையின் 

முனையிலும் இதே இடங்களில் இது போலவே 
வேட்ட வேண்டும, .. , 

+ 1 ag ~



் சளிச்சவ்வு உரிக்கப்பட்ட: இடங்களில், குருதிக் 

கவு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகு எண் 1 கறுப்புப் 

- பட்டுச் செங்குத்து மெத்தைத் தையலை இரப்பர்த 

் துண்டுவழியே நுழைத்து, கீழிமை விளிம்புக்கு நான்கு ” 

மில்லிமீட்டர் 8ீழிருக்கும்படியாகத் தோலில் செலுத்தி 

, உட்புறம், கரிக்கப்பட்ட இடத்தின் பின் எலலைக் 
கோட்டருகில் வருமாறு கொணர வேண்டும். பின் 
இந்தத் . தையலை ' மேலிமையில் இதே போன்று 

உரிக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தின் வழியேயும், தோலின் 

வழியேயும் செலுத்தி, ரப்பர்த் துண்டில் நுழைத்து. 
மேலிமை முடிக்கோட்டுக்கு நான்கு மில்லிமீட்டர் 
மேலே வருமாறு கொணர வேண்டும். 

  

  

      
் படம் 4, வலக்கண்ணில் மையஞ்சார்ந்த இமைத்தைப்புச் 

செய்யப்படும் முறையை விளக்கும் படம் 

. பிறகு: ஊசியைத் இருப்பி அதே இரப்பர்த் 

துண்டின் மறுமுனையில் செலுத்தித் தோல் வழியே, 
" மேலிமையில் உரிக்கப்பட்ட இடம் &ழிமையில் உரிக் 
கப்பட்ட இடம், தோல், இரப்பர்த் துண்டு வழியே 
வெளிக்கொணரொ்தல் வேண்டும். 
மையஞ்சார்ந்த - மற்றொரு பகுதியிலும் செய்ய 
வேண்டும். பிறகு உரிக்கப்பட்ட இடங்களிலுள்ள 

"குருதிக் கசிவைத் துடைத்துத் தூய்மை செய்ய 
.. வேண்டும். ' பின் ' மேலிமையிலும், &ழிமையிலும் 
உள்ள உரிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஒன்றோடொன்று 

நன்றாக ஒட்டுமாறு பார்த்துத் தையல்களை இழுத்து - 
முடிய வேண்டும். சில நாள்களில் இமைகள் நன்றாக 

, ஒட்டிக் கொள்ளும். தேவைப்படும்போது இந்த 
... ஓட்டைப் : பிரிப்பதன் : மூலம் இமைகளைத் தனிப் 

படுத்தித் திறப்பு நிலையை உண்டாக்கலாம். 
: Bs . அவ்வை கலைக்கோவன் 

» 

- வெளிப் படலம் 

. உணர்விழக்கச் 

இது போலவே. 
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. இமைப்புகுடு 
‘se 

இமைத்தட்டுத்: தசையில் இருக்கும் மெய்போமியான் 
' சுரப்பிகளில் ஏற்படும் நாள்பட்ட அழற்சி காரண 
மாக இமைப்புகுடு (0418212௨) தோன்றுகிறது. 

தொடர்ந்த உறுத்தல், சக்தி குறைந்த நுண்ணு 
யிரிகளின் தாக்குதல் ஆகியவையே இச் சுரப்பி 
களின் நாள்பட்ட அழற்சிக்கு அடிப்படைகள். இத 
னால் சுரப்பி இழைமம் திரிந்து கொழுப்புச்சத்து 
நிறைந்த பெருந்திசுக்களாக மாறும். 

கோய்வெளிப்பாடு, இமையில் சிறு புடைப்பு, 
பார்வைக்குத் தெரியாது, இமையின் மேல் விரலால் 
தடவினால் மட்டுமே உணரமுடியும்; நாள்பட்ட 
வளர்ச்சி நிலை-மெல்ல மெல்ல வீக்கம் பெரிதாதல்; 

_ முற்றிலும் வலியற்ற புடைப்பு; இமையைத் திருப்பி 
உள்புறம் பார்த்தால் புடைத்த பகுதி சிவந்து விழி 

லேசாய்த் தடித்து இருப்பதைக் ' 
காணலாம்; சில நேரங்களில் இந்த அழற்சி சுரப்பி 

யின் நாளத்தில் ஏற்பட்டுச் சிறு முண்டு வடிவில் 
இமை விளிம்பில் துருத்திக் கொண்டு நிற்கலாம். 

மருத்துவம், புகுடு உள்ள இமைப் பகுதியை 
செய்தல்; புகுடு இடுக்கியினால் 

புகுட்டைப் பொருத்தி இமையைத் திருப்பி இமைத் 
கட்டுத் தசையைப் பார்வைக்குக் கொண்டுவருதல்; 
புடைப்பு உள்ள் பகுதி இமைத்தட்டுத் தசையில் 
காணப்படும்; இப்பகுதியில் சிறு கத்தியால் தேவை 
யான அளவு நீளமாகக் கிழிக்க வேண்டும்; தட்டுத் 
தசை பிளந்ததும்,' உள்ளிருக்கும் அழற்சி விளைவுப் 
பொருள்களைத் தாமாகவே பிதுங்கி வெளியிடும. 
இவற்றை முழுமையாக வெளியேற்றிய பிறகு 
கரண்டியினால் இந்தப் புகுட்டின் சுவர்களை நன் 

றாகச் சுரண்டித் தூய்மை செய்யவேண்டும்; இமைப் 

புகுடு கிடுக்கியை நீக்கி இரத்தக் கசிதலைக் கட்டுப் 
படுத்தி உயிர்க்கொல்லிக் களிம்பு, இட்டு அழுத்திக் 

கட்டிவிட வேண்டும்; அடுத்த நாள் கட்டை 565), 
உயிர்க்கொல்லிக் களிம்பு தொடர்ந்து போட்டுக். ' 
கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தவேண்டும். 

- இரா. கலைக்கேரவன் 

இமை மயிர் உள்நோக்கல் 

இந்நிலை இமை முடிகளின் திசைமாற்ற நோக்க 
லால் ஏற்படுகிறது. பொதுவாக மேலிமை முடிகள்



~ 300 இமை மயிர் உள்நோக்கல் 

மேல் நோக்கி வளைந்தும், 8ழிமை முடிகள் 8ழ் 

நோக்கி ' வளைந்தும் வெளிதோக்கியும் அமைந் 

திருக்கும். ஏதேனும் ஒரு காரணம் பற்றி இம்முடிகள் 
தங்கள் இயல்பான வளர்ச்சியில் மாறுபட்டு, உள் 

நோக்கலாய் வளருவதால் நிறமிலி இழைமத்தில் 

(0௦1௨) உரசும் நிலை ஏற்படுகிறது. இதையே 

இமை மயிர் உறுத்தல் (1712044861) என்கிறோம. 

இமை உள்நோக்கலை (88110ற10%) உண்டாக்கும 

எந்த நோயும் இதை ஓர் உடன் விளைவாகத் 

தோற்றுவிக்கும். இந்நிலையில் ஒருசில இமை முடி 

களும் அல்லது முழு இமையும் கள்நோக்கலா 

னால், இமை முடிகள் அனைத்துமே அறுத்தலை 
உண்டாக்கும்... ் 

காரணங்கள், டிராக்கோமா என்னும் நச்சுயிரி 
நோய்; சுடும் தசைத்திறனால் நேரும் இமை உள் 
நோக்கல் ($ற8511௦ ஊர்ர0ற1௦); குழிப்புண் இமை 

அழற்சி; காயங்கள், இப்புண், அறுவை மருந்துவம், 
தொண்டை அடைப்பான் (diphtheria) போன்ற 

கடுமையான நோய்கள் காரணமாக நேரும் தழும்பு 
கள்; பிறவியில் ஏற்படும் முடியமைப்புக் கோளாறு 
களால் இமை முடிகள் இரு வரிசையாகத் 

தோன்றலாம். ஒன்று அல்லது இரண்டு வரிசையுமே 
உள்தோக்கலாய் அமைந்து இமை மயிர் உறுத்தல் 
நிலையைத் தோற்றுவிக்கலாம். 

நோயின் அறிகுறிகள், ' உறுதிகள், வலி, விழி 
Gaal Genipin 231poHfi (conjunctivitis), Fr வடிதல், 
இமை ழுப்பு (0121௧௦60௨௯) ஆகியன முக்கிய 
அறிகுறிகளாகும். 

பின் விளைவு. நிறமிலி இழைமத்தில் இமை 

மயிர் உரசலால் தோன்றும் சிறு .. சிறு 8றல்கள் 
அல்லது இழைம அரிப்புகள், குழிப்புண்கள் ஆயெவை 
நாளடைவில் ஒளிபுகாத் , தழும்புகளை உண்டாக் 

கும். . 

மருத்துவம். உள்நோக்கலாய்த் திரும்பியுள்ள 
இமை முடிகளை அகற்றுதல், இது சில 'வார 
இடைவெளிகளில் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட 

வேண்டும். பின்வகை இமை முடிகளின் ' வேரை: 
வெப்பம் அல்லது மின் சக்தியால் அழித்து மீண்டும் 
இம்முடிகள் வளராமல் தடுக்கலாம். பல்வேறு 
காரணங்களால் இமை உள்நோக்கல் ஏற்பட்டு 

இம்மயிர் உறுத்தல் ஏற்பட்டிருந்தால் இமை உள் 

நோக்கலுக்குரிய அறுவை மருத்துவம் செய்ய 
வேண்டும். 

இமை மயிர் உறுத்தலின் பாதிப்பு எவ்வளவு 
ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்து அறுவை 
மருத்துவம் செய்ய வேண்டும், : 

மின் சக்தி மூலம் இமைமுடிகளை அகற்றல், இமை 
விளிம்பில் ஒன்று அல்லது பல இடங்களில் இமை 

முடிகள் உட்புறமாகத் " இரும்பி இருந்தால் இம்முறை 
மேற்கொள்ளப்படும். 

உணர்விழப்பு. நான்கு சொட்டுகள் 17% அமிதோ 
கெயன் மருந்து கண்ணுக்குள் போடப்படும். பிறகு 
0.5 10.6). 2% அட்ரினலினுடன் கூடிய லிக்னோ 
கெய்ன் மருந்து ௨லச மூலம் இமை விளிம்பில் செலுத் 
கப்படும். இமை விளிம்பில் முழுமையான உணர் 

விழப்பு ஏற்படுவது சுடினம். அதனால் இம்முறையில் 
சிறிது வலி இருக்கலாம். 

கருவிகள், ஒரு தாங்கியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள 
நுண்ணீய பிளாட்டினம் களசி எதிர்மறை மின்முனை 
யாகச் செயலபடுகறது, உடலியல் நீர்மக் கலவையால் 

’ 

  
    

மின் பகுக்கைக் கருவி 

(physiological solution) ரப்படுத்தப்பட்ட மான். 
தோல் பையுறை நேர் மின்முனையாகக் கன்னத்தின்: 

,மீது அல்லது பின் கழுத்தின் மீது வைக்கப்படும். 
நல்ல வெளிச்சமும், இரு கண் உருப்பெருககிக் கண் 
ணாடியும், மயிர் நீக்கும் இணக்கம் (epilation for- 
6606) தேவை, : :



அறுவை முறை, இமைத்தோலைச் கண்குழி 

விளிம்புடன் சுட்டு விரலால் இலேசாக அழுத்திப் 
பிடித்து, இமை விளிம்பைத் திருப்ப வேண்டும் மின் 
பகுக்கை உளசியை இமை முடியின் வழியாக 8 மி.மீ. 

தொலைவு உட்செலுத்தி முடியின் வேர்ப்பகுதியை | 

அடைய வேண்டும். பிறகு மின் விசையைச் செலுத் 

இனால் முடியின் உட்பை அமைவிலும், அதைச் சுற் 

றிலும் காற்றுக் குமிழிகள் தோன்றும், 4-5 அளவு 

மின்சக்தி ஐந்திலிருந்து பத்து வினாடிகளுக்குள் , 
செலுத்தப்பட்டால் போதும். சில நேரங்களில் 
இதைவிடக் குறைவாகவே தேவைப்படலாம், 
சளசியை அகற்றிவிட்டு இமை முடியை இடுக்கியால் 
பிடிக்க வேண்டும்; வேர்ப்பகுதி “ பாதிக்கப்பட்டி 
ருந்தால் முடி அதன் உட்பையில் பிடிப்பற்றுக் 
இடக்கும்; எளிதாக அகற்றிவிடலாம். வேர்ப்பகுதி 
சரியாக விடுபடவில்லையென்றால், அது விழிபடும் 

வரை மின்சக்தியைப் பாய்ச்சி இமை முடியை அகற்ற 
வேண்டும். இதேபோன்று, பாதிக்கப்பட்ட மற்ற 

முடிகளும் அகற்றப்படும், இமை விளிம்பில் 
நான்கைந்து நாள்களுக்கு நாள்தோறும் இநவேளை 
தூய்மையான வெள்ளைப் பெட்ரோலியம் குழைவு 
பூசப்படவேண்டும்.  . . 

* இமைத்தட்டு ஒட்டு அறுவை (187881 570026). 
இமை விளிம்பு சாதாரணமாக இருந்து, தசை 
இறுக்க இமை உள்நோக்கல் இல்லாமலிருந்து, பல 
இமை முடிகள் அந்த இமையில் திரும்பியிருந்தால் 
அவற்றை நேராக்கலாம். 
இமையின் ஒரு பகுதியிலோ விளிம்பு முழுதிலுமோ 
செய்யப்படும். இமை விளிம்பில் உள்ள சாம்பல் 
கோட்டை (ரு 1116) பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் 
2 மி.மீ, ஆழத்துக்குக் கிழித்து அதற்குள் 8 மி.மீ, 
அகலமுள்ள, விழிவெளி இழைமத்தால், மூடப்பட்ட — 
இமைத்தட்டு அல்லது அதே அளவுள்ள மூக்குத் 
கடுக்குப் (08881 861111) பகுதியினை நுழைத்து இக் 
குறைபாட்டைச் சரி செய்யலாம். ஜே சி. மசுடார்டே 
என்பவர் இதில் இரண்டாவது முறையைப் பின்பற்று 
கிறார். இந்த ஓட்டு, தொடர்ந்த பாலியெஸ்டர் 

_ தையல்களினால் திறப்பின் விளிம்புகளுடன் இணைக் 
கப். படுகிறது அல்லது ஒட்டின் விளிம்புகளைச் சேர்க் 
காமல் 6/0 பாலியெஸ்டர் இழை கொண்டு திறப் 
பின் இரு விளிம்புகளும் மெத்தைத் தையலினால் , 

இணைக்கப்படும். இவை தவிரச் சளிச் சவ்வு மாற்று 

மருத்துவ - முறையும் சில நேரங்களில் கையாளப் 
படும். , ன ர ue i 

* ' இரா. கலைக்கோவன் 

நூலோதி. Stephen, 4. 11. Miller., Parson's 
Diseases of the Eye, Churchill Livingstone, Seven- 

teenth Edition, Edinburgh, 1984; Roper- Hall, M. J., 

Stallard’s Eye Surgery, K. M. Varghese Company, 

Sixth Edition, Bombay, 1980. 

Kot மூடுகின்றன. 

இப்படி நேராக்குவது 

இமைவிழி இழைம ஒட்டு 30/ 

இமை மூடாமை ' 

சண் இமைகள் இரண்டும் சரியாக மூடிக் கண்ணைப் 
பாதுகாக்கின்றன. அனால் இமைகளிரண்டும் அவ் 
வாறு சரியாக மூட: முடியாமல் அவற்றிற்கிடையே 
இடைவெளி ஏறபட்டால் அது கண் இமை மூடாமை 
(138011181௦) எனப்படும். 

கண்ணைச் சுற்றி வெளிப்புறமாக வட்டத் தசை 
கள் உள்ளன. இவை சுருங்குவதால்தான் கண் இமை 

பிறவியிலேயே இத்தசைகள் 
வளர்ச்சி குனறியோ, செயல்திறன் குறைவுற்றோ 

காணப்பட்டால் கண் இமைகளைச் சரியாக, முழு 
மையாக மூட மூடியாத நிலை உண்டாகிறது. மேலும, 

கண் இமைகளின் வெளிப்புறத் தோலிலும், தசை 
களிலும் காயம் ஏற்பட்டுப் புண் ஆறித் தமும்பு 

உண்டாகும்போது கண் இமைகள் வெளிப்புறமாகத் 
திரும்பிக் மகாள்வுதால் கண் இமைகளைச் சரியாக 
மூட முடிவதில்லை, 

தைராய்டு நோயில் ஏற்படும் கண் பிதுக்கத் 
தாலும், கண்கோளத்தின் பின்னால் ஏற்படும் 
கட்டியினாலும், கண்கோளம் முன்பக்கமாகப் 
பிதுக்கித் தள்ளப்படும் போதும், கண் இமைகளை 
முழுமையாக மூட. முடிவதில்லை. 

கண் இமைகள் சரியாக மூடாமல் திறந்தபடியே 

இருப்பதால் விழிவெளி இழைமம், விழிவெண் 
இழைமம், நிறமலி இழைமம் ஆகியவை உலர்ந்து 

. போய்ப் புண்கள் ஏற்படுகின்றன. இதற்குச் சரியான 
மருத்துவம் செய்யாவிட்டால் நிறமிலி இழைமப் 
புண ஏற்பட்டுப் பார்வை பாதிக்கப்படும். 

மருத்துவம், இமைகள் மூடுமாறு கண்ணைக் 
கட்டிவிடுதல், . கண் இமைகள் சரியாக மூடும்படி 

இமைகளைக் தைத்துவிடுதல், இவ்விரு வகை 

மருத்துவமும் இமை ' மூடாமையின் அளவுக்கும் 

கபரணத்திற்கும் ஏற்றபடி கைககொள்ளப்படும். 

  
  

இமைவிழி இழைம ஓட்டு 
ப 

விழிவெளி இழைமத்தில் ஏற்படும் காயங்கள் ஆறும் 
போது விழிஇமை விழிக் கோளத்தின் ஒரு பகுதியுடன் 
ஒட்டிக்கொள்ளும். இதற்கு இமைவிழி இழைம ஒட்டு 
(3$000122187௦1) என்று பெயர். 

நோய்க் காரணம், கண்ணில் அடிபடுதல், இக் 
் காயம் ஏற்படுதல், அமிலம் அல்லது காரம் கண்களில் 

பட்டுவிடுதல், தொண்டை அடைப்பான் நோயினால்
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விழிவெளி இழைமத்தில் அழற்சி ஏற்படுதல் போன்ற 

காரணங்களால் கண் இமைகளிலும் விழிக்கோள 

வெளி இழைமத்திலும் புண்கள் ஏற்படலாம். அவ் 

வாறு உண்டாகும் புண்கள் காயங்கள் ஆறும்போது 

கண்ணிமைச் சவ்வும், கண்இழைமமும் எப்போதும் 

ஒன்றையொன்று தொட்டுக்கொண்டு இருப்பதா ல், 

ஒன்றோடொன்று ஓட்டிக்கொள்கின்றன. ' புண் 

ஆறும்போது அங்கு நார்ததிசுக்கற்றை உண்டாகக் : 

கண் இமைகள் விழிவெளி இழைமத்துடன் இணைந்து 

விடுகின் றன. அவ்வாறு ஒட்டிக் கொள்ளும்போது 

இமைகள் ' பொதுவாக அரைகுறையாககவும், சில 

வேளைகளில் முழு நீளத்திற்கும் விழிவெளி இழை 

மத்துடன் இணை si ந் துவிடுகின் ன. 

நோயால் ஏற்படும் பாதிப்பு. ' இவ்வாறு இமையும் 

விழிவெளி இழைமமும் ஒட்டிக்கொள்வதால் கண் 

கோளத்தின் அசைவு முழுமையாக நடைபெறாமல் 

போறது. ஒரு கண்ணுக்கும் மற்றொரு: கண்ணுக் 

கும் அசைவில் மாற்றம் ஏற்படுவதால் உருவங்கள் 

இரட்டையாகத் தோன்றும். மேலும் கண் இமை 
களையும் சரியாக மூட முடியாமையால் கண்ணின் 

நிறமிலி இழைமத்தில் புண் ஏற்படவும் வாய்ப்புண்டு. 

மருத்துவம். இமைகளும் 'விழிவெளி் இழைமமும் 
ஒன்றோடொன்று ஓட்டிக் கொள்ளாமல் தடுப்பதே 

சிறந்த வழி, அவ்வாறு செய்யமுடியாதபோது, 
அறுவை செய்து சரிப்படுத்தலாம். இவ்வாறு ஒட்டி 
யுள்ள பகுதிகளை நன்றாக வெட்டி எடுத்துவிட்டு ' 

- அந்தப் . புண்ணின்மேல் வேறு விழிவெளி இழை. 
மத்தையோ வாமினுள் 
எடுத்துப் பரப்பி, ப்றுபடியும் ஒட்டிக் கொள்ளாமல் 
தடுக்கலாம். இதற்கென்றே சிறப்பான அமைப்புடைய 

ஒரு கண் ஒட்டுவில்லை உள்ளது, அதில் நிறமிலி 
இழைமம் உள்ள இடம் வெறுமையாக இருக்கும். 

எனக் குறிப்பிடுவர். 
இதனைக் சண் கோளத்தின் மீது பருத்தி இது - 

இதனை வால்சல் செல் 

போன் ற ஒட்டுகளைத் தவிர்க்கலாம். 
° 

¢ 
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இமை விளிம்பு விழியைத் . தொடாமல் வெளிப்புற 
மாகத் - திரும்புவதற்கு . இமை . வெளிநோக்கல் 

உள்ள இழைமத்தையோ” 

(ectropian) என்று: பெயர். இதனால் கண்ணீர்த் , 
துளை வெளிப்புறம் திரும்பல், இமை மூடாநிலை 
ஆகியவை ஏற்படும். கண்ணில் நீர் சொரிதலும், 

நிறமிலி ,இழைம "நோயும் உண்டாகும். : 

இமை வெளிறோக்கல் தசை இறுக்க வதை, 
மூப்பு வகை, விளிம்போர வகை (1யகஜுற௨1 (306), 

, கீழிருந்து மேலாகத் துடைத்தல், 
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செயலிழப்பு வகை (க£வீர11௦ 1306), சார்பிழப்பு 
வகை (1601811௦21 type), வடு வகை (0108171081 7ற6,) 
என ஆறு வகைப்படும். , 

தசை இறுக்க வகை. இது இமைத் தசைகளின் 
கட்டுக்கடங்காத சுருக்கத்தால் ஏற்படுகிறது, இளம் 
வயதினரில் ஏற்படுகிறது; அதிக வலி உண்டாக்கும் 
கண்நோய்கள் இதற்கு மூல காரணமாகும். கண் 
ணுக்குக் கட்டுப் போடுதல, கண்ணீரை இமையின 

கண்ணில் ஏற் . 
பட்டுள்ள நோய்க்கான ' மருத்துவம் ஆகியவை 
இவ்வகை இமை வெளிநோக்கலைச் சரி செய்யும். 

மூப்பு வகை. இது 70 வயதுக்கு மேல் உள்ளவர் 
களைப் பாதிக்கிறது. பெரும்பாலும் இது Ep 
இமையில் வருகிறது. வயதான காலத்தில் இமைத் 
தோல், தசை முதலிய திசுக்கள் தளர்ச்சியடைவதால் 
இது உண்டாகிறது. BEES _ அிறுலை , மூறை 
சிறந்தது. 5 By 

விளிம்போர வகை. இல்வகையில் இமையின் 
விளிம்போரம் மட்டுமே வெளிநோக்கியும், இமையின்: 

கீழ்ப்பாகம் விழியைத் தொட்டவாறும் இருக்கும். : 
இது இமை ஒட்டுத். தசையும்,. கண் ஓர நார்த் 
தசைகளும் தளர்ந்து போவதால் . ஏற்படுகிறது." 

இதற்கும் அறுவை முறை நன்மை அய்கிகும், g சுர! 

செயலிழப்பு வகை, இமைத் தசைகளுக்கு இயக்கம். 
- கொடுப்பது: ஏழாவது ' மண்டை நரம்பாகும். இந்த 
நரம்பின் செயலிழப்பால் இமைத் தசைகள் வலு 
விழந்து இமை -வெளிநோக்கலும், இமை மூடா 
நிலையும் ஏற்படும். இதற்கும் அதுவை முறையே 
உகந்தது. . 

வடுவகை., பால்வினை நோய், காசநோய், இமைத் 
இசுக்களைச் சீரழிக்கும் தோல் நோய்கள், காயங்கள், 
தீப்புண் ஆகியவை கடுமையான வடுக்களின் மூலம்
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படம் 1. கரந்தப்புலத்தில் புரோட்டான் எலெக்ட்ரான் 

ல ஆறறல் நிலைகள். 

யீட்டுவினை கொள்வதால் ஏற்படும் ஆற்றல் நிலை 
கள் படம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

எலெக்ட்ரானின் தற்சுழற்சி காந்தக் குவாண்டம் 

எண், ஈட புரோட்டானின் தற்சுழற்சி காந்த எண், 

Mp {Gwen a, B, y. 8, என்ற இந்நிலைகளில் 

முறையே ஸ், -4), _ Fy $7, ($s -4), (-4, 2) 

என்றுள்ளன. நிலையான இந்தக் காத்தப்புலத்தை 
அதிகரித்தால் இத்நிலைகளின் ஆற்றல் வேறுபாடு 

அதிகமாகும். 8, 8 நிலைகளில் .புரோட்டானின் 

குற்சுழற்சி காந்தப்புலத்தின் திசையிலும், &,77 நிலை 
களில் எதிர்த்திசையிலும் முனைந்திருக்கும். நிலை 
யான காத்தப்புலத்திற்குச் செங்குத்தான திசையில் 
நுண்ணலை அதிர்வெண் கொண்டு மாறுகாந்தப் 
புலத்தை (11) செலுத்தினால் புரோட்டான் ஒரு 
நிலையில் இருந்து மறுநிலைக்குச் செல்கிறது. 
H, இன் நுண்ணலை . அதிர்வெண்ணும் (5). 
£ீ, 2 நிலைகளின் ஆற்றல் வேறுபாட்டிற்குச் சம 
மான அதிர்வெண்ணும (0 ௮ 827 h), சமமாக 

இருக்கும்போது ந நிலையிலிருந்து 8 நிலைக்குச் செல் 
கனறன். மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் 1. என்பது 
பிளாங்க் மாறிலி ஆகும். ரீ நிலையில் , இருந்து 8 
நிலைக்கு அவை எளிதில் தாவுகின்றன. வெப்ப ஆற்ற 
லால் புரோட்டான்கள் 8 நிலையிலிருந்து ந நிலைக் 
குச் செல்லும்; ஆனாலும் 11, இருப்பதால் முன் 
கூறியது போல அவை சீ வழியாக 4 நிலைக்கும் 
இரும்பிவிடுகின்றன. முடிவில் 11, 14, வெப்யநிலை 

ட மிகக் குறைவாகவும் இருக்கும். 

இவற்றைப் பொறுத்து இயக்கநிலையில் 8, 8, 2, 8 

ஆகிய நிலைகளில் இருக்கும் புரோட்டான்களின் 

எண்ணிக்கை மாறுபடாதிருக்கும். இந்நிலையில் 

அதிக புரோட்டான்கள் 8 நிலையில் 11) இன் திசை 

யில் முனைந்திருக்கும், 11) இன் நுண்ணலை அதிர் 

வெண்ணை 18 -19 என்று மாற்றினால் $ நிலையி 

லிருந்து உ நிலை வழியாகப் புரோட்டான்கள் 2 

நிலைக்கு வருவதால் 17) இன் எதிர்த் திசையில் அதிக 

புரோட்டான்கள் முனைந்திருக்கும். 

படிகத்தைச் சுழற்றுதல், சில விழுக்காடு இட்டர் 
பியம் சேர்க்கப்பட்ட இட்ரியம் ஈத்தைல்சல்பேட்(1(ே 

11 ,80,),-91,0054) படிகத்தை ஒரு டெஸ்லா காந் 

தப்புலத்தில் 1, 4 $ வெப்பநிலையில் 50 சுற்று/நொடி 
வேகத்தில் சுழற்றுவதன் மூலம் இப்படிகத்தில் இருக் 
கும் நீரின் மூலக்கூறிலுள்ள புரோட்டான்களில் 59. 5 
விழுக்காட்டைக் காந்தப் புலத்தின் திசையில் முனை 
வாக்க முடியும், காந்தப்புலத்தில் ஏற்படும் புரோட் 
டானின் ஆற்றல் நிலைவேறுபாடு இப்படிகத்தின் £ 
அச்சைப் பொறுத்ததன்று. ஆனால் 05* அயனியின் 

ஆற்றல் நிலை வேறுபாடு ம அச்சைப் பொறுத்தது. 
படிகத்தைச் சுழற்றும்போது படிகத்தின் ம அச்சு, - 
காந்தப்புலத்தின் இசையோடு ஏற்படுத்தும கோணம் 
(9) தொடர்ந்து 0-3860£-0? என்று மாறுபடுகின் றது. 
நூட3*அயனியின் ஆற்றல் வேறுபாடு 0-0 ஆகும் 

போது மிக அதிகமாகவும், 90-90? ஆகும்போது 
மேலும் மற்ற 

கோணங்களை விட 6--45? என்றாகும்போது 865 

அயனி படிகத்துடன் அதிகமாக இடையீட்டுவினை 

புரிகிறது. அதனால் சுழற்றும்போது 045? என்ற 
நிலையில் %5*அயனிகள் படிகத்தின் -வெப்ப 

நிலைக்கு வருகின்றன. படிகம் 0- 90? என்ற நிலைக்கு 
_ வரும்போது %03* அயனிகளின் ஆற்றல்நிலை வேறு . 
பாடு குறைவதால், *%3* வெப்பநிலை குறைகிறது, 

ஏறக்குறைய 090” நிலையில் %0“* அயனி, புரோட் . 

டான் இவற்றின் ஆற்றல் நிலை வேறுபாடு சமமாக 
இருப்பதால், இவை ஆற்றல் பரிமாற்றம். செய்து 
கொள்கின்றன. ' இதனால் புரோட்டான்கள் அயனி 

_யின் குறைந்த வெப்ப நிலையை அடைகின்றன. 17, 
படிகத்தின் 'தற்சுழற்சி வேகம், அதன் வெப்பநிலை 
இவற்றைப் பொறுத்து ஒரு மாறாத நிலை வரும் 
போது புரோட்டானின் முனைவாக்கல், 90-45 என்ற 
நிலையில் ஏற்படும் Yb** அயனிகளின் முனைவாக் 

கலுக்குச் சமமாக இருக்கும். 

_ ஒளி செலுத்துதல்.வட்டமாக முனைவாக்கப்பட்ட 
ஒளிககுக் கோண உந்தம் உண்டு. இவ்வொளியை ஓர் 
அணு உட்கவருமபோது அது அந்தச் சுற்று உத் 

தத்தைப் பெறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில், அணுக்கருவும் 
அதன் அருகிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களும் புரியும் 
மீநுண் இடையீட்டுவிலனை யினால் அணுக்கரு முனை



. வாக்கப்படுறது. இந்த அணு வேறோர் அணு 

வோடு மோதும்போது மோதப்பட்ட் அணுக்கரு 
முனைவாக்கப்படுகிறது. காந்தப் புலத்திலுன்ள பாத 

ரசம்-804 வளிமத்தில் மின்சாரத்தைச் செலுத்தினால் 
வட்டமாக முனைவாக்கப்பட்ட ஒளி கிடைக்கும். 

காந்தப்புலத்தின் திறனை மாற்றுவதன்மூலம் இந்த 
ஒளியின் மூல ஆற்றலை மாற்ற இயலும். இந்த 

| ஒளியைத் திறம் குறைந்த காந்தப்புலத்திலுள்ள பாத 
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்' APY F=} 

டட வளிமத்தின் 

ரசம்-185 வளிமததில் காந்தப்புலத்தின . தசையில் 
செலுத்தினால் 112785 அணு இவ் வொளியை உட் 
கவர்ந்து படம் 8 இல் குறிப்பிட்டபடி 5; நிலையி 
லிருந்து 51, 131 (9-3) நிலைக்குச் செல்லும் இந் 

, நிலையில் அணுக்கரு காந்தப்புலத்தின் எதிர்த்திசையில் 

  

  

  

  

  

ட்டி 

. 

படம் 2. காந்தப்புலத்தில் Hg?*, 12155 அணுக்களின் 

~ ஆற்றல் நிலைகள் . 

முனைந்திருக்கும். இந்த அணுக்கள் 15; நிலையிலுள்ள 
௩12155 அணுக்களோடு மோதுமபோ து-18, நிலையில் 

் காந்தப்புலத்திற்கு எதிர்த்திசையில் . முனைவாக்கப் - 
“பட்ட அணுக்கருக்கள் கிடைக்கின்றன. 112155 அணுக் 
“கருக்களைக் காந்தப்புலத்தின் இசையில் -முனை 
வாக்க ஒளிதரும் 1120* வளிமத்தை இன்னும் அதிகத் 

திறனுடைய  காந்தப்புலத்தில் வைக்கவேண்டும். 

(mp=§) நிலையில் 112155 அணுக்கரு 
காந்தப்புலத்தின் திசையில் முனைத்திருக்கும். 

- இதேபோல, ' வட்டமாக முனைவாக்கப்பட்ட 
சோடியம் 1 ஒளியை, 60-6 டார் அழுத்தத்தில் சுற் 

" றுப்புற வெப்பநிலையில் குறைந்த திறமுடைய காந் 

தப்புலத்திலுள்ள ' சோடியம் வளிமத்தில் காந்தப் 

புலத்தின் திசையில் செலுத்தும்போது சோடியம் 
அணுக்கருக்கள் முனைவாக்கப்படு 

கின்றன, மேலும், சோடியம் முதலான கார உலோ 
. கங்கள் மீதுவட்டமாக முனைவாக்கப்பட்ட ஒளியைச் 
செலுத்தும்போது ஏற்படும் ் ஓளி ் அயனியாதல் 

_ (photo ionisation) முறையில் முனைவாக்கப்பட்ட , 

454-20, | 
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வெளிப்படுவதோடு எலெக்ட்ரான்கள் 

அணுக்கருக்கள் முனைவாக்கப்படுகின்றன. 

அணுச்கருச் சிதறல் அணுக்கருவினை போன்ற 
வற்றால் முனைவாக்கப்பட்ட அணுக்கருக்களைப் 
பெறமுடியும். காண்க, அணுக்கரு முனைவாக்கம். 

இயக்க அணுக்கரு, முனைவாக்கல் அணுக்கருத் 

தறசுழற்சியைச் சார்ந்துள்ள அணுக்கரு விசையின் 

தன்மைகளை அறியவும், ப்ரி பிரிஸ்ஸஸன மேக் 
னட்டோ மீட்டர் (free precession’ magnetometer) 

போன்ற கருவிகளில் குறிப்பலைகளைக் கூட்டவும், 
கைராஸ்கோப் (ஐ105000௦) போன்ற கருவியாகவும், 

உலோக | 

படிகத்தின் கட்டமைப்புகளைப் பற்றி அறியவும் -: 

உதவுகிறது. 
- ஆர். கேசவமூர்த்தி 

grGengd). Fick, D., Polarisation Nuclear Physics, 

Springerverlag, New York, 1974; Barschall, H.H., 

and Haeberli, W., Polarisation Phenomena in Nuclear 

Reactions, The University “of Wisconsin Press, 

Madison, 1971; Muus, L.T, Atkins, P.W., et. ல், 

Chemically Induced Magnetic Polarisation, D. Reidel 

Publishing Company, Boston, 1977. 

  
  

இயக்க ஒப்புமைகள் ் 

தெரித்த அமைப்பின் இயக்கத்தால் தெரியாத அமைப் 
பின் இயக்கத்தை விளக்க, இயக்க ஒப்புமை (01௨11௦ 
analogy) உதவுகிறது. மின்சுற்றுவழி இர் அதிரும் 
அமைப்பு. இது இயக்ச அதிர்வு அமைப்புகளை 
(vibration systems) ஒத்ததே. எனவே அதிர்வு 

அமைப்பும் மின்சுற்றுவழியும் இயக்க ஓப்புமைகளா 
கும் ஒலியியல் பொறியாளர் ஒருவர் ஒலி, ஒலிமின், 
ஒலிஇயக்க, ஓலிமின் இயக்க அமைப்புகளை வடி 
வமைக்கிறார். எந்திரப் பொறியாளர் பொருண்மை, 
உராய்வு, விற்சுருள் உள்ள அதிர்வு அமைப்பை வடி 
வமைக்கிறார். இவ்வமைப்புகளுக்கும மின்சுற்று 
வழிககும் உள்ள ஒப்புமை இயக்க , ஒப்புமை எனப் 
படும். 

அதிர்வுப் பிரச்சினைகளை அதன் இயக்க 
_ ஓப்புமைகளான சம மின்சுற்று வழிகளைக் கொண்டு 
ஆரர்யலாம். இந்த முறைக்கு மின் இயக்க ஒப்புமை 
என்று பெயர். இந்த முறையால் எந்திர அமைப்பின் 
சில பகுதிகளை மாற்றுவதால் ஏற்படும் விளைவுகளை 

மின்சுற்றுவழியின் உறுப்புகளை மாற்றிக் கண்டறிய 
லாம். எந்திர அமைப்புகளின் ஒடுக்கல் விளைவு, 
விற்சுருள் மாறும் மேனி ஆகியவறறின் மாற்றங்கள் 
எந்திரங்களில் ஏற்படுத்தும விளைவுகளை அரிய இம 

aa 
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முறை பின்பற்றப்படுகிறது. ஏளென்றால் எந்திர 

உறுப்புகள் விலை மிகுந்தவை. அவற்றின் சம மின் 

உறுப்புகளோ விலை குறைந்தவை. மின்சமஅமைப்பு 

நேரத்தை மிச்சப்படுத்தாவிட்டாலும் எந்திரவியல் 

பிரச்சினைகளை நேரடியாக ஆய்வதிலுள்ள சிக்கல் 

களைக் குறைக்கிறது. 

எந்திர அமைப்புக்கும் மின்சுற்றுவழிக்குமான 

கணிதவியல் சமன்பாடுகளின் ஒப்பியல்பை இவ் 

வியக்க ஒப்புமை சார்ந்தமைகறது. ' மின் சுற்று 

வழியின் சமன்பாடுகள் கிர்ச்சாஃப்பின் இரண்டாம் 

விதியைப் பின்பற்றி எழுதப்படுகின்றன. ஒரு மூடிய 

மின்சுற்றுவழியில் உள்ள மினநிலை வேறுபாடு 

களின் இயற்கணிதக் கூட்டல் சுழிக்குச் சமமாகும். 

இத்தகைய அமைப்பைப் படம் அ காட்டுகிறது. இது 
படம் ஆ-வில் உள்ள எந்திர அமைப்புக்குச் சமமா 

கும். இவ்வெந்திர அமைப்பு ஒருபடி விடுநிலையுள்ள 
(single degree 08% 472004௦0) முடுக்கிய அதிர்வை 

உடையது. 
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படம் ஆ 
எந்திர அமைப்பில் விசைகள் இணைநிலையில் 

அமைந்தால் மின் அமைப்பில் உறுப்புகள் தொடர் 

நிலையில் அமையும். எந்திர அமைப்பில் விசைகள் * 
தொடர் நிலையில் இருந்தால் மின்அமைப்பில் உறுப்பு 

.. எந்திர, மின் அமைப்புகளின் சமன்கள் 
  

  

எந்திர அளவு மின்அளவு 

| பொருண்மை L, Siete 

ட்ட விற்குருள் மாறிலி 5; Onan 

௦, | ஒடுக்கல் கூறு R, தடை 

x, | இடப்பெயர்ச்சி ' 9, மின் கட்டம் 

00/04, | விரைவு | dq dt, WetrGaormri_t_1b| 

F, விசை . ‘ டட ௩3 மின்னழுத்தம் 

ள் அலைவெண் ் . ட் அலைவெண்           
கள் இணைநிலையில் இருக்கும். அட்டவணை 

எந்திர மின்அளவுகளின் சமன்களைக் காட்டுகிறது. 

“காண்க, மாறு மின்னோட்டச் சுற்றுவழிக் கோட் 

பாடு; கர்ட்சாஃப் விதி; அதிர்வு ஓஒடுக்கல், : 
் ் - oGar. Ge. 

நூலோதி, Bishop, R.E.D., Wibration, Second — 
Edition McGraw-Hill Book Company, New York, 

1979; Church, A.H., Mechanical Vibrations, Second 

Edition McGraw-Hill Book Company, New York, 

1963; Olson, H.F., Solutions of Engineering Problems 

by Dynamical Analogies, McGraw-Hill Book Company 
New ‘York, 1966; Harris, Cyril M., Crede, Charles 

_E., Shock & Vibration Handbook, Second Edition 
McGraw-Hill Book Company, New York, 1976. ' 

  
  

இயக்கங்கா ட்டி. 
moog 

இயங்கும் அல்லது சுழலும் பொருள்கள் இயங்கிக் - 
கொண்டிருக்கும்போதே அவற்றை நிற்க வைத்துப் 
பார்க்கும் தோற்றம் உள்ளதைப்போல், காண © 
உதவும் கருவி இயக்கங்காட்டும் கருவி (8170108006) 
ஆகும். பெல்ஜியத்தைச் சார்ந்த இயற்பியல் அறிஞர் 
பிளேட்டோ என்பவர் இக்கருவியினை முதன் முதலில் 
அமைத்தார். எந்திரமுறையிலும், மின்னணு முறை 

யிலும் இக்கருவியை அமைக்சமுடியும். 

... துளைகள் வரிசையாகக் கொண்ட ஒரு வட்ட 
மான, தட்டைச் சுழற்றி அந்தத் துளைகளின் 
வழியே இயங்குகிற அல்லது சுழல்கிற பொருளைக் 
காண்கிற கருவி எந்திர முறை இயக்கங்காட்டி ஆகும். 
இது ஓர் எளிய முறை. கண்ணுக்கு நேராகத் துளை 

, வரும்போது மட்டும் இயங்கும் பொருள் நம் 

4°



கண்ணுக்குப் புலப்படும். பார்வை நிலைப்புத் தத்து 

வத்தின்படி துளை வழீயே நாம் கண்ட பொருளின் 

உருவம் நம் கண்ணில் சிறிது நேரம் ( 1/10 நொடி) 

நிலைத்திருக்கும். அடுத்த துளை வரும்போது மறுபடி 
யும் சுழலும் பொருள் நம் கண்ணில் தெரிய வரு 

கிறது. இவ்வாறு -பல முறை அருவம் தோன்றித் 

தோன்றி மறைந்தாலும் இந்தப் பார்வை நிலைப்புத் 

தத்துவத்தின்படி நாம் தொடர்ச்சியாகப் பார்ப் 

பதைப் பொறுத்தே ஒரு தோற்றத்தை உணர்கிறோம். 

இவ்வாறு இயங்கும் அல்லது சுழலும் பொருள் குறிப் 

பிட்டதொரு இடத்தில் வரும்போது மட்டும் கண் 

ணுக்கு நேரே துளை வந்து அமையுமாறு துளை 

யுள்ள வட்டத் தட்டின் சுழற்சி வி௫தத்தைச் - சரிப் 

படுத்தி, இயங்கும் பொருள் : தொடர்ச்சியாக ஒரே 

நிலையில் நிலைத்து நிற்பது போல் நம் கண்ணுக்குத் 

தோன்றுகிறது. இத் துளை சிறியதாக இருக்கும்போது 

தான் மிகத் தெளிவாகத் தோன்றுகிறது. ட்ட 

இதைத் தவிர்த்து எலெக்ட்ரான் அடிப்படையில் 
இந்தத் துளை, தகட்டிற்கு மாறாக ஒளி விளக்கை : 
ஒத்திசைவுச் சுற்றில் (616017001௦ 7650108005 0170004() 

இணைத்துப் பொருளின் இயக்கத்திற்குத் தகுந்தவாறு 
7/1000 நொடிக்கு ஒரு முறையோ நமக்குத் தேவை 
யான அளவிந்கோ கூடக் குறையும்படித் திருகு 
அமைப்பை , வைத்துக்கொண்டு கட்டுப்படுத்தி 
விளக்கை விட்டு விட்டு எரியச் செய்யலாம். விளக்கு 
எரியும்போது மட்டும் இயங்கும பொருள் நமக்குத் 
தெரியும். : அவ்வாறு '. தெரியும்போது . இயங்கும் 
பொருள் குறிப்பிட்ட ஒரு நிலையில் , இருக்கும்படி 
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சிறிது தொலைவு ஓடி, , வேகத்தைக் 
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அமைத்துக் கொண்டால் பொருள் ஒரே இடத்தில் 

நிலைத்து நிற்பதுபோல் தோற்றமளிக்கும். 

எந்திரங்கள் விரைவாக இயங்கும்போது சில 

நேரங்களில் தேவையற்ற இயககங்கள் நிகழலாம். 

அவ்வாறு நிகழ்வதை நீக்க இயக்கங்காட்டி மிகவும் 
பயன்படுகிறது. அலையியக்கம் போன்ற இயற் 

பியல் விளைவுகளை ஆராய்வதற்கும், இயங்கும் 

பொருளைப்படம் பிடிக்கும் நிலைக்கும் இயக்கங் 

காட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

் ‘ - wr. Le 

  
  

இயக்கப்பாட்டியல் 

ஒரு பொருள் அல்லது துகளின் மீது, ஒன்று அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட விசைகள் சமன் செய்யப்படாமல் 
செயல்படும்பொழுது, அப்பொருளின் அல்லது 
துகளின் இயக்கத்தில் என்ன மாறுபாடுகளை ஏற் 
படுத்துகின்றன என்பதைக் கூறுவது இயக்கப்பாட் 
டியல் (112/8) ஆகும். அசையா நிலையிலுள்ள ஒரு 
பொருள், தானாகவே அசையாது. அதே போல 
சீரான இயக்கத்திலுள்ள ஒரு பொருள் அதன் இயக் 
கத்தைத் தானாகவே மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. 
இத்தகைய, இயக்க மாற்றம் ஏற்படாத் தன்மைக்கு 
அப்பொருளின் பண்பு நிலைமம் (112115) எனப் 
பெயர். ் ் 

ஒரு கல்லைப் பூமியிலிருந்து மேலே தூக்குவதற்கு 
அதன் மீது மேல்நோக்கிய விசை ஒன்றினைக் கையின் 
மூலமாக நாம் செலுத்துகிறோம். விசையுடன் 

வரும் பந்தினை நிறுத்துவதற்கு எதிர்விசை ஒன்று 
தேவை. நீராவி' வண்டியின் வேகத்தை மிகுவிக்க 
ஒரு விசை தேவை. மேலும், ஓடிக்கொண்டிருக்கும் 

் பேருந்திலிருந்து ஒருவன் கீழே குதித்தால், அவனது 
பாதங்கள் மட்டும் பூமியில் முதலில் படுவதால் ஓய்வு 
நிலைக்குக் கொண்டு வரப்படுகின்றன. அவனது 
உடலின் மற்ற பகுதிகள் பேருந்தின் வேகத்துடன் 
முனனோக்கிச் செல்கின்றன. அதனால் அவன் முன் 
னோக்கிக் கழே விழுகிறான். இதனைத் தடுக்க, 
அவன் பேருந்து செல்லும் தசைக்கு இணையாகச் 

குறைத்துப் 
பாதங்களை மெதுவாக ஓய்வு நிலைக்குக் கொண்டு 
வரவேண்டும். 

. மேற்கூறிய விளக்கங்களிலிருந்து ' விசை ஒரு 
பொருளின் ஓய்வு நிலையையோ நேர் கோட்டில் 
நகரும் அதன் சீரான இயக்க நிலையையோ மாற்ற, 
முயலும் அல்லது மாற்றும் எனத் தெரிகிறது. இந்த 
விசை செலுத்தப்படாவிட்டால் எந்த வகை இயக்க 

மாற்றமும் ஏற்படாது.
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சர் ஐ௪க் நியூட்டன் என்பவர் இயக்கப்பாட்டி 

யலில மூன்று விதிகளை நிறுவினார். மேலே கூறிய 

எடுத்துக்காட்டுகள் முதலாம் இயக்க விதியினைச் 

சார்ந்தவையாகும். 
, 

முதலாம் இயக்க விதி. புறவிசையொன்று செயற் 

பட்டாலொழிய, அசையா நிலை அல்லது. சீரான 

இயக்க நிலையிலுள்ள ஒரு பொருள் அதந்நிலையி 

லேயே தொடர்தது இருக்கும். 

அடிப்படை வரையறைகள் 

இயக்கம். ஒரு ' பொருள் அல்லது துகள் தன் 

நிலையைத் தொடர்ந்து மாற்றிக் கொண்டு இருந்தால் : 

அது இயங்குகிறது. 

இடப்பெயர்ச்சி, ஒரு பொருள் இயங்கும்பொழுது 

அதன் இடப் பெயர்ச்சி : என்பது அதன் தொடக்க 

நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் வரையப்பட்ட நேர் 

கோடாகும். ் ் [ 

திசைவேகம். துகளின் திசைவேகம் என்பது, அது 

ஒரு நொடியில் செய்யும் இடப்பெயர்ச்சியாகும்.. - 

முடுக்கம். ஒரு பொருளின் அல்லது துகளின் 

முடுக்கம் என்பது ஒரு நொடியில் அதன் இசை 

வேகத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடாகும். திசைவேகம் 

அதிகமானால் முடுக்கம் நேர் முடுக்கம் எனவும், 

திசைவேகம் குறைந்தால் - மூடுக்கம் எதிர் முடுக்கம் 

எனவும் கூறப்படும். ட பீடி 

ஒரு துகளின் ஆரம்பத்திசைவேகம் ॥ எனவும், 6 

நொடிகளுக்குப் பின் அதன இசைவேகம் உ எனவும் 

கொண்டால்' 2 என்பது அதன் சராசரி முடுக்க 

மாகும். = 

உந்தம், பொருளின் நிறை, அதன் திசைவேகம் ' 

ஆகியவற்றின் பெருக்குத்தொகை உந்தம்(110108ம்யா1) 

ஆகும். ௩ என்பது நிறையாகவும், ॥ என்பது அகன் 

இசைவேகமாகவும் இருந்தால் ஈர என்பது அதன் : - 
உந்தமாகும், - 

இடப்பெயர்ச்சி திசைவேகம், முடுக்கம், விசை 
உந்தம், இவற்றிற்கு எண் மதிப்பும், இசையும் 
உள்ளன. இவை திசையன் அளவைகள் ஆகும். * 

ஒரு விசை ஒரு பொருளின் மேல் செயல்படும் 
போது அதன் திசைவேகம் நியூட்டனின் முதலாம் 
இயச்சு விதியின்படி மாறுகிறது. அதனால் அதன் 
உந்கமும் மாறுகிறது, விசை அதிகமானால் உந்த: 
மாறுபாடு அதிகமாகும். aa. ; 

இரண்டாம் இயக்க விதி. ஒரு பொருளில் ஒரு 
நொடியில் ஏற்படும் உந்த மாறுபாடு, கொடுக்கப் . 
பூம் விசசக்கு நோர் விகிதத்தில் இருப்பதோடு அவ் 
விசையின் திசையிலேயே ஏறபடும, 1௩ என்ற நிறை ட 

. யைக் கொண்ட ஒரு பொருள் ௨ என்ற சீரான திசை 

வேகத்தில் இயங்க, 1 என்ற விசை மீது 1 நேரம் 

செயல்பட்டு அதன் திசைவேகத்தை என்று மாற்று 

வதாகக் கொண்டால்நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிட் 

படி - - 

உட ப? = me 

F a m om u) 

(12 ௨ ௬ முடுக்கம்) 

F = நற (% ) மாறிலி 

,- பூலி, ., எல்லாப் - பொருள்களையும் தன்னை 
நோக்கி ஒரு விசையுடன் இழுக்கிறது. இவ்விசைக்குப் 
புவியீர்ப்பு விசை என்று பெயர். - 4, 

F ama 

நிறை. ஒரு. பொருளின் நிறை அப்பொருளி 
லுள்ள மொத்தத்துகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக் 
கும். இது ஒரு ஸ்கேலர் அளவு; இது இடத்திற்கிடம் 
மாறுபடாது. இதனைத் தராசின் மூலம் அறியலாம். 

. எடை. ஒரு பொருளின்' எடை ' அப்பொருளின் 
மீது புவி கொடுக்கும் ஈர்ப்பு விசையாகும். ஒரு 
பொருளைக் EC போட்டால் புவியீர்ப்பு விசை 
அப்பொருளில் ஒரு முடுக்கத்தை உண்டாக்கும். 

இந்த முடுக்கம் : புவியீர்ப்பு முடுக்கமாகும். இது த் 
என்று குறிக்கப்படுகிறது. பொருளின் எடை. இடத் 

. திற்கு இடம் மாறுபடும். எடையினை வில் தராசின் 
- மூலம் - அறியலாம், எடை ஒரு வெக்டர் அளவு 
We mg. - . 

" மூன்றாம் இயக்கு விதி. " ஒவ்வொரு வினைக்கும் 
சமமான எதிர்வினை ண்டு. இங்கு வினை என்பது 
விசையைக் குறிக்கும். எடுத்துக்காட்டாகச் சந்திரன், 

. யூுவியைத். தன்னை நோக்கி இழுக்கிறது. ஆனால் . 

புவியோ அதற்குச் சமமான எதிர்விசையுடன் 

் சந்திரனை இழுக்கிறது. இதனால்தான் அவை, 
ஒனறை நோக்கி ஒன்று நகருவதுல்லை. நியூட்டனின் 
மூன்றாம் இயக்க விதியிலிருந்து உந்தம் மாறாக் 
கோட்பாட்டினைக் கணக்கிடலாம். 

. உந்தம் மாறாக் கோட்பாடு, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 
பொருள்கள்,- ஒன்றுடன் மற்றொன்று மோதிக் 
கொள்ளும்போது, மோதலுக்கு முன் உள்ள அவற்றின் 
மொத்த உந்தம் மோதலுக்குப் பின் உள்ள மொத்த 
உந்தத்திற்குச் சமம் அலலது பொருள்கள் மோதும் 
போது உந்தத்தை உண்டாக்கவோ அழிக்கவோ 
முடியாது. எடுத்துக்காட்டாக, தப்பாக்கியிலிருத்து 
குண்டு ' மூன் இசையில் வெளிவருமயபொழுது, 
துப்பாக்கி நேர் பின் திசையில் செல்லும். தப்பாககி, 
குண்டு, இரண்டும் கடப்படுவதற்கு .மூன்பு இயக்க



மற்று இருப்பதால் அவற்றின் மொத்த உந்தம் 

சுழியாகும். குண்டு வெளியே வரும் போதும் மொத்த 

உந்தம் சுழியாக இருக்க, துப்பாக்கியின் உந்தம், 

குண்டின் ௨ ந்தத்திற்குச் சமமாகவும், எதிர்த் தசை 

யிலும் அமைய வேண்டும். இவ்வாறு இருக்கத் 

... துப்பாக்கி பின் நோக்சி நகருகிறது. 

எஏவூர்தியினை விண்வெளியில் செலுத்தும் 

பொழுது அதிலுள்ள எரிபொருள் எரிந்து மிகுந்த 

அழுத்தமுள்ள வளிமங்களாக _ வேகத்துடன் கீழே 

தள்ளப்படுகிறது. இச்செயலுக்கு எதிர்ச் செயலாக 

ஏவூர்தி மேலே எழும்புகிறது. ; 
' . ் - ந, கி. சுலோச்சனா 

  
  

இயக்கம்: 

ஒரு பொருள் தொடர்ந்து இடம் பெயர்ந்தபடி. இருந் 

தால் அது இயக்கத்தில் (001101) உள்ளதாகவும், 

அப்படியே ஒரே. இடத்தில் இருந்தால் பொருள் 

நிலைத்திருப்பதாகவும் கொள்ளப்படும். இடம் 
பெயர்ந்த தொலைவு, பொருளின் தொடச்சு 
நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள 
நோர்கோட்டின் நீளத்தைக் கொண்டு கணிக்கப்படு 
கஇன்றது.ஒரு பொருளின் இடப்பெயர்ச்சியிவன 

அறிய அது இயங்கிய தொலைவினையும், இயங்கிய 

இசையினையும் . ஒருங்கே அறிய - வேண்டியுள்ளது. 

அதனாலேயே, இடப்பெயர்ச்சித் திசை சார்ந்த வெக் 

டார். அளவாகக் குறிக்கப்படுகிறது. , மேலும, ஒரு 

பொருளின் , இடப்பெயர்ச்சியை ஓர் இடம் . அல்லது 
மற்றொரு பொருளை. 

அளக்க வேண்டியுள்ளது. ' எ மகம “ 

பொதுவாக, இயங்கிய நிலையிலிருந்து கொண்டு 
ஒரு பொருளின் தனித்த இயக்கத்தை அளவிடுவது 
இயலாது. புவி இயங்கிய நிலையில் உள்ளது. பேரண் , 
டத்தில் அது பல்வேறு இயக்கங்களைப் பெற்றிருக் 
கின்றது. எனவே, எந்தவோர் இயக்கமும் தனி 

. இயக்கமாக இருக்க முடியாது. சார்பியக்கமாகவே * 

இருச்கும்... 4 : ட் ளு மறு ஒற் வ 1 ் ண்ட. உக்கு ப 

௩ இயக்க வகைகள். இயக்கங்களில் மூன்று வகை 
, உண்டு. இயங்கும் : திசையில்: மாற்றம். என்பதே 
இராமல் இயங்குவது நேர்கோட்டு இயக்கம் எனப் 
படும். அவ்வாறின் றி இயங்கும் திசையில் தொடர்ந்து 
மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கொண்டே. இருப்பது வளை 
கோட்டியக்கம் எனப்படும். , சுழல் “இயக்கம் என்பு 

ஒருபொருள் ஒரு நிலையான அச்சைப் பற்றிச் சுழன்ர 
* பாட இயங்குவதாகும்,-' 3 ov பல் Poe ws, 

. பொருளின்! இயக்கத்தைக்” கருத்தில் கொள்வ 
் தற்குப் பொருளின் இடப் பெயர்ச்சி, காலம், திசை 

நிலையாகக் கொண்டே 

இயக்கம் ' 309 

வேகம், முடுக்கம் ஆசிய அளவுகள் கேவைப்படுகின் 
றன. காண்க, இயக்கப்பாட்டியல், 

சீரான இயக்கம். நேர்கோட்டில் சீரான வேகத் 
இதில் இயங்குவது இயக்க வகைகளில் எளிமையான 
தாகும், பொருள் சமகால அளவில் சமதொலைவு 

சுளை ஒரே திசையில் கடந்தால் அது சீரான திசை 
வேகம் கொண்டதாக இருக்கும். ஒரு பொருள் நேர் 
கோட்டில் சீரான உ திசைவேகத்தில் 4 கால அளவில், 

பெறும் 8 இடப்பெயர்ச்சியை 8-4 என்னும் சமன் 
பாட்டால் குறிக்கலாம். .... 

பொருளின் தொடக்கத் திசைவேசம் ப எனவும, 
சீரான மூடுக்கம் ௨ எனவும், 4 நேரததிற்குப் பின்னர் 
தஇசைவேகம் ॥ எனவும் கொண்டால், - 

॥ 
இ க்க ர சைவேசகும ம் ணை 

முடுக்கம் - oe அத்தி ஐல டப 
காலம் t 

எனவே, ௨: ம 4 ஈம ஆகிறது. 

தொடக்கத் திசைவேகம் ॥ ஆகவும் இறுதித் 
இசைவேகம் 2 ஆகவும் முடுக்கம் சீரானதாகவும் 

இருப்பதால் சராசரித் திசைவேகம் = nee ஆகும், 
: & 

எனவே, 4 நேரத்தில் பொருள் கடக்கும் தொலைவு 

$ ௩1% சராசரித் இசைவேசம்.: s = tx லை 
1 ~ 

  

 இச்சமன்பாட்டில் 9- இன் மதிப்பைப் பிரதியீடு 
செய்தால் 8 ut +) a என்றாகும், 15 ப 8.ஐ 
இரு மடியாக்கிச் சுருக்கினால் $£ ௪ ம” 2௨8 எனக் ' 
கடைக்கும். டு ் 

.. அடுத்து, 84, இறுதி நொடியில் கடந்த தொலைவு 
எனக் . கொண்டால், 8, ஈ ந நொடியில் கடந்த 

தொலைவு - (1-1) நொடியில் சடந்த தொலைவு 

ஆகும், 

(9)-g1.) So [ut+4at?] — [u(t—l) + 4 a(t—l1)?] 
இதைச் கருக்கு, ° © ப ் 

Sau + > (2-1) எனவும் எழுதலாம். 

ரர் Tow Lt an ‘ . armed 

் . தடையின்றிக் கீழ்நோக்கி விழும் பொருள்கள், 
சீரான முடுக்கத்துடன் இயங்கும் பொருள்களின் 
'இயக்கத்திற்கான. சமன்பாடுகள் ' தடையின்றிக் 
கீமே விழும் பொருள்களின் இயக்கத்துக்குப் பொருந் 
தும். ஏனெனில் புலியின் குறிப்பிட்ட ஒரிடத்தில் 
ஈர்ப்பினால் உண்டாகும் முடுக்கம் சீரானதாக 
இருக்கின்றது. எனவே, புவியீர்ப்பு விசையினால் 
மட்டும் -. இயக்கத்திற்கு உள்ளான பொருளின் 
இயக்கச் சமன்பாடுகள், ்







3/2 இயக்க வடிவியல் 

வெட்டப்படுகின் றன. 
கம்பியில் தாண்டப்படுகிறது, கம்பியுடன இணைக்கப் 
பட்ட செம்பு வளையங்கள் கம்பிச்சுருளுடன் சுற்று 
கின் றன. _ 

வடதுருவத்தின் அருகில் கம்பிச்சுருளின் ஒரு 
பகுதி கடந்து செல்லும் போது ஒரு திசையிலும், 
தென் துருவத்தின் அருகில் எதிர்த்திசையில் கடந்து 
செல்வதால் எதிர்த் திசையிலும் காந்த விசைக்கோடு 
களால் வெட்டப்படுகின்றன. ஆகவே, மின்னியச்கு 
விசை வடதுருவப்பகுதியில் ஒரு திசையிலும் தென் 
துருவப பகுதியில் எதிர்த்திசையிலும் தூண்டப்படு 
கிறது. கம்பிச்சுருளின் ஒரே பகுதி இரு துருவங்களை 
யும் மாறிமாறிக் கடந்து செல்கினறபடியால் அதே , 

கம்பியில் ஏற்படும் . மின்னோட்டமும் இருமுறை 

இசை, மாறுகின்றது. எனவே, வளையங்களைத் 
தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் மின்தொடிகள் மூலம் 

. கிடைக்தம் மின்னோட்டம். மாறுமின்னோட்டம் 

ஆகும். Bo a ட், 

நேர்மின்னாட்ட இயக்க மின்னாக்கி, இரண்டு. 
தனி வளையங்களுக்குப் பதிலாகப் பிரிவளையம் 
(split ring) கொண்ட மின்திரட்டியைப் (commutator) 

பயன்படுத்தி நேர் மின்னோட்டம் பெறலாம். -' 

  

படம் 2, நேர்மின்னோட்ட இயக்க மின்னாக்கி 
1, சுருள் ௪, வளையம் 3. , மின்தொடி, , 

இதனால் மின்னியக்குவிசை இ 

இயங்கும் முறை, கம்பிச்சுருளின் ஒரு முனை அவ். 
வளையத்தின் : ஒரு பகுதியுடனும் மற்றொரு முனை 
வளையத்தின், ' மறுபகுதியுடனும் இணைக்கப்பட்டுள் 
ளன. “.இவ்விகு பகுதி வளையங்களுக்கிடையே மின் 
காப்புப் பொருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
இதனால் இது பார்ப்பதற்கு ஒரே வளையம் போன்று 

் இருக்கும். வளையத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒரு 
மின்தொடி Ga 9s கொண்டிருக்கும். ' இதிலும், 

. 

. அரைவளையம் - 

மாறுமீன்னோட்டமே தாண்டப்படுகிறது, ஆனால் 
பிரிவளையம் தஇசைமாற்றியாகப் பயன்படுகிறது, 

- கம்பிச்சுருளின் ஒரு பாதிச் சுற்றில் , ஒரு திசை 
யிலும், மறுபாதிச் சுற்றில் மறு திசையிலும் மின் , 
சாரம் செல்கிறது, மின்தொடிகள் எதிர் - எதிராக 

வைக்கப்பட்டிருப்பதால் ஓர் அரை வளையம், 

ஒரு மின்தொடியோடு கொளளுங்கால் எதிரேயுள்ள 
மற்றொரு “மின்தொடியோடுி 

தொடர்பு .கொள்கிறது, ஒரு மின்தொடியில் 
கிடைக்கும் மின்சாரம் ஒரு திசையிலும், மற்றொரு 
மின்தொடியில் கிடைப்பது ' எதிர்த் திசையிலும் 
இருக்கும். இது தொடர்ச்சியாகக் கிடைப்பதால் மின் 

தொடிகளுடன் 'இணைக்சப்பட்டிருக்கும் - மின் 
அமைப்பு நோர்மின்னோட்டத்தைப் பெறுகிறது, :! 

இயக்க மின்னாக்கியில் ஏற்படும் "குறைபாடுகள் 
பின்வருவன வாகும். மின் தூண்டலில் தடைமிகுதல்; 
இது தூசு துரும்புகளாலும், போதுமான அழுத்தம் 
இன்மையாலும் திரட்டியோடு மின்தொடிகள் சரி 
வரப் பொருந்தாமையாலும உண்டாகிறது. சரியற்ற | 

பகுப் , . மூனைமை - (190071601 polarity) gamer 
பகிர்வு (faulty load காத) ' மோசமான மின் 
Hoi (bad commutation) »Haé @emsv 
{over heating) முதலியவையும் நிகழும், .* | 

Tye உம டட பிட ஒப ட ரர டம ௬௦ அரசன் 
் ர 2 

ட்டா be YY oR Ont rivet விட்ட aye 

  

  

rn ன டய டா ல ட, 
we ஏய VW | ட்ரிக் ர Fey 11 நட ய 

இயக்க வடிவியல் js” பபர் போ 
ட்ட! ட. | கட ஜல mR ௩ ் ரி கல 4 மு at” 

ஒரு திண்மத்தின் இயக்கத்தை' விசை சார்பில்லாது 
_ விளக்குவது இயக்க வடிவியல் (11௩௨10) "ஆகும். ' , 

_ இயக்க வடிவியல் தொல் அறிவியலில் - முக்கிய பங்கு 
வகிக்கிறது. சான்றாக, , வித்தை செய்யும : ஒருவன் 
மூன்று பந்துகளை .ஒரு கையில் வைத்துக் - கொண்டு 
அவற்றில் , இரண்டு . எப்பொழுதும்: , அந்தரத்தில் ' ' 
இயங்க ஒன்று மட்டும் கையில் மாறி மாறி வருமாறு 
வித்தை செய்யும் விளையாட்டில் 'பல . இயக்க: வடி 

: வியல் கோட்பாடுகள் புதைந்துள்ளன. , அவை .பந்து , 
செல்லும் வேகம் ,அல்லது திசைவேகம்,' : முடுக்கம், 

. நேரம், தொலைவு, புவியீர்ப்பு விசை என்பன ஆகும். 
இது நேர்கோட்டில் நிகழக்கூடிய இயக்கமாகும். 

ப waa ப் = 1 . 1 ரல a wal 

படபட 11 1 x) உல ~ to vo See gt 1 { " ஒரு திண்மம் 8 என்ற தொலைவை 1* நேரத்தில் 

பயணம் செய்யின், வகைக்கெழு ds ye Vv 
\ pp LO yet பெட்டி ஸ்ஸ் வட டட tate oa te eal திசைவேகம் ஆகும், 8 என்ற ” ton Menus” “இருமுறை 

, நேரத்தைப் பொறுத்து வகைக்கெழு ' செய்யின் _ (s) 
"முடுக்கம் கிடைக்கும். ம ஒரு தொடக்கத் 'இசைவேசு 
மாகவும,-முடுக்கம் 8 ஒரு மாறிலியாகவும் இருபபின், , 

1 

, 26", CarGar ye "நிகழக்கூடிய 5 இயக்கங்களைக் . 
fe se ; ய் nota! t 1 1 பக Tou EO Eg ne Mh Br ON இலி நாரில் ட uw lp i ச a 

டு 

நி



\ 

்- ஆக்கக் கூறுகளை ae’ 

சீழ்க்காணும் சமன் பாடுகளைக் கொண்டு ஆராய 

லாம். ் : 

v=udc at “s 

s = ut + 4 at? 

ட _ v2 wu? + 2as 

புவியீர்ப்பு 'விசையாலான இயக்கங்களில் ௨௮௮ த3 

இதில் உ என்பது புவிஈர்ப்பு முடுக்கமாகும். தள 

இயக்க வடிவியலில் ஒரு துகளின் இயக்கத்தைப் 
பொதுவாக ஒன்றுக்கொன்று சார்பிலாத இரு மாறி 

ட களினால் குறிப்பிடுவது வழக்கம். எடுத்துக்காட்டாக 
செவ்வக ஆய அமைப்பில் (௩, 3) ஐயும், கோளக ஆய 

அமைப்பில் (ர ௩ படர் 0- tan—? (yx) ஐயும் 
. பயன்படுத்துவதைக் கூறலாம். ் 

செவ்வக ஆய அமைப்பில திசைவேகத்தின் 
ஆக்கக் கூறகளை 00/04, 0/0 எனவும், முடுக்கத்தின் 

d’x மு ் 
ம எனவும் குறிப்பிட. 

லாம். கோளக ஆய , அமைப்பில், திசை வேகத்தின் 
ஆக்கக் கூறுகள் 07/44 , £ 40/41 ஆகும். 

வெளி இயக்க வடி.வியலில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
- காலத்தில் ஒரு துகளின் இயக்கத்தைச் சார்பிலா 
மூன்று மாறிகளினால் குறிப்பிட வேண்டும். ஒரு 

வெளியில் 14 துகள்களைச் சமகாலத்தில் குறிப்பிட 
ON ஆயங்கள் தேவையாக இருக்கின்றன. துகள்கள் 

இயக்கத்திற்கு , உள்ளாகும்போது, ஒவ்வொரு 
ஆயமும், .. இயக்கப்பாதை என்றழைக்கப்படுகின் ற 
ஒரு வளைவுப்பாதையில் நகர்வதாய் இருக்கின்றத. 

அமைப்பில் உள்ள சில துகள்கள் வேறுசில துகள் 
. களைச் சார்ந்து இயக்கம் பெறும்போது, அமைப்பு 

சில . கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படுகிறது. 1 கட்டுப் 
் பாடுகள் இருப்பின், அமைப்பை முழுதுமாக விவரிப் 

பதற்கு * (471 - 0) .. ஆயங்கள் , தேவைப்படுகின்றன. 
இக்கட்டுப்பாடுகள் . .தன்னிச்சை 1, இயக்கப்படிகள் : 

(degrees of நீ220௦10) எனப்படும். 1.1% 45 4. 

மாறா இடைத் தொலைவுடன் ப பிணைந்த 
வாறுள்ள: இரு துகள்கள் கட்டிறுச்கப்பொருள் எனக் 

, குறிப்பிடப்படும். இதற்குத். தன்னிச்சை . இயக்கப் 

படிகள் 6 அகும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில இதன் - 
இயக்க நிலையை நிறை _ மையத்தின். நிலையைக், 

குறிசக 3 மாறிகளும், கோண விலக்கத்தைக் குறிப் | 

_ பி. 4 மாறிகளும் ஆக ஆறு சார்பிலா: மாறிகளால் 

குறிக்கப்படும். இயக்க வடிவியல் இக் கோணங்களின் 

- மாறுபாடு வீதத்திறகும், பொருளின் கோணத்திசை 
வேகத்தின் ' கூறுகளுக்கும் , உள்ள. : தொடர்பை 
லிவரிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. 2 ss ட.” 

ழ் 
உ சி 

*, , சார்பிலா' இயக்க வடிவியலில், காண்போருக்கு 

t 
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ஏற்ப நேரம் மாறுவதில்லை. ஆனால் சார்புநு 
இயக்க வடிவியலில் தொலைவு, நேர இடைவெளி 
ஆகியன காண்போரின் ஆய அமைப்பிற்கு ஏற்ப 
மாறுபடுவனவாச இருக்கின்றன. _ 

௪ தி.மு. தமிழ்மணி 

நூலோதி Chorlton, F., Text Book of Fluid 

Dynamics, Van Nostrand, London, 1967; Ramsey, 

AS., Dynamics, CBS., Publishers, New Delhi, 1985. | 

  
  

இயக்கவியல் 

செயல்படும் விசை காரணமாக ஒரு பொருள் பெறும் 
இயக்கத்தினை விளக்கிக்கூறுவதே இயக்கவியல்ஆகும். 
(பர்கா!) விசை ஏதுமின்றியோ அன்றி விசைகள் 

செயல்பட்டோ ஒரு பொருள் நிலை' பெற்றிருப்பின் 
பொருளில் சமநிலையை விளக்கிக் கூறுவது நிலையியல் 
ஆகும். இயங்கியல் (பூக) என்பது விசைகளால் 
ஏற்படுத்தப்படும் இயக்கம் பற்றி நேரடியாக ஆயும 

- ஒருதுறையாகும். அமைப்புகளின் வகையை ஒட்டியும், 
அவற்றில் நிகழும் செயற்பாட்டினை ஒட்டியும் 
இயக்கவியல் பல்வேறு உட்பிரிவுகளாகப் பகுக்கப் 
பட்டுள்ளது. 

- கருத்திற்கொள்ளப்படும் பொருளின் தன்மைக்கு 
ஏற்றவாறு இயக்கவியல் பல பிரிவுகளைப் பெற்றுள் 
ளது. மிகுந்த பருமம் உள்ள பொருள் தொகுதிகளின் 
இயக்கங்களுக்கு நியூட்டனின் விதிகளைக் கொண்டு 
பழைய இயக்கவியல் வழி விளக்கம் அளித்துவிடலாம 
இவ்வகையில் அடங்குவன வற்றிற்கு எடுத்துக்காட் 
டாக, விண்மீன்கள் மற்றும் விண் பொருள்களின் 
இயக்கம் பற்றி ஆயும் விண்பொருஸியக்கவியலையும் 
(௦6:6.1181 ௦01 வா106) பெரிய அளவில் நீர்மங்களையும் 
வளிமங்களையும் பற்றி ஆயும் பாய்ம இயக்க 

வியலையும் (11114 ா௦ம்காம்) கொள்ளலாம். பாய்ம 
இயக்கவியல் என்பது தொடர்ச்சியாகப் பொருள் 
விரவிய , நிலையில் கட்டிறுக்கமானதாகவோ, மீள் 
வன்மையுடையதாகவோ, நெகிழ்மை உடைய 
தாகவோ, நீர்மமானதாகவோ இருக்கும் பொருள் 
பற்றி ஆயும் தொடர்பியக்கவியலின் (௦௦ மாம 
11601214௦8) ஒரு பகுதியாகும். தொடர்பியக்கவியவை 
அறிவியலாருள் சிலர் புலக்கோட்பாடு எனக் குறிப் 
பிடுகினறனர்; ஆனால் மூலச்கூறு, அணு, அணுக் 

கருத்துகள் போன்ற நுண்பொருள் அமைப்புகளின் 
நடக்கையைக் குவான்ட்டம் இயக்கவியலின் கணித 
முறையில் தான விளக்கம் காண முடியும். - 

நிறுவப்பட்ட காலந்தொட்டு குவான்ட்டம் 
இயக்கவியலானது இரு வெளிப்படையான : கணித 

உருவத்தில் 'அமைந்துள்ளது. ஒன்று : நிகழ்திறத்தை
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அடியாகக் கொண்டு அது விரவியிருக்கும் விதத்தை 

எர்வின் சுரோடிங்கர் (மீரா Schroedinger) saiw@ 

கூறியது. இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டங்களுக் 

இடையே நிகழும் செயல்பாட்டை வலியுறுத்தும் 

டபிள்யூ. இஹைய்சன் பார்கின் (94, Heisenberg) 

அணிச்கோவை இயக்கவியல், குவான்ட்டம் இயக்க 

வியலில், பொருள்களுக்கு அலைப்பண்பு கற்பிக்கப் 

பட்டுள்ளது. அலைப்பண்புகளுக்கு ஏற்ற பொருள் 

பண்புகளையும் மேலும் அவற்றிற்கிடையேயான 

தொடர்புகளையும், டி. பிராய் என்பார் தெரிவித் 

தார். இவருடைய கருத்துக்களே குவான்ட்டம் இயக் 

கவியலுக்கு முழுமையான அடிப்படையாக விளங்கு 

கின்றன. - . 

இயக்கவியல் புலத்தைச் சார்பில்லாதது, சார் 

புடையது என்றும் பிரிக்கலாம். இவற்றுள் பிந்தை 

யது ஒளியின் இசைவேகத்தையொத்த வேகங்களைக் 

கொண்ட பொருள்களுக்குப் பொருந்துவதாகும், 

காண்க, பழைய புலக்கோட்பாடு; பழைய இயக்க 

வியல், இயங்கியல், பாய்ம இயக்கவியல், குவான்ட் * 

டம் இயக்கவியல், சார்பு இயக்கவியல், நிலை இயக்க 

வியல். 
் : கொ, சு. ம. 

Po. nl 

நூலோதி. நாகலிங்கம்; கு. இயக்கவியல், தமிழ் 

நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, 1974. ' 

  
  

இயக்கவியல், பொது ட்ட uo 

இயற்கை, சமூகம், சிந்தனை ஆகியவற்றின் வழியைக் 
கட்டுப்படுத்தும் பொது விதிகளைக் கூறும் அறிவியல் 

பொது : இயக்கவியல் அல்லது முரணியக்கவியல் 
(0181201106) எனப்படுகிறது. முரணியக்கவியல், தத்துவ 

உலகில் இயக்கவியல் எனவும், பொருளியக்கவியல் 
எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இயற்பியலில் விறைப் 
பான பண்டங்களின் ' இயக்கங்களை ஆராயும் அறி 
வியல் பகுதி இயக்கவியல் என்று அழைக்கப்படுவதால் 
பொது இயக்கவியலை முரணியக்கவியல் என அழைத் 

தல் குழப்பம் தவிர்க்கும். முரணியக்கவியல் என்ற 
கருத்து அதனுடைய தொடக்ககாலப் பொருளை 
உதறி எறிந்துவிட்டுத் தற்கால அறிவியலின் படி. 
புதுப்பொருளில் வழங்குகிறது.அதனுடைய தொடக்க 
காலப்பொருள், வழக்காடும் திறன் அல்லது விவாதத் 
திறன் என்பதேயாகும். '- " Boe 

so a ' « ep Ger. De. 
ம் 

  

  

இயக்&, வெடி oS rey Nad” J 
. , ‘ 3 ஜ் உ டட! ் be ம 

வெடியை வெடிக்கத் தொடக்கி வைக்கும் : அமைப் 
புக்கு வெடி. இயக்கி (detorator) அல்லது வெடித்திரி 

... விளைவை ஏற்படுத்தின. 

இயக்கி என்று பெயர். வெடித்திரி மிகவும் விரைந்த 
இயக்கம் உடைய முதல்நிலை வெடிப்பொருளால் 
செய்யப்படுவதால் திரியைப் பற்ற வைத்ததும் வெடி. 

இயக்கி முதலில் வெடிககின்றது. வழக்கில் இதற் 
காகப் பயன்படுத்தப்படும் முதனிலை வெடிப் 
பொருள் பாதரச ஃபல்மினேட், ஈயஅசைடு என்பன 

வாகும். இயக்கியைத் தவிர வெடியில் மூடப்பட்டி. 
ருக்கும் வெடிப்புக்குப்பியில் சிறிதளவு துணை நிலை 
வெடிப்பொருளும் இருக்கும்,இதில் முதனிலை வெடிப் 
பொருளைவிடத் திறன்மிக்க அதிர்ச்சியைக் கடத்தும் 

துணைதிலை வெடிப்பொருளாகப் பெண்டாளஎரித் 
இரீட்டால் டெட்ராநைட்டிரேட்டு பயன்படுகிறது. 
4,6,8 என எண்ணிடப்பட்ட வரிசையில் இயக்கிக் 

-குப்பிகள் (detonator ௦௨05) விற்கப்படுகின் றன. 
இவற்றில் எண் ஏற ஏற வெடிப்பொருள் அதிக 
மாகும், காண்க, வெடித்தலும் வெடிப்பொருளும், 

வெடித்திரி. - po a ் 
். மின்னியக்கிகள் உருகு கம்.பியால் பற்ற வைக்கப் 

பழடிகின்றன. இவை முதனிலை வெடிப்பொருளை 

வெடிக்கச் செய்யும். இயக்கி வெடித்ததும் டைனை 
மட்டு வெடிக்கத் தொடங்கும். டைனைமட்டு sett. 
டத்துக்குள் சாய்வான கொம்ட வழியாக இயக்கச் 
செருகப்பட்டு இருக்கும். திறன் குறைந்த வெடிகளில் 
கூடுதல் ஊட்டம் தேவைப்படும். இந்தக் கூடுதல் 
அளட்டம் குப்பிக்கும் அடிப்படைத் தலைமை கட் 
படத்திற்கும் இடையில் அழுத்தப்பட்ட டெட்ரில் 

போன்ற பொருள்களால் செய்யப்பட்டு வைக்கப்பட் ' 
டிருக்கும். ஆல்ஃபிரடு . நோபெல் என்பவர்தான் 
இந்த வெடி இயக்கியைக் கண்டுபிடித்து நைட்டிரோ 
கிளிசரின் வெடியைப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்தும் 
முறையை உருவாக்கினார். வெடி இயக்கியின் கண்டு 

பிடிப்பும் அதனைப் பாதுகாப்பாக வைக்கும் முறை 
யின் கண்டுபிடிப்பும் சுரங்க இயலில் புரட்சிகரமான 

ட்ட one, ட ் i ட ் 

ae : உ உலோ. செ, 

' grGeord. Urbanski, T., Chemistry and . Tech- 
nology of Bxplosives, McGraw - Hill Book Com-| 

pany, New York, 796. பனு ப டக் ப்ட் ப 
6 ர் ' . 

3 

+ ர மழு டட ட ட டட 

இயக்குபவர் பயிற்கு -:: * ரம் _ னில் Pas 
: 4 இஷக் எழ gt ay ON நற் இந் 

டர சச 

ret Ble “Wood | படட எட 

._ ஒரு நிறுவனத்தில் பணி செய்பவர்களுக் ப்: பகுத் 
. தறிவு, குறிப்பிட்ட வல்லமை, ஒட்டுமொத்த மனப் 

பாங்கு ஆகியவற்றைக் கல்வி மூலம் -அளிப்பதால் 
அவர்கள் தஙகள் பணியைச் சிறப்புடன்செய்ய இயலு 
கிறது. இககல்வி முறை, ஒரு : நிறுவன வளர்ச்சிக்கு 

_மிகத் தேவை; : இம்முறை , ஆடம்பரப் பொழுது 
போக்குக்காகவோ , சொற்ப' நிறைவுகளுக்காகவோ





316 இயக்குபவர் பயிற்சி 

வைக்கத் திறமையும் வேண்டும் என்று வரையறுக்க 

வேண்டும். இவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்ட வேலைகள் 

உடனே தேவைப்படாமலிருக்கலாம். ஆனால் பின் 

னால் ப்தவிஉயர்விற்கும் ஒய்வு கால நடைமுறைக்கும் 

இயக்குபவரைக் கருத்தில் கொள்ள இத்திறமைகள் 

எதிர்பார்ப்போடு தரமிடப்பட்டு, அளவிடப்பட்டு 

இருத்தல் நலம், ஒரு, வேலையைச் செய்யத் தேவைப் 

படும் 'இறமைகள் சுட்ட வரைபடம் 1 மூலம் விளக்கப் 

பட்டுள்ளன. . . . ் 

15   

பட
ிந
ில
ை.
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திறமை. 3 டட ~ 

படம் 1, கொடுக்கப்பட்ட வேலையைச் செய்வதற்குத் _ 
தேவைப்படும் திறமைப் படிநிலை குறைந்தபட்சம் 

ஒரு கு நிப்பிட்ட வேலையின் முன்னேற்றத்திற்கும், 
வளர்ச்சிக்கும் குறைந்ததுஎட்டு அடிப்படையான இ. - : 
மைகள் தேவைப்படுகின் றனஎன்பதைப் படம்காட்டு 

கிறது சான்றாக,டர்ரெட்கடைசல்எந்திரத்தில்வேலை : . - 
செய்தல்; தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளைப் பின் 

தல், எந்திர த்தைக்சர் செய்தல், நீல நிழற்படம் படித். 
se (blue: print reading) போன்ற பணிகளை மேற் “ 
கொள்ளத் தேலையான திறமைகளைக்' கணிக்கும் ' 
போது மீர்ரெட்கடைசல் எந்திரப் பணிக்கு அதிகத் 
தேவையான திறமையும் (13 படிநிலைகளும்) மற்ற 
பணிகளுக்கு முறையே 10, 4, 14, 8 ஆற்றல் படி. 
நிலைகளும் தேவைப்படுகின்றன. . ~ வ் 

பணியானரை அடையாளம் "கண்டுபிடித்தல்... 5H . , 
போது " நடைமுறையில் . இருக்கும் * வேலைகளை 
அல்லது Versi ஏற்படக்கூடிய வேலைகளை - 
செய்யத் தேவைப்படும் பணியாள்கள், முன்பே அவ் பட 
வேலையைச் செய்தவர்களாக அல்லது: அதற்கணை _ 
யான வேலையைச் செய்தயர்களாயிருக்கவேண்டும். *. 
மேலும், நிறுவனத்தால் 'அமர்த்தப்பட்டு, ஆனால் 
தற்போது தொடர்பில்லாத வேலையைச் செய்பவர் 
கள், தற்போது ' நிறுவனத்தால் அமர்த்தப்படாத 
வெளியார்கள் போன்றவர்களும் கருதப்படுவார்கள்.- 
ஒரு வேலையை நிறைவளிக்கக்கூடிய வடையில் செய் * 
வதற்கு ஒவ்வொரு பணியாளரும், குறைந்த அல்லது 
மிகுந்த திறமை, அறிவு, அனுபவம், ' மனதிலை ் 
ஆகியவற்றைப் பெற்றிருப்பார். ' அப்படிப்பட்ட. 
திட்டமான ' திறமையும், சிறப்பியற்பண்புகளையும், 

me 

பற்றுதல், வெர்னியர் நுண் - அளவியைப் பயன்படுத் . - 

கொண்ட பணியாளரைக் சண்டறிவதில் சிலசமயம் 
முழு வெற்றியும், சிலசமயம் குறைவான வெற்றியும் 
இடைச்சுலாம் (சட்டப்பட்ம் 1). சிறந்த இயக்குபவர், 

"வேலைக்குத் தேவையான எல்லாத் திறமைகளையும் 
ஒன்றிணைத்துப் பணியைத்திறம்படி நடத்துவார். 

மேலும், இயக்குபவர்களின்: நற்பண்பு, சிறப் 

பியல்புகளும், தேவையான வேலையின்: பண்பு 
களுக்கும் இணையாகின்றன. வேலையில் விருப்பம் 
கொண்ட ஓர் இயக்குபவர் திறமைகள், இயற்பண்பு 
களைப் பெற்றிருக்கலாம், ஓர் இயக்குபவரின் அறிவு, 
அளுபவத்தை விண்ணப்பம், நே்முகப்பேட்டி, 

வேலை சரிபார்ப்பு, வேலை ஆய்வுத் தேர்வுகள் 
போன்றவற்றால் அறியலாம். ' - . ் 

இயற்கையாகப் பயிற்சி ." தேவைப்படாத 
, அனைத்துத் திறமைகளும், “சில சிறப்புத் 
. திறமைகளும் உடைய ஒருவரைக். கண்டறிவதற்கு 

முயற்சி சேவை, சில. சமயங்களில் இத்தகைய : 

இறமையான இயக்குபவர்களும் பணியில் அமர் 
கின்றனர். அப்படிப்பட்டவர் கிடைக்கப் பெற்றால், 

சுருக்கமாக வேலையைப் பற்றிய அறிமுக அறிவுரை 
களும், புதிய வேலைக்கான ஈடுபாட்டையும் எளிதில் 
எடுத்துக் கூறலாம. ஆனால் நடைமுறையில் இவ் 
வகையான -: பொருத்தம் அமைவது அரிது. ஒரு 
வேளை தேவையிலுள்ள வேலையின் பண்புகளுடன், 

* தேர்வில் . உள்ள இயக்குபவரின் பணிப் பண்புகள் ' 
சரியாகப் ' பொருந்தினால்தான் இயக்குபவர் தேர்ந் 
தெடுக்கப்படவேண்டும் என்ற நிலை இருக்கக்கூடும், 
அங்கனம் தேர்ந்தெடுக்கையில் சட்டப்படம் | Qe 

குறிக்கப்பட்டுள்ள வேலைக்குச் சட்டப்படம் 8 இல் 
குறிப்பிட்டுள்ள திறமை மிக்க இயக்குபவர் பணிய 

  

  

“ -மார்த்தப்பட்டால் சட்டப்படம் 3 இல் ' காட்டப் 
“பட்டுள்ளவாறு பொருத்தமற்று இருக்கும். | 
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இ லு யு திறமை ட் ப் புட்கள் ஸ்ட 

படம் 2.' ஓர் இயக்குபவரிடம் உள்ள திறன் படிநிலை 
ஸ்ட ட்ட ப வண் கக ழ் ப ஒடு ம்பு 

3 ~ 

இயக்குபவருக்குத் தேவையான; மிகுதியான 
திறமை மட்டங்கள். 

ளன, 3 = 
வேறுபடுத்திக் சாட்டப்பட்டுள் 

௩ + 
4 நட பெட்டு 

இரு வேறு 
காணப் படுகிக் றன. மன்று 

படம் மூன்றை ஆய்வு . செய்தால், 

பட்ட ' சிக்கல்கள் :



யில்லை. 
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திறமை 

படம் 3. கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வேலையைச் 

செய்வதற்குத்தேவைப்படும் திறமைப் படிநிலைக்கும், ஓர் 

இயக் குபவரின் Alp owing Hones Go உள்ள வேறுபாடு. 

வேலைக்குத் தற்போது தேவைப்படாத: திறமை 

மற்றும் அனுபவம் இயக்குபவர்களிடம் காணப் 

படுவது. மற்றொன்று இயக்குபவர்களின் திறமைக் 

கேற்ப வேலையின் தேவைகளை 'மாற்றியமைப்பது. 

ஆனால் மிகுதியான : சிறந்த் திறமை தேவைப் 

பட்டால் 

வாச இருந்தால் இயக்குபவர்களுக்குப் பயிற்சி 

யளிக்க வேண்டும். ்் - - 

திட்ட வடிவமைப்பு. இயக்குபவர் '. பயிற்சியில்” 

ஓர் அங்கமான திட்ட வடிவமைப்பில் தேவைப்படும் 

திறமைகள் ” அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுக் கற்றுக் 

கொடுக்கப்படுகின்றன. ' மாணவர்கள் தாங்கள் 

.அறிந்ததைக் கொண்டு செய்யும். வேலைத்திறனுக் 

கும், அவர்கள் அறிந்து கொண்டு செய்யும் வேலைத் . 

திறனுக்கும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. படம் 5 இல் 

திட்ட அடக்கம் பயிற்சியாளரின் திறமையை வகை 

1 இல் 17-10 இலிருந்து 1-1 வரை வகை 8 இல் 2-8. 
இலிருந்து 2- 10 வரை அதிகப்படுத்துவதாக உள்ளன, 

2,6,7 வகைகளில் புது “ இயக்குபவர் தேவைப்படும் 

அளவிற்கும் அல்லது அதற்கு மேலாகவும் அனுபவம் 
பயிற்சி : கொடுக்கத் தேவை : பெற்றிருப்பதால் : 

ஐ 

இறமை மற்றும் அறிவுப் "பயிற்சியுடன், .புது' 
இயக்குபவர்களுக்கு நிறுவனத்தைப் பற்றியும், அதன் : 

வரலாறு மற்றும் சூழ்நிலைகள் பற்றியும், .நிறுவனம், 

பொருள்கள், வசதிகள், கொள்கைகள், சட்ட 
திட்டங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றியும் தெரியப்படுத்த _ 
வேண்டும். மேலும், வேலையின், -தலைப்பு, மேற் 
பார்வையாளர், வேலை நேரம், விடுமுறைகள், ஓய்வு 
நாள்கள், வருகைச் சட்ட திட்டங்கள்,- சலுகைகள், 

'கூலி அளவுகள், பாதுகாப்பு விதிமுறைகள், வேலைப் 
. பணிகள், மற்ற பொறுப்புகள், பணிநீக்கத்திற்கான' 

காரணங்கள், இதர பொறுப்புகள் ஆகியவற்றைப் 

பற்றியும் தெரிவிக்க வேண்டும். . . ge 

அல்லது தேவையான திறமைகள் குறை . 

“. பயிலுவதற்கு அனுப்புவது, 

் சொல்வது, 
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அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும் தங்களுடைய 
ஒழுங்குணர்வு, நடவடிக்கை ஆகியவற்றினை மேம் 
பழித்குக் , கொள்ளத்தக்க வகையில் கற்பிக்கப்பட 
வேண்டும். வேலையின் பெருமை, பொறுப்பு, சிறப் 

பம்சம், பங்கேற்பு பணிப்பாதுகாப்பு, ஒற்றுமை, 
நிறைவு அடைதல் ஆகிய உணர்வுகளை அவர்கள் 

மனதில் ஈடுபாடு அமையும்படிச்செய்ய வேண்டும். 

முறைமைத் தேர்தல். இயக்குபவர் பயிற்சி 
முறைசார்ந்தோ முறைசாராமலோ செய்யப்படலாம். 

முறைசாராநிலையில், பயிலுபவர் அவருடைய உடன் 
மேற்பார்வையாளரிடம அனுப்பப்படலாம். அவர் 
,பயிலுபவரை அறிவுறுத்தி, கவனித்து, பயிற்சி 

கொடுத்துத் திருத்துவதைத் கொடர்ந்த பணியாக 

மேற்கொள்வார் அல்லது மேற்பார்வையாளர் 
முதிர்ந்த அனுபவமுள்ள ஒருவரை அப்பணிக்காக 

. நியமிப்பார். இம்முறை, தொடக்கநிலை அமைப்பு 
(buddy system) எனப்படுகிறது. மேலும் மேற் 

பார்வையாளர் அப்பயிற்சிக்காக உதவியாளரை 

அமர்த்தியோ, பணியாள்-பயிலுநர் வல்லுநரின் . 
-(staff training specialist) உதவியுடனோ அப்பணி 

செய்யப்படுகிறது. இம்முறைசகள் 
பணிபுரியும்போதே பயிற்சி 
அமைப்பில் உள்ளன. முறைசார்ந்த . அமைப்பில் 
இயக்குபவர் -பயிற்சிக்கு இடைகழிப் பள்ளியைப் 
(Vestibule School) பயன்படுத்தலாம். இம்முறை, 
பணியிடத்தை விட்டு வெளியே வேலை அமைப்பாக 

அனைத்தும் 

வேறுபடுகிறது. இங்கு வேலை நிலையம் என ஒன்று 
தனியிடத்தில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்படுவதால், 
தொழில்' . தொடர்பாகப் பயிற்சி கொடுப்பவரின் 

முழுக் கவனமும், பயிலுபவரின் மீது செலுத்தப் 
படுகிறது. . இதனால் பயிற்சியாளரின் தொடக்க 
நிலைத்தவறுகள் ' (1றர்(181 pace), ஏற்கக் கூடிய 

ட. தவ றுகள், தினசரி உற்பத்தியைப் பாதிப்பதில்லை. , 
மேலும் .பயிலுபவரை; உள்ளுர்ப் பள்ளிக்கு அல்லது 
பயிற்சி நிறுவன த்திற்குத்தேவைப்படும்பாடங்களைப் 

பயிற்சி நிபுணரை 

அழைத்துச் சிறப்புப் பாட.ங்களில் விரிவுரை கொடுக்கச் 
பயிலுநரைக் தொடர்புமுறைக் சுல்வி 

முறையை (0௦178000046106 000186) ஏற்கச் செய்வது, 
. திட்டமிட்ட அறிவுரைகள் அல்லது சுயமாகப் பயிலும் 

* முறையை . ஏற்படுத்துவது, 
ட கற்றுக் , கொள்ளும் : 
“ஆகியவை பயிறூயளிப்பதில் 

முறைசார்ந்த வேலை 

திட்டத்தை ஏற்படித்துவது 
உள்ள் முன்னேற் © 

பாடுகளாகும்.  தஇறமை வாய்ந்த கைவினைஞரின். 
மேற்பார்வையில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கோ அதற்கு 

* மேற்பட்டோ முழு அளவு முறைசார்ந்த பயிற்சி 

யளிக்கும் திட்டத்தை ஏற்படுத்தலாம், அடிப்படைப் 

பாடங்களாகிய கணிதம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம 
ஆகியவற்றைப்பணிப்பயிற்சிக்காக ஓன்றிசைத்துத் 
தொகுக்கலாம். [ 

பயிற்சியாளரைத் தேர்ந்தெடுப்பது. "மேற்பார்வை 

அளிக்கத்தக்க
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யாளர், உதவியாளர், இறமை வாய்ந்த கைவினைஞர், 

பயிற்சி பயிலும் பணியாள், வல்லுநர்கள், வெளிப்புற 

ஆசிரியாகள், சிறப்பு வல்லுநர்கள், ஆகியவர் 

களைக் கொண்டு பயிற்சி முறையை வகைப் படுத் 

தலாம். இயக்குபவருக்குப் பயிற்சி கொடுப்பவர் 

எவராக இருந்தாலும், பாடங்களைப் பற்றிய 

தொழில் நுட்ப அறிவு, கற்பிப்பதற்கும் தொடர்பு 

கொள்வதற்கும் சிறந்த தொழில் நுணுக்கம் 

பொறுமை, நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்கு உரிய திறமை, 

வேலைத்திறனில் பெருமை, பயிலுபரிடம் உடன் 

பாடான மனநிலை ஆகியவற்றைக் கட்டாயமாகப் 

பெற்றிருத்தல் வேண்டும். 

திட்ட உருவாக்கம். திட்டத்தின் ஒவ்வொரு பகு ' 
இயும் மிக்க கவனத்துடன் உருவாக்கப்படவேண்டும், 
அதாவது, பயிலுநார் எந்தப் பாடங்களைக் கற்பது, 
எந்த அளவிற்குச் சிறப்பாகக் கற்பது, எவ்வளவு கால 

இடைவெளியில் பயில்வது போன்றவையாகும். அறி 

வுரைகளுக்குப் பின், பயிலுநர் சிறந்த, குறிப்பிட்ட. 
அளவிற்குத் தங்கள் பணியைச் செய்து முடிப்பவராக 

இருக்க வேண்டும். முமுத்திட்டமும் தனித்தனிப் 

பாடங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றிலும் 
உள்ள குறிப்பிட்ட பாடத்தில் சில குறிப்புகளுக்கு ~ 
அழுத்தம் கொடுத்து அமைக்க வேண்டும். 

பயிற்சியாளரை உருவாக்குதல், கற்ற திறமைகள்; 
தகவல்கள் ஆகியவற்றை ஒப்புக்கொள்ளுதல், இருத்தி 
வைத்துக் ' கொள்ளுதல் ஒழுங்காகப் - 

பெறவேண்டும். ஒவ்வொருவரும் வேலையை எவ் 
வாறு கற்றுக்கொள்வது, எவ்வளவிற்குச் செயல் 
படுத்துவது, வேலையின் சிறப்பு ஆகியவற்றை அறிந்து 
கொள்ள வேண்டும். அங்கனம் அறிந்து கொள்ளத் 
துக்க வகையில் அவர்கள் சுதந்திரமாக இருத்தல் 
வேண்டும். ் 

நிறுவனத்தின் முடிவுகள். இட்டத்தின் காலம், 
ஒவ்வொரு துறை அல்லது பாடத்தின் காலம் முதலியன 
முடிவு செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு நாள் அல்லது 
ஒரு வாரத்தில் நடத்தப்படும் பயிற்சிக் கூட்டத் 

Bea” எண்ணிக்கை முடிவு செய்யப்படவேண்டும். 
பயிற்சி அளிக்கப்படும் பயிற்சியாளர்களின் எண் 
ணிக்கை முடிவு செய்யப்பட வேண்டும். குறுக்கீடு 
களைக் குறைப்பதற்கும், கற்றுக்கொடுக்கும் இறமை 

களை மிகுதிப்படுத்தவும் பயிறசி வசதிகள் தேர்ந் 
தெடுக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். மற்ற. 
நூல்கள், கையேடுகள், மாதிரிகள், கற்பிக்கும் கருவி . 
கள் ஆகியவற்றைப்போல அனைத்து ஒலிஒளிக்் கருவி 
களையும், பொருள்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு 
முன், தேர்ந்தெடுத்துப் பரிசோதிக்க வேண்டும், 

நிருவாகத் தீர்மானங்கள். இறுதியாகச்சில நிரு 
வாகத் தீர்மானங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும். பயிற்சி " 

, திறமையில் 

இ 

பயன். 

படுத்துதல் போன்றவற்றில் பயிற்சியாளர் இறப்பு ' 

ட் இ)” பயிற்சியளிப்பவர் ' 

யளிக்கப்படும்போது இயக்குபவர்களுக்கு களதியம் 
அளிக்கப்படுமா? எவ்வளவு அளிக்கப்படும்? சராசரி 

கனதியத்தில் எத்துணை விழுக்காடு அளிக்கப்படும்? 

வேலைக்குபதிலாக வேலை நேரத்தில் பயிற்சி அளிக் 
கப்படுமா அல்லது தினசரி வேலையுடன் ' அதாவது 
வேலை நேரம் முடிந்தபிறகு பயிற்சி அளிக்கப்படுமா? 
வெகு விரைவாக கற்றுக் கொள்பவர்கள், மெதுவாக 
கற்றுக் கொள்பவர்கள், கற்றுக் கொள்ள இயலாத ' 

“வார்கள் ஆகியவர்களை என்ன செய்வது? பயிற்சி 
முழூமைக்கான சான்றிதழ்கள் அல்லது திறமைக் 
கேற்ற தகுதிகள் ஆகியவை அளிக்கப்படுமா? அல்லது 

பரிசுகள் அளிக்கப்படுமா? போன்றவற்றிற்கான 
முடிவுகளை நிர்வாகம் எடுக்க வேண்டும். 

அறிவுரைகள்... இயக்குவர்ப் பயிற்சியின் வேலைத் 
உள்ள சிறந்த முறை, *சொல்-காட்டு, 

கவனி-ஆய்க" என்.தழைக்கப்படுகிறது. அதில் 

1): கூறுதல். x 3 # , ' பட் 

அ). பயிற்சியளிப்பவர் என்ன பயிற்சியளிக்கப் 

- படும் என்பதைக் சதித், 

ஆ) - கற்பித்தல் ட்டு 
கற்பித்ததை முடிவில் உடன் எடுத்துக் 
கூறுதல், 

ட 

’ 2) காட்டுதல். 

“at ) பயிற்சியளிப்பவரா் 'வேலை அல்ல து செயலைச் ' 
செய்து காட்டு தல் 

ஆ) வேலையைச் செய்யும் பேது: முறைப்படி 
ட ட! வரிசையாகக் கூறி விளக்குதல், 

செய்து முடித்ததும், ன 
பயிலுபவர் , ட மூறையாக , அதைச். செய்து ் 
காட்டுதல். , 3 Se 2 

௬) . பயிற்சியளிப்பவர் வேலையைச் செய்வதற்கு 
௩ மூன், பயிலுபவர் பயற்சியளிப்பவர்க்கு 

ப்ட் ஒவ்வொரு லு ணன் கூறுதல்... 

3) கவனித்தல், ரீ 

அ) பயி ற்சியளிப்பவர்' ல்லொரு fetoniras ப 
(கட்டமாக ) சொல் அம்மப்பா கி, பயி அபவர் ; 

OF Senge செய்தல். ‘ 

ட ஆ) பயிலுபவா் ஒவ்வொரு நிலையாகச் , செய் : 
யும்போது அதற்கான ஒவ்வொரு காரணங் ' 
களையும் கூறிக்கொண்டு செய்தல், 

பரிசோதித்தல், (அ) பயிலுபவர் வேலைசெய்யும் . 
போது, பயிற்சியளிப்பவர் அதைக் கண்காணித்துக் 
கொண்டிருத்தல், _ பயிலுபவர்கள் : 
தைரியமும் அடைவதற்காக அதிக நேர இடை 

ர் 1 

ர் 

போட்டியும்,



வெளியில் கண்காணிக்கப்படுகிறார்கள். (ஆ) அதி 

காரத்திற்கேற்பதிதருத்தவோ, புகழவோ செய்தல், 

பயிற்சியளிப்பவர், மற்ற பாடங்களை: நடத்து 

வதற்கு முன்னர் பயிலுபவர்களை முன்னால் நடத்தப் 

பட்ட பாடங்களை அறிந்து கொள்ளச் செய்வது 

அறிவு விரிவடைய உதவுகிறது. மொத்தப் பயிற்சித் 

திட்டத்தைச் சிறு சிறு பாடங்களாகப் பிரிப்பதால் 

. பயிற்சியளிப்பவர் புதுப்பாடங்களை நடத்துவதற்கு 

முன் பழைய பாடங்களிலுள்ள சிறப்புக் குறிப்புகளை 

_ மீள் ஆய்வு செய்ய இயலுகிறது. சிறு சிறு பாடங் 

களாக கற்றுக் கொடுப்பது, சிறப்புக் குறிப்புகளுக்கு 

மிகுந்த கவனம் செலுத்துவது, அடிக்கடி மீள் ஆய்வு 

'செய்வது, தவறுகளைச் சரியாகத் திருத்துவது, பயிலு 

பவர்களின் கூச்சத்தைத் தவிர்ப்பது, வினாக்களைக் 

கேட்டு ஊக்குவிப்பது, போட்டி மனப்பான்மையை 

ஏற்படுத்துவது போன்றவற்றை மற்ற பயிற்சி வழி 

காட்டிகள் கற்பிக்கின்றனர். 

வேலையின் போதே அளிக்கப்படும் பயிற்சியில் 

பயிலுபவர், பயிற்சியாளரின் உயர்ந்த அறிவு, புதுத் 
தகவல்கள், முறையின் மதிப்பு ஆகியவற்றை ஏற்றுக் 
கொள்வது முக்கியமான தேவையாகும். நிரந்தர 
மான நன்னடத்தை சிறப்பாக அமைய, பயிலுபவர் 
இவ்வழியைக்கடைப்பிடி த்தல் வேண்டும். 

. மீள் ஆய்வு செய்தல், பரிசோதித்தல், கற்பித்தல், 
படித்தல், ஆகியவற்றால் ஏற்படும் விளைவு, முழுத் 

திட்டத்தின் மதிப்பைக் சணக்கிடுதல் போன்றவற்றிற் , 
கான முன்னேற்பாடுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். 

சிறந்த முறையில் கற்றுக் கொடுக்க இயலாத 
ஆசிரியர்களை திறமையை வளர்த்துக்கொள்ளுமாறு 
செய்வதற்கோ, பணியிலிருந்து - மாற்றம் செய் 
வதற்கோ: முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். 
தேவைப்படும் திறமைகளை எவ்வளவிற்குப் பெற்றுள் 
ளார்கள் என்பதை அளப்பதற்குப் பயிலுபவர்கள் 
பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும் (படம் 1). தேவையான 

பயிற்சி இல்லாதிருந்தால் திருத்தி அமைத்த 
பயிற்சி அல்லது : கூடுதல் பயிற்சி தேவைப்படு 
கிறது. திறமை படிநிலைகளைப் படித்தரமாகவோ, 
மாறிலியாகவோ அமைத்து, அதற்கான நேரம், 

உழைப்பு , ஆகியவை வேறுபடக்கூடிய ஒரு விவர . 
மாக அமைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பயிலுநரும் 

பயிற்சியில் வெற்றி பெற்று அல்லது அடுத்த படிக்கு 
முன்னேறித் தேவையான .. அளவு திறமைகளை 
அடையவேண்டும், வருகைப்பதிவு சில நேரங் 

் களில் மட்டும் இருப்பதாலும் அல்லது முறையாகப் 

‘ 

் தாங்களே 

பயிலாமல் மற்ற பிரிவிலுள்ளவாகள் முன்னேறும் 
போது அவர்களுடன் சேர்ந்துகொண்டு முன்னேறு 
வதாலும் சிறப்பான பயிற்சியை அடைய இயலாது. 
மேலும் பயிலும் மாணவர்கள் தங்கள் பயிற்சியைத் 

மதிப்பிடும்படியும் செய்ய வேணடும், 
முடிவாக, நிறுவன மற்றும் நிருவாக. முடிவுகள், 

._ (படம் 1) 

இயங்கமைப்பு 5/9 

தேர்வு முறைகள், இறனமைப் படிநிலைத் தேவைகள் 
ஆகியவை அந்தந்தக் காலக்கட்டத் 

திற்குப் பொருத்தமாகவும் (7610441106 overtime) 

தொடர்ந்த முறைமைத் தகுதியுடனும் (continued — 
*௨11/41) இருக்கின்றனவா என மீள் ஆய்வு செய்யப் 
படவேண்டும். 

க இரா.ச e 

  
  

இயங்கமைப்பு 

இயங்கமைப்பு என்பது இயக்கத்தை வேண்டிய வடி 

விற்கு மாற்ற உதவும் எந்திரக் கருவியாகும். இது 
திறனை அதன் வாயிலிலிருந்து தேவைப்படும் இடத் . 

திற்கு மாற்றும். இது பல எந்திரங்களிலும் எந்திர 
அமைப்புகளிலும் பரவலாகப் பயன்படுகின்றது. தற் 

கால நடைமுறைப் பொருளில் இயங்கமைப்புகள் 
எந்திரங்களை மட்டும் குறிப்பிடுவதில்லை. நீரியல், 

   

  

ர.) 

படம் 1, நெம்புருள் பின்பற்றி வடிவங்கள்



380 இயங்கமைப்பு 

பாய்மவியல், மின்னியல், மின்துகளியல் கருவிகளை 
யும் குறிப்பிடுவதுண்டு. காண்க, எந்திரம். 

உட்கனல் பொறிகள், அமுக்கிகள், தொடர் 
வண்டிப் பொறிகள், வேளாண்மை எந்திரங்கள், 
பொட்டலம் கட்டும் எந்திரங்கள், துகில் எந்திரங் 
கள், எந்திரக் கருவிகள், அச்சிடும் எந்திரங்கள், 
எழுத்துப் பொறிக்கும் எந்திரங்கள், இறன் செலுத் . 
தும் அமைப்புகள், படைக்கலக் கருவிகள், சலவை 

எந்திரங்கள், புல்வெட்டும் எந்திரங்கள், தையல் எந் 

தரங்கள், இயங்கு படம் காட்டும் எந்திரங்கள், 
பொம்மைகள், 

கதவிலுள்ள பூட்டுகள், எண்ணிகள், நுண்கட்டுப் 
பாட்டு நிலைமாற்றிகள், வேக அளவிகள் போன்ற 
பல்வாயிரக்கணக்கான அமைப்புகளில இவை பயன் 

படுகின் றன. [ . ் ் 

(அ) வட்டை நெம்புகுளும் ' தட்டை முகப்பும் 
நேர் கோட்டியக்கமும் மையப் பின்பற்றியும் 

(ஆர் வட்டை நெம்புருளும் நேர் கோட்டியக்க 
உருள்பின்பற்றியும் 

(இ) வட்டை தெம்புருஞம் அலைந்துருளும் பின் : . 
பற்றியும் 4 டா 

  

th 
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(ஆ) சரிவுப்பல்சக்கரம் 
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படம் 2, பல்சக்கர அமைப்பு வடிவங்கள் 

பல்லியங்கள், செயற்கைக்கால்கள், * 

டா 

உறுப்புகள் 

எல்லா இயங்கமைப்புகளிலும் உள்ள சில முக்கிய 
மான அடிப்படை உறுப்புகள் நெம்புருள் பல்சக்கர 

அமைப்பு, பிணைப்புகள், ஒட்டுப்பட்டைகள், சங்கிலி 

கள், பிற எந்திர உறுப்புகள் என்பனவாகும், 

நெம்புருளும், நெம்புருள் பின்பற்றிகளும். நெம்புருள் 
என்பது ஒரு சிறப்பு நிலை வடிவப்பகுதியாகும். இது 

_ தீன் மேல்தொட்டுக்கொண்டிருக்கும் பகுதியான பின் 
பற்றிக்குக் குறிப்பிட்டவகை இயக்கத்தைத் தரும்படி 
உருவமைக்கப்படும். படம் 1 இல் நெம்புருள் பட்டை 
வடிவில் அமைந்துள்ளது. இது பின்பற்றியின் இயக் 
கத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, நெம்புருளில் அமைத் 
துள்ள : பின்பற்றி நேர் கோட்டு இயக்கத்தையோ 
(படம் 1௮, 14௮) அலைவு இயக்கத்தையோ, (1இ) 
களர்தல் : இயக்கத்தையோ : (படம் 14௮) உருள்தல் 
இயக்கத்தையோ (1, இ) பின்பற்றலாம். இவ் 

  

@ | | டடம 

  

் படம் 3. வழக்கிலுள்ள மூட்டுகள் 
மூட்டுக் குறியீடுகளும் ' விடுநிலை ' முகங்களும் (1] காட்டப்பட் 
இள்ளன. (௮)அணி மூட்டு (ஆ) ஊரும் மூட்டு (இ) உருளை 
மூட்டு (ஈ) பந்து மூட்டு (௨) : திருகு மூட்டு,  .° பு



வியக்கம் -நெம்புருளின் சுழல் இயக்கம் பின்பற்றி 

் யின் இடப்பெயர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதால் ஏற்படு 

கிறது. - நெம்புருளுக்கும் . பின்பற்றிக்கும் உள்ள 

தொடர்பு மீள்விற்சுருளால் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. 

“தாண்க, நெம்புருள் இயங்கமைப்பு. 

.. பல்சக்கரங்கள். பல்சக்குரங்கள் இரண்டு அச்சுத் 

தண்டுகளின் இடையே நிலைத்த “இணைப்பை உர 

வாக்கப் பயன்படுகின் றன. . இதில் நடைமுறையில் 

மிகுதியாகப் பயன்படும் அமைப்பு இணைபல்சக்கர 

் அமைப்பு (5றயா 62) ஆகும். இவை இணை நிலையி 

லுள்ள :அச்சுத்தண்டுகளை இணைக்க உதவுகின் றன- 

வட்டவடிவ உருளைகளில் பற்கள் அமைந்துள்ளன. 

._ இரண்டு அச்சுத்தண்டுகளின் 'அச்சுகள் . வெட்டிக் 

. கொள்ள வேண்டுமென்றால் சரிவுப் பல்சக்கரங்கள் 

பயன்படுத்தப்படும், இவற்றின் பற்கள் செவ்வட்டக் 

கூம்புகளில் அமையும். 

ப்ல்சக்கரத்திலுள்ள பற்கள், இணைக்கப்படும் 

அச்சுத்தண்டுகளின் கோண விரைவு விகிதம் நிலை 

“யானதாக: அமையும்பம். வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். 

பல்சக்கரங்களில்' - சுருளை அமைப்புகளும் உண்டு. 

் புழு அமைப்புகளும் உண்டு. அசு உருள்வளை 

அமைப்புகளும் உண்டு. புழுப் பல்லமைப்பு பல் ' 

சக்கரங்களும், அகஉருள்வளைப்பல்சக்கரங்களும் பல் 

லமைப்புகளுக்கு குறுக்கமைந்த சுருளைப் பல்சக்கரங் 

களுக்கு இணையாக அமையாத அச்சுத்தண்டுகளை 

டயும், தம்மிடையே வெட்டிக்கொள்ளாத அச்சுத்தண்டு 

: களையும் இணைக்கின்றன. os 

* பொருள்களை மூட்டுகளால் 
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பிணைப்பு என்பது விறைத்த 

இணைக்கும் ஒரு 
விறைத்த பொருளாகும். வழக்கிலுள்ள மூட்டுகள் 

ஆணி மூட்டு (இது % என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப் 
படும்), கரும் மூட்டு (2), உருளை மூட்டு (6)பந்துக் 

இண்ணமுூட்டு (5), திருகுமூட்டு (11) என்பனவாகும். 
பல் ௪க்கரத்துக்கு இடையிலுள்ள பல்லின் இணைப் 

பும், நெம்புருளுக்கும் பின்பற்றிக்கும் உள்ள தொடு 

பிணைப்புகள். 

கையும் மூட்டுகள் அல்லது இணைப்புகள் எனப்படு 
இன்றன. படம் 4 வதைமைப்பிணைப்பொன் றின் வடி 
வத்தைக் காட்டுகிறது. காண்க, பிணைப்பு (இயங் : 

கமைப்பு). . 

ஒட்டுப்பட்டைகளும் சங்கிலிகளும். இவ்வகை நெளி 
வுடைய இணைப்பிகளில் சப்பியும் தட்டையான 
ஒட்டுப்பட்டையும் அடங்கும் (படம் 5). இவற்றுள் 
நேர அமைப்புப் பட்டைகளும் சங்கிலிப் பட்டை  : 
களும் : அடங்கும். கப்பியும் பட்டையும் உராய்வு 
வகைகள் ஆகும். பின்னவை நேரிணைப்பு வகைகள் 

ஆகும். நடைமுறையில் எல்லா இணைப்பிகளும். 
நிலையான கோண விரைவு விகிதம் உடையவை. 
காண்க. பட்டை முறை ஒட்டு; சங்கிலி முறை ஒட்டு. 

.. பிற எந்திர உறுப்புகள். இவை பற்சட்டங்கள் 

(ரல் 6) தொடக்கிகள் (111028), இடைப்பூட்டுகள் 

(interlocks) Gurer mou henna குறிப்பிடும். இதில் 

மிகவும் முக்கியமானது - பற்கவ்வு அமைப்பாகும். 
படம் 6 இத்தகைய பற்கவ்வு இயங்கமைப்பைக் 

காட்டுகிறது. இதிலுள்ள பற்கவ்வு அமைப்பு ஒரு 

  

     
(இ) 

  

      

  

    

நள பூரித 

(அர் வணரி (௮) காடியிட்ட 

அ.௧.4-21 ... 

படம். 4 வகைமைப் பிணைப்புகள் ot 

பிணைப்பு (@) ஆணி இணைக்க முடித்த சரி (slider) (#) முக்கோணப் பிணைப்பு. 
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டட 

படம், 5 ஓட்டுப் பட்டைகளும் கம்பிகளும் . 

பல்லுடைய ஆரக் கைகள் கொண்ட ஒருசக்கரமாகும். 

இச்சக்கரத்தின் இயக்கம் ஒரு கொண்டியால் 

அதாவது நன்கு ஊன்றி இணைக்கப்பட்ட பிணைப் 

பால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இது பல்லுடன் 

பொருந்தியும் அமையலாம், விலகியும் நிற்கலாம். 

இந்த அமைப்பில் ஒருபுறம் மட்டும் இயக்கத்தை 

உருவாக்கும் ஓர் அமைப்பு இருக்கும்... இத்தகைய 

அமைப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக ஊசலால் ஓட்டப் 

படும் கடிகார முட்களைக் கூறலாம். காண்க, பற்சட்ட 

அமைப்பு. : Te 

வகைமை இயங்குமைப்புகள். எந்திர உறுப்புகளைப் 

பலவகைகளில் பயன்படுத்தி எண்ணற்ற இயங் : 

கமைப்புகளை உருவாக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாகத் 

தானியங்கிகளில் உள்ள oat cic இயங்கமைப்பு, 

     | 
ட கொண்டி 

_ படம் 6, - பற்கவ்வும் அமைப்பு 

(படம் 7) வணரித் தண்டில் (crank 81211) இணைக் 

கப்பட்ட அழுந்துருள் [மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் 

7 ஊளன்றுபுள்ளி 5. 

உள்ள நுழைவு அல்லது வெளியேற்றக் கட்டுப் : 

பாட்டிதழை (11௦ 01 ஐ ர்க05( 48146) கட்டுப்படுத்தும் 

அமைப்பு] நெம்புருள் பின்பற்றி அமைப்பு, (படம் 8) 

வேறுபாட்டுப் பல்சக்கர அமைப்பு (படம் 9) ஆகிய 

வற்றைக் கூறலாம். முதலில் கூறியது பிணைப்பு 

  

  

  

(௮) இயங்கமைப்பு ் 2 3 

- | | al ~ R 

இ) இயங்கமைப்பின் வரைபடம் 1 1 

'படம் 7, ஊர் வணரி இயங்கமைப்பு ' 

ந. தரை 82 வணரித்தண்டு 8. இணைப்புத்தண்டு 
" 4. ஊரி அல்லது ட அழுந்துருள், 

    
        6 

படம் 8. உட்கனல் பொறியின் கட்டுப்பாட்டிதழ் தொடர் 
ன ன ரர 0. roo 2, 

1. நெம்புகோல் 8, பின்பற்றி 8; தள்ளுதண்டு: 4., 
' அசைப்புக்கை 6. ' விற்சுருள் தாங்கி 7, 

கட்டுப்பாட்டிதழ் விற்சுருள் & கமட்டுப்பாட்டிதழ் உடலம், 
9, கட்டுப்பாட்டிதழ் இருக்கை, உட 
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புருள் பின்பற்றி இயங்கமைப்பு ஆகும். மூன்றாவது 
வகை, பல்சக்கரத் தொடர் ஆகும், முதல் வகை, மேற் 
கோட்டு இயக்கத்தை வணரித்தண்டு சுழல் இயக்க 

மாக மாற்றுகிறது. இரண்டாவது வகை, நுழைவு 
வெளியேற்றக் ' கட்டுப்பாட்டிதழைத் இறந்து மூடு 
இிறது. வேறுபாட்டுப் பல்சக்கர அமைப்பு இருபடி 
விடுதலைப் போக்குள்ள பல்சக்கரத் தொடராகும். 
இது ஒட்டும் அச்சுத் தண்டையும் சுமை அச்சுத் 

தண்டையும் இணைத்துப் 

(202116 நொ) சுமைகளுக்குத் தருகிறது. [ 

சமமற்ற சுமை வேகங்களை இயக்க இருபடி 
விடுதலைப் போக்குகள் தேவைப்படுகின்றன. பொது 

வாக எல்லா இயங்கும் அமைப்புகளையும் புரிந்து 

கொள்ள, விடுதலைப் போக்குக் கட்டமைப்பு, இயக்க 

வடிவியல் ஆகியவற்றைப் பற்றிய தெளிவான அறிவு 
தேவை. ட ட்ப | 

விடுநிலை. இக்கருத்தை விறைத்த பிணைப்புகள் 
கொண்ட ' இயங்கமைப்புகளால் - விளக்கலாம், 

இங்கு சமன்பாடு 1-இல் தரப்படும் பொதுவாக, விடு 
தலை முகம் உடைய இயங்கமைப்புகளுக்கு மட்டுமே 
பொருந்தும். * - 

௭5 புரி)... மூ) 
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் படம் 9,தானியியங்கிகளில் உள்ளவேறுபாட்டுப் பல்சக்கர 
அமைப்பு 

4 } ‘\ ள் டசி 

"இங்கு * என்பது இயங்கமைப்பின் மொத்த விடு 
தலைகளைக் தரும் 1 இயங்கமைப்பிலுள்ள பிணைப்பு 
களின் எண்ணிச்கையைக் குறிக்கும். ழ் இயங்கமைப் 

௮,௧.4-81அ ஷ் 

பொறியின் திறனை 

f ௪ 
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பிலுள்ள மூட்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். 
1 என்பது மூட்டில் உள்ள சார்பு இயக்கத்தின் விடு 
கலை முகங்களைக் குறிக்கும். $- .ஒரு கூட்டல் 
குறியீடு. 4௩ இயங்கபை எண், இதனுடைய 
மதிப்பு தள இயங்கமைப்புகள் மூன்றுக்குச் சமம். 
வெளி இயங்கமைப்புகள் ஆறுக்குச் சமம், மேற் 
கூறிய பொது விடுதலைப்படி சமன்பாட்டைப் பின் 
பற்றாத இயங்கமைப்புகளும் உண்டு. 7 “தகைய 
இயங்கமைப்புகளின் விடுதலை முகங்கள் அமைப்பு 
களின் அளவுகளைப் பொறுத்தன. தள இயங்கமைப்பு 
ஆணி மூட்டுகள் கொண்டிருந்தால் அவற்றின் “சமன 
பாடு இரண்டால் தரப்படுகிறது. 

12 எண்ணிக்கை அளவு ஆணி மட்டுகளும், jg 
எண்ணிக்கை பற்பின்னல்களும்' உடைய பல்சக்கரத 

தொடரின் விடுதலை முகங்கள் சமன்பாடு 4-ஆல் 
தரப்படும். இங்கு 1,ட௨ இயங்கமைப்பில் உள்ள 
தனித்த கன்னிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறித்தால் 
விடுதலை முகங்கள் சமன்பாடு நான்கால் தரப்படும். 

இத்தகைய இயங்கமைப்புகளின் வரைபடங்கள் 
ஓரங்களைத் தாண்டாமல் வரையலாம். 

கட்டமைப்பு, ஓர் இயங்கமைப்பின் இயக்கப் 
பாட்டுக் கட்டமைப்பு (1100118110 84100106) என்பது 

அதிலுள்ள பிணைப்புகளின் அமைப்புகளை இனம் 
. காணலைக் குறிக்கிறது. வேதியியல் சேர்மானங்கள், 
வாய்பாடுகளாலும், மின்சுற்றுவறிகள் குறியீட்டுப் 
படங்களாலும் குறிப்பிடுவதைப் போன்றே இயங்க 
மைப்புகளில் இயக்கப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகளையும் 
குறியீட்டு விளக்கப்படங்களால் வரையலாம், 

ஒவ்வொரு மூட்டும் இரண்டு பிணைப்புகளை 
இணைக்கும். இக்கட்டமைப்பைக் கட்டமைப்பு விளக் 
கப்படத்தால் அல்லது வரைபடத்தால் குறிசகலாம். 
இதில் பிணைப்புகள் மூலைகளாலும் மூட்டுகள் 
விளிம்புகளாலும் அல்லது பக்கங்களாலும் பறிக்கப் 
படுகின்றன. இந்த வரைபடத்திலுள்ள மயூலைகள் 

இணைக்கும் விளிம்புப் பக்கங்கள் பிணைப்புகளின் 

இணைப்புகளைக் குறிப்பிடும். விளிம்புகள் இணைப் 
பின் வகையால் குறிப்பிடப்படும். நிலையான 
பிணைப்பும் தெளிவாகப்புரியும்படி இனம் சுட்டப் 

படும். படம் 7௮ விலுள்ள கர் வணரி இயங்க 
மைப்பின் வரைபடம் படம் 7ஆ வில் காட்டப்பட் 
டுள்ளது. இந்தப் படத்திலுள்ள மூலையைச் சுற்றி 
அமைந்த வட்டம் நிலையான பிணைப்பைக் குறிப் 
பிடும.. இயங்கமைப்புகள் அவற்றின் வரைபடங்கள் 
மூற்றொருமை உடையனவா, அற்றனஈ£பா என்ப 

தைப் பொறுத்து அவையும் முற்றொருமை உடைய 
னவா, அற்றனவா என்று வகைப்படுத்தபபடும். 

ட எல்லா இயங்கமைப்புகளையும் அவற்பின் இயக் 
கப்பாட்டுக் கட்டமைப்பைப் பொறுத்த வகைப் 

படுத்தி எண் குறியீட்டால் குறிக்கலாம். இவ்வகை
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அசையும் இயங்களவி (cradle dynamometer). 

பொதுவாகக் கூறின் மின்னாற்றலை உண்டாக்கும் 

எந்த ஓர் எந்திரமும் 'நிலைத்தான் (stator) என்ற 

பகுதியையும், சுற்றுவான் (10407) என்ற சுற்றுப் பகு 

தியையும் உள்ளடசுகி இருக்கும். சாதாரணமாக 

இதந்த நிலைத்தான் . நன்றாகத் தரையுடன் அசை 

யாமல் ஆடாமல் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். எந்திரம் 

ஆற்றலைத் தோற்றுவிக்கும்போது சுற்றுவானில் ஒரு 

இருக்கம் (107406) உண்டாகும். இந்தத் திருக்கத் 

திற்குச் சமமாக எதிர்த் தருக்கம் நிலைப்பானிலும் 

உண்டாகும். ஆகவே நிலைப்பானை ஓர் உராய்வுக் 

குறைவாள மணி தாங்கியில் (ball கோத) சுலப 

மாகச் சுற்றும்படி இணைத்தால் சிறிது _- திரும்பி 

அசையும். இந்த அசைவைத் தடுக்க வேண்டி ஒரு 

சட்டததையும, நிலைப்பானின் விட்டத்தை நீட்டியது 

போல் ஒரு சுருள் தராசுத் தட்டையும் இணைத்தால் 

ஆற்றல் திறனைச் சுலபமாக அளக்கலாம். இந்த 

முறையைப் பின்பற்றி ' அமைக்கும் இயங்களவியே 

இயங்களவியாகும். . 

அசையும் மின்னிலை இயங்களவி (616௦1110 0௧016 

dynamometer). ஆற்றல் திறனை நுட்பமாக அளக்க 

மிகவும் அதிகமாக நடைமுறையில்: பயன் படும் இயங் 

களவி, அசையும் மின்னிலை இயங்களவியே. இது 

மின்சாரததையும் உற்பத்தி செய்யும். இது மின் 

ஆக்கியைப் (26:20) போன்ற அமைப்புக் கொண் 

டது. நிலைப்பானில் மின் காந்தத் துண்டுகள் வட்ட 
வளையமாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலைப் 

் பான் இரண்டு பெரிய உராய்வு குறைந்த தாங்கியில் 
(நகராத) இருக்கும். அச்சுத்தண்டு எந்த எந்திரத்தின் 
ஆற்றல் திறனை -அறிய வேண்டுமோ அல்லது அள்க்க 

, வேண்டுமா அதனோடு இணைக்கப்படும். ஆனால் 

இந்த இணைப்பு வளையும் தன்மையுடையது. 

  

படம் 2. கி ல 

எந்திரம் சுற்றும்போது மின்விசை இங்கன 
வியின் சுற்றுவானும சுற்றும். : அப்போது நிலைப் 

பானில் சுற்றும் திறன் உண்டாகி அதைத் திருப்ப 

் முயலும், இந்த நிலைப்பானில் ஒரு சட்டக் கம்பி 
ஆரத்தைத் தொடுவதுபோல் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். 

சட்டத்தின் நுனியில் ஒரு சுமைவில்லை (1௦20 
cell) பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அதனுடன் இயங்கள 

வியின் சுற்று வேகத்தையும் அளந்தால் ஆற்றலின் 

அளவை எளிதாகக் கணகக௫டலாம். சுற்று வேகத்தை 

அளக்க வேகமானி (1௨0௦௦) பயன்படுகிறது. 

சுழிப்பு மின்னோட்ட இயங்களவி (0047 மோர் 

பொறகா0ா 20). இக் கருவியில் நிலைப்பான் இரும் 
பாலும், சுற்றுவான் எஃ்காலும் ஆனவை (படம் 

* ஐ காண்க 4: ் 

இதில் சுற்றுவான் சுற்றும்போது காந்த ஆற்றல் 
கதிர்களை ஊடுருவி வெட்டிச் செல்கின்றது. அதனால் 

    “.நோர்திசை ் 

  

“ இரும்பு நிலைப்பான் " மின்னோட்டம் 

்் படம் 3: 

் சுற்றுவானில் மின் " அழுத்தம் * உண்டாகிறது. 

இந்த மின் அழுத்தம் சுற்றுவானின் ' மையத்தில் 

் அதிகமாகவும், முனையில் குறைவாகவும் இருக்கும். 
அதனால் : சுற்றுவானின் மையத்தில் இருந்து 
முனைக்கு மின்னோட்டம் ஏற்படுகின்றது. இது , 
தான் சுழிப்பு மின்னோட்டம் எனப்படும். இது 
ஆற்றில் அல்லது ஓடையில் . ஏற்படும் சுழல்... 
போன்றது. இந்தச் சுழிப்பு மின்னோட்டம் மற்று 
மொரு மின்காந்தக் கதிர்களைத் தோற்றுவிக் 

கும். மின்னோட்டம் இருக்குமிடததில் அதைச் 

சுற்றிக் காந்தக் கதிர்களை உண்டாக்கும் என்பது 
தெரிந்ததே. சுழிப்பு மின்னோட்டத்தால் உண்டான 
காந்தக் கதிர்கள நிலைப்பான் உண்டாக்கிய மின் 
காந்தக் சுதிர்களோடு சேர்ந்து ஆற்றல் திறனை “ 

உற்பத்தி செய்யும், இந்த ஆற்றல் திறன் சற்று - 
வானை எதிர்த்திசையில் சுற்ற முயலும். அகவே, 

உ 'சுற்றுவான், சுற்றுவதைத் தடைசெய்ய முயலுகிறது, 
அதனால்தான் இதற்குச் சுழல் மின்னோட்டத் தடை 
என்று பெயர் ஏற்பட்டது. இந்தத் தடையின் 

அளவை, நிலைப்பானில் “மின்காந்தத்தை உண்டாக் 
கும் ஒரே திசை மின்னோட்டத் தடை எந்திரத்தின் 
நிலைப்பானை முன்னர்க் குறிப்பிட்டுள்ளபடி குறை 
வான உராய்வுத் தாங்கியில் பொருத்தி ஓர் இருமபுச் 
சட்டத்தை விட்டத்தைத தொடுவது போல் பொருத்தி 

௪



  

னால், எந்திரம் ஈர்த்துள்ள அற்றல் திறனைக் 

கணக்கிடலாம். | . , - 
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. இயங்கயல் 

இயக்கவியலின் ஒரு பிரிவு இயங்கியல் (dynamics ) 

ஆகும். ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதே அளவிலான 

எதிர்வினை உண்டு என்ற நியூட்டனின் மூன்றாவது 

இயக்க முறைமைக்கு ஏற்ப, ஒசூ பொருளின் உள் 

ளிடத்துச் செயல்படும் விசைகள் , ஒன்றை ஒனறு 

இல்லாமல் செய்வதால் பொருள் முழுமைக்கும் 

இயக்கம் _ஏதும் ஏற்பட அவை உதவுவதில்லை. 

. ஆனாலும் பொருள்களின் : பல பகுதிகளிடையே 

ஏதேனும் சார்பு இயக்கம் இருந்தால் அதனை 

மதிப்பிட இயங்கியல் உதவக் கூடும். டட 

.. துகள் இயங்கியல் (ற8111016 dynamics) என்பது 

வெளி வினைகளின் தூண்டுதலால், குறிப்பாக மின் 

காந்தம், புவியீர்ப்பு ஆகிய விசைகளால் ஒரு தனித் 

துகளிற்கு ஏற்படும் இயக்கம் பற்றி விவரிப்பதாகும். 

* கட்டிறுக்கமான ஒரு பொருளின் இயங்கியல் என்பது, 
கொடுக்கப்பட்ட விசைகளின் தூண்டுதலால் இயக்கக் 
காலம் முழுதும் தம் இடைவெளித் தொலைவில் 
மாற்றம் ஏதுமில்லாது இருக்கும் துகள் தொகுதிகள் 
பெறும் இயக்கம் பற்றியதாகும். ் 

- . பழைய இயற்பியலில், விசையின் அளவு தெரிந்த 
வுடன் இயக்கத்தினை மதிப்பிட்டு அறிய உதவியது 

நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்கவிதியாகும். ஒரு 
பொருளின் , மீது செயல்படும் தொகுபயன் விசை 
யானது இயச்கத்திலுள்ள பொருளின் நிறை, அது 
அடையும் முடுக்கம் ஆகியவற்றின் பெருக்குப் பல 
னுக்குச் சமமாக இருக்கும் , என்பது நியூட்டனின் 

- . இரண்டாம் விதியாகும். பல துகள்கள் தொகுப்பாக 

௩ 
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, உள்ள அமைப்புகளில் ஒவ்வொரு . தனித்துகளுக்கும் 
இச்' சமன்பாட்டை எழுதி விடுவித்து முடிவு 
காண்பது நடைமுறைக்கு ஒவ்வாததாகும். எனவே, 

இயக்கத்தை , அனைத்துத் ,, துகள்களுக்கும் ஒரே : 
தன்மையாகக் : கொண்டு ஆற்றல் கணக்கடப்படு 

கிறது. ° ay Ty ; . ஈண் | ் ப y BE * 3 | 

ட்ட மிகக் குறைந்த அளவே” சுழற்சி இயக்கப் ் படி 

யைக் கொண்ட துகள்களில் சில துகள்கள் அல்லது 
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கட்டிறுக்கமான பொருள்களுக்கு மட்டும் இத்தகைய 

புள்ளியியல் சார் இயக்கவியல் (81811841081 mechanics) 

முறையினை மேற்கொள்ளல் ஆகாது. காண்க, 

நியூட்டனின் இயக்க விதிகள், இயக்கவியல், இயக்க 
வடிவியல், [ : 

cs உ௨கொ. சம, 

  
  

இயங்கலக்கு காட்டும் முறை - 

நிலையாக உள்ள இலக்குகளைத் தவிர்த்து, இயங்கும் 

இலக்குகளை மட்டும் ஒற்றறிந்து, பிரித்து, எதிர் 

ஊர்தி 

அலைவெண்் 
. துடிப்புகள் 

ர உணர்சட்டம் 

தாழ்திறன் 
துடிப்புகள் 

் | GAG p Puy 
7 இத்தியக் 89 வெளியீட்டுக் 4௮ இரட்டிப்பி 

குழலும் | 

  

            

      q 

; ஊர்தி அலைவெண் 

் ப ~ எதிரொலிகள் 

ர் 
சுலப்பி கலப்பியின் 

_ முதல் ஒற்றி 

ட | | 

இடைநிலை 

  

  

          

      

நிலைத்த 
HE அலைவெண் | 

அலைவியற்றி மிகைப்பி ,           
4 

இடைநிலை அலைவெண் 
எதிரொவிகள் 

i 
சுலப்பி 

1 ட் 

    ஒருங்கயைந்த 

ut அலைவியற்றிகள் [1   
          T 

ஒருங்கியைந்த எதிரொலிகள் 

வெளியீடு கழிப்பி 

    
தாழ்த்த 
தொடர் 

J 
    

                
ஒத்தியக்கு குறிப்பலை 

Man ' ‘ 

இயங்கிலக்கு காட்டல் முறை அமைந்த ராடார் 
.. ' அமைப்பு ்
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யைக் கொண்டு பலகைப் பாறைகள் லஃபிலைட்டு "சியில், கடைச நிகழ்ச்சியாக ஆகன் நைஸ்கள் உண் 

களாக மாற்றம் பெறுகின்றன. பலகைப் பாறை டா.கின்றன. ் 

களில் இருப்பதைப்போலவே, அபிரகம், குளோரைட், a 

இறிதளவு குவார்ட்சு ஃபெல்ஸ்பார், பைரட், கிரா 

ஃபைட் முதலியன ஃபில்லைட்டுகளில் காணப்படு 

இன்றன. ஆனால் பலவகைப் பாறைகளில் காணப் 

படும் கனிமத்துகள்களைக் காட்டிலும் லஃபில்லைட்டு 

களில் காணப்படும் கனிமத் துகள்கள் சற்று ADS 

- அளவில் காணப்படுகின் றன. எனவே ஃபில்லைட்டு 

. களில் இருக்கும் பெரிய அபிரகத் துகள்கள், இப் 

பாறைக்குச் சிறப்பான மிளிர்வைக் கொடுக்கின்றன. 

இதில் காணப்படும் பயோடைட் வெப்ப உயர்வைக் 

காட்டும் சகனிமமாகும். ஃபில்லைட்டுகளில் சாணப் 

படும் அடுக்குத் தன்மை (schistosity) sot amy & Gut 

புலளாகக்கூடிய விதத்திலும், குவாட்சு-பெல்ஸ்பாதிக் 

அடுக்குகளும், அபிரக அடுக்குகளும், மாறி மாறி 

இருக்கும் விதத்திலும் காணப்படுகின்றன. இவ்வித 

அடுக்குகளில மாறும் தன்மை, உருமாற்ற வேறு 

பாட்டால் ஏற்படுகின்றது. ் ' 

  

படம் 6. 

௮) கைனைட் பேரிய பொதி படிகமாகவும், ஒல்கோக்லாஸ் 

,*.... குவார்ட்ஸ் படிகக் காரையாகவும் காணப்படுகிறது. ஆ! கிரேனோ- 

டையேரைட் ஆகன் நைஸ் ஃப்ளஜியோக்ளாஸ் பொது படிகங்கள், 

பயோடைட், குவார்ட்ஸ், ஃலெள்பார் படிகக் சாரையில் ஆகன் நைஸ்கள் (augen gneisses), மைலோ 

னைட்டின் ஒரு வகைப் பாறையே ஆகன் நைஸ் 

பாறையாகும். இதில் பெரிய துகள் : ஃபெல்ஸ்பார். குழையினால் மாறுபாடுகொண்ட சலவைக் கல் 

தி துண்துகள் அபிர கப படிவுக். காரைகளும் _ பாறைகள். (1884402117 824006ம் ௩81018): கால்சைட் 

பாதிந்திருக்கும். கண்போன்ற அமைப்பைப் பெற்றி சலவைக்கல் பாறை, இசை அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டுப் 

றக. இதனால் இதை ஆகன நெஸ் (ஆகன் கண் புது அமைப்புடைய பாறையாக மாறுகிறது 

கிரேக்கச் சொல்) 3 எனது அழைக்கின்றனர். இப் சலவைக்கல் பாறை உருமாற்றப் பாறைவகையாகும், 

பாறை குவார்ட்சு ஃபெல்ஸ்பாதிக் வகைப் பாறையி இருப்பினும் பாறைப் பிளவு இடப் பெயர்ச்சியின் 
லிருந்து உருமாற்றம பெற்ற பாறையாகும். நுண் . போது இசை அழுத்தத்திற்குத் தக்கதாக மீண்டும் 

துகள் வயமானது. ஏடு அமைப்புக் கொண்டது. சில மாற்றம் பெறுகிறது. 

சமயங்கள் கார்னெட் கனிமம் வளர்ந்து, ஃபெல்சுப் இந்த மா டீன்ே ச ws 

பாறை போன்று பொதி படிகங்களாக மாறு மிலுள்ள. eens TS ee tate 

கின்றது. பெரும்பாலும் இயங்கு உருமாற்ற நிகழ்ச் 2d . டு eG இசையில் சிறிதாக 
் ~~ ட அழுத்தப்படுகின்றது. இத்திசைக்குச் செங்குத்தாக 
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படம் ர். : குழைவினர்ல் மாறுபாடுகொண்ட சலவைக்கல் பாறைகள் ' a 

Ce ee ee ee பால் ' ௮9  சால்சைட் சலவைக்கல் கால். : ள் 2 உட்குை ட அம்மு டு 

மூலம் மாறுபாடு அடைந்த சலவைக்கல், என ARI மவினால் இதி மர்துபற்டு இ) களையின் 
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படம் 8. ஃபில்லோனைட்டுகள் 
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௮) குவார்ட்சு : மஸ்கோனைட் - கராஃபைட் ஃபில்லோனைட் அபிரகத்தில் நுண்மடிப்புகள் ஆ] கார்னெட் &பில்லோனைட்டுகள் 
இ?) கார்னெட் பில்லோளைட்டுகள். 

இருக்கும் பாகம் நீட்டப்படுகிறது. மேலும் கால் 
சைட்டில் நுண்ணீய மடிப்புகள் உண்டாகின் றன. 

ஃபில்லோனைட்டுகள் . (றறரு110/166). ஃபில்லைடு 

களைப் போலவே ஃபில்லோனைட்டுகளும், குறை 
உருமாற்றக் கனிமங்களைக் கொண்டுள்ளன. அபிர 
கமும், குளோரைட்டும் முக்கிய கனிமங்களாகும். 
இதிலும் அடுக்குத் தன்மை தெளிவாகக் காணப் 
படுகின்றது. கனிம இழைகளில், நுண்மடிப்புகளும் 
மிகச்சிறிய மேடு பள்ளங்களும் காணப்படுகின்றன. 

லஃபில்லோனைட்டுகள், மைலோனைட்டுகளைப் 

- போலவே, அதிக அழுத்தத்தில் உருவாகக்கூடிய 
நுண் துகள் பாறையாகும். இவை பெருந்துகள் 
பாறைகளிலிருந்து உண்டாகின்றன. .உருமாற்றப் 
படிக நிகழ்ச்சியின் ' போது குவார்ட்சு, கால்சைட்டு 
தவிரப் புதிதாச அல்பைட், 
கனிமங்களும், படிகமாக மாறத் தொடங்குகின்றன. 
அதிக அடுக்குத் தன்மை, நெகிழ்ச்சித் தளங்களின் 
(slip planes) வேறுபட்ட நகர்ச்சியினால் உண்டா 
கின்றது. சில சமயங்களில், பின்னேற்ற உருமாற் 
osHox Gurrg (retrograde metamoiphism) soenevt.s 

எபிடோட் போன்ற . 

பாறைகளிடையே , ஏற்படும் பெயர்ச்சியின் காரண . 
மாகக் கடைசிக் கட்டமாக ஃபில்லோனைட்டுகள் 
உண்டாகின்றன. கடினக் கனிமச் சேர்மங்கள், லெ 
சமயங்களில் ஃபில்லோனைட்டுகள் : உண்டாகும் 
போது, அச்சமயத்திலுள்ள வேதியியல் நிலையற்ற 
தன்மையை வெளிப்படுத்துகின் றன. உதாரணமாக, 
குவார்ட்சு - மஸ்கோவைட் - குளோரைட் - பில்லோ 

" னைட்டில், குறைவாக அழிக்கப்பட்ட பெரிய துகள் 
அளவான கார்வெட், ஸ்டாரோலைட், பயோடைட், 
ஆண்டாலுசைட் முதலிய அதிவெப்ப உருமாற்றக் 
கனிமங்கள் காணப்படுகின் றன. 
டுகள் ஃபில்லைட்டுகளைப் 

ல்பில்லோனை ட் 

போல இருப்பினும் | 

கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய பல வேற்றுமைகளைக் 
“கொண்டிருக்கின்றன. அபிரகம், பட்டு இழை ADS 
குகளாகக் காணப்படுகின்றது. மேலும் ஃபில்லோ 
னைட்டுகளில் கார்னெட் தனக்கே ' உரித்தான 
அமைப்பில் காணப்படும் தனிச் சிறப்பாகும். . 

செமி அடுக்கு. AGyGeush (graywake) என்ற 
படிவுப்பாறையிலிருந்து மாற்றம் பெற்ற பாறைகள் 

ம் ஆ * 

 



செமி அடுக்குகளாகும். இவற்றில் குளோரைடு, 

வெள்ளை அபிரகம், எபிடோட், ஜேடைட் முதலிய 

“கனிமங்கள் காணப்படுகின்றன. இதில் காணப்படும் 

குவார்ட்சும் ஃபெஸ்பாரும் . அவை கனிம மறைவு : : 

உடையவை. கலிபோர்னியாவிலும், நியூசிலாந்திலும 

் செமி அடுக்குகள், அதிகஅளவில் காணப்படுகின் றன- 

கிரேனைட் பாறைகளில் . இயங்கு அழுத்தத்தின் 

விளைவு: மற்ற மென்மையான பாறைகளைவிட, கிரே 

னைட் போன்ற கடினப் பாறைகளில் தான் இயங்கு 

உருமாற்றம் அதிகஅளவு காணப்படுகின்றது. உலகில் 

காணப்படும் அனைத்து இயங்கு உருமாற்றப் பாறை 

களும் பெரும்பாலும் கிரேனைட்டிலிருந்து மாற்றம் 

கொண்ட பாறைகளாகக் காணப்படுகின் றன. 

பிட்லிஸ் (51118) என்ற பகுதி துருக்கி நாட்டித் 

- குத் தென்கிழக்கே :இருக்கறது. இங்கு இத்தகைய 

இரேனைட் இயங்கு .உருமாற்றப் பாறைகள் பெரு 

மளவிற்குக் காணப்படுகின்றன. இந்தக் கிரேனைட் 

பாறைகள் கரிடெ௰யஸ் டெர்சியரி காலங்களில் ஏற் 

பட்ட அழுத்த இடப்பெயர்ச்சிப் பிளவினால் (147054 

£2ய1() அரைக்கப்பட்டு மையோலனைட்டு கிரேனைட் 

. டாக மாற்றம் பெற்றுள்ளன; மித அளவு, துகள் ' 

அமைப்பினைக் கொண்ட திரேனைட், ஏடு அமைப்புக் 

கொண்ட கிரேனைட் , நைசுசுளாக மாறி இருக் 

கின்றது, | டட ் ன 

  

கு படம் 10. கிரேனைட்-மைலோனைட் ர் 

.் ் கிரேனைட் கிரேனைட் நைஸ் மைலோனைட். ' 

இந்தக் , கிரேனைட் நைசுகளில் ' பிளஜியாக்ளாஸ் 
பொதி படிவுகள் படிகக் காரையில் அதிகம் காணப் 
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படுகின்றன. குவார்ட்சு படிகங்கள் தெளிவான 

. விளிம்பைக் கொண்டவையாகக் காணப்படுகின் Der. 

திரேனைட் மைலோனைட்டுகள் சுடின நிகழ்ச்சி 

களில் உருவானதாகக் கருதப்படுகிறது. . 

் லோச்செய்டென்மைலோனைட்டுகள். இந்தப்பாறை 

வகை, சிறப்புத் தன்மை வாய்ந்த பாறையாகும். . 

மிக அழுத்த இடப்பெயர்ச்சிப் பிளவின் போது 

மலைப் பாறைகளில் மஇிவ்விதப் ' பாறைகள் உருவா 

: இன்றன. க்ளாருஸ் (2௨7௩6) என்ற ஆல்ப்ஸ் மலைப் 

பகுதியில் (சுவிட்சர்லாந்து) இவ்வகைப் பாறைகள் 

அதிகம் காணப்படுகின்றன. இப்பாறைகள் சுமார் 

5 மீ. கனமுள்ள பளிங்குப்பாறை அழுத்தத்திலும், 

பிளவு இடப்பெயர்ச்சியிலும் ஈடுபட்டுப் பாறையாக “* 

மாறும். ர 

  

படம் 11. லோசெஸ்டன் மைலோனைட். த் 

இந்தப் பாறைகளில் நெகிழ்வு தளங்கள் சீரான , 
படுக்கையாக அமைந்திருப்பதில்லை. இப்பாறையில் 
கால்சைட் படிகக் காரையில் சலவைக்கல் பாறைப் 
பொதி படிகங்கள். காணப்படுகின்றன. சில கால் 

சைட் பொதி படிகங்களில் அழுத்தத்தின் அடை 
யாளம் காணப்படுகின்றது. 

. மித அழுத்த உருமாற்றப் பாறைகள், பெலிடிக் 
் அபிரக அடுக்கு (22141௦ "நா 80114), குளோரிடாய்ட் 

அடுக்கு (014௦111044 ஈர்) மெட்டா கிரேவேக்கி 

“(meta graywackes), மெட்டாசர்ட்ஸ் (௦12016), 
* குறை. அளவு சுண்ணாம்பு அடுக்குகள் பச்சை 
அடுக்குகள் மக்னீசிய AHEGacr (magnesia schists).



336 இயங்கு உருமாற்றப் பாறைகள் - 

- வாவ்புற சசினிம்பில் படிவுகள் - 

> HSE So வைட் ் 2 , 

உடைந்த கூம்புகள்    

     

  

  

  

படம் 12.- குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம் -' லர் 

போன்ற பாறைகள்" மித இயங்கு. - ௬ருமாற்றப்'-- -- A 
"பாறைகளில் குறிப்பிடத்தக்கவை. -* © 2 ow ப! 

் _ அதிர்வு உருமாற்றப்: பாறைகள். அதிர்வு ௪௬ 
மாற்றம், இயங்கு உருமாற்றத்தின் ஒரு வகையாகும்... 
இதில் அதிர்ச்சி அலைகளின் அழுத்தத்தினால் பாறை 

... கள் சூழ்நிலைக்கேற்றபடி உருமாறுகின்றன.. இத்த”. 
“ . அதிர்வு அலைகள் ஒரு. சல வினாடிகள் : மாத்திரம்" 

பாறைகளுடன். தொடர்பு கொண்டாலே அப்பாறை 

. களை அருமாற்ற வைக்கும் சக்கி படைத்தவை. ட் 

இத்த அதிர்வு அலைகள், விண்கற்கள் பூமியின் மேற் , 
பரப்பில் மோதும்போதோ, புவி உட்புறம் ஏற்படும் . 
அசைவின் போதோ உண்டாகின்றன. .. விண்கற்கள்: * 

  

புவியின் மேற்பரப்பில் மோதும்போது, ' வட்ட ட 7 ட =O): தீ ஒட அதிர்ந்த 
, வடிவமான பின்னம் உண்டாகிறது. 'மோதிய' :.. ப்பூ தத பொட்டாசிய 

. இடத்தில் சூவைட் என்ற கண்ணாடிப் பாறையும் . 
பள்ளத்தின் ஓரங்களில் இம்பாக்டைட்டு என்ற கண். 7 % 

பழுப்பு நிறக் . ணாடிப் பாறையும் உண்டாகின்றன.  ' er ர fed ் 

- எண்டெனிம்கம்சன் “inter Gatunide “bv a= - கண்ணாடி ண் ககற்கள் _ புவியின் மற்பரபபில் wee Lape? ar உம் ட்... 
மோதுவதால் உண்டாகும் பள்ளமும், அதன் 'விளை . sabi Beer sareeiney - 74 
வால் உண்டாகும் பாறை வகைகளும்." . “ப Ope ey Fee நட 

g i # oo A 5 அ எப படம் 13, சூவைட் பாறை 
ரீஸ் : எரிமலைவர்ய் (Ries crator) , குறிப்பிடத் ' me TB அ By வருகி ர . 

தகுந்த அதிர்வுஉருமாற்றப்பாறைகள் கொண்ட: இட -. - படுகிறது. இதில் சிறிய துளைகள் ' அதிகம் காணப் 
மாகும்.. இந்த எரிமலைவாய்,. சுமார் 21 முதல் 24. . படுகின்றன. சலவைக்கல்: பொதி ப்டிகங்களும் , 
கி.மீ. வரை விட்டமுடையதாக அமைந்திருக்கிறது... -.... காணப்படுகின்றன. பொட்டாசிய ஃபெல்சுபார், . 
இது விண்கற்கள்" மோதியதால். உண்டான வட்ட  : பிளோஜோகிளாஸ் - ஃபெல்சுபார், ப்யோடைட், ... 
வடிவ அமைப்பாகும். இந்த வட்ட வடிவைச் சுற்றி, ,குவார்ட்சு '. போன்ற”- -கனிமங்களும்' , காணப்படு , 

” விண்க ற்கள் மோதும் போது, தூக்கி . ஒியப்பட்ட.' "-.. “இன்றன. பிளேஜியோடிளாஸ் ஃபெல்சுபார், அதிர்ச் 
உருமாறிப் பாறைகள் காணப்படுகின்றன. இந்த- a - இக்குள்ளரகிய-; நிகழ்ச்சியைச் சிறு . கோடுகளாகத் சூவைட் பாறைகளில் கண்ணாடித் தன்மையை அதிக :'. : தெளிவாகக் காணமூடி௫றது. பொட்டாசிய ஃபெல்கசு மாகக் காணலாம். இப்பாறையில் படிகக் காரை பார், கண்ணாடிப் பொருள்களிலிருந்து தோன்றிய யாகப் பழுப்பு நிற வெளிறிய - கண்ணாடி. . காணப் தாக * இருக்கலாம். செயற்கையாக : உருவாக்கப் . 

உட







உட 

க் 
of a 

கூடுதலாகும்; மூலக்கூறின் நிலைப்புத் தன்மையும் 

அறுதியிடப்படும். ஒரு ஃபீனைல் தொகுதிக்குப் 

பதிலாக இரு ஃபீனைல் தொகுதிகளைத் தொடராக 

இணைத்தால், இவ்வுறுப்பின் நிலைத்தன்மை மேலும் 

கூடுதலாகின்றது. 3 விழுக்காடு பென்சீன் கரைசலில்: 

(C, H,), ௨. இரண்டு விழுக்காடும் செனைல் 

டைஃபீனைல்மீத்தைல் /5 விழுக்காடும் இருசெனைல் 

மீத்தைல் 79 விழுக்காடும் மூசெனைல் மீத்தைல் 

(trixenylmethyl) 100 விழுக்காடும் நிலைத்து நிற் 

கின்றன. இயங்கு உறுப்புகள் உருவாகும் வாய்ப்பும், 

நிலைப்பாடும் அல்க்கைல், . அரைல் உறுப்புகளில் 

பின்வரும் இறங்கு வரிசையில் அமைந்துள்ளன; 

அல்லைல், பென்சைல்” மூவிணைய அல் க்கைல்$ . 

ஈரியை அல்க்கைல் ஓரிணைய அல்க்கைல் 2? 
. . | boo 

மீத்தைல் $ வினைல் . 

“ பமீத்தைலைக்: காட்டிலும் பென்சைல் 198 . 

கலோரிகள் நிலைப்புத்தன்மை கூடுதலாகப் பெற்றது. 

அல்லைல் உறுப்பிலும் பென்சைல்உறுப்பிலும் நிலைப் 

புத் தன்மை உடனிசைவால் தோன்றுகிறது. எடுத்துக் 

காட்டாக, ட்ட. ட) 

கெள ்றோேு, «—» CH,—CH=CH, 
புரொபிலீனின் . குளோரினேற்றத்தைக் கொண்டு 

இதனை 'அறியலாம்: | " BE oe 

Cl* + CH,=CH—CH, > HCI + சட, 
5 , aL oe வ ந 

பெரு, CH, - CH= ன - CH=CH, 

CH,=CHCH,Cl wim CHCl=CH—CH, @ena 
யிரண்டில் எதனைக்குளோரினேஜற்றத்திற்கு உட்படுத் - 

" தினாலும், வினை விளைபயபொருள்களின் வி௫தம் ஒரே 

் மதிப்பிலிருக்கும். ல - 

் கரி எதிர்மின் : அயனியையும் (0811௦0) கார் 
போனியம் அயனியையும் (080௦ரம்பாம 1௦௦) போன்றே 
கரி இயங்கு உறுப்புக்கும் நிலைத்தன்மை இணைந் 
துள்ள தொகுதிகளின் எலெக்ட்ரான் தூண்டல், 
உடனிசைவு தாக்கம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. 
பென்சீனில் கரைந்த நிலையில் கீழ்க்காணும் சேர்மங் 
களின் பிரிகை மாறிகள் (dissociation constant), 25°C 

ச் 

அ.க.4-22௮ 

க இ ப 

<_\ 

8 4 

இயக்கு உறுப்புகள் 339 

1 பிற 

௦ உ ஒறு வடிவங்கள் 

இணைந்துள்ள தொகுதிகளின் முனைவுத் திறனை 
யொட்டி. அமைத்துள்ளன. ் . 

  

அறுஃபீனைல் எத்தேன் 3 0.0002 

அறுபாராடொலைல் : ‘12 

அறுபீட்டா நாஃப்தைல் : 30 

். அறுபாரா இண்மநிலையில் 
நைட்ரோபீஃனைல் பெருமளவு பிரி 

கையுற்றது. 

தயாரிக்கும் முறைகள் 

வெப்புத்தாற்பகுப்பு (0571013818) 

130°C bi. 

(CH,),—C—O—O—C— (CH;), ——-» 2 (CH,),CO 

gofuriuguy (photolysis) ‘ 

cl:cl —»2cr 

: he - 
CH,;-CO-CH, ———» *CH, + CH,CO® 

3130A 

மின் இறக்க வழி. 13, 0,, நே போன்ற மூலக்கூறு 
் களை அணுக்களாக உடைத்தல் 

இரு வினைப்படு பொருள்களை விரைவாகக் கலத்தல் 

நா நு > Titt + OH- 3 0010 

மின்னாற்பகுப்பு (6120100118) 

‘ மின்னாற்றல் 
இருமீத்தைல் ஃபார் வை இந்த்ரன் 
மமைடில் அயனி உறுப்பு 

ஆந்த்ரசீன் கரைசல் ் 

இவ் வழிமுறைகளில் பெரும்பாலும் ஒரு சக 
பிணைப்பு சமப்.பிளவு (11௦1013815) அடைந்து இயங்கு 

உறுப்புகளைத் தருகிறது. 

இயங்கு உறுப்புகளின் வினைகள். இயங்கு உறுப் 
புகள் : இடைநிலைச் சேர்மங்களாகத் தோன்றி 

மறையும் வழிமுறையைக் கொண்ட வினைகள்





‘Eds 1 ச்சு |. 1. | 

பொறா நக்கத் லம் 
பலபடிச் சங்கிலி மூற்றுப்பெற்றது 

சாண்ட்மேயர் : வினை (5814100705 680101). 

பென்சீன் டைஅசோனியம் குளோரைடு ஹைட்ரோ 

குளோரிக் அமிலத்துடன் தாமிர (1) குளோரைடு 

வினையூக்கி உட்னிருக்க வினையுறுகிறது. இது ஓர் 

இயங்கு உறுப்பு வழி வினையாகும். 

C,H,N,tCI"' + CuCl» C,H, + N, + CuCl, 

C,H,° + CI-H + C,H,Cl + H° 

_,CuCl, + H* — CuCl + HCl 

ட. உர்ட்ஸ் வினை. ஈதர் கலந்த அல்க்கைல் ஹாலை 

டைச் சோடியத்துடன் , வினைப்படுத்தி அல்க்கேன் 
களைப் பெறும் முறை கர்ட்ஸ் வினை (wurtz 
16201100) எனப்படுகிறது. . . 

ட்ட டு ae 
ப -Na® +c, Chi> Nat + ‘CH, +:ClF 

2°CH, > C,H, - 

_ 5: ட கோல்ப் ' மின்னாற்பகுப்பு, . இதுவும் அல்க்கேன் 
. களைப் பெறும் ஒரு முறையாகும். கோல்ப் மின்னாற் 

பகுப்பில் : (18010௦ | electrolysis) - கார்பாக்கிலிக் 
் அமிலங்களின் சோடியம் ' அல்லது பொட்டாசியம் 

உப்புக்கரைசல்கள் : '. மின்னாற்பகுக்கப்படுகின் றன. 
இதன் விளைவழிமுறை உ! ள் § 

ர 
பெட்டா ~ பு படட டு ப்பர் 4 

1 

2°CH, > C,H, 

என்பதாகும். இது தவிர மூபியூட்டைல் * ஆல்கஹால் 
ஃபெரஸ்சல்ஃபேட்டும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுடன் 
கலந்த ஃபென்டனின் வினைப்பொருளுடன் (11௭405 
682601) . வினையுற்று 'இருபடியாதல், &ட்டோ 
ஆல்கஹால்களான அசிலாயின்கள் (80410105) ௫ 
வாதல், நைட்ரோபென்சீன் மெர்குரியேற்றம் அடை 

ட தல், ஈதர் குளோரினேற்றமாதல் ஆகயெனவும் சல 
முதன்மையான ் இயங்கு , உறுப்பு வினைகளாகும். 

.. ஃபீனைல் டலபெர்ரிக் குளோரைடு (நடுநிலை 
யாக்கப்பட்டது) : கரைசலுடன் : ஊதா : நிறத்தைச் 

CH,—COO~ +" CH,COO" + e~ > CHS + Co, 

இயங்கு உறுப்புகள் 34. 

கொடுப்பதற்கான” காரணத்தை இயங்கு உறுப்பு 
உருவாதலைக் கொண்டு விளக்கலாம். 
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இந்த ஃபீனாக்சில் உறுப்பு நிலையற்றது; விரைவாக 
இருபடியாகிறது. 2,4,6 மூ-மூவிணையப் பியூட்டைல 
oferta FeCl, sare gy நிலையான ஆழ்ந்த 
நீலநிறத்தைத் தருகிறது. 

அயனி உறுப்புகள். ஒரே அமைப்பில் மின்சுமை 
யும் ஒற்றை எலெக்ட்ரானும் இடம் பெற்றால் 
அதனை அயனி அறுப்பு எனலாம். பென்சோ 
குயினோனை மின்னாற்றலால் ஒடுக்கினால் அரை 
குயினோன் (520/0010௦06) எனும் எதிர்மின் அயனி 
உறுப்பைத் தருகிறது. உர்ஸ்டர் உப்பு (wurster salt) 
நேர்மின் அயனி உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

:0: ் ட 

டன் 

_ நீதந N(CH), 

அரைகுயினோன் 

N(CH), ன 
- உர்ஸ்டர் evi 

ஈருறுப்புகள். பங்டைப்படாத இரு எலெக்ட்ரான் 
களைச் சுமக்கும் அமைப்பு ஈருறுப்பு (0178010818) 
எனப்படும். ஆக்சிஜனும், மெத்திலீனும் ஈருறுப்பி 
களுக்குச் . சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள், மெத்திலீன் 
கரி-கரி இரட்டைப் பிணைப்புடன் இணையும்போது 
இரு எலக்ட்ரான்களுக்கும் முதலில் ஒரே சுழற்சியும், 
பின்பு மாறுபட்ட சுழற்சகளும் ஏற்படுகின் றன.









இமிடோ. அமைப்புக் கொண்டே விளக்க இயலும், 

எனவே யூரியா இயங்கு சமநிலையில் இரு வடிவங் 

களைக் கொண்டுள்ளது என்பது தெளிவாகத் 

தெரிகிறது. _ 

N HN 
0௩௦ — Son 
ச்ட்... 7: 

H,N ட . ் , H,N 

'அமிடோ வடிவம் இமிடோ வடிவம் 

லாக்டம்-லாக்டிம் இயங்கு - சமநிலை, காமா (7) 
மற்றும் டெல்டா (6) அமினோ அமிலங்களை வெப் 

பப்படுத்துவதால் வளைய அமைப்புடைய அமைடு 
கள் உண்டாகின்றன. இவ்வமைடுகள் இரு இயங்கு 
சமநிலை வ(ரவங்களைக் கொண்டுள்ள அமைப்பு 
களாகச் செயல்படுகின்றன. இவை லாகடம்-லாக்டிம் 
(lactum-lactim) இயங்கு சமநிலை . எனப்படும் 
லாக்டிம் வடிவங்களைக் கொண்டுள்ள அமைப்பிற்குச் 

" திறந்த எடுத்துச்காட்டாகும். இச்சேர்மம் 1411-0 
0,—N=C(OH)~ ஆகிய இரு வினைப்படு தொகு 

களுக்குரிய வினைகளிலும் ஈடுபடுகிறது. : 

ன சத CH, — CH, ~CHy-C=0 => 

ve | மு டட | 

ட் லாடம் வடிவம் 

9 — CH, —CH2 —C —OH 
ரட் ன் 

் 
4d 

| 

- லாக்டிம்'வடிவம் டட... இ! 

கியூனோன் - 'ஆக்சைம் . இயங்கு சமநிலை. இயூ 
னோன், ஹைட்ராகசிலமீனுடன் வினைபுரிந்து கியூ 
னோன் ஆக்சைம் என்னும் சேர்மத்தைத் தருகிறது. : 

ட்ரீ 

  

vet! கியூனோன் ஆக்சைம் பாரா-நைட்ரோஃபினால் 
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இது பல பண்புகளில் பாரா-நைட்ரோ ஃபினாலை 
ஒத்துள்ளது. இவ்விரு சேர்மங்களையும் ஓன்று மற் 
ஹறொன்றாக மாறும் இயல்புடைய இயங்கு சமநிலை . 
வடிவங்கள் எனக் கொள்ளலாம். புரோட்டான், 

பென்சீன் வளைய அமைப்பில் நான்காவது இடத் 

திற்குப் பெயர்ச்சி அடையும் புரோட்டோட்ராப்பிக்கு 
இது ஓர் எடுததுக்காட்டா கும். 

இவை தவிரக் குளுக்கோஸ் (ேே.,,0,) எனப் 
படும் சர்க்கரை மூன்று இயங்கு சமநிலை வடிவங் 
களைக் கொண்ட சமநிலைக் கலவை என அண்மைக் 
காலத்தில் கண்டுபிடிககப்பட்டுள்ளது. இவை 8 
வடிவம் (65%) ௩ வடிவம் (35%), இடைப்பட்ட 
திறந்த அமைப்பு வடிவம் (0, 1 %) என்பனவாகும, 

- ஆர். இலக்குமணன். 

இயங்கு நிலை ஒப்பியல்பு - 

ஒத்த விசைகளுக்கு ஆட்படும் பகதுதகளடைய இரு 
ஒப்பியல்பு பாய்ம ஓட்ட அமைப்புகளுக்கு இடையி 

லுள்ள இயங்குநிலை உறவு இயங்குநிலை ஒப்பியல்பு 
(dynamic similarity) எனப்படும். வடிவஇயலாசு 
(260௦1௦8114) ஒத்திருக்கும் பொருள்களைச் சுற்றி 
அமைந்த இயங்கு நிலையில் ஒத்த பாய்வுகளின் ஓட்ட 
வடிவம் ஒன்றுபோல அமையும். எனவே இயங்கு 
நிலை ஓப்பியல்பு ஒரு படிமத்தின் விளைவுகளை 
அதனுடைய முழுநிலை வடிவமைப்பின் செயல்பாட் 
டுக்கு ஒப்பிட உதவும். ஆனால் வடிவவியலாக ஓத்த 
பாய்வுகள் இயங்குநிலையில் ஒத்திருக்கத் தேவை 
யில்லை. _ 

இரு அமைப்புகளின் இயங்கநிலை ஒப்பியல்பு 
அவற்றின் பருமானமற்ற தன்னளவுகளின் (றக£8- 

7061216) மதிப்பு, சமமாக இருந்தால் மட்டுமே ஏற் 
படும், அந்நிலையில் ஓத்த பாய்வைத் தீர்மானிக்கும் 

கெழு அழத்தக் கெழுவாகும். இது ற[ஜ* என்ற 
- கோவையால் தரப்படும். இங்கு றற என்பவை 

முறையே மேற்கோள் அழுத்தம், அடர்த்தி, விரைவு 
ஆகியவற்றைக் குறிக்கும அட்டவணையில்புறப் 
பகைப் பருமானமற்ற தன்னளவுகள் (dimensionless 
Parameters) தரப்பட்டிள்ளன. இவை பல்வேறு 

இயற்பியல் விளைவுகளைக் குறிப்பன. ‘ 

, இத்தன்னளவுகள், பருமானப் பகுப்பாய்வில் 
கண்டறியப்படுகின்றன. மேலும் இவை குறிப்பிட்ட 
இயற்பியல் நிகழ்வை விளக்கும் வகைக்கெழுச் சமன் 
பாடுகளின் கெழுக்களைக் கண்டறியப் பயன்படு 

"இன்றன. அட்டவணையில் காணப்படாத வேறு 
வகைத் தன்னளவுகளையும் வரையறுக்கலாம். அவை 
அட்டவணையில் உள்ள தன்னளவுகளீன் விகிதமாக 
அமையும். ்
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இயங்குநிலை ஒப்பியல்புத் தன்னளவுகள் 
  

  

          

பருமானமற்ற பெயா் இயற்பியல் 
தன்னளவு விளைவு 

PVLIM ரேனால்டு எண் பிசுப்புமை 

Vic மேக் எண் அமுக்குமை ' 

35/12: பிரவுடு எண் புவியீர்ப்பு 

xm/L , நட்சன் எண் அழுத்தம் 

21/௪ . [வெபர் எண் , பரப்பு இழு 
விசை 

Co? /k பிராண்டல் எண் வெப்பக் 

் கடத்தல் 

ா2.“2/2₹ - (கிர்ச்சாலப் எண் வெப்பக்கவிழ்வு 
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இயங்குநிலை ஒத்த பாய்வுகள் . 

௮9 காற்றிலை வடிவம் ஆ) அ-வோடு வடிவ இயலாசு 

ஒப்புடைய காற்றிலை வடிவம் 

நடைமுறையில் பாய்வுகளுக்கு அனைத்து வகை 
யிலும் ஒத்த தன்னளவுகளைக் கண்டறிதல் இயலாது. 
எனவே பாய்வின் தேவையான இயல்புகளுக்கு ஒத்த 
தன்னளவுகள் மட்டும் சமமாக இருத்தலே போது 
மானது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பாய்வினடைய 

ரேனால்டு எண்களை ஒப்பிடலாம்; ஆனால் மெக் 
எண்களைத் தவிர்க்கலாம். காண்க, பருமானப்பகுப் 
பாய்வு; பருமானமற்ற அளவுகள்; பாய்ம இயக்க 
வியல்: ஃபிரவுடு எண்; மேக் எண்; படிமக்கோட் 
பாடு. 

grGerg). Langhaar, H. L, Dimensional Analysis 
and Theory of Models, McGraw-Hill Book Company, 
NewYork, 1951; Langhaar, H. L., Dimensional 
Analysis and Dynamic Similarity, Mir Publishers, 
Moscow, 1984. . | 

  
  

இயங்கு நிலக்கோளம் 

நிலக்கோளம் உருவாகி எவ்வளவு காலம் கடந்திருக் 
கும் என்பது அறிவியலாளர்களின் இடையே நீணட 
நாள்கள் ஆராயப்பட்டது. மிக அண்மைக் காலத்தில் 

.. தான், குறைந்தது ஐந்நூறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர் உருவாகி இருக்கக்கூடும் எனக் கணக்கிடப் 
பட்டது. இதை நுட்பமான கணக்கு என எடுத்துக் 

, கொள்ளாவிட்டாலும் ஓரளவிற்குச் சரியென ஏற்றுக் 
கொள்ளலாம். இவ்வளவு காலத்திற்கு முன்பு 
உருவான நெருப்புக் கோளம் குளிர்ந்து பாறை, நீர் 
நிலைகளை உருவாக்கிக் கொண்டது, காற்று, 
கதிரவனின் வெப்பம், வெள்ளம், கடல் அரிப்பு 

போன்றவை பாறைகளை, புறப்பரப்புத் தரைப்பகுதி 
களை அரித்து, உடைத்துக் கடத்திச் சென்று -புதிய 
இடங்களில் இட்டு நிரப்புவதால் நில மேல்பரப்பும்,: 
கடலும் புதுப்புதுத் தோற்றங்களைப் பெறுகின்றன . 
இம்மாற்றங்களைத் தோற்றுவிக்கும் இயக்கங்கள், 
நிலத்தினுள்அன். றாடம் நடைபெற்றுவரும் அளவோடு 
ஒப்பிட்டால் இவை: மிகச் சிறியனவாகும், நிலக் 
கோளத்தின் மேலோடு (01050) இத்தகு புற இயக்கங் 
களால் தாக்கப்படுவதைவிடப் பன்மடங்கு அக 
இயக்கங்களால் தாக்கப்படுகன்றன. நிலத்தினுள் 
இருக்கும் வெப்பம், . அழுத்தம், கனிம வேதியியல் 
மாற்றங்கள் ஆகியவை குளிர்ந்து அடங்கிய கோள 
மாகத் தெரிகின்ற நிலத்தின் இப்புறத்தோற்றம் 
பொய்யானது என்பதைக் காட்டுகின்றன. நிலத்தின் 
மேற்பரப்பில் காணுகின்ற வெப்பமும், அழுத்தமும் 
நிலத்துள் செல்லச்செல்ல பெருகுகின் றன. ‘ 

நிலக்கோளத்தை மேலோடு, தணற்கோளம் ' 
(pyrosphere),  21°-Gsmeri * (barysphere) என 
மூன்றாகப் பகுத்துள்ளனர். தரையில் இருந்து நிலக 
கோளத்தின் உள் மையத்தைச் சேர ஏறத்தாழ 6470 
கிலோ மீட்டர் ஆழம் செல்ல வேண்டும். இதில் 
பாறைகளும், படிவங்களும் கொண்ட மேலோடு 60 

..  மூதல் 70 தஇிலோ மீட்டருக்கு உள்ளடங்கியிருக்கும். 

ட ச்



இந்த ஆழத்தில் வெப்ப அளவு 400 6 முதல் 8005 6 
வரையில் உள்ளது. ''.உட்கோளப் பகுதிக்கும் 
மேலோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கனற்கோளப் பகுதி 
ஏறத்தாழ 8800 கிலோமீட்டர் ஆர தடிம, அளவில் 
இண்ம நிலையிலோ அல்லது திண்ம, நீர்ம நிலைகட்கு 
இடைப்பட்ட நிலையிலோ பாறைகளைக் கொண் 
டிருக்கும். இப்பாறைப்பகுதிகளில் வெப்பம் 2500” 
கும் மேலாக உள்ளது. உட்கோளப்பகுதி 3500 
கிலோமீட்டர் அரத், தடிம அளவில் உள்ளது. 
இங்குள்ள பாறைகள், பாறைகள் என அழைக்கக் 

கூடுமாயின், நீர்ம நிலையில் உள்ளனவா, வளிம ' 
நிலையில் உள்ளனவா என்ற ஆராய்ச்சி நடைபெற்று 
வருகின்றது, எனினும், திண்ம நிலையில் இல்லை 

  

* என்பதில் ஓத்த கருத்து உள்ளது. இங்குள்ள வெப்பம் 

3000௦ 0 முதல் 4000 க்கு இடைப்பட்ட வெப்ப 

நிலையில் உள்ளது. எனவே, நிலக்கோள எரிபந்தின் 

வெப்பம் கோளத்தின் மேலோட்டுப் பகுதிகளில் கூட 

இப்போதும் .., நன்கு. குளிரவில்லை, - உள்ளேயே 

. இப்போதும் பேரளவில் தொடர்ந்து நிலைத்து 

வருகின்றது. யுரேனியம், தோரியம் போன்ற அணுக் 

கனிமங்களின் சிதைவினால் , பல்லாயிரம் , அணுகி 

குண்டுகளின் வெடிப்பும், , அதன் வெப்ப அழுத்தத் 

தாக்கமும் இயற்கையாகவே நிலத்தினுள் தொடர்ந்து 

வருகினறன. ௩). | ற 

: இத்தகைய வெப்பத்தாலும் மிகுந்த அழுத்தத் 
தாலும், பாறைக்குழம்பாக இருக்கும் கனிமக்குழம்பு 
வெடிப்புகள்,” பிளவுகள், அழுத்தத்தைத் தாங்க 
வியலாமல் ' உடையும் அல்லது விரியும் பாறைப் 
படிவங்களின் வழியே மேலெழுகின்றன. நிலப்பரப்பு 
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மேல் வர வாய்ப்புகள் உள்ளபோது அவை எரிமலை 

களாக வெடிக்கின்றன. . வெப்பமும், அழுத்தமும். 
தனிமங்களை உருவாக்கத் தக்க நிலையை .நிலத்தின் 

உள்ளே அடையும்போது புதிய பாறைப்படிவங் 

களும், கனிமங்களும் உருவாகின்றன. இவ்வெப்பம், 
. அழுத்தம் மிக்க பாறைக் குழம்பு, முன்னரே உள்ள 

பாறைப் படிவங்களைத தாக்கும்போது புதிய உரு 

மாறிப் பாறைகளை உருவாக்குகின்றன. நிலப்பரப் 
பின் மேல் இயக்கம் ஓய்ந்த நிலையில் தோற்றமளிக்கும் 
நிலக்கோளம் எரிமலைகளையும், அவற்றால் 
தோற்றுவிக்கப்படும் பல்வேறுவகைப் பாறைகளையும் 
உருவாக்குவதும், நிலத்தினுள்ளேயே தீப்பாறை 
களையும், உருமாறு பாறைகளையும் உருவாக்குவது 

மான இடையறா இயக்கங்கள் மேலும் தொடர்ந்து 

கொண்டே உள்ளன. . - 

 - பெருங்கடலும் நிலமும் சேர்ந்துள்ள புறப்பரப் 
பில், நிலப்பகுதிகளில் உள்ள மலைத்தொடர்களின் 
பாறைப் பகுதிகள் மென் அடர்த்து உள்ளனவாகவும், , 
மலைக்குக் கீழே அவற்றின் உயரத்திற்கு ஒப்பவும் 
இன்னும் மிகுதியாகவும் வேர்விட்டு asi gums 
மென் அடர்த்துப்பானறகளைக் கொண்டிருக்கின் றன. 

பெருங்கடலின் அடியில் உள்ள பாறைகள் அடர்த்தி 
மிகுந்த பாறைகளைக் கொண்டும், மலைப்பகுதி 
களுடன் ஒப்பிடும்போது மிகக் குறைந்த தடிமனை 
யும் கொண்டுள்ளன. ஆக, இயற்கையே ஒரு சமச்சீர் 
நிலையை கருவாக்கிக் கொண்டுள்ளது. இச் சமச் 
சீர்ச் செந்நிலை (isostatic balance) எப்போதோ 
உருவாக்கப்பட்டு மாற்றங்கள் இல்லாமல் அவ்வள 
வில் நின்றுவிடுவது இல்லை. பெருமலைத் தொடர் 
கள் நிலவியல் வரலாற்றுக் காலக்கட்டங்கள் பல 
வற்றில் தோன்றின. அண்மைக் காலத்து இமய 
மலைக் தொடர்வரை புதிய புதிய மலைத் தொடர் 
களும், அடுக்குகளும் தோன்றுகின்ற காலத்திலும், 
பெருங் கடல்களில் பெரும் மாற்றங்கள் தோன்றும் 
காலத்திலும் ' சமச்சீர்நிலை கலைக்கப்படுவதும், 
பின்னர் சரியாதலும் நிலக்கோள இயக்கத்தில் 
தொடர்த்து நடைபெறுகின்றன. : 

் புரூக்சு, கோஸ்ட் நெவேடா, ராக்கி, அப்ளாக் 
சியன், ஆண்டிசு கேலிடோனைடிசு, ஆல்ப்சு, பைரி 
நிச, அட்லாசு, கார்ப்பதினியன்,' காக்க௬, யூரல்சு, 

இமாலய மலைத்தொடர்கள் உலகன் பெரும் மலைத் 
தொடர்களாகும். அமெரிசுக, தென் அமெரிக்க 
நாடுகளின் மேற்குக் கரையோரப் பகுதியிலும், 
அதன் பக்கங்களிலும, புரூக்சு, கோஸ்ட், நெவேடா, 
ராக்ஸ், ஆண்டிசு மலைத்தொடர்கள் அமைந் 

துள்ளன. இவையும், பிற மலைத்தொடர்களும் நிலக் 
கோளம் தோன்றிய நாளில் இருந்தே வருவன 
அல்ல, இவை .அனைத்தும் ஒரே வகையினவும் 

* அல்ல, பல பெரும் மலைத்தொடர்கள் காலப் 

போசக்சில் துகளாகிச் சமதரை ஆனவையும் உண்டு. 

மலைத்தொடர் ஆக்கத்திற்கான (010ஐ₹13ு) இயங்கு
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வேறுபட்ட - இரு கண்டங்களின் ' கரையோரங் 
களின் ஒரே மாதிரியான வனங்களும்,' மரங்களும், 
விலங்குகளும், இடையே உள்ள பெருங் கடல்கள் 

இல்லாதிருந்தால் எவ்வாறு ஒன்றாகவே , இருந்தி 
ருக்குமோ, அப்படி வாழ்ந்திருக்கின்றன என்ப 
தற்கான, புதை . படிவங்களில் (408415) இருந்து 
சான்று இடைப்பதும் " இத்தகைய . கண்ட விலகல் , 
களுக்குச் சான்றாகின்றன. எனினும் கண்டங் 

களை உடைத்து நகரர்ததிச் செல்லுவதற்குத் தேவை 
யான இயக்க ஆற்றலின் பேரளவும்,' அது எங்கிருந்து 
கடைத்திருக்கக்கூடும் , எனற ஆய்வும் மேலும் . 

      

    

  

  
தொடர்கின்றன. நிலங்கள் விலகச் சென்றதைப் 
போலவே கடல் தளமும் விரிவடைந்து பரவியுள்ளது | 
என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது. கடலடியில் வெவ்வேறு | 
கண்டங்களைச் சுற்றி வளைத்து இணைக்கும்; 
அளவுக்கு மாபெரும் நீள .முகடுகள் (110268) இருப்! 
பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கனற்கோளததின் | 
பாறைக்குழம்புகள் புதிய கடலடிப்பாறையை உர : 
வாக்கி மேலே தள்ள அவைகளுக்கு இடந்தந்து பழம் 
பாறைகள் பக்கவாட்டில் நகர்ந்தமையாலேயே இவ் 
விரிவாக்கம் நிகழ்ந்தது என்பர். ப கும்ப 

. ட கண்டங்களையும் -.- கடல்களையும் ” கொண்ட
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நிலக்கோள மேலோட்டுப் பகுதி பல தட்டையான 

தகடுகளின் அமைப்புக் கொண்ட பாறைப் படிவங் 

களால் அமைந்துள்ளது என்றும், அத்தடுகளின் 

இணைப்புப் பகுதிகளே இத்தகைய முகடுகள் 

என்றும், ஒவ்வொரு தகடும் ஒவ்வொரு இசையில் - 

பக்கவாட்டு அழுத்தச் சக்தியைக் கொண்டுள்ளது 

என்றும் கூறுவர். அமெரிக்க, தென் அமெரிக்க நாட்டு 

மேற்குக் கடற்கரையின் நெடும் எல்லை அத்தகைய 

இரு தகட்டுப் பகுதிகளின் சேர்விடம் என்பதாலேயே 

இரு தகட்டுப் பகுதிகளின் உள் அழுத்தம் காரண 

மாக நெடுங்கரை எங்கும் பெரு மலைத்தொடர்கள் 

உயர்ந்தன என்பர். 

நிலமும் கடலும், கடல்கோளாலும்,கடல்வடிவத் 

தாலும், புதிய நிலப்பரப்புகளைக் காட்டி நின்ற 
வரலாறு, நிலக்கோளம் குளிர்ந்த: நாளில் இருந்து 

தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிகழ்ச்சியாகும். 

் நிலக்கோளம் முழுதுமே நான்கு யுகங்களிற்கும் 

மேலே குளிர்ந்து கிடந்தது. பல காலக்கட்டங் 

களில், நிகழ் பெரும் கண்டங்கள் எல்லாம் பனிப் 
பாறையாகத் திகழ்ந்திருக்கன்றன. பத்து இலட்சம் 

அண்்டுகளுக்கு முன்பாக அத்தகைய முதல் பெரும் 
பனியுகம் (First Ice Age) தோன்றி ஏறத்தாழ ஒரு 
இலட்சம் ஆண்டுகள் நிலக்கோளம் பனிக்கோள 

மாகத் திகழ்ந்திருக்கன்றது. இரண்டாம் பெரும் 

பனியுகம் ஏறத்தாழ ஏழரை இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பும், மூன்றாம் பெரும்பனியுகம் மூன்றேகால் — 
இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பும், நான்காம் பெரும் 
பனியுகம் ஏறத்தாழ ஒன்றேகால் இலட்சம் ஆண்டு 

களுக்கு முன்பும் தோன்றின. இரண்டாம் பெரும் 
பனியுகக் காலநீட்டசி மட்டுமே ஒன்றேகால் இலட்சம் 
ஆண்டுகளுக்கும் மேலானதாகும். நான்காம் பனி 
யுகம் எழுபதாயிரம் ஆண்டுக்காலம் நிலை பெற்றிருந் 
திருக்கன்றது. இப்பனிப் பாலைக் காலத்தில் விலங் 

கனங்களின் வாழ்வும், பயிரினங்களும் ' பெருந் 
தொல்லைக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும். நிலக் 
கோளத்தின் உள்ளே மிகக் கடுமையான வெப்பநிலை 
யில் பாறைகள் கூழாகவும், வளிம நிலையிலும் 
இருக்க, புறப்பரப்பில் பனிப்பாறைகளில் நிலவுகின்ற 
கட்பறிலை நிலவியிருக்குமாயின் பாறைகள், 

மேலோட்டுப் பகுதியில் இருந்து அவற்றைத் தடுத்து 
நிறுத்தியதால் மட்டுமே இம்மாறுபாடுகள் தொடர்ந் 
இருக்க இயலாது. இயல்பாகவே மேலோட்டிற்கும் . 

பாறைகளின் , கனற்கோளத்துற்கும் இடையே 
தொடர்ச்சி விட்டுப்போன விடுபாடு (disconformity) 

நிலவுகின்றது. இத்தகைய . பனியுகங்கள் நிலக், 
கோளத்தில் நிலவியதாலேயே, கனற்கோளமும் உட் 
கோளமும் மிகப்பெரும் வெப்ப அழுத்தச் சூழலில் 
உள்ளிருக்கும் போது மேலோட்டுப் பகுதி சமச்சீர் 
தட்பவெப்ப நிலையில் இருக்க இயலும் என்பதை 
மறைமுகமாக நிறுவுகின்றது. : - 

நிலக்கோளம் ... வெளித்தோற்றத்தின் மூலம் 

தன்னைச் சுற்றிக் கொண்டே. கதிரவனையும் சுற்று 
வதைக் கண்டுணர இயலாதது போலவே, உள் 
ளிருக்கும் ஆற்றல் செயற்பாட்டு இயக்கங்களையும் 
அதன் முழுமையான அளவில் கண்டுணர இயலாது. 
எரிமலையும், நில நடுக்கமும் அப்பேரியக்கத்தின் சிறு 
கூறாகவே வெளிப்படுகின்றன, நிலக்கோளம் எப் 
பொழுதும் மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து நிகழ்த்தக் 
கூடும். கடைத்த சான்றுகளையும், அறிவியல் விதி 
களையும் கொண்டு இப்பேரியக்கங்களை விளக்கவும், 
வரையறுக்கவும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவ 
தால் புதிய, புதிய கோட்பாடுகள் பழையனவற்றைச் 
செம்மைப்படுத்தவோ விலக்கித் தள்ளவோ முயலு 
கின்றன. எவ்வாறாயினும் நிலக்கோளத்தின் இயக்கம் 
மட்டும் இடைவிடாது தொடர்ந்துகொண்டே. இருப்ப 
தால் *இயங்கு : நிலக்கோளம்' என்பதே ' நன்கு 
பொருந்தும். 

ட் - ம, சிவக்குமார் 
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'இயங்கு நிலை நிறுத்தல் — ன 

ஓடும் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்குப் பலவிதமான 
“ வேகத்தடைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் 
சில எந்திரங்களுக்கும் இவ்வாறான தடைகள் 

தேவைப்படுகின்றன. உந்து வண்டியில் சக்கரத்தின் 
விளிம்பில் உராயும் - கட்டைகளைப் பயன்படுத்தி 
வேகத் தடை ஏற்படுத்தப்படுகிறது. கார், பேருந்து, 

| தொடர் வண்டி ஆகியவற்றிலும் கூட இவ்வித 
உராய்வைப் பயன்படுத்தி தடை உண்டாக்கப் 

படுகிறது. பயணி வண்டிச் சக்கரத்தின் விளிம்பில் 
உராயும் இரும்புக் கட்டைகள் அழுத்தப்படும் போ 

வண்டி தடைப்பட்டு நிற்கும். ் ன ர் 

மிகுந்த பளு. சுமந்து, வெகுவிரைவாகச் ' 
செல்லும் களர்திகன்ள ஓட்டறிலையிலிருந்து திடீரென . 

_ நிறுத்துவது எளிதன்று. குறிப்பாக ஆயிரக்கணக்கான 
டன் எடை உள்ள மிகுவிரைவுச்சுமை .வண்டித் 

தொடரை (20008 1181) நிறுத்துதல் கடினமான 
தாகும். ் : ர க 

இந்நிறு த்த;த்தைக் கீழ்வருமாறு . வரையறுக்க 
லாம். . vi ~ 4



அசையும் நிலையிலுள்ள ஒரு பொருளை அசையா 

நிலைக்குக் கொண்டு வரஉதவும் எதிர் விசை அல்லது 

அதற்கான சாதனம், நிறுத்தம் எனப்படும். 

நிறுத்துவதற்கான எதிர் விசையை 'உராய்வு முறை , 

மின் முறை என்னும் இரு வகையில் உண்டாக்கு 

' Heo Mew ir. . 

உராய்வு முறை நிறுத்தம். இம்முறையில் நிறுத்தக் 
கட்டைகள் (181௦6 81,068) அல்லது நிறுத்தத் தட்டுகள் 
(brake discs) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு தளம் 

. மற்றொரு தளத்தின் மீது நகரும் போது உராய்வின் 
காரணமாசு எதிர்விசை தோன்றுகிறது, இவ்விசை 

யைப் பெருக்க அசையும் தளத்தின் மீது அசையாத 
தளம் அழுத்திப் பிடிக்க வேண்டும். நிறுத்தக் 
கட்டைகள் பயன் படுத்தப்படும்போது இக்கட்டைகள் 
சக்கரத்தின் விளிம்பில் நன்றாக அழுத்திப் பிடிக் 
தின்றன. தட்டுகள் பயன்படுத்தப்படும்போது சக்க 
ரத்தின் விளிம்பிற்குப் ' பதிலாக இத்தகடுகளின் மீது 
நிறுத்தக் கட்டைகள் அழுத்தமாக உராய்கின் றன. 
இந்த உராய்வினால் ஏற்படும் எதிர்விசை, வண்டியை 
நிறுத்தப் பயன்படுகிறது. வண்டியின் அசைவாற்றல் 

- [1/2 ஜு) கராய்வால் வெப்ப ஆற்றலாக 
மாறி வீணாகின்றது. இம்முறை சிறு எந்திரங் 
களுக்கும், மிதவேக எந்திரங்களுக்கும் பொருத்த 
மானது,” டா ் ் 

. இம்முறையில் கட்டைகள், சக்கர விளிம்புகள் 
தட்டுகள் ஆகியவை ' தேய்வடைவதுடன் அவற்றிற் 
கிடையே உள்ள பல இணைப்புகளும் தேய்வுறு 
கின்றன. ஆகையால் இந்த இணைப்புகளை 
அடிக்கடி, சரி செய்வதுடன் கட்டைகளையும் மாற்ற 
வேண்டி வரும். கட்டையை அழுத்தமாகப் பிடிக்கக் 
காற்றமுத்தம் அல்லது (hydraulic pressure) 67 

அழுத்தம் பயன்படுகிறது. இதனால் புது அமைப்புகள் 
தேவைப்படுவதுடன், 

- ஓழுக்கு (120)காரணமாகத்தடை குறைந்து நிறுத்தம் 
வேலை செய்யாது. இதனால் பல விபத்துகள் Gor 
இன்றன. திடீரென தழுக்கு ஏற்படக் கூடுமாதவால் 
ஆபத்தில்லாமல் செயல்படுவதற்கான அமைப்புகளில் 

* இம்முறையைப் பயன்படுத்துதல் ஏற்றதாகாது. 

மின்முறை நிறுத்தம், இம்முறையில் உராய்வு 
இல்லாததால் தேய்வு இல்லை, மேலும் மிகுந்த அளவு 
எதிர் விசையை எளிதில் ஏற்படுத்த முடியுமாதலால் 

பெரும் சாதனங்களில் இம்முறையைப் பயன்படுத் 
தலாம். தவிர ஒரு வகை மின் முறையில் வண்டியின் 

_ ஓட்ட ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றிப் பயனுள்ள 
முறையில் பயன்படுத்தலாம். ஆகவே தற்போது 

இம்முறை பற்றி மிகுந்த அளவில் ஆய்வுகள் நடத்தப் 
படுன்றன. முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வருகின்றது. 
மேலும் மின் முறையில் நிறுத்தம் ரான வகையிலும், 
எந்திர அதிர்ச்சி இன்றியும் செயல்படுகின்றது. 

௯ 

சிறு துவாரங்கள் அல்லது. 
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மின் முறை நிறுத்தத்தில் மூன்று வித அமைப் 
புகள் உள்ளன. 

மின் திசை மாற்று முறை. மின்மோட்டார் 
சுழலும் இசை, மின் ஓட்டத் திசையைப் பொறுத்து 
அமையும். மின் ஓட்டத் தசையை மாற்றுவதால் 
மின மோட்டார் சற்றும் இசையும் மாறும். மின் 
மோட்டார், வண்டி ஒடும் திசைச்கேற்ப சுழலும், 
வண்டியை நிறுத்த முதலில் மின் இணைப்பு, துண்டிக் 
கப்படுகிறது. இதற்குப் பிறகு மின் ஓட்டத் தசையை 

_ மாற்றினால் மோட்டார் எர்த் இசையில் சுழல 
ஆரம்பிக்கும், இதனால் வண்டியின் ஓட்டம் எளிதில் 

தடைப்படும். மோட்டார் இவ்வாறு சுழலத் தொடங் 

கும்போது உடனே மின் இணைப்புத் துண்டிக்கப்பட 
வேண்டும். துண்டிக்கப்படாவிடில் வண்டி எதிர்த 
இசையில் ஓட ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு உண்டு. 

மறுமின் உற்பத்தி முறை, இம்முறையில் மின் 

சுழற்சிப் பொறி (motor) மின் ஆக்கியாகச் 
(86௭௨10) செயல்படுகின்றது, இதில் வண்டியின் 
அசைவு ஆற்றல் மின் ஆற்றலாசு மாற்றப்பட்டு மின் 
வழங்கும் அமைப்பிற்கே திரும்பச் செலுத்தப்படு 
கின்றது, இம்முறையில் ஆற்றல் வீணாவது தடுக்கப் , 
படுகிறது. ஆகவே இம்முறை பற்றியும் ஆய்வுகள் 
நடப்பதுடன் மேன் மேலும் சிறப்பான அமைப்புகள் 
உருவாகி வருகின் றன. ் 

இயங்கு நிலை நிறுத்தம். இயங்கு நிலையில் 
உள்ள ஒரு மின் சுழல் பொறி மின்னாற்றல் துண் 
டி.க்கப். பட்ட நிலையிலும், அசையா நிலையை அடை, 
யாமல் சிறிது நேரத்திற்குச் சுழன்று கொண்டு இருக் 
கும். இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் மின் சுழற்பொறி 
மின் ஆக்கியாகச் செயல்படுகின்றது. இவ்வரறு உற் 
பத்தி செய்யப்படும் மின்சக்தி சரியான திசையில் 
மின் சுழற் பொறிக்கே திருப்பப்படுகிறது, ஆகை 
யால் அப்பொறியில் எதிர் சுழற்சி தூண்டப்பட்டு 

எந்திரம் விரைவில் நிறுத்தப்்படுகறது. இம்முறை 
மின் தொடர் வண்டி, மின் சுமை £ தூக்கிகள் 
போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின் றது. 

விளக்கம். நிறுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு மின் 
சுழற்பொறி (௩௦௦1) பளுவுடன் இணைக்கப்பட்டு 
இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது ஆர்மெச்சூருக்கு 

. மின்னாற்றல் துண்டிக்கப்படுகிறது. இதனால் எந்திர 

Qwisaeb . (mechanical load) Wer சுழற் பொறியின் 
ஆர்மெச்சூரைச் சுழல்விக்கின்றது. அதனால் ஆர்மெச் 
சூரில் மின் தாண்டல் ஏற்பட்டு அம்மின்னோட்டம் 

ஒரு மின் தடைச்சுற்று வழியே செலுத்தப்படுகின்றது. 
இம்மின்னோட்டம் எந்திரத்தில் எதிரான சுழற்சிச் 
திசையைத் தோற்றுவிக்கின்றது. ஆகவே விரைவில் 
எந்திரம் அசையா நிலையை அடைகின்றது, இனி 
வெவ்வேறு வகையான -மின் சுழற் பொறிகளில் 
இயங்கு நிலை நிறுத்தம் எவ்வாறு செயல்படுத்தப் 
படுகின்றது என்பதைக் காணலாம்.
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இயங்கு நிலை 

1) Gor மின்னோட்டமின் சுழற்பொறி (D.C. 

motor) பக்க இணைப்பு, அல்லது. தொடர் 

இணைப்புப் பொ றிகள் , 

ஆர்மெச்சூர் ஸின் வழங்கு, தொடரிலிருந்து துண் 

டிக்கப்படுகன்றது. பின் ஒரு மின் தடைச் சுற்றுடன் 

இணைக்கப்படுசின்றது, ஆனால் மின் காதந்தப்புலச் - 

் சுருள் வழக்கம் போல மின் வழங்குத் தொடருடன் 

இணைந்தேயுள்ளது. ஆர்மெச்சூரில் மின் ee 
திசைமாறுபாட்டைக் காண்க, . . 

ae | «Bier g— 

    

ke
 

மின்காந்தப்புலச் 

சுருள் ஆர்மெச்சூர் 

இயக்க நிலை a 

-— இவ்வகை எந்திரத்தில். மின்  வழங்குத் தொடரி 
லிருந்து, ஆர்மெச்சூரும், மின் காந்தப்புலச் சுருளும் 
துண்டிக்கப்பட்டு, ஒரு மின் தடை வழியாகப் 
படத்தில் காட்டியுள்ளது போல மின் சுற்று அமைக் 
கப்படுகிறது, நிறுத்த நிலையின் போது ஆர்மெச் 
சூரில் மட்டும் மின்னோட்டத் இசை மாறுதலைக் 

காண்க 

2) மாற்று மின்னோட்ட டமின் சுழற் பொறி 
களில் இரு வகை உள்ளன, அவை (1) ஒத்தியக்க 

மாற்று... மின்னோட்ட வழங்கல் 
ண்ட் றுக்குத் (stator) துண்டிக்கப்படுகின் றது. 

தடையுடன் இைக்கப்படுகின் றது. 
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. நிறுத்த நிலை a 

படம். பக்க இணைப்பு சிலா தொடர் இணைப்புப் பொறிகள் 

எந்திரம் (8301000105 machine) ர 2) துண்டுமின் 

சுழ ற்பொ றி ( induction machine). 

(௮) ஒத்தியக்க எந்திரம் நேர்மின் எந்திரத்தைப் - 

போன்றதே ஆனால் மின் காந்தப் புலச் சுருளிற்குத் 

தனியே நேர் மின்சாரம் ஒரு மின் -கலத்திலிருநதோ, 

இருத்தி (12௦1141228) மூலமோ அளிக்கப்படுகின்றது , 

- ஆர்மெச்சூர் மட்டும் மின் வழங்கு இணைப்பிலிருந்து 

் துண்டிக்கப்பட்டு படம் '(1) இல் கண்டுள்ளபடி 

மின் தடையுடன் இணைக்கப்படுகின்றது. ' இதனால் : 
எல்க் விரைவில் நிறுத்தப்பட ரன்றின். 

॥ 

  

      

  

  

் Soe நிலை oe 

படம். தொடர் இணைப்பு, மின் சுழற்பொறி - டட நதர ட ன 

தூண்டு மின் . சுழற்பொறி நிறுத்தத்திற்கு, 
(A.C, supply) 

(ஆ) " கூற்றகத்தின் (rotor) மின் சுற்று ஒரு மின் 

ஸ் 

(இ) இந்நிலையில் த ண்ைறக ஒரு மின் 
சலததிலிருந்து நேர் மின்னோட்டத்தைத் தனியே 
ணைத்தோ சுற்றகத்தின் மின்சுற்றிலிருந்து மின் 

© ௩



, தேக்கி வழியே இணைப்புக் ப கொடுத்தோ மின். 

காந்தப் புலன் உண்டாக்க வழி செய்யப்படுகிறது. 

(௪) இக்காந்தப் புலத்தில் சுற்றகம் சுற்றுவதால் 

மின் தாண்டல் ஏற்பட்டு மின்சாரம் சுற்றுக் கம்பி 
களில் பாய்கிறது. இதனால் எதிர் விசை தோன்றி 

எந்திரம் நிறுத்தம் அடைகின்றது. - 
- கே, மேசகுவண்ணன் 

  

  

இயங்கும் படிக்கட்டூ 

உயரமான இடத்திற்குச் சிரமமின்றி ஏறவும், இறங் 

கவும் வசதியாகப்பெரும்பாலான இடங்களில் மக்கள் 

தானாக இயங்கும் படிக்கட்டு (escalator} aupsé 

கத்தில் உள்ளது. இதன்மேல் ஒருவர் ஏறி நின்று 

கொண்டால் அது இயங்கும் திசைக்கேற்ப அவர் 

மேலே செல்லலாம் அல்லது கீழிறங்கி வரலாம். 

இதன் படிகள் முடிவற்ற ஒரு சங்கிலியில் பொருத் 

தப்பட்டிருக்கும், விளிம்பில் தடிகளைக் கொண்ட 

சக்கரங்களால் இச்சங்கிலி இயக்கப்படுகிறது. இச் 

சக்கரங்களை வலிமையான மின்னோடிகள் (power- 

ful motors) ஒட்டுகின்றன. ஓவ்வொரு படியும் 

நான்கு உருளைகளின்மேல் இயங்கும் வண்டிபோல் 

அமைக்கப்பட்டிருக்கும். படிக்கட்டைத் தேவைக் 

கேற்றவாறு மேலோ கீழோ செல்லுமாறு அமைக் 

கலாம். பெரும் அலுவலகங்களில் உள்ள இயங்கும் 

படிக்கட்டுகள் காலைநேரத்தில் மேல் நோக்கிச் 

செல்லுமாறும், மாலையில் க&ீழிறங்குமாறும் அமைக் 

கப்.பட்டிருக்கும். பலவேறு வயதும், உடல்நிலையும் 
கொண்ட மக்கள் : இந்தப் படிக்கட்டைப் : பயன் 

" படுத்துவதால் இதன் விரைவு மிக அதிகமாகவோ, 

குறைவாகவோ இருக்கக்கூடாது. இது நிமிடத்திற்கு 
ஏறத்தாழ 44 மீட்டர் செல்லும். இதன் சரிவு (11014- 
nation) வழக்கமாசு 802 ஆகும். இதன் அசலம் 

் இரண்டிலிருந்து நான்கடி வரை இருக்கும். : 

* , ஒரு படிக்கட்டு உச்சியை அடைந்ததும் அதன் 
மேல் நிற்பவர் அதிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு ஏற்ற 
வாறு உச்சியில் அதன் சரிவைச் சமன்படுத்த இரண்டு 

அல்லது மூன்று படிகள் சமதளமாகவும் கிடையா 
கவும் இருக்குமாறு செய்யப்பட்டிருக்கும். படிக் 

* கட்டில் உள்ளவர் வெளியேறாவிட்டால் நகரும் 
. இசைக்குச் சாய்வாக உள்ள ஒரு தடை ' அவரை 

மெல்ல "நகர்த்த அதிலிருந்து வெளியகற்றும் படி 
களின் இரு புறங்களிலும் நெகிழ்வுள்ள சைப்பிடிக் 
கம்பிகள் இருக்கும். இவையும் படிக்கட்டின் - விரை 
வுடன் இயங்குகின்றன. ஆகையால் படியில் ஏறி 
நின்றுகொண்டு " இதைப் பிடித்துக்கொண்டால் 
மேலே செல்லும்வரை அதை விடவேண்டியதில்லை. 
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படிக்கட்டு இயங்கிக் கொண்டிருச்கும்போது சங்கிலி 
அறுந்தோ, அது எதிர்த் இசையில் திருப்பப்பட்டோ 
ஆபத்து விளையலாம். எதிர்பாராத இவ் விபத்துக் 
களைத் தவிர்க்கக் கோளாறு நேரும்போது தாமாக 
இயக்கத்திற்கு உள்ளாகி படிக்கட்டை நிறுத்தும் 
தடைகள் அமைக்கப்படுகின் றன. 

இயங்கும் படிக்கட்டுகள், உயர்த்திகளைவிட 
(elevators) மிகுதியான மக்களை ஏற்றிச் செல் 

கின்றன. ஒரு படிக்கட்டு ஒரு மணியில் சுமார் 8,000 
மக்களை ஏற்றிச்செல்லும். இதை இயக்க ஆகும் 
செலவும் குறைவு. ஆகையால் இது புவிக்கடியில் 
ஓடும் தொடர்வண்டி நிலையங்களிலும, அலுவலகங் 
களிலும், பெரும் கடைகளிலும், திரைப்படம் அல்லது 
நாடகக் கொட்டகைகளிலும், தொழிற்சாலை 
களிலும் விமானத்தளங்களிலும் அமைக்கப்படு 
இன்றது. 

இதே தத்துவத்தில் வேலை செப்யும் இயங்கும் 
நடைபாதைகளும் உண்டு, இவற்றின் மேல் ஏறும் 
ஒருவார் தேவையான இடத்திற்கு நடக்காமலேயே 
செல்லலாம். 

- ப, அரவிந்தன் 

  
  

இயங்கும் பொருத்து 

ஒன்றோடொன்று இணைந்து இயங்கும் இரு எந்திரப் 
பகுதிகளின் அளவுகளை வேறுபடுத்தி, அவ்விரு 
பகுதிகளும் ஒன்றையொன்று சார்ந்து இயங்கும் 
படிச் செய்யப்படுகின்றன. இதுபோன்ற அமைப்பு 

. களுக்கு இயங்கும் பொருத்து (ஈமாார்த £) என்று 

பெயர். தடையற்று இயங்கும் பொருத்து தாராள 
மான இசைவைப் ' பெற்றிருக்கும். இவ்வகைப் 

பொருத்து, அதிவிரைவுச் சுழல் அச்சுத் தண்டுகளில் 

பயன்படுகிறது. ஒரு நடுத்தரப் பொருத்து குறைந்த 
இசைவையே பெற்றிருக்கிறது. இவ்வகைப் பொருத்து 

குறைந்த விரைவுச் சுழல் அச்சுத் தண்டுகளிலும், 

ஒன்றின் மேல் ஒன்று நகரும் பகுதிகளிலும் பயன் 
படும். தளச்சீர் செய்தல், உயவிடல் (lubrication) 

ஆகியவற்றாலும் இயங்கும் பொருத்து குறிப்பிட்ட 

அளவு பாதிக்கப்படுகிறது. 

இயங்கும் மற்றும் நகரும் பொருத்துகள் ஒன்பது 
பிரிவுகளாகச செந்தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நெருங் 

Au இடைவெளிகளில் நகரும் பொருத்துகள் தடை 

யற்ற இயக்கத்தைச் சற்றே இழந்தபோதிலும் நுட்ப 
மான பகுதிகளை இயங்க வைக்க உதவுகின்றன. 
கண்ணுக்குத் தெரியும் அளவில் இடைவெளி எதுவும் 
இவற்றில் அமைவதில்லை. நகரும் பொருத்துகள் 

பகுதிகளை இயங்கவிடும். ஆனால் இவை தடையின் றி
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இயங்க மாட்டா, இதில் இயங்கும் பகுதிகளின் 

வெப்பநிலை கணிசமாக மாறும். நுட்பமாக இயங்கும் 

பொருத்து தன் பகுதிகளைக் குறைந்த விரைவிலும், 

குறைந்த அச்சுத்தண்டு அழுத்தத்திலும் தடையின் றி 
இயங்கவிடும். ஆனால் இந்நிலை வெப்பநிலை சற்றே 

மாறும் வரை மட்டும்தான் பொருந்தும். நெருக்கு 

மாக, இடைநிலையாக, -தடையின்றி இயங்கும் 

பொருத்துகள் உயர் பரப்பு விரைவுகளுக்கும் அச்சுத் 

தண்டின் உயர் அழுத்தங்களுக்கும் வெப்பநிலை 

மாற்றங்களுக்கும் பொருத்தமானவை, sort (loose) 

இயங்கும் பொருத்துகள் தண் உருட்டல் (cold 

rolling) அச்சுத தண்டுகளுக்கும் குழாய்களுக்கும் 

பொருத்தமானவை. . 

  
  

  
  

Le நா. ரமேஷ் 

இயல் எண்கள் ் 

காண்க, எண்கள். 

இயல்தனிம இரும்பு. ச ட 

் “ ச மரக 

இரும்பு ஒர் இயல் தனிமக் கனிமம். வழக்கமாசு 
இயற்கையில் இண்மையான நிலையிலும், அரிதாகப் 
படிக வகைகளிலும் காணப்படுகிறது. > ம்பு 

செஞ்சமச் சதுரப் படிகத் தொகுதியில் பத். கமாகிறது. 
இதன் .. நிறம் எல்குப் பழுப்பு மூதல் இரும்புக் 
கருமை வரை கொண்டது; காத்தத்தால் எளிதாகக் 

கவரப்படக் கூடியது; உலோக , மிளிர்வைக் 
கொண்டது. இதன் கடினத் தன்மை 4 முதல் 5 
வரையிலும், அடர்த்தி 7.9 முதல் 7.௪ வரையிலும் 
இருக்கும. பற்கள் போன்ற கூர்மையான முறிவை 
யுடையது. தகடாகக்கூடிய தன்மை கொண்டது. : 

- தெளிவான செவ்விணை வடிவப் பக்கக் (100) 
சுனிமப் பிளவு கொண்டது. மேலும் கூம்பு பட்டக 
(110), பட்டக (110) வகைப் பக்கங்களுக்கு இணை 
யாக அமைந்த தாள்படலப் பிளவு கொண்டது. . 

் ஒளியியலாக, இக்கனிமம் செஞ்சமச் ' சதுரப் 
படிகத் தொகுதியில் படிகமாகியுள்ளதால் இதன் 

ஒளியியல் பண்புகளைக் கண்டறிய இயலாது. |! 

வகைகள். 
ரப, திண்மையான ' நிலையில் அரிதாக ' மிகப் 
பெரும் அளவிலும்,சிறு துகள் நிலையில் பாசால்ட்டில் 
பொதித்தும் காணப்படுகிறது. இவ்வகை இரும்பில் 1 
அல்லது 2 விழுக்காடு நிக்கல் (111) கலந்து ஊடுருவிக் 

Que தனிம ஈயம் ட்ட 

நிலக்கோள இரும்பு (Terrestrial | 

காணப்படும், ஒரு வகை உலோக நிக்கல் இரும்பை 
(nickeli ferrous metallic Iron-Fe Ni.) அவூரைட்டு 
(awaruite) என அழைப்பர். மேலும்: இரும்பு, 
காசிடரைட்டு (0888102711), குரோமைட்டு (௦11100111௪) 
முதலிய தனிமங்களுடன் சேர்ந்து காணப்படுகிறது, 
இயல் தனிம இரும்பு பரவலாகப் பசால்ட்டுப் பாறை 
களில் காணப்படுகிறது. 

விண்கல் இரும்பு. விண் வீழ் கற்களிலும் (11612011- 
$88) இயல் தனிம இரும்பு கடை.க்கிறது. சில வேளை 
களில் விண்வீழ் கல முழுதும் இரும்பாகவே இருக்கும். 
அவற்றை இரும்பு விண்கற்கள் (1100 1161601188) ' 
என அழைப்பார். இவ்விண் வீழ் கற்களில் காணப் 

- படும் இரும்பில் 5 முதல் 10 விழுக்காடு வரை 
நிக்கல் காணப்படும். மேலும் கோபால்ட்டு (௦௦௦817, 

செம்பு (௦௦றற6), “-குரோமியம . (ம்௦ரப்மாய) ஆகிய 
வையும் : கலந்து காணப்படும். , கோஹினைட்டு 
(cohenite) என்பது (16 14100), என்ற உட்கூறைக் 
கொண்டது, (0 டயட ப ப டூ. ௩4 

8...) - ஸு ட 2 Oe F, 

| grand). Ford. W. E.,’ Dana’s Text book of 
' Mineralogy, Fourth Edition, Wiley Eastern Limited, 

New Delhi, 1985: Winchell. A. N.,’ Winchell. H., 

Elements of Optical Mineralogy, Fourth Edition, 

‘ Wiley Eastern Private Limited, New Delhi, 1958. 
t 
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ஈயம் (10) என்பது ஓர் இயல் . தனிமக் கனிமம் 
(native வீரா2$) இக்கனிமம் இயற்கையில் அரிதாகக் ' 
கிடைக்கிறது.. இருப்பினும் . இது. செஞ்சமச் சதுரப் 
படிகத் , தொகுதியில் (1500021110) படிகமாகியுள்ள து, 
படிகங்கள் அரிதாக உள்ளன, இவை முகப்பு மையப் 

் பருச்சதுர அணிக்கோப்பு (1806 02046104 0001௦ lattice) 
உடையவை, வழக்கமாக மெல்லிய தகடுகளாகவும் 

சிறிய கோளப்., பொதிகளாகவும் (globular ௭85866) . 

காணப்படுகின்றன. எளிதாகக் கம்பிகளாக நீட்டச் 
கூடிய தகடாக : மாற்றக்கூடியவை. ' கடினத்தன்மை 

3.5 ' ஆகவும், ' அடர்த்தி - 11.5 ஆகவும் (சிறப்புப் 
பண்பு) பளிங்கு மிளிர்வு கொண்டதாகவும் காணப் 
படும். இது ஈயப்பழுப்பு நிறமுடையது. ஒளியியலாக, 

ஒளி ஊடுருவாக் கனிமம் ஆகும்.' e's வரி 

,_ இதன் வேதியியல் உட்கூறு, தூய்மையான ஈயம் 
சில வேளைகளில் சிறிதளவு வெள்ளி ஆண்ட்டிமனி 
ஆகியவற்றை உட்கூறில் கொண்டுள்ளது... .. 

Rar FISH ஆய்வு முறையில் இது ஊது குழலின் 
வெப்பத்தில் எளிதாக உருகும். : கரிக்குழி* ஆய்வு ' 
முறையில் கரிக்குழி : ஓரங்களில் மஞ்சள் ” அல்லது 
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இக்கனிமங்களும் சற்று, தங்கச் செறிவு பெற்றவை 

யாகக் காணப்படும். சிறிதளவு தங்கத்தைத் தன்னுள் 

தாங்கிய நிலையில் டெட்ராடைமைட், சில்வானைட், 

. காலாவெரைட், பெட்சைட்,. நாகியாகைட் போன்ற 

டெல்லுரியத் தாதுக்களிலும், ஸ்டாப்னைட், தன்ன 

பார், மேக்டைட், ஹேமடைட், தனிம இயல்புக் 

கனிமங்களான பிஸ்மத் அர்செனிக் போன்ற கனிமங் 

களிலும் காணப்படுகின்றன. குவார்ட்சு பாறைகளின் 

அல்லதுதாதுபடுகையின் மேற்புறத்தில் இருக்குமாயின் 

அவை. தங்க இழைகள் செறிலிழந்து, அரிக்கப்பட்டுக் 

காணப்படும். ஆனால் ஆழம் செல்லச்செல்ல தங்கம் 

அவற்றில் நன்றாகத் இடம் பெற்றுக் காணப்படும். 

ஆரம்பகாலத்தில் தங்கம் தங்கத்தாதுக்களி 

லிருந்து பிரித்த எடுக்கப்படாமல், அம்மாதிரி 

பாறைகளுக்கு அருகிலுள்ள - பள்ளத்தாக்கு 

களில் தங்கச் செறிவு பெற்றுக் காணப்படும் மணல், 

சரளைக்கல் படிவுகளிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு 

வந்தது, ' அவற்றைக் கன கனிமச் செறிவுப் பாறை 

கள் என்பர். அதன் அடர்வுத் தன்மை, எடை. ஆகிய 

வற்றைக் கொண்டு, ஒடும் நீரின் பிரிக்கும் விசையைப் 

பயன்படுத்தி மணற்படிவுகளிலிருந்து குங்கம் 

பிரித்தெடுக்கப்பட்டு வந்தது. - அமெரிக்காவிலுள்ள 

அலாஸ்கா, கலிபோர்னியா, பிரேசில், ஆஸ்தி 

ரேலியா: போன்ற நாடுகளிலும் . இம்முறை 

தொன்று தொட்டுப் பயன்பட்டு வந்தது, , ஆனால் 

இன்று பெரும்பாலும் தங்கம், தங்கச்செறிவுப் 

பாறைத் தாதுக்களிலிருந்து நேரடியாக : வெட்டி 
எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுபோல் வண்டல் படிவு 
சுளில் காணப்படும் தனி இயல்புத் தங்கம், தட்டை 

யாகவும், நுண்ணிய ' இழைகளாகவும் அது ஒட்டி 
யிருந்த பாறைகளிலிருந்துஅது கடத்திக் கொண்டு 

வரும் தூரத்தைப் . பொறுத்து உருவிழந்தும் 
காணப்படும். பல துகள்களும், இழைகளும் இவ்வாறு 
கடத்தப்படும்பொழுது ஒன்றிணைந்து சுருட்டப் 
பட்டுச் சீர் செய்யப்படாத கட்டிகளாகக் (012200) 
காணப்படுவதும் உண்டு. இதுபோல் பல கட்டிகள் 

ஆஸ்திரேலியாவில் 190 பவுண்டு எடையுள்ளது 
வரைகூடக் : கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. தங்கம் 

செறிந்த வண்டல் படிவுகளில் சிர்கான், கார்னெட்டு, 
Quer, மோனசைட், வைரம், டோபாஸ் 

. குருந்தக்கல், ' கிரிடியோஸ்மைன், , பிளாட்டினம் 

போன்ற கனிமங்களும் செறிந்து கலந்து காணப் 

படுவதுண்டு. இவற்றைத் தவிர, வைரம், அர்சினோ 
பைரைட் போன்ற சல்பைடுகள் சிதைந்து தம்முள் 

, கொண்டுள்ள தங்கத்தை வெளிக் கொணர, தங்கம் 

பாறைகளிலிருந்தும் கிடைக்கிறது. தங்கம் எல்லா 
விதமான , பாறைகளோடும் தொடர்புற்றுக் காணப் 

பட்டாலும் அமிலப்பாறைகளில் மிகுதியாகக் காணப் 
படும். ' ன் 

எனவே தங்கம் வண்டல் மணற் செறின் 
கனிமமாக (placer) age மலைத்தொடர்களிலும், 
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கலிபோர்னியா, தென் ஆப்பிரிக்க டிரான்ஸ்பாலி 

லுள்ள விட்வாட்டர்ஸ்ராண்டு, ஆஸ்திரேலியா 

விலுள்ள பால்லாராட் (811881), டோர்னஸ் ஆற்றுப் 

படுகையிலும் (142 torrevs), இங்கிலாந்திலுள்ள 

கார்ன்வால்ஸ், (௦01௨௭௮118), வடக்கு வேல்ஸ், சிலி 

பொலிவியா, யூக்வெட்டார் பகுதிகளிலும் கிடைக் 

கிறது. நீர் இயக்குபடிவு வரிக்கால் தாதுப்பாறை 

களாக (hydrothermal vein deposits) இந்தியாவி 

லுள்ள கோலார், அமெரிக்காவிலுள்ள நெவேடா, 

எல்டோரேடா, கனடாவிலுள்ள கொலம்பியா, 

ஒன்டேரியா, கொலம்பியாவிலுள்ள கெனகா, 

ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள வாய்கி போன்ற இடங்களில் 

சாணப்படுகின்றன. கூழ் நிலையில் தங்கம், 

நெவாடாவிலுள்ள கார்லின் என்னும் பகுதியில் 

. களிமண் பாறைகளில்- வெப்ப-நீர் இயக்கத்தினால் 

பரவிக் இடைப்பதைக் கண்டுள்ளனர். 
௩ 

தங்கம் பணப்புழக்கத்தில் நாணயங்களாகவும், 

” தொன்றுதொட்டு ஆபரணங்களுக்காகவும் பயன் 

பட்டு வந்துள்ளது. தங்கமுலாம் பூசுவதற்கும், தங்கப் 

பல் கட்டுவதற்கும் பயன்படுகிறது. அதிவேகக் கணிப் 

புப்பொறிகளில் பயன்படுத்தும் மின்அலை நுண் 

உதிரிப் பொருள்கள் செய்யவும், வெப்ப, அழுத்த 

ஆய்வுப் பணிகளில் பயன்படும் பொருள்களை 

உள்ளடக்கும் பொது உறை (0808ய16) செய்யவும் 

பயன்படுத்தப்படுகன்றன. - 

வெள்ளி. இது பல படிகவகைகளிலும் மற்ற 

் இயல்புகளிலும் தங்கத்தைப்போன்று காணப்படும். 

ஆனால் இதன் அடர்த்தி எண் தூய்மையாக 

இருந்தால் 10.5 என்றும் செம்பு, ஆண்டிமெனி, 

பிஸ்மத், பாதரசம், தங்கம், பிளாட்டினம் இவற் 

றுடன் பல்வேறு விழுக்காடுகளில் கலந்திருக்கும் 

போது 10.1 முதல் 141.1 வரை மாறுபடக்கூடும்.. 

இதனைக் கண்டறிவதற்கு இதுவே முக்க பண்பா 

கும். இது எண்முக வடிவப் பக்கத்தை 111 இரட்டுறல் 

தளமாகக் - கொண்டு சுனசதுரப் படிக வடிவில் 

அடிக்கடி. காணப்படும். தங்கம் கிடைப்பது போல் 

இது இயல்பு தனிமக்கனிமமாகக் கிடைப்பதில்லை. 

இது முதன்மைக் கனிமமாகக் கிடைப்பினும் பெரும் 

பகுதி பின்உருக் (8660042409) கனிமமாக வெள்ளி 

தாங்கிய .வரிக்கால் பாறைகளின் மேல்பகுதியில் 

காணப்படுகிறது. இது பின்உரு நிலையில் இருக்கும் 

' போது வெள்ளி சல்பைடுகளின் வெப்ப நீர்த் தாக்குத 

லினாலும் ஆக்சிஜன் சேர்க்கையினாலும் சல்பைடு 

களிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டோ வெள்ளி குளோரைடு 

கூட்டுப் பொருளோடு உலோச௬ சல்பைடுகள் அல்லது 

ஆர்செனைடுகள் தாக்குவதால் அரிப்பதால்] மாற்று 

வதால் பிரிந்து, இயல்பு தனிமக் கனிமமாக உ 
வற்ற திண்மக் கனிமமாகவோ, மரக்கிளைகள் போல் 
பிரிந்தோ, கம்பிபோன்ற வரிவடிவிலோ காணப் 

௩
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படும். உள்ளடக்கி உள்ள வரிக்கால் ட) ௨௬ 

- மாற்றத் தணற்பாறைகளிலும், உமிழ்வுப் பாறைகளி - 

லும், சிலசமயங்களில் வண்டல் படிவுப்பான, றகளிலும் 

இது ௪ளடுருவிக் காணப்படும். இக் கனிமம் பல்வேறு 

உலோக சல்பைடுகளில் கண்ணுக்குத் தெரியாத 

அளவிற்கு ஆங்காங்கே சிதறிப்பரவிக் காணப்படும். 

இவை சல்ஃபைடுகள், சியோலைட்டுகள்(! zeolites), 

கால்சைட்டு (081046), பாரைட்டு (௨:16), ஃபுளூ 

ரைட்டு (fluorite) குவார்ட்சு கனிமங்களோடு 

தொடர்புற்று நார்வேயில் உள்ள கோங்ஸ்பெொர்க் 

(Kongsbarg) போன்ற இடத்திலும், ஆர்சனைடுகள் 

(arsonides ) கோபால்டு, நிக்கல், சல்பைடுகள் 

ஏனைய வெள்ளி கனிமங்களுடனும் கலந்து கனடாவி 

லுள்ள ஓன்டாரியோ கரேட்டு பியர் ஏரி (4 

5௦811.21:6)ஆகய இடங்களிலும் இயல் தனிமக் கனிமத் 

தோடு தொடர்புற்று அமெரிக்காவிலுள்ள கிவினா 

(p5b7%SH gb (Keweenaw Peninsula) சிலியிலுள்ள 

அட்டகாமா, டெக்ஸிகோவிலும் கிடைக்கின்றன. 

தற்காலத்தில் தங்கம் செறிவு படுத்தும் முறைகளி 

லிருந்து கிடைக்கும் துணைப்பொருளாகவும், ஈயம் 
துத்தநாகம் பிரித்தெடுக்கும் பொழுது கிடைக்கும் 

துணைப்பொருளாகவும் இந்தியாவிலுள்ள செவர் 

(2௭௨) சுரங்கப் பகுதியில் கிடைக்கிறது. புவியில் 
இடைக்கும் உலோகங்களில் வெள்ளி ஒரு தலை$ஏறந்த 

மின் கடத்தியாக இருப்பதால் மின் தொழிலகங்களில் 

மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. புகைப்படத் 

தொழிற்சாலைகளிலும், குளிர்சாதனத் தொழிற் 
சாலைகளிலும் நாணயங்களாகவும் ஆபரணங்களாக 

வும், உபகரணங்களாகவும் மிகுதியாகப் பயன்படுத் 
தப்பட்டு வருகிறது. . ட் 

செம்பு. இது கன சதுரப் படிகத் தொகுதியின் 
- கீழ் அறு நான்முக வடிவப் பக்கங்களைக் கொண்ட 

படிகங்களாகக் காணப்படும். தெளிவான படிகங் 
களாகக் கிடைப்பது அரிது, இது ஒழுங்கற்ற முறுக் 

கேறிய கயிறு வடிவிலும்,நார் போன்றும், மரக் இளை 
போன்று படர்ந்தும் காணப்படும். மணலில் இருந் 
தால் திண்மக் கனிமமாகக் காணப்படும். தட்டை . 
யாகவும், நீண்டும், பட்டாணி வடிவைப்போன்ற , 
உருவம் பெற்றும் எண்முக வடிவ : இரட்டுறல் 
தளத்தைக் கொண்ட இயல்புத் தனிமக் கனிமமாகக் 
இடைக்கிறது. சில வேளைகளில் குப்ரைட்டு, அச 
ரைட்டு, சால்சோபைரைட்டு, கால்சைட்டு, அரசோ ' 
னைட்டு போன்ற கனிமத் "தாதுக்களின் வடிவு 
பெற்றுக் காணப்படக்கூடும். அடர்த்தி எண் 8.8 
முதல் 8.9 வரையும், மற்ற பண்புகள் தங்கம், 
வெள்ளி போன்றும் காணப்படும், - இது இரும்பு 
வெள்ளி, பிஸ்மத், தகரம், ர் 
போன்ற உலோகங்களுடன் சிறிதளவு கலந்து , 
காணப்படும், இயல்பு தனிமக்கனிமமாக இது பின் 

_ கால்களிலும் . (ஈுள்டி), 

ஈயம், . ஆண்டிமெனி * 

௭௫௬ நிலையில்தான் உருவெடுக்கிறது, இந்நிலையில் 
உலகில் பல இடங்களில், இது காணப்பட்டாலும் 
வணிக நோக்குடன் கிடைக்கக்கூடிய செம்புச் செறிவு 
கொண்ட இடங்கள் மிகக் குறைவு, செம்பு 
7000 ஆண் டுகளுக்கு முன்னர் ஆபரணங்களாசவும் 
கருவிகளாகவும், பாத்திரங்களாகவும்' பயன்படுத்தப் 

பட்டு வந்து இருக்கின்றது. இது ஒரு நல்ல மின் 
கடத்தியாக இருப்பதால் மின் ' தொழிலகங்களில் 
மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பல 
விதமான உலோகக் கலவைகளுக்குப் பயன்படுத் 
தப்படுகிறது. இக்கனிமம் கார உமிழ்வுப்பாறைகளி 
லிருந்து மிகுதியான செம்பு தாங்கிவரும் கரைசல்களு 
டன் இரும்புக் கனிமங்கள் எதிர்விளைவுற்று இயல்பு 
மாறுபடும்போது : உருவெடுக்கின்றது. அமெரிக் 
காவிலுளள கீவினா முத்நீரகத்தில் இத்தகைய நிலை 
யில் சால்கோசைட்டு, போர்னைட்டு, எபிடோட் 

கால்சைட்டு போன்ற சுனிமங்களுடன் தொடர்புற்றுக் 
காணப்படுகின்றது. செம்பு நிறைந்த கரைசல்கள் 
மணற்படிவுப் பானறைகள், உருள்திரளைப்பாறைகள், 
கண்ணடை எஎரிக்குழம்புப் பாறைகளில் காணப்படும் 

, குழிகளிலும் இடைவெளிகளிலும் செம்பைப் படியச் 
செய்வதன் மூலம் இவை கிடைக்கின்றன. இதுபோல் 
கனிமச் செறிவு ஒலிவியாவிலும், மெக்ஸிகோவிலுள்ள 
சொனேரா பகுதியிலும் காணப்படுகின்றது, இக்கனி 
மம் படிவுப்பாறைகளின் படுகைகளிலும் (௨88) வரிக் ' 

சால்கோபைரைட்டு, சால் 

கோசைட்டு, , மாலகைட், அசூரைட்டு போன்ற 

கனிமங்களுடன் தொடர்புற்றுக் காணப்படுகிறது. 
இதுபோன்ற கனிமங்கள் அமெரிக்காவிலுள்ள அரி 
சோனா பகுதியிலும், புதிய மெக்ஸிக்கோவிலுள்ள ' 
ஜார்ஜ்டவுன் பகுதியிலும் கிடைக்கின்றன. இக் 
கனிமம் மணற்படிவுப்பாறைகள், . சுண்ணாம்புப்: 
பாறைகள், களிமண் பாறைகள் இவற்றில் இடப் 
பபெயா்ச்சி செய்வதன் காரணமாகப் படிகமாகிக் 
காணப்படுகின்றது. ரஷ்யாவிலுள்ள டர்னிஷ்க், 
ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள வல்லாறு என்ற பகுதியிலும் 
கிடைக்கின்றது. ' இந்தியாவிலுள்ள சேத்ரி என்ற . 
இடத்தில் அளற்பாறைகளுடன் , தொடர்புற்றுக் 
காணப்படுகின்றது. . இத்தாலியிலுள்ள மான்டே . 
காட்னி என்ற இடத்தில் கார அனற்பாறைகளுடன் 

தொடர்புற்றுக் கிடைக்கின் றது, 

கசட்டுக் கனிமங்களில் கோள 
நீர்த்துகள்களாக இருப்பதைக் காணலாம். 

பாதரசம். 

வடிவ 

இது-401 செ௫ல் திடப்பொருளாகக் காணப்படும்... - 
எக்ஸ்கதிர் மூலமாக இதன் அணுக்கட்டமைப்பைப் 
பார்க்கும்போது . சாய்சதுரக் கட்டமைப்பாக இருப் 
பதைக் காணலாம். இதன் அடர்த்தி எண் 13.6, இத ' 
னுடைய மிளிர்வு பளபளப்பான உலோக மிளிர் 
வாகும். இது தகரம் போன்ற வெண்மை நிறத்தைக் 
கொண்டிருக்கும், இது ஒளி களடுருவாத் தன்மை 
பெற்றது. சில வேளைகளில் இது வெள்ளியுடன் 

freee படார் i bo தி



சிறிதளவு கலந்து காணப்படும். இது இயல்பு 

தனிமக் கனிமமாகக் கிடைப்பது அரிது, அவ்வாறு 

'இடைக்கும்பொழுது பின்னிலை உருமூறையில் பெரும் 

பாலும் சன்னபார் என்று அழைக்கப்படும் இத 

னுடைய தாதுடன் நெருங்கித் தொடர்புற்றுக் காணப் 

படும். இது பொதுவாக ஆங்காங்கு பாதரசத் துளி 

களாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் பாதரசத்துகள்கள் 

சில வேளைகளில் தாதுப்பாறைகளில் இருக்கும் குழி 

களில் நிரம்பிக் காணப்படும்." பழங்காலம்முதல் 

எல்லாலிதமான பாறைகளிலும், காலங்களிலும், 

இது எடுக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. ஆன £ல் பெரும்பகுதி 

எரிமலைப் பாறைகளோடும், குழம்புகளோடும் அதிக 

மாகக் காணப்படுகிறது. வெப்பநீர் . ஊற்று 

"கள். இருக்கமிடங்களில் இயல்தனிமக்கனிமங் 

களாக அல்லது அதனுடைய தாதுவான சின்னபாரா் 

உருவில் காணப்படும்: இது : இத்தாலியிலுள்ள 

இட்ரியா, யூகோஸ்லோவியாவில் உள்ள ஆவலா 

(Avala) மலைப்பகுதியிலும், ஜெர்மனியில் உள்ள 

பவாரியா பகுதியிலும், ஸ்பெயினிலுள்ள அல்மாடான் 

என்ற இடத்திலும கிடைக்கிறது. 

- ஈயம். இது கன சதுரத் தொகுதியின் கீழ் படிக 

மாறைது. ஏழு வடிவப் படிகங்களாகக் கிடைப்பது 

அரிது. பொதுவாக மெல்லிய தகடுகளாகவும் சிறிய 

கோள ' வடிவத்திண்மங்களாகவும் கிடைக்கின்றது. 

இது தகடுபோல் வளையக் கூடியது. கம்பியாக இழுக் 

கக் கூடிய பண்புபெற்றது. 1. என்ற கடினத்தன்மை 

யும், 11.4 என்ற அடர்த்தி எண்ணும் கொண்டது. 

உலோக மிளிர்வும், ஈயச்சாம்பல் நிறமும் கொண்டது. 

ஒளி ஊடுருவாத் தன்மையைக் கொண்டது. நீர்த்த 

நைட்ரிக் அமிலத்தில் கரையக்கூடியது. 920௦ ல் இளகும் : 
தன்மையுடையது. " கரியுடன் இளகும்பொழுது 
கரியைச் சுற்றி மஞ்சளிலிருந்து வெள்ளை வரையான 
ஆக்ஸைடுகளைக் கொடுக்கக்கூடியது. இயல்தனிமக் 
கனிமங்களாகஇவை கிடைப்பது மிக அரிது. இதுவரை 

- அவ்வாறு கிடைப்பதாகக் கூறப்பட்ட இடங்களும் 
கேள்விக்குரியுவையாக உள்ளன. ஸ்வீடனிலுள்ள 

-" வெர்மலாண்டு, நோர்டுமார்க் என்ற இடங்களிலும், ' 
ரஷ்யாவிலுள்ள ' ஊரல் - மலைத்தொடரிலும், 
.மெக்சிக்கோவிலுள்ள ஜலப்பா என்ற : இடத்திலும், 
ஐக்கய . அமெரிக்காவிலுள்ள நியுஜொ்சி, இடாகோ 
மாநிலங்களிலும் இவ்வாறு : கிடைப்பதாகக் கூறப் 

- படுகிறது. ன க "் vot So 

்... பாதரசக் கலவை. இதுகள சதுரப்படிகத் தொகுதி ் 
யின் கீழ் படிகமாகிறது. பன்னிருமுக வடிவைப் 
பெற்றது. படிகங்கள் அடிக்கடி உருமாறிக் காணப் 
, படும். தகடுபோன்ற திண்மப் பொருளாகவும், மணி 
கள் மீது படர்ந்துள்ள பூச்சாகவும், , மணிகளினுள் 

, பொதிந்தும் காணப்படலாம். , 
விற்கு இணையான கனிமப்பாறைகளை அரிதாகக் 
காணலாம். . ஒழுங்கற்ற .-அலகு முறைகளைப் 

பெற்றது. நொறுங்கக் கூடியதாகவும், வளையக்கூடி ய 

பன்னிருமுசஅள 

.... டன் இணைந்து காணப்படும். 
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தாகக் காணப்படும். 8-8,.5 வரை கடினத்தன்மையைக் 

கொண்டும், 18.75 முதல் 14.1 வரை அடர்த்தி எண் 
கொண்டும், பளப்ளவென உலோக மிளிர்வுடனும், 

ஒளி ஊடுருவாத் தன்மையைக் கொண்டும் வெள்ளி 

ஓத்த வெண்மை உராயவுத்துகள்களையும், நிறத் 

தைக் கொண்டும் இருக்கும். வெள்ளியும், பாதரச 

. மூம் பல விழுக்காடுகளில் கலந்து இணைந்து இருக் 

கும். சாதாரண பாதரசக்கலவையில் 46.45 வரை 

விழுக்காடு வெள்ளி இருக்கக்கூடும். அர்கூரைட்டு 

என்பதில் 86.6 வரை விழுக்காடு இருக்கக்கூடும். இவ் 

வகை சிலியிலுள்ள அர்சிரோஸ், கொக்குபோ என்ற 

இடங்களில் கிடைக்கிறது. நார்வேயிலுள்ள கொங்ஸ் 

பெர்க் என்ற இடத்தில் இதைவிட அதிகமான வெள்ளி 

-யைக் கொண்ட (கூ, பீ2): ஒரு சுனிமம் கிடைக் 

, இறது, அதைக் கெரில்ஸ்பெர்கைட்டு என்று அழைக் 

இறொர்கள். இது கரியுடன் ஆவியாகப் போக எஞ்சிய 

“வெள்ளியுடன் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கோள வடிவைப் 

பெற்று இருக்கும். இது நைட்ரிக் அமிலத்தில் 

கரையும். - காப்பர் தகட்டில். தேய்த்தால் வெள்ளி 

மிளிர்வைக கொடுக்கும். கனிமப்பாறைகளில் சிறிய 

மணிகளாகவோ, படிகங்களாகவோ பாதரசம், 

வெள்ளிக் கனிமங்கள் - செரார்சிரைட்டு என்னும் 

கனிமத்துடன அடிக்கடி தொடர்புற்றுக் காணப் 

படும். இவை ஜெர்மனியில் உள்ள பவாரியா பகுதி 

யிலும், செகோஸ்லோவியாவிலுள்ள இஸ்லானா, 

பொரிமியாவிலுள்ள பிரசன்னா என்ற பகுதியிலும் 

இடைப்பனவாகசக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

ட தகரம். இது நீள் சதுர படிகத்தொகுதியின் கீழ்படிக 

மாகிறது. பல இடங்களில் இயல்தனிமககனிமமாகக் 

இடைப்பதாகக் கூறப்பட்டாலும் ஆஸ்திரேலியா 

விலுள்ள நியுசெளத்வேல்ஸ் மாநிலத்தில் உள்ள 

களாரன்ஸ் நதிப் படுகைகளில் கிடைப்பது மிக நம்பத் 

தகுந்ததாகும். இங்கு சாம்பல்நிற வெண்மை நிறத்தில் 

வட்டமணிகளாகக் குருந்தக்கல் காசிட்டரைட்டு, 

தங்கம், கரிடோஸ்டைன், பிளாட்டினம் போன்ற 

கனிமங்களோடு கலந்து காணப்படுகிறது. 

- பினாட்டினம்-இரும்பு வகை, கனசதுரப் படிகத் : 

தொகுதியின் &ழ் மணிகளாகவோ, தகடுகளாகவோ 

கிடைக்கிறது. படிகங்களாகக் கிடைப்பது அரிது, 

கனிமப்பிளவு கிடையாது. நார் போன்ற கனிம 

முறிவு கொண்டது. வளைக்கவும், கம்பியாக இழுக் 

கவும் முடியும். 4 முதல் 4. 5 வரை சுடினத்தனமை 

யும், உலோக மிளிர்வும், எஃகு வெண்மை நிறமும், 

உராய்வுத்துகள்களும் கொண்டிருக்கிறது. சில வேளை 

களில் காந்த ஈர்ப்புத் தன்மையும், துருவ முனைப்பும் 

(polarity) கொண்டவையாகக் காணப்படும். 

பிளாட்டினம், இரும்பு, இருடியம், ரோடியம், பலாடி 

யம், ஆஸ்மியம் போன்ற அரிய உலோகங்கள் இத்து 
இது வேதியியல் 

முறைப்படி தூய்மையாக இருக்குமேயானால் இதன் 
அடர்த்தி எண 21 முதல் 22 வரை அல்லது 14 முதல்



360 இயல்தனிமக் கனிமங்கள் 

149 வரை இருக்கும். இதுபோல் பிளாட்டினம் 8 

முதல் 18 விழுக்காடு வரையும் இரும்பு 0, 5 முதல் 2 

விழுக்காடு வரையும், பெலேடியம் 1 முதல் 4 விழுக் 
காடுவரையும், ரோடியம், 0. 5 முதல் 2 விழுக்காடு 

வரையும், செம்பு சிறிது ஆஸ்மியம் கலந்தும்காணப் 

படும். இதன் அணுக் கட்டமைப்பு மகனீசயம் 
போன்று அறுகோண வடிவம் கொண்டிருக்கும். 

இயல் தனிமக் கனிமங்களில் காந்த ஈர்ப்புச் சக்தி 
யுற்ற 16, 5 முதல் 18 வரை அடர்த்தி எண் கொண்ட 
சாதாரண பிளாட்டினமும், 12 அடர்த்தி எண் 
கொண்ட காந்த ஈர்ப்புத் தன்மையும், துருவமுனைப் 

பும் கொண்ட மற்றொரு வகையும் உண்டு. இதன் 
வேதியியல் பண்பில் இரும்பு அதிகமாகக் கலப்ப 
தனால் காந்த எர்ப்புத்தன்மையில் வேறுபாடு 

உண்டாகிறது. இது மிகவும் நுண்ணிய துகள்களாக 
இருந்தாலன்றி போராக்ஸ் பாஸ்பரஸ் போன்ற 

உப்புகள் அரிப்பதில்லை, வெப்ப இராஜ திராவகம் 
மட்டுமே இதைக் சரைக்க முடியும். இதன் நிறம், 
வளையும் தன்மை, உயர்ந்த அடர்த்தி எண், பண்பு, 
எளிதில் இளகாத் தன்மை, அமிலங்களில் கரையாப் 
பண்பு முதலியன ஏனைய உலோகங்களிலிருத்து 

வேறுபடுத்திக் காணப் பயன்படுகின்றன. இயல் 
தனிமக் கனிமமாகக் கிடைப்பது அரிது. | 

இவ்வகைக் கனிமங்கள் வணிக முக்கியத்துவம் 
கொடுக்கும் அளவிற்கு ஒரு சில இடங்களிலே கிடைக் 
இன்றன. மூக்கியமாக ரஷ்யாவிலுள்ள யூரல் மலைத் 
தொடர் பகுதியைக் கூறலாம். இங்கு ஆழ்தணற்' பாறை 
யில் பொதிந்துள்ளது. அலிவின், 
என்னும் பாறையில் சிறிதளவு பொதிந்து காணப் 
படுகின்றது. இப்பாறைகளில் பிளாட்டினம் சேர்ந்து 
காணப்படுவதற்குப் பாறை, குழம்புப் பாறையாக 
வெப்ப நிலைக்கேற்ப முறையாகப் பிரிந்து உருவாவ 
தையே காரணமாகக் கருதுகிறார்கள். தென் ஆப்பிரிக் 
காவில் உள்ள டிரான்ஸ்வால் பகுதியில் நோரைட்டு 
என்னும் காரப் பாறையில் கலந்திருப்பதைக் கண்டுள் 
ளார்கள். இதுபோல் பிளாட்டினம், ஆலிவின் சர்பன் 
டைன், குரோமைட், மகனடைட், சர்கான் குருந்தச் 

சல் போன்ற கன கனிமங்களோடு கலந்து கொழி 
படிவுகளாகக் கிடைக்கின்றது. பிளாட்டினம் 1735 
ஆம் ஆண்டு” கொலம்பியா நாட்டில் பின்டோ 
ஆற்றுப் படுகையில் முதல் முதலாகக் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டது. அப்போது வெள்ளி போல் இருந்ததால் 
பிளாட்டினம் எனப் பெயரிடப்பட்டது. ஆனால் 
உலகில் இன்று அதிகமாகக் கிடைக்கக்கூடிய இவ் 
வகைக் கனிமங்கள் யூரல் மலைத்தொடரிலுள்ள ; 
தூர ஆற்றுப் படுகையில் 1828 ஆம் ஆண்டுதான் 
கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. பின்லாந்து நாட்டில் 
ஐவலா ஆற்றுப்படுகையிலும் அயர்லாந்து நாட்டில் 
விக்லோ என்ற இடத்திலும் நியூசிலாந்து நாட்டில் 
கார்க் ஆற்றுப்படுகையிலும் போர்னியோவிலும், 
மடகாஸ்கர் கடற்கரைப்பகுஇியிலும் கிடைப்பதாகத் 

பைராக்கினைட் : 

கண்டு பிடித்துள்ளார்கள். தங்கம் உற்பத்தியாகும் 
தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிவரும் கழிவுப் 
பொருள்கள் அடையும் பகுதிகளில் செறிந்திருப் 
பதையும் கண்டுள்ளார்கள். அம்மாதிரி கலிபோர்னியா 

கறுப்புக் கொழிப் படிவுமணல்களிலும், கனடாவி 
லுள்ள பிசிண்டே ' ஆற்றுமணலிலும், துலாடின் 
ஆற்றுப்படுகையிலும் கிடைக்கிறது. இது எளிதில் 
அமிலங்களால் அரிக்கப்படாததால் வேதித் தொழிற் 
சாலைகளில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இது ஒரு சிறந்த மின்சடத்தியாக இருப்பதாலும், 
அதிக வெப்ப உருகு நிலை பெற்றிருப்பதாலும் மின் 
தொழிற்சாலைகளில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது. ் 7 

ட. இரிடியம். இது செஞ்சமச் சமச்சதுரப்.படிகத் 
தொகுதியின் கீழ் படிகமாகிறது. இது எப்பொழுதும் 
பிளாட்டினத்துடன் கலந்தே காணப்படும். வெள்ளி 
போன்ற வெண்மை நிறத்தில், கூர்மையான, 
விளிம்புகளுடன்கூடிய, ஒழுங்கற்ற மணிகளாகவே 
காணப்படும். 6- 7 கடினத்தன்மை எண்ணையும் 
22.6 - 22,8 அடர்த்தி எண்ணையும் கொண்டது. 
“இது இயற்கையில் கிடைப்பது அரிது. பிளாட்டினத் 
துடன் கலந்து யூரல் மலைத் தொடரிலும், பிரேசில் 
நாட்டிலும், கலிபோர்னியாவிலும் இடைக்கிறது. 
பர்மாவில் அவா என்னுமிடத்திலுள்ள தங்கம் 
செறிந்த மணற்பகுதியில் கலந்து கஇடைக்கின்றது. . 

கிரிடோஷ்டைன். இது அறுகோணத் தொகுதியின் 
சாய்சதுரப் பகுதியில் படிசகமாகிறது. 
செங்குத்து அச்சின் நீளம் 1.9823 என்று கணித்துள் 
ளார்கள். பொதுவாக தட்டையான ஒழுங்கற்ற 
மணிகளாகக் காணப்படும். அடியிணைப் பக்கத்திற்கு 
(0001) இணையான கனிமப்பிளவு தெளிவாகக் 
காணப்படும்.எளிதில் வளையக்கூடிய தன்மைஇல்லை, 
ஏறத்தாழ நொறுங்கும் தன்மைபெற்றது. 6-7 என்ற 
கடினத்தன்மை எண்ணையும், 19.3 -21, 12 அடர்த்தி 

எண்ணையும், உலோக மிளிர்வையும் தகரவெண்மை, 
வெளிறிய எஃகு, சாம்பல் நிறத்தையும் பெற்று 
ஒளி களடுருவாத் , தன்மையுடன் கிடைக்கின்றது. 
இத்துடன் ஆஸ்மியம் என்ற ,உலோகம் வெவ்வேறு 
விழுக்காடுகளில் எப்போதுமே கலந்து காணப்படும். 
அவற்றுடன் ரேடியம், பிளாட்டினம், ருத்தினியம் 
பல உலோகங்கள் சிறிதளவு இதனுள் பொதிந்து 
காணப்படும். 40 விழுக்காடு இரிடியத்தைக் கொண்டு . 
தகர : வெண்மையையும், தட்டையான செதில் 
களையும் 18.8- 19.5 அடர்த்தி எண்ணையும் 7 
என்ற கடினத்தன்மை எண்ணையும் பெற்றுக் 
காணப்படும். இதன் வகையை நெவ்யான்ஸ்கைட்டு 
எனப்படும். ஆறு பக்கங்களைக் கொண்ட ' எஃகு 
சாம்பல் நிறத்தையும் வெளிறிய . சாம்பல் நிற 
வெண்மை நிறங்களையும் தட்டையான செதில் 
போன்ற தகடுகள் நிலையையும் 30 விழுக்கா 
இரிடியத்தையும் 20-27,8 அடர்த்தி எண்ணையும் 

_ இதன் :



கொண்ட இதன் வகையைச் சிசர்ஸ்கைட்டு என்கி 

றோம், இதனுடைய வெளிறிய நிறத்தாலும், அதிக 

கடினத்தன்மையாலும் - இதை. இதர பிளாட்டினம் 

வகைக் கனிமங்களிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காணலாம். 

இது கொலம்பியாவிலுள்ள சோகோ, யூரல் மலைத் 

தொடரிலுள்ள ஈக்காடெரின்பர்க், நியுசவுத்வேல்ஸில் 

உள்ள பிளாட்டிகா ஆகிய இடங்களில் கிடைக்கிறது: 

கலிபோர்னியாவிலும், ஆர்கான் , மாநிலங்களிலும்; 

பிரேசிலிலும் உள்ள தங்கம் கலந்த மறைவு 

களில் இது கிடைப்பதாகவும் கண்டுள்ளார்கள். 

பெல்லேடியம். செஞ்சமச்சதுரத் தொகுதியின் கீழ் 

பெரும்பாலும் மணிகள் உருவில் 4.5 - 5 என்ற 

கடினத்தன்மை எண்ணையும், 134.8 - 14.8 என்ற 

- அடர்த்தி எண்ணையும், வெண்மை கலந்த எல்கு 

சாம்பல் நிறத்தையும் பெற்றுக் காணப்படுகின்றது. 

இது பிளாட்டினம் தாதுக்களுடனும், செம்புக்கலந்த 

பைரைட்டு கனிமங்களுடனும் கலந்து. கிடைக்கின் றது. 

இது பிளாட்டினம் போன்று கம்பியாக இழுக்கக் * 
, கூடியதன்று, அவ்வுலோகத்தைவிட உயர் ரக 
உலோகத்தை விரைவில் ஈர்க்கும் தன்மைபெற்றது. 
இது யூரல் மலைத் தொடரிலும், பிரேசிலிலும் கிடைக் 
Hany. இது பல் வைத்தியம் விளக்குகள் 
செய்யும் தொழிற்சாலைகளிலும், அளவுமானிகளில் 
அளவிட்டுக் கோடுகள் போடுவதற்கும் பயன் படுத்தப் 

படுகிறது. பிரிட்டிஷ் கயானாவில் பாதரசத்துடன் 
கலந்துகடை க்கும் பெல்லேடியத்தைப் பொட்டரைட்டு 
என்கிறார்கள். இது ஹார்ஸ் மலைத்தொடரில் தில்க 
ரோடு என்ற இடத்தில் அறுகோணத் தொடுதாயின் 

Ep படிகமாகிக் காணப்படும். இவ்வகையினை 
அல்லோ பல்லாடியம் என்பார். இது வெள்ளியொத்த 
வெண்மையையும் 4-5 - என்ற -' கடினத்தன்மை 
எண்ணையும், 

கொண்டு வட்ட மணிகளாகக் காணப்படுகின்றது. 

தென் ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள டிரான்ஸ்வால் பகுஇயில் 
பெல்லேடியம்-ஆண்டிமொனி கலந்து (ம்,5,) என்ற 
வேதிச் சேர்க்கையுடன் காணப்படும் பல்லாடியம், 
ஸ்டிபியோ பல்லாடினைட் என்றழைக்கப்படுகிறது. 

் கந்தகம். இது செஞ்சாய்' சமச் சதுரப் படிகத் 
தொகுதியின் கீழ் படிகமாகிறது. இதனுடைய ,. படிக 

-- அச்சுக்களின் விகிதத்தை ௨:0:௦ -0,8131:1:1.9034 

என்று கணித்துள்ளார்கள்,. இதன் படிகங்கள் 

பொதுவாக நீண்டு கூம்பு போன்று தோன்றக்கூடிய 
பட்டக வடிவைப் பெற்றிருக்கும். சில சமயங்களில் 
தட்டையாக இநக்கும். இப்படிகங்களது இயற்கை 

* அமைப்பு, இவற்றின் அரிப்புத்தன்மையை வைத்துக் 

கணித்திடும்பொழுது ஸ்பினாய்டு படிக வகுப்பின் . 
ஆசிர்மையைப் பெறுவது போல் தோன்றும் ஆனால் 
கதிர்வீச்சு மூலம் இதன அணுக்களது அமைப்பை 

உற்றுநோக்கின் செஞ்சாய் சமச்சதுரப்படிகத் தொகுதி 
யாக இயல்பு வகுப்பின் படிக அமைப்பைப் பெற்றிருக் - 
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கிறது என்று கருதப்படுகிறது. இது இரட்டுறல் 
தன்மையைப் பெற்று அரிதாகக் காணப்படும், இது 
தஇண்மையாகவும், முடிச்சுக்கள் போன்றும் சுல்விழுது 
அல்லது கல்புற்று அமைப்புப் போன்றும் காணப் 

/ படலாம். சல ஆயங்களில் துகள்களரகவும் கிடைக்கக் 
கூடும், இதன் கனிமப்பிளவு அடியிணைப்பக்கத் 
இற்கும் (001) பட்டகத்திற்கும் (110) சில சமயங் 
களில் பட்டகக்கூம்பிற்கு(1(11)இணையாகவும் காணப் 

படலாம். நொறுங்கும் - தன்மையுடையது, அரிதாக 
உடைபடாத். தன்மையுடையது. t.5-2.5 வரை 

யுள்ள கடினத்தன்மை எண்ணையும் 2.05 - 2.09 

வரையுள்ள அடர்த்தி எண்ணையும் கொண்டது. 
மெழுகு போன்ற ஒளி மிளிர்வையும், கந்தக மஞ்சள், 
வைக்கோல் அல்லது தேன் போன்ற மஞ்சள், 

பழுப்பு, சிவப்பு, சாம்பல் சுலந்த மஞ்சள் 
நிறத்தையும் கொண்டது. இதன் உராய்வுத் 
துகள்கள் வெண்மையாக இருக்கும். ஒளி ஊடுருவு 
தன்மையிலிருந்து ஒளிக்கசிவுத்தன்மை வரை உள்ள 
வகைகளைக் கொண்டிருச்கும். இவை பொதுவாக 

மின் கடத்தாத் தன்மை பெற்றவை. உராய்வு அழுத் 
குத்தின் காரணமாக எதிர்மின் கடத்திகளாக மாற 
லாம். இவை எளிதில் வெப்பம் கடத்தாப் பண்பு 
பெற்றவை. ஒளி இயல்புத்தன்மைப்படி இவை நேர் 
மறைக்கனிமமாகக் காணப்படும். இதில் ஈரொளி 

அதிர்வுத் தன்மை மிகவும் வளமையாகக் காணப் 
படும். இதன் விரைவு, மெது ஆகிய ஒளி அச்சுத் 

தளம் குறுக்கச்சுக்கு இணையான வடிவுப்பக்கத்திற்கு 
(010) இணையாக இருக்கும். ஒளி இயல்பு அச்சு 

"(00/௦ ௨115) அடியிணை வடிவுப் பக்கத்திற்குச் (001) 
செங்குத்தாக இருக்கும், இதன் விரைவு, மெது ஆகிய 

ஒளி அச்சுக்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம், 68”. 58” 
என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது, இது கனிமத்தின் ஒளி 
பிரிவின் தத்துவத்தின்படி சிவப்பு வெளிச்சத்திற்கான 
அச்சுக்கள் பரந்து காணப்படாமல் நீல ஒளிக்கு 
இணையான அச்சுக்கள் பரந்து காணப்படக்கூடும். 

(147) கந்தகம் பல உருப்பெற்றுக் (ற௦147001ற0065) 
காணப்படுகிறது. இயற்கையில் ஆல்ஃபா (a) 

, கந்தகம், செஞ்சாய் சதுரப்படிகக் தொகுதியில் வரக் 
கூடிய சுந்தகமாகக் காணப்படும். இதை வெப்பப் 
படுத்தி உருக்கிப் படிகமாக்கினால் ஒற்றைச் சரிவுப் 
படிகத் தொகுதியில் உருவாகும் பிட்டா (8) கந்தக 
மாக கருவெடுக்கும, இது நிலையற்ற தன்மையைப் 

பெற்றது. இது குளிர்ந்தவுடன் முந்திய ஆல்ஃபா 
கந்தக உருவையே பெற்றிருககும், இதைத் தவிர நிலை 

_ யான ஒற்றைச் சரிவுப் படிகத் தொகுதியில் படிகமாகும் 
காமா கநதகமும் உள்ளது. இம்மூன்று வகைக் கந்த 

கத்தையும் எரிமலையோடு தொடர்புடைய stip 

பாறைகளில காணலாம். எரிமலை வெடிக்கும் 
பொழுது வெளிவரக்கூடிய yells பொருள்களில் 
கலந்து க.மிழ்வாய்ப் பகுதிகளில் பதங்கமிளிரக் 
காணலாம். வெப்ப நீர் ஊளற்றுக்களின்



362 இயல்தனிமக் கனிமங்கள் . 

அருகில், அமில நீர்கள், உலோக சல்ஃபைடுகளுடன் 

சேர்ந்து உருவாகும் கூட்டுப் பொருள்களின் ஒரு 

பகுதியாகவும் அல்லது அங்கு ஏற்கனவே கருவாகி 
யிருந்த ஜிப்சம் கனிமங்களுடன் கலந்து அவற்றை 

ஆக்சிஜன் குறைப்புத் தத்துவத்தின் மூலம் உருவாகும் 
கூட்டுப்பொருள்களின் மூலமாகவும் கத்தகம் கிடைக் 
கலாம் இம்மாதிரி ஆக்சிஜன் குறைப்புஅந்த உற்றுப் 
பகுதிகளில் வாழும் ஒருவித நுண் கிருமிகளின் வேலை 
யாகவும் 

பாறைகளில் ஜிப்சம கனிமத்தோடும், சுண்ணாம்புப் 
பாறைகளோடும் தொடர்புற்றுக் காணப்படும். சிசிலி 
நாட்டில் செலஸ்டைட்டு, .கால்சைட்டு, , அரோ 

சோனைட்டு போன்ற கனிமங்களோடு கலந்து 
காணப்படுகிநீது. இத்தாலியில் சிறு படிகங்களாகக் 
கரிமப் பொருள்களுடன் காணப்படுகிறது. ஐஸ் 

லாண்டு, ஐப்பான், மெக்சிகோ, தென் அமெரிக்கா 

ஆகிய பகுதிகளில் எரிமலைப் பாறைகளுடன் கலந்து 
காணப்படுகின்றது. செலினியம் 
கந்தகப் பொருள் ஹவாய் பகுதிகளில் , பழுப்புக் 
கலந்த ' சிவப்பு நிறத்தால் வல்களனைட்டு , என்று 
கூறப்படும் கந்தகமாகக் கிடைக்கிறது, 

ஆர்செனிக். இதில் மூன்று இயல் தனிமக் 
கனிமங்கள் உள்ளன. அவை அஆன்ட்டினறி பிஸ்மத் . 
ஆர்செனிக் என்பவையாகும். இவை அறுகோணத் 

தொகுதியின் கழ் சாய்சதுரப் படிகப் பிரிவில் படிகமா 
இன்றன. இவற்றின் ஒவ்வொரு அறுகோடும் (184106) . 
ஆறு அணுக்களால் ஆனது. இவற்றில் மூன்று 

நெருக்கமாகவும் ' மற்ற மூன்றும் மிகுந்த இடை 

-, வெளிகளுடன் காணப்படும். | ' 

ஆர்செனிக். சதுரத்தைப் போன்ற சாய்சதுர 
வடிவமைந்த ' படிகங்களாகவும், :' பொதுவாகத் 
திண்மையான மணிகளாகவும், சல சமயங்களில 
முந்திரிக் கொத்துப் போன்றும், நீண்ட விழுது 

, போன்ற அமைப்பும் ' கொண்டிருக்கும். அடியிணை 
வடிவப் பக்கத்திற்கு (0901) இணையான கனிமப் ' 
பிளவு தெளிவாக இருப்பினும் அவற்றைக் கண் 
டறிவது சிரம:மாகவே ருக்கும், . 
கனிம: முறிவையும், , நொறுங்கும் தன்மையையும் 
பெற்றது. 3.5 என்ற கடினத்தன்மை எண்ணையும் 
5.7 என்ற அடர்த்தி எண்ணையும் கொண்டது. 
ஏறத்தாழ உலோக மிளிர்வைக் கொண்டிருக்கும, 
தகரத்தையொத்த வெண்மையான உராய்வுத் துகள் 
களைக் கொரண்டிருக்கும இதனுடைய வடிவு அமைப் 
பும் கடினத்தன்மை.பும் எளிதில் கண்டறிய உதவும். 
இவை சூடாக்கினால் உருகாமல் நேரடியாகப் பதங்க 
மாகும் தன்மைபெற்றது. இது வெப்பநீர் தரம்புப் 
படிவுகளில் : வெள்ளி, கோபால்ட்டு, ' நிக்கல் 
போன்ற தாதுக்களுடன் கலந்து ' காணப்படும் 
உலோகங்களைத் தாங்கிப் பரவியிருக்கும். நரம்புப் 
படிவு.களில் (9610 02005116) பாரைட்டு, சின்னபார், 

இருக்கலாம். கநதகம் வண்டற்படிவுப் . 

கலந்த ஒருவித 

ஒழுங்கற்ற . 

| Ge Boy 

ரியால்கர், ஆர்பிமண்ட், - ஸ்டிப்னைட்டு, கலீனா 

போன்ற கனிமங்களோடு தொடர்புற்றுக் காணப் 
படுகின்றது. இது பொகிமியா நாட்டிலுள்ள 
ஜோயாசிம்ஸ்டால் (1௦௨௦01115181), ருமேனியாவிலுள்ள 
டிரான்ஸில்வேனியா (Transylvania), செருமனியில் 
உள்ள ஃபரைபெர்க் (1௨௭2), ஜப்பானில் உள்ள 

ஆகாத்தானி (418120), ஐக்கிய அமெரிக்காவிலுள்ள 
வாசிங்௪னிலும், .அரிசோனா மாநிலங்களிலும், 
கனடாவிலுள்ள மான்ட்ரியால் என்னும் இடத்திலும் 
கிடைப்பதாகத் தெரியவருகிறது. இது கிருமிக் 
கொல்லி மருந்து தயாரிப்பதிலும், ஈயத்துடன் 
இணைந்து குண்டுகள் செய்வதிலும் மிகுதியாகப் 
பயன்படுத்தபபடுகிறது. ' : ஆன்ட்டிமனி '' என்னும் 
தனிமக் கனிமத்துடன் இணைந்துமுத்திரிக் கொத்துப் 
போன்ற திண்மப் பொருளாகச் வைப்புக் கலந்த 

சாம்பல் நிறத்தில் உலோக மிளிர்வுடன் 6.203 
அடர்ததி எண்ணுடன் கூடிய ' அலிமோனைட்டு 

என்னும் கனிமமாகப் பிரான்சில் , உள்ள 
அலிமோண்ட் என்னும் இடத்தில் காணப்படுகிறது. 
இக்கனிமத் தொகுதி சாய்சதுரப் படிக இயல்பைக் 
கொண்ட tt கனிமப் -பிளவையும் 2-2.5 
என்ற கடினத் ' தன்மை எண்ணையும், ' 6.2 என்ற 

. அடர்த்தி எண்ணையும், தகரம் போன்ற வெண்மை 
நிறத்தையும் கொன்ட சிறிய பட்டக' வடிவமைந்த 
படிகங்களாக ருமேனியா, மேற்கு ஆஸ்திரேலியாப் 
பகுதிகளில் ' கடைக்கும். ' இவ்வகைக் ' கனிமம், 
டெலூரியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ' ' ₹* 

் ஆன்ட்டிமனி, இது சிறந்த படிகங்களாகக் கடைப் 
பது அரிது. மணிகளாகவும், தாழ் படல அமைப்பு 
களாகவும் வலைப்பினனல்அமைப்புகளாகவும் காணப் 

படுகிறது. (0118) பக்கத்திற்கு இணையான இரட் 
டுறல் தளத்தைக் கொண்ட பல் கூட்டு இணையான 
(றவிஷய(ப211௦) இரட்டுறல் தன்மையைப் பெற்றுக் 
காணப்படும். அடியிணை வடிவப்பக்கத்திற்கு இணை 
யான கனிமப் பிளவையும். ஒழுங்கற்ற கனிம முறிவை 
யும், நொறுங்கும் , தன்மையையும் பெற்றது.  8-4,5 
கடினத்தன்மை . எண்ணையும், 6.7 அடர்த்தி எண் , 
ணையும், உலோக மிளிர்வையும் கொண்டு காணப் 
படுகின்றது. உராய்வுத் ' துகள்களும், ' | நிறமும் 
தகர வெண்மையை ' ஒத்ததாகும், இது 630°C 
வெப்பநிலையில் உருகுகிறது. ' அந்நிலையில் நொறுங் 
கும் தன்மையான உலோகக் கோளங்கள் வடிவு ' 
பெற்று, அதன் மேற்புறத்தில் ' ௪9 "போன்ற 
வெண்மை நிற ஆக்சைடு படிகங்களால் போர்த்தப் 
பட்டு காணப்படும் தன்மையே, இதை ' எளிதில் 
கண்டறிவதற்கு உதவும் பண்பாகும். உலோகச் 

கொண்ட. வெப்பநீர் ' நரம்புப் படிவு 
களில் வெள்ளி, ஸ்டிப்னைட்டு, ஸ்ஃபெல்லரைட்டு, 
பைரைட்டு, கலினா போன்ற தாதுக்களோடு கலந்து 

் - கிடைக்கின்றது. இது சுவீடனிலுள்ள சாலை என்னும் 
இடத்திலும், செருமனியிலுள்ள ஹார்சு . மலைப்



பகுதியிலும், பிரான்சலுள்ள அலிமோண்ட். என்னும் 
இடத்திலும், அமெரிக்காவிலுள்ள கலிபோர்னியாப் 
பகுதிகளிலும். சிலிபோ£னியா 
கிடைக்கின்றது. இது ஈயத்தோடு சேர்ந்து உலோகக் 
கலவையாகப் பல் சுத்தம் செய்யும் களிம்பாசவும், 
எளிதில் வளையக்கூடிய குழாய் மின்கலத்தகடு 
போன்ற பல பொருள்கள் செய்வதற்கும் பயன் 

படுகின்றது. 

பிஸ்மத், இது வலைப்பின்னல் அமைப்பையும், 

மரம்போன்ற தோற்றத்தையும் மணிகள் போன்ற 
அமைப்பையும் பெற்றுக் காணப்படுகின்றது. 
அடியிணை வடி.வப்பக்கத்திற்கு இணையான கனிமப் 
பிளவையும் கத்தியால் வெட்டப்படக்கூடிய தன் 
மையையும், தொறுங்கும் தன்மையையும், ஆனால் சிறி 
களவு சூடாக்கினால் வளையும் தன்மையையும் பெற் 
றுள்ளது. உலோக மிளிர்வையும், 2.5 கடினத் தன்மை 

எண்ணையும், 9.8 அடர்த்தி எண்ணையும் கொண்டி. 
ருக்கிறது. இதன் உராய்வுத் துகளும் நிறமும் தகர 
வெண்மையாகக் காணப்படும். ஒளி சளடுருவாத 
தன்மையைப் பெற்றது. இதன் நிறமும் கடினத் தன் 
மையும், அடர்த்தி எண்ணும் 270 வெப்பநிலையில் 

நாடுகளிலும் , 

இயல்தனிமக் கனிமங்கள் 363 

உருகும் தன்மையும் எளிதில் கண்டறிய உதவும் 

பண்புகளாகும். இது உலோகம் செறிந்த வெப்பநீர் 

நரம்புப் படிவுகளில் கோபால்ட்டு, நிக்கல், வெள்ளி, 

தகரம் 'தாங்கிய கனிமங்களோடும், பெக்மடைட்டு 

என்னும் பாறைகளில் காணப்படும். உடம்பை. 

மிருதுவாக்கும் வாசனைப்பொருள்களிலும், _ உடம் 

பிற்குக் குணமளிக்கும் மருத்துவப் பொருள்களிலும், 

பின் இணைப்புக் கருவிகளிலும் மிகுதியாகப் பயன் 

படுத்தப்படுகிறது.- செருமனியிலுள்ள சா க்சோனி 

பொகிமியாவிலுள்ள ஜோயசிம்ஸ்டால் பிரான்சி 

லுள்ள. மேமாக், : நார்வேயிலுள்ள மோடம் 

ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள பாம்போர்டு என்னும் இடங் 

களிலும் கிடைக்கின்றது. 

கரிப்பொருள் இக் கரிப்பொருள் தொகுதியில் 

இரு solos கனிமங்கள் கிடைக்கின்றன. ஒன்று 

வைரம், மற்றொன்று கிராபைட்டு. இவையிரண்டும 

pa vipa gy மிகுதியான வேறுபாடுகளைக் 

காண்டவையாகும். வைரம் செஞ்சமச்சதுரப் படி. 

கத்தொகுதியின்கீழ் 'படிகமாகும். வைரத்தில் ஒவ் 

“வோர் அணுவும் அதை ஓத்த நான்கு அணுக்களோடு 

இணைந்து நாற்பட்டக வடிவில் இதன் அணி 

  

  

அடிக்கடி 
n ட் 

இரட்டுறல் தளம் இ (1141). 

கனிமப் பிளவு எண்டுகவடிவிற்கு 
‘ _ இணையாக (111) 

கனிமமுறிவு சங்கு முறிவு _ 

உடையும் பண்டி நொறுங்கும் GON ELD 

கடினத் தன்மை | | 10° a 

அடர்த்தி எண் [85 

-உராய்வுத்துகள் நிறம் ' - ் வெண்மை 

க வைர மினிர்வு மிளிர்வு = + 

“ | ஒளி ஊடுருவும் தன்மை. 

தன்மை வரை.     

பண்புகள் வைரம் கிராபைட்டு 

படிகத்தொகுதி செஞ்சமச்சதுரம் அறுகோணம் 

செல் படிமானம். 3.567 2.462 6.736 

செல் அடக்கம்... 8 4 

காணப்படும் வடிவு எண்முக வடிவு (111) அடியிணை வடிவு (0001) 

பன்னிருமுக வடிவு ((10) 

செஞ்சாய் சதுர வடிவு (100) 

ஒளிசளடுருவும் தனமை 

| யிலிருந்து ஒளிசிதறும் - 

முதல்ரகப்பட்டகம (1010) 

முதல் ரகப்பட்டைக்கூம்புகள் (1011) 

(1012) : 

அடியிணை வடிவிற்கு 
இணையாக (0004) 

— 

. மிருதுவாக வளையும் 

1-2 

2.09-2.23 

கறுப்பு 

கறுப்பு 

உலோக மிளிர்விலிருந்து மங்கிய 
மிளிர்வு வரை . 

ஒளி ௫ஊடுருவாத் தன்மை 

ச்     
  

க



364 இயல்பான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு 

சுண்ணாம்புப் பாறைகளில் இவை அபிரகத் தாள் உள்ள இவ்வளைவின் ஒரே அணுகுகோடு % - அச் 

படலம் போன்று படர்த்து காணப்படும், இவை சில சாகும், 320 என்றால் Y = 5 : ஆறது. 

நரம்புப் பாறைகளிலும், செம்பாள அமைப்புகளி அம் . ஈ i 

இடைக்கின் றன. சல இடங்களில் உருமாற்றப்பட்ட மேலும் சமன்பாட்டின் வகைக்கெழுவினை ப் 

வண்டல் படிவுப் பாறைகளிலும் காணப்படுகின் றன. 

ரொமபைட்டுக்கு வேண்டிய கரிப்பொருள், பாறைக் 

குழம்பிலிருந்து வெளிவரும் ஆவிப் பொருள்களிலும், ் 

இவை தொடர்பு கொள்ளும் வண்டல் படிவுப் 260 இல் ஒரு பெருமம் உள்ளது என்றும், ம = 0 
a ம் ர இதந்திருக்கும் என் க 
re ene ee caiman இரும்பு ஆனால் xX? = i= என்றும் தெரிகின் றன, Xe ஜ் 3 

செறிந்த பாசால்ட்டுப் பாறைகளிலும், : இந்தியாவில் சரக்க கிடைக்கும் இரு. புள்ளிகளும் வளைவு மாதிறப் 
சுறுப்பு நிற நெப்லின் சமனைட்டுப் 'பாறைகளிலும் புள்ளிகள் (001௨15 ௦7 inflexion) எனப்படும்... 

இடைப்பதைக் கண்டுள்ளார்கள். : இலங்கையில் . . ் 

கிராணுலைட்டு என்னும் பாறையிலும் சைபீரியாவில் ~=  —-. - a a . 

லரிப்பாரறைகளிலும் பின்லாந்து நாட்டில் பார்காஸ் உ வ பட டப ஜா லு தல 
என்னும் இடத்தில் சுண்ணாம்புப் பாறைகளிலும், ர ் க்ப் 

இங்கிலாந்து நாட்டில் காரீயம் என்று, அழைக்கட் 
படும் கராபைட்டு, கம்பர்லாண்டு என்னுமிடத் 

இலும், எழுதுகோலுக்குப் பயன்படும் ' நுண்மணிகளா 
லான கிராபைட்டு,மெக்சிகோ நாட்டிலும், கனடாவில் 2 

ஒண்டாரியோ மாநிலத்திலும், ஐக்கிய " அமெரிக்கா வட்ட ப வப | 

. வில். அடிராண்டா பகுதியிலும் கிடைக்கின்றன... உ 5 க, ட ரத 
“இராபைட்டு.என்னும் பெயர் வெர்னர் என்பவரால் ட... , உட டத ௩ ட்ட 
எழுதுவதற்குப் பயன்படும் என்ற பொருள் கொடுக்கக் உ டவ ள் . : . 

-கூடிய- சொல்லால் பெயரிடப்பட்டுள்ளது என்று “- ce ட்ட. : ’ 

d? . . 
= இரண்டு மூறை வகையிடிம்போது, 

ட்ஷீ 

  

  

  தெரியவருகிறது. -- - i கட பர வயு ம.க *3 
ணை ு ஞா. விக்டர் ராஜமாணிக்கம் ர்வ . 

_grGemf. -Read, H.H.- Lutley’s அராகம் சரீ. ..., பீடம், இயல்பரவல் வளைவு 
Mineralogy, CBS Publishers, New எங், ரஜக; மத ப டட - 
Berry. - L.G.- Mason, B and’ Dietrich, R.V.- * வளைவின் இறப்புத் தன்மை, வளைலின் மொத்தப் 
Mineralogy. CBS Publishers New, Delhi 1985; Ford, | - UTULI 99 chupdan@ (-3, 3) Qe Gavafulayed | 
W.E., Duna’s Text book of Mineralogy, Willey” 94.75 விழுக்காடு (-2,2) இடைவெளியிலும் உள்ள 
Eastern Jimited, New Delhi, 1985. - - a Brome தாகும். காண்க. பரவல், புள்ளியியல் டட 

டக ne , “mbt 
‘ - ் ~ ட ் ~ 

= - 0" ர் . faut e rly 

4 ச 
் 

  

  

- 1 
௯ | இயல். நிலைப்பரவல் 

as, ஷ் 
1 

க இயல்பான வகைக்கெழுச் சமன்பாடூ 
2 . | a . டட ட. i 1 வ 

. காண்க, பரவல்கள்.. ் ப டட டே மு.” ° , 
. ஒரு சரர்புக்கும் (200011011) அதன் வகைக்கெழுவிற் ' 

|G (derivative) octer தொடர்பைக் குறிக்கும் 
சமன்பாடு வகைக்கெழுச் சமன்பாடு . [ப10/ஸ1/2] 

    

இமல்பரவல் வளைவு , equation) எனப்படும், இதனை  வகைக்கெழுக்கள் 
ட - a அல்லது வகையீடுகள் அடங்கிய சமன்பாடு எனவும் 

புள்ளியியல் துறையில் மிகவூம் பயன்படுத்தப்படும் கூறலாம். வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் ' சிறப்பாக * 
| இ x3 ‘ ட இரு வகைப்படும், ஒன்று, சாதாரண அல்லது இயல் 

வனளவு 17 ௯ =e 2 என்ற சமன்பாட் ் பான வகைக்கெழுச் FuosiLin® (ordinary differential 
| v 7 ; _oz, SMation) wH@ores gy, UGH arensaGaeps ews - 

டிற்கு வரையப்படும் இயல் பரவல் வளைவு (௩01௩31 un@ (partial differential equation) yeu. arcs 
distribution curve) gu. Y- dA susFors வகைக்செழுச் சமன்பாடு. [ : | , எ இவர ட ய ஜீ - ப ட டப. “ப அ | | ~ wr “HS “Se Be ati thine வல 4



பது -ஒரு தீர்வாகும்...” tive’ ர க ரு 

த ட்ட 
ந் 

'ஆகும். Guunignds ் ட்டா phos? a oe ra 
. (22 வா ne Pu team EE த்க் ராமும் Ea . 

po 327 pe oo y eS 004 - PO cde A Pager Boe Pad SOO 
து த்க். Bebe ee a ioe 

அலலது _ ் se எச இக்க டட ட் 

Po Dry ர் Pa. Diy +. பவ ௮ py = ட் ஸ் 

டச்" அஸ்தி, ரட் ty! +p, Ds'y 

: forder), 

- இருந்தால், . 
ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடு (ஈட order linear: ‘ differ- 

ஒரு மாறி ௫ஈலப2ம்16) உள்ள சார்பையும், அதன் 

வகைக்கெழுவையும் தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாடு 

இயல்பான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும். 3 

aCos x + b Sinx என்ற சார்பில் % ஐப் பொறுத்து 

ம jy = 
dx மம... 

— a Cos x— b Sin x என்றும் வகைப்படுத்தி, இவற் 

றைக் கொண்டு , அளும்ச்கப்படும் ப RH. women ns 
ஸ் d?y 

dx? 

= —aSin x + ந 0௯௩ என்றும், 

ள் வகைக். க் 
  + y= 0° என்பது இயல்பான ' 

கெழுச், சமன்பாட்டிற்கு ஓர்: களின், “எடுத்துக் காட். 4 

7 டாகும். இச்சமன்பாட்டினை 3: = த » a = - 
_* d3 , - a hw .d ° ன்ப 5 

் அட பண ப்ிடகம்ட் அ என்ற 6 முறையான கற் 
னி: யீடுகளின்படி. -: ரு ச. ௫. ௮.௦ - எனவும் .. எழுதலாம். 
இச்சமன் பாட்டு ற்கு: 7, x a Cos. 4 +b Sin x என், 

pone a “ ் ஒரு வகைக்கேஞுச்- 
- உயர்ந்த வரிசை - , திருக்கும் “ வகை 'க்கெழுவின் - மிக 

க் த 

ஞானா. 
என்ற சமன்பர்ட்டு்' வரிசை 1 படி. 2 ஆகும்... 

fete 
~ ASR pee ர 7 7 மம் - க் Fog a4 

aS te க i wd i ் by © 
. . eo at ஷா டி வ ன் ட்டி ape . (2) 
a ee 

என்.ற சமன்பாம்டின் "அனைத்துக் கெழுக்களும்' x 
இன் சார்புகளாகவோ மரறிலிகளாகவோ (constants) ” 

இச்சமன்பா£டு ' நேரியல் * ௩” ,வரிசை ' 

த்து. ் 

ential equation) எனப்படும்... இங்கு- Q (X), ஒரு .% - 
இன் : சார்பு எனக் கொள்ளலாம். ஐ, 0-௭: நட 
கெழுக்கள்ர் ் மாறிலிகளாகவும் பேடி ௬ ட ஆகவும். 

இருநதால் ie ee oh 
ae a aa ee 1 

4 வ 

ட “ jog 

து "pny. =O. 

+ 

te ட பர் Ge பது be 

1 (3) 

ச போதுவர்க Dry “0 

  

          

      

அச்சமன் பாட்டின் ஃ வரிசை _- : எனப்படும்... ன் 

- வசைக்கெழுவின், 'மிக அயர்ந்த . வரிசையின் " பவட “ngs 

* அல்லது அடுக்கு édegree/power,) அச்சமன் ' பாட்டின் “Se, 

uit அணக 2976. remo எடுத்துக்காட்டாக. பள் 

  

காட fe) 

“Qu durex வகைக்கெழுச் சமன்பாடு 365 

என்பது . ஒருபடித்தான _ அல்லது சமபடித்தான 

(101010 2616906) உ வரிசைச் சமன்பாடு என்ற சிறப்புப் 

பெயர் பெறும். இங்கு  . ஆ அதாவது 

a 209 - என்பது D என்ற வகைக் 

Gscpé Gewed (differential operator), y Qow gy 

 k wd Gurnsg aeasGaap srewugT ed. Bs 

் ay = = 

நு ர 

——— என்ற அமைப் 

னி 
பில்: சழ்தம்படும் ர jy ot 0 என்ற 

Ws அமைப்பில். உள்ள ' மூதல். வரிசைச் : சமன்பாடுகள் 
* அனைததிற்கும் இீர்வு-காண இயலாது.- ஆஸால் சல 

“.. இட்டமான - - அமைப்புகளில் . இச்சமன்பாடுகள் 
், அமைந்தாலும் அல்லது அவ்வமைப்புகளுக்கு மாற்றி 
me அவற்றின் தர்வுகள் காண்பது எளிதாகும். 

ர் Male a 

oe இயல்பான . “முதல். வரிசைச்சமன்பாடுகளின் 

vn காணும். மூறைகளாவன? , ட் 
Fa 

  

 மஸ்ண. கஷ்ட yy) dy wet cn, 

என்ற, சமன்பாட்டினை 
| ் - 

: 

  

fen, Roa! go a வத ட? 
த “Fe dx +. Esty) yeo | 

் என மாற்றி எழுதிப். பெறப்படும் Gray 

gi (y) 

woos Spe ax’ fT. 
, ஆகும். அல்லது 5, 3 இன் சார்புகளாக. M, N ஐக் 

கொண்டு ua என்ந அமைப்பில் உள்ள சமன் 
ர்க 

dy « es c (மாறிலி) 

  

- பாட்டினைச் சுருக்கிப், பிரித்து முனஞ்ப்பரும்து f(x)dx- 

= F(y) dy என்ற அமைப்பில் : மாற்ற இயலு 

. ் மானால் 18 f(x) dx = [500446 ( (மாறிலி) 

என்பது அதன் தீர்வாகும். Stat, 

வட் சமபட்ந்தான சமன்பாடு (homogeneous equation) 

, சமபடித்தான : சார்புகள் (13), f(x,y) என உ 

ப படியிதுள்ள. (௨3) சார்புகளைக், கொண்ட, 
a 

v! 1 

கவற SE = fo - 8 

என்ற சமன்பாட்டினை , ய 

x 

ட dy மழு . 
“dx ~~ -Foxy)



  
ential equation). ப a + Py = 

Ox, “od - ர al a ன் டம 

it 

366 இயல்பான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு 

+ 

என அமைத்து இதில் 3 = 7௩ எனக் கொண்டால் 

dy_ dv i னைச் சமன்பாட்டில் “47 = V+x = ஆகும். as 

அமைக்கும்போது, 

dv_ ட ரகா) 

Vtg. = (௩௯) 

எனக் ெடக்கும், இதனைச் சுருக்கு முறைப்படுத் 
தினால், மாறிகள் பிரிக்கப்படக்கூடிய அமைப்பில் 
பெறப்படும். அதன் தீர்வுகண்டு, அதில் உ-யினை 

YL ஆல் ஈடுசெய்து, தீர்வு காணலாம். சில சமன்பாடு 
x ~ 

களில், சமபடித்தான அமைப்புடைய 

ay Ax + By + C ன் 

கே ரகர ந ௮11. ்் 2. 

சமன்பாட்டில் ந 4.3 Yok என Grbac 
Aem_&5b Ah+Bk+ce=0. Lh+MkK+N ௮.0 என்ற 

பொருத்தத்தில் 1,%இன் மதிப்பினைக் கண்டுபிடித்து, 

87 AX +BY 
<a = [x+y | என்ற ஒருபடி சமபடித்தான, 

அமைப்புக்கு மாற்றிக்கொண்டு, தீர்வு ation Tsien 
= xh, Y=y-k என ஈடுசெய்து முடிவான தீர்வு 

காணலாம். மேலும், 

டர _ . Alax+ by)+c, 
dx 7 ‘Brax+by) +e, 

dy உம் 0 உட்ப i 

x 4 b ( dx -௨) எனப். ் yo) 

ர 

Borne ax+by=Z . 

எனக்கொண்டு 
ரப 

  

  

பெற்று ஈடுசெய்து: தீர்வு காணவேண்டும். ' 

நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு ' ' (linear differ 

8. 9 எனப்பொது 

॥ 

அமைப்பில் P, Q என்பவை % இன் சார்புகளாக 
் மட்டும் இருக்கும்போது இதன், ர்வு ம் ட்ட 

2a Me 
je 1 , 

‘ { Pax ் ப ப ட rn 4 பரு ட ன்று 

cue, Ye, ம [00ல் 4:4௦, ஆகும், 
படட டி ர 

0 -என்ற மாறிலி கட்டாயம் ் தீர்வில் * "இருக்க 
வேண்டும். இத்தீர்வினைப் பெற முதலில் .,, ப ப 

— Py=9 ene ல பார தர்வான 

் [50௯ ் ் ் 
32, ஐக் (மாறிலி) ஐப் "பெறவேண்டும். A X@er 

  

_ சார்பு எனக்கொண்டு இதனை மிண்டும் வகைக் " 

' ந ட்டர் 1 ' Ss aa ் 
கெழுப்படுத்த, woth ப 

் , போது 9 = 

ன ரத. 

ஆ Jrdx [pdx 
Ns + Pye a - கிடைக்கும் . 

இவற்றை மேலே உள்ள சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும் 
ண க 

fpdx ஆகும். 
அல்லது! A = Qe . “3 \ 

, எனவே a ஆ py = 0 -ன் தீர்வு, 

ue ¢ Pax = Joe! 08 ௦ ஆகும். 

இதல் A ஐ ருந்தலிம் மாறிலியாகக் கொண்டு, பின்னா் 
அது ஒரு x இன் சார்பென ஏற்றுத் தீர்வு காணப்படு 

ட கிறது. : இம்முறை சாராமாறி மூறை (method of 

variation) எனப்படும், சமன்பாடு உ. + P, 
ர்வ 

ரெ ; , என்ற அமைப்பிலிருந்தால் அது பெர்னோலி 

அமைப்பு (Bstaaialit 8 fram எனப்படும். இதனை ரு 
பட ர 

ih my ஒரி படர் 

ஆல் வகுத்து ட oy apy, Oa = Q என, 

  

2 

. டடயூரிபு 

மாற்றி எழுதி, Ve ர: Mo I) ¢ என ஈடுசெய்தால்' சமன் 

் பாடு sv + Pws Qa என: மாறும்,' ் பின்னர். 
eet ளி 5 ரத் ச். 

. velPatx = | J QefPaS ax 7 ட - 2 . 
My ஷு, 

எனக் ச படைக்கும் தாலி v=y “(0 -1) 

“என " ஈடுசெய்து' முடிவான. * தீர்வு. பெறலாம். 

“yf (xy) dx + F (x y) dy = O- என்ற : சமன் 

் பாட்டில் ௫-2 என ஈடுசெய்து மாறிகள் பிரிக்கப் .. 
படக் , கூடிய ' , முறையில் , இதன் ந்கவகி ம .கணக் 
இடலாம்; [ பட்ட படப் x 

F(x) : =c என்ற சமன்பாட்டில் டம. னி கண்டு ; 
wo 3 டா 4 

அதையொட்டி அமைக்கப்படும் முதல் னதி சமன் 

பாடு, முதல் வரிசைப் பொருத்தமான வகைக்கெழுச் 
சமன்பாடு (first order exact differential ‘equation) 

, எனப்படும். "இதன் , பொதுஅமைப்பு Mdx ' + Ndy 

  0 ஆகும். aM ஆட sx. என் கட்டுப்பா( டர.” நந i as Ms 
இருப்பின். 'இது ஒரு பொருத்தமான சமன்பாடாகும். டத. 8 கடட 

டர் 
8”. 9௧ 

ட்காணும் “ செயலிளைக் : குறிக்கும். , M இல் y ஒரு 

  

என்று செயலிகள் பகுதி வகைக்கெழு 

மாறிலி என்று ௩ ஐ யொட்டியும் Na ௩ ஒருமாறிலி - 
என்று நுஐ , யொட்டியும் ' M,N இன் தொகைகள் 

, கண்டு ர்வு காணலாம்.
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. ஒரு பொருத்தமான -சமன்பாடேயில்லாத நிலையில், 

ஒரு குறிப்பிட்ட சார்பினால் இரு பக்கங்களையும் 

பெருக்கினால் பெறபபடும புதிய சமன்பாடு 

பொருத்தமான சமன் பாடாகும். இப்பெருக்கும் சார்பு, 

தொகைகாண் காரணி (integrating 7க0௦ா) எனப் 

படும். அதாவது, Mdx + Ndy ௬0 என்று 

சமன்பாட்டில் _914. ox ஆனால், சமன்பாடு 

பொருத்தமானதாகாது. எனவே 

2 [ran M] = 2 [Fon] 

எனக்கொண்டு, F(x,y) Mdx + F (uy) Ndy = 0- 
இன் தீர்வு காணலாம். இங்கு 1௩,3) என்பது ஒரு 
தொகைகாண் காரணியாகும். தொகைகாண் காரணி 
ஒன்றிருப்பின் பலகாரணிகள் பெறமுடியும் என 

aM aN 
ay ox 

_Mdx + Ndy = ¢ என்ற சமன்பாட்டி.ற்கு 

நிறுவலாம். ; 

= f(x) ஆனால் 

‘ee Sfx) ax 
et என்பது ஒரு தொகை காண் காரணியும், ' 

2 eM ள் a, ட் 

14 00 
' OY 2௩ 

M -= ¢@ (y) sored J tomy | 

e 

} 

  

என்பது “ஒரு. கொகைகாண். காரணியும் ஆகும். 
ட ஸு. ர uo ் ட்ட ] 

மேலும் Gy + 9-0 என்ற சன்பாய்கப =] 
~ “ ~ ் ௩ ் - © ‘ 

; என்ற .தொகைகாண் -"தாரணியால் பெருக்கினால் 

ர (pdx aye Lye? ] = ட? x கிடைக்கும், ட 

ட 4174 . [றக ல '* வ fpdx ட nes 

@scr Sia ye =. | 06.0% 4௦ ஆகும், 

் ற = dy_ ஆனால் நா = (3) எனக்கொண்டு 
"y கெட்ட ட்டர் ப, dx J ., by ta eae 

வரிசை ஒன்று, ஆனால் படிகள் , இரண்டு அல்லது 

இரண்டிற்கு மேற்பட்டவற்றைக் கொண்டு சில 
- சிறப்பு வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை 1(%3,ற) ௩ 0 
என அமைக்கலாம். - இவ்வகைச் 'சமன்பாடுகளின் 

தர்வுகளை மூன்று வெவ்வேறு முறைகளில், உ இன் 
மதிபபறித்து, உன்மதிப்பறிந்து அல்லது % இன் 
மதிப்பறிந்து காணலாம. சில சமன்பாடுகள் 1௩,ற) 
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= 0, f(y,p) - 0 என்ற அமைப்புகளிலுமிருக்கலாம். 

இதில் மிகவும் முக்கியமானது3$ - று ஃ $ (0) 

என்ற கிளேய்ராட் அமைப்பாகும் (கொக் form). 

இதன் தீர்வு y=cx + £ (c) yom. x + f’ (p) = 0 
என்பதும் இதனைச் சார்ந்த மற்றொரு இறப்பு, 
அமைப்பாகும். இவ்விரு அனமப்புகளுக்கிடையே ந. 
ஐ அகற்றினால் கிடைப்பது ற-இன் தன்மைகாட்டித் 
@gri_iity (p-discriminant relation) srseitesGun. 

நேரியல் ௩ வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் 
(linear differential equations of order n). Fuerur@ 

(1) இல் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள சமன்பாடு 
நேரியல் “யூ வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடு எனப் 
படும். சமன்பாடு (2) ஒருபடித்தான அல்லது சமபடித் 

தான நேரியல் :உ்ூ வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடு 

எனப்படும். ட 

வனகக்கெழுச் செயலியைப் பயன்படுத்தி நேரியல் 
‘n’ வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள் 
தில காணலாம், (1-8) 1-0 எனீல் செயலிகள் 

மரபில் அதன் தீர்வு 1௯ ௦6 85 ஆகும். இதனைக் 
கொண்டு, சமன்பாடு (3) ஐ 

P. (D-a,) (D-a,) ... (D-an) Y = O 
எனக் காரணிகளாகப பிரித்தெழுதி ஒவ்வொரு 

. காரணிக்கும் உரிய தீர்வினைக் கணக்கிட்டுச் சமன் 
பாட்டின் தீர்வை 

நூல 0 ட வன்பு பட 0 ௮ 

Me ack டட ர | 
xX cre எனக காணலாம், 

r=l ் 

அடுத்து ௩, ,) என்பனவற்னற மாறிலி 
களாகக் கொண்ட சமன்பாடு (8) ஐ. . a 
f(D)Y «(F,D°+P,D=-! +... +Pa_,D +Pa)=¥ Q(x) 
எனற செயலிமரபில் அமைக்கலாம். இதனை 

{(D)Y = P,(D-a,) (D-a,) ... (D-an) Y=Q (x) 
எனக்கொண்டு இீர்வு கண்டால், அதன் தீர்வு 

x 
Y= ௦:15 30617 + 6 3௩ (&£) 

எனக் கிடைக்கும், 
ஞ் 

இங்கு '%() ஸு ௦௩) ஆகும். ௩ (2) கொடுக் 

கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் சிறப்புத் தீர்வு அல்லது 
சிறப்புத் தொகை அல்லது தனிப்பட்ட தொகை 
(றவாரர்யேகா  நீர்சதா2!) , எனப்படும். எனவே சமன் 

* n 
பாட்டுக்கு 5 ௦6 

, ப நீ வட ௩ 1 ; ; 

வும், (௩) என்பது சிறப்புத் தொகை அல்லது தீர் 
வெனவும், ' துணைத்தொகை/கீர்வு 4 சிறப்புத் 

தொகை [ தீர்வு - முழுத்தீர்வு; தொகை (complete 

என்பது துணைத் தீர்வென 

»
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solution or Complete Integral) எனவும் தனித்தனிப் 

பெயர்களிடப்பட்டுக் கு றிப்பிடப்படுகின்றன. அதா 

வது 

n 

Y= EF ௨6% ட ஐஐ) ஆகும். மேலும் 00) 
r= 

என்ற ஐ-இன் சார்பு சில குறிப்பிட்ட அமைப்பில் 

இருந்தால் மட்டுமே &(௩) ஐக் காணமுடியும் 

நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளில் கோஷி 
(Cauchy), லெஜண்டர்(1.௦22.ம6) சமன்பாட்டமைப்புகள். 
Py சூ.0ஆகவும் 1, .... ந, ஆகியவற்றை மாறிலி 
யாகவும் கொண்ட ் ் 

nok de ly 

dxa—} 
P, (ax + b)s oT + P, (ax + b) 

+ owe + Pans (xb) SY + Pay = Q(x) 
என்ற சமன்பாடு லெஜண்டர் நேரியல் சமன்பாடு 

எனப்படும். இதில் ௨௪/, 6-0 என ஈடு செய்தால் 

  

கடைக்கும் சமன்பாடு Pox" dey + Pyxe#-t 
dx - 

முகாம் dy 

rot +t Poke + Pa (y) = Q (x) 

என்பது கோஷி நேரியல் சமன்பாடு எனப்படும். 

கோஷி அமைப்பு. லெறண்ட்ர் கோஷி சமன் 
பாடுகளில் சிறிய, தகுந்த பொருத்தமான மாற் 
றங்கள் செய்தால், கடைக்கும் இயல்பான ஈ வரிசைச் 
சமன்பாட்டு அமைப்பிற்குத் தீர்வு காண முடியும், - 

ந என்றும் செயலி 9 ட என்றும் 
oo 1s 5 - z 

செயலி D == என்றும் கொண்டால், ௩ 04 

dy: _ en 
Ge = OY Gom_a@u, 

, < oad Mi 

இதேபோல் ஐ 8 (8-1)y 

௩0% = @ (8-1) (0-2)y 

என்றும், பொதுவாக உற 2 9 (9-1) (9-2) ... 

. (@-r+ Ly 
என்றும் கிடைக்கும், , டர 

இதனைக் கொண்டு கோஷியின் சமன்பாட்டினை: 
0௦95-0)... (9-n+1) + P,@ (6-1) ... (8-n+2)+ 

+ Po-0+Pa} y = Q (e% 9 என்று இயல்பான 
॥ வரிசைச் சமன்பாடாக மாற்றித் தீர்வு காணலாம், 

இறுதியில்௩-6 - க்கு 2. ௬ 102௩ என ஈடுசெய்து 

9௩ என்ற மாறிகள் உள்ள சார்பாகத் தீர்வுகாண 
லாம். 

லெஜண்டர் அமைப்பு. இதில் ௨௭ 5-௨ என ஈடு 
dy dz _ a dy _. 
dz’ dx ~ axtb dz “U3 

  செய்து 3 = 

- (டு) றர - தரு 

(ax+b)? D?Y¥Y = a?6 (8-1) y 

என்று லெஜண்டர் சமன்பாட்டில் அமைத்துப் 

பின்னார் இயல்பான ௩ வரிசைச் சமனபாடாக மாற்றி, 
தார்வுகண்டபின்னர் 2102 (௧௩40) என ஈடுசெய்து 
93 தொடர்புள்ள சார்பாகத் தீர்வு காணலாம். 

. பொருத்தமான வரிசைச் சமன்பாடுகள், (ய் 
exact differential equations) 

7 (ary d-2y . dy, 

xO hs gn-2, "தே y)= Xdx-+ ¢ dre MIeOUWLI 

order 

பிலுள்ள ஒரு வரிசை குறைந்ததொரு சமன்பாட்டின் 
இரு பக்கங்களுக்கும் ௩ - ஒட்டி வசைக்கெழு காண 

ய் I, 

  அது ந, ப ஆ ந எ சூல் உட. 
dx® dx?” dx 

i. . a ee 
் + னி 32 ௩ - என்ற அமைப்பில் 

2 

வருமாயின், இச் சமன்பாடும் ஒரு பொருத்தமான 

வரிசை . வகைக்கெழுச் சமன்பாடு எனப்படும. 

பொதுவாக இச்சமன்பாடு ஒரு பொருத்தமான சமன் 

பாடாக இருக்க வேண்டுவதற்கான கட்டுப்பாடு 

உட Pel + PY 2 அ வைன் (-1)"p, (n)’=0 

என திறுவப்பட்டிருக்கிறது. - (இங்கு £ .. என்பது 

வகைக்கெழுவை உணர்த்தும் குறியீடு) பொருத்த 

மான சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு காண, படிப்படி 

யாக முறை % (௦1) மாறிலி என்ற நிலைக்கு 
வரும்வரை தொகை காண வேண்டும். 

இரண்டாம் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் 
(second order differential equation) {D)y = (P,D? 

. + PID + P,) y=Q(x) Ge Po. Py, Py-wrMoilacr 

ஆனால் Pot? + Pit + Py= 4 ௦- என்ற இருபடிச் 
சமன்பாட்டின் தீர்வுகளாவன: . - ய் 

1) a, நீ வெவ்வேறு மெய்யெண்கள்: தீர்வு - 

Qx) 
Yaa! toe O 4 Fy



5 a ் ' ் 

2) ௨, ௪ சமமெய்யெண்கள் 

1 இல (௦௬0௨ டர் 

ரு. 

  

3) a + ‘ig, a - if கற்பனைத் தீர்வுகள்: 

Y + ™ (c, Cos gx + C,Sin 8x) 

+3. QGuanrGm f(D) = (x*D?+P, xD 

+P,) Y= Q(x) என்ற. கொளி sean ss தீர்வு 

காணலாம். 

பொதுவாக நேரியல் சமன்யாடுமில்லாகு, 

பொருத்தமானதும் அல்லாத சமன்பாட்டில் ௩ என்ற 

சார்பில் மாறி நேரடியாகத் தோன்றாத நிலையில், 

    

ப =f(y) என்ற சமன் பாட்டினை இரு. பக்கங் 

களையும் 2. ் உ ஆல். பெருக்கத் தொகை. கண் 

டால், தீர்வு ர (2] ரல =x ர் cy "ஆகும். 

பொது ' அமைய்யாண (P,D°+P,D + 2 32000) 

Qe, (P,D? + P,D+P,) Y = 0 என்ற சமன்பாட்டில் 

7 ஏ என்ற தீர்வு இருக்குமானால், பொதுச் சமன் 
பாட்டின் தீர்வு 17 - 92 எனப் பெறலாம். (இங்கு 
4- தெரித்த ஒரு ௩ இன் சார்பு; 2௨ காணவேண்டிய 
%இன் சார்பு) இங்கு £,-2,412-0 ஆனால் மல: 

P,D+P,) 140 இன்தீர்வு ௭௭ ஆகும். | 

்.... செயலிகள் அடிப்படையில் காரணிகள் கண்டு 
பின்னர் தீர்வு காணல்: 
operators); இம்முறையில் 1 ட ட்ட 
20) = (P,D* + RD + P)Y= QO) a 

-— 

f ற) ௩. (D)} {F, (D)} Y a 

எனப் பிரிக்க முடியுமான TO, இருமுனையில் தொடர்ச் 
, சியாகத் தீர்வு . காணலாம். (0) 4-4 எனச் 
கொண்டால் 71; (0)7 ௩0௧ ஆகும், முதலில் * கண்டு 

பின்னர் 3 காணவேண்டும, ் 
எடுத்துக்காட்டாக, 

ele 

் x SF +. (ல. fy. +y= 

என்ற சமன்பாட்டினை ஊ.ஃ1)ற.ஃ1)92-௪௭ எனப் 

- பிரிக்கலாம். . (041) எனக்கொண்டால் கிடைக் 

- கும் (௨2041) 4-௦ இலிருந்து இன் மதிப்புக் கண்ட 
_ பின்னர் (0410) 7-1 இனைத் தீர்க்க 4 கிடைக்கும். 

. ஒருங்கமை நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்: 
( 537842115 ௦7 91 001111206015 11௦௧7 2008110068 ) இரண்டுக்கு 

அ.க.4-2 

(factorisable into symbolic 
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மேற்பட்ட மாறிகளைக் கொண்ட சில சமன்பாடு 
களில் ஒரு வகை, ஒருங்கமை சமன்பாடுகளாகும். 

௩.,௪ முதலியன, சார்பிலா கதி “ர? ஒட்டிய சார் 
புடை மா றிகளாகும். - . . 

sanag x =f sy =F().2 = 6 WU, 

எடுத்துக்காட்டாக 

, dx dy ஆட்ஸ் 4 - 
பட ட்டா ச 8 | 
dx 3 ௦ r eas (a) 

படே ரகர ட்ட 

என்பன : இரு ஒருங்கமைசமன்பாடுகள் . ஆகும் 
t இன் சார்புகளாக ௩, 4 காணும்போது 

  

dx dy _ து 7) 
—at~ + mae = OY. | 
= dx ல் we” dy * ட -1 : - 

et eset bey 
- dy- ,», dz ioe,. yy | 
“a + -+Y¥ + 2z =O J 

என்பதை மூன்று ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் என 
லாம். செயலி முறையில் அல்லது நீக்கல் முறையில் 
(method of elimination) QanMear தீர்வு காண 
லாம். செயலி மரபில் சமன்பாடு (௧௨) ஐ 2(D-2)x +. 

(0-1) 7-௪ 2 (0) என எழுதி 043)௩ +y = 0(d) 

இன் மேல்-1 என்ற செயலி செல்வதாகக் 

48) (D—1) x + (D—1) y=0 

(c) — (e) Qw (2D-4-D* —2D +3)x= 

அதாவது, 00541) 2 ஆகும். n 

கை te) 

= ef ஆகும் 

x, ; . t 
இதன் தீர்வு௩ = c, cost + C, Sint— அ 

இந்த ௩ இன் மதிப்பை (8) இல் ஈடு செய்து %க்கு 
(f) ஐ ஈடு செயய, கிடைக்கும் Ye (D + 3) 

et 

9 யிலிருந்து 3ூ ௪ (4. 

  

(c,Cos t + cz, Sint — 

3c.) Sint — (3c, + வ cost + 2 et manne (2) 

என்ற தீர்வுகள் கிடைக்கும். 

- இ, கோவிந்தராஜன் 

  

f 

இயல்பு 

மற்ற ,பொருள்களிலிருந்து குறிப்பிட்ட பொருளை 

வேறுபடுத்தும் , கூறுபாடும், ஒப்பிடும் கூறுபாடும் 

ன்





குறைந்த இயல்பான கொதிநிலை உடைய பொருள் 

ஹீலியம் (4,278); மிக உயர்ந்த கொதிநிலை உடைய 

பொருள் டங்ஸ்டன் கார்பைடு (6900) ஆகும். 

ஒரு திண்மம் : நீர்மமாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

வெப்பநிலைக்கு உருகுநிலை (611102 ற௦ாம்) எனப் 

பெயா். திண்மம் முழுதும் நீர்மம் ஆகும் வரை, 

இண்மத்திற்கு வெப்பம் தொடர்ந்து தரப்படினும், 

அதன் வெப்பநிலை மாறுவதில்லை. அவ்வாறு ஏற்றுக் 

கொள்ளப்பட்ட வெப்பம் அத்திண்மத்தின் உருகு 

தலின் உள்ளுறை வெப்பம்” (latent heat of fusion) 

எனப்படும். இவ்வாறு வெப்பத்தை ஏற்றுக் 

கொள்ளும்போது பொதுவாக அனைத்துத் திண்மங் 

களும் விரிவடைகின்றன. ஆனால் பனிகட்டி இவ்வாறு 

விரிவடைவதில்லை, இது ஒரு விதிவிலக்கு. மாறாக 

நீர் குளிர்ந்து பனிக்கட்டியாகும் போது பருமன் 

மிதுதியாகறது. பனிக்கட்டியின் அமைப்பில் உள்ள 

ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளே இதற்குக் காரணம். 

கொதிநிலை போன்றே உருகுநிலையும் அழுத்தத்தால் 

பாதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் பெருமளவு அழுத்த 

வேறுபாடு தேவை, திண்மத்தில் இரண்டு அல்லது 

மேற்பட்ட ஆக்கக் கூறுகள் (௦௦10006018) அமைந் 

இருப்பின் ஒற்றை உருகுநிலைக்குப் பதிலாக ஓர் 

உருகுநிலை எல்லை மட்டுமே பெற இயலும். 

, திரிபு மாற்றங்கள் இரு விதிகளின் வரம்பு 

களுக்குட்படுகின்றன. முதலாம் நிலைமை விதி 

(phase ஈய5)2 73 -1-௩42 ஆகும். இங்கு 

1? 2 கட்டறு நிலை வீதங்கள் (062666 of freedom, 
0 - வேதி இனங்களின் எண்ணிச்கை (ஈயா of 
chemical species) P = நிலைமைகளின் எண்ணிக்கை 

(phase) m = தனித்தனியான வேதிவினைகளின் ': 
எண்ணிக்கை ஆகும். 

இவ்விதி ஒற்றை ஆக்கக்கூறுடைய (4) ஓர் 
அமைவுக்கு - நீர்ம அமைவுக்குப் பொருந்துவதைப் 
படம் 1 இல் காணலாம். ் 

நிலைமை ' விதியின்படி 6 - 1 ஆகும்போது 
1௨ 82௨1 ஆூறது. (௩௩௨௬ 0) அப்போது? - 
1,2, 3 என்ற மதிப்புகளுக்கேற்ப 1 ௪ 2, /,0 என 
மூன்று வித அமைவுகள் உருவாக இயலும். எனவே 
கட்டறுநிலையின் உச்ச மதிப்பு (11 4 8) இரண்டு 
ஆகிறது. அதாவது எந்த ஓர் ஆச்சுக் கூறு அமை 

வையும் ஈரளவுடைய வரிப்படத்தில் (two 
' diamensional diagram) @acnI_ Qs ars. epyuyib. 

இதற்கு அழுத்தம், வெப்பநிலை ஆகிய இரு வசதி 
யான மாறிகள் (1441180168) தேர்ந்தெடுக்கப்படு 

இன்றன. ர ' Bos ‘ 

நீர் அமைவுப் படிநிலை வரிப்படத்தில் மூன்று 
பரப்புகளும் (21016) நான்கு கோடுகளும் இரு 
மாறிகளும் ஐந்து புள்ளிகளும் (க&,2,0,2) காணப் 
படுகின்றன. பரப்புகள் வெவ்வேறு நிலைமைகள் 

௮.௧.௬4-24அ 
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படம் 1. 

அமைந்திருக்கும் எலலையைக் காட்டுகின் றன . 

கோடுகள் இரு நிலைமைகள் சமநிலையில் ஒன்றாக 
அமையக் கூடிய புள்ளிகளை இணைக்கின் றன, 

ே-என்ற உச்ச வரம்புப் புள்ளி ஒரு மாறுதானப் 
புள்ளியாகும். இதற்கப்பால் நீர்ம அவி நிலைமை 
களை ஹன்றிலிருந்து ஒன்றாகப் பிரித்தறிய இயலாது. 
௰-க்கு அப்பால் பணியும் நீரும் பிரித்தறிய இயலா 
உச்சவரம்பைப் பெற்றிருப்பது ஐயத்திற்குரியது.. 
&- இல் பனி, நீர், நீராவி ஆய மூன்றும் ஒருங்குய் 
கின்றன. (௦0181) 273. 16% இலும் 4.579 மி, மீ 
.-போதரசம்) அழுத்தத்திலும் உள்ள இப்புள்ளி 
மும்மை நிலைப்புள்ளி எனப்படும். பனியின் இயல்பு 
உருகுநிலையும் இம்மும்மை நிலைப்புள்ளியும் 
ஒன்றல்ல, 

நீரை அது திண்மமாகாமல் அதன் உறைநிலைக் 
குக் குளிர வைக்கலாம். இதனை மிகைக் குளிர்வித் 
தல் (800௦ ௦௦௦112) என்பர். இது சிற்றுறுதி (ங- 
81௧016) உடைய அமைவாதலால் இது புள்ளிக் 
கோடாகக் (4௦1180 116) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

AD - இன் சாய்வு வழக்கத்துக்குப் புறம்பானது. 
பிஸ்மத், ஆன்ட்டிமனி ஆகியவையும் இவ்வாறு 
உறையும் போது விரிவடைகின்றன. இது லி சேட்டி 
லியா் தத்துவத்துக்கு (1.6-0118181185£9 றாரற௦1ற16) எதி 
ரானது. பனிச்சறுக்கு விளையாட்டும், பனிப்பாறை 
களின் நகர்வும் இப்புதுமையான சாய்வின் விளைவு 
களே ஆகும். 

தரிபுநிலைக்கு இயைந்து வரும் மற்றொரு சமன் 
பாடு களேபெரான் - "க்ளாஷியஸ் சமன்பாடு 

(Clayperon . - Clausius 601021100). இதனை களே 

பெரான் சமன்பாட்டிலிருந்து பின்வருமாறு பெறா 
லாம்.
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d log P A 
ad RT? 

இங்கு 4 ௩ நிலைமைத்திரிபின் உள்ளுறை வெப்பம் 

$ 5 ஆலியழுத்தம் 7 4 திரிபுநிலை R ு வளிம 

மாறிலி ஆகும். 

இதனைப் பதங்கமாதலுக்கும் ~ (sublimation) 
பொருத்த இயலும். வெப்பநிலை உறைநிலையை விட 
மிகத் தாழ்ந்திருப்பினும், நீர் உண்டாகாமலேயே, 
தரையின் மேற்பரப்பினின்றும் நுண்பனி (snow) 
மறைந்து விடுவதைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். 
இவ்வாறு மாறையும் விரைவு மிகவும் குறைவுதான். 
இதன் காரணம்  பனிக்கட்டியின் ஆலியழுத்தம் 
மும்மைநிலைப் புள்ளியைவிட (1ரர்ற16 ற௦ரர்) மிகத் 
தாழ்வாக இருப்பதேயாகும், எனவே ஆவியாகும் 
விரைவு மிகத் துரிதமானதாக இருக்கும் அளவுக்குத் 

திண்மத்தின் ஆவியழுத்தம் மிகுந்து இருந்தாலன் றிப் 
பதங்கமாதல் ஒரு தொழில் நுணுக்க முறையிலோ, . 
அறிவியல் முறையிலோ பயனுள்ள நிகழ்முறையா 
(இருக்க இயலாது. - டவ 

_ திண்மம் நீர்மமாதல்,நீர்மம்ஆவியாதல் போன்ற 
வழக்கமான நிலைமாற்றங்கள் முதல்தரத் இரிபுகள் 
(first order transitions) எனப்படுகின் றன. இவ்வாறு 
உள்ளுறை வெப்பமோ அடர்த்தி மாற்றமோ பெறாத 

. சில நிலைத் இரிபுகளும் உள்ளன. சில உலோகங்கள் 
அயக்காந்தத் தன்மையிலிருந்து காந்த ஈர்ப்புத் தன் 
மைக்கு ~ (paramagnetic property) மாற்றமுறுசல், 
தாழ் வெப்பநிலைகளில் சல உலோகங்கள் மிகை 
மின் சடத்திகளாதல், ஹீலியம் ஒரு வகை நீர்மத்தி 

- லிருந்து மறறொரு வகை நீர்மமாதல் ஆகியவை 
இரண்டாம் தரத்திரிபுசகள் (920010 0142 (7810811018) 
எனப்படுகின்றன. ஹீலியத்துக்கான நிலைமை வரிப் 
படம் (01296 0/கஜாகம) படம் 2 இல் தரப்பட்டுள்ள Sl 

  

t 

   இண்மம் 2 
ந 

piyal He-1 

   
1.76” 

      

ஷ் 2946 வ.ம. 

3 
| 3 

4 மாது நானம், 
ஃஃமனைவு |, புள்ளி ல 

52,226 வ. 

88 மி.மீ 7 

a” GAULLE (Ic) 

௩ 

படம் 2, 

இந்த ஹீலியம் அமைவு மட்டுமே ஒரு தூய 
துனிப்பொருளுக்கு இரு வெவ்வேறு நீர்மநிலைமைகள் 
இருக்கக்கூடிய ஒரே அமைவு ஆகும். நீர்ம ஹீலியம் 
(116 7) பல அசாதாரணமான வியக்கத்தக்க பண்பு 
களைப் பெற்றிருக்கன்றது. இதன் மிகு தாழ்பாகு 
நிலை காரணமாக இதனை மிகைப்பாய்மம் (super 
fluid) என்பர். இதனை எந்தக் கொள்கலத்திலும் 
வைத்திருப்பது மிகக் கடினம். ஏனெனில் இது பாத் 
தரத்தின் உட்சுவர்களின் வழியாக மேலேறி வெளிப் 
பாய்ந்து செல்லும் பண்பைப் பெற்றுவிடுகிறது. 

i இவ்வமைவுக்குத் திண்ம-நீர்ம-ஆவி ஆகியமும்மை 
நிலைப்புள்ளி ஏதும் கிடையாது. . 116-1, 86.11 ஆக 
மாறுதல் இரண்டாம் தரத் திரிபுக்கு ஒரு வகையான 
எடுத்துக்காட்டு. இங்கு உள்ளுறை வெப்பம் ஏதும் 
இல்லை; ஆனால் ரே ஐ 1-க்கு எதிராக வரையின் 
ஒரு தொடர்ச்சியின்மை தென்படுகிறது. 
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2, 4 
வெப்பரிலைடுப் . 

படம் 3 

இவ்வளைவு 4-என்ற இரேக்க எழுத்தின் தோற்றத் 
துடன் பெரிதும் ஒத்திருப்பதால் இத்தகைய மாற்றம் 4-புள்ளித் இரிபு எனப்படுகிறது. | 
~ CuSO,.5H,0 போன்ற சில படிக வடிவ உப்புகள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில் தம் படிக வடி. 
விலோ நிறத்திலோ படிக நீர் மூலக் கூறுகளின் எண் 
ணிக்கையிலோ மாற்றமுற்று வேதொரு வடிவம் 
பெறுகின் றன. இவ்வெப்பநிலைகள் அப்படிக நீரேற்றி 
களின் திரிபு வெப்பதிலைகள் எனப்படுகின்றன.  - 

டகந்தகம் போன்ற பொருள்கள் ஒன்று அல்லது 
மேற்பட்ட வெப்பநிலைகளில் ஒரு வகையான புற 
வேற்றுமை (811010 ர ] வடிவத்திலிருந்து பிற வகை 
யரன வடிவங்களைப் பெறும் வெப்பநிலைகளும் ஒரு 
வகையான திரிபு வெப்பநிலைகளே எனலாம். 

்... எஸ். விவேகானந்தன்



இயல்பு மீறிய இரத்தப்போக்கு, அறுவை சிகிச்சையில் 373 

நூலோதி. சண்முகநாதன், ௬ப., விவேகானந்தன், 

சு., அறிமுக வேதி வெப்பஇயக்கவியல், முதல் 

வெளியீடு, தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், 

சென்னை, 17976; $காய] 001௧884016. and Lewis, 

David Elements of Physical Chemistry, Macmiilan 

dna Co,, London, 1960. 

    
  

இயல்பு மீறிய “இரத்தப்போக்கு, .. அறுவை 

சிகச்சையில் ் . ் 

1 

ஒவ்வோர் அறுவை சிகிச்சையின்போதும் நோயாளி 

இயல்பாக இழக்கும் இரத்தத்தின் அளவைவிடச் சில 

வேளைகளில் மிகுந்த இரத்தத்தை இழக்கலாம். இது 

” நோயாளியிடத்திலிருந்த குறைகளாலோ, அறுவை 

சிச்சையாலோ, பயன்படுத்தும் மயக்க மருந்து 

களாலோ ஏற்படலாம். wm 

நோயாளியின், சுற்றோட்டத்திலிருக்கும் இரத்தத் 

தின் கன அளவு, நாளங்களிலுள்ள இரத்த 

அழுத்தம், . நாளங்களின் தன்மை, : நாளங்களின் 

நோய், இரத்தம் உறையும்தன்மை, இரத்த நுண் 

தட்டுகள், கல்லீரல் நோய்கள், பார்ப்யூரா; ஹீமோ 

ஃபீலியா நோய், இசுக்களின் அமைவிடம், அவை 

இரத்தம பெறும் தன்மை, ஆக்சிஜன் குறைவாகப் 

பெறுதல், திசுக்களின் அழற்சி, வெட்டுக் காயங் 

களின் தழும்புகள், , இரத்த ஓட்டம், இரத்தத்தைத் 

இிசுக்களுக்குப் - பரப்புவது, இரத்தம் ஓரிடத்தில் 

தேங்கி நிற்கும்போது நரம்புகளின் பணி, ஹார் 

மோன்கள், வைட்டமின்கள், இரத்த அமில காரத் 

தன்மை, காய்ச்சல் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து 

இயல்புமீறிய இரத்தப்போக்கு ஏற்படலாம். - 

- அறுவை : சிகிச்சையின்போது முறைதவறான 

அறுவை முறையால் பெரும் இரத்த நாளங்களில் 

Pasay ஏற்படுவதாலும், மெதுவாகச் செய்வ 

தாலும், அறுவை சி௫ச்சைகளுக்குப் பயன்படுத்தும் 

கருவிகளின் கூர்மையாலும்,  : மிகுந்த இசுக்களை 

வெட்டி எடுப்பதாலும், நோயாளியின் கிடைமட்ட. 

நிலை, இரத்த அழுத்தம், உடம்பில் கட்டிய கட்டுக் 

கள், அதிர்ச்சி, இரத்தம் ஏற்றும் போது எதிர்வினை 

ஏற்படுதல், அறுபட்ட இசுக்களிலிருந்து இரத்தத்தைத் 
துடைக்கும்முறை, பிளாஸ்மா விரிவடையும் பொருள் 

களைப் பயன்படுத்துதல் '3பான்ற * காரணங் 

களாலும் இயல்புமீறிய இரத்தப் போக்கு ஏற் 

் படலாம்.” - ் . 

மயக்கமருந்துகள் இரத்தக்கசிலின் மீதோ, இரத்த 

உறைதல் மீதோ! வினைபுரிலவதாலும், அவற்றால் 

தோலிலுள்ள நாளங்கள் விரிவடைவதாலும் கார்பன் 

.டை-ஆக்சைடு உடம்பில் தேங்குவதாலும், ஆக்சிஜன் 

ச 

குறைவதாலும், நுரையீரல் இரத்த அழுத்தம் மிகுவ 

தாலும், நரம்பு முடிச்சுகளில் தடைசெய்யும் மருந்து 

கள், அட்ரீனலினை அழிக்கும் மருந்துகள், இரத்த 
நாளங்களை விரிவடையச் செய்யும் மருந்துகள், 
நரம்பு மண்டலச் செயலைக் குறைக்கும் மருந்துகள் 
போன்றவற்றை அறுவை சிகிச்சையின் போது 
பயன்படுத்துவதாலும் இயல்பு மீறிய இரத்தப் 

போக்கு ஏற்படும். 

உடம்பிலுள்ள இரத்த அளவு குறைவதால் 

நோயாளி அதிர்ச்சி நிலையில் இருப்பார். நாடித் 

துடிப்பு மிகுந்தும், இரத்த அழுத்தம் குறைந்தும், 
நாக்கு வறணடும், தோலின் இழுப்புத்தன்மை 

உள்ள நிலைகளில் அதிகமான வியர்வையோ காய்ச் 

சலோ ஏற்படும். இதய ஒலிகள் மெதுவாகக் கேட்கும். 

இதயத்துடிப்பு விரைவாக இருக்கும். உடம்பிலுள்ள 

இரத்தத்தின் ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவாக 

இருக்கும். 

நோயாளியின் நிலையறிந்து உடனே செயல்பட 

வில்லையெனில் நோயாளி இறக்கவும் நேரிடலாம். ' 

நோயாளியிடத்தில் குறைகளிருந்தால் அறுவை 

ச௫ச்சைக்கு முன்பே, ஆய்வுசெய்து அதற்குரிய 

மருத்துவத்தைக் கையாள்வதால் இயல்பு மீறிய 

இரத்தப்போக்கு ஏற்படாமல் தடுக்கலாம். அறுவை 

ததிச்சையின்போது பெரும் நாளங்கள் அறுபட்டால் 

அவற்றை உடனே கட்டியோ பொசுக்கியோ, 

இரத்தப்போக்கைத் தடைசெய்யலாம், இரத்தக்கசிவு 

ஏற்பட்டால் ஜெல்ஃபோம் (261102) போன்ற 

மருந்துகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நோயர்ளிக் 

குப் பொருத்தமான ஓத்த இரத்தத்தைக் கொடுக்க 

வேண்டும். குளுக்கோஸ், உப்புக்கரைநீர், ஹீமோசீல் 

(hemocoele), டெக்ஸ்ட்ரான் போன்றவற்றைத் 

தொடர்ச்சியாகச் சிரையினுள் செலுத்தும்போது 

நோயாளிக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படாமல் பாதுகாக்கலாம். 

நாடித்துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம் இவற்றைக் கணக் 
இடல் மூலம் நோயாளியின் உடல்நிலையைப் பற்றி 

அறிந்துகொள்ளலாம். : 

பொருத்தமான மயக்கமருந்துகளைப் பயன் 

படுத்துவதாலும் அவற்றால் ஏற்படும் பக்கவிளைவு 

களுக்குரிய மருத்துவத்தை உடனே செய்வதாலும், 

தேவையற்ற மருந்துகளை அவ்வேளையில் பயன் 

படுத்தாதிருப்பதாலும் இரத்தப்போக்கை ஒரளவு 

தடுக்கலாம். அறுவை ிச்சைக்குப் பின்னரும் 

நோயாளியின் நாடித்துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம், 
உடம்பிலிருந்து வெளியேறிய சிறுநீரின் அளவு 

போன்றவற்றையும கணக்கிட்டு, நோயாளி உடல் 

நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்ட பின்னரே அறுவை 

யரங்கத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச்செல்வது நன்று. 

ர | ன ட - வ, வரதராஜன்





மீள் அளவு , வெப்பம்' உட்கொள்ளப்படின் அதன் 
என்ட்ரொபி ரமீள்[]' அளவு உயருகிறது. முன்பு Q 
எனக், குறிப்பிடப்பட்ட வெப்பம் ஒரு சிறு உள் 
அமைவை இங்கு கருத்தில் கொள்வதால் 0 என 
எழுதப்படுகிறது, - 

இவ் வரையன, ற,  என்ட்றொயிலில் ஒரு குறிப் 

பிடத்தக்க பண்பை உள்ளடக்கியிருக்கிறது,அதாவது 
வேலையில் ஈடுபட்டுள்ள பொருள்களில் வெப்பறிலை 

உயர்ந்தால் அதன் என்ட்ரொபியும் உயருகிறது. 

எந்த ஓர்: அமைவும் சுற்றுச் ' சூழ்நிலையின் 
பாதிப்பின்றித் - தனித்தியங்க இயலாது. எனவே 
அமைவின் என்ட்ரொபி உயர்வுக்கு ஏற்ற மாற்றம் 

சூழ்நிலையில் நிகழ்ந்தாக வேண்டும். எனவே சற்றுத் 
தன்னியல்புடைய ஒரு செயல்முறையில், 

௨. 

AS உயர்வு 42 AS தாழ்வு - = 0 

எத்தகு. வேண்டும். ‘ 

இதனை வேறுவிதமாகவும் கூறலாம். அதாவது ் 
வேலை செய்யும் பொருள் ஒரு . மீள் சுழற்சியில் 
ஈடுபட்டிருக்கும்போது என்ட்ரொபி மாறுவதில்லை. 

என்ட்ரொபி மாற்றம், முதல் இறுதி நிலைகளை 
மட்டுமே பொறுத்தது... இது ஒரு நிலைமைச் சார்பு 
(91816 70001100) அதாவது ஓர் அமைவின் : (system) 

நிலைமைப் பண்பு. இவ்வுண்மைகளை வெப்ப 
இபக்கவியலின் இரண்டாம் விதி நிலை நிறுத்து 
இறது. இவவ்றைக். சுணக்கியல் வடிவமாகத் த்ர 

முற்படின், 

op aq: மீள் * . 

ட உட ண ஒரம். 
ம். ் 

இது ஒரு சரி தினை, தொசைக்கெழு (exact integral). 

இங்கு ட என்பது ஒரு சுற்றுச் , செயல் முறையின் 

9 என்பது ஒரு Ag 

  

மொத்தத் , தொகைக்கெழு. 

மாற்றத்தைக் குறிக்கும். 

என்ட்ரொபி வெப்பநிலை உயர்வது போலவே 
ஆற்றலும் வெப்ப நிலைக்கு ஏற்ப உயருகிறது. 
ஆனால் என்ட்ரொபி ஆற்றல் கிட்டாத்தன்மையை 
ஒட்டி வரையறுக்கப்படுவதால் அது ஆற்றல் இட்டுத் 

அன்மையின் எதிர்மறைக் காட்சியாகி விடுகிறது. 

ஒரு மின் செயல் முறையில் ஈடுபட்டுள்ள 
, அனைத்து என்ட்ரொபி மாற்றங்களின் மொத்தக் 

கூட்டுத் தொசையும் பூஜ்யம், அதாவது அவ்வமைவு 
சல்நிலை எய்தியிருக்கும். “ . 

As “நேரான குறி பெற்றிருப்பின். அது ஒரு 
தன்னியல்புச் செயல்முறையாகிவிடும். wrote As 
எதிரான குறி பெற்றிருப்பின் அச்செயல்முறை அது 
ஒரு வேதி வினையாக இருப்பினும் இயல்பெதிர்ப் 

“டிய பயன்படக்கூடிய 

‘Quay ariuy, வெப்ப 375 

பண்பே பெற்றிருக்கும், அதாவது அவ்வினை தன் 
இறுதி நிலையிலிருந்து தொடக்கு நிலைக்குச் 
செல்லவே விழைவு காட்டும். 

ட ஆற்றலுடன் ஒப்பிடும்போது என்ட்ரொபியின் 

பண்பைக் களாஷியஸின் (008115) கூற்றுப்படிச் 
சொல்வதானால் பேரண்டத்தின் ஆற்றல் . மாறுவ 
தில்லை, ஆனால் அதன் என்ட்ரொபி தன்னால் 
இயன்ற அளவு உச்சநிலையை நோக்கியே நகர் 
கிறது எனலாம். அதாவது பெற இயலாத பயன் 
படுத்தப்படாத ஆற்றல் உயர்கிறது அல்லது வேண் 

ஆற்றல் படிப்படியாகச் 
சிதைந்து போகிறது. எனவே சர் ஆர்தர் எடிங்க்டன் 
(Sir Arthur Eddington) ereri.@om9 snes Gurs 
கின் திசைகாட்டி என்று கூறுவார், 

என்ட்ரொபி, மற்ற வெப்ப இயக்கப் பண்புக 
ளான ந, 11, க், மே ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடை 
யது. அவற்றைப் போன்றே என்ட்ரொபியும் 

, வெப்பநிலையை மட்டுமின்றி, பருமன் அழுத்தம் 
ஆகியவ ற்றையும் பொறுத்தமையும், 

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் 
வழியாகப் பல்வேறு தொடர்புகள் உருவாகின்றன, 

6G 

ST JP, Qemuny = — S 

இங்கு என்ட்ரொபி ஓர் எதிரான குறிப்பண்பாக 
வரையறுக்கப்படுகிறது. இதன்படி மாறா அழுத்தத் 

திலும் இயைபிலும் வெப்பநிலையைப் பொறுத்துக் 
கட்டறு ஆற்றலானது (01% free energy = G) 
மாறுகின்ற விதததின் பகுதி வகைக்கெழுவே (partial 
derivative) + Dore குறிபெற்ற என்ட்ரொபியாகும். 

கட்டறு ஆற்றலுடன் இது பின்வருமாறும் 
தொடர்புறுத்தப்படுகிறது: 

G=E + PV —TS 

ந -- என்ற ஆற்றல் 14 -- உடன் சேர்ந்த கூட்டுத் 
தொகை, வெப்ப உள்ளுறை (17281 மர்றம் = H) 
என வரையறை செய்யப்படுவதால், இதனை, 

~ { 84G 
கே கம. 7௩8 அல்லது 6T P =— AS 
எனவும் எழுதலாம். மற்றொரு வகைக் 'கட்டறு 
ஆற்றலான க உடன் (112784௦11௪ 4006 energy) 
& ௬ 8 75 என்ட்ரொபியைத் தொடர்புறுத்தலாம். 

_ வளிமங்களின் பண்புடன் என்ட்ரொபியை 
இணைக்கும்போது, புனைவியல் வளிமத்திற்கு (1421 

gas),



374 இயல்பு வாய்ப்பு, வெப்ப 

dS = CodT_ + PAV ரா ர 4 ட. 
பட்ட 

te 

எனப் பெறலாம். இதில் மாறாப்பருமன் (constant 

volume) Gani gous திறன் (heat capacity) *@ 

பழிகிறது, 05, 434 போன்றவை சரித்தன்மையுடைய 

(8௦1) வகைக் செழுக்கள்,. இவ்வாறே இயல்பு வளி 

மத்திற்கு (1681 285), ் 
) 

_ (oP) 2 
av) 2 = Gry — 4 

w ஏ re என்றும் 

ss) L ar) 
sr JT ~ 

வெப்ப இயக்கவியலின் மூன்றாவது விதியின் 

படி, தனி (8801016) பூஜ்ய வெப்பநிலையில் - குறை 

யற்ற படிகப் பொருள்களின் என்ட்ரொபி பூஜ்யமாகி 

விடுகிறது. இதன் உதவியுடன் பொருள்களின் தனி 

என்ட்ரொபியைக் கணக்கிட இயலும். மற்ற வெப்ப' 

இயககப் "பண்புகளைப் பொறுத்தவரை "அவற்றின் 

மாற்றங்களை மட்டுமே கணக்கிட இயலும்போது 

என்ட்ரொபியைப் பொறுத்தவரை இக்கண க்கீடி 

மிகச் சிறப்புடையதாகிவிடுகிறது. இதற்கு எண்ட் 

ரொபி ஈடுபட்ட இரு சமன்பாடுகள் உதவுகின் றன. 

” என் றும் 

| 
= CpdT ட் “yah 

TT So + 

  

a 
x 

என்ற சமன்பாடு, இரு வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளுக் 

கிடைப்பட்ட (T,, Ty) என்ட்ரொபி மாற்றத்தை 

மாறா அழுத்த வெப்ப ஏற்புத் இறன் (CP) கொண்டு 

கணக்கிடவும், . 

AH 
AS = டர் 

  

என்பது அப்பொருளின் திரிபுத்தானத்தில் (transi- 
tion point) விளையும் என்ட்ரொபி மாற்றத்தை 
அதற்தியைந்த வினை வெப்பம் (11281 01 reaction) 
கொண்டு சணிக்கவும் உதவுகின்றன. இப்படிக் கணக் 

. இடப்பட்ட என்ட்ரொபி - மூன்றாம் விதி என்ட் 
ரொபி என அழைக்கப்படுகிறது. பல்வேறு பொருள் 
களுக்கு இவ்வாறு , கணக்கிடப்பட்ட எண்ட்ரொபி 
மதிப்புகள் என்ட்ரொபி, ஒழுங்கின்மை . அல்லது 

முறைகேட்டின் ஓர் அளவு என்ற அனுபவ வாயி . 

லான உண்மையை நிலைநிறுத்துகிறது. ' எடுத்துக் 
உக 

சாட்டாக வளிமங்களில் அணு அல்லது மூலக்கூறுகள் : 
நிலையின் றி இங்குமங்கும் அலைவதால் ' அவற்றின் 
என்ட்ரொபி மிகுந்தும், வைரம் போன்ற ஒரு. 
படிகத்தில் அணுக்கள் தமக்குரிய இடங்களில் சிறப் 

பான ஒழுங்குடன் அமைந்திருப்பதால் அவற்றின் 
என்ட்ரொபி மிகக் குறைந்தும் இருக்கக் காணலாம். 

டச் 

டட மூன்றாம் விதி என்ட்ரொபியை,; புள்ளிவிவர 
என்ட்ரொபியுடன் ஒப்பிடுவதுண்டு. அப்போது சில. 

போலி ஓவ்வாமைகள் (80812௩ 8181001186) புலனா * 

இன்றன. இவற்றின் மூலம் நைட்ரிக் ஆக்சைடு (1410), 
பனிக்கட்டி (106) போன்ற பொருள்கள் மிகு கீழ் 
வெப்பநிலையிலும் சில படிகக் குறைகள் நலம்! 

defects) பெற்றிருப்பது தெரிய வருகின் றது- 

'இப்புள்ளிவிவரக் கண்ணோட்ட்த்தில், * a 

S = Kk log we 

ys ள் toe SK 
என்ற அடிப்படைச் சமன்பாடு . போல்ட்ஸ்மன் 
wor He) (Boltzmon constant, k) அமைப்பின் நிகழ் 

Saey (probability =" w) , ஆகிய இரண்டையும் 
எண்ட்ரொபியுடன் தொடர்புறுத்துகிறது. : குறை 
யற்ற படிகத்தில் அணு ” அல்லது மூலக்கூறுகளின் 

ஒழுங்கமைப்பு ஒரே விதமாக இருப்பின், w= 1. 
எனவே ., என்ட்ரொபி - பூஜ்யம். மாறாக; ஓர் 
அணு மட்டுமே சற்று இடம். மாறிவிடின் எ.5 1 
ஆவதால் - என்ட்ரொபி ஒரு அதும் மதிப்பைப் 

பெற்றுவிடுகிறது. படர ப அச 

புள்ளி விவரக் தண்டைகட்ட் தடின்யாத் புனைவி 
யல் வளிமங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று நன்கு கலக்கும் 

் போது அக்கலவையின் மொத்த என்ட்ரொபி உயர 
கிறது எனவும் எளிதில் அறிந்து கொள்ளலாம். 
கலவையில் வளிமங்களின் அணுக்கள் அல்லது மூலக் 

் கூறுகள் இயங்கக்கூடிய நிகழ்தகவு. Seagal 
இதன் காரணம். எனவே 

லவை “ = வாயு 

எனச் குறிப்பிடப்படுகிற்து அல்லது தலி கலத்தல் = 
ஒரு நேர்குறிப்பண்பு. _ கலவையில் ஈடுபட்டுள்ள ' 
பொருள்கள் ஐசோடோப்புகளாகவோ (isotopes), 
அணுக்கருச் சுழற்சி சம ஆற்றல் நிலைகள் (110128 
511 மதக) இழந்தவையாகவோ இருப்பினும் 

இம்முடிவு பொருந்தும்... உ... 

் புள்ளி விவர வெப்ப இயக்கவியலில் பங்கீட்டுச் 
emmy (partition function) ere ஒரு புதிய பண்பும் 
வரையறுக்கப்படுகிறது. ' இதன் துணை கொண்டு 
வெப்ப இயச்கப்பண்புகள், பொருள்கள் . ஆற்றலை 

, ஏற்கும்போது பெரும் பல்வேறு இயக்கங்களுக்கேற்ப, 
இயக்கம் (4180818110121), சுற்று (1018110021), : அதிர்வு 

் a. eta} 4 Fae noo 1! 

1



(vibrational) எலெக்ட்ரான் (616011011௦), _ அணுக்கரு 

(nuclear) சார்ந்த பங்களிப்புகள் எனத் தனித்தனி 

யாகக் கணக்கடப்படுகின்றன. இவ்வகை ஆய்வு 

என்ட்ரொபிக்கும் பொருந்தும், இக்கணக்கீடுகளில் 

ட் ஸப E° —E, Q - 
—~— + Riog ஃ௩ 

  

T 

என்ற பொதுச் சமன்பாட்டின் துணையுடன், வெப்ப 
ஆற்றல் (E°—E, ) பங்கீட்டுச் சார்பெண் (0), 

அமைவின் மூலக்கூறு அல்லது அணுக்களின் 
எண்ணிச்கை (௨) ஆகியவை கொண்டு $£ அறியப் 
படும். இதனை, 

SS = 
~ 5 இயக்கம் + Son nm + 

5 : s° 
spp + SoBe *! 
2 ் * எலெக்ட்ரான் 

இயைந்த 

என மேற்சொன்னவாறு தனித்தனியாக கொண் 
டும் கணக்கிடலாம், காண்க: கார்னாட் சுற்று. 

் _ - எஸ். விவேகானந்தன் 
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பாய்மங்களிலெல்லாம் அமுக்க வேறுபாட்டினால் 

அடர்த்தி மாறுபடுகிறது. இந்த அடர்ததி வேறுபாடு 
வளிமங்களில் அதிகமாகவும், நீர்மங்களில் குறை 
வாகவுமிருக்கிறது. அடர்த்தி வேறுபாடு அதிவேகம், 
அதியழுத்தம், திடீரென நேரும் திசைவேகு மாறு 
தல்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படலாம். அடர்த்தியினால் 
ஏற்படும் மாறுதல்கள் பாய்மத்தினுடைய அழுத்தம் , 

வெப்ப நிலை முதலியவற்றை வேறுபடுத்துவதால், 
வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கைகளைக் சையாள 
வேண்டிய அவசியம் . ஏற்படுகிறது. நீர்மங்களில் 
சாதாரண அழுத்த நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு 
அடர்த்தி மாறுபடுவதில்லை. எனவே பாகுநிலையற்ற 
வளிமங்களின் ஒரு பரிமாண, நிலையான பாய்ச்சல் 
களை மட்டும் பகுப்பாய்விற்கு எடுத்துக் கொள்ளல் 

_ நலம்.” பாகுநிலையற்ற அமுக்கப் பாய்மங்களுக்கு 
Boo mejores cirrus (perfect fluid) என்று பெயர். , 

டட டர் அமைப்பில் வெப்பப் பாய்வு கடத்தப்படா 
மலும், உராய்வு, இழுவிசை முதலியவற்றால் ஏற் 
படும் இழப்புக்கள் மிகக்குறைவாகவுமிருந்தால் அத் 
தகைய இயல்பு வெப்பத் தொடர் நிகழ்ச்சிகளைத் 

இரும்பச் செலுத்தக் கூடியவையாகக் கருதலாம். — 

அடிப்படைச் சமன்பாடுகள் ட 

தடையற்ற, திரும்பப் பெறக்கூடிய இயல்பு வெப் 
பப் பாய்விற்கு (152011001௦ 110) ஆதாரமாகவுள்ள 
கோட்பாடுகள் பின்வருவனவாகும்.. > - . ; 

௪ 
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Q@grLf eswosruT@® (continuity equation). ஒரு 
பரிமாண, நிலையான பாய்ச்சலில் ஒர் அலகு நேரத் 
தில், ஓர் அமைப்பின் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பில் 
பாயும் பொருண்மையானது சமமாக இருக்கும். 

கர 2 மாறிலி. ! 

(அடர்த்தி) ௩ (பாயும் பாதையின் குறுக்குப்பரப்பு) 
௩ (இசைவேகம) - மாறிலி மடக்கைக் கணிதப்படி 
d(logep A V) = dp/p + dA/A + dv/V = O 

ஆற்றல் சமன்பாடு. சீரான, நிலையான தொடரி 
லுள்ள பாய்ச்சலுக்கு ஆற்றல் சமன்பாடு அத்தியா 
வசியமானது. வெப்பப் பரிமாற்றமும் , வேலை 
செய்யும் விகிதமும் சீராகவும் நிலையாகவுமிருக்கும் 

பட்சத்தில், ஒரிடத்தில் இருந்து- பிறிதோரிடத்திற்குப் - 
பாயும் பாய்மத்தின் பொருண்மை விகிதமும் அதே 
விகிதத்தில் கடக்கும். 

வெப்ப இயல்பு ஓட்டம் - மீட்சி அலைகள். திண்மப் 
பொருளில் ஏதேனும் குலைவு ஏற்பட்டால் உடனே 
அது எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் பரவும். திண்மப் 
பொருளுடன் ஒப்பிடும் போது பாய்மத்தில் மூலக் 
கூறுகள் தூர இடைவெளியில் நிறைந்திருப்்பதால் 
ஒவ்வொரு -மூலக்கூறும், சிறிது தூரம் நகர்ந்து 
குலைவைக் கடத்த வேண்டியுள்ளது. பாய்மத்தில் 
குலைவு பரவும் வேகம், பாய்மத்தின்அழுத்தத்திற்கும் 
அடர்த்திக்கும் உள்ள தொடர்பைப் பொறுத்தது, 

ஓர் ஊடகத்தில் ஒலி அலை எவ்வாறு பரவு 
கிறதோ அதைப் போலத்தான் எந்தச் சிறிய குலைவும் 
அந்த களடகத்தில் பரவுகிறது. குலைவால் ௪ளடகத்தில் 

அழுத்த வேறுபாடு உண்டாகிறது. இந்த அழுத்த 
வேறுபாடு ஊடகத்தில் ஓலி வேகத்தில் பரவுகிறது. 
இவ்வாறு அந்த ஊடகத்தில் குலைவு பரவும் 
வேகத்தை ஒலித்திசை வேகம் அல்லது அலைத்திசை 
வேகம் எனலாம். . = 

உந்தச் சமன்பாடு, தொடர் சமன்பாடு போன்ற 

வற்றைப் பயன்படுத்தி இதனை ஆராயும்போது 

  

_.., ஓஒலித்திசை வேகம் ௩ ே = K 

, நி 

இதை வளிமங்களுக்கும், நீர்மங்களுக்கும் பயன்படுத் 
தலாம். தடையற்ற இயல்பு வெப்ப நிகழ்ச்சிகளில் 
E= RP அகும். : நிறைவுடைப் பாய்மங்களுக்கு 
நு ௨ ௩7 என்ற சமன்பாடு பொருந்தும் என்பது 
தெரிந்ததே. இதனையே. "11 /9௩] அதாவது 
உ_ந௩7 எனலாம, இதில் 6 என்பது அடர்த்தி 
எண் ஆகும். எனவே ஒலித்திசை வேகம், 

மே KRT என்றாயிற்று, இந்த அலையானது 
வெகு விரைவில் பரவுவதால் வெப்பநிலை மாறுபாடு
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படம் 1, வெப்பம் பாயா மற்றும் இயல்பு வெப்ப நிகழ்ச்சிகள் ஒப்பிடல் 

௮, வெப்பநிலை-இயல்பு ஆற்றல் வரைபடம் விரிவாக்கம் ஆ. விரிவாக்கம், , இ. வெப்பநிலை-இயல்பு ஆற்றல் ௮ அழுத்தம், ஈ, அழுத்தம்..." 

வெப்பப் பரிமாற்றம் போன்றவை புறக்கணிக்கப்படு கூறுவர், அதாவது பாய்மத்தின் இசை வேகத்திற்கும் 
இன்றன. ஒலித்திசை வேகத்திற்கும் இடையே உள்ள வி௫ிதமே 

. “4 : மாக் எண்” ஆகும், st 
எனவே, மேற்கூறப்பட்ட ' ஒலித்திசைவேகம், oo, . 

பாய்மத்தின் மூக்கிய பண்புகளைக் குறிப்பதற்குப் : & wiré stat (Mach number) M=V/C 
பயன்படுகிறது. இதுபோலவே பாய்மத்தனை = + த. உ கடட ' . 
மேலும் விளக்கும் வகையில் ஒரு பரிமாணமற்ற ் இந்த மாக் ' எண் பாய்மரத்தினூடே . , ஏற்படும் 
எண் வழக்கிலுள்ளது, அதனை மாக் எண் என்று அழுத்த விநியோக வேறுபாட்டுடன் தொடர் 

் ் =e ் 5 வடட றிட



புள்ளது. எனவே, பாய்மத்தின் திசைவேக வேறு 

பாட்டிற்கும் இந்த எண் ஒரு சிறந்த அளவை 
- யாகக் (றகாக௦(60) கருதப்படுகிறது. மேலும் பாய் 
மத்தின் பாய்ச்சலின் தரத்தை நிர்ணயிக்கிறது. 

மாச் எண் நர் 4 17 (ஒன்றைவிட மிகக்குறைவாக ' 
். இருந்தால்) அமுக்கப்பட 
இயலா ஓட்டம் ் 

M <1 ஒன்றைவிடக் குறைவானால் 
8ழ் ஓலிப்பாய்வு 

(85) சஸ் 029 டல i 
a(4d%) 

a(zdat) 4 = 

a(3d*) | | 

- ௪௧௮ . ் 

4 (443 

—+ : சப்த மண்டலம் 

எ: 7 ்     இதை (2:12) ஆ] அசி சோத 
- V(4dr) wal நிசப்த மண்டலம் 

டா 5 
படம் 2, மீட்சி அலைகள் 

௮. ஓலி சார்ந்த பரய்வு, ஆ. கீழ்மட்ட ஒலிப்பரய்வு, 

இ. மீ. ஒலிப்பாய்வு. 

M= 1 சமமானால் - ஒலி சார்ந்த 
_Lirrusey (subsonic) 

Sy M> 1 அதிகமானால் மிகை ஒலிப் 

ர ரு . பாய்வு மீ-ஒலி , (500௭5001௦) 

் ஓர் ஊடகம் அசைவின்றி இருக்கும்போது ஏதே 
_ஸனும் ஒரு சிறிய சலனம் ஏற்படுவதாக வைத்துக் 
கொள்ளலாம். இதனால்' படத்தில் காட்டியபடி ற் 
என்ற இடத்தில் அழுத்தவேறுபாடு ஏற்பட்டுப் பரவு 
Hog. இதனால் ஏற்படும் அழுத்த வேறுபாட்டு 
அலைகள் அல்லது மீட்சி அலைகள் சுற்றிலுமாக 
அனைத்துத் திசையிலும் கோளவடிவமாகப் பரவு 

. தின்றன. இப்பொழுது இதன் திசை வேகம் ஒலி 
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'யின் இசை வேகத்தைச் சார்ந்து இருக்கும். படம் 
அஃ இதனை விளக்குகிறது. : அடுத்தடுத்த மணித் 
துளியில் ஏற்படும் அலையின் நிலையையும் விளக்கு 
கிறது. வட்டங்கள் ஒரே மைய வட்டங்களாக 
இருப்பதைக் காண்க. 

பாய்மம், * என்ற சீரான இசை வேகத்தில், 

ஒலியின் திசை வேகத்தை விடக் குறைவாக 
இருப்பதாசுக் கொள்ளலாம். இப்வேகது மீட்சி 
அலைகள் படம் ஆ- வில் காட்டியவாதி இருக்கும். 
இதனால் திசைவேக அலைகள் பாய்மத்திசைக்கு 

4 என்ற இசைவேசு அளவில் கீழ்நோக்கிச் (down 
511) செல்லும். இதனால் அலைகள் வேற்றுமைய 
வட்டங்களாக இருக்கும். எனினும் பாய்மத்திசை 
வேகம், ஒலித்திசை வேகத்தைவிடக் குதைவாக 
இருப்பதால் அலைகளின் வட்டம் ஒன்றையொன்து 
குறுக்கிடுவதில்லை. 

பாய்ம வேகம் BaSwres (supersonic: V > 0) 
இருந்தால் தசை வேசு அலைகளின் பரவுதல் மேல் 
GoréH) (up stream) இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. 
அலைகளின் பரவுதல் படம் இ-இல் காட்டியுள்ளபடி 
அமையும். இத்திலையால் பாய்மத்தின் இசைவேகம், 

ஒலியின் திசைவேகத்தை விட அதிகமாகப் பரவு 

கிறது. 

. படத்தில் காட்டியபடி இந்தக் கோளவடிவமான 
அலைகள் பொதுவாக ஒரு கூம்பு வடிவ உறையினுள் 
அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கூம்பின் 
முனையில்தான் உலைவு மையம் இருக்கிறது, இதனை 

மாக் கூம்பு என்றும், இதன கோணததை (௨) மாக் 

கோணம் (mach angle) creamib கூறுவர், sin 
£=C/V = 1/M @55 Smauer Maayd Ginctenn 
யாக இருப்பதால் இந்தப் பாய்வினை தடையில்லா 

இயல்பு வெப்பப் பாய்வு எனக்கொள்ள வேண்டும். 
மாக்கூம்பின் உள்ளிருக்கும் பகுதி சப்த மண்டலம் 
(2086 ௦1 ௧௦1010) என்றும் கம்பியின் வெளிப்புறம 
அமைதி மண்டலம் , (20௦ ,௦ம silence) stew gus 
அழைக்கப். படுகின் றன . 

எனவே தடையில்லா இயல்பு வெப்பப் பாய்வு 
ஒழ்மட்ட ஒலித்திசை வேகத்தில் இருந்தால் ஏற்படக் 
கூடிய சப்தம் அனைத்துத் திசையிலும் கேட்கும். 
பாய்மம் மீ- ஒலி திசைவேகத்தில் இருப்பின் மாக் 
கூம்பின் உள்ளே இருந்தால்தான் கேட்கும். 

இயல்பு வெப்பப் பரப்பு. (158100 1௦ 873௦86). மேற் 
கூறப்பட்ட கருததுகளுச்கு ஏற்ப, உராய்வற்ற வெப்ப 
மாறுதல்களுக்கு இடந்தரா எல்லைகளைக் கொண் 
டுள்ள, இயல்பு ஆற்றல் (2ம£0ற9) என்ற குணம் 

வேறுபடாதிருக்கும் பாய்மத்தின் பரப்பினை த் 
தடையில்லா இயல்பு வெப்பப் பரப்பு எனக் 

கொள்ளலாம். பாய்மத்துன் குணங்கள்,இதர விவரங்













இயலுருத் தோற்றம் _ 

இயற்கையில் நிலவும் ஒரு பொருள் நமது கண்ணுக்கு 

எவ்வாறு தோன்றுகிறதோ அதை அப்படியே சம 

தளமான பரப்பின் மேல் வரைந்து காட்டும் நுட்பம் 

இயலுருத் தோற்றம் (perspective) எனப்படும். ஒரு 

பொருளைப் பார்க்கும்போது அது அருகிலிருக்கு 

மானால் பெரியதாகவும் தொலைவில் செல்லு 

மானால் சிறியதாகவும் தோன்றுகிறது என்ற அடிக் 

கோள் (800110) இதற்கு அடிப்படையாக உள்ளது. 

தெருவோரங்களிலுள்ள . விளக்குத் தூண்கள் 

ஓரே உயரமுள்ளவையாயினும் அருகில் உள்ளவை 

, பெரியனவாகவும், தொலைவில் உள்ளவை சிறியன 

வாகவும் தோன்றுகின்றன. தொலைவால் இன்னொரு 

மாறுதலும் கண்ணுக்குத்தோன்றுகிறது. தொலைவி 

லுள்ள பொருள்களைக் காற்றிலுள்ள தூசும் நீராவி _ 

யும் மறைப்பதால் அவை தெளிவற்றுக் காணப்படு 

இன்றன.ஒரு படத்தில் பலவேறு தொலைவுகளிலுள்ள 

பொருள்களைக் காட்ட அருகலுள்ளவற்றை அழுத்த : 

மான வரைகோடுகளாலும், செறிவுள்ள நிறங் 

களாலும் காட்டி, இந்த அழுத்தத்தையும் செறி 
வையும குறைத்துக் கொண்டே சென்று தொலைவி 

லுள்ள பொருள்களைக் காட்ட வேண்டும். ஆகை 

யால். இயலுருத் தோற்றத்தில் இருவகையுண்டு. 
தொலைவைப் பொறுத்துத் தோற்ற அளவு சிறி 

தாவதைக் கோட்டு இயலுருத் தோற்றம் (110687 

perspective view) என்றும், பொருளின் தெளிவு குறை 

வதைப் பரப்பு இயலுருத்தோற்றம் என்றும் கூறலாம். 

இவற்றுள் முதலாவது ஓவியம் வரைதலிலும், இரண் 
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டாவது பொருள்களைத் திரைப்படத்தில் காட்டு 

வதிலும் பெரிதும் பயன்படுகின் றன. 

.. கோட்டு இயலுருத் தோற்றத்தில் படம் வரையும் 
முறையை அறிய ஒரு கண்ணாடிச் சாளரத்தில் நின்று 
கொண்டு, ஒரு கண்ணை -மூடி, மற்றொரு கண்ணை 
நிலையாக வைத்துக் கொண்டு காணப்படும் 

பொருளின் உருவத்தைக் கண்ணாடியின்மேல் எழுதி 
னால் அப்படம் பொருளின் இயலுருத் தோற்ற 
மாகும், இப்போது கண்ணாடியின் தளம், படத் 
sorb (picture plan) என்றும் காண்பவர் இருக்கும் 
கிடைத்தளம், தரைத்தளம் (ரா௦ம1ம் ற1க06) என்றும் 
குறிக்கப்படும். ஏதாவதொரு நேர்கோட்டை 

இயலுருத் தோற்றத்தில் காட்டும் போது அது ஒரு 
புள்ளியில் முடிவது போலிருக்கும். இப்புள்ளி 
நோர்கோட்டின் மறையும் புள்ளி (vanishing point) 
எனப்படும். இருப்புப் பாதையின் இணையான 
தண்டவாளங்களின் இடையே ஒருவர் நின்று 
கொண்டு பார்த்தால் அவை தொலைவிலுள்ள புள்ளி 
ஒன்றில் கூடுவது போலிருக்கும். தண்டவாளங்களுக்கு 
இதுவே மறையும் புள்ளியாகும், படம் 4 இல் கற 
என்ற கோடு தரைத் தளத்தில் உள்ளது. இக் 
கோட்டுக்கு இணையாக ம இலிருந்து ஒரு நேர் 
கோட்டை வரைவோம். இது படத்தளத்தை V, 
என்ற புள்ளியில்' வெட்டும். *, என்பது நேர் 
கோட்டின் மறையும் புள்ளியின் இயலுருத் தோற்றம் 
ஆகும். நேர்கோட்டின் முனைகளான &, $ ஆகிய 
வற்றை 1 உடன் சேர்த்தால் சேர்க்கும் கோடுகள் 
கடம, என்னும் புள்ளிகளின் படத்தள த்தை வெட்டும். 
&டமி ட என்பது &8 இன் இயலுருத் தோற்றம், 
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இதை நீட்டினால் மறையும் புள்ளியின் இயலுருத் 
தோற்றமான 9, இன் வழியே இது செல்லும். படத் 
தளத்திற்கு இணையாகஉள்ள கிடைக்கோடுகளுக்கும் 
நிலைக்கோடுகளுக்கும் மறையும் புள்ளிகள் இல்லை. -.. : 
மற்ற இணையான கோடுகள் அனைத்தும் ஒரே ட 
மறையும் புள்ளியை உடையவை. 

ஒரு காட்சியின் இயலுருத் தோற்றத்தை வரையு 
முன் மூன்று தளங்களை முடிவுசெய்து கொள்ள 
வேண்டும். அவை அடித்தளம், அடிவானத்தளம், -. 

படத்தளம் என்பனவாகும். அடித்தளம் காட்ட 

் உள்ள தரையின் தளம். படத்தளம் என்பது இயலுருத் ' 
_ தோற்றப்படமுள்ள தளமாகும். முதலிரு தளங்களுக் 
கிடையேயுள்ள தொலைவு இயல்பான மனிதனின் :.. '. 
உயரத்திற்குச் சமமானால் ஒருவர் சாதாரணமாகக் ,. 
காணும் காட்சியை இயலுருத் தோற்றத்தில் காண . 
லாம். இது மிகவும் அதிகமானால் காட்சியின் .' 

தோற்றம் வானிலிருந்து பார்த்தால் தரையில் தென்:- --- 
படும் காட்சியைப்போல் இருக்கும். * தரைத்தளத்தை ."' 
அடிவானத் தளத்திற்குமேல் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு . 
காட்சியின் இயலுருத் தோற்றத்தை வரைந்தால்,“ 
அது கீழிருந்துகொண்டு உயரத்திலுள்ள காட்சியைப் 
பார்ப்பதுபோன் ற தோற்றங்கொண்டிருக்கும். ' 

இயலுருத்தோற்றப் படங்களை வரையப் படத் 
தளமும் அடிவானத்தளமும் முதன்மையானவை. 
நடைமுறையில படத்தளத்தையும்  . அடிவானத் 
தளத்தையும் ஒரு தாளின்மேல் வரைய வேண்டி. 
யிருக்கும். இதற்காகப் படத்தளத்தை 90௦ கோணம் 
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குருக்கமுறையில் அமைக்கவும் கணித வல்லுநர் 

கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியின் விளைவாக, 

19 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் க்ருத் 

இயல் கணிதம் பிறந்தது. அடிப்படை இயற் 

கணிதத்தின் ஒவ்வொரு தலைப்பும், கருத்தியல் 

இயற்கணிதத்தின் தொடக்ககாலக் கொள்கைகளுள் 

ஒன்றாகக் கருதப்பட்டாலும், கருத்தியல் இயற் 

கணிதம் தன் வழிமுறைகளிலும் கருத்துகளிலும் 

அடிப்படை இயற்கணிதத்திலிருந்து பல வகைகளில் 

மாறுபடுகிறது. ஆயினும், அடிப்படை இயற்கணிதத் 

இன் அனைத்து விதிகளையும், மெய்ம்மைகளையும், 

கருத்தியல் இயற்கணிதத்தின் குறிப்பிட்ட செய்தி 
யாகப் பெறலாம். 

இயற்கை எண்களின் கணம். கணம் 71 பின்வரும் 

நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்தால், அது இயற்கை 

எண்களின் கணம் எனப்படும். 

1) 17 என்ற ஓர் உறுப்பு கணம் 14 இல் இருத்தல் 

வேண்டும். | 

2) o: NN என்பதற்கான ஓர் ஒன்றுக்கொன் 

pres srry (injective map) இருத்தல் வேண்டும். 

9) 1& ௪ (14) அதாவது 1, எந்த ஓர் உறுப்பின் 
சந்ததியாகவும் இருக்கக்கூடாது. * . 

4) கணம் 14- இன் ஓர் உட்கணம் (subset) S 

அனால் (9) | 8,(1)௨ ௪3௪ (ய) ௨8 ~ 

11 ஆனது $ இன் ௨ றுப்பாசு இருக்கும்போதெல் 

லாம், அதன் சந்ததி ச (ற ம் 5. இன் உறுப்பு 

என்ற நிபந்தனையை நிறைவு செய்யுமாயின் 5 - 11 

ஆகும். OO ் 

அடுத்து 6 (1) = 2, ௪(2) - 3... என்ற 

குறியீடுகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. : இவ்வாறாக 

இயற்கை எண்களின் கணம் வரையறை செய்யப் 

பட்ட பின்னர் கூட்டலும், பெருக்கலும் வரையறுக் 

கப்படுகின்றன. [ 

இதே போன்று" முழு எண்களிலிருந்து விகிதமுறு 
. எண்கள் உருவாக்கப்படுகன்றன. இவ்வெண்களை 
அடிப்படையாகக் கொண்டு மெய்யெண்களையும், 
கலப்பு எண்களையும் பல்வேறு முறைகளில் உரு 

வாக்கி அவற்றின் பண்புகளை நிரூபிக்கலாம். இங்கு 
மிகக்குறைந்த அளவிலான, எளிய, வெளிப்படை 

உண்மைகளை மட்டும் மேற்கோளாகக் கொண்டு, 
நன்கு பழக்கப்பட்ட அனைத்து எண்களும் படிப் 
படியாக அருவாக்கப்பட்டு, அவற்றின் பல்வேறு 
பண்புகள் நிறுவப்படுகின்றன. ் 

"எண்களின் பல்வேறு பண்புகளை அடிப்படை 
யாகக் கொண்டு, குலங்கள் (௦3), வளையங்கள் 

(rings), புலங்கள் (112748) போன்ற கணித அமைப்பு 
கள் வரையறுக்கப்படுகின்றன. 

குலம். ஒரு வெற்றில்லாக் கணம் (௦௦௦ 8ற(3 860) . 

0 இல் ௪ எனும் ஈருறுப்புச் செயல் (binary opera- 

tion), கீழ்க்காணும் கட்டுப்பாடுகளை நிறைவு செய் 

தால், கணம் (0 ) ஒரு குலம் எனப்படும். 

1) * ஆனது சேர்ப்பு விஇிக்குக் கட்டுப்பட்டது. 
(அ-து ௨௩ (௯) வ (௨ ௧9௪௦, 4 2 0, 
௦௨0) ் 

2) உஜச் சார்ந்து ஒருசமனி உறுப்பு (identity 

element) 2cr@. : oo 

(9-9 Be Ee GS.tame = cea 

“எது கக 

3) உச் சார்ந்து ம இன் ஒவ்வோர் உறுப் 

பிற்கும் ஒரு நேர்மாறு (70156) உறுப்பு 

உண்டு. ் 

(அ-து ௨௩௨ ம என்றால் 53 al EG sit. 

௨௭௨34 - ௨௬௩ - 6) மேலும், குலம் 0 இல் 

aeb= bea ௨௦0 

என்ற கட்டுப்பாட்டையும் நிறைவு செய்யுமாயின் 

அது ஓர் அபீலியன் குலம் (abelian group) எனப் 

படும். காண்க, குலக்கோட்பாடு. 

* வளையம், இரண்டு ஈருறுப்புச் செயல்கள் (+,° றி 

ஆதியவற்றைக கொண்ட. வெற்றற்ற கணம், £ கீழ்க் 

காணும் கட்டுப்பாடுகளை நிறைவு செய்யுமானால் 

1) (௩, -) ஒர் அபீலியன் குலம் 

2) a. (b.c) = (ab). c ¥abec EGR 

3) ¥ a,b,c € R, a.(b+c) =a.b + ac. 

(b+c).a sbhatea umGL@ of Glacir 
(distributive laws) ; 

(௩,422 ஒரு வளையம் எனப்படும். வளையம் 1௩ 

ab=ba YabEeER என்ற கட்டுப்பாட்டையும் 

நிறைவு செய்யுமாயின், அது மாற்று விதிக்குக் கட்டுப் 

பட்ட வளையம் (000001207௦ ரத) எனப்படும். 

புலம். இரண்டு ஈருறுப்புச் செயல் (-, £,) 

கொண்ட வெற்றற்ற கணம் 1, கீழக்காணும் கட்டுப் 

பாடுகளை நிறைவு செய்தால் 

1 (F, +.°,) ஓர். அபிலியன் குலம்: இதன் 

பூச்சிய உறுப்பு 0- என்க. 

2) (F — {o},° ர. ஓர் அபீலியன் குலம் 

| 8) a. (b+c) == a.b + a.c ¥ a,b,c Ee R(F, +,*.) 

ஒரு புலம் எனப்படும், “ கட்டுப்பாடு 3 இலிருந்து







“1800 Cardano) என்பவர் கி.பி. 1545 இல் வெளியான 

சரியகலை என்ற தமது நூலில் அதனை வெளிப் 

படுத்தினார், இந்நூல், மறுமலர்ச்சிக் (72815806) 

காலத்தில் தோன்றிய மிகச் சிறந்த இயற்கணித 

. நூலாகும். முப்படி, நாற்படிச் (01402ம௨110) சமன் 

பாடுகளின் பொதுத்தீர்வுகள்: இந்நூலில் தரப் 

பட்டுள்ளன. இந்நூலின் வெளியீட்டால் இயற்கணித 

வளர்ச்சியில் புத்துணர்வு காணப்பட்டது. இக்காலக் 

கட்டத்தில்தான் பல்வேறு அறிஞர்களால் -, --; % 

போன்ற கணிதக் குறியீடுகள் கையாளப்பட்டன. 

ஆயினும் ஃபிராங்கோவியட்டா (1*780001871618-1591) 
எனற பிரெஞ்சுக் கணித மேதையே இக்குறியீட்டு 
முறையை மிகச் சீரிய முறையில் அமைத்துத் தந்தவர். 

105, 715 போன்ற உருவில், எண்களை அடுக்குக் 
குறிகளால் குறியிடும் முறை, டே கார்டே (125081 - 
1637) என்ற அறிஞராலும், அடுக்குகளில் பின்னங் 

களைப் பயன்படுத்தும் முறை . ஜான்வாலிசு 

(ohn Wallis -1655), #7 ஐசக் Duy tor (Sri Isaac 
' Newton -1969) Gurcrm 3 Dejpiamnn gb 2WGsG 
அறிமுகமாயின. _ 

அணிக்கோவைகளைப் பயன்படுத்தி, நேரியல் 

சமன்பாட்டுக் தொகுதிகளில் தீர்வுகள் காணும் 
முறை லெபினிசு (1.2101/12-1693) என்னும் அறிஞரால் 
முதன்முதலில் ! கணிக்கப்பட்டது. அணிக்கோவை 
களைப் பற்றிய முறையான தொகுப்பாய்வு எ. டி. 
வாண்டர் மாண்டே (A. T. Vandermonde-1771), 
லாப்லாசு: . (18ற1806-1772) போன்ற . வல்லுநர் 
களால் தரப்பட்டது. ௩ தெரியாத கணிதங்கள் 
கொண்ட 1 நேரியல் சமன்பாடுகளைக் கொண்ட ' 
தொகுதிகளின் தீர்வுகளை அணிக்கோவை முறையில் 
கண்டறியும் வாய்பாடு அறிஞர் கிராமர் (ரே) 

என்பவரால் அறிவிக்கப்பட்டது, இவ்விதஇயின்படி 
8௩0; டெ ந. ஐ கற்ப பூல ந - 

, நேட 0.) ட2: என்பது 9-தெரியாதவையின 

4-நேரியல் சமன்பாடுகளின் : தொகுதியானால் 

க் ஜெட் கட்டட கட 
ன xo ——s= » =S —_——— : இதன் தீர்வு ? wad a 

Be ge A 
ம . - ம ~ " “ர A 

ஆகும். இங்கு, rr ட 

& ௭ 80 டப்ப! ் 
a, b,c, | ~ © ஆக இருத்தல் மிகவும் 

முக்கியமான து. 
a, bd, Cy 

மேலும் . : ட்டா 

A, = ந மட டே a, k, டே 

k, b,c) |, =| 42 Ky நே 

y a, k, Cs k, b, c, 

x 

| Quisomsg oo ue ySu நுட்பங்கள் 

user eLpwmacme#n y 
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. a, b, ky 

Ax ~ ay by ky 

a, b, ks 
ஆகும். 

லெக்ராஞ்சு (Lagrange - 1773) crow அறிஞ 

ரால் மூன்றாம் வரிசை அணிக்கோவைகளின் மதிப் 
பிற்கும், நான்முகத்தகங்களின் (1௦4181247100) கன 
அளவிற்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு நிறுவப் 
பட்டது. டேகார்டேயால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 
பகுமுறை வடிவக்கணிதம், நியூட்டன், லெபினீஸ் 
ஆகியோரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நுண்கணிதம் 
போன்ற புதிய கணிதப் பிரிவுகளின் தேவையால் 

கண்டு 

பிடிக்கப்பட்டு வளர்ச்சி பெற்றன. இக்காலத்தில் 

தான் ஹார்னர் (Horner), நியூட்டன், ஐக்கோபி 
(Jacobi) போன்ற அறிஞர்கள், சமன்பாடுகளின் 
மூலங்களின் (roots) தோராய மதிப்புக்களைக் 
கணக்கிடும் பல்வேறு முறைகளைக் கண்டுபிடித் 
தனர். கலப்பு எண் புலத்தின் மீதமைந்த ஒவ் 
வொரு ௱-படித்தான சமன்பாட்டிற்கும் ற கலப்பு 
எண் மூலங்கள் உண்டு என்ற இயற்கணிதத்தின் 
அடிப்படைத் தேற்றம் உண்மையாக இருக்கக்கூடும் 
என்று டேகார் டே போன்ற பல அறிஞர்கள் 

உணர்ந்திருந்தாலும் இததேற்றத்திற்கான. சரியான 
நிரூபணம் முதன்முதலில், கார்ல் காசு (௩௧1 0ே03- 
7799), என்ற அறிஞரால், அவரின் முனைவர் பட்டத் 
திற்கான ஆய்வுக்கட்டுரையில் வெளிவந்தது. 

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையின் மூலங்களை 
அக்கோவையின் கெழுக்களால் அமைந்த வி௫தமுறு 
சார்புகளின் மூலமாசுவோ, இச்சார்புகளின் பின்ன 
அடுக்குகள் மூலமாகவோ பெற முடியுமானால், 
அப்பல்லுறுப்புக்கோவைக்குப் பின்னமுறையில் தீர்வு 
காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக 4௩) 34 ax?+ 

bx+e என்ற இருபடித்தான பல்லுறுப்புக் கோவை 

ற்ப 07 - 42 ட் -_480 என்ற வாய் 
a 

பாட்டின் வாயிலாகப் பெறலாம். எனவே அனைத்து 

இருபடித்தான பல்லுறுப்புக்கோவைகளுக்கும் பின்ன 

முறையில் தீர்வு” காணலாம். இவ்வாறே முப்படி, 

நாற்படித்தான பல்லுறுப்புக் கோவைகளுக்கும் 

பின்னமுறையில் தீர்வு காணலாம். ஆனால் ஐந்து 

அல்லது அதற்குக் கூடுதல் படித்தான பல்லுறுப்புக் 
கோவைகளுக்குப் பின்னமுறையில் தீர்வு காண் பதில் 

். நெடுங்காலமாக .அறிஞர்களுக்குச் சான்று கிட்ட 

வில்லை. இதுபற்றி ஆய்வதே 77, 48ஆம் நூற் 
றாண்டுகளில் இயற்கணித அறிஞர்களின் நோக்காக 

- இருந்தது. இறுதியாக நீல் ஹென்ரிக் ஏபெல் (17161 
Henrik Abel) ஐந்து அல்லது அதற்கு மேல் படி 
களையுடைய பொதுப் பல்லுறுப்புக் கோவைக்குப் 
பின்னமுறையில் தீர்வு கிடையாது என முழுமை 
யான நீரூபணம் கொடுத்தார். 
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ட யில் கூறும் ஒரு கணித உட்பிரிவாகும். 
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ஏபெளின் கண்டுபிடிப்புகளால் ௪ளக்கம் பெற்ற 
எவரிஸ்ட் காலேயின் (148712 01௦15-1831) அயரா 

முயற்சியின் விளைவாக அறிமுகமானதே காலே 
கோட்பாடு (Galois Theory) ஆகும். இக்கோட் 
பாட்டில் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக்கோவை 1௩) 
உடனும் ஒரு குலம் மே ஆனது தொடர்பு படுத்தப் 
படுகிறது. இக்குலம் ர ஆனது 1(௩)இன் காலே குலம் 
(041௦16 ௦ம) எனப்படும். கலப்பு எண் புலத்தின் 

மீதமைந்த பல்லுறுப்புக் கோவையின் காலே குலம் 
ஒரு தீர்வு குலமாக அமையுமானால் அக்கோவைக்கு 
பின்னமுறைத் தீர்வு காண இயலும் என்பது இக் 
கொள்கையின் அடிப்படையாகும். - 

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் 
இயற்கணிதத்தில் இயற்கணித வடிவக்சுணிதம் (2௦0- 
ா(௫ு),இயற்கணித இடத்தியல்((௦001௦ஐ)இயற்கணித 
எண் கோட்பாடு (மா 41200) போன்ற பல் 

வேறு பிரிவுகள் தோன்றின. இதனால் இயற்கணிதத் 
தில் மேலும் பல பயனுள்ள கருத்துகள் வெளிப் 
பட்டன. எடுத்துக்காட்டாக, இயற்கணித எண் 
கோட்பாட்டின் விளைவாகத் தோன்றிய மூல நிறை 

act (ideals) குறிப்பிடத்தக்கவை. இக்கருத்தின்றி' 
வளையங்களைப் பற்றி நிறைவாகவும், செம்மையா 
கவும், பயில இயலாது என்று கூறத்தக்க அளவிற்கு 

மூல நிறைகள் பயன்படும். எண்களின் விரி 
வாக்கம் முதலில் - சார் வில்லியம் ஹாமில்டன் (Sir. 

William Hamilton) cam aDoone grexser ser 

(quaterrions) வாயிலாகவும், பின்னர் மிகு கலப்பு 
எண்களின் (1]றன complex numbers) வழியாகவும் 
பெறப்பட்டது. இக்கொள்கைகள் அனைத்துமே 
அணிகளின் கோட்பாட்டிற்கு மிக நெருக்கமானவை, 

இருபதாம் நூற்றாண்டின் இயற்கணித அறிஞர் 
கள் மேற்கூறப்பட்ட கணிதப் பிரிவுகளில் ம்ட்டுமன் றி 
இயற்கணித எல்லைச்குட்பட்ட பல்வேறு துறைகளி 
லும் விரிவான சிந்தனையோடும், ஆழ்ந்த அறி 

வோடும் தம் ஆராய்ச்சியைத் தொடர்ந்தனர். 

அம்முயற்சியின் -: பயனாக, பல்வேறு கோட்பாடு 
_ களும். அவற்றிற்கிடையே புதைந்து கடக்கும் ஒரு 
பொது அடிப்படையில் ஒன்றுக்கொன்று தொடர் 
புடையன என்று கண்டுணர்ந்தனர். இதனால் 
தோன்றிய , . கொள்கைகள் தாம் வகையினைக். 
கொள்கை (category 1௦௦0) மற்றும் முழுநிறை 

wi pscsiige (universal algebra) Gurres mene, ந் 

இயற்கணித வடிவக்கணிதம். இது வடிவக்கணித 
உருவங்களின் பண்புகளை இயற்கணித மொழி 

வடிவச் 
கணித ஆய்வுகளில் ஆயங்கள் பயன் படுத்தப்பட்ட, 
போதே கணிதத்தின் இப்பிரிவு தோன்றியது என 
லாம். ஆயினும் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கக் 
காலத்தில்தான் இப்பிரிவு முழுமையாக வளர்ந்தது. 
50ஆண்டுகளுக்குப்பின்னர் வீச்சுவடிவக்கணிதத்தின் 

(projective geometry) தொகுப்பாய்வு முறைகளுக்கு 
(synthetic methods) omer nGararsé Gewenr hm 
வதே இதன் முதன்மை நோக்காகும். மொபையஸ் 
(14௦105) போன்ற அறிஞர்களால் வீச்சுவெளிகளைப் 
பற்றிய (0101601196 80௧06) ஆய்வில் ஒரு ரான 
ஆயங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டபோது, இவ்வியல் 
முறை வடிவக்கணிதம் புதுப்பொலிவு பெற்றது. 

தளங்கள், இருபடி மேற்பரப்புகள் போன்ற 
சில குறிப்பிட்ட இயங்கு வரைகளைப் (locus) 
பற்றிய ஆய்வு வீச்சு வடிவக் கணிதத்தின் நோக்க 

் மானால் அனைத்து இயற்கணிதப் படிவங்களின் 
பொதுப்பண்புகளைப் பற்றியும் * ஆய்வது இயல் 

.. முறை வடிவக்கணிதத்தின்அடிப்படையா தும். 

இயற்கணித எண்கள். விகிதமுறு எண் புலத்தின் 
மீதமைந்த சமன்பாடுகளை நிறைவு செய்யும் கலப்பு 
எண்கள் இயற்கணித எண்கள் எனப்படும். ஒர் இயற் 
கணித எண் தலைமைக்கெழு (188412 00647101) 
ஒன்றாகவும், முழு எண் செழுக்கள் கொண்டும் 
அமைந்த சமன்பாட்டை நிறை செய்தால் அவ்வெண் . 
இயற்கணித முழு எண் எனப்படும். எடுத்துக்காட்- 
டாக -1, 8 5 என்பவை இயற்கணித முழு எண்கள்; 
இரு இயற்கணித எண்களில் கூட்டல், பெருக்கல், ' 
வகுத்தல், கழித்தல் ஆகிய செயலிகளைப் பயன்படுத் 
தும்போது கிடைக்கும் எண்ணும் ஓர் இயற்கணித 
எண் ஆகும்.எனவே இயற்கணித எண்களில் கணம் 
ஒரு புலம ஆகும். இவ்வியற்கணித எண்களுக்குப் பல 
வினோதமான பண்புகள் . உண்டு. .. எண்கணிதக் 
கொள்கைகளை, எண்களின் . விரிவாக்கங்களுக்கு 
முதன் முதலில்செயற்படுத்தியவர் காஸ் ஆவார், . 
ட றட உட 2 “ய. ௮. இராசேந்திரன் 

. நூலோதி. கோ! B. Boyer, A History of Mathem- 
tics, Wiley International Edition, New York, 1968, 
Smith, D. E., History _ of Mathematics 2 (8 Volm , 
Dover Paperback, ‘New York, 1959; Bell, _ E. T., 
Development of Mathematics, McGraw-Hill, New 
York, 1940. ' ன் 7 a 
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உருவங்களை (14]2பா25) ஒரு தளத்திலிருந்து மற்றொரு 
தளத்திற்கு வீச்சிடும்போது (றா01804), அவற்றின் சில 
தன்மைகள் மாறா. அம்மாற்றமிலாத் (invariant) 
தன்மைகளை ஆராயும் பகுதி வீச்சு வடிவகணிதம் 
அல்லது வீழல் வடிவகணிதம் (projective geometry) 
எனப்படும. இது தொகுமுறையிலும், பகுமுறையிலும் 
விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுமுறையில் சில தற் 
கோள்களை . அடிப்படையாகக் கொண்ட தருக்க 
முறை முடிவுகள் இடம்பெறுகின் றன. பகுமுறையில் 
ஆயங்கள், - சமன்பாடுகள் மூலம் இயற்கணிதச் 
செய்கைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வீச்சு வடிவ 
கணிதத்தைப் பகுமுறைப்படி இயற்கணித மொழியில் 
மொழிபெயர்த்தால் ஒரு வெளியின் பரிமாணத்தை 

இரண்டிலிருந்து . மூன்றுக்கும், அதற்கு மேலும் 
அதிகரிக்கலாம். இவ்வாறு இயற்கணித முறையால் 
உயர் பரிமாண ' வெளிகளுக்கு விரிவாக்கப்பட்ட. 
வீச்சு வடிவகணிதம், இயற்கணித வடிவகணிதம் 
எனப்படும். ' இயற்கணித : வடிவகணிதத்தின் மூலம் 
இரண்டு அல்லது மூன்று பரிமாணவெளிகளில் உள்ள 
வடிவகணிதப் பொருள்களை எளிதில் விளக்கலாம். 
எனினும், பரிமாணவீச்சு வெளியில் இயற்கணிதப் 
பன்மடங்ககளின் தன்மைகளைப் பொதுவாகவும், 
முழுமையாகவும் விளக்குவதே இதன் ' நோக்கம். 
அதாவதுஇருபரிமாண இயற்கணித வடிவகணிதத்தில் 
இடம்பெறும் சில அடிப்படைக் கருத்துகள், வரை 
யறைகள் .. (அடிககோள்கள் ’ (axioms) , ஆகியவை 

பரிமாண இயற்கணித வடிவகணிதத்திற்கு நீட்டிக்கப் 
படும விதத்தை விளக்குவதாகும்... ் 

வீச்சுவெளி அல்லது வீழல் வெளி, தூ, ௩4, ௩5, 
௩” என்னும் 

கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டால், அவை % என்னும் 
புலத்தின் மேலான ௩ பரிமான-: வீச்சுவெளி அல்லது 

உ வீச்சுவெளி எனப்படும்... உட ட ப. ட, 

்' ஓவ்வொரு 'பூச்சியமல்லாத திசையன் (௦௦ றய] 
920101) ௩௨ (0 ௩1 ... நா)க்கும், ே இன் : ஒரேயொரு 
மூலகத்துக்கும் ஒத்தியைபு (௦௦10010006) இருக்க 
வேண்டும். £ என்பது %£ இன் பூச்சியமல்லாத மூலக 

மானால், ௩ - (32, 2, x") என்னும் இசையனும், 
Px = (px °, pxt, =-- px") என்னும் திசையனும், 6 
இன் ஒரேயொரு மூலகத்தோடு ஒத்தியைபு கொள்ள” 
வேண்டும். ' இங்கு எென்பது * ஐ' ' பரிமானக் குறி: 

மூலகங்கள் _ கீழ்க்காணும் இரண்டு . 
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யீட்டுக்கு உட்படும் பொருள்களின் ஓர் இனம் 
ஆகும். ௩ என்பது மூலகங்களின் புலம் ஆகும். * 

8 இல் ௩, ௩ Xp, (oO < ற ௩ n) ஆகிய 

நேரியல் சாராப் (1-1) புள்ளிகளால் (112203 1006- 
நர 484 ற௦1ர8) முடிவெடுக்கப்படும் பரிமாண வீச்சு 
வெளியாகிய Sp, Sn இன் ஒரு வீச்சு உள் வெளி, 
யாகும் (0௦01201196 sub space). 31 இல் உள்ள 

புள்ளிகளின் வெற்றுத் தொகுப்பை (801018 0011௦0- 

tion) 3-௩ எனக் கொண்டால் அது -1 பரிமாணம் 

உள்ள .5/ இன் வீச்சு உள்வெளியாகும். இது 
போலவே புள்ளி, கோடு, தளம், முப்பரிமாணவெளி, 
பரிமாணவெளி, மீத்தளம் (hyper plane) ஆகியவை 

முறையே டி ௮8 aint ஆகும். 

. இருமை ஆயங்கள். வீச்சு வெளி 8, இல் 
(x,°x},x9) ஐ ஒருபடித்தான ஆயங்களாகக் கொண்ட 

- ஒரு புள்ளியின் இயங்குவழியாகிய ஒரு கோட்டின் 
சமன்பாடு ப் € WxX' + U7 = 0 ஆகும். 
(ல, ற) என்பது ஒரு கோட்டை, ஒரேயொரு விதத் 
இல் நிர்ணயிப்பதால், (௩, மட ய,) என்பது அந்தக்- 
கோட்டின் ஒருபடித்தான கோட்டு ஆயங்கள் (௦௯௦ 
geneous 11௨ ௦௦010108(௪6) எனப்படும். (யூ, யூ, ய. 

ஆகியவை மாறிலிகளாயின் ௯ * யய 4 u, x? 
= 0 என்ற சமன்பாட்டின் பொருள் (௩5, ந, ந) 
என்னும் மாறும் புள்ளி (மு), யூ, Ug) என்ற ஒரு 
நிலைத்த கோட்டின் மேல் உள்ளது என்பதாகும். 
ஆனால் ௩, ௩1, ௩3 அட௫யவை மாறிலிகளானால் இச் 
சமன்பாட்டின் பொருள் (ய, ஈட யூ) என்னும் 
மாறும் Gar@ (x°, x, x7) என்னும் ஒரு நிலைத்த 
புள்ளி வழியாகச் செல்கிறது எள்பதாகும். இவ்வாறு _ 
S, வில், ஒரு புள்ளியும் ஒரு கோடும் இருமைப் 
பொருள்களாகும். எனவே (௩, 34, ௩5) என்னும் 

ஒருபடித்தான புள்ளி ஆயங்களும், (Uo, Uy, Uy) 
என்னும். ஒரு படித்தான . கோட்டு ஆயங்களும் 
இருமை ஆயங்கள் எனப்படும். 

் மேற்கூறிய கருத்துக்களை நீட்டித்தால், 5.1 மீத் 

தளத்தின் sucirurG ux? + uxt +... + uar"=O 
என்றும், (1, Uy .. 1) என்பது 5.1] “இன் ஒருபடித் , 

தான மீத்தள ஆயங்கள் (homogeneous hyperplane . 
௦௦01410816) என்றும் வரையறுக்கலாம். மேலும் 

$ஈ வீச்சுவெளியில் ஒரு புள்ளியும், ஒரு 5.1 மீத்தள 

மும் இருமைப்பொருள்களாகும். (௩5, ௩4, ந3,.... x") 
என்னும் ஒருபடித்தான புள்ளி ஆயங்களும் 

(டய) 0. என்னும் ஒருபடித்தான மீத்தள 
ஆயங்களும், ப-பரிமாண இருமை ஆயங்கள் எனப் 

(Box? + ux! +... + Un" = 0 என்ற சமன் 
a7 ச . க் 

பாடு” உண்மையானால் மட்டுமே (௩7, 2, ... கார்
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என்னும் புள்ளி (ய)... பய) என்னும் 34 

மீத்தளத்தின்மேல் இருக்கும். கணிதத் தொகுத்தறி 

(mathematical induction) முறையால் 7) பரிமாண 

வீச்சு உள்வெளி 8) இன் இருமை, (1-ற-1) பரிமாண 

வீச்சு உள்வெளி 5॥_ற_1 என்று அறியலாம். குறிப் 
பாக 8_,. 5, 5, ஆகியவற்றின் இருமைகள் முறையே 
Sn, Sat, உட ஆகும். $ர இன் ஒவ்வொரு புள்ளியும் 

584 இன் ஓரு புள்ளியாக இருக்குமானால் மட்டும் 
ஆனது $டகீகுள் அடங்கியுள்ளது அல்லது 5௦ ஆனது 
Sp 9 உள்ளடக்கியுள்ளது எனக் கூறலாம். இந்தத் 
தொடர்பு 85, 6 5, என்றோ 5952 Sp என்றோ குறிக் 
கப்படும். குறிப்பாசு 8_; ஒவ்வொரு 86 க்கும் ௨ள் 
வெளியாக இருக்கும். அதேபோல் Sp இல் ஓவ் 
வொரு யும் உள்வெளிகளாக அமையும். மேலும் 
5, 5, என்னும் தொடர்பின் இருமை Sa_p_, D 

5௩௨ டஎன்னும் தொடர்பாகும். $), 56 என்பவை 

5௩ இன் ஏதேனும் இரண்டு வீச்சு உள்வெளிகளா 
னால் இவை 
மிகப்பெரிய வீச்சு; உள்வெளி 5 [) 84 ஆகும். 
இவை இரண்டையும் . உள் அடக்கியுள்ள மிகச் 
சிறிய வீச்சு உள்வெளி $ பூ 89 ஆகும். இங்கு 
SpMSq. SpUSq ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று இருமை 

யாகும். ் ன ரர. 

 இருமைத்தத்துவம் (றா1101ற16 of duality. ஒரு 
தளத்திலுள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளின் இனமும் 

எல்லாக்கோடுகளின் இவமும் ஒன்றுக்கொன்று 
சமச்சீரான தொடர்புடையவை (symmetrically 

213124) ஆகும். அதாவது ' புள்ளிவடிவகணிதத்தில் 

கோட்டுக்குரிய ஒவ்வொரு தன்மையும், கோட்டு 

வடிவகணிதத்தில் புள்ளிக்குரிய ஒரு தன்மையோடு 
ஒத்தியைபு கொண்டிருக்கும். புள்ளிவடிவகணிதத்தில் 
ஒரு தேற்றம் நிறுவப்பட்டுவிட்டால் கோட்டு வடிவ 

கணிதத்தில் ஒத்தியைபுள்ள தேற்றம் மீண்டும் நிறு . 
வப்பட வேண்டியதில்லை. மூலத் தேற்றத்தில் 
புள்ளி, கோடு என்னும் சொற்களை முறையே 
கோடு, புள்ளி என்ற சொற்களாக மாற்றித் தக்க 
மொழிமாற்றங்களையும் செய்தால், _ இருமைத் 
தேற்றம் கிடைக்கும். உயர் பரிமாண வெளியில் 
ஒவ்வொரு 5, ஐயும் அதன் இருமைப் பொருளாகிய 
80-ற-1 ஆகவும் ஒவ்வொரு S pCSgeres னும் தொடர் 

* பையும் அதன் ' இருமைத் தொடர்பாகிய 80-12 

Sn-q-1 ஆகவும் மாற்றினால் Sp களையும் SpCSq 
போன்ற தொடர்புகளையும் கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு 
மூலத்தேற்றத்திற்கும் இருமைத்தேற்றம் கடைக்கும். . 

. குறுக்கு விகிதம் (07058 ௨110). வீச்சு வெளிகள் 
871, 304] முறையே 5, இன் (ரம), (10) பரி 

மாணமுள்ள இரண்டு நிலைத்த வீச்சு உள்வெளிகளா 
one Spy 651, கரக ஆகும். இத்தகு 
2-1 இ உள்ளடக்கியும் 51. க்குள் . அடங்கயும் 

இரண்டுக்குள்ளும் - அடங்கியுள்ள . 

.. ஓரே கோட்டில் ,, 

௪.ள்ள எல்லா $, களின் தொகுப்பு ஒரு கற்றை 

(pencil) எனப்படும்.எடுத்துக்காட்டாக =O ஆனால், 
5, என்னும் ஒரு நிலையான கோட்டின் மேல் உள்ள 

அனைத்துப் புள்ளிகளும் புள்ளிகளின் கற்றை எனப் 
படும். ர-1--1 என்றால் ஒரு நிலையான 5.2 

வீச்சு உள்வெளியை உள்ளஉக்கிய 6)_1 மீத்தளங் 

களின் கற்றை வரையறுக்கப்படும். புள்ளிக்கற்றை . 

என்பது ஒற்றைப் பரிமாணவீச்சு வெளியாதலால், 
அதன் ஒவ்வொரு மூலகத்தையும் (அதாவது புள்ளி: 
யையும்) (1, ஈ) ஆகிய ஒருபடித்தான ஆயங்களால் 
வரையறுக்கலாம். இங்கே % என்னும் நிலப்புல மூல 
கங்களான %, ஈ ஆகியவற்றில் குறைந்தது ஒனறே 
னும் பூச்சியமாக அமையாமல் இருக்க வேண்டும. 
எப்பொழுதும் r=1 எனக்கொண்ட ற என்பது முடி. 
விலியில் உள்ள (1,0) என்னும் மூலகம் அல்லாத ஒரு 
மூலகத்தின் ஒருபடியில்லாத ஆயம்(1௦0 1000201605 
coordinates) எனப்படும். (நடா. (09), (ந 

(Part,) ஆயெவை முறையே ற, உற, என்னும் 
_ நான்கு வெவ்வேறான புள்ளிகளின் ஒருபடித்தான 

(Pata - Pyts) (Pots = Pato) ட் 

(Dats = Pots) (Pata = Pata) 
எண்சார் Lor hme (numerical invariant) sciyeref © 

களின் குறுக்குவிகிதம் ௩ (2, ஐ, ற; ற.) எனப்படும். 
இது அடிப்படை வீச்சு மாற்றமிலி ஆகும், அதாவது 
ஓரே கோட்டிலுள்ள நான்கு புள்ளிகளின் குறுக்கு . 
விகிதம், அவற்றை வீச்சிடுவதால் கிடைக்கும் ஏதே:' 

னும் நான்கு புள்ளிகளின் ஓத்தியைபுள்ள குறுக்கு 
விகிதத்துக்குச் சமமாகும், ஒருபடியில்லாத ஆயங் 

களில் இக்குறுக்கு விகிதம், ~ ச 

ஆயங்களானால் 

௩ ட > ' னஃ (22-00 (௮ றச் db. . (Px Ps Ps Ps) ஆ கி) (0-2) FOF mee 

R (Pi Poo Ps Pg) =-l ஆனால் றட Par Par Py ஆகிய 
மூலகங்கள், கற்றையின Bons apwsmasr (har- 
10014௦ 884 ௦8 ௭6) எனப்படும். புள்ளிக்கற்றை 
யின் இசை மூலகங்களைப் பற்றிய கொள்கை வீச்சு 
வடிவகணிதத்தில் இன்றியமையாத ஒன்றாகும். , 

இருபடி வரைகளும், இருபடிமேற்பரப்புகளும். வீச்சு 
வெளி -5, இல் நேர்கோட்டைத் தவிர :- மற்றொரு 
இயங்குவழி இருபடிவரை (௦௦01௦) ஆகும், ஒரே 
தளத்திலுள்ள* இரண்டு . வெவ்வேறான வீச்சுக் 
கற்றைகளைச் சேர்ந்த ஒத்தியையுள்ள ' கோடுகளின் 
வெட்டுப்புள்ளிகளின் இனத்தை இருபடி வரைகள் 
என வரையறுக்கலாம். -இந்த ஒவட்டுப்புள்ளிகள் 

அமையுமானால், இருபடிவரை 

சிதைந்த (0226101816) இருபடிவரையாகவும், அமைய 

வில்லையெனில் சிதைவிலா (௦௦௦-பத62216) இருபடி 
வரையாகவும் , இருக்கும். .. இந்த வரையறையின் 
மூலம இருபடி வரையின் அனைத்துத் தன்மைகளை 
யும் ஒற்றைப் பரிமாணவீச்சு வடிவகணிதக்கொள்கை.



யிலிருந்து எளிதில் : நிறுவ இயலும், இயற்கணித 
முறைப்படி, 8, வீச்சுவெளியில் இரண்டாம் வரிசை 

இயங்குவழியை, அதாவ ச. 

2 2 ss 

>} > 2 ij x! X/ = 0 எண்னுமி சமன்பாட்டை 

1௦ 140. 

நிறைவு செய்யும் (௩7, x’, 5) ஆய ஆயங்களைக் 

கொண்ட அனைத்துப்புள்ளிகளின்மொத்தச் சேர்க்கை 

இருபடிவரை எனப்படும். இடப்பக்கமுள்ள அமைப் 

பைச் சுருக்கவியலாதெனில் இருபடிவரை சிதைவிலாத : 

தாகவும, சுருக்கவியலுமெனில் சிதைவுள்ளதாசவும் 

"இருக்கும். இருமைத் தத்துவத்தின்படி 5,-வீச்சு வெளி 

யில் இரண்டாம் இன இயற்கணித அணைவுறையை 

(algebraic envelope), அதாவது, ் 

ஆ. ல்லி, புய கை. | க 

1௮௦ 7-௦ 

என்னும் சமன்பாட்டை இனற செய்யும். - (0 Uy, 
Uy) Shur henna கோட்டு ஆயங்களைக் கொண்ட 
அனைத்துக், கோடுகளின் மொத்தச் சேர்க்கையும். 
இருபடி- வரை . எனப்படும். இதேபோல: 8௩ வீச்சு. 
வெளிலில்,, . ன 

£ | 

என்னும் 3 Si 5 
‘i=o0' J= o |” 

நள கட். வலிய ப _ 

சமல் பாட்டைக். கொண்ட. இரண்டாம் வரிசை 

இயற்கணித மேற்பரப்பு இருபடி மேற்பரப்பு இயங்கு 
அகி, (quadric locus) எனவும், பல்க . 

“Tye 
Ltn Tata i=o j=o - ae 

ரு 

1
,
 

உ
 

என்னும் சமன்பாட்டைக் கொன்ட இரண்டாம் 

. இன இயற்கணித அணைவுறை இருபடி மேற்பரப்பு 

அணைவுறை எனவும் வனரயறுக்கப்படும். . 

இசைக்கோட்டுமை. ... ஓர். இருபடிவரை . இயங்கு 

வழி. ஒரு தளத்திலுள்ள புள்ளிகளை அத்தளத்தி 

வள்ள கோடுகளாக மாற்றும் உருமாற்றத்தை (காட 

formation) நிர்ணயிக்கிறது. இயற்கணித முறைப்படி 
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- என்னும் சமன்பாடுகளால் கிடைக்கப்பெறும் உர 

மாற்றம் இருபடிவரை இயங்குவழியால் வரையறுக்கப் 
படும் இசைக்கோட்டுமை (018113) எனப்படும். 
(௨03 பூச்சியமில்லா கோவை அணியானால் (00௨ sin- 
ஜகா ராகா) ஒவ்வொரு கோடும் ஒரேயொரு புள்ளி 
யின் இசைக்கோடும் (௦181) ஆகும். மேலும் ஒரு 
புள்ளியின் இசைக்கோடு மற்றொரு புள்ளி வழியாகச் 

புள்ளியின் இசைக்கோடு 
முதல் புள்ளி வழியாகச் செல்லும். இருமைத் தத்து 
வத்தின்படி, இருபடிவரை அணைவுறை (0001௦ en- 

_ 98/10௦09கோடுளைப் புள்ளிகளாக மாற்றும் மாற்றத்தை 
- நிர்ணயிக்கிறது 
இணைந்த இருமை இசைக்கோட்டுமை (0ப2] ற௦121137) 

எனலாம். இம்மாற்றத்துடன் 
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என் ற சமன்பாடுகளால் சடைக்கப்பெ றும். [கடி] 

-. ஆனது பூச்சியமில் கோவை அணியானால் ஒவ்வொரு 

புள்ளியும் தளத்திலுள்ள ஒரேயொரு கோட்டின் 

இசைப்புள்ளி (0018) ஆகும். மேலும் ஒரு கோட்டின் 

இசைப்புள்ளி மற்றொரு கோட்டின் மேல் இருந்தால் 

இரண்டாம் கோட்டின் இசைப்புள்ளி முதல் 

கோட்டின் மேல் இருக்கும். 

(2,ஈ) என்ற மீத்தள மூலகம் (13 ற1௧06 

element) 2. என்னும் புள்ளியையும், 7 வழியாகச் 

செல்லும் (1-7) பரிமாணமுள்ள எ என்னும் மீத்தளத் : * 

தையும் கொண்டதாகும். ஓர் இருபடி மேற்பரப்பு 

இயங்குவழி புள்ளி 2 ஐ மீத்தளம் எ ஆகும் மாற்றத் ' 

தையும், ஓர் இருபடி மேற்பரப்பு அணைவுறை 

மீத்தளம் உ ஐப் புள்ளி £ ஆகும் ' மாற்றத்தையும் . 

நிர்ணயிக்கிறது. இம்மாற்றங்கள் முறையே, 

> gi , =o, 1 en) 

FE . j, 05) 

: 1 : என்ற சமன்பாடுகளால் 

கிடைக்கும். இவை * முறையே 'இசைக்கோட்டுமை, 

இருமை இசைக்கோட்டுமையாகும். மேலும் (ஐய) யும் 

(ஜி)யும் (041) ஐ அணியின் தரம் ( rank of a matrix) 

ஆகக் கொண்ட சமச்சீர் அணிகளாகும் (symmetric © 

வார்டு. இங்கு ௦௨ ௨ உ உயர்வெளியின் ௮ நிமுகம் 

8, இல் உள்ள வடிவகணிதப் பொருள்களின் எளிய 

மாகிரிகளை திர்ணயிக்க வழி செய்து, வழக்கமான



400 இயற்கை ஆற்.றல் வளம் பேணுதல் 

வீச்சு வடிவ கணிதத்தில் புதிய முன்னேற்றங்களைக் 

காணப் பயன் படுகிறது. ். 

- தி, வீரராஜன் 

gaCong). Semple, J.G. and Kneebon, G. T., 

Algebraic Projective Geometry, Oxford Clarendon 

Press, 1952. 

  
  

இயற்கை ஆற்றல் வளம் பேணுதல் 

புதை படிவு எரிபொருள்களான நிலக்கரியும் பெட் 

ரோலியமும் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்களாகும்- 

இவற்றின் பயன் அதிகமாக இருப்பதாலும், விரை 

வில் தீர்ந்துவிடுவதாலும், இவறறின் உருவாக்கத் 

இற்கு மிகுந்த காலதாமதம் ஏற்படுவதாலும் 

இயற்கை ஆற்றல் வளங்களைச் சேமிப்பது இன்றி 

। யமையாததாகின்றது. ட 

் புதை படிவு எரிபொருள்கள். தாவரங்கள், 
விலங்குகள் ஆ௫யன் இயற்கையின் சீற்றத்தால் 
நிலத்தினடியில் புதைந்து பல்லாண்டுகள் பூமியின் 
வெப்பத்தாலும், அழுத்தத்தாலும், வேதி, இயற்பியல் 
மாற்றங்களுக்குட்பட்டன. இவற்றின் காரணமாக 
இவை சிதைந்து நிலப்பரப்பினடியில் படிந்து 
விட்டன. எனவே, இவை தமது முற்கால வடிவத்தி 

னின்றும் மாழிச் சுரங்கத்திலிருந்து கிடைக்கும் திட 
இயற்பொருளாகவும (நிலக்கரி) நீர்மப் பொருளாக 
வும் (பெட்ரோலியம்) வளிமமாகவும் , (இயற்கை 
எரிவளி) புவியின் புறப்பகுதியில் கிடைக்கின்றன. 
இப்பொருள்களை எரிபொருள்களாகப் பயன்படுத்தி 
முழுமையாக எரிக்கும்போது இறுதி விளைபொருள் 
களாகக் கார்பன்-டை- ஆக்சைடும், நீரும் கிடைக் 

. தின்றன. இவ்வினை நனடபெறும்போது வெப்ப 
ஆற்றலும் இடைக்கின்றது. இதனை விரிவான 
கூட்டிணைப்பு முறையால் ஒரு வேதியியல் ஆய்வுக் 
கூடத்திலோ, பச்சைத் தாவரங்களிலிருந்து இயற்கை 
யான ஒளிச்சேர்க்கை முறையிலோ மீண்டும் கரிமப் 
பொருள்களாக உருவாக்கலாம், 

புவியின் மேற்பகுதியில் கடைக்கும் புதை படிவ 
எரிபொருள்களின் அளவினைக் கருத்தில் கொண்டு 

எதிர்பார்க்கும் வீதத்தில் இவற்றைப் பயன்படுத்து 
னால் பெட்ரோலியம், இயற்கை எரிவளி 'அகியவை 
2070ஆம் ஆண்டில் இதர்வுறும் என்று கணச்டூடப் ' 
பட்டுள்ளது. நிலக்கரி ஆக்கம் அதிக அளவில் இருந் 
தாலும் இதனைப் பயன்படுத்தும் விகிதத்தினை 
நோக்கும்போது சில நூற்றாண்டுகளுக்குள் இவை 

Siraj pi. ர் 8 ௪ ib . ம் |, 
பயன்படுத்தும் வீதம் மாறுபடும்போது இத் 

தகைய முன் மதிப்பீடுகளும் மாறுபடும். அணுக்கருச் 

ஞீ 

சக்தி மூலங்களை மேலும் உருவாக்கும் போது புதை 
படிவு எரிபொருள்களைப் பயன்படுத்தும் வீதம் 
மாறுபடும். எரிபொருளாக மட்டும் அல்லாமல், 
புதை படிவப் பொருள்கள் பலவகையிலும் பயன் 

“ படுத்தப்படுகின்றன. சான்றாக, தொழில் துறையில் 

புதைபடிவப் பொருள்கள் நிலக்கரியும் பெட்ரோலிய 
மும் கார்பன் அடங்கிய பிளாஸ்டிக்குகள், செயற்கை 
நார்கள், மருந்துகள், உணவுப் பொருள் ஆகியவை 
தயாரிக்கப் பயன்படுகின் றன. 2 

்... அணுக்கரு எரிபொருள்கள். புதை படிவு எரி 
பொருள்களைப்: (408811 fuels) -போன்றல்லாமல், 
அணுக்கரு எரிபொருள்கள் கனிமப் பொருள்களாக 
அமைகின்றன, இவ்வணுக்கரு எரிபொருள்களைப் 
பயன்படுத்தி வெப்பச் சக்தியை உண்டாக்கும்போது 
அவை அழிக்கப்படுகன்றன. இயற்சையான கதிரி 
யக்கத்தின் மூலம் தன்னியல்பாகச் சிதைவுறுதலால் 
இவ்வணுச்கரு . எரிபொருள்கள் அழிக்கப்பட்டுவிடு 
கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக யுரேனியம் இறுதியில் 
ஈயமாக மாறுகின்றது. ஆனால் இம்மாற்றம் அடைய 
நீண்டகாலம் அகன்றது. யுரேனியத்தின் அரை 
வாழ்வுக் காலம் (கொடுக்கப் பட்ட கதிரியக்கப் 
பொருளின் பாதியளவு அணுக்கள் சிதைவுறுவதற்கு 
எடுத்துக் கொள்ளும் கால அளவு) 7, 600, 000, 000 

ஆண்டுகளாகும். இயற்கையில் ' கடைக்கும் யுரேனி 
யம், தோரியம் முதலிய அணுக்கரு எரிபொருள் ' 
களில் யுரேனியம்-285 மட்டுமே அணு உலையில் 

் ஆற்றல் ஆக்கத்திற்கு நேரடியாகப் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றது. முதலில் யுரேனியம்-298-ஐ அணுக்கரு 
எரிபொருளாகப் - பயன்படுத்துவதற்கு . முன்னார் 
அதனைய் புளுட்டோனியமாக மாற்ற வேண்டும். 
அவ்வாறே தோரியத்தை எரிபொருளாகப் பயன் ' 
படுத்தும் முன்னர் அதனை யுரேனியம்-222 ஆக 

. மாற்ற வேண்டும். 

யுரேனியமும் தோரியமும் இயற்கையில மிகுதி, 
யாகக் கிடைத்தாலும் இவற்றைப் பயன்படுத்தித் 
தீர்த்துவிட இயலும். ஆனால் இவற்றைப் புதுப்பிக்க 
இயலாது. ஆற்றலின் ஆக்க மூலமாக. அணுக்கருப் 
பிளவிற்குப் பதிலாக அணுக்கருப்பிணைப்பினைப் 
பயன்படுத்தும்போது எரிபொருளாக டியூட்டீரியத் 
தினைப் பயன்படுத்தலாம். ட ட ட்ட ட 15 
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இயற்கை இழைகள் ...- டு ட்ட ப 
உட ட ல - க 

தொடக்க நிலையில் ஆடையில்லாமல் திரிந்த மனிதன் , 
தன்னை உணர முற்பட்டபோது, உணவுக்குப்பின், 
உடலை மறைக்க உடைகளைப்பற்றி - ஆராய முற் 
பட்டான். இலைகளால் உடலை மறைத்து, பின் 
மரப்பட்டைகள், தோல்கள் என்று '.வளர்ந்து,



வசதிக்காக முதலில் பருத்தி ஆடைகளைப் பற்றி , 
அறிய முற்பட்டான், இவற்றிற்கெல்லாம் சங்ககால 

“ இலக்கியங்கள் ஆதாரக் சுருவூலங்களாக ' இன்றும் 

உலா வருகின்றன. மனிதன் சிந்திக்கத் தொடங்கிய . 

வுடன் வசதி, அழகு போன்ற பல காரணங் 

களுக்காக உடைகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிப் 
பயணத்தில் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தான். 

இன்றுவரை அவன் அதன் எல்லையைக் காண 

முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். 

இழை. இது மெல்லிய நீண்ட நரல் போன்ற 

பொருள். இழுவலிமை, மென்மை, ஈரம் அறிஞ்சும் 

ஆற்றல், வெப்பம் கடத்தாக் குணம், மீள் தன்மை 

ஆகிய இக்குணங்கள் இழைகளின் பிறவிச் சொத் 
தாகும், இயற்கையின் கருணையால் பருத்தி, பட்டு 

போன்றவற்றிலிருந்து கிடைப்பவை இயறகை இழை 
கள் எனவும், மனிதன் ஆராய்ச்சி மூலம் கண்டு 
பிடித்த பாலியெஸ்டர், டெொலின் போன்றவை 

- செயற்கை இழைகள் எனவும் இரு வகைப்படுத்தப் 
பட்டுள்ளன. மிகவும் மெல்லிய இழை: *பட்டு” 
எனவும் மிகவும் தடித்த இழை சணல் எனவும் 
அழைக்கப்படும். a 

ட அவை 

இயற்கை இழைகளை மூன்று வகைப்படுத்தலாம். ' 
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பருத்தி. வரலாற்றுச் சான்றுகளைப் பார்க்கும் 
போது, A. gp. 3000 இலிருந்து பருத்தி பயன் 
பாட்டில் இருந்து வருவது தெரிகிறது. &. ap. 2303 
சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் பருத்தியின் உபயோ 

கத்தைப் பற்றிய ஆதாரத்திற்குச் சுமேரியரின் 
கையெழுத்துப் படிவங்கள் சான்றுகளாக இன்றும் 
இகழ்கின்றன. பொதுவாக உலகின் பெரும்பாலான 
பகுதிகளில் பருத்தி விளைகிறது. பருத்தி விளைவிப் 
பதில் உலகில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தை 
எட்டிப் பிடித்துள்ளது. இந்தியாவில் பலவகையான 
பருத்தியினங்கள் விளைவதோடு மட்டுமல்லாமல், 
அவை தரத்தில் குறைந்தனவாகவும், ' கொட்டை, 
அழுக்கு, இலைகள் முதலியவை அடங்கியனவாகவும் 

். காணப்படுகின்றன. 

பருத்தியின் தாவர அமைப்புகள். தாவர அமைப் 
பில் பருத்தியை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். 

  

  

எண் .. வகைகள் . விளையும் காடுகள் 

3. . | காசிப்பியம் இருசூடம் அமெரிக்கா , 

8. | காசிப்பியம் பார்படான்சு oT Ay Sy   
      3, காப்பியம் ஹெர்பே௫யற் ஆசிய நாடுகள். 

  

  

        

  

  

        

4.| தாவர இழைகள் | -பருத்தி, சணல், ஆளி, பருத்தி, “*மால்வாசி', *ஓக்கூரா' என்ற தாவர 
. ட சீனப்புல். இனச் செடியிலிருந்து உண்டான பழமானதால் 

oy, , . . இதற்குக் காசிப்பியம் (ஐ085]ர்மாட என்ற தாவரப் .. 

5. | விலங்கு இழைகள் | -கம்பளி, பட்டு பெயர் நிலைத்து விட்டது. உலகில் உள்ள பருத்திச் 

4. [| தாது இழைகள் -கல்நார், கண்ணாடி! செடிகளைப் பொதுவாக நான்கு வகைகளாகப் 

- - ்' இழை பிரிக்கலாம். அவை 

ண் வகைகள் ' வளரும்நிலை விளையும்நாடுகள் சிறப்புகள் 

ம் முதல் வகை சீட அடி இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா, | இழையின் நீளம், குறைந்த 

i ; அமெரிக்கா, அளவாக இருக்கும். 

2. இரண்டாம் வகை ' ஏறத்தாழ 6 அடி | அமெரிக்கா, ஆசிய பஞ்சில் கொட்டைகள் 

_ ன நாடுகள். ~ அதிகமாகவும், ஒன்றோ 

் டொன்று ஒட்டாமலும், 

பருமனான மெல்லிய 

் ட இழைகள் கலந்தும் 
காணப்படும். 

3. | மூன்றாம் வகை . | 15-20 அடிவரை ஆசியா, மத்தியதென் மரத்திலிருந்து இடைக் : 

ட ‘ 7 அமெரிக்கா கிறது. பிரேசிலியன், 

ட பெருவியன் வகை என்ற 

் - பெயர்களும் உண்டு. 

ஸ். [- பார்படான் பஞ்சு 5--70 அடிவரை பார்படான்சு இழைகள் மிகவும் நீள 

் [ மானவை. விதை கறுப் 
பாகவும், மிருதுவாகவும் 

இருக்கும்.     
  

க 4-26 ் ் ்
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விதையிடும் காலம் அறுவடைக் காலம் 

  

எண் வகைகள் 

1. கடல் தீவுப்பஞ்ச௬ு 

2. [ எகிப்து 

3. [பிரேசிலியன் 

க. | ஜார்ஜியா 

5, ॥|வங்காளம் 

6. | பிரோச் ் ஜுன் 

7. | தார்வார் ஆகஸ்டு       

ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து 
மே முதல் தேதி வரை 

மார்ச்சு - ஏப்ரல் 

டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் 

ஜுன் முதல் தேதி வரை 

ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி முதல் 

மே முதல் தேதி வள 

ஜான் மாதம் 

அகஸ்டு 25 ஆம் தேதி 
முதல் டிசம்பர் 10 ஆம் 
தேதி வரை 

செப்டம்பர் - டிசம்பர் 

ஐாலை - பிப்ரவரி 

ஆகஸ்டு 15 ஆம் தேதி 
முதல் டிசம்பர் வரை 

அக்டோபர் முதல் 
் ஜனவரி வரை 

ஜனவரி - ஏப்ரல் . 

மார்ச்சு - மே .     
  

pit செய்யும் முறை, சாதாரணத் தாவர 
இனத்தைப் போலவே பருத்திச் செடிகளுக்கும், ஏற்ற 
நிலமும், தட்பவெப்ப நிலையும் தேவை. கரிசல் மண் 

நிலம் பருத்திச் சாகுபடிக்கு ஏற்ற நிலமாகும். பூகோள 
அமைப்பின்படி. 47 மேற்கு அகலாங்கும் (1841000) ! 

அல்லது 22௦ தெற்கு அகலாங்கும் பருத்திச் செடிகள் 

பயிர் செய்ய ஏதுவாக உள்ளன. பருத்தி இழைகள் 

முதிர்சசியடைய ஏறக்குறைய 760 நாள்கள் 

Aenea. விதைவிதைத்த நான்காம் மாதத்தில் 

ல்ர்மென் 

    

பின்தங்கிய சுவர் . 

அல்லது உள் சுவர்   

சுழல்கள் 

முதன்மைச்சுவர் 

அல்லது வெளிச்சுவா் 

க்யூடிகவ் 

  

௮ - J 

பின் பருத்தி இழைகள் கிடைக்கின்றன, | 

செடி 8-6 அடி வரை நன்கு வளர்ந்து பூக்கள் , 

வெண்மையான நிறத்தில் தோன்றிப் பின் இரண் 

டொரு நாளில் சிவப்பாக மாறி உதிர்ந்து விடுகின் 

றன; இப் பூக்களிலிருந்து தோன்றும் உருண்டை 

யான '*போல்'? (0௦11) எனப்படும் 'பழம்' . வெடித்த 

வுடன் இழைகள் வெளிவருகின்றன, ' இவற்றுடன் 

கலந்திருக்கும் இலை, விதைகளைச் சுத்தம் செய்த 

( 

7-4 

ம 

  

  | ச 
‘ Be , de | ப் 

படம் 1. பருத்தி இழையின் குறுக்கு வெட்டமைப்பு 

ர் 
(.%) குழல்களின் குறுக்குத் தன்மையின் அமைப்பு



சழ்க்காணும் அட்டவணையில்பருத்தியின் விதை 

யிடும் காலமும் அறுவடைக் காலமும் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. ் 

பருத்தி இழையின் தோற்ற அமைப்பு. ஒவ்வொரு 

இழையும் கொட்டையில் உள்ள ஓர் அணுவிலிருந்து 

மேல் தோன்றி வெளி வருகின்றது. வளரும்போது, 

இழை ஒரு மெல்லிய குழலாக உருவாகிச் செல்லு 

லோஸ் அதன் உள்ளே செலுத்தப்படும்போது 

தடிமனாகறது.. நிற்கும் நிலையில், இழை சுருங்கி 

நடுவில் உள்ள இடததில் இடிந்த வாயில் போன் 

றும், இழை வற்றிச்சுருங்கும் , போது - இயல்பாக 

முறுக்குத்தன்மை பெற்றும் காட்சியளிக்கின்றது. 

". தீழ்க்காணும் படத்தில் நன்கு முதிர்ச்சிபெற்ற இன 

யின் தோற்றம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. . ட 

ஒரு முதிர்ச்சிபெற்ற இழையில் அடங்கியுள்ள 

பொருள்கள் அட்டவணையில் காணப்படுகின்றன. 

  

  

  

எண் அடங்கியுள்ள இயல்பா |குறைந்த| உச் | 

- [பொருள்கள் கவுள்ள | நிலை: | நி 
விழுக்காடு உ 

1. [செல்லுலோஸ் | | 94 | -88 96 

2, [புரதம் “52 15. 13] .10 | 19 

ச, |பைக்டின்' | 09 | 0.7 |: 1.8 
4. [சாம்பல் ...... | 121 ௨8 | 1.6 

5. [மெழுகு 1-5 [1,084 (. 0, |]. 3.0 

6. |மேலிக், சிட்ரிக், - 1: 0.8 0.6 ‘1.0 

இதர அமிலங்கள் ் 

7. [சர்க்கரையின் மொத்த 0.3 _ —_ 

gern 11] 
8. [மேலும் உள்ள: | 0.9 _ _ 

, . பொருள்கள் ன்           
  

தரம் பிரித்தல்... பருத்தியின் தரம் அதன் நீளத்தைப் 
- பொறுத்து வகைப்படுததப்பட்டுள்ளது. . அமெரிக்கா 

வில் மட்டும் பருத்தியின் தரம் அதிலுள்ள மாசுப் 
பொருள்களின் அளவைப் -- பொறுத்து நிர்ண 
யிக்கப்படுகின்றது. : ....... - த் 

்- மூந்நீரகப் பருத்தியின் நீளம் இரண்டு அங்குல 
மும், எடுப்தில் விளையும் :- பருத்தி 72 அங்குலமும், 
அமெரிக்காவில் விளையும் பருத்தி 71% அங்குலமும், 
இந்தியாவில் விளையும் பருத்தி 7/8-518 அங்குலமும், 
சீனாவில் விளையும் பருத்தி 3/4 அங்குலமும் உள்ளன. 

உலகத்தில் சிறந்த நீளமான பஞ்சு கடல்நீவுப் . 
பஞ்சு. இதன் நீளம் /$-81 அங்குலமாகும், இத 
னுடைய விட்டம் அல்லது குறுக்களவு 0.0004 முதல் 

௮.௧.4-26௮ 

ஷ் 
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0,0006 அங்குலமாகும். .இப்பஞ்சு மிகவும் மெல்லிய 

உயர்தரமான நூல்களை நூற்கப் பயன்படுவதோடு 

நுண்ணிய வகை, மெல்லிய வகை எனவும் இ 

வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள து. - 

கடல்தீவுப் பஞ்சிற்கு அடுத்தபடியாக எகிப்திய 
பஞ்சு சிறந்து விளங்குகின்றது. இதன் இழையின் 
நீளம் 1 $-1ம அங்குலமாகும். இது மிகுதியாகப் பயிர் 
செய்யப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல், 50 ஆம் எண் 

முதல் 780 ஆம் எண் வரை கள்ள நுண்ணிய 
இழைகள் தயாரிக்கவும் : பயன்படுகின்றது. பாப் 

் பஞ்சு என்ற வெள்ளை எடஇிப்திய பஞ்சின் இழை 
1-1 அங்குலம் வரை இருக்கும். இப்பஞ்சானது 60 
ஆம் எண் வரை உள்ள இழைகளைத் தயாரிக்க 
மிகவும் : வலிமையுடையதாகக் காணப்படுகிறது. 
இப்பஞ்சு மிகவும் தூய்மையானதன்று. ' 

அமெரிக்கப் பஞ்சு 40 எண் முதல் 50 ஆம் எண் 
வரை உள்ள இழைகளைத் தயாரிக்கப் பயன்படு 

இன்றது. இதன் இழைகளின் நீளம் 1 - 1 அங்குல 

மாகும். இதன் குறுக்களவு 0.0004 - 0.0007 அங்குல 
மாகும். அப்லண்டு அல்லது பால்வெடு என்ற மேல் 

- நிலைப் பஞ்சின் இழைகளின் நீளம் $ - 1 $ அங்குல 

மாகும். இதற்கு வில்லடிப் பஞ்சு என்று மற்றும் 
ஒரு பெயர் உண்டு. - - 

பருத்தியின் இயற்கைத் தன்மைகள், பருத்தியின் 
சிறப்புத் தன்மை இயற்கையாக அதனுள் அமைந் 
திருக்கும் முறுக்காகும். இச்சிறப்புப்பண்பு வேறெந்த 
இழைகளிலும் காணப்படுவதில்லை. ரிவர்சல்கள் 
என்ற சிறப்புப்பண்பும் இதில் காணப்படுகின்றது. 

பருத்தி இழையின் ஒப்படர்த்தி ($ற20111௦ தாகார(ு) 
7,5&. இதன் வலிமை இரண்டிலிருந்து நான்கு 
திராம் வரை உள்ளது. பருத்தி இழை ஈரமாக 
இருக்கும்போது அதன் வலிமை அதிகரிக்கின்றது. 
சுற்றுச்சூழலின் ஈரப்பதநிலை 65விழுக்காடாக இருக் 
கும்போது பருத்தி இழைகள் 8.5 விழுக்காடு ஈரப்பத 
நிலையைக் கொண்டுள்ளன. ஈரப்பதறிலை உயரும் 

போது அதன் இழைகளின் உள் அமைப்பில் ஈரப்பத 

நிலை உயருவதால் இந்தியா போன்ற வெப்ப நாடு 

களில் பருத்தி ஆடைகள் விரும்பி அணியப்படு 
இன் றன. டர ன ரூ 

பருத்தியிலிருந்து அதன் விதை நீக்கும் முறை 
‘aici cfd’ (ginning) என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த 

மூறையில் 'பருத்தியில் உள்ள கெஈட்டை, மாசுப் 

பொருள்கள் நீக்கப்படுகின்றன. மாசுப்பொருள் களின் 

விழுக்காடு அளவு பருத்தியில் அதிகமாக இருப்பதால் 
மேலும் பருத்தியைத், தூய்மைப்படுத்த அது பல 

எந்திரங்களின் வழியாக அனுப்பப்படடுச் சுத்தம் 

செய்யப்படுகின் றது. | 

இந்தியாவில் கைகளினாலேயே அறுவடை செய் 
ருஷ்ய நாடுகளைப்
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போல எந்திரங்களின் மூலம் இங்கு அறுவடை , 
செய்தால் பருத்தியில் உள்ள மாசுப் பொருள்களின் 

விகித அளவைக் குறைக்கலாம். மேலும் விஞ்ஞான 
முறையில் நல்ல உரம். வீரியமுள்ள விதைகள், காலத் 
திற்கேற்ற பயிரைப் பயிர் செய்தல் போன்றவற்றை 
இந்தியாவில் பயன் படுத்தினால் நல்ல தரமிக்க பருத்தி 

களை உற்பத்தி செய்யலாம். ் 

விலங்கின இழைகள் , 

கம்பளி இழைகள். விலங்கெனங்களிலிருந்து கிடைக் 
கும் இழைகளில் கம்பளி முதலிடம் வகிக்கின்றது: 
இவ்விழைகளால் நெய்யப்படும் ஆடைகள் குளிர் 
காலத்தில் வெப்பத்திற்காக | அணியப்படுகின் றன. 
இந்தியாவின் : தட்பவெப்பநிலைக்கு இவ்விழை 
களின் ஆடைகள் அவ்வளவு சிறப்பாகப் பயன்படுவ 
தில்லை. விலங்கினங்களின் மேல் படர்ந்திருக்கும் 
உரோமம் ., போன்ற இழை *கம்பளி' எனப்படு 

கின்றது. ன கி 
இந்தியாவில் முக்கியமாகச் செம்மறியாடு, வெள் 

ளாடு ஆகிய இனங்களிலிருந்து கம்பளி பெறப்படு 
கின்றது. அங்கோரா, அல்பாகா, இலாமா, விகுனா 

முதலிய ஆடுகளின் . இனத்திலிருந்தும் ஒட்டகத்தி 
லிநந்தும் பெறப்படும் மிக: மெல்லிய இழைகள் 

கம்பளி தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. ! - :, 

..... கம்பளி இழைகள் பிரித்தெடுக்கும் முறை. இவ்விழை 
கள் பொதுவாக ஆட்டின் தோலிலிருந்து எடுக்கப் 
படுகின்றன. இழைகள் எடுக்கும் முன்னர். ஆடுகள் 
நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்யப்படும், ஆட்டின் தோலி 

லிருந்து ' இழைகள் : கைகளாலும், எந்திரங்களின் 
உதவியாலும் வெட்டியெடுக்கப்படுகன்றன. இளம் 

ப க்ரர்டிகல் 
அணுக்கள் 

pod ட்ட ப 

ம 

க்யூடிசல். 

  

ன ரர. 
“பரி ட வடிம் 2, சும்பளி , இழையின் குறுக்கு வெட்டமைப்பு ் 

டபுகச் செய்வதால் நூல்நூற்புத்திறம் குறைந்தும், 

ஆட்டிலிருந்து எடுக்கப்படும் இழைகள், ஒரு மூதிய 
ஆட்டிலிருந்து எடுக்கப்படும் ' இழைகளிலிருந்து 
பெரிதும் வேறுபடுகின் றன, - oy 

கம்பளி இழையின் தோற்ற அமைப்பு. இவ்விழைகள் 
தோலின் வெளியில் வேர் (1001), மற்றொரு ஒரத்தில் 
Riedl (tip) என்ற இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன. 
இழைகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் குழல் (60814) 
என்ற பகுதி தோன்றித் தோன்றி மறையும். 

: இவ்விழையின் குறுக்கு வெட்டு அமைப்பின் 
படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. , . 

படத்தில் தோலின் வெளிப்பகுதியில் கியூட்டிகிள் 
(44௦167 அணுக்கள், மெடுல்லா (medulla) என்ற 

பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. மெல்லிய இழைகளில் 
இந்த *மெடுல்லா' : பகுதியைக் காணமுடியாது. 
தட்டையான *செதில்கள்” (8௦815) விலங்கின இழை 
களின் சிறப்புத் தன்மையாகும். இவை மற்ற இழை 
களிலிருந்து விலங்கின இழைகளைப் பிரிக்கப் பயன் : 
படுகின்றன. கியூட்டிகள் அணுக்கள் நீளமான குழல் 
களைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளமையால் இவை 
இழைகளுக்கு வலிமையும், நீட்டுத் தன்மையும் அளிக் 
கின்றன. கார்டெக்சு பகுதி, ஆர்தோ கார்டெக்சு, 

- பாரா கார்டெக்சு என இருவகையாகப் பிரிக்கப் , 
பட்டு இருப்பது இவ்விழையின் 'இரு உலோகத் 
தன்மையைப் (1௬218௨1110) | பறைசாற்றுகிறது. சில 
நடுத்தர வகைகளில் இவ்வமைப்புகள் 4 தேன்கூடு 

போனற அமைப்பில் அமைந்து, காற்றைத் தம்முள் 

oy ர் ் மெருகு குறைந்தும் காட்சியளிக்கின்றன. - 

் தரம் பிரித்தல், இழைகளின் நீளம், குறுக்களவு, 
மெருகுத்தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, தரம் 

( . கார்டிகல் 
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பிரிக்கப்படுகின்றது. மிகவும் திறமையுடைய நிபுணர் 

கள் . இழைகளின் நிறத்தையும், மென்மையையும் 

பொறுத்துத் : தரம், பிரிக்கின்றனர். 

அமெரிக்க, நூற்கும் இழை என்ற இரு முறைகளில் 

இழைகளின் தரம் பிரிக்கப்படுகின்றது. கீழ்க் 

காணும் அட்டவணையில் இழைகளின் தரமும், 

மென்மையும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இழைகளின் 

குறுக்களவு உயர உயர இழைகளின் "நீளமும் அதி 

கரித்து வருவதைக் கீழ்க்காணும் , அட்டவளைசகளில் 

காணலாம். 5 

் அட்டவணை 1. விலங்கின இழைகளின் தரமும் 

இவற்றில் , 

  

  

            
  

  

த். அவற்றின் மென்மையும் 

எண் | தரம் குறுக்களவு குறைந்த உச்ச 
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ட தரம் பிரிப்பதால் ஏற்படும் ' ஈகன்மைகள். துணி 
தயாரிப்போர் நல்ல தரமுள்ள இழைகளைப் பயன் 
படுத்தினால் ' , ஆடைகள் விரும்பத்தக்க இயல் 
புடையனவாக 
தன்மையைத் தரம் பிரித்த இழைகளின் மூலம் அறிந்து 
கொள்ளலாம். தரம் பிரித்த இழைகளுக்குத் தகுந்த 

இருக்கும்; இழைகளின் சுருங்கும் ' 
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வாறு, ஆடைகள் தயாரிக்கும் எந்திரங்கள் அமைக்கப் 
படுகின்றன; இழைகளைத் தரம் பிரித்து வேறுபடுத்து 
வதால், அவை வாணிக நோக்கிற்குப் பெரிதும் பயன் 
படுகின்றன; நீளமான இழைகள் குறுகிய இழைகளை 
விட நன்கு நூற்க உதவுகின்றன. இழைகளின் குறுக் 
களவு உயர உயர இழைகளின் நீளமும் அதிகரிக் 
இன் றது. 

... சிறப்புப் பண்புகள், இவ்விலங்கன இழைகள், 

குறுக்களவு, நீளம், நிறம், மெருகுத் தன்மை ஆகிய 
வற்றைக் கொண்டுள்ளன. இழைகளின் குறுக் 
களவைப் பொறுத்து நூல் நூற்கும் திறன் அமை 
கிறது. இவ்விழைகளில் காணப்படும் : சிறப்புத் 
தன்மை, ' இயற்கையாக இவ்விழைகளில் அமைத் 
துள்ள சுதுக்கத் தன்மையாகும் (ரய). ஆட்டின் 

பக்சவாட்டுத் தோல்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் இழை 

கள் சிறப்புத் தன்மை வாய்ந்தவையாக இருக்கின் றன. 
இவை நீளமாகவும், மென்மையாகவும், மெல்லிய 
வாகவும் காணப்படுகின்றன. 

ட பட்டு இழைகள். முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்த 
'பட்டுப் புழுக்களின் கூடுகளிலிருந்து பட்டு இழைகள் 
பெறப்படுகின்றன. உலகில் பட்டு இழைகளின் உற் 
பத்தியில் ஐப்பான் முதலிடத்தை வகஇிக்கின் றது, இந்தி 
யாவில் இவ்விழைகள், பெரும்பாலும் சேலைகள் 
நெய்யப் பயன்படுகின்றன. ' காஞ்£புரம், பனாரஸ் 
போன்ற இடங்களின் பட்டுச் சேலைகள் உலகப் 
புகழ் பெற்றவை. 

பட்டு இளழகள் பிரித்தெடுக்கும் முறை. பட்டுப் 
புழுக்களை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். 
அவையாவன: முசுக்கொட்டைப் பட்டுப் புழு, 
ஆமணக்குப் பட்டுப்புழு, இவையிரண்டும் மனித 
னால் வளர்க்கப்பட்டுப் பட்டு இழைகள் பெறப்படு 
கின்றன. காட்டு இலந்தைப் பட்டுப் புழுக்களின் 
கூடுகள் காடுகளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு அவற்றி 
லிருந்து பட்டு எடுக்கப்படுகின்றது. 4 

பட்டு இழைகளின் ப உற்பத்தியில் கூட்டுப்புமு 
'நிலையே, மூலப்பொருளாகும். பட்டுப் புழுக்கள் 
மல்பெரி செடியைச் சார்ந்து வளர்கின்றன. புழுக்கள் 
தங்கள் பற்களின் மூலம் மல்பெரி இலைகளை 
உண்டு, Sb வாழ்வில் புழுப் பருவங்களைக் 
கடத்து முழு வளர்ச்சியடைந்த பின், பாதுகாப்பான 
இடத்தில் தம் வாயில் சுரக்கும் ஒரு வகை உமிழ் 
நீரால் ஒரு கூட்டைப் பின்னிச் கொண்டு கூட்டுப்புழு 
என்ற - பெயருடன் வளருகின்றன, கூட்டுப்புழு 
பொதுவாக நீண்டு பழுப்பு நிறத்தில் ழுவழுப்பாக, 
வாம், கால், இறச்கை இன்றி இருக்கும், , - ,, 

் இப்புழுக்களின் கூடுகள்சேகரிக்கப்பட்டு, உள்ளே 
யிருக்கும் கூட்டுப்புழுக்களை இறக்கச் செய்வதற்காக 
வெந்நீரில் அமிழ்த்தப்பட்ட பின்னர், இக்கூடுகள் 
பட்டுநால் தொழிற்சாலைக்கு: அனுப்பப்படுசன் றன.
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அங்கு ஒவ்வொரு கூட்டிலிருந்தும் பட்டு இமை 
எடுக்கப்பட்டு முழு வட்ட வடிவில் சிட்டாக (51010) 
சுற்றப்படிகின்றது. 

கூட்டுப்புழு நிலையில் இழைகள், இரு நிலை 
களை அதாவது பைப்ராயின், செரிசின் என்ற 
இழைகளைக் கொண்டுள்ளன. பைப்ராயின், 

செரிசின் என்ற பொருள்களில் 95 விழுக்காடு புரதச் 
சத்தும், 5 விழுக்காடு மெழுகு, கொழுப்பு உப்பு 
மற்றும் சாம்பல் பொருள்களும் அடங்கியுள்ளன. 

தரம் பிரித்தல். சிட்டங்களாகச் கற்றப்பட்ட பட்டு 

இழைகள்,. அதன் அளவு, . நிறம், உருவத்திற்கேற்ப 
தரம் பிரிக்கப்படுகின்றன. இவ்விழகள் தரம் பிரிக்கப் 
பட்ட பின் ஆடைகள் நெய்யப் பயன்படுகின் றன. 
இச்சிட்டங்கள் சோப் கலந்த சுடுநீரில் கழுவப்பட்டு 
முறுக்கேற்றப்படுகன்றன. இரண்டு அல்லது மூன்று 
இமைகள் இணை அகப்பட்டு மு று க்கே கற் ணை தும் 

உண்டு. woe 4 ' | நடம் ட் 

சிறப்புப் பண்புகள், முட்டை - வடிவத்திலிருந்து 
எடுக்கப்படும் பட்டு இழைகளில் 

பைப்ராயினும், 28 விழுக்காடு செரிசினும், 7.5 
விழுக்காடு மெழுகும், 0.5 விழுக்காடு சாம்பல் நிறப் 
பொருளும், உலோகப் பொருளும் கலந்துள்ளன. 
பட்டிழையும் கம்பளியைப் போல ஒரு “புரோட்டீன்” 
அல்லது 'புரதச் சத்து' இழையாகும். எனவே இதன் 
பண்பு பெரிதும் கம்பளியை ஓத்து இருக்கிறது, 
கூட்டுப் புழுவின் கூட்டைப் பிரித்தால் சுமார் 1200 
மீட்டர் நீளமுள்ள பட்டு இழைகள் கிடைக்கும், 
பட்டு இழைகளின் குறுக்களவு 10-12 Hm: ஆகும். 

் அடர்ந்த அமிலத்தில் பட்டு 'இழைகள் “ கரையும். 
“ஆனால் நீர்த்த ' அமிலத்தையும், . காரங்களையும் 
உறிஞ்சும், பட்டிழைகளின் சுதுக்கத்தன்மை 20 விழுக் 
காடு ஆகும். இவ்விழைகள்: ஈரத்தை நன்கு உறிஞ்சும். 

டட சணல், பருத்திக்கு அடுத்தபடியாக முக்கியமான 
இயற்கை இழை சணலாகும். இவ்விழைகள் நீண்டும், 
இறுகியும் காட்சியளிக்கின் றன. இந்தியா சணல் உற் 
பத்தியில் முதலிடம் வ௫க்கன்றது. ' பங்களாதேஷ், 
பர்மா, நேபாளம், பிரேசில் ஆகிய நாடுகளில் பெரு 
மளவு பயிர் செய்யப்படுகிறது. ் 

re சணல் இழைகள் எடுக்கும் முறை, சணல் . 'இழை 
கள் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகன்றன. அவை 

| வெண்மை கலந்த சணல், டோசா இளம், oA 
் இனம் என்பன: ... i oy bo ee nt 1 

- சணல் செடிகளின் தண்டுகளை, நீரில் நன்றாகச் 
சில நாள்கள் அழுகவைத்து, பின் அந்தத் ' தண்டுகளி 
லிருந்து நாரைப் பிரிததெடுத்து, அந்நார்களை நன்கு கழுவி, உலர்த்தியபின் . அவற்றிலிருந்து இழைகள் 
பெறப்படுகின் றன, சணல் இழைகள் பாய், மிதியடி, 
கோணி, கயிறு முதலிய பொருள்கள் தயாரிக்கப் 

பெரிதும் பயன்படுகினறன., . 
[ 

76 விழுக்காடு . 

* 

சிறப்புப் பண்புகள். சணல் இழைகள் 65-10 அடி. 

தீளமுள்ளவை. இவ்விழைகள் பல அணுத்திரள்களு 
டன் கூடியவை, சணல் இமைகள் பருத்தி இழைகளை 
விட வலுக்குறைந்தும், ஈரமான ' நிலையில் : இழு 
வலீமை குறைந்தும் காணப்படுகின் றன, "இழையின் 
குறுக்களவு 20 /4 அகும், " [ , 

ஆளி, இழை (flax). இவ்விழைகள் பெரும்பாலும் 
ஐரோப்பாவின் மேற்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் பயிர் 
செய்யப்படுகின்றன. ' ஆளிச். ் 

ட்டு 

, செடிகளை விதை 
முற்றும் முன் பிடுங்கி, இலைகளைளம், விதைகளை 
யும், கிளைகளையும் பிரித்தெடுதது, ' அவற்றை 
அமுகவைத்து, கிளைகளின் மேல்தோலையும், அதி 
லுள்ள  பெசட்டின் பொருள்களையும் நீக்கிப் பின் 
ஆளி இழைகள் ' எடுக்கப்படுகன்றன. ஆளி இழை 
களில் தாய செல்துலொஸ் கலந்துள்ளது. _ 

! 
i சிறப்புப் ' பண்புகள். ் 'இவ்விழைகள் ' பஞ்சினை... 
விட. மிகவும் வலிமையுடையன; . நீட்சித்தன்மை 
குறைவாக உள்ளது. இவ்விழைகள்" 11-73 
அங்குல நீளமும், 0 0085 அங்குல 'அகலமும் , உடை! 
யவை. மேலும் மிருதுவாகவும் பளபளப்பாகவும் | 
உள்ளன. , இவ்விழைகள் துண்டுகள்,' ! கான் 
வாஸ், பைகள், கட்டும் ' நூல், தாள் 'தயாரிக்கவும் 
பயன்படுகின்றன. வெப்பம் மிகுந்த .. நாடுகளில் 
இவ்விழைகளால் ' தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகள் 
பெரிதும் as அணியப்படுகின்றன. " se te cag 

| ட் 
24 

! ஹெம்ப் (hemp). 'இவ்வினழகள் கன்னபிசு . சடிவா: 
என்ற : செடியின் தண்டிலிருந்து !: கிடைக்கின்றன. 
இவ்விழைகள் 4-7. அடி._ நீளமுள்ளவை. வெண்மை 
கலந்த தோற்றத்தை உடையவை. இவ்விழையின் 

அணுக்கள் 22 ம குறுக்களவும், ஓர் அங்குல நீளமும் 
உடையவை. இவற்றில் , 63-70 “விழுக்காடு செல்லு 
லோஸ் பொருள்கள், அடங்கியுள்ளன. இவை' தென் 
கொரியாவில், , பெரிதும் பயிர் செய்யப்பட்டுக் கயிறு 

கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின் றன. | எந்து 7 

|. இரேமி அல்லது சீனப்புல், | இவ்விழைகள் பல் 
நூற்றாண்டுகளாகச் சீனாவில் பயிர் செய்யப்பட்டு 

'வருகின்றன. மேலும் , பர்மோசா, ஜப்பான், பிலிப் 
பைன்சு தீவுகளிலும் இவ்விழைகள் பயிர் செய்யப் 
படுகின்றன. இவை பொமெரியா நிவியா ! ' என்ற 

'செடியின் | தண்டினை . நன்கு அழுக. 
பின் தண்டினை அடித்து மெல்லிய வடிவத்தில 
பெறப்படுகின்றன, "in! . | 02 | ஸி 

் பண்புகள். இவ்விழைகள் 28- 60 * syivegon நீள 
முடையவை, மிகுந்த வலிமையும், ' கடினத் BH COLD 

யும் , கொண்டவை, தூய்மையற்ற “ இழையில் 70 
விழுக்காடு செல்லுலோசும், 30 விழுக்காடு... பசை 
மற்றும் இதர பொருள்களும் உள்ளன. "தூய இழை 
கள் 96-98 விழுக்காடு செல்லுலோஸ் கொண்டவை. 

இவ்விழைகள். ஆடைகள், தாண்டில்கள், | கான்வாஸ் 
வர்ம le ல த 

வைத்துப் -



துணிகள், காகிதம் பாய்கள், முதலிய பொருள்கள் 

தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. . 

கேனாஃப் (18௨4). இவ்விழைகள் சோவியத் 

. நாடு, பங்களாதேஷ், இந்தோனேசியா, வியட்நாம் 

போன்ற நாடுகளில் பயிராகின்றன.' இவ்விழைகளின் 

அணுக்கள் 2.3 மில்லி மீட்டர் நீளமும், 0:0007 

அங்குலக் குறுக்களவும் கொண்டவை. காண்பதற்கு 

சணல் போன்ற தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளதால் 

, பெரும்பாலும் கோணிகள் செய்யப் பயன்படும். - 

- தற்போது பல ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாசு 

மிகவும் நீளமான பருத்திகளான வரலட்சுமி, சுவின் , 

சுஜாதா ' போன்றவை, , சாகுபடிக்கு ஏற்ற விளைச் 

சலையும், ' அதிக அளவு இழையின் : நீளத்தையும் 

குருகின்றன. . 
= - வே, சுப்ரமணியன் 

நூலோதி, ் Hollen, N., Saddler, J., Langford, 

A. L., Textiles, Fifth edition, Collier - Macmillan 

Publishing Co., Inc., London, 1979, -. 

  
  

இயற்கை: உரங்கள் 

இயற்கைக் கரிமப்பொருள் நிரம்பிய தொழு உரம், 

பசுந்தாள் உரம், குப்பை உரம் ஆகிய இவற்றை 

இயற்கை உரங்கள் (1௨௦௭௭௦) எனலாம். மேலும், 

உயிர்வாழ் இனங்களின் கழிவுப்பொருள்களும் 

் இயற்கை உரங்களில் அடங்கும். தானிய அறுவடைக் 

குப்பின், நிலத்தில் எஞ்சியிருக்கும் அடித்தட்டு, வேர்ப் 

பகுத, இலை ஆகியவை மண்ணோடு சேர்ந்து 

மட்கும்பொழுது பல்வேறு பயிர் ஊட்டங்கள் 

(நகர ஊர்ர்சர5) மண்ணில் சேர்கின்றன. இவ்வகை 

உரங்களில் பெரும்பாலும் கரிமப் பொருள்களே 

மிகுதியாகவும், பயிரூட்டங்கள் குறைவாகவும் இருக் 

கும். உரங்கள் மிகு அளவுள்ளவையாக இருந்தாலும் 

அவற்றிலுள்ளஊட்டப்பொருள டக்கம், குறைவாகவே , 

இருக்கும். 

.. இயற்கை உரங்கள் இருவகைப்படும். ” அவை, 
மிகு அளவு இயற்கை உரங்கள் (0113 02801௦ man- 

ures): இந்த உரங்களில் பயிரூட்டங்கள் குறைந்த 

அளவில் உள்ளன. தொழு உரம் (கார நமாம் ௨௦௭௭௦) 
மட்கிய உரம் (compost), semp api (green 

manure) . ஆகியவை இவ்வகுப்பைச் ' சார்ந்தவை, 
ஊளட்டமிக்க உரங்கள் (௦0௦2018464 organic manures): 

இந்த உரங்களில் பயிரூட்டங்கள் மிகுதியாக. இருக் . 
கும். பிண்ணாக்கு (௦11 0816 ) பறவைகளின் கழிவுப் 
பொருள் (280) Wer gio (fish meal), எலும்புத் 
தூள் (0௦06 ௬2௨1) ஆகியவை இவ்வகுப்பில் அடங்கும். 
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பொதுவாக இயற்கை உரங்களில் பயிரூட்டங்கள் 

மிகக் குறைந்த அளவில் காணப்படும். இப்பயிரூட் . 

டங்களின் அளவு இவ்வுரங்களில் காணப்படும் பல் 

வேறு கூட்டுப்பொருள்களின் தன்மைக்கேற்ப மாறு 

படும்.இவற்றை பயிர்களுக்கு இடுவதால் கிடைக்கும் 

விளைச்சல் மிகுதியாகக் காணப்படாது, இவ்வகை 

உரங்கள் மட்டிச் சதைவுற்றுக் கூட்டங்களை வெளிப் 

படுத்த 2-80நாள்ஆகும்.எனவே இவ்வகை உரங்களை 

ஒரு பயிருக்கு இடும்போது அதன் பலன் அடுத்த 

பயிருக்கும் கடைக்கும். மேலும் இவ்வுரங்கள் பயிர் 

களுக்குத் தேவையான முதலூட்டங்களைத் தருவ 

தோடு, கால்சியம் மக்னீசியம், கந்தகம் போன்ற 

இரண்டாம் தர உட்டங்களையும், இரும்பு, BSS 

நாகம் போன்ற நுண்ணஹூட்டங்களையும் (ம0ா0௨0- 

11615) தருகின்றன. மண்ணுக்கு மிகவும் தேவைப் - 

படும் கரிமப்பொருள்களையும் தருகின்றன. 

மிகு அளவு இயற்கை உரங்கள், மாட்டுத் தொழு 

வில் சேரும் தொழு உரம் சாணி, சிறுநீர், வைக் 

கோல், குப்பை, கூளம் ஆகிய பொருள்கள் கலந்து 

மட்கிய பொருளே தொழு உரம் ஆகும். பொதுவாக 

இப்பொருள்களைக் குழிகளில் சேர்த்து வைக்கின்ற 

னர் அல்லது சாண எரிவளிக் கலன்களில் பயன் 

படுத்துகின்றனர். எருக்குழிகளில் தேக்கி வைக்கப் 

படும்போது ஏற்படும் பயிரூட்டங்களின் இழப்பினை 

ஓரளவு கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஜிப்சம் போன்ற 

வேதிப்பொருள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.தொழு 

உரத்தில் பொதுவாக 0.5 விழுக்காடு தழைச்சத்தும் 

0.8 விழுக்காடு மணிச்சத்தும் 0.5 விழுக்காடு சாம் 

பல் சத்தும் காணப்படுகின்றன. ஆனாலும் கால் 

நடை வேறுபாடு, தீவனங்களில் வேறுபாடு, வயதில் 

வேறுபாடு, நிலையில் வேறுபாடு, உரத்தைச் சேகரித்து 

வைக்கும் முறை, உரம் தயாரிக்கப்படும் பொருள் 

களின் தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து சட்டப் 

களின் அளவு வேறுபடும். தொழு உரத்திலுள்ள 

எல்லா உ௭ட்டச்சத்துக்களும் அந்த ஆண்டிலேயே 

பயிருக்குக் இடைப்பதில்லை. முதல் பயிருக்குத் 

தழைச்சத்தில் 1/3 பங்கும், மணிச்சத்தில் 2/3 பங்கும் 

சாம்பல்சத்தில் முழுப்பங்கும் கிடைக்கின்றன. பொது 

வாகத் தொழு உரத்தில் மணிச்சத்துக் குறைவாக 

உள்ளது. இம்மணிச்சத்தைத் தொழு உரத்தில் 

மிகுதிப்படுத்துவதற்கு, உரம் தயாரிக்கும்பொழுது . 

சூப்பர் பாஸ்பேட்டையும் உர க்குழியில் இடுகின்றனர்.” 

... மட்கிய உரம். பண்ணைகளில் சேருகிற பயிர்க் 

கழிவுகளையும், களங்களில் சேரும் தானியச்சாவி 

கூளம் ' ஆயெவற்றையும், நகரங்கள் கிராமங்களி 

லிருந்து கடைக்கும் பல்வேறு கழிவுப் பொருள்களை 

யும், வீடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் குப்பை சாம்பல் 

கழிவு வைக்கோல் ஆகியவற்றையும் சேர்த்து, குறிப் 

பிட்ட நாள் வரை மட்கச் செய்து, உரமாகப் பயன் 

படுத்தும பொருளே கம்போஸ்ட் ஆகும், பெரும்
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பாலும் : நுண்ணுயிர்கள் கரிமப்பொருள்களைச் 

இதைவுறச் செய்து, கரிம நைட்ரஜன் வீதத்தினைக் 

குறைக்கின்றன. வளிம அல்லது ஆக்சிஜன் தேவைப் 

படும் நுண்ணுயிரினங்களும், (807006) தேவையற்ற 

நுண்ணுயிரிகளும் (202௦:௦010) கரிமப் பொருள்களைச் 

ஓதைவுறச் செய்கின்றன. குழிகளில் தயாரித்தல், 

நீண்ட குழிகளில் தயாரித்தல் பெங்களுர். முறை, 

இநத்தார் முறை என்று கம்போஸ்ட் தயாரிக்கப் பல 

முறைகள் உள்ளன. இவை கம்போஸ்டின் தரம், 

தயாரிக்கும் விதம், தயயரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப் 

படும் பொருள்களின் தரம் ஆகியவற்றால் கட்டுப் 

படுத்தப்படுகின்றன. நன்முறையில் தயாரிக்கப் 

பட்ட கம்போஸ்ட்டில் 0.75-1.00 விழுக்காடு தழைச் 

சத்தும், 0.60-0.75 விழுக்காடு மணிச்சத்தும், 1.0-1.5 

விழுக்காடு சாம்பல் சத்தும் காணப்படும். கம் 

போஸ்ட்டில் கரிம நைட்ரஜன் விகிதம் 15:1 1/:1 

வரை வேறுபடுகின் றன. 

போது சூப்பர் பாஸ்பேட் உரத்தினை இடுவதால் 

அதன் ஊட்டச் சத்து அதிகரிக்கின்றது. 

.... சாக்கடைக் கழிவும் கழிவு கீரும், மூடிய சாக்கடை 

களிலிருந்து: கடைக்கும்” நீர்ப்பகுதியைக் கழிவு நீர் 

என்றும், திடப்பகுதியைச் சாக்கடைக் கழிவு என்றும் 

கூறலாம். தற்பொழுது நகரங்களிலிருந்து கிடைக்கும் 

கழிவு நீரும், கழிவுப் பொருள்களும் பயிர்களுக்கு 

உரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஏனெனில், 

அவற்றில் பயிருடடங்கள் அதிக அளவில் காணப் , 
பழின்றன. ஆனால் இவற்றில் நுண்ணுயிர்களின் 
எண்ணிக்கையைக் குறைத்த பிறகுதான் அவற்றைப் 
பயிர்களுக்குப் பயன்படுத்தலாம். அதற்காகக் குழிவு 
நீரைத்தேக்கி வைத்தும், ஆக்சிறனேற்றம் செய்தும் 
அல்லது நொதிக்க வைத்தும், நுண்ணுயிர்களின் எண் 
ணிக்கையைக் குறைத்துப் பயன்படுத்துகிறார்கள்- 

. இவ்வாறு செய்வதால் சாக்கடைக் கழிவுப் பொருளில் | 
கரிம நைட்ரஜன் விகிதம் குறையும். ஆக்சிஜனேற்ற 
வினையாக்கத்துற்குட்படுத்தப்பட்ட சாக்கடைக் 
கழிவு வினைமிக்கு கழிவுப் பொருள (8901148100 
sludge) ஆகும். இதில் 9-6 விழுக்காடு தழைச்சத்தும் " 
2.0 விழுக்காடு மணிச்சத்தும், 1.0 விழுக்காடு 

சாம்பல் சத்தும் உள்ளன. சாக்கடைக் கழிவுப் 
பொருளில் துத்தநாகம், இரும்பு, செம்பு, மாங்கனீஸ் 
போரான் போன்ற நுண்ணாட்டங்களும் மிகுதியாகக் 
காணப்படுகின்றன, ் ட் 

சாக்கடைக் கழிவை அகற்றிய பிறகு எஞ்சி 
இருக்கும் தண்ணீர், கழிவுநீர் (வியர்) எனப்படும். 
இதைப் பாசனத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம. இக்கழிவு 
நீரிலும், தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, _ சாம்பல்சத்து 
ஆகிய மூன்று பயிரூட்டங்கள் உள்ளன. ஆனால், . 
இதில் மிகுதியாகத் தேவைப்படாத கூழ் போன்ற. 
பொருள்கள் உள்ளன. சாக்கடைக் கழிவு நீரைக். 
காற்றோட்ட த்தில் தேக்கிவைத்துப் பாசனத்திற்குப் 

கம்போஸ்ட் தயாரிக்கும் ' 

- இயலுகிறது.- 31) 11 

பயன்படுத்தினால், அக்கழிவு நீர் தெளிவாகவும், 
கெட்ட நாற்றமில்லாமலும் இருக்கும்; நோய்தாக்கும் 

.. கிருமிகளும் அழிக்கப்படும். 

தழை உரம், தழை உரங்கள் தனித்தோ மற்ற 
பயிர்களுடன் கலப்புப் பயிராகவோ அதே நிலத்தில் 
மடக்கி உழப்பட்டால் அவை பசுந்தாள் உரம் ஆகும். 
குரிசுகள், காடுகள், குளக்கரை, சாலையின் : ஓரங்கள் 
முதலிய இடங்களிலுள்ள செடி, கொடி, தழை 
ஆகியவற்றைச் சேகரித்துச் சேற்று நன்செய் 
நிலங்களில் மிதிப்பதுண்டு. இவை பச்சைத்தழை 

- அல்லது இலை உரம் எனப்படும். பசுந்தாள் உரமாகச் 
சணப்பை, தக்கைப்பூண்டு, பில்லிப் பயறு, கொத்த 
வரை - போன்றவை பயன்படுத்தப்படுகின் றன. 
பச்சைத் தழை அல்லது இலை கரமாக, பெரும் 
பாலும் புங்கு, பூவரசு, களைரிசீடியா (2111018418), 
அவுரி . போன்றவை பயன் படுத்தப் படுகின்றன. 

தழை உரம் இடுவதால் மண்ணில் தமைச்சத்து, 
மட்கும் நிலை அதிகரிக்கும். முதிர்ந்த நிலையில் 
இல்லாத தழை உரச் செடிகளை உரமாக இடும் 
பொழுது, அவை : விரைவில் சிதைவுற்றுத் தழைச் 
சத்தினை வெளிப்படுததிப் பயிர்களுக்குத் தரும், 

் அனால், நன்கு வளர்ந்த முதிர்ந்த செடிகளையோ 
மரக்கிளைகளையோ இடும்பொழுது, அவை மெது 
வாகச் சிதைவுற்று, மண்ணில் மட்கும் கிடக்கையை 

அதிகரிக்கச் செய்யும். தழை உரங்களை மண்ணிற்குப் 
. போடுவதால், மண்ணிற்குக் கடைக்கும் பயிரூட்டங் 
களின் இடக்கை, தழை உரங்களின் நிலை, அது .' 
மண்ணில் சிதைவுற்று மட்குவதற்குத் தேவைப்படும் 

நாள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடும், ,.. 

. கதிரியக்கத் தனிமங்களைக் கொண்டு ' நட்த்திய 
. ஆய்வில் தழை கரங்களை நிலத்திற்கு இடுவதால் 
மண்ணின் மட்குச் சதைவுறுதலை விரைவுபடுத்தலாம் 
என்று அறியப்பட்டுள்ளது. - மேலும்,  பருவமற்ற 
காலங்களில் தழை உரங்களைப் பயிர் செய்வதால் 
மண்ணிலிருந்து தழைச்சத்து இழப்பைத் தவிர்க் 
கலாம், தழை உரப்பயிர்கள் மண்ணில் சிதைவுறும் 

. . போதுமணிச்சத்து, துத்தநாகம் போன்ற ப்யிரூட்டங் 
கள் பயிர்களுக்குக் கிடைக்கின் றன. இவை சிதைவுறும் ' 
பொழுது மிகுதியாகக் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளி 
யேற்றப்படுகிறது. இது மண்ணில் வினைபுரிந்து, 
பாஸ்பரஸ் ஊட்டத்தினைப் பயிர்களுக்குக் கிடைக்கச் ' 
செய்கிறது. ' இதைத்தவிரத் !: தழை. உரங்களை 
மடக்கி உழுவதால், : மண்ணின் கட்டமைப்புச் சீர் 
படுத்தப்பட்டு , மழை... நீர். எளிதில் -: உள்ளிறங்க , , 

்” ஊட்டமிக்க கரிம உரங்கள், பருமன் மிக்க ' கரிம 
உரங்களை விட ஊட்டமிக்க கரிம உரங்களில் தழைச் 
சத்து, : தானியச்சத்து, '' சாம்பல்சத்து * ' ஆகிய 
பேருட்டங்கள் மிகுதியாகக் காணப்படும், பொதுவாக , 
இவ்வகை உரங்கள் பயிர்கள், உயிரினங்கள் ஆகிய 
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வற்றிலிருந்து வரும் பொருள்களைக் கொண்டு 

தயாரிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாகப் பிண் 

ணாக்கு, எலும்புத்தூள், உலர்ந்த இரத்தத்தூள், 
Kor grr, இறைச்சித்தாள், மரக்கழிவுப் பொருள் 
ஆகியவை இவ்வகுப்பைச் சார்ந்தவை. | 

பிண்ணாக்கு. உணவாகப் பயன்படுத்தப்படும் 
அல்லது பயன்படுத்தப்படாத ' எண்ணெய் வித்து 
களிலிருந்து கிடைக்கும் பிண்ணாக்குகளை உரமாகப் 
பயன்படுத்தலாம், இவற்றில் நைட்ரஜன், பாஸ் 
லஃபரஸ், பொட்டாசியம் ஆக்சைடுகள் காணப்படு 

கின்றன. பிண்ணாக்கு வகைகளை மண்ணிற்குப் 
போடும்போது அவை எளிதில் சிதைவுற்று ஊட்டங் 
களை வெளிப்படுத்துகன்றன. இவை மண்ணில் 
சிதைவுற 7-10 நாள் ஆகலாம். ஆனால், இலுப்பைப் 
பிண்ணாக்குச் சதைவுற இரு மாதங்கள் தேவைப் 
படும். எனவே, இலுப்பைப் பிண்ணாக்கைப் பழ 
மரங்கள், கரும்பு, மரவள்ளிக் கிழங்கு போன்ற பயிர் 
களுக்குப் பயன்படுத்தலாம். ~— ~~ 

- இரத்தத்தூள். இறைச்சிக் கடைகளிலிருந்து 
கிடைக்கும் கழிவுப் பொருள்களுக்கு இரத்தத்தூள் 
என்பது பெயராகும். 
தன்மையுடன் எல்லாப் பயிர்களுக்கும் எல்லா நிலங் 

களுக்கும் உகந்தது. விதைப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு 
முன்பு இதை நிலத்தில் இடவேண்டும். இதில் 10-18 
விழுக்காடு தழைச்சத்தும், 1-8 விழுக்காடு மணிச் 
சத்தும் உள்ளன. டக ். ட 

. இறைச்சித்தூள், இதில் 70. 5 விழுக்காடு தழைச் 
சத்தும், 2. 5 விழுக்காடு மணிச்சத்தும் உள்ளன. 

மீன் உரம். இதில் 4-!0 விழுக்காடு தழைச்சத்தும், 
8-9 விழுக்காடு மணிச்சத்தும், 0,3-1,5 விழுக்காடு 

_ சாம்பல் சத்தும் உள்ளன. ' |” று | 

கோழி 29 (poultry manure). இதில் 1-2 விழுக் 

காடு நைட்ரஜனும், 0.4 விழுக்காடு மணிச்சத்தும்,” 
0.4 விழுக்காடு சாம்பல்சத்தும் காணப்படும். இவ் 
வகை உரங்களில் ' காணப்படும் தழைச்சத்தில் சரி 
பாதி யூரிக் அமிலமாக மாற்றமுற்று வெளியேற்றப் 
பட்டுவிடுகிறது. ் ட ‘ ' ein 

கொம்பு குளம்புத்தூள் : (1௦7௩ & 1௦04 10681). இதில் 
: 14 விழுக்காடு தழைச்சத்து உள்ளது. |’ 

இதி ' குப்பை. " சமையலறையில் கிடைக்கும் குப்பைக் 

கூளங்களும் எஞ்சிய பொருள்களும் சேர்த்துக் 
- குப்பை எனப்படும். இதில் 2-3 விழுக்காடு தழைச் 
சத்தும், 7-2 விழுக்காடு ' மணிச்சத்தும், 0.5-7,5 

, விழுக்காடு சாம்பல்சத்தும் உள்ளன, — * 

பறவையின் எச்சம்.' கட்ற்கரைப் பகுதியில் காணப் 
படும் கடல்வாழ் விலங்கினங்கள், பறவைகள் ஆகிய 
வற்றின் எச்சமும், இறந்து மடிந்த விலங்கினங்கள் 
பறவைகள் ஆகியவற்றின் உடல்களும் சிதைவுற்றுப் 

இது எளிதில் சிதைவுறும் : 

. உரங்கள் மூலம் 

ஊட்டங்களை 

அமைப்பு 

இயற்கை உரங்கள் 409 

பயிரட்டங்களைக் கொண்ட உரமாக மாறும். எளி 
இல் கரையும் பறவை எச்சம்,சீரமைக்கப்பட்ட பறவை 
எச்சம் (1601111௦04 guano), வெளவால் எச்சம், மீன் 
எச்சம் எனப் பலவகை உண்டு. பெருவியன் எச்சத்தில் 
(peruvian ஜலா) 4-6 விழுக்காடு தழைச்சத்தும், 
8-18 விழுக்காடு மணிச்சத்தும், 8-9 விழுக்காடு சாம் 

பல் சத்தும் உள்ளன. பெருவியன் எச்சத்தில் கந்தக 
அமிலத்தைச் சேர்க்கும்பொழுது அதிலுள்ள அம் 
மோனியம் கார்பனேட், அமமோனியம் சல்பேட் 

ஆக மாற்றமுறுகின்றது. மேலும் கரையும் திற 
னற்ற மணிச்சத்து, எளிதில் கரையும் திறன் கொண்ட 
தாக மாற்றமுறுகிறது. இவ்வாறு மாற்றப்பட்ட 
பறவை எச்சமே கரையும் திறன் கொண்ட எச்சம் 
எனப்படும். இவ்வகை எச்சத்தில் பேரூட்டங்கள் 
குறைவாக இருப்பின், அப்பேரூட்டங்களை வேதி 

அதிகரிக்கச் செய்து அதனால் 
கிடைக்கும் எச்சங்கள் சரமைக்கப்பட்ட பறவைகளின் 
எச்சம் எனப்படும். - 

“ பொதுவாகக் கரிம உரங்கள் எளிதில் நீரில் 
கரையும் தன்மையற்றவை. இவை பேரூட்டங்கள், 
நுண்ணூட்டங்கள் மட்டுமல்லாமல் மண்ணிற்குக் 
கரிமப் பொருள்களையும் பெருக்கித் தருகின்றன. 
இவை மண்ணோடு சேர்ந்து சிதைவுறும்போதுதான் 

வெளிப்படுத்திப் பயிர்களுக்குக் 
கிடைக்க வழியேற்படுகிறது., - 

கரிமக் குப்பைகள். பலவகைக் கரிமக் குப்பைகள் 
நகர்ப்புறங்களிலும், - கிராமங்களிலும் கிடைக்கும். 
அவற்றை உரங்களாக மாற்றி நிலங்களுக்கு இடுதல் 
நடைமுறையில் உள்ளது. . 

தோல் கழிவு. தோல் பதனிடும்போது பிரியும் 
மயிர், உரோமம், சுண்ணாம்பு பதனிடுவதற்குப் 
பயன்படும் பல உப்புகள் சேர்ந்து தோல் கழிவா 
இன்றன. இவற்றில் 8-/2 விழுக்காடு தழைச்சத்து 
இருக்கும். இது மெதுவாக நிலத்தில் மட்கு, நாள் 
பட்டுப் பலன் கொடுக்கும், 

- து,ச. மாணிக்கம் 

நூலோதி. மார்டின், ஈ.சி.  இயற்கையழகுத் 
தாவரங்களும் அமைப்பு முறைகளும், ஏவிஐ வெளி 
யீடு, கனைக்டிகட் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு, 1984; 

ரந்தாவா, ஜி.எஸ்., இந்தியாவில் அழகுத் தோட்டக் 
கலை, இன்று, நாளை வெளியீடு, புதுடில்லி, 19727 
பூத், என், கே. இயற்கையழகுத் தோட்ட அடிப்படை 

முறைகள், எல்செவியார் வெளியீடு, 
ஆம்ஸ்டர்டாம, 1985; கர்பென்ட.ர், பி.எல்., இயற்கை 

 யழகுத் தோட்ட அமைப்பில் தாவரங்களின் பங்கு, 

பொர்மன் கம்பெனி ' வெளியீடு., கலிபோர்னியா, 

2975:. கிரிண்டல், இ., இந்தியாவில் அன்றாடத் 

தோட்டக்கலை, டர்பாரிவாலா கம்பெனி வெளியீடு, 

பம்பாய், 1967. ்
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ஒரு சூழலமைப்பில் (2008351210) பலவகை உயிரிகள் 

(organisms) a7 phe per. ஆனால் எத்த ஒரு சூழ் 

நிலையிலும் எந்த ஓர் உயிரினத்தாலும் அச்சூழ்நிலை 

யிலிருந்து தனித்து வாழ முடிவதில்லை. ஓர் உயிரி, 

தன்னைச் சூழ்ந்துள்ள உயிரில்லாப் பொருள்களையும் 

உயிரினங்களையும் சார்த்து வாழ்கிறது. சூழ்நிலை 

யிலுள்ள பொருள்களின் தாக்கத்தினை அச்சூழ் 

நிலையில் வாழும் அனைத்துலக வகை உயிரினங் 

களிலும் உணர முடிகிறது. ஒரு சூழ்நிலை அமைப் 

பிலுள்ள அவ்வுயிரிகனை இரண்டு பிரிவுகளாக 

வகைப்படுத்தலாம். ஒன்று ஆக்கும் உயிரிகள் (றா௦ம்ம- 

cers) எனப்படும் தாவரங்கள், மற்றவை நுகருயிரிகள் 

(௦௦லறன5) எனப்படும் விலங்கு வகைகள். = 

" தாவரங்கள், அவற்றின் சூழலிலுன்ள இயற்கைப் 

பொருள்களையும் சூரிய ஆற்றலையும் பயன்படுத்தி 

உயிராற்றல்மிகு பொருள்களை உற்பத்தி செய்து, 

அவற்றைத் தம் உடலில் உயிர்த் திரளாகச் சேமித்து 
வைக்கன்.றன. நுகருயிரிகளாகிய விலங்குகள், தாவ 
ரங்களால் சேமித்து வைக்கப்பட்ட அயிர்த்திரளை 

உண்டு வாழ்கன் ரன. 

ஒவ்வொரு சூழ்நிலை அமைப்பிலும் பலவகைப் 
பட்ட ஆக்குமுயிரிகளும், பல நிலைகளைச் சேர்ந்த 
நுகருயிரிகளு. ம் உள்ளன. செடி, கொடி, மரங்கள் 
ஆகிய தாவரங்கள் அவற்றின் சூழலிலுள்ள நீர், கார் 
பன் டை ஆக்சைடு போன்ற பொருள்களையும் சூரிய 
ஒளியையும் பயன்படுத்திப் பச்சையங்களின் உதவி 

யால் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை உற்பத்தி செய் 

இன்றன. அவை தேவைப்படும் அளவிற்குக் கொமுப் 
புப் பொருள்களாக மாற்றப்படுகன் றன, . சூழ்நிலை - 
யிலுள்ள நைட்ரஜன் பொருள்களை எடுத்துக் 
கொண்டு புரதங்கள் உண்டாக்கப்்படுகின் றன. தாவ 

ரங்களால் தயாரிக்கப்படும் இப்பொருள்கள் யாவும் 
விலங்குகளுக்கு ஊட்டப்பொருள்களாகின்்றன. எலி 
கள் தாவரங்களின் விதைகளையும், முயல்கள் 
தாவரங்களின் இலைகளையும் இளந்தண்டுகளையும் 
உண்டு வாழ்கின்றன. தாவரங்களை நேரடியாகத் 
தின்று வாழும் எலி முயல் போன்ற விலங்குகள் 
மூதல்நிலை நுகருயிரிகள் (primary consumers), 
இவற்றைத் தாவரவுண்ணிகள் (1800170785) என்றும் 

குறிப்பிடுவதுண்டு. , தாவரங்களைத் தின்று 
-. அவற்றைத் தம் உடலில் உயிர்த்திரளாக மாற்றி 
வைத்துக்கொண்ட எலிகளைப் பாம்புகள் இன்று 
வாழ்கின்றன. பாம்பு, புலி, சங்கம் போன்றவை 
இரண்டாம் நிலை நுகருயிர்கள் (8600102137 00லஃ 
068), ,... 8ீரிப்பிள்ளை, ஆந்தை போன்றவை 
பாம்புகளைப் பிடித்துத் தின்னும்போது அவை 
மூன்றாம்நிலை (167114 0008ப7ய68 ) நுகருயிரிகளா 
கின்றன. இரண்டாம்நிலை, மூன்றாம்நிலை நுக 

ருயிரிகள் அனைத்தும் களனுண்ணிகள் (0244015] 

ஆகும். . ட டை 

விலங்குகளும் தாவரங்களும் மடிந்து மண்ணில் 
விமும்போது, அவற்றின் உடல் மண்ணிலுள்ள 
மட்குயிரிகளால் (2001005618) சிதைவுற்று மீண்டும் 
அச்சூழ்நிலையின் உயிரற்ற பொருள்களாக மாறு 
இன் றன.ஒவ்வொரு சூழ்நிலை அமைப்பிலும் உயிர ற்ற “ 
பொருள்கள், தாவரங்களிள் வழியாக உயிர்த்திர 
ளாகவும், உயிர்த்திரள் மீண்டும் உயிரற்ற பொருள் 
களாகவும் மாறிக்கொண்டேயிருக்கின்றன. உயிரற்ற 
பொருள்கள் முழுதும் உயிர்த்தரளாக மாறுவது 
மில்லை; உயிர்த்திரள் என்றும் அப்படியே நிலைத் 

இருப்பது. மில்லை. இவை சீராக இயங்கும் சுழற்சி 
மாறுபாடுகளுக்கு உட்பட்டு . இயங்குகின்றன. 

உயிரற்ற பொருள்களுக்கும் உயிர்த்திரளுக்கு 
மிடையே ஒரு செயல்பிணைவு இருப்பதுபோல, ஒரு 
சூழ்நிலை அமைப்பில் காணப்படும் தாவர வகைகள், 
விலங்கு : வகைகளிடையேயும் ஒரு செயல்பிணைவு 
காணப்படுகிறது. இதன் காரணமாக ஒரு சூழ்நிலை 
யில் வாழும் தாவரங்கள், தாவரவுண்ணிகள், 

அளனுண்ணிகளுக்கிடையே ஒர் இயல்பான சமநிலை 
நிலவுகிறது. ‘4 =. mo 

> எலிகளைப் பூனைகளும் பாம்புகளும் ... தின் 
இன்றன. அதன் காரணமாக , எலிகள் பெருமளவு 

_ அழித்துவிட்டால். எலிகளைத் தஇன்றுவாமும் விலங்கு . 

கள் உணவுத் தட்டுப்பாடுற்று நலிவுற்றுக் குறையத் 
தொடங்கும், அதே நேரத்தில் எலிகளின் உணவாகிய 
தாவரங்கள் அவற்றைத் தின்று அழிப்பாரில்லாமற் 
பெருகிவிடும். ஆனால் எலிகளைத் தின்னும் விலங்கு 

கள் அதிகமாக இல்லாத காலங்களில் எலிகள் பல்கிப் 
பெருகி விடுகின்றன. இவற்றால் தாவரங்கள் அதிக 

மாக அழிக்கப்பட்டு எலிகளுக்கு உணவுப்பற்றாக் 
குறை ஏற்படும், இயல்பான சூழ்நிலை .அமைப்பில் 
இப்படி எதுவும் நிகழ்வதில்லை, . ஏனென்றால் 
அனைத்து வகை உயிரிகளும் உகந்த ' நிலையில் ': 
காணப்படுகின்றன. அனைத்துலக உயிரிகளுக்கிடை 
யேயும் ஒரு சமநிலை நிலவுகிறது. இது மாறாநிலை 
காரணமாக ஏற்பட்ட சமநிலை அன்று, இது ஓர் 
இயங்கும் சமச்சீர்மையாகும், அனைத்துவகை உயிரி 
களும் . இனப்பெருக்கத்தின் வழியாகத் , தோன்றிக் 
கொண்டேயிருக்கினறன. அதே காலத்தில் அனைத்து 
வகைகளிலும் தனி உயிரிகள் மடிந்து மறைந்து 
கொண்டும் இருக்கின்றன, ஆகவே அனைத்துவகை 
உயிரிகளின் இனத்தொகையும் ஏறத்தாழ ஒரு மாறாத 

* நிலையில் அலலது குறுகிய எல்லைக்குள் , மட்டுமே 
மாறுபடும் நிலையில் உள்ளது. இதுவே . இயங்கும் 
சமச்சீர்நிலை எனப்படுகிறது; இதன் காரணமாகவே' 
இயற்கையில் ஒரு" சமநிலையும் நிலவுகிறது. 

சூழ்நிலை " - அமைப்பில் “வாழும் தாவரங்களில் 
எண்ணிச்கையும் பலநிலைகளைச் சேர்ந்த விலங்கு
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ணிக்கை ஓர் உகந்த எண்ணிக்கையில் நிலைப்படுத் 

குப்படுகிறது. - ட்ட்கு 

செடிகளைச் செடிப்பேன்கள் உண்ணுகின்றன. 
செடிப்பேன்களை வண்டுகள் உண்ணுகின்றன. 
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4/2. இயற்கைச் செல்லுலோஸ் இழை 

ல் 

4 

: : 55 உணவுத்தொடரில் ஓர் இணைப்புக் குடை செய்யப்பட்டு அவை. பாதுகாக்கப்பட்டன. 

சேமித்தால் அர்த இணைப்பிற்கு முன்னும் பின்னும். அதேகாலத்ல் md, gard) போன் ஐ அனுண்ணள உள்ள இணைப்புகளும் கடுமாற்றமுறுகன்றன: ..' கள் மிகுதியாகக் கொல்லப்பட்டன; வளர்ப்பு 

ஆனால் உணவுத் தொடர்கள் இவ்வளவு எளிமை - ஆடுகளின் மேய்ச்சலும் ஓரளவு குறைந்தது. மேலும், - யான நேர்கோட்டில் அமையவில்லை. அவை. பின் இம்மான்களின் பழக்கவழக்கங்களும், அந்நாட்டின் 

னிப்பிணைந்து காணப்படுகின்றன. இயல்பான சம நில அமைப்பும் இவை வேறு இடங்களுக்குப் பரவிச் 
நிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டால், உணவுவலையில் செல்வதற்குத் தடையாக இருந்தன. இக்காரணங்களி 
(food web) காணப்படும் குறுக்குத் தொடர்கள் கார னால் இம்மான்களின் எண்ணிக்கை மிகவிரைவாகப் 
ணமாக மீண்டும் சமநிலை நிலைப்படுத்தப்படும். பெருகியது. 1906 ஆம் ஆண்டு 4000 ஆக இருத்த 

இவற்றின் . எண்ணிக்கை 1924 இல் 100,000 ஆக 
ஒரிடத்தில் வாழும் முயல்களின் எண்ணிக்கை, உயர்ந்தது. ஆனால் இவை தாவரங்களைப் பெரு 

இயற்கைச் சீர்கேடு, உணவுத்தட்டுப்பாடு, கொன்று : மளவு தின்று. அழித்துவிட்டதால் உணவுப்பற்றாக் 
(தின்னும் எதிரிகள் போன்ற பலகாரணங்களில் ஏதாவ குறை ஏற்பட்டு 1925 இல் இவற்றின் இனத்தொகை - 
தொன்றினால் குறைந்துவிட்டால், அவற்றைத் தின்று , . யில் 60% அழிந்து விட்டது. இம்மான்களை வேட்டை 
வாழும் பருந்து, ஆந்தை போன்றவை உணவின்றித் * யாடுவது மீண்டும் அனுமதிக்கப்பட்டது; 1936 இல் 
தொல்லைப்படுவதில்லை. ஏனென்றால். "முயல்கள் - : இவற்றின் - எண்ணிக்கை 10,000 ஆகக் குறைந்தது. 
குறைந்துள்ள காலங்களில் தாவரங்கள் செழித்து : இயற்கைச் சமநிலை பாதிக்கப்பட்டதால் இது 
வளரும்... அப்போது dsc தாவரங்களை . போன்ற தீயவிளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. இயற்கைச் 
உண்டு எண்ணிக்கையில் பெருகும்.  பருந்துகளும் -: சமநிலை செயற்கைக் காரணிகளால் பாதிக்கப்படும் 
ஆந்தைகளும் எலிகளைத் தின்று வாழத் ' தொடங்கு . போது இத்தகைய நிகழ்வுகள் தோன்றுவதைப் பல 
கின்றன. ஆகவே : ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை இடஙகளில் வரலாற்றறிஞர்கள் கண்டுள்ளனர். ... ' 
அமைப்பின் உணவுவலையில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு - டார ண்ட ர் கடவு "2 ந, மூ, 
சிக்கலான குறுக்குத்தொடர்கள் உள்ளனவோ, அவ் ், ர் எர ஆ ம் க் கு is 3 

வளவுக்கவ்வளவு சமநிலையைப் பேணுதல் எளிதாக ‘, grCerdl. Kendeigh, S.C., Ecology with Special 
நடைபெறும். ~ ) . ||. 7 “Reference to Animal and Man, Prentice » Hall of 

- ப ஒட் 44 அஷ :, India Private Limited, New Delhi, 1980; Rastogi, 
இயற்கையில் காணப்படும் சமநிலை பெருமள % vB.‘ & Jayaraj, M. S., Animal Ecology and Dis- 

வுக்குப் பாதிக்கப்பட்டால், பல சிக்கல்கள் தோன்று 

  
  

tribution of Animals, Kedar Nath Ram Nath, 
கின்றன. ஒரு சூழ்நிலை அமைப்பிலுள்ள உளனுண்ணி | Meerut, 1984-85, : yo ட்ட) 
கள் அழிக்கப்படும் போது, அவற்றின் இயற்கை Eo», « 'p ட் aU: hf 
இரையான தாவரவுண்ணிகள் . பெருகக் காட்டுத் ன ர ர ரு ரி உட்டு 
தாவரங்களைத் தின்று அழிக்கின்றன, காட்டுத் — 2 காகக் 
தாவரங்கள் குறைந்தவுடன், காட்டுப்பன்றி போன்ற ட க்கி ரா டா உட 
தாவரவுண்ணிகள் விளைநிலங்களுக்குச் . சென்று — இயற்கைச் செல்லுலோஸ். இழை TE eee 
பயிர்களுக்குச் சேதம் விளைவிக்கின் றன. மேலும் = * படட [ ; i oy By Pay 
காடுகள் அழிக்கப்பட்டதால் மழையளவு குறைந்து 

._ அதன் காரணமாக வேளாண்மை பாதிக்கப்பட்டுப் 
, பொருளாதாரக் கேடுகள் ஏற்படுகின்றன. பாம்புகள் 
அவற்றின், தோலுக்காகப் பெருமளவில் கொல்லப் * 
படும்போது அவற்றின் இயற்கை இரையான எலிகள் 
அளவுக்கு மேல் பெருகும். அதனால் , விளைபொருள் 
களுக்குப் பெரும்சேதம் ஏற்படும். சுமத்ரா இவிலிருந்து 
பனை எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. அத் 
தீவில புலிகள் வேட்டையாடிக் கொல்லப்பட்டதால், 
காட்டுப்பன்றிகள் எண்ணிக்கையில் பெருகிப் பனை 
மரங்களை அழித்தன. அதனால் அத்தீவின் பொருளா. 

' தாவரங்களிள் நார், இலைகளுக்கும் தண்டுகளுக்கும் 
1 வேர்களுக்கும் உறுதியைக் கொடுப்பதுடன், அவற் 

“7 றுக்கு நன்கு வளையும் (4101011403) தன்மையையும் 
_ 3 தருகின்றது. சில தாவரங்கள் நெய்வதற்கேற்ற 
 இழையைக் ' கொடுக்கின்றன, இயற்கைச் செல்லு 
“ Gaurav @enip (natural cellulose fibre) தாவரங்களின் 
; எப்பகுதியிலிருந்து :” கிடைக்கின்றது - என்பதைப் 
பொறுத்து அது வகைப்படுத்தப்படுகிறது.' அதனைக் 
கீழே உள்ள அட்டவணையில் காணலாம். he 

- தாரம் பாதிக்கப்பட்டது. உணவுத் தட்டுபாடு காரண (a தேவதாரு மரங்களிலிருந்தும், பருத்தியிலிருந்தும் 
மாகத்தான் கழுதைப்புலிகள் குழந்தைகளைத் தூக்கிச் - கிடைக்கும் -: பஞ்சு போன்ற இயற்கைச் * மிசலலு 
செல்கின்றன; புலிகள் ஆட்கொல்லிகளாக மாறு ,லோசைக் கரைத்து மறுதிண்மப்படுத்தல் (815601- 
கின்றன. வட அரிசோனாவில் (North : Arizona) ving and resolidifying) முறையில், மீளாக்கச் 
கைபாப் (௨10) பகுதியில் 1906 ஆம் ஆண்டி . செல்லுலோசு இழை (16261 678(௦ம் cellulose fibre) 
லிருந்து ஒருவகை மான்கள் வேட்டையாட்ப்படுவது "அல்லது ரேயான் இமை தயாரிக்கப்படுகிறது. 

ட் ் . * 1 ட் ட் 

ச அனைத்துத் தாவர ங்களும் " நாரிழை. கொண்டவை. 
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அட்டவணை 1. இயறகைச் செல்லுலோஸ் இழை 

- வகைகள் y 

  

  

விதை "நார் இலை ் 

இமைகள் இழைகள் இழைகள் , 

பருத்தி - சணல் நார் அபாக்கா 

தென்னை நார் சணப்பிரி பினா. 

காபூக் (Kapok) சணல். ' | lew 

மில்க் வீடு இ Go (ramie) ராஃபியா 

(milkweed) |           

-. இழைகள் இயற்கட்டமைப்பில் வேறுபட்டாலும், 
அவற்றின் வேதியியல் உட்கூறுகள் ஒருமித்துள்ளன. 
இழைகளின் மூலக்கூற்றுத் தொடர் ஒன்றாகத் 
தோன்றினாலும், திசைப்போக்கிலும் (0112(8110), 
நீளத்திலும் ; ஒன்றுக்கொன்று . மாறுபடுகின்றது. 
இந்த இழைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் துணிகள் 
வெவ்வேறு ., தோற்றங்களைக்  கொண்டிருப்பினும், 
கையாளும்போது ,அவை வேதி மாற்றத்திற்கு 
உட்படுகினறன. எனவே, மீளாக்கச் செல்லுலோஸ் 
இரழ்களைக் கவனத்துடன் பயன்படுத்த வேண்டும். 

செல்லுலோஸ் கட்டமைப்பு. இயற்கைச் ' செல்லு 
லோஸ் இழையும், மீளாக்கச் செல் லுலோஸ் இழையும் 
குளுக்கோஸூக்குரிய வேதியியல் உட்கூறைப் பெற் 
றுள்ளன. அவை, கார்பன், ஹைடிரஜன்,  ஆச்சிஜன் 
ஆகிய தனிமங்களால் ஆனவை. © Ema 4 
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_ படம் 1.  அசசதுகளோஸ் சவதிவகய்ப்பரமி 
1 Sat ww, i ் 4 

" செல்லுலோலின் வேதிப் பண்புகள், செல்லுலோசில் 
உள்ள மூன்று ஹைட்ராக்சில் தொகுதிகள் வேதி 

மாற்றத்திற்கு. உட்படுபவைகளாக இருக்கின் றன. 

4e 

அவை ஈரம், சாயங்கள் சிறப்பு நிலைப்பூச்சு ஆகிய : 
வற்றுடன், வினை புரிந்து வேதிமாற்றம் அடைகின் , 
றன... செல்லுலோஸ் . இழையிலுள்ள _ ஆக்சிஜன் 
அணுக்கள், வண்ண நீக்ககளுடன வினைபுரிவதால். 
மூலக்கூற்றுத் தொடர் (0120ய182 chain) உடைந்து 

விடுகின்றது. . oy ys wee BO பழு வ 

இயற்கைச் செல்லுலோஸ் இழை - 413 

செல்லுலோஸ் மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் அலகில் 
. உள்ள நீண்ட நேர் சங்கிலியைப் போன்றுள்ளது. 
மூலக்கூற்றுத் தொடரின் நீளம், இழையின் வலிமைக் 

குக் காரணமாக இருக்கின்றது. 

௩ 

  

| 
| 

படம் 2, Gnaigh Carotid நீண்ட நேர் மூலக்கூற்றுத் * 
தொடர் 

இறந்தனர் செல் லுனோலஸ் இழையும், மீளாக்கச் 
செல்லுலோஸ் இழையும் மூலக்கூற்றுத் தொடரின் 

. நீளத்தில் ஒன்றிற்கொன்று வேறுபடுகின் றன. 
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செல்லுலோஸ் மூலம் தொடரின் நீளம் 

பருத்தி 1000 (+) 
தேவதாரு செல்லுலோஸ் 700-800 

இயல்பு ரேயான் _ 800-450 

உயர் ஈரமட்ட ரேயான். 450-600 

உயர் ஈரமட்ட பாலிநா9க் ரேயான் 550-750 
  

அட்டவணை 2. செல்லுலோஸ் இழை இயல்புகள் ' 
  

இயல்புகள் - - பயன்பாட்டியல்பு 

  

கோடையணி செய்யஏற்றது. 
துண்டுகள், கைக்குட்டைகள் 

மேசைத்துகில் ஆகியவற்றிற்கு 

ஏற்றது. 

நன்கு உறிஞ்சும் 
தன்மை உடையது 

எளிதில் கடத்தி : கோடைச்கு உகந்த குளுமை 
. யூ ் யான மெல்லாடைகள்நெய்ய 

THD! 
உயர் வெப்ப ஆடைகள் - அகாதிகலனின் 
நிலையைத் தாங்கும் அல்லது அழுத்த அனற்கலத் 

(திறமை உடையது தில் கொதிகக வைக்கப்பட் 
ot [டுக் கொடிய நுண்கிருமிகள் 
et bo 7:02. | அகற்றப்படுகின்றன. சலவை 

செய்ய முன்னெச்சரிச்கை 
ப்ட் ் (எதுவும் தேவையில்லை. 

குறைவான மீளும் ஆடைகள் எளிதாகத் திரை 
தன்மை அல்லது குறை| திரையாகச் சருங்கிவிடுகின் 
வான நீள் மீட்சி (சா |றன. ன ் 
resiliency)        



"4/4 இயற்கைத் தனிமங்கள் 

  

(1) (2) 
  

குறைந்த எடைகொண் 

டது, நன்கு அடைத்த 
திண்ணிய நூலாக் 
கலாம், 

அழு சதமான மெல்லிய 
நூலிழை, உயர் நூலெண் 
நூலிழைகள், காற்றுப் 
புகா ஆடைகள் செய் 

வதற்கு பயன்படுகின்றன. 

இதில் சுதுக்க அமைப்பை 
உருவாக்கலாம். 

  

மிகுந்த மின் கடத்தல் 
தஇறனும்'உயர் அடர்த்தி 

யும் (1. 5 +) 
உடையது. 

நிலையானவையல்ல,ம ற்ற 

இழைகளைக் கொண் 

டுள்ள . ஆடைகளுடன் 

ஒப்பிடும் போது ஆடை 
கள் தூக்குவதற்கு எடை 

அதிகமாக இருக்கும். 
  

கனிம அமிலங்களால் , 

பேரளவில் பாதிக்கப் 
படுகின்றன. ஆனால், 
கரிம அமிலங்களால் 

ஓரளவே பாதிக்கப், 

படுகின்றன. 

பழச்சாறு படும்போது 
பழக்கறைகள் அளடுருவிப் 

- படிவதற்கு முன் - ஆடை 
களிலிருந்து நீக்க ' 
வேண்டும். 

  

அந்திப்பூச்சிக்கு எதிர்ப் 
புத்திறம் உடையது. 

பஞ்சு. காளான்களால் 
தாக்கப்படுகின் றது. 

இது தேக்கமுறை இடை 
யூறுகளைக் குறைக்கிறது, 

அழுக்குத் " துணிகளை 
ஈர.க்தில் ' நனைய விடக் 

கூடாது. ட 
  

தீப்பற்றக்கூடிய தன்மை 
உடையது 

செல்லுலோஸ் இழைகள் 
- எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய 
வையாக, நன்கு சுடர் 

விட்டு எரிந்து, சாம்பலா 
இன்றன. தளர்ந்த ஆடை 
களை..அணிந்து கொண்டு 

எரியும் தீச்சுடருக்கு ௮௬ 
கில் செல்லக் கூடாது. 

    மித நிலைவாய்ந்த 
சூரிய ஒளி தாங்கு 
திறமுடையது. ்   திரைச்சலைகளாக மேலு 

றையுடன் பயன். படுத்த 

வேண்டும். .     

'ஃ இரர, ௮ 

grGeng. Grosicki, Z., Watson's Textile Design 
and Colour Elenentary Weaves and Figured Fabrics, 
Seventh Edition, Butterworth, London, 1980; Hollen, | 

N., saddler, J. and Langford, A.L, Textiles, Fifth ' 
Edition, Collier Macmillan Publishing Co., Inc., | 

London, 1979; Gaswomi,- B.C., Martindale, J.G. , 
and Scardino, F.L., Textile Yarn Technology, Stru-- 
eture, and Application, John wiley and Sons, New 
York, 1977, -- . ei 

இயற்கைத் தனிமங்கள் ம me, 

இயற்கையில், தனிமங்கள் பல சேர்மங்களாகக் 
கிடைக்கின்றன. தனிமங்களில் ஏறத்தாழ மூன்றில் 
இரண்டு பங்கு உலோகங்களாகவும், எஞ்சியவை 

அலோகங்களாகவும் உள்ளன. தனிமங்களில் சில, 
மற்ற தனிமங்களுடன் சேராமல் இயற்கையில் தனித்த 
நிலையில் காணப்படுகின்றன. இவை இயற்கைத் 
தனிமங்கள் (1௧1176 610616) என அழைக்கப்படும், 
இவற்றுள் ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், ஹீலியம், நியான், 
ஆர்கான், கிரிப்டான், ஃசெனான், ரேடான், கந்தகம், 

செம்பு, வெள்ளி, தங்கம், பிளாட்டினம், பாதரசம், 
வெள்ளீயம், ஆர்செனிக் போன். றவை அடங்கும். 
இயற்கைத் தனிமங்கள் சேர்மங்களாக இல்லாமல் 
இருப்பதற்குக் காரணம், அவை மற்ற தனிமங் 

களுடன் , எளிதாகச் சேராமையே, சேர்ந்தாலும் . 
அச்சேர்மம் ' உண்டாகத் தேவையான வெப்பமும் 
மற்ற சூழ்நிலைகளும் கடினமானவை. உலோகங் 
களின் அமைப்பை விட அலோகங்களின் அமைப்புச் 

சற்றுச் சிக்கலாசு அமைந்துள்ளது. பல இயற்கைத் 
தனிமங்கள் (எ.கா.கரி) புறவேற்றுமைகளாக, சூழ் 
நிலைக்கேற்றவாறு அமைந்துள்ளன. இயற்கைத் தனி 
மங்களின் பண்புகள் 416ஆம் பக்கு அட்டவணையில் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள ன, ் 

7 Oe 
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இயற்கைத் தேர்வு : * 2 

பரிணாமத்தின் தந்ைத என்றழைக்கப்படும் சார்லஸ் 
டார்வின் (பே மகார்று பதினெட்டாம் நாற் 
றாண்டின் தலைசிறந்த தத்துவப் பேரறிஞராகவும், 
இயற்கையியல் . வல்லுநராகவும் , திகழ்ந்தார், அவர் 
எச்.எம்.எஸ். பீகிள் (11.14,5 9௦8216) எனும் ஆங்கி 
லேயக் கப்பலில் ஐந்தாண்டுகள் பல நாடுகளைச் 
சுற்றி வந்தபோது, இயற்கைச் சூழ்நிலையில் வாழும் 
உயிரினங்களை மிகக் கவனத்துடன் ஆராய்ந்தறிந் 
தார். தென் அமெரிக்கா, காலப்பேகோஸ் தீவுகள் 
(04/822208 1518108) போன்ற பல பகுதிகளில் காணப் 
பட்ட விலங்குகள், தாவரங்களில் கண்டறிந்த உயி 
ரியல் உண்மைகள் ஆகியவை இனததோற்றம் குறித்து 
ஆராய இவருக்கு அடிப்படையாக அமைந்தன... . 

பேராசிரியர் ' மால்த்துஸ் (Malthus) . என்பார்; 
4897இல் எழுதிய *மக்கள் தொகைப் பெருக்கம்” 
என்னும் கட்டுரையை டார்லின் படிக்க நேர்ந்தது. 
மக்கள் தொகைப்பெருக்கம் பலவகைப்பட்ட காரணி 
சுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலன் றி, ' அதன் எண் 
ணிக்கை, *பெருக்கு of ogHe0" (geometric progression) 
அதிகரிக்கின்றது என்பது அக்கட்டுரையின் அடிப் 
படைக் கருத்தாகும், இக்கோட்பாட்டின் அடிப்படை



யில் எல்லா உயிரிகளின் தொகைப்: பெருக்கத்தையும் 

டார்வின் ஆராய்ந்தார். 'பெருக்கத்தின் விளைவாக 

உயிரிகளிடையே வாழ்வுப்போராட்டம (struggle for 

existence) நடைபெறுகிறது என்றும், ஏற்புடைய 

வேறுபாடுகள் பெற்றுள்ள உயிரிகள் அப்போராட்டத் 

இல் வெற்றி பெற்று வாழ்கின்றன என்றும், ஏற் 

புடை மாறுபாடுகளைப் பெறாதவை அழிந்து விடு 

இன்றன என்றும் அவர் கருதினார். 

டார்வின் இக்கருத்துக்களைப் பற்றிச் சிந்தித்த 
அதே காலத்தில் ஆல்ஃப்ரட் ரஸ்ஸல வாலஸ் (97811806 

A.R.) என்பவரும் மால்த்துஸின் கட்டுரையைப் 

படித்து இதே முடிவுக்கு , வந்தார். இருபெரும் 
இயற்கையியல் வல்லுநர்கள் உயிரினங்கள் பற்றி 

ஓரே வகையான கருத்தை ஒரே காலத்தில் தனித் 

தனியே சிந்தித்து வெளியிட்ட நிலை அறிவியல் வர 
லாற்றில் காணப்படும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சி 

யாகும். இவ்விருவரும் தத்தம் கருத்துகளை 1858 இல் 

இணைத்து வெளியிட்டனர். 1859 இல் டார்வின் தம் 
கருத்துகளை இயற்கைத் தேர்வுவழிச் . சிறப்பினம் 
தோன்றுதல் என்ற தலைப்பில் ஒரு நூலாக வெளி 
யிட்டார். உயிரிகள் மிகுதியாகப் பெருகுதல், வாழ்வுப் - 
போராட்டம், தனி உயிரிகளில் வேறுபாடுகள், 

Séaonu ouripgse (survival of the 114254), இயற்கைத் 
தேர்வும் சிறப்பின உருவாக்கமும் (natural selection 
& origin of species) ஆகிய காரணங்களால் சிறப் 

- பினங்கள் தோன்றுகின்றன என 
கினார். 

1 

உயிரிகள் மிகுதியாசுப் பெருகுதல். உயிரிகள் இயல் 
'பாக மிகுதியாக இனப்பெருக்கம் செய்து பெருகு 
கின்றன. விலங்கினங்களில் மிகக் குறைந்த அளவு 

- இனப்பெருக்கம் செய்யும் உயிரி யானையாகும். 100 
ஆண்டுகள் வரை வாழும் இது 30 முதல் 90 வயது 
வரை இனப்பெருக்கம் செய்கின்றது. ஒரு யானை : 

, தீன் வாழ்நாளில் ஏறத்தாழ ஆறு குட்டிகளை ஈனு 
கின்றது, இதே வீதததில் இனப்பெருக்கம் தடை 

யற்றுத் தொடர்ந்தால் எழுநூற்று ஐம்பது ஆண்டு 

டார்வின் விளக் 

களில் ஒரிணை யானைகளிலிருந்து 19, 000, 000 (19 - 
மில்லியன் ) யானைகள் உருவாகிவிடும். முத்துச்சிப்பி, 
ஓர் இனப்பெருக்கப் பருவத்தில் 60, 000, 000, (60 , 
மில்லியன்) முட்டைகள் இடுகிறது. இவையனைத் 
தும் உயிர் வாழ்ந்து, உரிய காலத்தில் இனப்பெருக் 

. கம் செய்தால் ஐந்து தலைமுறைகளுக்குள் இவற்றின் 
ஓநிகளின் அளவு, புவியின் பரும அளவைப் போல 

எட்டு மடங்காகிவிடும். . ஒருசெல் உயிரியான பார 

மீசியம் (றகாக௱௱ச௦1ய) இரண்டு நாள்களில் மூன்று 
முறை இருசமப் பிளவு (வர 4185100) முறையில் 

, இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. இவற்றின் சேய்த்தலை 
முறை உயிரிகள் ஐந்தாண்டுகளுக்கு உயிருடன் 

் இருந்தால் இவற்றின் மொத்தப் புரோட்டாப் பிளா 

சத்தின் அளவு புவியின் கன பரிமாணத்தைப்போலப் 
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பத்தாயிரம் மடங்கு ஆடஇவிடும். இவற்றிலிருந்து ஒவ் 
வொரு விலங்கனமும் மிகு இனப்பெருக்க ஆற்றல் : ' 
கொண்டது என்பது தெளிவாகிறது. ஆனால் நடை. 
முறையில் இந்த அனுவிற்கு விலங்குத் தொகைப் 
பெருக்கம் நடைபெறுவதில்லை. ஒவ்வோர் இனத் 
இன் விலங்குத்தொகை எண்ணிக்கையும் ஏறத்தாழ 
நிலையாகவே இருக்கின்றது. இதிவிருந்து மிகுதியான 
இனப்பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த இயற்கையிலேயே 
சில தடைகள் அமைந்திருத்தல் வேண்டும் என்பது 

. புலனாகிறது. 

வாழ்க்கைப்போராட்டம். ஒரே சூழ்நிலையில் வாழும் . 
உயிரிகளின் மிகு இனப்பெருக்கத்தின் விளைவாக 
அச்சூழ்நிலையிலுள்ள உணவு, உறைவிடம் போன்ற 
இன்றியமையாத் தேவைகளில் பற்றாக்குறை நோன் on 
கிறது. ஒரே வகையான உணவிற்கும், உறைவிடத் 
தற்கும அவ்வுயிரிகள் முனைப்போடு போட்டியிடும் 
நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றன. இத்தகைய தவிர்க்க 

இயலாக நிலையில் உயிரிகள் . வாழ்விற்காகப் 
போராடுகின்றன. ஒரே வகைத் தேவை காரணமாக 

ஓரே அசிறப்பினத்தைச் 

தீவிர போட்டி நடைபெறுகிறது. காடுகளில். பெரிய 
(தாய்) மரத்தினடியில் உணவு, ஒளி, தட்டுப்பாடு 
காரணமாக: ஓரிரு இளமரங்கள் மட்டுமே வளர் 
கின்றன, மற்ற இளமரங்கள் அமழிந்துவிடுகன் றன. 
சிங்கிறால் (1௦௦84௪) செயற்கை வளர்ப்பு முறையில் 
இவ்வுயிரிகளிடையே,  தஇீவிரமான வாழ்க்கைப் 
போராட்டம் நிகழ்வதன் காரணமாகத் சன் இன 

முண்ணும் பழக்கம் (cannibalism) தோன்றுகிறது. 
மேற்கூறிய போராட்டங்கள் ஒரே சிறப்பினத்தைச் - 

- சேர்ந்த உயிரிகளுக்கிடையே நிகழ்வதால் இது சிறப் 
யின் உட்போட்டி (1817250601110௦ ௨௦0௪11010௨) என் 

் றழைக்கப்படுகன்றது. வாழ்விற்காக ஒரு சறப்பின 
வுயிரி வேறொரு சிறப்பினத்தைச் சேர்ந்த அயிரி 
யோடு நடத்தும் போராட்டம் இனங்களிடைப் 

போராட்டம் எனப்படுகின்றது. இதில் ஒர் இன 
உயிர் மற்றொன்றின் உணவாக அமைகிறது. சூழ 
லியல் காரணிகளான அதிக வெப்பம், குளிர், வறட்சி, 

பூமி அதிர்ச்சி, எரிமலை வெடிப்பு, நோய் போன்ற 
வற்றாலும் உயிரின மிகுஇனப்பெருக்கம் கட்டுப் 
படுத்தப்படுகிறது. இது சூழலியல் போராட்டம் 
அல்லது இனம் 
படுகின்றது. இவ்வாறு அனைத்து உயிரினங்களிலும் 
_வாழ்வுப்போராட்டம் என்பது பல காரணிகளை 
உள்ளடக்கிய ஒரு.தொடர் நிகழ்ச்சியாகும். 

. வேறுபாடுகள். ஒரே கருமுட்டையிலிருந்து தோன் 

றிய இரட்டைக்குழந்தைகள் தவிர, பிற எந்த இரு 
உயிரிகளும் ஒத்த அமைப்புடையவை அல்ல. அளவு, 

நிறம், புறததோற்றம், உடற்செயலியல் போன்ற 

வற்றில் ஒரே சிறப்பினத்தைச் சேர்ந்த உயிரிகளி ' 
டையேயும் வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. சூழ் 

சேர்ந்த 'உயிரிகனிடைலே. 

சாராப் போராட்டம் எனப் . 
et
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மோஸ் 

பெயர் வாய்பாடு நிறம் கடினத் ஒப்படர்த்தி 

தன்மை 

அலிமோன்டைட் வெள்ளீய வெள்ளை; “ தீ 5,8-6.2 

(allemontite, AsSb) செஞ்சாம்பல் 

இரசக் கலவை (amalgam) . 

தங்க இரசக் கலவை மஞ்சள் 2. 15.5 

(Au, Hg3) 

மோள்செலான்ஸ் வெள்ளீய வெள்ளை 3,5 13.5-13.7 | 

7 பெர்ஜைட் ் 7 

- (mosehellandsbergite) - ட் 

(Ag,He,) ் 

போட்டரைட் வெள்ளீய வெள்ளை 35 நர கூர்க 

(potarite) _ டா 

ம - (24,112) ட் . 

; ஆன்ட்டி மனி (Sb) வெள்ளீய வெள்ளை 3-3.5 , 6.6-6.7 
(antimony) | ., : wah 

ஆர்செனிக் (45) வெள்ளீய வெள்ளை ், ் 3.5 " 5.6-5.8 

(Arsenic) ° நாளடைவில் “ க ன தர; * 
கருஞ்சாம்பல் நிறம் ட, 

ஆர்செனலாம்பிரை ட் காரீயச் சாம்பல் - 2 5.3-5.5 

(arsenolamprite, As) - et oi . ட 

LIers (Bi) இளஞ்சிவப்புடன் . $-2,5. 9.7-9.8 
(bismuth) வெள்ளி போன்ற உர » ’ 

‘ வெண்மை , ho ் an 

, &f (carbon) பழுப்பிலிருந்து அடர் ட 10 7 ட்டு ye - 
eeu (C) மஞ்சள் வரை; வெண்மையி ; ' ட 

லிருந்து நீலநிறம் வரை ம் 

கராஃபைட் (6) கருமையிலிருந்து எஃகு 1-2 2.1-2.2 
| நிறம் வரை வ் | 

கோஹினைட் | வெள்ளீய வெண்மை 5.5-6 ரர. 
(cohenite) (Fe, Ni),C) . _ ofr et 

செம்பு (யே) மஞ்சள் || 2.5-3 8.95 ட. 

* | (Copper) (தாய நிலையில்) , ப 
தங்கம் (கய வெள்ளி வெண்மை. 2.5-3 ' 19.3 த 

(gold) -யிலிருந்து ஆரஞ்சு , a _ 
‘ நிறம் வரை . 

இரிடாஸ்மின் . வெள்ளீய வெண்ண ்் 6-7 - , 19.0-21.0 

(Iridosmine) -யிலிருந்து எஃகுச் ... 5 ் 
(Ir, Os)     சாம்பல் நிறம் வரை       
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"மிளிர்வு வடிவங்கள் ட்டு படிகமாக்கும் படிககத் 
ன ரர தொகுதி 

(lustre) ’ (habit) mo (crystal systom) 

உலோக திண்மையான இிறுநீரச அறுகோணப்ப௦:20081 படிகம் 
விதை போன்ற வடிவம் 

உலோக மணிகள் போன்று செஞ்சமச்சதுர (1801121710) 

பளபளப்பான . திண்மையான பன்னிருபடிக | ” 
உலோக | (dodecahedrons) 

டு மணிகள் போல் சிறிய இயல்தனிம ” 
த குறுநொய் போல் 

உலோக இண்மையான உருவம் ~ அறுகோணப்படிகம் 

உலோக சிறிய உருண்டை வடிவக் அறுகோணப் படிகம் 
கண்டுகள் (௩௦011) போல் 

i இண்மையான உருவம் , ” 

உலோக 'நரம்பிழை போன்ற. - ப 
அமைப்பினையுடையகுமுமம் 

our: தட்டையான எண்முக செஞ்சமச்சதுர 
எ பன்னிருமுக வடிவம் 

உலோக : : தட்டையான ஓடுகள் அறுகோணப் படிகம் 
் போன்ற திண்மைநிலை ட 

நீண்ட. படலம் படிகங்கள் செஞ்சாய்சதுரப் படிகம் 
போன்ற (orthorhombic) 

நரம்பிழைப் படிவம், செஞ்சமச்ச துர உலோக 

ட 

‘oe   முறுக்கிய இழைகளைப் போல, 
இண்மைபடிக வடிவம் 

நீண்ட தட்டையான படிகம், 
_ கம்பி போன்ற நரம்பிழை 
அல்லது நுண்துகள் வடிவம் 

ஓடுகள் அல்லது தட்டையான 

குறுணைகள் 
அறுகோணப் படிகம்     

  

௮.௧.4-27.
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(1) (2) (3) (4) 

இரும்பு எஃகுச் சாம்பல் _ 4 7,.3-7,9 . 

(iron) நிறத்திலிருந்து கறுப்பு ் 
திறம் வரை 

காரீயம் காரீயச் சாம்பல் . 1,5 11,4 
(lead ) 

யாதரசம் வெள்ளீயவெள்ளை கவை 13.596 
(mercury) 

திக்கல்-இரும்பு வெள்ளை நிறத்திலிருந்து 5 7.8-8,2 
(Fe, Ni) சாம்பல் நிறம் வரை - 

பல்லேடியம் (78) ஞு 4.5-5 11,9 

பிளாட்டினிரிடியம் மஞ்சள் கலந்த . 6-7 28.0-28,8 
(Pt)(ic, Pt) வெண்மை 

பிளாட்டினம் வெள்ளி வெண்மை 4-4-5 17-79. 
(Pt) திறத்திலிருந்து கருஞ்சாம் 

பல் நிறம் வரை 

ஸ்ரீபொசைட் 6.5-7. 7.0-7.3 
schereibersite, (Fe, Ni),P - 

செலீனியம் சாம்பல் ்” 2 4.8 
(selenium) 

- 4 ட உரு a 

Gsearall (Ag) வெள்ளி வெண்மை . 8.5-3 10, 1-11.) 
. நிறத்திலிருந்து சாம்பல் . .- 

அல்லது கறுப்பு நிறம்வரை 

கந்தகம் (5) சாய்சதுரக் 

(ராம்பிக்) ௩-கந்தகம் _ i — 

ஒற்றைச்சரிவக ( monoclinic) . 

B- கந்தகம் . _ wo எ — 

7- கந்தகம் லற ்.” -- _ 

டேன்டலம் (Ta) ட மங்கலான மஞ்சள் 6-7 11.2 

- 1 - Us 

டெலூரியம் (157 வெள்ளீய வெள்ளை 2-2.5 6.1-6.3. 

வெள்ளீயம் (Sn) வெள்ளீ வெள்ளை 2 7.3 

துத்தநாகம் (2௦) சாம்பல் கலந்த வெள்ளை |, 2 6.9-7.2          
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(5) ர (69 : (7) 

1 சிறிய குறுநொய் - செஞ்சமச்சதுர 
1 திண்மையான தூள்படிகம் ' 

உடைதளத்தில் உலோசு உருண்டையான திண்மங்கள் செஞ்சமச்சதுர 
ர் 1 

தெளிவான உலோக ' 

உலோக 

oF 

t ay! 1 பரு உ ப்ட் 

- பிஏின் முதல். 
_ வழவழப்பான் 

ப 

வைர. a ‘ols 

mah Sone in ல் ae . , 

திண்மையான உலோக 

கடட 
க்கு 

உலோக .°. - 

note pro, AO 

உலோக : * 

அதத இ 

உலோக : Yeo he, 
A ண் ௪ அதி r   

மெல்லிய தகடுகள் 

தனித்த திவலைகள் 

குறுநொய், திரள், 

நுண்ணிய படிவம் 

குறுநொய் வடிவம் 

உருண்டையான அல்லது 

கூர்மையான குறுநொய் | 

இயல் தனிமநிலையிலும் ' 
குறுநொய் வடிவிலும் 

ர. 

படல, கம்பிகள், உளசிவடிவம் ' 

, வெற்றிடக்குழல் போன்ற, படிக 

நீண்ட கம்பி போன்ற நரம்பமை 
குறுமங்கள் கொண்ட 

கோளக வடிவ, சிறுநீரக வடிவு, : 

்' திண்மையானநிலையிலும் ௪ளடுருவும், 
அஊடுருவாப் படிகமாகவும் : 

தடிப்பான தாள் படலம் அல்லது 

் நீண்ட படிகங்கள் 

நுண்ணிய ஒளி ஊடுருவும் 
படிகங்கள் ; 

நுண்படிகங்கள், நுண்மணிகள் : 
ந sy , ஸ் 

தூண் போன்ற நுண்ணிய மணிகள் 
நுண்பக்கங்கள் ன ye ட் 

ஒழுங்கற்ற உருண்டையான ' 
மணிகள் 

் தழுங்கற்ற உருண்டையான “   

(139°C இல் 
அறுகோணப்படிகம் 

செஞ்சமச்சதுர 

aa 

1 
wy 

நாற்கோளணம் 

அறுகோணம் 

செஞ்சமச்சதுரம் 

ர் 

செஞ்சாய்சதுர 

ஒற்றைச் சரிவு 

செஞ்சமச்சதுர 

அறுகோணப் படிகத் தொகுதி 

1 ட vot 

| நாற்கோணம் 
¢ tetragonal) 

அறுகோணம் 

  

'௮.௧.4-27௮ 
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நிலைகளின் மாற்றம் அல்லது மரபுவழி அமைப்பு 

களில் மாற்றம் அல்லது இரண்டும் இணைந்த நிலை 

ஆகியவையே வேறுபாடுகள் தோன்றக் காரணமா 

Per men, புறத்தோற்றத்தை மட்டுமே பாதிப் 

பவை புறவமைப்பு வேறுபாடுகள் ( phenotypic 

variations) என்றும், பாரம்பரிய அமைப்புடன் 

தொடர்புடையவை மரபு . வேறுபாடுகள் என்றும் 

அழைக்கப்படுகின்றன. ஜீன்கவில் ஏற்படும் மாற் 

றங்கள் தொடர்பற்ற மாற்றங்கள் அல்லது 

இடீர் மாற்றங்கள் (mutations) எனப்படுகின் றன. 

. தொடர்ந்து - ஏற்படும் £ சிறிய மாற்றங்களின் 

தொகுப்பே .புதிய இனங்களைத் ' தோற்றுவிக்கும் , 

பரிணாமத்தின் மூலக்கூறு என்பது டார்வின் 

கருத்தாகும். 

தக்கவை ப வாழ்தல். வாழ்வுப் போராட்டத்தில் 

ஏற்புடைய மாறுபாடுகளைப் பெற்ற உயிரிகளே , 

; வாழ்கின்றன; மற்ற உயிரிகளனைத்தும் அழிந்து 

ARAM ner என்பது டார்வினின் கருத்தாகும். 

ஹெர்பர்ட் ஸ்ப்பென்ஸர் ($றரேஊ, 11.) என்பவர் 

' இதனைத் *தக்கவை வாழ்தல்' என்றார். ' விலங்கி . 
ச் 

னங்கள், தாம் வாழும் சூழ்நிலைகளின் தேவைக் 

கேற்ப, படிப்படியான தகவமைப்புகளைப் பெறு 

இன்றன; அவை அடுத்துவரும் தலைமுறைகளுக்கும் : , 

தொடர்கின்றன என டார்வின் கருதினார். தக்கவை 

தனிச்சிறப்புத் தகவமைப்புகளைப் பெற்றிருந்த பதின் 

எடுத்துக்காட்டாகக் கூறினார், 

இயற்கைத் தேர்வும் சிறப்பினம் 
மேற்கூறியவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு டார்வின் 

வேறுபாடுகள், அடுததடுத்த தலைமுறைகளில் மர 

விளைவாக உயிரினங்கள் அவற்றின் சூழ்நிலைகளுக்கு 
ட ஏற்ற சிறந்த தகவமைப்புகளைப் . பெற முனைகின் 

றன என்று டார்வின் முடிவு செய்தார். சிறப்பின 
உயிரிகளில் இத்தகவமைப்புகள் பாதுகாக்கப்பட்டு, 

* ஒன்றாகத் திரண்டு, இறுதியாகப் பழைய சிறப்பினத் , 

திலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு புதிய சிறப்பினத் 
ட தோற்றத்திற்கு வழி கோலுகின்றன. சூழ்நிலைகள் 
எப்பொழுதும் - மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன: 
அதனால உயிரிகளில் புது மாற்றங்கள் தோற்றுவிக் 

கப்பட்டு மேன்மேலும் புதிய ! தகவமைப்புகள் 

. தோன்றுகின்றன. இயற்கைத் தேர்வு: தொடர்வதால் “ 
இவற்றின் வழிவந்த உயிரிகள் பல தலைமுறைகளுக் 
குப்பின் தம் 

ட தக்க வேறுபாடுகளைப் பெற்றுவிடுகின்றன, மேலும் 

வாழ்தல், ஏற்புடைய தகவமைப்புகளைத் தோற்று” 

. விக்கும் இயற்கைத் . தேர்வீன் விளைவே, ஆகும, 

மூன்று இனக்குருவிகளை (08815 110018) இவர் 

தோன்றுதலும், ் 

சில முடிவுகள் எடுத்தார். பின்னர் அவற்றை , இயற் ..., 
கைத தோர்வினால் சிறப்பினங்களின் தோற்றம் என்ற ., 
தலைப்பில் தொகுத்தார். வாழ்க்கைப் போராட்டம், : 

பியல் தன்மை மாற்றம் பெறுதல் 'போன்றவற்றின். 

மூதாதைகளிடமிருந்து குறிப்பிடத் 

பட மரபுக்கூறுகளைத் | 

ஓர் உயிர்த் தொகுதியின் சில விலங்குகள், தம். சூழ் 
நிலையிலுள்ள மாற்றங்களுக்கேற்ப, குறிப்பிட்ட ஒரு 
சில தகவமைப்புகளைப் பெறும்போது, வேறுசில 

. விலங்குகள் வேறுவகையான மாற்றங்களுடன், வேறு 
வகையான தகவமைப்புகளைப் பெறுகின்றன. இதன் 

விளைவாக ஒரு தனி மூதாதைச் சிறப்பின த்திலிருந்து 
இரண்டு அல்லது . அதற்கும் மேற்பட்ட தனித் 
தனிச் இகிறப்பினங்கள் கோன்றும் வாய்ப்பு 
உருவாகிறது. ஏற்புடைய சிறுசிறு பண்புப் பிறழ்சி 
களின் சேர்க்கையால், இயற்கைத் தோர்வின் செயல் 

அடிப் படையில், பல தலைமுறைகள் வழியாகப் பதிய 
இனங்கள் தோன்றுகின்றன என்பது. டார்வினின் 
கருத்தாகும். எனவே பரிணாமத்தின் சிறுசிறு ஏற்பு 
டைய வேறுபாடுகளேமுதன்மையாகக்கருதப்பட்டன , . 
இயற்கைத தேர்வினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவ் 
வேறுபாடுகள் பல தலைமுறைகளுக்குப் பின் புதிய 
இனங்களைத் தோற்றுவிககின் றன. இயற்கைத் தேர்வு 

- ஓரு முறையான பரிணாமக் கோட்பாடாகக் கருதப் 

படுகிறது.” இதன் பொருட்டே இக்கருத்தை முதன் 
' முதலில் கூறிய டார்வின் பரிணாமத்தின் தந்ைத 

். எனக் கருதப்படுகின்றார். ஆனால், , இயற்கைத் 

தேர்வு நியதியில் டார்வினுக்குத் தெரிந்த சில குறை 
பாடுகள் இருந்தன. டார்வின் பாரம்பரியத் தன்மை 
யுடைய வேறுபாடுகளையும், சாதாரண வேறுபாடு 
களையும் இனம் பிரித்துக் கூறவில்லை. வேறுபாடு 
களின் தோற்றம், பயனுள்ள-பயனற்ற உறுப்புகள், 
எஞ்சிய உறுப்புகள் (42(/த181 தய), சிறப்பு உறுப் 
புகள், விலங்கனப் போலிப் பாவனை (ஊர்ப்) 

* என்பவை குறித்து இந்நியதி சரியான விளக்கம் ஏதும் 
- அளிக்கவில்லை. 

* களுக்கே முக்கியத்துவம் அளிததார். புதிய இனத் 
டார்வின் சிறுசிறு ' வேறுபாடு 

தோற்றத்தில், நடைமுறையில் பெரும்பங்கு ஆற்றி ' 
_ வரும் திடீர் மாற்றங்களுக்கு உரிய - முக்கியத்துவம் 
அளிக்கப்படவில்லை. மேலும் ''”' டார்வினின் , 
செயற்கைத். தேர்வு பால்வழித் தேர்வு போன்ற 
கருத்துகள் "கடும் எதிர்ப்புக்குள்ளாகின, உடலின் 
ஒவ்வொரு செல்லும் மரபுப் பண்பு பொருத்தப்பட்ட 

தோற்றுவிக்கின் றது. பான்- 

GachAev Hus  ~ ,-(theory of Pangenesis) apap 

* . மையாக வெறுத்தொதுக்கப்பட்டுவிட்டது. இவ்வாறு 
டார்வின் கொள்கை குறித்து இருவகைக் கருத்துகள் 
நிலவுகின்றன.  - உ டூ ட. 

ன ரு *் “ஷு. உட 5 ம தத் 

பரிணாம வழிமுறைகளை ஆராய்ந்த பிற்கால 
். வல்லுநார்கள் ஆய்வுச் சான்றுகளின் அடிப்படையில் 

.'. இயற்கைத் தேர்வு நியதியில் ஒரு சில மாற்றங்கள் 
செய்து நவீன டார்வினியக் கோட்பாடு (120-198 
nism) «arm பெயரில் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். 

- பின்னர்த்தோன்றிய மரபியலின் கண்டுபிடிப்புகளும், 
டார்வினின் இயற்கைத் தோ்வு நியதியும் இணைத்து 

- மரபியல் வழி இயற்கைத் தேர்வு என அழைக்கப் 
7. படுகின்றது. இந்நியதியின் ஆதரவாளர்கள் சூழநிலை
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௮. தொழிற்சாலைகளற்ற பகுதிகளில் 
வெளிறிய நிறமுடைய பூச்சி தெளிவாகத் தெரிகிறது. 

Se ல 
% 

யின் ஆளுமைக்குட்பட்ட முதன்மையான இயற்கைத் 
தோர்வின் சான்றுகள் சிலவற்றை எடுத்துக் கூறுகின்ற 

னர். டி. டி.ட்டி ற.ற. 7.) பூச்சிகொல்லி தெளிக்கப் - 

பட்ட பகுதிகளில் இப்பூச்சி கொல்லிக்கு எதிர்ப்புச் — 
சக்தி (சாதகமான மாறுபாடு) பெற்ற கொசுக்கள் 
விரைவாக மிகுதியான , இனப்பெருக்கம் செய்து 
எதிர்ப்புத் தன்மையற்ற உயிரிகளை அச்சூழ்நிலை - 

ட 

யிலிருந்து அகற்றிவிடுகின் றன. 

இங்கிலாந்தில் தொழிற்சாலைகள் நிரம்பிய பகுதி 
- களின் புகைபடிந்த சூழ்நிலையில் வாழும் ஒருவகை 
அந்துப்பூச்சிகள் (றறறள£ம் moths) கருமை நிறத் 
துடன் காணப்படுகின்றன. தொழிற்சாலைகளற்ற 
பகுதிகளில் காணப்படும் நிறக்குறைவான வெளிறிய 

, பூச்சிகள் பறவைகளால் எளிதில் கண்டுகொள்ளப் 
பட்டு, அவற்றிற்கு உணவாகின்றன. (படம். 1. அ). 
நிறமற்ற உயிரிகள்.' தொழிற்சாலைப் பகுதிகளைச் 
சென்றடைந்தபோது-; திடீர்மாற்றம் , வாயிலாகச் 
சாதகமான நிற வேறுபாட்டைப், பெற்ற கருநிற 
அந்துப்பூச்சிகள் நீண்டகாலம் வை நிலையை 
அடைந்தன, (படம் 4. ஆ) , 

் சூழ்நிலைகள்  ராதுப்கபோத இயற்கைத் 
தோர்வு, சிறப்பினங்களின் பண்புகளை மாற்றி 
யமைக்கிறது. வெல்டன் (4721820) என்பவர் உப்பங் 
கழியில் வாழும் கார்சீனஸ் (கோ௦1108) . என்னும் 

- நண்டு வகையைச் சோதித்து இது பற்றிய விளக்கம் 
தந்துள்ளார். நதியின் , நீரோட்ட . வேகம் குறைந் 

துள்ளபோது, களிமண் மிகுதியாகப் படிவதால் பல 
நண்டுகள் உயிரிழந்தன, எஞ்சி வாழ்ந்த நண்டுகளை 

> 

சுருநிறப்பூச்சி தெளிவாகத் தெரிகிறது “ஆ, 

? 

- இருவகைக் கருத்துகளைக் கொண்டிருந்தது. 

தொழிற்சாலைகள் நிரம்பிய பகுதிகளில் 

ஆராய்ந்தபோது அவ 'ற்றின் நெற்றிக்கூம்பு (20100) 
சற்றுக் குறுகிய அளவில் இருப்பது கண்டறியப்பட்ட து. 
தேவன்போர்ட் (மிலா) என்பவர் பலவண்ணக் 

கோழிக்குஞ்சுகளில் செய்து பார்த்த செயல்முறை 
விளக்கத்தின் முடிவும் இயற்கைத் தேர்வு நியதிக்கே 
(செயல்முறை) சான்றாக அமைந்தது. 

பரிணாமக் காரணிகள் குறித்த அணுகுமுறை 
டாப் 

ஷான்ஸ்கி (ஊடி) என்பவர் ஒருவகைக் கருத் 
- தினையும், கோல்டுஷிமிட் (0௦11501044) என்பவர் 
ஒருவகைக் கருத்தினையும் வலியுறுத்தினர் 

டாப்ஷான்ஸகியின் விளக்கங்களுக்கேற்ப, பரி 
ணாமம் பின்வரும் காரணிகளால் நடைபெறுகின்றது. 
௮. ஜீன்களில் ஏற்படும் சிறு இடீர்மாற்றங்கள் காலப் 

போக்கில் ஒருங்கிணைகின்றன. பின்னர் இவையே 
இயற்கைத் தேர்வுக்கு உட்பட்டு இந்த உள்ளினத் 
தோற்றத்திற்குக் காரணமாகின்றன. ஆ. உள்ளினங் 
கள் தனித்த, . புதிய சிறப்பினங்களாக மாற்றப்படு 
கின்றன, இயற்கைத் தோர்வு, தனிமைப்படுத்தல், 

உறுப்புச் செயலமைப்பு ஆகியவற்றின் உதவி 
கொண்டு உள்ளினங்கள், கலப்பின உயிரி தோற்று : 

_ வித்தலைத் துடைசெய்கின் றன. 

கோல்டுஷிமிட் கூறும் விளக்கங்கள் - Sips 
காணும் காரணக்கூறுகளை வலியுறுத்துகின்றன. ௮. 

சிறிய திடீர்மாற்றங்கள் ஒருங்கிணைவதால் இயற் 
கைத் தேர்வு மூலமாக உள்ளினங்கள் தோற்றுவிக்கப் 
படுகின்றன. ஆ. குரோமோசோம்களின் திடீர்
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மாற்றங்களால் அல்லது குரோமோசோம் பிறழ்ச்சி 
களால் (chromosomal aberrations) உள்ளினங்கள் 

படிப்படியாகத் தனிச் சிறப்பினங்களாக மாறு 
கின்றன. இ. இயற்கைத் தேர்வின் வலிமை இப்புதிய 
சிறப்பின உயிரிகள் உயிர் வாழ்ந்திருத்தல் அல்லது 
அகற்றப்படுவதை நிர்ணயிக்கிறது. இப்புதிய சிறப் 
பினம் உயிர் பிழைத்திருந்தால் இயற்கைக் தேர்வி 
னால் வழி நடத்தப்பட்டு, சிறிய திடீர்மாற்றங்களின் 
சேர்க்கையால் புது உள்ளினங்களைத் தோற்று , 
விக்கின்றது. 

இவ்விரு பிரிவினரும் மேற்கூறிய தம் கருத்து 
களை நிலைநிறுத்துவதற்காகப் பல சான் றுகளை 
எடுத்துக்காட்டியுள்ளனர். 

டார்வினின் இயற்கைத் தேர்வு நியதிக்குப் 
பின்னர் ஆகஸ்ட் வைஸ்மான் (9/7, A) என் - 
பவர் இனப்பிளாசக் கோட்பாட்டையும் (ளெ: , 
plasm theory), Guiry (Mendal, J. G.), மரபு ..' 
வழிக்கொள்கைகளையும் (theory of inheritance) 
முன்னுரைத்து, விளக்கினர். மரபியலின் வளர்ச்சிப் 
பரிணாமத்தையும், அதன் செயல்முறையையும் 
மேலும் தெளிவாக அறிந்துகொள்ள உதவின. 
முடிவாகக் கூறுமிடத்து பரிணாமத்தைப் பொறுத்த 
வரை இயற்கைத் தேர்வு நியதி ஒரு செயல்படுத்தும் 
காரணி என்பதில் ஐயமில்லை. . ் 

் “8 ௩ டி. கே. செல்லப்பா 

நூலோதி. Hux'ey,Julian. S., Evolution, the 
Modern Synthesis, George Allen and Unwin - Ltd., 
London, 1942; Lull, Richard, S., Organic Evolution 
The Macmillan Company, New York, 1947; Simpson, 
George Gaylord, The Meaning of Evolution, The New 
American Library, Mentor Book, New York, 1959. 
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தோலுக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தும் பல வகை: 
யான செயற்கைப் பொருள்கள் கடந்த 60 ஆண்டுக் 
காலமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இருப் 
பினும், இரண்டாவது உலக வயுத்தத்திற்கு முன்பு, 
இயற்கைத் தோலுடன் போட்டி போடக் கூடிய 
செயற்கைத் தோல்கள் எதுவும் தோன்றவில்லை, 
ஆனால், இன்று ௨லக நாடுகள் பலவற்றிலும் பல் , 
வேறு பயன்களுக்குத் தோலுக்குப் பதிலாகச் செயற் 
கைப் பொருள்களைப் பயன்படுத்த வேண்டிய 
நிலை நாள்தோறும் அதிகரித்து வருகிறது. செயற் 
கைப் பொருள்கள் குறித்து அதிகமான ஆய்வுகளும் 
செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மனிதனால் உண்டாக்கப் 
படும் இந்தச் செயற்கைப் பொருள்கள் இயற்கைப் 

மிகவும் பயன் உடையதாகும். . 

பொருளாகிய தோலுக்குப் போட்டிப் பொருள்களாக 
அமைந்து, தோலின் இடத்தை மெல்ல மெல்லப் 
பிடித்து, பழமையான தோல் தொழிலை அச்சுறுத்தும் 
வகையில் வளர்ந்து வருகின்றன. 

அமெரிக்காவில் 195.7 ஆம் ஆண்டிலேயே காலணி 
அடித்தோல்களின் : இடத்தைப் பெருமளவுக்குச் 
செயற்கைப் பொருள்கள் கைப்பற்றின. 1956 ஆம் 
ஆண்டு இங்கிலாந்தில் குழந்தைகளின் காலணிகளில் 
அடிப்பகுதிக்கு ஏறத்தாழ 95 விழுக்காடு செயற்கைப் 
பொருள்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்று கூறப்படு 
கிறது. பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகளி லும் 
தோலுக்குப் பதிலாகச் செயற்கைப் பொருள்கள் 
பயனபடுத்தப்படுகின்றன. சில ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர், அதாவது 1970ஆம் ஆண்டு, காலணி அடித் 
தோல்களின் இடத்தில் சுமார் 75 விழுக்காட்டையும் 
மேல் தோல்களின் இடத்தில் சுமார் 10 விழுக்காட்டை 
யும் செயற்கைப் பொருள்கள் எடுத்துக் கொண்டன. 
இவ்வாறு நாள் தேரறும் வளர்ச்சி அடைந்து வரும் 
செயற்கைப் பொருள்களின் தன்மைகள் பற்றியும், 
போலிப் பொருள்கள் அல்லது பாவனைப் பொருள் 
களின் தன்மைகள் .பற்றியும் ஒப்பிட்டு. அறிவது 

் இந்தப் பொருள்களின் இயற்பியல் பண்புகளை ட் 
யும், வேதியியல் பண்புகளையும்; ஒப்பிட்டுப் பார்ப் 
பதும், நடைமுறைச் செயலுக்கு உட்படுத்திச் 
சோதனை செய்வதும், ' பயன்படுத்தும் மக்களிடம் 
இந்தப் பொருள்களின் நன்மை தீமைகளைப்பற்றிக் 
கேட்டு அறிவதும், அவ்வாறே - காலணி உற்பத்தி 
செய்பவர்களிடம் கேட்டு அறிவதும், பொருள்களை 
உற்பத்தி செய்பவர்களிடம் இவற்றின் பயன்பற்றிக் 
கேட்டு அறிவதும் நலம் தரும். இவற்றின் மூலம், 
செயற்கைத் தோல் உயர்ந்த தன்மையுடையதாக 
இருந்தால், . அது பெற்றுள்ள இறப்பியல்புகளை - 
இயற்கைத் , தோலில் பெறுவதற்கு முயற்சி செய்ய 
இயலும். தோலின் தனிப்பட்ட சிறப்புத் தன்மை 
களை மேலும் மேலும் . அறிவதால் தோலின் பயன் 
களை (மேன்மேலும் அதிகரிக்க இயலும், : 

இவைபற்றிக் கடந்த 20 . :அண்டுகாலமாக 
நடந்த ஆய்வுகளின் பலனாகக் இடைத்த " முடிவு 
களுக்கேற்றவாறு காலணிகளின் அடிப்பாகத்திற்குப் 
பயன்படும் இரப்பரையும் " தோலையும் ஒப்பிடும் 
போது &ீழ்வருவனவற்றை அறியலாம். 

தோலுடன் ' ஒப்பிடும்போது ரப்பர் மிகவும் 
மலிவானது; ஒரே சீரான : தன்மையுடையது; - அதிக 
மான தேய்வுக்காப்பும், , நீர்க்காப்பும் உடையது. 
இவை காலணி அடித்தோலை விட நன்கு இணங்கும் 
தன்மையுடையவை. ஆனால், இவை €க்கிரமே 25 
வத்தை இழந்துவிடும். இவற்றிற்கு மீள் சக்தியும் (resistance to compression), aH றுக் கசிவும்தோலை 
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விடக் குறைவு. இவற்றை அடிப்பகுதியாகப் பெற்றி 
ருக்கும் காலணிகளை அதிகமான வெப்பச் சூழ்நிலை 
யில் பயன்படுத்தினால் அதிகமாக வியர்க்கும்; கால் 
களில் சூடான உணர்வு தோன்றும். இவற்றை அணி 
யும். போது நடக்கும் பாதைகளில் உள்ள கரடு 
மூரடான பகுதிகளை நன்கு உணர முடியும். குளிர் 

காலத்தில் :' இவை ' காலுக்கு அதிகமான குளிரைத் 
தரும், ' வழுவழுப்பான தரைகளில் நடக்கும்போது 
வழுக்கும், பொதுவாக, ஆரோக்கியமான கால்களை 
உடையவர்களாக இருப்பதற்கு இவை தோல்களைப் 
போல் பயன்படா. . 

.... தாலணி அடித்தோல் சிறிய அழுத்தங்களுக்கு 
இணங்கிப் போகும்; ஆனால், பெரிய அழுத்தக் 
காப்புடையது. எனவே, இவை காலுக்கு ஏற்ற 

உருவத்தைப் பெற்று, பிறகு நீண்ட காலத்திற்கு 
நிலை மாறாமல் இருக்கின்றன. இவை ரப்பரை 
விடக் குறைந்த கடத்துமை ((00மப௦414117) உடை 
யவை., எனவே, இவை குளிர் காலங்களிலும் காலைச் 
சூடாக வைத்து இருக்கும். வெயில் காலத்தில் வெவிப் 
புற வெப்பம் அவ்வளவாக உணரப்படுவதில்லை. 

பெரும்பாலான மேற்பரப்புகளில் தோல் நல்ல 
பிடிப்பு (தர்ற) உடையதாக இருக்கும். ஈரமான சூழ் 
நிலைகளில் இந்தப் பிடிப்புமை இன்னும் அதிகரிக்கும். 
எனவே, இது ரப்பரைப் போல வழுக்காது, தோல் 
குறைந்த ,, அனற்பதனநிலையால் . பாதிக்கப்படு 
வதில்லை. இமுக்கும்போதும், அழுத்தும் போதும், 
வளைக்கும்போதும், .... முறுக்கும்போதும் தோல் 
மற்றைய . பொருள்களைப் , போலச்  . சிதைவுறு 
வதில்லை. இது இரப்பரைவிட. அதிகமான விறைப்புத் 
தன்மையுடையது. ' அதிகமாக ,, நெளிக்கும்போது 
கோலின் அமைப்பு மாறுவதில்லை. இது சுலபமாக 
வியர்வையை ஈர்த்து வெளியே கடத்தும். வெயில் 
காலத்திலும், குளிர் காலத்திலும் , நிலை மாறாமல் 
உறுதியாக இருக்கும் காலணிகளைச் செய்யும் எல்லா 
வித , நிகழ்ச்சிகளிலும் : தேரலைவிடச் செயற்கைப் 
பொருள்கள் உடனடியாகப் பொருந்தும் , தன்மை 

* யுடையனவாக இருக்கும். தோலின் தேய்வுச்காப்பும், 
நீர்க்காப்பும் , சில: வகையான, ரப்பர்களைவிடக் 
.குறைவாசு இருக்கும். . ..:. ட்ட 

" * தாலணிகளின் : ' மேல்தோலையும் . செயற்கைப் 
பொருள்களையும் ஒப்பிடும் பொழுது மேலும் சல 

வற்றை அறிய இயலும்; இன்று உலகில் உற்பத்தி 
செய்யப்படும் தோல்களில் பெரும் பகுதி காலணி 

- களின் மேல்தோலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என் 
பதிலிருந்து மேல்தோல் பல வகையான இறப்புத் 
தன்மை உடையதாக இருக்கிறது என்பதையும் உணர 

இயலும். லு ae இ 

a தோல்கள் * நீள்வலிமையும், இழையும்தன்மை 
யும் அதிகழமுடையவையாக ' இருக்கின்றன. தோல்கள் 
காலுக்கு ஏற்ற வடிவத்தைப் பெற்று, அணிபவருக்கும் 
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சுகம் தரும், பயன்படும் தன்மையிலும், தரத்தி லும் 
தோல் உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. தோலின் பரப்பளவு 
முழுதும் ஒரே சீரான தன்மை :.உடையதாக 
இல்லை. எனவே, காலணிகளுக்குத் : தேவையான 
பகுதிகளை வெட்டும்பொழுது குறைந்த அளவுத் 

_ துண்டுகளையே பெற இயலும். செயற்கைப் பொருள் 
கள் ஒரே சீரான : தன்மை உடையவை, எனவே, 
அவற்றிற்கு வெட்டும் wHeiry (cutting value) அதிக 
மாக இருக்கும். செயற்கைப் பொருள்களில் அதிக 
மான எண்ணிக்கை உள்ள ,துண்டுகளை ஒரே 
நேரத்தில் வெட்ட இயலும். மூன்று பரிமாணங்களை 
உடைய தோலின் இழைநார்களின் அமைப்பும் 
தோலின் நீளும் தன்மையும், இறுகும் தன்மையும் 
(௦௦0855) சுலபமாகக் காலணி செய்யும் கட்டை 
களின்- வடிவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் : தன்மையும் 
செயற்கைப்பொருள்களைவிட உயர்ந்திருக்கும், 

கோர்ஃபாம் (corfam) போன்ற செயற்கைப் 
பொருள்கள் காலின் வடிவத்திற்கு இடங்கொடுத்து 
இணங்கிப் போவதில் தோல்களைப்போல் இல்லை. 
காலணிகளை அணிபவருக்கு ஈரத்தை எர்த்துக் 
கொண்டு வெளியேற்றிச் சுகம் தரும் தன்மையில் 

, தோல், செயற்கைக் தோல்களைவிட உயர்ந்ததாக 
இருக்கிறது. தோல் அதிகமான நுண்துளைகளைப் 
பெற்றிருப்பதால் காற்றையும், நீர் ஆவிகளையும், 
கசியும்படிச் செய்யும் தன்மையுடையதாக இருக்கிறது, 
மற்றைய பொருள்களைவிட அதிகமான நிலையான 
Ligcougs (permanent set) Gare Qunhm இருக்கிறது. 
பெரும்பாலான செய ற்கைப் பொருள்கள் உரிபடும் 
தன்மை, (060120162) உடையவையாக இருக்கன் றன, 
செயற்கைப் பொருள்களுக்கு நீரினை ஈர்க்கும் தன்மை 
குறைவாக இருக்கிறது. மீண்டும் மீண்டும் நனைத்துக் 
காய வைக்கும்போது இவை விறைப்பான தன்மை 
யைப் ... பெறுகின்றன. . இவற்றைச் , சுலபமாகத் 
துளைப்படுத்த இயலும். அதிகக் குளிர் நிலையில் 
செயற்கைப்பொருள்கள் கெட்டிக் தன்மையை அடை 
கின்றன. அதாவது விறைத்து விடும், தோல்கள் 
செயற்கைப் பொருளைவிடத் தைப்பதற்குச் சலப 
மானவையாக இருக்கின்றன. செயற்கைப்பொருள்கள் 
குறைந்த அளவு நீள் வலிமையும், இழியும் தன்மை 
யும் உடையவையாக இருக்கின்றன. செயற்கைப் 
பொருள்கள் தோல்களைவிட ' அதிகமான அளவில் 
நீரினையும் வியர்வையையும் புறக்கணிக்கும் தன்மை 
யுடையவையாக இருக்கின்றன, நெகிழி (plastic) 
போன்ற பொருள்கள் அதிகமான அமிலக் காப்பும் 
காரக் காப்பும் உடையவையாக இருக்கின் றன. 
செயற்கைப்பொருள்களைக் குறிப்பிட்ட சில நிறங் 
களிலேயே பெற இயலும். ஆனால், தோல்களைப் 
பல நிறங்களில் பெற இயலும். தோல்களில் காணப் 
படும் யாப்பு (116) செயற்கைப் பொருள்களில் 
காணப்படுவதில்லை, . தோலால் செய்யப்பட்ட 

காலணிகள், செயற்கைப்பொருளால் செய்யப்பட்ட
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வற்றைப் போன்று அவ்வளவு எளிதாக உருவத்தை 
(511826) இழப்பதில்லை, தோல்களின் மேனி வனப்பு 
மிசவும் கவர்ச்சிகரமான தாக இருக்கிறது. செயற்கைப் 

பொருள்சளும், நெடகிழிகளும் அநேக , வகையான 
தோல் வியாதிகளை உண்டாக்குவன எனக் 
கூறப்படுகிறது. தக்கவகையில் பதனிட்டு ஒப்பனை 

செய்யப்பட்டுள்ள தோல், , எவ்விதமான நோய் 
களையும் தருவதில்லை. இவை கால்களில் எரிச் 
சலைக் , கூட உண்டாக்குவதில்லை. தோல்களின் 
இயற்கை அமைப்பு, கால்களுக்கு மெத்தை போன்று 

அமைந்து, வெளிப்புற உணர்வுகளைத் தாராமல் 

தடுக்கிறது. செயற்கைப் பொருள்கள் ஓரே சீராக 
இருப்பதால், திறமை அற்றவர்கள் கூட. இவற்றை 
வெட்ட இயலும். ஆனால், தோல்களை நல்ல அனு 
பவம் உடையவர்கள் மட்டுமே வெட்ட இயலும், 
செயற்கைப் பொருள்களை ஒரே . சீரான, வகையில் 
தைக்க இயலும். காலணிகள் உற்பத்தி , செய்யும் 

போது செயற்கைப் பொருள்கள் அதிகமாக வீணாக் 
கப்படுவதில்லை. செயற்கைப் பொருள்களைப் பயன் 
படுத்திக் காலணிகளின் உற்பத்திச் செயல்பாடுகளைச் 

, செய்வது எளிதானது, இந்தச் செயல்பாடுகளை வேக 
மாகவும் செய்ய இயலும். இவற்றைப் பயன்படுத்தி 
ஒரே சீரான தன்மைகளையுடைய ' காலணிகளைப் 
பெற இயலும், தாமே இயங்கும் ' பொறிகளைக் 
கொண்டு காலணிகளைச் செய்வதற்குத் தோலை 
ALF செயற்கைப்பொருள்கள் சிறந்தவையாகும். 
மேலும் பல்வேறுபட்ட சிறப்புத் தன்மைகளையும் 
ஒப்பிட்டு அறிவது தோல் தொழில் வளர்ச்சிக்கு நல்ல " 

ட்ப பயன் தருவனவாகும். 
+ ' . A ரி ர ஹ் 

‘ ஙு 

நூலோதி. டாக்டர், முத்தையா, பழ., 
பதனிடும் முறைகள் பற்றிய அறிவியலும் தொழில் 
நுணுக்கமும், தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் । நிறுவனம், 
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ஒழுங்கான, முழுமையான, இயல்பான அமைப்பு 
உடைய பெரும்பாலான உயிரிகள் . நல்முறையில் 
வாழ்கின்றன. ஒருசில விலங்குகள் உறுப்புக் குறை 
பாடுகளுடன் பிறக்கின்றன. இவ்வாறு இயல்பு 
மாறித் தோன்றுதல் இயற்கைப் Impey (freaks in 
Nature) எனப்படும். பெரும்பாலான இயற்கைப் 
பிறழ்வுகள் : உயிரினங்களின் , மரபுப்பொருளில் 
(genetic | material) ஏற்படும் இடீர்மாற்றங்களால் 
(mutations) 7 HUGHer man. Av குறைபாடுகள் தனி . 
வுயிரிகளிலும், மற்றவை வழிவழியாகத் தொடர்ந் 
தும் வருகின்றன. மக்கள்தொகைப் பெருக்கத்தால் 

பழ; முத்தையா. - 

தோல் 

-களற்ற நிலை, 

ஏற்படும் விளைவுகள், அணுகுண்டு ஆய்வுகளால் 
ஏற்படும் கதிரியக்கம், ஏவுகணைகள், செயற்கைக் 
கோள்கள் போன்றவற்றால் வளிமண்டலத்தில் ஏற் 
படும் மாற்றங்கள், தொழில்பெருக்கத்தால் உண் 
டாகும விளைவுகள், வேளாண்எமயில் பயன்படுத்தப் 
படும் பூச்சிக்கொல்லிகள், இரசாயன உரங்கள், பல 
தரப்பட்ட மருந்துகள், கச்சாப்பொருள்களைத் சவ 
மாகப் பயன்படுத்துதல், காடுகளின் அ(திவு ஆகியவை 
இயற்கைப் , பிறழ்வுகள் -.பெருகக் காரணமாக 
இருக்கலாம்... | 

in ட்ட ல. “3 ! . 

மனித இனத்தில் முலை இடம் மாறி வளர்வது, 
அவற்றின் எண்ணிக்கை மாறுவது, முலைக்காம்பு 

கருப்பை தவிர்த்து கருவளர்ச்சி 
போன்ற பலவகைப் -பிறழ்வுகளைப் ' பரவலாகக் 
காணலாம். ஆண் - உடலில் பெண்ணின் கருப்பை 
காணப்படுவதும் உள்ளுறுப்புகளாகிய இதயம், கல் 
லீரல், சிறுநீர்ப்பை ஆகியவை : உடலுக்கு ' வெளியே 
துருத்திக்கொண்டிருப்பதும் இரட்டையர் பிறப்பதும் 
அலித்தன்மை காணப்படுவதும இயற்கைப் பிறழ்வு 
களேயாகும், ் க mf be டி வம் ட 

1, ் a ல் as . பேட ட = ou Maa | wat we TT ak Me 

' விலங்கினங்களில் இயற்கைப் பிறழ்வுகள்." ” கூடுதல் 
உறுப்புகள், உடல் ஊனங்கள், 'அரிய அமைப்புகள் 
போன்ற . இயற்கைப் ' பிறழ்வுகள் விலங்கெங்களில் 

._ காணப்படுகின்றன. மனித : சமுதாயத்தோடு ' ஒட்டி 
் வாழும் ஆடு, மாடு, கோழி, நாய் போன்ற வளர்ப்பு ' 

௩ 

டய 1 

விலங்குகளுக்கு * இரண்டு - தலைகள், 'ஆறு கால்கள், 
முதுகில் கால்கள், ஒட்டி. வளரும் உறுப்புகள், , குரங் 
கைப் போன்ற முகம் போன்ற இயற்கைப் பிறழ்வு 
களுடன் குட்டிகள் பிறப்பதைக் கர்ணலாம். கன் 
மாடுகள் அல்லது சாமி ' மாடுகள் '' அல்லது பூம்-பூம் 
மாடுகள் என்பவை ' கூட்டமாக . வீதிகளில் வரும் 
போது அவற்றில் சிலவற்றிற்கு இத்தகைய இயற்கைப் ' 
பிறழ்வுகள் இருப்பதைக் காணமுடியும். - இரண்டு 
திலைகளுடைய :' பாம்புகள், இரண்டு : வாலுள்ள 

. பல்லிகள், அரணைகள், கோழி முட்டைக்குள் கோழி 
- முட்டை, ஒரு முட்டைக்குள் இரண்டு வளர்கருக்கள் 
போன்ற ' பல இயற்கைப் - பிறழ்வுகள் விலங்கினங் 
களிடையே காணகூடக்கின் றன. இரட்டைத்தலைப் 
பாம்புகளும் இயற்கைப் பிறழ்வால் உண்டாகின் றன. 

.." அண்மையில் பெங்களூரில் ஒரு பசு மூன்கால்களே 
இல்லாமல் பின்கால்கள் - மட்டுமே இருந்த வியத்தகு 
கன்று ஒன் றினை - ஈன்றெடுத்த செய்தி, பத்திரிகை . 
களில் படத்துடன் ' வந்தது. முன்கால்கள் இல்லாத 
தைத் தவிர அக்கன்று மற்ற கன்றுகளைப் போலவே 
இருந்தது. (9): 1 11 4 ' 

.... தாவரங்களில் இயற்கைப் க பிறழ்வுகள். பழங்கள், 
காய்கள், பூக்கள் ஆகியவற்றிலும் இரட்டை உண்டு. 
இரட்டைவாழைப்பழங்கள், இரட்டைத் தக்காளிகள்,
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இரட்டைச் செம்பருத்திப் ' பூக்கள், இரட்டைத் 
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' 1 'இயற்கையழகுத் தோட்டஅமைப்பு வல்ல டட 

' சுற்றுப்புறத் தாவரங்கள் உயிரினங்கள் ஆகிய 

வற்றைப் பயன் படுத்திச் சூழ்ல்களை மனித வாழ்க் - 

கைக்கு இன்றியமையாத இயற்கையுடன் ஒன்று 

படுத்திஅழகுற அமைத்தலே இயற்கையழகுத் தோட்ட ' 

' அமைப்பாகும். சாலை ஓரக்காடுகள் தோட்டங்கள் 

நிழல்தரும் மரங்கள் அமைத்தல், தேசியப் பூங்காக்கள் 
, பறவை விலங்கு சரணாலயங்கள் அமைத்தல், 

- குடியிருப்புகளைச் ... சுற்றி. அழகுபடுத்தல், பொது 
இடங்கள் காலி இடங்கள் நதிக்கரை ஓரம் முதலிய 

. வற்றை அழகுபடுததுதல் ஆகியன இதில் ' அடங்கும். 
சமீபகாலமாக ' உணவளிக்கும் ' இயற்கை , அழகுத் 
தோட்டங்களும் (edible landscaping) . Grea) 
யுள்ளன. இவை பதினெட்டாம் நூறறாண்டின் 

. இடைக்காலத்தில், கெண்ட் (kent), Igajer (brown), 

ரெப்டன் . (760100) ஆகிய , , ஆங்கிலேயர்களால் , 
தோற்றுவிக்கப்பட்டன . ட்டில் re 

- இயற்கையழகுத் தோட்ட அடிப்படை 

- * அளவு முறை. இது அமைப்பு முறையிலுள்ள ஒரு ' 
பகுதிக்கும், மற்றொரு ': பகுதிக்கும் 'உள்ள ' இடை 

் வெளியின் 'அளவு ஆகும், : _ 

அமைப்புமுறைகள், , 
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.. ” விகித முறை. இது அமைப்பு முறையிலுள்ள இரு 
பகுதிகளின் இடைவெளி மட்டுமல்லாமல், இடை 
வெளிக்கும் "மொத்த அமைப்புக்கும் உள்ள 
தொடர்பைக் காட்டுவது. * 

we 

ட பரிமாணம், கோட்ட அனமப்பின் நடுக்கோட்டி 
லிருந்து பார்க்கும் போது இரண்டு பக்கங்களுக்கும் * 
உள்ள சமன்பாடு. -- சரிவிகிதப் பரிமாணமாக 

Geurr, (symmetrical 581௧0௦) விகிதமற்றதாகவோ 
* (asymmetrical) இருக்கலாம். i ! 

ஒன்றியம் (ார்டர்பாட், . இது அமைப்பு முறையில் 
ஒன்றுபோல உள்ள தோற்றம். இவ்வொன்றிய நிலை 
மிகுதியாகக் காணப்படின் தோட்டத்தின் இயற்கை 

் யழகு கெடும்; டு 

ட முதன்மைத்தன்மை, பார்வைக்குக் களைப்பைத் 
தரும் ஒற்றுமைகளைக் களைய, உடனே கவரக்கூடிய 
மூதன்மைத்தன்மை களை இயற்கையழகுத் தோட்டங் 

களில் புகுத்த வேண்டும். மேற்கூறப்பட்ட. அமைப்பு 

முறைகளைக் கையாண்டால், வடிவம் (11௩6), உருவம் 
ரீ) நிறம்,எழில் (12யய6) முதலியன உள்ளடங்கிய 
அழகான இயற்கை அழகுத் தோட்டம் அமையும், 
மேலும், இத்தோட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் - 
தாவரங்களின் குணவியல்புகளை நன்கு அறிந்திருந் 

-.தால் ' சிறந்த ' தோட்டம் அமையும், சுற்றுப்புறச் 
சூழல்களைத் தூய்மைப்படுத்துவதிலும், அழகுபடுத்து 

4 

வதிலும் தாவரங்கள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. - 

இவை எழில் மிகு இயற்கையழகுத் தோட்டங்களாக
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மாறுவதுடன் இளைப்பாறுதற்குரிய நிழலையும் 
தனிமைக்குரிய இடங்களையும் வழங்குகின்றன. 

இயற்கையழகுத் தாவரங்கள் 

மரங்கள். இவற்றை எப்போதும் பசுமையாக 
உன்ன மரங்கள், இலையுதிர் மரங்கள் என்று 

இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். இவற்றின் உயரம், 
உருவம், இலைகள், மலர்கள், காய்கள், பழங்கள் 

ஆகியவற்றிற்குத் தகுந்தாற்போல் இவற்றின் பயன் 
கள் மாறுபடும். மரங்கள் நடப்பவர்களுக்கும், 

வாகனப் போக்குவரத்துற்கும், நிழல் தரவும், 
தனிமையைக் கொடுக்கவும் அதிக ஒலி ஒளி முதலிய 
வற்றை உணரவும், காற்று வெப்பம் இவற்றைக் 
குறைக்கவும், மிகுத்த கார்பன்-டை-ஆக்சைடை 
உட்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடவும் தரசியையும் 
அசுத்தங்களையும் கொண்ட, சுற்றுப்புறத்தைத் 

தூய்மைப்படுத்தவும், மண அரிப்பைத் தடுக்கவும், 

இயற்கையழகுக் தோட்டங்களில் வளர்க்கப்படு 
தின்றன. ஒன்றியநிலையால் வரும் மனக்களைப்பைப் 
போக்கித் தோட்டத்திற்கு முதன்மைத்தன்மை 

கொடுத்து எழி லூட்டுகன் றன. 

1 

புதர் வகைத் தாவரங்கள். இவை மக்களுக்குத் 
தனிமையையும், நெருக்கத்தையும் அளிக்கின்றன. 
வெளிகளை அடைப்பதால் தோட்டத்திற்கு உருவம் 
கொடுக்கின்றன. நிறம், அழகு, மணம் ஆகியவற்றை 
இப்புதர்த்தாவரங்கள் கொடுத்துக் காற்று, வெப்பம், 
ஒலி, ஒளி ஆகியவற்றைக் குறைத்து நல்ல சூழ். 
நிலையை ... அமைக்கின்றன. அந்தந்தச் சூழ்நிலைக் 

. கேற்ற இயற்கையுடன் கூடிய புதர்தி தாவரங்களைத் 
(528) தேர்ந்தெடுத்தால், அவற்றின் பராமரிப்புக் 
குறைவதோடு நீண்ட காலத்திற்குப் பலனும் தரக் 
கூடும். é _ 

ட கொடி வகைகள். இயற்கை அழகுத் தோட்ட 
அமைப்புகளில் கொடி வகைகள் : (1106) மிகுந்த 
எழிலைக் கொடுக்கின் றன. வளைவுகள், கோடுகள், 
மறைப்புகள் ஆகியவை இயல்பாக அமைய இவை 
பெரிதும் உதவும். அழகற்ற சுவர்கள் அமைப்புகள் 
வேலி இவற்றை மறைக்கவும், பருவ மலர்களால் 
நிறம் தந்து எழிலூட்டவும் கொடிகள் பயன்படு 
கின்றன. மனக்களைப்பைக் குறைத்துத் தோட்டத் 
திற்த இனிய தோற்றம் நிழல், தனிமை, நெருக்கம் 
கொடுக்கவும் இவை மிகவும் இன்றியமையாதவை, 

தரைமறைப்புகள். இவை புற்கள் நன்றாக 
வளராத இடங்களில் நிற மாற்றத்தையும் அழகையும் 
கொடுக்கின்றன. நீரோட்டத்தைத் தடுத்து, அரி 
மானத்தையும் கட்டுப்படுத்தி நடைபாதைக்கு வடி 
வமைப்புக் கொடுக்கின்றன. குறுகிய இடங்களிலும் ' 
நிழல்களிலும், புல்வளராத இடங்களிலும் இவை. 
மிகவும் பயனுடையவை. 

புல்வகைகள். இயற்கையழகுத் தோட்டத்திற்கு 
மிகவும் இன்றியமையா:;தவை புல்வெளிகள். ஏனைய 
வகைத் தரவரங்கள் போக எஞ்சிய இடங்களை 
எழில்படுத்த புல்வெளிகள் மிகவும் இன்றியமை 
யாதவை. இயற்கையழகுத் தோட்டத்தின் சிறப்பு 
களைக் கூட்டுவதில்,” புல்தரைகள் பெரும்பங்கு 
வகிக்கின் றன. ல் 

இயற்கையழகுத் தோட்டத்தின் மற்ற பகுதிகள், 
"தாவரங்கள் தவிர, மேற்கூறியவை போல், விலங்கு 
கள், பறவைகள் முதலியனவும் இயற்கையழகுத் 
தோட்ட அமைப்பு முறைகளில் பயன்படுகின் றன . 
நிலையான அமைப்பு முறைகளில் சுவர்கள், பாதை 
கள், படிக்கட்டுகள், வாயில்கள், வேலிகள், பந்தல்கள் , 
குளங்கள், நீரூற்றுகள், அருவிகள், மீன்தொட்டிகள், 
பாலங்கள் முதலியவும் தகுந்தாற்போல் அமைய 
வேண்டும். 

தாவரங்களும், இந்த அமைப்புகளும் தேவைக் 
“கேற்றபடி, இடத்திற்கும் பணவசசிக்கும் ஏனையவசதி 

- களுக்கும் தகுந்தாற்போல் அமைய வேண்டும். இவை 
அனைத்தினால் இயற்கசையழகுத் தோட்டத்தின் 
எழில்,மிக அதிகமாக மிளிரும். இவ்வாறு அமைந்த 
இயற்கையழகுத் தோட்டங்கள் மேற்சொன்ன ரிய 
இயற்கைப் பயன்களுடன் பார்ப்பவரின் களைப்பைப் 
போக்கிப் புத்துணர்ச்சியை , ஊட்டுவதோடு மனத் 
தளர்ச்சியை நீக்கி ஊக்கத்தைக் கொடுக்கின்றன. 
வெற்றிடங்களும், பயனற்ற இடங்களும் நல்ல 
முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாகச் 
சுற்றுப்புறச் " சூழ்நிலை நன்கு - பராமரிக்கய்பட்டு 
மனிதனுடைய வாழ்வுக்கும், நலனுக்கும் இவை - வழி 
வகுக்கின் றன. ர ், 

தற்போதைய அணுகு முறைகள், இயற்கையழகுத் - 
தோட்ட அமைப்பு முறைகளில் தற்போது ' பெரும் 
மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இத்” தோட்டங்கள் 
வெறும் அழகுத் தோட்டங்களாகப் - பராமரிக்கப் 
படாமல் உணவளிக்கும் அழகுத் தோட்டங்களாக 
அமைக்கப்படின் பெரும் பலனைத் தரும், ட் 

" உணவுக்குப் பயன்படும் காய்கறிகள், பழவகை 
கள், கீரை வகைகள் முதலியவற்றையும் இவற்கை 
யழகுத் தோட்டங்களுடன் - சேர்த்துப் பயிர் செய்ய 
லாம். இதனால், பெருகிவரும் மக்கள்தொகைக்குத் 
தேவையான காய்கறி, பழவகைகளின் தேவையில் 
ஒரு சிறு பகுதியையாவது ஈடு செய்யலாம். சாலை, ' 
நதி, ஓரக்காடுகளில் நல்ல' பலன் தரக்கூடிய 
தென்னை, யூகலிப்டஸ் போன்றவற்றைப் '' பயிர் 
செய்யலாம். இயற்கை அழகுத் தோட்டங்கள் 
அழகையும், மனிதத் தேவையையும் '' இணைப்பதால் . 
பெருமளவில் , மன உற்சாகமும் , பொருளாதார 
மேம்பாடும் இணைந்து சிறக்கின் றன. , , ட 

“ எஸ். முத்துசாமி
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பல தாவரங்களும் விலங்குகளும் உலூன் பல்வேறு 
இடங்களில் சேர்ந்து வாழ்கின்றன, அவற்றின் 
எண்ணிக்கையும் வகையும் ஒவ்வோர் இடத்திலும் 
நிலையாக இருக்கின்றன. இதுவே இயற்கையில் 
வாழ்வு நிலைத்தல் (81806 of life in nature) 
என்னும் தன்மையாகும். 

ஒவ்வோர் இடத்திலும் குறிப்பிட்ட தாவரத் 
தொகுதிகளும், விலங்குத் தொகுதிகளும் வாழ்கின் 
றன. இவை சமூகம் எனப்படும். - தாவரங்கள் பல் 
வேறு வேம்பு, புங்கன் போன்ற மரங்களாகச் சிறு 
மரங்களாக அல்லது புதர்ச் செடிகளாக இருக்கலாம். _ 
விலங்குகள் மனிதனுடன் சிறிய புழு பூச்சிசளாகவோ 
பெரிய எலி, முயல் போன் றனவாகவோ இருக்கலாம். 
இவையனைத்தும் நெருக்கமாக இணைந்து வாழ் 

ச் 
கின்றன. - 

இயற்கையில் வாழ்வு நிலைத்தலுக்கு ஆறு 
முக்கிய காரணிகள் உண்டு. இவை தட்ப வெப்ப 
'நிலை,"சூழ்நிலை வெப்பம் (1௦010 2கரமா௦), மழையளவு 
(ரவ்ாரீய/1) : ஆகியவற்றைப் பொறுத்து , அமையும். 

மிகுந்த வெப்பம் அல்லது குறைந்த வெப்பம், தட்ப 
வெப்ப-- நிலையை மாற்றுகிறது. வெப்பமான 
நிலைலாழ் தாவரங்களும் விலங்குகளும் குளிர் 
பிரதேச அயிரினங்களிலிருந்து 
காரணி நிலத்தின் அமைப்புடைய (topography) 

் உயர்ந்த மலைப் பிரதேசத்தில் களசியிலை மரங்கள், 
யூகலிப்டஸ், பெரணி போன்ற தாவரங்கள் வாழ் 

- இன்றன. அங்குள்ள விலங்குகளும், பள்ளத்தாக்கு 
உயிரினங்களிலிருந்து மாறுபட்டவை. வாழ்வு நிலைத் 
தல் தன்மைக்கு முக்கியமான மூன்றாவது காரணி 

யான மண்ணின் அமைப்பை அங்குள்ள கன்விப் 
"பாறையும் கனிமங்களும் நிர்ணயிக்கின்றன. தாவரங் 
கள் வாழ்ந்து அழியும்போது அவை கரிம உரமாக 
மண்ணை வளப்படுத்துகின்றன. இறுதி நிலைச்சமூகம் 
மண் நன்கு வளமானவுடன தான் உண்டாகின்றது. 
அப்போது உணவு' உண்டாக்குபவை, உண்பவை, 
அழிப்பவை என மூன்று வகையில் உயிர்களிருக்கும். 
ஓங்கு தன்மையுடைய (0௦1௦81 ற18ா16) தாவரங்கள் 
மேற்கூறிய மூன்று ,காரணிகளைப் பொறுத்து 
அமையும். ee . oo 

I 

. நான்காவது காரணியாக ஓங்குதன்மைத் தாவரங் 

| Got விளங்குகின்றன. : அதிகமாகக் காணப்படும். 
- ஓங்கு தன்மையுடைய "தாவரமும் வாழ்வு நிலைத் 
தலுக்கு மிகவும் துணை. புரிகின்றன. பாலைவனங் 
களில் கள்ளி போன்ற தாவரமும், புல்வெளிகளில் 
புற்களும், காடுகளில் இலையுகுர் மரங்களும் மிகுதி 
யாக இருக்கும். ஐந்தாவதாக ஒரிடத்திலுள்ள தாவர 
வகைகள் அங்கு வாழும் விலங்குகளின் எண்ணிக்கை 

மாறுபடுகின்றன. _ 
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யையும் வகையையும் நிர்ணயிக்கின்றன. கடைசியாக 
முக்கியமான காரணி வெளிப்புறப் பாதிப்புகள் 
இவை வாழ்வு நிலைத்தலை அழிக்கின்றன. இதில் 
இயற்கைப் பாதிப்புச் சக்தியும், மனிதனால் உண்டா 
கும் அழிவும் அடங்கும். 

- மாண் அரிப்பு, த, நோய்கள், மனிதன் ஆ௫யவை 
வாழ்வு நிலைத்தலை மாற்றுகின்றன. வேளாண்மை 
யில் நிலத்தை உழுவதால் மண் அமைப்பும் 
உயிரினங்களும் . மாற்றப்படுகின்றன. . மனிதன் 

வளர்க்கும் கால்நடை, நாய்கள் இவையும் ஓர் இடத் 
தின் உயிரினங்களை மாற்றுகின்றன. காடுகள் 
உணவிற்காக, விறகுக்காக, தங்குமிடத்திற்காக 
அழிக்கப்படும்போது வாழ்வு நிலைத்தல் பாதிக்கப் 
படுகிறது. மனிதன் வேட்டையாடுவதால் சில உயிரி 
னங்கள் குறைகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக மான்கள் 
வேட்டையாடப்படும்போது, வளரும் புற்கள் அதிக 

_ மாகின்றன. மான்களை உண்ணும் புலி, சங்கம் 
ஆகியவை பூத்து இறந்துவிடும். எனவே உணவுச் 
சங்கிலி (10௦0 0481௩) பாதிக்கப்பட்டு, வாழ்வு நிலைத் 
தல் அழிகின்றது. - 

வாழ்வு நிலைத்தலின் உறுப்புகள். உண்பவை;. 
(௦௦09ய1025) இவற்றில் விலங்குகள் தாவரம் உண் : 
பவையும், மாமிசம் உண்பவையும் அடங்கும். உணவு 
துயாரிப்பவையில் (producers) பசுந்தாவரங் 
கள் அடங்கும். இவை இரண்டும் உணவுக் கோபுரங் 
களாக (8000 pyramids) yemoujth, Gar wer அடிப் 
புறத்தில் அதிக : எண்ணிக்கையில் வாழும் தாவரம் 
உண்ணும் விலங்கும், முடிவில் மாமிசம் உண்ணும் 
விலங்குகளும் அமையும். ஒவ்வொரு கோபுர அமைப் 
பிலும் - உயிரினங்கள் வெவ்வேறு உறுப்புகளாக 

. இருக்கும். 

உயிரினங்களுக்குள் ஒன்றையொன்று ' சார்ந்து 
இரண்டும் : பயன்பெறும் விதத்தில் இணைவாழ்வுத் 
தன்மை (801081) இருக்கலாம். சில ஒட்டுண்ணி 
களாக (parasite) இடத்திற்கும், உணவிற்கும் மற்ற 
வற்றைச் சார்ந்து வாழலாம். 

இயற்கையில் வாழ்வு நிலைக்கும் தன்மை குளம், 
“குட்டை ஏரியில் அமைந்திருக்கும். 'புல்வெளிகளில் 
குறிப்பிட்ட உயிரினங்கள் வாழ்வு நிலைக்கப் பெற்று 
வாழும். மிகக் குளிர்ந்த துருவப் பிரதேசங்களிலும் 
போலார் கரடிகள், சிறு பூச்சிகள், பாசி போன்றவை 
தாவரங்களுடன் ' நிலை வாழ்வு பெற்றுக் காணப் 
படும். 

- மி, சம்பத் 

grCewg. Shukla, R. S. and Chandel, P. S., 
Plant Ecology, S. Chand & Co., Publishers, New 
Delhi, 1978. -



428 இஙுற்கை வளவ்கன் (௪டலியல்) 

இயற்கை வளங்கள் (கடலியல்) 

ஒரு நாட்டின் உயர்வுக்கு அந்நாட்டில் காணப்படும் 

[இயற்கை வனம் (natural resources) காரணமாக 

அமையும். முன்னேறிய நாடுகள் பலவ Hie மனித 

, உழைப்பு, உயர்வுக்குக் காரணமாயிருந்தா லம் 

இயற்கை வளங்களும், சுற்றுப்புறச் சூழல்களும் ஒத்து 

அமைவதால் அவற்றால் வெகுவாக முன்னேற இயலு 

றது. இயற்கைவளம் என்பதை நீர்வளம், நில 

வளம் என இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 

இவற்றுள், நீர்வளமே முதன்மையானது. : 

-தீர்வளம். நீர்வளம் என்பது குளம், குட்டை, 

ஆறு, ஏரி, போன்ற நன்னீர் நிலைகளையும், துறை 

முகம் வளைகுடாக்கள், கடல், உவர்தீர்ப் பரப்புகள் 
(estuaries) sifiapa Sg 5 @ (deltas) Gurney அப்பு 
நீர் நிலைகளையும் கொண்டுள்ளன. ் 

வேளாண்மை, போக்குவரத்து தேவைகள், பொருள் 
களை இடம்வீட்டு இடம் எடுத்துச் செல்லவும், கப்பல் 
படகு மிதவை போன்றவற்றின் போக்குவரத்தற்கும், 
ஆறு துனறமுகம் வளைகுடாக்கள் போன்றவை . 
மிததியாக.ப் பயன்படுகின்றன. ஆற்றுச்சமவெளி 
வேளாண்மைக்கு ஏற்ற இடமாகும். பசுமைப்புரட் 

- சக்கு உறுதுணையாக இருப்பவை . நதிகளாகும். 
கால்நடைகளும், விலங்குகளும், நீரருந்திப் புல்மேய 
ஆற்றுச் சமவெளி ஏற்ற இடமாகக் காணப் 
படுகிறது. நீர்க் கலன்களாகிய கப்பல், படகு, 
“வள்ளம் போன்றவை தங்கவும், பொருள்களை ஏற்றி 
இறக்கிச் . செல்லவும் துறைமுகங்கள் பயன்படு 

கின்றன, | ட்ட 

கன்னீர் மீன் வனம், நீர் நிலைகளில் மட்டுமே 
வாழும் மீன் என்றுமே அழிக்க இயலாத இயற்கை 
வளமாகும். மீனில் புரதச்சத்து மிகுதியாகக் 
காணப்படுவதால் அது மிகச் சிறந்த உணவாகப் 

பயன்படுகிறது. குளம், குட்டை, ஆறு ஏரி போன்று 
வற்றில் காணப்படுகின்ற மீன் வகைகள் உள்நாட்டு 
மக்களுக்கு மிகச் சிறந்த உணவாஇின்றன. . 

நன்னீர் மீன் வனகயில் ரோகு (ர௦ய) கட்லா 
(cattla) Adarand (mirgala}, வெள்ளிக்கெண்டை 
(8114௪ கற) நன்னீர்க் கெளுத்தி (1151 சல்மா cat fish) 
விரால் மீன், திலேபியா (11/81) போன்றவை குறிப் 
பிடத்தக்கவையாகும். நன்னீரில் லாழும் இரால் 

UMFK CHO DEF சிறந்த உணவாகும், உட 

கடல் மீன் வளம், கடற்கரை மக்களுக்கு மீன் 
ட பிடித்தலே முதன்மைத் தொழில். மீனில் புரதச்சத்து 
மிகுதியாக இருப்பதோடு விலையும் மலிவான Sis 
ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு அந்நியச் செலாவணியும் 

_ பெறப்படுகிறது, ட 

காலா மீன், ரத்தச்சூறை, கடல்கெண்டை, 
மடவை, சூடை, கலவை கானாங்கெளுத்தி, இரால், 
மட்டி, ஆளி, லிங்க, நண்டு போன்றவையும், 
பம்பாய் வாத்து, நெத்திலி, வாளைமீன், கொடுவா, 
வஞ்£€ரம், பால்கெண்டை, சேனா, விலாங்குமீன், 

சாளை, பாறை, சுறா போன்றவையும் கடல் மீன் 
களில் மிகவும் முக்கியமானவை. 

உணவு வேளாண்மை' அமைப்பின் அறிக்கையின் 
படி. உலகில் ஏறத்தாழ 74.9 மில்லியன் மெட்ரிக் உன் 
மீன் வகைகளும், 8.1 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் 
கடல் பாசி உணவு வகைகளும் அறுவடை. செய்யப் 

* படுகின்றன... உலகச் சந்தையில் சுமார் 7/8 பங்கு 
கடல் உணவுப் பொருள்களே ஆகும், மீன் உற்பத்தி 
யில் இந்தியா எட்டாவது இடத்தை வக்கிறது, 
ஐப்பான், சோவியத் நாடு, சீனா, அமெரிக ஐக்கிய 

நாடுகள், சிலி, பெரு, நார்வே. முதலியன - மீன் 
உற்பத்தியில் முறையே முதல் ஏழு இடங்களையும 
வ௫ூக்கின்றன. இந்தோனேசியாவும், டென்மார்க்கும் 
முறையே 9, 10 ஆகிய இடங்களை வகிக்கின்றன. . 

இந்தியாவில் சுமார் 8.4 மில்லியன் டன் மீன்கள் * 
பிடிக்கப்படுகின்றன. இங்கிலாந்தில் 90% கடலி 
லிருந்தும், 203; நன்னீர் நினைகளிலிருந்தும மீன்கள் . 
பெறப்படுகின் றன. ' இந்தியாவில், தமிழ் நாடு கடல் 
உணவுப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதில் 

, மூன்றாவது இடத்தைப் பெறுகிறது 

மொத்த மீன் உற்பத்தியில் 70% மனிதர்களுக்கு , 
உணவாகப் பயன்படுகிறது. மீதமுள்ள 30% மீன் 
களிலிருந்து மீன் எண்ணெய், கால்நடைத் தவனம், 
உரம், சளறுகாய் போன்றவை தயாரிக்கப்படுகின் றன. 
குறாமீனின் கல்லீரலிருந்தும் காட் மீனிலிருந்தும் 
எடுக்கப்படும் எண்ணெயில் வைட்டமின்க் மிகுஇ 
யாகக் காணப்படுகிறது, ' சுறாமீன், ' சாளை 
மீன் இவற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய் 
வார்ணங்கள், .மெருகுகள், சோப்புகள் முதலியவை 
செய்யப்பயன் படும், _திமிங்கலத்திலிருந்து கினடக் 

கும் அம்பர் கிரிஸ் (ஊற) எனும் பொருள் நறு: 
மணப் பொருள்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. . . ் 

கடல் வளங்களைப் பொறுத்தவரை : பசிபிக் 
கடலில் மீன் வளம் (47.8 மில்லியன் டன்) மிகுது 
யாகக் காணப்படுகிறது. அடுத்து அட்லாண்டிக் 
கடலும், இந்தியப் பெருங்கடலும் அதிக sors 
களைக் கொண்டுள்ளன. அண்ட்டார்ட்டிக்காவிலும், 
'ஆழ்கடல்களிலும் புரதச் சத்து நிறைந்த இரில் (1211௨) 
 சனும் உயிரினங்கள் பெருமளவு காணப்படுகின்றன. 
அவற்றைப் பயன்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் 

_ பம்டு வருகின்றன. ன ர 
1 ' ம: இ ௩ க 

கடலில் மருந்து வளம், .: கடலில் காணப்படும் 
பச்சை, நீலப் பச்சைப் பாசிகள் உணவாகவும், மருத்



தாகவும் பயன் படுகின்றன. மருந்து வகைகளான 
பெனிசிலின் ஸ்டெரொப்டோமைசீன் போன்றவை 
கடல் வாழ் காளான்களிலிருந்தும், கடல் நுண்ணு 
யிரிகளிலிருந்தும் நுண் பாசிகளிலிருந்தும் தயாரிக் _ 
கப்படுசன்றன. அயோடின், கடலில் வாழும் கெல்ப் 

எனும் பாசிப்படுகையிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. 
சில கடல் வாழ் நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து எதிர் நச்சுக் 
கொல்லிகளும் (க௩ம1%0106) தயாரிக்கப்படுகின்றன- 

கடல் நீரில் தாவர, விலங்கின வளர்ச்சிக்குத் 

தேவையான ஹார்மோன்கள், அமினோ அமிலங்கள் 

தாது உப்புகள் வைட்டமின்கள் போன்றவை மிகக் 
குறைந்த அளவில் உள்ளன. கடல் மீன்களிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும் புரொட்டமைன் எனும் புரதச் 

சத்தை இன்சுலினுடன் கலந்து நீரிழிவு நோயாளிக் 
குச் சிறந்த மருந்தாகப் பயன்படுத்தலாம். ் 

சர்காசம் எனும் பாசி வகை முன் கழுத்துக் 
கழலை , என்னும் நோயை . நீக்கப் பயன்படு 
கிறது. வயிற்றுக் கோளாறுகளுக்கும், வெப்பநோய் 
களுக்கும் ஜெலிடியம் என்னும் பாசி பயன்படுகிறது. 
ஐரிஷ் மாஸ் என்னும் பாசி, வயிற்றுப்போக்கு சிறு 
நீர்ப்பையில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் போன்றவற்றைக் 
குணப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. அல்ஜினேட்ஸ் (8121- 

nates) அகார் போன்றவை கடல் பாசிகளிலிருந்து 
குயாரிக்கப்படும் பயனுள்ள மருந்து வகையாகும். , 

பலவகைக் கடல் பாசிகள், மீன்கள் போன்ற 
வற்றை உணவாகப் " பயன்படுத்த இயலாவிடினும் 
உரமாகப் பயன்படுத்தலாம். கெட்டுப்போன மீன்கள் 
(8201160111), புரதச்சத்தும், எண்ணெயும் நீக்கப்பட்ட 
மீன்துகள், ஏறக்குறைய . அனைத்துப் பாசி வகை 
களும மிகுதியான நைட்ரன், பாஸ்பரஸ், கால்சியம் 
நிறைந்துள்ளதால் உரமாகப் .பயன் படுத்தலாம். 

் கடலில் தாது வளம், கடலுக்கடியில் பெட்ரோல், 
- எரிவாயு, நிலக்கரி, இரும்பு, செம்பு போன்ற தாதுக் 

கள் இருப்பவை கண்டறியப்பட்டுள்ளன. சுடல்நீரில் | 
சாதாரண அப்பு, : மெக்னீசிய ' உப்பு, அயோடின், 

'புரோமின், :-கால்சியம் கார்பனேட் ' போன்றவை 

மிகுந்து: உள்ளன. ஆழ்கடற்பரப்பில் ' மாங்கனீஸ் 
முண்டுகளும் ' காணப்படுகின்றன. . இம்மாங்கனீஸ் 
முண்டுகளில் மாங்கனீஸ் உலோகம் மிகுந்தும், பொட் ' 

* டாசியம், கால்சியம், மெக்னீசியம் - செம்பு, இரும்பு, 

“தங்கம், வெள்ளி போன்றவை குறைந்தும் காணப்படு 
- கின்றன. . இம்மாங்கனீஸ் : முண்டுகளைத் : தகுந்த 

் அளவில் பயன்படுத்தினால் . நிலத்தில் மாங்கனீசு 
சுரங்கங்கள் தோண்டவேண்டிய தேவையேற்பட ஈது. 

- 4. கடலில் திட்டுத்திட்டாகக் காணப்படும் முருகு. 
பாறைகள் ஒருவகைச் குழியுடலிகளினால் (0௦௦120- 
11816) உருவாக்கப்படுசன்றன. இத்திட்டுகளிலிருந்து 
சிமெண்ட் ஈதயாரிப்புக்கு - வேண்டிய கால்சியம் 
கார்பனேட் பெருமளவில் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது. 
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முத்துச்சிப்பி கடலில் காணப்படும் ஒருவகை 
ஆளியாகும். இவ்வகை ஆளியின் உடம்பினுள் வேற் 
றுப்பொருள் நுழைந்தால், அதைச்சுற்றிச்,சுண்ணாம் “ 
புப் பொருள் சுரந்து முத்தாக வளரும். _ இது பெரு 
மதிப்பு உடையது. தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடியில் 
முத்துக் குளிக்கும் தொழில் நடைபெறுகின்றது. இவ் 
வகை இயற்கை முத்துக்கள் அந்நியச் செலாவணி 
யைத் தருகின்றன. தற்பொழுது செயற்கை முறையில் 
முத்துக்களை வளர்க்கும் தொழிலும் உருவாகி 
யுள்ளது. ் 

கடலில் தாவர உணவு வளம், கடலில் காணப் 
படும் பாசி வகைகளில் பெரும்பாலானவை உண 
வாகப் பயன்படுகின்றன. முற்காலத்தில் சீனா, 
ஐப்பான் போன்ற நாடுகளில் பாசி வகை மிகுதி 
யான அளவில் உணவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
முற்கால ஜப்பானியர்கள் போர்பைரா (௦௨) 
என்ற பாசியை முக்கிய உணவாகப் பயன்படுத்தி 
வந்தனர். அல்வா, எண்டிரோமார்பா, மோனோஸ்ட் 
ரோமா, அலேரியா, லாமினேரியா, பியுகஸ், போர் 

“பைரா, துருவிலியா, நெர்கோசிஸ்டிஸ், கான்ட்ரஸ், 
கைகார்டினா, கிரேசிலேரியா சர்காசம், இகிலோ 
னியா, ஜெலிடியம் போன்ற பாசி வகைகள் இன்னும் 
பல நாடுகளில் உயர்ந்த வகை உணவாகப் பயன்படு 

கின்றன. 

. ஆற்றல் வளம். கடலிலிருந்தே பெருமளவு நீர் 
ஆவியாகி மழை தரும் மேகமாக wr nog. 
கடலுக்கே உரிய தனித்தன்மைகளாக அலைகள், * 
ஓதங்களைக் கூறலாம். கடலின் இவ்வகைத் தன்மை 
களால் மிகுந்த ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது. இவ்வாற்ற 
லால் டைனமோவை இயக்க வைத்து மின்சாரம் 
தயாரிக்க முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. நன்னீர் 
பெரிதும் கிடைக்காத நாடுகளில் காய்ச்சி வடித்தல் 
மூலம் உப்புநீரிலிருந்து நன்னீர் பெறப்படுகிறது. 

. நிலவளம். பூமியின் நிலப்பரப்பில் சுமார் 10% 
தான் வேளாண்மைக்கு ஏற்றது. ஏனைய 20% 
நன்னீர்க் காடுகளாலும், எஞ்சியுள்ள 70% கடலாலும 
சூழப்பட்டுள்ளன. இக்குறைந்த அளவு நிலப்பரப் 
பில் குறிப்பிடும் அளவு இயற்கை வளங்கள் காடு 
களிலும் காணப்படுகின்றன. காடுகள் புதுப்பிக்கப் , 

படக்கூடிய இயற்கை வளமாகும். ஆனால் தாது 
வளங்களோ எடுக்க எடுக்கக் குறைந்து இறுதியில் 
இல்லாமல் போகக் கூடியவை. தாது வளங்களைப் 
போலன்றிக் காட்டு வளமும், மீன்வளமும் புதுப்பிக் 
கப்படக் கூடியவை. ் 

1. பொதுவாகக் காடுகள் வேளாண்மைக்குத் தேவை 
யான நீரைத் தேக்கி வைத்து, மண் அரிப்பைத் ' 
தடுத்து, ஆறுகளை உற்பததி செய்து சமவெளிப் 
பகுதிகளைச் செழிப்பாக்குகின்றன. காடுகளும், காடு. 

ஈ விலங்கினங்களின் சார்ந்த சரணாலயங்களும் 
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சுற்றுலா இடமாகவும், சிறந்த பொழு துபோக்கு 

் இடமாகவும் காணப்படுகின்றன. காட்டு விலங்கனங் 

கள் சுதந்திரமாக வாழவும், அவை இனப்பெருக்கம் 

செய்யவும் காடுகள் தனித்தன்மை பெற்றுள்ளன. 

. காடுகளால் மழைபெய்தல் ஊக்குவிக்கப்பட்டு, உற் 

பத்தி பெருகுகிறது. ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு 

வேலை வாய்ப்பை அளிக்கின்றன. காடுகளில் காணப் 

படும் மூலிகைகளும், மருந்துப் பொருள்களும் குறிப் 

பிடத்தக்கவையாகும். 

காட்டு மரங்களிலிருந்து 5000-க்கும் மேற்பட்ட 

பயன்கள் உள்ளன. வேறெந்த வழியிலும் பெற இய 

லாத் எரிபொருள்கள், நார்ப்பொருள்கள், உணவுப் 

பொருள்கள், வேதிப் பொருள்கள் முதலியவை காடு 

களிலிருந்து இடைக்கின்றன. சதுப்பு நிலக்காடுகளில் 

(mangroves) மீன்கள் அதிகமாக வளருவதோடல்லா 

“மல், மீன முட்டையிட்டு இனபெருக்கம் செய்யச் 

ஏறத்த இடமாகவும் திகழ்கின்றன. மரங்கள் கப்பல் 

கட்டவும், படகுகள் செய்யவும், அடுப்பு எரிக்கவும் 

பயன்படுகின் றன. : 

காடுகளில் அதிகமாக வளரும் தேக்கு, ஈட்டி 

சந்தனமரம், யூக்லிப்ட்டஸ் மரம், வால்நட், ஓக், 
பைன், அல்பைன், புளியமரம், மாமரம், பலாமரம் 

போன்றவை மக்களுக்குப் பலவழிகளில் பயன்படு 
கின்றன. a 

சந்தன மரம், யூக்லிப்ட்டஸ் மரம் போன்றவ ற். 

நிலிருந்து மருந்துகள் சுயாரிக்கப்படுகின் றன, புளிய : 

மரம் போன்றவை விறகாகப் பயன்படுகின் றன. சில 
வலிமை குறைந்த மரங்கள் காகிதம் செய்யவும், 
செயற்கை இழை (800) செய்யவும், மரச்சாராயம் 
குயாரிக்கவும் பயன்படுகின்றன. காடுகளில் வருவாய்ப் 
பயிர்களான தேயிலை, காப்.பீ, ஏலம், இலவங்கம், | 
மிளகு போன்றவை மிகுதியாகப் பயிராகின்றன. 

. தாது வளங்கள் 

* இயற்கை வளங்களில் தாது வளங்களும் பெரும் 
பங்கு வடக்கின்றன. இத்தாது வளங்கள் எடுக்க. 
எடுக்கக் குறையும் இயல்புடையவை; எனவே .எதிர் 
காலத்தில் : நாடு பெரும் நெருக்கடியைச் சந்திக்க 
வேண்டியிருக்கும். தாது வளத்தினை. இரு பிரிவு 
களாகப் பிரிக்கலாம்.௮வைதாது எரிபொருள்கள்,கனி 
வளங்கள் ஆகும். ட 

தாது எரிபொருள்கள். பெட்ரோல், நிலக்கரி, எரி 
வாயு போன்றவை தாது எரி பொருள். மண்ணெண் 
ணெய், டீசல் போன்றவை இவற்றிலிருந்து பிரித் 
தெடுக்கப்படும் பொருள்கள். . பேருந்து, கனரக 

வாகனங்கள், கப்பல் விமானம் போன்றவை இயங்கப் 
பெட்ரோலும், , புகைவண்டி, ஆலைகள் இயங்க 
நிலக்கரியும், வீடுகளுக்குச் சமையல் செய்ய எரிவாயு 
வும் பயன்படுகின்றன. அனல் மின் உலை இயங்கி 

மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய நிலக்கரியும், யுரேனியம், 
தோரியம் போன்ற கதிர் வீச்சு அணுக்களும் தாதுப் 
பொருள்களாகக் கிடைக்கின்றன. 

சுனிவளங்கள், தாதுக்களில் முதன்மையானவை 
உலோக மற்றும் அலோகத் தாதுக்களாகும். இவ் 
வகைத் தாதுக்களிலிருந்து அவற்றின் மூலகங்கள் 
பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. இத்தாது வளங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்கவை இரும்பு, செம்பு, தங்கம், 
வெள்ளி, காரீயம், துத்தநாகம், யுரேனியம், டைட் 

டானியம், தாமிரம், அலுமினியம், பிளாட்டினம் 
முதலியன. இவ்வகை உலோகங்கள் இரும்பத் 
திரும்பப் பயன்படக் கூடியவை. இவ்வகை 
உலோகத் தாதுக்களை வெகுவாகப் பயன்படுத்து 
வதால் இவை பூமிக்கடியில் பெரிதும் குறைந்து 
வருகின் றன... ட்ட. ட 

இரும்பு, தங்கம், வெள்ளி . போன்றவை ஒரு 
நாட்டின் செல்வத்தை மதிப்பிடும் பொருள்களாக 
அமைகின்றன. இரும்பு இன்றைய அஉலகல் - சிறப்பி 
டத்தை வடூக்கிறது. இரும்பு, செம்பு இல்லாவிட்டால் 
ஆலைகள் அமைச்சக இயலாது. நாகரிக உலகில் 
துருப்பிடிக்காத இரும்பின்- பயன் வெகுவாக அத 
கரித்துள்ளது. புகைவண்டிகள், கனரக வாகனங்கள் 

போன்றவற்றில் இரும்பு அதிகமாகப் பயன்படுத்தப் 
படுகிறது, தங்கம் உலகில் அதிக மதிப்பைப் பெற் 
றுள்ளது. காரீயம், மெக்னீசியம், மாங்கனீஸ், பொட் ் 

டாசியம், சோடியம், கால்சியம், அலுமினியம் டைட் 

டானியம், தோரியம், யுரேனியம் முதலியனவும் 
முதன்மையானவை. ் ் ட We a உ உடு ம ன் பிட்ட விற்று 

அலோக -தாதுக்களான கந்தகம், பாஸ்ஃபரஸ் 
பாதரசம், கரி, ரத்தினம், , வைரம் , போன்றவை 

முக்கியமானவை, கரி, கந்தகம், பாஸ்பரம், வெடி 

யுப்புப்போன்றவை வெடிமருந்து செய்யப் பயன்படு 
இன்றன. வைரக்கல், ரத்தினம், மரகதம் போன் றவை 
அதிக விலை மதிப்புள்ள கற்களாகும். _ 

on 8 டத ் ௩ 

இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தல். காட்டுவளம், 
“நீர்வளம், மீன்வளம், தாதுவளம், கனிவளம் போன்ற . 

வற்றைப் பாதுகாப்பது இன்றியமையாததாகும். 
காடுகளை அழித்து நாடாக்கி “வீடுகளைக் கட்டி, ., 
பயிர்த்தொழிலுக்குப் பயன்படுத்தல் ஒரு , நற்: செய 

லாகும், அதனால் ஏற்படும் பின் விளைவுகள் (மழை 
பெய்யாமை, மண் அரிப்பு, ஆறுகள் வறண்டு போதல் 
போன்றவை) எதிர்காலத்தில் சிக்கலை உருவாக்கும். 

வளர்ந்து வரும் சமுதாயம் பெட்ரோல், நிலக்கரி 
போன்றவற்றை : அதிகமாகப் : பயன்படுத்துவதால் 
பூமிக்கு அடியிலுள்ள தாதுவளங்கள் . தீர்ந்துவிடும் 
நிலை காணப்படுகிறது. எனவே அவற்றிற்கு மாற்றுப் 
பொருள் பற்றி ஆராயப்படுகிறது. அதன் விளைவாக 
அனல் மின்சாரத்திற்கும், பெட்ரோலால் இயங்கும் 
ஊர்திகளுக்கும் மாற்று , எரிபொருளாகக் கதிர்வீச்சு 
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அணுக்களைப் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டுள்ளனர். 
கதிர் லீச்சு அணுக்களைப் ' பயன்படுத்துவதால் 
ஏற்படும் சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலை மாசுபடுதலைத் 
தடுக்கப் பல்வேறு முறைகளைக் கையாளுகின் றனர். 

் - ௮. ஆல்பர்ட் ராஜரெத்தினம் 
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நீர், நிலம். : காடுகள், வனவிலங்குகள், கனிமங்கள் 
எரிபொருள்கள். போன்றவை இயற்கை வளங்கள் 

ஆகும். இவை, புதுப்பிக்கப்பட இயலும் வளங்கள் 

அல்லது அழியா வளங்கள், புதுப்பிக்க இயலாத 

அழியும் வளங்கள் என இருவகைப்படும். * தாவர, 

விலங்குகள் ஆயெ . உயிர்க் காரணிகளும் (91014௦ _ 

[404078], நிலம், நீர் போன்ற இயற் காரணிகளும் 
முன் வகையைச் சாரும். கனிமங்களும், எரிபொருள் 
களும் பின் வகையைச் சாரும். ன 

8ீர் வளங்கள், ஒரு விலங்கு நீரில் வாழ்ந்தாலும்: 
நிலத்தில் வாழ்ந்தாலும் அதன் புரோட்டோப்பிளா 
சத்தில் 70 முதல் 90 விழுக்காடு வரை நீர் அடங்கி 
யுள்ளது. நீரில் வளரும் தாவரங்கள்: இல்லையேல் 
விலங்கினங்களுக்குத் தேவையான உணவு கிடைக் 
காது. மேலும் நீர் வளங்கள் பாதிக்கப்படுமாயின் 
நீரில் வாழும் தாவரங்களும் விலங்குகளும் மட்டு 
மல்லாது நிலத்தில் வாழும் தாவர இனங்களும் கூடப் 
பெரும் பாதுப்பிற்கு உள்ளாகின் றன. . 

புவியில் நான்கு இடங்களில் நீர் சேமித்து வைக் 
கப்படுகிறது. கடல்களில் கிட்டதட்ட 1870 % 10 
மில்லியன் கன கிலோ மீட்டர் அளவு நீர் உள்ளது; 

நிலத்தடி நீர் (ஊற்று, கிணறுகள்); இவ்வகை நீர் 
கடல் நீரில் ஏறத்தாழ 1% ஆகும்; வளிமண்டலத்தில் 
ஈரப்பதமாக அமைந்துள்ள நீர், ஆறு, ஏரி, குளங் 
களில் காணப்படும் நன்னீர். இது வளிமண்டலத்தில் 
ஈரப்பதமாக உள்ள . நீரினைப் போல் 44 மடங்கு 
உள்ளது. ப் ரி வவ ் 

ரீர்வளம் மாசடைதல். நீரில் ஏறத்தாழ 5 தனி 
மங்கள் கரைந்துள்ளன.  இத்தனிமங்களின் அளவு 
நீருக்கு நீர் வேறுபடும். மனிதனின், அதிகத் 

தேவை, : நாகரிகத்தால் ' நீரின் தன்மை கெடுக்கப் 
படுகிறது. கரிம கனிமப் பூச்சிக்கொல்லியையும் 

களைக்கொல்லியையும் மிகுதியாகப் பயன்படுத்து 

வதால் இவை நீரோடு கலந்து ' நீர் மாசுபடுகிறது. 
இதேபோல், சாக்கடைக்கழிவும் தொழிற்சாலைகளி 
லிருந்து வெளிப்படும் கழிவுப் பொருள்களும் நீரில் 
கலந்து விடுவதால் பலவகை மீன்களும், மெல்லுடலி 
களும், முதுகெலும்பற்ற விலங்குத் தொகுதிகளும் 
பல தாவர வகைகளும் அழிந்து போகின்றன. 
இகனால் நீரின் இயற்பியல், வேதித் தன்னமகள் 
கூட பெரும் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகின்றன. நீர் 

. திறனுள்ளது. 
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நிலைகெடுவதால் அதன் சூழ்நிலை அமைப்பே 
பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது. 

கீர்வளப் பாதுகாப்பு. பாதரச உப்புகள், பினால் 
பொருள்கள், குளோரினுள்ள கரிமப் பூச்சிக்கொல்லி 
போன்ற நிலைமாறா மாசுப்பொருள்களை அதிக 
மாகப் பயன்படுத்துவதால் அவற்றின் அளவு உயிர்ப் 

பொருளில் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்று, இறுதி 
யில் உயிர்-புவிவேதிச் சுழற்சிகளிலும், உணவுச் 
சங்கிலிகளிலும் இடம்பெற்று விடுகன்றன. இதே 
பொருள்கள் சூழ்நிலையின் மற்ற பொருள்களோடு 
சேர்ந்து மேலும் பல புதிய நச்சுப் பொருள்களை 
உருவாக்கும் நிலையும் ஏற்படுகிறது. இவ்வகையான 
மாசுபடுத்தும் நச்சுப் பொருள்களை சயிர்மண்டலத் 
இலிருந்து நீக்குதல் அவ்வளவு எளிதான காரியமன்று. 
தொழிற்சாலைக் கழிவுகள், சாக்கடை நீர் போன்ற , 
சிதைவுறும் மாசுப் பொருள்களாலும் தய விளைவு 
கள் ஏற்படுகின்றன. குளோரினுள்ள கரிமப்பூச்சிக் 
கொல்லி முதுகெலும்புடைய மீன், தவளை, ஒணான், 
பறவை, பாலூட்டி அகிெயெவற்றைக் கொல்லும் 

பாஸ்ஃபேட்டும் கார்பனேட்டும் 

அடங்கிய கரிமப் பூச்சிக்கொல்லி பூச்சியினங்களைக் 
கொல்லும் ஆற்றல் மிகுதியாகப் பெற்றது. எனவே, 
பூச்சிக்கொல்லியைப் பயன்படுத்தும்போது நீர்வாழ், 
நிலவாழ் விலங்கினங்களையும், பயிர்களின் நோய்த் 
தன்மையைப் பற்றியும் முற்றிலும் அறிந்து பயன் 
படுத்தினால் கேடுகளை ஒரளவு தவிர்க்கலாம். 

- நிலைமாறும் கழிவும் பொருள்களை அகற்றுதல். 
இப்பொருள்களை அகற்ற, கழிவுப் பொருள்களைப் 
பிரித்தெடுத்த அல்லது திடப்பொருள்களாகப் படியச் 
செய்து எரிக்கவோ புதைக்கவோ செய்தல்; நுண்ணு 
யிரிகளைப் பயன்படுத்திக் கரிமப் பொருள்களைச் 

சிதைவூறச் செய்தல்; எந்திரக் கருவிகளைப் பயன் 
படுத்தி வேதிமுறையில் பாஸ்ஃபேட்டுகளையும்,நைட் 
ரேட்டுகளையும் அகற்றுதல்; கழிவைத் திட நிலைப் 
படுத்தும் குளங்களைப் பயன்படுத்தி கரிமப்பொருள் 
கள்; ஆல்காப் பொருளால் ௭ட்டப் பொருளாகவும் 
மாற்றுதல் ஆகிய முறைகளைக் கையாளலாம். 

பூச்சிக் கொல்லியும் காசவுயிர்க் கட்டுப்பாடும். நாச 
வுயிரிக் கட்டுப்பாட்டிற்கான வழிமுறைகளில் பூச்சிக் 
கொல்லியையும் நாசவுயிரிக்கொல்லியையும் அன 
வோடு பயன்படுத்தல் வேண்டும். அமெரிக்காவில் 

தற்போது துகள்களின் நிலை மின்னேற்றம் (ல1:0-. 
51811௦ றகாரர௦16 காதத) என்னும் முறை விவசாயத் 
துறையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இம்முறையில் 
குறைந்த அளவு பூச்சிக்கொல்லி பயனபடுத்தப்படு 
கிறது. தெளிக்கப்படும் நச்சுப்பொருள்கள் அருகி 
லுள்ள விளைநிலங்களையோ காட்டுப்பகுதி 
களையோ சென்றடைவதில்லை. - 

வேது நச்சுப் பொருள்களைப் பயன்படுத்தா து, 
இலக்கு உயிரிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் உயிரியவழிக்



் . பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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கட்டுப்பாட்டு முறை தற்போது நடைமுறையில் 
உள்ளது. பூச்சிகளின் இனப்பெருக்க வளத்தினை 
அழிக்கும் வேதிப்பொருள்களைப் (chemosterilant) 
பூச்சிகள் உட்கொள்ளும்படிச் செய்தும் பூச்சிகள் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகின் றன. ஆனால் இப்பொருள்கள் 
வளர்சிதைமாற்றச் செயற்பாடுகளைப் (1௦4180011௦ 
8௦1015) பாதிக்கக் கூடியவையாகவும், குரோமோ 
(?சாம்களில் தீயவிளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியவை 
யாகவும் உள்ளன. இயற்கையில் கிடைக்கும் உண் 
பதற்கு ஒவ்வாத் தாவரங்களைப் (2௨01112608) பயன் 

படுத்தி, நாசவுயிரிகளை அழிக்கும் முயற்சியிலும் 
பயிரியல்அறிஞர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். சில நாசவுயிரி 
இனங்களை அழிப்பதற்கு இயற்கை எதிரிகள் பயன் 
பழுததப்படுகின் றன. உகு I 

.. கீர் மாறுவதைப் போக்கும் வழிமுறைகள். தொழிற் 
சாலைகள் தொடங்குவதற்கு உரிமம் வழங்கும்போது 
அரசு அவற்றின் நிர்வாகத்தினரிடம் இ.பற்கைச் சூழ் 
நிலையைக் கெடுப்பதில்லை என்ற உறுதிமொழி 
யினைப் பெற்றுக்கொண்ட பிறகே உரிமம் வழங்க ' 
வேண்டும். நச்சுத்தன்மை 'மிக்க உயிர்க்கொல்லி 

களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் அரசு சட்டல் 
இயற்றலாம். உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகளைப் 

பரவலாகக் கையாளலாம். இயற்கையில் கிடைக்கும் 
பொருள்களைப் *பயன்படுத்தி ' நாசவுயிரிகளைக் 
கட்டுப்படுத்தலாம், கழிவு நீரைத் தூய்மைப்படுத்தும் 
முறையை நடைமுறைக்குக் ' கொண்டு வரலாம். 

நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் ஆங்காங்கே கஇடைக்தம் 
மூலப்பொருள்களைப் _ பயன்படுத்தும் : வகையில் 
தொழிற்சாலைகளைப் : பரவலாக்கலாம். ஆற்றில், 

- குளத்தில் சாக்கடைகளும் தொழிற்கழிவுகளும் கலக் 
கின்றன. இந்நீர் குடிப்பதற்கும, விவசாயத்திற்கும் 

அதனால் நீரைப், பாது 

, காக்கும் விளம்பரங்கள் செய்யலாம். அனைவரும் 
நீர்நிலைகள் . மாசுபடுவதால் ஏற்படும் கேடுகளை 
உணர்ந்து, நீர்வளத்தைப் பாதுகாத்துச் சுற்றுப்புறச் 
சூழ்நிலையைப் பாதிக்காத அளவிற்குத் தம் செயல் 
“முறையை , வகைப்படுத்திக் . கொள்ளுதல் இன்றி 
யமையாதது, | ச உட 

ட இ] 

கடல் ஆமைகளும் அவற்றின் பாதுகாப்பும். ஒரு - 
காலததில் மிகுந்த: எண்ணிக்கைமீலிருந்த : கடல் 
ஆமைகள், அவற்றின் இயற்கை எதிரிகளாலும், 
மனிதர்சளாலும வேட்டையாடப்பட்டதன் " விளை 
வாகத் தற்போது அழியும் தறுவாயில் இருப்பதாக 
ஹேக் ஃப்ராஸியர் (7௨௦1 சிர8212) கூறுகின்றார். 
உலகம் முழுதிலும், தற்போது காணப்படும் அழி 
யும் தறுவாயில் உள்ள 7 வகை ஆமைகளில் 85 
வகைகள் இந்தியக் கடல் பகுதிகளில் காணப்படு 
கின் றன, | " ‘ ் pee 

ஆமைகளின் எதிரிகள், கடல். ஆமைகள் ' பெரு 
மளவில் குறைந்ததற்கு அவற்றின் எதிரிகளான நாய், ; 

நரி, காட்டுப்பன்றி போன்றவை மட்டுமல்லாமல் 
வேட்டையாடும் மனிதர்களும் காரணமாக இருக் 
கின்றனர். அவை முட்டையிடுவதற்கு 2455 
இடங்களை ஆக்கிரமிப்பதாலும் அவற்றின் எண் 
ணிக்கை குறைவதாகக் கூறுன் றார்கள். 

ஆமை வளர்ப்புப் பண்ணைகள். உலகத்திலேயே 
இந்தியாவில்தான் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அழியும் 
நிலையிலுள்ள கடல் ஆமைகளைப் பாதுகாக்கும் ' 
பணி முனைப்புடன் நடந்து வருவதாகப் பேரா 
சிரியர் ஜேக் ஃப்ராஸியர் கூறுகின்றார். அதிலும் தமிழ் 
நாட்டில் மட்டும்தான் ஆமை வளர்ப்புத் திட்ட்ம் 
(turtle hatchery programme) நீண்ட நாள்களாக 

நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது. ' சென்னைப் 
பாம்புப் பணணையின் இயக்குநரான ரோமுலஸ் 
விட்டேகர் ' (100யயயட */14121௦ா) 1979 ஆம் ஆண்டு 

- சென்னைப் பாம்புப்பண்ணையில் செயற்கை முறை 
யில் ஆமை வளர்க்கும் திட்டத்தினைத் தொடங்கி 
னார். பின்பு சென்னைக்குத் தெற்கே பல இடங்களில் 
இதுபோன்ற பண்ணைகள் தொடங்கப்பட்டன. 1977 
ஆம் ஆண்டிற்குப் , பிறகு ' இப்பணி மத்திய கடல் 
மீன்வள ஆராய்ச்சிக் கழகத்தினரால் மேற்கொள்ளப் 
பட்டது. இக்கழகத்தினர் சென்னைக்கும் மகாபலி 
புரத்திற்கும் இடையே ஓர் ஆமைப் பண்ணையைத் 
தொடங்கி அழிந்துவரும் கடல் ஆமைகளைப் பாது 
காதது வருகின்றனர். தமிழக வனத் துறையினர் .: 1 
1982-83 ஆம் ஆண்டில் 6 ஆமைப்பண்ணை 
களையும், 1983-84 ஆம்... ஆண்டில் மேலும் 2 
ஆமைப்பண்ணைகளையும் நிறுவியுள்ளனர்... , 
>. er பாதுகாப்பு. புரதச்சத்திற்கு நீரில் வாழும் ~ 
மீன்கள், இறால்கள், ஆமைகள், மட்டிகள், சிப்பிகள் 

: கணவாய் மீன்கள் போன்ற உயிரினங்களே பயன் | 
படுத்தப்படுகின்றன.. ஊட்டக்குறைவைப் (ாஃபீறம- ; 

11/௦0) போக்க பெருமளவில் மீன்களை உண்பதால் 
ஒருசில மீன் இனங்களின் ' எண்ணிக்கை மிகுதியும் 
அருகிவிட்டது. .. இவ்வாறு அளவிற்குமேல் மீன் 
பிடித்துக்கொண்டே சென்றால், ல மீன் இனங்களே 
அழியும் சூழ்நிலை ஏற்படலாம். ஒரே வகையைச் 
சேர்ந்த மீன்களை அதிக அளவில் பிடிப்பதைத் தடை. ' 
செய்தலும், முழுவளர்ச்சியடைந்த , மீன்களை 
மட்டுமே பிடிக்கும்படிச் செய்தலும், செயற்கைமுறை 
யில் மீன்களின் இனப்பெருக்க வளத்தைப் பெருக்கு 
தீலும், மீன்களின் வாழ்விடத்தின் இயற்பிய-வேதித் 

,_ தன்மைகளைக் கண்டறிந்து உகந்த சூழ்நிலையை 
, உண்டாக்குதலும், மீன்களுக்குப் போதுமான உணவு 
கிடைக்க வகை செய்தலும் இன்றியமையாதன, . , 

' கடல்நீரின் உப்பு நீக்கமும் செயற்கை மழையும். 
மக்கள் தோகை காரணமாகக் குடிநீர்த் தட்டுப்பாடு 

, ஏற்பட்டுள்ளது. கடல் நீரிலுள்ள உப்பை நீக்கி குடி. 
. நீராக்கும் திட்டம், செயற்கை மழையை உண்டாக் 

கும் திட்டம் :ஆகியவற்றால் ? குடிநீர்த் தட்டுப்



பாட்டைக் குறைக்கலாம். மேலும் கடல் நீரின் 
உப்பை நீக்கிவிட்டு அதனைப் பாசனத்திற்கும் 
தொழிற்சாலைகளுக்கும் பயன் படுத்தலாமென்ற 
கருத்தும் தற்போது நிலவுகிறது. இதனால் இயற்கைச் 
சூழ்நிலையில் பல பின்விளைவுகள் (6௦01௦210௨1 back- 
18326) ஏற்பட வாய்ப்புண்டு என்று அறிவியலார் 
கருதுகிறார்கள். கடல் நீரிலிருந்து நீக்கப்படும் 
உப்பை நிலப்பகுதியில் சேமித்து வைக்கும்போது 
நில அரிப்பின் (8011 051000) காரணமாக அது விளை 
நிலங்களுக்கு அடித்துச் செல்லப்பட்டால் விளைநிலங் 
கள் களர் நிலங்களாகும் நிலை வரும். வீணாகும் 
கழிவு நீரைச் சுத்தம் செய்து அதைக் குடி நீராக்கு 
வதிலும் ஈடுபடலாம். அண்மைக் காலங்களில் மழை 
பொய்தததற்கு அடிப்படைக் காரணம் காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டதும் தொழிற்சாலைகள், பேருந்துகளி © 
லிருந்து வெளிப்படும் கார்பன் டைஆக்சைடு வளி 
மண்டலத்தில் அதிகமானதும்தான் என்று சூழ்நிலை 
யியல் அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். 

கனிம வளங்கள். இரும்பு, அலுமினியம், துத்த 
நாகம், மாங்கனீஸ், காரீயம், தாமிரம், செம்பு 

போன்ற உலோகங்களின் கனிமங்கள், எந்திரங்கள், 

அளர்திகள், இரயில் தண்டவாளங்கள், பாலங்கள், 

ஆயுதங்கள் போன்றவை தயாரிக்கவும், பாதரசம், 

கந்தகம, சயனைடு போன்றவை பூச்சிக்கொல்லி, 

நாசவுயிரிக்கொல்லி தயாரிக்கவும், பொட்டாசியம், 
பாஸ்ஃபேட், நைட்ரேட் போன்றவை உரம் தயாரிக் 
கவும், வெள்ளி, தங்கம், வைரம், பவளம் போன்றவை 
நகைகள் செய்யவும் பயன்படுத்தப் படுகின் றன. 

இதேபோல் சில கனிமங்கள், மருந்துகள் வாசனைப் 

பொருள்கள் தயாரிக்கவும், யுரேனியம் 235, தோரி 

யம், நிலக்கரி போன்ற கனிமங்கள் மின் உற்பத்தி 
செய்யவும் பயன்படுத்தப்படுகின் றன. 

கனிமங்களின் பரவுஙிலை. . பூமியில் அனைத்துப் 
பகுதிகளிலும் அனைத்து வகைக் கனிமங்களும் ஒரே 
சீராகக் காணப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாகத் 

தென் ஆப்பிரிக்காவில்தான் உலகிலேயே மிகுதியான 
அளவில் தங்கமும், வைரமும் காணப்படுகின்றன. 

ஆனால் வெள்ளி மிகக் குறைந்த அளவில் அங்கு 
காணப்படுகின்றது. இதேபோல் வட அமெரிக்கா 

வில் மாலிப்டினம் மிகுந்தும், தகரமும், மாங்களனீசும் 
குறைந்தும் காணப்படுகின்றன. இந்தியாவில் நிலக் 
கறி, மாங்கனீஸ், இரும்பு, குரோமைட்டுகள், சுண் 

ணாம்புக்கற்கள், சிலிகா, மைகா போன்றவை 

மிகுந்தும், தாமிரம், துத்தநாகம், பாஸ்ஃபேட், 
தங்கம், வெள்ளி, காரீயம் போன்றவை மிகக் 

- குறைந்தும் இன, _க்கன்றன. 

“ கனிம வளங்களின் குறைவும் பாதுகாப்பும். தற் 
போதுள்ள மக்கள் ! தொகையையும், கனிமங்கள் 

பயன்படும் அளவையும் கருத்தில் கொண்டால் 
.. ஹீலியம், கத்திகரிக்கப்படாத எண்ணெய் (மேழம்£ 011 ) 

4-௧.கீ-24 

௩ 
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இயற்கை வாயுக்கள், யுரேனியம் 285, டங்ஸ்டன், 
தாமிரம், காரீயம், துத்தநாகம், தகரம், தங்கம், 
வெள்ளி, பவளம் போன்ற கனிமங்கள் 20 ஆம் 
நூற்றாண்டிற்குள்ளும், கரி, இரும்பு, குரோமியம் 
போன்றவை 28 ஆம் நூற்றாண்டிற்குள்ளும், அலு 
மினி௰ம், : கோபால்ட், மாங்கனீஸ், மாலிப்டினம் 
போன்றவை 228 ஆம் நூற்றாண்டிற்குள்ளும் அற்றுப் 
போய்விடுமென்று கருதப்படுகிறது. மக்கள் தொகை 
பெருகுவதாலும், நகர்ப்புற வாழ்க்கை முறை பரவு 
வதாலும், தொழில் பெருக்கம் மிகுவதாலும் மேற் 
குறிப்பிட்ட கனிமங்கள் வெகு விரைவில் அழிந்து 
போகக் கூடுமென்றும் கருதப்படுகிறது. இதேபோல் 
எரிபொருள்களை மிகுதியாகப் பயன்படுத்துவகால் 
இயற்கையில் அதன் அளவு குறைவதுடன் அதி 
லிருந்து வெளிப்படும் வாயுக்கள்£ல் இயற்கைச் சூழ் 
நிலை பெரிதும் பாதிக்கப்படுமென்றும் (மாசடைதல்) 

அறிவியலாளர் கருதுகின்றனர். எனவே, இக்கனிமங் 
களைக் கட்டுப்பாட்டுடன் பயன்படுத்தியும், ஒரு 
முறை பயன்படுத்தப்பட்டதை சுழல் முறையில் 
பயன்படுத்தியும், கனிமங்களுக்குப் பதிலாகக் காற்று, 
நீர், அணுசக்தி, சூரியசக்தி போன்றவற்றைப் 
பயன் படுத்தியும் பாதுகாத்தல் வேண்டும். , 

நிலப்பயனும் பாதுகாப்பும். ஸ்டாம்ப் ($(க௱ற - 1950) 
என்பவர் நிலங்களை அவற்றின் பயன்படுதிறனை 
அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆறு வகையாகப் பிரித் 
துள்ளார். அவை காட்டுநிலம், புல்வெளி நிலம், 
விளை நிலம், புதரும் காடும் நிறைந்த நிலம், 
பண்ணைத் தோட்ட நிலம, பயனற்ற நிலம் 
என்பன. நிலம் நீரினாலும், காற்றினாலும் அரிப்பிற் 
குள்ளாகிறது. நிலப்பாதுகாப்பில் கீழ்க்காணும் பாது 
காப்பு முறைகள் கையாளப்படவேண்டும். அவை, 
மழையினால ஏற்படும் நிலச்சரிவைக் கட்டுப் 
படுததுதல் குறுகலான வழியில் அதிக நீர் பாய் 
வதைத்தடை. செய்தல், . சரிவான பகுதிகளில் நீர் 
வரும் போது அதன் வேகத்தைக் குறைத்தல், மிகுந்த 
அளவு வேள்ளநீரைப் பூமிக்குள் செல்ல வழி செய்தல், 
தாவரங்களை மிகுதியாகப் பயிரிட்டு நிலத்தைத் 
தாக்கும் காற்றின் வேகத்தைக் குறைத்தல், மண் துகள் 
களின் அளவை அதிகரித்தல், பெருமளவில் வேர்விட்டு 
வளரும் புல்போன்ற தாவரங்களைப் பயிரிட்டு மண் 
துகள்களை இறுக்கமடையச் செய்தல், ஆறு ஓடை நீர் 
௫னற்று போன்ற பகுதிகளில் கற்களைக் கொண்டு 
வரப்புகளையும் கரைகளையும் அமைத்தல், ஆற்றங் 
கரை ஓரங்களில் ஆழத்திற்கு வேர்விட்டு வளரும் 
மரங்களை வளர்த்தல், நீர் வேகமாகப் பாயும் 
இடங்களில் நீர்பாயும் பரப்பை மிகுஇப்படுத்துதல்,- 
பயிரைச்சுழற்சி முறையில் பயிரிட்டு நிலத்தின் உயிர்ச் 
சத்தைப் பாதுகாத்தல் என்பன. 

் -. தொல் எரிபொருள் வளங்கள். நிலக்கரி, எண்ணெய், 
இயற்கை வாயு போன்றவை தொல் படிவ ஏரி
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பொருள் வளங்களாகும். எண்ணெய் வளத்தைப் 
பொறுத்தவரை, உலகத்தின் ஒருில பகுதிகளில்தான் 
மிகவும் குறைவாகக் காணப்படுகிறது. அதே வேளை 
யில் இவற்றின் பயன்கள் நாளுக்கு நாள் பெருகிக் 
கொண்டே வருஇன்றன. தொழிற் பெருக்கம்தான் 
இதற்குக் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது 
பயன்படுத்தப்படும் அளவிலேயே பயன்படுத்தப் 

பட்டால்கூட இருப்பிலுள்ள தொல் எரி பொருள் 
வளங்கள் முழுதுமாக அழித்து விரைவில் எரிசக்திப் - 
பற்றாக்குறையை (energy crisis) 
வேண்டி வருமென்று கூறுகின்றனர். 

எதிர்நோக்க 

இந்தியாவில் ஏறக்குறைய 197,000 மில்லியன் 
டன் வரை நிலக்கரி இருப்பதாகவும் தற்போது 
பயன்படுத்தப்படும் அளவிலேயே பயன்படுத்தப் 
பட்டால் இன்னும் 1,000 ஆண்டுகளுக்குள் முழுதும் 
அழிந்துவிடுமென்றும் சகணக்கிடப்பட்டுள்ளது. சுத்தி 
கரிக்கப்படா த எண்ணெய் தற்போதைய தேவையில் 

மூன்றில் ஒரு பங்குதான் இந்தியாவில் உற்பத்தி 
செய்யப்.படுகிறது, உலகம் முழுதிலும் 95% நிலக்கரி, 
4%, எண்ணேய், 1%, இயற்கை வாயுக்கள் இன்னும் 
பயன்படுத்தப்்படாமல் உள்ளன. உலகல் உள்ள 

மொத்த எண்ணேயும், இயற்கை வாயுக்களும் இந்த 
நூற்றாண்டு முடிவதற்குள்ளாகவே அற்றுப்போகும் 

என்று சுருதப்படுகிறது. yo 
. தொல் எரிபொருள் வளத்தைப் பாதுகாத்தல். 
தொல் எரிபொருள்வளத்திற்கு மாற்றாக நீர்மின் 
658 (hydropower), anpyéeséH (wind power), 
231 65) (nuclear energy), G@ilw 4H (solar 
energy) Cure mar han பயன்படுத்தினால் அதனை . 

அற்றுப்போகும் நிலையிலிருந்து ஒரளவு காப்பாற்ற 
லாம். . a - ் 

| நீர்மின்சக்தி. நீரிலிருந்து மின் உற்பத்தி செய்யும் 
பல திட்டங்கள் தற்போது நடைமுறையில் இருக் 
இன்றன. சுடல் அலைகளைப் பயன்படுத்தி மின் உற் 

பத்தி செய்யும் திட்டம் ஃபிரான்சிலும், கழிமுக 
நீரைப் பயன்படுத்தி மின் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் 
இந்தியாவிலும் நடப்பில் உள்ளன. டர 

காற்றுச்சக்தி.உலகின் பல பகுதிகளில் மிக ஆழ 
மான பகுதியிலிருந்து நீரை ' வெளிக்கொண்டு வரு 
வதற்கும், எந்திரங்களை இயக்குவதற்கும் காற்றாடி 
களைப் (௪100 ஈம்!) பயன் படுத்துகின் றனர். உலகில் 
உண்டாக்கப்படும் மொத்த சக்தியில் 0.7 மில்லியன் 
மெகாவாட்தான் இப்போது கிடைக்கறது என்று 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. a? ee 

t 

, அணுசக்தி. சல உலோகங்களைச் சிதைக்கும் 
போது பெருமளவில் ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது. இச் 
சக்திக்கு அணு சக்தி என்று பெயர் ,ஒரு கிராம் 
யுரேனியம் 285 ஐச் சிதைக்கும்போது வெளிப்படும் 
சக்திக்கு நிகரான சக்தியைப்பெற 15 டன் நிலக்கரி 

* இன்றனர். 

் எல்லாவற்றிற்கும்' மேலாக - இதல் ' 

யையோ 74 பீப்பாய்கள் சுத்திகரிக்கப்படாத 
எண்ணெயையோ எரிக்க வேண்டும். யுரேனியம்-238, 

தோரியம்-338 கடல் நீரில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய 
டுயுட்டிரியம் (deuterium) போன்ற உலோசுங்கள் 
யுரேனியம் 235 ஐ விட மிகுந்த சக்தியைக் கொடுக் 
கும். இந்தியாவில் காணப்படும் பல கனிமங்களில் 
தோரியம் அடங்கியுள்ளது. இதைப் பயன்படுத்தி 
வருங்காலத்தில் ஏற்படும் சக்தி பற்றாக்குறையைப் 
போக்கிவிடலாமென்று அணுசக்தி அறிஞர்கள் கருது 

இந்தியாவில் தாராப்பூர் (பம்பாய்), 
கோட்டா (இராஜஸ்தான்), கல்பாக்கம் (தமிழ் 
நாடு) போன்ற இடங்களில் அணுமின் நிலையங்கள் 
திறுவப்பட்டு இயங்கி வருகின்றன. உட 

சூரியசக்தி. சூரிய சக்தியின் மூலம் உணவு சமைத் 
தல், நீரைச் சூடாக்குதல், தானியங்களை உலர்த்துதல் , 
சில எந்திரங்களை இயக்குதல் போன்ற பல செயல் 
கள் நடைபெறுசின் றன. 

தொல் எரிபொருள்கள் எரியும்போது நைட் 
ரஜன், சார்பன், கந்தகம் போன்றவற்றின் ஆக்ஸைடு 
கள் , வெளிப்படுகின்றன. "" இவை “ வளி மண்ட 
லத்தைப் பெரிதும் பாதிக்கின்றன. இதேபோல் அணு 
சக்தியை உண்டாக்கும் போதும் சில கேடுபயக்கும் 
பொருள்கள் , வெளிப்பட்டு '' வளிமண்டலத்தைப் 
பாதிக்கின்றன. ஆனால் புதுப்பிக்கக்கூடிய "காற்று, 
நீர், சூரிய வளங்களால் எவ்வித ' நிலையான கேடு 
களும், சிக்கல்களும் ஏற்படுவதில்லை.” எனவே "இச் 

சக்தியைப் ' பயன்படுத்தி சூழ்நிலை கேடுறுவதைத் 
தடுக்கலாம். |’ , os 2 

மக்கள் - சமைப்பதற்கும் எரிப்பதற்கும் _ விறகு 
களையும், காய்ந்த மாட்டுச் சாணத்தையும் எரி 

பொருளாகப் பயன்படுத்திவருகன்றனர். மாட்டுச் 

சாணத்தை எரிபொருளாகப் பயன்படுத்துவதால் 

தாவரங்களுக்குத் தேவையான இயற்கை உரம் 
கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது. ' இக்குறையைப் 
போக்கச் சாண எரி வாயுக் கலன்களை (208 28 
plants) அமைத்து, “ மாட்டுச் ' சாணத்தைப் பயன் 
படுத்திச் சாண எரிவாயுவை (10285 or gobar gas) 

, உண்டாக்க, விளக்கு எரிப்பதற்கும், சமைப்பதற்கும், 
பொருள்களைச் சூடாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தலாம். 
இதனால் “ எரிபொருள் செலவு குறைந்து விழும். 
தூய்மைக் கேடுகளும் இல்லை. மேலும் விறகுகளுக் 
காகக் காடுகளை ' அழிப்பதும் ' தவிர்க்கப்படுறைது. 

பயன்படுத்தப் 

படும் சாணத்தைப் பயிர்களுக்குத் தேவையான உர 
மரசுவும் பயன்படுத்தலாம், : 5! ் 

, வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு, காடுகளும், விலங்கு 
களும் இயற்கைச் செல்வங்களாகும். மக்கள் தொகைப் 
பெருக்கத்தால் வனவிலங்குகளின் பெரும்பகுதி ' 
இயற்கை - வாழிடங்கள் , அழிக்கப் படுகின் றன. 
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இதனால் பல அரிய வனவிலங்குகள் அற்றுப்போயின. 
சில அருகி வருகின்றன. ன ரூ 

வனவிலங்குகள். மனித வாழ்வின் தாக்கத்திற்கு 
உட்படாமல் காடுகள், . சமவெளிகள், மலைகள், 
கடல்கள், ஆறுகள் போன்ற பல இயற்கைச் சூழ் 
நிலைகளில் வாழும் விலங்குகள் அனைத்தும் வன 
விலங்குகளாகும். . | உ 3 

வனவிலங்குப் புகலரண்களும், தேசியப் பூங்காக் 
களும் (37144 Life Sarictuaries and National Parks) 

உண்டாக்கப்பட்டு வனவிலங்குகள் பாதுகாக்கப்பட 
“வேண்டும். இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் (71௧ 
௦வம் 10௦ர 97/16 1112) விலங்குகளுக்கான பாதுகாப்பு 
இடங்களை நான்கு வகையாகப் பிரித்துள்ளது. அவை 
தேசியப்பூங்கா, வனவிலங்குப் புகலரண், பாதுகாக் 

கப்பட்ட பகுதி, காப்புக்காடு (165246 forest) 218 
யவை. இந்தியாவில் வனவிலங்குப்.பாதுகாப்பு மாநில 
அரசின் பொறுப்பிலுள்ளது. ் 

் தேசியப்பூங்கா, இங்கு வனவிலங்குகளும்இபற்கைச் 
செல்வமும் கேடுறாமல் பாதுகாக்கப்.படுகின் றன. 
எதிர்காலச் ' சந்ததியினரும் ' இங்குள்ள இயற்கைச் 
செல்வங்களைக் கண்டு மகிழலாம். a 

வனவிலங்குப் புகலரண். . இது பறவைகளும், 
விலங்குகளும் வேட்டையாடப்படுவது தடை. செய்யப் 
பட்ட இடமாகும். 2)... - ் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி. அற்றுப் போகக்கூடிய 
நிலையிலுள்ள சில வனவிலங்கு இனங்களுக்கு, தனிப் 
பாதுகாப்புத் தேவைப்படுகிறது. இதற்கு ஏற்ற இடம் 
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். ட்ட, 

காப்புக்காடு, இது வனவிலங்குகளுக்குப் பாது 
காப்பாக அமையும் பகுதி, இந்தியாவில் பல ' வன 
விலங்குப் “ புகலரண்கள் அமைக்கப்பட்டுச் சிறப்பு 

் விலங்கினங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. ; 

இந்தியாவில் அற்றுப்போகும் நிலையிலுள்ள விலங்கு 
கள். : இந்தியாவில் பல விலங்கினங்கள் அற்றுப் 
போகும் நிலையில் உள்ளன. ஆசியாவில் முன்னர் . 

ச் சிங்கம் பரவலாகக் ' காணப்பட்டது. இப்போது 
குஜராத்தில் இர் (மே) காடுகளில் மட்டும் காணப் 
படுகிறது. : இந்திய இரலைமான் । (0101:000%), 
பூனைக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த - கராகல் (087808]), 
இந்திய நவ்வி (104121 20116), இநதிய ஹைலோ 
பேட்டஸ் ஹுலாக் (11910௦0846 11௦௦1௦௦%), அனுமான் 
குரங்கு, -: தேவாங்கு . (1௦18), , ஓநாய், : ஸ்லாத் 
கரடி (81014) ௦6௨), சிவப்புப்பாண்டா (16ம் றவும்௨) 
இந்திய அலங்கு (081 20110), இந்திய நீர்நாய் (10180 
0௭) இந்தியக் காட்டுக் கழுதை, மலபார் அணில், 
இமாலய வரையாடு (Himalayan : Tahr) ஆகிய 
பாலூட்டிகள் அற்றுப்போகும் , நிலையிலுள்ளன.. 
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வனவிலங்குகளின் அழிவிற்கான காரணங்கள். 
கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் சுமார் 250 
வகை விலங்கெனெங்கள் அற்றுப்போய்விட்டன, விலங் 
கயல் வல்லுநர்கள் மேலும் ஒரு நூற்றாண்டுக் 
காலத்திற்குள் ஏறக்குறைய 600 விலங்கினங்கள் 
அழியக்கூடும் என்று தெரிவிக்கின்றனர். இதுவரை 
நிகழ்ந்த -விலங்கு அழிவு, காடுகளில் ஏற்படும் தீ, 
எரிமலை வெடிப்பு, வெள்ளம், வறட்சி போன்ற 
இயற்கைக் கேடுகளால் ஏற்பட்டதாகும். ஆனால் 
வரும் நூற்றாண்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் விலங்கன 
அழிவுக்கு மனிதனின் நடவடிக்கைகளே முதன்மை 
யாக இருக்கும். இதனைப் பின்வரும் குறிப்புகள் 
அறுதியிட்டுக் காட்டுகின்றன. உணவு உறபத்தியைப் 
பெருக்கப் புதிய விளைநிலங்களை உண்டாக்கவும், 
தொழிற்கூடங்கள், நகரங்கள்; சாலைகள் இரயில் 

பாதைகள், பாதுகாப்புப்படை முகாம்கள், அகதிக் 
குடியிருப்புகள் போன்றவற்றைத் தோற்றுவிக்கவும் 
வனவிலங்குகள் இருப்பிடமான காடுகள் பெருமளவில் 
அழிக்கப்படுகின்றன. ஆறுகளின் குறுக்கே அணைகள் 

கட்டுவதாலும் பெரிய காடுகள் நீரில் மூழ்கி 
அழிந்துபோகின்றன. உணவு, உடை, ஆடம்பரப் 

பொருள்கள் ஆகியவற்றிற்காக விலங்குகள் கட்டுப் 
பாடு ஏதுமின்றி திருட்டுத்தனமாகக் கொல்லப்படு 
கின்றன, உணவு உற்பத்தியைப் பெருக்கப் பூச்சி 
மருந்துகளும், செயற்கை வேதி உரங்களும் தேவைக்கு 
மேலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. காடுகளில் பூச்சி 
களை அழிக்கப் பூச்சி மருந்துகள் பெருமளவில் 

தெளிக்கப்்படுகின்றன. இவை காடுகளிலும் வயல் 
சுளிலும் பூச்சிகளை அழிப்பதுடன், பிற விலங்குகளை 
யும் அழிக்கின்றன. இப்பொருள்கள் இறுதியில் நீர் 
நிலைகளான ஆறுகள், குளங்கள், கடல்கள் ஆகிய 
வற்றை அடைந்து காலப்போக்கில் அங்குள்ள 
விலங்குகளையும் அழிக்கவல்லன. அணு ஆயுதங் 
களைப் பயன்படுத்தவதாலும், அணு ஆயுத ஆய்வு 

கள் நடத்துவதாலும், பல்வேறு இடங்களில் 
வாழும் விலங்கினங்கள் நோய்கள், உடற்குறை 
ஆகியவற்றிற்கு உள்ளாகி நாளடைவில் இறந்து 
விடுகின்றன. தொழிற்சாலைகள், நகரங்கள் ஆகிய 

வற்றினின்று வெளிப்படும் கழிவுகள், அவற்றிலுள்ள 
நச்சுப் பொருள்களுடன் ஆறுகள், கடல்கள் ஆகிய 
வற்றில் கலக்கும்போது இவற்றில் வாழும் விலங்குகள் 
கொல்லப்படுகின்றன. நீர்ப்பாசனம், மின்சாரத் 
திட்டங்கள், நிலம் வழங்கும் திட்டங்கள், சீர்திருத்தத் 
திட்டங்கள் (160180811௦ schemes), வெட்டுமரங் 

களை : மீண்டும் உருவாக்குதல், மரக்கட்டைகளை, 

பொருளாக வைத்துத் தொழிற் 
சாலைகள் அமைத்தல், வேற்று நாட்டுச் செடிகளைப் 

பயிராக்குகல் போன்ற வளர்ச்சித் திட்டங்கள் 
அழிவை ஏற்படுத்துகின்றன. , - 

: பாதுகாப்பின் இன்றியமையாமை, வனவிலங்குகள் 
பல வழிகளில் மனித வாழ்விற்கு இன் றியமையா தவை
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இயற்கைச் சமநிலை கேடுற்றால், மனிதன் உள் 

ளிட்ட அனைத்து உயிரினங்களும் வாழா. ஆடுகள், 
மாடுகள், பன்றிகள், பறவைகள், மீன்கள் ஆகிய 

விலங்குகளின் இறைசசியும், பறவைகளின் முட்டை 
களும் உணவாகின்றன. ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பல 
வற்றில் ' ஈசல், வெட்டுக்கிளி போன்ற பூச்சிகள் 
உணவாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. . தேனீக்களின் 
தேன் ஒரு சத்துணவாகும். தாவரங்கள் மகரந்தச் 
சோ்க்கைக்காகப் பூச்சிகள், பறவைகள் போன்ற பல் 
வேறு விலங்குகளைச் சார்ந்துள்ளன. தாவரங்களின் 
பரவுதலுக்குப் - பூச்சிகளும் பறவைகளும் பெரிதும் 
உதவுகின்றன. மனிதன் நேரடியாகவோ, மறைமுக 

மாகவோ தாவரங்களை உணவிறகாகச் சார்ந் 

துள்ளான். எனவே, மனிதன் தனது உணவினைப் 

பெற விலங்குகள் மறைமுகமாக உதவுகின்றன. | 
தவளை, பாம்பு, சிலந்தி போன்றவை பயிர்களைத் 
தாக்கும் பூச்சிகளை உண்டு, உணவு உற்பத்தியைப் 
பெருக்க உதவுகின் றன, ai 

பட்டுப்பூச்சியின் இழைகளும், ஆட்டுமயிரால் 
நெய்யப்பட்ட கம்பளியும் ஆடை தயாரிக்கப் பயன் 

படுகின்றன. பனிப்பிரதேசங்களில் விலங்குகளின் 

தோல் ஆடையாக அணியப்படுகிறது. விலங்கு 
களின் தோலிலிருந்து காலணி, - இடுப்புப் பட்டை, 
கைப்பை தொப்பி போன்ற அழகுச சாதனப் 
பொருள்கள் தயாரிக்கப் படுகன்றன.. சுறா போனற 
மீன்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஈரல் எண்ணெய் 
களும், பாம்பு போன்றவற்றிலிருந்து பெறப்படும் 
நச்சுப் பொருள்களும் நோய் தீர்க்கும் மருந்து 
களாகப் பயன்படுகின்றன. பாலூட்டிகளின் ஹார் 
மோன்கள் மனித உடலுறுப்புகளின் பணிகளைச் சர் 
செய்யப் பயன்படுகின்றன. வனவிலங்குகளின் பதப் 
படுத்தப்பட்ட தலைகள், மான்களின் கொம்புகள், 

, யானைகளின் தந்தங்கள் ஆகஇயன வீடுகளில் அழகுப் * 
பொருள்களாகக் காட்சிக்கு வைக்கப்படுகின்றன . 
சங்குகளினின் று . வளையல்கள், பித்தான்கள், 
மார்புப்பட்டைகள், மாலைகள் போன்ற ஆடம்பரப் 
பொருள்கள் தயாரிக்கப்படுகின் றன. ட 

வேட்டையாடுதல், ' மீன்பிடித்தல் ” ஆகியவை 
பொழுது போக்காகவும், மனதிற்குப் புத்துணர்வு 
அளிப்பவையாகவும் உள்ளன. பறவைகளின் இனிய 
ஒலிகள், வண்டுகளின் ரீங்காரம் ஆகியன மனத்திற்கு 
மகிழ்ச்சியளிக்கின்றன. விலங்குக் காட்சியகங்கள் 
அனைவருக்கும் பயனுள்ள பொழுதுபோச்கு ' இடங் 
களாக விளங்குகின்றன. வண்ணத்துப்பூச்சிகள் 
கண்ணிற்கு விருந்தளிக்கன்றன; வெளிநாட்டார் 
வனவிலங்குகளைக் காண வருவதால் அந்நியச் 
செலாவணி கிடைக்கிறது. காட்டு உயிரிகள் பண் 
பாட்டுச் சிறப்புப் பெற்றுள்ளன. சல விலங்குகள் 
மதச்சார்பு வகையில் . முதன்மை பெறுகின்றன. 

் விலங்குகளின் பழங்கால, தற்காலப் பரவுநிலைகளை 

' ஆராய்வதால், அவ்விலங்குகள் வாழும் நாட்டின் 
புவியியல் வரலாற்றினை நன்கு அறியலாம். ் 

கூடுகட்டும் பறவைகள், மாறும் காலநிலை 
களினின்று தாம் பாதுகாப்புப் பெற  வீடுகட்டிக் 
கொண்டு மனிதனுக்கு அறிவூட்டின. நீரில் நீந்தும் 
மீன்கள், வானில் பறக்கும் பறவைகள், மனிதனின் 
அறிவைச் செம்மைப்படுத்தி நீரில் செல்லக் கப்பலை 

யும், வானில் பறக்க விமானத்தையும் படைக்க 
வழிவகுத்தன. நுண் ஒலிகளைக் கேட்தம் முறையை 
வெளவால்களின் மூலம் மனிதன் கண்டறிந்தான. 
பூச்சிகள், கிளிகள், குரங்குகள் போன்றவற்றை 
ஆய்வுக்கூடங்களில் ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தி மனித 
நோய்களைத் தீர்க்க வழி கண்டறியப்படுகின் றது. 
ஓவ்வொரு விலங்கும் சுற்றுப்புறத்திற்கேற்பச் செயல் 
பட்டு இயற்கைச் சமநிலையைப் (£ர்மாவ! 5௧௦௦௧4) 
பேணுவதற்குத் துணைபுரிசின்றது. இச்சமநிலை 
மனிதன் உள்ளிட்ட. அனைத்து  உயிரிகளும் 
தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு இன்றியமையாதது. எனவே 
வனவிலங்குகள் பாதுகாக்கப்படவேண்டும். 

பாதுகாப்பு முறைகள். ' மக்களுக்கு, குறிப்பாக 
மாணவர்களுக்கு, மனிதன் விலங்குகளினின்று பெறும் . 
பயன்களை உணர்த்த வேண்டும்... இயற்கைச் சம 
நிலையில் காடுகள். விலங்குகள் ஆகியவற்றின் பங்கு 
பற்றியும், : சரிவரப் பயன்படுத்தப்படா விட்டால் ' 
அழியக்கூடாத வனவிலங்குகள் அழிந்து மனித 
இனத்தின் வாழ்வுத் தேவைகள் கேடுறும் என்பதையும் 

அறிவுறுத்த வேண்டும். இவற்றை நூல்கள், ' திரைப் 
படங்கள், நிழற்படங்கள் . மூலம் மக்களிடையே 
பரப்ப வேண்டும். குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் 

மட்டுமே வேட்டையாடுதலை அனுமதிக்கவேண்டும்; 

வயோதிக விலங்குகளை மட்டுமே வேட்டையாடல் ' 
வேண்டும் என்பன போன்ற விதிகளை . இவ்விடங் . 
களில் பின்பற்றவேண்டும். காடுகளில் இயற்கையாக ' 

ஏற்படும் தீ விபத்துகளும், காடுகளின் , அழிவும் 
தவிர்ச்கப்படவேண்டும். காடுகள், வயல்கள், ஆகிய . 
வற்றில் பூச்சி மருந்துகளைத் தேவைக்குகந்த அளவில் 
மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். முடிந்த அளவு, 
பூச்சி மருந்துகளுக்கு மாற்றாக, ஊனுண்ணிகள், 
காவரப்பொருள்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு பயிர் 
களைத்: தாக்கும் பூச்சிகளை அழித்தல் வேண்டும், 
தொழிற்சாலைகள், நகரங்கள் ஆகியவற்றின் கழிவு . 

, களை, வேதியியல் அல்லது உயிரியல் செயல்களுக்கு 
உட்படுத்தி அவற்றிலுள்ள நச்சுப் , பொருள்களை 
நீக்கிய பின்பே வெளிவிடல் வேண்டும். அடர்த்து 
யான காட்டுப்பகுதியில் சாலைகள், இரயில் பாதை 
கள் போடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். திருட்டுத்தன 
மாக ” வேட்டையாடுவதைச் சட்டப்படித் தடுக்க 
வேண்டும். வன விலங்குகள் இயற்கையாகக் காணப் 
படும் இடங்களைப் பாதுகாக்க . வேண்டும். . பாது 
காப்பிடங்கள், பூஞ்சோலைகள், : காடுகள் ' ஆகிய



வற்றை ஏற்படுத்தி அழிவை நோக்கிச் செல்லும் 
வனவிலங்குகளை அவற்றில் வளர்த்துப் பாதுகாக்க 
வேண்டும். நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் வனவிலங்கு 

களைக் ச௪ண்டறிந்து சிஏிச்சை அளிக்க வேண்டும். 

புதுப்பிக்கபட க்கூடிய இயற்கை வளங்கள் 
சிக்கலான உறவுகளோடு ஒன்றுக்கொன்று . நெருக்க 
மாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளதால், அவற்றுள் ஒன்று 

பாதிக்கப்பட்டால் மற்றவை அனைத்தும் அதன் 
தாக்கததை உணர்கிள்றன. எனவே, இயற்கை வளங் 

களைப் பாதுகாக்கவேண்டிய்து ஒவ்வொருவரின் 
கடமையாகும். இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாப்பது 

என்பது, பயனுள்ள நுட்பமான முறையில் திட்ட 
மிட்டு இயற்கை வளங்களைப் பயன்படுத்துவதே 
யாகும்... - ் | 

் - இரா. பக்தவச்சலம் 
* 

॥ ॥ 
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இயற்பியல் 

அறிவியலின் முக்கிய பிரிவான இயற்பியல் (physics) 
இயற்கைத் தத்துவம் என முன்பு அழைக்கப்பட்டது. 

இயற்கையில் காணும் நிகழ்வுகளை எளிய அடிப் 
படை விதி முறைகளைக் கொண்டு இயற்பியல் 
விளக்குகிறது. காலப்போக்கில் புதிய உண்மைகள் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவற்றிற்கு விளக்கம் தரும் 
நோக்கில் தனிப்பட்ட பல அறிவியல் ' பிரிவுகள் . 
கிளை த்து : ஆய்வினை : மேற்கொண்டு ' வளர்ச்சி 
பெற்று இயற்பியலிலிருந்து பிரிந்தன. இவ்வகைச் 

- சூழலில் இயற்பியல், இயற்கை உலகின் அமைப்பினை 
யும், இயறகையில் காணும் நிகழ்வுகளையும் அடிப் 
படை விதி முறைகளைக் கொண்டு விளக்கும் கோட் 

 பாட்டினையும் விட்டுவிடாமல் தொடர்ந்து மேற் 
கொண்டு வருகிறது." லட) ட் 

அடிப்படைப் பகுதிகள், இயற்பியலின் அடிப் 
படைப் பகுதிகள் இயக்கவியலும் (1௦௦411), புலக் 
கோட்பாடும் (11610 146௦௫) ஆகும். இயக்கவியல் 
என்பது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விசையின் தூண்டு 
தலால் ஒரு துகள் அல்லது பொருள் மேற்கொள்ளும் 

- இயக்கம் பற்றி ஆய்வதாகும். புலம் பற்றிய இயற் 
பியல் என்பது ' ஈர்ப்பு, மின்காந்தம், அணுக்கரு 
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விசை மற்றும் வேறு விசைகளால் ஏற்படும் விசைப் 
புலங்களின் தோற்றுவாய், இயற்கை, பண்புகள் 
பற்றி ஆய்வதாகும். இயக்கவியல், புலக்கோட்பாடு 
ஆகியவை இயற்கை நிகழ்வுகள். பற்றி ஆய்வதற் 
கென இயற்பியல் வழங்கும் சிறந்த அணுகு முறை 
களாகும். இயற்கைத் தத்துவங்கள் அனைத்தையும் 

இவற்றின் அடிப்படையில் அறிந்து கொள்ளச் செய் 
வதே இயற்பியலின் தலையாய நோக்கம். காண்க, 
புலம், புலக்கோட்பாடு, இயக்கவியல், குவாண்ட்டப் 
புலக் கோட்பாடு. 

இயற்பியல் முறை கொண்டு விளக்க இயன்ற 
சில பொது இயற்கை நிகழ்வுகளை அடியாகக் 

கொண்டு இயற்பியலின் பழைய பிரிவுகள் ((01485108] 
111505) உருப்பெற்றன. பழம் இயக்கவியல் (௦18981081 
mechanics) விண்பொருள் இயக்கவியல் (௦0௦1251121 
mechanics) நீரியல் இயங்கியல் (hydrodynamics) 
ஆய துறைகள் பல்டியிருக்கன்றன. வெப்பம், 
வெப்ப இயங்கியல் (thermodynamics), வளிமங்களின் 
இயக்கக் கோட்பாடு (110116 116007 of gases), 
புள்ளி இயக்கவியல் (8811811081 ரா201181108 ) ஒளியியல், 
ஒலியியல், மின்னியல், மின் காந்தவியல் போன்ற பகுதி 
கள் பழம் இயற்பியலின் மற்ற பகுதிகளாகும். இவை 
யாவும் இன்றும் வழக்கில் உள்ளன. ஆனாலும் 
இவற்றில் பெரும்பாலானவை பயனுறு இயற்பியல் 
அல்லது - தொழில் நுட்ப இயற்பியல் என்னும் 
தலைப்பின் பகுதிகளாக மாறி இயற்பியலின் பகுதி 
கள் என்று குறிப்பிட இயலாத அளவு தனிச்சிறப்புப் 
பெற்று வருகின்றன. 

பிரிவுகள். புதிய இயற்பியலின் பிரிவுகள் எவை 
பற்றிப் பேசுகின்றனவோ அவற்றின் இயற்கை 
யியல்பைப் பொறுத்து அதன் பிரிவுகள் அமை 
கின்றன. எடுத்துக்காட்டாகத் துகள் இயற்பியல் 
அல்லது உயர் ஆற்றல் இயற்பியல் என்ற அண்மைக் 
காலத்தில் தோன்றிய பிரிவு, பொருள்களுக்கு அடிப் 
UemiwTs Qcion gyacitaer (elementary particles) 
சிறப்பாக மேசான், பேரியான் போன்ற எடைமிகுந்த 
துகள்கள், அவற்றின் எதிர்த்துகள்கள் ஆகியவற்றின் 
பண்புகள். இடையீட்டு வினைகள் பற்றிக் கூறு 
கின்றது. அடிப்படைத் துகள்கள் பில்லியன் 
எலெக்ட்ரான்வோல்ட் ஆற்றல் அளவில் மோதுகை 
நிகழ்த்தி உண்டாக்கப்படுகின்றன. அணுக்கரு இயற் 
பியல் நியூட்ரான் புரோட்டான் சேர்ந்து அணுவின் 
கருக்களான அணுக்கருவாவது பற்றி ஆய்கின்றது. 

. அவற்றின் கட்டமைப்பு, பண்புகள், ஆற்றல் மட்டங் 
கள் அணுக்கருக்களிடையே நிகழும் சிதறல் முறை, 
கதிர்வீச்சு உள்ளிட்ட இடையீட்டு வினைகள், 
பொருள்களுடன் கருத்துகள்கள் ஏற்படுத்தும் மிகு 
வலிமை இடையீட்டு வினைகள் ஆதியன பற்றியும் 
கூறுகின்றது. அணு இயற்பியல் அணுக்களின் 
கட்டமைப்பு, பண்புகள் ஆூயவற்றை அணுக்



438 இயற்பியல் அளவுகள் 

கருவைச் சுற்றியுள்ள எலெக்ட்ரான்களைப்பொறுத்து 
அறுஇயிட்டு விளக்தூறது. அந்த எலெக்ட்ரான் 
களின் இயக்கநிலை, ஆற்றல் மட்டம், கோண உந்தப் 

பண்புகள், அணு உட்கவர்கின்ற அல்லது உமிழ் 

கின்ற ஆற்றல் பற்றியும், கதிரியக்கம் பற்றியும் 
ஆய்கின்றது. 

அணுக்கள் மூலக்கூறுகளாக உருப்பெறல், மூலக் 
கூறுகளிடையே செயல்படும் விசைகள், வேதியியல் 

பிணைப்பு, மூலக்கூறுகளின் அதிர்வு, அதிர்வு, 
மாற்றும் சுழல் நிற:மாலைகள் (41072110 ௨ம் 20141101 
spectra). Aus uma ஆயும் மூலக்கூறு இயற்பியலும் 
(molecular physics) 9 Sawangie amaliuGssu 

பட்டுள்ளது. திண்ம நிலை இயற்பியல் (80114 state 

physics), bio QardiGusev (physics of liquids ),cucfiio 
இயற்பியல் (11105 7 23886), பிளாஸ்.மா இயற்பியல் 
(plasma physics) என்னும் பிரிவுகளும் உள்ளன, 
பிளாஸ்மா இயற்பியல் அணுக்கருக்களாகவும். 
எலைக்ட்ரான்களாகவும் அயனிக்கப்பட்ட அணுக் 

களின் தொகுப்பை ஆயும் துறையாகும். 

உயிரி இயற்பியல் (10010461௦6) என்னும் பிரிவு 
புதிதாக வளர்ந்துவரும் ' ஒரு புலம். இது உயிர்ப் 
பொருளின் அமைப்பு, கட்டமைப்பு ஆகிய 
இயற்பியல் முறைகளையும், விளக்கத்தையும்" பயன் 

படுத்தி ஆய்வதைத் தன் சிறப்பாகக் கொண்டுள்ள து. 

குறிப்பிட்ட கருவிகளையும், 
அடிப்படையாகக் கொண்டு உருப்பெற்ற தனிப்பட்ட 
பிரிவுகளையும் இயற்பியலில் காணலாம். எடுத்துக் 
காட்டாக எக்ஸ்ரே விளிம்பு Ronaney (x-ray diffrac- 
tion), நியூட்ரான் விளிம்பு விளைவு (2101 
diffraction), அனுதிறை நிறமாலையியல் (mass 

Spectroscopy), அகச்சிவப்பு நிறமாலையியல் (113 
red spectroscopy), புவி நடுக்க இயல் (seismology) 
ஆகியவற்றைக் கூறலாம். தாழ் வெப்பநிலை 
இயற்பியல் என்னும் தனிப்பிரிவு நீர்ம ஹீலியம் 
நிலைக்குக் மாடு வெப்பநிலையை ஏற்படுத்துகின்ற 
இயற்பியலின் ஒரு சிறப்புப் பிரிவு அளக்கின்ற கருவி 
சுளை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகைப்படுத்தப் 
பட்டதோடு, தாழ்ந்த வெப்பநிலையில் மட்டுமே 
நிகழக்கூடிய மிகைக் கடத்தல் மிகைப்பாய்வு ஆகிய 
நிகழ்வுகளைக் கொண்டும் தனி வகையாக ஆயப்படு 
கிறது. வான் இயற்பியல், புவி இயற்பியல் போன்ற 
பிரிவுகள் இயற்பியல் அடிப்படையில் ஆய்வு மேற், 
கொள்ளப்படுகின்ற அதே வேளளயில் தம்மளவில் 
வளர்ச்சி பெற்ற மற்ற துறைப்பகுதிகளைக் கருத்தில் 
கொண்டும் அமைகின் றன, 

கணித இயற்பியல் என்பது இயற்பியல் நிகழ்வு 
களைக் களக்கியல் முறை கொண்டு விளக்குகின்றது. - 
இதற்குக் கணக்கியலை மிகுதியாகக் கொண்டுள்ள 
புள்ளி இயக்கவியல், குவாண்ட்டம் இயக்கவியல், சார் 
பியல், புலக்கோட்பாடு (1114 theory) ஆடயவை 

முறைகளையும் 

எடுத்துக்காட்டுகளாகும். கணித இயற்பியலுக்கும் 
கருத்தியல் QurditugisGe (theoretical physics) 
வேறுபாடு காண்பதும் நடைமுறையில் உள்ளது. 

கருத்து இயற்பியல் முற்றிலும் கணித உருவத்தில் 
இருந்தாலும் உண்மையிள் செய்முறை இயற்பியலு 
டன் (experimental physics) நெருங்கிய உறவு 

கொண்டுள்ளது எனக் கூறலாம். அதனால் கணித 
இயற்பியலையோ, கருத்து இயற்பியலையோ செய் 

முறை இயற்பியலிலிருந்து பிரித்துவிட இயலாது. 
இயற்கையை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள செய் 
முறையும், கருத்தியலும் ஒருங்கே வேண்டப்படு 
இன்றன. 

நோக்கம். இயற்பியலின் ஒவ்வொரு பிரிவும் அது 
ஆயுள் பொருள்களில் எந்த அளவுக்குத் துல்லியமாக 
வும், ஆழமாகவும் அவற்றை விளக்குகிறது என் 
பதைப் பொறுத்தே சிறப்புறுகன் மது. கணித. உறுப்பு 

- களின் உதவியால் ஒருங்கிணைந்த ஓரு கோட்பாட் 
டியல் அமைப்பினை உருவாக்கி இயற்கை நிகழ்வு 
கள் அனைத்தையும் தொடர்புபடுத்தி நன்கு அறிந்து 
கொள்ள வழிகாண்பது இயற்பியலின் அடிப். படை 
நோக்கம், மற்ற அறிவியல் துறைகள் யாவும் தமக்கே 
உரிய தனிப்பட்ட கொள்கை வழி நின்று தொடர் 
புடைய நிகழ்வுகளை விளக்குவதோடு அமைதி கொள் 
கின்றன. ஆனால் இயற்பியல் அந்நிகழ்வுகளை 
இயற்கை முழுமைக்குமான ஓரே சரமைப்பின் ஒரு 
தனிப்பட்ட செயற்பாடாகக் கொண்டு விளக்கம் தர 
முற்படுகிறது. இந்நோக்கினை அடியாகக் கொண்டு 
தகுந்த கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, நுட்பமாக அள 
விட்டுக் கணித முறையில் முடிவுகளை அறிவிக்கும் ' 
ஒர் அறிவியல் துறையாகக் கொள்ளப்படுஇன் றது. 
காண்க, கட்டட ஒலியியல், . அணு இயற்பியல், 
மின்சாரம், மின்காந்தம், . வெப்பம், தாழ்வெப்ப 
நிலை இயற்பியல், மூலக்கூறு இயற்பியல், அணுக் 

_ கரு இயற்பியல், ஒளியியல், திண்மநிலை இயற்பியல், 

- இயற்பியல் அளவுகள் 

கருத்து இயற்பியல். i 
1 - கொ.சு.ம. 

நூலோதி. Gordon Stipe Jr, J., The Develop- 
ment of. Physical Theories, McGraw Hill Book 
Company, New York, 1967. 

woe 

ப் 

பொருட் பண்புகளோடு, அவற்றுடன் தொடர் 
புடைய நிறை, .பரிமாணம், வெப்பநிலை, காலம், 
இடைத் தொலைவு, விசை, திறன் "போன் ற பல 
இயற்பியல் அளவீட்டுப் பண்புகளையும், அவற்றின் 
எண் அளவில் - ஏற்படுகின்ற : மாறுபாடுகளையும்



குறிப்பிட்டுச் சொல்ல ஓர் உலகளாவிய வழிமுறை " 

அவசியமாகும். இவ்வழி முறையும், அதற்காகப் பயன் 

வடுத்தப்படும் செந்தரங்களும் (9121/02706) இயற்பியல் - 

son json (etd (physical measurements). இயற்பியல் 

அளவுகள் என்பதைப் பொருள்களின் பொது மற்றும் 

சிறப்புப் பண்புகளை மதிப்பிட்டுக் கூறி அவற்றின் 

பல்வேறு இயற்பியல் நிலைகளை வரையறுத்து 

் நிறுவக்கூடிய ஓர் அடிப்படை நெறி முறை எனலாம். 

பொதுவாக இயற்பியல் அளவுகளின் அள 

வீட்டிற்குத் தக்க அளவீடுகளினால் குறியீடு செய்யப் 

பட்ட அளவீட்டுக் கருவிகள் (0688பாரறத 021065) 

பயன்படுத்தப்படுகன்றன. அளவுக்குறியீட்டு முறைக் 

குப் பொதுவாகச் சில செந்தரங்களைப் பயன்படுத்து 

கின்றார்கள். செந்தர அளவுகள் எனப்படுவன 

வழக்கு முறையில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அனை 

வராலும் பின்பற்றப்பட்டு வரும் இயற்பியல் அளவு 

களில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண் அளவைச் சுட்டிக்காட்ட 

. வல்ல எளிய : அமைப்புகளாகும். இன்றைக்கு , இவ் 
- வெண் அளவுகளையே இயற்பியல் அளவுகளின் 
அலகுகளாகக் கொண்டுள்ளனர். அலகுகளைத் தேவை 

கருதி நுண்அலகுகளாகவும், 
வகுத்து அல்லது பெருக்கிக் கொள்வதுண்டு. பொரு 
ஸின் ஒவ்வோர் இயற்பியல் பண்புகளும் ஓர் எண் 
அளவாலும் (செநதர அலகின் மடங்கு) அலகின் 
பெயராலும் குறிப்பிடப்படும்போது, அவற்றின் 
இயற்பியல் பண்புகளை ஒப்பீட்டு நோக்கில் அறிந்து 

_ கொள்வது எளிமையாகின்றது. எ.டு, ஒரு பொருளின் 
Serb 1.54 மீட்டர் என்றால், அதன் நீளத்தை 

மனத்தில் ஊர௫ிக்க இயலும். இதுசெந்தர அளவுகளை - 
ஏற்படுத்தக் கொண்டதன் விளைவாகும். செந்தர 
அளவுகள், : அலகுகள், அளவீட்டு வழிமுறைகள், 
நுட்பம் பற்றிய அறிவியல் அளவியல் (11611010ஐ) 
எனப்படும். | ட்ட உட 

rea 

நூற்றாண்டிற்கு முன்பிருந்தே நீளம், பருமன், நிறை 
போன்ற அளவுப் பண்புகளுக்குச் செந்தரங்கள் மேற் 
கொள்ளப்பட்டன என்பதற்கு வரலாற்றுச் சான்று 
கள் உள்ளன. ஆனால் இவை நாட்டுக்கு நாடு, காலத் 

* இதற்குக் காலம் வேறுபட்டுக் காணப்பட்டன. ' ஒரே 
பெயரால் குறிப்பிடப்படுகின்ற அலகுகளின் அளவு 
கள் வெவ்வேறு பகுதிகளில் மாறுபட்டும் இருந்தன. 
இதனால் அவற்றை உலகளாவிய பொதுச் செந்தர 
அளவுகள் என் பதைவிட, குறுநிலச் செந்தர அளவுகள் 
என்பது “பொருத்தமாகும். ட் ட்ட 

1798ஆம் ஆண்டு பிரெஞ்சு அரசு - தசம அலகு 
முறையைப் பின்பற்றியது. பொதுவாக நீளம், நிறை, 
காலம் ஆகியவற்றிற்கான : அலகுகளை . அடிப்படை 
அலகுகளாகக் கொண்டு அதனைச் சுருக்க எழுத்துக் 
களால் குறிப்பிடுவது வழக்கம். தசம அலகு முறை 
2485 (00 மீட்டர் நீளத்திற்கரன அலகு, %- கிலோ 

டபான  செந்தரங்களைப் : 
பேரலகுகளாகவும் : "ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் வெட்டுக் கோடிட்டுக் 

அளவுகளின் அலகுகளும் செந்தரங்களும். ' 78 ஆம் . 
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கிராம் நிறைக்கான அலகு, 8-நொடி, காலத்திற் 
கான அலகு) அலகு முறை எனப்படும், : ஆங்கில 

AVG (pony FPS (1-அடி, ற -பவுண்டு, 8 -நொடி) 
அலகு முறை எனப்படும். 

தசம அலகு முறை பயனுக்கு வந்த தொடக்க 

காலத்தில், நீளத்தின் அடிப்படை அலகாக, பூமியின் 
வட. முனையிலிருந்து பாரீசு நகரம் வழியாக நடு 
வரை; கோடு செல்லும் கால்வட்டப் பகுதியில் 

, கோடியில் ஒரு பங்கு என வரையறுக்கப்பட்டது. 
இவ்வடிப்படை அலகு மீட்டர் எனப்பட்டது. அள 

. அல்லது அளவீடு செய் என்று பொருள்படும் 

12116 என்ற பிரெஞ்சு சொல்லே இதன் மூலமாகும். 
45 சென்டிகிரேடு வெப்பநிலையில் உள்ள 1000 கன 

சென்டிமீட்டர் (15 கன டெசிமீட்டர்) பருமனுள்ள 

தூய நீரின் நிறை, நிறைக்குரிய அடிப்படை 
அலகாகக் கருதப்பட்டது. இது கிலோகிராம் எனப் 
பட்டது. அனைவராலும் பின்பற்றப்படுவதற்கும், 

டதங்கள் அளவிடும் கருவிகளில் அளவீட்டுத் திருத்தம் 
செய்துகொள்வதற்கும், இவ்வளவுகளுக்குக் தேவை 

பின்னர் நிறுவினர். 

காட்டப்பட்டுள்ள பிளாட்டினம் இரிடியம் உலோகக் : 
கலவையான (90 விழுக்காடு பிளாட்டினம் 10 விழுக் 
காடு இரிடியம்) உலோகத் தண்டு நீள அலஇகற்கான 
செந்தரமாகவும், ஒரு கன டெசிமீட்டர் பருமனுள்ள 
தூய நீரின் நிறைக்குச் சமமான பிளாட்டினம் - இரி 

-டியம் உலோகக் கலவையாலான உருளை, நிறை 
அலகுக்கான செந்தரமாகவும் ஏம்.படுத்தப்பட்டன. 
பின்னர் அளவீட்டு முறைகளின் நுட்பம் வெகுவாக 
முன்னேறிய போது, கருதப்பட்ட நீளம், நிறை 
இவற்றிற்கான செந்தரங்கள் முன்பே வரையறுக்கப் 

் பட்ட அலகுகளை மெய்யுருவாக்கிக் காட்டக் கூடியன 
வாக இல்லை என்பதை உணர்ந்தனர். உணரப்பட்ட 
வேறுபாட்டைத் தவிர்ப்பதற்காக, ஏற்படுத்தப்பட்ட 
செந்தரங்கள் காட்டும் அளவுகளையே அலகுகளாக 
எடுத்துக்கொண்டனர். எனவே, இவ்வாறு உருவாக் 

- கப்பட்ட செந்தரங்கள் காட்டும அளவுகளினாலேயே 
நீளம் நிறை ஆகியவற்றின் அலகுகள் இன்றைக்கு 
வரையறுக்கப்படுகின்றன எனலாம். , 

"1875 இல், 18 நாட்டு அறிஞர்கள் ஒன்று கூடித் 
தசம அலகு முறைக்கு ஒருமனமாக ஒப்புதல் அளிக் 
கும் வகையில் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினர். 
எடை மற்றும் அளவுகளின் பொது மாநாடு மூலம், 
செந்தர அளவுகளை உலகளாவிய * அலகுகளாக 

ஏற்றுக் கொள்வது, அவற்றின் வரையறைகளைக் 
இடைக்கக்கூடிய தொழில் நுட்பத்திற்கு ஏற்றவாறு 
புதுமைப்படுத்திசக் கொள்வது ஆகியன இம்மாநாட்டுத் 
தீர்மானத்தின் முதன்மைக்குறிக்கோள், இன்றைக்கு 
இவ்வமைப்பு, எடை மற்றும் பிற அளவுகளுக்கான 
ஓர் உலகப் பொதுக்குழுவாக விளங்கி வருகின்றது. 
இக்குழு பிரெஞ்சு நாட்டில் பாரீசு நகருக்கு அருகில்
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எடை மற்றும் பிற அளவுகளுக்கான ஒரு பன்னாட்டு 
ஒருங்கிணைப்பு 91 Huns ZooH (International Bureau 
of Weights and Measures) # mcfujcton gy. 1875 Gv 

இத்திறுவனம் மூல முன் மாதிரியாக 40 நீள அலகிற் 
கான செந்தரங்களையும், 40 நிறை அலகிற்கான 
செந்தரங்களையும், பிளாட்டினம் இரிடியம் உலோகக் 
கலவையில் வார்த்து, அமைப்பில் உறுப்பினர்களாக 
உள்ள நாடுகளுக்கு வழங்கியது, இவற்றில் ஒன்று 
மிகவும் நுட்பமாகத் தயாரிக்கப்பட்டு உறைபனி 
வெப்பநிலையில் இயல் வளிம அழுத்தத்தில் மிகவும் 
கவனமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதுவே 
உலகப் பொதுச் செத்தரமாகக் கொள்ளப்பட்டுள்ள து. 

(படம் - 1) நீள அலகற்கான செந்தரம், ஒரு மீட்டர் 
இடைவெளியில் வெட்டுக்கோடுகள் காட்டப்பட் 
டுள்ள உலோகத் தண்டு ஆகும். 

  

படம் 1. மீட்டருக்கான மூல முன்மாதிரிப்படி த்தரம் ் 

இந்தியா, 1957 இல் இவ்வமைப்பில் சேர்ந்தது. 
இந்தியாவிற்கு மீட்டர் எண் 4 மூலமுன் மாதிரியும் 
கிலோகிராம் எண் 57 மூலமுன் மாதிரியும் தரப்பட் 
டூன்ளன. நிறை மூலமுன் மாதிரியான . உருளையின் 
உயரம் அதன் விட்டத்திற்குச் சமமாக இருக்குமாறு 
வடிவமைக்குப்பட்டுள்ளது. (படம் - 8) இச்செந்தரங் 

கள் புது டில்லியிலுள்ள தேசிய இயற்பியல் ஆய்வுக் 
gt.§5 (National Physical Laboratory) பாது 

காக்கப்பட்டு வருகின் றன. 

8989 இல் அமெரிக்கா, மின்னியல் மற்றும் ஒளி 
யியல் துறை சார்ந்த அலகுகளுக்கான உலகளாவிய 
வரையறைகளை நெறறிப்படுத்தியது. அவற்றைச் 
சட்டப்பூர்வச் ' செந்தரங்களாகத் தேசியச்  செந்தர 
அலுவலகத்தினால் (142110றவ] Physical of Standards) 

வைத்துப் பேணப்படவும் வகை செய்தது. தசம 

அலகு முறை ஏற்படுத்தப்பட்டு அனைத்து . நாடு 

துறைகளில் 

  

  

  

ட்ட 

படம் 2, கிலோகி 
. 

ராமிற்கான மூலமுன் மாதிரிச்செந்தரம் 
ட. a 

களாலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டபின் . மின்னியல் 
துறை சார்ந்த அளவுகள் குறிப்பிடப்பட்டதால், இத் 
துறைகளிலும் தசம அலகு முறையே. பின்பற்றப் 

பட்டது. அதனால் தசம அலகு முறையே தொடர்ந் 

வழக்கில் இருந்து வந்தது, 5: ௩ 

எப். பி, எஸ் அலகு முறையை உருவாக்கி அதை 
நிலைநாட்ட முயன்ற இங்கிலாந்து நாட்டில், 1959 
இல் அலகு .மாற்றத் தொடர்புகள் . பயன்படுத்தப் 

பட்டன. ஓர் அங்குலம் என்பது 2. 54 சென்டிமீட்டர் 
எனவும்; 4 கஜம் முகாம்) என்பது 0. 9144 மீட்டார் 
எனவும், 1 பவுண்டு (ற௦ம்) என்பது 0,-453 59237 

கிலோகிராம் எனவும் கொள்ளப்புட்டன. 1965 இல் 
இங்கிலாந்து அரசு மூழுமையாசுத் Few அலகு 

முறையைப் பின்பற்ற அறிவுறுத்தியது. காலப் 
போக்கில் அனைவராலும் பின்பற்றப்பட்டு விடும் 
என்ற நோக்கில், தொழில்துறை, வர்த்தகம் போன்ற 

அலகு மாற்றம் ஏற்றுக் கொள்ளப் 

பட்டது. எனினும் ஆங்கில அலகு முறை ஒரு சில 
துறைகளில் மிகவும் பழக்கமாகிவிட்டதால், அவற்றின் 
பயன்பாடும் தவிர்க்க இயலாததாக ' ' இருந்தது. 
எடுத்துக்காட்டாக, எண்ணெய்க்கிணறு தோண்டும 
துளையீட்டுக் கருவிகள், வானூர்தி இயக்கங்களில் 
உயரத்தை அளவிடுதல் போன்றவற்றைக் கூறலாம். 
கப்பல் இயக்கங்களில், வேகத்தின் அலகாக நாட் 
(௩௩௦1) என்பது பயன் படுத்தப்படுகின் றது." இது ஒரு 
மணிக்கு கடல் ' சார் sowed (nautical mile) srer 
வரையறுக்கப்படுகின்றது. கடல் சார் மைல் என்பது 
புவிமையத்தில் ஒரு மினிட் கோணத்தை ஏற்படுத்தும் 
புவிப்பரப்பில் உள்ள ஒரு வட்ட வில்லின் நீளமாகும். 
நடைமுறைப் பழக்கத்தில் நிலைபெற்றுவிட்ட: நாட் 
தவிர மேலும் பல- தற்காலிக அலகுகளையும் பயன்
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அட்டவணை 1, பன்னாட்டு அடிப்படை அலகுகளும் துணை அலகுகளும் 
  

  

  

    

அளவுப்பண்பு ~ அலகு _ 

பெயா் குறியீடு குறிப்பு 

1. நீளம் மீட்டர் m 

: (metre) 

உட நிறை கிலோகிராம் kg 

காலம் நொடி 5 

மின்னோட்டம் ஆம்பியர் A 

(electric current) (ampere) 

வெப்ப நிலை கெல்வின் k இதில் (0) என்ற குறியீடு 

(kelvin) இணைக்கப்படுவதில்லை. 

பொருள்செறிவு மோல் mol 

ஒளிச்செறிவு கான்டெலா ed 

(candela) 

கோணம் . ரேடியன் rad 1° = ஐ /180 ரேடியன் 
(radian) 

் 9,  திண்மக்கோணம் ஸ்டெ.ரேடியன் sr 

் _ (steradian)       
  

படுத்திக் கொள்வதை உலகப் பொது அமைப்பு 

களும் ஏற்றுக்கொள்கின்றன. : ; 

எடை மற்றும் அளவுகளுக்கான பொது மாநாடு 

பன்னாட்டு அலகுகள் மற்றும் செந்தரங்களில் அவ் 

வப்போது சில மாற்றங்களைப் புகுத்தியது. சரியான 

செந்தரத்தை நிறுவி வரையறை செய்யப் பன்னாட்டு 

. அறிஞர்களும், செந்தர ஆய்வுக்கூட ஆராய்ச்சி 

யாளர்களும் பெரும் முயற்சிகள் மேற்கொண் டனர். 

ஆய்வுக் கூடங்களில் உயர் தொழில் நுட்பம் மேன் 

மேலும் பயன்படுத்தப்பட்டது. அதனால் ' நுட்பமும் 

துல்லியமும் மிக்க செந்தரங்கள் தோன்றலாயின. 

இப்புதிய செந்தரங்களினால் அழிந்து அல்லது 

சிதைந்து போகக்கூடிய அவ்வுலோக வடிவச் செந் 

தரங்களோடு ஒப்பீட்டு நோக்கு ஏதுமின்றியே இயற் 

பியல் அலகுகளின் அளவுகளை நிறுவுவது இயலுவ 

தாயிற்று, 41 ் os 7 

தற்பொழுது இயற்பியல் அளவுகளுக்குப் பன் 

னாட்டு அலகு wpenp (International System of Units) 
நிறுவப்பட்டுள்ளது, இதைச் சுருக்கமாக 5 1 அலகு 
முறை என்பர். இது Syste’me ‘International d 
01/12 என்ற பிரஞ்சு வார்த்தையிலிருந்து உருவான 
தாகும். இம்முறையில் சார்பிலா அளவுக கூறுகளின் 
அளவுகளுக்காக 7 அடிப்படை அலகுகளும், கோணம் 

ம் 

் அடிப்படை அலகுகளும், 

_ மற்றும் திண்மக் கோணம் (80114 காஜி) ஆ௫யவற்றிற் 
காக இரு துணை அலகுகளும் அடங்கியுள்ளன. 
இயற்பியல் அளவுகளும் அதற்குரிய பன்னாட்டு 

.ப்ப௦ அட்டவணை 3 இல் 
காட்டப் பட்டுள்ளன. 

வேறு சில இயற்பியல் அளவுகளின் அலகுகளை, 
அட்டவணை 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஓர் 
அடிப்படை அலகுகளிலிருந்து நிறுவலாம், பன் 

_னாட்டு அலகு முறையில் நிறுவப்பட்ட 19 அலகு 

கள், அவற்றிற்குரிய பெயர்களுடனும் குறியீடுகளு 
டனும் அட்டவணை 24 இல கொடுக்கப்பட்டுள் 

ளன. அட்டவணை 7, 8 ஆகியவற்றில் காட்டப் 
பட்டுள்ள 28 அலகுகளிலிருந்து பிற இயற்பியல் 
அளவுகளின் அலகுகளை நிறுவலாம். அத்தகைய 
வேறு சில அலகுகள் அட்டவணைகள் 4, 4 இல் 
கொழுக்கப்பட்டுள்ளன. பன்னாட்டு அலகு முறை 
யின் பயன்பாட்டிற்கு இலகுவாக 16 முன்னொட்டு 
கள் (064105) வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை அட்ட 
வணை 5இல் குறிப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன , 
இதனால் ஒர் அலகின் நுண்ணலகு, பேரலகுகளை 
எளிதாகக் குறிப்பிட்டுக் கூற இயலும். நிறைக்கு 

1 மட்டும் இம்முன்னடைவு அதன் பன்னாட்டு அல 
கான கிலோ கிராமுடன் இணையாமல் இராமுடன் 
(இணைகன் றது. , ்
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அட்டவணை 2, கிறுவப்பட்ட பன்னாட்டு அடிப்படை அலகுகள் 
  

  

  

  

பன்னாட்டு அலகு 

அளவுப்பண்பு பெயர் | குறிமீடு ] பிறஅலகல் ] பன்னாட்டு 
குறியீட்டுத் | அடிப்படை அலகில் 
தொகுதி குறியீட்டுத்தொகுதி 

7. அதிர்வெண் ஹெர்ட்சு Hz தம 

(frequency) (hertz) 

2. விசை நியூட்டன் 

(force) (newton) _ N m kg s7? 

3. அழுத்தம் . பாஸ்கல் . 
(pressure, stress) (pascal ) Pa Njm? m—kg s—* 

4. ஆற்றல், வேலை, ஜுல் 
வெப்பம் (joule) J N.m m'kg க 

(energy, work, 
quantity of heat) . 

5. மின்னூட்டம் கூலும் ; 

(quantity of electricity) (coulomb) Cc A-s —sA 

, 6. திறன், கதிர் வீச்சுப் வாட் - . 

பாயம் * (watt) Ww J/s \ m*kg இக 

_ (power, radiant flux) 

7, மின்னழுத்தம், வோல்ட் ன ச 
மின்னியக்குவிசை (volt) ~ Vv WjA m*kg s—3A—t 
(electric potential, emf) ் ் எட் 2 

8. மின்தேக்குதிறன் ஃபாரடு . oy oe 
(capacitance) (farad) -F , cv. நதித் 

8. ' மின்தடை ஒம் rhe “fa 8 

(electric resistance) (ohm) a VIA டிந்த நாக்கு 

70. மின்கடத்தும் திறன் சமென் '' உட ர ரர ர . 
(conductance) (siemens) 5° கு. ‘mo? ke-* ஒத 

~ ம் ் J 1 ரு , 

11. காந்தப்பாயம் ் வீபர் பட ட் ர இ 
(magnetic flux) | (weber) Wb ‘/- Vis m2kg s-*A-* 

12. காத்தப்பாயச் செறிவு டெஸ்லா ் ட ட்டி ட்ட ட 
( magnetic flux density) | (tesla) T Wb/m? kg s-?A-1 ் 

32. மின்காண்டல் இறன் ஹென்றி 3 we ட 
_ (inductance) (henry) நூ. Wb/A 0] +. mt%kg s-? A? 

14. வெப்பநிலை _.,  செல்ஸ்யஸ் oat - : Cte 
(temperature) | . (celsius) °C _ + kK. 

75, ஒளிப்பாயம் ~ * லூமென் ௪ ட் : os | - 
(luminous flux) ' (lumen) Im | — - cdsr ட்டி            
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(1) (2) (3) (4) (5) 

16. | ஒளிர்வுதிறன் லக்ஸ் - a 
|| (illuminance) (lux) Ix பபப பண அனு 

17. | கதிர்வீச்சுத்திறன் பெக்குரல் ன . 

(activity) * (Becquerel ) Bq _ த 

18. | உட்கவர்அளவுக் கூறு 

அல்லது குறியீட்டுஎண் திரே 

(absorbed dose) : (gray) cy J/kg m'*s—? 

19. | அளவுக்கூறின் சமன் சீவெர்ட் ் 

(dose equivalent) (sievert) Sv ‘ J/kg m2s—2 

  

அட்டவணை 3. நிறுவப்பட்ட சில பன்னாட்டு அலகுகளும் அவற்றிற்குரிய அடிப்படை அலகுகளின் தொகுதிகளும் 

  

  

  

எண் | அளவுப்பண்பு பன்னாட்டு அலகு .. குறியீட்டுத்தொகுஇ 

1 பரப்பு சதுரமீட்டா் m? 

2 பருமன் கனமீட்டர் m? 

3° இசைவேகம் பிட்ட ரி/றொரு m/s 

_ 4 முடுக்கம் மீட்டர்/நொடி/நொடி m/s? 

5. | அலைஎண் | apt st 

6 அடர்த்தி - கிலோகிராம்/ கனமீட்டர் kg/m? 

7 மின்னோட்டச்செ Dey Bib wits sy 8 Ajm? 

. 8: காந்தப்புலவலிமை ட ஆம்பியா/மீட்டார் A/m 

- 9 | செறிவாக்கம் - மோல்/கனமீட்டர் ௮௦1/0 

, 10 ஒப்புப்பருமன் சனமீட்டர்/கிலோகிராம் m?/kg 

நீர தவிரிவஇறன். - கான்டெலா/சதுரமீட்டர் cd/m?           

அட்டவணை 4, நிறுவப்பட்ட சில பன்னாட்டு அலகுகளும் அவற்றின் சிறப்புப் பெயர்களும் 

  

  

  

  

பன்னாட்டு அலகு 
aA 1 

. எண்। அளவுப்பண்பு ,' பெயா் குறியீடு ். பன்னாட்டு அலகுமுறையில் 

குறியீட்டுத்தொகுதி 

1. | பாய்மம் பாஸ்கல், நொடி. Pa.s m kg s* 
(viscosity) « - | 

8. | விசையின் திருப்புதிறன் ் நியூட்டன், மீட்டர் N.m m’kg 87? 
கி (moment of force) ; , 

1-2. பரப்புஇழுவிசை நியூட்டன்.மீட்டர் N/m kg.s—* 
து (surface tension)           
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(1) (2) (3) (4) (5) 

| 4 திறன்செறிவு வெப்பப் வாட்/சதுரமீட்டர் W/m? kg,5-? 

பாய்ம அடர்த்தி 

(power density, heat flux 
density) . 

ம், வெப்பஏற்புமை, ஜுல்/கெல்வின் J/K m’kg s~?K-! 

என்ட்ரோபி 

(heat capacity, entropy) 

8. | வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஜுல்/கிலோ weet 
(specific heat capacity) இராம். கெல்வின் Ji(kgK) m’s~*K~ 

7. ஆற்றல்திறன் ஜுல்/இலோ Agim J/kg 1025-3 
(specific energy) . 

8. வெப்பங்கடத்தும் திறன் வாட்்/[மீட்டர், W/(m-K) m kg 95% 
(thermal conductivity) கெல்வின் 

9. | ஆற்றல் செறிவு ஜால்/கனமீட்டர் J/m? m™*kgs* 
(energy density) ் ் ் 

10. | மின்புலவலினம வோல்ட்/மீட்டர் V/m m kg s°A7* 
(electric field strength) 

17, | மின்னேற்றச்செறிவு கூலூம்/கனமீட்டர் | 018 மட்? உக 
(electric charge density) ் 

78. | மின்பாய்மச்செறிவு கூலூம்/சதுர C/m? m™” s.A 
(electric flux density) . மீட்டார் 

13. மின்புல உட்பகுதிறன் ஃபாரு[மீட்டர் F/m m*kg~4s:A” 

(permittivity) ் ~ _ 

14, காத்தப்புல உட்பகுதிறன் ஹென் றி/மீட்டர் H/m m kg s~*A~* 
(permeability) ் . . 

15. மோலார் ஆற்றல் ஜால்/மோல் J/mol m*kg s~*mo}-" 
(molar energy) “ 

16. மோலார் என்ட்ரோபி ஜுல்/மோல்கெல்வின் J/cmol.K) - m’kg s~*k~Amo]7! 
(molar entropy) 

17. | ஆற்றல்பொழிவு கூலூம்்/ கிலோ Cikg நார ஒத் 
(exposure(x-and கிராம் 
r-rays ) 

18, உட்கவார் அளவுக் கூறின் ட சிரே[நொடி Cy/s ஜரை 

வீதம் (25010604 dose rate) _ : 
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ப் 

அட்டவணை 5. பன்னாட்டு அலகு முறையில் உள்ள முன்னடைவுகள் 

  

எண் அளவு முன்டைவுகள் குறியீடு 

  

        

1018 எக்சா (628) E 

10 பேட்டா (peta) ற 

1013 டெரா. (tera) T 

‘10° Aan (giga) G 

105. j மெகா (௯௦2௨) M 

105 ் -இலோ (141௦) — H 

10? . | ஹெக்டோ (hecto) h 

102 ட. டெக்கா (8ள்க) da 

4073 . Gt& (deci) d 

jo—? . சென்டி. (௦811) ௦ 

105 மில்லி (milli) m 

10-¢ oe மைக்ரோ (micro) ம 

: 1o-> நானோ (0௨௦) n 

* yo? ட பைகோ (pico) — ற 

30-35 பெம்டோ (femto ) f 

10-15 ப ட் ஆட்டோ (atto) a 

  

பன்னாட்டு அலகுகளுடன் தேவைக்கேற்பத் தற்காலிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பிற அலகுகளும் 

பன்னாட்டு அலகில் அவற்றின் மதிப்புகளும் அட்டவனை - 6 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

" இட்டவணை 6, பன்னாட்டு அலகுமுறையில் இல்லாத வழக்கிலுள்ள அலகுகள் 

  

  

அளவுப்பண்பு ... [-அலகின். 
பெயர் குறியீடு மதிப்பு 

நீளம் - க கடல்சார்மைல் 7 1 கடல்சார்மைல் - 1852 மீட்டர் 

pin fg FL (nautical mile) ik 

| | ட ஆங்ஸ்டிரம் 29 ௦ 
(angstrom) A 1A = 0. ILnm = 10-19 m 

_ பரப்பு , ஹெக்டேர்... 

en 4 ௭௮ ரய . | (hectare) . ha Ilha = 10* m? 

. a ce _ ot (are) ' a | la = 10?m* 

| | Gave omit. (knot); fo 4 1 சகடல்சார்மைல்[மணி 

முடுக்கம்... | கால் (8) Gal 1 s7@ = looms? 
ட உ. ட் . - 8 7 #8, 5 = + - ஸ் 10-88 see         
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(1) (4) (3) (4) 

அழுத்தம் பார் bar 1 பார் ௭ 105 பாஸ்கல். 

(bar) = O,l m pa 

இயல்வளி அழுத்தம்) 8411 1 atm = 101325 pa 
் = 101329 N ஊட 

வினைவாய்ப்பு பார்ன் 1. 

(cross section) (barn) b 1b = 100 fm*=10~%* m* 

கதிர்வீச்சு க்யூரி . ் 

(curie) Ci ICi= 3.7 x 10% 5-1 

ஆற்றல் பொழிவு ராண்ட்ஜன் en 

(exposure) ; (Toentgen) R IR= 2.58 x 10-* C/kg 

உட்கவர் அளவுக்கூறு ராடு 

(absorbed dose) ; (rad) a ™) rad Irad = 39~? J/kg |       
  

இயற்கை அலகுகள், சில சமயங்களில் அளவுப் 

பண்புகள், இயற்கையில் காணப்படுகினற ஒரு சில 

அடிப்படை மாறிலிகளைக் கொண்டு குறிப்பிடப் ' ' 

படுவதுண்டு. இவ்வடிப்படை மாறிலிகளை அலகு 

களாகப் பயன்படுத்துவதை இயற்கை . அலகுகள் 

, வரும் சில இயற்பியல் அளவுப் பண்புகள், அட்ட 
வணை - 7 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அரிதாகப்" 
பயன் படுத்தப்படும் வேறு சில இயற்பியல் அளவுப் 
பண்புகளும், திண்மப் பொருள்களின் பண்புகளும் ' 

இதில் இடம் பெறவில்லை, இயற்கை அலகுகளைப் 
- உ பன்னாட்டு அலகு முறையின் அலகுகளைக் கொண் 

  

  

என்பர், இதில் குறிப்பாக மிகுந்த பயனில் இருந்து" டும் நிறுவலாம். 

அட்டவணை 7. அலகுகளும் அவற்றின் மதிப்புகளும் 3 ae 7 ் 

பெயா் குறியீடு --. ் ் மதிப்பு | 

1, | அடிப்படைமின்னூட்டம் - 6 ... 16070 கூலூம் 

“ப. 1 (எலெக்ட்ரான் மின்னூட்டம்) : | ் 7 ye Pow te ue - 

2, | எலெக்ட்ரான் நிறை Me . 9.109x10--#1 AGarAgab 

29, புரோட்டான் நிறை மழ - 1.672x19-77 AGawArnaw 

4, போர் ஆரம் - moda - My : _ 5,29110-14 மீட்டா் a 

௩1 + ர : ut : - ட் 

_ 5.) எலெக்ட்ரான் ஆரம் ர.” 1. 817௧10: மீட்டர். 
. 7 ‘ + கூ 1 . !' . , aa 

6, | எலெக்ட்ரானின் காம்டன் : ds ‘4 5,426110- மீட்டர் 
அலைநீளம் ் i . : 

‘9,9 போர் மாக்னெட்டான் ம 9.37210-3* ஐஜுல்/டெஸ்லா 

8. | அணுக்கரு மாக்னெட்டான் BN ah 5,050x10-27 ஜுல்/டெஸ்லா 
9. தி ம்: டா ஒளியின் திசைவேகம் oy Cc ட 299710” மீட்டா்/நொடி | 

70. | பிளாங்க் மாறிலி , h 6.625010-34 ஜுல் நொடி. '         
    

ட்ட ——
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bie gt - அட்டவணை 8, ஏற்புடை அலகுகள் - 
  

  

      

  

. பெயர் ் குறியீடு மதிப்பு அளவுப் 
உட ட்ட பண்பு . 

_ pit (minute) — min 1min = 60s காலம் 

weal outs | உ h 1h = 60 min = 3600s காலம் . 

“poh (day) . fe od “Id = 24h = 8614008 காலம் 

ட யாகை (degree) a ° 1° = (x/180) ரேடியன் . கோணம் 

் மினிட் (லங்வய(6) 7 a -Fs 5 h= ன rad கோணம் 

- செகண்டு (2௦04) “| 5 n= (Ay = அ 4775] கோணம், 

gia! L IL = Idm® = 10-%m* பருமன் 

தசம டன் ட ட ். t It = 10%kg ன் நிறை 

ப ஹெக்டேர் 2 Le ha ் “Tha = 10*m? பரப்பு 

எலெக்ட்ரான்வோல்ட் 1 ஐ - lev = 1.602x10-15 : ஆற்றல் 

" அணுநிறை அலகு இ edo a lu = 1.660x10-*7kg நிறை 

“வானியல் அலகு. |. AU JAU = 1.496x10°hm . நீளம் 

பார்செக் (0௧7560) ப parsec Iparsec = 3.093 x10'%hm நீளம்     
  

ட பன்னாட்டு அலகு முறையில் இல்லாத ஏற்புடை 

அலகுகள் (units acceptable for use with SI). 

பன்னாட்டு அலகு மூறையில் இடம் பெறாத ஒரு 

சில அலகுகள் பெரிதும், வழக்கில் நிலைபெற்று 

விட்டதால், அவற்றை ஒதுக்குவது இயலவில்லை. 

இவற்றையே ஏற்புடை அலகுகள் என்பர். எடுத்துக் 

காட்டுகுளாக மணி (1௦௩7), லிட்டர், tor (ton) 

'போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலா%, : அறிவியலின் 

சிறப்புத் துறைக்கு ஏறப, சில அலகுகளைப் பயன் : 

படுத்துவது தவிர்க்க இயலாவிட்டாலும் இவையும் , 

ஏற்புடைய அலகுகளே. எடுத்துக்காட்டுகளாசு 

எலக்ட்ரான் வோல்ட் (61௦01700 4011), அணு நிறை 

அலகு (21001௦ mass unit), வானியல் அலகு ((88110100- 

ர்க] பார்] போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம். சில 

சிறப்பு ஏற்புடை அலகுகள் அட்டவணை8 இல் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நம, 12 ( டெ௫சிபல்-420121), 

1]ற ' (நேபெர் - ஊஊ] போன்ற மடக்கை அளவீடி 

‘ 
S@5d (logarithmic measures) ஏற்புடை அலகு. 

களாகக் கருதப். படுகின்றன. ் 

'தீளத்திற்கான அலகு. மைக்கேல்சன் (Mcihelson) 

என்ற அறிவியல் அறிஞர் தம் நிரலியல் (8021108203) 

தொடர்பான ஆய்வுகளில், உலோகத்தாலான மூலமுன் 
மாதிரியால் வரையறுக்கப்பட்ட மீட்டர் என்ற 
நீளத்திற்கான அலகை, அணுக்களால் உமிழப்படும் 

ஒளியின் அலைநீளத்தால் குறிப்பிட்டு வரையறுக்க 
இயலும் என்றார். 1892 ஆம் அண்டில், அவரே 

காட்மியம் அணுவால் உமிழப். படும் 6438,4696 AU 

அலை நீளமுடைய ஒளியைக் கொண்டு மீட்டர் 
நீளத்தை , ஆராய்ந்தார். 1927 இல் எடை மற்றும் 
அளவுகளுக்கான ஏழாவது பொது மாநாடு, 

மீட்டர் நீளத்தைக் காட்மியம் அணுவால் உமிழப் 
படும் ஒளியைக் கொண்டு வரையறை செய்வதை 

ஒப்புக் கொண்டது. புதுமையூட்டப்பட்ட வழிமுறை 
யில் 1 மீட்டர் என்பது 1552/64.13 காட்மியத்தின் 
சிறப்பு அலைநீளமாகும். இதில், வெப்பநிலை, 
அழுத்தம், ஈரத்தன்மை ஆகிய அளவுகளின் மீதான 
நிபந்தனைகளுடன், ஒளி மூலத்தின் பரிமாணம் ' 
மற்றும் ஆய்வு நோக்கத்திசையும் (direction of 
observation) குறிப்பிடப்பட்டன. அதன்பின் 

பாதரசம்-199, கிரப்பிட்டான்-86, செனான்.-126,
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அட்டவணை 3. 1175- 68இன் சமநிலைப்புள்ளிகளும் வெப்பரிலைகளும் 
4 

  

  

      

சமநிலை 7 tos 

1. | நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஹைட் 13.81K -259,34°C 
ரஜனின் மும்மைப்புள்ளி - ் ் 

2. | 33330.6 11/ஈடீ என்ற 17,042K -256. 108°C . 
வளி அழுத்தத்தில் நிலைப் ் be 

பழமுத்தப்பட்ட ஹைட்ரஜனின் 

நீர்ம-வளிமச்சமநிலை 

2. | நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஹைட் 20,287. - 252,875 
ரஜனின் கொதிநிலை 

த. | நியானின் கொதிநிலை 271020. | -246,04860 

5. | ஆக்சிஜனின் மும்மைப்புள்ளி . 5436 K | -218.789°C | : ் 

6.[ ஆக்சிஜனின் கொதிநிலை 90,188K ' -182.9620 |.  °. 

. 7.| Bie மும்மைப்புள்ளி 273:16K ' 0.01°C 

8. | நீரின் கொதிநிலை 373,15K , ~ 100°C ் 

் 9, | துத்தநாகத்தின் உறைநிலை 692.73K 419.58°C ‘ 

70.1] வெள்ளியின் உறைநிலை 1 235,088 "961,920. 

11. | தங்கத்தின் உறைறிலை 1337.58K - |‘ ~ 1064.43°C |     
  

-259.34°C psd 630.74°C வரையிலுள்ள 
வெப்பநிலையை அளவிட்டறிய செந்தரக் கருவியாகப் 

பிளாட்டினம்-மின்தடை வெப்பநிலைமானியும், 630. : 

74°C apse 1064.43°C வரையிலுள்ள வெப்பநிலை 

களுக்கு, பிளாட்டினம் 10% ரோடியம்/பிளாட்டினம் 

வெப்பமின் இரட்டையும் (1௦௭௦ ௦0௧16) எடுத்துக் © 
கொள்ளப்படுகின்றன. இதற்கும் கூடுதலான வெப்ப 

நிலைகளைப்பிளாங்கின் கதிர்வீச்சு விதியைக்கொண்டு 

அளவிட்டறிகன் றார்கள். vors 

நீரின் மும்மைப்புள்ளியை 273.16% என வரை 
யறுத்துக்கொண்டபின் வெப்பநிலை அளவீடுகளின் 
உறுதியின்மை 273,166 வெப்பநிலையை . ஆய்வுக் 

கூடத்தில் எவ்வாறு உறுதி செய்து கொள்ளப்படு 
கிறது என்பதைப் பொருத்ததாகும், பயன்படுத்தப் 
படும் கருவிகளுக்கேற்ப பிழை 0.0002 - 98 வரை 

இருக்கும் (அளவீட்டின் உறுதியின்மை பத்து இலட் 

சத்தில் ஒரு பங்காகும்). 
- உறுஇயின்மை நீரின் கொதிநிலை வரைக்கும் 0.01K 

க்கு மேல் இருப்பதில்லை ஆனால் தங்கத்தின் உறை 
நிலையில் இதன் மதிப்பு 0, 8K ஆகவும், டங்ஸ்டனின் 
உருகுநிலையில் (3600 %) 4 % ஆகவும் உள்ளது. 

IPTS -68 வழிமுறையில் 

- செல்சியசு அலகும், கெல்வின் அலகும் சமஅளவு 
எண் ' அளவுடையனவாக உள்ளன. ஒரு வெப்ப 
நிலையைச் செல்சிய- அலூலிருந்து (50) கெல்வின் 
அலகிற்கு (8) மாற்ற, ் oom 

படட Ke Cop 27a. a5 
x a roo 

என்ற வாய்பாட்டைப் . பயன்படுத்தலாம், # பாரன் 
ஹீட் அலகில் நீரின் உறைநிலை 32°F எனவும், 
கொதிநிலை 812” எனவும் கொள்ளப்்.ப ட்டுள்ளதால்., 
ஒரு வெப்பநிலையை - -பாரன்ஹீட்டிலிருந்து (ரூ 
கெல்வின் அலஇஒற்கு (8) மாற்ற | ரத் 

ச த ் ‘ 5 | K = 273 + (F-32) > 
என்ற வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம்... ° - 

மின்னோட்டம். மின்னியலில், ஓம், வோல்ட், மின் 
தூண்டல் திறன் (inductance), மின்தேக்குதிறன் 
(Capacitance), ஆம்பியர் போன்ற பல அலகுகள் பயன் 

, படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் 
அலகைத் துல்லியமாக வரையறுத்துவிட்டால், பிற 

co}
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அடியில் புதைந்து கிடக்கும் காந்தத் தன்மை பெற்ற 

கனிமங்களின் செறிவைக் கண்டறிந்து தோண்டி 

எடுப்பதற்குப் பயன் படுகின் றது. ஆய்வகத்தில் ஒரு 

பாறை படிகமாகும்போது அதிலுள்ள காந்து ஈர்ப்புத் 

தன்மை பெற்ற படிக மணிகள், அப்போதைய பூமி 

யின் காந்தத் துருவத்திற்கு இணையாகத் திசைப் 

போக்கு பெற்று உருவாவதைக் கொண்டு அப்பாறை 

உருவான காலத்துத் துருவ நிலையையும் கண்டங் 

கள் பிரிந்து சென்ற நிலையையும் கூறுவதற்குக் 

காரணமான ஒரு தொல் காந்த Que (palaco- 

1122021201) கோன்றியுள்ளது. 

மின் ஆற்றல். பெரும்பாலான கனிமங்கள் : 

உலோக மிளிர்வைப் பெற்றிருக்கும். சல்ஃபைடுகள், 

ஆக்சைடுகள் தவிர அனைத்தும் மின் கடத்தாப் 

பொருள்கள் ஆகும். இம்மின்்கடத்தாப் பொருள்களே 
வெப்பமின் ஆற்றல் பண்பு கொண்டவையாகக் 

காணப்படுகின்றன. மின் கடத்தும் கனிமங்கள் 
வெப்பநிலை ஏற்றத்தாழ்வினால் இப்பண்பைப் 
பெற்றுள்ளன. படிகத்தொகுதியின் படிக அச்சுக் 
களின் வேறுபாட்டிற்கு ஏற்ப மின் கடத்தும் திறனும் 
வேறுபடுகின் றது. ப 

அனைத்துக் கனிமங்களும் உராய்வினால் மின் - 
ஆற்றல் பெறுகின்றன. அவ்வாற்றலின் வலிமை 
கனிமத்திற்குக் கனிமம் வேறுபடலாம். கனிமங்களுள் 
நேர், எதிர் மின்ஆற்றல் கொண்டவற்றைப் பிரிப்பது 
கடினம். ஒரே கனிமத்தில் வெவ்வேறு பகுதிகள் 
வெவ்வேறு நிலையில் நேராகவும் எதிர் மறையாக 
வும் காணப்படுகின்றன. : மெருகேற்றும்போது 
மாணிக்கக் கற்கள் நேர் மின் ஆற்றல் பெற்றவை 
யாகக் காணப்படுகின்றன. ஆனால் . மெருகேற்றப் 
படாமலேயே வைரம் மின் ஆற்றலை வெளிக்காட்டு 
கிறது. ‘ ் ு 

படிகத்தின் ஒரு முனையில் வெப்பப்படுத்தும் 
போது நேர் மின் முனையாக இருப்பின் அதுவே 
குளிர்ச்சி அடையும்போது எதிர்மின் முனையாக 
மாறுகிறது. இதுபோல் வெவ்வேறு நிலையில் ஒரே 
இடத்தில் வெவ்வேறு மின் ஆற்றல் திறன் காணப் 
படுவது பைரா மின் ஆற்றல் எனப்படும். இக் ' 
கோட்பாடு முதன் முதலாக டூர்மலின் * என்னும் 
கனிமத்தில் கண்டுள்ளதாக அறியப்படுகிறது. பொது 
வாக இக்கோட்பாடு குறைந்த சமச்சீர்மை கொண்ட 
படிகத் தொகுதிகளில் படிகமாகும் படிகங்களில் 
பெரும்பான்மையாகக் காணப்படுகிறது. டூர்மலின 
சாய்சதுர அரைப்பட்டகப் படிக வகுப்பில் படிக ' 
மாதலாலும் கொலமின் செஞ்சதுரப்படிகத் தொகுதி 
யின் அரைப்பட்டக வகுப்பில் உருவாவதாலும், 
குவார்ட்சு சாய்சதுரச் சரிவகப்பட்டக வகையில் 
உருவாவதாலும், ஆக்சினைட்டு முச்சரிவுப்படிகத் 
தொகுதியின் 8ழ் உருவாவதாலும் இப்பண்பைப் - 
பெற்றுள்ளன என்று கருதலாம். 

ஒரு கனிமத்தை வெப்பப்படுத்துவதால் அதன் 
கன அளவு மாறுபடுகிறது. மின் ஆற்றல் திறன் : 

பெறுகிறது. இதையே வெப்பப்படுத்தாது மிகுந்த 
அமுச்கத்தினாலோ, இழுவையாலோ அதன் சுன 
அளவு மாறும்படியாகச் செய்து . அதன் படிக 

முனைகள் மின் ஆற்றல் பெறும்படியாகச் செய்ய 

இயலும். இது அழுத்த மின் ஆற்றல் தத்துவம் எனப் : 
படும். இப்படிக முனைகள் இழுவையினால் 
உண்டான மின் ஆற்றல் பெற்றிருக்கின்றன, இத் 
தத்துவம் ஒரு மூலகக் 'கட்டமைப்பிற்கும், , மின் 
"கிளர்ச்சிக்கும் தொடர்பு இருப்பதைத் தெளிவாகக் 
காட்டுகிறது. குவபர்ட்௬, டூர்மலின் போன்ற கனிமங் 
களில் இத்தத்துவத்தைக் காணலாம்... 

. [= @r. MELT Qo gion oda 

நூலோதி. Ford, W.E., Dana’s Text book of 

Mineralogy, Willey Eastern Ltd, New Delhi, 1985; 
Read, H.H., Rutley’s Elements of Mineralogy, CBS 

Publishers, New Delhi, 1984. 
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: தொடக்க காலத்தில் இயற்கைப் பொருள்கள் பற்றிய 
அறிவியலாக இயற்பியல் விளங்கியது. அரிஸ்டாட்டில் 
கருத்துப்படி இயற்பியல் என்பது இயற்கை நிகழ்வு 
களை நடைமுறையில் விளக்குக கூறும் ' அறிவியல் 
பகுதியாகும். தற்போது அது பருப்பொருள் (181125), 
'ஆற்றல் ஆகியவை தொடர்பான வேதியியல் நீங்க 
லான அறிவியலாக வளர்ந்துள்ளது. பதினேழாம் 
நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவில் அறிவுப் புரட்சி 
ஏற்படும் வரை இயற்பியல், தத்துவத்தின் இயற்கை 
பற்றிய ஒரு பகுதியாகவே இருந்து வந்தது. 

கலீலியோ, ஹய்ஜன்ஸ், நியூட்டன் போன்றோரின் 
முயற்சிகளால் இயற்பியல், இயற்கை நிகழ்வுகளின் 
கணித விளக்கமாக உருவெடுத்தது. இயற்பியலி 

_ லிருந்து கற்பனைப் பண்புகள் முழுமையாக அகற்றப் 
பட்டன. நியூட்டன் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் 
முற்கால இயற்பியல் வளர்க்கப்பட்டு, பல்வேறு 
நிகழ்வுகள் அதன் வரம்புக்குள் கொண்டுவரப் 
பட்டன. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் _ 
பகுதியில் ஒரு சல இயற்கை நிகழ்வுகளே விளக்கப் 
படவில்லையெனக் தோன்றியது; ஆனால் கரும 
பொருள் சுதிர்லீசல் (0180% 9௦03 72012110௩), ஒளிமின் 
விளைவு (101061201710 6118) போன்ற குறிப்பிடத் 
தக்க நிகழ்வுகள், பிளாங்க், ஐன்ஸ்டைன் ஆகியோ 
ரால் விளக்கப்பட்டபோது, நியூட்டன் கூறிய இயற் 
பியலின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை முழுமையாக 
மாற்ற நேர்ந்தது, - i















வியலை உருவாக்கினார். மேலும் ஒரு துகளின் இருப் 
பிடத்தைத் துல்லியமாக அளந்தால், அதன் இசை. 
வேகத்தைத் துல்லியமாக அளக்க இயலாது என்றும், . 
இசைவேகத்தைத் துல்லியமாக அளந்தால், இருப் 
பிடத்தைத் துல்லியமாக அளக்க இயலாது என்றும் 
கூறும் தேறாக் கொள்கையை (10௦8121013 principle) 
இவர் முன் வைத்தார். அணுக்கருவிலுள்ள புரோட் 
டான், நியூட்ரான் ஆகியவற்றிடையே பரிமாற்ற 
விசைகள் உண்டென்றும், இவற்றால் புரோட்டான், 
நியூட்ரானாகவும், நியூட்ரான் புரோட்டானாகவும் 
மாற இயலும் எனவும் கருதினார். _ . 

1938 ஆம் ஆண்டில் ஜேம்ஸ் சாட்விக் நியூட் 
ரானைக் கண்டுபிடித்தார். இன்றைய அணு உலை 
களிலும், அணுக்கரு ஆற்றலின் பயன்களிலும் பெரும் 

ட பங்கேற்கும் துகள் நியூட்ரான் ஆகும். நியூட்ரான் 
களால் தான் ஐசோடோப்புகள் தோன்றுகின் றன. 

் அணுக்கள், அணுக்கருத் துகள்கள், கதிரியக்கம் 
பற்றிய ஆய்வுகளில் பெரிதும் துணை நிற்கும் கருவி - 
சார்லஸ் தாம்சன் ரீஸ் வில்சன் என்பவர் அமைத்த 

முகிற்கலம் (01௦0ம் ம்வ்ச) ஆகும். முகிற்கலமும், 
குமிழிக்கலமும் (16 chamber) அடிப்படைத் - 

ச் 
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ஒளிச்சிதறலால் தோன்றும், இராமன் விளைவை 
இந்திய அறிவியலார் இராமன் கண்டுபிடித்தார். 
லேசர் கண்டுபிடிப்புக்குப் பின்னர் இலேசர் 

இராமன் நிரலியல் என்ற புதிய அறிவியல் பகுதியே 
” தோன்றியுள்ளது. 

1949 ஆம் அண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட' 
டிரான்சிஸ்டர் எலெக்ட்ரானியலில் பெரும் மாற் 

றத்தை ஏற்படுத்தி, சிலிகான் புரட்சி மூலம் வெகு 

வாக வளர்ந்து, சில்லுகள் (௦1106) மிக நவீன கணிப் 
பொறிகள் வரை வளர்ந்துள்ளது. ் 

1964 ஆம் ஆண்டு ஜெல்மான் என் பவர் கவர்ச்சி 
யான ஆனால் கற்பனையான குவார்க் துகள்களை 
அறிமுகப்படுத்தினார். அனைத்து அடிப்படைத் 
துகள்களையும் மூன்று வசையான குவார்க் துகள் 

கள், அவற்றின் ' எதிர்த்துகள்கள் (8றர/றவர்101௭6] 
ஆகியவற்றைக் கொண்டு பெற இயலுமென அவர் . 
காட்டினார். _ 

இந்நாற்றாண்டில், தொலைக் காட்சி, செயற் 
சைக் கோள் மூலம் தகவல் தொடர்பு, விண்வெளிப் 
பயணம், அணு ஆறறலின் விளைவுகள், கணிப் 

  

  
  

  

  

  

துகள்கள் பற்றிய ஆய்வில் பெரும்பங்கு வகிக் * பொறிச் சாதனைகள் போன்றவை முதன்மை 
இன்றன. . ன தகக - ் யான அறிவியல் வளர்ச்சியாக விளங்குகின்றன. - 

வ் ப வல்ல ப கடட இயற்பியல் வரலாறு ; 

் அட்டவணை - 

: காலம் ப அறிஞர்கள் வளர்ச்சியுற்ற பிரிவு 

பண்டைக்காலம் - ் ் - கிரேக்க அறிஞர்கள் தேல்ஸ் முதல் பிளாட்டோ வரை பருப் 
் டட உ வபர் க க ல்க பொருள்களின் பண்புகளைப் பகுத்தாய்ந்தனர். கிரேக்கர்களின் 

ன் ர ர ் இயற்பியலை அரிஸ்டாட்டில் தொகுத்து அளித்தார். ஆர்க்க 

வட் . மிடீஸ் எந்திரவியல் தொடர்பான செய்முறை ஆய்வுகளைச் 

கய் செய்தார். தாலமி ஒளியியல் பற்றி எழுதினார், .. 

இடைக்காலம் ' ட - புரிடான், நிக்கலஸ் . எந்திரவியல் வளர்ச்சி 
. முதலானோர். ் 

பதினாறாம் நூற்றாண்டு கில்பர்ட் . காந்தவியல் 

பதினேழாம் நூற்றாண்டு : கலிலியோ முடுக்கம் இயக்கவியல் 
, ட. அஷ “mk ow டேகார்டே. .. : : 

ae ட ஹய்ஜென்ஸ் . ஒளிவிலகல் 

் க் நியூட்டன் நிலைத்துவம் (1௦8112)     ர் பொ துஈர்ப்புவித     வண்ண அறிவியல், 
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பெக்யூரெல் , 1. 

கியூரி 

பிளாங்க் 

எடிசன் 

யற், ஃபிரனல் 

மேக்ஸ்வெல் 

மைக்கல்சன் 

மார்லி 

ராண்ட்ஜன் 

வோல்ட்டா 

ஆர்ஸ்டெட் ' 

ஆம்பியர் * 

ஓம் 
ஃபாரடே 

ஹெர்ட்ஸ்   

1 2 . 4 . ட ப 

டாரிசெல்லி அழுத்தமானி * Sp thy "Be 

பாயில் காற்றழுத்தம் ரல 
பாஸ்கல் காற்றுமண்டல எடை 

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ் பிளாக் வெப்பஇயக்கவியல் _ 

. வெப்பத்தின் கேலரிக் கொள்கை 
பிராங்க்ளின் மின்சாரம்-மின்னியல் 

a மின்னலின் பண்பு. 

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு ரம்ஃபோர்டு உராய்விலிருந்து வெப்பம் 
now ; வெப்பமும் வேலையும் ' 

கார்னோ வெப்ப எஞ்சின் அறிமுறை 

ஹெர்மோல்ட்ஸ் ஆற்றல் அழிவின்மை _ 

கெல்வின் * வெப்பஇயக்கவியல் 

் ‘ வெப்பநிலை கு 

க்ளாசியல் , இயல்பாற்றல் 
கிப்ஸ் , நிலைம விதி 

pare இயற்பியல் ் . 
ae இர் ஜே.ஜே.காம்சன் எதிர்மின் கதிர்கள் 

கதிரியக்கம் 

குவாண்டம் கொள்கை. 

மின்சாரக் கருவிகள் : 

மின் விளக்கு 
ஒளி அலைக்கொள்கை 

மின்காந்தக் கதிர்வீசல் 

ஈதர் சோதனை 

எக்ஸ் கதிர்கள் 
் மின்னோட்டம் 

மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு 

.மின்னோட்டங்களுக்கிடையே Bong 
மின்தடை விதி 

மின்காந்தத் தூண்டல் 

ரேடியோ அலைகள்    
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இருபதரம் நூற்றாண்டு . ஐன்ஸ்டைன் - சார்புக் கொள்கை 
: ் மில்லிகள் எலெக்ட்ரான் மின்னூட்டம் 

போர் ் ௧௬ 'அணுக்கொள்கை 
ரூதார்ஃபோர்டு அணுக்கருச்சிதைவு (மாற்றம்) 
காம்ப்டன் எக்ஸ் கதிர்கள் இதறல் 
லூயி தெபிராய் துகளலை, அலை எந்திர 

. சுரோடிங்கர் மற்றும் வியல், குவாண்ட்டம் எந்திரவியல் 

Ts - 

ஹய்சன்பர்க் சகே௱மைக் கொள்கை 

சாட்விக் நியூட்ரான் 
ஜெல்மான் குவார்க் கொள்கை 

டிரான்சிஸ்டர் 
_.. மேசர் 

லேசர் . 

தொலைக்காட்டு 

~ விண்வெளி ஆய்வுகள் 

- கம்ப்யூட்டர்       

"இயற்பியலில் நோபல் பரி௬ பெற்றவர்கள் 

அல்ஃப்ரட் பெர்னார்டு நோபல் (1822-7806) என் 
பார் சுவீடன் நாட்டைச் சார்ந்த சிறந்த அறிவியல் 
அறிஞர். - இவர் டைனமைட் என்ற பயன்மிக்க 

. வெடி மருந்தைக் கண்டுபிடித்தார்.இவ்வெடிருந்தின் ' 
பதிவுரிமையினால் கிடைத்த பெருஞ் செல்வத்தை 
நோபல் உலக அமைதிக்கும், அறிவியல் முன்னேற்றக் 
இற்கும் உழைப்போருக்குப் பரிசளிக்க விரும்பினார். 
அவர்தம் விருப்பப்படி 1907 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
ஒவ்வோர் அண்டும் இயற்பியல், வேதியியல், மருத் 
துவம், இலக்கியம், அமைதி, பொருளாதாரம் ஆய 

ஆறு துறைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் சிறந்த பணி 
யாற்றியோருக்கு அவர் பெயரால் பரிசு வழங்கப் 

அஸ். சந்திரசேகர் 

= 3. 5RST Te 
அ னை ண கக் 

பட்டு வருகிறது. இது நோபல் பரிசு எனப்படும். இப் 
பரிசுக்காக ஒரு தங்கப் பதக்கமும், பாராட்டிதமும் 
பெருத்தொகையும் அளிக்கப்படுகின் றன. 

இத்தியாவில் 1913 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியப் 
பரிசைக் கவி இரவீந்திரநாத் தாகூரும், 7930 ஆம் 
ஆண்டின் இயற்பியல் பரிசைச் சர். ௪. வி இராம 
னும், 1979 ஆம் ஆண்டின் அமைதிக்கான பரிசை 
அன்னை தெரசாவும் பெற்றுள்ளனர். 1983 ஆம் 
ஆண்டின் இயற்பியல் பரிசு பெற்ற இருவருள் 

இந்தியராயினும் 1953 ஆம் 
ஆண்டு அமெரிக்கக் குடியுரிமை பெற்றவர் ஆவார். 

இயற்பியலில் கோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் 

( அடைப்பில் கொடுக்கப்பட்ட காடுகள் பிறந்த காட்டைக் குறிக்கும்) 

  

எண் | ஆண்டு | பரிசு பெற்றவர்கள் பரிசு | பிறந்தநாடு பரிசுக்குரிய கண்டு 

  

      

பெத்த _ [| வபிடிப்பு[ஆய்வு 
வயது 

1. 1901 வில்ஹெம் கொள்ராட் . 
ரான்ட்ஜன் : 56 |ஜெர்மனி எக்ஸ்-கதிர்களின் 

கண்டுபிடிப்பு. 

2, 1902 ஹென்டிரிக் அண்டூன் ் ் 
் லொரென்ஸ் 39 ஹாலந்து அணுக்கதிர்-வீச்சு 

- ் நிகழ்வில் காந்தத்தின் 
3. ms பியட்டர் ஸ்சீமன் 37 ” யாதிப்பு த்க்த்தி         
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2 2 3 4 5 6. 

4 1903 ஆன்டொனி ஹென் றி பதர் பிரான்ஸ் இயற்கைக் கதிரியக்கம், 

் பெக்யூரெல் மீரடியம், பொலோனியம் 
. ஆகிய கதிரியக்கத் தனி 

் மங்கள் சண்டுபிடிப்பு 

5. " பியரி கியூரி 53 . 

6. ” மேரி இயூரி , 36 ஃபிரான்ஸ் 
ட (போலந்து) - 

7. 1904 பேரான் ராலே 62 இங்கிலாந்து ஆர்கான் கண்டுபிடிப்பு 

& | 1905 |. &பிலிப் லெனார்டு 48 | ஜெர்மனி | கேதோடு (எதிர்மின் 
் ் (ஹங்கேரி) ' | வாய்க்) கதிர்கள் 

ப பற்றிய ஆய்வு (ஒஸிமிஸ் 
் விளைவு) ் 

9! 2906 ' சர் ஜோசப் ஜான் தாம்சன் 50 இங்கிலாந்து ் வளிமங்கள் வழியே மின் 
ட்ப சாரம் கடத்தப்படுதல் 

10. 1907 ஆல்பர்ட் எ. மைக்கல்சன் 55 | அமெரிக்கா குறுக்கீட்டு விளைவு 
ர fe so! த டா | (ஜெர்மனி) | -மானியின் கண்டுபிடிப் 

ct os பும், நிறமாலை விண்ணி 
டட, யல் தொடர்பான ஆய்வு 

4 / . ட களும் . ப்பட ட 

1 * , ou ர ஜு 1 ம் ' | வீ ete 4 , 
‘ i , 3 , , te ௫ ல் " 

11. 1908 | - கேப்ரியல் லிப்மன் [68 [| ஃபிரான்ஸ் | வண்ணப்பட்ப்பதிவு “:" 
"gs vs " (லிக்சம்பார்க்) | உருவாக்குதல் * ~ >)! 

12, 1. 1909 குக்லில்மோ மார்க்கோனி | 2௦ .| இத்தாலி ': கம்பியில்லாத் தந்தி 

.. %, ல் ் முறையின் சீரமைப்பு! 

13, " கார்ல் &ஃபெர்டினண்ட் பிரான் | 59 [ஜெர்மனி [௬ ் 

14, 1910 ஜோகன்னஸ் டிடெ.ரிக் ப, 72 ஹாலந்து . 'வளிமப்பாய்பொருள் 
,வேண்டெர் வால்ஸ் uo களுக்கான சமன்பாடு - 

_ , “he ் 4 ப்ர ட ஆ “ ‘ : . we 

75, 1917 வில்ஹெம் வியென் : 47 | ஜெர்மனி ' | வெப்பக் கதிர்வீச்சு”. 
| a mot விதிகள் “ | 

16, 1912 நில் கஸ்டாப் டேலன் - 43 சுவீடன் "தானியங்கிக் கடற்கரை 

4 5, " விளக்குகள் அமைப்பு - 

17. 1913 ஹைக் காமர்லிஞ்ச் ஒன்னஸ 60 ஹாலந்து ர் தாழ்வெப்பநிலைகளில் ய 
. பொருள்களின் தன்மை 

களை அறிதல் மற்றும் 
. நீர்ம ஹீலியம் G ாற்று 

ட வித்தல் ் i ‘             
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1 2 ரு i 3 + ‘ 4 5 ம் 6 — 

18, 1914 மேக்ஸ் வான் லாவே 35) ஜெர்மனி . | படிகங்களில் எக்ஸ்-கதிர் 

| ் ப ட ட). - | ன களின் விளிம்பு விளைவு 

| | ப பற்றிய ஆய்வு 
ay ட ் et | த [1 . =. + ந 

19. 19/5. (சர் வில்லியம் ஹென்றி பிராகி 551) இங்கிலாந்து| எக்ஸ்கதிர்களின் துனை | 

[ it ண “a . . sO கொண்டு : ‘ 

! ' ட்ட்டி fo. . ். * ' 

20, | ல சார் வில்லியம் லாரன்ஸ் பிராக்| 25 a படிக அமைப்பை அறிதல் 

7 யு ர i 5 : ‘ டல் ஸி வடு குறித்த ஆய்வு 

ட r ப ் ம் 

டெ. 1916: | பரிசு அளிக்கப்படவில்லை, 
உட் சட்ட ட ல் | pow! Be 1 

121, 2 [-.. 19/7 - சார்லஸ் குளோவர் பார்க்லா | &0 ” தனிமங்களின் சிறப்பு 

| 14 ட எக்ஸ் - கதிர்களின் 

| . கண்டுபிடிப்பு 
ook ay ௫ ee i, Ps உட 2 

22. 1918 மேக்ஸ் பிளாங்க் 60 | ஜொர்மனி அடிப்படைக்குவாண்ட் 

ட்ரீ ர ரர ட் . டம் கண்டுபிடிப்பு ' ் 

‘23. 1979 | ஜோகன்னஸ் ஸ்டார்க். 45 ட கால்வாய்க் சுதிர்களில் 
Son do we ie டட 1 aL டாப்ளர் விளைவு கண்டு 

ட பிடிப்பு மற்றும் மின்புலத் 

யு 4 தால் நிறமாலை வரிகள் 
பு : வ] ் wy ட பிளவுபடுதல கண்டு 

் vo ve Pca | | பிடிப்பு 
ப ட் oS . - ட் ay ச ட் 1 | . ர 

24, 1920 சார்லஸ் எட்வார்டு க்யுல்லாம் | 59 | ஃபிரஞ்சு நிக்கல் - இரும்பு, கலப்பு 

i i பரக வி த “ (சுவிட்சர் உலோகங்களின் முரண் 

ம், 1 லாந்து) பாடு பண்புகள் கண்டு | : 

விக் மட த. உ ர.) பரட் 3 [பிடிப்பு உ... 
I த । . " 

2... .] -19211 | - ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்ட்டைன் :-, . [48 | அமெரிக்கா... | ஒளிமின் விளைவு விதி | 
[ Lowe a a oh , Od ் (ஜெர்மனி) கண்டுபிடிப்பு 

i pegboard bh |? hin ® 4 . + ‘ on 
26. 1922: நீல்்போர்  . to 37. டென்மார்க் அணுக்களின் அமைப்பு [ 

படட ees ் "use பற்றியும், கதிர்வீச்சு | , 

ட] ் பற்றியும் ஆய்வு | 
em இ ப ப் பம டு ர © ay . BS : 

27 1923 ராபர்ட் ஆண்ட்ரூஸ் மில்லிகன்| 55 [| அமெரிக்கா ' | அடிப்படை மின்னூட்டம் 

i oil “eo ggg PT gt dt ete fF : than UF பற்றியும், ஒளி மின் 

| ர் | | விளைவு குறித்தும் ஆய்வு | | 
28, 1924 மேன் சக்பான் | | 38 சுவிடன் எக்ஸ் - கதிர்களின் நிற 

. a eo கட்டட 4) ms i ~ மாலை பற்றிய துறையில் 

து ட, [ கண்டுபிடிப்புகள் ் 

29. | 79 | ஜேம்ஸ் ஃபிராங். + 148 | ஜெர்மனி அணுவுக்கும், எலக்ட் | । 
1 - | \ ரானுக்கும் இடையே 

‘1 | ட் ் மோதல்கள் குறித்த விதி 

தா 2 “- [ களின் கண்டுபிடிப்பு |, 
1 plea uO டடம] "1 1 

{ ப படிவ டர aah | oe . ‘ * 

go.) Jaye 'கஸ்டாவ் ஹெர்ட்ஸ்... (88 foe 
   



480 இயற்பியலில் நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் 

  

  

      

  

  

    

  

  

  
Sw
iS
e 
0 

Ga
 

r
e
c
e
s
s
 

  
  

1 2 3 
4 . 5 ; ள் 6° ் | ௩. 

‘31. 1926 ஜீன் பொரின் 59 | பிரான்ஸ் | நீரில் வீழ்படிவுகளின் சம é நிலை பற்றிக்கண்டுபிடிப்பு 
ற 

1 1 32. 1927 ஆர்தர் எச். காம்டன் 35 அமெரிக்கா மின்னூட்டம் கொண்ட 
ர ் fos க. i “ep ௩௧% ௬ துகள்களால் ' எக்ஸ்-கதிர் 

“a ௩ களின் Hsu கண்டு ர 

. ட பிடிப் ! | ப ட ட ட்டா த தகதய டு. ' 33, i சார்லஸ் டி. ஆர். வீல்சன் 58 | இங்கிலாந்து | முகிற்கலம் கண்டுபிடிப்பு 
் a | (ஸ்காட் | [மின்னூட்டம் கொண்ட 

லாந்து) | துகள்களின் பாதைகளைக் 
். . , ey ன வத கண்ணுக்குப் புலளாக்கும் 

| உ கருவி முகிற்கலம்) 
[ உ 1 a ‘ 5 BE | ட - . ர 

34, 1928 | சர் ஓவன் வில்லியம் ரிச்சாட்சன் 49 | இங்கிலாந்து வெப்பநிலைக்கும் எலக்ட் கன mt ; அர் ; 1] ரான் உமிழ்வுக்கும் உள்ள : ட்ப | தொடர்பினைத் தரும் விது 

i wate to ் 4 i Bs கலி ஐ ர MA & கண்டுபிடிப்பு ig, உகு Aya , . ட பம்ப் 
' 35, ° 929 o இரயி விக்டர் டி பிராய் 37 ஃபிரான்ஸ் : | எலக்ட்ரான்களின் அலைப் 

டு. oy ப ப ப வன்பு பம 
' 36, « 1930.6). ef சந்திரசேகர இராமன் 42 இந்தியா ஒளிச் சிதறல் குறித்த ஆய்வு 

வ. | . : ' மற்றும் ! அவர் பெயரால் | - உள்ள ; விளைவு சுண்டு 
1 yy ர கக ர உவர் மட | பிடிப்பு yo oie keg oe ‘ ப மச வ வெ கை வட கை வெலை ் "பரிசு அளிக்கப்படவில்லை] ' | ் st 

| 37. 7998 | ,, வொனர் ஹைசன்பர்க் 31 | ஜெர்மனி குவாண்ட்டம் விசையியல் ட. t ~ ; ! * . | ட ட்ட , உருவாக்கியது | | 

டங்க. | 1933 பால் ஆட்ரியன் மாரிஸ் டிராக் 824 | .. இங்கிலாந்து | அணுவியலில் செழிப் ப்பி 2 உட ர ் க்கப் ட பான புதிய அமைப்பு : ) ' . ப ட்டு களின் கண்டுபிடிப்பு ' 
உ wh ர ட 5 ட ன் ட பவர்] நலன் 2 ¥ , 39. » ட. எட்வின் சுரோடிங்கா் 46 ஆஸ்திரியா  |~ | = 3 

~ bys, ட்ட. ் ட, ர | ச Bao de 

1934 vee set ae nee பரிசு அளிக்கப்படவில்லை [1 1 ௨2 1 
வடர பட. தத ரதத த த nee Eg 40° 1935 "ஜேம்ஸ் சாட்விக் । 44 | இங்கிலாந்து. | நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு 
ர Se, if ் “a | \ க் ர ரர; | 1 ் ் ப ச ' t 1 | AF ஈடு டர. ப] து ம ச ட 41, 1936 , விக்டர் ஹெஸ் 53 | ஆஸ்திரியா. | அண்டக்கதிர்கள் 'கண் t ~ 4 டர் ' . . ர ட் 2 

! டப், s is ; டு | i : - . பிடிப்பு ॥ 
ம ர é \ cy ) ர | 5 ப் த் 
42, ஸு கார்ல் டேவிட் ஆண்டர்சன் , 81 | அமெரிக்கா | பாசிட்ரான கண்டு |! ‘ ue ம ॥ ் ர் க் ‘ nd ஜி க ன yok 3 yo bs , ் “உ | பிடிப்பு ; ட 
42. | 7997 ்.. கிளிண்டன் ஜோசப் டேவிஸ் 56 ” படிகங்களால் எலக்ட் | ் ஸன் |: ரான்களின் விளிம்பு : . 

| ட]! "விளைவு கண்டுபிடிப்பு! ,     
எம் மன பலலட்சம் வயம் 
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44, ஸு ஜார்ஜ் பி, தாம்சன் 45 | இங்கிலாந்து 

தீதி 1938 . என்ரிகோ ஃபெர்மி 37. | அமெரிக்கா நியூட்ரான் கதிர் வீச்சின் 

் ் (இத்தாலி) மூலம் செயற்கைக் 
கதிரியக்கத் தனிமங் 

| களின் கண்டுபிடிப்பு 

46. 1939 இ.ஓ. லாரன்ஸ் 38 அமெரிக்கா சைக்ளோட்ரான் கண்டு 

பிடிப்பு 

1940 (பரிசு அளிக்கப்படவில்லை) 

1941 ( பரிசு: அளிக்கப்படவில்லை) 

1942 (பரிசு அளிக்கப்படவில்லை) 

47, 1943 ஆட்டோ ஸ்டெர்ன் 55 | அமெரிக்கா மூலக்கூற்றுக் கற்றை 

் (ஜெர்மனி) களைக் கொண்ட ஆய் 

. வும் புரோட்டானின் 

் காந்தத் திருப்புதிறன 
பற்றிய ஆய்வும் 

48. “1944 இசடோர் ஐசக் ராபி 46 அமெரிக்கா : அணுக்கருவின்1காந்த 

ஒத்திசைவு (001627 
. magnetic resonance) 

49 1945 வுல்ஃப்காங் பாலி 45 ஆஸ்திரியா குவாண்ட்டம் தவிர்க் 

கைத் தத்துவம் கண்டு 
பிடிப்பு 

50 1946 பொர்சி வில்லியம்ஸ் பிரிட்ஜ்மன் | 64 | அமெரிக்கா உயர் அழுத்த இயற் 

ட் ் ் பியல், ஆய்வு 

51 1947 | சர் எட்வர்டு ஆப்பிள்டன் 55 | இங்லொந்து | மேல் வளிமண்டல -— 
் இயற்பியல் ஆய்வும் 

ஆப்பிள்டன் அடுக்கு 

- கண்டுபிடிப்பும் 

52, 1948 ' பேட்ரிக் மேனார்டு ஸ்டூவர்ட் 54) இங்கிலாந்து | அண்டக் கதிர்வீச்சு 
1 பிளாக்கெட் அணுக்கரு இயற்பியல் 

ப ஆகியவற்றில் கண்டு 
பிடிப்புகள் 

“9 1949 ஹிடெ௫ யுகாவா . 82 | ஐப்பான் மேசான் துகள் இருக்க 

் a 7 ் வேண்டுமென முன் 

. னறிவித்தது 

54. 1950 செகில் ஃபிராங்க் பவெல் 47 இங்கிலாந்து அணுக்கரு நிகழ்வு 

. ் ~ களைப் படப்பதிவு 
- முறை மூலம் ஆய்ந் 

தறிதல், மேசான்கள்   
  

Y.H.4-3] 

481



483 இயற்பியலில் நோபல் பரிசு பெழ்.றவர்கள் 

  

  

          

1 ஐ 3 4 5 - 6 . 

குறித்த கண்டுபிடிப்புகள் 
55, 1951 சர் ஜான் டக்ளஸ் காக்ராஃப்ட் | 54% | இங்கிலாந்து | செயற்கை : முறையில் 

முடுக்கப்பட்ட அணுத் 

துகள்களால்" அணுக்கருக் 
கள் மாற்றம் செய்தல் 

56. “ep, Gr ire ate தாமஸ் சின்டன் 48 அயர்லாந்து 

வால்டன் 
t . | 

57, i2 ல்பெலிக்ஸ் பிளாச் 47 | அமெரிக்கா அணுக்கருக்களுள் ளே 
- * | (orotiLent ~ காந்தப்புலங்களை 

லாந்து) - அளவிடுதல் . 

58. ” எட்வர்டு மில்ஸ் பர்செல் 40 | அமெரிக்கா 

59. 1953 ் &ஃபிரிட்ஸ் ஸ்செர்னைக் — 65 ஹாலந்து ' மாறுபட்ட நுண்நோக்கி 
. Moe a , ் ‘ கண்டுபிடிப்பு 

60. 1954 மேக்ஸ் பார்ன் 78 | இங்கிலாந்து | குவாண்டம் விசையியலில் 
டு ஆய்வு மற்றும் அலைச் 

் ட சார்பைப் புள்ளியியல் 
் ms ‘ மூலம் விளக்கின் . பகுப் 

பாய்வு ் 

61. ன வால்தர் போத்தே : | 63 | ஜெர்மனி ஒன்றிப்பு முறை மூலம் 
ன ர டு [ ் ட காஸ்மிக் கதிர்களின் ் ் 

ச vo ட. ட பகுப்பாய்வு 

62, 1955 - வில்லிஸ் இ. லேம்ப், ஜூனியர் | 42 அமெரிக்கா ஹைட்ரஜன் நிறமாலை 

63. ” பாலவிகார்ப் ous . ட, 44 அமெரிக்கா . எலக்ட்ரானின். . காந்தத் 
. (ஜொர்மனி).  திருப்புஇிறன் 

64. 1956 ஜான் பார்டீன் : . = * ல் 
: ௪ 88 | அமெரிக்கா டிரான் ஸிஸ்ட்டரின் 

கண்டுபிடிப்பும் அதனை 
65, 1956 |: வால்டர் எச். பிரட்டய்ன், 54 [அமெரிக்கா | மேம்படுத்துதலும் ,' 

ு . 7“ 1 

66. a வில்லியம் பி. ஷாக்லீ 46. ” ~ 

67, 1957 சென் நிங் யாங் : 95 . | அமெரிக்கா | ... ஓத்தமைவு ' நிலைத் 
- (சைன £) திராமை மற்றும் 

' அடிப்படைத் ' துகள்கள் 

ட ட்ட பற்றிய அறிமுறை ஆய்வு 
68. ர ட சங் டான் லீ 94 | அமெரிக்கா ன ரர? அத 

i (சைனா)      
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69. | 1958 பேவல் ஏ. செரங்கோவ் (54 | ரஷ்யா பருப்பொருளில் மிகுந்த 
ட ' ் வேகத்தில் செல்லும் மின் 

- னோட்டம் கொண்ட 
் . துகள்கள் வெளியிடும் 

70. ம் இல்யா எம், ஃபிராங்க் 50 ae கதிர்வீச்சின் செரங் , 
| mo : கோவ் விளைவின் கண்டு 

பிடிப்பும் அதன் விளக் 
, . - கமும் 

71. ர இகோர் ஓய், டேம் | 62 9 - 
i . - ் | 

78. | 1959 | ஓவன் சேம்பர்லைன் 89 | அமெரிக்கா | எதிர் புரோட்டான் 
( ் ps ் கண்டுபிடிப்பு 

73. ” எமிலியே ஜினோ செக்ரே . , 84 | அமெரிக்கா 
! rer ears ் | (இத்தாலி) 
1 * . ர் 1 

74. 1960 டொனால்டு ஏ. களேசர் , 94 | அமெரிக்கா | குமிழிக்கலம் கண்டு 
! உட்டு : க boat ' i ' < பிடிப்பு 
மர , | ॥ 
| ie ie oh ! . ட i ; 

75," ‘1961. ராபர்ட் எல். ஹாஃப்ஸ் , , 46 அமெரிக்கா உயர் ஆற்றல் எலக்ட் 

i “1. பாட்டர். ் ரான் சிதறல் மூலமாக 
ப கரி Pa es 1 அணுக்கருத் துகள்களில் 
ட. me ON ; f மின்காந்த அமைப்பு 
76. ” ‘@unreecds எஸ், மாஸ்பாயர் | 32 ஜெர்மனி பற்றி ஆய்வு அணுக் 

ட டர _ ர ரள ட்டி * கருவில் பின்னசைவில்லா 

de be yo Ee ப ஒத்திசைவு உட்கவரல் 
தா a | பு மூலம் காமாக் கதிர்கள் 

தக ் : இ | உட்கவரல் கண்டு 
| we de fg = ப லய பிடிப்பு ் 

ம் ் | | ॥ 1 , 

77." | - 1962 டலென் டி. லாண்டோ ; 54 | ரஷ்யா சுருங்கிய பொருள் 

ம வர்ல ர டவ | ் பற்றிய அறிமுறை, மீப் 
டம வ பாய் தன்மை, மீக் 
் ne # கடத்து தன்மை பற்றிய 

if ge ஆய்வு 

| Me ‘ (கில ரத * டா - ் | 
1 1 ர் ட | டி | 

78° 1963 "யூஜின் பி, விக்னா் \ 61 அமெரிக்கா அணு, அணுக்கரு அறி 
ப் , 4 3 ் : முறை இயற்பியல் ஆகிய 
“ட உறு Sp tata ty வற்றில் சிறப்பாய்வு 
ட நப் ௫ டர்டி ய ர் - | ட 

ந. | மரியா கோப்பர்ட் மேயெர் | 57 ” கூடு மாதிரி அமைப்பு 
bo ் ட் ww oe , J a 4 | பற்றிய அறிமுறை,மாய 
rire மீ ப் யம at uh at to, . y . ச் எண்கள் '- அணுக்கரு 

80. ௨, [,ஜே. எச். டி. ஜென்சென் ! | 56: 1] ஜெர்மனி . பற்றிய ஆய்வு                 

* 9.5.4-31 gy
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87, 1964 சி. எச், டெளனஸ் 49 (அமெரிக்கா மேசர் கண்டுபிடிப்பும் A, 
TMNUIVL GH BBE HH 

| , கதிர்வீசல் தொடர்பான 

82, ” நிலோலாய் பேசோன் | 42 | ரஷ்யா அறிமுறைபற்றி ஆய்வும் 
| ர : ta yr dt i ர ் 5 

83. " அலெக்ஸாண்டர் ட்க் ” 

| ப்ரகோரோவ் 

84. 1965 ரிச்சார்டு 6பெய்ன்மன் 47° | அமெரிக்கா குவாண்ட்டம் ' ) 
! bog மின்னியக்கவியல் ௨௬ 

் | ் வாக்கி வளர்த்தது 
no ட்ட | , த டது ரஷ ஸ் ர ஒட ் 

85. ட ஜுலியன் ஷ்ச்விங்கர் ! 47 |. ட்ட, 
| I ‘ ர 4 ' ் ் 

ர ' “ 7 " - 1 ட் a wt Ha 

: 86, ன் ஷின் இச்சிரோ டொமனாகா। ... 59| ஐப்பான். ் ன, 

டா டு ட் கட டல் sy Loot nye oe | 4 toy . : ட் 3 ளி ப ர ரர ல் ‘ WV 

, 87, 1966 BOOTH. areveit , 1 ஃபிரான்ஸ் அணுக்களில் ஹெர்ஷி '.' 
* | யன் ஒத்தியைவைப் பற்றி 

ட ow ட ் dork 'அறிய ஒளியியல் முறை . 
[ \ ! : டட , களின் கண்டுபிடிப்பும் ' 

! * i து ர அதன் பயன் பெருக்க 
1 1 ரம் ட ॥ | ் மும்; ப பூ. 

ட் i 1 | ; oe 1 ai 1 ! ட் i | ut ப்பட ப்ப ah எட் 1 4 my 1 1 ள் 

‘gs..{ 1967 | ,, ஹான்ஸ் ௭. பெத்தே .' 61 | அமெரிக்கா _ | அணுக்கரு வினைகள் 
ப்ப [ . (ஜொ்மனி) _ குறித்த கொள்கைக்குக் 

[ ப | - ்“. [| குறிப்பாகவிண்மீன்களில் 

my ea ‘ ௬ ஆற்றல் தோன்றும் முறை 
ர |. ்.. பற்றிய கண்டுபிடிப்புகள் 

ப ட i be ட் | ட ௩ : 

‘ 89, - 1968 | அரயிஸ் டபிள்யூ. ஆல்வா : 57 அமெரிக்கா அணுவினுள் உள்ள ' \~ 
ட ரெஸ்ச் ஃ ் 5 7 ‘ துகள்கள் பற்றிய இயற் 

் ன | a பியல் ஆய்வுகள், குறிப் 
- ) ் [ பாக -மிருந்த எண்ணிக் 

| கையிலான ஓத்தியைவு 
| நிலைகள் : பற்றிய ஆய் 

ta, ர உட | a 3° % in| vy வுகள் | டிய) | my 

| | லு ‘ | ், ட நி | | 

- 90. 1969 | ' முர்ரே ஜெல் மான் ! 40] அமெரிக்கா | : அடிப்படைத் துகள்களை 
: . : " a | ' வகைப்படுத்துவதற்கும்,' 

ut : a | Tp, ண “yt tt Ms இ இ அவற்றின் இடைச்செயல் 

உழ ட்ப ’ ; கள் பற்றிய கண்டு : 
[ட ட்ட Poo Ef க பிடிப்புகளுக்கும் ஆய்வு 

! 3 + ட களுக்கும். ௨ 's ப 

உடன் — F Be omnia ms ates te 1 RAI le one 

o
e
 

te
e 
e
e
 
e
e
 

ce 
ee

 
a
 

e
e
 

வை
ய 

டட
 

ee 
ர 
ர



் இயற்பியலில் நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் 485 

1 
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91, 

92. 

93. ' 

94. 

நித... 

    

ஹான்ஸ் ஏலாஃப் 

ஆல்ஃப்வென் 

1 

டென்னிஸ் கேபோர் : ' 
1 

ஜான் பார்டீன் | 

ஙு ! 

லியான் என். கூப்பர் " 

ம் | 

ராபர்ட் ஸ்ச்ரெய்ஃபர் 

“லியே எசாகி - 

'ஐவார் ஜியாயெவர் 

nih 

பிரயன் ஓ. ஜோசப்சன் 

டக் யா்
 

ட சர் மார்டின் ரைல் , 
J ச் 

. அண்டோனி ஹியூவிஷ் . 
ve ! 

t 
| 

ஜேம்ஸ் ரெயின் : வாட்டர் : 
ர டி ௩ ட   

65. 

62 

71 

64 

42 

41 

48 

கக் 

31 

56 

50 

57 .   

ஃபிரான்சு 

சுவீடன் 

இங்கிலாந்து 
- (ஹங்கேரி) 

1௩ 

அமெரிக்கா 

தச 

oP 

(நார்வே) 

இங்கிலாந்து 

இங்கிலாந்து 

அமெரிக்கா   

திண்ம நிலை இயற்பிய 
லில் பயன்படும் வகையில் 
லஃ்பெொரா மற்றும் எதிர் 
ஃபொ்ரோ காந்தப் 
பொருள்கள் : பற்றிய 
ஆய்வுகளும் கண்டுபிடிப் 
புகளும் ' சு 

காந்த-நீர்ம இயக்கவியல் 
தொடர்பான கண்டு 
பிடிப்புகளும், பிளாஸ்மா 
(உயர் வெப்ப நிலையில் 
மின்னூட்டப்பட்ட ' வளி 
மங்கள்) இயற்பியலில் 
அவற்றின் பயன்பாடு 
பற்றி ஆய்வுகளும். 

லேசர் சுதிர்களின் தணை 
யுடன் முப்பரிமாணப் பட 
மாக்கும் ஹோலோகிராஃபி 
கண்டுபிடிப்பு 

மிகத் தாழ்ந்த வெப்பநிலை 
யில் மின் தடையை முற்றி 
லும் இழந்து சில உலோ 
கங்கள் மீக் கடத்து திறன் 

பெறுதல் பற்றிய அறி 
முறையும் தாழ்வெப்ப 
நிலைகளில் உலோகங்கள் 

குறித்த அறிமுறையும் 

நுண்ணிய எலக்ட்ரானியல் 
குறைக்கடத்திகளும், மீக் 
கடத்திகளும் பற்றிய ஆய் 
வுகள் (தொலை நோக்கி, 
கம்யூட்டர் அகியவற்றில் 
பயனுள்ள து) 

மீ மின்னோட்டம் பற்றிய 
ஜோசப்சன் விளைவு 

ரேடியோ தொலைநோக்கி 
மூலம் 

பல்சார கண்டுபிடிப்பு 

அணுக்கருவில் :. துகள் 
இயக்கத்துக்கு மிடையே 

  

=a” oa - 
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(2) (3) (5) (6) ணை 
  

102, 

104, 

105. 

106. 

207. 

109.   
108, 

310,   

197 

1977 

ச்ச 

ம077 

1978   

ஆகே போர் 

பேன் மோட்டெல்சன் 

பர்ட்டன் ரிட்சா் 

- சாவோ சுங் டிங் 

கபினிப டபிள்யூ ஆண்டர்சன் 
% 

\ ஆ 
i 

t 
ர z are 

‘ 

சர் நெவில் எஃப் மாட் 

௮ர்னோ ஏ. பென்சியாஸ் .   

49 

, 45 

78 

72. 

45   

gp 

a” 

அமெரிக்கா : 
(ஜெர்மனி) ; 

_ கண்டுபிடிப்பு வலுவூட்டு 

இணி 

் பற்ற சிலிகான் போன்ற 

[ அண்டத்தின் ; தோற்றம்   

யுள்ள தொடர்பு 
காரணமாகச் சில அணுக் 

களின்அணுக்கருக்கள் 
கோள வடிவில் இல்லாத 

தின் கண்டுபிடிப்பும் 
விளக்கமும் 

eng”? அல்லது “ஜே 

என்ற பளுவான அடிப் 

படைத்... துகளைத் தனித் 
கனியே கண்டு பிடித்து 

*குவார்க்'' துகள்களே 
பொருள்களின் அடிப் 

படைக் கட்டுமானத் 

துகள்கள் என்ற கொள் 

கைக்கு *சை' துகள்களின் 

வதோடு *சார்ம்' என்ற 
நான்காவது *குவார்க்” 

துகளும் இருக்கக்கூடு 
மெனக் காட்டியது, 

திண்பொருளின் காந்தப் 

பண்பு மற்றும் படிகத்தில் 
அயல் : அயனி அல்லது 

அணு இருப்பதால் தோன் 

மாற்றம்: - ஆகிய 
வற்றை விளக்குவதன் 

மூலம் இன்றைய காந்த 

வியல் - பற்றிய கொள் 

கைக்கு அடி கோலியது 

\ 

கண்ணாடி படிகப் பண் 

பொருள்களை எலக்ட் 
ரானியல் (கம்ப்யூட்டர்) 

ன = a 4 

நினைவு மற்றும் சாவி 
போன்ற கருவிகளில் 
பயன்படும்' '' வகையில் 

திண்மதிலைஇயற்பியலில் 
தனித்தனியே கண்டு 
பிடிப்புகள் , ் 

[ய 

கொள்கையை உறுதிப்    
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411, 

112. 

113, 

114, 

115, 

116, 

117. - 

  

99 

2? 

1980 

a3 

  

ராபர்ட் டபிள்யூ வில்சன் 

பீயோட்டர் லியோனிடோலிச் 
காபிட்ஸா 

ஸ்டீவன் வெயின்பார்க் 

* 5 

ஷெல்டன் எல். சளொஸ்ஷோ 

அப்துல்சலாம் 
ட | 

, 

+ 

ஜேம்ஸ் டபிள்யூ க்ரோனின் 

் வால் எல் ஃபிட்ச் 

, நிகோலஸ் பிளோயெம் பெர்ஜர் 

hoa se mor 4 

| gyitsit evends Gourds 
வட“ ட 

. கை எம்:சீக்பான்! ' 
i GAs . டடம 

டக | அம 
கென்னத் ஜி. வில்சன் 

‘ டர a 

42 ட 

84 

46 

46 

53 

      

அமெரிக்கா - 

- றஷ்யா 

அமெரிக்கா 

2 

பாகிஸ்தான் 

“அமெரிக்கா 

அமெரிக்கா 

சுவீடன் 

அமெரிக்கா   

படுத்தி காஸ்மிக் நுண் 
ணலைப் பின்னணிக் 

கதார்வீசலின் “கண்டு 
பிடிப்பு 

தாழ்வெப்பநிலை இயற் 
பியலில்அடிப்படைஆய்வு 
கள் 

ஈர்ப்பு, மின்காந்தவியல், 

. அணுக்கருவைப் பிணை 

த்து இருக்கும் விசை, 
சில : அணுக்கருக்களில் 
கதிரியக்கச சிதைவைத் 
தோற்றுவிக்கும் வலு 

வில்லா விசை ஆகிய 

இயற்கையின் நான்குதன் 

மையான விசைகளையும் 

ஒன்றுபடுத்திக் காட்டும் 

ஒரு சிறப்பு நடவடிக்கை 
யாக வலுவிலா இடைச் 
செயல்கள், பற்றிய அறி 

முறையின் உருவாக்கம் 

புரோட்டான் முடுக் 

கதியைப் பயன்படுத்திப் 

புதிய அடிப்படைத் துக 
ளான கே.மேசான்களின் 

பகுப்பாய்வு மூலம் அணு 

வினுள் உள்ள துகள் 

களில் சீரற்ற நடத்தை 
பற்றிய சண்டுபிடிப்பு 
(1964 இல்) பின்னர் 
அண்டத்தின் தோற்றம் 
பற்றிய **பெருவெடிக் 
கொள்கையை”” விளக்கப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

லேசர் 
ஆய்வுகள் 

நிறமாலையில் 

எலக்ட்ரான் நிறமாலை 

யியல் ஆய்வுகள் 

மாறுநிலைப்' புள்ளிகளில் 
(வெப்பநிலை, அழுத்தம்) 
பொருள்களின் பண்பு 
களில் தோன்றும் மாற் 

  

றங்களை . விளக்க கணித  



488 இயற்பியலின் தத்துவம் 

  

  

1 2 3 4 5 ; ் 6 

வியல் முறையை ௨௫௬ 
வாக்கி இயற்பியல் 

‘ உலோகவியல் மற்றும் 

தாவரவியல் துறை 

் களுக்கு உதலி தந்தது 

182, 1983 சுப்பிரமணிய சந்திரசேகரர் 79 | அமெரிக்கா விண்வெளி இயற்பியல் 

் (இத்தியா) பற்றிய ஆய்வுகள் 

123. உ... | வில்லியம் ஏஃபெளலெர் அமெரிக்கா விண்மீன்கள் தோற்றம் 
் ் குறித்த ஆய்வுகள் 

124. 1984 கார்லோ ருபியா 50 | இத்தாலி அணுக்கரு ஆய்வுகள் 

125. 1988 சைமன் வாண்டர் மீர் 59 | நெகா்லாந்து த 

126. 1985 இளாஸ்வாள் கஇிளிட்சிங் 42 | மேற்கு இண்ம நிலை இயற்பியல் 
் ஜொர்மனி ் - 

127, 1986 ஏனர்ஸ்ட் ரஸ்கார - ஜெர்மனி 

128, is ஜெர்டு பின்னிங் . ட்ட ‘ எலெக்ட்ரான் 

நுண்ணோக்கி 

129, ச ஹென்ரிச் ரோரர் , சுவிட்சர்லாந்து 

120. 1987 அலெக்ஸ் முல்லர் சுவிட்சர்லாந்து | மீ கடத்துகை 

~ ee (Superconductivity) 

132. - 1987 ஜார்ஜ் பெட்நார்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து | மீ கடத்துகை         ட ச்       
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உலூல் நிகமும் பல்வேறு நிகழ்வுகளைச் இல அடிப் 
படை விதிமுறைகளைக் கொண்டு அறிந்து கொள்ள 
இயலும் என்று நிலைநாட்டுவதகே இயற்பியலின் 
முதன்மையான நோக்கமாகும். 

, மனிதன் நம் பேரண்டத்தைப் பற்றிப் பழங் 
காலத்தில் எழுப்பிய கேள்விகள் மிகப்பல. அவ்வப் 

பொழுது புனையப்பட்டு வந்த கணக்கற்ற கடவுள 

ரின் விருப்பு,: வெறுப்பு தொடர்பான கதைகளைக் 
கொண்டு இயற்கையில் ஏற்பட்டு வந்த நிகழ்ச்சி 
களுக்கு விளக்கம் கூறுவதே அக்கேள்விகளுக்கான 
விடைகளாக அந்நாளில் இருந்தன. ஆனாலும் 
உண்மையைக் காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் 
மட்டும் மக்களிடையே தொடர்ந்து நீடித்தது, BS 
கால அறிவியலாரும், தததுவயியலாரும் , ஆழ்ந்து 
ஆய்ந்து அறிவுச் செய்திகளைப் பழங்காலத்திலேயே 
திரட்டத் தொடங்கினர்... பல நுண்ணறிவினர் 
பண்டைய கீரேக்கம், னா, இந்தியா, அரேபியா 
ஆகிய நாடுகளில் புகழ் பெற்றிருந்தனர். - ட 

ஆய்வுப் புலத்தின் எல்லை, காலத்திற்குக் காலம் 
மாறி வந்துள்ளது. மார்க்கோபோலோ, கொலம்பஸ், 
மெகல்லன் ஆகியோர் காலத்தில் கடல் கடந்து 
தொடுவானத்திற்கு அப்பாலுள்ள உலகப் பகுது 
களைக் காண்பதில் மக்கள் ' முனைந்திருந்தனர், 
“இன்று ஆய்வுப் புலத்தின் எல்லை, அணுவிலுள்ள 
துகள்களிலிருந்து பேரண்டத்தின் , வெளியோரம் 
வரை பரந்து கிடக்கின்றது. ‘ 

பருப்பொருள் உருவமாக உள்ள பேரண்டம் 
(universe) பற்றிய ஆய்வு மிகுந்த : நிறைவைத் தரும் 
இயற்பியல், ஏனைய துறைகளின் நிகழ்வுகள் அனைத் 
தையும் , விளக்கும் ஓர் அடிப்படை அறிவியல் 
துறையாகும். வானியல், வேதியியல், புள்ளியியல் 
மற்றும் அவற்றின் கிளைகள் யாவும் இயற்பியலின் 
வெவ்வேறு இறப்புப் பகுதிகளை ஆய்வனவாகும். 
அறிந்த அடிப்படைச் செய்திகளை. வகைப்படுத்தி ' 
மற்ற இயற்பியல் சார்ந்த துறைகளால் கண்டு 
பிடிக்கப்படும் செய்திகளைக் கொண்டு மேலும் புதிய 
செய்திகளைக் காண உதவுவதும் இயற்பியலே 
யாகும். சிறப்புத் துறைகளாகச் செயல்படும் ஏனைய 

் அறிவியல் பிரிவுகள் இயற்பியலின் அடிப்படை -விதி 
॥















இலைச்சாறு வயிறு வீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தக் 
கூடியதாகக் கருதப்படுகிறது. சைனாவில், வறுக்கப் 
பட்ட விதைகள் வயிற்றுப்போக்கிற்கும், காய்ச்சலுக் 
கும் மருந்தாகின்றன. சிங்கப்பூரில் 4 அல்லது 5 

விதைகளைத் தேய்த்துத் தேனுடன் கலந்து குழந்தை 
களுக்குப் புழுக்கோளாறு தடுப்பு மருந்தாகத் தரப் 

படுகிறது. நான்கைந்து விதைகளுக்கு மேல் கொடுத் 
தால் வயிற்றுவலி உண்டாகும். uo 

; . 5 வே, ௪, 

நூலோதி. Gamble, G.S. Flora of Madras 
Presidency BSI Vol. 1. 1957; George Watt, Diction- 

ary of Products of India Vol. VI. 1972, 

' 1 

இரட்டுறல், படிக 

கனிமப்படிகம் பொதுவாகத் தனித்தனியாகக் காணப் 
படுவது மட்டுமன்றி தொகுதியாகவும், கொத்தாக 
வும், கூட்டமாகவும் காணப்படும். ஒரு படிசுத்தைப் 
போன்று அக்கூட்டத்தில் உள்ள மற்றொரு படிகம் 
அனைத்துப் பக்கங்களையும், விளிம்புகளையும், இண் 
மக்கோணங்களையும், முனைகளையும் இணையாகப் 
பெற்றிருக்குமேயானால் அவை ' இணையுருவாக்கம் 
(parallel growth) அல்லது படிகக் கூட்டம் என 
அழைக்கப்படும். ஆனால் இரண்டு அல்லது அதற்கு 
மேற்பட்ட படிகங்கள் ஒன்றையொன்று பின்னி ஒரே 
வேளையில் சேர்ந்து வளரும்போது ஒரு முழுப் படி 
கத்தின் பகுதியை ஒரு படிகமும், மற்றொரு பகு 
தியை வேறு படிகமும் இணை இணையாகவே 
தலைகீழான முறையிலோ பெற்று, : அருகில் 
இணைந்து ஒரு தனிப்படிகம் போல் விளங்குவதைப் 

. 95 Qo-@ow (twinning of crystal) எனலாம். 
( Boo, QorcrG sous மூன்று படிகங்கள் ஒரு 
தொடர்ச்சியாக, சீர்மையான முறையில் - இணைக் 
கப்பட்டவை போன்றும், Aw வேளைகளில் ஓன்றை 
ஒன்று LAD HAI ஒரு சிலுவை போன்றும் (படம்-1௮) 
அல்லது ஒரு நட்சத்திரம் (படம் 1இ) போன்றும் 
காட்சி அளிக்கும், 
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இவ்வாறு இரட்டுறல் அமைப்பு ஒரு பக்கத்தில் தலை கீழான நிலையில் அடுத்தடுத்துக் காணப்படுவதி 
லிருந்து அத்தப் பக்கத்தின் மேல் காணப்படும் மாறு 
பட்ட வரித்திசைகளும் (12]) (படம்7௮), உள் 
நோக்கித் திருப்புகிற கோணங்களும் (122078வர் an- 
28) இவ்வமைப்பு இருப்பதைக் கண்டறிய உதவு 
கின்றன. சில படிகங்களில் இரட்டுறல் இருப்பதை 
நுண்ணோக்கியினால் மட்டுமே கண்டறிய முடியும். 
படிக இயலில் இரட்டுறல் அமைப்பைப் பற்றி அறி 
வதும் அவற்றின் விதிகளை அறிந்து : கொள்வதும் 
இன்றியமையாத தேவையாகும், 

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட யடி 
கங்கள் இரட்டுறல் படிகத்தில்' இருக்குமேயானால் 
அவைதனித்தனியே அவற்றிற்கே உரிய அணுக் கட் 
டமைப்பை வெவ்வேறாக மாறி இருக்குமாறு பெற் 
நிருக்கக்கூடும். ஆனாலும் அப்படிகத்தில் அவற் 
றின் படிகப் பின்னல்கள் (18011) வெவ்வேறான 
நிலையில் இருப்பினும் அவை எல்லாவற்றிற்கும் 
பொதுவான தளம் ஒரு குறிப்பிட்ட இசையில் இருக் 
சுக்கூடும். அத்தகைய வெவ்வேறான நிலைகளிலுள்ள 
படிகப் பகுதிகளை ஒரு எளிய முறையில் சுற்றியோ 
திருப்பியோ பார்க்கும்போது ஒன் றிற்கொன்று 
இணையாக வந்து ஒரே மாதிரியாக அமையும். 
எனவே இரட்டுறல் படிங்கள் என்பன ஒரே வேளை 
யில் ஒரே மாதிரியான அணுப் . பின்னல்களால் 
பிணைந்து இருக்கும்படியான நிலையில் ஒழுங்கான 

_ முறையில் வளர்ந்து உருவாகும் படிகங்களாகும். 
ஓர் இரட்டுறல் படிகத்தை எடுத்தால் அதில் உள்ள 
தனிப்பண்பு வாய்ந்த ஒரு பகுத, அதன் மறு படி 
ou§m5 (counterpart) ag GMI குளத்தில் 
(4905) சுற்றும்போது இதைப் போன்றோ அதன் 
மறுபலிப்புப் போன்றோ வரக்கூடும். அவ்வாறு 
ஒன்றோடுஓஒன்று இணையாக வருவதற்குப் பொது 
வாகக் காணப்படும் சுற்றுக்களம் இரட்டுறல் களம். 
(twinning plane) ஆகும். அவ்வாறு ஒன்றாகக் 
கொண்டு வருவதற்சாகச் சுற்றப்பட்ட இசைக்கோடு, 
இரட்டுறல் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக அமையக் கூடிய அந்த அச்சுக்கு இரட்டுறல் அச்சு (twinning 

und 1, 
அ... தெனர்டைட் ஆ. கொலம்பைட் இ. ஃபுளோரைம்





  

  

படம் 8, 

‘ i - i x 

இரட்டுறல் தளம் மட்டும் அமையும், அதாவது, இவ் 
விடத்தில் இரண்டாம் தரப்பட்டகம் (1120) போன்று 

_ உருவாகும் குவார்ட்சு இரட்டுறல் முறைக்குப் பிரே 
சிலியன் (ா82111/810) இரட்டுறல் விதிமுறை என்று 
பெயா். இம்முறைக்கு இரட்டுறல் அச்சு இருக்காது 
என்று கூறப்படுகிறது. ் 

ae ் டெட்ராஹெட்ரைட்டு என்னும். ... படிகத்தில் 
இரட்டுறல் உருவைக் காணலாம் (படம்-84), இது 
ஒன்றையொன்று ௪ளடுருவி உருவாகியிருக்கும் அமைப் ". 
பைப் பெற்றுள்ளது. இது ஓர் இயல்பு டெட்ரா 
ஹெட்ரல் பக்கத்திற்குச் செங்குத்தாக இருப்பது 
போல் சளடுருவிக் காணப்படுகின்றது. இங்கு இரு 

, தனிப்படிகங்கள் ' முழு வடிவில் : காணப்படுவதால் 

  

படம் 4, :” 
t,t 

் ” டெட்ராஹெட்ரைட்டு 

ஒன்றை இன்னொன்றாகக் கண்டறிய வேண்டிய - 
நிலை தேவையில்லாததால், முடியாததால் இதற்கு 
இரட்டுறல் : தளம் கடையாது. ' ஆனால் டெட்ரா 

ஹெடரல் - பக்கத்திற்குச் செங்குத்தாக ': அமையும் 
இரட்டுறல் அச்சு மட்டும் உண்டு. :”  - ட்டா 

: கேலமின் என்ற கனிமத்தின் இரட்டுறல் வடிவைப் 
படத்தில் காணலாம். (படம்- ௪௮,ஆ). இக்கனிமம். 

அ.க.கீ-32 

  

. இத்தளத்திற்குச் 

- *அ” வில் 
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து | ௮. குவாரிட்சு இடைநிலை ஆ... இரமட்டுறல் குவார்ட்சு இ. வலநிலை குவார்ட்சு 
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அ டட ஆ 
ot மடம் 5. 

கேலமின் (௮, ௮) 

அரை கருவச் செஞ்சாய் சமச்சதுரத் தொகுதியின் 
Gp இயல்பாகப் படிகமாகிறது. இவ்விரட்டுறல் 
படிவில், (படம்-5அ) அடியிணை வடிவான 001ற்கு 
இணையாகச் கிடைமட்ட தளம் ஒன்று, இரட்டுறல் 
களமாக அமைகிறது. இத்தளத்தில மேல்பகுதி 
கீழ்ப்பகுதியின் பிரதிபலிப்புப் போல் தோன்றும், 

செங்குத்தாக அமையக்கூடிய 

செங்குத்து AF இதற்கு இரட்டுறல் அச்சாக 
அமைய முடியாது. ஏனென்றால் அது இப்படிகத் 
திற்கு இரு கோணச் சீர்மை அச்சாக அமைகிறது. 
இதே படிகம் அடியிணை வடிவும், அதன் பட்டக 

' மூம் ஒன்றை ஒன்று இணையும் படியாக (படம்-5 
, காட்டியது போல்) இரட்டுறல் . வடி 

விளைப் பெறுமேயானால் ' செஞ்சாய் சமச்சதுரப் 
படிகத தொகுதியின் இயல்புப பிரிவில் படிகமாகும் 
ஒரு கனிமத்திற்கு இணையாகக் ' காணப்படும்.





  

ர படம் 11. dy 

$e i 

௮. ஃபுஞரைட்டு , ஆ.டெட்ராஹெட்ரைட்டு இ: சாபாசைட்டு ்் 

மாறிய நிலையிலோ காணப்படலாம். மேலும் இவ்: 

விரு படிகங்களில் காணப்படக்கூடிய உள்நோக்கித் 

PowyHH Garoormach (reentrant 81௦5) மிகவும் 

தெளிவற்று, தடமின்றிக்காணப்படும். சில சமயங் 

களில் அப்படிகங்களின் பக்கங்களில் ஆங்காங்கே 

காணப்படும் தெளிவற்ற கோடு இவ்விரட்டுறல் 

தன்மை இருப்பதைக் காண்பிக்கலாம். அடுருவிய 

இரட்டுறல் படிகங்கள் இரண்டு . அல்லது அதற்கு 

மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் இயற்கையில் ஒரே 

சமயத்தில் உருவாகும்பொழுது ஒன்றையொன்று 

சனடுருவி அவற்றிற்கு ஒரு புதுமைத் தோற்றத்தைக் 
கொண்டு காணப்படுகின்றன. (படம் 1இ, 11/௮-இ, 

78௮-இ) இதுவும் தொகுறிலை இரட்டுறல் போன்றே 

்" இயற்கையில் - காணப்படும்பொழுது, பல்வேறு 

மாறுபாடுகளைக் கொண்டே காணப்படுகின்றது. 

இவ்விரண்டு வகைகளுக்கும் பல் பொதுத் தன்மைகள் ” 

உள்ளன என்று தெரிய வருகிறது. : % 

| PS படிகத்தின் உருவாக்கத்தில் தோன்றும் ' 

இரட்டுறல் பண்புகளை மரபு: வழி ' இரட்டுறல் , 

Sittemo (genetic twinning) stem evs 1b. இதுபோன்ற 

இரட்டுறல் தன்மை பெற்ற படிகங்களில் காணப்படும் 

படிக மாற்றங்களைவிட (crystallographic changes) 

படிக உருவாக்கம் அல்லது படிகத் தோற்றத்தில் 

(crystallogeny) * ஏற்படும் மாறுபாடுக ளே முக்கிய 

பங்குவகிக்கின்றன. இவ்வகை இரட்டுறல் படிகத்தில் 

அதன் தோற்ற அமைப்பிற்கேற்ப அதன் அடிப்படை 

.. மூலக்கூறே இரட்டுறல் தன்மை பெற்றுச் சிக்கலான 
oe VES ப ச நீக் ப 

..அ,க.$ீசீஅ ் - 
m4 
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படம், 12 - 

ஸ்டாரோமைட்டு 

HMDS 26 wt Linswrss (compound crystal) 

காணப்படும். இவ்வாறு அடிப்படைத் தோற்றத்தி 

லிருந்து ஒவ்வொரு அணுவிலும் தெளிவாக உருவாகிக் 

காணப்படும் இயல்பு கனிம இரட்டுறல் தன்மை, 
இயல்பு மரபுவழி இரட்டுறல் (paragenctic twinning) 

. என அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக உருவாகும் 
போது எளிய முறையான படிகமாக உருவெடுத்துப் 
பின்னால் எதிர்பாராத இயற்கை மாற்றங்களால் 
தனது நிலையில் மாறுபட்டதனால், அதன்மேல் 
புதிதாக வந்த அதே வேதிப் பண்புகளைப் பெற்ற 
பொருள்கள், ஏற்கனவே உருவாகி உள்ள அந்த 
எளிய படிகத்தின் இரு முனைகளிலும் தொடர்ந்து 
தலைகீழான நிலையில் மாறி மாறிப் படிந்து, புதிய 
படிக முனைகளை உருவாக்கி, ஓர், இரட்டுறல் படிக 
மாக அமைவதை மரபுவழி மாற்று இரட்டுறல் 
தன்மை (metagenetic twinning) என்கிறோம். 

. இப்படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள ரூட்டைல் சுனி 
மத்தின் நடுப்பகுதி முதலில் இயல்பாக உருவாகிய 
படிகமாகும். பின்னால் புதிதாக வந்து சேர்ந்த 
பொருள்கள் அதன் இரு முனைகளிலும் ஒரே வேளை 
யில் படியத் தொடங்கிச் சிறிது வளர்ந்து பின்னா் 
அதற்கு கிடைத்த வசதிகளைப் பொறுத்து இவ்வா 
றாக வளைந்த வடிவு பெற்று உருவெடுத்தன. இவை 
தொடர்ந்து மாறி மாறி உருவாகி வரவும் வாய்ப்பு 
உண்டு. அமிலத்திஸ்டு என்னும் குவார்ட்சு சனிமம் 

ஒரே குழியில் தஇரும்பத் திரும்பக் கொணரப்பட்ட 
டட இலிக்கான் டைஆக்சைடு பொருளாக நிரப்பப்படும் 

த பொழுது ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக மெல்லிய பிரிக்க
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படம் 13, ரூட்டைல் 

முடியாத படிவு, படிக ஏடுகளாக: மாறி மாறி 

அனமைந்து இயற்கையில் காணப்படும். இதேபோல் 

முச்சாய்வுப்படிகத் தொகுதியின் 8ழ், படிகமாகும் 

ஆல்பைட்டு என்னும் ஃபெல்சுபார் கனிமம் (010) 
படிகப் பக்கத்திற்த இணையாக மாறி மாறி, மெல் 

லிய த௲டு போன்ற கோட்டிலைப் படிகப்படிவு 

களை ஒன்றாக இணைத்து இயல்புப் படிகம் போல் 

காணப்படுவனத இயற்கையில் அடிக்கடி காணலாம். 

இரட்டுறல் பண்பை ஆல்பைட்டு ஃபெல்சுபாரில் 

காண்பதுபோல் திரும்பத் திரும்ப ஒன்றிற்கொன்று 

தை$ழான நிலையில் படிந்ததால் ஒன்றோடு ஒன் 

றாக அடுக்கப்படுவது போல் இணைந்து காணப் 

படும் இரட்டுறல் இயல்பு திரும்பத் திரும்ப இணை 

yh Ort One scxomp (repeated twinning) எனப் 
படும். இத்தகைய இயல்பு இணைகோடுகள் போல் : 
மிக மெல்லிய படிகப் படிவுகளால் - க ருவாக்கப் 
பட்டுக் காணப்படும்போது அவற்றைப் பன்முறை 
Qeoarusid Qo @Qme ues (polysynthetic twin- 
ning) என்பர். இவ்விரட்டுறல் தன்மையில் ௧௬ 
வான முச்சாய்வுப் படிகத் தொகுஇயில் படிகமாகும் 
ஃபெல்சுபார் கனிமங்களையும் பயாகனைட்டு 
பைராக்சன் பைரைட்டு போன்ற கனிமங்களின் 

படிகப்பக்கங்களையும் உற்று நோக்கினால் அவற்றின் 
இரட்டுறல் படிகப் படிவு நுண்ணிலைகளின் 

(lamellae) இணை கோடுகள் நுண்ணிய கனிமப் 
பிளவு போல் பக்க மேற்புறத்தில் காட்சியளிக்கும் . 
மேலும் ஒரு படிகம் ஒரு பக்கத்தில் தோன்றுவது 
போல் அதன் தலை£ழான உருத்தோற்றம் ஒரு குறிப் 
பிட்ட கோணத்தில் சுற்றும்பொழுது மாறி மாறி 
வரும்படியாகப் பல படிகங்கள் ஒருங்கிணைத்து 
வருவதைக் காணலாம். இவ்வகை இரட்டுறல் படி 
கங்கள் அதில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துப் 
படிகங்களுக்கும், ஒரு மையப் படிக இரட்டுறல் அச்சு. 
இருப்பதையும், பன்முறை இரட்டுறல் பண்பினால் 
அவை ஒரு விட்ட வடிவத்தைப் பெறுவது போல் 
தோற்றமளிப்பதையும் காணலாம்; விட்டத்திற் 
குரிய 360 கோண: அளவில் ' ஒரு : குறிப்பிட்ட 

, அச்சில் : அப்படிகத்தைச் "சுற்றும்போது அவை 
எத்தனை முறை பண்பு வ டிவு இயல்பு படிகப் 
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் மூயூம். 16 

! 

வழுத்தத்தைச் சமாளிக்கும் பொழுது அங்கு இரட்டு 
றல் பண்பு காணப்படுகிறது. 

மேற்கூறிய விதிசனின் படி, இயற்கையில் கிடைக் 

கச் கூடிய சில கனிமங்களின் இரட்டுறல் தன்மை 
பினைப் படிகத் கொகுஇி வாரியாகக் காணலாம். 

சமச்சதுரப் புடிகத் தொகுதி. சண்முகப் coctohe- ~~ 
(131) இணையாகக் | ஜா) பிழல்புறு பக்கத்தை 

கொண்ட இரட்டுறல் தளமும், அதற்குச் செங்குத் 
தாரக அமைந்த இரட்டுறல் அச்சும் கொண்ட, ஸ்பீனல் 
வசைக் கனிமங்கள் இரட்டுறல் பண்ணமைம் வெற்றுக் 

காணப்படுவதால் இவ்வசை Ore Gow பண்பு 
ஸ்பினல் விதிமுனற (20174] 12௦) என்றழைக்கப்படும். 
பல புடிகக்சளில் இரட்டுறல் தளமும், இணை 
குளமும் ஒன்றாகவே இவ்விஇயில் அமையக்கூடும் 

(படம் 8). இல்விஇயில் தொடுநிலை இரட்டுறல் 
பண்பின் ழ் உருவ௱கும் சலீனா (படம் 18௮] எண் 
முகப் பிழம்புறு பக்கத்தை இரட்டுறல் தளமாகவும், 
இணை தளமாசவும் கொண்டுள்ளது, படம் 16 
அவில் செம்பு கணிமத்தின் 
வடம் 36 இ” இல் அதே கனிமத்இன் குறுகிய வடிவு 
கொண்டு முக்கோணப் பட்டகம் போன்ற இரட்டுறல் 
தன்மையும் வருவனதக் காணலாம். இதே விது 
முன்றயில் படிக ஊடுருவல் முறையை அடிப்படை 

  

கனசதுரப்பக்கமும்; . 

௮, சலினா ஆ, செம்பு இ, செம்பு, 7 ~ 
+ 4 

௩ 

் பாகக். கொண்டும் - சலீனா (படம்.1₹அ)), சாயி 
னைட்டு (படம் 17), சோடாலைட்டு (17இ) 
போன்ற கனிமங்கள் படிசமாகின்றன. படம் 8ல் 

ப, காட்டிய பைரிட்டோஹெட்ரான் (110) பன்னிரு 
முகப்புப் பிழம்புரு பக்கத்தை இரட்டுறல் தளமாகக் 

, கொண்டு . வரு$றது. , இல் இரு பைரிட்டேோோ 
ஹெட்ரான் ஒன்னற ஒன்று அளடுருவி ஒரு இரட்டுறல் 
,ங்சகமாச வரும்போது அதூ இரும்புக் குறுக்குச் 
சட்டம் (மாரு லஷ என்றுழைக்கப்படுகிறது, . 

செஞ்சரம் சதுரப் படிகத் தொகுதி, இத் தொகுதி 
யில் (101) , முப்பட்டசுக் கூம்பிற்கு _ இணையான 
இரட்டுறல் தளத்தைக் கொண்ட இரட்டுறல் படிதங் 
களை மிகுதியாகக் காணப்படும். இதில் ரூட்டைல் 
(:8ஆ,, 1:8௮) போன்ற கனிமங்கள் அடிக்கடி இம் 
முறையில் இரட்டுறல் , தன்மை கொண்டு காணப் 
வடம். இவற்றை முண்டுகள் வாய்ந்த இரட்டுறல் 
படிகம் என்பர், படம் 48இல் ரூட்டைலின் $ படிகங் 
களின் செங்குத்து அச்ச ஒரே தளத்தில் , இருப்பது 
போல் படிகமாகி இணைந்து காணப்படுவதால் ஒரு 
லட்ட ப அமைப்பு உருவாகிறது, இதே போன்ற 
இரட்டுறல் படிகுத்தை ஹாஸ்மானைட்டு கனிமத் 
திலும் (28ஈ) காணலாம். ரூட்டைலின் : தொடுநிலை 

் விதியில் 201 ஏன்ற முப்பட்டசுக் கூம்பிற்து இணை 
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௮. காசிட்டரைட்' ஆ. ரூட்டைல் இ, ரூட்டைல் ௪, ஹாஸ்மானைட்டு ௨, ரூட்டைல் sa. லைட்டு 
emi ச, , "உ ரப டட 

யான இரட்டுறல் தளத்தைக் கொண்ட படிகத்தைப் 
படம் ' 18இல். காணலாம். முப்பட்டகக் கூம்பு 
வகுப்பைச் சேர்ந்த ஷீலைட் கனிமம் அடி இணைப் 
பக்கத்தை (001) இரட்டுறல்: தளமாகக் கொண்டு 

படிக வடிவை படம் 18௨ இல் காட்டியது போல் ' 
வரும்போது அது அதே தொகுதியிலுள்ள இயல்பு 
பிரிவு படிகம் போல் அமைந்து காணப்படுகிறது. 

  

  

- பமம் 19)... 

- அறுகோண படிகத் தொகுதி. அறுகோணப் 
படிகப் பிரிவில் இரட்டுறல் படிகங்களைக் காண்ப 
தரிது, . பிர்ஹோட்டைட் என்னும் ஒரு' கனிமம் 
(படம்9) முப்பட்டைக் கூம்பிற்கு (1011) இணை 

யான இரட்டுறல் தளத்தையும், இரட்டுறல் படிகங் 
களின் செங்குதது அச்சு ஒன்றிற்கொன்று செங்குத் 

தாக இருப்பது போலும் அமைந்து காணப்படும். 

ன அதற்கு மாறாக இத்தொகுதியின் சாய்சதுரப் 
படிகப் பிரிவின் ழ் இரட்டுறல் தன்மை அடிக்கடி 

காணப்படும். கால்சைட்டு கனிமம் பல இரட்டுறல் 

விதிப்படி இரட்டுறல் படிகங்களாகக் காணப்படு 
கின்றது. செங்குத்து அச்சை இரட்டுறல் படிக அச் 
சாகவும், இணை அடித்தளத்தை இணை தளமாகவும் 

படம் 20. கால்சைட்டு 

  

(0001) (1010) பக்கத்தைக் கொண்டிராத இப்படி 
கங்களின் நடுவில் உள்நோக்கித் திரும்பு ' கோணம் 
இருப்பதை அறியலாம். (1010) இருக்கும் படிகங்களில் 
இரட்டுறல் தன்மையைக் கனிமப் பிளவின் மூலமா 
கவோ, கிடை அச்சுக்குச் சமமான ஒரு சீர்மை இருப் 
பது போல் தோற்றமளிப்பதிலிருந்தோ அறியலாம். 
இததொகுநிலை இரட்டுறல் விதியோடன்றி, இதே 
போல் ச௪ளடுருவல் விதியின் (படம் 11இ) கீழும் இப் 
படிகங்களின் இரட்டுறல் தன்மைகளைக் காணலாம்.
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. படம் 26. குவார்ட்௬ 

கோணத் தொகுதியின் சீர்மை பெற்றிருப்பவை 
போல் காட்சியளிக்கின்றன. படம் 287 ௮ வில் ஓர் 
எளிய அரகோனைட் இரட்டுறல் படிகத்தைக் 
காணலாம். படம் 27 அ வில் மூன்று படிகங்கள் 
ஒருங்கிணைந்து உருவாகியுள்ள இரட்டுறல் படிகத் 
இன் அடி இணைப்பக்கத் தோற்றத்தைக் காண 
லாம். அது ஆறு பக்கங்களைக் கொண்டுள்ள அது 

கோணப் பிரிவு போல் தோன்றுகிறது. இருப் 
பினும் அதன் மேலே காணப்படும் வரிக்கோடு 

களில் உள்ள மாற்றங்களும், பட்டகப் பக்கங் 
களின் ஒருங்கின்மையும் இரட்டுறல் தோற்றத் 

இன் விளைவே என்பதைக் காட்டும். வித்ரைட் 

கனிம இரட்டுறவில் அறுகோண முப்பட்டகக் 

படம் 28, 

பைரைட் ௮ஆ௫ள.கொலம்பைட் இ. மார்க்கசைட் ஈ, ௨. 
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.கூம்புத் தோற்றம் அடிக்கடி காணப்படும். ஆனால் 

அவற்றின் ஒளியியல் பண்பிலிருந்து வேறுபடுத்திக் 

கண்டுவிடலாம், இது போன்ற வேறோர் உயர் 

படிக வகுப்பில் சீர்மையைப் பெற்றுத் தோன்றும் 

இரட்டுறல் படிகங்களை மிமெட்டிக் ட்வின்ஸ் 

(ஈம் 64/0 ரஈம்ரத) என்கிறோம். இங்ஙனம் இரட்டுறல் 

பண்பு அர்சினோபைரைட் (படம் 28 BH, %) 

கொலும்பைட் (படம் 28 இ) மார்க்கசைட் (படம் 

28 ஈ,௨) போன்ற கனிமங்களில் குனிமாடத்தை 

(101) இரட்டுறல் தளமாகப் பெற்றுக் காணலாம். 

இவற்றில் எங்கெங்கு இரட்டுறல் பட்டகத்திற்கு 

இணையாக அதன் பட்டகக் கோணம் 704° 

அளவிற்குள் பெற்று (படம் 88 ஈ, ௨, ௪௪) காணப் 

படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஐம்படிக இரட்டுறலைக் 

(five lings) காணலாம். இதே தொகுதியில் ஸ்டா 

ரோலைட் கனிமம் (038) (படம் 33 ௮), பட்டகம் 

  

படம் 29. ஸ்டாரோலைட் 

(230) (படம் 298௮); முப்பட்டகக் கூம்பு (232) 

(படம் 8ஆ) அகிய மூன்று வகையான நூரட்டுறல் ': 

தளங்களைக் கொண்டு காணப்படும்.இத்தொகுதியின் 
அரை உருவப்படிக வகுப்பின் கீழ் உள்ள ஸ்ட்ரூ 
வைட் போன்ற கனிமங்கள் அடி இணைப் பக்க 

மாகிய (001) (படம் 30) இரட்டுறல் தளமாகக் 

  

படம் 30. ஸ்ட்ரூவைட் 

கொண்டு காணப்படும். ஒற்றைச் சாய்வுப் படிவுத் 

தொகுதி;இத்தொகுதியில் செங்குத்துப் படிக அச்சிற்கு 
இணையாக இரட்டுறல் : அச்சைப் பெற்றுப் 
படிகங்கள் அடிக்கடி காணப்படுவதுண்டு, அவற்றில் 
சில,படம் 41-ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆர்த 

தோகிலேசு கனிமம் பொதுமாயாவிலுள்ள கார்ல்ஸ் 
பாடு என்னுமிடத்தில் இதுபோன்ற செங்குத்து 

் இரட்டுறல் (படம் 814 இ) இரட்டுறல் படிகங்க 
ளாகக் காணப்பட்டமையால் இவை கார்ல்ஸ்பார்டு 
Q@oe@nw (carlsbard twins) படிகங்கள் என்று 
அழைக்கப்படுகின் றன. குற்றச்சிற்கு இணையான 
குவிமாடத்தை (021) இரட்டுறல் தளமாகும் , 

பெற்று இத்தாலியிலுள்ள பவீனோ (8௨600) என்னு _ 
மிடத்திலுள்ள ஆர்த்தோகிலேசு (படம் 38௮) காணப் 

  

  

  

ஆர்த்ே தாகிலேசு * 

[7 

    

கடய



இரட்டுறல் படிக 507 

  

  
  

  

  
  

பட்டதால் இதைப். பவீனோ இரட்டுறல் படிகம் 

் என்றழைக்கின்றனர். ... இவ்விரட்டுறல் தன்மை 

இரும்பத் இரும்பப் படிகங்களை இணைத்து வரக் 

கூடிய (81ஆ) பண்பு கொண்டதாகும். அடி இணைப் 

பக்கத்தை , (601) இரட்டுறல் தளமாகக் கொண்டு 

உருவாகும் இரட்டுறல் ஆர்த்தோகிலேசு படிகத்தை 

மானேபாக் படிகங்கள் (படம் 81இ) , என்றழைக் 

கின்றனர். அரகோனைட். கனிமம் போன்று இத் 

. தொகுதியில் நட்சத்திர வடிவு கொண்ட இரட்டுறல் 

uigsheer (stellite twins) ஆல்ஃப்ரமைட் (௬௦1178- - 

மப) (படம் 285௮) .. முப்படைக் கூம்பை (122) 

“ , இரட்டுறல் தளமாகவும் (படம் 22ஆ) நீள FADS 

கர்ந tte ழும் முற ர உ! ப ரது 

  

“ட மு ரு ஒன் கர் இட்ட Eee + yao! 

2 உ க ஆ 

| படம்-33.. ஆல்ஃப்ரமைட் பைரக்ஸின் ௮,ஆ,இ 

படம் 92.  ஆர்த்தோகிலேசு 

இணையான குலிமாடத்தை ' (101) இரட்டுறல் தள 

மாகவும் கொண்ட பைராக்சீன் கனிமங்களில் காண 

லாம். பிலிப்சைட் கனிமம் பல்வகையான இரட்டுறல் 

படிகங்களைக் கொண்டு காணப்படுகிறது. சிலுவை 

உருவுடைய .. நாற்படிக (four lings) இணைப்பு 

இரட்டுறல் (படம் 84௮) அடிஇணைப்பக்க த்தை (004) 

இரட்டுறல் தளமாகவும், இதுவே மேலும் சிலபடிகப் 

பகுதிகளுடன் இணைந்து (001) (படம் 42) பக்கத் 

தை இரட்டுறல் தளமாகவும், மேலும் சிக்கலாகும் 

போது பட்டகப் பக்கத்தை (110) படம் (84இ) இரட் 

டுறல் தளமாகவும் கொண்டு கனசதுரதீ தொகுதிப் 

படிகம் போல்தோன்றுகன்றன. இதுபோன்றபடிக த் 

  

ae) ட் 

படம்-34. பிலிப்ஸைட் ௮,ஆ.இ,



















516 இரட்டைக் குளம்பீகன் 

ஒருமுறையில் நான்கு குட்டிகளை ஈனும். பால்மடியில் 

நான்கு முலைக்காம்புகள் உள்ளன. பெக்கரிகளில் 

பிடரிப்பட்டிப் பெக்கரி (௦௦1187₹ம் peccary, Tayassu 
74/௪2) வெள்ளையுதட்டுப் பெக்கரி (௬14406 - 11றறகம் 

peccary, Tayassu albirostris) ஆகிய இரண்டு சிறப் 

பினங்கள் உள்ளன. பெக்கரிகளின் இறைச், தோல், 

கஸ்தாரிப் பொருள் போன்றவை மக்களுக்குப் பயன் 

படுகின்றன. 

  

  

      
படம் 5. பிடரிப்பட்டிப் பெக்கர் 

உள்வரிசை 2: டைலோபோடா. இதில் இடம்பெறும் 
ஒரே குடும்பம் ஒட்டகக் குடும்பமேயாகும், 

குடும்பம் கேமெலிடே (Camellidac) ஒட்டகங் 
கள், அரேபியா, சைனா, கோபி பாலைவனப் பகுதி 

களில் காணப்படுகின்றன. இவை, நீண்ட (3 

மீட்டார்), அதிக உயரமான (3 மீட்டர்), மிகுந்த 

எடையுடைய (690 க.க) விலங்குகளாகும், இவற்றின் 
கால்களில் இரு விரல்கள் உள்ளன. ஓடும்போது ஒரு 
பக்கத்துக் கால்கள் இரண்டும் ஒரே இசையில் நகரும். . 

பல்சூத்திரம் - வெ. ப. + கோ. ப. 
1 - 

; Te? . ப. 
2, 

3 a . க.ப. -2 ௬ 94, இவற்றால் ஏறத்தாழ, 57 லிட்டர் 

நீரை ஒரே தடவையில் குடிக்க முடியும்) இவை உப்பு 
நீரை விரும்பி அருந்துகன்றன. தோலில் வியர்வைச் 
சுரப்பிகள் இல்லை, கருவளர் காலம் 11 மாதங்கள்; 
ஒரு முறையில் ஒன்று அல்லது இரண்டு குட்டிகளை 
ஈனும்; சுமார் 50 ஆண்டுகள் வரை வாழும். ஒட்ட. 
கங்கள் சுமைதாூக்டச் செல்லவும், வண்டி இழுக்கவும் 
பாலைநிலப் பயணம் செல்லவும் உதவுகின்றன. 
இவற்றின் பால், இறைச், மயிர், தோல், எலும்பு, 
தசைநார் ஆகியவை பல வகைகளில் பயன்படுகின் 
றன. ஒட்டகப் பாலை நொதிக்க வைத்துக் *குமிஸ்” 
(Kumiss) | எனும் . மதுபானம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 
ஒட்டகங்களில் ஒற்றைத் திமில் உள்ள அராபிய 
@Uteib (Arabian camel, Camelus dromedarius) 
இரட்டைத் திமில் உள்ள பாக்டிரிய ஒட்டகம் 

1 

முன்கால்களும், (12011180 08161, Camelus ferus) ஆகிய 
இரண்டு வகைகள் உள்ளன. வாமா (1188௨, 2௪௪ 
glama) எனும் விலங்கு ஒட்டகத்தைவிடச் சிறியது. 
இதன் குடலிலிருந்து 'பிசோர் கற்கள்” (06201 81002) 
என்னும் நச்சு முறிவுப் பொருள் எடுக்கப்படுகிறது . 
இதன் தோல் விலையுயர்ந்த கம்பளி ஆடை செய்யப் 
பயன்படுகிறது. தோல் ஒன்றின் விலை சுமார் 1000 
டாலர், வைக்கூனா (Vicuna, Lama vicugna) எனப் 
படும் தென்அமெரிக்க விலங்குகளும் இக்குடும்பத்தைச் 
சேர்ந்தவையே. ச - 

  
ய 

“ட. “மடம் 6. லாமா ... ் 
ல 

' உள் வரிசை 3. அசைபோடுவன.''. இத் துணை 
வரிசையைச் சேர்ந்ச விலங்குகளில் செவ்ரோட்டைன் 

ட கள் (ப்னா012108) தவிர , மற்றவை யாவும் * அசை 
போடுவன. ஒவ்வொரு காலிலும் நான்கு விரல்கள் ' 
உள்ளன. இரைப்பை நான்கு அறைகளாக அமைந் 
துள்ளது. அசைபோடும் விலங்குகளின் ' இறைச்9, 
உணவாகவும், தோல், அலங்காரப் பொருளாகவும், 
கொம்புகள் வீரத்தின் நினைவுச் ' சின்னமாசவும், 
கஸ்தூரிப் . பொருள். மணமூட்டும் , பொருளாசவும் 
பயன்படுகின் றன. ட் ் ் 

அசைபோடுவனவற்றை ஐந்து குடும்பங்களாகப் 
பிரி த்துள்ளனர். அவை டிராகுலிடே (tragulidae-



‘ செவ்ரோட்டைன் குடும்பம்), செர்விடே (cervidae- 

மான்குடும்பம்), ஜிராஃபிடே (giraffidae - ஒட்டைச் 

சிவிங்கிக் குடும்பம்), ஆண்டிலோகேப்ரிடே {antijo- 

capridae- pronghorns). GumeiGi. (bovidae -கால் 

நடைகள்) ஆகியனவாகும். 

குடும்பம் 1: டிராகுலிடே (செவ்ரோட்டைன் குடும்பம்). 

இவை  ஆூயக் ' காடுகளில் காணப்படுகின்றன; 

இவற்றில் இரு இனங்கள் உள்ளன. இவை மான் 

- போன்ற ஆனால் அதைவிடச் சற்றுச் சிறிய உருவம் 

கடையவை,. தலையில் இரண்டு திண்மையான 

கொம்புகள் உள்ளன. ஆண்களுக்கு மட்டுமே 

மிகாம்புகள் உள்ளன; பெண் மான்களுக்கு இல்லை. 

பனிக் கலைமான்களில் இருபால் மான்களிலும் 

கொம்புகளுண்டு. கொம்புகள் இனப்பெருக்கக் காலங் 

களில் தோன்றி வளர்ந்து பின்னர் விழுந்துவிடும்: 
- உடல் மருங்குகளில் வெண்ணிறப் பட்டைக் கோடு 

“கள் கழுத்துப் பகுதியில் தொடங்கிப் பின்பகுதிவரை 

நீளப்போக்கில் செல்கின்றன. டிராகுலஸ் மெமின்னா 

(Tragulus meminna) தென்னிந்திய இலங்கை மலைக் 

தாடுகளின் உயரப் பகுஇகளில் வாழும் சிறு கஸ்தூரி 

மான். அதன் உயரம் 80 செ, மீ; கால்கள் குச்சி 

போன்றவை; ஒல்லியானவை; உடல் நிறம் மஞ்சள் 

கோடுகள், புள்ளிகளுள்ள - பசும் பழுப்பு. பல் 

சூத்திரம்-வெ. ப. 3 , கோ; பர 1 GPs Ge Le 4 

க, ப, அ ௩ 84.. இரைப்பையில் மூன்று அறைகள் 

உள்ளன. கருவளர் காலம் 155 நாள்கள்; ஒருமுறை 

யில் ஒன்று அல்லது இரண்டு குட்டிகள் ஈனும். 
* சுண்டெலி மான் (1௦௩6௦ 068) கூச்சம் மிகுந்தது. 

ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படும் நீர் செவ்ரோட்டைன் 

(The African water chevrotain, Hyemoschus aquaticus) 

- நன்றாக நீந்தக் கூடியது. 
குடும்பம் 2: செர்விடே (மான் குடும்பம்), இக் 

- குடும்பத்தில் பதினேழு இனங்கள் உள்ளன. மான்கள் 

  

  

  

    

படம் 7, ஆப்பிரிக்க நீர்வாழ் செவ்ரோட்டைன் 

் ஓன்று முதல் நான்கு குட்டிகள் ஈனும். 

இரட்டைக் குளம்பிகள் 3/7 

உலகம் முழுதும் பரவலாகக் காணப்படுகின் றன. 
-இவற்றுள் மிகச் சிறியது கஸ்தூரி மான் (musk deer}. 
மிகப்பெரியது ஐரேரப்பிய எல்க் (௦0௩ elk) 

  

எனப்படும் : மரைமான். பல்சூத்திரம் - வெ, ப, ப 

0 ே 0-1 - 3 3 x 
ze aT. Wb. 1 Ge (Pe Le FS Lge BFS 

கூடுதல் . 248 : அல்லது 88, இணைகூடுவதற்காகப் 

பெண் மான்களைப். பெறுதற்கு மான்களிடையே 

பெரும் சண்டை நிகழ்வதுண்டு, பால்மடியில் நான்கு 
முலைக்காம்புகள் உள்ளன; கஸ்தூரி மானுக்கு 

மட்டும் இரண்டு கொம்புகள் உள்ளன. கருவளர் 
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படம் 8, கட மான் 

காலம் 160 நாள்கள் முதல் 40 மாதங்கள் வரை 

இனங்களுக்கு ஏற்ப வேறுபடுகிறது; ஒரு முறையில் 
குரைக்கும் 

மான் . (மகாிபத ம] எதிரியைக் சண்டதும் நாய் 
போல் குரைக்கும். கட மான் (வோம்) ஓசைப் 
படாமல் நடக்கும் திறனுடையது, இந்தியப் புள்ளி 
மான் (915 deer) அழகிய தோறறமுடையது.



51/8. இரட்டைக் குளம்பிகள் 

  

  

படம் 9, கஸ்தூரி மான் 

குடும்பம் 3: ஜிராஃபிடே (ஒட்டைச்சிவிங்கிக் 

குடும்பம்), இதில் இரண்டு இனங்கள் உள்ளன. 

ஒட்டைச் சிவிங்கி (giraffe) ஆப்பிரிக்காவில் காணப் 

படுறைது. இதன் கழுத்து நீளமாக இருந்தாலும் 
ஏழு கழுத்து முள்ளெலும்புகள் மட்டுமே உள்ளன. 

0 3 
பல்சூத்திரம்- வெ. ப ,கோ,. ப. முகப், 

க.ப. ௫ 88, விரைந்து ஓடும்போது கால்களைத் 

தொலைவிலிருந்து பார்த்தால் *8' போன்ற வடிவம் 

தோன்றும். இது நின்றுகொண்டே தூங்கும் தன்மை 

யுடையது, இனப்பெருக்கக் காலத்தில் பெண்ணின் 

சிறுநீரைச் சோதித்தறிந்த பின்னரே ஆண் ஓட்டைச் 

சிவிங்கி புணர்ச்சியில் ஈடுபடுகிறது. இதற்கு இரு 

முலைக்காம்புகள் உள்ளன. இதன் கருவளர் காலம் 

450 நாள்கள். இது 20 வயது வரை வாழும், 

ஓகாபியா ஜான்ஸ்ட்டோனி (042/4 /2/882/9ம) - எனும் 

காட்டு ஒட்டைச்சிவிங்கி (001851 giraffe) இனம் 

1890 ஆம் ஆண்டில்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

குடும்பம் 4; ஆண்ட்டிலோகேப்ரிடே. இதில் ஆண்ட்டி 

லோகேப்ரா அமெரிக்கானா (Anitiocapra americana) 

என்னும் ஒரே இறப்பினம் உள்ளது. இவை தென் 

மேற்கு கனடா, மேற்கு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், 

வடமெக்சிகோ முதலிய நாடுகளில் காணப்படு 

கின்றன. இவை மிக வேகமாக ஓடும் (55 கி, மீ. 

மணி). இணைவிழைச்சுக் காலம் இரண்டு முதல் 
மூன்று வாரங்கள் நீடிக்கும், ' a ட் 

குடும்பம் 5: போவிடே (ஆடு மாடு போன்ற கால் 

நடைகள்), இதில் 68 இனங்கள் உள்ளன. இவை 

ட 

  

  

படம் 10. ஒட்டைச்சிவிங்கி 

உலகன் பல 'பகுதிகளில் பரவிக் காணப்படுகின்றன . 

முன்கால்களும், பின் கால்களும்: ஒரே அளவு 

நீளமுடையவை அல்ல. பல்சூத்திரம்: 

வெ. ப.2, கோ.ப. $, மூ.க.ப.$ க.ப. இருக்க 

கருவளர் காலம் ~ 

     







D- அரபோனிக் Serb (D-arabonic acid) கிடைக் 

Ang. நைட்ரிக் அமிலத்துடன் பல்வேறு சூழ் 

'நிலைகளில் ஆச்சிஜனேற்றம் நடந்து ஆக்சாலிக் * 

அமிலம் (80%), டார்டாரிக் அமிலம் (40%). குளுட் 

டாரிக் அமிலம் (20%) போன்றவை விளைகின் றன. 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹைட்ரஜனேற்றத்தால் மானிட், 

டால் (றஊா/(01), சார்பிட்டால் - (8011101) கலவை 

கிடைக்கும். ் 3 

. . இன்வர்டேஸ் (1௦1௦1886) என்னும் நொதியைச் 

ட சேர்த்துச் சர்க்கரையை நொதிக்க வைக்கும் போது 

சுக்ரோஸாும். ஃபிரக்ட்டோஸும் உண்டாக்கப்படு 

Hea mg). பின்னர் அவற்றுடன் சைமேஸ் (zymase) 

நொதியைச் சேர்த்து நொதிக்க வைத்தால் எத்தில் 

ஆல்கஹால் கிடைச்கிறது.. தொழில் முறையில் 

எத்தில் ஆல்கஹால் தயாரிக்க இது உதவுகிறது. 

_மால்ட்டோஸ் (டே11,00. இது டயஸ்டேஸ் 

Gr (diastose enzyme) ஸ்டார்ச்சுடன் வினைப் 

படும் போது உண்டாகிறது. -- ர: ் 

டயஸ்டேஸ் ர 
த a™ 4 

(பொடிய 2 1) —————" ஒர் பேடி. 

மால்ட்டோஸ் வெண்ணிறப் படிக உருவம் கொண்ட 

இண்மம். உருகுநிலை 160--16500, நீரில் கரைகிறது, 

முனைவுடை: ஒளியை (01811860 light) வலப்புற 

மாகச் சுழற்றுகிறது (4௦470 10181013). நீர்த்த அமி 

லங்களால் அல்லது மால்ட்டேஸ் (411856) நொதி _ 

யினால் நீராற்பகுக்கும் போது இரண்டு மூலக் 

கூறுகள் 0(4) குளுக்கோஸ்" கிடைக்கிறது. மால்ட் 

டோஸ் ஓர் ஒடுக்கும் சர்க்கரையாகும். ஃபீலிங் கரை, 

சலை ஒடுக்குகிறது; ஆக்சிமும், ஓசசோனும் உண்டா 

இன்றன. சிதைபுரிமாற்றம் அடைகிறது. இதனால் 

மால்ட்டோஸில் குறைந்தது ஓர் - ஆல்டிஹைடு 

.. தனியே இருப்பது தெரிகிறது. மேலும் மால்ட்டேஸ் 

் நொதி உ- கிளைக்கோசைடு ,பிணைப்புகளையே 

பிளவுறச் செய்கிறது. எனவே மால்ட்டோஸில் ௨- 

_ "பிணைப்பு இருப்பது தெரிகிறது. ன tl 

., லாக்ட்டோஸ் (11,007: இது விலங்குகளின் 

பாலில் உள்ளது. லாக்ட்டோஸ் வெண்ணிறப் படிகத் 

,தண்மம், இதன் உருகுநிலை 2036 ( சிதைவுறுகிறது), 

நீரில் கரைகிறது. இது ஒரு வலஞ்சுழிப் பொருளாகும். 

லாக்ட்டோஸை நீர்த்த அமிலங்களினால் : அல்லது 

லாக்ட்டேஸ் (180(852) நொதியினால் நீராற்பகுக்கும் 

போது சமமோலார் டி(4) குளுக்கோஸ், 4(+) 

கேலக்ட்டோஸ் கலவை கிடைக்கிறது. லாக்ட்டோஸ் 

ஓர் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கும் சர்க்கரையாகும். இதுவும் 

, ஆக்சிம், ஓசசோன் ஆகியவற்றைக் * கொடுக்கிறது; 

சிதைபுரி மாற்றமும் அடைகிறது. லாகட்டேஸ் ஒரு 

ரீ -களைக்கோசிடேஸ்; அதாவது இது 8 -களைக் 

' இரட்டைச் சாக்கரைடுகள் 32! 

கோசைடு பிணைப்புகளையே பிளவுறச் செய்கிற து. 
எனவே லாக்ட்டோஸ் 8 -வடிவம் கொண்டது. 

  

      
      

CH,0H 

  

லாக்ட்டோஸ் 
be ~ 

செல்லோபயோஸ் (6,,11.,0;,0. இது செல்லுலோ 

ஸிலிருந்து பெறப்படுகிறது., நல்ல வடிதாளை 
(இது ஏறக்குறைய தூய்மையான செல்லுலோஸ்) 

அசெட்டிக் நீரிலவியை அடர் கந்தக அமிலம் உடனிருக்க 

அசெட்டைல் ஏற்றம் செய்யும்போது கிடைக்கும் 

செல்லோபயோஸின் ஆக்டா அசெட்டேட்டை, 

ட... ஐவ] 

ன ரர ர?) 

; HO--H 

  

      
      

  

செல்லோபயோஸ்







524 இரட்டைத்துணி மற்றும் பலவுறுப்புதி துணிகள் ் 

் ... ஒண்பமபீடுப் unten, acredssienf (interlining) 
அங்கிகள் போன்றவை பெரிதும் இம்முறையில் 
தயாராகின்றன. “ 

  

  

  

பமடம் 3. இரட்டை ' முகப்புடைய விரிப்பு, ஒர் 
இணையான பாவிழையும், இணை பொதி இழையும். 

  

.... இரட்டைப் பின்னல். இரு நாலிழைகள் ஒன்றோ 
டொன்று பின்னப்பட்டு ஒரு துணியாக, தெளிவாக 

ச வும் குறுக்குநெடுக்கு மேல்வரியுடனும், - குஞ்சம் 
- வைத்தும் தைக்கப்படும். இல இடங்களில் இரு _  படீம். 2. இரட்டைத்துணி); (கீழ்ப்பகுதி) துணியின் . ° முன்புறம்; (மேல்பகுதி) துணியின் பின்புறம், | oR தனித் தனியாகவோ சேர்ந்தோ பின்னப் 

ட ட்டி லு படுகின் றன... ‘ : 
் இரட்டை முகப்புடையது, இரட்டை முகப்புடைய - பலவுறுப்புத் ணிகள். ணைப் einem eid துணி, மூன்றிணை நூலிழைகளால் நெய்யப்படு துணிகள் பில் உருப்பு தீ ண்ட. ன இத கிறது. இரு பாவு நூலாலும், ஒரு பொதி இழை பஞ்சுறை, திணிப்புப்பொருள் அல்லது இழைப்பொதுி யாலும் அல்லது இரு. பொதி இழைகளாலும் ஒரு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றிற்கு மேலாக பாவுநாலாலும் நெய்யப்படுகிறது. , கம்பளவிரிப்பு ஒரு படலமும், கமாக ஒரு படலமும் "உள்ளன, இம் 
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526 இரட்டைத் துணி மற்றும் பலவுறுப்புத் துணிகள் 

நெய்யப்பட்ட இழைகள் தேவைப்படுகின்றன. 

இருக்கை மெத்தைகளில் நீடித்து உழைக்கும் தன்மை, 

அழுக்குப் படிவதைத் தடுக்கும் பண்பு ஆகியவை 

தேவை. படம் 7 எந்திரத்தால் இணைக்கப்பட்ட 

மெத்தைத் துணிகள், ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைக்கப் 

பட்ட துணிகள் (௦10204 [21௦) அடுக்குகளையுடைய 

_ giolact (laminated fabrics) ஆகியவற்றைக் காட்டு 

கிறது. 

ஒன்றோடொன்று 

இணைந்த துணிசள் 

    

துரை அடுக்கு : 

படம் 7. பல உறுப்புத் துணிகள் 

பிணைக்கப்பட்ட துணிகள். பசை அல்லது சுடர் 
நுரைப் பிணைப்புச் (1120210க௫ process) செயல் 

முறையால் இரு துணிகள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டப் 
படுவதால் பிணைக்கப்பட்ட (அல்லது அடுக்கு 

களையுடைய 
குறைந்த கம்பளித்துணி அசிடேட் ஜெர்சியுடன் 
பசையினால் ஒட்டப்பட்டதே (1958) முதல் முதலாக 
இணைவித்த துணியாகும். 

  

வருக வடுக பகடு 
SRN 
WN ் ote A Aa 
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படம் 8, இணைவித்த ஹெரிங் போன் துணி 
முற்காலத்தில், மென்மையான குறைத்த எடை 

இணைக்கப்பட்ட மெத்தை 

ச் 

துணிகள் அருவாக்கப்ப, ன்றன. 

ப துணியாகப் 

யுள்ள துணிகளின் கையிருப்புப்பின்மைக்கு (4616- 
1100) பிணைப்பு ஒரு காரணமாகும். துணிகளின் 
தரத்திற்குச் சிறப். பளிக்காக சில மாற்று அமைப்பவர் 

Hemi (converters), இயக்குபவார்களும் (காதாக 

ஊட) இருந்தனர். இதனால் ஏற்பட்ட சிக்கல் 
களுக்கு முப்பருத்திச் சங்கம், துணி இணைப்புக் 
கழகம் (1௧011௦ 1௧10௧10175 ௧850018110), நவநாகரிக 
~giooT Feeieib (Foam Fashion Institute) போன்றவை 
குரக்கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தின. இச் சங்கங்களால் 

. தரக்கட்டுப்பாட்டுக் குறியீடு ஒன்று வகுக்கப்பட்டது, 
இக்குறியீடு துணிகளின் சுருக்கம், உறுதி, பிரியாத் 
தன்மை (0௦18110௨1100), கவனிப்பு ஆகியவை செந்த 
ரத்தில் உள்ளன என்ற காப்புறுதியை அளிக்கிறது. 

  

படம் 9. துணி இணைப்புக் கழகத்தின் தரக்கட்டுப் 
ம் பாட்டுக் குறியீடு “௪ 

நுகர்வோர் வாணிகப் பெயர்கள், ஆடைகள், 
துணிகளை ஆய்தல் போன்றவற்றைச் சார்ந்திருக்க. 
வேண்டும். துணிகளில், படலம் அல்லது அடுக்கின் 
நீடித்து உழைக்கும் தன்மையைக் கண்டறிவதற்குத் 
தேசிய உலர் சலவைச் சங்கம் (19271௦ 21 151116 of 
டு ஸவேம்று ஒர் ஆய்வைப் பரிந்துரை செய் 

துள்ளது. துணி : பெர்குளோரோ எத்திலினில் 10 
நிமிடங்கள் வரை: ஊறப் போடப்படுகிறது. . அப் 

போது முகப்புத்துணியும, அடித்துணியும் பிரியாமல் 
இணைந்திருந்தால், அத்துணியை வழக்கமான உலர் 
சலவையைத் .' . தாங்கும் வலிமையுடையதாகச் . 
கொள்ளலாம். ் ் ் ட்ட 

, 1970 ஆம் ஆண்டில் இருந்த நவநாகரிக மடிப் 
புக் குஞ்சங்கள் (080122) பிணைத்துணிப் : பயன் 

"பாட்டின் வீழ்ச்சிக்குக காரணமாக இருந்தன. 
மேலும் பிணைத்துணிகள், இரட்டைப்பின்னல், 

துணிகளின் போட்டியினால் மிகவும் பாதிக்கப் 
பட்டன. னு ற 

அடிப்பக்கம், பின்னல்கள் வழக்கமாக அடித் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முகப்புத் 

துணியில் செயல்படும்  தகைவால் பின்னல் பிரிந்து 

விடுறது. விலைகுறைந்த அசடேட்டு முப்பருத்தி | 
மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடித்துணி 

யாகப் பயன்படுத்தப்படும் மற்ற துணிகள் ட்ரை'் 

ப



"வதற்கும் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. 
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படம் 10. இணைப்புத்துணிகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான இரண்டு அடிப்படை முறைகள் 

(௮) ஈரப்பசைப் பிணைப்பு (ஆ) 

~ 

அசிடேட்டும், நைலானும் ஆகும். Ao | வேளைகளில் - 

தளர்வாக நெய்யப்பட்ட பருத்தி . உள்வரித்துணி 

யாகப் (04௯௨) பயன்படும். அடித்துணியின் வண் 

ணம், இணைவார்களின் ஒர் அழகுப் பொருளாகும். 

பிணைவில் இரு முறைகள் பயன்படுத்தப்படு 

இன்றன. அவை ஈரப்பசை முறை சுடார்-நுரை முறை 

என்பன, உட. [ . 

.. பசைப் பற்றிற்கான தொடக்க வெப்ப வட் 

டாரம் (கரைப்பானை வெளியேற்றுகிறது) இறுதி 

- யாகப் பதனிடுவதற்கான இரண்டாவது வெப்ப 

வட்டாரம் சீர்படுத்தி, ஆய்தல், சார்படுத்தப்பட்ட 

இழை. “|.” Ro . 

motes முறையில், முகப்புத்துணிக்கடியில் 

பசை தடவப்பட்டு, அடித்துணி, உருளைகளின் வழி 

யாக அனுப்பப்பட்டு முகப்புத்துணியுடன்இணைக்க
ப 

படுகிறது. பின்னர் இது இரு முறை வெப்பப்படுத் 

தப்படுகிறது. முதல் முறையில், கரைசல்களை வெளி 

யேற்றித் தொடக்கப் பதனிடுதலுக்கும், இரண்டாம் 

முறையில் ஒரு நிலையான பிணைப்பை ஏற்படுத்து 

ர 

நுரை-சுடர்ப் பிணைப்பு 

.. நுரை-சுடர்ச் செயல்பாட்டில் பாலியுரிதேன் 

நுரை, பசையாகப் பயன்படுகிறது. நுரை அடுக்கு 

களில், ஒரு நுரைப்படலத்தின் மேல் மற்றொரு துணி 

யும் அல்லது இரு துணிகளுக்கிடையே நுரைப்படல 

மும் காணப்படும். நுரையின் இறுதித் தடிமன் ஓர் 

-அங்குலத்தில், ஆயிரத்தில் பதினைந்து பங்காக இருக் 

கும. இம்முறை மிகுந்த தடிமனைக் கொடுத்துத் 
துணியின் '(48ற2ய10ர7) மடிப்புகளைக் குறைக்கிறது. 

._ பிற நுரைச் செயல்பாடுகளில், செயல்படவேண்் 

டியபோது நுரையை உற்பத்தி செய்து, துணியில் , 

பாயச்செய்து பதனிடலாம். நுரை அடுக்குகள் வெளிப் 

புறப் பணியாளருக்கு வெப்ப ஆடைகளாக நெய்யப் 

படுின்றன. அவை எடை குறைந்ததாகவும் கத 

கதப்பாகவும் உள்ளமையால் அவர்களுக்கு ஏற்றவை 

யாக அமைகின்றன. நுரைகள் உள்துணிகளுக்கும், 

உள்வரித்துணி இணைப்புகளுக்கும் (18ஈர்சா1ர்ர்பத 007, 

நற) பிணைப்பு மெத்தைகளாகப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. நுரைகள் 1958 ஆம் ஆண்டு விலை 

குறைந்த துணிகளில் முதன்மையாக அறிமுகப்படுத் 

தப்பட்டு, ஏற்கத்தகாத துணிகளாகப் பயன்படுத்தப் 

பட்டன. எடை மிகுந்த ஜெொர்சிப் படல நுரை மிகுதி 

யாக விற்பனையான: முதல் துணியாகும். இது இள
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மருத்துவம், இரட்டைத் தோற்றம் . உண்டாகக் 

காரணமாக உள்ள நிலையைக் கண்டறிந்து அதற்குத் 

தகுந்த மருத்துவம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். 

2 அவ்வை. கலைக்கோவன் 

நூலோதி, T. Keith Lyle, Alexander G. Cross, 

Charles A. G. Cook, May and Worth’s Diseases of 

the Eye, Thirteenth edition, CBS Publishers and 

Distributors, New Delhi; Sir Stewart Duke Elder and 

Kenneth Wyber, System of Ophthalmology, Vol VI, 

Second edition, C. V. Mosby Company, 1973. 

  
  

இரட்டைப்புள்ளி .. 

ஒரு புள்ளி வழியே வரையப்படும் ஒரு வளைகோடு 

மீண்டும் அதே புள்ளி வழியே, வளைகோடாகவோ, 

தொடுகோடாகவோ அமைத்தால் அப்புள்ளி, தனிச் | 

சிறப்பு வாய்ந்த இரட்டைப்புள்ளி (4௦0416 ற௦1404) 
என்ப்படும். இரட்டைப்புள்ளிகள் பலவகைப்படும். 

“ படம் (1) : இல் வளைகோடு கணு (௩௦௦௦) 0 

வழியே சென்று ஒரு கண்ணியை அமைத்து மீண்டும் 

  

  

  
படம் 1. 

அதே ' கணுவழியே செல்வதுடன் இரண்டு 'வெவ் 
வேறான தொடுகளையும் உடைபதாகிறது. படம் _.' 
(8) இல் வளைகோடு கூர்முறையில் (05) திரும்பு 
வதால் ஒரே ஒரு தொடு கோடுதான் வரையமுடியும். 

படம் (8) இல் இரண்டு வளைகோடுகளின் வில் 

பகுதிகள் ஒன்றையொன்று தொடும் புள்ளி வழியே 
வரையப்படும் தொடுகோடுகள் வளைகோடுகள் 

இரண்டிற்கும் பொதுவாக இருப்பதுடன் நான்கு : 
சிறைகளும் (808) உள்ளன. 

  

  
படம் 2. 1 “y 

படம் (4) இல் உள்ளது போல் ஒருசில சமன் 
பாடுகளுக்கு வரையப்படும் வளைகோட்டின் மேல் 

  

      
ட ot et 4,
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இரட்டை விலகல் 

சில படிகங்களில் படும் ஒளியின் பரவுத்தன்மையகப் 
படிகத்தால் தாக்கப்பட்டு, ஒளி இரண்டாகப் 

பிளவுப்பட்டு இரண்டாக விலகுதலடையும் செயல் 
இரட்டை விலகல் (6176112006 01 0௦1016 ர் 
௨௦11௦1 எனப்படும். 

இதை முதலில் 1669 இல் எராஸ்மஸ் பர்தோலி 
னியஸ் என்பவர் கண்டறிந்தார். கால்சைட் படிகத் 

| தில் இவர் ஒளி செலுத்தி ஒளி விலகலைக் கவனித்த 
போது இது இருவிலகலை அளித்தது. கால்சைட் 
என்பது கால்சியம் கார்பனேட் படிகமாகும். இது 
பல படிக வடிவில் அமைந்திருந்த போதும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட அறுமுக வடிவில் 102° ஒரு மூலையும் 
78” ஒரு மூலையும் கொண்டு இணை சாய் சதுரங் 
களாகக் கிடைக்கின்றது (படம்-1). இப்படிகத்தில் 
102” கோணத்தை மூன்று பக்கமும் சமமாகப்பெற்ற 

மூலைகள், மழுங்கிய மூலைகள் (blunt corners) 
எனப்படும். அவ்வாறு இப்படிகத்தில் இரு மழுங்கிய 

மூலைகள். அம்முலைகளை இணைக்கும் நேர்கோடு 

(aH) ஒளி அச்சு (011021 ௨:18) எனப்படுகிறது. ஒளி 

அச்சுக்கு இணையாகச் செல்லும் கோடுகளும் ஒளி 
அச்சு என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே ஒளி 
அச்சு என்பது ஒரு தனிக் கோட்டினையல்லாமல் 
ஒரு திசையைத்தான் குறிக்கிறது என முடிவு கொள்ள 
லாம், இந்த ஒளி அச்சின் திசையில் ஒளி செலுத்தப் 
பட்டால் ஒளி விலக்கம் பெறுவதில்லை. — 

    

  

படம் 1. 

ஒரு தாளில் மையால் ஒரு குறியிட்டு அதன்மீது 
கால்சைட் படிகத்தை வைத்தால் இரு புள்ளிகள் 
கண்ணிற்குத் தெரியும்(படம்-8). படிகத்தைச் சுழற்றி 
னால் ஒரு புள்ளி நிலையாக இருக்க, மறதொரு 
புள்ளி 2. _றுவதற்கேற்பச் சுழலகிறது. எனவே 

| புள்ளியின் நிலைத்த பிம்பம், இயல்பு பிம்பம் (ordi- 
ர் nary 10826) எனவும் சுழலும் இரண்டாம் பிம்பம், 

  

  

. வேகங்களுடன் 

ர் 

சிறப்புப் 
கூறலாம். 

பிம்பம் ( extraordinary image) எனவும் 

  

- படம் 2. - ட 

இயல்புக்கதிர் விலகலுக்கான ஸ்நெல் விதிகளைப் 
பின்பற்றுகிறது. ஊடகத்திற்கு இக்கதிருக்கான ஒளி 
விலகல் எண் மாறா மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும். 
சிறப்புக்கதிரின் ஒளிவிலகல் எண் படுகோணத்தைப் ' 
பொறுத்து மாறுபடுகிறது. இது வெவ்வேறு மதிப்பு 
களைப் பெறும் (மாறா மதிப்பு ' உடையது அன்று). 

கால்சைட் படிகத்தைப் பொறுத்து fo > He fo- 
இயல்புச்கதிரின் ஒளிவிலகல் எண், 8௦-. இறப்புக் 
கதிரின் ஒளிவிலகல் எண்ட எனவே . படிகத்தினுள் 
“இயல்புக்கதிரின் திசைவேகம் றப்புக்கதிரின் திசை 
வேகத்தைவிடக் குறைவாகும். கால்சைட்டில் சிறப்புக் 
கதிர் இயல்புக் கதிரைவிட மிகுந்த வேகத்துடன் 
செல்லும். மேலும் சிறப்புக்கதிரின் திசைவேகம் படி 
கத்தினுள் திசையைப் பொறுத்து மாறும், ட் 

இருவிதக் கதிர்களும் தளவிளைவாக்கம் செய்யப் 
பட்டிருக்கும். இயல்புக்கதிரின் அதிர்வுகள் படிகத் 
தின் முதன்மைவெட்டு முகப்பிற்குச் செங்குத்தாகவும் 
சிறப்புககதிரின் அதிர்வுகள் வெட்டு முகப்பின் பரப . 
பிலும் அமைந்திருக்கும். இவ்வாறாக இருவிதக் கதிர் 
களும் ஒருதளவிளைவாக்கம் பெற்றிருக்கும். 

ஒளி அச்சுக்குச் செங்குத்தான இசையில் ஒளிக் 
கதிர் படிகத்தில் பட்டால் அக்கதிர் இரண்டாகப் 
பிரிக்கப்படுவதில்லை. அதாவது இயல்புக்கதிரும் 
சிறப்புக்கதிரும் ஒரே திசையில் வெவ்வேறு திசை 

செல்லும், ஒரு படிகத்தினுள் 
இரட்டை விலகலுக்கு உள்ளான அலமைமுகப்புகள் 
பரவும்போது இயல்புக்கதிரின் அலைப்பரப்பு 

“” சிறப்புக்கதிரின் அலைப்பரப்பினுள் அடங்கீயிருந்தால் 
அத்தகைய படிகங்களை எதிர் பண்புப் படிகங்கள் 
(negative crystals) cer Ld இயல்புக் கதிரின் அலைப் 
பரப்பு சிறப்புக்கதிரின் அலைப்புக்கு வெளியில் 
அமைந்து பரவினால் (00611146 6191218) நோ்பண்புப் 
படிகங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின் றன. 

க ௩ மா பூங்குன்றன் 

A    











-. எனப்படும் மீனினத்தில் ஆண் : மீன்களில் மட்டும் : 

உரி 

காணப்படும்" உயிரினங்களில் (௪, கா. மீன்களும், 

பறவைகளும்), இருபால் உயிரிகளும் நன்கு வளர்ச்சி 

யடைந்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் நிலைக்கு வந்த 

பிறகு, ஆண் உயிரிகளையும் பெண் உயிரிகளையும் 

வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காகவும், மறு ' பால் 

உயிரியை இனச்சேர்க்கைக்கு வசப்படுத்துவதற்காக 

வும் இளம் உயிரிகளைப் பெற்றுப் பேணுவதற்காக 

வும், இளம் உயிரிகளுக்கு உணவூட்டமளிப்பதற்காக 

வும் அவ்வப்போது தேவைப்படும் காலங்களில் இரண் 

டாம் நிலைப் பால் பண்புகள் தோற்றுவிக்கப்படு 

கின்றன. ் 

இரண்டாம் நிலைப் பால்பண்புகள் ஆண் உயிரி 

யில் மட்டும் அல்லது பெண் உயிரியில் மட்டும் அல்லது 

இருபால் அயிரிகளிலும் தோற்றுவிக்கப்படலாம். 

எ.கா. மனித இனத்தை எடுத்துக் கொண்டால் இன 

மூுதிர்ச்சிப் பருவம் அடைந்த ஆணிடம் குறிப்பாக, 

குரல் மாற்றமும் முகத்தில் உரோம வளர்ச்சியும் ஏழ் 

படுகின்றன; ஒரு பெண் பருவமடைந்தவுடன் மார்பக 

வளர்ச்சியும் இடுப்புப்பகுதி வளர்ச்சியும் THUG. 

கின்றன. இத்தகைய இரண்டாம் நிலைப் பால்பண்பு 

கள் பொதுவாக முதுகெலும்புள்ள விலங்குகளிலேயே 

பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. 

." சைனோஃபோரஸ் Gamedefl (Xynophorou ‘shelleri) 

வால்துடுப்பின் 8ழ்ப்பகுதி நீண்டு கூர்மையான கத்தி 
போன்றும், மலப்புழைத்துடுப்பின் ஒரு பகுதி கலவி 
உறுப்பாகவும் (intramittent organ) orbod Gupi 
கின்றன. தவளைகள், தேரைகள் போன்ற இரு 
வாழ்விகளில் ஆண்கள், இனப்பெருக்க - காலத்தில் 
பெண் விலங்குகளை இனச்சேர்க்கைக்காக அழைக்கும் 

பொருட்டு ஒலி எழுப்புதற்கு ஏற்ற குரல் நாண்- 
களும் (70081 chords) இனக்கலப்பின்போது பெண் . 
விலங்கினைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்வதற்குப் 
பயன்படும் கலவித்திண்டுகளும் (1004௨1 ௧05) 
பெற்றுள்ளன. இனப்பெருக்க காலத்தில்மட்டும் ஆண் 
நிறம் ஓணான்களின் கழுத்துப்பகுதி கருஞ்சிவப்பு 

~ ட் as 
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பெறுகிறது; இது பெண் ஒணான்களைக்-கவருவதற்கு 
உதவுகிறது. பொதுவாக ஆண் பறவைகள் இனப் 
பெருக்க காலங்களில் : பல வண்ணங்களுடைய 
அழகான , இறகுகளைப் பெற்றுள்ளன. ஆண் 
மயில்கள் மட்டுமே வியத்தகு தோற்றமுடையதோகை -. 

பெற்றுள்ளன; தலையின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் 
கொண்டையும் ஆண் பறவைகளுக்கு '' மட்டுமே 
உண்டு, கொண்டை, தோகை போன்ற அமைப்பு 
களும் இரண்டாம் நிலைப் பால்பண்புகளேயாகும். 
தூக்கணாங்குருவிகளில் (௬௦௨௭20 110016) ஆண் 

குருவியின் அலகும் வயிற்றுப்புற இறகுகளும் இனப் 
பெருக்க காலத்தில் மட்டும் நிறம் மாறிப் பெண் 
குருவியின் கவனத்தை ஈர்க்கப் பயன்படுகின்றன . 
மேலும் . பெண் குருவியானது அடைகாக்கும் 
(10௦01௨1100) காலங்களில் முட்டைகள் அதிக வெப்பம் 
பெறும்பொருட்டுத் தன் வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள 
இறகுகளை உதிர்த்து அடைகாக்கும் தோல் பகுதி 

(brood ற௦ய௦0) முட்டைகளின் .மேல் படுமாறு உட் 
கார்ந்து கொள்கிறது. பாலூட்டிகளான மான்களில் 
இனப்பெருக்க காலங்களில் மட்டும் yer, wires 
சளில் உறுதியான கொம்புகள் வளர்கின்றன. இனப் 
பெருக்க காலம் , முடிவுற்றதும் , கொம்புகள் 
உதிர்ந்துவிடுகின்றன; ஹைலோபேட்டஸ் (141௧1) - 

- எனப்படும் குரங்கினத்தில் ஆண், பெண் ஆகிய இரு 
+ ure உயிரிகளும் சாம்பல் நிறத்துடன் வளர்ச்சி 
“பெற்று, முதிர்ச்சியடையும் சமயத்தில் : கறுப்பு நிற 
மாக மாறிவிடுகின்றன. *ஃ இனப்பெருக்கம் செய்யும் 
நிலை எய்திய பின்னர் - அண் குரங்குகள் மட்டும் 
கறுப்பு நிறத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்கின்றன. 
ஆனால் பெண் குரங்குகள் நிறம் மாறி வெளிர் 
மஞ்சள் நிறத்தைப் "பெற்று 'ஆண் பெண் வேற்று 
மையைக் காட்டுகின்றன, சாக்மா பபூன் குரங்கினத் 

இல் (chacma baboon), பெண் 'கயிரிகன் இனச் 
சேர்க்கைக்குத் தயார் நிலையில் உள்ளன என்பதைப் 
பெண் குரங்குகளின் மலப்புழை மருங்குகளில் உண் 
டாகும் பருத்த "சிவந்த தடிப்பினைக் கண்டு (01700௩ | 

  

படம். பறவைகளில் இரண்டாம்நிலைப் பால்பண்புகள் தோன்றுவதில் ஹார்மோன்களின் -பங்கு 

ஸ். அண் பறவை ௮, பெண் பறவை 1. பிட்யூட்டரி சுரப்பி 8, 2. வீபூட்டினைசிங் ஹார்மோன் 8. ஆண்ட்ரோஜன் 4, சள்ட்ரோஜன் 
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நிலைக்கும் 8ம் மிகைக் - குளிர்விக்கப்பட்ட ஆவி 

போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம். ஓர் அமைப்பு தாழ் 

வெப்பநிலையில் ௩ என்ற நிலையிலும், உயர் வெப்ப 

நிலையில் 8 என்ற நிலையிலும் இருப்பதாகக் கொள் 

ளலாம். நிலைமாற்ற வெப்ப “நிலை என்றழைக்கப் 

படுகின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அந்த 

அமைப்பானது ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு 

நிலைக்குப் பெயர்வடைகின்றது. ஒரு நிலையினை 

நிலைமாற்றத்திற்கும் அப்பால் நீட்சிப்படுத்திக் காட்டு , 

வது முதல் வகை நிலை மாற்றங்களில் மட்டுமே 

- இயலுவதாக இருக்கின்றது. இரண்டாம் வகை நிலை _ 

மாற்றங்களில் 8 என்ற உயர் வெப்ப நிலையை 

மட்டுமே அதுபோல நீட்சிப்படுத்திக் காட்ட முடி 

கின்றது. (படம்-1, ௮, ஆ) 
இரண்டாம் வகை நிலை மாற்றத்துடன் தொடர் 

புடைய இயற்பியல் கொள்கைகள் அனைத்தும் ஒரு 

சில பொதுக் கருத்துகளைக் கொண்டவையாக 

உள்ளன. ரீ என்ற நிலையைவிடக் குறைந்த என் 

தால்பி (11) மற்றும் என்ட்ரோபி($) உடைய ௨ என்ற 

நிலையையும் கொண்டுள்ள ஓர் அமைப்பு பொது 

வாக இரு தனிச் சிறப்பு நிலைகளை உடையதாக 

படம் 1. 

விளங்குகின்றது. மிகத் தாழ்ந்த வெப்ப நிலையில் 
என்தால்பி வேறுபாடு குறிப்பிடும்படியாக விஞ்சி 
நிற்பதால், அமைப்பு முழுதும் க நிலையில் இருக்கும்; 
உயர் வெப்ப நிலையில் அமைப்பு, பெரும்பாலும் 

அல்லது முற்றிலும் நீ நிலையில் இருக்கும். 

a, 8 நிலைகள் இரண்டும் இணைந்தவாறு 

தோன்றியிருக்க இயலாத நிலையில், முதல் வகை 
நிலை மாற்றம் 7 என்ற வெப்ப நிலையில் நிகழ்வ 
தாகக் கொண்டால், அவ் வெப்பநிலையை எனக் . 

_H, — Hy, 
T Lined 

- Ss So Pe 

காட்டலாம். அப்படியின்றி ௩ நிலையிலிருந்து சீ 
நிலைக்கு படிப்படியாக மாற்றம் நடைபெற்றுத் தனி 
நிலைகளோடு கலப்பு நிலைகளும் சேர்ந்திருக்கு 
மெனில் இரண்டாம் வகை நிலை மாற்றம் ஏற்பட 
வழியுண்டு. ஆனால் அப்போது அமைப்பில் உள்ள 
ஒரு கூறை (ஒரு மூலக்கூறு அல்லது மூலக்கூறுகளின் 

ஒரு தொகுப்பு) ௧ நிலையிலிருந்து 8ீ நிலைக்கு மாற்று 
வதற்குத் தேவையான ஆற்றல் அமைப்பில் 8ீ நிலை
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8-6 மாதங்களில் கல்லீரல், மண்ணீரல், வடிநீர்க் 

கணுக்கள் ஆகியவை உற்பத்தி செய்கின் றன. பிற 

மாதங்களிலும், பிறந்த பிறகும் எலும்பு மஜ்ஜை 

களிலிருந்து இச்சிவப்பணுக்கள் உருவாகின்றன. 

எலும்பு மஜ்ஜைகளிலிருந்து சிவபபணுக்கள் உற 

பத்தியாகும் விதத்தைப் பின்வருமாறு விளக்கலாம். 

  

    க் By 

. எரித் ராபிளால்ட் எரித் ராபிளாஸ்ட் 

௫ ட்ட 5 ‘ பட ஆ 

தார்மோபிளால்மட் ' எரித்ரோசைட் 
ரெட்டிக்குளோசைட் (அயியணு]   
    

தி சிவப்பணு உற்பத்தியாகும் விதம் 

இவ்வணுக்கள் எலும்பு மஜ்ஜைகளிலிருந்து, 
துளைகள் வழியாக இரத்தத்திற்குள் செல்கின் றன. 

இரும்புச்சத்து, வைட்டமின் 6, போலிக் அமி 

லம், அமினோ அமிலங்கள், செம்பு, பிரிடாக்சின், 
கோபால்ட், தைராக்சின் ஆண்பால் ஹார்மோன், 

மாங்கனீஸ் ஆகியன இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத் 

திக்குத் தேவையான பொருள்கள் ஆகும். 

சிவப்பணுக்களின் ஆயுள்காலம் ஏறத்தாழ 120 
நாள்களாகும். பின்பு அவை மண்ணீரலில் அழிக்கப் 
படுகின்றன. முதலில் சிவப்பணு வெளியுறை உடை 
கிறது. பின் அதனுள்ளிருக்கும் ஹிமோகுளோபின் 
வெளிவருகிறது. இதனை ரெட்டிக்குலோ எண்டோநத் 
-தீலிய செல்களை உட்கொண்டு, பலமாற்றங்களுக்குப் 
பிறகு பித்த நிறமிகளாக மாறுகின்றன. 

சிவப்பணுக்கள் பொதுவாகவுள்ள எண்ணிக்கை 
யிலிருந்து குறைந்தால் இரத்தச்சோகை நோயும், 
கூடினால் பல செல்லிரத்த நோயும் உண்டாகும். 

வெள்ளையணுக்கள். இரத்த “: வெள்ளையணுக் 
களைக் கீழ்வருமாறு பிரிக்கலாம். நியூட்ரோபில் 
63 விழுக்காடு, இயோசினோஃபில் 8.3 விழுக்காடு, 

பேசோஃபில் 0.4 விழுக்காடு, . மானோசைட் 5,3 

விழுக்காடு, லிம்்ஃபோசைட் 30 விழுக்காடு, 
பிளாஸ்மா செல். இவற்றுள் முதல் ஐந்து வகைகளும் 
எலும்பு மஜ்ஜைகளிலிருந்து உற்பத்தியாகின்றன. 

' சைட்டுகளில் சிறிய செல்கள் பெரிய 

சில லிம்போசைட்டுகள், பிளாஸ்மா செல்கள் வடி 
நீர்க்கணுவிலிருந்து உற்பத்தியாகின்றன. முதல் 
மூன்று வகைகளில் செல்நீர்மத்தில் குறுமணிகள் 
காணப்படும். இவற்றின் நியூக்ளியஸ் நியூட்ரோபில் 
களில் இரண்டு மூன்று முடிச்சுகளாகக் காணப்படும். 
இயோசினோபில்களில் சிறுநீரக வடிவிலும, பேசோ 
பில்களில் முட்டையுருவிலும் இருக்கும். லிம்போ 

செல்கள் , 

கொல்லும் செல்கள், உதவும் செல்கள் எனப் பல 
வகை உண்டு. இவற்றின் குறுக்களவு ஏறத்தாழ 
20-14 மி, மைகரான இருக்கும். 

வெள்ளையணுக்கள் உற்பத்தியாகும் விதத்தைப் 
படத்தின் மூலம் அறியலாம். 

கிரானுலோசைட்டுகளின் வாழும் காலம் 3 

முதல் & நாள்களாகும், இதில் 24 மணிநேரம் அவை 
இரத்த ஒட்டத்திலிருக்கன்றன. இவிர நோயினால் 
சிலமணி நேரத்திற்குள்ளாக இறக்கவும் நேரிடலாம், 
மானோசைட்டுகள் திசுக்களுக்கிடையே, வார, 

மாதக் கணக்கிலிருக்கும்; இரத்தத்திலிருக்கும் லிம்போ 

சைட்டுகள் ஏறத்தாழ மீ நாள்களும் திசுக்களுக் 
இடையே 100 முதல் 300 நாள்கள் வரையும் வாழ 
லாம். வெள்ளை அணுக்களின் சராசரி எண்ணிக்கை 

84-11 ஆயிரம்/[கன சதுர மி மீ. இரத்தமாகும். 

வெள்ளையணுக்கள் உடம்பின் நடமாடும் பாது - 

காப்புப் பனடகளாகும். எலும்பு மஜ்ஜைகளிலிருந்து 

துளைகள் வழியாக ஊடுருவி இரத்தத்திற்கு வந்து 
பின் அமீபாய்டு இயக்கத்தால் இசுக்களுக்கடையே 
வருகின்றன. அழற்சிநோய்ப் பகுதிகளுக்கு, வேதி 
ஈர்ப்பினால் சென்று, போலிக் கால்களை உருவாக்கி 
நோய்க் கிருமிகளை உட்கொள்கின் றன. இவ்வணுக் 
களினுள் இந்நோய்க் கிருமிகள் செரிக்கப்பட்டு 
அழிக்கப்படுகின்றன. ஓரே நேரத்தில் ஒரு வெள்ளை 

யணு சுமார் 5-25 கிருமிகளை உட்கொள்ளும். - 

-. நோய்க்காலங்களில் வெள்ளையணுக்கள் அதிக 
மாக உற்பத்தியாகின்றன. இரத்தப் புற்றுநோய்களில் 

இவற்றின் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. 
இரத்தத்தில் வெள்ளையணுக்களின் எண்ணிக்கை 
அதிகமாயிருப்பதோடு, முதிர்வடையாத வெள்ளை 
யணுக்களும் காணப்படும். - 

நோயினாலோ, மருந்துகளினாலோ எலும்பு 
மஜ்ஜைகள் வெள்ளை : அணுக்களை உற்பத்தி 
செய்யாவிடில் ஏகிரானுலோசைட்டுகள் உண்டாகும். 
இச்சமயத்தில் நோய்க்கிருமிகள் உடம்பை மிக எளி 
தாகத் தாக்க வாய்ப்பிருக்கிறது, 

நுண் தட்டுகள், எலும்பு மஜ்ஜைகளில் மெகா 
, கேரியோசைட்டுகளிலிருந்து புதுச் செல்கள் தோன்று 

தல் மூலம் நுண்தட்டுகள் , உருவாகின்றன, 8-4 மி, 
மைக்கிரான் அளவுள்ள இத்தட்டுக்களினுள் ஊதா
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மைலோபிளாம்ட் 

மெகாகேரியோசைட்   

   

   
இயோசிளோஃபில் மைலோசைட் 

  

  
  

வெள்ளையணு உற்பத்தியாகும் விதம் 

நிறக் . குறுமணிகள் காணப்படும். திராம்போபா 
யிட்டின் என்ற பொருள் இதன் உற்பத்தியை ஒழுங்கு 
செய்கிறது. ஒரு கன மி.மீட்டர் இரத்தத்தில் சுமார் 
2.5 இலட்சம் நுண் தட்டுகள் காணப்படும். - 

இரத்த நுண்நாளங்களில் காயமேற்பட்டு 
இரத்தம் கசியும்போது நுண்தட்டுகள் ஒன்று 
சேர்ந்து நுண்தட்டு அடைப்பை உருவாக்கி இரத்தக் 

.கசிவைத் தடுக்கின்றன. ஆனால் பெரிய இரத்தக் 
குழாய்களில் காயமேற்பட்டால் இவ்வடைப்பால் 

இரத்தக் கசிவைத் தடுக்க முடியாது. இங்கு, முதல் 
நிலையில் நுண்தட்டுகள் ஒன்றுசேரும்; பின் 
அவற்றின் உருவங்களில் மாற்றம் ஏற்படும்; 
இரண்டாம் நிலையில், நுண்தட்டுகளிலிருந்து உரு. 
வாகும் தஇராம்பாக்சன் என்ற பொருளால் நுண் 
தட்டுகள் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒன்று 
சேரும்போது அதனுள்ளிருக்கும் குறுமணிகள், ஃபை 
பிரினோஜன், பிராஸ்டாக்கிளொாண்டின் இரத்த ” 
உறைகாரணிகள் வெளிப்பட்டு ஃபைபிரின் உருவாகி 
இரத்தக் கட்டியிலிருந்து மாறுபட்ட, அடைப்பு 
ஒன்றை. உருவாக்கி இரத்தக் கசிவை நிறுத்தும். - 
இத்நுண் தட்டுகள் பத்து நாள் வரை உயிர் 
வாழும், பின் மண்ணீரலில் இவை அழிக்கப்படு 
கின்றன. ॥ 

நுண் - தட்டுகளின் எண்ணிக்கை குறையும் 
போது உறை செல்லிறக்க நோயால் இரத்தக் கசிவு 
ஏற்படும். எலும்பு மஜ்ஜைகளைத் தாக்கும் மருந்து 

, களை உட்கொள்வதாலும் பிற இடங்களிலிருந்து 
பீறிறு நோய்த் இசுக்கள் வந்து தங்குவதாலும், 
அடிக்கடி எக்ஸ் சுதிர்படங்கள் எடுப்பதாலும் நுண் 

௩ 
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தட்டுகளின் உற்பத்தி குறையலாம். நுண் தட்டுகள் 
1000 405/லி.க்குக் குறைவாயிருந்தால் இரத்தக் 
கசிவும், இரத்த உறைதலும் உண்டாகும். 

் - 8, our, 

நூலோதி, 19800 Penington, G. C. de Geuchy, 

Clinical Haematology in Medical Practice, Fourth 

Edition, ELBS, London, 1978; Arthur, C., Guyton 
Text Book of Medical Physiology, Fifth Edition, 

W. B. Saunders Company, London, 1976. 

  
  

இரத்த அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள் 

இரத்த அழுத்தம் இயல்பாக இருப்பதைவிட Wes 
தால் இதயத்தைப் பாதித்து இடக்கழறை விரிவையும், 

. மூளையைப் பாதித்து பெருமூளை இரத்த ஒழுக்கை 

யும், சிறுநீரகத்தைப் பாதித்து அதைச் சரிவர இயங்க 
விடாமலும் செய்கிறது. பொதுவாக ஆண்களுக்குச் 
சுருக்க இரத்த அழுத்தம் 180 மி.மி. பாதரச அளவும் 

மி.மீ(பா$ விரிவு இரத்த அழுத்தம் 90 மி.மி, பாதரச 
அளவுமிருக்கும். சுருக்கு அழுத்தம் 760 மி.மீ(பா) க்கு 
மேலும் விரிவு அழுத்தம் 90 மி.மீ(பா) க்கு மேலும் 
பல நாள்களாகத் தொடர்ந்திருந்தால் அவர்களுக்கு 

உடனடியாக சிகிச்சையளிக்கவேண்டும். இல்லாவிடில் 

இரத்த அழுத்தம் மிகுந்து நோயாளி இறக்க 
நேரிடலாம். ் 

மிகை இரத்த அழுத்தத்தை மருத்துவத்திற்காகக் 
கீழ்க்காணுமாறு பிரிக்சலாம். விரிவு அழுத்தம்
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i த i யின்படி உள்ளன. மருத்துவரின் அறிவுரை ன்படி 

இவற்றைக் கையாண்டு, நோயின் வீரியத்தைக் 

குறைக்கலாம். 

இந்த மருந்துகளைத் தனியாகவோ, கலந்தோ 

கொடுத்து, இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம், 
மருந்தைத் தொடர்த்து உட்கொள்ள வேண்டும். 

இரத்த அழுத்தம் இயல்பான அளவிவ் இருக்கிறது 

என்று கருதி மருந்தை நிறுத்தக்கூடாது. மருந்தைத் 
தொடர்ந்து உட்கொள்ளும்போது கூட இரத்த 
அழுத்தம் அதிகமாகலாம். அப்படியானால் மருந்தின் 

அளவை அதிகப்படுத்த வேண்டும். அப்படி இல்லா 

மல் இரத்த அழுத்தம் குறையுமேயானாரல் இத்த 
- மருந்தின் அளவைக் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும். 
இரத்த அழுத்தம் இயல்பான அளவில் இருக்கிறது 

என்று நினைத்து மருந்தை நிறுத்தினால் நான்கு 
அல்லது 5 நாள்களுக்கு ஒருமுறை இரத்த அழுத் 
தத்தை அளந்து அது இயல்பான அளவில் இருந்து 
கொண்டே இருக்கும்வரையில் மருந்து சாப்பிடாமல் 
இருக்கலாம். ஆனால் அது அதிகரிக்கத்தொடங்குமே 
யானால் மருந்தை மீண்டும் சாப்பிடத் தொடங்க 
வேண்டும். . 2 4 ய 

- இரத்தினவேலு சுப்ரமணியன் 
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இரத்த ஆய்வு ௫ 

இரத்தத்தில் பிளாஸ்மா எனப்படும் தளப்பொருளும், 
சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள் நுண்தட்டுகள் 
ஆகியவையும் அடங்கியுள்ளன,இவை ஓவ்வொன் றும் 
ஒவ்வொரு வழியில் உடல் நலத்திற்கு உதவுகின்றன. . 
இவை மிகக் குறைந்த அளவில் இரத்தத்தில் இருப்ப 
தைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் பல நோய்களைக் 
கண்டறியவும் அவற்றை உறுதி செய்யவும் முடிகிறது: 
பொதுவாக, கீழ்க்காணும் இரத்த ஆய்வுகள் 
ஆய்வகங்களில் செய்யப்படுகின்றன, அவை: . - 

ஹீமோகுளோபின் அளவு. இரத்தச்சிவப்பணுக் 
களில் ஹீமோகுளோபின் உள்ளது. இதன் மூலமாகத் 
தான் ஆக்சிஜன் எடுத்துச் 
எனவே ஹீமோகுளோபின் அளவைக் கணக்கிடுவதன் 
மூலம் இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் எடுத்துச் செல்லும்- 
திறனை அறிய முடின்றது, காலில் &போட்டேர 
கலோரிமீட்டர் முறைகளில் இரத்தத்தை நீர்த்த நிலை 
யாக இருக்கும் நிறத்தோடு ஒப்பிடுவதன் மூலம் 
இரத்த ஹீமோகுளோபின் அளலைக் கணக்கிடலாம். 
சோகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டாலோ புரதச்சத்து, 
இரும்புச்சத்துக் குறைவாக் இருந்தாலோ இதன் அளவும் குறையும். 

செல்லப்படுகின்றது. - 

சாதாரண அளவ: அண் 7/3. ௪ முதல் 18 
- . ் திராம்/லிட்டர் * 

பா பெண்: 17, 5 முதல் 
் 46, 5 கிராம்்/லிட்டர் 

மொத்தச் சிவப்பணு . எண்ணிக்கை, நியூபார் 
எண்ணிக்கைத்தட்டு மூலம் இவ்வணுக்களின் எண் 
ணிக்கையைக் கணக்கிடலாம். , சாதாரண ஆணின் 
இரத்தத்தில் ஒரு கன மில்லி மீட்டரில் 4. 5 முதல் 
6. 5 லட்சம் எண்ணிக்கையும், பெண்ணின் இரத்தத் 
தில் ஒரு கன மில்லிமீட்டரில் 3. 5 முதல் 5. 6 லட்சம் 
எண்ணிக்கையும் உள்ளன. இந்த அளவு குறைவாக 
இருந்தால் சோகை நோய் என்றும், மிகுதியாசு 
இருந்தால் பலசெல்லிரத்த நோய் என்றும் கூறப்படும், . 

- மொத்த வெள்ளையணுக்கள் எண்ணிக்கை. நியூபார்' 
எண்ணிக்கைத் தட்டு மூலம் வெள்ளையணுக்களின் 

- எண்ணிக்கையைக் சுணக்கிடலாம். பொதுவாக ஒரு 
20. லிட்டரில் 2000-11000 வெள்ளையணுக்களிருக்கும். 
லிம்ஃபோசைட்டுக்கள், இரத்தப்புற்று நோய்களில் 
மிகுதியாகக் காணப்படும். அழற்சநோய்களிலும், 
இரத்தச் சீழ் நோயிலும், ் நியூட்ரோஃபில்களின் 
எண்ணிக்கை மிகும், இரத்தக்கசிவு அமீபா ஈரல் 
அழற்சி நோய்களில் குறுமணிகள் உடைய வெள்ளை 
யணுக்கள் மிகுதியாக இருக்கும். 

பிரிக்கப்பட்ட வெள்ளையணு எண்ணிக்கை, 
வெள்ளையணுக்களை - நியூட்ரோஃபில், இயோசி 
னளோஃபில், பேசோஃபில், மோனோசைட், லிம்ஃ 
போசைட் என , ஐந்து வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். 
இவற்றில் .நியூட்ரோஃபில் நாற்பத்தைந்து முதல் 
எழுபத்தைந்து விழுக்காடும் இயோ௫சினோஃபில் 
ஒன்று முதல் ஆறு விழுக்காடும் பேசோஃபில் ஒரு . 
விழுக்காடும் மோனோசைட் இரண்டு முதல் பத்து 
விழுக்காடும் லிம்ஃ்போசைட் இருபது முதல் ஐம்பது 
விழுக்காடும் அடங்கியுள்ளன. > . 

இவற்றில் நியூட்ரோஃபில்கள், தொற்றுநோய் 
கள், இரத்தச்சேதம், தசைச் இதைவுகள், புற்று 
நோய்கள், செயல்மாற்ற ' நோய்கள் இவற்றிலும் 
இயோசினோஃபில்கள், ஒவ்வாமை நோய்கள், குடல் 
பூச்சி நோய்கள், தோல் வியாதிகள் இவற்றிலும் 
பேசோஃபில், சில புற்று நோய்கள், சோகை நோய் 
களிலும் பெருகுகின்றன. நாள்பட்ட தொற்றுப் 
பால்வினை நோய்கள், இரத்தப் புற்று நோய்கள் 
இவற்றில் லிம்ஃபோசைட்டுகளின் எண்ணிக்கையும் £ 
குடல் நோய்கள் சில தொற்று நோய்கள், பற்று 
தோய்களில் மோனோசைட்டுகளின் எண்ணிக்கையும் 
பெருகுகின்றன. ' ses 

இரத்த அணுப்படிவு. ஒரு குறிப்பிட்ட, நேரத்தில் 
இரத்த அணுக்கள் இரத்தத் தளத்திரவதல் படி 
வதைக் கணக்கிடுவது இரத்தச் சிவப்பணு । படிவு











"உதவாது, ஆனால், இந்தி அதிர்ச்சி சரியான பிறகு 

'தோலுக்கடியில் இருக்கும் மருந்து முழுதும் 

திடீரென்று உறிஞ்சப்பட்டு, மூளையில் மூச்சுப் 

பாதையைத் தாக்கும். . நோயாளி வலி இல்லாமல் 

விழிப்புணர்ச்சியுடனும் பதட்டத்துடனும் இருப்பார். 

மூச்சுத் இணறல் . இல்லையென்றால் இதற்கு 

அமைலோ பார்பிடோன் சோடியம் மருந்தைப் (180 

WA) 'பயன்படுத்தலாம் அல்லது குளோரால் 

ஹைட்ரேட் (1-1 -2 இ) மருந்தும் கொடுக்கலாம். 

் - ௨௬. நரேந்திரன் 

நூலோதி, டாக்டர் நரேந்திரன், சு, பொது 

அறுவை மருத்துவம், முதல் பதிப்பு, தமிழ்ப் பல் 
கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர், 1986 

  
  

இரத்தக்க?வு எதிர்ப்பி 

உடல் இயக்குவதற்கு இரத்த ஒட்டம் தேவை. இரத்த 

இரத்தக்கசிவு எதிர்பீபி 555 

உள்ளது. 'இரத்தக் கசிவு ஏற்படும் பொழுது இரத்த 
்.. ஓட்டம் பாதிக்கப்படுகிறது. காயத்தினால் இரத்தக் 

கசிவு ஏற்படும்பொழுது இரத்தக் குழாய்கள் சுருங்கி 
_ இயற்கையாகவே இரத்தக் கசிவின்வேகத்தைக் குறைக் 
இன்றன. இது முதலாம் நிலையாகும். இரத்தத்தில் 
உள்ள இரத்த நுண் தட்டுகள் இரத்தக் குழாய்களின் 
உட்பகுதி நல்ல நிலையில் உள்ளபொழுது ஒன்றோ 
டொன்று ஒட்டிக் கொள்ளா, இரத்தக் குழாய்களின் 
உட்பகுதியில் உள்ள அரகிமானிக் அமிலம், பிராச் 

டோசைகளினை உண்டாக்குவதால் இரத்த 'நுண் 
தட்டுகள் ஒட்டிக்கொள்வது தடுக்கப்படுகிறது. காயத் 

இதின் மூலம் இரத்தக் குழாய்களின் உட்பகுதி 

பாதிக்கப்படும் பொழுது இவைசிதறி நுண்பொருளா 

கின்றன. இவற்றிலிருந்து சிதறிக் காரணி 111, 18 பிரா 

ஸ்ட்டோகிளாண்டின் திராம்போக்சன் போன்றவை 
உருவாகின்றன. இரத்தக் கசிவின் இரண்டாம் நிலை 

யில் நுண்தட்டுகள் ஒன்று சேர்ந்து தளர்ச்சியான 
நுண்தட்டு ஆப்பு ஆகி இரத்தக் கசிவை எதிர்க் 

இன்றன. _ 

இரத்தத்தில் ல்பைப்ரினோஜன் என்ற காரணி 1 

  

    

    
  

ஓட்டத்திற்கு வசதியாக இரத்தம் நீர்ம நிலையில் புரோத்ரோம்பின் என்ற காரணி 11, கால்சியம் 

. ~ காரணி XII i ட்ரூ 

i 
இராம்பின் 

| ty காரணி Ix . ் 

உபைப்ரினோஜன் ட் ் 

ப காரணி IX இஸ 

வைப்பிரின் (தளர்ந்த) 

காரணி VIII காரான் Be காரணி XU 

ட , || காரணி VII பைப்பிரின் (அடர்ந்த) 

ர் 

.் ப இரத்தம் உறையும் முற் 

* மூன்றாம் Besnitns காரணி x0 அடைமெ்ற, அதன் தொடர்ச்சியாகக் காரணி 367, காரணி 126, காரணி VII காரணி 

XH காரணி 3 தாண்டப்படுவதால் புரோத்ரோம்பின் (காரணி) 11 திராம்பீனாக மாறுகிறது. இராம்பின் ஃபைப்ரினோஜனைக் காரணி 

117 ஆறு அடர்த்தியான ஃமயைப்ரினாகி இரத்தக் சுவை எதிர்க்கிறது. ஃபைப்ரின் உறுதிப்படுத்தும் காரணியும், சால்சியம் அவனிடம் 

இரத்தம் உறைதலை உறுதிப்படுத்துகன்றன. இதுவே இரத்தக்கசிவு எதிர்ப்பியாகும். ர

























































வல இட . மேலறைகள் ஒன்றுடன் ் ஒன்று “அதன் 
தடுப்புச் சுவரில் உள்ள ஓவேல் துளை மூலம் 
தொடர்பு கொள்கின்றன. நுரையீரல் பெருங்கிளை 
பெருந்தமனி வளைவுடன் டக்ட்டஸ் ஆர்டிரியோசிஸ் 
எனப்படும் குழாய் மூலம் இணைந்து காணப்படு 
கிறது. கருவின் கல்லீரல் அருகே சிரை இரு களைகளா 
கப் பிரிந்து ஒன்று கல்லீரலுக்குள்ளும் மற்றொன்று 
டக்ட்டஸ் வினோ௫சிஸ் எனப்படும் நாளம் வழியாகக் 
கீழ்ப்பெருஞ்சிரையினுள்ளும் திறக்கின் றன. இவற்றிலி - 
ருந்து இரத்தம் வல மேலறையை அடைத்து அங்கிருந்து 

  
"சிசுவின் இரத்தச் சுற்றோட்ட மண்டலம் 

். இதப வல. மேலறை 8, இதய வலக் சீழறை 
8. இதய இட மேலறை ச், இதய இடக் yon 5. பெருந் 
தமனி 6. கல்லீரல் 7. சல்லீரல் தமனி 3, । கொப்பூழ்ச் சிரை 
9. டக்ட்டஸ் வீனோசஸ் 10. இழ்ப் பெரூஞ்சிரை 13. மேல்ப் 

பெருஞ் ரை 18. டக்ட்டஸ்அர்ட்டியோசஸ்.73.செொப்பூழ்த் தமனி 
மீக ரூல் மமத்தை -- '- ae 

ஓவேல் துளை மூலம் இட : மேலறையை அடைத்து 
பினனர் இடக்£$மறைக்கும் மகாதமனிஃகும்செல்கிறது. 
ஆனால் மேற்பெருஞ் சிரையிலுள்ள . இரத்தம் வலக் 

் இரத்தச் சுழற்சி 583 

சழறை, நுரையீரல் ' பெருங்கிளை ஆகியவற்றுச்குச் 
செல்கிறது கருவில் நுரையீரல் பெருங்கிளையும், 
மகாதமனியும் டக்ட்டஸ் ஆர்ட்ரியோசஸ் என்னும் 
L லு Hoe | * - 

1 | 1 

  
. இரத்தச் ௬ழ்றோட்ட மண்டலம் 

1, பெருந்தமனி 8. கல்லீரல் தமனி ச, குடல் தமனி 4, 

பொது இரத்த ஓடடத்தின நுண வலைத் தமனிப் பின்னல 6, கல் 

லீரல் வாயில் சிரை 6, கலலீரல் சிரை 7. இழ்ப் பெருஞ்சிலர 8. 

மேல் பெருஞ்சிரை 9 இதய வல மேலறை 1/0, இதய வலது 
கீழறை 77 நுழரையிரல தமனி 78. நுரையிரல் இரத்த ஒட்டக் 

தின் நுணவலைப் பின்னல 72, நுரையீரல 14, இதய இட 
மீமலறை 75. இதய இடக் கமலை.















































606 இரத்தப் புள்ளி 

குருதிப்புழு இனங்கள் 
  

சி. மேன்சோனி 

  

  

பண்புகள் சி. ஹிமட்டோபியம் சி. ஜப்போனிக்கம் 

பரவியுள்ள இடங்கள் ஆப்பிரிக்கா, இஸ்ரேல், ஆப்பிரிக்கா, ட ஜப்பான், சைனா, 

ஈராக், போர்ச்சுக்கல், அமெரிக்கா. பிலிப்பைன்ஸ் 

ஆஸ்திரேலியா. 

நிரந்தர ஓம்புயிரி மனிதன், குரங்கு மனிதன் .. மனிதன், பூனை, நாய், 

் ் 2 பனறி முதலியவை. - 

இடைநிலை ஓம்புயிரி : ரத்தை புலிநஸ் நத்தை பிளனார்பிஸ் | நத்தை ஆன்கோமிலே 

(Bulinus) ePusrr (Oncomelania) 

மனிதனில் காணப்படும் 

இடம் 

ஆண்புழு: நீளம் 

அகலம் 

பெண்டிகு? நீளம் 

. அகலம் 

உடற்சுவர் 

விந்துச்சுரப்பிகள் 

'மூட்டையின்' அளவு - 

முட்டையில் முள்கள் 

ச்   
இடுப்புப் 'பகுதிச்சிரை 

70-75 மி. மீட்டர் 

0. ௬1 மி, மீட்டர் 

20 

0.25 மி.மீ. 

நேர்த்தியான நுண் 
புடைப்புகளைக் 

கொண்டது 
ல் வு 

1 

4 ட மட 

. 779-170 மைக்ரான் 

நுனியில் உள்ளன 
Fy   

’ (Planorbis) 

கல்லீரல் சிரை = கல்லீரல் சிரை 

6.4 முதல் 72-80 மி.மீ, 

9.9 மிமீ. ், . 

1-1.2 மி.மீ. 0.5மி. மீ. 

72-76 மி.மி. ' 15-26மி, மீ,“ 

0,16 மி.மீ, "> 10.8, of. : 

் கரடுமுரடான மென்மையான து; . 
நுண்புடைப்பு ஒட்டுறுப்புகளில : " 
களைக் மட்டும் முள்கள் ' 
கொண்டது உண்டு. ் “ 

: 6-9 7 

745-775 மைக்ரான் 170-100 மைக்ரான் 

பக்கங்களில் உள்ளன | பக்கங்களில் உள்ளன     
    

றது. செர்க்கேரியா, தோலைத் துளைத்துச் செல் 

வதால் தோல் அழற்சி உண்டாகிறது. ஆண்ட்டி 

மணி கூட்டுப் பொருள்களைப் - பயன்படுத்தியும் 

நீரைத் தூய்மைப்படுத்திப் பயன்படுத்தியும் இந்த 
நோயைக் கட்டுப்படுத்தலாம், 

' ந 

இரத்தப்புழுக்கள் தட்டைப் புழுக்கள் தொகுதி 
யில் (ஐ1ஷ்ுர்விாம்ப க) துளையுடைப்புமுக்கள் வரிசை 
யான, டிரெமட்டோவில் (1120024௦08), . டைஜீனியா . 
(41228): வரிசையில்  எஸ்ட்டோசொமாட்டிடே' 

(schistosomatidae) குடும்பத்தில் * வகைப்படுத்தப் . 
பட்டுள்ளன, காண்க. ஈரல் புழு. te" * 

“ஜெ. கெள, 

17 ச் 

ப் புழுக்கள், 

சென்னை, : 

நூலோதி. வரதராசன், கு., ' தட்டை 
தமிழ்நாட்டுப் பாடநாரல் நிறுவனம், 
1972; Jordan, 8.0. /8ரசா/சம்ர21ச 2௦0122, 8, 01௨௩3 ட் 
and Co, Ltd., New Delhi, 1971. 

Ng a 
௩ ரகு 1 

| 

இரத்தப் புள்ளி 
co 

இரததப் புள்ளி (purpura) என்பது அடித்தோலி 
லுள்ள இரத்தநுண்குழாய்களிலிருந்து மேல் தோலின் 
கீழேயும், சீதப்படலத்தின் அடியிலும், இரத்தம் கசிவ . 
தாகும். இரத்தப் புள்ளி இரண்டு 'சென்டிமீட்டருக் 
குள் இருக்கும். இவ்வளவிற்கு மேற்படின் ' இரத்தம் 

a = _ டாகி































































இரத்த வகைகளும் குடி மரபியலும் 

இரத்த வகைகளைப் பற்றியும், அதன் மரபியல் 

scoot! (inheritance) பற்றியும் நன்கு அறிந்து 

. கொள்வதற்கு இரத்தத்தைப் பற்றியும் மனித உடலின் 

செல்களைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்வது தேவை 

யாகும். காண்க, இரத்தம், இரத்த வகைகள். 

இரத்தம், இரத்த அணுக்கள் என்ற திண்மப் 
பொருளாலும் பிளாஸ்மா என்ற திரவப் பொருளா 

லும் ஆனது. இரத்த அணுக்கள் பிளாஸ்மாவில் 

தான் மிதக்கின்றன. அவற்றில் சிவப்பு அணுக்கள், 

வெள்ளணுக்கள், நுண்தட்டுகள் ஆகிய மூன்று 

சிறப்புவகைகள் உண்டு. 

உயிர் அணுவியல் (௦94010ஐ). ஒர் உயிரினத்தின் 

மரபியல்புகளை நிர்ணயிப்பது குரோமோசோம்கள் 

ஆகும். இவை ஒவ்வொரு செல்லிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட. 

எண் ணிக்கையில் உள்ளன. தொடர்ந்து வரும் சந்ததி 

யால் மரபியல்புகள் மாறாதிருக்க வேண்டுமானால் 

குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை மாறக்கூடாது. 

, ஆனால் உயிரினத்தின் பாலினப் பெருக்கத்தின் 

போது, ஆணின் இனப்பெருக்கச் சேல்லாகிய விந்து 

வும் பெண்ணின இனப்பெருக்கச் செல்லாகிய அண் ட 

மும் இணைந்து கருமுட்டை உண்டாகிறது. ஆகவே 

கருமுட்டையிலும், கருமுட்டையிலிருந்து தோன்றும் 

, உடலிலும் . ஆணின் குரோமோசோம்களின் ஒரு 

தொகுதியும், பெண்ணினுடைய குரோமோசோம் 

களின் ஒரு தொகுதியும் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக 

மனிதனின் இசுக்களில் மொத்தம் நாற்பத்தாறு குரோ . 

மோசோம்கள் உள்ளன (23 இரட்டை... இதில் 23 

இரட்டைகள் தாமே இயங்கும்; மேலும் பால் வகைக் 

குரோமோசோம்கள் 3ம், ௩ம் உள்ளன. இவை 

ஒருவிதி அமைப்பில் இருக்கும். 

“... : இரத்த வகைகளின் மரபியல்புகள். ' மேன்டேலியன் 

மரபுக்கு இர த்தப் பிரிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க எடுத்துக் 

காட்டாகும். சிவப்பணுச்களில் உள்ள சில சிறப்பு 

மூலப்பொருள்களே இந்த இரத்த வகைக்குக் காரண 

மாகும். இவப்பு அணுக்களில் திரள்செனியும், 

பிளாஸ்மாவில் திரட்சிப் பொருளும் அடக்கி 

உள்ளன. இவை இரத்தத்தின் பிரிவை நிர்ணயிப்ப 

தில் சிறப்பிடம் கொண்டவை, மனித இரத்தம் 

சிவப்பாக இருந்தாலும் உடலுக்கு உடல்மாறு 

பட்ட பிரிவைச் சேர்ந்து இருக்கும். குழந்தைக்கு 

அதன் பெற்றோர்களிடம் இருந்து இது கிடைக்கப் 

பெறுகிறது. அதாவது ஒரு . மனிதனின் இரத்தப் 
பிரிவு தாயின் இரத்தச் சவப்பணுவின் பொருளாலோ 

தந்தையிடம் இருந்தோ இருவரிடமும் இருந்தோ 

கிடைக்கப் பெறும். ஒருவரின் இரத்த வாழ்நாள் 

முழுதும் மாறாது இருக்கும். 

இரத்த வகையின் வரலாறு, பண்டைச் காலத்தில் 

மருத்துவர்கள் பலவிதமான : இரத்த இழப்புக்கு 

இரத்தவளி மார்பு 637 

மருத்துவமாக மாற்று இரத்தம் ஏற்றும் முறையைக் 
கையாள முயற்சித்தனர். இதன் விளைவாக மனித 
உடலில் மிகுதியான எதிர்வினையைத்தான் கண்ட 
னர். ஆகவே இரத்தம் ஏற்றுதல் முறையை நாய், 
ஆடு போன்ற விலங்குகளில் ஆய்வு செய்து பார்த்த 
னர். இதில் ஓரளவு தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் மனித 

னுக்கு மனித இரதகத்தை ஏற்றும் முயறசியில் இறங் 
இனர். இதில் ஒரளவு பலன் இருந்தாலும், எதிர் 
வினைகளும், இறப்பும் ஏற்பட்டன. சிலர் இந்த 
ஆய்வு முறையில் மேலும் சில மாற்றங்களைச் செய்த 
னர். அப்பொழுது, இரத்தத்தின் நிறம் அனைவருக் 
கும் சிவப்பாக இருந்தாலும் அது பிரிவினால் மனித 
னுக்கு மனிதன் வேறுபட்டு உள்ளதைக் கண்டுபிடித் 
தனர். காண்க: இரத்த வகைகள். 

கார்லி லேன்ஸ்ட்டினர் 1901 ஆம் ஆண்டு இந்த 
இரத்த வகைகளைக் கண்டுபிடித்ததற்காக நோபல் 
பரிசைப் பெற்றார். அவர் கண்டுபிடித்த அறிவியல் 
அடிப்படையில் மாறுபட்ட இரு சிவப்பணுக்கள் 
இரட்சி அடைவதால், இரத்தக் குறுக்கு ஒப்பிட்டு 
ஆய்வு மூலம் இதைத் தவிர்க்கலாம் எனக் தெரிவித் 
தார். இவர் இரத்த வகைகளின் &80 என்ற வகை 
களைக் கண்டுபிடித்தார். டிகாஸ்ட்டே 1902 ஆம் 
ஆண்டு AB என்ற பீரிவையும் சண்டுபிடித்தார். 
இரத்தப் பிரிவ மேலும் A கூ, எனப் பிரிக்கப்பட்டது. 
இவ்வாறு பினோடைப்பில் (0112001406) ஆறு இரத் 
தப்.பிரிவுகள் - உள்ளன. அவை த்க் மி, கமி, 

A,B, O ஆகியனவாகும். பினோடைப் இனங்காட்டும் 
குணங்களைக் குறிக்கும் ஜீனோடைப், ஜீன்கள் மூலம 
அடையப் பெற்றதைக் குறிக்கும். 

க வேகைத் திட்டத்தின் ஜீனோடைப்பும், 

  

  

ஃபினோடைப்பும் 

இரத்த வகை ஜீனோடைப் பினோடைப் 

Oo ௦௦ oO 

“A && அல்லது &௦0 A 

B ந அல்லது 0 B 

AB ~ AB AB           

- சி, ஜெ. நாகராஜன் 

  
  

இரத்தவளி மார்பு 

இரத்தமும் காற்றும் நுரையீரல் உறைகளுக்கிடையில் 
சேர்ந்து, மார்புவலி, இருமல் மற்றும் பல அறிகுறி 

களைக் கொடுக்கும் நிலையே இரத்தவளி மார்பு 

(haemopneumothorax) ஆகும்.





சிரைகள் வீங்கித் தடித்துக் காணப்படும் இந்நிலை 

யில் இருமல் அல்லது முக்குதல் காரணமாகச் சிறு 

அழுத்தம் ஏற்பட்டால் கூடக் கட்டுக்கடங்காத 

இரத்த வாந்தி ஏற்படும். 

காசநோய், ஈரிதழ் வால்வு இறுக்கம் போன்ற 

தோய்சளால் சிலசமயம் ' நுரையீரல்களிலிருந்து 

இரத்தம் வெளிவருவதும் உண்டு. இது சளியுடன் 

கலந்து காணப்படும், - 

- சளியுடன் காணப்படும் இரத்தத்தை, இரத்த 

வாந்தியிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறிவது அவசியம்: 

ஏனெனில் இரண்டிற்கும் மருத்துவம் வெவ்வேறு 

ஆகும்... - . ். 

இரத்த வாந்தி ஏற்பட்டவரின் உடலில் இரத்தக் 

குறைவிற்கான . அறிகுறிகள் சுமார் 500 மி, லி, 

லிருந்து 7000 மி.லி. இரத்தம் வெளியேறும் வரை 

தெரியாது. சிறிய அளவில் இரைப்பையில் இரத்தக் 

கசிவு இருப்பின் வாத்தியில் வரும். இரத்தம் கருநிற 

மாகக் காணப்படும்.நோயாளிக்குச் சோர்வு, மயக்கம், 

நாடித்துடிப்பு அதிகரிப்பு, இரத்த அழுத்தக் குறைவு, 
வியர்வை, தாகம், வாந்தி முதலியன ஏற்படும். கை 

கால் குளிர்ந்த நிலை போன்ற அறிகுறிகள் உண்டா 

. கும்;இந்நிலை தோன்றியபின் உடல்நிலை சீர்கெட்டுக் 

காணப்படும். இத்தகைய அறிகுறிகளுடன் இதயம் 

சிறுநீரகம், , கல்லீரல் இவற்றில் : பழுது இருப்பின் 

நோயாளிக்கு இறப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. _ 

: மது அல்லது மாத்திரை அருந்திய பின்பு இரைப் 

பையில் புண் அல்லது. புற்று இருப்பதை அறிந்த 
நிலையில் நோயாளிக்கு இரத்த வாந்தி ஏற்பட்டால் 

. இறப்பு ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உண்டு. ஐம்பது 

வயதிற்குமேல் இரத்தவாந்தி ஏற்பட்டாலும் இறப்பு 
ஏற்படும். . இரத்தக்குழாய்கள் தடிப்புடன் இருப்பது 

தான் இதற்குக் காரணம். குடலில் இரத்தம் , கசித்து 

செல்லும்பொழுது பல மாறுதல்கள் நிகழும். 

இரத்தக் கசிவு . குறைவாக இருந்தால் வாந்தி ் 

் யாக வாராமல், மலத்துடன் சேர்ந்து கருமலமாக 

வெளியேறும். ஆனால் இரத்தக் கசிவே இரத்த ஒழுக் . 

BTS மாறி அதிகமாக ஏற்படும் நிலையில் வாந்தி 

ஏற்படுவதோடு மலமும் கருநிறமாக வெளிவரும். ' 

இரத்தம் உடலில் செரிக்கப்படும்போது இரத்தத்தில் 

யூரியா அதிகமாகி மேலும் செடுதலை விளைவிக்கும். 

! இரத்த வாந்தியின் மூல காரணத்தைக் கண்டுபிடிக்க 

, உதவும். அறிகுறிகள். குடல் . : புண்ணில் : எரிச்ச 

லும்,' கல்லீரல் வாயிற்சிரை இரத்த அழுத்த நோயில் 
- , கல்லீரல் வீக்கமும், வயிற்றில் -நீரும் காணப்படும். 

மது அருந்தியதால் ஏற்பட்ட வாந்திக்குப் “பின் 

பொதுவாக உணவுக் குழாயில் வெடிப்பு ஏற்படும். 

1! இவை தவிரத் தலைவலி, இழுப்பு : போன்ற 

நோய்களுக்கான மருந்து உட்கொண்டதை அறிந்து 

a இரத்த வாந்தி 639 

பேரியம் எக்ஸ் கதிர்படம் எடுத்தபின் இரைப்பை 
உணவுக் குழாய் நோய்களை அறிந்து கொள்வது 
எளிது.மிகத் துல்லியமான முறையில், இரைப்பை உள் 
நோக்கிக் கருவியை வாயினுள் நுழைத்து, உணவுக் 
குழாய், இரைப்பை முன்சிறுகுடல் முதலியவற்றில் 
உள்ள நோய்களையும் நேரடியாக இரத்தம் ஒழுகும் 

இடத்தையும் அறியமுடியும். . 
மருத்துவம். இரத்த வாந்தி ஏற்பட்டவுடன் 

நோயாளியைப் படுக்கையில் இடத்து ஓய்வு எடுத்துக் 
கொள்ளச் செய்யவேண்டும். இதந்நிலையீல் நோயாளி 
உணர்ச்சி வசப்படாமல் அச்சமின்றி இருக்க இது 
உதவும். 

பெருமளவில் ஏற்படும் இரத்த வாந்திக்கு மருத் 
துவம், மாற்று இரத்தம் செலுத்துவதேயாகும். அதா 

வது இரத்தம் உடலிலிருந்து எவ்வளவு வெளியேறி 
உள்ளது என்பதை அறிந்து உடனே! இரத்தம் 
கொடுக்க வேண்டும். மேலும் இரத்த ஒழுக்கு இருந்து 

கொண்டே இருந்தாலும், அல்லது இரத்த ஒழுச்குக் 
குப் பின் இரைப்பையில் இரத்தக் கசிவு இருந்தா லும் 
ரப்பார்க் குழாய் கொண்டு உறிஞ்சி எடுத்த பிறகு 
சிறிது உப்புடன் ஐஸ் நீரைக் கலந்து, அதே குழா 
யின் மூலம் செலுத்தி இரைப்பையைக் குளிர் நிலை 
யில் இருக்கச் செய்து, மறுபடியும் நீரை உறிஞ்சி 
எடுத்துவிட வேண்டும். இதனால் இரைப்பையில் 
கசிந்த இரத்தமும் வெளியேறிவிடும். இரைப்பைப் 

புண்ணிற்குத் திரவமாக அமில எதிர்ப்பு மருந்து 
களையும் அக்குழாய் வழியாகச் செலுத்த 
வேண்டும். 

போர்ட்டல் சிரை அழுத்தத்தினால் உண்டாகும் 
உணவுக் குழாயின் சிரைப்புடைப்பு வெடிப்பிற்கு 
செங்ஸ்ட்டேக்கன் என்ற குழாய் மிகப் பயன்படு 
சிறது. இரைப்பை உள் நோக்கு கருவி மூலம் 
உணவுக் குழாய் இரத்தப் புடைப்பிற்கு நேரடியாகச் 
சிரைமூலம் அதன்மீது மருந்தைச் செலுத்திக் குணப் 

படுத்தமுடியும். 

் இதயப் பழுதற்ற நோயாளிகளுக்கு வாசோபிரி 
சின் மருந்தைச் சிரை வழியாகச் செலுத்தினால் பயன் 

உண்டு, ட்டு 

இரத்த வாந்தியிலிருந்து விடுபட்ட நோயாளிகள் 
நலமானபின் காபி, டீ, சிகரெட், மது போன்ற 

வீற்றை அருந்தக் கூடாது. மசாலாப் பொருள்களை 

யும், சூடான பொருள்களையும் உணவில் இருந்து 

ஓதுக்கிவிட்டு வாழ்வதால் மறுமுறை இரத்த வாந்தி 
ஏற்படாமல் தடுக்கலாம். 

அறுவை மருத்துவம், மருந்துகளின் மூலம் குண 

மாகாத நிலையில பொதுவாக 45 வயதிற்கு மேல் 

அறுவை மருத்துவம் தேவைப்படும். இரத்த ஒழுக் 

குடன் வயிற்றுவலி அல்லது தொடர்நது இரத்தம்





சைட்டோபிளாசம் பளிச்சென்ற நீல நிறத்திலும், சில 

சமயம் மிகமிகக் குறைத்த குறுமணிகளுடன் காணப் 

படும், இவை வெள்ளையணுக்களில் இருபது முதல் 

ஐம்பது சதவீதம் இருக்கும். நாள்பட்ட தொற்று 

நோயான காசநோய், டைபாய்டு, புரூுசலோசிஸ், , 

பால்வினை நோய், சுக்குவான் இருமல் இவற்றிலும் 

ஓலை இரத்தப் புற்றுகளிலும் இவற்றின் அளவு கூடும். 

மானோசைட். இவ்வணுக்களின் நியூக்ளியஸ் மிகச் 

சிறியதாகவும், சைட்டோபிளாசப் புள்ளிகள் மிகவும் 

சிறியனவாகவும் இருக்கும். இரண்டு முதல் பத்து 

விழுக்காடு வெள்ளை அணுக்கள் இவ்வகையைச் சார்ந் 

தவை. தொற்றுநோய்கள், இல புற்று நோய்கள், சில 

குடல்நோய்களில் இவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக் 

கின்றன. 

பொதுவாக, நியூட்ரோஃபில் அணுக்கள் நுண் 

இருமிகளை அழித்தும், மானே ரசைட்கள், உருமாற்றத் 

தால் பல தசைகளுக்கும் சென்று அங்குள்ள கிருமி 

களை விழுங்கியும், லிம்்ஃபோசைட் அணுக்கள் ஒவ் 

வாமை எதிர்ப்புச் செயல்களிலும் ஈடுபட்டு உடம்பை 

நுண்இருமிகளின் பிடியில் இருந்து பாதுகாக்கின் றன 

எனக் கூறலாம். . 

7 - எஸ். விஸ்வநாதன் 

நூலோதி. David Penington, G. C. de Gruchy, 

Clinical Haematology in Medical Practice, Fourth, 

Edition, ELBS, London, 1978. 

  

இரத்த வெளிப்பாடூ 

காண்க: இரத்தம் அகற்றல் 

  
  

இரத்த வேஇயியல் 

இரத்தம் பல செல்களையும் திசுக்களையும் 

இணைக்கும் பாலமாகும். இவற்றுக்கு வேண்டிய 

முக்கியமான பொருள்களும் அவை வெளியேற்றும் 

கழிவுப் பொருள்களும் இரத்தத்தில் உள்ளன. செல் 

கள் சுவாசிக்கும் ஆக்சிஜனும், அவை வெளியேற்றும் 

கார்பன் டைஆக்சைடும் இரத்தத்தில் கலக்கின்றன. ' 

ட இரத்த வேதியியல் 641' 

வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு வேண்டிய நொதிகளும், 

நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் வெளியேற்றும் ஹார்மோன் 
சுளும் இரத்தத்தில் உள்ளன. இரத்தத்தில் அமில 
காரத் தன்மையைச் (217) சீரான நிலையில் வைக்கும் 
பொருள்களும் இரத்தத்தில் உள்ளன. செரிலயான 
உறுப்புகளால் உட்கொள்ளப்படும் புரதம், மாவுச் 
சத்து, கொழுப்பு ஆரிய: சத்துப் பொருள்கள் 

இரத்தத்தில் கலக்கின் றன. 

நோய் எதிர்ப்பொருள்களும் (80110௦0188) தற் 

காப்புப் புரதச் சத்துகளும் (1௦6 globulins) 

இரத்தத்தில் உள்ளன. உடலின் பலவகைத் Das 

களில் நடைபெறும் வேதி மாற்றங்களுக்கு இரத்தத் 

இல் உள்ள பலவகை வேதிப் பொருள்களே காரண 

மாகும். அவற்றின் தன்மையையும் அளவையும் 

பொறுத்தே திசுக்கள் இயங்க முடியும். சீரான 

நிலையில் உடலியங்கும்போது இரத்தத்தில் உள்ள 

வேஇப் பொருள்கள் குறிப்பிட்ட அளவில் குறிப்பிட்ட 
நிலையில் உள்ளன. நோயினால் அவற்றின் அளவும் 

நிலையும் மாறுபடுகின்றன. இரத்தத்தில் உள்ள 

பிளாஸ்மா என்ற பகுதியில் 90 விழுக்காடு நீரும், 

மற்ற பொருள்களும் அவற்றின் அளவும் கீழே 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

உடலியங்கு நிலையிலும் நோய் திலையிலும் 

பிளாஸ்மாவில் இக்சுரை பொருள்களின் அளவையும் 
அதன் நிலையையும அறிவது இரத்த வேதியியலாகும். 
இப்பொருள்களின் உற்பத்தியின் அளவை அறிவதும, 

உற்பத்தியாகும் வேகத்தைப் பற்றி அறிவதும் 
அவை இசுக்களால் பயன்படுத்தப்படுவது பற்றி 
அவை வெளியேற்றப்படும் வேகத்தைப் பற்றி 

அறிவதும் நோய் எதிர்ப்பிகள், தற்காப்புப் 
புர்தச் சத்துகள் இவற்றின் அளவாலும் மாறுபட்ட. 
நிலையாலும் நோயை அறிவதும், ஹார்மோன்களின் 
அளவு அவற்றின் மாறுபட்ட நிலை ஆ௫யைவற்றைக் 
கொண்டு நோயை அறிவதும் இரத்த வேதியிய 
லாகும். 

ஊட்டச் சத்துகளின் அளவும், உயிர் வளர்சிதை 

மாற்றத்திற்கு உதவும் நொதிகளின் அளவும் பற்றி 
அறிவதும், அவற்றின் அளவு நிலை ஆகியவை மாறு 

படும்போது வளர்சிதை மாற்றம் மாறுவதை அறிவ 

தும் இரத்த வேதியியலாகும். ் 
ஏ. சாம்ஜான் 

grSerh. Ambika Shanmugam, Fundamentals 
of Biochemistry, Fourth Edition, Madfas, 1980, 

  

  

  

பொருள் அளவு 

க மி,கி./100 மிலி. இரத்தம் 

சோடியம் . 3i0 - 340 

பொட்டாசியம் த நீக் 20 — 

குளோரைடு (சோடியம் குளோரைடில்) 350 ~ 375 

கால்சியம் 9- il     
  

HG Add



642 இரத்த வேதியியல் 

  

மக்னீசியம் 

பாஸ்ஃபேட் 

யூரியா | 

ணவு அருந்துமுன் குளுகோஸ் 
உணவருந்தியபின் குளுகோஸ் 

கிரியாட்டின் 

இரியாட்டினின் 

பிலிரூபின் 

கொலஸ்ட்ரால் 

யூரிக் அமிலம் : 

புரதச்சத்து 
அல்புமின் ் உட . a 

குளோபுலின் 

ஃபைபிரினோஜன் . 

ஹீமோகுளோபின் ட .் i 

அல்கலைன் பாஸ்ஃபட்டேஸ் . : , 

அமில பாஸ்ஃபட்டேஸ் 

குளுட்டாமின் ஆக்சலோ 

  
அமைலேஸ் . , - ன 

அசெட்டிக் டிஹைட்ரோதினேஸ் ' 8- 20 'அலகுகள்[100 மி.லி. 

  

72. 3 

B= 4.5 

14- 3.5 

60- 90 ட 

100- 140 - 

0.2- 0.6 | 

‘O7- 15 

0,1- 08 
140 - 260... | a 

2- 6 டட ட்ட 

6.5- 7.5 கிராம்[(00 மி.லி, இராம் .. 

க்.5 ட்டி 
ச ச் ட வட 
0.2 - 0.4 ட ட்டி 4 

13,5 - 14.5. | ட ட்ட Hoye 

5-13 ் சிங் ஆம்ஸ்ட்ராங் அலகு/100 மி.லி, 

ன ச ர ae 
80-180 | சோமோகைய் அலகு.[100 மி.லி, ..... 

  

are 
Mba ma, 7 i 2 உட்ப 

குளூட்டாமிக் பைருவிக் - டிஹைட்ரோஜினேஸ் : 5230: 

லாக்டிக் டிஹைரோஜினேஸ் -- a | 200 பக | a ம 

இரும்பு எ ட ் 80-130 மை.அ./100 மி.லி. 
தாமிரம் 100 - 200° ~ மை,கி./100 மி.லி. 
ட்ரைகிளிசரைட் ் ் 40 140 | | ப 

மொத்த கொழுப்புப்பொருள் 380 - 680 . mo 

மொத்த அயோடின் |. ப 0.008 - 0.015 — . 
லாக்டிக் அமிலம் ் “esate moo 

பைகுலிக் அமிலம் I | gy ge wd 
அசெட்டோ அசெட்டின் அமிலம் . 0.8 - 2.8 ட , . 

MMe Bert ட்ட ளு | ட. "24 - 30 மி.சமானம்/லிட்டர் ் 
இரத்த அமிலக் காரத்தன்மை ட் ள் = ட ~ 7.35 = 7.45 sO a  







' 

ப 

நிறமாகவும், . வயிற்றுப்பகுதி வெளிர் நிறமாகவும் 

காணப்படும்... செம்பழுப்புப் பகுதி வெளிர் பகுதி 

யுடன் இணையுமிடத்தில் உடல் மருங்கிலும் பின்னங் 

கால் தொடைப்பகுஇயிலும் உடல் நிறம் சற்று 

அதிகமாக உள்ளது. நவ்விகளுக்கே உரிய முகமருங்கு 

வெண்கோடுகளையும் . மூக்குமுனைகச்கு மேலேயுள்ள 

கருந்திட்டினையும்  ;. சிங்காராவில் 

காணலாம். .......: ரர க 

1!" வடமேற்கு 'மனலைப்பகுதிகளின் உயரம் குறை 

வான பகுதிகள், ராஜஸ்தான், தக்காண பீடபூமி 

யில் இருஷ்ணா நஇக்குச் சற்றுத் தெற்கேயுள்ள பகுதி 

ஆதிய பல இடங்களிலுள்ள சிறு காடுகளில் இவை 

வாழ்கின்றன. மனிதனைக் கண்டு கூச்சப்படுவதால் 

விளைநிலங்களுக்கருகில் இவற்றைக் காணமுடியாது. 

பொதுவாகக்": காலை நேரத்தில் ஓய்வெடுத்துச் 

சூரியன் மேலே வந்த பின்னரே இரைதேடச் செல் 

இன்றன. ' இலை, தறை, காய், கனி போன்றவை 

இவற்றின் உணவாகும்; பாலைகளில் வரமும் நவ்வி 

களால் சில நாள்கள் வரை நீரருந்தாமல் "இருக்க 

முடியும். மூன்று அல்லது நான்கு மான்கள் கூடி 

வாழ்கின்றன; இவை பெரும் மந்தைகளாகக் காணப் 

படுவதில்லை. ஆனால் : சில வேளைகளில் 20-30 

தவ்லிகள் கூடி ஒரு மந்தையாக வாழ்கின்றன. முன் 

பனிக்காலத்திலும் : முன்கோடைக் காலத்திலும் 

இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன; கருவளர் காலம் 

ஐந்தரை . மாதங்கள். ஆண்கள் தாம். வாழிடத்திள் - 

எல்லைகளைச் - சாணம் இட்டு வரையறை. செய் 

இன்றன. - ன ரன 

  

        
=" படீம்-1 தியெத்திய நவ்வி லட் ட 

தெளிவாகச் : 

இரலை மான் 645 

; புரோகேப்ரா பிக்ட்டிகாடேட்டர. பிக்ட்டிகாடேட்டா 
என்னும் இபெத்திய நவ்விகள் கோடையில் கரும் 

பழுப்பு நிறத்துடனும் மழைக்காலத்தில் தவிட்டு 

நிறத்துடனும் காணப்படுகின்றன. இவை வடகிழக்கு 

லடாக், திபெத்திய பீடபூமி ஆகிய இடங்களில் 

வாழ்கின்றன... இதே சிறப்பினத்தைச் சேர்ந்த 

மற்றொரு வசை நவ்வி மங்கோலிய நாட்டில் 

காணப்படுகிறது... Bea 3 

" முறுக்குமான்கள். ஆண்டிலோப் செர்விகாப்ரா 
என்பது கருமான் அல்லது இந்திய இரலை. மான் 

(indian blackbuck) ஆகும், மூழுவளர்ச்சியடைந்த 

முறுக்குமான்கள் 60-85 செ.மீ. உயரமும், 25-42 

இ.8ி. எடையும் கொண்டிருக்கும். கொம்புகள் 50 

செ.மீ. வரை: "வளர்கின்றன? பல வளையங்கள் 

அடுக்கியது போல ' அமைந்துள்ளன; ஆண்களில் 

மட்டுமே - காணப்படுகின்றன. ஓராண்டு வளர்ந்த 

இளரிகளின் கொம்புகளில்கான் வளைய அமைப்புத் 

தோன்றுகிறது. இளமான்களிலும் பெண் மான்களி 

_ ம் உடல்மயிர் தவிட்டு மஞ்சள் நிறத்திலுள்ளது; 

மூன்றாண்டுகள் வளர்ந்த பின்னர் உடல்மயிர் ௧௬ 

நிறமாக ' மாறுகிறது. தென்னித்திய முறுக்குமான்' 

களின் நிறம் முழுவளர்ச்சியடைந்த பின்னரும் கரும் 

பழுப்பாக இருக்குமேயன்றிக் கறுப்பாக இருப்ப 

தில்லை. பொதுவாச உடல்நிறம்,கோடையில் செறிவு 

் மிகுந்தும் குளிர்காலத்தில் செறிவு குறைந்தும் காணப் 

படும். இவை . குஜராத்தில் தொடங்கித் தெற்கே — 

மேற்குக் கடற்கரை ஓரங்கள் தவிர இந்தியாவின் 

சமவெளிகளிலுள்ள சிறிய காடுகளில் காணப்படுகின் 

றன, அடர்த்தியான காடுகளில்: இவை வாழ்வ 

தில்லை, தஞ்சை மாவட்டத்திலுள்ள கோடிக்கரை 
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வனவிலங்குச் சரணாலயத்தில் இவற்றைக் காண 
லாம். ் 

புல் பூண்டுகளை உண்டு வாழும் இவை ' 20 30 

இரலைகளுள்ள சிறு கூட்டங்களாக வாழ்சன் றன; 
பஞ்சாப், இராஜஸ்தான் போன்ற வட இத்தியப் 
பகுதிகளில் பலநூறு விலங்குகள் ' கொண்ட பெரும் 
மந்தைகளாகக் காணப்படுகின்றன. ' காலையிலும் 

மாலையிலும் புல்வெளிகளில் மேய்ந்து கொண்டிருக் 

கும். உச்சிவெயில் நேரத்தில் மரங்களின் நிழலில் 
படுத்து ஓய்வெடுக்கும். இவை கூரிய கண்பார்வையும், 

வேகமாக ஓடும் திறனும் உடையவை; இவற்றின் 
ஓலி உணர்வும், நுகர் உணர்வும் ஓரளவே வளர்ச்சி 
அடைந்துள்ளன. அச்சூறுத்தப்படும்போது முதலில் 

குதித்துத் தாண்டி ஒடும், பின்னர் வெகுவேகமாக - 
நான்குகால் பாய்ச்சலில் செல்லும். வயது முதிர்ந்த 
அனுபவமுடைய பெண் முறுக்குமான் ஒன்று மந்தை 
யின் முதன்மை விலங்காக இருக்கிறது. இவை தை, 
மாசி மாதங்களில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன; 
ஒருமுறையில் ஓன்று அல்லது இரண்டு கன்றுகள் 
ஈனுகின்றன. தாய், இளங்கன்றுகளைப் . புதர்களில் 

மறைத்து வளர்க்கிறது. ஒராண்டு வளர்ந்த இளங் 

கன்று தாயுடன் மந்தையில் வாழத் தொடங்குறது.. 
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் நாற்கொம்பு இரலை என்பது மேற்குத்தொடர்ச்சி 
'மலை நீங்கலாக இந்திய முந்நீரகத்துள்ள மர அடர்த் 
திக்குறைவான மலைக்காடுகளில் வாழும் நான்கு 
கொம்புகளுடைய இரலைமான் ஆகும். இதன் தோள் 

"மட்ட உயரம் 65 செ.மீ, பின் கொம்புகளின் 

நீளம் முதல் 5-10 செ.மீ. முன்கொம்புகளின் நீளம் 
3-௪ செ.மீ, கொம்புகளில் குறுக்கு வரிப்பள்ளம் 
இல்லை; பெண் இரலைகளுக்குக் கொம்புகள் இல்லை; 
அதனால் இவை போசெலாஃபினே (௦5818211௨௦) 

என்னும் தனி உள்குடும்பத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இவற்றின் பின்கால்களின் போலிக் , குளம்புகளுக் 
கிடையில் நன்கு வளர்ச்சியடைந்த சுரப்பிகள் 
உள்ளன. இச் சுரப்பிகள் மற்ற இரலை வகைகளில் 
காணப்படுவதில்லை. உடல்நிறமும் முதுகுப்பக்கத்தில 
வெளிர் செம்பழுப்பாகவும் வயிற்றுப் பக்கத்தில் 
வெண்மையாசவுமிருக்கும்; கால்களின் முன்பக்கத்தில் 
கருநிறக் கோடுகள் உள்ளன; முன்கால்களின் மேற் 
பகுதியில் இவை , அகலமாகவும்' . தெளிவாகவும் 

_ காணப்படுகின்றன. தனித்தனியாகவோ இணைகளா 
கவோ வாழும் இவை புற்புதர்கள் அல்லது செடி 

ட. டகளின் அடியில் தங்குகின்றன. அடிக்கடித் தண்ணீர் 
குடிக்கும் வழக்கமுடையவை,. மழைக்காலம் தொடங்கு 

௩ 1 1 .



வதற்கு முன்னர் இணை சேர்கின்றன. அக்காலங் 

களில் ஒர் ஆணுடன் 2-4 பெண் இரலைகள் வரை 

காணப்படுகின்றன. கருவளர்காலம் 8-9 மாதங் 

கள். இளம் குட்டிகளை எடுத்து வளர்த்தால் அவை 

மனிதருடன் அச்சமின்றிப் பழகும் நல்ல வளர்ப்பு 

விலங்குகளாக விளங்குகின்றன. , 

* இரலை மான்களில் பலவகைகள் ஆப்பிரிக்காவில் 

வாழ்கின்றன. நியோட்டிராகஸ் பிக்மேயஸ் என்பது 

ஆப்பிரிக்க அரச இரலைமான்., - டாரோட்ராகஸ் 

டெர்பியானஸ் என்பது . மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் 

ஏலண்டு வாழும் இரலைமான். ் 

  

ge aS ் படம் 4, டிபேட்டாக் 

ஜெரனூக்குகளும் ': டிபேட்டாக்குகளும். இந்த 
இரண்டு இனக்குழுக்களைச் சேர்ந்தவற்றுள் கழுத 

தும், கால்களும் நீண்டு மெலிந்துள்ளன. ஒவ்வொரு 
இனக்குழுவிலும் ஒரு சிறப்பினம் மட்டுமேயுள்ளது- 
ஜெரனூக் 90 முதல் 105 Ge. db. உயரமும், 38 
முதல் ' 35 இ.இ.எடையும் இருக்கும். இது நேரான, 
ஒரேமட்டமான முதுகும், நீண்ட கழுத்தும், குறுகிய 
தலையும் மெல்லிய உயரமான கால்களும், சற்றே 
வளைந்த கொம்புகளும் பெற்று ஓயிலான தோற்ற 
மளிக்கிறது.” இது ஆப்பிரிக்காவில் எத்தியோப்பியப் 
பகுதியில் காணப்படுகிறது. டிபேட்டாக் 80 முதல் 

. 88 செமீ உயரமும், 29 முதல் 98 ௧௫. "எடையும் 
உடையது, ஜெரனூக்குகளைவிடச் சிறியவை. முன் 
பக்கம் அரிவாள் போல நன்றாக வளைந்த கொம்பு 
களைப் பெற்றுள்ளன; எத்தியோப்பியாவில் காணப் 
படுகின்றன. i. ் 

துள்ளு இரலைகள், ஆண்டிடார்க்கஸ் மார்சுப்பியா 
லிசிஸ் என்னும் ஒரே ஒரு சிறப்பினத்தைச் சேர்ந்தவை ' 
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தென் ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்கின்றன. இவை 68-90 

சச. மீ. உயரமும், 18-48 &. A. எடையும் 

உடையவை, கொம்புகளில் குறுக்குவாட்ட வட்ட 

வரிப்பள்ளங்கள் உள்ளன. இந்த இரலைகள் தரையி 

லிருந்து துள்ளியெழுந்தும், முன்னங்கால்களை 

நேராக மேலே நிறுத்தியும் பின்னங்கால்களை 

மட்டும் தரையில் அன்றியும் நிற்கும் ஆற்றல் 

பெற்றவை. 

தாண்டு இரலைகள். தாண்டு இரலைகள் தெற்கு 

மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படுகின்றன; 70-90 

செ. மீ. உயரமும், 18-45 இ, கி. எடையும் உடையன. 
ஆண்களுக்கு மட்டுமே கொம்புகள் உண்டு, இந்த 
இரலைகள் கால்களை உடலுடன் ஓட்டி மடக்கி 
வைத்துக்கொண்டு மூன்று மீட்டர் உயரமும் பத்து 
மீட்டர் நீளமும் தாண்டக்கூடியவை. இருநூறுக்கு 
மேற்பட்ட தாண்டு இரலைகள் ஒன்றாகக் கூடி 
வாழ்கின்றன. ட் ் ் 
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கல இரலை. நீல இரலை இந்தியாவில் அஸ்ஸாம், 
கிழக்கு வங்காளம், கேரளக்கரை தவிர்த்த ஏனைய   

பகுதிகளிலுள்ள மரஅடர்த்தியற்ற புல்வெளிகளைக் 
கொண்ட காடுகளில் வாழ்கின்றன. இவை அடர்ந்த 
காடுகளைத் தவிர்க்கின்றன. விளைநிலங்களுக்குச் 
சேதம் விளைவிக்கின்றன. புல் பூண்டுகளை மேய்வ 
துடன் மரங்களிலுள்ள தழைகளையும் உண்டுன்றன . 
காலையிலும் மாலையிலும் ' மேய்வதற்கு ' வெளி 
வரும் நீல இரலைகள் கடும் வெயில் வேளையில்தான் 
நிழலைத் தேடிச் செல்கின்றன. பார்வைக்குக் குதிரை 
போன்ற தோற்றமுடைய இவ்விலங்குகளின் உயரம் 
120-140 செ. மீ; எடை 200 கி.கி. கொம்புகளின் நீளம் 
20 செ. மீ, ஆண்கள் சாம்பல் நிற உடலுடையவை., 
பெண் இரலைகளின் உடல்நிறம் மஞ்சள் பழுப்பு, 
குளம்புகள் குறுகலானவை; கூர்மையான நுனி 
உடையன. ஒவ்வொரு காலிலும் குளம்புகளுக்கு 
சற்றுமேல் ஒரு வெண்ணிற வட்டக்கோடு உள்ளது. 
உதடு, க&ழ்த்தாடை, காதுகளின் உட்பக்கம், வாலின் - 
உட்பக்கம் ஆகிய இடங்களில் வெண்ணிறத்திட்டுகள் 
உள்ளன. ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் கன்னத்தில் 
இரண்டு சிறு வட்டத்திட்டுகள் காணப்படுகின்றன.



இருபால் நீல இரலைகளிலும் பிடரி மயிரும், ஆண்க 

ளில் மட்டும் தொண்டைத் தாடிக்கற்றை மயிரும் 

உள்ளன. கொம்புகளின் அடிப்பகுதி, தடித்து முக் 

கோணமாசவும் ” நுனி சிறுத்துக் கூர்மையாகவும் 

உள்ளது. பொதுவாக 10-18 நீல இரலைகள் கூடி. 

வாழ்கின்றன. மாசி, பங்குனி மாதங்களில் இணை 

தல் நடைபெறுகிறது; கருவளர் காலம் 8- 9 மாதங் 

சள். கார்த்திகை மார்கழியில் குட்டிகள் பிறக்கின் 

றன. முதன்முறையில் ஒரு சன்று மட்டுமே பிறக்கும். 

அதன் பின்னர் ஒவ்வொரு முறையும் இரண்டு குட்டி. 

கள் பிறக்கின் றன. ம் ர 

சிரு அல்லது திபெத்திய இரலை. பேந்தோலோப்ஸ் 
ஹாட்சோனி என்பது திபெத்தில் காணப்படும் AG 
எனப்படும் இரலைமான். அது 90 முதல் 100 செ. மீ, 
வரை உயரமும், 85 தி. கி. முதல் 85 கி. கி. எடையும் 
60-65 செ. மீ. நீளமுள்ள கொம்புகளும் பெற்றுள் 
ளது. ஆண்களுக்கு மட்டுமே கொம்புகள் உள்ளன. 

முகம் குட்டையாகவும் மூக்கு தடித்து. '' அகஉமாக 

வும் இருக்கும். ' உயர்ந்த மலைகளில் வாழ்வதற்கும் 
இத்தகைய மூக்கு அமைப்பிற்கும் தொடர்பிருக்க 
லாம் என நம்பப்படுகிறது. நாசியறை ஒவ்வொன்றுட 
னும் ஒரு மருங்குப்பை இணைந்துள்ளது, இவை 

காற்றழுத்தம் குறைந்த உயரமான மலைப்பகுதிகளில் 
சுவாசிப்பதற்கு ஏற்பத் தோன்றியுள்ள அமைப்புகள் 
ஆகும். திபெத்திய இரலையில் மட்டும்தான் கவட்டிச் 

்". சுரப்பிகள் (1ப20ர்ர8] ௦2 groin glands) உள்ளன. 

ஆனால் மற்ற இரலைகளில் காணப்படும் முகச்சுரப் 
பிகள் இவற்றில் இல்லை. உடலில் 'அடர்த்தியாகக் 
கம்பளம் போன்ற மயிர்கள் காணப்படுகின்றன, 
உடல்நிறம் செம்பழுப்பு) வயிற்றுபபகுதி ' மட்டும் 
வெண்மையாகவுள்ளது. முகமும், கால்களின் முன் 
பக்கங்களும் கரும்பழுப்பூ நிறமாகவுள்ளன. குளிர் 
காலத்தில் இணைவிழைச்சு நடைபெற , மே-ஜுன் 
மாதங்களில் குட்டிகள் பிறக்கின்றன. கருவளர் காலம் 
6 மாதங்கள். பெண் இரலை ஒரு முறையில் ஒன்று 
அல்லது 2 குட்டிகளை ஈனும். திபத்திய நாட்டில் சிறு 
மநதைகளாக வாழும் இவ்விலங்கு லனாக் லா கண 
வாய் வழியாகச் சாங் சென்மோ பள்ளத்தாக்கை 

் அடைந்துள்ளன. மேய்ச்சல் காலங்களில் பருவகால 
வலசை போகின்றன. ' : ட இ கடி டு 

fh 8 ய வழ்க ட |! ய ட. : Be - 4 

சிரு இரலைகள் பாந்த்தொலோப்பினே என்னும் 
உள்குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை. இவற்றுடன் நெருங் 
கிய உயிரியல் உறவுள்ள சைகா இரலைகள் - ரஷ்யப் 

பெரும்புல்வெளிகளில் ' காணப்படுகின்றன. . இரலை 

மான்களும், நவ்விகளும், ஆடுகள், மாடுகள் ஆகிய 

இரண்டுவகை விலங்குகளுக்கும் உரிய பொதுவான 
பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. இவை பரிணாம வர 

லாற்றில் முதலில் தோன்றிய அசைபோடும் - விலங்கு 
கள். இவற்றிலிருந்துதான் ஆடுகளின் படிவளர்ச்சி 

யும் மாடுகளின் " படிவளர்ச்சியும் . களைத்துள்ளமை 
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படம் 9. திபெத்திய இரலை 

யால் இவை இவ்விரண்டு வகை விலங்குகளின் பண்பு 
களையும் பெற்றுள் . 

4 தது. காத்தாபாலசுப்பிரமணியன் 
நூலோதி. Prater, S. H. The Book of Indian 

Animals, Bombay Natural History Society, Bombay, 
1980. ~~ ர கக ் 

க 

  

இரவில் இயங்கும் விலங்குகள் 

உயிரினங்கள் அனைத்தும் இருவிதப் புறச்சூழ்நிலை 
களுக்கு (இரவு, பகல்) உள்ளாகின்றன, பகல் 
நேரத்தில் ஒளியும் வெப்பமும் கிடைக்கின்றன. இரவு 
நேரத்தில் அவை கிடைப்பதில்லை. வெப்பமும் ஓளி 
யும் சூழ்நிலைக் காரணிகளாக இருப்பதால், அவை 
உயிரிகளின் செயலபாட்டில் பெரும்பங்கு கொள் ' 
கின்றன. பெரும்பாலான விலங்குகள் பகல் நேரத்தில் 

- 
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காரட், மஞ்சள் பூசணி, பப்பாளி போன்ற மஞ்சள் 

நிறமுடைய காய்கறிகளிலும் பழங்களிலும் நிறைய 

இருக்கின்றது. ட 

பிறவியில் ஏற்படும் மாலைக்கண் நோயைக் | 

தவிர, மற்ற காரணங்களால் வரும் இந்நோயை 

எளிதில் தவிர்க்கலாம். . 

- என்.எஸ். சுந்தரம் 

நூலோதி. Stephen J.H. Miller, Parsons Disea~ 

ses of The Eye, Sixteenth Edition, ELBS, London, 

1978. Fo, Me | 
॥ ய் 

1 

  
  

இராசி ஒளி ப ள் 

இரவு நேரத்தில், பட்டைக் கூம்பு (றரரணா!ம்) போன்ற 
அமைப்பில் வானக்கோளத்தில் தெரியும் மங்கலான 
ஒளி இராசி ஒளி (2001808] 11214) எனப்படும். இந்த 
ஒளி, இரா?ச் சக்கரத்தில் (200180) சிதறியிருக்கும் 

விண்கல்துகள்களின் மீது சூரிய ஒளி பட்டு எதிர். 

பலிப்பதனால் தோன்றுகிறது. , மாலை ' நேரத்தில் 

மேற்கே மெல்லொளி மறைந்த பின்னும், காலை 

'நேரத்தில் கிழக்கே மெல்லொளி . தோன்றுவதற்கு , 

முன்பும் இது தெரியும். இந்த ஒளி சூரியன் இருக்கும் 
இடத்திலிருந்து மேல் நோக்கியும், தெற்கு நோக்கி 

யும் நீண்டிருக்கும். நிலநடுக்கோட்டுக்கு 235,90' தெற் . 

கும் வடக்குத் உள்ள இரு கோடுகளுக்கு : இடைப் 

பட்ட, அதாவது வெப்பமண்டலப் பகுகியில், காலை 

மாலை ஆகிய இரு நேரங்களிலும் ஆண்டு முழுதும் 

தெரியும். இவ்வொளி சூரியனுக்கு அருகில் மிக 

வெளிச்சமாகவும் விலகிச்செல்லச் செல்லக் குறைந்தும் 

காணப்படும். வடஅகலாங்கில் உள்ளவர்களுக்குப். 
பிப்ரவரி, . மார்ச் . மாதங்களில் 
செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் காலையிலும் 

் நன்கு தெரியும்," ~ , ஏ 

சூரியத் , தோற்றப்பாதை 
செங்குத்தாக, உள்ள இடங்களில் ' இவ்வொளியின் 
உயரம் அதிகப்படியாக 90௦ வரை இருக்கும். 
சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள , கோணத் 
தொலைவு (8தய/கா distance) 30°654 Geamars 
உள்ள இடங்களில் உள்ளவர்களுக்கு, புவியின் வளி 

மண்டலத்தில் பரவியிருக்கும் சூரிய ஒளித் தடுப்பின் 
காரணமாக இந்த ஒளியைக் காண முடியாது, இருப் 
பினும் சூரிய ஒளி மறைப்புத் தோன்றியிருக்கும் 
போது சூரிய ஒளியின் சிதறல்கள் குறைந்திருப்பதால் 
இராசி ஒளி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்குத் தோன்றும். 
சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள கோணத் 
தொலைவு 780”ஆக இருக்கும் , இடங்களில் குறிப் 

. *. பிடத்தக்க அளவு வெளிச்சமாகத் தெரியும், இவ் 

மாலையிலும், 

அடிவானத்திற்குச் ' 

le 

  

oe Boma gah 

. வொளிக்கற்றைகளின் தொகுப்பு 10° 'அளவு விட்ட. 
- முடையதாக இருக்கும். இது மங்கலான ஒளி (௦௦ய- 
ராஜா) எனப்படும். உ வு 

முதன்முதலில் இந்த ஒளியை 1950ஆம் ஆண்டு ; 
பிரெஞ்ச் வானியல் அறிஞர் ஜீன் டாமினிக் காசினி 
என்பவர் கண்டுபிடித்துக் தெளிவாக விளக்கினார். 

ன கு ன ரஜ . ee Gusev. 
hoy “டு ' ' 

o_o 

இராடச் சக்கரம் ் 
த 

வானக்கோள தீதில் சூரியனுடைய தோற் றப்பாதை ் 
ட யில் இரு பக்கங்களிலும் 88 அளவுக்குப் பரவியிருக் ' 

கும் பட்டை போன்ற ஒரு கற்பனை அமைப்புச்கு . 
இராசிச் சக்கரம் அல்லது ஞாயிற்று FH (zodiac) 
எனப்பெயர். புளுட்டோவைத் தவிர , அனைத்துக் 
கோள்கள், சந்திரன் ஆகியவற்றின் . தோற்றப்பாதை 
இச்சக்கரத்தின் வழியே செல்கின்றது. : இச்சக்கரம், ' 
80” அளவுள்ள பன்னிரண்டு சமபகுதிகளாகப்பிரிக்கப் 

- பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒரு விண்மீண் 
. குழு (0௦0542118110௦) உள்ளது. இவ்விண்மீன் . குழுக் 
களுக்கு இராசிகள் (20018081 8121) , எனப்பெயர், 
இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு செந்தரக் குறி ௫7௨ 
dard sign) உள்ளது, 'அட்டவணையில் :. அவற்றிற் 
கான செந்தரக் குறிகளும், ' நாள்களும் கொடுக்கப் 

ils, a 

d
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விண்மீன் குழுக்கள் , (இராசிகள்) விண்மீன் குழுக்களில் சூரியன் | குறிகள் 
் உள்ள சாலம் 

மேஷம் (மேடம்) - (கார்) . மார்ச் 21 - ஏப், 19 ¥ 

் Qiu (Son) = (taurus). gu. 20 -Guw 20 ~ ¥ 

மிதுனம் (ஆடவை) - (gemini) மே 51 - ஜான் 20 | II 

சுடகம் (கடகம்) - (௦80௦௦7) ஜுன் 21 - ஜூலை 22 

சிம்மம் (மடங்கல்) - (Jeo) ஐலை 24 - 95. 22 , ந உ, 1 

கன்னி (கன்னி) - (virgo) “ax, 23 - செப். 28 ௯ 

ட்ட துலாம் (துலை) - (110௧) ் செப். 88 - அக், 88 1 2 டட 

“| விருச்சிகம் (நளி) - (scorpioa) wd, 23 - pe. 21 ர | i 

S5an1% (Penw) ~ (sagittarius) — நவ. 22 - we 21 an 

ட் | wad (& Mend) — (capricorn) டிச, 88 - சன, 19 பத 

ன , | கும்பம் (கும்பம்) - (acquarius) சன, 80 - பிப். 18 x 

b, மீனம் (மீனம்) - (01508) ' பிப். 19 - மார்ச் 20 2௨           
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களுக்குக்கூட லேசர் அல்லது பிற ஒளிமூலங்கள் மிக 

அரிதாகவே இன்றைக்குப் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. 

இராமன் விளைவுக்கெனக் கட்புலனுக்கு உள்ளாகும் 

மின்காந்த அலைப் பட்டையிலும், இதற்கு அருகில் 

இருக்கும். நிறதிரல் பகுதிகளிலும், பல்வேறு அலை 

கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அலைத்திறன் (4 

முதல் 20 வாட் வரை) தொடர்ச்சியாக மிகுதியான 

அளவில் கிடைக்கக் கூடியதாக இருப்பதால் ஆர்கான் _ 

அயனி, கிரிப்ட்டான் அயனி லேசர்கள் மிகுதியும் 

பயனில் உள்ள ஒளி மூலகங்களாக விளங்குகின்றன. 

ஒத்தியைவிக்கக் கூடிய சாயலேசர்கள், ஒத்ததிர்வு 

(resonance) இராமன் சிதறலுக்குப் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. 

் இராமன் விளைவீற்கான - ஒளியியல் வடிவமைப் 

பின் ஒரு பொது அமைப்பு படம் 1இல் காட்டப் 
பட்டுள்ளது. இதில் லேசரிலிருத்து வரும்: ஒற்றைநிற 
ஒளிக்கற்றை, ஒரு தகுந்த கொள்கலனில் வைக்கப் 
பட்டுள்ள பொருள் . மீது விழுந்து சிதறலுறுமாறு 

செய்யப்படுகின்றது. 

. ஒளிக் கற்றையைக் குறுக்கவும் அல்லது விரிவடையச் 
செய்யவும், 1., என்ற வில்லை (1205) அமைப்பு பயன் 
படுத்தப்படுகன்றது. ஒரு குறுகிய அலைப்பட்டையை 

? 

தேவைப்படும்போது லேசர் - 

மட்டும் வடித்துச் செறுத்தவல்ல ஒளி வடிப்பான் 
களைப் (F) பயன்படுத்தி வேண்டாத அலைகளைத் 
தவிர்க்கலாம். M, என்ற குழியாடியைப் பயன் 
படுத்திச்சிதறலுறாமல் வெளியேறிச் செல்லும் கதிர் 
களை எதிரொளித்து மீண்டும் ஆய்வுப் பொருள் 
வழியாகச் - செல்லுமாறும் செய்யலாம், இதனால் 
சிதறலுக்குக்கிடைக்கும் ஒளியின் செறிவு கூடுதலா 
கின்றது. இராமன் விளைவு ஏறக்குறைய அனைத்துத் 
திசைகளிலும் சீரானதாக இருக்கின்றது. எனினும் 
பொதுவாகப் படுகதிருக்கு தேர்குத்தான திசைகளில் 
மட்டுமே இராமன் நிறமாலையை ஆய்வு செய் 
கின்றனர். இதனால் செறிவு குறைந்த. சிதறல் 

கதிர்களைத் தனித்துணர்வதற்குச் செறிவு மிகுந்த 
லேசர் படுகதிரின் இடையூறு வெகுவாகக் குறைக்கப் 
படுகிறது. இந்தச் சிதறல் ஒளி 1, என்ற வில்லை 

. அமைப்பால் முகப்பரப்பு, ' அலைவுறு ஒற்றைநிற 

அளவீட்டு மானியின் . நுழைவாய்ப் பிளவில் (8114) 

விழுமாறு ' குவிக்கப்படுகின்றது, இவ்வமைப்பின் , 
உதவியால் சிதறல், ஒளியை நிற மாலையின்படிப் 

பகுப்பாய்வு செய்ய முடி௫ன்றது. அலைவுறும்போது 

நிறமாலைக் கூறுகள் . தனித்தனியாக உணரப்படு 

் இன்றன. அவை ஓர் ஒற்றைறிற அளவீட்டுமானியால் 
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வகுக்கப்பட்டு விரவலுக்கு உள்ளாகும்போது, அவற் 

றின் ஆற்றல் ஓர் ஒளிப்பெருக்கியால் (ற1௩௦400ய11101127) 

உணரப்படுகின்றது. சமிக்கை அலையைத் தேவை 

- யான அளவு, தக்கி அலைப்பெருக்கி ' (ஊாற!102) 

களைக் கொண்டு பெருக்கிக் கொள்ளலாம். இவற்றை 

வரைகோடு அலைவியால் (8171ற - chart recorder) 

ஒரு நாடாத்தாளில் பதிவு செய்துகொள்ள முடியும். 

இந்தப் பதிவு செய்யும் கருவியும், ஒற்றைநிற 
அளவீட்டுமானியும், ஒருங்கிணைந்த வகையில் செயல் 

பட என்ற தகுந்த ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புகளை 

இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். . 

18, என்ற குழியாடியைப் பயன்படுத்தி -90” இல் 
சிதறலுற்றுச் செல்லும் ஒளியை எதிரொளித்து 

+90 இல் சிதறலுற்றுச் செல்லும் ஒளியைச் 
செறிவுள்ளதாக்கக் கொள்ள முடியும். லேசர் ஒளி 

, ஒருபடிச் சார்பில் தளவாக்கமுற்றிருப்பதால், சிதற 
லுற்றுச் செல்லும் ஒளியின் தளவாக்கப் பண்பு, ஆய் . 
விற்குரிய ஒரு சிறப்புக் கூறாகும். தளவாக்கத் தரத்தை 
மதிப்பிட 1 என்ற பகுப்புணர்வான் (40 ௨14801)களை 
L, க்கும், ஒற்றறநிற அளவீட்டுமானிக்கும் 
இடையில் புகுத்திக்கொள்ளலாம். —~ : 

* கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு நீர்மத்தை ஹீலி 
யம்-நியான் லேசரின் 622.8 றா. (63,28.&) அலைநீள 
முடைய சிவப்பு நிற அலைகளால் தாக்கி, ஒளிமின் 

ம் 

- வானால் ஆயும்போது, 

Titty அமைந்திருக்கின்றது என்பது தெரியவந் 

இராமன் விளைவு 65! 

பெருக்கியின் துணை கொண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட 
இராமன் நிறமாலை, படம் 2 இல் காட்டப் 

பட்டுள்ளது.இதில் சிதறலுறும் ஒளியின் ஒளிச் செறிவு 

ஒரு தன்னிச்சை அலகில், அதன் அலை எண்ணைச் 

சார்ந்த வரைபடமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அலைஎண், செ. மீ-1 அலகாலும் இடப் 

பெயர்ச்சியின் மதிப்பாலும் (அதாவது சிதறலைத் 

தாண்டும் அலையின அலையெண்ணைச் சுழியெனக் 

கொண்டும்) குறுப்பிடப்படும். ஆய்வு முறை வசதிக் 

காக இராமன் நிறமாலையில் விவரங்களை அதிர் 

வெண்ணில் குறிப்பிடாமல், அலை எண்ணில் குறிப் 

பிடுவது வழக்கமாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. (அதிர் 

வெண் 5 ஒளியின் திசைவேகம் ௩ அலை எண்). படம் 

. 2 இல் காட்டப்பட்டுள்ள இராமன் நிறமாலையில் 

மிகவும் செறிவுமிக்க ஓர் ஒளியை (460 செ. மீ. 

—1 ஸ்ட்டோக்ஸ் கோடு) பகுதிறன் மிக்க ஓர் உணர் 
அது படம் ச இல் காட்டப் 

தது, இதிலிருந்து ஒவ்வொரு வரியும், உண்மையில் 

நுணுக்கமான இடைவெளியுடன் சுடிய பல (10 

மடங்கு பகுப்புத்திறன் கூட்டி எடுஃகப்பட்டது) கூறு 

களை உள்ளடக்க இருக்கின்றது என்பதைப் புரிந்து 

கொள்ளலாம். இது குளோரினின் 01- 95 மற்றும் 

01. 87 என்று குறிப்பிடப்படுகன்ற ஐசோட்டோப் 

“புகளால் ஏற்படுகின்றது. இதனால் கார்பன், 
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டெட்ராகுளோரைடு மூலக்கூறு 5 வகையாக 

அமைய முடியும் என்றும், அவற்றை CCig®® Clo 

(n=0,1,2,3,4) எனக் குறிப்பிடலாம் என்றும் 

தெரிவித்தனர். படம் 3 இல் 001,” இன் நுண் 

நிரல் கோடு காணப்படவில்லை. அதன் ஒப்புச் 

செறிவு மிகமிகக் குறைவாக இருப்பதே இதற்குக் 

காரணம் என்று பின்னர் ஆய்வு முடிவுகள் தெரி 

வித்தன, 
கொள்கை, இராமன் விளைவின் இயற்பியலை 

ஒளியின் துகள் அல்லது அலைக் ,கொள்கையின் படி. 

விளக்க முடியும். இவ்விருவேறு கருத்துகளும், 

உண்மையில் கதிர்வீச்சுக்கான அடிப்படைக் குவாண் 

துகள் கொள்கையில் ஒளியானது நேர்கோட்டு 
உந்தம் மற்றும் கோண உந்தமுடைய ஃபோட்டான் 
என்ற ஒளித் துகள்களாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. 
ஒரு பருப்பொருள் ஊடகத்தின் வழியாகச் செல்லும் 
போது இத்துகள் சளஎடகத்திலுள்ள அணு அல்லது 
மூலக் கூறுகளுடன் மோதுகின்றது. மோதல், மீட்டித் 

தன்மையுடையதாக இருந்தால், ஒளித் துகள் மோத 

லக்கு முன்பு கொண்டிருந்த அ$த ஆற்றல், அதே 
உந்தலுடன் மீள்கின்றது. இதனால் சிதறல் ஒளியின் 
அதிர்வெண் மாறுதலுக்கு உள்ளாவதில்லை. இவ் 

் விளக்கம் இராலே சிதறலை விளக்கப் போதுமான து. 
இராமன் சிதறலில் மோதல் மீட்சியிலாத் தன்மை 
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படம் 9, கார்பன் டெட்ராகுளோரைடின் இராமன் நிறமாலையில் 460 செ. மீ.-1 அலை எண்ணில் ஸ்டோக்ஸ்கோடு



மோதும் 'ஒளித்துகள். ஆற்றலைப் பெறவோ இழக் 

கவோ செய்யும். % என்பது ஆற்றல் மாற்றம் 

எனில், பிளாங்கின் கொள்கைப்படி இது நட என்ற 

அதிர்வெண் மாற்றத்திற்குச் சமமாக இருக்க வேண் 

டும். மீட்சி மோதலுடன் ஒப்பிட, இது போன்ற 

மீட்சியிலா மோதல் மிகவும் அரிதாகவே நடைபெறு 

கின்றது என்பதால் இராமன் சிதறல் இராலே 

சிதறலை விடச் செறிவு இன்றி நிகழ்கின்றது. 

அலைக் கொள்கைப்படி ஒளி, மின்காந்த அலை 

யாகும். அதனால் ஒளி ஓர் ஊடகத்தின் வழிச்செல் 

லும்போது, தன் மின்புலத்தால், பருப்பொருள் கூறில் , 

உள்ள எலெக்ட்ரான்களை, தன் அதிர்வெண்ணில் 

அலைவுறத் தாண்டுகிறது. இந்த அலைவுறு எலெக்ட். 
ரான், மின்காந்த அலையின் அதே மாறுமின்புலத்தை 

மீண்டும் உண்டாக்கி விடுவதால், ஒர் ஒளி ஊட 

குத்தை ஊடுருவிச் செல்வது இயலுவதாகின்றது. இச் 

செயல்பாடு, துகள் கொள்கையால் விளக்கப்பட்ட. 

மீட்சி மோதலுடன் ஒத்திருக்கன் றது. ,:- ete 

_ ஒரு மினபுலத்தால் ஒரு மூலக்கூறில் : உள்ள 

எலெக்ட்ரான்களும், அணுக்கருக்களும் தம் இயல்பு 

நிலையிலிருந்து விலகச் செல்லக் கூடிய திறன் மூலக் 

கூறு முனைவாக்கத்திறன் (1101௦00187 ற௦1871221111097) 

... எனப்படும். இது , உண்மையில் ஒரு மூலக்கூறின் 

. எளிய பண்பில்லை. ' மின்புலத்தின் ' அதிர்வெண், 

மூலக்கூறின் 'இசையமைவு (௦112481101), * அணுக்கரு, 

எலெக்ட்ரான்௧களின் உள்ளியக்கம் - ஆகியவற்றைச் 

சார்ந்து கற்பிக்கப்படுகின்ற ஒரு சிக்கலான பண் 

பாகும். மேலும் மூலக்கூறின் முனைவாக்கத்திறன், 

அதன் , சுழல், அதிர்வியக்கங்கள் - இவைகளைச் 
சார்ந்து சரிசை முறையில் மாறுபடும். இதனால் 

_ மூலக்கூறின் எலெக்ட்ரான்கள், அணுக்கரு ஆகியவை 
மீதான ஒளியின் விளைவு மாறக்கூடிய வாய்ப்பினைப் 

பெறுகின்றது. இது' இராமன் சிதறலில் பெரும் பங்கு 
வகிக்கின்றது. ~ 

ட ஓர் ஒற்றை நிற ஒளிக்கற்றை ஒளிபுகும் பொரு 
ளொன்றின் வழியாகச் செல்லும்போது அதன் 
பெரும்பாலான அலைகள், அங்குள்ள சுழலும், அதிர் 

, வுறும் மூலக்கூறுகளில் உள்ள அலைவுறும் , எலெக்ட் 
ரான்களால் எவ்வித மாறுதலுக்கும் உட்படாமல் 

_ மீண்டும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வெளியேறுகின் றன. 
ஆனால் சுழல், அதிர்வு இயக்கங்கள் ' ஆடியவை 
காரணமாக முனைவாககத்திறனில் ஏற்படும் சீரிசை 
யான மாற்றம், புதிய அதிர்வெண்களை உற்பத்தி 
செய்யக் காரணமாக அமைகின்றது, இப்புதிய அதிர் 
வெண்களின் மதிப்பு, சிதறலுக்குக் காரணமான 

_ சுழல், அதிர்வியக்கங்களின் குவாண்டம் “ஆற்றல் 
நிலைகளைப் பொறுத்தது. இது போன்ற சிதறல் 

* மீட்சியிலா மோதலை ஓத்திருக்கின்றது எனலாம். 

இராமன் கோடுகளின் ஒளிச்செறிவு, சுழல் அதிர் 

. வியக்கங்களால் மூலக்கூறின் முனைவாக்கத்திறனில் 

. ஏற்கனவே தூண்டப்பட்டுக் 

இராமன் விளைவு 663 

ஏற்படும் மாற்றத்தின் மதிப்பைப் பொறுத்தும், AS 
- றலின்போது தோன்றும் புதிய அதிர்வெண்களின் 

எண்ணிக்கை, அவற்றின் மதிப்பு சுழல் அதிர்வியக் 

கங்களின் அதிர்வெண்களைப் , பொறுத்த முனை 
வாக்கத் திறன் மாறுபடுவீதம் இவற்றைப் பொறுத் 

தும் இருக்கின்றன. \ . 

தூண்டொளியின் (exciting radiation) 997 
வெண்ணைவிடக் கூடுதலான அதிர்வெண் உடைய 

எதிர் ஸ்ட்டோக்ஸ் கோடு அல்லது ஊட்டக் கோடு 
இராமன் கோடுகளின் செறிவுச் சிதறலுக்குக் காரண 

மான மூலக்கூறுகளின் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து 

இருக்கின்றது (படம் 8). எதிர் ஸ்ட்டோக்ஸ் 

கோடுகளுக்குக் காரணமான ஒளியின் அதிர்வெண் 
தூண்டொளியின் அதிர்வெண்ணைவிடக் கூடுதலாக 

இருக்கின்றது. சிதறலின்போது அக்கூடுதல் ஆற்றல் 
கிளர்ச்சி நிலையில் 

இருக்கும் மூலக்கூறுகளிலிருந்து பெற்றால்தான் இது 
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படம் 4. இராமன் கோடுகளும் மூலக்கூறின் ஆற்றல் 
நிலை மாற்றங்களும்













வளம் எனப் பெயரிடப்பட்டுச் சேப்பாக்கத்தில், தனி 

நிறுவனமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிறுவனம் 

தனித்துச்சிறந்த முறையில் இயங்க, அப்பொழுது 

சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் துணைவேந்தராக 

இருத்த முனைவார் நெ.து. சுந்தரவடிவேலு உதவி 

புரித்தார். . ; 

இந்திறுவனம், கணிதத்தில் முதுநிலைப்பட்டம் 

பெற்ற மாணவர்கள், தூய கணிதத்தில் முனைவர் 

பட்டம் பெறப் பயிற்சி அளிக்கிறது. அனைத்து 

நாட்டுக் கணித ஆராய்ச்சி மையங்களுடன் தொடர்பு 

கொண்டு, கணித அறிஞர் பலரின் உதவியுடன் பகுப் 

பாய்வு, இயற்கணிதம் (8௨/2௨), இடத்தியல் 

(00௦1௦2) போன்ற பிரிவுகளில் உயர்மட்ட அளவில் 

ஆராய்ச்சி செய்வதுடன், சிறந்த வல்லுநர்கள் கூடி, 

கட்டுரைகளை ஆராய்தல், கருத்தரங்குகள் நடத்து 

தல், நாடு முழுதிலுமுள்ள கணித ஆசிரியர்களுக்குப் 

பகுஇ பகுதியாக, முக்கியமான - நவீன பிரிவுகளில் 

பயிற்ச அளித்தல் போன்றவை இங்கு நடைபெறு 

இன்றன. இதில் இந்திய கணிதக் கழகத்தின் நூல 

கம் செயல்படுகின்றது. பல்கலைக் கழக, மான்யக் 

குழு அளிக்கும் இளநிலை, முதுநிலை ஆய்வூதியங் 
களைத் தவிர, இந்திய தேசிய அறிவியற் கழகம், 

அறிவியல் , தொழிலக ஆய்வு .மன்றம் முதலியன 

அளிக்கும் ஆய்வூதியங்களும் இந்நிறுவன த்தில் பயிற்சி 

பெறுபவர்களுக்குக் கிடைக்கின்றன. 
் . tr ॥ ~ பக. 

  
  

இராஜத் - தஇராவகம் 

இது ஒரு பங்கு வீரியமிக்க நைட்ரிக் அமிலமும் மூன்று 
பங்கு அடர் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலமும் கலந்த 
கலவையாகும். இத்திராவகம் வேறு எந்த அமிலங் 
களிலும் கரையாத தங்கம், பிளாட்டினம் போன்ற 

தனிமங்களைக் கரைக்கப் பயன்படுகிறது. இராஜத் 
இராவகத்தின் (20021௦21௨) மூலம் குளோரின் வளிம 
மும் “ நைட்ரோசில் குளோரைடும் கிடைத்தாலும் 
அவை . இராஜத் திராவகம் ஆக்சிஜனேற்றியாகச் 
செயல்படுவதைப் பெருக்குவதில்லை. . - 

குளோரைடு அயனிகளின்: செறிவு மிகுதியாக 
இருப்பதால் அவை உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து 
நிலைத்த அணைவு அயனிகளைக் கொடுக்கின்றன. 
ட்ப ப ந்ல்ல ப பவட ௨ த,தெ. 

i= ௩ - ் 

  

_ இராஜ பிளவை . 

பொதுவாக்' நீரிழிவு நோயாளியை இராஜபிளவை 
தோய் (லொமா016) தாக்குகிறது. எனவே, நாற்பது” 

இராஸ்பைட்டு 669 

வயதிற்கு மேற்பட்டோர் இந்நோயால் பாதிக்கப் 
படலாம். ஸ்டாபிலோ காக்கஸ் எனும் நுண்ணுயிரி 
யால் ஏற்படும் இவ்வழற்சி, ஒரு கடுமையான தோல் 
வியாதியாகும். 
வியர்வைச் சுரப்பிகளில் தொடங்கலாம். தோலில் 
கீறல்போன்ற சிறு காயங்களிலிருத்தும் தொடங்குவது 

உண்டு. முதுகு, கழுத்தின் பின்புறம், முகத்தில் 
உண்டாகும். * ் 

... தொடக்கத்தில் ஒரு சிவந்த சிறிய கட்டி கைக்கு 
கூறுகலாகத் தென்படும். இரண்டு அல்லது மூன்று 
நாள்களில், கட்டி. அளவில் பெரிதாகின்றது. அழற்சி 

பெருக, கட்டியைச் சுற்றி வீக்கமும் பெருகுகன்றது. 
தொடுவதற்கு மிகவும் வேதனை தருகின்றது. பின்னர் 
கட்டியின் நடுவே சிறு துளைகள் ஏற்பட்டு அவற்றி 
லிருந்து சீழ் வெளிப்படுகின்றது. சீழ்த்துளைகள் 

் ஒன்று சேர்த்து, நடுப்பாகம் அழுக ஆரம்பிக்கின் றது, 
நோயின் கடுமை பெருக கூடவே சிறு நீரிலும் 
இரத்தத்திலும் சர்க்கரை அளவும் பெருகுகின்றது 
சீட்டோன் என்ற பொருள் சிறு நீரில் தோன்றத் 
தொடங்குகிறது. மருத்துவம் இல்லாமல் போனால் 
உணர்வு இழந்து நோயாளி மரணமடையலாம். 

முகத்தில் இராஜபிளவை ஏற்பட்டால் சிரைகள் 
வழியே மூளையின் சிரைகளுக்குப் பரவி, அச்சிரை 

களில் இரத்தப் படிவம் உண்டாகலாம். இதுவும் ஆபத் 
தான நிலையாகும். 

சிறுநீரகத்தில் இராஜபிளவை ஏற்படுவது உண்டு. 
நீரகத்தின் வெளிப்புறத்தில் 1-8 செ.மீ. அளவில் று 
நீரகம் அழுகிப்போய், அறுவை மருத்துவம் செய்ய 

- வேண்டி வரலாம். 

பெனிசிலின் மருந்துகள் இந்நோய்க்குக் குறிப் 
பிடத் தக்கவையாகும். பெனிசிலின் ஓவ்வாவை 
உள்ளவருக்கு எரித்திரோமைசின் ஜெண்டாமைன் 
போன்ற மாற்று மருந்துகள் தரவேண்டி இருச்சலாம். 
மேலும் போதிய அளவு இன்சுலின் நீர் உணவை 
வாய்வழியாகவோ, சிரைகள் வழியாகவோ கொடுக்க 

வேண்டும். சீட்டோன் சிறுநீரில் வாராமலும், வந்தால் 
கட்டுப்படுத்தவும் வேண்டும். இராஜபிளவையின் 
பரவல் கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும்போது அறுவை 

செய்து க&ீறிச் சழை வெளியேற்ற வேண்டியிருக்கும். 

“எஸ. வெங்கட்ராமன் 

  
  

இராஸ்மைட்டு 

ஆக்ஸிஜன் உப்புக் கனிமங்களில் அல்லது கனிமத் 
தொகுதியில், டங்ஸ்டேட்டு மற்றும் மாலிபிடேட்டு 
வகைகளில் காரீய டங்ஸ்டேட்டு உட்கூறு கொண்டு. 
ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதியில் படிகமாகியுள்ள ஒரு 

தோலில் உண்டாகும் இவ்வழற்சி ,
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கனிமம் இராஸ்பைட்டு (850116) ஆகும். இதன் வேதி 

யியல் உட்கூறு 1௭௦, இக்கனிமம் ஸ்டோல 
சைட்டை ஓத்த பண்புடையதாக உள்ளது. ஸ்டோல 
சைட்டும் இராஸ்பைட்டின் வேதியியல் உட்கூறைக் 
கொண்டுள்ளத;., ஆனால் நாற்கோணப் படிகத் 
தொகுதியில் படிகமாகியுள்ளது. இராஸ்பைட்டு 
இயற்கையில் படலங்களாகவும், பிற உல்பரமைட்டு 
கனிமங்களுடன் சேர்ந்து படிக உருவிலும் காணப் 
படுகின்றது. இது பழுப்பு, மஞ்சள் வண்ணம் 
கொண்டும், செவ்விணை வடிவப்பக்கத்தில் (100) 
கனிமப் பிளவு கொண்டும் இதன் படலங்கள் செவ் 
விணை வடிவப் பக்கத்திற்கு (100) இணையாசு 

நீண்டும், அதே செவ்விணை வடிவப் பக்கத்தில் 
(100) இரட்டுரல் (141ய௭24) கொண்டும் காணப்படும். 

இதன் கடினத்தன்மை 2.5 ஆகவும், இளகுநத்திறன் 
2.5 முதல் ச வரையிலும், அடர்த்தி மிகுந்தும் காணப் 
படுகிறது, இக்கனிமம் அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் 
அமிலத்தில் சிதைவடையக்கூடியது. மேற்கூறியவாறு 
இது ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதியில் படிகமாகியுள்ள து. 
இதன் படிக அச்சு விகிதங்கள் ௨:56:07, 945:1:7. 714 
என்று காணப்படுகின்றன. இது ஓளியியல் 

_ பண்பில் நேர்மறைக் கனிமம்; இதன் ஒளியியல் 

அச்சுத்தளம் குறுபிணை வடிவப் பக்கமாக (010) 
உள்ளது. இதன் ஒளியியல் அச்சுக்கோணம் 2V 
மிகவும் குறைவானது. இதன் ஒளி விலகல் எண் 
விரை ஒளி அச்சுத் இசையில் (2) 8.300 ஆகவும்,' 
மெதுஒளி (௨), இடையொரளித் (7) இசையில் 2.270 

ஆகவும் உள்ளன. ஒளியின் விரவல் விரை இளித் - 
திசையில் பழுப்பு மஞ்சள் நிறம் மிகுதியாகக் காணப் 
படும். ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள புரோக்கன் றில் 

சுரங்கத்தில் ஸ்டோலசைட்டுடன் இக்கனிமம் காணப் 
படுகிறது. நியூ சவுத் வேல்ஸ் பகுதிகளில் - சுமிடோ 
ரோ என்ற இடத்தில் 'தங்க மணல்களுடன் காணப் 
படுகின்றது. பிரேசிலில் உள்ள காரஸ்மினாஸ் என்ற 
இடத்திலும் காணப்படுகிறது. உட 

பயன். இது மிகுதியாகக் கிடைக்கப்பெற்றால் 
௪யம், டங்ஸ்ட்டன் ஆ௫யெவற்றின் முதன்மையான 
கனிமத் தாதுவாகப் பயன்படும். ஆனால் மிகுதி 
யாசுக் இடைப்பது அரிது. ட்ட. 

+ 

௬.௪ 
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இது தனிம வரிசை அட்டவணையில் எட்டாவது 
தொகுதியின் (77111) மூன்று வரிசைகளில் மும்மை 
களாக (111805) உள்ள தனிம வரிசையில், மூன்றாவ 
தாக அமைந்துள்ள வரிசையில் ஆஸ்மியத்திற்கும், 
பிளாட்டினத்திற்கும் - இடையில் அமைந்துள்ள து. 

  

இதன் அணு எண் 77; அணு எடை 192,8; குறியீடு 
ரா.இரிடியம் (ரம்ய), கி.பி. 1804 ஆம் ஆண்டில் 
இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஸ்மித்சன் டென் 
exert” (Smithson Tennant) ore vargas sous Se 
கரையாது எஞ்சியிருக்கும் (ஈ2ம0௦) பிளாட்டிளத் 
தாதுப் பொருள்களிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
“ஐரிஸ்” (1118) என்னும் சொல் கிரேக்க மொழியில் 
வானவில் கடவுளைக் குறிக்கும். இரிடியம் அமிலத் 
தில் கரையும் போது வானவில்லையொத்த பல 
வண்ணங்களை பஅடுத்தடுத்துத் தருவதால் இவ் 
வுலோகத்திற்கு *இரிடியம்” என்ற பெயரை அவா் 

சூட்டினார். ் 

இயற்கையில் கடைக்கும் இரிடியம் இரு நிலைத்த 
ஐசோட்டோப்புகளின் (1801006) கலவையாக உள்ள து. 
இதில் 1”?! 37.5 விழுக்காடும், ' 1118 62.7 விழுக் 

, காடும் உள்ளன, பூஜ்யத்திலிருந்து 46 வரை ஆக்சிஜ 
னேற்ற நிலைகளைக் கொண்ட இரிடியம் சேர்மங் 
கள் (42 நிலை தவிர) இருந்தபோதும் இரிடியத்தின் 
வேதிவினைகள், குறிப்பாக இதன் 47, 42, 44 
ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பொறுத்தே அமைத் 
துள்ளன. ட்ட | [ - 

- இயற்கையில் கிடைத்தல். பிளாட்டினத் தொகுதி 
உலோகங்கள் அனைத்தும் இயற்கையில் மிக அரி 
தாகக் கடைக்கும் உலோகங்களாகும். புவி மேலோட் 
டில் ஏறக்குறைய 1097 இரிடியம் உள்ளது. ஆஸ் 
Widhgund (osmiridium) என்பது ஆஸ்மியமும் 
(osmiun) இரிடியமும் . இணைந்து இயற்கையில் 
கிடைக்கும் உலோகக் கலவையாகும். 'மற்ற பிளாட் 
டினத்தொகுதி உலோங்களும் மிகச்சிறிய அளவுகளில் 
இத்துடன் இணைந்தே இருக்கும், இரிடியம் இயற்கை 
யில் தூய நிலையில் கஇடைப்பதில்லை; உயர் உலோகங் 

*, களுடன் (௦௦016 061215)சேர்ந்து கலவையாகக் இடைக் 
கின்றது. இரிடோஸ்மினில் 7797 வரையிலும் பிளடே் 
டினிரிடியத்தில் 77% வரையிலும், ஆரோஸ்மிரிடியத் 
தில் 52% வரையிலும், இயற்கைப் பிளாட்டினத்தில், 
75% வரையிலும் இரிடியம் உள்ளது. ' இரிடியமும் 

- மற்ற பிளாட்டினத் தொகுதித் தனிமங்களும் பொது 
வாகத் தொழில் முறையில் நிக்கல் அல்லது செம்புத் 
தயாரிப்பில் துணைப் பொருள்களாகப் பெறப்படு 
இன்றன. ் ் 

பிளாட்டின உலோகங்களின் பொதுவான பண்புகள். 
பிளாட்டினத் தனிமங்கள் , அனைத்தும் . சாதாரண நிலையில் மந்தமாகச் செயல்படுபவை. "இவை மிக 
உறுதியானவை; வினையூக்கிகளாகச் . செயல்படு 
பவை. இவற்றின் கடைநிலை எலெக்ட்ரான் அமைப் 
புப்பற்றி ஐயப்பாடு உள்ளது. . இவ்வுலோகங்கள் ' 
ஏறத்தாழ ஒரே அணு ஆரங்களைக் கொண்டிருப்ப 
தீர்ல் இவற்றின் இயற்பியல் பண்புகள் பெரிதும் 
ஒத்துள்ளன. செயலறு நிலையை எய்தும் போக்கு 
இவற்றின் உயார்தன்மையைக் கூட்டுகன்றது. இவை 

ள்
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வேதிப்பண்புகளிலும் ' ஒத்திருக்கின்றன. இவை 

அனைத்தும் மாறும்  இணைதிறன்களைப் (variable 

ஏபி) பெற்றவை. ட் ப 

வேறாக்கல். இயற்கையில் கிடைக்கும் இரிடியத் 

தாதுவில் பிளாட்டினம், ருத்தீனியம், ஆஸ்மியம், 

இரிடியம் ஆகியவை உள்ளன. இது முதலில் இராஜத் 

திராவகத்துடன் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடிக்கப்படு 

- இறது. வடிநீரில் ஆஸ்மியம் அதனுடைய ஆக்சை 

டாகப் பிரிகிறது. கொதிகலனில் உள்ள கரைசலில் . 

இரிடியம், ருத்தீனி௰ம், பிளாட்டினம் , ஆகியவை 

, இருக்கும். இது அம்மோனியம் குளோரைடுடனும் 

நைட்ரிக் அமிலத்துடனும் சேர்க்கப்பட்டுத் திண்மப் 

பொருளாக. மாறும்வரை சூடேற்றப்பட்டுப் பின் 

அம்மோனியம் குளோரைடு கரைசலில் கரைக்கப்படு 

_ கிறது. கரைசலில் " அம்மோனியம் குளோரோழுரி 

ட டேட்டும், அம்மோனியம் குளோரோ பிளாட்டி - 

னேட்டும் ருத்தீனியமும் இருக்கும். இது ஹைட். 

ரஜனின் சூழலில் சூடேற்றப்படும்போது இரிடியம், 

- பிளாட்டினம், ருத்தீனியம் ஆகிய உலோகங்களின் 

கலவையாக ஒடுக்கப்படுகிறது. இக்கலனவ மீண்டும் 

இராஜத் திராவகத்துடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இப் 

போது பிளாட்டினம் மட்டும் கரைந்து விடுகிறது. 

இரிடியமும், 

நைட்ரேட், பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆகிய 

வற்றுடன் சூடாக்கப்பட்டுப் பின் இதில் நீர் சேர்க்கப் 

படுகிறது. ருத்தனியம் இப்போது பொட்டாசியம் 

- ருத்தனேட்டாகப் பிரிந்து கரைகிறது. கரையாத 

இரிடியத்தைத் தனியாகப் பிரிததெடுக்கலாம்... 
த. 

இரிடியம்: மட்டும் . காரீயத்துடன் எளிதில் 

். ' உலோகக் கலவையைத் , தருகிறது. இப்பண்பைக் 

- கொண்டு, 

பெறலாம். - 4 

  

ருத்தீனியமும் கரையாத கசடாகக். : 

கிடைக்கின்றன. இக்கசடு, பின் பொட்டாசியம். 

. இரிடியம் 671 

5 மேற்கூறிய முறையில். : தயாரிக்கப் 
பட்ட இரிடியத்தில் மாசுகளாக உள்ள மற்ற 
உலோகங்களைப் பிரித்துத் தூய இரிடியத்தைப் 

இரிடியத்தின் வகைகள். இரிடியத்தில் படிக இரிடி 
யம், பஞ்சுபோன்ற இரிடியம், கறுப்பு இரிடியம், கூழ்ம 
இரிடியம் என தான்கு வகைகள் உண்டு, 

உலோக இரிடியத்தைப் பைரைட் (pyrite) 

உடனும், போராக்ஸ் , உடனும் : சூடாக்கிப் பின் 
நீர்த்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தைச் சேர்த்துப் 
படிக இரிடியத்தைத் தயாரிக்கலாம். காற்றுப் புக 
முடியாத இடத்தில் அம்மோனியம் குளோரோ 
இரிடேட்டைச் சூடாக்கிப் பஞ்சு போன்ற இரிடியத் 
தைப் பெறலாம். இரிடியம் ஆக்சைடின் (1ட,0,) காரக் 
கரைசலை, ஆல்கஹாலுட்ன் சேர்த்துச் சூடு செய்தோ 
இரிடியம் உப்பை ஃபார்மிக் அமிலம் கொண்டு 

ஒடுக்கியோ கறுப்பு இரிடியத்தைத் தயாரிக்கலாம். 
கறுப்பு இரிடியத்தைச் சூடு செய்ய அது பஞ்சு 
போன்ற இரிடியமாக மாறுகிறது, இரிடியம் குளோ 
ரைடின் நீர்க்கரைசலை, அராபிக்: பிசின் முன் 

னிலையில் ஹைட்ரசீன் ஹைட்ரேட் சொண்டு ஒடுக் 

இக் கூழ்ம இரிடியத்தைத் தயாரிக்கலாம். பிரெடிக் 
Aer வில் முறையைக் கையாண்டும் இதைத் தயாரிக் 
கலாம். ட 3 

பண்புகள். இது மிகுந்த அடர்த்தியுள்ள, ௮௬ 
இக் இடைக்கும் உலோகம்; விலை மதிப்புமிக்கது, ' 
வெள்ளி போல் பளபளப்பானது; எளிதில் நொறுங் 
கக் கூடியது; கடினமானது. இது அமிலங்களால் 
தாக்கப்படக் கூடியது அன்று; எனினும் 1285-1500 
வெப்பநிலையில் சோடியம் பொ்குளோரேட் உட 
னிருக்கு அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தில் 

கரைகிறது. செஞ்சூட்டு வெப்பநிலையில் குளோரி 
னால் தாக்கப்பட்டுட்ரைகுளோரைடைத் தருகிறது.. 
சேர்மங்களில் அதன் இணைதிறன் பொதுவாக 84 
அல்லது 5 ஆக இருக்கும். இரிடியத்தின் சில பொதுப் 
பண்புகள் கழே அட்டவணையில் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளன. 

  

  

    

பண்புகள் மதிப்பு 

உருகுநிலை ் 24106 

கொதிநிலை 452750. 

ஒப்படர்த்தி 22.4 (20°C) 

இணைதிறன் 2, 2) 4 

சுயவெப்பம் ' 0, 0307 (0°C, Ca/g) 

எலெக்ட்ரான் 2, 8 18, 32, 7. 

அமைப்பு அல்லது (6) கீ11* தர்?     
 









rr 

ஓட்டுண்ணியாக : வளருகிறது. இதில் மீனின்செவுள் 
களைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளுவதற்கான . பிடிய 
மைப்பு (1௦14188() உள்ளது. : 

கிளீனோடினிய௰ம். இவை மெல்லிய உறையை , 

உடையவை. உறையின் படலங்களை எளிதில் பிரித் 

குறிய முடியாது. நன்னீரிலும் கடல் நீரிலும் வாழ்வன. 

பலநிறத்தில் காணப்படும், ட் 

கோனியாலாக்ஸ், இவற்றில் மேலுறையின் படலங் 

கள் தெளிவாசு இருக்கும். இவை கடல் நீரில் மிகுதி 

யாக வாழ்கின்றன. பசிபிக் பெருங்கடற் கரைகளில் 

இவ்வினத்தைச் சேர்ந்த உயிரிகள் வெளியிடும் நச்சுப் 

பொருள்களால் மட்டிகள் (1008501) என்னும் மெல் 

லுடலிகள் (10110508) கொல்லப்படுகின் றன. மேலும் 

அங்கு ஏற்படும் செவ்வோதத்திற்கு இவ்வினங்களே 

“காரணமாகும். : sb எ உக 5 - 
ty noe டக 210 ந 4 hey 

  
tos ட் படம் 1. செரேசியம் - ' 

ட செரேசியம். - நங்கூரம் போன்ற . உருவமைப்பு 
உடைய இவ்வினம் நன்னீரிலும், கடல் நீரிலும் வாழ் 
வன (படம் 1.). "மேலுறை . செல்லுலோசினாலான 
படலங்களைக் : கொண்டது. இப்படலங்கள் ... உச்சி 
யிலும் பக்கவாட்டிலும் முள் போன்று நீண்டுள்ளன. 

அ.௧.4-42௮ 

இரு சவுக்கிகள் 675 

  

. படம் 2. நாக்ட்டிலூக்கா 

இப்படலங்கள் நுண்ணிய துளைகளை உடையவை. 
இத்துளைகள் வழியாகச் சைட்டோப்பிளாச இழை 
கள் வெளிப்பக்கம் நீண்டு, ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி 
வலை போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. இவ் 
வலை அமைப்பு இரைகளைப் பிடித்துச் செரிமானம் 
செய்யப் பயன்படுகிறது. புரோட்டோப்.பிளாசத்தில் 

* பெரிய நியூக்னியசும் மஞ்சள் அல்லது பழுப்பு நிறத் 
துகள்களும், களைக்கோஜன் அல்லது எண்ணெய் 
வடிவிலான சேமிப்பு உணவும் நிருக்கின்றன. நன் 
னீரில் வாழும் இனங்களில் பச்சையம் இருக்கிறது. 
பசூல்கள் எனப்படும் பல நுண்குமிழிகள் உள்ளன. 

இனப்பெருக்கம் பொதுவாக நீள் இருசமப் பிளவு 
pen mule (longitudinal binary fission) நடைபெறு 

கிறது. ஆனால் பிளவு சாய்வுக் கோணத்தில் இரு 
நீளிழைகளுக்கும் : இடையில் ஏற்படுகிறது. முடி, 
வடையாத பிளவில் சங்கிலித தொடர் போன்ற 
ஒன்றுடன் ஓன்று இணைத்த நிலையில் சேய் அயிரி 
கள் வெளிப்படும். பல Deroy (multiple [188108) முறை 
யில் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது. சில இனங் 
கள் ஒளிரும் தன்மை உடையன. ( 

நாக்ட்டிலூக்கா. கடல் மட்டத்தில் மிதந்து 
வாழும் இவற்றின் குறுக்களவு ,5 மி.மீ, இருக்கும் 
(படம் 2), குறிப்பிட்ட காலங்களில் இவற்றின் 
எண்ணிக்கை பெருமளவு மிகும் போது மிதக்கும் 
உயிரிகளில் பெரும்பான்மை இப்பேரினத்தைச் 
சேர்ந்தவையாக இருக்கும், இவற்றின உடல் இருபுறச் 
சமச்சீர் . அமைப்பைக் (bilateral symmetry ). 
கொண்டது. ‘
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இனப்பெருக்கம் இரு சமபிளவு அல்லது பல 

பிளவு முறையிலும் அரும்புதல் முறையிலும் நடை 

பெறுகறைது, 
“ஜகதி “ச ஷேக் அலாவுதீன் 

grCGerd). Ekambaranatha Ayyar, M., Manual of 

Zoology part - 1 Invertebrata, S. Viswanathan Pvt., 

Ltd., Madras, 1986; Hall, R.P. Prosezeology, Asia 

Publishing House, Bombay, 1961; Hyman. L.H., The 

Invertebrates Vol, I, Protozoa through Ctenophora 

  
  

McGraw Hill Book Co., Inc., New York, 1940; 

Kotpal, R.L., Protezoa, Rastogi Publications, 

Meerut, 1980. 

இருறகுப் பூச்சிகள் 

காண்க,ஈரிறக்கைப் பூச்சிகள். 
1 

  
  

இரு௬ 
ட * 

சக்கரத்தைத் தாங்கும் உறுப்பு இருசு (2௩16) எனப் 
படும். சுழலும் இரு௬, சக்கரத்திற்குத் Doors 

செலுத்தலாம் அல்லது சக்கரத்திலிருந்து இறனைப் : 

பெறலாம். ஒரு தானியங்கியின் பின்புற Bas, 
சுழலும் இருசாகும். சில இருசுகள் தாம் சுழலாமல் 
சக்கரத்தைமட்டும் தன்னிச்சையாகச் சுழல விடுவ ' 

துண்டு. ஒரு சரக்கு உந்தின் இருசு - இங்ஙனம் 
சுழலாமல் செயல்படுகின்றது. 

் 

வகைகள். மட௫ழுந்துகளிலுள்ள (cars) ப பின்புற . 
இருசுகளின் கூடு இடவல இருசுத்தண்டுகளைச் சுமக்கி * 
றது. இந்த இருசுக் தண்டுகளின் (2:16 811818) வெளிப் 

புற முனைகளில் சக்கரங்கள் பூட்டப்பட்டிருக்கும். - 
இவ்வகை இருசு, Miswsarcuens (unsprung type) 

இருசு எனப்படுகிறது. வில்சுமக்கும் வசை (8றாபாத 

106) இருசுகளில் இருசின் கூடு அதன் நடுமையத்தில் 

தானியங்கிச் சட்டகத்துடன் (11812௨) பொருத்தப் 
பட்டிருக்கிறது. சக்கரங்களும் இருசுத் தண்டுகளின் 

வெளிப்புற முனைகளும் பிணைப்புகள் : மூலம் 
சட்டகத்துடன் இணைக்கப் படுகின்றன. இவை 

நடுமையப் பல்சக்கரக் : கூட்டுடன் இணைக்கப்படு 

வதும் உண்டு. . பெருவழக்கிலுள்ள : வில் சுமப்பு 
UME Boer, Kip gid sons (swinging type) Qae 
என அழைக்கப்படுகிறது. சக்கரங்களைத் . தாங்கும் 
கட்டகம் , (817001076) ' இதன் : நடுப்புள்ளியிலிருந்து 
சுழலுகிறது. ் உ 3 வ ழ் ட ரர 

ல 1 

் , தண்டுகள் 

ATE சுமைகளையும் , வெளித்தள்ள, 

ட களையும் தாங்க வல்லன. உள்புறத் தண்டுச் சுமை = 
கள், மையத் தள்ளு பாளம் (central thrust block) 

ஒவ்வொறு வகை இருசும் அதற்கேயுரிய சிறப் 
பியல்புகளை உடையது, மகிழுத்து ஓடும் சாலையைப். ' 
பொறுத்து அதற்கேற்ற இருசு வகையைத் தேர்த் 
தெடுக்க வேண்டும், . _" - 

வில்சுமக்கா , வகை இருசு எளியது; ' பின்புறச் 
சக்கரங்களை எளிதாக : வழிப்படுத்த " வல்லது. 
எளிய வடிவமைப்புடையது. இந்த “ வடிவமைப்பு 
மூடுக்கத்தின் போது பின்புற முனையின் , &ழே 
அமிழும் அளவைக். , குறைக்கிறது. , அதேபோல 
களர்தியை நிறுத்தும்போது பின்புற முனை எழு 

"கின்ற அளவையும் , குறைக்கிறது. , மிக முரடான 
சாலைகளுக்கு வில்சுமப்பு வகை இருசே . மிகவும் 
ஏற்றது. வில்சுமப்பு , வகை : இருசுகளில் . பின்புறச் 
சக்கரங்களிலமையும் சுமக்கா। பகுதியின் எடை 
குறையும். சுமக்கும்வகை இருசில் தக்க அமைப்பில்லா 
விட்டால், சுமக்கா வகையைவிட மிகுந்த இரைச்சலை 
உண்டாக்கும். : "se . 

பொதுக்கட்டமைப்பு. ஒரு மகிழுந்தின் வகைமைப் 
பின்புற இருசு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள து. இதில் 

குழாய்கள் அழுத்தப்பட்டுப் , பற்றுவைக்கப்பட்ட 
சுமப்பு வார்ப்படம் ஒன்று அமைந்திருக்கும். குழாய் 
களில் மணி தாங்கிகள் (ball 1௩25) பொருத்தப் 
பட்டிருக்கும். இதன் வெளிப்புற முனைகளில் இருசுத் . 
குண்டுகள் பூட்டப்பட்டுள்ளன. சுமப்பு உறுப்பின் 
பின்புறம் உள்ள மரையாணியால் இணைக்கப்பட்ட 

எல்கு மூடியைத் திறந்து வேறுபாட்டுப் பற்சக்கர 
அணியைப் (8111200181 ஜகா 856) பழுதுபார்க்கலாம்;: | 

பின்புறச் சக்கரங்கள், குடங்கள் (11015), ரப்பர் 
வட்டைகள் அகியவை சுழலும் இருசுத்தண்டுகளின் 
இறுதி முனைகளில் அமைகன்றன., இதத : இருசுத் 

தாங்ககளின் வெளிப்புற : முனைகளில் 
மணி தாங்கிகளால் . இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சரிவு 
உருள் தாங்கிகளும் (101162 bevel bearing) Qaars 
தண்டுகளைச் . சுமக்கப் , பயன்படுவதுண்டு. : மணி 
தாங்கிகள் ஆரச் சுமைகளையும் இறுக்கு ௬மைகளை . 
யும் (13724 1௦௧௦) தாங்க வல்லன. உருள் தாங்கிகள் 

இறுக்கு ௬மை 

ஒன்றின் வழியாக -இருசுத் . தண்டுக்குச் செலுத்தப் 
படுகின்றன. இருசுத்தண்டு ' இந்தத் தள்ளுவிசையை | 

ர் 
வெளிப்புறத் தாங்கிக்குச் செலுத்துகிறது. , 3 

பகுதி மிதவை இருசுகள் - (8801471௦211௩2 axle) 
அவற்றின் : உட்புற முனைகளில் ஆரத் துருத்து 
பிணைப்பால் (௦௦ய01102) தர்ங்கப்படுகின் றன. ஆரத் 
துருத்து பிணைப்புகள்: வேறுபாட்டுப் ' பல்சக்கரங் 
களுடன் : இணைக்கப்பட்டுள்ளன. : -வேறுபாட்டுப் 
பற்சக்கரங்கள் சுமப்பு  உறுப்புகளிலுள்ள . தாங்கி 

"களில் பூட்டப்பட்டுள்ளன. பகுஇ மிதவை ' இரசு 

ட



  

  
    

ர இர "படம், தானியங்கி ஊர்தியின் பின்புறப் பகுதி-மிதப்பு இரு௬ு 
> ore He! more Tete - noe 1 my 

டட 1 84) இருகத்தண்டு 8. வெளிப்புறத் தாங்கி நிலைநிறுத்த 8. எண்ணெய் அடைப்பி 8. உட்புறத்தாங்கி நிலைநிறுத்தி 5. தாங்க 
9. நிறுத்தப் பின்னடை 7. தட்டு 8. ஓட்டும் பல்சக்கர விளிம்பு மூனை 9. ஒட்டும் பல்சக்கர எண்ணெய் அடைப்பி 10, சுமப்பி. 

31. 85 பிணைஆப்பு (shim). 28. 42 தள்ளு: அடைவலயம் 13. ஒட்டும் பல்சக்கர இரு௬, 74, வலயப் பல்சக்கரம் 46. ஒட்டும் 

பல்சக்கர விளிம்பு, 17- அடைவலயம் 18, கழுத்துப்பட்டை (811120), 79. முன்புற ஓட்டும் பல்சக்கரந்தாங்க. 80. மடிக்க 
் முடிந்த வெளிநிரப்பி 23. பின்புற : ஓட்டும் பல்௪சக்கரத் தாங்கி 38. 

பக்கப் பல்சக்கரம் 88, கூடு, 29, ஒட்டும் பல்சக்கரம். 

முறுக்குவிசையையும்: (torque), சக்கரச் சுமைகளை 
யும் தன் வெளிப்புற முனையில் சுமக்கிறது. முற். 
காலத்தில் வழக்கில் இருந்த . முழுமிதவை இருசுகள் 
(ரீய/ர் 11௦கர்ர்ருத 8௩1௦) முறுக்கு விசையை மட்டும் ஏற்று 
வந்தன... சக்கரத்தின் செங்குத்துச் சுமைகளையும், 
தடையாக உள்ள பக்கவாட்டு விலங்குச் சுமைகளை 
ujtb (skidding load) பின்புற இருசின் : கூடு சுமக் 

கிறது. வழக்கில் இருந்த முக்காற்பகுதி மிதவை இருசு 
(three quarters 11081/02 ௨04௦) “அமைப்பில், இருசு 

முறுக்குவிசையையும் சக்கரம் பக்கவாட்டு 'விலக்கச் 

சுமையையும், கூடு, சக்கரத்தின் :' மேலமையும் செங் 
குத்து, கிடை ஒட்டும் சுமைகளையும் ., தாங்கின. 
காண்க, வேறுபாட்டுப் பல்சக்கர அமைப்பு. .. 

1. .பின்இருசை ஓட்டும் -. பல்சக்கர அமைப்பில் 

வளையப் பல்சக்கரம் (ring gear) வேறுபாட்டுப் பல் 

சக்கரக் கூட்டின் மேல் ஏற்றப்பட்டுப் பக்கத் தாங்கி 
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இட்டும் பல்சக்கரம் 29, நிரப்புச்செருகு 86. பக்கத்தாங்கி 27. 

களால் பின்புற இருசு சுமப்பு உறுப்பின்மேல் தக்க 
இருப்பில் மேலுள்ள முன்புறத் தாங்கிகளால் இருப் 
பில் நிலை நிறுத்தப்படுகிறது. இந்தப் பல்சக்கர 
அமைப்பு அதிவளையக வதை (1130010 1306) ஆகும். . 

இவ்வகையில் பல்சக்கரமைப்பிலுள்ள ஒட்டும் சிறு 
பல் சக்கரம் (0110௦) பல்சக்கரத்தின் மையக்கோட் 
டிற்குக் கழே செ.மீ. இறங்கியமையும். எனவே 
பற்களின் முகம் நழுவ வழியேற்படுகிறது. அகல் 
சுருள் சரிவுப் பல்சக்கரங்களில (80181 bevel gear) 
இந்நழுவல் இருப்பதில்லை. எனவே, மேற்கூறிய 
அதிவளையக வகைப் பல்சக்கர அமைப்பில் மிகை 

அழுத்தத்தைத் தாங்கும் உயவு எண்ணெய் பயன் 
படுத்தப்பட வேண்டும். பின்புற இருக்கைகளுக்குக 
கூடுசல் நெகிழவணை தரவேண்டும். பின்புற அடித் 
தளத்தை மேலும் கழே இறக்க வேண்டும். 

ட்ட ப. - ் - உலோ. செ.





காணும் வரிசைப்படி எழுதவேண்டும்; : உலோகம், 

கரி, நைட்ரஜன், ஃபாஸ்ஃபரஸ், ஆர்சனிக், man 

ரஜன், சல்ஃபர், ஹாலோஜன்கள், ஆக்சிஜன். 

த்! கா.) ' ஆஹி - சோடியம். புரோமைடு © 

டல ன் “10, - குளோரின் டைஆக்சைடு 

இவற்றுள் சோடியம் நோர்மின் திறனும், புரோமின்; 

குளோரின், ஆக்சிஜன் ஆகியவை எதிர்மின் திறனும் 

உள்ள தனிமங்களாகும்.  -, 

" இருதனிமச் சேர் மங்களில் சேரக்கூடிய ் இரண்டு 

தனிமங்களும் அலோகங்களாகவோ, அல்லது ஒன்று 

உலோகமாகவோ மற்றது அலோகமாகவோ இருக் 

“ தலாம், சில உலோகக் கலவைகளை (811038) அதிக 

வெப்பத்திற்குட்.படுத்தினால் இருதனிமர் சேர்மங்கள் 

உருவாகும். 

உலோகமும் லோகமும் இணைந்த இருதளிமச் 

சேர்மங்கள், எல்லா உலோகங்களும் அலோகத்துடன் 

சேர்ந்து இருதனிமச் சேர்மங்களை உண்டாக்கு 

- இன்றன. அலோகத்தின் எலெக்ட்ரான் கவர். தன்மை 

யைவிட (6180110211) உலோகத்தின் எலெக்ட் 

ரான் கவர்தன்மை மிசுவும் குறைவு. தனிமங்களுக் 

” இடையேயுள்ள எலெக்ட்ரான் சவர் SOT GMD 

் “ வேறுபாடு அதிகமாக இருப்பின் அயனிப் பிணைப்பு 

- (elecstrovalent bond) acon | Bosalng கெர்மகிகள் 

உண்டாகும். ” 

(௪. தா.) NaCl - "சோடியத்தின் எலெக்ட்ரான் 

க கவர்ஆற்றல் 0. 9. 

. குளோரினின் எலெக்ட்ரான் 
_ கவர்ஆற்றல் 3. 0 

, அலோகமும் அலோகமும் சேர்ந்த இருதமனிச் சேர் 

மங்கள்: இரு அலோகங்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து இவ் 

வகைச் சேர்மங்களை உண்டு பண்ணுகின்றன. சேரக் 

. கூடிய இரண்டு தனிமங்களுக்கிடையே உள்ள எலெக்ட். 
ரான் கவர் தன்மை பெரும்பாலும் குறைவாக 
இருக்கும். - எனவே சகபிணைப்புச் (covalent bond) 

சேர்மங்கள் உண்டாகும். . ‘ 

பே, - கரியின் எலெக்ட்ரான் கவர் ் (or. கா.) 
பட பட ஆற்றல் 5... ௨ 

் ஹைட்ரஜனின் எலெக்ட்ரான் கவர் 

ஆற்றல் 2.1 

* rr . முக்கிய பிரிவுகள், ட்டு நல 

ட் கண்னபற்கள்ட் சலிகனும், மற்ற - உலோகங்களும் 
ட கரியுடன் சேர்ந்து கார்பைடு எனும் ' இருதனிமச் 
 சேர்மத்தை உண்டாக்குகின் றன. , . 

(எ. கா. LisCsy BeC, CaCy, ALC Fac, 
- 3௦0 வலம்? பட்டி ao 

- ஆக்சைடுகள் (Fe,O,), 

' @@sahot Crtwwbh 679 

510 சக பிணைப்பு உள்ள சேர்மமாகும், இது 
கார்போரண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது 
சாணை பிடிக்க உதவுகிறது, இடைநிலைத், தனிமங் 
களின் கார்பைடுகள் இடைச்செருகல் சேர்மங்களைக் 
(interstitial compounds) கொடுக்கும். 

£ * நைட்ரைடுகள், உலோகங்கள் நைட்ரஜனுடன் 
சேர்வதால் நைட்ரைடுகள் உண்டாகின்றன. 
(௪. கா.) AIN, Mg,N, 

அயனிப்பிணைப்பு நைட்ரைடுகளும், சக 

பிணைப்பு நைட்ரைடுகளும் உள்ளன. இடைநிலைத் 
தனிமங்களின் (118151110ந 6118) நைட்ரைடுகளில், 
நைட்ரஜனின் அளவு குறைந்துவிடும். 

ஆக்சைடுகள். எல்லாத் தனிமங்களும் ஆக்சிஜ 
னுடன் சேர்ந்து ஆக்சைடுகளைக் கொடுக்கின்றன. 

- ஆக்சைடுகள் அவற்றின் வினைகளின் அடிப்படையில் 
பலவிதமாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை அமில 

ஆக்சைடுகள் ' (SO), கார ஆக்சைடுகள் (142,0), 
ஈரியல்பு ஆக்சைடுகள் (amphoteric oxides, oxides, 
210), நடுதிலை ஆக்சைடுகள் (10), கலப்பு 

என்பன. பெொர்ஆக்சைடு 
களும் உள்ளன. (எ. கா.) ஹைறட்ரஜன் பெர்ஆக் 
or@G (1,0,)), சோடியம் பெர்ஆக்சைடு (11௨0), 

பேரியம் பெர்ஆக்சைடு (௨0). 

ஹாலைடுகள். எல்லாத் தனிமங்களும் ஹாலோ 

ஜன்களுடன் சேர்ந்து , ஹாலைடுகளைக் (halides) 
கொடுக்கின்றன. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 

ஹாலோஜன் அணுக்கள் சேர்ந்து சேர்மம் இடைக் 
கின்றது. 

(sr, a.) NaF, AsF,, KCI, ஐஃ0), கீடு றட 
, ஹாலோஜன்கள் தங்களுக்குள் ப சேர்வதால் 

. ஹாலோஜன் இடைச்சேர்மங்கள் (interhalogen com- 
ற00003) உண்டாகின்றன. 

(cr. sr.) ICI, BrF,, ICl,, IF, 

-ஹைட்ரைடுகள், தனிமங்கள் ஹைட்ரஜனுடன் 
சேர்வதால் ஹைட்ரைடுகள் உண்டாகின்றன 

உலோக ஹைட்ரைடுகளில் ஹைட்ரஜன் எதிர்மின் 

அயனியாக . இருக்கும். எனவே அவை அயனிப் 
பிணைப்புடையவை. 

(எ.கார் LiH, NaH, Cal, 

் இவற்றை உப்புசார் ஹைட்ரைட்டுகள் (51106 
ற்ம்866) என அழைக்கலாம். சில ஹைட்ரைடுகளில் 

அதிகமான சகபிணைப்பு உண்டு. 

(௭. air.) BeH,, BiH, NH, 

இடைநிலைத் தனிமங்களும் உள் இடைநிலைத் 
தனிமங்களும் (100271287571110ற elements) san 7a 
னுடன் சேர்ந்து ஹைட்ரைடுகளைக் கொடுக்கின்றன.
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இவை ஆக்சிஜன் ஒடுக்கிகளாகப் (7641010த agents) 

பயன் படுகின்றன, . ் 

(எ.கா...) போரான் ஹைட்ரைடுகள் _ எலெக்ட் 
ரான் குறை சேர்மங்களாகும். | 

அலிஃபாட்டிக், அரோமாட்டிக் ஹைட்ரோ 

கார்பன்கள் அனைத்தும் இரு தனிமச் சேர்மங்கள் 
வகையைச் சேர்ந்தவை. இவை சக பிணைப்புக் 

கொண்டவை, 

மற்றும் பாஸ்ஃபைடுகள், ஆர்சனைடுகள், சல் 
ஃபைடுகள், செலினைடுகள் போன்ற இரு தனிமச். 
சேோர்மங்களும் உள்ளன. 

இருதனிம அமிலங்களுக்கு ஹைட்ரோகுளோரிக், 
ஹைட்ரோபுரோமிக் அமிலங்களை எடுத்துக்காட்டு 

களாகக் கொள்ளலாம். . . ் 4 

இரு உலோகக் ' கலவையின் ் சேர்மங்கள். இரு 
உலோகங்களை ஒன்றாக வெப்பப்படுத்தும்போது 
சேர்மம் உண்டாகிறது, அது உலோகங்களுட்ன் 
'இடை.யறக்கலந்து திண்மக் கரைசலாகும். அப்போது 
ஓரியைபுள்ள ஓரியைபில்லா 

. (congruent and incongruent melting points) Qarresr 
சேர்மங்கள் உருவாகின்றன. "எடுத்துக்காட்டாக 
Mg,Sn, MgZn,, Au-Sn, SI-Sn, NaF-MgF, Gurew . 
றவை ஓரியைபுள்ள உருகுநிலைச் சேர்மங்களாகும். 
இவை உருகுநிலைவரை :' நிலையாக இருந்து அதன் 

பிறகு அதே அமைப்பில் திரவமாக மாறும். ' திண்ம 

நிலையில் சேர்மம் உண்டாவதை ' நிலைமைப் படத் ' 
Sew (phase diagram) மூலம் உறுதிப்படுத்தலாம். இப் 
படத்தின் மூலம், ' சேர்மம் நிலையாக இருக்கும் 
வெப்பநிலை அதன் அமைப்பு முதலியவற்றை அறிய 
லாம். படத்தில், சேர்மம் உண்டாவதைக் குறிக்கும் 
வகையில் ஒரு வளைவான மேடு உண்டாகும். சோர் 
மங்களின் எண்ணிக்கைக்குத் : தகுந்தாற்போல், 
வளைவு மேடுகளின் எண்ணிக்கை அமையும், . 

ஒரியைபில்லா உருகுநிலை கொண்ட சேர்மங் 
களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக ய-$ற, : கு-8ற, 
Mg-Ni, NaCl-H,O) முதலியவற்றைக் ' கூறலாம், 
திண்ம நிலையில் உண்டான இரு தனிமச் சேர்மம் 
அதன் உருகுநிலை வரை நிலையாக இருக்காது, 
உரக வைக்கும்போது சேர்மமானது திரவ நிலை 
யிலும், திண்ம நிலையில் புதிய வடிவிலும் உண்டா 
கும். இதனை ஒரியைபில்லா உருகுநிலை என்றும், 
இந்த மாற்றத்தைச் சுற்றுருகுநிலை (611(6011௦ 0௦10) 
என்றும் கூறலாம். 

முழுதும் இடையறக் கலந்துவிடக் ' கூடிய இண் 
மக் கரைசல்களை இருதனிமச் சேர்மங்கள் கொடுக் 
கின்றன,: அவை இடைப்பட்ட உறைநிலையைக் 
கொண்டிருக்கும். (௪.கா.) 11-தறு, Cu-Ni, Co-Ni, 

கடை... 

உருகுநிலைகளைக் 
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As-Sb, Mn-Ni போன்ற . நிலைமைச் சேர்மங்கள் 
குறைத்த உறை நிலையை உடைய திண்மக் கரை 
சலைக் கொடுக்கும். ஓரளவிற்குக் கலந்துவிடக் கூடிய  - 

் திண்மக் கரைசல்களையும் இரு தளிமச் சேர்மங்கள் 
கொடுக்கும், :.- 

'(௪.கா,) Sn-Pb, 11-ம் போன்ற அமைவுகள். 
ர ரத - ௮, அப்துல்ஐமில் 

நூலோதி. Keenan, Charles W., ‘Kleinfelter, 
Donald C,, and wood, Jesse H., General College’ 
Chemistry, Sixth Edition, Harper & Row Publishers, 
San Francisco, 1980, Mortimer, Charles E., Chemistry 
Third Edition. D. Van Nostrand Company Newyork 
1975. = . “ 
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இருஇசை அதர் நிறமாற்றம் . 

ஒருசில ஒளி ௪௭டருவும் (anisotrophic) கனிமங்களில் 
பல்வேறு திசைகளில் பல்வேறுபட்ட ஒளி உறிஞ்சும் 
(light absorption) பண்பு பலதிசை அதிர் நிறமாற்றம் 
(pleochroism) craw. அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் இந் 
நிறமாற்றப் பண்பு இருதிசையில் மட்டும் பலவேறு 
பட்ட ஒளி உறிஞ்சு திறனைக் காண்பதால் இது இரு 
திசைஅதிர் நிற wih mtb (dichroism 9 என அழைக்கப் 

ப



படுகிறது. அவ்வாறு அல்லாமல் ஒளி ஊடுருவல் 

முறையில் பலவகைப் படிகவிளக்க அச்சுத் இசையில் 

பலவித நிறமாற்றங்களை &ண்டாச்கும் பண்பு இரு 

இசை அதிர் நிறமாற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது, 

இவ்விருதிசை எதிர் நிறமாற்றப் பண்பு பெரும் 

பாலும் ஓரச்சுக் கனிமங்களில் காணப்படுகிறது. 

வெள்ளை ஒளிக் .கற்றை ஒரு நிறமுள்ள கனிமச் 

Fade oc ஊடுருவும் போது, இல்வொளிக் 

கற்றையின் அலை நீளம் ஒருபுறம், ஊதாநிறமும், 

மறுபுறம் சிவப்பு நிறமும் கொண்டதாக இருந்தால் 

இவற்றில் ஒருசில நிறக் கற்றைகள் கனிமச் சீவலில் 

உறிஞ்சப்பட்டு எஞ்சியுள்ள ஒளிக் கற்றைகள் வெளி 

வரும்போது சில குறிப்பிட்ட நிறங்களுடன் வெளி 

வரும். ஒளி அலையின் அதிர்வுக்கு ஏற்றாற்போல் 

எல குறிப்பிட்ட ஆழமான நிறமுடைய கனிமங் 

களில் அதன் உறிஞ்சு திறனுக்கு ஏற்றாற்போல் 

இவ்விரு திசை. மாற்றப் பண்பு , மாறும். 

எடுத்துக்காட்டாக ஓரச்சுக் கனிமமான பழுப்பு 

நிற டூர்மலினின் பட்டகப் பக்கக் கனிமச் சீவலை 

நுண்ணோக்கியின் உதவியால் சமதள ஆடி மூலம் 

காணும்போதும், அதாவது நுண்ணோக்கியின் மேல் 

உள்ள நிக்கல் பட்ட ஆடியைப் பய்ன்படுத்தாமல் 

காணும்போதும், கனிமச் சவலை நுண்ணோக்கியின 
- தட்டில் சுழலச் செய்து காணும்போதும் இக்களனிமம் 

* அடர் பழுப்பு நிறத்திலிருந்து, வெளிர் மஞ்சள் 

பழுப்பு நிற மாற்றத்தைக் காட்டும். 
. மாற்றம் கனிமச் சீவலின் நிலைப்பிலிருந்து .சுமார் 

902 கோணத்தில் திரும்பும்போது ஏற்படுகிறது. 

் அதாவது நிலைக்குத்துப் படிக மற்றும் கிடை அச்சு 
களின் திசையும், நுண்ணோக்கியின் ஏதாவது ஓர் 
அச்சிற்கு இணையாகவோ செங்குத்தாகவோ காணப் . 
படும்போது இந்நிற மாற்றம் காணப்படுகிறது. 
இவ்வகையான நிற உறிஞ்சுதிறனால் ஏற்படும் நிற 

மாற்றத்தை இருதிசை அதிர்திற மாற்றம் என 
அழைக்கலாம். , ஓரச்சுக் கனிமங்களின் பட்டகப் 

பக்கத்தில் , இவ்விரு இசை நிறமாற்றப் பண்பைத் 
தெளிவாகக் காணலாம். அடியிணை வடிவப் பக்கங் 
களில் இப்பண்பு தெரிவதில்லை. 

‘ ப் உட - சு. ௪. 
ய் 

“: நூலோதி. Winchell, A.N., Winchell. நா, 
Elements of Optical Mineralogy, Fourth Edition, 
Wiley Eastern Private Limited, New Delhi, 1968. 

> 

. அதாவது 7,172 1,117 
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இருஇிசைய உறுப்புக்கோவை . 

இிசையப் பகுப்பாய்வில் (vector analysis) இரண்டு 

திசையன்களை அவற்றிற்கிடையே : புள்ளி (. ) 

இருதிசைய உறுப்புக்கோவை 68! 
௫ 

அல்லது பெருக்கல் (6) இல்லாமல், &$ என்ற அமைப் 
பில் குறிப்பிடுவது இருதிசையன் (மூக) எனப்படும். 

பல இருதிசையன்களைக் கொண்ட 3, 4 82, 4 
என்ற அமைப்பு இருதிசைய உறுப்புக்கோவை 
(3201௦) எனப்படும். இதனை அணிகள் அமைப்பிலும் 

எழுதலாம். 1 i(c, it) + j (C,j. ஐ + kc,+kr) 
எனற திசையச்சார்பில் (5௦0102 function) sen 
பிற்குள் உள்ள பகுதிகள் அளவன்கள் (scalars) 

ஆகும், இச்சமன்பாட்டை மேலும் £ = (ic,i + 3௦ + 

‘ke,k).r என்று சுருக்கலாம். பொதுவாக, 5), 89; 
ம, $, என்று இிசையன்களின் கணம் (86% 08 9601018) 
இரண்டை எடுத்துக் கொண்டால் அவற்றை ர£ ௭ 

(க, “ஜ் * உவ. ? அதா என்று எழுதலாம். 
இந்தச் சமன்பாடு இருதிசைய உறுப்புக்கோவை a, 
இசையன் FT அகியவற்றின் அளவன் பெருக்கல் 
(50௨28 றா௦மம0) ஒரு புதிய திசையனைக் கொடுக் 

* இறது. . அளவன் பெருக்கல் சில நேரங்களில் பரி 
மாற்று விதியை (௦௦௩1181140 1௧௭) நிறைவு செய்வ 
இல்லை. ' ஏனென்றால் @.t 74 1, 6), மேலுமச் 

T=ii + ii + kk என்ற மாற்றாக் காரணி (idem 
7௨௦௦0) சிறப்பு இருதிசைய உறுப்புக் கோவையாகும். 

Taf என்ற தன்மையைக். 
கொண்டது. 

அலகு திசையன்கள் (unit vectors) i i. k ஆகிய 

வற்றிலிருந்து ஒன்பது இருதிசையன்களை உருவாக்க ' 
லாம். எந்த இரு திசைய உறுப்புக்கோவையையும் 

_O= ay, ti + yy ij + ays ik + ag ji + yy jl + 
deg JK + ag, ki + agg kj + agi kK என்று நானி 
யன் (௩௦118௦) அமைப்பில் எழுதலாம். இது ஒன்பது 
உள் உறுப்புகளையுடைய ஒரு சிறப்புவகைப் பண் 
பன் (120800) ஆகும். இவற்றில் உள்ள ஒவ்வோர் 
உறுப்பும் மூன்று : ஆயங்களை (co - ordinates) 
உடைய சார்பு (10௦1100) ஆகும், இந்த சார்புகள் 
வரையறுக்கப்பட்ட : விதிகளுக்கு உட்பட்டு ஓர் 
ஆய முறை அமைப்பிலிருந்து ((௦௦-01010812 system) 
மற்றோர் ஆயமுறை அமைப்புக்கு உருமாற்றம் 

. (1ரகாட1௦ராக(10ய) செய்யலாம். இருதிசைய உறுப்புக் 
கோவையை முத்திசைய உறுப்புக் கோவை, நாற்றி 
சைய உறுப்புக்கோவைகளுக்கு  விரிவுபடுத்துவது 
போல ....௨. பலதிசைய . உறுப்புக்கோவைக்கும் 
பொதுமைப்படுத்தலாம். ; 

இது நேரியல் திசையச் esniirysenonts (linear- 
vector functions) vod படிப்பதற்கும், மின்காந்த 
efwev (electromagnetism), Hay wm oid சுழற்சிகளின் 
Gart_un@ (theory of rotation and strain), 759 

Derrnmsaier qeMulue setrenwaci (optical pheno- 
ர்க ற 0050170010 801145) போன்றவற்றிலும் 

பயன் படுகிறது.- ் 
i: “யெ. வ,
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இருநிலைத்துலக்கம் 

ஓர் ஆய்வுக் கூற்றின் துலக்கமானது (response) இரு 

வேறு நிலைகளில் அமைந்திருப்பின், ' அதனை *இரு 

நிலைத் துலக்கம்” (quantal response) எனலாம். 

அதாவது, “வெற்றி-தோல்வி' அல்லது *உயிரற்ற- 

உயிருள்ள”, எனும் வகையில் அமையும் விளைவு 

களைக் கருதலாம். இத்தகைய இருநிலை மாறிகள் 

சமூக அறிவியலில் பொதுவாகக் காணப்படும். 

எனினும்டி இருநிலைத் துலக்கம், அதன் புள்ளிவிவர 

ஆய்வு ஆகியவை, அடிப்படையான ஓர் அளவை 

மூலமாக வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தொகுதிகளினின்று 

எடுக்கப்பட்ட இருநிலை விவரங்கள் பயன் படுத்தப் 

படும் சூழ்நிலைகளுக்கு மிகவும் ஏற்றவை ஆகும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட துலக்கத்தின் அல்லது விளைவின் , 

உளச அளவையானது' (றா௦மஸ்பிர() அடிப்படை 

tor Huda (fundamental variable) earurs எடுத்துக் 

கொள்ளப்படும். முதன்முதலில் இருநிலைத்துலக்க 

ஆய்வு முறைகள் உள இயற்பியல் (psycho physics) 

் துறையில் வளர்ச்சி பெற்றன. இதன்படி, இயற்பியல் — 

நிகழ்வுகளுக்கும், உளவியல் துலக்கங்களுக்கும் 

(psychological responses) இடையில் உள்ள தொடர் 

பானது ஆராயப்படுகிறது. ஓர் உணர்வின் (8620581101) 

- உறுதிப்பாட்டோடு தொடர்பான 20% அளவைக் 

கும், கருதப்பட்ட தூண்டுதலில் ஏற்படும் வேறுபாட் 

டி.ற்கும் இடையில் உள்ள சார்புத் தொடர்பு முக்கிய 

மாகக் கருதப்படும். - கி ் 

ஆய்வுக் கூறு ஏதேனும் ஒரு தூண்டுதலின் 
(ஊக்கி) (மய) வேறுபட்ட பல நிலைகளுக்கு 

ஆட்படுத்தப்படும்போது ஒவ்வொரு கூறினுக்கும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட துலக்கமானது உள்ளதா இல்லையா 

எனக் கண்டறியும் நிலையில் இருநிலைத்துலக்கம் 

நிகழ்கிறது. தூண்டுதலானது வெவ்வேறு செறிவு 

அளவுகள் உள்ள ஒலியாகவோ வெவ்வேறு நிறங்கள் 

அமைந்த - ஓளியாகவோ இருக்கலாம். . 

உட்படும் ஒருவர் அந்த ஒலியினைச். செவியுற்றாரா 

எனக் கூறலாம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட தரத்தி 

னின்று வேறுபட்ட நிறம் அமைந்த ஒளியினைக் 

கண்டாரா எனக் கூறலாம். . இதேபோல மயக்க 

மருந்து தரப்படும் ஆய்வுகளில், கொடுக்கப்படும் 

மருந்தின் - அளவுக்கேற்ப, . 
இல்லையா என அறியலாம். 

ஸ்பியர்மன் ($றகா௱&௩ 1908) கண்டறிந்தவை. 
ஸ்பியார்மன் கண்டறிந்த விவரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட 

தரத்தினின்று மாறுபடும் Gee; (intensity) sor 

வுள்ள ஓர் ஒலியினை, ஒருவர் எந்த விகித அளவில் 

(௩ப வேறுபடுத்தி அறியமுடியும் என்பதைப் பற்றி 
யனவாகும். நேரிய (4) விளைவுகளின் விகித அள 

வானது 0 முதல் 1 வரை அதிகரிக்கின் றது. 5- வடிவ 
(ஸிக்மாயிட்) வளைவானது வரையப்படுகிறது. 

இதனை வரைபடம் மூலம் மதிப்பிடலாம். 

ஆய்வுக்கு - 

மயக்கம் இருக்கிறதா 
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செறிவின் மடக்கை அலகு 
(டெஸிபெல்லில்) (57 

~ படம். 

இந்த வளைவின் மதிப்பு $் என்பதற்கேற்ற Xx 
மதிப்பானது இடைநிலை (median) எனப்படும். 

நிறையிடாத குறைந்த. வர்க்கழுறை. ற மதிப்பு 
கட்கு நேர்கோட்டினைப் பொருத்தலாம். , இடை 
நிலையானது | ் ‘ 

MM, = 1-2 மக் 
இ B, 

ன் 

என மதிப்பிடப்படுகிறது. (நீ. 8) ஆகியவை &- இன் 

- வேவ்வேறு நிலைகளுக்கேற்ப எடுக்கப்பட்ட சரா 

சரிகள் %, மதிப்பீடு செய்த நேர்கோட்டுச் சரிவு. 

ஆ. i - i — ¥) 

ட்ட, (௩. x)? 

" மீச்சிறு இயல்நிலை குறைந்த வர்க்க: முறை. (ம்ா1- 

mum நார வி 1௦884 86004) கோட்பாட்டின் அடிப் 

படையில் றட இன் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பானது 5 

க்குப் பின்வரும் ஸிக்மாயிட் சார்பின் மூலம் தொடர்பு 

- உடையதாசகக் கொள்ளப்படுகிறது. 

ட $ [(xi~ Med)Jo] | 

இதில் ச என்பது xX- இன் பரவலுக்கு அமையும் தர 

விலக்கமாகும். ற என்பது தர இயல்நிலை கூட்டுப் 

பரவலாகும். (848௧ம் ௩௦7௫௧1 cumulative distri- 

bution). ஏதேனும் ௩ மதிப்புக்கு ஏற்ற துலக்க ௪௪௧ 

அளவானது ட்நிகழ்தகவான து) 

~ 6 [(x— Med)/o ] gob. | 

= Med cralev p= 4 Hod. co 

$9 -Qer தலைக&ழ் சார்பானது, 2(ற) ஆகிறது. 

Zp), ற -இன் தர இயல்நிலை விலக்க அளவாகும். 

இது நார்மிட் எனப்படும். ஈ. : .



Z(P) = 

  

~Med + LL x 1 

ஏ டச் 

2(2) -க்கு ௩ மதிப்புகள் குறிக்கப்படுகின்்றன. _ 

2(0)-யின் வே றுபாட்டு அளவைகளின் (variance) 

தலை$&ழ் மதிப்புகள் நிறைகளாகக் கருதப்படுகின் றன. 

yi = சற) ஆனால் 9 -இன் நிறையானது 

் NniZi? 

pi( 1-pi) 
என அமையும். இடைநிலையானது 

Wi = 

“A ட் 
நஜ +x 

  

Laos By” 

என மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. 

இதில் 2 '_ Dwi. = x Wiyi 
xx= ட இ ed zr Wi 

ரபி. (xi—X) 

= Dwi (xi-—x)? 

இலாகிஸ்டிக் சார்புமுறை (logistic function). 

(Guet Baker 1961, எம்மென்ஸ் fEmmens 1940) 

ட ] 

~ l+e ; 

என்று சார்பானது குறிக்கப்படுகின்றது. , 

  

(க 00. 

ற = $ எனில், கி = Med = — ce . 

இச்சார்பு, ஸிக்மாயிட் வடிவில் உள்ளது. 7 

ன = டீ யாக் + Br” 

Pi டப் ட் பப்ப yi o 1-2) 

தோராயமான - : நிறையிட்ட குறைந்த 'வர்க்க 

, மூறையினைப் பயன்படுத்தி, நேர்கோடு பொருத்தப் 

படுகிறது. 1 

... இடைநிலையானது, ,.. , 

ம ௨ 
- Bs 5 

என. மதிப்பிடப்பறுற்ேது, ப 

் (9 x) ஆகியவை 'நிறையிட்ட. சராசரிகள் 

wi = nipi (l—pi) 
oh 4, ony . ala i 8 பூ 

we B ட § wiyi (Xi—x) 

- டக Wi (Xi — ந)7 

ஓ 3 

் மதிப்பீடு செய்தற்குத் தொகுதி 

இருநிலைத்துலக்கம் 683 

oo Quitwcr—asotQur wHUGG (Spearman-Karber 
651101௧11௦). ௨- இன் வெவ்வேறு நிலை (18461) களினி 
டையே வேறுபாடானது நிலையானதாக இருக்கும் 
எனில், இம்முறை மிக எளிதாகும். இதன்படி இடை, 
நிலை மதிப்பீடானது 

A k 

j i=] 

ஆனது ௩-இன் மிக உயர்ந்த நிலையாகவும், 4 
என்பது %-இன் நிலைகளுக்கிடையே உள்ள மாறாத 
வேறுபாடாகவும் கருதப்படும்,  - 0 என்று அமை 
யும் கூடுதலான குறைந்த நிலையானது 14, -இன் 
மதிப்பினை மாற்ற இயலாது, அதேபோல 
pktl - 4 என்று அமையும் கூடுதலான உயர்நிலை 
யானது 14,-இன் மதிப்பினை மாற்ற இயலாது. 

ு)-இன் இடைவெளி சமமற்றதாக இருக்குமெனில் 
பொதுவான ஒரு சூத்திரத்தினைப் பெறலாம். நக, 

அளவுகள் (ந. 
சமமாயிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, 14, -இன் 
கணிப்பீடானது, 3க்கு எதிராக pi மதிப்புகளைக் 
கொண்டு வரையப்படும் பரவல் செவ்வகப்படத்தினை 
(1451௦தாகாட) மீண்டும் உருவமைப்பதற்கு ஒப்பாகும். 
இவ்வரைபடத்தில் ;ப-க்கும் 0.1 -க்கும் இடையே 
அமையும் விகித அளவானது பூ Pi) ஆகும். 
இந்தப் பரவல் செவ்வகப் படத்தின் சராசரி (14) 

ஆனது, 0௩ -- 0 என்னும் இடைவெளிகளின் 

மையப்புள்ளிகளையும் அவற்றிற்கு ஏற்ற அலைவெண் 
களான (2111-0) -ஐயும் பெருக்கி வரும் மதிப்பு 

களின் மொத்தமாகும். 

அதாவது 
k 

A ட் 
M, = > (xi + 3d) (நடி, (Po=O; Py y= 1) 

$௯௦ | 

ஃஸ்பியர்மன் மதிப்பீடானது, இருநிலைத்துலக்க 
விவரங்களிலிருந்து. வரையப்பட்ட பரவல் செவ்வகப் 

படத்தின் சராசரியே ஆகும், 

உச்ச நிகழ்தகவு மதிப்பீடு (ு81௱மர likelihood 

1210). இம்மதிப்பீடு, இருநிலைத்துலக்க விவரங் 
களுக்கு ஃபின்னி (1947;1952) (0௩) யால் 
பயன் படுததப்பட்ட முறையாகும்; : நிநையிட்ட 
குறைந்த வர்க்கமுறையாக மீச்சிறு இயல்நிலை முறை 
யினை ஓஒத்ததாகக் கருதப்படும் முறை, ரூப் 
ஆகியவை முன்பு கூறப்பட்ட முறையினின்று வேறு 
பட்டவையாசக் கருதப்படும். சி றப்பான அட்டவணை



684 இருநிலைத்துலக்கம் 

யிலிருத்து மதிப்புகள் பெறப்படுகின்றன. மதுப்பீடுகள் 
நிலையானவையாகப் பெறப்படும் வரையில் திரும்பத் 

இரும்பச் குறைந்து வர்க்க (நிறையிட்ட) முறை 

செயல்படுத்தப்படுகிறது. 

தொடர்வரிசை மதிப்பீடு (8201201181 method). Fa 

சமயங்களில், இருநிலைத்துலக்க விவரங்கள் தொடர் 

வரிசை மூலம் சேகரிக்கப்படுவது, எளிய முறையாகும். 

இந்நிலையிலேயே அவை ஆய்வு செய்யப்படும். 
எடுத்துக்காட்டாக, உளப்பயிற்சி சார்ந்த மருந்து , 
பற்றிய மருத்துவ ஆய்வுகளில் நோயாளிகள் சேர்க் 
கப்படும் வரிசையிலேயே வெவ்வேறு அளவுகளில் 
(doses) அம்மருந்து செலுத்தப்படும். : மனநோய் 
மருத்துவமனையில் இந்த ஆய்வு விளைவுகள் 
ஆராயப்படும். அளிக்கப்படும் மருந்தின் பின்விளைவு 

பற்றிய விவரங்கள் தொடர்வரிசையில் பெறப்பட்டு, 
இதே தொடரில் மதிப்பீடும் நடைபெறும். இத்தகைய 
தொடர்வரிசை முறையில் மதிப்பிடப்படும் இடை 
நிலை மதிப்புகள், ஒரு நிலையான அலகுகள் உடைய 
(8126) மாதிரி முறையினைவிட நம்பகமாக .அமை : 
கின்றன. கண்டறிந்த விவரங்களின் அடிப்படையில், 
மேலும் பெறப்படும விவரங்கட்கு உரிய அள்வுகளை 
(levels ) 
அதிகமான திட்பம் அடையப்படுகிறது. . இடை 
நிலைக்கு மிக அதிகமான , விவரம் பெறப்படும் ' 
இடைவெளி (826) அல்லது வீச்சில் ௩-அளவுகள் 
பெரும்பாலும் அமையக் காணலாம். 

வளைவுச் சரிவினை மதிப்பிடல், %-அளவு அதிகரிக் 
கப்படும்போது, Pi ஆனது எத்தகைய , சரிவு 
அளவுடன் 0-விலிருந்து 1-க்கு உயர்கிறது என 
அறியலாம். நக்கும் ந-ச்கும் இடையில் உள்ள 
சார்பலனைக் ' குவிவு அலைவெண் : சார்பாகக் 
கொண்டால் ‘Med’ ஆனது அப்பரவலின் இடை 

- நிலை ஆகும். இதேபோல்,  வளைவுச் சரிவானது 
(8126006586) அலைவெண் ' 
அளவோடு தலைகீழ் விகித (002561) அளவில் 

் தொடர்புள்ளதாக , அமையும், இயல்நிலைப்பரவல் 
எனக்கொண்டால், %-உடன் தொடர்புனீடய ற 
என்ற இயல்நிலை விலக்கத்துற்கு அமையும் நேர் , 
கோட்டின் சரிவானது, இயல்நிலைச் சார்பின் தர 
விலக்கத்தின் தலை£€ழ் மதுப்பாகும். எனவே குறைந்த 
வர்க்கமுறை அல்லது மீப்பெரு நிகழ்தகவு முறை 
யினின்று விளையும உடன்தொடர்பு (162ா255108) 
முறைகள் பயன்படுத்தப்படும்போது, 1, என்று 
பெறப்படும் சரிவு மதிப்பினை ச வின் மதிப்பீடாகக் 

கருதலாம். இலாகிஸ்டிக் முறையில் , சரிவினைகத் 
தரவிலக்கு மதிப்பீடாக மாற்றி, இச்சரிவின் தலை&ழ் 

மதிப்பை ச் என்ற எண்ணால் பெருக்கிப் ' பெற 

மதிப்பீடுகளின் ' நம்பகத்தன்மை ' (1811251117 ௦7 

தெரிவு செய்வதன் மூலம், இம்முறையில் ' 

சார்பின் வேறுபாட்டு ' 

6911121100), இருநிலைத்துலக்க விவரங்கள் வாய்ப்பு 
தொடர்புடைய (1810௦0) வேறுபாடுகட்கு உட்படு 

வன; ஆதலால் 6௩ மற்றும் ர வின் மதிப்பீடுகள் 
அவற்றின் தரப்பிழை (818/8 8௦7) களோடு 
தரப்படல் வேண்டும். துலக்க நிகழ்தகவுகள் 59% 
லிருந்து 955; வரை வேறுபடும் அதிகப்படியான ௩) 
அளவுகள் , அமையப்பெறும் ஆய்வு சிறந்ததாகக் 

கருதப்படும். நிறைய தடவைகள் ஒரு ஆய்வைத் 
Sodus செய்வதனால், கருதப்படும் முழுமைத் 
GQar@G soreneu (parameter) யின் பல்வேறு மதிப் 
பீடுகளைப் பெறலாம். அவற்றின் சராசரியினை 
அந்த அளவையின் மதிப்பீடாகக் கருதலாம். ௮ம் 
மதிப்பீடுகளின் தரவிலக்கத்தினை மொத்த மதிப் 
பீட்டு எண்ணிக்கையின் வர்க்கமூலத்தால் வகுக்க, 
இச்சராசரியின் தரப்பிழை sone SUG ty 

Di ௦௦ -பேர்களைக் கொண்டு,பு என்று அளவி. னுக் 
கேற்ப அமையும் ந-ஈயின் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு நர 

ட ஆனால் இவர்களுக்கு yi Guiracr | (=nipi) பதில் 
ளிப்பதாகக் கொள்ளலாம். 

Xi ஆனது நிலையான தாகப் ' பிழையில்லாமல் 
தெரியப்படுவதாகக் கொள்ளலாம். ௩। அளவில், ஒவ் 

ட வொருவரும்,' பதிலளிக்கும் நிகழ்தகவு : 1) என்க. 
ஒவ்வொருவரின் துலக்கமும், - மற்றவர்களுடன் 
தொடர்பற்றதாகக் ' கொள்ளலாம். அதாவது, Pi 
மதிப்புகள் தனித்த, ஈருறுப்புப் பரவல். (0100118] . 
0194பிமமரா௦ய) அமைந்த விகிதங்களாகும். ஒவ்வொரு 

டட ம், Pi மதிப்பின் பிறழ்ச்சியற்ற (மாம்12ஈம்) மதிப் 

பீடாகும். -அதன்  வெறுபாட்டு , அளவை 21_ (1:20; 
oo 

BED. | Roe 
தரப்பிழைகளும் , ௩ம்பக srdemedsend (standard 

errors and confidence ]ர்ரார்ர8), அச்ச : நிகழ்தகவு 
முறை அல்லது மீச்சிறு இயல்நிலை ' (ஈர்ஈர்ர பா 
011021) முறையில் நம் மற்றும் ௪ இவற்றின் மதிப் 
பிடுகளின் மதிப்பிடப்பட்ட தரப்பிழைகள் னு 

ட இட்ட ப ப ட ட நு. ரம 
rh SE« = a cece i ee, oe 

. MB er Lwi (Xi)? 
மற்றும்... oo os ர 

் 1 ‘we, 
3 SE $ 2 ——_—_—— 

B? [wi (xi—2)? on 
A » & " 
B, wi, & முன்பே விளக்கப்பட்டவை ) 

இதேமூறையினை, ொகஸ்டிச் சாருக்கும். பயன் 
படுத்தலாம், : ன ் | ப ர ட் 

“a 

95 % நம்பக எல்லைகளைப் இயற, இம்மதிப் 
பீட்டுடன் 4, -- ஆகிய: (2 SE, 9 களைச் கோர்க்க . 
வேண்டும், |



டடபடும்.) 

.  ஸ்பியாமன் முறையில் 88 எளிதாகக் கணக்கிடப் 

படுகிறது. இதில் | ட டஃப் 

_ k ps (I—pj) SEx =d : 5 at, 
Di 

ந 

இதன் தரவிலக்கம் ச -வினைச் சார்ந்ததாகும். 

இயல்நிலை அல்லது இலாஸ்டிக் சார்.பினைக் 

கருதி, ன 

ட do 
SD. i, = J = 

எனப்பெறலாம். ச பழைய அனுபவ அடிப்படையில் 

கணக்கிடப்படும். a _ 

  

உணர்வு உய்த்தறிதலில் இருநிலைத்துலக்கம். ஒரு. 

வினாடிக்கு 1000 சுழற்சிகள் என்னும் அளவில் 

தொடர்ந்து ஒலியானது செலுத்தப்படுகிறது. இதன் 

நடுவே,சுழற்சிகளில் An அதிகரிப்புகளுடன் ஒலி 

யானது . எழுப்பப்படும். ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட 

அதிகரித்த ஒலியை உணர்ந்தாரா இல்லையா எனக் 

கூற வேண்டும். இத்தகைய அதிகரித்த ஒலிகள் 

தொடர்ச்சியாக எழுப்பப்பட்டு, இறுதியில் எளிதாக 

உணரத்தக்க அதக அளவு அதிகரிக்கும் ஒலிகள் 

' செலுத்தப்படும். 'துலக்க விகிதங்கள், தூண்டுதல் 

அளவினைச் சார்ந்து, ஸிக்மாயிட் வடிவில் இருக்கும். 

"மருத்துவ ஆய்வில் இருநிலைத்துலக்கம், மருந்து 
களின் சக்தியானது, ஏதேனும் உயிரியல் கூற்றில் 

இருநிலைத் ... துலக்கத்தினைத் தூண்டுவதற்கேற்ற . 
தேவையான மருந்தின் அளவு மூலமாகக் HOOT SALLI 

படுகிறது. (மருந்தின் அளவு மடக்கையில் கருதப் 

போர்கள் . தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 

அவர்களுக்கு வெவ்வேறு அளவுகளில் மருந்து அளிக் 

கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் பதில் பெறப் 

படுபவர்களின் விசிதம் 0 முதல் £ வரை மாறுபடும். 

வெவ்வேறு மருந்து அளவுள்ள தொகுதிகளுக்கு 

பேர்களை வாய்ப்பு முறையில் பங்கிடுகையில், மருந்து 

அளவு-பதில் தன்மை வளைவானது ஸிக்மாயிட் 

வடிவில் அமையும். பதில் பெறப்படும் 

பயன் படுத்தப்படும். ‘ 

மனநிலை ஆய்வுகளில் இருகிலைத்துலக்கம். லாலி 

(Lawley 1943), omic. (Lord 1952) ஆ௫ியோரின் 

மனநிலை ஆய்வுகளில், : ஒவ்வொருவரின் சரியான 

பதில் அளிப்பின் நிகழ்தகவு அவரின் திறன் அள 

வினைச் சார்ந்ததாகக் கொள்ளப்படுகிறது, சரியான 

பதில் நிகழ்தகவு, திறன் அளவு இவற்றினிடையே 
். இறுதித் தொடர்பானது இயல்நிலையாகக் கருதப் 

- படும். 50% சரியான பதில் அளிப்பின் நிகழ்தகவுக்கு 

= 

விகிதம் . 

, ஈருறுப்புப் பரவலாக அமைந்து மதிப்பீட்டு முறைகள் 

இருதிதப்பண்பு 685 

ஏற்ற திறன் அளவு இயல்நிலைத் திரள் பரவலின் . 
இடைநிலை ஆகும். இப்பரவலின் தரவிலக்கமானது, 
நிகழ்தகவினது மாறுபாட்டு அளவாகும். இவரின் 
வேறுபடுத்தி உணரும் திறனானது, இத்தரவிலக்கத் 
தின் நேர்மாறு (0௭5௦) மதிப்பாகும். 

- கா. இர. சந்தானகோபாலன் 

  

இருநிறப்பண்பு 

ஒளியைக் கடத்தும் சில குறிப்பிட்ட பல்திசைப் 
பண்படைய (anisotropic) ஒளியின் படுகதிருக்கு 

இரண்டு விலகு கதிர்களைக் கொடுக்கின்றன. இப் 
படிகம் இயல்புக் கதிரை முழுதுமாக உட்கவர்த்து 
விட்டு, சிறப்புக் கஇுரின் ஒரு பகுதியை உட்கவர்ந்து 
எஞ்சிய பகுதியை மட்டும் வெளிவிடுகிறது. இவ் 
வகையில் வெளிவரும் கதிரில் சிறப்புக் கதிரின் பகுதி 
ஒரு தள முனைவாக்கப்பட்ட «5708 (plane polar- 

12௦0 25) இருக்கும். இத்நிகழ்ச்சிக்கு இருநிறப்பண்பு 
(01௦4701510) என்று பெயர், டூர்மலின் படிகம் இத் 
தன்மையுடைய து. 

ஹிராபாத் என்ற ஆங்கிலேய அறிவியலறிஞர் 
7858 ஆம் ஆண்டு ஹீராபாத்தைட் என்ற குனை 
னின் அயோடா சல்ஃபேட் படிகத்தைக் கண்டறித் 
தார். இப்படிகம் அனைத்து நிறத்தையும் வெளிவிடு 

கிறது; ஆனால் நிலையற்றது: சிறு அதிர்ச்சிக்குக் 
கூட இது குலைந்துவிடும். * 

1994ஆம் ஆண்டு எட்வின் லேண்ட் என்ற அறிஞர் 
, போலராய்டு என்றபெயரில் இப்படிகங்களை த தகடு 
வடிவில் உருவாக்கினார். மிகச் சிறு அளவில் இந்தப் 
படிகங்களைப் பாகுநிலை ஊடகம் ஒன்றில் இணை 
இணையாக அடுக்கி வைத்தார். இவ்வாறு இணை 
இணையாக அடுக்கப்பட்ட படிக வரிசைகளுடைய 
இரண்டு தகடுகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக 
இணைந்தால் ஒளி கடத்தப்படும். இணையாக இல்லா 
மல் குறுக்காக இணைந்தால் ஒளியைக் கடத்தா. 
இந்த அமைப்பிற்குப் போலராய்டு என்று பெயர். 

  

  

டட |       

படம், போலராய்டு அமைப்ப - 

௮. இணை இணைவு ஆ, குறுக்கு இணைவு



696 இருப்பிடப் பொருத்து 

போலராய்டு சூரிய ஒளியைக் கட்டுப்படுத்தும் 

கண்ணாடியாகப் பயன்படுகிறது. முப்பரிமாணத் 

திரைப்படங்களைக் காணவும் பேருந்துகளில் முகப்பு 

ஆடிகளின் விளக்கு ஒளிச் சிதறலைத் தடுக்கவும் 

பயன்படுகிறது. மேலும் தொடர்வண்டியிலும் 

விண்ணூர்திகளிலும் உள்வரும் ஒளியைக் கட்டுப் 

படுத்தச் சுழலும் போலராய்டு கண்ணாடிகள் 

பொருத்தப்படுக்றன. 

் ் = ~ ் - wT. ib 

  

  

இருப்பிடப் பொருத்து , 

எந்திரங்களில் விறைப்புத் தன்மை தேவைப்படும் 
உறுப்புகளிலும், : மிகவும் சரியான . இருப்பிடமே 
சிறப்பானதாகக் கருதப்படும் இடங்களிலும், எளிதாக 
இணைக்கக்கூடிய அல்லது விலக்கக்கூடிய நிலையாக 
உள்ள உறுப்புகளிலும் இருப்பிடப் பொருத்து 
(location fit) பயன்படுகிறது. - ் 

இப்பொருத்துகள் பலவகையாகப் பிரிக்கப் 
பட்டுள்ளன. அவை மிசவும் சரியான பொருத்தம் 
தேவைப்படும் உறுப்புகளில் பயன்படும் அண்ணிப் 

பெரருத்துகள் 
பொருத்துகள் . (ம௦ப்1்யாட ௦010872006 11(6));. எளிதான 
இணைப்பே சிறப்பானதாகக் . கருதப்படும் உறுப்பு 
களில் பயன்படும் தளர்ச்சியான இணைப்பான் | 

’ @ur@sgiser (looser fastener fits) போன்றவை 
ஆகும். - ட ட்டு 

- wT. 

  
  

இருப்புப்பாதைக் கட்டூப்பாட்டமைப்புகள் 

தொடர்வண்டி, பெட்டி, இணைப்புப் பெட்டி ஆகிய 

வற்றைக் குறிப்பலைகள் மூலம் இயக்குதல், நிறுத்து 
தல் ஆகியவை இக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளின் 
பணிகளாகும். சாதாரணச் சொலினாய்டு ஆளிதழ் 
(solenoid valve) முதற்கொண்டு மின்னியல் மின்துகள் 
இயக்கவியல் தன்னியக்க முறைகள் வரை இக்கட்டுப் 
பாட்டமைப்புகள் வேறுபடுகின் றன. 

இருப்புப்பாதைக் கட்டுப்பாட்டமைப்புகளின் 
முதற்பணி, தொடர்வண்டிகளைப் பாதுகாப்பாகக் 
கொண்டு செல்வதாகும். தொடர்வண்டி இயக்கிகள் 
(train operators), தண்டவாளப்பாதை இயக்கிகள் 
(track side operators) ஆகியோர் இப்பணியை மேத் 
கொள்கின்றனர். சாதாரணக் ' கட்டுப்பாட்டமைப்பு, 
நிலைமாற்றி இருப்புக் காட்டிகளைக் (1801 0 

(snug 1116)) நடுத்தரமான இளகு ' 

081110 1ஈ41௦84௦1) கொண்டதாகும். இவ்வமைப்பு, 
நில் அல்லது செல் சைகையைக் கொண்டுள்ளது. 

தொடர்வண்டி இயக்குபவர்கள் இக்கட்டுப்பாட் 
டமைப்புகளைப் பின்பற்றுகன்றனர். 

தன் நிறுத்தச் சைகையினால் (automatic block 
812121) இருப்புப் பாதையின் பாதுகாப்புப் பெருகும், 
தன் நிறுத்தச் சைகைகள், தண்டவாளங்களை 
மின்சுற்றுவழிகளாகப் பிரிப்பதால் அமைக்கப்படு 
கின்றன. தொடர்வண்டிகள், பெட்டிகள், பொறிகள் 
ஆகியவற்றின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிய இவை 
உதவுகின்றன. கட்டுப்பாட்டமைப்புகளிலுள்ள தர 
கச்சுற்று வழிகள் (1௦210 0170016) தொடர்வண்டிகள், 
திலைமாற்றிகளின் இருப்பிடம் ஆகியவற்றை அறியச் . 
செய்கின்றன. மேலும் தேவையான சைகைகளை 
அமைத்துத் தொடர்வண்டி இயக்குபவர்களுக்கு நில், 
கவனி, செல் போன்ற சைகைகளைக் கொடுத்து 
உதவுகின்றன. இதிலுள்ள கட்டுப்படுத்தி, தன்னியக்க 
முறையில் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கும் தொடர் 
வண்டியின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிந்து, அதற்குத் 
தகுந்தவாறு கொடுக்கப்படவேண்டிய 
யைத் தேர்ந்தெடுக்கன்ற முறையினைக் . காட்டும். 
பின்னர், அச்சைகையைத் தொடர்வண்டி இயக்கு 

row ‘ i + 

  

படம் 1, தன் நிறுத்த சைகைகளுக்காக எளிதாக்கப்பட்ட 
: தண்டவாளச் சுற்றுவழி, சைகைகளின் வரைபடம், 

3. மின் காப்பிட்ட இணைப்புகள் நிறுத்த இடைவெளியைக் 
குறிக்கின்றன 2, சிவப்புச் சைகை [நில்) 2 பச்சைச் rma (Gow) 
4. தண்டவாளச் சுற்றுவழி மின்கலம் 5.தண்டவாளச் சற்றுவழி 
மின்னோட்டம் (நேர் இசை மின்னோட்டம்) 6. பயணத்திசை 

₹. தொடர்வண்டியின் சக்கரங்களும், சுத்தாந்திதழ்களும் இரு 
தண்டவாளங்களை இணைக்கச் செய்கின்றன; இது தொடர்ந்து 
வரும் ' தொடர்வண்டிகளை நிறுத்துவதற்கான ' சைகையைக் 
கொடுக்கிறது. 8. தண்டவாளத்தில் தொடர்வண்டி : இல்லாத 
போது தண்டவாள மின்னோட்ட உணர்த்தியின் வழியாகப் பாய் 
கிறது; இது சைகையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. -, B® ஒடு 

சைகை :



பவர்கள் அறிந்து , கொள்ளும்படி அமைக்கும். 
அவர்கள் அதற்குத் தகுந்தவாறு தொடர்வண்டியைச் 

செலுத்துகின்றனர். படத்தில் கண்டுள்ளபடி, . குறிப் 

பிட்ட நிறுத்த இடைவெளியில் தொடர்வண்டிகள் 
இருக்கும்போது, அதன் சக்கரமும், சுத்தாந்திதழும் 

(2615 ஊர் ஐ) இரு தண்டவாளத்தில் குறைந்த 

அளவு தடை ஏற்படுத்துவதால், நிறுத்தச் சைகை 
குறைந்த , மின்சாரத்தைப் . பெறுகிறது. இந்நிலை, 

முன்னேறிக் கொண்டிருக்கும் எந்தத் ' தொடர் 
வண்டிக்கும், நில் என்ற சைகையை அமைக்கிறது. 
தொடர்வண்டிகள் இல்லாத " இடைவெளியில், தட 
மின்சாரம் சைகைச் சுற்று வழிகள் மூலம் பாய்ந்து, 

செல் என்ற சைகையை அமைச்கிறது, - 
* - wet 

௨ தன்னியக்கத் தொடர்வண்டி நிறுத்தம். தன்நிறுத் 
துச் சைகையுடன் நிலஅறை விரைவுப் போக்கு 
வரத்துத் தொடர்களும் இருப்பதால், தொடர் வண்டி 
இயக்குபவர்கள் நில் சைகைக்குக் :: கட்டுப்படு 
கின்றனர். ன ரர எக 25 

சட 
1 SAT ret it ட் Shae aa ன் டட 

... இருப்புப்பாதை ஓரத்தில் உள்ள . த்ன்திறப்பு 
நிறுத்தத்தால் » (automatic trip stop) saolusag 
தொடர்வண்டி நிறுத்தம் மேலும் கட்டுப்படுத்தப் 
படுகிறது. ஒரு தொடர்வண்டி, சில சைகைகளைக் 

கடக்கும்போது, எடுத்துக்காட்டாக நில் சைகையைக் 
குறிக்கும் சிவப்பு விளக்கைக் கடக்கும்போது, 
தொடர்வண்டியிலுள்ள ' காற்று நிறுத்திகள் (8 
2128) இறப்புக் கையால் (trip arm) தன்னியக்க 
முறையில் செயல்படுகின்றன, இத்திறப்புக்' கை 
தண்டவாளப்பாதையின்' ஓரத்தில் அமைச்கப்படு 
கிறது. பெட்டியிலுள்ள காற்றுத் திறப்புக் குமிழை 
(வர நார்ற ௦௦௦%) மீண்டும் சரியான நிலையில், மனித 

ப பர 
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ஆற்றலினாலோ தன்னியக்க முறையினாலோ அமைக் 
கும்போது தொடர்வண்டி நகர்கிறது. 

தன்னியக்க கிறுத்தச் சைகை. தன்னியக்க நிறுத் 
தச் சைகை ஒரு தொடர்வண்டிக் கட்டுப்பாட் 
டஉமைப்பு முறையாகும். இம்முறையில், சைகைகள் 

தொடர்வண்டியிலேயே செயற்படுத்தப்படுகன் றன. 
இம்முறையினால், பாதையோரச் . சைகைகளின் 

தேவை குறைகிறது; அனைத்துச் சுற்றுச்சூழலிலும் 
தொடர் வண்டிகளைக் கையாளும் முறையும் சிறப் 
படைகின்றது. 

தன்னியக்கச் சைகை, தண்டவாளத்தின் மூலம் 
சைகைத் தகவல்களைத் தொடர்வண்டிகளுக்குச் 
செலுத்துவதற்குத் தேவைப்படுகின் றது. பழங்காலத் 
தில், அளவான வேகத்தில் முறைதொகுத்த சைகை 
யாகத் (0௦02ம் 8]281) தண்டவாளத்தில், செலுத்தப் 
பட்டது. தொடர்வண்டிகளிலுள்ள உணர்சட்டங் 
Sep (antennas) அலைவாங்ககளும் சைகைகளை 

எடுத்து, மிகைப்படுத்தி முறையிறக்கிப் பின்னர், 
தன்னியக்கச் சைகையில் செயற்படுத்துமாறு பிரிக் 
இன் றன. : ன் ச 

தன்னியக்கத் ' தொடர்வண்டிக் கட்டுப்படுத்தி. 
தொடர்வண்டி இயக்குபவரின் அறையில் சைகைகள் 

அமைக்கப்பட்ட தொடர்வண்டிகளில், தன்னியக்கத் 
தொடர்வண்டிக்கட்டுப்படுத்தி என்ற துணை முறை 
மிகுதியாகப் பயன்படுகிறது, இது தொடர்வண்டிக் 
குள்ளேயே அமைக்கப்படுகிறது. தொடர்வண்டி 

அளவான வேகத்துடன் இயங்கவில்லையெனில், தன் 
னியக்க முறையில், நிறுத்தகளை இயக்கித் தொடர் 

வண்டியை நிறுத்தவோ. குறிப்பிட்ட வேகத்திற்குக 
கொண்டு செல்லவோ இம்முறை பயன்படுகிறது . 
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அமைப்புகள் 

ww. நிறுத் த்ச் சைஎசயை ஏற்படுத்தும் பாதையோரத் தன்இிறப்பு நிறுத்த அமைப்பு அ. இறப்பு நிறுத்த அமைப்பும், சைகை அமைப்பும்
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படம் 3. மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில் இயங்கும் தண்ட. 
வாளச் சுற்றுவழி மற்றும் நிறுத்தச் சைகையின் | 

. ர. வரைபடம்... உ । ய உத 
© Seas ‘ ட்ட uk ve 

8. ewes. diaagscr 2, நிறுத்தச் சைகைக் கட்டுப் 

படுத்தி 2, தண்டவாளச் சைதைகள்) சக்கரம் சுத்தாந்திதழ்கள் 

மூலம் இணைக்கப்படுன்றன &, பயணத்திசை 8, இருப்புப் 

பாதையின் நிறுத்தச் சைகை 6, முதல். சுத்தாந்திதழுக்கு முன்ன 

தாக உன்ள அலை வாங்கி உணர்சட்டம் 7 முறை தொகுத்த 

தண்டவாளச் சைகைகள் 8. சைகையை இறக்கும் உணர்சட்டம் 
9. பாதையோர அலை: செலுத்தியும், ' அலைவாங்கியும் 70. 

தண்டவாவத்தைச் சுற்றியுள்ள காந்தப்புலம் அலைவாங்கி உணரச் 

சட்டத்தையுடைய , , தொடர்வண்டியில் - மின்னோட்டத்தைத் 

தூண்டும். .. த. reo ee 

அமெரிக்காவில் பல இருப்புப்பாதைகளில், ' தன் 
னி௰யக்க நிறுத்தச் சைகையுடன், தன்னியக்கத் தொடர் 
வண்டிக் கட்டுப்படுத்திுகளும் பயன்படுகின்றன, உல 
தில் பெருமளவிலான லாங் ஐலண்டு இருப்புப் பாதை 

யில் கூட இம்முறை பயன்படுகிறது. இம்முறை இக் 
காலத்தில் விரைவுப் போக்குவரத்துத் தொடரில் 
பயன்படுகிறது. 

தன்னியக்கத் தொடர்வண்டி இயக்கம். தன்னியக் ' 
கச் சைகை முறை, தொடர்வண்டிகளுக்கு வேகச் 
சைகைகளைத் தொடர்பு கொள்ளத் தேவைப்படு ' 
கிறது, இது ஓடும் தொடர்வண்டிகளைத் தன்னியக் 
கப்படுத்தும் தருக்க : முறையாகும். தன்னியக்கச் 
சைகை முறையில், மற்றொரு தன்னியக்கக் ' கட்டுப் 
படுத்தியான துணைமுறையையும் இணைக்கலாம். 
இத்துணை முறை, தன்னீயக்கத் தொடர்வண்டி இயக் 
கம் எனப்படும். இத்துணைமுறை 

தொடங்குதல், குறிப்பிட்ட வேகத்தில் ஓடுதல், வேகத் 
தைக் குறைத்தல், நிறுத்துதல், போன்ற இயக்கங் 
களைச் செயற்படுத்துறது. சில விரைவுப் போக்கு 
வரத்து நிலையங்களில், பயணிகள் கதவுக் கட்டுப் 
படுத்திகளும் இணை க்கப்பட்டுள்ளன. உ ட்ட 

தன்னியக்கத் தொடர்வண்டி இயக்கத்திற்குரிய 
பொதுவான வேகத்தின் அளவிற்கேற்ப, (அதாவது :..' 

ot 

குறிப்பாகத் - 

வளைவு. சரிவு, நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள 
வேகம்) தன்னியக்கச்சைகை முறை, வேகச் சைகை 
களை ஏற்படுத்துகிறது. இது தொடர்வண்டிகளுக்கு 
வேகத்தின் அளவைச் “செலுத்துவதால், .. தொடா் 
வண்டிகள் அல்லது தொடர்வண்டிக் ' கட்டுப்படுத்து 
கள் அதற்குக் கட்டுப்படுகன் றன. பொதுப் : போக்கு ' 
வரத்து வேகத்தின் அளவு, போக்குவரத்துக் கட்டுப் 
பாட்டு வேகத்தின் அளவைக் காட்டிலும் குறைந்தே 
காணப்படும், ௩1%. உ ல 5 வட்ட 

_  பொதுப்போக்குவரத்து அளவால், கட்டுப்படுத் 
தப்பட்ட வேகத்தைக் காட்டிலும் குறைந்த அல்லது 
மிகுந்த வேகம் . அருகே. வந்துகொண்டிருக்கும் 
தொடர் வண்டிக்குத் தேவைப்பட்டால் பொதுப் 
போக்குவரத்து வேகத்தின் ' அளவு, கட்டுப்பாட்டு 
வேகத்தின் அளவை விஞ்சி விடும்... தன்னியக்கச் 
சைகை முறையுடன் . உள்ள தன்னியக்கத்' தொடர். ' 
வண்டிக் , கட்டுப்பாட்டில், இயக்குபவர்கள் வேகச் , 
சைகைக்குக் கட்டுப்படுகின்றனர்.  தன்னியக்கத் 
தொடர்வண்டி : இயக்கத்தில் தொடர்வண்டிகள்,' 

தன்னியக்க முறையில், நிறுத்தத்திற்கு வந்துவிடுகின் 
றன. தன்னியக்கத் ': தொடர்வண்டி இயக்க முறை 
யுடன், தன்னியக்கச் ; சைகைக் கருவி இருந்தாலும், 
இல்லாவிட்டாலும், தன்னியக்கத் தொடர்வண்டிக் 
கட்டுப்படுத்தி, தனித்துணைமுறையாகக் : கருதப்படு 
கிறது, டு மச ப ரு 3 wiih! woe 7 

“ முன்னேற்பாடான , தொடர்வண்டி நிறுத்தங்கள். ் 
விரைவுப் போக்குவரத்துத் தொடர்கள், * மாற்றீடு 
செய்யப்பட்ட இருப்புப் பாதைகள் சிறப்பு இருப்புப். 
பாதைப் பயணி இயக்கம், நிலைய, நிறுத்தங்கள்". 
ஆகியவை தங்கள் . தேவைகளைப் பட்டியலிட்டுக் 
கொடுக்கின்றன. பயணிகளின் வசதிக்காகப் பெட்டி 
யின் கதவுகளை நுட்பமாக நிலைப்படுத்தல், 
மிகுந்த வேகத்தில் மெதுவாகப் பின்வாங்குதல் ஆகி 
யவை செயற்படுத்தப்படுகன்றன. இதற்காக, இறப் 
பான துணைமுறைக் கட்டுபடுத்தியான முன்னேற் 
பாடான தொடர்வண்டி நிறுத்தம் அல்லது நிலைய 
நிறுத்தமுறை கையாளப்படுகிறது. " வழிகளிலுள்ள 
மின்னியல், துகள் இயக்கவியல் கருவிகள், தொடர் 
வண்டியிலுள்ள கருவிகள் ஆயெவை இணைந்து, 

| நிறுத்துமிடங்களில் நிறுத்துவதற்கு வழி செய்கின்றுன.. : 

" மையத்தொடர்களைப் பார்வையிடுதல். இருப்புப் 
பாதை மற்றும் விரைவுத் தொடர்களில், பெருமள 
விலான சிறந்த பணிக்குத் தொடர்வண்டி அனுப்பு 
நர், வரையறுப்பவர் ஆகியோர் அதிகமாகத் தேவைப் 
படுகின்றனர். இத்தேவை தகவல்தரூம் கட்டுப்படுத்தி 
முறைகளை வடிவமைப்பதன் மூலம் நிறைவு அடை. 
கிறது. இக்கட்டுப்படுத்திகள், தொடர்வண்டிகளைப் 
பிரிப்பவர், மைய இயக்குபவர் ஆ$யவர்களின் 
வேலையை நடத்தவும், தொடர்வண்டிகளைப் பற 
றிய தகவல்கள் கொடுக்கவும் உதவுகின்றன. ':''
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வெவிச்செல்லும் மூற்றம் 

படம் 4. ஈர்ப்பி முற்றம் 

பசதை முடிவிடத்தின் கட்டுப்படுத்தி முறைகள். 
இருப்புப்பாதைத் திருப்புமுனை களில் (தொடர்வண்டி 
தொடங்கும்-முடியும் இடங்கள்) பெரும்பகுதி இயக் 
கங்கள் நடப்பசால், இருப்புப் பாதைத் தொடர் 

“களுக்கான செலவு இதற்கும் ஏற்படுகிறது. தன்னியக் 

கத்திற்கு ஏற்ற இடங்களாக இருப்புப்பாதைச் சரக் 

குத் திருப்புமுனைகள் மாறி வருகின்றன. 

ஈர்ப்பு முற்றங்கள் ('ஜாகார்று 014 நியரற நலா). 100 

முதல் 200 வரையிலான சரக்குப் பெட்டிகளை 

இணைத்துத் தொடர்வண்டிகள் அமைக்கப்படு 

இன்றன. பெட்டிகள் அனைத்தும் ஒரே முடிவிடங் 

களில் பயன்படுத்தப்படாமையால், சிறப்பு இருப்புப் 

பாதைச் சந்திப்பு நிலையங்களிலும், முடிவிடங் 

களிலும் அவை புதிய தொடர்வண்டிகளாக மீண்டும் 

பிரிக்கப்படுகின்றன. மிகப்பெரும் தொடர்வண்டி 

களாதலால், பிரிக்கும் முறையில் குழப்பம் ஏற்படு ~ 

பெரும் எண்ணிக்கையுடைய - கிறது. இதனால், 
பெட்டிகளைச் சிறந்த முறையில் கையாளுவதற்கு 

ஈர்ப்பு முற்றங்கள் நிறுவப்படுகின்றன. சிறு குன்று 

அல்லது குவியலின் உச்சிக்குப் பெட்டிகளைத் தள்ளிப் 

பின்னர் ஈர்ப்பு ஆற்றலின் மூலம் அந்தந்தத் தடங் 
களுக்கு அவை செல்கின்றன. தனித்தொடர்வண்டி 

இயக்கிகள், வரிசையாக உள்ள பெட்டிகளைச் சிறு 

குன்றுகளின் உச்சிக்கு ஒரே திசையில் தள்ளுகின்றன. 

இம்முறையால் அவற்றை வெவ்வெறு தடங்களுக்குப் 

பிரிக்கலாம். ஒரு நிமிடத்திற்கு மூன்று முதல் ஐந்து 
பெட்டிகள் வீதம் பிரிக்கப்படும். காண்க, இருப்புப் 

: பாதைப் பொறியியல். 

இருப்பு முனைகளில் ஈர்ப்பு முற்றம் ஒரு பகுதி 
-யேயாகும். இது பெறுதல் முற்றம்  (1202410த yard)” 
வெளிச்செல்லும் முற்றம் (46ற80ம6 981) ஆகிய 
பெரும் முற்றங்களைக் கொண்டுள்ளது. சிறப்புப் 

பரதைகளிலிருந்து வரும் தொடர்வண் டிகளை ஏற்றுத் 

தற்காலிகமாகச் சேகரித்து, பிரிக்கப்படும் வரை 

வைத்திருப்பதே பெறுதல் முற்றத்தின் பணியாகும். 
பெட்டிகளைக் கோத்து, பின்னர் இவற்றைப் பாது 
காத்துச் சிறப்புப் பாதைத்தொடர்களுக்குச் செலுத்து 
வதே வெளிச்செல்லும் முற்றத்தின் பணியாகும். 

. திருப்புமுனையில் ' உள்ள ' ஈர்ப்பு ' முற்றத்தில் 
கட்டுப்படுத்தும் முறையில் சில சிக்கல்கள் ஏற்படு 

அ.க.4-க்கீ 

கின்றன. தனிப்பெட்டி அல்லது ஒருங்கணைந்த 
பலபெட்டிகள் “வெட்டு” (௦0) எனப்படும். இவற்றின் 
சில புறநிலை இயல்புகளால் சரியான தடத்இற்குச் 
செல்வதில் தடை எற்படுகிறது, இவற்றிற்குத் 
தொடக்க நிலையில் தொடர்வண்டி இயக்கெளால் 
வேகம் அளிக்கப்படுகிறது. மூடிவிடம் செல்வதற்கு 
முன், தடத்தின் மாறுதல்கள் வளைவுகளால் ஏற் 
படுகின்றன. தொடர்வண்டிகள் செல்லும் தாரம், 

தடத்தின் நீளத்தையும் வேகத்தையும் பொறுத்ததா 
கும். இவ் வெட்டுப் பெட்டிகள் ஒரு மணி நேரத் 
திற்கு 3--6 கி.மீ என்று வேகத்டுல் செலுத்தப்பட்டு 
ஒன்றிணைக்கப்படுன்றன. இவை அதே தடத் 
திலுள்ள மற்ற பெட்டிகளுடன் குறைந்த வேகத்தில் 
சரியாக ஒருங்கிணைக்கப்படுவதில்லை. மிகுந்து 
வேகம் காணப்பட்டால் மாற்று இருப்புகள் பழுது 
அடைகின்றன. 

கட்டுப்படுத்திக் தட நிலைமாற்றிகள் மூலம் 
(remote control switch) Gac@a பெட்டிகள் 
சரியான  தடங்களுக்குச் செலுத்தப்படுகின்றன . 
கட்டுப்படுத்தித் தடைகளால் வேகம் கட்டுப்படுத்தப் 

படுகின்றது. இவை பெட்டிகளின் சக்கரங்களில், 
வேகத்தைக் குறைக்கும் நிறுத்திகளாகச்' செயல்படு 
இன்றன. - 

ஈர்ப்பு முற்றக் கட்டுப்படுத்தி. ஈர்ப்பு முற்றத்இன் 
தன்னியக்கக் கட்டுப்படுத்தி இயக்கத்தினால் பல 
நன்மைகள் உண்டு, இயக்குபவர்கள், அளவான 
பயிற்சியாலும் முயற்சியாலும் இருப்புப்பாதை 
அமைப்பைச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கின்றனர். இக் 
கட்டுப்படுத்திகள் குறிப்பாகச் சேதம், தட மாற்றம் 

ஆகியவற்றைக் குறைத்து, தொடர்வண்டிகளைச் 
சரியாகச் செயல்படுத்தப் பயனபடுகின் றன, 

ஈர்ப்பு முற்றங்களில் தற்போதுள்ள தன்னியக்கக் 
கட்டுப்படுத்திகளில் தன்னியக்கப் பெட்டி கண்டறி 
யும் முறையுடன் இலக்கச் செயல்முறைக் கட்டுப் 
பாட்டுக் கணிப்பொறியும் சேர்ந்துள்ளது. கட்டுப் 

படுத்து முறையில் இரண்டு அல்லது மூன்று கணிப் 
பொறிகளை அடிப்படைக் கட்டுப்படுத்தக் கருவி 
யாகக் கொண்டு, பெட்டிகளின் இருப்பிடம் 
அவற்றின் இயல்பு ஆகியவற்றை உள்தருகையாக 
ஏற்கின்றன. கணிப்பொறிகள், பெட்டிகளின் வேகம், 
தடத்தின் வகை, நிலை மாற்றிகளின் நிலை போன்ற
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வற்றை உள்தருகையாகக் கொண்டு சைகைகளுக்குக் 

கட்டுப்பாடுகளை அனுப்புகின்றன. இச்சைகைகள் 

ஈர்ப் )யக்கெளுக்குச் சரியான அளவு வேகம் . . 

4, ன் இயக்கவும், நிலை தரவும், தடைப்படுத்திகளை 

மாற்றிகளை மாற்றவும் உதவுகின்றன . 

தன்னியக்க ஒப்புமைக் கணிப்பொறிகளைவிட 

இலக்கச் செயல்முறைக் கட்டுப்பாட்டுக் கணிப் 

பொறிகள் நன்மையுடையன. எடுத்துக்காட்டாகப் 

பெட்டிகளைப் பற்றிய விவரம் துளையட்டைகள், 

நாடா ஆகியவற்றின் மூலம் உள்தருகையாகச் செலுத் 

தப்படுகிறது. பிற வேலையும் குறைந்த செலவில் 

செய்யப்படுகிறது. ட்ட ‘ 

்... இலக்கச் செயல்முறைக் கட்டுப்பாட்டுக் கணிப் 

பொறி முறைகளால் ஈர்ப்பு முற்றத் திருப்புமுனை 

கள் அனைத்தையும் தன்னியக்கத்திற்குக் கொண 
ரலாம். ஏனெனில் இலக்கச் செயல்முறைக் கட்டுப் 

பாட்டமைப்புகள் அனைத்துப் பணிகளையும் செய்ய 
வல்லனவாக உள்ளன. பெறுதல், பிரிக்கும் முற்றங் 
களில் உள்ள நிலைமாற்றிகள், சைகைகள் ஆகிய 
வற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதாலும், , கட்டுப்படுத்தி 
எந்திரங்களுக்குப் ' பணிகளை அளிப்பதாலும் 
தேவையற்ற இயக்கங்களைக் குறைக்கலாம். 
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படா 

இது போக்குவரத்துப் பொறியியலின் ஒரு பகுதி 

ஆகும். இருப்புப்பாதையின் அமைவிடம், வடிவ 
மைப்பு, வளர்ச்சி, கட்டுமானம், பேணுதல் போன்ற 
வையும், மக்களையும் பொருள்களையும் ஏற்றிச் 
செல்வது ஆகியவையும் இதில் அடங்கும். தண்ட 
வாளங்கள் குறுக்குக்கட்டைகளால் தாங்கப் பட்டு 

(01088 (188) நிலையான நேரமைப்பில் (fixed align- 
10311 )வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இருப்புப்பாதைகள், 
பாலங்கள், கட்டடங்கள், மூற்றங்கள் (3௨108), பாதை 
முடிவிடங்கள் (11௩818) ஆகியவற்றைக் கொண்ட 
இது பொதுப்பொறியியலின் ஒரு பகுதியாகும். 
பொதுவாக, பெரும்பாலான இருப்புப்பாதை நிறுவ 
னங்களின் பொறுப்பை, முதன்மைப் பொறியாள 
ரின் தலைமையின்கீழ் பொறியியல் துறை ஏற்றுக் 
கொள்கிறது, பொறியியல் துறை, பேணுதல் துறை 
ஆகியவை இப்பொறுப்பை மேற்கொள்கின்றன. 
மேலும், இருப்புப்பாதைப் பொறியியல் எந்திர 
வியலின் ஒரு பகுதியும் ஆகும், சல இருப்புப்பாதை 
நிறுவனங்களில் எந்திரவியல், பொறியியல் துறைப் 
பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது. சைகை, செய்இத் 
தொடர்புத் துறைகள், இருப்புப்பாதைக் கட்டு 
மானங்கள், பேணுதல் ஆகிய பொறியியல் பணி 

- கலை வல்லுநர்கள் மின்னியல் 

சுளை ஏற்றுக் கொள்கின்றன. இருப்புப்பாதை நிறுவ 
னங்களில் பொதுப்பொறியியல் பொறிஞர்கள், எந் 
திரவியல் பொறிஞர்கள் ஆகியோருடன் கட்டடக் 

பொறிஞர்கள், 

வேதிப் பொறிஞர்கள், தொழிலகப் பொறிஞர்கள் 
- முதலியோரும் பணியாற்றுகின் றனர். 

புதிய இருப்புப்பாதை. தற்போது புதிதாகக் 
கட்டப்பட்டுள்ள இருப்புப்பரதைகள், தொழிற்சாலை 
களின் வளர்ச்சிக்காகவும், கனிமங்கள் இடைக்கு 
மிடத்தை நகரங்களுடன் இணைப்பதற்காகவும், 
அதன் முன்னேற்றத்திற்காகவும் விரிவாக்கப்பட் 
டூள்ளன. நிலக்கரிச் சுரங்கங்களுக்கும் புதிய இருப்புப் 
பாதைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. 

1960 இல் சில நாடுகளில், குறிப்பாக ஐப்பான், 
சோவியத் ஒன்றியங்களில் புதிய இருப்புப்பாதை 
களின் கட்டுமானம் வேகமாகவும், பரவலாகவும் 
மேற்கொள்ளப்பட்டது 

டீசல் ஆற்றலின் ஆதிக்கம். இருப்புப்பாதைகளில், 
மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம், நீராவி ஆற்றலி 
லிருந்து டீசல் ஆற்றலுக்கு மாறியதேயாகும். 

இயக்கத்திறமைகள். புதிய தொடர் - வண்டி 
இயக்கிகள் புதிய சரக்கு வண்டிகள், தள்ளு வண்டி 
கள் ஆகியவற்றை வாங்குவதாலும், புதிய இருப்புப் 
பாதை முற்றங்கள் அமைப்பதாலும் ஒவ்வொரு 
ஆண்டிற்கும் செலவுகள் பெருகின. அனைத்துப் 
பொறியியல் துறையிலும் பொருளாதாரச் சிக்கனம் 
மிகவும் அடிப்படையான தாகும். ஆனால் இருப்புப் 
பாதை அமைவிடம் பணமசிப்பீடு இன்றி முடி 
வடையாது. ‘ : ~ : . . 

இயக்கத்திறன். இருப்புப்பாதைத் தொழிற்சாலை 
யின் தேவைகளுக்கேற்ப மின்னியல் கசல் தொடர் 
"வண்டி இயக்கிகள் பல அளவுகளிலும், பலவிதங்களி 
௮ம் வடிவமைக்கப்பட்டு உற்பத்தி செய்யப்படுகின் 
றன. நீராவி ஆற்றலுடைய தொடர் வண்டி இயககி 
களைவிட டீசல் தொடர்வண்டி” இயக்ககளே 
சிறப்பாகப் பயன்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட அளவு 
களையுடைய அணிகள் பொருளாதார வாயிலாகக் 
கட்டுவதற்கு எனிமையாக உள்ளன. டீசல் தொடர் 
வண்டி இயக்கிகள் பழுதுபார்க்க, குறைத்த நேரமே 
ஆகும். அவை டீசல் மின்னியல் தொடர்வண்டி இயக் 
கிகள் எனப்படும். உட்கனல் பொறியில் எண்ணெய் 
எரிவதால் இவற்றிற்கு ஆற்றல் இடைக்கறது. இத்த 
பொறிகள் மின்னாக்கியை இயக்குவதால் மின்சார 
மின்னோடிகளுக்கு (electric traction motors) <4 Mme 
அனுப்பப்படுகிறது. 4 “உ ர தடட 

டீசல் தொடர்வண்டி இயக்க அணிகள் 6000 
குதிரை . ஆற்றல் வெளியீடு வரை வளர்சசியடைந் 
துள்ளன. 3600 குதிரை ஆற்றலுடன் கூடிய அணி 
களும் தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின் ன. 

௩ 
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ட்டு ர் ட்ட . நிலக்கரியை அனுப்புதல் 

சிறு அணிகள் இணைப்பு மாற்ற அமைப்பில் பயன் 

படுசெறன. இரண்டு அல்லது மூன்று அணிகளுடைய 

பலதரப்பட்ட அணிகள், ஒரு தொடர்வண்டி இயக்கப் 

பணியாளரைக் கொண்டு - பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகின் றன. 7967 ஆம் ஆண்டு 500 தொடர்வண்டி 

கள், 48,000 டன் கரியுடன், ஆறு டீசல் அணிகளால் 

இழுத்துச் செல்லப்பட்டன. அவற்றின் ஆற்றல் 21,600 

குதிரை ஆற்றலாகும். அவற்றில் மூன்று அணிகள் முன் 
பக்கத்திலும், மற்ற மூன்று பின்பக்கத்திலும் இணை க 

கப்பட்டிருத்தன. ஆனால் அவை யாவும் முன்பக்கதீ 

இலுள்ள அணிகளால் கட்டுப் படுத்தப்பட்டன. 

எத்திரவியல் துறையில் உள்ள இருப்புப்பாதைப் 

பொறியாளர், தொடர் வண்டி இயக்கிகளின் தன் 
மையைப் பற்றி உற்பத்தியாளர்களிடம் தெரிவிப்பது 
முறையாகும். மேலும் இருப்புப்பாதை நிருவாகத்திட 

மிருந்து இயக்கிகளின் குறிப்பிட்ட அளவு, வகை 
ஆயெவற்றை வாங்கும்படிச் சொல்வதும் அவர்களின் 
பணியாகும். எந்திரவியல் துறையில் உள்ள இருப்புப் 
பாதைப் பொறியாளர், இயக்கிகளைப் பாதுகாத்தல், 

பழுதுபார்த்தல், தூய்மைப்படுத்தல் போன்றவற்றிற் 

கும் பொறுப்பாவர். a ் 

மாற்று இருப்பு, பலவிதமான சரக்கு வண்டிகள் 

அ.க.கீ-கீகஅ - 
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தற்போது வளர்ச்சியடைந்து வருன்றன. இறப் 
பான கருவிகள் அமைந்து நீளமான தட்டையான 
வண்டிகள், தேவையற்ற பொருள்களை ஏற்றிச் 
செல்லும் பணியில் இழுவைக் கலங்களைக் கையாளு 
வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகன்றன. மேலும் இவ் 
வண்டி ' அக்கொள்கலன்களை ஏற்றிச் செல்லவும் 
பயன்படுகின்றன. . இவை சக்கரமில்லாத தொடர் 
வண்டிகளில் ஏற்றப்படுகன்றன. பிற நீளமான 

கட்டைவண்டிகள், இரண்டடுக்கு, மூன்றடுக்குகளைக் 
கொண்டுள்ளன. இவை கோக்கப்பட்ட தானியங்கி, 
வண்டி போன்றவற்றைக் கையாளுவதற்கு மிகவும் 
பயன்படுகின்றன. மற்மசாதாரண வண்டிகளைவிடப் 
பெரிதான, உயரமான அறுபக்க வண்டிகள் தானியங் 
இப் பகுதிகளை ஏற்றுமதி செய்வதற்குப் பயன்படு 

இன்றன. மேற்புறம் திறந்த பெரிய,வண்டிகள் மரக் 
கட்டைகளை ஏற்றி இழுத்துச் செல்வதழ்குப் பயன் 
படுகின்றன. மூடிய பெரும் வண்டிகள் சமமண்ட், 
தானியங்கள், மாவு, உலர்ந்த பொருள்கள் முதலிய 
வற்றை ஏற்றிச் செல்வதற்குப்பயன் படுகன் றன .மிகுந்த 
கொள்ளளவு உடைய தொட்டிகளைக் கொண்ட 
வண்டிகள் வறட்சி காலத்தில் நீரைக்கொண்டு செல்ல 
மிகவும் தேளையானவையாகக் கருதப்படும்- ்
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குறிப்புகளும் கட்டுப்பாடும். சிறப்பு இருப்புப்பாதை 

கள் அனைத்திலும், தொடர் வண்டிகளின் பாதுகாப் 

பீற்காகக் குறிப்பு முறைக் கருவிகள் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. மேலும் இக்குறிப்பு முறைகள் இருவழிச் 
செய்தித் தொடர்பால் தொடர்வண்டிப் பணியாள 

ரோடு இணைக்கும் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

  

      
உலர்ந்த 

பொருள்களை ஏற்றிச் செல்லும் மூடிய பெரும் வண்டிகள் 
தானியங்கள், சிமெணட் மாவு ' மற்றும், 

குறிப்பு முறைகள். தன்னியக்க வழியோரக் குறிப் 
புகள் (81401211௦ ஏடு 810௦ ஈர்ஜாவ!) இருப்புப் பாதைகீ 

கருகேயுள்ள கம்பங்களில் அல்லது இருப்புப் பாதை 
யில் உள்ள பாலத்தின் தாங்குமானத்தில் நிறுவப் 
படுகின்றன. இவை தொடர்வண்டிகளின் இயக்கத் " 
தைக் கட்டுப்படுத்தவும், பாதுகாக்கவும் உதவு 
இன்றன. தொடர்வண்டி இயக்கிகளுக்கு உள்ளே ' 
அமைக்கப்பட்ட தன்னியக்கச் சைகைகள் சில தடங் 
களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பெருக வரும் இருப் 
புப் பாதைகளில் மையப்படுத்தப்பட்ட போக்குவரத் 
துக் கட்டுப்பாட்டமைப்புகள் 'பயன்படுத்தப்படுகின் 
‘per. இவை ஒன்றாக நிறுவப்பட்ட சைகைகளி , 

லிருந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, நெடுந் தூரம் வரையில் - 

தட நிலைமாற்றிகளை அனுப்பவும் பயன்படகின் றன. 
மையப்படுத்தப்பட்ட போக்குவரத்துக் ' கட்டுப் 

பாட்டமைப்புக் கொண்ட ஒரு அல்லது இரு தடப் 

பாதையில் ' ஏற்படும் போக்குவரத்தைக் கட்டுப் 
படுத்தவல்லதாக அமைகிறது. நெடுஞ்சாலையும், 
இருப்புப்பாதையும் குறுக்கிடும் இடங்களில், சாலைப் 

பயணிகளை எச்சரிக்கும் சைகை, தன்னியக்கக் கதவு 

கள் போன்றவற்றை வடிவமைத்தல், நிறுவுதல், பரா 

மரித்தல் ஆகியவை இருப்புப்பாதைச் சைகைப் 
. பொறியாளரின் பணிகளாகும். ன 

செய்தித் தொடர்புகள். இருப்புப்பாதைகள் இயங்கு . 
வத.ற்காகத் தேவைப்படும் தொலைபேசி, தந்தி, 
தொலைச்செய்தி, .,  தொலையச்சு, - நுண்ணலை, 
வானொலி, மூடிய சுற்றுவழித் தொலைக் காட்9, 
அமைப்புகள் போன்றவற்றிற்கு இருப்புபபாதைச் 
செய்தித் தொடர்புப் பொறியாளரே பொறுப்பா 

. நிகழ்த்தல் ஆகியவற்றிற்கு மின்னியக்கக் 

. சோ axle bearings) 

ட வைக்கப்படுகிறது. - 
எட்ட டம் at ர் 5 

வார். இத்தகைய செய்தித் தொடர்பு முறைகள் 
தற்காலத்தில் பெருகி வருகின்றன. சில இருப்புப் 
பாதை நிறுவனங்களில், சைகை, செய்தித் கொடர்பு 
கள் தனித்துறையின் பொறுப்பாகவும், மற்ற சைகை 
நிறுவனங்களில் இச்செயல்கள் பொறியியல் துறை 
யின் பொறுப்பாகவும் உள்ளன. 

தன்னியக்கம். இருப்புப்பாதைப் பொறியியலில் 
செய்திகளைத் தொகுத்தல், சேர்த்து வைத்தல், செய்தி 

கணிப் 
பொறிகள் மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப் படுகின் றன. 
தொலைத்தண்டவாளத் தன்னியக்கச் செய்தி அமைப் 

* பூகள் பெரிய அளவிலுள்ள, அனைத்து இருப்புப் 
பாதை நிலையங்களிலிருந்தும் இருப்புப்பாதைக்குழு 
மற்றும் இருப்புப்பாதை நிலையங்களுடன் கணிப் 
பொறியின் உதவியால் தொடர்பு கொண்டு, எந் 
நேரத்திலும் சரக்கு வண்டிகளின் இருப்பிடம், சேரு 

மிடம் ஆ௫யெவற்றை அறிவதற்கு உதவுகின்றன 
பெருமளவில் பயன்படும் மற்றொரு : தன்னியக்கக் 
கருவி வெப்பப்பேழை ஒற்றி (4௦1 %௦௩ detector) 
ஆகும். நகரும் தொடர்வண்டிகளில் அதிகவெப்பமா 
யுள்ள பெட்டியின் இருசுத்தாங்ககளின் (௦0/௮7 2816ம் 

இருப்பிடத்தைக் காட்டுவதால், 
பழுதுபட்ட பெட்டியைத் தடம்புரளுவதற்கு முன்னர் 
அகற்ற இந்த ஒற்றிகள் உதவுகின்றன. காண்க, 
இருப்புப்பாதைக் கட்டுப்பாட்டமைப்புகள்; போக்கு 

வரத்துக் கட்டுப்பாட்டமைப்புகள். 

_ ஈட. நிலையரன இயல்புகள். வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், 
பராமரிப்பு முதலிய நிலையான இயல்புகளைக் கை. 
யாளுவதில இருப்புப்பாதைத் துறை பெரும் பங்கு 
வகிக்கிறது. பலவிதமான நிலையான இயல்புகளை 
மேற்கொள்வதற்கு உட் கோட்டங்கள் தேவைப்படு 
கின்றன. இவ்வுட்கோட்டங்கள் இருப்புப்பாதையின் 
அளவைப் பொறுத்தே அமைகன் றன. ் 

இருப்புப்பாதை. இருப்புப்பாதையின் நிலையான 
தன்மைக்குச் சாலைவழியும், , தடமும் மிகப்பெரிய 
அணியாகும். இதற்குப் பராமரிப்புச் செலவுகள் 
மிகுதியாகத் தேவைப்படுகின்றன. ... :... . 

தடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பெரும்பான்மை 
யான தண்டவாளங்கள் பற்ற வைத்த (21060) 
மூட்டுகளைக் கொண்டுள்ளன. ' மரையாணிகளின் 

, இணைப்பை நீக்குவதால் வழவழப்பு, அமைதியான 
ஒடுதளம்,. நீண்ட காலம் நீடிக்கும்தன்மை போன்ற 
நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன. 39 அடி (17. 9 மீட்டர்) 
நீளமுள்ள தண்டவாளங்கள், மைய நிலையத்தில் 
தொடர்ச்சியாக . 1200 ' அடி. நீளம் '(365 மீட்டர்) 
வரை பற்ற வைக்கப்படுகிறது. சில வேளைகளில் 
தண்டவாளத்தைத், தடததில் வைத்தபின்னர் பற்ற 
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பாலங்களும் கட்டடங்களும். நிலையான இயல்பி 

லுள்ள வசதிகளில் மற்றுமொரு சிறப்பு அணி, பாலம், 

கட்டடம், கட்டுமானங்கள் ஆகியவையாகும். 

முற்றங்களும், ' முடிவிடங்களும். புதுமையான 

" தன்ியக்கப் புவிஈர்ப்பு இயக்கவகை முற்றங்கள் 

குறைந்த அளவுத் , தொடர்வண்டி இயக்கிகளின் 

ஆற்றலைக்கொண்டு சரக்கு வண்டிகளின் போக்கு 

வரத்தை மேற்கொள்கின்றன, இந்த மு.ற்றங்கள், 

மிகுந்த -: திறனைப் பெறுவதற்காகத் தளனியக்க 

முறையை மேற்கொள்கின்றன. அனைத்துத் தொடர் 

வ்ண்டிகளும்- செயற்கையான குன்றின் ' மேல் 

தொடர்ச்சியாகத் தள்ளப்படுவதால், வண்டிகள் 

குன்றின் உச்சியில் தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 

புவிஈர்ப்பின் மூலம் ' அதனதன் பிரிவுத்தடங்களில் 

நாற்பது அல்லது ஐம்பது எண்ணிக்கையில சேரு 

மிடங்களுக்குச் செல்கின் றன, ஒவ்வொரு வண்டியின் 

சேருமிடமும், ' எண்ணிககை, தன்னியக்கக் கருவி, 

எடை, உருளும் தன்மை, காற்று, வெப்பநிலை ஆகிய 

வற்றால் தேர்வு செய்யப்படுகிறது. மேலும், வேகத் 

தைத் தன்னியக்கப் பெட்டி ஓடுக்கிகளினால் (81008- 

tic கோ ர01காம்5) சரிசெய்வதும் உண்டு, :.. -- 

சாலை, இருப்புப்பாதை நிகழ்ச்சி. இக்குழு நெடுஞ் 
சாலை-இருப்புப்பாதைச் சரிவுக் குறுக்கீடு, போக்கு 
வரத்துக் கட்டுப்பாட்டபைப்புகள் ஆகியவற்றின 
கட்டுமானத்திலும், பராமரிப்பிலும் ௨ தவுகின்றது. - 

இன ழ் ட -. புறநிலை அமைப்புகள் 

tos தள gary (track gauge). பொதுவாசு அனைத்துப் 
பாதைகளும் - Hguucm  HorourSus (standard 

ஜூயத6) 44251 மீட்டர் அளவு உள்ளன. மலைப் 
பாங்கான ' நாடுகளில் சில பாதைகள் குறுகிய 
அளவுப் பாதைகள் எனப்படும். அவை 0.9144 

மீட்டர் 'அகலமுள்ளனவாக இருக்கும, நாகரிக 
மடைந்த சில பகுதிகளில், குறிப்பிட்ட அளவுக்கு 
மேறபட்ட பாதைகளும் உண்டு, 

, இருப்புப்பாதைக்குரிய நிலவரைத்திட்டம், தளத்தின் 
நேரமைப்பும் இயக்கத்தின் வேசுமும் ஆய்வு செய்யப் 
பட வேண்டும். குறிப்பாக 0₹80” கொண்ட பெரும 
வளைவில் . ஒரு மணி . நேரத்திற்கு 160 மீட்டர் 

- வேகமே செல்லலாம். -பிற இருப்புப்பாதை வளைவு 
- களில் மிகுதியான வேகம், . ஒரு மணி நேரத்திற்கு 

100 மீட்டர் என்ற அளவில் பயன் படுத்தப்படுகின்றது. 

2? வளைவுகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 80 மீட்டர் 
._ வேகம் இருக்கலாம். '' ஒரு, மணி : நேரத்திற்கு 60 

மீட்டர் வேகமுள்ள சரக்கு வண்டிகளுக்கு வளைவு 
a es ட் டப பரு ப ப கட்ட டும் ர பட்லு பு வர போட 

இருப்புப்பாதைப் பொறியியல் 693 

கள் 2530” ஆக இருக்கலாம். குறுகிய வளைவு 

களுக்குக் குறைந்த வேகமே தேவைப்படுகின்றது. : 
குறைந்த வேகமுடையமுற்றத் தடங்களில் (81௦9 8022 

yard track), அங்கேயே அமைக்கப்பட்ட கருவிகளால் 
வளைவுகளின் எல்லையைக் காண முடியும். நவீன 
தொழிற்சாலைத் தட வளைவுகளின் கோணம் 185 
இருத்தல் நன்று; போக்குவரத்தைக் கையாளுவதற் 

"கும், நிலத்தில் மேடுபள்ளங்களைப் பொறுத்தும் சரிவு 
வடிவமைக்கப்படவேண்டும், மேலும், குறைந்த 
சரிவுள்ள பாதையின் பொருளாதாரத்தையும், செங் 
குத்தான பாதையின் பொருளாதாரத்தையும் ஒப்பு 

மைப்படுத்திச் சரிவுகள் வடிவமைக்கப்படுகின் றன. 
குறிப்பிட்ட தொடர்வண்டி இயக்கிகளின் மிகுதியான 
சரிவு, ஆற்றல் அளவின் தேவையை முடிவு செய் 
கிறது, ' சிறப்புப் பாதையின் இயக்கங்களில் 0.5 

விழுக்காட்டிற்கும் குறைவான சரிவு ஏற்றுக் 
கொள்ளக் கூடியதாக அமைகிறது. ஆனால் பொது 
வாகத் கட்டையான பரப்புகளில் 0.3 விழுக்காடு 

மிகுதியான சரிவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின் றன. 
மலைப்பாங்கான நாடுகளில் சிறப்புப்பாதைச் சரிவு 

கள் 7-5 அல்லது 2,0 விழுக்காடு பயன்படுத்தப்படு 
கின்றன. - ் ப 

இடைவெளி. இருப்புப் பாதைக்கு மேல், நேர் 
குத்தாகக் குறைந்த அளவு 28 அடி (6.7 மீட்டர்) 
இடைவெளி (01688௨0066) இருப்பது குறிப்பிடத்தக்க 
தாகும். பல கட்டுமானங்களுக்கு இவை தேவை 
யானவையாகும். குறைந்த அளவு பக்கவாட்டு இடை 
வெளி இருப்புப்பாதையின் மையத்திலிருந்து 2.6 
மீட்டர் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வளைவு 
களில் உள்ள பக்கவாட்டு இடைவெளி, வளைவில் 
ஆரம்மாற்று இருப்புகளின் நீளம் ஆகியவற்றைப் 
பொறுத்தே அமைகின் றது. ் 

.. . தண்டவாளம். முற்காலத்தில், தண்ட்வாளங்களின் 
கட்டுமானம் 28 கி.மீ-31க.மீ. ஆக இருந்தது, தண்ட 
வாள வெட்டு முகங்களின் எடை பல முறைகள் 
மாற்றப்பட்டு, தற்போது 77 கி.மீ. ஆக உள்ளது. 

... குறுக்குக் கட்டைகள், இருப்புப் பாதைகளுக்குப் 
, பயன்படுத்தப்படும் குறுக்குக் கட்டைகள் அழுத்தத் 
திற்கு உட்பட்ட ஒரு வகை மரக்கட்டைகளாகும். 
அவற்றின வெட்டு முகத்தின் அளவுகள் 15 செ.மீ. 
% 15 செ.மீ. இலிருந்து 18 செ.மீ % 23 ச.மீ. 
வரை வேறுபடுகின்றன. குறுக்குக் கட்டைகளின் 

"நீளம் 8.6 அல்லது 8.7 மீட்டராகும். 1900 ஆண்டில் 
முன்தகை வேற்றப்பட்ட கற்காரையினாலான குறுக் 
குக் கட்டைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. கற்காரைக் 

குறுக்கு கட்டைகள் மிகுந்த விலையானாலும், சற் 
றுத் தொலைவு இடைவெளியில் வைக்கப்படுகின் றன , 
க.ற்காரைக் கட்டுகள் மிகுந்திருப்பினம் அவற்றின்



694 இருப்புப்பாதைப் பொறியியல் 

நீடித்து உழைக்கும் தன்மை இன்னும் சரியாக அள 

விடப்படவில்லை. 

பயணிப் போக்குவரத்து மூறை. நாடுகள் வளர்ச்சி 

யடையும்போது அவற்றின் தேவைக்கே ற்ப இருப்புப் 

பாதை முறைகளும் வளர்ச்சியடையும். மற்ற போக்கு 

வரத்து முறைகளால் அடையமுடியாத் பொருளா 

தாரத் இறன், தெளிவான தன்மை, வேலை ஆயெ 

வற்றை இருப்புப்பாதைகள் கொண்டுள்ளன. இது 

பயணிகள் போக்குவரத்து முறையில் முற்றிலும் 

உண்மையான தாகும். 

தொழில் வளர்ச்சி பெற்ற நாடுகளின் போக்கு 

வரத்து முறைகள் மக்கள் தொகைப் பெருக்கம். 

நெரிசல், ஆற்றல் குறைவு, விலையேற்றம் ஆகியவற் 

றால் பெருகியுள்ளன. இருப்புப் பாதை முறைகளை 

மிகுதியாகப் பயன்படுத்துவதால் இச்சிக்கல்கள் குறை 

யலாம். 

ஜப்பான். இரண்டாம் உலகப் போர் அனுபவம் 

ஜப்பானின் தொழில் வளர்ச்சியில் ஓர் எடுத்துக்காட் 

டாகும். 1957 ஆம் ஆண்டு, டோக்கியோவிற்கும், 

ஓசாகாவிற்கும் இடையிலுள்ள முக்கியயாதை முற 

றத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டது. 

1957 ஆம் ஆண்டு ஜப்பானின் முதல் உயர்$வக 

நீளச்சாலை டோக்கியோவிற்கும், ஓசாக்காவிற்கும் " 

இடையே தொடங்கப்பட்டது... அதே முற்றத்தில், 

அதே ஆண்டில் தனித்த அகல அளவுப் பாதைக்கான 

திட்டம் முடிக்கப்பட்டது. நெடுஞ்சாலையும், இருப் 

புப் பாதையும் ஒரே சமயத்தில் முன்னேற்றமடைந் 

தன, 1964 ஆம் ஆண்டு சின்கன்சென் என்ற உயர் 

வேகப் பயணிப் போக்குவரத்து இருப்புப்பாதை 

தொடங்கப்பட்டது. இது உலக இருப்புப்பாதையின் 

வரலாற்றிலேயே ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. 

முழுமையான முறைகளைப் பெற்றும் தொழில் 

முறையிலும் இயக்கத்தில் வெற்றிபெற்றும், அனைத் 

துப் பகுதிகவிலும் வளர்ச்சிப்பெற்றும் ஒன்றாக 

இயங்கும், இருப்புப்பாதைக்குச் சின்கன்சென் இருப் 

புப்பாதை ஓர் எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது. 

இவ்விருப்புப்பாதை முறை இருபதாம் நூற்றாண்டில் 

மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க தொழில் நுட்ப அருஞ்செய 

லாகும். இது மிகுந்த வருவாயுடன், பெருமளவில் 

வசதியான தொடர்வண்டிகளைச் செலுத்துகிறது. 

பயணிகளைக் கவனமாக அழைத்துச் செல்வதிலும் 

சிறந்து விளங்குகிறது. ’ 5 

.... மிரான்ஸ். 1981 ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டு 
உயர் வேகப் பயணிப்போக்குவரத்து முறையான 
டிரஸ் கிராண்டு விட்சி (1077) 2 இயக்கம் தொடங் 
கப்பட்டது. இவ்வியக்கம் பாரிஸ்-லையான் வழியே 
426 8.5. தூரம் செல்கிறது. ் 

சுரங்கவழிப் பாதைகளைத் தவிர்ப்பதால், 

. தொடக்கு நிலைக்கட்டுமானச் செலவு குறைந்து 

பொருளாதாரத்திற்கு உட்பட்டுக் காணப்படுகிறது. 

மேலும் சுரங்கவழிகளில் செல்லும் உயர்வேகத் 

தொடர்வண்டிகள் ஒன்றையொன்று கடக்கும்போது 

ஏற்படும் காற்றியக்கச் சிக்கல்களும் தவிர்க்கப்படு 

கின்றன. இத்தகைய வடிவமைப்பிற்கு, பிரஞ்சு 

முறைப்படி 3.5 விழுக்காடு சரிவுகள் ஒப்புக் கொள் 

ளப்பட்டுள்ளன. ஆனால் உலகளவில் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ள சரிவின் விழுக்காடு 1.5 ஆகும். மீன் ஆற்றல் 

முறையனாலான டிரஸ் கிராண்டு விட்சியின் வேகம் 

6300 க.வாட்ஸ் ஆகும். இது காற்றியக்க இழுப்பை 

உயர்வேகத்தில் தவிர்த்து, செங்குத்தான சரிவுகளுக்கு 

ஏற்றதாக அமைந்துள்ளது. , பாதையின் ஏற்றத் 

தாழ்வுகளை 3.5 விழுக்காட்டிற்குள் வைப்பதற்காக 
மண்ணாலான அடைகரைகளும், ஆழமான பள்ளங் 

களும் உள்ளன. இப்பள்ளங்களின் ஆழம் சுமார் 
40 மீட்டராகும்... ் 

முன்பு கூறப்பட்ட வடிவமைப்பினால் 20 விழுக் 
காடு தொடக்கநிலைக் கட்டுமானச் செலவுகள் 
குறைவதாலும், செங்குத்தான சரிவுகளில் மிகு வீரை 
வுடன் செல்வதாலும், மிகுந்த ஆற்றல் தேவைப்படுவ 
தாலும், அதனை இயக்கும் செலவும் 'பெருகுகன் றன. " 
மிகுந்த எரிபொருள் செலவால் பாதைகள், சுரங்கப் 
பாதைகள், சரிவுகள் ஆகியவை புதியனவாக வடிவ 
மைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. : ் 

" அமெரிக்கா. இரண்டாம் - உலகப்போருக்குப் 
பின், பயணிப்போக்குவரத்தில் இடர்ப்பாடுகள் ஏற் 
பட்டதால், அமெரிக்க இருப்புப்பாதை, சரச்குப் 

போக்குவாத்துக்களுக்குச் சார்பாக அமைந்துள்ள து. 

இது முதலில் சிக்கலாக இருந்து, பின்னர் ல குறிப் 
- பிட்ட மாற்றங்கள் பெற்றது.” மிகுந்த ஆற்றலுள்ள 
'தொடர் வண்டி இயக்கிகள் இருந்தாலும், ஜேனி 
கப்லரின் , கண்டுபிடிப்பால், தொடர் வண்டிகள் 

மிகுந்த நீளத்துடன் உருவாக்கப்பட்டன, 7945 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 120-130 தொடர்வண்டிகள் இருத் 
தன... இத்தொடர்வண்டிகளால் இயக்கச் செலவு 
குறைந்தது, ஆனால் இந்நீளமான தொடர்வண்டி 
களால் ஏற்படும் தடப்பழுதுச் செலவு, இயக்கச் 
செலவு வருவாயை விடக் கூடுதலாக இருந்தது பின் 
னர் : சுண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குறைந்த வேகத்தை 
யுடைய தொடர்வண்டிகளும் சிக்கலை உருவாக்கின. 
2929 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தொடர் வண்டியில் சரா 
சரியாக 47. 6 பெட்டிகள் இருந்தன. ஆனால் 1967 
ஆம் ஆண்டில் 70.5 ஆக கயர்ந்தன. அதாவது 45 : 

விழுக்காடு பெருகிற்று. பெட்டியின் நீளம் 88 அடியி 
லிருந்து (14.6 மீ) 55 அடியாக உயர்ந்தது. அத 
னால் (1929-1970) தொடர் வண்டியின் நீனம் 7905 

அடியிலிருந்து (550 மீ) 4808 அடியாக (161 மீ) 
உயர்ந்தது. : அதாவது 110 லிழுக்காடு பெருகியது, - 
இவ்வளர்ச்சி மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. கு 

தொடர்வண்டிகள் மிகவும் நீளமாகவும், ' எடை 

மிகுந்தும் இருந்தால், அவற்றின் வேகம் ஒரு மணி -



"நேரத்திற்கு 32. 3 க. மீ. ஆகும். இத்தகைய தொடர் 

வண்டி களுக்குத் தட்டையான பாதைகள் தேவைப் 

படுகன்றன. மேலும் குறைந்த வேகம், மிகுத்த 

விலை, அபாயம், வசதியின்மை காணப்படுவதால் 

பயணிப் போக்குவரத்திற்கு இவை ௫.கந்தனவல்ல. 

சீரிய இருப்புப்பாதைத் தடம், இரு இடங்களைச் 

சரியான நேர்கோட்டில் இணைப்பதற்காக வடிவ 

மைக்கப்படுகிறது. உயர் வேக இருப்புப்பாதை, 

பயணிப் போக்குவரத்தில், உலகளவில் 15:1000 

என்ற வி௫தத்திற்கு மேற்படாத அளவு சரிவு முடிவு 
செய்யப்பட்டுள்ளது. வளைவுகளில் சரிவு 13, 200 

அடிக்குக் (4000 மீ) குறையாத அளவு நிறுவப்பட் 

டுள்ளது. தொடச்கத்திற்கும், முடிவிற்கும் இடைப் 

பட்ட நேரத்தில் வேகம் வளர்ச்சி பெறுகிறது. 

இருப்புப்பாதைத் தண்டவாளங்கள் கட்டப் 

பட்ட பின், அனைத்துத் தொடர் வண்டிகளும் 

அத்தடத் இலேயே மிக விரைவாகவோ மெதுவாகவோ 

செல்லாமல் வடிவமைக்கப்பட்ட வேகத்தில் செல்ல 

வேண்டும். வடிவமைக்கப்பட்ட வேகம் சமச்சீர் 

நிலையை ஏற்படுத்துவதால் அனைத்துச் சக்கரங் 

களுக்கும் ௪ம அளவு எடை ஏற்றப்படுகிறது. வேகத் 

இன் அளவு ஒரு முறை முடிவு செய்யப்பட்டவுடன். 

எடைக்கான அளவும் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும். 

குறைவான வேகத்துடன் செல்லும் தொடர் 

வண்டிகளிலுள்ள சரக்குப் பெட்டிகள் நீளமும், எடை 

யும் உடையனவாக இருப்பதால், தடத்திற்கு இடர்ப் 

பாடுகளை விளைவிக்கின்றன. இந்த தேய்மானத் 

தைக் குறைப்பதற்கு, அவற்றின் எடை ஒரு குறிப் 
பிட்ட அளவாக முடிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத் 

துச் சரக்குப் பெட்டிகளுக்கும் ஏறக்குறைய 25 டன் 

என விதிக்கப்பட்டுள்ளது. . சரக்கு வண்டிகளின் 

சராசரி வேகம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 32. 2 ௪. மீ 

எனவும் பயணிப் போக்குவரத்து வண்டிகளின் சரா 

சரி வேகம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 64 கி, மீ எனவும் 

முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளன. மிகுந்த எடையுள்ள 

“சரக்கு, குறைந்த வேகம் தட்டையான தண்டவாளம் 

ஆூயவற்றால் பயணிப்போக்குவரத்து முறையின் 

இயக்கம் குறைந்தது. புதிய பயணிப் போக்குவரத் 

துப் பெட்டிக்கரன ஆணை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. 

அதனால் பெட்டிகளைத் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் 

். உற்பத்தியை நிறுத்திவிட்டு வேறு தொழிலில் 
இறங்கின. 1970 ஆம் ஆண்டு வரையில் அமெரிக்கா 
வில் தண்டவாள வடிவமைப்பு, இருப்புப் பாதை 

பயணிப்போக்குவரத்து முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

அளவைத் தாண்டி அதற்கு மேல் சந்தையில் 

போட்டியிட இயலாத அளவிற்குச் சென்றது. 
இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பின் 46,500 
பெட்டிகள், 2000 பெட்டிகளாகக் குறைந்தன. 1970 
ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் உயர் தொழில் நுட்பப் 

பயணிப் பெட்டிகளைத் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை 

இருப்புப்பாதைப் பொறியியல் 695 

கள் ஒன்று கூட இல்லை. 1970 ஆம் ஆண்டு 
காங்கரெசு, இருப்புப்பாதைப் பயணிப் போக்குவரத்துச் 
சட்டத்தை அமலுக்குக் கொண்டு வந்தது. இச் 
சட்டத்தினால், 1974ஆம் ஆண்டு : அம்டிரக்கில் 
தேசிய இருப்புப்பாதைப் பயணிப்போக்குவரத்துக் 

கழகம் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் இச்சட்டம், 

பயணிப் போக்குவரத்துப் பாதைகள், மாற்று 
இருப்புத் தொழிற்சாலைகள் அவற்றின் முன்னேற் 
றங்கள் ஆகியவற்றிற்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்க 

வில்லை. பயணிப் போக்குவரத்துப் பாதைகளின் 

தேவையையும் முன்பே உள்ள தட வடிவமைப்பை 

யும் பற்றி இச்சட்டம் குறிப்பிடவில்லை. 

அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில், அம்டிரக் அற்புத 
மான முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. முதலில் 

போக்குவரத்துத் துறையின் செயலாளர், அம்டிரக் 

இன் தேசியமயமான அமைப்பைத் தேர்ந்தெடுத்து, 

அதன் அமைவிடத்தையும் தேர்ந்தெடுத்தார். 

பின்னர், அம்டிரக் 3000 பயணிப் போக்கு 

வரத்துப் பெட்டிகளைப் பிரித்தெடுத்து, அவற்றில் 

இறந்த 2000 பெட்டிகளைத் தன் பயன்பாட்டிற்கு 

வைத்துக் கொண்டது. 19717 ஆம் ஆண்டு வரை 

இப்பெட்டிகள் 19 ஆண்டுகள் நீடித்து உழைத்தன. 

மீண்டும் பயன்படுத்துவற்கு முன் இப்பெட்டிகள் 

அதிக எண்ணிக்கை, புதிய மாற்றங்கள் 

பெறவேண்டியவையாக இருந்தன. 1981 ஆம் 

  

    

  

தானியங்கிகள்,வண்டிகள், சரக்குப் பெட்டிகள் adn 
வற்றைத் தொழிற்சாலைகளிலிருக்து விற்பனை மையத் 
திற்கு எடுத்துச் செல்லும் ஈரடுக்குத் தொடர்வண்டிகள்



696 இருப்பும் சிதறலும் - 

ஆண்டில் அம்டிரக்கன் பயணிப் போக்குவரத்துப் 

பெட்டிகள் அனைத்தும் புதிய மாற்றங்கள் பெற்றன. 

7975 ஆம் ஆண்டில் அம்டிரக், பிரஞ்சு வடி 
வமைப்புடைய தொடர் வண்டிகளுக்கான (100௦ 

11820) ஆணையை வழங்கியது.அத் தொடர்வண்டிகள் 

சுமார் 500 இணைப்புப் - பெட்டிகளும், 284 

ஈரடுக்குப் பெட்டிகளும் (bilevel  superliners) 
கொண்டவை ஆகும். 

1981 ஆம் ஆண்டு ஏறக்குறைய 1800 பெட்டி 
களே இருந்தன. அமெரிக்காவில் இக்குறைந்த 
அளவுப் பெட்டிகளால் 250 தொடர்வண்டிகள் 

மட்டுமே பயணிப் போக்குவரத்திற்காகப் பயன் 
படுத்தப்பட்டன. மாறாக, ஐரோப்பிய பொருளா 

தாரக் குழு 87,009 பயணிப்- பெட்டிகளைக் 
கொண்டு, 274, 000, 000 மக்களுக்குப் பணி 
செய்தது. இங்கிலாந்து, பிரான்சு, மேற்கு ஜெர்மனி 
ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் 20, 000 இருப்புப்பாதைப் 
பயணிப் பெட்டிகளைக் கொண்டிருந்தன. 

- இரா. ௪. 

இருப்பும் கதறலும் 

ஒரு தொகுதியில் உள்ள உறுப்புகள் ஏற்கும் மப்பு 
களின் மையக் கருத்தைச் சுருக்கமாக, எளிய முறை 
யில், நன்கு விளங்குமாறு 'எடுத்துக்காட்டும் அளவு, ~ 
சராசரி எனப்படும். ஒரு பகிர்வை விளக்கிக் காட்டு 

வதற்குச் சராசரிகள், அடிப்படைக் கோட்பாடு 

களாகப் பயன்படுகின்றன. எனவே, சராசரிகளை 
இருப்பின் அளவு என்றும், இருப்பு என்றும் கூறலாம். 
இச்சராசரியான து புள்ளிவிவரத்தொகுதியின் மையப் 
போக்கை அளவிடும் தன்மை பெற்றிருப்பதால் 
இது மையப்போக்கு அளவை என்றும் அழைக்கப் 
படுகின்றது. ஒரு பரவலின் மையப்போக்கினைச் 
சராசரியின் மூலம் அளவிடமுடிந்தாலும் அப்பர வலின் 
உறுப்புகள் பலபக்கங்களிலும் _ சிதறுண்டிருந்தால், 

அவற்றின் பண்புகளனைத்தையும் சராசரிமூலம் 
காண இயலாது. இவற்றைக் காணும் முறை சிதறல் 
அளவை (1106880168 07 ம18றள51௦1டி எனப்படும். 

கூட்டுச்சராசரி, இடைநிலை (150181), முகடு 

(11௦6), பெருக்குச் சராசரி (820112111௦ ௩௯௧) ஹார் 

மானிக் சராசரி அல்லது இசைச்சராசரி (harmonic 

mean) என்பன புள்ளி விவரத்தின் மையப்போக்கைக் 
காணப் பயன்படும் முக்கிய சராசரிகள் ஆகும். 

மையப்போக்கு அளவையின் பண்புகள். பேராசிரியர் 
யூல் என்பவர் மையப்போக்கு அளவையின் தன்மை 
களைக் கீழ்க்காணுமாறு விவரிக்கிறார். மையப் 
போக்கு அளவை மிகவும் நுட்பமாக வரையறுக்க 

. கையாளப்படுகிறது. - 

அதாவது, | 

- வேண்டும். எளிதில் புரிந்துகொள்ளக் கூடியதாகவும், 
எளிதில் கணக்கிடக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். 
கண்டறிந்த அனைத்து எண்களையும் வைத்து 
அமைக்கப்பட வேண்டும். கணிதவியலில் பயன்படுத்த 
ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்கொள்ளப் 

். படும் விவரங்களால் அதிகமாகப் பாதிக்கப்படக் 

கூடாது... பெரும, சிறும மஇிப்புள்ள எண்களால் 
பாதிக்கப்படக்கூடா து. 

கூட்டுச்சராசரி, எல்லோராலும் எளிதில் புரிந்து 
கொள்ளக்கூடியதும், நடைமுறையில் அதிகம் பயன் 
படுத்தக் கூடியதும் கூட்டுச்சராசரியாகும். சராசரி 
என்றாலே பொதுவாக, அது கூட்டுச்சராசரியைத் 

தான் குறிக்கும். ” 

சீர்படா விவரங்களினின்று (789 801௦68 or data) 
"* கூட்டுச் சராசரி காணல். ஒரு குவியலில் *ஈ' மதிப்பு. 

கள் இருந்தால் அந்த நீ மதிப்புகளையும் கூட்டி, 
ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் மதிப்பு கூட்டுச்சராசரி 
யாகும், இது . 

எட தனி 

என்று வரையறுக்கப்படும். 

இதை, உ ன சூ ~ 
(2
3 <1 . . 
ae a எனவும் குறிப்பிடுவதுண்டு 

௩-இன் கூட்டுச்சராசரி $-உம், "புள்ளிவிவரமாறி 

-இன் 1 மதிப்புகள் உஊ,௩;, ந)... ட ஆகும். 
பொதுவாக, இம்முறை - எல்லா மக்களாலும் 

AonClacir ugueras (frequency distribution) 
தொகுக்கப்பட்ட விவரங்களினின்று கூட்டுச்சராசரி 
காணல். : மேலே குறிப்பிட்ட முறையில் கூட்டுச்சரா 
சரியைக் காணலில், விவரங்களின் எண்ணிக்கை மிக 

அதிகமாக இருந்தால் கணக்கிடுவது கடினம். ஆகவே 

அவற்றைப் பிரிவு இடைவெளி அலைவெண் பட்டிய 
லாக அமைத்து எளியமுறையைக் கையாளலாம். ஓவ் 

வொரு பிரிவு இடைவெளியின் மையப்புள்ளி (ஊம0- 
௦ம்) % ஐயும் அதன் அலைவெண் 4-ஆல் பெருக்கிக் 
இடைக்கும் படஇன் கூடுதலை மொத்த எண்ணிக்கை- 
யால் வகுக்கக் கூட்டுச்சராசரி கடைக்கும். . 

x oe இங்கு N,. அலைவெண் 

களின் கூடுதல் ஆகும். இது தொடர்ச்சியற்ற நிகழ் 
வெண் பரவலின் கூட்டுச்சராசரியைச் கணககூடும்



தொடர்ச்சிப் பரவலின் , கூட்டுச்சராசரி காணும் 

முறை. பிரிவு இடைவெளியின் நடுூமதிப்பை x 

எனவும், & ஏதேனும் ஒரு %-இன் மதிப்பு எனவும், 

கொண்டு அதிலிருந்து %- இன் மதிப்புகளின் வேறு 

பாடுகளைக் குறித்து ் ் 

1 
oA + + S fd X ௦ என்றவாய்பாட்டினால் ' 

x-A 
c 

  

is கணக்கிடலாம். இங்கு, 0 = ஆகும். 

் இடைநிலை. கொடுச்சகப்பட்ட ஒரு புள்ளிவிவர த் 

இல் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புகள் காணப்படின் பர 

வலின் அனைத்து மதிப்புகளையும் அவை பிரதி 

பலிக்கா, இத்தகைய சூழ்நிலையில் இடைநிலைச் 

சராசரிதான் பரவலின் மையப்போக்கனை அறி. 

யப் பயன்படும். இது ஓர் இடமதிப்பீடாகும் (posi- 

tional value). 

கண்டறிந்த புள்ளிவிவரங்கள், அவற்றின் மதிப்பு , 

களின் அளவைப்பொறுத்து வரிசைப்படுத்தப்பட்டு, 

அவ்விவரங்களை, ஏறக்குறைய இரு சம பகுதிகளா 

கப் பிரிக்கும் மதிப்பு இடைநிலைச் சராசரி ஆகும். 

சீர்படா விவரங்களினின்று இடைநிலை காணல். குவி 

யல் எண் மதிப்புகளை ஏறுவரிசை அல்லது இறங்கு 

வரிசையில் அமைக்கும்போது வரிசையை இரு Fw 

பகுதிகளாகப் பிரிக்கும் வண்ணம் வரிசையின் நடு 

வில் இடம்பெறும் மதிப்பை இடைநிலை எனலாம்.” 
14 1) 

உ ஓர் ஒற்றை எண்ணாயின் 5 - ஆவது 

உறுப்பின் மதிப்பு இடைநிலை எனப்படும். ஆனால் 

ற ஒர் , இரட்டை எண்ணாயின் மத்தியில் உள்ள 

ட் ok n று . 
இரண்டு உறுப்புகளின் ( க் ரர் 1) மதிப்பு 

களின் . சராசரி மதிப்பு இடைநிலை ஆகும். அதா 

வது, உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை ஒற்றை எண்ணா 

னால், இடைநிலை ஒரு கண்டறிந்த மதிப்பாகவும், 

| இரட்டை எண்ணானால் அது ஒரு தருவித்த மதிப் .. 

பாகவும் இருக்கும் எனத் தெரிகிறது. 

்“அலைவெண் பரவலின் இடைநிலை காணல். இதைப் 

"பின்வரும் வாய்பாட்டைக் கொண்டு கணக்கிடலாம், 

(N -m) 
1 ட் ர் 2 ஷ் 

இடைஜிலை 1 + f 

  

ட்ட” 

இங்கு 1, இடைநிலை வகுப்பின் ழ் எல்லை அல் 

லது ஈழ்வரம்பு, 1 இடைநிலை வகுப்பிற்கு முந்திய 

வகுப்பின் திரள் அலைவெண் (0011ய181146 frequency), 

ர இடைநிலை வகுப்பிலுள்ள . அலைவெண் , வகுப்பு 

க, 

இருப்பும் சிதறலும் 697 

இடைவெளி (பிரிவு இடைவெளி, class interval) N 
மொத்த அலைவெண்கள் ஆகும். 

முகடு (mode). புள்ளிவிவரங்களைச் சேகரிக்கும் 

போது, சில நேரங்களில் அவ்விவரங்களை எண்க 
ளால் குறிப்பிடமுடியாது. இந்நிலையில் புள்ளி 
விவரங்களின் சராசரியைக் குறிப்பிட முகடு 
என்னும் ஒரு மையப்போக்கு அளவு பயன்படு 
கிறது. அதாவது, ஒரு நிகழ்ச்சித்தொடரில் அல்லது 
பரவலில் அடிக்கடி நிகழும் அல்லது அதிக அலை 
வெண்ணை உடைய உறுப்பைக் குறிக்கும் சொல் 
முகடு எனப்படும். 

சீர்ப்டா விவரங்களினின்று முகடு காணுதல். 

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களை அட்டவணைப் 
படுத்தினால் அவற்றில் அதிகம் நிகழக்கூடிய அறுப்பு 
முகடு எனப்பமும். 

தொடர்ச்சியற்ற நிகழ்வெண் பரவலின் முகடு காணு 
தல். இங்கு பரவலின் விவரங்களை அட்டவணைப் 

, படுத்தி, -இன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்குரிய அலை 
:"வெண்களை வரிசைப்படுத்தினால் அவற்றில் அதிக 
அலைவெண்களையுடைய மதிப்பு முகடு எனப்படும். 

சில பரவல்களுக்கு ஒன்றுக்குமேற்பட்ட முகடு 
கள் இருக்கக்கூடும். முகடுகளின் எண்ணிக்கையைப் . 
பொறுத்த, பரவல் இரு முகட்டுப் பரவல் (10081 

் பிட்சர்ரர்டுமர்1௦0), மும்முகட்டுப்பரவல் (1110000481 01511- 
நமா) அல்லது பொதுவாக பன்முகட்டுப் பரவல் 
(multinodal distribution) coré @ Das. 

அலைவெண்பரவலில் முகடைக் காணல், 

[3 
cf, 

ag =l + ———?— 
கடி f, + f, 

இங்கு 1 என்பது முகட்டு வகுப்பின் &ழ்வரம்பு (100 
boundary of the modal class interval), f,, f, ereor 
பவை மிகப்பெரிய அலைவெண்ணின் முந்திய, 
பிந்திய அலைவெண்கள், 6 என்பது வகுப்பு இடை 

வெளி அளவு. 

ஓர் அலைவெண் பரவல் மிதமாக, சமச்சீரற்ற 

தாகவோ மிக அதிகக்கோட்டம் (8%2ய) அற்ற 

தாகவோ இருக்குமாயின் (கூட்டுச்சராசரி-முகடு/ 
௪ 8 (கூட்டுச்சராசரி -- இடைநிலை) என்ற சமன் 

பாட்டிலிருந்து முகடைக் காணலாம். இதுவே 

கூட்டுச்சராசரி இடைநிலை, முகடு இவற்றிற்கிடையே 

யுள்ள அனுபவநிலைத்தொட.ர்பு (6யற1ர1௦21 1618110௩7 
எனப்படும். 

பெருக்குச்சராசரி. குவியலில் இடம்பெறும் ‘n’ 
எண் மதிப்புகளின் பெருக்குத்தொகையைக் கணக் 
இட்டுப் பெறப்படும். அத்தொகையின் :ற' படமூல 

மதிப்பைக் குவியலின் பெருக்குச் சராசரி எனலாம். 

x



698 இருப்பும் சிதறலும் 

குவியலில் இடம்பெறும் “ட மதிப்புகளை பட 3, 

௩, எனவும், பெருக்குச் சராசரியை £0' எனவும் கு றிப் 

பிடும்போது குவியலின் பெருக்குச்சராசரி வாய்பாடு 

ணன ணக ன ன அ அன னை அனை 

Ge Al Kye Kg cwceveees Xa 

இவ்வாய்பாடு குறை அல்லது எதிர்ம எண்களை 

யுடைய வரிசைகளில் பயன்படாது. 

உ, 3.௯ என்பன வகுப்புகளின் வய 

மதிப்புகள். அவ்வகுப்புகளின் அலைவெண்கள் 

முறையே ர... வீட எனில், 

1/N 
பெருக்குசராசரி - (x fi, Xa நக gaia) 

இங்கு 11) 4 % 4... சரீ. ஆகும். 

. ஹார்மானிக் சராசரி ( இசைச்சராசகி). 

சிதறல், &,3 எனும் இரு மாணவர்கள் கணிதப் 
பாடத்தில் 5 மாதாந்தரத் தேர்வுகளில் பெற்ற 
மதிப்பெண்கள் முறையே 

A: 100, க5, 40, 0, 65 - சராசரி - 50 

B: 55, 48, 52, 45,50 - சராசரி - 50 

இப்புள்ளிவிவரங்களை ஆராயும்போது, & யும், 
£ஃயும் பெற்ற சராசரி மதிப்பெண்கள் சமமாக 

உள்ளன. இதைக்கொண்டு அவர்களிருவரும் கணிதப் 
பாடத்தில் ஒரே தரமூடையவர்கள் எனக்கூற 
முடியாது. ஏனெனில் & -இன் மதிப்பெண்களில் 
ஒன்று 100 ஆகவும், மற்றொன்று 0 ஆகவும், 
சராசரி 50 -இலிருந்து மிகுதியாக வேறுபட்டுள்ளன . 
மாறாக $ -இன் மதிப்பெண்கள் சராசரி மதிப்பி 
லிருந்து அவ்வளவாக வேறுபடாமல் சராசரிக்கு 
நெருக்கமாகவே அமைந்துள்ளன. ந பெற்ற மதிப் 
பெண்களின் சிதறல் குறைவாகவும், & பெற்ற 
மதிப்பெண்களின் சிதறல் அதிகமாகவும்,இருப்பதால் 
கணிதப்பாடத்தில் & ஜக்காட்டிலும், 8 மேலான 

- தரமுடைய மாணவர் எனக் கூறமுடியும், எனவே 

. ‘ —-He= no 
ஹார்மானிக் சராசரி =H i ம் i 7 

xy க ™ Xo 

அலைவெண் பரவலின் ஹார்மானிக் 

  

  

"சராசரி 13 - ப 
? ட்ட + fo tow. 4. 

ட ஆ "Xa 
- . ய் 

இங்கு Xp Xqy-00... ௬௨... என்பன வகுப்புகளின் | 
மைய மதிப்புகள்; 1)1....... என்பன முறையே அவ் 
வகுப்புகளின் அலைவெண்கள் மதிப்புகளின் 
எண்ணிக்கை; 114 அலைவெண்களின் கூடுதல் ஆகும். 

சராசரிகளின் ' பண்புகளை அவை எந்தெந்த 
மையப்போக்கு அளவைகளை ஏற்புடையனவாகக் 
கொண்டுள்ளன என்பதையும் காட்டும் அட்டவணை 

எண் குவியல்களை ஒப்பிடுவதற்கு மதிப்புகளின் 
மையப்போக்குத் . தன்மை மட்டுமல்லாமல் சிதறல் 

தன்மையும் உதவுகிறது. ge (range), sree 
விலக்கம் (907116 827181100) , சராசரி விலக்கம் (0௦௨௩ 

deviation), Hr. cSesaibd (standard : deviation) 

போன்றவை வழக்கில் பயன் படும் சிதறல் அளவைகள் 

ஆகும். .' ் ட் ட 
வீச்சு. குவியல் மதிப்புகளில் ' மிகப்பெரிய, மிகச் 

சிறிய, மதிப்பு வேறுபாட்டை. வீச்சு எனலாம். இதில் 
சில குறைபாடுகள் இருந்தாலும், தரக்கட்டுப்பாடு 
“களை (0121109/ ௦௦17௦1) நிர்ணயிப்பதில் இந்த 

. அளவை வெகுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ' 

” ' கால்மான விலக்கம். குவியல் எண் மதிப்புகளை 
ஏறுவரிசையில் அமைத்து வரிசையை நான்கு சமபகுதி 

களாகப் . பிரிக்கும்போது கிடைக்கும் மூன்று மதிப்பு 
களைக் கால்மானங்கள் (பகா!) எனலாம். இவை 
முதல், இரண்டாவது, மூன்றாவது கால்மானம் 

எனப்படும். இவை முறையே- 1! 5 
4 

  

  

    

பண்புகள் கூட்டுச் இடை " பெருக்கு இசைச் — 

சராசரி | நிலை | முகடு | -சராசரி | சராசரி 

1. நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட வாய்பாடு உண்டு | இல்லை | இல்லை உண்டு உண்டு 
2. கணக்கிடுவதில் எளிமைத் தன்மை உண்டு | கண்டு | உண் டு இல்லை | இல்லை 
9. - பரவலின் எல்லா மதிப்புகளையும் ் ட. ் பயன்படுத்தும் பண்பு உண்டு இல்லை | இல்லை உண்டு உண்டு 
5. Qugw (maximum) மதிப்புகளால் | | 74, 4 க - அறுதி ப் பாதிக்கப்படும் ் உண்டு இல்லை | , இல்லை | - உணடு யிட்டு கூற             

wy, ட்ட 5 1. |. முடியாது



பெ ஜெ நெ என்ற குறியீடுகளால் குறிக்கப்படும், 

Q; =F Qi ் கால்மான விலக்கம் = 

தொகுக்கப்படாத விவரங்களை 'ஏறுவரிசையில் 

. எழுதி அவற்றின் 25 விழுக்காடு மதிப்புகள், எந்த 

மதிப்புக்குக் 8ழ் இருக்கின்றன என்று கண்டால் 

"அந்த . மதிப்பே * முதலாம் 

இரண்டாம் கால்மானம் இடைநிலை ஆகும். இது 

போல் 75 விழுக்காடு மதிப்பு, எந்த மதிப்புக்குக் 

கீழே இருக்கிறது என்று கண்டால் அந்த மதிப்பே 

மூன்றாம் கால்மானம், , . 

- ட ட ௩ N ° 
இ ் “த ௮ அபி ௩௦ 

முதல்கால்மானம் மு 14 ர 

  

2 

  

3N 
wae se டார \ xe. 
மூன்றாம்கால்மானம் 0-1 -- f கு 

இங்கு 1 கால்மான வகுப்பின் கீழ்வரம்பு, '- முதல் 

மூன்றாம் கால்மான வகுப்பின் முந்திய வகுப்பின் 

திரள் அலைவெண்,' 1-கால்மான வகுப்பின் அலை 

வெண், 6௦-வகுப்பு' இடைவெளி, 11- மொத்த அலை 

வெண் ஆகும். 

சராசரி விலக்கம். குவியல், மதிப்புகள் ஒவ் 

வொன்றும் கூட்டுச்சராசரியிலிருந்து ' வேறுபடும் 

தனிவிலக்கம் (absolute deviation) wis yselsr 

. கூட்டுச்சராசரியின் சராசரி விலக்கம் எனப்படும். 

..! குவியலில் ' இடம்பெறும் உ மதிப்புகளை Ken 

௩ எனவும், சராசரியை % எனவும் குறியீடு 

களால் குறிப்பிடும்போது சராசரி விலக்க மதிப்பைக் 

காணும் வாய்பாடு .. ப : 
ர 
1 1 

n 

nd ide * ! 
 eoted Redeb ="— ந அ, ச 

ret NY Ngeb PY 
ge Oh ~h ote ஸ் ‘ she 3 

% மாறியின் இடைதிலையை 18 எனக்குறித்தால், 
சராசரி விலக்கம் ் ae 5 wo ல் 

பாத்த 1 ன ரர 4 x 

DA a Xi—M அகும், ( 

| கணகட 1 be x ’ woo 
ற 6 ் 
i=l / த பபப 

6 அட்ட 

கா் 
அலைவெண் பரவலில் சராசரி விலக்கம் ' * 

7. க “a n Lou Fox. 4 ] 

‘ 1 [ஆர . = = zg அகும். 18 அது 

131 உட ் ரட்ட 
i=l"; 1s a, 7 டா திட்ட விலக்கம். குவியல் மதிப்பு ஒவ்வொன்றும் 

கால்மானம் ஆகும். 

* இருக்க வேண்டும். 

இருபகுதி' முப்படி வளை 699 

குவியல் சராசரியிலிருந்து வேறுபடும் விலகல் மப் 
பின் வர்க்கங்களது கூட்டுச்சராசரியின் வர்க்க 
மூலத்தைத் திட்டவிலக்கம் எனலாம். தஇிட்டவிலக்கம் 
ச என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படும், ச 

திட்ட விலக்க வாய்பாடு 

் n 

7 =F \/ tt (x; ~ x) 

1-1 

இங்கு ௩) என்பது ௩), %,,....பே மாறியின் மதிப்புகள், 
X என்பது 0... ௨௦ களின் கூட்டுச்சராசரி 
பத 5 ௫ அணை அஉகளின் எண்ணிக்கை. அலைவெண்் 
பரவலுக்குத் தட்ட விலக்கம் காணும் வாய்பாடு 

உன / sf (x — 3) 
N 

இங்கு ரீ வகுப்பின் அலைவெண்; ௩ வகுப்பின் மையப் 
புள்ளி; £ கூட்டுச்சராசரி; 11 மொத்த அலைவெண் 
ஆகும். . 

திட்ட விலக்கத்தின் வர்க்கம், விலக்க வர்க்கச் 

சராசரி (9௨71200௦) எனப்படும். இதிலிருந்து மாறு 
பாட்டுக் கெழுவினை (co-efficient of variance) 
காணப் பயனபடும் வாய்பாடு 

இட்டவிலக்கம் மாறுபாட்டுக்கெழு = கட்டும் சரகர் 26100 

* ஆகும். 

சிதறலின் பண்புகள். நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட 
, வாய்பாடு உடையதாக இருக்க வேண்டும்; எளிதில் 
புரிந்துகொள்ளக்கூடியதாகவும், எளிதில் கணக்கிடக் 
கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும்; கண்டறிந்த 
அனைத்து விவரங்களையும் வைத்து அமைக்க 
வேண்டும்; இது, மேலும் கணிதவியலில் பயன் 
படுத்த ஏற்றதாக இருக்சு வேண்டும்; நிலையானதாக 

- & சுப்பிரமணியன் 

உமு. ஜெயராம ஆறுமுகம் 

_  gnGergi. S.P. Gupta Statistical Methods, 16th 
Edition, Sultan Chand & Sons, New Dethi 1981. 
Sivathanu Pillai M. Economic and Business Statis- 
tics, Progressive Corpn. Pvt. Ltd., Bombay, 1973, 

  
  

இருபகுதி முப்படி வளை 
_ மிகை மதிப்புகளாக ௨, இருந்தும், %*-௩ (௩-௨) (௩-௮) 
என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஒரு சில கட்டுப்பாடு 

களுடன் ஒரு வளைகோடு வரையப்பட்டால் இரு 

ச்



700 இருபடி மாதிரி முறை 

பகுதி முப்படி வளைவு (110 801116 cubic curve) என்ற 

வளைகோடு கிடைக்கும். 

ந -அச்சில் சமசீருடைய இவ்வளைகோட்டின் 

மேல் (0, 0), (&, 0), (ம. ௦) என்ற புள்ளிகள் உள் 

ளன, ௩இன் மதிப்பு குறைவாகவோ (௦, ௦) என்ற 

இடைவெளிக்குள்ளோ இருக்கும்போது 3இன் மதிப்பு 

  

  

உடம் 1. 

உட் வப Q 

    

- மடம் 2, 3, 

இருபடி மாதிரி முறை 

கற்பனையாக, வளைகோடும் கற்பனையாகிவிடும்ஃ 
ஆக (௦, a) என்ற இடைவெளியிலும், ௩இன் மதிப்பு 
$ யைவிட அதிகமாக இருந்தாலும் வளைகோடு 
வரைய முடியும், இரு தனித்த இடைவெளிகளில் 
மட்டும் வளைகோடு இருப்பதால் இது இருபகுதி 
முப்படி வளைவு எனப்படும். 

மற்றும் ஈ, OC யை அணுகும்போது 3-யும் அதன் 

முதல் வகைக்கெழு — உம் ம ஐ ADGA 

தால், வளைகோடு 3 -௮ச்சிற்கு ஏறத்தாழ இணை 

யாக அமையும் எனக் கூறலாம். மே லும். ௬௦ 

ஆகும்போது கிடைக்கும் ஈ-இன் இரண்டு குறை, 
மிகை மூலங்களில் சிறுமம், பெருமம் ஏற்படும். (0,8) 

இடை வெளியில் நீளவட்ட வடிவிலும், க்குப் பிறகு 
கந்தழியை (மீரா) அடையும் வளைவடிவிலும் 
இவ்வளைவு அமையும். &-0 ஆனால் கிடைக்கும் 
y? 2 34 (1-1) என்ற சமன்பாட்டிற்கு வரையப்படும் 
வளைவு படம் (2) இல் உள்ளதுபோல் அமையும். 

a= b ஆகும்போது, சமன்பாடு y? = x (X-a)* craw 

மாறும். இதற்கு (8, ௦) வை ஒரு கணுப்புள்ளியாக 
உடைய ஒருவளைவு , படம் (3) இல் உள்ளதுபோல் 
அமையும். 

இ ய, ௬, 

  
  

at 

கருதப்பட்ட ஒரு: முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து 
முதற்கட்டமாகப் (08-ற1856) பெரிய மாதிரி ஓன் 

றைத் தேர்ந்தெடுத்து, ' அதன் உறுப்புகள் பற்றிய 
துணை விவரங்கள் அளவிடப்படும். துணை மாறி - 
யாக (auxiliary variable) வு, என்பதனைக் கருதி, : 
இவ்விவரங்கள் பெறப்படும, இவ்விவரங்கள் அடிப் 
படையில் முதற்கட்ட மாதிரி உறுப்புகளை வரிசை 
யாகவோ, படுகைகளாகவோ (strata), திரள்க 

ளாசுவோ (0108௦8) அமைக்கலாம். 

இரண்டாம் கட்டத்தில் (second phase), _ முதல் 
கட்ட மாதிசியிலிருந்து ஒரு துணை மாதிரி (sub 
sample) எடுக்கப்பட்டுத் துணை : விவரங்களைப் 
பயன்படுத்தி, முக்கிய ஆய்வுக்குத் (main survey) 
தேவையான மாதிரி ஒன்று பெறப்படும். இதில் 
வேறொரு மாறியான 3; எனபதைப் பற்றிய மதிப் 
பீடுகளைக் கணக்கிடுவது அடிப்படை மோக்கமாகும். 
இத்தகைய மாதிரி முறை இருபடி., மாதிரிமுறை 
(double sampling) அல்லது இருதோற்ற மாதிரிமுறை 
((0-ற 856 $வ௱ற!1த2) என்று குறிப்பிடப்படுகின் றது, 

. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நகரின் .. நுகர்வோர் 

Qeocteris (consumer expenditure) பற்றி மதிப்பீடு



செய்யும்போது, அத்நகரில் உள்ள வீடுகள் பற்றிய 

ஒரு வரிசைப் பட்டியல் மட்டுமே உள்ளது. வேறு 

எந்த விவரமும் தெரியவில்லை எனில், முதற்கட்ட 

மாக, அவை: பற்றிய சில துணை விவரங்களை 

“(மக்கள் எண்ணிக்கை, வாழும்நிலை, வயதுவிவரம், 

வருமானம் - போன்றவை) மாதிரி அடிப்படையில் 

பெற வேண்டும். அதன்பின், இவற்றை வரிசைப் * 

படுத்தி அல்லது படுகைப் படுத்தி, இரண்டாம் கட்ட 

மாதிரியைத் தெரிவு செய்து, நுகர்வோர் செலவின 

- விவரங்கள் திரட்டப்படுகின் றன. இரண்டாம் கட்ட 

மாஇரி அளவானது (sample size) இதத கலக் 

விடச் சிறியதாகும். 

படுகைமுறை சார்ந்த இருபடிமாதிரி (donibte. samp- | 

ling for stratification) x1 -Qer wGeysaller og.0 

படையில் முழுமைத் தொகுதியானது பல பிரிவுக 

ளாகப் ப்குக்கப்படுிறது. முதற்கட்ட மாதிரியானது 

எனிய வாய்ப்பு மாதிரி (840012 ர௨௱க்கா sample) 

அல்லது சஸ்வர்மிப்பு அக் ஆகும். இதன் அளவு 

"மூ ஆகும. 

Ww, = Nan = ந. பிரிவில் அமையும் மூழுமைத் . 

தொகுதி விசித அளவு 

w, = உடம் 1 பிரிவில் அமையும் மாதிரி வித 

அளவு எனக் கொள்ள வேண்டும். (14. என்பது . - 

9/ட- இன் மதிப்பீடு) இரண்டாவது மாதிரியானது, 

அளவுள்ள படுகைச் சமவாய்ப்பு மாதிறி (9ம47க11414 

randoam 88றற1௦) ஆகும், இதில் 31) அளவிடப்படு 

கிறது. ற எனும் பிரிவிலிருந்து 0௩ உறுப்புகள் எடுக் 
கப்படும். 

இந்த : இரண்டு மாதிரிகளின் செலவு (cost) 
Can. Co + oY. டே ஆகும். (லேயே) 

7 கொடுக்கப்பட்ட செலவுக்கு ஏற்ப, மதிப்பீட்டு 
மா றுபரட்டினை (variance of estimate) Bé AgwHe1 
பாக்கத் தச்க ற், Dr’ அளவுகளைத் தெரிவு செய்வது 
கருதப்பட்ட ceca ஆகும். 

3 முழுமைத் தொகுதிச். சராசரியை ( population 
mean) ப 
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என்றும், அதன்: மதிப்பிட்டை : 
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ல 1 "poe 1 - ம் 

ன க * My not yo 1 ro 

at! Fon: = ஆ Wa je De oi 

‘ ius Lage wp Pass . a ம vor 

என்றும் Gu pan, ட் ன டக! ன உ 

ரு, 

கட்ட . 2 

சொ 

இருபடி மாதிரீ முறை 707 

(Wr, ட இரண்டும் வாய்ப்பு மாறிகளாகும்.) 

25500 um&H (optimum allocation), 

nWr Sn 

ட = 57% Sa 

என்று எடுத்துக்கொண்டு ழி, Fr Biwi peop 

மிகச் சிறியனவாகக் கருதி 
ச் 

4 அட்டு - 375 2. ப, 3 (39௨77 
n n’ 

Vo’ 

  

= 2 + 
n’ 

nn’ 2 wahwps sGGsuUG தெரிந்தெடுத்து, இம் 
மாறுபாட்டினை மீச்சிறு மதிப்பாகச்க, C=O Ca + 
௦௨) என்ற செலவுச் சார்பு கருதப்படும். இறுதியில் 

  

Vv au. = (NM Vaca + எ ரப 
ST Acme 

ே 

என்று கிடைக்கும், 

தொடர்புப் போக்கு wAUIG (regression estimate). 
இருபடி மாதிரிமுறையில் துணை மாறியான xy 

- பற்றிய விவரங்களை $ மஇூப்பீட்டினைப் பெறு 
வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். முடிவற்ற முழுமைத் 
தொகுதி அடிப்படையில் 

Yia = ¥ + B(xi— ஐ. + Sig 

என்ற நேர்கோட்டுத் தொடர்புப் போக்குச் சார் 
பினை எடுத்துக்கொண்டு, % மதிப்புக் கொடுக்கப் 

படின் ௨ என்ற மாறியானது *௦' என்ற சராசரியும் 

So? m= (1-2) என்ற மாறுபாடும் கொண்ட 

அலைவெண் பரவலை உடையதாக இருக்கும், *ரா 
அளவுள்ள முதற்கட்ட மாதிரியில் ந; மட்டும் அள 
விடப்படுகிறது. ௩ அளவுள்ள இரண்டாம் சுட்ட 
மாதிரியில் ம் ம் Ste LDR pews Ve Gow 
மதிப்பீடு, fe, ர 

13% 6 5) ஆகும். 

ஆகும், %', & இரண்டும் முறையே முதல், இரண்டாம் 
மாதிரிகளின் சராசரிகளாகும், b என்னும் கெழு 
வானது %) மீது, 3 லின் மீச்சிறு வர்க்கத் Spirit 
பப்பேரக்குக் கெழுவாகும்,
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3 

மற்றும் அந > Cjq(Xi-X) 

i=l 
n . 

>; (x; - x} 
- j=l 

இவற்றைப் பயன்படுத்தி 

Jor - Y = (y -¥) + b (x -%) 

= B(x - x) + &+4+ B(x! - x) 

Leia (xi - X) 

+O) Se 

ஏடு ம ஐ2 00 -5) நடி xy 
= (x;-x)* 5 ட 

திபந் தனைக்குட்பட்ட (200114௦181 ர் சராசரி வர்க்க 
விலக்கம் (24511) ஆனது 

  

4 

(Yir) = Sy? (1- £2) 1 + (x ~ x) ] + 
. n > (xi - x)? _ 

B(x’-X}? 
எனப் பெறப்படும். இது, இரண்டு மாதிரிகளிலும் 
அமையும் ௩) மதிப்புகளைப் பொறுத்ததாகும். முதல், 
இரண்டாம் மாதிரிகளின் எல்லாத் தெரிவுகளையும் ' 
கொண்டு பெறப்படும் சராசரி MSE ஆகும். : முதல் 
மாதிரி, இரண்டாம் மாதிரி இரண்டும் சமவாய்ப்பு 
உடையனவாகவும் (1810௦௦), ௩ மாறியான து. இயல் 
நிலை (101181) பரவல் உடையதாகவும் கொண்டால் 
சராசரி 151 இன் மதிப்பு 

டு) “(0 |... ”, ட்டி 

een yan 
Bs*x - + ——, ட ன! 

  

    

aye 

  

2 wan “14, 2 99, (“௨ டட டா ண 8 »( n ) [ 1 + n’ —] +. ba 

cS cv B'Sx = 55) 

- கா. இரா. சந்தானகோபாலன் 

நூலோதி. பாலசுப்ரமணியன் ௨௫, மாதிர் முறை 
கள்; தநா.பா.நூ நிறுவன வெளியீடு, சென்னை 
1973; Jambunathan M.V., Sum Aspects of Sampling, 

ட ட 

India Book Co, Bangalore, 1953. Murthy M. N 
Sampling Theory and Methods, Statistical Publishing 
Society, Calcutta, 1967, 

  
  

1]. 

இருபடி மேற்பரப்பு 

இருபடிச் சமன்பாடுகளால் (012012110௦ equations) 
உருவாகும் மேற்பரப்பு, இருபடி மேற்பரப்பு (0401௦ 
surface) எனப்படும். கோளம், அதிவளையகம், நீள் 
வளையகம், உருளை போன்றவற்றின் மேற்பரப்பு 
இருபடி மேற்பரப்பு ஆகும். கணித முறைப்படி, 
முப்பரிமாண வெளியில் 0%, '0%, 02 என்ற ஒன்றுக் 
கொன்று செங்குத்தான அச்சுத் தொகுதியில், எந்த 
ஒரு புள்ளியும் (5, 9, 2 என்று) அப்புள்ளியின் ஆயத் 
தொலைகளால் குறிக்கப்பட்டு அப்புள்ளி, 12, 3, 2]' 
5 0 என்ற ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்கு (சமன்பாடு) 
உட்பட்டு இயங்கும்போது, அப்புள்ளியின் இயங்கு 
பாதையே அம்மேற்பரப்பைக் குறிப்பிடும். அவ்வாறு 
உருவாகும் மேற்பரப்பின் சமன்பாடு F(x, y,z) — O 

-ஆகும். ந] ஒரு இயற்கணிதப் பல்லுறுப்புக் கோவை 
யாயின் F(x, y,z) = 0 என்பது ஓர் இயற்கணிதப் 
புறப்பரப்பு எனப்படும், அ . Loy 

1! என்ற சார்பு ஒரு பகுமுறைச் சமன்பாடாயிள் 
(analytic function) F = O என்ற .சமன்பாடு ஒரு. 
பகுமுறைப் பரப்பைக் (804213(1௦ ப17௨௦6) குறிக்கும். 

_ F(x, Ys z) = ax? +- by? + cz? + 2fyz + 

2gzx + 2hxy + “2ux + avy + 2wz+d=o0.. (1) 

eos 

என்ற பொது அமைப்பிலுள்ள சமன்பாடு உருவாக் 
கும் பரப்பு இருபடி மேற்பரப்பு எனப்படும். இம் 
மேற்பரப்புடைய கணப்பொருள்கள் பொதுவாகக் 
கூம்பகம் (௦0114௦௦108) எனப்படும். இவற்றின் இனமும் ' 
வரிசையெண்ணும் பொதுவாக இரண்டு எனப்படும். 

பொதுவாக, -ஓர் இருபடி  மேற்பரப்பிற்கு 
(அதனுடைய கணப்பொருள் உட்பட) 'பின்வரும் 
பண்புகள் உள்ளன. அதன் ' ஒவ்வொரு தளமும் 
கூமபகத்தை வெட்டுவதால் வெட்டுமுகம் ஒரு கூம்பு 
வளைவாக அமையும், இணையான அடுக்கி வைக்கப் 
பட்ட கூம்பு வளைவுகளாகவும் அமையும். அவ் 

. விதம் அமையும் வெட்டுக்கோட்டு மையங்கள் ஒரே 
நேர்கோட்டில் அமையும். அந்த நேர்கோடு, இருபடி 
உருவமான 1 - 0 - வின் ஒரு விட்டமாக அமை 
யும். இவ்விட்டங்கள் யாவும் மையம் வழியே செல் 
அம. (ஆனால், சில உருவங்களுக்கு மையம் முடீவிலி 
(infinity) Danawule அமைந்துவிடக் கூடும்). இவை 
ஒன்றுககொன்று செங்குத்தான மூன்று சமச்சீர்த் 
Sormsen (symmetric planes) பெற்றவை. இத்தளங்கள்



  
  

  

  

படம் 1. நீள்வளையகம் 

முதன்மைத் sorter (principal planes) எனப் 

படும். இச்சமச்சீர்த்தளங்கள் . இரண்டிரண்டாக 

வெட்டிக்கொள்ளும்போது, மூன்று சமச்சீரச்சுகள் 

(ஸு சா16 8%65) உருவாகும். இவ்வச்சுகள், பரப்பு 

களை உச்சிப் புள்ளிகளில் (161(1068) வெட்டும். 

ஓர் இருபடி மேற்பரப்புப் பற்றி முழுதும் அறிய, 
மையப்புள்ளி, மூன்று முதன்மைத் தளங்களாலாகிய 

- மும்முகத்தகம் (trihedron), case அச்சுகளின் 

நீளங்கள் ஆகியவை மிக முக்கியமானவை. 

இவை யாவும் ஒன்பது தன்னளவுகளைச் (nine 

parameters) eit pgseneu. மையப்புள்ளி, நிலையான 

தொரு குறிப்பிட்ட புள்ளியானால், மூன்று வெவ் 

வேறு இனங்களைச் சார்ந்த இருபடி. மேற்பரப்புகள் 

இருபடி மேற்பரப்பு 703 

  

படம்-2 3. அதிவளையகம் 

பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது. இப்பண்பு ஆதிப்புள்ளி 
ஒன்றுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அது உருவத்தின் 
மையம் எனப்படும். இவ்வாறான உருவங்கள் யாவும் 
மையக் கூம்பகங்கள் எனப்படும் (படங்கள் 3, 2, 8), 

அவ்வாறின்றி மையம், முடிவிலி நிலையில் 

அமைந்து விடுமேயானால் ஒரு முதன்மை வெட்டு 

முகம முடிவி3லையே தங்கிவிடுகிறது. எஞ்சிய இரண்டு 

வெட்டு மூகங்களான பரவளையகங்கள் (0210010145) 

ஓர் உச்சிப் புள்ளியில் சந்திக்கும். 

% 

  இருபடி. மேற்பரப்பின் இனம், உரிய 

  

1 

9, ஒரு நீள்வட்டம், இரண்டு அதி அதி ' 
வளைவுகள் (படம் - 2, படம் - 3.) 

“3, இரண்டு 'அதிவளைவுகள் ஒருமுகம் 

1 கற்பனை (படம் - 2.) 

ns 

+   

எண் வெட்டுமுக உருவம் ச ண்டு 

் டட. இம து நீள்வட்டகம் (2111050184) (படம் - 1) 
3. மூன்று நீள்வட்டங்கள் (படம் - 7.) ய x? + y? +2120 

  

a? b? 3 

ஒருதகடு அதிவளையசும் (படம் - 2.) 
(hyperboloid of one sheet) 

_® y? z? _ 

ப ரா woes? 

இருதகடு அதிவளையகம் (படம் - 3.) 

ட * x? y? 27 
= 0   

  

இருக்கும்; ' அவை, அவற்றின் முதன்மை வெட்டு: 

முகங்களைப் பொறுத்தவை. “., Lua 

இம்மூன்று பரப்புகளின் மேலும் (௩',3, 2) ஒரு 
புள்ளியானால், (-% “4, -2) என்பதும் ஒரு புள்ளி * 
யாயிருக்கும். ' எனவே, அஆதிப்புள்ளி, தன்வழிச் 

செல்லும் ஒவ்வொரு நாணையும் (01௦0) இரு சம 

உச்சிப் புள்ளியில் வரையப்படக்கூடிய தொடு 

தளத்திற்கு ஒரே பக்கத்தில் (மேலோ/கீழோ) இப்பர 

வளைவு இருக்குமானால் அது ஒரு நீள்வட்டப் பர 

வளையகம் ஆகும். பரவளைவுகள் தொடுதளத்திற்கு 

இரு பக்கங்களிலும் இருக்குமானால் அது ஓர் அதி 

வளைவுப் பரவளையகம் ஆகும். அவை,
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வெட்டுமுக உருவம் 

3, ஒரு நீள்வட்டம் இரு பரவளைவுகள் 
படம் 5. 

2. ஒர் அதிவளைவு இரு பரவளைவுகள் 
படம் 6, படம் 8. ் 

  

  

இருபடி மேற்பரப்பின் இனம் 

நீள்வட்டப் பரவளையகம் ' - ம் 

அதிவளைவுப் பரவளையகம் . 
படம் 6 ட்ட ் 

2 2 \ , 

ல 5 y zie g- — 

a? bF 

முதன்மை அச்சுக்கள் மறைந்து போய்விடுமாயின் 

ந - 0 என்பது ஒரு கூம்புக மேற்பரப்பு (படம் 4) 
ஆகும். மையமும் முடிவிலியில் இருக்குமாயின் 1-0 - 
ஓர் உருளையின் மேற்பரப்பு ஆகும். இவ்விரு மேற். 
-பரப்புகளும் சிதைந்து போய்விடுமானால் இரண்டு 
இணைப்போக்குதி களங்கள் அல்லது இரண்டு 

்.. ஒன்றுக்கொன்று இணைந்து ஒன்றிப்போன தளங்கள் 

அல்லது ஒன்றுக்கொன்று வெட்டிக்கொள்ளும் தளங் 
கள் கிடைக்கும். ் mo 3 

loys 

  

1 

| 
yaa 

படம் 7; 8, 

ஒரு தகடு அதிவளையகம் (படம் 7), ஒர் அதி 
வளைவுப் பரவளையக்ம் (படம் 8) ஆய இரண்டும் 
மெய்யான பிறப்பாக்கிக் ' (7௦௨1 generators) - கோடு 

களைப் பெற்றவையாதலின் அவை (போன்ற மாதிரி , 
அமைப்புகளைக் கம்பி ' அல்லது கயிறு, கொண்டு 
செய்ய இயலும் (படம் 7, படம் 8). இந்தப் பரப்பு 
முழுதும் முரண்முறிவுப், பரப்பாகும் (௨10185711௦ 
571806), ஏனை யவை.முற்றிலும் உடன்முறிவுப் பரப் 
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பாகும் (830185116௦ 877806). மற்றும் பல இரண்டு 

மேற்பரப்புகளையும் 1! - 0 போன்ற சமன்பாடுகள் 

குறிக்கலாம். ் . . ் 
- - தி, கோவிந்தராஜன் 

  
  

இருபடைக்கோளமாதல் 

கருமுட்டை (32016) கருவாக வளர்ந்து இளவுயிரி 
யாக மாறும் முறை தொடர்பான விலங்கியல் பிரிவு, 
கருவியல் (6௫௦1௦ ஐு] எனப்படுகிறது. ௧௫௬ வளர்ச்சி 
யின் தொடக்ககாலத்தில் கருக்கோளச் செல்கள் 
(5188100௭) இடம் மாறியமைந்து உள்ளும் . புறமு 
மாக அமைந்த இரண்டு கருப்படைகள் (20001௦ ' 

layers 01 ஜராயப்;க1 189) ' தோன்றுகின்ற நிலையே 
இருபடைக்கோளமாதல் (gastrulation) எனப்படும். 

இவ்விரு கருப்படைகளுள், வளர்கருவில் வெளிப் 
பக்கம் உள்ளதற்குப் புறப்படை (601008) என்றும், 

. உள்பக்கம் உள்ளதற்கு அகப்படை _(endoderm) 
என்றும் பெயர். இந்த இரு கருப்படைகளும் உருவா 
கும் அதே காலத்தில் இவை இரண்டிற்கும் இடையே 

இடம் பெறப்போகும் இடைப்படையும் (1165004617) 
உருவாக முற்படுகிறது. இந்தக் கருப்படைகள் 
மூன்றும் உருவான பின்னரே வளர்கருவின் உறுப்பு 

_ கள் உருவாகத் தொடங்குகின்றன. நிறையுயிரியின் 
உறுப்புகள் அனைத்தும் இம்மூன்று கருப்படை 

களிலிருந்தே தோன்றுகின் றன. 

கருமுட்டை பிளவிப்பெருகியதால் (01687820) 
உண்டான சுருக்கோளச்செல்களிலிருந்து பல உறுப்பு 

ட கள் உருவாவதற்கு, அச்செயல்கள் இடம்விட்டு இடம 

பெயர்ந்து செல்லுதல் ' இனறியமையாத ஒரு ௧௫ 
வளர்ச்சி நிகழ்வாகும். இத்தகைய இடப்பெயர்ச்சி 
நிகழ்வுகள் குறிப்பிட்ட. - உறுப்புகளையும், உறுப்பு 
மண்டலங்களையும் வளர்கருவில் குறிப்பிட்ட இடங் 
களில் _ உருவாக்குவதற்கு ஏற்ப நடைபெறுகின்றன , 
இந்நிகழ்வுகளுக்குக் கரூக்கோளச் செல்களின் ௨௫ 
வத்தோற்றவியக்கம் (morphogenetic movement) 
என்று பெயர். இந்த இயக்கம் கருக்கோள 
நிலையின் இறுதியில் தொடங்கி இருபடைக் கருக் 
கோளமாகும் நிலையில் விரைவுபடுகிறது. ௧௫ 
வளர்ச்சியில் இதுவே செயல்வேகம் மிகுந்த நிலை: 
“இத்தகைய - இயக்கத்திற்கு மூலகாரணமாகச் செல் 
களுக்குள்ளேயே ஒரு செயல்வேகம் இருப்பதா 
கக் கருதப்படுகிறது. இந்தச் செயல்வேகம் வளர் 
கருவின் ஒரு. குறிப்பிட்ட மையத்திலிருந்து வெளி 
யாகிறது. இந்த- மையத்திற்கு முதனிலை அமைப் 
பான்மை மையம் (primary organiser) என்று 
பெயர். கருக்கோளத் துளையின் (1885100016) மேலு 
தட்டினை இத்தகைய மையம் எனக் குறிப்பிடலாம், 
கருவளர்ச்சியில் . இத்தகைய ' ஆக்கச்செயல் ஒன்று, 

© ௮,௧4௧ 

இருபடைக் கோளமாதல் 705 : 

தொடர்த்து நடைபெறும்பொழுது, அக்கரு எத்தகைய 
மாற்றங்களை அடைகிறது என்பதைக் காணலாம், 
முதலாவதாக, இருபடைக் கருக்கோள நிகழ்வுகளின் 
போது கருமுட்டையின் பருமன் குறிப்பிடததக்க 
வகையில் மாறுவதில்லை. மாறாக, வளர்கருவின் 
உருவஅமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படுமானால் அது அந்த 
வளர்கருவிற்குள்ளேயே டந்து முடிந்துவிடுகிறது. 
(எ. கா) கருவின் ஒரு முனை நீண்டால் மறுமுனை ' 

- குட்டையாகிறது. இவ்வாறு' தொடர்ச்சியாக நடை 

பெறும் கருவளர்ச்சிக்கு உயிர் ஆற்றல் தேவைப்படு 
கிறது. இந்த ஆற்றலைப்பெற ஆக்சிஜன் ' தேவைப் 

படுகிறது. இது வளர்கரு சுவாசிப்பதன் வாயிலாகக் - 
கிடைக்கிறது. புரதச்சத்து உற்பத்தி பெருகுவதும் 
இக்காலததில் காணப்படும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி 
யாகும். இப்புரதம் பெரிய கருக்கோளச் செல்களி 
லுள்ள யோக் எனப்படும் கருவுணவிலிருந்து 
உண்டாகிறது. : ’ - 

பலவகைப்பட்ட விலங்குகளில் இருபடைக்கோளமாகும் 
நிகழ்வுகள் 

மண்புழு. மண்புழுவின் கருமுட்டையில் ஊட்டப் . 
பொருள் மிகுந்த மஞ்சள் ௧௬ சற்று அதிகமாக 
இருப்பதால். செல் பிளவிப்பெருகுதலில் உண்டாகும் 
செல்கள் சம அளவில் இருப்பதில்லை. இவ்வாறு 

பிளாஸ்டுலா குழி,     

    

பிளாஸ்டுலா துளை 

படம் 1, 

3. பிளாஸ்டுலாவின் இறுஇக் கட்டம் 2. பெரும் செல்கள் 

உட்செல்லும் படலம் 3, பெரும் செல்கள் உட்சென்றதால் 
உண்டான வயிற்றுக்குழி 4. இருபடைக் கருக்கோளின் வளர்த்து ' 
நிலை. -
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சிறிய, பெரிய செல்களாகப் பிளவுறும்போது, கருக் 

கோளத்தின் மையத்தில் உள்ள இரண்டு பெரிய செல் 

கள் தொடக்க காலத்தில் பிளவுபடுவதில்லை (படம்1). 

இவற்றை மையச்செல்கள் (1025011609 ) என்பர். 

ஆனால் சிறிய செல்களும் பெரிய செல்களும் 

தொடர்ந்து பிளவுற்றுக் கருக்கோளமாகும் போது 

இம் மையச் செல்களும் பிளவுபட்டுக் கருக்கோளத் 

தினுள் செல்கின்றன. தொடர்ந்து, பெரும் கருக்கோ 

ளச் செல்களான பகுதி உட்குழிவுற்றுக் (10௨1022101 

-உட்குழிதல்) கருக்கோளக்குழிக்குள் (blastocoel) 

செல்கிறது. இதனால் கோள வடிவில் இருந்த 

கருக்கோளம் நீளமாகவும் சற்றுத் தட்டையாகவும் 

உருமாறுகிறது. பெரும் கருக்கோளச் செல்கள் 

உட்குழிவுற்றதால் ஏற்பட்ட குழி மூலக்குடற்குழி 
(archenteron) எனப்படுகிறது. உட்குழிவுறுதலால் 

ஏற்பட்ட விளிம்பினால் சூழப்பட்டுள்ள பகுதி 
கருக்கோளத்துளையாக உருவாகிறது, இவ்வாறு 

உட்குழிவுற்றுச் சென்ற பெரும் கருக்கோளச்செல்கள், 

மேன்மேலும் பிளவுப்பட்டு வளர்கருவின் உட்பகுதி 

முழுதும் பரவி ஒரு படலமாக உருவெடுக்கிறது: 

அதனால் இதுவரை காணப்பட்ட கருக்கோளக் 

குறி மூழுதும் மறைந்து விடுகிறது. கருக்கோளத் 
துளை, சிறிது சிறிதாகக் குறுகிச் சிறு துளையாக 

, மாறுகிறது. இதுவே இறுதியில் இளரியின் வாயாக 
அமைகிறது, மலப்புழை (8௩05), கருவின் மறுமுனை 

  
படம் 2, ௩ட்சத்திரமீனின் இருபடைக் கருக்கோள் முறை 

3... பிளாஸ்டுலா இறுதிக் கட்டத்தில் உட்படை அயிர் 
செல்கள் உட்செல்லுதல் 8, உட்செல்லும் செல்கள் வெளிப்படை 
யிலிருந்து விடுபட்டு உட்படையை உருவாக்குதல், 

யில் புதிதாக உருவாகிறது. இந்நியைல் வளர்கருவின் 
மேற்பரப்பு முழுதும் புறப்படைச் செல்களும் 
உட்பகுதியில் அகப் படைச் செல்களும், இவை 
இரண்டிற்குமிடையில் இடைப்படைச் செல்களும் 
உள்ளதைக் காணலாம். 

நட்சத்திர மீன். கடல்வாழ் உயிரியான நட்சத்திர 
் மீனின் கருவளர்ச்சியில் கருக்கோளச்செல்கள் கருச் 
கோள நிலையிலுள்ள போதே நுண்ணிழைகளைப் 
பெறுகின்றன. அதனால் கருக்கோளம் கடல்நீரில் 

- தன்னிச்சையாக நீந்திச் செல்கிறது. பின்னர் நுண்ணி 
மைகள் மறைந்து, கோள வடிவமான கருக்கோளம் 
தட்டையாக மாறுகிறது. இப்போது , அகப்படைச் * 
செல்கள் அடங்கிய பகுதி கருக்கோளத்தினுள் உட் 
குழிவுற்றுச் செல்கிறது (படம் 2). ,- : 

. இதனால் கருக்கோளம் இரண்டு சுவர்களை 
உடைய இருபடைக் கோள நிலையை அடைகிறது. 
புதிதாக உண்டான குழி, , மூலக்குடற்குழியாகிறது. 
இவ் விலங்குகளில்: கருக்கோளத் துளையானது 
இளரியின் மலப்புழையாகிறது. இது மண்புழுவில் 
வாயாக அனைந்தது. இந் நிலையில் வளர்கருவில் 

- இரண்டு கருப்படைகளும் தெளிவாகக் காணப்படு 
கின்றன. அகப்புடைச் செல்களிலிருந்து தோன்றும் 
மீசன்கைம் செல்கள் (1௬8521013௦ ௦6715), மூலக்குடற் . 
குழியிலிருந்து உண்டாகும் குடற்பிதுக்கத்தின் செல் 
கள் ஆகியவற்றிலிருந்துஇடைப்படை தோன்றுகிறது. 

் ‘a பிளர்ஸ்நிலா குழி ' 
    

  

பிளாஸ்டுலா துளை பிளாஸ்டுலா குழி “ 

மடம் 3, 

3... பீளாஸ்டுலா இறுதிக் சட்டம் 2, பெரும் செல்கள் 
(உட்படை. செல்சுள்) உட்செல்லுதல் 2, உட்செல்லும் . நிகழ்ச்சி 
யால்: வயிற்றுக்குழி 4. இருபடைக் கருக்கோல்... :
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{ 

ஆம்ஃபியாக்சஸ், இது ஏறத்தாழ ' ஐந்து செ.மீ. 

நீளம் வரை வளரும். கடல்வாழ் மீன் போன்ற 

தோற்றமுடைய ஓர் உயிரியாகும். இதன் கருமுட்டை 

யில் கருவுணவு குறைவாசவுள்ளதால் கருவளர்ச்சி 

நிலைகளை எளிதாகப் பிரித்தறிய முடிகிறது. 

இதனால் பிளந்து பெருகிய செல்கள் மிக எளிதாக 

இடம் பெயர முடிகிறது. கருக்கோள நிலையின் 

இறுதிக்கட்டத்தில் பெரும் கருக்கோளச் செல்கள் 

அடங்கிய பகுதி உட்குழிவுற்றுக் கருக்கோளக்குழிக் 

குள் செல்வதால், வளர்கரு இருசுவருடைய ஒரு 

தண்ணம் போன்ற வடிவத்தைப்பெறுகிறது (படம் 3). 

இதே காலத்தில் சிறிய செல்கள் மிக வேகமாகப் 

பிளவுபடுகன்றன. இதிலும் -கருக்கோளத்துளை 

இளவுயிரியில் மலப்புழையாக 

நிலையில் இவ்வளர்கருவை குறுக்குவெட்டுத் தோற் 

றத்தில் பார்த்தால் பலவகையான செல்கள் அமைந் 

இருப்பதைக் காணலாம். தண்டுவடச் செல்கள் 

(notochordal cells), கருவின் கூரைப்பகுதியில் தலை 

முதல் வால் வரை ஒரு நீண்ட பட்டையாக இடம் 

பெற்றுள்ளன. இவற்றில் இடைப்படைச் செல்கள் 
- அமைந்துள்ளன. இவை தவிர்த்த எஞ்சியுள்ள உட் 
படலப்பகுதியில் (102 1௨/6), உட்படைச் செல்கள் 

(endodermal cells) இடம் பெற்றுள்ளன. இந் நிலை 

யில் இவ் வளர்கருவை இருபடைக்கோளம் (த8511ய18) 
என்பர். ் co 

்” . தவளை. முழுவளர்ச்சி பெற்ற முதுகெலும்பு 
டைய விலங்காகிய தவளையின் கருமுட்டையில் 
பாதி அளவுக்கு மேல் மஞ்சள்.' ௧௬ அடங்கியிருப்ப 

தால், பிளந்து பெருகுதல், பின்னர் அதனைத் 
தொடர்ந்து வருகின்ற பல கருவளர் நிகழ்ச்சிகளில் 
பல வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. பிளந்து 

. பெருகலின்போது சிறியவும் பெரியவுமாக இரண்டு 
வகைச் ' செல்கள் தோன்றுகின்றன. பெருங் கருக் 
கோளச் செல்கள் அளவில் மிகப் பெரியனவாக 

ிருப்ப நால தவளையின் கருவளர்ச்சியின்போது 
உட்குழிவுறுதல் நடைபெறுவதில்லை. மாறாக, ௧௬ 
வின் செயல்.மிகு முனையில் (8ஊ௱ர்ா81 ற௦16) ' பிளவு . 
படும் செல்கள் சிறியனவாகவும் மஞ்சள்கரு அற்ற 
வையாகவும் இருப்பதால் மிக விரைவாகப் பிளவு 
பட்டு, எதிர்முனையில் (ஊட்டப்பொருள் முனை) 
பெரும் செல்களுடைய பகுதியினைச் சுற்றிலும் 
பரவி, இறுதியில் அப்பகுதியைச் சூழ்ந்து கொள் 
சின்றன. இதனைப் புறச்சூழ், வளர்ச்சி (6016௦14) 
என்பர், இதே நேரத்தில் சில மாற்றங்களும் 

: ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாகப் _. பழுப்பு ' நிறமுள்ள 

. இடத்தில் பிறை போன்ற ஓர் ' இடுக்கு ஏற் 
படுகிறது (படம் 4). புறச்சூழ்வளர்ச்சியில் இந்தப் 
பகுதிக்கு வரும் சிறு செல்கள் இந்த இடுக்கின் வழி 
யாக வளர்கருவின் உட்பகுதக்குள் “ உருண்டோடு 

. இன்றன. இதனையே செல் உருண்டு உட்செல்லுதல் 
(1௦0/0) என்பர். இவ்வாறு : முதலில் உருண் 
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அமைகிறது. இந் ' 
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பிளாஸ்டுலாகுழி 

வயிற்றுக்குழி 

மஞ்சள் கருபிதுக்கம் 

படம் 4, 
1. பிளாஸ்டுலாவின் இறுதிக்கட்டம், 8, சிறு செல்கள் 

உருண்டோடும் நிலை, 9. உருண்டோடும் செல்களினால் வயிற் 
றுக் குழி உருவாதல். 4. இருபடைக் கருக்கோள். 

டோடும் செல்கள் அவ்விடுக்கின் உச்சியில் ஒரு கூரை 

போல அமைகின்றன. இந்த இடுக்குதான் மூலக் 
குடற்குழி அமைவதற்கு முன்னோடியாக உள்ளது. 
இவ் விடுக்கின் மேல்விளிம்பு கருக்கோளத் துளையில் 
மேலுதடாக அமைகுெறது. இவ்விடுக்கு மேலும் 
மேலும் ஆழமாகவும் அகலமாகவும் விரிவடைவதால் 
கருக்கோளக் குழி சிறிது சிறிதாகக் குறைந்து 

இறுதியில் மறைத்து விடுகிறது. உருண்டு ௨ள் - 
செல்லும் செல்கள் வளர்கருவின் உட்பகுதியில் ஒரு 
படலமாக அமைந்துவிடுகன்றன. அதனால் இவ் 

விடுக்கு இறுதியில் மூலக்குடற் குழியாகிமது. இந் 
நிலையில் பெரும் செல்கள் தொடர்ந்து பிளவுபடுவ 
தாலும் செல்கள் அளவில் பெரியனவாக உள்ள 
தாலும் சிறு செல்களால் மூடப்படாத ஒரு வட்ட 
மான பகுதி வழியாக மஞ்சள் நிறமுள்ள பெரும் 
செலகளைக் காண முடிகிறது. இதற்குக் கருவுணவு 
ஆப்பு (yolk plug) eer பெயர். கருநிறமுள்ள 
சிறு செல்களாலாகிய புறப்படலம் புறப்படையாக 

மாறும்; உருண்டு உட்சென்று மூலக்குடற்குழியைச் 
சூம்ந்து படலமாக அமைந்த செல்கள் அகப்படை 
யாகின்றன; இவை இரண்டிற்கும் இடையில் 
உருண்டு உட்சென்று அமைந்த செல்களின் படலம் 
இடைப்படையாகும. 

கோழி. கோழியின் கருமுட்டை ஏறத்தாழ 
2 செ.மீ. விட்டமுள்ளது. இதன் பெரும்பகுதி கருவு
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ணவினால் ஆனது. செயல்படும் சைட்டோபிளாசம் 

ஒரு வட்டமான தட்டுப்போல் சருவுணவின் மேல் 

அமைந்துள்ளது. இதனைக் கருவட்டம் (1125100460) 

எனக் கூறுவர். கருவுணவு, கருமுட்டையில் பெரு 

மளவில் இருப்பதால் முழுக்கருமுட்டையும் பிளவுற் 

றுப் பெருகுவதில்லை. கருவட்டம் மட்டுமே பெருகிக் 

கருக்கோளச் செல்கள் உண்டாகின் றன. இச்செல்கள் 

ஒரு வட்டமான தட்டுப்போல அமைந்து, கருக் 

கோளத்தட்டு (1125400200 07 0500018401) உண் 

டாறது. பறவைகளின் கருவளர்ச்சியில் மற்ற விலங்கு 

வனகைகளில் காணப்படுவது போன்ற கோள வடிவ 

மான கருக்கோளம் உண்டாவதில்லை. கருமுட்டை 

யில் கருவுணவு மிகுதியாக இருப்பதால் பறவை 

வளர்கருவின் இருபடைக்கோளமாகும் முறை முன்னர் 
கூறப்பட்டவையிலிருந்து மாறுபட்டுள்ளது. கருக் 
கோளத் தட்டு இரண்டு அல்லது மூன்றடுக்குச் செல் 

களால் ஆனது. இதற்கும் கருவுணவுப்பகுதிக்கு 
மிடையே ஓர் இடைவெளியுள்ளது. இது கருக் 
கோளக்குழியாகும். முட்டை, கோழியின் உடலை 
விட்டு வெளிவருவதற்கு முன்னரே பிளந்து 

_ பெருகுதல் முடிவுறுகிறது.. 
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படம் 5. கோழியின் இருபடைக் கருக்கேரள்முறை 

3. சட்கரு பிளவுபட்டு பிளாஸ்டோடர்ம் ஆதல், 8. உட் 
படை உருவாதல், ் 

அடைகாத்தல் தொடங்கிய 4-5 மணி நேரத்தில் 
தொடங்கும் இருபடைக் கோளமாகும் நிகழ்வுகள் 
22 மணி நேரம் வரை தொடர்ந்து பின்னர் முடி 
வடைகின்றன. இர் நிகழ்வுகளின் முதற்படியாகக் 
கருக்கோளத் தட்டிற்கும கருவுணவிற்குமிடையே 

. மேடும் (primitive knot) காணப்படும். 

அகப்படை தோன்றுகிறது. இது தோன்றும் முறை 
பற்றி விலங்கியல் அறிஞரிடையே மூன்று கோட்பாடு 
கன் நிலவுகின்றன. சில செல்கள் கருக்கோளத் தட் 
டினின்று பிரிந்து, செல்களிடையே புகுந்து &ீழே ~ 
சென்று அங்கு ஒரு படலமாக (அகப்படையாக 
(Infiltration) அமைகின்றன. கருக்கோளத்தட்டின் 
பின்பகுதியிலுள்ள செல்கள் உழ்ப்பக்கம் சென்று, 
பின்னர் முன்பகுதி நோக்கி நகர்ந்து சென்று ஒரு 
படலமாக (அகப்படையாக) மாறுகின்றன. கருக் 
கோளத்தட்டின் &ீழ்ப்பகுதிச் செல்களுக்கும், அவற் 
DHS மேலேயுள்ள செல்களுக்கும் இடையேயுள்ள 
இடைவெளி அதிகமாவதால், க&ீழ்ப்பகுதிச் செல்கள் 
ஒரு படலமாகப் (அகப்படையாக) பிரிந்துவிடுகின் 
றன. இதனைப் படலப்படுதல் (02180ம்21100) என் 
பர். இப்படி உண்டான அகப்படைக்கும் ” கருவுண 

வுக்கும் இடையேயுள்ள குழிக்கு மூலக்குடற்குழி 
என்று பெயர். வளர்கருவில் இப்போது வெளிப் 

. படலம் (211251), அகப்படலம் ஆகிய இரண்டு பட 

லங்கள் உண்டாகியுள்ளன. வெளிப்படலத்தில் தண் 
டாகு Geeser (chordal cells), இடைப்படைச் செல் 
கள் (0௦500211 0௦116) நரம்பியச் Gaeeach (neurecto- 
சப), தோலாகும்.செல்கள் ((0611103] 600021 ஆகிய 
பலவகைச் செல்கள் உள்ளன. இவற்றுள் முன்னி 
ரண்டு வகைச் செல்களும் உட்சென்று இடைப்படை 
தோன்றுதல், இருபடைக்கோளமாதலின் அடுத்த 
நிகழ்வாகும். கருக்கோளத்தட்டின் பிற்பகுதியிலுள்ள 
செல்கள் அதன நீளவாட்ட நடுக்கோட்டை நோக்கி 
நகர்கின்றன. அதன் காரணமாக வளர்கருவின் நீள 
வாட்ட நடுக்கோட்டில் வரிமேடு ஒன்று உண்டா 

- கிறது. இதற்கு மூலக்கற்று (றாரஈப்(446 ௭221) என்று 
பெயர். அடைகாத்தல் தொடங்கிய பத்தாவது மணி 

" யில் இந்நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. இதுவரை வட்ட 
டமாக இருந்த வளர்கரு இப்போது வேல் வடிவமாக 
மாறுகிறது. மூலக்கீற்றின் முன்முனையில் மூலக்குழி 

ujb (primitive pit), அதனையடுத்து மூலமுடிச்சு 
இம்மேட் 

டிற்கு முன்னுள்ள பகுதியிலிருந்துதான் ௧௬ உருப் 
பெற்று வளர்கிறது. மூலக்&ற்று வரிமேடானது கருக் 
கோள வாயுதடு போலச் செயல்படுகிறது, மூல 
முடிச்சு நோக்கி நகரும் செல்கள் அங்கிருந்து உட் 
சென்று நடுக்கோட்டில் நீளவாட்டத்தில் முதுகுத் 
தண்டாக அமைகின்றன. ' இடைப்படைச் செல்கள் 
மூலக்கீற்று வரிமேடு நோக்கி நகர்ந்து உட்சென்று, 
பின்னர் இரு மருங்குகளிலும் படலமாகப் பரவுவ 
தால் இடைப்படை உண்டாகிறது. மூலக்கீற்று வரி 
மேட்டிலிருந்து செல்கள் உள்நோக்கி நகர்த்து மருங்கு 

* களுக்குச் சென்றுவிடுவதால் வரிமேடு ஒரு வரிப்பள்ள- 
மாக மாறுகிறது. இதனை மூல வரிப்பள்ளம் (ர்க 1- 
tive groove) எனக் குறிப்பிடுவர். மூல வரிப் பள் - 
ளத்தின் மருங்கு வரப்புகளுக்கு . மூலமடிப்புகள் 
(primitive folds) என்று பெயர். முன்பகுதியில் 
௧௬ வளர்ந்து உருப்பெறும்போது இப் பள்ளம்



சிறிது சிறிதாகப் பின்நோக்கி நகர்ந்து இறுதி 

யில் மறைந்துவிடுகிறது. இப்போது வளர்கருவில், 

வெளிப்புறமுள்ள புறப்படை, மூலக்குடற்குழியின் 

கூரையாகவுள்ள அகப்படை, இவை இரண்டிற்கும் 

* இடையேயுள்ள இடைப்படை ஆகிய மூன்று கருப் ' 

படைகள் உள்ளன. 

முயல். முயலின் கருமுட்டை மிகச் சிறியதாக 

இருப்பதாலும், கருவுணவு மிகக் குறைவாக முட்டை 

முழுதும் பரவலாக 

பெருகுதல் எளிதாக நடைபெறுகிறது. மேலும் இதன் 

கருவளர்ச்சி முழுதும் தாயின் கருப்பையிலேயே 

நடக்கியது. முயலின் கருக்கோளத்திற்கு மையக் 

கருக்கோளம் (0188100454) என்று பெயர். ஓரடுக்குச் 

செல்களாலான இதன் வெளிப்படலத்தை ஊட்டப் 

படலம் (12௦1௦51௨௭4) என்றும், அதனுள் அடங்கி 

யுள்ள குழியைக் கருக்கோளக்குழி எனறும் குறிப்பிடு 

வா். ஊட்டப் படலத்துடன் இணைந்துள்ள ஒரு 

செல் தொகுதி இக்குழிக்குள் நீட்டிக்கொண்டிருக் 
கிறது. ஒரு குமிழ் போலக் காணப்படும் இச்செல் 
தொகுதியே கருவாக வளர்கிறது, அதனால் இதனைக் 
கருக்குமிழ் (ரோற்ர௦ா1௦ 1100) எனக் குறிப்பிடுவ 

துண்டு. கருக்குமிழ்ச் செல்கள் விரைவாக பிளவுபடுவ 
தால் அவற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் சற்றே வேறுபட்ட 
தோற்றமுடைய அகப்ப்டைச்செல்கள் உண்டா 
கின்றன. அவை கீழ்நோக்கி நகர்ந்து ஊஎட்டப்படலத் 
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லிருந்து செல்கள் பிரிந்து உட்படை உருவாதல், 8. இருபடைக் 
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இருப்பதாலும் பிளவுற்றுப் ” 

இருபால் ஒருவர் 709 

திற்கு உள்ளே மற்றுமொரு படலமாக அமை 
கின்றன. அகப்படைச்செல் படலத்தால் சூழப்பட். 
டுள்ள குழிக்கு மூலக்குடற்குழி என்று பெயர். இத 
னைக் கருவுணவுப்பை அல்லது யோக் பை எனவும் 
கூறுவதுண்டு. ஏனென்றால் இது பறவைகள், 
களர்வன ஆகியவற்றின் வளர்கருவில் காணப்படும் 
யோக் பைக்கு ஒப்பானது. இந் நிகழ்வுகள் நடை 
பெறும் காலத்திலேயே, கருக்குமிழுக்கு மேலேயுள்ள 
ஊட்டப்படலம் அசிதைவுற்றுக் கருக்குமிழ்ப்பைக் 
கோளத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. : கருக் 
குமிழ் இப்போது இரண்டு அடுச்சுச் செல்களாலான 
வட்டமான SoM wie 5551-144 (embryonic 
0180) காணப்படுகிறது. இவ்விரண்டு அடுக்குச் 

செல்களுள் மேலடுக்குச்செல்கள் யாவும் புறப்படை, 
இடைப்படையாகும் செல்களாகும், கீழடுக்குச் செல் 
கள் அகப்படையாகும் செல்களாகும,. கருத்தட்டுப் 
பகுதியில் செல்கள் நகர்வதால் நீளவாட்ட நடுக் 
கோட்டில் மூலக்கீற்று வரிக்கோடு (றர1ஈ14(16 streak) 
உண்டாகிறது. வரிமேட்டின் முன்முனையிலுள்ள 
மூலமுடிச்சு மேட்டிற்கு முன்னுள்ள பகுதியில் நடுக் 
கோட்டில் முதுகுத்தண்டு உண்டாகிறது. மூலக் 
கீற்றுப் பகுதியில் உள்நோக்கி நகர்ந்து பின்னர் 
மருங்குகளில் பரவும் செல்கள் இடைப்படையாக 
அமைகின்றன. கீழ்ப்பக்கத்தில் எஞ்சியுள்ள செல்கள் 
அகப்படையாக அமைகின்றன, இந்த மூன்று அடுக்கு 
களிலிருந்து கருவின் அனைத்துப் பகுதிகளும் உரு 
வாகின்றன. 

- ௪, மகாலிங்கம் 

- நூலோதி, Balinsky, B.I., An Introduction to 

Embryology, W.B.Szunders Ccmpzny, Philadelphia, 
1970; Verma, P.S., Agarwal, V.K., Tyagi,B.S., 
Chordate Embryology, S.Chand and Company Ltd., 
New Delhi, 1978. 

  
  

இருபால் ஒருவர் 

ஒருவரிடம் இரண்டு பாலின உறுப்புகளும் வெவ் 
வேறு அமைப்பில் காணப்படுவதையே இருபால் 
ஒருவர் (11௦75௩) என்று அமைக்கலாம். இவ்வாறு 
ஒருவரிடம் இரண்டு பால் இனவுறுப்பும், துணை 
யுறுப்பும் காணப்படுவதைப் பலவகையாகப் பிரிக் 
கலாம். ஆனால் ஆண் என்றோ பெண் என்றோ 
இவரை பிரித்து அறிவதுதான் கடினம். 

் 86 குரோமோசோம்களில் 44 வகைகளை உடல் 
குரோமோசோம் (3201080106) என்றும், இரண்டைப் 

பால் குரோமோசோம் என்றும் அழைக்கலாம். 
பெண்ணிடமுள்ள பால் குரோமோசோம்களை %, % 
என்றும், ' ஆணிடம் உள்ளவற்றை 5, 3 என்றும்





பாசிகளின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் மிசவும் 

தனித்தன்மை வாய்ந்தனவாக உள்ளன. எடுத்துக் 

காட்டாகப் பாலிசைஃபோனியாவில் பாலினப் 

பெருக்க வளர்ச்சி முறைகள் மிகவும் உச்ச கட்டத்தில் 

இருக்கின்றன. இதில் ஆண் இணைவிகளும் கூட 

இயங்கும் தன்மையற்றனவாக உள்ளன. 

பூஞ்சைகளின் பால் தன்மை, சைக்கோமைசிட்டு . 

களின் பல சிற்றினங்களில் வேற்று உடலமைவு 

(heterothallism) காணப்படுகிறது. வேறுபட்ட உட 

லமைப்பில் கருவுறுதலுக்குத் தேவையான எதிர்பால் 

'ஆற்றல் திறன்களில் இரு உடலங்கள் தேவைப்படு 

இன்றன, பூஞ்சை இழைகளின் எதிர் பாலணுக்கள் 

இணையும் போதும், சைகோஸ்போர்கள் மட்டுமே 

உண்டாகின்றன என்பதைப் பிளாக்ஸிலி என்பவர் 

மூதன் முதலில் கண்டுபிடித்தார். ஒரு வகைத் தொகுதி: 

_யினம் என்பது நேர் வகை என்றும், எதிர்வகை 

என்றும் அறியப்படும். இவற்றில் பெரிய இணை 
வியகத்துடன் சேரும் வகைக்கு ஆண் என்றும், சிறிய 

இணைவியகத்துடன் சேரும் வகைச்குப் பெண் 

என்றும் கூறலாம். : 

ல்பைகோமைசீட்டுகளில், மானோபிலிபாரிஸ் 
அல்லோமைசில் பித்தியம், டிபேரியானம், மீயூகர் 

ஜெனிரீஸ், மீ டெனிஸ் ஆகிய பூஞ்சைகளின் ஓத்த 
உடலமைவு, இவ்வகைகளில் ஒரு ஸ்போர் மட்டும் 
ஆண் இணைவியகம், பெண் இணைவியகம் உடைய 
ஓர் உடலமைப்பைத் தற்கருவுறுதலுக்காக : உண் 

டாக்குகிறது. ஆஸ்கோமைசீட்டுகளில் 8-ஸ்போர் 
. வேறுபட்ட உடலமைவும் நியூரோஸ்போரா இனத் 
இல் ஆராயப்பட்டுள்ளன. இந்த எட்டு ஸ்போர்களில் 
நான்கு நேர்வகைப் பால் எதிர்ச்செயல் என்றும், மீத 
முள்ள நான்கு ஸ்போர்கள் எதிர்வகைப் பால் எதிர்ச் 
செயல் என்றும் குறிக்கப்படுகின்றன. பெசீடியோ 
மைசிட்டுகளில் உள்ள ஹைமைனோமைசிட்டுகளில் 
வேறுபட்ட உடலமைவு இருப்பது பென்சுடே (1918), 
நைப்: (1919) ஆகியோர்களால் அறிவிக்கப் 
பட்டுள்ளது. இரு ஒற்றைமையம் உடைய பூஞ்சை 
இழைகளில் எதிர் பாலினத் தாவரங்கள் நெருக்கமாக 
அமையும்போது, இரு நீயூக்ளியஸ் தோன்றும் நிலை 

ஏற்படுகிறது. நைப் என்பவர் சைகோமில்லம் கம்யுன் 
பூஞ்சையில் நான்கு பெ௫சடியோஸ்போர்களில் 
இரண்டு இருபாலாகவும், ஏனைய இரண்டு எதிர் 
பாலாகவும் அமைகிறது என்பதைக் கண்டறிந்தார். 
இந்தப் பாலமைப்புகள் இருவேறுபட்ட காரணி 
களால் முடிவு செய்யப்படுகின் றன. ‘ 

பிரையோபைட்டுகளில் பாலினப்பெருக்கம். பாலினப் 

பெருக்கம் ஊரகேமஸ் முறையில் நடைபெறுகிறது. 
ஆண் இணைவிகள் . இயங்கும் தன்மையுடையவை; 
இவை ஆந்திரோசூய்டுகள் என்றழைக்கப்படு 
கின்றன. பெண் இணைவிகள் இயங்கா முட்டைகள் 

, என்றழைக்கப்படுகின்றன. மேற்கூறிய இணைவிகள் 

, இணைந்து முதல் 
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முறையே ஆண் பா லுறுப்பான ஆத்திரீடியத்திலிருந் 
தும், பெண் பாலுறுப்பான ஆர்க்கிகோனீயத்தி 
லிருந்தும் தோன்றுகின்றன. 

பூக்கும் தாவரங்களில் பாலினப்பெருக்கம், கருவுறு 
"தல் நிகழ்ச்சியின் போது ஓர் ஆண் இணைவி பெண் 
இணைவியுடன் இணையச் சைகோட் உண்டா 
கிறது. “மற்றொன்று மூனை நியுக்ளியசுடன் 

எண்டோஸ்பொ்ம் செல்லை 
உண்டாக்குகிறது. மகரந்தத்தூாள அல்லது மைக் 
ரோஸ்போர் என்பது ஆண் இணைவித் தலைமுறை 
யின் முதல் செல்லாகும். சூலக முடியில் மகரந்தத் 
தூள்கள் - முளைத்து மகரந்தக் குழல்களை உண் 
டாக்கி, கருவுறுதல் நிகழ்ச்சியினைத் தூண்டுகின் றன.: 
சூலக முடியிலுள்ள சர்க்கரைச் ஈரப்பிகள் மகரந்தத் 
தூள்களை முளைக்கத் தூண்டுகின்றன. பொதுவாக 

மகரந்தத் தூளிலிருந்து ஒரு மகரந்தக் குழல் மட்டுமே 
வளர்ச்சியடைகிறது. சில தாவரங்களில் ஒன்றுக்கு 
மேறபட்ட மகரந்தக்குழல்கள் உண்டான றன. 
மகரந்தக் குழலின் வளர்ச்சி விரைவு நுனிப்பகுதி 
களில் காணப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட இடைவெளி 
களில் வளரும் மகரந்தக் குழல்களின் நுனிப்பகுதி 
களில் மட்டும் சைட்டோப்பிளாசத்தைக் கட்டுப 
படுத்துவதற்குத் தொடர்ச்சியான செல்லுலோஸ் 
அமைப்புகள் தோன்றுகின்றன. மகரந்தத்தூள் 
முளைத்தபின், சூலகமுடிகளின் சுவர்களில் உள்ள 
செல்லுலோஸ் பெக்டிக் அடுக்குகளின் வழியாக 
மகரந்தக் குழல்கள் வளர்கின்றன. பின்னர் இவை 
சூலகத் தண்டின் வழியே நுழைகின்றன. மகரந்தக் 
குழல் சூற்பையை நெருங்கும்போது, இது சூலை 
அடைவதற்குரிய வழியைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. 
சூலினுள் மகரந்தக் குழல் செல்லும் இடத்தின் 
அடிப்படையில் கருவுறுதல் மூன்று வகைப்படுகின் றன . 
அவை முறையே துளையிணைவு (010281) , 
சூலடி இணைவு (chalazogamy), இடையிணைவு 
(0௦50௨0) என்பன. மகரந்தக் குழல் இரு ஆண் 

. இணைவிகளையும், உடல் நியுக்ளியஸையும், சைட் 
டோப்பிளாசத்தையும் கொண்டுள்ளது. குழல் மூலம் 
வெளியேறும் சைட்டோப்பிளாசம் சினர்ஜிடுகள் ' 
(8 0612148) இணைவதைத் தடுக்க முனைகிறது. 

இணைவி இணையும் முறை இரு நிலைகளில் 
நடைபெறுகிறது. அவை, 

பிளாஸ்மோ இணைவு (plasmogamy) 

நியுக்ளியஸ் இணைவு (%8130 8௨19) எனப்படும். 

ஆண் இணைவி பெண் இணைவிக்குள் நுழையும் 
விதம் பற்றிப் பல்வேறு கருத்துகள் சொல்லப்படு 
கின்றன. ஸடீபன் (1957) என்பவரின் கருத்துப்படி, 
இரண்டாம் கருப்பை நியுக்ளியசுடன் ஓர் அண் 
இணைவி இணைதல், முட்டை தநியுக்ளியசுடன் 
மற்றோர் ஆண் இணைவி இணைவதைவிட மிக
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விரைவாக நடைபெறுகிறது. சோ (1952), கூப்பர் 

(1949) ஆகியோரின் கருத்துப்படி இரண்டாம் 

கருப்பை நியுக்ளியசுடன் ஓர் ஆண் இணைவி 

இணைவதற்கு முன், முட்டை நியுக்ளியசுடன் மற் 

Gort ஆண் இணைவி இணைதல் அமைகிறது. 
- பா. அண்ணாதுரை 
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தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் பல்வேறு வகைகளில் 

நடைபெறுகின்றது. பூக்கும் தாவரங்களின் இனப் 

பெருக்க உறுப்பு பூ ஆகும். ஒரு பூவின் ஆண் இனப் 

பெருக்க உறுப்பு மகரந்த வட்டம். இம்மகரந்த 

- மகரந்தத் தாள்களின் தொகுதியாகும். வட்டம் தாக | 

ஒவ்வொரு மகரந்தத் தாளும், மகரந்தக் காம்பு 

(8118ய௦ா(), - மகரந்தப்பை . (801127), இணைப்பு 

(6௦01201176) ஆகிய பகுதிகளை உடையதாக இருக்கும். 
மகரத்தப்பையில், மகரந்தத்தூள்கள் (00116௩ ௨105) - 

உருவாகின்றன. முதிர்ந்த மகரந்தத் தூள்கள் கோள 

வடிவத்திலோ முட்டை. வடிவத்திலோ இருக்கும். 
இவை ஆண் இணைவிகளை . (0816 2௨0௦8) உர 

் வாக்குகின்றன. . 

பூவின் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பான சூலக 
வட்டம், சூலகம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட _ 
சூலக இலைகளினால் : (வோற£]1] அமைக்கப்பட்டு, 

சூலகப்பை, சூலகத்தண்டு, சூலகமுடி ஆகிய மூன்று 
பகுதிகளையுடையதாக இருக்கும். சூலகப் பையுள் 
சூல்கள் இருக்கும். இந்தச்சூல்கள் பெண் இணைவி 
களைக் கொண்டுள்ளன. 

yo ர் ‘ 

இவ்வாறாக, . மகரந்தத் தாள்களும், . சூலகமும் 

,உள்ள மலர்கள் இருபால் பூ (bisexual or herma- _ 
' phrodite flower) cram Hut. e i 

. Qeuqgaugssruchad (biennial plants). 'தாவரங் 
கள், அவற்றின் உயிர் வாழ் காலத்தையொட்டி 

‘(span of life) நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப் 
.. பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் ஒருவகை இரு பருவச் 

செடிகள் ஆகும். ் 

இருபருவத் தாவரங்கள் இரண்டு பருவங்களில் . 
வாழும் தன்மையுடையன. இத்தாவரங்கள் : விதை .. 

யிலிருந்து உருவான முதல் பருவத்தில் அதிகப்படி | 
யான உணவினை ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் தயாரிக் 
கின்றன. தயாரித்த உணவில் ஒரு பகுதியை மட்டும் 
தம் வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்துகின்றன. தயாரிக்கப் 
பட்ட உணவில் மீதமுள்ள மிகை உணவுப் பொருள் 
களை இத்தாவரங்கள் தேக வைக்கின்றன. உணவுப் 

. பொருள்களைச் சேமித்து வைப்பதற்குத் தாவரங் 
களின் பல பாகங்கள் உதவு௫ன்றன.... காரட், 

முள்ளங்கி, . சர்க்கரைவள்ளி, பீட்ரூட் போன்ற 
தாவரங்களில் உணவுப் . பொருள்கள் வேர்களில் 
சேமிக்கப்படுவதால் வேர்கள் பருத்துக் காணப்படு 
கின்றன. இவ்வகை வேர்களைச் சேமிப்பு அல்லது 
கிழங்கு வேர்கள் எனக் கூறலாம். இவ்வகை வேர்கள் 
தங்கள் திசுக்களில் க.ணவைச் சேமித்து வைப்பதால் 

- கிழங்குகளாகப்: பருத்து, பல்வேறு வடிவங்களுடன் 
காணப்படுகின்றன. முள்ளங்கியில் இவ்வேர்கள் கதிர் ' 
வடிவமாகவும், பீட்ரூட்டில் கோள வடிவமாகவும், 
கேரட்டில் கூம்பு வடிவமாகவும், சர்க்கரை வள்ளிக் 
கிழங்கில் பருத்த உருவமாகவும் அமைந்துள்ளன. 
ஒருசில ' தாவரங்கள் உணவுப் பொருள்களைத் 
தண்டுகளில் சேமித்து வைப்பதால் தண்டுகள் 
பருத்து, கிழங்தகளைப் போன்ற அமைப்பைப் பெறு . 
கின்றன. கரும்பு போன்ற தாவரங்களில் இவ்வுணவு 
தரைமேல் தண்டிலும், இஞ்சி, சேனை உருளைக் 
கிழங்கு ஆகிய தாவரங்களில் தீரைக்கீழ்த்தண்டிலும் 
சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன. உணவுப் பொருள்கள் 
சேமித்து ' வைக்கப்படுவதால் தண்டுகள் பருத்தும் 
உருமாறியும் காணப்படுகின்றன. இஞ்சு, மாஞ்சள், 
வாழை போன்ற தாவரங்களில் காணப்படும் கரைக் 
கீழ்த் தண்டு, மட்டக்கழங்கு (42005) என்னும் 
வகையைச் சேர்ந்தது. . இது குறுகியும், தடித்தும், 
சதைப்பற்றுடனும் தரைக்குக் கழ் மட்டத்தில் இருக் 
கும். சேனை, கருணை வகைத் தாவரங்களில் துரை 
கீழ்த் தண்டு பருத்துக் கோள வடிவத்தில் கெட்டி 
யாகவும், , சதைப்பற்றுள்ளதாகவும் காணப்படும். 
உருளைக் கிழங்கில் தண்டு கோளவடிவில் கிழங்காக 

. மேற்பரப்பில் பல அரைவட்ட இலைத் தமும்பு 
களைக் கொண்டிருக்கும். . மேற்கூறிய தாவரங்களில் 
தண்டு . மட்டுமே .சேமிப்புப். பகுதியாகும். எனவே 
இலைகள் .செதில் , இலைகளாகக் , குறைந்தோ 
முழுதும் மறைந்தோ காணப்படும். ஆனால், வெங் - 
காயம், பூண்டு போன்ற: தாவரங்களில் தண்டுப் 
பகுதி குறைந்திருக்கும், உணவுச் சேமிப்பின் 
காரணமாக இவை தடித்து, சதைப் பற்றுள்ளனவாக 
மாறி, மேல் நோக்கி வளர்ந்து, சிறிய கூம்பு வடிவ 
முள்ள உறுப்புகளாகக் காணப்படும். இவை குமிழங் 
sor (bulbs) . erar வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன . 
இவற்றில் உட்செதில்கள் உலர்ந்திருக்கும். .மிகை _ 
உணவு புதிய  குமிழங்களில் சேமித்து வைக்கப் 
படும்,  , ட்ட ் ் 

இத்தகைய தாவரங்கள் இரண்டாவது பருவத் 
தில், சேமித்து வைத்துள்ள மிகை உணவை மலர் 
களை உருவாக்கப் பயன்படுத்துகின்றன, இவ்வாறு 

. உருவான மலர்கள் கனிகளையும் விதைகளையும் 
கொடுக்க அவற்றின் முதல் பருவத்தில் சேமித்து 
வைத்த உணவுப் பொருள்கள் - பயன்படுகின்றன . 
சேமித்து வைத்த உணவுப் பொருள்கள் முழுதும் 
செலவிடப்படுவதால், - இருபருவத் தாவரங்களின் 
உயிர் : வாழ் : காலம் பூக்களையும், கனிகளையும் 
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உருவாக்கியவுடன் . முடிவடைந்து விடுகின்றது. ' 

எனவே, இருபருவத் தாவரங்கள் தங்கள் முதல் 

பருவத்தைத் தாவர வளர்ச்சிக்காகவும், இரண்டாம் 

பருவத்தை இனப்பெருக்கத்திற்காகவும் பயன் 

படுத்துகின்றன. இத்தகைய இருபருவத் தாவரங்கள் 

மிதவெப்ப அல்லது குளிர் மண்டலங்களில் இயற்கை 

யாகவே காணப்படுகின்றன. வெப்ப மண்டலங்களில் 

இத்தகைய இருபருவத் தாவரங்கள், பயிர் செய்யப் 

படும் பொழுது தங்களுடைய உயிர்வாழ் காலத்தை 

ஒருபருவத் தாவரங்களைப் : (8௩0815) போல ஒரே 

பருவத்தில் முடித்துக் கொள்கின் றன. 

் உர் -பி. இரஞ்சிதக்கனி 

் நூலோதி. கோதய166), 14. ே வி, College Botany, 

New Central Book Agency, Calcutta, 1982; Narayana- 

samy, R. V. and K. N. Rao Outlines of Botany, 

S. Viswanathan Co, Madras, 1971. 

  

  

.. இருபெயரிடூ முறை ், 

ஒவ்வொரு "நாட்டிலும் ஒவ்வொரு ' மாநிலத்திலும் - 

ஓவ்வொரு மொழியிலும் சில பொதுவான உயிரினங் 

களுக்கு மட்டும் பொதுப் பெயர்கள் . உள்ளன. 

மற்றவற்றிற்கு இல்லை. மேலும் இத்தகைய பொதுப் 

பெயர்கள் ஓர் உயிரிக்கும் அதே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 

மற்ற அயிரிகளுக்குமிடையே உள்ள தொடர்பைக் 

காட்டுவதில்லை. எனவே ஒவ்வோர் உயிரிக்கும் 

அனைத்துலகப் பொதுவான பெயர் வழங்கப்படலா 

யிற்று. ' இருபெயரிடு முறை (010௦0181 nomenclature) 

என்னும்இந்த முழையைக் கரோலஸ் லின்னேயஸ் என் 

னும் சுவீடன் நாட்டுத் தாவரவியலறிஞர் 4758 ஆம் , 

, ஆண்டு அவரது ஸ்பிசீஸ் பிளாண்ட்டாரம் (species 

plantarum) என்னும் நூலில் முதன்முதலில் பயன் 

படுத்தினார். இந்த முறையில் பயன்படுத்தப்படும் 

அறிவியல் பெயர்கள் அனைத்துலக உயிரியல் அறிஞர் 

களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின் றன; இவை சுருக்க 

மும் தெளிவும் நுட்ப்மும் வாய்ந்த இலத்தீன் மொழி 

யில் அமைந்துள்ளன. இருபெயரிடு முறையில் பொது 

வினப் பெயர்சளை முதன்முதலில் இலத்தீனில் மொழி 

. பெயர்த்தவர் பிளைனி ஆவார். 3 

+» இருபெயரிடு முறைப்படி ஒவ்வோர் உயிரிக்கும் 

இரண்டு பெயர்கள் உண்டு; முதலாம் பொது 

-வினப் - பெயர் (generic name), ' இரண்டாம் 

சறப்பினப் பெயர் (80601110 name), சில உயிரி 

“களின் உள்சிறப்பினப் பெயர்! (subspecific 

Name) மூன்றாவதாகக் குறிக்கப்படுகிறது. பொது 

Mans பெயரை மட்டும் கொண்டு அது என்ன 

தாவரம் அல்லது விலங்கினம் என்று கண்டுபிடித்து 

விட முடியாது; ஏனெனில் ஒரே பொதுவினப் பெய : 

ரைக் கொண்ட பல சிறப்பினங்கள் 'உள்ளன. எடுத் 

இருபெயரிடு முறை 7/3 

துக்காட்டாக உருளைக்கிழங்கும் கத்திரியும் சொலா 
னம் என்னும் ஒரே பொதுவினப் பெயரைக் கொண் 
டவை. ஆனால் உருளைக் கிழங்கின் சிறப்பினப் 
பெயர் டியூபரோசம்; கத்தரியின் சிறப்பினப் பெயர் 
மெலஞ்சினா ஆகும். இதே போன்று புலி, சிறுத்தை 
ஆகிய இரண்டு விலங்குகளுமே பாந்த்தெரா என் 

னும் ஒரே . பொதுவினப் பெயரையும், டைகிரிஸ் 
(11218 - புலி), பார்டஸ் (றகாம்06-சிறுத்தை) என்னும் 

வெவ்வேறு சிறப்பினப்பெயர்களையும் கொண்டவை. 

பெயரிடுதலில் பாரிஸ் விதிமுறை, ரோச்செஸ்ட் 
டார் விதிமுறை, வியன்னா விதிமுறை, அமெரிக்க 
விதிமுறை எனப்பல முறைகள் இருப்பினும் அனைத் 
துலகத் தாவரப் பெயரிடல் குறியீட்டுப்படிச் (-௩௰- 
national code of botanical nomenclature) Fa விதி 
முறைகள் கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். தாவரப் 
பெயரிடல் முறை விலங்கினப்பெயரிடல் முறையி 
லிருந்து தனித்திருக்க வேண்டும்.பெயரை வைத்தே . 
தாவரங்களை அறியுமாறு பெயரிட வேண்டும்; ஒவ் 
வொரு வகைத் தாவரத்துக்கும் தனிப் பெயர் இருக்க 
வேண்டும். பெயர்கள் இலத்தீன் மொழியில் 
மாற்றப்பட வேண்டும். இந்த விதிமுறைகள் இணை 
வதற்கான பெருமுயற்சி செய்தவர்களில் ஸ்பிராக், 
கிரீன், ஹிட்ச்காக் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். 
மேலும் இந்த விதிமுறைகள் ஐந்தாண்டுகளுக்கொரு 
முறை கூடும் மாநாட்டில் ஆய்வுசெய்யப்பட்டு முடிவு 
செய்யப்படுகின்றன. இந்த அனைத்துலக விதிமுறை 
நூலில் முப்பெரும பிரிவுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு 
தொகுதியிலும் அத்தியாயங்கள், விதிகள், துணை 
விதிகள், பரிந்துரைகள் உள்ளன. 

தாவரங்களின் பெயரிடல், சில சமயங்களில் 
தாவரத்தின் பண்பையும், இயல்பையும், அதை அடை 
யாளம் கண்டறிந்தவரையோ, அது முதலில் கண்டு 
பிடிக்கப்பட்ட இடத்தையோ குறிக்கலாம். சில எடுத் 
துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு. ் 

தாவரங்களின் பண்பும், இயல்பும் கொண்டு 
பெயரிடல். நீண்ட இலைகளை உடையவை. பாலி 
யால்த்தியா லாங்கிஃபோலியா (Polyalthia : 1௦212 
10112), பிரிந்த இலைகளை உடையலை: ஐப்போமியா 
டிஸக்டா (Ipomea dissecta), கோரிம்ப், மஞ்சரி 

உடையவை: ஓல்டன்லாண்டியா கோரிம்போஸா 
(௦189பிகறம்ர்க 0௦01%௦58), நீரில் வாழும் இயல்புடை 
யவை: ஐப்போமியா அக்வாடிகா (1ற0068 aquatica), 
ஐந்திலைகளை உடையவை: கைனான்டிராப்ஸிஸ் 

"பெண்ட்டாஃபில்லா (Gynandropsis pentaphylla). 
'.. பல பருவ இலைகளை உடையவை: லிம்னோஃபில்லா 

ஹெட்டிரோபில்லா (Limnophylla heterophylla). . 

அறிஞர்களின் பெயரால் வழங்கல். சீசால்பினோ 
(0868௨1011௦) என்னும் அறிஞர்; சீசால்பினியா புல் 
Qe (Caesalpinia pulcherima) un Se (Bauhin) '
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என்னும் அறிஞர்; பாகினியா டொமண்ட்டோசா - 

(Bauhinia tomentosa), ரோக்ஸ்பர்க் (௩௦ம்மாஜிட், 

என்னும் அறிஞர்; கட்சூரா ரோக்ஸ்பர்கியானா 

(Kadsura roxburghiana), ஆடன்சன் (௦௨050௦) என் 

னும் அறிஞர்; ஆடன்சோனியா டிஜிட்டேட்டா (கப் 
sonia digitata), பிரண்ஃபெல்ஸ் (நாமார618) என்னும் 

அறிஞர்; பிரண்ஃபெல்சியா அமெரிக்கானா (யா- 

felsis americana), SlenGerwew (Linnaeus) என்னும் 

அறிஞர்; எக்போலியம் லின்னேயனம் (Ecbolizum 
linnaenum), 

சில தாவரங்களின் பெயர்கள் ஆவை கண்டறிந்த 
இடத்தின் பெயரால் ' வழங்கல், அபுதிலான் இண்டிகம் 
(Abutilon ர்யய்்மோ) இந்தியா, மீலோத்திரியா மெடி. 
ராஸ்பட்டனா (14௦1011174 maderaspatana) மதராஸ் 

, “சென்னை, பாம்பாக்ஸ மலபாரிகா (0ற்கக mala- _ . 

$க102)-மலபார், மைக்கேலியா நீலகரிகா (Michelia 

hilagirica)-Soe8f, உலக்ஸ் யுரோப்பியஸ் (1௯ 

ஸா௦றல$)-ஐரோப்பா, ஆர்கிமோன் மெக்ஸிகானா 

(Argemone mexicana)-Qué8Gar, கார்டமைன் ஆப் 

பிரிக்கானா (Cardamine 21108௨) - ஆப்பிரிக்கா; 

சீட்டேரியா இத்தாலிகா (56௪/8 [41108)-இத்தாலி? 

சென்ட்டெல்லா ஏசியாட்டிகா (Centella asiatica)- 

ஆசியர். i * 

உயிரினங்களின் உயிரியல் பெயரை எழுதும் 
போது பொதுவினப் பெயரின் முதல் எழுத்தை 
“மட்டும் தலைப்பு . எழுத்தா gyiib (capital letter) 

பொதுவினப் பெயரின் . மற்ற எழுத்துகளையும் 
சிறப்பின, உள்சிறப்பினப் பெயர்களையும் சிறிய 
எழுத்துகளாலும் (small letters) எழுத வேண்டும். 
எழுதியபிறகு பொதுவின, சிறப்பின, உள்சிறப்பினப் , 
பெயர்களைத் தனித்தனியாக அடிக்கோடிட வேண் 
டும்; ஆனால் அச்சிடப்படும்பொழுது “சாய்வு எழுத் 

இல் இருக்க வேண்டும். 
ம ன க - க. வசந்தகுமார் 

. உபா. அண்ணாதுரை 

gnGewd). Chellappan, K.P., Taxonomy of Angios- ° 
erms, Tamil Nadu Text Book Society, 1971; Datta, 

S.C., A Hand Book of Systematic Botany, Central 

Book Depot., Allahabad, 1975;S.K., Mukerjce, | 
8S. K., College Botany, Vol. III, New Central Book 
Agency, Calcutta, 1984; Pandey, B.P., ‘Taxonomy of 
Angiosperms’’, S. Chand & Company Ltd., Ram 
Nagar, New Delhi, 1982. ் a 
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இரும்பாலைகள் 

இரும்பு தனி நிலையில் புவியிலிருந்து இடைப்ப 
தில்லை, மண்ணுக்கடியில் மண்ணோடு மண்ணாகப் 

பல தனிமங்களுடனும், கழிவுகளுடனும் கலந்தே. 
இது காணப்படுகிறது. இதை வெட்டியெடுத்து 

- உலைகளிலிட்டு உருக்கி இரும்பும் எல்கும் செய்யப் 
படுகின்றன. இவ்வாறு இடைச்கும் எல்கு ' கம்பி 
யாகவும், விட்டமாகவும், தகடாகவும், உருளை 
யாகவும், வார்ப்படங்களாகவும் உருமாற்றம் செய்யப் 
படுகின்றது. இவை அனைத்தையும் கொண்டு 
செயல்படும் ஆலைகள் இரும்பாலைகள் என ப்படும், 

புவியிலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்படும் இரும்பு 
கலந்த மண், இரும்புத்தாது (1100௩ ௦16) எனப்படும். 
இத்தாதுக்களில் கறுப்பு நிறமுடைய மேக்னடைட் 65 
விழுக்காடு இரும்பையும், சிவப்பு நிறமுடைய கெம 
டைட் 90.5 விழுக்காடு இரும்பையும், விமோனைட் 
60 விழுக்காடு இரும்பையும், கறுப்பு நிறமுடைய Fr. 
ரைட் 40 விழுக்காடு இரும்பையும் கொண்டுள்ளன. 

கனிப் பொருள்களுடன் 'சுண்ணாம்புக்கல்லை 
யும், கல்கரியையும் உலையில் இட்டு உருக்கி இரும் 
பைத் தனியே பிரித்து எடுப்பர். இவ்வுலைக்கு 
ஊளதுலை (6125 1110௨௦௦) எனப்பெயர். இவ்வுலையின் 

* மூலம் கிடைக்கும் இரும்பு, கனி இரும்பு (12 1100) 
எனப்படும். 

கனியிரும்பு தயாரிக்கப் பயன்படும் சளதுலை 
உயரத்தையும் : 8-9 மீட்டார் 

விட்டத்தையும் கொண்டிருக்கும். உலையின் வெளிப் 
பாகம் ஓர் அங்குலத்திற்கு அதிகமான தடிப்புடைய 
எஃகுத் தகட்டாலானது; உட்புறம் இச்செங்கற் 
களால் ஆனது. ஒருமுறை ' உலையை இயக்கினால் ' 
தொடர்ந்து ஐந்தாண்டுகள் அது வேலை செய்யும், 
நாளொன்றுக்கு 1800 டன்: இரும்பை உருக்கும் 
திறன் கொண்ட ஊதுலைகள் தற்காலத்தில் இருக் 
இன்றன. . | se க 8 ர 

. கனி இரும்பின் பெரும்பகுதி எஃகாக மாற்றப் 
படுகிறது. எஞ்சிய சிறு பகுது வார்ப்பிரும்பாகவும் 
(cast iron), தேனிரும்பாகவும் (1௦214 iron), பஞ்சு 
இரும்பாகவும் (sponge iron) ton ற்றப்படுகிறது. 

4 

கனியிரும்பைக் குப்போலா உலையிலிட்டு உருக்கி 
- னால் வார்ப்பிரும்பு கிடைக்கும். எஃகைப் போலின் 
BS தேனிரும்பை , எளிதில் உருக்கலாம், தேவை 
யான உருவதகிற்கு வார்க்க இவ்விரும்பு பயன்படுவ 
தால் இது வார்ப்பிரும்பு என்ற பெயரைப் பெற்றது, 

குப்போலா உலை, வேலை செய்யும தன்மையில் 
பெரும்பாலும் ஊதுலையை ஒத்திருக்கிறது, உஎதுலை 
யில் கனிப் பொருள்களிலிருந்து இரும்பு தனியாகப் 
பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் குப்போலா உலை 
கனி இரும்பை உருக்க மட்டுமே பயன்படுகிறது, 

- வார்ப்பிரும்பில் [,8-- 4,5 விழுக்காடு வரை கரி, 
மணல், கந்தகம், மாங்கனீஸ், பாஸ்ஃபரஸ் ஆதியன 

௪



கலந்திருக்கும். இது சொரசொரப்பும், கடினத் 
தன்மையும் உடையது. ஆனால் எளிதில் நொறுங்கி 

விடும். இதைத் தகடாக அடிக்கவோ, கம்பியாக , 

நீட்டவோ முடியாது. 

தேனிரும்பு. தேனிரும்பையே மனிதன் முதன் முத 
லில் அறிந்தான்.கனிமத்திலிருந்து கிடைத்த இரும்பைப் 
பழுக்கக் காய்ச்சி, சம்மட்டியால் அடித்து மாசுகளைப் 
போக்கி இறுதியாகத் தேனிரும்பு தயாரிக்கப்படு 
கிறது, இவ்விரும்பிலிருந்துதான் அக்காலப் போர்க் 
கருவிகளும், தளவாடங்களும் செய்யப்பட்டன. 

தற்பொழுது எதிர் அனல் உலை (reverberatory 
£010206) மூலம் தேனிரும்பு தயாரிககப்படுகிறது. 

sag உலைகளின் மூலம் கிடைக்கும் இரும்பு, 
கட்டியாகவோ குழம்பு நிலையிலோ இரும்பாலை 
களில் உள்ள எஃகு உலைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப் 

. பட்டு அங்கு எலஃகாக மாற்றப்படுகிறது. 

பெசிமர் உலை, திறந்த சணப்பு உலை (000. 
hearth furnace), மின்னுலை, எல், டி, உலை என 
நான்கு வகையான. உலைகள் எஃகு ஆலைகளில் 
பயன்படுகின் றன. [ 

கனியிரும்பிலுள்ள கரியையும் கழிவுப் பொருள் 
் களையும் - நீக்கவிட்டுத் தேவைக்கேற்பக் கரியைச் . 
சேர்த்து எஃகு தயாரிப்பது பெசிமர் உலை முறை 

டயாகும், டம 

உயர்ந்த வெப்பநிலையைப் பெறவும், - எரி 
. பொருளில் சிக்கனம் காணவும் எழுந்த ஆய்வில் 

தோன்றியதுதான் திறந்த கணப்பு முறை ஆகும். 
இவ்வுலையில் கல்கரிக்கு மாற்றாக முன் கூட்டியே 
வெப்பப்படுத்தப்பட்ட காற்றும், வளிமமும் பயன் 

. படுகின்றன. ் உர 

கந்தகம் கலவாத தரய எஃகை மின்னுலை மூலம் 
பெறலாம். ஆனால் உற்பத்திச் செலவு மிகுதியாகும். 
இது கலப்பு எல்குத் தயாரிக்க ஏற்றதாகும். .எல். டி. 

் மூறை, : தூய எல்கைச் சிக்கனமாகப் பெறக்கூடிய 
நவீன : முறையாகும். .- இம்முறையில் ஆக்சிஜனை 
இரும்புக் குழம்பில் செலுத்துவதன் மூலம் : அழுக்கு 

. முழுமையாக விரைவில் நீக்கப்படுகிறது. லிண்ட்ஸ்- 
டோனோவிட்ஸ் என்னும் அறிஞர் கண்டுபிடித்த 

இம்முறை : அவருடைய பெயரால் எல், டி. முறை 

என்று வழங்கப்படுகிறது. . ~~ இது ரூர்கேலா 
உருக்காலையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. 

இவ்வுலைகளில் இரும்புக்குழம்பிலுள்ள மாசு 
களையும், அவற்றுடன் கலந்துள்ள பாஸ்ஃபரஸ், 
கந்தகம் போன்ற பொருள்களையும் நீக்கித் தேவை 
யான அளவுக்குக் கரியைக் கலந்து எஃகுகளாக 
மாற்றுகிறார்கள், பல்வகையான . தனிமங்களைச் 
சேர்ப்பதன் வாயிலாகக் கலவை எஃகுகளும் செய்யப் 
படுகின் றன. ் 

ப 

* பொக்காரோ, 
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இரும்புத் தாதுவிலிருந்து இரும்பைப் பிரிக்க 
உதவும் களதுலைகளும் உளதுலையிலிருந்து கிடைக்கும் 
கனி இரும்பை எஃகாக மாற்றும் பல்வேறு 
உருக்கு உலைகளும் கொண்ட இரும்பாலை 
முதன் முதலில் ஜாம்ஷெட்பூரில் 1905 ஆம் ஆண்டில் 
நிறுவப்பட்டது. இதற்குப் பின்னர் கர்நாடக மாநிலம் 
பத்ராவதியில் சிறிய அளவில் இரும்பாலை தொடங்கப் 
பட்டது. _ 

பின்னர் நாட்டின் தேவையைக் கருதியும், 
கிடைக்கும் இரும்புத் தாதுக்களின் அளவைப் 
பொறுத்தும் மத்திய அரசு, ரஷ்யா, அமெரிக்கா 

போன்ற நாடுகளின் உதவியுடன் துர்க்காபூர், பிலாய், 
ரூர்கேலா, பார்ன்பூர், விசாகப் 

பட்டினம், சேலம், விஜயநகர் ஆகிய இடங்களில் 
இரும்பாலைகளை நிறுவியுள்ள து. 

தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள சேலம் உருக்காலை 
மட்டும். உருக்காலையாகச் செயல்படாமல் அருட் 

டாலையாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. தூர்க்காபூர் 
உருக்காலையிலிருந்து துருப்பிடிக்காத எஃகுக் கட்டி 
களை வாங்கித் தகடுகளாகவும், கம்பிகளாகவும், 

பட்டாக்களாகவும் மாற்றி வருகிறது. 

இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து உருக்காலைகளும் 
எதிர்பார்த்த இலக்கை எட்டாமல் இழப்பில் ஓடிக் . 
கொண்டிருப்பதால் பல நவீன உத்திகளைக் கொண்டு 
உற்பத்தித் திறனை உயர்த்த அனைத்து முயற்சி 

களையும் எஃகு உற்பத்திக் கழகம் மேற்கொண்டிருக் 
கிறது. woe 

இதனால் எல்கு உற்பத்தி 14. 5 மில்லியன் 
டன்னாசு வாய்ப்பிருக்கிறது. 

நிக்கல்-குரோமியம் எஃகு, குரோமிய எஃகு, 

சிலிக்கான் எஃகு, மாங்கனீஸ் எல்கு, நிக்கல் எலகு, 

கருவி எஃகு (14001 81261), yHGaus crow, (high speed 

84621), காந்த எஃகு (1182106110 84621), த.ருபிடிக்காச 

eToo@ (Stainless steel) எனக் கலவை எஃகு பல 

வகைப்படும். 

- மூ. காளிமுத்து 

  

  

இரும்பு 

இது அன்றாட வாழ்க்கையில் பெருமளவில் பயன் 
படும் உலோகம், இதன் குறியீடு 16 அணு எண் 26; 
அணு எடை 55, 847. புவியின் மேற்பரப்பில் அதிக 
அளவில் கிடைக்கும் தனிமங்களில் இது நான்காவது 

_. இடத்தைப் பெறுகின்றது. இரும்பின் நான்கு முக்கிய 
ஐசோடோப்புகளும் (15010088) அவற்றின் இயைபு 

களும் வருமாறு: 54 (5. 82%), 56 (91. 66%)



7/6 இரும்பு 

57 (2. 19%), 58 (0. 33%). தனிம வரிசை அட்ட 
வணையில் இது இடைநிலைத் தன்ம வரிசையில், 

எட்டாவது (1111) தொகுதியில் முதல் மும்மைப் 

LIMA (first 1௧0) கோபால்ட், நிக்கலுக்கு முன்ன 
தாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. புவியில் கிடைக்கும் நீர் 
முதலாக, இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் வரையில் 
இது சேர்மங்களாக அமைந்துள்ளது. 

ita IVa Va Via Vita 

1 
Na Hib IVb Vb Vib Vilb-——Vill—— [ந புந 

Rb] Sr] ¥ [ Ze [Nb] Mo} Tc} Ru] Rh} Pd ர [5ஈ [56     Cs] Gala Ww 

i 
etetetodtitidedantotatadad 

or semen [5g7S5 160] 61 | 62] 63] 64] 65] 66] 67 6a 1 6a] 70] 71 
Qgn@B.|Ce| Pe [NdlPm|sm| Eu [Gd] Th] By | Hol Er [Tm] ¥b| Lu | ~ 

ஆக்டினைடு [5019517521 93] 54] 95196157] 98[591100]1011021103 
தொகுதி (14231 01 ய காபரே 90 0] வரப்பட ட 

ர - ட - 

இயல்புகள். இது பழுப்பு நிற உலோகம். இதைத் 
தகடாகவும் கம்பியாகவும் மாற்றலாம்; . காந்தத் 
தன்மை கொண்டது. இதன் சில இயல்புகள் கீழே ' 
அட்டவணையில் கொரடுக்கப்பட்டுள்ளன . 
  

  

எலெக்ட்ரான் அமைப்பு 2, 8, 14, 8 அல்லது 

[Ar] 3d° 452 

  
வெப்ப எண் (8060141௦ heat) 0. 10983 

அயனியாக்க அழுத்தம் (217) 

முதல் எலெக்ட்ரான் ; 7 . 90 

இரண்டாவது எலெச்ட்ரான் | 16. 78 

மூன்றாவது எலெக்ட்ரான் 20. 64 no       

தாதுக்கள். இரும்பின் ஆக்சைடுகளான ஹேம 
டைட் (16,0,) லிமோனைட் (/ட0.. 31.0), மாக்ன 
omit. (Fe,0,) போன்றவை இதன் முக்கிய காதுக் 

பண்புகள் மதிப்பு ஆ 

உருகுநிலை (50) 1535 ப 

கொதிநிலை (6). 3000°C © 

அடர்த்தி (கக செ”) 7. 86 (20°C இல் 

இணை திறன் 2, 3,4,6 -° 

சுளாக விளங்குகின்றன. இவற்றைத் தவிர சிடரைட் 
(1200,), குரோமைட் (70௦ ),), பைரைட்டுகள் 

(125) போன்றவையும் இரும்பின் தாதுக்களாகும். 

வகைகள். இரும்பிலிருக்கும் கரியின் அளவை 
வைத்து அது மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்படுகின் 
றது. அவை: வார்ப்பிரும்பு (cast iron), தேனிரும்பு 
(wrought iron), ercs@ (steel ) என்பன, 

வார்ப்பிரும்பு, இதுவே இரும்பில் மிகவும் தூய் 
மையற்றது. இதில் கரியின் அளவு மற்ற இரு வகை 
யிலும் இருப்பதைவிட அதிகமாக உள்ளது. (2-8). 
சிலிக்கான்,பாஸ்ஃபரஸ், மாங்கனிஸ், கந்தகம்போன்ற 
மற்ற தனிமங்களும் அதனுடன் கலந்திருக்கும். கனி 
இரும்பு (012 1101) என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது. 

தேனிரும்பு. இதுவே மிகவும் சுத்தமான இரும் 
_ பாகும். இதில் கரியின் அளவு குறைந்து காணப்படு 
கிறது (0. 18-0,2576). இது வளைந்து கொடுக்கக் 
கூடியதாகும். வ ் 

எஃகு. இதில் கரியின் அளவு வார்ப்பிரும்பிற்கும் 
தேனிரும்பிற்கும் இடைப்பட்டதாக , உள்ளது 
(0, 25-2%), 

புற வேற்றுமைகள். இரும்பு பலவிதபுறவேற்றுமை 
உருவங்களில் (8110110086) அமைந்துள்ளது. ஃபொர் 

ரைட். (26) அல்லது &-இரும்பு 76020 வரை 
நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது. இவ்வெப்பநிலைக் 
குப்பின் இது 8- இரும்பாக மாறுகிறது; அப்போது 
இது காந்தப் புரைமையை (11821011௦ permeability) 
இழக்கிறது. 2-இரும்பு கனசதுர அமைப்புடையது, 
இதில் அணுக்கள் மிக நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. 
இது 9100 முதல் 14000 வரை. நிலைப்புத்தன்மை 
கொண்டது, , “8403 

பண்புகள். இவ்வுலோகம் வினைவலிவுமிக்க து; 
சிறந்த ஆக்சிஜன் இறக்கி, வினையைப் பொறுத்து 
இது 42, 42, 46 ஆகிய ஆக்சிஜனேற்ற நிலை 
களைப் பெறுகிறது. பல்வேறு இரும்புச் சேர்மங்களி 
லும் ஃபொ்ரஸ் அயனி 17), அல்லது ஃபொரரிக் 
அயனி (111) தனித் தன்மையுடைய துகள்களாக உள் 
ளன. 160,712, நிர, 7௦00, போன்ற எளிய சேர் 
மங்களில் இரும்பு (11) என்ற ஆக்சிஜனேற்ற நிலை 
யில் உள்ளது; பல்வேறு அளவுகளில் படிக நீரேற்றம் 

, பெற்ற நிலையிலும் உள்ளது. (௪.கா.) FeSO,7H,0, 
FeF,8H,0, FeCl,4H,0. இதன் முக்கய இரட்டை 

- கப்பு, மோர் உப்பு(ய௦1 8811)ஆகும். இது ஃபொ்ரஸ் 
சல்ஃபேட்டும், அம்மோனியம் சல்ஃபேட்டும் இணைந் 
தீது. FeSO, (NH,),SO,-H,O @aay'iny, பருமனறி 
பகுப்பாய்வில் (701106111௦ analysis) நியமக்கடைசல் 
(standard solution) swamésci பயன்படுகின்றது. 
இதன் ஆக்சைடு (1௦0), ஹைட்ராக்சைடு 100), 
ஆகியவை காரங்களாகும். இவை வலுமிக்க அமிலங் 
களுடனும் 

. 

வலுக்குறைந்த அமிலங்களுடனும்
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ஃபொர்ரோசின் 

வளையங்களுக்கு நடுவில் இரும்பு அணு அமைந் 

துள்ளது. இது நிலைப்புத் தன்மை மிக்கது. 

பல் ஃபொர்ரோசின் பெறுதிகள் தயாரிக்கப் 

பட்டுள்ளன, இவற்றில், “ பதிலீட்டுத் தொகுதிகள் 

கரிம வளையத்தில் பதிலீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

ஃபெர்ரோசினும் அதன் வழிச்சேர்ம வினைகளும், 

இரும்பின் வினைகள் என்பதைக் காட்டிலும், கரிமச் 

Gein வகையைச் சார்த்த வினைசளாகவே உள்ளன. 

உலோகவியல், புவி மேற்பரப்பில் 4.73 கடைக் 
கும் இதன் சேர்மங்களில் இருந்து எளிதில் இரும்பைப் 
பிரித்தெடுக்கலாம். இரும்பின் உலோகவியல் (116111- 
பாஜ) என்பது தாதுக்களில் இருந்து வார்ப்பிரும்பைப் 
பெறுவதே ஆகும். - டட 

ஆக்சைடு தாதுவிலிருந்து தான் இரும்பு பெரும் 
அளவில் - பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது, முதலில் மற்ற 
தாதுக்களையும் ஆக்சைடு தாதுவாக மாற்றவேண் 
டும். ஆக்சைடு தாதுவுடன் நிலக்கரயும், சுண்ணாம் 

புக் கல்லும் சேர்க்கப்பட்டு ஊதுலையில் (1854 
ரீமார20௦) சூடு செய்யப்படுகிறது. முதலில் நிலக்கரியும், 
ஆக்சீஐனும் இணைந்து கார்பன் மோனாக்சைடு 
கிடைக்கிறது. இது இரும்பு ஆக்சைடுகளை இரும 
பாகக் குறைக்கிறது. சுண்ணாம்புக்கல் சிதைந்து . 
தரும் கால்சியம் ஆக்சைடு, சிலிக்கா ஆகிய மாசு 
களைக் கசடாக வெனளியேற்றுகின்றது. இவ்வுலையி 
லிருந்து உருகிய நிலையில் பெறப்படும் அலோகங்் 
களும், உலோகங்களும் தூய்மையற்ற நிலையில் 

- இருக்கும். இவ்விரும்பு பின்பு தேனிரும்பாகவோ, 
எலஃகாகவோ வார்ப்புகளில் வார்க்கப்பட்டு மாற்றப் 
படுகின்றது, ் 

_ அனதுலை தொடர்ச்சியாக இயங்கிக் கொண்டி. 
ருக்கும். நாள் ஒன்றுக்கு ஏறக்குறைய 2, 400 டன் 
இரும்புத்தாதுடன் 1,200 டன் நிலக்கரியும், 600 டன் 
சுண்ணாம்புக்கல்லும் உலையினுள் சேர்க்கப்படும். . 

இதிலிருந்து 1,200 டன் இரும்பு தயாராகும். ' 
வார்ப்பிரும்பில் 2.69 முதல் 4.85% வரை கரி 

டயும், ர. 7% முதல் 29 வரை சிலிக்கானும் கொண்ட 
உலையினுள், உருகிய நிலையில் பெறப்படும் இரும்பை 
வார்ப்புகளில் வார்த்து, வேகமாகக் குளிர வைத்தால் 
வார்ப்பிரும்பு கடைக்கும். - இது மெதுவாகவும், . 

_ பளபளப்பாகவும், பழுப்பு நிறம் உடையதாகவும் 
இருக்கும். இதன் உருகுநிலை குறைவு (158620), 
இது இயந்திரங்கள், குழாய், தண்டவாளம் போன் 
றவை செய்யப் பயன்படுகின்றது. ப 

* தேனிரும்பு வார்ப்பு இரும்பைவிடத் கதுரய்மை 
யானது. இதில் கரி 0. 82% இருக்கும். திறந்த உலை 

  

  

  

  

      சுண்ணாம்புக்கல் 

    
  

அடிப்படை ட ் 

ஆக்சிஜன் உலை 

எஃகுப் 

பாளங்கள் 

இறந்தஅடுப்பு “6 
ஊன உலை 

ர் 

உலோகக்கலவை 

    

எஃகு கரு எலகு) | எஃகுக்கழிவுததுண்டுகள், 7 
துருபிடிக்காஎஃகு உலோகக்கலவைகள்   

  

இரும்பு எஃகு உருவாக்க முறைகள் 

உட்ச
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௩ 

இரும்புத்தாதுக்கள், இளக்கியுடன் 

ஊதுலையில் கொட்டுதல் 

  

மேல் உயர்த்தும், Vi 

பொறி SY 

வெப்பக்காற்று ந் 

வெளியேற்றம்.   
    வெப்பக்காற்று ( 
  

    
கரு இரும்பு வெளியேற்றம் 

  

   

    

  

   

  

      

    

   

    

வெப்பக்காற்று கல்கரியை 

ஆக்ஜனேற்றம் செய்து 

CO ஐ.ருவாக்குகறது. 

இத்த கார்பன்மோனாக்சைடு 

இரும்புத்தாதுக் களிலிருந்து 
ஆக்சிஜனை வெளியேற்றுகிறது. 

சுண்ணாம்புக்கல், கல்கறி மற்றும் 

இரும்புத்தாதுக்களிலிருக்கும் 
ans. BOUT EM Seyler வினை. 

யுரித்து சசடை உண்டாக்குகிறது. 

உருகும்பகுஇயில் சசடிலிருந்து 
சிலிக்களையும், சுல்கரியிலிருத்து 

காரீபளையும இரும்பு.உறிஞசுகிறது. 

ச௪டு மற்றும் உருகிய நாய இருமபு 

குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் 

உலை அடியிலிருந்து வெளியேற்றப்        

     

  

வடட 

படுகின்றன. 

  

யில் வார்ப்பிரும்பை உருக்கினால், மாசுகள் மேலும் - 

நீக்கப்பட்டுத் தேனிரும்பு கடைக்கும். இது மென்மை 

யானது, உறுதியானது. இதைக் கம்பியாசவும், 

தகடாகவும் அடிக்கலாம். ஆகையால் இதைக் 

கொண்டு வலுவைத் தாங்கும் கருவிகளைச் செய் 

யலாம், . 

பண்புகள். எஃகு இரும்பு, கரி ஆகியன கலந்த 
உலோகக் கலவையாகும். இது தேனிரும்பில் இருப் 

பதை விட அதிகமாகவும், வார்ப்பிரும்பில் இருப்பதை 
விட குறைவாகவும் கரியைக் , கொண்டிருக்கின் றது. 

எனவே இதில் கரியின் அளவு 0. 25-% வரை உள்ளது. 

எஃகின் பண்புகள், அதில் உள்ள 'கரியின் அளவு, 
வெப்பப்பதனிடுதல், கலந்துள்ள மற்ற தனிமங்களை 
யும் பொறுத்துள்ளன. கரியின் அளவு அதிகரிக்க 

அதிகரிக்க எஃகின் கடினத்தன்மை, கம்பியாக இழு 

படும் திறன் போன்றவையும் அதிகரிக்கின்றன. 

குறைந்த கரியளவைக் கொண்ட எல்கு மித எல்கு 

ஊதுலையில் இரும்பு உருவாக்கம் 

(mild steel) என்றமைக்கப்படுகிறது. இதன் உருகு 
நிலை 1300-1500 6. குரோமியம் கலந்த எஸ்கு, 
எஃகிற்கு வேதி வினைதிறன் எதிர்ப்புத்தன்மையை 
அளிக்கிறது. இது துருபிடிக்காத எஃகு என்று 

- வழங்கப்படுகிறது. எஃகில் சேர்க்கப்படும் தனிமங 
களைப் பொறுத்து அதன்பயன்கள் மாறுபடுகின்றன. 

திறந்த அடுப்பு முறை. இம்முறைகளில் மட்டமான 
தேனிரும்புடன் ஹேமடைட்டும். கழிவிரும்பும் திறந்த 
உலையில் இடப்பட்டு மேலும் &மும் வெப்பக் காற 

றால் சூடுபடுத்தப்படுகிறது. கரியும், கந்தகமும் 
ஹேமடைட்டினால் கார்பன் மோனாக்சைடாகவும் 
சல்லஃ்பர் டை.ஆக்சைடாகவும் ஆச்சிஜனேற்றமடை 
இன்றன. ஃபாஸ்ஃபரஸ், சிலிக்கன், மாங்கனிஸ். 

போன்ற கசடுகள் கழிவுப் பொருள்களாக வெளி 
யேற்றப்படுகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உருகிய ” 
குழம்பு உலையிலிருந்து அவ்வப்போது எடுக்கப்பட்டு 
அதில் கரியின் அளவு கணச்கிடப்படுகிறது. கரி 
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ஊதுலையின் அடியிலிருந்து உருகிய இரும்புக் குழம்பு பெரிய 

தொட்டியொன்றில் விழுவறைது. 
தொட்டியல் வடிவுகறது. 

ழ் : 

அதில் 

திறந்து அடுப்பு க I ய 

உலையில் 

கொட்டு, தல் 

   

    

மிதக்கும் சசடு சிறிய உ 

1 ர 

நேரம் தேவைப்படுகிறது. 

கனிஇரும்பு, எஃகுததுண்டுகள், சுண்ணாம்புக்கல் உ 5 ௩8 
ஆசியவறறை இறத அடுப்பு உலையில் கொட்ட 

டி 

அளவைக் கட்டுப்படுத்த ஸ்பைஜெலீசன் (8ற126165101 ) 
என்ற உலோகக் கலவை குறைந்த அளவில் சேர்க்கப் 
படுகிறது. அலுமினியம், ஃபெர்ரோ ிலிக்கள் 
போன்றவை சேர்க்கப்படும்போது கரைந்துள்ள 
ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் போன்றவை வெளியேற்றப் 
படுகின்றன. இது QuPinr 2.cnsv (bessemer furnace ) 
முறையை விடச் சிறந்ததாகும், ஏனெனில் இவ்வடுப்பு 
முறையில் வார்ப்பிரும்பிலிருக்கும் கழிவுப்பொருள் கள் 
ஹேமடைட்டினால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகின்றன. 
பெசிமர் உலையில் இரும்பு காற்றினால் ஆக்சிஜ 
னேற்றம் அடைகறது. . இரண்டாவதாகக் கரி, லிக் 
கானின் அளவை மட்டமான இரும்பைச் சேர்ப்பதன் 
மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். இம்முறையில் உள்ள 
பெருங் குறைபாடு இவ்வடுப்புச் செயலாற்றத் 
தேவைப்படும் காலமாகும். மணி. இதற்கு 8-10 

பெசிமர் உலை. இது எஃகினால் செய்யப்பட்ட 
வால் பேரிக்காய் அமைப்புக் கொண்ட உலையாகும், 
இதன் உட்புறம் எளிதில் உருகாத சிலிக்காவோ 
(acid Bessemer $ர00638) சுண்ணாம்பு மக்னீசியமும் 
கலந்த கலவையோ (821௦ 138960 £00௦26) கசடு 
களின் தேவைக்கேற்பப் பூசப்பட்டிருக்கும். “மாங்க 
னீஸ், சிலிக்கன் போன்ற மாசுகள் கரு வார்ப் 
பிரும்புக் குழம்பில் கலந்திருந்தால் சிலிக்காவும் 

“ லபாஸ்ஃபரஸ் அதிகமாக இருந்தால் ' சுண்ணாம்பு . 
மக்னீசியா கலவையும் பயன்படுத்தப்படும். இவ்வுலை 

15-20 டன்கள் ' உருகிய இருமபுக் குழம்பைக் 
ட 

சற்றககூடி / புயம் 
       

உதவும் கருவி 

  

  

கருகிய எஃல் , 

* மிதக்கும் சசடு ட 

வெளியேறறப்படுதல் “ & 1   

குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில 

* - எக்கு வெளியேற்றம் 

  

செங்கல் கட்டுமானம் ் ட் - 

Apts aOinwmp 2 . 

+



   

    ் எரிவளிமங்களின். 
* வெளியேற்றம் - 

    

உருகிய எஃகு 

  
. உலை அடியிலிருந்து காற்று உட்செலுத்தப்படுகறது 

கொள்ளக் கூடியதாக இருக்கும். மேலும் உலையை 
எப்பக்கமும் தேவைக்கேற்பச் சாய்த்துக் கொள்ளும் 
படியும் இதன் அமைப்பு உள்ளது. ~ 

 உலையைச் சாய்த்து உருகிய இரும்புக் குழம்பை - 
அதனுள் செலுத்தியபின், உலையைநிமிர்த்தி அதனுள் - 
கீழிருந்து வெப்பக் காற்று செலுத்தப்படுகிறது. இக் 

காற்று கசடாக இருக்கும் சிலிக்கான், மாங்கனீசை 
முறையே சிலிக்காவாகவும் மாங்கனீஸ் ஆக்சைடாக 

வும் ஆக்சிவனேற்றம் செய்து அதனைக் FFM 
வெளியேற்றி விடுகிறது. : 

> 8140) => 810. 
2Mn+0O, .~>. 2Mn0 

SiO, + MnO -— * MnSiO, (a¢@Q@) 

ஃபாஸ்ஃபரஸ் மாசாகக் கலந்திருந்தால் கார முறை 
யில் தாமஸ் க௪டாக (701088 ௭௨2, Ca, (PO,),) 
மாற்றப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகிறது; 

. Py +50, 0). 

6 CaO +-P,0,,-> 2 Ca,(PO,), (தாமஸ் 
; - " சசடு) 

இவ்வாறு மாசுகள் சசடாக மாற்றமடைந்த பின் 
கரியானது கார்பன் மோனாக்சைடாக் ஆக்சிஜ 

“னேற்றம் . அடைந்து உலைவாயிலில் நீல நிறச் 
சுவாலையுடன் எரிகிறது, சுவாலை . முழுதும் 
அணைந்தவுடன் வெப்பக் காற்றுச் செலுத்துவது 
நிறுத்தப்பட்டுத் தேவையான அளவு இரும்பு, மாங்க 
னீஸ், கரி கலத்த ஸ்பைஜெலீசன் : சேர்க்கப்பட்டு 
எஃகு பெறப்படுகிறது. : 

H.5.4046 

    

  

இரும்பு 721 

திறந்த அடுப்பின் இன்றியமையாமை. இம்முறை 
மெதுவாக நடக்கக் கூடிய முறையாகையால் வேலை 
செய்வது எளிதாகும். உலையின் வெளிப்புறத்தில் 
வெப்பப்படுத்துவதால் வெப்பநிலையை எளிதில் 
கட்டுக்குள் வைக்கலாம். தேவையான நேரத்தில் 
மாதிரிகளை எடுத்து அவற்றின் இயைபுகளை 
ஆய்வு செய்யலாம். இவ்வுலையில் கசடு ஆக்சிஐ 
னேற்றமடையும் போது அதனுடன் இரும்பும் ஆக்கசிஜ 
னேற்றமடைவதில்லை. இவ்வடுப்பின் மூலம் எஃகைப் 
பெற 8-10 மணி நேரம் ஆகிறது; அனால் Ouro 
உலையில் அரைமணி நேரமே ஆூறது. 

பெசிமர் உலையை விடத் திறந்த அடுப்பு முறை 
சிறந்ததாக விளங்குவதற்கு: இரண்டு காரணங்கள் 
உள்ளன. வார்ப்பிரும்பில் இருக்கும் மாசுகள் Gamo 
டைட்டினால் ஆக்சிஐனேற்றப்படுகின் றன. ஆனால் 
பெசிமார் உலையில் வெப்பக் காற்றினால் ஆச்சிஐ 
னேற்றப்படுகின்றன. உலையில் இடப்படும் இரும்பி 
அள்ள கரி, சிலிக்கனின் அளவு, குறைதரத் தேனிரும் 

, பையும் எஃகுத் துண்டுகளையும் சேர்ப்பதன் மூலம். 
ட குறைக்கப்படுகன்றன. ் 

டியூப்ளக்ஸ் முறை (4212௩ றா00659), இது பெசி 
மர் முறையும் திறந்த அடுப்புமுறையும் இணைந்த 

் ஒன்றாகும். டியூப்ளக்ஸ் முறையில் உருகிய வார்ப் 
பிரும்பு முதலில் அமில பெசிமர் உலையில் (8௦14 
Bessemer converter) இடப்பட்டு சிலிக்கான், மாங் 

.  கனிஸ், கார்பன் போன்ற வேண்டாதவை நீக்கப் 
படுகின்றன. பின்னர் உருகிய உலோகக் குழம்பு 
கார திறந்த அடுப்பில் (2810 ௦080 கோ) இடப் 
பட்டு £பாஸ்ஃபரஸ், எஞ்சிய கரி போன் றவை நீக்கப் 
படுகின்றன.. இந்தியாவில் டாடா இரும்பு எஃகுத் 
தொழிற்சாலையில் இம்முறை பயன் படுத்தப்படு 
கிறது. 

எல்-டி முறை (L - D Process). அஸ்திரிய 
நாட்டைச் சேர்ந்த லின்ட்ஸ் (Lintz) டியூசென் 
வொர்ஃபாரென் (மடீராளரிராாஊ)  என்பவர்களால் 
முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்ட முறை சுருக்கமாக 
எல் - டி முறை என அழைக்கப்படுகிறது. ரூர்கேலா 
இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலையில் இம்முறை பயன் 
படுத்தப்படுகிறது. இம்முறை பெரும்பாலும் பெசிமா் 
முறையை ஓத்தது, இதில் பெசிமார் உலையில் &F@ 
களை நீக்கக் காற்றை ஆக்சிஜனேற்றியாகப் பயன் 
படுத்தாமல் ஆக்சிஜனையே பயனபடுத்துகின் றனர். 
மேல்நோக்கியும் கீழ்நோக்கியும் சுழலக் கூடிய உலை 
யின் நடுவே உள்ள குழாய் வழியாக ஆக்சிஜன் 4-12 
வளிமண்டல - அழுத்தத்தில் செலுத்தப்படுகிறது. 
அரைமணி நேரத்தில் கந்தகம், ஃபாஸ்ஃபரஸ் 
போன்ற எல்லா மாசுகளும் அறவே நீக்கப்படுகன் 
றன. பின்னர் ஆக்சிஜன் செலுத்துவதை நிறுத்தி 

* தேவையான அளவு ஸ்பைஜெலிசனையும் வேறு 
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742 இரும்பு 

அட்டவணை 1. 
  

உலோசுக் கலவை 

இயைபு 

(சேர்க்கப்படும் உலோகங் 
கள் சதவீதத்தில்) 

பண்புகள் பயன்கள் 

  

(chrome steel) 

நிக்கல் எஃகு 3.5% Ni 
(nickel steel) 

இன்வார் 36% Ni 
(invar) - 

குரோம்ஸ்டீல் _1.5%-2% Cr 

  
'( (manganese steel) 

ச் 

துருப்பிடிக்கா எஃகு . 11.5% ‘Cr 

(stainless steel) 2% Ni 

டங்ஸ்டன் எஸ்கு 14-20% W 

(tungsten steel) 3-8%, Cr 

குரோம்வெனேடியம் 0.15% V 

o%@ (chromvanadium 1.0% Cr 

steel) - க 

மாங்கனீஸ் எஃகு - , 12-15% Mn 

அரித்தலைத் தடுக்கிறது; 
கடினமானது; இமுக்கக் 
கூடியது; கார எதிர்ப்புக் 
கொண்டது. 

ஏறக்குறைய இதற்கு 

நீட்சித்தன்மையே கடை 
யாது 

அதிக இழுபடு திறம் 
கொண்டது 

அரிப்பைத் தடுக்கக் * 
கூடியதன்மை ' 

கடினமான, அரிப்பைத் 

தடுக்கக் கூடிய, உயர் . 

வெப்பநிலையிலும் 
பண்பு மாறாதது 

அதிக இழுபடுதிறம், 
அரிப்பை எதிர்க்கக் 

கூடிய. தன்மை 

அதிகக் கடினம், 

தேய்மானத் தடுப்பு 

. 

கடலடிக் கம்பிகள் 

(௦2125), மோட்டார், 

விமான பாகங்கள் 

_ செய்வதற்கு. 

அளவுநாடாக்கள் 

(கரச) காந்தச் கருவி 
கள், உளசல் கடிகாரத் 

தயாரிப்பில் 

வெட்டும் சாமான்கள் 

நசுக்கும் இயந்திரங் 

கள் செய்வதற்கு 

மிதிவண்டி, மோட் 
"பார் பாகங்கள், 

சமையல் பாத்திரங்கள் 
செய்ய 

ட 

அதிவேகக் ' கருவிகள் 
தயாரிப்பில் - 

க் 

சுருள்கம்பிகள், அச்சு 

கள் செய்வதற்கு ' 

பாறை உடைக்கும் 

இயந்திரம் செய்ய, 
. இருப்புப் பாதைகள் ் 

தயாரிக்க,             

உலோகங்களையும் சேர்த்து விரும்பும் எல்கு தயா 

ரிக்கப்படுகின் றது. “ ; 

மின் உலைகள். மின்வெப்பமுறையில் (electro- 
thermal process) கந்தகம், &பாஸ்ஃபரஸ் இல்லாத 
தூய்மையான எஃகைப் பெறலாம். இது அதிக 
செலவினமுறையாகும். இந்த முறை கருவிகள் செய்யப் 
பயன்படும் எல்கைத் தயாரிக்க உதவுகிறது. பெரிய 
தொரு மூசையின் உட்புறம்: வெப்பம் தாங்கவல்ல 
போர்வையினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இது நன்றாக 
மூடப்பட்டிருக்கும். மூடியிலுள்ள துளைகள் வழியே 
உலோகக் கலவையைத் தொடாத வண்ணம் இராஃ 
பைட் மின்முனைகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். மின் 

சாரத்தைச் செலுத்தும் போது மின்முனைக்கும், 
உலோகத்திற்குமிடையே மின்வில் உண்டாகிறது. 
இதனால் அதிக வெப்பம் உண்டாகிறது. இதனால் 
திறந்த உலையில் எவ்வினைகள் நிகழ எஃகு உண்டா 
கிறதோ அதே வினைகள் உண்டாகின்றன 

செம்பதமாக்கல். எஃகைச் செஞ்சூட்டுக்கு வெப். 
பப்படுத்தித் திடீரெனக் குளிர்வித்தால் கிடைக்கும் 
எல்கு நொறுங்கக் கூடியதாக இருக்கும்; மெதுவாகக் 
குளிர்வித்தால் நொறுங்கும் தன்மை குறைகிறது; 

- கடினத் தன்மை அதிகமாகிறது. சூடு செய்யப்பட்டுக் 
, குளிர்விக்கும் முறையைப் பொறுத்து அதன் பலமும், 
வளையும் தன்மையும் மாறு கின்றன. இதற்குச் செம்
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இரும்பு உலோகக் கலவை 723 

  

. வார்ப்பிரும்பு 

  

    

பண்புகள் தேனிரும்பு எஃகு 

: ம் ட ச் 
GC யை இரும்பு 84-96 இரும்பு 98.5--98.8% | இரும்பு 98.5—99.5% 

ies - தரி 2.5—4.5% . ef 0.12—0.25% ~~ | afl. 0.5—1.57% 

் ் எ உ a * oO : ் t 

உருகுநிலை , மாசுகள் 15% மாசுகள் 1% hon 

ae oo r cP, Si, S, Mn) ; ட் 

கடினத்தன்மை அதிக கடினம் வாய்ந்தது மெதுவானது : இரண்டிற்கும் இடைப் 

இ ட ் வை பட்டது - 

Jd ~ அடித்தால் நொறுங்கக் வளைந்து கொடுக்கக் | இருபண்புகளும் 

‘ ட்ட கூடியது கூடியது ர : 
nm - , i . 

காந்த ஏற்பு' நிலைத்த காந்தத்தை எளிதில் காந்தத் நிலைத்த காந்தத்தை 
[ . கருவிக்க முடியாது தன்மை உண்டாக்க | உருவாக்கலாம். ் 

கி ல் ரழி என் ரான் ப்ட் “ லாம். ஆனால் அது ் 

[ , - நிலையான தன்று.       
  

    ர | a 
tei OG, 

2௮ அட ட்ட வன் 

  

பதமாக்கல் (tempering) என்று பெயர், சில உலோ 

கங்களைக் கொண்ட எல்கு வகைகள் கடைசன் 

றன. எல்கு இரும்பின் சில உலோகக் கலவைகளும், 

அயைபும், 

துருபிடித்தல். இரும்பைக் 'காற்றில் வைத்திருக் 

கும்போது அது காற்றிலுள்ள ஈரத்தால் பாதிக்கப் 

பட்டுச் சிவப்புக் கலந்த பழுப்பு நிறம் ஏறுவதற்குத் 

HEIG S50 (rusting) oer பெயர். துருஎன்பது 

௮.௧.4-46அ °° 

பயன்களும் அட்டவணை . (1) இல் ' 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.. * res . ர 

் உள்ளன. 

-. இரும்பு உலோகக் கலவை 

ஃபொரிக் ஹைட்ராக்சைடும் (Fe(OH),), பொரிக் 
ஆக்சைடும் (17௦,0,) கலந்த சலவை, 71888 இல் கால் 
வெர்ட்டும் (கோள?) குரும் பிரவுனும் (சோயா மாய) 
கூறிய கார்பனேட் உண்டாகும் கொள்கைப்படி 
(Carbonate formation theory) Q@bure ga bi wn 
றும் கார்பன் டைஆக்சைடுடன் வினைபுரிந்து முத 
லில் ஃபொ்ரஸ் கார்பனேட்டையும்,' பின்னர் கரைந் 

துள்ள ஆக்சிஜனால் நீராற்பகுப்படைத்து &பொர்ரிக் 
ஆக்சைடையும் உண்டாக்குகிறது. ் 

Fe + H,O + CO,» FeCO, + H, 

~~ ~ 4FeCO, + 6 HO,O +,» 4 Fe (OH), + 4CO, 
காரங்கள் (811818) துரு . உண்டாவதைத் தடுக் “ 

கின்றன. ஏனெனில் இவை கார்பன் டைஆக்சைடை, . 

நடுநிலையாக்கி விடுகின்றன. இரும்பு துருபிடி.த்தலைத் 
தடுக்க அதை வெள்ளீயம், நிக்கல், துத்தநாகம் 
குரோமியம், ' அலுமினியம் போன்றவற்றால் மேற் 
பூச்சுப் பூசலாம். - 

வார்ப்பிரும்பு, தேனிரும்பு, எல்கு அகியவற்றின் 
சில பண்புகள் அட்டவணை 4 இல ஒப்பிடப்பட்டு 

பி.எம். லியாகதி அலிகான் 

giGews). Prakash, Satya, et al., Advanced Inor- 
ganic Chemistry, Sixteenth Edition, S. Chand & 

Company Ltd, New Delhi, 1983. 

  
  

ர 

எல்குத் தொழிலகங்களுக்குத் தேவைப்படும் மிகவும் 
3 குறிப்பிடத்தக்க உலோக மூலப் பொருளின் தொகுதி
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யில் இரும்பு உலோகக் கலவையும் ஒன்று. சிலிகா, 
மாங்கனீஸ் போன்ற மிக முதன்மையான மூலகங் 

களில் இரும்பு உலோகக் கலவையும் (1870411094) 
ஒன்று. அதாவது எளிதான தூய்மையான கரி எஃகு 
களைத் தயாரிக்க சிலிகா, மாங்கனீஸ் தேவைப்படு 

_ வதைப்போல், உயர்தரமான குறைந்த உலோகக் . 
கலவை எஃகுகளைத் தயாரிக்க குரோமியம், வெனே 
டியம், டங்ஸ்ட்டன், டைட்டோனியம், மாலிப்டினம் 

. முதலிய உலோகங்கள் தேவைப்படுகின்றன. மேலும் 
பல சிக்கலான உட்கூறு உடைய உலோகக் கலவை 

் கள். உள்ளன. இரும்பு உலோகக்கலவை எளிதில் 
உடையும் பண்பு கொண்டது. இருப்பினும், பொறி 
யியல் தொடர்பான உலோகக் கலவைத் தயாரிப்பில் 
இது மிகவும் பயன்படுகிறது. மற்ற வகைத் தூய 
உலோகத்திலிருந்து இவ்விரும்பு உலோசக் கலவை 
களை மிக அ$ூக முதலீடு செய்து தயாரிக்கலாம். 

இவ்வகை இரும்பு உலோகக் கலவையில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட ' அளவு இரும்பு உட்கூறில் நிறைந்து, 
தூய உலோகங்களை விடக் குறைவான உருகுநிலை 
கொண்டு காணப்படும். ஆதலால்தான் இவ்விரும்பு 
உலோகக் கலவைகள் - குழம்பு நிலையில் உள்ள 
எல்கால் எளிதில் கரைக்கப்பட்டுவிடும். மேலும் இவ் 
வுலோகக் கலவைகளில் உள்ள மற்ற தனிமங்கள், 

நீர்ம நிலையில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட தனிமங் 
களை அக்சிதன் ஏற்றம் அடையாமல் தடுத்துப் 
பாதுகாக்கின்றன. மேலும் இவ்விரும்பு உலோகக் 
கலவைகள் ஆக்சிஜன் எதிர்ப்பியாகப் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட திறன் கொண்ட 

ன எலஃகுத் தயாரிப்பில் தனித்த சிறப்பு மிக்க கூட்டுப் 

பொருளாக இவை பயன்படுகின்றன. “ 

பல இரும்பு உலோகக் கலவைகள், இரண்டும், 
இரண்டிற்கு மேற்பட்ட தேவைப்படும் உலோகக் 
கலவைகளின் கூட்டாக உள்ளன. மேலும் நூற்றுக்கு 
மேற்பட்ட வணிகத் தரமும், கூட்டு உலோகக் கலவை 

களில் உள்ளன. - அனால் இதில் மற்றொரு வகை ' 
யான நிக்கல் சிலிக்கான் கார்பைடு, மாலிபிடிக் 

ஆக்சைடு, மிச் உலோகம் (இவ்வுலோகம் பல அரிய 
மணிகளின் கூட்டாகும்./ அகியவை இரும்பு 
உலோகக் கலவைகள் தயாரிப்பில் மிகவும் சிறப்பு 
வாய்ந்தவை. பல வகை இரும்பு உலோகக் கலவை 
களும் அவற்றில் கலந்துள்ள மற்ற உலோக விழுக் 
காடுகளும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. 

, அனைத்து வகையிலும் மீதமுள்ள விழுக்காடு 
இரும்பு ஆகும். ஆங்காங்கே சில மாசுகள் காணப் 
படும்.” இவ்வகை மாசுகள் சுமார் 0.10 விழுக்காடு 
பாஸ்ஃபரமாக இருக்கும். ட 

மூன்று வகையான இரும்பு உலோகக் கலவை 
கள் மொத்த உலோகக் கலவை எடையில் முதன்மை 
யாக இருக்கும். அவ்வகையில் சிலிக்கான், மாங்கனீஸ் 

* 

இரும்பு உலோகக் கலவை 725 ப 

குரோமியம் முதலிய உலோகங்கள் முதன்மை உலோக 
மாகக்கலந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக ஐக்கிய ஒன் 
றிய நாடுகளில் ஒரு டன் எஃகுக்குச் சுமார் 5 இலோ 
மாங்கனீஸ் வீதம் கலந்து இறந்த கணப்பு உளதுலை 
மூலம் எஃகு உலோகக் கலவை தயாரிக்கப்படுகிறது. 
மேலும் தாதுவிலிருந்து பிரிக்க முடியாத தனிமங் 
களும் இவ்வகை இரும்பு உலோகக் கலவையில் 
கலந்து காணப்படும், ் ் 

இயல்பான நிலையில் காணப்படும் இரும்பு, 
மாங்கனீஸ் உலோகக் கலவைகள் களது உலையில் 
இருந்து தயார் செய்யப்படும் கலவைகள் ஆகும், 
இதைத் தேனிரும்புடன் ஒப்பிட்டுக் காணும்போது, 
இவ்வகை இரும்பு-மாங்கனீஸ் உலோகக் கலவை, 
மாங்கனிஸ் தனிமம் மிகுதியான உட்கூறு கொண்ட 
இரும்புத் தாதுவிலிருந்து உருவாக்கப்படுகறது. இது 
போல் குறை அளவு சிலிக்கா-இரும்பு உலோகக் 
கலவை மேற்கூறியபடி தயாரிக்கப்படுகிறது. 

பெரும்பான்மையான இரும்பு உலோகக் கலவை 
அமிழ்ந்து மின்வில் உலை முறையில் உருவாச்கப்படு 
கிறது. இவ்வுலையிலிருந்து சுமார் 50 விழுக்காடு 

. இரும்பு-சிலிக்கான் உலோகக் கலவைகளை உருவாக் 
சலாம், 

இவ்வுலை 28 அடி விட்டமும், 70 அடி ஆழமும் 
, உடையது. இதன் அடியில் மூன்று கரி மின்முனைகள் 
உள்ளன. இந்த ஒவ்வொரு கரிமின் முனையும் 400 
கிராம் சிலிக்கான் உற்பத்தி செய்யும்போது 5 இலோ 
வாட்/மணி கொடுக்கும், இவ்வுலையில் ஒரு மணிக்கு 
சுமார் இரண்டு டன் உலோகக் கலவைகள் தயார் 
செய்யலாம். 

இவ்வுலை உச்சி முதல் அடிப்பாகம் வரை 
தேவையான கனிமப் பொருள்களான சிலிக்கான் 
டைஆக்சைடு (510,) (குவார்ட்சைட்டுப் பாறை/,கரிக் 
கட்டி, இரும்பு (நன்றாகக் காய்ச்சி அடிக்கப்பட்ட 
இரும்பு) ஆ௫யெவை ஒன்றையடுத்து ஒன்றாக அடுக் 
காக இடப்படுகின்றன, தேவையான அளவு வெப்பம், 
கரி மின்முனையிலிருந்து ஒரு வில் வடிவத்தில் 
தோன்றும். . அவ்வப்பொழுது கனிமங்கள் உருகச் 
சிலிக்கான் இரும்பு உலோகக் கலவை உண்டாகும். 
இக்கலவை உலையின் அடிப்பாகத்திலிருந்து பெறப் 
படும். இதில் ஏற்படும் வினைகள் தொடர்வினைகள் 
ஆகும். இதில் சேர்ந்துள்ள கரிக்கட்டிகள் ஆக்சி 
ஜன் இறக்கியாகச் செயல்படுகின் றன. 

௨. குறிப்பிட்ட. முறையில் இவ்விரும்பு-சிலிக்கான் 
உலோகக் கலவையை வார்த்தவுடன் குளிர்படுத்திப் 
பின்பு அதை ஆலைகளில் இட்டுத் தேவையான அள 
வுக்குச் சிறு குருணைகளாகப் பெறலாம். இவ்வுலை 
யில் நிகழும்: மொத்த வினைகளைக் கீழ்க்காணும் 
வேதியியல் சமன்பாடு மூலம் விளக்கலாம். 
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726 இரும்புத் தாதுக்கள் இந்தியாவில் கிடைக்குமிடக்கள் 

இவ்வாறு கருவாகும் இலிக்கா _தீர்ம நிலையில் : 

கரணப்பறும், இரும்பில் கரைந்து தேவையான 

இரும்பு-லிக்கா உலோகக் கலவை பெறப்படுகிறது. 

இவ்வகை சிலிக்கான் டைஆக்சைடு பல தாதுப் 

படுகைகளில் கசடாகக் இடைப்பதாலும் - சிலிகேட் 

கசடுகள் குனறறவான உருகுநிலை கொண்டு காணப் 

படுவதாலும் இவ்வகை சிலிக்கான் -இரும்பு உலோகக் 

கலவைகளில் சிலிக்காவின் அளவை எளிதில் கட்டுப் 

படுத்தலாம். மற்றவகைச் சிலிக்கான் 21-9 MI 

கொண்ட இரும்பு உலோசுக் கலவையை எளிதாகத் " 

தயாரிக்கலாம். சிலிக்கான் உலோகச் கலவையில் கரி , 

யின் கரைதிறன் குறைவாக இருப்பதால் தேவை 

யான அளவு கூட்டு விழுக்காடு கொண்ட கலவை 

தயாரிக்க, மிகவும் பயன்.படுகிறது. மேலும் இவ்வகை 

யில் குறை அளவு சிலிக்கான் இருந்தால் மிகவும் பய 

னுண்டு. அவ்வாறு அல்லாமல் மேலும் இதில் பல 

“உலோச ஆக்சைடுகளைக் கலக்கும்போது இலிக்கான் 

டைஆக்சைடு மீண்டும் உருவாக்கப்படும். இதைக் 

கீழ்காணும் : வேதிச் சமன்பாட்டைக் கொண்டு 

அறியலாம் ் ் ப fae, 

| 2MO + Si. > SiO, +2M °— 

இவ்வகையான இரும்பு-சிலிக்கான் உலோகக் கலவை, 

மற்ற வகை இரும்பு உலோகக் கலவை துயர்ரிப்பதில் , 

ஒர் இடைப்பட்ட பொருளாக விளங்குகிறது. மேலும் 

இத்திட்ட விளக்கம் பொதுவான ஒன்று. ் ் 

இதுபோல் அலுமினியம் ஒர் ஆக்சிஜன் , இறக்கி 

யாகச் செயல்படுகிறது. இந்தச் செயல்பாட்டை 

வெப்ப ஆக்கி வினை (thermit reaction) என, 

அழைப்பர். இதைக் &ழ்காணும் வேதிச் சமன்பாட். 

டால் அறியலாம். : ' 7a * 
ர Lis wt 

' 

2Al + Fe,0, — 2Fe + Af,O, + Gover 

இவ்வகையான முறையில் கால்சியம், : மாங்கனிஸ்- 

இரும்பு உலோகச் கலவைகள் செய்ய அலுமினியத் 

தைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் இவ்வகை வினை . 

- களில் சிலிக்கான் கரியின் அளவு குறைவாக இருத்தல் 

வேண்டும். உ ப வ பவ படு பட்டு ‘ 

எனவே, உலோகக் கலவையில் பயன்படுத்தப் 
பும் தாதுக்களின் ஆக்சிஜன் ' இறக்க வினையின் . 
தன்மையைப் பொறுத்து, - உருவாகும் * இரும்பு 
உலோகக் சுலவையில் கரி, ' சிலிக்கான் இரும்பு 
இவற்றின் அளவு அடிக்கடி மாற்றமடையும், மே லும், 
ஊது உலையில் பொருளாதார : அடிப்படையில் 
இவ்வுலோகக் '-- கலவைகளின் * உருவாக்கத்தைப் 
பொறுத்தும், மின் வில் உலையில் ஏற்படும் வெப்பத் 
தைப் பொறுததும், அலுமினா வெப்ப உமிழ்வு 
வினையைப் பொறுத்தும் மேற்கூறிய சுனிமங்களின் , 
அளவு மாறுபட்டுக் காணப்படும், இவ்வகையான' 

இரும்பு உலோகக் கலவைகள், எலஃகுத் தயாரிப்பில் 

ஆக்சிஜன் எதிர்ப்பிகளாகவும், உலோசுக் கலவையில்: 

கூட்டுச் சேர்மங்களாகவும் பயன்படுகின்றன. . 
் ச ௪ 
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இரும்புத் தாது உற்பத்தியில் கோவா மாறிலத்தைத் 

“ தொடர்ந்து மத்திய பிரதேசம், 'பீகார், ஒரிசா, கர் 

நாடசும், மகாராட்டிரம், ஆந்திரப்பிரதேசம், 

இராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கள் - பங்கு கொள் 

இன்றன. இந்தியாவில் 1980 ஆம் ஆண்டு பல்வேறு 

நிறுவனங்களின் ஆய்வின்படி இரும்புத் தாதுச்களின் 

இருப்பு 27, 749 மில்லியன் டன்களாகும். , , ் 

. கனிமத் தேட்டமும் அகழ்ந்து எடுப்பும். , தேசியக் 

் கனிம அகழ்வு நிறுவனம் ஏற்றுமதிக்காகவே இரும்புத் 

தாதுவை : அகழ்த்தெடுக்கும் திறுவனமாச அமைத் 

துள்ளது. பைலடில்லா 11-6) என்ற _இரும்புத்தாது 

அகழ்விடம், பைலடில்லா 14 என்ற அகழ்வு இடத் 

இற்குத் துணையாக அசுழப்பட்டுள்ளது, 3-௪ என்ற 

அகழ்விடத்தின் உற்பத்தித்திறன் சுமார் 8.8 மில்லியன் 

“பன் ஆகும். இதில் 45 விழுக்காடு இண்மையாகவும், 

55 விழுக்காடு துகளாகலும் அமைந்துள்ளன, இங்கு 

அகழ்ந்து எடுக்கப்படும் பெரும்பான்மையான இரும்பு 

தாதுக்கள் விசாகப்பட்டின ., எஸ்குத் தொழிற் 

சாலைக்குப் பயன்படுத்த ஏதுவாக உள்ளது. இதி > 

நிறுவனத்தினர் இரும்புத் ' தாது தூய்மைப்படுத்தப் ~ 

பட்ட பின்பும் எஞ்சியுள்ள "கழிவிலிருந்து சுமார் ௪ 

மில்லியன் டன் இரும்பை மீண்டும் பெற முடியும் 

எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். திறந்த வெளிச்சுரங்கம் 
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“ படம் 1, 1976ஆம் ஆண்டு முதல் 1983 ஆம் ஆண்டு. 
விளக்கும் 
ஈவு பாடு 

முடிய இந்தியாவில் 
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உதி பூ ் இராஜஸ்தான் 
மகாராஷ்டிரம் 

உரு 9,715; 74 உன் , ் ௨௫ 267, 82-407 டன்     
. . ஆந்திரப் பிரதேசம் 

y %) $ ‘ ம 94, 26, 181 டன் 

டஅளவு 000, டன் கணக்கில் las மதிப்பி, இலட்சக்கணக்கில் 

... மொத்தம் 28,089 கை 798,௪8,82 
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படம் 2, இந்திய இரும்புத் தாதுவின் அளவும், மதிப்பும் ' ட ளி
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ஒன்று அகழ்ந்து அதிலிருந்து தாது எடுப்பதை ஓய 
பிடும்போது, இவ்விரும்பு மலிவானதாகும். தூய 

இரும்பைப் பெறுவது என்பது இந்நிறுவன த்தின் 

செயல் திட்டமாகும். ஆனால் இப்போது இந்நிறு 

வனம் இந்திய 

இணைந்து நடைபெறுகிறது. | 

உற்பத்தி தேக்கம், விலை. 1983 ஆம் ஆண்டு 

இரும்புத் தாதுவின் உற்பத்தி 58.1 மில்லியன் டன் 

ஆகும். இது 1988 ஆம் ஆண்டின் உற்பத்தியைக் 

காட்டிலும் 11 விழுக்காடு குறைவாக உள்ளது. வெளி 

நாட்டிற்கு ஏற்றுமதியாகும் இரும்பின் தேவை குறை 

. வாக இருப்பதால்தான் இக்குறைவான உற்பத்தி ஏற் : 
பட்டுள்ளது. 1983 ஆம் ஆண்டு, உற்பத்தியில் 58 

விழுக்காடு கட்டிகளாகவும், 

நிலையிலும் இரும்புத் தாது காணப்படுகிறது. 

இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்களில் காணப் 

படும் இரும்புத் தாதுவின் அளவையும் அதன் மதிப் " 
பையும் 1983 ஆம் ஆண்டின் புள்ளியியல் படி. . 8ழ் 
உள்ள படத்தைக் கொண்டு அறியமுடியும். '- -.” 

அட்டவணை -1இல் உலக மொத்த இரும்பு த் ் 
தாதுவின் வளங்களைக் காணலாம். (கொள்கை 
அளவும். ் ஜீ ‘ 

அட்டவணை 1. 

  

  
  

நாடுகள் அடிப்படை. வளங்களில் 
அளவு. 

மில்லியன் டன் 

உலக மொத்தம் £06,800 

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் - 25,000 a 

ஆஸ்திரேலியா : 33,000 | 

FULT ப 25,300 . 

பிரேசில் 75,600 
பிரான்ஸ் 2,200 

இந்தியா - 7,100 

சைபீரியா 7,600 

தெற்கு. ஆப்பிரிக்கா 9,800‘ . 

சுவீடன் ். 4,600 

வெனின்சுலா 2,000 :. 

Corr 9,000 

ஐக்கிய ஒன்றியச் சோவியத் குடியரசு | 89,000. : 

மற்றவகைப் பொருளாதார நாடுகள் | 18,000 '     
  

எஃகுத்துறை நிறுவனத்துடன் , 

47 விழுக்காடு துசுள் , 

உலூல் முதன்மை இரும்புத் தாது ஏற்றுமதியில் 
முதலிடத்தை ஆஸ்திரேலியாவும் தொடர்ந்து பிரே 
சிலும், இடம்பெறுகின்றன. இவையிரண்டும் சேர்ந்து 
சுமார் 64.5 மில்லியன் டன் ஏற்றுமதி செய்கின்றன. 
ஜப்பான் இரும்பை முதன்மையாக இறக்குமதி செய் 
யும் நாடாக உள்ளது. இதுவரை 97 மில்லியன் டன் 

இறக்குமதி செய்துள்ளது. “ 

அட்டவணை-8இல் உலக நாடுகளின் இரும்புத் 

- தாது, இரும்புத் தாது செறிவுகளைக் ' காணலாம். 

(கொள்கை அளவு]தென் இந்தியாவில் இரும்பு ஹேம 
டைட்டு, மாக்னடைட்டு தூசு நிலையிலும் காணப் 
படுகின்றன. கோவாவில் தலயாண ஆற்றுக்குத் தென் 

் மேற்கிலும் சால்கினிம் ஆற்றுக்குத் தென்கிழக்கிலும் 

- இரும்பு மற்றும் மாங்கனீஸ் ஊதாநிறப் பில்லிடிக் 

படிவுகளாக 95 கி.மீ, நீளமும் 2 கி.மீ. அகலமும் 
-. கொண்டு காணப்படுகின்றன. இங்கு காணப்படும் 

- களதா நிற ஃபில்லைட்டுகள் இங்பும்-கியோன் ஐகம்- 
போனி : இரும்புத் தாதுப் படுசையில் கரைமப் 

, பாறையை ஓத்துக் காணப்படும். இங்கு காணப்படும் 
.. இரும்புத்தாதுவின் தரமும், அளவும் கோவாவில் 

வடக்கிலிருந்து தெற்கு : நோக்கிச் செல்லச் செல்லக் 

குறைந்து காணப்படும். பிட்டுல் ' கலிகிபாகா கடற் 

கரைப் பகுதிகளில் சிறிய தனித்த இரும்புத் தாதுக்கள் 

் காணப்படுகின்றன. கோவாவின் அடவப் பல்லி, 

் மண்டேஷி ஆற்றுக்கு இடைப்பட்ட இடத்தில் முக்கிய 
இரும்புத் தாதுக்கள் படிந்துள்ளன. இங்கு துகள் 

வடிவநிலையிலும் அல்லது வரி அமைப்பு, அடுக் . 

...' தமைப்பு நிலையிலும் முக்கெ இரும்புத் தாதுவாக 
Canna Gi, Qs eG மாக்னடைட்டு 
லிமோனைட்டு, கோயித்தைட்டு படிவுகளும் காணப் 

“படுகின்றன. கோகுலம் என்பவரின் ஆய்வுப்படி. 

இரும்புத் தாது குன்றுகளின் மேல் முகடிலும், சரிவி 
லும், காணப்படுகின்றன. இயல்பாகத் ' குரைப்பரப் 

பில் : தாதுப் படிவுகள் கடினமான நிலையிலும், 

உட்செல்லச் செல்ல மென்மையான தூசு போன்ற 

. நிலையிலும் காணப்படும். இதை மென்தூசு என 

- அழைப்பர். இவ்வகையான திண்மையான இரும்புத் 

"தாது 4.8 அடர்த்தி எண் கொண்டு காணப்படுகிறது. 

இதன் நிறம் செர்ரிப்: பழச் சிவப்பு முதல் எஃகு 

- பழுப்பு வரை காணப்படுகிறது. இதில் 63 விழுக்காடு 

இரும்பு உள்ளது. மென்தூசு போன்ற துகள் நிலை 
் இரும்புத் தாதுவில் இரும்பு 63 முதல் 67 விழுக்காடு 

வரை காணப்படுகிறது. கோவாவில் காணப்படும் 

“ இரும்புத்தாது வகையில் மென்துகள்கள். போன்ற , 

“ இரும்புத் தாதுவில்தான் இரும்பின் விழுக்காடு அதிக 
மாகக் காணப்படுகிறது. கடட. 1 7 

். கோகுலம் என்பார் ஆய்வுப்படி சுமார் 80 
முக்கிய இரும்புத் ' தாதுப் படிவுகள் கோவாவில் ட 

காணப்படுகின்றன. இவை அமைந்துள்ள இடத்தை 
யும், கடைக்கும் விதத்தையும் உருவாக்கத்தையும் 

பொறுத்து எட்டுப்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள் ளன: 
ake
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1 

தாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்சான்று 

கொண்டு உறவினர்களுக்கு இந்நோய் பிற்காலத்தில் 

தோன்ற வாய்ப்புள்ளதா என அறியலாம். சமச்சீர் 

கூட்டாக ஜீன் காரணி அமைந்திருப்பின், இரும்புச் 

சுமை கடுமையாகவும், மாற்றுச் சீர் கூட்டமாகக் 

காரணி அமைந்திருப்பின் இரும்புச் சுமை குறைவாக 

வும் காணப்படும், நோயின் - அறிகுறிகள் இரும்புச் ' 

- சுமையின் அளவைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன. 

கடும் இரும்புப் படிவு, இயல்பாக உள்ள இரும்பின் 

அளவைவிடப் பன்மடங்கு உயர்ந்து காணப்படுகிறது. 

கல்லீரல், கணையம் போன்ற உறுப்புகளில் ஐம்பதி 

லிருந்து நாறு மடங்கு, தைராய்டு சுரப்பியில் 

இருபத்தைந்து மடங்கு, இதயத்தில் பத்திலிருந்து 
- பதினைந்து மடங்கு இரும்புப் படிவு காணப்படும். 

இதயத்தில் என்டோதிலியத்திற்கு அடியிலும், 
எபிகார்டியத்திற்கு -அடியிலும் இரும்பு படிகிறது. 

இதனால் இதயம் விரிவடைந்து பதினைந்து விழுக் 

காடு இதய அயர்வை ஏற்படுத்துகிறது. நியூக்ளியசைச் 

, சுற்றி இரும்பு படிய ஆரம்பித்து, பின்னர் இதயத் - 

_ தசைச்செல் ' முழுதும் பரவுகிறது. இதய : அரும்பு 

தசைகளிலும் இரும்புப் படிவு ஏற்படுகிறது. இதயத் 

. தசையில் நலிவு ' தோன்றி நாரியல் . மாற்றங்கள் 

(11௦௨6) ஏற்படுவதால் தசையின் சுருங்கி விரியும் 

தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது. 

கல்லீரலில் இரும்புப் படிவு கூஃபர் (ய) 

அணுக்களில் காணப்படுகிறது. கொழுப்பு மாற்றங் 

களுக்குப் பின்னர் நார்த்திசு அதிகரிக்கிறது. சில 

நோயாளிகளில் புற்றுநோய் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. 

கணையத்தின் அணுக்களில் இரும்புப் படிவு ஏற்படு 

- வதுடன், லாங்கர்ஹான் திட்டின் அணுக்களையும் 

தாக்குவதால் அணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து 

தழும்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் நீரிழிவு ஏற் 
படுகிறது. உறவினர்களில் நீரிழிவு ஏற்படும் வாய்ப் 

பும் அதிகமாகிறது. ' இவர்களிடம் எளிதில் இன் 

சுலினுக்கு எதிர்ப்பொருள் உருவாகிறது. தைராய்டு, 

பாராதைராய்டு முன் பிட்யூட்ரி, அட்ரினல் சுரப்பியின் 

புறணி ஆகிய அகச்சுரப்பிகளின் எபிதிலிய அணுக் 

களில் . படிவு ஏற்பட்டு அவற்றின பணி தடை 

. செய்யப்படுகிறது. இச்சுரப்பிகளில் நார்த்திசு மாறறங் 

கள் குறைந்த அளவிலேயே ஏற்படுகின்றன. இரைப் 

பையிலும் ,, சிறுகுடலிலும் சளிப்படலம், அகவலை 

மண்டலம், எலும்பின் உட்சோறு, வரித்தசை, நிண 

நீர்க கணு, கோராய்டு பின்னல் முதலிய பகுதிகளி 

லும் இரும்புப் படிவு ஏற்படுகிறது. மண்ணீரல், 

சிறுநீரகம், சருமம், இரைப்பை ஆகிய உறுப்புகளில் 

ட இரும்படங்கிய - , வண்ணப்பொருள்கள் காணப் 

- படுகின்றன. : வித்தகத்திலும் சூலகத்திலும் இரும் 
புப் படிவு ஏற்படுவதால் நலிவு ஏற்படுகிறது. 

ஆண்களில் எழுபது விழுக்காடு ஆண்மை இழக் 

கிறார்கள். ஐம்பத்தேழு விழுக்காடு நோயாளிகளுக்கு 

மூட்டுக்கோளாறு ஏற்படுகிறது. 

॥ 

் குறிப்பிடத்தக்கது. 

படிகிறது. ஆனால் நோயாளியின் சீரத்தில் 

இரும்புப் படிவு நோய் (இரும்பேற்றம்) 733 

“சீரம் ஃபெரிட்டின், டிரான்ஸ்ஃபெரின் நிறைவுச் 
Gee (transferrin 824பாக110॥) , அளிப்பதனால் 

தொடக்க காலத்திலேயே இந்நோயை அறியலாம். 
இவை இரண்டும் இயல்பைக் காட்டிலும் உயர்ந்து 
தோன்றும். He ஆய்வில் புருசியன் நீலம் மூலம் 
இதையறியலாம். சிறுநீரில் ஹீமோசிடரின் கழிவு, 
வீழ்படிவு ஆகியவற்றைப் புருசியன் நீலம் வினையைக் 
கொண்டு அறியலாம். 

் கடும் "நோயாளிகளிடம் மருத்துவம் ஓரளவு 
-குணமளிக்கறது. குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் சிரையி 

லிருந்து இரத்தத்தை வெளியேற்றுவதே மருத்துவ 
மாகிறது. இருபத்தெட்டு விழுக்காடு நோயாளிகளி 

, மம் நீரிழிவு ஓரளவிற்குக் கட்டுப்படுகிறது. கல்லீரல் 
புற்றுநோயையும் 
தடுப்பதில்லை. 

இரும்புப் படிவு சில வேளைகளில் கிளை 
நோயாக ஏற்படுவதுண்டு. (௪. கா) பீட்டா தால 
சீமியா எனும் சிவப்பணுச் சதைவுச் சோகை நோய் 

இதற்கு இரத்தம் செலுத்துவது 
ஒனறே மருத்துவமாகும். கடும் நோயில் பலமுறை 
இரத்தம் செலுத்துவதால் உடனடியாகக் குழந்தை 
யின் நிலையில் முன்னேற்றம் கண்டாலும் நீண்ட 
காலத் தமை இரும்புப் படிவினால் ஏற்படுகிறது. 
(இதய மேலறைத் தசைகளை விட இதயக்கழறைத் 
குசையில் அதிலும் மின் கடத்தும் இசுவைவிடச் 
சுருங்கும் தசையில் இரும்புப் படிவு அதிகம் ஏற் 
படுகிறது. இதனால் இவர்கள் நாள்பட்ட இதய 
அயர்வினால் துன்புறுகிறார்கள். மேலறைத் தசையில் 

படிவு ஏற்படுவதால் இதயலய மாறுபாடுகள் 

மேலறையிலிருந்து உண்டாகின் றன. 

மற்ற புதுவளரிகளையும் இது 

ஆப்பிரிக்காவில் பண்ட்டு குடிமக்கள் இரும்புக் 
கலங்களில் பீர் தயாரிப்பதால் இரும்பு அதிக அளவில் ' 
பானத்தில் கலக்கிறது. அவர்கள் உணவில் உள்ள 
ஃப்ரக்டோஸ் இரும்புடன் இணைந்து விடுவதாலும், 
உணவின் அமிலத் தன்மையைப் பீர் அதிகரிப் 
பதாலும் எளிதில் இரும்பு உள் உறிஞ்சப்படுகிறது. 
எனவே பெண்களைவிட அண்கள் இரும்புப் படி 
வினால் மிகுதியாகத் துன்புறுகின்றனர். 

நுரையீரல் இரும்புப் படிவு. இது பிற நோய்களை 

விடச் சற்று வேறுபட்டது. இது நுரையீரலில் மூச்சுச் 
சிற்றறைகளில், இரத்தக் கசிவினால் ஏற்படுகிறது. 

ஹீமோகுளோபினில் உள்ள இரும்பு சிற்றறைகளில் 

இரும்பு 
அளவு குறைய அவர்கள் இரும்புக்குறை இரத்தச் 
சோகைக்கு ஆளாகிறார்கள். நுரையீரலில் இரும்புப் 

படிவு பல காரணங்களால் ஏற்படலாம். 

காரணமறியா முதன்மை நுரையீரல் இரும்புப் படிவு. 

இதன் காரணம் தெரியவில்லையெனினும், குறிப் 

பாகச். சல குடும்பங்களில் இது ஏற்படுவதால்





பட்டது. இந்த முறையில் பதனிட 57 வாரங்கள் 

ஆகும். அலுமினியப் பதனிட்ட தோலைப் போல 

இரும்பு பதனிட்ட தோல் கொதி நீர் உப்புடைய 

தாக இல்லை. 

, கடந்த 50 ஆண்டுகால ஆய்வுகளின் பயனாக 

ஓர் அளவு நிறைவான தோலை இரும்பு பதனிடுதல் 

மூலம் பெற இயலும் என்றாலும் பட்டைப் பதனிடு 

முறை போன்றோ, நிறமியப் பதனிடுமுறை போன் 

றோ இந்த முறையைச் .சிறந்ததாகக் கருத இயல 
வில்லை. இரும்பு உப்புக்களைக்கொண்டு பதனிடு 

நீர்மம் தயாரிக்கும்போது சுவனிக்கப்பட. வேண்டி 

யவை; நீர்மம் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தும்" முறை 

- எளிமையாக இருக்க வேண்டும். தயாரிக்கப்படும் 

நீர்மத்தின் தன்மை, பதனிடுவதற்கு ஏற்றதாக இருக்க 
வேண்டும்; பயன் படுத்தப்படும் இயைபியல் பொருள் 

விலை குறைவாக இருக்க வேண்டும். 

பதனிடும்போது 40-40 விழுக்காடு இரும்பு உப்பு 

மிகவும் வேகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. 

சுமார் 20 விழுக்காடு அமிலமும் எடுத்துக் கொள்ளப் 

_ படுகிறது. எனவே, பதனிட்ட பிறகு தோல்களில் 

மிகுதியான அமிலம் இருக்கும். “ பதனிடுதலைப் பீப் 

பாயில் செய்வதால் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் 

செய்ய இயலும். - 

நல்ல பதனிடு பொருளின் தேவைகள். தோல்கள் 

இழைநார்களாகத் தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டுப் 

் பின்னப்பட்டு இருக்க வேண்டும். அழுகிக் கெட்டு 

விடாதவாறு வெகுகாலத்திற்கு இருக்க வேண்டும். 

பதனிட்ட தோல், நீர், அமிலம், காரம் முதலிய 

வற்றால் பாதிக்கப்பட்டு, பதனிடாத ட தோலின் 

தன்மையை அடையச் கூடாது. பதனிட்ட தோல்கள் - 

விரும்பத்தக்க தன்மையுடையவையாக இருக்க வேண் 

டும். சேமித்து வைக்கும் போதும், பயன்படுத்தும் 

போதும் நீண்ட காலத்திற்குத் தோல் கெடக் கூடாது. 

.. இரும்பு ' பதனிடுதலைத் தக்க முறையில் . செய் 

தால், மேலே கூறப்பட்ட தன்மையுடைய தோல் ' 

களைப் பெற இயலும். ஆனால், இவற்றை அவ்வாறு 

பயன்படுத்த, நிறமியப் பதனிடுதலுக்குச் செலவாகும் : 

 பொருளைவிட மிகுதியாகச் செலவு ஆகும். இது 

மிகவும் சிக்கலான : செயல்பாடுகளை உடையது. 

இவை தாவரப் ' பதனிடு பொருளோடு ஒத்துப் 

போகாத ' தன்மையுடையவையாக இருப்பதால், 

இவற்றைத் தாவரப் பதனிடு பொருளோடு சேர்க் 

கும்போது, கருமையான இரும்பு-பதனிடு கூட்டுப் 

பொருளான வண்டலைத் தரும். இது . அலுமினியப் 

பதனிடுதலுக்கும் நிறமியப் பதனிடுதலுக்கும் இடைப் 
- பட்டது. இவை வெண்மையான நிறமுடைய தோல் 

களை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படா. முன்னர் 

செய்யப்பட்ட ' ஆய்வுகளின் பயனாக இரும்பு 

. பதனிட்ட தோல்கள் உடையும் தன்மை உடையவை 
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யாகவும், பாதுகாக்கும்போது சிதைந்து போகு 
தன்மையுடையவையாகவும், காயும்போது சுருங்கும் 
தன்மையுடையவையாகவும், கருமையான சுருங்கிய 
புள்ளிகளை மேற்பக்கத்தில் உடையவையாசவும் 
இருக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இரும்புப் 

. பதனிட்ட தோல்கள் பொதுவாக உறுதியாகவும், 
கடினமாகவும், கனமாகவும் இருக்கின்றன. எனவே, 
மிகுதியான எண்ணெய் அல்லது கொழுப்பூட்டம் 
வேண்டும். இவை கொதிநீர்க் காப்பு அற்றவை, 
இந்த இரும்பு பதனிடு உப்புகள் இதுவரை வணி 
கத்தில் பதனிடப் பயன் படுத்தப்படவில்லை. 

பழ. முத்தையா 

நூலோதி. முத்தையா, பழ., தோல் பதனிடும் 
முறைகள் பற்றிய அறிவியலும் தொழில் நுணுக் 
கமும், தமிழ்நாட்டு பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை 
1978, , 
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தூய்மையான இரும்பை எளிதில் பெற இயலாது. 

இரும்பு மற்ற உலோகங்களுடன் கூட்டு நிலையில் 

இருக்கும்போது மிகுதியாகப் பயன்படுகிறது. 

இரும்பு எப்போதும் சிறிது - கார்பன் பொருளுடன் 

சேர்ந்தே காணப்படும், இரும்பில் சுலந்துள்ள கார்பன் 

பொருள்களைக் கொண்டு அதன் தரத்தையும், வலி 

மையையும் எளிதில் கணிக்கலாம். இவ்விரும்பைக் 

கார்பன் பொருள்களின் கூட்டை வைத்து வார்ப் 

பிரும்பு, தேனிரும்பு, எஃகு என்று மூனறு வகை 

களாகப் பிரிக்கலாம். 

வார்ப்பிரும்பு, சுமார் 4 விழுக்காடு கரி கலந் 

துள்ளது. இது கடினமானதன்று; எளிதில் உடையக் 

கூடியது. இதைச் சூடேற்றிச் சம்மட்டியால் அடித்து 

் நீட்ட முடியாது. உருக்கி அச்சுகளில் ” வார்க்கலாம். 

எனவே, இதன் பயன்பாடு குறைவேயாகும். 

தேனிரும்பில் கரியின் அளவு குறைவாக உள்ளது. 

பண்டைக் காலத்தில் இவ்வகை இரும்பு மிகுதியாக 

உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, புழக்கததில் இருந்து வந் 

துள்ளது. இதைச் சூடு செய்து தகடாக்க முடியும். 

இரும்பின் கடினமும், எஃகின் உறுதியும் இதற்கு 

. இல்லை. தேனிரும்புத் துண்டுகள் ஒனறோடு ஒன்று 

வெண் சூட்டில் இணையும் பண்புடையவை, எல்கு , 

கண்டுபிடிப்பதற்கு முன் இது பெருமளவில் பயன் 

, பட்டு வந்தது. 

._.. எஃ௫ல் சுமார் 1.7 விழுக்காடு கரி கலந்து காணப் 

படும், மேலும், இதன் உட்கூறில் மாங்கனீஸ், சிலிக் 

கான், கந்தகம், ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஆகியவை சுலந்து





வாகவும் இருக்க வேண்டும். சாம்பலில் மணல், 

கந்தகம்,ஃபாஸ்ஃபரஸ் போன் றவை மிகுந்து காணப் 

- பட்டால் உலைகளில் அவற்றைப் பிரித்தெடுப்பதில் 

பல சிக்கல்கள் ஏற்படும். மணல் மிகுதியாகக் கலந் 

இருப்பின் அழுக்கு பெருகுவதோடு, அதை உருக்க 

எரிபொருளும் மிகுதியாகச் செலவாகிறது, ஃபாஸ் 

ஃபரஸை நீக்க மிகுந்த செலவாவதால் எஃகின் விலை 

கூடுகிறது. 

ஊதுலை. இரும்புத் தாதுக்களைக் கரியூடன் 

கலந்து சூடேற்றும் அமைப்பு ஊதுலை எனப்படும். 

தற்கால ஊதுலை சுமார் நூறு அடி உயரமும் 

அகன்ற பாகததில் இருபத்தெட்டு அடி குறுக்களவும் 

கொண்டதாகும். இதன் அமைப்பு,முனையற்ற இரு 

. கூம்புகளை ஒன்று சேர்த்து வைத்ததுபோல் இருக் 

கும். இதன் வெளிப்புறம் ஓர் அங்குலத்திற்கும் 

மேலான தடிப்புள்ள எல்குத் தகடுகளால் ஆனது. 

உட்புறம் _ சூடு தாங்கும் கற்களால் இரண்டு 

முதல் ஐந்து அடி வரை கட்டப்பட்டிருக்கும். நீர் 
தொடர்ந்து உள்ளே செலுத்தப்பட்டு ஊதுலையின் 

உட்புறம் மிகுதியாகச் சூடேறாமல் பாதுகாக்கப் 

படுகிறது, இதை ஒரு முறை இயக்கத் தொடங்கி 

னால் சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள்வரை தொடர்ச்சி 

யாக இயக்கலாம். தினமும் சுமார் 1,000 டன் 

இரும்பை உருக்கலாம். தற்கால ஊளதுலைக்குச் சுமார் 

2000 டன் உயர்ந்த ரகத் தாதுவும் நூறு டன் கல் 

கரியும், ஐநூறு டன் சுண்ணாம்புக்கல்லும், மூவா 

யிரத்து ஐநூறு டன் காற்றும் தேவைப்படுகின்றன . 

இரும்பின் - தாதுவையும், சுல்கரியையும், 

சுண்ணாம்புக்கல்லையும் தேவையான அளவு 

நிறுத்து, அவற்றைத் தள்ளுவண் டி.களின் உதவியால் 

உலைக்குள் கொட்டுவர். உலையின் வாய் குல்லாய் 

வடிவமுள்ள இரு மூடிகளையுடையது. மேல்மூடி 

சிறியதாகவும், &ீழ்மூடி பெரியதாசவும் இருக்கும். 

மேலும் ஒரு மூடி இறக்கும்போது மற்றொரு மூடி 
உலையின் வாயை மூடியே இருக்குமாதலால் உலை 

யிலிருந்து சசதுலை வளிமம் வெளிவராமல் தடுக்க 

_ முடிகிறது. இவ்வளிமத்தைக் கொண்டு தொழிற் 

கூடங்களில் நீராவியைத் தயாரிக்கவும், அடுப்புகளை 

எரிக்கவும் முடியும். 

- இவ்வளிமத்தில் சுமார் இருபத்து நான்கு விழுக் 

காடு கார்பன் மோனாக்சைடு உள்ளது. ஆகையால் 

. இதை வெளியே செலுத்துவது மிகவும் ஆபத்தான து. 

உலையின் ழ் சுமார் எட்டு அடி உயரத்தில் உலை 

யின் வெளிச்சுற்றளவில் சம தூரத்தில் உள்ளவாறு 

10-15 குழாய்களின் வழியாகச் சூடேற்றப்பட்ட 

் காற்று உலையினுள் செலுத்தப்படுகிறது., உலையின் 

அடிப்பாகத்தில் மூன்று அல்லது நான்கு அடி. உயரத் 

இற்குள் உருக்கிய இரும்பும் அழுக்கும் வந்தடை 

இன்றன. இப்பாகத்திற்குக் கணப்பு என்று - பெயர். 

காற்று கல்கரியை நன்றாக எரித்து மிகுந்த வெப்பத் 

.&.4-47 
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தை உண்டாக்குகிறது. மேலும் .அது எரிந்த கரியுடன் 
கூடி கார்பன் மோனாக்சைடை உண்டாக்குகிறது. 
இவ்வளிமம், இரும்புத் தாதுவை இரும்பாகக் 
குறைத்துக் கார்பன்டைஆக்சைடாகிறது. உலை 
யினுள் வெவ்வேறு உயரங்களில் வெவ்வேறு வேதி 
வினைகள் நடந்தவாறு இருக்கும், உலையினுள் 
மிகவும் சூடான பாகம் காற்றுக் குழாய்களின் 
அருகில் இருக்கும், இவ்விடத்தின் வெப்பநிலை 
இரும்பின் உருகுநிலையைவிடச் சுமார் 300௦6, ' 

கூடுதலாகும். இந்த இடத்திலிருந்து வெப்பம் குறைந்து 
கொண்டே போய் உலையின் வாயினருகில் _சுமார் 
250°C ஆக இருச்கும்.சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் 
வரை ஊதுலைக்குள் சூடேற்றிய காற்றைச் செலுத் 

தும் பழக்கம் இல்லை. அப்போது ஒரு டன் இரும்பை 
உருக்க எட்டு டன் நிலக்கரி தேவைப்பட்டது. 
ஆனால் காற்றைச் சூடேற்றுதலால் மட்டும் இதன் 
அளவில் மூன்று டன் குறைகிறது. அறிவியல் தொழில் 
நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்த இந்நாளில் ஒரு டன் 
இரும்பிற்கு 900 கிலோ கல்கரி போதுமானது. பெரும் 
உருளை வடிவமான கோபுரங்களில் முதலில் ஊதுலை 
வளிமத்தை எரித்தும், பிறகு சூடேற்றப்பட்ட கற் 
களின் மூலம் காற்று செலுத்தப்பட்டும் சூடேற்றப் 

படுகிறது. ் 

உலையின் இயக்கம். தாதுக்கள், கரி, சுண்ணாம்பு 

. ஆகியவற்றை உலை மேல் இட்டதும் அவை இரு 
மூடிகளின் வழியே உள்ளே சென்று நாற்புறமும் 
பரவி வருகின்றன. பொருள்கள் சிறிது சிறிதாகச் 

” சூடேறிக் கீழ்நோக்கிச் செல்லும். அப்போது மேல் 
நோக்கி வரும் கார்பன் மோனாக்சைடு தாதுக்களை 
இரும்பாகக் குறைக்கிறது. மேலிருந்து 20 அடி. 

உயரத்தில் சுண்ணாம்புக்கல் கார்பன்டைஆக்சைடை 

இழந்து சுண்ணாம்பாக மாறுகிறது. வெப்பம் மிகுதி 

யாகும்போது இவ்வினை வெகுவேகமாக நிகழ்கிறது- 

சுண்ணாம்பு &ழே, உலையின் அகன்ற பாகத் 

திற்கு வந்ததும், இரும்புத் தாதுவிலுள்ள துணைப் 
பொருளான சிலிககாவுடன் சேர்ந்து கால்சியம் 

- “இலிக்கேட்டு கசடாக மாறுகிறது. மேற்கூறிய கரியி 

லிருந்து , பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இரும்பு பஞ்சுபோல் 

இருக்கும். இவ்விரும்பு கரியுடன் கீழே கலக்கும் 

போது சுமார் நான்கு விழுக்காட்டை உறிஞ்சிக் 

கொள்கிறது. இக்கரிக் கலப்பினால் இரும்பு 7 500064 

குள்ளாகவே உருகி உலையின் அடிப்பாகத்தை 

வந்தடைகிறது. அழுக்கு உரு, இரும்பின் மேல் 
கசடாக மிதக்கிறது. 

இவ்வாறு கசடும், இரும்பும் மிகுதியாகிக் 

கொண்டு வரும்போது, காற்றுக் குழாய்களின் 

மட்டத்திற்கு வருமுன் அவை உலையிலிருந்து வெளி 

யேற்றப்படும். இரும்பு சுமார் நான்கு மணிக்கொரு 

முறையும், கசடு இரண்டு மணிக்கொரு முறையும் 

அதனதன் துளைகளின் வழியே வெளியேற்றப்படும்.
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இவ்வாறு வெளியேற்றப்படும் இரும்பின் குழம்பு, 

சூடு தாங்கும் கற்களால் உட்புறம் கட்டப்பட்ட 

பெரும் குவளைகளில் கொட்டப்பட்டு உடனுக்குடனே 

எஃகு செய்யும் உலைகளுக்குக் கொண்டு செல்லப் 

படும் அல்லது ஐம்பத்தைந்து கிலோ எடையுள்ள 

கட்டிகளாக வார்க்கப்படும். இவ்வாறு செய்யப்பட்ட. 

இரும்பு, தாதுவின் தன்மையைப் பொறுத்து மாறும். 

இவ்வாறு வார்க்கப்படும் பாளங்கள், சிமெண்டு 

தயாரிப்பிலும், இருப்புப் பாதைக்குத் தேவையான 

அடிப்பாரம் போடுவதிலும், சாலைகள் போடுவதி 

லும் பயன்படும். 

இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் இரும்பில் 4 விழுக் 
காடு கரியும் 7.2 விழுக்காடு சிலிக்கானும், 0.7 முதல் 
3 விழுக்காடு வரை மாங்கனிசும், 0.3 விழுக்காடு 

பாஸ்பரமும், 0.05 விழுக்காடு கந்தகமும் காணப்படு 
இன்றன. 1 முதல் 1.5 விழுக்காடு சிலிக்கா கொண்ட 
இரும்பு எஃகு செய்யவும் மூன்று விழுக்காடு 
கொண்ட இரும்பு, வார்ப்பு இரும்பு செய்யவும பயன் 
படும். 

இரும்பை உருக்கும் மற்ற முறைகள். இரும்பை 
கருக்க உயர்தர நிலக்கரி தேவைப்படுவதைத் தவிர்க்க 
மேலை நாடுகளில் மின்சாரப் பகுப்பு முறையில் 
இரும்பைப் பிரித்தெடுக்கின்றனா். உலோகப் படித்தர 
முடைய நிலக்கரி இந்தியாவில் மிகக் குறைவாகக் 
கிடைப்பதால் மாறறு முறைகளைக் காண வேண் 

டும். நீர் வீழ்ச்சிகளைக் கொண்டு எளிதில் மின்சாரம் , 
குயாரிச்கும் நார்வே, சுவீடன் போன்ற நாடு 

, களுக்கு இம்முறை மிகவும் ஏற்றது. இந்தியா 
வில மைசூர் இரும்புத் தொழிற்சாலையில் இம்முறை 
யைப் பயன்படுததி இரும்பைப் பிரித்தெடுக்க முடிவு 
செய்துள்ளனர். இம்முறையில் மின்சக்தி மிகுதியாகச் 

செலவாவதுடன் மின்னுலைகளின் உற்பத்தியும் குறை 
வாசவுள்ளது. தரம் குறைவான கரியைக் கொண்டு 

சுழலும் சூளைகளில் பஞ்சு இரும்பு என்ற ஒரு வகை 

இரும்புத் தயாரிக்கப்படுகிறது. ; | A 

நேனிரும்பு. பழங்காலத்தில் களிமண் உலைகளில் 
செய்யப்பட்ட இரும்பு தூய்மை செய்யப்படாமல் 

* கூழ்போன்ற நிலையில் காணப்பட்டது. பின்பு அதைக் 
காய்ச்சிச் சம்மட்டியால் அடித்து, இயன்ற வரை 
தூய்மைப்படுத்தினர். இவ்விரும்பைத் தேனிரும்பு 
என அழைத்தனர். இவ்விரும்பில் கரி 0,10 விழுக்காடு 

, உள்ளது. ஏனைய வகை மாசுகள் மிகவும் குறைவா 
கும். இது வெண்சூட்டில் இளகி இணையும் தன்மை 
யுடையது, தீடீரென ஏற்படும் தகைவுகளை ஆது 
நன்றாகத் தாங்குகிறது. எளிதில் துருவேறாத கார 
ணத்தால் குழாய்கள், சங்கிலிகள், நீராவி எந்திர 
அணிகள் செய்ய இது பயன்படுகின்றது. 

தாயாரிப்பு. உட்புறம் சூடு தாங்கும் கற்களால் 
கட்டப்பட்ட உலைகளில் இரும்புக் கட்டிகளை 

. காட்டைப் பெருக்கும் வழியைக் 

் வெலகு தயாரிக்கப்படுகிறது. [ 

கருக்கி, மிகுதியான இரும்புத் தாதுவைக் கலந்து 
வெப்பப்படுத்த இவ்விரும்பிலுள்ள கரிப்பொருள், 
மாங்கனீசு, சிலிக்கான் முதலிய மாசுகள் ஆக்சிஜனு 
டன் “ கூடிக் கசடாகப் பிரிகின்றன. பின்பு சுமார் 
ஒன்றரை மணி நேரத்திற்குத் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட 
இரும்பையும், கசடையும் உலையில் நன்றாகக் கலந்து 
கூழ்போல் இருக்கும் இரும்பை எடுத்து நன்றாக 
அடித்துத் தூய்மைப்படுத்திய பின் இவ்விரும்பு தயா 

ரிக்கப்படுகிறது. இவ்விதம் நான்கு மணி நேரத்தில் 
சுமார் நூற்றைம்பது கிலோ எடையுள்ள தேனிரும் 
புக் கட்டிகளைப் பெறலாம், 

எஃகு. முதன் முதலில் எஃகு இத்தியாவில் தயா. 
ரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், இத்தொழில் இங்கு சரிவர 

முன்னேற்றம் அடையவில்லை. 1700 ஆம் ஆண்டு 
பெல்ஜிய நாட்டில் இம்முறை மீண்டும் ஆராயப் 
பட்டுக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1722 ath ஆண்டில் 
ரோமர் என்பவர் தேனிரும்பிலுள்ள கரியின் விழுக் 

கண்டறிந்தார், 
உருக்கிய எஃகை உடனே பாளங்களாக வார்த்துக் 
காய்ச்சிச் சம்மட்டிகளால் அடித்து உருவாக்கினார். 
மூசைகளில் 58-80 இராத்தல் எல்கை கருக்கிச் சுத்த 
மான மூலப் பொருள்களில் இருந்து உயர்ந்த தர 
எஃகு தயாரிக்கப்பட்டது. 

பெசிமர் முறை. போர்க் கருவிகள் செய்யப் பயன் 
படும் எஃகல் சுமார் ஒரு விழுக்காடு கரி கலந்து 
காணப்படும். கட்டட வேலைகளுக்குப் பயன்படும் 
எஃகில் கரியின் அளவு மேற்கூறிய அளவை விட 
மிகக் குறைவாகக் காணப்படும். 1856 ஆம் ஆண்டு 
பெசிமர் என்ற அறிவியல் வல்லுநர் கண்டுபிடித்த 
முறையினால் இவ்வகை எல்குத் தயாரிப்பது எளிதா 

யிற்று. இக்கண்டுபிடிப்பால் எஃகின் விலையும் 
குறைந்து காணப்பட்டது. இவர் கூறிய முறைப், . 
படி இரும்பை உருக்கி அதன் வழியே காற்றை ons 
அதிலுள்ள மாசுகளை எரித்துத் தூய எஃகு தயாரிக் 

கப்படுகிறது. மஷ்ட்' என்னும் அறிவியல் ஆய்வாள 
"றால் இம்முறை மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்டு அமில 

முறை, உப்புமூலமுறை என இரு முறையில் இவ், 

சிலிக்காவினால் ஆன செங்கற்களால் . உட்புறம் 
கட்டப்பட்ட பெரும் எல்குக் கலம் அமில முறையில் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சுமார் 20 அடி உயர 
மும், 10 அடி விட்டமும் உடையது. இது இடை அச் 
சில் முன்னும் பின்னும் சாய்க்கக்கூடியவாறு அமைந் 
திருக்கும். கலத்தைச் சாய்த்து சுமார் [300 0 

- வெப்பநிலையில் பதினைந்து முதல் இருபது டன் 
வரை எஃகு கொட்டப்பட்டு, அதன் அடியிலுள்ள 
துவாரங்கள் வழியே காற்று ஊதப்படுகிறது, பின்பு 
கலத்தை நேராக நிமிர்த்தினால், அதற்குள் பல 
வேதியியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து சிலிக்கான்,” மாங் 

ட கனீசு ஆகியவை அதன் ஆக்சைடுகளாக மாற்றம் 
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யான அளவு உயர் வெப்பத்தைப் பெற முடிவதோடு 

எஃகின் தூய்மையையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். 

கலவை எஃகுகளைத் தயாரிக்க இம்முறை மிகவும் 

சிறந்தது. 
ஹெரோல்ட். என்னும் அறிஞர் அமைத்த 

மற்றொரு வகையான உலை மிகுதியாக வழக்கத்தில் 

உள்ளது. இது ஒரு பெரிய மூசையைப் போலிருக்கும். 

இதன் உட்சுவர்கள் உப்பு மூலத் தன்மையுள்ள 

பொருள்களால் கட்டப்பட்டிருக்கும். இதனுள்ளி 

ருக்கும் .மின்முனைகளிடையே மின் வில்லொன்று 

தோன்றி உயர் வெப்பத்தைத் தரும். இவ்வெப்பத் 

தால் உலையினுள் இருக்கும் தாதுக்கள் உருகிக் 

கசடு பிரிய, எஃகு கிடைக்கிறது., இதன் மின் முனை 

கள் கிராபைட்டு எனற கரி வகையால் ஆனவை. 
இவ்வுலைகள் ஐந்து டன் முதல் ஐம்பது டன் வரை 

கொள்ளளவு திறன் உடையன, 100 டன் கொள்ளள 
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வும் உண்டு. மற்ற முறைகளில் தயாரிக்கப்படும் 
இரும்பைத் தூய்மைப்படுத்த இவ்வுலை மிகவும் 
பயன்படும். ் 

உயர் அதிர்வெண் மின்னுலையில் உயர் அதிர் 

வெண் கொண்ட. மின்னோட்டமொன்று உலைக் 
குள்ளிருக்கும் தாதுக்களில் மின்னூட்டத்தைத் 
“தூண்டி அவற்றை வெப்பப்படுத்துகிறது. : பொருள் 
களில் ஏற்படும் காந்த விசைகளால் தாதுக்கள் நன் 
றாகப் கலக்கப்பட்டு , அதன் விளைவால் எல்கு 
தயாரிப்பில் சேர்க்கப்படும் மூலப்பொருள்கள் எஃகல் 
சீராகக் கலக்க இவ்வுலையில் வசதிகள் உள்ளன. 
அதனால், கனமுடைய, துருவேறாத எல்கு வகை 
களான டங்ஸ்டன் எஃகு, குரோமிய எஃகு, ஆகியன 
தயாரிப்பில் இவ்விலை மிகவும் பயனுள்ளதாக 
உள்ளது. ° . ் 

. 7 

டி... அச்சுக்களில் உருயெ எஃகை நிரப்புதல் ஆ, உருயெ யாளங்களை மூசையிலிருந்து எடுத்தல் இ.” மூசையிலிருந்து எடு ie 

எலஎ்குப் பாளங்கள் நீட்டுதலுக்குக் கடத்தப்படுதல். Oo : : 3 
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பாளங்கள் மேற்கூறிய முறையில் தயாரிச்கப் 

பட்ட க௫௫ன எல்கை வெப்பம் தாங்கும் சற் 

சளால் கட்டப்பட்ட பெரும் கொப்பறைகளில் 

ஏந்துகின்றனர். அவ்வாறு ஏந்தும்போது தேவையான 

அளவு ஆக்சிஜன் நீக்கும் உலோகங்களையும், சலவை 

உலோகங்களையும். சேர்க்கின்றனர். சீரான மேற் 

பரப்புள்ள  எஃினாலான பொருள்கள் தேவை 

யானால் ஆக்ிஜனை நீக்காமல் விட்டு விடுவர், தகடு 

களும், குழாய்களும் செய்ய இவ்வகை எஃகு பயன் 

படுகிறது. 

வெப்பத்தில் வேலை செய்தல். எஃகுப் பாளங்கள் 

இறுகியதும் அவற்றைச் சூடாக இருப்பினும் தூக்கும் 

பொறிகளால் அச்சுகளிலிருந்து எடுத்து, பின்பு அவை 

உருளைகளிடையேயோ, நீராவியால் இயக்கப்படும் 

பெரும் அளவுச் சம்மட்டிகளாலோ, நீரியியக்கவியல் 

அழுத்து பொறிகளாலோ அழுத்தி அல்லது தட்டி 

நீட்டுகிறார்கள். இம்முறையில் நீராவிக் கொதிகலன் 

களில் பயன்படும் உருளைகள், ஆகாய விமானப் 

பாகங்கள், போர்க் கருவிகள் ஆகியவை செய்யப் 

படும். எஃகுப் பாளங்களை 12000 முதல் 140020 வரை 

வெப்பப்படுத்திக்' காய்ச்சித் தகடாக்குகின்றனர். இவ் 

வெஃகை 9000 வெப்பதிலைக்குக் 8ழ் அவ்வளவு எளி 

- தாக உருவாக்க முடிவதில்லை. அவ்வாறு செய்வதால் 

எஃகின் உட்கூற்றில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. ஆகை 

_யரல், அவ்வெப்பம் 9000 அடைந்தவுடன் தகடாக் 

கலை நிறுத்தி மீண்டும் காய்ச்சித் தகடாக்குவர். 

அடித்து வடித்தலும் அழுத்தலும். எஃகைச் சம் 
மட்டிகளால் தட்டி வேலை செய்வதால் இவ்வெஃகின் 

மேல் பகுதி மாறுதல் அடைகிறது. இவ்வெல்குக் 

கட்டிகளின் உள்பாகத்தில் இதன் விளைவு அவ்வள 

வாக இல்லை. ஆனால் அழுத்த எந்திரங்களால் 

தகடாச்கப்படும் முறையில் இதன் பயனைப் பொருள் 

rey 
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கட்டமைப்பு முழுதும் பரவச் செய்யலாம். இம் 
முறைகள் உருளைகளில் நீட்டுவதைவிடச் சிறந்தவை. 
கப்பல்களின் முறி உந்திகள் (propellers) Gp 

முறையில் உருவாசக்கப்படுகின்றன., | 

- உருளைகளில் £ட்டுதல். தங்கம், வெள்ளி போன்ற 
மிருதுவான உலோகங்களைப் பதினாறாம் நூற்றாண் 
டிலேயே உருளைகளில் நீட்டித் சுடுகளாகச் செய் 
தனர். ஆனால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தான் 
உருளைகளில் தகடாக்கும் முறை வழக்கத்திற்கு 
வந்தது. இந்தியாவில் உற்பத்தியாகும் எஃகில் சுமார் 
தொண்ணூற்றைந்து விழுக்காடு உருளைகளில் உரு 

வாக்கப்பட்டது. இப் பொருள்களே பெருமளவில் 
விஜ்பனை செய்யப்படுகின்றன. எலகுப் பாளங்களை 
அச்சுகளில் இருந்து எடுக்கும்போது அவற்றின் 
வெப்பநிலை சுமார் 1000௦0 ஆக இருக்கும். பின்பு 
பொத்துக்கள் போன்ற சிறு அடுப்பில் வைத்து 
72000 முதல் 18006 வரை சீராக்கக் காய்ச்சுவர். 
இவ்வடுப்புகள் கல்கரி வளிமத்தால் சூடேற்றப்படு 
இன்றன. பிறகு இப்பாளங்கள் உருளைகளுக்கு 
எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. தற்காலத்திய உருட்டு 
ஆலைகள் மிகவும் சிக்கலான அமைப்புள்ளவை. இவ் 
வெந்திரங்கள் மின்சாரத்தால் இயங்குகின்றன. 

எஃகில் உள்ள கரியின் சிறப்பு, எஃகில் உள்ள 

கரியின் அளவைப் பொறுத்து அவற்றின் பண்புகள் 
மாறும்... இதில் கரியின் விழுக்காடு மிகுந்தால் கடின 
மும், வலிமையும் மிகும். 0.4 விழுக்காடு கரியை உட் 

, கூறில் கொண்டுள்ள எஃகு, தூய்மையான இரும்பைப் 
போல் இருமடங்கு சுடினமும், வலிமையும் கொண் 
டுள்ளது. ஒரு விழுக்காடு கரியை உட்கூறில் கொண் 
டுள்ள எஃகு மூன்று மடங்கு வலிமை கொண்டது. 
கரியின் அளவு மிகுந்தால் அது விரைவில் உடையும் 
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படம் 5. பொக்காரோ எஃகுத் தொழிற்சாலையில் காய்ச்சிய எஃகு உருளைகளில் நீட்டித் தகடுகளாகச் 

: சுருட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது :



742 இருடி எண்முறை 

தன்மை கொண்டதாக மாறும். ஒன்று முதல் நஅிவிழுச் 

காடு வரை கரியை உட்கூறில் கொண்டுள்ள எல்கு மிக 

வும் கடினமானது. ஆனால், வலிமை குன்றியது. இது 

கடினமான போர்க் கருவிகள் செய்யப் பயன்படு 

இன்றது. ஆனால் எளிதில் உடைந்துவிடும். இருபத் 

தைந்து விழுக்காடு கரி உட்கூறுகொண்ட இரும்பு 

வார்ப்பிரும்பு எனப்படும். இவற்றின் வலிமையும், 

கடினமூம் குறைவு. பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப எல்கு 

வகைகளில் கரிப்பொருளின் விழுக்காடு மாறுபடும். . 

  

  

எஃகு இரும்பு வகைகள் கரிப்பொருளின் 

ந . விழுக்காடு 

றைந்த கரி எஃகு 0.20 வரை 

ரதாரண எஃகு 0 தவரை 

PSST 1G - 0.25 முதல் 0.45 வரை 

குந்த கரி எஃகு 0.45 முதல் 1.5 வறை 

ரர்ப்பிரும்பு 85 முதல் 4.5 வரை     
  

துத்தநாகத் தகடுகள், - ஆணிகள், கப்பல்கள் 

செய்யப் பயன்படும் தகடுகள், கம்பிகள், கட்டடங்கள் 

- கட்டப் பயன்படும் எஃகுகள் முதலியன இயல்பான 

எஃகு வகைகளைச் சேர்ந்தவை. 

வெப்பவிளைவு. செம்பதமாக்கல் “ (1றளர்றத) 
என்ற செய்முறையினால் இரும்பின் கடினத்தன்மை 
யையும், வலிவையும் பெருக்கலாம். இரும்பைச் 
சூடேற்றித் தக்க முறையில் குளிர்விப்பதால் அதன் 

பண்புகளை மாறறியமைக்கலாம். ன 

ர தோட . ட, உ ௬௪. 
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இரும எண்முறை 

ஜார்ஜ் பூளே என்ற ஆங்கிலக் கணிதவியலார் பூளிய 
இயற்கணிதம் ' (9௦௦1880 ' விஜ) என்ற நூலை 
1954 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட பின்புதான் இரும 

- எண்கள் (01௨0௫7 ஈமாாம்28) முக்கியத்துவம் பெறத் 
தொடங்கின. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே' 

இரும எண் கணிதம் (10௧ 8ரர்(1பர0(10) வழக்கத்தி . 
லிருந்தாலும், தற்கால மின்னணுக் கணிப்பொறி 
உருவான இருபதாம் நூற்றாண்டின் இடைக் காலத் 

திற்கு மூன் இது பயனற்றதாக இருந்தது. ஆனால் 
இன்று கணிப்பொறியியலில் இரும எண்முறை 
(கரு யாம் ஐல்ம) பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

(0, 1) என்ற இரண்டு இலக்கங்களை (॥[21டீ) ' ” 

மட்டும் பயன்படுத்தி எழுதும் அமைப்பிற்கு இருமக் 
@Hu@ (binary notation) erry பெயர். இந்த 
அமைப்பில், அடுத்தடுத்து வரும் இலக்கங்கள், 
இரண்டை அடியாகக் கொண்டு அடுத்தடுத்து வரும் 
அடுக்குகளின் கெழுக்கள் (௦௦811012018) ஆகும். ஹங் 
கேரிய அமெரிக்க கணித அறிஞரான ஜான் வான் 
நீமேன் என்பவர் மின்னணுக்கருவியில் தொடுதிலை 
(01 81816), விடுநிலை (௦04 91816) ஆகியவற்றிற்கு 
முறையே 1,0 என்ற எண்களை முதன் முதலில் பயன் 
படுத்தினார். — _. a - - 

மேலும் 4 என்று எழுதும்போது இந்த ௨௫ 
நான்கு என்ற எண்ணின் மதிப்பைக் குறிக்கிறது. 

ட எனவே 4 என்பது ஓர் எண் மதிப்பைக் குறிப்பிடும் 

உரு ஆகும். இதை எண்ணுரு (numeral) svg 
குறியீடு (0011௦௩) எனலாம். ஓர் ' எண்ணின் 
மதிப்பைப் பல உருக்கள் மூலமாகவும் குறிக்கலாம். 
எடுத்துக்காட்டாக, நான்கு என்ற எண்ணை-4,௪ 
17, & என தசம முறை, தமிழ் முறை, உரோமானிய 
“முறை, கிரேக்க முறை ஆகிய எண் முறைகளில், 

- (number' system) குறிக்கப் பயன்படுததப்படும் 
எண்ணுருக்களாகும். 

- அன்றாட வழக்கத்தில் உள்ள எண்கள் 0 முதல் — 
9 வரை உள்ள பத்து எண்களை அடிப்படையாகக் 
கொண்டவை. இவ்வெண் முறை 20-இன் அடிமான 
எண்முறை அல்லது தசம எண்முறை எனப்படும், . 

_ காண்க. தசம எண்முறை, , oe 

இரண்டை. -அடிமானமாகக் கொண்ட - எண் 
முறையின் எண்களை வழக்கத்தில் உள்ள பத்தின் 
அடிமான எண் முறைக்கு மாற்றும் முறையைப் 

் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு மூலம் அறியலாம். 

10100101 என்ற இரும எண்ணை ரர. 

» (10100101), = 1x27 + Ox2®-+4 1x25 4 0224 
“௩ 1 * 02834 1x2? + Ox2! 4 1x2° 

uy = 128404+32404440+1 

_= (165),, எனத் தசம முறையில் . 5 ட எழுதலாம். 

)தனையே அட்டவணை மூலமும் எழுதமுடியும். 
  

[மதிப்பு 
பஇலக்கத்தின் 27 | 28 | 2 | 24] 23125] 21] 2 

  

                    எண் ©. | t}] of 1] of of ajo] 1 
  

அதாவது இரும எண்முறையில் 10100101 என்ற 
எண்ணின் மதிப்பும் தசம முறையில் 165 என்ற 
எண்ணின் மதிப்பும் ஒன்றே ஆகும்.



தசம எண் முறையை இரும எண்முறைக்கு 

மாற்ற வேண்டுமாயின் அவ்வெண்ணை 2-ஆல் படிப் 

படியாக வகுத்துக் கிடைக்கும் மதஇப்பிலிருந்து பெற 

முடியும். 

எடுத்துக்காட்டாக. 

2 (165 

பயனில் 

1 04 

பட்டப் Non 

0-1 

எனவே (165) ,, - (10100101), ஆகும். 

அடுத்து 111.01 என்ற இருமக் குறியீட்டை 

(111.01), = 1(22) + 1(24) + 1(2°) + 0(27) 

; _ + 1(27-99) 

44241404 + 144, | 

=4p- 24 1.4°0 4-25 

ு (7:25), என எழுதலாம். 1 

(111.01), - இல் வரும் புள்ளி (.) இருமக் குறியீட்டுப் 

புள்ளி (1௨௫ ற௦ரறம்) என்றும், (7:25), இல் வரும் 

புள்ளி (.) தசமபுள்ளி (decimal point) என்றும் 

கூறப்படும். - ’ é 

. இரும எண்களைப் பயன்படுத்திக் கூட்டல், 

கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் போன்றவற்றைப் 

பற்றி விளக்கும் பகுதி இரும எண்கணிதமாகும். 

இச் செயல்களைக் கணிப்பொறிகளில் எவ்வளவு 

பெரிய எண்ணாக இருந்தாலும் நொடிப் பொழுதில் 

செய்துவிடலாம். _ .-- ட்ட ் | 

இருமக்கூட்டல் மிகவும் எளிது. கூட்டலில் 0-0-0, 

0947-7, 141571 என்ற மூன்று செயல்கள் நிகழக் 

கூடியவை. 

இரும எண்முறை 743 

எடுத்துக்காட்டாக, 

10101 என்ற இரும எண்ணுடன் 11 என்ற 
இரும எண்ணைக் கூட்டினால், 

10101 

il 
a 

11000 என்று கிடைக்கும் 

பெருக்கல். இரண்டு இரும எண்களைப் பெருக் 

கும்போது கீழ்க்காணும் விதிகளைப் பயன்படுத்த 

வேண்டும். ் 

000, 0%7-1 % 020, 117 

எடுத்துக்காட்டாக, 1107, 101 ஆகிய இரண்டு எண் 

சுளைப் பெருக்கினால் 

1101 X 101. 
—— 

4 

  

1101 

0000 

1101 

  

— re 

1000001 கிடைக்கும். 

கழித்தல். இரண்டு இரும எண்களைக் கழிக்கும் 

போது கீழ்க்காணும் விதிகளைப் பயன்படுத்த 

வேண்டும். ் - 

- 0020, 74-70) 1-021 

0 விலிருந்து £ ஐக் கழிக்கும்போது அக்கழித் 

தலுக்கு நேராக 1 ஐ எழுதிக் கொண்டு அதன் இடப் 

புறம் உள்ள இலக்கத்தோடு ஒரு 1ஐ எழுதிக் கழிக்க 

வேண்டும். 

எடுத்துக்காட்டாக 

_ 7010 என்ற எண்ணிலிருந்து 101 என்ற எண் 

ணைக் கழித்தால் , 

1010 

101 
aD 

0101 = 1701 கிடைக்கும். 

  

வகுத்தல், ஒர் இரும எண்ணை மற்றோர் இரும 

எண்ணால் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் ஈவு 1 அல் 

லது 0 ஆகத்தானிருக்க வேண்டும், வகுக்கும் எண் 

வகுக்க வேண்டிய எண்ணை விடச் சிறியதாயின் 

ஈவு 7; பெரியதாயின் ஈவு 0.



744 இருமல் அடக்கிகள் 

1101 

10111010 
1110 7 1110 

10010 
1110 

01001 
0000 

  

10010 
1110 
  

100 - 
—_—_— 

இருமக் குறியீட்டின் பயன்பாடுகள். ஒர் இணைப் 

பியை (ரர்) எடுத்துக் கொண்டால் அது 
தொகுநிலை அல்லது விடுநிலை என்ற இரு நிலை 

“களில் ஏதோ ஒரு நிலையில்தான் 
இணைப்பியின் தொகுநிலையில் விளக்கு எரியும்; 
விடுநிலையில் விளக்கு எரியாது. எனவே இணைப் 
பியை இருநிலைப் பொருள் (180 81846 027106) : என 

லாம். ஓர் இணைப்பி தொடுநிலையிருக்கும்போது 

அதை 1 நிலையில் உள்ளது என்றும், விடுதிலையி 
லிருந்தால் 0 நிலையில் உள்ளது என்றும் இருமக்குறி 
யீட்டில் குறிக்கலாம். ௮, ஆ என்ற இரு இணைப் 

* பிகள் உள்ள ஒர் அறையில் அவை 11 நிலையில் உள் 

ளன என்றால் அவை இரண்டும் தொடுநிலையிலும், 
'10 நிலையில் இருந்தால், ௮ தொகுநிலையிலும், ஆ 

  

  

  

விடுநிலையிலும் உள்ளன எனப்படும். பின்வரும் 
அட்டவணை மூலம் இதை விளக்கலாம் ் 

இணைப்பி ._ இணைப்பி குறியீடு 
ன ் [ 'ஆ (1. ட . 

தொடுநிலை .. தொடுநிலை 1 1 

: NG Hleneo 1 0 : 

1விடுதிலை தொடுநிலை , 0 1 

விடுநிலை விடுநிலை 0 0.         

இருமக் குறியீடுகள் கணிப்பிகளுக்குத் தேவை 
யான தகவல்களைக் கொடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. ஆனால் தற்காலத்தில்  கணிப்பிகள் 
தசம எண்முறையில் விவரங்களைக் - கணிப்பியின் 
உள்ளே இரும முறையில் மாற்றி அதன் முடிவு அச் 
சாகும் முன் மீண்டும் தசம முறையில் மாற்றிவிடு 
இன்றன. எனினும் புதிய திட்டமிடல் உருவாக்கத் 
இற்கும், புதிய கணிப்பொறி முறை வடிவமைப் 
பிற்கும் இரும எண்முறையில் ஒருவர் தேர்ச்சி பெற்றி 
ருக்க வேண்டும். ர ரர ன 

ம . ்... ௨ தா. கனரகசபாபதி 
் பி. கந்தசாமி. 

இருக்கும். . 

ப 

நூலோதி, Abd-Elfallah, et-al Principles of 

Digital Computer Design, Prentice Hall, New Jersey, 

1976; David D. Benice, Introduction to Computer 
and Data Processing, Prentice Hall, New Jersey, 

1970, ' 

  
  

, ,Gurg gal வெளியேறாமல் 

ட களைப்பும் விளைந்துதொல்லை ஏற்படும். இத்தகைய 

் ஏற்பிகள் 

இருமல் அடக்கீகள் 

॥ ॥ 

மைய நரம்பு மண்டலத்தில் இருமல் மையத்தின் 

உணர்வுத் தாண்டுதலுக்கான அளவு நிலையை 

உயர்த்துவதன் மூலமாகவோ வெளி . மையங்களி 

லிருந்து இருமல் மையத்திற்கு வந்தடையும் உணர்வுக் 
இளர்ச்சிகளை க் குறைப்பதன் மூலமாகவோ, இருமலை 
அடக்கும் திறன். கொண்டவை இருமல் அடக்கிகள் 

(antitussives) 4@uw. — - - 

இருமல் ஒரு காப்பு அனிச்சைச் செயலாகும். 

இதனால் மூச்சுப் பாதையின் மேல் பகுதியிலிருந்து 
அகற்றப்படவேண்டிய சளிப்பொருள் பெருஞ்சக்தி 
யுடன் வெளியேற்றப்படுகிறது, இருமலைப் பொது 
வாகப் ' பயனுள்ள இருமல், பயனிலா இருமல் என 
இருவகையாகப் பிரிப்பது வழக்கம். பயனுள்ள இரு 
மலின்போது மூச்சுப்பாதையின் மேல் பாகத்தை 
அடைத்திருக்கும் சளிப்பொருள் வெளியேற்றப்படுவ 
'தால் நிம்மதியாக மூச்சுவிட முடிகிறது, இவ்வகை 

மருந்துகளால் அடக்குவது ஏற்றதன்று. 
இருமல அல்லது ' வறட்சி இருமலின் 

வெறும் ' வலியும்," 

இருமலை 

பயனிலா 

தொல்லை தரும் இருமலை மருந்துகளால் அடக்குவது 
இன் றியமையாததாகின்றது. இவ்வகை மருந்து 

களையே இருமலடக்கிகள் எனலாம். ‘ 

மற்ற அனிச்சை விற்களைப் (6116% ௧௩௦6) போன் 

றே, இருமல் அனிச்சை விற்களிலும் நான்கு ப்குதி 
களைக் காணலாம்.அவைஏற்பிகள் (7602010௦18) இகலி 
நரம்புகள் (ஊர் றர), மூளையிலுள்ள “இருமல் 
மையம், மையத்தின் வெளிக்கொண்டு செல்லும 

அகல் நரம்புகள் (6110ம் ௦௭85) .. ஆகியன. இரு 

மலைச் சார்ந்த ஏற்பிகள் பொதுவாக மூன்று வகைப் - 
படும்; இயக்க ஏற்பிகள் (1160181௦ 7606014018) குரல் 
வளையில் அமைந்துள்ளன. 'உண்ணுகின்ற உணவு, 

. உணவுக்குழலினுள் செல்லாமல் தடந்தவறி மூச்சுப் 
பெருங்குழலினுள் ! சென்றடையும் போது , இயக்க 

தூண்டப்பட்டு : இருமல் ஏற்படுகிறது. - 
இவ்விருமல் தடந்தவறிச் சென்ற உணவை வெளி , 
யேற்றித் தடையின்றி மூச்சுவிட ' வழிவகுக்கிறது. 
வேதியியல் ஏற்பிகள் (chemoreceptors) மூச்சுச் சிறு 
குழல்களில் (11௦௩௦1ம௦125) * அமைந்துள்ளன. எரிச் 

சலூட்டும் வளிமங்களான '' குளோரின், * சல்ஃபர் 
le



டைஆக்சைடு போன்றவற்றால் ' தூண்டப்படும் 

போது இருமல் "விளைகிறது. நீட்டல் ஏற்பிகள் 

(stretch receptors) நுரையீரலின் விரிவு மற்றும் 

- சுருக்கத்தின்போது' தூண்டப்பெறும் மிருது தசைக் 

கதிர்க் கற்றைகளில் உள்ளன. சில வேளைகளில் 

நாம் நம் இச்சையின் பேரில் இருமுவதும் உண்டு. 

இவ்வேற்பிகளின் செயலாற்றல், இருமலும் மூச் 

சினைப் போன்று ஓரளவு இச்சைக்குட்பட்டு இருப் 

.பதற்குக் காரணமாக விளங்குகிறது. 

இருமல் மையம் மூளையின் ஒரு பகுதியாகிய . 

மெடுல்லாவின் பின் வெளிப்பக்கப் பகுதியில் அமைந் 

துள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர்: 

பத்தாவது தலையோட்டு நரம்பான வேகஸ் நரம்பும் 

அதன் இளைகளும் மிடற்று நரம்பும் (18௩0! 

nerve), தொண்டை சார்ந்த நரம்பும் (01க௫12081 

ர2042)) சல பரிவின் நரம்புப் . பெருங்கற்றைகளும் 

(sympathetic நச நாமாக) இருமல் மையத்தைச் 

சென்றடையும் இகலி நரம்புகளாகும். 

- உதரவிதானத்தை இயக்குகின்ற : விதானிக 

நரம்பும் வரியிட்ட மூச்சுத் தசையின் இயக்க நரம்பு 

களும் வேகஸ் நரம்பிலிருந்து மூச்சுப் பெருங்குழலை — 

யும், நுண்குழலையும் சென்றடையும் தரம்பிழை 

களும், குரல் வளைமூடியைக் கட்டுப்படுத்தும் மீட்சி 

நரம்பும், இருமல் மையத்தின் ஆணைகளை வெளிக் 

கொண்டு செல்லும் அகலி நரம்புகளாகும். ' 

இருமலின் விசையியக்கம். இருமல் அனிச்சையில் 

செயற்பட்டு இருமல் ஏற்படும் விதம்; முதற்கண், 

இருமலுக்கு முன்னோடியாக மிகவும் ஆழமான 

உள்மூச்சு: அமைகிறது. இக்காற்று நுரையீரலின் 

காற்றறைகளில் கீழ்க்காணும் காரணங்களால் அதிக 

அழுத்தமுள்ளதாக மாற்றப்படுகிறது. குரல்வளைத் 

துளை 0.2: விநாடி! வரை , மூடிக்கொள்வதாலும்,, 

மூச்சு நுண்குழல்கள் , சிறிதளவு சுருங்குவதாலும் 

இவ்வழுத்தக் காற்று, சட்டென்று வெளி மூச்சாக 

வெடிப்பொலியுடன் வெளியேறுகிறது. ,” இருமல் 

உண்டாவதற்குக் குரல்வளைத் துளையின் செய 

லாற்றல் மிகவும் அவசியம், அது குறிப்பிட்ட நேரத் 

இல் சட்டென்று தக்கவாறு திறப்பதால் இருமல் 

விளைகிறது. உள் மூச்சு சட்டென்று - வெளிமூச்சாக 

வெடி ப்பொலியுடன் வெளிப்படுவதற்குக் . கீழ்க் 

“காணும் ' மூன்று * செயல்கள் ' முக்கியமாகும். |. 

வயிற்றுத் தசைகள் சக்தியுடன் சுருங்குவது 3. உதர 

விதானம் சட்டென்று மேல் நோக்கி ' நகர்தல் 4.. 

விலாவிடைத் தசைகள் சட்டென்று தாழ்த்தப்படுதல் 
என்பன, wih alte im : wi a 

் .. ! இருமலைக் கட்டுப்படுத்த மருந்தியல் , 

2 ப ett, அணுகுமுறைகள் . , | 

| இருமல் உணர்வு மண்டலத்தை மந்தப்படுத்துவதன் 

மூலம் இருமலைக் கட்டுப்படுத்துதல். அதிமதுர வேரி 

லிருந்து எடுக்கப்படும் மருந்து, தொண்டைப் பகுதி 

ட ் 
வ் 8 mh 

இருமல் அடக்கிகள் 745 

யில் செயலாற்றும் உறுத்தலடக்கிகள், கிளிசரின் 
போன்ற இருமல் அடக்கிகள் உணர்வு மண்டலத்தை 
மந்தப்படுத்துவதன் மூலம் இருமல் ஏற்படாவண்ணம் 

செய்கின் றன. ஓரிட உணர்வு நீக்கிகள் இவ்வுணர்வு 
ஏற்பு நரம்புகளை மரத்துப்போகச் செய்வதன் 
மூலம் இருமல் ஏற்படா வண்ணம் தடுக்கின்றன. 

இருமல் உணர்வு இகலி நரம்புத் தொடர்பைத் 
துண்டிப்பதன் மூலம் இருமலைக் கட்டுப்படுத்துதல். இம் 
முறையை . மருந்தியல் அணுகுமுறை என்று கூற 
இயலாது; இது ஓர் அறுவை மருத்துவ முறையே 
யாகும். எம்மருந்தாலும் குணப்படுத்த இயலாத சிற் 
சில இருமல்களை ஒருபக்க வேகஸ் நரம்பு வெட்டு 
அறுவை மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். 

மைய நரம்பு மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள இருமல் 
மையத்தை மந்தப்படுத்துவததன் மூலம் இருமலைக் 
கட்டுப்படுத்துதல்.. மார்ஃபின், கோடீன் போன்ற 
மருந்துகள் இருமல் மையத்தை மந்தப்படுத்தி 
இருமலைக் ' கட்டுப்படுத்துகன்றன. மூக்கு வழி 
உணர்வு நீக்கிகள், பார்பிச்சுரேட்டுகள், குளோரோ 
லோஸ் போன்ற மருந்துகள் மூளையிலுள்ள இருமல் 

மையம் உள்பட மூளை முழுதையுமே மந்தப்படுத்தி 
உணர்விழக்க அல்லது உறங்கத் தூண்டுவதன் மூலம் 

இருமலை அடக்குகின் றன. 

இருமல் மையத்தின் ஆணைகளை ஏற்றுச் 
செல்லும் அகலி நரம்புகளைத் தாக்கி இருமலைக் 
கட்டுப்படுத்தும் முறை இன்னும் வெற்றியடைய 
வில்லை. இந்நரம்புகளின் செயலாற்றலை நிறுத்தச் 
செய்தால் மூச்சே நின்றுவிடும் என்பதே காரண 
மாகும். 

இருமல் அடக்கிகள் 

ஓப்பியம் ஆல்கலாய்டுகள், மார்ஃபின் பெறுதிகள், 
செயற்கையின் தொகுத்த மயக்சு மூட்டா இருமல் 

அடக்கிகள் போன்ற மூன்று வகை இருமல் அடக்கி 

களும் மைய நரம்பு மண்டலத்தின் மூலம் செயல் 

பட்டுள்ளன. புறப்பரப்பில் இயங்குகின்ற இருமலடக் 
இகள்: இவை மைய நரம்பு மண்டலத்தின் மீதோ, 

அதனுள் அமைந்திருக்கும் இருமல் மையத்தின் மீதோ 
செயலாற்றும் திறன் கொண்டவையல்ல. மாறாக, . 
இவை இருமலை உண்டாக்கும் ஆற்றல் கொண்ட, ' 

உணர்வு மிகுந்த புறப்பரப்புகளை மந்தப்படுத்து 
வதன் மூலமே இருமலை 'அடக்கும். இந்நான்கு 
வகையைச் சார்ந்த இருமலடக்கிகளும் குறிப்பாசுச் 
செயலாற்றும் சக்தி படைத்தவை. 

கபவெளியேற்றிகள் (expectorants) அகபமிளக்கி 

கள் (00௦௦191108) உறுத்தலடக்கிகள் போன்ற மருந்து 
கள் மறைமுகமான , இருமடலக்கிகளாகச் ' செயல் 

புரிகின்றன. இவை இருமலைத் தூண்டுவதன் மூலம் 
மூச்சுப் பாதையில் அடைபட்டிருக்கும் எரிச்சலூாட்டி



746 இருமல் அடக்கிகள் 

களையும் மற்றும் சளிப்பொருள்களையும் வெளி 

யேற்றுவதால் மீண்டும் இருமல் வாராவண்ணம் 

இருமலடக்கிகளாகச் செயலாற்றுகின் றன. 

ஓப்பியம் வகை சார்ந்த இருமலடக்கிகள். ஒப்பியம் 

எனும் மயக்கமூட்டும் வலி நீக்கி மருந்து, பாப்பிச் 

செடியின் கனியா காய்களைக் கத்தியினால் செங்குத் 

தாகக் 8றும் போது வெளிப்படும் பாலைக் காற்றிலே 

உலர்த்திய பிறகு கடைப்பதாகும். இதில் சற்றேறக் 

குறைய 25 அல்கலாய்டுகள் எனும் மருத்துவச் 

சிறப்பு வாய்த்த வேதிப் பொருள்கள் உள்ளன. 

இவற்றில் பெரும்பாலானவை போதை மயக்கமூட்டி. 

களாகையால் தவறான வகையில் பயன்படுத்தப்படு 

கின்றன. ; 

மார்ஃபீன் வலியை நீக்குவதால் பயன்படுத்து 

வோரைப் பழக்க அடிமையாக்கி விடுகிறது. ஆகவே 

இது ஒரு சக்தி நிறைந்த இருமல் அடககியாயிருந்தும 
மருத்துவர்கள் வெகுவாக இதைப் பரிந்துரை செய்வ 

இல்லை. மேலும் இது வயிறு மற்றும் குடல்பாதை 

யை இறுக்கி மலச்சிக்கல் ஏற்படுத்துகிறது. ‘ 

கொடீன் இருமலை அடச்குவதில் மார்ஃபினை 

விட அதிக : வல்லமை படைத்தது... அதே சமயம் 

இதற்குப் பழக்க அடிமையாக்கும் சக்தி கிடையாது. 

இம்மருந்தை 10-20 மி.கி. அளவில் 4-6 மணி நேர 

இடைவெளியில் வாய் வழியாகக் கொடுத்து இருமலை 

அடக்கலாம். இம் மருந்து மார்ஃபினைப் போல் 

மலச்சிக்கலையும் ஏற்படுத்துவதில்லை. எக்காரணத் 

தைக் கொண்டும் 284 மணி நேரத்திற்குள் இம் 

மருந்தை 180 மி.கி. அளவை மீறிப் பயன்படுத்தக் 

கூடாது. - 

இருமலை அடக்குவதில் கொடீனைப் போல் 

மும்முறை அதிக சக்தி வாய்ந்தது ஹைட்ரோ 

கொடீன் ஆகும்.ஆனால் இம்மருந்து, பழக்க அடிமை 

யாக்கக் கூடியதாகும்: ஆகவே, பொதுவாக இதை . 

மருததுவர்கள் பரிந்துரை செய்வதில்லை. இம்மூன்று “ 

மருந்துகளுமே இயல்பான அளவை மீறிப் பயன்படுத் 

தும்போது மூச்சை மந்தப்படுத்தி இறுதியாக நிறுத் 
இயே விடக்கூடும். அத்தருணத்தில் நாலோக்சோன் 

என்ற மருந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். 

நோஸ்கெபீன் ஒரு நடுத்தர ஆற்றல் படைத்த 
இருமல் அடக்கியாகும். இந்த அல்கலாய்டு ஓப்பியம 

குடும்பத்தைச் சார்ந்ததாயினும் மற்ற WHS HSCS 
குள்ள குறைபாடுகள் இதற்கில்லை. பயன்படுதது 

வாரைத் தவறான முறையில் மீண்டும் மீண்டும் பயன் 
படுத்தத் தாண்டுவதில்லை. மேலும் மூச்சை மந்தப் 
படுத்துவதோ நிறுத்துவதோ இல்லை. மாறாக, 
மூச்சு நுண்குழலை விரிவடையச் செய்வதன் மூலம் 
உயிர்மைக் கொள்திறனை (1121 capacity) விரைவு 

. படுத்துகிறது. இன்னும் சிறப்பாக இயல்புக்கு மீறிய 

அளவில் மைய நரம்பு மண்டலத்தை. மந்தப்படுத்து 
t 
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வதற்குப் பதிலாக அளக்குவிக்கிறது. ஆகவே இம் 
மருந்து மிகவும் கூடுதலாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது, 
75-80 மி. இ, வரை நாளொன்றுக்கு மும்முறை 
வாய்வழியாக இதைப் பயன்படுத்தலாம், 

செயற்கையில் தொகுத்த மார்; பின் வழி மருந்துகள், 
டெக்ஸ்ஸோ மெத்தோஃபேன் பயன்படுத்துவாரைப் 
பழக்க அடிமையாக்க வொண்ணாத சிறந்த இருமல் 
அடக்கியாகும். வாய்வழியாக 10-80 மி.கி. 
வரை 4 மணி நேரத்திற்கொருமுறை கொடுக்கலாம். 

மெத்தடோன் மார்ஃபினைப்போல் எண்மடங் 
கும், கொடீனைப் போல் 80 மடங்கும் அதிகமாச 

இருமலை அடக்கும் சக்தி படைத்தது. ஆயினும் 
குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் இதனை மார்ஃபின் 
போன்ற மருந்துகளுக்குப் பழக்க அடிமையானவர் 

களைக் காக்கும் மாற்று மருந்தாகப் பயன்படுத்து - 

கிறார்கள், ் 

செயற்கையில் தொகுத்த போதை மயக்கமூட்டும் 
இருமல் அடக்கிகள். இவ்வகை மருந்துகள் பெயருக் 

கேற்ப, பயன்படுத்துவோரைத் தவறான முறையில் 
பயன் படுத்தத் தூண்டுவன அல்ல. ' 

ஒரிட மயக்கியொான பென்சோனட்டேட், நுரை 
யீரலின் நீட்டல் ஏற்பிகள் மீதும், வேகல் உட்கரு 
(vagal nucle) Sad குறிப்பாகச் செயலாற்றி இரு 
மலை அடக்கி விடுகிறது. அளவு 100 மி.கி, வாய்வழி 
யாக நாளொன்றுக்கு மும்முறை கொடுக்கலாம். 

கார்பெட்டபென்டேன் பலவகையான செயலாற் 
றல் கொண்டது. இது ஒரிட மயக்கியாகவும் ஹிஸ்ட் 
டமின் எதிர்ப்பியாகவும், அயல்பிரிவு நரம்பு அடைப் 
பியாகவும், . குறிப்பாக மூளையின் பின் கூறாகிய 
மெடுல்லாவில் அமைந்துள்ள இருமல் , மையத்தினை 
மந்தப்படுத்தும் மருந்தாகவும் செயல் . புரிகிறது: 

இதன விரும்பா மருந்தாற்றலும் நச்சுத் திறனற்ற, 
பண்பு நலன்களும் குறிப்பிடத்தக்கன. இதை 15-20 
மி.கி. வரை நாளொன்றுக்கு மும்முறை வாய்வழி 
யாகக் கொடுத்து இருமலை அடக்கலாம். 

ஃபினோதயசின் வழி ' மருந்தான ஃபிப்பாசித் 
தேட், கொடீனைப் போன்று பாதி அளவு வலிமை 
யுடையது, சுசப்பானதாகையால் . உட்கொள்ளும் 
போது குமட்டலும், இதயப்படபடப்பும், தூக்கக் 
சுலக்கமும் தோன்றக்கூடும். மலப்புழை வழியாக 
இதைக் கொடுக்கலாம். . ல டட 

புறப்பரப்பில் செயல் புரியும் இருமலடக்கிகள். இவ் 
வகையிலும் பென்சோனடேட், கார்பெட்டபென் ட் 

டேன், பிப்பாசிதேட் ஆகிய மருந்துகளையும் இணைக் 
கலாம். ஹிஸ்ட்டமின் எதிர்ப்பிகள், அயல்பிரிவு 

।_ நரம்பு அடைப்பிகள், ஒரிடமயக்கிகள் ஆகிய மருந்து 
கள் இப்பகுதியில் அடங்குவனவாகும்..



ஹிஸ்ட்டமின் எதிர்ப்பியான டைஃபென்ஹைட் 

ரமின், கோடீனைப் போன்று பாதி மடங்கு இரு 

மலடச்கும் திறன் கொண்டது. இம்மருந்து தூக்கக் 

கலக்கம் விளைவிக்கக் கூடியதாகையால் எந்திரங் 

களையும் வாகனங்களையும் இயக்குபவர்கள் இதை 

மிகவும் கவனத்துடன் பயன்படுத்த வேண்டும். 

25 DA. நான்கு மணி நேரத்திற்கொரு முறை 

- கொடுக்கலாம். 

கபவெளியேற்றிகள். இம்மருந்துகள் மூச்சுப் பாதை 

யிலுள்ள சுரப்பிகளைத் தூண்டுவதன் மூலம் எரிச்சல் 

மற்றும் அடைப்பூட்டும் சளிப்பொருள்களை எளிதில் 

வெளியேற்றிப் பயனுள்ள இருமலைத் “தூண்டி விடு 

கின்றன. ் ப 

அம்மோனியம் குளோரைடு வயிற்றின் உட்பரப் 

பில் எரிச்சலூட்டுவதன் மூலம் அனிச்சைச் செயலாக 

மூச்சுப் பாதையில் 

தூண்டுகிறது. கபம் மற்றும் எரிச்சலூட்டும் அடைப் 

'புப் பொருள்களை எளிதாக வெளியேற்றுகிறது. 

” சோடியம் சிட்ரேட், பொட்டாசியம் அயோ 

டைடு, சோடியம் அயோடைடு, சோடியம் அயோ 

oO, இபிசாக் டெர்ப்பின் ஹைட்ரேட் ஆகியனவும் 

கபமிளக்கி வெளியேற்றிகளாகப் பயன்படுத்தப்படு 

இன்றன. ட் 

- தபமிளக்கிகள். அசெட்டைல் சிஸ்ட்டீன் என்ற 

மருந்து பனிப் படலப் பரப்புவான்கள் (1600118108) 

மூலமாக உள் மூச்சின்போது உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. 

இப்பனிப்படலப் பரப்புவான்கள் 

4, 10, 30 மி,லி, அளவுகளில் கிடைக்கின்றன. துர் 

நாற்றமுள்ள இம்மருந்து சிலருக்குக் குமட்டலை 

உண்டாக்கக்கூடும். ய ் 

'உறுத்தலடக்கிகள். இவ்வகை மருந்துகள் தொண் 

டை மற்றும் மூச்சுப் பாதையில் எரிச்சலடைந்த 

-- அழற்சியுற்ற உட்பரப்பில் ஒரு காப்புப் படையினை 

அல்லது உறைவினை உருவாக்கி நலன் பயக்கின்றன. 
பொதுவாக இம்மருந்துகளனைத்தும், மிகு ஆற்றல் - 
வாய்ந்த பிற இருமலடக்கிகளுக்குப் பயனுள்ள ஊர் 

இகளாகப் பயன்படுகின்றன. 

அக்கேசியா wumTG (syrup of acacia) "தாட்டு 

Gegitt une (wild cherry syrup) ஆரஞ்சுப் பாகு 

மற்றும் கொக்கோப் பாகு ஆகியன இவ்வகையைச் . 

சார்ந்த மருந்துகளே. . த 

ய வட Lo. ஈ எம். எஸ், கிருஷ்ணமூர்த்தி 

அமைந்துள்ள சுரப்பிகளைத் _ 

10-20% வரை . 

  
  

இருமல் சளி நீக்ககள் 

மூடி, - பாது அழற்யடைந்த சளிப்படலத்தை, 

உற்பத்தியை காக்கும் மூச்சுறுப்புத் திரவத்தின் 

இருமல் சளி நீக்கிகள் 747 

அதிகரிக்கும் மருந்துகளே சளி நீக்கெள் என் 
றழைக்கப்படும். மூச்சுக்குழல் வாய்மூடிக்குக் 

* (£றர2101118) கீழேயுள்ள சளிப்படலம் நோயினால் 
பாதிக்கப்படும்போது ஏற்படும் இருமலி லும் நீர்த் 
தல் தேவைப்படும் கெட்டியான சுரப்.புநீர்களைச் 
சுரக்கும் மூச்சுறுப்பு நோய்களிலும் இச்சளி நீக்கிகள் 
பயன்படுகின்றன, இவை நேரடியாகவோ, அனிச் 
சையாகவோ, சுவாச , உறுப்புகளிலிருந்து திரவத் 
தைச் சுரக்கத் தூண்டுகின்றன. சில மருந்துகள் 
நேரடியாகவும் அனிச்சையாகவும் செயல்புரிகின்றன. 
ஆஸ்தீதுமா போன்ற நாள்பட்ட இருமலிலும், 

தூரக்கமூட்டும் இருமலடக்கிகளைக் குழந்தைக்குப் 
பயன் படுத்த முடியாத நிலையிலும் சளி நீக்கிகள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

நேரடியாகத்தூண்டும் சளி நீக்கிகள். யூக்கலிப்டஸ் 
அனிஸ் (20186) எலுமிச்சைச்சாறு போன்ற ஆவியா 
கும் எண்ணெய்களை வாய்மூலம் கொடுப்்பதாலோ, 
நீராவியோடு சேர்த்து மூக்குவழியாக உள்ளிழுப்ப 
தாலோ அவை நேரடியாக முச்சுறுப்புகளைத் 
தூண்டி மூச்சுத்திரவத்தை அதிக அளவில் சுரக்கச் 
செய்கின்றன. சாராயம், சீடார் எண்ணெய் போன்ற 

வற்றை நீராவியோடு சேர்த்து உள்ளிழுக்கும் 
போதும் இதே பயன் கிட்டும். அனால் டிஞ்ச்சர் 
பென்சாயின் இச்சுரப்புநீர் அதிக அளவில் சுரக்க 
விடாமல் தடுக்கிறது. இருமல் சளி நீக்கிகளில் இளி 
சரைல் குயய்யகோலேட் ஒரு முக்கிய இடம் வகிக் 
கிறது, இது சளியின் ஒட்டும் தன்மையைக் குறைக் 
கிறது. 

அனிச்சையாகத் தூண்டும் சளி நீக்கிகள், இம் 
மருந்துகள் வயிற்றில் அனிச்சைச் செயல்களைத் 
குண்டி, மூச்சுத்திரவ உற்பத்தியை மிகுவிக்கின் றன. 
சாதாரணமாக இவை வயிற்றுச் சவ்வுப் படலத்தை 
இலேசாக எரிச்சலடையச் செய்யும். அதிக அளவில் 
உட்கொண்டால் குமட்டல், வாந்தி ஏற்படும். இவ் 
வாறாக வாந்தியெடுக்கப் பயன்படும் மருந்துகள் 

சிறிய அளவில், மூச்சுக்குழல் எளிதாக வெளியேற் 

றும் படியான நீர்த்த திரவத்தின் உற்பத்தியை 98) 
கரிக்கவும் பயன்படுகின்றன. இவ்வாறு பயன்படும் 
சில உப்புக்கள் உப்புக்சுரைசல் சளி நீக்கிகள் எனப் 
படும். 

அம்மோனியம் குளோரைடு, அம்மோனியம் 
பைகார்பனேட்டு, உப்புச் சுவையை மறைக்கக் 

சகலவையாகவோ மருந்தோடு கூடிய பாகு நீராகவோ 

தயாரிக்கப்படுகின்றன. நல்லபயனைப் பெற இம் 
மருந்தை AGE அளவில் கொடுக்க வேண்டும். 
பொதுவாக ஒரு கரண்டி கலவையில் சுமார் 400 
மி. இ. மருந்து இருக்கும். அம்மோனியா நாற்றம் 
குமட்டலையும், வாந்தியையும் ஏற்படுத்தும். 

உப்புகளில் பொட்டாசியம் 
பெருமளவில் பயன்படுத்தப் 

பொட்டாசியம் 

அயோடைடுதான்
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படுகிறது. இது நேரடியாகவும், அனிச்சையாகவும் 

மூச்சுச் சுரப்பை மிகுவிப்பதோடு, கட்டியான திர 

வத்தை நீர்க்குமாறும் செய்கிறது. நெடுநாள் மூச்சுக் 

குழல் அழற்சி, ஆஸ்த்துமா போன்ற நோய்களில் 

இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 300 தி. குலனவயை 

ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை. வாய் வழியே 

கொடுக்க வேண்டும். இந்தக் கலவை கசபபுச்கலந்த 

உப்புச் சுவையோடிருக்கும். நீர்த்த இரவத்திலிருந்து 

அயோடின் தனியாகப் பிரிந்துவிடுவதால் நாட்பட்ட 

மருந்தை உட்கொள்ளக்கூடாது. கண்வெளிப்படல 

நீர்க்கட்டி, கண்ணிமைகளில் நீர்க்கட்டி, கண்ணீர்ப் 

பெருக்கம், தொண்டையில் நீர்க்கட்டு, புண் ஏற் 

- படல், தலைவலி, தோல் நோய்கள் போன்றவை 

இதன் பக்க விளைவுகளாகும். இம்மருந்தைத் 

தொடர்ந்து நீண்டநாள் கொடுப்பதால் தைராய்டு 

சுரப்பு நீரினளவு குறைந்து தைராய்டு பெரியதாகும், 

இபிகாகுயன்ஹா (10608087௭8). இம் மருந்து சில 

நேரங்களில் சளி நீக்கியாகவும் பயன் படுத்தப்படு 

இறது. மூச்சுச் சுரப்புத்திறனை மிகுவிக்கவும், சுரப்பு 

நீரை நீர்க்கச்செய்யவும் டிஞ்ச்சர் இபிகாகுயன் ஹா 

ஒரு மில்லி அளவில் கொடுக்கப்படுகிறது. குமட்டல், 

வாந்தி, பசியின்மை போன்ற பக்க விளைவுகளை 

இம்மருந்து உண்டுபண்ணும். இதில் எமிட்டின் என்ற 

அல்கலாய்டு அ௮டங்கியிருக்கிறது. ் ் 

வாசன், வாசிசினோன் போன்ற சக்தி வாய்ந்த 

அல்கலாய்டுகள் மூச்சுச் சிறுகுழல் விரிவாக்கிகளாக 

வும், சளி நீககிகளாகவும் ' பயன்படுத்தப்படுகின றன. 

: - 8. our. 

grCers). Satoskar R.S. and Bhandarkar S.D., 

Pharmacology and Pharmacotherapeutics Popular 

Prakasan Fyt Ltd., Bombay, 1981, 
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பேரண்டத்தில் (universe) பல கோடி மண்டலங்கள் 
(galaxies) உள்ளன என்றும், ஒரு மண்டலத்தில் 

கோடிக்கணக்கான . விண்மீன்கள் பரந்து சிதறிய 
வாறு இருக்கின்றன என்றும் வானியலார் மதிப்பிட் 

டுள்ளனர். நிறை, பரிமாணம், நிறம், வெப்பறிலை, 
ஒளிர்திறன் (1யாம்0௦8103) ஈர்ப்புச்சக்தி போன்ற பல 
இயற்பியல் தன்மைகளால் இவ்விண்மீன்கள் ஒன்றுக் 
கொன்று வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. வேறு 
பாடுகளுக்கு ஏற்ப அவற்றைப் பெருஞ் சிவப்பு விண் 
Wer (red giant star) சிறு வெள்ளை விண்மீன் 
(white dwarf star), Duy ooo oMeiriics (neutron: 
8), மாறொளிர் விண்மீன் (றய 844) எக்ஸ்-கதிர் * 
விண்மீன் (21-12 5187), இரும விண்மீன் (கரு star) ~ 

, கூடியதாக இருக்கின்றது. 

பல்லிணை விண்மீன் (multiple star), கருந்துளை 

விண்மீன் (01801 hole star) என்ற பல வகைகளாகப் 

பிரித்திருக்கின் றனர். 

இரும விண்மீன்கள் என்பவை, தங்களுடைய 

பொது ஈர்ப்பு மையத்தைச் சுற்று வலம் வந்த வண் 

ணம் மிக அருகருகே அமைந்திருக்கும் இரண்டு விண் 

மீன்களாகும். பொதுவாக இந்த இரும விண்மீன்கள் 

ஒன்றைச் சுற்றி ஒன்று ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் 
(elliptic orbit) Geaher mor எனலாம். இரும 

விண்மீன்களின் இவ்வியக்கத்திற்குக் காரணம், பூமி 

சூரியனைச் சுற்றி வருவதற்கும், சநதிரன் பூமியைச் 
சுற்றி வருவதற்கும் ஆதாரமாக விளங்கும் அதே 

ஈர்ப்பு ஆற்றல் ஆகும். : 
விண்மீன்களுள் இவ்வாறு ஒன்றை ஒன்று சுற்றி 

வரும் இரும விண்மீன்கள் இருக்கலாம் என்பதை 
முதன் முதலில் ஷெர்ஷல் (1167501101) எனும் வானிய 
லார் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலேயே 

குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்றைக்கு 60,000க்கும் மேற் 
_ பட்ட இரும விண்மீன்களைப் பற்றி வானியல் அறி 

ஞர்கள் அறிந்து வைத்திருக்கன் றனர். புவிக்கு மிக , 
அருகில் உள்ள ஆல்பா சென்டாரி (alpha centauri) 
என்ற விண்மீன் கூட ஓர் இரும விண்மீனே. இதில் 
உள்ள இரு விண்மீன்களும் ஏறக்குறைய சூரியனுக் 

_ கும் நெப்டியூனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவில், 
80 ஆண்டுகள் சுற்றுக் காலத்துடன் இயங்கி. வரு 

இன்றன. எண்ணிலாத் தொலைவில் உள்ள இரும 
விண்மீன்களை இனங்கண்டறிந்து கொள்ள முடிய 
வில்லை என்றாலும், ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் 

குறைந்தது 46 விழுக்காடு விண்மீன்கள் இரும 
விண்மீன்களாக இருக்கலாம் என்று வானியல் வல்லு 
நார்கள் கருதுகின்றனர், 15 விழுக்காடு விண்மீன்கள் 
சூரியனைப் போலத் தனிநிலை விண்மீன்களாகும் 
என்றும், எஞ்சிய 39 விழுக்காடு விண்மீன்கள் பல்லி 
ணைகதீ தொகுப்பு விண்மீன்களாக இருக்கலாம் 

என்றும் இவற்றில் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற் 
பட்ட விண்மீன்கள் கூட்டாக : இயங்குகின்றன 

. என்றும் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.. 

ஓர். இரும விண்மீனின் இயற்பியல் இறப்புக் 
௯று அதில் உள்ள இரு வீண்மீன்களுக்கிடைப்பட்ட 
தொலைவாகும். உண்மையில் இத்தொலைவே அதன் 
பல்வேறு இறப்பியல்புகளை குறிப்பாக அதன் 
சுற்றுக்காலத்தை (orbital period) . acmrumaas 

50 முதல் 7,00,000 வானி 
யல் அலகு (8812010111 மா) வரையுள்ள இடை 
வெளியுடன் கூடிய இரும விண்மீன்களை வானியல் - 
அறிஞர்கள் இனங் கண்டறிந்திருக்கின்றனர். இவற் 
றின் சுற்றுக்காலங்கள் 10 முதல்10*' ஆண்டு என 
நீண்ட நெடுக்கையில் காணப்படுகின் றது. கெப்ளரின் 
மூன்றாவது: விதியைக் கொண்டு, நெருக்கமாக 
அமைந்துள்ள இரும விண்மீனகள் கூடுதலான சற்றுக்



காலத்தையும் அதிகமாக விலகியுள்ள இரும விண் 

மீன்கள் குறுகிய சுற்றுக் காலத்தையும் பெற்றுள்ளன 

என்று கூறலாம். இரும விண்மீன்களைப் பற்றிய 

ஆய்வுகள், முக்கியமாக விண்மீன்களின் நிறை, 

அவற்றின் பரிமாணம், வெப்பநிலை, வளர் சிதை 

மாற்றங்கள் போன்ற பல இயற்பியல் உண்மை 

களைத் தெரிவிக்கின்றன என்பதால், இவ்வகை விண் “ 

மீன்களை அணுகி ஆராய்வது தேவையாகின்றது, 

காண்க, வானியல் அலகு. ! 

இடையில் உள்ள தொலைவைக் கொண்டே 
- பொதுவாக இரும விண்மீன்கள் வகைப்படுத்தப் 
பட்டிருக்கின்றன. இடைத் தொலைவுகளால் வேறு 
பட்ட இரும விண்மீன்களை இனங்கண்டறிய அவற் 

றின் இடைத்தொலைவுக்கு ஏற்ப ஒரு சிறப்பு இயற் 
பியல் வழிமுறையை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக் . 
கின்றது. இரும விண்மீன்கள் பொதுவாக, புலனறி 
Qj Meir Soar (visual binaries), குறுக்கீட்டு 

அளவியல் இரும விண்மீன்கள் (1ம்227670102471௦ 

binaries), வான் அளவியல் இரும விண்மீன்கள் 

(astrometric 10128), ' அலைமாலையியல் இரும 

-. Meir Son act (spectroscopic binaries), Glen ரும் 

" இரும விண்மீன்கள் (60110510த 514716) என்று பாகு 

படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

புலனறி இரும விண்மீன்கள். இரும விண்மீன்களுக் 
கிடைப்பட்ட தொலைவு 100-10,000 வானியல் அலகு 

என்ற நெடுக்கைக்குள் இருக்கும்போது அவற்றின் 
சுற்றுக்காலம் ஒரு சில நூறுஆண்டுகள் இருக்கும். 
இதை ஓரளவு உணர்வு நுட்பம் உடைய, சாதாரண. 
மான தொலைநோக்கி மூலம் கண்டறிய முடியும். 
இவற்றையே புலனறி இரும விண்மீன்கள் என்பர். 
இவற்றிற்கும் ஒளியியல் இரும விண்மீன்களுக்கும் 

(optical மகர்) - ஒரு சிறிதும் தொடர்.பில்லை. 

ஒளியியல் இரும விண்மீன்கள் ' ஏறக்குறைய ஒரே 

॥ 
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காட்சிக் கோட்டில் பூமியிலிருந்து வெவ்வேறு 
தொலைவுகளில் உள்ள விண்மீன்களாகும். இவை 
புலனறி இரும விண்மீன்களைப் போலத் தோன்றி 
னாலும் அவற்றைப் போல ஒன்றை ஒன்று சுற்றி 
வலம் வருவதில்லை (படம் 1). 

பொதுவாக, இரும விண்மீன்கள் ஒன்றை ஒன்று 
நீள்வட்டப் பாதைகளில் சுற்றிவருகின்றன என்ற 
ம் இரண்டு விண்மீன்களில் ஒன்று மற்றொன்றை 
விட மிகப் பெரியதாக இருந்தால், சிறிய விண்மீன் 
பெரிய விண்மீனைச் சுற்றி ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் 
வலம் வரும் எனலாம். இஃது ஒரு கோள் சூரியனைச் 
சுற்றி வருவதை ஒத்திருக்கும. இந்நிலை மிக அரிதாக , 
ஒரு சில அமைப்புகளில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. 
பெருமபாலான இரும விண்மீன்களின் அமைப்பில் 
இரண்டும் ஏறக்குறைய - சமமான நிறை உள்ளவை 
யாக இருக்கின்றன. இதனால் அவை ஒன்றை ஒன்று 

நீள் வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன, இவை 
வெவ்வேறு அளவுள்ள நீள் வட்டங்களாகும். நீள 
வட்டப் பாதைகளின் உருவ அளவுகளைக் கொண்டு 
அவற்றின் நிறைகளை மதிப்பிடலாம். இவ்வாறு 
கணிக்கப்பட்ட, சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு சில 
இரும விண்மீன்களின் நிறைகள் அட்டவணை 1 இல் 
தரப்பட்டுள்ளன. 

  

  

  7 பொது ஈர்ப்புமையம்       
படம் 2, 

அட்டவணை 7-இல் குறிப்பிட்டுள்ள இரும விண் 
மீன்களின் நிறைகள் சூரியனின் நிறையைக் காட்டி 
லும் அதிக ஏற்றக் குறைவு இல்லாமல் இருக்கின்றன. 
ஒரு சில நூறுபார்செக் தொலைவிற்குள் உள்ள 
புலனறி இரும விண்மீன்களை மட்டுமே இன்றைக்கு 

. உள்ள ஒளியியல் ஆய்கருவிகளால் இனங்கண்டறிய 
முடிகின்றது என்றாலும், சூரியனைப் போலப் பல 
மடங்கு அதிக நிறையுடைய இரும விண்மீன்கள் 
இருக்கலாம் எனபதை ஐயத்திற்கைமின் நிக் 
கண்டறிந்திருக்கின் றனர்.



750 இரும விண்மீன்கள் 

அட்டவணை 1 
  

  

    

விண்மீன் சூரியனிலிருந்து தொலைவு நிறை. ஒளிர்திறன் - 

(ஒளி ஆண்டுகளில்) (சூரியனின் நிறை (சூரியனின் ஒளிர்திறன் 

எனக் கொள்ளப் 3 எனக் கொள்ளப் 

பட்டுள்ளது) பட்டுள்ளது) 

ஆல்பாசென்டாரி A 4. 31 1, 10 1,14 
B 0. 89 0, 32 

சீரியஸ் - A 8. 65. 2. 35 24, 00 
B ் 0. 98 0. 0024 

புரோசியான் A - 30. 50 1, 48 © 6. 60 . 
B . 0. 46 - _ 0. 0005 

seat 60 A 18, 70 0. 27 0, 0015 
_=&B * 0. 41 0. 0004       
  

H.D. 1337 என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற இரும 

விண்மீனின் இரு விண்மீன்களும் சூரியனை விட 

36.3, 32:8 மடங்கு நிறையுடையனவாக இருக்கின் றன. 

பீட்டா லைரீ (0௦௨ 14726) என்ற இரும விண்மீன் 

இதைவிட அதிக நிறையுடையதாக இருக்கலாம் 

என்றும், அதில் உள்ள விண்மீன்களின் நிறை ஏறக் 

குறைய 60, 45 மடங்கு சூரிய நிறைக்குச் சமமாக 

இருக்கலாம் என்றும் கூறுகின்றனர். பிளாஸ்கெட் 

இரும விண்மீன் (plaskett’s star) அதிக நிறை 

யுடையதாக இருக்கலாம் என்று வானியலார் கருது 

கின்றனர். இதைவிட இதன் மொத்த நிறை 

சூரியனைப்போல குறைந்தது 138 மடங்கு அதிகமாக 

இருக்கலாம் என்று மதிப்பிட்டுள்ளனர். 

புலனறி இரும விண்மீன்களில் உள்ள இரண்டு 

விண்மீன்களும் ஏறக்குறைய சம அளவு ஓளிர் 

திறனுடன், இன்னும் சற்றுக் குறைவான இடை. 

வெளியுடன் அமைந்திருந்தால் அவற்றை ஒளியியல் 

குறுக்&ட்டு விளைவு syoneSusned (interferometer) மிக 

எளிதாகப் பகுத்துணர முடியும். இவற்றையே குறுக் 

கட்டு இரும விண்மீன்கள் என்று கூறுகின்றனர். 

* இரும விண்மீன்களின் இயல்நிலை சார்ந்த 

தேரிய , இயக்கங்களில் (ற£௦ற6£ ௬௦1100) குறிப்பிட்ட 

காலவெளியில் ' திரும்பத் திரும்ப நிகழ்கின்ற 

மாற்றங்களைக் கண்டறிந்தும் இரும விண்மீன்களைக் 

கண்டறியலாம். ப ட சட 

அலைமாலையியல் இரும விண்மீன்கள். ஓர் இரும - 
விண்மீனில் இருக்கும் இரு விண்மீன்களும் மிக 
நெருக்கமாக அமைந்திருக்குமானல், அவற்றின் ஆரத் 
இசைவேகம் (80181 42100107) பெருத்த மாறுதலுக்கு 
உள்ளாகின்றது. இது அவற்றின் அலைமாலையில் 
குறிப்பிடும்படியான மாற்றங்களை அண்டாக்கு ' 

ச் 

வதால், அவற்றை மிக எளிதாக இனங்கண்டறிய 
முடியும். இவ்வாறு மிக நெருக்கமாக, ஏறக்குறைய 10 
வானியில் அலகு தொலைவிற்கும் குறைவான இடை 
வெளியுடன் காணப்படும் இரும விண்மீன்களை 
அலை மாலையியல் இரும விண்மீன்கள் என்று - 
வகைப்படுத்தியிருக்கின் றனர். 
  

  

      

! ் படம் 3, 

பொதுவாக இருமவிண்மீன்களில் சுற்றுப்பாதைத் 
களங்கள் நோக்கு திசைக்கு வெவ்வேறு கோணங்் 
களில் சாய்வுற்றவாறு இருக்கும், இதனால் அவற்றின் 
உண்மையான இயக்கப்பாதையும், தோற்ற இயக்கப்' 
பாதையும் மாறுபட்டு இருக்கும் (படம் 3). . இந்த 
மாற்றம் அவற்றின் - சுற்றுப்பாதைத்தளம் நோக்கு 
திசைக்கு எவ்வளவு சாய்ந்திருக்கன்றது என்பதைப்



பொறுத்தது. தோற்ற இயக்கப்பாதையைக் 

கொண்டே, இரும விண்மீன்களின் உண்மையான 

இயக்கப் பாதையை வரையறுக்கின்றனர். 

நோக்கு திசைக்கு இணையான அலலது ஓரளவு 

இணையான தளத்தில் சில இரும விண்மீன்கள் 

இயக்கம் பெற்றிருக்கலாம் (படம் 9). இவை மிகவும் 

நெருக்கமாக அமைந்திருந்தால், இவற்றை வெறும் 

. புலனறிவால் மட்டும் அறிந்து கொள்ளமுடிவதில்லை. 

மேலும் இரண்டு விண்மீன்களுமே ஒளிர்திறன் 

மிக்கவையாக இருந்தால், ஓன்றை ஒன்று இடை 

மறைத்தாலும் கூட, அவற்றிலிருந்து புவியை 

வந்தடையும் ஒளிச்செறிவில் எவ்வித வேறுபாடும் 

காணப்படுவதில்லை. இவ்வகை விண்மீன்களை 

அவற்றின் நிற நிரலில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் 

கொண்டே இனங்கண்டறிதந்து கொள்ள வேண்டி 

யிருக்கின்றது. , 

நோக்கு திசைக்கு இணையான தளத்தில் இவை 

இயங்கும்போது இவற்றுள் ஒன்று புவியைவிட்டு 

விலகச் சென்றவாறும் மற்றொன்று புவியை நோக்கி 

வந்தவாறும் இருக்கும். ஒரு சமயம் அவை ஒன்றின் 

- பின் ஒன்றாக அமைந்திருக்கும். அந்நிலையில் அவறி 

றின் ஆரத்தசைவேகம Guguurs (maximum) 

இருக்கும்: அதன்பிறகு ஏற்கனவே புவியைவிட்டு 

விலகச் சென்ற விண்மீன், புவியை நோக்கி வந்து 

கொண்டும், முன்னரே புவியைநோக்கி வந்த விண் 

மீன், புவியைவிட்டு விலகச் சென்று கொண்டும் 

இருக்கும். . | அப்போது அவற்றுக்கிடைப்பட்ட 

தொலைவு உண்மையில் குறைந்து கொண்டிருந்தா 

லும், அதிகரித்து வருவதுபோலத் தோன்றும். பெரும 

இடைவெளியுடன் : அவை தோன்றும் பொழுது 

அவறறின் ஆரத்திசைவேகம் சுழியாக இருக்கும். 
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இரும விண்மீன்கள் 751 

இத்தோற்றநிலை மீண்டும் தொடர்ந்து ஏற்பட்டுக் 

கொண்டே இருக்கும். 

இவ்வாறு இரும விண்மீனில் ஒரு விண்மீன் 
புவியை நோக்கியவாறும், மற்றொன்று விலகிய 
வாறும் இயங்கினால், முதலாவது விண்மீனின் 
அலைமாலை வரிகள் உளதா முனையை நோக்கியும், 
இரண்டாவது விண்மீனின் அலைமாலை வரிகள் 

சிவப்பு முனையை நோக்கியும் இடப்பெயர்ச்சி அடை 
தின்றன. இதை டாப்ளர் பெயர்ச்சி (19௦012 shift) 
என்பர். நோக்கு திசைக்கு நேர்க்குத்தான திசையில் 
இரும விண்மீனின் இரு விண்மீன்களும் இயக்கம் 
பெற்றிருக்கும்போது இந்த இடப்பெயர்ச்சி காணப் 
படுவதில்லை. இரண்டு விண் மீன்களின் அலைமாலை 
களில் காணப்படும் ஒத்த வரிகள் ஒன்றிக் காணப் 

பழிம், ஆனால் ஒன்று புவியை நோக்கியவாறும், 
மற்றொன்று விலகி ஓடியவாறும் இயங்கினால், 
ஓத்த வரிகள் விலகி, இரண்டு தனித்தனியான வரி 
களாகத் தோன்றும். ஒரு முழுமையான சுற்றுக் 
காலத்தில் இரண்டு விண்மீன்களின் அலைமாலை 
களில் உள்ள ஓத்த வரிகள் இவ்வாறு தனித்தனியான 

வரிகளாகத் தோன்றுவது இருமுறை நிகழும். 

  

படம் 5-இல் பீட்டா ஆருகி (beta aurigae) 
என்ற இரும விண்மீனில் உள்ள இரு விண்மீன்கள் 
விலகியும் (அ) இணைந்தும் (ஆ) தோன்றும் நிலை 
களில் காணபபடும் அலைமாலைகள் .காட்டப்பட் 

டுள்ளன. இவற்றிலிருந்து நிறவரிகளின் இடப்பெயர்ச் 

சியை மிக எளிதாகக் சகணச்கிட்டறியலாம். அலை 

மாலையில் காணப்படும் இவ்வரிப்பெயர்ச்சியும் அதன் 

சரிசைத் தொடர் மாற்றங்களும் இரும விண் மீன்களை 

இனங்காட்டுவனவாக உள்ளன என்பதால் இரும 

விண்மீன்களை ஆராய்வதற்கு இவ்வழி முறையும் ஓர் 

ஆய்வு முறையாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இதன் 

மூலம் தொலைநோக்கியால் பிரித்துணர முடியாத 
இரும விண்மீன்களை இனமறியலாம். - 

இடை ஊரும் இரும விண்மீன்கள். அலைமாலைத் 

தொடர்பான ஆய்வுகளின் மூலம் இரும விண்மீனில்
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உள்ள விண்மீன்களின் இயக்கப்பாதையை முடிவு 

செய்வது மிகவும் கடினமாகும். ஆனால் ஒரு விண் 

மீன் இடைகளர்ந்து மற்றொரு விண்மீனை மறைத்து 

அதன் ஒளியை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மங்கச் 

செய்து பின்னர் அதன் இயல் ஒளியை மீட்டுத் தர 

லாம். இதற்குக் காரணம் அவற்றின் சுற்றுப்பாதைத் 

தளம் நோக்குதிசைக்கு இணையாகவோ சற்றுச் 

சாய்ந்தோ காணப்படுவது மட்டுமன்றி இரும விண் 

மீன்களில் ஒன்று மற்றொன்றை மறைப்பதும் ஆகும் 

(படம் 6). சுற்றுக்காலத்தின் பாதிக் காவத்திற்குப் 

பிறகு, அவையிரண்டும் அப்படியே இடம் மாறி 

அமைவதால் ஏற்படும் இடை மறைப்பு என்பது 

குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியுடன் மீண்டும் நிகழக் - 

கூடியதாக இருக்கின்றது. உட! 

  

    as 

பீட்டா ஆருகி ட் _ 

ன ர .* H. D. 1337 "       
um 6 

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றுப்பாதை பெரிய உறுப்பைச் 

சுற்றி வரும் சிறிய உறுப்பின் பரதையாகும். 

இரும - விண்மீன்களில் உள்ள இரு விண்மீன் . 
களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு மிக மிகக் குறை 

் வாக 0,1 முதல் 70 வானியல் அலகுக்குட்பட்டதாக 
இருக்கும்போது ' பொதுவாக இரும விண்மீன்கள் 
இவ்வகையைச் சார்ந்தவையாக விளங்குகின்றன." 
இடைஉரும் இருமவிண்மீன்களின் சுற்றுப்பாதையை - 
இடை மறைப்பு நிகழ்வுகளைக் கொண்டு சரியாக 
வரையறுத்துவிடலாம். மேலும் இவ்விடை மறைவு 
ஏற்படும் கால அளவிலிருந்து அந்த விண்மீன்களின் 
உண்மையான பரிமாணங்களையும் மதிப்பிடலாம். 4 

் இடை மறைப்பின் காரணமாக இரும விண் 
மீனின் ஒளிர்திறன் ஒரு. சீராக மாறிக்கொண்டே. 
வரும். இதை ஒளிமானியைக் (1101010211) கொண்டு 

- அளவிட்டறியலாம். இதிலிருந்து விண்மீனின் வளி 
மண்டலத்தில் என்னென்ன இயைபுப் . பொருள்கள் 
உள்ளன என்பதைக் கண்டுபிடிக்க முடியும். * 

அலைமாலையியல் இரும விண்மீன்களில் இடை 
மறைப்பு ஏற்படாவிட்டால், அவற்றின் சுற்றுப் 
பாதைகள் எவ்வளவு தூரம் சுருங்கித் தோற்றமளிக் 
கின்றன என்பதை அறிய வழி இல்லை. ஆனால் 
தோராய அளவில் இச்சுருக்கக்தைக் கணக்கிட்டு, 
அதிலிருந்து விண்மீன்களின் நிறையை மதிப்பிடலாம் 
இடைமறைப்பை உண்டாக்காத விண்மீன்களின் 
நிறையைச் சரியாக அறிய முடியாவிட்டாலும், அவற் 
றின் நிறைக்கு ஒரு கீழ் வரம்பை (1௦82 110144) நிறுவ 
லாம். இம்முறையில்தான் பிளாஸ்கெட் விண்மீனின் 
இரண்டு உறுப்புகளும், சூரியனைவிட மூறையே 
75, 63 மடங்குகள் , அதிக நிறை கொண்டனவாசு . ' 
உள்ளன என்று நிறுவப்பட்டது. 

் ட. சூரியனின் நிறை அலகில் குறிப்பிடப்படும் இரும 
விண்மீனின் மொத்த நிறைக்கும் (14), அதன் சுற்றுக் 
காலத்திற்கும் (1) (அண்டுகளில்) அவற்றிற்கிடைப் 
பட்ட சராசரித் தொலைவிற்கும் (0) 

முடியும். இத்தொடர்பைக் கீழ்க்காணுமாறு நிறுவ 

லாம். . சே ர ரர ் 

Hoe MXT? = D? ் த மட்ட 

4 a டா ் நர ட. 

இது மும்மடியில் . இருப்பதால், இதை . நுட்ப 
மாக அளவிட்டறிய ' வேண்டிய : தேவை ஏற்படு 

கின்றது. இரும விண்மீன்களில் உள்ள இரு “விண் 
மீன்சுளின் சார்பிலா இரும்பு நிலையை (880116 
1௦540100) அறிந்துகொள்ள முடியுமானால் அவற்றின் 

1 

நிறைகளைத் : தனித்தனியேயும் . :- மதிப்பிட்டறிய 
் முடியும், நம்) என்பன , முறையே. : அவற்றின் 

. நிறைகளெனவும், : 0, என்பன .மூறையே 
பொது ஈர்ப்பு மையத்திற்கும், '- அவற்றிற்கும் 
இடையேயுள்ள தொலைவு எனவும் கொண்டால் 

.M, + M, = M ன் 

ட்ட ட் D+D, =D-.., .. : s 
ய ‘ \ i 

மேலும் உ ரக் த 

. ரீ, உ நற. : 

என்று நிறுவலாம். இதிலிருந்து ]4£,,28,) இவற்றின் 
மதிப்புகளை” ஓரளவு துல்லியமாகக் கணக்கிட்டறிய 
லாம். ட் a to 

| -. இரும் விண்மின்கள் பற்றிய ஆய்வுகளும் முடிவுகளும். 
" விண்மீன்களின் நிறை பற்றிய இவ்வாய்வு முடிவுகள் 

அவற்றின் நிறைக்கும் (14), ஒளிர் திறனுக்கும் (1) 
் இடையேயுள்ள தொடர்பை . நன்கு புலப்படுத்திக் 

் காட்டியிருக்கன்றன.. முக்கிய வகைத் - தொடரில்: 
‘(main sequence) உள்ள ஒரு விண்மீனின் ஒளிர்இறன் 
அதன் நிறையின் 3.5 மடிக்கு நேர்விகிதத்தில் "இருக் . 

, இன்றது. இதை ட ‘ 

வயு 

(வானியல் : 

் அலகு க) இடையே' ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்த



L aM” ச 

என்று குறியீட்டு மொழிகளில் குறிப்பிடலாம். €ரிசை 
gofliin, (cepheid) வகை விண்மீன்களில் இந்த நிறை- 
ஒளிர்திறன் தொடர்பு, அவற்றின் ஒளிர்திறனில் 
காணப்படும் சீரான மாற்றங்களுக்கும், அம்மாற்றங் 
களின் அலைவுக் காலத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை 
விளக்கிக் கூறுவதாக இருக்கின்றது. நிறை மிக்க சீரிசை 
ஒளிர்வு விண்மீன்கள் ஒளியுடன் உள்ளன. மேலும் 
ஓனிர்திறனில் காணப்படும் பரற்றங்களுச்குக் சாரண 
மான விரித்து சுருங்கும் துடிப்புகளை அவை மிக மெது 
வாகச் செய்கின்றன. பெரிய பொருள்கள், சிறியவற் 
றைவிட நீண்ட அலைவுக்காலத்தைப் பெற்றிருக்கும் 
என்ற நடைமுறை இயலிலிருந்து இதை மேலும் 
உறுதி செய்து கொள்ளலாம். இதிலிருந்து மிகவும் 
பிரகாசமான சீரிசை ஒளிர்வு விண்மீன்கள் மங்க 
லான சீரிசை ஒளிர்வு விண்மீன்களைவிட நீண்ட 
அலைவுக் காலத்தைப் பெற்றிருக்கின்றன . என்ற 
உண்மை புலனாகின்றது. 

நியூட்ரான் விண்மீன்கள், கருந்துளை விண்மீன் 
கள் போன்றவை நிறை மிக்க ஆனால் குறுகிய பரி 
மாணமுடைய விண்ணியல் உறுப்புகளாகும், எரிந்து _ 
ஒய்ந்துபோன விண்மீனின் இறுதிநிலை எச்சங்கள் 
என்று கூட இவற்றைக் கூறலாம். நியூட்ரரன் விண் 
மீனின் விட்டம் 10.15 ஒலோ மீட்டர்; கருந் 
துளை விண்மீனின் விட்டம் இதனினும் ஒரிரண்டு 

மடங்கு குறைவானது; 4-5 கிலோ மீட்டர் இருக்க 
லாம் என்று மதிப்பிட்டுள்ளளர். அளப்பரிய சர்பபுச் 
சக்தியினால் ஒளி அலைகள் - கூட ஒரு கருந்துளை 
விண்மீனின் பரப்பைவிட்டு வெளி3யேறிச் செல்ல 
முடியாமல் இருக்கின்றன. இதனால் கருந்துளை 
விண்மீன்களை இயல்பான நடைமுறைகளால் 
உணர்த்து கொள்ள முடிவதில்லை. ் 

் ஒரு விண்மீன் தன் வளர்ச்சிப்படிகளின் இறுதிக் 

காலத்தில் எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பற்றி 
அறிந்து கொள்வதற்கு, நியூட்ரான் விண்மீன்கள், 

, கருந்துளை விண்மீன்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் வழி 
காட்டும் என்று வானியலார் நம்புகின்றனர். அந்த 
நியூட்ரான் விண்மீன்களையும் கருந்துளை விண்மீன் 
களையும் இனங்கண்டறிய இந்த இரும விண்மீன் 

களே பெரிதும் துணைபுரிகின்றன. புலனறி இரும 
விண்மீன்களில் ஒன்று சாதாரண விண்மீனாகவும் 
மற்றொனறு கருந்துளை விண்மீனாசவும் இருக்கு 
மெனில் சாதாரண- விண்மீனின் அலைமாலை 

் டாப்ளர் பெயர்ச்9ிக்கு உட்படும், இப்பெயர்ச்சியை 
அலைமாலை வரிகளில் அளவிட்டுக் கருந்துளை வீண் 

. மீனை உணரலாம். இரும வீண்மீன்சள் .மிக நெருக் 
கமாக இருந்தால், கருந்துளையால் குவர்ந்திழுக்கப் 

பட்டுத் திரட்டப்படும் பொருள் வெப்பப்படுத்தப் 
படும். அப்போது உட்கவரப்படும் பொருளால் 

உமிழப்படும் ஆற்றல் மிக்ச எக்ஸ்-கதிர்வீச்சைக் 

௮,௧.4-48 

இருடீ விண்மீன்கள் 753 

கொண்டும் கருந்தளை விண்மீனை அறிந்து 
கொள்ளலாம். சைக்னஸ் X-1 (cygnus X-1) என்ற 
விண்மீன் ஓர் இரும விண்மீனாகும். இதில் ஒரு 
விண்மீன் மட்டும் கட்புலனுச்குத் தெரிகின்றது, 
மற்றொன்று சுட்புலனுக்குத் தெரிவதில்லை. மேலும் 
இவ்வமைப்பு எக்ஸ்-கதர்களை உமிழக்கூடியதாக 
இருச்சின்றது. இதிலிருந்து உட்படாத விண்மீன் ஒரு 
கருந்துளை விண்மீனாக இருக்கலாம் என்று முடிவு 
செய்திருக்கின் றனர். 

இரும விண்மீன்களின் தோற்றம், பால்வழி மண்டல 
மெங்கும் பரவி இருக்கும் மெல்லிய வளிம மண்டலமே 
ஒருவிண்மீனின் பிறப்பிற்தக் காரணமாக அமைூன் 
றது. மேலும் அண்டமெங்கும் சிதறிக்கெக்கும் விண் 
மீன்களில் ஒரு சில தனித்த விண்மீன்களாசவும் வேறு 
சில இரும விண்மீன்களாகவும் தோன்றியுள்ளன. 

பரந்து விரிந்து கிடக்கும் வளிம மூலக்கூறுகள் 
ஒன்றை ஒன்று கவரத் தொடங்க, பின்னர் அவையே 
ஓர் அடர்த்தியான வளிமக்கோளமாக அருவெடுக் 
கின்றன. துகள்களுக்கிடையே உள்ள தொலை. 
குறைவுறும் போது அவற்றுக்கிையேயுள்ள கவர்ச்சி 
ஈர்ப்புவிசையான து அதிகரிக்கின்றது. அதனால் 

வளிமக்கோளம் மேலும் மேலும் விரைவாக அதன் 
மையத்தை நோக்கிச் சுருங்க ஆரம்பிக்கின்றது. 
மிதிவண்டிக் காற்று அடிக்கும் பம்பில் காற்றை 
இறுக்கும்போது சூடேறுவதைப்போல, இந்தச் 
சுருக்கத்தினால், வளிமக்கோளத்தின் வெப்பநிலை 
3000-6000 டிகிரி கெல்வின் அளவிற்கு அஇகரிக் 
கின்றது. இந்த வெப்பநிலை உயர்வு, எர்ப்புச் சுருச் 
கத்தை ஒரு வரம்பிற்கு உட்படுத்துவதோடு வளிமக் 

கோளத்திலுள்ள மிக இலேசான ஹைட்ரதன் 
- அணுக்கள் ஹீலியம் அணுக்களாசு இணையத் 

துண்டுகின் றது. இதை அணுக்கருப்பிணைப்பு 
(ஈப௦/௪கா 781007 வினை என்று கூறுகினறனர். இந்த 

விளைவினால ஓரளவு பொருள் சிதைந்து ஆற்றலாக 
உருமாறுகின்றது. இந்த நிலையில் சுருங்கிக் கொண்டு 
வந்த வளிமக்கோளம் ஆற்றலை உமிமும் ஒரு விண் 
மீனாகி வருகின்றது. 

விண்மீனின் வளர்சிதை மாற்றங்களின் ஒவ் 
வொரு நிலையிலும் ஈர்ப்புச் சருக்கம் சீராக நடை 

பெற்று வந்தால், அது ஒரு தணித்த விண்மீனாக 
உருவாகின்றது. அவ்வாறின்றி, சர்ப்புச் சுருக்கம் 
ஏதாவது ஒரு சில இடைக்காலக் காரணங்களால் 
இடுரெனத் தடுக்கப்படும்போது, விண்மீன் இரண்டு 
அல்லது : அதற்கு மேற்பட்ட கூறுகளாகச் Pads 

பிரிக்கப்பட்டி ருக்கலாம். அவ்வாறு தோன் றியவையே 
இன்றைக்கு இரும விண்மீன்களாகவும் பல்லிணை 
விண்மீன்களாகலும் காணப்படுகின்றன. இக்கருத்து, 
பொதுவாகத் தொகுப்பில் உள்ள இரண்டு விண் 
மீன்சுள் மிக நெருக்கமாக, நூறு ஆண்டுகளுக்கும் 
குறைவான சுற்றுக்காலமுடையனவாக இருந்தால்
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மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக இருக்கின்றது. 

இதனால் அதிகச் சுற்றுக்காலமுடைய இரும விண் 

மீன்கள், தனித்தனியே உருவாகி இருக்கவேண்டும் 

என்று வானியலார் கருதுகின்றனர். இ 

. தனலெட்சுமி மெய்யப்பன் 

நூலேோரதி. Samuel Glasstone, Source Books On 

the Space Sciences, Yon Nostrand Co., Inc., Princ- 

eton, 1965. 

  
  

இருமுனையி 

ஒரு பொருள் தன் இரு முனைகளில் எதிர் எதிரான” 

ஊட்டத்தைப் (மின்னூட்டம் அல்லது காந்தமுனை 

வலிமை) பெற்றிருக்குமானால் பொதுவாக அப் 

பொருள் இருமுனையி (010016) என அழைக்கப்படும். 
இருமுனையியின் பொதுப் பண்புகளை அவ்வீரு 
முனையியின் நிலைமைத் திருப்பு திறனால் (610015 
100054) குறிப்பிடுவது வழக்கம். இருமுனையியின் : 

நிலைமத் திருப்புதிறன் எனப்படுவது, ஒரு முனையில் 
உள்ள ச௪எட்டம், இரு முனையிகளுக்கிடைப்பட்ட 
அச்சு வழித் தொலைவு ஆகிய இவற்றின் பெருக் 
கல் பலனாகும். இதை 44 என்ற கிரேக்க எழுத் 

தால் குறிப்பிடுவர். அதாவது, மின் : நிலைமத் 
திருப்புதிறன் (2) ௮ மின்னூட்டம் % இடைத் 
தொலைவு. பொதுவாக அணு மற்றும் மூலக்கூறு 
களில் மின்னூட்டம் 70-71? கூலும் அலகலும், இடைத் 
தொலைவு 1039 மீட்டர் அலகிலும் இருப்பதால், 

மின் நிலைமத் திருப்புதிறன் ॥/0-1? கூலும் - மீட்டர் 

அலகில் இருக்கும். இந்த அலதே மின் நிலைமத் 

இருப்புதிறனினை அடிப்படை அலகாகப் பயன் 

படுத்தப்படுகிறது. இதை wens, (Debye) cron 

அழைப்பர், பேரியல் பொருள்களில் காந்த நிலைமத் 

இருப்புதிறனை வீபர்-மீட்டர் (எல்ன-12116) என்ற 

அலல் குறிப்பிடுவார்கள். அடிப்படைத் துகள்கள், 

அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் காந்த நிலைமத் 

இருப்புதிறன் ஆகியவை மிகவும் நுண்ணிய மதிப் 

புடையதால், அவற்றின் காந்த நிலைமத் திருப்பு 

திறனைப் போர் மாக்னெட்டான் (01ம 1022010101), 

நியூக்கிளியர் மாக்னெட்டான் (nuclear magneton) 
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போன்ற அலகுகளினால் மதிப்பிடுகின் றனர். (காண்க, 

போர் மாக்னெட்டான், நியூக்கிளியர் மாக்னெட் 
டான்), ஒரு பொருளின் காந்த நிலைமத் திருப்பு 

இறனுக்கு, அப்பொருளின் அணுக்களில் உள்ள 

எலக்ட்ரான்களின் சுற்றுப் பாதை இயக்கம், அவற் 

றின் தற்சுழ்ற்சி, அணுக்கருவின் தற்சுழ.ற்சி ஆகியவை 
, காரணமாக அமையும். 

மின் இருமுனையி ஒருபுற மின்புலத்திலும், 
காந்த இருமுனையி ஒருபுறக் காந்தப் புலத்திலும் 
நிலைமாற்றத்திற்கு உள்ளாகின்றன. இந்த நிலை 

மாற்றம் நிலைபேறான இருமுனையி தன்மை 

யாலோ, தூண்டப்படுவதால் உண்டாகும் தற்காலிக 

மான இருமுனையி தன்மையாலோ ஏறபடலாம். 

நிலை தருப்புதிறனை அளவிட்டு, ஒரு மூலக்கூறின் 

. கட்டமைப்பை ' ஆய்ந்தறிய இயலுவதால், ' வேதி 

யியல் வழிமுறையில் நிலைமத்திருப்புதிறன் அளவீட்டு 

முறை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப் 

படுகின்றது. ப்ர டர ad 

ஒருபுற மின்புலத்தில் guia) wade piso 
வைத்தால், அவற்றின் அச்சு, முனைவாக்கத்திற்கு 

,உள்ளாகின்றது (படம்). மாறுமின்புலத்தின் எதிர் 

வெண் 106 ஹெர்ட்ஸ் என்ற எல்லைக்குட்பட்டு 

இருக்கும்வரை, .: மூலக்கூறின் நிலைமாற்றம், ஒரு 

நிலை மின்புலத்தில் உள்ளது போலவே இருக்கின் 

றது, அஇர்வெண் 10 ஹெர்ட்ஸ்க்கும் மேல் இருக்கும் 

போது, மின்புல , மாறறத்திற்கு ஏற்ப, மூலக்கூறு 

, நிலைமாற்றம் பெறப்: போதிய காலம் கிடைப்ப 

இல்லை. அப்போது மூலக்கூறின் மின் பண்புகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க விலக்கம் ஏற்படுகின்றது. இவ்விலக் 

கத்தின் அளவினை மடப்பிட்டு மூலக்கூறின்: இயல் 

பான மின் பண்புகளை ஆய்ந்தறிகின்றனர். 

ர i 2.0, = Gar, &. Ww. 
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ச் 1 

இருமுனை அயனி 

'பல கரிம மூலக்கூறுகள் அமிலத் தன்மை வாய்ந்த 

கார்பாக்சில் தொகுதியையும், காரத்தன்மை கொண்ட 

அமினோ தொகுதியையும் கொண்டுள்ளன. இதனால் 

அவை எரியல்பு படைத்தவையாக — (amphoteric) 

விளங்குகின்்நன., எடுத்துக்காட்டாக, , இளைசீனில் 

' (H,N-CH,-COOH) 2fGerr தொகுதியும், கார்பாக் 

சில் தொகுதியும் உள்ளன. நீரியக் கரைசலில் இச்சோர் 

மத்தில் உள்ள கார்பாக்சில் தொகுதி பிரிகையடைந்து 

ஹைட்ரஜன் 'அயனியைக் கொடுக்கிறது. இந்த ஹைட். 

ரஜன் அயனி மறுமுனையில் உள்ள அமினோ தொகுதி 

யால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு ஒரு , முனையில் 

நேரயனியையும் மறுமுனையில் எதிரயனியையும் 

கொண்ட இருமுனை weil (zwitterion) உண்டா 

HG 4248 

இருமுனைத் திருப்புதிறன் 755 

கிறது (தாரா. -000-). அமினோ அமிலங்களின் 
அமில, காரப் பண்புகள் இழப்பிற்கு இருமுனை 
அயனி அமைப்பே காரணமாகும், 

நடுநிலைக் கரைசலில் ஓர் - அமினோ அமிலம் 
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு சமநிலையில் 
உள்ளது. ் 

+ டட ஒர் 
RCHNH, COOH == RCHNH, COO- 

ன டம 

அர் 

== RCHNH, COO™ 

Ht 

கரைசலின் 011 ஐப் பொறுத்துச் சமநிலை அமை 

இறது. அமிலக் கரைசலில் இணை அமிலமும், காரக் 

கரைசலில் இணைகாரமும் மேலோங்கி இருக் 

கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட ற? இல் அனைத்து அமி 

னோ அமிலங்களின் இருமுனை அயனியின் செறிவும் 

அதிகமாக இருக்கும். இருமுனை அயனி மின்சுமை 

யற்று இருப்பதால் அந்தக் குறிப்பிட்ட pH Be 
அமினோ அமிலம் மின்புலத்தில் எந்த முனையை 

நோக்கியும் நகர்வதில்லை. இவ்வாறு எந்தக் குறிப் 

பிட்ட ற இல் அமினோ அமிலம் மின்புலத்தில் 

அங்குமிங்கும் நகர்வதில்லையோ அந்த pH அந்த 

அமினோ அமிலத்தின் மின்சுமை மாய்நிலை (1௦ 

6120(21௦ ற௦101) எனப்படும். : ் 

இளை?சனின் அதிக உருகுநிலையும், ஹைட்ரோ 

கார்பன் கரைப்பான்௧களில் கரையாத அதன் பண் 

பும், இளைசீன் உள்உப்பாகத் (inner salt) திண்ம 

நிலையில் இருப்பதைக் காட்டுகின் றன. எக்ஸ் கதிர் 

கள் மூலமாக, அமினோ அமிலங்கள் இருமுனை 

'அயனிகளாக இருப்பதை அறியலாம். | 

- த. இத. 

நூலோதி. Finar I.L., Organic Chemis try, Vol 2, 

Fourth Impression, ELBS, London, 1982. 

  
  

இருமுனைத் திருப்புதிறன் 

_இது பொருள்களின் மின்னியந் பண்புகளில் மிகவும் 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இப்பண்பு பொருள்களின் 

ஏர்மை அமைப்பைப் பொறுத்தது. அதாவது பொருள் 

களில் அமைந்த இயைபுக் கூறுகள் பெற்றுள்ள மின் 

னியல் சமச்சீர்மையின்மையின் ஓர் அளவாக இதனைக் 

கொள்ளலாம். காந்த ஈர்ப்புத் திருப்புதிறன் இதனு 

டன் தொடர்புற்ற ஒரு காந்தப் பணியாகும்.
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ஓரின அணுக்களாலான மூலக்கூறுகள் யாவற்றி 

லும் அணுக்கள் ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்பட் ॥ 

டிருக்கும் விதம் ஒன்றுபோல் இருக்கும். ஒரே எலெக்ட் 

ரான கவரும் , தன்மை (electronegativity) Gsretor. 

இரு அணுக்களுக்குள் இடம்பெறும் இவ்வகைப் 

பிணைப்பு சக பிணைப்பு (covalent bond) எனப் 

படும். சக பிணைப்பில் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் இரு 

அணுக்கள் இரு எலெக்ட்ரான்களைத் தமக்குள் 

பொதுவாக வைத்துக் கொள்கின்றன. அயனிப் 

பீணைப்பில் எலெக்ட்ரான் ஓர் அணுவிலிருந்து மற் 

Cort அணுவுக்கு முழுமையாக இடம் பெயர்கிறது. 

நடைமுறையில் பல இன அணுக்களாலான மூலக் 

கூறுகளில்  இவ்விருவகைப் பிணைப்புகளுக்கும் 

இடைப்பட்ட நிலையே காணப்படுகின்றது. ௪௧ 

பிணைப்பில் அணுச்களுக்கு இடைப்பட்ட எலெக்ட் 

ரான்கள் இரு அணுக்களுக்கும் இடையே மையத்தில் 

உள்ளன. இவ்விரு அணுக்களும்தங்கள் எலெக்ட்ரான் 

கவரும் ஆற்றலில் மாறுபட்டிருப்பதால், இடைப் 

பட்ட எலெக்ட்ரான்௧கள்பிணைபட்ட 'இரு அணுக் 

களுள் ஒன்றினால் கூடுதலாக ஈர்க்கப்படுகின்றன. 

இதன் விளைவாக ஓர் , அணு சற்றே மிகையான 

நேர்மின்னேற்றமும் மற்றோர் அணு சற்றே கூடுத : * 
லான எதிர் மின்னேற்றமும் பெறுகின் றன. எனினும. 
அயனிப் பிணைப்பில் உள்ளது போன்று எலெக்ட்- 

ரான்கள் இரண்டும் முழுமையாக ' ஓர் அணுவை 
அடைவதில்லையாதலால்” இப்பிணைப்பு அயனிப் 

பிணைப்பிலிருந்து மாறுபட்டது. இவ்வகைப் 
பிணைப்பு முனைவுடைச் சக பிணைப்பு (001௨0 6018- 
lent bond) எனப்படும். இதனை : உள்ளடக்கிய : 
மூலக்கூறுகளை முனைவுடைச் சகபிணைப்புறு மூலக் 
கூறுகள் என்றோ சுருக்கமாக இரு முனையி (ய/0௦- 

18) என்றோ கூறலாம். ஈரணு மூலக்கூறுகளுள் 
இரு அணுக்களும் ஒரே இனத்தைச் சார்ந்தனவாக 
இருப்பின், அவை முனைவில்லாதவை (௩௦1-௦1௧) 

எனப்படும். (௪. கா.) 115, 0,, 1, மே, Bry, L. Frey . 

மூலக்கூறுகளுள் இரு அணுக்களும் வெவ்வேறு தனிம 

வகையைச் சார்ந்தனவாக இருப்பின் அம்மூலக் 
கூறுகள் இரு மூனையிகளாச விளங்கவல்லன_ இரு , 
அணுக்களுக்கிடையே எலெக்ட்ரான் கவரும் ஆற்றல் 
வேறுபாடு கூடுதலாகக் கூடுதலாக இரு முளனையியின் . 
முனைவுத் தன்மையும் கூடுதலாகும், இதனை அளக்க 
இருமுனைத் திருப்புதிறன (0100180102) எனும் 
அளவை பயனாகின்றது. . 

பொருள்கள் அணுக்களாலும் மூலக்கூறுகளாலும் 
ஆனவை. அணுக்களின் மையத்தில் சிறிய நேர்மின் 
சுமையுடைய அணுக்கருவும், அதனைச் .சுற்றிலும் 

எதிர்மின்சுமை பெற்ற அடர்வற்ற எலெக்ட்ரான் 

மண்டலமும் அமைந்திருக்கின்றன இவ்விரண்டு 
அமைப்புகளின் மையங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற் 
பொருந்திவிடின் இருமையங்களுக்குமிடைப்பட்ட 

தூரம் பூச்சியமாகிவிடுகிறது, அப்போது அந்த அணு 

வின் இருமுனைத் திருப்பு இறன் (2) பூச்சியம் ஆகும். .. 
ச் 

உ 

அவ்வாறின்றி இவ்விரு மையங்களும் ஒன்றுடன் 
ஒன்று மேற்பொருந்தாமல் தமக்குள் சற்று இடை 
வெளி விட்டு விலகியிருப்பின் இருமுனை உருவாகி 
விடும். அப்போது நிலையான இருமுனைத் திருப்பு 

திறன் உண்டு; எனவே இருமுனைத் திருப்பு திறன் 
மின்சுமை, அணுச்களுக்கிடைப்பட்ட தூரம் ஆகிய 
வற்றைப் பொறுத்ததாகும். மின்னிலைப் புள்ளிகளின் . 
மின்சுமைகள் --௦, --6 என ஒன்றுக்கொன்று சமமாக 
oy, அவற்றிற்கடைப்பட்ட தூரம் 14 எனவும் 

கொண்டால், இருமுனைத் திருப்புதிறன் ,£ 61 
ஆகும். இவ்விருமுனையை 1” வன்மைபெற்ற ஒரு சமச் 
சீரான மின்புலத்தில் வைப்பின், இருமுனைக்கும் ~ 
மின்புலத்துக்குமிடையில் ஒர் இடையீடு ஏற்படும். 
எனவே இருமுனை தம் நிலையிலிருந்து மாறி, மின் 
புலத்தின் விசைக்கோடுகளுக்கு ஏற்றவாறு அமைய 
முற்படும். இதற்காக அது தன் நிலையிலிருந்து செங் ... 
குத்தாகவோ இணையாகவோ திரும்ப முயற்சிக்கும். 
செங்குத்தாக அமைத்துக் கொள்ளும் போது இடை 
யீடு அதிகம்; அதன் அளவு 81” ஆனால் இணையாக 

இருக்கும்போது இடையீடு அதிகம் இருக்காது; அப் 
போது அதன் மதிப்பு, தாழ்ந்து பூச்சியமாகிவிடும். 

(= இவ்விதம் புலமும் இருமுனையும் இடையீழிற்று, 
இருமுனைகளைத் தமக்குத் தக்கவாறு : புலங்கள் 
இணங்க வைக்கும்போது முனைவாக்கம் (ற01811- 
531101) நிகழ்கிறது. இப்பண்பு மின்கடவா © 200s 
மாறிலியுடன் (dielectric constant) தொடர்புடையது. 
இரண்டு கடத்து திறன் -கொண்ட ' இணைத் தகடு 
களின் மீது படிந்த எதிர்மின் . சுமைகள் ஒரு மின் 
புலத்தை உருவாக்குவதாகக் கொள்ளலாம். இதனை 
ஓர் இணைத்தகட்டுச் சுருக்கி (நகா் plate) crow 
லாம். இதனூடே இரு முனைகளடங்கிய ஒரு மென் 
படிமத்தை (மர்௩ 880) நுழைக்கும்போது ஏற்படும் 
இடையீட்டால் மின்னிலை ஆற்றல் குறை ஏற்படும். 
மாறாக இவ்விரு - தகடுகளுக்கும் இடைப்பட்ட 
ஆற்றல் ஒரு மின்கலத் தொகுதியால் விளைந்த 
தெனின், இத்தகைய இடை.யீடு இயைந்த ஆற்றல் 
உயர்வினை விளைவிக்கும். இந்த உயர்வு தாழ்வுகள் 

அளந்தறியத்தக்கன. ' அத்தகடுகளுக்கிடையில் வெற் 
றிடம் இருக்கும்போது உருவாகும் ஆற்றல்வளத்துக் 
கும், ஒரு : குறிப்பிட்ட பொருள் ' நுழையும்போது 
விளையும் ஆற்றல்வளத்துக்கும் இடைப்பட்ட GA Sid 

| மின்கடவா ஊடக மாறிலி (2) எனப்படும். | ் 

: சிலசமயம் புலங்கள் , மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் 
உருக்குலைவை உருவாக்கலாம். - இதுவும் ஒருவகை 
முூனைவாக்கமே ஆகும், ஒரு, நிலை இருமுனைத் 

- திருப்புதிறனை “ அளக்க இவ்விரு - வகைச் செயல் . 
, முறைகளையும் வேறுபடுத்தி அறிய வேண்டியுள்ளது. 
தமக்கு ஏற்றவாறு இருமுனைகளை இயங்க வைக்கும் 
போது மூலக்கூறுகளின் ஒழுங்கு : நிலை , உயர்கிறது. . 
வெப்பக் ' கலக்கம் மூலக்கூறுகளுக்கடையே ஒழுங் 

' இன்னமையை அதிகரிக்கிறது. எனவே புலத்தின் ஒழுங்கு



படுத்த முயலும் பண்பை இது பாதிக்கும், இப் 

பாதிப்பு உயர் வெப்ப நிலைகளில் உயரும். அதாவது 

இருமுனை ஆற்றுப்படை (orientation) sw வெப்ப 

நிலை சார். செயல் முறையாகும். ஆனால் இரு 

முனைத் தூண்டல் தார் உள்ளகப் பண்பாதலால் 

இது வெப்பநிலையைச் சார்ந்திருப்பதில்லை. இதனை 

டிபை சமன்பாட்டால் உணரலாம். 

€-7 M | adaN மரு Trad க கவலை (வர் aA + aet ) 

8 ௪ மூலக்கூறு எடை; 6 - அடர்த்தி; 11 - 

அவகாட்ரோ' எண்: _௧ஈ,௩& ௪ அணுக்கருக் 

களைப் பொறுத்து எலெக்ட்ரான் பரவல் உருக் 

. குலைவதனால் மூலக்கூறு பெறும் தூண்டப் 

பட்ட “முனைவாக்கம்; - % - போல்ட்ஸ்மன் 

- மாறிலி 1? - வெப்பநிலை (5) _ 

இச்சமன்பாட்டின் உதவியுடன், மின்கடவா 

ஊடக மாறிலி வெப்பநிலையைப் பொறுத்து எவ் 

விதம் வேறுபடுகிறது எனக் காண்பதன் மூலம் இரு 

முனைத் திருப்புதிறனை அளந்தறியலாம். 

£ ஐ இரண்டாவது முறை ஒன்றினாலும் முடிவு 
செய்யலாம். - தாழ் : அதிர்வெண் புலங்களில், இரு 
முனை ஒரு மாறுதிசை அலைவுகளுக்கொப்ப இயக்கம் 
அமைத்துக் கொள்கிறது. ஆனால் உயர் அதிர்வெண் 
களில் அவ்வாறல்ல; அவற்றின் மந்தத் தன்மையா லும், 
உராய்வினாலும், புலத்தின் அதுிர்வெண்களுடன 

் அவை இசைவதிலலை, எனவே இருமுனைகளின் 
 நெறிப்பாடு, அதிர்வெண்கள் உயர உயரக் குறைந்து 

, மடிந்து விடுகிறது. எனவே போதுமான அளவு 
பரந்து விரிந்த அதிர்வெண் எல்லைகளில் அளவீடு 
களை நிகழ்ததி அதனால் விளையும் உ இன் மாற்றங் “ 
களிலிருந்து பெறப்படும் முனைவாக்கத்தினை , விடு 
விக்கலாம். 

"இவ்விரு முறைகளாலும் இருமுனைத் இருப்பு 
திறன்களை அளந்தறிய வெப்பநிலை, அதிர்வெண் 

, ஆகியவற்றைப் பொறுத்து 2 இன் மாறுபாட்டை - 
அறிதல் வேண்டும். இதனை, இருமுனை நெறிப்பாடு 

இயலும் என்றால்தான் நிகழ்த்த முடியும்; அதாவது 
வளிம நிலைகளிலும் நீர்மக் கரைசல்களிலுமே இம் 
முறைகள் நிகழக்கூடும்; திண்ம நிலைகளில் நிகழா. 

... தனித்த மூலக்கூறுகள் செயற்படும் அடிப்படை 
யில் மூன்றாவது முறை ஓன்று உருவாகிறது. தாழ் 

வெப்பதிலைகள் தவிர, மற்ற சூழ்நிலைகளில் வளிம 
மூலக்கூறுகள் எல்லா விதங்களிலும் சுற்றிச் சுழலு 
கின்றன. எனவே இருமுனைவுடை: “ மூலக்கூறுகள் 
மின்காந்தக் கதிர் ஆற்றலை அலைநீளம், வடிவம், 
பருமன், அணுநிறைகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து 
உறிஞ்சுகின்றன. இவற்றால் வரி நிரல்கள் (spectrum) 
கடைக்கின்றன. ' மின்புலத்தைப் பொருத்தும்போது 
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நிரல்கள் மாற்றத்துக்குட்படுகன்றன; புலவன்மை, 
EF ஆகியவற்றைப் பொறுத்து ஒற்றை வரிகள் பிள 
வுறுகன்றன. இதனை ஸ்டார்க் விளைவு என்பர். 
எனவே மின்புலத்தைப் பொருத்தாத நிலையிலும், ' 
தெரிந்த மின்புலம் பொருத்தப் பட்ட நிலையிலும் 
நிரல் தரவுகள் பெறப்பட்டு அவற்றிலிருந்து 8 
கணக்கடப்படுகிறது. இம்முறை, மூலக்கூறுகளின் 
சுழற்சி நிகழும் நுண்ணலைப் பரப்புகளில் அதாவது 
0.8 முதல் 4.0 ௪, மீ. அலைநீளங்களில் ஏற்படு 
கிறது. ராடார் வளர்ச்சியால் இம்முறை பெபரிதும் 
செம்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நான்காவது முறை 

யான மூலக்கூற்றுக் கற்றை முறை, சீரற்ற மின் 
புலத்தினால் விளையும் இருமுனைவுடைய மூலக்கூறு 
களாரலான கற்றையின் விலகல்களை அடிப்படை 

_யாகக் கொண்டது. 

பயன்கள். நேர்மின் சுமையும், எதிர் மின்சுமை 
யும் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தும் விதம் அணு 
வில் உள்ளதை விட மூலக்கூற்றில் சற்றுச் சிக்க 
லானது. ஏனெனில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எலெக்ட் 
ரான்கள் இங்கு வினையுருவாக்கத்தின்போது மாற்றுப் 
பரிமாற்றம் அடைகின்றன. மேலும், மூலக்கூறு 
களின் அணுக்கள் வெவ்வேறாயின் மேற்பொருந் 
துதல் எப்போதும் நிகழாது. எனவே அம்மூலக்கூறு 
களுக்கு நிலையான திருப்புதிறன் அமைந்துவிடு 
கிறது. எனவே, பொது விதியாக, இரண்டு அணுக் 
கருக்கள் ., ஒப்புமையுடையனவாயிருந்தால் தவிர, 
மூலக்கூறுகள் இருமுனைவு கொண்டவையாகி விடு 

கின்றன. இருமுனைத் திருப்புதிறனின் . அளவும் 
- தரமும், அணுவின் மீதுள்ள மின்சுணா எவ்வளவுக்கு 

ஒன் றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மாற்றப்படுகிறது 
என்பதைப் பொறுத்திருக்கன்றன. எனவே, இரு 
முனைத் திருப்புதிறன் (/4) - மின்சுமை (fe) X 

அணுவிடைத்தூரம் (1). இருமுனைத்திருப்புதிறனின் 
அலகு டிபை எனப்படும். எலெக்ட்ரானின் மீதுள்ள 

. மின்னேற்றமே உலகிலேயே சிறுமநிலை மின்னேற் 
றம் ஆகும்; இதன் மதிப்பு 4.8 % 10-30 மு, நி. ௮. 
(மின்நிலை அலகு) அணுவிடைத் தாரம் Ge. wv. 

* அலகில் அளக்கப்பட்டால் அணுக்கிடைப்பட்ட தாரம் 
0-5 செ. மீ. ஆகும். எனவே, 

eX1=10— X 107% = 10-18 மி, நி, ௮. 

செ.மீ. இதுவே ஒரு (அதாவது டிபை) எனப் 
படும், அனைத்துலக அலகு முறைப்படி 1 - ர 

கூலோம்ப் மீட்டர். 

டகரி-ஹைட்ரஜன், கரி-ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன்- 
ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன்-ஹைட்ரஜன் போன்று ஓவ் 
வொரு பிணைப்புக்கும் ஒரு திருப்பு திறன் உள்ளது. 
கார்பன் ஆக்சிஜன் ஆகிய அணுக்களுக்கிடையே 
இரட்டைப்பிணைப்பு, கார்பன் நைட்ரஜன் ஆகிய 

அணுக்களுக்கடையே இரட்டை அல்லது முப் 
பிணைப்பு .. ஆகியவற்றின் திருப்புதிறன் .அதே
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"அணுக்களுக்கடையேயான ஒற்றைப் பிணைப்பி 
னின்றும் மாறுபட்டது. சில முதன்மையான 
பிணைப்புகளின் தஇருப்புதிறன்கள் அட்டவணை 1 இல் 
தரப்பட்டுள்ளன. - 

பலஅணுக்களின் மூலக்கூற்றின் ஆக்கப்பிணைப்பு 

  

  

கள் முனைவுடையனவாயிருக்கலாம். இருமுனைத் 

| அட்டவணை it. ப. 

மூலக்கூற்றின் பெயர் திருப்பு 

- திறன் 
ஹைட்ரஜன் ் ட..0 

ஃபுளுரின் 9 

ஹைட்ரஜன் ஃபுளுரைடு 1.82 

ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ' 1.07 

ஹைட்ரஜன் புரோமைடு 0.79 

ஹைட்ரஜன் அயோடைடு 0.98. 

பொட்டாசியம் அயோடைடு த 9.24 

' பொட்டாசியம் ஃபுளுரைடு .. 8,660: 

"லித்தியம் ஹைட்ரைடு 1. 5,88 

கார்பன் டைஆக்சைடு ட ட் 0 

சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ் ~ 1.68 : 

நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு [| 0,161 

_ கார்பன் மோனாக்சைடு ் ் 0.112 

போரான் ட்ரைஃபுளுரைடு 7 ன் 

மீத்தேன், - fe fo 

கார்பன்டெட்ராகுளோரைடு 0. 

ஈத்தேன் டு 0: 

பென்சீன் ் ன ் 

குளோரோஃபார்ம் ் , tl 

மீத்தைல் குளோரைடு ் 1.87 

அம்மோனியா * ட 2471. 

நீர் டறனனயய்ய்ய।।ட..் இ 

சீசியம் ஃபுசூரைடு. |. 7.8 ~ 
சீசியம் குளோரைடு ு 70 

சாரின் டைசல்ஃபைடு த 0 ட 

ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு |: [10 ©         

-திருப்பதிறன் ஒரு இசையளவுப் பண்பு (760101 0081- 
tity); அதாவது அதற்குத் இசை (01760110௦), அளவு 
(magnitude) இரண்டும் உண்டு. ஒரு பிணைப்பின் 
இருமுனை அச்சே அதன் திசையாகும். ஒரு மூவணு 
மூலக்கூறு (4,) இரண்டு விதமான அமைப்பு 
களைப் பெற்றிருக்கலாம். அதன் இரண்டு AB 
பிணைப்புகளும் இணை எதிர்ப் ! பண்புடையன 
வாகவோ ஓடிந்தோ இருக்கலாம். 

, A 
/™N 

B-A-B B B 

இணை எதிர்வடிவம் (1) ஒடிந்த வடிவம் (II) 

(0) இல் உள்ள ஒரு &-9 பிணைப்பின் இருமுனை 
வுத்தன்மை மற்றொன்றிற்கு எதிர்த் இசையில் அமைவ 
தால், ஒன்றையொன்று அழித்து விடும்; மொத்த 
இருமுனைத் திருப்புதிறன் பூச்சியம் ஆகும். ஆனால் 

- ஒடிந்த வடிவத்தில் & உயர்ந்தும், இரண்டு ந க்களும் 
(எதிர்ப்புறம்) தாழ்ந்தும் இருப்பதால் இதற்கு நிகர 
இருமுனைத் திருப்புதிறன் உண்டு. எனவே இரு 
முனைத்திருப்பு திறன்களின் அளவினைக் கொண்டு 

_ அவற்றின் வடிவமைப்புகள் தெரியவருகின்றன. 

  

  

இணை எதிர்வடிவம் | fe _ ஒடி வடிவம் 14 

ப பட00..... ௦.[' ௦. 1.85 
ட தே... உயி. நத... x20 

ee ‘so, | |, 1.63 

௦ 0.50             
நான்கணு மூலக்கூறுகளும் “ இதேபோல இரண்டு . 
வகை வடிவங்கள் பெறலாம்.' அவை: ் ் 

i ~ 

சமதள முக்கோணம் ' 'சாய்தளக் கோபுரம் 
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... ஐந்தணு மூலக்கூறான 001, இன் ' இருமுனைத் 
திருப்புதுறன் பூச்சியம் ஆனால் 10, இல், சேடே, 
பிணைப்பின் வழியாக ஒரு மும்மடிப்புச் (11706 11௦0) 
சமச்சீர்மை ௮ச்சு அமைந்து விடுவதால் இது முனை 
வுடையதாகிவிடும் (FE = > 0). பொதுவாக ஒன் 

் றுக்கு மேற்பட்ட சமச்சார்மை அச்சுடைய மூலக்கூறு 
, கள் முனைவுபெறா (௪.௧ஈ. 101. வக



பலவிதமான அணுக்களால் ஆன பெரிய மூலக் 
கூறுகளில் இணைகரக் கொள்கை பயன்படுகிறது. 

Qt இணைகரத்தின் இடைப்பிரிகோடு (bisector) 
அதன் முடிஇசை (128ய118ம்) தருவதுபோல, இரண்டு 
சமமான ஆக்கத் தருப்புதிறன்களைக் கொண்டு 
அணு இடைக் கோணத்தைக் கணக்கிடலாம். 

  

முடி திசை By 

  

  

    ஆக்க திகுப்புந்திறன் (௦) 
A ச் எதுவா 6 

| ்.  அனுஅஇடைக்கோணம் ௩ 

        
இம்முறையைப் பயன்படுத்திக் குளோரோபென் 

சீன், ஆர்த்தோ, மெட்டா, பாரா டைகுளோரோ 

பென்£ன் மூலக்கூறுகளின் இருமுனைத் திருப்பு திறன் 

களைக் சுணக்கிடுவதன் மூலம் பென்சீனின் அறு 

கோணச் சமதள அமைப்பைச் ஆய்ந்தறிய முயல 

. லாம். ஏனெனில் அவற்றின் அமைப்புகள் மூலமாக ' 

எதிர்பார்க்கும் குளோரின் அணு இடைக்கோணங் 

கள் முறையே 60”, 480, 180” இருக்கும். 

   
ம் 

சா கு... | ps0 Mr= 2/0 

் ஆர்த்தோ மெட்டா -பாரா 

ஆதலால், அவற்றின் ஆய்வு இருமுனைத் திருப்புத் 
திறன் கொண்டு கணக்கிடப்படும். மேற்கண்ட எனக் கருதலாம். 

இருமுனைத் திருப்புதிறன் 759 

கோணங்களைச் சரிபார்க்சு இயலும், அப்போது 
பாரா, மெட்டா ஆகிய இரண்டு வகைகளுக்கும 

பொருந்தி வரும் முடிவுகள் ஆர்த்தோ சேர்மத்திற்கு 
இசைவதில்லை. இதன் காரணம். நிலையான இரு 
முனைகள் ஓவ்வொன்றும் அதன் மின்புலத்தின் 
காரணமாக மற்றொன்றைப் பாதித்துவிடுவ துதான் , 
ஆர்த்தோ சேர்மத்தில் இவை நெருக்கமாக (அடுத் 
தடுத்து ஈ 8-4 4, அருகில்) இருப்பதால் தாண்டப் 
பட்ட இருமுனைத் திருப்பு திறன்கள் செம்மையாக 
இடையீடுறுகின் றன. 

மேலும் இருமுனைத் இருப்பு திறன்களின் அளந் 
தறி மதிப்புகள் கொண்டு, டைஃபீினைல் ஈதரின் 
இரண்டு புயங்களுக்கிடைப்பட்ட கோணத்தைக் 
கணக்கிடலாம். ஒருபக்க மாறுபக்க மாற்றியங்களை 
வேறுபடுத்தி அறியலாம்; எததிலின் குளோரைடு 
மூலக்கூறின் எதிர்வடிவமைப்பில் இறுக்கமான 
பிணைப்பில்லை என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளலாம். 

இதன் அளவுசார் மதிப்பும் அடங்குகிறது. 
இது சமச்சீர்மையின்மையின் ஓர் அளவாகும். பாரா 
நிலைகளில் பதிலிடப்பட்ட பென்சீன் மூலக்கூறில் 
ே% இன் எதிர்முனை ஐ நோக்கியும், 0-இன் 
எதிர்முனை Y-9 நோக்கியும் இருப்பின், சேர்மத் 

கின் இருமுனைத் தஇிருப்புதிறன் அவ்விரண்டு 
பிணைப்புகளின் ஆக்க மதிப்புகளின் கூட்டுத் 
தொகையை விட வேறுபாட்டுக்கருகில் இருக்கும். 
(1) மாறாவிடில், (11) கூட்டுத் தொகைக்கருகில் 
இருக்கும். குளோரின அணு கரியணுவை விட அதிசு 
எதிர்மின தன்மையுடையதால், 2-0! பிணைப்பில் 
மூனைவாக்கம் குளோரினை நோக்கி அமையும். 
இவ்வாறே *, ரா, 7, 0, 5,111 ஆூய அணுக்கள் 

இருக்கும் போதும் முனைவாக்கம் நிகழும். 

அயனிப் பிணைப்புகளின் திருப்புதிறன்கள் மிக 
*wHaw: KCl 63; ௩16.5 1187 4.9. இச்சேர்மங் 

களில் முழு எலெக்ட்ரான் மாற்றம் நிகழ்த்திருப்பின், 
இம்மதிப்புகள் முறையே 18.6, 35.5, 18.90 ஆக 

இருந்திருக்கும்; ஆயின் ஆய்வு முடிவுகள் இது திகழ 
வில்லை எனவும் எலெக்ட்ரான் மாற்றக் குறைப்பு 
நிகழ்ந்திருக்கிறது எனவும் காட்டுகின்றன. அதாவது 
நேரயனிப் புலம் எதிரயனியை முனைவாக்கியுள்ளது



760 இருமுனைத் திருப்புதிறன் 

அணைவுச் சேர்மங்களில் உள்ள அணைவுப் 
பிணைப்பும் (௦00141121100 bond) முனைவுள்ளதே. 
(மே,),300 என்ற சேர்மத்தின் 14, 0 ஆகியவற்றிற் 
கிடைப்பட்ட பிணைப்பு அத்தன்மையது. இவ்விரு 
சேர்மங்களின் திருப்பு திறன் வேறுபாடு 4,487. இது 
முழு மாற்றம் நிகழ்ந்திருப்பின் பெறக்கூடிய மதப் 
பில் 63%. எனவே எதிர்பார்த்தது போன்றே 
நைட்ரஜன், எலெக்ட்ரான் இணையின் பெருமளவைத் 
தன்னிடம் வைத்துக் கொண்டுள்ளது. 

பங்கீடுறா எலெக்ட்ரான்கள், பிணையுறு 
எலெக்.ரான்களின் மறு பரிமாற்றத்தால் பாதிக்கப் 
படுகின்றன. மூலக்கூற்றின் மொத்தத் திருப்பு 
இறனுக்கு இது பெரும் பங்களிக்கிறது. ஒத்திசைவின் 
காரணமாக, நைட்ரஸ் ஆகசைடு 0.17 யும், 
ஃபீனைல் அசைடு 7.55 யும் காட்டுகின்றன, ஆயின் , 

இவ்விரண்டிற்கும் எதிர்பார்த்த மதுப்புகள் 4.5 D 

, ஆகும். 

கரிம வேதியியல் வினைகளில், பென்சீன் 
வளையத்தில் இரண்டாவதாகப் பதிலிடப்படும் 

தொகுதியின் நெறிப்பாடு இருமுனைத் திருப்பு 
திறன்கள் கொண்டு முன்னுணரப்படுகின்றன. ஆர்த் 

, தோ, பபரா நிலைப் பதிலீடுகளின் போது எலெக்ட் 
ரான் விலகோட்டம் வளையத்தினுள்ளும், மெட்டா 
பதிலீட்டில் வளையத்தை விட்டும் நிகழும். 

நைட்ரோபென்சீன் போன்ற திரவங்களில், இரு 
முனைகள் பெருங்கூட்டமாக ஒன்றியிருக்கும்போது, 
சிக்கலான இடையீடுகள் நிகழ்கின்றன, நீரின் தனிச் . 

_ சிறப்புடைய கரைக்கும் குணததின் காரணம் அதன் 

மிக உயர்ந்த மின்கடவா களடக மாறிலி (81) ஆகும் 

(Ff = 7,820). நீர் மூலக்கூறுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று 
கட்டிப் பிணைந்திருப்பதால், முனைவுள்ள : ஒரு 

நீண்ட சங்கிலித் தொடர்போல , அது செயல் 
படுகிறது. a: | . 

aut அதிர்வெண்கள் உள்ள புலத்தில் தீவிர 
மான இடையீட்டால், உராய்வு வெப்பம் அதிகமாக 
விடுவதால் மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக இழக் 
கப்படுகிறது.இதனை இருமின்னிலை இழப்பு என்பர், . 
இது பொதுவாகப் படிகவடிவிலாக் குழைமத் இண் ' 
மத்தில் நிகழும், பாலிதின், ஃப்ளுவான் போன்ற 
செயற்கைச் சேர்மங்களில் இவ்விழப்பு மிகக் குறைவா 
தலால் இவை மின்காப்பிகளாகப் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. , 

அயனித்தன்மை, இரு வேறு பிணைப்புகளின் 
அயனித் தன்மைகளை ஒப்பிட வேண்டியிருப்பின், 
முழுமையான அயனிப் பிணைப்பை 100% முனை 
வான தன்மை கொண்டதாகக் கரத, ஒப்பிடப்படும் 
இருபிணைப்புகளும் அயனிப் பிணைப்பிலிந்து எந்த 
அளவு வேறுபடுகின் றன எனக் கணக்கிட வேண்டும். 

இதற்கு ஒரு சமன்பாடு பயன்படுகிறது. -- - 

அயனித்தன்மை விழுக்காடு ௬ ட் 

ஆய்ந்து அறியப்படும் திருப்பு திறன் x 100 
முழு அயனிப்பிணைப்பாகக் கருதிக் . 
கணக்கிடப்படும் இருப்பு திறன் 

இக் கணக்கீடு முறையை விளக்க 1101 மூலக்கூறை 
எடுத்துக்காட்டாகக் கொள்ளலாம். ஆய்வுகளினால் 
அறியப்பட்ட  திருப்புதிறன் மூலக்கூறு : 10,சற 
ஆகும். இப்பிணைப்பு முழு அயனிப் பிணைப்பாக 
கருதப்படின் அதன் திருப்புதிறனை இரு அயனிகளுள் 
ஒன்றின் மீதான மின்னேற்றத்தை இரு அயனிகளுக்கு 
இடைப்பட்ட  தூரத்தால் - பெருக்கிப் பெறலாம். 
H-Cl பிணைப்பின் நீளம் - 1.ரக செ.மீ, Ht 
அல்லது 0” அயனியின் மின்னேற்றம் 4,9 23 70-1௦ 
மி.நி.௮. எனவே, ட ் ° 

(முழு அயனிப் அ(4,8 4 70-1:0)3%(0.,27 70--ி ' 
பிணைப்பில்) “ . 

எ 6.7 10-35 மி.நி.அ.செ,மீ, : 

  

(= 61D. . 

௯ அயனித்தன்மை = 1.03. X 100 = 17 
விழுக்காடு - - 6.1 

இக்கணக்க&ீட்டிலிருந்து H-Cl பிணைப்பு 17%. 
அயனித்தன்மையும், 58% சகபிணைப்புத்தன்மையும் 

கொண்டது என்ற உண்மை அறியப்படுகிறது. சில 
முதன்மையான பிணைப்புகளின் அயனித்தன்மை _ 
விழுக்காடு அட்டவணை 2 இல் தரப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2 
1 

பிணைப்புகளின் அயனித்தன்மை 
  

  

        

மூலக்கூறின் பெயர் அயனித் 
- தன்மை 

ஹைட்ரஜன் 0 

ஹைட்ரஜன் ஃபுளுரைடு | as 

ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ் 17 

ஹைட்ரஜன் புரோமைடு | 22 
ஹைட்ரஜன் அயோடைடு இட டடக் 

“ குளோரின் ஃபுளுரைடு , ட ரர 

பொட்டாசியம் ஃபுளுரைடு | 83 

பொட்டாசியம் அயோடைடு 63. 

| லித்தியம் ஹைட்ரைடு' ட் 77. 

.. புரோமின் ஃபுளோரைடு ் க 15 

அயோடின் மோனோ குளோரைடு |, 6 

ஃபுளுரின் | cer Pa ge.



மின்னாற்றல், காந்தப்புலனாற்றல், ஒளிவகை 

ஆற்றல் ஆய யாவுமே ஒன்றோடொன்று நெருங் 

் இய தொடர்புள்ளனவாதலால், ஒளிக்கும் மின்முனை - 

வாக்கத்துக்கும் தொடர்பு இருப்பதை எளிதாகஉணர 

லாம். வெப்ப அலைகளாலான அகச் சிவப்புக் கதிர் 

களை ஒரு பொருளின் மீது பாய்ச்சினால் இக்கதிர் 

சுளின் ஆற்றல்பொருளிலுள்ள மூலக்கூறு பிணைப்பு 

களைப் பாதிக்கன்றது. பிணைப்புகள் யாவுமே 

எல்லா வெப்பநிலைகளிலும் அதிரக்கூடியவை. இவ் 

வதிர்வின் விளைவு அகச் சிவப்புக் கற்றையால் கூடுத . 

anid ns ஒரின மூலக்கூறுகளுள் (திருப்புதிற 

னற்ற) இவ்வதிர்வு மாற்றம் சீர்மை குலையாது நிகழ். 

இன்றது. பல்லின மூலக்கூறுகளில் இவ்வதிர்வு மாற் 

றம் சீர்மைக் குலைவைக் கூடுதலாக்குகிறது. -  - 

இருமுனைத் திருப்புதிறனின் விளைவுகள் 
பொருள்களின் தன்மைகளைப் பாதிக்கின் றன. 

். கொதிநிலை வளிமங்கள் நீர்மங்களாகும் இயல்பு, 

இண்மங்களின் கரைதிறன், ஒட்டுமை ஆகியன 

். முனைவுகொள் திறனால் மாறுபடும் பண்புகள் 

ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக:வளிமத்தையோ, அம்மோ 

னியா வளிமத்தையோ நீர்மமாக்கும் முறையைக் கூற 

லாம். ஒரு 1101 மூலக்கூறின் ஹைட்ரஜன் முளை மற் 

றொரு 110) மூலக்கூறின் குளோரின் முனையை ஈர்க்க 

வல்லது. உயர் அழுத்தத்தில் இம் முனையிகளுக் 

இடைப்பட்ட ஈர்ப்பு, கூடுதலாகிறது. ஈர்ப்புவிசை 

மிகக் கூடுதலாகையில் வளிமம் நீர்மமாக மாறு 

கின்றது. திருப்புதிறனற்ற H,, மே டி போன்ற 

ஓரின அணு ஐூலக்கூறுகளும், இணைதிறனே 

வாய்க்கப் பெறாத He, Ne, A போன்ற ஓரணு 

மூலக்கூறுகளும் உயர் அழுத்தத்தில் சீர்மை இழந்து, 

முனைவுற்று, ஒன்றையொன்று ஈர்த்து நீர்மமா 

இன்றன. : இது தாண்டப்பட்ட முனையிகளின் 

, தோற்றத்தால் ஏற்படுகின்றது. மூலக்கூறுகள் 

ஒன்றையொன்று மிகவும் நெருங்குகையில் ஒன்றின் 

” அணுக்கருக்கள் மற்றொன்றின் எலெக்ட்ரான்களை 

. ஈர்ப்பதால் அணுக்களின் சமச்சீர்மை குலைந்து இரு 

முனையிகள் தோன்றுகின்றன. முனைவுற்ற. மூலக் 

கூறுகளாலான வளிமங்கள் நீர்மமாவது எளிதானது. 

- இருப்புதிறனின் விளைவாகப் பல பொருள்கள் 

நீரில் கரைகின்றன. சமையல் உப்பு நீரில் கரைகிறது. 

உப்பில் வலிமை வாய்ந்த அயனிப் பிணைப்புகள் 

உள்ளன. உப்பை நீரிலிட்டவுடன் ' உப்பின் அயனி 

களை நீர் மூலக்கூறுகள் சூழ்ந்துகொள்கின் றன. நீர் 

இருமுனையி- ஆதலால் , -நீரின் ஆக்சிஜன் அணு 

' சோடியம் "அயனியுடனும், நீரின் ஹைட்ரஜன் 

அணுகுளோரைடு அயனியுடனும் வலுக்குறைந்த 

பிணைப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால் ஒரே நீர் 

மூலக்கூறு - இருவகை அயனிகளுடனும் இணைவ 

இல்லை, . இந்த அயனி - இருமுனையி : இடையீடு 
‘(io1- dipole interaction) smgyb Qwsas 506 
24.357 MANS). மின்முனைவற்ற மூலக்கூறுகளா 

இருமூலக்கூறு வினை 76! 

டலான நீர்மங்களில் உப்புக் கரையாது; ஏனெனில் 
இந்நீர்மங்களில் இருமுனையிகள் இல்லை. 

ஈரமான களிமண்ணாலோ, பிளாஸ்டிக், ரெசின் 

களாலோ அகருவாக்கப்படும் பொருளின் வடிவம் 
குலையாமல் நிலைத்திருப்பதற்கு முனைவுற்ற மூலக் 
கூறுகளுக்கடைப்பட்ட ஈர்ப்பு வினை காரணமா 
கிறது. துணி, காகிதம், மரம், உலோகம் போன்ற 
பரப்புகளின் மீது ஈரக்காற்று ஒட்டுவதும் நீரின் 

'இருமூனைத் திருப்பு தஇறனால்தான் நிகழ்கிறது. 
எஸ். விவேகானந்தன் 

-மே. ரா. பாலசுப்பரமணியன் 

நூலோதி. Barrow, Gordon M., Physical 
Chemistry, McGraw-Hill Book Company, New 

-. York, 1966; Daniels, .F., and Alberty, R.A.. 
Physical Chemistry, Third Edition, John Wiley and 

“Sons, New York, 1966; Maron, Samuel H., and 

- Lando, Jerrome B., Fundamentuls of Physical 
Chemistry. Macmillan Publishing Company, New 
York, 1974; Mecletlan, A,L., Tables of Experi- 

mental Dipolemoments, W.H. Freeman and Co., 

San Francisco, 1963. ‘ 

  

  

இருமூலக்கூறு வினை 

ஒரு வினையில் Heniayhom serene s (activated com- 
1௯) தோற்றுவிக்க எத்தனை எண்ணிக்கையுள்ள 
இனங்கள் . (மூலக்கூறுகள், அணுக்கள், இயங்கு 

உறுப்புகள், அயனிகள்] தேவையோ அவையே 
வினையின் விளைப்படு மூலக்கூறு எண் (11௦1ய/க1டு ) 

எனப்படும். இவ்வினைப்படு மூலக்கூறு எண் ஒரு முழு 

எண்ணாக இருக்க . வேண்டும். ஒன்று, இரண்டு, 

மூன்று மூலக்கூறுகள் களர்வற்ற அணைவுகளைத் 

தோற்றுவித்தால் அவை ஒரு மூலக்கூறு (unimolecular) 
இருமூலக்கூறு (10012011௧7), மும்மூலக்கூறு (12100016- 
௦1) வினைகள் எனப்படும். எனவே இக்கருத்து 
கொள்கையளவின தாகும்; ஆனால் வினை வரிசையை 
ஆய்வின் மூலம் கண்டறியலாம். 

இருமூலக்கூறு வினையில் ஒரு வேதியியல் 

[மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இரு மூலக்கூறுகள் ஒன்றோ 
டொன்று மோதும்போது இரண்டிற்கும் இடையி 
லுள்ள பினணப்பு முறிவடைகறது. புதிய பிணைப்பு 
கள் ஏற்பட வினைப்பொருள்கள் உண்டாகின்றன . 

எடுத்துக்காட்டாக, ஹைட்டிரஜன் அயோடைடு 
ஹைட்ரஜனாகவும், அயோடினாகவும் பிரியும் வினை 
மாற்றத்தைக் கொள்ளலாம். ் 

நர 4H..I HI 
2HI ௮ . >: is] | > H+], 

H—-I -H-I HI.
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இருமூலக்கூறு வினையின் வேகம் ஒர் அலகு நேரத்தில் 

தேவையான ஆற்றல் உள்ள மூலக்கூறுகள் எத்தனை 

மோதிக் கொள்கின்றன என்பதைப் பொறுத்தது, 

சிக் ௮. விளைபொருள்கள் 

இவ்வினையின் வேகம், 

>
 

Py 

॥ வினைப்பொருள்கள் & இன் 

செறிவு | 
௩ காலம் 

i} k வினைவேக tor He) (rate con- 
stant) 

இச்சமன்பாட்டில் கு றிப்பிடப்பட்டுள்ள எதிர்க் 
குறியீட்டு(௧௦28:11௦ 512) வினை நிகழும்போது நேரம் 

: ஆக ஆக :&” இன் செறிவு குறைந்து : கொண்டே 
போவதைக் குறிக்கிறது. . 

இரு வேறு_வினைப்பொருள்கள் , வினைப்படுகையில் 

க * ந விளைபொருள்கள் . 

‘ dC, 

Tg ஜு NCA gd 
~ 

இவ்வினையில் வினைவேகம் இரு வேறு மூலக்கூறு 

களின் (&,) செறிவின் பெருக்குத் தொகைக்கு நேர் 

சமவிகதெத்தில் உள்ளது. இவ்வினை ஓர் இரண்டா . ;, 

வது வகை வினையாக : (second order reaction), 

இதன் வினை வேகத்தைப் பின்வருமாறு கணக்கிட 

லாம். ட ர. டு ட்ட 

A,B இன் தொடக்கச் - செறிவுகள் a, b 
என எடுத்துக் கொண்டால் ௩ நேரத்திற்குபபின் 

௩ அளவு செறிவு குறைகிறது. இதனால் & இன் 

செறிவு (a-x) ஆகவும், இன் செறிவு ' (6-2) 

. ஆகவும் மாறும், । 

க) ௫-௪ f வினைவேகம் = a 

ட் dx 
.K,dt = (a-x) (b-x) 

*$-0 என்னும்போது %-0, 1--0 என்னும்போது X=X 

xox 4 . t=t . 

- x , _ 
| (0 (0-௧), ] 101 - 34 

ச tso . x =0 

2.303 b(a-x) 

tca-b) 
ki, = 198 - ஜய 

உ&யும், 0 யும் ஒரே அளவாக 
லவினைவேகம், 

dx ea es -x )? 

இருக்கும்போது, 

dx 
Tex = k,dt 

இச்சமன்பாட்டைத் தொகைப்படுத்தினால் (1௦462181) 
கீழ்க்காணும் வினைவேகச் சமன்பாடு கிடைக்கிறது. 

x 
a(a-x) 
  

k, = 1 

இரு மூலக்கூறு வினைகளுக்கு எடுத்துக்காட் 
டாகக் கீழ்க்காணும் வினைகளைக் கூறலாம். ் 

எத்தில் அசெட்டேட்டை நீர்த்த ஹைட்ரோ 
குளோரிக் அமிலம் கொண்டு நீராற்பகுக்கும் வினை. 
இவ்வினையில் நீரின் செறிவு மிகமிகக் குறைந்த 
அளவே மாறுபடுகிறது. எனவே இதன் செறிவைத் 
தொடக்கத்திலிருந்தது போலவே எடுத்துக்கொண் 
டால், - 

dil HCl 
CH,COOC,H, + H,O——» CH,COOH+C,H,OH 

வினைவேகம், k, = 1 ௩ 
ன ரர ௩. a(a-x) 

ஆல்கஹாலுடன் அமிலம் வினைபுரிந்து எஸ்ட்டர் 
உண்டாகும் வினை. . ; 

CH,COOH + CH,0H —-» CH,COOCH, + ௨௦ 

அமிலத்தின் செறிவு a. எனவும், ் ஆல்கஹாலின் 
செறிவு % எனவும் கொண்டால், 

b(a-x) 2.303 ஹப் ர aay 
. tka-b) 981௦ a(b-x) 

௩ ௪ ர நேரத்தில் வினைப்பொருளின் செறிவு. 

௩. வழிமுறைகள், இருமூலக்கூறு வினைவழிமுறை 
sonar (mechanisms) இரு கொள்கைகளால் விளக்க 
லாம். , அவை மோதல் :, கொள்கை (collision 

116௦௫7), இடைநிலைக் கொள்கை (transition state 
116௦௫) என்பன. ் ன ல ் ் 

மோதல் கொள்கை. இரண்டு வினைப்படு மூலக் 
“கூறுகள் மோதிப்பின் அவை விளைபொருள்களாக 
மாறும். இவ்வினையின் வேகம் இருமூலக்கூறுகளிடை 
யே ஏற்படும் மோதல்களின் - வேகத்தைப் பொறுத் 
த்து. மேலும் மோதுகின்ற மூலக்கூறுகள் அனைத்தும்



விளைபொருள்களாக ' மாறுவதில்லை, குறைந்தது ' 
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றலைப் பெற்ற மூலக் 

கூறுகள் மட்டுமே விளைபொருள்களாக மாற முடி 

யும். இவ்வாற்றலுக்குக் கிளர்வுறு ஆற்றல் (activation 

energy, Ea) என்று பெயர். 

வேசம் ௩ மோதுகின்ற மூலக்கூறுகளின் 

எண்ணிக்கை மோதுகின்ற மூலக்கூறுகளின் ஆற்றல் 

கிளர்வுறு ஆற்றலை விடக் குறைவாக இருந்தால் 

வினை நடைபெறாது. ஆனால் அவ்வாற்றல் அக 

மாக இருந்தால் வினை லு 

-66-6 695 

(அ) 

88- BC 
் மூலக்கூறுகளின் அமைவு (orientation ) 

_ வேதிவினை வேகத்தை எவ்வாறு மாற்றுகிறது 
ட. என்பதை விளக்கும் படம் 

2 

ரகு © இழு 

(௮). இந்த வகை அமைவினால் வினை நடைபெறுவதில்லை, 

(அ. வினையைத். தோற்றுவிக்கும் அமைவு. . 

snap yeni ABOUT D | LPUSIn MHI Bera 

வுறுவதற்குத் தேவையான ஆற்றலை (1,).) : மோத 

லால் பெறுகின்றன. அதிர்வுறு ஆற்றலாக (11018- 
1ரறலி ஊளஜு) மாற்றப்படும் இவ்வாற்றல் மூலக் 

கூறுகளிலுள்ள அணுக்களைத் , தீவிரமாக அதிர 
வைக்கின்றன. இதனால் ஹைட்ரஜன் அயோடைடின் 
(1-7) பிணைப்பு வலுவிழக்கிறது. மாக்ஸ் வெல்லின் 
திசைவேகங்கள் பங்கீட்டு ac (Maxwell’s law 

e “Ea/RT - 
ie 

of distribution of velocities), 

, Ng = சளர்வுறு ஆற்றல் கொண்ட மூலக் 

St aegis எண்ணிக்கை. ப ட படவா 

௪ மொத்த கரலக்கூறுளள் ் | te 

உ 4 5 வளிம மாறிலி ட 
ன தர 

we நட 

ணற்வகமாவ் Bohy 
vot TO os ட்ச்ர்பிலா . வெப்பநிலை" absolute 

இருமூலக்கூறு வினை 763 

மோதுகின்ற மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை 
வேகம் எ - x 

“லிட்டர் வினாடி 
கிளர்வுறு  ஆற்றலைக்கொண்ட மூலக்கூறுகளின் 

. எண்ணிக்கை 

  

வேகம் = 
மோதுகின்ற மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை லபா 

லிட்டர் வினாடி 
  

மோதல் மிகாள்கையால் கணக்கிட்ட முடிவும், 
ஆய்வகத்தில் செயமுறையில் கண்ட வினைவேக 
முடிவும் பல வினைகளில் மாறுபட்டு இருக்கின் றன. 
இம்மாறுபாடு ஏறக்குறைய பல வினைகளில் 108 

வரை அதிகமாகவும், . சிற்சில வினைகளில் 10% 
வரை குறைவாகவும் உள்ளன. இதற்குக் காரணம 
மூலக்கூறுகள் அமைந்திருக்கும் (௦112121108) விதமே 
யாகும்(படம்). இவ்வமைப்புக் காரணி கிளர்வு என்ட் 
Gom@ (entropy of activation, S) «ergy வழங்கப் 
படுகிறது. எனவே வேகம், 

an டு த 
இ 

பீடு ஓ) 

மோதல்: ' கொள்கைப்படி HI வேதிவினை காட்டப் 

பட்டுள்ளது, வினைபுரியத் தேவையான ஆற்றலை (114) மோதலின் 

மூலம் 11] மூலக்கூறுகள் பெறுகின்றன. இந்த ஆற்றல் அதிர்வுறு 

ஆற்றலாக மாற்றப்படுவதால் 111 பிணைப்பு வலிகுன்றுகிறது. 

‘3 

வேகம் ~ மோதும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை 
7 லிட்டர் வினாடி 

அணா e SR 

Qortinvs@ansas. ஹென்றி ஐரிங்கும் 
(Henry Eyring). வேதியியலபார் பலரும் மூலக் 
கூறு மோதல் ' கொள்கையை மாற்றி அமைத் 
தனர். இரண்டு மூலக்கூறுகள் வினைப்படும்போது 
அவை இரண்டும் இணைந்து ஓர் இடைநிலைப் 
பொருளைக் கொடுக்கின்றன. '- இவ்விடைநிலைப் 
பொருள்கள் ' 'ஆற்றலைப் பெற்று உயர்ஆற்றல் 

க



744 இருவாய்க் குருவி 

நிலைக்குச் செல்கின்றன. இவற்றிற்கு இடை நிலை 

<yononia, {activated complex) என்று பெயர். உயர் 

- ஆற்றல் மட்டத்தில் இருப்பதால் இவை திலைப்புத் 

தன்மை குறைத்தனவாக இருக்கும். இது நிலையற்ற 

தாசையால் சிதைத்து விளைபொருள்களைக். கொடுக் 

Ang. 

வினைப்பொருள்கள் 2 இடைநிலை அணைவு ௯ 
விளைப்பொருள்கள் 

RT ய. வினைவேக மாறிலி ௬ k, = Ni 

  

N= அவோகாட்ரோ எண் 

் h ௩ பிளாங்க் மாறிலி ர; 

kt உ இடைநிலை அணைவின் ஆக்கு ' மாறிலி 

. formation constant of transition state). 
4 ப 

காண்க வேதிவினைவேசு இயல். - ட்ட 
௮, அப்துல் ஐமீல் 

நூலோதி. Brescia, Frank, et, al., Fundamentals 
of Chemistry; Modern Introduction, Academic Press, 
New York, 1967; Glasstone, Samuel., Text Book of 
Physical Chemistry, Macmillan & Co. Ltd, London, 

- Maron, Samuel H., and Prutton Carl F.," Principle — 
of Physical Chemistry, Amecind Publishing Co. Pvt- 
Ltd., New York. 

a 

  
  

இருவாய்க் சூருவி ட ழ் 

சற்று அரவெறுப்பான தோற்றமுடைய இருவாய்க் 
குருவி (ஈ௦ம்!!1) எனப்படும் பறவை மலை மொங் 
கான் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் “பெரிய 
வளைந்த அலகு குறிப்பிடத்தக்க அமைப்புடையது. 

. அலகுக்கு மேல் தலைக்கவசம் (088002) போன்ற ஓர் 
அமைப்பு உள்ளது. இவ்வமைப்பு ஓர் அலன் மேல் 
மற்றோர் அலகைத் தலை£€ழாகக் கவிழ்த்து வைத்தது 
போல இருப்பதால் இது இருவாய்க் குருவி என்னும் 
பெயரைப் பெற்றது. இக்கவசம் பார்ப்பதற்குப் 
பெரியதாகத் கோன்றினாலும் காற்றுநுண்ணறைகள் 
கொண்டுள்ளதால் எடை குறைவானதாகும்.” 

.. ஏறக்குறைய 45 சிறப்பினங்களைச் சேர்ந்த இரு 
“வாய்க் குருவிகள் ஆப்பிரிக்க, ஆசியப் பகுஇகளில் 
காணப்படுகின்றன, இவை காடுகள், புல்வெளிகளி 

லுள்ள மரங்களில் வாழ்கின்றன. இரவில் உயர 

மான மரங்களில் நறு முதல் இருநூறு குருவிகள் 
சேர்ந்து கூட்டமாகத் தங்கப் பலவகையான ஓலி 

களை உண்டாக்குகின்றன. 40 செ, மீ. அளவுள்ள 
டோக்கஸ் பொதுவினம் முதல் 180 செ. மீ, அளவுள்ள : 
பெரிய இருவாய்க் குருவி (2128௩ hornbill) வரையுள்ள 
இவை அளவில் வேறுபடுகின்றன, இவை பெரிய 
தலையும், மெல்லிய குறுகலான கழுத்தும், . அகன்ற 
சிறகுகளும், நீண்ட வாலும் உடையலை, பழுப்பு 
அல்லது கருநிற இறகுகளில் வெண்மையான குறிகள் 

. காணப்படுவதுண்டு, அலகின் அடிப்பகுதி பெரிதா 
கவும் நுனிப்பகுதி கூர்மையாகவும் இருக்கும், அலகின் 
விளிம்புகள் அரம்போன்று கூர்மையான , அமைப்பு 

. களைப் பெற்றுள்ளன. காண்டாமிருக இருவாய்க் 
@@otule (rhinoceros hornbill), காண்டாமிருகத் 

தில் உள்ளது போலத் தலையின் முன்புறத்தில் 
கொம்பு போன்ற அமைப்பு ஒன்றுள்ளது. இரு 
வாய்க் குருவிகளின் கண் இமைகளில் உறுதியான . 

கரிய மயிர்கள் உள்ளன. இவை பழம், பூவிதழ், 
வண்டு, பூச்சி, ஓணான், வெட்டுக்கிளி, குளவி, எலி 
ஆகியவற்றை உணவாகக் . கொள்கின்றன. இவை 
சிறகை விரைவாக இயக்கப் பறந்து செல்கையில் 
நீராவி எந்திரத்தைப் போன்ற இரைச்சல் உண்டா 
கிறது. : பொதுவாக இவற்றின் இனப்பெருக்க 
காலம் மார்ச் மாதம் முதல் ஜுன் மாதம் வரை 
ஆகும். இவை கூடுகட்டி அடைகாக்கும் முறை மிக 
வும் விந்தையானது. தரையில் வாழும பியூகார்வஸ் 
பொதுவினத்தைச் சார்ந்த இரு வகைகளைத் தவிர 
ஏனைய அனைத்து வகைகளும் மரப்பொந்துகளைத் 
தேர்ந்தெடுத்துக் கூடு கட்டுகின்றன... பெண்' பற 
வையைப் பொந்தில் வைத்து ஆண்பறவை மூடிவிடு 
கிறது. ஆண் பறவை கொண்டு :. வரும் ஈரக்குழை 
வான மண்ணுடன் கழிவு எச்சம், முன்பே உண்டு 
பின்பு ' வெளிக்கொணரப்பட்ட.. உணவுப்பொருள் - 
ஆகியவற்றைக் ' குழைத்து இக்கூடு மூடப்படுகிறது. 
இவ்வாறு அமைக்கப்படும் கூடு பாறையைப் போல் 
உறுதியானது, இதில் பெண் குருவியின் அலகு நுழை 
வதற்கேற்றவாறு துளை ஒன்று அமைக்கப்படுகிறது. 
கூட்டினுள் பெண் குருவி, ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வெண் 
ணிற முட்டைகளையிட்டு : முப்பது முதல் ஐம்பது 
நாள்கள் வரை அடைகாக்கிறது. அடைகாக்கும் 
காலத்தில் கூட்டி லுள்ள ' துளையின் வழியாக ஆண் 
பறவை, கூட்டிலிருக்கும் பெண் குருவிக்கு உணவைத் — , 

- தேடிக்கொண்டுவந்து ' 281 DEM Sie 
விழுங்கிய ஆண் பறவை : கூட்டை : அடைந்தவுடன்: 
தன் வாலை வளைத்து வாய்க்குள் செலுத்தி விழுங் 
இய பழங்களை வெளிக்கொணர்ந்து அவற்றைப் 
பெண் -- பறவைக்கு -* அளிக்கிறது. ' முட்டைகள் 
பொரிந்து வெளிவந்த - குஞ்சுகள்-அறு வாரம் முதல் 
எட்டு வாரங்கள் வரை கூட்டுக்குள் இருக்கின்றன. ' 
சில சிறப்பினங்களில் "குஞ்சுகளுக்கு ' இரை தேடித் 
தீரவும் ஆண் பறவைக்கு , உதவவும் குஞ்சுகளுக்கு . 
முன்பே பெண் பறவை கூட்டுக்கு ; வெளியே வத்து 
விடுகிறது. மீண்டும் குஞ்சுகள் .. கூட்டை. முன்பிருந் 
தீது போல் கட்டிவிடுகின் றன.;, பின்பு துளை வழியே 

| 
( 

பழங்களை : ..-



பழங்களின் கொட்டைகளும், எஞ்சிய பொருள்களும் 

வெளியே போடப்படுவதால் 

வைக்கப்படுகிறது. இவ்விந்தையான கூடு கட்டும் 

வழக்கம் முட்டைகளையும் குஞ்சுகளையும் அவற் 

றின் எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றுகிறது. கூட்டை 

எதிரிகள் சிதைக்க முற்படும்போது கூட்டிலுள்ள 

பெண்பறவை அலகால் கொத்தி விரட்டுகின்றது. 

    
படம். இருவாய்க்குருவி 

_ சாம்பல் நிற இருவாய்க் குருவி (ஜாவ hornbill, 

tockus birostris) wwunt srbue 6H Qoaurws 

@cpo (Malabar grey hornbill, tockus griseus gri- 

§2us) இலங்கைச் சாம்பல் நிற இருவாய்க் குருவி 

(Ceylon grey hornbill, tockus griseus gingalensis) 

ஆகிய சிறப்பினங்கள் தென்னிந்தியாவில் காணப்படு 

இன்றன. இருவாய்க் குருவி பம்பாய் இயற்கை வர 

லாற்றுக் கழகத்தின் அடையாளச் சின்னமாக விளங்கு 
கிறது. . , ச் ‘ க - 

.., இருவாய்க்குருவிகள் கொராசிஃபார்மிஸ் வரிசை 
யில் பியூசரோட்டிடே குடும்பத்தின் &ழ் வகைப்படுத் 

தப்பட்டுள்ளன... ig 

த் wt - ஜெ. கெள. 

- ட நூலோதி. இரத்னம், ௧., தென்னிந்தியப் பறவை 

கள், தமிழ்நாட்டுப் பாட. நூல் நிறுவனம், சென்னை, 

1973; Salim Ali and Dillon Ripley, S., Handbook 

of the Birds of India and Pakistan, Vol. 4., Oxford 

University Press, New Delhi, 1981. - _ Fa 

  

ol 

கூடு தூய்மையாக. 
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நீர், நிலம் ஆகிய வெவ்வேறு வகையான வாழிடங் 
களிலும் வாழும் தன்மையுடைய முதுகெலும்பிகள் 

Qoaripasar (amphibians) எனப்படும், இவற்றை 

நீர்வாழ் மீனினங்களுக்கும், நிலவாழ் சகளர்வன 
வற்றுக்கும் இடைப்பட்ட விலங்கினப்பிரிவாக வகைப் 
பாட்டியலறிஞர்களும் (12௩0௩௦1516) படிவளர்ச்சி 
இயலறிஞர்களும் (௦1111௦1515) கருதுகின்றனர். 

ஏறக்குறைய முந்நூற்று எழுப்பத்தைந்து மில்லியன் 
ஆண்டுகளுக்கு முன், சில சதுப்பு நில மீனினங்கள், 
அவை வாழ்ந்த நீர்நிலைகள் வற்றியதால், நிலத் 
தற்குத் தாவிச் சென்றன.- இவ்வகை மீனினங்களி 
லிருந்தே இருவாழ்விகள் தோன்றியிருக்கலாம் என்று 
கருதப்படுகிறது. தற்பொழுது உலகில் இரண்டாயி 
ரத்து ஐந்நூறு இருவாழ்விச் றப்பினங்கள்| காணப் 
படுவதாகக் கணக்கிட்டுள்ளனர். முதுகெலும்புள்ள 
விலங்குகளுள் “இருவாழ்விகளே எண்ணிக்கையில் 
குறைவாக உள்ளன இருவாழ்விகள் அவற்றின் 
வாழ்முறைகளுக்கேற்பப் பல சிறப்புத் தகவமைப்பு 
களைப் (20௧1811006) பெற்றுள்ளன. 

இவற்றின் உடல்வெப்பம், சூழ்நிலைக்கேற்ப 
LT MUDD தன்மையுடையது. ஆகையால் இவற்றை 

மாறுவெப்பக் G5 Bosgacr (poikilotherms) 
என்பர், பொதுவாக இருவாழ்விகளின் தோல் 
செதில்களின்றி மென்மையாக இருக்கும். கால்களற்ற 
இருவாழ்விகளில் உடல் தோலில் செதில்களுன்ளன. 
புறத்தோலில் கோழைச் சுரப்பிகள் (111௦05 ஜீூகறர்2) 

* இருப்பதால் அவை எப்போதும் ஈரத்தன்மையுடை 
யனவாக இருக்கும். சில சிறப்பினங்களில் புறத்தோல் 

ஈரப்பசையற்றுச் சொரசொரப்பாக ... இருக்கும். 
நிலத்தில் இடப்பெயர்ச்சி செய்வதற்கு ஏற்ப 
விரலுள்ள கால்கள், இடுப்புவளையம், தோள் 
எலும்பு வளையம் ஆகியவற்றைப் பெற்றுள்ளன. 
இரண்டு மேலறைகளும் ஒரு &ீழறையும் கொண்ட, 

மூன்று அறைகளையுடைய இதயம் கலப்பு இரத் 

தத்த உடலுறுப்புகளுக்குச் செலுத்துகிறது. பொது 
் வாகச் சுவாசம் நுரையீரல் வழியாக நடைபெறும். 

சில நிறையுயிரிகளிலும் அனைத்து வேற்றிளமிகளி 

லும் செவுள் வழிச் சுவாசம் நடைபெறுகிறது. 

இவற்றின் இரத்தச் ஈவப்பணுக்கள் நீள்வட்ட 

மானவை; நியுக்ளியஸ் உடையவை. ஈரத் தன்மை 

யுள்ள புறத்தோலுடைய இருவாழ்விகளில் தோல் 

வழிச்சுவாச முறையும் (cutaneous respiration) 

காணப்படுகிறது. ் ் 

மூலத்தோற்றம். ஏறக்குறைய நானூறு மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்ட டிவோனியன் காலத்தில் 

இவை சதுப்புநிலப் பகுதியில் வாழ்ந்து கதுப்புத் 

- துடுப்பு மீன்களிலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் என 

விலங்கியலறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். இவ்வாறு
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~ 

தோன்றிய தொல் இருவா;*விகள் செவுள்களையும், ' 
நுரையீரல்களையும், ஒருசேரக்கொண்டு நீர், நிலம் 
ஆகிய இரணடு வகையான வாழிடங்களிலும் வாழ்நீ 
இருக்கலாம் ' என்றும் கருதுகின்றனர். இக்காரணங்் 
களாலேயே தாமஸ் ஹென்றி ஹெக்ஸ்லி என்ற 
உயிரியல் வல்லுநர் மீன்களையும் இருவாழ்விகளையும் 
இக்தியாப்சிடா எனும் பொதுத்தொகுதியில் வகைப் 
படுததினார். கரீன்லாந்து நாட்டின் மலைப்பகுதி 
களில் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட புதைபடிவங்கள் டிவோ 
னியன் காலத்து இருவாழ்விகளாக இருக்கலாம் என் 
றும் அவையே இருவாழ்விகளின் முன்னோடிகளான 
லேபிரிந்தோடாண்ட்டுகள் என்றும் கருதுகின்றனர். 

வகைப்பாடு, இருவாழ்விகள் வகுப்பு பதினான்கு 
வரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பதினோரு 
வரிசைகளில் அற்றுப்போன இருவாழ்விகளும், மூன் று 
வரிசைகளில் தற்பொழுது வாழும் இருவாழ்லிகளும் 
வகைப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. அனுரா எனும் வாலற் 
றவை, யூரோடீலா என்னும் வாலுள்ளவை, ஏப் 
போடா எனும் கால்களற்றவை ஆகிய மூன்று வரி 
சைகளைச் சேர்ந்த இருவாழ்விகளே . இன்றும் 
வாழ்ந்துவருகின் றன, . 

வரிசை: அனுரா. தவளைகளையும் மரத் தவளை 
களையும் (116 11028), தேரைகளையும் (1௦808) உள் 

ளடக்கிய இவ்வரிசை இருநூற்றுநாற்பத்தைத்து 
பொதுவினங்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்து 
ஐந்நூறு சிறப்பினங்களைக் கொண்டது. இந்த வரி 
சையைச் சேர்ந்த இருவாழ்விகள் நன்கு வளர்ச்சி 

யடைந்து, நீரில் நீந்துவதற்கும், நிலத்தில் தாண்டிக் 
குதிப்பதற்கும் ஏற்ற நான்கு கால்களையும், நீர், 

. நிலம் ஆகிய இரண்டு வாழிடங்களிலும் வாழ்த்தக்க 
தகவமைப்புகளையும் பெற்றுள்ளன, தவளைகளின் “ 
வாழ்க்கைச்சுழற்சியில் தலைப்பிரட்டை (tadpole) 
என்னும் வேற்றிளரிப்பருவம் காணப்படுகிறது. இந்த 
வேற்றிளரிகள் மீன்களைப்போல் செவுள்களின் வழி 
யாகச் சுவாசிக்கன்றன. தலைப்பிரட்டைகள் வளர் 
உருமாற்றம் (ா௦காா0ாற110815) அடைந்து நிறைவுயிரி 
களாக மாறுகின்றன. தவளைகளும், தேரைகளும் 

அநேகமாக உலகன் எல்லாப் பகுதிகளிலும் காணப் 
படுகின்றன. பியூஃ்போ பொதுவினத்தைச் சேர்ந்த 
தேரைகள் பகலில் கற்பாறைகளுக்குக் கீழே வாழ்ந்து 
இரவில் வெளிவந்து இரை தேடி உண்டு வாழ்கின் 
றன. இவற்றின் மேல்தோல் ஈரத்தன்மையற்றது; 
மேற்பரப்பு முழுதும் சிறு சினப்புகள் (warts) உள் 
ளதால் சொரசொரப்பாக இருக்கும். உலகில் ஆஸ்தி 
ரேலியா, மடகாஸ்கர் தவிர மற்ற எல்லா நாடுகளி 
௮ம் இவை காணப்படுகின்றன. ் ் 

'மரத்தவளைகள், ' meaner என்னும் பொது 
வினத்தைச் சேர்ந்தவை, முதுகுப்புறத்தோல் மென்மை 
யாகவும் , வழுவழுப்பாகவும் இருக்கும். ஆனால் 
வயிற்றுப் புறத்தில் நுண்கூம்புகள் உள்ளன, உடல் . 

, வுயிரிகள் 
். நீண்ட உடல் தலை, உடற்பகுதி, வால் என மூன்று 

நிறம், அவை வாழும் மரத்தின் நிறத்திற்கேற்பப் 
பழுப்பு, பச்சை அல்லது கரும்பச்சையாக இருக்கும், 
விரல் நுனிகளில் ஓட்டுக்குமிழ்கள் (&4128176 01205) 
உள்ளன. இவை மரங்களில் ஏறுவதற்கும் 
அவற்றைப் பற்றிக் கொள்வதற்கும் பயன் படுகின் றன. 
anor Garey. gor முட்டைகளை முதுகின் மேல் 

. சுமக்கிறது. பொதுவாக ஹைலா இனத் தவளைகள் 
மரப்பொந்துகள் அல்லது இலைகளில் தேங்கியுள்ள 
நீரில் முட்டையிடுகின்றன. ராக்கோபோரஸ் மேக்கு 
லேட்டஸ், ராக்கோபோரஸ் மலபாரிகஸ் எனப்படும் 
இரண்டு பறக்கும் தவளைச் இறப்பினங்கள் 
இந்தியாவில் உள்ளன. மரங்களில் வாழும் இவை 
கால்களை நீட்டிக்கொண்டு கிளைக்குக் இளை அல்லது 
மரம் விட்டுமரம் தாவிச் செல்லும் தன்மையுடையன, 
கால்கள் மெலிந்து நீண்டும் விரலிடைச் சவ்வும் 
பெற்று உள்ளன. விரல் நுனிகளில் ஒட்டுக்குமிழ்கள் 
நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. . 

பிரான்சு, இத்தாலி நாடுகளில் வாழும் செவிலித் 
Gsmqr (midwife toad), அலைட்டஸ் அப்ஸ்ட்டெ 
டிரைக்கன்ஸ் என்னும் சிறப்பினத்தைச் சேர்ந்தது , 
ஆண் தேரை பெண் தேரையினால் இடப்பட்ட 
முட்டைத் தொகுதியை தன் முதுகின் பின்பகுதியிலும் 
தொடைகளுக்கு இடையிலும் சுமந்து. செல்கிறது. 
பைப்பா இனத்தைச் சேர்ந்த தேரைகள் பிரேசில் 
நாட்டில் காணப்படுகின்றன. இவை தட்டையான 
உடல், குட்டையான அகலமான தலை, குட்டையான 
தடித்த கால்கள், கண்களுக்கு முன்னால் அமைத்து 
சிறு நீட்சிகள் ஆகியவற்றைப் பெற்று அருவெறுப் 
பூட்டும் தோற்றம் கொண்டுள்ளன. இத்தேரைகள் 
நீரில் வாழ்கின்றன. பெண் தேரையின் முதுகு இனப் 
பெருக்க காலத்தில் பஞ்சு போல் மென்மையாகக் 
காணப்படுகிறது; ஆண் தேரை, கருவுற்ற முட்டை 
களைப் பெண்ணின் முதுகில் பூத்து வைக்கிறது. 
ராணா இனத்தைச் சேர்ந்த தவளைகள் நியுசிலாந்து, 
தென் அமெரிக்காவின் தென்பகுதி, கடல்தீவுகள் 
குவிர உலகின் அனைத்துப்பகுதிகளிலும் வாழ்கின்றன , 

வரிசை: யூரோடீதா.. சலமாண்டர்கள், நியூட்டு 
களை உள்ளடக்கிய 150 சிறப்பினங்கள் இவ்வரிசை 
யில் அடங்கும். உலகன் மிதவெப்பப் பகுதிகளான 
ஐரோப்பா, வட அமெரிக்கா, சீனா, ஐப்பான் 
போன்ற பல நாடுகளில் காணப்பட்டாலும் இவை 
வட. அமெரிக்காவில்தான் அதிகமாக வாழ்கின்றன. . 
அனுராக்களின் வாழ்ச்கைச்சுழற்சியில் காணப்படும் 
வளர்உருமாற்றம் இவற்றில் முழுமையாகக் காணப் 
படுவதில்லை. ஏனென்றால் . வேற்றிளரிகள் நிறை 

போலச் செயல்படுகின் றன. இவற்றின் 

பகுதிகளாக அமைந்துள்ளது, வால், நிலத்திலும் 
நீரிலும் இடப்பெயர்ச்சி செய்ய உதவுகிறது, வாலில் — 
வால்துடுப்பு (080081 110) உண்டு ஆனால் துடுப்பு



ஆரைகளால் தாங்கப்படவில்லை, செவுள்களும், 

செவுள்பிளவுகளும் நிறையுயிரி நிலையிலும் நிலைத் 

இருப்பன, இரண்டு இணைக் கால்களும் ஒரே அளவு 

நீளமுடையவை. மேல், கீழ் தாடைகளில் பற்கள் 

உள்ளன, இவற்றில் உட்கருவுறுதல் நடைபெறு: , 

் இறது. 7 

இந்தியாவில் அசாம், டார்ஜிலிங் 

இடங்களில் 'இமாலயச் சலமாண்டர் (Himalayan 

881௨ம்) காணப்படுகிறது. இது டைலட்டோடி 

ரைட்டான் வெர்ருகோசஸ் என்னும் சிறப்பின த்தைச் 

சேர்ந்தது. புரோட்டியஸ் பொதுவினத்தைச் சேர்ந்த 

ஐரோப்பியக் குருட்டுச் சலமாண்டர்கள் யுகோஸ் 

லாவிய நாட்டில் நிலத்தடிக் . குகைகளில் வாழ 
கின்றன. இவற்றின் செவுள் உறுப்புகள் வாழ்நாள் 

முழுதும் நிலைத்துள்ளன. வடக்கு,மத்திய அமெரிக்கா 

வில் வாழும் ஆம்பிளிஸ்ட்டோமா இனத்தைச் 
சேர்ந்த புலி சலமாண்டர்களின் உடலின் மேற்பரப் 

பில் கறுப்பு, மஞ்சள் கோடுகள் காணப்படுவதால் 

இவை புலி 
ஆக்சலாட்டல் எனப்படும் இதன் வேற்றிளரிகள் 
திறையுயிரியாசு வளருமுன்பே இனமுதிர்ச்சியுற்று 
இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. இவ்வாறு இளரிப் 
பண்புகள் முழுதும் மறையாத நிலையில் இன 
பெருக்கம் செய்யும் தன்மை இளமுதுக்குறுதல் 
(௦201௦0) எனப்படும், ன க . 

வரிசை:ஏப்போடா. இவ்வரிசை ஜிம்னோஃபியானா 
என்றும் லியா என்றும் வழங்கபபடுகிறது. சதுப்பு 
நிலப்பகுதிகளில் வாழும் கால்களற்ற பாம்பு போன்ற 
புறத்தோற்றமுடைய இருவாழ்விகள் இந்த வரிசை 
யில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் தோலில் மிகச் 
சிறிய இடைப்படைச் செதில்கள் காணப்படுகின்றன. 
மிகச்சிறிய, பார்வையாற்றல் அற்ற கண்கள், உடல் 
தோலால் மூடப்பட்டுள்ளன. சில ஏப்போடுகளின் 
தலைப்பகுஇயில் உள்ளிழுக்கும் : தன்மையுடைய 
'குட்டையான மெல்லிய உணர்நீட்சிகள் (tentacles) 
உள்ளன. அண் ஏப்போடுகளில் கலவியுறுப்புகள் 
(copulatory மாதகாடி) உள்ளன. கடல். நீண்டு இருப் 
பதால் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விலா எலும்புகள் 
உள்ளன. இவற்றின் உடல்நீளம் இனங்களுக்கு ஏற்ப 
0 செ, ம், முதல் 1.5 மீட்டர்வரை வேறுபடுகிறது. 
இருவாழ்விகள் மண்புழுக்களைப் போல: நிலத்தில் 
வளைகளில் ' வாழ்கின்றன. "பொதுவாக 
முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்பவை. சில ஏப் 
போடுகள் குட்டிபோடும் (மறக) இயல்புடை 
யவை. இப்பிரிவைச் சேர்ந்த இக்தியோபிஸ் (16ப07௦- 

__ற148), ஜெஜெனோ பிஸ் (26265௨0046) ஆகிய இரண்டு 
பொதுவினங்கள் தென்னிந்தியாவில் கேரளக் கடற் 

கரைப் பகுதியிலும், மைசூர், குடகுமலைப் பகுதி 
யிலும் காணப்படுகின் றன. . Te 

வாழிடங்கள். நீர், நிலம் ஆகிய இரண்டு வாழிடங் 
aS 

BBs * 

சலமாண்டர்கள் எனப்படுகின்றன. : 

இவை , 

இருவாழ்விகள் 767 

களில் வாழக்கூடிய இவ்விலங்குகளின் வாழிடங்கள் 
மிக வேறுபட்டவை. சில இருவாழ்லிகள் வாழ்நாள் 
முழுதும் நீரிலேயே உள்ளன; சில இருவாழ்விகள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் நீரில் வாழ் 
கின்றன; வேறு சில தம் வாழ்நாள் முழுதையும் 
நிலப்பகுதியிலேயே கழித்துவிடுகின் றன. _ 

urdal Becarpod (sexual dimorphism). @q 
வாழ்விகளில் ஆண், பெண் ஆகிய இரு வகைகளுக் 
கிடையில் புறத்தோற்றத்தில் பால் வேற்றுமைகளும் , 
நிறவேற்றுமைகளும் காணப்படுவதில்லை. ஆனால், 
இனப்பெருக்கப் பருவகாலங்களில் இரண்டாம் 
நிலைப் பால்பண்புகள் உண்டாகின்றன. இக்காலங் 

களில் சில இனத்தைச் சேர்ந்த ஆண்கள் பளிச்சிடும் . 

உடல் நிறமும் வளர்ச்சியுற்று விறைத்து நிற்கும் 
முதுகுச் செதில்களும் பெறுகின்றன. ஆண் தவளை 
களுக்கும், தேரைகளுக்கும் இனப்பெருச்சு காலங் 

. களில் முன்கால் கட்டைவிரல்களில் மென்மையான 
கலவித்திண் டுகள் (111121 றக௦6) வளருகின்றன. இத் 
தசையில் மெல்லிய அரும்பு முள்கள் வளர்த்து, கலவி 
யின்போது பெண் உயிரியை இறுகப் பற்றிக் 
கொள்ள உதவுின்றன. இனப்பெருக்க காலம் முடி 

வுற்றபின் இத்தசைகள் குறைந்து மறைந்து விடு 
_ கின்றன, பருவகாலத்தில் ஆண் தவளைகளின் கீழ்த் 
தாடைப் பக்கங்களில் ஒலிப்பைகள் (10081 880] நன்கு 
வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. இப்பைகளின் உதவியால் 
ஆண் தவளைகள் ஒலி எழுப்பிப் பெண் தவளை 
சளின் சுவனத்தைத் தம்பால் ஈர்கிகின்றன . 

் இனப்பெருக்கம், * இனப்பெருக்ககாலம் இனத் 
திற்கு இனம் வேறுபடுகிறது. பொதுவாக இவை 
குளிர்காலங்களிலும், மழைக்காலங்களிலுமே இனப் 

் பெருச்கம் செய்கின்றன. இனச்சேர்க்கை நீரில் நடை 

பெறுகிறது: கருமுட்டையைச் சூழ்ந்துள்ள நிறமற்ற 
பொருள் நீரை உறிஞ்சி உப்பி, நீரில் நுரை போல 
மிதக்கிறது. கருமுட்டைகளுடன் மிதக்கும் இந்த 
நுரைக்கு முட்டைநுரை (றவற) என்று பெயர். 
இந்த முட்டைநுரை நீர்த்தாவரங்களில் ஒட்டிக் 
கொள்கிறது. இம் முட்டைகளிலிருந்து: தலைப் 
பிரட்டை வேற்றிளரிகள் வெளிவந்து வளர் உருமாற்ற 
மடைந்து நிறையுயிரிகளாகண மாறுகின்றன. மரங் 
களில் வாழும் பறக்கும் தவளைகள் மரப் பொந்து 
களில் அல்லது இலைக்கொத்துகளிலுள்ள நீரில் 
முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன, சல 
தவளைகளில் காணப்படும் சேய்பேணுமுறை வியக்கத் 

தக்கதாகும். செவிலித்தேரை கருவுற்ற முட்டைகளை 
அதன் பின் முதுகு, தொடைகளுக்கிடையில் ஏறத் 
தாழ மூன்று.வார கரலம் (முட்டைகள் பொரிந்து 
வேற்றிளரிகள் வெளிவரும் காலம் வரை) சுமக் 
கின்றன. தென் ஆப்பிரிக்காவில் வாழும் கிரிப்டோ 
பேட்ரேகஸ் இவான்9 எனப்படும தவளை, முட்டை 
களை வேற்றிளரிகள் வெளிவரும்வரை தன் முதுகில் 

சுமக்கிறது. ஃபிளகட்டோநேட்டஸ் இனத்தைச் சேர்ந் 

*
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தவை முதுகில் பை போன்ற தடுப்புகளை உழுவாக்கிக் 

கொண்டு அவற்றில் -முட்டைகளைச் சுமக்கின்றன- 

ஆண் டார்வின்தேரை (8//70827௭12 ரர்), கருவுற்ற 

முட்டைகளைத் தன் வாயிலுள்ள , ஒலிப்பையில் 

வேற்றிளரிகள் வெளிவரும் வரை பா துகாக்க றது. 

குளிர் உறக்கமும் கோடை உறக்கமும். மாறுவெப் 

பக்குருதி இருவாழ்விகள் வாழிடத்தின் வெப்பம் 

குறையும் போது, அவற்றின் உடலிரத்த வெப்பமும் 

குறைகிறது; வெப்பம் அதிகமாகும்போது உடல் 

வெப்பம் கூடுகிறது. இத்தகைய வெப்ப ஏற்ற இறக் 

கம் அதக அளவில் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க இவை 

கோடை உறக்கம் அல்லது குளிர் கறக்கும் மேற் 

கொள்கின்றன. | . 

உலஇன் குளிர்பகுதிகளில் காணப்படும் இரு 

் வாழ்விகள், மிகக் குளிர்காலத்தில் குளம் குட்டை 

களின் அடிப்பகுதச் சேற்றில் ஒன்றோடொன்று மிக 

நெருக்கமாகக் கட்டிக்கொண்டு, உணவு கொள்ளா 

மல், அசைவற்றுக்- குளிர்உறக்கம் கொள்கின்றன. 

ஆல்ப்ஸ் பகுதிகளில் காணப்படும் தவளைகளில் இது 

போன்ற குளிர் ' உறக்கம் காணப்படுகிறது. 

கோடைக் காலத்தில் வெப்பம் அதிகரித்துக் ' காற் 

நில் ஈரப்பசை குறையும்போது, மிதவெப்பப், பகுதி 

களில் வாழும் இருவாழ்விகள மரப்பொந்துகளிலும், 
சேற்றுக் குழிகளிலும் அசைவற்று உறங்குகின்றன. 

மழை பெய்ய : ஆரம்பித்தபின் இக்கோடை. உறக் ' 
கத்தை லிட்டு நீர்நிலைகளை. நாடிச் செல்கின்றன. 

 நூலோதி, 11:2ரற்காகாமாக கரருகா, A 
of Zoology, Part II, S. Viswanathan Pvt. . Ltd., 

Madras, 1976. ள் mo, 

॥ 
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ஒரு தனிமம் சில வினைகளில் தன்னுள் அடங்கலை 
இரண்டு பொருள்களாகப் பிரிகையடையும்போது 

பிரிகையுற்ற ' ஒன்றில் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை அதிக 
மாகவும்,' மற்றொன்றில் குறைவாகவும் இருக்கும். 

.. எனவே அத்தனிமம் தனக்குத்தானே ஆக்சிஜனேற்றி 
் யாகவும், ஒடுக்கியாகவும் ஒருங்கே செயல்படுகிறது. 
* இத்தகைய வினைகளுக்கு இருவிகித வினை ((18- 
proportionation) ‘steam பெயர். 
எண் கூடுதலாகும் வினைக்கு ஆக்சிஜனேற்ற வினை 
என்றும்,, அது : குறைவாகும் வினைக்கு ஆக்சிஜன் ' 

இருவிகித விளன .. 
மூலம் பல குளோரின் சேர்மங்களைப் பெறலாம். ' 
ஒடுக்கவினை என்றும் பெயர், 

. சிலவற்றில் குளோரினின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் நேர் 

ஆக்சிஜனேற்ற 

எண்ணாக (081146 number) உள்ளது. காட்டாக, 

குளோரினை நீரில் கரைக்கும் போது கிடைக்கும் 
வினையினால் உண்டாகும் கரைசலில் பரனானின் நீர்) 

(வளிமம்) + H,O=- HOCI (நீரிய) * 1* (நீரிய) 

k=3X 105, 

சமமோல் அளவில் 1300] eit (ஹைப்போகுளோரஸ் 

அமிலம்), 1101 உம் (ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்) 
உள்ளன. பாதியளவு, குளோரின (ஆக்சிஜனேற்ற 
எண் - 0), குளோரைடு அயனிகளாகவும் (ஆக்சிஜ _. 
னேற்ற எண் - --1) எஞ்சிய பாதியளவு 1001 
ஆகவும் (ஆக்சிஜனேற்ற எண் - 41) மாறுகின்றன. 
தாமிர (0) சல்ஃபேட் நீருடன் வினைபுரிந்து 
செம்பு உலோகத்தையும், செமபு (11) சல்ஃபேட்டை 

ey எனபது: 

2Cut os Cu + Cu 

Brig Cut, Cu, Cu s@uanigies ஆக்சிஜனேற்ற 
எண்கள் முறையே 4, 0, 2 ஆகும். Cut அயனி பின் 

ட வரும் வினைகளில் எளிதில் ஈடுபடுகிறது. 

* Cut. »Cu%t ze - 

. Cutte> Cu 2 கு ன அ ரூ 

  

ட Cut ஆமோ மே 
  J 1 

. இவ்வினைகளில் Cut அயனி இருவிகத வினையில் 

ஈடுபட்டிருக்கிறது எனலாம்.- 

“ தாரப்பொருள் :' கல்ந்தள்ள் ட் மாங்கனேட்டு 

(1॥௨௦.””) கரைசலுடன . அமிலத்தைச் சேர்த்தால் 

இ; அது பெர்மாங்கனேட்டாக (Mn0,~) மாறுகின்றது. 

' 3 MnO, 2-4 4Ht = 2Mn0,- + MnO, * 21,0௦0 

MnO,?-, MnO,~, MnO, ஆகிய பொருள்களில் உள்ள 

11௨ இன் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை: முறையே 6,7, 4 

ஆகும். மாங்கனேட்டு அயனி, மாங்கனீஸ் டைஆக் 

சைடு ஆகிய இரண்டிலும் மாங்கனீசு, ஆக்சிஜன் 
இருந்தாலும் அவற்றின் அலங்கா மாறி இருப்பது 

open bases: ட்ட 
agg பட்ட பதத 

| pater. Emeleus, H.J., and Sharpe, A.G.. 
Modern . Aspects of ‘Inorganic Chemistry, Fourth | 

Edition, ELBS, London, 1974; Lee, J.D., 4 New 

Concise Inorganic Chemistry, Thue. amr ELBS, 

London, 1977... . i whe 

re உட
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வெளிச்சமுள்ள இடத்திலிருந்து இருண்ட இடத்திற் 
குச் செல்லும்போது முதலில பார்வைத்திறன் குறை” 

றது. சற்று நேரத்தில் கண் இருளுக்கு ஏற்ப மாறு 
வதால் சுற்றிலும் உள்ள பொருள்கள் தெரிய ஆரம் 

பிக்கன்றன. இதனையே இருள்பார்வைத தக 

வமைப்பு (0௧1: adaptation) எனலாம். 

வெளிச்சத்தில் இருந்து வந்.த ஒருவரை இருளில் 
அமரவைத்துச் சில நிமிட இடைவெளிக்கொருமுறை, 

மிக மங்கலான ஒளியை அவரது கண்ணில் பாய்ச்சி, 

அவரது கண்ணில் இருளுக்குத்தகத அமையும் தன் 

மையை அல்லது திறனை அளவிட முடியும். இந்த 

ஆய்வு முடிவடையும் தறுவாயில் அவரது பார்வைத் 

இறன் பத்தாயிரம் மடங்காக அதிகரிக்கிறது. முதல் 

நான்கு நிமிடங்களில் பார்வைத் திறன் வேசுமாக 

அதிகரித்து, அடுத்து வரும் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு 
ஒரு சமநிலையில்- இருக்கிறது. பிறகு இது மிக மெது 

வாக அதிகமாகிக் கொண்டே வந்து இறுதியில் 

இருளில் பார்க்கும் உச்சநிலைத் திறனை அடைகிறது. 

இதனை இருள் இசைவு எனக் குறிப்பிடுவர். இந்த 

இரண்டாவது மாற்றத்திற்குக் காரணம் விழித்திரை 

யில் அமைந்துள்ள குச்சிகள் (1005) எனப்படும் ஒளி 

உணர்விகளின் இருளுக்குத் தகஅமையும் தன்மையே 

யாகும். . 

.விழித்திரையின் ஒளி உணர்விகள் குச்சிகள் என் 

றும், கூம்புகள் என்றும் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக் 

கப்படுகன்றன. ஒரு மனிதனின் விழித்திரையில் நூற்று 

-. இருபத்தைந்து மில்லியன் குச்சிச் செல்களும், ஆறு 

மில்லியன் கூம்புச் செல்களும உள்ளன. குறைந்த 

ஒளியில் பார்க்கும் இறன் _(500(0010 9184௦௨) குச்சிச்* 

செல்களால் உண்டாகிறது. அணில்களின் கண்களில் 

கூம்புச், செல்கள் மட்டுமே இருப்பதால் அவற்றிற்குப் 

பகலில் மட்டுமே பார்வைத் திறன் அண்டு. 

வெளவால்களின் கண்களில் குச்சிச் செல்கள் மட்டுமே 

இருப்பதால் அவற்றிற்கு இரவில் மட்டுமே கண் 

பார்வை உண்டு. மனிதனுக்கு இரண்டு வகைச் 

செல்களும் தேவையான அளவு இருப்பதால் இரவி 
லும் பகலிலும் கண் தெரிகிறது. ° 

' பிறவியிலேயே மாலைக்கண் நோய் உள்ளவர் 

களுக்கு இந்தக் குச்சிச் செல்கள் செயலற்றுப் போவ - 

தால் இவர்களுக்கு இருளுக்குத் தகவமையும் திறன் 

இல்லாமற் போகிறது. -கூம்புச் செல்களுக்குக் குச்சிச் 

செல்களைப் போல் இருளுக்குத் தகஅமையும் திறன் 

முழுமையாக இல்லாவிட்டாலும், முதலில் மிக மிகக் 

குறைத்த அளவில் இருளுக்குத் தகஅமையும்' திறனை , 

அவற்றால் உருவாக்க முடிகிறது. ஆனால் கூம்புச் 

செல்கள் மிக விரைவாகச் செயல்பட்டுச் சில நிமிடங் 

களில் இச்செயல் திறனை இழந்துவிடச்செய்கின்றன. , 

: ௮.ச.4-49 
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-குச்சிச் செல்கள் மெதுவாகச் செயல்படத் தொடங்கி 
நீண்ட நேரம் செயல்படும் திறன் பெற்றிருக்கின்றன. 
மாலைக்கண் நோய் உள்ளவர்களுக்குக் கூம்புச் 
செல்கள் மட்டுமே இருப்பதால் அவர்கள் சில நிமிடங் 
கள் மட்டும் இருளுக்குத் தகஅமையும் தன்மை பெறு 
கிறார்கள். . படம்-3 இருளுக்குத் தகஅமையும் 
தன்மையை அளவிட்டுக் காட்டுகிறது. 
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மூககுபபகுதி | 

சோதனைத் தாண்டவன் அமைவு 

இருளுக்குத் தகஅமையும் திறன் முதலில் கூம்புச் 
செல்களினால் வேகமாக ஏற்பட்டு ஐந்து நிமிடங் 

களுக்கு நீடிக்கிறது. பிறகு சமநிலை அடைகிறது. 
பின்னர் குச்சிச் செலகளினால் ஏற்படும் மெதுவான 

ஆனால் நீடித்த இருளுக்குத் தகஅமையும் திறன் 
முப்பது நிமிடங்களில் உண்டாகிறது. 

இந்த: இருளுக்குத் த௲கஅமையும் பார்வைத் 
தன்மையை அளக்க ஓளிமானிகள் எனப்படும் கருவி 
கள் உள்ளன. ஆனால் அவற்றைச் சாதாரணக் கண் 

ஆய்வுகளுக்குப் பயன்படுத்துவதில்லை. ஒளிமானி 
ஆய்வு செய்யப்படுவதற்கு முன்னர் அந்த ஆய்வுக்கு 

உள்ளாகும் மனிதர் குறைந்தது இருபது திமிடங் 
களாவது இருட்டறையில் இருக்க வேண்டும். 

அதிக வெளிச்சத்திலேயே ஒருவார் இந்த ஆய்வுக் 
குள்ளாகும்போது அவருடைய இருளுக்குத் தக 

* அமையும் திறன் மிக மெதுவாக உண்டாகிறது. 

அருளுக்குத் த௲அமையும் கண்பார்வையின் 
செயல்பாடானது குச்சிச் செல்களில் உள்ள நரம்பு 
நார்களில் மாற்றத்தை வேகமாக ஏற்படுத்துவதோடு 

குச்சிச் செல்களின் வெளிப்புறத்தில் ஒரு வேதி 
மாற்றத்தையும் மிக மெதுவாக ஏறத்தாழ முப்பது 
நிமிடங்களில் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த வேதி மாற்றம் 
சற்றுச் சிக்கலானது. ஏனெனில் இதற்குத் தேவை 
யான குச்சிநிறமி அல்லது பார்வைநிறமி இருள் 
இசைவின்போதுதான் உண்டாகிறது; அது ஒளி 
யினால் சிதைக்கப். படுகிறது. இந்தப் பார்வை 
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நிறமி, இருள் பார்வைக்குப் பயன்படுவதோடு 

மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ச்சியாக உற்பத்தி செய்யப் 

படுகின்றது. இவ்வாறு இது தொடர்ந்து உற்பத்தி 
செய்யப்படுதற்கு வைட்டமின் & தேவையாகும். 

இந்த வைட்டமின் காரட், தக்காளி போன்ற காய் 

கறிகளில் உள்ளது. 

கூம்புச் செல்கள், குச்சிச் செல்கள் ஆகியவற்றின் 

இருவேறு செயல் திறன்களை ஒரு சிறு ஆய்வு மூலம் 

விளக்கலாம், சிவப்பு விளக்குகள் மட்டும் உள்ள ஓர் 

இருட்ட றைக்குள் ஒருவர் சென்றால் முதலில் அறை 

முழுதும் இருட்டாகத் தெரியும். சிவப்பு விளக் 

கொளியில் மட்டுமே குச்சிச் செல்கள் தங்கள் செயல் 

இறனை இழப்பதில்லை. அறையில் உள்ள பொருள் 

கள் முதலில் கண்ணுக்குத் தெரியாவிட்டாலும். 

பின்னர் குச்சிச் செல்களின் உதவியால் பொருள்களின் 

உருவங்களைப் பக்கவாட்டிலிருந்து காணும் திறன் 

ஏற்படுகிறது. ஏனெனில் குச்சிச் செல்கள் விழித் 

இரையின் ஓரப்பகுதியிலும் கூம்புச் செல்கள் விழித் 
திரையின் மையப்பகுதியிலும் அமைந்துள்ளன். 

புகைப்படச் சுருள் கழுவும் அறையிலும், எக்ஸ் 

கதிர் அறையிலும் சிவப்பு விளக்குகளே பயன்படுத்து 

வதற்குக் காரணம் சிவப்பு விளக்கொளி கூம்புச் 

செல்களைச் செயல்படவைத்து நேர் பார்வையைக் 

காப்பதோடு, குச்சிச் செல்களையும் இருளுக்குத்தக - 
அமைப்பதேயாகும், . 

போர்க்காலங்களில் விமானிகள் இருள் இசைவுப் 
பார்வைக்காக இரவு நேரங்களில் சிவப்புக் கண்ணாடி 
கள் அணித்து பணிக்குச் செல்வது வழக்கம், _ 

.. இந்த இருள் இசைவு காலம் மனிதரிடையே 
வேறுபடுகிறது. சிலருக்கு. இருளிசைவு இரண்டே 
நிமிடங்களிலும், வேறு சிலருக்கு முப்பது நிமிடங் 
களிலும் உண்டாகிறது. இருளிசைவு காலம் முப்பது 
நிமிடங்களுக்கும் கூடுதலாக 
நிறமிகள் நலிவடைதல், வைட்டமின் &பற்றாக்குறை, 

_ கண்றீர் அழுத்த நோய் (21400௦௦108) போன்றவற்றில் 
ஏதாவது ஒன்று காரணமாக இருக்கக்கூடும். 

. . ‘ _ என், சுப்பராமன் 

ர் 

இருந்தால் விழித்திரை : 

  
  

இரேமி நூல் ' ட 

காண்க: சீனப்புல் இழைநால் 
ர் 

  
  

இரைச்சல் அளத்தல் ட ட் 

ஒலிசார் இரைச்சல் இயல்புகளின் அளவுகளைக் 
கண்டறியும் நிகழ்வு அல்லது செயல்முறை, இரைச்சல் 

' 

அளத்தல் ஆகும், இரைச்சலைக் கட்டுப்படுத்தும் 

பணியில் முதல்படியாக இரைச்சலின் இயல்புகளைப் 
பற்றிய அறிவு தேவைப்படுகிறது. இரைச்சலைக் 
குறைக்கவோ நீக்கவோ இவ்வறிவு இன்றியமையாத 
தாகும். எனவே, இரைச்சல் கம்டுப்பாட்டிற்கு 
இரைச்சலை அளக்கும் , முறைகளும் கருவிகளும் 
அடிப்படைச் சிறப்பு வாய்ந்தவையாகும். காண்க, 
ஓலிசார் இரைச்சல், 

ஒலிசார் இரைச்சல் புலத்தில் ஏதாவதொரு 
புள்ளியில் உள்ள காலத்தைப் பொறுத்து அல்லது 
அலைவெண்ணைப் பொறுத்து அதன் இயல்புகள் 
மாறும், சில வேளைகளில் எந்திரக் கருவிகளைக் 
கொண்டு இரைச்சல் அளக்கப்பட்டாலும் பெரும் 

பாலும் மின்னணுவியல் கருவிகளைக் கொண்டே 
இரைச்சல் அளக்கப்படுகிறது. . இதற்கு மின்-ஐலி 
ஆற்றல் வடிவ மாற்றிகள் பயன்படுகின் றன. காற்றில் 
ஒலிவாங்கியையும் (1110100110௦௦) “ நீரில் செயல்படும் 
நீரியியல் தொலைபேசியையும் (194100101௦) இதற்கு 
எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கூறலாம். இக்கருவிகள் 
அவை நிலவும் புள்ளியில் உள்ள ஒலியை மின்குறிப்பு 
அலைகளாக மாற்றுகின்றன. பின்னர் இந்த மின் 
குறிப்பலைகள் மின் வடி.ப்பிகளில் செலுத்தப்படுசின் 
றன. இந்த மின்வடிப்பிகள் தேவையான இரைச்சலின் 
இயல்பைத் தனியாகப் பிரித்துத் தருகின்றன. பிறகு, 
இந்த இயல்புகளின் . அளவுகள் அளவிகளாலோ 
அலைவு வரைவிகளாலோ காட்டப்படுகின்றன. இதற் 

குப் பயன்படும் கருவிகளுள் ஒன்று ஒலிமட்ட அளவி : 
(sound level ஐ) ஆகும். டந்தக்கருவி 'ஒலி 
மட்டத்தை டெசிபல் அலகுகளில் மடக்கை அளவு 
கோலில் (1௦2811111706110 8016) அளக்கிறது, இதில் 
அளக்கப்படும் இரைச்சலின் இயல்பு ஓலிமட்டம் 

.. எனப்படுகிறது. ஒலி வாங்கி தரும் குறிப்பலைகளை 
அலைவெண் வரிசைகளாக மாற்றும் தனிக்கருவிகள் 

நடைமுறையில் உள்ளன. அவை குறிப்பலையின் 

தடிமனை மடக்கை அளவுகோலில் காட்டுகின்றன. 

இத்தகைய கருவிக்கு எண்ம அலைவெண்் வரிசைப் 
பகுப்பாய்வி (08௩ ௨௭௨1388) என்று பெயர். . 2 ' 

சில வேளைகளில் “ஒரு .மாறுகால அல்லது 
இரிதிலை (1₹8181201) இரைச்சலின் பெரு மதிப்போ 
ஒட்டுறவுக்ன' கெழுவோ (correleation coefficient) 
சிறப்பு இயல்புகளாக அளக்கப்படுவதுண்டு, இதற்கு 
பெரும மதிப்புக் காட்டும் ; அளவிகளும், அலைவு 
வரைவிகளும், .காலந்தாழ்த்து அறியும் கருவிகளும், 
எந்திர வடிப்பிகளும் தேவைப்படுகின்றன. பொது 
வாக, இரைச்சல் அளக்கும் நாடாக்கள் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. இவற்றிலிருந்து குறிப்பிட்ட . இரைச் 
சலை மீளாக்கம் செய்ய முடிவதால் ஆழ்நத பகுப்பாய் 
வுக்கும், படித்து அறிந்து கொள்ளவும் காந்த நாடாக் 
கள் நன்கு பயன்படுகின்றன. இலக்க முறைக் கணிப் 
பொறியும் தற்காலத்தில் இரைச்சலை அளக்கப் பயன் 
படுகின்றது. ஒட்டுறவையும், சராசரி மதிப்புகளையும் 

3
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ஃபூரியர் பகுப்பாய்வின் மூலம் இலக்கமுறைக் கணிப் 

பொறியில் கண்டறிதல் எளிதாக உள்ளது. ' ் 

'. இரைச்சலைக் கட்டுப்படுத்த : உகந்த நிலைமை 

களைக் கண்டறிய இரைச்சல் அளவைகள் பயன் 

UGA Mer. ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் நிலவும் 

இரைச்சல் பரவலைக் கணிக்க அவ்வொலியில் உள்ள 

பல புள்ளிகளின் இரைச்சல் மதிப்புகளை * அறிய 

வேண்டும். இங்கு ஒலி மட்ட அளவிகள் மட்டும் 

விவரிக்கப்படுகன்றன.' " பிற 'கருவிகளைப் பற்றி 

அறிய, காண்க, ஒலிவாங்கி, ஒலி, மின்னழுத்த அளவி. 
VL to 

w F =“ Ea 

    
     

(வானொலி வகை ஒலி மட்ட அளவி 

“ஒலி மட்ட அளவி. இக்கருவி ஒலியின் சராசரி 
இருபடி மூல மதிப்பைக் (RMS value) கண்டறி . 

க ச 

இந்த மதிப்பு அலைவெண்ணைப் "பொறுத்து 

அளக்கப்படுகிறது. இது ' முன்பு ஒலி அழுத்தத்தை 
டெூபல்லில் அளக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஓலி 

அழுத்தம் மனிதக் காது, பெரும் குரல்களில் ஒசை 

அ.௪.4-29௮அ 

இரைச்சல் அளத்தல் 771 

மட்ட உணர்திறனைப் பொறுத்தது என்றாலும், ஒலி 
அழுத்தம் சிக்கலான இரைச்சலின் ஓலி. மட்டத்தை 
முற்றிலும் குறிப்பிடல அரிது. ' எனவே, ஒலிமட்ட 
அளவியினால் அளவிடப்பட்ட ஒலி, மிகைப்படுத்தி 
யாக, ஒலி வாங்கிக்கும், ஒலி ஆய்விக்கும் இடையில் 
பயல் படுத்தப் படுகிறது. ர த் . 

  

          

    

          

ஓவி வாங்கி ர oun so , 

மட்டுப் மிகைப் மட்டுப் மஇப்பறி | ' 
படுத்தி |] படுத்தி | | படுத்தி கலை 

fae pas ' : ieee ' > 

காட்டி . ¥ மி 
2 உ 1 முறை திருத்தி பறம 

பட்ட அளவு... - T 

கக ண . வெளியீடு 

இ ட்ப படம் 2. , ட 
| 

aw 5 ட ‘ 

7 2: ஓரு வகைமை ஒலிமட்ட அளவு என்பது படம் 3 

இல் உள்ள உறுப்புக்களை உள்ளடக்கும். அவை 

ஒலிவாங்கி, மட்டுப்படுத்தி, மிகைப்படுத்தி, திருத்தி 

மதிப்பறி வலை அல்லது அலைவெண் துலங்களில் 

'வலை (4600020037 72820096 961701), காட்சி முறை 

அளவி என்பனவாகும். மட்டுப்படுத்தியும், காட்சி 

முறை அளவியும் மடக்கை அளவுகோலில் அளவிடப் 

பட்டிருக்கும். ஒலி வாங்கி உருவாக்கும் மின் குறிப் 

பலை, அளவியால் கணச்கிடப்படும் ஒலி மட்டம், 

மட்டுப்படுத்தியின் அளவையும் அளவி படிக்கும் 

மதிப்பையும் கூட்டக் கிடைக்கும் மதிப்பாகும். 

ஓலிமட்ட அளவி மின் குலத்தால் இயக்கப்படுகிறது. 

கள ஆய்வுக்கு ஏறறபடி எளிமையானது; நம்பக 

மிக்கது; பல்வேறு இடங்களுக்குக் கொண்டு செல்ல 

எளியது; எடை குறைவானது; நிலைப்பு மிக்கது. 

இதனுடைய உள் தருகை மதிப்பு போதுமான அள 

் ‘ ॥ 

. வுக்குப் பெரியதாகும. எனவே, ஒலி வாங்கிகள் மிகை 

யான சுமைக்கு உட்படா. இதனுடைய வெளியீட்டு 

மதிப்பு மிகவும் குறைவானது. எனவே, மிக உயா் 

ஆற்றல் பகுப்பாய்விகளையும் இயக்கவல்லது. 

.  அலைவெண் துலங்கல் வலைகள். ஒலி மட்ட 

அளவியில் மூன்று அலைவெண் துலங்கல் உள்ளன. 

இவை அலைவெண் துலங்கலை மாற்ற உதவுகின்றன. 

இதில் மூன்று அளவுகோல்கள் இருக்கும். & அளவு 

Gare 40 ஃபோன் ஓசை அளவையும் 1 அளவு 

-கோல் 70 ஃபோன் ஓசை அளவையும் அளவு 

, கோல் 8000 ஷஹெர்ட்ஸ் தட்டைத் துலங்களையும் 

அளக்க உதவுகின்றன. AB அளவுகோல் ஓலி 

மட்டத்தை அளக்க மட்டும் உதவுகின்றன. அலை



772 இரைச்சல் அளத்தல் 

வெண் துலங்கல் அலைகள் மட்டுமின்றிச் சில கருவி 

களில் 20 இ. ஹெர்ட்ஸ் அளவுகோலும் இருக்கும். 

ஓலி மட்டத்தை அளக்க ஒலிமட்ட அளவியை மிகைப் 

படுத்தியாக ஒலிப் பகுப்பாய்வியில் பயன்படுத்தும் 

போது 80 க.ஹெர்ட்ஸ் அளவுகோலான 0 அளவு 

கோல் பயன்படுகிறது. a te yy 
ப ட பட்ட 

ஒவ்வொரு அலைவெண் துலங்கல் வளைவுக்கும் 

ஒரு விலக்கு இடைவெளி உண்டு. இந்த இடைவெளி 

-* 5 டெசிபல் முதல் -- 2 டெசிபல் வரை அமையும். 

ஓரங்களில் 5 டெசிபல்களும் நடுவில் 2 டெசிபலும் 

அமையும்.  ஒலிவாங்கிகளின் _ சிறப்பியல்புகளில் 

அமையக்கூடிய , மாற்ற, இடைவெளியைச் சரிக் 
- சுட்டவே மேற்கூறிய அலைவெண் துலங்கல் விலக்க 
இடைவெளி, வடிவமைக்கப்படுகிறது. . ்் 

ச் 

் '. அளவியின் துலங்கல், - . இதில் ... இருவகைத் 
துலங்கல் - வேசுங்கள்- உள்ளன. தாழ் துலங்கல் 
வேகம் செந்தரப்படுத்தப்படாததால் கருவிக்குக் 
கருவி மாறுபடும். உயர் துலங்கல் வேகம் 0.2 முதல் 

0.25 நொடியில் 1000 ஷெர்ட்ஸ் உள் தருகைக்குச் 
செயல்படும், இது ஒரு டெ.சிபலுக்கு மேல் வரை 

- யளவைத் (rating) தாண்டாது. காட்சுமுறை அளவி ' 

மதிப்பைக் ஏறக்குறைய : சராசரி இருபடி மூல 
காட்டும்படி Hy TRE CEN eR ஒர் 

: . வெளியீடு. பெரும்பாலான ஒலிமட்ட அளவிகளில் 
மின் குறிப்பலை வெளியீடும் சுட்டும் கருவிகளும் 
அமைந்துள்ளன. இத்துடன் கேள்பொறியையோ, 
ஓலிப்பகுப்பாய்வையோ இணைக்கலாம். மின்குறிப் 
பலை வெளியீடு தனிவெளியீட்டு மிகைப்படுத்தியால் 
இயக்கப்படுகிறது. வெளியீட்டு மின்வடம் இணைக்கப் 
பட்டதும் சுட்டும் அளவுக்கருவி பிரிக்கப்படும். இந்த 
அமைப்பைச் சுட்டும் கருவியில் நேரிலாச் சுமையால் 
வெளியீடு குலைவுறுவதைத் தடுக்கிறது. . 4 

கை ஒலிமட்ட அளவிகள். கையிலேயே எடுத்துச் 

செல்லக் கூடிய சிறிய ஓலி மட்ட அளவிகள் பல்வேறு 
நிறுவனங்களால் செய்யப்படுகின்றன. இவைதொடக்க 
அளவுகளைக் கள ஆய்வில் எடுக்க உதவுகின்றன. 
இவற்றில் படிக ஒலி வாங்கியும் திரிதடைய மிகைப் 
uUGSsHujd (transistor amplifier) | மின்கலங்களும் 
அமைந்திருக்கும். இவை பல்வேறு இரைச்சல் மூலங் 
களை ஒப்பிடவும் பயன்படுகின்றன. இவை நுட்பம் 
குறைந்தவை; ஒருங்கிணைந்த , ஒலிவாங்கி அமைத் 

். தவை; இவற்றைக் களித்த அளவீடு செய்வது அரிது. 

5 - ஒலிப்பகுப்பாய்வி, ஒலி ஆற்றலைப் 
அலைவெண்களில் அளக்க இது உதவுகின்றது. 
இதில் நிலையான மின் வடிப்பிகளோ "அலை 
வெண் தேறும் மின் வடிப்பிகளோ தக்க மிகைப் 
படுத்தியடன சுட்டும் அளவியு ன் இணைக்கப் 
பட்டிருக்கும். ஒரு ஒலிப் புலத்தில் ஒலி வாங்கி * உரு 

பல்வேறு 

we தலிப்பதுப்பா ய்விகள், 

வாக்கும் மின் “அறிய்பாலளை, அலுப்பகுப்பாய்வி 
7 5H) ர கு : 

Ae றது. ச ன ட he 29 பட்ஸ் hao dx ae 

» மூன்று... வகைப்படும், 
அவையாவன; - : நிலையான, அலைப்பட்டையகல 

_ வகை, நிலையான விழுக்காட்டு அலைப்பட்டையகல 
வகை, மாறும் அலைப்பட்டையகல He என்பன 

எ + r 2 ட் வாகும். ப, இப ப கபட? ் 
இடப ட ட்டு 

றர லை om 

a நிலையான. அலைப்பட்டையகலப் பகுப்பாய்வுகள். 
அலைத் தேர்வு செய்ய இயன்ற நிலையான அலைப் 
பட்டையகலமுடைய பகுப்பாய்வி ஒரு நிலையான ' 
கடத்தல் பட்டையை உடையதாகும். இந்தப் பட்டை 
தேவையான அலைவெண் இடைவெளி உடையதாக 

அமையும். ். க கழ்டபட்டு 
4 

பன்மை இயக்கப்பகுப்பாய்வி (படம் 3) இதற்கு 

  

  
  

                

    

்' எடுத்துக்காட்டாகும். ‘af , eta i 
டர ’ ” fo 

குறிப்பலை வட ். ட் ஸி * ட் Pe ட்ப 

உள் தருகை ட! ் உ... * 
‘4 | ஸ் ் கு . mh 

ட் ர ட, 
ட ட] [நிலையான | : \ ர 

) கலப்பி (_]துலைவென் அசன் தருக 
> வடிப்பி | - | டுத்தி , ட்டு 

் ~ ர் ் 2 ஸ்ர ் ர ‘ aM 7 ் i" 

அலைவெண்ணை| உ டட ட ட ட ட பட பு 
மாற்ற முடிந்த | , த A ர் ட் சுட்டும் 

அலைவியற்றி | * ட்ட அணை       

படம் 3, பன்மை இயக்கப்பகுப்பாய்வியின் எளிய கட்ட 
பி விளக்கப்படம் 

இதில் ஒலிவாங்கியிலிருந் துவரும் மின் கு நிர் 
கள்,அலைவியற்றியிலிருந்துவரும் குறிப்பலைகளுடன் 

குறிப்பேற்றம் அடையும். இந்தக் குறிப்பேற்றத்தின் , 
போது உருவாகும் ஓர் அலைப்பட்டை நிலையான 
அலைப்பட்டை வடிப்பியின் உள்ளே கடந்து செல்லும் 
போது அதிலிருந்து மூலமின் அலை பிரித்தெடுக்கப் 

- படுகிறது. அலைவியற்றி ஓத்திசைவிக்கப்பட்டுள்ள 
தால் வடிப்பியின் வழியாகக் . கடந்து செல்லும் 
பன்மை இயக்க அலையில் பல்வேறு அலைவெண் 
களை உடைய உறுப்புகள் ஓலிவாங்கியிலிருந்து வரும் 
மின் குறிப்பலைகளின் அலைவெண் இடைவெளிக்குள் ' 
அமையும். பன்மை இயக்க வடிப்பி -நிலையான 
அலைவெண் " இடைவெளியைப் ' - பெற்றிருப்பதால் 
அதனுடைய துண்டிப்பு மிகச் சிறப்பாக அமையும். 
மேலும், இந்த முறையை நேரியல்பு 'அலைவெண் 
அளவுகோலை உருவாக்குவதற்கு ஏற்றபடி தகவ 

ட்டில் கொள் ளலாம். 

_ ஒலியின் தனித்தனி அலைவெண்ணைக் கண்டறிய 
அடிக்கடி குறும்பட்டை வடிப்பிகள் அமைந்த ஒலிப் 
சு ட்?



பகுப்பாய்விகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒலியை 

விட அதிர்வின் அலைவெண் : இடைவெளி "குறுகிய 
தென்பதால் ' இத்தகைய பகுப்பாய்விகள் " பெரும் 

் பாலும் 'அதிர்வுப் ' பகுப்பாய்விகளாகவே பயன்படு 

கின்றன. நிலையாக அலைப்படையகலப் பகுப்பாய்வி 
களின் அலைவெண் இடைவெளி 9900 முதல் 40000 
ஹெர்ட்ஸ் வரை அமையும். இந்த இடைவெளி 100 
முதல் 200 ஹெர்ட்ஸ் வரை மாறலாம். ஒலியியலில் 
பெரு வழக்கிலுள்ள மடக்கை அலைவெண் அளவு 
கோலுக்கு ஏற்ப இந்த அலைவெண் இடைவெளியைதீ 
தகவமைத்தல் இயலாது. Coates ol ve 
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ee, ‘he , அலைவெண் விகிதம் KHz . 

a hos hea ட உட அட்ரா ழ் டட டர்கள் 
ப் 

படம் 4. 'எண்ம 'அலைப்பட்டை வடிப்பிகளின் துலங்கல் 
் சிறப்பியல்புகள் — ் 

ye! ர் ரிஷி உட்டு படி நரக டர உம 

5.௮, வாலொலி aes 1500 ‘A’ ஆ 11 ஸ்காட் வகை 4804 
“கீ” இ, சுரங்கப் பாதுகாப்புப் பயன்பாட்டு வகை % அச்சு 1-10 

அளவைக் காட்டுகிறது; 1 என்பது அலைவெண், 10என்பது அலைப் 
் பட்டையின் நடு அலைவெண். mg ் 

“நிலையான . விழுக்காட்டு அலைப்பட்டையகலப் 

tae Poe teem. மகுப்பாய்விகள் ் 

“ இதனுடைய கடத்தல் பட்டை அகலத்தில் உள்ள 

' அலைவெண்் மடக்கை அளவுகோலில் நிலையான 

தாகவிருக்கும். ஏனெனில், இவற்றினுடைய அலைப் 

பட்டையகலமும் அவை ஓத்திசைவியக்கப்பட்ட் அலை 

, வெண்ணும் நேர் விகிதததில் அமையும். ஒலிப். பகுப 

பாய்விகளில் வழக்கமாக நிலையான . விழுக்காட்டு 

அலைப்பட்டை அகல வடிப்பிகள் எண்ம அலை 
் வெண் இடைவெளிகளில் ஒத்திசைவிக்கப்படுகின் றன. 

' 2 எண்மம் முதல் 1/10 எண்மம் வரை இந்த அலைப் 

பட்டை அகலம் மாறலாம். என்றாலும், 13, 1 - 
எண்ம இடைவெளிகளே நடைமுறையில் பரவலாக 

- உள்ளன. இத்தகைய வடிப்பிகளில் முடக்க வலைகள் 

(passive networks) அமையும். அலைவெண் இடை 

வெளியில் தொடர்ந்து ஒத்திசைவிக்கப்படும் வடிப்பி 

கள் நடைமுறையில் பரவலாகப் பயன்பாட்டில் 

இல்லை. சில குறுகிய நிலை விழுக்காட்டு அலைப் 

. பட்டையகல வடிப்பிகள் விழ்பனைக்குக் கிடைப்ப 

_ துண்டு,” nS p we 

ts ப 

4 
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்...! மிகப் பரவலாக வழக்கிலுள்ள ஒலிப் பகுப்பா ய்வி 
எண்ம அலைப்பட்டைப் பகுப்பாய்வியாகும்,. . இதில் 

- ஒரு மிகைப்படுத்தியும் ஓர் இணைப்பு மாற்றியால் 
தேோர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வடிப்பிகளின் தொகுதியும் 
குறிப்பலை அளவைக் காட்டும் அளவியும் அமைந் 
இருக்கும். செந்தரப்படுத்தப்பட்ட இவ்வகைக் கருவி 
யில், தாழ் கடத்தல் பட்டை முதல் 75 ஹெர்ட்ஸ் 

* வரையிலும், 75 -- 150 ஹெர்ட்ஸ் வரையிலும். 150 

— 300 : ஹெர்ட்ஸ் . வரையிலும், 300 — 600. 
ஹெர்ட்ஸ் வரையிலும், 600 -- 1200 ஹெர்ட்ஸ் வரை 

யிலும், 1200 -- 2400 ஹெர்ட்ஸ் வரையிலும், 2400 

— 4800 ஹெர்ட்ஸ் வரையிலும், 4800 முதல் உயர் 

கடத்தல் ' பட்டை வரையிலும் வடிப்பின் அலைப் 
பட்டை அகலங்கள் அமையும். ஒட்டுமொத்த அலைப் 

பட்டை அகலம் 80 -- 70000 வரை: , அமையலாம் 

(படம் 4). கீழ்மேல் துண்டிப்புப் புள்ளிகள் மிகைப் 
படுத்தியின்  அலைப்பட்டை. அகலத்தால் கட்டுப் 
படுத்தப்படுகின்றன. இவை மேலும் ஒலி வாங்கியின் 
அலை வெண் துலங்கள் இடைவெளியாலும் சுட்டுப் 
படுத்தப்படுகின்றன. இயல்பான அலைவெண் பட்டை... 
இடைவெளியில் முதல் பட்டை 20 -- 75 ஹெர்ட்ஸ் 
வரை உள்ள பட்டையாகும். ஈற்றயல் பட்டை 
4.8 10 சி.ஷெர்ட்ஸ் வரை உள்ள பட்டையாகும். 
இதிலிருந்து ஆறு பட்டைகள் ஓர் எண்ம அலைவெண் 
இடைவெளியில் பரவி . இருப்பதைக் காணலாம். 
எனவே. இந்த பகுப்பாய்விற்கு எண்மப் பகுப்பாய்வி 
என்று பெயர். என்றாலும், வணிக நடைமுறையில் - - 
உள்ள இல பகுப்பாய்விகள் மிகக்குறுகிய , பட்டை 

களைக் கொண்டுள்ளன. பல . விரைவான இலக்கு 
மூறை 1/3 எண்ம வடிப்பிகளில் அமைந்த பகுப் 
பாய்விகளும் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. 

.... அடிப்படையில் எண்ம அலைபபட்டைப் பகுப் 
பாய்வி ' ஒரு சள ஆய்வுக் கருவியாகும், இது. எளி 
தாசுக் கொண்டு செல்லத்தக்கது; மின்கலங்களால் 
இயக்கப்படுவது; ஓஒலிமட்ட அளவியின் மின் குறிப் 
பலைகளை : அளக்க இது பெரிதும் பயன்படுகிறது. 
இதனுடைய வெளியீடு வடிப்பிகளில் ஒன்றுக்குச்: 
செலுத்தப்படுகிறது. பிறகு 10 டெசிபல் கட்ட மட்டுப் 
படுத்திக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. மட்டுப்படுத்தியின் 

வெளியீடு பின்பு ஊட்ட நிலைப்புப்பாட்டு மிகைப்பிக் 
கட்டத்துக்குச் செல்கிறது. இறுதியில் ஓர் அளவிக்கு, 
இணை நிலை வெளியீட்டு மிகைப்படுத்திகள் வழி 

யாகச் செல்கிறது. இந்த அளவியின் ஒடுக்கல் 
இறனை ஒரு நிலை மாற்றியால் மாற்றி அமைக்கலாம். 

எண்ம வடிப்பியின் இழப்பு 4 டெசிபலுக்குள் 
அமைய வேண்மிம். வடிப்பியின் வீழ்ச்சி ஒரு எண் 
மத்திறகு 80 டெசிபல் அல்லது அதற்கு மேலாக 

அமையலாம். பெரும கடத்தாமல் ஒதுக்குப்பகுதி 

குறைந்தது 55 டெசிபல்லாவது இருக்க வேண்டும். 

மாறும் அலைப்பட்டையகல் வடிப்பி, இந்த ஆய்வ 
கக்கருவி அடிக்கடி ஒரு பகுப்பாய்வியாகப் பயன்



774 இரைச்சல் எழுப்பி, மின் 

படுகிறது. இந்த வடிப்பி மேல்&ழ்த் துண்டிப்பு அலை 

வெண்களைத் தேவைப்படித் தேர்ந்தெடுத்துக் 

கொள்ளும் திறன் வாய்ந்தது. எனவே, எந்த அலை 

வெண் பட்டையையும் இதில் பெறமுடியும். இந்த 

வடிப்்.பி பலகட்ட ௩௦ வடிப்பிகளால் ஆனது ஒவ் 

வொரு கட்டமும் ஒரு மிகைப்படுத்தியால் பிரிக்கப் 

படுகின்றது. உயர் தாழ் சிறப்புயல்புகளைப் பயன் 

படுத்திக் கடத்தல் பட்டைச் சிறப்பியல்புகள் உருவாச் 

சப்படுசன்றன. வடிப்பியை ஒததிசைவிக்க 6 

மதிப்புகள் மாற்றப்பட வேண்டும். வடிப்பின் விளிம்பு 

களைச் சரிப்படுத்த இதில் உச்ச மதிப்புச் சுற்று 

வழிகள் பயன் படுத்தப்பட்டாலும் : துண்டிப்பு 

வீதங்கள் எண்மத்திற்கு 18 முதல் 24 டெசிபலுக்கு 

மேல் உயர்வதில்லை. எனவே, நெடும் சரிவுடைய 

் இரைச்சலைப் பகுப்பாய்வு செய்ய இவை தகுந்தவை 

” 

oo, மிகு குறும்பட்டை வடிப்பிகளாகவும். 

இவற்றைப் பயன்படுத்த முடியாது. காண்க, மின் 

வடிப்பி.. கட்ட ~ . 

Ct Hate e 
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இரைச்சல் எழுப்பி, மின்” . ட 

பொதுவாகத் ‘gpQeud மின் ஒசைக்கள் பின்னியல் 

அளவீடுகளுக்காக எழுப்பும் ஒரு கருவி ஒலி எழுப்பி 

எனப்படும். ஒரு வானொலிப் பெட்டி அல்லது மிகைப் 

பியின் ஓசைஎண்ணை அளப்பதற்கு ஒலி எழுப்பிகள் 

பயன்படுகின்றன. : ஒரு மின்னியல் அமைப்பு, தற் 

செயல் ஒலிக்கு அளிக்கும் எதிர்விளைவு ஆய்வுகளுக் 

கும், ஓசையின் தீவிரத்தை ., அளவிடுதற்கும் கூட 

அவை பயன்படுகின்றன. உட்ப 

ஓசை எழுப்பியின் சில மாதிரிகள். சடன் கம்பி, 

இருமுனையம், வளிமம் வெளியீட்டுக் குழல், இளை 

ஸ்ட்ரான், நேர் மின்னோட்டத்தால் சூடாக்கப்படும் 

ஒரு விளக்கு இழையின் .. சூடான கம்பி ஆகியவை 

எழுப்பியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

ஓசையைச் செலுத்த வேண்டிய முனைகளில் குறுக்க 

இழை: இணைக்கப்படுகிறது. , எடுத்துக்காட்டாக 

ஒரு வானொலிப் பெட்டியின் : விண் சட்டமுனை 

களின் இழை எழுப்பும் ஓசை, வெப்ப ஓசையாகும். 

நைகுவிஸ்ட் வாய்பாட்டால் அதன் செறிவு கணக் 

அடைப்பிடவரம். ம், : ர ர 

ட N= 4RTo ப 

* ட. இங்கு 1 என்பது வெப்பநிலை 

்் ௩ = இழையின் தடை 

ஈச 5 போல்ட்ஸ்மேன் நிலை எண்... 

ஓர் இருமுனைய ஓசை எழுப்பியில் வெடி விளை 
வால் ஓசை எழுப்பப்படுகிறது. : மாறு . நேரத்தின் 

e 

தலை&ழ் எண்ணிற்கும் மிகக்குறைவான விரைவு 
எண்களில் ஓசைச்செறிவு எண் 1 20, என்ற 
ஸ்காட்டி வாய்பாட்டால் பெறக்கூடும்... இவ்வாய் 
பாட்டில் ே என்பது ஓர் , எலெக்ட்ரானின் ,, மின் 

ஏற்பு, 1 என்பது cin நேர் அனமத மின் 
ஒட்டம், a wey 5 i ' 

இத்தகைய கணக்க&ீடுகளில் ' வழக்கம்போல் Coit 

முனை மின்னோட்டம் மின் அணு , உமிழ்வால் 
மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 7 

வளிம வெளியீட்டு ஓசை எழுப்பி பொதுவாக 
ஓர் அலைவழிப்படுத்தியால் மூடப்பட்ட ஒளிர் 
குழலாகும். ஒலி எழுப்பலின் நுணுக்கம் வெப்பமாக 
இருக்கும். “ வளிம :' வெளியேற்றத்தில் உள்ள 
எலெக்ட்ரான்கள் உயர்ந்த தற்செயல் வேகங்களைப் 
பெறுகின்றன. அவை உயர்ந்த ஓத்த ஒசை வெப்ப 
நிலையை ஓத்து அமைகின்றன. ‘ 

இந்த ஒத்த ஓசை வெப்பநிலை, குழாயில் உள்ள 
வளிமத்தைப் பொறுத்து: மாறுபடுகிறது. ஆனால் 
குழலின் அமைப்புகளையோ வெளியேற்ற மின் 
னோட்டத்தையோ பொறுதது அமைவதில்லை. 

லர் எதிர்வினை களைஸ்ட்ரான், அதிர்வுகளைத் 

” தவிர்க்கப் பிரதிபலிப்பு வலை, குழமத்துடன் பொருத் 
தப்பட்டு, எதிர்முனை மின்னோட்டததின Bente 
விளைவால் ஒசை எழுப்புகிறது. " 

ஓர் ஓசை எழுப்பி எழுப்பும் ஒசை ஏறக்குறைய 
நிலையான ' செறிவு கொண்டிருந்தால் வசதியாக 
இருக்கும். ' விரைவு எண் இயக்காஎல்லை முழுதும் 
நிச்சயமாகக் குறையக்கூடாது. 

வெப்ப ஒசை மூலங்கள் இத்தகைய தட்டையான, 
ஓசைப்பிரிகையை வானொலி . அலைவெண்கள் 

அனைத்திலும் அளிக்கின்றன. ஏனெனில் அந்த மூலக் 

கருவிகளிலும், சுற்றுகளிலும் உள்ளமைந்த கொண் 
மங்களும் (0802801107) தூண்டிகளுமே (inductors) — 
அலைவெண்ணை _மட்டுப்படுத்துகின் றன. 

. இருமுனையங்களோ மாறுநேரத்தின் soap 
எண் வரிசையில் உள்ள அலைவெண்களை மட்டுப் : ' 

படுத்துகின்றன. ' செயல்முறையில் சிறப்பான இரு 
முனையங்கள்சில் நூறு மெகாஹெர்ட்ஸ் வரை பயன் 
படுத்தப்படக்கூடும். நுண்்அலை அலைவெண்களின் 
ஒலி எண்ணை அளப்பதற்கு அனைத்து மிகைப்பி 
களும் (மும்முனையம், பயண அலைக்குழல், கிளைஸ்ட் 
ரான் ஆகியவை] உயர்ந்த ஒசை எண் கொண்டுள் 
ளன. அடிப்படை வெப்ப ஓசைக்கு மேல் 20 டெசிபல் 
வரை உயர்ந்த ஒசை எண் அகும். 

வெப்ப வெளியீட்டுக் குழாய்கள், வெப்பக்கம்பி 

அலை மூலங்களை விடச் சிறந்தவை. அவை கிடைக் 
கும் ஓசைத் திறனை மிகுதியாக உருவாக்குகின்றன.



நுண்கலை எண்களில் கிளைஸட்ரான்கள் சிறந்த 

- அலை எழுப்பிகள், ஆனால் அவை முழுமையாகப் 
பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, அவற்றை நிரந்தரமாகப் 

பயன்படுத்த வேண்டும், . 
- எஸ், “சந்தரசீனிவாசன் 

1 ட்ட ர் 
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தேவையற்ற ஓலி, இரைச்சல் எனப்படும். எந்தவோர் 

ஒலியையும் தேவையற்றதெனக் கூற ஒரு புறநிலை 

யான : அளவுகோல் : ஷேண்டும். மனிதர்களைப் 

பொறுத்தவரை ஒலி இரைச்சலா இல்லையா என்பது 

அவர்களுடைய உளநிலையைப் பொறுத்தது. 
ர் ॥ 

உறைதிறம், “ ஒலிக்கான உளவியலான மனிதத்து 

வங்களை மதிப்பிடுவதற்கும் பறநிலை அளவு 

கோலைக் கண்டறிவதற்கும் பல்வேறு முயற்சிகள் 

மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்தப் புறநிலை 

அளவில் எரிச்சலூட்டல், பேச்சுக்குறுக்கீடு, கேள்விப் 

'புலனுக்கு ஊறுவிளைத்தல், பணி செய்யும் HOS 
தைக் குறைத்தல் _ ஆகிய உட்கூறுகள் "கருதப்படு 

கின்றன. 
ன் உட 

உ. மனிதரிடம் உருவாகும் விளைவைப் பொறுத்து 
இரைச்சல் அளவிடப்படுகின்றது. அது குறிப்பாக 
அயர்வு அல்லது புறநிலைக் கட்._மைப்பு, - கருவிகள் 

ஆ௫யவற்றில் ஏற்படுத்தும் குறுக்கீட்டைப் பொறுத் 

தது. இந்த வகைகளில் இரைச்சலுக்கான அளவு 

கோட்பாட்டு வழியாக முற்றிலும் புறநிலைத் 

தன்மை வாய்ந்ததாக உருவாக்சமுடியும். வானூர்தி 

களின் கட்டமைப்பில் . ஏற்படுவது போன்ற ஒலி 

அயர்வை - உருவாக்குவதாலும், . வாஜூர்திகளில் 

உள்ள வழிகட்டுப்படுத்தும் மின் துகளியல் a meu if) 

களில் இதன் செறிவான ஒலி அலை ச௪றுவிளைவிப் 

பதாலும் இது தேவையற்றதெனச் கருதப்படுகிறது. 
eT ale ds bby a புக க 

இறைக்க லக்கான் மூன்றாவது ் வரையறை, 

ட தேவையான ஒலியிலிருந்து  வேறுபடுகின்ற சூழல் 

ஒலியைக் குறிப்பிடுகிறது. . இந்த ஒலி தேவையான 

ஒலியுடன் கலந்து இழைந்து அதன் இயல்பைக் 

கெடுத்துவிடும். இவ்வாறு சோனா : “என்ற கருவி 

யில், கண்டறியும் பொருளிலிருந்து ' * திருப்பி அனுப் 

். பப்பட்ட குறிப்பலை, தேவையான gelling பிற 
Com ஒலிகள், இரைசிசல் எனப்படும். ” : i 

மாரு 9 b* 

இயற்பியல் குறிப்பீடுகள் அல்லது தரக்குறிப்புகள் 

முன்னர்க்கூறிய வரையறைகள் இரைச்சல் எனப்படும் 

ஒலியலை குறித்த பொது இயல்பை விளக்கவில்லை. : 

ஒலி அலை குறிப்பிட்ட தூய குரலையேோ பல்வேறு 

சைன் வடிவ அலைத்தொகுப்பையோ குறிப்பிடுகிறது. 

இரைச்சல், ஒலிசார் 775 

அல்லது பல்வேறு தறுவாய்ச் சிறப்பியல்புகளையும் 
வீச்சுகளையும் உடைய எண்ணிக்கையிலான அவற் 
றின் தற்செயல் தொகுப்பு நிகழ்வைக் குறிப்பிடும் 
தானியங்கியின் எரிபொருள் வெளியேற்ற இரைச்சல் 
ஒரு தூய குரல் ஓலியாகும். ஆனால், காற்றுத் 
தாரையின் ஓசை தற்செயல் இரைச்சலாகும். 

-. இந்த ஒலியின் இயற்பியல் சிறப்பியல்பு அதனு 
டைய கதிர்வீச்சுச் செறிவையும் அலைவெண்ணை 
யும், அதனுடைய இடப்பரவலையும் குறிப்பிடும். 

சிறு இடைவெளியிலுள்ள தனித்த மதிப்புகளால் 
தனி அலைவெண் உடைய ஓலி அலையைக் குறிப் 
பிடுவது போலன்றி இந்தத் தற்போக்கு இரைச்சல்கள் 
புள்ளியியல் மதிப்புகளால் குறிப்பிடபபடுகின் றன ., 
ஒலிசார் தற்போக்கு இரைச்சல் மின்னியல் இரைச்ச 
லுக்கு இணையான தாகும். 1, ஹெர்ட்ஸ் அலைவெண் 
பட்டையில் உள்ள கதிர்வீச்சுச் செறிவின் மதிப்பால் 
இரைச்சல் அளவு குறிப்பிடப்படுகின் றது. தற்போக்கு 

இரைச்சல் சற்றுச் சீரான செறிவுப் பரவலைக் 
கொண்டிருந்தால் அது 14 ஷெர்ட்சுக்கும் மேலான 
செறிவு மட்டம் எனப்படும். இது $,50,500 
ஹெர்ட்ஸ் அகிய இடைவெளியிலுள்ள அலைவெண் 
பட்டை அகலங்களாலோ 1/10, 1/3, 1 ௮ண்மம் 

உடைய அலைவெண்களாலான நிலை விழுச்காட்டுப் 

பட்டை. அகலங்களாலோ குறிப்பிடப்படும். வழக்க 
மாசுத் தொழிலக இரைச்சல் கட்டுப்பாட்டு நடை 

முறைகளில் இரைச்சல் செறிவு எண்ம அலைவெண் 
பட்டைகளால் குறிப்.பிடப்படுகிறது. 

பெரும்பாலான இரைச்சல் அளவைகளுக்கு 
நடைமுறையில் தேவைப்படும் அலைவெண் இடை 

வெளி, எண்ம அலைவெண் பட்டையால் உள்ள 

. டக்கப்படுகிறது. மிகச்சிறிய பட்டையின் நடு அலை 

வெண் 63 ஹெர்ட்ஸ். மிகப் பெரிய பட்டையின் 
நடு அலைவெண் 8000 ஹெர்ட்ஸ். தற்போககு . 
இரைச்சலின் ஒட்டு மொத்தச் செறிவு அது குறிப 
பிடப்படும் அலைவெண் பட்டைகளின் அனைத்து 

மதிப்புகளின் சரசம் ஐதப்பாகும். காண்க, இரைச்சல் 
மின். [ Wes 

நடைமுறையில் புறநிலையான இரைச்சல், புற 
நிலையான ஓசை போன்ற இயற்பியல் கூறால் மதிப் 
பிடப்படுகிறது. இது 113 அல்லது 1 எண்மப் பட்டை: 
களில் அளக்கப்படுகின்றது. . டா 

* ' சீர் இரைச்சல். சீர் இரைச்சல் என்பது 1 ஹெர்ட்ஸ் 
அலைவெண் பட்டையில் உள்ள ஒவ்வொரு அலை 

வெண்ணிலும் ஒத்த வீச்சுடைய அலையாகும். இத் 
தகைய சீர் இரைச்சல் மின் சுற்று வழிகளிலேயே ஏற் 
படும் என்றாலும் ஒலிசார் இரைச்சலில் 'அரிதாக 
நிகழ்கிறது... பெரும்பாலான , தற்போக்த - ஓலிசார் 
இரைச்சல் அலைவெண்ணைப் , பொறுத்துச் #7 0B 
வீச்சுப் பரவலைக் கொண்டிருக்கும். a -
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சூழல் இரைச்சல். ஒரிடத்தின் பின்னணியில் 

உள்ள எச்ச இரைச்சல் சூழல் இரைச்சல் எனப்படு 

கிறது. இது புறத்தே நிலவும் அனைத்து இரைச்சல் 
களின் தொகுதியாகும். இவ்வாறு ஓர் அலுவல 

சுத்தில் உள்ள சூழல் இரைச்சல் என்பது காற்3றாட்ட 

அமைப்புகளின் இரைச்சலையும், தட்டச்சு போன்ற 

எந்திரங்களின் இரைச்சலையும் தொலைவிலுள்ள 

உரையாடல் போன்ற இரைச்சலையும் உள்ளடக்கும். 

ஆயப்படும் ஒலியின் ' இயக்கத்தில் இல்லாதபோது 
உள்ள இரைச்சல், பின்னணிச் சூழல் இரைச்சல் 

எனப்படுகிறது. காண்க, இரைச்சல் அளத்தல். 

“மூ: புகழேந்தி _ 
| 

  

இரைச்சல், மின் . ப ் ட் 

மின்னியல்” கருவி அல்வது அமைப்பில் எழக்கூடிய 
தேவைப்படாத,. விருப்பப்படாத, ' குறுக்கீடாக 

- அமைகின்ற மின்னோட்டமோ, மின்னழுத்தமோ 
இரைச்சல் (மின்) (10186, 6120111281) என்று அழைக் 

கப்படும். பார்க்கக்கூடிய அல்லது கேட்கக்கூடிய 

இரைச்சலை உருவாக்கச் .கூடிய மின்னியல் குறுக்கீடு: 
களும் இரைச்சல் என்று குறிப்பிடப்படுகின் றன. 
பொதுவாக ':இரைச்சல் 
இந்த மின்னியல் இரைச்சல், தகவல்களைச் செலுத்தக் 
கூடிய, முறைப்படுத்தக்கூடிய அல்லது அளிக்கக் 

கூடிய மின்னியல் அமைப்பில் முக்கியமான வினைக 

ஏற்படுத்துகிறது. 
தொலைபேசி, வானொலி, 

 தொலைக்காணி (ரடார்) ' 

. பயணம், தொலைஅளவீடு, 

பாடு அல்லது மின்னணுவியல் கணிப்பு போன்ற 
அமைப்புகளில் ' 'அறிதகவல்ககைக் கொண்டு ' செல் 
லும் தேவையான விககைகள், ஓசையால் மறைக்கப் 
படலாம். ் 

தொலைக்காட்சி, 
வானொலிக் கடந் 

இரைச்சல், தான் தோ ன் நன்ற ae 
அப்பால், சுற்றுப்புறத்தில் அசைவற்றோ, அதற்குள் 
டளேயோ ஒரு தடையத்தில் (1௦515100ு வெப்ப இரைச் 
சலார்கவோ உருவெடுக்கக்கூடும். ு nd 

4 

இயற்கைக் காரணங்களால் மேலே குறிப்பிட்ட 
இருவகை ழஇரைச்சல்களாலும் மின்னிரைச்சல் விளை 
யலாம் அல்லது அருகிலுள்ள மனிதனால் கருவாக் 
சுப்பட்ட மின்னோடிகள் அல்லது மின் ஆக்கிகள் 
போன்ற sosisen gue இது தோற்றுவிக்கப் - 
படலாம். , ட்ட 

‘ சுருவிகளில் , தவறான | இணைப்புகளால் ் 
கூற்றுகள் - தறக்கப்படும்பேோதும் ': மூடப்படும் ' 
போதும் இரைச்சல் ' உண்டாகிறது. ' ai எடுத்துக் 

என்று குறிப்பிடப்படும் . 

மின்னணுவியல் கட்டுப் , 

இரைச்சல் வரையறுக்கப்படுகறது.. ர ரர ர 

ta வ் 2 bp 

காட்டு; உந்தின் வளிம எரி sym (ignition 
838101) அல்லது மின் கருவி புருசுகள், 

இத்தகு இரைச்சல்களின் ' அடிப்படை மூலம், 
மின் அணுவியல் பாகங்களை உருவாக்கும் பொருள் 
களின் இயற்பியல் பண்புகளால் அமைகிறது. அவை 
இயற்பியல் விதிகளுக்குட்பட்டதால் குறைக்கப் 
படக்கூடும். : . 

கருவிகளைச் சரியான இடங்களில் வைப்பதாலும் 
சிறந்த பொறியியல் வடிவமைப்பாலும் மனிதனால் 
உருவாக்கப்படும் எந்திரங்கள் உருவாக்கும் குறுக்கீடு 
நீக்கப்படக்கூடும். 

் இயற்கைக் காரணங்களாலும் Renders உருவா 
வதைக் காணலாம். 

கற்றை, அண்டக் கதிர்வீச்சு ஆகியவை அம்மூலங்கள் 
(sources) ஆகும். அம்மூலங்களால் உருவாகும் 
இரைச்சலைக் குறிப்பிட்ட மட்டங்களுக்குக் &ழ் 
குறைக்க இயலாது. சிறந்த பொறியியல் வடிவமைப் 
பால் குறைக்க : முடியாத இரைச்சலுடன் கூடிய 
கருவி எவ்வளவு நன்றாக இயங்க முடியுமோ 
அவ்வளவு நன்றாக இயக்கவும் முடியும். ஒரு 
வானொலிப் பெட்டி மிகவும் . வலிவற்ற சைகை 
களால் இயங்காது. வானொலிப் 

மானிக்கப்படுகிறது. சைகை ஏற்பினைக் குறைக்காது 

இயன்ற அளவு இரைச்சல் ஏற்பினைக் குறைக்கும் 

படி உணர் சட்டம் தக்க நிலையினால் திருப்பி 
வைக்கப்படக்கூடும். ர ் Ton a 

eo ae எவ்வளவு 

யோடு சேர்ந்து இரைச்சலும் அதே அளவு அதிகரிக் 

சிறது. | 

. இரைச்சலின் வகைப்பாடுகள், இணைச்சல் என்பது 

வ் 

. தற்செயலான. இரைச்சல் தற்செயலற்ற இரைச்சல் 
என்று இருவகைப்படும். தற்செயலான இரைச்சல் 
என்பது, : புள்ளி விவரங்களின்படி' Aw நெறி 
முறைகளுக்குட்பட்டிருப்பினும் முன்னுணரப்படாத 

, இரைச்சல் என வரையறுததுக் கூறப்படுகிறது. “மின் 

மின்னியல் புயல், சூரிய ஒளிக் - 

 பெட்டியி 
” லுள்ள வெப்ப இரைச்சலால் அந்த மட்டம் தீர் 

அதிகரிக்கப்பட்டாலும் 
. இந்நிலையினை மாற்ற இயலாது. ஏனெனில் சைகை 

அணுக்குழல், அரைக்கடத்திச் சுற்றுகளில் ' apaeE : 

ப வெப்ப இரைச்சல், ஒரு. ' தடையம் அல்லது உள். 
தடையுள்ள பொருளின் முனைகளுக்கிடையே, அதில் 
உள்ள வெப்பத்தால் களர்வுற்ற மின்னணுக்களின் 

தீ ற்செயலான அசைவால் உருவாகின்ற தற்செயலான 
மின் அழுத்தம் வெப்ப” இரைச்சல் என்று அழைக்கப் 

வததி ப்பட பப வடு hia 

் இதன். இறன்புகைச் செறிவு சழ்க்காணும் வாய் 
பாட்டால் உணரப்படும். அறை - வெப்ப நிலையில், 
risk ao வட்ட wget 1 ள் fon “a n Tr ab Wty



N (f) = 4k TR 1(f) 

N (f) = 4k TR 

வெடி இரைச்சல், ஒரு வெப்ப வெற்றிடக் குழா 

_ யில் எதிர்முனையம் தற்செயலாக வெளியிடும் மின் 

அணுக்களால் தோன்றும் மின்னோட்ட ஏற்றத் 

தாழ்வுகளே வெடி இரைச்சலாகும். ஒரு துப்பாக்கியி 

லிருந்து வெளிப்படும் குண்டுகள் போன்று, விட்டு 

விட்டு வலிவான இரைச்சலாக எழும்புவதால் அது 

வெடி இரைச்சல் (81௦4 0156) “என்று அழைக்கப் 

படுகிறது.இந்த இனரச்சல் மின்னோட்டத்தால் குறிப் 

. பிடப்படுிறது. லெப்பததால் மட்டுப்படுத்தப்படும் 

- மூனையத்தில்: - இரைச்சல் 

ஓர் இரு முனையத்தில் (வெப்பக்குழல் வகை) இது 

கீழ்க்காணும் வாய்பாட்டால் பெறப்படும. 

I2 n =2la ரூ ஆம்பியர்கள் 

ஒரு 174 சந்திப்பு இரு முனையத்தில் குறைந்த 
அலைவெண்களிலும் மின்னோட்டத்திலும்; 

I?, 2 (121) ந. 

எனும் வாய்பாட்டால் பெறப்படும். 

பிரிப்பு இரைச்சல். பிரிப்பு இரைச்சல் என்பது ஒரு 

பல் பொருள் வெற்றிடக்குழாயில், ஒரு மின்முனை யத் 

தில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேர்க்கும் 

மின் முனைகளுக்கிடையே, மின் அணுக்கற்றையின் 

தற் செயலான பிரிப்பால் (ஒருநாண் முனையத்தில் 

இரைவலைக்கும்,  . நேர்மின் முனையத்திற்கும் 

. இடையே தோன்றுவது) * தோற்றுவிக்கப்படும் மின் 

னோட்ட. ஏற்றத்தாழ்வின் விளைவால் தோன்றுவ 

தாகும். - a he ல ் 

. மின்னோட்டம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற் 

பட்ட பாதைகளுக்கிடையே பிரிய நேரிடும்போது 

பிரிப்பு இரைச்சல் தோன்றுகிறது. ஒரு , திரிதடையத் 

இல் (transistor) மூன்றாவது முனையும் மின்னோட் 

டம் ' பெறுவதாக - இருப்பின், அதைவிட. “ இரு 

குறைவாக 

. பிரிப்பு இரைச்சலின் பிரிகை தட்டையானதே,” 

- (flickering noise) ag Gan . Qa pgs குழலில், ' 
ம தாழ் அலைவெண் , அல்லது மினுமினு “இரைச்சல். 

, எதிர்மின் முனையின் வெவ்வேறு பகுதிகளில், மெது 

"வாக மாறும் வெளியீடுசளின் காரணமாக, மின் 

னோட்டத்தில் “ தோன்றும் '” ஏற்றத்தாழ்வுகளினால் 

விளையும் இரைச்சல் மினுமினு இரைச்சல் அல்லது 

தாழ் அலைவெண் இரைச்சல் -ஆகும். ff இரைச்சல் : 
மு l Ww 

என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது. . 

1. இல கிலோ ஹெர்ட்சுக்குக் , குறைவான அலை 

வெண்களில் ஓர் இரைச்சலின் பகுதி தோன்றுகிறது. 

அதன் : பிரிகை அடர்த்தி, ... அலைவெண் . குறையக்” ் 

- குறைய அதிகரிக்கிறது. : 4 . 

‘ 

- உருவெடுக்கிறது. 

இருக்கும்.” 

இரைச்சல், மின் 777 

மின் அணுக்குழல்களில், ஆக்சைடு பூசப்பட்ட 
எதிர் மூனையங்களின் ஆக்சைடு கட்டமைப்பில் 
தோன்றும் மெதுவான மாறுதல்களாலும், தாய்மை 
யற்ற அயனிகள் நகர்வதாலும் இது தோன்றுகிறது. 

பகுதி கடத்திகளில் சுமப்பான்௧களின் அடர்த்தி 

யில் தோன்றும் ஏற்றத் தாழ்வுகளால் இது நேர் 

கிறது. குறைந்த அலைவெண்களில்,- வெற்றிடக்குழல் 

சுளை விடப்பகுதி கடத்தி மிகைப்பிகளில் இது 

அதிக இடர்ப்பாடுகளைத் தேர்ற்றுவிக்சி றது. 

மிகு உயர்வெண் அல்லது மாறு-கால இரைச்சல். 
பகுதி கடத்திக் கருவிகளில் ஒரு சந்திப்பினைத் 

தாண்டும் சுமப்பான்களின் மாறுகாலம், சைகையின் 

குறிப்பிட்ட காலத்தோடு ஒப்பிடக்கூடியதாக 
அமைந்தால் சில சுமப்பான்௧கள் மூலம் அல்லது 
உமிழ்வானை ஊடுருவித் திரும்பச் சென்றடையும. 
இது ஓர் உட்கொடு அனுமதிப்பானைத் தோற்று 

விக்கிறது. அதன் கடத்துமப் பகுதி அலைவெண்ணை 

ஒட்டி அதிகரிக்கிறது. 

ஓர் இரைச்சல் மின்னோட்ட ஆக்கல் அல்லது 

. எழுப்பல் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. அலைவேண் 

னோடு கடததுமம் அதிகரிப்பது போன்றே, பிரிக 

அடர்த்தியும் அதிகரிக்கிறது. மின்னணுக் குழல் 

"களிலும் இத்தகைய இரைச்சல் எழககூடும், எதிர் 

முனையத்திலிருந்து கட்டுப்பாட்டு வலைக்குச் செல் 

லும் மின்னணுககளின் மாறுகாலம் குழல் சைகை 

யின் காலத்தோழி ஒத்து அமைந்தால் இத்தகைய 

நிகழ்ச்சி தோன்றக்கூடும். 

ஆக்கல் மறு சேர்க்கை இரைச்சல், பகுதி "கடத் 

இக் கருவிகளில சில தூய்மையற்ற மையங்கள் தற் 

செயலான தேர்வின்படி அயனிப்படுத்தப்படுகனறன. 

கருவியில் 'சுமப்பான்௧களின் தற்செயலான தோற்றம 
மேலும் இந்தச் சுமப்பான்கள் 

அயனிப்படுத்தப்பட்ட தூய்மையற்ற மையங்களோடு 

தற்செயலாக மீண்டும் சேர்கின்றன. ் 

மொத்த விளைவு, பகுதி கடத்தியின் கடத்து 

மத்தில் ஒரு தற்செயலான ஏற்றத் தாழ்வுள்ள பகுதி 

உருவெடுக்கிறது. இதில் ஓர் இரைச்சல மின்னோட் 
டம் தோன்றுகிறது. 

. குறிப்பேற்ற இரைச்சல். கடத்துமத்தின் மெது 

் வான ஏற்றத் தாழ்வுகளால் கூடுதல் ஒசை அல்லது 

குறிப்பேற்ற ஓசை உருவாக்கப்படுகிறது. ஒளியியல் 

கடத்திகளிலும் இத்தகைய இரைச்சல் உருவாகிறது 

எனலாம்... eo ae Bol 
௩ 

1 பகுதிகடத்திக் ் கருவிகளில் தற்செயல் இரைச்சல் ' 

. பல்வேறு நுட்பங்களால் தோன்றுகிறது.. தற்செயல் 

இரைச்சல ஆக்கலின் “உயர் நுட்பங்களெல்லாம 

புலப்படக்கூடிய குறுக்கு மின்னோட்டஙகளும் அழுத , 

தங்களும் நுண்ணோக்கி மட்டத்தில் தோன்றும் பல 

ஸே
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தற்செயல் செயல்பாடுகளின் விளைவு என்றே சுட்டிக் 

காட்டுகின்றன. - 

கதிர்வீசப்படும் தற்செயல் இரைச்சல், மின்காந்தக் 

கதிர்வீச்சை ஏற்கக் கூடிய எந்த மின்னியல் கருவியும் 

கதிர் வீசப்படும் தற்செயல் இரைச்சல்களையும் 

சைகைகளையும் ஏற்கக்கூடும். பொதுவாகச் சுற்றுப 
புறத்தில் தோன்றும் மின்னியல் தடங்கல்கள் கரிய 
வெடிகளாகத் தோன்றும் பண்புகள் கொண்டு முறை 

யற்ற இரைச்சலை எழுப்புகின் றன. 

ஓர் உணர் சட்டம் சுற்றுப்புறத் தடங்கல் 

களைத் தவிர வெப்பத் தோற்றமுடைய உறுதியான 
பின்னணி இரைச்சலையும், சுற்றுப!.ற வளிமங்கள் 
விண்பொருள்கள் அமைப்புகள் .,ஆகியவற்றிலிருந்து 
வெப்பக் கதஇர்வீச்சினையும் ஏற்கிறது. பின்னது 
விண்பொருள் இரைச்சல் என அழைக்கப்படுகிறது. 

சூரியன் எப்போதும் வெப்பத்தை வெளியிடுகிறது. 
சூரியப்புள்ளிச் செயல்பாட்டின்போது இரைச்சல் 
கதிர்வீச்சின் தீவிரம் மிகவும் அதிகரிக்கிறது. 

தற்செயலற்ற இரைச்சல். இவ்வகை இரைச்சல் 
பொதுவாக ஏனைய மின்னியல் கருவிகளின் கதர், 
See, Cam அமைப்புகளுடன் தேவையற்ற 
பிணைப்பு அல்லது ஒரு மின் சுற்றிற்குள்ளே போலி 
யனை அதிர்வு ஆகியவற்றால் தோன்றுவதாகும், 

இரைச்சலின் குறியீட்டு, அளவீட்டு முறைகள். _- 

ஒத்த இரைச்சல் தடை. இரைச்சலைக் குறிப்பீடு 

_ வதற்கு ஒரு வசதியான முறை அதனை இரு கற் 
பனையான தடையால். குறிப்பிடுவதுதான். அறை 

வெப்பநிலையில் இரைச்சலை விளைவிக்கும் தடை. 
% என்று குறிப்பிடப்படும்.- பொதுவாக, கருவி 
இரைச்சலற்றதாகக் : கருதப்படுகிறது குறிப்பிட்ட 
இயக்க நிலைகளில் அதன் மதிப்பு உற்பத்தியாளரின் . 
விவரங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. சான்றாக 
கம்பியை எடுத்துக்கொள்ளலாம், 

—R, : 

ober 2» வூ j 

மின் 
o 

இரை ச்சல் தடை, 
॥ ॥ 

- உட்கொடு தடையின் உண்மை மதிப்பு-௩ட.. 

உட்கொடு முனைகளுச்கிடையே தோன்றும் ' 
ட. இரைச்சல் : மின்னழுத்தத்தின்' மதிப்பு கீழ்க் 

் காணும் வாய்பாட்டால் பெதப்பஇன், 8 ப. 
4 

we thon U's = 4 (Rit Raa T 7 டட 
இதனால் மின்கம்பியின் இரைச்சல் பகுதியைச் 

சுற்றின் உட்கொடு பாகத்தோடு எனிதில் cal 

பார்க்க இயலும். ப ட்டி ப 

ww 

Vow rae 

சைகை இரைச்சல் விகிதம், ஒர் இரைச்சல் ௨௬; 
வாகின்ற சுற்றில் சைகை - இரைச்சல் விகிதம் 8/1: 

nm wi eo lye a be a முக மடு Yeates 

என்பது 15/14 சைகை அழுத்தத்திற்கும் இரைச்சல் 
மின் அழுத்தத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதமாகும். 

இரைச்சல் காரணி. ஒரு மிகைப்பு அல்லது ஒரு 
மின்னணுவியல் சுற்றில் இரைச்சல் காரணி என்பது 
சைகை-இரைச்சல் விகிதத்தால் கீழ்க்காணுமாறு குறிப் 
பிடப்படுகிறது. 

84 இறன் விதம் (உட்கொடுத்தலில்) 
  

He $[14 இறன் விகிதம் (வெளிப்பெறுதலில்) 

அடி] _ நிற இரைச்சல் - Po, = PS 

- இரைச்சல் காரணி ஓத்த இரைச்சல் தடையின் மூல 

மாகக் கீழ்க்காணும் வாய்பாட்டாலும் வெளியிடப் 
படலாம், 

கற 4 Fe oF 7 ™ 
் Rp a. - 

௩2 - மூலத்தின் கூட்டுத்தடை 

௩ - இரைச்சல் தடை 

இரைச்சல்காரணியை ் அளவிடுதல். '' "இரைச்சல் 

காரணியை அளவிடுதற்கு மிகவும் சாதாரணமாகப் 
பயன்படுத்தும் முறை ஓர் இரு முவையத்தில் : உரு 

வாகும் வெடி இரைச்சலைக் கொண்டு ஒரு மின்: 

கம்பியின் இரைச்சல் காரணியை அளவிடுதலேயாகும். , 

இரு மூனையத்தின் நேர் மின்னோட்டம் Ip 

இன் மூலமாக நேரடியாகவே இரைச்சல் காரன் ha 
sane . 12 

ந ட்டு % ' வார ॥ டட 

= 20 IL R R “ட 

இவ்விதமாக இரைச்சல் கார னின் அளவிடுதற் 

காரன கருவிகள் இணைந்த மின்சுற்றின் வரைபடம் 
ழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ' ் ட ல் 

arts 

“அளவீடு செய்வதற்கு ஓர் இரு முனையத்தின் 
கம்பி இழை வெப்பநிலை இருமுனையத் தகட்டின் 
மின்னோட்டம் 1 குறிப்பிட்ட மதிப்பை அடையும் . 
வரை கனாட்குட்படும், சுழியாக இருக்கும்போது 
அது மின்கம்பியின் :.வெளியீட்டு இரைச்சலின் 
மதிப்பை விட இரு மடங்கு மதிப்பேயாகும். இரைச் 

சல் ) காரணி அல்லது எண் Fe = 20 Tn Rect 

| Qaseeo வெப்பநிலை. 'இரைச்சலைக் ' குறிப்பிடு 
வதற்கு மற்றொரு முறை ஓத்த இரைச்சல் வெப்ப. 
நிலையினால் அதைக் . குறிப்பிடுவகேயாகும். இரைச், 
சல் வெப்பநிலை இருவேறு முறைகளால் குறிப்பிடப் ' 
படுவது குறித்துக் கவனமாசு இருக்கேண் டும்.' 

acne . ர ப் டட 4, r 
sé பக 053. To"! 

Te ஒத்த இரைச்சல் வெப்பநிலையைக் கொரகறத், 
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ப ஒத்த இரைச்சல் தடை Rao, இரைச்சல்காரணி 

£, "ஒத்த இரைச்சல் வெப்பநிலை 16 இவை அனைத் 

தும் ஒரே தசுவலைத் தரும் வெவ்வேறு முறைகளா 

கும். தொடர்புள்ள சுற்றுப் பண்புகளின் - வகைக் 

கேற்ப ஒவ்வொரு முறையிலும் குறிப்பிட்ட நன்மை 

கள் உண்டு. 

்" வெற்றிட, மின்னணுக் குழல்களுக்கு ஒத்த 

இரைச்சல் தடை குறிப்பிடப்படுகிறது. : ஒரு தஇிலோ 

ஹொட்ஸ் -- “ அலைவெண்ணில், தஇரிதடயங்களுக்கு . 

இரைச்சல் காரணி தேவைப்படுகிறது. 
' ட டா 1 ~ 

உயர், மிகுஉயர் விரைவெண் எல்லைகளில் 

இரைச்சல் காரணி தேவைப்படுகிறது. மிகைப்பிகள் 

- மற்றும் ஏற்பிகளுக்கு ! (8௦௦௧0௦0) இரைச்சல் செயல் 

இறன் குறிப்பிடப்படுகிறது, TE es 

ப குறுகிய அலைவரிசைகளுக்கு ஒத்த ,இரைச்சல் 

வெப்பநிலை விரும்பிப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இத 

னால் விண்சட்டத்தின் வெப்பநிலை , அறியப்பட 

"லாம். ஆகவே பல்வேறு இரைச்சல் எழுப்பிகளோடு 

அவ்வெப்ப நிலையை தேரடியாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்க 

இயலும், ட்டு A cepa ed aed 

. " இரைச்சலை அளவிடுதல். இரைச்சல்: அளவீடு 

- எனும் சொல். தற்செயலான அல்லது 'தற்செயலற்ற 

இரைச்சலின் பல்வேறு எல்லைகளை அளவிடுதலைக் 

குறிப்பிடும், “1: 

. இரைச்சல் திறனை, அளவிடுதல் மூலத்திலிருந்து 

இரைச்சலை ஒரு நேரியல் மிகைப்பியின் மூலம் 

மிகைப்படுத்தி, பிறகு ஒரு இடைகாணி, (quadrant 

detector) தாழ்-அனுமதி வடிப்பான், (1014-0255 filter) 

மற்றும் குறியீட்டுக் கருவியைப் பயன்படுத்திச் சரா 

சரி இரைச்சலதிறனைக் காண்பதாகவே அமைகிறது. 

அந்த. அளவீட்டிற்கான வரைபடம் ' கீழே 

தரப்பட்டுள்ளது. , 

பறி . ve ட்ப i 

ரைச்சல் நேரியல் இடை தாழ் குறியீட்டுக் 
மூலம் மிகைப்பு காணி அனுமதி கருவி 

நேரியல் மிகைப்பியைவிடத் தாழ் அனுமதி வடிப் 
பானின் குறுகிய அலை வரிசை அகலம் இருந்தால் 
தான் காணியிலிருந்து (4212000) சராசரி மாறுபடும் 
அழுத்தம் குறியீட்டுக் கருவிக்குக் கிடைக்கும். இத் 
தகைய சுற்றில் குறியீட்டுக் கருவி அதன் உட்பெறு 

அழுத்தத்திற்கு நேரியல் பதில் விளைவு அளிப்பின் - 
அது காட்டும் அளவு, இரைச்சல் திறனுக்கு நேர் 
விகிதத்தில் இருக்கும், வெப்ப இரட்டைகளும், வெப்ப 
மானிகளும் சிறந்த கால இடைக் காரணிகளாகும். 
மின்குழல் மற்றும் படிக இரு முனையங்களும் குறிப் 
பிட்ட எல்லையில் கால மிகைப்பி நேரியல் தன்மை 
யற்றதாக இருப்பின் காரணி, கால வெளி விதியினை 
ஒட்டி அமையாது; எனினும் - ஓசைத் திறனைக் 
காட்டும். ஆனால் அதன் பதிலளி வளைவினை முடிவு 

செய்து குறிக்க வேண்டும். ் 

இரைச்சலின் கணக்கியல் பகுப்பாய்வு, ஒரு Weir 
னியல் அமைப்பில் தற்செயலற்ற இரைச்சல் சுற்று 
களில் சைகை அளிப்பதில் ஏற்படும் விளைவுகள் 

போன்றே கணக்கியல் முறையிலும் காண இயலும் ' 

காலத்தால் மாறுபடாத புள்ளிவிவரப் பண்பு 
இரைச்சல்களை வடிவங்கள் பெற்றிருப்பதால் 

" சாத்தியக் கோட்பாடு (law of probability) பின்பற்றப் 

படுறது. குறிப்பிட்டநேரம் (1) இல் உள்ள சாத்தியம் 
ft (x) எனும் சாத்தியக் கோவையால் குறிப்பிடப் 
படுகிறது. 

ft (x) dx = ; | 

bt Qrav@ wHnjssepsHlom—Gu (a,b) 2cirer 
' b 

தென்பது கீழ்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகறது. | (1) 
- ‘ a 
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780 இரைச்சல் வடிப்பி, வானொலி 

அனைத்து இரைச்சல்களும் புள்ளி விவரங்களுக்குட் ... 

பட்டவை. காஸ் (23088) இரைச்சலுக்கான சாத்தியச் _ 

செறிவுக்கோவை: 5 

fx) = —2_ உ. (௩072௪ 18 உட மற்றும் -: 
( -. சூபு/கரு.... கட்ட 

ப் sy { 

ச 1 என்பவை ௩ எனும் நேரத்தில் மைய மதிப்பினை 
யும், - மாற்றத்தினையும் கொடுத்துக் கோவையின 

மதிப்பை திர்ணயிப்பவை. த a” 
் ॥ 

1 ௨ 

ஒரு தற்செயல் இரைச்சல் (1810௦ 0186) அதன் 
சாத்திய உறவுகள் அனைத்தும் காலத்தால் மாறு 

படாதிருப்பின், நிலையாகவே இருக்கும், ஒரு நிலை 
யான இரைச்சலுக்கு எந்த நேரம் 1, அல்லது 1, வில் 
பார்க்கினும் மடி (0) - ரடி (00, ஆகவே ft (x),, mt 

மற்றும் ர1(* காலத்தைச் சார்ந்து - இருப்பதில்லை. - 

at 
[ப 

ஒரு தடையத்தின் வெப்ப இரைச்சலும் ஒர் இரு 
முனையத்தின் Guy இரைச்சலும் நிலையான 
இரைச்சலுக்கு. . எடுத்துக்காட்டாகும். பொதுவாக 
இரைச்சல் அழுத்தம் நிலையானது. சாத்தியமான 

00 எந்த இரு ௨௦ எனும் . மதிப்புகளுக்கிடையில்,' 
இந்த மதிப்புகளுக்கி௮டையே இரைச்சல் அழுத்தம் 
இருக்கும் _ காலப் பின்னத்திற்கு ஒத்து அமையும். 
இந்தப். பண்பிற்கு இர்கோ wAG .. என்று 
பெயர். ப ட ட்ட, fag ae. tg 

(> அத்தகைய இரைச்சலுக்கு மைய: மதிப்பு ௩ 
சராசரி மதிப்பேயாகும். மாறுபாடு o 2 ஏற்றத்தாழ்வு 
களின் ean சராசரியாகும். ஏனைய ' உடன் 
org) Ganeneu (co-variant function) R(T) wamnrar 
Sow Disé Ge Say (power spectrum ண்டு ) ) 
ஒர் இரைச்சல் அலைவடிவின் .6॥ உடன்... மாறு 
கோவை (7), (77) இன் தற்போதைய மற்றும் 
எதிர்கால மதிப்புகள் சராசரியோடு எவ்வளவு 
உறவு கொண்டவை என்று கொடுக்கிறது. அது 
அலைத்தொலைவுகள் பெருக்குத் தொகையின் காலச் 
சராசரி அமைப்பாகும், “ ses 

4 ௩, ் | ஙி ் ் 

T ‘ ‘ ட் ரு 

1 
R(T) = 110 5 

rf b (t). b(t+T) aT 
T so 

Two 

How Ase Geta N(f) Qenréen கனல் 
வடிவு 6(1) ஓர் அலைவெண்ணின் கோவையாகச் சரா 
சரித் திறனின் பகிர்வைக் (0151100110) காட்டும். அதா 
வது (5) கூடும் அலைவெண் எல்லை ஃ.[ஃ (dt) 

யில், ஓர் ஒம் தடையத்தின் குறுக்கே 0) எனும் . 
அழுத்தும் கொடுக்கப்படும்போது வெளியிடப் 

ச் 

| 
i — 4 er பழிக்க 4 Se ee a | ge OD be | | 

- காஸ் பண்புடைய 

படும் திறனைக் கொடுக்கிறது.” 8ழ்க்காணும் வாய் 
._. பாட்டின்படி 14(1) இன் மதிப்பினைக் காணலாம். 

॥ vas dy ர வரரா ் Ncf . 3 +0 

அ ௩0) உ. ன * நகு ப ப்பட 
உ ன ரர 

திறன் பிரிகைச்செ றிவு 11) கொண்ட ஒரு நிலையான 
அலை வடிவு (1) மாறு கோவை .11(0) கொண்ட, 

மாறா வடி.ப்பானின் மூலம் செலுத்தப்படும்போது, 
் அச்செறிவு 11(1)/் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 
உட்கொடு இரைச்சல் போனற வெளிப்படு - இரைச் 
சலும் நிலையானது காஸ் பண்புடையது. ஆனால் 

இரைச்சலை நேரியலற்ற வடிப் 
பான் மூலம் செலுத்தினால் அதன் புள்ளி விவரம் 
காஸ் பண்புடையதாக அமையாது. 1 1%(2)0 என்பது 
உயரும் அலைவெண் வரிசை 4:04 இல் சைகைத் 
திறனாக இருப்பின் சைகை/இரைச்சல் , விகிதம் 5(0)] 
4(1)) ஒரு நேரியல் வடிப்பானில் செலுத்தினால். ் 

இவ்விதம் மாறாது. :8(8) மற்றும் (£)-ஐ அலை 
வெண் வரிசை.முழுதும் நுண் கணிதத் தொகுப்புச் 
செய்தால், அவற்றின் விகிதம் சைகைத்திறன்/இரைச் 
சல் திறனை அளிக்கும். ட்ட ட்ட, 

பட்ட ் - எஸ். சுந்தரசீனிவாசன் 
we 
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: செய்தித் தொலைவு அலைவாங்கிகளில் 'இரைச்சலைக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் வடி 

கட்டி வானொலி இரைச்சல் ' வடிப்பி (1801௦ 0186 

1112) ' எனப்படுகிறது. : நடைமுறையில் ஒரு தாழ் 

கடத்தும் வடிப்பி (1௦ ' pass fitter) :! வானொலி 

இரைச்சல் வடிப்பியாகப்' பயன்படுகிறது. இந்து 

வடிப்பியைக் கேளலைச் சுற்றுவழிக்குள். வேண்டும் 

போது இணைத்தும் வேண்டாதபோது । பிரித்தும் - 

விடலாம். இந்த வடிப்பியில் இதற்காக ஓர் இணைப்பு : 

மாற்றி (ஊர்) இருக்கும். வானொலிச் சுறறு வழிக் 

் குள் நுழையும் இரைச்சலுக்கேறப இந்த இரைச்சல் 

வடிப்பியின் செயல்பாட்டு இடைவெலியை (18126) 

மாற்றி! அமைக்க முடியும், வானொலியில் . உள்ள 

் குரல் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பையோ, நாடாப்பதிவுக் 

. கருவியில் உள்ள குரல் : கட்டுப்பாட்டு அமைப் 

பையோ பயன்படுத்தி அவற்றின் கேளலை, சுற்று 
வழிக்குள் நுழையும் - இரைச்சலைக் குறைக்கலாம். 
இரைச்சலின் அலைவெண் வரிசை பரந்துபட்டதாக © 

அமைந்தால் பட்டை முறைக் கடத்தல் வடிப்பியைப் 

| (band pass filter) பயன்படுத்தலாம். காண்க, ' 'மின 

வடிப்பி. டட . . 
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இரைச்சல், கட்டடங்களில் ் ் 

t 7 eur a ர wo க் ் , sh ve 

கட்டடங்களில் ;இரைச்சலைக் கட்டுப்படுத்தல் என் 

பது சுற்றுப்புறச் சூழலில் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய 

வகையளவிலான * 'இரைச்சலைப் - பெறும் தொழில் 

நுட்பம் ஆகும், கட்டடங்களைக் கட்டத் திட்டமிடும் 

போதே அதற்கேற்ற: முறையான : வழிமுறைகள் 

் வகுக்கப்பட்டால், நிறைவு அளிக்கக்கூடிய இரைச்சல் 

கட்டுப்பாட்டினை எளிய முறையில் கட்டடங்களில் 

அடைய மூடியும். சான்றாக, கட்டடத்திற்கான இடத் 

தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போதும், அறைகளின் ஒழுங் 

சுமைப்பு, தாழ்வாரங்கள், வீட்டின் டமுன்னறைகள், - 

கதவுகள், சாளரங்கள் * ஆகியவற்றின் இருப்பிடங் 

களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போதும் சரியாகத் திட்ட 

மிட வேண்டும்... ப. ௩ பட்ர்வ் பஷ் தன்ர 

கூரி ப பழமா ட ட புழி. புராரி வர் ty fark ' ப் 

் சுட்ட்டங்களில் இரைச்சல் அங்குள்ள காற்று 

மூலமாகவோ, நேரடியான தாக்கங்களின் மூல 

மாகவோ, இரண்டின் சேர்க்கையினாலோ உண்டா 

“இன்றது. , காற்றிலிருந்து ,, உண்டாகும் ஒலிகள் 
திறந்த சாளரங்கள், கதவுகளைச் சுற்றிலுமுள்ள 

விரிசல்கள் ஆகியவற்றின் வழியாகத் தொடர்ந்து 

இடைவிடாத காற்றுப்பாதையின் * மூலமாகக் கடத் 

தப்பட்ட ஒரு பக்கச் சுவரிலிருந்து . அடுத்த பக்கத் ... .. 

திற்குப் பரப்பப்படுகின்றன .அல்லது காற்றிலிருந்து 

உண்டாகும் ஒலிகள் ஓரு குடுப்புச்சுவரால் தடுக்கப் 

படும்போது இடைத்திரை போன்ற ஒலி அலைகள் 

முன்னும் பின்னும் நகர்வதால், ஒரு பச்கச் சுவரிலி 

ருந்து அடுத்த பக்கத்திற்குப் பரப்பப்படுகின்றன- 

் ஒலிக்காப்பு, இண்மப்பொருள்களின் தாக்கத் 

இனால் உண்டாகும் ஒலிகளைக் காக்கும் முறைகள் 

்' காற்றினால் உண்டாகும் ஒலிகளைக் காக்கும் முறை 

களிலிருந்து சிறிதளவு வேறுபடுகின்றன. ஒன்றை 

நன்றாகக் காக்கும் ஓர் அமைப்பு பிறிதொன்றை 

அவ்வாறு . காப்பதில்லை, எடுத்துக்காட்டாக, 30 

செ. மீ தடிமனுள்ள கற்காரைப் பலகம் காற்றினால் 

உண்டாகும் ஒலியினை மிகவும் நன்றாகக் காக்கும், 

ஆனால், அது தாக்கத்தினால் உண்டாகும் _ ஓலி 

யினை வெகுவிரைவில் பரவச் செய்கின்றது. எனினும், 

சில கட்டுமானங்கள் தஇண்மப் . பொருளின் தாக்கத் 

இனால் உண்டாகும் ஒலி, காற்றினால் உண்டாகும் 

ஒலி ஆகிய இரண்டையும் செம்மையுறக் காக்கின்றன, 

காற்றினால் உண்டாகும் ஒலியைக் கனமான 

சுவர்களாலும், கூரைகளாலும், தனித்துவமிக்க பல் 

சுவர்களையுடைய அமைப்புகளாலும் கட்டுப்படுத்த : 
இயலும். திண்மப் பொருளால் உண்டாகும் ஒலியைக் 

கடத்தும் பாதையில், தொடர்ச்சியைத் தளரச் செய் 

வதன் மூலம் இரைச்சலைக் குறைக்க இயலும். ': 

இந்த இருவகையில் ஏற்படும்” இரைச்சல்களையும் 

தொடர்ச்சியற்ற கட்டட வடிவமைப்பால் தீர்க்க 

இயலும், தொடர்ச்சியற்ற கட்டட வடிவமைப்பு 
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என்பது ஒரு கட்டடத்திலுள்ள ஒவ்வொரு தனித்தனி 

“அறையும் தொங்கவிடப்பட்ட அல்லது மிதக்கவிடப் 
பட்ட பெட்டி போல வடிவமைத்தலாகும். இதில் 
அறையின்' சுவர்கள் - ஒரு மிதவை அடித்தளத்தின் 
(floating 71௦01) மேல் கட்டப்பட்டிருக்கும். : மிதவை 
அடித்தளம் என்பது கட்டட அடிமானத்தின் மேல் 
மெல்லியல்புத் (165111200) தாங்கல்களால் , தாங்கப் 
பட்ட தரையாகும். ' சுவருக்கும் மெல்லியல்புக் குட்டு 
மானத்திற்குமிடையே பெரும்பாலும் இணைப்பேதும் 
செய்யப்படுவதில்லை, அவ்வாறு : செய்யும் போது 
அவை மெல்லியல்புத் தனிப்படுததிகளால் (1801810768) 
இணைச்கப்படுகின்றன. பொய்க் கூரைக்குத் தொலை 
வில் ' அமைந்தவாறு '' இத்தகைய ' கட்டடங்களின் 
கூரைகள் மெல்லியல்புத் தாங்கிகளால் தாங்கப்பட் 

டிருக்கும். ' ரர ் ் 
தொடர்ச்சியற்ற கட்டட , வடிவமைப்புகளில் 

பின்பற்றாவிடில் 
அதன் நன்மைகள் அனைத்தையும் இழக்க நேரிடும். 
சாளரங்களும், கதவுகளும் ஒரு பிரிக்கப்பட்ட அறைக் 
கும் அதனை ஒட்டியுள்ள தொடர்ச்சியான கட்டட 
வடிவமைப்பிறகும் ஒரு கடினமான பிணைப்பாக 
இருத்தல் கூடாது அல்லது குழாய்கள், துவாரங்கள் 
இவை இரண்டிறகுமிடையே ஓர் இணைப்புப் பால 
மாகவும் இருத்தல் கூடாது. குழாய்கள் கட்டட அடி 
மானத்தினின்று மெலலியல்புடைய தாங்கிகளினால் 
தொங்கவிடப்படவேண்டும். சுவர்களை அளடுருவு 
 மிடங்களில் குழாய்கள், இரப்பர், அழுந்திய நார்த் 

" துணி (1611) ஆகியவற்றின் மூலமாகப் பிரிப்பான்களிட 
மிருந்து பிரிக்கப்பட வேண்டும். அப்பிணைப்பு 
களிலும், கதவுகளைச் சுற்றிலும் விரிசல்கள் இல்லாத 
வாறு கவனம் செலுத்த வேண்டும். இல்லாவிடில், 
காற்றால் உண்டாகும் ஒலிக்கு எதிராகக் காப்புத் 
தன்மையினை மெல்ல இழக்க நேரிடும். . 

ஒலியை உறிஞ்சும் முறையினால், இரைச்சலைக் 

குறைத்தல். அறைகளில் மிகவும் குறைந்த அளவி ' 
லான இரைச்சல் தேவைப்படும்போது, காற்றி 
னால் உண்டாகும் ஓலிககாப்பு, தஇண்மப் பொருளி 
னால் உண்டாகும் ஒலிக்காப்பு ஆகியவறறோடு ஒலி 
உறிஞ்சும் பொருள்களைக் கணிசமான முறையில் 
கட்டாயமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒலி உறிஞ் 

௬ம் தன்மையினைக் கூடுதலாச்குவதன் மூலம், ஓர் 

அடைக்கப்பட்ட: இடத்தில் இரைச்சல் குறைப்பினை க் 

&ழ்க்காணும் சமன்பாட்டின் வாயிலாக மதிப்பிட 

"இயலும். 

. ஓர் இரைச்சல் மூலத்தின் ஒலிசார் ஆற்றலின் 
வெளித்திறன் மாறிலியாக இருந்தால், அந்த அறை 
யின் மொத்த அறிஞ்சுதிறன் உ இலிருந்து ௨ க்கு 

- அதிகரிக்கப்படும் போது குறைக்கப்பட்ட இரைச்ச 

லின் அளவு 10 102 (2) டெசிபில்களாக இருக்கும்.
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இவ்வாறாக ஓர் அறையின் இரைச்சல் உறிஞ்சு 

இறன் 4 என்ற காரணியாக உயர்த்தப்படும்போது, 

. இரைச்சல் குறைப்பு ஏறத்தாழ 6 டெசிபில்களாக 

இருக்கும். (குறிப்பு: வெவ்வேறு அதிர்வெண்களுக் 

கேற்ப வெவ்வேறு இரைச்சல் , குறைப்பு 5 ற்படும்- 

ஏனெனில், முழு இரைச்சல் குறைப்பு, - அதிர்வெண் 

ணின் ஒரு சார்பு ஆகும்). ஓர் அறையில் ஒலி உறிஞ் 

சும் பொருள்களை ,. அதிகரிக்கச் செய்யும்போது, 

அவ்வறையில், இரைச்சல் குறைப்பினைப் பொறுத் 

துக் கொள்ளக்கூடிய அளவிற்குப் பெற இய லுமென 

மேற்கண்ட சமன்பாடு புலப்படுத்துகின்றது. எனி 

னும், ஒர் அறையின் எல்லைகள் ஒலியினைக் கூடுத 

லாகச் : சேர்த்தாலும் இரைச்ச_ல வரையறையள 

வினைப் பெற இயலாது, க&யரமான கூரைகளை 

யுடைய அறைகளில, கூரையினை மட்டும் . முறைப் 

படுத்தினால், நிறைவளிக்கக் கூடிய முடிவுகளைப் 

பெற இயலாது. ஏனெனில், எதிரொலிப்புகள் கடின 

மான சுவர்களிடையே நிலை நிறுத்தப்படுகின் றன. 

அவ்வாறான அறைகளில் சில ஒலி ரர் முறைகளைப் 

(எடுத்துக்காட்டாக * மரச்சட்டங்களின் ,.. மூலமாக] 

பக்கச் சுவர்களுக்கு மட்டுமன்றிக் , கூரைகளுககும் 

பயன்படுத்த வேண்டும். இரைச்சல் அளவைக் கட்டுப் 

படுத்துவது மட்டுமின்றி, * ஒலி உறிஞ்சும் மூறை 

யினைக் கூடுதலாச்குவதன் மூலம், சல நன்மைகளை 

யும் பெற இயலும், அவையாவன; எதிர் ஒலிக்கும் 
நேரம் குறைக்கப்படுதல்; இரைச்சலின் மூலத்தினைப் 

பரவாமல் ஒரிடத்திலேயே : இருக்கச்செய்தல். . ட . 

ச ் een ௩ a peru & 

ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய இரைச்சலின் , அளவுகள் , 
&ழ்க்காணும் அட்டவணையில் -: சராசரியான 

இரைச்சல் : அளவுகள் காற்றோட்ட ,முறைகளோடு 
கூடியுள்ள அறைகளுக்குக் ... கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இம்மதிப்பீடுகள் திட்டங்கள் தீட்டுவதற்குப்பயனளிக் 
கின்றன. சான்றாக,; மொத்த .. : இரைச்சல் 
காப்பு ஓர். அறைக்கு, எவ்வளவு மதிப்பீடு . செய்ய 
இயலும் . என்பதனை ,, அறியலாம்... இருப்பினும். 
அட்டவணையில் காட்டியுள்ளபடி குறைந்த இரைச் 
சலை உடைய அளவுகள் பணம் ஒரு காரணியாக 
இல்லாவிடில் மிகவும் பயன்படும், இப்பட்டியல் 
ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய முறையிலும், நடைமுறைக் 
கேற்ற வகையிலும் இணைந்து அமைந்து உள்ளது, 
சிலவிதமான அறைகளுக்கு இப்பட்டியலில் காட்டப 
பட்டுள்ள மதிப்பீடுகள் பொதுவாக நடைமுறையில் 
காணப்படுவதைவிடக் குறைவாகவே உள்ளன. 

பயன்படுத்தப்படாத , அறைகளின் 5. ஏற்றுக் 
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வ. அறையின் அமைப்பு ட்டி 4 பரிந்துரை செய்யப்பட்ட .:-. 5 7 ae 

எண். எ அளவுகள் (டெசிபல்களில்) அட 
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திண்மங்களால் உருவாகும் இரைச்சலைக் கட்டுப் 

படுத்தல். இயக்க ஆற்றலான கனத்தாக்கு விசை, 

கட்டடப் பகு திகளின்மேல் செயல்படும்போது 

அக்கட்டடப்பகுதிகள் அதிர்வுற்றுத் தம் அதிர்வைச் 

சற்றே அளவில் குறைத்துப் பிற பகுதிகளுக்குச் 
செலுத்தும். இந்த இயக்க ஆற்றல் பரிமாற்றத்தின் 

போது இரைச்சல் எழும், இந்த இரைச்சலைக் 

கூடிய மட்டும் அது கருவாகும் இடத்திலேயே 

கட்டுப்படுத்துதலே சிறந்தது, இதற்குப் பாய்களும், 

விரிப்புகளும், லினோலியத்தாலான அழுந்திய 

நார்த்துணிகளும், தக்சையாலான ஒடுகளும் பயன் 

படுத்தப்படுகின் றன. டா 

- கட்டடத்தரைகளில் உருவாகும் திண்ம வழி 
இரைச்சலைக் கட்டுப்படுத்தும் தி றமையினை அளவிடு 

வதற்காக இரைச்சல் மடுப்பு இயந்திரம் பயன்படுத் 

தப்படுகன்றது. இந்த எந்திரம் நொடிக்கு 10 கனத் 
தாக்கங்களைத் தரைக்குத். தந்து, தரையை அதிரச் 

, செய்யும். இந்த அதிர்வு நிலைப்பை அடைந்ததும் 

அடுத்த நிலையிலான அதிர்வு அதே அறையின் தாழ்ந்த 

மட்டத்திலோ ' மற்றொரு அறையின் பகுதியிலோ 

ஒலி அளவிடும் கருவிகளைக் "கொண்டு எண்மச் 

சுரங்களில (0௦8௨ bands) அல்லது பகுதி எண்மச் 

சுரங்களில் அளக்கப்படும். இந்த அளவை விவரங் 

களிலிருந்து சனத்தாக்க இரைச்சலின் வரையளவைக் 

(tating) கணக்கிடலாம், ஒரு தரையை மேற்கோளா 

கக்கொண்டு ஆய்வுத் தரையில் இரைச்சல் கட்டுப் 

பாட்டுச் செயல்திறன் கணிக்கப்படுகின்றது. இச் 
செயல் . திறன் டெ௫சிபல்களில் அளக்கப்படுகின்ற 

ஒலிக்காப்பீட்டு மேம்பாட்டைக் -குறிக்கும் அளவா. 

கும். மிதக்கும் தரை அமைப்பு பெரும அதிர்வு 

மூலமாகச் செயல்படும். இத்தரைக்கு , மெல்லியல்பு 

மேற்பூச்சு இடுவதன் மூலம் . தரையின் இரைச்சல் 

கட்டுப்பாட்டுச் செயல்திறனை வளப்படுத்தலாம், 

இது கட்டடத்தின் பிற பகுதிகளில் ஏற்படும் இரைச் 

சலின் அளவை மட்டுப்படுத்த இயலும். கு 

் - மு. புகழேந்தி 
- இரா. இராசசேகர் 

  
  

இரைப்பை 

ஜான் ஹண்டர் என்னும் மருத்துவர் இரைப்பையை 

ஒரு குழிவுள்ள சுரப்பி என்று அழைத்துள்ளார். 

செரிமான உறுப்புகளுள் முக்கியமானது இரைப் 

பையாகும். இதன் மேல் பகுதியினுள் உணவுக்குழல் 

முடிவடை$றது. , குடல் இதன் கீழ்பகுதியிலிருந்து 
தொடங்குகிறது. உதரவிதானத்துக்குக் கீழே இடப் 

புறம் அமைந்துள்ள இந்த உறுப்பு வயிற்றுறையால் 

மூடப்பட்டுள்ளது. இது உட்புறம் sale seven oe 

- நடுவில் நார்த்திசுக்களாலும், - வெளிப்புறம் *ரசவ 

இரப்பை 783 

வாலுமானது. இரைப்பை உட்புறத்திசுவில் கேஸ் 
டிரிக் எபிதீலிய செல்களும், பரைட்டல் செல்களும் 
சீப் செல்களும் நாளமில்லாச் சுரப்பிச் செல்களும் 
காணப்படுகின்றன. இவை முறையே சளி, ஹைடி. 
ரோக்குளோரிக் அமிலம், பெப்சினோஜன், கேஸ் 
டிரின் போன்றவற்றைச் சுரக்கின்றன. இவை செரி 
மானத்திற்கு மிகமிக அவசியம், 

இரைப்பையின் முக்கிய வேலை சுரப்பதும் 
இயங்குவதுமாகும். இது உணவைச் சேமித்து, அமிலத் 
தாலும் பெப்சினாலும் செரிமானமாக்கிப் பின். 
குடலினுள் செலுத்துகிறது. இரைப்பைநீரில் பெப்சன், 

. உள்காரணிகள் (14151௦ 78௦1௦7, அயனிகள், ஹைடி. 
ரோக்குளோரிக் அமிலம் போன்றவை காணப்படும். 
இரவு ஒன்பது : மணி முதல் காலை 9 மணிவரை 
உணவு உட்கொள்ளாமல, வயிற்றில் சுரக்கும் நீரைச் 
சேசுரித்தால் சுமார் 400 மில்லி கிடைக்கும். இதில் 
அமிலம் சுமார் 10-20 இருக்கும். இரைப்பை நோய் 
களில் இரைப்பை நீரின் அளவும், அதிலுள்ள பொருள் 
களின் அளவும் வேறுபடும். கேஸ்டிரின் சுரப்பு, 

- இரைப்பை இயக்கத்தைத் தாண் டுகிறது. 

'இரைப்பையைப் பண்டஸ், உடம்பு, புறவாயில் 
என மூன்றாகப் பிரிக்கலாம். இரைப்பைப் பண்ட 
ஸில் இரைப்பைப் பேஸ்மேக்கர் இருக்கிறது. இது 
நிமிடத்திற்கு மூன்று சிறிய அலைகளை உருவாக்கும். 
இவ்வலைகள் கீழ்நோக்கிச் செல்லும்; ஆனால் இரைப் 
பைப்புறவாயிலைக் கடப்பதில்லை. இந்தச் சுருங்கும் 
அலைகள் இரைப்பையிலிருந்து உணவு வெளியேறச் 
செய்கின்றன. 

, அமிலச்சுரப்பி அதிகமாகயிருந்தால் இரைப்பை 
யழற்சி ஏற்படும். இரைப்பைப்புற்று இரைப்பைப் 
புறவாயில்தான் அதிகஅளவு ஏற்படுகிறது. இரைப்பை 
யழற்சி பண்டஸிலும் இரைப்பை உடம்பிலும் 
அதிக அளவில் ஏற்படுகிறது. 

இரைப்பைச் சுரப்பு நரம்பு ஹார்மோன்களால் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. வேகஸ் என்னும் பத்தாம் 

மண்டை நரம்பு, இரைப்பை இயக்கம் மற்றும் சுரப் 
பைக் கட்டுப்படுத்தும் நரம்பாகும். பரிவு நரம்புகள் 
இரைப்பையில் தோன்றும் வேதனை, சளிப்படலச் 

சுரப்பு அகியவற்றைக சகண்காணிசகின் றன. 

இரைப்பை முன்சிறுகுடலுடன் சேருமிடத்தில் 
பைலோரஸ் என்னும் புற வாய்ப் பகுதி உள்ளது. ' 
இது இரைப்பையிலுள்ள உணவையும் சாரத்தன்மை 

யுள்ள சுரப்பையும் இரைப்பையிலிருந்து குடலுக்குள் 
செலுத்தவும் உதவுகிறது. முன்சிறுகுடல் புண்ணினால் 
தழும்பு ஏற்படும் போது இத்துளை சரியாக மூட 
முடியாமல் போகும். இந்நிலையில் குடல் சுரப்பு 
இரைப்பை அழற்சியைத் தோற்றுவிக்கும். 

இரைப்பை ஐந்து முக்கிய தமனிகள் மூலம் 
இரத்த ஓட்டத்தைப் பெறுகிறது. இட இரைப்பைத்



784 இரைப்பை அகதோக்கி 

தமனி வல இரைப்பைத் தமனி ஈரல் துமனியிலிருந்து 

வரும் முன் சிறுகுடல் இரைப்பைத் தமனி வல, இட 

இரைப்பை எபிபிளாய்க் தமனி ((9951110 epiploicartery) 

மற்றும் மண்ணீரல் (splenic artery) தமனியிலிருந்து 

வரும்சிறிய இரைப்பைத் தமனிகள் ஆகியவை இரைப் 

பைக்குத் தூய இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கின் றன. 

கழிவு இரத்தம் மற்றும் உள்ளுறிஞ்சப்பட்ட- உணவு 

அந்தந்தத் தமனிகளுடன் செலலும் சிரைகள் வழியே 

கல்லீரல் வாயிற் சிரையை அடைந்து ' ஈரலுக்குச் 

செல்கின்றன. : 

இரைப்பையிலிருந்து செல்லும் நிணநீர் நாளங் 

கள் சிரைகளை அடுத்துள்ள நிணநீர்க்கணுக்களுக்குச் . 

செல்வதுடன் பெருந்தமனியை அடுத்துள்ள நிணநீர்க் 
கணுக்களுக்கும் செல்கின்றன. இரைப்பையில் ஏற் 
படும் புற்றுக் கட்டி இதன் வழியே பரவ வாய்ப்பு 
உண்டு. , . . 

1 

  
  

Qeaagdsou அகநோக்க 

இக்கருவி மூலம் அறுவை எதுவுமின்றி இரைப்பை ' 
- யின் உள்ளமைப்பைக் கண்களால் நேராகக் காண 

முடிகிறது. இவ்வரிய கருவி பல்வேறு மாறுதல்களைப் : 
பெற்றுத் தற்காலத்தில் பைபிரோஸ்கோப் என 

. அழைக்கப்படுகிறது, இதில் கண்ணாடி. இழைகளால் 
ஆன ஆடிகள் பயன் படுத்தப்படுவதால் வளையக்கூடிய : 
குழாயாக உள்ளது. ஹெர்மன் டெய்லரின் வளையக் . 
கூடிய. அகநோக்கியால் (110115 gastroscopy) 

இரைப்பையினுள் காண முடியாப் பகுதிகளையும் ' 
காண முடிகிறது, ஒளிப்படம் எடுக்கவும் இது உதவு 
கிறது. இதற்குச் சிறிய அனுபவமும் பயிற்சியுமே 
தேவை. aie ” - 

 அககோக்கி பபன்படுத்த முடியா நிலைகள், உணவுக் 
குழல் அழற்சி, பெருந் தமனி வீக்கம், முதுகு 

எலும்புக்குறைபாடுகள் போன்றவற்றில் இரைப்பை 
அகதோக்கியைப் பயன்புத்த முடிவதில்லை, 
செயற்கைப் பற்கள் பயன்படுத்தும் நிலையிலும், 

கழுத்து முள் எலும்பு மூட்டில் ஏற்படும் அழற்சி 
நோயிலும் அகநோக்கியை இரைப்பையுள் செலுத்து 
வது கடினம். . 

அகநோக்கி பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய நிலைகள். , 
* குழிவற்ற இரைப்பைப் புண்கள் எக்ஸ் கதிர் படத்தில் , - 
தெரியாத போதும்,மருத்துவம் அளிக்கும்போது 
புண்ணில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் காணவும்; 
குட்ல்புண்ணைப் புற்றுப் புண்ணிலிருந்து வேறு | 
படுத்தி உணரவும், இசு ஆய்வு செய்யவும், இணைப் 
பகுதியில் அறுவைக்குப்பின் வரும் புண்ணைக் கண்டு 
பிடிக்கவும் இக்கருவி மிகவும் உதவியாக இருக்கும். 

ச் 

- எம். ஜே. பிரடெரிக் ஜோசப் 

இரைப்பை அதிக அமிலத்தன்மை 

இரைப்பையில் அதிச அமிலத்தன்மை உண்டாக 

முக்கிய காரணம் வழக்கமான நரம்பு வழி அல்லது 
ஹார்மோன் வழியான தூண்டுதலேயாகும். இது 
இரைப்பைப் புறவழிக் குழிவில்(091௦104௦ உம்மா) உள்ள 
சளிப்படலத்தில் சுரப்பை அதிகரிக்கிறது. இரைப்பை 
உட்சுவரிலுள்ள பரைட்டல் (1921) செல்கள் 

ஹைடிரோக்குளோரிக் ' அமிலத்தைச் சுரக்கின்றன. 
இரவு 9 மணியிலிருந்து காலை 9 மணிவரை உணவு 
உண்ணாமல் சேகரிக்கப்படும் இரைப்பை நீரின் 

அளவு சுமார் 400 மில்லி ஆகும். இதில் ஹைடிரோக் 
குளோரிக் அமிலம் மட்டும் 10-80 மோல் இருக்கும். 
இது வேகஸ் நரம்பின் செயல்திறனைக் காட்டும். 
முன்குடல் புண்ணிலும் இரைப்பைப் புண்ணோடு 
கூடிய முன்:- குடல்புண்களிலும், சோலிங்ஜர்- 
எல்லிசன் கூட்டியத்திலும் இந்த அளவு அதிகரிக்கும். 
பரைட்டல் செல்களைப் பென்டாகசேஸ்டிரின் மூலம் 
தூண்டி, பின்னர் இரைப்பை நீரைச் சேகரித்து 
அதிலுள்ள அமிலத்தைக் கணக்கிடுவதன். , மூலம் 
ப்ரைட்டல் செல்களின் அளவைக் கணக்கிடலாம். 

இரைப்பைப்புண்;, இரைப்பைப்புற்று நோய்களில் 
அமிலத்தன்மை குறைவாகக் காணப்படுவது மெய்ப் 

. பிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்சிறுகுடல் புண் (0௦06௨1 
ulcer) உள்ள நோயாளிகளிலும் அமிலம் சுரக்கும் 

- செல்கள் அதிகம் காணப்படுவதால் அமிலச்சுரப்பு 
அதிகமாக உள்ளது. . 

குடல்புண், அதிக அமிலம் சுரப்பதால் புண் 
் உண்டாகிற்து எனபது, அமிலத்தைச் சமன்படுத்தும் 

மருந்துகள் கொடுத்துப் புண்களை ஆற்றுவதாலும், 
அமிலத்தின் அளவைக் குறைப்பதாலும் மெய்ப்பிக்கப் ” 
பட்டுள்ளது. மனவருத்தம், கவலை, தவறான நேரத் 
தில் உணவு உட்கொள்ளுதல் ஆகியவை இரைப்பை “ 
யில் அமிலத்தின் அளவைக் கூட்டுவதுடன் குடற் - 
புண்களையும் உண்டாக்கும், ட 

, * சொலிங்கர் எல்லிசன் கூட்டியத்திலும் “ பல 
அடினமோ “கூட்டியத்திலும் (எ.கா. பிட்யூட்டரி, 
அட்ரினல், கணையம், பாராதைராய்டு போன்ற 

சுரப்பிகளில் காணப்படும் அடினோமாக்கள்) பாரா 

தைராய்டு கூடுதல் சுரப்பிலும் ' இரைப்பையில் 

அமிலம் கூடிக் குடல் புண் உண்டாக . வாய்ப்பு 
உண்டு. : 

'- எம், ஜே. &பிரடெரிக் ஜோசப் 

( 

  

“எம். ஜே. பிரடரிக் ஜோசப் . 

இரைப்பை அறுவை நோய்கள் : - 

இதனைப் பிறவி நோய்கள், பெறப்பட்ட நோய்கள் 
எனப் பிரிக்கலாம். பிறவி நோயில் முக்கியமானது



¢ 

இரைப்பைப் புறவாய்ச் சுருக்கம் Me. (cogenital 

pyloric stenosis) இந்நோய் ஆண் குழந்தைகளிடம் 

அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. பிறந்த சில நாள்களில் 

வாந்தியுடன் குழந்தை நலிந்து காணப்படும். வயிற் 

றில் புறவாய்ச் சுருக்கம் ஒரு . கட்டி போல் காணப் 

படும். இதற்குப் புறவாய்ப்பகுதியை வெட்டி எடுக்கும் 

அறுவை செய்யப்படுகிறது. ஏற்கப்பட்ட நோய்களில் 

விபத்துக் காயங்கள், மனநோயாளிகளிடம் அரிதாகக் 

காணப்படும் உரோமக்கட்டிகள் ஊ௫ி, கண்ணாடித் 

துண்டுகள் போன்றவற்றை அகற்ற அறுவை செய்யப் 

படுகிறது. முன் சிறுகுடல் மற்றும் இரைப்பையில் 

தோன்றும் ' புண்களுக்கு இரைப்பையில் வேகஸ் 

நரம்பைத் . துண்டிப்பதுடன், இரைப்பை மற்றும் 

சிறுகுடல் இணைப்பு அறுவையும் செய்யப்படு 

கிறது. - ; = \ ‘ 

. குடல் புண்களினால் வரும் சிக்கல்களில் (௪. கா. 

இரைப்பையில் துளை விழுதல்) குடல் புண்ணால் 

ஏற்பட்ட புறவாய்ச் சுருக்கத்திற்கு மாற்றுப்பாதை 

- அறுவையும், புற்றுக் , கட்டிகளுககு இரைப்பையை 

வெட்டி , எடுத்துவிட்டு எஞ்சிய பகுதியைச் சிறு 

குடலுடன் இணைக்கும் அறுவையும் செய்யப் 

படுகின்றன. - ் ் 

் “ 'அரிதாகத் தோன்றும் - இரைப்பை அழற்சி 

நோய்க்கு (valvulus stomach) 2tcrg.wirs அறுவை 

செய்ய வேண்டும். உணவுக் குழல் அடைப்பு நோயில் 

இரைப்பையைத் துளையிட்டு உணவைச் செலுத்த 

வேண்டும். ' ் = ot 

- எம். ஜே. ஃபிரடெரிக் ஜோசப் . : 

  
  

இரைப்பை அழற்சி 

இது முனைப்பான இரைப்பை அழற்சி, நாள்பட்ட 

இரைப்பை அழற்சி என இருவகைப்படும். 

முனைப்பான இரைப்பை அழற்சி. மது வகைகளை 

அளவுக்கு அதிகமாக வெறும் வயிற்றில் குடிப்பதா 

_லும், சாலிசைலேட் போன்ற மருந்துகளை உண 

வுக்கு முன் உட்கொள்வதாலும் 

சளிப் படலம் அரிககப்பட்டுப் புண் உண்டாக வாய்ப் 

 பேற்படுகிறது. டிப்தீரியா, ஸ்ரெப்டோகாக்கஸ், சளி, 

உண்டாக்கும் -பாக்டீரியாக்கள் போன்றவை சீழ் 

தோன்றும் முனைப்பான இரைப்பை அழற்சியை 

(suppurative or phlegononous gastritis) aowirés 

வல்லன, . i 

சீழ் தோன்றும் இரைப்பை அழற்சி மிகவும் அரி 

. தாகக் காணப்படும் ஒரு நோய். அதிகக் காய்ச்சல், 

. வயிற்று வலி, வாந்தி போன்ற நோய்க் குறிகளுடன் 

காணப்படும் இந்நோயை அறுவைக்குமுன் கண்டு 

் ௮.௧.க-௦0 2 

ர் 

இரைப்பை எடுப்பு 785 

பிடிப்பது அரிது, நுண்ணுயிர்க்கொல்லி மருந்து 

. களைக் கொடுப்பதுடன் , சழை வெளியேற்றினால் 
நோயாளி நலமடையலாம். 

காரம் மற்றும் அமிலம் தவறுதலாக அல்லது தற் 
கொலை : முயற்சியாகக் குடிக்கப்பட்டால் குடல் - 

வெந்து இரைப்பை அழற்சி தோன்றும். இந்நிலைக்கு 
இரைப்பையைக் கழுவ முயற்சிக்க வேண்டும். முடியா 
விடில் மாற்று மருந்து கொடுத்து அமிலத்தன்மையை 
முறியடிக்கலாம். . 8 

நாள்பட்ட இரைப்பை அழற்சி. இரைப்பையின் உட் 
புறத்தில் சவிப்படலத்தில் ஏற்படும் பல்வேறு மாற் 
ங்களை, எடுத்துக்காட்டாக நலிவுடன் அல்லது 
பெருக்கத்துடன் காணப்படுவதை அகநோக்கி 
யாளர்கள் (210080001818) இப்பெயர் கொண்டு 

அழைப்பர். நோய்க் குறியியல் மருத்துவர் சளி அடிப் 
படலத்தில் அதிகமாக வட்டச் செல்கள் காணப்படு 
வதால் இந்நிலையை இரைப்பை அழற்சி என்று கூறு 
கின்றனர். அகநோக்கியால் காணுமபோது வெளிப் : 
படல இரைப்பை அழற்சி (8021710181 ஐ85171(18) சளிப் 
படலம் தடித்து இரத்த நாளங்கள் கூடிச் சிவந்த 
புண்களுடன் எளிதில் ஏற்படும் இரத்தப்போக்குடன் 

காணப்படும். 

நலிவுடன் காணப்படும் சளிப்படலம், மென்மை 
யான சருகுபோல் மெலிந்து காணப்படுவதுடன், 
ஊளடுருவி தோக்க முடியாதவாறு காணப்படும் உருப் 
பெருக்கியில் நோக்க, சுரப்பிகள் குறைந்து காணப் 

படுவதுடன், குடலின் எபிதிலீயம் போல் மாற்ற 

மடைந்த சளிப்படலமும் காணப்படும். பொதுவாக 
நவிவுடன் காணப்படும் அழற்சி வயதானோரிடம் 

, அதிகம்காணப்பட்டாலும் இரைப்பைப் புண் மற்றும் 

இரைப்பைப் புற்றில் இந்நிலை அதிகம் காணப் 
படுவதால் அடிக்கடி அகநோக்கியால் பரிசோதிப்ப 

துடன், இசு ஆய்வு செய்வதும் அவசியம். 
- எம். ஜே, ஃபிரடெரிக் ஜோசப் 

  
  

இரைப்பையின் “ 

இரைப்பை எடுப்பு : 

இரைப்பைப்புண், இரைப்பைக் கட்டிகள் இரைப் 
பைப் புற்றுகள் போனற நோய்களில் அறுவை மருத் 
துவமாக இரைப்பை எடுப்புச் செய்யப்படுகிறது. 
இதை நோயிருக்குமிடத்தைப் பொறுத்து முழு 

இரைப்பை எடுபபாகவோ, பகுதி இரைப்பை எடுப் 

பாகவோ செய்யலாம், 

- - முழு இரைப்பை எடுப்பு (10131 2851120007) இரைப் 

பையின் மேல் பாகத்திலும் நடுப்பாகத்திலும் புற்று 
நோய் ஏற்பட்டால் இரைப்பையை முழுதுமாக 

எடுத்துக் களைய வேண்டும். வயிற்றுப் பகுதியைக்
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கொப்பூழுக்கு மேலே, தூய்மை செய்து சற்று இடப் 
புறத்தில் மேலிருந்து மாக, கத்தியால் கறி வயிற் 
றைத் திறக்கவேண்டும். மண்ணீரல், அதன் அருகி 
லுள்ள நிணநீர்க்கட்டிகள், இரைப்பை இரத்த 
நாளங்கள், மண்ணீரல் இரத்த நாளங்கள், கணையத் 

தின் வால்பகுதி ஆகியவற்றை இடப்புறமிருந்து வலப் 
புறம் தள்ள வேண்டும், இட இரைப்பைத் தமனியை 

யும் மண்ணீரல் இரத்த நாளங்களையும் உதர 
உறைக்குப் பின்னால் கட்டவேண்டும். இரைப்பை 

யும் உணவுக்குழலும் சேருமிடத்திலுள்ள நிணநீர்க் 
கட்டிகளை அதன் இருப்பிடத்திலிருந்து விலக்கிச் 
சிறிய உதரமடிப்பை இரைப்பை இணைப்பிலிருந்து 
விடுவிக்க வேண்டும். இதைப்போல் இரைப்பையின் 
கீழ்ப்பகுதிக்கு அடியிலிருக்கும் நிணநீர்க்கட்டிகளை 
விலக்கிப் பெரிய உதரமடிப்பைக் குறுக்குப் பெருங் 
குடலிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும். கணையத்தின் 
வெட்டிய விளிம்பை, தானே உட்கவரப்படும் இழை 
யால் தைக்க வேண்டும். அதனருகில் ஒரு சிறிய 
ரப்பர் நீர் வெளியேற்றியை வைத்து அதன் இன 
னொரு விளிம்பை வயிற்றில் ஏற்படுத்தும் மற்றொரு 
காயத்தின் வழியாக வெளியே கொண்டு வரவேண் 
டும். இரைப்பை வெட்டப்பட்டபிறகு, படத்தில் 
உள்ளதுபோல் செரிமான உறுப்புகளை இணைக்க 
வேண்டும். ' ட ட்ட ் ’ 

. பித்தநீரும் கணைய நீரும் ' உணவுக்குழலினுள் 
எதிர்க்களித்து உணவுக்குழல் அழற்சியை ஏற்படுத் 
தாது என்பதால் இம்முறை கையாளப்படுகிறது. — 
நெஞ்சு : வயிற்றுக்கறலிட்டால் (tharacoabdominal 
100481௦0) உட்கவரப்படாத இழைகொண்டு உதர 
விதானத்தைக் கவனமாகத் தைக்க வேண்டும, நீரில் 
மூழ்கியிருக்கும் குப்பிக்குள் நுரையீரல் உறையிடை 
நீரை வடியுமாறுசெய்ய வேண்டும். முழுஇரைப்பை 
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peo 

யெடுப்பில் உள் ௨ றிஞ்சப்படும் சத்துக் குறைவதால் : 

. உடல் - எடைக்குறைவு, மலத்தோடு கொழுப்புப் 

பொருள் வெளியேற்றம், இரத்தச் சோகை போன்ற 

நிலைகள் ஏற்படும். . இந்நோயாளிகள் அதிக அளவு 

புரதமும் தாது உப்புகளும் ... அடிக்கடி உண்ண 

வேண்டும். - - pene mr 

மேல் இரைப்பையெடுப்பு. மேல் இரைப்பையி லும், 

“ உணவுக்குழல் இரைப்பையோடு'' சேருமிடத்திலும் 

புற்றுநோய் ஏற்பட்டால் இவ்வறுவை கையாளப் 

படும்; இதில் 8ம் இரைப்பையை எடுத்துக்களையாமல் 

உணவுக்குழலோடு இணைத்துவிட்டு மேல் இரைப் 

பையை -“டமட்டும் வெட்டியெடுப்பார்கள். வேகஸ் 

a? 

நரம்புத்துண்டிப்பால்- ஏற்படும் உணவுத் தங்கலைத் .: 

தடுக்கு இஎரப்பைப் புநவழியமைப்பு (pyloroplasty) | 

செய்யப்படுகிறது. .. ட, 

Sa Sb இரைப்பையெடுப்பு. உழ்வயிற்றில் புற்றிருந்தால் 
இந்த அறுவை முறை கையாளப்படுகிறது. இதில் 
பெரிய உதரமடிப்பைப் ' பெருங்குடலிருந்து முழுது 

"மாக விடுவித்தும், சிறிய உதரமடிப்பைக் சுல்லீர 

்." லிருந்து விடுவித்தும்,' &ழ் வயிற்றுப் பின்புற நிண 
் நீர்க் கட்டிகள் - மண்ணீரல், கணைய நடுப்பகுதி, 

© வால்பகுதி போன்றவை அகற்றப்பட்டும் இட இரைப் 

"பை நாளங்களும், வல வயிற்றுக்குட்ல் நாளங்களும் 

தொடங்குமிடங்களிலேயே' துண்டிக்கப்படும். பின, 

பில்ரோத 1 (1112௦0ம-1) என்ற அறுவை முறையில் 

௮.௧,4-50௮ , 

- செய்யப்படும், 
இணைப்பு, 

காண்க, இரைப்பைச் இறுகுடல் 

- ஆ. வாசுகிநாதன் 

நூலோதி. A. J. Harding Rains and H. David 
Ritchie, Bailey & Loves Short Practice of Surgery, 
Seventeenth Edition, ELBS, London, 1980; டாக்டா் 
அரங்கபாஷயம், டாடர் ஞானப்பிரகாசம்,ஆகியோர் 
எழுதிய இரைப்பைக் குடல் மலக்குடல் இயல், தமிழ் 
நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், முதல் பதிப்பூ, 1978, 
சென்னை. 

  
  

் இரைப்பைக் குடல் ஹார்மோன்கள் - ப 

து 

- உடலிலுள்ள நாளமில்லாச் சுரப்பிகளடங்கிய உறுப்பு 

களுள் உருவிலும், சுரக்கும் நீரின் அளவிலும் செரி 

் . மான உறுப்புகளே பெரிய உறுப்புகளாகக் கருதப் 

“ படுகிறது ருபய்லிஸ், ஸ்டார்லிங் என் ற மருத்துவர்கள் 

முதன்முதலில் செக்ரீடினைப் பற்றிய விளக்கத்தைத் 

தந்தனர். இரைப்பைச் சுரப்பிகளும் குடல் சுரப்பி 

டகளும் பொதுவாக நறம்புகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந் 

தாலும் இவற்றின்மீது ஏற்படும் ஹார்மோன்களின் 

தாக்கம் தற்காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது.



நீர்ச் சுரப்புக்கு செக்ரிடின் பெரிதும் உதவுகிறது. ' 
, கொலிஸிஸ்டோகைனின் பித்தப்பை சுருங்கவும், 

7988 இரைப்பைச் சிறுகுடல் அழற்சி 

இந்த ஹார்3மான்களில் முக்கியமானவை கேஸ்ட்ரின் 

 என்ட்ரோ காஸ்டிரின் செக்ரிடினின் பேன்சிரியோசை 

மின் கொலிஸிஸ்டோகைனின் ஆகியவையாகும். 

இந்த ஹார்மோன்கள் பல பெப்டைட் தொடர்களா 

லானவை. 

கேஸ்ட்ரின் என்னும் ஹார்மோனை இரைப் 
பையில் புறக்குடல் வாய்ப்பகுதியில் உள்ள சளிப் 
படலத்தில் பரந்து காணப்படும் *0' செல்கள் சுரக் 
கிறது. இது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் சுரக்க 
உதவுகிறது. சொலிங்கர் எல்லிசன் கூட்டியத்தில் 
கணையத்தில் கேஸ்ட்ரின் சுரக்கும் கட்டிகள் காணப் 
படுவதால் குடல் புண் உண்டாகிறது என்று மெய்ப் 
பிக்கப்பட்டுள்ளது. *0'' செல்களின் அதிவளர்ச்சி 
யிலும் கேஸ்டிரின் அதிக: அளவில் சுரக்கப்படு 

கிறது. : உட்ப 

முன் சிறு குடலில் சர்க்கரைச் - சத்து, உப்பு, 
கொழுப்புப்போன்றவைதூண்டும்போது சிறுகுடலில் 
உள்ள சளிப்படலம் என்டிரோ - கேஸ்ட்டிரினைச் 
சுரக்கிறது... : 

செக்ரிடின் மற்றும் பேன்கிரியோசைமின் ஹார் 
மோன்கள் முன்சிறுகுடல் சளிப்படலத்தில் சுரந்து 
கணைய நீரில் என்சைம் அளவைக் கூட்டுகின்றன. 

இத்துடன் கல்லீரலில் உள்ள பித்த நீர்ச்சுரப்பையும் 
இந்த ஹார்மோன்கள் கட்டுப்படுத்துகன்றன. பித்த 

பித்த நீரைக் குடலினுள் செலுத்திச் செரிமானத்திற்கு 
உதவவும் செய்கிறது. - 

u ' டன 

  
  

இரைப்பைச் சிறுகுடல் அழற்கி 

இது பலதரப்பட்ட காரணங்களினால் ஏற்படும் 
நோய்க்குறிகளின் கூட்டுச் சேர்க்கை. இந்நோய். எந்த 
வயதிலும் ஏற்படலாம், என்றாலும் இந்நோய் கைக் 
குழந்தைகளையும், சிறு குழந்தைகளையுமே அதிக 
மாகப் பாதிக்கிறது. வளரும் நாடுகளில் "பிறந்த 
பத்துக் குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை ஐந்து வயதடை 
யும் முன் வயிற்றுப் போக்கால் இறக்க நேரிடுகிறது. 
மருததுவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படும் குழந்தை 
களில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியினர் இரைப்பைச் சிறு 
GLY HpHAwnred (gastroenteritis) துன்புறுகிறார் 
கள். இப்புள்ளியியல் விவரங்கள், இந்நோயின் 
முனைப்பை எடுத்துக்காட்டுகின் றன; ் wey 

் ' திடீரென தீவிரமாகக் தாக்கும் வகை, நாள்பட்ட 
வகை, மீண்டும் தாக்கும் வகை என இரைப்பைச் 

காட்ட 5 ‘ i , உய. ! 7 ல 

, - எம்.ஜே. பிரடெரிக்ஜோசப் | 

சீறுகுடல் அழற்சி யூ.வகைப்படும். குடலைத் தாக்கும் 
நோய்க்கான நுண்ணுயிர்கள், உணவிலுள்ள நச்சுப் 
பொருள்கள், ஒவ்வாமை உறுத்தக்கூடிய கனிமங்கள், 

நரம்புத் தளர்ச்சி, மன உளைச்சல் ஆகியவை இந் 
நோய்க்குக் காரணங்கள் ஆகும, வைரஸ் ஒரு முக்கய 
காரணமாகும். வயிற்றுப்போக்கு நீரைப் போல 
இருக்கும்; இத்துடன், சளி போன்ற பொருளும், * 
செரிக்காத உணவும் காணப்படும். 

இரைப்பையிலும், குடலின் உட்சவ்விலும் இந் 
நோயின் அறிகுறிகளைக் ' காணலாம். பரவலான 

நீர்க்கட்டும், நீர்கட்டிய இரத்த நாளங்களும், நீர்க் 
கோசமும், இரத்த நுண்குழாய் வெடிப்பும் உட் 
சவ்வில் காணப்படும். உணவுப் பாதையிலுள்ள 
நிணநீர்த் இசுக்கள் . நீர்க்கட்டியும் காணப்படும். 
ஆனாலும் குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, 
பசியின்மை, வாயுத் தேக்கத்தினால் உண்டாகும். 
வயிற்று உப்புசம், வயிற்றுவலி ஆகியவை இந் 
நோயின் முதன்மையான அறிகுறிகள் ஆகும். அதிகப் 
பாதிப்பு இருந்தால், மயக்கம் அடைதலும், நீர் 
வற்றிய உடலும் காணப்படும். அதிகத் தாகமும், 
காய்ச்சலும், அகுகரித்த நாடித்துடிப்பும், வறண்ட 
நாக்கும், குழிவிழுந்த கண்களும், மீள் தன்மை 
இழந்த தோலும் மூச்சு விரைவும், சிறுநீர் உற்பத்திக் 
குறைவும் காணப்பமும், இவற்றைக் குணப்படுத்தா 
விடில் இரத்த ஒட்டம் பாதிக்கப்படும்;நச்சுப்பொருள் 
களும் நுண்ணுயிர்களும் இரத்தத்தில் கலப்பதும், நீர் 
வற்றிய உடல்நிலையும் இந்நோயின் போக்கை 
நிர்ணயிக்கும் இரு முதன்மைக் காரணங்கள் ஆகும், 
நச்சு உணவு காரணமாயிருப்பின் இந்நோய் வேகமா 
கவும், தீடீரெனவும் ஏற்படும். இந்நோய் கண்டவர் 
இரத்த ஓட்டப் பாதிப்பினால் .மயக்கம் அடைவர். 
உடலின் வெப்ப நிலை குறைந்து இருக்கும்; ஆயினும் 
நச்சுப் பொருள் கழிவதால் 24 மணி , நேரத்தில் 
நோயாளி ஓரளவு நலம் அடைவார், அழற்சியின் 
காரணம் தொற்று , நோயாக இருந்தால், நோயின் 
அறிகுறிகள் படிப்படியாக . உண்டாகும். உடல் 
வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். இது தொற்று நோயா 
னால் மற்றவர்களுக்குப் பரவ வாய்ப்புண்டு. 

்' உடலிலுள்ள தாது உப்புகளின் ஏற்றத்தாழ்வு, 
" உடல் வற்றிய நிலை, சீரான உடல் வெப்பமின்மை, 

* மாவுச்சத்து செரித்தலின்மை ஆகியவை இந்நோயின் 

L 

ர் 

, பின்விளைவுகள் ஆகும். அழற்சியினால், குடலின் : 
உட்சவ்வு பாதிக்கப்பட்டு, உடலிலுள்ள நொதிகள் 
குறையும். குழந்தைகளை அதிலும் ஊட்டச்சத்து 

, குறைவுள்ள குழந்தைகளையே . இந்நோய் பெரிதும 
பாதிக்கிறது. பெரியவர்களை விடக் குழந்தைகளின் ' 
மின் உப்புத்திரவக் கட்டுப்பாடு சற்று வேறுபட்டுக் 

ட காண்பதால் . எளிதில் திரவ இழப்பிற்கு அவர்கள் 
. ஆளாகிறார்கள். சிறுநீரக cuapesd (renal failure) 

oh 

yt 
we 

ஒரு கவலையளிக்கக்கூடிய சிக்கலாகும். நாட்படட 

a ட சிட்டு



  

மற்றும் மீண்டும் தாக்கும் வகை ஊட்டச்சத்துக் 

குறை நோய்களுக்கு அடிகோலுகிறது. 

குறைந்த அளவு பாதிக்கப்பட்டோரை வீட்டி .. 

லேயே குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம். படுக்கையில் ஓய் 

வும், கதசுதப்பும், கஞ்சி போன்ற குடலை நெருடாத 

உணவுகள் இவர்களுக்குத் தேவை. தகுந்த அளவு மின் 
உப்புக் கரைசலை உட்கொள்வதால் இந்த நோய் ஓர, - 

ளவு தணியும். முனைப்பான நோயானால், நோயா 

ளிக்கு மருத்துவமனையில் மருத்துவம் அளிப்பதே சிறந் 

தது, திறமையான கவனிப்பும், இழந்த மின் உப்பு 

களை ஈடுசெய்யச் சிரை வழியே தகுந்த அளவு உப்பு, 

சர்க்கரைச் சத்துகளுடன் கூடிய நீரை உட்செலுத்து 

வதும் இன்றியமையாதன, நோய் குணமடையும் 

தறுவாயில், உடல் நிலை சற்றுத் தேறிக்காணப்படும். 

குடலைப் ... அப்போது * எளிதில் செரிக்கக்கூடிய, 

பாதிக்காத உணவுப் பொருள்களையே உண்ண 

வேண்டும். இந்த நோயின் காரணத்தைப் பொறுத்து .. 
நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள்பயன் படுத்தப்படுகின்றன. * 

உடலின் வேறு எந்த: உறுப்புகளிலாவது அல்லது 

இரத்தத்திலாவது நுண்ணுயிர்களால் பாதிப்பு 

ஏற்பட்டு இருந்தால், அவற்றையும் குணப்படுத்த 
வேண்டும். குடலிலுள்ள நோயின் நுண்ணுயிர்களை 

ஒழிப்பதற்கேற்ற மருந்துகளைக் கொடுத்து, அவற் 

றையும் அழிக்க வேண்டும். பொதுவாக உடல் 

வெப்பநிலையை. ஒரே சீராக வைக்கவும், தேவை 
யானால். இரத்தம் செலுத்தவும் வேண்டும். 
வாய்வழி நீர்ம மருத்துவம் (oral rehydration 
therapy) இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிஃப்பெரிய 

மருத்துவப் புரட்சி எனக் கருதப்படுகின்றது. இழந்த : 
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சோடியத்தைக் குடல் உட்கவரக் குளுகோஸ் 
பயன்படுகிறது என்பதே இதன் கோட்பாடாகும். 
உலக சுகாதாரக் ' சுழகம் இம்முறையினை மிக . 
முனைப்பாக வளரும் நாடுகளில் அறிமுகப்படுத்தி 
வருகிறது. தாய்மார்கள் எளிதில் தங்கள் வீடுகளில் 
குயாரிக்கவும்,) மருத்துவர் உதவியின்றி நீர்ம 
திரவ இழப்பைத் தடுக்கவும் அதனைச் சமன் செய் 

யவும் முடியும் இம்முறை உதவுகிறது. தனி நபருக் 
குரிய சுகாதாரம், கருமி கொல்லிகளைப் பயன்படுத் 
திக் கழிப்பிடங்களைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளு 
தல், நுண்ணுயிரி களைதல் (8481182110) பாலைப் 

பதனிட்டு வழங்குதல், சிறு குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப் 
பாலையே ஊட்டுவது ஆகிய அனைத்தும் இரைப் 
பைச் சிறுகுடல் அழற்சியினைக் குறைக்கும் வழி 
முறைகளாகும். தொடக்கத்திலேயே இந்நோயைக் 
கண்டுபிடிப்பதும், அதை குணப்படுத்துவதற்கான 
பரிகாரங்களைச் செய்வதும் நோயாளி இருப்பதை ' 
வெகுவாகக் குறைக்கும். தூய்மைப்படுத்திய குடிநீர், _ 
சுற்றுப்புறச் சுகாதாரம், நல்ல வாழ்க்கைத் தரம் 

ஆகியவை இந்த நோயைக் சுட்டுப்படுத்தும் வழி : 
முறைகளாகும். 

- ௧. உமையாள் 

  

  

இரைப்பைத்துளை 

வாய் வழியே உணவை உட்கொள்ள முடியாநிலை 
யில், இரைப்பையில் துளையிட்டு இரப்பர்க் குழாய் 

  

விட்செல் இரைப்பைத்துளை 

4 ட
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பொருத்தி உணவை அதன் வழியே செலுத்தலாம். ஹைட்ரோகுளோரின் அமிலச் சுரப்பு அதிகமாகி 

இரைப்பையில் துளையிடுதல் இருவகைப்படும். அவை முன்சிறு குடலில் புண் வந்த நிலையிலும், இதே 

தற்காலிகமான இரைப்பைத்துளை, மற்றொன்று நோய்க்கு மருத்துவமாக முழு அளவு வேகஸ் நரம் 

நிரந்தரமான இரைப்பைத்துளை என்பன. புத் துண்டிப்பின் காரணமாக இரைப்பையில் ஏற் 
படும் தேக்கத்தைச் சீர் செய்யும் பொருட்டு ஒரு . 
வடிகாலாகவும் செய்யப்படும். சிலசமயம் இரைப் - 
பைப் புற்று முழுதுமாக அகற்ற முடியாத நிலையி 

. லிருந்தால் தற்காலிக ம்ருத்துவமாகவும் இது மேற் 

தற்காலிகமான இரைப்பைத் துளை. ' உணவுக் 

குழலில் சுருக்கம், - வாய்வழியே உணவு உண்ண 

முடியா நிலை இவற்றில் அறுவைக்கு ' முன் உடல் 

நிலையைத் தேற்ற, இரைப்பையில் துளையிட்டு அதில் 

ஒரு மாலிக்காட் ரப்பர்க் குழாயைப் பொருததி காள்ளப்படு mae இ | ‘ 

வைப்பர். இதன் மூலம் பால், முட்டை: மருந்து :, பொதுவாகப் பின்புறம் செய்யப்படும் இரைப்பை 

முதலியவற்றைச் செலுத்தலாம். உடல்நிலை தேறிய: . நடுச்சிறுகுடல் இணைப்பு நல்ல பலனைக் கொடுப்ப 
பின் நிரந்தரமாக உணவு செல்ல : அறுவை மூலம் - 

வழி செய்தபின், ரப்பர்க் குழாயை நீக்கினால் துளை : படுகிறது. 
அடைபடும். முற்காலத்தில் வேகஸ் நரம்புத் துண்டிப் 
புடன் இரைப்பைப் புறவழி ஒட்டுறுப்பு (0310101259) 
அறுவைக்குப்பின், வயிற்றை வெறுமையாக வைத் ' 

இருக்க இவ் அறுவை செய்யப்பட்டது. தற்காலத்தில் ' இற்கு மேல் கொண்டு வரப்பட்டு, மேற்புறமாக 

Oe apa, Gant tin நீக்குவதால் அம வயாளருக்கு எதிராக இருக்கும் உதலியாள- , 
த ‘ ள் ன் ரால் தூக்கிப.. பிடித்துக் கொள்ளப்படும். பிறகு 

இரைப்பையில் துளையிடுவதில்லை. ட இடப்புறமாக முதுகு எலும்புப் பச்கம் குறுக்குப் - 

பெருங்குடலுக்குக் . &ீழ் . நடுச்சிறுகுடலைக் கண்டு, ., 

தால் “மிக அதிக அளவில் பின்புறமே செய்யப் 

அறுவைக்காக வயிற்றைத் இறந்த பிறகு பெரும் 
உதர மடிப்பு (268167 omentum), GN SGIGea, 

பின்புற இரைபபை போன்றவை வயிற்றுக் காயத் , 

நிரந்தரமான இரைப்பைத் துளை. உணவுக்குழல், 
வாய் மற்றும் தொண்டையில் தோன்றும் புற்று முன்சிறுகுடலுடன் இணைநத இடத்தை ஆராய்ந்து , 
நோய முற்றிய நிலையில், நீர்ம உணவு கூட உண்ண அதிலிருந்து நடுச் சிறுகுடலை வெளியே எடுத்துத் :, 
முடியாநிலையில் வயிற்றின் வழியே இரைப்பையில் : துணியில் சுற்றி ஒரு புறம் வைக்க வேண்டும். .... .. 

endear நிரந்தரமாக Fe ட் "குறுக்குப் பெருங்குடல் தாங்கியில் உள்ள' நடுக் ' 

"ss ரி . ” குடல் தமனியின் இடப்பக்கம் இரத்த நாளமற்ற * 
அறுவை ' முறை. வயிற்றுப் பகுதியை உணர்ச்சி பகுதியில் நேர் வாக்கில் கத்தரியால் £10 செ. மீ. 

யற்றுப் போகச் செய்து எளிதில் செய்யப்படும் " கழிக்க வேண்டும். இதன் வழியாக இணைப்புக் ” 
இவ்வறுவை இருவகைப்படும். ஸ்டாம்ஸ் ' அறுவை “ காக 'இரைப்பையை வெளியே எடுத்துக் குறுக்காக | 
யில் குழாயை இரைப்பையினுள் செலுத்திய பின் .. அல்லது நேராக (அறுவையாளரின் பழக்கத்தின் படி) - 
சுற்றிச் சுற்றி சுருக்குப்பை'போ லத் தையலிட இரைப் நடுச்சிறுகுட லுடன் அதன் தொடக்க நிலையிலிருந்து 
பைச் சுரப்பி மற்றும் ரப்பர்க் குழாய் வெளியே சுமார் 8-10 அங்குலம் 'தள்ளி நெடுக இணைக்க 
வருவதில்லை. விட்செல் முறையில் வடிகுழாயை ., வேண்டும். இவ்விணைப்பு, இரைப்பையின் புற 
இரைப்பைச் சுவரில் ஒரு குகை போல் உண்டாக்கப் வாயிலை (910106) ஒட்டி அமையும்.  இத்நிலை - 
பதித்துத் தையலிட வேண்டும். வயிற்றுச் சீலை யில் அமைந்தால் மட்டுமே இரைப்பையிலிருந்து | 

(omentum) சிறிது நேரத்தில் அதனைச் சுற்றி ஒரு உணவு நன்கு வெளிவரும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். 
பாதுகாப்புத் தடுப்பை- ஏற்படுத்துவதால் கசியும் இணைப்பின் அதிக அளவு நீளம் 8-- 12 செ.மீ 
உணவோ இரைப்பைச்  சுரப்போ வயிற்றினுள் வரை இருக்கும். இணைப்பின் போது குடல் திருகிக்: | 
செல்லுவது தடை செய்யப்படுகிறது. கொண்டோ, இழுத்துக். கொண்டோ இருக்கக் '- 

' - எம். ஜே. பிரடெரிக் ஜோசப் கூடாது. குடல் தொய்வும் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது. 
‘ . i ; தானே உட்கவரப்படும் இழைகளாலோ பட்டுஇழை ' 

- களாலோ அடிப்புறத் தையல் போடப்படும், பிறகு 
்  அவ்வுறுப்புகளில் 'இருந்து 5 செ.மீ. தள்ளித் இறப் . 

இரைப்பை -நடூச்றுகுடல் இணைப்பு (அறுவை) பர். முதலில் வெளிப்புறப்படலத்திற்கு அருகில் தசைப் . 
ட அடை ஜான உட படலத்தையும் ஒன்றாகத் திறந்த பிறகு சளிப்பட 

  

லத்தை இடுக்கி மூலம் பிடித்த நிலையில் திறக்க வேண் - 
_ நடுச்சிறுகுட லுடன் இரைப்பையின் பின் பகுதி , டும். பிளந்த உட்புற விளிம்புகள் ஒவ்வொன்றிலும் 
யையோ, முன் பகுதியையோ அடிப்பகுதியையோ பூட்டிய தையலை, தானே உட்கவரப்படும் இழை 
இணைப்பதை இரைப்பை நடுச்சிறுகுடல் இணைப்பு யால் தொடர்ந்து போட வேண்டும். பிறகு இது 
அறுவை என்றழைக்கலாம். இவ்வறுவை குறிப்பாக வளைந்து மேற்புறமாக மூட அதன் விளிம்புகளை ட்



உள்ளே செல்லும்படித் தைக்க. வேண்டும். இத்தைய 

லின் மேல் உள்ளிருக்கும் பொருள் வெளியே வாரா 

இருக்கும நிலையில் மூன்றாவது இணைப்பு, துளை 

- யற்றுத் தைக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் பிறகு மேற்புற 

மாக நான்காவது தையல் இணைப்பு மூன்றாவது 

இணைப்பை மூடும் விதத்தில் தொடர்ந்து போடப் | 

படும். 

தையல் முழுமை பெற்ற பிறகு குறுக்குக் குட 
லில் உள்ன பிளந்த திரையின் விளிம்புகள் இரைப் 

பையைச் சுற்றி 1 செ.மீ. தள்ளிய நிலையில் இணைக் 

கப்படும். இதன் மூலம் இத்துளையினுள் குடல் பிதுக் 

கம் தவிர்க்கப்படுகிறது. 

_ இரைப்பையின் மேற்புறமாக இரைப்பைப் புற்று 

தோய் ஏற்படும் பொழுது நடுச்சிறுகுடல் இணைப் 

பைத் தற்காலிக மருத்துவமாகச் செய்யலாம். குறுக்குப் 

பெருங்குடல் தாங்கிவழியாக இரைப்பை அடிப்பாகத் 

தை வெளியே கொணர முடியாத அளவு துளை 

மிகச் சிறிதாகயிருக்கும்பொழுது . இவ்வறுவை 

செய்யப்படுறைது. அப்பொழுது நடுச்சிறுகுடல் சற்று 

நீளமான அளவில் விடப்பட்டு (30-20 செ.மீ) 

இணைப்புக்கு உள்ளாகும். இல்லையேல் நடுச்சிறு 

குடலோ . குறுக்குப்பெருங்கடலோ அழுத்தத்திற்கு 

உள்ளாகலாம். டர . 

ப இரைப்பையின் கீழ்ப்புறமாக இரைப்பையின் 

வெளிப்புற விளிம்பிற்கு ஒரு செ.மீ. நீள மேற்புற 

'இணைப்புச்செய்யவேண்டும். இரைப்பையில் உள்ள 

பொருள்கள் நடுச்சிறுகுடலில் மேற்புறமாகச் செல்வ 

தைத் தடுப்பதற்காக இவ்வாறு செய்ய வேண்டும். 

இரைப்பைக்கு முன்புறமாகவே சிலர் இணைப்பு 

அறுவை செய்ய : விரும்புகின்றனர். “இதற்கான 

காரணம் மீண்டும் ஏற்படும் புண்ணின் விழுக்காடு ' 

மிகக் குறைவு; மேலும் புண் இவ்விடத்தில் தோன்றி 

னாலும் ' அவற்றைச் சரி செய்வதும் மிகவும் எளி 

தாகும். ட் 

“இரைப்பை அகற்றல்... அறுவையைவிட, “மிக ' 

எளிதான இவ்விணைப்பால் ஏற்படும் இறப்பு 0. 75 

விழுக்காடே ஆகும். ஆனால் இவ்வறுவை செய்த 40 

விழுக்காடு மக்களுக்கு முன் சிறுகுடலில் அறுவை 

செய்த இடத்திற்கருகில் மீண்டும் புண் உருவாகிறது: 

ஆனால் இதுவே வேகஸ் துண்டிப்பு அறுவையுடன் 

சேர்த்துச் செய்யப்பட்டால் சுமார் 5 விழுக்காடு 

மக்களுக்கே மீண்டும் குடற்புண் ஏற்படுகிறது. 

.... அறுவைக்குப்பிறகு ஏற்படும் விளைவுகள். இரைப்பை 

நடுச்சிறுகுடல் இணைப்பு அறுவைக்குப்பின் அதில் 

இரத்த ஒழுக்கு, தையல் இடப்பட்ட பகுதியில் 

கசிவு, உணவு வெளிவரும் பாதை அடைப்பு, 

GLa gom_Liy, GW Agsarb (internal hernia) 

இரைப்பை நடுச்சிறுகுடல் . பெருங்குடல் இவை 

முற்றிலும் சேர்ந்து துளை, குடல் குறுகல் ஆகியவை . 

இரைப்பை நிணநீர்க் கட்டிகள் 791 

தோன்றும்; இரத்தச்சோகை தாது உப்புகள் குறை 
நிலை ஏற்படும். 

" ௯. நரேந்திரன் 

  

  

இரைப்பை நிணநீர்க் கட்டிகள் 

நிணநீர்க்கழலைகளில் நோய் ஏற்பட்டாலோ, அருகி 
லிருக்கும் உறுப்புகளில் நோய் ஏற்பட்டாலோ நிண 
நீர்க்கட்டிகள் ஏற்படுகின்றன. இவை சிலசமயங்களில் 
இரைப்பையையும் குடலையும் தாக்கக்கூடும். இவை 
இவ்விடங்களில் பெரும்பாலும் புற்றற்றக்கட்டிகளாக 
இருந்த பின்னரே நிணநீர்க் கட்டிகளாக மாறு 
கின்றன, 

இரைப்பை எப்பித்தலியப் புற்றுத் தோன்றக் 
காரணமாகச் சொல்லப்படும் ஹைட்ரோகார்பன் 

பொருள்கள் நிணநீர்ப் புற்று ஏற்படக் காரணமாக 
, அமைவதில்லை. சிலருக்கு இரைப்பையில் ஹைட்ரோ 
குளோரிக் அமில ஊறும் How 66 விழுக்காடு 
குறைந்து காணப்படும், சிலருக்கு அமிலம் உற்பத்தி 
யாகும் திறன் அதிகமாகவும் காணப்படலாம். 

இரைப்பை அழற்சி, இரைப்பைப் புண் ஆகிய 
வற்றால் நிணநீர்க் கட்டி தோன்ற வாய்ப்புள்ளது 
என்றாலும் இரப்பைப் புண் இரைப்பை நிணநீர்க் 
கட்டியாக மாறுமா என்பதற்கு எவ்வித மருத்துவச் 
சான்றும் இல்லை. எனினும் அறுவையின்போது 
நாள்பட்ட நிணநீர்க் கட்டிகளின் மேல் சீதப்படல 
இரைப்பைப் புண்கள் காணப்படுகின்றன. இக் 
கட்டிகள் உள்ள இடத்தில் இரப்பை நீர்த் தேக்கத்தி 
னாலும் இவை தோன்றி இருக்கலாம் என்றும் 
கூறப்படுகிறது. 

இக்கட்டிகளை நிணநீர்த் திசுப் பெருக்கத்தி 

லிருந்து வேறுபடுத்தி அறியத் இசு ஆய்வு உதவும். 
. நிணதீர்த் திசுப் பெருக்க நிலை நிணநீர்க் கட்டிகள் 
தோன்றக் காரணமாக அமைகின்றது. 

இரைப்பையில் மட்டும் தனித்து முதல் நிலையாக 
நிணநீர்க் கட்டி தோன்றுவதை விட உடலில் உள்ள 
மற்ற நிணநீர்க் கழலைகளுடன் .சேர்ந்து இரண்டாம் 
நிலையாகவே அதிக அளவில் தோன்றுகின்றது. 
இது குழந்தைகளிடம் சற்று அதிகமாகக் காணப் 

படுகிறது (38 விழுக்காடு). நிணநீர்க் கட்டிகள் 
ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் 8:1 என்ற விகிதத்தில் 
அனைத்து வயதினரிடமும் பாலின வேறுபாடின்றிக் 
காணப்படும். ் 

இரைப்பையில் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானா 

லும் நிணநீர்க் கட்டி தோன்றக்கூடும். ஆனால் மிக 

* அதிகமாக இரைப்பையின் ' பின்புற உள் வளைவு, 

உடல் பகுதி, &பைலோரஸ் பகுதி ஆகியவற்றின் 

அருகிலேயே காணப்படுகிறது. z



792 இரைப்பைப் புண் இரைப்பைக் கட்டிகள்-அறுவை முறைகள் 

இக்கட்டிகள் சுமார் 50 விழுக்காடு நோயாளி 

களில10 செ.மீ. அளவு வளர்ந்து காணப்படுகின் றன. 

இக்கட்டி சீதச்சவ்வுப் - படலத்தில் பரவினாலும் 

தொடக்கத்தில் தசைப் படலத்தில் பரவாது, , தோய் 

முற்றிய இறுதி நிலையிலேயே பரவுகிறது. அக்கட்டி 

களினால் இரைப்பைக் குறுக்கமும் அடைப்பும் ஏற் 

படும். சிலசமயம் கட்டி மூன் சிறுகுடலுக்குள்ளும் 

வளர்ந்து அடைப்பை ஏற்படுத்தும், 85 விழுக்காடு 

நோயாளிகளில் நிணநீர்க்- கட்டிகள் இரைப்பையில் 

ஓர் இடத்தில் மட்டும் கட்டியாகக் காணப்படாமல், 

பல இடங்களிலும் ஒரேசமயத்தில் காணப்படும். 

இச்கட்டி சீதச் சவ்வுப் படலத்திலிருந்து, வெளியே 

தள்ளியவாறும் தொங்கியவாறும் காணப்படும். 

சில சமயம் இரைப்பை முழுதும் சீராகப் பரவியும் 

இரைப்பைக்கு வெளியே முட்டியபடியும் காணப் 
. படும், இக்கட்டிகள் சீதச்சவ்வுப் படலத்தில் சுமார் 

் 80-50 விழுக்காடு நோயாளிகளிடையே “புண்ணை ' 
ஏற்படுத்தும், சிலசமயம் சீதச்சவ்வுப் படலத்தில் 

அதிக அளவு மடிப்பு ஏற்பட்டு மடிப்பின் ஆழத்தில் 
புண் தோன்றும். இத்தோற்றங்களை ஆய்வு மூலம் 

அறிந்தாலும் எந்த நிணநீர்க் - கட்டியையும் குறிப் 
பிட்டுச் சொல்ல முடிவதில்லை. ' ஏனெனில் இத் 
தோற்றம் எபித்தீலியப் புற்றைப் போல் காட்சியளிக் 
கும். ஆகவே நோயைக் கண்டறிய ஆய்வு இன்றி 

யமையாததாகிறது. ' ர ரர 

Bae ஆய்வு மூலம் செல்லின் அமைப்பை அறி 

வதும், எவ்வித மருத்துவம் இந்நோய்க்கு சிறந்தது 
என மருத்துவர் முடிவு செய்வதும் நோயாளி உயிர் ' 
வாழும் ஆண்டுகளை முடிவுசெய்ய உதவும், செல் 
அமைப்புகள் திசு ஆய்வில் பெருமபாலும் ஹாட் ' 

, சூன் இல்லா திணநீர்க்கட்டி, ஹாட்சுன் நிணறீர்க் 

கட்டி, பிளாஸ்மோ சைட்டோமா என வகைப்படுத் 
தப் பயன்படுகின்றன. 

்' அறிகுறிகள். தோயின் தொடக்கத்தில்  நிணநீர்க் ' 
கட்டிகள், மேல் வயிற்றில் இரைப்பை . அழற்சப் 
புண்ணைப் போல் உணரப்படும். மேலும் இந் 
நோயானது அமில எதிர்ப்பு மருந்துகளால் குறைந் '. 
தாலும் உடல் நலிவுடன், எடைக் குறைவும் ஏற்படும். 

சுமார் 50 விழுக்காட்டினருக்கு மேல் வயிற்றில் 
கட்டி இருந்தாலும் இவர்கள் புற்றதோயாளியைப் 
போல் மெலிந்து இருக்க மாட்டார்கள். இரத்த 
ஒழுக்கு இக்கட்டிகளில் மிகக் குறைந்த அளவு 
தநோயாளிகளிடையே ஏற்படுகிறது, இரைப்பையில் 

 எபித்தலியப் புற்றைவிட அதிக அளவில் துளை 
காணப்படுகிறது. இக்கட்டி குடல் அடைபடுவதைக் 
குறைப்பதில்லை. மேலும் இரைப்பைக் குறுக்கத்தை ' ' 
யும் உண்டாக்குவதில்லை. ( 

ஆய்வு மூலம் நோய் அறிமுறை, இரைப்பை உள் ்' 
நோக்கியால் மறைமுகமாக , நோயை அறிந்தாலும் 
திசு ஆய்வே இந்நோயை மூழுமையாகக் கண்டு 

J 

பிடிக்க உதவுகிறது. பேரியம் கொடுத்து எடுத்த 
எக்ஸ்கதிர்படத்தில் சிலசமயம் இரைப்பைச் சுவர் 
முழுதும் பரவிய புற்றைப் போல் தோன்றும்; தொங்் 
கும் நிலையிலும், வட்ட. வடிவமாக அழுங்கிய நிலை 
யிலும் மண் ஜாடி கடிகாரம் , போன்ற . அமைப்பு 
களிலும் இக்கட்டி காணப்படும். சளிப்படலத்தின் 
மேற்புறத்தில் உள்ள புண்ணும் சளிப்படலம் வீங்கிய 
நிலையில் தீங்கற்ற கட்டிபோல் தோற்றமளிக்கும். _ 

மருத்துவம். இரைப்பையில் நிணநீர்க்கட்டி, உள் 

ளதை, திரு ஆய்வுமூலம் அறிந்த நிலையில், ௮க் 
கட்டியானது உடல் முழுதும் பரவியதை எலும்பு 
மஜ்ஜையில் இரத்தத்தை - .உறிஞ்சியோ அதன் 
Da ஆய்வில் அறிந்த பிறகோ, வயிற்றை அறுவை 
மூலம் திறப்பது நல்லது. வயிற்றில் கட்டியை அகற்றக் 
கல்லீரலில் இரண்டாம் நிலைப் புற்றுக் கட்டி இருப் 

- பதை அல்ட்ரா ஒலி அலை மூலம் பார்ப்பதே 

சிறந்தது. பட 

| இரண்டாம் நிலைக்கட்டி தொலைவில் பரவாத 
பொழுது இரைப்பைக் கட்டியை அகற்றுவதே 

சிறந்த மருத்துவம் ஆகும். ட. அப்பொழுது கீழ்ப்புற 
இரைப்பை, கொழுப்புத் திரை, மண்ணீரல் கணை 

"யத்தின் வால், இரைப்பை அருகில் உள்ள நிணநீர்க் 
கட்டி இவற்றை அகற்றி இரைப்பையுடன் நடுச்சிறு 
குடலை இணைக்க வேண்டும். இவ்வாறே இரைப் 
பையின் மேற்புறம் கட்டி, இருப்பின் இரைப்பை 
மேற்பகுதி, மண்ணீரல் இரைப்பையைச் சுற்றியுள்ள 
நிணநீர்க் . கட்டிகளையும் . ஆய்வுக்காக! அகற்ற 
வேண்டும். சிலசமயம் இரைப்பை முழுதும் கட்டி 
இருப்பின் இரைப்பை முழுதையும் அகற்ற வேண்டி 

' . வரும். அனைத்து நிணநீர்க் கட்டிகளுக்கும் அறுவைகீ 
குப் பின் எக்ஸ்கதிர் மருத்துவம் அளிப்பது சிறந்தது. 

கதிர் மருத்துவத்திற்குப் பெரும்பாலும் ஏற்றதாகும். 
ஆனால் ரெட்டிக்குலர் வகை ஏற்றதாக இல்லை. .... 

். எக்ஸ்சுதிர் மருத்துவம் தோல்வியுற்ற நிலையில 
வேதியியல் மருத்துவம் உதவும். இவ்வேதியியல் மருத் 

- துவம் உடலில் உள்ள . மற்ற. நிணநீர்க்கட்டியைப் 
புற்றாக மாற்றவும் செய்கிறது. " 

௯ நரேந்திரன் 

ட? 

  
  

இரைப்பைப் ' புண், இரைப்பைக் கட்டிகள்-  :: 
"அறுவை முறைகள் : 1. உ ys 
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, உடலின். முதன்மையான பாகமாகிய இரைப்பை, 
, உடல் நலனுக்குத் தேவையான சத்துப்பொருள் 
களைச் செரிமானமடையச் செய்வதன் மூலம், உடல் 

- நலனை நிர்ணயிக்கின்றது. “ இரைப்பையின் ' உள் ” 

்' லிம்ஃபோசைட்டிக் லிம்்ஃபோமா என்ற வக, ஊடு, .



பகுதியில் உண்டாகின்ற புண்கள், கட்டிகள் 
இவற்றின் பின் விளைவுகளான இரைப்பைப் புற்று 
நோய் ஆகியவை இரைப்பை நோய்களாகும். 

; இரைப்பைப் புண். மனித உடலில் அனைத்துப் 
பாகங்களிலும் தோன்றுகிற புண்களைப் போலவே, 
இரைப்பையின் ௨உட்பாகத்திலும் புண்கள் உண்டா 
கின்றன. இவை முனைப்பாக உடனுக்குடன் 
தோன்றும் புண்களாகவோ, அன்றி நாள்பட்ட 
புண்களாகவோ இருக்கலாம். — 

முனைப்பான இரைப்பைப் புண்கள். வலிநீக்கி 

மருந்துகளை உட்கொள்பவரா்களுக்கும், தீப்புண் 
உடையவர்களுக்கும், நரம்பு மண்டலம் சிறுநீரக 
மண்டலம் போன்றவை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் 
இவை உண்டாகின்றன. இவ்வகை முனைப்பான 
இரைப்பைப் புண்கள் உண்டபகும்போது, நோயாளி 
களுக்கு மேற்புற வயிற்று வலியுடன் இரதத வாந்தி 

யும் இரத்தக் கழிச்சலும் ஏற்படும். 
| மருந்துவ அறிவுரையின்றி மருந்து, உட்கொள் 
வதைத் தடுப்பதாலும், மின்தடுப்பு ஆற்றல் உள்ள 
அமில-எதிர்ப்பு நீர்ம மருந்துகள் உட்கொள்வதாலும் 
இரைப்பைப் புண்களைத் தடுக்கலாம். : தொடக்க 
காலத்தில் இப்புண்கள் ஏற்பட்டிருப்பதை இரைப்பை . 
ஆய்வுக் . குழாய் மூலம் கண்டுபிடித்தால் உடனே; 

ட இரைப்பையில் உறிஞ்சு குழாயைச் செலுத்தி, மிகக் 
குளிர்ந்த உப்புநீர் விட்டுக் சழுவியோ அமில 

எதிர்ப்பு ஆற்றல் கொண்ட நீர்ம மருந்து செலுத்தி 
யோ இரைப்பைப் ' புண்ணைக் குணப்படுத்தலாம். 
இரத்த இழப்பு அதிகம் ' உள்ள நேோர்யாளிகளுக்கு 

. உடனே இரத்தம் செலுத்த வேண்டும். இம்மருத்துவ 
முறைகளால் பலன் .இல்லாவிட்டால் நோயாளிகளை 
அறுவை மூலம் குணப்படுத்தலாம். இரை ப்பை சுருங்கி 

விரிவதைக் கட்டுப்படுத்தும் வேகஸ் நரம்பை வெட்டி 
எடுப்பசன் மூலமோ, முனைப்பான புண்கள் ஏற் 
பட்டுப் பாதிக்கப்பட்ட இரைப்பைப் பகுதியை 
வெட்டி எடுத்தல் மூலமோ நோயைக் குணப்படுத் 

- தலாம். டு 

நாள்பட்ட இரைப்பைப் புண்கள். நாள்பட்ட, நீடித்த 
இரைப்பைய் புண்கள் பெரும்பாலும் நாற்பது 
வயதிலிருந்து அறுபது வயது உள்ளவர்களுக்கு 
உண்டாகின்றன, இவை ஆண்கள், குடிப்பழக்கம் 
உள்ளவர், . புகை பிடிப்பவர், தாழ்ந்த பொருளா 
தாரச் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர் £0” இரத்தப் பிரிவைச் 
சார்ந்தவர் ஆகியோரிடையே அதிகமாகக் காணப் 
படுகின் றன. ண 

நாள்பட்ட இரைப்பைப் புண்கள் உண்டாகக் காரணங் 
_கள். இரைப்பையின் உட்பகுதியில் போர்வை போல் 
பரவலாக மூடியுள்ள சீதச் சவ்வு சேதம் அடைதல்; 
"அளவுக்கு அதிகமான அமிலம் இந்தச் 

- பகுதியை அரித்தல்; 
அமிலத்தைத் தாங்கி எதிர்க்கும் ஆற்றல் குறைந்து 

1 

சவ்வுப் . 

சிலரிடம் இயற்கையிலேயே 
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காணப்படுதல்; பித்தநீர் இரைப்பை நோக்கி வந்து 
சவ்வுப் பகுதியைச் சிதைத்தல் ஆகியனவாகும். நாள் 
பட்ட புண் உள்ள நோயாளிகளுக்கு மேல்வயிற்றுப் 
பகுதியில் எரிச்சலோ, மிதமான தொடர்ந்த வலியோ 
நெஞ்சுப் பகுதியில் எரிச்சலோ, முதுகுப்புறம் பரவக் 
கூடிய வலியோ இருக்கும், இந்த மிதமான வலி மது 
குடிப்பதாலோ, சூடான நீர்மங்களை உட்கொள்ளும் 
போதோ, திட உணவாலோ அதிகமாகும். 

.. இரைப்பையிலிருந்து உணவு செரிக்கப்பட்டு 
உட் சென்றவுடன் அல்லது வாத்தியாக வெளிப்பட்ட 
பின்னார் இரைபபை காலியாகும்போது, இந்த வலி 
தானாகவே குறைந்து விடுகிறது. இந்த நோய்க்கான 
அறிகுறிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால " வரையறைக்கு 
உட்பட்டனவாகவே பெரும்பாலும் இருக்கும். ஆகை 
யால்தான் நாள்பட்ட், இரைப்பைப் புண் உள்ளவர் 
கள், விரைவில் மருத்துவர்களிடம் வருவதில்லை. 
தேவையான பசி இருந்தபோதிலும் உணவு உட் ' 
கொள்வதால் ஏற்படும் வலி காரணமாக இவர்கள் 

உணவு உட்கொள்வதில்லை. மேற்புற வயிற்றுப் பகு 
தியை அழுத்தி ஆய்வு செய்யும்போது இந்நேரயாளி 
களுக்கு வலி ஏற்படும். இந்த நீண்டகால இரைப் 
பைப் புண்கள் தேவையான காலத்தில் குணமாக்கப் 

படாவிட்டால் வலி அதிகமாகி வாந்தியும், வாந்தியில் 
இரத்தம் வெளிப்படுவதும் உண்டாகலாம். புண் ஏற் 
பட்ட பகுதிகணையத்துடன் ஒட்டிக் கொள்வதாலோ 
இரைப்பை அடைப்பு ஏற்படுவதாலோ இரைப்பை 

யில் தளை ஏற்படுவதாலோ உடல்நிலை மிகவும் 

பாதிக்கப்படுகின்றது. ' பேரியம் மாவு கொடுத்து 
எக்ஸ்கதிர் படமெடுப்பதாலும் இரைப்பை உள் 
நோக்கியாலும் தர ஆய்வினாலும் இரைப்பைப் 
புண்களைக் கண்டுபிடிக்கலாம். புற்றுநோய் அறிகுறி 
இல்லை என்றால் தொடக்க காலத்தில் ' சமட்டிடின் 

என்ற மருந்தால் நலப்படுத்தலாம். இச்சமயத்தில் 
காரம், புளிச்சுவை உள்ள உணவு, மது, புகைபிடித் 

தல் இவற்றை நோயாளி முற்றிலும் தவிர்க்க வேண் 
டும். நோய்க்கான அறிகுறிகள் அதிகமாக இருந்தால் 

இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். 
6 முதல் 12 வாரங்கள் வரை மருந்துகளால் நலமாக 

வில்லை என்றாலோ நலமான பின்னர் மீண்டும் 

புண்கள் ஏற்படும் அறிகுறிகள் இருந்தாலோ அறுவை 
மேற்கொள்ளுதல் நலமாகும். ‘ 

அறுவை முறைகள். இரைப்பையின் உட்பகுதி 
புண்களால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அப்பகுதியை 

வெட்டி எடுத்துவிடலாம். இரைப்பையின் உட்பகுதி 

யில் ஆய்வுக் குழாய் மூலமாக இரத்தக் குழாய் 
களிலுள்ள அழுத்தத்தை உறைய வைத்தும் இரத்த 

_ இழப்பை .நிறுத்தலாம். இரைப்பையில் துளை ஏற் - 
பட்டிருந்தால் -அவசர அறுவை மூலமாக அதை 

மூடியோ, பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை ' வெட்டியோ, 
பின் ஒட்டியோ குணப்படுத்தலாம். அடைப்பு இருக் 
கும் நோயாளிகளின் பாதிக்கப்பட்ட இரைப்பைப்
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பகுதியை அறுவை மூலம் வெட்டி எடுத்தபின் 
இரைப்பையைச் சிறுகுடற் பகுதியுடன் சேர்த்து 
இணைச்கலாம். 90 விழுக்காடு நோயாளிகள் அறுவை | 
யால் நலமாகிறார்கள். 

இரைப்பைக் கட்டிகள். வயிற்றில் உண்டாகும் எழு 
விழுக்காடு கட்டிகள் தீங்களிப்பதில்லை. இவை 
பொதுவாசு ஏற்படும் கட்டி, சதைக்கட்டி, நோயின் 

காரணமாக வரும் வீக்கக்கட்டி, திரவத் தன்மை ' 
உடைய கட்டி, மிருது தசைக்கட்டி, சிரைக் . கட்டி 
என்பனவாகும். இவ்வகைக் கட்டிகள் இரைப்பையின் 
உட்பகுதியிலோ மேற்புறச் தசைப்பகுஇயின் வெளிப் : 
புறமாகவோ தோன்றுகின்றன. இந்த இரைப்பைக் 
கட்டிகள் உள்ள நோயாளிகளுக்கு நோய்க்கான 
அறிகுறிகளில் எதுவும் இல்லாமலும் ' இருக்கலாம் 
அல்லது மேல் வயிற்றுப் பகுதியில் வலி, இரத்த 
வாந்தி, தசைக்கட்டி ஆகியவை காணப்படும். இக் 
கட்டிகளின் திசு ஆய்வால் மட்டுமே புற்றுநோய்த் 
தன்மை இறுதியாகக் கண்டுபிடிக்கப்படும். ஓர் அங் : 
குல அளவிற்கு அதிகமான கட்டியாக இருந்தால் 
உடனடி அறுவை தேவைப்படும். இரைப்பையின் 
உட்பகுதியில், தசையுடன் உள்ள , கட்டிகள் 
இரைப்பை ஆய்வுக் குழாய் மூலம் நீக்கப்படலாம். 

புற்றுநோய் என்ற ஐயம் இருந்தாலும் இரைப்பை 
யின் சீழ்ப்பகுதியைப் பாதிக்கும் கட்டிகள் அதிகம் 
இருந்தாலும் இரைப்பையின் கீழ்ப்பகுதியை எடுத்து 
விடல் நலம். yo ட 

.. கட்டுப்பாடான. உணவு மூறைகளாலும், 
அவற்றை மெதுவாசு உட்கொள்வதாலும் பொது 
வாக இந்த இரைப்பைப் புண்களை எளிதாகத் 
குடுக்கலாம், - , ட்ட 

- எம். ஜி, முத்துகுமாரசாமி 
i 
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புற்றுநோயால் இறக்கும் பலகோடி 
இரைப்பைப் புற்று மூன்றாவது இடத்தைப் பெறு 
கிறது. ஐப்பான் . நாட்டில் காணப்படும் .புற்று 
நோய்களில் ஐம்பது விழுக்காடு இரைப்பைப் புற் 
ஹேயாகும். இந்நோய் சிலி, ஐஸ்லாந்து, ஃபின் 
லாந்து, ஸ்காண்டிநேவிய நாடுகளில் பெரும்பான் : 

. மையாகக் காணப்படுகிறது, தென்னிந்தியாவிலும் 
இந்நோய் மிகுதியாகக் காணப்படுகிறது. முன்கூட்டி 
யே இந்நோயைக்கண்டுபிடித்துஅறுவை மூலம் 85-95 
விழுக்காடு நோயாளிகளைக் குணப்படுத்தி விடலாம். 

நோய்மூலம் ' ன 

.. இரைப்பையில் உள்ள சீதச் சுரப்பிகளில் இருந்து 
இந்நோய் ஏற்படுகிறது. இந்நோயின் அடிப்படைக் 
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காரணத்தை அறிய இயலாவிட்டாலும், அதன் அறி 
குறிகள் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம். 

சுற்றுச் சூழ்நிலை. நில-நடுக்கோட்டிற்கு அப்பால் 
செல்லச் செல்ல சில நாடுகளில் நோய் மிகுதியாக 
ஏற்படுகிறது. நகரங்களைவிட.க் கிராமங்களில் வப் 
பவர்களிடம் மிகுதியாகக் காணப்படுகிறது, கடின 
உழைப்புள்ள தொழிலாளர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப் 
படுகின்றனர். 

உணவு முறைகள். முட்டைகோஸ், ' மீன் மிகுதி 
யாகக் சாப்பிடுபவர்கள் மற்றவர்களைவிட மிகுதி 
யாகப் - பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ' மிகுந்த காரமும் 
உப்பும் கொண்ட: உணவைத் தயாரிக்கப் பயன் 
படுத்தும் எண்ணெயும் காரணமாக இருக்கலாம் 
என்று பரவலாகக் கருதப்படுகிறது. 

மரபு வழி. நோயுற்றவரின் உறவினர்களில், ஆண் 
பெண் இருவருமே சமமாகப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். 
பிரான்ஸ் நாட்டுப் பேரரசன் நெப்போலியன், அவர் 
தமபிகள், தங்கைகள் 'அனைவரும் இந்நோயால் 
இறத்தது ஒரு சிறப்பான எடுத்துக்காட்டாகும். 

, இரத்த வகைகள். £&” பிரிவு இரத்தம் உள்ளவர் 
களில் 80 விழுக்காட்டினர் பாதிக்கப்படுகினறனர், 

₹. ஆண்கள், பெண்களைவிட மிகுதியாகப் பாதிக் 
கப்படுகின்றனர்.. (60:40 விதம்), 

இரைப்பைப் புண் புற்றுநோயாக “மாறுகறது 
. என்று ஒரு : சாரார் உறுதியாகக் கருதுகின்றனர். 
புற்றநநோயே தொடக்கத்தில் 
வருகிறது என்றும் அதை 

புண் 

மற்றவர் 
வடிவமாக 

இரைப்பைப் 
புண் என்று கருதுவதாகவும் சல அறிஞர்கள் கூறு 
கின்றனர். 

அறிகுறிகள். அறிகுறிகள் “எதுவும் இல்லாமல் 
இருக்கலாம்; ' பொதுவான தாகவும், திசை திருப்பும் 
படியான அறிகுறிகளைக் கொண்டதாகவும் இருக் 
கலாம்; ' அதாவது அறுவை மருத்துவ வல்லுநரின் 
பார்வையின் &ழ் இருக்கும்போதே வளர்ந்து பரவி, 
அறுவை அளிக்க முடியாத அளவுக்கு முதிர்ந்து 
விடலாம்; பசிக்குறைவு, குறிப்பாகப் புலால் உணவு 
சாப்பிடும் விருப்பம் குறைவு; உடல் எடை குறைதல், 
வாத்தி எடுத்தல்; உணவுடன் இரத்தம் கலந்த 
வாந்தி எடுத்தல்; வயிற்று வலி ஆகிய இவ்வறிகுறி 
கள் பொதுவாக இறுதியாக வருகின்றன. 
.” இரைப்பைப் புற்று வகைகள், 1, புண் (ulcerative) 
5. பாலிபாய்டு; 2. இரைப்பைச் சுவரில் : அ௭.ிருவல்; 
4. இரைப்பை முழுதும் பரவுதல்... _ i, * 

... இரைப்பைப் புற்றுப்பரவும் முறைகள், 7. கோன்றும் 
பாகத்தைச் சுற்றிப் பரவுதல்; 2, நிணநீர் மூலமாகப் 

்- பரவுதல்; 3. இரத்தம் மூலமாகப் பரவுதல்; வயிற்றுக் 
. கணை மூலமாகப் புற்றுநோய்த் திசுக்கள் .க.திர்ந்து 

‘



  

        

,- ட... இரைப்பைப்புற்று 

வயிற்றின் சழ்ப்பாகத்தில் பரவுதல் சூற்பை, குருக்கன் 

_ UTS iy. என்பன. . Wee . 

- நோய் பற்றி அறியும் . வழிகள். எண்டோஸ்கோப் 

. என்னும் நீண்ட குழல் போன்ற கருவியை விழுங்கச் .... 

செய்து இரைப்பையின் உள்பாகத்தை நேரடியாகக் 

கண்டு, ஐயத்திற்குரிய பாகத்தில் தசை வெட்டி ~ 

யெடுத்து ஆய்வு செய்தல் வேண்டும், 

பேரியம் கொடுத்து எக்ஸ்சுதிர்படம் - எடுத்துப் 
- பார்த்தல் மூலம் சழ்க்காணும் அறிகுறிகளைக் காண - 

“ வேண்டும், 

பொதுவாக 'இரைப்பையின் உட்புறம் ஒழுங்காக | 

இருக்கும், இரைப்பை நோயில்'இரைப்பையின் உட் 
புறம் ஒழுங்கற்றுக்காணப்படும். சாதாரண நிலையில் 
உண்ட பேரியம் உணவு, கொடுத்த மூன்று மணி 
நேரத்திற்குள், இரைப்பையை விட்டுக் குடலுக்குள் 

் செல்லத்துவங்கும். இரைப்பைப்புறவாயிலில் புற்று 
ஏற்பட்டால் இவ்வெளியேற்றம் தாமதமாகும். புற்று 

வளர்ந்த பகுதிகளில் பேரியம் உணவு படியாமல் , 

நிலையான நிரப்புக்குறைபாட்டை ஏற்படுத்தும். 

மருத்துவ முறைகள். . அறுவை முறைகள்; புற்று ௭ 
.. மருந்து முறை; கதிர் வீச்சு முறை என்பன, .,- 

இரைப்பைப் புற்றும், அறுவை வழிகளும் 795 

. அறுவை முறை, முதலாவதாக &,.பி. 1981 இல் 
பில்ரோத் என்ற அறுவை மருத்துவார் வியன்னா - 
பல்சுலைக் கழக மருத்துவ மனையில் புதிய அறுவை - 
முறையைக் கையாண்டார். அது இன்றும் பல 
அறிஞர்களால் கையாளப்படுகிறது. அவர் பைலோ 
ரஸ் பகுதியில் புற்று ஏற்பட்ட பகுதியை வெட்டி 
மயெடுத்துவிட்டு முன்சிறு குடலையும், இரைப்பையின் 
முன்பகுதியையும் இணைத்து உணவுப் பாதையைச் 
சரிசெய்தார். ‘ 

"இ.பி. 7887 இல் ஸ்லேட்டர் என்னும் அறிஞர் 
இரைப்பை முழுதையும் எடுத்துவிட்டு உணவுக் 
குழாயையும், முன்சிறுகுடலையும் இணைத்து உணவுப் ' 
பாதையைச் சரி செய்தார். இம்முறை 1940 வரை : 
அனைத்துவல்லுநர்களாலும் உலகெங்கும் கையாளப் 
பட்டது. ் ் 

அறுவைக்கான சில விதிமுறைகள். தோயுற்றவா் 
களில் 303, மருத்துவரிடம் வரும்போது அறுவைக்கு 
உட்படாத அளவில் நோய் முற்றிவிடுகிறது. நோய் 
முற்றாத நிலையில் இரைப்பையை அறுவை முறை 
மூலம நீக்கலாம். இதற்கு, நிணநீர்ச் சுரப்பிகளில் 
நோய் பரவாமல் இருத்தல் வேண்டும். சுற்றி. 
யுள்ள பிற அஉறுப்புக்களுக்கும் நோய் பரவாமல் 
இருத்தல் வேண்டும். வயிறு பாதிக்கப்படாமல் 
இருத்தல் வேண்டும். 

இரைப்பைப் புற்றுநேரயில் கையாளப்படும் 
் அறுவை வகைகள் 

., அடிப்பாக இரைப்பை அகற்றும் முறை, இரைப்பை 
யின் பின்பகுதியில் புற்றிருந்தால் 85% இரைப்பை 
யை அகற்றிவிட்டு, முன்பகுதியை முன்சிறுகுட லுடன் 
இணைத்து உணவுப் பாதையைச் சரி செய்யலாம், , 

முழு இரைப்பை அகற்றல், இரைப்பையின் மேல் 

பாதியில் புற்றிருந்தால் இரைப்பை முழுதையும் 
எடுத்துவிட்டு உணவுக் குழலை முன்சிறு குடலுடன் 
இணைத்து உணவுப் பாதையைச் சரீசெய்யலாம்.. 

இரைப்பைப் பின் பகுதியில் புற்று முற்றிய 
நிலையில் இருந்தால் அப்பகுதியை அறுவை மூலம் 

அகற்றிவிட்டு இணைத்து உணவுப் பாதையைச் சரி 
செய்யலாம். . ் 

"உணவுசெலுத்த இரைப்பையில் துளைஇடுதல். மாலி 
காட் இரப்பர் குழாயை இரைப்பையில் இணைத்து : 

உணவைத் திரவ வடிவத்தில் வெளியிலிருந்து செலுத் 
். தும் முறை, இரைப்பையின் பண்டஸ் பகுதியில் 

புற்றுள்ள்வர்களுக்கு முற்றிய நிலையில் கையாளப் 
படுகிறது. 5 ட்ட 

உணவுசெலுத்த இடைச்சிறுகுடலில் துளை இடுதல். 
பைலோரஸ் பகுதி நோயுற்று முற்றிய நிலையில் 
இரப்பரா்க்குழாயை முன்சிறுகுடலுக்குள் இருக்குமாறு 

- செய்யலாம்.



796 இரைப்பை முன் வளனகுடல் தமனி விரிவு 

புற்றுநோய் மருந்துகள், புற்றுநோய்க்கு ' ஆயிரத் 

திற்கு மேற்பட்ட மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந 

தாலும், குறிப்பாகச் சில மருந்துகளே அனைத்து 

நோயாளிகளுக்கும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. இந்திய மருத்துவ மனைகளில் சைக்ளோ 

பாஸ்பைட், 5-ஃபுளோரோயுரோசில், மீத்தோட்ரக் 

சேட் ஆகியவற்றைத் தனித்தனியாகப் பயன்படுத்தும 

பொழுது நச்சுத்தன்மை மிகுதியாகவும், புற்று 
நோயைக் கரைக்கும் வலிமை குறைவாகவும் இருக் 

கும். ஆனால், மூன்றும் வெவ்வேறு விதத்தில் 

சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்பொழுது வலிமை மிகுதி 

யாகவும், நச்சுத் தன்மை குறைவாகவும் காணப் 

. படும், வாரத்திற்கு ஒரு முறை என்று ஆறு வாரம் 
கொடுத்துவிட்டு, பிறகு ஒரு மாதம் இடைவெளி 

விட்டு இதுபோன்றே ஆறு முறை பயன்படுத்தலாம். ' 

புற்றுநோய் மேலும் பரவாமல் தடுக்க, நன்றாகப் 

ப௫ியெடுக்க, வலி இல்லாமல் வாழ, உடல் எடை 

கூடுதலடைய இம்முறை உதவுகிறது. சில வேளை 

களில் கட்டி குறைந்து, அறுவை மூலம் எடுத்து 

விடவும் உதவுகிறது. i 8 ட 

. ரேடியம் கதிர்வீச்சு முறை. பொதுவாக இரைப் ்் 
'-பைப் புற்றுத் திசுக்கள் ரேடியம் கதிர்வீச்சால் 
பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஆகவே இதை இந்நோய்க்குப் 
பயன்படுத்துவது ' இல்லை. தற்பொழுது நிபுணர் : 
கள் நியூட்ரான் பீம் என்னும் கதிர்வீச்சு முறையைக் “ 
கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது இன்னும் ஆய்வு . நிலை : 
யிலேயே. உள்ளது. i . 

இந்நோயை முன்கூட்டி அறிந்தால் தகுந்த அறு 
வை மூலம் 85 விழுக்காடு நோயாளிகளைக். குணப் 
படுத்தலாம். நோய் முற்றிய நிலையில் மேற்கூறிய 
முறைகள் மூலம் நோயாளி 1-5. ஆண்டுகள் வாழ் : 
வதே அரிது, . 

் 

்.. இரத்தக் கூவு 

“மிகுதியாக உள்ளது. 

2 பெ. சித்தன் . 

@7 554% sey (duodenal hemorrhage) வயிற்றுப் 
பகுதி உறைக்குப் பின் இரத்தக் கசிவு (1617௦ 
peritonal hemorrhage), @t- entps சவ்வினுள் 

(intra mesenteric hemorrhage) 
போன்றவை ஏற்படும். வயிற்றுவலி, இரத்த வாந்தி 

நாடித் துடிப்பு அதிகரித்தல், இரத்த , அழுத்தம் 
குறைதல், உடல் நிறம் வெளிறிப் போதல் போன் © 
றவை ஏற்படும். ் i . ; ் 

கோய் அறிமுறை. தமனியில் சுண்ணாம்புச் சத்துச் 
சோர்க்கை இல்லாததால் சாதாரண எக்ஸ் கதிர் 
படத்தில் இந்தத் தமனியின் விரிவு தெரிவதில்லை. 
மீநுண்ணொளிப் படத்தில் (1478500013) தமனி 

விரிவு தெரியும், அறுவையின் போது -தமனி வரை 
படம் எடுப்பதால் அல்லது அறுவைக்கு முன்னர்த் 
தேர்ந்தெடுத்த தமனி வரைபடம் (8616011946 arterio- 

t 

ந 

. ஜாகற1) எடுப்பதால் நோயை அறியலாம். 

மருத்துவம். அறுவை மூலம் இரத்தக் கசிவு ஏற் 
படும் தமனியைக் கண்டுபிடிப்பது: மிகவும் கடின 
மான பணியாகும். வெடித்த தமனியை அண்மை 
யிலும் சேய்மையிலும் தையல் இழையால் கட்டுவதே 
பொதுவாகச் செய்யப்படும் அறுவையாகும். , 

இரத்தக் குறைவினால் குடல் அழுஇயிருந்தால் 
அல்லது குடல் சுவரில் தமனி வெடிப்பு ஏற்பட்டிருந் 
தால் பாதிக்கப்பட்ட குடல் பகுதியையும் அறுவை 
மூலம் அகற்ற வேண்டும். வேறு காரணங்களுக்காக * 
அறுவை செய்யும்போது, தமனியின் விரிவு கண்டு 
பிடிக்கப்பட்டா லும், அதை அகற்றி விடுவதே நஃம். 
ஏனெனில் தமனியின் வெடிப்பு உயிருக்கு ஆபத்தை 
விளைவிக்கும், இந்நோயினால் இறப்பு : விகிதம் 

  

  
  

இரைப்பை முன் வளைகுடல் தமனி விரிவு : 
டி ல 

ம 

மிகவும் அரிதாக ஏற்படும் இந்நோய் குடலினுள் 
இரத்தக் கசிவாக வெளிப்படுகிறது. விரிந்த தமனி 
மூன் வளைகுடலுள் வெடிப்பதால் “அங்கு இரத்தக் 

கூவு ஏற்படுகிறது. உ 

ட நோய்க்கான காரணங்கள். பிறவித் தமனிச் ' சுவர் 

அயர்வு; தமனித் தடிப்பு; பல தமனி அழற்சி முண்டு 
நோய்; இதய உட்சுவர்: அழற்சியால் ஏற்படும் 
நுண்ணிய தமனி வீக்கம் என்பன. Don 

அறிகுறிகள், விரிந்த தமனி வெடிக்கும் வரை * 
இந்நோய்க்கான எந்தவித அறிகுறிகளும் இல்லாம 
லேயே இருக்கும்; வெடித்தவுடன் முன் வளைகுடல் 

இரையோலைட்டூ ர ரர ர 

இது ஃபெல்சைட்டு என்று ் அழைக்கப்படும் , மிக 

நுண்மணிகளாலான பாறையின் | 

இழைமையைக் (112) கொண்டு, அனைத்து வித 

மான வெளிறிய வண்ணங்களிலும் காணபபடும். ~ 
இப்பாறைகளில் கார ஃபெல்சுபார் குவார்ட்சு ஆகிய ' 
கனிமங்களைச் ' சிறப்பாகக் ' கொண்டுள்ள ' பாறை 
வகையே இரையோலைட்டு என்று அழைக்கப்படு ,. 
இறது. இப்பாறைகள் மிகமிக நுண்ணிய கனிம மணி ~— 

- களைப் பெற்றுள்ளன. மேலும் இவை முழுமையும் ' 
கண்ணாடி போன்று வழவழப்பும்,' சங்கு முறிவும் ” 
பெற்று இருக்கும். இவை அமிலத்தன்மையைப் பெற் _ 
றுள்ளன. கனிமக் கூட்டுச் சேர்க்கையை மட்டும் எடுத்' 

 துக்கொண்டால், : இவை ₹இரானைட்டு, ' நுண் 
கிரானைட்டு பாறைகளைப் போன் றிருக்கும். ஆனால் 

, வகையைச். 

் சாரும். இவ்வகைப் பாறைகள் கரடுமுரடான நுண் |
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இல்மனைட்டுூ 

அறுகோணப் படிகத் தொகுதியில் சாய் சதுரப்பட்ட 

வகைக் (rhombohedral class) safluomamrs Gov 

மனைட்டு (ர்) படிகங்கள் கிடைக்கின்றன. 

இது ஒரு டைட்டானிய உலோகக் கனிமம், இதன் 
பொது வேதியியல் உட்கூறு , FeTiO,(FeO,TiO,) 
இருப்பினும் இரும்புக்குப் பதிலாக மாங்கனீசும் 
மகனிசயமும் உட்கூறில அமைந்து இருக்கும். இல் 
மனைட்டில் 22 விழுக்காடு டைட்டானியமும், 36.8 

. விழுக்காடு இரும்பும் 31.8 விழுக்காடு ஆக்சிஜனும 

அடங்கியுள்ளன. இதன் கட்டமைப்புஹேமடைட்டின் 

கட்டமைப்பை ஒத்து இருக்கும், ஆனால் இதில் உள்ள 
ஆக்சிஜன். அடுக்குகளில் சில குலைவுகள் ஏற்பட்டு 
இருக்கும். , மேலும் இதனுடைய கட்டமைப்பு, குருந் 
தக்கல் கட்டமைப்பை ஒத்து இருப்பதுடன் அதில் 
உள்ள எண் பட்டக வெற்றிடங்களில் மூன்றில் ஒரு 

. பங்கு Fe*+ என்பனவற்றாலும், மீதம் உள்ள வெற் ' 

றிடங்கள் Titt என்பனவற்றாலும் நிரப்பப்பட்டு 

இருக்கும். பட்டகங்கள் தடிமமான பாள வடிவமாக 

வும், தாள் படல வடிவமாகவும் காணப்படுகின் றன. 
" ஆனால் இயற்கையில் ஒழுங்கற்று உள்ளமைந்த குரு . 
ணை களாகவும் (01880000௧1 grains) கடைக்கின் றன. 

- இரிக்டோனைட் என்ற ஒரு வகை இல்.மனைட்டில் 
9 நல் முதலிய அயனிகள் சேர்ந்து காணப்படு 

இன்றன. செயல் முறையில் ',1050₹2 வெப்பத்தில் 
இல்மனைட்டும் ஹேமடைட்டும் ஒன்றாகக் கரையும் 

_ திறன் கொண்டவை. குறைந்த அளவு வெப்பநிலை 

, பில் ஒன்றுக்கொன்று கரையாமல் , தனித்தனியே 

, பிரிந்து இருக்கும். : இல்மனைட்டின் நிறம் இரும்புக் , 
கறுப்பாகவும், உராய்வுத் துகள் கருமை நிறமாகவும் 

, இருக்கும். இதன் கடினத் தன்மை 5.5. அடர்த்தி 4.7 
இது உலோக மிளிர்வையும் (அல்லது) குறை உலோக 
மிளிர்வையும் சங்கு Up Memsrujrd (conchoidal fracture) | 

, கொண்டது; சில வேளைகளில் குறைந்த அளவு 
காந்த விசைத்தன்மை பெற்றும் காணப்படும். இல் 
மனைட்டு ஓர் பகுதிக் கடத்தி ஆகும். ர ர 

ஒளியியல் பண்பு முறையில் இல்மனைட்டை 
ஆராயும்போது இதன் நிறம் கருமையாகவும் ஒளி 
ஊடுருவாத் தன்மையுடையதாகவும் ஒளி. எதிர்ப்ப 
லிப்பில் சாம்பல வெண்மை நிறமாகவும் கருநீல, 

... உடையதாகவும் 

களாகக் 

  

\ oo a ZN 
படம். 1, இல்மனைட்டின் படிக அமைப்பு உ 

  

    

  

மடம். 2 இயற்கையில் இல்மனைட்டு 'கனிமத்தோற்றம் 

பழுப்புக் கீற்றுடையதாகவும், Lia Bene அதிர்" நிற 
மாற்றம் கொண்டதாகவும் :: உள்ளது. மெதுவாக 
அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் : அமிலத்தில் . கரையும். 

் இது உயர் ஒளி விலகல் எண் - (refrigence), வலிய 
ஒளி விலகல் இடைவெளி sreis (strong birefrigence) 

ட காரணப்படும். எதிரொளிப்பு 
விழுக்காடு இவப்பு,'. பச்சை, ஆரஞ்சு, . நிறங் ட் 

காணப்படும். - எதிர்மறை ::: ஒளியியல் 
[ பண்பு ' கொண்டது. இல்மனைட்டின் ஒளியியல் 
_ பண்புகள் அதன் வேதியியல் உட்கூறைப் பொறுத்து 
_ மாறுபட்டுக் கொண்டிருக்கும். இல்மனைட்டு:! . படி- 
கங்கள் பிளவுகள் இல்லாமல் பிரிவு அடியிணை 
வடிவ பக்கத்துடனும் மேலும் பட்டகப் பக்கத்துட 
னும் . காணப்படும். ஒளிச்: சிதறல் .' பெருமளவு 
நனகு அமையும். இல்மனைட்டின் ஒளி விலகல். எண் 
2. 7. இது அடியிணை வடிவப் பக்கத்தையும், பட்டகப் 

। பக்சுதுதையும் இரட்டுறப் பககங்களாகக் கொண்ட 
.. இரட்டுறல் படி.கங்களாகக் கணப்படுகின்றது.. ப



மாற்றங்கள். இல்மனைட்டு இயல்பாகச் சா.*பல் 

வெண்மை நிறமுடைய லுகாக்சின் என்ற கனிமமாக 

வும், ரூட்டைல், அனடேஸ் போன்ற ஒளி களடுருவா 

வெண்ணிறத் தொகுப்பாகவும் காணப்படலாம். 

இனம் ௬ட்டும் கூறுபாடுகள், நுண் வேதியியல் 

ஆய்வுகள் மூலம் இல்மனைட்டை. இனம் கண்டு 

கொள்ள முடியும், இல்மனைட்டைச் சிறிதளவு 

அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தில் சுரைத்துக் 

கொண்டு பின்பு அடர் கந்தக அமிலத்துடன் 

ஃபீனால் கலந்த கரைசலில் மேற்கூறிய கரைசலை 

ஒரு துளி விடச் செங்கல் நிறச் சிவப்பு வண்ணம் 

கடைக்கும், இதுவே இல்மனைட்டை. இனம் கண்டு 

கொள்ள உதவும் நுண் வேதியியல் ஆய்வாகும். 

பரவல். பொதுவாக 

கனிமமாக அனற் பாறைகளிலும், உருமாறிய பாறை 

களிலும் நரம்புகளாக உட்படிகிறது. சில இடங்களில் 

பெரும் படிவுகளாகக் காப்ரோநோரைட்டு, அனார் 

தோசைட்டு முதலிய பாறைகளில் கிடைக்கும். இல் 

மனைட்டு, பெரும்பாலும் கொழிப் படிவுகளாகக் ' 

(01௧௦௭ : deposits) கடற்கரைப் பகுதியிலும், 

முதன்மை ஆற்றில் வந்து அடையும் துணை ஆறு 
களின் கழிமுகப் பகுதியிலும் கிடைக்கின்றது. 

".. அமெரிக்காவில் வர்ஜீனியாவில் சார்வொட்டிஸ் 

வில்லுக்கும், லின்னிபா்க்குக்கும் இடையிலும், வட 

கரோலினாவிலும் சிறப்பு டைட்டானி௰யப் படிவுகள் 

இடைக்கின்றன. கனடாவில் அல்லர்ட் ஏரியிலும், 

இயுபெக்கில் செயின்ட் உர்பெயின் பகுதிகளிலும் 

டைட்டானியக் கனிமப் படிவுகள் வெட்டி எடுக்கப் 

படுன்றன. " நார்வேயில் ' ஜோசிங் பியோர்டின் 

அருகே சிறப்பு டைட்டானியப் படிவுகள் உள்ளன. 

இங்கு உள்ள ஸ்டோர்காங்கன் படிவு மிகப் பெரியது 

ஆஸ்திரேலியாவில் ': வடகிழக்கு நியுசவுத்வேல்ஸ் 

தென்கிழக்கு குவின்ஸ்லாந்து ஆகிய இடங்களில் 

கடற்கரை மணலில் இல்மனைட்டும், ரூட்டைலும் 

இணைந்து காணப்படுகின்றன. ' இம்மணல் படிவில் 

60 விழுக்காடு சிர்கானும், 25 விழுக்காடு ரூட்டை 

லும் 75 விழுக்காடு இல்மனைட்டும் உள்ளன. இந்தி 

யாவில் கடைக்கும் இல்மனைட்டுப் படிவுகளை 

ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது இங்கு குறைந்த 

அளவே கிடைக்கின்றன. 
4 4 1 

இந்தியாவில் மகாராஷ்டிர - மாநிலத்தில் இரத் 
இனூரிக் கடற்கரைப் பகுதிகளிலும், கேரளத்தில 

கொல்லத்துக்கும் - கண்ணனூருக்கும் இடையேயும் 

தமிழ்நாட்டில் . கன்னியாகுமரி, : இராமநாதபுரம், 

இருநெல்வேலி, தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களின் கடற் 

கரைகளிலும், ஒரிசாவில கோபால்பூர், கட்டக் கடற் 

கரைப் பகுதிகளிலும் ஆந்திராவில் Mersin yor Ss 

தன் கடற்கரையிலும் இல்மனைட், ரூட்டைல்' ஆகிய 

வற்றின் செழுமையான படிவுகள் உள்ளன. கேரளத் 

இன் கடற்கரை மணல் 65 முதல் 77 விழுக்காடு இல் 

இல்மனைட்டு, துணைக் : 

இல்மளனைட்டு 799 

மனைட்டையும், 5 முதல் 10 விழுக்காடு சிர்கானை 
யும், ச முதல் 4 விழுக்காடு ரூட்டைலையும் கொண் 
டுள்ளன. ட 
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படம் 3. 1974-63 வரை இல்மனைட்டு 
உற்பத்தியின் வளர்ச்சிப்படம் 

தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் முட் 
டம், மணவாளக்குறிச்சி கொளச்செல் முதலிய இடங் 
களுக்கு இடையேயும் லீப்புரம், வட்டக்கோட்டை 
ஆகிய இடங்களுக்கு இடையேயும் உள்ள கடற்கரை 
மணல்களில் இல்மனைட் பெருவாரியாகக் கடைக் 

- கிறது, முட்டத்துக்கும் கொளச்செல்லுக்கும் இடையே 
இல்மனைட், சிர்கான், சில்லிமனைட், ரூட்டைல், 

மோனசைட் ஆகிய கனிமங்கள் கிடைக்கின்றன. 
இவற்றுள் இல்மனைட் மட்டும் மொத்த அளவில் 80 
விழுக்காடு ஆகும். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், 
சாயர்புரத்திலும், அரோசடிக்கு அருகிலும், தருவர் 

குளத்திலும் கருநிற இல்மனைட்டின் சிறந்த அடர் 
வுகள் உள்ளன, வைப்பாறு, கல்லாறு இவற்றின் 
கடல்வாய்களின் அருகில் பனையூர் வரை பரந்த இல் 
மனைட் படிவுகள் உள்ளன. விசயபட்டியிலும, குர் 
குன் குழியிலும் இல்மனைட் அடர்வுகளின் திட்டுகள் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. வெப்பலோடையின் ௮௬ 

கிலும், நம்பியாறு, தாமிரபரணி ஆகிய ஆறுகளின் 

கடல்வாய்களின் அருகிலும் படிவுகள் உள்ளன. : 

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தரங்கம்பாடி, இரு 
முல்லைவாயில் ஆகிய இடங்களிலும், மீமிசல், 

அதிராம்பட்டினம் ஆகிய இடங்களுக்கு இடையே 
யுள்ள கடற்கரையிலும் இல்மனைட் கொண்ட பல 

சிறுசிறு மணல் திட்டுகள் உள்ளன. கேரளத்தில் 
கண்ணணுூர் கோழிக்கோடு, திருச்சூர், கொல்லம் 
ஆகிய இடங்களில் கடற்கரைப் பகுதிகளில் இல் 
மனைட் படிவுகள் உள்ளன. தி 

.. திருச்சூர்ப் பகுதியில் பிளான்காடுக்கும, வெள் 

ளியங்கோடுக்கும் இடைய செளகாட் கடற்கரையில் 
பல்வேறு அளவில் அடர்ந்துள்ள இல்மனைட் மண



800 இல்மனைட்டு 

பெருமளவில் காணப்படுகின்றது. கொல்லம் பகுதி 

யில், கோயில் தோட்டத்திலுள்ள பெயர் பெற்ற 

சவாராப் படிவுகளில் 58 விழுக்காடு டைட்டானியம் 

ஆக்சைடு உள்ளது. கேரளத்தின் மொத்த உற்பத்தி 

இங்கிருந்தே கிடைக்கிறது. இங்கு இல்மளைட்டுடன், 

ரூட்டைலும் உற்பத்தியாகிறது. இங்குக் கிடைக்கும் 

சராசரித் தர ரூட்டைல் 93 விழுக்காடு. டைட்டா 

னியம் ஆகசைடை உடையது. கண்ணனூர ர்ப்பகுதியில் 

வளர்பட்டினம் ஆற்றின் கடல்வாயிலும், அல்லிக் 

கோடு பகுதியிலும், கடற்கரை மணலில் இல்மனைடை 

அடர்வுகள் உள்ளன. 5 தியில் 

பேபோர் ஆற்றின் கடல்வாய்ப் பகுதியில் இல் 

_ மனைட் காணப்படுகிறது. - டட 3 

்.. ஆந்திரத்தில், விசாகப்பட்டினம் கடற்கரைப் 

பகுதியிலும் பிமலிப் பட்டினத்துக்கும் கைலாச 

மலைக்கும் இடையேயும், பெத்தகெட்டாவுக்கும் 

விசாகப்பட்டினத்துக்கும் ' இடையேயும், நரசபட்டி 

னத்துக்கு அருகிலும் இல்மனைட் மணல் படிவுகள் 

. உள்ளன. இங்குள்ள இல்மனைட்டில் 43.41 விழுக்காடு 

டைட்டானியம் ஆக்சைடு உள்ளது. ர 

. - ஓரிசாவில் கஞ்சம், கட்டாக் மாவட்டங்களின் , 

கடற்கரைகளில் சிறந்த இல்மனைட் மணல் அடர்வு 

கள் இருப் பதாகத் தெரிகிறது. கட்டாக் மாவட்டத் 

தில் குண்டெல்பாவுக்கு அருகே ஒரு சிறந்த 
மனைட் அடர்வு காணப்படுகிறது. ட்ட ட 

தேசிய ' கடல் 'ஆராய்ச்சி நிறுவன ஆய்வின் 
பயனாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இரத்தினகிரி 
கடற்கரை வளாகத்தில் ராஜ்வாடே, இரத்தினகிரி , 

பூரான்காடு 'மால்குண்ட், ஜெயகாடு ஆகிய இடங் 
களில் குறிப்பிடத்தக்க இல்மனைட் படிவுகள் கடல 
ரல் பெருமளவில் பரவலாகக் கிடைக்கின்றன. 
மத்திய இந்தியாவில் உத்திரபிரதேசம், மத்தியபிர 
தேசம், இமயமலைத் ' தொடரில் . உள்ள ஐம்மு- 
காஷ்மீர் பகுதிகளிலும் சில ஆற்றுப் படுகைகளிலும் 

இல்மனைட்டு மணல்கள் பெருமள்வு கிடைக்கின் றன 
என்று ஆய்வுகளின் பயனாசத் தெரியவந்துள்ளது. ் 
இந்தியாவில் ' கிடைச்கும் ' மொத்த இல்மனைட் 
இருப்பு, சரியாகக் கணக்கிடப்படவில்லை. இருப்பி 
னும் சுமார் 365 மில்லியன் டன் ' இல்மனைட்டமு - 

. படிவுகள் இருக்கலாம் என அறியப்படுகிறது. , 

7983 ஆம் ஆண்டின் கணக்கின்படி உல$௰ன் 
மொத்து இல்மனைட்டின் உற்பத்தி 42,00,000 டன் : 

எனக் சுணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்தியாவின் - 
பங்கு 180,00 டன் ஆகும், கீழ்க்காணும் அட்டவணை 
யில் உலக நாடுகளில் இல்மனைட்டை மிகுதியாக 
உற்பத்தி ' செய்த நாடுகளும் அதன் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.. 1 உது 

இல்மனைட்டின் பயன்கள்- இல்்மனைட்டும், ரூட்டை 
௮ம் குறிப்பாக நிறமிகள், நெய்வனம் (௨4), வில் 
சுடர்பற்ற வைத்தல் (arc welding) ஆசிய தொழில் 

1 

கோழிக்கோடு பகுதியில், . 

இல் 

” அளவுகளும் ' 
ஆம 

நாடுகள் டன் 

நார்வே 5,44,000 

ஆஸ்திரேலியா 8,96,000 

கனடா ் ் 8,60,000: - 

பிரேசில் . 30,000 

மலேசியா 2,23,000 

இலங்கை , | ட 82,000 

இந்தியா | Dae "1,80,000 - 

... [தெற்கு ஆப்பிரிக்கா ர் 6,48,000 

பின்லாந்து | 1,64,000 
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ் 2,35,000 

ஐக்கெ சோவியத் கூட்டரசு ,. ,, | , 4,85,000 

் ஒப்பனைப் , 

். பளபபும் உடைய செயற்கை 
_ தயாரிக்கின்றனர். ' 

பிடுவர். 

எல்குச் 

x 

  

  

        

களில் பயன்படுகின்றன. டை.ட்டானியம் டை ஆக் 
சைடு, வெள்ளை நிறமிகள் தயாரிக்க மட்டுமின்றி 

பொருள்கள், லினோலியம், ரப்பர் 

போன்றவற்றைத் தயார் செய்யவும் பயன்படுகிறது. 
அண்மையில் தூய டைட்டானியம் டை அச்சைடைக் 
கொண்டு வைரத்தைவிட மிகுந்த' சுடர்மையும், பள 

வெள்ளைக் கற்களைத் 
1 

ஸ்ப இந்தியாவில் கேரள மாநிலத்தில் திருவனந்த 
புரத்துக்கு அருகில் உள்ள வெள்ளை நிற டைட்டா 
னியம் தொழிற்சாலையில்பயன்படுகிறது. மணவாளக் 
குறிச்சி, கொளச்செல், முட்டம், கொல்லம் இவற்றி 
லிருந்து கறுப்பு மணல் என்று கூறப்படும் இல்மனைட் 
கனிமத்தை வேதியில் முறையில் சிதைத்து வெள்ளை 
நிறமிகளைத் . தயாரிக்கின்றனர். . இம்முறையைக 
கருப்புத் தாய்-வெள்ளைக்குழந்தை என்று .குறிப் 

டைட்டானியம் .. கார்பைடு, குரோமியம் 

செய்யப் பயன் படுகிறது. டைட்டானிய 
மாலிப்டினம், வெட்டும் கருவிகளுக்குக் கடினத் 
தன்மையைக் கொடுக்கப் பயன்படுகின் றன, 

். வெங்களிப் : பாண்டத் தொழிலில் ' (268110) 
வண்ணமெருகு களிமப் பூச்சுகளைச் (208௦1) செய்ய 
வும், கண்ணாடிகளுக்கு நிறமூட்டவும் டைட்டானி- 

“யம் பயன்படுகிறது. 'ஆலைத் துணிகளை வெளுக்க 
வும், சரயத்துணிகள், காகிதம் இவற்றின் நிறத்தைப் 

போக்கவும் டைட்டானிய.. உப்புகளைப் (௪. கா... 

டைட்டானிய குளோரைடுகள், சல்பேட்டுகள்) . பயன் 

படுத்துகின்றனர். 1: .. a 

- ஹெஸ், சில்சன் என்ற அறிவியலாளர்கள் உலகில் 
கிடைக்கும் இல்மனைட் படிவுகளை ஐந்து நாடுகளி 
லிருந்து எடுத்து அராய்ந்ததல் அதில் டைட்டானியம்,
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ரோஸ் . 
- லேண்ட் மணவாளக் ் 

தனிமங்கள் (அமெரிக்க | குறிச்சி _ கொல்லம் மலேயா செனிகால் 

் ஒன்றிய (இத்தியா) ் (இந்தியா) (மலேசியா ) 
ன ரட் நாடுகள்) ; 

சிலிகா, ' | 4,58 1.40 1.40 1,00 - 1.31 

அலுமினியம் = ் கடல . 

ஆக்சைடு . 0.55 7 #8 ose = ae? 0.50 

இரும்பு ‘13.80 15,50 24.80 3.77 30,16 

மங்களீஸ் ப ் ர 

ஆக்சைடு 0.70 - 6 ச்ச்ச் 3.15 1.32 

மக்னீசீய ் ் 
ஆக்சைடு 2,35 ௪௪௪ + 0.27 0.29 

கால்சியம் - | ் 

ஆக்சைடு 0.59 seo 14s - லன 0.10 

டைட்டானியம் 

ஆக்சைடு . 51. 1 _ 54.30 60.30 51.70 54.71 

- குரோமியம் us ~ 
ஆக்சைடு es | 0.07 0.14 0.02 0.02 

வென ஈடியம் ட - 
பென்டாக்சைடு 0.07... 0.29 0.26 - 0.04 _ 0.27 

பாஸ்ஃபரஸ் , ் 

பென்டாக்சைடு 0.17 0.26. 0.17 . 0.09 0.14 

*** 'சண்டுபிடிக்க இயலாத அளவு, . * 

இததினானக் இடைக்கும் இல்மனைட்டில் ஏனைய நாடுசளில் கிடைக்கும் இல்மனைட்டுகளை விட அதிக அளவு டைட் 

டானியம் டைஆக்சைடு உள்ளது. ் . ்   
  

எத்தனை ட் விழுக்காடு ~ ஏனைய பிற தனிமங்கள் ? 

ட்டவணையில் 
உள்ளன என்று மேலேயுள்ள ௮ 

இருத்து கண்டுகொள்ளலாம். - ் | 

. ' இல்மனைட்டில் இருந்து தயாராகும் டைட்டானி 

யம் உலோகத்தின் பெரும்பகுதி மிகு . வேகப் போர் 

வானூர்திகளில், சிறப்பாகத்தாரை வானூர்திகளில் 

காறறுச் சட்ட உறுப்புகளைச் செய்வதில் பயன்படு 

இறது. இந்த டைட்டானிய உலோகம் ராக்கெட்டுகள் 

ஏவுகணைகள் செலுத்த ஏதுவான ஏவுதளக கூறாய் 

கள் செய்யவும் பயன்படுகிறது. டைட்டானிய உலோ 

கம் சிறந்த வெப்பக் கடத்தியானதால் அனல் மாற்றி 

கள் தயாரிக்கவும் பயன் படுத்துகின்றனர். மேலும் 

இது வேதியியல் வானியல் சிதைவுக்கு ஈடுகொடுத்து 

- நீண்ட காலம் உழைப்பதால் இதை  அரிமான 

எதிர்ப்பி என்றும் அழைப்பர். oS 
= oF. 

௮ ௯4-51. ; 

நூலோதி, Deer W. A., Howie. R.A and 
Zussman. J. O., Introduction to the Rock Forming 
Minerals, ELBS, England, 1983; Mitovsky. A. V. 
and Kononor, O. V., Mineralogy, Mir Publishers, 

Moscow, 1985; Winchell, A. N., Winchell. நூ, 
Elements of Optical Mineralogy, Wiley Eastern Pvt. 

Ltd, New Delhi, 1968; Krishnaswamy S. Jndia's 

Mineral - Resources, Second Edition, Oxford and 

IBH Publishers and Co., New Delhi, 1979; Ford. 

W. E., Dena’s Text Book of Mineralogy, Fourth 

Edition, Wiley Eastern Ltd, New Delhi, 1985, 

இல்லைட்டூ ட 

அபிரகத் தொகுதியை $5 களிக் கனிமமாகிய 
இல்லைட்டு (111146) உருவத்தில் இயல்பாக விரிவடை
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யாத தன்மைகொண்டதும், ஸ்மக்டைட்டு, வெர்மித 

லைட்டு ஆகிய களிக்கனிம வகைகளைச் சார்ந்ததும் 

ஆகும். இது ஒற்றைச் சரிவுப் படிகத் தொகுதியில் , 
படிகமாகியுள்ளது. மிகுதியான இல்லைட்டுகள் மஸ் 

கோவைட்டை ஒத்த ஈரெண் பட்டக வடிவமாகவும் 

பையோடைட்டை. ஒத்த வேறு சில மூவெண் பட்டக . 

வடிவமாகவும் இயற்கையில் காணப்படுகின்றன. 

இதன் இயல்பான வேதியியல்: உட்கூறு நீர்ம. 

பொட்டாசிய அலுமினியம் சிலிகேட்டின் - அளவு, 

இரண்டுக்குக் குறையாமலும் 1 முதல் 4.5 வரை, 

யிலும் இருக்கும். இல்லைட்டின் சிலிக்கா அளவு 

மஸ்கோவைட்டின் சிலிக்கா அளவைலிட மிகுதியாக 

வும் பொட்டாசியம் அளவைவிடக் குறைந்தும் 

காணப்படுகிறது, இதன் காரணமாக இல்லைட்டு 

மஸ்கோவைட்டிலிருந்து பிரித்தப்பார்க்கபபடுகிறது. | 

களிக் கனிமங்கள் இல்லைட்டை. ஓத்த பண்புடையன 

வாகவும் மஸ்கவைட்டிலிருந்து மாறுபட்டனவாகவும் 

இருந்தால் நடைமுறை வழக்கில் அவை இல்லைட்டுத் 
தொகுதியின் &ழ் கொணரப்படுகின் றன. : 

கட்டமைப்புச். சிறப்பியல்புகள். இல்லைட்டுக் கட்- 

டமைப்பு அனைத்து வகையிலும் அபிரகத் தொகுதி - 
யில் உள்ள மஸ்கோவைட்டு, மைக்கா கட். 

டமைப்பை ஒத்திருக்கும். இதன் அடிப்படைக் கட்' 

டமைப்பு அலகு ஓர் எண் பட்டகப் பாளத்தை 

மையமாகக் . கொண்டு மேலும், கீழும் ஒரு நாற் 

பட்டகப் பாளத்தைக் கொண்டுள்ளது போன்று 
அமைந்துள்ளது. இத்த அடிப்படை அலகு மாண்ட்,। 

மாரில்லோனைட்டை (montmorillonite) as aaa. 
கிறது, இருந்தாலும் 15 விழுக்காடு சிலிக்கான் அலு - 
மினியத்தால் மாற்றப்பட்டு இருக்கும், அவ்வாறான 
வேதியியல் பரிமாற்றங்களால் ஊட்டக்குறைவு 
(charge 041௦1௦௦03) ஏற்பட்டு அவை பொட்டாசியம் 
அயஸீகளால் இல்லைட்டின் அடிப்படை. அலகுகளில் 
சரிப்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு 

அடிப்படை. அலகுகளை அடுக்கிக் . கொண்டே 

செல்லும்போது பொட்டாசியம் அதில் பொருத்தி 
பன்னிரெண்டு ஆக்சிஜன் ' அயனிகளால் சூழப்பட, 

அதனால் கட்டமைப்புச் சமமாக விரிவடையா 
இல்லைட்டுகள் உருவாகின்றன. எண் . பட்டக 
எண்ணிக்கைகளை வவைத்தும், அதன் ' பொருத்தும் 
நிலையை வைத்தும் இல்லைட்டை ஈரெண் பட்டகப் 
பிரிவு, மூவெண் பட்டகப் பிரிவு . ஆகிய இரு வகை 
களாகப் பிரிக்கலாம். குறைவான அளவு அலுமினியத் 
தால் இதிலுள்ள சிலிக்கான் மாற்றப்பட்டும் அலு 
மினிய சிலிக்கான் மூலப்பொருள் விகிதம் -மிகுந்த 
அளவு கொண்டும் உள்ள இது நன்கு படிகமாகி 
அபிரகத் தொகுதியின் மைக்காவிலிருந்து ' மாறுபடு : 
கிறது. ப ட வயு வ 

கட்டமைப்பு அற்ற சிறப்பியல்புகள், இயற்கையில் 
இல்லைட்டு, சிறுசிறு துகள்களாக உருவாடூிப் பெரும் 

இல்லைட்டு . 

படிவுகளாகக் கிடைக்கின் றது. இருந்தாலும் மாண்ட் 
மாரில்லோனைட்டு துகள்களைவிடப் பெரியனவா 
கவும் சிறந்த படிக வீளிம்புகளள உடையன வாகவும் 
காணப்படுகின்றன.  இல்லைட்டு குறைந்த நேர் 
அயனிப் பரிமாற்றத் திறன் கொண்டது (20-20 மி. 
சமானம்/100௫). இவ்வகைப் பரிமாற்றங்கள், பிணைப் 
பால் ஏற்பட்ட முறிவுகளில் காணப்படுகின்றன. 
இடைப்பட்ட அடுக்குகளில் உள்ள பொட்டாசியம் 
அயனி நன்றாக அமுக்கப்பட்டு வேதியியல் scars 
கூறு சமமான நிலையில் உள்ளதால் அயனிப் பரி 
மாற்றங்கள் மிகவும் குறைந்த வேகத்தில் நடைபெறு 
கின்றன. இல்லைட்டின் நீர் இறக்க வரைபடங்களை 
ஆராயும் போது இடைப்பட்ட நீர் அடுக்குகள் காணப் 
படுகின்றன. மேலும் அவை 100௦0 வெப்ப் அளவில் 
மறைந்து விடுகின்றன. எனவே, அலுமினிய உட் 
கூறுகளில் சிலிக்கா களடுருவி இருந்தாலும், 
பொட்டாசியம் குறைந்த அளவு காணப்பட்டாலும் 
இவற்றை இல்லைட்டு என்றும் மிகுதியான சிலிக்கா 
வும் குறைவில்லா பொட்டாசியமும் காணப்பட்டால் 
அவற்றை ஃபின்ஜைட் என்றும் அழைப்பர். 

pos wf 

| இல்லைட்டின்' இடைப்பட்ட, 'அடுக்குகளில் 
பொட்டாசியம் கட்டக்கூறு சமமான நிலையை 
அடைந்துள்ளதால் நேர்அயனிப் : பரிமாற்றமோ, 
கரிம வேதியியல் நீர்மங்களோ இதன் உட்கூறில் 
சளடுருவ வாய்ப்பு இருப்பதில்லை: அதனால் விரி 
வடையாத் தன்மையுள்ள இல்லைட்டுகள் ' இயற்கை 

_யில் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. இருந்தாலும் சிறி 
தளவு நேர்அயனிப் : பரிமாற்றங்கள் இவற்றின் 

., உடைந்த படிசகவிளிம்புகளில் நிகழ்கின்றன (கயோ 
லினைப் போன்றது). காண்க, கயோலின். தூய 

இல்லைட்டு நிறமற்றது. ஆனால் சிறிதளவு இரும்பு 
ஆக்சைடும் ஹைட்ராக்சைடுகளும் கலந்திருப்பதால் 
மஞ்சள், பச்சை, பழுப்பு நிறங்களில் இயற்கையில் . 
காணப்படுகின்றது. இதன் கடினத்தன்மை 1 முதல் 
2 வரையிலும், அடர்ததி 8.6 முதல் 8.9 வரையிலும் 
காணப்படும். , மின்துகளியியல் நுண்ணோசக்கியின் - 

உதவியால் காணும்போது இல்லைட்டுகள் மிகக் 
குறைந்த படிக உருவைக் கொண்ட துகள்களாசவும், 
ஒழுங்கற்ற அமைப்புடைய படிகங்களான மாண்ட் 

மாரில்லோன்னைட்டு ' படிகங்களாகவும் இருக்கும். 
இதன் அடர்த்தி, . கடினத்தன்மை, ஒளிவிலகல் எண்: 

முதலியவற்றை நுட்பமாகக் காணவியலாது. . இதில் 
அடங்கியுள்ள நீர் அடுக்குகளின் தன்மை, எண்ணிக்கை 
இதில் . படிந்துள்ள .- மற்ற . வேதி , மாசுகளைப் 
பொறுத்து இதன் ஒளியியல், - இயற்பியல் பண்புகள் 
மாற்றம். அடைந்துள்ளன. . 

.... இதன் ் துகள் " மிகவும்' 'சிறியதாகவும். பெரும் . : 
பாலும் படிகவுருவமற்றுக் கிடைப்பதாலும் இதன் 
ஒளியியல் பண்புகளை நுட்பமாக ஆராயவது மிகவும் 

A? Efe ளை ya ee 

- கடினமாகும். இருப்பினும் இவற்றின் சில ஒளியியல் 
be - 
were ew



பண்புகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள 

ளர். மேற்கூறியபடி இது ஒற்றைச்சரிவுத் தொகுதியில் 
படிகமாகியுள்ளது. மேலும் சிறந்த அடியிணை 
வடிவப்பக்கப்பிளவு ' கொண்டது. இதன் ஒளியியல் 
அச்சுக்கோணம் (optic axial angle 2V) 106 குறை 

வாகவும் மெதுவொளி அச்சின் (௨) ஒளிவிலகல் எண் 
1.54 முதல் 1.57 வரையிலும் விரைவொளி அச்சின் 

(77) ஒளிவிலகல் எண் 1.57 முதல் 1.61 வரையிலும் 
இடையொளி அச்சு (8) ஒளிவிலகல் எண் 1.07 முதல் 
1.6] வரையிலும் உள்ளன. விரைவொளி அச்சும், 

உடையொளி அச்சும் 'ஒரே ஒளிவிலகல் எண் 
கொண்டுள்ளன. இதனால் இல்லைட்டு குறைந்த 
அளவு ; பல இசை அதிர்நிறமாற்றப் பண்பைப் 
பெற்றுள்ளது. 

".. உருவாக்கமும் பரவலும். களிப் பாறைகளிலும் 
புழுதிப் பாறைகளிலும் இவை மிகுந்து காணப்படும். 
பிற சிலிக்கேட்டுக் கனிமங்கள் குறிப்பாக மைக்கா, 
ல்பெல்சுபார் ஆகியவை வேதிச் சிதைவிற்கு உட் 
பட்டுச் சிறுசிறு துகள்களாக இயற்கையில் காணப் - 
படுகின்றன. பிறவசைக் களி, களிமட். பாறைகள் 
வானிலை வேதிச் சிதைவிற்கு உட்படும்போது 
இலலைட்டுகள் உருவாகின்றன. இவை வெந்நீர் 
அளற்று வளாகத்தில் , காணப்படும் படிவுகளில் அரி 
தாகக் இடைக்கின்றன. , நீர் வெப்பப் . படிவுகளில் 
இவை மிகுந்து காணப்படுகின்றன. ...-. வ 

** பொதுவாக இல்லைட்டுக் களிக் கனிமம் கணடங் 
களுக்கு '- அருகில் ' காணப்படும். - படிவுப் பாறைப் 

படிவுகளில் ! உலகெங்கும் : பரந்து ' காணப்படும். ' 
எனவே இந்தியாவில் ' தமிழ்நாட்டிலும், கேரளாவி 
லும், குஜராத், ஒரிசா மாநிலங்களிலும் இக் களிக் 
கனிமங்கள் பரந்து காணப்படுகின்றன. 

மற்ற வகைக் களிக்கனிமங்களான கயோ 
லினைட்டும், பெண்டோனைட்டும் , மிகுதியாகக் 

கிடைப்பதால் அவை வெண்களிமண் தொழிலில் 
பயனபடுவதுில்லை. அவ்வாறு மேற்கூறிய கனிமங்கள் 
கிடைக்காதபோது இவற்றை வெண் களிமண் 

தொழிலில் மிகுதியாகப் பயன்படுத்துவார், ' 7 
- 2 3 1, ட அ 
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செஞ்சாய்சதுரப் படிகத் தொகுதியில் படிகமாக 
யுள்ள கனிமம், இல்வைட்டு (119480116) ஆகும். இதன் 
வேதியியல் உட்கூறு கே 1௦ (1௦011) 8டி0, அல்லது 
2CaO, 4FeO, Fe.0;, 4Si0,,H,O என்பதாகும். இந்த 
இல்வைட்டு என்னும் பெயர்” இலத்தீன் மொழியில் 
எல்பா என்ற இவின் பெயர் ஆகும். இதன் நிறம் 

் கருமை, சாம்பல் கலந்த கருமையாயும் இதன் உராய் 

4 &.4-519) 

tao 

இல்வைட்டு 803 

os துகள்; கருப்பாகவும் சிலசமயங்களில் கரும் 
பச்சை, கரும்பழுப்பு நிறமாயும் காணப்படும். குறை 

- வான உலோக மிளிர்வையும் சீரற்ற முறிவையும் 

1 

கொண்டு காணப்படும். இதன் சுடினத் தன்மை 
5.5-6 வரையிலும் அடர்த்தி 2.80-4.10 வரையிலும் 
இருக்கும். இதன் உருகுநிலை அல்லது அ.ருகுதிறன் 
2.5 அகும். அமிலத்துடன் ஊண்பசை மிளிர்வு 
கொண்டிருக்கும், இது இரண்டு வகைக் கனிமப் 
பிளவு கொண்டது, ,குறுவிணைவடிவப்பக்கப் (010) 
பிளவும், ' அடியிணை வடிவப்பக்கப் (001) பிளவும் 
கொண்டது. படிகங்களின் பட்டகப்பக்கத்தில் செங் 
குத்து நேர்கோடுகள் கொண்டிருக்கும். இதன் கனி 
மச்சீவல் ஒளிபுகாத்தன்மையைக் கொண்டது, 

_- இதன் ஒளியியல் தளம் 2 பூ அடியிணைவடி 
வப் பக்கத்திற்கு (001) செங்குத்தாக உள்ளது. ஒரு 
ஒளிபுகாத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளதால் இதன் 
ஒளியியல் பண்புகள் குறைந்த அளவில் காணப்படு 
கின்றன. இதன் ஒளியியல் அச்சுத்தளம் செவ்விணை 
வடிவப்பக்கம் (100) ஆகும். இது எதிர்மறை ஒளி 
யியல் பண்பைக் கொண்டது. இதன் கனிமச்£வலில் 
வலிமையான பலதிசை அதிர்நிறமாற்றம் உள்ளது. 
இதன ஒளிபரவல் வலிமையானது. இதன் ஒளி 
விலகல் எண் விரைவொளி அச்சுக்கு (%) 7 92 ஆக 
வும், மெதுஒளி அச்சுக்கு (7) 1.89 ஆகவும், இடை 
யொளி அச்சுக்கு (2) 7,917 ஆகவும் இருக்கும். 
எனவே இதன் பலதிசை அதிர் நிறமாற்றம் விரை 

. வொளி அச்சின் இசையில் பழுப்பு அல்லது பழுப்புக் 
கலந்த மஞ்சள் நிறமாகவும் மெதுவொளி அச்சுத் 
திசையில் பழுப்பு அல்லது ஊடுருவாத் தன்மையாக 
வும், இடையொளி அச்சுத்திசையில் கரும்பச்சை முதல் 
ஒளி ஊடுருவாத்தன்மை கொண்டனவாகவும் இருக் 
கும், * ் : 

எதிர்பலிப்பு ஒளியில் விரைவொளி அச்சுத் 
திசையில் பழுப்பாகவும், இடையொளி அச்சுத்திசை 
யில் பச்சையாகவும் மெதுவொளி அச்சு த்இசையில் 
பழுப்பாகவும் காணப்படும். எதிர் பலிப்பு விழுக் 
காடு :௨' அச்சுத் திசையில் இணையாகச் சிவப்பு 8, 
ஆரஞ்சு 8.5 பச்சை 9.5ம்,௦ அச்சுக்கு இணை 
யாகச் சிவப்பு 5, ஆரஞ்சு 5, பச்சை 7 காணப் 
படும். இதன உட்கூறில் 29.3 விழுக்காடு சிலிக்காவும் 
இரும்பு செஸ்கு ஆக்ஸைடு 19.6 விழுக்காடும், இரும்பு 
புரோடாக்சைடு 35.2 விழுக்காடும் - சுண்ணாம்பு 
14.7 விழுக்காடும் நீர் 3.2 விழுக்காடும் காணப்படும். 
சிலசமயங்களில் உட்கூறில் மாங்கனீஸ் இரும்பின் 
இடத்தில் பெயர்ந்து இருக்கும், இவ்வகை இல்வைட்டு 
இரும்புக் கனிமங்களுடன் ' இணைந்து காணப் 
படும். மேலும் தொடுகை உருமாற்ற வளாகங்களில் 
துத்தநாகம், செம்பு ஆகிய தாதுக்களுடன் சேர்ந்து - 
காணப்படும்; மேலும் இவை டெக்டே சிலிகேட் வகை 
யில்படிகமாகும் சயோலைட்டுகளுடன் காணப்படும்,
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முதன்முதலில் ரியோ மாரினா, கேப் கலமிட்டா 

முதலிய இடங்களிலும் எல்பா நீவுகளிலும் நல்ல 

பெரிய திண்மையான படிகங்களாகக் காணப்படு 

கின்றன. இவை இங்கு பைராக்சின், டோலமைட்டு 

முதலிய கனிமங்களுடன் கூட்டுக் கனிமங்களாகக் 

காணப்படுகின்றன. நல்ல திண்மையான படிகறிலை 

கொண்ட படிவுகள் ஜப்பானில் பல இடங்களில் 

காணப்படுகின்றன, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் 

இடகோ என்ற இடத்திலுள்ள தெற்குச் சுரங்க 

மலைகளில் இவை பெருமளவில் காணப்படுகின் றன. 

அரிடினைட்டு என்பன அலுமினிய - மங்கனீஸ் 

வெனேடிய-சிலிகேட்டு ஒருவகை இல்வைட்டாகும், 

சாப்மனைட்டு, உட்கூறில் ஆண்டிமனி கலந்த 

இல்வைட்டாகும். லாங்பனைட்டு, £ஃபொ்ரஸ் ஆண்டி 

மனைட்டுகளுடன் கூடிய மாங்களீஸ் சிலிக்கேட்டு 

ஓர் இல்வைட்டு வகையாகும், கென்ட்டிரோலைட்டு 

உட்கூறில் காரீயம் மிகுதியாகக் கொண்ட இல்வைட் 

டாகும், , மெலனேடிகைட்டு பெருமளவு கார்யம் 

உட்கூறு கொண்ட இல்வைட்டின் வகையாக இயற் 

கையில் மிகுத்து காணப்படும்... ப ப் ட ஐல 

மாறுதல்கள். ' இயற்கையின் சீற்றத்தால் இல் 
வைட்டு வேதிச் சதைவடைந்து இலிமொனைட்டு 
என்ற கனிமமாக மாறுகிறது. 7 

இல்வைட்டு பொதுவாக மேக்னடைட் தாது 
வோடு சேர்ந்து கஇடைக்கிமது, மேலும் துத்தநாகம், 
செம்பு ஆகிய . தாதுக்களோடும் கிடைக்கிறது. 
சியோலைட்டு கனிமத் , தொகுதிகளோடு சேர்ந்து 
காணப்படும், , ஆர்டெனைம், சாப்மனைட், லாங் . 

மனைட் கென்ட்ரோலைட், மைலெலனோடெக்கைட் 

ஆகிய கனிமங்கள் இதன் வகையைச் சார்ந்தவை. , 

A 

இல்வைட் படிகத்தில் காணப்படும் பக்கங்கள் 

கு.ற்றச்சுக் குவிமாடப்பக்கம் - (207) (1) அழகுப்பட்டகப் 

பக்கம் - (110) [ா கூம்புப்பட்டசப் பக்கம் - (178) 8 குறு 

யிணைவடிவுப் பக்கம் - (010) 1 அழகுக்கூம்புப்பட்டகப்பக்கழ் 
- (111) 0 uo ் ் = 
  

  

இலக்க வோல்ட்டளவி + 

ஒரு கடத்தியில் பாயும் மின்சாரத்தின் அளவு 'அதன் | 
இரு மூனைகளுக்கிடையே உள்ள மின் அழுத்த வேறு 
பாட்டைப் பொறுத்திருக்கும். இந்த மின் ' அழுத்த 
வேறுபாடு வோல்ட் என்கிற அலகினால் அளக்கப் 

படுகிறது. வோல்ட்டளவி (voltmeter) எனப்படும் 

மின் அழுத்தமானி மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் 
ஒரு கருவியில் உண்டாகும் மின் இயக்கு , விசை 
யையோ ஏதேனும் ஒரு மின் இணைப்பில் இரண்டு 
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(௮) இணைமுக வோல்ட்மானி (ஆ) இலக்க வோல்ட்டஎவி - : - இக்! 
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புள்ளிகளுக்கிடையே நிலவும் மின் அழுத்த வேறுபாட் 

டையோ அளவிட வல்லது. ட . 

கடிகாரத்தில் எண்கள் மற்றும் முள்களைக் 

கொண்ட பழைய வகைக் சுடிகாரம, முள் ஏதுமின் றி 

எண்களை மட்டுமே கொண்ட நவீன மின்னணு 

வியல் கடிகாரம் என இருவகை உள்ளதைப் போல 

இந்த வோல்ட்டளவிகளில் இரண்டு வகை உணடு- 

அவை இணைமுகவோல்ட்டளவி (analog voltmeter) 

இலக்க வோல்ட்டளவி (012181 701110) என்பன. - 

முதல் வகையில் நகரக்கூடிய ஒரு முள்ளின் 

நிலையைக் கொண்டு மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் 

அளவை அறியலாம். சில அளவிகளில் மின் அழுத்தம் 

நூறு வீதத்திலும் குறிப்பிடப்படுவதுண்டு. 

இலக்க வோல்ட்டளவிகளில் வெறும் எண்கள் - 

மட்டுமே ஒளிர்வதன் மூலம் மின் அழுத்தத்தின் 

அளவைக் கணக்கிட முடிகிறது. ப்ப 

இணைமுகவோல்ட்டளவியில் முகப்புத்தட்டு 

ஒரே சீரான சம அளவுடைய பகுதிக் கோடுகளை 

யோ முதலில் மிக நெருக்கமான பகுதிக் கோடு 

களையும் பின்னர் விரிவடைகின்ற இடைவெளியோடு ' 

கூடிய பகுதிக்கோடுகளையோ பெற்றிருக்கும். இவ் 

ams அளவிகள் பெரும்பாலும் - மின் காந்த 

மண்டலத்தினூடே ஒரு சுருளின் அசைவினையோட் 

டியோ, மின்காந்த மண்டலத்திலிருந்து ஒரு சிறு 

இரும்புத் துண்டின் விலகலை அடிப்படையாகக் 

கொண்டோ இயங்குகின்றன. ் 

.... செயல்பாட்டு முறைகள். முதற்கண், கணிக்கப்பட 

வேண்டிய மின் அழுத்தத்தைப் பல மடங்கு பெருக்கி 

யோ, குறைத்தோ அளவியின் அளவீட்டு எல்லைக்கு 

உட்படும் வகையில் முகப்புத்தட்டு, திருத்தியமைக்கப் 

படுகிறது. இந்த அளவி தனக்குக் கிடைக்கும் மின் 

அழுத்த மாற்றங்களை ஒவ்வொரு குறுகிய காலக் 

கட்டத்திலும் அளவிட்டு இவற்றின் ' சராசரி 

மதிப்புக்கேற்ப ஒரு மின்னேற்பியில ' (condenser) 

மின்சாரததை நிரப்புகிறது, இத்துடன் அளலியின் 
உள்ளேயே படத்தில் காட்டியபடி ஒரு மின்அழுத்தத் 

தையும் அகருவாக்குகின்றது. இதே நேரத்தில் 

தொடர்ச்சியான மின் துடிப்புகளை (0ய1865) ஒரே 

, ரான கால இடைவெளி விட்டு எண்ணும் கருவி 

ஒன்றில் செலுத்துகின்றது. : - - 

அளவிட வேண்டிய மின் அழுத்தமும் அளவியின் 

, உள்ளே , தோற்றுவிக்கப்பட்ட மின் : அழுத்தமும் 

ஒப்புநோக்கப்பட்டு இரண்டும் சரிசமமாக ஒன் றிடும் 

தருணத்தில் எண்ணும் கருவியினுள் நுண் அலைகள் 

செலுத்தப்படுவது தடைப்படுகிறது. ' எண்ணும் 

கவி தன் எண்ணிக்கை தொடர்வதை நிறுத்தி 

விடுகிறது. இப்போது இலக்க வடிவில் அளவியில 

வெளிப்படும் எண்ணிக்கை கணிப்பில் உள்ள 

இலக்க வோல்ட்டளவி 805 
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காலம் [வினாடிசகள்ர் 

படம் 2. 

_ மின் அழுத்தத்தைத் துல்லியமாகக் காட்டுகிறது. சில 
அளவிகளில் மின் அழுத்தத்தின் திசையைக் குறிக்க 
+, — ஆகிய குறியீடுகள் காட்டப்படுவது உண்டு. 

இத்தகைய இலக்க வோல்ட்டளவிகள் மின் 
அழுத்தம் மட்டுமன்றி மின்கடைத் தகைவு (விசை) 
இடப்பெயர்ச்சி போன்றவற்றை அளவிடவும் பயன் 
படுகின்றன. இந்த அளவுகள் முதலில் நேர்மின் 

, அழுத்தமாக மாற்றப்பட்டுப் பின்னரே வோல்ட்டள 
வியினுள் செலுத்தப்படுகின் றன, 

இலக்க வோல்ட்டளவியின் பகுதிகள்: இயக்க 
மாற்றி (digital ௦௦௦௦), எண்ணும் கருவி (601120) | 
காட்டி (01183) ஆகியன. 

* காட்டி என்பது இலக்க வெளிப்பாட்டிற்கான 
முகப்புத்தட்டாகும். இலக்க வடிவங்கள் வெளிப்படுவ 
குற்கு ஒளி உமிழும் இருமுனையம் (1நற - ][ஐ௩4 
emitting diode); நீர்மப் படிம இருமுனையம் (LCD 
- liquid crystal diode) storm இருவகைக் கருவிகள் 
பயன் படுகின் றன. 

முதல் வகையில் , சல இருமுனையங்கள் (ஒரு 
இசையில் மட்டுமே மின்சாரம் பாய்வதை அனுமதிக் 
கக் கூடிய கருவிகள்) தன்னுள் மின்சாரம் செலுத்தப் 
படும்போது ஒளிப்பிழம்பை வெளியிடும் இயல்பு 
உடையவை. இவை சிலிக்கான், கால்சியம் ஆர் 
செனைட௫ு, கால்சியம் பாஸ்ஃபைடு போன்ற எளிதில் 

கடத்திக்கும் அரிதல் கடத்திக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு 
பகுதிக்கடத்தி வகையினால் உருவாக்கப்படுபவை.ஃ 
இப்போது அங்காடிகளில் பச்சை, சிவப்பு, மஞ்சள், 

ஆரஞ்சு போன்ற நிறங்களில் ஒளி உமிழக்கூடிய 
இருமுனையங்கள் கிடைச்கின் றன. 

நீர்மப் படி.ம வகைகளில் வேதிமாற்றம் காரண 

மாக மின்சாரம் பாயும் சில பகுதிகள், ஏனைய 

பகுதிகளையும் சுற்றுச் சூழலையும் வீட ஒளிக் கசிவு



806 இலகு (தனி) எந்திரங்கள் 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

        
  

a
=
 
= 

o
n
 
@
 

i 

        

  

  

  

    

ron 

மிகுதியாக ' ஏழ்படுவதால் ' நிறமாறுதல் : அடைந்து . 
எண்களை அந்தந்த இலக்க வடிவில் புலப்படுத்து 
தின்றன... ் - hy Ss 

._  காய்டி (display) என்பது இத்தகைய இருமுனை 

 யங்களின் தொகுதஇிகளால் ஆனது. ஓர் இலக்கத்துக்கு 

re 1 i | 

ஏழு பகுதிகள் கொண்ட ஒரு தொகுதி என்றவாறு | 
நான்கு அல்லது ஆறு ' (சில அளவிகளில் '' ஆறுக்கு 

- மேலும்) தொகுதிகள் இணைக்கப்பெற்றிருக்கும். 

‘oy முதல் “௭” முடிய உள்ள ஏழு பகுதிகளிலும் 
. மின்சாரம்' செலுத்தப்பட்டால் எட்டு என்கிற எண் ' 
காட்டியில் தோன்றும், இவ்வாறு ஏனைய எண்களுக் 
கும் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு ' மட்டுமே மின் 
சாரம் செலுத்துவதன் மூலம் இலக்க வெளிப்பாட் 
டைப் பெறலாம். - ௩ ! உரக ப 

| Obs ஏழு பகுதிகள் அடங்கிய , தொகுதிகள் ' 
பலவற்றைப். பொது : நேர்மின்வாய்ச் சுற்றுவழி 
(common anode circuit) அல்லது பொது எதிர்மின் 
arwe & hoes (common cathode circuit) ore — 

இருவகையாக அமைக்கலாம்... ப 

சாதாரண வோல்ட்டளவிகளை விட. இலக்க 
வோல்ட்டளவிகள் பின்வரும் சிறப்புகளைப் பெற்றி 

படம் 3, காட்டி, ., ட் 4 4 
Vela , 4 

t 

ப ருக்கும். அளவீட்டில் பிழை நேரிடுதல் மிக அரிது; 
at அலன் மிகச் சிறிய பகுதியினைக் கூடத் தெளி 
வாகவும் துல்லியமாகவும் காட்ட வல்லது; இணைப் 
படும் இணைப்பில், யாதொரு ஊறுபாடும் இழைக்கப் 
படாத வண்ணம் - மிகுந்த (ஏறத்தாழ 10 மெகா 
ஒம்கள்) மின்தடை. பயக்க வல்லது. இல இலக்க 

வோல்ட்டளவிகள் தகுந்த அளவீட்டு எல்லையைத் 
தானே தேர்ந்தெடுத்துச் செயல்படுகின்றன. இவை 
திறனறிவு குறைந்தவர்களும் எளிதில் பயன்படுத்தும் 
வகையில் அமைந்துள்ளன. - 

_- & Ga. Qoorwée gag. fy 
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நெம்புகோல், கப்பி, இருசு, ஆப்பு, சாய்தளம், இருகு 
' ஆகியவற்றையொத்த தனி அமைப்பு, தனி எந்திரம் 
அல்லு இலகு எந்திரம் (simple கர்ப) எனப்படு 
கிறது. " ood ட 1 ache . vf = 

்.. எந்திரத்தில செலுத்தப்படும் “விசை, வினை 
(effort) - அல்லது முயற்சி எனப்படும். எந்திரத்



ப 

்-. திலிருந்து வெளிப்படும் விசை, எடை அல்லது சுமை 

எனப்படும். 1) என்ற சுமையும் 8 என்ற முயற்சியும் 

சமநிலையில் உள்ளபோது அவற்றிற்கிடையிலான 

SFY ் எந்திர லாபம் (mechanical advantage) 

“ அல்லது எந்திர ஈட்டம் எனப்படும். 

. . சுமை . ந! 
எந்திர லாபம் = See றா 

திசைவேகத் தகவு. ஒரே சமயத்தில் திறன், எடை 

ஆகியவற்றின் ஊன்று மையங்கள் அவற்றின் செயல் 

படு திசைகளுக்கு இணையாக நகரும் தொலைவு 

சுளின் தகவு, திசைவேகத் தகவு (1610017 72414௦) 

எனப்படும். முயற்சி $ தொலைவு நகர, எடை % 

தொலைவு' நகருகிறது எனின், திசைவேகத் தகவு 

_ முயற்சியின் சளன்று மையத்தின் வேகம் 

எடையின் சஉளனறு மையத்தின் வேகம் 

ட முயற்சி நகர்ந்த தொலைவு _ _ x 

அதே காலத்தில் எடை நகர்ந்த தொலைவு 

* Ayer. ஓர் எந்திரம் வெளிப்படுத்தும் பயனுள்ள , 

வேலைக்கும் எந்திரததினுள் செலுத்திய வேலைக்கும் 

உள்ள தகவு அதன் இறன் (6111012௭09). ஆகும். | 

ஒரு கருத்தியலான எந்திரத்தின் (14681 1080110௦) 

இறன் 1 ஆகும். அத்தகைய எந்திரத்தில் உராய்வே 

இருக்காது, இயங்கும் பகுதிகள் : எடையற்றனவாக 

, இருக்கும். ஆனால் நடைமுறையில் அவ்வகை எத் 

- திரம் எதுவும் அமைவதில்லை. முயற். எடையைத் 

தூக்குவதற்கு மட்டுமல்லாமல், கூராய்வு, இயங்கும் 

பகுதிகளின் எடை ஆகியவற்றை ஈடுகட்டுவதற்கும் 

செலவாவதலை எந்திரத்தின் தறன குறைகிறது. 

எந்திரலாபம். திசைவேகத்தகவு, திறன் ஆகியவற்றிற் 

கிடையிலான தொடர்பு. எந்திரததிற்குக் கொடுக்கப் 

பட்ட் மூயற்சி 8 இன் ஊன்று மையம் & தொலைவு 

நகரும்போது எடை 1 இன் ஊன்று மையம் % 

தொ௭லவு நகர்வகாகக் கொண்டால, 

முயற்சியால் செய்யப்பட்ட வேலை - E.X 
| ’ 

சுமையால் செய்யப்பட்ட வேலை = L.Y 

் _. எந்திர லாபம் 1 
எனவே Sos = தசைவேகத் தகவு அல்லது, 

, எந்திரலாபம் = Bos 3: தசைவேகத்தகவு. 

எந்திரங்கள் எவ்வளவு சிக்கலானவையாகத் 

தோன்றினாலும் அவற்றைப் பல எளிய அமைப்பு 

களாக வகைப்படுத்தலாம். அவை நெம்புகோல், 

கம்பி, இருசும் உருளையும், சாய் தளம், ஆப்பு, திருகு 

. முதலியனவாகும். 2 . 
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நெம்புகோல்.. நெம்புகோல் என்பது ஓர் மிகவும் 
எளிய இலகு எந்திரம். இது பொருத்தப்பட்ட 
இருசைச் (101) சுற்றித் திரும்பக் கூடிய ஓர் 
உறுதியான கோல் ஆகும். இருசிலிருந்து எடையின் 
ஊன்று மையம் வரையுள்ள செங்குத்துத் தொலைவு, 
எடைப்புயம் (weight arm) எனவும், இருசில் இருந்து 

முயற்சியின் என்று மையம் வரையுள்ள செங்குத்துத் 
தொலைவு முயற்சிப்புயம் (0ம் வாட் எனவும் வழங் 
கப்படுகின்றன. நெம்புகோல் சமநிலையில் இருக்கும் 
போது, 

முயற்சி%முயற்சிப்புயம் - எடை % எடைபுயம் 

  

ம், எனவே, எந்திர லாபம் «= Sa = ஆகு ன் வ, எந்திர லாபம் மயற்கி 

மு யற்சிப்புயமம் _ 6 
எடைப்புயம் "J 

நெம்புகோலின் வகைகள். நெம்புகோல்களை 

மூவகைப்படுத்தலாம். இருசு, எடையும் முயற்சியும் 
செயல்படும் புள்ளிகளுக்கு இடையிலிருந்தால் அது 
முதல் வகைப்படும், ' 

  

  

      

படம் 1. முதல்வகை நெம்புகோல் 

முயற்சிப் புயம் (6) எடைப்புயத்திற்கு (1) ஒத்த 
தாகவோ, மிகுதியாகவோ, குறைவாகவோ இருக்க 
லாம். எனவே. இவ்வகை நெம்புகோலில் எந்திர 
லாபம் ஒன்றுக்கு ஓத்ததாகவோ அதிகமாகவோ, 
குறைவாகவோ இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாகத் 
ஜ்ராசு, கத்தரிக்கோல்: ஆகியவற்றைக் கூ றலாம்.
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எடை, முயற்சிக்கும் இருசிற்கும் இடையில் இடம் 

பெற்றுச் செயல்பட்டால் அது இரண்டாம் வகைப் 

படும். 
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படம் 2. இரண்டாம் வகை நெம்புகோல் 

எனவே, முயற்சிப் புயம் எடைப்புயத்தைவிட மிகுதி , 
யாக இருக்கும், அதனால் எந்திரலாபம் எப்பொழு 
தும் ஒன்றைவிட மிகுதியாகவே இருக்கும். , எடுத்துக் 
காட்டாகப் பாக்குவெட்டி, , படகின் துடுப்பு, கை 
வண்டி ஆகியவற்றைக் கூறலாம். ' [ 

இருசிற்கும் எடைக்கும் இடையில் மூயற்சி செயல் 
பட்டால் அது மூன்றாம் வகைப்படும்... ஆகவே . 

குறை எந்திரலாபம் எப்போதும். ஒன்றைவிடக் 
.. வாகவே இருக்கும். எடுததுக்காட்டாக இடுக்கி, மனி 

குனின் முன்னங்கை ஆகியவற்றைக் கூறலாம், ் 

கப்பிகள். நடுவிலுள்ள இருசைச் சுற்றித் "தடை 
யின்றிச் சுழலக் கூடியதும் விளிம்பில் வரிப்பள்ளம் 
கொண்டதுமான இலேசான உருளை கப்பி எனப் * 
படும். இதன் வழியே கயிற்றைச் செலுத்தி ஒரிடத் 
திலிருந்து விசைகளை மற்றோரிடத்தில் வேறு திசை 
யில் செயற்படுமாறு மாற்றலாம். நிலையாகப் 
பொருத்தப்பட்ட இருசைக் கொண்ட ஒரு கப்.பியைச் 

- சுற்றிலுமுள்ள கயிற்றின் ஒரு முனையில் எடையைக் 
கட்டி மற்றொரு முனையில் முயற்சியை ஈடுபடுத்தி 
னால் எடை மேலே நகர்ந்து உயரும். அப்போது 
முயற்சி எடையை ஒத்து இருக்கும். எனவே, .இவ் 
வமைப்பின் எந்திரலாபம் ஒன்றாகும். இருந்த இடத் 

_ திலேயே இருந்து சுழலும், இவ்வகைக் கப்பி நிலைக் 
கப்பி எனப்படும். இதில் எடைப்புயமும், முயற்சிப் 
புயமும் சுப்பியின் _ஆரத்திற்கு ஒத்திருக்கும், முயற்சி 
யும் எடையும் ஒத்த நிலையில் இருக்கும்போது 
முயற்சி ௩ ஆம் எடை % ஆரம். எனவே, உராய்வு . 
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படம் 3. மூன்றாம் வகை நெம்புகோல் 
9 . 

முயற்சி -- எடை 

எடை ஷ் ட nA ny டப முயற்சி. ed. 

முதலிய இடையீடுகளால் கப்.பியின் எந்திரலாபம் 
ஒன்றைவிட.க் குறைவாகவே ' இருக்கும். ஆனாலும் 

வசதிப்படி செலுத்தப்படும் முயற்சி, செலுத்தப் 
  te     
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படும் திசையை மாற்றிக்கொள்ள இது பெரிதும் 
உதவுஏறது, எடுத்துக்காட்டாகக் கிணற்றில் நீர் 
இறைக்கும்போது கீழிருந்து மேல் நோக்கி இழுப் 
பதைவிட நிலைக்கப்பியின் உதவியால் மேலிருந்து 
சழேயிழுப்பது எளிதாக 
பெயர்ந்து நகரும் கப்பிகள், இயங்கு கப்பிகள் எனப் 
படும். கப்பியின் சட்டத்தில் எடையைத் பதொங்க 

விட்டுக் கயிற்றின் ஒரு முனையை நிலையாக ஓரிடத் 

. இல் கட்டிவிட்டு மறுமுனையில் முயற்சியை ஈடுபடுத் 

இனால் கப்பியும் அதனுடன் எடையும் மேலே 

உயர்ந்துவரும். இப்பொழுது முயுற்சி, எடையில் 
அரை அளவானதாக இருக்கும். எனவே, இவ் 
வமைப்பின் எத்திரலாபம் 8 ஆகும். பெரிய எடை 

சுளைத் தூக்கப் பல கப்பிகளை இவ்வாறு 

அமைத்துப் பயன்படுத்தலாம். இத்தகைய கப்பி 

களைக் கொண்ட அமைப்பீன் எந்திரலாபம் 2ஈ 

ஆகும். பல கப்பிகளை 

தாகப் பொருத்திய கப்பித் தொகுதிகள் இரண்டைக் 

கொண்டு அதிக எடைகளை எளிதில் தூக்கலாம். 

படம் 5 இல் உள்ளதுபோல் ஒரே கயிறு அனைத்துக் 

கப்பிகளின் வழியாகவும் செல்கிறது.” மேலுள்ள 

கப்பித் தொகுதியை நிலையாகப் பொருத்தி வைத்துக் 

        

படம் 5, இருசும் குப்பியும் 

இருக்கின்றது. இடம் - 

ஒரே சட்டத்தில் கொத் | 
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கீழுள்ள தொகுதியில் எடையைக் கட்டிவிட்டுக் 
கயிற்றின் முனையில் முயற்சியை ஈடுபடுத்தினால், 

எடை மேலே உயரும். எடையும் முயற்சியும் ஒத்த 
நிலையில் இருக்குமபோது எடையைப் படம் 5 இல் 
காண்பது போன்று ஓரே கயிற்றின் ஆறு (6) பகுதி 
களும்” தாங்குகின்றன. இப்பகுதிகளில் உள்ள இழு 
விசை 7, ஈடு படுத்தப்படும் 1 க்குச் சமமாகும, 

எனவே, 81/6 அல்லது எந்திர லாபம் ஆ: 6. 

மொத்தம் உ கப்பிகள் இருந்தால் எந்திரலாபம் 8 ௩. 

சாய்தளம். கிடைமட்டத்திற்குச் சாய்வாக உள்ள 
ஒரு சமதளம் சாய்தளம் (10011020 ற1306) எனப்படும். 
செங்குத்தாக ஏறாமல் . சாய்வான பரப்பில் நடந்து 
சென்றால் குறிப்பிட்ட இடத்தை எளிதாக அடைந்து 
விடலாம். ஒரு பொருள் சாய்தளத்திலிருக்கும்போது 
அதன் எடை 1, புவி மையத்தை நோக்கி நேர் 
கீழாகச் செயல்படுகிறது. பொருளின் மீது தளம் 
செலுத்தும் எதிர்ச் செயல் தளத்திற்கு நேர்குத்தாகச் 
செயல்படுகிறது. இவற்றால் பொருள் கீழே வர 
முற்படும். இதனைத் தளத்திற்கு இணையான % 

என்ற விசை எதிராகச் செயல்பட்டுத் தடுத்து நிறுத் 
தும். சாய்தளம் கிடைமட்டத்திற்கு 0” சாய்ந்திருப்ப 
தாகக் கொண்டால் %.1,.௩ என்ற விசைகளால் 
பொருள் நிலையாய் இருக்கும். எனவே, லாமியின் 

தேற்றத்தின்படி, 
ந L R 

Sin (180-0) Sin 90 Sin (9040) 

R E 
Ls = டடம 

Cos 0 Sin Q 

. LL 1 _. 1 _ AB 
எந்திர லாபம் - “ந Sin @  BC/AB ~ BC 

  

  

_ தளத்தின் நீளம் 1 
களத்தின் உயரம் ந 

எனவே, எப்போதும் எத்திரலாபம் ஒன்றைவிட . 
மிகுதியாகவே இருக்கும். 

சாய்தளத்தில் பொருளின் மீது செயல்படும் 
How கிடை மட்டத்திற்கு இணையாகச் செயல் 

பட்டால், லாமியின் தேற்றத்தின்படி, 
ச் 

L _ #8 -R 
Sin (90+0) — Sin (180-9) ™ “Sing 

L E - ் 
Sin @ Sin @ 

i . L _Cos6_ ‘1 
1699 onib = —E~ = 54 = tan 6 
  

7 ow
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          22.2227. 
    

  

  

படம் 6. சாய்தளம் 

_ தளத்தின் அடிப்பக்கத்தின் நீளம் _ டூ 
~ குளத்தின் உயரம் . 

இவ்வகையிலும் சாய்தளத்தின் எத்திரலாபம் ஓன்றை 

விட அதிகமாக இருக்கும். 8 

*  உருளையும் அச்சும். இரு நிலையான தாங்கிகளில் 

தடையின்றிச் சுழலக் கூடிய &8 என்ற உறுதியான 

ஓர் அச்சும் அதனுடன் அதற்கு நேர்குத்தாகத் தன் 
தளம் இருக்குமாறு பொருத்தப்பட்ட 0 என்னும் 

ஓர் உருளையும் இவ்வெந்திரத்தில் உள்ளன. அச்சின் 
மீது சுற்றப்பட்டுள்ள கயிற்றின் முனையில் 9/என்னும் 

  

  

  

    
  

படம். 7, உருளையும் அச்சும் ் 

எடை தொங்கவிடப்பட்டிருக்கும். உருளையின் எதிர்த் 
இசையில் சுற்றப்பட்டுள்ள மற்றொரு : கயிற்றின் 
முனையில் £ என்னும் முயற்சி எதிர்த் - திசையில் 
செயல்படும். ம கீழ்நோக்கி இயங்கும் போது 794 மேல் 
நோக்கி இயங்கும். அச்சின் ஆரம் £ ஆகவும், உருளை 

"யின் ஆரம R ஆகவும் இருந்தால், ௩ - Wxr. 

எனவே, எந்திரலாபம் ௨. _ உருளையின் ஆரம் 
a ££ ். அச்சின் ஆரம் 

ஆப்பு. இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட 
சாய் தளங்கள் ஒன்று சேர்ந்து கூரான முனையைக்: 
கொண்டுள்ள ஓர் அமைப்பை ஆப்பு (16026) என 
லாம். கடினமான பொருள்களைப் பிளக்கவும், 
துளைக்கவும் இது பயன்படுகிறது. கத்தியின் வாய்ப் 

பகுதியும் கோடரியின் வாய்ப் பகுதியும் ஆப்புகளே 
ஆகும். பொருள்களின் ஊடே ஆப்பு செல்லும்போது 
அது உராய்வினால் எதிர்க்கப்படுகிறது. எனவே, 
இதன் எந்திர லாபத்தைக் கணக்கிடுதல் கடினம். 
பருமனைவிடப் பன்மடங்கு நீளம் அதிகமாக உள்ள 
ஆப்பை ஒரு பொருளின் ஊடே. செலுத்துவது எளிது. 
அதே பருமனும் ஆனால் குறைந்த நீளமும் கொண்ட 
ஆப்பைச் செலுத்துவது கடினமாக இருக்கும். காண்க, 

Buy. | ty 
திருகு, ஓர் ருளையைச் சுற்றிலும் வளைவான 

ஒரு வரம்பு உள்ள அமைப்பு ; இருகு (92) எனப் 
படும், 'உருளையைத் திருகின் உடல் (௦04) எனவும், 
அதனைச் சுற்றியுள்ள வரம்பைத் திருகன் இழை 
(thread) எனவும் கூறலாம். ஒரு முழுச்சுற்றினால் 
திருகு நகரும் தொலைவு அதன் மரை (11௦) எனப் 

._ படும். இது, அடுத்தடுத்துள்ள இரு இழைகளிடையே , 
உள்ள தொலைவாகும். 

திருகாணியும் சாய்ந்த சமதளத்தின் அடிப்படை 
யில் உருவகக்கப்பட்டதேயாகும். காகிதத்தை ஒரு 
செங்கோண முக்கோணத்தின் உருவத்தில் வெட்டி 

ட்
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படம் 8, ஆப்பு 

  
  

  

    
    

  

| 
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படம் 9. திருகு 

அ.முட்டுத்திருகு. ஆ. மரத்திருகு- 

யெடுத்து ஒரு பென்சிலின் புறத்தே சுற்றினால், 
சாய்ந்த பகுதி புரிபோல் படிந்திருப்பதைக் சொண்டு 

இவ்வுண்மையைத் தெளியலாம். திருகின் தலையை 

ஒரு முறை சுழற்றத் தேவையான வேலையைக் கணக் 

இடுவது எளிது. இருன் சுற்றளவை அதன்மேல் ஈடு 
படுத்தும் விசையால் பெருக்க இது கிடைக்கும். இவ் 

- வேலையை மரைத் தொலைவால் வகுத்தால் அந்த 
- விசையால் தாக்கப்படும் எடையின் மகிப்பைப் 
"பெறலாம். துளையிடப் பயன்படும் துரப்பணம் 

போன்ற கருவிகளும், கப்பலை இயக்கும் சுழற்று 

கருவிகளும் திருகன் தத்துவத்தையே அடியாகக் 
கொண்டுச் செயல்படுகின்றன. 

- Gan. a. ம, 

    

இலந்தை 

இது இந்தியாவில் தொனறு தொட்டுப் பயிரிடப்படு 

கிறது. உலகில் உள்ள மிக வெப்ப, வெப்ப, மேலும்
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சில இடைநிலை வெப்ப மண்டலங்களில் பரவி 
யுள்ளது. பொதுவாக வறட்சி, நடுநிலை வறட்சி 

மண்டலப் பகுதிகளுக்கு இது மிகவும் ஏற்றது. தற் 
போது இலந்தை இந்தியா, சீனா, ஆப்கானிஸ்தானம், - 
ஈரான், சரியா, பார்மா, ஆஸ்திரேலியா, பிரான்சு, 

அமெரிக்கா, ரசியா, இத்தாலி, ஸ்பெயின், போர்ச் 
சுகல் முதலிய நாடுகளில் . பயிர் செய்யப்படுகிறது. 
[இந்தியாவில் ஏறக்குறைய அனைத்து மாநிலங்களிலும் 
78, 000 ஹெக்ட்டேர் பரப்பளவில் இலந்தை (2123 01108 

jujuba) பயிர் செய்யப்படுகிறது. மத்திய பிரதேசம், 
பீஹார், உத்தரபிரதேசம், பஞ்சாப், ஹரியானா, 

இராஜஸ்தான், குஜராத், மஹாராஷ்டிரம், ஆந்திரம் 
ஆகிய மாநிலங்களில் இது அதிகமாகப் பயிரிடப் 
படுகிறது. தமிழ் நாட்டில் இதன் உற்பத்தியைப் 
பெருக்க பல முயற்சிகள் செய்யப்படுகின்றன. இப் 
பயிருக்கு உகந்த தட்ப வெப்ப நிலை காரணமாக, 
இன்னும் சிறிது காலத்தில் இங்கு மிகுதியான 
பரப்பளவில் பயிரிட. வாய்ப்புக் கிடைக்கும். ~ 

  
3. சுனி கட bbe 

இலந்தை, முள்களுள்ள மரம். இது ராம்னேச 
என்ற தாவரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இலந்தைக் 
குடும்பத்தில் ஏறத்தாழ 600 வகை இனங்கள் 
உள்ளன. இலைகள், கிளைகள், பழங்கள் ஆதிய 
வற்றின் வெளித்தோற்ற வேறுபாடுகளைக் கொண்டு 
இதுவரை நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட, பொருளாதார 

். அடிப்படை 

a 

_ தேவைப்படும். 

வாய்ந்த வகைகள் தேர்ந்தெடுக்கப் 
பட்டுப் பயிர் செயயப்படுகின்றன. * இவ்வகையில் 

உம்ரான், தோலா, கைத்தில், காத்தா, ஆஸ்மேரி, 
சானோர், தாண்டன், இலைச்சி, சாம்பர், குள்ளி, 

தார்க்கி முள்ளில்லா இலந்தை, ரண்டேரி, முண்டியா 
ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்க வகைகளாகும். நாட்டு 

- இலத்தையும், சீமை இலந்தையும் பெரும்பான்மை 
யோரால் அறியப்பட்டவையாகும், . 

் - இலந்தையை, பிப்ரவரி-மார்ச், ஜும்லை-அகஸ்ட் 

ஆகிய இரு பருவங்களிலும் . பயிரிடலாம். இது 
அனைத்து வகையான நிலங்களிலும் வளரும் தன்மை 

உடையது. இதன் வளர்ச்சிக்குக் கடினமான, கார, 
அமில நிலங்கள் ஏற்றவை. 60 கன செ. மீ. அளவுள்ள 

குழிகள் வெட்டி, ஒன்று அல்லது இரண்டு மாதங்கள் : 
ஆறப் போட்டு, நடவுக்கு முன் ஒவ்வொரு குழியிலும் 
700 கிராம் 5 விழுக்காடு பி. ஹச்.சி. தாளை இட்டு, 
15-20 கிலோ மட்கிய எரு அல்லது குப்பை : உரம் 
போட்டுக் குழியை மூடி, மொட்டுக் கட்டிய கன்று 
களை அகளன்றுவார்கள். ஊறும்போது, மெரட்டுக் 
கட்டிய பகுதி தரைக்கு மேல் இருக்குமாறு பார்த்துக் 
கொள்ளவேண்டும், நடப்பட்டது முதல் கன்றுகள் 
வேர் பிடிக்கும் வரை தொடர்ந்து நீர்ப்பாய்ச்சிப் 
பின்பு தேவைப்படும்போது மட்டும் நீர் பாய்ச்சினால் 

போதும். குறிப்பாகப் பூக்கும்போதும், காய்க்கும் 
போதும் நீர் பாய்ச்சுவது முதிர்ச்சியைத் தாமதப் 
படுததுவதோடு, பூ, பிஞ்சுகள் உதிர்வதற்கும் காரண . 

மாகும். பொதுவாக இலந்தை வறட்சியைத தாங்கக் 

கூடியது. ஆகையால் மிகக் குறைந்த ; அளவு நீரே 

இலந்தை மரங்களுக்கு உரமிடுவ 
தில்லை என்றாலும் உரமிட்டால் உற்பத்தி பெருகும். 
முதல் இரண்டு அண்டுகள் வரை செடிகளைக் குச்சி 

களோடு இணைததுக்கட்டி நேராக வளரும்படிச் 
செய்ய வேண்டும். மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு மீட்டார் 
உயரம் வரை ஒரே தண்டாக வளர்ந்து, பின் 8-4 

' கிளைகள் உண்டாகுமாறு செய்தல் வேண்டும். பின்பு 
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை கவாத்து செய்யலாம். பட்டுப் 
போன ஓடிந்த குறுக்கும் நெடுக்கும் உள்ள கிளை 
களை நீக்க வேண்டும். மிகவும் எளிய கவாத்து 
முறையே இலந்தைக்ருச் சிறந்தது. கவாத்துச் செய்யச் 
சிறந்த பருவம் ஏப்ரல்-மே மாதங்கள். அளவான 
தகுந்த கவாத்து முறைகள் விளைச்சலையும், பழங் 

களின் தரத்தையும அதிகப்படுத்தும், பழசஈக்களும், 
இலைப் புழுக்களும், சாம்பல் நோயும் இலந்தை 

மரததைத் தாக்குகன் றன. அவற்றைக் கட்டுப்படுத் 

தினால் விளைச்சல் அதிகரிக்கும் வயதான காய்க்காத



மரங்களைத் தரையிலிருந்து 50 செமீ. விட்டு 

மட்டமாக வெட்டியபின் மொட்டுக்கட்டுதல் மூலம் 

சகளக்குவித்து. BOOTHS * காய்க்கும்படிச் செய்ய 

லாம். பயிர்ப் பாதுகாப்பும், உரமிடலும் மரங்களின் 

வளர்ச்சியை நன்கு உளச்குவிக்கும். அனைத்துப் பழங் 

களும் ஒரே சமயத்தில் முதிர்ச்சி அடையா ஆகை 

யால், 4-6 முறை பறிக்க வேண்டியிருக்கும், வாரம் 

ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை பறிக்கலாம். இது 

நட்ட எட்டாவது மாதம் முதல் நாற்பது ஆண்டுகள் 

வரை பலன் தரக்கூடிய சிறந்த மரம்; பூத்து 135 

நாள்களில் பழங்கள்தரும. இது வடமாநிலங்களில் 

ஒரு முறையும், தென் மாநிலங்களில் இருமுறையம் 

(முதல் பறிப்பு, நவம்பர்-டிசம்பர்; இரண்டாம் 

பறிப்பு-ஏப்ரல்-மே) பலன் கொடுக்கிறது. ஆண்டுக்கு 

மரத்திற்கு 80-10.0 இலோ பழம் கிடைக்கும். பாசனப் 

பயிர் 100-200 கிலோ விளைச்சல் தரவல்லது. முதல் 

ஐந்து ஆண்டுகள் வரை இலந்தைத் தோப்பில் ஊளடு 

பயிர்ச் சாகுபடி செய்யலாம். ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் 

பின் மரம் முழு வளர்ச்சி அடைந்து விடுவதால் 

சளடுபயிரிடல் தேவையில்லை. ட்ட இழு ஒர 

இலந்தையில் சர்க்கரைச்சத்து, வைட்டமின் 

உலோகச் சத்து : ஆகியவை . உள்ளன. மொத்தச் 

சர்க்கரைச் சத்து 15 விழுக்காடு வரை இருக்கும். 

100 கிராமில் 150 மி.கி, வரை வைட்டமின் உள்ளது. 

மேலும் உலோகச்சத்துக்களான பாஸ்ஃபரஸ், சுண் 

ணாம்புச்சத்து, இரும்புச்சத்து ஆகியவை 0.3-0.5 

விழுக்காடு உள்ளன. இலந்தையின் உற்பத்திச் செலவு 

மிகக் குறைவு. இதற்குப் பல மருத்துவ குணங்கள் 

உள்ளன, இரத்தத்தைத் தூய்மைப் படுத்தும் தன் 

மையும், . செரிப்பை ஒழுங்குபடுத்தும் தன்மையும் 

இலந்தையில் உள்ளன. மலச்சிக்கல், வயிற்றுப்போக்கு 

முதலியவற்றைக் குணப்படுத்த வல்லது. ' இதிலுள்ள 

உலோகச் சத்து, எலும்பு, மூளை ஆகியவற் றின் 

வளர்ச்சிக்குப் பயன் படும். மேலும் இதன் இலை, 

பட்டை, வேர் முதலியனவும் மருந்துக்குப் பயன்படு 

இன்றன. இலந்தையிலிருந்து பழக்குழைவு, முறப்பா; 

உலர்பழம் ஆகியவையும செய்யப்படுகின்றன. 

- எஸ், முத்துசாமி. . 

நூலோதி. அதிவெப்ப மற்றும் வெப்ப மண்டலங் 

களில் பழ உற்பத்திப் பெருக்க வளர்ச்சி பற்றிய 

தேயெக் கருத்தரங்குத் தொகுப்பு நூல்; 'தமிழ்நாடு 
மூவளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், கோயம்புத்தூர். ' 

1983; அமாசங் பழ வினையியலும் உற்பத்தியும், 

கல்யாணி பதிப்பகத்தார், புதுடெல்லி, லூதியானா, 

1980; சாம்சங், இருட்டிணமூர்த்தி, எஸ். கத்தியால், 

எஸ, எஸ்,, ' இந்தியாவில் பழ உற்பத்தி இந்திய 

விவசாய ஆராய்ச்சிக் “குழுமம், புதுடெல்லி 1962; 

பரீக்கு, ஒ.பி. இலந்தை இந்திய் விவசாய ஆராய்ச்சிக் 

குழுமம், புதுடெல்லி, 1983. 
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இலபிதேனைட்டூ 

இது ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த செம்புத் தாதுக் கனிமம் 
ஆகும். இது செஞ்சாய் படிகத் தொகுதியில். படிக 
மாகிக் காணப்படுகிறது. இலபிதேனைட்டின் (libe- 
thenite) Ga Sutue otmm Cu,P,0,, Cu(OH), 

அல்லது சீ CuO. P.O, H,O 34Gb. OH cireieo 
பரஸ் பென்டாக்சைடு 29.8 விழுக்காடும், குப்பிரிக் 
ஆக்சைடு 66.4 விழுக்காடும், நீர் 2.8 விழுக்காடும் 
உள்ளன. இக்களனிமத்தின் படிகங்கள் சிறிய குட்டை 
வடிவ ஒத்த பட்டகங்களாசுக் காணப்படுகின் றன. 

பாறைகளில் காணப்படும் குழிகளில் படிகத் தொகுதி 
நிலையிலும் உருண்டை வடிவமாகவும் அல்லது சிறு 
நீரக வடிவமாகவும் அல்லது திண்மை நிலையிலும் 
காணப்படும். ் 

தெளிவற்ற செவ்விணை வடிவப் பக்க (100) 
குறுஇணை வடிவப் பக்கக் (010) கனிமப் பிளவு 

கொண்டுள்ளது. குறை சங்கு முறிவிலிருந்து, ஒழுங் 
கற்ற முறிவைக் கொண்டது. எளிதில் நொறுங்கும் 
தன்மையும், பிசின் மிளிர்வும் கொண்டது. இதன் 
கடினத் தன்மை 4; அடர்த்தி எண் 4.6-4.8. இது 
2-2. உருகு திறனைக் கொண்டது. இக்கனிமம் 
ஆலிவ் பச்சையும் பொதுவாகக் : கருமை நிறமும் 
கொண்டது. இதன் உராய்வுத் தூள் ஆலிவ் பச்சை 
வண்ணம் கொண்டது. அமிலத்தில் கரையும் தன்ம 
கொண்டது. இது ஒளி சளடுருவும் தன்மையும் 

  

படம் 1. இலபிதேனைட்டு படிகத்தின் தோற்றம் 

குறை ஒளி எளடுருவும் தன்மையும் கொண் 
டது. இது ஒளியியல் பண்பால் எதிர்மறைக் 
கனிம௰ம் ஆகும். இக்கனிமத்தின் .ஒளியியல் அச்சுத் 
தளம் அடியிணை வடிவப் பக்கத்திற்கு (100) இணை 
யாக உள்ளது. இக்கனிமச் சீவலின் ஒளி விலகல் 
எண் விரைவொளி அச்சுக்கு (2) 4.789 ஆகவும், 

மெது ஒளி அச்சுக்கு (௧௨) 702 ஆகவும், இடை 
யொளி அச்சுக்கு (3) 1,745 ஆகவும் உள்ளது. ஒளி 
யியல் அச்சுக் கோணம் 90” ஆகும். இதன் ஒளி விர் 
வல் திண்மையானதாகும். ்
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களது குழல் ஆய்வு முறையில் மூடிய குழலில் 
இதை வெப்பப்படுத்தும்போது நீர்த் தவலைகளைக் 
கொடுக்கும், பின்பு கருமை நிறமாக மாறும். எளி 
இல் உருகி எமரால்டு பச்சை நிற ஒளியைக் கொடுக் 

கும். கரிக் குழி ஆய்வு முறையில் சோடாவுடன் 
கூட்டி, ளது குழலால் வெப்பப்படுத்தும் போது 
உலோகச் செம்பைக் கொடுக்கும். சில வேளைகளில் 
ஆர்செனிக்கின் நாற்றத்தை உண்டு பண்ணும். அடர் 

நைட்ரிக் அமிலத்தில் வெகு எளிதில் கரையும். . ' 

சில செம்புப் படிவுகளில் காணப்படும் மிசு அரி 
தான கனிமப்பொருளே இலபிதேனைட்டாகும். செக் 
கோஸ்லோவேக்கிய நாட்டில் நைஷோல்க்கு அருகில் 
லிபிதென் என்ற இடத்தில் இவை அதிகமாகக் 
காணப்படுவதாலும் இப் பெயர் இட்டு அமைக்கப் 
படுகின்றன. இங்கு இக்கனிமம் சால்கோபைரைட்டு 
குவார்ட்சு கனிமங்களுடன் பாறைகளில் உள்ள குழி 
களில் காணப்படுகிறது. பொதுவாகச் செம்புத்தாது 
கிடைக்குமிடங்களில் குறைத்த அளவில் ' காணப்படு 
கிறது. அமெரிக்காவில் உள்ள யூரல் மலைத் தொடர் 

் களில் நிசாகினி, தாகில்ஷிக் .இடத்திலும்,: அரி 
சோனா மாவட்டத்தில் கிரின்லி, களிப்டான் என் 
னும் இடத்திலும் இக்கனிமம் கிடைக்கிறது, *' 

+ ‘ ‘ at 4 $ we. 

“பயன்கள். இக்கனிமம் இந்தியாவில் அக அள 
வில் கிடைப்பதில்லை. இது அதிக அளவில் கடைத் 
தால் செம்பின் ஈிறப்புக் கனிமமாகப் பயன்படும். 

Set te F ப்பு ௬௪ 5 To. a 4 oye die ட + 

ட 

நூலோதி. 1௦ம், W.E., Dana's Text Book of. 
Mineralogy, Fourth Edition, Wiley Eastern Limited, 
"New Delhi, 1985; Winckell. A'N., Winchell. H., 
Elenents of Optical Mineralogy, . Fcurth Edition, - 
Wiley Eastern Private Limited, New Delhi, 1968. 

a ர 1 ' vi i 
' y ! 

  

இலயமின்மை நீக்ககள் ் 
உட்டு 

சீரான இரத்த ஓட்டம் உடலின் " இசுக்களுக்கு 
ஆக்சிஜனையும், உணவையும் அளிப்பதுடன், கார் 
பன் டைஆக்சைடு போன்ற கழிவுப் பொருள்களைத் 
தஇசுக்களிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளவும் செய்கின் றது. 
இந்தச் ரான இரத்த ஓட்டத்திற்குத் தேவையான. 
துடிப்பு சனோஏட்ரியல் கணுவிலிருந்து தொடங்க 
இதய மேலறைக்குப் பரவுகிறது, பின் அங்கிருந்து 
இதய மேலறை &ழறைக் கணுவிற்குப்பரவி பர்க்கஞ்ட 
எனப்படும் தசைநார்களின் வழி இதயக் ேறை .. 
களை வந்து அடைகின்றது. இந்தச் செயல்பாடு ஒரு 
சக்கரம் போல் செயல்படுகின்றது. ட இதயமேலறை : 
சுருங்கும்போது QswdéSipeomaci | விரிவடையவும் 
இதயக் &ழறைகள் சுருங்கும்போது இதய , மேலறை 

இலவங்கப்பட்டை thy Give ட் $% வு பிடவம் ee &, i? 

ப் 

கள் விரிவடையவும் செய்கின்றன. தூய இரத்தம் 
தமனிகளுக்கும், கழிவு இரத்தம் சிரைகளுக்கும் 
கொண்டு செல்லப்படுவதுடன், கழிவு இரத்தம் நுரை- 
யீரல்களில் தூய்மையடைவதும் நிகழ்கிறது. இச் 
செயல்பாட்டில் ஏதாவது மாறுதல் ஏற்பட்டால், 
இதயமேலறைகளுக்கும், கீழறைகளுக்கும் ' எந்தத் 
தொடர்பும் இல்லாமல் , போய்விட, அதன்மூலம் 
இரத்த ஒட்டத்தில் மாறுபாடு உண்டாகின்றது. 
இலயமின்மை நீக்கிகள் (கா(ர்கார (1௨1௦ 2) . இந்த 
மாற்றங்களைத் திருத்திச் சீரான : இரத்த ஓட்டம் 
ஏற்பட வகை செய்கின்றன. in ட் 

- செயல்படும் விதம், இதய மேலறைக் கணு, இதய 
மேலறைக் &ழறைக்கணு தவிர மற்ற இடங்களிலிருந்து 
பிறக்கும் கட்டளைகளைக் தடுத்து நிறுத்துகின் 
நன. கட்டளைகளின் வேகத்தையும் குறைக்கின்றன. 
இதயக் கழறைகள் விரிவடையும் நேரத்தைக் கூட்டு 
கின்றன. இதயச் ' செல்களிலிருந்து பொட்டாசியம் 
வெளிவருவதைக் குறைக்கின்றன. - ப yo 

- மருந்துகள், குயுனிடின், புரோகேனமைடு போன்ற 
- இதயத் தசைகள் முழுதையும் பாதிக்கும் மருந்துகள், 
லிக்னோகெய்ன், பெனிட்டாயின் . போன்ற. இதயத் 

_ திசைகளின் பாதியைப் பாதிக்கும் மருந்துகள், புரோப் 
_ பனலால் போன்ற.நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதிக்கும் 
மருந்துகள், டி.ஜிட்டாலிஸ் வகைமருத்துகள், ” வெரப் 
பாமில், ஃபீனைல் அலனின் போன்ற ; இதர வகை 
மருந்துகள் ஆகியன இந்நோய்க்கு மருந்தாகப் பயன் 
படுகின் றன. வ ப ப டட syed Ty, j yy 

ட... எல்லா இதய இலயமின்மைக்கும்.. மருத்துவம் 
தேவைப்படுவதில்லை. உடல்நலத்திற்கு அளறு விளை 

_ விக்கும் இதய இலயமின்மைக்கு மட்டும் மருத்துவம் , 
அளித்தால் போதுமானது. இரத்த அழுத்தக் குறை. 
வினால் ஏற்படும் இதய இலயமின்மையை இரத்த | 
அழுத்தத்தைச் சீர்படுத்தப் . பயன்படும நார்அட்ரீல , 

” னின் போன்ற மருந்துகள் மூலம் குணப்படுத்தலாம். 
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இத்தாவரம் லாரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இதன்... 
தாவரவியல் பெயர் சின்னமோமம் ' சைலானிகம் 
(cinnamomum ப்ப டை பாரி தற்போது இத் 
தாவரம் இலங்கை, பர்மா, : மலேசியா, மேற்கு * 
இந்தியத் தீவுகள், தென் அமெரிக்கா முதலிய” நாடு - 
களிலும் இந்தியாவில் .'நீலகிரி, * கேரளா, அசாம், ' 
உத்தரப்பிரதேசம் ' முதலிய ' இடங்களிலும் " நன்கு 
பயிராகிறது, “ :' or த வ ந்த் 2.4. 5௮ 
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இது எட்டு முதல் பன்னிரண்டு மீட்டர் உயரம் 
வளரக்கூடிய ஒரு பசுமை மாறா மரமாகும். இதன் 
அழகான, தோல் போன்ற இலைகள் நறுமணம் 
உடையவை, அவை 12-17 செ.மீ, நீளமும், மேற் 
பரப்பில் அடர் பசுமை நிறமும் அடிப்பரப்பில் 

வெளிர் பசுமை நிறமும் கொண்டு காணப்படும். 
இதன் மஞ்சள் நிறப் பூக்கள் தெளிவற்றுச் சிறுத்துக் 
காரணப்படுகின்றன. கரிய நிறமுடைய கனிகள், 
முட்டை வடிவுடையவை; 1.5 செ. மீ. ஈ 8.5 செ. மீ. 
நீளமுள்ளவை. இக்சுனிகளில் ஒரு விதை மட்டுமே 

இருக்கும். | 
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1 1, இளை 8, அரும்பு 8, பூநெடுக்குவெட்டு ; 

. பொருளாதாரச் ... சிறப்பு: , வாய்ந்த இம்மரப் 

பட்டையை : ' வணிக 
பெறுவதற்காக 

பயிராக வளர்க்கப்படுகின்றன. . இம்மரம் . வெப்ப 

மண்டலச் சூழ்நிலையில் அனைத்து , வகை மண்ணி 

லும் வளரக்கூடியதாயினும், இலங்கையில் ஆண்டுக்கு 

200-250 செ. மீ.. வரை மழை பெய்யக் கூடிய இடங் ; 

களில் 880-000 மீ. . உயரத்தில் நன்கு வளர்கின்றது. 

இதனால் இலவங்கப்பட்டை உற்பத்தியில் இலங்கை 

முதலிடம் வகிக்கிறது. ay ot ie pte FP 4 

முறையில் : பெருவாரியாகப் , 
இத்தாவரங்கள் மலைத்தோட்டப் ' 

_ ஜுன் - ஜூலை 

இலவங்கம் 815 

நன்கு பண்படுத்திய நிலத்தில் ஒரு சத;ர 
மீட்டர் அளவுள்ள நாற்றங்கால்கள் தயாரித்து 78 
செ.மீ. இடைவெளி கொண்ட வரிசைகளில் விதை 
கள் ஊன்றப் படுகின்றன. நாற்றுகள் 10-18 மாத 
வயதில் பெயர்க்கப்பட்டுச் செடிக்குச் செடியும், 
வரிசைக்கு வரிசையும் 3 மீட்டர் இடைவெளியில் 

மாதங்களில் நடப்படுகின் றன. 
மேலும், வேரிலிருந்து வெளி வரும் போத்துகள் 
(suckers) 6-7 அடி உயரம் இருக்கும்போது 
பெயர்த்து எடுக்கப்பட்டு மழைக்காலங்களில் - இனப் 
பெருக்கம் செய்யப்படுகின்றன. இலவங்கப்பட்டை, 
பொதுவாக, இந்தியாவில் இரு பருவ மழைக்காலங் 
களில் அறுவடை. செய்யப்படுகிறது. குறைந்தது இரு 
வயதுடைய கிளைகளே அறுவடைக்குச் சிறந்தவை. 
அறுவடைக்கு ஆயத்த நிலையில் உள்ள பட்டை, 

. தண்டின் மீது கூரிய கத்தியினால் ஆய்வு வெட்டுச் 
செய்ததும் அது தானே உரிந்து கொண்டு வரும். 

இலவங்கப்பட்டையை உரித்து எடுக்கத் தமை 
யும் அனுபவமும். மிக்க மனிதர் தேவை. இதற்கெனச் 
சிறப்பான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட கததிகள் 

உள்ளன. வெளித்தோலைச் சுரண்டி நீக்கிய பின்னர் 
தண்டின் ஒருமுனையில் இருந்து மறு முனைவரை 
பட்டை நீளவாட்டத்தில் பிளக்கப்பட்டு உரித்து 
எடுக்கப்படுகிறது. அப்பட்டைகள் ஒன்றாகச் சேர்க 
கப்பட்டு நிழலில் உலர்த்திப் பதப்புத்தப்படு 
இன்றன. பட்டையின் தன்மையையும் வானிலையை 
யும் பொறுத்துப் பட்டையை நன்கு உலர்த்துவதற்கு 
2 ஃ 5 நாள் ஆகும். நன்கு உலர்ந்த பட்டைகள் தரம் 

பிரிக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு அனுப்பப்.படுகின்றன 
நன்கு பலனளிக்கும் நிலையில், ஒரு ஹெக்டேர் நிலப் 
பரப்பில் 200-350 கிலோ பட்டை கிடைகிறது. 
இலவங்கப்பட்டையில் 0,5 முதல் 1.17% வரை நறு 
மண எண்ணெயும் உள்ளது. 

சைவ, அசைவ உணவுகளிலும், இனிப்பு வகைத் 
தயாரிப்பிலும் இலவங்கப்பட்டை முதன்மையாகப் 
பயன்படுகிறது. மேலும் மருந்துப் பெபமுளாக 
வயிற்றுக்கடுப்பு வாந்திபேதி, செரியாமைக் கோளாறு 

களுக்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பற்பசைத் 
தயாரிப்பிலும் இடம் பெறுகிறது. 

‘ -வீ. கோபால் 
. நூலோதி: லீலா, எம். எஸ், தாவரங்களின் 

பொருளாதாரச் சிறப்புகள், தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் 
நிறுவனம், சென்னை, 1978; Benre, A.&.A, Kumar, 
Economic Botany, Rastogi Publications, Meerut, 1980 
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மிளகற்கு : அடுத்தாற்போல் ' வணிகத்தில் சிறப்பு 
வாய்ந்த மணமூட்டும் பயிர் இலவங்கமாகும் கடை. 
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8/6 இலவங்கம் 

களில் விற்பனைக்கும் : கடைக்கும். இலவங்கம் 

காற்றில் உலர்த்தப்பட்ட மலராத மொட்டுகளாகும். 

இதன் தாவரவியல் பெயர் யூஜினியா கேரியோ 

ஃபில்லேட்டா (Eugenia caryophyllata) என்பதாகும். 

இப்பயிர் மிர்ட்டே? குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. வணி 

கத்தில் இதைக் கிராம்பு என்றும் அழைக்கிறார்கள். 

கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே கீழை நாடுகளில் 
இம்மணமூட்டும். பொருள் சிறப்பாக மதிக்கப் 
பட்டது. இ.மு. 266-220 இல் எழுதப்பட்ட சீன 
நூல்களிலும், பிளினியின் எழுத்துச் சுவடிகளிலும் 
இலவங்கப் பயிரைப் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படு 

இன்றன. இது 1265 ஆம் ஆண்டில் ஐரோப்பாவில் 
இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. இப்பயிர் மொலுகஸ், 
இலங்கை ஆகிய தீவுகளில் வளர்வதைப் போர்த்துக் 
தீசியாகள் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் சுண்டார்கள். 
இதன் தாயகம் மொலுகஸ் தீவுகளாகும். 1770 ஆம் 
ஆண்டில்” பிரஞ்சுக்காரர்கள் இதை மொரீசியஸ், 
ரீயூனியன் இவுகளில் புகுத்தினார்கள். அங்கிருந்து 
சான்சிபாருக்குப் பரவிற்று. 147964 ஆம் ஆண்டில் 

' ஆங்கிலேயர்களின் வருகைக்கு முன்பே இலங்கையில் 
புகுத்தப்பட்டது. தற்போது உலக நாடுகளில் சான்சி 
பார், பெம்பர், மடகாஸ்கர், இந்தோனேசியா 
ஆகிய இடங்களில் அதிக அளவில பயிரிடப்படுகிறது, 

தென் இந்தியாவில் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியாரால் 
தி.பி, 1800 ஆம் ஆண்டில் புகுத்தப்பட்டது. இப் 
பயிர் தமிழகத்தில் பார்ளியார், குற்றாலம், கன்னியா 

குமரி மலைப்பகுதிகளில் 200 ஏக்கர் (80 ஹெக்டே) 
பரப்பளவில் பயிரிடப்படுகிறது. ' இதை இறக்குமதி 

௬ ட . i G ட் ௫. ன், ௪ க * ் ் . 

செய்வதில் அம்மைக் மேற்கு ஜெர்மனி பிரான்ஸ் ஒரு மீட்டர் உயரம் உள்ள பந்தல் போட வேண்டும். போன்ற நாடுகள் முன்னிற்கின்றன. ' . 

லவங்க மரம் பச்சைப்பசேலென, நடுத்தரமாக தடுத்த 
40-45 அடி உயரம் வரை வளரும், மரத்தின் அடியி, 
லிருந்து களைகள் சம - இடைவெளிக்கு ஒன்றாக ' 
வளர்ந்தும், நுனியில் , களைகள் சிறுத்தும் குறுகியும் 
ஒரு கோபுரம் போல் . காட்சியளிக்கும். இணையாக 
இருக்கும் இலைகளிலும், ' குச்சிகளிலும் . ஒரு , வித 
நறுமணம் வீசுகின்றது. தலைப்பகுதியில் பூக்கள் 
மலரும். கருச்சேர்க்கைக்குப் பின்னர் பூவின் &ழ்ப் 

* பாகத்திலிருந்து ஒரு விதை கொண்ட. காய் , (0006) 
உருவாகும். இம்மரம் 76 ஆண்டுகள் வரை பலன் | 
கொடுக்கும். டட, inate | 

உலர்ந்த இலவங்கம் இனிப்பு" காரப் “ பண்டங் 
களில் சேர்க்கப்படுகறது. மண, விழாக்களிலும் 
பண்டிகைக் காலங்களிலும் வெற்றிலையுடன் சுவைப் 
பதற்குப் பெரிதும் விரும்பப்படுகிறது, ரொட்டிகள், 
கேக்குகள், காக்டெய்ல் சுவைநீர், ஊறுகாய் முதலிய “ 
வற்றில் சேர்க்கப்படுகிறது. கறிகள் கெச்சப் (%்5று .. 
சாசஜ்களில் (sauceges) மணமூட்டவும் பயன்படு 
கிறது, மருத்துவத்துறையில் வளிம , . , அகற்றியா 
Soyo (carminative) . மணமுட்டியரகவும், ; எழுச்சி, 

யூட்டியாகவும் பயன்படுகிறது. இதைக்கொண்டு 
ஜாவாவில் சிறந்த வெண்புசகைச் சுருட்டுகள் தயாரிக் 
கப்படுகின்றன. இது எளிதில் உணவைச் செரிக்கச் : 
செய்யும் பண்பு உடையது. இல்வங்சு எண்ணெய் 
மருத்துவத்துறையில் செரிமானத்திற்கும், கிருமிகளை 
ஒழிக்கவும், பற்பசை, வாய்கொப்பளிக்கும் நீர், 
வாசனைப் பொருள், சோப்பு முதலியன தயாரிக் 
கவும் பயன்படுகிறது. பூக்களின் காம்புகளிலிருந்தும் 
இலைகளில் இருந்தும் தயாரிக்கப்படும் ஒரு வித 
எண்ணெய் செயற்கை முறையில் வெனிலா என்ற 
வாசனைப் பொருள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. ' 

சாகுபடிக் குறிப்புகள், பொதுவாக , இலவங்கம் 
நாற்றுகள் மூலமே பயிர் செய்யப்படுகிறது. ஒட்டுகள் 
மூலம் பயிர் செய்யலாம் எனப் பரா்ளியார் ஆராய்ச்சிப் 
பண்ணையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இம்மரம் நடுநிலை 
யான தட்பவெப்ப நிலைகளில் 150-250 செ.மீ. மழை 
கிடைக்கும் பகுதிகளில் நன்கு வளரும். இதைக் கடல் 
மட்டத்திலிருந்து சுமார் '7000 மீ, குத்துயரம் வரை 
வளர்க்கலாம். ஈரப்பசை அதிகமாக உள்ள பகுதிகள் 
இப்பயிருக்கு ஏற்றதல்ல. ' வெப்பமும் . மழையும் 
மாறி மாறி வரும் பருவநிலை 'உள்ள பகுதிகள் 
இப்பயிர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவை. : இது வண்டல் 
படிந்த களிமண்ணில் நன்கு வளரும். நாற்றுகள் 
நட ஜூன்-ஐஜூலை மாதம்: ஏற்றது. 6 மீ % 6 மீ. 
இடைவெளிகளில் , 1 கன மீ. குழிகளை .வெட்டிக் 
காட்டுமண்,::. தொழு உரம் ஆகியவற்றை ஒத்த 

.” அளவில் கலந்து அவற்றில் நிரப்ப வேண்டும். நாற்று 
களை நட்டவுடன் அவற்றிற்கு நிழல் தரும் வகையில் - 

நடுவதற்கு இரண்டு மாதங்கள் முன்னரே 1.5 மீ 
இடைவெளிகளில் வாழை நட்டால் -- நல்ல நிழல் 

கிடைக்கும். களைகள் இல்லாமல் கொத்திவிட்டு 
மழை . இல்லாத காலங்களில் தண்ணீர் உற்ற 
வேண்டும். ' நடும்போது குழியில் பதினைந்து கிலோ 
மட்கிய தொழு உரம் இடுவது வழக்கம். இந்த 
அளவைச் சிறிது சிறிதாகப் பெருச்கிச் செடிக்குப் _ 
பதினைந்து வயது ஆகும் போது : 40-50 இலோ 
தொழு உரம் இடுவது சிறந்தது. எல்லா : ஆண்டு 
களிலும் தமைச்சத்து,' மணிச்சத்து, சாம்பல்சத்து - 
தரும் உரங்கள் இடுவது நல்லது, அறுவடை : செய் '' 
யும் போது பூ மொட்டுகள் விரியும் முன் பறித்துக் 
காய வைக்க வேண்டும்... பூ மொட்டுகளை நன்றாக ' 
முற்றிய பின்தான் : பறிக்க வேண்டும். . முற்றிய ' 
மொட்டுகள் இளம் மஞ்சள் கலந்த பசுமையாகவும் 
அடிப்பகுதியில் சிறிது செந்நிறம் பாய்ந்தும் காணப். 

-படும்.. நாற்றுகள் : நட்ட ஆறு அல்லது , ஏழாவது . 

'ஆண்டில் மரம் ஒன்றிற்கு 6-8 கிலோ . பச்சை இல 
வங்கம் கிடைக்கும். இதைக் காய வைத்தால் ஆண்டு - 

. ஒன்றிற்கு இரண்டு கிலோ அலர்ந்த ... இலவங்கம் 
கிடைக்கும். - நன்கு : பாதுகாக்கப்பட்ட ,. மரங்களி , 
லிருந்து , 4-8 இலோவும், ஒரு ஹெக்ட்டேரிலிருந்து ' , 

ல 
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7250-2500 கிலோவும் உலர்ந்த இலவங்கம் கிடைக் 

கும். ் ் ் ‘+ ' 7 = 

இலவங்க மரங்களைத் தண்டு துளைப்பான் 

களும், இலைதின்னும் புழுக்கள் எனும் பூச்சிகளும், 

எதிர்பாரா இறப்பு நோயும் தாக்கி அழிக்கின்றன. 

இவற்றை ஒடுக்கப் போதிய பூச்சி, பூஞ்சண மருந்து 

கள் தெளிக்க வேண்டும். ' ' 
“௨, அஞ்சளமழகன் 

  
  

இலவு 

நாட்டின் பாதுகாப்பு, மருத்துவம், துணைமின் கருவி 

களின் உற்பத்தி போன்ற இன்றியமையா த தொழில் 

களில் பருத்தியைவிட மிகுதியாகப் பயன்படுவது 

இலவம்பஞ்சு ஆகும். இலவு என்ற பெயர் பாம்ப 

கேச என்ற தாவரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வெவ் 

வேறு இரண்டு வகை மரங்களுக்கு வழங்கப்படு 

x 

இலவு 817- 

கிறது. இதன் தாவர இயல் பெயா் பாம்பாக்ஸ் 
மலபாரிக்கம் (80000௨ 1801ம்) ஆகும். இதன் 

பஞ்சு தரத்தில் சிறந்தது. - 
சீபா பெண்டான்ட்ரா (28108 றசாசாஈம்ம). இது 

துமிழ்நாடு, பர்மா, இலங்கை, மலேயா, ஜாவா, 
இதந்கோசீனாவிலும், ஏனைய கிழக்காசிய நாடுகளி 
லும் காணப்படுகின்றது. ஜாவா நாடு, இலவு உற் 
பத்திக்குப் பெயர்பெற்றது. இதுவரை இந்தியாவில் 
இது பெருமளவில் சாகுபடிக்குக் கொண்டு வரப்பட - 
வில்லை. வெப்பப் பகுதிகளில் கடல் மட்டத்திற்கு 
மேல் ஏறத்தாழ 450 மீட்டர் உயரம் வரை வளரும். 
பருவத்தில் நல்ல மழைப் பொழிவும் , பின்பூத்துக் 
காய்க்கும் பருவத்தில் நல்ல வெயிலும் அடிக்கும் 

பகுதிகளில் இது செழித்து வளருகிறது. நல்ல . வடி. 
கால் வசதியுள்ள மண் வகைகளில் இது விரைவில் 
வளர்ந்து 2-6 ஆண்டுகளில் பலன்தரும். இலவம்பஞ்சு, 
உறங்குவதற்கு ஏற்ற இனிய தன்மையைக் கொண் 
டுள்ளது. , - 

இது நடுத்தர உயரமுள்ள 15-20 மீ. இலையுதிர் 
மரம், தண்டின் அடிப்பகுதியில் அதைத் தாங்கி 

  

        

4 “ இலவு, இலவங்காய் 

இய வன் ௨ ர. களை 4. சூலசம்குறுக்குவெட்டு 8, உலர்கள். வெடிப்பது, 4. விதை பஞ்சில் பெப்பதி. 

1. காய். 2. காய்வெடித்துப் பஞ்சு வெளிவருதல் 

ப பபப ப்பட்ட ee



8/8 இலவு 

நிற்பதற்கு ஏற்றவாறு, முட்டுச்சுவர்கள் போன்ற 

புடைத்த பகுதிகள் இருக்கும். இளைகள். சுற்று 

வளையங்கள் ராகவும் இடைமட்டமாகவும் காணப் 

படும். இளம் கிளைகளின் மேல் கூம்பு வடிவான 

சிறுமுள்கள் உண்டு. முள்ளின் அடிப்பகுதி தக்கை 

யால் ஆனதால், கிளை முதிரும்பொழுது முள்கள் 

உதிர்ந்துவிடும். பட்டை இளநிலையில் பச்சையாக 

வும், பிறகு சாம்பல் - பழுப்பு நிறமாகவும் இருக்கும். 

முதிர்ந்த பட்டைகள் வட்டமான முண்டுகளாக 

உதிரும், தண்டிலிருந்து செந்நிறத்தில் கோந்து வடி 
யும். இலைகள் காம்புடையவையாக 5-8 செ. மீ: 

இருக்கும். அவை ஈட்டி வடிவம் கொண்ட சிற்றிலை 

களாலான சைவடிவக் கூட்டிளைகள். காம்புடன் 

கூடிய பூக்கள் இலைக்கோணங்களில் (leaf 811) சர - 

மாகத் தொங்கும்; இவை மஞ்சள் கலந்த வெண்ணி 

றம் உடையவை. மகரந்தத் தாள்கள் சற்று: நீளத் 

இற்குக் குழாய் போன்று இணைந்தும், பின்பு பகுதி 

ஒன்றுக்கு இரு மகரந்தப் பைகள் கொண்ட. ஐந்து 

பகுதிகளாகப் பிரிந்தும் ' காணப்படும். சூலை 

ஐந்து அறைகள் கொண்டது. கனி இணைசூலக 

வெடிகனியாக ஏறக்குறைய 15 செ. மீ. நீளமும் . 

5 ட௪. மீ. -விட்டமும் கொண்டதாக, இரு முனை 

களும் கூம்பிய உருளை வடிவுடன், பச்சை நிறமாக 

இருக்கும். கனியின் உட்புறத்தில் 

மிளகின் அளவுடைய உருண்டையான பல விதைகள் 

நீண்ட இழை கொண்ட வெண்பட்டுப்போன்ற 

. பஞ்சில் : பொதிந்திருக்கும். 

மேற்பரப்பில் ஓட்டிக் கொண்டிராமல், , கனியின் 

ஒட்டின் ' உட்புறத்திலிருந்து வளர்கின்றன. ் காய் 

முற்றியவுடன் வெடித்துப் பஞ்சும் விதைகளும் வெளி 

வரும். பஞ்சின் இழைகள் சுமார் 80 மி. மீ. நீளம் 

வரை இருக்கும். பஞ்சு மென்மையானது; இலே . 

சானது, இது நீரில் நனைவதில்லை; , தண்ணீரை 

உறிஞ்சுவ தில்லையாதலால்,' நீரில் நன்கு மிதக்கும். 

* இம்மரம் டிசம்பர் - ஜனவரி மாதங்களில் பூத்து, , 

மார்ச்-ஏப்ரல் மாதங்களில் காய்க்கும், 
‘ 1 

விதைகள் ஊன்றியும், போத்துகள் நட்டும் இம் 

மரத்தை வளர்க்கலாம். முதிர்ந்த காய்கள் வெடிக்கு 

முன்பே அறுவடை செய்யப்படுகின்றன. பிறகு 

வெயிலில் உலர்த்தப்பட்டு வெடித்த காய்களிலிருந்து 

பஞ்சும் விதைகளும் கழிகளால் அடித்துப் பிரித் 

தெடுக்கப்படுகன்றன. ஜாவா, பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய 

நாடுகளில் பஞ்சைப் பிரித்தெடுப்பதற்குப் பொறிகள் 

பயன்படுகின்றன. ஒரு மரத்திலிருந்து கிடைக்கும் 

பஞ்சின் அளவு, மரத்தின் வயதைப் பொறுத்து வேறு 

படுகின்றது. &-5 வயதுள்ள இளம் மரங்களிலிருந்து, . 

15 ஆண்டுகள் வயதான மரங்கள் வரை முறையே 
ஒரு இலோ முதல் ஐந்து கிலோ வரை பஞ்சு கடைக் '' 
கும். ல மரங்கள் இரண்டாண்டிற்கு ஒருமுறைதான் ' 

ஆகியவற்றில், 

கருநிறமான, ' 

பஞ்சின் இழைகள், | 

பருத்திச். செடியில் உள்ளது போன்று ' விதையின் 
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நல்ல விளைச்சல் தரும். ஏறத்தாழ ' 800 காய்களி 

லிருந்து ஒரு கிலோ பஞ்சு கிடைக்கும். . 

.. பஞ்சு தலையணை, மெத்தை, திண்டு முதலியன 
செய்யப் பயன்படுகின்றது; அழுத்தப்பட்டாலும், 

இரணை திரணையாக இறுகாமல் இருப்பதே இதன் 
சிறப்பு ஆகும். உலர் முறையில் கிருமிகளைக் கொன்று 
தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பஞ்சு, மருத்துவ மனைகளில் , 
மெத்தைகளுக்கும், தடிமனான கட்டுகள் தயாரிப்ப 

தற்கும் பயன் படுகிறது. பஞ்சு பூசணங்களால். தாக்கப் 
படாமலும் இருப்பதால் கடலில் உயிர் காக்கும் 
மிதவை வளையங்கள், கச்சை முதலியன செய்வதற்குச் 
சிறந்தது. இப்பஞ்சு தக்கையைவிட ஐந்து மடங்கு ' 
கூடுதல் மிதச்கும் திறன் படைத்தது. மேலும், இது - 
வெப்பத்தையும், . ஒலியையும் , எளிதில் கடத்துவ' 
இல்லையாதலால், நாட்டுப் பாதுகாப்புக்கு இன்றி 
யமையாத பீரங்கி வண்டிகள் விமானங்கள் முதலிய - 
வற்றின் , உட்புறத்திற்குத் தேவையான திரைகள் 
செய்யவும் ' பயன்படுகிறது. மேலும் குளிர்சாதனப் 

பெட்டி, . வானொலி நிலையம், , நிழற்பட அரங்கு 
ஒலி, வெப்பம் கடத்தாத் திரை 

களாகவும் பயன்படுகிறது. பருத்திப்: பஞ்சைப் 
போன்ற இப்பஞ்சை நூற்க முடியாது என்று முன்பு 
கருதி வந்தனர். ஆனால் தற்பொழுது இலவம் . 
பஞ்சைத் தனியாகவும் பருத்திப் பஞ்சுடன் கலந்தும் 
நூற்கக்கூடிய பொறிகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

க, உட்ப ட டி : rey, 

-"பருத்தியைப் போன்று இலவம் விதையிலிருந்தும் 
. எண்ணெய் கிடைக்கிறது. ! விதையில் 20-25% . 

', எண்ணெய் உள்ளது. இதையும் பருத்தி . எண்ணெ 
* யைப் போன்றே சமையலுக்குப் பயன்படுத்தலாம். , 
இலவ மரம் எடை குறைவானது; மென்மையானது. . 
விளையாட்டுச் சாமான்கள், தீக்குச்சிகள், படகுகள் ' 
முதலியன . செய்வதற்குப் ' பயன்படுகிறது. . வேர்ப் 
 பட்டையிலிருந்து நார் எடுக்கலாம். இம்மரத்தின் — 
சிவந்த பிசினை வயிற்றுக் கோளாறுகளுக்கும், 
வேரைச் சிறுநீர்ப் பெருக்கத்திற்கும், தளிர் இலைகளை 
ஒலி நீக்குவதற்கும் பயன்படுத்துகின் றனர். . 

சால்மேலியா மலபாரிக்கா ' (2278௪//4 1127சற்சார22).' 
முள் இலவு வனப்படும் இலை மிகப் ' பெரிதாக 

வளரும் இலையுதிர் மரம்.இதன் பட்டை நீள்வாட்டில் 

வெடிக்கும் தன்மை உடையது. வெள்ளை இலவுடன் 

ஒப்பிடும்போது இதன் ' இலைக்காம்பு சிற்றிலை 
. ஆயெவை நீளமாகவும் பூக்கள் பொதுவான சிவப்பு : 

' நிறமாகவும் ஒற்றையாகவும், எண்பது மகரந்தத் 

- தாள்களுடன் (மகரந்தத்தாள்கள் சிவப்பு நிறமாக 
வும்) பல முடிச்சுகளாகவும், காய் சற்றுச் சிறிய 

தாகவும் காணப்படும். இது வெள்ளை :இலவுடன் 

பல தன்மைகளிலும் பயன்பாட்டிலும் ஒத்துள்ளது. 

் roe 4 ட் உ பி. சேஷாத்ரி : 
ant ay
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“இது. ஆர்த்தோ சலிக்கேட்டு என்னும் பெரும் 
.கனிமத் தொகுதியைச் சார்ந்தது. ஆர்ததோ சிலிசிக் 

அமிலத்தின் உப்புகளும் சிலிக்கானும் ஆக்சிஜன் 

அணுக்களோடு -1:1 என்னும் விகிதத்தில் கலந்து 

இருக்கும். இவற்றைச் சாம்பலாக்கும்போது ஹைட்ர 

ஜன் இண்மங்கள் வெளிவருகின்றன, இத்திண்மங் 

. களில் உள்ள இலாசுரைட்டு, சோடாலைட்டு என்னும் 

கனிமப் பிரிவைச் சேர்ந்ததாகும். பருஞ்சதுரபடிகத் 

(1800௦111௦) தொகுதியின் 8ழ் இது காணப்படுகின் 

றது. இப்படிகங்கள் பருஞ்சதுரங்களாகவும், சாய் 

சதுரங்களாகவும் (4006021600) கிடைக்கின்றன. 

இவை பல சமயங்களில் தண்ணிய படீகங்களாகவும் 

இறுகிய கடினமான படிகங்களாகவும் காணப்படும். 

சாய்சதுரப் ' பக்கங்களுக்கு (110) இணையாகக் 
கனிமப்பிளவு தெளிவ்ற்றுக் காணப்படும். ஒழுங்கற்ற 

கனிம முறிவைப் பெற்றது. இதன் கடினத் தன்மை 
5-5,5; அடர்த்தி எண் 2, 88-8.45; பளிங்கு மிளிர் 
வைக் கொண்டது. இரும்பின் ' மிளிர்வையொத்த- 
வாளத்தையொத்த களதா, பச்சை கலந்த நீல 
வண்ணங்களில் படிகங்களாகக் கிடைக்கின் றன. 
இக்கனிமங்கள் ஓளிக்கசிவுத் தன்மையைப் பெற்றவை. 
ஒளி அச்சுகளுக்கு . இணையாக ஒளி விலகல் எண் 
15 ஆகும். நுண்ணோக்கியின் கீழ் ஆயும்போது 

இவற்றின் , குறைதத ஒளி விலகல் இயல்பு ஒளி 
சளடுருவாத் தன்மை அரிதாகப்பெற்றுள்ளன. கனிமப் 
பிளவு ஆகியவற்றைக் கொண்டு மற்ற் கனிமங்களி 
லிருந்து பிரித்து அறிந்து கொள்ள இயலும், இவற் 
றின் மெல்லிய கனிமச் சீவல் ஒன்றை எடுத்து அதை 
"நைட்ரிக் அமிலத்துடன் சேர்த்து ஆவியாக்குதலால் 
அவற்றினின்று ' ஹைட்ரஜன் ' சல்ஃபைடு என்ற 
வளிமம் வெளிவருவதிலிருந்து ' இவற்றுடன் தொடர் 

. புடைய பிற சோடாலைட்டுப் பிரிவுக் கனிமங்களி 

லிருந்து இவற்றை வேறுபடுத்தி அறிய முடியும்... 
இவை சோடியம் சல்ஃபைடு கலந்த . சோடியம் 

, அலுமினியம் சிலிக்கேட்டு என் ற வேதியல் இயைபை 

| 

. தானிலும், 

யும் கொண்டது, இருப்பினும் இதனையொத்த இதன் 
படிகத் தொகுதியில் உருவாகும் பிற கனிமங்களான 
சோடாலைட்டு, ஹாயினைட்டு என்பன ' கனிம 

மூலக்கூறுகளுடன் கலந்து ஓத்த இயல்பைப் பெற்று 
வேதி இயைபில் மாறிக் காணப்படும். சுண்ணாம்புப் 

். பாறைகளில் திரானைட்டுப் பாறைகள் , ஊடுருவும் 
போது உண்டாகும் தொடு உருமாற்றுப் பாறைகளில் 

. இவை காணப்படுகின்றன. இக்கனிமங்கள், பொது 
வாகபபைரைட்டு என்னும் கனிமத்தின் - நுண்ணிய 
கனிம மணிகளைத் தம்முள் உள்ளடக்கியிருப்பதைக் 
"காணலாம். ” ஆப்கானிஸ்தானத்திலுள்ள ,, கோக்சா 
பள்ளத்தாக்குகளிலும், பெயிர்சியாவிலுள்ள துர்கிஸ் 

சிலியில் உள்ள: ஆண்டிள் மலைத் 
தொடர்ப் பகுதியிலும் மிகுதியாகக் காணப்படு 

~ 
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கின்றன. இவை லாப்பிஸ், லசூலி என்ற பெயரிலும் 
அமைக்கப்படுகின்றன. நல்ல நீல வண்ணத்தைப் 
பெற்றுள்ள இக்களிமங்கள் விலை உயர்வான அழகு 
மலர்க் குவளைகள் ஆபரணத்தட்டுமுட்டுப் பொருள் 

eer (ornamental upholsters) Gswag nee wwer 

படுகின்றன. மேலும் பல வண்ணப் பட்டைத் தளங் 
கள் செய்யவும் பயன்படுகின் றன, இதனைப் பொடி 
யாக்கி அல்ட்ராமைரைன் என்னும்' வண்ணப் 
பொருள் செய்கின்றனர். ( 

* ஞா. வி. இராஜமாணிக்கம் 

  
  

இலாமிச்சை - 

இது இந்தியாவிலும் வங்காளத்திலும் காணப்படு 
கிறது. இப்பொழுது வெப்ப மண்டலப்பகுதிகளிலும், 
நடுநிலை வெப்ப மண்டலப்பகுஇகளிலும் வளர்க்கப் 

படுகிறது. இது இந்தியாவிலிருந்து மேற்டந்தியத் தீவு 
களுக்கும், லோசினியானாவுக்கும் பரவியது, இது 
பிரெஞ்சுப் பூங்காக்களில் வளர்க்கப்படுகிறது. 
தானாகவே இயற்கையாக எங்கும் வளரும் இயல் 
yous; விளாமிச்சை வேர் என்ற வேறொரு 
பெயரும்இதற்குண்டு. தாவரவியலில் இதனை வெட்டி 

வேரியா சைசனாயிட்ஸ் (14644011& zizanoides, Linn, 

என்று அழைப்பார்கள். 

‘ சிறப்புப் பண்புகள். இது சொரசொரப்பான பல 

பருவச்செடி, தடிப்பான மட்நிலத்தண்டுகள் கொண் 

டது. தண்டுகளின் அடிப்பகுதி ஏறக்குறைய அமுங்கி 

யிருக்கும். இலைகள் குறுகலானவை; பின்வளைந் 
தவை; தட்டையாயிருக்கும். ,சீழ் இலையின் உறை. 
மிகவும் அமுங்கியிருக்கும். 

மஞ்சரி. இதன் கூட்டுப் பூந்திரள் (றகா4016) 
நேராயிருக்கும்; பல கதிர் வட்டங்கள் கொண்டது. 
அரிதாகக் கூட்டுரெசீம்களாகவும் காணப்படும். 

மூன்று மஞ்சரிக்காம்புகளையும் பல இணைப்புகளை 
யும் சொண்டது; நொறுங்கும் தன்மையுடையது. 
மலர்கள் மென்மையான காம்புடையவை. று சுதிர் 
கள் - இரண்டு 'வரிசையாயிருக்கும். ஒன்று காம்புட 
னும், மற்றொன்று காம்பற்றும் இருக்கும். பாலினங் 
கள் கருவில் வேறுபட்டிருக்கும். காம்பற்ற சிறுகதிர் 
கள் இடையில் சற்றே அமுங்கியிருக்கும். உமிகள் 
ஒத்தவை; தோல் போன்றோ காகிதம் போன்றோ 
காணப்படும். கீழ்ப்பகுதி வட்டமாகவும் மேல்பகுதி 

படகு வடிவாகவும் இருக்கும். லெம்மாக்கள் கண் 

ணாடி போன்றவை, கீழ்ப்பகுதி இரண்டு நரம்புடன் 
முழுமையாகவும், மேல் பகுதி இரண்டு பற்களுடனும் 

காணப்படும். இரண்டு சூலகத்தண்டுகள் காணப் 

படும். தானியம் நீள் சதுரமாகவும், சற்றே முனையில்
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சாய்வாகவும் இருக்கும். இதில் இரண்டு சிற்றினங் 

கள் உண்டு. 

வெ. சைசனாயிட்ஸ், இதன் வேர்க்கட்டை கடற் 

பஞ்சு போன்ற வேர்கள் கொண்டது. இந்த வேர் 

கள் மிக்க மணமுடையவை. இவை மருந்தாகப் பயன் 
படுன்றன. தண்டுகள் குஞ்சம் போன்று தடிப்பாக 
வும் ஆறு அடி உயரமுள்ளவையாகவும் இருக்கும். 
இவை தோல் போன்றவை; 1-3 அடி நீளமுள் 
ளவை அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கடல் மட்டத் 
இலிருந்து மூவாயிரம் அடி வரை உள்ள இடங்களில் 
இது வளர்கிறது. இதனை விர்கெல், வீயால் எனவும் 

அழைப்பார்கள். 

வெ. லாஸோனி. இதன் வேர்க்கட்டை கடை 
மட்டமானது. வேர்கள் மிருதுவானவை அல்ல; 
மணமுள்ளவையும் அல்ல; தண்டுகள் : மென்மை 
யானவை; 1.5-5 அடி உயரமிருக்கும். இலைகள் 
தளிர்போன்றவை: 4-9 அங்குலம் நீளமானவை; 
இவை கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மாவட்டங்களில் 
கடல் மட்டத்திற்கு மேல் 1400-8000 அடியில் வளர் 

் தின்றன. ் ன லு 

பொருளாதாரச் சிறப்பு, இலாமிச்சை வேரிலிருந்தும் 
மட்டநிலத் தண்டிலிருந்தும் எண்ணெய் கீடைக்கறது. “ 
இதன் வேர்கள் நறுமணமுள்ளவை. இவை பாய் 
தயாரிக்கவும், விசிறியாகவும், தொங்கும் திரைகளுக் 
குப்- பதிலாகவும், சூரிய ஒளித்தடுப்பாசுவும், கூடை 
யாகவும், தலையணையாகவும் பயன்படுகின்றன 

வேரிலிருந்து கடைக்கும் உயர்வகை 
சிட்ரோ நெல்லா எண்ணெய் போல் இருக்கும். இது 
வாசனைத் தைலங்கள் சோப்பு, மருந்துப்பொருள் 
கள் முதலியவை தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. 
மேலும் வண்ணப் பூச்சுகளில் நிலைநிறுத்தியாகவும் 
(111/6) பயன்படுகிறது... . 

© Li. அண்ணாதுரை 

நூலோதி. இராமமூர்த்தி கே. கே, தமிழ்நாட்டுத் 
தாவரங்கள், தமிழ்நாட்டு பாட நூல் நிறுவனம், . 
Geexenar, 1979; Hill, A.F., Economic Botany, 

McGraw-Hi!l Book Company, 1982. . 

எண்ணெய் . 

பிளவும், இப்பக்கத்தை (100) இரட்டுறு பக்கமாகக் 
கொண்டதால் படலப் பிளவும் காணப்படுகின்றன. 

இலார்னைட்டு (larmite) வெண்மை நிறமாகவும், 
இதன் கனிமச் சீவல் நிறமற்றும் இருக்கும். நீரினால் 
மெதுவாகத் தாக்கப்பட்டும் வலிமை குன் றிய அமிலத் 
தால் விரைவாசு களிபடிவாக (2612010126) மாறும் 
தன்மையும் உடையது. B Ca,Si0, இயற்கையில் 
இயல்பாகக் காணப்படுகிறது. ஆனால் a Ca, SiO, 
இதன் உருகுநிலையான 2190 வெப்ப நிலைக்குக் 
கீழ் நிலையான தன்மை கொண்டது. » Ca,SiO, 
என்னும் இலார்னைட்டு 67550 வெப்ப நிலைக்குக் 
கீழ் நிலைத்தன்மை கொண்டது. ர 

ஒளியியல் பண்பு முறையில் இதை ஆராயும் 
போதும் நுண்ணோக்கியின் உதவியால் காணும் 
போதும் நிறமற்றதாகவும், செவ்விணை வடிவப் 
பக்கத்தை இரட்டுறு பக்கமாகக் கொண்டும் இரட் 
டுறவு காணப்படுகிறது. இதன் ஒளிவிலகல் எண், 
விரைவொளி அச்சுக்கு (2) 1.780 ஆசவும், மெது 
ஒளி அச்சுக்கு (ஐ) 1.707 ஆகவும், இடைவெளி அச் 
சுக்கு (8) 1,715 ஆகவும் காணப்படும். இலார்னைட்டு 
ஒளியியலாக நேர்மறைப் பண்பைக் கொண்டது. 

் இதன் ஒளியியல் அச்சுக் கோணம் நடுத்தரமானது. 

இவ்வகை இலார்னைட்டு சுண்ணாம்பு ஆலிவின் 
அல்லது ஷனோனைட் என்று அழைகச்கபபடும். 
ஃபிரிடிகைட் என்ற ஒருவகை இலார்னைட்டு உயா் 
'வெப்ப நிலையில் செஞ்சாய் சதுரப்படிகத் ' தொகுதி 
யிலும், (orthorhombic system of crystals) Gusmad 
அறுகோணம் பல்லுறுப்புத் தொகுதியிலும் இடைக் 
கின்றன. * Ht tae “eS 

இவ்வகை இலார்னை ட்டு தொடுகை "உருமாற்ற 
வளாகங்களில் குறிப்பாக : அயர்லாந்தில் இலார்னே 
என்ற பகுதியிலும், ஆலிவின் - நிறைந்த டாறைகளி 
லும் காணப்படுகின்றன. ட 

~- HF, 
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இக் கனிமம் நீசோ சிலிக்கேட்டு வகையில் ஆலிவின் 
தொகுதியில் அடங்கும், இதன் வேதியியல் உட்கூறு 
Ca,SiO, ஆகும். இது ஒற்றைச் சரிவுப் படிசுத் தொகுதி 
யில் (monoclinic system of crystals) காணப்படு 
கின்றது. இதன் அடர்த்தி எண் 4,288 ஆகும். நல்ல 
திண்மையான செவ்விணை வடிவப் பக்கப் (100) 

இலிம்பர்கைட்டூ ட 

இது ஒரு கருமை நிறக் கண்ணாடிப் பாங்கு மிகுந்த 
பசால்ட்டு வகையாகும். இலிம்பர்கைட்டில் (eimbur- 
gite) முதன்மைக் கனிமமான அஆலிவின், பைராக்சின் 
தொகுதியில் உள்ள ஆகைட்டு ஆகிய கனிமங்கள் 
மிகுந்தும் பெரும் பரல்களாகவும் (phenocrysts ) 
காணப்படுகின்றன. இப்பாறைகளை ஆய்வு செய்யும் 
போது இவை சிலிக்கா குறைவுப்பாறைகளின் வகை 
களைச் சேர்ந்தவை என்று அறியப்படுகிறது. மேலும் 
இவ்வகைப் பாறைகளில் ஃபெல்சுபார்கள் குறை 
வாகவோ அரிதாசுவோ காணப்படும். 

| | ‘ ட - F&F,
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'இது பாறையாகவும், கனிமப் போலியாகவும் கனிமக் 

கூழ்மமாகவும் காணப்படுகிறது. சதுப்பு நிலத்தினைக் 

குறிக்கும் கிரேக்கச் சொல்லான இலிமான் (11/௦1) 

என்னும் சொல்லின் அடியாசு இலிமோனைட்டு 

(limonite) cre பெயர் பெற்றது. 

படிக வடிவில்லாத் துகள் நிலையை உடைய இக் 

கனிமம் ஸ்டேலக்டைட்டு, பாட்ரியாய்டல்,மாமில்லரி 

நார் ஆகிய வடிவங்களில் இடைக்கின்றன. பழுப்பு, 

கரும்பழுப்பு, மஞ்சள்-பழுப்பு எனப் பல வண் 

ணங்களில் கிடைக்கிறது. மஞ்சள்-பழுப்பு கீற்றினை 

உடையஇது ஒளிகசியாத தன்மையுடையது. பட்டு, 

உலோகம் போல் மிளிர்வும் மண்ணைப் போன்று 

மங்கியும் காணப்படும். இதன் கடினத்தன்மை 5 

முதல்்5.5 வரையிலும். அடர்த்தி 3.6 4,0 வரையிலும் 

"தாணப்படுகிறது. ப 

இதன் வேதியியல் உட்கூறு 2Fe,0,3.3H,0 

(தோராயமான து). இரும்பு ஆக்ஸைடு 85.5 விழுக் 

காடு, நீர் 14.5 விழுக்காடு இருக்கும். நீரின் அளவு 

12 முதல் 14 விழுக்காடு வரை வேறுபடுகிறது. இலி 

மோனைட்டின் தந்துகிப் பரப்புக் கவர்ச்சியினால் 

நீரளவு வேறுபடுகிறது. போக் தாதுக்களில் மணல், 

களி, பாஸ்ஃபேட்டு, மங்கனீஸ் ஆக்சைடு, ஹியூமிக் 

அமிலம் ஆதிய கலப்புகள் இருக்கலாம். 

இரும்பினைக் கொண்ட பிற கனிமங்கள், தாதுக் 

கள் காற்று, ஈரப்பசை, கார்பானிக் அமிலம் அல்லது 

கரிம அமிலத்தின் சூழலில் இலிமோனைட்டாக மாறு 

படுகிறது. பைரைட்டு, மேக்னடைட்டு சிட்ரைட்டு, 

பெரிடெரஸ் டோலமைட்டு, ஃபெர்ரஸ் இரும்பினைக் 

கொண்ட மைக்கா, பைராச்ஸீன், ஆர்ன் பிளண்ட்டு 

கள் ஆகிய கனிமங்களே பெரும்பா லும் இலிமேனைட் 

டாகின்றன. குறைந்த அழுத்த வெப்ப நிலை 

லேயே இரும்பினைக் கொண்ட நீர்மத்திலிருந்து உரு 

வாவதால் இக்கனிமம் பல இடங்களில் இிடைக்கிறது. 

சதுப்பு நிலங்களில் இரும்புப் பாக்டீரியாக்கள் நீரி 

லிருந்து இரும்பினை உறிஞ்சிப் பின்னர் ஃபொரிக் 

ஹைட்ராக்சைடு ஆகப் படியவிடுகின்றன. கார் 

. பானிக அமிலம் நீரிலிருந்து ஆவியாதலினால் இரும்பு 

ஆக்சைடு பிரிக்கப்படலாம். ர 

உலோக நரம்பிழைகள் புவிப்பரப்பில் தெரியும் 

பகுதிகளில் இலிமோனைட்டு வேதிக்கரைவுப் பரப்பு 

களாகவும் இரும்புக் 'கவிப்புகளாகவும் காணப் 

படலாம். ' ் ் ' 
- ௬. ௪. 

॥ 

  

இலியாமா நூல் (பாக yarn) க 

ம். ௩ ் காண்க, ஒன்றிய நூல்கள். 

இலுப்பை 92! 

இலிஸ்லே நூல் 

வார், கையுறை, எந்திரப்பின்னல் ஆகியவற்றுக்குப் 
பயன்பட்ட லினன் அல்லது சணற்போலி நூலுக்கு 
முதலில் இலிஸ்லே gyre (liske yarn) என்ற பெயா் 
வழங்கியது, குற்போது நெடும்பொதிப்பருத்தி 
நூலுக்கு இப்பெயர் வழங்குகிறது. இது காற்றால் 
புறப்பரப்பு இழைப்பிசிறு நீக்கப்பட்ட நீவிய, அதி 
முறுக்குடைய மெல்லிய நூலாகும். 

- 2Gar, Ge. 

அண வனை 

இலீனியன் தாவர வரலாறு 

காண்க: லைக்கனியன் தாவரங்கள் 

  

இலுப்பை 

இம்மரம் சப்போடேசி தாவரக் குடும்பத்தைச் 
சேர்ந்தது. வட இந்தியாவில் காணப்படும் பாசியா 
லாட்டிலஃ்போலியா (988618 181147011௨) தென்னித்தியா 
வில் காணப்படும் மதுக்கா லாஞ்சிஃபோலியா 
(நரீக௦்1ய௦௨ 1௦௩2170115) ஆகிய இருவகை மரங்களுமே 

இலுப்பை எனத் தமிழிலும், வெண்ணைய் மரம் 
(butter tree) என ஆங்கிலத்திலும் அழைக்கப்படு 
கின்றன. இவையிரண்டுமே ஒன்றையொன்று பெரிதும் 
ஒத்திருப்பதால், வணிகத்தில் இவையும் இவற்றின் 
விளைபொருள்களும் ' வேறுபடுத்தப்படுவதில்லை, 

நாட்டு இலுப்பை என்று அழைக்கப்படும் 

மதுக்கா லாஞ்சிஃபோலியா, எப்பொழுதும் பசுமை 
யாக அடார்த்தியான இளைகளுடன் கூடிய பெரிய 

மரமாகும். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளின் மழைக் 

காடுகளிலும், ஆறு, ஓடை, . கால்வாய், ஏரி ஆகிய 
வற்றின் கரைகளிலும் சாலை ஓரங்களிலும் இம் 
மரத்தைக் காணலாம். கிராமங்களை அடுத்துள்ள 

தோப்புகளிலும், கோவில் நிலங்களிலும் இதை 
அடர்த்தியாக வளர்க்கின்றனர். பாதுகாக்கப்பட்ட 
காடுகளிலும் இது ஏராளமாக வளர்க்கப்படுகின்றது. 

மரத்தின் பட்டை மஞ்சள் கலந்த சாம்பல் 

அல்லது பழுப்பு நிறத்தில் சிறிகளவு பிளவுபட்டிருக் 
கும். தண்டு அல்லது கிளைகளை வெட்டினால, 

அக்காயங்களில் சிவந்த பால் போன்ற நீர் கசியும், ' 
இலைகள் கிளைகளின் நுனிகளில் திரட்சியாகக் 
காணப்படும். இலையின் இரு முனைகளிலும் கூம்பிய 
ஈட்டி போன்றவடிவமும் மெலிந்த இலைக்காம் 
பின் அடிப்பகுதியில் நீண்ட: இலையடிச்செதுலும்
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| 1. களை பூங்கொத்துள்ளது 8. பூ 3, புல்லியும் ' அல்லியும் 
4. அல்லியின் உட்புறம் விரித்துக் காட்டியிருப்பது அல்லிப்பிரிவ 
காதும் அல்லியோடு இரண்டு வரிசையாக இணைந்துள்ள சேசாஈஸ் 
கலும் தெரிகின்றன 5. மசரந்தப்பை: முன் பின் Sarena 
6. சூலகம். நெடுக்கு வெட்டு 

x , உர ட “ 

(stipule) . காணப்படும். பூக்கள் வெளிறிய மஞ்சள் 
நிறமானவை;இவை இலைகளின் கோணத்தில் ஒற்றை 
யாசுக் காணபபடும். கனி முட்டை: வடிவானது; 
ஒற்றை விதை கொண்டது. பிப்ரவரி-மே மா தங்களில் 
பூத்து, . செப்டம்பர் - அக்டோபர் . மாதங்களில் 
காய்க்கும். ் ( 

் இலுப்பையின் குறிப்பிடத்தக்க 'விளைபொருள் 
அதன் விதையே ஆகும். விதையிலிருந்து எண்ணெய் 
எடுக்கப்படுகினறது. : பொதுவாக, இம்மரம் 8-10 
ஆண்டுகளில் காய்க்கத் தொடங்கி, 60 அண்டுகள் 

வரை பலன் தரும்.இதன் ஆயுள் 80 அண்டுகளுக்கும் 
மேற்பட்டது. பெரும்பாலும் இரண்டாண்டுகளுக்கு 
ஒரு முறையே பலன் தரும். முதிர்ந்த கனிகள் மரத்தி 
லிருந்து இயற்கையாகவே ” விழும்... இளைகள் உலுக் . 
கப்பட்டுக் கனிகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. கனி 

நசுக்கப்பட்டு, விதை எடுக்கப்படுகின்றது. விதையை 
உலர்த்தித் தடியால் அடித்துப் பருப்பைப் (விதையின் 
எடையில் சுமார் 70%) பிரித்தெடுத்து, விற்பனைக் 
குக் கொண்டு வருவர், இந்தப் பருப்பையே இலுப்பை 
விதை என்பர். ஏறத்தாழ ஒரு மரத்திலிருந்து 20-45 
கிலோ வரை பருப்புக் கடைக்கும். பெரும்பாலும், 
செக்கில் ஆட்டியே பருப்பிலிருந்து எண்ணெய் எடுக் 
கப்படுகிறது. பருப்பின் எடையில் 60% எண்ணெய் 
இருப்பினும் செக்கிலாட்டும் முறையில் 20-30% 
எண்ணெயே  ' எடுக்க முடிகிறது. இதற்கு மாறாக 
எந்திரச் செக்குகளில் ஆட்டினால் 484-979) வரையும் 

கரைப்பான்களைப் பயன்படுத்தினால் | , 40-43% 
வரையும் கூட எண்ணெயைப் பிரித்தெடுக்கலாம். 

' இலுப்பை எண்ணெய் உணவுக்கு , ஏற்றது. 
கிராமப்புறங்களில் இதைச் சமையலுக்குப் பயன் 
படுத்துவார்: தூய்மைப்படுத்தப்படாத எண்ணெய் 
அடர் மஞ்சள் நிறமுடையது. சந்தையில் கிடைக்கும் 
எண்ணெய் பசுமை கலந்த மஞ்சள் நிறத்துடனும், 
கெட்ட நாற்றத்துடனும், ஒவ்வாத சுவையுடனும் 
இருக்கும். குளிர் காலங்களில் இந்த எண்ணெய் 
உறைந்துவிடும். எனவே நெய்யில் கலப்படம் செய்வ 
தற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ' ' இதன் 
கெட்ட நாற்றத்தைக் குறைப்பதற்குச் சிறிது மோரும் 
இதனுடன் கலக்கப்படுகின்றது. இந்த எண்ணெய் 
விளக்கேற்றவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொழில் 
துறையில் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட 'எண்ணெய் 
உயவு மெழுகு, மெழுகுவத்தி, சலவைச் ' சவுக்காரம் 
ஆகியவை செய்யப் : பயன்படுகின்றது. மருத் 
துவத்தில் தோல்நோய், வாதநோய், தலைவலி முதலிய 
வற்றைக் குணப்படுத்தவும் மலமிளக்கவும், பால் உற் 

் பத்தியைப் பெருக்கவும், ' வாந்தியைத் அண்டும் 
(emetic) பயன்படுவது. . 1 ‘ 

இலுப்பைப் 'பிண்ணாக்கில் சுமார் 16%, புரதச் 
சத்து இருந்தாலும், மெளரின் - என்ற சப்பானின் 
வகை நச்சுப் பொருளும் இருப்பதால் இதைக் , கால் 
நடைத் தீவனமாகப் பயனபடுத்துவதில்லை. ஆனால், 
நிலங்களுக்கு உரமாக ' இடப்படுகிறது. மெளரின் 
இருப்பதால், பிண்ணாக்கிலுள்ள தழைச்சத்து ' பயிர், 
களுக்குக் கிடைப்பது ' சற்றுத் தாமதமாகிறது, ஆத 

லால், இப்பிண்ணாக்கைப் பயிர் ' நடுவதற்குச் ' சில. ” 
வாரங்கள் முன்னரே நிலத்தில் இடவேண்டும். தென் 
னிந்தியாவில் இலுப்பைப் பிண்ணாக்கைத் 'தூளாக் 
கிச் சிகைக்காய்த்தாளுடன் (அரப்பு) கலந்து 'தலை 
முடியைக் கழுவப் பயன்படுத்துகின்றனர். “இப்பிண் 
ணாக்கிற்குப் பூச்சி, மீன், ர்ண்டிமூ ஆகியவற்றைக் 
கொல்லும் தன்மையுண்டு. ' இதன் விதை அட்ட 
லிருந்து அளர்வுறு கரி தயாரிக்கப்படுகிறது. "" 

~ 

em ் இலுப்பைப் பூககளின் புல்லி இதழ்கள்... தைப் 
- பற்றுடன் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்திலிருக்கும். மார்ச். ' 

ஏப்ரல் மாதங்களில் . பெய்யும் கோடை . மழையில் 
உதிர்ந்துவிடும். இவ்வாறு பூ உதிர்தல், தென்னிந்தி 
யாவில மற்ற மாதங்களிலும் நிகழும். இந்தப் 

. பூக்கள் சேகரிக்கப்பட்டு உலர்த்தப்படுகின் றன . ஒரு 
மரத்திலிருந்து சுமார் பத்துக் இலோ வரை பூக்கள் | 
கிடைக்கும். இப்பூக்களில் சர்க்கரை:' ' உயிர்ச்சத்து, 
சுண்ணாமபுச்சத்து ஆகியவை மிகுந்துள்ளன, ஆத ' 
லால், பூக்கள் நேரிடையாகவும் சமைத்தும் உண் 
ணப்படுகின்றன. ஆனால், இப்பூக்களை அதிக "அள 
வில் உண்டால் மூளை பாதிக்கப்படும். : பூக்களில் 
சர்க்கரை ஓரளவு மிகுந்திருப்பதால் அவை சாராயம் 
வடிக்கவும் பயன்படுகின்றன. ஒரு டன் பூவிலிருந்து



_ சுமார் நானூறு லிட்டர் வரை இடைக்கும். காடி 

உற்பத்திக்கும், இனிப்புப்பானம் செய்வதற்கும் 

” கூடப் பயன்படுகின்றன. பூக்களை மருத்துவத்திலும் 
பயன் படுத்துகின் றனர். ் 

௨ இதன் மரம் (கட்டை) சிவப்பு அல்லது பழுப்பு - 

கடினமும், கனமும் * 

_மிகுந்திருப்பதால் வீடுகட்டப் பயன்படும். இம்மரத் 

தின் மற்ற விளைபொருள்களும் மிக்க பயனுடை 

நிறமானது. மிகவும் உறுதியும், 

யவையாதலால், மிகவும் - வயதான மரங்களைத் 
தவிர ஏனையவை வெட்ட்ப்படுவதில்லை. இம்மரத் 
இன் கனிகள் மக்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பறவை 
களுக்கும் உண்வாகின்றன. : இவை கால்நடைத் 
தவனத்திலும், மருத்துவத்திலும் பயன்படுகின்றன. 

தண்டிலிருந்து வடியும் பால் போன்ற பிசினும், 

° _ ST DUT, படிவப்பாறை, 

வேரும் மருத்துவத்தில் பயன்படுகின் றன. _ 

ட டட ன ர ட. 50. சேஷாத்ரி 
| 1 tans | ட இரும்பைக் கொண்டுள்ளது. 

  
  

இன்றன. 

இலேட்டரைட்டு டட. வ , ட் ட்டு 

படட ஒழுகு ட்ட te பக கிட இன். மிட ம 

முதன் முதலில் பிரான்சிஸ் புச்மான் என்பவரால் 
2800 ,ஆம் ஆண்டு மலபார். என்னும் இடத்தில் 
சண்டுபிடிக்கப்பட்ட... பாறைக்கு இலேட்டரைட்டு 
என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது. இதன் பண்புகள் 
ஏனைய பாறையைப் போல் தோன்றாமல் வேறு 
பட்டு அமைந்திருக்கும் . 

துவாரங்களுடன் களிமண் போன்று காணப்படும், 
இதை எளிதாக வெட்டி எடுக்க முடியும், இது வளி 
மண்டலத்தில் நீண்டறுள் இருக்குமாயின் கடினமா 
கும் தன்மையுடையது. இலேட்டரைட்டுப் பாறை 

உருமாற்றுப் பாறை 

ஆகிய எல்லாவகைப் பாறைகளின் மீதும் காணப் 
படும். மிரு வெப்பம் அல்லது மித வெப்பப் பருவ 
மழைப் பகுதிகளில் இயற்கையான பாறைச் சிதைவி 
னால் இலேட்டரைட்டுப் பாறைகள் : உண்டா 

சிற்சில இடங்களில் பாக்சைட் படிவு 
கன்கர் எனப்படும் சுண்ணாம்புப் பாறைகளுடனும் 
கலந்து காணப்படுகிறது. ் ் ச 

அலுமினா .் அதிகமுள்ள : அனற் பாறைகள் | 
சிதைவுறும் போது அப்பாறையிலுள்ள ஃபெல்சுபார் 

. கனிமம்கயோலின் எனப்படும் வெண்களியாக மாற்ற 
மடைகறது. மிகுந்த வெப்பத்தினால் ஏற்படும் பருவ 

. மழையின்போது அனற்பாறைச் சிதைவு மெதுவாக ட 
. நடைபெறுகிறது. இதனால் அலுமினியம் ஆக்சைடு , 

கள் இரும்பு; மக்னீசியம், டைட்டேனீயம் ஆக்சைடு _ 
கன் ., ஆகியவை மிகுதியாகக் கொண்ட ee 
பொருள்கள் : உண்டாகின் றன. 

’ iB be 

இலேட்டரைட்டு சிவப்பு, 
் மஞ்சள், சாம்பல் போன்ற திறங்களில் : அதிகமான 

தகுந்த '. அளவு | 
._ அலுமினியம். ஹைட்ராக்சைடுகள் செறிவடையும் ' 

... இலேட்டைட்டு 823 

போது பாக்சைட்டுப் படிவுகள் உண்டாடன்றன. 
இரும்பு ஹைட்ராக்சைடுகள் அதிக அளவில் செறிவு 
பெறும்போது இலேட்டரைட்டுப் பாறைகள் உண்டா 
கின்றன. பாக்சைட்டுப் படிவுகளை Ger. 
ரைட்டுப் பாறைகள் மூடியிருக்கும். இலேட்டரைட்டு 
உண்டாகும் இடம் சமதளமாகவோ, சிறுசாய்வான 
தளத்துட்னோ அமைந்திருக்கும். இத்நிலையில்தான் 
காற்று மண்டலத்தின் கார்பன் டைஆச்சைடையும், 
தாவர அமிலங்களையும் கரைத்த மழை நீர் பாறை 
களுக்குள் சென்று சிலிக்கா போன்ற பொருள்களைக் 
கரைத்து நீக்க இயலும், 

- இலேட்டரைட்டு இந்தியாவில் மிகுதியாகக் 
காணப்படுகிறது. பொதுவாகத் தக்காணப் பீடபூமி 
யின் : மூழுப்பகுதியுமே இலேட்டரைட்டாகும். 
இலேட்டரைட்டு செம்பூராங்கல் என்றும் அழைக்கப் 

படுகிறது. இது 60 முதல் 68 விழுக்காடு வரை 

“ ந, சந்திரசேகர் 

- தகை 

இலேட்டைட்டூ 

இது கண்ணுக்குப் புலப்படாத மிக நுண்ணிய 
படிகங்களால் ஆனது. இதன் மேற்பரப்பில் 

முதன்மைக் : கனிமமாகச் சோடியம் வகைப் 
. பிளஜியோகிளேசு ஃபெல்உுபார் உள்ளது. மேலும் 
இதில் குறைந்த அளவு கருநிறக் கனிமங்களான 
பையோடைட்டு ஆம்பிபோல் காரப் பண்புடைய 
ஃபெல்ஸ்சுபார் அகியவை காணப்படுகின்றன. 
இவை அனைத்தும் பாறையின் மேற்பரப்பில் 
கண்ணாடி போன்ற நுண்படிகங்களாகக் காணப் 
படுகின்றன. இவ்வகைப் பாறை இலாட்டைட்டு 

(184146) எனப்படும். 

இலாட்டைட்டு, டிராக்கைட்டுக்கும் ஆண்டி 

சைட்டுக்கும் இடைப்பட்ட பாறையாகும். மிக 
ண்ணிய ' படிகங்களால் ஆன எரிமலைப் பாறை 

களில் பிளஜியோகிளேசு மிகுந்து காணப்பட்டாலும் 
அல்லது காரப் பண்புள்ள ஃபெல்சுபார்களைவீடப் 
பிளஜியோகிளேசு அதிக: அளவு உட்கூறில் இருந்தா 
லும் அவற்றை இலாட்டைட்டு என்றும், சாரப் 

பண்புடைய ஃபெல்சுபார்கள் மிகுந்து காணப்பட் 
டால் அவற்றை டிராக்கைட்டு என்றும் காரப் 

பண்புடைய ஃபெல்சுபார்கள் குறைந்தோ, இல்லா 
மலோ இருந்தால் அவற்றை ஆண்டிசைட்டு என்றும் 
அழைப்பர். காண்க, ஆண்டிசைட்டு , டிராக் 

கைட்டு. 
© Sy Fe
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ம் 

இக் கனிமம் ஃபெல்சுபார் வகையைச் சேர்ந்ததாகும். 
இதைக் கார ஃபெல்சுபார் என்றும், பிளேஜியோ 
திளேசு ஃபெல்சுபார் என்றும் இரு வகையாகப் 
பிரிக்கலாம், இலேப்ராடோரைட்டு பிளேஜியோ 
திளேசு வகையைச் சேர்ந்தது. இது சோடியம், கால் 
சியம், அலுமினியச் சிலிக்கேட்டு , கொண்ட 
கலவையாகும். இதன் படிகத் தொகுதி மூன்று சாய் 
கோணத் தொகுதியாகவும், வடிவ அமைப்பில் பலகை 
போன்ற படிகம், இலையடுக்கு மணிகள் தண்ணிய 
உருவம் போன்றவையாகவும் இருக்கும். இதன் பிளவு 
தெளிவானதாகவும், குழிந்து ஒழுங்கற்றதாகவும் இருக் 
கும். வெண்மை, சாம்பல், மஞ்சள், பழுப்பு போன்ற 
வண்ணங்களைக் கொண்டிருக்கும். இலேப்ராடோ 
ரைட்டு கண்ணாடி மிளிர்வு கொண்டது, இதன் 
கடினத் தன்மை 5-6; 'ஒப்படர்த்தி 2,6-2.75. இதன் 

வேதி இயைபு பின் வருமாறு: 

n Na AISi,O,; 

m Ca Al, Si,O, 

இக்கனிமம் ஆல்பைட்டு - அனார்தைட்டு வரிசை 
யில் இடைப்பட்டது, இதில் ஆல்பைட்டு 40 முதல் 

50 விழுக்காடு வரையிலும், அனார்தைட்டு 50 முதல் 

70 விழுக்காடு வரையிலும் : அமைந்திருக்கும். இது 
பெரும்பான்மையான பாறைகளில் மிகுதியாகக் “ 
காணப்படும் கனிமமாகும். பொதுவாக கேப்ரோ, 

அனார்த்தசைட்டு போன்ற பாறைகளில் குறிப்பிடத் 
தக்க கனிமமாகக் காணப்படும். இக் கனிமம், கண் 
ணாடி, பீங்கான் எனாமல் ஆகிய தொழிலகங்களில் 
பெருமளவு பயன்படுத்தப்படுறது. மேலும் இது 

். சாணைப் பொருளாகவும், தளம் போடவும் பயன் 
படுகிற து. ் ் ட) டு 

ட உலக உற்பத்தியில், 50 விழுக்காடு அமெரிக்க 
ஐக்கிய நாட்டில் ., இருந்தே , கடைக்கறது. இந்தி : 
யாவில் இது இராஜஸ்தானில் கிடைக்கிறது. பீஹா 

ரில் ஹசாரிபாக், தன்பாத், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 
நெல்லூர், தமிழ் நாட்டில் . இருச்சி மாவட்டம், 
சேலம் மாவட்டம், கோவை மாவட்டம் முதலிய 

  
  

இடங்களிலும், மத்திய பிரதேசத்திலும் கிடைக் 

கிறது. | at 
ட, றி .... உந, சந்திரசேகர் 

இலேம்ப்ரோனபைர் 

- இலேம்ப்ரோபைர் என்னும் சொல்லைப் பான் - கும் 
பல் என்பவர் முதன்முதலில் சில கருநிற டைக் 
(dyke) பாறைகளுக்குப் பயன்படுத்தினார். இவ் 
வகைப் பாறை கூட்டுச் சேர்ந்த வேதிக் கனிமங் 
களைக் கொண்டதாகும், இதில் அனைத்துப் 
பகுதிகளும் தெளிவும், ஒழுங்கும் கொண்ட படிகங் 
களாகக் காணப்படுகின்றன. மேலும் பேன்யிடியோ 
மார்பின் யாப்பு இப்பாறையில் .' காணப்படும், 
இதன் கனிமங்களைக் காணும் போது ஃபெல்சுபார் 
அதாவது “ஆர்தோகிளேசு. . ', ஆலிகோகிளேசு, 
பைராக்சீன், : ஆம்பிபோல் கனிமங்கள் . உள்ளன. 

பயோடைட்டு மிக எளிதாகவும், - ஆலிவின் என்ற 

கனிமம் அரிதான நிலையிலும் இவ்வகைப் பாறை 
களில் காணப்படுகின்றன. இதன் .. தனிமங்களைக் 
கொண்டு இப்பாறைகளைக் கீழ் வருமாறு பிரித்துள் 
ளனர். அவை: இப்பக்க இறுதியில் காட்டப்பட் 
டுள்ளன. ட , 

இவ்வகைப் பாறை உருமாறியதாகவும், ஃபெல் 
சுபார் குணம் சிதைவடைந்ததாகவும் காணப்படும். 

பொதுவாக ஆலிவின் என்னும் கனிமம் அரிதாகக் : 
காணப்படுகிறது. ஆனால் இக்கனிமம் செர்பன்டீ ' 
னாகவும் கார்பனேட்டாகவும் மாறிக் காணப்படும். 
இதன் வேதியியல் குணங்களை ஆய்ந்தால் சயன 
டைட்டுப் பாறையிலும் டயோரைட்டுப் பாறையிலும் 

. உள்ளதுபோல் தெரியும். 
ட ee ae -' 

i, + a ந. சந்திரசேகர் 

  

  

      

இரும்பும், மாங்கனீசும்| ஆர்தோ பிளஜீயோ ஃபெல்சுபார் * . 
சேர்த்த கனிமங்கள் கஇிளேச - கிளேசு _' அல்லாமல் - |: ௩ 

, யயோடைட்டு மின்னெட் இர்சான்டைட்டு அலெனைட்டு ட் 

ஆகைட்டு அல்லது . ‘ a * 
கார்ன்பிளண்டு போகசைட்டு | பெசார்டைட்டு . ் ° . 

பைராக்சீன் அல்லது சோடா. காம்டோ டடம ் 
ஆம்பிபோல் மின்னெட் - னைட்டு ' , மான்குகைட்டு ட்டு       

ர்



இலை . yt 

உயர் தாவரங்களான பெரணித்தாவரங்கள், விதை 

மூடாத் தாவரங்கள் (gymnosperms), SG sree 

கள் ஆகியவற்றில் உள்ள மூன்று அடிப்படை. உறுப்பு 

களில் இலையும் ஒன்றாகும். மற்ற இரண்டு அடிப் 

படை உறுப்புகளான தண்டு, வேர் போன்று இலை 

Qi gee amen (axial organ) gern. Qs QT 

இணைப்பு உறுப்பாகும் (௨0௦0100121 மாஜா). இத 

னால் அச்சு உறுப்புகளைப் போன்று இலையில் 

குறுக்கு வளர்ச்சி இல்லை. கத்தே போன்ற உருவ 

அமைப்பியல் வல்லுநர்கள், தாவரங்களில் அனைத்து 

இணைப்பு உறுப்புகளும் இலையின் மாற்றுருக்களே 

என்று கருதுகின்றனர். வல்லுநர்களின் கூற்றுப்படிப் 

பூவின் பாகங்களான புல்லி, அல்லி, மகரந்தத்தூள், 

சூலகம் அனைத்தும் இலையின் மாற்றுருக்களே 

யாகும். ் i 

  
டா...” இலையின் பாகங்கள் '' 

. 1 இலையடி 2, இலையடிச்செதில்கள் 3. இலைக்காம்பு 

4, அலகு 5. அலகின் அடி 6, விளிம்பு 7. நுனி 8. நடு 

நரம்பு 9, பக்க நரம்பு 10, நுண்ணிய கிளைநரம்பு 
ர் 

. பொதுவாக மாற்றுரு அடையாத இலை, தண்டின் 

கணுவில் (௦௦46) காணப்படுகின்றது. இலைகளுக்கு, 

இலைக்காம்பு (petiole) உண்டு. ஒருவித்திலைத் 

தாவரங்களிலும், சில இருவித்திலைத் தாவரங்களிலும் 

இலைக்காம்பு காணப்படுவதில்லை. ' ் 

ப ் ன் தாவரங்களில் ட் ஓர் இலைப்பரப்பு மட்டுமே 

் கொண்டிருக்கும் இலை தனி இலை (simple leaf) 

ச் 

இலை 825 

எனப்படும். - ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இலைப்பரப்பு 
களைக் கொண்டு, காம்புப் பகுதியை இணைத்து, 
ஒரு கூட்டுக்காம்புப் பகுதியை (rachis) அமைக்கும் 
இலையைக் கூட்டிலை (௦௦00ம் 124) என்பர். 
கூட்டிலையில் உள்ள இலைப்பரப்புகளைச் சிற்றிலை 
கள் (leaflets) என்பார், கூட்டிலை, சிற்றிலைகள் ' 

அமையும் தன்மையைக் கொண்டு இறகு வடிவக் 
கூட்டிலை ஆகவோ (ற1ற௨16194 ௦௦0௦ம்) கை வடி 

வக் கூட்டிலை அகவோ (palmately compound) 
இருக்கலாம். வேம்பு, கறிவேப்பிலை ஆகியவற்றின் 
இலைகள் இறகு வடிவக் கூட்டிலைகள் ஆகும். 
இலைகள் கை வடிவக் கூட்டிலைகள் ஆகும். 

இலைப்பரப்பின் சிறப்புப் பண்பு, நரம்பமைப்பு 

(venation) 4@b. தண்டிலிருந்து இலைக்கு வரும் 
வாஸ்குலார் கற்றை அல்லது கற்றைகள், இலை 
இழுவை (1௦88 41806] அகும். இலை இழுவைகளின் 
எண்ணிக்கை, இலைக்காம்பினுள் . அமைந்திருக்கும் 
முறை ஆகியவை வகைப்பாட்டியல் பண்புகளாகும். 
இலைக்காம்பிலிருந்து இலைப்பரப்பில் ஒரு மைய 
நரம்பும், ஆங்காங்கே பிரிந்து இலைப்பரப்பு முழுதை 
யும் அடைந்திருக்கும் பக்க நரம்புகளும், அதன் களைத் 
தொகுதிகளும் இறகு வடிவ வலை நரம்பமைப்பை 
ஏற்படுத்துகின்றன. இலைப்பரய்பு கைவடிவப் 
பிளவுகளைக் கொண்டு, அடிப்பகுதியிலிருந்து 
வலிவுடைய பல நரம்புகள் ஒன்றாகக் கிளைத்து 
ஒவ்வொரு பிளவுக்கும் சென்று கை வடிவ வலை 
நரம்பமைப்பை ஏற்படுத்தும். பருத்தி, இலவம்பஞ்சு 
இலைகளில் இதைக் காணலாம். ஒருவிதையிலைத் 
தாவரங்களிலும் இலைப்பரப்பின் அடிப்பக்கத்து 

லிருத்து ஒரே வலிவுடைய பல நரம்புகள் இணை 
யாக இலைப்பரப்பு முழுதும் பரவிப் பக்க நரம்பு 

களைத் தோற்றுவிக்கின்றன, இதற்கு இணைப் 
போக்கு goibuemocny (parallel venation) என்று 
பெயர். 

இலைகள் ஒன்றுக்கொன்று தண்டில் செருகப் 
பட்டிருக்கும் விதம் இலை அடுக்கம் (phyllotaxy) 
எனப்படும். சணுவிற்கு ஒன்றாக மாறி மாறியோ, 
இரண்டாக ஓனறுக்கொன்று எதிரிலோ இரண்டுக்கு 
மேற்பட்டோ தாவரங்களுக்கேற்பக் காணப்படும். 

. இலைப்பரப்பின் இருபக்கமும் மேற்புறத்தோல் 
(upper epidermis) கீழ்ப்புறத்தோல் (lower epidermis) 

ஆகியவை காணப்படும். இடைப்பட்ட திசு இலை 
இடைத்திசு (1168001711) என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
இவை தாவரங்களுக்கேற்ப இடைத்திசு பாரங்கைமா 
செல்களையோ, பேலிசேட் (௨15௧16) ஸ்பாஞ்சி 

(spongy) என்ற ' பாரங்கைமா செல்களையோ 

கொண்டிருக்கும். பேலிசேட் பாரங்கைமா செல்கள் 

மேல்&ழாக நீண்டிருக்கும். ஸ்பாஞ்சி பாரங்கைமா. 

செல்கள் பொதுவாக ஒத்த பருமனுடையன. இவை 

பச்சையம் நிறைந்து காணப்படும். வாஸ்குலார்



826 இலை 

கற்றைகள் இலையிடை த்இசுவில் ஆங்காங்கே காணப் 
படுகின்றன. தாவரங்களுக்கேற்ப ஸ்கெலரிடுகள், 

நார்கள், லேட்டக்ஸ் செல்கள், இடியோபிளாஸ்ட்டு 
கள் ஆகியவை இலையிடைத்திசுவில் காணப்படலாம். 

' இலையின் புறத்தோலில் ஒன்று- அல்லது 

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல்களைக் கொண்ட தூலி 

கள் (trichomes) காணப்படுகின்றன. தூலிகளின் 

வகையும் அமைப்பும், தன்மையும் வகைப்பாட்டியலில் 

பெருமளவு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. புறத்தோலின் 

இலைத்துளைகள் (81010212) இருபக்கப் புறத்தோல் 

acfiGer (amphistomatic) Garier Cony 9s 9Ger 

(epistomatic) 8ீழ்ப்புறத்திலோ ( hypostomatic) sreverts 

படும். ஒவ்வோர் இலைத்தளையும் இரு காப்புச் 

செல்களால் (௦௩ம் ௦௦116) சூழப்பட்டுள்ளது. காப்புச் . 

செல்களைச் சுற்றித் துணைச் செல்கள் (subsidiary 

cells) காணப்படுகின்றன. புறத்தோலைச் சூழ்ந்து 

க்யூடிக்கிளும் க்யூடிக்கள் படலத்துக்கு மேல் மெழுகு 

அடுக்கும் (wax layer) காணப்படும். 

் 

  

. 1 தர ஐ 

காமிலைனா 

இலைத்தோற்றுவி, ' தண்டின் நுனி 'ஆக்கத் " 
_ இசுவிலிருந்து தோன்றும்போது அதன் மையத்தில் ஒரு 
புரோகேம்பிய ' உருளை, இலையின் அடியிலிருந்து 
மேல் நோக்கியவாறு வேறுபாடு அடைகிறது. இதுவே 
பின்னால் இலையின் மைய நரம்பாக மாறுகிறது. 

தண்டிலிருந்து இலைக்குஇலை . இழுவை , செல்லும் 
போது தண்டின் வாஸ்குலார் உருளையின் ஒருபகுதி 
பிரிக்கப்பட்டு இலைக்குள் செல்வதால் தண்டின் 

வாஸ்குலார் கற்றையில் ஒன்று , அல்லது மூன்று 
இலைப் 

Sapa. . , ட்டே ம ஏ] 

"enews தோற்றுவியின் ் தொடக்க ் வளர்ச்சி 
முழுதும் அதன் நுனியில் நடைபெறுவதை இலையின் 

,_ பொந்துகள் . (leaf gaps) உண்டா 

1௩ 

” அல்லது இடை 

  

நுனி வளர்ச்சிப் பருவம் என்பார். ஒரு விதையிலைத் 
தாவரங்களில் நுனி வளர்ச்சிப் பருவத்தைவிட - அடி 

வளர்ச்சிப் , பருவம் இலையின் 
வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கேற்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட 
நிலைக்குப்பின் வளர்ச்சி சரான இலையின் தோற்றுவி 
முழுதும் பரவிக் காணப்படுகிறது, இம்மூன்று 
வளர்ச்சிப் பருவங்களும் இலையின் நீள் வளர்ச்சி 
யில் பெரும்பங்கு ஏற்றாலும், _ தாவரங்களுக்கேற்ப 
இவற்றில் எதாவது ஒன்று மற்ற இரண்டைவிட 
மிகுதியான சிறப்பினைப் பெறுகிறது. _... ... 

‘ டா ப ர்! டர . Wa” 

  

பரனை இலை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் 

் இலைத்தோற்றுவி ஒரளவு வளர்ந்ததும் அதில்... 
வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. இத்திகழ்ச்சிக்கு முன்னால் 

் இலைத் தோற்றுவி ஏறக்குறைய உருளை வடிவமாகக் 
காணப்படும்; இலைக்காம்பும் இலைப்பரப்புப் பகுதி ' 
களும் வேறுபட்டுக் காணப்படா. வேறுபாடு அடை -: 
யும்நிகழ்ச்சியின் போது இலைப்பரப்புப்பகுதி மட்டும் ' 
.ஆரச்சமச்சீரை இழக்கத் தொடங்குகிறது. அதாவது , 

் இலைப்பரப்பு தட்டையாக மாறுகிறது. ' இதற்குக் 
. காரணமான இலை ஆக்கத்திசு விளிம்பு ஆக்கத்திச 
என அழைக்கப்படுகிறது. விளிம்பு  ஆக்கத்திச 
இரண்டு வகையான தோற்றுவிகளைக் கொண்டது. 
you efioys GgrHmie (marginal initial), 
விளிம்பு' : அடித்தோற்றுவி (sub marginal initial) 
என்பன, இந்த இரண்டின் தொடர் : பகுப்புகளால் 

 இலையிடைத்தச, வாஸ்குலார். கற்றை ஆகியவை 
தோன்றுகின்றன. இலைத் தோற்றுவியின்மையப்பகுஇி 
மைய நரம்பாக மாறுகிறது. , எங்கு விளிம்பு ஆக்கத் 

்  இசு செயல்படவில்லையோ அங்கு அப்.பகுஇ . இலைக்



  

    

காம்பாக . மாறுகிறது. : விளிம்பு ஆக்குத்திசுவின் 
செயல்திறனைப் பொறுத்து இலைப்பரப்பின் பல் 
வேறு பகுதிகள் தோன்றுகின். றன. ட்ப 

Me
 

ME
S 

a ow 

a கோளத்தில் இலைத்துளைகள் 

் தாவரத்தின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க செயலாகிய 
ஒளிச்சேர்க்கை, இலைகள் மூலமே நடைபெறுகிறது, - 
மேலும் நீராவிப் போக்கு, சுவாசித்தல், சேமித்தல் | 
போன்ற வேறுபல வேலைகளையும் இலைகள் மேற் 
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ட... பாளை இலையில் துளைச் செல்கள் 
a 

டு Jr. 

். இலை இதழ்வனை 827 

கொள்கின்றன. இலையின் வெளி, உள் அமைப்புகள் 
இவ்வேலைகளுக்கேற்றவாறு பல்வேறு வகைகளில் 
சிறப்படைந்து காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட் 
டாகப் பெரும்பாலான 0௪ என்ற சிறப்பு வகை 
ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் தாவரங்களில் வாஸ்குலார் 

கற்றையைச் சுற்றி உயிருள்ள சிறப்புவகைச் செல் 
களாலான கற்றைஉறை காணப்படுவதைக் கூறலாம். 

இதனை கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு என்று கூறுவர். 

ஒவ்வொரு இலையும் குறிப்பிட்ட் காலம்தான் 

செயல் திறன் உடையது. இலையின் செயல்திறன் 
முடியும் நிலையில் இலைக்காம்பில் உதிர் அடுக்குத் 
தோன்ற இலை கீழே விழுந்துவிடும். செயல்திறன் 

இழத்த இலை முதலில் பசுமை நிறத்தை இழக்கும். 
சில தாவரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில்தான் 
அனைத்து இலைகளும் ஒன்றாகச் செயல்இறன் 
இழந்து கீமே விழுகின்றன. வேறு சிலவற்றில் 

தொடர்ந்து ஆண்டு முழுதும், செயல்குறன் இழத்த 
இலைகள் மட்டும் கீழே விழுகின்றன. இவை பசுமை 
மாறாத் தாவரங்கள் என்று அமைக்கப்படும். '' 

௩ கே. வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 நூலோதி. Fahn, A., Plunt Anatomy, Pergamon 
Press, Oxford, 1982; Foster, A.S., and Gifford, E.M., 

Comparative Morphology of Vascular Plans 
W.H. Freeman and Co., San Francisco, 1959, 

  
  

இலை இதழ்வளை 

8௨ ஒரு மிகை எண்ணாக இருக்கும்போது (௩7௨37) 

X—ay"=0 ere சமன்பாட்டினை மாற்றி 32-௮௨) 
=e orm படிவத்தில் அமைக்கப்பட்ட சமன் 
பாட்டிற்கு வரையப்படும் வளைகோடு இலை இதழ் 

வளை அல்லது சிசாய்டு எனப்படும். டயாஸ்லெஸ் 
என்பவர் கண்டுபிடித்தகால், டயாஸ்லெஸ் இலை 
இதழ்வளை அல்லது சிசாய்டு எனவும் இதைக் 

குறிப்பிடுகின்றனர். ் 
்.... சசொாய்டு வளைகோடு, இருபகுஇகளாக, ௩௮௦. 
=a set இருகோடுகளுக்கிடையில், ௩ அச்சைப் 

பொறுத்துச் சமச்சீராக, முதலாம், நான்காம் பகுதி 

களில் அமைந்துள்ளது. வளைகோட்டின் இரு பகுஇ 

களுக்கும் பொதுப்புள்ளியான ஆதி (௦1121௦) இதன் , 
கூர்புள்ளி (ஷற] ஆகவும், % அச்சும் பொதுத் 

தொடு கோடாகவும் (182௦4) அமைத்திருப்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது, X=a என்ற நேர்கோடு * அச் 
சுக்கு இணையாகவுள்ள அணுகுகோடு (asymptote) 

ஆகும். மேலும் இவ்வளைகோடு 0 4௩ ஆ, 
என்ற இடைவெளியில் மட்டும் அமைந்திருப்பதால். 
அணுகுகோடு மெய்யாகும்.
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படம். இலை இதழ்வளை 

. * சிசாய்டு வளைகோடும், அரைமுப்படிப் பரவளை 
Gar @ib (semicubical parabola) aot mGurre தோன்றி 
னாலும் அவற்றிற்குள் வேறுபாடுகள் உள்ளன. 
முக்கியமாக, சிசாய்டு வளைகோட்டில் ௩,௨ ஐ அணு 
கும்போது, 3, முடிவிலியை (infinity) அணுகுவதால் 
௩௮ ௨ என்பது அணுகுகோடாகிறது. ஆனால் அரை 
முப்படிப் பரவளைவுக்கு அணுகுகோடு கிடையாது, 
காண்க, அரைமுப்படி பரவளை. மேலும் சிசாய்டு 

சமன்பாடான 3” (௨-௩) ௩5 இல் ரல எனப் 
at? - — at? 
Tre’ y= T+? 

இவ்வளைகோட்டின் துணையலகுச் சமன்பாடுகள் 
(parametric equation) எனவும், ஆனது துணையலகு 

| எனவும் (றவர்) ஆகும். 

பிரதியிட்டால் ௩ - என்பவை 

௪ படக, 

ர் 

| 

  
  

இலைக்கருகல் நோய் 

இலைகளில் பாக்டீரியா, பூசணம் முதலிய நுண்ணு 
யிர்களால் இலைக்: கருகல் நோய் (1௦8 blight 
0150256) ஏற்படுகின்றது. 

“இலைகள் பாதிக்கப்பட்டுக் கர௫க் காய்ந்து 
விடுதல் இலைக் சுருகல் நோயின் பொதுவான அறி 
குறியாகும். பல்வேறான பயிர்களிலும் இலைக்கருகல் 

தோய்கள் தோன்றுகின்றன. இலைக்கருகல் நோய்கள் : 
பயிர்களுக்கு ஏற்றவாறும் நோய்க் காரணிக்கு ஏற்ற 
வாறும் வேறுபடுகின்றன. பட 

எடுத்துக்காட்டாக, கொத்தவரைச் “ செடியில் 

(cluster 6ம் இலைக்கருகல் நோய்கள் பூசணத் 
தாலும், பாக்கீரியாக்களாலும் ஏற்படுகின்றன. — 

பூசண இலைக்கருகல் கோய். இந்நோய் ஆல்டெொ் 
நேரியா சயமாப்சிடிஸ் என்ற பூசணத்தால் தோன்று 
கின்றது. பாதிக்கப்பட்ட இலைகளில் வட்ட வடிவத் 
திலோ ஓழுங்கற்ற வடிவத்திலோ செம்பழுப்பு நிறப் 
புள்ளிகள் தோன்றுகின்றன. இவை சாம்பல் அல்லது 
கரும்பமுப்பு நிறமாக இருக்கும். இவற்றில் ஒன்றன் 

. மேல் ஒன்றான வளையங்கள் காணப்படும். புள்ளி 
கள் ஒன்றோடொன்று இணைந்து இலையின் பெரும் 
பகுதி கருகிவிடும். இவ்வாறு இலைக்கருகல் ஏற்பட்ட 
பின் இலைகள் உதிர்ந்துவிடும். இப்பூசணத்தின் 
தூள் வித்துகள் காற்றின் மூலம் பரவி நோயைத் 
தோற்றுவிக்கின் றன. ் é 
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போர்டோ கலவை ஓரு விழுக்காடு அல்லது 
ஏதாவதொரு தாமிரப் பூசணக் கொல்லி 0.25 விழுக் 
காடு செறிவில் செடிகளில் தெளித்து இந்நோயைக் 
கட்டுப்படுத்தலாம். 

பாக்டீரியா இலைக்கருகல் கோய். சேந்தோமோனஸ்' 
கேம்பெஸ்டிஈஸ் வகைச் சயமாப்சிடிஸ் என்ற பாக் 
டீரியத்தால் இந்நோய் தோன்றுகிறது.



இலைகளில் நீர் ஊரறிய வட்டமான புள்ளிகள் 
தோன்றுகின் றன. நாளடைவில் இப்புள்ளிகள் கருநிற 
மடைகின்றன. புள்ளிகள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து 
இலைகளின் பெரும்பகுதி தாக்கப்படுகின்றது. தாக் 
கப்பட்ட பகுதி பெரும்பா லும் நரம்புகளுக்கிடையில் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. நாளடை.வில் இலை 
முழுதும் கருகிவிடுகின் றது. இந்நோய் இலைப் பகுதி 
யிலிருந்து இலைக்காம்பு வழியாகத் தண்டுப்பகுதிக் 
குப் பரவுவதால் தண்டுப்பகுதியில் வெடிப்பு ஏற்படு 
கின்றது, காய்களிலும் புள்ளிகள் தோன்றுகன் றன. 

_. இந்நோய் விதையுடன் இணைந்து பரவுகன் றது. 
இந்நோய் கோடைக்காலத்தில் பயிரிடும் கொத்த 
வரையில் மிகுதியாகத் தோன்றுவதில்லை. நோய் 
தாக்காத செடிகளிலிருந்து பெற்ற விதைகளையே 
பயிரிடப் பயன். படுத்தவேண்டும், விதைகளை 5656 
வெப்பமுள்ள நீரில் .:10 மணித்துளிகள் அமிழ்த்தி 
வைத்திருந்தால் விதையுடன் இணைந்துள்ள பாக் 
டீரியம் அழிக்கப்பட்டுவிடும். 

உதர, இவப்பிரகாசம் 

நூலோதி. அரங்கசாமி, கோ.,சிவப்பிரகாசம், கா. 
பயிர்களின் பாக்டீரிய நோய்கள், தமிழ்நாடு 
வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், கோயம்புததூர், 
1975; Walter, J.C., Plant Pathology, McGraw-Hilt 

Book Co., Newyork, 1957. ry 
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இலைக்குருவி 

காண்க; பச்சைக் குருவி , 

  

  

இலைகளின் மாறுபாடுகள் - 

இலைகள், ஒளிச்சேர்க்கை நீராவிப்போக்கு போன்ற 
வற்றைத் தவிர வேறு பல பணிகளையும் செய்கின் 
றன, செய்யும் புதியபணிக்கு “ஏற்றவாறு இவை 
தம்மை மாற்றியமைத்துக் கொள்கின்ற நிலைக்கு 
இலையின் மாற்றுருக்கள் (1684 ற௦01110811016) என்று 
பெயர், அதாவது இலைகள் இலைப் பண்புகளுடன் .. 
கூடிய இலைகளாக இல்லாமல் வேறு மாதிரியாக 

இருக்கும். ் 
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ய 

செதில் இலைகள் (1887 902185). சிறிய வண்ணம் 
கலக்காத அல்லது பழுப்புநிற அமைப்புகள் கொண்ட 
இவற்றில் சூரிய ஒளி படாமையால் இவை நி றமற்றுக் 
காணப்படும் (௪. கா.) இஞ்சி, மஞ்சள், இவை 
கணு மொட்டினை மூடிக்கொண்டிருக்கும். சவுக்கு 
போன்ற வறண்ட நிலத் தாவரங்களில் கம்பிகள் 
போன்று இருப்பவை கிளைகள் ஆகும். அவற்றைச் 
சுற்றிலும் மிகச்சிறிய செதில்கள் உள்ளன. 

இலை முள்கள் (1681 8010). வறண்ட நிலத் தாவ - 
ரங்களில் நீராவிப் போக்கைத் தடுப்பதற்காக இலை 
கள் முள்களாக மாற்றுருசக் கொண்டிருக்கும். இலை 
முள், மற்ற முள்களைப் போல் செடியின் பாது 
காப்பிற்குப் பெரிதும் துணையாகிறது. பார் 
பெரி இலை, தண்டில் மட்டும் முள்களாக மாறி விடு 
கிறது. ஆனால் கணு மொட்டில் உள்ள இலைகள் 
மாறுவதில்லை. ஆகவே ஓவ்வொரு கணுவிலும் 
இலைகளைக் கொத்தாகக் காணலாம். பிரம தண்டில் 
(argemone mexicara) இலை விளிம்பு முள்ளாக 
மாறியுள்ளன. யூலெக்ஸ் இலைகள் எல்லாம் முள் 
களாக மாறியுள்ளன. பேரீச்ச மர இலை முனைகள் 
முள்களாக உள்ளன. 

இலைபற்றுக் கம்பிகள் (1688 12௩07118) பற்றுக்கம்பி 
நீண்ட, சிறிய, சுருண்ட கம்.பி போன்ற வடிவமுடை 
யது, இது பக்கத்தில் உள்ள ஏதாவது மரம் செடி. 
கொடிகளைப் பற்றி வளர்ந்து எல்லா இலைகளிலும் 
சூரிய ஒளி படுமாறு செய்கின்றது. பட்டாணிச் செடி 
யில் கூட்டிலையிலுள்ள சிற்றிலைசுள் பற்றுக் கம்பி 
களாக மாறியுள்ளன. டெனேசியம் நரவேலியா 
ஆகியவற்றின் நுனிச் சிற்றிலையும், செங்காந்தவின் 
(21௦7108& 82௨) இலை நுனியும், பற்றுக் கம்பி 

- களாக மாறியுள்ளன. பிக்னோனியாவில் நுனிச் இற் . 
றிலை மூன்று கொக்கிகளாக மாறியுள்ளத: நெபத்தி 
ஸில் நடு நரம்பு நீண்டு பற்றுக் கம்பியாக மாறி 
யுள்ளது. | ் 

உறிஞ்சும் இலைகள். (8650101த 16௧6). நீர்வாழ் 
தாவரங்களில் வேர்கள் குறைந்தோ இல்லாமலோ 

- இருக்கும். ஹைடிரில்லா, உட்ரிகுலோரியா போன்ற 
நீர் வாழ் தாவரங்களின் இலைகள் நீரை உறிஞ்சு 
கின்றன. சால்வீனியா என்ற நீர்ப்பெரணியின் கழி 
ருக்கும் இலைகள் வேர்களைப் போல் மாறி நீரை 

- 1 உறிஞ்சுகின் றன. ் 

சேமிக்கும் இலைகள் (801826 168768). கற்றாழை 
இலைகள் தடிப்பாகவும், செழிப்பாகவும் சொத 

. .சொதப்பாகவும் இருக்கும், இவை உணவுப் பொரு 
ளைச் சேமித்து" வைக்கீக்கூடியவை. இரணக்கள்ளி 

' இலை முனையில் ' மொட்டு வளர்ந்து செடிகளாக 
மாறும். அவை தமக்கு வேண்டிய உணவை இலை 
களிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும். ் 

இனப்பெருக்க இலைகள் (76றர௦0001146 18272), 
இரணக்கள்ளி இலை முனைகளில் மொட்டு விட்டுச்
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சிறு செடிகளாஇப் பின் அவை தனித் தாவரமாகும். 

சில்லா இலை முனையில் உள்ள இடத்திலிருந்து புதுத் 

தாவரம் உருவாகும். 

தட்டைக் காம்புகள் (1041100685). இலைத் தொழி 

லைச் செய்யும் இலைக் காம்பிற்குத் தட்டைக் காம்பு 

என்று பெயர், இது பெரும்பாலும் கூட்டிலைக் 

காம்புகளில் காணப்படும். ஆஸ்திரேலியாவில் மிகு 

- தியாகக் காணப்படும் வேல மரத்து (acacia 

77721௭1௦31) இனத்தில் உள்ள மரக்கன்று முளைத்து 

வரும்போது இக்கூட்டிலைகளைக் காணலாம். இலை 

களைப் போலவே காணப்படும் இலைக்காம்புகள் 

தட்டையாகவும் பச்சையாகவும் இருக்கும். இலை இத் 

தொழிலைச் செய்யும். ட்ட ் 

” ஹெட்ரோபில்லி. ' ஒரே தாவரத்தில் இரு வேறு 

. பட்ட இலைகள் இருக்கும் நிலை ஹெட்டிரோபில்லி 

எனப்படும். (எ. கா) லிம்னோபில்லா ஹெட்டிரோ 

ஃபில்லா (limnophylla heterophylla) cron தாவரச் 

இன் கீழிருக்கும் நீரில் மூழ்கியுள்ள இலைகள் வேர்கள் 

போலவும், நீரை உறிஞ்சும் தன்மையுடனும் காணப் ' 

படும். நீருக்கு ' மேலுள்ள இலைகள் அகன்று, 

சாதாரணமாக மற்ற இலைகள் போன்று ஒளிச் 

சேர்க்கை நடத்தும். ' நீர் மட்டத்தில் வேர் போலில் 
லாமலும், இலைபோல் இல்லாமலும் இடைப்பட்ட 
இலைகள் காணப்படும். : ட - ‘ 

: முச்சியண்ணும் இலைகள் (116001170118 leaves). 
் பூச்சியுண்ணும் இலைகள் சிறு பூச்சிகளைக் கொன்று 

அவற்றில் உள்ள புரத உணவை எடுத்துக் கொள் 

கின்றன. இவ்வகைத் தாவரங்கள் ' நைட்டிரஜன் 
சத்துக் குறைந்த இடத்தில் வாழ்வதால் அதை ஈடு 
செய்யப் புரத உணவிலுள்ள நைட்ரஜனை எடுத்துக் 

. கொள்கின்றன. பூச்சியுண்ணும் தாவரங்கள் ஆறு 
குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவை, 15 இனங்களில் 495 
வகை பல இடங்களில் காணப்படுகின்றன. ' : - 

,  டிராசிரா வகையினம். சதுப்பான, இளகிய மண் 
ணில் வளரும். இதன் இலைகள் தேக்கரண்டி. வடி 
வத்தில் இருக்கும். இவற்றில் சுரப்பி, நீட்சிகள் 
(tentacles) உண்டு; தண்டுகள் சிறியவை. இலைகள் 

தண்டைச் சுற்றிக் கொத்தாகத் தோன்றும். சுரப்பி 
நீட்சிகள் சுரக்கும் ' வழவழப்பான : நுண்துளிகள் - 

. சூரிய ஒளியில் பிரகாசிக்கும். ஏதாவது ' ஒரு பூக்சி 
இலையில் உட்கார்ந்தால் நடுவில் உள்ள. சுரப்பி 
நீட்சிகள் சுற்றியுள்ள சுரப்பி நீட்டிகளுக்குச் செய்தி 
சொல்ல : அவை . அதன் மேல் ' பரவி அழுத்திக் 
கொண்டு அதையே உணவாக அறிஞ்சி உட்கொள் 
ளும். மீண்டும் சுரப்பி நீட்சிகள் முன்போல நிமிர்ந்து 
அடுத்த பூச்சியின் வரவை எதிர்பார்த்துக் காத்து 

நிற்கும். ட ன் 
நெபந்தஸ் அல்லது ஜாடிச் செடி. ஆஸ்திரேலியா, 

மடகாஸ்கர், நீயூசினி, போர்னியோ முதலிய இடங் 
களில் மிகுதியாகக் காணப்படுகிறது. இதன் இலை 
யின் நடுநரம்பு பற்றுக் .கமபியாக : ஒரு, ஜாடியைத் 

தாங்கி நிற்கிறது. இது 5 முதல் 15 செ. மீ, அகலமும 
24-80 செ. மீ. நீளமும் உள்ளது. இந்த ஜாடியின் 
மேல் ஓர் இலை போன்ற மூடி உள்ளது, ஜாடியின் 

  

காம் பிலை   . [இலைக்காம்பு) 

  ‘eo 

     

  

இலைக்காம்பு காம்பிலையாக மாறுதல் (சிறு செடியில்], 
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சுரப்பியின் தலைப்பகுதி . 

ட 

  இலைக்கெரத்தும் பூமுடியும் 
  

டிரசின 

  

  

தண்டு 

பகட்டு மூடி 

_  (இளைமுனை] — 

பூந்தேன் சுரப்பிகள் - 
(வினிம்பு மேல்) 

சாடி: 

  

      

    
      
    

    

  

  

பற்றிழை 

  

செங்குத்து வெட்டுமுகம்     

கெபர்தஸ் '
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உள்ளே செரிமான நொதிகள் உள்ளன. ஜாடி 

யின் வாய்ப்புறத்து அழகாலும், மணத்தாலும் கவரப் 

பட்டு ஜாடியின் மேல் அமரும் பூச்சி வழுக்கி உள்ளே 

விழுந்துவிடும். பின்னர் உள்ளிருக்கும் முள்களால் 

குத்தப்பட்டு மயங்கி உள்ளே இருக்கும் நச்சு நீரில் 

விழும். ஜாடியின் அடியில் புரதப் பொருள்களைச் 

செய்யும் நச்சு நீர் உண்டாகிறது என்பர். ஆதலால் 

இப்பூச்சிகள் இந்நீரில் கரைந்து செடிக்கு உணவா 

இன்றன. " [ 

இவற்றைப் போன்றே சராசீனியா, சீனியா, உட்ரி : 

குலோரியா, டையோனியா முதலிய தாவரங்களும் 

பூச்சியுண்ணும் தாவரங்களாகும். மேலும் காங்கோ 

நாட்டில் உள்ள பழங்குடியினர் இக்காலத்திலும் 

கூட நரபலிப் ' பழக்கமுடையவர்களாக இருக் 

இன்றனர். தங்கள் நாட்டில் காலாகாலங்களில் மழை 

பெய்யவேண்டும் என வேண்டிக்கொண்டு ஆண்டே 
ரியா ஜைகஸ் (antaria gigas) என்னும் செடியில் " 
இளம் கன்னிகளை எறிந்து விடுவார்கள். இச்செடி — 
அக்கன்னிகளை விழுங்கி உள்ளே இருக்கும் - நச்சு | 
நீரில் கரைத்து உணவாக்கிக் கொள்ளும். ச. 

- பா, அண்ணாதுரை . be 

guGors. Christensen, C. M.; Root, Stem and 
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இலைகளின் வடிவம் ் = 1 

யாதன. இலையின் வடிவ அமைபபு (leaf shape) 

யல 

தாவரங்களுக்கேற்ப, பலவாறு அமைந்திருக்கும். 
இலைகளின் குறிப்பிடத்தக்க பணி ஒளிச்சேர்க்கையின் 
மூலம் உணவு தயாரித்தல் ஆகும். இலைகளின் வழி 
யாக நீராவிப்போக்கும் நடைபெறுகிறது. தாவரங் 
களின் மற்ற உறுப்புகளைப் போலவே இலைகளி 
லும் சுவாசித்தல் நடைபெறுகிறது. இவ்வேலை 
களுக்குத் தக்கவாறு இலைகளின் புற உருவ அமைப்பும் 
உள்ளமைப்பும் அமைந்துள்ளன. இலைகளின் வடிவங் 
களைத் தாவரவியல் வல்லுநர்கள் கீழ்க்காணுமாறு 
வகைப்படுத்தியுள்ளனர். 

ஊசி வடிவம் (4010ய187 81806). இலைகள் நீண்டும் 

குறுகிய குறுக்களவைக் . கொண்டும் களசிபோல் 
அமைத்திருக்கும். (எ. கா.) பைன், 

- நீண்ட வடிவமைப்பு (11௩௦௨: 2080௨]. இலைப்பரப் 
பின் அகலத்தைவிட நீளம் அதிகமானது. (எ.கா) 
பில். ் ட்ட டட 

ஈட்டி " வடிவம் (1802018126) ' இலைப்பரப்பின் 
தொடக்கம் அகலமாகவும் பிறகு ' குறைந்தும் 
நுனிப்பகுதி கூர்மையாகவும் இருக்கும். அகன்ற. 
அடிப்பாகம் காம்பிற்கு அருகில் ஈட்டியின் தோற்றத் 
தைத் தரும். (எ. கா.) செவ்வரளி, மூங்கில், நெட்டி 
லிங்கம். ் ் 

நீள் ஈட்டி வடிவம் (௦18௩06௦1816). இது தலை 
கீழான ஈட்டி வடிவமானது. இலையின் நுனிப்பகுதி 

- அகலமாகவும் தொடக்கம் கூர்மையாகவும் இருககும். 
(எ. கா) பிரம்பு. 

முட்டை ' வடிவம் “(ovate shape). இலையின் 
, தொடக்கம் அகலமாயும் நுனி அகலம் சிறிது குறைந்து 
முட்டை வடிவமாகவும் 
ஆல இலை... 

நீள் வட்ட வடிவம் (௦4816 811806) இது தலை&ழ் 
முட்டை. வடிவமாகும். அகன்ற அடிப்பாகம் முனை 

காணப்படும். (௪. கா) 

ட ..., யில் காணப்படும். (எ. கா.) பாதாம், தேக்கு. 
தாவரங்களின் வாழ்க்கைக்கு இலைகள் . இன்றியமை ... . நீள் முட்டை வடிவம் (211ற11௦ 80806), இலைப்பரப் 

பின் மையப்பகுதி அகலமாகவும் தொடக்கமும் 

  

  
   

   

Re . வடிவம் (ஆல்). 
1 % டு 7. இதய வடிவம் (பூவரசு), 8, : அம்புறுனி வடிவம் 

Wo: ர (சேஜிட்டேரியா). 

, இலை வடிவம் 
4. ஊசி வடிவம் (பைன்), 8, நீள் வடிவம் (புல்). 

3. ஈட்டி வடிவம் (செவ்வரளி), 4. நீள்சதுரவடிவம் 

(வாழை 

8. சாய் வடிவம் (பெகோனியா]), 6. முட்டை. 

9. விரி அம்பு நுனிவடிவம் (டைஃபோனியம்).    
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இலைவடி வம் 

சிறுநீரக வகி.வம் (வல்லாரை). 22. பிதை 

வடிவம் (வேம்பு). 

நீன்வட்டவடிவம் (பலா) 13, நீன் இதய 

வடிவம் (மந்தாரை ). 

32 Uren Biged (gyTHgT), 15. ஆப்பு 

வடிவம் (ஆகாயத்தாமரை. 

36, நீள்முட்டை வடிவம் (கொவ்யா?. 

47.  வட்டவடிவம் [தாமமை. 

  
  

நுனியும் சிறிது அகலம் குறைந்து நீள வட்டமாகவும் 
அமைத்திருக்கும். (௪. கா.) கொய்யா, பலா, நித்திய 

கல்யாணி. . 

_ 8dr egy aged (oblong shape), .Qenauten 

அடி.ப்பரப்பு முதல் நுனி வரை ஓரே சீரான அகலம் 

உடையது. அகலத்தை விட இரண்டு அல்லது மூன்று 

மடங்கு நீளமுடையது. (எ. கா.) வாழை, இட்டலிப் பூ. 

-.. இதய வடிவம், (௦8£3846 848ற6). இங்கு இலைப் 

பரப்பு இதய வடிவுடன் இருக்கும். (௭. கா.) பூவரசு 

அரச ் 

நீள் இதய வடிவம் (௦௦870816 shape). இலைப் 

பரப்பு தலை &மான இதய வடிவானது (௭. கா.), 
மந்தாரை, 

சிறுநீரக வடிவம் (reniform). இலைப்பரப்பு, சிறு 
. நீரகம் போல் அடிப்பக்கத்தில் அழுத்தப்பட்டிருக்கும் 
அவரை விதை வடிவிலிருக்கும். (எ. கா.) வல்லாரை, 

_. உருண்டை வடிவம் (015100182 shape). இலைப் 
பரப்பு உருண்டை வடிவமானது, (௪. கா.) தாமரை. 

. ஆப்பு வடிவம், (ொயர்கர்தி shape) இலையின் 
தொடக்கம் குறுசுலாசகவும், நுனி அகலமாகவும் 
அமைந்திருக்கும். (௪. கா.) ஆகாயத் தாமரை, சடா. 

முக்கோண வடிவம். 
மூக்கோண வடிவம் அல்லது அகன்ற ஆப்பு வடிவத்தி 

லிருக்கும், (௪. கா.) கல்யாண முருங்கை. 

பாளை வடிவம். ($ற81401846 : 81802). இலைகள் 
கரண்டி வடிவத்தில் பாளை போன்ற தோற்றத்தி 
லிருக்கும். (எ, கா.) டிராசிரா. 

. அரிவாள் வடிவம் (7810௧16 811806). இலைகள் 
வளைந்து அரிவாள் போன்ற தோற்றத்தில் காணப் 
படும், (௭. கா) வேம்பு,யூகலிப்ட்டஸ். . 
= 4 ச 

( 

524-53 

(deltoid shape). இலை. : 

சாய் வடிவம் (௦4:1006 81826) பொதுவாக இலை 
யின் நடு நரம்பு இலைப்பரப்பை ஓத்த இரண்டு 
பகுதிகளாகப் பிரிக்கும். ஆனால் சாய்ந்த வடிவ 
இலை நடு நரம்பிற்கு ஒரு புறம் அகலமான இலைப் 
பரப்பும் மறுபுறம் அகலம் குறைந்த இலைப்பரப்பும் 
இருக்கும். (எ. கா.) பெகோனியா. 

அம்பு நுனி வடிவம் ($8218(6 81826). இலைப் 
பரப்பின் தொடக்கத்தில் உள்ள இரு மடல்களும் 
இலையடிப்பகுதியை நோக்கக் குறுங்கோணத்தில் 
அமைந்திருக்கும். (எ. கா.) சேம்பு, சேறிட்டேரியா. 

விரி அம்பு நுனி வடிவம் (hastate 81806), இதுவும் 
அம்பு நுனி வடிவுடையது. இலையின் தொடக்கத்தில் 
உள்ள இரு மடல்களும் (1884 1௦௦6) வெளிநோக்கி 
விரிகோணத்தில் அமைந்திருக்கும், (எ. HT.) டைல் 
போனியம். 

உபா. அண்ணாதுரை 

* இரா. ores 

நூலோதி, இராமமூர்த்தி, கே.கே., தமிழ்நாட்டுத் 
தாவரங்கள், தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், 
சென்ன்னை, 1978; பாலசந்திர கணேசன், கே. ஆர்., 
தாவர புற அமைப்பியல், தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் 
நிறுவனம்,- சென்னை, 1976; மிகா 85. 2, கசம் 
Shape, McGraw-Hill Book Co., New York, 1982, 

இலைச்சுருட்டூப் புழுக்கள் 

வெப்ப மண்டல நாடுகளில் பைராஸ்ட்டிடே, என்ற 
குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பல இலைச்சருட்டுப் புழுக்கள் 
பயிர்களைத் தாக்கிச் சேதம் விளைவிக்கின்றன. இக்
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குடும்பத்தைச் சார்ந்த பல இலைச் சுருட்டுப் 

புழுக்கள் இந்தியாவில் காணப்படுகின் றன. இவை 

பொதுவாக, தங்கள் ஃமிழ்நீரிலிருந்து உண்டாகும 

இழைகளைக் கொண்டு முதலில் இலைகளின் ஒரங் 

சுளை இணைத்து அவற்றைச் சுருட்டுகின்றன. பின் 

னர் சுருண்ட இலைகளுக்குள் இருந்துகொண்டு இப் 

புழுக்கள் இலைப் பச்சையச்தைச் சுரண்டி உண்ப 

தால் ஒளிச்சேர்க்கை தடைப்பட்டுப் பயிர்களின் 

விளைச்சல் மிகுதியாகக் குறையக்கூடும். தமிழ்நாட் 

டில் இத்தகைய இலைச்சுருட்டுப் புழுக்களில் மிக 
முக்கியமானதாகக் கருதப்படுவது நெல் இலைச்சுருட் 

டுப் புழுவாகும். 

நெல் இலைச்சுருட்டுப் புழு. இதன் தாக்குதலுக் 

குட்பட்ட நெற்பயிரில் தொண்டைக் கதிர்ப் பருவத் 

இற்குப் பின் தோகைகள் காய்ந்தவாறு தோன்றும். 
குறிப்பாக நிழலடியில் இருக்கும் பகுதிகளில் 
இத்தகைய அறிகுறி முதலில் தோன்றும், தோகை நீள் 
போக்கில் சுருட்டப்பட்டு முதலில் வெண்மையாகத் 

தோன்றும். சுருட்டப்பட்ட தோகையைப் பிரித்துப் 

பார்த்தால் பச்சை நிறப் புழுவை உள்ளே பார்க்க 

லாம். தொட்டவுடன் அப்புழு குதித்துக் கீழே விழும். 
சிலசமயங்களில் சுருட்டப்பட்ட தோகைக்குள் புழு 
இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஆனால் முன்பு இருந்த 
புழு விட்டுச் சென்ற மலக் கழிவுகள் அங்கு காணப் 
படும். பயிரில் பல இடங்களில் இந்தப் புழு 
வின் தாக்குதலால் பச்சையம் சுரண்டப்பெற்றுத் 
தோகைகள் காய்ந்துவிடுமானால் ஒளிச்சேர்க்கை 

தடைப்பட்டுப் பயிரின் வளர்ச்சியும் விளைச்௪ 
லும் குறையும். இலைச்சுருட்டுப் புழுவின் தாக்குதல் 
வானிலை மப்பும் மந்தாரமுமாக உள்ள புரட்டாசி, 
ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி மாதங்களில் அதிசு 
மாக இருக்கும். சிலசமயங்களில் இப்புழுக்களால் 
அறுபது விழுக்காட்டிற்கு மேலான நெற்பயிர் பாதிக் 
கப்படுகிறது. 

நெபலோகிராசிஸ் மெடினாலிஸ் (ரே8ற118100708615 
1000102118). இவ்வகை அந்திப்பூச்சி நெல் இலைச் 
சுருட்டுப் புழுவின் நிறையுயிரியாகும். பெண் அந்திப் 
பூச்சி கடுகில் கால்பாகம் அளவுள்ள முட்டைகளை 
இலைத்தோகைகளின் அடிப்பகுதியில் தனித்தனியே 
இடும். ஒவ்வொரு முட்டையிலிருந்தும் 4-7 நாள்களில் 
இளம் மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறப் புழு ஒன்று 
வெளிப்படும். முழு வளர்ச்சி பெற்ற புழு ஏறக்குறைய 
8 செ. மீ, நீளமிருக்கும், இது 75 முதல் 27 நாள்க 
ளுக்குள் இலைத்தோகையின் பச்சையத்தைச் ' சரண் 
டித் தின்று வாழ்கிறது. அவ்வாறு வாழும் போது 
இலை ஓரங்களைத் தனது உ.மிழ்நீரிலிருந்து உண் 
டாகும் இழைகளால் ஒன்று சேர்த்துச் - சுருட்டி, 
உள்ளே இருந்து கொண்டு பச்சையத்தைச் சுரண்டி 
உண்டு வாழ்கிறது. பின்னர் இலைச்சுருட்டுப் புழு 
கூட்டுப்புழுவாக மாறுகின்றது. கூட்டுப்புழுப் பருவம் 

6-8 நாள்கள் நீடிக்கும். அதிலிருந்து வெளிவரும் 

அந்திப்பூச்சி பழுப்புக் கலந்த ஆரஞ்சு நிறத்தில் 
காணப்படும். அதன் முன் இறக்கைகளில் இருகோடு 
களும் பின்னிறக்கைகளில் ஒரு கோடும் உள்ளன. 
தாக்கப்பட்ட பயிரின் தோகைகளைத தட்டினால் 
அந்திப்பூச்சிகள் பலவாகப் பறப்பதைப் பார்க்கலாம். 

அந்துப்பூச்சி விளக்கு வெளிச்சத்தால் கவரப்படும், 

. இந்த இலைச்சுருட்டுப் புழு பல புல் வகைகளிலும், 
பயிரிடப்படும் சோளம், மக்காச்சோளம், கோதுமை 
ஆகியவற்றிலும் வாழ்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்யும்." 

நெல் இலைச்சுருட்டுப் புழுக்களின் வாழ்க்கைச் 
சுற்றில் காணப்படும் முட்டை, புழு, கூட்டுப்புழு 
ஆகிய மூன்று பருவங்களும் பல குளவி இனங்களால் 
தாக்கப்படுகன்றன. இந்தப் பகை உயிரினங்கள் 
இயற்கையில் நெல் வயல்களிலுள்ள இலைச்சுருட்டுப் 
புழுக்களின் வாழ்க்கைப் பருவ நிலைகளில் அவற் 
றைத் தாக்கி அழித்துப் பயிருக்கு ஏற்படும் சேதத் 
தைக் குறைத்து உழவர்களுக்கு நன்மை பயக்கின்றன. 

  

  

  

{ ' ர 

தாக்குதல் 
நெற்பயிரில் இலைச்சுருட்டுப் புழுவின் 

- நெற்பயிர் தார்கட்டி நன்கு வளரும் பருவத்தில் 
8, விழுக்காடு தோகைகளும், பூக்கும்' பருவத்தில் 
5.6 விழுக்காடு தோகைகளும் இலைச்சுருட்டுப் புழு 
வினால் தாக்கப்பட்டால் அது பொருளாதார 
இழப்பு நிலையாகக் கருதப்படுகிறது. நெற்பயிரில் 
வாரம் ஒரு மூறை பூச்சிக் கண்காணிப்புப் பணி 
மேற்கொண்டு பயிரின். மாதிரிகளைச் சோதித்துத் : 

- தேவைப்பட்டால் பொருளாதார இமப்பு நிலையைத் 
தாண்டாதவாறு, பயிர்க்காப்பு நடவடிக்கைகளை 
எடுக்க வேண்டும். 

॥ 

i



இலைச்சுருட்டுப் புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் 

முறைகள். ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒரே காலத்தில் 

அல்லது சல நாள்களுக்குள் நெல் நாற்றுப் பாவி 

நடவு செய்யவேண்டும். வயல்களிலும் வரப்புகளி 

லும் உள்ள பல புல் வகைகளை நீக்கித் துப்புரவாக 

வைத்து இப்பூச்சியின் பெருக்கத்தைக் குறைக்க 

வேண்டும். இலைச்சுருட்டுப் புழு அதிகமான இழப் 

பினை விளைவிக்கும், பருவங்களில் நாற்றுகளை 

நெருக்கமாக நடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இரவில் 

. விளக்குப்பொறிகள் வைத்து இலைச்சுருட்டுப் புழு 

வின் அந்திப் பூச்சி . நடமாட்டத்தைக் _ கண் 

காணித்துக் கவர்ந்து அவற்றை அழிக்கலாம். வரப்பு 

ஓரங்களையும், வயலில் மர நிழல் விழும் இடங் 

களையும் அடிக்கடி ஆய்ந்து இப்புழு அங்கு தோன்றி 
யுள்ளதா என்று அறிய வேண்டும். தழைச்சத்து 

மிகுதியாக இட்ட வயல்களில் இலைச் சுருட்டுப் புழு 

வின் தாக்குதல் கூடுதலாக இருக்கும். எனவே இப் 

பூச்சி தோன்றும் பருவங்களில் தழைச்சத்தை இடு 

வதில் கண்காணிப்பு மிகவும் தேவை. போரேட் 

போன்ற . பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை இடும் 

பொழுது .நெல்வயலில் இலைச்சுருட்டுப் புழுவின் 

தாக்குதல் கூடுதலாகத் தோன்றும். எனவே புழுவின் 

தாக்குதலைக் கூடுதலாக்கும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து 

களைப் பயிருக்கு இடக்கூடாது., “ வாரம் ஒரு முறை 

பயிரின் மாதிரிகளைச் சோதித்து இலைச்சுருட்டுப் 

புழூ, பொருளாதார . இழப்பு நிலையை நெருங்கு 

- இறதா எனறு கண்காணிக்க வேண்டும். இப்பூச்சி 

பொருளாதார ' இழப்பு . நிலையை , அடைந்து விட் . 

டால் : கீழ்க்காணும் : பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளில் 

ஏதேனும் ஒன்றைத் தேவைக்கேற்ப தெளிக்க 

இலைச்சுருட்டுப் புழுக்கள் 635 
~ 

  

பயிரும், வழக்கிலுள்ள 
பூச்சியின் பெயரும் 

பூச்சியியல் பெயர் 

  

  

பருத்தி இலைச்சுருட்டுப் | சைலெப்ட்டா டெரோ 
புழு கேட்டா ் 

(Sylepta derogata) 

திராட்சை இலைச் சைலெப்ட்டா லானாலிஸ் 
சுருட்டுப் புழு (5. lunalis) 

முட்டைக்கோசு இலைச் | குரோசிடோலோமியரா் 

பைநொட்டாலிஸ் சுருட்டுப்புழு ... 
உச ட்டு ‘ | (Crolcidolonia binotalis) 

எள் இலைச்சுருட்டுப்" | ஆன்ட்டிகாஸ்ட்ரா ப 
- புழு காட்டாலானாலிஸ் 

. (Antigastra cattalaunalis) 

தீரை இலைச்சுருட்டுப் அய்மீனியா ரிக்கர்வாஸ்லி 

| 4p | (Hymenia recuryalis) 

பூசணி வகை இலைச் ஈடியோப்ட்டிஸ் இண்டி.க் 
. சுருட்டுப்புழு | sav (Eudioptis indicus) 

சிறுதானியங்களின் | மராஸ்மியா டிராப்பீ 

சாலிஸ் இலைச்சுருட்டுப்புமு 
ட மக தி (Marasmia trapezalis) 

லாம்ப்ரோசீமா இண்டிக் 
் கேட்டா 

(Lamprasema indicata) 

சாமந் இயின் இலைச் 

் சுருட்டுப்புழு 

மரூக்கா டெஸ்ட்டுலாலில் 
(Maruca testululis) 

பயறு வகைகளின் 
- இலைச்சுருட்டுப்புமு     

  

  

வேண்டும். 

பூச்சிக்கொல்லி மருந்து ஹெக்டேருக்கு 

கார்பரில் 50% நனையும் தாள் 5.5 க. கராம் 

- [(குனைல்ஃபாஸ் 25% நீர்ம 
் : 1 Act மருந்து | ப 

மோளனோகுரோட்டாஃபாஸ் 
26% நீர்ம மருந்து 

பாசலோன் 3594 நீர்ம மருந்து. 

ட 500 மி, லிட்டர் 

15 லிட்டர் 

குளோர்பைரிஃபாஸ் 20% நீர்ம | ' 7.25 லிட்டர் 

அருந்து an?       
  

CuCe GMI Le முறைகளையும் ஒருங் . 
திணைத்துச் செயல்பட்டால் நெல் இலைச்சுருட்டுப் 
'புழுவினால் ஏற்படவிருக்கும் இழப்பைத் தவிர்க்க 

நெல் இலைச்சுருட்டுப் புழுவைத் தவிர ஏனைய 
பயிர்களிலும் இத்தகைய ' இழப்பை - உண்டாக்கக் 

, "கூடிய இலைச்சுருட்டுப் புழுக்கள் வாழ்கின்றன. ... 

+ ௮.௧௪.4-52௮ 

.. இவ்விலைச்சுருட்டுப் புழுக்கள் அனைத்தும் 
தமிழ்நாட்டிலும் தென் இந்தியாவில் பல மாநிலங் 
களிலும் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் : தாக்கி . 
பேரிழப்பினை விளைவிக்கின்றன. ஒவ்வொரு பயிரி 

வம் ஏற்ற பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை மேற் 
கொண்டு அவற்றால் ஏறபடும் சேதத்தைக் குறைக் 

கலாம். . 

* ஆ. வே. ரங்கராஜன் 
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இலைத் துளைகள் 

தாவரங்களின் வேர்ப் பகுதியைத் தவிர மற்ற 

அனைத்துப் பகுதிகளின் மீதும் வளிமப் பரிமாற்றத் 

இற்காக நுண்ணிய துளைகள் பரவிக் காணப்படு 

இன்றன. இலைகளின் மேல், &ீழ்ப்புறத் தோல்களின் 

, தலைத் : தாவர 

் காப்புச் 
. குறிக்கும். காப்புச் செல்களைச் சூழ்ந்துள்ள புறத் , 

மீது காணப்படும் இத்துளைகளை இலைத்துளைகள் 

(8௦218) என்பர். இரு வித்திலைத் தாவர (dicot) 

இலைகளின் மீது இத்துளைகள் சிதறியும், ஒரு வித் 
(00௦௦௦௦௦௫) இலைகளில் இணை 

வரிசைகளிலும் பரவியுள்ளன. பெரும்பாலும் இலை 

களின் ஈழ்த் தோலில்தான் இத்துளைகள் மிகுந்து 

' காணப்படும். ஆனால் நீரின் மீது மிதக்கின்ற இலை 
களின் மேல் தோலில் இத்துளைகள் இடம் பெறு 
இன்றன. பொதுவாக ஸ்டோமாட்டா (5100) என்ற 
செல் துளையையும் அதன் இரு மருங்கில் உள்ள 

செல்களையும் (ஹகம் ௦2118) ஒருங்கே 

தோல் செல்கள் துணைச் செல்கள் (3102101403 ௦8118) 
_ என்று அழைக்கப்படுகின் றன. 

காப்புச் செல்கள், பரப்புத் தோற்றத்தில் பிறைச் 

சந்திரன் அல்லது சிறுநீரகத்தின் வடிவத்தை ஒத்திருக் 
கின்றன. இரு காப்புச் செல்கள் - குழிந்த சுவர்ப் 

பகுதியில் ஒன்றோடொன்று இணைந்து, இடையில் 
துளையுடன் விளங்குகின்றன. உருவத்தில் மட்டுமன்றி 
உள் அமைப்புகளிலும் இச்செல்கள் புறத்தோல் 
செல்களிலிருந்து . வேறுபடுகின்றன, செறிந்த 
புரோட்டோப்பிளாசமும், தெளிவான உட்கருவும், 
பச்சையமும், மாவுப் பொருள்களும் செல்லின் உள்ளே 
காணப்படுகின்றன. காப்புச் செல்களுக்குக் கழே 
உள்ள அறைக்குத் (810-5100க71௨1 chamber) துளை 
தான் வழியாகும். இலையின் Qos Had 
களின் 
உடையனவாக இருக்கும். ; 8 

காப்புச் செல்களின் சுவார்கள் ஒரே சீராகத் 
தடித்து இருக்க மாட்டா, துளையைச் சூழ்ந்த சுவர்ப் 

பகுதி மிகவும் தடித்து, திண்மையுடனும், தூரத்துச் 
சுவர்ப்பகுதி மெலிந்து மீளும் தன்மையுடனும அமைந் 
துள்ளன. காப்புச் செல்களின் மேற்புறச் சுவர் மீது 
கியூடிக்கிள் படலம் காணப்படுகின்றது. ' இப்படலம் 
துளையின் வழியாக உட்புறச் சுவரையும் அடைந். 
திருக்கும், தவிர, இப்படலம் சீரற்று, மேடு பள்ளங் 
களுடன் விளங்குவதால் காப்புச் செல்களின் குறுக்கு 

காற்றிடைவெளிகளுடன் இவை தொடர்பு . 
_ திலைத் தாவரத்தின் இலைத் துளைகளை 
. வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை: 

  

"காப்புச் செல்களின் புறத்தோற்றம் " , ர 
ஸ்ர 

வெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறுசிறு கொம்புகள் (1௦108) 
போல் தோன்றும், 

  

காப்புச் செல்களின் வெட்டுத்தோற்றம் ட 

துணைச் செல்களின் எண்ணிக்கை, அவற்றின் 

அமைவு முறை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து இரு வித் 
நான்கு 

ரன்னன்குலேசியஸ் அல்லது '' அனோமோசைடிக் 
வகை, செண்பகக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த இலைகளில் 
இவ்வகை இலைத் துளைகளைக் காணலாம். துளை 

யைச் சூழ்ந்துள்ள துணைச் செல்கள் எண்ணிக்கை 
யில் குறைந்தவை. அவற்றிற்கும் புறத்தோல் செல் 
களுக்கும் வேற்றுமை எதுவும் இருக்காது. அவை 

உருவத்தில் ஒத்திருக்கும். ரம டட, 
. குரூஸிஃபரஸ் அல்லது . ஆன்ஐஸோஸைடிக் வகை, 

இவ்வகை . இலைத்துளைகள் , கடுகுக், குடும்பத்தில் 
8



  

ரன்னன்குலஸியஸ் 

காணப்படுகின்றன. துளையைச் - சூழ்ந்து மூன்று 

துணைச் செல்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றில் ஒன்று 

மற்றவற்றைவிடச் சிறியது. : 

  

  

குரூசிஃபரஸ் - 

்" கேரோயாஃபில்லேஸியஸ் அல்லது டையாசைடிக் வகை. 

ஓர். இணைதுணைச் செல் துளையைச் சூழ்ந்து 

அமைந்திருக்கும். துணைச் செல்களின் பொதுப் 

படையான சுவர், காப்புச் செல்களுக்கு நேர் 

கோணத்தில் அமைந்திருக்கும். 

{ 

  

கேரியோஃபில்லேசியஸ் 

ரூபியேசியஸ் அல்லது பாராசைட்டிக் வகை. காப்பிச் 
செடிக் குடும்பத்தில் இவ்வகை இலைத் துளைகளைக் .. 

காணலாம். துளையைச் சூழ்ந்துள்ள இரண்டு அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட துணைச் செல்கள், காப்புச் 

செல்களின் நீள் : அச்சுக்கு . இணையாக அமைநீ 

துள்ளன. ் -: 

ஒரு வித்திலைத் தாவரமாகிய புற்களில் இலைக் 
துளைகள் இலையின் நீள்போக்கில் இணைகோடு : 
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ரூபியேசியஸ் 

களில் அமைந்துள்ளன. காப்புச் செல்களின் இடைப் 

பகுதி குறுக, நுனிப்பகுதி பருத்து இருமுனைப் பளுக் 
கருவி ougous He (dumb-bell shape) காணப்படும். 
துணைச் செல்கள் இரண்டும் துளையின் நீள் ௮ச் 
சிற்கு இணையாக அமைந்திருப்பதைப் பார்க்கலாம். 
இத்தகைய இலைத் துளையைக் கிராமினேசியஸ் 
வகை என்பர், 

  

கிரேமினேசியஸ் 

புறத்தோல் மட்டத்திற்கு மேலோ, &ழோ காப்புச் 
செல்கள் அமைவதும் உண்டு. பூசணிப்பூவின் காம்பில் 
காணப்படும் ஸ்டோமாட்டா கூம்பு போன்ற நீட்டி 
களின் நுனியில் அமைந்துள்ளன. வறண்ட பகுதிகளில் 
வாழும் தாவரங்களின் நீராவிப்போக்கைக் குறைக்கப் 

புறததோல் மட்டத்திற்குச் சிறிது 8ழே உள்ள குழி 
களில் இலைத்துளைகள் (81060 510248) அமிழ்ந்து 

காணப்படுகின்றன. இவ்வகை இலைத்துளைகளில் 
். துணைச் செல்கள் கவிழ்ந்து, அவற்றிலிருந்து காப் 

புச் செல்கள் தொங்கவிடப்பட்டவை போல் இருக் 
கும். துணைச் செல்கள் மிகத் தடித்த சுவரை உடை, 
யனவாக விளங்கும். புறத்தோலின் மட்டத்திலிருந்து 

சிறிது ஆழத்தில் இத்துளை ' அமைந்திருப்பதால் 
குழி போன்ற மேல் அறையும் காப்புச் செல்களுக்குக் 
கீழே உட்புற அறையும் காணப்படும். 
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வளிமப்பரிமாற்றத்திற்கும், நீராவிப்போக்கித்கும் 
உதவுகின்ற இலைத் துனைகளைத் தவிர நீர் கசியும் 
துனைகளும் (௬212 500212) இலைகளில் காணப்படு 

வதுண்டு. நீர்த்துளைகளை ஹைடத்தோட்கள் (றம2- 
$0045) என்றும் குறிப்பிடலாம். இத்துளைகளைச் 
சூழ்த்து காப்புச் செல்கள் காணப்படா. எனவே 
இத்துளைகளைச் . சுருக்கவோ, பெருக்கவோ இய 
லாது. 

  

குழியில் அமிழ்க்த இலைத்துளைகள் 

இயல்பற்ற இலைத்துளைகளும் (மாமாவ 2%0- 
1021௧) தாவரங்களில் தோன்றுவது உண்டு, அவை 
பொதுவாக முதிர்ந்த இலைகளில் காணப்படுடின் 
றன. இரு துளைகளைச் சூழ்த்த காப்புச் செல்களை 
ஹெமிலியா பேடென்சில் காணலாம். ஒன்றுடன் 
ஒன்று நுனியிலோ, பக்கவாட்டிலோ” இணைந்து 
இலைத்துளைகளும் (0004120010 810௦0212) இவ்வகை 
யில் அடங்கும். காப்புச் செல்களில் ஒன்று மற்றதை 
விடச் சிறியதாக இருக்கலாம்; ஒரு காப்புச் செல் மட். 
டும் காணப்படுவதும் உண்டு. - 

தீ 

ட்ட 

சூழ்த்த காப்புச் எரி     

  

காப்புச் செல்களில் ஒன்று மற்றதைவிடச் சிறியது 

இம் 

  

. -தீர்த்துளைகள் 

இலைத் துளைகள் பொதுவாகப் - பகலில் . இறந்தும் 
இரவில் மூடியும் இருக்கக்கூடியவை; இலைத்துளை 
திறந்து மூடிக்கொள்ளக் காப்புச் செல்கள் உதவுகின் 
றன. காப்புச் செல்களின் துளை ஒட்டிய உட்சுவர் 
தடித்து நெ௫ிழ்வற்று உள்ளது, அதன் வெளிச்சுவா் 
மெல்லியதாக நெகிழக் கூடியதாக இருக்கிறது. காப் 
புச் செல்களுக்குள் நீர் சென்று அவை விறைப்படை 
யும் போது, அவற்றின் மெல்லிய ' வெளிச்சுவர்கள் 
வெளிநோக்கி விரிகின்றன. அப்போது நெட௫ிழ்வடை 
யாத உட்சுவர்கள் துளையிலிருந்து வெளி நோக்கி 
இழுக்கப்படுகின்றன. இவ்விதம் உட்சுவர்கள் இரண் 

விலகும்போது இலைத் துளை விரிவடை 
கிறது. அதாவது திறக்கின்றது. காப்புச் செல்களி - 
லிருந்து நீர் வெளியேறும்போது அவை விறைப்பு - 
இழத்து நெகிழ்வடைகின்றன. வெளிச்சுவர் முன் 
யிருந்த —~ நிலையை அடைகின்றது. - உட்சுவரா்கள் 
இரண்டும் ' உள்தள்ளப்பட்டு - ஒன்றோடொன்று 

- சேர்ந்து இலைத்துளையை மூடிவிடுகின்றன. நீராவிப் 

    

   
ஒன்றுடன் ஒன்று நுனியில் இணைத்த 

இலைத்துளைகள் 

காப்புச் செல்கள் 

போக்கின் குறிப்பிடத்தக்க பாதையாகிய இலைத் 

்



துளைகள் இவ்விதம் மூடித் திறப்பதால் அந்நிகழ்ச்சி 

ஒரளவிற்குக் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. : 

. காப்புச் செல்களின் 
இலைத் துளைகள் திறக்கக் காரணம் ஆகும். இருளில் 

இலைத் துளைகள் மூடியிருக்குமபோது காப்புச் 

செல்களில் மாவுப் பொருள்களின் அளவு அதிகமாக 

வும், சர்க்கரைப் பொருள்களின் 'அளவு குறைவாக 

வும் இருக்கும். ஒளியில் இலைத்துளை, திறந்து 
- கொள்ளும்போது காப்புச் செல்களில் சர்க்கரைப் 

பொருளின் அளவு அதிகமாகவும் மாவுப்பொருளின் 

அளவு குறைவாகவும் இருக்கின்றன, கூழ்ம 

நிலையில் உள்ள மாவுப் பொருள்களுக்குக் 

குறைந்த சவ்வூடுபரவல் அழுத்தமே உண்டு. ஆனால் 

கரைசல் நிலையில் உள்ள சர்க்கரைப் பொருள்களுக்கு 

உயர் அழுத்தம் உண்டு, காப்புச் செல்களில் மாவுப் 

(பொருள்கள் சர்க்கரைப் பொருள்களாக மாற்றப் 

படும்போது காப்புச் செல்களின் அழுத்தம் உயர் 

கிறது. அப்போது அதன் உறிஞ்சு அழுத்தமும் உயர் - 

இறது. எனவே காப்புச் செல்களைச் சுற்றியுள்ள 

புறத்தோல், செல்களிலிருந்து நீரை உறிஞ்சி விறைப்பு 

அழுத்தம் பெறுகின்றது. இதன் விளைவாகக் காப் 
புச் செல்கள் விரிவடைகின்றன, இருளில் இதற்கு 
மாறான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. சர்ககரைப் 

பொருள் மாவுப் பொருளாக மாற்றப்பட்டுக் காப் 

புச் செல்களின் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தமும், அதன் 
உறிஞ்சு அழுத்தமும குறைகின்றன. அப்போது காப் 
புச் செல்களிலிருந்து நீர் வெளியேறுகிறது. காப்புச் 
செல்களில் விறைப்புக் குறைய அவை நெகிழ்வடை 
இன்றன. பின்னர் இலைத்துளை மூட்ப்படுகின்றது. 

இம் மாற்றங்களில் எவை நடைபெற வேண்டு 
மென்பதைக் காப்புச் செல்களின் அமில அல்லது 
காரத்தன்மை முடிவுசெய்கிறது. காரத்தன்மை மிகும் 
போது மாவுப்பொருள் சர்க்கரைப் பொருளரகவும்? 
அமிலத் தன்மை மிகும்போது சர்க்கரைப் பொருள் 
மாவுப் பொருளாகவும் மாற்றப்படுகின்றன. இம் 
மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் ஸ்டார்ச் பாஸ்ஃபோரிலேஸ் 
நொதி, காப்புச் செல்களில் இருப்பதாகக் கண்டு 
பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ளில் ஒளிச்சேர்க்கை நடை பெறுவதில்லை, : (ந ஒ து 
எனவே, ஒளிச்சேர்க்கைக்குப் பயன்படும் கார்பன் 

டைஆக்சைடு காப்புச் செல்களில் செறிவடைத்து 
அதன் களடகத்தில் அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்கின 
றது. இலையின் மேல் ஒளிபடும்போது ஒளிச்சேர்க்கை 
நடைபெறுகின்றது. காப்புச் செல்களில் பச்சையம் 

் இருப்பதால் அவற்றிலும் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும். 
அதன் விளைவாக இலைச் செல்களிடையே கார்பன் 
டைஆக்சைடின் அளவு குறைகிறது. காப்புச் செல் 
களின் கஎடகம் காரத்தன்மை அடைகிறது. 

உ ப - இரா, சுந்தரம் 
டி.” 

விறைப்பு அழுத்தமே, 
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இலைத் தொழில் தண்டு 

இலைகளழற்ற நிலையில் சில தாவரங்களின் தண்டுகள் 
இலையின் பணியைச் செய்கின்றன. பெரும்பாலும் 
இவ்வகைத் தாவரங்கள் வறண்ட நிலத் தாவரங்க 

ளேயாகும். இலைகள் மூலமாக நடைபெறும் நீராவிப் 
, போக்கைத் தடுக்க, இவை இலைகளற்ற நிலைக்கு 
மாறிவிடுகின்றன. அதனால் இலையின் இறப்புப் 
பணியான ஓளிச்சேர்க்கையை நடத்த, தண்டு 
கள் பச்சையாக நிறம் மாறிவிடுகின்றன. புற 
அமைப்பியல் அடிபபடையில் “இலைத்தொழில் 
தண்டுகளை இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். எத் 
தாவரததின் .ஒரு கணு Gen ows (single 
1016100௦06) கொண்ட இளை இலையோல் செயல் 
படுகிறதோ அதைக் கிளேடோடு அல்லது களேடோஃ 
பில் என்றும், பல கணு இடைகளைக் கொணட 
மூழுக்கிளையும் இலை போல் செயல் படுகிறதோ 
அதனை ஃபிலோகிளேடு என்றும் வகைப்படுத்தி 
யுள்ளனர். பொதுவாக இலைத் தொழில் தண்டு 
களின் உருமாற்றம் தாவரங்களுக்கு உகந்ததாக 
அமைகிறது என்று கருதினாலும், இதனால் தாவரங் 
களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய நன்மை தெளிவாக்கப் 
படவில்லை. ஏனெனில் உருமாறிய தண்டுகளின் 
ஒளிச்சேர்க்கைத் திறன், சாதாரண இலைத் திற 
னைப்போல் அவ்வளவு இறப்பாக இருப்பதில்லை, 
தண்டு, இலையின் பணியை மேற்கொள்வதற்குக் 
காரணம் முன் நிலை மீறாக் கொள்கையே (law of 
122ஊரஎ்ய11ர) எனத் தாவரவியலார் கருதுகின் றனர். 
படிமலர்ச்சி காரணமாக உயிரினத்தில் ஏதாவது ஓர் 
உறுப்பு இழக்கப்பட்டால் பிறிதொரு சமயத்தில் 
அவ்வுறுப்புத் தேவைப்படும்போது உயிரினத்தால் 
அவ்வுறுப்பை மீண்டும் பெற முடியாது; ஆனால் 
வேறோர் உறுப்பு, மறைந்த உறுப்பின் தொழிலை 
நடத்தும். 

இலைத் தொழில் தண்டின் இரு வகைகளை 
வேறுபடுத்தி அறிவது கடினமாகும். அதனால் 
க்ளேடோடு, ஃபில்லோக்ளேடு இரண்டையும் ஒன் 
றாகவே கருதுவோரும் உண்டு, சில எடுத்துக்காட்டு 
களுடன் இவ்விரு வகைகளையும் கழே காணலாம். 

ஃபில்லோக்ளேடுகள் 

இதன் உருமாறிய தண்டுகள் உருளையாகவோ
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பல பக்கங்களைக் கொண்டோ, தட்டையாகவோ 

காணப்படலாம். 

உருளை ஃபில்லோக்ளேடுகள் 

9-.CuriGur Hesadafl (Euphorbia tirucalli). 
இது தமிழில் திருக்கள்ளி அல்லது கொம்புக்கள்ளி 
எனப்படுகிறது. இதன் அடித்தண்டைத் தவிர மற்ற. 
பக்கக் களைகள் பச்சையாகவும் உருண்டையாகவும் 
காணப்படும். தண்டில் பால் உண்டு. இலைகள் 
சிறுத்துத் தொடக்கத்திலேயே அதிர்ந்து விடும், - 

  

் திருக்கள்ளி 

சேசுவரைனா வகை (Casuarina spp). இனவ 

மணற்பாங்கான வறண்ட நிலங்களில் வளரும். 
எ. கா, சவுக்கு. இலைத். தொழிலை நடத்த இதன் 

  

தண்டுகள் பச்சையாகவும், உருண்டையாகவும் நீள 
வாக்கில் பிளவுபட்டும் இருக்கும். இலைத்துளைகள் 
இப்பிளவுக்குள் அமைந்திருப்பதால் நீராவிப்போக்கு 
குறைவடைகிறது. இலைகள் மிகவும் , சிறுத்து, 
வெளுத்துப் பழுப்பு நிறத்துடன் கூடிய செதில் 
இலைகளாக மாறி, ஓவ்வொரு கணுவிலும் சுற்று 
அமைப்பில் இருப்பதைக் காணலாம். 

சார்கோஸ்டெம்மா வகை (5470042178 றற), 

இது கொடிக்கள்ளி அல்லது சோமக்கள்ளி எனப் 
படுகிறது, இது முட்புதர்க் காடுகளில் மற்ற செடி. 
களின் மீது சுற்றிப்படரும் கொடியாகும். தண்டு . 
சதைப்பற்றுடனும் உருண்டும், இணைந்தும் இருக் 
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சோமக்கள்ளி 

கும். இலைகள் கடையா. வேத காலத்தில் பார்லி நெய், 
சோமக் கள்ளி ஆகியவற்றைச் சேர்த்துப் போதை 

. தரக்கூடிய சோம பானம் தயாரிக்கப்பட்டதாகக் 
கருதுபவர்களுமுண்டு. : ர டு a 

பலபக்க ஃபில்லோக்ளேடுகள் [ “ ; 
+ 

ஈ இஃபோர்பியா ஆண்டிகோரம் (Euphorbia  anti- 
௪14071) சதுரக்கள்ளி (பொதுவாக வறண்ட. நிலங் 
களில் காணப்படுகிறது. இதன் தண்டு பச்சையாக ,' 
நான்கு பக்கங்களைக் , கொண்டதாக , இருக்கும் 
இலைகள் இளம் தண்டில் காணப்பட்டாலும் விரை 
வில் உதிர்ந்து விடுகின்றன. ஒவ்வொரு கணுவிலும் 

. இலையடிச் செதில்களின் உருமாற்றங்களான இரு 
முள்கள் சற்று மேடிட்ட பகுதிகளில் sows aaa | 
கும். இம் முள்கள் தற்காப்புக் கருவியாகும், : .. 

இஃபோர்பியா Lite ew (Euphorbia tortilis). @ gy 
. இிருகுகள்ளிச் செடியாகும். இது சதுரக்கள்ளி போல்



    
     

   
    

  

  
. கள்ளி முனையன் 

இலைத் தொழில் தண்டு 84! 

காணப்பட்டாலும் தண்டுகள் இடமாகவோ, வல 

மாகவோ திருகி இருப்பதைக் காணலாம். 

கரலூமா வகை (087௦111712 றற), இவை புளிச்சப் 

பிரண்டை, கள்ளி முளையன், சிறுகள்ளி என்ற 

வட்டாரப் பெயர்கள் கொண்டவை. முட்புதர்க் 

காடுகளில் பிற செடிகளுக்கு அடியிலும் பாறைகளின் 

இடுக்கிலும் வளரும் தன்மை கொண்டவை. குண்டு 

- தள் 4 பக்கங்களுடன், சதைப் பற்றாக, பச்சையாக 

இருக்கும். தண்டின் நுனிப்பகுதியில் விரைவில் உதிரக் 

கூடிய சிறிய இலைகள் உண்டு. 

சீரியஸ் டெரகோனஸ் (சோசப/2 ற/27020111/8). இது 

ஆறுமுகக் கள்ளி அல்லது சிப்பாய்க் கள்ளி எனப் 

படுகிறது. முள்ளோடு கூடிய இதன் தண்டு 6 முதல் 

9 பக்கங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். இது உயிர் 

வேலியாகப் பயன்படுகிறது. 

தட்டையான ஃபில்லோக்ளேடுகள் 

ஒபன்ஷியா ஸ்ட்ரிக்டா (Opuntia stricta). இதன் 

தமிழ்ப் பெயர் நாகதாளி அல்லது சப்பாத்திக்கள்ளி 

யாகும், அயல் நாட்டிலிருந்து புகுத்தப்பட்ட இச் 

செடி. அனைத்து இடங்களிலும் வளரும் பண் 

புடையது. தண்டு பல நீள்வட்டப் பகுதிகளைக் 

கொண்டிருக்கும். 

  
நாகதாளி



842 இலைம் பச்சை 

அவற்றின் மேற்பரப்பில் ஏரியோல்கள் எனப்படும் 

சிறு புடைப்புகள் உண்டு. அவற்றில் பல முள்கள் 

கொத்தாக அமைந்திருக்கும். அவை கோணமொட்டு 

இலைகளின் உருமாற்றங்களேயாகும். இவ்வித ௪௬ 

மாற்றம் நீராவிப்போக்கைத் தடுப்பதோடல்லாமல் 

ஆடு மாடுகள் மேயாமலும் பாதுகாக்கின்றது. 

மொக்வென்பெக்கியா வகை ( Muchlenbeckla 

802). இது ஒரு தோட்ட அழகுச்செடி. இதன் தண்டு 
பச்சையாக நாடா போல் இருக்கும். ் 

க்ளேடோடு அல்லது கிளேடோபில் 

- இவ்வகை உருமாற்றங்கள் இலைகள் போலவே 
காணப்படும். 

அஸ்பராகஸ் ராசிமோஸ் (Asparagus 70 

mosus), இது தண்ணீர் விட்டான் கழங்கு, கட 
மூலம், சதாவேரி என்றும் வழங்கப்படுகிறது. 

இது வறண்ட நிலங்களில் வாழ்வதற்கு ஏற்ற தக 
வமைவுகள் கொண்டது. இலைகள் ௪.௬மரறிய நிலை 

யில் இருக்கும். சிறப்புத்தண்டின் இலைகள் வளைந்த 
முள்களாகவும், பக்கத் துணைக் கிளை இலைகள் : 

ச் 

  

செதில் இலைகளாகவும் மாறி நீராவிப்போக்கைக் 
குறைக்கின் றன. இவ்வுருமாறிய இலைகளின் கோணங்் 
களிலிருந்து மூன்று பக்கங்களைக் கொண்ட, கனி, 
போன்ற பச்சையான கிளேடோட்டுகள் கற்றையாக 
இருப்பதைக் காணலாம். மூன்று முதல் பதினைந்து 
வரை உள்ள க்ளேடோடு கற்றை நுனி வரை சைம் 
அமைப்பில் இருக்கும். தாவரவியலார் கிளேடோட்டு 
களை உருமாறிய பூக்காம்பாகக் கருதக் காரணம், 
அவற்றின் அமைப்பும் சில சூழ்நிலைகளில் அவற்றின் : 
நுனியில் மலட்டு மலர் மொட்டுகள் தோன்றுவது 
மேயாகும், 

ரஸ்கஸ் அகுலியேட்ஸ் (8820: ௭01/௪210), இது 

  

  

eee ee 

nen ee கனனான்க.       

அஸ்பராகஸ் லெம்னா, உல்ஃபியா 

ஐரோப்பாவிலிருந்து புகுத்தப்பட்ட செடியாகும். 
இதன் கிளேடோட்டுகள் இலைகள் போலவே 
காணப்படும், 

லெம்னா, உல்ஃபியா. இவை இரண்டும் நீர் வாழ் 
தாவரங்களாகும். இவை பூக்கும் தாவரங்களிலேயே. : 
மிகச் சிறியவை, குளம், குட்டைகளில் மிகுதியாக 
மிதக்கக் கூடியவை. , இவற்றின் உடலம் வட்டமான 

தட்டுப்போல 2 - 4 மி, மீ, குறுக்களவுடன் இருக் 
கும். பெரும்பாலானோர் இந்த உடல் பகுதியை 
க்ளேடோட்டாகக் கருதுகின்றனர்.” 

~ தி, ஸ்ரீகணேசன் 

  
  

இலைப் பச்சை 

அனைத்துப் பசுந்தாவரங்களிலும் அமைந்து, ஒளிச் 
சேர்க்கையில் பெரும் பங்கு கொள்ளும் வண்ண 

மூலக்கூறு இலைப் பச்சை (011௦10011411) எனப்படு 
கிறது. புல்பூண்டுகளை உண்ணும் உயிரினங்களுக்குத் . 
தேவையான உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கு 
வதே இம்மூலக்கூறின் சிறப்புப் பண்பாகும். ஒளிச் 
சேர்க்கை நடத்தும் அனைத்துச் செலகளிலும் ஒன்று 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இலைப் பச்சை வகை 
கள் காணப்படும். இவ்விலைப் பச்சை மூலக்கூறு 
களைத் தவிர, துணை நிறமிகளான கரோடிலாய்டு 
களும் ஃபைகோபிலின்௧களும் பசும் செல்களில் 
உண்டு. ஒளிச்சேர்க்கை நடத்தும் பெரும்பாலாள 

. தாவர உறுப்புகள் பச்சையாக இருந்தாலும், சில 
பாசிகளும், பாக்டீரியாவும், பழுப்பு, சிவப்பு, எதா 
வண்ணங்களுடன் காணப்படுகின்றன. இதற்கு 

௩



அவற்றின் துணை நிறமிகள் இலைப் பச்சையை 

மறைத்து விடுவதே காரணமாகும். 

இலைப்பச்சையில் பத்து வகை உண்டு. அவை, 

இலைப்பச்சை ௨, 0, ௦, 6, 6; பாக்டீரியா இலைப் 

பச்சை 2, ற, ௦, 4; குளோரோபியம் இலைப்பச்சை 

அல்லது பாக்டீரியோவிரிடின் இவற்றில் இலைப் 

பச்சை 39, % மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை. அனைத்து 

amas தன்வாழ்விகளிலும் இலைப்பச்சையும், 

உயர் தாவரங்களில் ௨ யும், யும் 2:34 என்ற 

விகிதத்தில் இருக்கும். - 8 . 

-  இம்மூலக்கூறான இலைப்பச்சைக்குரிய ஆங்கிலப் 

பெயர் 18/8 ஆம் ஆண்டு பெலிட்டர், கேவன்டலவ் .. 

என்பவர்களால் சூட்டப்பட்டது. பசுந்தாவரங்களில் 

இலைப் பச்சைத் தொகுப்பு உண்டு என்பதை 1860- 

இல் ஃபரெமி கண்டுபிடித்தார். 1864-இல் ஸ்டோக்ஸ் 

அனைத்துப் பசுந்தாவரங்களிலும் இலைப். பச்சையும் 

கரோடினாய்டுகளும் உள்ளன என்ற உண்மையை 

ஆய்வுகளினால் வெளிப்படுத்தினார். ஸ்வெட் 1906 

இல் எவ்வாறு இம்மூலக்கூறுகளைப் பிரித்தெடுக்க 

இயலும் என்பதை நிறுவினார். இலைப்பச்சையின் 

வேதிப் பண்புகளை வில்ஸ்டாட்டர் என்பார் 

உணர்த்தினார்; மேலும் இவர்தம் ஆய்வாளர்கள் 

இலைப் பச்சைக்கும் இரத்தத்தின சிவப்புச் செல 

களில் காணப்படும் ஹீம் மூலக் கூறுக்கும் உள்ள 

ஒற்றுமையைக் கண்டுபிடித்தனர். இலைப் பச்சை 8, 6 
முதலியவற்றின் வேதிவாய்ப்பாடு பின்வருமாறு 

இலைப் பச்சை 843 

இலைப்பச்சை a= C,;H,,O,N,Mg — (நீலப் 

ன ரர. பச்சை நிறம்) 

இலைப் பச்சை ம -- சேன், — ( எண் 
ணெய்ப் பச்சை நிறம்) 

இவற்றிலிருந்து இலைப்பச்சை % என்பது ௩ இன் 
ஆக்சிஜனேற்ற . நிலையைக் குறிப்பது தெரிய வரு 

கிறது. - 
" இம்மூலக்கூறின் ஒளி உறிஞ்சல் நிரல் (298070110௩ 

$றயாய) இரு உறிஞ்சல் உச்சங்களைப் பெற்றிருக் 
கும், ஒன்று நீல-களதா அலை வரிசையிலும் (429- 
453 ஈட மற்றொன்று சிவப்பு அலை வரிசையிலும் 

..., (645-662 மா) அமைந்திருக்கின் றன. 

இலைப் பச்சை 'என்பது ஒரு பெருமூலக்கூறு; 
அதில் மூன்று சிறப்புப் பகுதிகள் உள்ளன. நான்கு 
பைரோல் வளையங்கள் இணைந்த டெட்ராபைரோல் 
என்பது இம் மூலக்கூறின் தலைப் பகுதியான 
பார்ஃபைரினைக் குறிக்கிறது. 

ஃபைடால்வால் என்ற ஒரு நீண்ட ஆல்கஹால் 
வால் பார்ஃபைரின் தலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
பைரோல் வளையத்துடன் இணைந்திருக்கும். 

- பார்ஃபைரின் வளையத்திற்கு நடுவில் ஒரு 
மக்னீசியம் அணு காணப்படும். பொதுவாக இம் 
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844 இலைப் புள்ளி நோய் 

மூலக்கூறு ஒரு டென்னிஸ் மட்டையைப் போன்ற 
அமைப்பைப் பெற்றிருக்கும். 

இலைப் பச்சை மூலக்கூறைப் “ படிப்படியாகச் 
சிதைக்க முடியும். முதல் நிலையில் வீரியம் குறைந்த 
அமிலத்தின் செயலால் மக்னீசியம் அணு வெளி 
யேற்றப்படும். அதற்கு அடுத்த நிலையில் வீரிய 
அமிலத்தின் செயலால் ஃபைட்டால் வால் துண்டிக் 
கப்படுகிறது. மக்னீசியம் நீங்கிய பார்ஃபைரின் 
தலைப் பகுதியிலிருந்து நான்கு பைரோல் வளையங் 
களையும் தனித்தனியாகப் பிரிக்க முடியும். இப்பை 
ரோல் வளையங்களின் தாய் மூலக்கூறுகள் அமினோ 
அமிலமான கிளைசீனும், சக்சீனிக் அமிலமும் ஆகும். 

இவ்விரு அமிலங்களின் சேர்க்கையால் படிப்படி, 
யான வினைக்குப் பின் கடைக்கும் மூலக்கூறே 
புரட்டோஃபோர் பைரின் ஆகும். இதுவே இலைப் 
பச்சை, ஹீம் மூலக்கூறுகளின் தாய் மூலக்கூறாகும். 
இம்மூலக்கூறில் எவ்வாறு மக்னீசியம் அணு அல்லது 
இரும்பு அணு இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது இது 
வரை தெளிவாக்கப்படவில்லை. |. i ஙு 

_ நிறமிகள் சூரிய ஒளியை ஈர்த்து அதை வினை ் 
மையத்திற்குக் கடத்திச் செல்லும். இச்செயலைச் ' 
சிறந்த முறையில் நடத்த இலைப் பச்சை மூலக்கூறு 
கள் நூற்றுக்கணக்கில் இணைந்த ஒரு தொகுப்பாகச் 
செயல்படுகின்றன. இலைப்பச்சை 
வண்ணத்துடன் காணப்படுவதற்கும், ஒளியை ர்க் 
கும் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதற்கும் காரணம் 
அதில் காணப்படும் ஒன்றுவிட்ட இரட்டைப் 
பிணைப்புகளாகும். 

சூரிய ஒளி ஆற்றல் ஃபோட்டான் (photon) 
என்ற துகள்களில் அடைக்கப்பட்ட நிலையிலிருப்ப 
தாக அறிவியலார் கருதுகின்றனர். . இலைப்பச்சை 
மூலக்கூறு ஒரு ஃபோட்டானை ஈர்ப்பதனால் அதி 
லிருந்து ஒர் எலெக்ட்ரான் வெளியேற்றப்படுறது. 
இந்த எலெக்ட்ரான் கடத்தல் காரணமாக அடினோ 

் தின் ட்ரைபாஸ்ஃபேட் என்ற ஆற்றல் வாய்ந்த மூலக் 
கூறுகளும் குறைக்கப்பட்ட நியுக்னியஸ் அடினோ௫ின் 
டைபாஸ்ஃபேட்டும் தோன்றுகினறன. இதுவே ஒளி 
பாஸ்ஃபோரிலேற்றம் என்று குறிக்கப்படுகிறது. 
இச்செயலின் போது இலைப் பச்சை மூலக்கூறுகள் 
நீரிலுள்ள ஹைட்ரஜன அணுக்களை எடுத்துக் 
கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியேற்றி விடுகின்றன, 
இதனால் இதற்குக் காற்றுத் தூய்மையாக்கல் 
என்ற பெயருமுண்டு. ! 

. பூக்கும் தாவரங்களின் இலைப் பச்சை தயாரிப் 
பில் சூரிய ஒளி பெரும் பங்கு கொள்கிறது. ஆனால் 
ஜிம்னேரஸ்பாம், பெரணி முதலிய தாவரங்கள் 
இருட்டிலேயே நொதிகளின் உதவியால் இலைப் 
பச்சையைத் தயாரிக்கின் றன . இலைப் பச்சை தயாரிக் 
கச் சில கனிமங்களான மாங்களீஸ், பொட்டாசியம், 

மூலக்கூறுகள் ' 

துத்தநாகம் தாமிரம், மக்னீசியம், இரும்பு நைட் 
ரஜன் ஆகியவை மிகவும் தேவை. இவற்றில் ஏதா 
வது ஒன்று குறைந்தால் இலைப் பச்சை நீக்கம் 
[011010818) என்ற நோய் தோன்றக்கூடும். மரபுப் 
பொருள் குறைகள் காரணமாகவும் இலைப்பச்சை 

. தோன்றாமல் போகலாம், இத்தாவரங்கள் வெளிறி 
eer (albinos) அல்லது வெளிர்சோகைச் செடிகள் 

எனப்படுகின்றன. ஆய்வுக் கூடத்தில் தயாரிக்கப் 
படும் இலைப்பச்சை என்பது இலைப் பச்சை சேர்ந்த 
தாகும். இது ஸ்பினாஷ், அல்பாஃபால்பா, லெ பசுந் 
தாவரங்களின் இலைகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. 
இதைத் தாமிரப் பாத்திரத்தில் தயாரித்தால் இலைப் 
பச்சை சிறந்த ஒளியுடன் பச்சை :வண்ணத்தோடு 
இருப்பது மட்டுமல்லாமல் நீண்ட நாள்கள் கெடாம 
லும் இருக்கும். இதை உணவுப் பொருள்கள், வாய்க் 

கொப்பளிப்பான்கள், சோப்புகள், பற்பசை முதலிய 
வற்றிற்கு வண்ணம் சேர்க்கும் பொருளாகப் பயன் ' 
படுத்துகின்றனர். அண்மைக்கால விண்வெளி 'ஆய் 
வாளர்கள் விண்வெளிப் பயணத்தின்போது வெளிப் 
படும் மாசுப் பொருள்களை நீக்கவும் உயிரினங் 
களுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன், உணவுப் பொருள் 
கள் தயாரிக்கவும் இலைப்பச்சை எவ்வாறு பயன் 
படும் என்ற ஆராய்ச்சியில் இறங்கியுள்ளர். - 

| இ, ஸ்ரீகணேசன் : 

இலைப்புள்ளி நோய். * *: . 

இந்நோய் பூசணம் பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிர் 
களால் : இலைகளில் தோன்றுகிறது. இலைகளில. 
புள்ளிகள் தோன்றுதல் இலைப் புள்ளி நோயின் 
(leat spot disease) பொதுவான அறிகுறியாகும். 
ஒவ்வொரு பயிரிலும் இலைப் புள்ளி நோயின் தோற் , 
றம், அளவு ஆகியவை அந்நோய்க்குக் காரணமான 
நுண்ணுயிர், பாதிக்கப்படும் பயிர் போன்றவற்றிற்கு 

் ஏற்றவாறு வேறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக, பருத்திப் . 
பயிரில் மூன்று வகைப் பூசணங்களாலும் ஒரு பாக் 
டீரியாவினாலும் இலைப்புள்ளி நோய்கள் தோன்று 
Ser men. B ட ன 

பூசண இலைப்புள்ளி நோய்கள் 

ஆல்டெர்நெரியா இலைப்புள்ளிகோய். இது ஆல் 
டெர்நேரியா மேக்ரோஸ்பேரா£ " (.4//சாஈ௨772 macro- 

3074) என்னும் பூசணத்தால் உண்டாகிறது. பாதிக் 
கப்பட்ட ' இலைகளில் வெளிர் : பழுப்பு நிறத்தில் 
வட்ட வடிவத்தையோ ' ஒழுங்கற்ற வடிவத்தையோ * 

_ கொண்ட 0.5- 4.0 மி, மீ. குறுக்களவுடன் கூடிய 
சிறுசிறு புள்ளிகள் தோன்றுகின்றன. புள்ளிகளில் 
அடுக்கடுக்கான அல்லது ஒன்றன்மேல் ஒன்றான



வளையங்கள் இருப்பது போன்ற தோற்றம் காணப் 

படும். இப்புள்ளிகளின் நடுப் பகுதி பிளந்திருக்கும். 

புள்ளிகள் ஒன்றொடொன்று இணைந்து நாளடை 

- வில் இலையின் பெரும் பகுதியைத் தாக்குகின்றன. 

சில நேரங்களில் இலை நரம்புகளும் தாக்கப்படு 

இன்றன. தாக்கப்பட்ட இலைகள் யாவும் இறுதியில் 

காய்ந்து உதிர்ந்துவிடுகின் றன. 

இந்நோய்க் காரணி, தாக்கப்பட்டு உதிர்ந்து 

கடக்கும் இலைகளில் தங்கியிருந்து காற்றின் மூலம் 

பரவுகின்றது. மிகுதியான வெப்பநிலையில் இந்நோய் 

மிகுதியாகப் பரவும். 

் செர்க்கோஸ்போரா இலைப்புள்ளி நோய், செர்க் 

கோஸ்போரா காசிப்பினான என்ற பூசணம் இந் 

நோயைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இலையின் மேற்பரப் 

பில் சிறிய வட்ட வடிவமான புள்ளிகள் காணப்படு 

இன்றன. புள்ளிகளின் நடுப்பகுதி சாம்பல் நிறமாக 

வும் சுற்றுப்புறம் கருஞ்சிவப்பாகவும் இருக்கும். 

நாளடைவில் புள்ளிகள் ஒன்றோடொன்று இணைந்த 

. இலையின் பெரும்பகுதியைப் பாதிக்கும். தோயுற்ற 

இலைகளிலிருந்து வெளிவரும் 

காற்றின் மூலம் பரவுவதால் அருகிலுள்ள பயிர்களுக் 

கும் இந்நோய் தொற்றுகிறது. 

மைரோத்தீசியம் இலைப்புள்ளி நோய். இந்நோய் 
மைரோத்தீசியம் ரோரிடம் , என்ற. பூசணத்தால் 
தோனறுகின்றது. இது மழைக்காலத்தில் வெளிர் - 
பழுப்பு நிறத்தில் சிறிய வட்டவடிவமான புள்ளிக் 

* ளாகத் தோன்றும். இப்புள்ளிகளின் ஓரங்கள் பழுப்பு 
நிறமாகவோ செங்கருநீலமாகவோ இருக்கும். அப் 
புள்ளிகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதி வெளிர்திற வளை 
யங்களால் சூழப்பட்டிருக்கும். இப்பகுதிகளில் அடர் 
பச்சை நிறத்தில் பூரணத்தின் ஸ்போராடோக்கியா 
என்னும் வித்துக் கலன்கள் காணப்படும், இவற்றை 
வெண்மையான பூசண இழைகள் (0/06118) சூழ்ந் 
இருக்கும்." நாளடைவில் புள்ளியின் - நடுப்பகுதி 
உதிர்ந்தவிடுவதால் சிறிய துளை காணப்படும். 

இப்பூசணம் சிவப்பு நாவாய்ப் பூச்சியின் மூல 
ட மாகப் பரவுகின்றது. இப்பூசணம் மண்ணின் மேல் 

விழுந்து க்கும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலைகளில் 
தங்கியிருந்து பரவும் இயல்புடையது. இந்நோய் 
தொற்றுவதற்கு 25 - 40” வெப்பநிலையும், காற்றில் 
அதிகமான ஈரத்தன்மையும் வேண்டும். இந்நோய் 
தர்ப்பூசணி, பறங்கி, பாகல், வெண்டை, தட்டைப் 
பயறு, பச்சைப்பயறு, சணல், கொத்தவரை, சோயா . 
மொச்சை ஆகிய பயிர்களிலும் தோன்றுகின்றது. , 

பூசணங்களால் “ஏற்படும் ஆல்டெர்நேரியா. 

சொர்க்கோஸ்போரா மைரோத்தசியம் இலைப் புள்ளி 
நோய்கள் மூன்றனையும் கட்டுப்படுத்த Gans 
டேர் ஒன்றுக்கு மேன்கோசெப் இரண்டு கிலோ, 

, வடைகின்றன. அவை 

தூற்: வித்துக்கள் - 

இலைப்புள்ளி நோய் 645 

காப்பர் ஆக்சிகுளோரைடு 2.5 கிலோ, கேப்ட 
பால் இரண்டு கிலோ ஆகிய இவற்றில் ஏதாவு . 

நோயின். தொன்றைப் . பயிரில் இலைப்புள்ளி 

அறிகுறி தென்பட ஆரம்பித்தவுடன் தெளிக்க 
வேண்டும். 

பேக்டீரியா இலைப்புள்ளி கோய் 

. சேந்தோமோனஸ் கேம்பெஸ்டிரிஸ். வகை மாலு 
வேசியாரம் என்னும் பாகஃ்டீரியாவினால் இந்நோய் 
தோன்றுகின் றது. விதைகள், முளைத்து வரும்போதே 
நோயின் தொடக்க அறிகுறியைக் காணலாம், விதை 
யிலைகளின் அடிப்பாகத்தில் நீர் ஊறிய சிறிய புள்ளி 
கள் தோன்றுகின்றன. இவை பின்பு பெருத்துக் ௧௬ 
நிறமடைகன்றன. புள்ளிகள் ஒன்றோடொன்று 
இணைந்து விதையிலைகளின் பெரும்பகுதியைத் 
தாக்குகின்றன. ' - 

வளர்ந்த செடி இலைகளின் அடிப்பகுதியில் 
நீர் sou (water soaked) சிறு புள்ளிகள் 
தோன்றுகின்றன. இப்புள்ளிகள் நாளடைவில் விரி 

பழுப்பு நிறம் பெற்ற. 
பின் கருநிறமாக மாறுகின்றன. இப்புள்ளிகள் 
மேலும் விரிவடைந்து சிறு சிறு நரம்புகளுக்கிடை 

  
பருத்தியின் பாக்டீரியா இலைப்புள்ளி 

யில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் கோண. வடிவத் 
தைக் கொண்டிருக்கின்றன. எனவே இவ்வாறான 
புள்ளிகள் கோணப்புள்ளிகள் எனப்படுகின்றன. 

இலைப்புள்ளிக்குக் காரணமான பாக்டீரியா, 
நரம்பு கருமையடைதல் vein 61/21), கருங்கிளை
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் பருத்திக்காயில் புள்ளிகள் ' 
- ச 

குறிகளையும் பருத்தியில் உண்டாக்கும் திறனுடையது. 

நோயுற்ற செடியின் பகுதிகள், காற்றினாலும் 

மழை நீரினாலும் கொண்டு செல்லப்பட்டு ஏனைய 

நிலங்களிலும் நோயினைப் :. பரப்புகின்றன. 

இருக்கின்றன. இலவ மரம், சீமைப்பூவரசு, காட்டு. 
ஆமணக்கு, மிளகாய்ப் பூண்டு போன்றவை இந் 
நோயினால் : தாக்கப்படுவதால் இவற்றிலிருந்தும் . 
பருத்திச் செடிக்கு நோய் பரவும் வாய்ப்புண்டு. i 

நோயுற்ற செடிகளையும், செடியிலிருந்து 
உதிர்ந்து கடக்கும் பகுதிகளையும், நிலத்தில் தங்க 

விடாது எரித்துவிடுதல் சிறந்தது. இந்நோய் தங்கும் 
மாற்றுச் செடிகளை அழித்தல், நோயினால் . பாதிக் 
கப்படாத செடிகளிலிருந்து எடுத்த விதைகளைப் 
பயன்படுத்தல் போன்றவற்றால் நோய் பரவுதலைக் 
குறைக்கலாம். "விதை வழிப்: பரவுதலைத் தடுப் 

_ பதற்காக விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும். ஒரு 
இலோ ' கந்தக அமிலத்தில் பத்துக் லோ விதை 

களை அமிழ்த்திக் குச்சியால் நன்கு கிளற வேண்டும், : 
இதனால் விதைகளின் மேல் உள்ள : பஞ்சு நீங்க 
விடுகின்றது. ஏறத்தாழ . இரண்டு - மணித்துளி - 
களில் பஞ்சினை நீக்கிவிடலாம், உடனடியாக 
அவ்விதைகளை நீரில் அமிழ்த்தி அமிலம் நீங்குமாறு ' 
கழுவ வேண்டும், பிறகு நிழலில் உலரவைத்து விதை ' 
களின் மேலுள்ள ஈரம் காய்ந்ததும் ஒரு “கிலோ 
விதைக்கு நான்கு கிராம்' வீதம் திராம் அல்லது. 
கேப்டான் என்ற பூசணக்கொல்லியைக் கலந்தபின் 

_ விதைக்குப் பயன்படுத்தவேண்டும். ். : 

பயிரில் நோய் பரவுதலைத் தடுக்க" நோயின் 

ட 7 - . ” ல், 
Fad, ட ன் al ne 

(black arm) காய் அழுகல் வி) போன்ற பிறஅறி | 

நோய் பரவுதற்கு விதைகள் பெரிதும் காரணமாக : 

தொடக்க அறிகுறி . தென்பட்டவுடன் செடிகளில் 
ஹெக்ட்டேர் ஒன்றுக்கு, காப்பர் ஆக்சிக்குளோரைடு 
இரண்டு கிலா, அக்ரிமைசிஸ் நூறு கிராம் ஆரிய 
இரண்டையும் கலத்து தெளிக்க வேண்டும். _ 

உக]. சிவப்பிரகாசம் 

நூலோதி. அரங்கசாமி, கோ., சிவப்பிரகாசம், - 

கா., பயிர்களின் பாக்டீரியா நோய்கள், தமிழ்நாடு 

வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், கோயம்புத்தூர், 
- 1975; Suigh, R. S., Plant Diseases, Oxford and 
IBH Publishing Co., Calcuttah, 1968. * 
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சில அறுகால் பூச்சிகள் தாவரங்களின் இலையைப் 
போன்ற தோற்றத்தைப் பெற்றிருப்பதால் அவை 
இலைப்பூச்சிகள் (1284 15604) எனப் பெயர்பெற்றன. 
இவை நடமாடும் இலைகள் என்றும . அழைக்கப்படு 
கின்றன. ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து சிறப்பினங்கள் - 
இந்தியா, மலேசியா, ஃபிஜித் தீவுகள் போன்ற 
வெப்பப் பகுதிகளில் பரவியுள்ளன. இலைப் பூச்சிகள் 
'பசுமை நிறமும், தட்டையான உடலும் கொண்டவை; 
,60 செ. மீ. நீளம் வரை வளரக்கூடியவை; அவற்றின் 
இறக்கைகளும் கால்களும் தாவரங்களின் ' . இலை 
களைப் போலவேயுள்ளன... பெண். பூச்சிகளுக்கு 
இரண்டு : இணை இறக்கைகள் . உள்ளன. ₹. முன் 
இறக்கைகள் பெரியவை; . இவற்றின் நரம்பமைப்பு 

இலைகளின் நரம்பமைப்பை:: ஒத்திருக்கிறது. 'பின் 
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இலைகளூடே மறைந்திருக்கும் ஃபில்லியம் பையோக்குலேட்டம் இலைப்பூச்சிகள் 

இறக்கைகள் பறப்பதற்குப் பயன் படுவதில்லை. ஆண் 
பூச்சிகளின் பின் இறக்கைகள் அளவில் பெரியவை, 
சழ்த்தாடைகள் நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. 
ஐந்து கரணைகளாலான பால்ப்புகள் உள்ளன. 

. இலைப்பூச்சிகள் இரவில் இயங்குபவை. இப்பூச்சி 
களின் பாதுகாப்பு நிறமும் இலை போன்ற உட 
லமைப்பும் இயற்கையான எதிரிகளிடமிருந்து பாது 

, காத்துக்கொள்ளப் பெரிதும் உதவியாக உள்ளன. 
. அண் பூச்சி, பெண் பூச்சியின் மேலமர்ந்து அதன் 
அடிவயிற்றுப் பகுதியைப் பக்கவாட்டிலோ பின்பூற 

மாகவோ வளைத்தவாறு இளக்கலப்புச் செய்கிறது. 
இனச்சேர்க்கை பல மணி நேரத்துக்கு நீடிக்கலாம். 
பெண் பூச்சி தனித்தனியாக முட்டைகளை இடும். 
இம்முட்டைகளின் அமைப்பு அப்பூச்சிகள் உண்ணும் 
தாவர விதைகளை ஒத்திருக்கிறது. முட்டையிலிருந்து 
வெளிவரும் இளரிகள் (ரம) சிவப்பு நிறமானவை. 
இலைகளைத் தின்று வளர்ச்சியடையும்போது அவை 
பசுமை நிறம் பெறுகின்றன. ஃபில்லியம் பையோ 
குலேட்டம் (phyllium bioculatum) என்னும் ஏறப் 
பினத்தைச் சேர்ந்த பெண்பூச்சிகள் ஆறு வளர் 
இளரி நிலைகளைக் (90121 1051875) கடந்து 20-24 

Cm டட



வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ' 

848 இலை மீன் 

வெப்பநிலை இருக்கும்போது 185 நாள்களில் _ முழு 
வளர்ச்சி அடைகின்றன. ஆனால் ஆண் பூச்சிகள் 

ஒன்று அல்லது இரண்டு வளர் இளரி நிலைகளிலேயே 
மிக விரைவில் முழு வளர்ச்சி அடைகின்றன. பெண் 
பூச்சிகள் வாழும் காலத்தைவிட ஆண் பூச்சிகள் 
வாழும் காலம் குறைவு. இலைப்பூச்சிகள் தாவரங் 
களின் இலை, தண்டு முதலிய பகுதிகளை வெட்டித் 
இன்று பயிர்களுக்கு ஊறு விளைவிக்கின்றன. இந்தி 
யாவில் ஃபில்லியம் என்ற பொதுவினத்தைச் சேர்த்த 
இலைப் பூச்சிகள் மிகுதியாக உள்ளன. 

இலைப் பூச்சிகள் ஜுராசியக் காலத்தில் படி 
மலர்ச்சியுற்றுத் தழைத்தோங்கியிருக்கலாம் என்று 
கருதப்படுகிறது. இப்பூச்சிகள், ' கணுக்காலிகள் 

தொகுதியில் அறுகால் பூச்சிகள் வகுப்பில் ஃபா௪ி 
மிடா வரிசையைச் சேர்ந்த ஃபில்லிடே குடும்பத்தில் 

'நூலோதி. Essig, E, O., College Entomology, 

‘Asia Playing Cards, Agra, 1982; Jeannel., R., Jntro- ‘ 
duction to Entomology, Hutchinson, London, 1960. 
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பொர்சிஃபார்மிஸ் வரிசையில் நாண்டிடே குடும்பத் 
தைச் சேர்ந்த மீன்கள் பொதுவாக இலை மீன்கள் 
(1684 112) எனப்படுகின்றன. இம்மீன்கள் அனைத் 
தும் நன்னீரில் வாழ்பவை, சில சிறப்.பினங்கள் உவர் 
நீரிலும் காணப்படுகின்றன. இவை தென் அமெரிக்கா, 
மேற்கு ஆப்பிரிக்கா, இந்தியா, தென் ழக்கு ஆசியா 
போன்ற வெப்ப நாடுகளில் பரவியுள்ளன. இவற்றின் 
தட்டையான உடல் பக்கவாட்டில் டீனாய்டு செதில் 
களால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. முதுகுத் துடுப்பு 
(4௦7521 14106), மலப்புழைத் துடுப்பு (௨௨1 110) ஆகிய 
துடுப்புகள் தொடங்கும் பகுதியிலுள்ள செதில்களில் ”' 

ஆரைகள் (fin fays) இத்துடுப்புகளின் துடுப்பு 
பொருந்துவதற்கான வரிப்பள்ளங்கள் - காணப் 
படுகின்றன. இலை மீன்களின் வாய் சற்றுப் 
பெரியது. தாடைகள், அண்ணம், ' நாக்கு ஆகிய 
பகுதிகளில் சிறு பற்கள் காணப்படுகன் றன. முதுகுத் 
துடுப்பின் முன் பகுதி நீளமாகவும், முதுகுத் 
துடுப்பு, மலப்புழைத் துடுப்பு, வால் துடுப்பு ஆகிய 
வற்றின் மென்மையான பகுதிகள் ஒளி அளடுருவும் 
தன்மை கொண்டவையாகவும் உள்ளன. 

இலை மீன்கள் சிறியவையாக இருந்தாலும் 
அவை தம் அளவுள்ள இரையையும் எளிதாக விழுங்கு 
கின்றன. இவை முட்டைகளை நீர்த்தாவரங்களின் 
வேரிலும், இலைப்பகுதிகளிலும் ஒட்ட வைத்து 

ஸு அமேசான் 

கின்றது. 

விடுகின்றன. இந்த முட்டைகளை 'ஆண் மீன்கள் 
பாதுகாக்கின்றன, 
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இலைமீன் ' 

பாலிசெண்ட்ரோப்பிஸ் அப்ரிவியேட்டா ( Poly- 
" eentropis abbreviata) என்ற ஆப்பிரிக்க இலை மீனும் 

. பாலிசெண்ட்ரஸ் ஸ்காம்பர்ஜ்கி (2௦11221712 424217." 
ம்பாரஈம்) , என்னும் ' தென்அமெரிக்க இலை மீனும் 

... இரவில் இயங்குகின்றன. மோனோசிர்ரஸ் ' பாலியக் . 
காந்தஸ் (Monocirrhus | polyacanthus) என்னும் 

இலை மீன் குறிப்பிடத்தக்க ௬ 
woo men (Camouflage) ஆற்றல் கொண்டது. இது 
தோற்றத்தில் காய்நது உதிர்ந்த இலையைப் போலவே 
உள்ளது. &ழ்த்தாடைப் பபகுதியிலிருந்து வெளியில் 
காணப்படும் இழை நீட்டு (கால) இலைக்காம்பு - 
போலவே உள்ளது. இது இடத்திற்கேற்ப நிறத்தை : 
மாற்றிக்கொள்ளும் திறமை கொண்டது. தாவரங் 
களுக்கிடையில் காணப்படும்போது பசுமை கலந்த 
மஞ்சள் நிறமாகவும், : தாவரங்களற்ற தெளிந்த நீருள்ள இடங்களின் அடியில் காணப்படும்போது 

- மணலின் நிறத்தையொத்துப் பழுப்பு நிறமாகவும் 
. ட காணப்படும். இது பொதுவாக . தேங்கிய அல்லது 

மெதுவாக ஓடும் ஆறுகள், கால்வாய்களில் வாழ் 
_- கின்றது. இது கரை ஓரங்களில் காய்ந்த இலைகளைப் . 

போல் மிதப்பதையும், நீரால் ' அடித்துச் செல்லப் 
படுவதையும் காணலாம். இவ்வாறு நீரோடு செல்லும் 

- போது .சறு' மீன்களின் , அருகில் “ சென்றவுடன 
நீரோடு சேர்த்து அம்மீன்களையும் விழுங்கி விடு 

J | | 

பாடிஸ் பாடிஸ் (சமி badis)  நாண்டஸ் 
நாண்டஸ் (லம ஈசாம்2) நாண்டஸ் மலபாரிக்கஸ் 
(Nandus malabaricus) ஆகிய மூன்று சிறப்பின மீன் ..' 

ட கள் இந்தியாவின் மேற்குப் பகுதிகளிலுள்ள குளம், 
குட்டைகளிலும், உவர் நீர்ப்பகுதிகளிலும் காணப் 
படுகின்றன... 1 ் =~ 

- ஜெ. கெள.



இலையடுக்கம் 

இது இலைகள், தண்டிலோ அச்சிலோ வடிவக் கணித 

அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் முறையைக் குறிப்ப 

தாகும். பொதுவாக இலையடுக்கத்தை (phyllo- 

taxy) Qa வகைப்படுத்தலாம். 

அர தரை ஒட்டிய இலையடுக்கம். முள்ளங்கி, காரட் 

போன்ற தாவரங்களில் தண்டு இடையாது. இவற்றின் 

இலைகள் தரையை ஒட்டியே கொத்தாக அமைந் 

இருக்கும். இவ்வமைப்பிற்குதி தரை ஓட்டிய (7&01081) 

அல்லது கொத்து (10586116) அமைப்பு எனப்பெயர். 

ஆ) தண்டு இலையமைப்பு. பெருவாரியான பூக்கும் 

தாவரங்களின் தண்டின் இலையமைப்பு ஒரு குறிப் 

பிட்ட முறையைக் கொண்டிருக்கும். தண்டைச் சுற்றி 

- அமைந்துள்ள இலைகளின் இடைப்பட்ட Caress ms 

கள் மாறுதல் அடையாமல் ஒன்று போல இருக்கும். 

தண்டு இலையமைப்பை மாற்று இலையருக்கம் 

எதிர் இலையொழுங்கு என இரு பிரிவுகளாகப் 

பிரிக்கலாம். மாற்று இலையடுக்கத்தில் ஒரு கணுவில் 

ஓர் இலைதான் காணப்படும். எ.கா. செம்பருத்தி, : 

இலையடுக்கம் 849 

எதிர் இலையடுக்கத்தில் ஒரு கணுவில் இரு இலைகள் 

் . இருக்கும். எ.கா, எருக்கு. அரளிச் செடியின் கணுவில் 

மூன்று இலைகள் இருக்கும். அலிமாண்டா என்ற 

தாவரத்தின் கணுவில் நான்கு ; இலைகள் உண்டு. 

இதற்கு வட்ட இலை அடுக்கம் என்று பெயர். 

மாற்று இலையடுக்க முறையைப் பின்னத்தைக் 

கொண்டு விளககலாம். 3/5 இலையொரழுங்கு என் 

பதில் 5 என்ற விகுதி, இலைகள் ஐந்து செங்குத்து 

வரிசையில் அமைந்துள்ளன என்பதையும் ஆறாவது 

- இலையானது முதலிலைக்கு நேர் மேலோ தீழோ 

அமைந்திருக்கும் என்பதையும் குறிக்கும். அடுத்தடுத்த 
கணுக்களில் காணப்படும் இரு இலைகளுக்கிடைப் 

_ பட்ட கோணம் 44”. முதல் இலையிலிருந்து தண் 

டைச் சுற்றி இருமுறை சென்றால் ஆறாவது 

இலையை அடையலாம். இந்த இரு சுற்றுகளை 

5 என்ற எண் குறிக்கும். ் 

தாவரங்களில் பொதுவாகக்காணப்படும் மாற்று 

இலையடுக்க அமைப்புகள் 1/2, 1/2, 2/5, 3/9, 5/12 

இதை ஃபைபோநாசி வரிசை எனக் குறிப் 

'- பிடுவர். அடுத்தடுத்துக் காணப்படும் இரு பின்னங் 

களின் கூட்டுத் தொகை அடுத்த பின்னமாக இருப் 

பதைக் காணலாம் 1/2, 4/2, 2/5, 
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ட... எதிர் இலையடுக்கம்: எருக்கு 

புற்களில் கரணன்படும் ் இலையடுக்கான து 4 @Gr Fora பெறுகின்றன. இவ்வகை அமைப்பை 

ஆகும், விசிறி வாழை, வாண்டா முதலிய தாவரங் மொசைக் அமைப்பு என்பர், ! : 

களில் கணுவிடை மிகக் குறுகியிருப்பதாலும், %.. ... 

  

$இலையடுக்கம்: வாண்டா 

இலையொழுயங்கு முறையில் இருப்பதாலும் இலைகள் -' 
இரு வரிசைகளில் நெருக்கமாசு ஒன்றின் _மேல் ஒன்று 
செருகியிருப்பதைப் போல அமைந்திருக்கும். இது 
குறுக்குமறுக்கு (141௦௨8) இலையடுக்கம் எனப் 
படும். ,   

கோரை வகைகளில் இலையடுக்கம் 1/2 அகும்; : 
* மால்வேசி குடும்பத் தாவரங்களில் 3/5 ஆகும், டட! கலட்ட 
குப்பைமேனிச் செடியில் மாற்று இலையடுக்கம் , - மொசைக் இலையடுக்கம்: குப்பைமேனி ' 
காணப்படுவது மட்டுமல்லாமல் கழிலைகள் நீண்ட” - 
காம்புடனும், மேலிலைகள் சிறிய காம்புடனும், ட 
இருப்பதால், அனைத்து இலைகளும் சூரிய ஒளியை *". '' 

a 

தண்டின் நுனியில், இலைமொட்டுகள் தோற்றம் 
,_ அமையும் முறையை இலையடுக்கம் நிர்ணயிக்கும். 

- தாவரத்தில் இலையொழுங்கு முறை மூலம் அத் 

த.



தாவரத்திலுள்ள அனைத்து இலைகளும் சூரிய ஓ oft; 

காற்று முதலியவற்றைத் தடையின்றிப் பெறும்,-*' ". 
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1 இலையடுக்கத்தினைப் பொறுத்த வரையில் : பல 

கருத்துகள் உள்ளன. ஹால்ப்மிஸ்ட்டர் கூற்றுப்படி-, 

தண்டு, நுனியின் புறத்தோல் செல்களின் வெளிச் 

சுவா்கள்' உள்ளடங்கிய பக்க உறுப்புகளின் வளர்ச் 

சியைத் தடுக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கும். இந்தத் 

தடுப்புத் தன்மை ஒரே மாதிரியாக அமைவதில்லை 

எங்கு, செல் சுவர்களின் நீட்சித்தன்மை அதிகமாக - 

உள்ளதோ அந்த இடத்தில் புது உறுப்புகள் தோன்ற 

மற்ற இடங்களில் - கர்ணப்படும் : தடுப்புத் : தன்மை 

காரணமாூன்றது. ' முதலில் நீட்சித் தன்மை குறை 

வாகக் காணப்படும். ., பெரும் அளவான டநீட்சித் 

தன்மையைப் புறத்தோல் செல்கள் முன்பே அடைந் 

இருப்பதே ' இதற்குக் காரணம் ஆகும். அதனால் 

- அடுத்த புது உறுப்பு: முன் தோன்றிய புது : உறுப் 

பிலிருந்து விலகியே தோன்றும். இப்புது இடத்தில் 

. மிகை நீட்சியும், மிகக் குறைவான தடுப்புத் தன்மை 

் யும் காணப்படும். ' ஆனால் ஹாஃப்மிஸ்ட்டரின் 

கொள்கைக்கு ஆதரவே கிடைக்கவில்லை. 

மேலும் தண்டில் , ஆய்வு நடத்தியதில் இலை 

யடுக்கத்தைப் பற்றிய சில உண்மைகள் தெரிய வந் 

"துள்ளன. ஸ்நோ என்பார் வெளியிட்ட கருதது, 

தண்டு நுனியில் இலைமொட்டுகள் எங்கு தோன்ற 

வேண்டுமோ அதற்கு முன்பே தண்டு நுனியில் இலை 

யின் காற்றுக் குழாய்த் திசுக்கள் நுனிநோக்கு முறை . - 

யில் தோன்றுகின்றன; - புதுமொட்டுகள் இயன்ற 

வரையில் முன்பே தோன்றிய குருத்தின் விளிம் 

பிலிருந்தே புறப்படும்; புதிதாக உண்டாகும் மொட் 

டுகள் தண்டு , நுனியில் எங்கு - அதிகப் பரப்பு 

உள்ளதோ அங்கிருந்து புறப்படும் என்பதாகும். 

புதிய மொட்டுகள் தோன்றக் காரணமான 

இசுக்களின் இயல்புகளும் ஊட்டப் பொருள்களுமே 

குருத்துகள் உண்டாகக் காரணமாகும். 

‘ ் இலையடுக்க வகைகளைக் கொண்டு படிமலர்ச் 

சப் பாதையை அறியச் சிலர் முயன்றதுண்டு. 

வார்ட் லா என்பாரின் கூற்றுப்படித் தாவர இனங் 

களில் அனைத்து மட்டங்களிலும் அனைத்து வகை 

, இலையொழுங்குகளும் காணப்படுகின்றன. அதனால் 

எந்த வகை முன்தோன்றியது எந்த வகை பின் 

தோன்றியது என்பதை அறுதியிட்டுக் கூறு இயலாது. 

உக." ட ் ௨. இ, ஸ்ரீகணேசன் 

grGerg). Dormer, K.J., Shoot Organization in 

Vascular Plants Chapman and Hall Ltd., London, 

1972; John, G. Torrey, Development in Flowering 

Plants, MacMillan Co., London, 1968; Ward Law, 

ஒரிரு, Phyllogeny and Morphogenesis, MacMillan 

--' Co,, London, 1952. oh Yo 3 
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இலையுகுர் காடுகள் ~ *- * 
நிவப்பின் 0 டு Bae gh ted Vas 

wae ey toy ih se : ம் கடர ல 

தாவரங்கள் பல இணைந்து மிகுந்துள்ள கூட்டமே 
காடாகும்.*' ஆண்டுதோறும் ' தோன்றி வளர்ந்து 
அழியும் தரைச்செடிகள் (௦5), நான்கு அல்லது 
ஐந்து மீட்டர் உயரத்துக்குமேல் - வளராத, கிளை 
களைப் பரப்பி நிற்கும் புதார்ச்செடிகள் . (shrubs), 
குறு மரங்கள், நெடு மரங்கள் எனப் பல வகைத் 

தாவரங்கள் காடுகளில் காணப்படுகின்றன. காடு 

களின் அமைப்பும்,- ஈட்டமும், செறிவும் எங்கும் 
ஒரே தன்மையாக இருப்பதில்லை. இடச்சூழ்நிலை 
(topography), தட்பவெப்பநிலை. மண்ணமைவு 
ஆூயெவற்றின் காரணமாகப் பலவகைப்பட்ட காடு 
கள் அமைகின்றன. ட்ட ட் 

இலையுதிர் காடுகள். இலையுதிர்தல் என்பது 
தாவரங்களின் வளர்ச்சியில் நிகழும் தவிர்க்க முடி 
யாத., வளர்பருவப் - பண்பாகும். தாவரங்களின் 

வளர்ச்சியில் இலைகளின் பங்கு இன்றியமையாதது. 
ஏனெனில், அவற்றில் காணப்படுகின்ற பச்சையத் 
இன் உதவி கொண்டு, சூரிய ஒளியுடன் இணைந்து 

உணவு தயாரிப்பு “ நிகழ்கிறது. இலைப்பரப்பில் 
உள்ள நுண்ணிய துளைகளின் வழியாகத் தேவை 

யற்ற நீர் ஆவியாக வெளியேறுகின்றது. வ௱ண்ட 

வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் சில மர வசைத் தாவ ' 

ரங்கள் நீராவிப்போக்கைக் குறைத்திட ஆண்டு 

தோறும் குறிப்பிட்ட மாதங்களில் இலைகளை 

உதிர்த்து நிற்பதைக் காணலாம். இத்தாவர வகை 

களையே இலையுதிர் (0601400185) தாவரங்கள் என 

வும், இத்தகைய தாவரங்களைப் பெரும்பான்மை 

யாகக் கொண்ட. காடுகள் இலையுதிர் காடுகள் என் 

் றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்தியக் காடுகளின் 

பரப்.பில் 65-70 விழுக்காடு, இலையுதிர் காடுகளே 

ஆகும். இலையுதிர் காடுகளில் : காணப்படும் சில 

* புதர்ச் செடிகளும் சில தரைச் செடிகளும் கூட 

இலையுதிர் தன்மை கொண்டவை. 

உட்பிரிவுகள் 

இந்தியாவில் காணப்படும் இலையுதிர் காடுகள் 

நைப்பீர இலையுதிர் காடுகள் (0194 deciduous 

1௦7218), உலர் இலையுதிர் காடுகள் (ர 6601041005 

forests) என்ற இருபெரும் உட்பிரிவுகளில் அடங்கும். 

.. நைப்பீர இலையுதிர் காடுகள். இவ்வகைக் காடு 

களில், உயர் அடுக்கு மர வகைகளில் பெரும்பான்மை 

யானவை, இலையுதிர் தன்மை கொண்டனவாகவும், 

ஏனையவை மாறாப் பசுமைத் தன்மை கொண்டன 

வாகவும்; &ழ் அடுக்குகளான புதர் தரைச் செடிகளில் 

பெரும்பன்மையானவை மாறாப் பசுமைத் தன்மை 

கொண்டும் இருக்கும். 24-27” வெப்பமும் (வேனிற் 

காலத்தில் 43 உயரளவு], ஆண்டுக்கு 1500-2000 

மி. மீ. மழை பெய்யும் பகுதிகளில்தான் இவ்



852 இலையுதிர்தல் . 

வகைக் காடுகள் உள்ளன. ; இத்தகைய தட்ப 

வெப்பநிலை ஆண்டின் பல மாதங்களில் இருப்பதும் 

நைப்பீரம் நிலைத்திருப்பதும், ஒரிரண்டு மாதங்களே 

வறட்சி மாதங்களாக இருப்பதும் இக்காடுகள் 

அமைய அடிப்படையாக அமைகன்றன. எனவே 

இவை நைப்பீர இலையுதிர் காடுகள் என் றழைக்கப் 

படுகின்றன. இந்திய இலையுதிர் காடுகளின் மொத் 

தப் பரப்பில் ஏறக்குறைய நாற்பது விழுக்காடு இவ் 
வகையில் அடக்கும். ் 

* இந்திய நைப்பீர: இலையுதிர் காடுகள் வடக் 
கத்திய வெப்ப மண்டல நைப்பீர : இலையுதிர் 
காடுகள், தெற்கத்திய வெப்ப மண்டல நைப்பீர 
இலையுகிர்காடுகள் என்றும், மேலும் இரு உட்பிரிவு 
களாகப் பிரிக்கப்்படுகின்றன. ் ர 

் தமிழ்நாட்டு மொத்தக் காட்டுப்பரப்பில் ஏறத் . 
தாழ ஐந்து விழுக்காடுகளில் நைப்பீர இலையுதிர் 
காடுகள் அமைந்துள்ளன. அவற்றில்தான் பயன் 
மிக்கு தேக்கு மரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. : 

- உலர் இலையுதிர் காடுகள். இவ்வகைக் காடுகளில் 
அனைத்து அடுிக்குகளிலும், பெரும்பான்மையான 
தாவரங்கள் இலையுதிர் ' தன்மை கொண்டும், சிறு 
பான்மையானவை மாறாப் பசுமைத் தன்மையுட 

னும் இருக்கும். மேலும், இவை அமைந்துள்ள இடங் 
களில் ஆண்டிற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் வறட் 
சியும், வெப்பநிலையும் (வேனிற்கால உயரளவு 
48°), ஆண்டில் 1000-1500 மி. மீ. வரை மழைப் 
பொழிவும் கொண்டு பெரும்பாலும் அலர்ந்த 
அல்லது வறண்ட சூழ்நிலையாகவே , இருக்கும். 
ஆகவே, இவை உலர் இலையுதிர் காடுகள் எனவும்; 
இந்தியாவில் இவை வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் 
மட்டுமே . அமைந்துள்ள காரணத்தால் வெப்ப 
மண்டல உலர் இலையுதிர் காடுகள் என்றும் குறிப் 
பிடப்படுகன்றன. இந்திய இலையுதிர் காடு 
களின் மொத்தப் பரப்பில் இவை ஏறத்தாழ அறுபது 
விமுக்காடு உள்ளன. தமிழ்நாட்டு மொத்தக் 
காட்டுப் பரப்பில் 35-40 விழுக்காடு உலர் இலை 

யுதிர் காடுகளாகும். . “ hoy 

ஏறக்குறைய நாற்பத்தைந்து வகை இரு விதை 
யிலைத் தாவரக் குடும்பங்களைச் சார்ந்த தாவர 
வகைகள் இலையுதிர் காடுகளில் காணப்பெறுகன் 
றன. இவற்றுள் இலெகுமினேசி எனும் பயறுவகைக் 
குடும்பத் தாவரங்களே .. மிகுதியாக , இருக்கும். 
இவற்றை .அடுத்துக் காம்பிரிட்டே௪ி, மீலியே௪, 
பிக்நோநியேசி, வொரபனே9, மால்வே௫, . பர்சரே௪, 
அப்போசைவேசி, மோரேசி தாவரக் குடுபங்களைச் ப 
சேர்ந்த மரவகைகள் உயர் அடுக்கிலும், யூஃ்போர் 
பியேசி, ரூட்டேசி, அனகார்டியேசி ஆகிய குடும்பத் 
காவரங்கள் Ep அடுக்குகளிலும் காணப்படும். 
இவற்றுள் குறிப்பிடத் தகுந்த . மரவகைகளாவன, , 

நைப்பீர இலையுதிர் காடுகளில், மேல் அடுக்குத் 
தாவரங்களான ஆய்மா (சோம, ஏரம்மாசய)), இருள் 

(Xylia xylocarpa) wii. (Dalbergia latifolia), சிலை 
வாகை (4/8/22/8 odoratissimus) Gaae (Tecton 
grandis), snow _ oiena , (Eugenia spp) was 

(Schcileichera  oleosa), w@yech கடம்பு (44/78, 

cordifolia) மருது : வகை . (Terminalia spp), 
வெக்காலி (Anogeissus : /ஈ1/701127, வெண்தேக்கு 
(12227:17021122 /21020/412), வேங்கை _Paterocarpus 
marsupium) s@a (Grewia tilaefolia) மூங்கில் வகை 
முதலியன . குறிப்பிடத்தக்கவை. கீழ் அடுக்கு, 
பெரும்பாலும், மாறாப் பசுமைத்... தாவர. வகை 
களைக் கொண்டதாயிருக்கும். அவற்றின் - பட்டியல் 
மிக விரிவானது. உலர் : இலையுதிர் காடுகளில் 
ஆச்சா (Harwickia  binata) ASH _ arene 
(Bauhinia spp) செந்தணக்கு (9/₹701/114 _ urenes), - 

enguugeiny - ~(Buchanania latifolia), தேக்கு 
(Teciona grandis), Gemiuiy (Soymida . febrifuga)~ 
புரசு . (Chloroxylon swietenia),. மருது வகை 
Gasare) . sdepmGe« (Dendrocalamus - spp) 

ஆகியவை முதனமையானவை. இக்காடுசளிலுள்ள 
தரைத் : தாவரங்களில் இலைத் தாவரங்களைக் ' 
காட்டிலும், புல் வகை மிகுந்து காணப்படுவது 

- குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பியல்பாகும். § °° 
_ - 2௪, பாலகதிரேசன் 
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இலையுதர்தல் 

ரு 

''இது மரங்களில் இயல்பாக நடைபெறும் ஒரு 
நிகழ்ச்சி ஆகும். முதுமை காரணமாகவோ, பருவ 
கால மாற்றங்களுக்கேற்பவோ சூழ்நிலை வேறு 
பாடுகளினாலோ இலைகள் உதிர்கின்றன. இலைக் 
காம்புகளின் அடிப்பாகத்தில் விலகற் பகுதி உருவாவ 

தால் இலையுதிர்தல் ஏற்படுகிறது. இந்த விலகற் 
பகுதி தனிப்பட்ட பாரன்கைமா செல்களாலானது. 
செல் சுவர்களை வலுவிழக்கச் செய்யும் பெக்டினேஸ் 
செல்லுலேஸ் ஆகிய நொதிகள் இப்பகுதியில் 
உண்டாகின்றன. இவை , செல் சுவர்களின் 
மையப் பகுதியினைக் கரைத்து விடுகின்றன. இது 
வளர்பருவத்தின் இறுதியில் நிகழ்கிறது. செல் சுவர் 
கள் வலுவிழப்பதன் விளைவாக விலகல் பகுதியில் 
செல் , சிதைவு ஏற்படுகிறது. நீரையும் உணவுப் 
பொருள்களையும் கடத்தும் காற்றுத் இசுக்களின் 
தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு அவை பசை போன்ற 
பொருள்களால் அடைபட்டுப் போகின்றன. இலை 
யுதிர்வதற்கு முன்னரே அதிலிருந்து நைட்ரஜனும், 
மற்ற கனிமப் பொருள்களும் கிளைகளுக்கு . மிகுத்த 
அளவில் மீண்டும் கொண்டு சேர்க்கப்படுகின் றன. 

_ குளிர் காலத்தில் இக்கனிம௰ப் பொருள்கள் தண்டு



களிலும் வேர்களிலும் சேமித்து வைக்கப்படுகன்றன. 

முற்றிய உதிரும் நிலையில் இருக்கும் இலைகள் கனி ் 

மங்களைச் . சேமித்து வைக்கும் ஆற்றலை இழந்து 

விடுகன்றன. ரைபோறநியூக்ளிக் அமிலமும் இலையுகிர் 

தலின்போது அதிகரிக்கின்றது. வளர்ச்சியைத் தடை 

செய்யும் பொருள்களும் இவற்றோடு தொடர்பு 

கொண்டுள்ளன. உதிரும் நிலையில் உள்ள இலை 

களில் வளர்ச்சிப் பொருள்களின் உற்பத்தி குறைந்து 

கொண்டு வருகிறது, இவ்வளர்ச்சிப் பொருள்களைச் 

செடிகளுக்கு அளித்தால் இலையுதிர்தல் தடைப் 

ப்டுகிறது. இலையுதிர்தலில் எதிலீன் பெரும்பங்கேற்ப 

தாகக் கருதப்படுகிறது. செல்சுவர்களை அழிக்கும் 

நொதிகளை | ஊளக்குவிப்பதனால் இலையுதிர்தலை 

விரைவாக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. நொதி 

யினால் 'வலுவிழநத செல்கள், கனிமக் குறைவு, 

வளர்ச்சியைத் தூண்டும் பொருள்களின் குறைவு, 

வளர்ச்சியைத் தடை செய்யும் பொருள்களின் அதிக 

ரிப்பு ஆகியவை காரணமாக இலையுதிர்தல் நடை 

பெறும். இலையுதிர்தல் என்பது முதுமை எய்திய 

பகுதிகளில் இயற்கை முறையாக நிகழும் ஒரு 

- நிகழ்ச்சியாகும். 

களாலும் நிகழலாம் அல்லது : விரைவுபடுத்தப்பட 

_ லாம். வெப்ப நாள்களில் நீர் பற்றாக்குறை காரண 

மாக இலைக் காம்பு சுருங்குதல், மழை நாள்களில் 

இலைகள் மீது மழை நீரின் தாக்குதல், கடுங்குளிர்ப் 

பருவத்தில்' இலைக்காம்பு விலகல், நீர் உறைதல், 

காற்றின் தாக்குதல் ஆகியவற்றால் இலையுகிர்தல் 

விரைவாக்கப்படுகிறது. ‘ 

பல மரங்களில் இலையுதிர்தல் அவ்வப்போது 

நிகழ்கிறது. இலைகள் உதிர உதிரப் புது இலைகள் 

தோனறுவதால் மரங்கள் எப்போதும் இலைகள் 

.நிறைந்தவையாகக் காணப்படுகின்றன. ஒதியன்; 

மாவிலங்கம் முதலியவற்றில்ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத் 

இல் இலைகள் முழுதும் உதிர்ந்து விடுகின்றன. 

- இத்நிலையில் இம்மரங்கள் இலைகளின் றி மொட்டை 

யாகக் காணப்படுகின்றன. ஆனால் இப்பருவத்தில் 

இம்மரங்களில் மலர்கள் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. 

இந்நிலை மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு மிகவும் உகந்த 

தாகும். இலைகளினால் மலர்கள்  மறைக்கப்படாமல் 

அவை மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு நன்கு வெளிப்படுத்தப் ' 

படுகின்றன. 

இலையுதிர் தல் சில சமயங்களில் பொருளாதாரச் 

சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் ஆூறது, , எடுத்துக் 
காட்டாகப் பருத்திச் செடியில் இலைகள் உதிர்ந்து 

இருந்தால் வெடித்த கனிகளைக் கையாலோ எந்திரம் 

. மூலமாகவோ பறிப்பதற்கு எளிதாகிறது. இதன் ' 

காரணமாக இலையுதிர்தலை விரைவாக்க வேண்டிய 

தேவையும் உண்டாகிறது. . 
- வே. சங்கரன் 

இலையுதிர்தல் . பல்வேறு சூழ்நிலை * மாற்றங் , 

்.."” இலையுதிர்த்தி 833 

' நூலோதி. Bidwell, R.G.S., Plant Physiology, Mac- 
Millon Co., New York,'1974. ©. (" Ye ' 
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பயிர் வளர்ச்சிக்கும் விளைச்சலுக்கும் இலைப்பரப்பு 

இன்றியமையாதது. இலைகளின் எண்ணிக்கையும், 

இலைகளின் அளவும் ' இலைப்பரப்பை முடிவு செய் 

இன்றன. இலைகளில் உள்ள பச்சையம் ஒளிச்சேர்க் | 

கைக்கு வழி செய்கின்றது. வளரும் இலைகள் தமக் 

குத் தேவையான உணவை விதையிலைகளிலிருந்தும் 

வளர்ந்த இலைகளிலிருந்தும் ' பெறுகின்றன. நன்கு 

வளர்ந்த இலைகளில் தயாரிக்கப்படும் உணவில் 

ஐம்பது விழுக்காடு புதிய தளிருக்கும், இலை வளர்ச் 

சிக்கும் பயன்படுகிறது. பொதுவாக ஓர் இலை ஒரு 

குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மேல் செயலிழந்து விடு 

இன்றது, இலைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 

மேல் பச்சையமும், புரதமும அழிக்கப்பட்டுப் 

பின்னர் அமினோ அமிலங்களாக மாழ்றப்பட்டு, ' 

இலைக்காம்புகளில் அப்சிசிக் அமிலம் உண்டாக்கப் 

படுவதால் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி உதிர்ந்து 

விடுவதே இதற்குக் காரணமாகும், 

இலையுதிர்தல். அனைத்துப் பயிர்த் தாவரங் 
களும் இலைகளை உதிர்த்து விடுவதில்லை. தானியப் 

பயிர்வகைத் தாவரங்கள் நெல், சோளம், கேழ்வரகு, 

சம்பு, மக்காச்சோளம், கோதுமை, குதிரைவாலி, 

சாமை, வரகு முதலியவை இலைகளை கஅதிர்ப்ப 

இல்லை, தானியங்கள் நன்கு முற்றியவுடன் இப்பயிர் 

களின் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறிவிடும். 

பயறுவகைப் பயிர்களான , அவரை, துவரை, 

பட்டாணி, தட்டைப்பயறு, பாசிப்பயறு, கொண் 

டைக் கடலை, மொச்சை காராமணி, உளுத்து 

போன்றவற்றில் விதைகள் வளர .ஆரம்பித்தவுடன் 

இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி அதிர்ந்துவிடு 

இன்றன. ஆனால் பருத்தி போன்ற பயிர் வகைகளில் 

பூ, காய், இலை ஆகியவை ஓரே சமயத்தில் 

தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும். இலைகள் இயற் 

கையிலேயே முற்றி. உதிர்வதைத் தவிர, பூச்சி 
பூஞ்சணம் தாக்கினாலும் உதிர்ந்து விடுகின்றன. 

இலையுதிர்த்திகளின் தேவை. காய்களோ, பழங் 

களோ முற்றிய பின்பும், இலைகள் செடிகளிலும் 

மரங்களிலும் இருந்தால் அவை பறிப்பதற்கு இடை 

யூறாக இருக்கும், மேலும் . இச்சூழ்நிலைகளில் 
நவீன கருவிகளைக் கொண்டு அறுவடை செய்வதற்கு 

இடையூறு ஏற்படுகிறது. அமெரிக்காவில், இரண் 

டாம் உலகப் போருக்குப்பின், வேளாண்மையில் 

வளர்ச்சி உளக்ககளின் பங்கு அதிகரித்த பிறகு இலை 

யுதிர்த்திகள் (0280118௦19) முதன் முதலாகப் பயன் - 
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படுத்தப்பட்டன. தற்போது அமெரிக்கா, இந்தியா, 

ரஷ்யா, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் இலையுகிர்த் 

இகள் வேளாண்மையில் பயன் படுத்தப்படு 

கனறைன். : 

பயன்கள். இலையுதிர்த்திகளைத் தெளிப்பதால் 

இலைகள் ஒரே சமயத்தில் உதிர்வதால் '- பருத்தி 

போன்ற பயிர்களில் ஒரே சமயத்தில் கருவிகளைக் 

கொண்டு அறுவடை செய்ய முடிகின்றது. இலை 

களை உஇர்ப்பதால் காய்கள் மிக, விரைவில் 

முற்றி . விடுகின்றன. -இலையுதிர்த்திகளைப் , பயன் 

, படுத்துவதால் பழம், காய், விதை 'ஆயெவற்றின் 

தரம் உயர்கின்றது. பயிர்களின் பருவம் குறைக்கப் 

படுவதால் ஓர் ஆண்டில் இரண்டு. அல்லது மூன்று 

முறை பயிரிட , முடிகின்றது. , உதிர்ந்த இலைகள் | 

மண்ணில் விழுந்து மட்கி pains வளப்படுத்து , 
ரான 

. இலையுதிர்த்திகள், - இலைகளை உ திர்ப்பதற்குப் 
பயன்படும் வேதிப் பொருள்கள் இலையுகிர்த்திகள் 

என்று அழைக்கப்படுகினறன. தற்போது வேளாண் 

மையில் மக்னீசியம் குளோரேட், சோடியம், குளோ 
ரேட், ' சோடியம் குளோரோ அசெட்டேட், ட்ரை 

குளோரோ அசெட்டிக் அமிலம், 
அம்மோனியம் நைட்ரேட், பொட்டாசியம் அயோ 

டைடு, எத்திலின், கிளைப்போசேட், டைக்வாட், 
பாராக்வாட், ஆர்சனிக் அமிலம், அமிட்ரின், 

வளர்ச்சித் 'தடுப்பான் எஸ். ௭. டி. எச், (54011 
Succinic Acid Dimethyl Hydrazide) போன்ற இலை 
யுதிர்த்திகள் பயன் படுத்தப் படுசன்றன... து 

பயிர்களில் இலையுதிர்த்திகள். பல்வேறு காரணங் . 
களுக்காகப் பற்பல பயிர்களில் . வலைத் 

" பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ய ட்ட 

தற்போது பருத்தியில், பாராக்வாட்டும், ஆர் 
செனிக் அமிலமும் பயன்படுத்தப்படுவதால் முற்றிய 

காய்களைத் தவிர வளரும் - காய்களும் முற்றிவிடுவ 

தால், காய்கள் ஒரே சமயத்தில் வெடித்துவிடு 
கிள்றன. இதனால் இலைகள் : உதிர்ந்துவிடுவதால், 
பருத்தியை ஒரே சமயத்தில் அறுவடை. செய்யவும் 
மேலும் பருத்தியின் தரம் குறையாமல் இருக்கவும் 
இது உதவுகின்றது. சோயாமொச்சைப். பயிரில் 
கிளைப்போசேட். தெளிப்பதால் அறுவடைப்பருவம் 
ஒரு வாரம் குறைகின்றது, நெற் பயிரில். டைக்வாட் 
தெளிப்பதால், இலைகளில் பச்சையம் குறைந்து 
மணிகள் விரைவில் முற்றிவிடுகன்றன. இதனால் 
மணிகளின் . ஈரப்பதத்தைக் குறைத்து விதைகளின் 

தரத்தை உயர்த்த முடிகின்றது. உருளைக் கிழங்குப் 

அம்மோனியா, . 

பயிரில் எத்திலின் தெளிப்பதால் இலைகள்முற்ற | 
கிழங்குகளை மிக விரைவில் 

முடியும். ' சோளத்தில் மணிகள் முதிர்ச்சியடைய 
கிளைப்போசேட் பயன் படுத்தப்படுகின் றது. கரும்புப் 
பயிரில் , பாராக்வாட் தெளிப்பதால், இலைகள் 

ர் 

அறுவடை செயய 

, மகரந்தத் , 

மஞ்சள் நிறமாக மாறிவிடுகின்றன. இதனால் 
கரும்பின் தரம் உயர்ந்து, டனிப்புச் சத்தும் கூடுதலா 
கின்றது. காடுகளில் : நடப்படும் '  நாற்றுகளின் 
உயரத்தையும் வளர்ச்சியையும் குறைக்க “ இலை 
யுதிர்த்திகள் “பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 'பொட்டா 
Aub அயோடைடு 0.6 விழுக்காடு தெளிப்பதால் 

இலைகள் உதிர்கின்றன என்று: கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டுள்ளது. காட்டில் வளர்ந்த மரங்களின் மேல் 

இலையுதிர்த்திகளைத் .. தெளிப்பதால், '' ' இலைகள் : 
உதிர்ந்து, Lara எளிதில் வெட்ட முடிகின்றது. 

wee te : > Gan. | பாவகிருட்டினன் 

சோதிட ' Palevitch, ற. இளி of snap eon 
with pre harvest treatments of 2-chloro ethyl phospho- 

nic acid., Horticultural Science 1970;' Larsen F. E., 

- Promotion of leaf abscission of d2ciduous ‘nursery 
stock with-2-chloro ethyl phosphonic acid. Journal 

of America Society of Horticultural Science. . 1970; 
Nickle, L. G., Plant Growth Regulatars Agricultural 

Uses, Springer- verlage, New York, நக்க 

  
  

‘ ' டாட உர. 71% " கட்ட . ‘ 

இலையுருத்தோற்றம் : Gg, 3 Ws ea 

ட பருவ காலங்களில் இலையில் மாறுபட்ட 
தோற்றமே இலையுருத் தோற்றம் (phyllomorphy) 
ஆகும். இது ஃபில்லோடி (phyllody) என்றும். குறிப் 
பிடப்படுகிறது. ‘ 

1 “ர் 11 படட ௭ wl 

ஏ.தாவது ஒரு தாவரத்தை மிகவும் ஏற்ற. சூழ் 
நிலையில் - வளர்க்கும்போது அதிக - நீரும், * சத்துப் 
பொருள்களும் கொடுப்பதால் "அதன் வளர்ச்சியில் 
பல மாற்றங்கள் : ஏற்படுகின்றன. இச்சூழ்நிலையில் 
தாவரத்தின் உடற் பகுதிகள் நன்கு வளர்ச்சி அடை 
கின்றன. பூக்களோ, காய்களோ உண்டாவதில்லை. 
பூக்கள் : தோன்றினாலும் , அவற்றிற்குரிய. வண் ! 
ணத்தை அவை இழக்கின்றன. மலரின் உறுப்புகள் 
பசுமை நிறம் அடைகின்றன. இவ்விதமாக அல்லிகள்,. 

மகரந்தத் தாள்கள் முதலியவை பசுமையான இலை 
. போல மாறுவதையே இலையுருத் தோற்றம் என்பர். 
தாவரங்கள் நோய்வாய்ப்படும் இத்தகைய இலையுரு 
மாற்றத்தையும் இலையுருத் தோற்றம் ௭ எனக் கொள் 
ளலாம். 

மலரைப் பொதுவாக ர உருமாறிய, குறை 
வளர்ச்சி பெற்ற சிறு களையாகக் கருதுவதுண்டு.. 

அதனால் மலரில் காணப்படும் உறுப்புகளான புல்லி, 
அல்லி, மகரந்தத்தாள் அகியவற்றை இலையின் 

உருமாற்றமாகக் கொள்வதுண்டு. அதனால் சில 
சூழ்நிலையில் மலரின் உறுப்புகளான புல்லி, அல்லி, 

தாள்கள். இலைகளைப். போல முன்



நிலையை. அடைவதும் உண்டு, . கம்புச் செடியில் 

ஸ்சிளிரோஸ்போரா என்ற பூஞ்சைத்தாக்கத்தால் 

மலரின் உறுப்புகள் இலைகள் போல மாறுவ 

துண்டு. ் 1 ் ் 

  

-.. ஸ்கிளிரோஸ்போரா தாக்கிய கம்பு மலர் . 

இவ்விதமாக , இலைபோல உருமாறுவதற்குச் 

“செல்களில் நடக்கும் மாறுதல்களே காரணமாக 

இருக்கலாம். புல்லி, அல்லி, மகரந்தத் தாள்களி | 
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அள்ள இடைத் திசுக்கள், மாவுப் பொருள் தயாரிக் 
கும் மெல்லிய சுவர்களுடைய, செல் இடைவெளி 
யற்ற பாரன்கைமா செல்களாக மாறி விடுகின்றன, 
இவ்வுறுப்புகளுக்குத் தேவையான சாற்றுக்குழாய்த் 
இசுக்கள் அதிக அளவில் உண்டாகின்றன. ஆனால் 

தடித்த சுவர்கள் கொண்ட ஸ்கிரன்கைமா திசுக்கள் 
அளவிலோ, அமைப்பிலோ எவ்வித மாறுதலும் 
அடையாமல் முன்னிருந்த நிலையிலேயே இருந்து 
விடும். இதனால் மலர் உறுப்புகள் சதைப்பற்றுடன் 
நோய் தாக்க ஏதுவாக அமைந்து விடுகின்றன. 
உருமாற்ற நிலை இருவகைப்படும். முதல் வகையில் 
அதிக கஊட்டத்தால் தாவர உறுப்புகள் உருமாற, 

நோய்கள் தோன்றுகின்றன. இரண்டாம் வகையில் 

நோய்த் தாக்குதலால் உறுப்புகள் உருமாற்றமடை 
இன்றன. ் 

_ பருவச் சூழ்நிலையாலும் இலையுருத் தோற்றம் 
ஏற்படுவதுண்டு, ஆஸ்திரேலியாவில் காணப்படும் 
கருவேல மர இனத்தைச் சேர்ந்த அக்கேஷியா 
மெலனோசைலான் (42424 melanoxylon) term 
மரத்தில் இலையுருத் தோற்றத்தின் வளர்நிலைகளைக் 
காணலாம. வெட்டப்பட்ட மரத்திலிருந்து தோன் 
றும் புதுக்கிளைகளிலும், வேரிலிருந்து தோன்றும் 
குருத்துக் கிளைகளிலும் இலையுருத் தோற்றத்தைக் 
காணலாம். இக்கிளைகளில் முதலில் தோன்றும் 
இலைகள் சாதாரண இரட்டித்த சிறகிலைகளாகக் 

  

     

ஃபில்லோட் வளர்நிலைகள் (அக்கேஷியா மெலனோசைலான்)
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காணப்படும். அவற்றின் இலைக்காம்பு, 

காம்புகளில் சிற்றிலைகள் உள்ளன. அதே கிளையில் 

அடுத்தடுத்துக் காணப்படும் மற்ற இலைகளில் 

இலைக்காம்புப் பகுதிகள் படிப்படியாகத் தட்டை 

யாகவும், அகலமாகவும் மாற்றம் 

காணலாம்... அதே சமயத்தில் ிற்றிலைகள் 

எண்ணிக்கையில் குறைந்து, முடிவில் இல்லாமலே 

போகும். அதாவது எண்ணிலடங்காச் சிற்றிலை 

களைக் கொண்ட கூட்டிலை நாளடைவில் பாதக 

மான பருவ நிலையில் சிற்றிலைகளே அற்ற கனி 

யிலைகளைப் போலக் காணப்படும். 

கூட்டிலையின் இலைக்காம்பு தட்டையாக Bene 

போல உருமாறி இலையின் பணியைச் செய்யும் 

நிலையை ஃபில்லோடு (காம்பிலை) எனத் தாவர “ 

வியல் வல்லுநர் கூறுவர். கூட்டிலை நிலையில் தாவ 

ரங்கள் நீராவிப் போக்கு மூலம் அதிசு அளவில் 

நீரை இழக்கலாம். இவ்விதமான நீராவிப்போக்கைத் 

தடுக்கச் சற்றிலைகள் அற்ற நிலை ஏற்படுகின்றது. 

ஆகையால் இலையின் முக்கிய பணியான ஒளிச் 

சேர்க்கை பாதிக்கப்படுவதால் அசிற்றிலைகளின் 

தொழிலை இலைக்காம்பு செய்ய இலையுருத் தோற் 

றம் உதவுகின்றது. வறண்டநிலத் தாவரங்களான . 

அக்கேஷியா ற்றினங்கள், பார்க்கின்சோனியா 

முதலிய தாவரங்களில் காம்பிலை நிலையைக் காண 

லாம். ் 

இலைகளின் அருவிற்கும், ஊட்டத்திற்கும் நேர் 
முகத் தொடர்பு உண்டு எனச் சில தாவர வல்லுநர் 
கள் கூறுவதுண்டு. பெர்க் டால்ட் ஆஸ்திரேலியா 
வின் அக்கேஷியா இனங்களில் பல ஆய்வுகளை 

நடத்தியுள்ளார். இத்தாவரத்தின் நாற்றுகளில் 
கூட்டிலைகளும், முதிர்ந்த தாவரத்தில் தனியிலைகள் - - 
போன்ற காம்பிலைகளும் அமைந்திருக்கும். சூழ்நிலை 
யில் தக்க மாறுபாடுகளை ஏற்படுத்தினால் முதிர்ந்த 
தனியிலை போன்ற காம்பிலைகளைக் கூட்டிலைக 
ளாக்கலாம் என நிறுவியுள்ளார். தாவரங்கள் அதிக 
நிழலில், அதாவது மூன்று விழுக்காடு முழுச் சூரிய 
ஒளியில் வளர்க்கப்படும்போது மேற்கூறிய பின் : 

உருமாற்றம் ஏற்படுகிறது. இதற்கு அவர் கூறும் 
காரணம் நாற்று நிலையில் அக்கேஷியா . தாவரங் 

களில் கார்போஹைட்ரேட் குறையும் சூழ்நிலை 

ஏற்படுகிறது. 
சூரிய ஒளியும், கார்பன் டைஆச்சைடு வளிமமும 

தருவதால், இரட்டித்த சிறகிலைகள் தோன்றாமல் 
தொடக்க நிலையிலேயே காம்பிலைகள் தோன்று 
வதைக் காணலாம். இந்த ஊட்ட இலையுருமாற்ற 

மான நேர் தொடர்பை அனைவரும் ஒப்புக்கொள்வ 
தில்லை. 

பருவகால மாற்றத்தினால் இலையின் உருவில் 7 
ஏற்படும் மாற்றத்தைத் தக்க எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 

தாவர வல்லுநர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள், வளர்ச்சி 

e. . 
பககக - 

அடைவதைக் 

யின் போது ஏற்படும். பல சிக்கலான இடையூறு 
களால் இலை வளர்ச்சியின் நடுநிலையானது பாதிக் 

கப்பட்டு, அதுவே இலை... உருத்தோற்றத்திற்குக் 
காரணமாகின்றது. இலையுதிர் காலத்தில் இலைகள் 

வளர்ச்சியின் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பதால் இவை 
தடைப்பட்ட வளர்ச்சியுடன் காணப்படும். முழு 
வளர்ச்சி அடையாத இலைகளே . தண்டில் அதிக 

மாகக் காணப்படும். ் ‘ ட் 

வசந்த காலம் தொடங்கியவுடன், தடைப்பட்ட 

வளர்ச்சி மீண்டும் மாறுபட்ட பிளாஸ்ட்டோகுரோன் 

- அமைப்பில் நடைபெறத் தொடங்குவதால், இலை 

களின் உருவம், அமைப்பு ஆகிய இரண்டுமே மாறு 

படுகின்றன. , தாவரத்தைச் சூழ்ந்த . வெப்பநிலை 

இந்த பிளாஸ்ட்டோகுரோன் மாற்றத்திற்குக் காரண : 

மாகும் என ஆர்னி தமது ஆய்வின் மூலம் மெய்ப் 

பித்துள்ளார். உகந்த பருவ நிலையில் 10-20 நாள் 
கள் இடைவெளியில் தோன்றும் புது இலைகள், 

பாதகமான பருவத்தில் 60-70 பிளாஸ்ட்டோகுரோன் 

, இடைவெளியில் தோன்றுகின்றன. கோஸ்லோ விஸ்கி 
கஇளான்சன் ஆகிய அறிஞர்கள் , இளவேனிற் கால 
இலையுதிர் கால இலைகள் தங்கள் கார்போ ஹைட் 
ரேட் கட்டத்தில் வேறுபாடு காட்டுவதே அவற் 
றின் உருமாற்றத்திற்குக் காரணமாகும் எனக் குறிப் 

பிடுகின்றனர்.  ' = பட வடி ட ர ர 

இ இ | '. த, ஸ்ரீ. கணேசன் 

grCGeord). McLean, R.C. and Ivimey Cook. 
Test Book of Theoretical Botany, Longmen Group 

Ltd., London., 1951; Rao, K.N. and K.V. Krishna- 

‘moorthy, Angiosperms, S. Viswanathan Pvt. Ltd., 
_ Madras. 1976. 3 

  
  

. இவ்வாயாத்தீவு 5 

வி D my & 7 
இவ்வித நாற்றுக்கு அதிகமான .' நீர்ச்சந்தியால 

தென்கிழக்குக் இரீசில் உள்ள இவ்வாயாத்தீவு (194018 

island) கிரேக்கத்தின் பெரும்பரப்பிலுள்ள போயிட் 
டியாவிலிருந்தும அட்டிக்காவிலிருந்தும் எவ்ரிப்பாஸ் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. . இவ்வாயா, 

வளமுடைய பள்ளத்தாக்குகளையுடைய மலைகளை 

கொண்டுள்ளது. இத்தீவின் பரப்பளவு 3,860 சதுர 

இலோ மீட்டர். செம்மறி ஆடு, ஆடு மூதலிய கால் 

நடைகளை வளர்த்தலும், ஆலிவ், — திராட்சை, 

கோதுமை ஆகியவற்றைப் பயிரிடுதலும் இங்குள்ள: : 

_ முககிய தொழில்களாகும். இந்தத் தீவில் மேக்னசைட், 

* லிச்னைட் சுரங்கங்கள் காணப்படுகின்றன. இங்கு 
பளிங்குக் சுல் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது. 

் - ம,அ. மோ, 

டட
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இழு ஆய்வு, துகலில் 

இழைகளின் வலிமை, இழைக்கூட்டமைப்பு முதலி 

யவை இழைகளின் தரத்தை அளவிட அலகாககீ 

கருதப்படுகின்றன. ஓர் இழையின் தரத்தை மதிப்பிடும் 

போது அதன் வளையும் தன்மை, வில். லுமை, ஈரத்தை 

உறிஞ்சும் தன்மை, சாயம் ஏற்கும் தன்மை போன்ற 

பண்புகளையும் ஆராய வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட 

பண்பின் சிறப்பு அதன் இறுதப் பயன்பாட்டிற்குப் 

பல இடங்களில் உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 

டெர்லின் போன்ற செயற்கை இழைகள் அமிலத் 

தாக்குதலை எதிர்ப்பதால், வேதியியல் வடிப்புத் 

துணிகளாகப் பயன் படுத்தப்படுகின் றன. ஆனால் ' 

ஆடைகளின் இழுவைப் பண்புகளை அளிப்பது, 

ஆடை ஆய்வு முறையில் இன்றியமையாப் பிரிவாகும். 

... எடை-8ீள்மை வளைவு, ஒரு மாதிரியில் (80601020) 

ஏற்றப்படும் சுமையையும், அதனால் ஏற்படும் நீட்சி 

யையும் (61௦20௦) குறிக்கும்போது சுமையில் 

மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க வளைவு ஏற்படுகிறது. இவ் 

வளைவு, சுழிச் சுமையிலிருந்து, உடைநிலையில் ஏற் 

படும் நீட்சி வரை அம்மாதிரியின் பண்பை வரை. 

யறுக்கிறது (உடைநிலை ஏற்படும் வரை சுமைகளை 

ஏற்றுவது தேவையற்றதாகும் )- 

இவ்வளைவைப்பற்றி ' மிகுதியாக அறிவதால், 

தொடக்க யங் மட்டு (initial young’s modulus) Ams | 

வுப் பணி (௦1% of rupture),- நெகிழ்நிலை (yield 

௦1) போன்றவற்றைப்பற்றி அறியலாம். 

ப்ப 'தகைவு - திரிபு வளைவு. சில நோக்கங்களுக் 

காகச் சுமை-நீட்சி வளைவை, தகைவு-தஇரிபு வளை 

வாக மாற்றுவது மிக எளிதாகத் உள்ளது. இதனால் 

பலவிதமான பொருள்களுக்கும், கட்டமைப்புகளுக் 

. கும் இடையே அதிக நேரடியான ஒப்புமைகள் செய்ய 

“இயலும். “5: - 

250 டெனியர் விஸ்கோஸ் ரேயான் ' நூல், 40 
 டெனியர் நைலான் நூல் ஆகிய இரு நூல்களின் 

சுமை-நீட்சி. வளைவைப் படம். 1 காட்டுகிறது. 
நிலையான அளவுடைய சுமைகளைக் .கொடுப்பதற் 
காகச் சாய்தளக் கோட்பாட்டில் இயங்கும் ஸ்காட் 
uL_Qaepule , (scott serigraph) 20 அங்குல நீள 

முள்ள நூல்கள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. வளைவு 

" களைத் தகைவு-திரிபு வளைவுகளாக மாற்றுவதற்கு, 

சுமை-நீட்சி வளைவுகளில் உள்ள - அளவுகளிலிருந்து 
தகைவு, திரிபின் மதிப்பு ஆகியவற்றை . எடுத்து ஓர் 
அட்டவணை வரைய வேண்டும். சுமையின் மதிப்பை 

டெனியரினால் வகுப்பதால் , தகைவின் மதிப்பு 

கிடைக்கிறது. உண்மை . நீட்சியை,. 20 அங்குலத்தால் 
வகுப்பதால் திரிபின் மதிப்பு கிடைக்கிறது, எடுத்துக் 
காட்டாக, ஓர்: அங்குல நீட்சியில், விஸ்கோஸில 

உள்ள எடை 878 இராம் ஆகும், இத்திலையில், 

இழு ஆய்வு, துகிலில் 837 

தகைவு 1.08 கிராம்/டெனியர் ஆகும். இதற்கிணை 
யான திரிபு 14/80 அல்லது 0.05 ஆகும். ' 
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படம் 2. நைலானுக்கும, விஸ்கோசுக்கும் சுமை-ரீள்மை 
வளைவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகைவு-திரிபு வளைவுகள் 

படம் - 2. சுமை - நீட்சி வளைவிலிருந்து 
திகைவு-திரிபு வளைவுகள் பெறுவதைக் காட்டுகிற து,
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வளைவின் பொதுவான அமைப்பு ஒன்றாகவும் 

ஆனால் சார்பு நிலை மாறுபட்டும் காணப்படுகிறது. 

நைலானின் உயர்வலிமை (80061107 strength) மிகத் 

தெளிவாகக் காணப்படுகிறது. இதனால் இரண்டு 
வகை இழைகளுக்கான ' ஓப்புமை மிக எளிதாக 

அறியப்படுகிறது. இழையின் இழுவைப்பண்பைக் 

கொண்ட கோட்பாட்டில் பல பொருள்களின் 

* தகைவு-திரிபு வளைவுகள் உள்ளன. இழைக் 

கட்டமைப்புகளில் தகைவு-திரிபுவளைவுகள், அதாவது 

ஆடைகள், நூல்கள் ஆகியவை இழைகளின் பண்பு 
களைப் பிரதிபலித்து, இழைக் கட்டமைப்பில் பயன் 
படுத்தப்படும் முறைகளுக்கேற்ப 'மாறுபடுகிறது, 

எடுத்துக்காட்டு: முறுக்கம், நெய்தல், புறநிலை, 
வேதிச் சீராக்கம் போன்றவை. ஓர் இழையின் 

துகைவு-இரிபு வளைவின் அமைப்பு அதன் மூலக்கூறு 

அமைப்பினால் ஆளப்படுகிறது. 

ஒரு பொருளில் வெளி விசைகள் செயற்படுத்தப் 
பட்டால், 

உண்டாகும் உள்விசைகளினால் அவை சமநிலைக்குக் 
கொண்டு வரப்படுகின்றன. இழைக்கட்டமைப்பைப் 
பற்றி அறிவதால், நீண்ட சங்கிலி மூலக்கூறுகளின் 
முப்பருமான வடிவத்தைப்பற்றியும அறியமுடியும். 
ஒழுங்கான முறையில் 
வட்டாரம் எனப்படும். தற்போக்கு நிலையில் உள் 

ளவை படிகவடிவமற்ற வட்டாரம் எனப்படும். 

பொருளைத் தொடக்க நிலையில்' ' நீட்டிக்கும் 
போது, நீட்சி, படிக வடிவமற்ற வட்டாரத்தின் 
உருக்குலைவைக் குறிக்கிறது. இதில் முதன்மை, 
இரண்டாம் தரப் பிணைப்புகளில், 

துணிப்பும் (5281) ஏற்படுகின்றன. இந்நிலையில், 

திகைவு நீக்கப்பட்டால் மிகுதியான நீட்டு மீண்டும் 
பெறப்பட்டு, அப்பொருள் ழெடுழ்தன்மைகளை 

வெளிக்காட்டுகிறது. - ட் 

(1) 08104, 2 என்பது நெகிழ்நிலையாகும். 
அதனால், நெகிழ் தகைவு -* 0.88 கிராம்/டினையா் 

் நெகிழ் திரிபு =0.02 ் 

(2) தொடக்க யங் மட்டு = tan @. ச = 83 

கிராம்/டினையர் : 

(3) - உடைநிலையில் இழுவலிமை 5 ,7.85 சராம் 
- : மூனையர் 

5 0:20% 100 (4) உடை நிலையில் நீட்டு ' 
. 20 (7) விழுக்காடு 

தகைவை மேலும் அதிகப்படுத்துவதால், தகைவு-திரிபு 
வளைவு மேலும் கூர்மையாக வளைகிறது, BORN 
சிறிது அதிகமானாலும் நீட்சியும் அதிகமான இரிபு 

அப்பொருளின் மூலக்கூறு அமைப்பில் ் 

வைக்கப்படுபவை படிக : 

நீட்டிப்பும்” 

கெொரண்டுள்ளமையால் 
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படம் 3 தோராயமான வளிம மண்டலத்தில் 300 டினையர் 

நரலின் எடை-நீட்சு வளைவிலிருந்து பெறப்பட்ட " விஸ்கோஸின் 

தகைவு-இரிபு வளைவாகும். i vo . 

களும் ஏற்படுகின்றன. ' அப்பொருளில் ஒரு வகை 
நெ௫ழ் பாய்வு ஏற்படுகிறது. நீண்ட சங்கிலி மூலக் 
கூறுகள் தங்களுக்குள் மாறியமைந்து; இரண்டாம் 
தரப்பிணைப்புகள் மேலும் உடைந்து காணப்படு 
கின்றன. மாற்றியமைக்கப்பட்ட இம் மூலக்கூறுகள், 
தகைவுகளை மேலும் தாங்குவதற்காகப் பொருளைச்' 
சிறந்த நிலையில் அமைக்கின்றன. மேலும் நீட்சியின் 
of gb (rate of entersion) g@mnG Ng). தகைவு-திரிபு 

, வளைவு, தகைவின் அச்சை (28) நோக்கி வளைந்து, 
உடைநிலையை (168102 point) அடையும் வரை 
வளைகிறது. * ர 

பல பொருள்கள் பல மூலக்கூறு அமைப்புகளைக் 

அவற்றின் தகைவு-திரிபு, 
வளைவுகளும் மாறுபடுகின்றன (படம் 4), மிகுதி 
யாகப் பயனபடும் இழைகளின் தகைவு- திரிபு வளைவு 
களைக் காட்டுகிறது. ஆடைகளின் : தகைவு-திரிபு - 
பண்புகளைப் புறநிலை வேதி முறைச் செயல்பாடு 
-ஆகியவை பாதிப்பதால், இழுவை , ஆய்விற்கான 
நுட்பமான _ தன்வ்ரை படப்பதிவு, (804௦ ஜகறர11௦ 
record), நெசவுத் தொழில் நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு 
ஏற்ற கருவியாகும். , ட. * 7 Pee 

- இழைககட்டமைப்பில் 'ஹேம்பர்கர்கின் - கோட் 
un @ (Hamburger’s papers) san gr fled 51-11 94 30916 
முறையாகும். இது இழைப்பொருள்களின் தகைவு- 
Sy இயல்புகளின் சிறப்பை வலியுறுத்துகிறது. 

். தொடக்க யங் மட்டு. தகைவு-தஇரிபு வளைவுகளின் 
குறிப்பிட்ட சிறப்புப் பகுதி பூச்சியத் தகைவிலும், 
திரிபிலும் தொடங்கும்' பகுதியாகும். படம் 4 ல், 
வளைவின் முதறபாகம் நேராக 2.ள்ளது. இது தகை 
விற்கும் திரிபிற்கும் ஒரு நேரியல உறவை உணர்த்து
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ட்ட, திரிபு 4 விழுக்காடு - 

தகைவு திரிபு ப 

படம் &.பலவகைப் பொருள்களின் 'தகைவு- இரிபு வளளைவுகள்- 
குறிப்பு, போதுவான ஒப்பிடுதலுக்குமட்டும் இந்த உ வளைவுகள் 

கருதப்படுகின்றன. சிறப்பான செயற்பாட்டுத் தொழில்நுட்பத்தால் - 
, மனிதனால் செய்யப்பட்ட பொருள்களின் இயல்புகள் மாறுபட 

லாம். மேலும் இவற்றிற்கு இணையான தகைவு-திரிபு வளைவுகள் 
மாறுபடுகின்றன. 7 . 

கிறது. அதாவது இப்பொருள் வில்சுருள் பண்பைக் 
கொண்டு, ஹீக் விதிக்குக் கட்டுப்படுகிறது, வளைவின் 
இப்பகுதி சிலசமயங்களில் **ஹீக்கியன் வட்டாரம்'” 
என அழைக்கப்படுகிறது. எடை அல்லது சுமை நீக்கப் 

“பட்டால் இப்பொருள் தன் உண்மை ' நீளத்தை 
அல்லது ' அதற்கணையான நீளத்தை மீட்கிறத. 

வளைவின் தொடக்கப்பகுதஇக்கும், கிடைநிலை 
அச்சிற்கும் இடையே: உள்ள கோணத்தின் தொடு 
கோட்டின் விகிதம் தகைவு,திரிபு ஆகும், பொறியியல் 
அறிவியலில் இவ்விகிதம் யங் மட்டு என்று அழைக் : 

> 

, வட்டாரம், 

  

் இழு ஆய்வு, துகிலில் 859 

- கப்படுகிறது. ஒரு சிறிய நீட்சியை ஏற்படுத்துவதற்குத் 
தேவையான விசையின் அளவை இவ்வி௫தம் கொடுக் 

"கிறது. ' அதிக மட்டு நீட்ட . இயலாமையையும் 
குறைந்த மட்டு அதிக நீட்டும் தன்மையையும் குறிக் 

- கின்றன. . நெசவுப் பொறியியலில் தொடக்க யங் 
ட மட்டைப் பயன்படுத்துகின்றனர்...இது ஒரு நெசவுப் 
பொருளின் : நீட்சிக்குத் தொடக்கத் தடையை வரை 
யறுக்கிறது. ப oe, ட 

் தகைவு கிராம் டினையர் அலடல்- இருந்தால் 
- தொடக்க யங் மட்டு ராம் டினையர் அலகில் இருக் 

- Gb, ஏனெனில், திரிபு, தசம பின்னமாக அலகு 
. களின்றிக் காணப்படும். ம 

்-... நெகிழ் நிலை. வளைவின் பகுதி மற்றொரு வளை 
ட விற்கு வழிவகுக்கிறது. அதற்கு மேற்பட்ட பகுதியில், 
அப்பொருள் சுருள் அல்லது நெடிழ் தன்மையுடன் 

இருப்பதில்லை. தகைவு சிறிது அதிகரித்தாலும் அதிக 
மான நீட்சி ஏற்பட்டு, அதிக நீட்சி மீட்கமுடியாத 
தாகி விடுகின்றது. இந்த வளைவு அல்லது தெகிழ் 

நெகிழ் நிலையால் அமைக்கப்பட்டு, 

வடிவ இயலாக அறியப்படுகிறது, உடை நிலையையும், 
தொடக்கப் புள்ளியையும் இணைக்கும் கோடும் 
வளைவின் தொடுகோடும் இணையும் புள்ளி நெகிழ் 
நிலை எனப்படும். ஆதலால் நெகிழ் நிலை, நெகிழ் 

“தகைவு, நெகிழ் திரிபு போன்றவற்றால் வரையறுக் 
கப்படலாம். 

'நெ௫ழ் நிலைக்கு மாற்று நிலை விகித வரம்பு 
அதாவது, நீட்சி தகைவிற்கும், மீட்சி வரம்பிற்கும் 
"விதிதத்தில் உள்ளது. படட ் 

சிதைவுப்பணி. பொருளின் விறைப்பை (1௦02110688 ) 
அளப்பதே சிதைவுப்பணியாகும் (காண்க-படம் 5), 
ஒரு மாதிரியை உடைப்பதற்குத் தேவைப்படும் ஆற் 

றல் சிதைவுப்பணியாகும். சுமை நீட்டு வளைவின் 
, கீழுள்ள பரப்பு, மாதிரியை , உடைநிலைக்குக் 

  

  

நீட்சி 

  

படம் 5. சிதைவுப்பணியும், வேலைக்காரணியும் . 

7 ட (ற. சிதைவுப்பணி - பரப்பு 040 (௮ வேலைக்காரணி ” 1 (இர வேலைக்காரணி 4 4
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கொண்டு செல்வதற்குச் செய்யப்பட்ட வேலையைக் 

குறிக்கிறது. . அதனால் சிதைவுப்பணியின் அலகு, 

வேலையின் அலகில் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக 

கராம் சென்டிமீட்டர். 

சிதைவுப்்பணி. மாரியின் நீளத்திற்கும், அருன் 

வெட்டுமுகத்திற்கும் விகிதத்தில் உள்ளது. ஒப்பு 
மையை அகுகப்படுத்துவதற்காக, . சிதைவுப்பணி 

இராம் சென்டிமீட்டர் [டினையர் செ.மீ ஆகும். இது 

சுருக்கமாகக் கராம் டினையார் செ.மீ என்றும் 

சொல்லப்படுகிறது, ஒரு பொருளில் ஏற்படும் திடீர் 

அதுர்வைத் தடை செய்வதைச் சிதைவுப்பணி மதிப்பு 

குறிக்கிறது. உந்து விசை ஆய்வியலில் இழைகளை 
உடைப்பதற்கும், ஆடைகளைக் கழிப்பதற்கும் 

தேவைப்படும் ஆற்றலை அளக்கலாம். ஆனால், இங்கு 

சிதைவுப்பணி அங்குலம் பவுண்டில் நேரடியாக 

அறியப்படுகிறது. 

வேலைக்காரணி. add oS, ஆய்வுசெய்யப்படும் 

மூறை முழுதும் பயன்படுத்தப்பட்டால் பூச்சிய 

ச௬மையிலிருந்து, உடை சுமை வரை, தகைவு-திரிபு 
வளைவு நேரான கோடாக இருக்கும். | அதனால் 

, வளைவிற்கடியில் உள்ள பரப்பு , ஆவெவற்றின் விடு 

உடை தகைவு உடை திரிபு 
- "தம்.] க்குச் சமமாக இருக்கும். 

. ஒரு குறிப்பிட்ட வளைவிற்கு இந்த விதம் 
வேலைக்காரணி எனப்படுகிறது. திரிபு அச்சிற்குக் 
குழிவாகக் காணப்படும் வளைவின் வேலைக்காரணி 

* க்கு மேற்பட்டுக் காணப்படுகிறது. மாறாகத் 

தகைவு அச்சிற்குக் குழிவாகக் காணப்படும் வளை 
வின் வேலைக்காரணி $க்குக் குறைவாக உள்ளது. 

் மீட்சி மீட்பு. சீர் குலைவிற்குப் பின்னரும் தன் 
உண்மை வடிவம், அளவை மீட்கும் தன்மை ஆலய 

வற்றை ஒரு பொருள் பெற்றிருப்பின் அது மீட்டித் 
gereno (elastic property) எனப்படும். மீட்சி வரம் 
பிற்குள் அமுக்கப்பட்ட பொருள்கள், தகைவு நீக்கப் 
பட்டதும் அவை தம் பழைய நிலைக்கே இரும்பிவிடு 
இன்றன என்பது முன்னர் அறியப்பட்டது. கொடுக் 
கப்பட்ட நீட்சியிலிருந்து மீட்புக்கு வரும் ஆற்றலை 

க . . soo மீட்டு நீட்டு மீட்சி மீட்பு மதிப்பினால் சொல்லலாம்; மொத கடு 

எடுத்துக்காட்டாக, மாதிரியின் உண்மை நீளம் AB 
என் றரல், 412 என்ற நீளத்திற்கு இழுக்கப்பட்டால், 

* மொத்த நீட்சி ந ஆகும். சுமைகள் நீக்கப்பட்டால் 
நீளம் &் என்று மாறுகிறது. ஆகவே ‘CD’ என்ற 
நீளம் மீட்சி நீட்சி அகும். 

Ss மீட்டி te | 

A ் BC 
கு. கண்மை தீஎம் CD - பட்சி நீட் 

ED - மொத்த நீட்சி 6 - நிலையான படிவு 

படம் 6. மீட்சி மீட்பு 

o
+
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BeAr பொருள்களின் மீட்சி மீட்பு ஒன்றாகவும், 
மீட்பு ஆற்றல் இல்லாத பொருள்களின் மீட்டி மீட்பு : 
பூச்சியமாகவும் இருக்கும், ' மீ Ls ட்பு விழுக்காடில் 
சொல்லப்படலாம். ' 5, 

மீட்சிமீட்பு மதுப்புகள் பலகாரணிகளால் பாதிக் 
கப்.படுகின்றன. அவை மீட்பிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட ” 
காலஅளவு, மாதிரியில் உள்ள ஈரத்தன்மை (10151076) 
ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படும் மொத்த நீட்சி போன்ற 
வையாகும். பல வகைப்பொருள்களை. ஒப்புமைப் 
படுத்துவதற்காக, மீட்டு மீட்பை அறிவதற்காக 
உள்ள நிலைகளைக் குறிப்பிடுவது தேவையானதா 
கும். இந்நிலையில், மீட்சி மீட்பு மதிப்புகளில் நீட்சி 
யின் பாதிப்பு, நேரம் ஆகியவற்றை ane பயனு - 
டையதாகும். 

உடனடியாகவும், நேரத்தைச் சார்ந்தும் உள்ள பாதிப் 
புகள், ஒரு மாதிரியின் தன்மையைப் பற்றிய அறிவை, 
உடனடியான பாதிப்பு, நேரத்தைச் சார்ந்த பாதிப்பு . 
என்று பிரிக்கலாம். படம், 7இல் காட்டப்பட்ட 
படத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம், ஒரு நிலையான 
sono ‘OT’ என்ற . நேர அளவில் ஒரு , மாதிரியில் 
ஏற்றப்படுகிறது. தொடக்கத்தில் அம்மாதிரி உடனடி 
யாக நீள்கிறது. இது உடனடியான பாதிப்பாகும் 
(instantaneous effect). பின்னர், மெதுவாக நீள்கிறது. 

சார்ந்த பாதிப்பாகும், ஆக, 
மொத்த நீட்சி, இரு அடிப்படைப் பொருள்களான 
உடனடியான பாதிப்பு, நேரத்தைச் சார்ந்த 
பாதிப்பு ஆகியவற்றால் ஆனதாகும். இது தொய்வு 
(creep) என்றழைக்கப்படுகிறது. சுமை நீக்கப்படும் 
போது மாதிரியில் உடனடியாக மீள்வு ஏற்பட்டு, 
பின்னர் மிக மெதுவாகக் குறைந்த அளவு எச்ச 
நீட்டத்துடன் மீள்வு ஏற்படுகிறது. இதை நிலை 
யான படிவு' எனலாம், 

ay 
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- நிலையான படிவு 
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படம் 7. உடனடியான மற்றும் நேரத்தைச் சார்ந்த 
பாதிப்புகள் க 

- உடனடியான நீட்டு (instantaneous extension ) 
இரண்டு அளவுகளைக்கொண்டுள்ளது. ஒன்று மீளக்



கூடிய மீட்சி நீட்சி மற்றொன்று மீளமுடியாத 

நெகிழ் , (185110) நீட்சி அல்லது நிலையான நீட்டி 

ஆகும். அதேபோல நேரத்தைச் சார்ந்த பாதிப்பு 

இரண்டு , பகுதிகளைக் கொண்டது. மீளக்கூடிய 

முதன்மைத் தொய்வும் மீளமுடியாத இரண்டாம்தரத் 

தொய்வும் ஆகும். 4 

' ' நெகிழ்நிலைக்கு மேற்பட்டு மாதிரியில் ௬மை ஏற்றல். 
ஸ்காட்டு பட்டு வரையில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட 400 

டினையர் விஸ்கோஸ் நூலின் பண்பு படம் 8 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. முதலில் நூல் 200 கிராமிற் 

குச் சுமை ஏற்றப்பட்டு, பின்னர் பூச்சியத்திலிருந்து 

சுமை குறைக்சப்படுகிறது. 0.85 கிராம்[டினையர் 

உள்ள நெகிழ் தகைவிற்கும் குறைவாக X என்ற 

புள்ளியில் தகைவு 0.67 கிராம்/டினையர் ஆக 

உள்ளது.' இதனால் அதிகமான மொத்த நீட்சி 0& 

பூச்சிய சுமையில் மீட்கப்பட்டு, மீட்சி மீட்பு ஓன் 

றுக்கு (1.0) அருகில் உள்ளது. பின்னர் நூலில் 

360 இராம் எடை வரை ஏற்றப்படுகிறது. இதற் 
இணையான தகைவு 4.8 கிராம் டூனையர் ஆகும், 

நெ௫ழ் நிலை ற என்ற புள்ளியைத் தாண்டி 3 என்ற 

புள்ளி உள்ளது. இச்சமயம் மொத்த நீட்சி 00 

ஆகும். எடையை நீக்கியபின், இழை சில நீட்சியை, 

மீண்டும் பெறுகிறது. சுழிச்சுமையில் நீட்சி அல்லது 

நீள்மை 0௦ ஆகும். அதாவது, நெகிழ் நீட்சி 

(plastic extension) cDjoD க்குச் சமமாகவும், 0.25 

க்குச் சமமாகவும் முதலில் கூறப்பட்ட ' மதிப்பிலி 

ருந்து வேறுபட்டும் காணப்படுகிறது. " 

“படல ரேயான்களில் செயல்பாட்டில், இவ் 

விளைவுமுழமுதுமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படவேண்டும். 
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படம் 8. 

- இரு மாதிரியில் நெகிழ் நிலைக்குமேல் சமையேற்றப்படும்போது, | 
200 டெனியர் படல விஸ்கோஸ் இழையின் சுமை-நீட்டு வளைவு 

தெடழ் மீட்பின் விளைவைக் காட்டுகிறது, 

ஆ 

இழை அளவுகள் 86! 

அதிகமாக இழுக்கப்பட்ட இழைகள் . அதிக 
மிளிர்வுடன் திகழ்கின்றன, ஆடைகளில் மிளிர் 
வூட்டிகள் (எரா) தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆய் 
வில் இழையானது உடைநிலைக்குக் கொண்டு 
செல்லப்படுகிறது. இறுதியாக உள்ள CE என்ற | 
தகைவு - திரிபு வளைவு 0% என்ற வளைவிலிருந்து 
மாறுபட்டுச் காணப்படுகிறது. இதனால், ஒரு 

மாதிரியின் முற்காலத் தன்மைகள் இழுவைப் பண்பு 
களை மாற்றலாம் என்று கருதலாம். ் 

. es உ உஇரா. ௪. 

  

இழை அளவுகள் 

இழை அளவுகள் இரண்டு வகைப்படும். ஒன்று 

இழை நீளத்தையும், மற்றொன்று இழையின் 
* மென்மையையும் பொறுத்தது. இயற்கை இழையில் 
இவ்விரண்டும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை 
யாக இருக்கும். மனிதச் செயல்முறையில் தயாரிக்கப் 
படும் இழையில், இழை நீளமும், இழையின் மென்மை 
யும் ஒன்றையொன்று சார்ந்து இல்லாவிடிலும், 
இயற்கை இழையின் அளவுகளும் மென்மையும் 
இருக்குமாறு செயற்பாங்கு படுத்தப்படுகிறது. 
இயற்கை இழையினை அளவிடுதல் மிகவும் கடினம். 
ஒரு மூலப்பொருளிலிருந்து கிடைக்கும் இயற்கை 
இழைகள் பல வகையாக இருந்தாலும், அவை ஒவ் 
வொன்றும் வெவ்வேறு விதமாக இருப்பதுடன், 
ஒரே வகையில் இருக்கும் வெவ்வேறு .இழைகளும் 
ஒன்றிற்கு ஒன்று வேறுபடுகின்றன. ஆகவே, ஓர் 
இழையின் பண்புகளைக் கண்டறிய ஒரு நீள மதிப் 
பீடும், அவற்றிடையேயுள்ள வேறுபாட்டைக் காண- 
ஓர் அட்டவணையும் தேவைப்படுகின் றன. 

- இழை 8ம் அளத்தல் 
நிகழ்வெண், எடை, நீளப்பரவல் (18210 412477- 

bution) ஆகியவற்றைக் கொண்டு இமை நீளத்தை 
அளக்கலாம். 

நிகழ்வெண் பரவல், இதில் இழை மாதிரிகளின் 
ஒவ்வோர். இமையின் நீளத்தையும் தனித்தனியே 
அளக்க வேண்டும். அந்த மதிப்புகளைக் தரம் 
பிரித்து, புள்ளியியல் முறையில் ' கணக்கிட்டு, அதி 
லிருந்து கூட்டல் சராசரி மாற்றக்கெழு ஆகிய மதிப்பு 
களைக் கணக்கிட வேண்டும். இம்மதிப்புகளை 
வைத்துக் கட்ட வரைபடம் வரைந்தால், அந்தப்படம் 

செவ்வக நிகழ்வெண்படம் (ரவா) அல்லது 
நிகழ்வெண் பலகோண (0601ம68ஈ03 001120) அமைப் 
பில் இருக்கும். கூட்டல் சராசரியில் கணக்கிடப்படும் 
இழையின் நீளம் சில இடங்களில் அடிப்படைக்குப் 
பயன்பட்டாலும், மற்ற இடங்களில் அதாவது, இழை



862 இழை அளவுகள் 

நீளத்தின் பொருட்டு அமைக்கப்படும் எந்திரங்களில் 

இவை உகந்தனவாக இரா. சான்றாக, பருத்தியின் 

நீளத்தைக் கணக்கிட மாற்று - முறையொன்று 

கையாளப்படுகிறது. இழையின் நீளத்தை அளக்கத் 

தொகுப்பு நிகழ்வெண் விளக்கப்படம் (002012114௦ 

112003 ப/கதாகா) அல்லது பரவல் வளைவு (048111- 

0014௦௨ மா) ஆகியவற்றைக் கொண்டு சுட்ட வரை 

படம் ஓன்று வரைந்து அதன் மூலம் இழையின் 
நீளம் அளக்கப்படுகிறது. இவற்றில் நிகழ்வெண் பர 
வல் eucnorey (frequency distribution curve) gp 
அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிகத்வெண் 
பரவலின் செவ்வக அலைவெண் படம் வரையும் 

போது நிகழ்வெண் பரவல் சமச்சீரில்லாமல் இருக் 
கும், இதை ஈடுசெய்ய நிகழ்வெண்ணை விழுக் 
காடாக மாற்றிப்பயன்படுத்த வேண்டும். கட்ட 
வரைபடம் வரையும்போது நிகழ்வெண் விழுக் 
காட்டை ஆயக்குத்திலும், பிரிவு நீளத்தைக் கிடை' 
அச்சிலும் கொண்டு வரைய வேண்டும். 1 

எடைப்பரவல். நிகழ்வெண் ... பரவலில் பயன் 

படுத்தப்படும் அதே முறையைக் கொண்டு எடைப். 
upouenevd (weight 121710011௦) கணக்கிடலாம். 

“இழையின் எடை. அலகு நீளம் ஹெச் என்பது ' 
மைக்ரோடுராம்/அங்குலம் என்ற அளவால் குறிக்கப் 

படுகிறது. இதிலிருந்து தொகுப்பு. நிகழ்வெண் 
விளக்கப்படம் வரையப்படுகிறது. ' இங்கு : பிரிவு 
நீளம் ஆயக்குத்திலும், தொகுப்பு விழுக்காடு - கடை 
அச்சிலும் குறிக்கப் படுகின்றன. : , 

இம்முறை, இழையின். எடை/அலகு நீளம் என் 

னும் வாய்பாடு எல்லா இழையின் நீளத்திற்கும் சம - 
மாக இருப்பின் பயன்படுகிறது. காட்டாக, கம்பளி 
யில், இழையின் எடை/அலகு நீளம் இழையின் நீளத் 
தைக் கொண்டு வேறுபடுகிறது. இங்கு பிரிவு எடை 
என்பது பிரிவு நீளம், பிரிவு நிகழ்வெண், இழையின் 
எடை/அலகு நீளம் அகயவற்றின் பெருக்கற்பல 
னாகும். ் 

&ீளப்பரவல். சல இடங்களில், ' நீளப்பரவல் 
கணக்கிடப்படுகிறது. இம்முறையில் ஒவ்வோர் 
இழைப்பிரிவின் மொத்த நீளம் அளக்கப்படுகிறது. 
இழை நீளம் என்பது பிரிவு நீளம், பிரிவு நிகழ் 
வெண் ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனாகும். பம் 
முறையில் ஒவ்வோர் இழையின் பிரிவின் மொத்த 
நீளம் கணக்கிடப்படுகிறது. இழை எடை/அலகு 
நீளம், மாறிலியாக இருப்பின், நீளப்பரவல் வளை 
வும், எடைப்பரவல் வளைவும் இணைகின் றன. 

இழையின் நீளத்தைக் கணக்கிடுவதால் அதனு 
டைய மூலப்பொருளின் தரமும், அதற்கேற்றவாறு 
இழையைச் செயற்படுத்தும் முறையும், இழைத் 
துண்டிப்பும், Foy செயல்முறையின் திறமையும் 
கணக்கிடப்படும், ‘ : 

ள் 

ட. “இழையின் மெலிமை அளவிடுதல் பரு மட படு னு 

.... இழை மெலிமையின் முக்கியத்துவம். “ நூற்பதற்கு' 
ஏற்ற இமையின் தரததைக் காண இழை நீளம் பயன்” 
படினும்,” பல இடங்களில் 'இழையின் மெலிமை: 
முசுகியமானதாகக் ' கருதப்படுகின்றது. . ' கருத்திய 
லான எந்திரததில் உற்பத்தியாகும் .. நூலிழையில் ' 
கூட, இமைகள் முறுக்கிழையில் சீராக இல்லாமல் 
இருப்பதால் ஒழுங்கின்மை ஏற்படுகின்றது. . முறுக் 
கிழையில் உள்ள இழைகள், வெட்டுமூகத்தில்' உள்ள 
சராசரி இழையின் எண்ணிக்கையைப் , பொறுத். 
தமையும். வெட்டு முகத்திலுள்ள சராசரி இழையின் 
எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது - முறுக்கிழையில் 
உள்ள ஒழுங்கின்மை பெரிதும்' குறைகின்றது. 
வெட்டு முகத்திலுள்ள சராசரி இழையின். எண் 
ணிக்கை, இழையின் மெலிவைப் பொறுத்து "அமை 
கின்றது. இழை மிகவும் மெலிவாக இருக்கும்போது 
புரியின் எண்ணிக்கை அதிகமாவதால், முறுக்கிழை 
யில் ஒழுங்கின்மை குறைகின்றது. . ம 

_ "நூலிழை மெலிமையாக ' இருக்கும்போது 
வெட்டு முகத்திலுள்ள இழைகளின் எண்ணிக்கை 
குறைவதால், ஒழுங்கின்மை அதிகமாகும். அவை 
ஒரு புள்ளியை அடைந்தவுடன் அவை எந்த இழை 

- யானாலும் , நூற்க இயலாமல், நூற்றல் வரைய 
றையை அடைகின்றன. பருத்த இழையைப் பயன் 
படுத்தும் போது அவை விரைவாக நூற்றல் வரை 
யறையை அடைகின்றன. இவற்றைப் பின்வருமாறு .— 
சுருங்க விளக்கலாம். த 

1, ஒரே _ எண்ணிக்கையுடைய _- மெலிவான 

இழையிலிருந்தும், பருத்த இழையிலிருந்தும நூற். 
கப்படும் நூலிழையில், மையமான இழையிலிருநது . 
தயாரிக்கப்படும நூலிழை எசமச்சீராகவும், அதிக 

உறுதி வாய்ந்ததாகவும் இருக்கும். ன 
ரி \ 

2. ஒரு மெல்லிய இழையிலிருந்து நூற்கப்படும் 

இமை பருத்த இழையிலிருந்து நூற்கப்படும் 
 நூலிழையை விட. மெலிமையாக இருக்கும். இழை 
களின் மெலிமைத் தன்மை' அதிகமாகும்போது, 
நூலிழையில் உள்ள ஒவ்வோர் இழையும் ஒன்றோ 
டொன்று இணைவதற்கு வேண்டிய மொத்தப் பரப் 
பளவு அதிகமாகும், ஆகவே, நூலிழையில் உள்ள 
இழைகள் ஒன்றோடு ஒன்று ஓட்டி இணைவதற்கு 
குறைந்த அளவான திரிப்பு தேவைப்படுகிறது. ' 

இழைக்கு இரண்டு முக்கிய இயல்புகள் உண்டு: 
அவை முறுக்க விறைப்பு (10151௦0181 ஈ/த1010) அல்லது 
தரிப்பு எதிர்ப்பு; விறைப்பு அல்லது வளைவு எதிர்ப்பு 
என்பன; ் ் " = ' 

விறைப்பான | இழைகளிலிருந்து உருவாக்கப் 
படும் ஆடைகள் மடிப்புக் கலையாமல் இருப்பதுடன் 5. 
அழகாகத தொங்க விடவும் பயன்படுகின் றன, :1'. .। 

கடு புனம் கடட “ர



மெலிமையின் வரையறை. எல்லா - இழைகளும் , 

வட்டமான வெட்டுமுகமாக இருப்பின், அவற்றின் 

விட்டத்தை 'நுண்ணோக்கியினால் அளக்கலாம். ஓவ் 
வோர் இழையிலும், இழையின் வெட்டுமுகம் அதன் 
நீளத்தில் சீராக இருப்பின் அது அளவிட, மிகவும் 
எளிதாகும், ஆனால், ஒவ்வோர் 

வெட்டுமுகம் இழையின் தளத்தில் வேறுபடுவதுடன், 

ஒவ்வோர் இழைக்கும் வேறுபடுகின்றது. ஆகவே, 
இழையின் மெலிமை காண &ழே கள்ள முறை . 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இழையின் நிறையைக் காண 

இழையின் நிறை இழையின் கனஅளவு x 

இழையின் அடர்த்தி. இவ்வாய்பாட்டிலிருந்து 

ட இழையின் வெட்டுமுகப்பரப்பளவு இழையின் 

நீளம் இழையின் அடர்த்தி நிறை, வெட்டுமுகத்திற்கு 
நோர்விதிதத்திலுள்ளது என அறியலாம். 

மேலும், இழையின் ஒரு நீளத்தின் நிறை, அதனு - 
டைய வெட்டுமுகத்தோடு தொடர்புடையதாக இருக் 

கும், ஒரு குறிப்பிட்ட. நீளத்தையுடைய இழையின் 

எடையை அளவிடும்போது, அதிலிருந்து நேரியல்பு 

' அடர்த்தியைக் கண்டுபிடிக்கலாம். வ ட்டு 

ர எடை 
ee 
அலகு நீளம் 

௫ 

. நேரியல்பு அடர்த்தி - 

ட... வெவ்வேறு வெட்டுமுக அளவுகளைக் கொண் 

டுள்ள இழைகளின் நேரியல்பு அடர்த்தி ஒன்றாக 

இருப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, 

அதிக அடர்த்தியுள்ள இழைக்கு, குறைந்த அளவு 
வெட்டுமுகம் இருப்பதால்) இவ்வாறு ger HL: 

போகின்றது. ... 

giCeors. Booth, J.K., Principles of Textile 
Testing, Third‘ Edition, Butter Worth Scientific, 

London, 1968, ' ட டு 
| 
ச 

இழையிலும 

உஇரா. அ, 

  
  

ச 

4 
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இழையை இனங்கண்ட றிதல் அந்த இழைக் கூறின் 

ழை அறி ஆய்வு 

இயல்பைச் சார்ந்தும் ஆய்வாளரைப் பொறுத்தும் - 

ஆய்வு செய்வதற்கான வசதிகளைப் பொறுத்தும் 

அமைகிறது. சட்டப்படி இழையின பெயரும் இழை 

யைப் பயன் படுத்திச் செய்யும் அனைத்துப் பொருள் 

களும் தகவல் குறிப்புத்தாளில்_ (18061) தரப்படுவதால் 

'அதிலிருந்து நுகர்வோர். இழையின் வகையை அறிய 
லாம். மேலும் ஐயம் நீட்டித்தால் எரிஆய்வாலும் 

ன 

இழை அறி ஆய்வு 863 

(burning test) கரைஆய்வாலும் (solubility test) 
இழையை ஆய்வு செய்து இனங்கண் டறியலாம். 

பார்வை மதிப்பீட்டுமுறை. ஆடை அல்லது துணி 
யைப் பார்வையாலும், கையால் தொட்டுப்பார்ப்ப 
தாலும் மதிப்பிடலாம். இது இழையை இனங்கண்ட 
றியும் முதல் நிலையாகும். என்றாலும இம்முறை 
இயற்கை இழையையும் செயற்கை இழையையும் 
பிரித்தறிய எப்போதும் உதவாது. எனவே, பின் 
வரும் இயல்புகளையும் கவனித்தல் உதவியாக 

* அமையும். அவை இழை நீளம், இழை மிளிர்வு, 
இமை உடலம், யாப்பு மென்மை-வன்மை, விறைப்பு- 
நெளிவு ஆகியனவாகும். - 

இழை நீளத்தை முறுக்குப் பிரித்துக் கண்டறிய 
வேண்டும். எல்லா இழைகளும் இழைப் புரிகளால் 
(filaments) gonna Faden. Ae பிழைகள் அதாவது, 
பருத்தி, மயிர் அகியவை பொதியிழைகளாக 
(staple fibre) அமைகின் றன. i 

எரித்தல் ஆய்வு. இழையை எரித்து ' இழையில் 
அமைந்த வேதி உட்கூறுகளைத் தீர்மானித்து இழை 
வகையை இனங்காணலாம். பொதியிழைகளை இனங் 
காண இந்த ஆய்வு பயன்படாது. எரி ஆய்வுடன் 

பார்வை மதிப்பீட்டு முறையையும் பயன்படுத்திச் 
. சில இழைகளை மேலும் தெளிவாக இனங்காண 

லாம். எழுத்துக் காட்டாக, செல்லுலோஸ் இழை : 
படலமானால் அவ்விழை ரேயான் ஆகும், பொதி 
யிழையானால் இழை வகையை இளங்காண்பது 
அரிது. பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றீ 
எரிஆய்வினால் இழை வகைகளை இனங்காணலாம். 
எரிஆய்வினால் இழை வகையை இனங்காண 
அட்டவணை- 1 உதவும். 

ஆடையில் உள்ள இழையை இழுத்துப் பலமுறை 
ஒரே வகைப் பொருளாலானதா என அறிய வேண் 
டும். மிளிர்வு, முறுக்கு, வண்ணம் ஆகியவற்றைக் 
கொண்டு இமை வேறுபடுவதைக் கண்டறியலாம். ' 
தடையாக இழையைப் பிடித்து மெதுவாகத் தீக் 
கொழுந்தில் காட்டிப் பல முறை எரியவிட வேண் 
டும். ஏற்படும் நிகழ்வுகளைக் குறித்துக் கொள்ள 
வேண்டும். 

நுண்ணோக்கி ஆய்வு. நுண்ணோசக்கியில் இழை 

யைப் பார்வையிடுவது இழை வகையை அறிய உதவு 

Hog. இதனால் ஆடை உழைப்பை அறியலாம், 

இயற்கை இழைகளை இனங்கான இம்முறை 
நன்கு உதவுகிறது. இம்முறையில் செயற்கை இழை 

களைக் கண்டறிதல் அரிதாகும், இழையின் குறுக்கு 
வெட்டு முகத்தை ஆய்வு செய்து இழை இனங் 
காணும் கூடுதலான தகவல்களைப் பெறலாம். இழை 

யின் நீள் வெட்டு முகமும் குறுக்கு வெட்டு முகமும் 

இமை இனங்காண உதவும் முக்கியமான சிறப்பியல்பு 
களாகும், - 2 ர ரர mot
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அட்டவணை 2, 

எரி ஆய்வினால் இழையைக் கண்டறிதல் 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

இழைகள் தீக்கொழுந்தை தீயில் தீயிலிருந் து சாம்பல் மணம் 
அணுகும் போது| உள்ளபோது | எடுத்துவிட்ட 

போது 

செல்லுலோஸ் | உருகாது, எரியும் தொடர்ந்து இறகு . a கிதம் 
பருத்தி - சுருங்காது . ஏரிந்து போன்ற எரியும் 
சவ் கொண்டிருக்கும் மென்பொடி மணம் 

ரேயான் ் . ் 

புரதம் உருகும் மெதுவாக தானே © நொறுங்கிய . மயிர். 
பட்டு சுருளாகும் எரியும் அணைந்து கரும்பொடி . எரியும் 
மயிர் - விடும் நாற்றம் 

அசெட்டேட் கருகும் எரித்து தொடர்ந்து நொறுங்கும் ் 
2 z கருகும் எரித்து உருகும் கருமணி -: 

அக்ரிலிக் கருகும் ட எரிந்து தொடர்ந்து 

| “| உருகும் எரிந்து உருகும் 

மோடாக் _ கருகும் “மெதுவாக | தானே அணைத்து ஞி 
ரிலிக் ் எரிந்து வீடும் 

் உருகும் 

நைலான் . உருச் எரிந்து ' | தானே | a, நொறுங்கும் 
- * சுருங்கும் உருகும் ' | அணையும் சாம்பியமணி 

ஒலிஃபின் - கூருகிச் .. எரிந்து தானே ் ட்ட ் 

சுருங்கும் உருகும் அணையும் வன்கருமணி ய 

பாலியஸ்ட் ப மெதுவாக ” ் சச தீங்கமழ் 
Lit எரிந்து * ர ந oF nn 

உருகும் ழ் ட 

பாரான் * os மிக - 8 a . ail 
மெதுவாக 
எரிந்து . . ™ = 

அருகும் ° 

ஸ்பான்டக்ஸ் உருகும் எரிந்து : - | தொடர்ந்து மென் 
் சுருங்காது | உருகும் எரிந்து உருகும்! |!* கருமணி: ்   
  

கண்ணாடி வில்லை, மெல்லிய காட்சித் தட்டு, 

மூடு கண்ணாடி ஆகியவற்றைத் துடைத்துக் காட்சித் ' 
தட்டில் நீர்த்துளியை விடவேண்டும். ஓர் இழையைப், 

பிரித்துத் தளர்த்தி அதைக் காட்சித் தட்டில் வைக்க 
வேண்டும். மூடு கண்ணாடியை இழைமேல் : வைத்து 

அழுத்திக் காற்றை வெளியேற்ற வேண்டும், துண் 
~ 

ணோக்கியின் காட்சி மேடையில் இந்தக் , காட்டி 
அமைப்பை வைக்க வேண்டும். குறைந்த : திறனுக்கு 
நுண்ணோசக்கியைச் ் சரிசெய்யவேண்டும், - ஆடை 
யில் பல இழை வகைகள் - இருந்தால் ் தனித்தனி 

ட இழையைத் ' தனித்' தனியாக ' ஆய்வு. செய்ய வேண்டும். 1 ப வவ வப ன் 
4
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a இழை இணைவித்தல் 865 

- கரைதிறன் ஆய்வுகள் ஆ 
  

  

வ. கரைப்பான் : - இழை கரைதிறன் 

எண். - + ச 

1. அசெட்டிக் அமிலம், 75% அசெட்டேட் ட்ரைஅசெட்டேட்' 

2, ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் . நைலான் 6, நைலான் 6,6 

20% அடர்வு, 1.096 அடர்த்தி, 75°F - x 

3. சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் பட்டு, மயிர் - 

் சரைசல் (pH 11) 75°F ் 

கீ சீலின்(மெட்டா), 8821” (கொதிநிலை) ,இலிஃபின், சாரான் 

5. அம்மோனியம் தயோசயனேட், அக்ரிலிக் 

் 90% அடர்வு, 26651! (கொதிநிலை) oO 

டி. டியூட்டிரோலேக்ட்டோன் 7051. மோடாகீரிலிக், அசெட்டேட் 

7. டைமீத்தைல் ஃபார்மமைடு, 200°F _ ஸ்பாண்டெக்ஸ், அக்ரிலிக், 
் மோடாகரிலிக், அசெட்டேட் 

8... கந்தக அமிலம், 75% அடர்வு பருத்தி, ரேயான், சணல், 

1.065 அடர்த்தி, 75°F _ நைலான், அசெட்டேட் 

9. இரிசால் (மெட்டா), 200051 பாலிஎஸ்ட்டர், நைலான், 
. ட்ட அசெட்டேட்         
  

் ௮,௧,4-55. 

  

படம் 1. எரி ஆய்வு 

கரைதிறன் ஆய்வு. மனிதச் செயல்முறை இழை 
களையும், இயற்கை இழைகளையும் இனங்காண இது 
உதவுகிறது. அசெட்டோன் ஆய்வும் மயிரிழை 

அறியும் மிகு கார ஆய்வும் இதற்கு உதவுகின். றன . 
உரிய கரைப்பானில் ஆய்விற்கான இழையை அல்லது 
துணித் துண்டொன்றை இட்டு ஐந்து மணித்துளிகள் 
கலக்கி ஏற்படும் விளைவுகளைக் குறித்துக்கொள்ள 
வேண்டும், நீர்மக் கரைப்பான்களைத் திறமையாகக் 
கையாள வேண்டும். கையாளும்போது வெளி 

யேற்றக் கூடு, கையுறை, மேலாடை, கலப்புக் 

கண்ணாடி ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும். 

- - உலோ. செ, 

  
  

இழை இணைவித்தல் . 
கம்பளி என்ற சொல், ஒருவகைச் செயல்முறையை 

அல்லது ஒருவகை எந்திரத்தைக் குறிக்கிறதேயன் றிக் 

கம்பளி இழைகள் . உள்ளமையைக் குறிக்கவில்லை. 
கம். பளி முறையில் குற்றிழைகள் பெரிதும் பயன்படுத் 

தப்பட்டாலும், அதிக நீளமுள்ள இமைகளும் 
(அதாவது சராசரி 100 மி.மீ. நீளமுள்ள இமைகளும்) 
பயன்படுத்தப்்படுகின் றன.
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et அலகு நீளத் தனிக் கம்பளி இழையின் 

எடை 40 முதல் 2000 மில்லி கிராம்[மீட்டராக இருக் 

கும். இதல அதிகமான இழைகள் 50 முதல் 500 

துல் நாலெண்ணைக் கொண்டவை. இழை உற்பத்தி 

யில் நேரடியாக (நெய்த, குஞ்சமிழைத்த, பின்னிய) 

இழைகளைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அதிகமாக 

இரண்டு மடிப்பிலிருந்து ஆறு மடிப்புவரை பயன் 

படுத்தப்படுறது. தனி இழைகளின் முறுக்கம் (1௭14) 

ஒரு மீட்டருக்கு 60 இலிருந்து 600 சுற்று ஆகும். 
அவற்றில் அதிகமான இழைகளின் முறுக்கம் ஒரு 
மீட்டருக்கு 100 முதல் 500 சுற்று வரையிலா. 

இடைவெளியில் அமைந்துள்ள து. ் 

வ 

சிக்குவாரி எந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி அதன் 

செயற்பாட்டினால் ஏற்படும் குறிப்புகள் அறியப் 
படும். சில கம்பளி இழைகளைப் பயன் படுத்தி நெய்யப் 
படாத ஆடைகளுக்கு வேண்டிய இழை அடுக்குகள் 
அமைக்கப்படுகின்றன. சிக்குவாரித் தொடர் அல்லது 

வலை, இழை அடுக்குகளாகப் பயன்படுகிறது. இவ் 
வலை தைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பின்னிய, 

நெய்யப்பட்ட ஆடைகளுடன் இணைக்கப்பட வேண் - 
டும். இறந்த முனை நூற்பிற்கும் அல்லது புரியால். 
(8129) பின்னுவதற்கும், தட்டையான கயிறு அல்லது 
புரியை உற்பத்தி செய்யும் சிக்குவாரியைப் பற்றிய 
குறிப்புகளைப் பயன்படுத்த ' வேண்டும். இறுதித் 

தொடர்கள் தட்டையான புரிகளாககத் திரட்டப்பட்டு : 
நூற்கண்டுகளாகப் பந்துகளில் அல்லது உருளையில் 
சுற்றப்படுகின்றன., படல இழைகளுடன் (filament 
ஏமாப் உள்ள இந்தப் புரிகள் பின்னும் எந்திரத்தில் 
கொடுக்கப்படுகின்றன. இப்புரிகள் பன்னிரண்டு 

ஆக உள்ளன. தட்டையான புரியிலுள்ள இழைகள் 
வேகமாக நகரும் சிக்குவாரி உருளியால் நன்றாகப் 
பிரிக்கப்படுகின்றன. தனித்த இழைகளே ஆடைகளில் 
பரப்பைக் கொடுக்கின் றன. திறந்த poner 
நூற்றலில், செறிகலனிற்குப் பதிலாகத் தட்டையான 
புரியை உற்பத்தி செய்யும் ஒர் அணி, சிக்குவாரியின் 
முடிவில் இரண்டு, மூன்று, நான்கு புரிகளை 
உற்பத்தி செய்கின்றது. இப்புரிகள் திறந்த முனை 
நூற்கும் முறையினால் சிறப்பாக நெய்யப்படுகின் றன. 
திறந்த முனை நூற்புக்கு முன்னர், 80 மி.மீட்டர் 
விட்டமுள்ள உருளிகளைப் ' பயன்படுத்திச் சல 
சமயங்களில் தட்டையான புரிகளிலுள்ள இழைகள் 
இழுக்கப்பட்டு உடைக்கப்படுகின்றன. சிறப்பான 

இணைவித்தல் (blending) மற்றும் சிக்குவாரி ' 

எந்திரங்களுக்குரிய விவரங்கள் மற்றும் குறிப்பு 
கள், கம்பளி . இழைகளின் செயல்பா.டிற்கும் 
தேவையானவை. | ர 

இழை உறுப்புகளை இணைவித்தல். தொழில் 
நுட்ப மற்றும் வணிகவியலான காரணங்களுக் 

=~ 

ல 

காகக் கம்பளி இணைவித்தலில் குறைந்த :அளவு 

நான்கு உறுப்புகளாவது (ருக்க வேண்டும். 

ஓர் இழை உறுப்பின் மதுப்பும் அவ்விழை உறுப் 
பின் பற்றாக்குறையும் ஒத்தச் சிறப்புடையவை. இது 
ஆண்டின் அனைத்துப் பருவகாலத்திலும் கிடைக்காத 
கம்.பளிக்கு, குறிப்பாகப் பொருந்தும். இழை இணை 
வித்தலில் ஒர் உறுப்பை மட்டுமே மாற்றும்படி. இருந் 
தால், இழையின் மதிப்பு, தொழில்நுட்ப இயல்பு 
ஆகியவற்றில் சீரான gerenuenus. (uniformity) 
காக்க எளிதாக இருக்கும். ் ் 

நன்கு அறியப்படும் ஓர் இழையின் உறுப்பு 
. தேவையற்றதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் எதிர் 

பாராதவிதமாக இவ்வுறுப்பு மிகவும் மதிப்பு மிக்க 
தாகும். எடுத்துக்காட்டாக, கழே சொல்லப்பட்டுள்ள 
இழைவகைகளில் இவ்வுறுப்பும் ஒன்றாகும். 

கம்பளி எந்திரத்திலிருந்து கீழே விழுந்த 
அல்லது இழை இணைவித்தலின்போது தேவை 
யற்றது என்று ஒதுக்கப்பட்ட மெள்மையான 
இழைகள்; மற்ற இழைச் செயல்முறைத் தொடர் 
களில் பயன்படுத்த முடியாதவை (எடுத்துக்காட்டு 

குறுகிய கம்பளிச் சீவல்); இழைகள், ஆடைகள், துணி 
வகைகள் போன்றவற்றிலிருந்து அழகுபடுத்தப்பட்டு 
அல்லது கந்தல் துணியிலிருந்து (எடுக்கப்பட்டு 
அரைக்கப்பட்டு) பண்படுத்தப்பட்டவை? குறிப்பிட்ட 

செந்தரப்படி அமையாதவை (எடுத்துக்காட்டு: பல 

மூனையரில் உள்ள மனிதனால் செய்யப்பட்ட இழை 
கள்) மிளிர்வு, வழவழப்பு, நீளம், சராசரி விட்டம் 
வண்ணம் சாயம் நனைக்கப்படாத இழைகள்), 

* சீரான பரப்பு, இழையின் வலிமை, இழைத்தூசி, 
அமுக்கு முதலியவற்றால் இழை அறுப்பு பல 
களில் வேறுபடலாம். ; 

கம்பளி இழைகளைக் கொண்ட இறுதியாகக் 
கிடைக்கும் பொருள்களை உள்ளடக்குவதற்காக 
இழை உறுப்புகளின் இயற்கையாக வேறுபடும் 

இயல்புகள் மற்றும் இழையின் விவரக் குறிப்பீடு 

போன்றவை தேவைப்படுகின்றன. இறுதியான 
பொருள்களுக்குத் ' தேவையான . . அளவுகளைக் . 

. (necessary parameters) கொடுப்பதற்கு இழை 
உறுப்புகள் வேறுபடும் இயல்புகளைக் கொண்டிருக் 
கின்றன. கம்பளியால் தைக்கப்பட்ட ஆடைகளின் 
மாற்றம் 24-94 மைக்ரானையுடைய சராசரி இழை 

விட்டத்தை மாற்றுவதாலும் தனி இழைகளின் 
் முறுக்க மட்டத்தை 180-240 சுற்று/மீட்டர் வரையில் 
மாற்றுவதாலும் அமைகின்றன. ் 

இணைவித்தல். பல இழை உறுப்புகளை இணை 
விக்கும் செயல்முறையின் - முதன்மை. நோக்கம்



இழைக்கலப்பின் ் பல : பகுதிகளில் உறுப்புகளின் 

அளவு ஒரே அளவாக இருப்பசேயாகும். எடுத்துக 

காட்டாக 8 டன் எடையுள்ள இணைவித்த இழைகள் 

228 துகில் நூல் எண் (மி.கிராம்[மீ) கொண்ட 8500 

ச.மீ நீளமுள்ள தனி இழைகளைக் கொடுக்கின்றன . 

ஓவ்வொரு குறைந்த நீளமுடைய இழைகளுக்கும் 

ஒரே இயல்பைக் கிடைக்கச் செய்வதே இதன் குறிக் , 

கோளாகும். இணைவித்தல் தரமான கம்பளி இழை 

தயாரிக்கத் தேவையானதாகும். 

இணைவு தூய்மை. இழைகள் முச்கிய இணை 

விப்புத் தொடர்களைச் சென்றடைவதற்கு முன் 

ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதம் அழுக்கும், இழைத்தூசியும் 
நீக்கப்படும். மேலும் கம்பளியில், கம்பளி ஆட்டு 

மயிர் அல்லது அதில் சிறுபகுதி பிரிக்கப் பட்டுத் 

தூய்மையாக்கப்படுகிறது. இரண்டு மீட்டர் அகலம் 

வரை ஒரு மணி நேரத்திற்கு இரண்டு டன் 

எடைகளை உற்பத்தி செய்யும் பிரிப்பு எந்திரத்தின் 

மூலம் தரய்மை செய்யப்படுகிறது. , . 

சில சமயங்களில், இமை இணைவு பஞ்சு கழுவும் 
எந்திரத்தின் (8181௦ ரி1197 மாகர்ப்ர2) மூலம தூய்மை 
செய்யப்படுகிறது. இங்கு சுற்றும் கூர்முனையுள்ள 

உருளையின் கூட்டுக்குள் இழைகள் சிறிது நேரம் 
வைக்கப்படுகின்றன. அக்கூட்டின் ஒரு பகுதி துளை 
யிடப்பட்டுள்ளது. இத்துளைகளின் வழியே வரும் 
இழைத் தூசியும், அழுக்கும் பிரித்தெடுக்கப்படும். 
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். மாசுகளைப் பிரிப்பதற்கும், இழைத்தாசிகளை . 

நீக்குவதற்கும் துளைகளுள்ள ஓர் எந்திரத்தில் கூர் 
முனையுள்ள முக்கியமான உருளை சுற்றுகிறது. 
உருளைக்கும் முரசிற்கும் இடையே உளள ஓழுங்கு 
படுத்தும் தகடுகள், இழைகளை உருளையின் ஒரு 

பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கத்திற்குச் செல்வதைக் கட்டுப் 
படுத்தி உருளைத்தண்டின் இசையில் செல்ல அனு 

மதிக்கின்றன. எந்திரத்தின் அடியிலுள்ள சேமிப்பு 
அறையில் ஒதுக்கப்பட்ட மாசுகள் தொடர்ந்து வெளி 
யிடப்படுகின்றன. இந்த அறை தன்னியக்க முறையில் 

ட தூய்மை செய்யப்படுகிறது. ஒரு மணி நேரத்திற்கு 
7800 கிலோகிராம் பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யப் 
படுகின்றன. ் ‘ 

சில இணை வித்தலில், 
உள்ள இழைகளில். செயல்படுத்தும் சேர்க்கைப் 
பொருளைச் (processing additive) சேர்ப்பதற்கு 
முன்னரும், ' இழைக் ' குஞ்சத்தை (tuft) 

_. இழைக்கற்றையைப் பிரித்தெடுத்த பின்னரும் இழைத் 

தூசி, அழுக்கு ஆகியவற்றை நீக்குவது : ஏற்றதாகும். 

இழைத்தொடர்களில் 

இழைக்குஞ்சங்கள் தொட்டிகளுக்கிடையில் செலுத் 

தப்படுமபோது அல்லது பிரிக்கும் எநதிரத்திற்கு 
ச 

,_௮.௧,4-55௮ 

அல்லது . 

இழை இணைவித்தல், 867 

இழைக்கற்றைகள் ஊட்டப் படும்போது, மாசுகள் 
நீக்கப்படுகின்றன. 

அடிப்படைக் கொள்கையில், இழைக்கற்றைகள் 

துளைகளிட்ட அறைக்குள் ௪ளதப்படும். வெளியில் 
காளிட.ப்பட்ட வட்ட அறைக்குள் தற்காலிகமாகப் 
படிந்துள்ள தூசிகள் தூசிப் பைகளைச் சென்றடை 

கின்றன. இம்முறை வழக்கமாகக் கையாளப்படுகிறது. 
தூய இழைக்கற்றைகள் அடிப்பாகமில்லாத துளை 

களுள்ள அறையிலிருந்து கொட்டுவாப்க்குள் அல்லது 
அணிக்கோவைக்குள் விழுகின்றன. 

அமுக்குப்பைகளைக் காலந்தவறாது தூய்மை ' 

செய்ய வேண்டும். மேலும், போதுமான குறைந்த 
வேகத்தில், தேவையான 'அளவு காற்று எப்போதும் 
வெளியேற்றப்படுகிறதா என்றும் பார்க்கவேண்டும். 
இல்லையெனில் ஓர் உறுப்பிலிருந்து வெளிப்படும் 

அழுக்கும் தூசியும் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் 
பரவும். 

வேறொரு சிறந்த தூய்மை செய்யும் எந்தீரத்தில், 
ஒரே திசையில் சுற்றும் ஒரே விட்டமுடைய ஐந்து 
கூர்முனையுள்ள உருளிகளின் இணை அச்சு, சாய்ந்த 
வாறு அமைக்கப்படும். ஒவ்வோர் உருளிகளுக் 
கடூயிலும் வலை அமைக்கப்பட்டு, ஒவ்வோர் 

உருளியின் மேலும் உறிஞ்சு முகப்பு மூடி அமைக்கப் 
படும். அனைத்திற்கும் மேலுள்ள உருளியில் 
இழைக்கற்றை (1116 108) வெளியிடப்படுகிறது. 

இணைவிப்புத் தொடர்கள். இணைவிப்புத் தொடர் 
களில் (1௩012 1106 பல வசைகள் உள்ளன. 

இது வேலையின் அடிப்படைக்கொள்கை, நெசவுத் 
தொழில், பொறியியல் சிக்கல்கள் போன்றவற்றை 
விளக்கிச் சொல்லும். சுருக்கமாக இது படம் 7 
இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பல நிறுவனங்களில் 
இதே அடிப்படைக் கொள்கை செயற்படுத்தப்பட்டு, 
ஆனால் பணி மனித ஆற்றலாலோ எந்திரத்தாலோ 
நடத்தப்படுகிறது. மேலும் தொட்டிகள் பலவிதமான 
வடிவங்களில் உள்ளன. 

பல பொதிகள் (1௨128) (அதிகமான அமுக்கத் 

துடன் கட்டப்பட்டவை) தரையில் கிடைநிலையிலும் 

இணைவாகவும் நீண்ட பின்னல் சட்டங்களுக்கிடை 
யிலும் (18/11௦68) பக்கத்திலும் ஆறு எண்ணிக்கை 
வரை வைக்கப்படுகின்றன. இப்பொதிகளிலுள்ள 
இழைகள் மனிதனால் சட்டகங்களுக்குள் செலுத்தப் 
படுகின்றன. . 

ஓவ்வொரு பின்னல் சட்ட்மும ஏறக்குறைய செங் 
குத்தான கூர்முனையுள்ள பின்னல்சட்டத்தை நோக்கி



(868 இழை இணைவித்தல் 

மெதுவாக (தொடர்ந்தோ இடைவெளிவிட்டோ) 

நகர்றது. இப்பின்னல்சட்டம் எடைத்தட்டில் 

இழைக்குஞ்சங்களைக் கொட்டுகிறது. இங்கு, இழை 

களின் பாய்விற்குக் கண்காணிப்பி (1௦1410), கட்டுப் 

பாட்டு இயங்கமைப்புப் போன்றவற்றைப் (௦07201 

ரகா) பயன்படுத்தலாம். கண்காணிப்பிகளுக்கு 

எடுத்துக்காட்டுகள்: பின்னல் சட்டத்திலுள்ள 

அழுத்தமானிகள் (068506 240208), சரிவான கழிவு 

நீரோடையிலிருந்து இழைகளை ஏற்கும் தட்டுகள், 

இழையின் குறுக்கே செல்லும் காமா கதிர்க்கருவிகள் 

போன்றவை ஆகும். 
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படம் 1. இணைவிப்புத் தொடரின் தொடக்கப் பகுதி. 
யின் தரைப்படம் அம்புக்குறிகள் sag 
உணர்த்துகிறது. ' 

"திசையை 

் இ.பொதிகள் (பலவிதமான உறுப்புக்னபன 1 ன்னல் சட்டம், 

ந -சண்காணிப்பி மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஊட்டிகள், 11 குறுக்காக 

வுள்ள பின்னல் சட்டம், FSM = இழையயைப்பிரக்கும் எத்தரம. 

t 

. ஒவ்வொரு .பின்னல்சட்டமும், ஆறு பின்னல். 
சட்டத்திற்குச் செங்கோணத்தில் 

நிலைப் பின்னல் சட்டத்தில் இழைகளைக் கொட்டு 
கின்றது. சில சமயங்களில் இழைகள் நிறுத்தப்படா 
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நகரும் Hew | 

we நேரடியாக மற்ற பின்னக் சட்டத்தில் கொட்டப் 
படலாம். 

4 | 

மற்று. ஆறு 'பின்னல்சட்டத்திலிருந்து குக் 
இழைகள் குறுக்கேயுள்ள இந்தப் பின்னல்சட்ட த்தில் " 
பலவிதமான வடிவங்களில் அமைக்கப்படலாம், 
இழைகள் ஆறு புரிகளாக ஒன்றன்பக்கத்தில் ஒனறாக 
வும், ஆறு அடுக்குகளாக ஒன்றன் மேல் ஒன்றாகவும் 
அல்லது ஒன்று சேர்ந்தும் இருக்கலமம். ' இதனால், 
ஆறு பின்னல்சட்டத்தில் எந்தச் சட்டத்திலிருந்தும் 
வரும் ஊட்டம், குறுக்கேயுள்ள பின்னல்சட்டத்தில் .. 

- மாறாக, இழைகள் காற்று-. 
முறைச் சரிவோடையில் (௦௯௨11௦ 011) கட்டப் ' 

உள்ள ஊட்டமாகும். : 

படுகின் றன; பின்னர் இவைதொட்டி அல்லது இழைக் 
கற்றை . ் பிரிக்கும் எந்திரத்தில் 
இன்றன.  ' ர் 
ட ர 

செலுத்தப்படு 

லும், - குறுக்கிலும் 
டகளையுடைய 

ச 
1 

இத்தப் பின்னல் சட்டம், பருத்தித் தக்கட்டைகள் 
(201101 ற10%27), தக்கட்டை. எந்திரங்கள், இணைவு 

தூய்மைப்படுத்தும் எந்திரங்கள், போன்றவற்றிற்கு . 

இழைகளை எடுத்துச் செல்கின்றன. இவ்வாறு 
பிரிக்கும் முறையை இழைகளைத் சால்ட் படித்து 

வதற்கும் பயன்படுத்தலாம். 
(இப் 1 ' ft ta 

இழைக்கற்றைகளைப் பிரிப்பதற்குப் பயன்படும் 
தக்கட்டை எந்திரம் பலரும் அறிந்த ஒரு சிறந்த 

எந்திரமாகும். சிறந்த விழுக்காடுள்ள கம்பளி இழை 
களைக்கொண்ட பல இணைவுகளில், பெரும உற் 

பத்தி வீதம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 750 கிலோகிராம். 
தக்கட்டை எந்திரம், பழங்காலச் சிக்குவாருதல் 

(classical carding) அல்லது இழையாக்கச் செயல் 

(fibre working action) போன்றவற்றைக் கொடுப்- 
பதால், சில உருளிகளின் பற்களின் முனைகள், வழக் ' 

கமாக மைய உருளை அல்லது முக்கிய உருளையின் 
. (main cylinder) umacr, முனையிலிருந்து 5 மி.மீட்ட 

ருக்கும் 25 மி.மீட்டருக்கும் இடையே : அமைக்கப் 
படுகின்றன. உருளையின் பற்கள் முனையினாலும், 
செயலணிகள் நேருக்கு நேராக இருப்பதாலும், மெது 
வாக நகரும் செயலணிகளுக்கும், வேகமாக நகரும் 
உருளைகளுக்கும் இடையேயுள்ள பரப்பு வேகத்தில் 
ஏற்படும் பெரும் மாறுபாடுகளாலும் இழைக்கற்றை , 

களின் - ஒரு பகுதியில் திறப்பு ஏற்படுகிறது. : ஓர். 
உருளைக்கு உயர்ந்த அளவாக நான்கு செயலணிகள் ., 
அமைக்கபபடுகின்றன. : தக்கட்டை ., எந்திரத்தில் 

இழைத்காய்மை செய்யப்படும் உருளைக்கு அடியி . 
உள்ள கிடைநிலைத் தண்டு 

வலைகள் மாசுகளை , வெளியேற்ற 

உதவுகின் றன. உ ப் வட்ட ன 

    
தரைமட்டம் 

  

Bow ஊட்டத் உருளை மற்றும் கழற்றணியின் சுற்றும் 

குழற்றணி தகட்டின் நகர்வு ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன. | 

। விரிறி கழற்றணி அமைப்பைக் கொண்டு, சில வரிசையான : ௬ர் - 

முனைகளையும், தோல் துண்டுகளையும் கொண்டுள்ளது. -' ; 

* படம் 2, மூடியுள்ள தக்கட்டை எந்திரத்தின் மாதிரி ' 
(மூன்றிணை ane உரிப்பு அணிகள்) 8 - கட்டத்தகடு் 

ே- கருனை; 0 - கழற்றி, அம்புகுறிகள் * 

> Sed Fe



ப... ,தக்கட்டை . எந்திரத்தின் உருளையிலிருந்து 

இழைக்கற்றைகளை நீக்குவதற்காகக் கழற்றணிகள் 

“ ஆறு வரிசைக் கூர்முனைகளாலும் (ஆரப்போக்கில் 
திரும்பிய) தோல் துண்டுகளாலும் அமைக்கப் 

பட்டுள்ளன. நேரான மற்றும் சரிவான ச௪ளசிசளை 
யுடைய வேறொரு , சுழற்றணி இழைக்கற்றைகளைச் 
சிறப்பாகப் பிரிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. , ் 

பிரிக்கும் எத்திரத்திற்குப் பின்னர் இழை 
கள் காற்றுமுறையில் செவ்வகமான தொட்டிக்குள் 

அனுப்பப்படுகின்றன. இத்தகைய தொட்டிகள் பத்து 
‘Lew , இழைக்கற்றைக் - கொள்ளளவுடன், மாறு 
படும் அளவுகளைக் கொண்டுள்ளன. இழை 

“மொத்தத்தின் ஒட்டுமொத்த அடர்த்தி, இழை 
அடர்த்தி, இழைப் பிரிவின் தொட்டி, உயரம் ஆகிய 
வற்றைப் பொறுத்துள்ளது. அமை ஏற்றப்பட்டதும் 

சில தொட்டிகளின் சராசரிப் பொதிஅடர்த்தி 70-30 
.... திலோகிராம்/மீட்டர் இடையில் உள்ளது. இத் 

. தொட்டிகள் 85 மீ. நீளமும், 6 மீ அகலமும் உடை 
யனவாக உள்ளன. இயங்கும் செறிலிப்புக் கூட்டி 
sare (traversing condensing 26) மேலுள்ள திறப் 
பின் வழியாகத் தொட்டிகள் நிரப்பப்படுகின்றன, 

இக்கூடு மையத்தில் முன்பின்னாகவும், தொட்டிக்கு 
மேலாக 80 மீ. உயரத்திலும், 8 மீ. பக்க 
மாகவும் இயங்குகிறது. இம்மூறையால் _ Qenips 

- கற்றைகள், பிரிக்கும் அல்லது இறக்கும் எந்தி 
ரத்தின் மூலம் தொட்டிகளில் அடுக்குகளாக 

ட நிரப்பப்படுகின்றன. O85 மீட்டர் விட்டமுள்ள 
ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக உள்ள குழாய்கள் மூலம் இக் 
கூடு உஎட்டப்படுகிறது. தொட்டியின் நீளத்தில் கூடு 

. நகரும்போது குழாய்கள் விரிவடைந்தும் சுருங்கியும் 
காணப்படுகின்றன. இதுபோன்ற குழாய்கள் தொட்டி 
களிலிருந்து இழைக்கற்றைகளை வெளியேற்றுவதற்கு 

உதவுகின்றன... “71: - 

சமீ. x 4B சுவர்கனளளயுடைய தொட்டிகள் - 
நிலைக்குத்தான நகராச் சடடகங்களைக் கொண் 

, டுள்ளன. தொட்டிகளைக் காலி செய்யும்போது இச் ' 
சட்டகமும் அதன் பளுவான கட்டகங்களும் (heavy 

- guperstrcture) தரையில் அமைக்கப்பட்ட தண்ட 

வாளங்களில் மிசு மெதுவாகச் செல்கின்றன. சட்ட. 
கங்கள் சுழலுவதால், இழைப்பொதிகளுடன் தொடர் 
புள்ள ஊசிகள் மிகுநத வேகத்துடன் மேலே எழு 
இன்றன, சில தொட்டிகளில், பாதுகாப்பான கட்டுப் 

'- பாட்டு இயங்கமைப்பு, மெதுவாக நகரும் செங்குத் ' 
_ துச் சட்டகத்தினால் ஏற்படுகிறது. இவ்வியங்கமைப்ட, 

. செங்குத்துச் சட்டகத்திலுள்ள இழைப் பொதிகளில் 

. மிகுந்த அழுத்தம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது, 
. தொட்டியின் கொள்ளளவில் மூன்றில் இரண்டு 

, சவர்முனைகள், மற்ற 

இழை இணைவித்தல் 869 

பங்கோ அதற்குச் குறைவாகவோ இணைவித்தலின் 
அளவு இருந்தால் தொட்டியின் சிறுசுவரை நகர்த்தி, 
பரப்பளவைக் குறைப்பது நன்மைபயக்கும், இழைப் 
பொதிகளின் உயரத்தை நடைமுறையில் : பெருக்கு 
வதே இதன் குறிக்கோளாகும், — 

வழக்கமாகத் தண்டவாளங்களைத் தரையில் 
அமைப்பதே சிறந்த முறையாகும், அதன் நீளத்தில், 

2 மி. மீட்டருக்குள் மட்டத்தை வைப்பது வழக்க 
மாகும். தரை பொருத்தமின்றி, உறுதியற்றுக் காணப் 
பட்டால் உறுதியான, நல்ல தாங்குமானம் கொண்ட - 

ட தகரும் சட்டகத்தைத் தரையாகப் பயன்படுத்தலாம். 

தொட்டிகளைக் காலி செய்யும் போது, சிறிய செங் 

குத்துச் சுவர், நகராச் சட்டகத்தை நோக்கி மிச 
மெதுவாக நகர்கிறது. அதாவது, சட்டகத்திலுள்ள 
கனசிகள் வேசுமாக மேலே. நகர்கின்றன. ஆனால் 
சட்டகமும் அதன் கட்டகங்களும் இழை மொத் 
தத்தை , நோக்கி நகர்வதில்லை. மாறாக ' இழைப் 
பொதிகள் சட்டகத்தை நோக்கி மெதுவாக நகர் 
கின்றன. 

மற்றொரு வகைத் தொட்டியில் சட்டகத்தின் 

மேல்முனையில் இழைகள் அள?ியிலிருந்து பிரித் 
தெடுக்கப்படுகின்றன., இழைக்கற்றைகள் மற்றொரு 

தொட்டிக்கு மாற்றப்பட்டால் அதிக அளவு இழைக் 
கற்றை மாற்றம் ஏற்படுகிறது. 

அதிகமான கம்பளி நூற்பவர்கள், போதுமான 
அளவு இழைக்கலப்பில் உத்தரவாதமளிப்பதற்குத் 
தொட்டிகளில் கடைநிலை அடுக்குகளில் இழைக் 
கற்றைகளை இருமுறை வைத்து, பின்னர் செங்குத்து 
வெட்டுமுகத்தில் வெளியெடுக்கும் முறையை விரும்பு 
கன்றனர்,- நாற்பவர் Far இரண்டு தொட்டி 
களுக்கிடையில் இழைகளை மாற்றும்போது, 
இழைகளுக்கு நரற்புச் சோக்கைப் பொருள்களாகிய 
(spinning additive) எண்ணெய், நீர்மம் போன்ற 
வற்றைப் பயன்படுத்துகன்றனார். இம்முறையில் 
குழாய்கள், இரண்டாம் தொட்டி, சட்டகங்கள் 
போன்றவற்றில் எண்ணெய்ப் படிமங்கள் ஏற்படுவ 

தால் இது ௨கந்ததன்று. அதனால் சிக்குவாரிக்குப் 

பின்னருள்ள தொட்டிகளில் அல்லது பொதி எந்திரங் 
களில் இழைக்கற்றைகள் செலுத்தப்படும்போது பல 

சோர்க்கைப் பொருள்களைப் . பயன்படுத்துகின்றனர். 

இத்தகைய செயல்பாட்டில், இழைகளுக்குள் பரவு 

"வதைவிடச் சிக்குவாரியில் சீரான முறையில் சேர்க் 

கைப்பொருள் பரவுகிறது. சிக்குவாரி எந்திரத்தில் 

சிக்குவாரிப் பற்களின் கீழ்ப்புறமுள்ள சச்சு (160102), 

பரப்புகள் முதலியவற்றில், 

முன்னர் ஏற்பட்ட இணைவித்தலால் சேர்ச்கைப்



870 இழைகளும் இயல்புகளும் 

பொருள் படிந்து காணப்படுகிறது. இணைவித்தலில் 

காணபபடும் இப்பொருளைவிட உருளையிலுள்ள 

கச்சுகளில் காணப்படும் விகிதம் மூன்று மடங்காக 

உள்ளபோது கச்சுகளில் சேர்க்கைப்பொருள் அதிக 

மாகப் பரவும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளன. a 

  
  

இழைகளும் இயல்புகளும் 

நீளத்தோடு ஒப்பிடும்போது மிகவும் குறுகலான 

விட்டமுடைய நெளிவான மய£ரொத்த புரி (strand) 

இழை எனப்படுகிறது. நூல் நூற்கவும் துணிகள் 

நெய்யவும் இழை பயன்படுகிறது. இழைகள் துணி 

களின் வனப்பு, யாப்பு (1௯1016), கைநுட்பம் ஆகிய 

இயல்புகளை முடிவு செய்கின்றன. இழை துணி 
அளவையும் பயன்பாட்டையும் பொறுத்து மாறு 

வதுடன் துணியின் விலையையும் கட்டுப்படுத்து 

சிறது. இழைகளின் மிகுந்த பயன்பாடு, அவற்றின் 
கிடைப்பையும், தொடர்ந்து வழங்க இயலும் நிலை 
யையும், அடக்கவிலையையும் சார்ந்தது. இழைகள் 
வலிமையும், நெளிவும், நீளமும் நரலாக நூற்பதற் 
கேற்ற ஓட்டு இழைவும (௦01251460685) பெற்றிருக்க 

1 வேண்டும். 

1885இல் மூதன் முதலாக மனிதச் செயல் முறை 

அமைகள் தயாரிக்கப்படும் வழை இழைகள் பரவ 

லாகத் தாவர நார்களிலிருந்தும் விலங்கு மயிர்களிலி 
ருந்தும் பெறப்பட்டன. 

பட்டு அதனுடைய மென்மை, ஒளி வீசும் 
தன்மை, வழுவழுப்பான கட்டமைப்பு ஆகிய இயல்பு 
களின் காரணமாக உயர் விலையுடைய இழையாகவும் 
கிடைத்தற்கரியதாசவும் விளங்கியது, எனவே பட்டை 
ஒதத செயற்கைஇழையைத் தயாரிக்கும் முயற்சி 1925 
இல் வெற்றி பெற்றது. இந்தச் செயற்கைப் பட்டு 

முதலில் மனிதன் செயல் முறையில் தயாரித்த இழை 
யாகும். 1930 வரை ரேயான் என்றமைக்கப்பட்ட 

செயற்கை இழை ஆர்வமும் செயலூக்சமும் மிக்க 
இழை ஆலைத் தொழிலாளியால் மெல்லிய படல 
மாகத் தயாரிக்கப்பட்டது. வீணாகக் கழிக்கப்பட்ட 
படலங்கள் இழைகளாகப் பயன்படும் தரம் வாய்ந் 

தவை என்னும் உண்மை தற்செயலாகக் கண்டுபிடிக் 
கப் பட்டவுடன் உடைந்த அல்லது கழிக்கப்பட்ட 
ரேயான் படலங்கள் பொது இழையாகப் (51821211௪௭) 
பயன்படத் தொடங்கின. அசெட்டேட். இழைகளும், 
“நைலான் இழைகளும் பட்டுப் போன்ற தர இமை ் 

களாகப் பின்னர் சண்டுபிடிக்கப்பட்டுப் பயன்படுத் 
தப்பட்டன. ட 

~ இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பகுதியில் பல் 

வேறு மனிதச் - செயல்முறைகள் - ': கணடுபிடிக்கப் 

பட்ட பின்னர் செயறகை இழைத் தொழில்துறை 
பல்கிப் பெருகி வளரத் தொடங்கியது. இத்தகைய 

இழைகள் முன்னரே நடைமுறையிலுள்ள இயற்கை 
இழைகளின மாற்று இழைகளை உருவாக்க முயலும 
போது ஏற்பட்டவை. எனவே ஓவ்வொரு வகைச் 
செயற்கை இழையும் அதன் மூல இயற்கை இழையின் 
சிறப்பியல்புகளைப் பெற்றிருக்கும். ' - 

- Hae, 

வகைப்பாடு. இய்ற்கை இழைகள் பல வகைக 

Vite af ~ 

; இவ்வகையில் கம்பளம், ளானாலும், அவற்றுள் பருத்தி, கம்பளி, காசிலி நார் 
சணல், பருத்தி, பட்டு அகியவை இயற்கையில் (16, பட்டு அகயவை பெருமளவில் பயன்படு 

பெறப்பட்ட இழைகளாகும். கு இன்றன. செயற்கை இழைகள் பதமததொன்பது குடும்பங் 

இயற்கை இழைகள் துணி இழைகள் மனிதச் செயல்முறை இழைகள் 
  

  

  

கல்நார் 

பருத்தி 
சணற்புரி 

சணல் 

மயிர். 

பட்டு. : 

கம்பளம் (மயிரிழை) 

  

அசெட்டேட் (1925) 

அக்ரிலிக் (1950) | ். 

அனிடெக்ஸ் (1969) 

அராமிழி (1968) 

அஸ்லோன் 

கண்ணாடி (1935) பு 

லாள்ட்ரைல் ,, ட 

உலோக (1948) 
மோடா GEL 4, 

தநோவலாய்ி (1969)   

ட்ரை அசெட்டேட் (1955) 

நைலான் (1956) 

நைட்டில் (1950): 
ஓலிஃபின் (1958) > 

பாலிஎஸ்ட்டள் (1951). * 

ரேயான் (1911) 

சாரான் (1939) 

் ஸ்பான்டெக்ஸ் (1960) 

வீனல் டு ன் 

வினயபன (1940) Loe    



- களாகவும், பல மாற்றங்களாக வேறுபடுபவை 

யாகவும் அல்லது இரணடு மூன்று தலைமுறையாக 

வும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. Se 

இழை இயல்புகள். ஆடைகளுக்குரிய இயல்புகள் 

இழை இயல்புகளிலிருந்து ப௫ர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன. 

எடுத்துக்காட்டாக உறுதியான இழைகள் நீண்ட 

நாள் உழைக்கும் ஆடைகள் செய்யப் பயன்படு 

. இன்றன. இவை குறைந்த எடையில் இருக்கும். 

உறிஞ்சும் தன்மையுடைய இழைகள் உடலிறுக்க 

ஆடைகள் செய்யவும், துண்டுகள் மேசைத் துகில் 

முதலியவை செய்யவும் பயன் படுத்தப்படுகின் றன. 

தானே அணையும் இழைகளிலிருந்து குழந்தைகளுக் 

கான துகிலாடை, காப்பாடை முதலியவை செய்யப் 

படுகின்றன. ஓர் ஆடையின் உழைப்புத்தன்மை 

அதிலுள்ள இழையைப் பொறுத்தது. இழையின் 

இயல்புகளைக் கொண்டு அவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப் 

படும் துணி, ஆடைகளின் இயல்பு ஆகியவற்றைப் 

பற்றி அறியலாம். : - 

இழை. இயல்புகளை இயற்கையான வெளிக் 

கட்டமைப்பு, வேதியியல் உட்கூறுகள், உள் கட்ட 

மைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் கணக்கிடலாம். 

வெளிக் கட்டமைப்பு அல்லது வடிவம். இழையை 

அதன் தயாரிப்பாளர்கள் படலம் (filament), பொதி 

(518016), படலச்சிம்பு (filamentow) என்னும் பெயர் - 

களில் விற்பனை செய்கிறார்கள். படலம் நீண்ட 

தொடர் இழைபுரிகளாசவும், முடிவில்லா நீளமாக 

வும் இருக்கும், அவை, தனிப்படலமாகவோ ஒற்றைப் 

படலமாகவோ பல படலமாகவோ இருக்கும், பட 

லங்கள் சராகவோ யாப்பாகவோ இருக்கும் 

(காண்க, படம் J). பொதியின் நீளம் அங்குலம் 

அல்லது சென்டிமீட்டரில் அளக்கப்படும். அவற்றின் 

நீளம் $ அங்குலம் முத்ல் 18 அங்குலம் வரை -இருக் 

கும் (காண்க, படம் 2). படமுறை தவிர அனைத்து 

இயற்கை இழைகளும் பொதி வடிவில் உள்ளன. 

செயற்கை இழைகளில், படலச் சிம்பைக் குறைந்த 

, நீளத்தில் வெட்டுவதால் அவை பொதி வடிவமா 

இன்றன. படலச்சிம்பு, தளர்ந்த கயிறு அல்லது பல 

ஆயிரக்கணக்கான இழைகளைக் கொண்டு குறிப் 

பிட்ட முறையில் முறுக்கப்படாத புரிகளாக இருக் 

கும். நூற்ற பிறகு படலச்சிம்பு அழுத்தமானதாக 

இருக்கும். சீரான - பட்டுப் போன்ற ஆடைகள் 

செய்யப் படலங்கள் பயன்படுகின்றன, பருத்தி 

அல்லது கம்பளியினாலான- ஆடைகள் செய்யப் 

பொதியிழை பயன்படுகின் றது. - 

் விட்டம், உருவளவு அல்லது டினையர். இழையின் 

உருவளவு, ஆடைகளின் செயல் தஇறமையையும், 

அதைக் கையாளும் தன்மையையும் கண்டுபிடிப்பதில் 

பெரும்பங்கையும் பெறுகிறது. பெரும இழைகள், சரி 

நிலையான, கரடான, உடலம், விறைப்பு ஆகிய 

இழைகளும் இயல்புகளும் 971 

வற்றைக் கொடுக்கின் றன. 

களை எளிதில் நொறுக்க முடிவதில்லை. பெரும 

இழைகளால் தயாரிக்கப்படும் விரிப்புகள், இவ் 

வியல்பைக் கொண்டுள்ளன. மெலிமையான 

இழைகள் மென்மையையும், நெகிழ்நிலையையும் 

(ம்ஸ்111) கொடுக்கின்றன. மெல்லிய இழைகளால் 

தயாரிக்கப்படும் ஆடைகளிலிருந்து சுருக்கங்கள் 

எளிதில் நீக்கப்பட்டுவிடும். , . 

ஒழுங்கன்மையாக வளர்வதால் இயற்கையான 

இழைகள் சீரான உருவளவும், வளர்ச்சியும் இல்லா 

மல் இருக்கின்றன. இயற்கை இழையின் தரம், இழை 

யின் மெலிமையைப் பொறுத்தது. இழையின் 

மெலிமை மைக்ரான் அலகால் குறிக்கப்படுகிறது. 

(ஒரு மைக்ரான் என்பது 1/1000 மி, மீ அல்லது 125, 

400 அங்குலம்) செயற்கை இழைகளின் விட்டம், 

  

விட்டத்தொடர் 
(மைக்ரான்களில்) 

பருத்தி 26-20 

காசிலி நார் 12-16 

ச் கம்பளி 10-50 

  

      
  

பட்டு 71-12 

  
படம். 1. (இடம்) யாப்பிட்ட படல நூலிழை (வலம்) ஒழுங் 

கான படல நூலிழை 

பெரும இழை 
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872 இறைகளுச் இயல்புகளும் 
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படம் 2. மனிதச் செயல்முறைப் பொதி இழை 

நூற்பியின் . கருவளவு இடைவெளி அல்லது 
துளையினால் நாரற்கும்போதும், நூற்ற பிறகு 
அதை இழுப்பதனாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

செயற்கை இனழகள் சீரான விட்டத்துடன், ஓழுங் 

கான இடைவெளியில் தடிமன் ஆகவும் அல்லது 
மெல்லியதாகவும் நீளத்தில் இருக்கும். செயற்கை 

இழையின் மொலிவைக் குறிக்கும் அலகு டினையர் 

ஆகும். முனனையர் என்பது 9000 மீட்டர் நீளமுள்ள 

இழை அல்லது நூலிழையின் எடையைக் கண்டு 

பிடித்து, அந்து எடையை (கிராமில்) அதனுடைய 

அலகு நீளத்திற்குக் கொண்டால் கிடைக்கும். * 

டினையா் - 9000 மீட்டர் நீளமுள்ள நூலிழை 

யின் அல்லது இழையின் எடை. ~ 

இதில் 9000 மீட்டர் நீளத்தை அதன் அலகு | 

நீளம் என்று கொள்ள வேண்டும். பொதியிழை 

டினையர் அல்லது இழை : நீளம் என்று விற்கப்படு 

கிறது. படல இழை நூலிழையின் பூனையார் அல்லது 

படலச்சிம்பின் டினையர் என்று விற்கப்படுகிறது. 

நூலிழையின் டினையரை, படல எண்ணிக்கையால் 

வகுக்கும்போது படலம் டினையர் கிடைக்கின்றது. 

சான்றாக, 

_ 40 டினையர் நாலிழை 2 மூனையா் 

் 20 படலம் படலம் 

ஒன்று முதல் மூன்று மனையர் கொண்டுள்ள. 
இழைகள் மெலிவாசுப் பருத்திக்கும், கம்பளிக்கும் 
ஒத்திருக்கும். 5 முதல் 8 டினையார் என்பது சராசரி 

பருத்திக்கும், கம்பளிக்கும் அல்லது ஆல்பகாவிற்கும் - 
ஒத்திருக்கும். 75 டூனையர், கம்பளி விரிப்புகளின் 

உருவகத்திற்கு ஒத்திருக்கும். 

    

  

  

படம், 3 படலசிம்பு : 1 

ஆடை இழைகள்: ஒன்று ; முதல் . பதினைந்து 
டமுூனையர் அளவீட்டுக்குள் இருக்கும். டினையர் அள 
வீடுள்ள: இழைகள் அனைத்தும், அனைத்து வகை 
யிலும் பயன்படா. ஆடை. இழைகள் பிரிப்புகள் 
செய்யவும், விரிப்பு இழைகள் ஆடைகள் செய்யவும் 

, - பயன்படா. oa "Es, = 

ர jet fe @ ate a ' 
- விரிப்பு இழைகளின் அளவீடுகள் 15 முதல் 24 

டினையர் வரை இருக்கும். ஆடை செய்யும் இழை 
களிலிருந்து தயர்ரிக்கப்படும் விரிப்புகள் மென்மை 
யாகவும், வளை நிலையாகவும், குறைந்த நொறுங் 

கும் எதிர்ப்புத் : தன்மை உடையனவாகவும் 

இருக்கும். - 8 பட்டர் 
* பல்வேறு இமை டினையர்களின் கலவையே 

கம்பளி விரிப்புகளாகும். உருவத்தைத் தவிர, 
விரிப்பு இழைகள் அவை - சேர்ந்துள்ள குடும்பத்தின் 
மற்ற இழைகளின் சிறப்பியல்புகளைப் பெற்றுள்ளன. 
சான்றாக, கம்பளி விரிப்புகளும், கம்பளி ஆடை 
களும் எளிதில் தீப்பிடிக்காமலும் நீள்மீட்டித் தன்மை 
உடையனவாகவும் இருக்கின்றன. | * |: 

வெட்டுமுக வடிவம். ஒர், ஆடையின் மிளிர்வு, 
பருமை, உடலம், யாப்பு, அதைத் தொடும்போது 
ஏற்படும் உணர்வு இவற்றிற்கு அதனுடைய வடிவம் 
சிறப்புப் பெறுகிறது. இந்த வடிவங்கள் உருண்டை 
யாக, நாய் எலும்பு முக்கோண வடிவில், இசைன 
யிதழ் வடிவில், அவரை " வடிவில், தட்டையாக 
அல்லது தாள் வடிவில் இருக்கும். இயற்கை இமைகள்



இவ்வடிவங்களை மூன்று முறையில் ' பெறு 

இன் றன. uo ் । [( | 

, தாவரத்தின் வளர்ச்சியில் செல்லுலோசு வளரும் 

விதம் பொறுத்தும், ' மயிர் நூல்பை வடிவமுடைய 

தைக் (sbape of the. hair follice) கொண்டும், 

விலங்கினங்களில் புரதப் பொருள்கள் உருவாதல் 

பொறுத்தும், துளையின் வடிவத்தைப் பொறுத்தும், 

அதன் வழியாகப் பிதிர்ந்த பட்டு நூலாக்கல் 

பொறுத்தும் அமையும். - ட 

ஒத்த பரப்பு : உயர் கோடு. ஒத்த பரப்பு உயர் * 

Gsa@ (surface contour) என்பது, இழையின் 

பரப்பு அதன் அச்சுத் தண்டு வாக்கில் அமைந்துள் 

ளதைக குறிப்பிடுகிறது. ஒத்த பரப்பு உயர்கோடு 

வழுவழுப்பாக அல்லது சீரான பல்லமைப்புடன், 

இற்றுவரி அமைப்புடன் அல்லது கரடுமுரடானதாக 

இருக்கும். இது ஆடைகளின் யாப்பிற்கும், தொடு 

உணர்வுக்கும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். - 

சுதுக்கம். ஆடை மூலப் பொருள்களில் சதுக்க 

நிலை காணப்படலாம். மூலக்கூறு - சதுக்க நெளி 

வாக மூலக்கூறு தொடர் வடிவம் பெறும். சதுக்க : 

இழை அலைகளாகவும், ' முறுக்கலாகவும் இழையின் 

போக்கில் இருக்கும். சுதுக்க நூல் அல்லது நூற் 

pe ஆடைகளிலுள்ள நூலிழையின் இடைப் 

பின்னல் அல்லது கண்ணியிணைவதால் ~ (inter 

looping) வளைவு ஏற்படும். ர இ | 

“ட இழைச் சுதுக்கம் (11% ஊர) இழையின் நீள 

, வாக்கில் இருப்பதால் அலைகளாகவும், வளைவு 

களாசவும், முறுக்கியும், சுருள்களாகவும், சுருட்டை 

களாகவும் : இருக்கும். ஒட்டுந்தன்மை, நீள்மீட்சி, 

சிராய்ப்பு எதிர்ப்பு, நீள், பரு, சூடு ஆகியன இழைச் 

. சுதுக்கத்தால் மிகும். இழைச் சுதுக்கத்தால் உறிஞ்சும் 

தன்மை உடலோடு ஒட்டுந்தன்மை : அதிகமாகும். 

. இழைச் சுதுக்கத்தால் மிளிர்வு ,குறைகின்றது. 

இழைகள் எந்திரச் சுதுக்கம், (10௦00801௦௧ crimp) 

' இயற்கை அலலது இயல்பு சதுக்கம் (1சர்மாக[ ௦7 

inherent crimp) மறைசுதுக்கம் அல்லது இயல்பு 

aged - (latent or “inherent crimp) ஆகிய 

வற்றில் ஏதேனும் ஒரு கதுக்கத்தைப் பெற்றிருக்கும். 
இழைகளைக் குழல் உருளிகள் (11ய106ம் collers) 

வழியாகச் செலுத்தித் திரிப்பதால் அல்லது ஒரு 

பக்கத்தைக் தட்டையாக்குவதால் இழைகளில் எந்திர 

முறுக்கு , ஏற்படுகின்றது. - இயற்கை அல்லது 

இயல்பு ' சுதுக்கம், பருத்தியிலும், கம்பளியிலும் 

ஏற்படுகின்றது. ஈருறுப்புச் (bi-component) செயற்கை 

இழையில் முழுமையாக ஏற்படாத நிலையில் மறை 

சுதுக்கம் உள்ளது. இதை வெப்பப் பதம் செய்யும் 

போதும், அதற்கான கரைசலுடன் பயன்படுத்தும் , 

போதும் முற்றுப் பெற்ற ஆடைகளில் சுதுக்கங்கள் 

முழுமையாக ஏற்படுகின்றன. 

௫ ஸு 

இழைகளும் இயல்புகளும் 873 

. இழைப் பாகங்கள். பட்டைத் தவிர உள்ள மற்ற 
இயற்கை இழைகள் மூன்று வெவ்வேறு பாகங் 
களைக் கொண்டுள்ளன. அவை புற உறை (00460 

௦௦70102)(இது புறணி (cuticle) அல்லது தோல் எனப் 
படும். ) அகப்பரப்பு, உள்ளீடான மைய அகப் 

பரப்பு (hollow central core) என்பன, செயற்கை 

இழையில் இரு பாகங்கள் உள்ளன. அவை தோல், 
திண்- உள்ளகம் (80110 ௦01௦) என்பன. 

வேதி உட்கூறுகள். இழைகளை, இழை இனத் 
தொகுப்பில் (20௭1௦ தாய) உள்ள செல்லுலோஸ், :. 
புரதம், அக்ரிலிக் என வகைப்படுத்த இழையின் 
உட்கூறுகள் அவற்றின் அடிப்படையாக இருக்கும். 
மேலும் வேதி உட்கூறுகள் ஒர் இன இழைக்கும் மற்ற 
இன இழைக்கும் உள்ள வேற்றுமைக்குக் காரண 
மாகின்றன. சில இழைகள் வேதிச் சேர்மங் 
களாலும், சில இழைகளில் உள்ள வேறுவேறு வேதிச் 
சோ்மங்களாலும் தங்களுடைய மூலக்கூறு சங்கிலித் 
தொடரை ஈர்த்தவையாக உள்ளன. 

ஒற்றைப் பல்லுறுப்பிகள் (௦௦ ற௦119றாஊ5) ஒரு 
பொருளைக் கொண்டுள்ள இழைகள். . 

உடன் பல்லுறுப்பிகள் (௦0-ற௦]]116) இரு 
பொருள்களைக் கொண்டுள்ள இழைகள். : 

ஈர்த்த பல்லுறுப்பிகள் (தாவீடீம் ற௦11/ 0௦7௩) ஒரு 
மூலக்கூறிலுள்ள பக்கக் களைகள் அவற்றின் முது 
கெலும்புத் தொடருடன் சேர்ந்து, ஒரு திறந்த, கூட்ட 
மைப்புள்ள மூலக்கூறு சங்கலியைக் கொடுக்கின் றன. 
இவை படிகத்தன்மை குறைவாக உள்ளவை. இவ் 

வகைப் பல்லுறுப்பிகளுக்கு வண்ணம் பெற்றுக் 
கொள்ளும் தன்மை அதிகரித்துள்ள து. ் 

சில இழைகளில் உள்ள மூலக்கூறுகள் வேதி 
வினைக்குட்படுகின்றன. சில செயலற்றவையாக 
இருக்கின்றன. ஒரு வேதிவினையில் செயலற்ற மூலக் 
கூறுகள், வேதிவினையில் செயல்படும் மூலக்கூறு 
களால் ஈர்க்கப்பட்டு, வேஇுவினைக்குட்படும் தன்மை 
யைப் பெறுகின் றன. ் 

உள் கட்டமைப்பு அல்லது மூலக்கூறு அமைவு. 
இழைகள் பல மில்லியன் மூலக்கூற்றுத் தொடர் 
களைக் கொண்டுள்ளன. இழையிலுள்ள மூலக்கூறு 

சங்கிலியின் நீளம், இழையின் நீளத்திற்கு வேறுபடு 
இது. எனவே, இது பல்லுறுப்பாக்கப் படிநிலை 

(degree of polymerisation) crewchu@ud. ud gy mene 
செயற்பாங்கு என்பது சிறிய ஒரே மூலக்கூறின் ஒன் 
றான கூட்டமைப்பேயாகும். அதிக மூலக்கூறு நீளம், 
அதிகப் பல்லுறுப்பாக்கப் படிநிலை என்பதையும், 

அதிக அளவு உறுதியுள்ள இழையாக இருக்குமென 
_ பதையும் குறிக்கும். 

மூலக்கூற்றுத் தொடர் சில சமயங்களின் எடை 
யால் குறிக்கப்படும். மூலக்கூறு எடையைச் சார்ந்து 
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874 இழைகளும் இயல்புகளும் 

இழை இயல்புகளான அஃதாவது உறுதி, நீளியல்பு 

(extensibility),  இழைப் பொதிவு (fabric filling) 

ஆூயெவை இருக்கும். மூலக்கூறு எடை. பிசுப்புமை 

ஆய்வு மூலம் கணக்கிடப்பட்டு, இயல்பு பிசுப்புமை : 

(ரப் 94500810) மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. அதிக 

பிசுப்புமையென்பது, அதிக மூலக்கூறு எடையுள்ளன 

- வாக அல்லது நீண்ட மூலக்கூறு சங்கிலித்தொடரைக் 

கொண்ட இழைகளாக இருக்கும். சில இயல்பான 

பிசுப்புமை கழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

0.9 --. அதிக உறுதி, அதிக இழைப்பொதிவு 

் 06 - சராசரி ் ன ச ் 

0.4 — குறைந்த உறுதி, குறைந்த இழைப் பொதிவு 

இழைகளில் மூலக்கூற்றுச் சங்கிலி வெவ்வேறு 

வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது. எப்போது மூலக் 

கூற்றுச் சங்கலி இழையின் _நீளப்போக்கு அச்சுக்கு 

- இணையாக . இருக்கிறதோ, :, அதற்குக் குறிப்பிட்ட 

இசைப் போக்கு என்று பெயர். - மூலக் கூற்றுச் 

சங்கிலி தற்போக்கு நிலையில் இருந்தால் : அதற்கு 

படிகவடிவமாற்றம் என்று : பெயர். மூலக்கூற்றுச் 

் சங்கிலித் தொடர் , ஒன்றுக்கொன்று ' இணையாக 

.. இருக்கும். ஆனால், அவை இழையின் நீள் அச்சுக்கு 

இணையாக இருக்க வேண்டியதில்லை. இதற்குப் 

படிகத்தன்மை என்று பெயர். வெவ்வேறு இழை 

களில் படிகத்தன்மை விகிதம் வேறுபடும. மூலக் 

கூற்றுச் சங்கிலித் தொடர் பார்வைக்குத் தெரியா 

விடினும், அதனை எக்ஸ் கதிர் மூலம் கண்டு ஆராய 

லாம். 

ue Al VMOU 

i 
. படம் 4, படிக நிலைப் பல்லுறுப்பிகள் 

வ பவப் 
௪ 

அ! oo, OD 

௮, கண்ட இசைப் போக்கில் ஆ. . குறிப்பிட்ட இசைப்போக்கில் 

. நூற்பின் வழியாகப் பிதிரும் செயற்கை: இழை 
யில் மூலக்கூற்றுச் சங்கிலி தற்போக்கான நிலையிலும் 
random 9481௦), சண்டதிசைப் போக்கிலும் (1௦11- 

மம்2ம் 8016) இருக்கும். இழைகளை இழுக்கும் 
போது, அவற்றின் மூலக்கூறுகளின் அமைவு சீராக 
வும், அதனால் இழையின் விட்டம் குறைந்தும், 
மூலக்கூறுகள் நெருக்கம் அடைந்துமிருக்கும். இத 

் னால், படிகமாகும் தன்மை அதிகரிக்கிறது. படிக 
மாகும் அளவு, குறிப்பிட்ட இசையில் உள்ள மூலக் 
கூறுகள் ஆகியவை இழையின் இயற்பியல் இயல்பு : 
களான அறுது, நீட்டம் (6101281100), ஈரம் உறிஞ்சல் 
(1101540716 ௨050101100) சிராய்ப்பு எதிர்ப்பு, வண்ணம் 

எடுத்துக் கொள்ளும் தன்மை ஆகியவற்றுடன் 
தொடர்புடையவையாக இருக்கும். 
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படம் 5. இழை இழுப்பூட்ட லுக்கு முன்னும் பின்னும் 

௮. இழுக்கப்படா.த(அல்லது) இழுப்பூட்டப்படாத 

_ he . இழுப்பூட்டிய(அல்லது/இ.ழத்த 

மூலக்கூற்றுச் சங்கிலித் தொடர்கள் ' ஒன்றோ 
டொன்று குறுக்குப் பிணைப்புகளில் அல்லது தொட 

ரிடை விசை முறையில் இணைந்து இருக்கும். இதற்கு 
- ஹைட்ரஜன் , கட்டுகள் அல்லது வான்டர்வால்ஸ் 
விசை என்று பெயர். சங்கிலித் தொடர்கள் ஒன்றுக் 

, கொன்று நெருங்கி இருக்கும்போது, உறுதியான 
கட்டுகளாக இருக்கும். ஒரு சங்கிலித் தொடரில் 
உள்ள நேர் அளவுள்ள ஹைட்ரஜன் அணு, மிக 

அருகில் . உள்ள அல்லது அடுத்துள்ள வேறொரு 

சங்கிலித் தொடரில். உள்ள எதிர் அளவுள்ள 

நைட்ரஜன் அல்லது ஆக்சிஜனை இழுக்கிறது. இதற்கு 
ஹைட்ரஜன் கட்டுகள் என்று பெயர். . வான்டா் 
வால்ஸ் விசையும் இது . போன்றதேயென் றாலும், 
அது சோர்வுடைய கட்டுகளாக இருக்கும். படிக 
மாகும் பரப்பில் ஹைட்ரஜன் கட்டுகளும், வான்ட்ர் * 
வால்ஸ் விசையும் செயல்படுகின் றன, : 

இழை இயல்பு அட்டவணைகள். இனக்குடும்பங் . 
களில் உள்ள ' இழைகள் ஒன்றுககொன்று தனித் * 
தனியாக வேறுபடுகின் றன. இழையின் இயல்புகளைப 
பற்றிய அட்டவணையில் Go இடங்களைத் தவிர, “ 
இத்த வேறுபாடுகள் கொடுக்கப்படவில்லை, கொடுக் 
கப்பட்டுள்ள குறிப்புகள் சராசரியானவை, எனவே,” 
அவை இனக் குடும்பங்களுக்குப் பொதுவான இறப் 
பியல்புகளாகக் கருதப்படுகின்றன. uO ் 

டு ் - உலோ.செ . 
இரா. ௮. 
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இழை ஈரப்பதத் தொடர்பு, ஆய்வு | 

காற்றிலுள்ள ஈரப்பத நிலையைப் பொறுத்து, இழை 

யின ஈரப்பதம் அமைூன்றது. வேதி முறை, பனித் 

துளி முறை, ஹேர்ஹைக்ரோ மீட்டர் முறை, 

போன்ற முறைகளில் இழையின் ஈரப்பதத் தொடர்பு 

களைக் கண்டறியலாம், மேலும் நனைந்த, உலர்ந்த 

ஹைக்ரோ மீட்டர் மூலம் அறியும் முறையில் 

Me. நிலையாக வைக்கப்படும் ஹைக்ரோ 

மீட்டர் முறை, 

ஆ. சுற்றிக் கண்டறியும் (நிலையாக வைக்கப் 

படாத), ஹைக்ரோ மீட்டர். முறை என 

இருமுறைகள் அடங்கும். 

- வேதி முறை. இதில் காலசியம் குளோரைடு 

அல்லது பாஸ்ஃபரஸ் பென்ட்டாக்சைடு உலர்ந்த 

உப்பு மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, ஈரப்பத உறவு 

கண்டறியப்படுறது. இம்முறை : நடைமுறையில் 

மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை..: ் 

பனித்துளிமுறை, இது வேதி முறைக்கு அடுத்த 
சிறந்த முறையாகும். இம்முறையில் தூய உலோகக் 

"குடுவையில் நீர் நிரப்பப்பட்டு ஆய்வு - செய்யப்படு 

இறது. குடுவையின் மேற்பரப்பில் படியும் நீரின் 

பனித்துளி அளவைக் - கொண்டு : காற்றிலுள்ள 

ஈரப்பத அளவு கண்டு அறியப்படுகிறது. இந்த 

முறையும் தற்காலத்தில்கடைப்பிடிக்கப்படுவ தில்லை. 

முடி ஹைக்ரோ மீட்டர் முறை. இம்முறையில் ஒரு 

துலைமுடியையோ பல முடிகளையோ ஒர் இணைப் 

பில் முள்குறியுடன் இணைத்து, காற்றிலுள்ள ஈரப் 

பதத்தை ஹைக்ரோமீட்டர் மூலமாக அறிய முடியும். 

இது ஒரு தோராயமான ஈரப்பத அளவை மட்டுமே 

அறியப் பயன்படுகிறது. இதை ஆய்வுக்கூடத்தில் 

பயன்படுத்த முடியாது. ட்ட. ர 
நனைந்த உலர்ந்த ஹைக்ரோமீட்டர் "' முறை, இது 

அனைத்துத் தொழிலகங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் 

, மூறை ஆகும். இது ஒரு சிறந்த முறை. ன 
இதில் இரண்டு வெப்பநிலைமானிகள் , பயன் 

படுகின்றன. ஒரு வெப்பநிலைமானி உலர் நிலை 

யிலும் மற்றொரு வெப்பதிலைமானியின் நுனி ஒரு 

கண்ணத்தில் உள்ள நீரிலும் வைக்கப்பட்டு இருக்கும்.' 

| ஆய்வுக்கூட அல்லது . தொழிலக அறையின் 

சார்பு ஈரப்பதம் உலர்ந்த, ஈரமான வெப்பறிலை 

மானிகளின் அளவுகள் மூலம் கண்டறியப்படும். 

இது நிலையான ஹைக்ரோமீட்டர் வகையைச் 

சேர்ந்தது. ் 

௬ற்றும் ஹைக்ரோமீட்டர். தேவைக்கேற்ற இடத் 

இல் உடனே கண்டறிய இது பயன்படுகிறது. இவ் 

வாறு இழை ஈரப்பத உறவுகளை மேலே கூறப்பட்ட 

- முறைகளாலும், ஆய்வுகளாலும் கண்டறியலாம். 

இழை உற்பத்தியில் வேதிப் பொறியியல் 675 

- உலர்ந்த வெப்பநிலைமானியின் அளவையும், 

ஈரமான வெப்பதிலைமானியின் அளவையும் கண்ட 
றிந்து இவற்றிற்கிடையில் உள்ள வேறுபாட்டைக் 
கண்டறிந்து அதை உலர்ந்த வெப்ப நிலைமானி அளவு 
அட்டவணைக்கு ஒப்பிட்டு அறையின் சார்பு ஈரப் 
பதம் விழுக்காட்டில் (௩.17. 9) கண்டறியப்படும். 
இந்த அட்டவணையைத் தெர்மாமீட்டர் தயாரிப் 

பாளர்களே அளிப்பார்கள், 

தொழிலகங்களில் காற்றின் ஈரப்பதம் பின்வரு 
மாறு இருக்க வேண்டும். , 
  

நூற்பு ஆலை 65%] 70% 

பருத்தி நெசவு ஆலை _| 80%| 85% 

பாலியஸ்டர் நெசவு ஆலை] 70% | 75%           
- தி. ௮. வெங்கடாசலம் 

இழை உற்பத்தியில் வேதுப் பொறியியல் 

1945ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு வேதிப் பொறியியல் 
மனிதனின் செயல் முறை இழைகளிலும், பல புதிய 
பல்லுறுப்பிகளின் தொகுப்புகளிலும் பெரும்பங்கு 
கொண்டது. - இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட இழை 

” களை மாற்று வடிவமாக்க அதாவது நெய்தலுக் 
கேற்ற, பின்னுதலுக்கேற்ற, சாய மேற்கக்கூடிய, 
மேல்பூச்சை ஏறகக்கூடிய இழைகளாக மாற்ற மிகுந்த 
செலவாவதால் இவ்வகை இழைகளில் பெரும்பாலா 
னவை ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. உருக்கி நூற் 
றலில் (0611 80/02) பல்லுறுப்பிகளின் இரு இயல்பு 
கள் நூற்றல் செயல்முறையை விளக்குகின்றன, 

அவை உருகு நிலையும், கண்ணாடி மாறு வெப்ப 
Mencvujeb (glass transition temprature) ஆகும். இவ் 
வெப்பநிலையில் இழைகளின் தூள் நிலை உறுப்பு 
களிலுள்ள மூலக்கூறு இணைப்புகள் விடுவிக்கப்படு 
இன்றன. இது தன்விருப்பப்படி இழை சுருங்குவதற்கு 
அனுமதியளிப்பின், பெரும்பான்மையான இடங்களில் 
இழைகளின் படிகமாகும் பகுதிகள் துகள் படிநிலை 

உறுப்புகளில் தொங்கவிடப்படுகின்றன. இதிலிருந்து 
இழைகள் வெவ்வேறு படிநிலையில் பெறப்படு 
கின்றன. மிகக்குறைவான கண்ணாடி மாறு வெப்ப 

நிலையைக் கொண்டிருக்குமாறு தயாரிக்கப்படும் 

இழைகளின் இயல்புகளில், இவ்வெப்ப நிலையில் 

மாற்றம் ஏற்படுவதால் மிகுந்த வேறுபாடுகள் உண் 

டாகின்றன. (௭. கா.) அக்ரிலிக், வைனைல் அ௮செட் 

டேட். இதன் கண்ணாடி மாறு வெப்பநிலை -50°C 

ஆகும். மூன்றாம் சிறப்பியலபு, இழைகளாகக் கூடிய 

மூலக்கூறுகளைச் சங்கிலித் தொடரிலுள்ள மூலக்கூறு 

களுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்துதலாகும். பொதுவாக, 

மனிதச் செயல்முறை இழைகள் இயற்கையான
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876 இறை உற்பத்தியில் வேதிப் பொறியியல் 

மீளாக்க இனழகளைவிட உயர் இழுவலிமை கொண் 

டுள்ளன. போர்டிசன் என்னும் மீளாக்க இழை 

இதற்கு விதிவிலக்காகும். குறைவான இழுவலிமை 

வுடைய இழைகளைப் பயன்படுத்தும் இடங்களில் 

அதன் இழுவலிமை மிகப்பெரும் குறைபாடாகக் 

கருதப்படுவதில்லை. இதற்குக்காரணம், இழைகளைச் 

செயல்படுத்தத் தேவையான எந்திர, வேதிப் பொறி 

யியல் செயல்முறையை வடிவமைக்க இது பயன்படு 

வதே ஆகும். இது குறிப்பாகச் சுருங்கச் செய்தல் 

மூலம் தடித்த உறுதி ' வாய்ந்த நூலிழைகளை உர 
வாக்கும் இடங்களில் பிறழ்வு திரிப்புச் செயல் : 

முறைக்குப் (0245௦ 197154 றர௦௦:6) பதிலாகப் பயன்படு 

Ams. 1957 ஆம் ஆண்டுக்கு . முன்னர் ஏறக்குறைய 

நானூறு பல்வேறு வகையான இழைகளும், படலங் 

டக்ளும் (films ) நடைமுறையில் இருந்தன. 

~ நைலான் : தொழிலகங்களில் ் எந்திர, "வேதிப் 
்  பொறியியலின் பங்கு, வளர்ச்சி ஆகியவற்றை ஆய் 

தல் என்பது இயலாத செயல். எனினும், நூற்றல் :: 
கரைசலிலிருந்து, நூல் நூற்கப்படும் . இடங்களில் 
பயன்படுத்தப்படும் இரு தன்னியக்கச் செயல்முறை 

கன் அவற்றின் வளர்ச்சியை அறிய உதவுகின்றன... 

விஸ்கோஸ் ரேயானைப் பிதிர்வு செய்ய உருவாக்கப் 
பட்ட் டாப்பம் பெட்டி (1௨ ௦௩) அடிப்படை 
யாக இருப்பதால் ஐ. ஆர். நிறுவனத்தின் முன் 
னேற்றச் ட்டம் apeom (advancing reel system) | 
மிகப்பெரும் முன்னேற்றமுடையதர்க உள்ளது. இது - 
பத்து இடையிணைப்பு . (௦௨௦௨3௦) முன்னேற்றச் 
சிட்டத் தொகுப்பால் ஆனது. இது இரு அமிலஅலசல் . 
நிலையையும், இரு நூலிழை கந்தகம் நீக்கும் நிலை 
களையும், ஒரு சோடியம் ஹை்ப்போகுளோரைட் 
அலசும் திலையையும், ஒரு வெளுத்து அலசும் நிலையை 
யும், ஒரு நூலிழையின் பால்மம் பரப்பு: வேதிச் 

' செயல் : (2101015101) 317406 1ம்) நிலையையும், 
சொட்டுச் சொட்டாக விழச் செய்து அலசும் ஒரு 
(போற ஊம் எம) நிலையையும், வெப்ப உருளை 

- திலைகளையும், ஒரு தையல் பொறியின் நூல் வட்டு 
- முறுக்கு (0001 twisting) நிலையையும் கொண் 
டுள்ளது. விஸ்கோஸ் சுழல் தொட்டிக்கு அனுப்பப் ' 
பட்டு, திரண்டு பத்துச் சிலந்திவலை போன்ற மேற் . 
கூறிய பத்துச் செயற்பாடு நிலைகளைத் : தாண்டிக் 

கீழே' செல்கிறது. ஒன்பதாவது நிலையில் நூலிழை ' 
தூய்மையாக அலசப்பட்டு, பத்தாவது சட்டத்தில் . 
உலர்த்தப்பட்டு, மூன்று நூற்றல் அலூற்குக் 8ீழே 
யுள்ள நூல் வட்டில் சுற்றிச் சேகரிக்கப்படுகிறது, 

... இரண்டாம் செயல்முறையான நெல்சன் முறை 
ஒரு சிறிய - தொடர் . நூற்றல் . எந்திரத்தைக் 
கொண்டுள்ளது. இதில் கந்தகம் நீக்கும் நிலையும், 
வெளுத்தல் நிலையும் (இல்லை.. 

இரு நீண்ட சாய்வு உருளி, நூலி ழை எந்திரத்தின் 
Oats inti mat ith பகுதிக்கு , | 

          செயல்முறைத். 

தடுக்கு 

  

          
முறுக்கவெ 

ஸி நூல் வட்டு 

வடிக்கும் ௮ ose - 

  
    

~ t a 

விஸ்கோஸ். ஈர நாற்றலில இடையினம் முறை - 
- ¥ 

ன் டத ் ரேயான். நூலிழை 2, அமில அலசல் 8. அமில அலசல் 
4. சோடியம் சல்ஃபைடு 5. சல்ஃபைடு அலசல் 6, சோடியம் 
ஹைப்போகுளோரைட் ' 7. வெளுத்து அலசல் 8. பால்மம் 
9. Gareg நிலை 30. ப அக்தர் சட்டங்கள், Betas 

அனுப்பப் ப் பயன்படுத, . நூலிழை இங்கிருந்து 

எண்ணெய் "களட்டும் முறைக்கு எடுத்துச் செல்லப் 
பட்டுப் பின்னர் பெரும் நூற்றல் வட்டு வளையத் 
தில் - சுற்றிச் சேகரிக்கப்படுகிறது. : இத்தகைய 

் தொடர் செயல்முறையில் : தயாரிக்கப்படும் நிலை 
யான, உலர்ந்த நூலிழைகளின் நூற்றல் விரைவு 40 
மீ[விநாடியில் இருந்து, ஈரக்கட்டிகளை உருவாக்கும் 
பானை நூற்றல் முறையிலுள்ள : இடையிணைப்பு, 
பெல்சன் செயல்றுகறைகளைகிப் இருமடங்காகிறது. 

செல்லுலோஸ் ட்ரை 'அசெட்டேட் தயாரிப்பு. செல்லு 

லோசை அசெட்டைல் ஏற்றல் செய்யும்போது, மூத 
லில் வேடு வினைப் படிகமற்ற செல்லுலோஸ் வழி 
யாகவும், பின்னர் உயாபடிக உறுப்பு ' வழியாகவும் 

. அனைத்துச் செல்லுலோசும் அசெட்டைல் , ஏற்றம் 

. செய்யப்படும் வரை வினைபுரிகிறது. இதனை முன் 
் னோடி நிறுவனத்தின் நிலையில் கண்டறிந்தபோது, 
மெத்திலின் குளோரைடிலிருந்து செல்லுலோஸ் ட்ரை 

. அசெட்டேட்டை உயர்ந்த நூற்றல் முறையில் தயா 
ட ரிக்கும் முறை அறியப்பட்டது. தொடக்க காலத்தில் 

செல்லுலோஸ் அசெட்டேட் . நூலிழை தயாரிப்பில் 
பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில் நுட்பங்கள் இந்த முறை 
யில் கைவிடப்பட்டன. அசெட்டேட்டைச் சோப் : 

_ பாக்கம் செய்வதால் அதன் அடைப்பு அளவை 64 

+



விழுக்காடிலிருந்து 54 விழுக்காடாகக் குறைத்தல், 
, அந்த நிலையில் அதை வீழ்படிவாக்கம் செய்தல், 

அலசல், திரும்பப்பெறுதல், அசெட்டிக் அமிலச் செறி 
-வூட்டல், ஆகியவை இம்முறையில் கைவிடப்பட் 
டுள்ளன. முழுமையாக அசெட்டைல் ஏற்றப்பட்ட 
செல்லுலோஸ், இழைகள் வடிவில், 

குளோரைடில கரைத்து உலர்ந்த நாரற்றலாக்கப் 
படுகிறது. இந்தக் கரைப்பான் பெரும்பாலும் நச்சில் 
லாமல் இருக்கும். அவ்வாறு நச்சுக் கொண்டிருந் 
தாலும் அதை மீண்டும் பெறவேண்டும். 

நெய்யப்படாத திசுக்கள், பகுதியாக அசெட்டைல் 
ஏற்றமுற்ற செல்லுலோஸ் இழைகளில் உள்ள “ஓர் 
உறுப்பான ட்ரை அசெட்டேட் மெத்திலின் குளோ 
ரைடில் கரையும். ஆனால் : மாற்றமுறாத செல்லு 
லோஸ் கரையாது. சிக்கு வாரப்பட்ட தொடர் 
ஓட்டங்களையுடைய இழைகள் ஏற்ற அடுக்குத் 
தொழில். நுட்பங்கள் மூலமாகவும், அதனைத் 
தொடர்ந்து மெத்திலின் குளோரைடுடன் வினைபுரி 
யச் செய்வதாலும் உருவாக்கப்படுகன்றன. மெத்தி 
லின் குளோரைடை நீக்கிய பின் செல்லுலோஸ் 
இழைகளை ஒன்றோடொன்று இணைக்கச் செல்லு 
லோஸ் ட்ரை அசெட்டேட் ஒரு மெல்லிய ஓட்டும் 

சவ்வாகப் பயன்படுகிறது. : இந்தச் செயல்முறை 
எளிமையானதாகவும், சிறப்பானதாகவும் நெய்யப் 

படாத திசுக்களை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படு 

மெத்திலின் - 

  
சிறிய நெல்சன் விஸ்கோஸ் நூற்பி ' 

கிறது. இரு உறுப்புடைய இமை மூறை சைனோ 
எத்தில் செல்லுலோஸைப் பயன்படுத்துகிறது. 

அல்ஜினேட் இழைகள்: கடல்பாசி, கடல் களைகள் 
ஆகியவை நீரில் கரையக்கூடிய இழைகள் ஆகும். . 
இவற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும் அல்ஜினிக் அமிலத்தைக் 
காரத்தில் கரைத்து நூற்றல் கரைசல் தயாரிக்கப்படு 
கிறது. இது சர்க்கரையின் குளுரோனிக் அமிலம் 
போன்று உள்ளது. மேலும் சிறிதளவே நீரில் கரையக் 
"கூடிய மெனுரோனிக் அமிலம் கடல் பாசி, கடலி 
லேயே தங்கிவிடுகின்றது. இந்த இழையை 
நூற்க மாற்று வடிவ விஸ்கோஸ் நரற்றல் முறை 
தேவைப்படுகிறது. அல்ஜினேட். பாக்டீரியாக்களினால் 
தாக்குப்படுவதால், 9-10 விழுக்காடு சோடியம் அல் 
ஜினேட்டைக் கொண்டுள்ள கரைசலிலிருந்து நோய்க் 
கிருமிகள் நீக்கப்படுகின்றன. பின்னர், அவை எனிய 

கால்சியம் குளோரைடு சுரைசலில் பிதிர்வு செய்யப். 
பட்டு வீழ்படிவமாக்கப்படுகின்றன. அதை அலச, 
உலர்த்திய பிறகு வீழ்படிவமாக்கப்பட்ட கால்சியம்” 
அல்தினேட் சேர்த்துவைக்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள . 
கால்சியம் கார: நீக்கியினால் நீககப்படுகிறது. அப் 
பொழுது அல்ஜினேட் காரத்தில் கரைந்துவிடுகிறது. | 
கால்சியம் அல்லினேட் இழைகளைப் பொர்லியம் 
அசெட்டேட்டுடன் சேர்த்து வினைபுரியச் செய்யும் 
யோது கால்சியத்தின் ஒரு பகுதி பொ்லியத்தினால் 
மாற்றப்படுகிறது. இகனால் அந்த இமைகள் சோப்பிற்
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கும், சோடா நீக்கிகளுக்கும் மிகுந்த எதிர்ப்பு உடை 
யவையாக இருக்கின்றன. கரையும் அல்ஜினேட் 
இழைகள் மெல்லிய சல்லடைத் துணி போன்ற நெச 
வியல் பொருள்கள் தயாரிக்கும் இடங்களிலும், எந் 
Bro பின்னல் செய்யும் தொழிற்சாலைகளிலும் 
பயன் படுகின்றன 

மீளாக்கப் புரத இழைகளும் அவற்றின் பாலிபெப் 
டைடு தொகுப்புகளும். வொம்மெல் என்பவர் புரதப் 
படலங்கள் தயாரிப்பில் வேதிப்பொறியியல், எந்தி 
ரப் பொறியியல் ஆகியவற்றின் பங்கைத் தொகுத் 
துள்ளார். புரதப் படலங்கள் தயாரிக்கப் பால் புர 

su பொருள், சோயா அவரைப் புரதப் பொருள், 

சோளத்திலுள்ள புரதப் பொருள், ஆமணக்கிலிருந்து 
எடுக்கப்படும் குறைந்த அளவு எடஸ்டின் என்ற 
பொருள், கோதுமைப்புரதம், சணல் பருத்திக் கொட் 
டைகளிலிருந்து கிடைக்கும் புரதப்பொருள் ஆகி 
யவை ' மூலப்பொருள்களாகப் பயன்படுகின்றன. 
ட்டையிலுள்ள வெள்ளைக்கரு, பட்டு, விலங்கு 

களின் சவ்விலிருந்து கிடைக்கும் பசைப்பொருள், 
மீன் புரதம் ஆகியவற்றிலிருந்து விலங்குப் புரதப்பட 
லங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன, எதிர் 
பாலிபெப்டைடு தொகுப்புகளிலிருந்து இழைகள் 
தயாரிக்கப்படலாம். இவற்றைத் தயர்ரிக்க ஈர நூற் 
றல் செயல்முறையே பயன்பட்டது.பட்டாணிப்புரதம் 
அல்லது ஆர்டில் பால் புரதப் பொருளிலிருந்து தயா 

வொம்மெல் தயாரித்த 
&ஃபைப்ரோலேன் ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை. 
இதில் ஃபைப்ரோலேன் நிலைத்து நிற்கும். தன்மை - 
யைக் கொண்டு இல்லாவிடினும், நூலிழைக் கலவை 
தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. இது தற்போது நெசவிய 
அக்காகச் சிறிதளவு தயாரிக்கப்படுகிறது. 

கரைசலிலிருந்து மீளாக்கக் கம்பளியை உற்பத்தி 
செய்தலில் கம்பளிக் கட்டமைப்பில் உள்ள இஸ்ட் 
டைன் பிணைப்பு குறைக்கப்படுகறது. உறைந்த 
கம்பளிக் கட்டி குப்ரஅம்மோனியம் கரைசலில் 
"கரைக்கப்பட்டு, படலங்களாகப் பிதிர்வு (6௩1215610௩) 
செய்யப்படுகிறது, இது 8- கம்பளிக் கட்டமைப்பின் 
தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது. இழைகளின் இரள் ' 
கள், நூற்றல் தொட்டிகளில் உடனடியாக உருவா - 
கின்றன. அனால், உண்மையான கம்பளி மூலக் 
கூறின் ௩ -கட்டமைப்பை மீண்டும் உற்பத்தி செய்ய 
இயலவில்லை. ஆகையால் ௬, மீளாக்க இமை 
களுக்கு இடையில் நீள்மீட்சி இருப்பதில்லை. ஏனெ 
னில், மீளாக்கப் புரதப் பொருள்களையும், பிற புர 
தப் பொருள்களையும் நிலை நிறுத்த ஃபார்மால்டி 
ஹைடு பிணைப்பு சிஸ்ட்டைன். பிணைப்புக்குப் பதி 
லாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.' கம்பளியைக் கீழ்க் 
காணுமாறு மீளாக்கம் செய்யும்போது ௨ தோற்றத் " 
தைக் கொண்ட கம்பளி கிடைக்கிறது. கம்பளியை 
2 விழுக்காடு 

காலத்தில் | 
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பெர்அசெட்டிக் அமிலத்துடன் 

  
  

  

சுற்றப்பட்ட மீளாக்க கம்பளி 

௮. தேவையற்ற கம்பளியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டு முறுக்கம் 
செய்யப்பட்ட 8 செரேட்டின் மீளாக்கப் புரத இழைகள். ஆ. 
ஆக்சிஜன் ஏற்றம் செய்யப்பட்ட தேவையற்ற கும்பளியிலிருந்து 
தயாரிக்கப்பட்டு முறுக்கம் செய்யப்பட்ட ௩- கெரேட்டின் மீளாக் , ~ 
கப் புரத இழைகள். டா 

+ 

வினைபுரியச் செய்ய அது ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யப் 
படுகிறது. பின்னர் அது வலுகுன்றிய காரத்தில் 
கரைக்கப்பட்டு, உறைந்த கட்டித் தயிரைப் போன்று 

் வீழ்படிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது, இது &-புரதக் 
கட்டமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். இதுஉண்மையான 
கம்பளியைப் போன்றிருக்கும். மேற்சொன்ன முறை 
கள் தொகுப்புப் பாலிபெப்டைடுகளைப் பல்லுறுப் 
பாக்கம் செய்வது பற்றியும், இவற்றிலிருந்து இழை 
உருவாக்கம் செய்வது பற்றியும், இவ்வாறு தயாரிக் 
கப்படும் இழைகளை முன்னோடி நிறுவனத்தின் 
அளவுகளில் ஆடைகளாக்கும் முறைபற்றியும் அறிந்து 
கொள்ள வழி. செய்கின் றன, மேலும், ஒவ்வொன்் 
றையும் செய்வதற்குத் தேவையான வேலை அளவு 
களையும் ஒன்றிற்கொன்று தொடர்பேற்றிக் காட்டு 
கிறது. டா ட மிரட்ட டட ~ 

டட உல , - இரா. ௮. J ~ ௩ 21 

நூலோதி, 1183, 1., Contemporary Textile Engi- 
neering, Academic Press Inc. Ltd., London, 1982. 
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ஒரு குறிப்பிட்ட இழையைச் செயற்படுத்தி," பொதி 
இழமையாகவும், தொடர்படலக் கட்டமைப்புகளாக 
வும், யாப்பிட்டும் யாப்பிடாமலும் செய்யலாம். . 
ஆனால் அதன் இறப்பியல்புகள் ஒவ்வொரு நரலி



மைக்கும் வேறுபடும், இழைகளின் முன்னேற்றத்தை 

முழுதும் அறிவது அல்லது இழைக் கட்டமைப்பைப் 

. பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வது தேவையானதாகும்.' 

முதன் முதலாக மார்டன், என் ஆகியோரால் 

இழை வடிவியல் (110௦ geometry) உருவாக்கப்பட் 

டது. சாயம் தோய்க்கப்பட்ட குறைந்த அளவு இழை 

கள் (ஒரு விழுக்காட்டிற்கும் குறைவான எடையுள் 

“ ளவை) அதற்கு இணையான ஆனால் சாயம் தோய்க் 

கப்படாத இழைகளுடன், நூலிழைகளாக மாற்று 

வதற்கு முன் இணைக்கப்படுகின்றன. இழைகளின் 

ஒளிவிலகல் எண்ணை உடைய ஒரு நீர்மத்தில் நூல் 

இழைகள் நனைக்கப்படுவதால், சாயம் தோய்க்கப் 

படாத இழைகள் ஒளி ௪ளடுருவக்கூடியவையாக மாறு 

இன்றன. சிறிதளவு சாயம் தோய்த்த இழைகள் நுண் 

ணோச்கியால் 'அலஃ&டு (50௨1) செய்யப்பட்டு, கண்ட 

றியப்படுகின்றன. சாயம்தோய்த்த இழைகளின் அடுத் 

தடுத்த பகுதிகளை அலகீடு செய்யும்போது அவற்றின் 

சாயமேற்கும் தன்மை அகடுக்கும் (௦௦6 (௦ 8017806) 
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மூறுச்சப்படாத படல நூல் இழை 

  

  

மிகு பருமனுடைய படல நூல் இழை 

  

இழு படல நூல் இமை       
1“ யூடம். $ அடிப்படை படலம் 

| இழைக் கட்டமைப்பு 879 

பரப்புக்கும், பரப்புக்கும்-அகடுக்கும் என வேறுபடு 
கிறது. இழை இடமாற்றம் என்பது செயல்பாட்டில் 
இழையின் தொடர்பு இயக்கத்தையும், இறுதியான 
நூல் இழைக்கட்டமைப்பில் இழையின் நிலையையும் 
உணர்த்துகிறது. பல , அளவுகளாலும், எண்களா 
லும் குறிக்கப்படும் இழை இடமாற்றம் இழையின் - 

இயல்புகள், இழைச்சேர்வின் சிறப்பியல்புகள், செயல் 
பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத் ' 

தீது, படம் 3 இல் பல கட்டமைப்புகளின் சீரிய 

மாதிரிகள் எடுத்துக்காட்டுக்காகக் காட்டப்பட்டுள் ' 

னன. ea. ் . 

  

    

மணிக்கம்பவியினாலான நூலிழை     
  

ட படம். 2 நூற்ற நூல் இழைக் கட்டமைப்புகள் 

தொடர்-படலக் கட்டமைப்புகள். எஃகுகம்பி அல்லது 
கயிறு கட்டமைப்பில், ஒரு புரியோ, ஓர் உறுப்போ 

மையத்தில் உள்ளது. மற்ற அனைத்து உறுப்புகளும் 

கம்பியின் அச்சிலிருந்து அல்லது மையத்திலிருந்து 

1
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வலயச்சுருளாக வலய மண்டலத்தில் (annular 
₹றர21006) குறிப்பிட்ட அல்லது நிலையான அகல் 
சுருள் ஆரம் பெற்றுக் காணப்படும். ஒரு கயிற் 
றின் அல்லது கம்பியின் பகுதியை ஆய்வு செய்யும் 
போது நீளமான உறுப்புகள் மேற்பரப்பிலும், சிறிய 
உறுப்புகள் மையத்திலும் காணப்படுகின்றன. ஏனெ 
னில் .கயிறு அல்லது கம்பிகள் அமைக்கும்போது 
ஒவ்வோர் உறுப்பும் இழுவையினால் தனித்தனியே 
கட்டுப்படுத்தப்படுகின் றது. ட, 

பல தொடர் படலங்களை முறுக்கும்போது, 
, தனித்தனிப்படலங்களின் கட்ட அளவும், இழுவிசை 
யும் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. மாறாக, அதற் 
இணையான இழு விசை ஏற்படுகிறது. இதனால், 
ஒவ்வொரு படலமும், பல வலய வட்டாரங்களுக்குள் 
ஆரவாக்கில் தங்கள் நிலையை மாற்றுகின்றன. 
இழையின் வெளியமுக்கில்' காணப்படும் படலங்கள். 

ட படலப்பகுதிகள் . அகயவை அதிக இழுவிசையை 
ஏற்படுத்துகின்றன... இவ்விசையை நீக்குவதற்கு அப் 
படலங்கள், இறுக்கத்தினால் தங்களை மையத்திற்குச் 
செலுத்துகின்றன. மாறாக, இழையின் உள்ளீட்டில் . 
காணப்படும் படலங்கள் குறைந்த இழுவிசையுடன் 

. இருப்பதால் இழை மேற்பரப்பிற்குத் தள்ளப்படுகன் 
றன. முறுக்கப்பட்ட கட்டமைப்புடைய பல இழை 
களில் இச்செயல் விரும்பத்தக்கதாகும். ஏனெனில், , 
ஒரு படலம் உடைந்தாலும், அது தொடர்ச்சியாக 
நீண்டு செல்வதில்லை. ஒவ்வொரு படலமும், இழை 
யின் மேற்பரப்பிலும், உள்ளீட்டிலும் விட்டுவிட்டுப் 

பிணைத்து காணப்படுகிறது. : 

குறைந்த முறுக்கத்துடன் உள்ள தொடர் படல 
நூல் இழைகள் ிக்கலுக்கிடையில் நீண்ட இழைத் 
துண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன. இவ்விழைகளின் 
படலங்கள் எளிதில் பரவக்கூடியவையாகவும், நிலை 
யான குறுக்குவெட்டமைப்போ,' ஆரமோ, பெறாம 
லும் காணப்படுகின்றன. இழைகளிலிருந்து படலங்கள் 
தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்படலாம். குறைந்த சிக்கல் 
களுடன் காணப்படும் இழைகள், தொழிலகச் செயல் ' 
பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு அதிக வலிமையும், குறைந்த 

- நீட்சியும் பெற்றுக் காணப்படுகின்றன. 

தொடர் படல இழைகளுக்கு அதிக முறுக்கம் 
கொடுக்கப்பட்டால், இழையிலுள்ள . படலத்தின் 
நேரியல்புப்படி நிலை (4627௦6 08 110 2வ1109) குறைகிறது. 
இதனால் அதன் வலிமையும் குறைகிறது. ஏனெனில் 
அதிக நேரியல்பு நிலையைப் பெற்ற படலங்களில் 
சுமை ஏற்றப்பட்டவுடன் திரிபு ஏற்படுகிறது. அதிக | 

. 'மூறுக்கம், சிக்கல்களுக்கிடையேயுள்ள படலத்தின் : 
சராசரி நீளத்தைக் குறைக்கிறது. இழைக்கட்டமைப் 
பில் படலங்களில் உள்ள  முறுக்கம் அதிகரிக்கும் 
போது, வளைவு விறைமையும் அஇகரிக்க றது. படலங் 
களுக்கடையே அதிக ிக்கலும், உராய்வும் உள்ள 
தால் இது ஏற்படுகிறது. . டப்ப 

பின்னிப்பிணைந்தோ, . - மற்ற 

யசப்பிட்ட படலக் கட்டமைப்புகள், அதிகளவு இழை 
களாக நெய்யப்பட்ட ஒரு தொடர் படல இழை, 
அதிகளவு முறுக்கம், சிக்கல், உயர் எதிர்இயல்பு படி 
Bow ஆகியவற்றைப் படலங்களில் பெற்றுள்ளது. 
அதிகளவு படல இழையில் ஒரு பகுதியை ஆய்வு 
செய்தால் மிசு அதிகமான படல அணிகள் காணப் 

_ படலாம். ஆனால் சிக்கல்களுக்கிடையேயுள்ள படல 
- இழையின் சராசரி நீளம் அதிகமாக இராது, இந் 
நூலிழைகள் காற்றுத்தாரை (௨160) வகையாக இருப் 
பின், அதிகமான படலங்கள்: நேரியல்பற்ற வளைய 

, அமைப்பைப் பெறுகின்றன. மிகுபரும நூலிழைகள் 
பொதி இழைகளை ஒத்திருக்கின்றன. ஒரு தொடர் 
படல நூலிழை, இழுத்த நூலிழையாக யாப்பிடப்படு 
கிறது. இது அதிகளவு படல' நேரியல்பற்ற தன்மை 
‘uj (filament non-linearity) Gennmisency இக்கலும் 

-  பெற்றுள்ளபோது குறைந்த நேரியல்பற்ற 
தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.. குறைவான இக்கல் 
கள், அதிக படல. நேரியல்பற்ற தன்மை போன்ற 
வற்றால், : மற்ற : இழைகளைவிட இவ்விழைகளில் 
படலத்தடைகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகமாக 

._ உள்ளது. மேலும் இழுத்த இழை, இழுவை அல்லது 
அமுக்க உருமாற்றத்தினால் குறைந்த பரிமாண 
நிலைப்புத் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. 
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பொதி இழைகள். தொடர் ' படல இழைகளை- 
விடப் பொதி இழைகளின் கட்டமைப்பு மிகவும் சிக்க 
லானதாகும். உயர்தரப் பொதி இமை ' பார்வைக்குப் 
படல இழையைப்போல் சீராகக் காணப்பட்டாலும், 
உற்று நோக்கும்போது சீரற்ற தொகுப்பாகவும், 
முறுக்கம் மற்றும் நேரியல்பு அடர்த்தி (110௦87 
density) மாறுபட்டும், மெல்லிய, தடிமனான முடிச்சு 
களைப் பெற்றும் காணப்படுகிறது. தரம் “குறைந்த 
பொதி இழைகளை ஆய்வு செய்யும்போது சிக்கலான 
இழை முடிச்சுகள் அல்லது நெப்ஸ் எனப்படும் 
கெட்டியான முடிச்சுகள் அக்கட்டமைப்பில் காணப் 
படுகின் றன. ட ‘ / 

இழைகளைச் : செயல்படுத்தும் முறைக்கேற்ப, 
பொதி இழையின் தரத்தில் அதிகமான மாறுபாடும், 
இமைக்கட்டமைப்பில் ' சீர்மையும் ஏற்படலாம். ' 
பொதி இழைகள் தனிததனியே கையாளப்படாமல் 
பெருமளவாகக் 'கையாளப்படுகின்றன. அதனால் 

. அவை தொகுதியாகவோ, உள் தொகுதியாகவோ 
செயல்படுத்தப்படுகன்றன. இழைகளைச் செபல் 
படுத்தும்போது படலங்களைவிட இழைகள் அதிக, 
மாகப் பங்கேற்கின்றன. ஒவ்வொரு பொதி இழையும் 

| இரு விடுபட்ட முனைகளைக் கொண்டுள்ளது. இவ் 
் விரு முனையும் ஃபஸ் வட்டாரத்தை (1022 200௦) ஏற் 
படுத்துவதற்கு வெளியே நீண்டோ, வளைந்தோ, 

இமைகளுடன் 
இணைந்தோ காணப்படலாம். இடைநிலைப் பொதி 
இழை அமைப்பு ஒரு சிறு உள். சிக்கலைக் கொண் -



டுள்ளது. இச்சிக்கல் மெல்லிழை நீளமான இழையாக 

மாற்றம் பெறுவதால் ஏற்படுகிறது. பொதி இமை | 

யமைப்பின் இறுதியான நிலையில், இழைகளில் 

காணப்படும் தளர்வான சிக்கல்களில் அதிகளவு 

முறுக்கம் உண்டாக்கப்படுகிறது. இதனால் அதிகச் 

சிக்கலான இழைக்கட்டமைப்பு ஏற்படுகிறது. இழை 

களைப் பல்வேறு செயல்படுத்தல் முறையில் இணை 

விக்கும்போது, இயல்பற்ற இழை மாற்றம் ஏற்பட 

லாம். இது ஆரவாக்கு இடமாறறம் (radial migration) 

அல்லது உள்ளக மாற்றம் (௦௦7102) எனப்படும். 

இணைவிப்பின் ஒரு பகுதி இழையின் உள்ளகத்திலும், 

மற்ற பகுதிகள் மேற்பரப்பிலும் காணப்படுகின்றன. 

வளைய  அமைப்பற்ற ் முறையில் நூற்ற பொதி 

இழைகள். பொதி இழையிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் 

மிகுதியான நூலிழைகள் வளைய முறையில் நூற்ற 

நாலினழகளாகும். . இம்முறையில் இழைகளுக்குக் 

கொடுக்கப்படும் ' முறுக்கம் : அதற்கு இறுதியான 
சிக்கல் தன்மையைக் கொடுக்கிறது. இவற்றின் 
தொடக்க முனை வளையத்தினுள் உள்ள அச்சாணி 

யினால் சுற்றப்படும் நூல்வட்டுடன் (bobbin) 

இணைத்துச் சுற்றப்படுகிறது. அச்சாணி வேகத்திற்கும' 

(ஒரு நிமிடத்திற்தம் சுற்றும் சுற்றுகள்) நூலிழை 
வெளியேற்றும் வேகத்திற்கும் (அங்குலம்। நிமிடம்) 

உள்ள விகிதம் நூலிழை முறுக்கத்தைக்(ஒர் அங்குலத் 

இறகுச் சுற்றும் சுற்றுகள்) கணக்கிடப் பயன்படு 

இறது. இங்கு அச்சாணி வேகமும், நூலிழைகளின் 

முறுக்க அளவும் உற்பத்தியை வரம்பிற்குட்படுத்தும் 

காரணிகளாக உள்ளன, இவ்வாறு பொதி நூலிழை 

யில் உள்ள இந்த வரையறையை மீற வளையமற்ற 

நூற்றல் மூறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின் றன. திறந்த 
முனை முறை, தன் முறுக்க முறை, வெப்பஜஞெகிழிப் 

பிணைப்பு முறை, முறுக்கற்ற முறை இன்னும் பிற © 
முறைகள் வளையமற்ற நூற்றல் செயல் முறையின் 

கீழ் செயற்படுகின்றன. இவற்றில் திறந்த முனைச் : 

செயல்முறை எளிமையாக உள்ளது. 

முறுக்கிய நூலிழைப் பரப்புகளைக் கருத்தில் 

கொள்ளும்போது திறந்த முனை முறைக்கும், வளைய 

நூற்றல் முறைக்கும் அதிக வேறுபாடுகள் இல்லை. 

ஆனால் நூலிழையின் உள் சுட்டமைப்பு, இச்செயல் 

முறைகளில் வேறுபடுகிறது. திறந்த முனை முறையில், 

நூலிழையின் ஒரு குறிப்பிட்ட வலயப் பகுதியில் | 

அதக எண்ணிக்கையுள்ள இழை அடுக்குகள் காணப் 

படுகின்றன. மேலும் திறந்த முனை முறையில் தயா 

ரிக்கப்படும்' நூலிழைகளில் இழைகள் தளர்வாக 

இருக்கும ஆனால் வளைய நூற்றல் முறையில் 

தயாரிக்கப்படும் நூலிழைகள் இறுக்கமான : இழை 

களைக் கொண்டிருக்கும். இவ்வாறு உள்கட்டமைப் 

பில் காணப்படும் வேறுபாடுகள் அது பயன்படும் 

இடங்களில் வெளிப்படுகிறது. திறந்த முனை முறை 

யில் தயாரிக்கப்படும் நரலிழைகள் வளைய நூற்றல் 

“அ.௪.க4-506 
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முறையில் தயாரிக்கப்படும் நூலிழைகளைவிடத் தோற் 

றத்தில் சீராகவும், நேரியல்பு அடர்த்தியையும் 

கொண்டிருக்கும். மேலும் இவை மென்மையாகவும், 
நீடித்து உழைக்கும் தன்மையையும் பெற்றுள்ளன. 

ஆனால் வளைய நூரற்றல் முறையில் தயாரிக்கப்படும் 

நூலிழைகலைவிட வலிமை குறைந்து காணப்படு 
கின்றன, இந்த வேறுபாடுகள் இவ்விருமுறைகளில் 

மட்டுமன்றி வெவ்வேறு பொதியிழைகளிலும், 
“தொடர் படலக் கட்டமைப்புகளிலும் (௦௦11120085 

filament structure) காணப்படுகின் றன. ட 
‘ - Qor.s, 

_ grGers. Goswami, B.C., Martindale, J.G. 

and Scardino, F.L., Textile Yarns Technology, 

Structure and Applications, John Wiley and Sons, 

Inc., New York, 1977. 
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பொதி (5(816), சிம்பு (1), படல வடிவ மூலப் 

பொருள்களிலிருந்து நூல் தயாரிப்பது, இழையி 

லிருந்து துணி தயாரிப்பதற்கான அடிப்படைச் செயல் 

முறை ஆகும். பொதி, சிம்பு மூலப்பொருள்கள் நெச 

வாலைகளிலும், படலம் படல மூலப்பொருள் மனிதச் 

செயல்முறைத் தயாரிப்பகங்களீலும் நூலாக மாற்றப் 

படுகின் றன, 

அனைத்து இழைச் செயல்முறைகளுக்கும் அடிப் 

படைச் செயல்முறை வண்ணமுட்டலே ஆகும். 

பெரும்பாலான இழைகள், இயல்பான மங்கிய 

வெள்ளை நிறத்திலேயே துணிகளாக நெய்யப்பட்டு 

ம-வடிவில் (01206) வண்ணம் அ௮ச்சிடப்படுகின்றது. 

என்றாலும் பொதி, படலம் போன்ற மூலப்பொருள் 

கள் நூலாக நூற்ற நிலையிலோ, பொதி : இழை 

நிலையிலோ படல நிலையிலோ வண்ணமழூட்டப் 
படுவதும் உண்டு. வண்ணமூட்டிய பிறகும் மூலப் 

பொருள்கள் பொதி, சிம்பு படலங்களாகத் தயாரிக் 

கப்படுவதும் உண்டு. இவ்வாறு வண்ணமூட்டப் 

படும் படல இழைகள் கரைசலால் நிறமூட்டப்பட் 

டவை எனவும், இம்மூலப்பொருள்கள் தொகுப்பில் 

நிறமூட்டப்பட்டவை எனவும் அழைக்கப்படுகின் றன. 

பொதியிலிருந்து நூல் நூற்றல். இந்த நாற்பு 
முறை, பொதியைத் தூய்மையாக்குதல், இழைகளை 

இணை நிலைப் போக்கில் அமைத்தல் போன்ற முறை 

களால் இழையின் அளவைக் குறைக்கிறது. இவை 

இழைப்பெட்டியிலிருந்த' பொதியிழையைச் சீர் செய் ' 

தல் மூலமாக மாற்றுகின்றன. இழையின் இயல்பான , 

. குறுக்குவெட்டு முகவடிவும் நூற்பு அறைகளிலுள்ள 

வளிமண்டல : நிலைமைகளில் அருவாச்கப்பட்ட
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கட்டுப்பாடும், நூற்புச் செயல்முறையைத் தொடங்கு 

வதற்கு முன்னும், தொடங்கிய பின்னும் ஊட்டிய 

உயடஷம், நூற்பின் பித்திய கட்டங்களில் தரப்பட்ட 

முறுக்கும், இழைகளுக்கிடையில் உள்ள 

பண்பையும் 

- பணிபுரியும் இறமையையும் உருவாக்குகின் றன. 

பெரும்பாலான நூற்பு மு றகள் இய bene 

இழைகளில் இருந்து நூல் நூற்றலில் ஏற்பட்ட 
தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலீருந்து படி மலா்ந்தவை. 

எனவே, மனிதச் செயல்முறை இழைகளும், 

இயற்கை இழை மனிதச் செயல்முறை இழை இவற் 

றினின்று செய்யப்பட்ட பொதியிழைகளும் பருத்தி 

நூற்பமைப்பிலோ, மயிரிழை நூ .ற்பமைப்பிலோ. 

மணிக்கம்பளியிழை நூற்பமைப்பிலோ, இவற்றி 

லிருந்து மாற்றியமைக்கப்பட்ட நூ.ற்பமைப்புகளிலோ 

நூற்கப்படலாம். 

இழைகளிலிருந்து நூல்நாற்க வேண்டிய நிலைமை 

களில் மூலப்பொதியிலுள்ள 

நீக்கவும், இழைப் பிசிறுகளையும் பஞ்சுளையும் நித்த 

இழைகளையும் நீக்கவும் ஏற்ற பொதுவமைப்புகள் 

நூற்பமைப்பில இருக்க வேண்டும். இயற்கை இழை 

நூற்பில் குறுகிய இழைகளை நீக்கிச் சீவிய பருத்தி 

தயாரிக்கப்படுகிறது. திரித்த பருத்தி நூல்கள் குறுகிய 

இழைகளிலிருந்து நூற்கப்படுகன்றன. மயிரிழை 

நூலிலிருந்து குறுகிய இழைகளை நீக்க வல்ல மயிரிழை — 

நூற்பு அமைப்பில மணிக்கம்பளி இமைகளும் குறு 

மயிரிழைகளும் நூற்கப்படுகின்றன. மனிதச் செயல் 

முறை இழைகளைத் தயாரிக்கும்போது அயல் 

பொருள்கள் நீக்கப் படுவதாலும பொதி நீளப் 

பரவல் கட்டுப்படுத்தப்படுவதாலும் விளைகின்ற 

தொழில்நுட்பச் செயல் முறைகள் கீழே விளக்கப் 

படுகின்றன. பருத்தியிழை நூற்பமைப்பே மிகவும் 

பொதுவான நாற்பமைப்பாகும். நூற்கும்போது 

இழைகலத்தல், பொதியாக்கல் தளர்த்திப் பிரித்தல் 

ஆகிய தொடக்கச் செயல்முறைகள் தொடர்ச்சியாக 

நிகழ்ததப்படுசன்றன. இப்பணிகள் தொடர்ந்த இயக் 

கத்தில் நிகழ்த்தப்படுவதால் இவை மூன்றையும் 

தளர்த்திப் பிரித்தல் அல்லது பஞ்சடித்தல் என்ற 

ஒரே செயல்முறையால் குறிப்பிடலாம். பெட்டிகளில் 

இந்த இழை அடுக்குகள், தளர்த்திப் பிரித்தலுக்கு 
உள்தருகையாக அமைகின்் றன. தளர்வான பஞ்சடித்த - 
கலவையாலான இழைப்பொதிகள் தளர்த்திப் பிரித் 
தலின் வெளியீடாக அமைகின் றன. & 

” பஞ்சடித்த பொதி மேலும் இழுத்துத் தளர்த்தப் 
பட்டுத் தட்டையான பல்வேறு தசை நோக்குடைய 

கட்டமைப்பான இமை பட்டையாக்கப்படுகிறது, 

இந்தச் செயல்முறைக்கு அணைத்தல் (18) என்று 
பெயர். இந்த அணைப்புற்ற பொதி அல்லது இழைப் 
பட்டை. திரி அமைப்புக்குள் (௦8ம்) மேலும் இழுத் 
துத தளர்த்தப்பட்டு உளவு திசைப்போக்கு முறைப் 

படுத்திய புரியாகச் செறிவூட்டப்பட்டு, மெலிதாக்கித் 

"ஓட்டுப் : 

பல்வேறு . செயல்முறைகளின்போது , 

பெரிதும் மனிதச் செயல்முறை | 

அயல்பெரருள்களை 

திரிக்கப்படுகிறது. இதுவே, இழைத்திரி (81122) எனப் 

படுகிறது. இது இழுப்புச் சட்டத்துக்குள் செலுத்தப் 
படுகிறது. இது இழைகளை இணைப்போக்குடைய 
தாக்குகிறது. இழைத்திரியின் எடையை அதன் நீளம் 
முழுதும் இழுத்து ஒரே சீராக்குகிறது. இழுத்த 
இழைத்திரி பிறகு திரி அளவுக் குறைப்பு அமைப்பில் 
மேலும் இழுக்கப்பட்டு மெல்லியதாக்கப்படுகிறது. 
அளவு குறைந்த திரி நூல் வட்டுகளில் சுற்றப்படு 

* கிறது.இந்த வட்டுகளின் நாற்பணிக்குள் பேரளவில் 
மேலும் விட்டம் குறைக்கப்படுறது. நூற்பணியின் 
வெளியீடு, நால் (33௨) எனப்படுகிறது. நூல் நீவப் 
பட்ட, ஒத்த நூல்களுடன் முறுக்கணியில் ((91517௨த 
மாம்) புரியாக முறுக்கப்படும், முறுக்குதல் விட்டத் 
தைக் கூட்டி இயக்க, வலிமையேற்றும் அளவு குறைப் 
பணியிலும், நூற்பணியிலும் உள்ள இழுத்தல் 
வேகம் பறித்தல் என்னும் செயல்முறை வேகத்தை 
விட அதிகமாக இருந்தாலும் ' பருத்தி முறைநாற்பு 
தொடர்ச்சியற்ற செயல்முறையாகவே நடைபெறும், 
இருந்தாலும் ஒரிரு நூற்பாலைகள் தொடர்ச்சி 
யாகவும் இயங்குகின்றன. மயிரிழை தநூற்புமுறையும் 
பருத்தியிழை நூற்பு முறையை .ஒத்ததே. இம்முறை 
யில பறித்தல் நிகழ்வில் பொதிகள் .கலக்கப்படு : 

. கின்றன, திரளாக்கப்படுகனவறன; பஞ்சடிக்கப்படு 
கின்றன. பஞ்சடித்த பொதி திரிப்பு அணிக்கும் 
பின் திரிப்பணியிலிருந்து அளவுக்குறைப்பணிக்கும் 
செல்லும். - soe 

- இந்தத் தரி _ “அணியில் : . இரட்டுறப்படுத்தி, 
இழுத்து, இணைப்படுத்தப்படுகிறது. பருத்தி முறை 
யிலுள்ள இழுத்தல் செயல்முறையை ஓத்த செயலே 
இது. மயிரிழைகள் பயன்படும்போது குறு இழைகள் 
பெட்டி வெளியீடான திரியிலிருந்து நீவி நீக்கப்படும், 
மனிதச் செயல்முறை இமைகளுக்கு இது தேவை ' 
யில்லை. தற்கால ஊசி இழுவை (1 பரா) எந்திரங் 
கள் திரியை நூற்பணிக்கேற்றவாறு அளவு குறைத்துத் 

் தருகின்றன. இந்தச் செயல்முறை நீளிழுவைமுறை 
அல்லது அமெரிக்க இழுவைமுறை எனப்படும். 

நூற்ற நாலின் எண்ணிக்கை முறை மூவகை 
யாகும். இவை எடை/நீளம் , என்னும் விதிதத்தால் 
கு.றிக்கப்படுகின்றன. இவ்வெண்ணிக்கை பருத்திக்கு 
840; மயிரிழைக்கு 1,600 . (தொடர்நூல்), 300 
(துண்டுநூல்) . மணிக்கம்பள இழைக்கு 560 ஆகும், 
இதை மெட்ரிக் முறைக்கு மாறம, எண்ணிக்கை 

17000 மீட்ட/கிலோகிராம் என்னும் அளவீடு பயன் : 
படும். , ॥ 2 . 

- சிம்பிலிருந்து நூல்நூற்றல். இம்முறையில் சிம்புகள் 
வெட்டி நொறுக்கித் தாளாக்கப்பட்டுப் பொதியிமை 
உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தப் பொதியைப் பின்பு 
திரியாக்கி அளவு குறைத்து நூற்று Sls Fr செய் 
கின்றனர். நேரடி நூற்பு எந்திரங்கள் திரித்தல், 
அளவு குறைத்தல் : செயல்முறைகளல்லாமல் நேரடி : 

ட்ட
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on 3 படம் 1. ‘pans நூற்பிதிர்வு முறைகள் . 

௮ eran ஆ. உலர் நூற்பு இ. உருக்குமுறை நாற்பு - 

யாகச் சிம்பிலிருந்து' நூல் நூற்கன்றன. இர். நூல், 
சிம்பு நூல்நூற்பு முறைகளைவிட வலிமையாகவும் 
நிளமிக்கதாகவும் " உயா் SEARO OL BIG 

உள்ளது. - . 

படல நூல்நூப்பு. ட_இது மிக எளிய நூற்பு முறை 
யாகும். படலம் நீளப்போக்கில் நூற்பியின மூல 
மாகப் பிதிர்வு முறையால் முறுக்கி இவ்வகை நூல் 
நூற்கப்படுகிறது. தேவைப்பட்டால் இவற்றுக்கு 
அங்குலத்துக்கு ஓரிரு முறுக்கு ஏற்றப்படும். , படல 
நூல் திரிப்பின் போதே படலங்கள் . .முறுக்கப் 
படுவதும் உண்டு... ,. aay fie, 7 po, 

: நூற்பிதிர்வுமுறை நூற்றலை ஈரமுறை, உலர். 
் முறை, கருக்கல் முறை என மூன்று வகையாகப் 

பிரிக்கலாம் (படம் 1), இவை பெரிதும் செயற்கை 
இழையாக்கத்திலேயே பயன்படுவனவாகும். 

இரட்டை "உறுப்பு இழைநூல். வேறுபட்ட புற 
நிலைப் பண்புகளும் வேதியியல் பண்புகளும் உள்ள 

நூல்களை ஒட்டிய முறையில் தொடர் நூல் நாற்பியில் 

நூற்கலாம். இவற்றை எஈருறுப்பு நூல், அகட்டு 

- நூல், அணி இழைக் கூட்டு நூல் என ape 
[படம் 2). 

யாப்பமைத்தல். முதன் முதலில் யாப்பமைவு 

(12210720) செய்யப்பட்ட நூல் எலன்கா (161208) 
என்னும் இருபுரித் தொடர்படல நூலாகும். இது பல 
கட்ட. மறுக்கல், வெப்பத்திருக்கல், முறுக்கவிழ்த்தல், 
ஆகிய செயல்முறைகளை மீண்டும் மீண்டும் பயன் 

படுத்திச் செய்யப்படுகிறது. 

யாப்பமைத்தலைப் பொதி, சம்பு, Bray, ஈ FO 
றுப்பு ஆகிய அனைத்து வகை வடிவங்களிலிருந்தும 
செயற்கை நூலாக்கும் முறைக்குப் பயன்படுத்தலாம். 

இழையிலுள்ள இரு உறுப்புகளைக் குளிர்வித்தல், 
சூடாக்கல் ஆகியவற்றிற்கு உட்படுத்தும்போது வெவ் 
வேறு அளவில் விரிந்து சுருங்குகின்றன. இதனால் 

இழுப்புறல், பருத்தல் ஆகிய இயல்புகள் மேம்படு 
* இன்றன. இம்முறை அக்ரிலிக் பொதி, சிம்பிழை 
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படம் 2, இரட்டை உறுப்பு இழையமைப்புகள் 

டவ சருறுப்பு நூல், ஆ. புறணிஅகட்டு நூல், இ. அணிச்சிற்றிழை நூல்.
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ஆகியவற்றுக்குப் பருத்தல் விளைவைக் கூட்டப் 

பெரிதும் பயன்படும். 
அ - 2Gar. Ge. 

நூலோதி. Grosicki, Z,, Watson’s Taxtile Design . — 

and Colour Elementary Weaves and Figured Fabrics» - 

Seventh Edition, Butterworth, London, 1980; Hollen, 

N., Saddler, J. and Langford, -A. L., Textiles, 

Fifth Edition, Collier Macmillan Publishing Co, 

Inc., London, 1979; Gaswomi, B. C., Martindale, : 

J. G. and scardino, F. L., Textile Yarn Technology, 

Structure, and Applications, John Wiley and Sons . 

New York, 1977. . 

  

  

இழைத் தரம் , - 

மெலிமை, நீளம், சுதுக்கம் (ர), , நீள்வட்டம் 

(ellipticity) ஆ௫யவற்றைக் கொண்டு இழையின்: 

துரம் மதிப்பிடப்படுகிறது. .... ட்ட . 

- பருத்தித்தரம். பருத்தியின் . சிறப்பியல்புகள் 
(மெலிமை, நீளம், epHiéA (maturity), sw¢Fiemo 

(uniformity), uy 5371b 
கொண்டு மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன: பருத்தி 

... உற்பத்தியாளர், நூற்பவர் : ஆகியோருக்கு இடைப் 
பட்ட பருத்தி விற்பனையாளரின் முக்கிய . பணி 

- நூற்பவருக்குத் தேவையான பருத்தி வகைகளைக் 
இடைக்கச் செய்தலே , ஆகும். .எ. கா. எந்திரப் 
பின்னல் நூலிழை. ஆடைகளுக்கான மெலிமையான 
நூலிழை நாற்பாளர்களுக்கு அனுப்பப்படும் மூலப் — 

படிநிலையும் பொருள்களின் தரமான சமச்சீர் 
(degree of uniformity) அதனைச்சார்ந்த பண்புகளும் 

பருத்தி வகையை முடிவு செய்யும்போது தேவைப் 
படுகின்றன... பருத்தியன் தரம் ஆண்டுக்கு அண்டு, 

நிலத் இற்கு நிலம், சுருளுக்குச் சுருள் வேறுபடுவதால், 
நாற்பவர் சீராகச் சுழலும் எந்திரங்கள் மூலம் 
சிறந்த, தரமான பருத்தியைப் ' பெறுவதற்குச் சல 

வகைப்பாடு அல்லது படித்கரத்தைப் பயன்படுத்தி 
யாக வேண்டும். இல்லாவிடில் எந்திரச் ' செயல்' 
முறைகளில் சிக்கல்கள் விளையலாம். * த் 

அமெரிக்கன் பருத்திப் படித்தரம். - அமெரிக்கன் - 
அப்லேண்ட் பருத்தி மூன்று சிறப்பியல்புகளை அடிப் 

படையாகக கொண்டு படித்தரப்படுத்தப்படுகிறது. 

அவை வண்ணம், பயனற்ற பொருளின் அளவு, 

அயல் பொருளும் அதன் தயாரிப்பும் ' ஆகியவை. 
பொதிநீளம் மேலே குறிப்பிட்ட மூன்றிலும் இல்லை 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, வணணங்கள் மிகுந்த 
வெள்ளை, வெள்ளைப் புள்ளியிட்டவை, இளஞ்சாயம் 
ஆகியவை மஞ்சள் சாயத்துடன் குறைவுத் தகுதி 
முறையில் ஒப்பிடப்படுகின்றன. வகை, தட்பவெப்ப 

. நீக்கிவிடலாம். எ.கா. மணல், 

; மாறுபடுகின்றது. 

(grade) அஆஅுியவற்றைக் ' 

ன் 

நிலை, மண் எடுத்துக் கொள்ளும் திறமை போன்ற 
வற்றைக்கொண்டு வண்ணத்தை கட்டுப்படுத்தலாம். 

உடைந்த இலை, விதையை மூடியிருக்கும் தோல், 
மணல் மாசு ஆகியவற்றை அயல் பெர்ருள்கள் அல் ' 
லது பயனற்ற பொருள்கள் கொண்டுள்ளன. சில 
இழை: வகைகளை. எந்திரங்களில் பயன்படுத்தும் , 
போது அவற்றிலுள்ள அயல் பொருள்களை எளிதில் 

உடைந்த விதைகளு 
டன் ஒட்டியுள்ள இழைகளைக் கொண்ட பொருள் 
களால் சிக்கல்கள் உண்டாகும். எந்திரத்தில் பருத்தி - 
இழமைகளைப் பயன்படுத்தும்போது இருக்கும் பய. 

னற்ற பொருள்களின் அளவு மனிதச் செயல்முறையின் 
“போது இருக்கும் பயனற்ற பொருள்களின் 'அளவை 
விட அதிகமாக இருக்காது. 

பருத்தியிலிருந்து கொட்டை நீக்கும் செயற்பாங் 
கின் திறமை, தயாரிப்பு முறைகளைப் பொறுத்து 

வளமற்ற இழைநீக்கு முறை 
களைப் பயன்படுத்தினால் சதைவடைந்த இழை, 
முடிச்சு இழைகள், குறைந்தளவு பஞ்சு : ஆகியவை 
விளைகின்றன. 

சிறந்த தயாரிப்பு A எனவும், 'வளமற்ற தயா 

ரிப்பு ” எனவும், , இடைப்பட்ட நிலை 1 எனவும் 
மஇுப்பீடு செய்யப்படுகின்றன. ர தை இ 

' வேளாண்துறையில் 32 பருத்திப் படித்தரங்கள் 
ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. ஆனால், இவை எட்டுச் 

சிறப்புப் படித்தரங்களை அடிப்படையாகக் கொண் 
டுள்ளன. அவை நடுநிலையான மந்தமில்லாதவை, 

மிகச் சிறந்த நடுநிலையானவை, சிறந்த நடுநிலை” 
யானவை, . நடுநிலையானவை; மிசுக்குறைந்த 
நடுநிலையானவை, குறை நடுநிலை யானவை, 
மிதச் சிறந்த எளிமையானவை, இறந்த எளிமை 
யானவை. ' “hg ர ர இ. 

நடுநிலைப் ப்டித்தரம் பருத்தியின் விலையை 
* மதிப்பிட அடிப்படையாக உள்ளது. லார்டு எஸ்பா 

ரின் கூற்றுப்படி உகந்த வகைத் தரங்கள் புதிதாகத் 
தோன்றும்போதும் சிக்கல்கள் ஏற்படுகினறன. : ஒரு 
குறிப்பிட்ட காலத்திலோ நேரத்திலோ அதன் இறப் . 
பியல்புகள் மாறுபடும்போது, வகைத் தரங்களுக்குத் 

தொடர்ச்சியான மாற்றேற்பாடுகளும் தேவைப்படு 
கின்றன. ' Los ப ட்டி வ க 

ட, 

ரூடான்-எகிப்தியன் பருத்திப் படித்தரம், Ag சம்... 
வெளியில் பயிரிடப்படும் பருத்தி, ஒன்று முதல் ஆறு: 
வரை இறங்கு வரிசையில் தரத்தின் அடிப்படையில 
முழுமையான படித்தரங்களாக்கப்படுகின் றன . இவற்் 

இடன் அரைப் படித்தரங்கள் எக்ஸ என்ற குறியீட் 

டால் குறிக்கப்படுகின்றன.. வகைப்பிரிப்பான் பருத்தி  - 
் யின ் 
' மெலிமை, 

பொருள்களின் கலப்பு ஆகியவற்றுடன் பொதி நள. 
* & ட, ee - . ் 

பிரிக்கும்போது 
4 வண்ணா ih, 

படித்தரத்தைப் 
தோற்றம், 

அதன் 
பயனற்ற - 

1 ம படிய 
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886 இழைத் தரம் . 

மும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது. பருத்தியிலி 

ருந்து கொட்டை நீக்கப்படுமுன் பருத்தி தொடக்கப் 

படித்தரமாக்கப்படுகிறது. பின்னர் அது சூடான் 

துறைமுகத்தில் ஆராயப்பட்டு மறுபடித்தரமாக்கப் 

படுகிறது. பருத்தியிழையின் நீள மதிப்பீட்டைச் 

சேர்த்துக் கொண்டும், பயனற்ற பொருள்கள் கலப் 

பினைக் குறைப்பதனால் விளையும் விளைவையும் 

அமெரிக்கப் படித்தரப்பழக்கத்துடன் கட்டவரைபடம் 

வரைந்து ஒப்பிட்டுக் காணும்போது சரியானதாக 

இருக்கிறது. ் 

. பயனற்ற பொருள்களின் கலப்பினை அளத்தல் - 

சைர்லி பகுத்தாய்வான். பயனற்ற பொருள்களின் 

கலப்பினை அளக்க சைர்லி பகுத்தாய்வான் பயன் 

படுகிறது. அது செயல்படும் முறையைக் காணலாம். 

அந்த எந்திரம் மிதவைப்பிரித்தல் கொள்கைபில் ': '. 
காற்று மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்திச் " செயல் 

படுகிறது. . ட, ன 

ஊட்டல் மேடை மீது மாதிரிக் கூறை வைக்க 
வேண்டும். இந்த மாதிரிக் கூறு ஊட்டல் உருளியின் 
மூலம் உள்ளிழுப்பானுக்கு அனுப்பப்படும். அதன் 

மிகுந்த விரைவும், பற்களும் பருத்தியைப் பெரும் 

பகுதி திறந்து ஒற்றை முடி நிலையைத் தருகிறது, 
வலிமையான மையத்திலிருந்து புறத்தை நோக்கி 
வெவ்வேறு எடைச் செறிவுள்ள பொருள்களைக் 
கொண்டு செல்லும் விசையினால்,. பருத்தி முடி 
பயனற்ற துகள்கள் வெளியேறுவதற்குத் தொடு 
கோடான திசைப்போக்கில் பயணம் செய்ய முயலும் 
போது, காறறோடைகள் உள் நுழைகின்றன. இந்தப் 
போக்கு நீண்ட. குறுகிய தகட்டின் செயலினால் 
மிகுஇப்படுத்தப்படுவதுடன் நீண்ட குறுகிய தகடு 

காற்று மின்சாரத்தைச் செலுத்துவதற்கு ஏற்றவாறு 
சிறப்பாக உருவமைக்கப்பட்டுள்ளது. காற்று மின் 
சாரம், உள்ளிழுப்பான் உருளி நகர்வதால் பொது 
வாகக் காற்றோடையுடன் சேர்கின்றன. இதனால் 
சுழற்காற்று ஏற்படாதவாறு, நீண்ட குறுகிய தகடு 
உருவமைக்கப்பட்டுள்ள து. 
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த் தாய் டப்ப ஈட்ட , ட a சைர்லி பகுத்தாய்வான் ட 
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3. கட்டல் மேடை, 8, ஊட்டல் உருளை 8, உரிக்கும் கத்தி 4. ' கூடு 5. ' ஈரமாக்குபவர் 8, : இங்கே தாசு வெளியேற்றப்படும் 
9. கள்ளிழுப்பான் 8, காற்றோடைகள் 9. சிறந்த இழை மற்றும் தூசுகள் காற்றோடைகளினால் கூட்டிற்குக் கொண்டு செல்லப் 
படுகின்றன. 70. தாய்மையாக்கப்பட்ட பருத்தியை வெளிவிடும் பெட்டி 71. ' சரற்றோடைகளிலிருந்து அழுக்குகள் ழே விழுகின்றன 
38. தரசு வெனியேற்றப்படுகறது 78, விசிறி 74, காற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் இதம் 18. நீண்ட் குறுயெ தகடு 16. சலிட்ட கதவு 
7. பயனற்ற பொருள்களுக்கான தட்டு... கக் Gh lg wet ty பு Sf Sit, ர் ் 2 4 at ne tse



பருத்தியும், பயனற்ற பொருள்களும், காற்றோ 

'டைகளுடன் சேர்ந்து படிதல் அறை அல்லது குழிவு _- 
(settling , ஸ்வ): வழியாகச் செல்லும்போது 
மிகுத்த .எடையுள்ள பயனற்ற துகள்கள் அவற்றைச் . 
சேகரிக்கும் தட்டில் ழேரடியாக வந்து விழுகின் றன. | 
இவ்வாறு : பருத்தியும் பயனற்ற பொருள்களும் 

. பிரிக்கப்படுகின் றன..மற்றொரு முறைப்படி, ஒற்றைப் 
பருத்தி முடி காற்றோடைகளினால் எடுத்துச் செல்லப் 
படும்போதும் -கலத்திலிருந்து வெளிச் செல்லும் 
போதும் முழுதுமாகக் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன 

பயனற்ற பொருள்கள் கீழே . ' எடைக்குறைவான 

, உடனடியாக விழுந்துவிடக் .கூடிய போக்கைக் 
- கொண்டிருப்பினும் காற்றோடைகளினால் சிறிது 
தொலைவு எடுததுச் செல்லப்படுகின்றன. காற்றோ 

, - டைகளைச் சரியாகச் சீர்படுத்துவதன் மூலம் எடைக் 
குறைவான .. பயனற்ற பொருள்கள். எடை மிகுந்த 

் ! பயனற்ற துகள்கள் விழுகின்ற இடத்தைத் ' தாண்டி 
் பயனற்ற துகள்களைச்சேகரிக்கும் தட்டில் விழுகின் 
றன; வெவ்வேறு துகள்களின், ' விழுகின்ற வழிகள் : 
புள்ளியிடப்பட்டுள்ள கோட்டினால் - மேலேயுள்ள 
படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.- 

் பருத்தி, எளிய அமழுக்குத்துகள்கள் படிதல் 
அறையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு, கூட்டின் பரப் 

பிற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு கூட்டின் 

்”. துளைகள். வழியாக உறிஞ்சப்பட்டுப் பருத்தியி 
_ * லிருந்து நீக்கப்படுகின்றன. அந்தப் பருத்தி கூட்டுக் 

குள் அடுக்கை ஏற்படுத்துவதோடு அதன் சுழலும 
. இசைக்கு ஏற்றவாறு முன்னோக்கிப் பயணம் செய் 

| இிதது. அனைத்துப் பருத்தி அடுக்குகளுக்கும் முதன் 
டமையான பருத்தி, கூடுகளின் ஈரமா க்கபபட்ட பகுதி 

. மேலே வரும்பொழுது பின்னால் வருகின்ற பருத்தி 
யினால் முன்னாலிருக்கும் வெளியிடும் தட்டிற்குத் 

* தள்ளப்படுகின்றது. இதனால் வெளிவிடும தட்டிற் 
கும், கூட்டுக்குமிடையேயுள்ள உள்ளிழுப்புக் கூடுகள் 
அடுக்குகளைக் குச்சிகளாக்கத் துணை செய்கின்றன. 

-. இறுதியாக அந்தப் "பருத்தி வெளிவீடும் பெட்டி 
“Mayer விழுகின்றது. 'இம் முழு -ஆய்வுக்குப் 
பதினைந்து நிமிட நேரம் அகும், ் 

.. பயனற்ற பொருள்களின் அளவை எடையிட்டு, 
அது அனைத்து மாதிரிக் கூற்றின் , விழுக்காடாகக் 
கொடுக்கப்படுகிறது. இரு மாதிரிக் கூறுகளைப் பகுத் 

_ தாய்வின் வழியாகச் செலுத்தி அதன் சராசரி கணக் 
,கிடப்படுகிறது. சராசரிககிடையேயான வேறுபாடு 

- ' 20 விழுக்காட்டிற்குக் குறைவானதாயிருந்தால் புள்ளி 
.  யியலின்படி முதன்மையானதன்று. ' எடுத்துக்காட் 
பாக, இரு பருத்திகள் ஒரே பயனற்ற பொருள் 
களைக் கொண்டிருப்பன 7.0, 1.2 விழுக்காடுகளைக் 

. கொடுப்பின் அவை கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப் . 

- படுகின்றன. , ஆனால் : ஒன்று 7.4 என்றும்,' மற் 
. நான்று 4.8 என்றும் விழுககாடுகளைக் கொண்டி. 

- மருப்பின் அவை கருத்தில் கொள்ளப்படமாட்டா, ', 

, பருத்தியின் மூலப் 
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சைர்லி பகுத்தாய்வானின் செயல்முறை சார்ந்த 
பயன்கள்: இது விற்பவருக்கும் வாங்குபவருக்கும் 

பொருளிலுள்ள பருத்தி, 
பயனற்ற பொருள்களின் விகிதங்களின் விவரத்தைக் 

, கொடுக்கப் பயன்படுகிறது; குறிப்பிட்ட வசை அல் 
லது குறியீடுள்ள பருத்தி அல்லது பயனற்ற பொருள் 
பற்றி அதனை நூாற்பவரிடம் உள்ள எந்திரத்திற் 
கேற்ற. நுட்பமான கருத்தை அளிப்பதற்குப் பயன் 

- படுகிறது; சிக்கெடுத்தலையும் சேர்த்து, விளைபொருள் 
களின் எந்த ஒரு நிலையிலும் அகன் தூய நிலையைக் : 
கண்டறியப் பயன்படுகிறது; எந்த ஓர் உற்பத்தி 
எந்திரத்தின் மூலமாகவும் பயனற்ற பொருள்களி 
லிருந்து நுரற்கக் கூடிய இழைகளின் அளவைக் கணக் 
கடப் பயன்படுகிறது; இறத்தல், தூய்மை செய்தல் 
ஆகிய செயற்பாங்கின் தொடர்ச்சியில் சிறந்த இழை 
கள் வீணாவதன் அளவைக் காண இது பயன் 
படுறது, 

- மேலும் சைர்லி பகுத்தாய்வான் மைக்கேராநைர் 
(micronaire), W.LR.A Gude மீட்டர் ஆய்வுகளுக் 
குத் தேவையான பருத்தியைத் தயாரிக்கப் பயன்படு 
கிறது, ஏனெனில் அந்த இழைகள் நன்கு திறக்கப்படு 

_ வதுடன் பயனற்ற பொருள்களின்றியும் உள்ளன. 

் தென் மண்டல ஆராய்ச்சிக் கூட மிருதுவான பஞ் , 
சற்ற சோதிப்பான். தென் மண்டல ஆராய்ச்சிக் கூட 
மிருதுவான பஞ்சற்ற சோதிப்பான் (the southern 
regional research laboratary nonlint tester) மிருது 
வான பஞ்சற்ற அல்லது பருத்தியிலுள்ள பயனற்ற 
பொருள்களைப் பற்றி விரைவாகவும் நுட்பமாகவும் 
கணக்கிடுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

மிருதுவான பஞ்சற்ற சோதிப்பான் என்பது 
உள்ளெடுக்கும் வகையைச் (12]:67-॥0 1906) சார்ந்த 
தூய்மைப்படுத்துவானாகும். இது மிருதுவான பஞ் 

"சுள்ள பருத்தியிலிருந்து அயல் பொருள்களைத் Go 
மையாகவும் விரைவாகவும் நீக்குகிறது. இது புதுவித 
மான ஊட்டல் முறையைக் கொண்டுள்ளது. அது 
பருத்தியை மிகுதியாக இழைப்புக்குள்ளாக்குவதுடன, 
வெளித்தள்ளப்படும் பயனற்ற பொருள்களைத் 
திரும்பவும் பஞ்சினால் உள்ளிழுக்கப்படுவதை எதிர் 

 சுழிப்புப் பிணைப்புக் கட்டைகளால் தடுக்கிறது. 
தொடர் செயல்முறையில் பருத்தி இரு முறை 
 தூய்மையாக்கப்படுவதுடன், காற்றை வெளியேற்றல், 
காற்றைச் சுற்றிச் செலுத்தல் ஆகிய முறையுமிருப்ப 

- தால், புறத் தடுப்பான் அதற்குத் தேவைப்படுவ 
இல்லை. ன 

நூறு கிராம் எடையிடப்பட்ட மாதிரிப் பஞ்சுப் 

பருத்திக் கூறை எடுத்து ஊட்டல் மேசையின் மீது 
பரவியவாறு வைக்க வேண்டும். அங்கே இரு உருளி 

கள், புகையோட மற்றும் தூய்மைப் படுத்தும் 
அ.ருளைகளுக்குள் இதை ஊட்டுகின்றன. 'மாய்மைப்
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படுத்தப்பட்ட பருத்தி சோதிப்பானின் வெளிவிடும் 

முனைக்கருகில் உள்ள பெட்டியிலிருந்து சேகரிக் 

கப்படுகிறது. பின்னர் அது எடையிடப்படுகிறது. 

இந்த. இரு எடைகளுக்குமிடையேயுள்ள வேறுபாடு 

மாதிரிக்கூறில் பஞ்சு இல்லாத அளவைக் குறிக் 

கிறது. பருத்தி இவ்வாறு ஒரு முறை மட்டும் செயற் 
படுத்தப்படுவதடன், பயனற்ற பொருள்களும் 

எடையிடப்்படுவதில்லை. எடையிடும் முறையையும் 

சோதிப்பானை ஓட்டுபவரின் வீரைந்து செயல்படும் 

தன்மையையும் பொறுத்து ஒரு மணி நேரத்திற்கு 

70 முதல் 20 வரை பஞ்சற்ற பருத்தியின் எடையை 

இம்முறையில் காணலாம். . ‘ 

சைர்லி பகுத்தாய்வான் மூலம் கிடைக்கும் எடை 

யும், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சோதிப்பானின் மூலம் 
கடைக்கும் எடையும் ஒப்பிடப்படும். பகுத்தாய் 
வானிலிருந்து கிடைக்கும் . எடை, சோதிப்பானி 
லிருந்து கிடைக்கும் எடையை விட மிகுந்தோ. ஏறத் 

தாழ ஒன்றாகவோ இருக்கும், . 

பகுத்தாய்வான்: சோதிப்பான் 1.26 : 1 என்ற 
. விகிதத்திலுள்ளன. இந்த ஆய்வு மிக , விரைவாக 

நடத்தப்படுவது புதிய எந்திரத்தின் சிறப்பு முன் 
.னேற்றம் ஆகும். - vb டக் ட, 

கம்பளத்தாம். கம்பளியை இனவாரியாகப் பிரிப் 
பவர் இழை மெலிமை, சதுக்கம், நீளம், நிறுத்தல், 
கையாளும் முறை, மிளிர்வு- ஆகியவற்றை மதிப்பீடு 
செய்வதன் - மூலம் வகைப்படுத்துகிறார். ஆனால், 
கம்பனியின் தரத்தைக் காண மெலிமையே மிகப் 

பெருஞ்சிறப்பியல்பாகக் கருதப்படுகிறது. 4 

மெலிமை. 'இழையின் - சராசரி விட்டம் ஒரு 
சிறப்பு உறுப்புத்தரமாக இருந்தாலும் கூட, இழை 

மெலிமையை விளக்கும் மாற்று வழிமுறை பயன் 

படுத்தப்படுகிறது. 'மற்ற பண்புகள் ஒன்றாக இருப் 
பினும், ஒரு மெலிமையான இழை ஒரு மெலிமை 
யான நூலிழையாகநுூற்கப்படுகிறது. . ஒரு கம்பளி” 
மாதிரிக் கூறிலிருந்து மிக மெலிமையான நூலிழையை 
உருவாக்குவதன் மூலம் கம்பளியின் மெலிமை மதிப் 
பீடு செய்யப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 58 எஸ் 
(585) என்று வகைப்படுத்தப்படுவதற்குக் கம்பளி 

மாதிரிக் கூறிலிருந்து 58 எஸ் உயர்தர நூலிழையை 

உருவாக்குவதன் மூலம் நூற்பவர் அதன் தரத்தை 

முடிவு செய்யலாம். கம்பளியை மூன்று முதன்மை 
வகைகளாகப் பிரிக்கலாம. , :,, ௩) 

மெரினோ (1௦), சல வேளைகளில் தாவர 

வியல் எனத் தரஎண் 60 எஸ் முதல் 100 எஸ் 'என 

அழைக்கப்படுகிறது. , ர ரை. 

குறுக்கு : இனக்கலப்பு ' (0708801208) 36: எஸ் 
முதல் 59 எஸ் வரை, ~ | ~ எக ட்” 

ன விரிப்பு 36 எஸ். வரையிலும்." 
டா 

அமெரிக்கன் அடிப்படை எ.எஸ்.டி.எம். (க.3. 
1.14.) டி419-61 04ட- நுண்ணோக்கி நீட்டிக் 
கொண்டிருப்பதன் மூலம் கம்பளி இழையின் 
விட்டத்தை அளவீடு செய்து படித்தரத்துடன் 
இணைக்கிறது. இதன் அட்டவணை கீழே கொடுக் 
கப்பட்டுள்ளது. 

  

  

  

          

இதைக் 
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அட்டவணை 

கம்பள மெலிமை, படித்தரம் . ..., 

மெலிமை அளவு 

சராசரி விட்டம் | சராசரி விட்டம் | படித்தரம் 
_ (சிறும) : ் (பெரும) , @ & 

417.7 + a| நம... 80 
19.2 .°- - 20.5 - «70 

206... 280௦2 | & : 
221 | ர. 
23.5 ‘24.9 ° .-1%)- 60 

0! 4 [௧ 
265 || 9. |! 56. 

27.9 - தத ப மு ba 
294) 1! 209 50 * 
310, [கேச |. 48. 

தேறிய ட. பத்திய ப உ சச 
” 34.4 co a ் 36.1: | 142 - 

86.2 _ ட 98.0 | 40 | 

98.1 4 402 ௨..[.. 36-0 

- சதுக்கம், கம்பளி இழையின் சிறப்புக்கூறு 

அதன் சதுக்கம் . அல்லது அலைபாயும் தோற்றம் 
, ஆகும். ஆராய்ச்சிகள், ஓர் அங்குலத்திலுள்ள. சுதுக் 
கம், இமை மெலிமை இவற்றிற்கிடையே சில உறவு 
முறைகள் உள்ளன என்பதைக் காண்பிக்கின்றன. 
அதாவது ' இழை மெலிமையாகும்போது ஓர் அங்கு 
லத்திலுள்ள சுதுக்கத்தின் எண்ணிக்கை மிகுதியாகும். 

கொண்டு இனப்படுத்துவோர் .. இழை 
மெலிமையையும்,” அதன் ' தொடர்பான 'தர எண் 
களையும் மதிப்பிடுகின்றனர்.: “|! 4 54872 

ப நீளம். . குட்டையான _ கம்பளம் மெலிமையாக 
வும், நீளமான கம்பளம் பருத்தும் உள்ளன.” பருத்தி 
இழைகளில் இவை தலைக&ழாக உள்ளன. மிகுந்த தர 
Yoru. நூலிழைகளில் , உள்ள இழைகள் நீள: 
மாகவும், மெலிமையாகவும், . ரான நீளத்துடனும் 

। இருக்குமாறு _ பார்த்துக் கொள்ளப்படும். "ஏனெ 
னில் அவற்றை உருவாக்குவதில் சிறப்பான செயல் 
முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தரமான கம்



,தம்பளி நூலிழைகளைத் தயாரிக்க உதவும் கம்பளி 
ஏற்ற கம்பளி எனப்படும். கம்பள நூலிழைகளைத் 
தூக்கிக் கையாளும் முறை தேவைபபடும்போதும், 
அந்த இழைகள் சிக்கலெடுக்கப்படும்போ தும், குட்டை 
யான கம்பளி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அவை ஆடைக் 
கான கம்பளம் எனக் குறிப்பிடப்படுகின் றன., 

நீள்வட்டம். கம்பள இழைகளின் வெட்டுமுகம் 
- பெரும்பாலும் வட்டமாக இருப்பினும், நீள்வட்டப் 

களின் எல்லைக் கோட்டின் வி௫தம் ஆகும். 

ne 

.! . சணல் நாரைக் , கையாளுதல் - 

படிநிலையில் வேறுபடுகிறது. ' அதன் மதிப்பு 
எல்லை விகிதம் அல்லது சமஉயர விதிதம் எனக 
குறிப்பிடப்படுகிறது." இது பெரிய, சிறிய தண்டு 

இது 
பெரும்பாலும் ஒன்றாக இருப்பின் இழைகள் வட்ட 
வடிவமாகவும், 

இருக்கும். - 

சணல் நார் தரம் 

சணல் நார் படித்தரம். ஒரு சிறுமூட்டையில் உள்ள 
சணல் நாரின் மதிப்பூ, அதனை நாரற்கும் போது 
கிடைக்கும் நூலிழையின் தரத்தையும் அளவையும் 
பொறுத்தது. இவ்வகை இழைகளைப் ,படித்தர 
மாக்கும்போது படித்தரமாக்குபவர் அந்த இழை 
களின் பல்வேறு இிறப்பியல்புகளை மதிப்பீடு 
செய்து, அவற்றை மேலே கூறிய இரு காரணிகளுடன் 
தொடர்புபடுத்தி, ஒன்றாகச் சேர்த்து ஒரே படித் 
தரத்திற்குக் கொண்டுவரவேண்டும். 

ட நூற்புத்தரம் குறிப்பாக. மெலிமை, - இழைப்பிரி 

யின் உறுதி, அதனுடைய நீளத்தில் குறைந்த படி. 
நிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. மெல்லிய பிரி 
களுடன் கூடிய சணல் நார் இறுக்கமாகவும் போது 
மான தரமாகவும் இருப்பதுடன், பருத்திப பிரிகளு 
டன் மற்றும் குறைவான தெளிவான ots 
இயைக் கொண்டிருக்கும் சணல் நாரை விடச் சிறந்த 
காகவும் இருக்கும். வண்ணம், சீர்மை ஆகியவையும் 
Reames கருதப் படுகின் றன . 

- மிகுதியான சணல் நாரிலிருந்து - Biome tig ch 
nrilewnelce அளவு கூறுபோடுவதில் கிடைக்கும் 
அளவைப் பொறுத்தது. கூறுபோடுவதில் கடைக்கும் 
அளவு குறிப்பாகக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கார் 

ணிகளைப் பொறுத்தது.” az 1 ட 

என்பது முடிச்சு 
் சிக்கல் ஆகியவை இல்லாமல் இருத்தலாகும், இழை 

் யையும், *கிமனியையையும். பொறுத்தது. ட்டி 

் அடுத்ததாக 

நீளம் ' குறிப்பாகக் குட்டை இழையின் : இருத்தல் 
அளவைப் பொறுத்தது. ' இழைப்பிரிகளின் வவிகம் , 

சணல். சணல் ஆண்டு உற்பத்தியில் " பருத்திக்கு 
இரண்டாவது ' இடத்தை வகிக்கிறது. 

பாகிஸ்தானிலும், இந்தியாவிலும் இது சிறப்பாக 
மிகுதியான ,' அளவில் , பயிரிடப்படுகிறது. வீட்டுப் 

நூற்பதற்கு ஏற்ற கம்பளியாகவும் 

” வெட்டுகளையும் 

» 
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பயனுக்காசப் பிரேசிலில் குறைவாகப் பயிரிடப்படு 
கிறது. சணலில் படித்தரமாக்குதல் என்பது மிகவும் 
கடினமானதாகும். ஏனெனில் அதைப் பயிரிடுபவா் 
களும், ஏற்றுமதியாளர்களும் ஒருசில வழிமுறைகளை 
யும், உற்பத்தியாளர்கள் வேறு முறைகளையும் 
கையாளுகின் றனர், _ 

சணல், பொதுவாக வெள்ளைச் சணல், டோசா 
சணல் என்ற தாவரப் பெயர்களில் அழைக்கப்படு 
கின்றது. ஒவ்வொரு வகையும் மூன்று பெரும் 
பிரிவுகளாகப் பிரிககப்படும். அவை ஜேட்-மெலிமை 
யான தரத்தைச் குறிப்பிடும், மாவட்ட இடைநிலைத் 
தரம், வடக்கு குறைவுத்தரமுள்ள இமை என்பன. 
ஒவ்வொரு பெரும்பிரிவும் அதன் தரம், அது விளையும் . 
மாவட்டம் அகியவற்றால் விளக்கப்படுகிறது. அதன் 
படித்தரம் அதனுடைய மூலக்கூறுக்கு அண்மையிலும் 
கட்டுகளாக்கும் சந்திப்புகளிலும் நடைபெறும், படித் 
தரமாக்கப்பட்ட கட்டுகள் இறுக்கமாக அழுத்தப் 
பட்டு நானூறு பவுண்டாக எடையிடப்பட்டுப் 
புக்காக்கட்டுகள் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுசன் 
றன. அவற்றின் தரம் இழை இயல்புகளான யாப்பு 
வண்ணம், மிளிர்வு, நீளம், தூய்மை ஆய 
வற்றின் மூலம் மதிப்பிடப்படுகிறது. புக்காக்கட்டுகள் 
தயாரிப்பு முறையைப் பொறுத்துத் தரமாக்கப்படு 
கின்றன. 

மேல். மாவட்ட இழை நன்கு சிறந்த வண்ணத் * 
தையும் இருபத்தைந்து விழுக்காட்டிற்கு மேற்படாத 

. (cuttings) கொண்டிருக்கும். 
டோசா சணலாக இருப்பின் பதினைந்து விழுக்காடு 
வெட்டுகளைக் கொண்டிருக்கும். 

இடைநிலை. சிறந்த சராசரி வண்ணமும், 
இருபத்தைந்து விழுக்காட்டிற்கு மேற்படாத வெட்டுக் 
களைக் கொண்ட இழையாக இருக்கும். 

கீழ்ப்பகுதி. குறைவான ' தரமுள்ள ஆனால் 
நேரான கட்டுப்பாட்டில் குறுக்குக் 8ீழ்ப் பகுதி உள்ள 
இழை சிக்கலான இழையாக இருக்கும். ு 

வெட்டு எனபது சீரான நீளத்தை மிகுதிப் 
படுத்துவதற்காக வெட்டப்படும் இழைகளின் முனை 

களாகும். இச்செயல்பாடு கட்டுகளாக்குவதற்கு 
முன்பு மாதிரிக்கூறுகளாக இருக்கும் போது செயத் 

படுத்தப்படுகிறது.. 
ன ர வ * இரா. ௮, 

நூலோதி, Booth, J.K., Principles of Textile 
Testing, Third Edition, Butter Worth Scentific, 

London, 1968; Grosicki,z., Watson's Textile 

_ Design and Colour Etementery Weaves and Figdeur 

Fabrics Seventh Edition, Butter Worth, London, 1980; 

Hollen, N., Saddler, J. and Langford, A.L., Texti- 
les, Fifth Edition, Collier, Macmillan Publishing



- J.G, and Scardino, F.L., Textile 

"பட்ட காற்றில் 

890 இழைத் திரிப்புச் செயல் இ 

Co., Inc., London, 1979; Gaswomi, B.C., Martindale, 
Yarn Technology 

Structure and Applications, John Wiley and Sons New 

York 1977. : 

  

i 
இழைத் இரிப்புச செயல் 

் இழையைத் துர்ய்மையாக்க, கணன்தமை பின்னும் அதில் 

உள்ள இக்கலையும், தாவரப் ' பொருள்களையும், 

” இழைகளுக்கு இடையே காணப்படும் தூசுப் பொருள் . 

- களையும் நீக்குவதே இழைத் திரிப்புச் செயல் (020102 
action) 4360. இழைத் தரிப்புச் செயலுக்கு முன், 
இழைகளை நன்றாகத் - தூய்மையாக்கி சலர்த்த 
வேண்டும். தாரய்மையாக்குதலினால் (80007102) 
இழையிலுன்ள மசகு, மாசுபோன் றவை நீக்கப்படும். 
தரய்மையாக்கிய பின் இழைகள் வெப்பப்படுத்தப் 

உலர்த்தப் படுகின்றன. இவ்வகை 

இழைகளே இழைத் திரிப்புச் செயலில் ஈடுபடுத்தப் 
படுகின்றன. இழைகளிலுள்ள இந்த மாசுப் பொருள் 
களும், சிக்கலும் இழைத் இரிப்புச் செயலுக்கு இடை: 
யூறாக இல்லாமல் இருக்க, 
கக் கலந்தும், சமச்சீரில்லாமல் இருக்குமா றும் செய்யப் 

படுகின்றன. பின்னர், இழைகள் ஒத்திசைவான சமச் 
சீராக இருக்க, சிம்பு : அச்சுக்கு இணையாக இருக்கு. 
றது இழைகள். அமைக்கப்படுகின் றன: . - 

_ = இழை முடிச்சுகளை இழைத்திரிப்பு உருளைகளின் ் 
வழியாகச் செ அத்தும்போது ' பாதி வழியிலேயே 

  

சுமையுள்ள அமைப்பு 
ர 

    

  
    

            

  

        

, ட 

் பு சீ a 

voy | 
ப + ச் if - uw. 4, {23 

st ingyen gt Lt ‘ -- Fa gt , ' : Ae ae gS ட த 3 ah மீ 

ர ட ॥் அ. 1. ல் 5 y \ 
எட மிடம் * ath ao ட்டு ் ் 

படம் 1, 

ச் 

ஒன்றோடு ஒன்று நன்றா . புள்ளிகளில் பல்வேறு எடைகள் இணைக்கப்பட்டால், 

குறித்துள்ளதுபோல் : “1, 1... என்பன 
இழைப்பகுதி கயிற்று விசை : எனக்கொண்டால், 

a, Cosa, +a, Cosa,+......+4 4, COSta,, =h.(1) - 

a, Sina,+ a, Sinw,+ ...... +an,, Sine ny, =k...(2) 

ஆகும். “எவ உ உ முப உரல் ஒடு 

அவற்றிலுள்ள சிக்கல்கள் பிரிக்கப்பட்டுத் தனித்தனித் 
இழைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்தச் செயல் 
முறைஓன்றையொன்று சார்ந்து சுழலுகின்ற உருளை 
களின் இயக்கத்தைப் பொறுத்தது, இந்த உருளைகள் 
தடித்த துணிக்கம்பிப் பற்களினால் ' சுற்றப்பட்டுள் 

.. "என. வளையக் கூடிய கம்பித் துணி, பகுதி விறைப்புத் 
துணி, சிறித வளையக் கூடிய பின்புறம் உலோகம் 
பொருத்திய துணி ஆகிய மூன்று வகைக் கம்பித் 

, துணிகள் உள்ளன. இந்தச்செயல்முறையின்போது ஓர் 
- உருளை விரைவாகவும், இரண்டாம் உருளை மெது 
"வாகவும் சுழலுகின் றன. இதனால் இழைத் திரிப்புச் 
செயல் ஏற்பட்டு இமையிலுள்ள மாசுப்பொருள் 
களும், சிக்கல்களும் நீக்கப்படுகின் றன. 

் ( [ ் * இரா, ௮, 

  

இழைப் பலகோணம் ' 

ஓர் எடையற்ற இழையின் இரு முனைகள் "ஒரே 
"செங்குத்துக் கோட்டின் மேல் அமையாது இரு நிலைப் 
புள்ளிகளில் கட்டப்பெற்று, அவ்விழையின் பல்வேறு 

அவ்வின்ழ அடையும் வடிவம் ஓர் இமைப் பல 
.Garesru (funicular polygon) அல்லது கயிற்றுப் 
பலகோணம் (rope polygon) எனப்படும். 

A, B என்னும் நிலைப் புள்ளிகள் ஒரே செங்குத் 
, துக் கோட்டின் மேல் அமையாத இரு புள்ளிகளாகும். 
-ஓர் இழையின் இரு “முனைகளும் 4, 8 இல் கட்டப் 
பட்டுள்ளன. ' இழையில் உள்ள &டூ தட வ. வசிய 

_ என்ற புள்ளிகளில் முறையே 7, 94) பிரிட் என்ற * 
எடைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.' க்கட கடக் ௨௪௨௪௪௪ 

௨ என்ற இழைப் பகுதியின் நீளங்கள் முறையே: 
Ays கழவ வலவ 8-1 ஆக: இருக்கட்டும், அவை கிடைக் 

கோட்டோடு உண்டாக்கும் சாய்வுக் கோணங்கள் - 
, Wy, ஜே. எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. &, 8. 
", இவற்றுக்கிடையே _ உள்ள . .கடைத் . தொலைவும் 
(horizontal 012(2௦௦), .. செங்குத்துத் தொலைவும் 
(vertical distance) முறையே 1, % ஆனால், படத்தில் 

T, Sina, - “7, Sine, வ wy, , 
Choe 4 5 

ட் oy + i : a 

«Ty Sina, — 1, Sings = Ws om, - (3) - 
8 

ர் ப “ 2 ' ட்ட . A ' j ம அத . தை ன : 

“Tati Singer; — Tn Sings = | Wa aes 2 ய 

௬.



என்றும், - , 

| T, Cosag — T, Cosa, = O 

௬௩0 . பட: Cosw, — T, Cosa, 

ட ட. (8) 

Tow (080141 — Ta CoSan = ௦. ் 

. என்றும் காணலாம். ் 

சமன்பாடுகள் (1), (8), (3), (4), ஆயெவற்றி 
COG BSI Ty, Ty ௮௨ மறம் ௮௮௦௨௨௮௦ 3 

(2n+2) Gshurg wHcnjsenon& srrevrevirtd. 

மேலும், 

| Ty Cosa, = Ty Costs = ene 
= Tats Cos@n+1 =a. (3) 

எனக் கொண்டால் கயிற்று ் விசைகளின், கடைப் 

பகுதி ஒரு மாறிலியாகும். wo 

* , சமன்பாடு (5) இலிருந்து கிடைக்கும் 1, ..... 

75 ஆசயவற்றின் மதிப்பைச் சமன்பாடு (3) இல் 

பிரதியிட,, « = Fe - உ பக 

a e a on வ் arnt W, 

tana, — tana, = ன் 
அ ன் மூ ர் 

வர ர TZ ine Treas ' ம். rey! 4 

  

  

    
            

இழைப் பலகோணம் 89] 

tana, — tan, = ws 

. tanea+, — tanang 

எனக் கடைக்கும், + 

எடைகள் 70 7) வைடு என்பன FLO 
மானால், மேற்கண்ட சமன்பாடுகளில் வலப்பக்கம் , 

சமமாகும். அப்போது 1௧8), ர்க, 000. பலம் 

tanda,, THM GST ஒரு கூட்டுத்தொடர் (ஊராம் 
metic progression) ஆக அமையும். - 

மேலும் படத்தில் £,0,௩,5 என்பன விசைத் ட 
் தசையன்களாகும் (10706 960101]. 

- AB, BC, CD, DE eresuiew £,0,௩,5 என்ற விசை 
களுக்கு இணையாகவும், விகித சமமாகவும் இருக் 
கட்டும். பலகோண விசைத் தேற்றப்படி, &8 என்பது ' 

உ,0௦௩,5 என்ற விசைகளின் விளைவுத் திசையனின் 

(resultant vector) o.-@ (modulus), Sear Qa heoane 
குறிக்கும். ச [ et 

“றே என்பன விசைப் பலகோணமாகும். 
௦ என்பது ஏதோ ஒரு புள்ளியெனில் விசை £ இல் 
உள்ள a என்ற புள்ளியிலிருந்து 10 விற்கு இணை 

யாக வரையும் கோடு விசை ௦ ஐ சீ இல் வெட்டும். 
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892 இறைப்பு எத்திரச் - 

பின்னர் நீ இவிருத்து 00 விற்கு இணையாக வரை. 

யும் கோடு & ஐ விசை ர இல் வெட்டும்...2 இலிருந்து “ 

௦ விந்கு ' இணையாக வரையும் கோடு விசை ; 

8 Be 8 adp yaoisdio வெட்டும். ச இலிருந்து 

“EO வீத்கு இணையாகவும், ௭ விலிருந்து &௦ க்கு - 

இணையாகவும் வரைய அவை என்ற இடத்தில் 

. வெட்டும். இப்புன்னியின் வழியாக “&ம க்கு 

'இணையாகவும் வி௫த. சமமாகவும் வரையப்படும். - 

11. என்த விசை 2,0,8,8 என்ற விசைகளின் விளைவு 

.  . விசையாகும்.இங்கு ௧2௪ என்பது, ஒர் இழைப்பல.. 

, “கோணமாகும். &ற என்பன ஒரே புள்ளியாக ' , 

அமைத்தால், 2,0,%,5 விசைகள் சமநிலையில் உள்ள * 

விசைகளரகும். * . ட் 
2 ய, கந்தசாமி 

ச 

  

அ டி இழைப்பு எந்திரம் 

| வெட்டுளியின் அமைப்பு, அவற்றின் பயன்பாடுகள், 

1 * செயல்முறைகளின் எனிமை ஆ௫யேவற்றால் இழைப்பு 

| _ Bem (planers), வடிவ அமைப்பு எத்திர.ம், 

்் ் * (ர்கறசா5], காடி வெட்டுப் பொறி (610128) போன்ற 

எத்திரங்கள் அனைத்து எந்திரக்கருவிகளையும் பயன் , 

ரு, படுத்தும் வகையில் அமைத்துள்ளன. 7 

- Beapsse (planing). இழைப்பு 

ப a . ம 

் « ௫ ச் ச. சு . 
ச் = க் “i r ° 

a ச 2 ச * . 2 
ot é ட. 4 ச | ' . 4 - - 

டா ச் சி . bo + 
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கி 

* இணைக்கப்ப்ட்டுள்ளது: 

ந 

i      
குறுக்குச்சட்ட மட்டுகள்' 

      

  

'முன்பின் இயங்கும் : 

" கொள்ளும் இயக்கத்தில், வேலைக்குட்படுத்தப்பட்ட 

துண்டு முன்பின்னாக இயங்குகிறது. இத்துண்டினுள் 
- வெட்டுளி (0041402 (001) செலுத் தப்படுகிறது. இழைத் 

* தலுக்கு தேவையான ஊட்டம் இடைலவீட்டு இருக்கும். 

இந்த ஊட்டம் வெட்டக் கூடிய அகலத்தைக் குறிக் 

இறது. இழைப்பு எந்திரம், நீர்மச்செலுத்தத்தையோ, 
எந்திரச் செலுத்தத்தையோ: கொண்டது. எந்திரச். 

செலுத்தத்தில் மின் இயக்கி-மின்னாக்கத் தொகுப்பு, 

ஒட்டு மின் ் 
கருவி. ஆகியவை உள்ளன. நீர்மச் செலுத்தத்தைக் ' 

"கொண்ட இழைப்பு எந்திரத்தின் மேசை, முன் பின், 

னாக இயங்குகிறது. “இவ்வியக்கம் இழைப்பு எந்திரத்' 

இன் அடிப்பகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள , ஒன்று 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட : நீர்ம: உருளைகளால் 

. ஏற்படுகிறது. இவ்ஏருளைகளில் உள்ள உந்து தண்டு 

(0154௦0, ர௦0) ' இழைப்பு எந்திரத்தின் ் மேசையுடன் 
1 

.' எத்திரச் செலுத்தத்தையுடைய இழைப்பு எந்திரத் 
இன் வேகம், ஒட்டு மின்.இயக்கியின் வேகத்தையும், 
பல்சக்கரத்தின் விதத்தையும் பொறுத்தது. . நீர்ம 
இழைப்பு எத்திர மேசையின். வேகம், உந்தின்' தொகு 
பரப்பு (2872014146 ௨2௨), இப்பரப்பிற்கு எதிராகக் குறிப் 
பிட்ட நேரத்திற்குள் ' எடுக்கப்பட்ட எண்ணெயின் - 

” கன அளவு ஆகியவற்றைக் கொண்டு முடிவு செய்யப் 
ee படுகிறது. 

் இழைப்பு எந்திரத்தி ன் வகைகள். தொழிற்சாலை 

“குறுக்குச் சட்ட “ 
மட்டுகளி oe ee வல் ப லயமும் 

ob. - 

wade ewyib, .-- 

s 
+ 

ந் 
n
e
e
 
e
t
 

. 

    
      

   

  

   
   

    

   

, “shy 

ee - 3! 
- 4 க * 

at i - . ey ay 
| [து | 

Pe oat 
q ந ® 

. a 

° | 
ர tid 

| tt, 
* 4 , » Foy ,- பக்கமட்டு ஏல் 

ல் > ர 

|| Meme nent eee cae er 2 

fete Ok terre isl : 

bot. 

2 
| | , 1.
 

i 

ஆ 

இயக்கி (86 13040), கட்டுப்பாட்டுக் : ்



சளின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, பல வகை இழைப்பு. - 

எந்திரங்கள் உள்ளன. சில இழைப்பு எந்திரங்களில். 

உள்ள குறுக்குச் சட்டத்தின் மட்டு. (௦௨ம் of cross 

tail), மேசைச்கு 'குறுக்காகச் செய்யப்படும் இழைத்: 

“தலை அனுமதிக்கும் பொருட்டு விறைப்பாகக் கட்டப் 

ட படுகிறது. ட் 
.. இரட்டைத் தொகுப்பு "இழைப்பு எந்திரங்கள். 

(4௦016 ௦15402 ற12௨௭8) இவ்வகை எந்திரம், படம் 

7-இல் , காட்டியுள்ள. படி குறுக்குச் சட்டத்தைத் 

தாங்கியுள்ள இரு தொகுதிகளைக் கொண்டது. : 

பக்கத் திறப்பு . இழைப்பு: எந்திரம். - இவ்வகை 

எந்திரத்தில் ,படம் 28-இல் காட்டியுள்ளபடி ஒரு 

பக்கத்தில் மட்டும் தூண் அமைந்துள்ளது. இரட்டைத் 

தொகுப்பு இழைப்பு எந்திர த்தைப் போன்றில்லாமல், . 
குறிப்பிட்ட இவ்வகையில் வேலையின் அகலம் 

வேலை எல்லைக்குட்பட்டதன்று. ் செய்யப்படும் : 

மேசையின் இடப் . பக்கத்தில் அதிக நீளத்திற்கு எந் : 

தரத்தின் அடிப்பகுதிக்கு இணையாக நீட்டப்படு 

கிறது. அவ்வாறு .நீட்டப்படும் பகுதியைத் தாங்குவ 

தற்கு இழைப்பு 'எந்திரத்தின் இடப் பக்கத்தில் ஒரு ் 
துணை மேசை வைக்கப்படுகிறது. ் 

~ ei 

   
குறுக்குச்சட்டமட்டுகள் £ 

' முன்பின்இயங்கும் - 

மேசை .    
படம். 2. பக்கத்திற்ப்பு இழைப்பு எந்திரம் 

அரத்றம்கூடிய ் பக்கத்திறப்பு இழைப்பு ~ "எந்திரம். ். 

(convertible openside planers) இது அடிப்பாகத்தின் 

இடப் பக்கத்தில் இணை க்கப்பட்ட, நீக்கக்கூடிய 

"தொகுப்பை உடைய, ' பககக கிட்டு இழைப்பு. எந் 

ர் 

   

    மட்டு 

இழைப்பு எந்திரம் 893 . 

திரத்தின் வகையைச் சார்ந்தது. இத்தொகுப்பில் 
பக்க மட்டுப் பொருத்தி வைச்சப்படலாம். 

தக்கவாறு மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய 
பக்கத் திறப்பு இழைப்பு எந்திரம்(க01ம8(416 converti- 

ble openside ற1கர28), துருவல் இழைப்பு எந்திரம் 
(milling planers), இரட்டைக் கண்ண இழைப்பு 
எந்திரம் (40௦01௦-மற நஹி போன்றவை மற்ற . 

வகை இழைப்பு எந்திரங்களாகும். 

 கெரள்ளளவு. இழைப்பு எந்திரத்தின் அகலம் அவ் 
வெந்திரத்தில் இழைக்கப்படும்: வேலையின் பெரும 

அகலத்தைக் குறிக்கும். இந்த அகலம், தொகுப்பு 
களின் இடைவெளிக்குச் சிறிது குறைவாக இருக்கும். . 
இழைப்பு” எந்திரத்தின் உயரம், இழைக்கப்படும் ' 
வேலையின் பெரும உயரத்தைக் குறிக்கும். இவ்வுய 
ரம், மேசைகளின் மேற்பரப்பிற்கு இடையேயுள்ள 

. தூரத்திற்கும், உயர்ந்த நிலையில் உள்ள: குறுக்குச் 
சட்டங்களின் அடிப்பகுதிக்கு இடையே உள்ள தூரத் 

திற்கும் ' சிறிது குறைவாகவே இருக்கும். இழைப்பு - 
எந்திரத்தின் நீளம், மேசையின் பெரும வீச்சையோ 
இழைக்கப்படும் .துண்டின் பெரும நீளத்தையோ- 
குறிக்கும். , இத்த 'நீளம்,' மேசையிலுள்ள உலோகச் | 
சீவல்களைக் கொண்டுள்ள பைகளுக்கு இடையே . 
யுள்ள தூரத்தை விடக் குறைவாக இருக்கும். ஆகவே 
48 அங்குலம் %& 44 அங்குலம். % 16 அடி. என்ற 

, அளவைக் கொண்ட இழைப்பு எந்திரம், 48 அங்குல 
அகலமும், 48 அங்குல உயரமும், 16 அடி நீளமும். . 
'கொண்ட உலோகத் துண்டை இழைக்கக் கூடியது. 
இழைப்பு எந்திரத்தின் அளவைக் குறிக்கும் பரிமா 

் ணங்கள் (01112021008) பொதுவாக அகலம், ௨.யரம், 
மரம் என்ற வரிசையிலேயே கொடுக்கப்ப்டுகின்றன. . ் 

் இழைப்புக் கருவிகள். இழைப்பு எந்திரத்தில் பயன் 
படுத்தப்படும் வெட்டுளிகள் மிகவும் கடினமானவை 
யாக இருக்கும். இலை வடிக்கப்பட்ட(701900) அதிவேக ட. 

  

  
    
  

            

  

"படம்" 3. உகாடிகளை இழைக்க உதவும். இரட்டை . 
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894 இழை, சணனிதச் செயல் முறை 

உளி எஃஇினாலோ, அதிவேக உளி எஃகு, வார்ப்பு 
உலோகக் கலவை ஆகியவற்றாலான வெப்பப் பத 
னிடப்பட்ட காம்பினாலோ, பற்றாக இடப்பட்ட 

(மா௨223) கார்பைடு முனையினாலோ இய்யப்பறு 

கின்றன. 

சீராக்கும் கருவிகள், காடிகள், 'இரட்டை வெட் 
டுளிகள், பல உளி முனைக் காம்புகள் (812 10018) ' 
போன்றவை இழைப்பு எந்திரத்தில் பயன்படுத்தப் ் 
படும் பிற கருவிகளாகும். 

வேலையை ஆமைத்தல். வேலையை அமைத்தல் . 
என்பது எந்திரத்தின் வெளியீட்டை அதிகரிக்க உத 
வும் சிறப்பு வாய்ந்த பகுதியாகும். இழைப்பு எந்தி 
ரத்தில் வேலையை அமைப்பது, பிற எந்திரத்தை 

விடக் கடினமானதாகும். குறிப்பாக, சிறிய அல்லது ' 
நடுத்தர அளவுடைய, ஒழுங்கற்ற உருவமுடைய 

துண்டுகள் ஒரே நேரத்தில் இமைக்கப்படுவதால், 

வேலை அமைத்தல் கடினமானதாக உள்ளது. வேலை -— 
கள் கருவிகளின் தொடர்பற்ற வெட்டு அழுத்தத்திற். : 
கும், எதிர் திருப்பலின் போது உண்டாகும் நிலைம 
விசைக்கும் (inertia force) SE ித் . இதற்குக் 

் . காரணமாகும். 

சீராக்க வேண்டி௰ பரப்புகளின் இறுக்குப் புள்ளி 
. களுக்கு (௦14ற ற௦்ாரர் அடியில் காகிதம் வைக்கப்படு | 

்... திறது. இது உராய்வை அதிகரிக்கவும், மேசையைப் - 

பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. வேலை செய்யப்படும் 

. துண்டுகள் சிறியவையாக இருக்கும்போது தாங்கும். 
கு, டுகள் பயன்படு 'த்தப்படுகின் றன. ய 

இழைத்தலுக்குத் தேவைப்படும் திறன் "தோராய. 
DIT Sy fy 

4 

் hp= DFSK, . ஏன்று குறிக்கப்படுவது. 

இதில் ௰ -., வெட்டு ஆழம், (அங்குலத்தில்) 

், 12 ட்டம் அல்லது . வெடிடின் 
ரை! டி ் அங்குலம் ஒரு 

S = வேகம் (விசை ஒரு நிமிடத்தில் 

_ (fpmy = i 

K = un மாறிலி; “இது இடை வார்ப்பிரும்பிற்கு ட 
இலகுவெட்டு எஃகற்கு 6, 

வெண்கலத்திற்கு 1. 5 என்ற 
மகிபிபுச்னைத் கொண்டது. , 

இழைப்பு எந்திரத்தின் சுமைதாங்கும் திறன். சில 
சமயங்களில் அதிகமா சுமைகளினால் இழைப்பு 
எந்திரங்களுக்கு ஊறு ஏற்படக்கூடும். பெரிய வீழ் 
சம்மட்டியின் இமிசு போன்ற பளுவான வேலைகள், 
அதிகச் செறிவான சுமையைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, 
கனமான நீளச் சட்டங்களால் தாங்கப்பட வேண்டும்: 

% 

பக்கத்திறப்பு இழைப்பு எந்திரங்களில் மேசை 
யின் இடப் பக்கமாக நீட்டப்பட்டிருக்கும் வேலை, : 
சில சமயங்களில், எந்திரத்தின் இடப்பக்க அடிப் 
பாகத்தில் அதிகச் செறிவான சுமையை . உண்டாக் 

கும். இதைத் தகுந்த முறையில் தவிர்க்க வேண்டும், 
வா. அ, 

  

  

இழை, மனிதச் செயல் முறை. 

பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஹுக் என்ற: அறிவிய , 
லார் ஏற்றநீர்மத்தை மிகச் சிறிய துளையின் வழி 
யாகப் பீறிட்டுப் பாய்ச்ச உறையச் செய்யும்போது 

_ பட்டுப்புழு: போன்ற இழை உருவாகலாம் என்று 
கூறினார். : முந்நூறு. அண்டுகளுக்குப் பின்னர் 
பிரான்ஸ் நாட்டுக்காரரான கவுண்ட் டி கார்டோ 

னெட் என்பவர் * செல்லுலோஸ் கரைசலைக் 

கொண்டு முதன் முதலில் வெற்றிகரமாக மனிதச் 
செயல்முறை இழையைத் தயாரித்தார். . 19/0 இல் 
அமெரிக்காவில் ரேயான். இழைகளும் 1985 இல் 

அசெட்டேட் இழைகளும் வணிக நோக்கத்துடன் 

தயாரிக்கப்பட்டன, - 1940 ஆம் ஆண்டு முதல் 

செல்லுலோஸ் அற்ற அல்லது நைலான் தொகுபபு 
இழை தயாரிக்கப்பட்டது. பின்னர் முப்பது ஆண்டு 
களுக்குள் மேலும் பதினெட்டு “Ger , இழைகள் 
மாற்று வடிவங்கள் அல்லது வேறுபாடுகள் ஆகிய _ 
வற்றுடன் சந்தைகளில் ' தோன்றியன. . மிகுந்த 
எண்ணிக்கையுடைய புதிய இழைகளின் பெயர்கள் ' 
முகப்புகளில் தோன்றியமையால் அவற்றைப் பயன் 
படுத்துவோர்க்குப் பெரும் குழப்பம் விளைந்தது. 

சட்டம் ', மற்றும் ் இனப்பெயர்கள். 2958 இல் 
காங்கரஸ், ஆடைகளின் '' முகப்புகளை : வரிசைப் 
படுத்துவதன் மூலம் அவற்றைப் * பயன் படுத்துவேகஊர் 
ஆடைகளின் மீது * வைத்துள்ள நம்பிக்கையைச் 

* காக்கவும், அவற்றைத் : தயாரிப்போருக்குப் போட்டி 
யிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கும் வகையிலும் சட்டம் 

இயற்றியது. இச்சட்டம் அதாவது ஆடை இழை 
வினைப்படுபொருள் வெளிப்படுத்தும் சட்டத்தில் 
கம்பளி விளைப்படுபொருள்களின் முகப்புச் சட்டப் ' 
பிரிவிஸ் கீமுள்ள இழைகளையும் சில விலக்களிக்கப் 
பட்ட இழைகளையும் தவிர, பிற இழைகளை 
உள்ளடக்கியுள்ளது. ' ் ட, 

் 1958 இல் இச்சட்டம் இயற்றப்பட்டாலும் 1960 
வரை அது நல்லபலனை அளிக்கவில்லை. இடைப் 

பட்ட. காலத்தில். ஃபெடரல் வணிகக் குழு. ஹச்சட் 
டத்தில் சில குறைகளைக் கண்டுபிடித்து அவற்றைப் 
போக்கும் விதிகளையும், வழிமுறைகளையும் ஏற் 

_ படுத்தியது. கீழ்க்காணும் மனிதச் செயல்முறை இழை 
_ இனப்பெயர்கள் ஃபெடரல் வணிகக் குழு, இழைத் , 

4
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செல்லுலோஸாலானவை. | : செல்லுலோஸ் அற்றவை , . 
..... அல்லது - கனிமம் . - 

தொகுப்பினாலானவை -: 

அசெட்டேட் அக்ரிலிக் நைட்ரில் ் கண்ணாடி 
(ட்ரை அசெட்டேட்) அனிடெ.க்ஸ் ஓலிஃபின் உலோகத்தி 

் டட. ் னாலானவை . 
் ரேயான் அராமிட் பாலியஸ்டர் ட 

அஸ்லான் ரப்பர் - 

லேஸ்ட்ரைல். சரண் 

மோடாக்ரிலிக் | ஸ்பான்டெக்ஸ் 
் நோவாலாய்டு | வீனால்: 
- நைலான் , வினியன் :         
    

தயாரிப்பாளர் ஆ௫ியேர்ரின் கூட்டுறவில் ஏற்படுத்தப் 

பட்டது. ஓர் இனப்பெயர் என்பது. ஒரு குடும்பத் 
தின் பெயராகும். 

டிருக்கும், ' 

் ஆடை. வகைகளுக்குக் ஏழ்க்காணும் செய்திக்: 
குறிப்புகள் அதன் முகப்புகளில் தேவைப்படுகின் றன. 

3. , ஒவ்வோர் இயற்கை அல்லது மனிதச் செயல் 
(POD இழையும் : அதன் எடை விழுக்காட்டில் 
பெரும் பங்கு வடக்கும் பொருளைக் கொண்டு 
வரிசைப்படுத்தப்படுகறது. 5 விழுக்காட்டிற்கும் 
குறைவான இழைகள் தேர்ந்த மதிப்புகளில்லாமல் 
இருப்பின் வரிசைப்படுத்துதலில் சேர்த்துக் கொள்ளப் 
படமாட்டா. ் 5 

3. தயாரிப்பாளரின் பெயர் அல்லது அவரு 

டைய பதிவுசெய்யப்பட்ட அடையாள எண், வணி 
கக் குறி அடையாளமாகப் பயன்பட்டாலும், அது 

தேவையற்ற செய்திக் குறிப்பாகும். 

3. மூதல் ' முறையாக வணிகக் குறி, தேவைப் 
படும் செய்திக் குறிப்புகளில் தோன்றினால், இனப் - 
பெயருடன் சேர்ந்து, ஒரே வகை அல்லது அளவுள்ள 
எழுத்தில் கவரும் வகையில் இருக்கவேண்டும். ~ 

- 8, உருவாக்கப்பட்ட நாட்டின் பெயர். 

- வணிகப் பெயர்கள். ஆய்வுக்காக இழைக்கு வணி 
கப் பெயர் அல்லது வணிசக்குறி கொடுக்கப்படுவ 

தால், அதே இனசக்குடும்பத்திலுள்ள மற்ற இழைகளி 
லிருந்து அது வேறுபடுத்திக் காட்டப்படுவதுடன் 
அந்து இழைகளின் தயாரிப்பாளர்களையும், விற்பனை 
யாளர்களையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றது. ஒரு 
தயாரிப்பாளர் ஒரு வணிகக் 

. அல்லது அடையாளம் கொடுக்கலாம். , ஆனால் 
அது அந்நிறுவனம் தயாரிக்கும் அனைத்து [இழை 
களைப் பற்றியும் கொண்டிருக்க வேண்டும். எடுத் - 
துக்காட்டாக, ஆர்லான் என்ற பெயர் அக்ரிலிக் 

ல 

அக்குடும்பத்திலுள்ள அனைத்து . 

இழைகளும் ஓரே வேதி உட்கூறுகளைக் கொண் - 

குறி ஒரு சொல். 

இழைக்காக டு பாண்ட் . என்ற, நிறுவனத்தினால் 
- ஏற்படுத்தப்பட்டது. அது நெடுநாள் நீடிக்கவில்லை. -. 

ஆனால், அப்பெயர் டு பாண்ட் நிறுவனத்தினால் 
தயாரிக்கப்படும் அக்ரிலிக் இழைகளுடன் தொடர் 
,பூடைய குடும்பத்தைப் பற்றி விரிவாக விளக்கு , 
வதுடன், ஒவ்வோர் இழையும் வசை எண் கொண்டு 
தயாரிப்பாளர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிற. 

, மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகளாக, மான்சான்டோ 
“வின் ஊளதா நைலான், பாலியஸ்டர் ஆகியவை தர 
மூள்ள . விளைபொருள்களாகும். தரமுள்ள: விளை 
பொருள்களுக்கும் வணிகக்குறி பயன்படுத்தப்படு 
இிறது. அவை . தரக்கட்டுப்பாட்டின் மூலம் பாது 

காக்கப்படுகின் றன. ் 

இழை உற்பத்தியாளர், அதன் வளர்ச்சிக்கான 
அனளத்துப் பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்ள 
வேண்டும். இழை உற்பத்தியாளர், அவரின் 

வாடிக்கையாளராகிய தயாரிப்பாளருக்கு : மட்டும் 
குறைந்த விலையில் விற்பதோடு, அவருடைய வாடிக் 

- கையாளர்களின் வாடிச்கையாளரான பொதுமக்க 

ளையும் நினைவில் கொள்ளவேண்டும். | 

“இழை நூற்றல். முதல் .நூற்றல் கரைசலைத் 
தயாரிப்பதற்குப் பல ஆண்டுகள் கழிந்தன. முதல் 

கரைசல் செல்லுலோஸைப் பக்குவப்படுத்திச் ல 
பொருள்களில் கரையுமாறு... செய்து தயாரிக்கப்: 
பட்டது. இது 19280 ஆம் ஆண்டு வரை கண்டு 
பிடிக்கப்படவில்லை. ஆனால் 1930 ஆம் ஆண்டு 
மனிதன் மிகவும் எளிய பொருள்களிலிருந்து நீண்ட 
சங்கிலி மூலக்கூறுகளை உருவாக்கக் கற்றுக்கொண்ட 

் திலிருந்து இது தொடங்கியது. 

அனைத்து மனிதச் செயல்முறை இழைகளின் 

ூற்றல் செயல்முறைகள் கீழ்க்காணும் மூன்று 

- பொது வழிமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண் 

டுள்ளன. 2 

விஸ்கோஸ் அல்லது பாகுக் கரைசலைக் கலத்து : 

தயாரித்தல்; அக்கலத்தலை நூற்பித்துளையின் வழி 

¥ 
1
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யாகப் பிதிர்வு செய்து இழையாக உருவாக்குதல்; 

திரள்தல், ஆவியாக்குதல், அல்லது குளிர்ப்படுத்தல் 

மூலம் இடப்பொருளாக உறைய வைத்தல் ஆகியவை , 

ஆகும். - . 

அதன் மூலப்பொருள்கள் செல்லுலோஸ் அல்லது 

புரோட்டின் போன்ற இயற்கை விளைபொருளா 

கவோ பிரின்களாகத் தொகுப்பூட்டும் வேதிப் 

மிபாருள்களாகவோ இருக்கலாம். இந்த மூலப் 

பொருள்கள் வேதிப்பொருள்களில் கரைத்து அல்லது 

உருக்கிக் கரைசல்களாக்கப்படுகின் றன. அந்தக் 

கரைசல் நூற்றல் கரைசல் அல்லது கலத்தல் (dope) 

எனப்படுகிறது. ் 

நூற்றல் செயற்பாங்கில்,பிதிர்வு (2௩மாம5400) செய் 
தல் ஒரு சிறப்புப் பகுதியாகும். இது விசை அல்லது 
நூற்றல் கரைசலை மிகச்சிறிய நூற்பித்துளையின் 
வழியாக எடுக்கும் செயற்பாங்கினைக் கொண் 
டுள்ளது. 

ஒரு நூற்பி என்பது ஒரு சிறிய விரல்காப்புறை 
போன்ற நுனிக்குழலாகும். ரேயான் பிளாட்டினத்தி 
னாலான தாற்பியின் வழியாக நூற்கப்படுகிறது. ஒரு 
சில உலோகங்களில் பிளாட்டினமும் அமிலம், காரங் ... 

. களின் வினைகளைத் தாங்கும் ஆற்றல் கொண்டது. 
. அசெட்டேட், மற்ற இழைகள் கறைபடா எலகு நூற் 

பியின் வழியாகப் பிதிர்வு செய்யப்படுகின்றன. நூற் 
பியிலுள்ள மிகச்சிறிய துளைகளை அருவாக்குவது « 
மிகவும் கடினமான செயல்முறையாகும். மெலிமை 
யான மயிர்போன்ற 

கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுகன்றன. சாதாரணமாக, 

அந்தத்துளைகள் வட்டமாகவும் ஆனால் மற்ற பல 

உருவக 
வகைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின் றன. 

  

«
 

. 

ய்டலங்கள் 

  

      

படம் 1. நூற்பிகள் _ 
நூற்பியிலுள்ள ஒவ்வொரு 'துளையும் ஓர் 

இழையை உருவாக்குகிறது. படல . இழைகள் . 350 
அல்லது அதற்குக் குறைந்த துளையுள்ள நூற்பி. 
களில் நூற்கப்படுன் றன.இந்த இழைகளை ஒன்று 
சேர்த்து ஒரு படல நூலிழை தயாரிக்கப்படுகிறது. 
இக்கயிறு நூறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நூற்பி 
களிலுள்ள இழைகளை ஒன்று சேர்த்து உருவாக்கப் 

கருவிகள் அல்லது லேசர் : 

அமைப்புள்ள துளைகள் சிறப்பு இழை - 

நீளத்திற்கு வெட்டிப் பொதியாக்கப்படும். 

 படுத்துவோர்க்குக் 

      
படம் 2. பல்வேறு நூற்பிகளிலிருந்து சேகரிக்கப் 

பட்ட இழைகள் கொண்டு கயிறு உருவாக்கப்படும். இது 
படலச் சிம்பு என அழைக்கப்படும், இது பொதி இழை 
யாக வெட்டப்படும். - ் 

படுகிறது. ஒவ்வொரு: நூற்பியும் மூவாயிரம் துளை , 
களுக்கு மேல் கொண்டுள்ளது. இந்த இழைகளினால் 
பெரும் கயிறு சுதுக்கம் செய்யப்பட்டுக் குறிப்பிட்ட 

நூற்றல் முறைகள் ட் 
நூற்றல் மூன்று . - வெவ்வேறு ' முறைகளில் 

செய்யப்படுகிறது. மனிதச் செயல் முறை இழைகள், - 
ஒரு சந்தையையோ இிறப்புத் தேவையையோ 
நிறைவுசெய்வதற்காக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன . 
முதல் - மனிதச். செயல்முறை . இழைகள், பயன் 

குறைந்த விலையில் : பட்டுப் 
போன்ற ஆடைகள் கிடைக்குமாறு தயாரிக்கப்பட்டன. 
பயன்படுத்துவோர்க்குத் : தொகுப்புகள் இயற்கை ' 
இமை ' ஆடைகளைப் போலல்லாமல் மூன்னேற்ற 
மடைந்துள்ள இயல்புகளைக் கொண்ட ஆடை - 
களைக் கொடுத்தன. ட உ 3 eT 

புது இழை தயாரிக்கும் முறையில் மிகுந்த செல “ 
வும், காலமும் தேவைப்படுகின் றன. இதற்கென எத் ' 
தகைய இலாபமும் கருதாமல் ஆயிரக்கணக்கான ~ 

! 
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டாலர்கள் முதலீடு செய்யப்படுகின் றன. முதலில் 

புது இழையைத் தயாரிப்பதற்கான ஆராய்ச்சித் 

திட்டம் தீட்டப்படுகிறது. வாணிக உற்பத்திக்குமுன், 

புதஇழையை அளவிட ஆய்வுக்கூட முறைப்படி 

முன்னோடி நிறுவனம் (011௦ ற1க0() தொடங்கப்படு 

சிறது, இதன் மூலம் ஐந்து மில்லியன் பவுண்டு 

களுக்கு மேலான இழையை உற்பத்தி செய்யலாம். 

அவை ஆய்வுக்காகவும் இழை அதன் 

அதன் பயன்களையும் இழை உற்பத்தி செய்யத் 

தயாராகும்போது வாணிக நிறுவனம் கட்டப்படு 

கிறது. ஒரு செயற்பாங்கு முறையைக் கண்டுபிடித்த 

வருக்குப் பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு அதைப் பயன் 

படுத்தும் தனி உரிமைப் பத்திரம் வழங்கப்படுகிறது, 

இந்தக் கால அளவு அவருடைய தொடக்க முத 

லீட்டை, மீண்டும் பெறுவதற்கும், லாபம் அடைவ 

தற்கும் கொடுக்கப்படுகின்றது. தனி உரிமைப் பத்தி 

ரம் பெற்ற ஒருவர் இதர தயாரிப்பாளர்களுக்கு 

அதனை உற்பத்தி செய்யும் அங்ககோரத்தை அளிக்க 

உரிமையுண்டு. தொடர் ஆய்வுகள், முன்னேற்ற 

மடையச் செய்யும் முறைகள் ஆகியவற்றால் சிறுதவ 

றும் சீர் செய்யப்படுகின்றன. மேலும் இவை சிறப் 

- புப் பயன்களுச்காக மாற்று வடிவப் புதிய இன 

களை உருவாக்கவும் உதவுகின் றன. “ : 

மனிதச்செயல்முறை இழைகளில் மூன்று வகை 
யான நூற்றல் முறைகள் கையாளப்படுகின்றன. . 

் ஈரநூற்றல். எ.கா. அக்ரிலிக், ரேயான், ஸ்பான் 

டெக்ஸ் இழைகள். இவ்வகை நூற்றல் முறை மூன்று 
நிலைகளில் நடைபெறுகின்றது. (1) மூலப் பொருள் 
கள் வேதிப்பொருள்களில் கரைக்கப்படுகின் றன, (8) 

வேதிப்பொருள் தொட்டியில் இழை நூற்கப்படு 
கிறது. (அ வேதிப்பொருளுள்ள தொட்டி திரளும் 
போது இழை திடப் பொருளாகிறது. இம்முறையில் 
சில குறைபாடுகளும் உள்ளன, அவை: இச் செயல் 
முறை மிகவும் பழைமையான தும், கடினமான தாகும். 
உலரும் வரையிலும் நலிவான இழைகளாக உள்ளன. 
இவ்வசை இழைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் 

  

'படம்.3. ஈரநூற்றல் | னு 

௮.௯.4-57 ‘ 

பயன்கள் , 

ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும் பயன் படுகின் றன. 

இழை, மனிதச் செயல் முறை 697 

- னர் வெளுத்தலும், சுத்தப்படுத்தலும் தேவைப்படு 
கிறது. 

வறண்ட நூற்றல் அல்லது உலர்த்தல் நூற்றல். 
எ.கா. அசெட்டேட், அக்ரிலிக்,மோடாக்ரிலிக், ஸ்பான் 

டெக்ஸ், ட்ரைஅசெட்டேட், வினியான். இவ்வகை 
தாற்றல் முறை மூன்று படிநிலைகளில் நடைபெறு 
கின்றது. , அவை (1) பிசின் திண்மங்கள்கரைப் 
பானில் கரைக்கப்படுகின்றன. (2) வெப்பக் காற்றில் 
இழை நூற்கப்படுகிறது. (4) கரைப்பானை ஆவியாக 
குவதன் மூலம் இழை திடப் பொருளாக்கப்படு$றது. 
இது ஒரு நேர் செயல்முறையாகும், வெளுத்தல் 
தரய்மையாக்கல் ஆகியவை தேவையில்லை. 

ரர 
பத 

படம் 4. வறண்ட நூற்றல் அல்லது உலர்த்தல் நூற்றல். 
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உருக்கி நூற்றல் அல்லது உருகு நூற்றல், ௭.சா. 
நைலான், ஓலிஃபின், பாலியஸ்டர், சரன் இழைகள், 
இச் செயல்முறையிலும் மூன்று செயல்முறைப்படி 

். நிலைகள் உள்ளன. அவை (1) பிசின் இண்மங்கள் 
அழுத்த அடுப்பில் உருக்கப்படுகின்றன. (8) காற்றி 
னுள் இழை நாற்கப்படுகிறது (3) குளிர்விக்கும்போ து 
இழை -திண்மமாகிறது. 

இச் செயல்முறை குறைவாகச் செலவாகும் 
நேரடிச் செயல்முறையாகும். இம்முறை மிகுந்த 
நூற்றல் விரைவுடையது. கரைப்பான், தூய்மைப் 
படுத்தல் ஆவயவை தேவைப்படுவதில்லை. நூற்பித் 
துளையின் உருவக வடிவத்தில் இழைகள் இருக்கும். 

  

படம் 5. உருக்கி நூற்றல் அல்லது உருகு நூற்றல் 

பொது இழை மாற்று வடிவங்கள். மனிதச் செயல் 
முறையினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒர் இழை சில சிறப்



898 இழை, சனிதச் செயல் முறை 

பியல்புகளைப் பெற்றிருப்பதால், மற்ற இழைகளை 

விடச் சல பயன்களுக்குத் தரமுடைய தாகக்கருதப்படு 

இறத. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த இழை வெற்றி 
பெற்றால் அதன் குூறையாடுகள் குறைக்கப்பட்டுத் 

தரம் உயர்த்தப்படுகிறுது. அடிப்படை இனழையை 
நுரற்றல் கரைசனை மாற்றுதல், நூரற்றல் கட்டுப்பாடு 
கனை மாற்றியமைத்தல், நுரற்றலுக்குப் பின்னுள்ள 
செயற்பாக்கிளை மாற்றியமைத்தல் மூலம் மாற்று 
வடிவமாக்கலாம். 

நூற்றன் கரைசலை மாற்றியமைத்தல்: மினிச்வற்ற 
தாக்கல். அடிப்படையான இழை ஒனியைப் பிரதி 
பலிக்கும் பரப்பையும் கொண்டிருக்கும், ஓர் இழை 
யை மினிர்வற்றதாக்க அந்த இணழையைப் பிதிர் 
வதற்கு முன்னுன்ன ருூரற்றன் கரைசலூடன் டைட் 
டேனியம் டை ஆக்சைடு என்ற நிறமி சேர்க்கப்படு 
இறது. ல வேளைகளில் பிசின் பல்லுறுப்பி உரு 
வாகும்போது டைட்டேனியம் டைஅக்சைடு சேர்க் 
கப்படுகிறது. இங்கு டைட்டேனியம டை.ஆக்சைடு 
மிளிர்வற்றதாக்குபவர் என அமைக்கப்படுகிறது. - 

மினிர்வு படிநிலை, டைட்டேனியம் டைஆக்சைடைச் 
சேர்க்கும் அளவு கொண்டு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

இதனால் பகுதி மங்கரான அல்தை மங்கலான 
இழைகள் கருவாக்கப்படுகின் றன, மங்கவளான மூன்று 
வெவ்வேறு மிளிர்வுடைய நரல் கூம்புகளைப் படத்இல் 
காணலாம். ் ் 

ஒளிரும் பருதி மங்கலான மற்றும் மங்கலான சேயான் 
நூலிழைகள் ட 

  

ஒளிரும் இழை து 

ஒரு மிளிர்வற்ற இழை, ஒளிரும் இழையின் நுண் 

மிஸிர்வற்ற இழை. 
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மினிர்வற்ற இழையினை நுண்ணோக்கி மூலம் - 
காணும்பொழுது மிளகு போன்ற கருப்புப்புள்ளிகள் 
காணப்படுகின்றன. இவற்றை மேற்கண்ட படத்தில் . 
காணலாம். நிறமியிலுள்ள துகள்கள் ஒளியை உறிஞ் 
shana அல்லது ஒளி பிரதிபலித்தலைத் தடுக் 
கின்றன. இந்த இழையின் உறிஞ்சப்பட்ட gail 
இழையைக் தீழ்த்தரமாக்குகிறது அல்லது இழையை 
அதன் போக்கிற்கு இட்டுச் செல்கிறது. இதனால் 
ஒளிரும் இழைகள், ஒளியைப் பிரதஇபலிப்புச் செய்து 
விடுவதால், இழைகளுக்குக் குறைந்த ஒளிச்சிதைவு 
உண்டாகிறது. இவ்வகை இழைகள், திரைச்லைகள் 

. மேசைத்துகில்களுக்கு ஏற்றவை. மிளிர்வற்ற இழை 
யின் தொடக்க உறுது, ஒளிரும் இழையின் தொடக்க 
உறுதியை விடக் குறைவானது. எடுத்துக்காட்டாக, 
ரேயானை மிளிர்வற்றதாக்கினால் 4-5 விழுக்காடு 
வரை நலிவடைகிறது. ட டக 

கரைசல் சாயமேற்றல். அசெட்டேட்டில் பயன் 
படுத்தப்பட்ட பச்சை, சாம்பல், உளதா நிறச் சாயங் 

கள் வளிமவெளுத்தலடைகின்றன. இவ்வாறு மாற்றுக் 
கரைசல் சாயமேற்றல் முறை தயாரிக்கப்பட்டது. 
சுரைசல் சாயமேற்றல் என்பது வண்ண நிறமிகளை 
அல்லது குறிப்பிட்ட சாயங்களை நூற்றல் கரைசலு 
டன் அல்லது பிசின் பல்லுறுப்பியுடன் சேர்த்தலாகும். 
இவ்வகையில் சாயமேற்றப்பட்ட இழைகள் கரைசல் 
சாயமேற்றியது, கலத்தல் சாயமேற்றியது.. நூரற்றல் -: 
சாயமேற்றியது, உற்பத்தியாளர் வண்ணமேற்றியது 
எனப்படுகின்றன. நிறமிகளை நூற்றல் கரைசலுடன் 
சேர்ப்பதால் இழைகள் நீடித்த வண்ணம் - பெறு 

கின்றன. ஆடைகள் தூய்மையாகும்போது அவற்றிற் 
குரிய நிரத்தர ஒளி வண்ணம் வரைவு ஆஇயவற்றில் 
மாற்ற மேற்படுவதில்லை. இமை முழுதும் ஒரே சீராக 
நிறமிகள் பரவியுள்ளதால் தேய்மானத்தால் வண்ண 
மையால் மாறுதலோ மாசுகளோ ஏற்படுவதில்லை. 

கருப்பு வண்ணம் முதலில் பயன்படுத்தப்படும். 
அதன்பின் வண்ண நிறமிகளில், தயாரிப்பிற்கு ஏற்ற 
வாறு பிற வண்ணங்கள் உருவாக்கப்படுகன்் றன. 
ஒரு பவுண்டுக் கரைசல் சாயமேற்றிய இழைகளின் 
விலை, வண்ணமற்ற இழைகளின் விலையை விடக் 

கூடுதலாகும். : இவ்வேறுபாடு பின்னர் நூலிழை 
களுக்கும், ஆடைகளுச்கும் சாயமேற்றும் செலவால் 
ஈடு செய்யப்படுகிறது, வண்ணமேறிய இழைகள் 

௩ 

. . தானியங்கி இருக்கைகளிலும், திரைச் சீலைகளிலும், 
ட நீச்சல் உடைகளிலும் பயன்படுகின்றன, இவ்வகை -: 

இழைதயாரிப்பாளர்களுக்கு இரு குறைகள் ஏற்படு 
. கின்றன. இழை தயாரிப்பாளர், தாம் தயாரித்து வைத 

இருக்கும் அனைத்து இழைகளையும் உடனடியாக 
- விற்பனை செய்யவேண்டியுள்ளது. வண்ணமேறிய 
இழைகளைக் கால அழகுக்கேற்றவாறு மறுசாயம் 

ஏற்ற இயலாத நிலையும் உள்ளது, : :



டி 

வெண்மையூட்டிகள், ஒளியூட்டிகள். வெண்மையூட் 
டிகளையும் (ுர்ர(2ய08) ஒளியூட்டிகளையும் நூற்றல் 

' கரைசலுடன் சேர்ப்பதால் வெண்மையான இழைகள் 
அலலது மஞ்சள், வண்ண எதிர்ப்பு இழைகள் 25 
வாக்கப்படுகின்றன. ஊட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

பொருள் ஒளி வெளுப்பூட்டப்பட்ட அல்லது ஒளிரும் 
சாயமாக இருக்கும். இதனால் துணிகள் வெண்மை 
ஒளிகளைப் பிரதிபலிக்கும். இவ் வெண்மையூட்டிகள் 
தூய்மைப்படுத்தும்போதும், உலர்த்தித் தூய்மைப் 
படுத்தும்போதும் நிலையாக இருக்கும். இப்பண்பு 
களால் அடிமான ஆடைகளுக்குத் தனியாக வெளுப் 
பூட்டத்தேவையில்லை. இவ்வகை இழைகள்வெள்ளைச் 
சட்டைகளிலும், பெண்கள் சட்டைத்துணிகளிலும், 

பிற துணி வகைகளிலும் பயன்படுகின்றன. என்கா 
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என்ற குழுமத்தால் தயாரிக்கப்படும் வெண்மை 
இழைகள் பிளான்க்-டி-பிளான்க் என்ற ' வணிகப் 
பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன. பல வகை இழை 

வகை எண்களைக் கொண்டு விற்கப்படுகன்றன, 

பிற மாற்று வடிவங்கள். மின்னிலை எதிர்ப்பு 
மூலங்கள், தீச்சுடர் எதுர்ப்புகள், சூரிய ஒளி எதிர்ப் 
புப் பொருள்கள் ஆகியவை நூற்றல் கரைசலுடன் 
சேர்க்கப்படுகின்றன, இதனால் இழையின் சாய 

மேற்கும் தன்மையையும் மாற்றலாம். 

நூற்றல் செயற்பாங்கினை மாற்றி வடிவமைத்தல். 
நூற்பித் துளைகளின் அளவையும், உருவகத்தையும் 
மாற்றி வடிவமைப்பதன் மூலம் வெவ்வேறு விட்டத் 
தையும் வெட்டுமுக உருவகங்களையும் கொண்டுள்ள 

  

௬ 

இயற்கை இழை மனிதச் செயல்முறை இழை 
  

பருவ காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு, பயன்படுத்தும் 

வரையில் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. 
it 3 * ் 

துரத்தில் வேறுபடுகிறது. ஏனெனில் தட்ப வெப்ப 
நிலை, பூச்சிகள், நோய்கள், நியூட்ரியன்கள் 
(nutrionts) ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. 

சமச்சீர் குறைபாடுடையது. 

இயற்கைக் கட்டமைப்புத் தாவரம் அல்லது 

விலங்குகளின் இயற்கையான வளர்ச்சியைப் 
பொறுத்தது. 

இயற்கையாக அமையப் பெற்ற இயல்புகள். 

. ஆடைகளின் மேல்பகுஇயிலுள்ள. இயல்புசுளை 
நரல் மற்றும் ஆடைகளுக்கான மேல் பூச்சினால் 
மாற்றலாம். ் 

படலத்தில் பட்டு மட்டுமே காணப்படுகின்றது. 

em றந் த வல்லமையுடைய 3) (vesatile). 

இழைகள் அனைத்தும் உறிஞ்சிகளாகும். 

வெப்ப உணர்ச்சி அற்றது. 

வெப்பப்படித லுக்கு ஆடைப்பூச்சுத்தேவைப் 
படுகிறது. 

வணிக - நிறுவனங்கள் ஆய்வு, மேம்பாடு, முன் 

னேற்றச்.செயல்முறைகளைச் செய்கின்றன.   

தொடர் உற்பத்தி, 

சமச்சீரான தரமுடையது. 

சமச்சீரானது அல்லது தேவைக்காகச் சமச்சீரற்ற 
தாகத் தயாரிக்கப்படுகிறது. _ 

வேதி உட்கூறு . மற்றும் மூலக்கூறு கட்டமைப்பு 
மூலப்பொருள்களைப் பொறுத்தது. 

இயற்கையாக அமையப் பெற்ற இயல்புகள். 

இழைகளின் இயல்புகளை நூற்றல் கரைசலை 
மாற்றுவதாலும், நூற்றல் விதிமுறைகளை மாற்று 
வதாலும் மாற்றியமைக்கலாம். 

ஆடைகளின் மேல் பகுதியிலுள்ள இயல்புகளை 
ஆடைகளின் மேல்பூச்சினால் மாற்றலாம். 

இழைகள் அனைத்து நீளத்திலும் இருக்கும். 

இதனுடைய வல்லமையைமிக விரைவாக மாற்ற 
லாம். 

பெரும்பாலானவை குறைவான உறிஞ்சும் தன்மை 
உடையன (ரேயான் மற்றும் அசெட்டேட் தவீர. 

, பெரும்பாலானவை (ரேயான் தவிர) வெப்ப 

டேட் தவிர) வெப்பப் படிதலாக்கலாம.   உணர்ச்சியுடையன. . . 

பெரும்பாலானவற்றை (ரேயான் மற்றும் அசெட் 

வணிக நிறுவனங்கள், தனியார் குழுமங்கள் 
ஆய்வு, மேம்பாடு, முன்னேற்றச் செயல்முறை 
களைச் செய்கின்றன. ்     

௮.௯.4-57௮
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படலங்களைத் தயாரிக்கலாம். இந்த மாற்று வடிவங் 
கள், ஆடைகளின் தோற்றத்தையும், பயன்படுத்தும் 
முறையையும் பாதிக்கின்றன. கம்பள இழைகளின் 
வெட்டுமுக உருவகத்தை மாற்றுவதன்மூலம் இழை 
களின் மண்ணேற்கும் இயல்புகளை வளர்ச்சிபெறச் 
செய்யலாம். . 

படலங்களுக்குச் சமச்சீரில்லா விட்டத்தைச் 
கொடுக்கக் தொடர்ச்சியற்ற நூற்றல் முறை: கை 

, யாளப்படுகிறது. இந்த மாற்று வடிவங்கள் ஆடை 
களின் யாப்பைப் பாதிப்பதுடன், சாயமேற்றலில் 
வேறுபாட்டையும் கொடுக்கின் றன. . 

நூற்றலுக்குப் பின் மாற்றுவடிவங்கள். - படலச் 
சம்பை . எந்தப் பொதி நீளத்திற்கும் வெட்டலாம். 

இழை நூற்றலுக்குப்பின் குளிர் இழுத்தல் அல்லது 
நீட்டல் முறையால் மிகுதியான இழைகளின் - உறுதி: 
பெருக்கப்படுகிறது. : க ட்ட. 

மனிதச் செயல்முறை இயற்கை இழைகள். மனிதச் 
செயல்முறை இழைகளையும், இயற்கை இழைகளை 
யும் ஒப்பிடுதல். ட 

மனிதச் செயல்முறை இழையின் கொள்ளளவு. 1928 
இல் அமெரிக்காவில் நெசவியலுக்குத் தேவையான 
இழைகளில் 5 விமுக்காடு மனிதச்செயல்முறை இழை 

களால் ஈடுசெய்யப்பட்டன. ஆனால் இன்று 70 . 
விழுக்காடு மனிதச் செயல்முறை இழைகள் பயன்படு ் 

ட 

இழைகள் படலம் - பொதி,சம்பு 

அசெட்டேட் - 399 18 
அ.கரிவிக் ் ட -0- வட்ட 465 

கண்ணாடி (21858) ggg 1 20- 

நைலான் - . -| 1869 910 
லிஃபின் | ர. |... நற. 

'பாலிஎஸ்ட்டர் | 2759 ' "2355 
ரயான் . | 85 691 

் : ் - உடம். ‘ au.” 

-_ Fee Bory 

ட 

கின்றன. 9! விழுக்காடு விரிப்புகளும், 81 விழுக்காடு 
போர்வைகளும் மனிதச்செயல்முறை இழைகளிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆடைகளில் பெரும்பாலா 
னவை மனிதச் செயல்முறை இழைகளால் ஆனவை. 

1977ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க மனிதச் செயல்முறை 
இழையின் கொள்ளளவு. மில்லியன் பவுண்டு. . 
  

  

          

பட நூலோதி. Holler, N., Saddler, J., and மகத. 
‘ford, A.L., Textiles, Fifth Edition, Collier Mac< 
* millan Publishing Co., Inc., London, 1979. ~ 
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-  பொருளடைவு 
1 

அசக்கட்டுமான வசதிகள் 221 
அக வெப்பமுடைய விலங்குகளில் இதயத்தின் நிலை 

162 

அதில இந்திய ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சித் 
திட்டங்கள் 273 ட் ் 

அகோனைட் 142 

அசெட்டோன் 2444. 
அசையபோடுவன 518 

அசையும் இயங்களவி 226 
அசையும் மின்னலை இயங்களவி 326 
அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஹார்மோன்களின் 

பங்கு 591 " ் 
அடித் தண்டுத் தமணி 497 

அடித்தோல் புற்று 289 
அடிப்படை அமைப்பு முறைகள் 42௪ ' 

அளவுமூறை 425 ் ன 

ஒன்றியம் 425 
பரிமாணம் 425 
முதன்மைத் தன்மை 4285 
விகித முறை 425 

॥ 

அடிப்படை. ஆராய்ச்சிக்கான ஒத்துழைப்பு 284 
அடிப்படை. இயற்கணிதம் 497 2 
அடிப்படைச் சமன்பாடுகள் 277 : 1 

அடிப்படை வரையறைகள் 408 

- இடப்பெயர்ச்சி 308 
இயக்கம் 308 
இரண்டாம் இயக்க விதி 308 ப 

, உந்தம் 808 - ட. 

உந்தம் மாறாக் கோட்பாடு 308 
எடை 308 

திசைவேகம் 308 
நிறை 308 
முடுக்கம் 208 

மூன்றாம் இயக்க வித 208 “ 
அடுக்குப்பாறை இயல் 224 . ட் 
அண்டார்கடிசா கடற்பயணங்கள் 186 

அணு ஆற்றல் 434 ன இட 
அணுக்கரு இணைகாந்தவியல் 43 “ 
அணுக்கரு எரிபொருள்கள் 400 
அணை மின்வாயில் 64 
அணைவுச் சேர்மங்கள் 717 
அதிக இதய வெளிப்பாடு 105 
அதிர்வு உருமாற்றப் பாறைகள் 329 ” 
அப்லைட்டு 82 a 

அமிடோ-இமிடோ இயங்கு சமநிலை 344 © 
அமிர்தமகால் மாடு 258 ட ர 
அமைப்பும் நிர்வாகமும், 191 

i 

அமைப்பொற்றுமை 387 
அய சாந்தவியல் 542 ) 
அயனி உறுப்புகள் 341 
அரச மரம் 254 

அரளி -L43 . 

அரிவாள் செல்சோகை 589 

அருமன் அயனிகள் சச 

அல்புமின் 604 
அல்தினேட் இழைகள் 877 
அலைமாலையியல் இரும விண்மீன்கள் 750 
அலைவெண் துலங்கல் வகைகள் 771 
அலோக-அலோகச் சேர்மங்கள் 679 
அவசரமற்ற பொருத்த ஆய்வு செய்தல் 602 
அவசரமான பொருத்த ஆய்வு செய்தல் 603 
அழற்சிப் பிணி 574 
-இரந்தி பால்வினைத் தமனி நோய் 574 
மருத்துவம் 574 

அளவியின் துலங்கல் 778 
அளவீட்டு முறைகள் 778 

இரைச்சல் சுணக்கியல் பகுப்பாய்வு 779 

இரைச்சல் காரணி 778 

இரைச்சல் வெப்பநிலை 778 
இரைச்சலை அளவிடுதல் 779 
ஒத்த இரைச்சல் தடை 778 
சைகை இரைச்சல் விகிதம் 778 

அளவுகளின் அலகுகளும் செந்தரங்களும் 429 
அறிகுறிகள் 

- ஆல்ஃபா கொழுப்புப் புரதக் குறையின் 580 
இணை தைராய்டு சுரப்பிச் செயல்இறன் 

-. குறைபாட்டின் 47 
இணை தைராய்டு மிகையியக்கத்தின் 48 
இதய இயக்கு அயர்வின் 107 
இதய உள்ளுறை அழற்சியின் 94 
இதய வெளியுறை அழற்சியின் 94 
இதயக் குழாய் அடைப்பான் 581 
இதயத் தசைக் கட்டியின் 133 
இதயத் தசை நார்கள் நவுறலின்' 185 
இதயத்தமனி-சரை இணைப்பின் 110 

- இதயத்தமனி மாறுபாடாக நுரையீரல் 
தமனியிலிருந்து தொடங்குதல் 710 

இதயத்தளர்ச்சியின் 138, 139 
. இமைகளில் உண்டாகும் சீழ்க்கட்டியின் 293 
இமைப்புகுடின 299 

இமை மயிர் உள்நோக்கலின் 300 
இரத்த நுண் தட்டுக் குறைபாடுகளின் 559 
இரத்தமழிச் சோகையின் 657 
இரத்த மார்பின் 630
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; மார்பின் 638 . ஆரவல்லி மலைக் குன்றுகள் 227 

இரத்த தியின் 639 . ஆராய்ச்சிக் கூடத்திலிருந்து பண்ணைக்கு 
இரத்தக்கழிச்சலின் 565, 566 எடுத்துச் செல்லும் திட்டம் 274 

இரைப்பை. நிணநீர்க் கட்டிகளின் 792 . ஆராய்ச்சித் துறைகளுக்கிடையிலான 

இரைப்பைப் புற்றின் 794 ஒருங்கிணைப்பு 222 

் இரைப்பை முன் வளைகுடல் தமனி விரிவின் 796 , ஆராய்ச்சிப் பணிகள் 

ஈரிதழ் வால்வு எதிர்க்களிததலின் 170 - இத்திய வானிலை அளவைத் துறையில் 265 

ஈரிதழ் வால்வுக் குறுக்கத்தின் 170 . . oy flunnii_n 2120 ட டு 

குழிப்புண் இமை அழற்சியின் 282 . ட. ஆல்ட்ர்னான்ஸ் துடிப்பு 98 ; 

கூழ்மைத் தடிப்பு அடைப்பின் 282 . ஆல்பைன் ஆடு 211 [ ட் 

கைகால் அறுப்புகளுக்குச் செல்லும் குழாய்களில் ஆல்ஃபா கொழுப்புப் புரதக் குறை 580 

அடைப்பு ஏற்படுதல்ன் 582 ஆலம்பாடி மாடு 259 ட் 

சிரை இரத்தப்படிம உறைவின் 575 து ஆளி இழை 406 
சுருங்காத கருத்தமனிக் குழாயின் 95 : - ஆற்றல் சமன்பாடு 277. 
சோவோஸ்ட்டெக்கின் 48 © [oom de - Bm ciert) 428 \ 
டுரூசோவின் 48 ; , ஆற்றலை உட்கவரும் வகை 425 : 
குனித்த இதயத் தசை அழற்சியின் 131 - ஆன்ட்டிமனி 468 ட்ட 2 

நரம்புச்செயலிழப்புநிறமிலியிழைம அழற்சியின்298 “. ஆன்டிசைட்டு 17 

பாக்ட்டீரியாவினால் ஏற்படும் இதய உள்ளுறை _- இடப்பக்கத் தளர்ச்சியின் காரணங்கள் 1728... 
அழற்சியின் 147 ........ இடப்பெயர்ச்சி 908 ட 

. பெருந்தமனி எதிர்க்களித்தலின் 171 , இடமாற்ற வினைகள் (8 | 

பெருந்தமனி வால்வுக்குறுக்கத்தின் 174 இடருயிர்கள் மற்றும் துளைப்பான்கள் - 
மறைப்பற்ற நிறமிலியழைம அழற்சியின் 298 . ஆராய்ச்சி 184 . த 

. மார்பு முடக்கி நோயின் 124 தி இடுப்பு வளையம் 80 ., , 

மிட்ரல் வால்வு நோயின் 97 , ...!....! இடைச்சுவர்விலகல் 1 ரிடரஉட* ee 
- ஹீமோஃபிலியாவின் 559 மருத்துவம் 2 4 1 Wee 7 

ஆக்கல் மறுசேர்க்கை இரைச்சல் 777 . விலகும் விதம்; a we, 

ஆக்சைடுகள் 679 ் விளைவுகள் 2 ட ன 

ஆகன்நைஸ்கள் 333 இடைச்சூழலமைப்பின் உயிரினங்கள் 3 ர ர 4 
ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் தொடக்க காலச் சால் - இடைச்சூழலமைப்பு 2 : னு ch ay 

அண்டிலோகேப்ரிடே 619 ne - | இடைச் சூழலமைப்பின் உயிரினங்கள் 3 
ஆண்போல் தோன்றும் போலி இருபால் ஒருவர் 7 740 இயற்கை இடைச் சூழலமைப்புகள் 4 ட் 
ஆப்பிள் 212 ் . செயற்கை இடைச் சூழலமைப்பு 2: ப... 
ஆம்பியாக்சஸ் 707 ப்பட்ட. இடைச்செருகல் வினைகள் 20 : டஃ ் 
ஆமைகளின் எதிரிகள் 433 ' [ ்் ் இடைச் செவி அழற்சி 4 ் ட டல. ட்டா 

ஆமை வளர்ப்புப் பண்ணைகள் 432 இடைச்செவிக் காறை இறுக்கம் 8 
ஆய்வுகள் ர _ செவிப்புலன் ஆய்வு 8 : -- - ் 

இதய இரத்தக்குழாய்-பிறவிக் கோளாறுகளில் 110. மருத்துவம் 8 உட்ப 

டட. ?. ௮. சீழ் அழற்சியின் மிகு. விளைவுகள் 7" i, 
பதீத ட்ட இடைச்செவியின் சீழுற்ற அறற்சி7!  -. 

இரத்த வளிமார்பில் 638 உள் தலையோட்டுக் led 7 ர ரர. 
இரைப்பை நிணநீர்க் கட்டிகளில் 791 _- சீழுற்ற சுரப்பு அழற்சி 7 ப 7 . 
இரைப்பை புற்று அறுவையில் 795 செவித் தோற்றம் 7: 3௨ . ஆர்செனிக் 262 : டட ் மருத்துவம் 4 பட ப ப மு ஆர்த்தோஃபையர்கள் 12 ன வகைகள் 7 ன ரர 

ஆர்த்தோஸ்டேட்டிக் குறையழுத்தம்' ப்ட் நடுச் செவிக் காற்றுக் குறைவு இறுக்கம் ச. 
கண்டறிதல் 579 

இதயப் பையில் நீர்க்கோத்தலில் 153 

இயக்குபவர் பயிற்சியில் 318 ் 

ப ன்ட் செவிப்பறை ஓட்டிய அழற்சி இறுக்கம். 2: a, de 
காரணங்கள் 579 non ் an செவிப்புலன் ஆய்வு 8 . ் ag 

மருத்துவம் 579 , க ் ட i மருத்துவம் 8 io ம் ் வழ டப்ப பதக 

ஆர்ஹெச் வகை 635 
ஆர்ஹெச் வகையில் பொருத்தமின்மை 636 9 = 

  

நாட்பட்ட சீழுற்ற அழற்சி 6" : ட் 
் Apes கண்டறிவுகள் 6” ர.
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மருத்துவம் 6 ன ரர: கரிம நேர்மின் அயனி வினைகள் 19 

. முனைப்பான. சீழ் அழற்சி 4 i - சேர்க்கை வினைகள் 18 _ 

சீழுற்ற நிலை 4 தட பிணைப்பில்லா உடனிசைவு 19 

சீழமுறுமுன் நிலை 4 ஏ . - நிலைப்புத்தன்மையும் அமைப்பும் 18 

செவிப்பறைக் இழிவு 5 , ட ட ட்ட உ, நேரடியாக அயனியாதல் 18 

நோய்த் தோற்றவகைச் ௩1 கார்பீன்கள் 20 ் 

நோய் நிலைகளும் செவித்தோற்றமும் 4 , _கார்பீன்களை இடைநிலைப் பொருள்களாகக் 
- மருத்துவம் 5 க கொண்ட விசைகள் 20 | 

இடைச்செவி எலும்புகள் 9 , ் இடைச்செருகல் வினைகள் 20 

இடைச்செவிக் காறை இறுக்கம் 8 ன்ட் இருபடியாதல் 21 

செவிப்புலன் ஆய்வு 8 oO ‘ ் சேர்க்கை வினைகள் 20 
மருத்துவம் 8 ; ் நான்முகி இடைநிலைச் சேர்மங்கள் 21 

இடைச்செவிப் பிளவு பிறவி ஊனங்கள் 8 " இடைமதிப்புக் காணல் 21 

இடைச்செவி எலும்புகள் 9 ் ர ரர ் இடைமதிப்பைக் காணக் கையாளப்படும் 

ட்ரெச்சர்காலின்ஸ் ஊஎனம் 9 : “he! 1 | Genpact 21 

பிறவிக் கட்டிகள் 9. 2 1 ms காசின் இடைமதிப்புக் காணும் வாய்பாடு 23 

இடைச் செவியின் சீழுற்ற அழற்சி 7. ,.. ... -. நியூட்டனின் இடைமதிப்பு முறை 23 
இடைத்திசுக் கட்டிகள் 290-  , ,. , பபப ” லெக்ராஞ்சு இடைமதிப்புக் காணும் முறை 22 

இடைத்தொடர்பு அமைப்பு 9 ..... கட வட்ட -லெச்ராஞ்சு வாய்பாட்டின் நன்மைகள் 242 
வரைபடம் மூலம் இடைமதிப்பைக் காணுதல் 21 இடைத்தோலியப் புற்று 127 Lo ப்பட 

இடை. நிலை 697 ட்ட 
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இ.பி. கோட்பாடும், மூலக்கூறு மண்டலச் 
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் .பி. கோட்பாட்டின் பயன்கள் 58 
இண்டியம் ஆக்சைடு 28 இ டி. . 
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எலெக்ட்ரான் இணைகாந்தவியல் 43 7 GM GT SHU 62. : 5! உத 4 4 
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இணைவிப்புத் தொடர்கள் 867 , 
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இதய எதிரொலி மின்வரைபடம் 94 _ 

இதயக் கத்தீட்டர் ஆய்வு 94 5. 
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இதய மேலுறை அழற்சி 95 
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மால்ட்டா ஆடு 811 : ; ல டட 
லோஹிஆடு 210 ப. - uF So 

வெள்ளாடு 810 .,,., ! 
ஜமன்பார் ஆடு 281717 - 7 

- மத்திய கண்ணாடி மறறும் eae ஆராய்ச்சி 
.... நிலையங்கள் - கல்கத்தா 218 - 

aa ௪ மத்திய கட்டட ஆராய்ச்சி இலன் - ரூர்க் 217 டட ட மத்திய ௪ சாலை ? ஆராய்ச்சி நிலையம் ல் புதுடெல்லி ் 
ப ஆட டக ச. . இத்தியச் செயற்கைக்கோள் அமைப்பு 213 ் மத்திய சுரங்க ஆராய்ச் நிலையம் - "தன்பாத் 218 இந்தியச் செயற்கைக்கோள்கள் 211 ர தத் தேசிய சுற்றுச் சூழல் பொறியியல் ஆளயிசீளி « ஆப்பிள் 212 ன ரத் ட ட ட்ட. நிலையம் - நாக்பூர் 217 Rae, ஆரியபட்டா 212 ரட்ட ௪ மத்திய தோல் த்தில் நிறுவனம் ட ன் 7 ட் இந்தியச் செயற்கைக்கோள் - அமைப்பு 312, ் சென்னை 818. raat. இந்தியத் தொலைமுறை =e செயற்கைக். ் மத்திய மருந்து மற்றும் மணத்தா oy நிறுவனம்; ங்கள்- 
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கோள் இட்டம் 315 , . லக்னோ 218... பம ட ப 4 உ,



... மத்திய மருந்து ஆய்வு நிலையம் - லக்னோ | 217 
: மத்திய மின்வேதியியல் ஆய்வு நிலையம் க. 

காரைக்குடி. 217 

மத்திய மின் Geir oan ஆய்வு நிலையம் - 

பிலானி 417 . 
- வட்டார ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் - ஜார்கட் 818 

இந்தியத் தொலைமுறை உணர்த்தல் செயற்கைக் 

கோள்: திட்டம் 215 ° 

இந்தியத் தொழில் நுட்பக் கழகங்கள் 219 

இந்தியத் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி : நிலையம் 274 
இந்திய நாட்டு அறிவியல் கழகங்கள் 219 டட 
இந்திய நாட்டு அறிவியல், தொழில்நுட்பக் கொள்கைகள் 

220 
அகக்கட்டுமான வசதிகள் 281. 
அடிப்படை ஆராய்ச்சிக்கான ஓத்துழைப்பு 221 
அறிவியல் கொள்கை மிள்கண்ணோட்டமிடல் 

222 
4 

4 

ஆராய்ச்சித் துறைகளுக்கடையிலான. 
... ஒருங்கிணைப்பு 222 : 
தொழில் நுட்பக் கொள்கை அறிக்கை 228 

இந்திய நிலஇயல் கட்டமைப்பு 224 | ட 

| அடுக்குப் பாறை இயல் 224 
. ஆரவல்லி மலைக் குன்றுகள் 227 ட 
இராஜ்மகால் குன்றுகள் 227 ்் 
கட்டமைப்பு இயல் 225 
கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைத்தொடர். 226 
சாத்பூரா மலைப் பகுதிகள் 226 - 

புற முந்நீரகத் தொடர்கள் 227 
புறவரை இயல் 885 ' ். 
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் ' 285 
விந்திய மலைத்தொடர்கள் 226 

இந்திய நில இயல் கழகம் 229 ': 
ஆய்வேடு 229 

முதன்மைக் குறிக்கோள் 229 

இந்திய நீர் வழிப்போக்குவரத்து 230 — 
நீர் வழிகள் 240 

இந்திய நெடுஞ்சாலைக் கட்டுமான. வரலாறு 1 23° 

இந்திய நெடுஞ்சாலைத் துறையின் படிமலர்ச்சி 233 . 

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் கெடக்க. காலச் - 
சாலைகள் 244 ‘ ச் 

- இந்தியச் சாலைகள் கழகம் 21 
எல்லைப்புறச் சாலைகள் 226 — 

சாலை வளர்ச்சித்திட்டம் 246 — 
தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் 247 
தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் 825 - 
முகலாயர் காலச் சாலைகள் 234 ப 

முற்கால இந்தியமன்னர்கள் காலச் . சாலைகள் 

விபுத்தித்தட்ட வர்களுக்கு ஆறுதல் நிதி 288 
_ஜெயகர் கமிட்டி நிறுவுறுதலும் மத்திய சாலை 
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நிதி உருவாக்குதலும் 224 

இந்திய நெடுஞ்சாலை நிறுவனங்கள் 238 

இந்தியச் சாலைகள் கழகம் 440 

இந்தியச் சாலைகள் மற்றும் போக்குவரத்து 
வளர்ச்சிக் கழகம் 240 ் 

இந்தியப் புன்ளியியல் நிறுவனம் 240 
போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் சாலைகள் பிரிவு 

உருவாக்கம் 230 

மாநில நெடுஞ்சாலைகளின் நிருவாகம். 239 

இந்தியப் புள்ளியியல் நிறுவனம் 240 

இந்தியப் பெருங்கடல் 241 

இந்தியப் பெருங்கடலின் புறவரையியல் மற்றும் 
நில இயல் 248 

இயற்கை வளங்கள்; கனிமங்கள் 246 
உருவாக்கம் 244 

உ வா்ப்புத் தன்மை 245 

ஓத இடைவெளி 246 
சுண்டத் இவு வளைவுகள் 248 
GLO அடித்தளம் 248 
கடல் அடிப்பிளவுகள் 243 

கடல் தளக் கட்டமைப்புகள் 844 
க்டல்தளப் பாறைகள் மற்றும் வண்டற்படிவுகள் 

244 
கலம் செலுத்தலும் தேட்டமும் 247 
கார்ல நிலையியல் 244 
தாவரங்கள் மற்றும் உயிரினங்கள் 247 
நடுக்கடல் முகடுகள் 243 
நீர்ப்பரிமாணத்தின் செங்குத்துக் கட்டமைப்பு 846 
நீர் வள இயல் 245 
நீரோட்டங்கள் 246 
பனிக்கட்டி 246 

. இந்தியப் பெருங்கடலின் புறவரையியல் மற்றும் நில 
இயல் 242 

இந்தியப் பெட்ரோலிய நிறுவனம் 818 

இந்தியப் பொறியாளர் நிறுவனம் 247 
உறுப்பினராவதற்கு வேண்டிய தகுதிகள் 247 

இந்திய மரங்கள் 251 

அரச மரம் 254 

இலுப்பை மரம் 254 

சந்தன மரம் 252 - 

சரக்கொன்றை 255 

தேக்கு 251 

தோதகத்தி 252 
பலா மரம் 224 

பூவரசு 285 2 

மருத மரம் 252 

மாமரம் 252 

முள் முருங்கை 255 ப 

இந்திய மாடுகள் 256 - 
அமிர்தமகால் மாடு 258 
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ஆலம்பாடி மாடு 259 
உம்பளச்சேரி மாடு 259. 
ஒங்கோல் மாடு 257 
காங்கேய மாடு 250 

கான்கிரேஜ் மாடு 256 

கிருஷ்ணா பள்ளத்தாக்கு மாடு 257 
திலாரி மாடு 257 “oe 
கீர் மாடு 256 
கோலா மாடு 257 . 

சாஹிவால் மாடு 8569 “7: " 
இத்தி மாடு 256 [ 1 4 ' ‘2 
டியோனி மாடு 257 வ 
தன்னி மாடு 257 
தாரர்பார்க்கார்- மாடு 256 ட \ 

Bi eg மாடு 227. ட்ட ro 

நிமாரி மாடு 257 

பருகூர் மாரடு 259 ன 

புங்கனூர் மாடு 258 4 

புலிக்குளன.ீம் அல்லது சல்லிக்கட்டு மாடு ௮29. 

மணப்பாறை மாடு 259 : “ 

மால்வி மாடு 257 

(ஹரியானா மாடு 256 
ஹள்ளிக்கார் மாடு 258. 
ஹஸ்ஸார் மாடு 257 

. இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வு அறிக்கை 271 
இத்திய விலங்கியல் அளவாய்வுப் பதிவுகள் 270 
இந்திய விலங்கியலின் நூலோதி 271 | 
இத்திய விலங்குகள் பாதுகாப்பு 271 
இந்திய விலங்குத் தொகுதி நூல்கள். 271. 
கள ஆய்வுகள் 271 க. 
கையடக்க நூல் வரிசை 271 - « ட ட்டு 
தொழில் நுட்பச் சிறு நூல்கள் 271 

இந்திய வேதியியல் உயிரியல் நிலையம்,கல்கத்தா 817 

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் 272 - 

அகல இந்திய ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சித் 
திட்டங்கள் 273 » . 

- சுழகத்தின் செயல்பாடும், பயன்களும் 272 
சிறப்புத் இட்டங்கள் 274 மரு F 
தொழில் நுட்ப மாற்றங்கள் 273 § - - 

ஆராய்ச்சிக் கூடத்திலிருந்து பண்ணைக்கு 
எடுத்துச் செல்லும் இட்டம் 875 , 

செயல்முறை ஆராய்ச்சித் திட்டம் 272 .... 
தேசியப்புரட்சி 273 
வேளாண் அறிவியல் நிலையம் 273 

. வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கல்வித்துறை 272. 
வேளாண் பல்கலைக் கழகங்கள் 272 - 

இந்திய வேளாண் பயிர் ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் 28 

இந்திய வன விலங்கு வாரியத்தின் பணிகள் 280 ... இத்தியக் கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையம் 274 : 
. இந்திய வனவிலக்கு வாரியம் 259 :- ! 2-2 ' இந்தியத் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் 274 

் ் . . இந்திய வேளாண் ஆராய்ச் - நிலையம் 274 .. 
இந்திய வான்வழிப் போக்குவரத்து வரலாறு 261 ' -. கரும்பு இனப்பெருக்க நிலையம் 274 

இந்திய வானியற் கழகம் 265 ட்ட.) மத்திய உருளைக் கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் 274 
இந்திய வானிலை அளவைத்துறை 265. ; மத்திய கிழங்குப் பயிர் ஆராய்ச்சி நிலையம் 275 

ஆராய்ச்சிப் பணிகள் 265 ர , மத்திய நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் 274 

சாதனைகள் 205 : டு மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சிக் கழகம் 874 
செயல்பாடு 265 ் மத்திய புகையிலை ஆராய்ச்சி நிலையம் 274 . 

வானிலை அளவைத் துறையின் பிரிவுகள் 265 க மத்திய மலைத்தோ ட்டம் பயிர்கள் ஆரா wee 
இந்திய விலங்கியல் சரினனாகிலின் ஆண்டு. ர நிலையம் 274 ட 
அறிக்கை 271 - 7 இந்தியாவில் அற்றுப்போகும் நிலையிலுள்ள ' ல டட, 

இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வின் சிறப்பு _ | விலங்குகள் 4 Pa 
நூல்கள்870 இந்தியாவில் நீர்ப்பாசனம் 266 . 

இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வின் செய்திகள் ' 271 இரண்டாயிரம் ஆண்டுத் தேவைகள் 967 : 
இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வின் Samanta இறைவைச் சாகுபடிப் பயிர்கள் 266 =". 4 

வெளியிடப்படும் நூல்கள் 271 ் ஏரிப்பாசனம் 266 . ் . 

இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வு 269 வக்க 4௧ ஐந்தாண்டுத் திட்டமும், நர்ப்பாசனமும் 266 
அமைப்பு 870 பட்டர் .் தளை இணற்றுப் பாசனம் 266 a Pa et, 

வெளியீடுகள் 270 நீர்ப்பாசன வளர்ச்சி 267... ஓ! 
இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வின்' ஆண்டு நீர்ப்பாசனத் திட்டச் செலவுகள் 267 -., ,., 

அறிக்கை 571 . | இந்தியாவில் புகுத்தப்பட்ட பற்கள் 268° 5 
இந்திய விலங்கியல் அளவாய்வின். சிறப்பு ் ட் ‘ உணவு வகைகள் 868: - 4 ரர 

நூல்கள் 270 ன் ஓட் 268 ட்ட ர 
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- grasG Qreawaer 648 co 
துள்ளு இரலைகள் 647 ் 
நவ்விகள் 641 
நீல இரலை 648 

புரோகேப்ராபிக்ட்டிகாடேட்டா 645” 
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ஜெரனூக்குகளும் டிபேட்டாச்களும் 647 . 

இரவில் இயங்கும் விலங்குகள் 649 ் 
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பல்வேறு இரவு விலங்குகள் 650 , i 

பாலைவன இரவு விலங்குகள் 650 

புறச்சூழ்நிலையின் சீரான மாற்றங்கள் 650. 

 வாழ்க்கைப்போராட்டத்தில் இரவு பகலின் 

பங்கு 650 ட cot. 

இரவுச் சிறுநீர்க் கூக்குரல் மணிகள் 652 | 

ஊளக்குவிப்பு அறிவுரைகள் 654 ் 

காரணங்கள் 651. 

சிறுநீர்ப்பைப் பயிற்சிகள் 652 

மருத்துவம் 651 ன சச 

. மருத்துவ முறைகள் 658 

இரவில் பார்வைத் தெளிவின்மை 653 

இரவுச் சிறுநீர்க் கூக்குரல் மணிகள் 652 

இரவுநேர மூச்சுத்திணறல் 106 ் 
இரவு விலங்குகளின் சிறப்புத்தன்மைகள் 650 

. இராசி ஒளி 654 ் 

. இராசிச் சக்கரம் 654 

இராபர்ட் ஹுக் 656 

இராம பாணம், 657 

இராமன், சந்திரசேகர வேங்கட 658 

இராமன் விளைவு659 et 
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இராமன் நிறமாலையியல் 659 . 
ஒத்ததிர்வு இராமன் சிதறல் 664 — 
கண்டுபிடிப்பு 659 

கொள்கை 662 
சிறப்பு இராமன் நிறமாலைகள் 664 
தூண்டல் இராமன் விளைவு 664 “| 

பயன்கள் 665 

மிகை இராமன் விளைவு 664 

இராமானுஜ உயர்கணித ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 668 

இராமானுஜம் 666 . 

இராஜ்மகால் குன்றுகள் 227 

இராஜத் திராவகம் 669 

இராஜ பிளவை 669 
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இரிடியம் 670 

கிடைப்பு 670 
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பண்புகள் 671 3 
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வகைகள் 671 

வேறாக்கல் 671 

இரியால்கர் 673 

இரு சவுக்கிகள் 673 

இளினோடினியம் 675 
கோளனியாலாக்ஸ் | [ 
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இருதலைத் தசை 678 
இருதனிமச் சேர்மம் 678 
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தரப்பிழைகளும் நம்பக எல்லைகளும் 684 
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மன நிலை ஆய்வுகளில் இருநிலைத்துலக்கம் 685 
மீச்சிறு இயல் நிலை குறைந்த வர்கீகமுறை 682 

வளைவுச் சரிவினை மதிப்பிடல் 684 
ஸ்பியார்மன் சண்டறிந்தவை 682
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ஸ்பியா்மன்-கார்பொர் மதிப்பீடு 682 

இருகிறப் பண்பு 685 

இருப்பிடப் பொருத்து 686 

இருப்புக்குறைச் சோகை 588 | 
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ஈர்ப்பு முற்றக்கட்டுப் படுத்தி 689 

துன்னியக்கத் தொடர்வண்டி நிறுத்தம் 687 
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நிறுத்தங்கள் 988 | ய ட ஙா 
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இயக்கத் திறமைகள் 690 ' 4 டர ஈய 
இயக்கத்திறன் 690 ட்ட 
குறிப்புகள் கட்டுப்பாடு 692 
செய்தித் தொடர்புகள் 692 “ட 
டீசல் ஆற்றலின் ஆதிக்கம் 690 
பாலங்களும் கட்டடங்களும் 693 ... 
புதிய இருப்புப்பாதை 690 வட்ட. 

புறநிலை அமைப்புகள் 692 , ... ட்டு. 
மாற்று இருப்புப்பாதை 691 டி. 

முற்றங்களும் முடிவிடங்களும் 699... , 
இருப்பும் சிதறலும் 696 - : 

இடைநிலை 697 ட் ad 
கூட்டுச்சராசரி 696 வட தவ ம் பட ட 

பெருக்குச் சராசரி 697 ... ் 
மையப்போக்கு அளவையின் பண்புகள் 696 
முகடு 697 ey 
ஹார்மனிக் சராசரி 695 : ் 

இருபகுதி முப்படி வளை 699 . ் ன 

- இருபடி மாதிரி முறை 700 

படுகை முறை சார்ந்த இருபடி மாதிரி 701 
தொடர்புப் போக்கு மதிப்பீடு 70 

இருபடி. மேற்பரப்பு 702 

இருபடியாதல் 21 ் 
இருபடி. வரைகளும் இருபடி மேற்பரப்புகளும் 398 
இருபடைக் கோளமாதல் 705 

ஆம்ஃபியாக்சஸ் 707 
கோழி 707 
நட்சத்திர மீன் 706 
மண்புழு 705 

முயல் 709. 
இருபருவத் தாவரங்கள் 778 
இருபாய்.ம மாதிரி 535 

இருபால் ஒருவர் 709 

இ 

ஆண்போல் தோன்றும் போலி இருபால் 
ஒருவா் 710 

பெண்போல் தோன்றும் பொன இருபால் an 
ஒருவர் 710 = ie 

இருபால் கலப்பு 710 ப்ட். ட ட 

பிரையோஃபைட்டுகளில் பரலினப்பெருக்கம் - 711 

பூஞ்சைகளின் பால்தன்மை 711 
- பூக்கும் தாவரங்களில் பாலினப்பெருக்கம் an 
இருபால் தாவரங்கள் 712 

இருபெயரிடு முறை 713 

இரும்பாலைகள் 714 ட்ட ப “ 

இரும்பு 715 டர்ட்டி 

அணைவுச் சேர்மங்கள் 717 © 7 ~ 
இயல்புகள் 7/6 ரட்ட 

உலைகள் 710 ் 
உலோகவியல் 
செம்பதமாச்கல் ' 

டியூப்ளெக்ஸ் முறை 721. 

தாதுக்கள் 726 

திறந்த அடுப்புமுறை 719 
துருபிடித்தல் 728 
புறவேற்றுமைகள் 716 
பெசிமார் உலை 720 
பொதுப்பண்புகள் 716 
மின் உலை 722 - 
எல்-ழூ. முறை 727- , பாட்ட ன் 
வகைகள் [ fs wee 

 எலகு 716 ய் ் ட a ் 3 

தேனிரும்பு 776 ட ் 
வார்ப்பிரும்பு 716 ட] 

இரும்பு உலோகக் கலவை 723 ட ப ee 

? பி 

ர் 

_ இரும்புத் தாதுக்கள் 716, 786 
இரும்புத் தாதுக்கள் இந்தியாவில் கிடைக்கும் 

இடங்கள் 726 , 
இரும்புத் தொகுதி அயனிகள் 45 
இரும்புப்படிக நோய் (இரும்பேற்றம்) 732 

- இரும்பு பதனிடுதல் 734 
நல்ல பதனிடு டுபாருளின் தேவைகள் 735 

இரும்பும் எஃகும் 735 ் 
இரும்புத் தாதுக்கள் 746 

- உலையின் இயக்கம் 737 
எல்கிலுள்ள கரியின் - சிறப்பு 741 
கள்துலை 737 

பிரித்தெடுத்தல் 726 
வகைகள் 738 
வரலாறு 737 

வெப்ப விளைவு 748 
இரும எண் முறை 742 * . , 
இருமச்குறியீட்டின் எற்ன் பாடுகள். 744



கழித்தல் 743 

பெருக்கல் 744 
வகுத்தல் 742 

இருமல் அடக்கிகள் 744 

உறுத்தலடக்கிகள் 747 
கபமிளக்கிகள் 747 
குபவெளியேற்றிகள் 747 
மருந்தியல் அணுகுமுறைகள் 745 
மருந்துகள் 746 

இருமல் சளி நீக்கிகள் 747 

.... அனிச்சையாகத் தாண்டும் சளி நீக்கிகள் 747 

இபிகாகுயன்கா 748 ' 

நேரடியாகத் தூண்டும் சளி நீக்கிகள் 787 

இரும விண்மீன்கள் 748 

இரும விண்மீன்கள் பற்றிய ஆய்வுகளும் முடிவு 

களும் 752 

இரும விண்மீன்களின் தோற்றம் 753 

இருமுனை அயனி 754 

இருமுனைத் திருப்புத்திறன் 755 
இருமுனையி 755 

இருமூலக்கூ.று வினை 761 
இடைநிலைக் கொள்கை 768 
மோதல் கொள்கை 
வழிமுறைகள் 762 

இருமை ஆயங்கள் 297 

. இருமைத் தத்துவம் 598 
இருவாய்க் குருவி 764 

இரு வாழ்விகள் 765 

. இருவிகித வினை 768 ் 

இருள் பார்வைத் தகவமைப்பு 769 ': 

இரேமி அல்லது சீனப்புல் 406_ - ~ 

இரேமி நூல் 770” ன ர. 
இரைச்சல் அளத்தல் 770 

.. அலைவெண் துலக்கல் வகைகள் 7734 ,- 

அளவியின் துலங்கள் 774 

ஒலிப்பகுப்பாய்வி 778 க . 

நிலையான அலைப்பட்டை கலப்பகுப்பாய்வுகள் | 

நிலையான விழுக்காட்டு அலைப்பட்டையக் கலப் 

பகுப்பாய்விகள் 773 

இரைச்சல் எழுப்பி, மின் 774 

இரைச்சல், ஒலிசார் 775 ரிக ட டப 

இயற்பியல் குறிப்பீடுகள் அல்லது தரக்குறிப்புகள் 

Gi இரைச்சல் 775 ப்... 

இரைச்சல் கட்டடங்களில் 781 
உறிஞ்சு முறையினால் இரைச்சலைக் பதன. 
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ஓலிக்காப்பு 781 
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குறைத்தல் 784 ் 

இரைச்சல் கணக்கியல் பகுப்பாய்வு 779 
இரைச்சல் காரணி 778 

இரைச்சல் மின் 776 
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-.. இரைச்சலை அளவிடுதல் 779 

இரைச்சல் களாக்கியல் பகுப்பாய்வு 779 

இரைச்சல் காரணி 778 

இரைச்சல் வெப்பநிலை 778 
ஒத்த இரைச்சல் தடை 778 

சைகை இரைச்சல் விகிதம 778 
வகைப்பாடுகள் 778 

ஆக்கல் மறு சேர்க்கை இரைச்சல் 778 
குறிப்பேற்ற இரைச்சல் 778 
தற்செயல் இரைச்சல் 778 
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மிகு உணர்வெண் இரைச்சல் 777 
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பிரிப்பு இரைச்சல 777 
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இரைச்சல் வெப்பறிலை 778 
இரைச்சலை அளவிடுதல் 779 

இரைப்பை 783 

இரைப்பை அசுநோக்கி 784 

இரைப்பை அதிக அமிலத்தன்மை 784 

இரைப்பை அழற்சி 785 

இரைப்பை அறுவை நோய்கள் 784 

இரைப்பை எடுப்பு 785 

கீழ் இரைப்பை எடுப்பு 787 

முழு இரைப்பை எடுப்பு 785 

மேல் இரைப்பை எடுப்பு 787 
இரைப்பைக் கட்டிகள் 794 

இரைப்பைக் குடல் ஹார்மோன்கள் 787 ' 

இரைப்பைச் சிறுகுடல் அழற்சி 788 

“இரைப்பைத் துளை 789 

அறுவை மருத்துவம் 790 
தற்காலிக இரைப்பைத்துளை 790 
நிரந்தர இரைப்பைத்துளை 790 

இரைப்பை-நடுச்சிறுகுடல் இணைப்பு (அறுவை) 790 

இரைப்பை நிணரீர்க் கட்டிகள் 791 

இரைப்பைப்புண்-இரைப்பைக்கட்டிகள் அறுவை முறைகள் 

792 

அறுவை மருத்துவம் 793 

இரைப்பைக் கட்டிகள் 794
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நாட்பட்ட இரைப்பைப்புண் 793 _ 
முனைப்பான இரைப்பைப்புண் 793 | 

இரைப்பைப்புற்றும் அறுவை வழிகளும் 714 

அறிகுறிகள் 794 
அறுவை வகைகள் 795 

ஆய்வு முறை மருத்துவம் 795, 796 
நோய் மூலம் 794 | 
பரவும் முறைகள் 794 

_ மருந்துகள் 796 

வகைகள் 794 க 
இரைப்பை முன் வளைகுடல் தமனி விரிவு 796 

அறிகுறிகள் 796 ் 
நோய் அறிமுறை 796: * - x 

நோய்க் காரணம் 796 . ் 

மருத்துவம் 796 

இரையோலைட்டு 796 — க 

இல்மனைட்டு 798 

இல்லைட்டு 801 . 

இல்வைட்டு 803 

இலக்கவோல்ட்டளவி 804 

இலகு (தனி) எந்திரங்கள் 8606 © 7 

உருளையும் weet 810 | 
கப்பிகள் 808 
சாய்தளம் 809 

இசைவேகத்தகவு 807 © i - 

HGG 810 இ ee 
நெம்புகோல் 807 

இலந்தை 811 = -: 1 1 ௧ 
இலபிதேனைட்டு 813 [ ் 

இலயமின்் மை நீக்கிகள் 814..: 

இலவங்கப்பட்டை 814 

இலவங்கம் 815 ட்ட ட்ட டம 
இலவு 817 oo டர், = 

இலாசுரைட்டு 819 
் இலாமிச்சை_819 

இலார்னைட்டு 820 

இலிம்பர்கைட்டு 620 
இலிமோனைட்டு 821 

இலியாமா நூல் 8817 2 
இலிஸ்லே நூல் 821 

இலீனியன் தாவர வரலாறு 821 

இலுப்பை 821 ட் ப் 

இலுப்பை மரம் 254 பட டட 

இலேட்டரைட்டு 823 . 

இலேட்டைட்டு 823 . - ட்ட 
இலேப்ராடோரைட்டு 624 : ட்ட. 

இலேம்ப்ரோபைர் 824 ட்ட 

இலை 825 ட்ட 
இலை இதழ் வளை 827 ன ரர 

இலை அ ரள்வு 573 

இலைக்கருகல் நோய் 828 

இலைக்கனியியல் 929 . 
| 

i .”. இலைக்குருவி 829 i 3 
இலைக்கொப்புளங்கள் 627 ' 

இலைகளின் மாறுபாடுகள் 829 

இலைப்பற்றுக் கம்பிகள் 829 
இலை முள்கள் 829. 

இனப்பெருக்க இலைகள் 829 
௨... சறிஞ்சும் இலைகள் 829 

செதில் இலைகள் 4829 
சேமிக்கும் இலைகள் 829 , | 

- டிராசிரா வகையினம் 830 
் தட்டைக் காம்புகள் 830 ௩ 

பூச்சியுண்ணும் இலைகள் 880 ர 

ஹெட்ரோபில்லி 820 : ae? ஷர 
ஜாடிச் செடி 890 . | இ ட 

இலைகளின் வடிவம் 892 '-* ட. 

இலைச் சுருட்டுப் புழுக்கள் 833 . 

இலைத்துளைகள் 836 ் 

குரூசிஃபரஸ் வகை 846 
கேரியோஃபில்லேசியஸ் வகை 847 
ரன்னன்குலேசியஸ் வகை 999 ~ * 
ர௬பியேசியஸ் 837 . “ 

இலைத்தொழில் தண்டு 839 ன சு 
உருளை . ஃபில்லோக்ளேடுகள் 840 " "” 
கிளேடோடு 842 -- ட்டம் 

தட்டையான ஃபில்லோக்ளேடுகள் 840... . , 

பலபக்க ஃபில்லோக்ளேடுகள் 840 ... 

ஃபில்லோக்ளேடுகள் 889 , « 

இலைப்பச்சை 842 : 

ப ச் 

இலைப்பற்றுக் கம்பிகள் 889 - wow 
இலைப்புள்ளி நோய் 844 eh sy 

.. பாக்டீரியா இலைப்புள்ளி நோய்கள் 844 
_... பூசன இலைப்புள்ளி நோய்கள் 845 : . 

இலைப்பூச்சி 846  - டட 
இலை மீன் 848 '' உட ட. ஒர 

. இலை முள்கள் 829 கடா. we, 
இலைபடுக்கம் 849 : உட ட 

. ' இலையுதிர் காடுகள் 851. - .... 
இலையுதிர்த்தி 853 5 

இலையுதிர்தல் 852 

, இலையுருத் தோற்றம் 854°



இவ்வாயாத் தீவு 856 

இழு ஆய்வு, துகிலில் 857 

எடை - நீள்மை வளைவு 857. 
. சிதைவுப் பணி 859 ... 

ட திகைவு திரிபு வளைவு 857 
தொடக்க யங் மட்டு 858 

. நெகிழ் நிலை 859 ் 
மீட்சி மீட்பு 860 
வேலைக் காரணி 860 

இழை அளவுகள் 861 

இழை நீளம் அளத்தல் 861 
இழையின் எடை. . 
எஏடைப்பரவல் 861 

நிகழ்வெண் பரவல் 861 

நீளப்பரவல் 862 

இழையின் மெலிமை அளவிடுதல் 862 

இழை அறி ஆய்வு 863 _- : _ 
எரித்தல் ஆய்வு 863 a . 
கரைதிறன் ஆய்வு 865 
பார்வை மதிப்பீட்டு முறை 862 ன ட. 
நுண்ணோக்கி ஆய்வு 862 ' 

இழை இணைவித்தல் 865 

, இணைவிப்புத் தொடர்கள் 867 
இணைவுகத் தூய்மை 867 

இழை உறுப்புகளை இணைவித்தல் ப 

இழை ஈரப்பதத் தொடர்பு, ஆய்வு 875 

இழை உற்பத்தியில் வேதிப்பொறியியல் 875 

் அல்ஜினேட் இழைகள் 877 , 
செல்லுலோஸ் ட்ரை ' அசெட்டேட் தயாரிப்பு: 876 
நெய்யப்படாத திசுக்கள் 877 

'. இழை உறுப்புகளை இணைவித்தல் 866 ''* . 

இழைக் கட்டமைப்பு 878 _ டர 
தொடர் படலக் கட்டமைப்புகள் 879 
பொதி இழைகள் 880 ் 
யாப்பிட்ட படலக் கட்டமைப்புகள் 880. 

இழைகளும் இயல்புகளும் 870 உட ரு, 

உள்கட்டமைப்பு 872 [ : 

சுதுக்கல் 872 ; 
"வகைப்பாடு 870 - 

. வெட்டுமுக அமைப்பு 872 

 வெளிக்கட்டமைப்பு 874 
வேதி உட்கூறுகள் 872 

இழைச் செயல்முறைகள் 881 — 

| இரட்டை உறுப்பு இழை நூல் 883 : 
சிமபிலிருந்து நூல் நூற்றல் 882 “ 
படல நூல் நூற்பு 882 ் 
பொதியிலிருந்து நூல் நூற்றல் 881 
யாப்பமைத்தல் 883 

827 

இழைத் தரம் 884 

கம்பளித் தரம் 888 
சணல் நார் தரம் 889. 
பருத்தித் தரம் 884 

இழைத்திரிப்புச் செயல் 890 

இமை நீளம் அளத்தல் 861 
இழையின் எடை. 864 
எடைப்பரவல் 861 

நிகழ்வெண் பரவல் 864 

நீளப்பரவல் 862 

.. இழைப் பலகோணம் 890 

இழைப்பு எந்திரம் 892 

- இழை, மனிதச் செயல் முறை 894 

இழை நூற்றல் 895 
நூற்றல் முறைகள் 896 

இழையின் எடை 862 
இழையின் மெலிமை அளவிடுதல் 868 
இழுவலிமை 465 

- இறுதிநிலை அடைந்த வெளியுறை அழற்சி 183 
இறைச்சித் தூள் 409 
இறைவைச் சாகுபடிப் பயிர்கள் 266 
இன்சாட். 1 214 
இன்சுலின் 591 
இன்றியமையாத இணை வாழ்விகள் 86 
இனக்கலப்பாக்கல் 54 

இனப்பெருக்க இலைகள் 889 ' 
* இனப்பெருக்கம் 767 
இனம் சுட்டும் பண்புகள் 455 
ஈயம் 2854 

ஈர்ப்பு முற்றக் கட்டுப்படுத்தி 689 
ஈர்ப்பு முற்றங்கள் 689. : 

ஈரிதழ் வால்வு எதிர்க்களித்தல் 170 
அறிகுறிகள் 170 
நோய் ஆய்வு (7 
மருத்துவம் 17] 

ஈரிதழ் வால்வுக் குறுக்கம் 170 

அறிகுறிகள் 270 
நோய் ஆய்வு 770 
மருத்துவம் 170 

ஈருறுப்புகள் 341 

உச்ச நிகழ்தகவு மதிப்பீடு 683 
உடனிசைவு 19, 54 
உடனிசைவு நுணுக்கங்கள் 382 
உண்மையான இரட்டைத்துணி-மேலங்கிகள் : 523 

உணர்விழப்பு 300 
உணர்விழப்பு மருத்துவம் 295 

உணவு &ய்த்தறிதலில் இரு நிலைத்துலக்கம் 685 
உணவு வகைகள் 268 

ஓட் 268 : 

கம்பு 268
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கரும்பு 268 
கோதுமை 268 
சோளம் 268 
நெல் 268 
பார்லி 268 

மக்காச்சோளம் 268 
உந்தம் மாறாக் கோட்பாடு 308 
உம்பளச்சேரி மாடு 259 bens 

உமிழ் நிரலியல் 382 r 
உயர் அழுத்த இதன் ஆவி விளக்கு 777 - 
உயர் அழுத்த விளக்கின் கட்டமைப்பு 178 
உயிர் அணுவியல் 697 , 
உயிரிகள் மிகுதியாகப் பெருகுதல் 415. - 
உயிரியல் ஆய்வு முறை 623 . | 
உராய்வுப் பிடிப்பு 63 ் “ 

உராய்வு முறை நிறுத்தம் 951 
கஉருப்பெருக்கத் தோற்றம் 117, 182, 123 
உருவ அமைப்பின் மாற்றங்கள் 824 ட 
இலை அருள்வு 527 
இலைக் கொப்புளங்கள் 587 - கா ர 

வெளி வளர்ச்சி 587 ' ் 

உருளை ஃபில்லோக்ளேடுகள் 840 — ் ர 

உருளையும் அச்சும் 810 ..்! 

் உரோகிணி-] 212 
உரோகிணி-11 212 

உரோகிணி செயற்கைக்கோள்-2 214 

உரோகிணி தொடர் வரிசைச் செயற்கைக்கோள்-] 24 
உரோகிணி தொடர் வரிசைச் செயற்கைக்கோள்-48 

214 

2. Gyn Gen தொடர் வரிசைச் செயற்கைக் கோள்கள் 
ட டி தக்க 

உரோகிணி வளம் காணும் ஏவுர்தித் திட்டம் “199 - 
உல்ஃப் பார்க்கின்சன் வெள்ளைக் கூட்டியம் 775 
உலகில் பரவலாய்க் காணப்படும் இரத்தவகைகள் 

் 635 
உலைகள் 

எல்-டி முறை 724 
டியுப்ளெக்ஸ் முறை 721 

திறந்த அடுப்புமுறை 719 
பெசிமர் உலை 720 

மின் உலை 722 
உலையின் இயககம் 727 
உலோக-அலோகச் சேர்மங்கள் 6709 

உலோகக் கலவைகள் 680 

உலோகவியல் 718 - 
உவர்ப்புத் தன்மை 245 

உள் கட்டமைப்பு 873 
உள் தலையோட்டுக்கேடுகள் 7 

உள் மருந்துகள் 542 | 

உள்வரிகை சூயினே 514 
, உறிஞ்சு நிரலியல் 382 
உறிஞ்சும் இலைகள் 829 

உறிஞ்சு முறையினால் இரைச்சலைக் குறைத்தல் 781 

உறைவிடத்தில் வாழ்க்கைச்சுழற்சி 566 
உறுத்தலடக்கெள் 747 
சளக்குவிப்பு அறிவுரைகள் 651 ! 
சட்டமிக்க கரிம உரங்கள் 408 

களதுலை 797 ப ரிட். ee 5 
எடை -நீள்மை வளைவு 857 ' சூ | 
எடைப்பரவல் 867 இ 

எஏடையறி பகுப்பாய்வு 29 
எண்ணெய், வாசனைப் புற்கள் 269 
எதுர் அணைமின் வாயில் 66 “3 

எதிர் இணைமின்வாயில் 66 
ஏரதிர்த்த மின்வாயில் 65 உட 

எதிர்நிற ஆய்வுகள் 120 ட உட 

எதிர் மார்கோனிகாஃப் கூட்டு வினை 440 
எந்திர, மின் அனமப்புகளின் சமன்கள் 406 - 
எரித்தல் ஆய்வு 863 

எல்-டி. முறை rg 
எல்லைப்புறச் சாலைகள் 287 , Lm, 
எலும்பு நோய் 48 . “ 
எலெக்ட்ரான் இணைகாந்தவியல் 43. 

எல்கிலுன்ள கரியின் சிறப்பு 741 
எல்கு 716 ’ 

ஏரிப்பாசனம் 266 

ஐ.எஸ்.ஐ. சான்று இலச்சினை 209 : ' 
ஐந்தாண்டுத் திட்டமும், நீர்ப்பாசனமும் 266 
ஐன்ஸ்டைனின் சார்புக் கொள்கை 211 - 
ஒட் 268 * " 
ஒட்டிக்கொண்ட. 'வெளியுறை அழற்சி : 123. 
ஒட்டுண்ணிகள் 551 : 
ஒட்டுப்பட்டைகளும் சங்கிலிகளும் 321 
ஓத்த இடத்திக் கோட்பாடு 388 

ou 
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் ஓத்த இரைச்சல் தடை 779 °° 
ஒத்ததிர்வு இராமன் சிதறல் 664 [ 
ஒம்ஸ்த் இரத்தக்கசிவுக் காய்ச்சல் 5த6 “ * * 
ஒரு கண் சார்ந்த இரட்டைத் தோற்றம் 59 
ஒலிக்காப்பு 781 
ஒலிப்பகுப்பாய்வி 778 “௫ ம 
ஒவ்வாமை எதிர் வினைகள் 626 
ஒழுங்கற்ற வளர்ச்சி அமைப்பு 527... 

நிள்வடிவக் கழங்கு 548 வ ட்ட) 
பச்சைப் பூவிதழ் 528 ட ப்பட. ச் 
புதர் 538 , 
பெருமொட்டு 528 டர 
மலட்டுத்தன்மை 5884 : , ட ° 
முடிக்கொத்து 538 ன க 

ஒளிச் செறிவிற்கான அலகு 454 
got Wafiia, 457 ~ > 
ஒளியாற் பகுப்பு 239 

ஒளிவிளிம்பு விலகல் செயல் அணுக்கங்கள் 383 
ஒற்றை ae eat 617 :



ஒற்றைத் தருவாய் தூண்டல் முன்னோடி 56 

ஒற்றை விதையிலைத் தாவரங்களின் பண்புகள் 522 

. ஓங்கோல் மாடு 857 ் ் 

ஓசை எழுப்பியின் சில மாதிரிகள் 774 
ஓர் இலக்கச் சமவாய்ப்பு எண் 490 

ஓர் இலக்கச் சமவாய்ப்பு எண்களைத் ' தேர்ந் 

தெடுக்கும் முறைகள் 490 - 
Soler மெக்காலே முறை 70 
கட்டகம் 277 ் 
கட்டமைப்பு 324 
கட்டமைப்பு இயல் 225 
கட்டிகளின் வகைகள் 286 

இமை உள் கட்டி 286 

- , இமைச்சீழ்க்கட்டி 287 
இமை வெளிக் கட்டி. 286 ' 
கடின உண்ணிகள் 287 
பாலுண்ணிப் பருக்கள் 288 SO 

. மெய்போமியன் கட்டி 287 

வெளித்தோல் சுட்டிகள் 289 
வேறு வகைக்கட்டிகள் 288 

கட்டுமானப் பொறியியல் "ஆராய்ச்சி மையம்- 
ரூர்க்கி 818 " டர. 

கடத்தும் செயல் முறைகள் 388 
கடல் அடித்தளம் 248 ் 

"கடல் அடிப்பிளவுகள் 848 ' ற. 3 
கடல் ஆமைகளும் அவற்றின் பாதுகாப்பும் 432 

கடல் இயற்பியல் வல்லுநர்கள் 185 டா க 

கடல் சூழ்நிலையியல் வல்லுநர்கள் 186 
கடல் தளக் கட்டமைப்புகள் 344 

-கடல்தளப் பாறைகள் மற்றும் வண்டற் - 
படிவுகள் 244 ர ரர ் 

கடல் நீரின் உப்பு நீக்கமும் செயற்கை 
மழையும் 432 . ~ 

கடல் மாவட்டங்கள் 804 

கடல் மீன் இயல் 1848 
கடல் மீன்வளம் 428 
கடல் மீன் வளர்ப்பு 182 

கடல் வாழ் நுண்ணுயிர் ஆராய்ச்சி 184 

கடல் வானிலையியல் வல்லுநர்கள் 185 
கடல் வேதியியல் வல்லுநர்கள் 184 
கடலடி. மண்ணியல் 185 
கடலில் தாது வளங்கள் 489, 420 
கடலில் தாவர உணவு வளம் 489 
கடலில் மருந்து வளம் 428 
கடின உண்ணிகள் 287 
கடினத்தன்மை 466 
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. கண்காணிப்புக் கருவியில் தெரியும் விவரங்கள் 142 ் 
கண்டத்தீவு வளைவுகள் 242 ் 
கண்டறிதல் பப்டி 
இயங்கு உறுப்புகளை 438 

இதய உள்ளுறை அழற்சியை 93 
ஆர்த்தோஸ்டேட்டிக் குறையழுத்தத்தை 579 

௩ 
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இதய ஆய்வில் 99 

இதய நிறுத்தத்தை 745 
கண்டுபிடிப்பு 659 
கதிர் வீச்சு இயக்கப்படம் 94 
கந்தகம் 361 

- கப்பல் கட்டுமானம் 206 
கப்பல போக்குவரத்துப் பதிவேடு 205 - 

கப்பல் போக்குவரத்து வழிகள் 804 ' 
கப்பிகள் 808 
கபமிளக்கிகள் 747 
கம்பளி இழைகள் 

பிரித்தெடுக்கும் முறை 404 
தோற்ற அமைப்பு 404 
துரம் 888 

கம்பு 268' 

கார்னாபஃபின் படவிளக்க முறை 69 
கரணியம் 528 
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கரிம எதிர் அயனிகள் 19 

கரிம எதிர் அயனி விளைவுகள் 79 
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கரிம எதிர் அயனி வினைகள் 19 
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கரிமநேர் அயனிகள் 18 
இடமாற்ற வினைகள் 18 
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கரிமநேர்மின் அயனி வினைகள் 19 
சேர்க்கை வினைகள் 18 
பிணைப்பில்லா உடனிசைவு 19 
நிலைப்புத்தன்மையும் அமைப்பும் 19 - 
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கரிமநேர்மின அயனி வினைகள் 19 

கருத்தியல் இயற்கணிதம 394 
கருப்பையின் அமைப்பு 5009 
கரும்பு 268 

கரும்பு இனப்பெருக்க நிலையம் 274 
சுரைதிறன். ஆய்வு 865 
கல்லீரல் 690 - 

கலம் செலுத்தலும் தேட்டமும் 247 
கழித்தல் 743 ் 
கள ஆய்வுகள் 277 
கள இரத்தக்குழாய்க்கட்டி 570 
கள நிலையங்கள் 17 
கனிமங்கள் ் 
அமைப்பு 460 

பரவு நிலை கசி 

பிரிவு 463 

முறிவு 465 
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வளங்கள் 444 கிலாரி மாடு 857 
காக்சீடியா கடுப்பு மருந்து பயன்படுத்தல் 567 கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் 826 . 
காதம் தயாரிக்கப் பயன்படும் புற்கள் 269 . கிளினோடினிய௰யம் 675 . 
காங்கேய மாடு 258 ட்ட. - ன கிளேடோடு 844 ost ப, 

காசனூர் காட்டுநோய் 557 கட்டோ-ஈனால் இயங்கு சமநிலை ' 344. டப்லட் 
.. காசின் இடைமதிப்புக் காணும் வாய்பாடு 23 ் கீர் மாடு 856... . ட) ் ட ட 

காந்த ஈர்ப்புத்தன்மை 467 ர ரர 8ம் இரைப்பை எடுப்பு 787 , ர ரச 
காப்புக் காடு 485 an me கீழறை இடைத்துளை 102 ,., மல டு 
காய்ச்சல் உண்டாதல் 626 oe oy, கீழறைத் தடுப்புச் சுவரில் துளை 148 

காய்தல் அல்லது அழிதல் 528 ரர குடல் பங்கு 590 | 

சல்லடைக் குழாய்த் தசை காய்தல் 588 ,. _ குடும்பம் ஹிப்போபொட்டமிடே 514 
கனி இடம் சார்ந்த புள்ளிகள் 588 :, ் குரூசிஃபரஸ் வகை 826 ரைன்! ப்ட் 
மேற்பாகம் காய்தல் 598, ௨ பப .... கு'ுதிப்புழு இனங்கள் 606 ட்ட ட்ட ewes 

கார்பீன்கள் 20 உ வட்ட ் குலம் 392 ட்டு < ட ட்ப த ப்ட் 
கார்பீன்களை இடைநிலைப் பொருள்களாகக் fm | குவாண்டம் கோட்பாடு 44 க் ன ரு 
கொண்ட வினைகள் 20 நடன iy! குவாண்டம் வேதியியல் 381 | ட் ் 
இடைச்செருகல் வினைகள் 290) 2) படபட குழாய் அடைப்பினால் ஏற்படு டும் “அறிகுறிகள் 518 
இரபடியாதல் 21 7 களா ப ம்னு குழாய் இதயம் 15௪ ., ட ப்ப j 
சேர்க்கை வினைகள் 20 :, ப படல்... குழிப்புண் இமை அழற்சி ‘282 veoh tes 
நான்முகி இடைநிலைச் சேர்மங்கள் 27 ba ahs - G@psame 59L 7 

கார்பைடுகள் 679 பிட தந உர் ட ஆஷி 11 . குளோபிலின் 604 ட் ca  " 
காரணங்கள் ட்ட டி 3 குறிப்பறிவிப்பு மின்னிணைப்பு மாற்றி 72 னி 
ஆர்த்தோஸ்டேட்டி க் கும லத்தின். 579 * குறிப்பான் iene 130 i. ல 

். இடைச்சுவர் விலகலின் 7. ....... ர் ப் “ட. குறிப்புகள் கட்டுப்பாடு 692. ௩௨ டட . " 

இதய இயக்க அயர்வின் 105: - னீ குறிப்பேற்ற இரைச்சல் 777. ம ப்ர 
இதயத்தசைநார்கள் நசிவுறலின் 135 - | | குறுக்கு விகிதம் 898  . ட “0 இ 11 ய ; 

இதய நிறுத்தத்தின் 145), படட.” குறுகலான நுரையீரல் தமனி ரகச.” mt 
இமை அழற்சியின் 283 ர ரள பட்டு குறுகலான பெருந்தமனி 148 டட 

இமை மயிர் உள்நோக்கலின் 300 ட்ட ea, . குறைவான இதய வெளிப்பாடு 105 , . . . 
இரத்த அழுத்தத்தின் 594 ன ரர குறை இரத்தக்குழாய்க்கட்டி 570 | 
இரத்தக் கழிச்சலின் 665. “ட. குறை எலெக்ட்ரான் மூலக்கூறுகள் 589: 
இரத்தவளிமார்பின் 628 ட் டட குறைத்த அழுத்த இதள் ஆவி. விளக்கின் : a 
இரவில் சிறுநீர் சுழிக்கும் பழக்கத்தின். 651. வடட" 1 கட்டமைபபு 176 | ர. 

திடீர் இரத்தக் குறையழுத்தத்தின் 78 , : குறைபாடுகள் 176 —_— 
நீட்டிதத இரத்தக் தெறயமுத்தத்தின் 579... ், கூட்டுச் சராசரி 696. ௩) 

கால்நடைத் தீவனம் 269 ... வட் கூட்டு வினைகள் 440 ட்ட ட் 
எண்ணெய், வாசனைப்புற்கள் 869 a கூம்பின் ஆய்வு 557. ee 
காகிதம் தயாரிக்கப் பயன்படும் புற்கள் 269 ட்ட கூம்புத் தமனி 109, .- கா்! . ் 
தச்சுப்புற்கள் 269 . வத. கூழ்மைத்தடிப்பு அடைப்பு 573 fae ட 
மண் அரிப்புத் தடுப்பான் புற்கள் 869 ப... அறிகுறிகள் 582 பட ப ட்டு 

காலத்திற்கான அலகு 449 oy? «ee தோய் ஆய்வு 572 பட்ட eh we 
காலநிலையியல் 244 ட. Loy மருத்துவம் 572 . a a 
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நலிவு நோய் 572 ் 
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நாட்பட்ட சீழுற்ற அழற்சி 5 
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பாக்டீரியா இலைக்கருக்கல்நோய் 828 

பாக்டீரியா இலைப்புள்ளி நோய்கள் 844 

பாக்கூீரியாவினால் ஏற்படும் இதய உள்ளுறை 

அழற்சி 
அறிகுறிகள் 477 

உருப்பெருக்கித்தோற்றம் 117 

பாதிக்கப்பட்ட வால்வு இதழ்களின் வெளித் 
தோற்றம் 117 

பின் விளைவுகள் 117 

நோய் தோனறும் முனற [7 

பாதரசக் சலவை 359 

பாதரசம் 258 

பாதிக்கப்பட்ட வால்வு இதழ்களின் வெளித் 

தோற்றம் LIT 

பாதுகாப்பின் இன்றியமையாமை 435 

பாதுகாப்பு முறைகள் 486 

பாதை முடிவிடத்தின் கட்டுப்படுத்தி முறைகள் 689 

பார்ஃபிரி 28 
பார்லி 268 
பார்வை மதிப்பீட்டு முறை 863 

- பாரமானியின் தத்துவம் 470 - 

பாராதார்மோன் வேலை 47 | 

பால்கி அல்லது ஹல்தனகிரி ஆடு 210 
பால்வழி இருதோற்றம் 767 
பாலங்களும் கட்டடங்களும் 693 
பாலியின் இணைகாத்தவியல் 46 
பாலுண்ணிப் பருக்கள் 288 

பாலைவன இரவு விலங்குகள் 650 
பாஸ்கரா 212 

பாஸ்கரா - 1] 312 

பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்களின் பங்கு 591 
பிண்ணாக்கு 409 
பிணைக்கப்பட்ட துணிகள் 526 
பிணைப்பாற்றல் 50 
பிணைப்பில்லா உடனிசைவு 19 
பிணைப்புகள் 384 

பிரிக்கப்பட்ட வெள்ளையணு எண்ணிக்கை 5250 

பிரித்தெடுத்தல் = 
இண்டியத்தை 37 * 
இரும்பை 786 

பட்டு இழைகளை 409 

பிரிப்பு இரைச்சல் 777 , 
பிரிவுகள் ் ் 

இயற்பியல் 497 
இரட்டைத்தோற்ற 528 
இரு தனிமச் சேர்ம 679 . 

பிரையோபைட்டுகளில் பாலினப்பெருக்கம் 717 

பிரோனி தடுப்புக்கருவி 222
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பிளஜியோகிளேசு - ஃபெல்சுபார் இடைநிலை அனற் 
பாறை 10 ் 

அண்டிசைம்டு 11 

உயோரைட்டு 70 
பிளாட்டின உலோகங்களின் பொதுப்பண்புகள் 670 
பிளாட்டினம் -இரும்பு வகை 359 
பிறப்பிலே வரும் இதய நோய்கள் 95 

சுருங்கா கருத்தமனிக் குழாய் 95 
நோய்க் குறிகள் 95 
பெருந்தமனிச் சுருக்கம் 96 

பிறப்பிலே வரும் இதய வால்வு நோய்கள் 96 
இதய மேலறை இடைச்சுவர் துளை 96 
இதயக் &ழமறை இடைச்சுவர் துளை 96 
நீலம் பாய்ந்த இதய நோய்கள் 96 - 
பெரும் இரத்தக்குழாய்களின் இடமாற்றம் 79 
ஃ்பேலோட் இதய நோய் 96 

பிறவகை இணைப்புகள் 62 
பிறவகை இதய ஒலிகள் 127 -- 

உடன் பிறப்பு 127 :. ் meal 
நுரையீரல் தமனி வெளித்தள்ளும் ஒலி 127 

பிறவிக் கட்டிகள் 9, 297 
பிறவிக் குறைகள் 151 293 
பின்தோன்றிய புறவெப்பமுடைய 

இதயத்தின் நிலை 161 

பின் விளைவுகள் ம : ் 
இதயத்தசை நார்கள் நசிவுறவினால் ஏற்படும் 135 
இதயப்பிசைதலினால் 153 ' 
இமை மயிர் உள்நோக்கலின் 200 | 
இரத்த வளிமார்பினால் 638 ~ 

சீழ் நிறைந்த வெளியுறை அழற்சி 123 . 
நார்ச்சத்து நிறைந்த நீர்மத் தன்மையுடைய ane 
உறை அழற்சி 122 

பாக்ட்டீரியாவினால் ஏற்படும் இக் உள்ளுறை 
அழற்சியின் 117 

மூட்டுக்காய்ச்சலால் ஏற்படும் இதய உள்ளுறை 

அழற்சியின் 119 - - 
பின்னால் பெறப்பட்ட இதயநோய்கள் ற 

இதயக் கட்டிகள் 97 - a 
மாரடைப்பு நோய் 97 * 
மாறுபட்ட நாடித்துடிப்புகள் 98 

மிட்ரல் வால்வு நோய் 97: 
பெருந்தமனி வால்வுச் சுருக்கம் 97 

பின்னோக்கிய இயக்கு அயர்வு 106 
பிஸ்மத் 363 த இ. 

் பிஸ்வேரியன்ஸ் துடிப்பு 98 
பீட்டா கொழுப்புப் புரதக் குறை 580 ... 
புகையிலை 144 
புங்கனூர் மாடு 250 
புதர் வகைத் தாவரங்கள் 486 

புதிய இரத்த வகைகள் 635 
புதிய இருப்புப்பாதை 690 '. : - 
புதிய மின்னேற்றங்கள் 76 -, 

= 

விலங்குகளில் 

பெருந்தமனி வால்வுக் குறுக்கம் 171. ் ட் 

புதிய முறைகள் 130 
புதை படிவு எரிபொருள்கள் 400 
புரதக்குறைவு ஏற்படக்காரணங்கள் 604 
புரதம் இயற்றன்மை நீக்கம் 490 
புரோகேப்ரா பிகடிகாடேட்டா 645 

புரோத்திராம்பின் காலம் 551 
புல் வகைகள் 426 த் 
புலம் 298 

புலனறி இரும விண்மீன்கள் 749 
புலிக்குளம் அல்லது சல்லிக்கட்டு மாடு 859 ' ல 
புள்ளி விவர வெப்ப இயக்கவியல் 383 i 
புற்றுநோய் வகை 889 " 

அடித்தோல் புற்று 289 டு 
இடைத்திசுக் கட்டிகள் 290 

இரத்தக் குழாய் கட்டிகள் 290 
சுரப்.பிக் கட்டிகள் 290 es 

. நரம்புத்திசுக்கட்டிகள் 291 
நிணநீர்க்குழாய் கட்டிகள் 290 
நிறமிக் கட்டிகள் 291 
பிறவிக் கட்டிகள் 291 .! 

புறச்சூழ்நிலையின் சீரான மாற்றங்கள் 650. 
புறப்பரப்பு வேதியியல் 384 
புறநிலை அமைப்புகள் 693 “ ரவ 
புறமுந்நீரகத் தொடர்கள் 227 
புறவரை இயல் 225 , 2 “Ti 
புறவேற்றுமைகள் 716. ் ர தள் 
பூக்கும் தாவரங்களில் பாலினப்பெருக்கம் zt 

“ பூச்சிக் கொல்லியும் நாசவுயிரிக் கட்டுப்பாடும் : 431 4 
பூச்சியுண்ணும் இலைகள் 830 
பூசண இலைக்கருக்கல் நோய் 8988 * ப, 
சண இலைப்புள்ளி நோய்கள் 844 5 
பஞ்சைகளின் பால்தன்மை 711. - 
பூவரசு 255 ் ் 
பெசிமார் உலை 720 கு 
பெண்களின் இதயத்துடிப்பு 141 “” 
பெண்போல் தோன்றும் போலி இருபால் ஒருவர் 710 
பெரிய அணுக்கள் தமனியழற்சி 574 
தமனி வளைவுக் கூட்டியம் 574 
ரெய்னாடு நோய் கரக ' on 
மருத்துவம் 574 = oe = 

பெருக்கல் 748 oom 7 
பெருக்குச் சராசரி 697 - |” 
பெருத்த வீக்கமுள்ள கல்லீரல் 107 
பெருந்தமனி இறுக்கம் 112 க பட பட்ட 
பெருந்தமனி எதிர்க்களித்தல் 77 :- 4 அறிகுறிகள் 177 கர ல நோய் ஆய்வு 171 ட் 

மருத்துவம் 1717 | ர ரர 
பெருந்தமனிச் சுருக்கம் 96. ட். ர ர 
பெருந்தமனி வால்வுச் சுருக்கம் 97 ன ட 
பெருந்தமனி வால்வு நோய் 97



் அறிகுறிகள் 171 

நோய் ஆய்வு 171 ன ட 

_ மருத்துவம் 171 

பெருந்தமனி வெளித்தள்ளும் ஒலி 127 

பெருந்துறைமுகங்கள் 200 . 

பெரும் இரத்தக்குழாய்களின் இடமாற்றம் 97 

பெரும தொகை 68 
பெருமொட்டு 538 
பெல்லேடியம் 361 . 

பெற்றோர் நிருணய ஆய்வு 629 

பென்ஸ்இமிடசோல்கள் 279 
பெரோஃபில் 640 - “ 

பொட்டாசியம் - ஃபெல்ஸ்சுபார் இடைநிலை 

அனற்பாறை il 

ஆர்த்தோஃபையர்கள் 12 

சயனை ட்டுகள் 12 a 

டிராக்கைட்டுகள் 12 

பொதி இழைகள் 880 , 

பொதியிலிருந்து நூல் நூற்றல் 881 

பொதுச்சிரை அழுத்தம் 554 

பொது மின் இணக்க வேகங்காட்டியின் மின். 

சுற்றுவழி 41 

பொருத்தமான வரிசைச் சமன்பாடுகள் 268 

பொருள் அளவின் அலகு 45௪ 

- போலார் சேட்டிலைட் லாஞ்ச் வெூக்கில் 197 

போலி உருவமாதல் 462 _ 

போலிடே 5/8 ; 

 QIeenwr_Gach 332 க ட்ட 

ஃபில்லோக்ளேடுகள் 889 -, : : * 

- ஃபில்லோனைட்டுகள் 444 * 

ஃபிளேசர் பாறைகள் 228 வ 

ஃபேலோநாலியம் 112 

ஃபைபிரினோஜன் 560, 604 | 

ஃபோலோட் இதய தோய் 96 

ஃபோலோவின் நான்கு ஊனங்கள் 149 

மக்காச்சோளம 268 

. மஞ்சள் அரளி 742 

மஞ்சள்காமாலை 107 
மஞ்சள் காய்ச்சல் 556 

மட்கிய உரம் 407 is 

மண் அரிப்புத் தடுப்பான் புற்கள் 269 
மண்புழு 705 

மணப்பாறை மாடு 259 : 

மத்திய உணவுத் தொழில் நுட்ப ஆராய்ச்சி. 

நிலையம் 317 
மத்திய உருளைக் கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் 274 

॥ ௪ 

மத்திய எந்திரப் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
துர்காபூர் 2/8 : 

. மத்திய எரிபொருள் ஆராய்ச்சி நிலையம் - 
தன்பாத் 217 - 

் மத்திய கட்டட - ஆராய்ச்சி 'நிலையம் - நூர்கி 877 

t 

937. 

மத்திய கண்ணாடி மற்றும் பீங்கான் ஆராய்ச்சி. 
நிலையங்கள் - கல்கத்தா 218 

மத்திய கிழங்குப் பயிர் ஆராய்ச்சி நிலையம் 275 
மத்திய சாலை ஆராய்ச்சி நிலையம் - புதுடெல்லி 

218 
மத்திய சுரங்க ஆராய்ச்சி நிலையம் உதன்பாத் 218 
மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - சென்னை 

218 
மத்திய நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் 274 
மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சிக் கழகம் 274 
மத்திய புகையிலை ஆராய்ச்சி நிலையம் 274 
மத்திய மருந்து ஆய்வு நிலையம் - லக்னோ 217 
மத்திய மருந்து மற்றும் மணத்தாவர நிறுவனங்கள் 
லக்னோ 218 

மத்திய மலைத் தோட்டப் பயிர்கள் ஆராய்ச்சி 
நிலையம் 274 

மத்திய மின் பொறியியல் ஆய்வு நிலையம் ஃ- 
பிலானி 217 . 

மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு நிலையம் - 
காரைக்குடி. 217 

மரங்கள் 426 

மரபுவழி உருண்டைச் செல்லியம் 589 
மருத்துவ ஆய்வில் இருநிலைத்துலக்கம் 685 , 
மருத்துவம் 
இடைச்சுவார் விலகலின் 2 
இணைதைராய்டு சுரப்பில் செயல்திறன் குறை 

பாட்டின் 48 

இணை தைராய்டு செயல்திறன் மிகையின் 49 
இதய இறுக்கத்தின் 116 ் 

இதய உள்ளுறை அழற்சியின் 93 
இதய உறை அகற்றலில் அறுவைக்குப்பின் 787 
இதய உறை நீரினால் விளையும் தீங்குகளுக்கு 124 
இதயக் கீழறைஇடைச்சுவர்க் குறைபாட்டின் 113 
இதயக் கமறை வீக்கத்தின் 131 
இதயத் தசைக்கட்டியின் 132 

இதயத்தசை நார்கள் நசிவுறலின் 745 
(இதயத்தடையின் 133 

இதயத்தமனி-சிரை இணைப்பின் 110 

இதயத்தமனி மாறுபடா நுரையீரல் தமனியி 
லிருந்து தொடங்குதல் 110 ர 

இதயத் தளர்ச்சியின் 140 

இதய நச்சின் 143, 144 
இதய மேலறை இடைச்சுவர்க்குறைபாட்டின் 112 
இமை இயங்காமையின் 284 
இமை ஒர ஓட்டின் 285 
இமைகளில் உண்டாகும் சழக்கட்டியின் 292 
இமைப்புகுடின் 299 

இமைமயிர் உள் நோக்கலின் 800 
இமை மூடாமையின் 301 

. இமைவிழி இழைம ஒட்டின் 3028 
இரத்தக் கழிச்சலின் 566, 567 
இரத்தக் காசத்தின் 669 .
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இரத்த நுண் தட்டுக் குறைபாடுகளின் 559 மனநோய் 49 
இரத்தப்புள்ளியின் 608 மாண்டிக் உள்ளுறை அழற்சி 119 SO இரத்த மூட்டின் 622 ட் மாநில நெடுஞ்சாலைகளின் நிருவாகம் 239 
இரத்த வளி மார்பின் 628 . ் மாமரம் 252 
இரத்த வாந்தியின் 649 ் மாமூலச்செல்சோகை 588 ் ் 
இரவில் சிறுநீர்கழிக்கும் பழக்கத்திற்கு 658 மார்பின் மேல் கை வைத்து இதயப்பிசைதல் ' 
இரைப்பைப்புற்றின் 795 ் செய்தல் 752: - 
இரைப்பை நிணநீர்க்கட்டிகளின் 792 * மார்பு முடக்கி நோய் 784 co os 
இரைப்பை முன் வளை குடல் தமனிவிரிவின் 796 . மார்பைத்திறந்து இதயம் பிசைதல் ரதத. 
ஈரிதழ் வால்வு எதிர்க்களித்தலின் 173 ் -., மாரடைப்பு நோய் 97 ட்ப 
ஈரிதழ் வால்வுக் குறுக்கத்தின் 170 ட. மால்ட்டா ஆடு 511 . ் 
ஐசோமென்கர் கட்டியத்தின் 113 ட ம்மால்வ் மாடு 257 ் 

இரந்தி பால்வினைத்தமனி நோயின் 574 ட் மாற்றமிலி Se 
குழிப்புண் இமை அழற்சியின் 2834 - மாற்று இதய நுரையீரல் கருவி 95 - » 
கூழ்மைத் தடிப்பு அடைப்பின் 572 மாற்று இதயம் பொருத்தப்பட்டபின் iat hae 
சிரை இரத்தப்படிம உறைவின் 57௧ . பேணுதல் 166 - 
சீழற்ற சுரப்பு அழற்சியின் 8 -... மாற்று இதயம் ewes 166 
செவிப்பறை ஒட்டிய #phA இறுக்கத்தின் 8 -  மாறுநிலை மட்டங்கள் 774 ஸி 
தனித்த இதயத்தசை அழற்சியின் 132 -.. மாறுபட்ட நாடித்துடிப்புகள் 99 - . -- 
இடர் இரத்தக்குறையழுத்தத்தின் 57௪ __ - மாறுபாடான கிளைத் தமனிகள் 109 . 
இறந்த தமனி நாளத்தின் 1/1 . கூம்புத் தமனி 709 ew og 
நரம்பு செயலிழப்பு நிறமிலியிழைம அழற்சியின் 298 சிரைமூட்டு மேலனறக்கிளை 109 ட்.) ட் 
நாட்பட்ட சீழுற்ற அழற்சியின் 6 — ் வலக் கஇழறைக் களை 109 . ட 
நீடித்த ஆர்த்தோஸ்டேட்டிக் குறையமுத்தத்தின் 579 வலமேலறைச் சுற்றுத்தமனி - 5 ¢ 
நுரையீரல் தமனிக் குறுக்கத்தின் 172 மாறுமின்னோட்ட இயக்க மின்னாக்கி 311 
பல்தமனிக் கணுமய அழற்சியின் 574 மான்சேோனைட்டு 31 ன 
பாக்ட்டீரியாவினால் ஏற்படும் இதய உள்ளுறை மானோசைட் 641 ர 

அழற்சியின் 118 அ ” மிகு அளவு இயற்கை உரங்கள் 407 | டூ 
பெருந்தமனி இறுக்கத்தின் 172, ‘ மிகு உயர்வெண் இரைச்சல் 777 
பெருந்தமனி எதிர்க்கவித்தலின் 171 மிகை இரத்த அழுத்தம் 757 
பெருந்தமனி வால்வுக் குறுக்கத்தின் 17 ் மிகை இராமன் விளைவு 664 . 
ஃபாலோதநாலியத்தின் 114 . ~ மிட்ரல் வால்வு தோய் 97 . 
மஞ்சள் காய்ச்சலின் 556 மித அழுத்த உருமாற்றப்பாறைகள் 335 
மறைப்பற்ற நிறமிலியிழைம அழற்சியின் 298 மின் அயனிகள் பாதிப்பு 826 ... ் 
மார்புமுடக்கி நோயின் 134 மின் உலை 792 . 
முனைப்பான சீழ் அழற்சியின் 5 _ மின் ஊட்டம் மாற்றும் அமைப்புகளின் பயன் மூட்டுக் காய்ச்சலால் ஏற்படும் இதயஉள்ளுறை ். பாடுகள் 328 

அழற்சியின் 119 மின்சக்தி மூலம் இமைமுடிகளை அகற்றல் 900. 
மூவிதழ் வால்வு எதிர்க்களித்தலின் 172 ் மின் வாயில்கள் 64 ட்ட 
மூவிதழ் வால்வு குறுக்கத்தின் 172 - ...*.. அணைமின்லாலில் 64 ' ட 5 

- ரெய்னாடு நோயின் 574 :. . ் -.. இனணைமின்வாயில் 64 8 
வகுவைத் தமனி யூதலின் 574 - எதிர் அணைமின் வாயில் 66 | 
ஹீமோஃபீலியாவின் 559 . எதிர் இணைமின்வாயில் 88 
மருத மரம் 253 - ன ரை எதிர்த்த மின்வாயில் 66 
மருந்துகள் ட மின்வாயில்களில் நிரப்பு நிலை 66 இண்டோமெத்தசின் 40 . ச ் மின்னணுவாதனலைக் கட்டுப்படுத்தல் 175 இருமல் அடக்கிகள் 745 சள மின்னலை வரைவியின் வரலாறு 167 இரைப்பைப் புற்றின் 796 . மின்னிணைப்பும் செயற்பாடும் 177 'இதயத் துடிப்பின் Tat . Det மின்னோட்டம் 459 ் 
மலட்டுத்தன்மை 54 . மீச்சிறு இயல் நிலைகுனை வார்க்க-முை 
மறைப்பற்ற நிறமிலியிழைம அழற்சி ios ee மீட்சி ie 240 பந்தன் — 
மன நிலை ஆய்வுகளில் இருநிலைத்துலக்கம் 685 . மீண்டும் தோன்றும் நாட்பட்ட இரத்தமூட்டு 633 , 

ர் 1 

ஆ



மீன் உரம் 4609 , . க ட கடட 
மீன்களின் இதயம் 106 - , .. ன 

மீன பாதுகாப்பு 492 oa 

மூகடு 697 தரவ 
முகலாயர் காலச் சாலைகள் 284, |. * 

முச்சாய்வுப்படிகத் தொகுதி 508 ட 

முதல் இதய ஓலி 1286, ,,, -. , டர 

முதல்நிலை இரத்த ஒழுக்கு 552 ow 
epsarh இயக்கவிழி 308 

முதுகுப்புறச்சீழ் நுரையீரல் பகுதியில் ரால்ஸ் (07 

முப்பட்டகக் கட்டமைப்பு 60 ட 

முப்படிச் சமன்பாடு 389 . : hea 

முரண்பட்ட பிளவுகள் 126 ரக. 

முழு இரைப்பை எடுப்பு 785 ட்டு 

முழு படிம உழை குழவழல் 574 . 4 Bhs 

பல் தமனிக் கணுமய அழற்சி 5 574 ye 

முள் முருங்கை 255 

முற்கால இந்தியமன்னர்கள். காலச், சாலைகள் 233 

முற்றங்களும் முடிவிடங்களும் 695 . 

முறுக்கு மான்கள் 645 

முன்னேற்பாடான தொடர்வண்டி நிறுத்தங்கள் 688 

முன்னோக்கிய இயக்க அயர்வு 106, 

முன்னோடி முதுகுத்தண்டு உடையவற்றின் 

இதயம் 159 ஆ 

முன் விரிவு முணுமுணுப்பு 169 
முனைப்பான இரைப்பைப்புண் 795 ரர உ வர 

முனைப்பான சீழ் அழற்சி கட ட்ட.) 

, சீழுற்ற நிலை 4 ண 
- ஏழுறுமுன்நிலை & , ௩... ் 
செவிப்பறைக் குழிவு 5 on =f 

நோய்த் தோற்றவகை 4 இட்ட, 

- நோய் நிலைகளும் Ged eS an Pours 4 

மருத்துவம் 5 ப ட ப 

முனைப்பு இரத்தக்காசம் 568 . ok me 

மூக்கிடைச் சுவர் விலகும் விதம் 7 ர ரர 

மூச்சுத் இணறல் 106 ன ரா 
மூச்சு வாங்குதல் 106 a 

மூட்டுக்காய்ச்சலில் ஏற்படும் இதய உள்ளுறை 

அழற்சி 118 

இதய உள்ளுறைப் ively 172 ட 

தடுப்பு முறை 119 கக ட்ட ட ட ட 
பின் விளைவுகள் 119 , ட்டை 4, பட வடட 

மருத்துவம் 149 பட - 2 ந ட டட. புய 
மாண்டிக் உள்ளுறை அழற்சி 119 த 

லிப்மேன்-சாக்ஸ் இதய உள்ளுறை அழற்சி 119. 

மூட்டுவாத இதய நோய் 151, ,.. . 

மூட்டு வீக்கக் காய்ச்சல் 131 : பட்ட. 

மூவிதழ் வால்வு எதிர்க்களித்தல் 172. 

மூவிதழ் வால்வுக் குறுக்கம் 174 ,. - 

மூளைக்குழாய்கள் அடைப்பினால் வரும் நோய்கள் 

581 

மூன்றாம் இயக்க வழி 308 
4 “ 

939 

மூன்றாம் ஒலி 126 
மெய்போமியன் கட்டி 287 
மேல் இரைப்பை எடுப்பு 787 
மேலறைப் பிரிதிரையில் துளை 748 ' 
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் 225 டைம 
மையஞ்சார்ந்த இமைத்தைப்புச் செய்முறை 298 

மையத்தில் இயங்குபவை 546 
மையப் போக்கு அளவையின் பண்டுகள் 696 
மைலோனைட்டுகள் 330 - [ 

மொகல் கப்பல் வழிக்குழுமம் 205 
மொத்தச் சிவப்பணு எண்ணிக்கை 550 
மொத்த வெள்ளையணு எண்ணிக்கை 550 
மோதல் கொள்கை 762 . 
யாப்பமைத்தல் 883 

யாப்பிட்ட படலக் கட்டமைப்புகள் 880 
ரன்னன்குலேசியஸ் வகை 826 
ரிக்கெட்சியா நோய்க் கிருமிகள் 191 : ! '' 
இணைப்புத் திசு நோய்கள் 131 44 
கதிர்வீச்சு இயக்கம் 731 உர 
தொற்றுண்ணிகள், காளான்கள் 131 

வேதி நஞ்சுகள், மருந்துகள் 144 
ருபியேசிய்ஸ் 827 
ரெய்னாடு நோய் 574 

ரோலின் தேற்றம் 24 
லாக்ட்டேஸ் 521 
லாக்டம்-லாக்டிம் இயங்கு சமநிலை 345 
லாங்குவின் கோட்பாடு 43 
லிப்மேன்-சாக்ஸ் இதய உள்ளுறை அழற்சி 119 
லிமஃபோசைட் 640 
லீஷ்மேனியா 562 
லெகராஞ்சியின் தேற்றம் 24 
லெக்ராஞ்சு இடைமதிப்புக் காணும் முறை 23 
லெக்ராஞ்சு வாய்.பாட்டின் நன்மைகள் 23 
லேட்ட. தசைப் பட்டை மடிப்பு வளையங்கள் 294 
லேம்ரோஃபார் 34 i 

Gan éoeai@ton மைலோனைட்டுகள் 335 ~ 
லோஹி ஆடு 210 ் 
வகுத்தல் 744 

வகுவைத் தமனியூதல் 573 

வகைகள் ் 

இதய இயக்க அயர்வின் 104 
இமைத் தைப்பின் 295 -- : 

இயல் தனிம இரும்பின் 394 | 
இரிடியத்தின் 677 : Po 
இருசின் 676 ப ட 
இரும்பு, எஃகின் 728 : 
இரும்புபின் 716 க 
இரைப்பைப் புற்றும் அறுவை வழிகளின் 714 ர 
சார்பலின் 67 : 
சீழ் அழற்சியின் மிகு விளைவின் 7 ts 

வகைப்பாடு or 

இருவாழ்விகள் 766 " ' 

a



  

940 

இரைச்சல், மின் 776 

இழைகளும் இயல்புகளும் 870 

வகைமை இயங்கமைப்புகள் 822 

வட்ட இயக்கம் 310 

வட்டார ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் ஜார்கட் 218 

வடிவமைப்பு 243 

வடுவகை 285 

வடுவகை இமை வெளி நோக்கலுக்கான அறுவை 

முறைகள் 504 ட 7 

வயிற்றில் நீர் சுரத்தல் 107 

வயிற்றின் உள்ளுறுப்புகளுக்குச் செல்லும் இரத்தக் 

குழாய் அடைபபு 582 . 

வயிற்றுக் கோளாறுகள் 49 , பச 

வரலாறு 

இதய நுரையீரல் பொறியின் 748 

இரும்பு எஃகின் 735 

வரைபடம் மூலம் , இடைமதிப்பைக் காணுதல் 22 

வரைவி இயங்கும் முறை ் 

் வலக் 8ழறைக் கிளை 109 

வலப்பக்க தளர்ச்சியின் காரணங்கள் 728 

வலமேலறைச் சுற்றுத்தமனி 109 — 

வளப்பமில் இர திதச்சோசை 588 

வளையம் 292 டர 

வளைவுச் சரிவினை மதிப்பீடல் 684 இ 

வனவிலங்குகள் 44 a - 

வனவிலங்குகளின் அழிவிற்கான காரணங்கள் 435. 

வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு 454 ~ |. 

வனவிலங்குப் புகலரண் 435 ப ட. ் 

வார்ப்பிரும்பு 716 பஷ பஷ ் 

. வாழ்க்கைச் சுழற்சி 561 ரர 

டிரிப்பனேசோமா எவான்சி 562. ப ப்பட்ட ட 

.. லீஷ்மேனியா 562 ் 

வாழ்க்கைச்சுழற்சி (உடைவிடத்துக்கு வெளியே) 566 

வாழ்க்கைப்போராட்டத்தில் இரவு பகலின் பங்கு 650 

வாழ்வு நிலைத்தலின் உறுப்புகள் 427, _ 

வாழிடங்கள் . rr ee ee 

இரு வாழ்விகளின் 767 tt fg Bw e 

வான்வில்லி பிராண்ட் நோய் 56௦ ் 

வானிலை அளவைத் துறையின் பிரிவுகள் 265 ° 

விகதங்களைக் கொண்டு இடைமதிப்பை காணுதல் 28 

விகித முறை , 
இயற்கையழகுத்தோட்ட.. அணைப்பில் 425 

விநதிய மலைத்தொடர்கள் 236 ப ர! 

விசிறி இயங்களவி 325 ? Cat at 

விசையும் இயக்கமும் 811 . 

விண்கல் இரும்பு 354 ; 

விபத்திற்குட்பட்டவர்களுக்கு net நிதி 298 

. விரிவு நடுநிலை முணுமுணுப்பு 169 
விரும்பி வாழும் இணை வாழ்விகள் 85 

- விரைவாகத்தோனறும் இணை தைராய்டு செயல் 

இறன் மிகை 49 ர ரு 

விலங்கெ இழைகள் ட ு 7 

noe 

| டு 

டரா 

- வெடி இரைச்சல் 777 ். ன ரர ஒட. 
- வெப்ப இரைச்சல் 786- ப. ட, 
வெப்ப ஒட்டம் - மீட்சி அலைகள் 377 | Hoye 
வெப்பத்தாற் பகுப்பு 349 eee 
வெப்பநிலையும் வெப்ப தில்லை அலகுகளும் 450 ° 

வெப்ப விளைவு ட் 

வெளித்தோல் கட்டிகள் 289 we hy 
வெளித்தோற்றம் He 

கம்பளி இழையின் தோற்ற அமைப்பு 404 

கம்பளி இழைகள் பிரித்தெடுக்கும் முறை 404. 

சிறப்புப் பண்புகள் 405 ' hs 

துரம் பிரித்தல் 404, 406 i boy that 

பட்டு இழைகள் 405 ட 

பட்டு இழைகள் பிரித்தெடுக்கும் முறை 405 

விளிம்போர வகை 

இமை வெளி தோக்கலில் 302° por 

விளைவுகள் ர ர டு 

இதய இயக்க அயர்வின் 106. hoo 4 
இதய இரதத்தக்குழாய்-பிறலிக்கோளாறுகளின் 2 110 . 

இதய இறுக்க 116 
இதயக் கத்தீட்டர் ஆய்வின் 729 : ரு 

- இதயத் தமனி அடைப்பின் 1734 /- 

வினைகள் na 

இயங்கு கறுப்பு வழிப் பல்லுறுப்பாதல் 340 | 

எதிர் மார்கோனிகாஃப் கூட்டுக 340 eK 
கூட்டு வினைகள் 340 ‘ | 

கோல்ப் மின்னாற்பகுப்பு 341 ' 
சாண்ட்மேயர் வினை க41"- : ப ri. ன i huey 

வீச்சுவெளி அல்லது வீழல் வெளி 997! 1௨... 
 வெட்டுமுக அமைப்பு “441 வா ப 

ழைகளின் ௪70) My 

va eal 

இரும்பு எல்கு உற்பத்தியில் 725. 

வெள்ளாடு 210 ' i i fey 3 ve டட 8 

வெள்ளி 357 : ் BO Te ட்ட பபப 
௩ வெள்ளை அரளி. 143 He aes aly rt 

வெள்ளையணுக்கள் 543 ் ர ட்டி 
ety 

வெள்ளையணுக்கள் 
4 ties , ij 

எண்ணிக்கை 61/2: ௩/1: 1 3 
வேலைகள் 611 . 

வெளிக் கட்டமைப்பு - பிட வ வ ட்ட 
இழைகளின் 871 ஆர 4 

கீழ் நிறைந்து இதய உறை பிழற்கியின் 1 123 ட) 

் நார்ச் சத்து இதய உறை அழற்சியின் 122 | 

வெளிப்புற நரம்பு மண்டலத்தில் இயங்கும் ' 
இரத்த அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள் 546° 

வெளி மருந்துகள் - } 
இரண இச்சையில் 543 " |. | 4 ௬ 

வெளி வளர்ச்சி 597 து ts Tae". oma 
வேதி atamacd + rn) 
இழைகளின் 873 | PM pag be ய 

ae es பண்புகள்“ 1 வ ப்பட்ட டட டா 
. இண்டியத்தின் 37



வேலைக் காரணி , 
இழு ஆய்வு, துகலில் 8609 - 

வேலைகள் . 
இணை தைராய்டு சுரப்பிகளின் 47 

வேளாண் அறிவியல் நிலையம் 272 
- வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கல்வித்துறை 274 

- வேளாண் பல்கலைக் கழகங்கள் 274 
வேற்றிடலயம் 114 
வேறாக்கல் 

இரிடியம் 674 
வேறு இதய ஒலிகள் 103 
வேறுபாடுகள் ‘ 

இயற்கைத் தேர்வின் 414 
வேறு வகைக் கட்டிகள் 

இமைக் கட்டிகளில் 288 
வைரஸ் தொற்று நோய்கள் 

இதயத் தசை அழற்சியின் 131 

ஜமன்பாரி ஆடு 241 
ஜாடிச்செடி 
ஜி.எஸ்.எல்.வி 199 
ஜிராஃபிடே 518 
ஜுகுலர் சிரை அலைகள் 99 

941 

ஜெயகர் கமிட்டி நிறுவுதலும் மத்திய சாலை நிதி 
உருவாக்குதலும் 252 : 

ஜெரஜனூக்குகளும் டிபேட்டாக்களும் 64 
_ஷாகா நோய் 132 
ஸ்பியர்மன் கண்டறித்தவை 683 
ஸ்பியர்மன்-கார்பொர் மதிப்பீடு 682 
ஹரியானா மாடு 256 
ஹள்ளிக்கார் மாடு 258 
ஹார்மனிக் சராசரி 698 

ஹார்மோன்களின் பங்கு ௪98 
ஹாலைடுகள் 679 

ஹிஸ்ட்டமின் 280 
ஹிஸ்ட்டிடின் 280 
ஹிஸ்ஸார் மாடு 257 
ஹீமோகுளோபின் அளவு 550 
.ஹீமோஃபீலியா 

அறிகுறிகள் 559 
நோய் அறிதல் 559 

மருத்துவம் 559 

ஹெட்ரோபில்லி 730 

ஹெம்ப் 404 
ஹைட்ரைடுகள் 679





"கலைச் சொற்கள் ட், ட ப 

(தமிழ் - ஆங்கிலம்) 

அக ஆற்றல் - 18ர61021 மாது 
அகச்சட்டகக் குச்சி - ரோம்05%012121 rod - 

அகச்சிவப்பு நிறமாலையியல் - 10மீர2££ம் 8060105009 

அகல்சுருள் சரிவு பல்௪சக்கரம் - spiral bevel gear 

sFGs gigs crude - internal transmission gate 

“aciveo. - endoderm... . _ 

அகப்பிளாசப் பாலம் - endoplasmic bridge 

Hao as - latitude . 

1 

அங்கவடி எலும்பு - 818006 | பு த 
அங்கவடி எலும்பு அகற்றல் - stapedeetomy 
அச்சு உறுப்பு - ஐம்க] organ 

அச்சுச்சூலமைப்பு - 830116 ற180180100 . 

அசமசெல் - anisocyte -, ட்ட 
அசை பரப்பு - ஊர்்மகா 180௦ , ன 

. அசைபோடும் விலங்கு - ஈமாம்றதம் ட் 

அசையும் இயங்களவு - 018016 03/0 8700106107 

<YREGem_wt sjoo + laminated fabric 

அடுக்குத்தன்மை - 5014810511 

அடிக்குருத்தெலும்பு - basal cartilage 

அடிக்கோள் - axiom 

அடித்துகள் - 8௮ body 
75S) o11- S50 - forging 

on_-&71 $50 - incubation 

அடைவுப்பொருள் - wadding 

அண்டம் - ௦0/0 

அண்ணப்பிளவு - 01214 palate 

அண்ணிப்பொருத்து - றத் | 

esreo.d = proximal — 

அண்மைப்பார்வைக்குறை - presbyopia 

«gene! - matrix: 

அணிக்கோவை - 0646ரமம்ற உர் 

அணிவரிப்பாறை - ஐ06188 

அணுக்கருப்பிணைப்பு - nuclear fusion 

- அணுக்கருப்பிளவு - ௩00108 fission 

அணுகுக்கோட்டு "மதிப்பு - asymptotic value - 

அணுகுகோடு - 8891000016 

அணுசக்தி - 0001687 வேது 
அணு நிறை அலகு - 801104௦ 70898 பாப் 

அணுநிறை நிறமாலையியல் - 11288 5601705000 

அணை மின்வாயில் - சிப gate ~ 

அணைவுச் சேர்மம் - co~ ordination compound 

அணைவுப் பிணைப்பு - ௦௦ - ordination bond 

அணைவு மூட்டு - lap joint 

As Qsugsgsrpuy - tachycardia 
அதி இயல் எண் - tranendental number . 

1 

அதிர்வு அமைப்பு .- $10121101 system 

அதிர்வுறு உருமாற்றம் - 80௦% metamorphism 
அதிர்வுறு ஆற்றல் - ஏர்ர21400௨] energy 
ADT@Oecir - frequency | 
அதிவளையகம் - 1ற(01074 
அம்புநுனி வடிவம் - sagitate shape 
அமில எதிர்ப்பி - 8071ம் proof 
அமைப்புவச மாற்றம் - ௦01மீ[தபாகர்101 
அமைப்பொத்த உறுப்புகள் - 1010010205 012௨18 
அமைப்பொற்றுமை - 1௦11010ஜு 

AUSETHSS Zonooo ferromagnetic property - 
'அயனிப்பிணைப்பு - electrovalent bond 
Aflouiret euzeuib ~ falcate shape 
அருமணி - ஐ 
அரைப்புலப்பார்வை மந்தம் - hemiamblyopia . 
அரைவட்ட வால்வு - 8601411087 valve 

அலகீடு - scan. 

அலிகள் - barnacles | 

அலை இயக்கவியல் - 9876 ரய 0011241706 
அலைச் சமன்பாடு - 94846 20021100 

oor Guise - amplification 

onavounrmg = receiver | . 

அலைவீச்சு வரைவி - oscillograph 4 

அலைவெண் வரிசை பகுப்பாய்வி - band analyser 
, அழுகுதுல் - ஐயா 

அழுகு தொட்டி - septic tank 
அழுத்த இடப்பெயர்ச்சிப்பிளவு - thrust fault 
ASH - crimp 
Aoroier = scalar 

அளவீட்டுக் கருவி - 10285மரர்றத 0210௪ 
அளவுக்குறி - 30% 
அறிவியல் அளவியல் - metrology 
அறுஈனி அணைவு - 18௧ coordinate © 

anGar@ ~ lattice 
அறுவை சி௫இச்சை = caesarean 
அனைத்து நோக்கி - theodolite 
BEANE hah - reducing agent 

ஆக்சிஜன் குறைநிலை - ௨0௦௩18 

ஆக்சிஜனேற்ற அம்மோனியா நீக்கம் - oxidative 
- deamination 

ஆக்சிஜனேற்றி - oxidising agent 
ஆப்பு - ௫௨26 
ஆப்பு வடிவம் - cuniate shape 
ஆபரணத்தட்டுமுட்டுப் பொருள் - பரணர்] 

uphokters
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ஆயம் «co - ordinate 

ஆரத்திசைவேகம் -. 120181 velocity 

ஆரத்துருத்து பிணைப்பு - coupling 

ஆரப்போக்கு அமைவு - radial arrangement 

ஆரவாக்கு இடமாற்றம் - radial migration 

அவி அழுத்தம் - vapour pressure 

ஆழ்நிலை - 1002. -' . 

ஆழ்நிலைப்பாறை - ற10101 rock . ப = 

ஆழ்நிலைப் பேராழ்ப்பாறை - ற்ப... ட 

ஆற்றல் நிலை - ரஜ state :, i ட 

இகலி நரம்பு - afferent nerve a ஷி 

இசைக்கோட்டுமை - polarity: ட, ட் 

Genssegraf - harmonic mean. - ‘- 

இடத்தியல் - topology te 

இடப்பெயர்ச்சி ஏற்படுதல் - 1801 fornation i 

இடப்பெயர்வு உருமாற்றம் - ' SislGE HON metamor- 

ர் wow? அங்க 

இடம்மாறி றியிருத்தல் - transposition 3 சட்டப்ப 

Qin HM sioner = rearrangement reaction .«; ° + 

இடவலம்புரி நடுநிலையா க்கல - 18021019811௦1' . 

இடுப்புக்கூடு ~pelvis 8 tote Be புவி 

இடுப்பு பின்புற எலும்பு - 880யம . .. .। <i 

இடைகழிப்பள்ளி - vestibule - school. : 14 

Qem_snenfl - quadrant detector | 

இடைச்சருமம் - mesoderm : * - - 

இடை ச்சூழலமைப்பு ~ecofone~ © "> - . . 

இடைச்செருகல் சேர்மம் - interstitial compound 

இடைச்செல் - mesomere ’ 

இடைத்திச் -mesophyll 5 வடு ப ஆட 

இடைத்துளை முறிவு - flatter fracture » 
இடைததோலீயப்புற்று - mesothelioma 4 
இடைநிலை அனைலெஸ் மிகைப்பி - intermediate. 

4 ர் * ௨௮ frequency amplifier 

இடை நிலை அனற்பாறைகள் - intermediate igneous 

‘s+ .. rocks 
இடைநிலை ஊட்டம் - intermediate feed 
இடைநிலைத் தனிமம் - transition element 

இடைநிலைத்தெளிவு | - lucid interval vie 

இடைநிலை மா Mow - epimerisation 

Qen_Hene wr Hpiser - epimers - | 

இடைநிலை வினைப்பொருள்கள் ~ reactive inter- 
mediates 

இடைப்படைச் செல்திரள் - mesencyme cell “2, 

இடைப்பிரிகோடு - bisector 
இடைமதிப்புக்காணல் - interpolation 
Qe wGeiny sr aDyeb cumusuT® — interpolation 

. formula 

இடைமதிப்புத் தேற்றம் - ஐ6கா value theorem 

இடைமூளை - diencephalon . பட்டி, 

Qenwiriprs urenmaci - hypabyssa cocks — 

இடைய்ணைப்பு - 08850806 : 
Qo uenc oy - mesogamy 

இடைவினை - 1121801101 
இணக்கவேகங்காட்டி - 8001108006 
இணை எலெக்ட்ரான்கள் - ற81£ electrons 
இணைகரத் திண்மம் - parallelopiped — 
Qeonesr su - parallelogram 
Gone anh soMue - paramagnetism 
இணைச்சமன்பாடு - conjugate equation ‘ 
இணை த்தடம் - shunt ் 
Genes Fer - valency 
இணைதிறன் பிணைப்புக் கோட்பாடு - ‘ valence bond 

theory 
இணை தைராய்டு இழுப்புநோய் - tetany 4 
இணைதைராய்டு குறைபாடு - 130௦ 1101௦0018௩ 
இணைந்த இலைத்துளை - 0011412008 stomata - 
இணைந்த நியூக்ளியசு - 001]0281௦04 nucleus ய் 
இணைந்த வாழ்வு - 1611511570 2) me, 
Qensor Bene Wena Hef = parallel circuit ப 
இணைப்படி மலர்ச்சி - றகாக!]61 ௦110 .. « -. 
இணைப்பல்லுறுப்பாக்க : வினை - copolymerisation 
இணைப்பல்லுறுப்பி - 00101371௩2 ட 
இணைப்பார்வைக்கருவி - binocular - ஈட. எடடா 
இணைப்பார்வை தொலைதேரகல binocular teles- 

~ 7 

a es '. cope 
இணைப்பாற்வை நுண்ணோக்கி - binocular micros- 

பார்ன் ப! - ட. ௩௨. Cope 
இணைப்பு - 11%, ர ட 
இணைப்பு இழை - பற ர 
இணைப்பு உறுப்பு = = appendicular organ . 

இணைப்புத்திசுப்புறிறு - 13௩0௧ 5 

இணைப்புத் இசுநோய - 0010201146 418806 disease "" 
இணைப்புத்துண்டிப்பு மின்னிணைப்பு மாற்றி - 

disconnecting switch 

wow 

1, 

1 

இணைப்புமாற்றி - switch — 
இணை பல்சக்கர அமைப்பு - றஐமா ஜகா. * 
இணை போக்கு நரம்பமைப்பு - றகா௮1101 venation 
இணை மின்வாயில் - 07% 15 rn - 

இணைமுக வோல்ட்டளவி - ௨8102 401416 ' 
இணையா எலெக்ட்ரான்கள் - பாற21720 electrons _ - 
Qensva uj Fo ~ compatibility 
Genes cunipey - symbiosis ன் 8௯ 
இணைவு இனப்பெருக்கம் - conjugation 
இணைவுப்பட்டியல் அல்லது நேர்வுப்பட்டியல் <8 

contingency table 
இதய அக அணை 2 endocardial cushion 

இதய அசக்குழாய் - ரேம்0௦21018] tube’ 
இதய இடச்சிரைமுண்டு - 1211 coronary sinus - 
இதய இடைச்சுவர்க்குறைபாடு - cardiac septal defect 
இதய இடத்தமனி - 1211 coronary artery me 
இதய இணைப்புத்தமனி - collatery artery 

இதய இயக்க அயர்வு - 1168ரர் [21107௦ 
இதய இயக்க ஊக்கி - pacemaker . 
இதய இரத்தக்குழாய் வரைபடம் : - coronary angic-~ 

gtaphy 

ந



இதய இலயமின்மை - arrythmia 

இதய இழுப்பு - 08701௦ 8911704 | 

இதய இறுக்கம் - cardiac tamponade டன 

இதய உச்சிப்பகுதி - எர] 8708 

_@Qsu eatisat - endocardium 

. இதய உட்சுவர் அழற்சி - infective endocarditis 

இதய உதறல் - fibrillation 

இதய உள்ளுறை தொற்றழற்சி - 1015011946 endocarditis 

இதய உறை அகற்றல் - pericardiectomy 

இதய உறை அழற்சி - றரரர்கொப்ப(15 | 

@Qsu aco Gif - pericardial cavity 

@su o26nm bit - pericardial fluid 

இதய உறைவலி - pericardial pain 

இத௰ எதிரொலி வரைபடம் - echocardiography 

இதய ஒலிகளைக் கேட்டறிதல் - ௨080ய1181101 

@ sus elcid - phono cardiography 

.இதயக்கடும் வலி - angina 

. இசுயக் கத்தீட்டர் ஆய்வு - 080180 catheterisation 

இதயக் கீழறை - ventricle — 

QswsEipeoy Georg geen - ventricular septa defect 

இதயக் &ழறைச்சுவர்க்குறைபாடு - 450 

இதயக்8ழறை சுருங்காதிருத்தல் - ventricular asystole 
இதயக்கமூறை வீக்கம் - ventricular aneurysm ~ 

இதயக் குறியீடு - cardiac index ் 

இதயச் சுற்றுத்தமனி - மயம் artery 

இதயத்தடுப்புச்சுவர் இளை த். தமனி - septal branch 

இதயத் தடை ~ heart block 

இதயத் தசை அழற்சி - myocarditis 

Qgugsene - myocardium to 

Qsugsene Gord ~ myocarditis 

@ sug Swed! - coronary artery . 

இதயத்தமனி ஆக்கிரமிப்பு - coronary dominance 

Qsussuwool gO - arteroa graft 

இதயத்தமனி எதிர்றி 'றப்பதிவு + coronary பண்ன 

் a7, . pay 

இதயத்தமனி மாற்றுப்பாதை அறுவை மூறை - ௦010- 

- ் ் ' nary tfipass surgery 

~ @sws D@ciutd - cardiac version ~ ௭ 

இதயத்தின் அனைத்துவுறை அழற்சி ~ pancarditis 

இதயத்துடிப்பு - 12211 024 டட 

இதயத்துடிப்பு நின்றுபோதல் - cardiac arrest _ 

@Qsuciiens ge - cardiac massage 

, இதயப்பெருக்கம் - cardiomegaly 

.. இதய மறு சயிர்விப்பு - cardiac resuscitation 

' " இதய மாற்று அறுவை - cardiac transplant 

இதய மின் வரைபடம் - electrocardiograph 

இதய முகிழ் தசை - papillary muscle . 

இதய மேலறை - atrium Po 

இதய மேலறை - auricle x Lo. 

இதய மேலறை இடைச்சுவர்க் குறைபாடு - ASD 

இதய மேலறை இடைத்துளை - atrial septal defect 

இதய மேலறை நுண்ணார்சைவு - arial fibrillation 

<4 .5.4-60 . 
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இதய மேலறைப்பதற்றம் = atrial flutter - 
இதய வடிவம் - கோச்கர௪ 81806 
Q)su1 Gaal 2.enm - pericardium 
இதய வெளிப்பாடு நிலை - cardiomiopathy 
இதய வெளியீடு - cardiac output 

' Qser 69 alersée - mercury vapour lamp 
இமை அழற்சி - blepharitis 

இமை இழுப்பு - 16180050௨5 
இமை இறக்கம் - நர்$105]5 

இமை உள்கட்டி - hordeolum internum 
Qeno octGarsae - entropion 
இமை gor gi@ - ankyloplepharon 
இமைச்சீழ்க்கட்டி - 1448080055 
இமை சீரமைப்பு அறுவை — tarsoplasty 
இமைபபுகுடு - விக்ர 

இமைததட்டு - 485௨1 plate 
மமைத்தைப்பு - 1275011801 

இமை மயிர் உறுத்தல் - triachiasis 

Gow Quelsaiie - hordeolum externum 
Geonn GauoilGaréac) - ectropion 
Quads soouiiyy - mechanism 
இயக்க ஆற்றல் - kinetic energy 

இயக்கு ஏற்பி - 11601180௦0 receptor 
இயக்க grnyjen - dynamia analogy 

இயக்கங்காட்டி - stroboscope 
இயக்க நரம்பு - motor fibre 

இயக்கப்பாட்டியல் - kinetics co 
இயக்கப்பாட்டுக்கட்ட மைப்பு - ந/றரோ8110 structure 
இயக்கம் - 100110 ் 
இயக்க மாற்றி - digital converter 
இயக்க மின்னாக்கி - மகா 
இயக்கவியல் - mechanics 
இயக்கிக் குப்பி - detonator cap 
@Quda Geusnes ~ motor functions 
இயங்களவி - 0௨7௦116122 

இயங்கியல் - dynamics 
இயங்கிலக்கு காட்டும் முறை - 1009002ஜ (காத0் 

indication 
Quiag 2 @uwTDouuTrenm - dynamic metamorphic 

™ rock 
ம
ட
த
த
 

இயங்கு உறுப்பு - 126 radical 
இயங்கு சமநிலை மாற்றியம் - tautomerism 
இயங்கு சமநிலை வடிவம் - 1804௦0 
இயக்க நிலைமை - 068112 ௦010141015 
இயக்குபவர்ப் பயிற்சி - 00௧4௦2 பாகப்ரய்த 
இயங்கும் செறிவிப்புக் கூடு - 178/ச5॥றத condensing 

cage 
Qwied cross - natural number 
Pusrsva so ~ feasibility . 
(Queugeied cieneney - normal distribution curv 
இயல்பற்ற இலைத்துளை - obnormal stomata 
இயல்பு 2Fe - optic axis
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இயல்பு ஆற்றல் - entropy 

Quis #gSHd - inherent crimp 

இயல்புத் தற்கழற்சிக்கோண 2.5 - intrinsic 
spin angular momentum 

இயல்புநிலையாக்கும் மாறிலி - notmalisation con- 
stant 

இயல்பு பிசுப்புமை - intrinsic viscosity 

இயல்பு மரபுவழி இரட்டுறல் - paragenetic twinning 

. இயல்பு வெப்பப்பாய்வு - isentropic flow 

இயலுருத் தோற்றம் - perspective view 

இயற்கணித இடத்தியல் - algebra‘c topology 

இயற்கணித stots - algebraic number 

இயற்கணித சமன்பாடு - 8126ம21௦ equation 

இயற்கணித செயல்முறை - algebraic opetation 

Qw dees! sub - algebra 

இயற்கை இடைச்சூழலமைப்புகள் - natural ecotones 

இயற்கைச் சமநிலை - natural balance 

இயற்கை தனிமம் - 981146 6160ம் - 
இயற்றன்மை நீக்கம் - denaturation 
இரட்டுறல் - twinned ச 

இரட்டுறல் படலம் - 191யாம்றத layer 

இரட்டை உப்பு - 6௦0016 5814 
I 

இரட்டைக்கிண்ண இழைப்பு எந்திரம் - ண்ட மந . 
. + planer 

ரட்டை. குணச்சேர்க்கை, மனபோக் கு ரு கு 
ன . > ambivalence 

இரட்டை குளம்புடையவை - 2114002௦13]. 
ரட்டைச்சிப்பி - 014வ1571& 

இரட்டைத்தோற்றம் - diplopia » 

இரட்டைவிதைத்தாவரம் - 0160131600 

இரட்டை. விலகல் - double refraction 
இரண்டாவது அணி - 8௦187 ் 
இரத்த அமிலத் தன்மை - acidemia 
இரத்த அழுத்த ஏற்பி - 2707600010 

- இரத்த 2ema gOU4 - anticoagulant 

Qr7sS Qi. qpenmenw - hemodynamics , 
இரத்தக்கசிவு - hemorrhage | 
இரத்தக் கசையிழையுரி - blood flagellate ae 

இரத்தக்கட்டி. அடைப்பு - thromboembolism 

இரத்தக்கழிச்சல் - 21208 . 
இரத்தக்குழாய்க்கட்டி - haemongioma 
இரத்தக்குழாய்ச் சுருக்கி - 485000181710107 
இரததக்குழாய் நோய் - 889018 0160456 . 
இரத்தக்குழாய் விரிவுக்கட்டி. - 1612020012512 
இரத்தக்கொப்பளம் ~ bullae ‘ 
இரத்தச்செறிவு - blood concentration 
இரத்தச்சோகை - anaemia — 

இரத்தத்தில் நோய்க்கிருமி வளர்ப்புச் “சோதனை - 
. blood culture 

இரத்த நாள அடைப்பான் - ரோ௦/ம1 , 

இரத்தநாள உறைகட்டி - 1170800515 

இர.த்தநாளங்களில் சிறு படைப்புகள் - mycotic ் 
_ aneurysm 

இரத்த நுண் தட்டுக்கள் - ற12161618 
இரத்தநாள விரிவாக்கி மருந்து - vasodilator therapy 
இரத்தப்புழு - 61௦௦ம் 4106 
இரத்தப்புள்ளி - petechia ' 

.. இரத்தம் உறை காரி - 608தய181116 factor | 

{975g 2.ennge - thrombosis > 
இரத்தமழிச் சோகை - 121101441௦ anaemia 
Qo 5S wry - hoemothorax " 

இரத்த மாற்றீடு செய்தல் - 8௦1226 1218705101 

இரத்த மிகு ன - hypertension 

இரத்தமின்றி செல் இறத்தல் - 600818 
இர SSH ept_@ - haemarthrosis — 

ப்ர த்தவளி மார்பு - 881100௦010 (heres 
இரலைமான் - antelope o 
Qorhe Gn br aPdsov - nocturnal enuresis 
ரவு விலங்கு - nocturnal animal 

இராசிச் சக்கரம் - 200180 ' 

இராஜத்திராவகம் - 801087௦218 ' 
இராஜபிளவை - வொற்மய016 
இருசமப்பிளவு - _binary Sesion 
இருசு - axle 
@Q@xs sein@- axle shaft _ 
இருசுத்தாங்க - ௨௦16 ௦கர்சத ட் oa 
இருதனிம் சேர்மம் - binary compound 

இருதிசைய கறுப்புக்கோவை - 04201௦ . ' 

இருநிலை அமைந்த பன்மை அதிர்வி 4 bistable © 
் multi-vibrator 

இருநிலைத் துலக்கம் - quantal response 

இருதிறப்பண்பு - 01010௦180௩ . 
இருப்பிடப் பொருத்து - location fit 
இருபக்க இலையடுக்கம் - 0191401015 ' 
இருபடிச் சமன்பாடு - 0180727410 equation — 
இருபடியாதல் - ப்றுஊ/5க1101. 
இருபடைக்கோளம் - gastrula 

, B@uGUsS TT ~- biennial plant 
Deyos susF7 gonriy - bilateral symmetry 
ரு GuwuA@ apeom - binomial nomenclature 
இரும்புஉலோகக் கலவை - 1611081103 ் 

இரும்புத் தாது - 1100 02 

@\@w eres - binary number , . 

இருமல் அடக்கி - ஹர்1(052146 ர சோர 
இருமின் Gere + dielectric property ் 
இரு முகட்டுப் பரவல் - 6190081 distribution 
இருமுனை :- 810016 , ர ௫ ட்ட 

இருமுனை அயணிீ - zwitterion , , Fs 

இருமுனை நிலைமைத் திருப்புத்திறன் - dipole moment 
இருமை இசைக்கோட்டுமை - dual polarity . - 
இருவாய்க்குருவி - 1011 , 
இருவாழ்வி - - amphibian a 

3 hy 

. இருள் பார்வைத் gZeevenony - dark adaptation ‘ 

இரை ப்பை அகநோக்கி - gastroscopy . 
1 of vos - வ ரு ட்டம்,



~ 

இரைப்பை எடுப்பு - gastrectomy ட 

இரைப்பைச் சிறுகுடல் அழற்சி - gastroenteritis 

இரைப்பை நுண்ணுயிரி rumen - bacteria ~ 

௩ 

டச் 

இரைப்பைப் பு றவழி ஒட்டுறுப்பு - pyloroplasty |‘ 

இரைப்பை பு றவாயில் - pylorus 

இலக்கம் - 01216 
I 

இலக்க வோல்ட்டளவி - digital voltmeter « 

இலகு எந்திரம் - simple machine ் 

இலயமின் மை நீக்கு - antiarrythmic drug 

இலை அடுக்கம் - phyllotaxy 

இலை இழுவை - leaf trace 

இலைக்கருகல் நோய் - leaf blight disease 

இலைக்காம்பு - petiole — 

இலைக்கோணம் - leaf axil 

இலைத்துளை - 8401124& 

இலை முள் - 162மீ spine 

இலையடிச் செதில் - stipule + 

இலையடுச்சமைப்பு - ‘sheet structure 

இலையின் பறறுக்கம்பிகள் - leaf tendril - 

இலையுதிர்த் தாவரம் - 0201208 

* இலையுதிர்த்தி - 024014814 

இலையுருத்தோ fom - phyllomorphy 

இலைவில் இணைப்புமாற்றி - leaf spring switch 

இழுப்பு - 115 

இழைச்சு துக்கம் - 13016 crimp 

இழைத்தல் - planing 

இழைத்திரிப்புச் செயல் - carding action -° 

இழைத்தொடர் - web 

.. இழை தஇோணிப்புப் பொருள் - 11% ல 

இழை நீட்சி :- barbel 

இழைப்பு எந்திரம் - 136 

- இழைப்புரி) மகரந்தக்காம்பு - 81180 

@eorp - ligament 

இழைப் பொதிவு - £8முர1௦ filling 

இழை வடிவியல் - 11076 geometry 

இளகு பொருத்து - clearance fit 

இள முதுக்குறுதல் - 601010 

இளரி - nymph © 

இளரி நிலை.- ரரமறங்வ] மறக் 

இளவுயிரி - larva 

இளவேனிற்புள்ளி - autumnal quinox 

இறகு வடிவக் கூட்டிலை - pinnately compound 

இறுக்கு புள்ளி - 018100 0010௩4 

இன்றியமையாத இணை வாழ்வு - ௦011த24073 

இனச்செல் - gamete 

இனத்தொகுப்பு - generic group 

இனப்பெருக்க இலை - reproductive leaf © 

இனப்பெருக்கப் புழை - genital opening 

ஈட்டி வடிவம் - lanceolate 

ஈடுசெய் மீதூண் மாற்றங்கள் 

௮.௧,4-60௮ , 

= compen 

௩ 

symbiosis 

satory 
hypertrophy ° ௩ 

947: 

ஈத்தனைவி - 11280 ் ர ட. 

ஈர்த்த பல்லுறுப்பி - ஜ£ீ(£ம் polymer :- அ 

ஈர்ப்பு முற்றம் - நமாமற நலம் : i ் , 

ஈரடுக்குப் பெட்டி - 01161 8018 
ஈராத வரிசைத்தடுப்பு - 1521181 
ஈரிதழ் வாலவு சுருக்கம் - நாப்[ா2] 84200515 

ஈருறுப்பு - diradical - % 

ஈருறுப்புச் செயல் - binary operation 
ஈரிதழ் வால்வு - 01008014 ° 
wAgip eumevey = mitral valve 
சரியல்பு தன்மை - ஊற101071௦ 
உச்சித் துடிப்பு - ஊர081 1றறம!86 
உட்கணம் - 811564 - - 
உட்சுவர் அலைப்பட்டை. - 2501ற1100 band 
உட்கவரும் தன்மை - acclude 
உட்குழிதல் - 1482101100 
ot.Garenmb - barysphere 

உட்செல்லுதல் - involution 
உட்செவி அழற்சி - 18ுநரர்றர்மர்(15 
உட்புழை ஒத்ததிர்வி - 0211037 165008107 
“உடல்குறை வெப்பநிலை - 10/01/1018 

உடல்நீர் வடித்தல் - 88ற1781100 - ப 

ews Gai iene - hyperthermia 
உடற்செயலில் - physiology 
2Leruong Garena - co-variant function 
aL_ouwmar worm ser ~ incomitant squint 
உடனியங்கு wrmeeis - concomitant strabismus 
or.Gennaflicy - fluorescence ் 
உடைநிலை - 0162ப10த 
உணர்சட்டம் - antenna 
உணர்திறன் வரைபடம் - audiogram 
உணர் நீட்டு - tentacle 

உணர்வு ஏற்பி - 706010 
உணர்வு நீக்கம் - ௨806112812 
உணர்வேறும் அதிர்வெண் - 601710 த 160 மர 
உணவுக்குழல் cueil - oesophageal pain 
உத்திரம், விட்டம் - beam 
257 wipe - omentun 

உதைப்பி - rocker 
உந்து geit@ - piston rod 

உப்புக்காரப் பதனிடம் - mercerising 
eauipige gyuiey - emission spectroscopy 
உயர் ஆற்றல் மட்டங்கள் - 6%01160 818165 

உயர் உலோகம் - noble metal 

உயர் வளைவ - ந]ஹ் curvature 

உயா்வீச்ச - amplitude 

- உயிர்க்காரணி - 1010 180107 

உயிர்க்கொலலி இணக்கத்தன்மை - 8(101௦112 
‘ sensitivity 

் உயிர்மைக் கொள்திறன் - vital capacity 

உயிரி இயற்பியல் + bio physics 

egmuicy - attrition 

wh
ee
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aorruGeel = friction rub woe எதிர்த்த மின்வாயில் - exclusive gate 
2h se wurenm — conglomerate ., sTHiwww - negative ed 
உருண்டைச் செல்லியம் - 8ற110100310816 . எதிர்மின்வாய் - cathode , ் 
உருண்டை வடிவம் - 01010ய/8ா 8186. .. a எதிர்முனை க்கதிர் அலைவுநோக்கி - . cathode ray * 
உருப்பெருக்கு ஆடி - magnifier . = oscilloscope 
2 (hor hmb - transformation - a எந்திரலாப இருப்பு - ; toggle position os 
DHT pMb sont 30 = metamorphic ‘change . oa er) sjon.nLity - ignition system ட . 
உருவத்தோற்ற வியக்கம் - morphogenetic movement arf! pusey - burningtest , . “1 
உருளி - roller. ன ரர ௫ எரிமலைச் சாம்பல - volcanic tuft ன ் ச் 
உலோகக் கலவை - alloy. PM bya hoses எரிமீன் - meteor ். 
உலோகத்தாள் - 1௦11 ,:,; ட ௨, ட... எலும்பு மூட்டுத்தேய்வு appa - osteoarthritis : 
உவர்நீர்ப் பரப்பு - கர்மரா . . fa. எலும்பு மேடு - trochanter . 
உள் எலெக்ட்ரான் மண்டலம் - 1௩00 orbital _& எலும்பு வெளிச்செல் அடுக்கு - periosteum * " " 
2.changex - intrinsic factor. Looe எலெக்ட்ரான் மண்டலம - orbital vo 
gor ApciGenes Guuirt - subspecific name. ~ .  * @H9 - acceptor are ் உள்தரும் குறிப்பலை - 1மறபம் ஜீஜி வட்ட தூற்புத்திறன் - susceptibility | ் ட ட . ் ப்ப 
உள் நாசித்துளை மீன் - மறந் _ - ot » @@ Denipey - cohesiveness .. . ் ் ் 
eer cite - endothelium =. ; ww 8 னு ஒட்டுக்கண்ணாடி - 001780 1805 
உள் Wallttey - schillerization ட்டு ன ரர F* ஒட்டுண்ணி -ஃ parasite ் 
aor ofS geo - interlining ப. 2 2 ஒட்டுண்ணி நோய் - parasitic disease 
உள்ளிடைத் gefloc - innertransition element .. | ஒட்டுறவுக் கெழு - correlation coefficient - ~~ ° - உள்ளுறை வெப்பம் - ௭111 8]றறு ப்பட ஒடுக்கும் சாக்கரைடு - reducing sugar, oo 2 
உள்ளெடுக்கும் வகை - 1227-11 (706... , | * ஓத்திசைவு 4 7685018005 . வட ப 
உள இயற்பியல் ~ psychophysics’ ட... ஒப்படர்த்தி - 80 20111௦ gravity — ae 
உறிஞ்சு நிரலியல் - அல்கமா 0601108009 ... ஒண்பட்டு கயிறு - satin ribbon ர னை. 
உறிஞ்சி - 8 .. > டட ஒட = 955 Qenenref - isogamy : டம் 
உறுதியற்ற சமநிலை - metastable , hes ‘ik ad ஒருபடி விடுநிலை - single degree of freedom ப 
2.60 ~ pellicle | . oo ஒரு பாலின cicns - dioecious ~ 
உறைநிலை - $7662102 point a Te Fe ..' ஒரு பருவத் தாவரம் - 83] 1 * ஊசி இழுவை எந்திரம் - நர மாதரி ட்ட. ஒரு வழிப்படி. மலர்ச்சி முறை - 11010ற1௫71211௦' : 
அளசி வடிவம் - 80100187 shape - க ட்ட க ஒலி சார்ந்த பாய்வு - 811180ஈ1௦_ ் 
ஊட்டப்படலம் - 170ற௦12% ட்ட ஒலிமட்ட அளவி - 8010 level meter 
களது சுருள் - blow out coil ! ப டக ட ஒலிப்பை - vocal sac | . ் ‘ 1 ், 
ear gjeno) - blast _ furnace மட ம... ப... ஓலியியல் - 80001105 ர ரர ர ba? 

- amt) soneGeucir - carrier படப் ட ட்ட. go) eurmiG&) - microphone ~ ் ் 
அளரி - slider 9° ப ட ட ௩. @ueurenw ~ allergy : ட 
௪ளனுண்ணி - ௦க114016 . ர a ஒவ்வாமை தோல் அழற்சி - eczema ~ 
erseiocne - relict mountain ..:; +... ட ஒழுங்கற்ற வளர்ச்சி - abnormal growth “ 
எஞ்சிய உறுப்பு - vestigial organ , 63 4 y _ o> ஒளி gyurefur gev = photoionisation. 
erom_Luigousd ~ weight distribution -.-  _- | ் ஓளி சமிழும் 'இருமுனையம் - 11214 emitting ‘diode 
எடைப்புயம் - weigh arm . . fod - ஒளி களடுருவும் பண்பு - anisotcophic _— 
எண்ணும் கருவி - ௦0யர்0 . -+ - gaéGartt_ crewr - refractive index 
ercir capacity - hexactahedron - -  . g@fiumwi — luminous flux 
shir genenr eteurue - NAND gate oe " . இளிச்சுழற்சி - 0ற(408] activity * ; ட 
TB sudan sw - antiferromagnet ; ° gefiidflens ~ dispersion -. ட்ட 
எதிர் அனல் 2.one - revetberatory furnace 2% ஒளிப்பெருக்கி - photomultiplier 
எதிர் இணை மின்வாயில் - 1401 gate ச ன gatibissrapenm - photoelectric method ” ‘' எதிர் quo. ofS) - inverse square law . . ‘ ஒளிமின் விளைவு - ற10(06160171௦ effect 5 எதிர்க்குறியீடு - ற௦ஜ84146 sign லு - ஓளிமானி - photometer . SC 
Si Geof! - antigen ரர ரர gallus Hugeny - photolysis. __ 
எதிர் 5¢a&@aneve - antitoxin «| ய. ஒளியியல் அச்சுக்கோணம் - 014௦ ஐவ] angle எதிர்ப்பொருள் - antibody ‘ - ் ஒளிர்திறன் - luminosity ர ரர ட்



ஒளிர் மினிர்வு - shinning toate” ” 
gafltey Bmer - illuminance :... : 
ஒளிவிலகல் எண் - refrigence an 
guflGeu§ ofenes '- photochemical reaction - ட்டா 
ஒற்றை குளம்புடையவை -- _Pperissodacty] ன 
ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதி - _ monoclinic system 

. ஓற்றைநிலை - 8102 . ர 
ஒற்றைநிற ஒளி - monochromatic light = 8 ee 
Qheom wpener - single pole 2: ' Pe 
ஒற்றை வீச்சு - single throw ் 
ஒற்றைவிதை Sieugi - mopocotyledon " ” 
ஒற்றைப் பல்லுறுப்பி - mono polymer 
ஒன்றுவிட்ட இரட்டைப்பிஎணப்பு. - conjugated , 

. “double bond 
ஓட்டு மின் இயக்கி - drive motor " ் 
ஓடு தடம் - ரமாமர்நத track : 
ஓதம் - 1106 ட்டு 

ஒந்தி-ரவாக் © | ட ட!" 
QU coer இரட்டையர் - மார்மாமப்கா twins © a 

ஓரணு” முன்னுயிரி - protozoa Sea 
ஓரலகுக் காந்தத் தனிமுனை - மார magnetic pole ~ 
ஓரார வரிசைத்துடுப்பு - uniserial fin 1 

ஒர விளைவு - 6026 61160௩ , உ ௬ 
ஓரியல் கதிர்வீச்சு - coherent radiation 
ஒரியைவு - congruent 
ஒருறுப்பி - monomer ' ப்பட ் 
ஒருறுப்புவாதம் - monoplegia oe yor ் 
SER = fettling coe ் i 

கட்டகம்,” அமைப்பு - - structure | . 

“கட்டி “மலா , &y ar 

\ 

pes 8 ‘ ர 

ல் _ * 

் 

டர எ 

1-9 ~ “ye உயர் 4 

aia 
ர் 

நட மட 
ஷ் 

வ த ட டட oo? 

sU@uiumeigip - valve 7 
S_SJgilb aicos ~ transmitting type. 
கடல் சாமந்தி - sea-anemone 
கடல் நாய் - 8281 ட 
கடல் மட்டி - 868 mussel a 
கடலடிக் கம்பி - 08016 
கடலோர அடி.மண் சேர்க்கை-0085(21 sedimentation 
கடின உண்ணி - ஏலார் 

ட“ கண் இமை மூடாமை - 1820121005 

கண் குழிக்கட்டி - orbital tumour 
கண்டத்திட்டு எல்லை - ௦௦ம்] ரர்] 1321 

" கண்டத்திட்டுப் பிறழ்ச்சித் தத்துவம் - plate tectonics 

கண்டத்திசைப்போக்கு - unoriented state 
கண்டதுண்ணால் - pica 
கண்ணியல் ஈரொளி விலகல் - optical birefringence 

. ctr oofluiscnem #60 - interlooping ட்ட 

கண்ணீர்ப் பள்ளங்கள் - 18005 1க0ார்ற15 : 
கண்ணீர்ப் பெருக்கம் - epiphora 
சுண்ணீர் அழுத்த நோய் - ௨1௦012 ' 

கண்பாவை - pupil a oO 
கணிப்பொறி - computer co 

sa) - node ் 

ati 

௪ 

் கபமிளக்கி - 1100]1911௦ ': 

கம்பி தைத்தல், -கம்பியடித்தல் - stapling 

949 

ந் பப்ப ot 
5s) Gen. + internode 
கணுக்காலிகள் தொகுதி - 
&Sreub - asterism 
கதிர்வீச்சுப் பாயம் - radiant flux 
கதிரியக்க ஐசோடோப் - radioactive isotope 
கப்பி - pulley. - 

phylum arthropoda . 

4 

கபவெளியேற்றி - expectorant ' " 

வர்ணம் - 1300120056 . 
கரிம எதிர் அயனி - 0௦81021101 

கரிம எதிர்மின் அயனி - ்ஜ0ம  ” 
sii Cor swell - carbonium ion ok 

கரிரத்தத்திட்டு - 6000110885 ன ர 
கருக்குமிழ் - embryonic knob ' 
கருக்கோளக்குழி - blastocoel 
கருக்கோளச் செல் ஃ 1185101276 
கருக்கோள த்தட்டு - blastoderm 

கருக்கோளத் துளை - 0195100016 
கருச்சவ்வுடையவை ~ amniote . 
&(HSS5L-@ - embryonic disc 

. கருத்தியல் கணிதம் - abstract mathematics 
கருத்தியலான எந்திரம் - 146821 ரக௦்ர்ற6 _ 
Hs Reng & Hifley - iridodialysis 

கருப்பை - uterus 

கருப்பைக் கழுத்து - cervix a 

கருமுட்டை - 32012 ட் 7 
கருவட்டம் - blastodisc 
கருவியல் - ஊ௫01௦ஜ 

கருவுணவு ஆப்பு - 3018 றத - 
கருவுறுதல் - fertilization 
சுரை —uicy - solubility test 
SVD Jenny - stalagmite 

கல்விமுது அமைப்பு - stalagtitic . 
கல்லீரல் - 1 

சல்லீரல் சிரை - hepatic’ vein 
கலத்தல் - dope 

கலப்பினம் “புறம் | 
Sit} sresr - complex number 
seideroréesu - hybridisation | 
sue 5 FcirG ~ nuptial pad 
கலவியுறுப்பு - copulatory organ 

சவ்விப்பிடிக்கும் இதய உறை அழற்சி - constrictive 
pericarditis 

கழிமுகத்திட்டு - 0248 
கழிவுப் பொருள் - 2112ம் . 
களிபடிவாக மாறும் தன்மை - 2614717426 
களிவயப்பாறை - 8ஊா2/11806015 

கற்கோளம் - lithosphere 
கறுப்புப் படிகம் - ம.௨1௦ 
கனத்த கம்பளி - றகாரா 
கனி இரும்பு - ற12 0௩ 

யி டட ௩ ( க ட்டடி 3 5 

௪



- கால்வெளிச்சிரை - 8821200115 vein 

950 

கனிமப் ge - enamel 
ego = yard 
are Gora - tuberculosis 

 காட்சியமைப்புத் திரை - display screen 
காடி வெட்டும் பொறி - slotter 
காணி - 42160107 . 
50 HS Fits Seven - paramagnetic property _* 

காந்த எஃகு - Magnetic steel a 
$755 7 Hin s Heow - magnetic susceptibility . 
5T5S Omid - magnetisation 

காந்தப் பாயம் - magnetic flux 
காந்தப்புல உட்பகுதிகள் - றற ௨11137 

4 

_ காந்த விலக்குத்தன்மை - 0121221011. ள் 

காப்புக்காடு - 722116 6021 
காப்புச் சவ்வு - நார . டட, 
காப்புச் செல் - ஜகம் ௦611 ; 2 .* 
காம்.பிலை - phyllode ae த 
காய் அழுகல் - 5௦11 70% '“ oe oP. ட 
காய் சிதைவு - 1701211௦ 1ஈர்யரு ட்ட 
கார்பன் டைஅக்சையு நீக்கம் - decarboxylation ட 
கார அனற்பாறை; - 681௦ igneous rock | 
காரம் - 12] ர ரர ge 
காரீயம் - 1௦80 ் ் 
கால் கெண்டைத் தசை - ௦4 muscle 
emeunrestd - quartile « '' ~ 
கால்மான விலக்கம் - quartile ம்சார்கர1ெ. 

கால நிலையியல் - climatology டி 

காலமுறை இதழ் - journal 

காற்று எக்கி - 812 நமறற : 
காற்று சுவாசம் ~ aerial respiration, 
காற்றுத்தாரை - ஊர் , ல் 

காற்றுத் இறப்புக் குமிழ் - ர trip | cock” ” , 
காற்று Hos - airbrake — 
காற்றுப்புகு - ventilation 
இடைத்தலாமி - 10614 thalamus 
இடை வரிக்கோடு - horizontal striation ; 
Ags) Garou - syphilis 8 
இளர்வுற்ற எலெக்ட்ரான் - 61001160 electron ட் 
இளர்வுறு ஆற்றல் - activation energy 

அவா ron 

(Sipe. é@ முனைப்பகுஇ - மார்பா] லாக 
தீழ்க்கால் உள் எலும்பு - 11018 , * 
தீழ்க்கால் புற எலும்பு - 1ய5 ; 
இழ்ப்பெருஞ்சிரை - inferior venacava ~ * 
Eapeop - hypotheca 5. 
குகை இரத்தக்குழாய்க்கட்டி. ட cavernous angiomas 

குஞ்சம் - பபப இத து 
@ttb - hub ள் 8 
குடல் உள் பிதுக்கம் - internal hernia” " 
Gt- Dens - caecum ட. 

குமிழிக்கலம் - bubble chamber — 
66505 அம்பு மீன்கள் « elasmobranchs 

Vow i 

-கூடுமடிப்பு - ௦011௨] 4014 ol ட ன ரர. 

.. கூர்புள்ளி + cusp 

, கொத்து அமைப்பு - 108$8116 _ 
் கொதிநிலை - boiling point 7 

G@sss50 ~ corrundum . . 

Genser gs Ss - granulation tissue 
ட குலைவு - collapse ட ன்ட் ன 
குவாண்டம் இயக்கவியல் - 02 0201120105 
குவிபடிமலர்ச்சி - ௦001/2தார் 64010110௦௩ |__| 
குழல், அச்சுத்தண்டு ஜக் ட 
Gps aaah -flutted roller = 
Gpe Gsegysse - intubation ~~ 
GPujef - coelenterate ' 
குழிவு - notch 

குற்றத்தடய அறிவியல் - “forensic science 
குறிப்பறிவிப்பு மின்னிணைப்புமாற் O - signaling 

ட அட ் switch . 
கு றிப்பான் - indicator ன ரக 
குறிப்புத்தாள் = label 
குறியீட்டுத் தருக்கம - symbolic logic” ° 
GM4éHenev cy - short circuit - a ம் 
குறுக்கீட்டு Benoraporest - interferometer 
குறுக்கு இன க்கலப்பு - 01088018௦0 
குறுக்குச்சட்ட மட்டு - 07085 ரவ] head 
GMEGSH - systole | 
குறும்படிக அச்சு - clino-axis - bo ge 2 
GON Gensonesy - hyper conjugation - __ 
குறைததுடிப்பு - நாகரும் 
குறைமுழுப் படி.கறிலை - hypidiomorphic _ தனம 
GMMHr Henw - semi-solid stage டட ட்ட . 
கூட்டிலை = compound leaf ் oS 
கூட்டு இடுப்பெலும்பு - இ 

a 

aa ௦ ட பழ 

synsacrum | yo ae னர 
கூட்டுத்தொகை இணைப்பல்லுறுப்பி - block ட 

copolymer ் 
கூட்டுத்தொடர் - arithmetic progression : 

Fi_Ou WHBucr - panicle __ 

Gi_Guif - symbiosis ' - 
கூட்டு விட்டம் - %௦8] 

கூட்டு வினை - 80011101. reaction 
fat_ HUGH - junction zone . 

tt 2 ட்ட 

கூம்பகம் - 6011௦௦14 

கூழ்நிலை - colloidal ட 
கூழ்மைக் கரடி - &(11 குக 

கூறிடல் - 4185201100 
Gap - co - efficient 
கேளா ஒலி அலை - ultrasonic sound 

ட கொட்டுவாய் '- 10றற ~ 
கொட்டைவடிவ அமைப்பு - amygdalcidal structure 
Gan ain wid « capacitor 

of 

Gariubuneoy - ceretotrichia 

கொம்பு ~ hora , உட 
கொத்னிவ அமைப்பு - பபப structure



? 

கொழிப் படிவு - placer deposit 

கொழுப்புச் செல் புற்று - (10௦1௨ 

கொழுப்புப் புரதம் - 1100001810 

கொழுப்புப்பேதி - 8128177108 
கொழுப்புப் பொருள் - plasmalipid ° 

கொள்ளிடத்தடை - steric hinderence 

கொள்ளிட விளைவு - 816110 effect 

கோட்பாடு மதிப்பு - 44௨07611௦8] ஏவிய : 

கோண genous snr - trignometric function 

Garou 2oralue - trignometry 

Ganon g@arencvey ~ angular distance 

Garenpé #9 ~ mucous gland 

கோளியல் - planetary science . 

சகப்பிணைப்பு - 0048187ம் bond 

சங்கு முறிவு - concoidal 

சதைக்கனி - drupe ‘8 
swo@reyts Lyeitef - equinotical point — 

eughn goof! ~ symmetric matrix 

சமச்சீர்ச் செந்நிலை - 189081241௦ 818006 

gwsGitggen - symmetric plane 

suéFiieonw pm aflwes - asymmetric carbon atom 

gwéGoee ~ symmetric axe ் 

guwsGiciemo - antisymmetry 

சமதடநீளம் - equated track 

சமதிசைப் பண்புள்ள - isotropic 

சமநிலை - equilibrium - 

சமப்பிளவு - 1000019818 

சமபடித்தான அல்லது ஒருபடித்தான 

் சமன்பாடு - மேக - so ் 

- சருச்சறை முறிவு - hackly fracture 

சரிநிலை தொகைக்கெழு - 62804 entegral . 

சரியற்ற முனைமை ~ incorrect polarity 

சரிவு உருள் தாங்கி - roller bevel bearing 

சரிவுப் பல்சக்கரம் = bevel gear 

சலசலப்பு - crepitation ட 

சளிஇழைத் தொங்கு ever - mucous polyp 

gafléscicy - mucous membrane , Te 

sofiéagen9 - mucous gland — 

சளி மிகுந்து - 1ாய௦௦0ம ., - ் ் 

சளியில் இரத்தம் Bosse - hemoptysis” - * 

சாண எரிவாயு - 20082 gas ந ரு ர ரர, 

சாம்பல் நிறத் தாவர ஊடு - grey botany weft‘ 

snwegig - rhombus a eo! to 

் சாய்தளம் - inclined plane 

சாய்ந்த வடிவம் - oblique shape ் 

சாயம் தோய்த்த பருத்திப்பாவு - 06 ௦01101 ஈலாற : 

* சார்ந்திருத்தல் - mutualism "os 

entiiden Geusigenco - absolute temperature == 

“ சார்பு இழந்த வகை - arechanical type eens 

engm wig) - independent variable 

சாரும் மாறி - dependent variable பு ort * mz 

ஓிக்குவாரி அணிகள் - carding units ் 

eos me t- 

WE taht fs 

gel ட 

ல் 

_ சுளிப்பு - 11066 - 

சிட்ட கனிமப்பூக்சு - vitreous enamel 
சிட்டம் முறை - reel system 
திட்டு - 81:61 

சிதிலமான முடிகள் - 1180810818 
சசைபுரி மாற்றம் - mutarotation ~ , 
திதைலமடைதல் - 18810௨ ' 
சிதைவு வெப்பநிலை - 06001000811100 
சிறப்பினப் பெயர் - specific name 

சிறிய மடல் - 100118 
சிறுநீர் குறைநிலை - anuria 
சிறுநீர் பெருக்கி - 8107011௦ 
சிறுநீரக வடிவம் - reniform 
சிறுநீரக வழுவல் - renal failure 
சிறுமத்தொகை - மாம்றர்ர்ராரா 
சிறுமூளைத் தள்ளாடல் - ஊேல்6!![கா கர்கே1க : 

temperature 

. திற்றிலை - leaflet - 

Feny - vein 

சிரைப்படிவு - 4௦10 060814 
Aeagujen - intravenous - 

சிரைவழித்தொட்டி வரைவு படம் - 1178700015 
pyelogram 

திரைவெட்டு - vevesection os 

சிவப்பு நிறமி - red pigment 

சிவப்புப்பாசி - ௦0வ1110& 
சினப்பு - warte 
சர்செய்யப்படாத Siwy - nugget 
சர்மையின்மைத் ZSS5giob - antisymmetry principle 
pu - serum ‘ 
சீரிசை இயக்கம் - 118010 motion 
சீரிசை ஒளிர்ப்பு - cepheid ் 
சீழ் இரத்தநாள அடைப்பான் - septic embolism 
சீழ்த்தவிர்ப்பு - 252ற11௦ 
Epheng Zou 2.609 91pHA - purulent pericarditis 
சீழ்ப்பிடித்த புண்கள் - abscess - 
சுட்டெண் - 1௩01௦6 ் 

சுடர்நுரை முறை - 118106 foam process 
சுண்ணாம்புப் பாறைப்படிவு = calcareous sediment 

சுத்திரிக்கப்படாத எண்ணெய் - 0ய06 ௦14 - | 

சுதுக்கம் - மம்மற ~ 

scour Werchercm iy cords) - load break 
switch 

சுரப்பிக்கட்டி ~ glandular tumour 
சுரப்பு நடுச்செவி அழற்சி ~ secretory otitismedia 
சுருக்கு அழுத்தம் - 8951011௦ pressur 
சுருங்கும் நிலை - systole "4 

சுழல்தள அடுக்கு - 81௩ 080% .- 7 

sip GQgau.y - spin bath ° . , 

KLpHA 1155) see - spin density wave 

'சுழிப்புமின்னோட்டம் - 640 மோர் (; - 

சுழலும் வகை - swinging type ~ 
॥ ‘ ப 1 ஸ் = 

~ ர் 

சுற்றுச்சூழலியல் - 600102 ' 
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் செல்பெருக்கம் - 1நுறற!21௧ of cell , 

952 

epneue - girth , : ச 
சுற்றுவழிப் பிரிகலன் - 0101 breaker 
சுற்றுவான் - rotor 
சுற்றுருகுநிலை - peritectic point 
acre $3) - circumcision 
@e - ovule 
சூல்வலிப்பு - eclampsia 
சூலகஇலை - 6210௨1 
Geasapy - stigma boy 7 

சூலடி இணைவு - dhuiacagamy my 
Gaiam - integument 5 

@Gert Gui ur gnt_iyeer - placental mammals ~ 
சூழலமைப்பு - 6008379101 pt 
Ge gienon - micropyle hy 

_ செஞ்சாய் சதுரத் தொகுது - orthorhombic system . 
செதில் இலை - 1821 80816 
செதில்,.. அளவுகோல் - 80816 

செந்தரக்குறி - standard sign 
Gessoth - standard 
செம்பதமாக்கல் - tempering 

Qstiburemb - dyke 
செய்முறை இயற்பியல் - experimental physics ; 
Geweu@sHeno - functional phase , 
செயற்கை இடைச்சூழலமைப்புகள் - 2711410721 ecotone 
Gewsbens oirevey - prosthetic valve ~. | / 
Gewheos Fray-te - enthanesia - . 
செயற்கை வால்வு mr Op (penn = artifical valve. ° 

7 transplantation 
கெல்தொண்டை - cytopharynx oot 
Qsa Adajapeny - meiosis, mitosis — 

Geacdud - cytology ; 

Ge gids ourruled - transmission gate 
செவ்வகப்படம் - histogram ~ 

செவ்வகப் பெட்டி - rectangular box | 

செவிப்பறை ஓட்டிய அழற்சி இறுக்கம் - adhesive | ன 

4 ன ரர! ப 
சேவுள் ஆரை - gill ray . டட. ‘ 
செவுள் வளைவு - ஐ411 மார் ட் 

செவுளிடைப்படலம் - gill + septum - ப 
Gea - intensity ட அ 
சொரசொரப்பு - 10107” ன ரர ர ee 

சேத்தும வீக்கம் - myxoedema Pea A lay 

டட i 
hee hE oye 

GeWlé@ib Gene - storage leaf Pom foe 

சேய்மை - ய1912பி உட பட Pas 
சைன இதயவிரைவு - 81ற(ப8 tachycardia Loy they 
சைனச்சுணங்கிதயம் - 84008 மாகப்ருகோர்்கட ட... 
ஜெகழ் நீட்சி - ற189110 extension, 3. 5, , | 
BORA = plastics ef ee LN 
தகட்டுப்பாண்ற = sill பார cr 

தகடுடைத்தோலி - ostracoderm ..,. (ட x dow 

ட், ஸ்ர ச 
530 (yy. ib - lamina terminal | ah 

: a ட்ட, ர் ந 

, தரக்கட்டுப்பாடு - மூவி; ௦01701 

தகவினை - probability — | 
தகைவு - stress ர 
தசை இரவு - லா ~~ 
SOF NIFH முறை - spastic type 

seme or gytdty aie! = musculoskeletal’ pain , 
_ genecityHm -rhabdomyoma _ , 
கட்டைக் காம்பு - ற1ர11௦02 
தட்டையான கயிறு - 81142. 
Siw - route , oa, : 
S@uur How - immunity - = 3 
தடுப்புச்சுவர் - septum ் : : 
S@ciyjicner ~ immune reaction . 

S@QurHmb - shunt , 
som_usnb - resistor +. , . 

தண்டவாளப்பாதை இயக்கி. - trackside. operator 
soir Gané Ged - notochordal cell _ ் 
தத்துகிக் கட்டி - கேறப!1கார angiomas 

ட 

தரை அமைவுப்பட இருப்புக்காட்டி . plan-position 
_ | indicator 

தரை எதிர்பலிப்பு - ” ground clutter | 
தரைச்செடி - ற் ர ரர ன் 
தரைத்தளம் - ground plane | பட்ட 
தரையில் அறைதல் - ரர4/21(10த _ ர க. 
தமனி உள் தடிப்பு - 8(11600801670819 “5: 5 
தமனிக் கடப்பு அறுவை - bypass. surgery *" 
குமனிச்சிரை இணைப்பாடு - ஊரர10761018 ' fistula 

_ தமனித் தடிப்பு - வார்சா109016206%6 ° ty) | 

தமனியூதல் - aneurysm - 7 betes 

துமனி வரை படம் - angiography Fem ட்ப ட் 

Soomro -transudate “ட வ அட்ட 

_ goenGemp - standard error ப உவ ட 

தலாமியடிப்பகுதி - hypothalamus ** * 2)? 
- தலாமியடிப்பள்ளம் . hypothalamic sulcus Lh ge 

.. தலைக்கவசம் - 088406 ' : = Soe 
ss 

_தலைத்திரள் - basal ganglia “7775, அல்ப 
தலைப்பிரட்டை - tadpole’ OME oe Bh fw 

- தழும்பு- ஸ்வம்“, 0 பிட்டா 
தழை உரம் - தக manure 52 டல 
gon - plane | 2 இ 
SOGaner - assumption 575. es 

| gH@eue Qengsec - random noise ~'" உ ட3 
தற்போக்கான நிலை ‘= random state ~ ஈர ட 
தன் குரல் மிகுந்து Car.tw - autophony * a 2 
sor Horny Hoss - automatic tripstop ~ =. 1° | 
தன் நிறுத்தச் செய்கை ' - automatic pick Signal Me 

்.. தன்மயமாதல் - assimilation * -'' ee 
தன் வரைபடப் பதஇவு - - autographic record ma Pak 

4 Le தன்னளவு - parameter si 

a தன்னைக்க் நரம்புத். தொகுதி - autonomic: nervous 

தை 8) system 
். தனி இலை - ~ simple Beat Te வரும் ET a 

ws TL றி வடி நரி 

பது யஸ் Ae ie Ot



தனிச்சு ழி - ௨0501ய16 zero ர 
குனித்த நிலை '- 118508 : ் 

். . தனித்தன்மை - $06618101037 
தனிப்படுத்தி - 18012410 
தனிப்படுத்தப்பட்ட அயனி - isolated i ion 
தாங்கல் கரைசல் + buffer solution 

germ) - bearing - ் 
தாடையுடல் பகுதி - கேற!(ய1யம 

தாண்டு இரலை - மறவ : | . 

sieny 2 635) Sorewsb - jet plane 
தாவர வகைப்பாட்டியல் - plant taxonomy 

- gneugeycit oul - herbivore . ~ Bs 

தாழ் அனுமதி வடிப்பான் - 108 pass filter © 

தாறுமாறான இணைப்பல்லுறுப்பி - ரஹம்0ாம 
. copolymer 

girefwa& - automobile ் ட 22 

் திசைப் போக்கு - orientation 
இசையச் சார்பு - vector function 
Hengwiiugvuniiey - vector analysis. 

இசைய முப்பெருக்கல் - 808182 triple product, 

'இசையன் - 160101 - ட 5 

இட்டமிடும் கருவி - programmer: tL 

Gr. esacd - standard deviation - + - 

இட்பக்காட்சி விளைவு - 846160 617201 . 

Git wrHpw - mutation . - 

திண் உள்ளகம் = solid core ~~~ - 

இண் துகள் - granule 5 டு 

இண்மையான பாறை வளாகம் - massifs"  - 

திணிப்புப் பொருள் - batting 2. “7 * 

Sw gsm - rammer sf eh et et 

@ou_aor - agglutinins - 1 டப 

திரவப்படிம இரு முனையம்: - படம பலன் diode 

இரள் - cluster ; 

இரள் அலைவெண் - cumulative frequency ் 

இரள் செனி - agglutinogen'’ "°° 8 

இிரள்தல் - coagulation - ; ன 

திரள் படிக நிலைப்பாறைகள் - porphyrics © 

- திரித்துவம் - trinity 

இரிதடைய மிகைப்படுத்தி - transistor amplifier "7, 
-Poth spo” ட்ட 

@OAsienw - transient - 

இரிபு - transition ர oe 

திரிபு நிலை - transition point ~ © * °°. 

இருக்கச் சுற்றுவழி - logic circuit டு at 

திருக்கம் - 101408 ப ட்டா கரா i 

இருப்புத் திறன் - 2 moment - டட 

இருப்பும் கருவி - 8162711த உறறகாகர்மு ் ் 

இறந்த கணப்பு உலை - 00 hearth furnace 

திறந்த pron Sse! ~ patent ductus AESERIGSUS 

-இறப்புக்கை - மற கு ‘ “4 

.இறன் பிரிகச் செறிவு - power spectrum density - 

இறன் மின் எற்கு power circuit . 
te en 

2 Ad oe “abate Bad 

«bh i 
எனி tha ட டு 

॥ a 

ச் 2 வொரி 

ட்ட 

Fs 

Sas ந்ற செவி - safe ear 
giacr QuiiGad - particle dynamics 
giact Gancirens - corpuscular theory 

துடித்துத்துடித்து - ற11881116 
துடிப்பு - றய186 டு ro 

gigeny a@anré& - pulse generator ் 

துடிப்புக் கொள்ளளவு - 8(70%6 volame 

gGoy - flipper 
துடுப்பு மடிப்பு - finfold theory 
துடுப்பு gsoo7 - fin ray 

- துடைப்பான் - 8924 
துண்டிப்பகம் -interrupter 
துணிப்பு - shear - . 

துணை இதயம் - ஊ௱றய!1கா ங்கோர் 
துணைச் செல் - subsidiary cell 
ginorr oT Gf - ‘sub sample 
giencor wiro) - auxillary variable 

துருப்பிடிக்காத எல்கு - stainless steel 

துருவம் - ற௦16 
துருவ முனைப்பு - 01213 

துருவல் தொழில்நுட்பம் - milling technology 
துளைப்பான் - borer 
துளை போடுதல் - 16065178110% 
துளையிணைவு - porogamy : 
துள்ளு இரலை ~ spring buck 
தூண்டல் விளைவு - 1நம்ம0(176 effect 
தூண்டி - மம்மர் 
தூண்டுதல் - stimulus 
go - trichome : 
Qseflermm ~ indistinct 
தேனிரும்பு - 94000214 10௦0 
தைராய்டு சுரப்பி அழற்சி - thyroiditis 

தைராய்டு நீர்க் குறை நிலை - hypothyroidism | 

eosraw@ it We@sene - hyperthyroidism - 

தொகுப்பு apenm - synthetic method - 

தொகுப்பு நிகழ்வெண் விளக்கப்படம் - cumulative 
frequency diagram 

தொகு பரப்பு - effective area 
@grensuf@ - integration ‘ 

தொட்டுப் பார்த்து ஆய்வு செய்தல் - palpation ட்ட 

தொடக்க நிலை அமைப்பு - + buddy systems. 

தொடக்கநிலைக் கூட்டுறவு - Proto- cooperation 

தொடக்க - tripe — os cL oly a! 

தொடக்கும் சுருள் - starting windiag 

தொடங்கி வைக்கும் சுற்றுவழி - triggering circuit 

தொடர் - 5601146006 ஸு 1 

தொடர் இணைப்பு முறை ~ series connection 

தொடர் படலக் கட்டமைப்பு - 0011100௦05 filament 

structure 

‘ தொடர்பியக்கவியல் - continum mechanics «-_ - 

தொடர் sore - - switch 
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தொடர்வண்டி இயக்கி - train operator நான்குகால் விலங்கு - quadruped So. 
தொடர் வினை . chain reaction Ha p@ecia ugee sicnaney - frequency distribution 
தொடு உருமாற்றப் பாறை - ௦௦04204 metamorphic | curve 

’ rock Huws seoree - standard solution | 

் நடு நெஞ்சு எலும்பு - sternum | 

. தொடுகை இணைப்பு wi) - contact switch 
தொடுகோடு - 121 
தொடைப் பெரும் தமனி - femoral ae 
Qsgnee_us Guge;feng - femoral vein. 
Qgneiecn_ Qant_tiunes - diphtheria 
GQgnetsce_é Geajcit - pharyngeal gill ‘ 
தொய்வு - மாற. ட, 
தொல்காத்த இயல் - ற வி௨௦௦ magnetism | i 
@gre@ giGuy - architerygium ag 
தொலை நோக்கி - 161650006௦ ் 
Ggrrene apencr - telencephion - - - 
தொழிலாளர் புரள்வு - 18௦1 turnover 
G@grep ao - farmyard manure - , 
தோல் தடிமம் = urticaria — 
தோல்பாவை செய்தல் - (310 Le 
தோல்வழிச் சுவாச முறை - ௦078706015 respiration . 
Csr giéaiy - subcutaneous 
Gagner o syitty - dermal bone ஷா 
தோள்பட்டை நீட்டி - scapular procers |. _ 
தோள்மூட்டு - 9௦1108 joint 
தோள் வளையம் - ற604012] girdle 
BCGit-& - intoxication 
நச்௬ வியாதி - toxemia 
நச்சுப்பொருள் - 40711 

.. நட்சத்திர அமைப்பு - stellated கட்ட 
நடமாடும் 69-11 ~ walking beam 
நடுக்கடல் முகடு - mid ocean ridge - 
நடுச்செவிக் காறை இறுக்கம் - tympanosclerosis 

நடுநெஞ்செலும்பைக் கழித்தல் - sternal splitting 
நரம்பியச் செல் - ௦776 ௦8] 
தரம்பு இணைச் சேர்க்கை - neuron anastamonis ப 
Bothy ed) - neuralgic pain 
Bris gid - fibre tract >| 
நவ்வி - 222011 Boe gy 
BOS -slide . en a 
தழுவு தளம் - gliding plane - ட்ட. 
தழுவு வளையம் - 8][ற ரரறறத ட. 
நாடி அழுத்தம் - pulse pressure 
நாடித்துடிப்பு முரண்பாடு - தனை pataslaxts அர 
நாண் - chord , 
நார் அமைப்பு - - filiform - i ' 

ts J 

தார்ச்சிதைவு, நார்த்திசுயேற்றம் - fibrosis உ ட்ட 
grisSes - fibrous tissuse 
தார்த்திகக்கட்டி - fibroma 
Src 1. goms sor ~ chronic asthma » , 
நாற்கரம் ~ quadri lateral Data ay 
நாற்படிச் சமன்பாடு - biquadratic equation . 

to” 

. நீர்ச்சுவாசம் - aquatic respiration 

் நீலம் பூத்தல் - 040085 ‘ உ இதி 

நியூக்ளியஸ் இணைவு - karyogamy ் “th 
நிரப்பு நிலை - complement 
நிரலியல் ஆய்வு - 8060110800 037 7 
See = column 
நிரந்தரப் பார்வையின்மை -  emblyopia 
நிரல் ஆய்வுப்பட்டை - நனை 

‘Bear = row | 

நிலஅமைப்பு - coposripliy 
நில இடைச்சூழலமைப்பு - 16£8511121 600106 
நில நீள் பள்ளத்தாக்கு - geosyncline 
நிலை அறிதல் - diagnosis 
நிலைநீரியக்க அழுத்தம் - hydrostatic pressure | 
Beneviocd - inertia | 
நிலைமாறு வெப்பநிலை - critical fenperatints 
நிலை அக அலைவியற்றி - stable local oscillator - 
நிலைத்த அணைவு அயனி - 84215 complex i ion 
நிலைம லிதி - phase rule - 

- நிலைமை வரிப்படம் - ற11886 பர்ததாகாா 
நிலையான - 84816 . es oe 
நிலையான “ig.64 = permanent set. | ப 
நிழற்புள்ளி - image point. . sa 
நிறநிரல் ஆய்வு - 82] analysis . 
Hows) ugcuniey - colourimetric analysis 
நிறமி - pigment. —_- Doge 
Hobs sig. - pigmented a ப்தி த ட்டு 
நிறமிலி இழைமம் - cornea wet 
நிறமினிர்வு - 1744160606 
நிறலியல் நுட்பம் - spectroscopic method. 
நிறுத்தக் கட்டை ~ brake shoe ந ட்டு 
நிறுத்தத் தட்டு - $7௨1:6 disc 
நின்றொளிர்வு - ற1;080107050606 
நினைவாற்றல் வளைவு - 100077 1௦௦... 
Hae cener - elimination reaction 
Gero oH.9 - stretch receptor | 

Sipe - aqueduct . டட ன ப்ட் நீர்மம் உள்ள பை - ரர் 
நீர்மின்சக்இ - நு 4000௭ 
Biicuen Quid - hydrographic survey ர ட * கி 
Step - dehydration ட ட்ட 
நீரியல் apse ~ hydraulic pressure a 
Siluscv QusiGucd ~ hydrodynamics . “1 

. நீரியல் @QsrenwGuf - hydrophone | ட் 
நீரேறியின் கரைசல் - hydrated solution : 

Bat @sw engenb - obcardate shape | 

நீள்ஈட்டி வடிவம் = oblanceolate “ 
நீள்சதுர வடிவம் ௯ oblong shape ச், Wh ய் wt a 

Bo eg



Gor SiH - resiliency 

நீள்வட்டகம் - 61112501ம 
, நீள்வட்டப் பாதை - 6110௦ ௦0% ~~ 
நீள்வட்ட வடிவம் - 04871௦ 20௨0௪ 
நீள்வடிவக் Hipage - spindle tuber 
நீளியல்பு ~ extensibility 
நீளிழை உயிரி - ற1851120 0012 
நுண் அமர் பருந்திரள் யாப்பு - 
துண் இழைமை - matrix’ * 
நுண் உளட்டச்சத்து - micro nutrient 
Hist Zong + calculus ் 
நுண்குழல், நுண்புழை - மேறய180ு 
நுண்ணிய படிகறிலை - cryptocrystalline ~” 
நுண்ணிலை - 1810061186 ' ன ரு 
நுண்ணுயிரி களைதல் - 8621111581101' : 
நுண்ணுயிர்க் கொல்லி ~ antibiotic 

Gisis coud) - microbe = 
நுண்ணோக்கி - microscope ~ pos 
நுண்துளை அடைப்பான் - 07008 ந1யத - 
gists Gor gag &Hurgey - microbreccia | 
நுரையீரல் - lung ee 

gienguize Gowréard - lung compliance ~~ 

நுரையீரல் இரத்த ஓட்டத்தடை - pulmonary - 

் . ் ' "resistance 

“ நுரையீரல் இரத்தக்கட்டி - pulmonary * thrombosis 

நுரையீரல் தமனியின் ahead - pulmonary artery 

ae OE ன ரு '' தர்ற 0518 

நுரையீரல் நசிவுறல் - றய1001373 infarction 

நுரை ரப்பர் - foam rubber * ~ so 

. நுழைலாய்ப் பிளவு - slit 

நுழைவு கட்டுப்பாட்டிதழ் - inlet valve 

'நூற்புச் சேர்க்கைப்பொருள் - spinning additive 

நூல் வட்டு - ௦0015 ட ் 

நெகிழ்ச்சித் தளம் - slip plane 

நெகிழ் நிலை - yield point, pliability ‘ 

மிநகழ்வுத தையல் - 811. stitch | ' 

நெடுவரைவில் - merid'nal arc 

நெம்புருள் - 6௨௩ ' - 

நெய்வனம் - paint © 

- நெற்றிக் கூம்பு - 8௦940ய0 

நொதி - enzyme ‘ 

நொறுங்கு கற்படிவு - crush breccia 

நேர் எண் - positive number 

" நேர்த்தியான கமபளித்துணி - Saxony — 

நேர்மம் - positive 

நேர்மின் மூனை - anode 

நோர் மின்னோட்ட இயக்க மின்னாக்கி 02, 

boa. 7s dynamo 

Gag அமைப்புச் சுற்றுவழி - 1100௦ 0856 010010 

நேரியல்பு -7 $8 - linear density : 

நேரியல்புப்படி நிலை - degree of linearity | 

Callens சுமை - non-linear load “~ ட 
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பக்க இணைப்பு முறை - ற$ர61181 connection ne 
பக்கமட்டு - 5106 11680 

udsergw - hemiplegia — 
பக்கவினைச் சுற்று இரத்த Git - Collateral ~~ 

் _ Circulation 
பகுதி உலோகம் - 9ோம் metal கு 
UGH mp - component | 
பகுதி மிதவை இருசு - semifloating axle 
ug Wes 6. $8 - semi conductor 
UGHowGueir - composite number 
பகுப்புணர்வான் - analyser — 
ug@pemy ugcny - analytic surface 
umG@ oH - distributive law 
பச்சைக்கல் பாறை - தகர. 91006 rock | 
பச்சைப்பாசி - 221 ௨]றக6 : 
பச்சையம் நீக்கம் - 01009 
LiongLee - caulking 
tlt aib — prism 
பட்டடை எலும்பு - incus 
LiLL_@ sveng - serigraph , 

tse fot 

r 

a. + 

பட்டை அமைப்பு - bladed structure 
பட்டைக் கூம்பு - நராகராம்ம் 
படலச்சிம்பு - 11180 
படலப்படுதல் - 0212710௨110ற 
படலப்பாறை - 8454 
படலப்்பிளவு syemuciy - foliated structure 
படலம் - film so 
ung - strata ; 

படிக இரட்டுறல் - twinning of crystal 
படிகத் தோற்றம் - 9814110281 
படிகமற்ற தன்மை - ௨௭0௦101005 Sls 
படித்தரம் - ஜலம் ரி ் ் 
iy se 2600 - settling chamber / 1 ௬ 
படிமலர்ச்சி - ௦10110 
பண்பக இழை நிரவு இணைதல் ஃ ஐ006 811012 
பதங்கமாதல் - 8111047110. 
பதப்படுத்திய தாவரக் கூடம் - 12 வர்யார 
பதிலிக் கூறு - substituent ் 
பதிவுரிமை வடிவமைப்பு - patented design 
பரப்பு இழுவிசை - 811806 tension 
பரப்பு வன்மையாக்கல் - peering 

பரவல் வளைவு - distribution curve 
பரிமாணம் - 010060510௩ 
பருஅமர் நுண்திரள் - porphyritic - 
பருத்தி தக்கட்டை - ௦0110 010187 
Liggwew Ol LugGpsTdiey — volumetric analysis 

பரவுதல், பெருக்கம் - propagation ர 

பருவெட்டான படிகமணி - Coarse grain 
பல்லுருத் தன்மை, பல் 2.GeL0Tg@ - polymorphism 

பல்லுருப்புக் கோவை ewerLiT@ - polynomial 
. ் equation 

‘
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பல்லுறுப்பாதல் வினை - polymerisation 
யலகைப் பாறை - slate த இ ் 

ue Geddy Sain - polycythemia ~ ட. 
பலஇசை அதிர்நிறமாற்றம் - pleochroism 
Lig inetsA ape - polyphyletic § ~ 
ue Saray — multiple fission 
பலவிதச் செல் - poikilocyte | 
பவள கயிரி- மாலி , ் 48 
பவளப்பாறை அமைப்பு ' - கவி” தீ 

பழங்காலச் சிக்குவாருதல் - ௦185810211 carding ty 
upth QuadacBui - classical mechanics , த 
பளிங்கு மிளிர்வு - vitreous lustre : 
பளுக்கருவி வடிவம் - றம் - bell shape a 

பளுவான கட்டகம் - heavy superstructure , —_ 
பற்சக்கர அணி - gear set i. 
uperirib-ratchet ot 
udm matny- weld oy : 
பற்றாசிடல் - 17826 ' i coe . 

பறவைகளின் எச்சம் (கழிவுப் போர்ச்) - © > guano ர் 
பன் முகத்தது - polyhedron - | 
பன்னிரு முகப்பு - dodecahedron” 
பனிக்கட்டி - 86) ப ப ட்ட்ட்ட tee? 

ath oy aye eb rT witty ong 

uewléGiw - amnion us 
பனிநீர் மிகுநிலை - ற்கான . 
பனிப்படலப் பரப்புவான் - - nebulister - 
பாகுநிலை - viscosity 
பாதை முடிவிடம் - மாமயி ட்ட 
பாய்்ம இயக்கவியல் - fluid mechanics , - 
uinwey mex Benipemn - flow texture ° 

vod stoi 

wt ore OB ae pei 

ae Vea MSR Ld Lathe 

"பார்வைக் குண்டு - 000௦1௯1௦௪2 ஸ், 

பார்வைப் புலம் - 11016 மஜ 

பார்வையியச்சந்தி - 00012 பெர்க்: |... 
பால் பருக்கள் - 3011090010 contagiosum 
பால் மிளிர்வு - opalescence 
பால்வழி இருதோற்றம் - sexual dimorphism * 
பாளை வடிவம் - அறகர்ப1212 shape | a 

பிடிப்பு - தர்ற ன்ப வடட 
பிடியமைப்பு - - holdfast ee டக 
பிணைப்பின் விறைப்பு - : bond stiffness 
பிணைப்பு ஆற்றல் - bond energy 
பிணிப்புத்தண்டு - coupler ' 
பிஇர்வு - extrusion டு 

பிம்பம் - 122௪ 
பிரிகை மாறி - dissociation constant 

பிரித்து இணைவி ~ exconjugant 
பிரிந்த முதலாம் gel - split I sound ் - 
LIfleismerued - split ring . 
பினாஸ்மாவிலுள்ள கொழுப்புப் பொருள் - ற18503 

lipid 
பிறவி இதய அடைப்பு - congenital heart block P 

் பிறவிலேயே இமை இயங்காமை - congenitalptosis 
பின் 1465 - posterior 

பின் பிணைப்பு - ற05167101 commissure 
பின்மடல் குடைவு - post auricular sinus 
Deir apenet - cerebellum , . 
பின்னேற்ற உருமாற்றம் - - retrograde metamorphism , 
yeti - breech | 
tor - ulcer 

ystéGey. - shrub 
புத்துயிர் ஊளழி - cenozoic டத 
புதை உயிரெச்சம், புதை படிவு - - fossil | 
புதை படிவு எரிபொருள் - fossil fuel - ் 
புப்புசச் சிரை - pulmonary vein , 
yf - strand ட்ட. a 
புல்லி வட்டம் - கி ~~ 9 க் a 
புலக்கோட்பாடு - field theory ; . 
புலனாகு படிகமணி அமைப்பு - phaneric “erystallin 
புவி நடுக்க இயல் - seismology _ ‘id நல 
புவிஈர்ப்புக் காந்தவியல் - geomagnetism ~~" 
Lyctefuiud GussecAuscd - statistical mechanics — 
Yio Gon - Carcinoma - 
புற அமைப்பியல் - - morphology , 
புறசீசூழ் வளர்ச்சி - epiboly. 
புறணி சரம் ப... ட், . 

புறத்தலா.மி = dorsal thalamus . a oes 
புறப்பகுதி - ற37£40152115 ட் ் 
புறப்படை - ectoderm - 

உ எல 1 rhe 1 
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புறப்பரப்பு “வேதியியல் - surface chemistry “: ky we 
புறவமைப்பு வேறுபாடு - phenotypic variation ~ 
புற வேற்றுமை - allotropy, |. . >, ..,! - 
புனைவியல் வளிமம் * 1462] ஜூ... ** 

ச ; va» பம்பர் 
ந. பூ இதழ் - perianth உரிவி 

பூக்காம்பு - pedicch © ட ப, ate so 
பூக்கும் தாவரம் - angiosperm .. ட ப்ட் 

உ ஷீ Ke TY ear 
பூச்சித்தின்னி - insectivore — . ட்டார் 

கரி உரு ர 

பூசணக் கொல்லி - 8மாத10106. ve SB 
டி சு 

் பூசண இழை ~- mycelia ,~ _ Cr 

பெட்ரஸ் எலும்பு முகட்டின் PDA - petrositis 

* பெரிய செல் - macrocyte 1 டு 
a 

பெருக்கு சராசரி - geometric mean ~ oO 
பெருங்குடல் புண் அழற்சி - ulcerative colitis | yo 
பெருங்குவிப் பாறை - laccolith | : 3 
பெருந்தமனி - aorta 
பெருந்தமனி இறுக்கம் - coarctation ‘of aorta 

joe wat 

yah oy 

பெருந்தமனி வலப்பக்க முண்டு - ரர்ஹ்ர் morte sinus 
Gucgpibuoe = phenocryst _~ s 
பெருமூளைப் புரணி ~ cerebral cortex - 
பெரிகாண்டிரிய சவ்வு - perichondria membrane 
Gugmse appmpib -. ceiving yard | 
oes Lin orig. ~ marsupial 
பொதி உனற - capsule _ ட் 
பொதியிழை - staple fibre .. - க 
பொது மின் வாயில் - universal gate 45, 

“ ந 

. பெருந்தமனியூதல் - 80711௦ 802௫ _ #4
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பொதுவினப் பெயர் - generic name 4 : ட 

பொருத்தமின்மை - 10௦௦10 21161111]7 
போலிச் Freon - pseudosymmetry oe 
Guncdienu - pseudocyst . 
போலி முகுளவாதம் - pseudobalbarpalsy at 

wéacr GarensuIue - demography ; , 

மகரந்தக்குழல் - ற01121 1006 . 
மகரந்தப் பை - anther | ச ப 
மங்கலான ஒளி - மெயார்ரே ஐ . 
மசகு மிளிர்வு - greasy lustre 
மட்கிய உரம் - 60810081 

மட்குயிரி - 0200100082 ,, 
மட்டநிலத்தண்டு - rhizome . 
மட்டி - றாமல் |... ef 

wLl@ - modulus - 

மடக்கை —gt__cienenr - logarithmic table 

மடக்கை அளவீடு - logarithmic measure 
wiéons soneyGare - logarithmetric scale 
மடக்கைச் சார்பு - logarithmic function 
ign aun Dire - metasomatic 

மண்டலம் - galaxy 

மண்ணீரல் - spleen டு 
மண்ணீரல் வீக்கும் - spleenomegaly 
மணல் வயப்படிவு - 8101806018 sediment 
மணி தாங்கி - ball bearing 4 

மாதவிடாய் - ௦512081101 
wise! UGSSH - attenuation 

மரக்காளான் - 110௦ i 

மரபு வழி மாற்று இரட்டுறல் - metagenctic 

ழ் ் twinning 

wogiyeu prs Gurr uur - genetic engineering — 

1055 Gwe - pharmacology - 

மரை - pitch> © ள் 

மலக்குடல் ஆய்வு - proctosig moidoscopy _ 

மலட்டுத்தன்மை - 8120111137 

மலப்புழைத் துடுப்பு - ஊக 

மலைத்தொடர் ஆக்கம் - 01020 

மறைமுகச் செல் பகுப்பு முறை - மர்ர0515 

மனச்சோர்வு - 420288101 
மனநோய் - ற83010818 

மார்பகங்காட்டி - thoracoscopy 

மார்பு ஆய்வி - 812105000௦ 

மார்பு முடக்கி நோய் - anginapectoris - 

மார்பெலும்பு - sternum . 

் மாரடைப்பு நோய் - 16871 81(20% 
, மாலைக்கண் நோய் - நர்ஜுந் 6110000658 

Lor mb - transition a 

wr poe’. - invariant 
Lor HK ° isomer 
மாற்றுருவாக்கம் - 15010/₹7152110 

மாறாப் பருமன் - ௦018140 volume 
- sors) = variable 

1 
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மாறிலி - constant 
மாறுதிசை மின்னோட்ட இயற்றிகள் - விர்ளாகர்ா 
மாறு மின்னோட்ட இயக்க மின்னாக்க - A. C. 

' dynamo 
மாறு வெப்பக்குருதி விலங்கு - poikilotherm இ 
மாறொளிர் விண்மீன் - நயகா ளாக. - * ‘ 
மிகுவிரைவு 2crtapenm - flash drying | © 4 
Mens QGorsH gist - hyperaemia 
Wns aelcunrue, ~ supersonic flow | 
Meos¢@Qeue) - mania 
Henaliurunow - superfluid 
மிதவை அடித்தளம் - $]0க11/0த 11௦0 
Wscncuuzuidl - plankton 
மிளிர்வூட்டி: - shiner _ 
மின் அழுத்தப் பண்பு - ற162001௦0171௦ 
மின் இயக்கவியல் - electrodynamics  - ட 
மின் இயக்குவிசை - electromotive force  - 1 
மின் எதிர்ப்புத்தன்மை - impedance — ள் 
Us ci gsaib Hot - conductance 
மின் ai ggew — electric conductivity 
மின் சடவா ஊளடகமாறிலி - dielectric constant 

i 

- மின்சுழற்பொறி - motor 
மின்சுமை மாய்நிலை - 1506160171 point 

மின். தடை - electric resistance - 
மின்திரட்டி - commutator ் 
மின்துகளியல் இணைப்பு மாற்றி - 612017021௦ ஊர் 
மின் தூண்டல் திறன் - 1ம்ப௦18௦ a 
மின்தேக்குதிறன் - capacitance 
மின்பகு பொருள் - 6160170116 
மின்பாய்மச்செறிவு - electcic flux density 
Mere 21 14GHoeHr - permittivity 
sro po) - transformer 

மின் மிளிர்வு - glistering lustre 

மின முனைவாக்கம் - ற௦187152110 
மின் முனை - electrode 
மின் வெப்பமுறை - electrothermal process 
மின்னணுவியல் - electronics 
மின்னழுத்தம் - electric potential 

மின்னழுத்த Gar gyunr@ - potential difference 
மின்னாக்கி - ஐரோராக102 * 

மின்னாற் பகுப்பு - 6160170151 
மின்னிணைப்பு மாற்றி - electric switch 
Wem sprit - electric charge 
lew Gor 9 - condenser 
மின்னோட்டம் - electric current 
HeatGerti_c.iore! - galvanometer 

மின்னோடி - ௦10 

. மினுக்கொளி மிளிர்வு - திரராஜ ]மர்£€ 
- மினுமினு இரைச்சல் - flickering noise 

மீட்சி - கப்ரு . 

மீட்சிச்செயற்கை ரப்பர் - 2129100ய 
மீட்சித்தன்மை - elastic property :
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i sserb = hyper plane 

மீள் செயல்முறை - 1646781016 
மீள் படிகமாதல் = recrystallisation 
ier Phage - return spring 

மீன்களின் 9) suun - piscine heart . 

ea guy - icthyopterygium ் ் 

முக்ய செல் » principal cell 

apaGanew eutzeuh - deltoid shape 

முகட்டுப் பள்ளம் - nip . , = டட ட் 

(pa@ - ridge ் 

முகநரம்புச் செயல்திறன் குறைவு - fecialpalsy 
முகப்புக் கல் - facing stone 

முகப்புத் தட்டு - 0141 ் ட்ட. ட். 

மூட்டைக் &@ - oocyst ot ‘ 

முட்டை gies - spawn 
முட்டை வடிவத்துளை - 401870. 01816 - 

, மூட்டை வடிவம் - 01416 81௨ற௪ ட டட 

முதன்மைக் கட்டி - primary tumour 

. முதன்மைத் தளம் - principal plane 

(pL&& susne - passive network 
முடிவிலி - infinity 
முடுக்கி - 80௦6161810 ் 
முதல்நிலை ஓம்புயிரி - பட்டத host 
முதற்கட்டம் - 1124 ற011250௦ ்் 

முதன்மைத் தொகை - நார implicant 
முதன்மைப் பாலூட்டி - நாம்ம 
மூதுகுத் துடுப்பு - 4௦188] 11 

் முந்நீரகக் காப்பு - நர்டிய/கா shield 

(pHibreuwb ~ peninsula 
மூம்முகத்தகம் - 1114604701 
முயற்சிப்புயம் - power arm 

மூரட்டுக்- கம்பனி .- மகவு 
முரண்பட்ட நாடித் துடிப்பு. - ந81200::1௦ pulse 
முரண் முறிவுப் பரப்பு - 801018811௦ 8மாரீ506 
முரணியக்கவியல் - 0181600108 

i 
" முழு எண் - மார்ச 
முழுச்சித்தொலிக முணுமுணுப்பு - pansystolic 

. murmur 
முழுப்பட்டக நிலை . ~ enhedral 
முழுப்படிக நிலை - 1௦1007951211106 
முழுமைத் தொகுதி சராசரி - ற௦றய121100 mean . 
முளை பொருத்தல் - 8481010த , 
முற்றம் - sinusoid | . ட 
¢p@ 26H - propeliar De 
(posses = twisting unit , - . ௪ 

முறை தொகுத்த சைகை - 6௦464 வதி 
முன்மடல் குடைவு * preauricular sinus 
(pez enuf = protozoa, ; | ட 
(pmeruider genes - non-polar 

| (Yonorujso_us geil » polarised light 
முளைவாக்கப்பட்ட கதிர் - ர2)0018115௦ம 

(pesos eutdééib - polarization 

- மூட்டு உள்நோக்கி - கா(11080006 7" 

qperGenrig. + precursor . 
முன்னோடி நிறுவனம் - ந!1௦% ற18ஈ4 
மூச்சுக்குழல் வாய்மூடி. - 8012101115 
மூச்சுச் சிறுகுமுல் - ற£௦ற௦1016 . 
epee curmggse - arthopnea | 
மூசை ~ crucible :' 5 - 

ர 

மூட்டு வாத இதயநோய் - 14சமரகர்1௦ heart disease” 
ep Oourgsé rugs + rheumatic fever 
epiieney - triplet 

epLity euena - senile type as “ 
மூல aie » anoscopy * mt 
மூலக்குடல் Geuigcsey - anal fissure 

ர் 

_ மூலக்குடற் குழி - காஞ்ரர்கா0ற 
'மூலக்கூற்றுக் கற்றை - molecular beam 

: மூலக்கூற்றுத் தொடர் - molecular chain 
மூலக்கூறு மண்டலக் , கொள்கை = molecular orbitay 

_theory 
மூலக்கூ று "மரபியல் - molecular genetics 
மூலம் - source - 
ped wig.tity ~ primitive fold 
மூலவரிப்பள்ளம் - நார்றர்(ர்ர6 groove’) * * ‘ 
மூலைவிட்டம் - 01820081 வா களி ட்ட 

ie -epalenemrey - triple fusion | BP ws உ 

மூவிதழ் வால்வு ouif) - tricuspid 
மூவெலும்புத்துளை - 10720௦ ரர10 யர ''- 
gener Dr ssw "Hse ~ cerebral haemorrhage 
மூளை உறை அகச்சீழ்க்கோப்பு - subdural abscess 
epee 2e0n 1 mFF psGarvsy - extradural abscess 
மூளைக்கழங்கு தடிப்பு - 121005 50160518 <«°' - 
peor Gipsens - endosperm 
மூளைத்தண்டு - brain stem 
மூளைத்தண்டுவடத்திரவம் - cerebrospinal £1 fluid 
மூளை நரம்பு - cranial nerve 
epener ib mrerd - cerebral aqueduct - 

ரு ப 

. மூளையுள் இரத்தக்கட்டி - 1கரகசோமர8] (மனையை 
மூளையுறை சுழற்சி - meningitis | 
Q@touwsGuwieisr + real number 
மெல்லிய greritaub - thin lamella : 
மெல்லுடலி ~ mollusc 3 
மேல்பகுதி - 80102] ். Pe Be 
Gud@greirem.- pharynx | ‘~ i. 

a i 

- மேல்தலாமி - epithalamus 
Gu ajenm - epitheca 

. மேற்கோள் genve9u a - reference oscillator 
மேற்பரப்புக் Heoor = surface branch | 
Gu ptymgG gre - upper epidermis ‘ ் 
மையக்கருக்கோளம் - 512800 ஷ ‘“ = 9 ~— « 
cuowgGlsed » mesomere 

einuaivs& - ultracentrifuge 
மையவிலகு மின்னீணைப்பு மாற்றி - ‘centrifugal 

ன ட . ர ரர . switch 
ப 

“7 

்



யாப்பு « texture | 

யூரியா நச்சு இரத்தம் - மாகரம்க . 

வகைக்கெழு, பெறுதி - derivative 

வகைக்கெழுச் சமனபாடு - differential equation | 

வகைப்பாட்டியலறிஞர் - 1800011454 

வகைப்பாட்டுத் தாவரவியல் - ற187ர் taxonomy 

வட்டக்கோண உந்தம் - orbital angular momentum 

வடிகால் அமைப்பு - drainage 

ag Gipe - jugular . த 

வடிப்பான் - 1110 
வடிவ இயல் - geometry 

வடிவ மாறுபாடு - deformation 

வடிவமைப்பு எத்திரம் - 52ற0 

வடுத்திசு - 8087 118806 
வண்ணப் பிறழ்ச்சி - 0௦௧10 2௪2100 

வண்ணப் பூச்சு - நகர 
aieorf + crank 
வணரித் தண்டு - 080 ஐடிம் 

* வயிற்றியப் பகுதி - parsventralis 
வயிற்றில் நீர் சேர்தல் - 8501115 
வரம்பு படுத்திய இனணப்பு மாற்றி - 1101 
வரி அமைப்பு ஃ கரம்2ம் 51001மா6 
வரையும் கருவி - Stylus 
வலய மண்டலம் - ஊமுகர 210010ற6 

வலிப்பு நோய் - £ீ15 
evens - grid ் 
வலைப்பின்னல் - reticulate 

வாதுமைப் பாறை - amygdaloidal rock 

வாய் வரிப்பள்ளங்கள் - 0181 20012 

வாய்வழி நீர்ம மருத்துவம் - ௦181 ரஸ்நும்21100 
therapy 

switch 

வார்ப்பிரும்பு - கெர் 10௦1 
வால் துடுப்பு - caudal fin 
வால்வுத் தசை ஃ ற8ற!![ஜருு muscle 
வால்வுத் தசை நாண்கள் - 64௦70௧ 16002௦ 
வால்வு அகற்றல் - valvectomy 
வால்வை விரிவு படுத்தல் - 9௨17010007 

வாரலற்ற இருவாழ்வி - 8107௨ 
வளர் உருமாற்றம் - 100(81001ற10815 _ - 
வளர்சிதை மாற்றம் - ர6க0௦11800 - ' 
வளிம அகற்றி - கோர்ரக(04௪ 
வளைகுடல் இரத்தக் கசிவு - 010ம்2021 ௮600174226 
வளைப் பல்சக்கரம் - Ting gear . 

sieoorund — girdle ் 
வளையும் தன்மை - 1/ச॥11037 
வான் இயற்பியல் - 881000135105 
வான் நெட்டாங்கு - celestial longitude 
வான் நடுவரை - 0861651121 6902407 
ouresflucy yo@ - astronomical unit 
BAsapp ster - rational number 
விசைத் திசையன் - 10100 9407 

- விண்பொருளியக்கவியல் - celestial mechanics 

விண்மீன் குழு - constellation 
விதைப்பை நீர் வீக்கம் - hydrocele 

_ eng api_nggsreagwh - gymnosperm 

09 5 - sperm 
விரல் ong - digital pulse 

விரி அம்புநுனி வடிவம் - 141415 உ1௮06 
விரிதல் - dilatation : 
விரிநிலை - diastole டு 
விரிவு அழுத்தம் - ப12510110௦ pressure 
விரும்பி வாழும் இணை வாழ்வு - 880ய1(21146 

symbiosis 
ogre; IAGmex - velocity resolution 
வில் உலோகப்பட்டை - spring metal strip 
வில்சுடர்ப் பற்றவைப்பு - ௨௦ welding 

“வில் சுமக்கா வகை = unsprung type 
வில்லை - lens 
விலக்கு விசை - repulsive force 
விலாக் குருத்தெலும்பு - costal cartilage 
விழி இமைச்சுருக்கம் - blepharophimosis 
விழிக்குழி Move - orbital retractor 
A Nrn9 34% Conus - exophthalmos 
விழியொளி இழைம s91pHA - chronic conjunctivitis 
விளிம்பு வளைவு - diffraction 
விளைவுத் திசையன் - 125ய4(கார vector 
வினைப் பரவல் - propagation 

வினைமிக்க கழிவுப்பொருள் « activated sludge 
வினையூக்கி ~ catalyst 
வீக்கம் - swelling 
வீழ்தாக்கு - 812016 
வீழ்படிவாக்கல் வேகம் - sedimentation rate 

் வெங்களி - ceramic 

Gleut_Gafl - cutting tool 

வெடி இயக்கி - 4240121௦07 
வெடி இரைச்சல் - shot noise 
(வெண்சுடர் விளக்கு - 1908008602 கற 
வெண்மையூட்டி - whitener 
Gaius 3448 Asmar - thermit reaction 
Gai QwuéscQue - thermodynamics 
வெப்ப எண் - 86011௦ நர் 
வெப்ப ஏற்புத் Sime - heat capacity 
வெப்பக் கலக்கம் - thermal agitation 

Gout st 5gib Hew - thermal conductivity 
(GaniuggrH ugery - pyrolysis 
வெப்பத் துடிப்பு - மகர் றய/56 

வெப்பப் பரிமாற்றி - நகர் க்கா :' 
வெல்வெட்டுச் சிற்றுண்ணி - 461464 ஊம்6 — 

வெளிச்செல்லும் முற்றம் - 86816 38ம் 

QacigGsne seer - epithelial tumours 
வெளித் தோல் புற்று - epithelioma 
வெளிப்படலம் - 601264 
வெளிப்பகுதி - 0141016 
இவளிப் பரவல் - effusion



960 | 

Gaiehuli@s @sciesm - output signal 

வெளியேற்றக் கட்டுப்பாட்டிதழ் - க௨03% 92196. 

" வெளிவாங்கு - ஊ்ம்ய0110% 
வெளிறிகளன் - albinos 
வெற்று நிலை - 26081826 : 
வேகம் - velocity ் 

வேகமானி - 1கள்௦0ாா0(2 
வேதுப் பிணைப்பு - chemical bond 
Ga Satu omi3 - chemoreceptor 

Gait gpiz.é& - root nodule 

வேற்றணு வளையச் சேர்மங்கள் - 126100011௦ 
- compound 

வேற்றிடத்துடிப்பு - 60101௦ beat _ 
வேற்றிடலயம் - 8010றர௦ 119111 

வேற்றிடவேர் - 8040111018 root 
வேற்று உடலமைவு - heterothallism 
வேறிடப் பெயர்ச்சி - melotia 
வேறுபட்ட இணைவி - ௨௦15028103 

- வேறுபடும் தனி விலக்கம் - 2ஊ501016 மனே1211௦0௩ | 

oeuglefie, - adamantine lustre 
, ஜெர்மன் தட்டம்மை - rubella



binocular telescope - இணைப்பார்வை தொலை 
நோக்கி 

binomial nomenclature - Q@@Quuh@ weap 

biophysics - உயிரி இயற்பியல் 

biopsy - வெட்டியெடுத்து ஆய்தல் 

biotic factor - உயிர்க் காரணி 

~ piquadratic 6002410௩ - நாற்படிச் சமன்பாடு 

496001 - இடைப்பிரிகோடு 

biserial 8/௩ - ஈரார வரிசைத்துடுப்பு 

bistable multi vibrator - இருநிலை அமைந்த 
பன்மை அதானி 

bivalvia - இரட்டைச்சிப்பி . 

bladed structure - பட்டை அமைப்பு , 

blast furnace - 2a gene Lo 

blastocoel - கருக்கோளக்குழி 

blastocyst - மையக்கருக்கோளம் 

5]2840020 - கருக்கோளத்தட்டு .. 

b'astodisc -— கருவட்டம் - 

18910026 - கருக்கோளச் செல் 

0185100016 - கருக்கோளத் துளை 

blepharitis - இமை அழற்சி ் 

%129்கா௦றரம்ர௦816 - விழி இமைச் சுருக்கம் 

19018௦50௨0 - இமை இழுப்பு 

block copolymer ன கூட்டுத் தொகை இணைப் 
பல்லுறுப்பி 

blood concentration - இரத்தச் "செறிவு 

blood culture - இரத்தத்தில் நோய்க்கிருமி வளர்ப்பு 

bood flagellate - Q7 554 கசையிழையுயிரி 

blood fluke - இரத்தப்புழு ட டப due se 

tow out coil - sag சுருள் க og, a 

bobbin - are at@ - Aad [i ak 

boiling 0௦10௩ - கொதி தின 

$௦11 ௦௩ - காய் அழுகல் க 

bond energy - பிணைப்பு ஆற்றல் 

bond stiffness - பிணைப்பு விறைப்பு 

0122 - துளைப்பான் - ் hose 

bradycardia - @swSgiy-oy குறைதல் ன ரூ ப 

brain stem + pean gsc @® a 

brake ய நிறுத்தத்தட்டு 9) | es 
நாவி: 91௦6 - நிறுத்தக்கட்டை . |... 

braze - பற்றால் é 

breaking point - உடைநிலை. ay 

breccia - Gargmg shugey . | |, .் 

12601 - புட்டம் ட 

0100001016 - மூச்சுச் சிறுகுழல் ட க 

bubble chamber - குமிழிக்கலம் . , ue 

buddy system - Qgrt_da son gemwriy .. wos 

buffer solution - தாங்கல் கரைசல் ட, 

ய18௦ - கொப்புளம் ட்ட. 

burning ரகம - எரி ஆய்வு : ட 

bypass surgery - guedlld கடப்பு அறுவை 

cable - கடலடிக்கம்பி 

௮.௪.,4-62. ் ட _ 

' cardiac tamponade - இதய இறுக்கம் 

963 

caecum - குடற்பை 
0210802018 820101 - சுண்ணாம்புப் பாறைப்படிவு 
calculus - நுண்கணிதம் 
calf 3௩5016 - கால் கெண்டைத் தசை 
பிரக - புல்லி வட்டம் ் 
க - நெம்புருள் , 
0௨௨௦118006 - மின் தேக்கு திறன் 
201402 - கொண்மம் 

capillary - ganv@pa, நுண்புழை, தந்துகி 
capillary angiomass - 55 g/HF5L-19. 
capitulum - greta 168) ் 
capsule - பொதியுறை 
carbon ion - கரிம எதிர் அயனி 
caibonium ion - கரிம தேர் அயனி 
கோமா ௦16 - இராஜபிளவை 
carcinoma - புற்று நோய் 
cardate shape - இதய வடிவம் 
0௦0120 ஊாரகர் - இதயத்தடை, இதயத்துடிப்பு நின்ற 

போதல் 
cardiac asthma - இதய இழுப்பு 
cardiac catheterisation - இதயக் கத்தீட்டர் ஆய்வு 
cardiac index - Qguaé a5 HUQ 
cardiac massage - இதயப்பிசைதல் 
cardiac output - இதய வெளியீடு 
cardiac resuscitation - @)sw comm உயிர்விப்பு 
cardiac septal defect - இதய இடைச்சுவர்க் குறை 

யாடு 

cardiac transplant - இதய மாற்று அறுவை 
cardiac version - 9sws Svuw 

carding action - QenpS SHiflcnys Gowed 
carding unit - சிக்குவாரி அணி 
0801000221) - இதயப் பெருக்கம் 
cardiomyopathy - இதயத்தசை நோய் 
கொறம்றகர்19௦ - வளிம அகற்றி 
119076 - சளனுண்ணி 
கொற! - சூலக இலை - 
carriage - g7m&) 

carrier frequency - es §) அலைவெண் 

0850௨06 - இடையிணைப்பு - 
088006 - தளைக்கவசம் 
௦௩ 1100. - வார்ப்பிரும்பு - 
catalyst - வினையூக்கி 
கெ111006 - எதிர்மின் முனை 
cathode ray oscilloscope - எதிர்முனைக்கதிர் 

அலைவு நோக்கி 

ர 

கேம! 811 - வால்துடுப்பு 

caulking - umeyso 
cavernous, angiomas - குகை இரத்தக்குழாய்க் கட்டி 

cavity resonator - உட்புழை ஓத்ததிர்வி 
celestial eyuator - ane BQoenr 

celestial longitude - வான். நெட்டாங்கு ட 

tl.
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உஷத் ஈ௦ன்கறக - விண்பொருளியக்கவியல் 

cenozoic era - புத்துபிரி ஊளழி 

centrifugal switch - 'மையவிலகு மின்னிணைப்பு 
- மாற்றி 

cepheid - சீரிசை ஒளிர்ப்பு 
யாம் - வேங்களி 
cerebellum - சிறுமூளை 

cerebral aqueduct - பெருமூளை நீர்நாளம் 

மோல் ௦01௯ - பெருமூளைப் புரணி ் 

cerebral haemorrhage - epenerules Ga S55 கசிவு 

cerebrospinal fluid - gnenars Hrond 

ceretotrichia - Gamibureny 

41% - கருப்பைக் கழுத்து 

chain reaction - G@gmtt encr | Hye 

chalazian - இமைப்புகுடு ' 
chalazogamy - @a19 G)ensot a) 

chemical bond - GarSucionemeny — : Bae 

chemoreceptor - Ga Qudua ஏற்பி 
௦ா்ம்ா0548 - பச்சையம் நீக்கம் 
ம்ம் நாண் 
chordae tendinae - வால்வுத்தசை நாண்கள் 

chromatic aberration - வண்ணப்பிறழ்ச்சி -.” 5 

௦ம் உ்பறக - நாள்பட்ட ஆஸ்த்துமா 
chronic conjunctivitis - விழிவெளி இழைம௰ அழற்சி 

Cicatrical - gapeby ய .் 

011 0பொரம15100 - சுன்னத்து அறுவை ஸ் 
circumflex உஊரணு - சுற்றுத்தமனி 
Circuit breaker - சுற்றுவழிப்பிரிசகலன் ' 

clamp நமர் - இறுக்கு புள்ளி ~ ட் ry 

classical carding - upmsrws DSQoaungsw . * 

classical mechanics - பழங்கால இயக்கவியல் : 

% 

ிஷாஹ $ட - இளகு பொருத்து . oy எஸ 
cleft palate - அண்ணப்பிளவு '- ர ர 
climatology - ara நிலையியல் - “ 
1100-8215 - குறும்படிக அச்சு 
clubbing - oily) gyesflacir திரண்டு காணப்படல் உ 
040 - திரள். ப 

coagulation - உறைதல், இரள்தல் ர 
coagulative factor - உழ சாரணி , * 

coarctation of க0ரக - பெருந்தமனிக் குறுக்கம் * 
602152 21 - பருவேட்டான படிகமணி 
coastal sedimentation - கடலோர அடிமண் சேர்க்கை 
coded signal - aren தொகுத்த சைகை - i Be 
co-efficient - Gags eB வணி 
coelenterate - குழஜியுடலி 
coherent radiation - ஒரியல் கதிர்வீச்சு 
00128190௨8 - ஓட்டு இழைவு : 
00118086 - குலைவு 
collateral காரசார - பச்சச்சுற்றுத் தமனி ~ 
collateral circulation + uéa Qrgae சுற்றோட்டம் 
colloidal - கூழ்நிலை ; ney 
colourimetric analysis + நிறமறி பகுப்பாய்வு 

~
~
 

columns - நிரலை, தரண் 
commutator - Wer Mog. 
compatibility - ஒவ்வுமை 
comipensatory hypertrophy ~ ஈடுசெய் மீதூண் 

மரற்றங்கள் 

201001 82ர* - நிரப்பு நிலை - . ட் 
complex number - கலப்பு எண் ட nt 
component - UGE anay 
compost + மட்கிய உரம் 2? 
composite number - ug@penwGuretsr 
compound leaf - miig.cow 
computer -— சணிப்பொறி 
concoidal fracture - சங்கு முறிவு _ a 
concomitant strabismus : உடனியங்கு மாறுகண் 
condenser - மின்னேற்பி 
conductance - Moat g gid § aan 
configuration - அமைப்பு வ௪ மாறறம் 
congenital heart block - Dn Qau அடைப்பு 
congenitalptosis - பிறவியிலேயே இமை இயங்காமை 
00111௦32௧2 - உருட்கல் பாறை | 
congruent - ஒரியைபு 

’ 

t 

conicoid - கூம்பகம், :.,, » 
conjugated double hond = இன் pane இரட்டைப் 

பிணைப்பு 
‘ conjugated nucleus ~ - இணைந்த நியூக்ளியஸ் 
conjugate 00௨21100. - இணைச் சமன்பாடு 

௦010281100 - இணைவு இனப்பெருக்கம் 
connective tissue disease - இணைப்புத் இசுதோய் 
constant - ‘Lom pel ” ட, - ல டப டு 

6018(4014 901162 - மாறாப் பருமன் 
constellation - விண்மீன் குழு. “ட எட. 
கப்ப pericarditis - அதறிப்பு ண்கள். 

: அதறன 
contact 105 - ஒட்டுக்கண்ணாடிட.. bows ட 
contact metamorphic rock + தொடு உருமாற்றப் ப! 

ப se 
contact switch - ‘Caries இணைப்பு மாற்றி. 
contiguos stomata - இணைந்த இலைத்துளை , 

continental margin - sett 3 SO oravenn 
contingency table - இணைவுப் பட்டியல்)... , 
continuous filament structure - தொடர் படலக் 

tage oy + ? 

ab mg கட்டமைப்பு ் 

continum mechanics = a een, . att 
convergent evolution - குவிபடிமலர்ச்சி, » wate ad 
0001010216 - ஆயம ப டடம ட ட 
coordinate bond - அணைவுப் மனனம் a, திதி 
00010181100 0100ம் - அணைவுச் சேர்மம் :' 

copolymerisation -- இணைப்பல்லுறுப்பாக்கம் அவனி! 

( ச 

ப 

copulatory organ - தலவியுறுப்பு 2. வு, 

coral - பவள உயிரி எண்ட ரிம். ௨0 
௦012101081 - பவளப்பாறை அமைப்பு: 5. 
corallina - சிவப்புப்பாசி.. .. ர ரா.



cornea - கண்வெளிப்படலத்தின் நிறமிலி இழைமம் 

coronary angiography - இதய இரத்தக்குழாய் வரை 
் படம் 

coronary artery - இதயத்தமனி 

coronary arteriography Qsw ssw! suenpur—o 

coronary dominance - @ gw 5 sue) ஆக்கிரமிப்பு 

coronary bypass மோஜோ - இதயத்தமனி மாற் றுப் 

பாதை அறுவை முறை 

corpuscular theory - துகள் கொள்கை ‘ 

correlation coefficient - g-@ pas கெழு ' 

corrundum - குருந்தக்கல் 

costal cartilage - விலாக்குருத்தெ லும்பு 

௦01101. றர - பருத்தித் தக்கட்டை 

யார் - எண்ணும் கருவி ரர் ன 

௦௦ம் ஐ - மங்கலான ஓளி * 

coupler - பிணைப்புத் தண்டு 

coupling - ஆரத்துருத்து பிணைப்பு 
covalent, bond - ¢& பிணைப்பு 

covariant function - 2---s707 p கோனவ 

cradle dynamometer - 2yeneujid இயங்களவி - 

ஊற - தசை இசிவு 

crane - 953) 

cranial nerve - epenert நரம்பு ட்ட 

crank - வணரி 
் 

crank shaft - வணரித்தண்டு ட் ட 

creep « Ggitwicy : 

 crepitation - ease 

எற - அழுத்து, சுதுக்கம் 

critical temperature -- நிலைமாறு வெப்பநிலை 

01088 012௦ம் - குறுக்கு இனக்கலப்பு 

cross rail ௦௨03 - குறுக்குச் சட்ட மட்டு 

crucible - apne . 

crude oil - சுத்திகரிக்கப்படாத : எண்ணெய் 

crush ௫0௦௦௦௧ - நொறுங்கு கற்படிவு 

' ராமல - புறணி . 

_ eryptocrystalline - நுண்ணிய படிகறிலை 

crystallogeny - படிகத்தோற்றம் , 7 

- cumulative frequency - இரள் அலைவெண் 

cumulative frequency diagram - தொகுப்பு நிகழ் 

வெண் விளக்கப்படம் 

cuneate shape : ஆப்பு வடிவம் 

௦5 - இதழ் | : 
cutaneous respiration - "தோல்வழிச்சுவாச முறை. 

cuticle  வெளிப்படலம் 

cutting tool - வெட்டுளி 

020818 - நீலம் பூத்தல் ் 

cylinder - உருளை 

ஞூ%் உ நீர்மம் உள்ள பை , 

6௦1௦2 - செல்லியல் 

cytopharynx - செல் தொண்டை, ட் : ் 

dark adaptation - இருள் பார்வைத் தகவமைப்பு - 

decarboxylation - antucr or-ysoms® Haaid ' 

॥ 

Ww 

; ச t பரு 

கட்டு) 

was oye 

1-54-6245) — 

- digital converter - இலக்க மாற்றி 
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deciduos - இலையுதிர் தாவரம் 
4600110086 - மட்குயிரி 
decomposition ர்ோறளக(மா6 - சிதைவு வெப்பநிலை 

் ச201/கார் - இலையுதிர்த்தி - ay 
deformation - vga wm nuT® வ 

degree ௦ரீ 11 கர்ர்ர - நேரியல்புப் படிநிலை 
dehydration - நீர்வற்றல் 
delamination - படலப்படுதல், 
0211௨ - கழிமுகத் திட்டு 
deltoid shape - முக்கோண வடிவம் . 
demography - மக்கள் தொகை இயல் 
denaturation - இயற்றன்மை நீக்கம் 
departure 3ுகார் - வெளிச்செலலும் முற்றம் 
dependent variable - சாரும் மாறி 
depletion - கையிருப்பின்மை 
depression - war éGen i oy 
derivative - vena 5@aap, Gums 
dermal bone தோள் எலும்பு 
detector - காணி 
determinant - அணிக்கோவை 
detonator - வெடி இயக்கி ' 
detonator cap - வெடி இயக்கிக்குப்பி 
diagnosis - Hen அறிதல் 

diagonal - மூனலைவிட்டம் 
௨1 - முசுப்புத்தட்டு 

dialectics - முரணியக்கவிபல் - 

diamagnetism - 4755 @vE gS 50ND 
01891016 - விரிநிலை 
diastolic றா$பா௦ - விரிவு அழுத்தம் 
dichroism - @)m திறப்பண்பு 
dicotyledon - இரட்டை விதைத் தாவரம் 
dielectric யமம் - மின்கடவா கடக மாறிலி 
dielectric property - இருமின் பண்பு 

diencephalon - g)em_apenert 
differential equation - வகைச்கெமழுச் சமன்பாடு 
ப1ம12௨௦1101 - விளிம்பு வளைவு 

digit - Qué sw 

digital pulse - விரல் நாடி 

digital voltmeter - Qoés Gareu_oned 

dilatation - விரிதல் 

பெரு - பரிமாணம் - 

dimerisation - Q@uywrgse . 

diradical - ஈருறுப்பு க 

disconnecting switel * இணைப்புத்துண்டிப்பு 

மின்னினைப்பு மா ற்றி 

41௦801015 - ஒரு பாலின வகை 

diphtheria - Ggirei on அடைப்பான் 

diplopia - இரட்டைத்தோற்றம் ‘ 

0100௦1 - உள்நாசித்துளை வன் 

1௦16 - இருமுனை ் 

010௦1200௦0 - இருமுனைத் இருப்புதிறன்
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metamorphism - @i-OGuwita. 205 
மாற்றம் 

dislocation 

dispersion - ஒளிப் பிரிகை - 
display screen - காட்சியமைப்புத் தரை 
0159201100) - கூறிடல் . 
dissociation constant - பிரிகை மாறிலி. 
distal - Geusenuw . 

819140௦05 - இருபக்க இலையடுக்கம் 
distribution curve - ued arcmaray 
distributive law - um&_@ AD 
diuretic - சிறுநீர்ப்பெருக்கி 
decahedron - vewadiggupauity 
doffer - அணி 
00௦06 - கலத்தல் 

0015௧1 875 - முதுகுது துடுப்பு . 
dorsal thalamus - ems sem 

double cup planer - இரட்டைக்கிண்ண இழைப்பு 
. aan 

double refraction - இரட்டை விலகல் டட 

doubie salt - @gtlem உப்பு 

drainage - ayan@ syemoriny 
மாகான - குஞ்சம் ய ட டட 

drive motor - ஒட்டு மின்னியக்கி , by aah 
மர - சதைக்கனி 
0121 ஐ௦ிகொர்ரு - இருமை இசைக்கோட்டுமை.. 
ductus arteriosum - பெருந்தமனி நுரையீர ரல் குமனி 

இணைப்புக்குழாய் . 
dumbbell shape - இருமுளனைப் பளுக்கருவி வடிவம் 
duodenal ணாசாம்கதச - வளைகுடல் இரத்தக்கசிவு - 
dyadic - இருதிசைய உறுப்புக்கோவை ': 
046 20400 எகாற - சாயம் தோய்த்த பருத்திப்பாவு - 

மூட - செம்பாளம் . 

dynamic analogy - Qwaa ஒப்புமை ட்ட 

dynam-:c metatiaigne rock - Qwiag , உருமா ற்றப் 
a . பாரறை 

dynamics - இயங்யெல் ; 
dynamo - Gwés Wenarréh) 
dynamo, AC. - மாறு மின்னோட்ட இயக்க 

: மின்னாக்கி 

dynamo, D.C. - நேர்மின்னோட்ட இயக்க வின்னாக்கி 
' dynamometer - Q)u:amaeral 

' 60041105௪2 - கரிரத்தத்திட்டு 

echocardiograph - இதய எதிரொலி வரைபடம்' ‘ 

_ eclampsia - @evoucdisty 
60010ஐு - சுற்றுச்சூழலியல் _ 
ecosystem - சூழலமைப்பு 

6001016 - இடைச்சூழலமைப்பு 
6010002170 - புறப்படை 1 
ectopic 0௨ம் - வேற்றிடத் துடிப்பு | ட 

ectopic rhythm ~ Garou ' * 
601௦10 - நான்கு கால் விலங்கு ் 
ectropion - இமை வெளிநோக்கல் 

॥ 

க (ட 

ட்டா ம் ர 

. electric resistance ~ Wer gear. 

சர” - ஒவ்வாமை தோல் அழற்சி 
ம்ப மகட் - சுழிப்பு மின்ணோய்ட்டம் 

edge effect - ஒர விளைவு 4! டக 
effective area - தொகு பரப்பு ் 
effluent - கழிவுப் பொருள் — Hg 
21105100 - வெளிப்பரவல் பட்டம். 

elasticity - S.A ் 

2௦ - மீட்டு செயற்கை ரப்பர் 
electrical resistor - மின்தடை 

" electric charge - Werapqieib * | 
electric conductivity - Wer கடத்துமை 
61201110 மானம் - மின்னோட்டம் 
6160101௦ 110% மீட - மின்பாய்மச் செறிவு '' 

௩ electric potential - Wetrerup gab . க 

21௦0121௦ 8ரர்(0். - மின்னிணைப்பு மாற்றி '! * 
electric traction 100102 - மின்சார இழுவை — | 

மின்னே 
elecirocudtogeaph, « - இதய eller aes வரைன் 
6160110௦06 - மின்முனை i 
electrodynamics - மின்னியக்கவியல் ' கார 
electrolysis - மின்னாற்பகுப்பூ ப... - 
6160110116 - மின் பகுபொருள் , ப் 
electromotive force - மின்னியக்கு விசை 
6160110016 - மின்னணுவியல், எலெக்ட்ரான் இயல் : 
electronic switch - மின்துகளியல் ' இணைப்பு. மார ற்றி 
electro thermal process ~ மின் வெப்பமுறை : : 
electrovalent ௦௩3 - அய்னிப் பிணைப்பு '' wy 
elimination reaction - Baad வினை... s- 
6111080128 - நீள் வட்ட்கம் 1) - eed, 
elliptic orbit - நீள்வட்டப் । பாதை" ட ம்ம ய 
810028110௩ - நீட்சி । “ 13 . 
embolism - இரத்தநாள அடைப்பான் ப 
embryology - சருவியல் 4 ௨ டட 
embryonic disc - a 45.@ | ~~ படர 
embryonic knob - கருக்குமிழ் : 
ரோற௦ 880 - கருப்பை” பப ‘4 
emission spectroscopy - உமிழ்திரலியல். 
enamel - சுனி௰ப்பூச்சு Ns 
endocardial cushion - இதய அக அணை: , 

உட myer 

‘ endocardial tube - இதய அகக்குழாய் 
endocarditis - Qaw உட்சுவர் PDB © 
endocardium - gw உட்சுவர் ் உட்ப 

8 
endoderm - saci.) * 6, * ப 

endoplasmic bridge - அகப்பிளாசப் பாலம் * 

240500 3 - வயிற்று அகநோக்கி - ர ட்ட பப 

பேம்051616181 100 - அகச்சட்டகக் குச்சி ர 
64050௦101 - மூளைசூழ்சதை ‘ mod 
endothelium - உள்படலம் 
பேராறு 91812 - ஆற்றல் நிலை £ 

enhedral ~- ene டக நிலை - 
enthalpy - ள்ளுறை வெப்பம்- 

உது 

பப 

2



i ம் 
"dae yee = 1 a dant ! som tf 

enthanesia - Grew homsé erQyee@ , ey 

entropion - Qenn echGprése .. yt 

0110 - இயல்பு ஆற்றல் © ட்ப 

வாச நொதி: உர ப ப ப வ் ட்ட 

 epiblast - வெளிப்படலம்! . ee 

ஹர - புறச்சூழ் வளர்ச்சி உ: ட 
epiglottis - மூச்சுக்குழல் வாய்மூடி - wo 

ஜேர்றா 181100 - இடைநிலை மாற்றம் ன 

epimer - இடைநிலை மாற்று ப ட்டு, 

6ழ்ழந்மாக - கண்ணீர்ப்பெருக்கம் .,, ey 
epithalamus - மேல்தலாமி (டடத 
சரம்ம்சக - மேலுறை வு த ட 
epithelial tumour - Qual gGanw கட்டு; லு 

epithelioma - GaelgGagre yooh, 1. 

equated track 4 சமத்தடநீளம் , Ls . 

equilibrium - gieHlanw - 5, - « «. ம கிட 
equinotical point - சமஇரவுப் tyre ~ bee 

681039 - உவர்நீர்ப் பரப்பு See 

evolution - படிமலர்ச்சி uo a, 

exact integral - edigloawg GerencdGinap - “ung od 

excited electron - கிளர்வுற்ற எலெக்ட்ரான்... 

excited state - owt ஆற்றல் மட்டம், - 

_ exciting frequency - உணர்வேற்றும்' அதிர்வெண் 

exclusive gate - எதிர்த்த மின்வாயில், a 

ex-conjugant - IGS Qenored ,  _ oy 

exhaust valve - வெளியேற்றக் கட்டுப்பாட்டிதழ் “ 

exophthalmos - விழிப்பிதுக்க நோய் 
expectorant - suGeehGu Ho) ட 

experimental physics ~- செய்முறை இயற்பியல். ட 

extensibility - நீளியல்பு, 
extradural abscess - cpener ‘pny புறச்சழ்க்கோப்பு 

extrusion - (Sia டப்ப து 

fabric filling - இழைப்பொதிவு ம டஸ்ட் 

9081 விஷ - முக நரம்புச் செயல் இறன் கு றவு. ் 

_ facultative symbiosis - விரும்பி வாழும் இணைவா Poy - 

falcate ந்ஹ௪ - அரிவாள் வடிவம் . :,.., 

farm yard manure - Gangp ag. . 

fault formation - இடப்பெயர்ச்சி ஏற்படுதல் | 

feasibility - இயல்தகவு 5 2 1), ட 

1௦% - நார்த்துணி , pe Fel, 

femoral artery - தொடைத்தமனி : = ச 

- வி ரம் - தொடைச்சிரை .... 

fenestration - துளையோடுதல் -. _. 

” $ஜர௦வி1ரு - இரும்பு உலோகக்கலவை , 

ferromagnetism - QwarTpSSSMD  -  - 

‘ fertilization - கருவுறல் * ட்ட உட டய 

ரஸ்பிர்பத - கச்சு ட. ) 

fiber batt - இழை இணிப்புப்பொருள் 

fibre crimp - இழைச் சதுக்கம் ட்ட 

fibre geometry - Qenp angetwey , 7 

நீம்ரச 17௧௦06 - நரம்புததடங்கள் 

_ fibrillation - இதய நுண்ணாரசைவு 

॥ 

11000௧ - நார்த்திசுக்கட்டி 
fibrosis - தார்த்திகு உருவாக்கம 
fibrous tissue - rig Sa 
1ம்யக - கீழ்க்கால் புறஎலும்பு 
71௦10 10௦௦07 - புலக்கோட்பாடு 
flament - இழைப்புரி, மகரந்தக்காம்பு 
ர்க் - படலச் சிம்பு 
17117௦70 - இழை அமைப்பு, நார் அமைப்பு 
film - படலம் . 
filter - agduncr . ் a 
110 1014 - துடுப்பு மடிப்பு. oO 
fin ray - துடுப்பு ஆரை 

. நீரரர் றற்த6 - முதற்கட்டம் 
116 - இழுப்பு நோய், வலிப்புநோய் 
14172 10810. றா00888 - சுடர்நுரைமுறை 
flash drying - மிகுவிரைவு உலாமுனறை ' 
flatter fracture ~ இடைத்துளை முறிவு - 
11117 - வளையும் தன்மை 
flickering 90156 - மினுமினு இரைச்சல் 
11100 - துடுப்பு 
floating floor - மிதவை அடித்தளம் 
flow texture - பாய்வு நுண் இழைமை 
fluid mechanics - udu Qwaascdued 
fluorescence - 2.-Goenaatiiiay 
நியாசம் 10118 - குழல் உருளி 
[௦8௩ ஈஸ் - நுரை ரப்பர் 

foil - உலோகத்தாள் 
1௦104102 - மடிப்புத்தன்மை 
foliated 1ர௦01ம6 - படலப்பிளவு அமைப்பு 

ரகம 01816 - முட்டை. வடிவத்துளை, இதய 
[ மேலனறு இடைச்சுவரியத் துளை 

foramen triosseum - epGev gyldrj sd gienar 
$0106 460102 - விசைத்திசையன் 
$012510 501006 - கூற்றத்தடய அறிவியல் 

108 - அடித்து வடித்தல் 
1௦8811 - புதை உயிரெச்சம், புதை படிவு 
808511 8001 - புதை படிவு எரிபொருள் 
86 - சட்டம் 
826 201௦81 - இயங்கு உறுப்பு 
freezing point - 2eanm Hena 
frequency - அதிர்வெண் 
frequency distribution curve - SapGlausia பரவல் 

- வளைவு 

friction rub - உராய்வொலி 

functional phase - செயல்படுநிலை 
fungicide - pron dGar dad 
furcula - semeu 67 gytbL} 
galaxy - மண்டலம் é 
galvanometer - wen னோட்டமானி 
வற் - இனச்செல் 
யப தா2ா6 - அழுகுதல் 
gastrectomy - இரைப்பை எடுப்பு
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gastroenteritis - இரைப்பைச் சிறுகுடல் அழற்சி. 

gastroscopy - Qeguesu HECHT EA 

gastrula - Qouso senor 

220116 - நவ்வி 

ஜா 86 - பல்சக்கர அணி 

2612410126 - களி படிவாக மாறும் தன்மை 

gem - அருமணி 5 

generator . மின்னாக்கி 

generic ஜாலற - இன த்தொகுப்பு ' 

201௦ ௨௦ - பொதுவினப் பெயர் 

gene splicing - பண்பக இழை நிரவு இணை தல் 

genetic engineering - மரபு வழிப் பொறியியல் 

genetic twinning - மரபுவழி இரட்டுறல் " 

genital - opening இனப்பெருக்கப் புழை 

geomagnetism - புவிஈர்ப்புக் காந்தத்தன் மை : 

26000௦ ரமகோட - பெருக்கு சராசரி | ‘ 

geometry - வடிவ இயல் 

geosyncline - நில நீள் பள்ளத்தாக்கு - ் 

gill arch - செவுள் வளைவு | ன னன் 

gill ray - Geajch ஆரை - ' oe - 

gill septum = செவுளிடைப்படலம் ் ் 

ஜ்ம்16 - வளையம் | ட் 

girth - சுற்றுவடிவு : 3 oe 

glandular tumour * சுரப்பிக்கட்டி. 

glaucoma - சுண்நீர் அழுத்தநோய் ' 

gliding plane - Bapey Soreb 

glimmering lustre - மினுக்கொளி மிளிர்வு 

glistering 115116 - மின் மிளிர்வு BPE ee 4 

ஜ் - அணிவரிப்பாறை  ' 

gobar gas - #ievr எரிவளி 

grade - ug 357d 

grafted polymer-rrgs ue அப்பி 

ஜயகா உ நுண்துகள ் 

granvlation tissue - குருணைத் Bs’ 

ஜா - மெழுகு, மசகு “roo 1 

greasy lustre - மசகு மிளிர்வு 

green 8106 - தழை உரம் 

green stone 1001% - பச்சைக்கல் பாறை 
grey botany ௭௦14 - சாம்பல் | நிறத் தாவர ஊடு 

ஐம் - வலை 

நார்ற - பிடிப்பு ர ரர ரர. 

லயம் யரா - தரை எதிர்பலிப்பு ்' 

ground plane - "தரைத் தளம் 
ஐயகாம் 0௦11 - காப்புச்செல் 

ர் 

ட 

ப்ச் 

i 

- rot 
Vogt 8 

gymnosperm - விதை மூடாத்தாவரம் ் ர கல 8 

hackly ரா£க௦(மா6 - சருச்சறை முறிவு 
haemangioma - @7 த்தக்குழாய்க்கட்டி ' 
நகரா (110918 - இரத்த மூட்டு ' co 
haematemesis - Qo SsarnpH - noe 
haemopneumothorax - @)7 Ssevefl மார்பு a 
1௧௦0௦19815 - சளியில் இரத்தம் இருத்தல் ஸ் 
haemorrhage ஸ் இரத்தக்கிவு ் ae 

4 

. ரச் 

ம் 

haemothorax - @o 3a wary 
harmonic mean - Qeeéeonef soma THATS 

harmonic motion - Films இயக்கம் . : 11 
hastate shape - விரி அம்புநுனி வடிவம் ட ட் 

heart கர்(௧௦% - மாரடைப்பு நோய் - ன உ 

heart beat - இதயத் துடிப்பு 

heart block - இதயத் தடை :- ‘ ota 

heart failure - இதய இயக்க அயர்வு : 2“ 
heat capacity - வெப்ப ஏற்புத்திறன் ~~ * 
heat exchanger - வெப்பப் பரிமாற்றி “டட 

1681 றய/86 - வெப்பத்துடிப்பு ர ரக 
heavy superstructure - w@nourer கட்டகம் ar 

810080 - இணைந்த வாழ்வு ’ 
ந ணர்கறம்[10ற1க - அரைப்புலப்பார்வை மந்தம் 
நண்றாக - பக்கவாதம் '* ப ச 
hemodynamics - Qo 55 QL qpenmennw 2: 
hemolytic anemia - இரத்தமழிச் Berens"! pug 
hepatic vein - sacire Fong « பட வவட ரிட் 
herb - gengé Gey. ட் 
ந்ணற்கார்றறாு - பதப்படுத்திய தாவரக் கூடம் !:-: : 
ற்ண்ர06 - தாவரவுண்ணி (' !! ௩-1) 

heterocyclic compound - வேற்றணு வளையச் சேமம் 
1216011811150) - வேற்று உடலமைவு -:: : 
hexa coordinate - அறுஈனி அணைவு . ' 
௩௦௦12௦0100 - எண்முக **: உ பம 201 

high curvature - awit cusmemaj ட: படா 
11910ஜகற - செவ்வகப்படம் Ke, 

holdfast - cMigwemosy ட ௩. a 

1௦1௦௦19818111௦௦ - முழுப்படிக நிலை.” - - 356. 

ற்௦100ஐ0016 - சமப்படித்தான, ஒரு படித்தான .- 
homologous organ - அமைப்பொத்த உறுப்பு. 
homology - அமைப்பொற்றுமை © உ: (பப 
௦100137818 - சமப்பிளவு yoo eh ty 
homopolymer - அற்றைப் பல்லுறுப்பி 1: ப 
honey agaricus"- Gsm காளான் -- 

hopper - Gart_Qainws noe ge 

} 

hordeolum externum ~ @emn வெளிக்கட்டி ப்ட்? 
11௦ரம்20101ம) 1யர்சாறமாமு - இமை கள்கட்டி. ப 
horizontal striation - Men_aféGan@ ic! - * 
hornbill - இருவாய்க்குருவி ட்ட 

hump yard - ஈர்ப்பு முற்றம் 

டூற்ரர்க் - கலப்பினம்! “ப வ ட ட்டி 
hybridisation - இனக்கலப்பாக்கல் ர சோர? 
hydramnios - பனிநீர் ய ௩ ப 1 வடட ர 

ர் 

hydrated solution - நீரேறிய சுரைசல் : ட்ட! 

ற்நுமொஸ 11௦ நாகா - நீர் அழுத்தம்: .- vat. 

- hydrocele - leanguienu Sial sac ! 
hydro dynamics - Shue QwmaGwe. ~ » 
hydrographic ஸாவு - நீர்வள இயல் ் 
hydrophone - நீரியல் தொலைபேசி _ 
hydro power - நீர் மின்சக்தி _ ken க 
கண்ணனை pressure - நிலை. நீரியக்க 2 அழுத்தம். 

L yD 

ப



ர்புறஸ்நு521 10016 - இடையாழப் பாறைகள் 

“ hyperboloid - அதிவளையகம் .. 

hyper conjugation - குறை இணைப்பு 

hyper plane - மீத்தளம் 

hyperplasia ௦8 ௦௦11 - செல்பெருக்கம் © 

hypertension - இரத்த மிகு அழுத்தம் 

ம்நுற ம்ம் - உடல்மிகு வெப்பநிலை 

hyperthyroidism - தைராய்டு நீர் மிகுதிலை 

ந$றர்1௦௦111௦ - குறைமுழுப்படிகறிலை . 

hypotenuse ~ sifevrib 

hypothalamicsuicus - தலாமியடிப்பள்ளம் 

hypothalamus - தலாமியடிப்பகுதி 

hypotheca - கீழுறை 
hypothermia - 21agemp Garin pleno 

hypothyroidism - ag77nwW@ GapuT® 

icthyopterygium - Weir g@uiy 
ideal gas - புனைவியல் வளிமம் 

ideal machine - a@sSwerer எந்திரம் 

ignition ஒன்ற - எரி அமைப்பு - | 

illuminance - gQafliia,S mer 
image point - நிழற்புள்ளி 

immune 10௦110 - தடுப்பு வினை 
immunity - தடுப்பாற்றல் 

1ற204006 - மின்எதிர்ப்புத் தன்மை ' 

incandescent lamp - Qeewat forage 

inclined plane - ¢awgerw 

incomitant squint - 2toflwmanr wm psexr 

incompatibility - பொருத்தமின்மை 

incorrect polarity - ¢Aw DM wpenasronio 

incubation - 3en1_aT 55a 

ர்றமே5 - பட்டடை. எலும்பு 

indentation - Gur Huys தன்மை- 

independent variable - சாராமாறி 

் 1௦4௩ 2 அளவுக்குறி 
indicator - குறிப்பான் 

றே - சுட்டெண் . 

180159110௬ - தெளிவற்ற . 

inductance - மின தாண்டல் திறன் 

inductive 24120 - தூண்டல் விளைவு 

- inductor - gyletr1y. 

_ inertia - நிலைமம் . 

infective endocarditis - @su உள்ளுறை தொற ற 

ற்சி 
ட் vena cava - “ழ்ப்பெருஞ்சிரை 

infinity : முடிவிலி 

infrared spectroscopy - அசுச்சிவப்பு' நிறமாலையியல் 

inherent crimp - Qweys # asa 

inlet valve - Siena, SL_QuuNi_y Sp 

றற ஊர் - உள் எலெக்ட்ரான் மண்டலம் 

inner transition element - உள்ளிடைத் தனிமம். . 

input signal - 2a FHD G றிப்பலை 

10520114016 - பூச்சித்தின்னி 
if 
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integer - «pap stevr 
integration - தொகையீடு 
integument - @& gon 
intensity - செறிவு 
interaction - (joncfener - : 
interferometer - @M/4ELA எனவும் 
interlining - acraulld gas 
101௦710௦12 - கண்ணியிணைதல் 
intermediate 1260 - இடைநிலை ஊட்டம் 
intermediate frequency. amplifier - Gem enw 

- அலைவெண் மிகைப்பி 

கரவை நீதற60106 00% - இடைநிலை அனற் 
பாறை 

internal energy - அக ஆற்றல் 

internal hernia - @--w oct gad 
internal transmission gate - அகச்செலுத்த வாயில் 
inter node - கணு இடை 
1ற16700181100 - இடைமதிப்புக் காணல் 
interpolation formula - QenwSuy& sr apd 

வாய்பாடு 
1யர்ராயறர்ா - துண்டிப்பகம 
interstitial compound - Qen_¢@emac Geir 
intoxication ~ நஞ்சூட்டல் 
intracerebral hematoma - epenenujat இரத்தக்கட்டி 
intravenous - Senrujeir 
intravenous pyelogram - சிரைவழமித்தொட்டி 

வரைவு படம் 

intrinsic factor ஃ- உள் காரணி 

intrinsic spin angular momentum - இயல்புத் குற் 
சுழற்சிக்கோண உந்தம். 

ர்றிய்ர்ர1௦ 9160௦6109 - இயல்பு பிசுப்புமை 
ர்யம்ா0ோர்ரரகாம் ௦228ம் - கலவியுறுப்பு 
்றர்மட்கர்ர் - குழல் செலுத்தல் 
invagination - உட்குழிதல் 

" ]றுகார்கார் - மாற்றமிலி 
ர்ரருரே₹6 80கா6 1௨௭ - எதிர் இருமடி விதி 
04010711௦0 - உட்செல்லுதல் 
iridiscence - நிறமினிர்வு 
iridodialysis - a@s Seng & கழிவு 
isentropic flow - Qwey Gets பாய்வு 

isoelectric point - Weitaenw மாய்நிலை 
isogamy - @55 Qenanral 
18018120 1௦ - தனிப்படுத்தப்பட்ட அயனி 

15012101 -தனிப்படுத்தி 
isomerisation - மாற்றுருவாக்கம் 
1800௩8 - மாற்றுரு 
isostatic balance - wb Sid செந்நிலை ' 
ரீ$௦11001௦ - சமஇிசைப்பண்புள்ள 
ர்ய்தய/கா - வடிகுழல் 

junction zone - கூடற்பகுதி 
20 ஜயடு - நியூக்ளியஸ் இணைவு 
keel - கூட்டுவிட்டம் -
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1603 - முரட்டுக்கம்பளி 
kinematic structure - இயக்கப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு © 

kinetic energy - இயக்க ஆற்றல் 

Kinetics - இயக்கப்பாட்டியல் 

labyrinthitis - 2.G@so2 9pHF 

1820011111) - பெருங்குவிப்பாறை 
13008 1௦1௨11 - கண்ணீர்ப்பள்ளங்கள் ' 

lagophthalmos - soir Gen மூடாமை 

lamellae - நுண்ணிலை 

laminated fabric - அடுக்குடைய துணி 

lamina terminal - தகடு முடிவிடம் 

lanceolate - ஈட்டி வடிவம் : 

1ற& 010ர் - அணைவு மூட்டு 

1817௨ - இளவுயிரி க 

lateral mesoderm - மருங்கு இடைப்படை 

181/1ய006 - அகலாங்கு ட்ட 

1௨41106 - (வலையம்) சட்டகம் [ ன 

1224 2341 - இலைக்கோணம் ட டல 

‘leaf blight disease - இலைக்கருகல்: நோய் 

leaflet - AD Mena . 

leaf 50816 - செதில் இலை 
1684 815 - இலை முள் , : 
leaf spring switch - இலைவில் இணைய்புமாற் றி. 

leaf tendril - இலையின் பற்றுக்கம்பி 

- leaf trace - இலை இழுவை 

left coronary artery - @)sw இடத்தமனி , . 

left coronary sinus - இதய இடச்சிரை முண்டி 

lesion - Fogouem gv - ,_ 5 

lichen - wgaanormer -. 5. 

lidabscess - இமைச்சீழ்க்கட்டி 
ligament - @)enip 
11ம் - சஈந்தணைவி , 
light emitting diode - gai "உமிழும் இருமுனையம் 

110ப்ம் வர்ர்ரட- வரம்புபடுத்திய இணைப்புமா ற்றி , 

linear density - நேரியல்பு அடர்த்து | 

1[ற௦& - கொழுப்புச்செல் புற்று 

் 110௦றா0120 - கொழுப்புப்புரதம் - 

liquid crystal diode - திரவப்படிக இருமுளையம் 

load breaks witch - SOSH DAD மின்னிணைப்பு 

.., மாற்றி 
location fit - ். இருப்பிட்ப்பொருத்து 

logarithmetic scale - widens அளவுகோல் , 
logarithmic function - wi-éena eniy ,-, 

logarithmic measure - wi-éeos sore Q 
logarithmic 18016 - மடக்கை அட்டவணை | 

logic circuit - s@éa¢ & Hoop . . 

low-pass filter - g7yp அனுமதி வடிப்பான் 

ucid interval - Gen Hows sofey | 

luminosity - got Dow ~ , . eat 

luminous flu, = gpefcnun wid ர ர 

-yungcompliance - mespuige இணக்கம் 

macrocyte - Gulu செல் 

-- microbreccia - get Gin mime கற்படிவு 

madarosis - சிதிலமான முடிகள்-' 
mafic - கறுப்புப்படிகம் 
magnetic flux - காந்தப்பாயம் ' வட்டம் 
magnetic permeability - காந்தப்புரைமை 

magnetic susceptibility - s765 oHySS ner 
magnetisation - 47153 gO Mmw 

magnifier - உருப்பெருக்கு ஆடி 
றாவ - இரத்தக்கழிச்சல் 
உம்” - மிகைச்செயல் 
ரகார்!6 - காப்புச்சவ்வு 
marsupial - பைப்பாலூட்டி 
188511 - திண்மையான பாறை வளரசம் : 
10838 8020170800 - அணுநிறை நிறலியல் - 
70851120ற1௦1௧ - நீளிழை உயிரி 

matrix - அணி, நுண் இழைமை 
mean value theorem - இடைமதிப்புத் தேற்றம் 
measuring device - soraft_Qa கருவி 

mechanics - இயக்கவியல் * 
mechanism - இயக்க அமைப்பு :. ட்ட சு 

mechanoreceptor - Qwaée g p19 1 8 
meiosis - செல் பிரிவுமுறை ro 
610415 - வேறிடப்பெயர்ச்சி 
memory 1௦௦2 - நினைவாற்றல், வளைவு கண்ணி - 

ரரர்ற 115 - மூளையுறை அழற்சி -., . ் 

_ menstrual cycle - மாதவிடாய்ச் சுழற்சி 
ற௩7067180 - உப்புகாரப்பதனிடல் . -., 1 
mercury vapour lamp - இதள் ஆவி விளக்கு 
meridinal arc - நெடுவரை வில் :- 

் ந128001106 ௦611 - இடைப்படைச் ெல்இறள் 
1168600210 - இடைச்சருமம் 7 Po 
mesogamy -- இடையிணைவு : 

1065000272 - இடைச்செல் “5: 1: ௨.1 
mesophyll - Gong Ha: ் | 

mesothelioma - Qen_s தோலியப்புற்று கயட்ட 
6124௦11800 - வளர்சிதை மாற்றம் 

_ றரு648த000110 நரம்றாப்த - மரபுவழி அரத்து இரட்டு டுறல் 
metallurgy - 2.Gan solu . 

‘metamorphic change ~ 2¢puor hm 260 3c — 
metamorphosis - வளர் உருமாற்றம் 
106135010811௦ - மடிப்பு உருமாறிப்பாறை : 
metastable - உறுதியற்ற சமநிலை. 1 ப. 
metathalamus - Mem sser> | ' : 

~ meteor - எரி விண்மீன் a ட.) 

metrology - அறிவியல் அளவியல் 

ரயம்௦06 - நுண்ணுயிரி ட டட sh 

micronutrient ‘- msi Pat ASS ep TVR Ga 

microphone - qeleura& பட்ட பப ' 

microphyle - @,7 gener 1 | ட்ட 

microtia - சிறிய மடல் ” க ப ண்டு . 

mid ocean ridge - நடுக்கட்ல் முகடு : 2 ௩44! 

milling plan - துருவல் இழைப்பு எந்திரம் -::. .



miling technology - துருவல் தொழில் நுட்பம் 

miniterm - சிறுமத்தொகை ர . 

1௦818 - செல் பகுப்பு முறை 

mitral area - இதய உச்சிப் பகுதி 

ர்வ] ௭௭௦818 - ஈரிதழ் வால்வுச் சுருக்கம் : 

mitral valve - ஈரிதழ் வால்வு 

113006 - முகடு | ் டட 

ற௦ம்ய/08 - மட்டு 

1001200187 ௨௭ - மூலக்கூற்றுக் கற்றை 

molecular chain - மூலக்கூற்றுத் தொடர் — 

molecular genetics - மூலக்கூறு மரபியல் 

molecular orbital 112019 - மூலக்கூறு மண்டலக் 
கொள்கை 

1101011080 - மெல்லுடலி . ட 

molluscum contagiosum - LTeLiaaer 

moment - திருப்புதிறன் - 

monochromatic - gimnsiy ஒளி 

monodinic system - ஒற்றைச்சரிவுத் தொகுதி 

110௩௦௦௦1916401 - ஒற்றைவிதை தாவரம் 

1010101022 - ஒருறுப்பி 

monophyletic - ஒருவழிப்படிமலர்ச்சி முறை 

1000012218 - ஒருறுப்புவாதம் . 

morphogenetic movement - உருவத்தோற்றவியக்கம் 

‘morphology - புறஅமைப்பியல் 

் 0011௦0 - இயக்கம் 
motor - மின்னோடி 

motor 1106 - இயக்க நரம்பு . 

motor function - Qws@ Gacow 

- moving target indication - இயங்கிலக்கு காட்டும் 

mucolytic - suWers& 
முறை 

mucous ப0ரோறக16 - சளிச்சவ்வு 

mucous polyps - ¢afl@epwgs தொங்கு வளரிகள் 

ராம௦௦ய8 லயம் - சளிச் சுரப்பி 

multiple fission - ue ere . 

musculo skeletal றகர்௩ - தசை எலும்பு வலி 

mussel = மட்டி - . . 

muta rotation - Aemguy wr pow 

1 

* ஹுழுர்கர்ர்00ட- இடீர் மாறறம் 

mutualism - ¢n759G550 

mycelia - p,Fosr Gensp 

mycotic aneurysm - @)7 55 நாளங்களில் சிறு. 
டு புடைப்புகள் 

103700௨018] 107கா௦1100 - மாரடைப்பு நோய் 

myocarditis - Qswgsene அழற்சி 

‘myocardium - இதயத்தசை 

myxoedema - Geggiw of sad 

10௩௦1 - இணைப்புத்திசுப்புற்று 

நரகு ௮1௦ - எதிர் அணை மின்வாயில் 

் 29081௩ - தனித்த திலை 

native element - Qu ienags sesllory | 

் நகரமாக] நவி40௦6 - இயற்கைச் சமநிலை 

natural ecotone - Qw Hes இடைச் சூழலமைப்பு * 

ப 
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natural number - Qwied எண் 
றய11512 - பனிப்படலப்பரப்புவான் 
necrosis - Qrgsulea றிச் செல் இறத்தல் 
negative - 67 Swi 
negative 8/2 - எதிர்க் குறியீடு 
6௦2037 - இளமுதுக்குறுதல் 
neuralgic நகு - நரம்பு வலி 
2601201001 - நரம்பியபுறச் செல் 
neuron anastamosis - நரம்பு இணைப்பு . 
night blindness - wrmacaanGarus 
nip - முகட்டுப்பள்ளம் 
110016 ௦21 - உயர் உலோகம் 
nocturnal animal -"@ gay Bavning 
nocturnal enuresis - @rale Amba ap/saw 
node - 4a) , 

non-linear load - Gaflanéeenw 
nonpolar - apsneralevenr 
NOR gate - எதிர்இணை மின்வாயில் 

normal distribution curve - Qweured cisnercy 
notch - @ Pa 

10100௦7481 ௦811 - தண்டுவடச் செல் 
buclear ரஜ - அணுசக்தி 
nuclear fission - அணுக்கருப்பிளவு © 
100128 1051௦0 - அணுக்கருப்பிணைப்பு 
மத் - சீர்செய்யப்படாத கட்டி 

றயற(18] றக - கலவித்திண்டு 
pymph - இளரி 
nymphal instar ~ Qerdl நிலை 
obcardate shape - நீள் இதய வடிவம் 
௦01௧௭௦௦௦121௦ - நீள் ஈட்டி வடிவம் 
obligatory வூமம்1௦816 - இன்றியமையாத இணை 

~ வாழ்வு 
௦116 8ங்கற6 - சாய்ந்த வடிவம் 

௦01௦௩ 81806 - நீள் சதுர வடிவம் 
௦0487௦ - நீள்வட்ட 
0001002 - உட்கவரும் தன்மை 
௦650014222] றக/ு - உணவுக்குழல் வலி 
ம்மா - உதரமடிப்பு 

௦௦03/% - முட்டைக்கூடு 
0081650206 - பால் மிளர்வு 
open hearth furnace - திறந்த கணப்பு உலை 
operator training - QGwé@guet wu Dh 
ophitic - நுண் அமர் பருந்திரள் யாப்பு 
optical activity - ஒளிச்சுழற்கி 
optical birefringence - saves we ஈரொளிவிலகல் 

optic axial angle - ஒளியியல் அச்சுக்கோணம் 
optic 8206 - இயல்பு அச்சு, ஒளி அச்சு 
௦ற14௦ பெர்கவராக - பார்வையியச் சந்தி 
012 4251016 - பார்வைச் சிமிழ் 
opral groove - வாய் வரிப்பள்ளங்கள் 

oral rehydration therapy - eumwievs) Sriw . 

் மருத்துவம்
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orbicular shape - உருண்டை வடிவம் pedicel - uéaniwy 

௦%1*௪1 - எலெகட்ரான் மண்டலம் ் peering - பரப்புவந்தமையாக்கல் ் 

orbital angular momentum - வட்டக்கோண உந்தம் pellicle - உறை , 

orbital 1௦10 - கூடுமடிப்பு அம - இடுப்புக்கூடு 

orbital retractor - aA fsGif oBash . peninsula - apidboab 

orbital tumour - கண் குழிக்கட்டி - * * peninsular 810461 - முந்நீரகக்காப்பு 

OR gate - இணை மின்வாயில் perianth - 4, @su 

orientation - FesIGuN Ss, திசையமைவு pericardiaectomy - @suw oem அகற்றல் ட் 

orogeny - மலைத்தொடர் ஆக்கம் pericardial cavity - இதய உறைக்குழி 

orthorhombic - Geeénarwe gr ் pericardial fluid - Qsui oem St , i. 

௦50110 தாஹர்- அலைவீச்சு வரைவி : * pericardial நகு - இதய உறை வலி 

08101௦0185) - எலும்புகள் சீரமைப்பு ' , ் ‘pericardial ராம் - இதயஉறை உராய்வு 

osteoarthritis - ergyuory epeOSC Sway அழற்சி | pericarditis - இதய உறை அழற்சி 

ostracoderms - தகடுடைத்தோலிகள் pericardium - @) su! ujonm 

output signal - வெளியீட்டுக் குறிப்பலை - _ periosteum - எலும்பு வெளிச்செல் அடுக்கு 

ரக ஸ்கற௦ - முட்டை வடிவம் ற௪185004201916 - ஒற்றைக் குளம்புடையவை 

ovule - GW x, ் [ peritectic point - சுற்றுருகு நிலை 

ovum - wort, ‘permeability ~ 21j@5) mor, tyeng enw 

oxidative deaminatiol - ஆக்சிஜனே ற்ற அம்மோ , permittivity - பண்புக் உட்புகுதிறன் 
னியா நீக்கம் . perspective view - @lw அருத்தோற்றம் , 

oxidising agent - ஆக்சிஜனே ற் றி. " petechia - இரத்தப்புள்ளி i 

pacemaker - இயக்க ௪ளக்கி 4 petiole - இலைக் காம்பு டன 

paint - நெய்வனம், வண்ணப்பூச்சு ' ் ற௦11081118 - பெட்ரஸ் எலும்பு அழற்சி ட்டு 

pair electron - Q)enevr எலெக்ட்ரான் , phaneric crystalline - cjuern@ படிகமணி அமைப்பு 

paleomagnetism - தொல்காந்த இயல் _ - _ pharmacology - o@Sgieut! பொருளியில் 

நவிறவ(1௦௩ - தொட்டுப்பார்த்து ஆய்வு செய்தல் pharyngeal gill - Og7cirenté செவுன். 

pancarditis - இதயத்தின் அனைத்துவுறை அஜற்சி pharynx - மேல் தொண்டை படட ட 

ற3றம்016 - கூட்டுப்பூந்திரள் 4 1896 81கதாகய - நிலைமை வரிப்படம் ' 

pansystolic murmur - paps சித்தொலிக் முணு ». phase rule - Seno விதி 
முணுப்பு phenocrysts - பெரும்பரல்கள் 

papillary muscle - @sw முகிழ்தசை phenotypic variation - புறவமைப்பு வே றுபாடு 

paradoxic pulse - முரண்பட்ட நாடித்துடிப்பு ் phonocardiography - Qauw ஒலிப்படம் 

paragenetic twinning - இயல்பு மரபு வழி இரட் phosphorescence - நினஹறொளிர்வு ' 

டுறல் - photochemical reaction - gofGaiS) வினை 

‘parallel circuit - Qjencor நிலை மின் 'சுற்றுவழி photoelectric effect - gaffer விளைவு 

parallel connection - ués இணைப்புமுறை. “ photoelectric method + gafliMem முறை. 

parallel evolution - இணைப் படிமலர்ச்சி - ! photoionisation - gafl gweflwn தல் ் 

parallelogram - Q)enem aud 1௦10145978 - ஒளியாற் பகுப்பு ' ் 

parallelopiped - Qensurag திண்மம் : photometer '- gaflinn call Drs ட்ட 

parallel venation - இணைப்போக்கு நரம்பமைப்பு photomultiplier - ஒளிப்பெருக்கி ns 

_ paramagnetic property - a7gg Ficn{s seem ‘ phyllode - srwi9ene ப வ ம்2்,) 

_ paramagnetism - இணைகாந்தலியல் , . phyllomerphy - Qenaujs G57 How 

parameter - தன்னளவு 1 4 டக phyllotaxy - இலைஅடுக்கம் ் ் 

ற8126112 - ஒட்டுண்ணி ட ் phylum arthropoda - கணுக்காலிகள் "தொகுதி 

றமா2ர(1௦ 415686 - ஒஓட்டுண்ணிநோய் physiology - 21. HGewelwe . 

parsdorsalis - முதுகுப்பகுதி 1 க -  ,.  . pica - Soir gyonrenr a 

parsventralis - awWp During) - bgt piezoelectric மின் அழுத்தப்பண்பு த 

particle dynamics - துகள் இயங்கியல் த pig iron - கனி இரும்பு | . 

passive network - முடக்கவலை : - - pigment - md ~ 

' patent ductus arteriosus - Doss pair eee உட pigmented tumour - Amis atu co ட ரி 

- patented design - பதிவுரிமை வடிவமைப்பு ' pilot ஐ1ஹம்--.முன்னோடி நிறுவனம் 

pectoral girdle - தோள் வளையம் . pin drafter - omAG) yp எந்திரம் ் 

(



pinnata, கார்னர் leaf’. - Qe வடிவக்கூட்டிலை 
pisces - மீனம் 
150106 12௨௩ - மீன்களின் Bonny 
18100) 100 - உந்துதண்டு ~ 
pitch - weny த 

placenta - சூல் நஞ்சு 
placental mammal - குலொட்டுப்பாலூட்டி 
placer 020051 - கொழிப்படிவு | 
1806 - தளம் 

. planer - இழைப்பு "எந்திரம் 
planetary 8012106 - கோளியல் 
planing - இழைத்தல் ் 
ற1211:100 - மிதவையுயிரி 
plan-position indicator - தரை அமைவுப்பட 

...., , இருப்புகாட்டி 
plant taxonomy - தாவர வகைப்பாட்டியல் 

plasma lipid - பிளாஸ்மாவிலுள்ள கொழுப்புப் 
. பொருள் 

plastic - ஞெகிழி ப ட ட் . a 
plastic extension - G@5&p நட்த. ப ட்ப) 

platelet - இரத்த நுண் தட்டு i 
plate tectonics - கண்ட த்திட்டுப்பிறழ்ச்சித்தத்துவம்' 

pleochroism - பலதிசை அதிர்நிறமாற் றம் 

pliability - G5aipHenw . ன ரர 

ற101௦14௦ - ஆழ்நிலை - அ 

' plutonic 00% - ஆழ்திலைப்பாறை  _ ட் 
௦111100716 - பலவிதச்செல் , 
poikilotherm - மாறுவெப்பக்குருதி விலங்கு - 
polarisation - Wer apenen eum sab 
polarised 1121ம் - முனையுடைய ஒளி. 
polarity - துருவ முனைப்பு 
polarization - முனைவாக்கம , 
pollen 116 - மகரந்தக்குழல் _ 
polycythemia - பலல்ரைத்தம், 

0131160100. - பன்முக 
polymerisation - பல் லுறுப்பாக்கம் ் 
polymorphism - ud aig scien, பல் உருவமாதல் 

polynomial equation - - பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன் 
பாடு 
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polyphyletic - பலபடி மலர்ச்சி முறை 

' population mean - முழுமைத்தொகுதி சராசரி _ 
ற0102யடு - துளையிணைவு 

porous plug - நுண்துளை அடைப்பான் * 
- porphyritic --பரு அமர் நுண்திரள் :' 
porphyric - திரள் படிகறிலைப்பாறை ்் 
ற௦511476 - நேர்மம் | = 
positive number - Gort eros © 
post auricular sinus - cfeir wi குடைவு 
posterior - Yer UGH 
posterior commissure - cei பிணைப்பு 

| potential 0187272௩௦6 - மின்னழுத்த oe றுபாடு 
power arm - முயற்சிபபுயம் 7 
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power circuit - இறன் மின் சுற்றுவழி 
power spectrum density - Hew பிரிகச் செறிவு 
pre auricular sinus - qpeir uo குடைவு a 
precursor - apes Germ. ச 

vresbyopia - அண்மைப்பார்வைக்குறைவு tbe 
Primary ம... அகிலை ஒம்பயிரி " வட், 

primary tumour - முதன்மைக்கட்டி 

றார்ராவ16 - முதன்மைப் பாலூட்டி 

prime implicant - apgeremuws தொகை 

primitive fold - ape மடிப்பு 
றாரற11(2 ௦06 - மூல வரிப்பள்ளம் 

principal plane - முதன்மைத்தளம் 

principal cell - gpé@u Gee ss co 
prism - பட்டகம் : 
probability - தகவினை, நிகழ்தகவு 
ற1000-51210140800037 - மலக்குடல் ஆய்வு 
producer - 44@u உயிரி 
programmer - திட்டமிடுங்கருவி 
றா௦றக28110% - பெருக்கம் 
propeller - ap) 2.55) 
prosthetic valve - செயற்கைக் கட்டுறுப்பு வால்வு 
proto co-operation - Ggri_éahlnas கூட்டுறவு 

protozoa - gps qui, ஒருசெல் உயிரி 
றாவ] - அண்மை 

pseudo balbarpalsy - Guired) முகுளவாதம் 
ற$மம்00ு81 - போலிப்பை 

ற8மயம௦ ஐூறாாாரு - போலிச்சீர்மை 
psychophysics - உள இயற்பியல் 
ந83/000818 - மனநோய் 
ற4௦518 - இமை இறுக்கம் 
pulley - e119 , | 
pulmonary infarction - நுரையீரல் இரத்த நூவுறல் 
pulmonary resistance - நுரையீரல் இரத்தஒட்டத் 

தடை 

pulmonary stenosis - நுணமிரல். தமனியின் சுருக்கம 

pulmonary thrombosis - genguige இரத்தக்கட்டி 

" ஐயிரா௦றகார ஏற - புப்புசச்சிரை 

pulsar star - wr@mredlt eis Soir 

pulsatile - துடித்தல் 
pulse generator - gigi ao Ganesh 

‘ pulse pressure - நாடி அழுத்தம் 

pulsus paradoxus - நாடித்துடிப்பு முரண்பாடு 
நமாறபாக - ஊதாப்புள்ளி 
purulent pericarditis - Fiphienm இதய உறை அழ ற்சி 
310110 கார்யம். - இரைப்பைப : புறவழிக்குழி 
ஸெகம்கார் 82௦௦௦௨ - இடைகாணி 
quadratic equation - இருபடிச் சமன்பாடு 
புகய்ப/கர்ளக! - நாற்கரம் 

_ quality 6001௦1 - தரக்கட்டுப்பாடு 
பவார் ரற௦ா56 - இருநிலைத்துலக்கம் 
quantum mechanics - குவாண்டம் இயச்கவியல 
9பக(/16 - கால்மானம்
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471116 பேர்கர்10ர - கால்மான விலக்கம் 

racemisation - இடவலம்புரி நடுநிலையாக்கல் 

radial arrangement - 4gUGUT&G அமைவு 

radial migration - அரவாக்கு இடமாற்றம் 

radial velocity - ஆரத்திசைவேகம் 

radiant flux - aGieléau uTww | 
“radioactive isotope - #@ifiwae eGenGuo 

rammer - இமித்தல் 
₹800௦௩ ௦0ற௦1908 - தாறுமாறான இணைப் 

பல்லுறுப்பி 

780௦0 0156 - தற்செயல் இரைச்சல் 
720071 81௧16 - தற்போக்கான நிலை 
784014 - பற்சட்டம 
72110081 ௩மரம்ள - விகிதமுறு எண் 
reactive intermediate - இடைநிலை வினைப்பொருள் 
real number - மெய்யெண் 
rearrangement reaction - @.-uw7m வினை 

receiving yard - பெறுதல் முற்றம் 
16000101 - உணர்வு ஏற்பி 
recrystallisation - Haru sum 50 
£60110102 820௦ம் - ஆக்சிஜன் ஒடுக்கி 
6௦102 812௨ - ஒடுக்கும் சர்க்கரை 

1661 8510௩ - சட்டம் முறை 
teference oscillator - மேற்கோள் அலைவியற்றி 
refractive indice - ஒளிக்கோட்ட எண் 
1611126006 - ஒளிவிலகல் எண் 
relict mountain - எச்சமலை 
7212] ரீக11மா6 - சிறுநீரக வழுவல் 

reniform - சிறுநீரக வடிவம் 

160௦000106 1681 - இனப்பெருக்க இலை 
repulsive 10106 - விலக்கு விசை 
1656 101651 - காப்புக்காடு 

resiliency - நீள்மீட்சி 
ர€515102 - தடையம் 
resonance - ஒத்திசைவு உடனிசைவு 

ரஷ£ய//ர8௫ 460100 - விளைவுத்திசையன் 

7611001816 - வலைப்பின்னல் 
retrograde metamorphism - cicHiGer Mm 2 (Hon Mtb 

return spring - Weralimaaon 
reverberatory furnace - எதிர் அனல் உலை 

reversible - HerGewe (penm 
rhabdomyoma - தசைப்புற்று 
rheumatic ரீனா - மூட்டுவாதக் காய்ச்சல் 
rheumatic heart disease - மூட்டுவாத இதய நோய் 
111206 - மட்ட நிலத்தண்டு 

1142001881 - இணைப்பு இழை 
rhombus - சாய்சதுரம் 
ர1ம26 - முகடு 
121 ௨௦1/௦ 51015 - பெருந்தமனி வலப் பக்க முண்டு 

ring 68ா - வளையப் பல்சக்கரம் 

ரர 4111த - தரையில் அறைதல் 
௦0% - உதைப்பி 

101167 661 காப - சரிவு உருள் தாங்கி 
root nodule - Gait wpy.éa a 
rossette - கொத்து அமைப்பு... - 
rostrum - நெற்றீக்கூம்பு 
10107 - சுற்றுவான் 

route - தடம் 

row - நிரை 

rubella - Genrer gtr idem _ 
rumen-bacteria - Qenguenu நுண்ணுயிரி 
ruminant - அசைபோடும் விலங்கு 

running track - a@srw 
580110 - இடுப்புப்பின்புற எலும்பு 
8816 6கா - தீங்கற்ற செவி 
$2211816 811806 - அம்புநுனி வடிவம் 
5201161௦18 421௦ - கால்வெளிச்சிரை 

sarcoma - Fen SLUIL MM 

satin ribbon - ஒண்பட்டுக்கயிறு 
820194 - நேர்த்தியான கம்பளித்துணி 
scalar - sjoroucs 

scalar triple product - திசைய முப்பெருக்கல் 
scale - Geese, yoraGanw 

5080 - அலகீடு 

scapular றா௦௦855 - தோள்பட்டை எலும்பு நீட்சி 
scar 118816 - வடுத்திசு 
801112௧110 - உள்மிளிர்வு 
$011451 - படலப்பாறை 
801115108113ு - அடுக்குத்தன்மை 

$68-80610006 - கடல் சாமந்தி 

sea 11115501 - கடல் மட்டி 
secretory otitismedia - சுரப்பு அழற்சி 

sedimentation rate - ofipuuyersaa Gast 

seismology - புவிநடுக்க இயல் 

semi conductor - u@§) Wore. gH) 
semifloating axle - பகுதி மிதவை இருசு 

semilunar valve - அரைவட்ட வால்வு 
semimetal - பகுதி உலோகம் 
semi solid stage - குறைதிட நிலை 

septal branch - QswSs@Q@UYysaot Asoo s swell 

septic embolism - சீழ் இரத்த நாள அடைப்பான் 

septic tank - அழுகு தொட்டி 

septum - SQLs aor 

sequence - Ggmir 

series ௦௦106௦1100 - தொடர் இணைப்பு முறை 

serigraph - wi_@ cieny 

56101 - சீரம் 

settling chamber - படிதல் அறை 

sexual dimorphism - urea) @aG5rm9 mb 

5811 - குழல், அச்சுத்தண்டு 

81806 - வடிவமைப்பு எந்திரம் 
81கா - துணிப்பு 
sheet 511ம௦1ய6 - இலையடுக்கமைப்பு 
$1)1061 - மிளிர்வூட்டி



shock metamorphism - yDiaj 2Gu7 ppb 

short circuit - குறுக்கிணைவு 

shot ௦158 - வெடி இரைச்சல் 

911011027. 1௦10% - தோள் மூட்டு 

shrub - ygreGey | 

$1பர் - இணைத்தடம், தடுமாற்றம் 

8106 12௨0 - பக்கமட்டு 

$1611116 197ஐ6 - மூப்பு வகை 

ஏஜ1/நத வாள். - குறிப்பறிவிப்பு மின்னிணைப்பு 

. ; மாற்றி 

sill - தகட்டுப்பாறை 

simple leaf - go Gene 

simple machine - இலகு எந்திரம் 

single degree of freedom - Qmuuy விடுநிலை 

single ற௦16 - ஒற்றை முனை 

singlet - ஒற்றை நிலை 

$ரறஜ]16 (மர - ஒற்றை வீச்சு 

sinu. bradycardia - சைனச்சுணங்கிதயம் 

8100850108 - முற்றம் 

- உரு ர்கர்ருகாப18. - சைன இதயவிரைவு 

81:61. - சிட்டு 

51816 - பலகைப்பாறை: 

slide - pape? - 

. Slider - களரி 

-slip plane - நெகிழ்ச்சித் தளம் 

8]1ற ரத - நழுவு வளையம் 

911 54110 - நெகிழ்வுத் தையல் 

slit - நுழைவாய்ப்பிளவு 

ஏர - தட்டையான கயிறு | 

91௦11 - காடி வெட்டுப்பொறி 

snug fit - அண்ணிப்பொருத்து 

solubility test - கரை ஆய்வு 

sound level meter - ஓலி மட்ட அளவி 

5085(10 (706 - தசை இறுக்க முறை 

spathulate 81206 - பாளை வடிவம் 

றா - முட்டை நுரை 

specific gravity - ஓப்படர்த்தி. 

specific heat - வெப்ப எண் 

9601410113) - தனித்தன்மை 

specific name - சிறப்பினப்பெயா் 

spectral analysis - நிறநிரல் ஆய்வு 

spectroscopy - நிரலியல் ஆய்வு 

spectrum - sre ஆய்வுப்பட்டை, நிறமாலை 

sperm - ol pS! 

spherocytosis - உருண்டைச் செல்லியம் 

spin bath - ap தொட்டி. 

spin deck - சுழல் தள அடுக்கு 

spin density wave - சுழற்சி அடர்த்தி அலை 

spindle tuber - நீள்வடிவக் கிழங்கு 

spinning additive - நூற்புச் சேர்க்கைப் பொருள் 

spiral bevel gear - அகல்சுருள் சரிவு பல்சக்கரம் 

spleen - மண் ணீரல் 
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splenomegaly - மண்ணீரல் வீக்கம் 
split ring - cPdlevenar wid 
split I sound - AGS முதலாம் ஒலி 
$றார்றத 00% - துள்ளு இரலை 

'தறரர்றத 00218] 5171ற - வில் உலோகப்பட்டை 

8றபா ஜகா - இணை பல்சக்கர அமைப்பு 

மா - முகடு 

518116 ௦௦0ற12%100 - நிலைத்த அணைவு அயனி 

stable local oscillator - நிலை அக அலைவியற்றி 

5ர2111685 5166] - துருப்பிடிக்காத எஃகு 

staking - முளையபொருத்தல் 

stalagmite - கல்புற்று அமைப்பு 

stalagtitic - sdohupg Sonwuiy 

standard - செந்தரம் 

standard deviation - திட்டவிலக்கம் 

standard error - ggvitdenip 

standard sign - செந்தரச்குறி 

91ஹகம் 80111100 - நியமக்கரைசல் 

stapedectomy.- அங்கவடி எலும்பு அகற்றல் 

stapes - அங்கவடி எலும்பு 

staple fibre - பொதியிழை 

stapling - கம்பி தைத்தல், கம்பியடித்தல் 

starting winding - @g71-4&@b சுருள் 

static - நிலையான 

statistical mechanics - rycrofluIucy Quisacfused 

stator - நிலைத்தான் 

steatarthoea - GarapeiyuGu® - 

steering apparatus - H@vub கருவி 

steering column - Spey #ibuid 

க]124௦0 - நட்சத்திர அமைப்பு . 

stereo 21120 - தட்பக்காட்சி விளைவு 

steric effect - கொள்ளிட விளைவு 

steric hinderence - Garcreflt 5500 

sterili tion - நுண்ணுயிரி களைதல் 

sterility - மலட்டுத்தன்மை 

எவ உற! த - நடுநெஞ்செலும்பைக் கிழித்தல் 

sternum - நடு நெஞ்சு எலும்பு 

stethoscope - மார்புச்சோ தனி 

ரஹ - சூலகமுடி 

stimulus - தூண்டுதல் 

9ரர்றறப்றத 11516 - ஒளிர் மிளிர்வு . 

stipule - இலையடிச்செதில் 

5$100181& - இலைத்துளை 

510182 1287 - சேமிக்கும் இலை 

strand = புரி 

strate - UGons 

$(1608 - தகைவு 

stretch receptor - நீட்டல் ஏற்பி 

17௦0௦5௦006 - இயக்கங்காட்டி 

59110%௦ - வீழ்தாக்கு 

stroke volume - J 

structure - #141, 

டிப்புக்கொள்ள ளவு 

அமைப்பு
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stylus - வரையும் கருவி 

subclavian artery - காரைத்தமனி 
ஹுூலரஹ 2 - தோலுக்கடியில் ; 
subdural ௨50286 - மூளை உறை அகச்சீழ்க்கோப்பு 
sublimation - பதங்கமாதல் 

5ம் 8க௱ற!6 - துணை மாதிரி, 
subset - உட்கணம் 

subsidiary cell - துணைச்செல் berry 

subsonic - ஒலிசார்ந்த பாய்வு ட்டு 

subspecific name - உள்சிறப்பினப் பெயர் 

substituent - பதிலிக்கூறு ) 

sucker - உறிஞ்சி - . . 
super fluid - மிகைப்பாய்மம் . _ 

supersonic 41௦8 - மிகை ஒலிப்பாய்வு ட, 
surface branch - Gupusiys Sener 

surface chemistry - புறப்பரப்பு வேதியியல் 

surface (21510 - பரப்பு இழுவிசை 

_ susceptibility - ஏற்புத் திறன் ys 
8ம் - துடைப்பான் 
swinging type உ சுழலும் வகை 

ஊர்க் - இணைப்பு மாற்றி, தொடர் ற்றி, 

symbiosis - Genes ourripay ee . 
symbolic logic - @ aul Qs sqGsan டம 

symmetric axe - சமச்சீரச்சு 

symmetric matrix - ¢uéFit அணி ் ப 
symmetric plane - சமச்சீர்த்தளம் ப a Eke 
synchroscope - இணக்க வேகங்காட்டி — ் 
synsacrum - கூட்டு இடுப்பெலும்பு 

synthetic method - தொகுப்பாய்வு முறை - 
system - அமைப்பு . 

851016 - குறுகுதல், சுருங்கும் நிலை டப்ப 
8ூ540112 நாக6 - சுருக்கு அழுத்தம் .... 
1401160021 - வேகமானி 

tachycardia - அதிக இதயத்துடிப்பு 

1830 ற௦16 - தலைப்பிரட்டை டட 

taker-in-type - உள்ளெடுக்கும்வகை =... 
tangent - Qs7@Gan@ , 
tarsal plate - இமைத்தட்டு , . 

் 48750ற1ஷ(ு - இமைச்சீரமைப்பு ௮ றுவை ன் 

tarsorraphy - இமைத்தைப்பு _ * 
tautomer - Quimig, சமநிலை வடிவம் இ 
1801௦11570 - இயங்கு சமநிலை மாற்றியம் 
taxidermy - Gane unew Gewsge ் 

taxonomist ~ வகைப்பாட்டியல Her ட 
110020810௦ - தொலைமூளை 4 i, 
*21602001851& - இரத்தக்குழாய் விரிவுகட்டி - 
telescope - தொலைநோக்கி இக 
tempering - செம்பதமாக்கல் ் ் 

tension 211 - நெருக்கடி இடைக்கழி ' 
tentacle - oon thf 
terminal - பாதை முடிவிடம் 

terrestrial ecotones - Ha இடைச் குழலமைப்புகள் 
ர9காடு . இணை தைராய்டு இழுப்பு நோய் | 

டாப் ry 

wore 7 

க ர ப 

4 

‘trumatic injury - காயச்சிதைவு ௨: 

$மமா6 - யாப்பு, நுண் இழைமை 
111200௦116 - அனைத்து நோக்கி : 
theoretical value - Gartun@ why ' 
thermal agitation - வெப்பக்கலக்கம் vs 
thermal conductivity ~ Gadumat gab §) mew 
thermit reaction - வெப்ப ஆக்கி வினை A 
thin lamella - மெல்லிய தாள்படலம் 
111௦1௧௦௦800097 - மார்பகங்காட்டி 

thromboembolism - இரத்தக்கட்டி அடைப்பு 
1171௦0௦816: இரத்தம் உறைதல் த 
1ாம5ர் யர் - அழுத்த இடப்பெயர்ச்சிப்பிளவு 
109௦101146 - தைராய்டு சுரப்பி அழற்சி — 

tibia - கீழ்க்கால் உள் எலும்பு 
மூ மமம் - தின்னும் பறவை 

1146 - ஓதம் 
time base circuit - Gor அமைப்புச் சுற்றுவழி 
1௦2216 ற௦5111௦1 - எந்திரலாப இருப்பு : 
topography - slo அமைப்பு 

1௦0௦௦ஐுூ- இடத்தியல் . 
102006 - திருக்கம் : ள் 
toxemia - நச்சு வியாதி : ro hae 

10700. - நச்சுப்பொருள் - 
10௨05106 றக் - தண்டவாளப் பாதை இயக்கி 
transcendental number - 24 §) Qwiet croswr 
transformation - உருமாற்றம் . ் து 
காஜா - மின்மாற்றி. : உ 
transient - இரிநிலை இ ் 
transistor amplifier - DAlgentw மிகைப்படுத்தி 
transition - மாற்றம், திரிபு * :- 
121010 எமர் - இடைநிலைத் தனிமம் ~ ° 
transition point - Say Hen ae 
transition temperature - wam Gerciu mens 
transmission gate - செலுத்த வாயில் - - oH 
transmitting type - #--ggb suens ் - 

transposition - @b wd Hugg sw 

transudate - spemprmm 6 woe 
ணன் condensing cage - ் இயங்கும் செ றிவிப்புக்.. 

கூடு 

ப 

' het. 4 

"கட 

triachiasis - இமைமிர் : உறுத்தல் சர 
trichome - தூலி - க கம் 
tricuspid - apofayp வால்வு வழி 6 :- டர் ' 
triggering circuit - தொடங்கி வைக்கும். சு ற்றுவழி 
trignometric 80001100 - கோண: அளவிய பு 
நந்து - கோண அளவியல் © 
trihedron'- gpinapa soaid 
trinity - GAS gaud ' Ts 
trip arm - திறப்புக்கை '-. 1 

மார்றக - தொடக்கி ee Be as 

triple fusion - மூவிணைவு Sot கம AS 
‘ _ triplet - apiiome .. 4- wba yt 

trochanter - orgyibty Go@ , . - I 
trophoblast + 2am "seen aids ~ 1-4 

ae 

ட



tuberculosis - காச தோய் 

டு 5018660 - மூளைக்கழங்கு தடிப்பு 

tumour ~ dL 

twicheie = grafliat 
twinned - @rLQmeu 

twinning layer - Qo Qe uLam 

twinning of crystal - படிக இரட்டுறல் 

twisting unit - apmiadeeooll ' 
ulcer - tyovtr 
ulcerative colitis - Qu@mwew புண் அழற்சி 

ultra centrifuge - மைய விலக்கி 
ultrasonic - Gaara gail அலை 
unimolecular - ach apoden 

uniovular twins - ஒரண்ட இரட்டையர் 

uniserial fin - ஒரார வரிசைத துடுப்பு 

unit magnetic pole - qraG@ காந்தத் தனிமுனை 

universal gate - பொது மின்வாயில் : - 

unoriented state - sain g9ons Gur dG 

unpaired electron - இணையா எலெச்ட்ரான் 

- unsprung type - வில்சுமக்கா வகை 

upper epidermis - மேற்புறத்தோல் 

vraemia - யூரியா நச்சு இரத்தம் 

urticaria - Gara guptolb 

816006 ௦௩ம் (02௦00 - இணைதிறன் பிணைப்புக் 
‘ கோட்பாடு 

valency - @lenenr §) mem . 
valve - கட்டுப்பாட்டிதழ் - 
9௮11201௦04 - வால்வு அகற்றல் 
valvotomy - suTdone oiiMayuGgs aw 

. vanishing point - wenmuyb Lonel 
vapour pressure - 308 saps sip 

variable - மாறி ் 
890/௧ 0152892 - இரத்தக்குழாய் நோய் ~ 
189000181110101 - இரத்தக்குழாய்ச் சுருக்கி 
vasodjlator 118 - இரத்த நாளவிரிவாக்கி மருந்து 
920100 - இசையன் 
960௦1 வவீர£16 - இசையப் பகுப்பாய்வு 
vector நிறுமம் - இசையச் சார்பு 
vegetative - தழைவழி 
vein . சிரை . 

‘vein 200871 - சிரைப் படிவு 

velocity - வேகம் 

velocity resolution - விரைவு பிரிதிறன் 
ஏங்ள் ராப்ரச - வெல்வெட்டுச் சிற்றுண்ணி 
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ஏரி - நரம்பமைப்பு 
venesection - Fon Gari_G@ 

ventrical, septal defect - இதயக் கீழறை இடை த்துளை 
ventricle - இதயக் கீழனறை 
ventricular ஹர - இதயக்கழுறை வீக்கம் 
ventricular asystole - இதயக்கீழறை சுருங்காதிருத்தல் 
925110016௨ 501௦௦1 - இடைகழிப் பள்ளி - 
vestigial ஜம - எஞ்சிய உறுப்பு . 
vibrational ராஜு - அதுர்வுறு ஆற்றல் 

_Vvibration system ~ 9a) Semin] 
viscosity - Ut@ Plone 
visible region + பார்வைப்புலம் 
vital capacity - 2.uiicnnd Samet §) meir 

vitreous enamel - Fie. கனிமப் பூச்சு 
vitreous 1181௪ - பளிங்கு மிளிர்வு 
vocal sac - ஓலிப்பை 
volcanic tuff - எரிமலைச் சாம்பல் 
volumetric கரஅிழ515 - பருமனறி பகுப்பாய்வு 
VSD - இதயக் கழறைச் சுவர்க் குறைபாடு 
wadding - som ajc! Gurgeit 
walking beam - நடமாடும் விட்டம் 

wart - கடின உண்ணி 
warte . சனப்பு 

wave equation - அலைச் சமன்பாடு 

ஜூது/௨ 1020180108 - அலை இயக்கவியல் 
weaver நிறள்ட தூக்கணங்குருவி 
ஒல் - இழைத்தொடடரர் 
wedge = .oycny © 
weigh arm = ¢font_citjund 
weight distribution - erem_Gupee 
weld ~ பற்ற வைப்பு 
whitener - வெண்மைய௰யூட்டி 
wrought iron - தேனிரும்பு 

' yard - seb 
yield point - நெகிழ் நிலை டப 

் 91% நமத - கருவுணவு ஆப்பு 
261௦ 81220 - வெற்று நிலை 

200182 - இராசிச் சக்கரம் 

zoochlorellae - பச்சைப்பாசி 

2001021412 - விலங்கியல் அறிவு 

2009011101/26 - மஞ்சள் பழுப்பு நிறப்பாசி 

சர்ம 1௦0 - இருமுனை அயனி 

zygote - கருமுட்டை
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