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அணிந்துரை 

தீரு. இரா. நெடுஞ்செழியன் 
(தமிழகக் கல்வி-உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆக்கிப் பன்னிர்ணி 
பாண்டுகள் ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் பிஏ. 
வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழிலேயே 
கற்று வந்தனர். 1968ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் புகுமுக 
வகுப்பிலும் (2.0.0), 1969ஆம் ஆண்டிலிருந்து பட்டப் படிப்பு 
வகுப்புகளிலும் அறிவியல் பாடங்களையும் தமிழிலேயே கற்பிக்க 
ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் . என 
முன்வந்துள்ள கல்லூரி ஆ௫ிரியார்களின் ஊக்கம், பிற பல துறை 
களிலும்: தொண்டு செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, 
தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் நூல்கள் எழுதித் தர முன்வந்த 
நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் காரணமாக இத் 
தட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் தரத்தக்க 
வகையில் நடை.பெற்று வருகிறது. இவ்வகையில் கல்லூரிப் 
பேராசிரியர்கள் கலை, அறிவியல் பாடங்களை மாணவர்க்குத் 

குமிழிலேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத் தேவையான பயிற்சியைப் பெறு 

வதற்கு மதுரைப் பல்கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்துவரும் 
பெரு முயற்சியைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டும். 

. பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராூரியா்கள் எத்தனையோ 
நெருக்கடி களுக்கிடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் 
நூல்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர். 

வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், 

புவியியல், புவியமைப்பியல், மனையியல், கணிதம், இயற்பியல், 
வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், . விலங்கியல், 
குஈவரவியல், பொறியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் : தனி 
நூல்கள், மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இரு வகையிலும் தமிழ் 
நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் வெளியிட்டுவருகிறது. - 

இவற்றுள் ஒன்றான “அணு இயற்பியல்” என்ற இந் நூல் தமிழ் 
நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் 379ஆவது வெளியீடாகும், 
இதுவரை 414 நரல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந்நூல் மைய அரசு 
கல்வி, சமூக நல அமைச்சகத்தின் மாநில மொழியில் பல்கலைக்கழக 
நூல்கள் வெளியிடும் திட்டத்தின்8ழ் வெளியிடப்படுகிறது. 

உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இல்லை ; ஆதலின், உழைத்து 
வெற்றி காண்போம், துமிழைப் -பயிலும் மாணவர்கள் உலக 
ஈணவர்களிடையே சிறந்த இடம் பெறவேண்டும். அதுவே 

நிமிழன்னையின் சுறிக்கோளுமாகும். தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக் 
கழகங்களின் பல்வகை உதவிகளுக்கும் ஓத்துழைப்புக்கும் நம் மனம் 

தலந்த நன்றி உரியதாகுக, 
இரா. நெடுஞ்செழியன்
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7, தோற்றுவாய் 1 

2. ஏலெக்ட்ரான் we «CS 

வாயுக்களில் மின்னிறக்கம் -- எதிர்மின் 
கதிர்களும் அவற்றின் பண்புகளும்--எதிர் 
மின்கதிர்த் துகளின் மின்னூட்ட நிறைத் 
தகவு காணல்--தாம்சன் முறை- எலெக்ட் 
ரானின் மின்னூட்டம் காணல்--மில்லிக் 

கன் முறை--எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்ட 

நிறைத் தகவு காணல் -- டன்னிங்டன் 

முறை. 

3. நேர் மின் கதிர்கள் . 26 

நேர்மின் கதிர்கள் (கால்வாய்க் கதிர்கள்) 

பண்புகள் -- தோற்றம்--மின்னூட்ட 

நிறைத்தகவு காணல்-ஜே. ஜே. தரம்சன் 

சண்ட பரவள்ய முூறை--ஆஸ்டன் 

அமைத்த நிறைமாலை வரைவி -- *பெயின் 

பிரிட்ஜ் அமைத்த நிறைமாலை வரைவி-- 

Caer — ஈூபயின்பிரிட்ஜ் நிறை 

௪ மாலை வரைவிகளின் ஏற்றத் தாழ்வுகள்-* 

“ஜசோடோப்புகளும் அவற்றின் பண்பு 

களும்--ஆக்ஐன் ஐசோடோப்புகள் - 

ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப்புகள்-- 

ஐசோடோப்புகளைப் பிரித்தல்-ஐசோ 

டோப்புகளில் முழு எண் விதி-நிறை 

குறை -- பொதிவுப் பின்னம் - பிணைப் 

பாற்றல்-- ஐதேசோடேோரப்புகளின் 

ஒப்புமைச் செழிப்பு. 

4, ஏலெக்ட்ரான் கொள்கை 58 

உலோகங்களில் கட்டற்ற எலெக்ட்ரான் 

கள் -- எலெக்ட்ரான் வாயு மாதிரி-- 

கடத்தும் எலெக்ட்ரான்கள் -- மின் 

கடத்தல் -மின்  சடத்தலும் வெப்பக் 

கடத்தலும் விட்மன் ஃபிரன்ஸ் விதி
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வெப்ப மின்விளைவும் எலெக்ட்ரான் கொள் 

- கையும்--பெல்டியர் விளைவும் எலெக்ட் 

ரான் 'கொள்கையும்--தாம்சன். விளைவும் | 

எலெக்ட்ரான் கொள்கையும், 

5, ஒளிமின் விளைவு - 72 
ஒளிமின் விளைவு--ஹால்வாக்ஸ் சோதனை 
- ஐன்ஸ்டைன் ஒளிமின் விளைவுச் சமன் 
பாடு -- மில்லிக்கன் சோ தனை - ஒளிமின் 
விளைவு விதிகள்--ஒளிமின்கலம்--உள் ஓளி . 
மின் விளைவு--ஓளியால் கடத்தும் மின் 

கலங்கள்--இருத்தி மின்கலங்கள்--ஒளிமின் 
கலங்களின் பயன்கள் -- பின்வரு . எலெக்ட் 

ரான்கள் - ஒளிமின் பெருக்கி, 

6. அணுவின் கட்டமைம்பு oe 86 
முன்னுரை -- தாம்சன் அணுமாதிரி -- 

ரூதர்ஃபோர்ட் ௨ துகள் சிதறல் ரூதா் 

ஃபோர்ட் செய்த ௨ துகள் சிதறல்--ரூதா் 

ஃபோர்ட் அணுமாதிரி--ரூதர் ஃபோர்ட் 

தந்த பெருங்கோணச் இதறல் பற்றிய 

விளக்கம் -- அணுக்கரு -- அணுமாதிரி-- 
குறைகள்--போர். அணுமாதிரி -- தனிச் 

சலுகைச் சற்றுப்பாதைகளின்” ஆற்றல் 
அளவுகளை வரையறுத்தல்--சுற்றுப்பாதை 

களின் ஆரமும் ஆற்றலும்--எலெக்ட்ரான் 
களின் தாவல்--நிறமாலைகளின் தோற்றம் 

ஹைட்ரஜன் நிறமாலை -- அணுவின் 
சுற்றுப்பாதைப் படம்--ஆற்றல் மட்டப் 

படம்--சாமெர்ஃபெல்ட்" அணுமாதிரி-- 

முதன்மைக் குவான்டம் எண்௭_ ் 

கோணக் குவான்டம் எண்-மொத்துக் 

.குவான்டம் எண்--எலெக்ட்ரானின் நீள் 
வட்டப்பாதைகள்-.வக்டர் அணு 

. மாதிரி-இடம் வரையறுத்தல்- சுழற்சி ் 

எலெலக்ட்ரான்கள் --பலவிதமான 
குவான்டம் எண்கள்- மொத்தக் குவான் 

டம் எண்-சுற்றுப்பாதைக் குவான்டம் 

எண் -- சுழற்சிக் குவான்டம் எண்-ஃ 
மொத்தத் இசைக்கோணக் . குவான்டம் 

எண்ஃகாந்தச் கூற்றுப் பாதைக் குவாள்
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டம் எண்--காந்தச் சுழற்சிக் குவான்டம் 

எண்-- காந்த மொத்தக் கோண உந்தக் 
குவான்டம் எண்-- இணைப்பு முறைகள். 

1-9. இணைப்பு “7 இணைப்பு. ' 
பெளலியின் தவிர்த்தல் கொள்கை-- 

அணுவில் எலெக்ட்ரான்க௧களின் அமைப்பு 

தனிம அட்டவணை- எலெக்ட்ரானின் 

கோண உந்தம்-- சுற்றுப்பாதை காந்தத் 

திருப்புதிறன்-- போர் மேக்னடான்..- 

ஸ்டொன்-கெ்லாக் சோதனை--ஸ்டெர்ன் 
-கெர்லாக் சோதனையின் மூடிவுகளும் _ 
பலன்களும். 

7. சில பெயர்களும் குறியீடுகளும் ப 156 

ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பு -பல 

எலெக்ட்ரான் அமைப்பு -- நிறமாலை 

ஆற்றல்மட்டங்களைக் குறிக்கும் குறியீடு 
கள் -- நுண்ணமைப்பு வரிகளின் 

தோற்றம். 

8, சீமன் விளைவு 161 

இயல்பு சீமன் விளைவுக்கு லோொரென்ட்ஸ் 

கூறிய கொள்கை விளக்கம் -- சீமன் 

பெயர்ச்சியைக் கணித்தல் -- குறைந்த 
வலிமையுடைய காந்தப்புலத்திலுள்ள 

ஓற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பின் 
வெக்டர் மாதிரி.- எலெக்ட்ரான் சுழற்கி 

சுற்றுப்பாதை வினையாக்கம்- புறகாந்தப் 

புலம் ஒன்றில் அணு நிலைகொள்ளுதல்-- 
அச்சுச் சுழற்ை-முரணிய சமன் விளைவு -- 
லாண்டே. : சாரணி- புற அச்சுச்சுழற்சி ~ 

காந்த வினையாக்க ஆற்றல்--சீமன் - 

மட்டங்கள்--சோடியத்தின் 22, மற்றும் 

ி, வரிகளில் ஏற்படும் முரணிய சீமன் 

விளைவை ஆய்தல்--பாஷென்-பாக் விளைவு 

- வன்புல குவான்டம் எண், 

9. ஏக்ஸ்-கதீர்கள் ட 189 

எக்ஸ்-கஇர்களைத் தோற்றுவித்தல் — 

வாயுக்குழாய்--கூலிட்ஜ் குழாய் பிட்
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1. தோற்றுவாய் 

உடல் மற்றும் உயிர் என்ற இரண்டின் கலவையே மனிதன் 
stort, . அனால் உடலில் உயிரின் இயல்பும், உயிரில் உடலின் 

இயல்பும் காணப்படுவதால் உடல் வேறு, உயிர் வேறு அன்று. 
எனவே... மனிதன் .இரு இயல்புகள் கொண்டவன் அல்லன் ; 

இரட்டை இயல்பு கொண்டவன் என்பர் தத்துவஞானிகள். இத்த 

உண்மை இயற்கைக்கும் பொருந்தி வருகிறது. ் 

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் அறிவியல் மேதைகள் . அவர் 

களுக்குக் கிடைத்த குறிப்புகளைக் கொண்டு அப்போது இருந்த 

கருவிகளின் உதவியால் ஆராய்ந்து இயற்கை ஒன்றோடொன்று 
இதாடர்பற்ற பொருள் (௬௨120), குதிர் வீச்சு (78018110) என்ற 

இரு வேறு இயல்புகளைக் கொண்டது என்ற முடிவுக்கு வந்தனர். 

பொருள், துகள் இயல்பு உடையது என்றும் அதற்கு நிறை (859) 
Meow (inertia) என்ற அடிப்படைப் பண்புகள் உண்டென்றும் 

கூறி, பொருளின் நிறை அழிவின்மை விதி (0011561/81101 ௦7 ௨88) 
என்ற ஒன்றையும் வகுத்தனர். அதுபோலவே கதிர்வீச்சு: என்பது 

பொருள் துகள்களில் எற்படுகின்ற துடிப்புகளின் விளைவு என்று : 

கூறி, ஆற்றல் பற்றி ஆற்றல் அழிவின்மை விதி (conservation of 

energy) என்ற விதியை நிறுவினர். 

இன்றைய அறிவியல் மேதைகள் பொருள், கதிர் வீச்சு 

(இற்றல்) என்பன வெவ்வேறு இயல்புகளைக். கொண்டன என்ற 

பாகுபாடு உண்மைக்குப் புறம்பானது என்று காட்டி விட்டார்கள். 

நுண்ணிய 'கருவிகளைக்' கொண்டு, பொருளுக்கு ஆற்றலின் இயல் 

பாசிய அலைப் பண்டு இருப்பதையும், ஆற்றலுக்குப் பொருளின் 

.இயல்பாகிய ' ajax. ua (corpuscular 18107௦) இருப்பதையும் 

காட்டி, பொருள், ஆற்றல் என்ற இரண்டுமே இற்டவடம் பண்டு



2 ட. அணு இயற்பியல் 

(துகட் பண்பும், அலைப் பண்பும்) கொண்டன என நிலை 

தாட்டினர். 

பின்னர் ஐன்ஸ்டைன். என்பார் பொருளுக்கும், ஆ DD HES 

மிடையே உள்ள தொடர்பினை விளக்கி ஆற்றல் பொருளாகவும் 

பொருள் ஆற்றலாகவும் மாறும் என்று கூறிப் புகழ்பெற்ற நிறை, 

ஆற்றல் சமன்பாட்டினை (14855 போஜ 60௫04110௦1) திறுவினார். இது 

அறிவியல் உலகில் பெரும் புரட்சியைத் தோற்றுவித்தது. 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் இயற்பியல் மேற்கூறியது போன்று 

புதுமைக் கருத்துகளைக் கண்ட காரணத்தால் [துமை இயற்பியல் 

என்றும், அதற்கு முந்திய நூற்றாண்டுகளின் இயற்பியல் தொன்மை: 

இயற்பியல் என்றும் வழங்கப்படுகின் றன. ் 

அன்றைய அறிவியல் மேதைகள் இன்றைய மேதைகளைவிட, 

ஆற்றலில், உழைப்பில், ஆர்வத்தில். குறைந்தவர்களா 2? இல்லை ? 

இல்லை ! பின் ஏன் அவர்கள் இயற்கையின் இரட்டை இயல்பைக் 

காணத் தவறினர் 2. அவர்கள் பொருளை அதன் பொதி நிலையில் 

(macroscopic state) கண்டனர். எனவே, இரட்டை இயல்பு 

புலனாகவில்லை. இன்றைய அறிஞர்கள் பொருளை அணு நிலையில் ;: 

(atomic state) காணும் வாய்ப்பும் வசதியும் பெற்றிருந்த காரணத் 

தால் அதன் இரட்டை இயல்பினைத் தெளிவாகக் கண்டனர். 

இதிலிருந்து புதுமை இயற்பியலின் அடிப்படை அது பொருளை 

அதன் அணு நிலையில் பார்ப்பதில் தொடங்குகிறது என 

அறியலாம். எனவே, இதை அணு இயற்பியல் என வழங்குவது: 

ster பொருத்தம், 

அணுவின் கதை விந்தையானது. 7803-ஆம் ஆண்டில் 

டரல்டன்' (மல்மய என்ற மேதை, பொருள் அணுத்தன்மை 

கொண்டது என்றார். பின்னார் ப்ரெளட் (௦) என்பார் பல்வேறு: 

"விதமான அணுக்களும் எளிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களால் 

உருவானவை என்ற கருத்தைக் கூறினார். மெண்டலீஃப்: 

(Mendeleeff) என்பவர் Soni அட்டவணை (06081௦ table of 

elements) san@ 44.33) துனிம௰ங்களை அவற்றின் நிறைகளின் 

அடிப்படையில் ஏறு வரிசையில் அமைத்தால், குறிப்பிட்ட இடை _ 

வெளிக்குப் பின்னர் அவற்றின் . பண்புகள் மீண்டு வருவதைக். 1 

காட்டினர். இது பண்புகள் மீண்டு வருவதற்குக் காரணமான 

ஒன்று அணுவின் அமைப்பில் இருக்க வேண்டும் என்று உணர்த்தியது, 

குறைந்த அழுத்தமுடைய வாயுக்குழாய்களின் வழியே மின்னிறக்கம். 

(discharge) செய்து 3. 3, தாம்சன் என்பார் எலெக்ட்ரான்
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(61201200) என்ற துகளைக் கண்டு பிடித்தார். எல்லாப் பொருள் 

களிலிருந்தும் இத்துகள் வருவது தெரிந்தது. எனவே, இது ஓர் 
அடிப்படைத் துகன் என்ற உண்மை வெளியாயிற்று. மேலும் 
மின்னூட்டம் என்பது எதிர் மின்னூட்டமுடைய இத்துகளின் 

ஓட்டமே என்ற உண்மை தெளிவாயிற்று. எலெக்ட்ரான் 

ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறையில் som பங்கு நிறையும் ஓர் எதிர் 

மின்னூட்டமும் கொண்டது எனக் கணக்கிடப்பட்டது. எலெக்ட் 

ரான்கள் எல்லா வகையான அணுக்களின் கட்டமைப்பிலும் பங்கு 

கொள்ளும் ஓர் அடிப்படைத் துகள் என்றும் இவை சுமந்து செல்லும் 
மின்னூட்டம் இயற்கையில் காணப்படும் மின்னூரட்டங்களுக்குள் 

குறைந்த மின்னூட்டம் என்றும் மற்ற மின்னூட்டங்களெல்லாம் 

, இம்மின்னாட்டத்தின் முழு எண் மடங்குகளே என்றும் கூறினர். 

இதைத் தொடர்ந்து கதிரியக்கம் (7801080171) என்ற கதிர் 

வீச்சு கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. கதிரியக்க ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்ட 

ரூதர்ஃபோர்ட் என்பார் அணு அதன் மையத்தில் “*நியூக்ளியஸ்”” 
எனப்படும் அணுக்கருவைக் கொண்டிருக்கிறது என்றும் அந்த 
அணுக்கருவைச் சுற்றி அவ்வணுவுக்குரிய எலெக்ட்ரான்கள் கற்றி 

வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்றும் கூறி அணுவுக்கு ஓர் உருவம் 

தந்தார், 

அணுக்கருக்கள் எல்லாமே சில அடிப்படைக் துகளின் 

கட்டமைப்புக் காரணமாக உண்டானவைகளே எனக் கூறினர். 

பொன்னும் இரும்பும் ஒரே வகையான துகள்களால் உருவாவது 

தான் என்றால் வியப்பாக இருக்கிறதல்லவா ? ஆனால், இதுதான் 

உண்மை. பின்னார் இரும்பிலிருந்து பொன்னை வேறுபடுத்துவது 

எது 2? அவற்றின் அணுக்கரு பொன் அணுக்கருவின் கட்டமைப்பி 

விருந்து இரும்பு அணுக்கருவின் கட்டமைப்பு வேறுபடுகிறது. 

கட்டமைப்புத்தான் வேறுபட்டிருக்கிறதே ஒழிய, கட்டுவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் துகள்கள் ஓரே வகையானவைதான். 

சில அணுக்கருக்கள் அவற்றின் மிகுந்த எடை காரணமாக 

* திஜையற்ற தன்மை பெற்று, தாமே சிதைந்து ஆல்பா, பீட்டாத் 

துகள்களை வீசுசன்றன. இது கதிரியக்கம் (18010801197113:) எனப் 

படுகிறது. ் 

கருமைப் பொருள்கள் (91801 6௦04) வீசுகின்ற வெப்பக் கதிர் 
கன் பற்றி கருமைப் பொருள் கதீர் வீச்சு (Black body radiation) 
என்ற புதிய கொள்கையை பிளாங்க் (718101) என்பார் மவளி
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யிட்டார். குவரன்டம் Qetitnae (quantum theory) என வழங்கப் 

படுகிறது. இக்கொள்கையின்படி மின்சார்த்த அலைகள், வரையறுக் 

கப்பட்ட, சிறு குவான்டங்களாகப் பரவுகின்றன. வரையறுக்கப் 
பட்ட சிறிய அளவு] ஆற்றல் குவான்டம் எனப்படுகிறது. 
இதிலிருந்து மின்காந்தக் சதிர் $விச்சு என்பது: தாம் நினைத்துக் 

கொண்டிருந்தது போல, தொடர்ந்து பரவி, கொஞ்சங் கொஞ்ச 

மாக அழிந்து மறையும் அலை) அமைப்பு அன்று என்றும், மாருத 

ஆற்றலைச் சுமந்து கொண்டு ஒளியின் இசை வேகத்துடன் பாய்ந்து 

செல்லும் துகள்களின் கூட்டமே என்றும் உணர்கிறோம். 

. புதுமை இயற்பியலின் தொடக்கம் எலெக்ட்ரானின்: டாம் 
AGES தொடங்குகிறது. ' எனவே, வாயுக்களில் மின்னிறக்கம் 
என்ற தலைப்பிலிருந்து a தாடங்குவதே மூலை ற...



2. ஏலைக்ட்ரான் 

.வரயுக்களில் மின்னிறக்கம்.. 
(Discharge of electricity through gases) 

வாலுக்கள் தம் இயல்பு. நிலையில் மின்சாரத்தைக் கடத்துவது 

இல்லை * என நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால், 01.௩. 
வில்சன் என்பார் மின்னூட்டப்பட்ட பொன்னிலை மின்னாட்டங் 

காட்டு (gold leaf electroscope) ஒன் றிலிருந்து, மின்கசிவைத் 

குடுப்பதல்கு ஏற்ற எல்லா முன்னெச்சரிக்கைகளை மேற்கொண்ட 
போதும் மந்தமான மின்னிறக்கம் ஏற்படுவதைக் கண்டார். 

இம்மின்ஸிறக்கம் மின்னாட்டங்காட்டிப் பெட்டியிலுள்ள 

காற்றின் வழியாகவே நடைபெற்றிருக்கவேண்டும். :இக்கடத்தல் 

அளவில் சிறியதாக இருப்பினும், அப்பெட்டியிலுள்ள கத்தின் 

அனவைப் 0 பொறுத்து மாறுவது தெரிந்தது; 

இயல்பாக மின்கடத்தாப் பொருளாக இருக்கின்ற... ஒரு 

வாயுவை எவ்வாறு மின்கடத்ததும் பொருளாக. மாற்றுவது 2 

வாயுளை புற ஊதரக்கதிர்கள்' (ம1178 91௦10 128) அல்லது ஏக்ஸ்- 
68a (X-Tays) கொண்டு அயனியரக்கம் .(01581100) செய்தோ 

அல்லது: வாயுவில் மின்பெரநி- (electric றக) ஓன்றை 

உண்டாக்கியோ அதை மின் கடத்தும் பொருளாக மாற்றலாம். 

இவ்வாறு தொடங்கப்பட்ட கடத்தல் நிலை தொடர்ந்து நடை 

பெருது சிறிது நேரத்தில் நின்று போகிறது, வாயு மூலக் கூறுகள் 

தொடர்த்து அயனியாக்க நிலையில் வைக்கப்பட்டால் கடத்தலும் 
தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. மின்கடத்தல் செய்யும் வாயுவை, 
மிக அதிக மின்னழுத்த வேறரபாடு (100120/1௨] 0178720௦86) கொண்ட 
இரு. தகடுகளின் இடைச்சந்து வழியே செலுத்திப் பின், அவற்றின் 

கடத்து திறனை ஆராய்ந்தபோது அது கடத்துதிறனை இழந் 
இருந்தது, இதிலிருந்து மின்கடத்தல் செய்வதற்கு வாயுவில் 
மின்ஞாட்டம் பெற்ற துகள்கள் இடம் பெற வேண்டும் என அறி
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கிறோம். ஒரு வாயு அயனியாக்கம் செய்யப்படும்போது அதில் 

மின்னூட்டம் பெற்றத் துகள்கள் உண்டாகின்றன, ஆனால் வாயு 
மின்னூட்டப்படுவது இல்லை ! ஏனெனில், அதில் சம எண்ணிக்கை 

யுடைய நேர் மின்னூட்டங்களும், எதிர் மின்னூட்டங்களும் 

தோன்றுகின்றன. மின்னூட்டத்தைச் சுமந்து செல்லும் துகள்களை 

அ(பனிகள்" (1009) என்று வழங்குகிறோம். அயனிகளை உண்டாக்கும் 

நிகழ்ச்சி அயனியாக்கம்' எனப்படுகிறது. இதிலிருந்து ஒரு வாயு 
அயனியாக்கப்பட்டால் அது மின் கடத்தும் பொருளாக மாறுகிறது 

என உணர்கிரோம். 

(1) குறைந்த அழுத்தத்தில் வாயுக்களின் வழியே மின்னிறக்கம் 

ஒரு வளி மண்டல அழுத்தத்தில் தரண்டுசுருள் (10041௦1108 

021) ஒன்றின் துணைச் சுருளின் (5$6000கர37 011) இரு முனைகளுக்கு 
மிடையே 30,000 வோல்ட் அளவுடைய மின்னமுத்தம் நிலவும் 

போது வெடிப்பது போன்ற ஓவியுடன் மின்பொறி ஓன்று தாவிச் 

செல்வதைக் : காணலாம். இது தகர்த்தெறியும் மின்னிறக்கம் 
(01ரயழ(ம்6 0150127௭௦) எனப்படுகிறது. இது எவ்வாறு நிகழ்கிறது? 
துணைச் சுருளின் முனைகளுக்கு இடையே நிலவும் செறிவு மிக்க மின் 

புலம் காற்று மூலக் கூறுசுளைப் பிய்த்து அயனியாக்கம் செய்கிறது. . 
இவ்வயனிகள் முன் முனைகளை நோக்கி விரையும்போது, மேலும் சல 

மூலக் கூறுகளுடன் மோதி அவற்றையும் அயனிகளாக்குகின் றன. 

இவ்வாறு மின் கடத்தாப் பொருளான காற்று அயனியாக்கஞ் 
செய்யப்பட்டுப் பின் அதன் வழியே தகர்த்தெறியும் மின்னிறக்கம் 

நடைபெறுகிறது. கெய்ஸ்லர் (Geissler) என்ற ஜெர்மானிய 
விஞ்ஞானி கண்ணாடிக் குழாயினுள் காற்றை அடைத்து மின் 

னிறக்கம் செய்வதில் ஈடுபட்டார். குழாயினுள் நிலவும் காற்றின் 

அமுத்தத்தைக் குறைத்துக் கொண்டே சென்று சீரான மின் 
னிறக்கம் (516804 discharge) நடைபெறச் செய்வதில் வெற்றி 

கண்டார். 

ஏறக்குறைய ஒரு மீட்டர் நீளமும் நான்கு சென்டி மீட்டர் 

விட்டமும் கொண்ட கண்ணாடிக் குழாய் மின்னிறக்கம் செய்வதற்கு 

ஏற்றது. அதன் இரு முனைகளிலும் அலுமினிய வட்டுகள் (41505) 
பொருத்தப்பட்ட மின்முனைகளிருக்கன்றன. குழாயின் பக்க 
வாட்டில் வாயு நீக்கஞ் செய்வதற்கு ஏற்ற அடைப்பர்னோடு கூடிய 
குழாய் ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மின்முனைகள், தாண்டு 

சுருனின் துணைச் சுருள் முனைகளுடன் இணைக்கப்படுகின்றன. . வாயு 

நீக்கம் செய்யும் பம்பின் உதவியால் குழாயிலுள்ள வாயுவின்
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அழுத்தம் சிறிது சிறிதாகக் குறைக்கப்படுகிறது. மெக்ளவடு 

அழுத்தமானி (1401௦௦0 த38125)யின் உதவியால் அழுத்தம் அளவிடப் 

படுகிறது. 
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0.6: எதிர்ழனை இளிலீச்சு 
F,.Q.S: ஷ்பாரடே கருண்ட கூடம் 

படம் 7 

குழாயிலுள்ள காற்றின் அழுத்தம் 5-7 செ. மீ. பாதசர அழுத் 

துத்திற்குச் சமமாக இருக்கையில் *பட்பட்” என்ற வெடிச் 
சப்தத்துடன் மின் முனைகளுக்கு இடையே மின்னல் வடிவத்துடன் 

ஒளிக் கீற்றுகள் பாய்ந்து செல்லக் காணலாம் (படம் 18). Os 
தான் தகர்த்தெறியும் மின்னிறக்கம் எனப்பட்டது.
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படம் 1 ,௦) அழுத்தம் :5 செ.மீ.--:3 செ.மீ; ஆகக் குறையும் 

போது ஒளிக் &ற்று அகன்று வெளிர் ஊதா நிறங்கொண்ட ஓளி: 
வீச்சாக (21௦௯) மாறுகிறது, இது நேர் pen gal afer (positive 
810௯) எனப்படுகிறது. அழுத்தம் குறையக் குறைய அது நேர்முனை 

யிலிருந்து எதிர்முனை நோக்கி வளர்கிறது. அழுத்தம் ஒரு மி. மீட்ட 
ராகும் போது நேர்முனை ஓளிவிச்சு எதிர்முனைக்குச் சிறிது தூரத்தில் 

இடுமென ' நின்று விடுகிறது. எதிர் முனைக்கும், நேர்முனை ஒளி 
வீச்சுக்குமிடையே ஓர் இருண்ட இடம் காணப்படுகிறது, இதூ 
ஃபரரடேயின் Qasr Gro (Faraday’s dark space) எனப்படும், 
தோரமுனை ஓளி வீச்சின் நிறம் குழாயினுள் அடைப்பட்டிருக்கும் 

வாயுக்கு ஏற்ப மாறும். எதிர் முனையில் மிகச் சிறிய ஒளி வீச்சு 

தோன்றும் இது எதிர்முனை ஒளி வீச்சு (Cathode glow) 4G. 

அழுத்தம் மேலும் குறைக்கப்பட்டு 0.05 சென்டி மீட்டராகும் 

போது நேர்முனை ஒளிவீச்சு பல துண்டுகளாகக் காட்சி அவிக்கிறது. 

எதிர்முனை வீச்சு நோர்முனையை நோக்கிச் சிறிது நகர்கிறது. இம். 

போது எதிர்முனைக்கும் எதிர்முனை ஒளிவீச்சுக்குமிடையே ஓர் 
இருண்ட இடம் தோன்றுகிறது. இது குருக்ஸின் இருண்ட இடம் 
(000168 கே: 50806) எனப்படுகிறது. படம் 1 (ய) 

அழுத்தம் 0.05 சென்டி மீட்டரைவிடக் குறையும் போது 
நோர்முனை ஒளிவீச்சுத் துண்டங்களின் முனைகள்  வளைவுற்று எதிர் 
முனைப் பக்கம் குவிந்த முகங்களுடன்' (000146% 18௦68) தெரிகின்றன. 

ஃபாரடேயின் இருண்ட. இடம் நேர்முனை நோக்கி வளர்கிறது. 
குரூக்ஸின் இருண்ட இடமும் அகன்று நேர்முனை நோக்கி நகர்ந்து 

காணப்படுகிறது. 

அமுத்தம் 0.07 சென்டி மீட்டராகும் போது நோர்முனை ஒளி 

வீச்சு மறைந்து, எதிர்முனை ஒளிவீச்சு நேர்முனை நோக்க 
நகர்கிறது. 

படம் 1 (6) அழுத்தம் 0001௪. மீ. ஆகும் போது எதிர்முனை 

வீச்சும் மறைந்து போய்விடுகிறது. இப்போது குழாய் முழுதும் 
குரூக்ஸின் வெற்றிடம் பரவி விடுகிறது. கண்ணுக்குப் புலனாகும் 

மின்னிறக்கம் காணப்படுவது இல்லை. எதிர் மின் முனைக்கு எதிர்ப் 

பக்கத்திலுள்ள கண்ணாடிக் குழாயின் சுவர் ஒளி சிந்துகிறது,. அவ் 

வொளியின் நிறம் குழாய் செய்யப்பட்டிருக்கும் கண்ணாடியைப் 

பொறுத்து மாறுகிறது. சோடாக் கண்ணாடி என்றால் மஞ்சள் 

கலந்த பசுமை நிறத்தோடும், காரீயக் கண்ணாடி. (1284 2888) 
என்றால் இளநீலநிறத்தோடும் காணப்படும். இந்நிகழ்ச்சி
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“*ஒனிர்தல்” காரணமாக ஏற்படுகிறது. எிர்முனையிலிருந்து வரும் 

“ஏதோ ஒன்று இவ்வொளிர்தலுக்குக் காரணமாக இருக்க: 

் வேண்டும் அந்த ஏதோ ஓன்று எது? என்ற கேள்வியும், அகுற்குக். 

கஇடைத்த பதிலும், அது தந்த விளைவுகளுமே இன்றைய புதுமை. 
இயற்பியலாக விரிந்து வளர்ந்தது. 

குழாயின் சுவரில் ஒளிர்தல் (10:0016806006) ஏற்படுவதற்குக். 

காரணமான அந்த ஏதோ ஓன்று, கணக்கிலடங்காத எண்ணிக்கை. 

யுள்ள, மிகச் சிறிய, எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்களைக். 

கொண்டிருந்தது. இதனை எதிர் மின் கதீர்கள் (கே!௦06 12/6) என 

அழைத்தனர். 

, ஏதிர்மின் கதிர்களும் அவற்றின் பண்டிகளும் 
ங் 
(1) நேர்முனை எங்கு அமைந்திருந்தாலும் எதிர் மின்கதிர்கள்;. 

எதிர்மின் முனையின் பரப்பிலிருந்து, அப்பரப்பிற்குச் செங்குத். 

தாகவே வெளி வருகின்றன2 ஒரு குழி.தள (0௦246) எதிர்மின் 

மூனையைப் பயன்படுத்தினால் இக்கதிர்கள் அக்குழிதளத்தின் 

எளைவு ஹையத்தில் கணக of curvature) GePujib. 

(2) எதிர்மின் கதிர்கள் பருப்பொருள்களுடன் மோதினால் 

வெப்பம் உண்டாகிறது? குழிதள எதிர்மின் முனையின் வளைவு: 

“மையத்தில் ஒரு மெல்லிய பிளாட்டினத் துண்டை வைத்தால் அது. 

சூடாகிப் ஏழுப்பதைக் காணலாம். 

(3) எதிர்மின் குதிர்கள் நேர்கோட்டில் விரைந்து செல்: 

இன்றன?! இவற்றின் பாதையில் வைக்கப்பட்ட திண் பொருவின் 

நிழல் குழாயின் சுவற்றில் தோன்றும். ஆகவே, நிழல் தரும் இக் 

கதிர்கள் நேர்கோட்டில் செல்கின்றன என உணர்கிறோம். 

(4) எதிர்மின் கதிர்களின் திசைவேகம் 2.2% 109 Qe. wb. 

_ மூதல் + 3x 10° Ge. மீ. வரை பல திறப்பட்டதாக இருக்கிறது. 

6) EL Di Mer) & Birt aor விசையியல் விளைவுகளை உண்டாக்கு. 

இன்றன. இக்கதிர்களின் பாதையில் உருளுவதற்கேற்றவாறு-: 

வைக்கப்பட்ட துடுப்புச் சக்கரம் (080416 19௦61) இக்கதிர்களால் 

.கருட்டிச் செல்லப்படுவதைக் காணலாம். இந்திகழ்ச்சியிலிருந்து: 

இக்கஇர்களில். உள்ள துகள்கள் தமக்கென'ஒரு நிறையைக் கொண் 

டிருக்கின் Dewi eres அறிகிரோம். 

(6) “இக்கதிர்கள் மின்புலம் அல்லது காந்தப்புலம் இவற்றின் 

வழியே செல்லும் போது திசைமாற்றம் அடைகின்றன. : ஓர்:



= அணு இயற்பியல் 

எதிர் மின்னூட்டம் . கொண்ட துகள்கள், மின்புலம் அல்லது 

-காந்தப்புலத்தில் அடைசன்ற இசைமாற்றத்தை இக்கதிர் 

அடைந்தால், இக்கதிர்களில் உள்ள துகள்கள் எதிர் மின்னூட்டம் 

கொண்டிருக்கின்றன என்ற உண்மை வெளியாயிற்று. 

~/ 
(7) இக்கதிர்களை வாயுக்களின் வழியே செலுத்தினால் அவ் 

வாயுக்களில் அயனியரக்கம் ஏற்படுகிறது. மேலும் தக்க இலக்கு 

களின் மீது, தேவையான முடுக்கத்துடன் இக்கதிர்களை மோதச் 

செய்தால் எக்ஸ்-கஇிர்கள் உண்டாகின்றன. 

வதி 

(8) இக்கதிர்கள் பல வகையான படிகங்கள் மற்றும் உப்புகள் 

.ஆயெவற்றின் மீது பட்டு ஒளிர்தல் உண்டாகின்றன. 

| \ | 
(9) QéeGiracr pafs 1s 5a1_y6d (photographic plates) 

ஒளி ரசாயன மாற்றங்களை விளைவிக்கின்றன. 

ம். 
(20) இக்கதிர்கள் அலுமினியம் போன்ற உலோகங்களினால் 

'செய்த மெல்லிய தகடுகளின் வழியே ஊடுருவிச் செல்லும் ஆற்றல் 

"கொண்டவை. 

7, 7. தாம்சன் என்னும் மேதை எதிர்மின் கதிர்களின் பண்பு 

கள் குறித்து ஆராய்ந்து, இக்கதிர்த்துகள் 4.77)(70-10 திலை 

ஸ்மீன்னியல் அலகு (௦.5.0) கொண்ட எதிர் மின்னூட்டமும் 

.9.7)10-38 நிறையும் உடையது எனக் கூறினார். இதன் நிறை ஒரு 

ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறையில் னா பங்காகும். இத்துகள் 

se ் ஒர 4 ௫. . 

-ஏலெக்ட்ரான் (61601101) என வழங்கப்பட்டது. 

மின்னிறக்கக்குழாயில் பயன்படுத்தப்படும் வாயு எதுவாக 

;இருப்பினும் எதிர் மின்கதிர்கள் என வழங்கப்படும் எலெக்ட்ரான் 

கற்றை தோன்றுறைது. குழாயில் எந்த உலோகத்தினாலான 
.முனைகளைப் பயன்படுத்திய போதும் கிடைத்த எலெக்ட்ரான். 

். கற்றையின் பண்புகளில் மாற்றம் ஏதும் காணப்படவில்லை. 
இதிலிருந்து எலெக்ட்ரான் என்ற இச்சிறிய துகள் பொருள்களின் 
- கட்டமைப்பில் முக்கிய அங்கம் வடக்கும் ஓர் அடிப்படைத் துகளாக 

இருக்கவேண்டும் என்று புலப்பட்டது.
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ஏதிர்மின் கதிர்த்தூுகளின் மின்ரைட்ட நிறைத்தகவு 

(Specific charge) asexsb 

மின்றாட்ட நிறைத்தகவு 6 
ஒரு தூகளின் மின்ரைட்டத்திற்கும் அதன் நிறைக்கும் உள்ள 

விகிதம் அத்தூகளின் மின்ரைட்ட நிறைத்தகவு எனப்படும். 

எதிர்மின் துகளின் . மின்னூட்டம் * ச * என்றும் அதன் நிறை 

81 என்றும் கொண்டால், எதிர்மின் துகளின் மின்னூட்ட 

ம் € ழ் 
நிறைத்தகவு - -- ஆகும். 

தாம்சன் முறை 

எதிர்மின் கதிர்த்துகளின் மின்னூட்ட நிறைத்தகவு காண் 

பதற்குத் தாம்சன் பயன்படுத்திய மின்னிறக்கக் குழாயின் 

அமைப்பு, படம் 2-ல் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. குழாயின் ஒரு 

  

  

படம் 2 

நுனியில் 0 என்ற எதிர்மின்முனையும், அதனருகே, குழாயின் 
குறுகிய கழுத்துப்பகுதியில், மெல்லிய நீண்ட துளைகொண்ட 

உருளை வடிவ நோமின்முனை 4-யும் பொருத்தப்பட்டிருக்கின் றன. 

,4-க்கு அப்பால் மின்னிறக்கக்குழாய் நீண்டு விரிந்து செல்கிறது. 

-குழாயின் தட்டையான மறு நுனியில் 5 என்ற gait Bear 

(8007650204 802220) அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதிர்மின் கதிர்க் 

கற்றை செல்லும் பாதைக்கு மேலும் கீழுமாக இரு உலோகத் 

தகடுகள் (2; 2) வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுக்குத்தகுந்த 
- மின்னமுத்தம் தந்து அவற்றுக்கடையே மின்புலம் நிலவச் 

செய்யலாம். மின்புலம் அமைந்துள்ள அதே இடத்தில் மின்புலத்தின் 

இசைக்குச் செங்குத்தாகக் காந்தப்புலம் (புள்ளி வட்டமாகக் 

் காட்டப்பட்டிருக்கிறது) ஒன்று (17) நிலவச்செய்வதற்குத் தேவை 

யான மின்காந்த அமைப்புகள் பொருத்தப்பட்டி ருக்கும் 

.இவ்லமைப்புகள் படத்தில் காட்டப்படவில்லை)
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எதிர்மின் கதிர்கள் ஏற்படுவதற்குத் ' தகுந்த அழுத்தம் 
குழாயினுள் நிலவும்போது எதிர்மின் கதிர்கள் தோன்றுகின் ஒன. 

மின்முனைகளுக்கடையே மிக அதிக மின்னழுத்தம் (30,090 வோல்ட் 

அளவு) தரப்படுகிறது. எதிர்மின்கதிர்கள் 6-விருந்து 4 ஐ நோக்கி 

Seng Aer mer. க்கும் ,4-க்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியில் 

கதிர்த்துகள்கள் பெரிதும் முடுக்கமுறுகின் றன. எனவே, 4-ல் 

உள்ள துளையில் விழுகின்ற கதிர்கள் அவை பெற்ற மிக அதிகமான 

வேகம் காரணமாக, .4 ஐக் கடந்து மெல்லிய கற்றையாக: 

வெளியேறுகின்றன. இக்கற்றை நேர்கோட்டில் சென்று ஒளிர் 

தரையில் மோதி *0” என்ற புள்ளியில் பொலிவு மிக்க ஒரு 

புள்ளியைத் தோற்றுவிக்கிறது. 

இந்தநிலையில் மின்புல த்தை நிலவச் செய்வதால் அப்பொலிவும் 

புள்ளி நோர்மின்னழுத்தம் பெற்ற 2; என்ற தகடு நோக்கி எழும்பிச் 

செல்வதைக் காணலாம். படத்தின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாகச் 

செயற்படும் காந்தப்புலத்தை நிலவச் செய்தால், மின்புலத்தின் 

ஆட்சியினால் மேலே எழும்பிய ' அப்புள்ளி கீழே இறங்கி வரக் 

காணலாம். காந்தப்புலத்தின் செறிவினைத் தக்கவாறு சீர்செய்து 

மின்புலம் ஒளிப்புள்ளிக்குத்தந்த இடப்பெயர்ச்சியை ஈடுசெய்து, 

புள்ளியை மீண்டும் £ 0 *-க்கே கொண்டு வரலாம். . 

2) என்ற தகடுகளுக்கு இடையே நிலவும் மின்புலத்தின் 

செறிவு *% என்றும் காந்தப்புலத்தின் செறிவு * 17” என்றும் 

துகளின் மின்னூட்டம் * 2” என்றும் நிறை “8” என்றும் துகளின் 

இசைவேகம் * vy’ என்றும் கொள்வோம். 

, மின்புலம் துகளின் மீது செயற்படுத்தும் விசை ௪ 

காந்தப்புலம் ” 99 ” = Hey 

மின்புலம் தருகின்ற இடப்பெயர்ச்சியைக் காந்தப்புலம் தருகின்ற 

இடப்பெயர்ச்சி ஈடுசெய்து புள்ளியை மீண்டும் * 0 *-க்குக் கொண்டு 

வருவதால் இவ்விசைகள் ஒன்றுக்கொன்று சமமாகவும், எதிராகவும். 

இருத்தல்வேண்டும். எனவே 

Xe=Hev 

Xx 
பசு? (2) 

இவ்வாறு துகளின் இசைவேகமாகய ॥ கணக்கடப்படுகிறது. 

குகடுகளுக்கு . இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 

வோல்ட்களிலும், தூரம் சென்டிமீட்டர்களிலும் அளவிடப்பட்டால்
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நாப வோல்ட்களில் மி.௮. வேறுபாடு % 108 
  

தூரம். செமீ.ல். 

காந்தப்புலம் வரிச்சுருள் ($௦1600104] உதவியால் உண்டாக்கப் 

படுகிறது. வரிச்சுருளில் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு 2 சுற்றுகள் வீதம் 

கம்பி சுற்றப்பட்டு, ॥ ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்ச்சப்பட்டால் 

கியர் 
i= “ரர ஒர்ஸ்டட்கள் (௨51205) ஆகும், 

துகளின் மின்னோட்ட, நிறைத்தகவு காண்பதற்கு மின்புலம் 

அல்லத காந்தப்புலம் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் செயற் 

படச்செய்து, துகளுக்கு ஏற்படும் இடப்பெயர்ச்சியை அளவிட்டு 

அறியவேண்டும். காந்தப்புலத்தின் ஆட்சியினால் ஓளிப்புள்ளி, 

இரையில் ற என்ற இடப்பெயர்ச்சி அடைவதாகக் கொள்வோம். 

27 என்ற காந்தப்புலம் படத்தின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக உள் 

நோக்கிச் செயற்படுவதாகக் கொள்வோம். எதிர்மின்முனையிலிருந்து, 

எதிர் மின்ஜூட்டங்கொண்ட துகள்கள் சாரி சாரியாகத் 

தொடர்ந்து செல்வது ws, WasGeitt (conventional current) © 

ஓன்று இரையிலிருந்து எதிர் மின்முனையை நோக்கச் செல்வகுற்குச் 

. சமமல்லவா? எனவே ஃபிளமிங் கூறிய இடக்கை விதிப்படி. எதிர் 

மின் சுஇிர்க்கற்றை செங்குத்தாகக் கீழ்நோக்கி விலக்கப்படுகிறது. 

(படம் 8) எந்த ஒரு துகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதன் மீது 

  

படம் 2 

காந்தப்புலம் தருன்ற விசை 72 ஆகும். இவ்விசை துகளின் 

- பாதைக்குச் செங்குத்தாகச் செயற்படுகிறது. காந்தப்புலத்தினுள் 

செல்லும் துகளின் பாதை படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் ஒரு 

வட்டத்தின் வில்லாக (கா௦)-48-அமையும் வட்டப்பாதையில் 

செல்லும் ஒரு துகளின்மீது அதன் போக்கிற்கு எப்போதும் செங்குத்



14 அணு இயற்பியல்: 

தாகச் செயற்படும் விசை மைய நாடுவிசை (centripetal force) 
2 

என்றும் அதன் மதிப்பு a என்றும் விசையியலில் (mechanics) 

கண்டிருக்கிறோம். இங்கு 1 என்பது வட்டபாதையில் செல்லும் 

துகளின் நிறையையும், 7 என்பது அப்பாதையின் ஆரத்தையும். 

குறிக்கின் றன. எனவே, . 

துகளின் மீ காந்தப்புலம் | = துகளின்மீது செயற்படும் 

தருகின்ற விசை மைய நாடு விசை 

  Ber a= - 

ee” a ye. 
m tH ஆனால் 1“ 

x 

ஆகவே “1 
x 8 

=m 2... 

துகள் செல்லும் பாதையின் வளைவு ஆரமாகிய 7 2 அறிந்தால் 

e 
mM 

புள்ளிக்கும் இரைக்குமிடையே உள்ள தூரம் ம என்றும் காந்தப் 

புலத்தினால் துகளின் பாதையில் ஏற்படும் விலக்கக் கோணம் 9 

என்றும் கொள்வோம். காந்தப்புலத்தை விட்டுத் துகள் வெளி 

வந்தவுடன் தொடர்ந்து வட்டப் பாதையில் செல்ல முடியாமல் 

அவ்விடத்தில் (8-ல்) வரையப்படும் தொடுகேடட்டின் (1௨0201) 

வழியே நேராகச் சென்று திரையில் 0' என்ற இடத்தில் மோதி 

அங்கு ஒனிப்புள்ளியைத் தோற்றுவிக்கும் 00]. 

ஐக் கணக்கிட்டு விடலாம் எனத் தெரிகிறது. A என்ற. 

படத்தில் 

[3-3 (௮-3) 
= 2ry’—y"? 

= 2ry' 

ட எய் 
Yop 

மீண்டும் ACAC’=ACBC’ 3 40௯0 
நீயும் றயும் ஒன்றுக்கொன்று அருகில் இருப்பதால் BC'=DC’ என்று 

கூறலாம். ஆகவே 0' என்பது 4யின் மையம். எனவே 0-0 

படத்தில் ௩௦௦௦ம் &௦,86”ல் வடிவொத்தவை எனவே
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yoy 
ற் 

_ YD_ நேற 
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_ 22D 
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_2 
7 

ஆகவே rae (3) 

மேற்கண்ட -ன் மதிப்பினைச் சமன்பாடு (2)-ல் பதிலீடு செய்ய: 

e_ xX y P 

m AeTD ௧6% 
  

  

துகளின் மின்னூட்ட நிறைத்தகவு மின்காந்த அலகுகள்/இராம்: 

என்ற முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது. 

மின்புலத்தைப் பயன்படுத்தி இடப்பெயர்ச்சியை அளவிடும் முறை 

படம் 4-0 2, மற்றும் 2, என்ற தகடுகளின் நீளம் செ, மீ,. 

என்றும் அவற்றிற்கு இடையே நிலவும் மின்புலத்தின் செறிவு 3ம் 

என்றும் கொள்வோம். துகள் மின்புலத்தின் வழியே செல்லும் 

போது அதன் போக்கிற்குச் செங்குத்தான இசையில் படம் 2-ல். 
படத்தின் தளத்திற்கு இணையாக _2%-லிருந்து 2;-ஐ நோக்கி நச 

"என்ற விசை துகளின் மீது செயற்பட்டு, அதை மேல் நோக்கத், 

தள்ளுகிறது, 

துசுள் பெறும் முடுக்கம் - we ['s F=ma] 

துகள் மின்புலத்தில் இருக்கும் காலம் 
_ மின் புலத்தின் நீளம் 
.... துகளின் வேகம் 

t= F aes. sc. 

மின்புலத்தை விட்டுச் செல்லும் அந்தக் கணத்தில் துகள் 
செங்குத்துத் இசையில் பெற்ற இடப்பெயர்ச்சி 9 என்றால்



45 அணு இயற்பியல் 

  
டு 

ஊட்ட _ 
சக அட பத் அகக் ககக ௦ 

B 
ல 

அவ ப பம் மெய்யப்ப ரூ பட்ட... > திரை 

படம் 4 

s=utt hat? என்ற வாய்ப்பாட்டின்படி 
Xe 

3-0, a=—— 
m 

ge ! என்ற மதிப்புகளை பதிலீடு செய்ய ் 

4 
- 

2 . 
ட] (*) -I 

m\v ச 

படத்தில் (4-ல்) 

ன சு ட] ழு D எனவே ச ly 
D 

இதனைச் சமன்பாடு 1-ல் பதிலீடு செய்ய 

ட று 
நடி ச டமி. 

422? & we 
m XID wom 
6 

“HH 

axty 

பையும் 

_ axy 

ட ARID 
= 
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மின்புலமாகிய % மின்காந்த அலகுகளிலும் காத்தப் 

புலமாகிய 72 ஓர்ஸ்டட்களிலும் கூறப்பட்டிருந்தால்- என்பது
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இராமிற்கு இத்தனை மின்காந்த அலகுகள் என்று எழுகப்படும். 

தாம்சன் கண்ட மின்னூட்ட நிறைத்தகவு கிராமிற்கு 107 மின் 

காந்த அலகுகள் என்னும் அளவுடையதாக இருந்தது. பின்னார் 

வந்த விஞ்ஞானிகள் துல்லியமான முறைகளில் சுண்ட “ன் 
m 

wHeny 176% 107 HM. ar. ௮/க ஆகும். 

எதிர்மின் கதிர்களை உண்டாக்கப் பயன்பட்ட வாயு எதுவாக 

இருப்பினும், மின்முனைகள் எந்த உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட 

தாக இருப்பினும், எதிர்மின் கதிர்த்துகளின் ட மதிப்பு மாரு 

மலிருந்ததைக் . கண்ட தாம்சன், எதிர் மின்துகள்கள் எல்லாம் 

மூற்றிலும் ஓத்திருப்பன என்று கூறினார். மேலும் செய்யப்பட்ட 
ஆய்வுகள் இத்துகள்கள் எல்லாத் தனிமங்களிலும் காணப்படும் 
பொதுவான ஒரு கூருக இருக்கவேண்டும் எனக் காட்டின. ஜான் 

ஸ்டோன் (7௦10 51006) என்பார் இத்துகளுக்கு ஏலைக்ட்ரான் என்று 
பெயரிட்டார். 

ப ஏலெக்ட்ரானின் மின்ரைட்டம் காணல் 
51 மில்லிக்கன் முறை (Millikan’s method) 

. எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்ட நிறைத்தகவு, அதன் மின்னாட் 

படத்திற்கும் நிறைக்கும் உள்ள விகிதமேயாகும். எனவே, அதைக் 

கொண்டு எலெக்ட்ரானின் உண்மையான மின்னூரட்டத்தின் 

அளவினையோ, நிறையின் மதிப்பினயோ அறிந்துகொள்ள 

. இயலாது. 

எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்டத்தை அளவிடுவதற்குப் பயன் 

படுத்தப்பட்ட பல்வேறு முறைகஞள் அமெரிக்க விஞ்ஞானியாகிய 
75.4. மில்லிக்கன் என்பவர் கண்ட. முறை சிறப்பானது; எளியது. 

இது மில்லிக்கன் எண்ணெய்த் துளிமுறை (011 0:02 method) 
என்றும் வழங்கப்படுகிறது. ! 

(படம் 5) மில்லிக்கன் ஆய்கருவியில் 4, என்ற ஒளியளவில் 

சமதளமான (0ற1108117 01806) இரு உலோகத்தட்டுகள் உள்ளன. 
தட்டுகள் ஒன்றுக்கொன்று முற்றிலும் இணையாகவும், இடையே 

45 செ.மீ. இடைவெளியுடனும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 
ட 4 என்ற தகட்டின். நடுப்பகுதியில் சில துளைகள் இருக்கின்றன. 
இவ்விரு தட்டுகளும் 6 என்ற உலோகப்பெட்டி ஒன்றுக்குள் 

- வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வுலோகப் பெட்டி மாறா வெப்ப 

நிலைத்தொட்டி (0009௧0 temperature 81 ஒன்றுக்குள் 

2
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வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. £ என்பது ஒரு தளிப்பான் (atomiser) 

இதன் உதவியால், எளிதில் ஆவியாகாத ஓர் எண்ணெய் நுண்ணிய 

  

    

  

நுண்ணாக்கிமீல் துளியின் தோற்றம் 

படம் 5 

திவலைகளாக 4 என்ற தட்டிலுள்ள துளைகளுக்கு மேலே தெளிக்கப் . 
படுகிறது. 4 என்ற தட்டு நேர் மின்னழுத்த நிலையிலும், என்ற ” 

கட்டு எதிர் மின்னழுத்த நிலையிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

தட்டுகளுக்கு இடையே நிலவும் மின்னழுத்த வேறுபடு 20,000 

வோல்ட் அளவில் இருக்கும். தட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள. காற்று 

-கதிர்கள்-அல்லது: புற ஊதாகக் கதிர்கள் (01178 violet rays) 
கொண்டு அயனியாக்கம் செய்யப்படுகிறது. 

அீஃ-யின் மீது தெளிக்கப்பட்ட இவலைகளில் சில, ,4-யில் உள்ள 

துளைகள் வழியாக €ழே இறங்கு தகடுகளுக்கு இடையே உள்ள 

இடத்தை அடைகின்றன. அங்குள்ள அயனிகளில் சில அந்தத் 

திவலைகளுடன் ஒட்டிக்கொள்ள, திவலைகள் மின்னூட்டம் பெறு 

கின்றன. ஆற்றல் மிக்க ஓளிமூலங்களின் உதவியால் தட்டுகளுக்கு 

இடையே உள்ள வெளி ஒளியூட்டப்படுகிறது. இடைவெளியிலுள்ள 

திவலைகள் நுண்ணோக்கியின் வழியே நோக்கப்படுகின்்றன. இந்த 

நுண்ணோக்கியில் குறுக்கிழைகள் பொருக்கப்பட்டிருக்குமிடத்தில் 

r
h
.
 

ஒளிபுகு பொருளால் செய்யப்பட்ட அளவுகோல் ஒன்று வைக்கப் . 

பட்டிருக்கிறது. ஒளியூட்டப்பட்ட . அச்சிறு திவலைகள் அளவு .. 

கோலைப் பின்னணியாகக், கொண்டு று விண்மீன்களைப் போலத் 

தோன்றுகின் றன.
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'திவலையின் ஆரம் கரணல் 

எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற திவலை ஓன்றை எடுத்துக்கொள் 

வோம். இத்திவலை மின்புலத்தின் ஆட்சியினால், நேர்மின்னழுத்தம் 

உள்ள 4 என்ற தகட்டை நோக்கி மேலே எழும்பும். ஆனால், அதன் 
எடை அதனைக் கீழ்நோக்கி அமிழ்த்தும். மின்புலத்தின் செறி 

வினைத் தக்கவாறு சீர்செய்து திவலை சமநிலை பெறுமாறு செய்ய 
லாம். அப்போது 

Xemmg ஆகும். 

இங்கு 71 என்பது இவலையின் நிறையாகும். திவலையின் ஆரம் 

ர” என்றும் எண்ணெயின் அடர்த்தி 0 என்றும் கொண்டால் 

4 . 
m= ழக? ஆகும். 

எனவே ௪ டப். (2) 

இந்நிலையில் மின்புலத்தை முற்றிலும் நீக்கிவிட்டு, அதே இவலை 
புவிஈர்ப்பு விசையின் ஆட்சியில் க&ீழிறங்குமாறு செய்தால் 
அத்திவலை அப்போதிருக்கும் ஊடகத்தின் பரகுநிலைச் செயல் 

(415008 8௦11௦௦) காரணமாக சீரான திசைவேகத்துடன் &ீழிறங்கக் 

காணலாம். நுண்ணோக்கியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அளவு 

கோலின் உதவியால் அத்திவலையின் திசைவேகமாகிய v 2 

அளவிடலாம். ஊடகத்தின் பாகுநிலை எண் (000614. ௦7 5749008113) 

4] என்றால் ஸ்டோக் வாய்பாட் டின்படி (810168 80118) 

7712 6௭787 ஆகும். 

4 
- - ஏ 60] 
3 5, 

_ 6a}y 

ப விச 

=- 97 

20௪ 

ர ஆத் , 

4 - (ae) ee 

q2 

மேற்கண்ட a’-cr மதிப்பைச் சமன்பாடு (1)-ல் பதிலீடு செய்ய 

4: ர] \3/2 - 
Xe = 77 (=) . Pg
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4 97] 32, 
37 ( 20௪ ச நிலை மின் அலகுகள் 

ளை. டட 

  

  

மில்லிக்கன் இவலை கீழிறங்கும் வேகத்தினை முதலில் அது புவி 

ஈர்ப்பின் ஆட்சியில் மட்டும் இருக்கும் போதும், பின்னர் புவி ஈர்ப்பு 
மற்றும் மின்புலம் இவற்றின் கூட்டாட்டியிலிருக்கும் போதும் , 

கணக்கிட்டார்,  புவிஈர்ப்பின் 8ழ் ஓரு இவலையின் வேகம் ‘vy’ 

என்றும், கூட்டாட்சியின் 8ம் அதே இவலையின் வேகம் ஒரு சமயத் 

இல் vy என்றும் இன்னொரு சமயத்தில் 9) என்றும் கொள்வோம். 
(ஈட என்ற வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் திவளை வழியில் 
இன்னும் சில அயனிகளைப் பிடிக்க நோரந்தால் அதன் மீது செயற் 

படும் மின்புலவிசை மாற அதன் திசைவேகம் மாறும் என அறிக] 

அதன் வேகம் 1) ஆக இருக்கையில் திவலையின் மின்னூட்டம் ௪, 

என்றும், vo ஆகஇருக்கையில் ச, என்றும் கொள்வோம். இவலை 

யுடன் 1) அயனிகள் ஓட்டிக் கொள்வதால் மின்னூட்டம் en, 

ஆகவும், ட அயனிகள் ஓட்டிக் கொள்வதால் ௪, ஆகவும் ஆகறது. 

புவி ஈர்ப்பு ஆட்சியில் 

சவர. —(3) 

கூட்டாட்டியில் 

௫-2 உற, —(4) 

Xen,—mg a vg —(6) 

இச்சமன்பாடுகளில் (4) ஐ (4) ஆல் வகுக்க. 

காடா _ Vy 

  

mg v 

ட கப்பி 
mg v 

m ரூ 
ண (ட ) —(6). 

இவ்வாறே 81, ன் +) - அத] 

சமன்பாடுகள் (6) மற்றும் (27) இவற்றிலிருத்து 

ரா ர... 
ச, - (">")
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மில்லிக்கன் பல்வேறு இவலைகளைக் கொண்டு ஆய்வுகள் நடத் 

இக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட (௪; -௯  மதிப்புகளுக்குள்ளே, சிறும 

மதிப்பினை (றர்ம்ாா) எலெக்ட்ரானின் மின்ஞூாட்டமாக கொண் 

டார். இவ்வாறு மில்லிக்கன் கண்டச ன் மதிப்பு 1.59 X 10-20 

மின் காந்த அலகுகள் அல்லது 4.8045(10-10 நிலைமின் அலகுகள் 

ஆகும். 

குறிப்பு: Bare காற்றில் மிதப்பதால் அதன் எடையில் 

ஆர்க்கமிடீசின் தத்துவப்படி ஏற்படும் எடைக் குறைவைக் 

கணக்கிட்டு, அதன் தோற்ற எடையைத்தான் 71௪ என எடுத்துக் 

கொள்ளவேண்டும். காற்றின் அடர்த்து ர என்றால் 

இவலையின் எடை... - ; ௭௭ (0--ர) ச ஆகும 

மில்லிக்கன் தமது ஆய்வினை 1909-ல் தொடங்கி, ஆய்வின் 

முடிவினை 1916-ல் வெளியிட்டார். ஆயிரக்கணக்கான இவலைகளை 

நோக்கி ஆராய்ந்த அவர், எந்த ஒரு திவலையும் எலெக்ட்ரானின் 

மின்னூாட்டத்தை விடக் குறைவான ஒரு மின்னூட்டத்தைப் பெற 

- வில்லை என அறிந்தார். இவலைகள் பெற்ற மின்னூட்டம் எலெக்ட் 

ரான் மின்ஞூட்டத்தின் முழுஎண் மடங்குகளாகவே இருக்கக் கண் 

டார். இவற்றைக். கண்ணுற்ற மில்லிக்கன் பருப்பொருளுக்கு 

- அணுத்தன்மை காணப்படுகிறது போலவே மின்சாரத்இலும் 

(ஆற்றலிலும்) அணுத்தன்மை இருக்கிறது என்ற முடிவுக்கு 
வந்தார். 

aids grote theo (Mass of electron) 

மில்லிக்கன் கண்ட எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்டமாகிய “சன் 

மதிப்பு, தாம்சன் கண்ட எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்ட நிறைத் 

peor Bus ன் மதிப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து எலெக்ட்ரானின் 

Pen mus Gus ஐக் காணலாம். எலெக்ட்ரானின் நிறையை 

நேரடியாகக் கண்டறிவதற்கான முறை ஏதும் இதுவரை கண்டு 

பிடிக்கப்படவில்லை. 

2 4.8095610-10 நி,மி, அலகுகள் 

௮ 7.601)6 70-20 மி.கா. அலகுகள் 

அ _ 7.759)6707 மி;கா. அ/கிராம் 
m 
e. 1.601 10-20 

em ">  ¥.759% 107 
9.103% 10-28 Hlyimib
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எலெக்ட்ரானின் நிறையை ஹைட்ரஜன் அணுவின் 

திறையுடன் ஒப்பிடல் :-- : ; 

ஒரு கிராம் அணு ஹைட்ரஜன் 1.008 கிராம் ஒரு இராம், 

அணுவில் 6.02)6 1035 அணுக்கள் இருக்கின்றன (இது அவகாட்ரோ 
எண் ஆகும்) 5 

எனவே, ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை-- 1008 __. . 6.03 < 102° 

‘ = 1.671 10-24 இராம், 

எலெக்ட்ரானின் நிறு 9.103% 10-28 

ஹைட்ரஜன் அணு நிறை 1.671 10-24 

1 . 

“1836 

அதாவது எலெக்ட்ரான், ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறையில் 

1 3 
ரத, பங்குதான் நிறையுடையது. 

எலெக்ட்ரானின் மின்றாட்ட நிறைத்தகவு காணல் 

டன்னிங்டன் முறை (Dunnington’s method) 

இது மிகத்துல்லியமான ஒருமுறை, படம் 6-ல் இம்முறையின் 

அடிப்படை விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. 7” என்ற சூடேற்றப்பட்ட 

இழை வெப்ப அயனி வெளியீடு முறையில் எலெக்ட்ரான்களை வெளி 

யிடுகிறது. மிக அதிக அதிர்வு எண் கொண்ட மின்னழுத்தத்தைத் 

தோற்றுவிக்கக்கூடிய வால்வு அலைவு இயற்றி (௩௨/16 oscillator) 

அமைப்பு தருகின்ற மின்னழுத்தத்தால் எலெக்ட்ரான்கள் முடுக்கப் 

படுகின்றன. இவ்வாறு முடுக்கப்பட்ட எலெக்ட்ரான்கள், வெகு. 
வாக வாயு நீக்கஞ்செய்யப்பட்ட அறை ஒன்றினுள் 8, 59..என்ற பல் 

மிஸ் புகளால் (81118) நிர்ணயிக்கப்படும் வட்டப்பாதை வழியாகச் 

செலுத்தப்படுகின்றன. படத்தின் இசைக்குச் செங்குத்தாகள். 

செயற்படும் சீரான காந்தப்புலம் 77-ன் உதவியால் எலெக்ட் 

ரான்கள் வட்டப்பாதையில் : செலுத்தப்படுகின்றன. இதனால் - 

குறிப்பிட்ட. தசைவேகங்கொண்ட: எலெக்ட்ரான்கள் மட்டுமே, ' 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த வட்டப்பாதையின் வழியே சென்று 
பாதையின் மறுகோடியில் உள்ள மின்முனையை அடைய இயலும். 

வட்ட விற்பாதை அதன் மையத்தில் தாங்கும் கோணம் 

என்போம். வட்டப்பாதையின் ஆரம் “4” இமைக்கு அருகிலுள்ள 

என்ற மின்முனையிலிருந்து களம்பிய எலெக்ட்ரான்கள் பாதை
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யின் மறுமுனையிலுள்ள 5, என்ற மின்முனையிலுள்ள துளையைக் 

கடந்து 2,-க்கு பின்னால் வைக்கப்பட்டிருக்கும் என்ற ஃபர்ரடே 

உருளையில் விழுகின்றன. ஃபாரடே உருளையுடன் இணைக்கப் 

பட்டிருக்கும் கால்வனாமீட்டர் எலெக்ட்ரானின் வருகையைக் 
காட்டுகிறது. ர 

  

படம் 6 

ட) என்ற இரு மின்முனைகளுமே ஒரே உயர் அலைவியற்றித் 

தோற்றுவாயுடன் ($) இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் &),-ன் மின்னமுக் 

தம், டன் மின்னழுத்தம் மாறுகின்ற அதே அலைவுடன் 

மாறுதலடைகிறது. வட்டப்பாதையின் இறுதியிலுள்ள 4, என்ற 

முனையை எலெக்ட்ரான்கள் அடையும்போது ஆ-ன் மின்னமுத்தமும் 

அதன் கட்டமும் (2189௦) எலெக்ட்ரான்களின் வேகத்தை எதிர்த்து 

அவை ஃபாரடே உருளையை (4:06) அடையமுடியாமல் செய்வதாகக் 

கொள்வோம். இப்போது ஃபாரடே உருளையுடன் இணைக்கப்பட்ட 

கால்வனாமீட்டரில் விலக்கம் ஏதும் இருக்காது. நடைமுறையில் 

அலைவு இயற்றியின் அலைவு எண்ணை நிலையாகச் செய்துவிட்டு; 

காந்தப்புலத்தின் செறிவை மட்டும் படிப்படியாக மாற்றிக் 

கொண்டே செல்வார்கள், காந்தப்புலத்தின் வெவ்வேறு செறிவு 

களுக்குரிய கால்வனாமீட்டர் விலக்கங்களைக் குறித்துக்கொண்டு, 

புலச்செறிவுக்கும், கால்வனாமீட்டரின் விலக்கத்திற்குமிடையில் 

வரைபடம் ஒன்று வரைவார்கள். அவ்வரைபடத்தில் விலக்கத்
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இதற்குரிய தெளிவான ிறுமதிப்பு கடைக்கும். அச்சிறும 
மதிப்பிற்குரிய. புலச்செறிவின் மதிப்பினை வரைபடத்திலிருந்து 

அறிந்து, அம்மதிப்புடைய காந்தப்புலத்தைச் செயற்படுத்தினால் 

தாம் விரும்பிய விளைவு ஏற்படும். 

இத்தகைய காந்தப்புலத்தின் செறிவு AH என்றும், அப்போது 

வட்டப்பாதையில் சென்று 7% ஐ அடைந்தும் ஃபாரடே உருளையில் 

விழாது தடுக்கப்படுசன்ற எலெக்ட்ரான்௧களின் திசைவேகம் 

7 என்றும் கொள்வோம். வட்டப்பாதையில் செல்லும் ஓர் 

எலெக்ட்ரான் மீது காந்தப்புலம் தருகன்ற விசை பஸ ஆகும். 

எலெக்ட்ரான் வட்டப்பாதையில் செல்வதற்குத் தேவையான 

2 
மைய நாடு விசை - = ஆகும். 

எனவே 1/௪ ட 

அல்லது V= ae ் —(1) 

எலெக்ட்ரான் 8, ஐ விட்டுக் கிளம்புகின்ற நேரத்தில் % நேர் 

. மின்னமுத்த நிலையில் இருக்கிறது. எலெக்ட்ரான் வட்டப்பாதை 

வழியே சென்று 7, ஐ அடைவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும், 

நேர்மின்னழுத்த நிலையிலிருந்த 7% எதிர்மின்னமுத்த நிலைக்கு 
வருவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் சமமாக இருப்பதால் 

தான் எலெக்ட்ரான் 7, ஐ அடையும்போது 17% ஆல் எதிர்க்கப் 

பட்டு உருளையை அடைய முடியாமல். போய்விடுகிறது. 

அலைவு இயற்றியின் அலைவு நேரம் 7' வினாடி என்றால், (--ஆக 

இருந்த முனை--ஆக மாறி, மீண்டும் 4 ஆக மாறுவதற்கு இடையில் ' 
செல்லும் காலம் 7' வினாடிகள்) 7 என்ற முனை-- மின்னழுத்த நிலை 

யிலிருந்து-- மின்னமுத்தநிலைக்கு வர எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் 

த் வினாடிகள். 

வட்டவிற் பாதையின் நீளம் = 79 

வட்டப்பாதையில் செல்லும் ] _ 
எலெக்ட்ரானின் வேகம் 

ஆகவே அதற்கு ஆகும் காலம் - = வினாடிகள்



காலெக்ட்ரான் 25 

இவ்விரு காலங்களும் சமமாக இருப்பதால்தான் கால்வனா 

ரீ ட்டரில் விலக்கம் ஏற்படுவதில்லை எனக்கண்டோம் ஆகவே 

ர 78 

அல்லது vr 2 

அலைவு இயற்றியின் அலைவு எண் ரீ என்றால் 

7 . 
T= ௪ ஆகும். 

எனவே 9 870.7 — (2) 

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றிலிருந்து 

Her = 2ref 

ட பி 
° tn H 

இச்சமன்பாட்டிலுள்ள 0, 7, 14 ஆ௫யவற்றின் மதிப்புகளைத் 

துல்லியமாக அளவிடக் கூடுமாகையால் இம்முறையில் பெறுகின் ஐ, 
சாலெக்ட்ரானின் மின்னஜாட்ட நிறைத்தகவு துல்லியமான ஒன்று 

என அறியலாம். அலைவு இயற்றியின் அலைவு .எண். மாருமலிருக்க 

குவார்ட்ஸ் படிகக் கட்டுப்பாடு (மெலார்ச 8181 ௦௦1470]1) பயன் 

படுகிறது. இம்முறையில் பெற்ற ட ன் மதிப்பு 1.7598% 107 மி.கா. 

அலகுகள்/கிராம் ஆகும்,



3. நேர்மின் கதிர்கள் 
(Positive Rays) 

துளையிடப்பட்ட எதிர்முனைத்தகடு பொருத்தப்பட்ட 
மின்னிறக்கக் குழாயில் 7 மி. மீ. வாயு அழுத்தத்தில் மின்னிறக்௯ 
ஆய்வுகள் நடத்தியபோது, கோல்ட்ஸ்டீன் (0014512110) என்று 
ஜெர்மானிய இயற்பியல் மேதை, எதிர்முனைக்குப் பின்னால் 
பொலிவுமிக்க ஓளிப்பாதைகள் சிலவற்றைக் கண்டார். அவை 
எதிர்மின் கதிர்கள் செல்லும்: இசைக்கு 'எதிர்த்திசையில், 

எதிர்முனைத் தகட்டிலுள்ள துளைகள் வழியே புகுந்து செல்லுகின்ற. 
புதுவகைக் .கதிர்க்கற்றைகளாகத் தோன்றின, அவற்றை...௮வர் . 

கால்வாய்க்கதிர்கள் (Canal rays) cert Quaint. oO. 

மூனைத்தகட்டிலுள்ள வாய்கள்--அதாவது துளைகள்--வழியே: 

வெளிவந்ததால் அவை 1 கால்வாய்க் கதிர்கள் எனப்பட்டன... 

(படம் 7) 

கால்வாய்க் கதிர்களின் பண்புகள் 

1.2 கால்வாய்க் கதிர்கள் நேர்கோட்டில் செல்லுகின் றன... ' 

2. இக்கதிர்கள் ஒளிர்திரையில் பட்டுச் சுடரொளி எழுப்பு 
கின்றன. 

2.1 இக்கதிர்கள் ஒளிப்படத் தகடுகளைப் பாதிக்கின்றன... * 

4. குழாயிலுள்ள வாயுக்களைத் தாக்கி அவற்றை வண்ண 

ஒளி உமிழச் செய்கின்றன. இவை உமிழச் செய்யும் 

ஒளியின் நிறம் எதிர் மின்கதிர்கள் உமிழச் செய்யும்: 

ஒளியின் நிறத்திலிருந்து மாறுபடுகிறது. 

8. இக்கதிர்கள் திண்பொருள்களின் மீது பட்டால், எதிர்மின் 

கதிர்களைப் போன்று எக்ஸ்-- கதிர்கள் உண்டாவது 

இல்லை.
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6 இக்கதிர்கள் மின்புலம், காந்தப்புலம் இவற்றால் விலக்க: 

மடைகின்றன. இவை பெறும் விலக்கத்தின் போக்கி 

லிருந்து இக்கதிர்கள் நேர்மின்னூட்டமுடைய துகள்களைக்: * 

கொண்டிருக்கின்றன எனத்தெரிகிறது. எனவே), 
இக்கதிர்கள் நேர்மின்கதிர்கள் (1௦05811146 rays) என்று 

வழங்கப்படுகின்றன. ் 

ப /நேர்மின்கதிர்கள் எவ்வாறு உண்டாகின்றன ? 

மின்னிறக்கக் குமாயிலுள்ள வாயு அயனியாக்கம் செய்யப்: 

படுவதால் மின்னிறக்கம் நடைபெறுகிறது எனக் கண்டோம் அயனி 

யாக்கம் நடைபெறும்போது மின்னூட்டமற்ற நிலையிலுள்ள அணு 

அல்லது மூலக்கூறிலிருந்து ஓர் எலெக்ட்ரான் பிய்த்து எடுக்கப் 

படுகிறது. எனவே, மிகுந்துள்ள அணு அல்லது மூலக்கூறு நோ: 

மின்னூட்டமுடைய ஓர் அயனியாகிவிடுகிறது . -இந்த நேர்மின் 

அயனியின் மின்னூட்ட அளவு எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்ட 

அளவிற்குச் சமமாகவும் ஆனால் எதிர்க்குறி (குறி) யும் 

  

பெற்றிருக்கும். எலெக்ட்ரான்கள் எடை மிகுந்த நேர்மின்” 

அயனிகளைவிட அதிகமான வேகத்தைப் பெறுகின் றன. கனமான, 

எளிதில் நகர் முடியாத நேர்மின் அயனிகள் மின்புலத்தின் செறி 

விற்கும், தங்கள் நிறைக்கும் ஏற்ப ஓரளவு வேகம் பெற்று எதிர் 

முனைத் தசட்டை அடைந்து அதிலுள்ள துளைகள் வழியே வெளி 

யேறிக் கால்வாய்க் கதிர்களாத் தோற்றமளிக்கின்றன. நேர்மின் 

கதிர்களைத் தோற்றுவிப்பதற்கு மின்னிறக்கக் குழாயில் குறைந்த 

வாயு அழுத்தமும், மிக்கச் செறிவுடைய காந்தப்புலமும், துளை 

யிட்ட எதிர்மின் முனைத் தட்டும் தேவை. 

தேர்மின் கதிர்த்துகளின் மின்னுட்ட நிறைத்தகவு காணல் 

எதிர்மின் கதிர்களில் காணப்படும் துகள்கள் எல்லாம். 

்" எலெக்ட்ரான்௧களேயாகும். ஆனால், வாயு அணுக்கள் அல்லது 

மூலக்கூறுகள் எலெக்ட்ரான்௧ளை இழந்து மின்னூட்டமுற்று
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'நோர்மின் கதிர்த்துகளாக மாறுகின்றன. ஆகவே, தேர்மின் கதிர்த் 

துகள்களில் ஒரே அளவு மின்னூட்டமும் வேறுபட்ட நிறையும், 

ஒரே அளவு நிறையும் வேறுபட்ட மின்னூட்டமும் உடைய 

துகள்கள் இருக்கக்கூடும். எனவே நேர்மின் துகள்களின் 
மின்னூட்ட நிறைத்தகவு காண்பது எலைக்ட்ரானின் மின்னூட்ட 

நிறைத்தகவு காண்பதைவிடச் சிறிது சிக்கல் வாய்ந்தது என 
உணரலாம். 

ப், J. தாம்சன் கண்ட பரவளைய முறை 
(J. J. Thomson’s Parabola method) 

இம்முறை அடிப்படையில் எலெக்ட்ரான்களின் = மதிப்புக் 

  

காண்பதற்கு, தாம்சன் பயன்படுத்திய முறை போன்றதேயாகும். 

நேர் மின்னூட்ட்ங்கொண்ட அயனிகளின் கற்றை ஒன்றை ஒரே 
சமயத்தில், -£ரான செறிவு கொண்ட ஒன்றுக்கொன்று இணையாய் 
அமைந்த ..மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலம் இவற்றின் வழியே 
செலுத்தி, இதனால் ஏற்படும் விளைவுகளை ஒளிப்படத்தகட்டில் 

பதிவு செய்து அப்பதிவுகளைக் கொண்டு அயனிகளின் ~ மதிப்புக் 
காண்பதே இம்முை றயாகும். 

  

படம் 8 (a) 

தாம்சனின் ஆய்கருவி படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கும் 
அமைப்பினைக் கொண்டது. ம்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் 

மின்னிறக்கக் குழாய், வெகுவாக வாயு நீக்கம் செய்யப்பட்டு 

ஆய்வுக்கான வாயு சிறிகளவு மட்டும் உள்ளடக்கிக் கொண்டிருக் 

கிறது. இதில் பயன்படுத்தப்படும் எதிர்மின்வாயாகிய 6 என்பது 

இர் உலோக உருளையாகும். அவ்வுருளை அதன் அச்சின் போக்கில் 

மெல்லிய 0.07 மி. மீட்டர் முதல் 0.1 மி, மீ. வரை விட்டமுடைய 

-சிறிய சீரான துளையுடையது. இதனால் மெல்லிய நேர்மின் கதிர்க்
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கற்றை ஒன்று கிடைக்கிறது. இக்கதிர்க்கற்றை மின்புலத்தைத் 

தருகின்ற 2; 72% என்ற இணைத்தகடுகளுக்கு இடையே செலுத்தப் 

படுகிறது. மின்புலமுள்ள அதே இடத்தில் மின்புலத்தின் போக் 

இற்கு: இணையாக, காந்தப்புலம் ஒன்றைத் தருவதற்கேற்ற மின் 

காந்தம் ஓன்று (M, M) பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. மின்னிறக்கக்: 

குழாயின் மறு முனையில் ஒளிர்திரை ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

மின்புலம், காந்தப் புலம் ஆகியவை செயல்படாத போது நேர்மின்” 

கற்றை ஒளிர்திரையில் “0” என்ற இடத்தில் பட்டு அங்கு ஒளிப்: 

புள்ளி ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும். ஒளிர் திரைக்குப் பதிலாக அவ் 

விடத்தில் ஒளிப்படத்தகடு ஒன்றை வைத்தால் ஒளிப்படத்: 

தகட்டில் அப்புள்ளியின் படம் விழும். 

நேர்மின் கதிர்க்கற்றையில் உள்ள ஏதோ ஓர் அயனியை: 

எடுத்துக்கொள்வோம். அதன் மின்னூட்டம் ௪ என்றும் நிறை ரீ 

என்றும் கொள்வோம். அந்த அயனி 1 என்ற திசைவேகத்துடன் 

செல்வதாக வைத்துக்கொள்வோம். எந்த ஒரு புலமும் இல்லாத 

போது அயனிக்கற்றை நேரே சென்று ஒளிப்படத்தகட்டில்:. 

விழுகின்ற 0 என்ற புள்ளிக்கு விலக்க முருப். புள்ளி* (undeflecied 

$001) என்று பெயர். 

- ம என்ற செறிவு கொண்ட மின்புலம் மட்டும் செயல்படும் 

போது அயனிக்கற்றை % என்ற எதிர் மின்னழுத்தத் தகட்டை 

நோக்கி விலக்கப்படுவதால் கற்றை 0 என்ற விலக்கமுருப் புள்ளி 

WAGES x தூரத்திலமைந்த வேறொரு புள்ளியில் படும்: 

9 என்னும் தூரத்தைப் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம். 

மின்புலத்தினுள் அயனி செல்லும் பாதையின் நீளம் / என்றும், 
அது மின்புலத்தைக் கடந்து செல்வகுற்கு ஆகும் காலம் ! என்றும் 

கொள்வோம். அயனியின் வேகம் 9 ஆகையால் ர்- 2ஆகும், 

இந்த / என்ற காலத்தில் அயனி தன் நோர்பாதையிலிருந்து விலகி, 

மின்புலத்தின் இசையில் பெற்ற இடப்பெயர்ச்சி 5 என்றால்' 

9--1741475 என்ற பொது வாய்ப்பாட்டில் 8-௦, சாடு ம் 

என பதிலீடு செய்ய 

சது. G y என்றாகும்.
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புலத்தை விட்டு நீங்கும் போது அது பெற்ற இடப்பெயர்ச்சி ச 
ஆகும். ஆனால், புலத்தை விட்டு நீங்கிய பின்னர் அயனி அதன் 

Gu திசையில் நேரே சென்று ஒளிப்படத்தகட்டில் விலக்கமுருப் 

புள்ளியிலிருந்து % தூரத்தில் உள்ள புள்ளியில் மோதுகிறது. 
எனவே % என்பது. க்கு நேர்விகிதக் தொடர்புடையதாக 
இருக்கும். 

xas 

x=ks 

_ ee 22 =k. it 

xe 
=ky My (2) 

ரல 
[இங்கு ap -&ட என்ற மாறிலியைக் குறிக்கிறது. மேலும் 

Ak என்ற மாறிலி?” என்ற பாதையின் நீளம், ஒளிப்படத் 
ககட்டிற்கும் மின்புலத்தின் ஆரம்பப்புள்ளிக்குமிடையே உள்ள 

தூரம் இவற்றைக்கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது ] 

மின்புலத்துற்குப் பதிலாக 17 என்ற செறிவினையுடைய காந்தப் 
புலத்தை மட்டும் செயற்படச் செய்வோம். காந்தப்புலம் மின்புலம் 
செயற்பட்ட அதேதிசையில்த ஆனால் அயனியின் தொடக்கப் 
பாதைக்குச் செங்குத்தாகச் “செயற்படுகிறது என்பதை நினைவில் 

வைப்போம். *ஃப்ளமிங்'தின் இடக்கை விதிப்படி அயனி.இதன் 

மொடக்கப்பாதகை மற்றும் காந்தப்புலத்தின் இசை இவை 
இரண்டிற்குமே செங்குத்தாக அமைந்த இசையில் விலக்கப்படும் 

என்பதை உணரலாம். இதன் காரணமாக, அயனி ஒளிப்படத் 

தகட்டில் விலக்கமுருப் புள்ளியிலிருந்து “ற” தூரத்தில் விழும். 

இ ூளப்புள்ளி 

I 

x; 
‘] 

&-- aoe --.இ இளிப்புள்ளி 

_ படம் 8 (ச்) 

% மற்றும் ந என்னும் ' இட்ப்பெயர்ச்சிகள்' படத்தில் காட்டிய 
வாறு ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான இசைகளில் அமைந்திருக்கும்.



நேர்மின் குதிர்கள் 31 

காந்தப்புலத்தில் அயனி செல்லும் பாதையின் நீளம் 7” 
என்றும் அயனி புலத்தைக் கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் 7” 

என்றும் கொண்டால் 7” = ்். காந்தப்புலத்தனுல் அயனி 

(பெற்ற இடப்பெயர்ச்சி 9" என்போம். 

s’ = ut’ +Hat'? என்னும் வாய்ப்பாட்டில் ரர, ர 112. 
M 

ர் 

மற்றும் = fa . என பதிலீடு செய்ய 

காந்தப்புலத்தை விட்டு நீங்கியவுடன் அயனி அதன் புதிய 
இசையில் நேர்கோட்டில் சென்று ஒளிப்படத்தகட்டில் விலக்கமுருப் 

புள்ளியிலிருந்து ந தூரத்தில் விழுகிறது. 

எனவே pas’ 

12 y=k's’ 

1, Hey [2 

“ச்ம் ன «ee 
He € ox 

yokes Fe —(2) 

Pee 12 
இங்கு 52 2 ஐக் குறிக்கிறது: 

~c! . 

DUG Ep F சப்புள்ஸியை $ ஆயத்தொடக்கமாதக் (௦1121) 
கொண்டால், மின்புலம்- காந்தப்புலம் ஆகியவை அயனிகளின் மீது 
ஒரே சமயத்தில் செயல்படும்போது ச உண்டாகும் (விளைவு 

இடப்பெயர்ச்சியின் ஆயத்தொலைவுகள் ,, (co- -ordinates) (x,y) 
எனக் ௯ றலாம். 

சமன்பாடுகள் (1), (2) ஆகியவற்றிலிருந்து 

oe Kate | My 

  

x “My இ. 42 

க ம பூ 
K, 7 ¥ v —(3) 

y? Ky? Hee My? 

“x Mit” Ki Xe
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Ky? HD ie 
Ki  X M (2) ௯ 

என்னுமிரு சமன்பாடுகளைப் பெறலாம். சமன்பாடு (8 

லிருந்து குறிப்பிட்ட ந் மதிப்பினக்கொண்ட அயனிகளுக்கு 

3 ௪ மாறிலி என அறிகிறோம். அதாவது 

ந£-.ற% என்ற சமன்பாடு கிடைக்கிற இது பரவளையத்திற் 

siren (Parabola) பொது சமன்பாடாகும். 

மேலும் சமன்பாடு (2)-லிருந்து ன் மதிப்பு ॥ன் மதிப் 

பினப் பொறுத்து அமையுமென்பதையும், ஆகவே?ர அயனியின் 

இசைவேகம் மாறினால் அது ஒளிப்படத்தகட்டில் விழும் இடமும். 
மாறும் என்றும் அறிகிறோம். 7 அதிகமாகும்போது அது மின்புலம் 
அல்லது காந்தப்புலத்தை விரைவில் கடந்து சென்று விடுமாகை: 
யினால்--அதாவது அயனிப்புலங்களின் ஆட்சிக்கு உட்படும் காலம் 
குறைந்துவிடுவதால், அயனிபெறும் இடப்பெயர்ச்சியும் குறைந்து 
விடும். அதிக வேகமுடைய அயனிகள் விலக்க முருப்புள்விக்கு 
அருகிலேயும், குறைந்த வேகமுடைய அயனிகள் விலக்க paper 
புள்ளியிலிருந்து தொலைவிலேயும் விழும் என்பதை அறிக, 

ஏன(6வே ஒரே a மதிப்பூம் ஆனால் வெல்வேநா Some Casans 

களும் கொண்ட பல்வேறு அயனிகள் ஒளிப் படத்தகட்டில் USHER DY 

புள்ளிகளின் நியமப்பாதை (locus) ஒரு. பரவளையமாக உருவம் 

கொள்ளும், 
. ; 

இவ்வாறு ஒளிப்படத்தகட்டில் பதிவாகும் பரவளையச் சுவட்டின் 

ஆயத் தொலைவுகளை அளந்து, அவற்றையும் தெரித்த மதிப்பு 

களாகிய ஜ,27,22, டடமற்றும் கடி ஆகியவற்றையும் சமன்பாடு (4)-ல் 

பதிலீடு செய்து நேர்மின் அயனிகளின் a மதிப்பினைப் பெற 

லாம்,
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நேர்மின் கதிர்க்கற்றையில் உள்ள அயனிகள் ஒரு தன்மையன 

அல்ல  எனக்கண்டோம். ஓரே அளவுடைய மின்றூட்டமும் 

ஆனால் வெவ்வேறு நிறையும், ஒரே அளவுடைய நிறையும் ஆனால் 

“வேறுபட்ட மின்னூட்டமும் கொண்ட அயனிகள் இருக்கக்கூடும். 

இவை தனித்தனியாக பரவளையச் சுவடுகளைத் (18028) தோற்று 

விக்கன்றன. சுவடுகளைக் கூர்ந்து நோக்கக்கூடிய கண்கள் இச்சுவடு 

களில் மாறுபட்ட நிறையினால் உண்டானவை எவை எவை எனவும் 

அறிவது எளிது, 

ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்ட வாயுவுடன் தெரிந்த வாயு 

ஒன்றையும் நிரப்பி இச்சோதனையைச் செய்தால், தெரியாத வாயு 

தருகின்ற பரவளையச்சுவடுகளோடு தெரிந்த வாயு SGATO ஒரு 

சுவடும் இருக்கும். அச்சுவட்டினை இனங்கண்டு கொண்டு அத்துடன் 

மற்ற பரவளையங்களை ஒப்பிட்டு நோக்கித் தெரியாத அயனிகளின் 
'நிறையினைக் கணக்கிட்டு விடலாம். 

ப்ரவளையச் சுவடுகளை ஆய்தல் 

ஒரு வாயுவின் பரவளையச் சுவடுகளைப் பதிவு செய்யும்போது 

சிறிதளவு ஹைட்ரஜனையும் மின்னிறக்கக்குழாயினுள் செலுத்தி 

,பிருந்தால் ஹைட்ரஜன் வாயு ஒளிப்படத்தகட்டில் தனக்குரிய 

பரவளையம் ஒன்றைப் பதித்துவிடுகிறது. இவ்வாறு கிடைத்த 

ஹைட்ரஜன் பரவளையத்தினையே மூல அளவாகக்கொண்டு ஆய்வுக் 

காக மின்னிறக்கக் குழாயினுள் அடைக்கப்பட்ட வாயுவின் அயனி 

களின் Samet பின்வருமாறு கணக்கிட்டறியலாம். 

8 (9 படத்தில் 4.8 என்ற சுவடு 18) என்னும் நிறைகொண்ட 

“ஹைட்ரஜன் அயனியின் பரவளையம் என்றும், 0 என்பது நமக்குத் 

தெரியாத 8; என்னும் நிறையும் ஆனால், ஹைட்ரஜன் அளவே 

மின்னூட்டமுங்கொண்ட ஆய்வுக்கான அயனிகள் தரும் சுவடு 

என்றும் கொள்வோம். தனிமங்களுள் ஹைட்ரஜன் மிகவும் 

இலேசானது. எனவே, எந்த வாயு அயனியின் நிறையும் 

ஹைட்ரஜன் அயனியின் நிறையைவிட அதிகமாகவே இருக்கும். '” 

.மேலும், கனமான அயனிகள் .காந்தப்புலத்தினால் குறைந்த 

.இடப்பெயர்ச்சியும், இலேசான அயனிகள் அதிக இடப்பெயர்ச்சியும் 

பெறுமாகையால், கனமான அயனிகள் தரும் சுவடு ஹைட்ரஜன் 

அயனிகள் தரும் சுவட்டிற்கு உள்ளடங்கியே இருக்கும். 

P,OX-66 வரையப்பட்ட. 209 என்ற குத்துக்கோடு 42, 

0 என்ற சுவடுகளை முறையே , & என்ற இடங்களில் வெட்டு 

கிறது. 02--2, 20-28) எனக்கொள்வோம். 

3
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8 மீ 
ட் 5 

“யய, 

௦ x IP 26 

படம் (0) 

ட என்பது 48 என்ற ஹைட்ரஜன் பரவளையத்திலிருப்பதால்: . 

ச _றிம் 2 AS அவர 
M, x "Kee HB என்றும் 

8 என்பது சி என்ற ஆய்வுக்கான வாயுவின் பரவளையத் 
திலிருப்பதால் 

உடநீ Ky xX 
M, x Ka து என்றும் 

எமுகுலாம். எனவே, 

Me He. 
My, நீ 

PQ? ன் 
= Fp ஆகம், 

ஆய்வுக்கான வாயு அயனியின் நிறை 

PQ? 

Mo= My தத 
ஆனால் 20 மற்றும் 28 ஆகியவற்றை அளவிடுவது அவ்வளஷ 

எளிதன்று. ஏனெனில், அங்கு ஓளிப்படத்தகட்டில் ட அச்சோ, 

3 அச்சோ  குறிக்கப்பட்டிருக்காது. ஆயத்தொடக்கமாகிய OC 

என்பதும் ஒரு புள்ளியாகத் தோற்றமளிக்காமல் பல புள்ளிகள் 

சேர்ந்த சிறு இட்டாகக் காட்சியளிக்கும், இவ்விடர்ப்பாடுகள் 

பின்வருமாறு நீக்கப்படுகின்றன. 

பரவளையங்களைப்பதிவு செய்வதற்காகும் நேரத்தின் மூதற் 

பாதியில், காந்தப்புலம் ஒரு இசையில் செயல்படுமாறும், (பிற்பாதி
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யில் காந்தப்புலம் ஒரு இசையில் செயல்படுமாறும்) பிற்பாதியில் 
முன்பு செயல்பட்ட இசைக்கு எதிர் இசையில் செயல்படுமாறும் 

செய்தால், 8 (8) படத்தில் காட்டியவாறு, .472, 00 என்ற சுவடு 

களின் ஆடிப்பிம்பச்சுவடுகளைப் (017௦1 110826 178068) பெறலாம். 

42 6£ம' என்பன 48, 00 ஆகியவற்றின் ஆடிப்பிம்பச்சுவடு 

7. 

  

  

படம் 8 (6) 

, களாகும். சுவடுகளும் அவற்றின் பிம்பச்சுவடுகளும் 3: அச்சு, 

ற அச்சு ஆகியவற்றிற்குச் சமச்சீரமைவு (8905171081) கொண்டன ]- 
[வாக இருக்குமாதலால் 3 அச்சு, ந ௮ச்சு ஆகியவற்றை வரைவது 

எனிது. ஆனால் இது அவசியமில்லை. எனில் + 

படம் (மில் 70- 2), எனவும் /7- 2) எனவும் அறியலாம். 

Me 2y1 2 
எனவே “= (22) 

TJ \? . = (Fc) ஆகும், 

"இவ்வாறு எந்த ஒரு நேர்மின் அயனியின் நிறையையும் 

ஹைட்ரஜன் அயனியின் நிறையின் அடிப்படையில் கூறலாம். 

மின்னூட்டம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டால்...? 

மேலே குறிப்பிட்ட முறையில் ஹைட்ரஜன் அயனியின் 

"மின்னூட்டமும் ஆய்வுக்கான வாயு அயனியின் மின்னூட்டமும் 

சமம்" என வைத்துக்கொண்டிருந்தோம்--அதாவது அயனியாக் 

கத்தின் போது ஓர் எலெக்ட்ரானை. இழந்து அதன் காரணமாக ஓர் 

அலகு நேர் மின்னூட்டம் பெற்ற அயனியைப்பற்றிக் கூறினோம்.
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அயனியாக்கத்தின் போது .. ஆய்வுக்கான , வாயு மூலக்கூறுகள் 
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எலெக்ட்ரான்௧களை இமழச்சு . நேரிட்டால் 

பலமடங்கு 'அயனியாக்கப்பட்ட . (மழு! ம்ற19, 100௦0) . நேர்மின் 

அயனிகள் _ இடைக்கும். இவற்றின். மின்னூட்டம் 2e,  3e.. 

என்னும் அளவுடையதாக இருக்குமாகையால் இவை Ori md 

இடப்பெயர்ச்சியும், அதனால் பெறப்படுகன்ற பரவளையமும் 

மாறுபடும், எடுத்துக்காட்டாக இருமடங்கு மின்னூட்டங் 

கொண்ட அயனி ஓன்றை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் மின்னூட்ட 
oat Ze ‘ e a : திறைத்தகவு நூ ஆகும். இதனை Mn என்றும் எழுதலாம் 

அல்லவா? இதிலிருந்து 22 மின்னூட்டமும் ரீ நிறையும் கொண்ட 

அயனியும் ச மின்னூட்டமும் 4/8 நிறையும் கொண்ட அயனியும் 
ஒரே அளவுடைய இடப்பெயர்ச்சியை பெறும் என்றும், எனவே 

அவைதருகின்ற பரவளையச்சுவடுகள் ஒளிப்படத்தகட்டில் ஒரே 

இடத்தில் அமையுமென்றும் அறியலாம். ஆக்ஸிஜன் வாயுவைக் 

கொண்டு ஆய்வுகள் நடத்தியபோது அதில் ஒருமடங்கு அயனி 

யாக்கம் செய்யப்பட்ட அயனிகளும் இருமடங்கு அயனியாக்கம் 

செய்யப்பட்ட அயனிகளும் இருந்தன. ஒளிப்படத்தில் ஒரு மடங்கு 

அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட அயனிகள் தந்த செறிவுமிக்க 

பரவளையச் சுவட்டுடன் ஆக்சிஜன் அணுவின் நிறையில் பாதியளவு - 
நிறையுடைய அயனிக்கு உரிய இடத்தில் மங்கலான பரவளையச் 

சுவடு ஒன்றும் காணப்பட்டது... இது இருமடங்கு அயனியாக்கம் 
செய்யப்பட்ட சிறிய எண்ணிக்கையுடைய அயனிகள் தந்த 

சுவடாகும், . 

தாம்சன் சோதனையின் விளைவுகள் 

7,  மின்னிறக்கக் குழாயில் அடைப்பட்ட வாயுவின் அணுக்கள் 

அல்லது மூலக்கூறுகள் எலெக்ட்ரானை இழப்பதன் மூலம் கேர் 

மின்னூட்டம் பெற்று நேர்மின் கதிர்த்துகள்கள் எனப்பெயா் 
பெறுகின்றன. 

நியான் வாயுவை அடைத்து நடத்திய அசாதுணேபில், 

தனிப்பட த்தகட்டில் நியானின் அணு எடையாகிய 20 2-5 ows 

இடத்தில், ஒரேஒரு பரவளையச் சுவடு காணப்படுவதற்குப்பதிலாக 

(20,22 என்ற நிறைகளுக்குரிய இடங்களில் இரு பரவளையச் சுவடு 
கள் காணப்பட்டன. இராஜி 20-3G உரிய சுவடு Gangs) மிக்க 

ண் 

அறியலாம். மேலும் இரசாயான முறைகளினால் பிரிக்க 

முடியாததும், ஒரே மாதிரியான இரசாயனப் பண்புகளைக்
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கொண்டதுமான இருவேறு உருவங்களை நியான் கொண்டிருக்கிறது 
என அறிகிறோம். ஓரே.ரசாயனப் பண்பைக்கொண்ட எடையினால் 

மட்டும் மாறுபடுகின்ற தனிம உருவங்களை ஐசோடோப்புகள் * 

(15010066/ என்கிறோம். ஒரு தனிமத்தின் இரசாயனப் பண்புகள் 
அதன் அணு எண்ணால்-நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. ஒரு தனிமத்தின் 

அணுக்கள் எல்லாம் ஓரே அணு எண்ணைக் கொண்டிருக்கின்றன. 
ஆனால், ஓரே மாதிரியான இரசாயனப் பண்புகளைக்கொண்ட 

இந்த அணுக்கள் எல்லாம் ஓரே அளவுடைய நிறையைக் 

கொண்டிருக்க வேண்டுமென்ற அவசியம் இல்லை. ஆகவே, அவற்றின் 

நிறை எண்கள் மாறுபடலாம். இவ்வாறு அணு எண்ணால் ஓத்தும், 
அணு தநிறையால் மாறுபட்டும் காணப்படுகின்ற தனிம அணுக்களை 

.ஐசோடோப்புகள் என்று அழைக்கிறோம். Isotope storm சொல் 

Iso=same, topas=place எனப் பொருள்படும் கிரேக்கச் சொற் 

களிலிருந்து பிறந்ததாகும். இவையெல்லாம் தனிம அட்டவணையில் 

ஒரே இடத்தில் காணப்படுகின்றன எனப் பொருள்படும்படி 
1800065 என்று வழங்கப்படுகின் றன. 

தாம்சன் முறையின் குறைபாடுகள் 

(ஐசோடோப்புகளின் நிறைகளைத் துல்லியமாக அறிவதற்கோ, 

அரிய ஐசோடோப்புகளின் சுவடுகளைப் பெறுவதற்கோ தாம்சன் 

முறை ஏற்றதன்று) உண்மையில் : நியானுக்கு: மூன்று: ஐசோ 

டோப்புகள் உண்டு. Ne?) என்பது மிகக்குறைந்த அளவில் (0-6 

காணப்படுவதால் அதன் சுவடு தாம்சன் முறையில் கிடைப்பது 

இல்லை. தாம்சன் முறையில் கிடைக்கும் பரவளையச்சுவடுகள் 

, நுண்மையானவையாக இல்லாத காரணத்தால் தூரங்களை 

அளவிட்டு நிறையைக் கணக்கிடுவதில் தொல்லைகள் ஏற்படுகின்றன. 

தாம்சன் முறையில் காணப்பட்ட குறைகளை நீக்க முனைந்த 

விஞ்ஞானிகள் நிறைமாலை வரைவிகள் (14888 506010 தகற5) 

என்னும் கருவிகளைக் கண்டுபிடித்தனர். இதனால் பல மணிகளாக 

- இருந்த பதிவுநேரம் சில நிமிடங்களாயிற்று. ஒரே மின்ரைட்ட 

நிறைத்தகவும் (5060171௦ charge) ஆனால் வெவ்வேறு திசைவேகங் 

களும் கொண்ட அயனிகள் ஒரு பரவளையக்கோட்டினை தருவதற்குப் 

பதில். ஒரு கூரிய புள்ளியைத்தான் தந்தன, இக்கருவிகளின் 

பிரிதிறன் (Resolving power) மிக அதிகமாக இருந்ததால் 

நின்றையினால் சிறிது மாற்றமுடைய அயனிகளையும் இனங்காண 

முடிந்தது.
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இஸ்டன் அமைத்த நிறைமாலை வரைவி 

(Aston’s Mass Spectrograph) 

இம்முறையின் அடிப்படை உண்மை 

தாம்சன் முறையில் காந்தப்புலமும், மின்புலமும், ஒரே இசை 
யில் ஒரே இடத்தில், ஒரே சமயத்தில் செயற்படுத் தப்பட்டன. 
ஆனால், ஆஸ்டன் மூறையில் முதலில் மின்புலமும் அதற்குச் றிது 
தூரம்தள்ளி காந்தப்புலமும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான இசை 
களில் ஆனால் ஏக காலத்தில் செயற்படுகின்றன. இதனால் மின்புலம் 
அயனிகளை அவற்றின் வேகத்திற்கு ஏற்பப் பல கூறுகளாகப் பிரிக் 
கவும் அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட கூறுகளைக் காந்தப்புலம் ஒளிப்படத் 
தகட்டில் குவிக்கவும் முடிகிறது. ஓரே ௨88 மதிப்புடைய எல்லா 
அயனிகளையும் ஓரு பரவளையத்தில் பரவச்செய்வதை விட ஒரு 
புள்ளியில் குவியச்செய்து ஒளிப்படம் எடுக்கும்போது, சுவட்டின் 
செறிவு அதிகமாக இருப்பதுடன் ஒளிப்படப் பதிவி ற்கான காலமும் 
மிகவும் குறைந்துவிடுகிறது. இம்முறையில் வெவ்வேறு திசை 
வேகமுடைய அயனிகள், தனிக்கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு. தனித் 
தனியே குவிக்கப்படுவதால் இம்முை .றயினை இசைவேகக். _குவிய 
(pen (Velocity focussing method) «rer அழைப்பார்கள்... 

படம் 92. ஆஸ்டன் நிறைமாலை வரைவியின் அமைப்பினைக் 
காட்டுகிறது. நேர்மின் கதிர்க்கற்றை ஓன்று 58, என்ற இரு 
மெல்லிய செவ்வகப் பிரிவுகளின் வழியே செலுத்தப்பட்டு 
மெல்லிய நேர்மின் சுதிர்க்கற்றையாக வெளி வருகிறது. இக்கற்றை 
எதிரெதிரான மின்னூட்டங்களைப் பெ ற்று, மின்புலமம் ஓன்றை 
நிலவச்செய்யும் 77% என்ற இணையான ' உலோக த் தகடுகளுக்கு 
இடையே செலுகத்தப்படுகறது. இங்குக் கற்றையிலுள்ள அயனிகள் 
அவற்றின் தசைவேக அளவிற்கு ஏற்ப விலக்கமுறுன்றன.”. By 

₹[ஈ1 மதிப்பும், ஆனால், வெவ்வேறு திசைவேகங்களையும் கொண் 
அயனிகள் ஒரு விரிக்கற்றைக் கூருக பிரிகிறது. இவ்வாறேஃவெவ் 
வேறு 2/4 மதிப்புகொண்டே அயனிகளும் வெவ்வேறு கூறுகளாகப் 
பிரிகின்றன. படம் மிரஃல் இருவகையான துகள்களைக் (அயனிகளை) 
கொண்ட கற்றை எவ்வாறு மின்புலத்தில் இருவேறு விறிகற்றைக்4 
கூறுகளாகப் பிரிந்து பின்பு காந்தப்புலத்இனால் 'அவ்விரிகற்றை 
குலிக்கப்படுவது காட்டப்பட்டிருக்கிறத. ஒவ்வொரு கூறினுள்ளும் 
பலவேறு திசைவேகங்களை கொண்ட துகள்கள் வெவ்வே ற பாதை 
களில் செல்கின்றன. 
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மின்புலத்தினால் கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட நேர்மின் கதிர்க் 

கற்றை காந்தப்புலத்தினுள் நுழைகிறது. காந்தப்புலத்தின் 
போக்கு படத்தின் பரப்பிற்குச் செங்குத்தாக, அதாவது, கற்றையின் 

“போக்கு மற்றும் மின்புலத்தின் போக்கு இவை இரண்டிற்குமே 
செங்குத்தாக அமைந்துள்ளது. இதனால், மின்புலம் கற்றையை 

அத திசையில் விலக்கமுறச் செய்ததோ அதற்கு எதிரான இசையில் 

கற்றையை விலக்கமூறச் செய்யப்படுகிறது. விரிகற்றைகளாகக் 
காந்தப்புலத்தினுள் நுழைந்த கூறுகள்] குவிகற்றைசளாக வெளி 
யேறி, கணக்கிடப்பட்ட தாரரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள நீண்ட 

இளிப்பட.க்தகட்டின் மீது வெவ்வேறு புள்ளிகளில் குவிகின்றன. 

(படம் 9மூ/ 

  

1 ர் 

ப 37 உட ன் [] கோந்தப்புலம்) 

படம் 9 (6) 

பதிவு செய்யப்பட்ட ஓளிப்படத்தகட்டை உருத்துலக்கப் 
பார்த்தால் அதில் ஒளியியல் நிறமாலைப்படத்தில் காணப்படுவது 
'போல கூரிய வரிகள் காணப்படுகின்றன. ஓவ்வொரு வரியும் 
ஒவ்வொரு ௨/1 மதிப்புடைய அயனிகளால் உண்டாக்கப்பட்டது 

என அறிகிறோம். இவ்வாறு ஒளிப்படத்தகட்டில் பெற்ற வரிகளின் 
அமைப்பு நிறைமாலை (Mass Spectrogram) என்றும் இதனைத் 
தருகின்ற கருவி நீறைமாலை வரைவி (14258 502011022011) என்றும் 
வழங்கப்படுகின்றன.) 

விரிகற்றையாகக் காந்தப்புலத்தினுள் நுழையும் கூறுகள் 

குவிகற்றையாக வெளியே வந்து ஒளிப்படத்தகட்டின் மீது வெவ் 

_ வேறு புள்ளிகளில் குவியுமாறு செய்யப்படுகின்றன என்று கூறினோம். 
இதை எவ்வாறு அடைவது எனக்காண்போம். (குறிப்பிட்ட சா 

மதிப்பும்; வெவ்வேறு இசைவேகங்களும் கொண்ட ஒரு கூறினை 

எடுத்துக்கொள்ளுவோம். இதிலுள்ள அயனிகள் இசைவேக மாறு 

- பாட்டின் சாரணமாகத் தனித்தனி பாதைகளில் வெவ்வேறு 
கோணங்களில் விலக்கமுறுகின்றன. கற்றையிலுள்ள அயனிகள்
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பெற்ற விலக்கத்தின் குறைந்த மதிப்பு 67 என்றும்? அதிக விலக்கம்: 

0 என்றும், இவ்விரு விலக்கங்களின் சராசரி at G2 6 என்றும்.   

இவ்விரு விலக்கங்களின் வேறுபாடு 02-01-0840 என்றும்,,கொண் 

டால் கற்றை பெற்ற விலக்கம் 6 என்றும், கற்றையின் பிரிகைக் 
கோணம் (angle of dispersion) do என்றும் கூறுவர். இவ்வாறே 

கற்றை காந்தப்புலத்தில் பெறும் குறைந்த விலக்கம் ந், என்றும். 
அதிதவிலக்கம்.ஜ என்றும் கொண்டால் கற்றை காந்தப்புலத்தில் 

பெற்ற சராசரி விலக்கம் ம் என்றும் அதன் பிரிகை எதிர்கோணம் : 
(லே (2 0180௪151௦௦) கட என்றும் கூறலாம். (படம் 96) 

  

படம் 9 (9). 

மின்புலத் இனால் அயனிகள். "பெறும் நீள. இடப்பெயர்ச்௪ 
3 என்றும், மின்புலத்தில் அயனிகள் செல்லும் பாதையின் நீளம். 
/ என்றும் கொண்டால் ் 

7.2 17 : 
s= zx நச. . yw ஆகும. 

ஆனால்ரீ-ஸ்க ஆகும், எனவே 

ட தாத்த மட டன 
5 ந ௮62 

இவ்வாறே 2' என்பது காந்தப்புலத்தினால் அயனி பெறுகின்ற 
நீள இடப்பெயர்ச்சி என்றும் /' என்பது காந்தப்புலத்தில் ' அயனி 

களின் பாதை நீளம் என்றும் கொண்டால் ‘six ad Hey 75 
! 2 M ரூ
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~~ 
  

ட் டி 
ஆனால் 6௩ எ ஆகும். 

1 He , fs 
எனவே ம் 23ல் ol ae. 

7 . e ப் 
. 

இவற்றை 0- 6 Mae என்றும் (ம) 

௪ 
= எ த 5 ் —(2 ம் D i என்றும் | (2) 

சுருக்கமாக எழுதிக்கொள்வோம். 6, என்பது 5. ஐயும்- 

7 

ம என்பது af ஐயும் குறிக்கின்றன. 

சமன்பாடு [(1)ஐ பகுப்பு Nessus (differentiating) 

\ do= —2C. a - dv 

= —2°0 & ன் 6-௦ 

ஸ் 5 = 2 5 ஆகும். (அ): 

"அன்றாட (2) ஐ பகுப்பு செய்ய 

db=—D. டல் 

=—$. ல் 

zt ௮ ள் என்றும் ஆகும். —(4y 

சமன்பாடுகள் (3) மற்றும் (4) இவற்றிலிருந்து 
அகம —(5) 

என்பது கடைக்கிறது. மின்புலத்தினுள் நுழைந்தவுடனேயே கற்றை 

விரிவடையத் தொடங்கிவிடும் என்றாலும், எளிமை கருதி, கற்றை 

மின்புலத்தின் மையத்தில் (டல்) விரிவடையத் தொடங்குமென 
வைத்துக்கொள்வோம். அதுபோலவே, காந்தப்புலத்தின் 

 ததொடக்கத்திலேயே கற்றை ஒருங்கத் தொடங்கிவிடுமென்றாலும் 

அதன் மையப்புள்ளியாகிய 7£ என்ற புள்ளியில் ஒருங்கத் தொடங் 

குவதாகவும், புலங்களின் ஆற்றல் அத்தனையும் இப்புள்ளிகளி'
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“லேயே (0மற்றும்£) செறிந்து கிடப்பதாகவும் கொள்வோம், ஒளிப் 

படத்தகட்டில் கற்றை குவியும் புள்ளி 7. என்போம். 

0/£8--ச என்றும் 2-ம் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். டுல் 
-விரியத்தொடங்கி, 86 என்ற பிரிகை கோணத்துடன், ச தூரம் 

சென்று,காந்தப்புலத்தில் நுழையும்போது விரிகற்றையின் அகலம் 

௪.80 ஆகும். இதற்கு மேலும்,தொடர்ந்து அதேதிசையில் சென்றால் 

_விரிகற்றையின் அகலம் (4-4) 80 ஆகும் அல்லவா! உ இந்த விரி 
வினைத்தான்,£ல் செயற்படும் காந்தப்புலம் படத்தில் தெளிவாகக் 
.காட்டியிருப்பதுபோல ஒருங்கச்செய்து, 8-லிருந்து b தூரத்திலுள்ள 

..ம். என்ற புள்வியில் ஒருங்கச்செய்கிறது ௪ அதாவது காந்தப்புலம் 

(௪-௩) 80 என்ற விரிவினை, ம் (86) என்பதால் ஈடுசெய்து விடுகிறது. 

- எனவே, மின்புலத்தின் விரிவினை காந்தப்புலம் ஒருங்கச்செய்ய 

'*வேண்டுமானால், (௪ ம ரண பப ஆக இருக்கவேண்டும். 

a+b _ do 
அதாவது > do 

ல் (நி 

= 26 \ . 

ம் +4200 
வட 6) 

ஒளிப்படத் தகடு வைக்கப்படவேண்டிய இடமும், அதன் கோண 

நிலையும் -_ 

ஒளிப்படத்தகட்டின் தளம் ,, படுகதிர் கற்றையின் இசையிலி 
ருந்து ௨ என்ற கோணத்தில் சாய்திருக்க வேண்டுமெனக்கொள் 
வோம். படத்தில் (9). பப்ப (6-4) ஆகும். இதையே 
வ் டிரா [ம--(0--2)] என்றும் எழுதலாம். கோணங்கள் சிறியவை 

பாக இருப்பின் ் 

29 (0-௦)--ஈ (0--௨) என்றும் 

த் 5 [6--(64)]-ச் [6--(612)] என்றும் எழுதலாம். 

sresGau RN=a (9+4)=b [$6—(0+4)] —(7) 

சமன்பாடுகள் (6) மற்றும் (7) ஆகியவற்றை ஓப்பிட 

a 29=a (@+a) 
20=6+a * 

ஸ்ர சல. - 

-.. இல்வாறே,் (6--29)-ம [6--இடலர. 
என்பதிலிருந்தும் 9--௨ என அறியலாம். 

ர
ு
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எனவே, காந்தப்புலத்தால் குவிக்கப்படும் கற்றைகள் ஒளிப்படத் 
தகட்டில் விழவேண்டுமென்றால் அதன் தளமும், மின்புலத்தால் 

விலக்கமுற்ற கற்றையும், கற்றையின் ஆரம்பதிசையிலிருந்து FW 

HON GY எதிரெதிர் பக்கங்களில். சாய்ந்திருக்கவேண்டும். அதாவது 

கற்றை மின்புலத்தால் பெற்ற விலக்கம் 9 எனில், விலக்கமுற்ற 

கற்றைக்கும் .ஒளிப்படத்தகட்டின் தளத்திற்குமிடையே உள்ள 

கோணம் 29 ஆகும். காந்தப்புலத்தின் மையப்புள்ளியாகிய 
& லிருந்து ஒளிப்படக்ககட்டின் தளத்திற்கு வரையப்படும் குத்துக் 
கோட்டின் பாதம் (000) 34 ஆகும். இதனை ஒப்புக்கேற்ற அடிப் 
படை புள்ளி" (Fiducial poiat) என்பர். இந்த அடிப்படைப் 
புள்ளியிலிருந்து துகள்கள் ஒளிப்படத்தகட்டில் குவியும் புன்னிக்கு*்- 

உள்ளதூரம் அங்கு குவியும் துகள்களின் a மதிப்பை பொறுத் 

திருக்கும். தெரிந்த se மதிப்புடைய வாயுஓஒன்று கலந்த வாயுக்களின் 

.கலவையைக்கொண்டு பெறப்பட்ட ஒளிப்படப்பதிவில் தெரிந்த 

அயனிக்குரிய வரியினை அறிந்து அதன் தூரத்தைக் கணக்கிட்டு, 

அதிலிருந்து தெரியாத மற்ற அயனிகளின் 5 மதிப்பினை அறிய 

லாம். எடுத்துக்காட்டாக குளோரின் என்னும் இரசாயனத் தனி 

மத்தின் அணு எடை. 35.46 ஆகும். இதனுடைய ஐசோடோப்புகளை 

யம் அவற்றின் ஓப்புமைச் செழிப்பினையும் நாம் அறிய விரும்பு 

வதாகக் கொள்வோம். ஆக்சிஜன் தனிமத்தின் ஐசோடோப்புகள் 

நமக்குத் தெரியும் எனக்கொள்வோம். அது 01, 044 மற்றும் 

Ont என்ற மூன்று வகை அயனிசகளைத் தருகிறது அவற்றின் -- மதப்பு 

“முறையே 76,8 மற்றும் 38 ஆகும். இவ்வயனிகள் ஒவ்வொன்றும் 

ஒளிப்படத்தகட்டில் தங்களுக்குரிய இடத்தில் விரிவுகளைப் பதிவு 

செய்கின்றன. இவ்வாறே குளோரின் அயனிகளும் அவற்றிற்கு 
உரிய இடங்களில் வரிகளைத் தோற்றுவிக்கும். அடிப்படைப் புள்ளி 

பிலிருந்து 76: 8: 58 என்ற விகிதத்திலுள்ள தூரங்களில் அமைந்த 

வரிகள் 04, 044 மற்றும் 04 என்ற அயனிகளுக்குரிய வரிகள் 

என்றும் மற்ற வரிகள் குளோரினுக்குரிய வரிகள் என்றும் அறிந்து 

கொள்ளலாம். இரசாயன குளோரினின் அணு எடை 35.46 

என்னாலும் அந்த எடைக்குரிய இடத்தில் வரியேதும் இருப்பதில்லை. 

ஆனால் 35, 37 என்னும்”: மதிப்புகளுக்குரிய இடங்களில் இருவரிகள் 

காணப்படுகின்றன. இவ்வரிகளின் செறிவு முறையே 76%, 24% 

ஆசு இருக்கின்றன. இதிலிருத்து நாம் காணுகின்ற குளோரின் 35,
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97 என்னும் நிறைகளைக்கொண்ட இரு ஐசோடோப்புகளின்” 

கலவை : என்றும், அக்கலவையில் அவை முறையே 76 : 24 என்று. 

விதத்தில் ' கலந்திருக்கின்றன என்றும், இரசாயன முறையில் 

நாம். காணும்: அணுஎடை. இக்கலவையின் சராசரி அணு 'எடை: 

தான் என்பதையும் அறியலாம். ் 

85X764387X24 

குறிப்பு:--இவ்விரு வரிகளோடு 8/௪ ன் மதிப்பு 17.5, .78.5: 

ஆக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இருவரிகள் காணப்படும் என்றாலும்: 

அவை இருமடங்கு அயனியாக்கம்பெற்ற, 25, 97 என்ற நிறைகளைக்- 

கொண்ட குளோரின் ஐசோடோப்புகள் தருகின்ற வரிகளே என : 

அறியலாம். 

7919-ல் ஒன்றும் 1927-ல் ஒன்றுமாக. இரு நிறைமாலை வரைவி 
களை ஆஸ்டன்' அமைத்தார். முதல் நிறைமாலை வ்ரைவியைக் 

கொண்டு ஏறக்குறைய 20 தனிமங்களை ஆராய்ந்தார். . அவற்றுள் 
மூழு எண் அணு எடை கொண்டிராத அத்தனை தனிமங்களுக்கும் 

ஐசோடோப்புகளிருப்பதைக் கண்டார். இவ்வாறு கண்ட“ஐசோ 
டோப்புகளின். நிறைகள் முழு எண்களாகவே .இருக்கவேண்டுமென' * 
முடிவுசெய்தார், இது .முழு எண் விதி (௬௦16 சர ஈய168)- 

எனப்படும்: நடைமுறையில் . ஆக்சிஜன் 76 நீங்கலாக மற்ற. 

எதுவுவே முழுஎண்ணாக இருப்பதில்லை. ஆனால், இவை எல்லாமே 

முழு எண்களுக்கு மிக அருகில் இருக்கின்றன என்பது தொடர்ந்து: 
செய்த ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் வெளிவந்தது. 

மிகத்துல்லியமான, 100,000-த் தில் ஒருபங்கிற்குச் .சுத்தமாக' 
அளவிட்க்கூடிய. நிறைமாலை வரைவியின் மூலம் ஆய்வுகள் நடத்திய- 
போது. . முந்திய: முறையில் 85 மற்றும் 37 என்ற நிறைகளை 

உடையதாகக் கருதப்பட்ட குளோரின் ஐசோடேர்ப்புகள், 34.983" 

மற்றும். 86.98 என்னும் நிறைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. எனக் 
கண்டறியப்பட்டது. அதாவது இவற்றின் நிறைகள் முழு எண்கள்: 
அல்ல.முழு எண்களுக்கு அருகில் இருக்கின்றன எனத் .தெரிந்தது. . 

இவ்வாறே. 80, 22 நிறைகளைக்கொண்ட நியான் ஐசோடோப்புகள் 

19.9967, 21.9947 ஆக இருப்பதையும் அறிந்தனர். ஐசோ 

டோப்ப்கள் மூழு எண்களிலிருந்து ஏன் சிறிய அளவில் 

வேறுபடுகின்றன என்பதை நிறைக்குறை (858 084601) அல்லது: 

பிணைப்பு. ஆற்றல் (1௦012 ஊஜூ) . என்னும் தலைப்புகளில்: 
காணலாம்.
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பெயின்பிரிட்ஜ் அமைத்த நிறைமாலை வரைவி 

(Bainbridge’s Mass Spectrograph) 

பெயின்பிரிட்ஜ் 1999-ல் தஇசைவேகப் பொறுக்கு முறை 

அல்லது இசைவேக வடிகட்டி முறை (7610001137 selector method 
or Velocity filter method) என்னும் முறையின் மூலம் அதிக 
“வேறுபடுத்திக் காட்டும்திறனும், ஆஸ்டன் முறை மூலம் பெற 

முடியாத சமச்சீரமைவு பெற்ற பிம்பங்களையும் பெற்றார். 

நேர்மின் கற்றை goray S1, So என்ற இரு பிளவுகளின் வழியே 
“செலுத்தப்பட்டு மெல்லிய நேர்மின்கதிர்க் கற்றை பெறப்படுகிறது. 

இக்கற்றை இசைவேக வடிகட்டி என வழங்கப்படும் பகு திவழியாகச் 

'செலுத்தப்படுகிறது. இங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் காந்தப்புலம், 

மின்புலம் இவற்றின் தன்மைகளினால் குறிப்பிட்ட இசைவேக 
முடைய துகள்கள்மட்டும் 5; என்ற மூன்றாவது பிளவின்வழியே 

ஆய்வு அறைக்குள் செல்ல, மற்றவை ஓதுக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. 

.இசைவேக வடிகட்டியில் அ ணறுக்கொன்று செங்குத்தாகச் செயல் 

படுமாறு காந்தப்புலமும் மின்புலமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இவை இரண்டுமே கதிரின்பாதைக்குச் செங்குத்தாக அமைந்திருக் 

இன்றன. காந்தப்புலத்தினாு”ல் துகளின் மேல் உண்டாகும் 

27௪7 என்ற விசையும் மின்புலத்தினால் உண்டாகும் 22 என்ற 
விசையும் எந்தெந்தத்துகள்களுக்குச் சமமாகந$இருக்கின்றனவோ 
அந்தத் துகள்கள் மட்டுமே நேர்பாதையில் சென்று 5; என்ற 

பிளவினை அடைய இயலும் மற்ற துகள்களின்]மீது காந்தப்புலத்தின் 

.விசையோ அல்லது மின்புலத்தின் விசையோ ஒன்றை மற்றொன்று 

மிஞ்சிவிடுவதால்: துகள் நேர்பாதையிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டு | 

்- விடுகிறது. ' எனவே, அத்தகைய துகள்கள் கம என்ற பிளவை 

அடைய முடிவதில்லை. (படம் 70) ர 

2-௪ அல்லது ர. 7 

ஆகும். அதாவது எந்தத்துகள்களின் இசைவேகம் 7-864 

சமமாக இருக்கின்றதோ அவை மட்டும் 5 ஐூஅடைந்து ஆய்வில் 

பங்குகொள்ளுமென அறியலாம். மூன்றாவது பிளவாகிய டிக்கு 

அப்பால் அரைவட்ட வடிவில் அமைந்து பெரிதும் வாயு நீக்கஞ் 

'செய்யப்பட்ட, ஆய்வு அறை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ன் 

வழியாக ஒரே அளவு தஇிசைவேகத்துடன் இவ்வறையில் நுழையும் 

நேர்மின் அயனிகளின் மீது சீரான H’' என்னும் செறிவுடைய 

காந்தப்புலம் படத்தின் பரப்பிற்குச் செங்குத்தாகச் செயற்
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படம் 10 

படுகின்றது. இதனால் அயனிகளின் மீது, இடக்கை விதப்படி 
27௯ என்னும் விசை உண்டாக, அவை வட்டப்பாதையில் 

செல்லுகின்றன. எனவே 
2 

  H'ev= Mv ஆகும். இங்கு சீ என்பது அவனியின் 
r 

நிறையையும் £ என்பது அவ்வயனி செல்லும் அரைவட்டப் 
பாதையின் ஆரத்தையும் குறிக்கின் றன. 

உ. xX . 

ஆூயெவை மாறிலிகள் ஆகும். எனவே, 

௪ 1 . wip Bee 

அரைவட்டப் பாதைகளின் முடிவில் படத்தின் பரப்பிற்குச் 

செங்குத்தாகவும், வட்டங்களின் விட்டத்துடன் பொருந்துமாறும் 

ஒளிப்படத்தகடு ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, தங்கள் 

€ 

M 
அயனிகள் ஒளிப்படத்தகட்டில் வெவ்வேறு”இடங்களில் சுவடுகளைத் 

மதிப்பிற்கு ஏற்ப வெவ்வேறு வட்டப்பாதைகளில் செல்லும் 

SER MET. wa 7 ஆகையால் அயனிகள் சுமந்து செல்லும் 

மின்னூட்டத்தின் அளவுகள் சமமாக இருப்பின் சீ ௨ 7 ஆகும், 

எனவே 3; லிருந்து பிம்பங்களுக்கு உள்ள தூரம் (22) அப்பிம்பங்களை



நேர்மின் கதிர்கள் கீர” 

தரும் அயனிகளின் நிறைக்கு நேர்விஓதெத்தில் இருக்கும், 48), 14. 
என்பன அயணிகளின் நிறையென்றும் அவைதரும் வட்டப்பாதை. 

களின் ஆரங்கள் 7, 7, என்றும் கொண்டால், 

an = உ ஆகும். இதில் 8, 7), 7, ஆகியவற்றின் மதிப்புகள்: 
Mz fe 

தெரிந்தால் 145-ன் மதிப்பினை அறியலாம். 

இம்முறையின் நுட்பத்தன்மை காதந்தப்புலத்தின் செ றிவினையும் 

அரைவட்ட அறையின் பரப்பினையும் (காந்தப்புலம் அப்பரப்பு 

மூழுதும் பரவியிருக்கவேண்டும்) பொருத்திதிருக்கும்.. 75000 காஸ்: 
காந்தச் செறிவும், 40 செமீ விட்டமுடைய ஆய்வு "அறையையும் 
பயன்படுத்திய பெயின்பிரிட்ஜ், ஆஸ்டனைவிட அதிக வேறு 
படுத்திக்காட்டும் இறனைப் பெற்றார். $இம்முறையில் நிறை அளவு: 
கோல் 9 ஒருபடிச் சார்புடையதாக (1188) இருந்தது பெருஞ், 
சிறப்பாகும்,1 

ஆஸ்டன், பெயின்பிரிட்ஜ் நிறைமரலை வரைவிகளின் 

ஏற்றத்தாழ்வுகள் 
1. ஆஸ்டன் கருவியில் பெற்ற ஒஓளிப்படத்தின் நிறை. 

அளவுகோல் ஒருபடிச்சார்புடையது அல்ல. 

பெயின்பிரிட்ஜ் கருவியில் ஓளிப்படத்தின் நிறையளவுகோல்: 

ஒருபடிச் சார்புடையதாக இருந்தது. இதனால் 10,000க்கு ஓரு. 

பங்கிற்குத் திருத்தமாக நிறையைக் கணக்கிட முடிந்தது. 

2. ஆஸ்டன் முறையில் பெறப்பட்ட சுவடுகள் சமச்சரமைவு 

(ஐ ய8(ரு) உடையவை அல்ல. பெயின்பிரிட்ஜ் முறையில் பெற்ற. 
சுவடுகள் சமச்சரமைவுடையன. எனவே துல்லியமான அளவுக்குப்: 

பெருந்துணை புரிந்தன. 

3. ஆஸ்டன் சுவடுகள் ஐசோடோப்புகளின் ஓப்புமைச்: 
QePring(felative abundance இதுபற்றிய விளக்கம் பிறிதோர் 

இடத்தில் ரப்பட்டிரக்றெது ற்றி அறிய ஏற்றதாக இருந்தன. 
ஆனால் பெயின்பிரிட்ஜ் திசைவேக வடிகட்டியைப் பயன்படுத்திப்: 

பெற்ற சுவடுகள் ஒப்புமைச் செழிப்பினைக் கணக்கிட ஏற்றதாக 

இல்லை. இலேசான ஐசோடோப்புக்கு ஏற்ற இசைவேகம், கனமான 

ஆனால் எண்ணிக்கையில் அதிகமான ஐசோடோப்புக்கு ஏற்றதாக 
அமையவில்லை என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதிக எண்ணிக்கை 

யுடைய கனமான ஐசோடோப்பு அயனிகள் அதிக அளலில்
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ஒதுக்கப்பட்டு விடுவதால் அவைதரும் சுவடு செறிவு மிக்கதாக 

இராது. ஆகவே, சுவடுகளின் செறிவினைக் கொண்டு ஓப்புமைச் 

செழிப்பை அறிய இம்முறை ஏற்றது அன்று. 

ஆஸ்டன், பெயின்பிரிட்ஜ் ஆகியோரின் கருவிகள் .வெவ்வேறு 

அடிப்படைகளில் இயங்குகின்றன, எனவே, ஒன்றின்மூலம் கண்ட 
முடிவுகளை மற்றதைக்கொண்டு சரிபார்க்கலாம் என்ற அளவில் 

இருகருவிகளுமே சமமான சிறப்புக் கொண்டவைகளே என்ற 

முடிவுக்குத்தான் வர இயலும். ட 

நீர் (04127) மற்றும் பெயின்பிரிட்ஜ், CGeorittrer (Bainbridge 
ஊ3 7௦04௦) முறைகள் நூலில் விவரிக்கப்படவில்லை. என்றாலும், . 

இவற்றுள் பெயின்பிரிட்ஜ் மற்றும் ஜோர்டன் இருவரும் கூட்டாக 
அமைத்த இரட்டைக் குவியமுறை நிறைமாலை வரைவி எல்லா 
வற்றையும்விடப் பலவகையிலும் சிறந்தது என்பதை நாம் 
தெரிந்து வைத்துக்கொள்வது அவசியம். ் 

ஐசோடடோப்புகளும் அவற்றின் பண்டுகளும் 

(Isotopes and their uses) 

நிறைமாலை வரைவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் காரணமாகத் 
குனிமங்களுக்கு ஐசோடோப்புகள் உண்டு என்ற உண்மை 
வெளிப்பட்டது. ஐசோடோப்புகள் என்றால் என்ன? அவற்றின் 
அமைப்பு மற்றும் பண்புகள் யாவை என்பதுபற்றி இங்குக் 

காண்போம். 

அணுக்கள் எல்லாமே எலெக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் 

மற்றும் நியூட்ரான்கள் என்று சொல்லப்படும் அணுத்துகள்களால் 
உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எலெக்ட்ரான் என்பது எல்லா வகை 

யான அணுக்களிலும் காணப்படுகின்ற ஒரு துகளாகும். இதன் நிறை 

ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறையில் க மடங்காகும் என்றும் 

அது 7:608)670-19கூலம் அளவுடைய .எதிர்மின்னூட்டத்தைச் 

சுமக்கிறது என்றும் கண்டோம். தனிமங்களுக்குள்ளே மிகவும் 
இலேசான ஹைட்ரஜன் அணுவில் ஓரே ஒரு எலெக்ட்ரான்தான் 

உண்டு என்பதைத் தாம்சன் கண்டார். ஹைட்ரஜன் அணுவிலுள்ள 

அந்த ஒற்றை எலெக்ட்ரானையும் நீக்கிவிட மிகுந்து நிற்கும். நோ் 
மின்னூட்டமுடைய பகுதியை புரோட்டான் (Proton) srer 
வழங்கினர். புரோட்டான் என்பதும் எல்லாவகை அணுக்களிலும் 
காணப்படும் ஒரு துகளாகும். இது சுமக்கும் மின்னூட்டம் நேர்
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ீமின்னூட்டமாகும். ஆனால், இதன் அளவு எலெக்ட்ரான் சுமக்கும் 

மின்னூட்டத்தின் அளவேயாகும், எலெக்ட்ரானின் நிறை மிக 

ஸிகக்குறைவு 'ஆகையால் புரோட்டானின் நிறை எலெக்ட்ரான் 

நீக்கப்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறையாகும் என்று கொள் 

வதுற்குப் பதிலாக, ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறையும் புரோட் 

டானின் நிறையும் ஒன்றே எனக்கொள்வதில் தவறு இல்லை. பின்னா் 

1932 ஆம் ஆண்டில் நியூட்ரான் (11601100) என்ற மூன்றாவது 

அணுத்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ஹைட்ரஜன் அணுவைத் 

தவிர மற்றெல்லாவகை அணுக்களிலும் காணப்படும் ஒரு 

துகளாகும். இதன் நிறை, புரோட்டானின் நிறைக்குச் சமமாகும், 

ஆனால், இது எந்த வகையான மின்னூட்டத்தையும் சுமப்பதில்லை. 
அதாவது இது மின்னூட்டமற்ற ஒரு துகளாகும், 

அணுவின் அமைப்பு 

அணுக்கருவில் நேர்மின்னூட்டமுடைய புரோட்டான்களும், 

ஸின்னூட்டமற்ற நியூட்ரான்௧களும் இருக்கின்றன. எலெக்ட்ரான் 

களின் நிறை கணக்கிடமுடியாத அளவு சிறியது. ஆகையால் 

அணுக்கருவின் நிறையினையே அணுவின் நிறையாகக் கொள்வர். 
இயல்பு நிலையிலுள்ள ஓர்: அணுவில் அதன் அணுக்கருவில் உள்ள 

புரோட்டான்களின் . எண்ணிக்கையும், அணுக்கருவைச் சுற்றிச் 

சுழன்று கொண்டிருக்கும் எலெக்ட்ரான்௧களின் எண்ணிக்கையும் 
௪மமாக இருக்கும். இயல்பு நிலையில் உள்ள அணுவின் புரோட் 

உான்களின் எண்ணிக்கை அல்லது எலெக்ட்ரான்களின் 

எண்ணிக்கை அவ்வணுவின் Mss sas (atomic number) 
எனப்படுகிறது. இது * 2 ” என்னும் எழுத்தால் குறிப்பது வழக்கம். 

அணுக்கருவில் உள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் 

இவற்றின் கூட்டுத்தொகை அவ்வணுவின் நிறை ஏண் (%4889 

௦2) எனப்படும். இது 4 என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. 

எடுத்துக்காட்டாக % என்ற தனிமத்தின் அணு எண் 2 என்றும் 

நிறை எண் 4 என்றும் கொண்டால் அத்தனிமத்தை 22. எனக் 

குறிப்பது வழக்கம், _ 

மொத்தத்தில் கதிரியக்க ஐசோடோப்புகளையும் சேர்த்துக் 

கொண்டால் . நிலையான ஐசோடோப்புகள் 280-க்கும் மேலே 

உள்ளன. இவற்றுடன் செயற்கைச்சிதைவு மூலம் உண்டாகக் 
கூடிய 300-க்கு மேற்பட்ட ஐசோடோப்புகளும் உள்ளன. வெவ்வேறு 
கனிமங்கள் வெவ்வேறு எண்ணிக்கை கொண்ட ஐசோடோப்புகளைப் 

இபற்றிருக்கன்றன. பொதுவாக ஒற்றைப்படை அணு எண் 

4
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கொண்ட, தனிமங்கள், இரண்டிற்குட்பட்ட ஐசோடோப்புகளையும், 

இரட்டைப்படை அணு எண் கொண்ட தனிமங்கள் இரண்டிற்கு, 
மேற்பட்ட ஐசோடோப்புகளையும் பெற்றிருக்கின்றன. 

எடுத்துக்காட்டாக: 

3 என்ற ஒற்றைப்படை அணு எண் கொண்ட லிதியம் (24) 
LS wpb Ls aap இரு ஐசோடோப்புகளைப் பெற்றிருக்கிறது. 

இவ்வாறே நைட்ரஜன் 7114 மற்றும் 71415 என்ற ஐசோடோப்பு 
களையும் குளோரின் chy, chy st என்ற ஐசோடோப்புகளையும்: 

பெற்றிருக்கின்றன. 

இரட்டைப்படை அணு எண் கொண்ட ஹீலியம், பெரீலியம், 

ஆக்சிஜன் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள்வோம். 

ஹீலியம் 77௪3, 774, 7822 என்ற மூன்று ஜசோடோ ப்புகளையும் , 

பெரீலியம் 827, சீட, 22, மற்றும் 8210, என்ற நான்கு ஐசேஈ 
டோப்புகளையும், 

.... ஆக்சிஜன் 0914, 0975, 095, 0௨7, 095, மற்றும் 09 என்ற 

ஆறு ஐசோடோப்புகளையும் பெற்றிருக்கக் காணலாம். - 

9G தனிமத்திற்குப் பல ஐசோடோப்புகள் இருப்பின்: 
அவற்றின் நிறைகள் ஒரு வரையறைக்குட்பட்டு ஏறுவதும் இறங்கு: 
வதுமாக இருக்கக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஆக்சிஜன் 

ஐசோடோப்புகளின் நிறைகள் 74, 75, 76, 17, 18, 19 என்று 

ஒவ்வொன்றாக ஏறியிருப்பதையும் துத்தநாகத்தின் ஐசோடோப்பு 
களின் நிறைகள் 64, 66, 68, 70 என இரண்டிரண்டாக ஏறியிருமப் 

பதையும் காணலாம். 

ஒரு தனிமத்தின் ஐசோடோப்புகளை உற்றுநோக்கினால் 
அவற்றின் ௮ணு எண்கள் சமமாக இருப்பதையும் நிறை எண்கள் 

வேறுபடுவதையும் காணலாம். இதிலிருந்து ஐசோடோப்புகளின் 

வேறுபாடு என்பது அவ்வணுக்களின் அணுக்கருவில் காணப்படும் 

வேறுபாடுகளால் உண்டாவது என அறியலாம். 

ஒரு தனிமத்தின் ஐசோடோப்புகளில் அணு: எண்கள் சமமாக. 

இருப்பதால். அவற்றின் அணுக்கருவிலுள்ள புரோட்டான்களின் 

எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்கவேண்டும். பின்னர் நிறை எண் 

வேறுபாட்டிற்குக் காரணமாக அமைவது எது? நிறை எண்ணில் 

பங்கு பெறுவது புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களுமே ஆகும்.
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இதில் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை சமம் என்று கூறுகிறோம். 
பின் ஐசோடோப்புகளின் நிறை எண் வேறுபாட்டிற்குக் காரண 
மாய் அமைவது: அணுக்கருவிலுள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக் 

கையே ஆகும் அல்லவா ? எடுத்துக்காட்டாக, ஹீலியத்திற்கான 

2 ஐசோடோப்புகளை எடுத்துக்கொள்வோம், 172% என்பதன் அணு 

எண் 2 எனவே இதில் 2 எலெக்ட்ரான்௧களும் 2 புரோட்டான் 

களும் இருக்கவேண்டும். இதன் நிறை எண் 8 இதில் 2 புரோட் 
டான்கள் 8 நிறையைத் தந்துவிடுகின்றன. எனவே மீதியுள்ள 

7“ நிறையைத் தருவதற்கு 1 நியூட்ரான் இருக்கவேண்டும். 

"இவ்வாறே 17784 என்பதில் எலெக்ட்ரான்கள் 2, புரோட்டான் 

கள் 8, நியூட்ரான்கள் 2 என்றும், ் 

He என்பதில் எலெக்ட்ரான்கள் 8 புரோட்டான்௧கள் 8 

நியூட்ரான்௧ள் 4 என்றும் அறியலாம், இதிலிருந்து ஹிலீயம் 
ஐசோடோப்புகளின் அமைப்புக்குக் காரணமாக அமைவது 

அவற்றின் அணுக்கருவிலுள்ள நியூட்ரான்௧களின் எண்ணிக்கையில் 

ற்படும் வித்தியாசமே என உணரலாம். 
எதி வகத் Z0BySS 

ஒரு. தனிமத்தின் ஓர் ஐசோடோப்பின் நிறை இன்னொரு 

குனிமத்தின் ஒர் ஜசோடோப்பின் நிறைக்குச் சமமாக இருப்பதும் 
உண்டு. இத்தகைய இரு வேறு தனிமங்களின் ஐசோடோப்புகளின் 

இரசாயனப் பண்புகள் வேறுபட்டிருக்கும் என்பதைச் சொல்லித் 

தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது இல்லை. ஒரே நிறை எண்ணும் 
. வேறுபட்ட ௮ணு எண்ணும் (வேறுபட்ட. இரசாயனப் பண்பும்) 

கொண்ட இரு வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஐசோமாரர்கள் 

(Isobars) என்று வழங்கப்படுகின்றன. (இச்சொல் சம அழுத்த 

முடையன அதாவது சம நிறையுடையன என்ற பொருளில் 

வழங்கப்படுகிறது). எடுத்துக்காட்டாக ஆர்கான் மற்றும் 

கால்சியம் ஆகியவற்றுக்கு நிறை எண் 40 உடைய ஐசோடோப்புகள் 

உண்டு : 440), 0ர10 என்ற இவ்விரு அணுக்களும் ஐசோபார்கள் 

எனப்படும், 

சில ஐசேரடோப்புகள் 

i, ஆக்சிஜன் ஐசோடோப்புகள் :-- 

அணுக்களின் நிறையினைத் துல்லியமாக அளவிடுவதற்கான 

முறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் நிறையை அளவிடுவதற்குப் 

புதிய ஒரு நிறை அலகு தேவைப்பட்டது. அப்போது ஆக்சிஜனின் 

பல ஐசோடோப்புகளில் 097 மட்டுமே சண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது.
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எனவே மின்னூட்டமற்ற 09ொ4 அணுவின் நிறையில் 76-ல் ஒரு 

பங்கு நிறையினை திறை அலகாகக் கொண்டனர். இதற்கு முன்பு 

ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறையை 1 எனக்கொண்டு அணுக்களின் 
நிறையினைக் சணக்கிட்டு வந்தனர் என அறிவோம். ஆக்சிஜன் 

நிறை அலகினைக் கொண்டு ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறையினைக். 

கணக்கிட்டபோது அதன் நிறை 1.00778 ஆக இருந்தது. இம்மதிப்பு 

இரசாயன முறையில் துல்லியமாக அளவிட்ட. ஹைட்ரஜன் அணு 

எடையாகிய 7.00777 என்பதுடன் பெரிதும் ஒத்திருப்பதை அறிந்து 

வியந்தனர். எனவே 09756ஐ நிறை அலகினை வரையறுப்பதற்குத், 

தேர்ந்தெடுத்தது முற்றிலும் சரியே என்ற முடிவுக்கு வந்தனர். 
ஆனால், வெரு விரைவில் மூலக்கூறு .நிறமாலை ஆய்வுகளின் 

காரணமாக 097 மற்றும் 018 என்ற வேறு இரு ஐசோடோப்புகள் 

சண்டுபிடிக்கப்பட்டன. : அனால், அவ்விரு ஐசோடோப்புகளும் 

இயற்கையில் மிகக் குறைந்த அளவில் காணப்பட்டன. 04, 0927): 

0௨18 என்ற அவ்வைசோடோப்புகள் 3000 : 1 : 5 என்ற விகிதத்தில் 

காணப்பட்டன. இவ்வாறு ஐசோடோப்புகள் காணப்படும் 

(செழித்திருக்கும்) விகிதம் ஐசோடோப்புகளின் ஒப்புமைச் செழிப்பு 
(௦18116-8௦ 00௧௦௦௦) எனப்படும். இவ்வாறு 017 மற்றும் 018 என்ற 
ஐசோடோப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் Ols நிறை 

அலகற்கான அணுவாகத் தேர்ந்தெடுத்தது தவறோ என்ற 

எண்ணம் தோன்றலாயிற்று, என்றாலும் இன்று வரை ஆக்சிஜனை 
விடச் சிறந்த ஒன்று இடைக்காத காரணத்தால் 016ஐ அடிப்படை 
யாகக் கொண்ட நிறை அலகினைப் பயன்படுத்தி வருகிறோம். 

8. ஹைட்ரஜன் ஐசோடேோப்புகள் :-- 

பேராசிரியர் யூரி என்பார் அணு நிறமாலை ஆய்வுகளின் 
போது ஹைட்ரஜனின் கனமான ஐசோடோப்பு ஒன்றைக் 

கண்டார். இதற்கு அவர்கள் டியூடிரியம் (பிலர்சர்மாற்மு எனப் 

பெயரிட்டார். பின்னர் இவ்வகை ஐசோடோப்பினைத் தயாரிப் 

பதில் வெற்றியும் கண்டார். சாதாரண நீரில் மிக அதிக 

மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தி, சிறிதளவு நீர் மட்டுமே எஞ்சி 

யிருக்குமாறு மின்னாற் பகுப்பு செய்தால் சாதாரண நீரிலிருந்து 

வேறுபட்ட பண்புகளை உடைய நீர் இடைத்தது, இதனைக் “கனநீர்” 

(Heavy Water) என வழங்கினார். இது 4.8 சென்டிகிரேட் 
உறை நிலையும், 101.8 சென்டி கிரேட் கொதிநிலையும் கிராமிற்கு 

796 சுலோரி ஆவியா தலின் உள்ளுறை வெப்பமும் கொண்டிருந்தது 

இக்கனநீரில் டி.யூடிரியம்- எனப்படும் 772 அல்லது 10 நிறையக் 
காணப்படுகிறது, இது கரிமக்கூட்டுப் பொருள்களின் (தகர 
Compounds) ஆய்வில் குறிப்புக்காட்டி (10010810௦0 யாக பயன்
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படுத்தப்படுகிறது, செயற்கைத் தனிம மாற்றத்தில் இலக்காகவும், 

வீச்சுப்பொருளாகவும், அணு உலைகளில் ஆற்றல் மிக்கத் 

துணிப்பானாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

லசேரடோப்புகளைப் பிரித்தல் :-- 

ஐசோடோப்புகளின் இரசாயனப் பண்புகள் ஒன்றாக இருப் 

பதால் இரசாயன முறைகளின் மூலம் அவற்றைப் பிரித்தல் 

இயலாது. எனவே, பெளதிக முறைகளின் மூலமே அவற்றைப் 

பிரித்தல் இயலும். : நிறைமாலை வரைவி முறையும், மின்னாற் 

பகுப்பு முறையும், விரவிப்பரவல் முறையும் பொதுவாகப் பயன் 

படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், நிறைய பிரிக்கப்பட்ட ஐசோடோப்பு 

களைப் பெறக்கூடிய முறைகளில் கிடைத்த பொருள்களின் 

கதுரய்மை குறைவாகவும், தரய்மையான ஐசோடோப்புகளைப் 

பெறக்கூடிய முறைகளினால் கிடைக்கும் பொருள்களின் அளவு 

மிகவும் குறைவாகவும் காணப்பட்டன. 

ஐசோடோப்புகளில் முழு எண் விதி 

(Whole number rule in Isotopes) 

ஒரு தனிமம் வெவ்வேறு நிறை சொண்ட அணுக்களைப் 

பெற்றிருக்கிறது என்பதோடு அவ்வணு நிறைகள் ஏறக்குறைய 

மூழு எண்களாகவே இருக்கின்றன என்பது இன்று உறுதியாகிவிட்ட 

ஓர் உண்மையாகும். ஐசோடோப்புகளின் நிறைகள் ஏறக்குறைய 

முழு எண்ணாக இருக்கறதே தவிர முற்றிலும் முழு எண்ணாக இல்லை 
என்ற உண்மையும் புரிந்து விட்டது. ஐசோடோப்புகளின் நிறைகள் 

முழு எண் விதியிலிருந்து சிறிதளவு மாறுபடுவதற்குக் காரணம் 

என்ன ? 

ஹைட்ரஜன் நிறை 1-க்கு.ப் பதிலாக 1.00788 

ஹீலியத்தின் நிறை 4-க்குப் பதிலாக 4.00408 

விதியம் நிறை 6-க்குப் பதிலாக 6.01614 

குளோரின் நிறை 35-க்கு.ப் பதிலாக 34.9807 

பாதரசம் நிறை 200-க்குப் பதிலாக 800.016 

என்பது.போன்ற நிறைகளைத் தருவதை நிறைமாலை வரைவிகளைக் 

கொண்டு அறிகிறோம். இங்குக் காட்டப்பட்டிருக்கும் குறிப்பு 

களிலிருந்து இலேசான ஐசோடோப்புகளும் மிசுக்கனமான 

ஐசோடோப்புகளும் அவற்றின் தோராய முழு எண்ணைக் 

காட்டிலும் சற்றுக் கூடுதலான நிறையையும், நடுத்தரமான 
ஐசோடோப்புகள் அவற்றிற்குரிய தோராய முழு எண்ணைவிடச்
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சற்று : குவற்வான” ் இறைகள்யும் பெற்றிருக்கின்றன என: 
அறியலாம். த் ட ஒளினிடு 

ஓர் ஐசோடோம்பின் நிறையின் தோராய முழு ஏண்ணைக்கும் 
(நிறை ஏண்) கணக்கிடப்பட்ட நிறைக்குமிடையே உள்ள. Camus 

நிறைக் குறை (18858 ௦76௦) எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக ஓர் 

ஐசோடோ ப்பின் தோராய முழு எண்ஃஅதாவது 'நிறை எண் 4 

என்றும், நிறைமாலை வரைவியின் மூலம் கணக்கிட்ட நிறை M. 
என்றும் கொண்டால் 18--4-- ௩ என்பது 'அதன் நிறைக் ' குறை 
யாகும். இது -.. அல்லது - ஆக இருக்கலாம். ் 

ஓர் 'ஐசோடோப்பின் நிறைக்குறைக்கும். அதன் நிறை எண் 

ணுக்குமுள்ள வி௫தம் அதன் பொதிவு பின்னம் (packing f sad 
எனப்படும் 

பொதிவு பின்னம் றட 2 ஆகும். இது மிகச் சிறிய பின்ன 

மாகையால் இதனை 10,000-க்கு இவ்வளவு எனக் கூறுவது வழக்கம். 

எடுத்துக்காட்டாக, ஹைட்ரஜனின் நிறை “எண் 4-7 

கணக்கிடப்பட்ட அணு நிறை 8-- 10081 

எனவே, & *-1.0087-- 1.0000 

  

  

= +.0081 

எனவே, ஹைட்ரஜனின் ' அம 

பொதிவு பின்னம் 2”. 1,000 510000 
= +81 

சோடியத்திற்கு 28-22-0964 ஆகும், 

A=23 

எனவே, 4-4. 
== 22.9964 — 23. 

= — 0.0036 

- பொதிவு பின்னம் று 10, 000. 

= —1.57 aon. , 

பொதிவு பின்னமாகிய ற மற்றும் நிறை.எண்ணாகிய A 
இவற்றிற்கிடையே வரையப்பட்ட வரைபடம் ... படத்தில்
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காட்டியவாறு இருக்கும். - படத்திலிருப்பது (படம் 12) நிறை எண் 

20 வரை (அதாவது நியான் வரை) பொதிவு பின்னம் -- ஆகவும்) 

20-க்கு மேல் 200 வரை - ஆகவும் பிறகு 200-க்கு மேல் மீண்டும் + 

ஆகவும் இருப்பதைக் காணலாம், ஆக்சிஜனை : நிறை அலகுக்கு 

எடுத்துக் கொண்டதால் அதன் நிறைக்குறையும், பொதிவு 

ஈின்னமும் சுழியாகும். ் 

20. 
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அணுக்கருவின் நிறை என்பது அதில் அடங்கியுள்ள புரோட் 

டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்௧ள் இவற்றின் கூட்டுத்தொகைக்குச் 

சமமாக இருக்கவேண்டுமல்லவா ? ஆனால், நடைமுறையில் அணுக் 

கருவின் நிறை அதிலுள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் 

ஆகியவற்றின் கூட்டு நிறையைவிடச் சிறிது குறைவாகவே இருக் 

கிறது. இது எவ்வாறு ஏற்படுகிறது 2? புரோட்டான்கள் மற்றும் 

நியூட்ரான்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு அணுக்கருவை கட்டு 
வதற்குச் சிறிது ஆற்றல் தேவைப்படுமல்லவா 2. அதற்குத் 

- தேவையான ஆற்றல் செலவிடப்பட்டுவிட்டதால் ஐன்ஸ்டைன் 

fm Mur Hoon ஆற்றல் சமனக் கொள்கை (1111012015 of equivalance 

of mass and energy) Wari அவ்வாற்றலுக்குரிய திறை மறைந்து 

விட்டது. இவ்வாறு செலவிடப்பட்ட. அற்றல் கட்டாற்றல் 

(01௦10 ஊசஜு) அல்லது பிணைப்பாற்றல் என வழங்கப்படுகிறது. 
இவ்வாறு மறையும் நிறை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக 

இருக்கிறதோ அவ்வளவிற்குப் பிணைப்பாற்றல் அதிகமாக இருக்கும் 

். என்பதையும் அறியலாம். ஆசவே, அத்தகைய அணுக்கள் அதிக 

நிலைத்தன்மை கொண்டிருக்கும். 

"எடுத்துக்காட்டாக ஹீலியம் அணுவை எடுத்துக் 
கொள்வோம். அதன் அணு எண் 2, நிறை எண் 4 அதாவது அதன்
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அணுக்கருவில் 2 புரோட்டான்களும், 2 நியூட்ரான்௧களும் இருக் - 
இன்றன. ஒரு புரோட்டானின் நிறை ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் 

நிறையாகிய 7.0087-க்குச் சமம். ஒரு நியூட்ரானின் நிறை 1.0089 

ஆகும். எனவே,. ஹீலியம் அணுக்கருவின் நிறை (2)(1.00814- 
2)67:0089)--4.024 ஆக இருக்கவேண்டும். ஆனால், நடைமுறையில் 

ஹீலியம் அணுவின் நிறை 40089 ஆகும். எனவே, இரண்டு 
- புரோட்டான்களையும் இரண்டு நியூட்ரான்களையும் பிணைத்து ஒரு 

ஹீலியம் அணுக்கருவை உண்டாக்கும்போது 4.024-- 4.0029-- 02072 

அளவுடைய நிறை குறைந்துவிடுகிறது, இந்நிறை 28 மில்லியன் 
எலெக்ட்ரான் வோல்ட் (1,4111101 electron 7011) ஆற்றலுக்குச் சமம். 

[ஓர் எலெக்ட்ரான் ஒரு வோல்ட். மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு. 

உள்ளாகும்போது பெறுகின்ற வேகம் காரணமாக அடைகின்ற. 

ஆற்றலின் அளவு ஓர் எலெக்ட்ரான் வோல்ட். (61601100 1016 ௬7) 

எனப்படும். மில்லியன் எலெக்ட்ரான் வோல்ட் என்பது /ரீஸ எனக் : 

குறிக்கப்படும்] இவ்வளவு மதிப்புடைய பிணைப்பாற்றலைக் (140010ஐ 

60௦1ஐ) கொண்டு ஹீலியம் அணுக்கருத் துகள்கள் கட்டப்பட்டிருக். 
* இன்றன. எனவே, ஹீலியம் அணுக்கருவின் துகள்களைப் பிரித்துத் 

தனித்தனியாக ஆக்க வேண்டுமென்றால் நாம் 28 42 ஆற்றல் 

செலவழிக்க வேண்டும் என உணர்கிறோம். எனவே, அணுவின் 
பிணைப்பாற்றலின் அளவினைக் கொண்டுதான் அதன் நிலைத் 
தன்மையை அறிய இயலும் என உணர்கிறோம். 

ஐசோடோப்பூகளின் ஒப்புமைச் செழிப்பு 

3. தனிம அட்டவணையில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்திய 
, முறையில் சில முரண்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. அம்முரண் 
பாடுகளைக் களைவதற்கு ஐசோடோப்புகளின் ஒப்புமைச் செழிப்பு 
பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக 39.94 என்ற அணு எடையைக் 

கொண்ட ஆர்கான் முன்னும் 39.1 என்ற அணு எடையைக் 

கொண்ட பொட்டாசியம் பின்னும் வருகின்றன. அணு எடை. 
களின் ஏறு வரிசையில் அமைக்கப்பட்ட தனிம அட்டவணையில் 

இம்முரண்பாடு வரக் காரணம் என்ன 2 

ஆர்கான் 40 மற்றும் 89 என்ற நிறைகளையுடைய இரு 
ஐசோடோப்புகளைக் கொண்டிருக்கிறது. அவற்றின் ஒப்புமைச் 
செழிப்பு முறையே 99.8% மற்றும் 0.6% என்பதை நிறைமாலை 
ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. ஆனால், பொட்டாசியம் 99 மற்றும் 4ர் 
என்ற நிறையுடைய ஐசோடோப்புகளை 94.6% மற்றும் 5.4% என்ற 
விகிதத்தில் பெற்றிருக்கிறது. அதாவது கனமான ஐசோடோப் 

குறைவாக இருக்கிறது. இவ்வாறின்றி, கனமான ஐசோடோப்புகள்
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இவ்விரு தனிமங்களிலும் ஒரே விகிதத்தில் இருந்திருந்தால்: 
பொட்டாசியம்"தனக்குரிய இடத்திற்குத் தானாகவே வந்துவிடும். 

எனவே, இரசாயனப் பண்பு, மற்றும் அணு எடையின் ஏறு வரிசை: 
இவற்றின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட தனிம அட்டவணையில்: 
முரண்பாடு காணப்படும் சல இடங்களில் இரசாயனப் பண்புக்கு 
மட்டும் முதலிடம்”தந்து தனிமங்களை அவற்றிற்குரிய இடங்களில்: 
மாற்றி அமைத்தார்கள் என அறியலாம், 

2. இற்றைப் படை அணு எண் கொண்ட. ஐசோடோப்புகளை, | 

விட, இரட்டைப் படை அணு எண் கொண்ட ஐசோடோப்புகளின்: 

செழிப்பு விதம் அதிகமாக இருக்கறது. அதுபோலவே நான்கின் 

மடங்குகளாய் அமைந்த நிறை எண் உடைய ஐசோடோப்புகளின் 

செழிப்பு விகிதமும் மிக அதிகமாக இருக்கிறது.) எடுத்துக். 
காட்டாக 019,11724, 040, 77256 என்ற ஐசோடோப்புகள் 90%க்கு 
மேல் காணப்படுகின்றன. உலகில் உள்ள ஐசோடோப்புகளில் 7-ல் 

2 பங்கு இரட்டைப் படை நிறை எண்ணும் இரட்டைப் படை. 

அணு எண்ணும் கொண்டவை. ் 

9. தனிமங்களை அடையும் முறை எதுவாக இருப்பினும் அதில்: 

காணப்படும் தசோடோப்புகளின் ஒப்புமைச் செழிப்பு மாறாமலே: 
இருக்கிறது. ஒரு தனிமம் பூமியிலிருந்து பெறப்பட்டாலும் விண் 

வீழ் கற்களைப் (௫௦1௦௦ப்126) போல பூமிக்கு அப்பாலிருந்து 

பெற்றாலும் அதன் ஐசோடோப்புகளின் ஓப்புமைச் செழிப்பு 
மாருமலே இருக்கிறது என்பது விந்தையல்லவா 1



4, எலெக்ட்ரான் கொள்கை - 

உலோகங்களில் கட்டற்ற. எலெக்ட்ரான்கள் 

(Free electrons in metals) ட 

எலெக்ட்ரான் ஓர் அடிப்படைத் துகள் என்று ஒப்புக் 

“கொள்ளப்பட்டவுடன், எலெக்ட்ரான் கொள்கை (Theory of 

6100110௦) என்னும் புதிய கருத்து உருவாகியது, இதன் அடிப். 

படையில் , ஒளிவிலகல், நிறப்பிரிகை, போன்ற நிகழ்ச்சிகளையும் . 
வெப்பக் கடத்தல், மின் கடத்தல் ஆகியவற்றையும், சீபெக் விளைவு 

என்ற வெப்ப மின் விளைவு. போன்ற இன்ன பிற நிகழ்ச்சிகளையும் 
விளக்கத் தொடங்கி அதில் வெற்றியும் கண்டனர். 

திண் பொருள் நிலையில், அனேக உலோகத் ' தனிமங்கள் படிக் 

அமைப்புடனே காணப்படுகின்றன. அணுக்கள், ஓர் இட அணிக் 
“கோவையில் (space lattice) ஒழுங்குற அமையும்போது வடிவியல் 

அமைப்புடன் கூடிய படிகம் உண்டாகிறது. அணுக்களினுள்ளே 

அணுக்குருவும் அதைச் சூழ்ந்துள்ள சுற்றுப் பாதைகளில் எலெக்ட் 
ரான்களும் அமைந்துள்ளன என அறிவோம். வெளிச் சுற்றுப் 

பாதையில் அமைந்துள்ள எலெக்ட்ரான்களுக்கு சேர்தீறன் எலெக்ட் 

ரன்கள் (Valance electrons) என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டாக 
சோடியம் அணுவின் அணு எண் 17, எனவே அதன் அணுக் 

கருவைச் சூழ்ந்து மொத்தம் 17 எலெக்ட்ரான்கள் உள்ளன. 

அவற்றுள் 8 எலெக்ட்ரான்கள் சுற்றுப் பாதையை நிரப்புகின்றன, 

8  எலெக்ட்ரான்சுள் 4-சுற்றுப்பாதையை நிரப்புகின் றன. 

மீதியுள்ள ஓர் எலெக்ட்ரான் வெளிச்சுற்றுப் பாதையாகிய 8-ல் 
இருக்கறது. இந்த ஒற்றை எலெக்ட்ரான் சோடியத்தின் சேர் 

இறன் எலெக்ட்ரான் எனப்படும். இத்தகைய சேர்திறன் 

எலெக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவுடன் இலேசாகக் கட்டப்பட்டிருக் 

இன்றன. அணுக்கருவும் அதற்கு அருகிலுள்ள உட்குற்றுப் பாதை 

அமைப்புகளும், புறப்புலத்தினால் எளிதில் பாதிக்கப்படுவதில்லை-
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ஆனால்; வெளிச் சுற்றுப் பாதையில் உள்ள சேர்திறன் எலெக்ட்ரான் 
புறப் புலத்தினால் மிக எளிதில் பாதிக்கப்பட்டு, அணுவை விட்டு 
நீக்கப்படுகிறது. இதனால் அணு நேர்மின் அயனியாூவிடுகிறது . 
எனவே, ஒரு படிகத்தில் வடிவமைப்புடன் கூடிய அணிக் 

_ கோவையில் ஓழுங்காக அமைந்துள்ள நேர்மின் அயனிகளும் 
அவற்றைச் சூழ்ந்து கட்டற்ற. நிலையில் (1100) பல எலெக்ட்ரான் 
களும் இருக்கின்றன எனக்கொள்ளலாம் அல்லவா ? இந்தக் 
கட்டற்ற எலெக்ட்ரான்கள் குறிப்பிட்ட எந்த ஓர் அணுவுக்கும் 
உரியவை அல்ல. இத்தகைய கட்டற்ற எலெக்ட்ரான்கள் நேர்மின் 
அயனிகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளிகளில் தன்னிச்சையாக 
இங்குமங்கும் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன. உலோகத்தைப் 
பொறுத்து ஓர் அணுவுக்கு ஒன்று முதல் மூன்று கட்டற்ற. எலெக்ட் 

ரான்கள் வரை இருக்கும். ஒரு கன சென்டி மீட்டர் உலோகத்தில் 

102— 103 அணுக்கள் வரை இருக்கின்றன எனக் கணக்கிடப் 

பட்டிருக்கிறது. எனவே, ஓர் உலோகத்தண்டில் மிக அதிக 
எண்ணிக்கையுடைய கட்டற்ற எலெக்ட்ரான்கள் இருக்குமென”- 
அறியலாம். உலோகத்தின் இத்தகைய அமைப்புக்கு ஏலெக்ட்ரான் 
வரயு மாதீரி (61801101 ஐ89 1௩௦461) என்று பெயர். ஒரு வாயுவில் 
வாயு மூலக்கூறுகள் இங்குமங்கும் தன்னிச்சையாக வெவ்வேறு 

திசைகளில், வெவ்வேறு தஇிசைவேகங்களுடன் ஓடிக்கொண்டும் 

ஒன்றோடொன்று கொள்கலத்தின் சுவரின் மீது முட்டிக். 

கொண்டும் மோதிக்கொண்டும் இருப்பது போலவே, . கட்டற்ற: 

எலெக்ட்ரான்கள் உலோகக் தண்டிலுள்ள நேர்மின் அயனிகளுக்கு 

(அணுக்களுக்கு) இடையே உள்ள வெளியில் இங்குமங்கும் வெவ்வேறு 

இசைவேகங்களுடன் ஓடிக்கொண்டும், அணுக்களுடன் மோதிக் 

கொண்டும். திரிந்து கொண்டிருக்கின்றன. வாயுக்கள் பற்றிய 
இயக்கக் கொள்கையினை, சல நிபந்தனைகளுடன் கட்டற்ற எலெக்ட் 

ரான்களின் இயக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம். இவற்றின் சராசரி 

இயச்க ஆற்றல் இதே வெப்பநிலையிலுள்ள .வாயு ani 

இயக்க ஆற்றலுக்குச் சமம் எனக் கொள்ளலாம். 

உலோகத்தண்டின் இரு முனைகளுக்கும் இடையில் ஒரு 

மின்னமுத்த வேறுபாடு தரப்படுவதாகக் கொள்வோம். இப்போது 

உண்டாகும் மின்புலத்தின் விசைக் கோடுகளின் வழியே கட்டற்ற 

எலெக்ட்ரான்கள் நகரத் தொடங்குகின்றன. இப்போது இவைகள் 

கடத்தும் ஏலல்க்ட்ரான்கள் (00100௦1100 216௦17015) என்ற பெயரைப் 
பெறுகின்றன. இத்தகைய எலெக்ட்ரான்கள் உலோகத் 

தண்டினுள் இருக்கும் அயனிகளுக்குள் புதையுண்டு போப்விடுவது 

இல்லை, லெ நேரங்களில் ஓடும் எலெக்ட்ரான்௧ள் இந்த
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அயனிகள் பிடித்துக் கொள்வதுண்டு என்றாலும், பிடிப்பட்ட 

எலெக்ட்ரானுக்குப் பதில், புதிய ஓரு கட்டற்ற எலெக்ட்ரான் 
அந்த ஓட்டத்தைத் தொடரும், ஆகவே, ஓர் அலகு பருமனில் 

காணப்படும்: கட்டற்ற எலெக்ட்ரான்௧களின் எண்ணிக்கை எந்த 

நேரத்திலும் ஓரே அளவாக இருக்கும். இவ்வாறு விசைக்கோடு: 
களின் வழியே நடைபெறும் எலெக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்தைத்தான் 

மின்னோட்டம் என்கிறோம். 

இப்போது கட்டற்ற எலெக்ட்ரான்களில் இருவித இயக்கங்கள் 
காணப்படுகின்றன. 

(2) அதற்கு இயல்பாகவே உள்ள தன்னிச்சையான 

ஓழுங்கற்ற இயக்கம். 

(2) மின்புலத்தால் உண்டாகும் விசைக்கோடுகளின் திசைக்கு 
ஏதிர்த் இசையில் நடைபெறுகின்ற ஒழுங்கான இயக்கம். 

இவ்விரு இயக்கங்களும் சேர, எலெக்ட்ரான்கள் விசைக்கோடு 

களின் திசைக்கு எதிர்த் இசையில் இழுத்துச் செல்லப்படும் 
Gudea (drift motion) ஒன்றுக்கு உள்ளாகின்றன. 

is &1.5H60 (Conduction of electricity) 
€ 

ep (Drude) என்பவர் 1900-ஆம் ஆண்டில் எலெக்ட்ரான் 

கொள்கையின் அடிப்படையில் உலோகங்களில் நடைபெறும் மின் 

கடத்தலை விளக்இனார். 

எலெக்ட்ரான்களுக்கு இயல்பாகவே உள்ள தறிகெட்ட திசை 
வேகங்களின் இருமடிச் சராசரியின் மூலம் (1001 1680 square 
76100109) * என்று கொள்வோம். எலெக்ட்ரானின் நிறை ஈ என்றும் 

போல்ட்ஸ்மன் மாறிலி $ (௦1௪086 constant) என்றும், 
உலோகத்தின் தற்போதைய வெப்பநிலை 74 என்றும் கொண்டால் 
வாயுக்களின் இயக்கக் கொள்கைப்படி 

I 3 . 
3 mea “த் kT ஆகும். (0 

_ 7420 r= Je 

உலோகத்தண்டின் முனைக ஞக்கிடையில் தரப்படும் 
மின்னழுத்த வேறுபாடு காரணமாக உண்டாகும் மின்புலத்தின்
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செறிவு 2 என்றும் இப்புலத்தினால் எலெக்டரான் பெறுகின்ற 

'இழுப்புத் இசைவேகம் 1, என்றும் கொள்வோம். இந்த இழுப்புத் 
இசைவேகம் (drift ௭0100114) எலெக்ட்ரானின் இயல்பு திசை 
'வேகமாகிய *-யுடன் ஒப்பிடும்போது மிக மிகச் சிறியது, அறையின் 

வெப்பநிலையில் 1-ன் மஇப்பு 707 செ.மீ./வினாடி எனக் கணக்கிடப் 
பட்டிருக்கிறது. 

எலெக்ட்ரானின் மீது மின்புலம் தருகின்ற விசை - 4௪ ஆகும். 

இவ்விசை தரும் முடுக்கம் - 38. ஆகும் என அறிவோம். இந்த 

மூடுக்கம் எலெக்ட்ரான் மீது தொடர்ந்து செயற்பட முடியுமா 

_ என்றால்... + இல்லை. தொடர்ந்து செயல்பட முடிவதில்லை. 

இத்தகைய முடுக்கத்தைப் பெற்ற எலெக்ட்ரான் சிறிது தூரம் 

செல்வதற்குள் வழியிலுள்ள ஒரு நேர்மின் அயனியின் (அணு) மீது 

மோதிக் கொள்ள நேரிடுகிறது. அயனி, எலெக்ட்ரானை விடப் பல 

மடங்கு கனமானது ஆகையால் மோதலுக்குப்பின், எலெக்ட்ரான் 

பெற்ற திசைவேகம் சுழியாகிப் போகிறது. அசையாநிலை 

விலிருந்து மீண்டும் முடுக்கப்பட்டு அடுத்த மோதல் நிகழும் வரை 

எலெக்ட்ரான் நகரத் தொடங்குகிறது. அடுத்த மோதல் காரண 

re அதன் இசைவேகம் மீண்டும் சுழியாகிவிடுகறது, இல்வாறு 

இழுப்புத் திசைவேகம், வெட்டி வெட்டிச் செல்லும் ஓர் இயக்கமா 

Ang. v amp இயல்பு திசைவேகம் இத்தசைய நிலைக்கு 

உள்ளாவதல்லை. 

அடுத்தடுத்த இரு மோதல்களுக்கு இடையே எலெக்ட்ரான் 

நகரும் தூரத்திற்குத் தடையற்ற பாதை (11:26 றவ என்று பெயர், 
இத்தாரம் எலெக்ட்ரானுக்கு எலெக்ட்ரான் வேறுபடுகிறது. 

இத்தாரங்களின் சராசரிக்கு சராசரி தடையற்ற பரதை (14681 1:௦6 
றவ என்று பெயர்; இதனை K என்ற எழுத்தால் குறிப்பது 

வழக்கம். இத்தூரத்தைக் கடக்க ஓர் எலெக்ட்ரான் எடுத்துக் 

கொள்ளும் காலம் வினாடிகள் என்போம். இதன் மதிப்பு மிகச் 

சிறியதாகிய இழுப்பு வேகத்தால் தீர்மானிக்கப்படுவதன்று. அதை 

விடப் பல மடங்கு பெரியதாகிய 1 என்ற (இயல்பு இசைவேகத் 

இனாலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறது 

ஆகவே, 8 ॥ | & டூ 5
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இந்த / வினாடிகளில் எலெக்ட்ரான் பெறுகின்ற இழுப்புத் இசை 

வேகம் ॥.என்றால் me + 4 

Xe : .எலெக்ட்ரானின் துவக்கதிசை : 
அனைய “ப ஆடூம். {Gao wo = 

ஒவ்வொரு மோதலுக்குப் பிறகும் இந்த இழுப்புத் இசைவேகம் 
சுழியாகிவிடுவதால், எலெக்ட்ரான் பெறுகின்ற சராசரி இழுப்புத் 

இசைவேகமாகிய 

04 

_.¥ _ Xet 
~ 2 2m 

சமன்பாடு (2)-லிருந்து /-ன் மதிப்பினைப் பதிலீடு செய்ய 

Xe உ 

டாட 
Xexr 

= 7217 
2m / Tm 

_ Xen ரு 

4 7267 4 

Vy 

  

  

்.. கடத்தியின் ஓர் அலகு குறுக்குப் பரப்பின் வழியே ஒரு. 
வினாடியில் பாயும் மின்சாரத்தின் அளவு மின்னோட்ட அடர்த்தி. 
(மரம் 020540) எனப்படும். இதனை i என்ற எழுத்தால் 

குறிப்போம். ஓர் அலகுப் பருமனில் உள்ள எலெக்ட்ரான்களின் 

எண்ணிக்கை “2” என்முல் 

[- 7712 ஆகும். 

இதில் சமன்பாடு 4-லிருந்து பெற்ற 5,-ன் மதிப்பினை பதிலீடு: 

செய்ய 

; Xen 
த்த ட தி 

471287 

_ 71.2?) 

V/12kTm 

  

—(4)
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. ஒர் உலோகத்தின் மின் கடத்தல் எண் ர என்று குறிக்கப்: 

படுகிறது. 

_ மின்னோட்டச் செறிவு : 
“ மின்புலத்தின் செறிவு 

ட் 
Xx & 

டட. சக்க) 

ந 121 

7722), . 
— (55 

ப்ர ஸ் 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து ஓர் உலோகத்தின் மின்கடத்தல் எண் 

என்பது, புலச் செறிவுவைப் பொறுத்தது அன்று என்பதும் அது 

ஒருகன செ. மீ. உலோகத்தில் காணப்படும் கட்டற்ற எலெக்ட் 

ரான்களைப் [அதாவது ஈ-ன் மதிப்பை] பொறுத்தது எனவும் அறி 

இரோம். NK என்பது உலோகத்தின் படிக அமைப்பில் இரு. 
உலோக அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள தூரத்தைக் குறிக்கிறது 

வெப்பநிலை மாற்றத்தால் ),-ன் மதிப்பு அதிக மாறுதலுக்கு. 

உள்ளாவதில்லை என்று கொண்டால் ர௨ ச என்று கூறலாம் 

எனத் தோன்றுகிறது. இது நடைமுறை உண்மைக்கு முரண்பட்ட. 

ஒரு முடிவாகும். 

மின்கடத்தலும், வெப்பக்கடத்தலும் 

மின்கடத்தலுக்கும், வெப்பக்கடக்தலுக்கும் இடையே: 

நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. 1952-ஆம் ஆண்டிலேயே வீட்மன் 
pn Sse (Wiedmann and Franz) என்னும் அறிஞர்கள்: 
இந்தத் தொடர்பினைக் கண்டறிந்தனர். 

ஏல்லா வெப்பநிலைகளிலும், எல்லா உலோரசங்களுக்கும்,. 
அவற்றின் வெள்பக்கடத்தல் ஏண்ணுக்கும், மின்கடத்தல் ஏண் 
மூக்கும் உள்ள விகீதம் மாறாதிரக்கும் என்று: கூறினர். 

மின்னார் வந்த லொரென்ட்ஸ் (Lorentz) என்பார் ஓர் உலோ 

கத்தின் வெர்பக்கடத்தல் ஏண்ணுக்கும், அதன் மின்கடத்தல்: 

எண்ணுக்கும் . உள்ள விகிதம் அவ்வுலோகத்தின் சார்பற்ற வெப்ப: 

நிலைக்கு நேர்விகீதத்தில் இருக்கும் என்று கூறினார். இது வீட்மன்-- 
ஃபிரன்ஸ் விதி எனப்பெயர் பெற்றது.
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வாயு மூலக்கூறுகள் பற்றிய ,இயக்கக்கொள்கையில் ஒன்றுக் 

கொன்று: செங்குத்தாக அமைந்த 0, 07, 0.2 என்ற மூன்று 

அச்சுகளை எடுத்துக் கொள்வதைப் போல, உலோகக்தண்டினுள், 

மூன்று அச்சுகளைக் கற்பனை செய்து கொள்வோம். எலெக்ட்ரான் 
களின் இயக்கங்களை இந்த அச்சுகளுக்கு இணையாய் அமைந்த 
கூறுகளாகப் பகுப்போம். எந்த ஒரு கணத்திலும் ஏதேனும் :ஓர் 

அச்சுச்கு இணையாக ஒரு திசையில் செல்லும் எலெக்ட்ரான்களின் 

எண்ணிக்கையும், அத்திசைக்கு எதிர்திசையில் செல்லும் எலெக்ட் 

ரான்களின் எண்ணிக்கையும் சமம் எனக் கொள்ளலாம். [எலெக்ட் 
ான்களின் இயக்கத்தை 2 அச்சுக்கு இணையாக, எதிர் எதிர்த் 

இசைகளில் அமைந்த இரு தொகுப்புகள், 7 அச்சுக்கு இணையாக 
எதிர் எதிர்க் திசைகளில் அமைந்த இரு தொகுப்புகள், 2 அச்சுக்கு 

இணையாக, எதிர் எதிர்த் திசைகளில் அமைந்த இரு தொகுப்புகள் 

என மொத்தம் ஆறு தொகுப்புகளின் விளைவாகக் கருதலாம்? 

இத்தொகுப்புகள் ஒவ்வொன்றிலும் 4 எலெக்ட்ரான்கள் இருக் 

இன்றன. இவை அவற்றின் இருமடிச் சராசரி மூலத் இசைவேசு 
மாசிய9 என்ற இசைவேகத்துடன், இந்த மூன்று 'அச்சுகளில் 

ஏதேனும் ஒன்றுக்கு இணையாய் அமைந்த ஒரு திசையில் சென்று 
மகாண்டிருக்கின்றன. ் 

  

உலோகத்தினுள் ஒர் அலகு பரப்புடைய (படம் 12) 4 என்ற | 
தளம் ஓன்றை எடுத்துக்கொள்வோம். இத்தளம்  அச்சுக்குச் 

செங்குத்தாக அமைந்துள்ளது என்போம். : இந்தத் தளத்தைக் 
ன் ச n ் 

கடந்து இரு திசைகளிலும் வினாடிக்கு - எலெக்ட்ரான்கள் வீதம் 

செல்கின்றன. மற்ற இரு அச்சுகளுக்கும் இணையாய் Bap Aero 

எலெக்ட்ரான்கள் நாம் எடுத்துக்கொண்ட A என்னும் தளத்தின் 

பரப்பிற்கு இணையாகவே நகருகன்றன.
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4 என்ற தளத்திற்கு முன்னும் பின்னும் ), என்னும் தூரத்தில் 
அமைந்துள்ள 8, 6 என்ற இரு அலகு பரப்புக்களங்களை எடுத்துக் 

“கொள்வோம். 8 என்பது 75.4 என்ற உயர்ந்த வெப்பநிலையிலும் 
ட என்ற தளம் 75.4 என்ற குறைந்த வெப்பதிலையிலும், 4 என்ற 
குளம் இடைபட்ட 74 வெப்பநிலையிலும் இருக்கின்றன 
என்போம், 

4 என்ற தளத்தைக் கடந்து எதிர் எதிர்த் இசைகளில் 

“செல்லும் எலெக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை =~ எனக் கூறினோம். 

எனவே, இத்தளத்தின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறு பக்கத்திற்குக் 

கடத்தப்பட்ட எலெக்ட்ரான்்௧ளின் எண்ணிக்கை சுழியாகும். 

இருப்பினும் 8 என்ற தளம் உயர் வெப்பநிலையிலும் 0 என்ற 

தளம் குறைந்த வெப்ப நிலையிலும் இருப்பதால் ஏற்படும் விளைவினை 

ஆராய வேண்டும். 8 என்ற தளத்திலிருந்து 4ஐ நோக்கி வருன்ற 

ஒவ்வோர் எலெக்ட்ரானும் சுமந்து வருகின்ற சராசரி வெப்ப 

at . ட ட 
ஆற்றலின் அளவு “21 ஆகும். ஆனால், 0 என்ற தளத்திலிருந்து 
Am நோக்கி கன்ன ஒவ்வோர் எலெக்ட்ரானும் சுமந்து 

வருகின்ற வெப்ப ஆற்றலின் அளவு னு ஆகும். எனவே, 

  

எலெக்ட்ரான்களின் % அச்சுக்கு ணம் அமைந்த இயக்கத்தின். 

விளைவாக 4 என்ற தளத்தின் வழியாக ஒரு வினாடியில் கடத்தப்” 

படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு கீ 

2 2 

அறக் 
ரத 71-79 

“வெப்பக்கடத்தலுக்கான வாய் பாட்டின்படி 

டி 3kT, ட] 

நட T,) பரப்பு--1 ௪.செ.மீ 
gs 2h ° 1காலம்-7 வினாடி என அறிக. | 

இங்கு .8..என்பது அவ்வுலோகத்தின் வெப்பக்கடத்தல் ஏண் 
(coefficient of thermal conductivity) Qea @yoiren_ujb 

ஒப்பிட ் 

5
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Snvk _ K 
72 2), | 

அல்லது 8 “513 (6) 

சமன்பாடுகள் (5) மற்றும் (6) இவற்றிலிருந்து 
K _ 9), Ney 
ர் 2.” 2my 

ணட. அறு 

2 ரச ட் 

kmv? 
2 

    

  

ஆனால் 1 my =5 7" என அறிவோம். 

எனவே ரர”-- 27 என பதிவீடு செய்க, 

K _k. 8kT 

ர. 
  

23 

22 gah? ர (= என்பது மாறிலி] ரூ 

ஆகையால் 

o <K ள் 
௦௦ a “ரத் 

.. இதிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் எந்த உலோக: 
மாக இருப்பினும் அதன் வெப்பக்கடத்தல் எண்ணுக்கும் மின் 

கடத்தல் எண்ணுக்கும் உள்ள விகிதம் மாருமலிருக்கும் என்ற. 

வீட்மன் - ஃபிரன்ஸ் விதியின் உண்மையை அறிகிறோம். மேலும் 

5 «T என்பதிலிருந்து லொரென்ட்ஸ் கூறிய கூற்றும் 

உண்மையே என்பதும் விளங்குகிறது. 

பெரும்பாலான, கலப்பற்ற தூய்மையான உலோககங்களுக்கு. 

உரிய மதிப்பு 6:75 7010க்கும் 7-5561010ககும் இடையே அமைந். 

இருக்கும் சமன்பாடு (7)ஐப் பயன் டுத்தி ன் மதிப்பினைக் கணக் 

கடும் போது %-- 1.98)6210-16 எர்க்/டி.ரி என்றும் ச-- 7:607%6 1020: 
மி.கா.௮. என்றும் பதிலீடு செய்யவேண்டும்... அறையின் வெப்ப 

திலை 27“0 என்றால் 7. 274. 27- 300°A
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=, & __ 3(1-88X 10-8)? x 300 
a (1-601 x 10-20)2 

= 6.71010 

வெப்ப மின் விளைவும் ஏலெக்ட்ரரன் கொள்கையும் 
(Thermo electric effect and Electron Theory) 

செம்பு மற்றும் இரும்பு போன்ற இரு வேறு உலோகத்தண்டு 
கள் அல்லது கம்பிகளைக் கொண்டு ஒரு சுற்று அமைத்து அதில் ஒரு 

கால்வனாமீட்டரையும் இணைப்போம் கம்பிகள் ஒன்றை ஒன்று 
FHSS wb HHO (junction) எனப்படும். 

  

இவ்வமைப்பிலுள்ள இரு சந்இப்புகளுள் ஏதாவது ஒன்றைக் 

குளிர்நிலையில் வைத்துவிட்டு மற்றதைதச் சூடாக்குவோம். 
இரும்புக் கம்பியிலிருந்து செப்புக்கம்பிக்குக் குளிர்சந்திப்பு (௦௦14 

junction) aWurs மின்னோட்டம் பாய்வதை கால்வனாமீட்டர் 

காட்டும். 1986-ல் சீபெக் என்பவரால் இவ்விளைவு கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டதால் இது சீரெபெக் விளைவு (860060% 617601) என வழங்கப்படு 
கிறது. வெப்பத்தினால் மின்விளைவு உண்டாவதால் இது வெப்பமின் 

விளைவு (116100 61601710 612௦1) எனவும் வழங்கப்படுகிறது. இரு 

சந்திப்புகளும் ஒரே வெப்பநிலையில் இருந்தால் மின்னோட்டம் 

ஏற்படுவதில்லை. இம் மின்னோட்டம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது. இவ் 
வமைப்பில் மின்னோட்டத்தைத் குருவதற்குத் தேவையான 

மின்னியக்கு விசை (61601101001146 101௦6) ஒன்று தோன்றுவதற்கான 
சூழ் நிலைகள் ஏற்பட்டிருக்கவேண்டும். மேலும் தோன்றுகின்ற 

ன்னியக்கு விசையின் அளவு, சந்திப்புகளுக்கு இடையே உள்ள 

'வெப்பதிலை வேறுபாட்டிற்கு வி௫ிதத்திலிருக்கிறது. ஆனால் இந்த 
மின்னியக்கு விசையின் அளவு, மிகமிகக் குறைவானது. இதனை 

ஈவால்ட்மீட்டர் கொண்டு அளவிடமுடியாது; மின்னழுத்தமானி 

(2016004௦10) கொண்டுதான் அளவிடவேண்டும். சுடு சந்திப்பு 

(hot junction) Qgriitég சூடாக்கப்பட்டால் குறிப்பிட்ட ஒரு 

டுவப்பதிலையில் மின்னியக்கு விசையின் அளவு ஒரு பெரும எல்லையை
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அடைகிறது, மீண்டும் தொடர்ந்து சூடாக்க முற்பட்டால் மின்னி 

யக்கு விசையின் அளவு குறையத் தொடங்கி மற்றொரு குறிப்பிட்ட. 

வெப்பநிலையில் சுழியாகி விடுவதைக் காணலாம். மேலும் 

தொடர்ந்து சூடாக்கினால் மின்னோட்டத்தின் திசைமாறி எதிர்த் 
இசையில் அதிகரிக்கக் தொடங்குவதைக் காணலாம். இவ்விளைவு 

களுக்கான காரணத்தை எலெக்ட்ரான் கொள்கையின் அடிப்படை * 

யில் ஆராய்வோம். 

எலெக்ட்ரான் கொள்கையின்படி. உலோகத்திற்கு எலெக்ட் 

ரான் வாயு மாதிரி ஒன்றைக் கண்டோம். குறிப்பிட்ட வெப்ப 

நிலையில் வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு இருப்பதைப் போலவே ஓவ்வொரு 

உலோகத்திற்கும் ஒர் அழுத்தம் உண்டு, இதனை எலெக்ட்ரான் 

வாயு அழுத்தம் என்று கூறலாம். எனவே, ஒரே வெப்பநிலையில் 

உள்ள இருவேறு உலோகங்களில் காணப்படும் எலெக்ட்ரான் வாயு 
அழுத்தம், வெவ்வேறு அளவுடையதாக இருக்கும். இவ்விரு 

உலோகங்களும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் போது ௮இக எலெக்ட் 

ரான் வாயு அழுத்தம் உடைய உலோகத்திலிருந்து குறைந்த எலெக் 

ரான் வாயு அழுத்தமுடைய உலோகத்திற்கு எலெக்ட்ரான்கள் . 

செல்ல முற்படுகின்றன. இதனால் அவ்விரு உலோகங்களுக்கிடையே 

ஒரு மின்னமுத்த வேறுபாடு தோன்றுகிறது. இம்மின்னமுத்த வேறு” 

பாடு அச்சந்திப்பிலுள்ள. உலோகங்களின் தன்மையையும், 

அவற்றின் வெப்பநிலையையும் பொருத்திருக்கிறது. 

இரு சந்திப்புகளும் ஒரே வெப்பநிலைபில் இருந்தால் ஒரு சந்திப் 
பில் உண்டாகும் மின்னமுத்த வேறுபாட்டின் அளவும், மற்றச் 
சந்திப்பில் உண்டாகும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அளவும் . 

அமமாகவும், ஆனால் எதிர்எதிர்த் திசையிலும் இருப்பதால் விளைவு 

மின்னழுத்த வேறுபாடு சுழியாகி விடுகிறது. 

இரு சந்திப்புகளும் இருவேறு வெப்பதிலைகளில் இருக்கையில், 

டு சந்இப்பில் உண்டாகும் மின்னமுத்த வேறுபாடு அளவில் அதிக 

மாகவும், குளிர் சந்திப்பில் உண்டாகும் மின்னமுத்த வேறுபாடு 

அளவில் குறைவாகவும் இருக்கும். இப்போதும் அவற்றின் திசைகள் 

எதிர் எதிராகவே இருக்கும். இப்போது சுற்றில் ஒரு விளைவு மின்ன 

முத்த வேறுபாடு தோன்றும். க 

பெல்டி.யர் விளைவம் எலெக்ட்ரான் கொள்கையும் 
(Peltier effect and Electron Theory) 

பெல்டியர் என்ற அறிஞர் 1834-91 ஆண்டில் சபக் 

விளைவின் மறுதலை விளைவு ஒன்றைக் கண்டார். இருவேறு
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உலோகங்களின் சந்திப்பு வழியே மின்னேட்டத்தைப் பாய்ச்சினால் 
அந்தச் சந்திப்பில் வெப்ப வெளியீடு அல்லது வெப்ப உட்கவர்தல் 

நடைபெறும், அச்சந்திப்பில் வெப்பம் தோன்றுமா அல்லது 

மை றயுமா என்பது மின்னோட்டம் பாயும் திசையைப் பொறுத்தது. 

இந்த விளைவு மெல்ட்டியர் விளைவு எனப்படும். 

சீபெக் விளைவில் ௬டு சந்திப்பில், மின்னோட்டம் செம்பிலிருந்து 

இரும்புக்கும், குளிர் சந்திப்பில் இரும்பிலிருந்து செம்புக்கும் 

செல்லும் எனக் கூறினோம். இப்போது இரும்பு-செம்பு, வெப்ப 
இரட்டை (7%1௦௦00ற16) சுற்றில் ஒரு மின்கலம் இணைக்கப் 

பட்டு ஒரு மின்னோட்டத்தைச் செலுத்துவதாக வைத்துக் 

கொள்வோம். இப்போது மின்னோட்டம் செல்லும் திசையில், சீபெக் 

மின்னோட்டமும் பாய்வதற்கு எந்தச் சந்திப்பு சூடுபடுத்தப்பட 
வேண்டுமோ அந்தச் சந்திப்பில் வெப்பம் உட்கவரப்படுவதையும் 

மற்றச் சந்திப்பில் வெப்பம் வெளியிடப்படுவதையும் காணலாம் 

  

வெளிவிடப்படும் &ட்கவரப்படம் 

படம் 74 

(படம் 74) இவ்விளைவுகள் ஏற்படும் விதத்தினை எலெக்ட்ரான் 

கொள்கையின் அடிப்படையில் ஆராய்வோம். 

இரு வேறு உலோகங்களும் ஓரே வெப்பநிலையில் இருக்கும் 

போது அவற்றுக்கு உரிய எலெக்ட்ரான் வாயு அழுத்தம் வேறு 

படுவதால் அவற்றின் சந்திப்பில் ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடு 

தோன்றுகிறது எனக் கூறினோம். ஒரு வெப்ப இரட்டையின் இரு 

சந்திப்புகளும் ஓரே வெப்பநிலையில் [இருந்தால் அந்தச் சந்திப்பு 
களில் தோன்றும் மின்னமுத்த வேறுபாடுகள் அளவில் சமமாகவும் 

எதிர் எதிர்த் இசைகளிலும் இருக்குமென்றும் கூறினோம். எனவே, 

இதனைச் சம மின்னமுத்த வேறுபாடு கொண்ட இரு மின்கலங்களை 

(2.3) எதிர் எதிராக இணைப்பதற்குச் சமமாகக் கொள்ளலாம்
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படம் 15 

(படம் 75) இப்போது சுற்றில் 8; என்ற மின்கலத்தை இணைத்துச் 

சுடு சந்திப்பின் வழியே செம்பிலிருந்து இரும்புக்கு மின்னோட்டம் 

பாயும்படி செய்கிறோம். ஆகவே, மின்கலம் தரும் மின்னோட்டம் 

குளிர் சந்திப்பில் இரும்பிலிருந்து செம்புக்குச் செல்லும். இப்போது 

. சுற்றில் மூன்று மின்னியக்கு விசைகள் இருப்பதாகக் கொள்ளலாம். 

GQ) Ey என்ற மின்கலம் தரும் மின்னியக்கு விசை 

(வலஞ்சுழியாக) 

(௮) சுடு சந்திப்பில் மின்கலந்தரும் மின்னியக்கு விசைக்குத் 

துணையாக அதே திசையில் மின்னியக்கு விசையைத் 

தரும் 8 என்ற மின்னியக்கு விசை (வலஞ்சுழியாக) 

(3) குளிர் சந்திப்பில், மின்கலந்தரும் மின்னியக்கு விசைக்கு 

எதிராக மின்னியக்கு விசையைத் தரும் £ என்ற மின்னி 

யக்கு விசை (இடஞ்சுழியாக) 

இச்சுற்றின் வழியாக மின்னோட்டம் செலுத்தப்படும்போது. 

துணை செய்யும் மின்னியக்கு விசை தருகின்ற சுடு சந்இப்பிலிருந்து 

ஆற்றல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு எதிர்க்கும் மின்னியக்கு விசை 

தருஇன்ற குளிர் சந்திப்பில் ஆற்றல் செலவிடப்படுகறது. ஆகவே, 

௬டு சந்திப்பு வெப்பத்தை இழுக்கிறது; குளிர் சத்திப்பு 

வெப்பத்தை அடைகிறது. 

தாம்சன் விளைவும் ஏலெக்ட்ரான் கொள்கையும் 

(Thomson effect and Electron Theory) 

மின்னோட்டத்தின். இசையைப். பொறுத்து ஒரு வெப்ப இரட் 

டையான  சந்இப்புகளில் வெப்ப: 'ஏற்போ அல்லது வெப்ப!
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வெளியீடோ நடைபெறும் என்று பெல்டியர் கூறினார். ஆனால் 

தாம்சன் என்பார் வெப்ப இரட்டையின் வழியே மின்னோட்டம் 

பாயும்போது சந்திப்புகளில் மட்டுமல்லாது அவ்வமைப்பிலுள்ள 

உலோகத் தண்டு அல்லது கம்பிகளிலும் வெப்பஏற்பும், வெப்ப 

'வெளியீடும் நிகழ்கின்றன என்று காட்டினார், இது தாம்சன் விளைவு 

எனப்படும். 

வெப்ப இரட்டையில் பயன்படுத்தப்படும் உலோகக் தண்டின் 
இரு மூனைகளும் வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் இருப்பதால் 

அவற்றால் வெப்ப ஏற்பு அல்லது வெளியீடு நிகழ்கிறது. அதாவது 

சீராகச் சூடு செய்யப்படாத கடத்தியின் வழியாக மின்னோட்டம் 

பாயும்போது அக்கடத்தி வெப்பத்தை ஏற்கவோ இழக்கவோ 

செய்கிறது. இதனை எலெக்ட்ரான் கொள்கையின் அடிப்படையில் 
பின்வருமாறு விளக்கலாம். 

கதூம்சன் விளைவும், பெல்டியர் விளைவும் ஏற்படுவதற்கான 
அடிப்படைக் காரணம் ஓன்றே, ஒரே . உலோகத்தின் பல்வேறு 

இடங்களில் காணப்படும் வெப்பநிலை வேறுபாட்டால் எலெக்ட் 
ரான்களின் செறிவு (எலெக்ட்ரான் வாயு அழுத்தம்) இடத்திற்கு 

இடம் வேறுபடுகிறது. இதனால் அவ்வுலோகத்திலுள்ள இரு 
புள்ளிகளுக்கிடையே ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடு தோன்றுகிறது, 

இது தாம்சன் மின்னியக்கு விசை. இக்கடத்தி வழியாக 

மின்னோட்டம் பாயும் போது தாம்சன் மின்னியக்கு விசை இம்மின் 
னோட்டத்திற்கு உதவுமாறு அமைந்தால் ௮க்கடத்தியில் வெப்பம் 

மறைகிறது, எதிர்க்குமாறு அமைந்தால் வெப்பம் தோன்றுகிறது.



5. ஒளிமின் விளைவு 
(Photo electric effect) 

எக்ஸ்-கதிர்கள், புற ஊதாக் கதிர்கள், கண்ணுக்குப் புலனாகும். 
ஒளிக் கதிர்கள் போன்ற கதிர்வீச்சுகள் படும்போது சில உலோகங்: 
கள் எலெக்ட்ரான்களை வெளியிடுகின்றன. இந்திகழ்ச்ச ஒளிமின் 
விளைவு (௦1௦ electric effect) எனப்படும், 7874-ஆம் ஆண்டு 

94. ஸ்மித் என்ற தந்தி அலுவலர் இந்நிகழ்ச்சியினை முதன் 
முதலாகக் கண்டறிந்தார், அட்லான்டிக் கடலுக்குக் குறுக்கே. 
செல்லும், கடலடிக் தந்திக் கம்பிகளின் மின் தடையை அளவிடும். 
பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஸ்மித், தாம் பயன்படுத் திய கருவியிலிருந்த. : 
செலீனியம் மின்தடையின்மீது ஒளிபட்ட போது மின் சுற்றின் 
மின்னோட்டம் குறிப்பிடத் தக்க அளவு மாறுபடுவதைக் கண்டார். 
பின்னர் 1887-ல் ஹெர்ட்ஸ் என்பார் தூண்டுசுருளின் பொறி 
இடைவெளியில் (80811: 2௨0), புற ஊதாக் கதிர்கள் விழுந்தபோது 
எளிதில் பொறிகள் பாய்ந்து செல்லக் கண்டார். பின்னா் 
ஹால்வாக்ஸ், எல்ஸ்டர் மற்றும் கெய்ட்டல் ஆகியோர் இந்நிகழ்ச்சி 
பற்றி ஆராய்ந்து இவ்விளைவுப்பற்றிய உண்மைகளை வெளி: 
யிட்டனர். இவர்களைத் தொடர்ந்து, தாம்சன், ரிச்சர்ட்சன், 
லெனார்ட், காம்ப்டன் போன்றோர் இந்நிகழ்ச்சியில் வெளிவிடப்படும். 
எதிர்மின் அயனியின் இயல்பு -ஒளி மின்னோட்டத்திற்கும் (01௦1௦ 
electric current) ஒளியின் செறிவிற்கும் உள்ள தொடர்பு, வெளி' 

யிடப்படும் துகளின் வேகம் மற்றும் ஆற்றல் இவற்றிற்கும், படு: 
ஒளியின் அலை நீளத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு போன்றவற்றைத். 
தெளிவாகக் கண்டனர். விஞ்ஞான மேதை ஐன்ஸ்டைன் ஒளிமின் : 
விளைவு பற்றிய சமன்பாடு ஒன்றைக் கூறி அதன் மூலம் குவான்டம் | 
கொள்கையினை நிலைநாட்டினார். 

ஹாரல்வாக்ஸ் சோதனை 

வாயு நீக்கம் செய்யப்பட்ட குவார்ட்ஸ் குமிழ் ஒன்றுக்குள் 
A,B என்ற இரு துத்த நாகத் தகடுகள் பொருத்தப்பட்டிருக்.
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கின்றன. குமிழுக்கு வெளியே படத்தில் காட்டியுள்ளபடி. அத்தகடு 
கள், மின்கல அடுக்கு,- கால்வனாமீட்டர்” ஆகியவற்றுடன் தொடர்: 

சுற்றில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. A என்ற தகடு”எதிர் முனை 
யுடனும் 8 என்ற தகடு நோமுனையுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்:. 
கின்றன. (படம் 76) 

ற அதாக் கதிர்கள்    
  

படம் 76 

4 என்ற தகட்டின் மீது புற ஊதாக் கதிர்களை விழச் செய்தால் 

கால்வனாமீட்டர் முள் அசைவதைப் பார்க்கலாம். இதிலிருந்து 
சுற்றில் மின்னோட்டம் பாய்வதை ஊ௫க்கலாம். ஆனால்! 8 என்ற. 

(நேர்முனை) தகட்டின் மீது புற ஊதாக் கதிர்கள் படும்போது 
அத்தகைய மின்னோட்டம் உண்டாவது இல்லை. இதிலிருந்து ஏதிர் 

மின்ரைட்டம் பெற்ற தகட்டின் மீது ஒளி விழும்போது அது தன், _ 

மின்ரைட்டத்தை இழக்கிறது என்றும் ஆனால் நேர் மின்ரைட்டம்-: 
பெற்ற தகடு அவ்வாறு மின்ரைட்டத்தை இழப்பது இல்லை என்றும் 

அறியலாம். மேலும் எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற தகடு ஒளியின் 
தூண்டுதலால் இழப்பது எதிர்மின் அயனிகளே என்றும் 

அறிகிறோம். இவ்விளைவு ஒளியின் ஆட்சியின் &ழ். விளைவதால் 

இதனை (0%01௦--ஒளி) ஒளி மின் விளைவு எனப் பெயரிட்டனர். 

இந்நிகழ்ச்சியில் வெளிவரும் எதிர் மின் அயனிகள் ஒளி ஏலெக்ட் 

ரரன்கள் (01௦4௦ 616017008) என்றும், உண்டாகும் மின்னோட்டம் 

- ஒளி Soret (photo electric current) என்றும் வழங்கப்படு 

கின்றன. 

துத்தநாகம் (240௦), மெக்னீசியம், லிதியம், சோடியம், 

பொட்டாசியம், ரூபீடியம் போன்றவை புற ஊதாக் கதிர் 

களினாலும், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம் போன்றவை - 

சாதாரண ஓளியாலும் தூண்டப்பட்டு இவ்விளைவினைத் தரவல்லன 

இவ்விளைவில் உண்டாகும் எலெக்ட்ரான்௧ளின் அளவும், பண்பு 

களும், தூண்டுகின்ற கதிர் வீச்சுடன் தூண்டப்படுகின்ற பொருள் 

களையும் பொறுத்திருக்கின்றன.
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ஐன்ஸ்டைன் கூறிய ஒளிமின் விளைவுச் சமன்பாடு 
(Einstein’s photo electric equation) 

ஒளிமின் விளைவினை, மின்காந்த அலைக்கொள்கையின் வழி 

. விளக்க முடியாமற் போகவே, ஐன்ஸ்டைன், பிளாங்க் என்பார் 

கூறிய குவான்..க் கொள்கையின் அடிப்படையில், ஓளிமின் 

விளைவினை விளக்க முற்பட்டு அதில் வெற்றியும் கண்டார். 

குவான்டக் கொள்கையின்படி. கதிர்வீச்சு என்பது / 1 என்ற 

வரையறுக்கப்பட்ட அளவுடைய ஆற்றலைக் கொண்ட அறிய 

முடிச்சுகளின் (0௨0%818) பொழிவு ஆகும். இந்த ஆற்றல் முடிச்சு 

களுக்கு குவரன்டங்கள் (மகா) என்று பெயர். இந்தக் 
குவான்படங்களை ஃபேரட் ரன்கள் (001005) என வழங்குவர் - 

7 என்பதில் 4 என்பது பிளாங்க் மாறிலி (/20%'$ ௦௦181200) 

யையும், 1 என்பது கதிர் வீச்சின் அதிர்வு எண்ணையும் குறிக் 

கின்றன. 

உமிழ் பொருளின் அணு ஒன்றுக்கும் ஃபோட்டான் ஒன்றுக்கும் 
இடையே நடைபெறும் மோதலில், அணு ல்போட்டானை 

உட்கவர்ந்து விடுகிறது. இவ்வாறு உட்கவரப்பட்ட ஆற்றல் ஒளி 

எலெக்ட்ரானை வெளிவரச் செய்வதற்கும்; அதற்கு ஆற்றலைக் 

கொடுப்பதற்கும் செலவழிக்கப்படுகிறது. அணுவிலிருந்து , ஒளி 

எலெக்ட்ரானை, பிரித்தெடுத்து,வெளிவரச் செய்வதற்கு, செலவிடப் 

படும்: ஆ 1 ற்றலின் அளவிற்கு. ஒளிமின் வேலை (0101௦ 61601110 ௭௦11) 
என்று பெயர். அதன் அளவு 1, என்போம். ஒளி எலெக்ட்ரான் v 

என்ற வேகத்துடன் வெளிவருவதாகக் கொண்டால் அதன் இயக்க 
ஆற்றல் 37155 ஆகும். இங்கு ஈ என்பது ஒளி எலெக்ட்ரானின் 
நிறையாகும். 

; டது ளி எலெக்ட்ரானில் > ஃபோட்டான் ஆற்றல் -- | அதில்ல eae? 

சர்ம ஆகும். 

உ மவ ட? 

'இச்சமன்பாட்டிற்கு ஐன்ஸ்டைனின் ஒளிமின் விளைவுச் சமன்பாடு 

. என்று பெயர்,7 ஒளிமின் வேலையின் அளவு பொருளுக்குப் பொருள் 
- வேறுபடுகிறது. . இச்சமன்பாட்டில் 2-௦ எனப் பதிலீடு செய்வதாக 

. வைத்துக்கொள்வோம். =
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அப்போது ௦-2), அல்லது hv=w, ஆகும். அதாவது 
ஃபோட்டானின் ஆற்றல் ஒளிமின் வேலைக்குச் சமமாகும். இப்போது 
ஒளி எலெக்ட்ரான்கள் தோற்றுவிக்கப்படுமே தவிர வெளிவர 

இயலாது. /-ன் மதிப்பு விடக் குறைவாக இருந்தால் அணுவி 
லிருந்து ஓளி எலெக்ட்ரான்௧களைப் பிரித்தெடுப்பதும் இயலாது. 

ஆகவே ஒளி எலெக்ட்ரான்களைக் கோற்றுவிப்பதற்கு அப்பொருளின் 

தன்மைக்கு ஏற்பக் குறிப்பிட்ட அளவுடைய ஆற்றல் கொண்ட 

போட்டான். தேவை. ஃபோட்டானின் ஆற்றலாகிய hr-w 

-என்பது மாறிலியாகையால் 9-ன் மதிப்பு குறிப்பிட்ட ஒரு 

மதிப்புக்குக் குறைவாக இருக்க இயலாது. ஒளி எலெக்ட்ரானைத் 

தோற்றுவிப்பதற்கு ஏற்ற, ॥-ன் சிறும மதிப்பிற்கு பயன் தெரடக்க 

அதிர்வு எண் (117௦51௦104 1260106009) என்று பெயர். அது 9; என்ற 

- எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. ஆகவே 1-1) ஆகும். ஒவ்வோர் 

உமிழ் பொருளுக்கும் (றர(12) ஒரு பயன் தொடக்க அதிர்வு எண் 
உண்டு. 

எனவே, ஐன்ஸ்டைன் சமன்பாட்டில் பயன் தொடக்க அதிர்வு 

எண்ணாகிய Vo" QU பயன்படுத் தினால் 

imv?=hy— hy, 

ஷு =h(v--Vo) என எழுதலாம். 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து பின்வரும் உண்மைகளை அறியலாம். 

(21 4 என்பது ஒர் உமிழ்பொருளைப் பொறுத்தவரை ஒரு 

.மரறிலி ஆகையால், ஓளி எலெக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல், 
பொருளின் மீது விழுன்ற ஒளியின் அதிர்வு எண்ணுக்கு Gur 

விகிதத்தில் இருக்கிறது. 

(8) ஒளியின் அதிர்வு எண்ணை மாற்றாமல் ஒளியின் செறிவினை 

மாற்றுவதால் ஒளி எலெக்ட்ரானின் ஆற்றல் மாறுவது இல்லை. 
அதாவது ஒளியின் செறிவிற்கும் ஒளி எலெக்ட்ரானின் திசை 

வேகத்திற்கும் சம்பந்தமில்லை. ஒளியின் செறிவினை அதிகரிக்கும் 

'போது வெளிவிடு பொருளின் மீது விழுகின்ற ஃபோட்டான்களின் 

எண்ணிக்கை அதிகமாகும். இதனால் ஃபோட்டான்- அணு மோதல் 

களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க ஒவ்வொரு மோதலுக்கும் ஓர் ஒளி 

எலெக்ட்ரான் உண்டாவதால் அதிசு ஒளி யலெக்ட்ரான்கள் 

உண்டாகும். இதனால் ஒளி மின்னோட்டத்தின் வலிமை (812210) 

அதிகமாகுமே தவிர ஓளி எலெக்ட்ரான்களின் திசைவேகமோ 

அதன் காரணமாக இயக்க ஆற்றலோ அதிகரிக்க வழியில்லை.
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(9). வெளிவிடு பொருளின் தன்மைக்கு ஏற்ப ஓவ்வொரு, 
பொருளுக்கும் ஒரு பயன் தொடக்க அதிர்வு எண் உண்டு. 

ஒளிமின் விளைவு சமன்பாட்டைச் செய்முறையால் மெய்ப்பித்தல் 

ஒளிமின் விளைவு பற்றி ஐன்ஸ்டைன் கூறிய சமன்பாட்டை 
மெய்பிக்க மூனைந்த 0. 94. ரிச்சர்ட்சன், 8. 7, காம்ப்டன் 
ஆகியோர் ஓளி எலெக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல் அவற்றை; 

விடுவிக்கின்ற ஒளியின் அதிர்வு எண்ணுக்கு நேர் வி௫தத்திலிருப் 
பதைக் கண்டதோடு அவ்விகுித மாறிலி பிளாங்க் மாறிலியாகிய 
்-க்குச் சமமாக இருப்பதையும் அறிந்தனர். 

இவர்களைத் தொடர்ந்து மில்லிக்கன் என்பார் விரிவான பல: 

ஆராய்ச்சிகளின். மூலம் ஐன்ஸ்டைன் சமன்பாட்டினை ஐயத்திற்கு 

இடமின்றி மெய்பித்துக் காட்டினார். ஐன்ஸ்டைன் சமன்பாட்டில்: 

வருகின்ற 3723, 1, 1% ஆ௫யெவற்றைத் துல்லியமாக அளவிட்டு 
அவற்றைக் கொண்டு கணக்கிட்ட ந்-ன் மதிப்பு, வேறு பல முறை. 
களில் கணக்கிடப்பட்ட /-ன் மதிப்புடன் பெரிதும் ஒத்து வருகிறது. 

எனக் காட்டியதன் மூலம், மறைமுகமாக ஐன்ஸ்டைன் சமன்பாடு 

சரியே என நிலைநாட்டினார். 

ாரில்லிக்கன் சோதனை * 

* மில்லிக்கன் பயன்படுத்திய கருவியின் படம் 7-ல் காட்டியவாறு: 
அமைத்திருந்தது. கார வகை உலேோரகங்கள் (411811 metals) 
கண்ணுக்குப் புலனாகும் ஒளிபட்டாலும் ஒளிமின் விளைவு. sr 
வல்லவை. எனவே, மில்லிக்கன் சோடியம், பொட்டாசியம் 
போன்ற காரவகை உலேரீகங்களைப் பயன்படுத்தினார். வெள்ளை:    

படம் 17
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நிற ஒளிக்கற்றையை நிறப்பிரிகை (0180615100) செய்து வெவ்வேறு 
அதிர்வு எண் கொண்ட பல ஒளிக் கதிர்களைப் பெற்று அவற்றைப் 

பயன்படுத்தினார். AL 

முற்றிலும் வெற்றிடமாக்கப்பட்ட குமிழ் ஒன்றின் மையத்தில் 
எளிதில் சுழற்றத் தக்க நிலையில் சக்கரம் (147) ஓன்று வைக்சுப் 

"பட்டிருக்கிறது. சக்கரத்தின் விளிம்பில் 7/௪, 8, அல்லது 24 ஆகிய 
உலோகங்களால் செய்யப்பட்ட சிறு உருளைகள் பொருத்தப் 

பட்டிருக்கின்றன. இந்த உருளைகளின் மேற்பரப்பைச் சுரண்டிப் 
பூதுக்குவதற்கு ஏற்ற கத்தி முனை (8 ஒன்று இருக்கிறது. உலோக 

. உருளைகளின் முகங்களைக் கத்தி விளிம்பை நோக்கியோ, ஒளிக் 

கதிர்கள் வரும் பாதையை நோக்கியோ திருப்ப இயலும். ஒளி 

மின் விளைவினால் உண்டாகும், ஒளி எலெக்ட்ரான்க௧களை ஏற்பதற்கு, 

'செப்புக்கம்பி வலையால் செய்யப்பட்ட, ஒளிஉணர்வு இல்லாத 
eunsG.. oir (Faraday’s cylinder) F.C. gcrg வைக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. இது எலெக்ீராமீட்டர் (electrometer) 
ஒன்றுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏதாவது மின்னூட்டம் 

ஃபாரடே உருளையை அடைந்தால் எலெக்ட்ராமீட்டரில் உள்ள 

“முள் அசையும். 

உமிழ்தளத்தை விட்டு வெளிவரும் ஒளி எலெக்ட்ரானின் 

ஆற்றல் $77--/7--1, எனக் கூறினோம் , இவ்வாற்றலை அளவிடு 

வதற்கு: மில்லிக்கன் பின்வரும் முறையைக் கையாண்டார். 

விசையோடு வெளிவரும் எலெக்ட்ரானை எதிர்த்து நிறுத்தி. ௮து 

ஃபாரடே உருளையை அடையாமற் செய்வதற்குத் தேவையான 

ஆற்றலைக் கணக்கிட்டு , அதன் மூலம் எலெக்ட்ரானின் இயக்க 
ஆற்றலைக் கணித்தார். உமிழ்தளத்திற்கும்” ஃபாரடே உருளைக்கு 

மிடையே 1* என்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு நிலவச் செய்து. 

ஃபாரடே. உருளையை எதிர்முனையுடன் இணைத்தால் வெளிவரும் 

எலெக்ட்ரானின் மீது 61* என்ற எதிர்ப்பு. ஆற்றல் செயற்படும் 

அல்லவா 2 இதனால் எலெக்ட்ரான் வெளிவரும் வேகம் குறையும். 

மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் மஇப்பினைத் தக்கவாறு மாற்றி 
௪3-31? ஆகும்படி. செய்தால் ஒளி எலெக்ட்ரான்கள் உமிழ் 

தளத்திலேயே தங்கிவிடும் அல்லவா ? இவ்வாறு , ஒளி எலெக்ட் 
ரான்கள் ஃபாரடே உருளையை அடையாது தடுக்சப்படுவகால், 

அத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கால்வனாமீட்டரில் (6) அசைவு 

ஏற்படாது. இவ்வாறு வெளிவிடுதளத்திலிருந்து ஒளியால் 
விடுவிக்கப்பட்டு, 2 என்னும் இசைவேகத்துடன் ஃபாரடே 

உருளையை நோக்கி வருகின்ற எலெக்ட்ரான்களை, வெளிவிடு 

தளத்திற்கும் ஃபாரடே உருளைக்குமிடையே நிலவிய 7/-என்ற
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மின்னழுத்தம் தடுத்து நிறுத்திவிட்டது. இத்தகைய மின்னழுத்தத். 
திற்கு தடுப்ப மின்னழுத்தம் (510012 ற016ஈ1181) என்று பெயா். 

eV ={mv2 
a hv— Wo 

af 2 pots ம் 
“Le “5 ஆம. 

இச்சமன்பாடு 3-0 என்ற அமைப்பில் இருப்பதால், இது: 

ஒரு நேர்கோட்டினைக் குறிக்கும் என அறியலாம். இதில்: 

= 2. c= te ஆகும். 
2 ௪ 

வெவ்வேறு திற ஒளிக்க தர்களைப் (அதாவது வெவ்வேறு அதிர்வு: 

எண் கொண்ட ஒளியை) பயன்படுத்தி, அவற்றிற்கு உரிய தடுப்பு. 

மின்னழுத்தங்களை மில்லிக்கன் கணக்கிட்டார். பின்னர் 1” என்ற. 

தடுப்பு மின்னமுத்தத்திற்கு.ம் 7 என்ற அதிர்வு எண்ணுக்குமிடையே. 
ஒரு வரைபடம் வரைந்தார். அது படத்தில் காட்டியவாறு 

இருந்தது. 1* என்பதை 7 அச்சிலும், 9 என்பதை ,% அச்லும்.. 

எடுத்துக்கொண்டு, வரையப்பட்ட அப்படத்தில் வரைபட நோர் 

கோடு, & அச்சை 4 என்ற இடத்தில் வெட்டுவதைக் காணலாம். 

(படம். 18) அப்புள்ளிக்குரிய தடுப்பு மின்னழுத்தத்தின் மதிப்பு; : 

    A: 

ம 

சுழியாகும். அதாவது அப்புள்ளிக்குரிய %ன் மதிப்புப் பயன் 
படுத்தப்பட்ட வெளிவிடு பொருளின் பயன் தொடக்க அதிர்வு 
எண்ணாகிய 1,-ஐத் தரும். . 

_ + 

இவ்வாறு பெற்ற நேர் கோட்டின் சரிவு (51006) £=tan 94. _ 

ஆகும். இச்சரிவின் மதிப்பிலிருந்து 4-ஐக் கணக்கடலாம். , 

h=e tan 0.
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தடுப்பு மின்னழுத்தமாகிய 77 வோல்ட்களிலும், மின்னூட்டம்: 

£ கூலம்களிலும்) எலெக்ட்ரானின் நிறை கிலோ?ராம்களிலும் 
அளவிடப்பட்டால் /-ன் மதிப்பு!6- :6228%2 10-34 ஜுல் வினாடி ஆகும். 
இம்மதிப்புப் பிற முறைகளின் மூலம் கணக்டைப்பட்ட //-ன் மதிப்: 

புடன் பெரிதும் ஒத்திருந்தது. இவ்வாறு ஐன்ஸ்டைனின் ஒளிமின் 

சமன்பாட்டுடன், குவ ஈன்டம் கொள்கையின் இறப்பும் நிலை: 

நாட்டப்பட்டது. ” கணக்கன் ரர் 

ஒளிமின் விளைவு விதிகள் 

(Laws of photo electric effect) 

மேற்கூறிய விளக்கங்களிலிருந்தும், சோ தனைகளிலிருந்தும் ஓளி 

மின் விளைவு என்னும் நிகழ்ச்சி பின்வரும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு 

நடைபெறக் காணலாம். 

(1) ஓளி மின்னோட்டத்தின் வலிமை (Strength) அதை 
உண்டாக்கும் ஒளியின் செறிவுக்கு (1018150077) ஏற்ப மாறுபடுகிறது. 

பொலிவுள்ள ஒளி அதிக மின்னோட்டத்தையும், மங்கலான ஓளி 

குறைந்த மின்னோட்டத்தையும் தருகின்றது. மின்னோட்டத்தகைத் 
தொடரச் செய்வதற்கு நேர்முனைக்கும் எதிர்முனைக்கும் இடையே 

பயன்படுத்தப்படும் மின்னழுத்தத்தைப் பொறுத்து ஒளி மின் 

ஜோட்டம் தெவிட்டு நிலையை ($84யக(10) அடையும். 

(8) ஓளி எலெக்ட்ரான்களின் இசைவேகம் மற்றும் அதனால் 

உண்டாகும் இயக்க ஆற்றல்ஆகியவை படு வொளியின் செறிவினைப் 

பொறுத்தவை அல்ல. படுவொளியின் அதிர்வு எண் மாருத வரை 

செறிவினை மட்டும் மாற்றுவதால் ஒளி எலெக்ட்ரான்களின் திசை 

வேகத்திலும் சரி இயக்க ஆற்றலிலும் சரி எவ்வித மாற்றமும் 

ஏற்படுவதில்லை. 

(2) ஒளி எலெக்ட்ரான்களின் இயக்க ஆற்றல் படு வொளியின் 

அதிர்வு எண்ணுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் அல்லது ஒளி 
எலெக்ட்ரானின் இசைவேகம் இருமடி (square) array: 

எண்ணுக்கு நேர் விகிதத்திலிருக்கும். 9௨3. 

(5) ஒளிமின் விளைவினைத் தூண்டுவதற்கென்று ஒரு சிறும 

அதிர்வு எண் உண்டு, அதைவிட குறைந்த. அதிர்வு கொண்ட 

ஒளியால் ஒளிமின் விளைவினைத் தோற்றுவிக்க இயலாது. இவ்வாறு 

ஒளி மின் விளைவினைத் தூண்டுவதற்குரிய சிறும அதிர்வு எண் பயன் 

தொடக்க அதிர்வு எண் (Threshold frequency) எனப்படும். இந்த
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அதிர்வு எண் பொருளுக்குப் பொருள் வேறுபடும். பயன் தொடக்க 

அதிர்வு எண்ணுக்குக் குறைந்த அதிர்வு எண் கொண்ட. ஓர் ஒளி. 

. எவ்வளவு செறிவுமிக்ககாக இருந்தாலும் ஒளிமின் : விளைவு” 

உண்டாகாது. 

(5) ஒளிமின் நிகழ்ச்சி :ஐர் உடனடி நிகழ்ச்சியாகும். 

அதாவது வெளிவிடு பொருளின் மீது ஒளிபட்டவுடனேயே ஒளி 

மின்னோட்டம் தொடங்கிவிடுகிறது? ஒளிபடுவதற்கும் ஒளி 
மின்னோட்டம் ஏற்படுவதற்கும் இடையே ஏற்படும் கால தாமதம் 

.895670-8 வினாடிக்கும் குறைவாகவே இருக்குமெனக் கணக்கிட் 

:டுள்ளார்கள். 

ஒளிமின் கலம் (1%௦4௦ 616௦474௦ cell) 

காற்று நீக்கம் செய்யப்பட்ட சிறு கண்ணாடிக் குமிழின் 

: உட்புறத்தில், ஒரு சிறுபகுதி போக மீதிப் பகுதி முழுவதிலும் 

சோடியம் போன்ற கார வகை உலோகம் ஒன்று படியச் செய்யப் 
, பட்டிருக்கிறது. இத்தகைய மின்கலம் புலனாகும் ஒளியால் செயல் 

.படவல்லது. புற கதாக் கதிர்களினால் செயல்பட வேண்டு 

மென்ருல், கண்ணாடிக் குமிழுக்குப் பதில் குவார்ட்ஸ் குமிழ் பயன் 

படுத்தப்படவேண்டும். காற்றிலுள்ள ஆக்சலஐன் காரவகை 

உலோகங்களுடன் விரைந்து வேதியியல் மாற்றத்தை உண்டாக்கி. 

ஒளி உணர்வு அற்ற ஆக்சைடு பரப்பினைத் தோற்றுவித்துவிடும் 

ஆகையால், குமிழினுள் சிறிதும் சாற்று இல்லாதபடி நன்கு நீக்கி 

விட வேண்டும். உலோகம் படியச் செய்யப்படாத இறு பகுதிக்கு. 

- வாயில் (௩4௦௭) எனப்படும். இதன் வழியேதான் ஒளி கு.மிழினுள் 
புகுகிறது : ஒளி எலெக்ட்ரான்௧ளை ஈர்த்து ஏற்பதற்காக நேர் 

மின்னழுத்தங் கொண்ட எஏற்புவாய் (0௦01160100) ஒன்று பொருத்தப் 

பட்டிருக்கிறது. ஒளி உணர்வுடைய உலோகப் பரப்பு மின்கலம் 

இன்றின் எதிர்மின் மூனையுடனும், ஏற்புவாய் நேர்மின் முனை 

யுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

(படம் 79) ஒளிமின் கலத்தின் வாயில் வழியே புகும் ஒளிக் 

- கதிர், ஒளி உணர்வுப் பரப்பின் (6) மீது விழ ஒளிமின் விளைவு 
உண்டாகி, ஒளி எலெக்ட்ரான்கள் வெளி வருகின்றன. இவை நோர் 

மின்னழுத்தங் கொண்ட ஏற்பு வாயினால் (6) ஈர்த்து இழுக்கப் 
பட்டு வெளிச்சுற்றில் மின்னோட்டத்தை உண்டாக்குகின்றன. 

இம்மின்னோட்டம் அம்மீட்டரால் அளவிடப்படுகிறது. ஒளியின் 

செறிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க வெளியிடப்படும் ஓளி எலெக்ட்ரான் 

களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. இதன் காரணமாக வெளிச்
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சுற்றில் பாயும் ஒளி மின்னோட்டத்தின் வலிமையும் அதிகரிக்கிறது. 
ஒளிப்படுவதைத் தடுத்துவிட்டால் உடனடியாக மின்னோட்டமும் 

  

தின்றுவிடுவதைக் காணலாம். ஏறியிறங்கும் செறிவினைக் கொண்ட 

ஒளி, ஒளி மின்கலத்தின் ஒளி.உணர்வுப் பரப்பின் மீது விழுந்தால் 
(வெளிச் சுற்றில் பாயும் ஒளி மின்னோட்டமும் அதே வீதத்தில் ஏறி 

இறங்கக் காணலாம். இவ்வாறு ஒளிச்செறிவின் ஏறி இறங்கும் 

பண்புக்கு ஏற்ப ஏறி இறங்கும் மின்னோட்டத்தை உண்டாக்க ஒளி 

மின்கலம் உதவுறெது. இதைப் பயன்படுத்திப் பேசும் படங்களில் 

காட்டும் அறிவிப்பு மணி, தொழிற்சாலைகளிலும், நூலகங்களிலும் 

பயன்படுத்தப்படும் தானியங்கி எண்ணிகள் (801011811௦ counters) 
போன்ற பல்வேறு அமைப்புகளிலும் ஒளிமின்கலங்கள் அதிக 

அளவில் பயன்பட்டுவருகின்றன. 

குறிப்பு :--உள் ஒளிமின் விளைவு (102 04௦4௦ electric effect) 

பொருளின் மேற்பரப்பில் உள்ள அணுக்கள் மட்டுமே பங்கு 
கொண்டு ஒளி எலெக்ட்ரான்களைத் தருகின்றன. படுகதிர் வெளி 

விடு பொருளினுள்ளே அளடுருவிச் சென்றால் உள் ஒளிமின் விளைவு 
உண்டாகும். அப்போது பொருளின் உள்ளே இருக்கும் அணுக் 

களிலிருந்து எலெக்ட்ரான்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு 

ஸின் கடத்தாப் பொருள் (016160111௦) அல்லது குறை கடத்தி (5௦01 
0010101018) ஒன்றுக்குள் எலெக்ட்ரான்கள் விடுவிக்கப்பட்டால் 

அவற்றின் மின் கடவரப் பொருள் மாறிலி ($ற201ம௦ 1ம4௦(146 

6
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capacity) sdog கடத்துதிறன் (00௩410(19117) மாறுவதைக்: 
காணலாம். இதனை ஒளிமின் கடத்துதிறன் (0101௦ electric 
௦01 ம0௦017119) எனக் கூறுவார். இவ்விளைவில் எலெக்ட்ரான்கள் வெளி' 

வருவதில்லை என்பதை மறத்தலாகாது. செலீனியம். குவார்ட்ஸ். 

ஃப்ளுரைட், பாரஃபின் போன்ற பொருள்களில் உள் ஒளிமிண்: 
விளைவு காணப்படுகிறது. 

ஒளியால் கடத்தூம் மின்கலங்கள் 
( Photo conduction cells) 

இவை உள் ஒளிமின் விளைவினால் : செயற்படுகின்றன. உள் 

ஒளிமின் விளைவு பொருள்களின் மின்தடையில் மாற்றம் 
உண்டாக்குகிறது. இம்மின்கலங்களிலிருந்து பெறும் மின்னோட்டம். 

பின்வரு மின்னோட்டமாகும் (8600104177 ௦01721). எவ்வாறெனில், 
இம்மின்கலங்களில் பயன்படுத்தப்படும் செலீனியம் போன்ற: 

குறை கடத்திகள் (82101-0010001078) அவற்றினுள் அமைந்திருக்கும் 
ஓர் எல்லையில் எலெக்ட்ரான்களைக் குவித்துப் பின் மின்னியக்கு விசை 

(080% 6. 10, ரி.) ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கன்றன. இதனால் முன் வரு. 
ஒளி மின்னோட்டம் (மாரக ஐ10௦(௦ 6160171௦ மரம்) தடுத்து நிறுத். 
கப்படுகிறது. ஆனால், அந்த எல்லையில் எலெக்ட்ரான்கள் அதிகம். 
குவிதலால் அவ்விடத்தின் மின்தடை மிகவும் குறைந்துவிடுகிறது. 
இதனால் மிக அதிகமான பின்வரு ஒளி மின்னோட்டம் ($6000௨19-: 
photo electric current) உண்டாகிறது. இத்தகைய மின்கலங்கள் 
இயங்குவதற்கு ஏறக்குறைய 1700 வோல்ட் அளவுடைய வெளி' 

மின்ன்முத்த வேறுபாடு ஒன்றைச் செயற்படுத்த வேண்டியிருக் 
கிறது. இது: போன்ற நிலை ஒளியால் திருத்தி மின்கலங்கள் (010௦- 

rectifier cells) எனப்படும் மின்கலங்களிலும் உண்டாகின்றன. 

திருத்தி மின்கலங்கள் (௦௦1771 ௦2116) 

உலோகத்தகடு ஒன்றின் மீது குறைக்கடத்தி ஏடு: ($801- 
conducting layer) ஓன்று படியுமாறு செய்யப்படுகிறது. .குறைக் 
கடத்தி ஏட்டின்மீது மெல்லிய குறையொனி புகு (81ம்... 
transparent) உலோகப்படலம் ஓன்று உண்டாக்கப்படுகிறது. 

இப்படலம் குறைக்கடத்தியுடன் மின் தொடர்பு உண்டாக்குவ: 

துடன் குறைக்கடத்தியின் மீது படும்படிச் செய்யவும் உதவுகிறது. 
குறைக்கடத்தியின் மீது ஒளி விழுந்தவுடன் எலெக்ட்ரான்கள் . 

விடுவிக்கப்பட்டுக் குறைக்கடத்தியினுள் ஒளிவிமும் .திசைக்கு 

எதிர்த்தசையில் நகருகின்றன. உலோகப்படலத்திற்கும், , 
உலோகத் தகட்டிற்குமிடையே ஒரு. கால்வனாமீட்டரை இணைத்து , 
மின்னேட்டத்தை அளவிடலாம். இம்மின்னோட்டம் ஓளியின்-
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செறிவுக்கு நேர் விகிதத் தொடர்பு உடையது அன்ற. இத்தகைய 
அமைப்பைக் கொண்டு இருதிசை மின்னோட்டத்தை ஒரு திசை 
மின்னோட்டமாக மாற்றலாம். எனவே, இந்த அமைப்பு திருத்தி 
மின்கலம் (7௦01188 ௦611) என வழங்கப்படுகிறது. 

ஒளிமின்கலங்களின் பயன்கள் 

களதுலைகளின் (furnace) வெப்பநிலைகளைக் கட்டுப்படுத்துவ 
குற்கான அமைப்புகள், கலோரி அளவியல், ஓளி அளவியல் ஆகிய 

துறைகளிலும், இருடர்கள் மற்றும் தீ அறிவிப்பு மணிகளிலும், 

தெரு விளக்குகளுக்கான தானியங்கி அமைப்புகளிலும், தானியங்கி 
எண்ணிகளிலும் இதுபோன்ற பல்வேறு வழிகளிலும் ஓளிமின் 

கலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின் றன. 

பின்வரு ஏலெக்ட்ரரன்கள் 
(Secondary electrons ) 

ஓர். உலோகத்தகட்டின் மேற்பரப்பில் எலெக்ட்ரான்கள் 

மோதும்போது அவை அப்பரப்பில் உள்ள அணுக்களின்।மீது மோதி 

அவற்றிலிருந்து எலெக்ட்ரான்௧களை வெளியேற்றுகின்றன. இவ்வாறு 
வெளியேறும் எலெக்ட்ரான்்௧ளை பின்வரு எலக்ட்ரான்கள் 
(Secondary electrons) என்கிறோம், இவ்விளைவு பின்வரு வெளி 
விடல் (560080 emission) எனப்படும், மோதும் எலெக்ட் 

ரான்கள், முதன்மை எலெக்ட்ரான்கள் (Primary 6160110189) என்று 
வழங்கப்படுசன்றன. முதன்மை எலெக்ட்ரான்௧களின் வேகம் 

அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவற்றால் வெளியேற்றப்படும் பின்வரு 

எலெக்ட்ரான்௧களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துக்கொண்டே. 

சென்று குறிப்பிட்ட ஒரு Qucpw Hdéveour (Maximum) அடையும், 

ஏறக்குறைய எல்லா உலோகங்களுக்கும் இப்பெரும எண் இரண்டு 

ஆகும். Aw காரவகை உலோகங்களுக்கு இப்பெரும எண் எட்டு 
அல்லது பத்தாக இருப்பதுண்டு. பொதுவாகக் குறைந்த வேலை 

சரர்பலன் (work function) 2crw பரப்பிலிருந்து நிறையப் 
பின்வரு எலெக்ட்ரான்கள் வெளியேறுகின் றன. 

- ஒளிமின் பெருக்கி 
(Photo multiplier) 

மிக மங்கலான ஒளியை அதாவது குறைந்த செறிவுடைய 

ஒளியைக்கண்டு அளவிட்டு அறிவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

ஒளிமின்கலங்களில் பின்வரு எலெக்ட்ரான் வெளிவிடுமுறை பயன் 

- படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய குழாய்களுக்கு ஒளிமின்பெருக்கிக்
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குழாய்கள் என்று பெயா். அதன் அமைப்பு படத்தில் (படம் 20) 

காட்டப்பட்டிருக்கிறது. 0 என்பது ஒளி-எதிர்மின்வாய். (௦4௦ 

இளி எதீர்மின்வாய் 

     
       

ml 
|! 
ப 

(படம் 20) 

லேர்௦0௦) அளவிடவேண்டி௰ ஒளி இதன்மீது விழுகிறது, ஒளியின் 
செறிவிற்கு ஏற்ற எண்ணிக்கையுடைய ஒளி எலெக்ட்ரான்களை 

0 வெளியிடுகிறது. இவை க்கு எதிரே 100 வோல்ட் கூயா் 

மின்னழுத்த நிலையில் அமைந்துள்ள 1) என்ற தகட்டால் ஈர்க்கப் 

படுகின்றன. இவ்வாறு 7;ஐ நோக்கி ஈர்க்கப்பட்ட முதன்மை 

எலெக்ட்ரான்கள் அதன்மீது மோதிப் பின்வரு எலெக்ட்ரான்களை த் 

தோற்றுவிக்கின்றன. லிருந்து வெளிவரும் அதிக எண்ணிக்கை 

யுடைய பின்வரு எலெக்ட்ரான்கள் 7; ஐவிட 100 வோல்ட் உயர் 

மின்னழுத்த நிலையிலுள்ள 17% என்ற தகட்டால் ஈர்க்கப்பட்டு 

அதன்மீது மோதி இன்னும் அதிகமான பின்வரு எலெக்ட் 

ரான்களை உண்டாக்குகின்றன. தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் 

பல தகடுகளிலும் இந்நிகழ்ச்சி நடைபெற நடைபெற, மிகமிக 

அதிக எண்ணிக்கையுடைய எலெக்ட்ரான்கள் உண்டாக்கப்பட்டு 
இறுதியாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஏற்பு வாயை அடைகின்றன. 

ஏற்பு வாயுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கால்வனாமீட்டர் அல்லது 

எலெக்ட்ராமீட்டர் இதனை அளவிடுகிறது. 

ஒவ்வொரு மோதலின் போதும் ஒவ்வோர் எலெக்ட்ரானும் 

ஜ பின்வரும் எலெக்ட்ரான்்௧ளை உண்டாக்குவதாகக் கொண்டால் 

1 தகடுகளில் மோதல் தொடர்ந்து நடைபெறும்போது. 25
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எலெக்ட்ரான்கள் இறுதியாக ஏற்புவாயை அடையுமென அறிய 

லாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு மோதலின்போதும் ஒரு 
முதன்மை எலெக்ட்ரான் 8 பின்வரு எலெக்ட்ரான்௧ளைத் தோற்று 
விப்பதாகவும், இவ்வாறு 5 தகடுகளில் மோதல் தொடர்ந்து நடப் 

் பதாகவும் கொண்டால் ஒரு முதன்மை எலெக்ட்ரானில் தொடங்கி .. 

ஏற்பு வாயில் 84 அதாவது 32768 எலெக்ட்ரான்களைப் பெறலாம்.



6. அணுவின் கட்டமைப்பு 
(Structare of Atom) | 

முன்னுரை 

தனிமமாக இருப்பினும் அல்லது கூட்டுப்பொருளாக இருப் 

பினும், அடிப்படையில் இறுசிறு: உருண்டைகளால், ஆக்கப்பட் 
டிருக்கவேண்டும் என்ற கருத்து மிகப் பழங்காலமாகவே இருந்து 

வந்த ஒன்றாகும், இச்சிறு உருண்டைகளைப் பொருளின் இறுதிக் 
கூறுகள் என்று எண்ணிய மக்கள் உடைக்க முடியாதது என்று 

பொருள்படும் கிரேக்கச் சொல்லால் இதனை அணு-(41011) என்று 
வழங்கினர். பொருளின் அணுத்தன்மையைப் புதுமை இயற் 

பியலும் ஒப்புக்கொள்கிறது என்றாலும் அணு உடைக்கமுடியாதது 

என்ற கருத்து பொய்யாய்ப் பழங்கதையாய் மறைந்துவிட்டது, 

பொருள்களை அமுக்கி அவற்றின் பருமனை மாற்ற இயலும் 
என்ற . உண்மையும், விரவிப்பரவல் (diffusion), சவ்வூடுபரவல் 

(05000319) ப்ரெளனியன் இயக்கம் (870௬ம் ௩௦1100) போன்ற 
நிகழ்ச்சிகளும் படிகங்களின் ஒழுங்கான வடிவியல் அமைப்புகளும், 
வேதியியல் கூட்டுப்பொருள்பற்றிய விதிகளும், தனிமங்களுக் 
கிடையே காணப்படும் அலைவு நிலைப்பண்புகளும், இன்ன பிறவும் 
பொருள்களின் அணைநிலைத் தன்மைக்குச் சான்று பகர்வனவாக் 
இருக்கின்றன, 

அணுவின் உள்ளமைப்பினைத்தான் நாம் அணுவின் கட்டமைப்பு 
(Structure) crorg கூறுகிறோம். இதனை இருபகுஇகளாகப் பிரிக் 
கலாம். (7) அணுக்கரு (840101௦ 11101618) என்று வழங்கப்படும், 
நேர் மின்ளாட்டமுடைய மையப்பகுதி (2) அந்த மையப்பகுதியைச் 
சுற்றி வெவ்வேறு சுற்றுப்பாதைகளில் அமைந்துள்ள எதிர் 
மின்னூாட்டமுடைய எலெக்ட்ரான்௧களைக் கொண்ட புறப்பகுதி. 
அணுக்கருவின் அளவு 70-17தி,மீ என்ற அளவில் உள்ளது. ஓர்
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அணுவின் ' தனித்தன்மையைக் கட்டிக்காப்பது அதன் . அணுக், 
கருவே ஆகும். அணுவின் எடைமுழுதும் அணுக்கருவிலேயே அடங்கி 
உள்ளதாகக் கொள்ளலாம். அணுக்கருவைச் சூழ்ந்துள்ள எலெக்ட், 

ரான்கள் தங்களுக்கென்று உள்ள சுற்றுப்பாதைகளில்: ஒழுங்காக 

ஒரு கதியில் இடைவிடாது இயங்கிக்கொண்டிருக்கன்றன. ஒரு 

தனிமத்தின் வேதியியல்... பண்புகளை வரையறுப்பதில் அதன் 

எலெக்ட்ரான்கள்-பெரும் பங்கு வ௫க்கின்றன. இயல்பு நிலையில் 

அணு மின்னூட்டமற்றதாக இருக்கும். இதிலிருந்து அணுவில் 
உள்ள நேோர்மின்னூட்டத்தின் அளவும் எதிர்மின்னூட்டத்தின் 

அளவும் . சமமாக இருக்கவேண்டும் எனத்தெரிகிறது. அணுக் 

கருவைச் சூழ்ந்துள்ள எலெக்ட்ரான்௧களை . நீக்கினால் அணு 

'நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற அயனியாகும் . என முன்பொரு 

இடத்தில் குறிப்பிட்டோம். இவ்வாறு புற எலெக்ட்ரான்கள் 

எல்லாவற்றையும் நீக்கிவிட்டாலும் கூட இறுதியாக மிஞ்சி 

திற்கும் அணுக்கருவில் அணுவின் தனித்தன்மை மாருது 

காணப்படும். அனால் அணுக்கருவில் ஏதேனும் மாற்றம் செய்தால் 

அணு தன் தனித்தன்மையை இழந்து வேறு ஓர் அணுவாசுப் போய் 

விடும். இவ்வாறு அணுக்கருவில் ஏற்படும் மாற்றங்களினால் ஒர் 

அணு வேறோர் அணுவாக மாறுகின்ற நிகழ்ச்சியைத்தான் தனிம 

orp (Transmutation) அல்லது தனிமச்சிதைவு (0181016த721101) 
என்கிறோம். 

அணுவின் கட்டமைப்பு என்ற இத்தலைப்பில் முதலில் அணுக் 
கருவைச் சூழ்ந்துள்ள எலெக்ட்ரான்௧களைக் கொண்ட புறப்பகுதி 
பின் அமைப்பினையும், பின்னர் அணுக்கருவின் உள்ளமைப் 
பினையும் விளக்குவகே நமது நோக்கமாகும். விஞ்ஞானிகள் அவர் 

களுக்குக் இடைத்த செய்முறைக் குறிப்புகள், சிறப்பாக நிறமாலை 

ஆய்வுக்குறிப்புகள் இவற்றின் அடிப்படையில் அணுவின் அமைப்பு 

பற்றிய கருத்துகளைக் கூறினார்கள். அவர்கள் கூறிய கருத்துகளுக்கு 

அரை மரதிீரிகள் (௨4௦ 1௦0௦18) என்று பெயர். 

i. தாம்சன் கூறிய அணுமாதிரி 

(Thomson’s atom model ) 

1897- J.J. தாம்சன் எலெக்ட்ரானைக் கண்டுபிடித்து, அதன் 

நிறை மற்றும் மின்ஞாட்டம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடப்பட்ட பிறகு 

கான் புதுமை இயற்பியலின் உதயம் தொடங்கிற்று என்று 
கூறலாம். அணுவே பொருளின் இறுதிக்கூறு என்ற கருத்து மாறி 

அணுவினுள்ளே எலெக்ட்ரான்கள் என்ற துணைக்கூறுகள் உண்டு? 

அவை எதிர்மின்னஞூட்டம் கொண்டவை, அணு மின்னூட்டமற்ற
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நிலையில் இருப்பதால் அதனுள் எதிர்மின்னூட்டத்தின் . அளவுக்குச் 
சமமான நேர்மின்னூட்டமும் இருக்கவேண்டும் என்பது போன்று 
கருத்துகள் தோன்றலாயின. இவற்றின் அடிப்படையில் தாம்சன் 
அணுவின் கட்டமைப்பு பற்றிய முதல் கருத்தினை வெளியிட்டார். 
இது தரம்சன் அணு மாதிரி எனப்படும். 

அவர் விளக்க?முற்பட்ட கருத்துகள் இரண்டு ; (2) அணுவின் 
உள்ளே இருக்கும் மொத்த எலெக்ட்ரான்௧களின் எண்ணிக்கை. 
(2) அணுவில் உள்ள நேர்மின்னூட்டத்துடன் எலெக்ட்ரான்கள் 
தொடர்புகொண்டிருந்த பாங்கு ஆகியவையாகும். 

பொருள் வழியே % கதிர்க்கம்றை ஒன்று சென்றால் 2 கதிர்ச் 
சிதறல் ஏற்படும். பொருளின் சிதறல் எண் (9081(8110த ௦௦61110400) 
7 என்றால் 

8ரச317 . 
7 = gmici BSL. இங்கு ௪, ஈ என்பன முறையே எலெக்ட். 

ரானின் மின்னூட்டம் நிறை ஆகியவற்றையும், 1 என்பது ஓர் 

அலகு பருமனில் (ற14-701010) காணப்படும் எலெக்ட்ரான்களின் 

எண்ணிக்கையையும், c என்பது ஒளியின் வேகத்தையும் குறிக் 

இன்றன. சோதனையின் மூலம் ர-ன் மதிப்பினை அறியலாம். 

அதிலிருந்து 4-ன் மதிப்பினைக் கணக்கிடலாம். ஓர் அலகு பருமன் 

பொருளில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை தெரிந்தால் 

ஒவ்வோர் அணுவுக்குமுரிய எலெக்ட்ரான்௧களின் எண்ணிக்கையை 

அறியலாம். ஹைட்ரஜன் அணுவில் ஒன்றாக . இருக்கும் எலெக்ட் 

ரானின் எண்ணிக்கை அணுஎடை.அ௮இிகரிக்க அதிகரிக்க எண்ணிக். 

கையில் வளர்ந்துகொண்டே சென்று புரேனியத்தில் 98 ஆகக். 
காணப்படுவதை அறியலாம். 

அணுவின் நிலைத்தன்மைக்குக் காரணம் காட்ட விரும்பிய 
தாம்சன் அணுவிற்குப் பின்வரும் உருவத்தைத் தந்தார். அணுவின் 
நோர்மின்னூட்டம் அணுவின் அளவுடைய கோளம் ஒன்றில் சீராகப் . 
பரவியிருக்கிறது என்றும் | எலெக்ட்ரான்௧ள் நேர்மின்னூட்ட : 
மூடைய அக்கோளத்தின் உள்ளே அமைந்திருக்கன்றன என்றும் 
கூறினார். எலெக்ட்ரான்௧ளுக்கடையே ஏற்படும் எதிர்ப்பு 
விசைகளும், எலெக்ட்ரான்களுக்கும் நேர்மின்ஜரட்டமுடைய 
கோளத்திற்குமிடையே உண்டாகும் ஈர்ப்பு விசைகளும் ஒன்றை. 
ஒன்று ஈடு செய்துகொள்வதற்கு ஏற்ற ஒரு நிலையில் எலெக்ட் 
ரான்கள் அமைந்துள்ளன என்று கூறி ஏறக்குறைய 382 எலெக்ட். 
ரான்களைக் கொண்ட அமைப்பு வரை உருவமும் தந்தார். 

‘
i
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எடுத்துக்காட்டாக ஓர் எலெக்ட்ரானைக் கொண்ட ஹைட் 

ரஜன் அணுவில் எலெக்ட்ரான், நேர்மின்னூட்டங்கொண்ட 

கோளத்தின் மையத்தில் அமைந்திருக்கும் என்று கூறினார். இரு 

எலெக்ட்ரான்களைக்கொண்ட ஹீலியம் அணுவில் நேர்மின்னூட்ட 

முடைய கோளத்தின் மையத்திற்கு இருபக்கத்திலும் பக்கத்திற்கு 

ஒன்றாக கோளத்தின் ஆரத்தில் பாதுத்தாரத்தில் அமைந்துள்ளன 

என்றார். இவ்வாறே மூன்று எலெக்ட்ரான்௧ளை லிதியத்தில் 

கோளத்தினுள் அதன் மையத்திற்குச் சமச்சீரமைவுடைய ஒரு. 

சமபக்க முக்கோணத்தின் மூன்று முனைகளிலும் மூலைக்கு ஒன்றாக. 

எலெக்ட்ரான்கள் இருக்குமென்றும் அம்முக்கோணத்தின் பக்கம் 

கோளத்தின்?$ஆர த்திற்குச் சமமாக இருக்கும் என்றும் விளக்கினார். 

இதுபோன்றே பல அணுக்களுக்கும் உரிய மாதிரியை அவர் வெளி: 
யிட்டுள்ளார். ் 

திறமாலை பற்றிய முடிவுகளுக்கு விளக்கம் தர முனைந்த. 
தாம்சன், மின்ஜாட்டமுடைய எலெக்ட்ரான்கள் அவற்றின் சம 

திலைப்புள்ளிகளை மையமாகக் கொண்டு அலைவுறும்போது 

மின்காந்தக் கொள்கையின்படி ஆற்றலைக் கதர்வீச்சாக வெளியிடு 

கின்றன என்றுர். அக்கதிர்வீச்சின் அதிர்வு எண் எலெக்ட்ரானின்: 

அதிர்வு எண்ணுக்குச் சமமாகும். இதன் அடிப்படையில் ஹைட் 
ரஜ்ன் அணு 74004? அளவுடைய ஒரு நிறமாலை வரியைத் தரும் 

எனக் கணக்கிட்டார். இந்த அளவு செய்முறையின் மூலம் கண்ட, 

ஹைட்ரஜன் நிறமாலை வரிகளுக்குள் ஒரு வரியின் அலை நீளத்திற்குச்' 

சமமாகவும் இருந்தது. ஆனால் அதிர்வும் எலெக்ட்ரானால் கதிர் 

வீச்சு உண்டாகிறது என்றும் அவ்வாறு உண்டாகும் கதிர்வீச்சின் 

அதிர்வு எண் எலெக்ட்ரானின் அதிர்வு எண்ணுக்குச் சமம் என்றும் 

கொண்டால் ஹைட்ரஜன் ஒரேஒரு நிறமாலை வரியைத்தான் தர 

இயலும், நடைமுறையில் ஹைட்ரஜன் பல நிறமாலைத் தொகுதி 
களையும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் பல வரிகளையும் கொண்டிருக், 

கிறது என அறிகிறோம். ஆகவே தாம்சன் அணு மாதிரியில் எங்கோ: 

பிழை இருக்கவேண்டும். 

eereoGurire, (Rutherford) என்பார் கதிரியக்கப் பொருள் 

sence (Radioactive substance) Qo@sg பெற்ற க துகள்களைச் 
சதறச்செய்து, அதிலிருந்து அணுவின் நேர்மின்னூட்டம் 

அத்தனையும் அணுஅளவுகொண்ட கோளத்தில் சீராகப் பரவிக். 

கிடக்கறெது என்று தாம்சன் கூறிய கருத்துத் தவறு என்றும் — 

அணுவின் நோர்மின்னூட்டம் அத்தனையும் அணுவின் மையத் 

இலுள்ள ஒரு சிறுபகுதியில் பொதிந்து இருக்கவேண்டும். என்று: 

கண்டார். அணுவின் நோ்மின்னூட்டம் பெொபொதிந்துள்ள 

அப்பகுஇயை அவர் அணுக்கரு (14001218) என்று வழங்கினார்.
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. ரூதர்ஃபோர்ட் செய்த ௨ தூகள் சிதறல் 

1905 ஆம் ஆண்டில் ரூதர்ஃபோர்டும் அவருடைய உ தவியாளர் 

களாகிய கெய்கர், மார்ஸ்டன் ஆகியோரும், அலுமினியத்தகடு 

ஒன்றின் வழியாக: ௦ கதிர்க்கற்றை ஒன்றைச் செலுத்தி :அதூ 

பல்வேறு கோணங்களில் சிதறல் அடைவகைக்கண்டார்கள். பல 

ஆல்ஃபாத்துகள்கள் நேராகச்சென்றன என்றா லும், பெருங் 

கோணச் அிதறலுற்ற ஆல்ஃபாத்துகள்களும் இருந்தன... கூலம். 
விதிக்கு ஏற்ப ௨ துகளுக்கும் . அணுவின் கருவுக்குமிடையே 

உண்டாகும் எதிர்ப்பு விசையின் காரணமாகவே இத்தகைய 

-பெருங்கோணச் சிதறல் நிகழமுடியும் என ரூதர்ஃபோர்ட் கருதினார். 

எலெக்ட்ரான்களின் நிறை மிகமிகக் குறைவு ஆதலால், ௨ துகள்கள். 
அணுவின் வழியே செல்லும்போது அது எலெக்ட்ரான்களால். 
எவ்வகையிலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பெருங்கோணச்சிதறல் 

அடைந்த ௧௨ துகள்கள் 8000-க்கு ஒன்றுதான் என்றாலும் தாம்சன் 

அணுவின் அடிப்படையில். இதற்கு விளக்கமளிக்க இயலாது; 

8 துகள் பெருங்கோணத்தில் விலக்கமடைய வேண்டுமென்றால் 

அதன்மீது அணு பெரிய அளவுடைய எதிர்ப்பு விசையைத் 

.துந்திருக்கவேண்டும்.. இத்தகைய விசையை அணுக்கோளத்தின் மீது 

பரவியிருக்கும் நேர்மின்னூட்டம் தர இயலாது. 

௨ துகள் சிதறலின்போது ம என்னும் கோணத்தில் சிதறலுறும் 
௭ துகள்களின் எண்ணிக்கை N® என்றும், சிதறச்செய். பொருளின் 

மீது விழுகின்ற ௨ துகள்களின் எண்ணிக்கை 14 என்றும் மூ என்பது 

அதிக நிகழ்திறன் (probalility) கொண்ட சிதறல் கோணம் என்றும் 
(கொண்டால் 

\.Nb=Ne_ Gs) ஆகும் எனக் சணக்கிட்டனர். இதிலிருந்து 

பெருங்கோண்ச் சதறலுக்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு என விளக் 
இனர், எவ்வாறெனில் மன் மதிப்பு 380° என்றாலே நிகழ்திறனின் 

அளவு 70-13 என்ற அளவுக்குக் குறைந்துவிடுகிறது. இவ்வாறு 
பெருங்கோணச் இதறலுக்கு விளக்கந்தர முடியாத தாம்சன் 

அணு. eOneRL EL 

11 ரூதர்ஃபோர்ட் அணுமாதிரி 

(Rutherfords Atom model) 

. பெருங்கோணச் சதெறலை விளக்குவதற்கு ஏற்ற ஓர் அணு 
மாதிரியை. ரூதர்ஃபோர்ட் உருவாக்கினார். அவருடைய 
கருத்துப்படி அணுவின் நோர்மின்னூட்டம் அத்தனையும் அணுவின்
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மையத்தில் பொதிந்திருக்கவேண்டும். அணுவின் எடை முழுதுமே 

அந்த மையத்தில்தான் இருக்கவேண்டும். ௪ துகள் அணுவின் 

மையத்தை .நோக்கிச் செல்லச்செல்ல அவற்றிடையே ஏற்படும் 

ஏதிர்ப்புவிசை அதிகரிக்க அதனால் பெருங்கோணச் சிதறல் ஏற்படும் 

எலெக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவைச் சுற்றிக்குறிப்பிட்ட ஒருவகையில் 

அமைந்திருக்கின்றன என ரூதர்ஃபோர்ட் கருதினார். குறிப்பிட்ட 

. ஒரு கோணத்தில் சிதறலடையும் ஈ துகள்களின் எண்ணிக்கையைக் 

கண்டுபிடிப்பதற்கேற்ற ஒரு வாய்பாட்டைக் கூறி அதன்வழி 
தன்னுடைய அணுக்கரு அணுமாதஇரியை நிலைநாட்ட முயன்றார். 

ரூதர்ஃ போர்ட் தந்த பெருங்கோணச்சிதறல் 

பற்றிய விளக்கம் ் 

௨ துகளுக்கும் அணுவின் கருவுக்கும் இடையே நடைபெறும் 

மீட்சி மோதலின் (6188110 0011081௦0) விளைவாகவே சிதறல் நடை 
'பெறுகிறது. இவ்விளக்கத்தில் மோதலில் பங்குபெறும் ௨ துகள், 

அணுக்கரு ஆகியவற்றின் : அளவுகளைக் கணக்கிற்கொள்ளாது 

p 
sea 

  

(படம் 21) 

அவற்றை வெறும் புள்ளிகளாகவே மனத்திற்கொள்ளவேண்டும். 
அணுக்கரு மிகவும் கனமானது என்றும் ஆகவே, ௧ துகளுடன் 

ஏற்படும் மோதலில் அது இடப்பெயர்ச்சி அடைவது இல்லை என்றும் 

வைத்துக் கொள்கிறோம். 

4 என்ற இடத்தில் நிலையாக இருக்கின்ற அணுக்கருவை 
நோக்கி ௨ துகள் ஒன்று 20 என்ற இசையில் சென்று கொண்டிருப் 
பதாகக் கொள்வோம். அணுக்கரு, ௨துகள் இரண்டுமே நே
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மின்னூட்டமுடையன ஆதலால், அவற்றுக்கு இடையே எதிர்ப்பு 
விசை தோன்றுகிறது. ௨ துகள் அணுக்கருவை நெருங்க நெருங்க. 
இருமடி. எதிர் வித விதியின்படி, இந்த எதிர்ப்பு விசை அதிகரித்துக் 
கொண்டே செல்லும். இதனால் க துகளின் பாதை 242 என்ற. 
அதிபரவளையமாகிறது. (hyperbola)} Qss அதிபரவளையத்தின் 
குவியங்களுள் 4-ம் ஒன்று. 20 மற்றும் 20 என்பன அதிபரவளை 
யத்தின் வரம்.பிலாத் தொடுகோடுகள் (8831110168) ஆகும். N- 
லிருந்து 20-க்குண உள்ள செங்குத்துத்தூரம் NT=p_ என்போம். 
௭ தூகனின் நிறை 4 என்றும், மின்னூட்டம் 2௪ என்றும், தொடக்கத் 
திசைவேகம் 9, என்றும் கொள்வோம். a துகளைச் சிதறச் செய்யும் 
தனிமத்தின் அணுஎண் 2 என்னால் அதன் மின்னூட்டம் Ze ஆகும். 
ஈ துகளின் தெறல்கோணம் படத்தில் ம: என்று காட்டப் 
பட்டுள்ள து. (படம் 21) 

8 துகள் 209 என்ற திசையில் செல்லாது 77/4 என்ற இசையில் 
செல்லுமானால் ற-0 ஆகும். ௨ துகள், அணுக்கரு இவற்றிற்கு 
இடையே ஏற்படும் எதிர்ப்பு விசையினால் ௨ துகள் ஒருகண நேரம் 
நிறுத்தப்பட்டு வந்த வழியே இிருப்பி அனுப்பப்பட்டு விடுமல்லவா? 
அவ்வாறு ஈ. துகன் நிறுத்தப்படும் இடம் 1/-லிருந்து b என்னும் 
தரத்தில் இருப்பதாகக் கொள்வோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் 6 = 180° 
ஆகும். ௪ துகள் ௮ணுக்கருவை நெருங்கி வரக்கூடிய ம் என்ற தூரம் 
நெருங்கக்கூடியதாரம் (0151806 07 0108287 approach) எனப்படு 
கிறது, ம-ன் மதிப்பினைப் பின்வருமாறு பெறலாம். 

5 துகள் 6 என்ற தரத்தில் கணநேரம் நிறுத்தப்படுவதால், 
தொடக்கத்தில் அது பெற்றிருந்த இயக்க ஆற்றல் அத்தனையும் 
அந்த இடத்தில் நிலையாற்றலாக மாற்றப்பட்டுவிடும். ஆகவே, 

  

}My,2 = 3226 [ Mérenaps sth = Eales ] 

அரம் 

_ 2Ze% 
ட டத். 

ஆகலை, ந. 42722 (1) 
My,2 

தடைமுறையில் ௨ துகள்கள் எல்லாவற்றையுமே, அணுக் 
கருவைநோக்கி நேராகச் செலுத்த இயலாது. ஆகவே, எல்லா 
௭ துகள்களுக்கும், றஃ0 ஆக இருக்கமுடியாது, ஆகவே, 
8 துகள்கள் 180” கோணத்தில் சிதறல் அடையாமல் 180க்குக் குறை
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வான ஒரு கோணத்தில் சிதறலடைவதோடு அவற்றின் பாதை 
அதிபரவளையமாக மாறும். 

இப்பாதையில் செல்லும் ௨ துகள் அதிபரவளையத்தின் உச்சியாகய 

4ஐ அடையும்போது அதன் வேகம் ॥ என்போம். 

ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின்படி: 

2,7௪3 
342 1183 WA | (2) 

2 க 
இதல் 52? என்பது துகள் 4 என்ற இடத்தில் இருக்கும்போது 

பெற்றுள்ள நிலையாற்றலின் அளவா கும். 

... கந்தம் அழிவின்மை விதியின்படி (Law of Conservation 
of momentum) 

2 gisofcr Garax o.§gib (angular momentum) மாருது 

அதாவது, 

ச்சீ, .ற அரிசி, 744 அல்லது 

v.p=v. NA (3) 

  
2 

euerLir® (1)-AG5g 2Ze? = ட என்பதை சமன்பாடு (2)-ஞ் 

பதிலீடு செய்ய 

2 

My 2= $Mv2+ se என்றாகும்; 

b ர 

y2 = v2 [!- wa] 

ச என அறியலாம் 9 NA ene ee 

இதிலிருந்து 

சமன்பாடு (8)-லிருந்து 

2 
pia a NAz 

b We b 
= 2 அண்ணை! (பட அம் ES வி யம கலை ணை 2-2 si (7 va) ve = 1 NA 
p?=NA (NA—b)



94 -.் அணு இயற்பியல் . 

அஇபெரவளையத்தின். வேற்று மைய நிலை (eccentricity) Sec 9 

ஆகையால், இங்கு 9 - 4 ஆகும் என்பதைப் படத்திலிருந்த 

அறிக... ட்ட 

2-1. நழ2'௨04, 0441. 
cose ட ட $ 

NA = 0 4 04 
= NO(1+ +) 

= NO (1+cos9), NO =p cosec®. 

௬ ற 80922 0 (1-1 2040) 

0 - 22012 

774-ன் மேற்கூறிய மதிப்பினை ற5-க்கான சமன்பாட்டில் , 
பதிலீடு செய்ய 

pent Feat oe p’=p cot—> ( pcot > b ) 

9 0 = தி பல Pp =p cot 3 b cot, 

  

=2p cot ® 

எ oe ல கத "திற 001 (CS லட 3 

ர ழே சா 

5 ம் db 
அல்லது tan ரு (4) 

சமன்பாடு (1)-லிருந்து b-or WHI US SO Oe wis 

4Ze2 
tan 3 = Mv22p 

222 

“ந்து. ப்
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இச்சமன்பாட்டில் பிரீ மற்றும் 1, ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை 
மாருமல் வைத்துக்கொண்டு -ன் மதிப்பினைக் குறைத்துக். 

கொண்டே கழி வரம்புவரை சென்றால் ம-ன் மதிப்பு 0”-லிருந்து: 

180° வரை அதிகரித்துக்கொண்டே செல்லும் என அறியலாம். 

அதாவதுககள் அணுக்கருவுக்குத் தொலைவிலுள்ள பாதை வழி: 

யாகச் சென்றால் சிதறல் கோணம் மிகக் குறைவாக .இருக்குமென் 

பதையும், ௦ துகள் அணுக்கருவுக்கு அருகே உள்ள பாதை வழியே: 

சென்றால் பெருங்கோணச் சிதறல் உண்டாகும் என்பதையும் 

உணரலாம். 

இப்போது 8௨ துகள் ம என்ற கோணத்தில் சிதறுவதற்கான 

நிகழ்திறனைக் (மா௦மஊ்ப107) காண்போம். 

5 துகள் கற்றை மெல்லிய சிதறச்செய் தகட்டின் மீது செங்குத் 

தாக விழுவதாகவும் அத்தகட்டின் ஓரலகுப்பருமனில் 1 அணுக்கள் 

இருப்பதாகவும் கொள்வோம். தகட்டின் தடிப்பு “/' என்றும் 

இதன் வழியே செல்வதனால் துகள்களின் வேகத்தில் மாறுதல்: 

ஏற்படுத்தாத அளவுக்குத் தகடு மெல்லியது என்றும் கொள்வோம். 

் தகட்டின் ஒருசதுரச் சென்டிமீட்டர்ப் பரப்பின் மீது விழுகின்ற. 
க துகள்களின் எண்ணிக்கை 2, என்றும் அவற்றுள் % ஆல்ஃபாத் 

துகள்கள் ம-என்னும் கோணத்தில் சிதறல் அடைந்து, ஓலிர் 

இரையின் ஓர் அலகுப்பரப்பில் விழுகின்ற துகள்களின் எண்ணிக்கை. 

% என்றும் கொள்வோம். 

இயக்கக் கொள்கையின் அடிப்படையில் ற என்னும் தூரத் 

இற்குள் வரக்கூடிய ஆல்லஃபாத்துகளின் எண்ணிக்கை எற nt 

ஆகும். இதிலிருந்து ற,ற-- ம் ஆகிய தூரங்களுக்குள் வரும் 
ஆல்ஃபாத்துகள்களின் எண்ணிக்கை 

= d (7 p*x,nt) 

= 2 7px, nt.dp. . 

மோதலுக்குப்பின் இத்துகள்கள் எல்லாம் ம், ம்-ரீழ் என்னும் 

கோணங்களுக்க௮டையே சிதறலுறும். எனவே ம் மற்றும் மீழ்: 

என்னும் கோணங்களுக்கிடையே சிதறலடையும் ஆல் .. பாத்துகள்: 

களின் எண்ணிக்கை- சற, 017 2ற. (6) 

. b ம் டட ன் 
BOX, P= > cots எனக் கண்டோம். எனவே, 

dp=— : cosec # do.
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இம்மதிப்புகளைச் சமன்பாடு 6-ல் பதிலீடுசெய்ய ம.மற்றும் 644- 
என்ற கோணங்களுக்கடையே சிதறலடையும் ஆல்ஃபாத்துகள் 
களின் எண்ணிக்கை 

- 2-7 2 cot (+): — z coseet( z 34 க. 

ம் ax,tn 94 cot($ )Jeasecr(S ) do 

“ இத்துகள் சிதறச்செய் பொருளிலிருந்து ஈ சென்டிமீட்டர்த் அரத் 

திலுள்ள * ஓளிர்திரையில் விழுவதாகக்கொண்டால் (படம் 28). 

துகள்கள் விழுகின்ற இடத்தின் பரப்பு 8௭ 5147 eae. #.Qe. மீ. 

  

(படம் 99) 

ஆகவே, ஒருசதுரச் சென்டிமீட்டர்ப் பரப்புடைய இரையின் 

,மீது விழுகின்ற ஆல்ஃபாத்துகள்களின் எண்ணிக்கையாகிய 

33) tn றீ cot( 5 Jeoseet( )4 

xm 
Zar Sindrdd 

X, tn bt ட ) - cosec G ) 

= 8 r2Sin ற் ழ் 

(₹): (3) 
3 17105 

= grt 20820 (G 

ஆய்வுக்கான சோதனையில் சிதறலுறும் ஆல்ஃபாத்துகள்கள், 

ஒளிர்திரை ஒன்றின்மீது பட்டுச் சுடரொளி தருகின்றன. இதைக் 

கொண்டு ம-என்னும் கோணத்தில் சிதறலுற்றுத் திரையில் பட்டுச் 

சுடரொளி தருகின்ற ஆல்ஃபாத்துகள்களின் எண்ணிக்சையை 
. அதாவது % ஐ நேரடியாக எண்ணி அறியலாம்.
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Xotnb? N\ sad ன்ப அர் 
இது 79ம 202220 2 ] க்குச் சமமாக இருக்கவேண்டும் 

16Z%e4 

M2y,4 

xin  16Z2e4 ழ் 
X= Tens 200201 “த 

  

bt=   ஆகையால், 

768 நும் 

x,tn தீர் al? 

= “Myf OOP Ng 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து ஒளிர் இரையின் ஓர் அலகு பரப்பில் 

விழுந்து சுடரொளி தரும் ஆல்ஃபாத் துகள்களின் எண்ணிக்கை, 

$ st cart டண் (1) ௯௮2), சிதறச்செய் தகட்டின் தடிப்பாகிய 7, 

அணு எண் 2-ன் இருமடி, ஆகியவற்றிற்கு நேர் விகிதத்திலும் 

(2) «4 துகளின் தொடக்கத் திசைவேகமாஇய 9,-ன் நான்கா 
வது மடிக்கு. எதிர் விதத்திலும் இருக்குமென அறியலாம். 

கைகர், மார்ஸ்டன், சாட்விக் ஆகியோர் வெவ்வேறு பொருள் 

களின், வெவ்வேறு தடிப்புடைய தகடுகளைக் கொண்டு செய்த 
ஆய்வுகளிலிருந்து ரூதர்ஃபோர்ட் கூறியவாறு ௨ துகளின் .சிதறல் 

ர் ப ட ள் ் 
(17), , 23 ஆகியவற்றிற்கு நேர்விதெத்திலும், %,*-ன் 

மதுப்புக்கு எதிர்விகதத்திலும் இருப்பது தெரியவந்தது. இச் 
சோதனைகள் ரூதர்ஃபோர்டின் அணு மாதிரிக்கு உறுதுணையாக 

நின்றன. என்றாலும், இவ்வணு மாதிரி பிழையற்றது அன்று, 
மேற்கூறிய சோத்னைகள் அணுவின் மையத்தில் அணுக்கரு என 

ஓன்று இருக்கிறது, பெருங்கோணச் சிதறலுக்கு இது காரணமாக 

இருக்கிறது என்பதைக் காட்டுவதற்கு மட்டுமே பயன்பட்டன. 

.அணுக்கருவைச் சுற்றி அமைந்துள்ள எலெக்ட்ரான்கள் எவ்வாறு 

.அமைந்திருக்கன்றன. அவ்வமைப்பினால் அணுவின் கட்டமைப்பு 

எவ்வாறு நிலை: குளையாமல் கட்டிக் காக்கப்படுகிறது என்பது 

போன்ற விவரங்கள் கூறப்படவில்லை. 

அணுக்கருவுக்கு வெளியே எலெக்ட்ரான்கள் இருப்பின், நிலை 

மின் விசையால் மட்டும் எலெக்ட்ரான்களுக்கும், அணுக்கருவுக்கு 

மிடையே சமநிலை-நிலவிட இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக ஹீலியம் 
அணுவில் 8 எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கின்றன. அணுக்கருவின் 

ர்
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மின்னூட்டம் -- 22 ஆகும். எலெக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவுக்கு 

இரு பக்கத்திலும், பக்கத்திற்கு ஒன்றாக £ தூரத்தில் இருப்பதாகக் 

ெ 258 என்றவி கொண்டால் அவை ஓவ்வொன்றும் ட என்ற விசையுடன் அணுக். 

கருவால் சர்க்கப்படுமல்லவா 2 ஆனால், வத வ் கடன் 

ee 
இடையே உள்ள எதிர்ப்பு விசையின் jonas — ச் oo ஆகும் 

அதாவது ஈர்ப்பு விசை எதிர்ப்பு விசையைப் போல் 8 மடங்கு, 

பெரியது. எனவே, எலெக்ட்ரான்கள் ' அணுக்கருவால் இழுக்கப்: 

பட்டு அதனுள் சென்றுவிடக் கூடுமல்லவா ! பின்னர் அணுவின் 

கட்டமைப்பு என்னவாகும் 2 இச்சிக்கலைத் தவிர்க்க, “எலெக்ட்ரான். 

கள் அணுக்கருவைச் சுற்றி வருகின்றன என்றும். அவை சுற்றி 

வருவதால் ஏற்படும் மையம் விட்டோடும் விசை (௦81110 தவ force) 

எலெக்ட்ரான்௧களின் எதிர்ப்பு விசையில் ஏற்பட்ட Gon malar 

நிவர்த்தி செய்து அணுவின் கட்டமைப்பினைக் காப்பாற்றுகிறது” 

என்றும் ரூதர்ஃபோர்ட் விளக்க முனைந்தார். இக்கருத்து 

இன்னொரு :சிக்கலை உண்டாக்கிவிட்டது. எலெக்ட்ரான்கள் 

அணுக்கருவைச் சுற்றி வருகின்றன என்று கொண்டால், மின் 

காந்தக் கொள்கையின்படி இவை தொடர்ந்து ஆற்றலை வீசிக். 

கொண்டிருக்கவேண்டும். இவ்வாறு வீசப்படும் ஆற்றல் அணு 

விலிருந்து, தான் வரவேண்டும். இதனால் அணு கொஞ்சங் கொஞ்ச 

மாகஆற்றலை இழக்கநேரிடும். இதன் காரணமாக எலெக்ட்ரான்கள் 

உட்சுழிவுப்பாதை (Spiral in paths) afurs sada Gena 

நோக்கச் சென்று இறுதியில் அணுக்கருவை அடைய தேரிடும். 

மேலும், உட்சுழிவுப்பாதை வழியே எலெக்ட்ரான் அணுக்கருவை- 

நெருங்க நெருங்க அதன் அலைவு நேரம் குறைந்து கொண்டே 
செல்லும். ஆகவே, அது வெளியிடும் மின்காந்த அலையின் அதிர்வு: 

எண் அதிகரித்துக் கொண்டே . செல்லும். இத்தகைய ஓர் 
peepee கதிர் வீச்சு கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டது. ' 

| இந்தச் சிக்கல் காரணமாகப் பின்வரும் ஐயங்கள் எழுந்தன.. 

அணுக்கருவைச் சற்றி வரும் எலெக்ட்ரான்௧ளைக் கொண்ட 
ரூ.தர்ஃபோர்ட் அணு அமைப்பு பிழையுடையதா? அல்லது வட்டப்: 

பாதையில் சுற்றி வரும் எலெக்ட்ரான் கதிர் வீச்சை வெளியிடும்: 

என்ற மின்காந்தத் கொள்கை இதைப் பொறுத்தமட்டில் 

பொய்த்துப் . போய்விட்டதா ? 1919-ஆம் ஆண்டு மேற்கூறிய: 

ஐயங்களைப் போக்கிய.நீல் போர் என்ற மேதை. புதிய ஓர் அணு 

மாதிரியைத் தந்தார். இது போர் அணு மாதிரி (Bohr’s atoms 
mode)) எனப் பெயர் பெற்றது.
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போர் அணு ton BF 

- அணுவைப் பொறுத்த வரை மின்காந்தக்  இசன்கை 
பொய்த்து விடுகிறது எனத் துணிந்து கூறிய போர் குவான்டக் 

கொள்கையின் அடிப்படையில், சுழலும் எலெக்ட்ரான்களின் 

அமைப்பைக் கூறி, நிறமாலை வரிகள் தோன்றுவதற்கான காரணங் 
களையும் தெளிவாக விளக்கினார். நிறமாலை வரிகளோடல்லாது 

அவற்றில் காணும் நுண்ணமைப்பு (106 817ம01076) பற்றியும் 
நிறைவு தரத் தக்க ஒரு விளக்கம் கண்டார். தன் அணு மாதிரிக்கு 

போர் பின்வரும் இரு அடிக்கோள்களை (0081041685) அடிப்படை 

யாகக் கொண்டார். 

. .(2).. ஏலெக்ட்ரான்கள், . அணுக்ககுவைச் . சுற்றி அமைந்துள்ள 
“தனிச் சலுகை”” பெற்ற சுற்றுப் பாதைகளில் . சுற்றி வருகின்றன. . 
இவ்வீதிகளில் சுற்றி வரும் ஏலெக்ட்ரான்கள் தொன்மை.இயற்பியலின் ' 
மின்கரந்த அலைக் கொள்கைக்கு ஏற்ப ஆற்றலை வீசுவதூ இல்லை. 

இந்தக் காரணத்தினால்தான் இந்தப்: பாதைகள் தனிச் சலுகைப் 

பெற்ற. பாதைகள் என வழங்கப்படுகின்றன. இந்தச் சற்றுப் 

பாரதைகள் 'ஒனவ்வொன்றுக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட அளவுடைய 

ஆற்றல் உண்டு. ஆகவே, இவற்றை .குவான்டப் பர்தைகள் 

(08. ௦1108) என்றும் கூறுவதுண்டு. மேலும், இப்பாதைகளில் 
சுற்றி வரும் எலெக்ட்ரான்கள் விசையியல் மற்றும் நிலை மின்னியல் 

விஇகளுக்கு உள்ளடங்கியே நடக்கின்றன. இந்த அடிக்கோளின்படி. 

சுற்றி வரும் எலெக்ட்ரான் ஆற்றலை இழப்பது இல்லை: என்று கூறப் 

பட்டுவிட்டதால் அது தன்னுடைய பாதையில் விசையியல் மற்றும் 

நிலை மின்னியல் விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டுத் தொடர்ந்து சுற்றி 

வந்து கொண்டே இருக்கும். உட் சுழிவுப் பாதை வழியே சென்று 

அணுக்கருவை அடைந்து அணுவின் கட்டமைப்பைக் குலைத்து 

விடும் செயலுக்கு இடமில்லை. 

(2) போரின் இரண்டாவது அடிக்கோள்: நிறமாலை 

வரிகளின் பிறப்புப் பற்றியது. ஏதரவதூ ஒரு கரரணத்தீனல் அதிக 
ஆற்றலுடைய ஒரு சுற்றுப்பரதையிலிருந்து.குறைந்த 
ஆற்றலுடைய ஒரு சுற்றுர்பாதைக்கு ஏலெக்ட்ரான் தாவ நேரிட்டால் 

அது ஆற்றலைக் கதீர் வீச்சாக வெளியிடுகிறது. அவ்வாறு எலெக்ட் 

ரான் வெளியிடும் ஆற்றலின் அளவு தாவல் சம்பந்தப்பட்ட இரு 
சுற்றுப் பாதைகளுக்குமென வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றல்களின் 

வித்தியாசத்திற்கு சமமாகும். 

மேற்கூறிய இரு அடிக்கோள்களையும் அடைப்படையாகக் 

கொண்டு அணுமாதிரியை விளச்சமுற்பட்ட நீல் போர்
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ஹைட்ரஜன் அணுவை எடுத்துக்கொண்டு -தம் கருத்துக்களைக் 
கூறினார். எலெக்ட்ரான்கள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன 2 அவை 
சுற்றி வருவதற்கென அமைந்த தனிச்சலுகைப் பாதைகளின் 
ஆற்றல் என்ன 2? அத்தகையச் சற்றுப் பாதைகளுள் ஒன்.றிலிருந்து' 
மற்றொன்றுக்கு எலெக்ட்ரான் தாவும்போது அணு ' பெறுகன்ந 
அல்லது இழக்கின்்ற ஆற்றலின் அளவு என்ன ? என்பது போன்று 
கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க முயன்று அதல் வெற்றியும்: 
பெற்றார். ர ரர 

தனிச்சலுகைச் சுற்றுப்பாதைகளின் ஆற்றல் அளவுகளை 
வரையறுத்தல் : 

சீரிசை இயக்க அலைவு இயற்றி (5116 11வாரா௦01௦ oscillator) 
ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வோம். /-என்னும் எந்த ஒரு கணத்திலும் 
அதன் இடப் பெயர்ச்சி (displacement) Aw x என்பது 

4 நிர ௦7 என்னும் சமன்பாட்டால் பெறப்படும் என 
அறிவோம். இங்கு 4 என்பது சிரிசை இயக்கத்தின் வீச்சையும் 
(amplitude) ௨ என்பது கோணத்திசைவேகத்தையும் (angular 
761001137) குறிக்கின்றன. 9 என்பது அலைவு இயற்றியின் அதிர்வு 
எண் (0760000037) என்றால் ௨--8 9 ஆகுமல்லவா. எனவே, 

x=A Sin சீராரர் ் (2) 

நோர்கோட்டுச் சீரிசை இயக்கத்தின் வயப்பட்ட பொருளின்' 
நிறை ஈ என்றால், எடுத்துக்கொண்ட அந்தக் கணத்தில் அதன் 

2 Z 

இயக்க ஆற்றல் 371 (4) ஆகும். அப்பொருள் பெற்றுள்ள 

மொத்த ஆற்றல், அது சமநிலைப்புள்ளியைக் கடக்கும்போது 
முற்றிலும் இயக்க ஆற்றலாகவும், பெரும இடப்பெயர்ச்சி 
அடையும்போது (அதாவது வீச்சின் இறுதியில்) முற்றிலும் நிலை 
யாற்றலாகவும் இருக்குமென அறிவோம். ஆகவே சீரிசை இயக்க 
வயப்பட்ட துகள் ஓன்று பெற்றிருக்கும் மொத்த ஆற்றலின்... 
அளவை அறிய, அது தன் பாதையிலுள்ள சமநிலைப் புள்ளியில் 
இருக்கையில் பெற்றிருக்கிற - இயக்க் ஆற்றலை அளவிட்டால் 
போதுமல்லவா 2 

x=A Sin 27 1 

dx 
மைல ஹி உ... di wy ACos2avt
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இதிலிருந்து Cos 881 என்பது ஓன்று ஆகும்போது & ன் மதப்பு 

பெரும அளவினை எட்டும். அதாவது துகளின் ஆற்றல் பெரும: 
அளவினை அடையும். அதாவது..௮ப்போது துகளுக்குள்ள இயக்க 

ஆற்றலின் அளவு அதன் மொத்த ஆற்றலுக்குச் சமமாகும் என 

அறியலாம். 

(a 1 பதுமம் கிடக் ஆகும் 

பெரும இயக்க ஆற்றல் - (4 eee 

=}m (2 a vA)® 
அதாவது துகளின் மொத்த ஆற்றல் 

ஈச ஏகி ஆகும். 

குவான்டம் கொள்கையின்படி எந்த ஓர் ஆற்றலும் /%- 

என்பதன் முழு எண் மடங்குகளாகவே இருக்க இயலும். 1 என்பது 

சுபி மூழு எண் என்றால் 
2 w2y242m=nhy 

geo GI nh= 2 w2A2vm த —(2) 

இந்நிலையில் துகளின் உந்தம் 7; எனக் கொண்டால் 

dx I 
P,=m. “ர் அகும். 

| =m. anv | Cos 2 mw yt 

=BCos27 vt _ 

Px 
B 

சமன்பாடு (1)-லிருந்து 

“= Sin 2a vt 

G y +(G Ps y = Sint2ayt+Cost2ayt 

இது நீள் வட்டத்தைக் (௦111086) குறிக்கும் சமன்பாடு ஆகும். 

எனவே, 7, மற்றும் என்ற இரு மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள 

=Cos 27 yt
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தொடர்பினைக் காட்டும் வரைபடம் நீள்வட்டமாக அமையும் 

என்பதையும்,, 4 என்பது நீள்வட்டத்தின் அரைப் பேரச்சு (80 
major axis) ஆகும்- என்பதையும். 8 என்பது அரைச்: சீற்றச்சு. (கவல் 
minor axe) ஆகும் என்பதையும் அறியலாம். ட் 

  

படம் 22 

(படம் 82) படத்தில் நீள்வட்டத்தின் அரைப் பேரச்சில் ஆயத் 

தொடக்கத்தில் (011210) இருந்து % தூரத்தில் உள்ள dx அகல 
முடைய ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்துக்கொள்வோம். -க்கு உரிய 

y ஆயத் தொலைவு (0ா010816) 2, என்போம். நாம் எடுத்துக் 

கொண்ட று பகுதியின் பரப்பு-- 2.88 ஆகும். நீள்வட்டத்தின் 
மூழுப்பரப்பினையும் காண 2,8௯8 ஐ சற்றுத் தொகுப்பு (00016 

மர் 2தாவி) செய்ய வேண்டும். இது ழ் என்ற அடையாளத்தால் 

குறிக்கப்படுகிறது. 

நீள்வட்டத்தின் பரப்பு- ff Py.dx 

=7-AB. 

= wA2nvAm 

. = 22 A2ym 

ஆனால் சமன்பாடு (2)-ல் 8 ஈ£4391-11/ எனக் கண்டோம். எனவே 

ஓரை வட்டப்பரப்பு--114 ஆகும். 

இதிலிருந்து நேர்கோட்டுச்சிரிசை இயக்க அலைவு இயற்றியின் 

சற்றுத் தொகுப்பு 4 ஏன்ற பிளாங்க் மரறிலியின் முழுஏஎண் மடங்கிற்குச் 

சமமாகும் ஏன அறிகிறோம்.
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அணுக்கருவைச் சுற்றிவரும்எலெக்ட்ரானின் ஒரு சீரிசை இயக்க 

அலைவு இயற்றியை ஒத்திருக்கும், எனவே, மேற்கூறிய் முடிவு 
“எலெக்ட்ரானின் இயக்கத்திற்குப் பொருந்தும். 2, என்ற நேர் 
'கோட்டு உந்தத்துற்குப் பதிலாக 76 என்ற கோண உந்தத்தையும் 

{angular momentum) ஜட என்ற நீளச்சிறுபகுதிக்குப் பதிலாக 
ரீம் என்ற கோணச் இறுபகுதியையும் எடுத்துக்கொண்டால் 
'போதும். 

இப்போது ழி. அர் ஆகும் —(3) 

ஒரு துகளின் கோண உந்தம் என்பது 7ம அகும். இங்கு / என்பது 

அத்துகளின் நிலைமத்திருப்புதிறனையும் (௩௦1201011087112), ௦ என்பது 
அதன் கோணத் இசைவேகத்தையும் குறிக்கின்றன. எலெக்ட்ரான், 

அணுக்கருவைச் சுற்றி, சீரான வேகத்தில் குறிப்பிட்ட, பாதையில் 

இயங்கி வருவதால் அதன் ம மாருது- எனவே அதன் கோண 

கஉந்தமாகிய மிழ்யும் மாறாது. எனவே, 

fi P§.dp= f ds = Pp.20 

அகவே, நழ்.8ர 11]; ஆகும். அல்லது 

whoo ட 
Po= “5. என்றாகும். 

இதிலிருந்தூ வட்டப் பரதையில் சுழன்று வரும் ஏலைக்ட்ரானின் 

கோண உந்தம் 2. என்ற மரறிலியின் முழு எண் மடங்குகளாக 

மட்டுமே இருக்க இயலும் என அறிகிறோம். 2. ஐ % என்று 
குறிப்பதும் உண்டு, இதே உண்மையைப் பின்வருமாறும் கூறலாம். 

சந்தர்பாதைகளில் ஏலெக்ட்ரானின் கோணத்திசைவேகம் A. ன் 

முழுஎண் மடங்குகளாக இருக்கின்றனவே அந்தச் சுற்நுர்பாதைகளைத் 
தாரன் தனிச்சலுகைச் சுற்றுப்பரதைகள் அல்லது நிலைச்சுற்றும் 
UIMHAH (Stationary orbits) crear oa றலாம். 

ஹைட்ரஜன் அணுவின் தனிச்சலுகைச் சுற்றூப்பாதைகளின் 
ஆரரம், அதீர்வுஎண் மற்றும் ஆற்றல் இவற்றைக் கணக்கிடல்:-- 

44, 8 என்பன முறையே அணுக்கருவின் நிறை, மின்னூட்டம் 
ஆகியவற்றைக் குறிப்பதாகவும், ஈ,௪ச என்பன முறையே எலெக்ட்
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ரானின். நிறை, மின்னூட்டம், திசைவேகம், ஆகியவற்றைக். குறிம் 

பதாகவும் கொள்வோம். பொதுவாக ஒரு தனிமம் என்று எடுத்துக் 

கொண்டு அதன் அணு எண் 2 என்றால் E=Ze அகும். ஹைட் 

ரஜனைப் பொறுத்தவரையில் 2 - 1 ஆகையால், 87,௪2௪ ஆகும். 

"எலெக்ட்ரான் :ம” என்ற ஆரமுடைய வட்டப்பாதையில் . அணுக் 

கருவை மையமாக வைத்துச் சுற்றி வருவதாகக் கொள்வோம். 

எலெக்ட்ரானுக்கும் அணுக்கருவுக்குமிடையே உண்டாகும் நிலை 

மின்னியல் சர்ப்பு - es ஆகும். எலெக்ட்ரான் ? என்ற திசை 

வேகத்துடன் . சுற்றிவருவதால் அதற்கு ஏற்படும் மையம் 

'விட்டோடும் விசை - ய ஆகும். அணுவின் கட்டமைப்புக் 

குலையாது இருக்கவேண்டுமென்றால், எலெக்ட்ரானை அணுக்கருவை. 

நோக்கி இழுக்கின்ற *நிலைமின்னியல் ஈர்ப்பு விசையாகிய wee 

நியூட்டனும்,. எலெக்ட்ரானை அணுக்கருவை விட்டு விலக்கித் 

தள்ளுற மையம் விட்டோடும் விசையாகிய அட தியூட்டனும்: 

சமமாக இருக்கவேண்டும். 

Ee — my? 
ஆகவே 4. * = = நர 

kEe 
ல்ல yo வெக] 

as am ட 
  

*. அடிக்குறிப்பு: 
கூலம் வீதி, 

1. ரூ, 92 என்ற இரு மின்னூட்டங்கள் ர மீட்டர் தூரத்தால் பிரிக்கப்பட்டி, 
ருக்தால்.கூலம் விதியின்படி. அவற்றிற்கு இடையே உள்ள விசை '(நியூட்டன் 

களில்) மின்னூட்டங்களின் (கூலம்களில்) பெருக்குத்தொகைக்கு கேர்விகிதத் 

திலும், அவற்றிற்கு இடையே உள்ள தாரத்தின் இருமடிக்கு எதிர்விகிதத் 
திலும் இருக்கவேண்டும், 

414, 

சிக் 

F=k LR இங்கு ந என்பது ஒரு விகித மாறிலி, இதன் மதிப்பு 

8,9978%109 ஆகும், இதைத் தோராயமாக 9% 105 என்று கூறலாம்.
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தனிச்சலுகை விதிக்கான குவான்டம் நிபந்தளைப்படி. 

தக் ஆகும். 26/7 ஆகையால் 

h ; 
Iw=n Iq ஆகும். 

m என்ற நிறையுடைய துகள் *ர* என்ற தரரத்தில் உள்ள: 

அச்சை மையமாகக் கொண்டு சுழன்றால் அதன் திலைமத் திருப்பு 
Her (moment of inertia) [=ma? அகும் என அறிவோம்; 

ஆகவே 7ம- mar 

al
e v 

=ma?— oo O= 
a 

G) நிலை மின்னியல் மின்னமுத்தம் (61601108(814௦ ஐ௦1601481) 

் ஒரு மின்புலத்திலுள்ள புள்ளியில் உள்ள நிலை மின்னியல். 

மின்னழுத்தம் என்பது ஓர் அலகு நேர் மின்னூட்டத்தை வரம். 
பிலாத் தொலைதூரத்திவிருந்து அப்புள்ளிக்கு, மின்னியல் விசைக்கு. 
எதிராகக் கொண்டு வருவதற்குச் . செலவிடப்படும் வேலையின்” 

அளவாகும். 

E,=Fxr 

டக: 
= re 

_₹0 
ன 

   a A ஷ் 

  

ப ஆ 

படம் 12 

ஏ என்ற மின்னூட்டம் கொண்டுவரப்பட்டால் அதன்மீது செய்யப்: 

படும் வேலை 

_ k.Q.q. 

r 
இங்கும் £ என்பது விகித மா.றிலியாகிய 9) 108 ஆகும், 

=may 

h 
éter Ge, may =n — 

20 

ah —(2) oo y= 
2uma
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சமன்பாடு (7) ஐச் சமன்பாடு (2) ஆல் வகுக்க 

  

ve = Eek ரோ 
vam" ah 
_ subek - —(3) 

nh 

- சமன்பாடு (2)-லிருந்து 

= ரல் என அறியலாம். 

இதில் சமன்பாடு (9)-லிருந்து பெற்ற 1-ன் மதிப்பினைப் பதிலீடு 
"செய்ய 

_ _ah nh ; 
2am 2akek a 

= nent ol 
- 402 Bemk .. டட (4. 

  

இத எலெக்ட்ரானின் சுற்றுப்பாதையின் ஆரத்இிற்கான ம் 
பாடாகும். இதிலிருந்து சுற்றுப்பாதையின் ஆரம் 5-ன் ட மதிப் 
பிற்கு நேர்விதெத்தில் இருக்குமென அறிகரோரம். ட் 

முதல் பாதையின் ஆரம் 

7228 
a= சீரா? சாம் ஆகும். 

இரண்டாவது பாதையின் ஆரம் 
Lie 

8 dr Eemk SS 
இவ்வாறே அடுத்தடுத்துள்ள பாதைகளின் ஆரங்கள் 12:22:32— 
என்ற MASS Dev இருக்கின்றன. இதில் வருகின்ற 7,2,3 போன்ற 
மூழு எண்களுக்கு அந்த அந்தச் சுற்றுப்பாதைகளின் குவான்டம் 
எண்கள் (quantum numbers) என்று பெயர். முதல் பாதையின் 
குவான்டம் எண் ஒன்று, இரண்டாவது பாதையின் குவான்டம் 
எண் இரண்டு. இப்படியே ஒவ்வொரு பாதைக்கும் குவான்டம் 
எண் தரப்படுகிறது. 

ஹைட்ரஜன் அணுவை எனுத்துக்கொளிகு போர் அதன் முதல் 
சுற்றுப்பாதையின் ஆரத்தைக் கணக்கிட்டார். அந்த ஆரம் 
“பேரர் ஆரம்” (90115 radius) என்றே வழங்கப்படுகிறது, 
ஹைட்ரஜன் அணுவில் 7-௪ ஆகும்
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neh? ன 
a= சச மசத என்ற சமன்பாட்டில் 

n= 1, h=6.6238 x 10-* ஜுல் வினாடி, 

m= 9.107210" 4.8. E=e=1.6019X10-9 maid crerepib 

மதிப்புகளைப் பதிலீடு செய்ய, 

K=8,9878X 10-9 நியூட்டன் மீட்டர்3/கூலம்? 

ச-.525610-10-மீட்டர் என அறியலாம். 

(இதுவே மோர் ஆரம் எனப்படுகிறது. 

fii) எஏலெக்ட்ரானின் சுற்றுப்பாதை அதிர்வு எண் :-- 
(Orbital frequency) 

  

    

ட ந 

f= ar = 27a 

_ 2a Eek 1 

~ nh" 29a 

_ Kee 

«nha 

Eek 47%.m.E.ek 

a nh ~ 712173 

கரா 1௪30 க 

ஜம் - (5) 

லர் எலெக்ட்ரான் .அதன் சுற்றுப்பாதையில் அணுக்கருவைச் 

சுற்றிச் சுற்றி வினாடிக்கு எத்தனை முறை வருகிறதோ அதுவே 
அதன் சுற்றுப்பாதை தை அதீர் assis (Orbital frequency) sre 

படுகிறது... 

(iii) சுற்றுப்பாதை ஆற்றல் (01021 0227) 

ஒரு சுற்றுப்பாதையில் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கும் எலெக்ட் 

ரான் பெற்றுள்ள இயக்கஆற்றல் மற்றும் நிலையாற்றல் இவை 

இரண்டின் கூட்டுத்தொகையே அதன் "சுற்றுப்பாதை ஆற்றல் 

எனப்படும், Se ee
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எலெக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல் = mv? 

    பிரவ Eek — <i Eek — 

am am 

டபக். 
“2a 

எலெக்ட்ரான் 8 என்ற. மின்னுட்டமுடைய அணுக்கருவி 

லிருந்து உ என்னும் தார த்திலிருப்பதால் அதன் நிலையாற்றல்-- ek 

ஆகும், ் 

மொத்த ஆற்றல் - இயக்க ஆற்றல் 4 நிலையா ற்றல் 

_ Eek | _ Eek 

“"3q 7 a 

_ Eek - 

“gq ௩4%: 

சமன்பாடு (4)-லிருந்து ஈ-ன் மதிப்பினைப் பதிலீடு செய்ய ரர் 

என்ற குவான்டம் எண் கொண்ட சுற்றுப்பாதையிலுள்ள 

எலெக்ட்ரானின் மொத்த ஆற்றலாகிய 17%) என்பதைப் பெறலாம். 

Eek சரபு 2௪ல் 

நிக எதா வுல 
__2 wm. E2e3k2 _ட 

127 

% ஆவது சுற்றுப்பாதையில் உள்ள எலெக்ட்ரான் பெற்றுள்ள 

ஆற்றலின் அளவைக் குறிக்கிறது. எனவே, இது ஈ அற்றுப் 
பாதையின் ஆற்றல் எனப்படுகிறது. 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து 1-மதிப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க சுற்றுப் 
பாதை ஆற்றலின் எண் மதிப்பு(றயாயர08] 78116) குறையும். ஆகவே 
சுற்றுப் பாதை ஆற்றலின் எண் மதப்பு சுற்றுப்பாதை குவான்டம் 

எண்ணாகய ஈ-ன் இருமடி மதிப்பிற்கு எதிர்விகிகத்தில் இருக்கும். 

இச்சமன்பாட்டில் வருகிற எதிர்க்குறி (- குறி) மிகமிக முக்கிய 

மான் ஒன்று. குவான்டம் எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்கச் சுற்றுப் 

பாதை ஆற்றலின் மதிப்புக் குறைந்து கொண்டே. சென்றாலும் அச் 

சுற்றுப்பாதைகளின் உண்மையான ஆற்றல் அதிகரித்துக் கொண்டு
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தான் செல்கிறது என்பதை எதிர்க்குறி காட்டுறது. அதாவது 
அணுக்கருவுக்கு அருகிலுள்ள சுற்றுப்பாதையைவிட, தொலைவில் 
உள்ள சுற்றுப்பாதையின் ஆற்றல் அதிகமாயிருக்கும். எடுத்துக் 
“காட்டாக, ஹைட்ரஜன் அணுவின் முதற். சுற்றுப்பாதையின் 

ஆற்றல் 

—2m*mere’k? 
ms Phe 

2 mw 29.1072 X 10-31 x (1.6019 X 10-19)4.(9 x 109)% 

12X (6.6238 X 10-**)2 
  

= —2.184X10-18 p-daeir 

இதே போன்று சுற்றுப் பாதையின் ஆற்றலுக்கான சமன்பாட் 

டல் 1-8 எனப் பதிலீடு செய்ய, இரண்டாவது சுற்றுப்பாதையின் 
ஆற்றலாகிய 77, கடைக்கும். 

ஐ: _-8௭9:1072)(70-1.(7.6019)(10-9))1241095 
a= 23 (6.6238 X 10-2 

— 2.184 X 10-18 
32 
  ஐுல்கள் 

= —0.546 10-18 ஐஈல்கள் 

இதே போன்று 1-4 எனப் பதிலீடு செய்ய 

— 2.184 x 10-18 
Ws = ge 
  

= 0.2426 X 10-18 ஜால்கள். 

இதே போன்று எந்த சுற்றுப்பாதையின் ஆற்றலையும் கணக் 
கிட்டு அறியலாம். .இங்கு --2.7884)4710-16 என்பது எண் அளவில் 

-௩0.5406)% 10-18, --0.2426)670-18 என்பவற்றைக் காட்டிலும் பெரிய 

தாக இருப்பினும் உண்மையில் மற்றவற்றைக் காட்டிலும் குறைந்த 
ஆற்றலைத்தான் குறிப்பிடுகிறது என்பதை எதிர்க்குறி காண்பிக் 
கிறது. எதிர்க்குறி மற்றொன்றையும் குறிப்பிடுவதைக் காணலாம். 

எலெக்ட்ரான் எப்போதும் அணுக்கருவால் ஈர்க்கப்பட்ட 

திலையிலேயே இருக்கிறது. எனவே ஓர் எலெக்ட்ரானை அதன் 

அணுக்கருவின் ஆட்சியிலிருந்து பிரித்து, வெளிக்கொணர வேண்டு 

மென்றால் ஆற்றலைச் செலவிட்டாசுவேண்டும், ஆகவே,
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அணுக்கருவுடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் எலெக்ட்ரானைப் பிரித்து. 
எடுக்கச் செலவிடப்படும் ஆற்றலை'பிணைப்பா ற்றல் (010012 200ஐ3. 
என்று வழங்கலாம். ஹைட்ரஜனைப் : பொறுத்தவரையில் அதன் 
77 ஆவது சுற்றுப்பாதையில் உள்ள ஓர் எலெக்ட்ரானின் பிணைப்: 

2.184 X 107 718 
பாற்றலின் அளவு. 2 -- ஜுல்கள் ஆகும். இதிலிருந்து: 

வெளிச் சூற்றுப்பாதையிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களைப் பிரித்து எடுப் 
பதற்குக் குறைந்த அளவுடைய ஆற்றலும் உட்சுற்றுப்பாதை 

யிலுள்ள.எலெக்ட்ரான்களைப் பிரித்து எடுக்க மிக அதிக அளவுடைய 

ஆற்றலும் தேவை என அறியலாம். சுற்றுப்பாதை ஆற்றலை: 
எலெக்ட்ரான் வோல்ட் என்னும் ஆற்றல் அலகலும் கூறலாம்.* ஒரு 
வோல்ட் _மின்னமுத்தத்தின் கீழ்டி முடுக்கந்தரப் படும், எரிலக்ட்ரான் 

பெறுகின்ற,ஆற்றலின் அளவிற்கு ஓர் ஏலெக்ட்ரான் லோல்ட் (௦160170௩' 

volt) என்து” பெயர்]. இதன்படி 1.6%70-19 ஜுல் என்பது 'ஓர்- 
எலெக்ட்ரான் வோல்ட் ஆகும். இது ௪1* என்ற எழுத்துகளால் குறிப்: 

பிடப்படுகிறது. a 

ு ..?,. ! ஏலெக்ட்ரான்களின் தரவல் 

ஓர் எலெக்ட்ரான் 78) என்ற ஆற்றலுடைய ஒரு சுற்றுப் 
பாதையிலிருந்து % என்று ஆற்றலுடைய உட்சுற்றுப்பாதை 
ஒன்றுக்குத் தாவும்போது போர் கூறிய அடிக்கோளின்படி அது 

வெளிவிடும் ஆற்றல் 8;-- இ. ரம ஆகும். இங்கு உ என்பது வெளி: 

விடப்படும் கதிர்வீச்சின் அதிர்வு எண் ஆகும். எலெக்ட்ரான் 

முதலில் இருந்த சுற்றுப்பாதையின் குவான்டம் எண். 1 என்றும். 

பின் தாவிய சுற்றுப்பாதையின் குவான்டம் எண் ஈட 2 என்றும். 

கொண்டால் 

ந டமில் ட 
aa ny2h? oo 

—292m E2e2k2 
சன neh? 

எனவே, ௦ E,~ 

_ சரம 1 1 

த் ny? | 
~~ 

_ + 2a2mE%e?k ef 1° 1 
ட he. Nod “ny? 

pa mE ek? 1-1 

~ h 772 | ் 
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ve. ஒளியின் இசைவேகம் 6 என்றால் 

சேத), ஆரும் எனவே yee 

Xr hs பணை படு 

Ee | 1 1 ] 

  6 | 1 1 

712” 71: 
i = 

Xx chi 

அலை நீளத்தின் தலைப்பு மாற்றப் Mever SH H@ (reciprocal )- 
Av ser (wave number) orargy Quart. இது py corm craps. 

தால் குறிக்கப்படுகிறது. ஆகவே, ் 

  
7 நே ர ] 1 
x us Ch n2 n,* 

அணுக்கருவின் மின்னூட்டமாகிய 8 என்பதை 22 என எழுதலாம்.. 

இங்கு 2 என்பது அணு எண் ஆகும், 

crevGau 5 = 272m Zreted kee 1 _ 1 
¥ ch No? ny? 

2m ?m-e'ka of i 1 ae [2 
௨ டீ 

1 வ் 1 4 உ ஈண் ட] இதில் 

“| Darmetk? j wey | 4 என்பது உ. ஐக்குறிக்கின்ற ஒரு மாறிலி ஆகும். இதனை 

நிட்பர்க் மாறிலி (3028 மேவார்) எனக் கூறுவர். 

Mans syst Howse (Hydrogen Spectra) 

ஹைட்ரஜன் அணுக்கருவின் மபின்னூட்டம்--1 அகும். 
ஏனெனில் அதன் அணு௭எண்: 4-1 ஆகும், எனவே ஹைட். 

ரஜன் அணுவில் எலெக்ட்ரான் தாவல் நிகழும்போது உண்டாகும். 
கதிர்வீச்சின் அலை எண்களைப் பொதுவாசு 

I 
Tag 

\ 

© tm" 1 . . 

yp HRI — <a] என்னும் 

வாய்பாட்டால் குறிப்பிடலாம்,
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7885-ஆம் ஆண்டில் /.ி. பாமர் (வீறு) என்ற பள்ளி 

ஆரியர் ஒருவர் ஹைட்ரஜன் தரும் நிறமாலை வரிகளின் அலைவு 
எண்ணை... 

7 - 709678 (= _ mn) என்ற வாய்பாட்டால் குறிப் 
1 

பிட்டு ஈ-ன் மதப்பு 8-க்கு. அதிகமான ஒரு முழு எண்ணாக இருக்க 
“வேண்டும் : என்று காட்டினார். இவ்வாய்பாடு சோதனைகளின் 
முடிவுக்கு ஏற்ப உண்டாக்கப்பட்ட ஓன்று. ஆகவே இதனை அனுபவ 

-aswiisess@ (empirical formula) என்பர். 

போர் கொள்கைப்படி 

— 2m2metk? 25 

va Che (a 71 நூ ar] 

-எனக் கண்டோம். இதில் 2- 1 எனக் கொண்டு 18, ௪, ௦, 4, 6 ஆகிய 

-வற்றிற்கு உரிய மதிப்புகளைப் பதிலீடு செய்ய 

1 — 3 
= 10960000 ண். 

என்றாகும். ஈட. 2, 1-1 எனப் பதிலீடு செய்ய 

— 1 1 
v = 10960000 2 Re 

என்ற அனுபவ வாய்பாடு கிடைக்கும். பாமர் 6. 0. 5 முறையில் 

"சென்டி. மீட்டருக்கு இத்தனை அலைகள் எனக் கணக்கிட்டதால் 

709678 என வந்தது. மேலே நாம் மீட்டருக்கு இத்தனை அலைகள் 

என ரீ £$: முறையில் கணக்கட்டிருக்கிறோம். ஆகவே 10960000 
என வருகிறது என அறியவும். ் 

பாமரின் அனுபவ வாய்ப்பாட்டிற்கும், போர் கூறிய புதிய 

அணு மாதிரியின் அடிப்படையில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட வாய்ப் 

பாட்டிற்கும் இடையே காணப்பட்ட வியக்கத்தக்க ஒற்றுமை ' 

“போர் ௮ணு மாதிரிக்குப் பெரு வெற்றி தருவதாக அமைந்தது. 

மேற்கூறிய சமன்பாட்டில் 1-8 என்றும் 1-2, 4. 5...... ose 

என்றும் பதிலீடு செய்ய பாமர் தொடரில் உள்ள நிறமாலை வரி 

களின் அலை எண்களைப் பெறலாம்.
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இதே போன்று இச்சமன்பாட்டில் 1டி--2 என்றும் 1-4, 5, 6... 

என்றும் பதிலீடு செய்ய பாஷன் தொடரில் (850205 561125) 

உள்ள நிறமாலை வரிகளின் அலை எண்களையும் பெறலாம். பாமர் 
தொடர், பாஷன் தொடர் ஆகியவை முறையே 1885, 1908ஆம் 

ஆண்டுகளில் கண்டறியப்பட்டன. இவற்றிற்கான வாய்பாட்டினை 
8972ஆம் ஆண்டில் கூறப்பட்ட போர் கொள்கை விளக்கியதிலும் 

கண்டறிந்ததிலும் பெரிய சிறப்பு இல்லை, ஆனால் பின்னால் கண்டு 

பிடிக்கப்படப் போகிற ஹைட்ரஜன் நிறமாலை வரித் தொடர்களின் 

அலை எண்களை முன் கூட்டியே கணித்த பெருமை போர் 
கொள்கைக்குப் பெருஞ்சிறப்புத் தருவதாகும். 

(போர் கூறிய, கதிர் வீச்சின் “ எண்ணுக்கு உரிய 

த. 
v=R( oe ap என்ற வாய்பாட்டில் டி] 

என்றும் ஈ;--2, 9, 4......என்றும் பதிலீடு செய்ய 1975ஆம் ஆண்டு 

dour (Lymann) என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, புற ஊதாப் 

பகுதியில் அமைந்த Mods தொடரின் அலை எண்களும், 4 

எனவும் 111--5, 6, 7...... எனவும் பதிலீடு செய்ய 1982ஆம் ஆண்டில் 

் 1, 5. பிராக்கெட் (1. 5. 11௧௦௨0) என்பார் அகச் இவப்புப் பகுதி 

பில் கண்டுபிடித்த பிராக்கெட் தொடரின் (1818016211 52125) அலை 
எண்களும் கிடைத்தன. 5-6 என்றும் 117, 6, 9... என்றும் 

பதிலீடு செய்ய 1958ஆம் ஆண்டு ஹம்ப்ரி (பீமா) என்பார் 

கண்டுபிடித்த தொடரின் அலை எண்களும் கிடைத்தன என்றால் 

'போர் அணு மாதிரியின் பெருமை விளங்கும். 

ஹைட்ரஜன் - நிறமாலைத் கடல்ல தோன்றும் விதத்தை 

விளக்கும் படங்கள் 

நிறமாலைத் தொடர்கள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன என்பதை 
இருவிதமான படங்களைக் கொண்டு விளக்கலாம். அவையாவன 

(1) அணுவின் சுற்றுப்பாதை படம். (2) அணுவின் ஆற்றல் 

மட்டப் படம். 

அணுவின் சுற்றுப்பாதைப் படம் (01 diagram) 

படம் 25, போரின் ். கொள்கைப்படி அமைந்த சுற்றுப்பாதை 

7 [களையும் அத்தகைய சுற்றுப்பாதைகளுள் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு, 
அதற்கு வெளியிலுள்ள சுற்றுப்பாதைகளிலிருந்து எலெக்ட் 

ஏான்கள் தாவும்போது) எவ்வாறு வெவ்வேறு தொடர்கள் 

தோன்றுகின்றன என்பதை விளக்குகிறது, n=1, 2, 3, 4 

8 

௪௨௨௧௪



i4 அணு இயற்பியல் 

என்னும் குவான்டம் எண்களைக் கொண்ட சுற்றுப்பாதைகளை 
முறையே &, 2, நீத, 8 சற்றுப்பாதைகள் என வழங்குவர். 

  
படம் 25 

படத்தில் 1-3 ஆக உடைய முதல் சுற்றுப்பாதைக்கு, அதற்கு 

வெளியிலுள்ள சுற்றுப்பாதைகளிலிருந்து எலெக்ட்ரான்௧ள் தாவ 

நேரிட்டால் லைமன் தொடர் உண்டாகிறது. 

77--2 ஆக. உடைய இரண்டாவது சுற்றுப்பாதைக்கு, அதற்கு 
வெளியிலுள்ள சுற்றுப்பாகைகளிலிருந்து. எலெக்ட்ரான் தாவு 

நேரிடும்போது பாமர் தொடரிலுள்ள 17, He, Hy HB .. வரிகள்: 

தோன்றுகின்றன. 

இதேபோன்று மூன்றாவது அசுற்றுப்பாதைக்கு அகுற்கு. 

அப்பாலுள்ள  சுற்றுப்பாதைகளிலிருந்து எலெக்ட்ரான்கள் 

தாவிடும் போது பாஷன் தொடரும், நான்காவது சுற்றுப்பாதைக்கு' 

அதற்கு அப்பாலுள்ள சுற்றுப்பாதைகளிலிருந்து எலெக்ட்ரான்கள் 

தாவும்போது பிராக்கெட் தொடரும் இதுபோன்றே; மற்ற. மற்றத்
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தொடர்களும் உண்டாசன்றன என்பதைப் படம் தெளிவாகக் 
காட்டுகிறது. ் 

ஆற்றல் மட்டப் படம் (மள 1,௭6௦] diagram) 

ஆற்றல் 
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மைன் 

படம்$ 26 

இப்படம் (26) அணுவின் பல்வேறு வரையறுக்கப்பட்ட ஆற்றல் 

நிலைகளைக் காட்டுகிறது. இந்நிலைகளுள், உயர் ஆற்றல் மட்ட நிலை 

யிலிருந்து 8ழ் ஆற்றல் மட்ட நிலைக்கு அணுச் செல்லும் போது 
நிறமாலை. வரி. தோன்றுகிறது. படத்திலுள்ள கஇடைமட்டக் 
கோடுகள் வெவ்வேறு ஆற்றல் நிலைகளைக் குறிக்கின்றன. ஓர் 

ஆற்றல் நிலையுடன், மற்றோர் ஆற்றல் நிலையை இணைக்கின்ற குத்துக் 
கோடுகள், ஆற்றல் மாற்றம் நடைபெறும் வகையைக் குறிக்கின்றன. 
படத்தில் வெவ்வேறு நிலைகளுக்குரிய குவான்டம் எண்களும், 
எலெக்ட்ரான் வோல்ட்களில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆற்றல் அளவு 
களும் தரப்பட்டிருக்கின்றன. 2, 5, 4..:...என்னும் குவான்டம் 
எண்களைக் கொண்ட உயர் ஆற்றல் மட்டங்களிலிருந்து 7 என்ற 
குவான்டம் எண் கொண்ட தாழ்ந்த ஆற்றல் மட்டத்திற்கு அணு 
மாறும் போது அது லைமன் தொடர் வரிகளை வெளியிடுகிறது. 
இதே போன்று பாமர், பாஷன், பிராக்கெட் ப்ஃபண்ட் ஆகிய 
தொடர்களும் தோன்றுகின்றன.
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படத்திலிருந்து, ஒவ்வொரு தொடரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் 
மட்டத்தில் முடிவடையக் காண்கிறோம். இயல்பு நிலையில் உள்ள 

ஹைட்ரஜன் அணுவின் எலெக்ட்ரான் முதற் சுற்றுப்பாதையில் 

குறைந்த ஆற்றலுடன் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கும் ; மின்னிறக்கக் 

குழாயில், ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒன்றோடொன்று மோதும் 

போது அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு வழியில் கிளர்ச்சிடட்டப் 

படுகிறது. (13%04(24) இதனால் முதல் சுற்றுப்பாதையில் சுற்றிக் 

கொண்டிருந்த எலெக்ட்ரான், அணு பெற்ற ஆற்றலின் அளவிற்கு 

ஏற்ப ஏதாவது ஒரு மேல் சுற்றுப்பாதைக்குச் செல்கிறது. 
இவ்வாறு சென்ற எலெக்ட்ரான், சிறிது நேரங்கழித்துக் குறைந்த 

ஆற்றலுடைய ஏதாவது ஓர் உட்பாதைக்கு வர நேரிடும்போது 

சம்பந்தப்பட்ட இரு ஆற்றல் நிலைகளுக்குமுள்ள வேறுபாட்டுக்கு 

ஏற்ப 8-1பி என்னும் வாய்பாட்டிற்கு இணங்கி % என்னும் அதிர்வு 

எண் உடைய நிறமாலை வரியைத் தோற்றுவிக்கிறது. குறிப்பிட்ட 

ஒரு தாவல் காரணமாகக் குறிப்பிட்ட ஒரு வரிதான் தோன்ற 

இயலும். அப்படியென்றால் ஹைட்ரஜன் நிறமாலையில் ஒரே 

சமயத்தில் பல தொடர்களும், ஒவ்வொரு தொடரிலும் பல 

வரிகளும் எப்படித் தோன்றுகின்றன ? மின்னிறக்கக் குழாயில் - 

உள்ள எண்ணற்ற ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் எல்லாம் ஒரே அளவு 

இளர்ச்சியூட்டப்படுவது இல்லை என்பதையும் வெவ்வேறு 

அளவுடைய ஆற்றல் மாற்றங்கள் நடைபெறக்கூடும் என்பதையும் 

அறியலாம். மேலும், ஓரே வகையான ஆற்றல் மாற்றத்திற்கு 

உள்ளாகும் பல அணுக்கள் ஒவ்வொரு வகைக்கும் இருக்கக்கூடும், 

_ ஆகவேதான் எல்லா வரிகளும் தொடர்ந்து காணப்படுகின்றன 

என்பதை ஊத்து அறிவது எளிது. 

Ke சாமெர்ஃபெல்ட் அணுமாதிரி 

“1 (Sommerfeld Atom model) 

மிகு பிரிதிறன் கொண்ட கருவிகளைக் கொண்டு, ஹைட்ரஜன் 

நிறமாலை வரிகளைக் கூர்ந்து நோக்கியபோது அவ்வரிகள் ஒவ்வொன் 

றும் ஒற்றைவரிகள் அன்று என்பதும், அவை ஒவ்வொன்றிலும் 

நுண்ணிய சில வரிகள் அடங்கியுள்ளன என்பதும் தெரியவந்தது. 
எடுத்துக்காட்டாக, பரமர் தெரடரிலுள்ள வரிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும். 
மூன்று உட்கூறு வரிகளும், பாஷன் தொடரிலுள்ள ஒவ்வொரு வரிக் 
கும் ஐந்து உட்கூறு வரிகளும் காணப்பட்டன. இவ்வரிகள் நெருங்கி . 

யிருப்பதால்தான் குறைந்த பிரிதிறன் கொண்ட கருவிகளின் மூலம் 
இவற்றைக் காணமுடிவது இல்லை. ஒரு நிறமாலை வரியின் உட்கூறு 

களை நண்ணமைபம்பு வரிகள் (006 517004076 11௦௦8) என்று வழங்குவர். 
போரின் கொள்கைப்படி. உட்கூறு வரிகளுக்கு விளக்கம் அளிப்பது
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எப்படி? ஓவ்வொரு குவான்டம் எண்ணும்தம்; ஒரு சுற்றுப்பாதை 

தான் உண்டு என்றால் செய்முறையின் மூலம், கண்கூடாகக் கண்ட 

நுண்ணமைப்பு வரிகளுக்கு விளக்கந்தர . முடியாது. ஆகவே, 

ஓவ்வொரு குவான்டம் எண்ணுக்கும், ஆற்றலால் சிறிய அளவில் 
வேறுபடும் பல சுற்றுப்பாதைகள் இருக்கக்கூடும் என்ற எண்ணம் 
தோன்றலாயிற்று. 

இக்கருத்தின் அடிப்படையில் 1975ஆம் ஆண்டில், போர் அணு 
மாதிரியைச் சாமெர்ஃபெல்ட் மாற்றி அமைத்தார். இவர் பின் 

வரும் புதிய கருத்துகளைப் புகுத்தினார். (1) அணுக்கருவை அடுத் 
துள்ள முதல் சுற்றுப்பாதை வட்டப்பாதை என்றும். ஆகவே அதி 

லுள்ள எலெக்ட்ரான் வட்டப்பாதையில் சீரானவேகத்துடன் 

சுற்றி வருகின்றது என்றும், ஆனால் அதை அடுத்துள்ள பாதைகளில் 

எலெக்ட்ரான் வட்டப்பாதையிலோ, நீள்வட்டப்பாதையிலோ 

சுற்றி வரலாம் என்றும் கொண்டார். அதாவது போர் கருத்துப் 

படி இரண்டாவது. _ஆற்றல் மட்டத்திற்கு உரியபயாதை ஓரே ஒரு 

வட்டப்பாதையாகும்.. அனால் சாமொர்ஃபெல்ட் கருத்துப்படி 

இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டத்திற்கு உரிய பாதைகள் இரண்டு . 

அவற்றுள் ஒன்று வட்டமாகவும் மற்றது நீள்வட்டமாகவும் இருக் 

கும். இவ்வாறே மூன்றாவது ஆற்றல் மட்டத்திற்கு உரியபாதைகள் 

மூன்று. அவற்றுள் ஒன்று வட்டப்பாதை, மற்ற இரண்டும் நீள் 

வட்டப்பாதைகளாகும். இவ்வாறே ஒவ்வோர் ஆற்றல் மட்டத்திற் 
கும் ஓன்று வட்டப்பாதையாகவும், மற்றவை நீள்வட்டப்பாதை 

களாகவும் இருக்கின்றன. ஓர் ஆற்றல் மட்டத்திற்கு உரியபாதை 

களின் மொத்த எண்ணிக்கை.அந்தஆற்றல் மட்டத்தின் முதன்மைக் 

Susi sas (Principal quantum number) ere gy வழங்கப்படும் 

7*-க்குச் சமமாகும். (2) .பாதையில் சுற்றிவரும் எலெக்ட்ரான்களின் 

வேகம் ஒளியின் வேகத்தைவிடக் குறைவுதான் என்றாலுங்கூட அவ் 

வேகத்தின் காரணமாகச் சார்புக் கொள்கையின்படி. எலெக்ட்ரா 

னின் நிறையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை விட்டுவிடுவதற்கில்லை- 
வட்டப்பாதையில் செல்லும் எலெக்ட்ரானின் நிறை,அதன் வேகம் 

காரணமாக அதிகரிக்கும் என்றாலும் அது வட்டப்பாதையில் சீரான 

வேகத்துடன் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதால் அதன் புதிய எடை 

பாதையின் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே அளவுடையதாகத்தான் 

இருக்கும். ஆனால் நீள்வட்டப்பாதையில் இயங்கும் எலெக்ட்ரான், 

அந்த நீள்வட்டப்பாதையின் (குவியங்களுள் ஒன்றில். அமைந்துள்ள 

அணுக்கருவுக்கு அருகில் வரும்போது அதிகவேகத்துடனும் தொலை 

வில் இருக்கையில் குறைந்த வேகத்துடனும் இயங்கும். அதாவது 

எலெக்ட்ரான் நீள்வட்டப்பாதையில் சீரற்ற வேகத்துடன் இயங்கு
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கிறது. எனவே,வேகங்காரணமாக மாற்றமடைகின்ற அதன் நிறை 

யும் இடத்திற்கு இடம் வேறுபடுகிறது.  அணுக்கருவுக்கு அருகில் 
வரும்போது நீள்வட்டப்பாதையில் செல்லும் எலெக்ட்ரானின் 

நிறை அதிகமாகவும், தொலைவில் இருக்கையில் குறைவாகவும் 
இருக்குமென அறியலாம். இவ்வாறு அணுவின் கட்டமைப்பில் : 
குவான்டம் கொள்கையுடன், சார்புக் கொள்கையும் புகுந்தது: 

இவ்வாறு, எலெக்ட்ரானின் . நிறையில் ஏற்படும் மாற்றத்தையும், 

ஆற்றல் மட்டங்களுக்குள் பல துணை ஆற்றல் மட்டங்கள் (5ய%- 
energy levels) இருப்பதையும், அந்தத் துணை ஆற்றல் மட்டங்கள் டம 

ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கியுள்ளன என்றும் கூறிய "சாமொர்ஃபெல்ட்' 

“snty G2 sian os $F * (Sommerfelds relativistic atom model) 
என்ற பெயரும் உண்டு, 

சாமெொர்ஃபெல்ட் கொள்கையின்படி போர் குறிப்பிட்ட 

குவான்டம் எண் ஈ என்பது ஈ, மற்றும் 71% என்ற இருவேறு 

குவான்டம் எண்களின் கூட்டுத்தொகையாகும். இவற்றில் ர... 

என்பது ஆரவழி குவான்டம் எண் (7801௨1 quantum number) | 
என்றும், என்பது திசைக்கேரணக் குவான்டம் ஏண் (ஊேதய187 

பங்கா (மாரா பராச) என்றும் வழங்கப்படுகின்றன. 

n=n,+ng ஆகும்) 

நீள்வட்டப்பாதையில் செல்லும் எலெக்ட்ரானுக்கு இரு 
உரிமைப்படிகள் (062766 01 11664௦) உண்டு. அணுக்கருவிலிருந்து 

அந்த எலெகட்ரானுக்குள்ள தூரமாகிய7, மற்றும் அதன் திசைக் 
Ganomos Bus (azimuthal angle) ¢ ஆகியவையே அவ்விரு உரிமைப் 
படிகளாகும். ஒவ்வொரு உரிமைப்படியையும் ) தனித்தனியே 
குவான்்டம் நிபந்தனை மூலம் வரையறுக்கவேண்டும். மிகப் 
பொதுவான வரையறுத்தலுக்கு உரிய சமன்பாடு. 

சசரக என்பதாகும். இதில் '2 என்பது உந்தத்தையும்த 

4 என்பது அவ்வுந்தத்திற்கு உரிய ஆய நிலையையும் குறிக்கின்றன. 
இதன்படி போர் கூறிய வட்டச் சுற்றுப்பாதைக்கு 

27a 

fm dx=nh get
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nh ‘ — ட்ப MV a = அகும். | இதைத்தான் முன்பு Pg= Oar 

என்று குறிப்பிட்டிருந்தோம். ] 

ன் 

(கனனப்டபிபாகதைக்குந ஓவ்வொரு மரறியம் (variable) 

பகவா என்ற சமன்பாட்டிற்கு உட்பட்டு வரவேண்டும். 

அதாவது 

் இங்கு மத் என்பது எலெக்ட்ரானின் கோண உந்தத்தையும். 

{angular momentum) P, oarug) gran) 26 5Song5u;tb (radial 

momentum) குறிப்பிடுகின்றன என்பது ஊ௫க்கக்கூடியதே. 

இவ்வாறு போர் அணுமா திரியில் கூறப்பட்டிருந்த 1 என்ற ஓரு 

'குவான்டம் எண் சாமெர்ஃபெல்ட் அணுமா திரியில் 1, ng என்ற 

இரு குவான்டம் எண்களின் கூட்டுத்தொகை கலம், 

ஒரு மூழுச் சுற்றுக்குத் தொகுப்பதன் மூலம் 
ng? b2 உட, ப ப். ச 5. 

€ (ig tn, qe எனக் காட்டலாம் இதில் ₹ ஒரை 

வட்டத்தின் வேற்றுமைய எண்ணையும் (6௦00011101(3) ச, 6 என்பன 
முறைய ஓரைவட்டத்தின் அரைப்பேரச்சு, அரைச் சற்ற்ச்சு ஆகிய 

வற்றையும் குறிக்கின்றன. ng, My என்பன இரண்டுமே முழு 

எண்களாகும் தர்ர என்பதில் ஈ- 7, 2, 2.......என்ற 

வாறிருக்கும். 8 என்பது எலெக்ட்ரானின் மெரத்தக் குவான்டம் * 
ஏண் (Total quantum number) என்று வழங்கப்படுகிறது. 

மேற்கூறிய சமன்பாட்டிலிருந்து ர என்பது இரு முழு எண்களின் 

விகிதமாக இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்பாதைகள் மட்டுமே எலெக்ட் 

ரானின் இயக்கத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சுற்றுப்பரதைகள் 
{permitted orbits) creru gid AsMAngy. 

சார்பு கொள்கையின் காரணமாக மாறுபடுகின்ற நிறையுடன் 

அணுக்கருவைச் சுற்றிவருகின்ற எலெக்ட்ரானின் பாதை, முடிவுற்ற 

ஆீள்வட்டமாக இருக்க இயலாது என்பதை சாமொர்ஃபெல்ட்
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உணர்ந்தார். எலெக்ட்ரானின் பாதை க்கல் மிக்க ஆனால் அழகிய 

பூவிழை வரையாக (8096(062 = ரோஜாப்பூவின் இதழ்கள் 

  

படம்; 27 (6) 270) 

அமைந்திருப்பது போன்ற தோற்றம்) இருக்கும். இதனைக் 

கொஞ்சங் கொஞ்சமாக இடம் பெயர்ந்து கொண்டே வட்டமாகச் 

செல்லும் ஒரு நீள்வட்டம் எனக் கூறலாம். (படம் 275) அதாவது 

எலெக்ட்ரான் நீள்வட்டப்பாதையில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் 

போதே, அந்நீள்வட்டத்தின் பேரச்சு அணுக்கருவை மையமாகக் 

கொண்டு நீள்வட்டத்தளத்தில் மெதுவாகச் சுத்றும்-) ் 

ng? 

(1g +x)? 

7227 ஆகும். அதாவது ₹- 0. வேற்றுமைய எண்-0 

ஆகும்... எலெக்ட்ரான் பாதை மாருத மையத்தைக் கொண் 

டிருக்கும். எலெக்ட்ரான் வட்டப்பாதையில் செல்லும். ஆகவே 

ஓர் எலெக்ட்ரானின் திசைக்கோணக் குவான்டம் எண் (25) அதன் 

மொத்தக் குவான்டம் எண்ணுக்குச் (8) சமமானால் எலெ்க்ட்ரா 

னின் பாதை வட்டமாக இருக்கும். எந்த நிலையிலும் ஈர என்பது 

சுழியாக-முடியாது. ஏனெனில் %-0-என்றால் எலெக்ட்ரானின் 

31-83 4 என்னும் சமன்பாட்டில் 1-1 என்றால்
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பாதை நேோர்கோடாவிடும். 8-8. 41). என்பதில் குறிப்பிட்ட %: - 

என்ற ஒரு மொத்தக்குவான்டம் எண்ணுக்கு ஏற்ப ஈ% என்பது: 

வெவ்வேறு. அளவுடைய, 1-எண்ணிக்கையுடைய மதிப்புகளைப்- 
பெறலாம். ஆகவே, 1 வகையான நீள்வட்டங்கள் இருக்கக்கூடும். 
இவற்றுள் 1 - ng என்ற நிலையில் உள்ள நீள்வட்டம் வட்டமாக 

இருக்கும். மற்ற நீள்வட்டங்களுக்கு டன் மதிப்புக் குறையக்.” 

குறைய வேற்றுமைய எண் அதிகரித்துக்கொண்டே. செல்வதால்: 

படத்தில் (படம் 272) காட்டியுள்ள அமைப்பைப் பெறுகின்றன. 

படம் 28-6 Gumi மற்றும் சாமெொர்ஃபெல்ட். கொள்கைகளுக்கு 

ஏற்ப வரையப்பட்ட, ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றல் மட்டப். 
படங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. 

பாமர் தொடரில் முதல்வரி தோன்றல்: 

  

  

  

  

          

  

217-2 
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Cunt Sep சாமெர்ஃபெல்டூ அனு 

படம் 28 

போரின் கொள்கைப்படி மூன்றாவது ஆற்றல் மட்டத்தில் (0-2) 

உள்ள ஓர் எலெக்ட்ரான் இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டத்திற்கு 

(1-8) தாவும்போது பாமர் தொடரின் முதல் நிறமாலை வரிதோன்: 

றும். ஆனால் சாமொர்ஃபெல்ட் கொள்கைப்படி மூன்றாவது ஆற்றல் 

மட்டத்திற்கு மூன்று துணை மட்டங்களும் இரண்டாவது ஆற்றல் 

மட்டத்திற்கு இரண்டு துணை ஆற்றல் மட்டங்களும் உண்டு. எனவே, 
மேலே உள்ள மூன்று துணை மட்டங்களில் ஏதாவது ஒன்றிலிருந்து: 

கீழே உள்ள இருதுணை ஆற்றல் மட்டங்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்குப் 
படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் ஆறுவழிகளில் எலெக்ட்ரான். 

தாவல் நடைபெறஇடமூண்டு. ஆகவே சாமெர்ஃபெல்ட் கொள்கைப். 
படி பாமர் தொடரின் முதல் வரியில் ஆறு நுண்ணமைப்பு. 

வதிகள் இருக்கவேண்டும். மிகு பிரிதிறன் (high resolving power
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“கொண்ட நிறமாலை காட்டிகள் ($ற06011080006) நுண்ணமைப்பு வரி — 

களைக் காட்டின என்றாலும் அவ்வரிகளின் எண்ணிக்கை ஆறுக்குக் 

'குறைவாகவே இருந்தன. இந்தக் குறை ஏன் ஏற்படுகிறது என் 
பதற்கு சாமெர்ஃபெல்ட் பின்வரும் காரணத்தைக் கூறினார். 

மூன்றாவது ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து இரண்டாவது ஆற்றல் 
மட்டத்திற்கு ஆறு வழிகளில் எலெக்ட்ரான் தாவல் நடைபெற 

இடமுண்டு என்றாலும் மூன்று வழிகளில் மட்டுமே எலெக்ட்ரான் 

தாவல்: நிகழக்கூடும். ஆகவே, மூன்று நுண்ணமைப்பு வரிகள் 
மட்டுமே தோன்றுகின்றன என்று கூறினார். மற்ற மூன்று 
தாவல்களும் தடுக்கப்பட்ட தாவல்கஞ்ம் (forbidden jumps) எனப் 

படும், படம் 28-ல் தடுக்கப்பட்ட தாவல்கள் புள்ளிக் கோடிட்டுத் 
காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. எந்தத்தாவல் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது 

எந்தத்தாவல் தடுக்கப்படுகிறது என்பதைக் கூறும் விதிக்குத் 

தேர்வு விதி($2160110% £ய16) என்று பெயர். இதுபற்றிப் பின்னர் 

விளக்கப்படும். இசைக்கோணக் குவான்டம் எண் வேறுபாடு 

2 47 ஆக உள்ள இரு ஆற்றல் நிலைகளுக்கு இடையே.மட்டுமே 

ஏலெக்ட்ரான் தரவல் நடைபெறும் என்னும் தேர்வு விதியினைச் 
சாமெர்ஃ பெல்ட். உண்டாக்கினார். அதன்படி 77௨ வரி என வழங்கப் 

படும் பாம்ர் தொடரின் முதல் வரிக்கு மூன்று. நுண்ணமைப்பு 

வரிகளே ள இருக்க இயலும். ஆனால், நடைமுறையில் 5வரிகள் காணப் 
பட்டன. எனவே, சாமெர்ஃபெல்ட் அணுமாதிரியைக் கொண்டு 

.அுண்ணமைப்பு வரிகளை விளக்குவதில் பெருவெற்றி காண முடியாது 

'போயிற்று.] தேர்வு விதியில் தவறு உண்டா என்றால் அதுவும் 
இல்லை. பின் குறை எங்கிருக்கிறது ? 

சூரியக்குடும்பத்திலுள்ள கோள்கள் சூரியனைச் சுற்றிவருவதைப் 
' போலவே எலெக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவைச் ௪ ற்றிவருகின்றன 

என்று கருதி அணுவின் கட்டமைப்பை விளக்க முனைந்தவர்கள், 
அக்கோள்களைப் போலவே எலெக்ட்ரான்களுக்கும். சுழற்சி (Spin) 
இருக்கவேண்டும் என்பதை மறந்துவிட்டார்கள். இதனால்தான் 

மேலே கண்ட குறை ஏற்பட்டது. எனவே எலெக்ட்ரானின் சுழற்சி, 
நிறமாலை ஆய்வுகள் மற்றும் அனுபவமுறைகள் ஆகியவற்றால் பெற்ற 
முடிவுகள் இவற்றை அடிப்படையாகக்கொண்டு வெக்டர்அணுறாதீரி 

(Vector atom model) என்ற ஒன்றைக்கூறி இடர்ப்பாடுகள் 
அத்தனையையும் வென்ழுர்கள். இந்த அணுமாதிரியை உருவாக்கிய 

“பெருமை போர். (801), சாமெர்ஃபெல்ட் (Sommerfeld), 

-2.0er@us (uhlenbeck), miLavite. (Goudsmit) Quare (Pauli) | 

osteo (51610), கெொலாக் (02120) போன்றவர்களைச் சேரும்.
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21௫ 
ek வெக்டர் அணுமரதிரி (176001 ஆர்மி 11௦041) 

2 . 

. வெக்டர் அணுமா திரி இரண்டு புதிய கருத்துகளைப் புகுத்தி 
யுள்ளது. (2) இசை அல்லது இடம் வரையறுத்தல் (4) சுழற்சி 
எலெக்ட்ரான்கள்... 
ee eee 

இடம் வரையறுூத்தல் (Spatial quantisation) 

சாமொஃபெல்ட் அணுமாதிரியில் சுற்றுப்பாதைகளின் வடிவ 

அமைப்பு மற்றும் அளவு ஆகியவற்றைப் பற்றி மட்டுமே கூறப்பட் 

டிருந்தது. அவர் கூறிய கருத்துப்படி அந்தச்  சுற்றுப்பாதைக்கு 
அளவு மட்டுமே உண்டு.! ஆனால் குவான்டம்-கொள்கைப்படி சுற்றுப் 

பாதைகள் எல்லா நிலைகளிலும் இருத்தல் இயலாது. அவற்றுக்கு 
என வரையறுக்கப்பட்ட இசைகள் இருக்கவேண்டும். அதாவது 

சுற்றுப்பாதை என்பது அளவுடன், திசைப்பண்பு கொண்ட. 
வெக்டர் அளவாகவே இருக்கமுடியும். எப்படிச் சுற்றுப்பாதைகளில் (. ட் 

சில சலுகைப்பாதைகள் இருக்கின்றனவோ அதேபோல அச்சுற்றுப் 

பாதைகள் இருப்பதற்கெனச் ல சலுகை பெற்ற இசைகளும்இருக்க . 
வேண்டும்.7 ஒரு சுற்றுப்பாதைக்கு 'உரிய இசையை, ஒரு புறப்புல 
-விசையின் ' உதவியால் அறியலாம்." ஆனால், அப்புறப்புலத்தின் 

விசையளவு சுற்றுப்பாதைகளுக்கு இடையூறு செய்யாத அளவுக்குச் 

சிறியதாக--சுழியளவை நோக்கிச்' செல்வதாக--இருக்கவேண்டும். 

“செயற்படுத்தும் புறப்புலத்தின் திசையின் மீது சுற்றுப்பாதையின் 

வீழ்ச்சியை (01௦1௦௦11௦0) வரையவேண்டும். இவ்வாறு வரையப் 
பட்ட வீழ்ச்சகளும் வரையறுக்கப்பட்டவையாக இருக்க வேண்டும். 

புலத்திசையிலிருந்து வரையறுக்கப்பட்ட சுற்றுப்பாதை எவ்வளவு 

சாய்ந்துள்ளது என்பதை அளவிடலாம். 

HDF TAVAL sroracs (Spinning electrons) 

நுண்ணமைப்பு வரிகள், சீமன் விளைவு போன்ற பல நிகழ்ச்சிகளை 
விளக்க முற்பட்ட உலன்பெக் மற்றும் கூட்ஸ்மிட் ஆகியவர்கள் 
கழற்சி எலெக்ட்ரான்கள் பற்றிய”. கருத்தினை வெளியிட்டார்கள். 

(பூமி தனக்கென அமைந்த ஓர் அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றிக் 

கொண்டு, அதே சமயத்தில் சூரியனையும் சுற்றிக்கொண்டிருப் 

பதைப் போல, எலெக்ட்ரானும் தனக்கென அமைந்த ஓர் அச்சில் 

குன்னைத்தானே சுற்றிக் கொண்டிருப்பதுடன், குறிப்பிட்ட ஒரு 
சுற்றுப்பாதையில் அணுக்கருவையும் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் இயக் 

கத்தைத்தான் சுழற்சி (ற) என்கிறோம். எனவே, எலெக்ட் 

னுக்கு சுற்றுப்பாதை இயக்கம் காரணமாக ஒரு கோண 

அந்தமும், சுழற்சி இயக்கம் காரணமாக மற்றொரு கோண உந்தமும்
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ஆக இரு கோண உந்தங்கள் உண்டு. எலெக்ட்ரானின் மொத்தக் 
கோண உந்தம் என்பது இவ்விருகோண உந்தங்களின் கூட்டுத் 

தொகையே ஆகும். எனவே குவான்டம் கொள்கைப்படி சுற்றுப் 

வாதை இயக்கத்தை வரையறுத்தது Cherian சுழற்சி இயக்கத் 

எனவே எலெக்ட்ரானுக்கு சுற்றுப்பாதை குவான்டம் எண், சுழற்சிக் 

குவான்டம் எண் என இருவகையான குவான்டம் எண்கள் உண்டு. 

மேலும் இவ்விரு வகையான இயக்கங்களும் அளவுடன் திசையாலும் 
வரையறுக்கப்படவேண்டும். அதாவது. எலெக்ட்ரானின் இருவகை 
இயக்கங்களும் வெக்டர் வகையைச் சேர்ந்த இயக்கங்களாகக். 

கொள்ளவேண்டும். 

ஒரு மின்னூட்டம் பெற்ற பொருளின் இயக்கத்தினால் அதற்கு 

ஒரு காந்தத் தருப்புதிறன் உண்டாகும் என அறிவோம். ஆகவே 
4 இருவிதமான இயக்கங்கள்கொண்ட எலெக்ட்ரானுக்கு இருவகை 

யான காந்தத் திருப்புதிறன்களும் இருக்கவேண்டும். ஆகவே, ஓர் 

அணுவின் காந்தத் திருப்புதிறன் என்பது அவ்வணுவின் எலெக்ட் 
ரான்களுக்குள்ள இருவிதக் காந்தத் திருப்புதிறன்களின் விளைவு 
இருப்புதிறனே ஆகும். மேற்கூறிய திருப்புதிறன்களும் வெக்டர் 
அளவுகளே ஆகும். 

பலவிதமான குவரன்டம் எண்கள் 

வெக்டர் அணுமாதிரியில், சுற்றுப்பாதை, சுழற்சி, சுற்றுப் 

பாதை காந்தத்திருப்புதிறன், சுழற்சி காந்தத் திருப்புதிறன் போன்ற 
உறுப்புக்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வோர் உறுப்புக்கும் ஒரு குவான்டம் 

எண் உண்டு. மேலே கண்ட உறுப்புகளைக் குறிக்கும் வெக்டர்களின் 

நீளங்களின் எண் மதிப்புகளைத்தான் அவ்வுறுப்புகளின் குவான்டம் 
எண்கள் என்று கூறுகிறோம். 

(i) மொத்தக் குவான்டம் ஏண் 

[Total Quantum Number (n)] J 

இது ஈ என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இது 7,2,2,...என்ற 
மூழுஎண் மதிப்புகளை மட்டுமே கொண்டிருக்கமுடியும். சுழி 
மதிப்பைப்பெற முடியாது.
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(ம சுற்றூப்பாதை ருவான்்டம் ஏண் 

{Orbital quantum number (/) — 

இது / என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகறது. இது 0 மற்றும் 
(௩-1) ஆயெவற்றிற்கு இடைப்பட்ட எந்த முழுஎண் மதிப்பையும் 
பெறலாம். அதாவது ஈ--5 என்றால் /-ன் மதிப்பு 0,7,8,2,4 ஆய 

வற்றுள் ஏதாவது ஒன்றாக இருக்கும் * இது சாமெர்ஃபெல்ட் 

மாதிரியில் பார்த்த தஇிசைக்கோண குவான்டம் . எண்ணாகுிய 

ng போன்றது,ஒர் எலெக்ட்ரானின் சுற்றூப்பரதை கோண உந்தம் 

(orbital angular momentum) .43 Hw P, sreru x I. a (அல்லது Ih) 

ஆகும். ஓர் எலெக்ட்ரானின் சுற்றுப்பாதைக் குவான்டம் எண் 

7-0 என்றால் அதனை 3 எலெக்ட்ரான் என்றும் /--17 என்றால் அதனை 

ற எலெக்ட்ரான் என்றும் l=2 என்றால் அதனை சீ எலெக்ட்ரான் 

ஏன்றும் வழங்குவது மரபு. இதுபோன்றே மற்ற மற்ற எலெக்ட்ரான் 

களுக்கும் பெயர்கள் உண்டு. 

(iii) சுழற்சிக் குவான்டம் எண் 

[Spin quantum number (s)| 

இது எப்போதும் ந ஆகும். இது வரையறுத்தல் பற்றிய முழு 

எண் மடங்கு விதிக்கு முரணாக இருந்தாலும் ச-க்கு$ழ எண் மதிப்புத் 

தந்து பெற்ற முடிவுகள், சோதனைகளின் மூலம் பெற்ற முடி.வுகளுடன் 

பெரிதும் ஒத்திருந்தன. எனவே, முழு எண் மடங்கு விதியிலிருந்து 

இது விலக்குப் பெறுகிறது. எலெக்ட்ரானின் சுழற்சிக் கோண உந்தம் 

2 என்பதால் குறிக்கப்படுகிறது 8-௨ (அல்லது 2%- ரந) ஆகும். 

(iv) மொத்தத் திசைக்கோணக் குவரன்டம் ஏண் 

[Total angular quantum number (j)] 

இது ர் என்ற: எழுத்தால் குறிக்கப்படுகறது. ஒர் எலெக்ட் 

ரானின் சுற்றுப்பாதை இயக்கம் மற்றும் தற்சுழற்ச இயக்கம் 

இவற்றினால் உண்டாகும் கோண உந்தங்களுக்கு ஒரு விளைவு 

உந்தம் உண்டல்லவா ? அந்த விளைவு உந்தத்தைக் குறிக்கின்ற 

'வெக்டரின் நீளத்தைத்தான் நாம் மொத்தக் கோணக் குவாண்டம் 
ஏண் என்கிறோம். / என்பது சுற்றுப்பாதைக் கோண உந்தத்தின் 

வெக்டர் நீளத்தையும், 2 என்பது சுழற்சிக் கோண உந்தத்தின் 

Gast நீளத்தையும் குறிப்பதால், இவ்விரு வெக்டர்களின் 

கூட்டுத்தொகையாகிய (760100 800) l+s என்பது க்குச்
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சமமாகும். அதாவது 7-7/--9 ஆகும். எனவே ர் என்பது 1 எண் 

களைக் கொண்டதாகவே இருக்க இயலும். 

8 என்பது / என்ற வெக்டருக்கு இணையாக இருப்பின் 7-7]. 

என்றும், 2 என்பது / வெக்டருக்கு எதிரிணையாக (81ம் றகரவி181) 

இருப்பின் j-1—} என்றும் கொள்வது வழக்கம். எலெக்ட்ரானின் 

மொத்தக் கோண உந்தத்தை 7; என்ற எழுத்தால் குறிப்பது 

wh a ் 
வழக்கம், ஆகவே மரத்த (அல்லது 2-7) ஆகும் என 

அறியலாம். 

மேலே குறிப்பிட்டிருக்கும் குவான்டம் எண்கள் இயல்பு 
நிலையில் உள்ள ஓர் அணுவில் காணப்படும் எலெக்ட்ரான்களுக்கு 
உரிய குவான்டம் எண்களாகும். ஆனால், அணு காந்தப்புலம் 
போன்ற ஒரு புறப்புலத்தில் .வைக்கப்பட்டால் மேற்கூறிய. 
குவான்டம் எண்களோடு மேலும் மூன்று குவான்௨ம் எண்களை 
அதன் எலெக்ட்ரான்கள் பெறுகின்றன. அப்புதிய குவான்டம். 
எண்களை (2) காந்தச் சுற்றுப்பாதைக் குவான்டம் எண் ர; 
(2) காந்தச் சுழற்சிக் குவான்டம் எண் ௬. மற்றும் (3) காந்த 
மொத்தக் கோண உந்தக் குவான்டம் எண் 8) என்று கூறுகிறோம். 

(VY) காந்தச் சுற்றூப்பாதைக் குவான்டம் எண் 

[Magnetic orbital quantum number (77,)} 

காந்தப்புலத்தின் இசையின் மீது வரையப்படும், சுற்றுப் 
பாதை வெக்டரின் வீழ்ச்சியின் எண்மதிப்புத்தான் காந்தச் 
சுற்றுப்பாதைக் குவான்டம் எண் (௬) என்கிறோம். இது படம் 
29ஈ-ல் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மதிப்பு முழு எண்ணாகும். 
இது --/ மற்றும் 4-/ ஆகிய. இரு எண்களுக்கும் இடைப்பட்ட 
(2/1) மதிப்புகளில் ஏதாவது ஒன்றைப் பெறும். இடம் 
வரையறுத்தல் என்ற கொள்கையின்படி ' புலத்தின் இசையின்மீது 
வரையப்படும் ன் வீழ்ச்சியும் வரையறுக்கப்பட்ட தாகவே 
இருக்கும். ஆகவே 4. என்பது புலத்தின் திசையிலிருந்தூ ஏந்தக். 
கோணத்தில் சரய்ந்திருந்தரல் ஈடன் மதிப்பு முழு ஏண்ணாக இருக்க 
முடியுமே அத்தகைய கோணத்தில் மட்டுமே 7 சாய்ந்திருக்க முடியும். 
எடுத்துக்காட்டாக, 14 என்னும் புலத்தின் திசையிலிருந்து ௦ 
என்னும் கோணத்தில் / சாய்ந்திருப்பதாக வைத்துக்கொண்டால்,. 
/-ன் வீழ்ச்சியாகிய 10--/008 0 ஆகும். m, என்பது முழு எண்ணாக 
இருக்க வேண்டுமாதலால் ௦059-ன் மதிப்பு ஒரு போதும் 2ஐக் 
காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கமுடியாது. ஆகவே ஈ9)-ன் மதிப்புகள்
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* லிருந்து -/-வரை உள்ள முழு எண்களாக மட்டுமே இருக்க 

இயலும். அதாவது +1, (1-1), (I~ 2),...++. 1,0, ~1, —2,...... —b 

என்ற எண்களுக்குள் ஏதாவது ஒன்றாக இருக்க முடியும். மேலும்: 

படம் 29 a 

படம் 29 5     5 
7-7 என்று கொண்டால், 78). என்பது 4-7, 0, -1 என்ற மூன்று: 

மதிப்புகளுள் ஒன்றைப் பெற இயலும். எனவே மேற்கூறிய மூன்று 

ஈட மதிப்புகளைப் பெறுவதற்கு ஏற்ற கோணத்தில் மட்டுமே I 

வெக்டர் சாய்ந்திருக்க இயலும். அதாவது / வெக்டரின் போக்கு 

இந்த மூன்று நிலைகளுக்குள் ஏதாவது ஒன்றாக மட்டுமே இருக்க 

இயலும். இவ்வாறே 17-38 என்றால், 71) என்பது 2, -2,0,-7, 

2 என்ற ஐந்து மதிப்புகளுள் ஏதாவது ஒன்றைத்தான் பெற 
மூடியும். எனவே 4 வெக்டர் மேற்கூறிய m மதிப்புகளைத் 

தருவதற்கு ஏற்ற ஐந்து கோண நிலைகளுக்குள் ஏதாவது ஒரு.
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(கோண நிலையில் / வெக்டர் சாய்ந்து இருக்கலாம். இத்தகைய 
"நிலைகளைப் படம் 89 காட்டுகிறது.* (இதைப்பற்றி விரிவாக 

அம்ன்விளைவுக்கான விளக்கத்தில் கூறப்பட்டிருப்பதைப் 
பார்க்கவும். )' 

(ஈர) காந்தச் சுழற்சிக் குவான்டம் ஏண் 

[Magnetic Spin quantum number (mz; )] 

காந்தப் புலத்தின் திசையின்மீது வரையப்படும் 9 வெக்டரின் 

வீழ்ச்சிக்கு உரிய எண் மதிப்பிற்குத்தான் காந்தச் சுழற்சிக் 
குவான்டம் ஏண் என்று பெயர். இது 1, என்பதால் குறிக்கப்படு 
-இறது. சுழற்சி வெக்டர் 26-17 எண்ணிக்கையுடைய நிலைகளைத் 
தான் கொண்டிருக்கமுடியும். ஆகவே, காந்தச் சுழற்சிக் 
குவான்டம் எண்ணாகிய உ-ம் --9 முதல் 3 வரையுள்ள 49-17 

மதிப்புகளைத் தான் பெற இயலும். அதாவது 8. என்பது --% 

மற்றும் -$ என்ற இரு மதிப்புகளை மட்டுமே பெற இயலும். 3, 

என்பது சுழி மதிப்பைப் பெற இயலாது. 

(ஈரம்) கரந்த மொத்தக் கோண உந்தக் குவான்டம் எண் 

[Magnetic total angular momentum 
quantum number (m;)| 

மொத்தக் கோண உந்த வெக்டராகிய க்கு காந்தப் 
புலத்தின் திசையின் மீது வரையப்படும் வீழ்ச்சியின் எண் மஇப்புத் 
தான் கரந்த மொத்தக் கேரண உந்தக் ரகுவரன் டம் ஏண் எனப்படு 
கிறது. இது ஈட. என்னும் எழுத்தால் குறிக்கப்படுகறது. 7-7] 
எனக். கண்டோம். எனவே ஈ)-ன் மதிப்பு அரை எண்களைக் 
கொண்டதாகவே இருக்கும். 7 வெக்டரின் அனுமதிக்கப்பட்ட 

, நிலைகளின் எண்ணிக்கை (2/--1) ஆகும். ஆகவே ஈ; என்பது சுழி 
நீங்கலாக --/் மற்றும் -ர் இவற்றிற்கு இடையே உள்ள (2/7) 

. மதிப்புகளை .பெற்றிருக்கும். 

எலெக்ட்ரானின் நிலைகளைக் குறிக்க 4, 5, / மற்றும், 5, ற, மீ, ரீ 
போன்ற சிறிய எழுத்துகளையும், அணுவின் நிலையைக் குறிக்க, 
படிம) 4், மற்றும் 5, 2) 2, 77 போன்ற பெரிய எழுத்துகளையும் 
பயன்படுத்துவது மரபு ஆகும். இலர் 7, 5, 7 என்பதற்குப் பதிலாக 
7*,2*, 7* என்றும் குறிப்பது உண்டு. 

இணைப்பு முறைகள் (0௦1102 500௦) 
எலெக்ட்ரான்௧களின் பல்வேறு வெக்டர்களையும் இணைத்து 

. அணுவைக் குறிக்கும் வெக்டர்களை அடையலாம். இணைப்புகளில் 
இருவகை உண்டு (2) &- 5 இணைப்பு (2) 7-7 இணைப்பு.
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(i) L-S Qesiny (L-S coupling) 

இது அடிக்கடி நிகழும் ஒரு வகை இணைப்பு ஆகும். எனவே 

இதனை இயல்பு இணைப்பு என்றும் கூறுவர். இம்முறையில் 

எலெக்ட்ரான்களின் சுழற்சி வெக்டர்களை எல்லாம் கூட்டி விளைவு 

-வெக்டரையும், அதைப் போலவே சுற்றுப்பாதை வெக்டர்களை 

எல்லாம் கூட்டி விளைவு 7-வெக்டரைமும் அடையலாம். எடுத்துக் 

காட்டாக, 7, இ; நி. என்பன எலெக்ட்ரான்களின் சுற்றுப்பாதை 
வெக்டர்களையும் ௪), So, இத என்பன சுழற்சி வெக்டர்களையும் 

குறிக்கின்றன எனக் கொள்வோம் 

[+h tlst ene] +[5,4+52+530]=J + 
ie ll வக வசி ் 

ஆ = 

L + S அழீஆகும். 

எலெக்ட்ரான்௧ளின் வெக்டர்கள் வலிமைமிக்ககாக இருக் 
கும்போது மட்டுமே இத்தகைய 4 - $.இணைப்பு நடைபெறக்கூடும். 
இவ்விணைப்பு நடைபெறும் போது பின்வரும் உண்மைகளை நினைவில் 
வைக்கவேண்டும். ் 

(1) 2, 5, 3 என்ற மூன்று வெக்டர்களுமே வரையறுக்கப் 
பட்டவை ஆகும். 

(2) 7 என்பது ஒரு முழு எண் ஆகும். அது 0, 1, 2,...... 
போன்ற ஒரு மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். 

(3) 5 என்பது ஒரு முழு எண்ணாகவோ அல்லது அரை 
எண்ணாகவோ இருக்கும். ஏனெனில் இதன் மதிப்பு அணுவில் 
உள்ள எலெக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றின் சுழற்சி 
வெக்டர்களின் திசை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. எடுத்துக் 
காட்டாக, 8 எலெக்ட்ரான்௧ளைக் கொண்ட அணு ஒன்றை எடுத்துக் 
கொள்வோம். அவற்றின் சுழற்சி வெக்டர்கள் 5), 8, 3 என்போம். 
இவற்றின் திசைகள் இணையாக இருப்பின் 

மிச 254 2 

=$4+4+}=3/2 ao. 
'இரு எலெக்ட்ரான்கள் ஒரு இசையிலும் மற்றது எதிரிணையாகவும் 

- இருப்பின் 53-24-3333 ஆகும். ஆகவே மூன்று 
எலெக்ட்ரான்க௧களைக் கொண்ட அணுவின் 4 என்பது 4/2 ஆகவோ, 
$ ஆகவோ இருக்கும். இவ்வாறே 4 எலெக்ட்ரான் அணுவின் 
5-மதிப்பு 2 அல்லது 7 அல்லது 0 ஆக இருக்குமென்பதை 
அறியலாம். 

9
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(4) 7 என்பது 7-மற்றும் 5 ஆகிய வெக்டர்களின் கூட்டுத் 

தொகையாகும். எனவே ஃ: என்பது முழுஎண் என்றால் _,-ம் 

மூழு எண்ணாக இருக்கும்... 5 என்பது அரை எண் என்றால் (1/2, 3/2, 

5/2, 7|2...... போன்ற மதிப்புகளை உடையது என்றால்) 7-ம் அரை 

எண் ஆகும். இதனைச்.சுருக்கமாக ஒற்றைப்படை எலெக்ட்ரான் 

களைக் கொண்ட அணுவின் 7 மதிப்பு: அரை எண்களாக வும், 
இரட்டைப்படை எலெக்ட்ரான்௧ளைக் கொண்ட அணுவின் 7 
மதிப்பு முழு எண்ணாகவும் இருக்கும் என்று கூறலாம். . என்பது 
ஓர் அணுவின் மொத்தக் கோண. உந்தத்தைக் குறிக்கும் வெக்டர் 

ஆகையால், அது எப்போதும் நேர்க்குறி (4) தான் பெறும். ஒரு 

போதும் எதிர்க்குறி (-) பெற இயலாது. 4 என்பது $-ஐவிடப் 
பெரியதாகவோ அல்லது ;5-க்குச் சமமாகவோ இருந்தால் 7 பெறக் 

கூடிய மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை (25-47) ஆகும். 7, என்பது 
$-ஐவிட சிறியது என்றால் ./ பெறக்கூடிய மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை. 

(2747) ஆகும். 

(ii) j-j Qewiy (j- j Coupling) 
சில நேரங்களில் வெவ்வேறு எலெக்ட்ரான்களின் 3 வெக்டர்கள் 

மற்றும் / வெக்டர்கள் இவற்றிற்கு இடையே நிகழும் வினையாக் 
கத்தை (1016780110) விட, ஒவ்வொரு எலெக்ட்ரானுக்கும் உரிய 

2 வெக்டருக்கும் / வெக்டருக்குமிடையே நிகழும் வினையாக்கம் 

வலிவுமிக்கதாக . இருப்பதுண்டு. | அப்போது ஓவ்வொரு எலெக்ட் 
ரானுக்கும் உரிய / மதிப்புகளைக் கண்டுபிடித்து அவ்வாறு கண்ட ர் 

வெக்டர்களின் 'கூட்டுத்தொகையை அணுவின் 7 வெக்டராகக் 

கொள்வது உண்டு. அதாவது ஓர் எலெக்ட்ரானின் சுற்றுப்பாதை 

வெக்டர் 7; என்றும் சுழற்? வெக்டர் 3; என்றும் கொண்டால் 
“அவற்றிடையே நிகழும் வினையாக்கம் வலிவுடையதாக இருப்பின் 
ht+y=j, எனக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு ஒவ்வொரு எலெக்ட் 
ரானுக்கும் கணக்கிட்டால் 

ரசம் - (௩௮ + (02ஓ +... sie Su sles த 

= (ii + Je + Js HF veccccceccccces 00°99 555 ces ces cos 

= J 

பெளலியின் தவிர்த்தல் கொள்கை 

(Pauli’s exclusion Principle) 

... இது ஓர் Aaue oH (empirical law) ஆகும். இதன்படி ஏந்த 

அணுவிலும் ஏல்லாவகையிலும் ஒத்த குவரன்டம் ஏண்களைக் 

கொண்ட இரு எலைக்ட்ரான்கள் இருக்க இயலரதுூ. ஒர் அணவிலுள்ள
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இருவேறு எலெக்ட்ரான்களுக்கு 1, 7, 110) என்ற குவான்டம் எண்கள் 

சமமாக இருந்தால் அவற்றில் ஒன்றுக்கு ஈட-$ ஆகவும் மற்றதற்கு 
7, ம் ஆகவும் இருக்கும். அவ்வாறின்றி, இரு எலெக்ட்ரான்கள் 

முற்றிலும் ஒத்த குவாண்டம் எண்களைக் கொண்டிருந்தால், அந்த 
இரு எலெக்ட்ரான்௧களில் ஒன்று அணுவின் கட்டமைப்பிலிருந்து 

விலக்கப்பட்டுவிடும் அல்லது தவிர்க்கப்ப டுவிடும். எனவேதான் 

இக்கொள்கைக்குத் தவிர்த்தல் கொள்கை (exclusion principle) 
என்று பெயர். 

எலெக்ட்ரானுடன் 'இணைந்துள்ள பல குவான்டம் எண்களுள் 

நான்கு தெரிந்தால்தான் அதன் நிலையை அறுதியிட்டுக் கூற 

இபலும். 'வலிய காந்தப்புலத்திலுள்ள அணுவானால் 97/71 
மற்றும் 7, என்ற குவான்டம் எண்களும், சாதாரண நிலையிலுள்ள 

அணுவானால், *,/,ர மற்றும் ஈட ஆகிய குவான்டம் எண்களும் 

தேவைப்படுகின் றன. 

அணுவில் ஏலெக்ட்ரான்௧களின் அமைப்பு 
(Electronic structure in atoms) 

பெளலியின் தவிர்த்தல் கொள்கையின் அடிப்படையில் 

அணுவில் எலெக்ட்ரான்களின் அமைப்பைக் காண்பது எளிது. 

குனிமங்களின் அட்டவணையில் மிக லேசான ஹைட்ரஜன் அணுவில் 

. தொடங்கி தொடர்ந்து மேலே செல்லச்செல்ல எலெக்ட்ரான்களின் 

எண்ணிக்கை சீராக அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது என 

அறிவோம். அணுக்கருவைச்சுற்றி அந்த எலெக்ட்ரான்கள் 
ஓழுங்கின்றித் தாறுமாருகக் கிடக்கின்றனவா ? ஓர் ஒழுங்குக்குக் 

கட்டுப்பட்டு அமைந்திருக்கன்றனவா ? என எண்ணுவது இயல்பே. 

எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலை ஆய்வுகளிலிருந்து அத்த எலெக்ட்ரான்கள் 
அணுக்கருவைச்சுற்றி பல கூடுகளில் (516118) அமைந்திருக்கின்்றன 

என. அறிதஇிடரும். குறிப்பிட்ட மெரத்தக் குவான்டம் ஏண் , 
(9 கொண்ட எலெக்ட்ரான்கள் எல்லாம் ஒரே கூட்டிற்குள் இருக்: 
தின்றன. மொத்தக் குவான்டம் எண் 1-1 ஆகக்கொண்ட எல்லா 

எலெக்ட்ரான்களும் முதற்கூடாகிய £ கூட்டில் இருக்கின்றன 1-4 

'ஆகக்கொண்ட எலெக்ட்ரான்கள் எல்லாம் இரண்டாவது கூடாகிய 
£ஃகூட்டிலும், 1-8 ஆக உடைய எலெக்ட்ரான்கள் /14-கூட்டிலும் 

இதுபோன்ற மற்றக் கூடுகளாகிய 74,0,2,0-விலும் இருக்கின்றன. 
இங்கு சுற்றுப்பாதைகளுக்கும் கூடுகளுக்குமிடையில் உள்ள வேறு 

பாட்டை உணர்ந்துகொள்வது நல்லது. ஓரே * மதிப்பைக் 

கொண்ட பல சுற்றுப்பாதைகள் இருக்கலாம். இத்தகைய குறிப் 

பிட்ட ஒரு 1 மதிப்பைக் கொண்ட பல சுற்றுப்பாதைகளைத் 

தன்னுள் அடக்கிய ஒன்றுதான் கூடு (Shell) எனப்படுகிறது.
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ஒர் அணுவின், அணு; எண் 2-என்றால் அதன் அணுக்கருவில் 
2-நோர்மின்னூட்டமும் அதைச்சுற்றி 2 எலெக்ட்ரான்களும் இருக் 
Berner என்று பொருள். வெளிப்பாதை எலெக்ட்ரான்கள் 

கிளர்ச்சியூட்டப்பட்டு, பின்னர் நிகமும் எலெக்ட்ரான்களின் 

காரவல் காரணமாக ஒளி நிறமாலை நிகழ்ச்சியும் (011081 808002), 
அணுக்கருவுக்கு அருகிலுள்ள உள்பாதை எலெக்ட்ரான்கள் இளர்ச்சி 

யூட்டப்படும்போது எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலை நிகழ்ச்சிகளும் நடை 

பெறுகின்றன. தனிம அட்டவணையில் அருகருகே உள்ள 

இருதனிமங்களின் ஓளிநிறமாலைகள் ஒன்றுக்கொன்று பெரிதும் 
வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. 460, அடுத்தடுத்துள்ள 

கனிமங்களின் எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலைகளுக்கு இடையே நிறைய 

ஒற்றுமை காணப்ப்டுகிறது. இதுபற்றி எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலைகள் 

என்ற தலைப்பின்்&ழ்க் காணலாம். எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலை வரிகளின் 
இடம் நகர்ந்து காணப்படுகின்றதே தவிர அவற்றின் பண்புகள் 

ஒத்திருக்கின்றன. எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலையின் 7£ தொடர்வரிகளை 
உண்டாக்க ஓவ்வொரு தனிமத்திற்கும் குறிப்பிட்ட அளவுடைய 

ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. தனிமத்தின் அணுஎண் அதிகரிக்க 
அதிகரிக்க, தேவைப்படுகின்ற ஆற்றலின் அளவும் அதிகமாக் 

கொண்டே செல்கிறது. இந்நிகழ்ச்சியிலிருந்து அணுக்கருவைச்சு ற்றி 

யுள்ள கூடுகளில் எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கின்றன என்பதும் அக்கூடு 

களுள் அணுக்கருவுக்கு அருகிலுள்ள கூடு £ கூடு என்பதும் தெரிய 

வரும். அதிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களுக்கும் அணுக்கருவுக்கும் 
இடையே உள்ள ஈர்ப்புவிசையின் அளவு மிகவும் அதிகம், எனவே 

அவை அணுக்கருவுடன் நன்கு கட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றை நீக்க 

வேண்டுமானால் மிக அதிகமான ஆற்றல் தேவைப்படும். அதை 

அடுத்துள்ள /-கூட்டிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களுக்கும் அணுக் 

குருவுக்கும் இடையே £ கூட்டில் எலெக்ட்ரான்கள் இருப்பதால் 

£ கூட்டு எலெக்ட்ரான்கள் 2 கூட்டு எலெக்ட்ரான்௧களைப் போல 

அவ்வளவு இறுக்கமாகக் கட்டுண்டு இருக்க இயலாது இவ்வாறு 

அணுக்கருவை விட்டு .விலடச் செல்ல செல்ல அணுக்கருவுக்கும் 
வெளிக்கூட்டிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களுக்குமிடையே உள்ள 

கட்டுவிசை குறைந்துகொண்டே செல்லும், மிகு ஆற்றலுடைய ஓர் 

எலெக்ட்ரானை அணுவின்மீது மோதச்செய்து அதன் K கூட்டி லுள்ள 

ஓர் எலெக்ட்ரானை வெளியேற்றிவிட்டால் £ கூட்டிற்கு வெளி 
யிலுள்ள ஒரு கூட்டிலிருந்து ஓர் எலெக்ட்ரான் 2 கூட்டிற்குத் தாவும் 
அப்போது எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலையின் £ வரிகளுள் ஒன்று தோன்றும் 

பல தனிமங்களின் எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலைகளை ஆய்ந்த மோஸ்லி 

{Mosley) என்பார் தனிமங்களின் பண்புகளுக்கும் அவற்றின் அணு 

எண்களுக்குமிடையே தொடர்பு இருக்கிறது எனக் கூறினார்
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இயல்பு நிலையில் "தனிமத்தின் அணுக்கருவைச் சுற்றியுள்ள எலெக்ட் 
ரான்களின் எண்ணிக்கை அதன் அணு௭எண்ணாகிய க்குச் சமம். 
தனிமங்களை அவற்றின் அணுஎண்ணின். ஏறு வரிசையில் அமைத்து 
அட்டவணையிட்டால் அவற்றின் பண்புகளில் அலைவுத்தன்மை 

(0611001010) இருப்பதைக் காணலாம் எனக் கண்டார். இதுபற்றி 
மேலே படிக்குமுன் தனிம அட்டவணை ஒன்றைப் பக்கத்தில் 
வைத்துக் கொள்ளவும். 

தனிமங்களுள் மிகவும் இலேசானது ஹைட்ரஜன். அதன் 

அணு எண் 2-1 ஆகும், இதை அடுத்துள்ளது ஹீலியம். அதற்கு 
அணு எண் 2-8 ஆகும். ஹைட்ரஜஐனுடன் ஒப்பிடக் கூடிய வேறு 

தனிமம் அட்டவணையில் இல்லை. ஹீலியத்திற்கு இரசாயனப் 

பண்புகள் இல்லை. இவை இரண்டும் முதல் அலைவு இடைவெளியின் 
(ர் எர) இரு கோடிகளிலும் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. 

இரண்டாவது அலைவு இடைவெளியில் “(Second Period) 

எட்டுத் தனிமங்கள் இருக்கின்றன. அவை Li, Be, B, C, N, O, F 

மற்றும் 7/௪ என்பனவாகும். இவற்றின் இரசாயனப் பண்புகள் 

உலோகத்தன்மையிலிருந்து சிறிது சிறிதாக அலோகத்தன்மை 

அடைகின்றன. அதேபோன்று மூன்றுவது அலைவு இடைவெளியில் 

(1மீம் 181௦ம்) எட்டுத் தனிமங்கள் இருக்கின்றன. அவை Na, 

Mg, Al, Si, P, S, 00 மற்றும் 4: என்பனவாகும். இங்கும் 

இரசாயனப் பண்புகள் உலோகத்தன்மையில் தொடங்கி 

அலோகத்தன்மை அடைவதைக் காண்கிறோம். 

நரன்காவது அலைவு இடைவெளியில் (10ம் Period) 

பதினெட்டுத் தனிமங்களிருக்கின்றன. அவை 2ல் தொடங்கி 

ல் முடிகின்றன. இதில் இரு உட்பிரிவுகள் இருக்கின்றன. 
Kose 7 வரையிலுள்ள பத்துத் தனிமங்களைக் கொண்டது 

முதல் உட் பிரிவு ஆகும். மற்றவை இரண்டாவது உட்பிரிவு ஆகும். 
இப்பிரிவுகளிலுள்ள தனிமங்கள் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது அலைவு 
இடைவெளியிலுள்ள தனிமங்களைப் போலவே இருக்கின்றன. 
முதல் உட்பிரிவில் 7௪, ே, 1/4 ஆகியவை எல்லையைத் தாண்டிச் 

செல்வதையும், இவற்றை ஒத்த தனிமங்கள் முந்திய அலைவு இடை 

வெளியில் இல்லாததையும் காண்க, இரண்டாவது உட்பிரிவில் 

0௨ முதல் 8££ வரையிலான எட்டுத் தனிமங்களிருக்கின்றன. 

இவற்றின் பண்புகள் 11 மற்றும் 111] அலைவு இடைவெளிகளின் 
பண்புகளையே பெற்றிருக்கின்றன.
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ஐந்தரவது அலைவு இடைவெளி (ப Period) நான்காவது 
அலைவு இடைவெளியைப் போலவே இரு உட்பிரிவுகளைக் 
கொண்டிருக்கிறது. முதல் உட்பிரிவில் 75 முதல் 28 வரையிலான 

பத்துத் தனிமங்களும், இரண்டாவது உட்பிரிவில் 4௪ முதல் Xe 

வரையிலான எட்டுத் தனிமங்களும் இருக்கின்றன. 

ஆறுவது அலைவு இடைவெளியில் (51201 1ஊர்௦ம்) Cs apse Rr 

வரையிலான முப்பத்திரண்டு தனிமங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 
பூமியில்  காணக்கடைச்காத தனிமங்களாகிய புவி அரிய 
தனிமங்கள் (7௧௨ கோரி) எனப்படும் 75 தனிமங்களும் அடங்கி 
யுள்ளன. இந்த 75 தனிமங்களும் ஒரே பண்பு கொண்டவை 

ஆதலால் இவை அத்தனையும் ஒரே கட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக் 

இன்றன. மீதியுள்ள தனிமங்கள் 7-ல் தொடங்கி 7ஈ, 46, 7-5 

என்று மேலே செல்லுகின்ற எல்லாம் சேர்ந்து எட்டாவது அலைவு 
இடைவெளியில் (1121 1௭/௦0) இடம் பெறுகின்றன. எட்டாவது 

இடைவெளி இன்னும் முற்றுப் பெறவில்லை. 

அட்டவணையை மேலிருந்து 8ழாக நோக்கினால் தெரியும் 

ஓவ்வொரு செங்குத்து வரியும் ஒரு பிரிவு (0௦10) என்று வழங்கப் 

படுகிறது. ஒரு பிரிவில் அடங்கியுள்ள : தனிமங்கள் ஏறக்குறைய 

ஒன்று போல இருக்கின்றன. சுழிப்பிரிவு (2610 த௦ம) என்பது: 

He, Ne, 76, 22௪ மற்றும் 88 என்ற வாயுக்களை உள்ளடக்கிய பிரிவு 

ஆகும். இந்த வாயுக்கள் எல்லாம் மந்த வாயுக்கள் (Inert gases) 

என வழங்கப்படுகின்றன. ஏனெனில், இவை இரசாயன மாற்றங் 

களுக்கு உள்ளாவதில்லை ஆகவே, இவற்றிற்கு இரசாயனப் பண்பு: 

களில்லை. 

முதல் பிரிவில் உள்ள ம, //ர, 8 போன்ற தனிமங்கள் கரர 

வகை உலோகங்கள் (க16விர் ௬௦1218) என்று வழங்கப்படுகின் றன. 

இவற்றின் பண்புகள் ஓரே மாதிரியிருக்கும். ் 

இதேபோன்று ஏழாவது பிரிவிலுள்ள 7 Cl, Br, I ஆய 

உப்பீனித் தனிமங்கள் (148/௦2008) குறிப்பிடத்தக்க ஓத்த பண்பு 

களைப் பெற்றிருப்பதை அறியலாம். 

மேலே குறிப்பிட்டது போலத் தனிமங்களைப் பல அலைவு 

இடைவெளிகளிலும், பல பிரிவுகளிலும் அட்டவணையிட்டு 

அவற்றின் அணு௭எண் ஏறுவரிசைப்படி. அமைத்தபோது 

குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குப் பின்னர்த் தனிமங்களின் பண்புகள்” 

மீண்டு வருவது காணப்பட்டது. 7, 772 ஆகிய இரு தனிமங்
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. களுக்குப் பிறகு ஒவ்வொன்றிலும் எட்டுத் தனிமங்களைக் கொண்ட 

:இரு சிறிய இடைவெளியும், பின்னர் ஒவ்வொன்றிலும் பதினெட்டுத் 

தனிமங்களைக் கொண்ட இரு பெரிய இடைவெளிகளும் அதை 

யடுத்து 38 தனிமங்களைக் கொண்ட முற்றுப்பெறாத ஓர் இடை 

வெளியும் இருப்பதைக் கண்டோம். இவ்வாறு 8, 8, 18, 18, 32 

என்ற தனிம இடைவெளிக்குப் பிறகு இரசாயன பண்புகள் 

அலைவுத்தகன்மை கொண்டதாக இருப்பதற்குக் காரணம் என்ன ? 

தனிமங்களை அவற்றின் அணுஎண்ணின் ஏறுவரிசையில் அமைத்த 

போது தான் இத்தகைய அலைவுத்தன்மை ஏற்பட்டது. ஆகவே 

.இந்த அலைவுத் தன்மைக்கும், அணுக்கருவைச் சுற்றியுள்ள எலெக்ட் 

ரான்களின் அமைப்பிற்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கவேண்டும் 

என்று தோன்றியது. 

எலெக்ட்ரான் அமைப்புத் தெரிந்த ஒரு தனிமத்தை எடுத்துக் 

கொண்டு பின்னர் அதன் அணுக்கருவுக்கு ஒர் அலகு நேர்மின்னூட் 

டமும் அதனைச் சூழ்ந்துள்ள கூட்டிற்கு. ஒர் எலெக்ட்ரானும் 

தருவதாக வைத்துக்கொள்வோம். இப்போது நுழைத்த எலெக்ட் 

ரான் எந்த இடத்தை அடையும் என்பதை ஆராய வேண்டும். 

இவ்வாறே ஒரு நேர்மின்னூட்டம் ஓர் எலெக்ட்ரான் என்று 

அடுக்கிக் கொண்டே சென்று ஓவ்வொரு சேர்க்கைக்கும் பிறகு 
-எலெக்ட்ரானின். இடத்தை நிர்ணயித்துவிட்டால், எல்லாத் 
குனிமங்களுக்கும் உரிய எலெக்ட்ரான் அமைப்புப், பெறலாம். 

நாம் ஹைட்ரஜன் அணுவிலிருந்து தொடங்குவதாக வைத்துக் 

“கொள்வோம். இகன் அணு எண் 2-7] ஆகவே அதன் அணுக் 

கருவில் ஒரு நேர்மின்னூட்டமும் அதற்கு வெளியே ஒரே ஒரு 

- எலெக்ட்ரானும் உண்டு, அந்த ஓர் எலெக்ட்ரான் அணுக்கருவுக்கு 

அருகிலுள்ள ,& கூட்டில்தான் இருக்க இயலும். இந்த 

எலெக்ட்ரானின் மொத்தக் குவான்டம் எண் [இதனை முதன்மைக் 

குவான்டம் rover - (principal quantum number) srergib pier] 

n=1 96. @sHG Il=n—-1l= 1-1=0 ஆகும். 7, ழ் 

ஆகும். எனவே இந்த எலெக்ட்ரானின் குவான்டம். எண்கள்: 

n=1,1=0, 4-3 என்போம். 

இந்நிலையில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கருவில் ஓர் அலகு மின்னூட் 

டத்தையும் வெளிக்கூட்டில் ஒர் எலெக்ட்ரானையும் நுழைப்பதாகக் 

'கொள்வோம். இந்தப். புதிய எலெக்ட்ரான் £ கூட்டில் இருக்க 

முடியுமா எனப் பார்ப்போம். கூட்டில் இந்த எலெக்ட்ரான் இருந் 

தால் அதற்கும் 1-7, [0 ஆகும். ஆனால் இந்த எலேக்ட்ரான் ஈடன் 

.மற்டறாரு மதிப்பாகிய-1 என்பதைக்கொண்டு கூட்டில் இருக்க
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லாம். எனவே ஹைட்ரஜனை அடுத்துள்ள ஹீலியம் அணுவின் 

& கூட்டிலுள்ள இரு எலெக்ட்ரான்கள் 4-7, 7-0, ஈட 4 மற்றும் 

7-1. 7-0, ஈூ,- 1 என்ற குவான்டம் எண்களைக்கொண்டிருக்கும். 

ஹீலியம் அணுவுக்கு, ஓர் அலகு மின்னூட்டமும் ஓர் எலெக்ட் 

ரானும் தருவோம். இப்புதிய எலெக்ட்ரான் & கூட்டில் இருக்க 

இயலுமா எனப்பார்ப்போம். அங்கு முன்னமே உள்ள எலெக்ட், 

ரான்களின் குவான்டம் எண்கள் பின்வருமாறு 

முதல் எலெக்ட்ரான்: ஞீம் 720) ட ஆத் 

இரண்டாம் எலெக்ட்ரான்: 4-1, 7-0 டி -த் 

மூன்றாவது எலெக்ட்ரானும் £ கூட்டிற்குச் சென்றால் அதன் 

குவான்டம் எண்கள் மேலே குறிப்பிட்ட இருவகைகளுக்குள் 
ஏதேனும் ஒன்றாக மட்டுமே இருக்க இயலும், இது பெளலியின் 

தவிர்த்தல் கொள்கைக்கு முரணாகும். எனவே மூன்றாவதாக நாம் 

நுழைத்த எலெக்ட்ரான் 2 கூட்டில் இடம்பெற முடியாது. அது 

22 கூட்டை அடுத்த 7-கூட்டிற்குத்தான் செல்லவேண்டும். அந்த 

கூட்டில் அதிகபட்சம் எத்தனை எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கமுடியும் 

எனப்பார்ப்போம். 7-கூட்டின். 1 மதிப்பு 2 ஆகும். ஆகவே 

l=n—1=2-1=1 36. ஆகவே [ன் மதிப்பு 0 அல்லது 14 ஆக 
இருக்கலாம். /-0 என்பதற்கு £ கூட்டில் இருந்ததைப்போல இரு 
எலெக்ட்ரான்களும், (ஈ--2, 7-0, ௩---1. என்ற குவான்டம் 

எண்களைக்கொண்ட இரு எலெக்ட்ரான்கள்] /-7 என்பதற்கு 

என்ற காந்தச் சுற்றுப்பாதை குவான்டம் எண்ணாகிய 1) என்பது 

-2,0,--1 என்ற மூன்று மஇிப்புகளைப் பெற இயலும், ஆதலால் 

பின்வரும் குவான்டம் எண்களைக் கொண்ட. மேலும் ஆறு எலெக்ட் 

ரான்கள் இருக்கலாம், அத்தகைய ஆறு ஏலைக்ட்ரான்௧களின் 
குவான்டம் எண் :- ஆறுக்கும் 1-2 தான். 

i) சீர்) நரம், ந 
ii) 7-1) நடும் ற் 

ili) [=1, m=0 Mg= +4 

iv) l=1, m=0 த் 

v) l=1, m=+1 m= +4 

vi) I=1, m=+l m=—-4 

ஆக 7 கூட்டில் /-0 ஆக -உடைய இரண்டு எலெக்ட்ரான்களும், 

7-1 ஆக உடைய ஆறு எலெக்ட்ரான்களும், ஆக மொத்தத்தில் எட்டு 

எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கமுடியும். ஒன்பதாவதாக 'ஓர் எலெக்ட் 

ரான் வர நேரிட்டால் அதன் குவான்டம் எண்கள் மேற்கூறிய எட்டு
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வகைகளில் - ஏதாவது ஒன்றுடன் முற்றிலும் ஓத்ததாகத்தான் 
இருக்கமுடியும். ஆகவே பெளலியின் தவிர்த்தல் கொள்கைப்படி 
அது 7 கூட்டில் இருக்க இயலாது. அடுத்த கூடாகிய 74 கூட்டி DEF 
செல்லும். மேலும் 7 கூடு இருதுணைக் கூடுகளாகப் பிரிந்து 
இருக்கிறது என்பதும் ஒரு துணைக்கூட்டில் 7-0 ஆக உடைய இரு. 
எலெக்ட்ரான்களும், மற்றத் துணைக்கூட்டில் ($ய% 611) 7-1 
ஆகஉடைய ஆநு எலெக்ட்ரான்௧ளும் இருக்கின்றன என 
அறியலாம். அணுஎண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க 7, கூடு கொஞ்சங் 
கொஞ்சமாக நிரம்பிக்கொண்டே வரும். He அணுவிலிருந்து 
தொடங்கினால் அது 77, 86, 9, ௦, 77, 0, 7 என்று மாறிக்கொண்டே 
வந்து இறுதியாக 1/8 வரும்போது அணுவின் . & கூடு நிரம்பி 
விடுகிறது. ஆகவே, இதுவரை: & கூட்டில் 2, 7, கூட்டில் 8 ஆக 
10 எலெக்ட்ரான்கள் சேர்ந்துவிட்டன. இதற்குமேலே 11 வது 
எலெக்ட்ரானை நுழைத்தால் அது கூட்டில் இடமில்லாததால் 
அதை அடுத்துள்ள ர கூட்டிற்குச் செல்லவேண்டி.யதா விடும். 

48 கூட்டில் எத்தனை எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கமுடியும் எனப் 
பார்ப்போம். 48 கூட்டின் 1 மதிப்பு 3 ஆகும். ஆகவே 7-க்கு 7-0, 
/_1, 7-2 என்ற மூன்று மதிப்புகள் உண்டு. 11) என்பது--2 
மூதல்--2 வரையுள்ள எல்லா மூழுஎண் மதிப்புகளையும் பெற 
இயலும். 

i) 7-21௩௦ ஈடி-$ எனக்கொண்ட இரண்டு எலெக்ட் 
ரான்கள். 

ti) 1=1 m=—1,0,+1, M=+} எனக்கொண்ட ஆறு 
எலெக்ட்ரான்கள் 

iii) /-2, ஈ-2, 1,0,--1,--2, ஈ.- 31 எனக்கொண்ட பத்து 
எலெக்ட்ரான்கள் ஆக 2--6-10--18 எலெக்ட்ரான்கள் 4 கூட்டில் 
இருக்கமுடியும், இந்த சீ கூடு மூன்று துணைக்கூடுகளைக் கொண்டி. 

ருக்கும், 

/-0 ஆக உடைய முதல்துணைக்கூட்டில் 2 எலெக்ட்ரான்கள். 

7-1 ல இரண்டாவது » 6 ஷ 

» 10 ,, 
ஆகமொத்தம் 18 எலெக்ட்ரான்கள் வந்தவுடன் 14 கூடு நிரம்பி 
விடும், 

*: 7-2 ஆ மூன்றாவது
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இவ்வாறே மற்ற மற்றக்கூடுகள் ஏற்கக்கூடிய எலெக்ட்ரான் 
களின் மொத்த எண்ணிக்கையையும் ஓவ்வொரு கூட்டிலும் உள்ள 

துணைக்கூடுகளின் எண்ணிக்கையையும் அத்துணைக் கூடுகளில் 

அடங்கக்கூடிய எலெக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையையும் கணக்கிட 

லாம். ஆனால் ஒரு கூடு நிரம்பிய பின்னர்தான் எலெக்ட்ரான் 

அடுத்தக்கூட்டிற்குச் செல்லவேண்டும் என்ற நியதி இல்லை 

என்பதையும் மனத்திற் கொள்ளவேண்டும். 

எடுத்துக்காட்டு : (அணுவில் எலெக்ட்ரான்கள் அமைப்பு). 

  

எலெக்ட்ரான் அமைப்பு 
  

  

  

  
    

      

    
  

  

  

௮ © Le @(8) நீரீ கூடு (18) 77 கூடு (32) 
= Z | x துணைக்கூடுகள் துணைக்கூடுகள் (1) 2 
8, 1 (() 3) 1) 2 (3) 

Aij| 11 1 (2 — — 1. (௨... 

21 2: 21 — — - (2... |) 

Li| 3} 2 1 — ன [எந் ௨௨ [ரஷ 

c| 6| 2 2 ந eee ee [ழ் 

Fj 9] 2 2 5 — fod ae baal ne 

Ne| 10] 2 2 6 ௮ 11 க ee ee 

Cu|29| 2 2 6 2 16 10 11௮                                 

அணுக்கருவைச் சுற்றியுள்ள கூடுகளில் வெளிக்கூட்டில் உள்ள 

எலெக்ட்ரான்௧ளின் அமைப்பைப் பொறுத்தே அந்த அணுவின் 

இரசாயனப் பண்புகள் அமைந்திருக்கும் வெளிக்கூட்டில் ஒரே 
மாதிரி எலெக்ட்ரான் அமைப்புக்கொண்ட. அணுக்கள் எல்லாம் 

ஒரேவிதமான இரசாயனப் பண்புகள்: உடையனவாக இருக்கும். 
எடுத்துக்காட்டாக, மந்த வாயுக்கள் என வழங்கப்படும்,
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77௪,460, ௪,731. ஆக௫யேவற்றின் வெளிக்கூடுகள் 8 எலெக்ட்ரான் 

களைப்பெற்று நிரம்பிய நிலையில் இருக்கின்றன. ஆகவே, இந்த 
அணுக்கள் எல்லாம் ஓரேவிதப் பண்பைக் கொண்டிருக்கின்றன. 

அதைப்போலவே காரவகைத் தனி௰ங்கள் (4198ம் 616002015) (எனப் 

படும் 7,178, மற்றும் 8 ஆகியவற்றில் முடிவுற்ற கூடுகளில் 
அடுத்துள்ள கூட்டில்' ஒரேஒரு எலெக்ட்ரான் இருப்பதைக் காண 

லாம். எனவே அவையெல்லாம் ஓரேவிதமான பண்புகளைக் 
கொண்டுள்ளன. உப்பீனித்தனிமங்கள் என வழங்கப்படும், 

27,0187, ஆகியவற்றின் வெளிக்கூடுகள் நிரம்புவதற்கு ஒரேஒரு 

எலெக்ட்ரான் தேவைப்படும் நிலையிலிருக்கின்றன. அதாவது 

அவற்றின் வெளிக்கூடுகளில் ஒரேஒரு இடம் காலியாக இருக்கிறது, 
. எனவே இவை எல்லாம் ஒரேவிதமான இரசாயனப் பண்புகளைக் 
கொண்டிருக்கின் றன. 

நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை:-- 

lL) ர என்ற: முதன்மைக் குவான்டம் எண்ணால் குறிக்கப்படும் 
ஒரு நிலைக்கு, இசைக்கோணக் குவான்டம் எண்ணாகுிய / ஆல் வரை 
யறுக்கப்படும் 11 துணை நிலைகள் உண்டு. அவை [7-0 முதல் /-ஈ-1 
ஈராகவுடைய முழுஎண் மஇப்புகளைக் கொண்டிருக்கும். 

2) 7-0,1,2,3,4 என்ற நிலைகள் நிறமாலை இயலில் 5,ற,சீ,7௪ 

நிலைகள் என்று வழங்கப்படுகின் றன. 

3) குறிப்பிட்ட 1 மதிப்பிற்கு உரிய ஈடன் மதிப்புகளின் 
- எண்ணிக்கை 21/41 ஆகும். அவை, (/-1)...-11,0._7....-7 

என்ற மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். 

4) சுழற்சிக் காந்த குவான்டம் எண்ணாகிய 7, என்பது மற்ற 
மூன்று குவான்டம் எண்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்்ற நிலைகளைத் 
தன்னுடைய -$ மற்றும் ழ என்ற மதிப்புகளின் காரணமாக. 

இரண்டு மடங்காக்கிவிடுகறது. 

இதனைப் பின்வரும் அட்டவணை காட்டுகிறது. 

ஏலெக்ட்ரானின் கோண உந்தம் 

(Angular momentum of electron) 

அணுவில் உள்ள எலெக்ட்ரான் தன்னைத்தானே சுற்றிக் 

கொண்டு அதே சமயத்தில் அணுக்கருவையும் சுற்றிவருகிறது 

எனக் கண்டோம். ஆகவே எலெக்ட்ரான், அதன் சுற்றுப்பாதை 

வழியே இயங்குவதால் ஏற்படுகன்ற ஒரு கோண உந்தமும்
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அட்டவணை, 

துணைக்கூட்டி | நிறமாலைப் 

n 1: 77) Ms லுள்ள எலெக் பெயா் 

ட்ரான்கள் 

J 0 0 +4,-4 2 19 

20 0 0 +4,-4 2 2s 

1 1 +3,-3 

1 0 +4,-4 6 2p 

1 +1 +4,-4 

31௦ 0 | ஆஆ] 2 4s 
் 1 ரீ +4,--4 

| J 0 த, 6 3p 

[1 +1{ +4,.-4 
{ 2 —2 +4,-%) 

| —1| +3,~4 | 
| 0 +4.—4 + 10 3d 

+1 +4,-4 | 
+2] +4,-3 J         

அதன் தற்சுழற்சியால் ஏற்படுகின்ற ஒருகோண உந்தமும் ஆக. 
இரு கோண உந்தங்களைக் . கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே, 

எலெக்ட்ரானின் கோண உந்தம் என்பது மேற்கூறிய இருவகைக் 

கோண உந்தங்களின் விளைவே ஆகும். 

  போர் அணுவைப்பற்றிக் கூறியபோது கோண உத்தம் ட ன்” 

முழூ மடங்குகளாக உள்ள சுற்றுப்பாதைகளில் மட்டுமே 

எலெக்ட்ரான் சுற்றிவர முடியும் என்று கூறினோம். முதன்மைக். 

குவான்டம் எண் 1 ஐப் பயன்படுத்தி 

Po =n. gin rex கூறி சுற்றுப்பாதைக்கான குவான்டம். 

நிபந்தனையைத் தெரிவித்தோம். எலெக்ட்ரான்கள் வட்டப். 

பாதையில் மட்டுமின்றி நீள்வட்டப்பாதையிலும் சுற்றிவருகின்றன 

என்ற கருத்து ஒப்புக் காள்ளப்பட்டவுடன் எலெக்ட்ரான்: 

சுற்றுப்பாதைகளுக்கான கோண உந்தம்
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R= 1 5 எனக் கூறப்பட்டது. இங்கு / என்பது கற்றும் 

LIMHA GUTS _0 srr (orbital quantum number) crermyd அது 

0 முதல் (௩-7) வரையிலுள்ள ஏதாவது ஒரு முழு எண் மதிப்பைக் 

கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறினோம். 1; என்ற கோண .உந்தம் 

பொதுவாக வீசையியல் திருப்புத்திறன் (88601வா1௦க1 ௦௯௦௦௦) 

i 

॥ 
॥ 
' 

  

Q 

5 
A 

h 
iH 

j=l+s jad-s 

படம்-51(% படம்-3106 

  

படம்-31 ௦ 
நகலை 

் . 

-என்றே வழங்கப்படுகிறது. உ என்பதை % என்று குறிப்பிடுவது 

உண்டு. ஆகவே புதிய குறியீடுகளின்படி 

h = 1.054)610-34 ஜுல் வினாடி. ஆகும். 
ஒரு 8 எலெக்ட்ரானின் விசையியல் திருப்புதிறன்-.0 ஆகும்.
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ஒரு எலெக்ட்ரானின் விசையியல் திருப்புதிறன் = lh = 

1.054 10-4 a> வினாடி. 

ஒரு சீ எலெக்ட்ரானின் விசையியல் இருப்புதிறன் - 2% - 
2x 1.054 10-4 ஜுல் வினாடி. இவ்வாறே.[7,2,/,ர,/7 எலெக்ட்ரான் 
களின் விசையியல் திருப்புதிறனைக் கணக்கிடலாம். 

சுற்றுப்பாதை காந்தத் திருப்புதிறன் : 
(orbital magnetic moment) 

எலெக்ட்ரான் எதிர்மின்னூட்டம் கொண்டது என அறிவோம். 

அது அணுவைச் சுற்றி ஒரு பாதை வழியே வருவதானது வட்டமாக 
வளைக்கப்பட்ட ஒரு கம்பி வழியாக மின்னோட்டம் செல்வதைப் 

“போன்றது அல்லவா? ஆகவே அப்பாதையின் .மையத்தில் ஒரு 

காந்தப்புலம் உண்டாகும். இடக்கை விதி (1611 1௨௭3 £ய)௦6) யின்படி, 

காந்தப்புலத்தின் தசை, படம் 37-8ல் காட்டியுள்ள திசையில் 

இருக்கும். இவ்வாறு உண்டாகும் காந்தப்புலம் ஒரு சிறிய கட்டைக் 

.காந்தத்தால் உண்டாகும் காந்தப்புலத்தைப் போன்றதே ஆகும். 

எனவே இதனைக் கரந்த இருமுனை திநப்புதிறன் (148206(10 010016 

moment) எனக் கூறுவர்.“ 

திருப்பூதிறன் காணல் :-- 

எலெக்ட்ரான் அதன் சுற்றுப்பாதை வழியே சுற்றி வருவது 

வளைந்த கம்பி வழியே ர் என்ற மின்னோட்டம் ஒடுவதற்குச் சமம் * 

என்போம். 

i= r ஆகும். இங்கு 7' என்பது எலெக்ட்ரான் அதன் 

பாதையில் சுற்றி வருவதற்கான அலைவு நேரத்தைக் குறிக்கிறது: 
ஆம்பியர் தேற்றத்தின் படி (Ampere’s Theorem) இம்மின்னோட்டம் 

தப, என்ற ஒரு காந்தத் திருப்புதிறனைத் தரும் என்றால் 

Bp =i A எடு ஆகும் 

இங்கு & என்பது அந்தச் சுற்றுப்பாதையால் சூழப்பட்டுள்ள 

இடத்தின் பரப்பு ஆகும். எலெக்ட்ரான் அதன் பாதை வழியே 

10



146 ° ் அணு இயற்யியல் 

சுற்றிவரும்போது அதன் பரப்பு இசைவேகம் (areal velocity) = 

do * 
. dt 
  $n 

a 7 tr அய் ஆகும். 
a 

ஆனால் கோண உந்தம் ௬ 7." ட்ட என அறிவோம். 

ஸ் 
ஆகவே; ௯ 17 ன் 

எனவே 78 ப 87 என்பதை 1 2 81 என எழுதலாம். 

SA= ர் ட 
2m 

  

Pi. T 

2m 

இதனைச் சமன்பாடு (1)-ல் பதிலீடு செய்ய 

  ஆகும். 

  

  

படம் 32 

0.4 என்னும் ஆரவெக்டர் dt என்ற விஞடியில் 08 என்ற நிலைக்குச் 
சென்று 0 என்ற மையத்தில் 6 என்ற கோணத்தை' உண்டாக்கினால் 

AOAB=4nr. 0. 

AOAB 
= dt 

40 r2 

dt 
பரப்புத் திசைவேகம் 

நவ
ம்
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குவான்டம் கொள்கைப்படி 27) - 7 ஆகும் 

I fie 
எனவே யடி = “ஆ 

இச்சமன்பாட்டில் / நீங்கலாக மற்றவை எல்லாமே மாறிலிகள் 
ஆகும், /- 7 என்றால் 

fie ள் டம. 7 > = wre) Gb 

இதனை அலகாகக்கொண்டு சுற்றுப்பாதைகளின் காந்தத் திருப்பு 
h 

திறனை அளவிடலாம், 5-- அளவுடைய காந்தத் திருப்புதிறனுக்கு. 

போர்மேக்னுடான் (8 2212100) என்று பெயர். இதனை மட 
என்ற குறியீட்டால் குறிப்பது வழக்கம் 

ம் ஷு he 

7 2m 

Qérucureyd bem ஆகியவற்றின் மதிப்புகளையும் (78௭ 
முறையில்) பதிலீடுசெய்ய 

by =9.273 xX 10°24 ஆம்பியர் சதுரமீட்டர் என ஆகும். 
3 எலெக்ட்ரான் சுற்றுப்பாதைக்கு /--0 ஆகும் 
ஆகையால் அதன் காந்தத் திருப்பு) -0 ஆகும் 

திறன் 
2 எலெக்ட்ரானின் சுற்றுப் 

பாதைக்கு 7-1 ஆகும் 

ஆகையால் அதன் காந்தத் 

‘ ‘ e 
திருப்புதிறன் ன டா 

1 

- ஒரு போர்மேக்னாடான் 
சீ சுற்றுப்பாதையின் காந்தத் 

திருப்புதிறன் - 2 போர்மேக்னாடான் 

சீ ல 75 ம போர் மேக்னாடான் 

இவ்வாறே மற்ற சுற்றுப்பாதைகளுக்கும் உரிய எலெக்ட்ரான்களின் 
காந்தத் இருப்புதிறன்களையும் போர் மேக்னுடான் அளவு 
களாகக் கூறலாம். - 

இதுவரையில் எலெக்ட்ரான்களின் சுற்றுப்பாதை இயக்கம் 
காரணமாக உண்டாகும் காந்தத் திருப்புதிறனைக் கண்டோம்.
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் எதிர்மின்ளூட்டமுடைய எலெக்ட்ரான் தனக்கென அமைந்த ஓர் 
அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்ளுகறதல்லவா. இந்தச் 

சுழற்சி இயக்கத்தினாலும் ஒரு. காந்தப்புலம் உண்டாகிறது. படம் 

{31.b,c] அதன் அமைப்பு படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இருக்கும். 

இதனைச் DF 59555 SHOYSosr (Spin magnetic moment) 
என்று கூறுவர். ம, என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. 

& என்பது எலெக்ட்ரானின் சுழற்சி திசைக்கோண உந்தம் 
(810 8020181 1100211010) என்றால் குவான்டம் நிபந்தனைப்படி 

2. ஆகும். இதில்: 4 என்பது சுழற்சிக் குவான்டம் எண் 

ஆகும். அதன் மதிப்பு $ ஆகும். 

OS 
Ds 

செய்ய - 

ஜூ ஆகும். இதில் ன் மதிப்பினைப் பதிலீடு 

அர =, ஆகும். 

௩] போர் மேக்னாடான் ஆகும். 

இதிலிருந்து ஓர் ஏலெக்ட்ரான் அதன் சுழற்சி இயக்கத்தால் 
பெறுகின்ற காந்தத் நிருபர்கள் ஒரு மோர் Gan es ஆகும் என 

அறிகிறோம். 
x YY 
ர் ஸ்டெர்ன் - கெர்லாக் சேரதனை 

( (Stern - Gerlach experiment) 

ஓர் அணுவை மிகச்சிறிய காந்தம் எனக்கொள்ளலாம் என்றும் 
அதிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களின் சுற்றுப்பாதையியக்கம் மற்றும் 

சுழற்சிஇயக்கம் இவற்றின் காரணமாக அதற்குக் காந்தத் திருப்பு 

Bow ஏற்படுகிறது எனவும் கண்டோம். ஆகவே,அ௮ணு ஓரு காந்தப் 

புலத்தில் விடப்பட்டால், புறக்காந்தப்புலம் அணுகாந்தத்தின் மீது 

செயற்பட்டு விளைவுகளை உண்டாக்கும் என்பதை எளிதில் 

உணரலாம். இவ்விளைவின் இயல்பு காந்தப்புலத்தின் தன்மைக்கு 

ஏற்ப நடைபெறும். அணு காந்தம், ஒருபடித்தான புறப்புல.த்தில் 
(homogeneous : 11614) விடப்பட்டால் அதன் மீது ஒரு காந்த 
விசையிரட்டை (0௦116) மட்டுமே உண்டாகும். இதனால் அணு 
காந்தத்தின் ௮ச்சு புறப்புலத்தின் போக்கில் திருப்பப்படும் இதனைப் 

படம் (88௦) காட்டுகிறது. 

அவ்வாறின்றிப் பலபடித்தாரன -(16(6:10200108) காந்தப்புலமாக 
இருப்பின் அணுகாந்தத்தின் இரு முனைகளிலும் வெவ்வேறு
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அளஏடைய விசைகள் எதிர் எதிர்த்திசைகளில் செயற்படும். 

படம் 33 (5). இதனால் அணு காந்தம் புலத்தின் போக்கில் திருப்பி 

  

ரபழத்தான காந்தப்புலத்தில் 
-படம்-55(060 

  

பபைடித்தான புலம் 

~ , படம். 

விடப்படுவதுடன் கூட, அவ்விசைகளின் வேறுபாட்டிற்குச் சமமான 

விளைவுவிசை செயல்படுகின்ற காரணத்தினால் அணுவுக்கு இடப் - 

பெயர்ச்சியும் ஏற்படுகிறது. 

ஆசுவே ஒருபடித்தான காந்தப்புலத்தில், அதன் போக்கற்குச் 

செங்குத்தான இசையில் ஓர் அணு சென்றால், அணுகாந்தத்தின் 

அச்சு புலத்தின் திசையில் திருப்பப்படும். ஆனால், அணு அதன் 

பழைய பாதையில் தொடர்ந்து சென்று புலத்தைக் கடக்கும். 

ஆனால், பலபடித்தான ஒரு காந்தப்புலத்தில் புலத்தின் 
இசைக்குச் செங்குத்தான ஒரு இசையில் ஓர் அணு சென்றால் 

அணுவின் காந்த அச்சுபுலத்தின் போக்கில் தஇிருப்பப்படுவதுடன் 

அணுவின் மீது விளைவுவிசை ஒன்று செயற்படுகின்ற காரணத்தினால் 

அது தன் நேர்கோட்டுப் பாதையிலிருந்து விலக்கமடையவும் 

செய்யும் என அறிகிறோம். 

பலபடித்தான காந்தப்புலம் ஒன்றின் குறுக்கே செல்லும் 

அணுவின் பாதையில் ஏற்படும் விலக்கத்தின் அளவைப் பின்வருமாறு 

கணக்கெலாம். படம் (88௦) 

நா அச்சன் இசையில் காந்தப்புலம் அதிகரித்துக்கொண்டே. 

செல்வதாகக் கொள்வோம். அணுகாந்தத்தின் முனைவலிமை
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எள்ரபம் அதன் வடிவியல் நீளம் ம் என்றும் காந்தத் திருப்புதிறன் 
் _, dH _, 

M aor nid QarenGarh, tos HoreMay (gradient) ie என்பது 

22 அச்சின் இசையில் வளர்வதாகக் கொள்வோம். அணு, புறப் 

0௭94 856 

  

  

புலத்தின் திசையிலிருந்து 9 என்னும் கோணத்தில் சாய்ந்திருப் 
பதாகக் கொள்வோம். அணுகாந்தத்தின் தென்முனை இருக்கு 
மிடத்தில் புலத்தின்வலிமை 17 என்றால், வடமுனை 8 0086 என்னும் 
தூரம் தள்ளியுள்ள இடத்திலிருப்பதால் அது இருக்குமிடத்தில் 

புலத்தின் வலிமை 777 6:00. ar ஆகும். எனவே தென்முனையில் 

_ 244 என்ற விசையும், வடமுனையில் ற (4 | 9௨௨) 

செயற்படும். இது அணுவின்மீது ற என்ற விசையளவுடைய ஒரு 

விசையிரட்டையும், ற, dt ஸ் 2:0220 என்னும் அளவுடைய புலத்தின் 
திசையிற் செல்லும் விசை ஒன்றும் ஒரே நேரத்தில் செயற்படு 
வதற்குச் சமம் என்று கூறலாம். எனவே றீ. என்ற 

திருப்பு.திறன் கொண்ட விசையிரட்டையால் அணுவின் காந்த அச்சு சுழற்றப்பட்டுப் புலத்தின் போக்கில் வைக்கப்படுகிறது. 
-o. dH ; 

அதேசமயத்தில் ர axe’ 22040 என்ற அளவுடைய விசை அணுவை 

செய்கிறது. ர்கோட்டுப் பாதையிலிருந்து விலக்கமடையச் 

இடப்பெயர்ச்சி தருகின்ற விசையை 7” என்று கொண்டால் 
‘dH 

Fe p. Xd .bcos@
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ஆனால், ற. ]ரீ ஆகும் 

எனவே, 7” ]ரீ 0089 on 

அணுபுலத்தின் குறுக்கே * என்ற திசைவேகத்துடன் செல்வதாகவும் 

அது கடக்கவேண்டிய௰ புலப்பாதையின் நீளம் | என்றும் அதைக் 

கடக்க அணு எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் “7” வினாடிகள் என்றும் 

- கொண்டால் 7 4 ஆகும். இவ்விசையின் காரணமாகப் புலத்தின் 

(போக்கில் அணுபெறுகின்ற முடுக்கம் ‘a’ என்றால், 7717 என்ற 

வாய்பாட்டின்படி a= 4 இங்கு 1ஈ என்பது அணுவின் நிறையைக் 

'குறிக்கறது. அணுவுக்குப் புலத்தின் போக்கில் தொடக்கத் திசை 

வேகம் இல்லை ஆதலால் 4-௦ ஆகும். எனவே 47-43 ௭1” என்ற 

(இயக்கச் சமன்பாட்டின்படி, புலத்தின் போக்கில் அணுபெற்ற 
இடப்பெயர்ச்சி 

s-0+4 “vr 
= 3, Meso dH I 2 

ர. (ச 

Mcose என்பது புலத்தின் இசையில் கணக்கிடப்பட்ட அணுகாந்த 

இருப்புதிறன் கூறு ஆகும். இதனை ம என்ற எழுத்தால் குறிப்பிட் 
டால் 

=> ம் di 7 2 

= Tn பீக் (=) 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து, 5, 78, a _ 17ஆகயெவற்றை அறிந்தால் 

ம ஐக் கணக்கிடலாம் என அறிகிறோம். மேலும், 5-ன் மதிப்பு 

ன -த்கு நேர்விகிதத்தில் இருப்பதையும் காணலாம். அதாவது 

காந்தப்புலம் எவ்வளவிற்கெவ்வளவு ஒருபடி. த்தான தன்மை 

அற்றதாக இருக்கிறதோ அவ்வளவிற்கு அவ்வளவு 5-ன் மதிப்பு 

அதிகரிக்கும். 

அணு மிக மிகச் சிறியது என்றும் அது 70-8 செ.மீ என்னுமளவு 

இறியதாக இருக்கும் என்றும் அறிவோம். அதன் இரு முனைகளுக்கு 

பிடையே காந்தப்புலம் வேறுபட வேண்டுமென்ளால், காந்தப்புலம்
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மிகுந்த பலபடித்தான தன்மை பெற்றிருக்கவேண்டும். ஸ்டெர்ண் 
மற்றும் கெர்லாக் என்ற மேதைகள் கத்திவிளிம்பு வடிவமுடைய: 
ஓரு முனைத்துண்டு (&றர்6 ௦026 shaped 0016 016௦6) மற்றும் தட்டை 
யான முகமும் அதில் ஒரு பள்ளமும் கொண்ட முனைத்துண்டு ஒன். 

  

படம்.247 ஆகியவற்றைக் கொண்டு அத்தகைய ஒரு காந்தம் 
புலத்தைப் பெற்றனர். . 

ஆய்வுக்கான பொருள் மின்அடுப்பு ஒன்றில் சூடாக்கப்பட்டு 
-ஆவியாகிறது. இதனால்" ஆவியின் வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப அதன் 

இிசைவேகமும் வேறுபடுகிறது. இவ்வாறு உண்டாக்கப்பட்ட. 

அணுக்கதிர் மெல்லிய பிளவுகள் (31115) வழியாகச் செலுத்தப் 

பட்டுச் செம்மையான அணுக்கற்றை ஒன்று பெறப்படுகிறது: 

இக்கற்றை மேலே கூறியவாறு அமைந்த காந்த முனைத்துண்டுகளுக்கு: 

இடையே நிலவுகின்ற, பலபடித்தான காந்தப்புலத்தின் குறுக்கே. 
செல்கிறது. புலத்தின் போக்கு கற்றையின் போக்கற்குச் செங்குத். 
தாய் அமைந்திருக்கும். பின்னர் கற்றை ஓர் ஒளிப்படத்தகட்டின் 
மீது விழுகிறது இவ்வமைப்பு முழுவதும் முற்றிலும் வாயு நீக்கஞ். 
செய்யப்பட்ட ஓர் அறையினுள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அணுக் 
கற்றையில் உள்ள அணுக்களின் திசைவேகம் மின் அடுப்பின் வெப்ப 
நிலையிலிருந்து கணக்கிடப்படுவதால் வெப்பநிலையை அளவிடும். 

முறையும், வெப்பநிலையை மாருமல் வைத்இருப்பதற்கான 
அமைப்பும் செம்மையாக இருக்கவேண்டும். 

_ வாயுக்களின் இயக்கக் கொள்கையின்படி. 
ணவ % 

v= 4541 ஆகும். இதில் £ என்பது போல்ட்ஸ்மன் மாறிலி 

யையும், என்பது வாயுவின் சார்பற்ற வெப்பநிலையையும். 

71 என்பது அணுவின் நிறையையும் குறிக்கின்றன. ஆய்வு. 
அறை முற்றிலும் வாயுநீக்கம் செய்யப்படாது போனால், எஞ்சிய: 
வாயு மூலக் கூறுகளுக்கும் ஆய்வுக்கான அணுக்களுக்கும் இடையே 

நிகழும் மோதல்களால் சோதனை பாழாகிப்போகும். எனவே.
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மூற்றினும் வாயு நீக்கஞ்செய்வது அவசியம். மேலும் oe மதிப்: 

பின்க் கணக்கிடுவது மிகவும் சிக்கல் நிறைந்தது, காந்த முனைத். 

துண்டுகளுக்கு இடையே கத்திவிளிம்பு முனைக்கு இணையாக ஒரு. 

பிஸ்மத் (Birmuth) sbIou வைத்து அதன்மீது செயற்படும் 

எதிர்ப்பு விசையை அளந்து அதிலிருந்து ர கணக்டைப்படுகறைது . 

விலக்கத்தின் அளவினைக் காண்பதற்குப் - பலமுறைகள் 

கையாளப்பட்டன.  மெய்ஸ்னர், Gapoore (Meissner and. 
5011௦14218) ஆகியசர்கள் பின்வரும் முறையைக் கையாண்டனர். 
இம்முறை காரவகை உலோசங்களுக்கே ஏற்றது, காந்தப்புலத்இனால்: 

விலக்கமுற்ற அணுக்கற்றை சூடாக்கப்பட்ட டங்ஸ்டன் இழையின் 

மீது விழும்படி. செய்யப்பட்டது. சூடான இழை மீது விழுந்த கார 

உலோக அணுக்கள் சில எலெக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின் 

அயனிகளாயின. இதனால் உண்டாகும் அயனியாக்க மின்னேட்டம் 

அளவிடப்பட்டது. எந்த இடத்தில் அயனியாக்க மின்னோட்டம் 

அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த இடமே விலக்கமுற்றகற்றை மோதிய: 

இடமாகும்; இதிலிருந்து காந்தப்புலம் 555 விலக்கத்தின்: 
அளவினைக் கணக்கிட்டனர். ஹைட்ரஜன் அணுக்கற்றையைப் பயன் 

_ படுத்திச்செய்த சோதனையில் மரனுபாகனம் டிரை ஆக்சைடு பூசப் 
பட்ட தகடு .பயன்படுத்தப்பட்டது. அதன் மேல் விழும். ஹைட் 

ரஜன் அணு ஆக்சிஜனை நீக்கி அத்தகட்டில் சுவடு ஓன்றைத் 

தருகிறது. காந்தப்புலம் இல்லாதபோது ஒரு சுவடும், காநீதப்புலம் 

செயற்படும்போது இரு சுவடுகளும் கிடைக்கின்றன, இச்சுவடுகளி' 

விருந்து விளக்கத்தை அளவிடலாம். 'இதிலிருந்து அணுவின் காந்தத் 

இருப்புதிறன் கணக்கிடப்படுகிறது. ஆய்வுகள் மூலம் ஹைட்ரஜன்: 

அணுவின் காந்தத் இருப்புதிறன் ஒரு போர்மேக்னாடானுக்குச் சமம்: 

எனக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

இம்முறையில் வெள்ளி அணு நன்கு ஆராயப்பட்டுவிட்டது. 

ஒரு கருவி சரியாக இயங்குகிறதா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்கு. 

வெள்ளி அணுக்கதிர் சோதனை செய்து பார்க்கப்படுகிறது என்றால்: 

வெள்ளி அணுக்கதிர் சோதனையில் கிடைத்த வெற்றியை மதிப்பிட. 

ஃ லாம். வெள்ளி அணுவின் காந்தத் இருப்புதிறனும் ஒரு போர் 

மேக்னாடான் என்றே கணக்டப்பட்டிருக்கிறது. 

் தொன்மைக் கொள்கையின்படி காந்தப்புலத்தில் செல்லும் 

அணுக்களின் தஇிருப்புதிறன்கள் புலத்தின் இசையை வைத்துப்: 

பார்க்க, எல்லாத் திசைகளிலும் அமைந்திருக்குக்கூடும். ஆகவே.
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. அணுக்கற்றை புலத்தின் வழியே செலுத்தப்பட்டால் அதன் அகலம் 

.அதிகரித்துப் படத்தில் அகன்ற பட்டை ஒன்றைத் தருதல் 

“வேண்டும். 

ஆனால், குவான்டம் கொள்கைப்படி திசையும் வரையறுக்கப்படு 

-வதால் சல குறிப்பிட்ட இசைகளில் மட்டுமே அணுவின் திருப்பு 

திறன் இருக்க இயலும், ஆகவே, கற்றை சில குறிப்பிட்ட 

எண்ணிக்கையுடைய கற்றைகளாகப் பிரிந்து படத்தில் குறிப்பிட்ட் 

.எண்ணிக்கையுடைய சுவடுகளைத் தரவேண்டும். 

லிதியம் அணுக்கற்றையைக் கொண்டு சோதனை செய்தபோது 

அது இருகற்றைகளாகப் பிரிந்து இரு சுவடுகளைத்தந்தது. அணுவின் 
-மொத்தக்கோண உந்தக் குவான்டம் எண் ..7 என்றால் அது (24-42) 

நிலைகளில் அமைந்திருக்கமுடியும், ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பில் 

தரை நிலையில் (௦ம் 54816) உள்ள அணுவை எடுத்துக்கொள் 

வோம். அதற்கு 2-0, 5-1 ஆகும். ஆகவே, 4-0-3-$ ஆகும், 
எனவே, அந்த அணு (24--1) அதாவது (2)1- 1)-2 நிலைகளில் 
மட்டுமே இருக்கமுடியும். எனவே தகட்டில் இரண்டு சுவடுகள் 

மட்டுமே கிடைக்கும். 00, 18,70,7/2 மற்றும் 8 போன்றவை இரு 

.சுவடுகளையே தந்தன. 

பல எலெக்ட்ரான் அமைப்பில் தரைநிலையில் 7-0 என்றாலுங் 

கூட பன் மதிப்பு 3-ன் முழுஎண் மடங்குகளாக அதாவது 
0,1/2,7,3/2,2...என்று இருக்குமாதலால் 7- 0--,$--$ ஆகும். இங்கு 
.(27-1-7)-ன் மதிப்பு ஐ விட அதிகமாகும். அதாவது இரண்டிற்கு 
மேற்பட்ட எண்ணிக்கையுடைய சுவடுகள் கிடைக்கும். 

ஸ்டெர்ன் - கெர்லரக் சோதனையின் பலன்கள் 

2) அணுவின் எலெக்ட்ரான்களுக்குச் சுழற்சி உண்டென்பது 

நிலைநாட்டப்பட்டது. 

2) போர் மேக்னாடான் என்பது காந்தத் திருப்புதி றனுக்கான 

அடிப்படை அலகு என்பது நிறுவப்பட்டது. 

(8) வெக்டர் அணுமாதிரிக்குச் செய்முறைச் சான்றாக 

இச்சோ தனை அமைந்தது. 

(4) குவான்டம் கொள்கையின் இடம் வரையறுத்தல் என்ற 

கருத்து இச்சோதனையால் மெய்ப்பிக்கப்பட்டது. தொன்மைக் 

கொள்கையின்படி அணுகாந்தம் 0 முதல் 780? வரையிலான 

.எத்தக் கோணத்திலும் நிலை கொள்ளலாம். ஆகவே, பலபடித்தான
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காந்தப்புலத்தின் அணுக்கதிர் செலுத்தப்பட்ட பின்னர் ஒளிப்படத் 

குகட்டில் அது தொடர்ந்த கலங்கல் பட்டை ஒன்றைத் தரவேண்டும் 

ஆனால், இடம் வரையறுத்தல் கொள்கையின்படி அணு (27-10 

திலைகளைத்தான் கொள்ள இயலும் ஆகவே, படத்தில் (27-11) 

எண்ணிக்கையுள்ள தனித்தனி சுவடுகள் தோன்ற வேண்டும். 

அனுமதிக்கப்பட்ட நிலைகள் எத்தனையோ அத்தனைச் சுவடுகள் 
கான் தோன்றமுடியும். இந்த உண்மையை ஸ்டெர்ன் கெர்லாக் 

சோதனை மெய்ப்பித்தது, 

(5) .பாரா, டையா காந்த இயல்புகள் பற்றிய தொன்மைக் 

கொள்கையை வெபர் (ஈன) என்பார் பின்வருமாறு கூறினார்: 

யாரா காந்தப் பொருள்கள் (181௨ 110820611௦ 5110840065) நிலையான 

மூலக்கூறு திருப்புதிறன் (14௦160118௭ 1௦௦200) கொண்டவை. 

டையா காந்தப் பொருள்களுக்கு அத்தகைய இருப்புதிறன் ' 
இடையாது. இந்த உண்மையையும் ஸ்டெர்ன்-கொலாக் சோதனை 

நிலை நாட்டியது. ் 

(6) காந்தத்தின் குவான்ட இயல்பு, அணுவில் காந்தம் 

தோன்றும் உண்மை இவற்றையும் எடுத்துக்காட்டியது.



7. சில பெயர்களும் குறியீடுகளும் 
.  நிறமாலையியலைப் . பொறுத்து Gast அணுமாதிரியின் 

அடிப்படையில் அணுக்களை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். 
(1) ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பு (810216 61604701 system), 

(2) பல எலெக்ட்ரான் அமைப்பு (48137 61201700. நகர) 

(1) ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பு 

e இவ்வகை அணுக்களில் ஒரே ஒரு சேர்திறன் எலெக்ட்ரான் 
(Valance electron) அல்லது ஒளியியல் எலெக்ட்ரான் (0ற(408] 
8௦௦400) . மட்டுமே இருக்கும். இவை உண்மையில் பல 
எலெக்ட்ரான்களைக் கொண்டிருந்த போதிலும் ஓர் எலெக்ட்ரானைத் 
தவிர மற்றவையெல்லாம் மூடிவுற்ற. கூடுகளில். அடைப்பட்டிருக்கும் 
எலெக்ட்ரான்களாகும். ஆகவே, இவை அணுவின் மொத்தக்கோண 
உந்தத்தைக் கொடுப்பதில் பங்கேற்பது இல்லை. என்வே அடை 
பட்டிராத இந்த ஒரே ஒரு எலெக்ட்ரான் மட்டுமே அணுவின் 
நிறமாலையியற் பண்புகளைத் தீர்மானிக்கிறது. ஹைட்ரஜன் மற்றும் : 
அதையொத்த காரவகைத் தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒற்றை 
எலெக்ட்ரான் அமைப்பைச் சேர்ந்தவை. 

(11) பல எலெக்ட்ரான் அமைப்பு ' 

இவ்வகை அணுக்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சோ்இறன் 
எலெக்ட்ரான்௧ள் அல்லது ஒளியியல் எலெலக்ட்ரான்கள் 

இருக்கின்றன. அதாவது இத்தகைய அணுக்களில் மூடிவுற்ற 
கூடுகளில் அடைப்பட்டிராதப் பல எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கின்றன. - 
ஆகவே, அணுவின் மொத்தக்கோண உந்தத்தைத் தருவதில் இவை 
பங்கு கொள்கின்றன. ஆகவே, அணுவின் நிறமாலையியற் பண்புகளை 
தீர்மானிக்கும் பணியும் இவற்றிற்கு உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக 
1[விக்காரத் தனிமங்கள் (&11:211 கோ) இரட்டை எலெக்ட்ரான்
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அமைப்பையும் அலுமினியம், ஸ்காணடியம் போன்றவை: மூன்று 

எலெக்ட்ரான் அமைப்பையும் கொண்டிருக்கின்றன. 

ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பில் அணுவின் நிலையை அந்த 

ஒரே ஒரு எலெக்ட்ரான் அமைப்பில் தர்மானித்து விடுவதால் அந்த 

எலெக்ட்ரானின் நிலையைக் குறிக்கின்ற 1, 9, ஆகியவற்றின் 

மதிப்புகளே முழு அணுவின் நிலையைக் குறிக்கின்ற 7,5,/ மதிப்பு 

களாகி விடுகின்றன. அதாவது ஓற்றை எலெக்ட்ரான் 

அமைப்பில் 8-௩) 7-2, ர் ஆகும். ஓர் அணுவில் / பெறக் 

கூடிய மதிப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் பெருகு ஏண் (ய1(1ற110103 

4௦௦0) என்று பெயர். 7, என்பது $ஐ விடப் பெரியதாக இருப்பின் 

பெருகு எண் 289--1 ஆகும். பெருகு எண் (7) என்ற எழுத்தால் 

குறிக்கப்படுகிறது. 

L> ஆசு இருக்கையில் ர - 25 1 

L<SHEe இருக்கையில் 7 - 2/1 4 

L=045 இருக்கையில் 7 ஒரே ஒரு மதிப்புத்தான் பெற 

இயலும் அதாவது 7- $ ஆ$விடும். இதுபற்றி முன்னரே விளக்கி 

வுள்ளோம். 

ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பில் r =2S+1= (2X44+D=2 

ஆகும். எனவே ஒற்றை ஏலைக்ட்ரான் அமைப்புடைய அணு தரை 

நிலையைத் தவிர மற்ற எல்லா நிலைகளிலும் இரட்டை ஆற்றல் நிலை 

கொண்டிருக்கும். தரை நிலை என்பது /--0 ஆக உடைய ஆற்றல் 

நிலையாகும். 4-ன் மதிப்புகள் 4$ மற்றும் 7-3 ஆகும். 4-0 

என்றால் 7-- 13 மற்றும் -$ என்ற மதிப்புகளைப் பெறுதல் வேண்டும். 

ஓர் அணுவின் விளைவு கோண உந்தம் என்பதூ எப்போதும் நேர்க்குறி 

(-)கொண்டிருக்குமாதலால் 7--- ஆக இருக்கமுடியாது. ஆகவே 

7-1 என்ற ஒரே ஒரு நிலை மட்டும்தான் இருக்க முடியும். அதாவது 

தரைநிலைக்கு ஒரே ஒரு 4 மதிப்புத்தான் உண்டு: 

7-7 என்றால் 7-741-3/2 மற்றும் 7--7-1ஈ3 ஆகும். 

எனவே இரட்டை. வரிகள் தோன்றும். இவ்வாறே 7/-ன் மற்ற 

மதிப்புகளுக்கெல்லாம் இரட்டை வரிகளே தோன்றும். 

பல எலெக்ட்ரான் அமைப்பில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அடைபடா 

.எலெக்ட்ரான்களிருப்பதால் அணுவை வரையறுக்கும் 75, ஆகிய 

வற்றின் மதிப்புகள் “அடைபடா எலெக்ட்ரான்களின் /,,,] ஆகிய 

வற்றின் விளைவுகளாக இருக்கும். எனவே இவ்வமைப்பிலுள்ள
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அணுவின் 5 வெக்டர் எப்போதும் $ஆக இருக்க வேண்டியது இல்லை 

அதன் மதிப்பு 0, 3, 7, 3/2 2...... என்றவாறு எலெக்ட்ரான்களின் 

எண்ணிக்கை மற்றும் அவை இணையாக இருக்கின்றனவா. அல்லது 
மூரண் இணையாக (2௦11 . றகா8!161)- இருக்கின்றனவா என்பதைப் 

பொறுத்து அமையும். அதே போன்று ஒற்றை எலெக்ட்ரான் 
அமைப்பில். இருந்ததைப்போல பெருகு எண் எப்போதுமே 2 ஆக: 

இருக்காது. $-0 ஆக இருக்கையில் பெருகு எண். 7- 7ஆகவும் 

$ி-ழ$ஆக இருக்கையில் - ஆகவும், ,$-:7என்றால் 7--9ஆகவும் 

இப்படியே 8,5--1-7 என்ற வாய்ப்பாட்டிற்கு ஏற்பப் பல்வேறு 

மதிப்புகளைப் பெறும். ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட 7-மதிப்பைப் 

பொறுத்து ./ ஒன்று, இரண்டு மூன்று மதிப்புகளைப் பெறும். எனவே 

பூல ஏலெக்ட்ரான் அமைப்பு அணுவின் ஒவ்வேரர் ஆற்றல் நிலையும் 
ஒற்றை நிலையாகவோ, பல நிலைகளாகவேர, இருக்கக்கூடும், ஆனால் 

இவ்வமைப்பிலும் தரை நிலைக்கு ஓரே ஒரு ஆற்றல் மட்டம் 
மட்டுமே இருக்கமுடியும். , 

ஏனெனில் 8-0, $, 7, 3/2... என்று வரும்போது $$2 

என்றாகும் எனவே இங்கு 7- (27-41) ஆகும். தரைநிலையில் 7-0 
ஆகையால் ர-0-7-1 ஆகும். அதாவது 7 ஓரே ஒரு மதிப்பைத். 
தான் பெறமுடியும். 

(11) நிறமாலை ஆற்றல் மட்டங்களைக் குறிக்கும் குறியீடுகள் 
(Notations of Spectral terms) 

ஓர் அணுவின் 7, வெக்டர் 0 என்றால்.அந்த அணுவின் நிலையை 
Serer pub, L=1 என்றால் 2 என்றும், 2-2 என்றால் 2 என்றும், 

2-4 என்றால் 7” என்றும், 7,--4 என்றால் 0 என்றும் குறிக்கின்றோம். 
அணுவின் நிலையை $,2,,,0 என்ற பெரிய எழுத்துகளால் 
குறிக்கின்றோம். இந்த எழுத்துகளுக்குப் பின் ஒட்டாக (811430) /-ன் 
மதிப்பும், முன் ஒட்டாக (61௦0) பெருகு எண்ணும் (7) எழுதுவது 
மரபு. ் , 

எடுத்துக்காட்டாக, ஓர் அணுவின் நிலையை வரையறுக்கும்: 
வெக்டர்களாகிய 7,- ஆகவும் $-1 ஆகவும் இருப்பதாகக் கொள் 
வோம். இங்கு 25 கவே பெருத எண் ர-8$ 72 ஆகும். 
மேலும் 7-5, 453/2, 5-1 எனவே J இருமதிப்புகளைக் 
கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்த அணுவின் நிலையை 7. மற்றும் 
*Prle என்ற குறியீடுகளால் கு.றிப்பிடுகிரறோம். 

40/2 என்று அணுநிலையைக் குறிக்கும் குறியீட்டை எடுத்துக். 
கொள்வோம். இதன் பெருகு எண் 4, 7-ன் மதிப்பு 5/8 எனவே இது 
L=2 என்ற நிலையைச் சேர்ந்தது. r=28S+1 என்ற வாய்பாட்டின்
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ug 4=285+1 அக இருக்கவேண்டும். அல்லது $-3/8 ஆகிறது. 

ஆகவே .-க்கு உரிய 4 மதிப்புகளாவன : 7-2--5--249]2- 47/2: 
என்பதிலிருந்து தொடங்கி--$ வரையில் ஓர் அலகு இடைவெளி 

கொண்டதாகவுள்ள 7/2, 5/8, 3/2, 1/8 என்ற 4 மதிப்புகளை பெற்றி 

ருக்கும். இந்த நான்கு நிலைகளுள் ஒன்றைத்தான் *0;/5 என்பது. 
குறிக்கிறது மற்ற மூன்று நிலைகளாவன : 4ர/5, 43/9, 4/5 

ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பில் தரைநிலை நீங்கலாக 
மற்றவை எல்லாம் இரட்டை நிலைகள் என்று குறிப்பிட்டோம். 

அதிலுள்ள பல்வேறு . எலெக்ட்ரான் நிலைகளைப் (அதாவது இங்கு. 

அணு நிலைகளை) பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம். 

2Sile 2Pifo = *Pafg = நிழ... தி... 38. 30. 
Sor நிலை L=1 Dim L=2 Fé) L=3 
உட்ப! ey iS ee 

L=0O S=4 S=4 S=4 

S=4 J=3, sie J=sla, s/o J=sle, le 

J=4 

இங்கு 35 தரைநிலையைக் குறிக்கிறது. இதில் 2 என்பது: 

பெருகு எண்ணைக் குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் இங்கு இரு நிலைகள்: 

இல்லை என்றாலும் எல்லா நிலைகளுக்கும் பெருகு எண் தரப்படுகிறது. 

(11) நூண்ணமைப்பு. வரிகளின் தோற்றம் ._. 

(Appearance of Fine Structure lines ) 

மேற்கூறிய ஆற்றல் நிலைகள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்குத். 
தேர்வு விதிகட்கு உட்பட்டு நடைபெறுகின்ற எலெக்ட்ரான் 

தாவல்கள் காரணமாக நுண்ணமைப்பு வரிகள் தோன்றுகின்றன. 

ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பு அணுக்களில் தரைநிலை தவிர: 

மற்றெல்லா ஆற்றல் நிலைகளும் இரட்டை நிலைகள் என்று குறிப்பிட் 

டோம்,எனவே இவ்விரட்டை நிலைகளுக்கு இடையே தேர்வு விதிக்கு. 

உட்பட்டுத் தாவல்கள் நடைபெறும்போது நுண்ணமைப்பு வரிகள்- 

தோன்றுகின்றன. பல எலெக்ட்ரான் அமைப்பில் தரைநிலை 

நீங்கலாக மற்றெல்லா ஆற்றல் "நிலைகளும் அவற்றின் பெருகு. 

"எண்ணுக்குச் சமமான துணை ஆற்றல் நிலைகளைக் கொண்டவை 

ஆதலால் இவ்வகை அணுக்களின் நுண்ணமைப்பு வரிகள் க்கல் 

மிகுந்தவையாக இருக்கும் எனத் தோன்றக்கூடும். பல. 

எலெக்ட்ரான்கள் இருந்தாலும் முடிவுற்ற கூடுகளில் இருக்கும் 

எலெக்ட்ரான்கள் செயலில்லாதவை என்ற உண்மையும் தேர்வு:
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விதிகளும், பெளலியின் நீக்கல் கொள்கையின்படி பெருகு 

எண்ணுக்கு ஏற்படும் வரம்பும் (14041) இச்சிக்கலை வெகுவாகக் 
குறைத்துவிடுகின் றன. ் 

ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பில் நுண்ணமைப்பு வரிகள் 

தோன்றுவதற்கு எடுத்துக்காட்டாக சோடியம் 1) வரியை எடுத்துக் 

“கொண்டு விளக்கலாம். (மற்றவை -ஓளியியலில் விளக்கப் 
பட்டிருக்கக் காணலாம்), 

சோடியம் D asf (D line of Sodium) 

© Lely Te ? Ppa { a bsbdate By 
= ் ட-1,_2- 12. ழி   

உட் 

L= Od=14 "Sy, 

€சாழயம் ம வரிகளின் நுண்ணமைப்பு 

    .ஒநிஸ__ ரு. 1 
  

படம் 25 

இங்குத் தரைநிலைக்கு 7-0, 7-2, 7-8 ஆகும். இந்நிலை? 
-29./, எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதற்கு அடுத்த உயர்நிலை L= 

. ஆகவுடைய £ நிலையாகும். அது₹5;/2 57, என்ற இரு ஆற்றல் நிலை 

.களைக் கொண்டது. ஏனெனில் அதற்கு 7 7, 8-1 ஆகவே 

--9/உங/௨. என்னும் இருமஇப்புகளைப் பெறக்கூடும் எனவே 

அணுவின் 27 நிலையிலுள்ள இரு ஆற்றல் மட்டங்களாகிய 22], 

32;/_ ஆகியவற்றிலிருந்து ₹2;/,-525)/2 மற்றும் 2/2 5), என்ற 

தாவல்கள் நடைபெறலாம். இதற்கான தேர்வு விதிகளாவன. 

7-7, மற்றும் ௩20 அல்லது 4-7 என்பவையாகும். 0450 

தாவல் நடைபெற இயலாது. படம் 35ல் காட்டியுள்ளபடி 
-2Py/o>?Si/9 STU CH) 5896 A° 2 onrw Dy என்ற நுண்ணமைப்பு 

euMustd 2P3[2>2Si/e ota D STacilene 5890 A° oemrw Dy crorp 
. நுண்ணமைப்பு வரியும் தோன்றுகின் றன. 

நல
்



னா 

8. சீமன் விளைவு 
(Zeeman effect) 

இது ஒரு காந்த ஒளியியல் விளைவு ஆகும்௩ இந்நிகழ்ச்சியில் ஒரு 
நிறமாலை வரி காந்தப்புலத்தினால் பல கூறுகளாகப் பிரிக்கப் 

படுவதைக் காண்கிரேம். இதனைச் சீமன் (268௩) என்ற 

பேராசிரியர் முதலில் கண்டறிந்தார். எனவே இந்நிகழ்ச்சி 

சீமன் விளைவு (2280௨0 68600) என வழங்கப்படுகிறது. 
நிறமாலை வரிகளைத் தருகின்ற ஒளித்தோற்றுவாய் (500106) 

ஒன்று வலிமை மிக்க காந்தப்புலம் ' ஒன்றில் வைக்கப்பட்டால், 

அவ்வொளியின் : நிறமாலையில் உள்ள ஒவ்வொரு வரியும் பல 

கூறுகளாகப் பிரிகின்றன. இவ்வாறு தோன்றிய புதிய வரிகள் 

“தாய் வரிக்கு” இருபக்கத்திலும் சமச்சீரமையுடன் (831106 (11081) 

காணப்படுகின் றன. 

இந்நிகழ்ச்சியை ஆய்வுச்சாலையில் பின்வரும் அமைப்பின் மூலம் 

காணலாம் இதற்குக் கூம்பு வடிவ முனைத்துண்டுகளைக் கொண்ட, 

வலிமைமிக்க காந்தப்புலத்தைத் தரவல்ல மின்காந்தம் ஓன்று 

தேவை. அம்முனைத்துண்டுகளில் படத்தில் 36ல் காட்டியவாறு 

நீளவாக்கில் அதாவது புலத்தின் போக்கிற்கு இணையாகத் துளைகள் 

போடப்பட்டிருக்கன்றன. இத்துளையின் வழியாகப் புலத்தின் 

மையத்தில் வைக்கப்படும் ஒளித்தோற்றுவாயைக் காண இயலும். 

நிறமாலை வரிகளைத் தருகின்ற ஓர் ஒளித்தோற்றுவாய் காந்தமுனைத் 

.துண்டுகளுக்கு இடையே வைக்கப்படுகிறது. | மிக்க... பிரிதிறன் 

கொண்ட லும்மர் .கெர்கி தகட்டுடன் கூடிய மாரு விலக்க 

நிறமரலைமானி (S) (Constant deviation Spectrometer) யைக் 

.கொண்டு ஒளித்தோற்றுவாயை (/) நோக்கினால் ஒவ்வொரு வரியும் 

(பல கூறுகளாகப் .பிரிந்திருப்பதைக்.காணலாம். 

“நிறமாலை வரியினைப் புலத்தின் போக்கிற்கு இணையாய் 

அமைந்த இசையில் அதாவது காந்தமுனைத் துண்டுகளில் உள்ள 

Id
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துளைகளின் வழியே நோக்கினால், ஒவ்வொரு வரியும் இரண்டாகப் 
பிரிந்து காணப்படுகிறது. (26௦) தாய்வரி' காணப்படுவது இல்லை. 
புதிய வரிகளில் ஒன்றின் அலைநீளம் தாய்வரியின் அலைநீளத்தைவிடச்' 
சிறிது குறைவாகவும், மற்றதன் அலைநீளம் தாய்வரியின் அலை. 
நீளத்தை விடச் சிறிது அதிகமாகவும் இருக்கும். நாம் பார்த்துக். 

கொண்டிருக்கும்போதே காந்தப்புலம் நீக்கப்பட்டால் இருவரிகளும் 

ஒன்றுகூடி மீண்டும் தாய்வரி அதன் பழைய இடத்திலேயே: 
தோன்றக் காணலாம். புதிய வரிகள் இரண்டும் தாய்வரியின் இரு. ' 

பக்கங்களிலும் ஒரே அளவில் தள்ளியிருக்கின்றன. தாய்வரியின் 

அலைநீளத்திற்கும் புதியவரியின் அலைநீளத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு 

(dy) என்று குறிக்கப்படுகிறது. இது சீமன் பெயர்ச்சி (26200௧ 5110), 

என்று வழங்கப்படுகிறது. : புதிய வரிகள் எதிரெதிர் இசைகளில்: 

வட்டத்தளவிளைவுற்றுக் (0110018714) ற௦1811860) காணப்படுகின் றன] 

தாய்வரி, .புதியவரிகள், அவற்றின் தளவிளைவுத்தன்மைகள், சமன் 

பெயர்ச்சி ஆகியவற்றைப்படம் (86௦) காட்டுகிறது, தாய்வரியின் 

பழைய இடம் புள்ளிக் கோட்டால் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. 

4 
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ULWD-36(c) 

( மேற்கூறிய நிகழ்ச்சியினைக் காந்தப்புலத்இன். போக்கிற்குச் 
செங்குத்தாக அமைந்த திசையில் நோக்கினால் ஓவ்வொரு வரியும்
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மூன்று வரிகளாகத் தோன்றும். அவற்றுள் மையத்தில் உள்ளது 

காய்வரியின் அலை நீளத்தையும், தாய்வரிக்கு இருபக்கத்திலும் 

பக்கத்திற்கு ஒன்றாகக் காணப்படும் வரிகள் மேலே குறிப்பிட்ட 
நிகழ்ச்சியில் காணப்பட்ட இருவரிகளின் அலை நீளங்களையே 

கொண்டிருப்பதையும் காணலாம். (படம் 860) ஆனால், இதில் 
காணப்படும் மூன்று வரிகளும் சமதளவிளைவுற்றுக் (ற1௨௭6 ற௦1811808) 
காணப்படுகின்றன . மையவரியின் அதீர்வுதளம் (1806 04 5107க(100) 

காந்தப்புலத்தின் போக்கிற்கு இணையாகவும்,பக்கவரிகளின் அதிர்வு 

தளம் காந்தப்புலத்தின் போக்கிற்கு செங்குத்தாகவும் அமைந்திருக் : 

கின்றன. படம் 96 ௦ல் தெளிவாகக் காட்டப்பட்டிருக்கின் றன. 

மேலே விவரிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் காந்தப்புலம் மிக்க வலிமை 

யுடையதாக இருந்தால் மட்டுமே நடைபெறமுடியும் இதற்கு 
இயல்பூ சீமன் வீளைவு (1101021 2660௨0 611601) என்று பெயர்: 

அவ்வாறு இன்றிக் காந்தப்புலம் வலிமையற்றதாக இருப்பின் 

ஒவ்வொரு நிறமாலை வரியும், பல கூறுகளாகப் பிரிவதைக் 

காணலாம் இதனை விளக்குவது சிக்கல் மிகுந்த ஒன்றாகும். இதனை 

முரணிய சீமன் விளைவு (8101181018 2661081 611601) எனக் கூறுவர்: | 
லொரென்ட்ஸ் கொள்கையின் அடிப்படையில் இயல்பு சீமன் 

விளைவுக்கான' காரணத்தைக்கூறி விளக்குவது எளிது: ஆனால், 

மூரணியசீமன் விளைவுக்கான விளக்கம் தர இயலாது. இதனைவிளக்க 

அணுவில் எலெக்ட்ரான் அமைப்பு, எலெக்ட்ரானின் இயக்கங்கள் 

இவை பற்றிய உண்மைகள் தெரியவேண்டும். அவ்வுண்மைகளின் 

அடிப்படையில் மட்டுமே முரணிய சீமன் விளைவினை விளக்க 

இயலும். 

உ இயல்பு சீமன் விளைவுக்கு-லொரென்ட்ஸ் கூறிய 
கொள்கை விளக்கம் 4 e 

(Lorentz Theory on Normal Zeeman effect) 

எலெக்ட்ரான் கொள்கையின் அடிப்படையில் இயல்பு சீமன் 

விளைவுக்கான காரணங்களைக் கூறி விளக்குவதில் லொரென்ட்ஸ் 

வெற்றிப்பெற்றார். 

மின்னூட்டங்களின் அலைவு இயக்கத்தினால் மின்காந்த 

அலைகள் உண்டாகின்றன. : ஒளி என்பது ஒரு மின்காந்த நிகழ்ச்சி 

யாகும். மின்னிறக்கக் குமாயிலுள்ள வாயு அணுக்களின் எலெக்ட் 

ரான்கள், அணுக்களின் மையங்களை வைத்து அதிர்வுறுகன் றன. 

இதனால் அந்த அதிர்வினையே, அதிர்வு எண்ணாகக் கொண்ட... ஒளி
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பிறக்கிறது. எனவே குறிப்பிட்ட அதிர்வு எண் கொண்ட ஒளி 
தோன்றுவதற்குக் காரணமான எலெச்ட்ரானின் இயக்கம் 

(அதிர்வு) aSHora, Qwaéaure (Simple harmonic motion) 
இருத்தல் வேண்டும். 
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ஒரு சுற்றுப்பாதை எலெக்ட்ரானின் இயக்கத்தை எடுத்துக் 

கொள்வோம். (படம் 27ர.) அதை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாய் 
அமைந்த மூன்று அச்சுகளில் அமைந்த மூன்று கூறுகளாகப் 

பகுக்கலாம், இந்த மூன்று கூறுகளையும் 20, 7, 2 என்னும் அச்சுகள்
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வழியே நடைபெறும் மூன்று சீரிசை இயக்கங்களாகக் கருதலாம், 
படலம் -.- - காந்தப்புலம் 2 அச்சின் திசையில் செயல்படுவதாகக் 
கொள்வோம். இதனால் %, ந இயக்கங்கள் மாறுதலுக்குள்ளாகும் 
என்பதையும், 2 இயக்கம் பாதிக்கப்படாது என்பதையும் 
உணரலாம். காந்தப்புலத்திற்குக் குறுக்காக இயங்கும் % மற்றும் 
3: இயக்கங்கள் “ரோசெட்டி' எனப்படும் ரோஜா இதழ் அடுக்கு 
மூறையில் சுழன்று வருகின்ற இயக்கங்களாக மாறும், இந்த 
இயக்கம் சிக்கல் மிகுத்த ஓர் இயக்கமாகும். 

9 கூறால் குறிக்கப்படும் சீரிசை இயக்கத்தை ஒன்றுக்கொன்று 

சமமான ஆனால் எதிர்எதிர்த் இசைகளில் அமைந்த இரு வட்ட 

இயக்கங்களின் விளைவாகக் கொள்ளலாம். ' அவ்விரு வட்ட 

இயக்கங்களையும் ந, 3 என்று குறிப்பிடுவோம். இவ்வாறே 36 

கூறையும் %7*, 5 என்ற இரு வட்ட இயக்கங்களின் விளைவு என்று 
கொள்ளலால் (படம் 27), 

புலத்தைச் செயற்படுத்தியவுடன் இடஞ்சுழியான xt, + 
கூறுகள் முடுக்க முறுகின்றன. வலஞ்சுழியான 5, ந் கூறுகள் 

அதே அளவு எ]ர் முடுக்க முறுகன்றன. இப்போது ஐ* 3* இயக்கங் 

களையும் $, ந இயக்கங்களையும் தொகுக்க படம் 7-ல் 

காட்டியபடி எதிர்எதிர்த் திசையிலமைந்த இரு விளைவு இயக் 

கங்கள் கிடைக்கின்றன. இவ்வாறு காந்தப்புலத்திலுள்ள ஒற்றை: 

எலெக்ட்ரானின் இயக்கம் பின்வரும் மூன்று இயக்கங்களாகப் 

பிரிக்கப்படுகிறது. 

(1) காந்தப்புலத்தின் இசையிலமைந்த (4 அச்சின் இசையில்) 

திர்வு எண் மாற்றமடையாத (2) ஒரு நேர்கோட்டு இயக்கம் (7 
(படம் 272). 

(2) காந்தப்புலத்திற்குச் செங்குத்தாய் உள்ள 281” தளத்தில் 

அமைத்த வலஞ்சுழி வட்ட. இயக்கம் ஓன்று (2) இக்கூற்றின் அதிர்வு 

எண் 7,)-- & ஆக இருக்கும் (படம் 37 ௦). 

(4) காந்தப்புலத்திற்குச் செங்குத்தாய் அமைந்த XY 

குளத்தில் உள்ள இடஞ்சுமி வட்ட இயக்கம் (8) இது 9,-- கூர என்ற 

அதிர்வு எண் கொண்டிருக்கும் (படம் 9700. 

. இவ்வாறே எல்லா எலெக்ட்ரான்களின் இயக்கங்களையும் நோக் 
இனால், எலெக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையில் மூன்றிலொரு பாகம்
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மாருத அதிர்வு எண்ணுடன் 2 அச்சு வழியே இயங்குவதாகவும், 

மற்றொரு மூன்றிலொரு பாகம் 47” தளத்தில், 1, & என்னும் 

அதிர்வு எண்ணுடன் இடஞ்சுழி வட்ட இயக்கம் செய்வது 

போலவும், இன்னொரு மூன்றிலொரு பாகம் 9, ௩ என்ற :அதிர்வு 

எண்ணுடன் .%7 தளத்தில் வலஞ்சுழி வட்ட இயக்கம் செய்வது 

போலவும். காணப்படும். 

அதிர்வு எண் மாருத 2 இயக்கத்தினால் தாய்வரியும், 9-4 சர 

என்ற அதிகரித்த அதிர்வு எண்ணுடன் கூடிய. இடஞ்சுமி வட்ட 

இயக்கம் . செய்யும் எலெக்ட்ரான்௧களினால் குறைந்த அலை 
நீளத்துடன், தாய்வரிக்கு இடது பக்கத்தில் தோன்றும் புதிய 

வரியும், 2,- &2 என்ற குறைந்த அதிர்வெண்ணுடன் வலஞ்சுழி 

வட்டஇயக்கம் செய்யும் எலெக்ட்ரான்களால் அதிக அலை 

நீளத்துடன். தாய்வரியின் வலப்பக்கத்தில் காணப்படும் புதிய 

வரியும் தோன்றுகின் றன. 

புலத்தின் இசையில் நோக்கும்போது வட்டஇயக்கங்கள் 
மட்டுமே . தோற்றமளிக்கன்றன. மேலும் அவை வட்டத்தள 

விளைவுற்றிருக்கன்றன. ஒளி குறுக்கதிர்வு அலையியல்பு உடையது 

ஆதலால் புலத்தின் போக்கிலுள்ள நேர்கோட்டு இயக்கங்கள், 

புலத்தின் திசையில் நோக்கும்போது தெரியாது போய்விடுகிறது. 

(37d) 

புலத்தின் இசைக்குச் செங்குத்தான இசையில் நோக்கும்போது 
நேர்கோட்டு இயக்கங்களும் (2 திசையில் அமைந்தவை) வட்ட 

இயக்கங்களும் சமதள விளைவுற்ற ஓளியாகக் காணப்படுகின்றன. 

எனவே புலத்தின் திசைக்குச் செங்குத்தாக ஒரு நிறமாலை வரியை 

நோக்கினால் அது சமதள விளைவுள்ள மூன்று கூறுகளாகத் தோற்ற 

மளிக்கிறது. தாய் வரியின் அதிர்வு எண்ணிலிருந்து மாற்றமுறாத 

மையவரி, அதற்கு இரு பக்கத்திலும் சம தூரத்திலமைந்துள்ள இரு 
பக்க வரிகள் ஆகிய மூன்று வரிகளைக் கொண்ட அமைப்பு இயல்பு 

மூவரி (Normal triplet) எனப்படுகிறது. புலத்தின் இசைக்கு 

இணையாக அதிர்வுறும் வரிகளை 7 வரிகள் (72 என்பது parallel 

என்பதைக் குறிக்கிறது) செங்குத்தாக அதிர்வுறும் வரிகளை 
டி வரிகள் (5601721011 என்பதற்கு 5) என்றும் குறிப்பது மரபு, 
(37 e) 

சீமன் ெயர்ச்சியைக் கணித்தல் 

2 என்ற நிறையும் சஎன்ற மின்னூட்டமும் கொண்ட 
எலெக்ட்ரான் என்ற வேகத்துடன் தன்னுடைய வட்ட!
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பாதையில் அலைவுறுவதாகக் கொள்வோம். இதற்குத் தேவையான 

மைய நாடு ene (centripetal force) /' என்றால் f= = 

ராம? ஆகும், இங்கு ௦ என்பது வட்ட இயக்கத்தின் கோணத் 

இசைவேகத்தையும், * என்பது வட்டப்பாதையின் ஆரத்தையும் 

குறிக்கின்றன. 77 என்ற காந்தப்புலம் வட்டப்பாதைக்குச் செங் 

குத்தான திசையில் வாசகரை நோக்கி செயல்படுவதாகக் கொள் 

வோம் இதனால் எலெக்ட்ரானின் மீது 778 என்ற புதியதொரு 

விசை செயல்படத் தொடங்கும். 

வட்ட வலஞ்சுழி இயக்கத்தில் 

இயல்பாக உள்ள மையநாடுவிசை =mrw 

புலத்தினால் வலஞ்சுழிக் கூறின்மீது 
உண்டாகும் மையநாடுவிசை | =—Hev 

ஆகவே புதிய விளைவு மைய நாடு \ =mro2—Hey 
விசை 

இதனால் உண்டாகும் புதிய கோணத் தஇசைவேகம் (௦-1 8௦) 

என்றால் 

mro2t— Hey =mr (+d)? 

mre)? — Herw = mr (0 +d)? 

+ Herw =mro2—mr (wo +d)? 

= mro?—mro?—2 mrodwo —mr(dw)® 

(80) மிகச்சிறியது ஆகையால் அதுவருகின்ற எண்ணைவிட்டு 

விடலாம். 

4eGe Hero =—2mrodw 

Herw) 

2mre) 

ட He 

2m 

இதிலிருந்து வலஞ்சுழிக்கூறில் ஏற்படும் கோணத் திசைவேக 

மாற்றம் எதிர்க்குறி பெற்றிருப்பதால் அதன் கோணத் திசை 

வேகம் குறைகிறது என அறிகி௫ரோம். கோணத் திசைவேகம் 

குறைந்தால் அலைவுநேரம் அதிகமாகும். அலைவுநேரம் அதிகமானால் 

அதிர்வு எண் குறையும். ஆகவேதான் வலஞ்சுழிக்கூறின் அதிர்வு 

எண் 7,-- ந என்றாகியது. 

  அல்லது due) = —
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வட்ட இடஞ்சுழிக்கூறில் பலத்தினால் ஏற்படும் மரற்றம். 

இயல்பு மையநாடுவிசை -௩7717005.. 

புலம்தரும் மையநாடுவிசை - 2 

ஆகவே எலெக்ட்ரான் மீது 
செயற்படும் புதிய மைய | =mrw2+ Hey 

, நாடுவிசை 

இதனால் உண்டாகும் புதிய கோணத் திசைவேகம் (௦-8 
என்றால் _ 

mro?+ Heyv=mr (w+ dw)= 

mro?+ Hero = mr[w2+ 20.dwa + (dw)?] 

(dw)? விட்டுவிட 

\ =mrw?+2 mrwdw 

2mtwodw = Herw 

dw = 44 என்னாகும். 
2m . 

இதிலிருந்து வலஞ்சுழிக்கூறின் கோணத் திசைவேகம் He oy or ap 
அதிகரிக்கிறது என்றும் இதனால் அலைவுதேரம் குறைய அதிர்வு எண்: 

Yt Av, corn அதிகரிக்கிறது என்றும் அறியலாம். 

வலஞ்சுழிக்கூறின் கோணத் இசைவேகத்தில் ஏற்படும் குறைவும்- 
இடஞ்சுழிக்கூறின் கோணத் இசைவேகத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பும்: 
சமமாக இருப்பதை அறியலாம்.. ஆகவே வலஞ்சுழிக்கூறின் அதிர்ஏ 

எண் எந்த அளவுக்குக் குறைகிறதோ அதே: அளவுக்கு இடஞ்சுழிக். 
கூறின் அதிர்வு எண் அதிகரிக்கிறது. எனவேதான் புதியனரிகள் 
தாய்வரியின் பக்கத்திற்கு ஒன்றாகச் சமதாரத்தில் இடைக்கின்றன. 

வலஞ்சுழிக் கூறில் 

அலவ ப்பை “ன 

ஆகவே அதிர்வு எண் மாற்றம் 

Hle 
4nm
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C=vi 

v= xX 

Av=(—€j*)dr 
He 6 

~~ aam எ ஒத dy. 
  

2 

dd = zen” ஆகும். இதைத்தான் சமன் பெயர்ச்சி என்பர்.. 

இதேபோன்று இடஞ்சுழிக்கூறை எடுத்துக்கொண்டு அதன் சீமன் 

Hey? = 
4nmC 

இரண்டும் தாய்வரியிலிருந்து சம அளவில் தள்ளியிருக்கின்றன: 

பெயர்ச்சி ----   எனக்காட்டலாம். எனவேதான் பக்கவரிகள் 

குவான்டம் கொள்கையின் அடிப்படையில் Fier விளைவினை: 

அறிய முற்படுமுன் பின்வரும் சல கருதீதுகளைப்பற்றி அறிந்து. 

கொள்ளுவது அஷியம், 

(i) குறைந்த வலிமையுடைய கரந்தப்பூலத்தீலுள்ள ஒற்றை: 
எலெக்ட்ரான் அமைப்பின் வெக்டர் மரதிரி 

(Vector model of one electron system in weak field ) 

முரணிய சீமன் விளைவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் அதை 

விளக்குவதற்காக அணுவைப் பற்றிய லாண்டே வெக்டர் மாதிரி' 
(18௭0௦ "720101 100021) தோன்றியது. அதையொட்டி . லாண்டே 

2” துணைக்கூறு (1.௨௭06 ‘g’ factor) என்ற ஒன்றும் கணக்கிடப் 

பட்டது. இப்புதிம அணுமாதிரி சமன்வரி அமைப்புகளுக்குச் 

சரியான காரணம் கூறிவிளக்க பெரிதும் ௨ தவிபது . 

வலிமை குறைந்த காந்தப்புலத்தில்- ஹைட்ரஜன், லிதியம் 

போன்ற : தனிமங்களைத் தவிர மற்றவைகட்கு 20,000 அல்லது: 

30,000 ஒர்ஸ்டட் காந்தப்புலம் கூடக் குறைந்த வலிமையுடைய 

காந்தப்புலம் என்றே கருதப்படுகிறது- ஓவ்வொரு நிறமாலை: 

வரியும் பலகூறுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு பிரிந்ததால் 

கிடைக்கும் கூறுகள் சமச்சீரமைவுடன் கூடிய சீமன் வரி அமைப்: 

Gen (Zeeman patterns) தருகின்றன. இவ்வாறு கிடைத்த சீமன் 

வரி அமைப்பின் அகலம், இயல்பு மூவரி அமைப்பின் அகலத்தைவிட 

* அதிக வேறுபாடு உடையதாக இல்லை. இதை எண்ணிப் பார்த்த 

போது அணுவின் ஆற்றல் நிலைகள் சம இடை வெளியுடைய,. 

வரையறுக்கப்பட்ட பல துணை ஆற்றல் நிலைகளாகப் பிரிக்கப்படுவ
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தால் முரணிய சீமன் விளைவு ' உண்டாகியிருக்கவேண்டும் எனத் 

“தோன்றியது. இவ்வாறு தோன்றிய இரு துணை ஆற்றல் மட்டங் 

களுக்கு இடையே தேர்வு விதி செறிவு விதிஆகியவற்றிற்கு உட்பட்டு 

நடைபெறும் மாற்றங்கள் காரணமாகப் புதிய நிறமாலை வரிகள் 

தோன்றுகின்றன. இத்தகைய புதிய துணை ஆற்றல் மட்டங்கஃ£ச் 

சீமன் மட்டங்கள் (25608௧ 164618) எனக் கூறுவர். 

(ii) ஏலெக்ட்ரானின் சுழற்சி-சுற்றுப்பாதை வினையாக்கம் 

(Spin-orbit interaction of electron) 

ஹைட்ரஜன் அணு தருன்ற பாமர் தொடர் மற்றும் 

காரவகைத் தனிம உலோகங்கள் தருகின்ற நிறமாலைத் தொடர்கள் 

இவற்றில் காணப்படும் இரட்டை வரிகளின் அமைப்பு இவற்றி 

லிருந்து இவ்வணுக்களின் ஆற்றல் மட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் 

இரட்டையாக இருக்கவேண்டும் என்ற கருத்துத் தோன்றியது. 

ஆற்றல் மட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் இரண்டாகப் பிரிவதற்குக் : 
காரணம்  எலெக்ட்ரானின் சுற்றுப்பாதை இயக்கத்தால் 

உண்டாகும் காந்தத் இருப்புதிறன் மற்றும் எலெக்ட்ரானின் 

சுழற்ரியால் ஏற்படும் காந்தத் திருப்புதுறன் இவற்றிடையே நடை 
பெறும் வினையரக்கம் (1௦481௧௦1௦1) தான் என்று கருதப்பட்டது. 

காந்தப்புலத்தில் உள்ள ஒரு சுழற்சி எலெக்ட்ரான் ஒருசிறு காந் 

தத்தைப் போலவே செயற்படுகிறது. காந்தம் எப்படி ஒரு சுழற்று 
. விசையின் வயப்பட்டுப் புலத்தின் போக்கிற்கு இணையான திசையில் 

நிலைகொள்ள முயலுமோ அதைப்போல, சுழற்சி எலெக்ட்ரானும் 

காந்தப்புலத்தின் போக்கிற்கு இணையாக நிலைகொள்ள முயலுகிறது 

வட்டத்தில் சுற்றிவரும் நிறை ஒன்றின் விசையியல் பண்புகளுக்கு 

ஏற்ப சுழலுகின்ற பம்பரம் எப்படிப் புவிஈர்ப்புப் புலத்தில் அச்சுச் 
சுழற்சிக்கு (precession) உள்ளாகிறதோ அதேபோல 

எலெக்ட்ரானும் காந்தப்புலத்தைச் சுற்றி ஓர் அச்சுச் சுழற்சிக்கு 

உள்ளாகிறது, 

ஒர். எலெக்ட்ரானுக்கு 86% அளவுடைய சுழற்சிக் கோண 

உந்தமும், 1) அளவுடைய சுற்றுப்பாதைக் கோண உந்தமும் உண்டு 
எனக் கண்டோம். ஆகவே ஓர் எலெக்ட்ரானின் மொத்தக் கோண 

உந்தம் (Total angular momentum) இவ்விரு கோண 
.உந்தங்களுக்கும் உரிய வெக்டர்களின் கூட்டுத்தொகையாகும், 

(படம் 98ல்)
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OA: சுழற்சிக் கோண உந்த வெக்டர் 9 % 

02: சுற்றுப்பாதைக் கோண உந்த வெக்டர் [ந 

  

படம் : 38° 

06 என்பது இவ்விரு வெக்டர்களின் கூட்டுத்தொகை அதாவது 

விளைவு வெக்டர்: ந ஐக் குறிக்கும். 6 மற்றும் /ந என்ற 

'இருவெக்டர்களின் கூட்டுத்தொகை / ௩ ஆகும். / என்பது மொத்த 

குவான்டம் எண்ணைக் குறிக்கும். குவான்டம் கொள்கையின்படி 

sh, lh oer வெக்டர்களின் கூட்டுத்தொகை மதிப்புகளுக்கிடையே 
உள்ள வேறுபாடு டூ ஆக இருக்கவேண்டும். ஆகவே 7௩ 7டி42ற் 
என்றாகிறது. முன்போர் இடத்தில் jol+s என்றும் ர் -/--5 என்றும் 

குறிப்பிட்டிருந்ததை நினைவு கூர்க. இதிலிருந்து [-0 ஆக உடைய 
தரைநிலையைத் தவிர மற்றெல்லா நிலைகளுக்கும் / இருமதிப்பு 

களைப் பெற்றிருக்கவேண்டும் என அறியலாம். எடுத்துக்காட்டாக 

j=2 : ஆகவுடைய ம் எலெக்ட்ரானை எடுத்துக்கொள்வோம், 

7-142-241/, 50 மற்றும் 7-/-7 -2--1/2-3/) ஆகவே க்கு 5/5 
மற்றும் 3/_) என்ற இருமதிப்புகள் உண்டாகின்றன. அதாவது 

அணுவின் இயல்பு நிலையில் அதன் சீ ஆற்றல் மட்டம் 7-9, மற்றும் 
3. ஆகவுடைய இருதுணை ஆற்றல் மட்டங்களாக இருக்கவேண்டும். 
சாதாரணமாக டி நிலைக்கு இருதுணை நிலைகள் இருப்பது இல்லை, 

என்றாலும் அணு காந்தப்புலத்தில் இருக்கும்போது அந்த தரை 

திலையும் இரண்டாகப் பிரிந்து காணப்படுகிறது. 

iii) பூறக்கரந்தப்பூலம் ஒன்றில் அணு நிலைகொள்ளுதல் 
(Orientatian of an atom in external field) 

ஓர் அணு காந்தப்புலம் ஓன்றில் விடப்பட்டால், குவான்டம் 

கொள்கைப்படி அதன் எலெக்ட்ரான் குறிப்பிட்ட ஓருஇிசையில்
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நிலைகொள்ள வேண்டும். படத்தில் (29.8) காந்தப்புலம் புள்ளிக் 

கோட்டால் குறிக்கப்பட்டிருக்கறது. புலத்தின் வலிமை 

77 என்போம். 0.4 என்ற வெக்டர் மொத்த கோண உந்தமாகிய 

7ந ஐக் குறிக்கிறது. இந்த வெக்டர் புலத்தின் திசையிலிருந்து 
6£ சாய்ந்திருக்கிறது. புலத்தின் இசையின் மீது வரையப்படும் 

0,4-ன் வீழ்ச்சி (றர௦]201100) 08 ஆகும். இது ௩ன் அரை எண் 

  

படம் (89.8) ் 

மதிப்புகளை பெறுதல் வேண்டும். » 

08-04 0050 

= jf, 2080 

Hi 

  

    
படம்: (99.5)
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028 என்பதை 1, என்று குறிப்பிட்டால் 

MyA=fh cose என ஆகும். இங்கு my என்பது எலெக்ட் 
ரானின் காந்தக்குவான்டம் ஏண் (144200(10 quantum number) 

ரட-ன் மதிப்புகள் -1/,,43/, .. 47 எதிர்குறிகள் 7ந-ன் கூறு காந்தப் 

புலத்தின் திசைக்கு எதிர்திசையில் இருப்பதைக் குறிக்கின்றன. 

எடுத்துக்காட்டாக 7-5, என்னும்போது 19, - 45/_,-43/_, 41/2 

என்ற ஆறு மதிப்புகளைப்பெறும் என்பதையும் அப்போது அணு, 

காந்தப்புலத்தில் கொள்ளக்கூடிய நிலைகளையும் கீழே உள்ள 
வெக்டர் படம் 29ம். காட்டுகிறது. 

ர) அச்சுச்சுழற்சி (160659100) 

ஓர் அணு காந்தப்புலத்தில் விடப்பட்டால் அது எவ்வாறு 

அச்சுச்சுழற்ச செய்கிறது என்பதை படம் 49 காட்டுகிறது. அந்த 

அணுவின் எலெக்ட்ரான் /-2, 21/5, 75/2 மத்றும் 10-38) என்ற 

நிலையில் இருப்பதாகக் கொள்வோம். தன் சுற்றுப்பாதைத் 

குளத்தில் சுழலுகின்ற எலெக்ட்ரான் அணுவுக்கு ஒரு கோண 

உந்தத்தையும் ஒரு காந்தத் திருப்புதிறனையும் தருகிறது. இவ்விரு 
வெக்டர்களும் எலெக்ட்ரானின் சுற்றுப்பாதைத் தளத்திற்கு 

செங்குத்தாய் அமைந்துள்ளன. காந்தப்புலம் அணுவின் காந்தத் : 

இருப்புதிறனின் மீது செயற்பட்டு அதைத்தன் போக்கில் திருப்ப 

முயலுகிறது. எலெக்ட்ரானின் சுழற்சி இயக்கம் காரணமாக 

 



(72 ் அணு இயற்பியல்: 

அதற்கு உண்டாகும் சுழற்சி FHevww (Rotational inertia) இம்: 

முயற்சியை எதிர்க்கிறது. இதனால் படம் 438-ல் காட்டியுள்ளது 

போல ஓர் இயக்கம் ஏற்படுகிறது. இந்த இயக்கம் சுழன்று கொண் 

டிருக்கும் பம்பரத்தின் மீது புவிஈர்ப்புப்புலம் செயற்பட்டு அதைத். 

தன்போக்கில் திருப்ப முயலும்போது "நடைபெறும் இயக்கத்தைப்: 

போன்றது. இதை அச்சுச்சுழற்சி (1120658101) என்பர். 

இரணம் சீமன் விளைவு ( Anomalous Zeeman Effect) 

ah தப்புலத்தில், ஒரு நிறமாலை வரி பல கூறுகளாகப் பிரியும் 

. போது இடம் .பெயராத தாய்வரியும், (இதை 2 வரி என்பர்) 

அதிலிருந்து சம தூரத்தில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக: அமைந்த இரு 5” 
வரிகளும் கொண்ட அமைப்பு இயல்பு, மூவரி எனக் கூறினோம். இது 

தவிர மற்றெல்லா வரித் தொகுப்புகளும் முரணிய சமன் விளைவு: 

அமைப்புகள் (8001081005 Zeeman Patterns) என வழங்கப்படு: 

கின்றன. 

ஓர் ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்பு வலிமை குறைந்த. 

காந்தப்புலத்திலிருக்கையில் என்ன. நிகழும் எனக் காண்போம். 

சோதனைகளின் மூலம் வலிமை குறைந்த காந்தப்புலத்தில் ஒவ்வொரு. 

நிறமாலை வரியும் பல கூறுகளாகப் பிரிந்து முரணிய சீமன் 

விளைவைத் தருவதைக் காணலாம். இவ்வரிகள் தோன்றக் 

காரணம் என்ன என்பதை அ.நிவதே இப்பகுதியின் நோக்கம், 

காந்தப்புலத்தில் விடம்பட்டவுபன் அணுவின் ஆற்றல்- 

மட்டங்கள் பல துணை ஆற்றல் மட்டங்களாகப் பிரிகின்றன 

அவ்வாறு பிரிந்த ஆற்றல் மட்டங்களுள் ஏதேனும் இரண்டிற்கு.. 

இடையே, தேர்வு விதி, செறிவு விதி இவைகட்கு உட்பட்டு நடை 

பெறுகின்ற எலெக்ட்ரான் தாவலினால் புதிய வரி ஒன்று தோன்று: 

இறது. இப்புதிய ஆற்றல் மட்டங்கள் சமன் மட்டங்கள் (26680. 

1௨15) என வழங்கப்படுகின்றன. இது பொதுவான விளக்கம். 

அணுவின் கத்துக் கோண உந்தம் வெக்டர் J என்ற; 
எழுத்தாலும், சுற்றுப்பாதைக் கோண. உந்த வெக்டர் £ என்ற: 

எழுத்தாலும், சுழற்சிக் கோண உந்த வெக்டர் $ என்ற: 

எழுத்தாலும் குறிக்கப்படுகன்றன. ச என்பது 7, $ ஆகியவற்றின் 

வெக்டர் கூட்டுத்: தொகையாகும் இவ்வமைப்பு படம் 41ஈல் 

காட்டியவாறு 4-ன் திசையை அச்சாகக் கொண்டு பம்பரத்தைப்: 

போல அச்சுச் சுழற்சியில் ஈடுபடுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி 7 வெக்டரை 

அச்சாகக் கொண்டு நடைபெறுவதால் 7 மாறுதலடைவது இல்லை.
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அணுவின் சுற்றுப்பாதை காந்தத் திருப்புத்திறன் 44; என்றால் 
நாம் முன்னர்க் கண்டபடி 

  
படம்..41(60 - 

M = Lh X ஆகும் Lh <P, 

ஆகவே ue = x (2) 

இவ்வாறே அணுவின் சுழற்சி காந்தத் திருப்புதிறனாகிய 485 . 
விசையியல் இருப்புதிறனாகய 72% ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள 

விகிதம் Fe go போல் இரு மடங்கு இருக்குமென்பதைச் சமன் 

ர சகாவு காட்டுகிறது. 

e f Ms _ எனவே த - 2.55, 

(ஐ. I
 

3
1
௫
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அணுவின் காந்தத் திருப்புத்திறன் மற்றும். விசையியல் 
இருப்புதிறன் இவைகளின் அமைப்பை வெக்டர் படம் 412 

காட்டுகிறது. “Mis என்பது ச்சீ, Ms ஆகியவற்றின் விளைவு 

(resultant) 4ob. Mara விசையியல் திருப்புதிறன் மாறுது. 

ஆகையால், 2, &, சீர, 189 மற்றும் சீட ஆய வெக்டர்கள் ஐ 

அச்சாகக் கொண்டு அச்சுச் சுழற்? செய்கின்றன. இந்த அச்சுச் 

சுழற்சியின் விளைவாக, 18, 9-ன் இரு கூறுகளில் (87 , 181) 7-க்கு 

இணையாக அமைந்த (787) கூறு மட்டுமே அணுவுக்குக் காந்த 
திருப்புதிறன் தருகிறது. செங்குத்துக் கூறு 48) என்பதன் இசை 
“தொடர்ந்து மாறிக் கொண்டே இரநக்குமாதலால் அது SHAH 
கால சராசரி (1105 872:௧25) சுழியாகிவிடும். இணைக் கூறு Bau 

பிரீர ன் மதிப்பினை பின் வருமாறு கணிக்கலாம் 

e oo 
Mt=Li zs | —(3). 

Ms = 25 & : (4) 
a Dom 

-இவற்றைக் கூறுகளாக்கி -க்கு இணையாய் அமைந்த கூறுகளை 
-எடுத்துக்கொள்வோம். 7, 4 ஆூயவற்றிற்கு இடையே உள்ள 

“கோணத்தை (7) என்றும் 6, 3. ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள 

கோணத்தை (5.7) என்றும் குறிப்பது மரபு. - . 

IEG இணையாய் அமைந்த சீர -ன் கூறு: 

e 
=D om cos (LJ) 

7-க்கு இணையாய் அமைந்த /4;-ன் கூறு 

் 2 
= 25h im 208 (SJ) 

இவற்றைக் கூட்ட 

M;=[Lcos LJ)+2S cos(SJ)]f; | 

e ; ச் வட்ட > os என்பது போர் Cunt eyed என்றும் அது 1 என்ற 

:குறீயீட்டால் குறிக்கப்படும் என்றும் அறிவோம். எனவே 

M;~[L cos(LJ) + 2Scos(SJ)] hp . (5) |



மேலும் 

— St=L24J2—2LJ cos (LJ) 
[2 = §24J2~ 2SJcos (SJ) 46. 

  

/ இவற்றிலிருந்து 
5 

cos (LJ) = ary ன்றும் 

5473-77 
202 (52) - வு - என்றும் : 

அறியலாம். இம்மதிப்புகளைச் சமன்பாடு (5)-ல் பதிலீடு செய்ய 

ட சக. S S24 J2—L? of (2M) es (EM) J     

  _[E+haS  S4P-L 7] 
7 [ 2]. J ன் 

7202 ௭௩௨ 2951 275-212 
-| 27 bez 

24 S2-— 72 [2] 1, 
2. [2 

இச்சமன்பாடு piujosBen8 பாதிக்கப்படாது அணுவின் 

உள்ளே நடைபெறுவதை விளக்குகிறது. ஆகவே, இது ௮௧ அச்சுச் 

சழற்? (10௦ 0060658100) எனப்படும் 

2 ௨78 

[2 + | என்பது ஒரு மாறிலியாகும். 

இது லாண்டே காரணி (18௩065 180000) என்று வழங்கப்பட்டு 
௪ என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. 

எனவே .]8ீ;--7.2.ம என்று சமன்பாடு (6) ஐ எழுதலாம். g.cr 

வாய்பாட்டை I,j,s என்ற குவான்டம் எண்களைக் கொண்டும் 

கூறலாம். $ஈ௮475(042),4 - 4/7 740), ம 47011) ஆகையால் 

் JG+4)+ s(s+ DUE: 7742) 

இப்போது அணு 77 என்ற சீரான ஒரு காந்தப்புலத்தில் வைக்கப் 

படுவதாகக் கொள்வோம். அணு காந்தப்புலத்தின் திசையை 

அச்சாகக் கொண்டு அச்சுச்: சுழற்சியிலீடுபடும். இதனைப் புற அச்சுச் 

12
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சுழற்சி (0421 0120089100) என்பர் படம் 41௦. இத்த அச்சுச்சுழற் 

பின்வரும் குவான்டக் கட்டுப்பாட்டிற்கு அடங்கி நடைபெறு தல் 

வேண்டும். 77-ன் மீது வரையப்படும் /-ன் வீழ்ச்ச--7 முதல்-- 

வரையிலான அரை எண் மதுப்புகளைத்தான் (1811 integers) 

கொள்ளலாம். இத்தகைய அச்சுச் சுழற்சியால் அணுவின் 

ஆற்றலில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றம் வரையறுக்கப்பட்ட பல சீமன் 

மட்டங்களை உண்டாக்குகிறது. இத்தகைய ஆற்றல் மட்டங்களின் 

எண்ணிக்கையை விசையியல் இருப்புதிறனாகிய .% என்பது 
இர்மானிக்கிறது. இந்த ' ஆற்றல் மட்டங்களுக்கிடையே உள்ள 
இடைவெளியின் அளவினை 77ம் காந்த திருப்புதிறனாகிய Mz," th 

இர்மானிக்கின்றன. ் 

காந்த வீனையாக்க ஆற்றல் 
(Magnetic interaction energy) 

ம் = he சையால் 
53m 5 

he ‘ M;=Jg 5 2-7. ஆகையால் 

€ ட 
=9.P;. 2m ஆகும் 

; e 
wte¢ i எனவே 8 ஜஜ ஆகும். 

எலெக்ட்ரானின் முரணிய சுழற்சி காந்தத் திருப்புதிறன் காரண 
மாக 3 வெக்டர் 7, வெக்டரைப்போல் இருமடங்கு வேகத்துடன் 
Hehe ௮ச்சுச் சுழற் செய்கிறது. புலம் மிகுந்த வலிமை 
யற்றதாக இருக்கையில் 7, மற்றும் $ ஆகியவற்றின் இணைப்பு 
ச மாறுதிருப்பதற்குத் தேவையான ஒரு வலிமை கொண்டதாக 

இருக்கும், விளைவு வெக்டராகிய /, 7 மற்றும் 4 என்னும் வெக்டர் 
களின் கோணத் தஇிசைவேகங்களுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு கோணத். 
இசைவேகத்துடன் அச்சுச்சுழற்சி செய்கிறது. இக்கோணத் இசை 

வேகம், லார்மர் அச்சுச்சுழற்சி கோணத் தஇசைவேகத்தைப் 
(Larma’s preessional angular velocity) Gura g wii 

களிருக்கும், 

2 
அதாவது w= Hes, 99 ஒழு 22
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Ji என்னும் விளைவு விசையியல் திருப்புதிறனுக்கு 74 என்ற சுழற்சி 

அச்சின் மீது உள்ள கூறு 7 %, 204 (077) ஆகும். &௰ என்பது அச்சுச் 

சுழற்சியினால் உண்டாகும் ஆற்றலின் அளவு என்றால் &௰ என்பது 

Jt cos JH) ஐ போல் மர மடங்கு இருக்கும். 

Aw = w-Jheos (JH) 

= He. = J th cos (JH) 

  

cH 8h on   
dw) = H.M; cos (JH) 

இடம் வரையறுத்தல் கொள்கையின்படி 4 வெக்டர், காந்தப் 

புலத்தின் திசையின் மீது தன் வீழ்ச்சியாகிய (projection) 71) என்பது : 

(27--1) மதிப்புகளைப் பெறுவதற்கு ஏற்ற ஒரு நிலையில் அமைந் 
இருக்கவேண்டும். மேற்கூறிய (29/41) நிலைகளின் ஆற்றல் 

வேறுபாடு மம ஆகும். 

படம் 4.70 லிருந்து cos (JH) = =) ஆகும். எனவே 

dw = M;-H- a இதில் சமன்பாடு (6)-லிருந்து பெற்ற Myer 

மதிப்பினைப் பதிலீடு செய்ய 
A+ S—L? may 

do=J[1+ — pa Jj -H. 7 

43-78] te 
= [2+ | ச in க A 171) 

2443-78 4 2. 

= [eb ன சிக 
= அபத] (7) .
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என்ற லார்மா் அதிர்வு எண்ணைக் குறிக்கிறது.   

: eH 
இதில் 27- iam 

m eorug (W+1) எண்ணிக்கையுடைய மதிப்புகளை பெற 
வேண்டும். ஆகவே ஓர் ஆற்றல் மட்டம் (2741) எண்ணிக்கை 

புடைய துணை ஆற்றல் மட்டங்களாகப் பிரியவேண்டும். (படம் 414) 

ற்றபுலத்தில் ர 
Le, +5 

i 
சச + % 

புலமில்லாகபோது சய ப பழ 
் ட் 2 

4 யப ட ஸ் ௫ 
\ 

a) \ 72 

— யப ட 

—~% ஆற்றல் மட்டம் 7.0 மட்டங் களாகப்பீரிகல் 

படம் 47 
மேலும், இந்த ஆற்றல் மட்டங்களுக்கு இடையே /9;௪ அளவுடைய 

'இடைவெளியிருக்கும். இதில் “9 என்ற லாண்டே காரணி இடம் 
பெறுவதால்தான் இயல்பு சமன் விளைவிலிருந்து முரணிய '௪மன் 

விளைவு வேறுபட்டு நிற்கிறது. 

272 
மேலும் ச- [te 1 

ஊன் மதிப்பு, ,5,1/ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைச் சார்ந்திருக்கிறது 

என உணர்கிறோம். இவற்றின் மதிப்புகள் மாறும்போது 

ஊன் மதிப்பும் மாறும், இதனால்தான் முரணிய சமன் விளைவு 

உண்டாகிறது. 

என்னும் வாய்ப்பாட்டிலிருந்து .   

எலெக்ட்ரானுக்குச் சுழற்சி (5010) இல்லை என்று கொண்டால் 
0 ஆகும். அப்போது 

 சீ03-78 ஆகும் 7-2 0 
§= (2+ an | ஈம் 

  

‘ . ரர 

எனவே, g= [2+ “Or? ] கி 
; - ச 

இப்போது ஆற்றல் மட்ட இடைவெளியாகிய /92 என்பது hv; 
என்றாகும். :இது இயல்பு சமன் விளைவில் காணும் இடை
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இவளிக்குச் சமமாகும். ஆகவே எலெக்ட்ரானின்: சுழற்சியும், 

லாண்டே காரணியும் இல்லாமல் முரணிய €மன் விளைவுக்கு: 

விளக்கம் தர இயலாது என அறிகிறோம். 

முரணிய சமன் எிளைவுபற்றிய கொள்கையைப் பின்வரும் 
ஏதாவது ஒரு முறையில் சோதித்து அறியலாம். 

( சோடியம் 1) வரிகள் போன்ற சில வரிகளில் ஏற்படும்: 

முரணிய சீமன் விஃவினை ஆராய்வது. 

(2 ௪ பற்றிய வாய்பாட்டினைச் செய்முறை மூலம்: 

சோித்துச் சரிபார்ப்பது. ் 

மேலே குறிப்பிட்டது போல 5-0 ஆகும்போது ., / ஆவதால் 

g = 4 ஆகும். 

எடுத்துக்காட்டாக, இரு சேர்திறன் எலெக்ட்ரான்களைக் 

கொண்ட : 21 சாதாரணமாக ஒற்றைவரி அமைப்புகளையும், 

(8125), மூவரி (triplets) அமைப்புகளையும் தருகிறது. அன் 

ஒ.ற்றைவரி அமைப்பு எவ்வளவு குறைந்த வலிமையுடைய /காந்தப் 

புலத்திலும் இயல்பு சமன் விளைவு மட்டுமே தருகிறது. இந்நிலையில்: 

இதன் 2- 7 ஆக இருப்பதுதான் இதற்கான காரணமாகும். 

19, 32%) என்ற நிலைகளை எடுத்துக்கொண்டால் இவற்றிற்கு. 

2௪0) ஆகையால் m=O ஆகும். ஆகவே dE=0 

இதிலிருந்து ஆற்றல் மட்டங்கள் பிரியாது என அறிகிரரம். 

இவற்றிற்கு 2--% ஆகும். அதாவது தீர்மானிக்க இயலாது. 

சோடியத்தின் 19, மற்றூம் 19, வரிகளில் ஏற்படும் முரணிய 

சீமன் வினவை ஆய்தல் 

சோடியம் ஒற்றை எலெக்ட்ரான் அமைப்புக் கொண்டது. 

எனவே, அதன் முதன்மைத் தொடரில் (Principal Series) 2 cror 

௰ வரி புறப்புலமம் இல்லாத போதே இருகூறுகளாக (5896 A° 

5890,&5) பிரிந்து காணப்படுகிறது. இப்பிரிவு அணுவின் உள்ளே 

தடைபெறும் அக அச்சுச் சுழற்சி காரணமாக ஏற்படுகிறது . 

றட வரி 2/2 5;/_ தாவலினாலும் Do auf Psfo Sylg தாவலினாலும் 

ஏற்படுகின்றன. 1; மற்றும் ௰,. வரிகள் தோன்றுவதற்குக் 

காரணமான ஆற்றல் மட்டங்கள் மூன்று. அவையாவன: Plo, Pyles 

Silo eromuer.
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முரணிய சீமன் விளைவுக் கொள்கையின்படி. இந்த் ஆற்றல் 

மட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் பல துணை மட்டங்களாகப் பிரிகின்றன. 

புலம் இல்லாதபோது அம்மட்டங்களுக்கிருக்கும் ஆற்றலின் 

அளவிற்கும், 74 என்ற புறப்புலம் செயற்படும்போது அம்மட்டங் 

களுக்கு உண்டாகும். ஆற்றலின். அளவுக்கும்" உள்ள 

eh 
வேறுபாட்டை dw = iam’   H. gm aorm சமன்பாடு 

குருகிறது. இச்சமன்பாட்டில் ட என்பது போர் மேக்னடனாகிய 

9 என-:அறியலாம், ஆகவே 

dw= Kp H g in; 

Py H என்பது இயல்பு சீமன் விளைவில் ஆற்றல் 
மட்டங்களுக்கடையே உள்ள வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. இது 

லொரென்ட்ஸ் அலகு (1.0௪ மாப்) என்று வழங்கப்படுகிறது. 

எனவே ரீ௰ - ௪, 1) லொரென்ட்ஸ் அலகுகள் இங்கு 8. ஈ0) என்பது 

பிரிவினைக் கூறு (Splitting 1801௦1), என்று வழங்கப்படுகிறது. 
இந்நிகழ்ச்சியில் பங்குகொள்கின்ற 2 மற்றும் 8) ஆகியவற்றின் 

மதிப்புகளை அறிந்து அதன் வழியே அவற்றின் பிரிவினைக் கூறை 

அறியலாம். 

எடுத்துக்காட்டாக, ந என்ற ஆற்றல் மட்டத்தை எடுத்துக் 

கொள்வோம். இதற்கு &- 7, 53/2 ஆகும் ஆகவே ௯ 8/2 அகும். 

சீட 

பழைய குவான்டம் கொள்கையின் "அடிப்படையில் அமைந்த 

வாய்பாடு ஆகும். புதிய அலை விசையியல் (4/6 106018ர௦6) 
கொள்கையின்படி சன் மதிப்பைப் பெறுவதற்கு 7/5 என்பதை 

1041) என்றும் P=j (j+1), 5522 (041) என்றும் பதிலீடு 

செய்யவேண்டும். 

[ 14 20+) s(s+1) —Il+1) 
a= 2j(j+ 1) 2j(j+1) 

ட s(s+1)—1(14+1) 

-[ 4 Shay J 
= 1 $2 /o)—1(2) = ae 235/5(5]a) 

=  3/2—1]6 

g = 4/3 ஆகும்,
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77) என்பது (27-12) மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதும் 

அம்மதிப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஒன்றாகும், 
என்றும் அறிவோம். அதாவது 11)-ன் மதிப்பு 43/,, 11/13] 
என்ற நான்கு அளவுகளைப் பெற்றிருக்கும். 

ஆகவே பிரிவினைக் கூறாகிய 211;:-என்பது 

4/2)62/2, 4/3X1/2, 4/8X(—1/2), 4/38(—3/2) 

அதாவது 2, 2/2,-2)2 மற்றும்--2 லொரென்ட்ஸ் அலகுடைய 

நான்கு மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். இவ்வாறே 7;/5, 5; என்ற 

நிலைகளுக்குரிய ௪ மற்றும் 210) ஆகியவற்றைக் கணிக்கலாம். 

மிிடவரி 2/2. தாவலினால் ஏற்படுகிறது, காந்தப்புலத்தில் 

இந்நிலைகள் ஒவ்வெரன்றும் பலதுணை நிலைகளாகப் பிரிந்துவிட்டன. 
2/,_-என்னும் நிலை 1,ஃ-1/2,-1/2 ஆக உடைய இரு துணை 

நிலைகளாகப் பிரியும். இவ்வாறே $);, என்ற நிலையும் 21) - -_1,--1 

ஆக உடைய இரு நிலைகளாகும். 

271)-0 அல்லது-7 ஆக இருக்கவேண்டும் என்ற தேர்வு 

விதியின்படி” இந்தத் துணை நிலைகளுக்கு இடையே நான்குவிதமான 
தாவல்கள் நடைபெற இயலும். இதைப் படம் 42 காட்டுகிறது. 

  

  

  
      

      

் gmy, My 
_% % 

4 2 ef es 

hy, உ % Ie 
D, oust “4% 4 , 

ட ye ae +t +4 
---» Lf}. 

Yo 3 ம, த 

1 புலமில்லா நிஜமில் [ காந்தப்புலத்தில் முரணிய 
Dinf J - [சமன் வளாவு.ப்) வரி நான்காகப் நிநிதல் 

படம் ; 42 

படத்தில் 2; வரி காந்தப்புலத்தில் நான்கு கூறுகளாகப் 

பிரிவதும்,. இவ்வரிகள் தாய்வரியிலிருந்து (புள்ளிக் கோட்டால் 

துய்வரி காட்டப்பட்டிருக்கிறது) சமச்சீரமைவுடன் அமைநீ 

இருப்பதும் தெரிகிறது. தாய்வரியிலிருந்து அவற்றின் தூரங்கள் 

4 4 வு 02 ¢ 
முறையே அடா + 7 + லொரென்ட்ஸ் அலகுகள்
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அட்டவணை 

இரட்டை வரிகளுக்கான லாண்டே காரணியாதிய ௬-ம், 

பிரிவினைக் கூறாகிய 2-ம் தரப்பட்டிருக்கன்றன. 
  

  

  
  

  
  

  

    

I நிலை g m; gm; 

2 
0 டி. 2 த் +1 

ந 

2 

1 P 2/3 x} + 1/3 

3 

2 
42 

1 P -  4i3 #312 1 20 
3/2 , 

— 2 
2 D 4/5 23/2, 24 +6/5, 2/5. 

3/2 
2 2 «& 3/5,+9/5 

D 6/5 a}, 3/2,45/2 = 15/5 - 
5/2 

3 2 | £3/7,29/7,, 
F . 6/7 ஃ2த,43/2,45/2 15/7 

5/2 ் 

3 
F 1,432 ஓக ஆக 44)7,.12/7 712 8/7 5/2212 \220/7, 28/7         
  

ஆகும். தாய்வரிக்கு பக்கத் இதிலிருக்கும் வரிகள் ௩௭ஈ)--0 என்ற தேர்வு 

விதிக்கு உட்பட்டு நடைபெறுகின்றன. இவ்வரிகளை ஈ கூறுகள் 
என்பர். இவை புலத்தின் இசைக்கு இணையாகத் தளவிளைவுற்றா 

(௦க1௦ம) இருக்கின்றன. எனவே, புலத்திற்குக் குறுக்காகக் 

காணும்போது மட்டுமே இவைத் தெரிகின்றன. மற்ற இரு 
கூறுகளுக்கும் 0 -- 4: 17 ஆக இருப்பதைக் காணலாம். இவற்கை
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ர கூறுகள் என்பர். இவை புலத்தின் இசைக்குச் செங்குத்தான 
திசையில் சமதள விளைவுற்றிருக்கின்றன: இதனால் குறுக்காக. 
நோக்கும் போது தெரிகின்றன. நெடுக்காக நோக்கும் போது 

வட்டத் தள விளைவுற்றிருப்பதால் அந்த நிலையிலும் காணப்படு; 

இன்றன. 

கள விளைவு விதிகளைப் பின்வருமாறு கூறலாம். 

செங்குத்தாகப் 
புலத்திற்குச் | காடி 7 சமதளவிளைவு Lr 7, ர கூறு 

பார்க்கையில் 
Am; 0 சமதளவிளைவு 17-79, ஈகூறு 

புலத்திற்கு ) &௭)- 41 வட்டத் தள விளைவு ர கூறு 
இணையாகப் | 
பார்க்கையில் | 777170 தெரியாது. எ கூறு 

இவ்வாறே 22; மட்டத்திலிருந்து 25/5; மட்டத்திற்கு எலெக்ட் 

ரான் தாவும் போது 9, வரி உண்டாகிறது. காந்தப்புலத்தில்: 

22/2 மட்டம் நான்கு துணை மட்டங்களாகவும், %Sy/2 மட்டம் 

் இரண்டு துணை மட்டங்களாகவும் பிரிகின்றன. இவற்றிற்கு 

இடையே எட்டு விதமான தாவல்களுக்கு இடமிருப்பினும், 

0, சீபாடு- ௬1 என்ற தேர்வு விதியின் காரணமாக 6 விதத் 

காவல்கள் மட்டுமே நடைபெறுகின்றன. ஆகவே ம; வரி 6 

கூறுகளாகப் பிரிகின்றது. இதற்கான ஆற்றல் மட்டப்படம் 

வரைவதும், அவ்வரிகளின் இடத்தை நிர்ணயிக்கின்ற செயலும் 

படிப்போர்க்குப் பயிற்சியாக விடப்பட்டிருக்கின்றன. கொடுக்கப்: 

பட்டிருக்கும் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி 2), ஈட மதிப்புகளை 

அறியலாம். 

ப்ரஷென் - பரக் aftnoy (Pashen-Back effect) . 

குறிப்பிட்ட நிறமாலை வரித் தொகுப்பின் சமன் வரி அமைப்பு, 

வலிவற்ற காந்தப்புலத்தில் எவ்வாறு இருந்தபோதிலும், வலிமை. 

மிக்க காந்தப்புலத்தில், அது முவ்வரி (100161) அமைப்பாகவே 

காணப்படும் என்பதைப் பாஷென் மற்றும் பாக் என்பவர்கள் 

கண்டறிந்தனர். இந்நிகழ்ச்சி பாஷென் - பாக் விளைவு எனப்படும். 

வலிவற்ற காந்தப்புலத்திலுள்ள அணு புலத்தின் இசையில் 

எவ்வாறு முழுமையாக வரையறுக்கப்படுகிறது என்பதை முரணிய 

எமன் விளைவு என்ற தலைப்பின்&ீழ்க் கண்டோம். காந்தப்புலம் 

சிறிது சிறிதாக வலுவாக்கப்பட்டால் 7, 14 ஆகியவற்றிற்கு 

இடையே உள்ள வினையாக்க ஆற்றல் (1010780100 energy)
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-அதஇிகரித்துக்-கொண்டே சென்று 2, 5 ஆயெவற்றிற்கு இடையே 

உள்ள இணைப்பை உடைத்துவிடுகிறது. இதனால் ஐச் சுற்றிச் 

அீராக நடைபெற்ற அச்சுச் சுழற்சி, சீரற்றதாக மாறிவிடுகிறது. 

இப்போது காந்தத் திருப்புதிறனின் செங்குத்துக் கூறாகிய My 

என்பதைக் கணக்கில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டியதாகிவிடுகிறது. 

அணுவின் காந்தத் திருப்புதிறனாகிய 1//ஐ அதன் இணைக் கூறாகிய 
பிசிக்குச் சமமாகக் கொள்ள இயலாது. இந்நிலையில் காந்தப் 

புலத்தின் வலிமை மேலும் அதிகரிக்கப்பட்டால் , $ வெக்டர் 

களுக்கு இடையே உள்ள பிணைப்பு விட்டுப்போகிறது. ஆகவே, 

அவை தனித்தனியே, புலத்தின் இசையை அ௮ச்சாகக் கொண்டு 

.அச்சுச் சுழற்சி செய்கின்றன. (படம் 43) 

  

படம் கம 

(பாஷென் - பாக் விளைவு காட்டும் வெக்டர் படம்) 

இப்போது ஏற்படும் ஆற்றல் மாற்றம் இரு நிகழ்ச்சிகளின் 
அடிப்படையில் ஏற்படுகிறது, (1) ஐ அ௮ச்சாகக் கொண்டு நடை, 

பெறும் 7-ன் அச்சுச் சுழற், மற்றும் (8) ஐ அச்சாகக் கொண்டு 

. நடைபெறும் அச்சுச் சுழற்சி. 

சீம என்பது மொத்த ஆற்றல் மாற்றத்தையும் (8௨77 என்பது 

L-or அச்சுச் சுழற்சியாலும் (8௨). என்பது மின் அச்சுச் சுழற்சி 
யாலும் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்றும் கொள்வோம். 

dw =(dw)r+ (dw), 

= Mz. H cos(LH)+M, H cos (SH) 

eh HH 
= Sa (௬௭௩)  
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இங்கு (817 -ட.211.) என்பது வன்புல குவான் ம் எண் ($11002- 

௦16 ரமகறரமாமு பாயா 0௦) என வழங்கப்படுகிறது. 787 என்பது முழு 

எண் பதிப்புகளை மட்டுமே கொள்ள முடியும்: ஈட என்பது முழு 

எண் மதிப்புகளையோ அரை எண் மதிப்புகளையோ கொள்ளலாம்- 

.ஆசுவே 71-21, என்பது முழுஎண் மதிப்புகளையே கொண்டிருக்கும் 

அன அறியலாம். 

தாவலின் போது $ என்பது மாறுது. ஆகவே, அதிலிருந்து 

இடைக்கும் ௬-ம் மாற இடமில்லை. ஆகவே (07-21) என்ற 

குவான்டம் எண்ணின் மதிப்பு 11-ன் மாற்றத்தினால் ஏற்ப டுவதே 

ஆகும், தேர்வு விதியின்படி, 1) என்பது 0 அல்லது 7 ஆகவே 

இருக்கமுடியும். ஆகவே, வலிய காந்தப்புலத்தில் ஒரு நிறமாலை வரி 

மன்று கூறுகளாக மட்டுமே பிரியமுடியும். அவ்வரிகளுக்கு 

இடையே உள்ள ஆற்றல் மட்ட வேறுபாடு a 27 ஆகும். இது 

இயல்பு சமன் விளைவில் கண்ட ஆற்றல் இடைவெளிக்குச் சமமாக 

இருப்பதை அறியலாம். 

லிதியத்தின் முதன்மைத் தொடர் வரிகளை எடுத்துக்கொண்டு 

இதனை விளக்குவோம். இதில் உள்ள நுண்வரி அமைப்பு சோடியத் 

.திலுள்ளது போலவே இரட்டைவரி அமைப்பு ஆகும். இந்த வரிகள் 

மிடி 221 அட் என்ற மாற்றங்களினால் ஏற்படுபவை. 

புலமற்ற இடத்தில் அணுவின் 2” நிலையில் அதன் 4 மதிப்பு 
மடி அகும். 7-3 அகையால் 7-3/) அல்லது 1/9 ஆகும், வலிமை 

மிக்க காந்தப்புலத்தில் ,5 ஆகயவற்றிந்கடையே உள்ள இணைப்பு 

உடைந்துவிடுவதால் 2, 2. என்ற துணை நிலைகளுக்கு இட 

மில்லாமற் போய்விடுகிறது. இந்நிலையில் வன்புல குவான்டம் எண் 

இடம் பெறுவதால் அடியிற் காட்டியுள்ளவாறு நிலை ஐந்து துணை 

நிலைகளாகவும், 4 நிலை இரண்டு துணை நிலைகளாகவும் பிரிகின்றன. 

தி நிலையிலுள்ள ஐந்து துணை மட்டங்களிலிருந்து 4 நிலையின் ' 

இரு துணை மட்டங்களுக்குப் பத்துவிதங்களில் தாவல் ஏற்பட. 

இடமுண்டு என்றாலும் & (ஈட-ட21) -0 அல்லது 43 ஆக 

இருத்தல் வேண்டும் என்ற தேர்வு விதியின்படி நான்கு தாவல்கள் 

மறுக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. மீதியுள்ள ஆறுவரிகள் ஒன்றோடொன்று 

தன்றிவிடுகின்ற மூன்று ஜோடிகளாகி விடுகின்றன. எனவே, மூன்று 

வரிகள் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு இருவரிகள் ஒன்றி 

ஒன்றாகத் தோன்றுவதற்குக் காரணம் அவற்றின் வன்புலக் 

குவான்டம் எண் சமமாக இருப்பதுதான். இம்மாற்றங்களையும்
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மறுக்கப்பட்ட வரிகளையும் பின்வரும் ஆற்றல் மட்டப்படம்.. 
விளக்குகிறது. (படம் 44) 
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படம்: 44 

மறுக்கப்பட்ட வரிகள் புள்ளிக்கோட்டால் குறிக்கப்பட்டுத்: 

ஜோடிகளுக்கு ௩௫1-௩2௭) என்பது சமமாக இருப்பதால் அந்த. 

ஜோடிகள் ஒன்றுகன்றன. இவ்வரிகளுக்கு இடையிலுள்ள இடை 

வெளி இயல்பு சமன் விளைவு வரிகளின் இடைவெளிக்குச் சமமாக 
இருக்கும் முரணிய சீமன் விஃவு இயல்பு சமன் விளைவாக மாறு 
கின்ற கட்டத்தில் பாஷென்-பாக் விளைவு என்று பெயர் பெறுகிறது.



சமன் விளைவு 789 

9, ஏக்ஸ்-கதிர்கள் (%-899) 

புதுமைப் பெளதிகத்தின் புகழ்மிக்க வரலாற்றில் எக்ஸ்- 
கதிர்களின் தற்செயலான கண்டுபிடிப்பு ஒரு.முக்கியமான நிகழ்ச்சி 
யாகும். 7895-ஆம் ஆண்டில் ரென்ட்கன் (1₹001200) என்ற 

ஜெர்மானிய மேதை குரூக்ஸ் குழாயில் மின்னிறக்க ஆய்வுகள் 

நடத்திக் கொண்டிருந்தபோது அருகிலிருந்த பேரியம் பிளாடினோ 

-சைனைட் படிகங்கள் மிகப் பொலிவுடன் ஒளிரக் கண்டார். 
மின்னிறக்கக் குழாயைத் தடித்த கறுப்புக் காகிதத்தால் மூடிய 

பின்னரும், மிகத் தொலைவில் வைக்கப்படடிருந்த பேரியம் 

பிளாடினோ சைனைட்திரை ஓளிரக் கண்டார். மின்னிறக்கக் குழாய் 

செயற்படுவது நின்றவுடன், திரையில் ஒளிர்தலும் நின்றுவிட்டது. 

இதிலிருந்து மின்னிறக்கக் குழாயிலிருந்து கண்ணுக்குப் புலனாகாத, 

மிகுந்.த ஊடுருவுதிறன் கொண்ட, இதுவரை அறிந்திராத ஒருவகைப் 
புதிய கதிர்கள் மின்னிறக்கக் குழாயிலிருந்து வெளி வந்திருக்க 

வேண்டும் என எண்ணினார். இப்புதிய கதிர்களின் இயல்பு தெரியாத 

காரணத்தினால் ஏக்ஸ்-கதீர்கள் (%-%88) என்று பெயரிட்டார். 

இக்கதிர்களை ரென்ட்கன் கதிர்கள் (₹0௦1த61. 835) என வழங்குவது 
உண்டு. தொடர்ந்து செய்த சோதனைகளிலிருந்து மின்னிறக்கக் 

குழாயில் உண்டாகும் எதிர்மின் கதிர்கள் குழாயின் கண்ணாடிச் 
சுவரில் மோதுகின்ற இடத்திலிருந்து இக்கதிர்கள் தோன்றுகின்றன 

ட்
ட 

என அறிந்தார். 

  

ப ௩ 

எகஸ்ககிர்கள் 

(படம் 45) 

ஏக்ஸ்-கதிர்களைத் தோற்றுவித்தல் 

ரென்ட்கள் எக்ஸ்-கஇர்களைக் கண்டுபிடித்த சிறிது நாட்களுக் 

குள்ளாகவே விரைந்து செல்லும் எலெக்ட்ரான்கள் திடீரென 

தடுத்து நிறுத்தப்பட்டால் எக்ஸ்-கதிர்கள் தோன்றுகின்றன என்ற 

உண்மை வெளியாயிற்று. இந்த உண்மையை அடிப்படையாகக் 

கொண்டு எக்ஸ்-கஇர்க் குழாய்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இவற்றுள்
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வாயுக்குழாய் (295 tube), கூலிட்ஜ் குழரய் (0௦011186 100௦), மற்றும் 

அண்மைக்காலத்தில் ' கண்டு - பிடிக்கப்பட்ட பீட்டாட்ரான் 

(4817௦0) ஆவை முக்கியமான சில எக்ஸ்-கதிர் தோற்றுவாய்: 

களாகும், 

வரயுக்குழாரய் (0085 4ய௨) 

இது அமைப்பில் எதிர்மின்கதிர்களைத் தருவதற்கு ஏற்ற ஒரு. 
மின்னிறக்கக் குழாய் போன்றதே ஆகும். பெருமளவு வாயு நீக்கஞ் 

செய்யப்பட்ட கண்ணாடிக் குமிழினுள் படத்தில் காட்டியுள்ளது. 

போல் (படம் 45) அலுமினியத்தால் செய்யப்பட்ட குழிந்த 

0 என்னும் எதிர்மின்முனையும், அதற்கு எதிரே டங்ஸ்டன் அல்லது 

மாலுபெடீனம் போன்ற கெட்டியான உலோகத்தால் செய்யப் 

பட்ட இலக்கு (காஜ) ஓன்றும் 'பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

இலக்கின் முகம், குழிந்த எதிர்மின்முனையின் வளைவு மையத்தில் 
(centre of curvature) Q@éGurob, குழாயின் அச்சிலிருந்து 

456 சாய்ந்திருக்குமாறும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 4 என்ற நோர் 

மூனை பக்கக்குமாய் ஒன்றில் வைக்கப்பட்டு, குழாய்க்கு வெளிப் 

பக்கமாக இலக்குடன் மின்னிணைப்புத் தரப்பட்டிருக்கிறது. 

இதனால் சீரான மின்னிறக்கம் ஏற்படுகிறது. மின்முனைகளுக் 
இடையே ஏறக்குறைய 30,000 வோல்ட் அளவுடைய மின்னமுத்தம். 
கதுரப்படுகிறது. குழாயினுள் -001 மி.மீ அழுத்தம் நிலவுகிறது. 

.. குழிந்த அலுமினிய எதிர்மின்முனையிலிருந்து அதன் பரப்பிற்குச் 
செங்குத்தாக வெளிவரும் எலெக்ட்ரான்கள், மின்முனைகளுக்கு. 

இடையே நிலவும் மின்னழுத்த வேறுபாடு காரணமாக 

பெருமுடுக்கமுற்று விரைந்து சென்று எதிர்முனையின் வளைவு 

மையத்தில் குவிகின்றன. அங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் இலக்கின் 

மீது மோதுகின்ற இந்த எலெக்ட்ரான்கள் இலக்கினால் . தடுத்து 
நிறுத்தப்படுகன்றன. இதனால் ?' என்ற இலக்கிலிருந்து எக்ஸ்- 

கதிர்கள் வெளிவருகின் றன. 

இக்குழாய் தொடர்ந்து நீண்டநேரம் வேலை செய்ய நேரிடும் 

போது குழாயினுள் எஞ்சியிருக்கும் வாயுவின் அழுத்தம் குறைந்து 
விடுகிறது. எனவே, கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் மின்னழுத்தத்தில் 

மின்னிறக்கம் நடைபெற முடியாமற் போய்விடுகிறது. மின்னிறக்கம்., 

நடைபெற்றால்தான் எதிர்மின் கதிர்கள் உண்டாகும். அவை 

இலக்கில். மோதினால்தான் எக்ஸ்-கதிர்கள் தோன்றமுடியும். 
ஆகவே, 'எக்ஸ்-கதிர்கள் உண்டாக்குவதை தநிறுத்திவிடுகிறது. 

மீண்டும் மின்னிறக்கத்தை ஏற்படுத்தி எக்ஸ்-கதிர்களைத்



தோற்றுவிப்பதற்குப் பின்வரும் இருமுறைகளில் ஏதாவது ஒன்றைச் 

செய்யலாம். : குறைந்த அழுத்தத்தில் மின்னிறக்கம் நடை 

பெறுவதற்குத் தேவையான உயர்ந்த மின்னழுத்தத்தைத் தரலாம் 

அல்லது இதே மின்னழுத்தத்தில் மின்னிறக்கம் ஏற்படுவதற்கு. 
ஏற்றவாறு குழாயினுள் வாயு அழுத்தத்தை மீண்டும் -:001 மி.மீ 

அளவுக்கு உயர்த்தலாம். ட 

உயர்ந்த மின்னழுத்தத்தைக் கொடுத்து மீண்டும் மின்னிறக்கம்.. 

நடைபெறச் செய்தால் தோன்றுகின்ற எக்ஸ்-கஇர்களின் ஊடுருவு, 

இறன் அதிகமாடவிடும். அதிக ௪டுருவு திறன் கொண்ட எக்ஸ்- 

கதிர்களை கடின எக்ஸ் கதிர்கள் (8£ம் % 583/9) என்கிறோம். 

வாயு அழுத்தத்தை மீண்டும் -001 மி. மீ என்ற அளவுக்குக். 

கொண்டு வந்து பழைய மின்னழுத்தத்திலேயே மின்னிறக்கம். 

நடைபெறச் செய்வதற்குப் பின்வரும் முறை கையாளப்படுகிறது. 

குழாயின் மேல் பக்கத்தில் (0) இரு சிறிய மின்முனைகள்.இருப்பதை-. 

கவனியுங்கள்; இவை வாயுவை விழுங்கி வைத்திருக்கும் மின் 

முனைகளாகும். அவை சூடாகும்போது விழுங்கி வைத்திருக்கும் 

வாயுவை உமிழ்ந்து விடுகின்றன. குழாய் செயற்படுவது நின்ற. 

வுடன், மேற்கூறிய சிறிய மின்முனைகளுக்கிடையே மின்னிறக்கம் 

நடைபெறச்செய்தால் அவை சூடாகி வாயுவை வெளியிடுகின் றன. 

இவ்வாறு வெளிவிடப்பட்ட வாயு குழாயினுள் நிலவும் வாயு 

அழுத்தத்தை அதிகரிப்பதால் மீண்டும் மின்னிறக்கம் நடைபெற. 

எக்ஸ்-கதிர்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன. கொடுக்கப்பட்ட 

மின்னமுத்தத்தில் எக்ஸ்-கதிர்க்குமாய் செயற்படுவது நின்று. 

போனால் குழாய் கடினமாகிவிட்டது (hard) என்றும், வாயு: 

அழுத்தம் அதிகரித்தவுடன் அது மீண்டும் செயற்படத் தொடங்கும்: 

போது குழாய் மிருதுவாகிவிட்டது (Soft) என்றும் கூறுகிறோம். 

வாயுக்குழாயிலிருந்து வெளிவருகின்ற எக்ஸ்கதிர்களின் அளவு,. 

இலக்கில் மோதுகின்ற எலெக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையையும், 

ஊடுருவுதிறன், மின்னிறக்கம் செய்கின்ற மின்னமுத்தத்தின்: 

மதிப்பினையும் பொறுத்து இருக்கின்றன. எக்ஸ்-கதிரின் அளவும், 

ஊடுருவுஇறனும் சீராக இருக்கவேண்டுமென்றால் வாயுக்குழாயினுள்- 

நிலவும் வாயு அழுத்தம் மாறாமல் சீராக இருக்கவேண்டும். இது- 

முடியாத செயல். எனவே, வாயுக்குழாய் தரும் எக்ஸ்-கதிர்களின்” 

அளவையும், ஊடுருவு திறனையும் கட்டுப்படுத்த இயலாது.
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கூலிட்ஜ் குழாய் (0௦௦11825 1106௨) 

டாக்டர் கூலிட்ஜ் என்பார் .  இக்குழாயினை 1915 ஆம் ஆண்டு 

உருவாக்கினார். இதில் வெப்ப அயனி வெளியீட்டு முறையில் 

எலெக்ட்ரான்௧ள் தோரற்றுவிக்கப்படுகன்றன. இம்முறையில் 

“தோன்றும் எலெக்டரான்௧களின் எண்ணிக்கை அவற்றை உமிழும் 

இழையின் வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது ஆதலின் அதன் வெப்ப” 

நிலையைத் தக்கவாறு மாற்றி தேவையான எலெகீட்ரான்௧களை 

உண்டாக்கக் கொள்ளலாம். ஆகவே, எக்ஸ்-கதிர்களின் அளவு 

எளிதில் : கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. குழாயினுள் நிலவும் வாயு 

அழுத்தம் முடிந்த அளவுக்குக் குறைக்கப்பட்டுவிடுகிறது. இங்கு. 
.மின்னிறக்கம் காரணமாக எலெக்ட்ரான் கதிர்கள் உண்டாவது 
இல்லை ஆதலால் வாயுவின் அழுத்தம் பற்றிய பிரச்சனையே இங்கு 

இல்லை. கடின எக்ஸ்-கஇர்களை உண்டாக்க விரும்பினால் மின்னழுத் 

தத்தின் அளவை அதிகரித்தால் போதும், மிருது எக்ஸ்-கதிர்களை 

உண்டாக்க மின்னழுத்தத்தைக் குறைத்தால் போதும், இவ்வாறு 
.கூலிட்ஜ் குழாயில் மிக எளிய முறையில் எக்ஸ்-கதிர்களின் அளவும், 

அடுருவுதிறனும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. 

  

படம் 46 

கூலிட்ஜ் குழாய் (படம் 46) கோளவடிவமான மையப்பகுதி 

ஃயையும், பக்கத்திற்கு ஒன்றாய் அமைந்த இரு ஓரச்சுக் குழாய்களையும் 

கொண்டிருக்கிறது. ஒரு குழாய்க்குள் மின்னோட்டத் தினால் 

சூடாக்கப்படும் தோரியடங்ஸ்டன் இழை (Thoriated tongston 

filament) garg வைக்கப்பட்டிருக்கறது. இந்த இழை குழிந்த 
உலோகக்கண்ணம் ஒன்றுக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் 

இழையிலிருந்து வெளிவரும் எலெக்ட்ரான்கள், கண்ணத்தின் 

- வளைவு மையத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இலக்கின்மீது குவிகின்றன . 
மற்றக் குழாயினுள் ஒரு தடித்த செப்புத்தண்டும் அதன் முனையில் 

கெட்டியான... டங்ஸ்டன் இலக்கும் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

இலக்கின் முகம் முன்பு கூறியது போலவே 45” சாய்த்து வெட்டப் 

பட்டுக் - கண்ணத்தின் வளைவு மையத்தில் அமைந்திருக்கிறது.
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குழாய்க்கு . வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் செப்புத்தண்டில் 

பல.உலோகத்தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுக் கறுப்பு நிறம் பூசப்பட்டு 

இருக்கின்றன. இவை வால் செதில்கள் (408) எனப்படுகின்றன. 
மின்முனைகளுக்கு இடைபே 50000 முதல் 2,00,000 வோல்ட் 

வரையிலான மின்னழுத்தம் தரப்படுகிறது. 

தோரியடங்ஸ்டன் இழை வழியாகத் தகுந்த மின்னோட்டத்தைச் 

செலுத்தி தேவையான அளவுடைய எலெக்ட்ரான்கள் உண்டாக்கப் 

படுகின்றன. இவை இலக்கு நோக்கி மூடுக்கப்பட்டு, விரைந்து 

சென்று அதன் மீது மோதுகின்றன. இலக்கு அவைகளைத் தடுத்து 
திறுத்துவதால் எக்ஸ்-கதிர்கள் உண்டாகின்றன. 

டங்ஸ்டன் இழையில் பாயும் மின்னோட்டத்தை அதிகரித்து 
அதன் வெப்பநிலையை உயர்த்தினால் அது உமிழும் எலெக்ட்ரான் 

'களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். அதிக எண்ணிக்கையுடைய 
எலெக்ட்ரான்கள் இலக்கின்மீது மோதுவதால் அதிகச் செறிவுடைய 

எக்ஸ்-கதிர்கள் இடைக்கும். இழையில் பாயும் மின் ீனோட்டத்தைக் 

குறைத்தால் வெப்ப நிலை குறைந்து உ.மிழப்படும் எலெக்ட்ரான்களின் 

எண்ணிக்கையும் குறைவதால் வெளிவரும் எக்ஸ்-கதிர்களின் 

செறிவும் குறையும்: நேர்மின்முனை மற்றும் எதிர்மின்முனை 

ஆூயெவற்றிற்கு இடையிலுள்ள மின்னழுத்தம் அ$கரிக்கும்போது 
களடுருவுஇறன் மிகுந்த எக்ஸ்-கதிர்களும், குறையும்போது குறைந்த 
அளடுருவுதிறன் கொண்ட எக்ஸ் கதிர்களும் தோன்றுகின்றன. 

பீட்டாட்ரான் (36/௨0) 

மேற்கூறிய இரமுறைகளிலும் மின்முனைகளுக்கு இடையி லுள்ள 
கூயர்ந்த மின்னமுத்த வேறுபாடு காரணமாக எலெக்ட்ரான்கள் 

மூடுக்கமுற்று ஆற்றலை அதிகரித்துக் கொள்ளுகின்றன. ஆனால், 

இப்புதிய முறையில் தூகன் முடுக்கிகளுள் (றகா(1016 3.0616181078) 

ஒன்றான சைக்ளோட்ரான் அமைப்பில் உள்ளது போல் ஒத்திசைஷ 

முடுக்கம் (1280112106 800616181100) என்ற முறையின் அடிப்படையில் 

எலெக்ட்ரான்களுக்கு முடுக்கம் தரப்படுகிறது. 

(படம் 47) இஇல் வட்டவடிவுடைய ஒரு வெற்றிடக்குழாய் 
இருக்கிறது, அது. ஆற்றல் மிகுந்த மின்காந்த முனைத்துண்டுகளுக் 

_ கிடையே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இம்மின்காந்தம் மிச உயர்ந்த 

மின்னமுத்தமும், தக்கவாறு சீர்செய்யப்பட்ட அடர்வு எண்ணும் 

கொண்ட இருதிசை மின்னேட்டத்தால் (4-0) இயக்கப்படுகிறது. 

வெற்றிடக்குழாயினுள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் 2 என்ற இமை 

13 ்
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வெப்ப அயனி வெளியீட்டு முறையில் எலெக்ட்ரான்களை 
உண்டாக்குகிறது. இவ்வாறு உண்டான எலெக்ட்ரான்கள் 
'6 என்ற கம்பிவலை அமைப்பால் (014). குவிக்கப்படுகன்றன. 

கம்பிவலையைச் சுற்றி ஒரு .காப்புத்தகடு (514614) அமைக்கம் 
பட்டிருக்கிறது. [27 

  
படம் 47 

காப்புத்தகட்டிற்கும் இழைக்குமிடையே உயர்ந்த மின்னழுத்த 

வேறுபாடு நிலவச்செய்தால், எலெக்ட்ரான்கள் மிக விரைவாக 

வெற்றிடக் குழாயினுள் செலுத்தப்படும், மின்காந்தம் இருதிசை 

மின்னோட்டத்தால் இயக்கப்படுவதால் அதுவும் இருதிசையியல்பூ 
கொண்டிருக்கும். எனவே, .அப்புலத்தில் இயங்கும் , எலெக்ட் 
ரான்கள் பின்வரும் இரு விளைவுகளுக்கு உள்ளாகின்றன. எலெக்ம், 

ரான். இயங்கும் தஇசைக்குச் செங்குத்தான திசையில் இயங்கும் 

காந்தப்புலம் எலெக்ட்ரானின் மீது ஒர் ஆரவறி வீசையைக்.
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(780141 70702) கொடுத்து ging வட்டப்பாதையில் . இயங்கச் 
செய்கிறது; மாறிக்கொண்டேயிருக்கும் காந்தப்பாயத்தினால் 

(magnetic flux) எலெக்ட்ரான் பாதைக்குத். தொடுகோட்டுத் 

இசையில் ஒரு மின்னியக்கு விசை உண்டாகி எலெக்ட்ரான்களுக்கு 
சிறிது கூடுதல் ஆற்றலைத் தருகிறது. எலெக்ட்ரான்கள் மாருத 

ஆரமுடைய நிலையான வட்டப்பாதையில் சுற்றிவருவதற்கு 
ஏற்றபடி, முனைத்துண்டுகளுக்கு நடுவே உள்ள இடைவெளியில் 
காந்தப்புலம் மாறிக் கொண்டிருக்கவேண்டும். காந்தப்புலத்தின் 

மதிப்பு சுழிமதிப்பிலிருந்து பெரும மதிப்பினை எட்டுவதற்குள்-- 

அதாவது இருதிசை மின்னோட்டத்தின் கால் சுழழ்க்குள்-- 
எலெக்ட்ரான் அதன் பாதையில் பல நூருயிரம் முறைகள் சுற்றி 

வரும். ஒவ்வொரு சுற்றின் முடிவிலும் அதன் ஆற்றல் அதிகரித் 
துக்கொண்டே செல்லும். இருதிசை மின்னோட்டத்தின் கால் 

௬ழற்சி முடியும்போது அதாவது காந்தப்புலத்தின் செறிவு பெரும 
அளவை .அடைந்தவுடன் நிலையான எட்டப்பாதைக்கு மேலும் 

கீழுமாய் அமைந்துள்ள இரு கம்பிச்சுருள்களின் வழியே மின்தேக்இ 
ஒன்றை மின்னிறக்கம் செய்தால் காந்தப்புலத்தின் அமைப்பு 

குலைந்துவிடும். இதனால் வட்டப்பாதையில் சென்று.கொண்டிருந்த 

எலெக்ட்ரான் விடுபட்டு 2 என்ற காப்புத் தகட்டின் பின்பக்கத்தில் 

(2) மோதும். இத்தகட்டின் பின்பக்கம் இலக்காகச் செயற்பட்டு 

ஆற்றல் மிக்க எக்ஸ்-கதார்களைத் தோற்றுவிக்கும். இத்தகைய 

டீட்டாட்ரான்௧கள் பொதுவாக 482 முதல் 100446 வரையிலான 

ஆற்றலைத் தரவல்லன. இவைத் தரக்கூடிய அதிகஅளவு 50047 

ஆகும் இவ்வாறு உண்டாகும் எக்ஸ்-கஇர்கள் 4/ (0௨3) கதிர்களின் 

அளவுடைய ஆற்றலும் ஊடுருவுதிறனும் பெற்றிருக்கும். 

இதுவரையில் பொதுவாக எக்ஸ்-கதிர்களை உண்டாக்கும் 

முறைகளைக் கண்டோம். பொதுவாக, கூலிட்ஜ் குழாய்தான் 

அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதை அமைப்பதும் 

கையாளுவதும் எளிது. இக்குழாயில் எலெக்ட்ரான்களை மூடுக்கு 

வதற்கான உயர்மின்னழுத்தம் தூண்டுசருளின் துணைச்சுருளி 

லிருந்து பெறப்படுகிறது. இம்மின்னழுத்தம் இருஇிசை மின்னமுத் 

தமாக இருக்குமென அறிவோம். இதைத்தக்க இருத்திகளைக் 

(rectifiers) கொண்டு ஒருதிசை மின்னழுத்தமாக மாற்றி பின்னர் 

எக்ஸ்-கஇர்க்குழாயில் பயன்படுத் தினால் எக்ஸ்-கதிர்க் குழாய்களின் 

ஆயுள் அதிகரிக்கும்,
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ஏக்ஸ்-கதீர் நிலையங்கள் (௩ Ray installations) 

எக்ஸ்-கதிர் நிலையங்களில் சீரான ஒருதஇிசை மின்னமுத்தம் 

பெறுவதற்கு வால்வ் இருத்தகளை (17146 1601141278) பயன்படுத்து 
இருர்கள். இவைகளைக் ேட்ரான் Kenotrons) என்றார்கள். 
இனட்ரான்களுடன் மின் நிலைமங்களையும் (inductance மின் தேக்கி 
களையும் (மேம் ) இணைத்துச் சீரான திருத்தப்பட்ட ஒருதிசை. 

.மின்னழுத்தத்தைப் பெறலாம். எக்ஸ்-கதிர்களின் ஊடுருவுதிறன் 

காரணமாக அவை நம் உடலின் மீது பட்டால் தீய விளைவுகளைத் 

தருகின்றன. உடலின் உறுப்புகளை அழிக்கவும். தீய்த்து எரிக்கவும் 
வல்லது ஆதலால் இக்கதிர்களில் இருந்து உடஇப் பாதுகாப்பதற் 

.-கூரிய நடவடிக்கைகள் அவசியம். காரீயத்தின் வழியே இக்கதிர்கள் 
அளடுருவிச் செல்வது இல்லை ஆதலால் எக்ஸ்-கதிர்க் குழாய்கள் 
காரீயப் பெட்டிகளுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ளன. பெட்டியிலி 

ருந்து எக்ஸ்-கதிர்கள் வெளிவருவதற்கான றிய ஒருவாயில் 
மட்டும் இருக்கும். 

ஏக்ஸ்-கதிர்களின் பண்புகள் 

(i) எக்ஸ்-கதிர்கள் குறைந்த அலைநீளமுடைய மின்காந்த 
அலைகளாகும். இவை ஒளியைப் போலவே செயல்படுகின்ற ௭. 
இவை கண்ணுக்குப் புலனாகவில்லை என்பதும், குறைந்த அலை 

.நீளமுடையவை என்பதும் ஓளியைவிடப் பலமடங்கு ஊூருவுகிறன் 
கொண்டவை என்பதும்தான் வித்தியாசம் உ இவற்றின் அலை 

நீளங்கள் 10-7 மீட்டர் முதல் 10-135 மீட்டர் வரையுள்ளன. 

(மு இக்கதிர்கள் பருப்பொருளின் வழியே செல்லும் போது 
அதனால் உட்சுவரப்பட்டுச் செறிவு குறைின்றன பொருளின் 

அணு நிறை அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அதனால் உட்கவரப்படும் எக்ஸ். 

கத்ரின் அளவும் அதிகமாகிறது. 

(ili) எக்ஸ்-கதிர்களின் அலைநீளம் குறையக் குறைய 

அவற்றின் ஊடுருவுதிறன் அதிகரிக்கிறது. 

(iv) இக்கதிர்கள் ஒரு வாயு வழியே சென்றால் அவ்வாரு] 
அயனியாக்கம் செய்யப்படுகிறது ' 

* 
(VY) சிலவகைப் படிகங்கள் மற்றும் இரசாயனக் கூட்டுப் 

பொருள்களின் மீது எக்ஸ்-க௫ர்கள் பட்டால் ஒளிர்நல் (3ப0- 
cence) மற்றும் நின்றுளிர்தல் (2 4050107250:00:)  போன்து 
"நிகழ்ச்சிகள் உண்டாகின் றன.
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(91) இக்கதிர்களுக்கு மின்னூட்டம் இல்லை. ஆகவே இவை 
மின்புலம் அல்லது காந்தப்புலத்தில் எவ்வித விலக்கமும் அடை 
வதில்லை, ' ் 

(Vil) இவை ஒளிப்படத் தகடுகளைப் பாதித்துப் பிம்பங்களை 
உண்டாக்குகின்றன. 

மேற்கூறிய பண்புகளில், ஊடுருவல், ஒளிப்படத்தகடுகளைப் 
பாதித்தல், ஒளிர்தல் முதலியவை மருத்துவத்துறையில் உடலுறுப்பு 
கனின் உள்ளமைப்புகளைக் கண்டறியவும், எலும்பு முறிவு குடல் 
மூறுக்கம் உள் உறுப்புகளில் ஏற்படும் புண்கள் ஆயவற்றின் 

"இடத்தைக் கண்டறிவதற்கும் பயன்படுகின்றன என அறிவோம். 
அஊடுருவுதிறன் அறிவியல் துறை ஆய்வுகளுக்குப் பெரிதும் பயன் 

படுகின்றது. 

ஏக்ஸ்-கதிர்களின் அயனியரக்கத் தீறன் 

எக்ஸ்-கஇர்களின் அயனியாக்கத் திறனைக் கொண்டுதான் 

அவற்றின் செறிவு கணக்கிடப்படுகிறது. இக்கதிர்களின் அயனி 

யாக்கப்பண்பு இவற்றின் நேரடிப்பண்பு அன்று. இவை வாயுவின் 

வழியே செல்லும் போது அவ்வாயு மூலக்கூறுகளுடன் செயற் 

பட்டுப் பின்வரு துகள் கதிர் வீச்சு (Secondary Corpuscular 
radiation) ஓன்றை உண்டாக்குகின்றன. இதிலுள்ள ஓளி 
எலெக்ட்ரான்கள் வாயு மூலக்கூறுகள் மற்றும் அணுக்களுடன் 

“மோதி அவற்றை அயனிகளாக்குகன்றன தக்கமின்புலம் ஒன்றை 
நிலவச் செய்தால் இந்த அயனிகள் நகரத் தொடங்கி மின் சுற்றில் 

ஒரு மின்னோட்டத்தைத் தரும். இம்மின்னோட்டம் அயனி 

மின்னோட்டம் என்று வழங்கப்படுகிறது. இந்த அயனி மின்னோட்டம் 
எக்ஸ்-கஇர்களின் செறிவினைப் பொறுத்திருக்கியது. ஆகவே, அயனி 

மின்னோட்டத்தை அளவிடுவதன் மூலம் எக்ஸ்-கதிர்களின் 

செறிவின் அளவிடலாம் என அறிகிறோம். இம்மின்னோட்டம் 

மிகமிகக் குறைந்த அளவுடையது. அயனியாக்கம் தெவிட்டுநிலை 
(Saturation) அடைந்த பின்னர் கூட, அயனியாக்க மின்னோட்டம் 

10-13 ஆம்பியர் என்ற அளவானதாகத்தான் இருக்கும். இத்தகைய: 

மிகக்குறைந்த மின்னோட்டத்தை அளப்பதற்கு அயனிக்கலம்: 

(lonisation chamber) என்னும் அமைப்புடன் கால்வட்ட 

எலெக்ட்ராமீட்டர் (quadrant 6160100060) பயன்படுத்தப் 

படுகிறது.
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- gjuseF ds, seo (fopisation chamber) ட 

-* இது இருபக்கமும் ' 'மூடப்பட்ட, ஓர் ் உலோகக் _.குழால், 
(0) ஆகும். அதன் அச்சில் ஓர் உலோகத்தண்டு (48) வைக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. உலோகத்தண்டு உலோகக்குழாயைத் தொடாமல் 

மின்காப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. உலோகக்குழாயின் ஒருமுனை:4 
மெல்லிய அலுமினி௰யத்தகட்டால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. Qs 
அயனியாக்க அறையின் சரளரம் (777) (1௩0௦) எனப்படும். இதன் 

ரஸ 2 ௫௫ 

  கதிர்கள் 

—P Ww       

  

படம் 48 

வழியாகத்தான் எக்ஸ்-கதிர்கள் அயனிக் கலத்தினுள் நுழை: 
கின்றன. உலோகத்தண்டு படத்தில் காட்டியபடி கால்வட்ட 
எலெக்ட்ராமீட்டருடன் (EL) இணைக்கப்பட்டிருக்கும். தண்டுக்கும். 

குழாய்க்கும் இடையே நூற்றுக்கணக்கான வோல்ட் மின்னழுத்த 
வேறுபாடு தரப்படுகிறது. உலோகக்குழாயினுள் எளிதில் 
அயனியாக்கம் செய்யப்படத்தக்க ஒரு வாயு அடைக்கப் 
பட்டிருக்கும். பொதுவாக கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஈதர் ஆவி 
போன்றவை மிருது எக்ஸ்-கதிர்களுக்கும், மீதைல் ப்ரோமைடு 
(Methyl இர௦ா1ம௦) கடின எக்ஸ்-கதிர்களுக்கும் ஏற்றவையாகும். 

எக்ஸ்-கதிர்கள் அயனிக்கலத்தின் அலுமினி௰யச் சாளரத்தின் 

வழியே உள்ளே .நுழைந்து அங்குள்ள வாயுவை அயனியாக்கம் 
செய்கிறது. இதனால் அங்குள்ள வாயு கடத்துத்திறன் பெறுறைது. 

உலோகத்தண்டுக்கும். உலோகக் குழாய்க்கும் இடையில் நிலவும். 

மின்புலத்தின் காரணமாகத் தண்டு மின்னூட்டம் பெறுகிறது. 
தண்டு மின்னூட்டம் பெறப் பெற அதனுடன் இணைக்கப் _ 

பட்டிருக்கும் கால்வட்டக் கால்வனாமீட்டர் விலக்கம் காட்டுகிறது. 

குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் எலெக்ட்ராமீட்டரில் ஏற்படும் 
விலக்கத்தின் அளவை அளவிட்டு அதிலிருந்த விலக்க வீதத்தைக் 
(1206 01 4611801100) கணக்கிடலாம். இவ்விகிதம் கலத்தில் நுழைந்த 

எக்ஸ்-கதிர்களின் செறிவுக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். எலெக்ட்ரா' 
மீட்டரின் நுட்பத்திறன் வோஃ்ட்டுக்கு5000 பிரிவுகள் என்ற அளவில்
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இருக்கும். ஆகவே, இவ்வமைப்பில் 10-13. ஆம்பியர் என்ற 
: அளவுடைய அயனி மின்னேட்டம் ஏற்படும்போது கால்வனு 

மீட்டரில் வினாடிக்கு 4.5 பிரிவுகன் என்னும் வீதத்தில் விலக்கம் 
ஒ.ற்படும். த தட் 

ஏக்ஸ்-கதிர்கள் உட்கவரப்படல் (Absorption of X rays) 

எக்ஸ்-கதிர்கள் தடித்த காரீயத்தகடுகளின் வழியே ஊடுருவிச் 

செல்ல இயலாது. எனவே, ஆய்வுக்கான எக்ஸ்-கஇர்க்குழாய்கள் 

எப்போதும் ஒரு காரீயப்பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கும்- 

காரீயப் பெட்டியிலுள்ள சிறுதுளை வழியாக வெளிவரும் எக்ஸ்- 

கதிர்கள் குறுகிய பிளப்புகளின் வழியாகச் செலுத்தப்பட்டு 
மெல்லிய ஒரு கற்றையாக்கப்படுகின்றன. இக்கற்றை அயனிக் 
கலத்தினுள் செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் உண்டாகும் அயனி 

மின்னோட்டம், தெவிட்டு நிலை மின்னோட்டமாக இருப்பதற்கு 
ஏற்ற ஒரு மின்னழுத்தம் அயனிக்கலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
இப்போது எலெக்ட்ராமீட்டரில் உண்டாகும் விலக்க வீதம் எக்ஸ்- 
கதிர்களின் செறிவைத் தருகிறது. இந்நிலையில் அயனிக்கலத்ூன் 

சாளரத்திற்கு முன்னால் குறிப்பிட்ட தடிப்புக்கொண்ட அலுமினியத் 

தகடு ஒன்று வைக்கப்படுகிறது. இத்தகடு தன்மேல் . விழுகின்ற 

எக்ஸ்-கதிர்களில் ஒரு பகுதியை உட்கவர்ந்து விடுவதால் அயனிக் 

கலத்தினை அடையும் எக்ஸ்-கதிர்களின் செறிவு குறையும். இதனால் 

எலெக்ட்ராமீட்டர் காட்டும் விலக்க வீதம் குறையும்.. 

உட்கவர் பொருளாகிய அலுமினியத்தகட்டின் மீது படுகின்ற 
எக்ஸ்-கஇர்க்கற்றையின் செறிவு 7, என்றும் தகட்டில் என்னும் 
தாரம் அது ஊடுருவிச் சென்றபின் அதன் செறிவு 7 என்றும் 

கொள்வோம். கற்றை மேலும் 4:.தூரம் செல்லும்போது அதன் 

செறிவு 8/ என்னுமளவு குறைவதாகக் கொண்டால் 

— ar என்பது தூரத்தையொட்டி. எக்ஸ்-கதிர்களின் செறிவு 

குறைவதைக் குறிக்குமல்லவா? இவ்வி௫ நம் படுகதிர்க்கற்றைபின் 
செறிவுக்கு நேர்விகிதத் திலிருக்கும் எனத்தெரிய்வருகிறது.] ஆகவே 

ae & 7 அல்லது-- அய்ய என்று எழுதலாம். இங்கு 

,& என்பது , உட்சுவர் பொருளுக்கு உரிய மாறிலி ஆகும். இது 

அப்பொருளின் உட்கவர் ஏண் (absorption coefficient) 

எனப்படுகிறது.
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dl ச at oe க் “ow ve ஆர் ப. அட்ச 
ர - &.88ஆகும். இதனைத் தொகுத்தால் : 

1௦97-2542 என்றாகும். 

£ என்னும் தொகுப்பு மா, devant பினவகுமாறு கணிக்கலாம்... 

3-0. என்றால் I= To ஆகும். எனவே 

logelo= B(6) +e 

. =otc 
ஆகவே c=logelo 

எனவே icg,J=—#x+logi, 

logI—logI,= — Px 

g 1 _ hx oo I. =e 

I=I,e-2-x 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து 3-ன் மதிப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க: 
சன் மதிப்பு. முதலில் விரைவாகவும் பின்னர் மெதுவாகவும் 
குறையும் என அறியலாம். 3-ன் மஇப்பு FAN (infinity) wrE@b 
போதுதான் 7-ன் மதிப்பு சுழியாகும். இது எக்ஸ்பொனன்ஷியல் விதி. 
(௨௦0121, 188) எனப்படும். 

கற்றையின் தொடக்கச்செறிவின் அளவில் பாதியாகச் 

செறிவினைக் குறைப்பதற்குத் தேவையான தகட்டின் தடிப்பினைக் 

கணக்கிட்டு அதன்மூலம் பொருளின் உட்கவர் எண்ணைக் (5: 

கணக்கிடலாம். 

ஏ“ ம--3 என்றால் 
6 

fx=log.? 

p= — ஆகும். இதில் ஐ என்பது எக்ஸ்-கதிர்க்கற்றையின்: 

தொடக்கச் ‘ae 'றிவினைப் பாதியாகக் குறைப்பதற்குத் தேவையான 

உட்கவர் பொருளின் தடிப்பு ஆகும். எனவே, 3-ன் மதிப்பினை 

அறிந்துவிட்டால் உட்கவர் என்னக் ஐ எளிதில் கணக்கிட்டு. 
விடலாம்.
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BoD 21 east sscis (Mass absorption coefficient) 

். ஓரு பொருளின் உட்கவர் எண்ணுக்கும் அதன் அடர்தக்கும் 

உள்ள விதம் அப்பொருளின் நிறை உட்கவர் ஏண் எனப்படும். 

ஒரு பொருளின் உட்கவர் எண் ம என்றும், அதன் அடர்த்தி 

£ என்றும் கொண்டால், அப்பொருளின் நிறை உட்கவர் 

ores = i ஆகும். உட்கவா் பொருள் ஒன்றின் நிறை. 78 என்றும் . 

பரப்பு 2 என்றும் அடர்த்தி 0 என்றும் கொண்டால் அதன் தடிப்பு 

m ள் 
= -தூ ஆகுமல்லவா £ எனவே 

8 

{= ததா என்பதை 

Fo im Fi 
f=Ihe P " s cor எழுதலாம் அல்லவா, இங்கு 0 

என்பது நிறை உட்கவர் திறனையும், ப ன்பது ஓர் அலகு 

பரப்பிற்கு உரிய நிறையையும் குறிக்க்றன. 7 

ஒரு. படித்தான எக்ஸ்-கதிர்களைக்கொண்டு நடத்திய ஆய்வுகளி 

விருந்து ஒரு தனிமத்தின் நிறை உட்கவர் எண் மதிப்பு 
அத்தனிமத்தின் அணு எடையுடன் விரைந்து அதிகரிக்கும் என்று 

தெரிகிறது. எடுத்துக்காட்டாக 27 என்ற அணு எடை. உடைய : 

அலுமினியத்தைவிட 207 என்னும் அணு . எடை கொண்ட, 

காரியத்தின்: நிறை உட்கவர் எண் மிகமிக அதிகம் ஆகவேதான் 
காரீயம் போன்ற கனமான தனிமங்களில் எக்ஸ்-கதிர்கள் அதிக 
அளவில் உட்கவரப்படுகின் றன. 

மேற்கூறியவாறு உட்கவரப்பட்ட. எக்ஸ்-கதிர்கள் பின்வரு 

கதிர்களை (3600100809 ர2ு9) உண்டாக்குகின்றன. உட்கவரப்பட்ட 

எக்ஸ்-கதிர்களில் ஒரு பகுதி சஇதறிய கதிர்களாகும். இவை 

இயல்பில் படுகதிர்களைப் போன்றவையே ஆகும். மற்றொரு பகுதி 

துகள் கதிர்களாக வெளிவருகின்றன. இக்கதிர்களில் ஒளிமின் 
விளைவினால் தோன்றிய மிக்க வேகமுடைய ஒளி எலெக்ட்ரான்கள் 
காணப்படுகின்றன. மூன்றாவது பகுதி சிறப். பியல் ஏக்ஸ்-கதிர்களாக 
(characteristic X 83/6) வெளிவருகின்றன. இச்சிறப்பியல் எக்ஸ்- 
கதிர்கள் உட்கவர் பொருளின் தனித்தன்மையைக் காட்டும் 

கதிர்களாகும். இக்கதிர்களின் இயல்பிற்கும் படுகதிர்களின் 

இயல்பிற்கும்ன௫ தொடர்பு இராது. அனால், முதல் இரண்டு 

இிகழ்ச்சிகளொகிய சிதறல், துகட்கதிர் வீச்சு ஆகியவற்றின் இயல்பு
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கள் படுகதிர்க்கற்றையின் . இயல்பினைப் பொறுத்தே 
அமைகின்றன. 

எக்ஸ்-கதிர்களின் இயல்புபற்றி இருவித கருத்துகள் நிலவி 

- வந்த காலம் உண்டு. ' ஒரு சாரார் எக்ஸ்-கதிர்கள் மிக விரைந்து 

செல்லும் நுண்ணிய துகள்களைக் கொண்டவை என்று கூறினர். 

- மற்றொரு சாரார் இவை மிக அதிக அதிர்வு எண்ணுடைய மின் . 
காந்த அலைகளே எனக் கூறினர்.ர் வான் லாவே (Van Laue) 
மெல்லிய படிகங்களைக் கொண்டு இக்கதிர்களில் விளிம்பு விளைவு 

‘(Diffraction) உண்டாவதைக்காட்டி, எக்ஸ்-கதிர்களும் ஒளியைப் . 
போன்று மின்காந்த அலைகளே என நிலை நாட்டினார். இச்சோதனை 

அறிவியல் துறையில் . பலமுன்னேற்றங்களுக்குக் காரணமாய் 

அமைந்தது. 
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லரவேயின் சோதனை (1,80௦ ஊரோ ரர்) 

எக்ஸ்-கதிர்கள் ஒளி அலைகளைப் போன்றவை என்றால் அவை ' 
விளிம்பு விலகல் (0108௧௦14௦௦) உண்டாக்கவேண்டும். ஆனால் 2: 

- ஒளியியல் கீற்றணி (௦ற(1081 2க(1௦2) கொண்டு எக்ஸ்-கதிர்களில் 
விளிம்பு விலகல் ஏற்படுத்த இயலவில்லை. இது லாவேயைச் இந்திக்க 

வைத்தது. எக்ஸ்-கதிர்களின் அலை நீளம் பயன்படுத்திய கீற்றணி- 
மூலத்தை (erating element) விடச் சிறியதாக இருந்திருப்பின் : 

விளிம்பு விலகல் ஏற்படாமல் போயிருக்கக்கூடும் என நினைத்த : 

லாவே மிகச் சிறிய &ற்றணிமூலம்பற்றிச் சந்தித்தார். படிகங்களின்..
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அணுக்கள் ஒழுங்குற : அமைத்திருப்பதையும், அந்து அணுக்களுக் 
இடையே உள்ள் தூரம் மிகக் குறைவாக இ ருப்பதையும் எண்ணிப்: 
பார்த்த லாவே, படிகத்துண்டு ஒன்றைக் ஈற்றணியாகப் பயன் 

படுத்தி எக்ஸ்-கதிர்களில் விளிம்பு விலகல் உண்டாக்க முயன்று 

அதில் வெற்றியும் கண்டார். 

கர்ரீயப் “ பெட்டியினுள் வைக்கபியட்டிருக்கும் எக்ஸ்-கதிர்க் 

குழாயிலிருந்து சிறிய திறப்பு வழியாக வெளிவரும் கதிர்கள், 5; 55 
என்ற காரீயத்தகடுகளில் உள்ள துளைகளால் செம்மையான, குறுகிய 
அற்றையாக்கப்படுகிறது. (படம் 49) இக்கற்றை பிறகு ௫௯ 

சல்பைடு (212) படிகத் துண்டு ஒன்றின் 'மேல்படுகிறது. படிகத்துண் 
டி.ற்குப்பின்னால் ஒளிப்படத் தகடு ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

பல மணி நேரப் பதிவிற்குப்பின் ஒளிப்படத் தகட்டைக் கழுவிப் 
பார்த்தபோது ஒழுங்காக, குறிப்பிட்ட கபக் அமைந்த 

புள்ளிகளைக்கொண்ட, அமைப்புக் காணப்பட்டது. : இது லரவே 

புள்ளிகள் (Laue’s Spots) என்று வழங்கப்படுசன்றன. Zns 

படிகத்தைப் பயன்படுத்திய போது கிடைத்த லாவே புள்ளிகளின் 
அமைப்புப் படம் ..80-ல் காட்டியுள்ளதைப்போல். இருந்தது. 

இதிலிருந்து எக்ஸ்-கதிர்கள் படிகத்தில் விளிம்பு விலகல் நிகழ்ச்சிக்கு 
உள்ளாகின்றன என. அறிகிறோம். 

இதைத் தொடர்ந்து 1990-ல் லார்சுன் (1.8786801) என்பார் 

85% 70-6 செ.மீ. அகலங்கொண்ட மெல்லிய பிளப்பு வழியாக எக்ஸ்- 

கதிர்களைச் செலுத்தி விளிம்பு விலகல் உண்டாக்கினார். மெல்லிய 

திக்கல் ஏடு (1820) படிந்த கண்ணாடித் தளத்தின் மீது எக்ஸ்-௧திர் 

களைப் படச்செய்து கண்ணாடி-நிக்கல், .கண்ணாடி-காற்று ஆகிய 

பிரிக்குந் தளங்களில் எதிரொளிக்கப்பட்ட எக்ஸ்-கதிர்களுக்கு 

இடையே குறுக்கிட்டு விளைவ (1௦461176106) உண்டாக்கப்பட்டது. 

பார்க்ல (Barkla) என்பவர் எக்ஸ்-கதிர்களின் தளவிளைவு 

(ம01க15௧(1௦௦) நிகழ்ச்சியினைக் காட்டினார். இவ்வாறு தொடர்ந்து 

செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாக எக்ஸ்-கஇிர்கள் மின் 

காந்த அலைக்குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியே என்பது நிலைநாட்டப் 

ங்ட்டது. 

படிகக் கீற்றணியும் பிராக் விதியும் 

(Crystal Grating & Bragg’s. law) 

ஒளியியல் &Hmenilou இருபரிமாணக் &ற்றணி என்றும் 

ய்டிகக் தீற்றணியை முப்பரிமாணக் . 8ீற்றணி என்றும் கூறுவார். 

.மூப்பரிமாணக் உற்றணிக் கொள்கை க்கல் மிகுந்த ஒன்ருகத்தான்
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இருக்கும் என எண்ணுவது. இயல்பே. ஆனால், ப்ராக் என்ற. மேதை 
படிகத்தில் ஏ .த்படும் விளிம்பு விலகலைத் தம் கூர்மையான அறிவின் 
திறத்தால் மிக எனிய ஒன்றாகச் செய்துவிட்டார். 

படிகத்தின் அணுக்கள் ஒழுங்காகப் பல்வேறு தளங்களில் 
அமைத்திருக்கின்றன. இவ்வமைப்பில் ஒரே தளத்தில் பல. 
அணுக்கள் அமைந்திருக்கன்றன. ஒவ்வொரு இசையிலும். 

-கூ.றிப்பிட்ட இடைவெளியுடன் காணப்படும் us தளங்கள் 

காணப்படுகின்றன. ஒருபடிகத்தின் மீது விழும் எக்ஸ்-கதிர்கள் 
அதிலுள்ள. பல தளங்களில் எதிரொளிக்கப்படுவதால் .விளிம்பு 
விலகல் தடைபெறுகறைது என ப்ராக் கூறினார். 

_ ஒரு படிகத்தில் எக்ஸ்-கஇர்க்கற்றை ஒன்றுபட்டால், படி.க.த்தில் 
உள்ள ஓவ்வொரு அணுவும் தன்மேல் விழும் எக்ஸ்-கதிரைச் சிதறச் 
செய்து பின்வரு சிற்றலைகளை (Secondary wavelets) Qari 
விடுகின்றன. இச்சிற்றலைகனின் உறை, ,ஹைகன் (1௬/த:18) 
என்பாரின் கொள்கைப்படி எதுரொளிக்கப்பட்ட கற்றையின் அலை 
முகப்பைத் 'தரும். எக்ஸ்-கதிர்கள் அதிக ஊடுருவுதறன் கொண் 
உவை ஆதலால், எதிரொளிக்கப்படும் பகுதி மிகவும் குறைவாகவே 
இருக்கும். ஆகவேதான் லாவே புள்ளிகளை ஒளிப்பதிவு செய்வதற் 

கான காலம் பல மணி நேரங்களாக இருக்கிறது. 

ஒரு படிகத்தை த் தட்டி உடைத்தால் அல்லது விசையியல் 

அழுத்தங்கொடுத்து உடைத்தால் அது குறிப்பிட்ட சில தளங்களில், 

  

  

படம், 50 

மிக எளிதாகப் பிளவுறும். அத்தகைய தளங்களில்: அதிக 

எண்ணிக்கையுடைய அணுக்கள் இருக்கும். அத்தகைய 

கதளங்களுக்குப் பிளவுறு தளங்கள் (௦1:84226 212068) என்று பெயர் ...
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குறிப்பிட்ட ஒரு தளத்தில் அதற்கு இணைபாக பல அடுக்குகள் 
418015) இரக்கும்... இவற்றில் :எக்ஸ்-கதிர்கள் எதிரொளிக்கப் 
படுவதற்கான நிபந்தனைகளைப் பார்ப்போம். 50ஆம் படத்தில் 

42, மே. 28...என்பன குறிப்பிட்ட ஒருதளத்தின் பல ஏடுகளைக் 
குறிக்கின்றன. ஒற்றை நிற ஏக்ஸ்-கதீர்க்கற்றை (௩0௭௦௦0௩0௦3110” 

38 ரகு 6) ஓன்று இத்தளத்தின் மீது 6” சாய்கோணத்தில் 
{slancing ௧௩௧16 படுவதாகக் கொள்வோம். படகதிரின் இசைக்கும்' 

படிகத்துன் த௱த்திற்தமிடையில் உள்ள கோணத்தைத்தான் சாய் 
கோணம் என்கிறோம். இக்கற்றை இதைதளத்தில் அமைந்து பல 

அடுக்குகளிலும் பகுத எதிரொளிப்புக்கு , உள்ளாகிறது. /4சீ என்ற 

கதிர் AB என்ற அடுக்கில் உள்ள /8ீ என்ற அணுவால் சிதறப்பட்டு 
287 என்ற கடராக எதி9ராளிக்கப்படுவதையும், 0.27 என்ற கதிர் 

48ஐ அடுத்துள்ள ம என்ற அடுக்கில் உள்ள 7 என்ற அணுவால் 
இதறப்பட்டு ரீரிக்கு இணையான திசையில் 70 என்ற கதிராக 
எதிரொளிக்கப்படுவதையும் காண்க. இவ்வாறு எதிரொளிக் 
சுப்படும் கர்கள் ஒத்த கட்ட நிலைபில் (010ட3) இரப்பின் ஒன்றை 
ஒன்று வலுஷட்டிச் செறிவுமிக்க ஓர் எடி3ரொளிப்புக் கற்றைபாக 
வெளிவருகின்றன. படிக அடுக்குகளுக்கு இடையிலுள்ள தூரம் 

௦ ் 

  

  

படம். 514 

மிகமிகக் குறைவாக இருக்குமாதலால், எதிரொளிக்கப்பட்ட 
சுதிர்சள் ஒன்றை.ஒன்று நெருங்கி அமைந்து ஒளிப்படத்தகட்டில் 

ஒரு புள்ளிப் பிம்பத்தைத்தான் தரம் இவ்வாறே வேறு ஒரு 
தளத்தில் அமைந்த அ$ிக்தகளால் எட3ரொாளிக்கப்பட்டு ஒத்த 

கட்டநிலை: பால் ஒன்றை ஒன்று வலுஷுூ்டிக்கொள்ளும் மற்9றரு 
கற்றை வேறு ஒரு புள்ளியைத் தோற்றுவிக்கும். இவ்வாறு 

வெவ்2வற தள அழிக்குகளால் எஇி3ராளிக்கப்பட்டு - வெவ்வேறு 

இசைகளில் எடுரொளிக்கப்படும் சுற்கறகள் ஒழங்காய் அமைந்த 
பல புள்ளிகள் கொண்ட அமைப்பைத் தருகிறது.
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.... எதிரொளிக்கப்படும் கதிர்கள் ஒன்றை ஒன்று வலுஷூட்டிக் 
கொள்வதற்கான சூழ்நிலைகளை ஆராய்வோம். படம் 5-லிருந்து-, 
அடுத்தடுத்துள்ள எதிரொளிப்புக் கதிர்களுக்கிடையே உள்ள பாதை, 

வேறுபாடு (0314. 81148060௦6) சம அளவுடையதாக இருப்பதை. 
அறியலாம். இப்பாதை வேறுபாடு பயன்படுத்திய எக்ஸ்-கதர்க்.. 
கற்றைபின் அலைநீள முழுஎண் மடங்குகளாக இருந்தால், . 
எதிரொளிப்புக் கதிர்கள் ஒன்றை ஒன்று வலுவூட்டிக் கொள்ளும். 

குறிப்பிட்ட ஒரு தளத்தில் அடுத்தடுத்துள்ள இரு அடுக்குகளுக்:. 
இடையே உள்ள தூரம் மீ என்போம் படம் 48-0 மூதல் ae 
எதிரொளிப்புக் கதிர்களுக்கடையே காணப்படும் , Ba 

பாதை வேறுபாடு 842 +BC—AD 3G. 
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இப்பாதை வேறுபாடு அலைநீள த்தின் முழுஎண். மடங்கற்குச்- 

சமமாக: இருக்கவேண்டும். அதாவது 2d 9010-12) இங்கு. 

1 என்பது ஒரு முழுஎண் ஆகும் .இச்சமன்பாட்டிற்கு ப்ரரக் விதி 
(Bragg’s law) seve 5 ப்ராக் சமன்பாடு (018228 60181௦) என்றூ: 

பெயர், இச்சமன்பஈட்டைப் பயன்படுத்தி எக்ஸ்-கதிர்களின் 

அலைநீளத்தை அளவிடுவதற்கேற்ற ஒரு நிற்மாலைமானியை: 
(Spectrometer) ப்ராக்கும் அவருடைய மகனும் அமைத்தார்கள்.. 

இது ப்ராக் ஏக்ஸ்-கதீர் நிறமாலைமானி எனப்படும்.
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ப்ரரக் ஏக்ஸ்-கதிர் நிறமரலைமரனி 
(Bragg’s X ray Spectrometer) 

படம் 52: காரீயப் பெட்டியினுள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் எக்ஸ்- 
கதிர்க்குமாயிலிருந்து வரும் எக்ஸ்-கதுர்கள் தடிப்பான காரீயத். 

தகட்டில் அமைந்த பிளப்புகள் வழியே செலுத்தப்பட்டுச் செம்மை. 

யான கதிர்க்கற்றையாக்கப்படுகன்றன. செங்குத்து அச்சு ஒன்றில் 
சழலக்கூடிய வட்டமான மேசை ஒன்றின் மீது படிகம் (2) வைக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. கற்றை படிகத்தின் மீது பட்டு எதிரொளிப்புற்று 
அயனிக்கலத்தின் சாளரத்தின் வழியே உள்ளே நுழைகிறது. அயனிக். 

  

படம் 524 

சுலத்தில் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அல்லது மீதைல் ப்ரோமைடு 

வாயு அடைக்கப்பட்டிருக்கும். நுழைகின்ற . எக்ஸ்-கதிரின் 

செறிவுக்கு ஏற்ப அயனியாக்கம் நடைபெறும்: அயனிக்கலத்துடன் 

இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கால்வனாமீட்டரின் விலக்க வீதம் அயனிக் 

கத்துக்கு ஏற்ப இருக்கும். எனவே கால்வனாமீட்டரின் விலக்க 

வீதம் எக்ஸ்-கதிரின் செறிவுக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். இந்த 

அயனிக்கலம் ஒளியியல் ' நிறமாலைமானியிலுள்ள தொலை 

நோக்கியைப் போன்றது. இது படிகமேசையின் மைய அச்சில் 

சுழலக்கூடிய புயம் ஒன்றுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது மேசையின் 

தஇருப்பத்தையும், அயனிக்கலத்தின் திருப்பத்தையும் அளவிடு 
வதற்குத் தேவையான வட்ட அளவு கோல்களும் அதற்கேற்ற 

வா்னியா்களும் தனித்தனியே அமைந்திருக்கின்றன. இப்போதுள்ள 

ப்ராக் நிறமாலைமானிகளில் படிக மேசையை 9 என்ற கோணத்தில் 

இருப்பினால் அயனிக்கலத்தைச் சுமக்கும் புயம் தானாகவே 20 என்ற 

கோணத்தில் திரும்புமாறு பற்சக்கர அமைப்புகள் பொருத்தப் 

பட்டிருக்கின்றன.
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. படுகற்றை படிக மூகத்தில் 9 என்னும் சாய்கோணத்தில் : 
விழுவதாகக் கொண்டால் எதிரொளிப்புக்கற்றை--படுகற்றையின் 
இசையிலிருந்து 20 என்ற கோணத்தில் : இரும்பியிருக்கும். 

எதிரொளிப்புக் கற்றையை ஏற்கும் அயனிக்கலப்புயம் அத்இசையில்: 

அமையும்படி வைக்கப்படவேண்டும். 

ஒற்றை நிற எக்ஸ்-கதிர்களை (அலைநீளம்), யும், படிக இடை 

வெளி சீ உடைய தளத்தையும் அதன் அடுக்குகளையும் பயன்படுத்து 
வதாகக் கொள்வோம் ப்ராக் சமன்பாடு சரியென்றால் ஈ- 7,2,2... 

என்னும் மதிப்புகளைப் பெறும்போது அவற்றிற்குரிய 1. 0, Os-- | 
கோணங்களில் 'செறிவுமிக்க எதிரொளிப்புக்கதர் ஏற்பட்டாக 

- வேண்டும். 

சீசீ 07) = (00 1-1) 

2d sin Q@2= 2 (99 n=2) 
2d sin @3= 3 (co n 38) 

இதிலிருந்து 210: 242927 20102 1: 8: 3 என்றாகிறது. 

குறிப்பிட்ட படிக முகத்தில் எக்ஸ்-கதிர்பட்டு எதிரொளிக் 

கப்படும்போது ஒவ்வொரு. எதிரொளிப்புக் கருக்கும் உரிய சாய் 

கோண மதிப்பினை அளவிட்டு மேற்கூறிய விகதச்சமன்பாடு ஓத்து : 

வருகிறதென்று காட்டி ப்ராக் விதியை மெய்ப்பிக்கலாம். ் 

படுகதிர் படிக முகத்தில் சுழிக்கோணத்தில் விழுமிடத் 

திலிருந்துக் தொடங்கிப் படிசு மேசையைச் ANG சிறிதாகச் 

- சுழற்றிக்கொண்டே வரவேண்டும் அதே சமயத்தில் அயனிக்கலம் 
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பொருத்தப்பட்ட புயம் தானாகவே இருமடங்கு சுழலும். இதனால் 

படிகத்தின் எல்லா நிலைகளிலும் அது எதிரொளிக்கும் எக்ஸ்-கதஇர் 
அயனிக்கலத்தினுள் நுழையும். சாய்கோணத்தின் அளவை படிக 

மேசையுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் வர்னியரைக் கொண்டு 
அளக்கலாம். இவ்வாறு படிக மேசையைச் சுழற்றி 69 ஐ 

அதிகரித்தக்கொண்டே வரும்போது முதல் முதலாக அயனியாக்க 
மின்னோட்டம் 'பெரும எல்லையை அடைவதை கால்வனாமீட்டர் 
விலக்கம். காட்டும். இப்போது உள்ள சாய்கோணமான 9) 

தொடர்ந்து படிக மேசையைச் சுழற்றிக்கொண்டே வந்தால் smo 

கோணம் 0௨ ஆகும்போது மீண்டும் அயனியாக்கு மின்னோட்டம் 

இடீரென அதிகரிக்கக் காணலாம். பல எதிரொளிப்புக் கதிர்களின் 

இடத்தையும் அவற்றிற்கான சாய்கோண மதிப்புகளையும் 

காணலாம் 

வெவ்வேறு சாய்கோணங்களுக்கும் அவற்றிற்கு உரிய 

அயனியாக்க மின்னோட்டத்திற்குமிடையில் வரையப்பட்ட வரை 

படம் (படம் 58) பல முகட்டு உச்சிகளைக் (௦816) கொண்டிருக்கும். 

இம்முகட்டு உச்சிகள் அயனியாக்க மின்னோட்டத்தின் பெரும: 

மதிப்புகளையும் அவற்றிற்கு உரிய 9 மதிப்புக்கள் சாய்” 
கோணங்களையும் தருகின்றன. 

சீட Bz, By என்பன முதல், இரண்டாவது, மூன்றாவது வரிசை 

களைக் குறிக்கின்றன. படத்தில் வரிசைஎண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க 

செறிவு குறைகிறது என்பதை உச்சிகளின் உயரம் குறைந்து 
கொண்டே செல்வதிலிருந்து அறியலாம். 

படிக இடைவெளியாகிய சன் மதிப்புத் தெரிந்தால் 

&d sinQ@=nh என்ற வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி ),-ன் மதிப்பைக் 

கணக்கஇடைலாம். 

படிக இடைவெளியைக் கணக்கிடல் 

எடுத்துக்காட்டாக 18801 படிகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்... படிகவியல் அமைப்புப்படி இது கன சதுர வகையைச் சேர்ந்தது. 
(//ச௦/ படிக அமைப்பு படிகவியல் என்ற தலைப்பில் விவரிக்கப்பட்டி 
ருக்கிறது.) இப்படிகத்தின் கன சதூர அணிக்கேரவையில் (00% 
lattice) பல மூல கன சதுரங்கள் உள்ளன. மூலகன சதுரம் என்பது மிகச்சிறிய கனசதுரமாகும். இதில் ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாய் அமைந்து 
மூலைகளில் சோடியம் அயனிகளும் குளோரின் அயனிகளும் 
இருக்கின்றன. 8 என்பது மூலகன சதுரத்தின் பக்க அளவு என்றால் 

24
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அதன்பருமன் ம ஆகும். ஒரு மூல கன சதுரத்தின் நிறை சீ கும், 
இங்கு 2 என்பது படிகத்தின் அடர்த்தியைக் குறிக்கிறது. 14 என்பது 
Nacl  படிகத்தின் மூலக்கூறு எடை என்றும் N என்பது 
அவாகாட்ரோ எண் (&7028008 ௩02) என்றும் கொண்டால் 
சசீகிராம் நிறையுடைய படிகத்தில். 2/7 அயனிகள் இருக்கவேண்டும். 
(ஒருகிராம் மூலக்கூறு பொருளில் 14 மூலக்கூறுகள் இருக்கும் 
ஒவ்வொரு மூலக்கூறிலும் ஒரு சோடியம் அயனியும் ஒரு குளோரின் 
அயனியும் இருக்கும். ஆகவே ஒரு இராம் மூலக்கூறு படிகத்தில் 
2 சோடியம் அயனிகளும் 1//குளோரின் அயனிகளும் இருக்கும். 
ஆக மொத்தம் அயனிகள் 17-17 277 அயனிகளாகும்) 

ஒவ்வோர் அயனியின் நிறை av ஆகும். 

ஒவ்வொரு மூல கன சதுரத்திலும் ஒரு சோடியம் அயனி அல்லது 

ஒரு குளோரின். அயனி மட்டுமே இருக்குமாதலால் ஒரு மூல கன 
ள் M . 

சதுரத்தின் நிறை ஜு ஆகும். 

ஆகவே, மீ ௯ x 

_ 7M VAs 
“ (2) 

278௦1 படிகத்திற்கு 

M= 28+ 35.5=58.5 

N=6.06 x 1023 
P = 2.17 

ச் 1 

ஆகவே d= [eae tos KET J" 
_ 2.81 70-8 செமீ, 
= 2.81X 10-10 மீட்டர் 

Nacl படிகத்தைப் பயன்படுத்திச் செய்த ஆய்வுகளில் படத்தில் 
காட்டியுள்ள 4, 49, 4; என்ற உச்சிகளுக்கு உரிய சாய்கோண 
மதுப்புகள் 0-1148', 6,- 2930", 69,-26 இருந்தன. ப்ராக் 
விதியின்படி 

sin 11°48’ : sin 23°30’ : sin 36° 

= 0-204: 0.4: 0.63 

=1 : 2: 8
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அலைநீளம் ), ஐக் கணக்க முதல்வரிசையில் 208 6 - ச 

X= 2d sind, 

= 2X 2.81X 10-8 x sin 11°48' 

= 2X2.81X 10°X 0.204 

7.57)670-8செ.மீ. 

= 1.51A°. 

இம்முறையின் குறைகளும் திநத்தங்களும் 
திருத்தங்கள் : 

1) படிகத்தின் வெப்பநிலைக்கு ஏற்பப் படிக இடைவெளி மாறு 

மாகையால் அதற்குரிய திருத்தங்கள் செய்யப்படவேண்டும். 

பொதுவாக அட்டவணையில் தரப்படும் படிக இடைவெளிகள் 

2780-ல் கணக்டெப்பட்டவையா கும். 

ii) படிகத்தின் மீது படுகின்ற கற்றை விலகல் (1614801101) 

அடைவது இல்லை என்று கொண்டு ப்ராக் சமன்பாடு செய்யப் 

பட்டுள்ளது. உண்மையில் ஓரளவு விலகல் (refraction) ஏற்படவே 

செய்கிறது. ஆகவே அகுற்கான திருத்தமும் குரவேண்டி.யுள்ள து. 

நிறமாலைமானியின் குறைகள் 

1) இதன் பிரிதிறன் மிகவும் குறைவு. பிரிதிறனை அதிகரிக்க, 

பிளப்புகளின் அகலத்தைக் குறைக்கவேண்டும். இதனால் அயனிக் 

.கலத்தினுள் நுழையும் எக்ஸ்-கதிர்களின் அளவு மிகவும் குறைந்து 

விடுகிறது. இதனால் அளவிடுவதே மிகவும் கஷ்டமாகிவிடுகிறது. 

ii) ஓர் எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலைப் படம் வரைய நூற்றுக் 

கணக்கான சாய்கோணங்களையும் அவற்றிற்கு உரிய அயனியாக்க 

.மின்னோட்டங்களையும் அளவிட வேண்டியிருக்கிறது. எனவே இது 

ஒரு சலிப்பூட்டும் முறையாகும். 

'இக்குறைகளை நீக்கி எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலைமானியை செம்மைப் 
படுத்தும் முயற்சியில் மாரிஸ-டி-ப்ராய், சீபான் (516ஜய) போன்ற 
வர்களும் வேறு சிலரும் ஈடுபட்டு வெற்றி பெற்றனர். படிகத்தை 

ஒரு கோண எல்லைக்குள் இங்குமங்கும் அசைப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு 

கடி காரவிசை அமைப்பை (a clock work mechanism) uuyas 

மேசையுடன் இணைத்தனர். அயனிக்கலத்திற்குப் பதிலாக 

அவ்விடத்தில் ஒர் ஒளிப்படப் பெட்டியை வைத்தனர். 

தொடர்ந்து படிகம் இங்குமங்கும் குறிப்பிட்ட கோண 

எல்லைக்குள் அசைக்கப்படும்போது குறிப்பிட்ட அலைநீளங்கொண்ட
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படுகற்றையை எதிரொளிப்பதற்குரிய கோணத்தில் படிகம் 

வரும்போது கற்றை எதிரொளிக்கப்பட்டு ஒளிப்படத்தகட்டில் ஒரு, 

சுவட்டை (17806) உண்டாக்கும். தொடர்ந்து படிகம் இங்குமங்கும் 

அசைய அசைய மீண்டும் மீண்டும் அதே இடத்தில் எதிரொளிப்புக் 

கற்றை விழுவதால் சுவடு செறிவு மிக்கதாக ஆகறது. இவ்வாறே 

ஒவ்வொரு சுவடும் பெறப்படுகிறது. இச்சுவடுகளை ஆய்ந்து 
தேவையான தகவல்களைப் பெறலாம். இம்முறையில் சலிப்படையச் 

செய்யும் நீண்டநேர உழைப்பு இல்லை அயனிக்கலம், கால்வட்டக் 

கால்வனாமீட்டர் ஆகியவற்றைக் கையாளும் சிரமங்களும் இல்லை; 

  

  

படம் 54 

ஏக்ஸ்-கதிர்களின் விலகலும் ப்ராக் சமன் பரட்டிற்கு 

ஒரு திருத்தமும் 
குறிப்பிட்ட அலை நீளமுள்ள கற்றையைக்கொண்டு வெவ்வேறு 

வரிசைகளில் 28 5010-1), என்ற ப்ராக் சமன்பாட்டைக் கொண்டு 

கணக்கிட்ட )ட-ன் மதிப்புகள் ஒரே அளவுடையதாக இல்லை. இந்த 
உண்மையை ஸ்டென் ஸ்ட்ராம் (580 51018.) என்பவர் கண்டறிந் 

தார். எக்ஸ்-கதிர்கள் படிகத்தினுள் நுழையும்போதும் பின்னா் 
வெளிவரும் போதும் விலகலடைகின்றன என்றும் அந்த விலகலைக் 
கணக்கிடாததால்தான் மேலே கண்டகுறை ஏற்பட்டது என்றும் 
அவர் கருதினார். ஆகவே ப்ராக் சமன்பாட்டில் 8ீழே விவரித்துள்ள 
இருத்தம் செய்யவேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. (படம் 54) 
ஒருதளத்தின் மேல்அடுக்கில் 6 என்னும் சாய்கோணத்தில் படுகின்ற. 
எக்ஸ்-கதிர் விலகலுற்று. அதை அடுத் துள்ள இரண்டாவது 

அடுக்கில் 6' என்னும் புதியதொரு சாய்கோணத்தில் படுகிறது. 
மேல் அடுக்கில் நிகழும் விலகலில் விலகுகதிர் லம்பத்தை விட்டு 
விலகச் செல்வதால் 9' என்பது 9 ஐவிடக் குறைவாக இருக்கும், 
இரண்டாவது அடுக்கில் நிகழும் எதிரொளிப்பிற்கு ப்ராக் விதிப்படி. 

, ச8ீ2ரா9'-1),' ஆகும். இங்குப் படிகத்தின் உள்ளே எக்ஸ்-கதிரின்
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அலைநீளத்தைக் குறிக்கிறது. படி.கத்தின் விலகல் எண் (1617801146 

00) ஒன்றைவிடச் சிறிது குறைவாக இருப்பதால் விலகுகதிர் 

லம்பத்தை விட்டு விலூச் செல்வதும், 0':0 ஆக இருப்பதும் 

5,'25. ஆக இருப்பதும் நடைபெறுகின்றன. 

படிகத்தின் விலசுல் எண் ம என்றால் 

ப 
rn’ sinr 

_ 6056 co j= 90—6 

cosg’ 7௬90-6 

நடைமுறையில் இந்த விலகல் எண் ஒன்றைவிடக் குறிப்பிடத் 

குக்க அளவு வேறுபடுவது இல்லை. 

De = கவே ன | Ret gader "= 7 . 
stotGal 1)’ = 2d sin’ என்பதை 

n + = 2d (1—cos?6')!/2 orem crapseurib. 

ad. = 2dpt (100339 )1/8 

_ தமிம் (அ)! 2 

ade (ஹு 

x: 2d (P%—cos?9)!/2 

2d [f#2—(1 — sin ®@) 1/2 

= 2d ( sinto Sa) 
911150 

70 ௩3 
2d sing (1 க் ) 

ட ததர 1—p2 
= 2d sind ( 1— Bsinio ) 

«x 2d sind (:- 9) 

| 

  

2 sin2g 

2d sino (7- a= ॥ 

2 site 

/£ என்பது ஏறக்குறைய 1-க்கு௪ சமம் அகையால் 1744-8 

என்று பதிலீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது, ஆகவே
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8 
ny =2d sind ( ட்) 

2820169--1), என்ற முதல் அடுக்கில் உண்டாகும் எதிரொளிம் 

பிற்கான சமன்பாட்டிலிருந்து 
25.2 

sin?@ = பட என்றாகும். இதை மேலே உள்ள சமன் | 

பாட்டில் பதிலீடு செய்ய 

; 4d?5 
ny =2d sind ( 1— np? 

இதுதான் திருத்தப்பட்ட பிராக் சமன்பாடு ஆகும். இதில்: 

4d? a 
ma என்பது திருத்தம் ஆகும். . 1 மதிப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க. 

இருத்தத்தின் அளவு குறையும் என அறியலாம், எனவே தொடக்கத். . 
இலுள்ள சில வரிசைகளுக்குத்தான் திருத்தத்தைப் பயன்படுத்த 
வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது. 

  

  

படம் 548 

ஏக்ஸ்-கதிர் தொடர் நிறமாலையும்-சிறப்பியல் நிறமாலையும்.. 
(Continuous and characteristic X ray spectra) 

ஓர் எக்ஸ்-கதிர்க் குழாயிலிருந்து பல்வேறு அலைநீளங்களைக் 
கொண்ட எக்ஸ்-கதிர்கள் வெளிவருகின்றன. அவற்றோடு: 

அக்குழாயில் இலக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் தனிமத் 

தற்கே உரிய கல குறிப்பிட்ட அலைநீளங்களைக் கொண்ட கதிர்களும்: 

வருகின்றன. இவற்றின் செறிவு மற்றைய அலைநீளங்களைக். 
காட்டிலும் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. - 

எக்ஸ்-கஇிர்க் குழாயிலிருந்து வெளிவரும் கதிர்களின் அலைநீளங்: 

களுக்கும் செறிவுக்குமாக வரையப்பட்ட வரைபடம், படம் 54ர-ல்.
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காட்டிய வடிவத்தில் இருக்கும், இது தொடர் நிறமாலை மற்றும் 

சிறப்பியல் நிறமாலை இவை இரண்டின் கூட்டுப் படமாகும். 

படத்தில் கீ, 8, டே என்பது எக்ஸ்-கதிர் தொடர் நிறமாலையாகும். 

அதில் 8; டேஎன்ற பகுதியில் சில இடங்களில் விரைந்து எழும்பி 
நிற்கும் மூகட்டு உச்சிகள் சிறப்பியல்பு வரி நிறமாலையாகும். 

வரைபடம் ஒரு குறிப்பிட்ட அலைநீளத்தில் (4)ல்) தொடங்கு 

இறது. அலைநீளம் அதிகரிக்க அதிகரிக்கச் செறிவு விரைந்து 

ஏறத்தொடங்கி ஒரிடத்தில் (2-ல்) பெருமச் செறிவு அடை 

வதையும் பின்னர் மேலும் அலைநீளம் அதிகரிக்கும்போது செறிவு 

மெதுவாசுக் குறைந்து கொண்டே. போவதையும் காணலாம், 

இப்போது எக்ஸ்-கதிர்க் குமாயில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னமுத்த: 

வேறுபாடு 1*, என்றால் இதைக்கொண்டு உண்டாக்கக்கூடிய அலை 

இ ட. 

  

  

படம் 55 

நீளங்களிலேயே மிகக்குறைந்த அலைநீளம் 4; என்ற புள்ளியால் 
குறிக்கப்படும் அலைநீளமாகும். ஓவ்வொரு மின்னழுத்தவேறு 

பாட்டிற்கும் அது உண்டாக்கக்கூடிய சிறும அலைநீளம் ஒன்று 

உண்டு. இலக்கு எதுவாயினும் மின்னழுத்தவேறுபாடு மாறாத 

வரை அக்குழாயில் உண்டாகும் சிறும அலைநீளம் மாறாது, வெவ் 

வேறு இலக்குகளைக்கொண்டு, குறிப்பிட்ட ஒரு மின்னழுத்த வேறு 

பாட்டின் Gib எக்ஸ்- கதிர்களை உண்டாக்கச்செய்து அவற்றின் 

அலைநீள-செறிவு வரைபடங்களை (௧76 19றத1ற intensity graphs) 

வரைந்தால் அது படம் 55-ல் காட்டியுள்ளது போல் இருக்கும். 

படத்தில் டங்ஸ்டன் (177), மாலுபெடீனம் (180), குரோமியம் (07) 

ஆகிய இலக்குகளைக் கொண்டு பெற்ற எக்ஸ்-கதிர்களுக்கான 

அலைநீள-செறிவு வரைபடம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பிட்ட 
இந்த இலக்குகளைக் கொண்ட எக்ஸ்-கதிர்க்குமாய்கள் ஒரே 

அளவுடைய மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் இயக்கப்பட்டவை 

யாகும். படம் பின்வரும் உண்மைகளைக் காட்டுகிறது, (1) மூன்று
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வரைபடங்களும் 4 .என்ற -ஒரேபுள்ளியில் ஆரம்பிக்கின்றன. 

ஆகவே, இம்மூன்று குழாய்களிலும் தோன்றுகின்ற Agu’ sv: 

நீளத்தின் மதிப்பு ஒரே அளவுடையது. (28) .4 8; 6 என்பது குரோ, 

மியத்துக்குரிய வரைபடத்தையும், 48% என்பது: மாலுபெடீனத் 

இதற்குரிய வரைபடத்தையும். 489 என்பது டங்ஸ்டனுக்குரிய 

வரைபடத்தையும் குறிக்கின்றன. . இவற்றில் 4, 89, 83 என்பன 

அவ்வரைபடங்களில் பெருமச் செறிவுப் பகுதியைக் குறிக்கின்றன 5 

ததத 

- “தொடர் 

அ
 

இச
௪ற
ிவ
ு 

ந 

    

  

படம் . 

இவை ஒன்றின் மேலொன்றாக . அமைந்திருக்கன்றன. ஆகவே 

பெருமச்செறிவு அலைநீளம், சிறும அலைநீளத்துடன் ஏதோ ஒரு 

தொடர்பு கொண்டிருக்கவேண்டும் எனத்தெரிகிறது. சிறும 

அலைநீளத்தின் மதிப்பினைப்போல் 11-- 8 மடங்கு உடைய அலைநீளப் 

பகுதியில் மேற்கூறிய பெருமச் செறிவு இருப்பதைக் காணலாம். 

3) டங்ஸ்டன் மற்றும் குரோமியம் ஆகியவற்றிற்கான! பரை 

படங்களில் முகட்டு உச்சிகள் காணப்படாததையும், மாலுபெடீனத் 

திற்கான வரைபடத்தில் இரு உச்சிகள் (& வரிகள்) காணப்படு 

வதையும் பார்க்கிறோம். இதிலிருந்து இப்போது தரப்பட்டிருக்கும் 

மின்னழுத்தம், டங்ஸ்டன் மற்றும் குரோமியம் ஆகிய இலக்கு 

களின் & வரி அலைநீளத்தைவிட. நீளமான சிறும அலைநீளத்தைத் 

தருகிறது. ஆகவேதான் அவற்றின் .. வரிகள் உண்டாக இடமில் 

லாமல் போய்விட்டது, ஆனால் -மாலுபெடீனம் : இலக்கின் 

4 வரிகளின் அலைநீளங்கள், இப்போதுள்ள சிறும அலைநீளத்தை 

விடப் (.4ஐ விட) பெரியவை. ஆகவேதான் அவைமட்டும் காணப் 
படுகின்றன.
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குறிப்பிட்ட இலக்கை. உடைய எக்ஸ்-கதிர்க் குழாயில் 

வெவ்வேறு அளவுடைய மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைச் செயற் 

படுத்தி பெறப்பட்ட அலைநீள--செறிவு வரைபடம் படல் 56ல் 

காட்டியுள்ளது போல் இருக்கும். பயன்படுத்தப்படும் மின்னழுத்த 

"வேறுபாடு அதிகரிக்க, எக்ஸ்-கதிர்க்குழாய் வெளியிடுகின்ற சிறும 

அலைநீளத்தின் மதிப்புக் குறைந்துகொண்டே போவதைக் காண் 

இறோம். ' 74:72:77. என்றால் 4 4 கீலக. ஆச இருப்பதைக் 

காண்டுரோம். இலக்குமாறாது இருப்பதால் இலக்கின் சிறப்பியல் 

வரிகளைக் குறிக்கின்ற முகட்டு உச்சிகளின் இடம் மாறாமல் 

இருப்பதையும் ஆனால் மின்னழுத்த வேறுபாடு குறையக் குறைய 

அவற்றின் செறிவு குறைவதையும் பார்க்கிறோம். மேலும் 

  

படம்-57() 

மின்னமுத்த வேறுபாடு மிகமிகக் குறைந்துவிடும்போது எக்ஸ்- 

கதிர்க்குமாய் உண்டாக்குகின்ற சிறும அலைநீளம், இலக்கின் 

சிறப்பியல் வரிகளின் அலைநீளத்தைவிட நீளமாகப் போய்விடுவதால் 

சிறப்பியல் வரிகள் உண்டாக இடமில்லாமல் போய்விட்டதையும் 

காண்கிறோம்,
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எக்ஸ்-கதிர் நிறமாலைகளின் தோற்றமும் 

டரனே-ஹன்ட் af Fuji (Duane-Hunt law) 

எதிர்மின்கதிர்கள் இலக்கைத் த ஈக்கும்போது இலக்கிலிருந்து- 

தொடர் எக்ஸ்-கதிர்களும் சிறப்பியல் எக்ஸ்-கதிர்களும் தோன்று- 

இன்றன. எதிர்மின் கதிரில் உள்ள எலெக்ட்ரான்கள் போதிய 

ஆற்றல் பெற் றிருப்பின், அவை இலக்கின் அணுவினுள்ளே புகுந்து: : 

அதன் கூட்டில் உள்ள எலெக்ட்ரான்௧ளை வெளியேற்றும்: 
இப்போது 2 கூட்டிற்கு வெளியிலுள்ள 7, அல்லது 18,7/.--போன்ற- 
ஒரு கூட்டிலிருந்து 8 கூட்டின் காலியான இடத்திற்கு எலெக்ட் 

ரான் தாவல் நடைபெறுகிறது. இப்போது /ு அளவு ஆற்றலுடைய 

ஃபோட்டான் வெளிவருகிறது (படம் 5374) 8-1, என்பது தாவல் 

நடைபெறும் இரு கூடுகளுக்கடையே உள்ள ஆற்றல் வேறுபாடு 

என்றால் 777,--177,--/ ஆகும். இத்தகைய தாவல்களினால் இலக்கின்- 

சிறப்பீயல் £ வரிகள் (characteristic K lines) CorermGerper. OCS 

போன்று 7, கூட்டு எலெக்ட்ரான் ஒன்று (எதிர்மின்கதிரின் எலெக்ட். 

ரான் நேரடியாகத் தாக்குவதாலோ அல்லது & கூட்டில் ஏற்பட்ட 

காலியிடத்தை நிரப்புவதற்கு 7, கூட்டு எலெக்ட்ரான் தாவு 

வதாலோ) நீக்கப்பட்டால் 7-கூட்டிற்கு வெளியிலுள்ள M,N... 

போன்ற கூடுகளிலிருந்து -கூட்டின் காலியான இடத்திற்கு 

எலெக்ட்ரான் தாவல் நை டபெறும். இதனால் இலக்கின் சிறப்பியல்- 
வரிகள் தோன்றுகின் றன. 

எதிர்மின்கதிர் எலெக்ட்ரான்௧ள் இலக்கின் அணுவிலிருந்து 

எலெக்ட்ரான்கள் எதையும் வெளியேற்றாமல், அணுவுக்குள் புகுந்து: 

செல்வதாக வைத்துக் கொள்வோம். அணுக்கருவின் ஆற்றல்மிக்க 

ஈர்ப்பு விசையினால் எதிர்மின்௧திர் எலெக்ட்ரான் எதிர்முடுக்க 

மூற்று ப ஈதைவிலக்கம் அடைகின்றன (படம் 576). இவ்வாறு 
எதிர்மு டுக்கமுறும் எலெக்ட்ரான் ஆற்றலைக் கதிர்வீச்சாக. 

(1&012110) வெளியிடும் என அறிவோம். எதிர்மின்கதிர் எலெக்ட் 

ரான் ஓன்று அணுவினுள் நுழையும்போது உ என்ற வேகத்தையும், 

அணு விலிருந்து வெளியேறும்போது *' என்ற வேகத்தையும் பெற்றி 

ருப்பத ஈகவும், அணுவிலிருந்து வெளிவரும் ஃபோட்டானின் ஆற்றல்... 

/ு என்றும் கொண்டால் ஆற்றல் அழிவின்மை விதிப்படி. 

dmv? =4mv'2+ hy 

$mv’?—4tmv"=hyv 

இதிலிருந்து viv ஆகிய்வற்றின் மஇூப்புகளுக்கு ஏற்ப: 
வெவ்வேறு அதிர்வுஎண் கொண்ட எக்ஸ்-கதிர்வீச்சுகள் வெளிவரும்.
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என அறிகிறோம், எலெக்ட்ரான் அணுவால் தடுத்து திறுத்தப்பட்டு 

விட்டால் அப்போது 9'- 0 ஆகும் 

எனவே $ 741“-42 (பபருமம்) ஆகும், இந்நிலையில் வெளி: 

வருகின்ற எக்ஸ்-கதிரின் அதிர்வுஎண் பெரும மதிப்புடையதாக 

இருக்கும் அல்லது இந்நிலையில் வெளிவரும் எக்ஸ்-கஇரின் அலைநீளம் 

ஏறும மதிப்புடை யதாக இருக்கும். 

எதிர்மின்கதிர் எலெக்ட்ரான் பெற்றிருக்கும் இயக்க. 

ஆற்றலின் அளவு, குழாயை இயக்கும் மின்னழுத்த வேறுபாடாகிய 

ஐப் பொறுத்தது. எதிர்மின்கதிர் எலெக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்ற. 

லாய $ 78-7௪ ஆகும். எனவே எதிர்மின்கதிர் எலெக்ட்ரான் 

அணுவால் நிறுத்தப்படும் போது. வெளிவரும் ஃபோட்டானின் 

ஆற்றல் பெரும அளவுடையதாக இருக்கும் அதாவது 

  

  

3 mv? = Ve = hv பெருமம் | C= VY ஆகையால் 

_ ே இங்கு 2 என்பது 

2 சறுமம் 

- ஒளியின் இசைவேகத்தைக் குறிக்கிறது. 

fe = he என்றச் சமன்பாட்டிற்கு 

7% இறுமம் 

டானே-ஹன்ட் விதி (Duane-Hunt 188) என்று பெயர். 

இச்சமன்பாட்டில் he,c ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைப் பதிலீடு: 

செய்ய ் 

் 12345 |. . . 

%. எறுமம் “4 என்றாகும்.   

இங்கு 1* என்பது வோல்ட்டுகளில் கூ றப்படவேண்டும்: 

குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தத்தின் 8ழ் இயங்கும் எக்ஸ்-கதர்க்: 

குழாயிலிருந்து வெளிவரும் எக்ஸ்-கதிர்களின் அலைநீளங்களுக்கும் 

அவற்றின் செறிவுகளுக்குமாக வரையப்படும் அலைநீள-செறிவு 

வரைபடத்தின் உதவியால் அந்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு. 

உரிய சிறும அலைநீளத்தை (), ஓறுமம்) அறியலாம். அதைக். 

கொண்டு பிளாங்க் மாறிலியாகிய / ஐக் கணிக்கலாம் 

Ve = he 

A Apyoid 

“27 சறுமம் & தில பப ்... 
6
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இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட //-ன் மதிப்பு, வேறுமுறைகளின்: மூலம் 
கண்டறியப்பட்ட /-ன். மதிப்புடன் பெரிதும் ஒத்திருந்தது. எனவே 

.டானே-ஹன்ட் விதி குவான்டம் கொள்சையை மெய்ப்பிக்க வை 

கிறது என உணரலாம். 

குறிப்பு :-- 
ஒரு தனிமத்தை இண்னகம் கொண்டுதான் அதன் சிறப்பியல் 

. வரிகளைப் பெற வேண்டுமென்பது இல்லை. சிறப்பியல் வரிகளின் 
அதிர்வு எண்ணைவிட அதிக அதிர்வு எண் கொண்ட எக்ஸ்-கஇர்களை, 

அத்தனிமத்தின் மீது படச் செய்தாலும் அத்தனிம௰ம் தன் சிறப் 

பியல் வரிகளை வெளிவிடும். இது ஒளியியலில் நடைபெறுகின்ற 

-ஒளிர்தல் நிகழ்ச்சியைப் போன்றது. எனவே இம்முறையில் உண்டாக் 
கப்படும் எக்ஸ்-கஇர்களை ஒளிர் ஏக்ஸ்-சதீர்கள் Saint பக்க 

என அழைக்கிறார்கள். 

ஒரு தனிமத்தை, விரைந்து செல்லும் a துகள், புரோட்டான் 

அல்லது எலெக்ட்ரான் இவற்றைக் கொண்டு தாக்கும் போது 

சிறப்பியல் எக்ஸ்- கதிர்கள் வெளிவருகின்றன. அவ்வாறின்றிப் 

. பல தனிமங்களைக் கொண்ட ஒரு கலப்பு உலோகத்தை இலக்காக. 

வைத்து, எதிர்மின்கதிர்களைக் கொண்டு தாக்கச் செய்தால், அக் 
- கலவையில் உள்ள ஒவ்வொரு தனிமமும் தத்தம் சறப்பியல் வரி 

களை வெளிவிடக் காணலாம். 

Grorsved oF § (Moseley’s law) 

மோஸ்லி என்ற ஆங்கில நாட்டு இயற்பியல் மேதை, எக்ஸ்- 

கதிர் நிறமாலை வரிகளைப் படமெடுத்து. ஆய்வுகள் நடத்தி ஒரு தனி 

- மத்தின் சிறப்பியல் வரிகளுக்கும் அதன் அணு எண்ணுக்கும் (2) 
உள்ள தொடர்பினைக் கண்டார். 

சிறப்பியல் வரி ஒன்றின் (64 அல்லது 20 வரி போன்ற ஒன்றின்) 

அதிர்வு ஏண்ணின் இருமடி மூலம் அவ்வரியைத் தருசின்ற தனிமத்தின் 

அணு எண்ணுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் என்பதுதான் 
மோஸ்லே கூறிய விதி, 

குறிப்பிட்ட ஒரு வரியின் அதிர்வு எண் 7 என்றும் அதைத் 

தருகின்ற தனிமத்தின் அணு எண் 2 என்றும் கொண்டால் 

172 ர. (2) ஆகும் என்பதுதன் மோஸ்லே கண்ட 

உண்மையாகும். இதில் ஏ, ம என்பன அவ்வரிக்கு உரிய மாறிலிகள் 

ஆகும். இவ்விதி &£ வரிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் 7, வரிகள், சீ வரிகள் 

ஆகியவற்றிற்கும் பொருந்தி வருசன்ற ஒன்றாகும்.



படம் 58-ர ல் பல தனி௰ங்களுக்குரிய ,£ வரிகளும், அத்தனிமங். 

களுக்குரிய. அணு எண்களும் தரப்பட்டிருக்கின்றன. எல்லாத் தனி 

மங்களுக்கும் 8 வரிகளின் அமைப்பு ஒன்று போல் காணப்பட் 
டாலும் ௮ணு எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க £ வரிகள் குறைந்த அலை. 

நீளப் பக்கமாக இடம்பெயர்த்திருப்பதைக் காணலாம். 47 முதல். 
4 வரையிலுள்ள பல தனிமங்களை மாஸ்லே ஆய்ந்தார். 
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படம் 56) 

தனிமங்களின் அணு எடைக்கும் அவை தருகின்ற சிறப்பியல்: 

வரிகளின் அதிர்வு எண்ணுக்குமிடையில் ஒரு வரைபடமும் படம் 

5486-ல் (1) பின்னர் தனிமங்களின் அணு ஏண்ணுக்கும் அவை 

தருகின்ற சிறப்பியல் வரிகளின் அதீர்வு எண்ணுக்குமிடையில் ஒரு. 

வரைபடமும் படம் 58ம் (2) வரைந்தார். மூதல் வரைபடத்தில்
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(1) புள்ளிகள் தோராயமாக நோர்கோட்டிலமைந்திருப்பதையிம், 

இரண்டாவது வரைபடத்தில் (8) புள்ளிகள் சரியான நேர் 

“கோட்டில் அமைந்திருப்பதையும் கண்டார். இதைக் கண்ட அவர் 

- ஒரு தனிமத்தின் இரசாயனம் பண்புகளையும், இயற்பியல் .பண்டு 

களையும் தீர்மானிப்பதில், அதன் அனறு ஏடையைவிட அரை 

ஏண்ணே சிறப்பான இடம் வகிக்கிறது என்ற முடிவுக்கு வந்தார். 

பல்வேறு தனிமங்களின் அணு எண்களுக்கும், அவை தருகின்ற 

சறப்பியல் வரிகளில் ஒன்றின் (8), 89 போன்ற ஒன்று) அதிர்வு 

எண்களுக்குமாக வரையப்பட்ட நேர்கோட்டு வரைபடம் 

கனிமங்கள் அமைந்திருக்கவேண்டிய௰ய மூறையான : வரிசையை 

, ஐயத்திற்கு இடமின்றிக் காட்டிவிட்டது. மோஸ்லேயின் ஆய்வுக்கு 

. முன்னர் கோபால்ட், நிக்கல் ஆகிய இரு தனிமங்களும், 

. தனிம அட்டவணையில் அவற்றின் எடையின் அடிப்படையில், 

Ni (58-71), Co (58.94) என்ற வரிசையில் அமைக்கப்பட்டிருந் தன. 

மோஸ்லே வரைபடம் அவை கோபால்ட், நிக்கல் என்ற வரிசைப்படி. 

தான் அமைந்திருக்கவேண்டும் என்பதை ஐயத்திற்கு இட 

மின்றி அறிவித்தார். ஒளியியல் நிறமாலை ஆய்வுகள் .மேற்கூறிய 
. முடிவுகள் முற்றிலும் சரியே எனக் காட்டின, எனவே, தனிமங் 
களின் பண்புகள் அவற்றின் அணு எண்களுடன் அலைவுச் சார்பூ ' 
(0௭1001௦ ரமற௦1100) உடையன என்றும் அணு எடையுடன் அலைவுச் : 

.சார்புடையன என்று கூறுவது சரியன்று என்றும் அறிகிஜேம். இது 

போலவே தனிம அட்டவணையில் காணப்பட்ட வேறு சல முரண் 

பாடுகளையும் நீக்கி மோஸ்லே கண்ட. உண்மைகள் சனிம அட். 

. வணையைச் செம்மைப்படுத்தின. ் 

குறிப்பு: ஒரு தனிமத்தின் ஐசோடோப்புகள் வெவ்வேறு 
நிறையுடையன என்றாலும் அவை தருகின்ற சிறப்பியல் வரிகள் 

முற்றிலும் ஒத்திருக்கின்றன. ஆனால் ஐசேரபார்கள் (isobars) 
எனப்படுகின்ற நிறையொத்த தனிமங்களின் சறெப்பியல் வரிகள் 
வேறுபட்டிருக்கக் காணலாம். மேலும் ஓர் உலோகக் கலவையின் 

(பித்தளை, வெண்கலம் போன்றவை) சிறப்பியல் வரிகள் என்பன 

. அக்கலவையில் உள்ள பல்வேறு தனிமங்களின் சிறப்பியல் வரிகளின் 

கூட்டு அமைப்பேயாகும். 

மோஸ்லேயின் ஆய்வுகளினால் இன்னொரு பயனும் உண்டு. அவர் 

- வரைந்த வரைபடத்தில் காணப்பட்ட இடைவெளிகள் (gaps) 

அவ்விடங்கள் ஏதோ சில தனிமங்களுக்கு உரியவை என 

உணர்த்தின. அதன் அடிப்படையில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட 

"போது பல புதிய தனிமங்களைக் கண்டறிய முடிந்தது. ஹாஃபினியம்
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(Hafniun: Hf) 72, @Seflund (Mlinium—Promethium: Pm) 

61, G@pofluid (Rhenium: Re) 75, போன்ற பல தனிமங்கள் 

இம்முறையில்தான் கண்டறியப்பட்டன. 

யுவியரியதனிமங்கள் (க கோடி) எனப்படும் : தனிமங்களின் 

அணு எண்களைக் கண்டறிய மோஸ்லே படம் உதவியது. எனவே 
தனிம அட்டவணையில் அவற்றிற்கு உரிய இடத்தை தீர்மானிக்க 
உகுவியது. 

காம்ப்டன் விளைவு (0௦110௫ 271௦04) — 

ட. ஏ. எச். காம்ப்டன் என்ற அமெரிக்க நாட்டு விஞ்ஞானி 

7928ஆம் ஆண்டில் எக்ஸ்-கதிர்களின் சிதறல் பற்றிய ஆய்வுகளில் 
௪டுபட்டிருந்தபோது இப்புதிய விளைவினைக் கண்டார். 

மாலுபெடீனம் (18௦) இலக்கிலிருந்து பெற்ற & வரியின் ஒற்றை 

நிற எக்ஸ்-கதிர்களை CMonochromatic X-rays) Armedeout. sity. 

ஒன்றைக் கொண்டு சிதறச் செய்தார். படுகதிரின் இசையிலிருந்து 
ம் என்ற கோணத்தில் சிதறிச் செல்லும் எக்ஸ்-கதிர்களை ஆராய்ந்து 

.காம்ப்டன் அதில் மாலுபெடீனத்தின் £, வரிக்கு உரிய அலைநீளத் 

துடன் அதைவிடச் சிறிது அதிக அலைநீளமுடைய புதிய கதிர்களும் 

இருக்கக் கண்டார். இதிலிருந்து எக்ஸ்-கதிர்கள் சிதறலடையும் 

போது உண்டாகும் பின்வரு கதிர் வீச்சில் (8௦௦0௦83313 ரகப1௧1101) 
இரு உறுப்புகள் காணப்படுகின் றன என்றும், அவற்றுள் ஒன்று படு 

கற்றையின் அலைநீளத்தையே கொண்டிருக்குமென்றும், மற்றது 

முதற் கற்றையின் அலைநீளத்தைவிடச் ADS BBs அலைநீள 
மூடையதாக இருக்குவென்றும் அறிகிறோம். படுகற்றையின் அலை 
நீளத்தையே கொண்ட உறுப்பு. மாற்றப்படாத சிதறல் கதிர்கள்' 

(unmodified scattered ஈ8ர9) ஆகும். இத்தகைய சிதறல் ஒரியல் * 

syd (coherent scattering) எனப்படும். படுகற்றையின் அலைநீளத் 

தைவிட அதிக அலைநீளமுடைய மற்றைய உறுப்பு மாற்றப்பட்ட 

சிதறல் கதிர்கள் (0001064 scattered rays) web. இவ்வகைச் 
சிதறல் ஓரியலற்ற சிதறல் (10௦0161801 80&(121102) எனப்படுகிறது. 

இந்நிகழ்ச்சியை அலைக் கொள்கையின் அடிப்படையில் விளக்க இய 
லாது போயிற்று, எனவே குவான்டம் கொள்கையின் அடிப்படை 
பில் தெளிவான ஒரு விளக்கத்தைக் காம்ப்டன் கூறினார். 

\ 
குவான்டம் கொள்கையின்படி. ஆற்றல் வரையறுக்கப்பட்ட 

பல “முடிச்சுகளாக (0801618) இருக்கின்றது. இம்முடிச்சுகளைக் 
“குவரன்டங்கள் (00401௨) என்கிறோம். ஒவ்வொரு குவான்டத்தின்
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ஆற்றல் அளவும்(0/ஆகும். இதில் % என்பது பிளாங்க் மாறிலியை: 

யும் ர என்பது கதிர்வீச்சின் அதிர்வு எண்ணையும் குறிக்கின்றன. ஒளி: 

குவான்டங்களைப் ஃபோட்டான்கள் (00000) என்று வழங்குகிறோம், 

எக்ஸ்-கஇர்க் குவான்டங்களையும் , காம்ப்டன், ஃபோட்டான்கள் 

என்றே வழங்கினார். ஒரு &ஃபோட்டானின் ஆற்றல் ஐன்ஸ்டைனின் 

சார்புநிலை கொள்கையின்படி ௮1101 ஆகும். எனவே 

ஒரு ஃபோட்டானின் நிறை - ன் என்றும் அதன் உந்தம் - நிறை) 

1 தசை Gas = க ட a என்றும் அறியலாம். 

10 . 

. இதறல் நிகழ்ச்சீயினை ஓர் எக்ஸ்-கதிர் ஃபோட்டானுக்கும் 

அணுவின் எலெக்ட்ரான் ஒன்றுக்குமிடையே நடைபெறும் மீட்சி 

ேரதலாக (618514௦ 00௦1119100) காம்ப்டன் கருஇனார். இந்த அடிப் 

படையில் ஆற்றல் மற்றும் உந்தம் இவைபற்றிய அழிவின்மை. விதி 

களைப் பயன்படுத்தி அலைநீள மாற்றத்திற்கான சமன்பாட்டைக். 

கண்டுபிடித்தார். 

டட என்ற இடத்தில் பொருளின் கட்டற்ற எலெக்ட்ரான் (1166 

electron) ஒன்று அசையா நிலையில் இருக்கிறது. அதன்மீது எக்ஸ்- 

சுதிர் ஃபோட்டான் ஒன்று மோதுகிறது. மோதலுக்குப் பிறகு 

oe 

படம் 59 

அவை படம் 59ல் காட்டியுள்ள இசைகளில் செல்வதாகக் கொள் 

வோம். மோதலின் விளைவாக எலெக்ட்ரான் உ என்ற இசைவேகத்: 

துடன் ஃபோட்டானின் படுதிசையிலிருந்து > Wah சாய்ந்துள்ள 

ஒரு திசையில் செல்வதாகவும், £போட்டான் குறைக்கப்பட்ட ம 

என்ற.ஆற்றலுடன் தன்னுடைய பழைய தஇசையிலிருந்து 6 டி௰ரி' 
சாய்ந்துள்ள ஒரு இசையில் செல்வதாகவும் கொள்வோம். 

சார்புக் கொள்கையின்படி எலெக்ட்ரானின் அசையா நிலை: 

நிறை (06% றாக38) 1) ஆகும். ஆகவே அதன் ஆற்றலின்
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அளவு NC ASD. அது அசையாது இருப்பதால் அதன் உத்தம் 
சுழி (22௭0) ஆகும். மோதலுக்குப்பின் எலெக்ட்ரான் ' என்னும் 
திசைவேகம் பெறுகிறது. அப்போது சார்புநிலைக் கொள்கை 

யின்படி அதன் நிறை m என்பது m= — க... ஆகும். ஆகவே 
V1 —v2Jc3 

மீட்சியுந்ற எலெக்ட்ரானின் ஆற்றல் 

2 me= moc 

y2\ 1/2 

(1-5) 
wi Aum எலெக்ட்ரான் உந்தம் 

    

டப ட mv AGW. 
my = பு 

(8) 
ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின்படி. 

மோதலுக்கு முன் மோதலுக்குப் பின் 

ThA he, 

hy + me = hy + -. me 

ரன் — எச் — 
அபோட்டான் எலெக்ட்ரான் ஃபோட்டான் எலெக்ட்ரான் 

ஆற்றல் ஆற்றல் ஆற்றல் ஆற்றல் 

இவ்வாறே மோதலுக்கு முன்னும் பின்னும் உள்ள உந்தங் 
களின் கூட்டுத்தொகை மாருமலிருக்கும் ஆ தலால் 

மோதலுக்கு முன் மோதலுக்குப் பின் 
mn he eet tc ் 

hy'cos ௮ + a = ் 0 + mY cosb 

—— Vay வ பசி ௨.௮௬ 

போட்டான் எலெக்ட்ரான் ஃபோட்டான் எலெக்ட்ரான் 

உந்தம் உந்தம் உந்தம் உந்தம். 
இது சமன்பாடு (2) ஆகும். 

குறிப்பு: உந்தங்கள் ஃபோட்டானின் படுதிசைக்கு இணை 
யாகவும், குத்தாகவும் பகுக்கப்பட்டுப் பின்னர் சமப்படுத்தப்பட 
(வேண்டும். இங்கு ஃபோட்டானின் இசையிலமைந்த கூறுகள் 
சாடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின் றன. 

75
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ஃபோட்டானின் படுதிசைக்குக குத்தாக அமைந்த உந்தக் 
கூறுகளை நோக்க 

மோதலுக்கு முன் மோதலுக்குப் பின் 

0 pos msn _ mv sing —(3) 

இரண்டும் . ஃபோட்டான் எலெக்ட்ரான் 

அத்தம் உந்தம் 
அதிர்வு எண்ணில் ஏற்படும் மாறுதலை அளவிடச் சமன்பாடு 

கள் (2) மற்றும் (3) ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றி: 
லிருந்து ம ஐ நீக்குதல் வேண்டும். 

சமன்பாடு (2)ஐ 

mv c cosp=h(y—v’' cos) என்றும் 
சமன்பாடு (2, ஐ 

mv c sind=hy'sin® என்றும் எழுதலாம். 
இச்சமன்பாடுகளை இருமடியாக்கிக் கூட்ட. 

‘m?v2e2cos?d = h?(v—y' cose}? 
mv2¢2sin?d = h?(v' sing)? . 

mv?c2(sin' + cos?) = h®[v2— 2vy'cos0+v'2costQ 
907207 ர 

ரந? =h®[y2— 2yv'coso 12] (த 
ட (2- -லிருந்து 

2 = h(v—v’)+ myc? ஆகும். 
லக த னன் 

mect = h2(v—v')24 2h(v—y "yn, சட 777204 
=h2(y2— 2yy’ +") + 2h(v —v’)m,c2+ma'c4 ட இ 

சமன்பாடு (5)-லிருந்து சமன்பாடு (4)ஐக்கழிக்க 
m?c? [c8— v2] = — 2h2yy'(1—cosg)+ 

2h(v—v' )m,c2+-m2ct . (6 
BOY mPe%(c’—v?) = m,2c2(c2—p?) 

மறு 

03 

— Mo?c?(c?—v?)e2 ் வ 

(6-9) 
=: 747,204
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ஆகவே சமன்பாடூ (6)ஐ 

77% “04 அகற்ற. (1—cosQ)+ 2h(v—y') moc? 
் 477104 

என எழுதி மீண்டும் சுருக்க 

2h’ yv'(1—cos@) = 2h(v—v' )r2,c? BE. 

2 Vo! _ oA 
7 a Mc (1—cosQ) 

  

  

  

ள் ~ mace 2220) 
1 1 _ ih 

G ர +) = me [1—cosQ] 

j h 
NTA (10030) 

2h og 
se sin? Q/o 

ட்ட. 2h .. 
“MEAT me 

இதிலிருந்து சிறிய ஃபோட்டானின் அலைநீளம் (),), படு 
-ஃபோட்டானின் அலைநீளத்தை' விட அதிகமானது என்றும்: 

2 
அலைநீள வேறுபாடு ம), -). 5) 2 படு ன்றும் அறிகிறோம். 

த தி 2... ் 
அலைநீள வேறுபாட்டிற்கான  - அம்பீட] என்ற வாய்பாட்டில்: 

௦ 

படுகதிரின் அலைநீளமாகிய ),-வோ அல்லது ASME செய்பொருள் 

களின் தன்மைகளோ (சிதறல் எண் போன்றவையோ) வராததால் 

சிதறல் ஏற்படும் அலைநீள மாறுபாடு படுகதிரின் தன்மைகளையோ, 

சிதறச்செய் பொருளின் தன்மைகளையோ பொறுத்தது அல்ல 

என்பதையும் சிதறல் கோணமாகிய 0-வை Bean பொறுத். 
இருக்கிறது என்பதையும் அறியலாம். 

2) 9-2 ஆக இருந்தால் ),'-), ஆக இருக்கும். 

 0-90 ஆக இருந்தால் 502 = ௪ ரர1£45-3 ஆகும். 

| எனவே, xy 
77100 
h 

= me eo
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இது ஒரு மாறிலி ஆகும். இதற்குக் காம்ப்டன் அலைநீளம் (0௦10000 

wave length) என்று பெயர். ந, ஈடி மற்றும் 2 ஆகியவற்றின் மதிப்பு 

களைப் பதிலீடு செய்ய காம்ப்டன் அலைநீளம் - 0:0248,4 ஆகும் 

  

3) Q = 180° sre ope dX = ah ஆகும் 

2 
yada X'=\+—" Moc 

் இதிலிருந்து சிதறல் கோணத்தின் மதிப்பு 0ல் இருந்து .1807க்கு 
அதிகரித்துச் செல்லச் செல்லச் சிதறிய ஃபோட்டானின் அலைநீளம் 

உல் இருந்து N+ at க்கு அதிகரித்துச் செல்லும் என அறிகிறோம். 

  

    

of 

' தீ ் 

அ 8 ட் 1 A 

* ் 2 
ஆ ழ் 

A 
7G 
த 

_ RES Se ன அயளிக்கலம் 
ட Te PR. 

Ro. 1 ட . il j 

<Z 7 { ழ் =" l 1] = a 

ந ச த ் னு 
tt ் ஆட 

. UigBboar 

= 
(படம் 60) 

எலெக்ட்ரான்கள் எல்லாமே கட்டற்ற நிலையில் இருப்பது 

இல்லை. இல எலெக்ட்ரான்கள் கட்டுண்ட நிலையிலும் சில கட்டற்ற 

நிலையிலும் இருக்கின்றன. படு ஃபோட்டானின் ஆற்றல் 

'அணுவிலிருந்து எலெக்ட்ரானை விடுவிக்கப் போதுமானதாக இல்லை 

என்றால் மோதல் அணுவுக்கும் ஃபோட்டானுக்கும் இடையில்தான் 

2 
நடைபெறும். அப்போது 8), - a என்னும் சமன்பாட்டில் 

௦ 

Mo என்பது அணுவின் . எடையைக் குறிப்பதாக ஆகிவிடும், 

அப்போது ம), -ன் மதிப்பு அளவிடமுடியாத அளவுக்குக் குறைந்து



சமன் விளைவு. 229 

விடும். அதாவது சிதறிய சுதிர்வீச்சின் அலைநீளத்திற்கும் படுகதிரின் 

அலைநீளத்திற்கும். வேறுபாடு இராது, அதாவது சிதறல் ஓரியல் 

சித.றலாஇிவிடும். - இத்தகைய மோதல்களின் காரணமாகவே 

மாற்றப்படாத வரிகள் தோன்றுகின்றன. 

காம்ப்டன் விளைவுக்கான சோதனை 

படம்: 60: காரீயப் பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் எக்ஸ் 

கதிர்க்குமாயின் மாலுபெடீனம் இலக்கிலிருந்து அதிக அளடுருவு 
திறன்கொண்ட, ஓற்றை நிறக்கடின எக்ஸ்-கதிர்கள் வெளி 

வருகின்றன. இவை 1) என்ற மெல்லிய பிளப்புக்கொண்ட 
ஈயத்திரையால் செம்மையான, மெல்லிய கற்றையாக்கப் 

படுகின்றன. இக்கற்றை 8 என்ற கராஃபைட் கட்டியின் மீது 

பட்டு 6 என்ற கோணத்தில் சிதறலடைூறது. சிதலுற்ற கற்றை 
$ி$ி என்ற பல பிளப்புகளால் ஒருவரிப்படுத்த;பப்பட்டு, ப்ராக் 
நிறமாலைமானியின் படிகமேசையின் மீது பொருத்தப்பட்டிருக்கும் 

C என்ற படிகத்துண்டின் மீது விழுகிறது. படிகத்தில் விலக்கமுற்ற 
கற்றை அயனிக்கலம் அல்லது ஒளிப்படப் பெட்டியை அடைகிறது , 
ஒளிப்படப் பெட்டி பொருத்தப்பட்டால், நேர்கற்றையையும் 

சிதறிய கற்றையையும் ஓரே தகட்டில் படம் எடுக்கவேண்டும். 

எக்ஸ்-கதிர்க் குமாய், கிராஃபைட் கட்டி இவற்றின் இடத்தைத் 

தக்கவாறு மாற்றி 6-ன் மதிப்பினை மாற்றலாம். ,5,,9; போன்ற 
பிளப்புகளின் இடத்தையோ, படிகத்தின் இடத்தையோ மாற்றாது 

எக்ஸ்-கதிர்குமாயின் இடத்தை மட்டும் மாற்றிப் படுகற்றை 
நேராகப் படிகத்தின் மீது விழுமாறு செய்து படுகற்றையின் 
நிறமாலையைப் பெறலாம். 

படுகதிரின் அலைநீளமும், சிதறிய கதிரின் அலைநீளமும் ஓரே 

அளவாக இருந்தால், படுகதிரைக்கொண்டு எடுத்த திறமாலையும், 

சிதறிய கதிரைக்கொண்டு எடுத்த நிறமாலையும் ஒரே அமைப்புடைய 

தாக இருக்கும். ஆனால், காம்ப்டன் செய்த சோதனையில்: 

சிதறிய கதிரின் நிறமாலையில் Ky, வரியுடன் அதிக அலைநீளப் 

பக்கத்தில் &,' என்ற ஒரு புதிய வரியும் காணப்பட்டது. 96-90 ஆக 

இருக்கையில் &, வரியின் அலைநீளம் 0.708,4 ஆகவும் &,' வரியின் 

அலைநீளம் 0.720.4” ஆகவும் இருந்தது. இவ்விரு வரிகளுக்குமுள்ள 

அலைநீள வேறுபாடு 0.730—0.708=0.022A° ஆகும், இது 

கொள்கை வழி (76௦1411௦81) கணக்கிட்ட 00.0.2442 என்பதோடு 

வியக்கத்தக்க அளவுக்கு ஒத்திருந்தது. மேலும் சிதறல் கோணம் 

மாறாது இருக்கும்வரையில், படுகற்றை &, வரியாக இருந்தாலும்,
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Kg வரியாக இருந்தாலும், ம),-ன் மதிப்பு 0.022 4? ஆகவே இருப் 

பதைக் காட்டினார். இதிலிருந்து சீ),-ன் மதிப்பு படுகற்றையின் 
அலைநீளத்தைச் சார்ந்தது அன்று என்பது தெளிவாயிற்று. குறைந்த 
அணு எண் கொண்ட லிதியத்தைக் கொண்டு சிதறல் உண்டாக்கி, 

சிதறிய கதிர் முழுதும்: புதிய அலைநீளங்கள் 'கொண்டிருப்பதைக் 
காட்டி இலேசான தனிமங்களில் ஓரியலற்ற சிதறல் ஏற்படு ' 
வதையும், வெள்ளி போன்ற ௮ணுஎண் அதிகமுடைய தனிமத்தைக் 

கொண்டு சிதறல் உண்டாக்கி சிதறிய கதிரில் மாற்றப்படாத 
அலைநீளம் . இருப்பதைக்காட்டி கனமான தனிமங்களில் ஒரியல் 

சிதறல் ஏற்படுவதையும் மெபய்பித்தார். . ் 

- இவ்வாறு காம்ப்டன் விளைவும் அதை மெய்ப்பிக்கும் 

சோதனைகளும் குவான்டம் கொள்கைக்கு அசைக்கமுடியாத 

சான்றாக விளங்குகின்றன. 

ஏக்ஸ்-கதிர்களின் பயன்கள் 

எக்ஸ்-கதிர்கள் பல்வேறு செயல்களுக்குப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன என்றாலும் அவற்றைப் பெரும்படியாக' மூன்று வகை 

களாகப் பிரிக்கலாம், 

1). அறிவியல்துறைப் பயன்கள், 

2) தொழில்துறைப் பயன்கள். டட 

2) மருத்துவத்துறைப் பயன்கள், 

1. அறிவியல்துறைப் பயன்கள் 

படிகங்களின் அமைப்பு, அணுக்களின் அமைப்பு, அவற்றின் 

பண்புகள், திண்பொருள்களில் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் 

அமைந்துள்ள விதம், இவைபற்றிய ஆய்வுகளுக்கு எக்ஸ்-கதர்கள் 

பயன்படுகின்றன. இதுபற்றி விளக்கமாகப் பின்னர் படிகவியல் 
என்ற தலைப்பில் காணலாம், . 

2. தொழில்துறைப் பயன்கள் 

பாதுகாப்புத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் டாங்கிகள், ' 

ஆகாய விமானங்கள், மற்றும் பீரங்கிகள் போன்றவற்றின் பகுதி 
களில் ஏற்படக்கூடிய விரிசல்கள், துளைகள், வார்ப்பின்போது 
ஏற்படக்கூடிய காற்றுக் குமிழ்கள், உருக்கி ஒட்டல் (161412) 

முறைகளில் ஏற்படக்கூடிய குறைகள் போன்றவற்றைக் 

கண்டறியவும், வெடிகுண்டுகள் மற்றும் துப்பாக்கிக் . குண்டுகள்
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ஆஇயவை, வெடி பொருள்களால் நன்கு நிரப்பப்பட்டுள்ளதா 

எனப் பார்த்து வாங்குவதற்கும், வார்ப்பு ஆலைகளில் செய்யப்படும் 

பெரிய பொறிப் பகுதிகள் (148014௦6 றகா18) உள்ளே கெட்டியாக: 

இருக்கின்றனவா என அறிந்துகொள்வதற்கும்,சுங்கச்சாவடி.களில் 

.மூட்டைகளுக்குள்ளும் பெட்டிகளுக்குள்ளும் மறைத்து வைக்கப் 

பட்டிருக்கும் பொருள்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும் இதுபோன்ற 

வலவகையான காரியங்களுக்கும் எக்ஸ்-கதிர்கள் பயன்படுகின்றன . 

3. மருத்துவத்துறைப் பயன்கள் 

எக்ஸ்-கஇிர்கள் உடலில் உள்ள சதைப் பகுதியில் எளிதாக 

அளடுருவிப் பாய்கின்றன. ஆனால் எலும்புப் பகுதியில் பெரிதும் 

உட்கவரப்படுகின்றன. என வே எக்ஸ்- கதிரைக் கொண்டு 

- எடுக்கப்படும் உட லுறுப்புகளின் ஒளிப்படத்தில் எலும்புப்பகுதிகள் 

சதைப்பகுஇகளிலிருந்து வேறுபட்டுத் தெரியும். பொதுவாக அதிசு 

அணு எண் உடைய தனிமங்களைக் கொண்ட பகுதிகள் வேருகவும், 

குறைந்த அணு எண்: உடைய தனிமங்களைக் கொண்ட பகுதிகள் - 

வேருகவும் தெரியும். எலும்பில் கால்சியம், பாஸ்ஃபரஸ் போன்ற 

கனமான தனிமங்களும்,சதைப்பகுதிகளில் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், 

கார்பன் போன்ற இலேசான குனிமங்களும் இருக்கின்றன. 

எலும்புப்பகு தியின் சராசரி அணு எண் 20, சதைப்பகுதியின் சராசரி 

அணு எண் 7, ஆகவேதான் எலும்பின்படம் செறிவு மிக்கதாகவும் 

சதையின்படம் செறிவு குறைவாகவும் காணப்படுகின்றன. இதனால் 

எலும்பில் ஏற்படும் முறிவுகளின் இடத்தையும், இயல்பையும் அறிய 

முடிகிறது. இவ்வாறே உடலில் பாய்ந்த துப்பாக்கிக் குண்டுகளின் 

இடங்களையும், குழந்தைகள் விழுங்கிவிடக்கூடிய கோலிக்குண்டுகள், 

ஊடிகள் போன்றவற்றின் இருப்பிடத்தையும் எக்ஸ்-கதிர்ப் படங் 

களின் மூலம் அறிந்து தகுந்த முறைகளின் மூலம் நீக்க இயலும். 

நோயாளியின் குடற்பகுதி அல்லது இரைப்பைப் பகுதி போன்ற 

வற்றைப் படம் எடுப்பதற்கு .முன்பு நோயாளிக்கு அணு எண் 

அதிகமுடைய பேரியம் (௮. எண். 54) அல்லது பிஸ்மத் (௮. எண். 83) 

உப்புகள் கலந்த பால் கொடுக்கப்படுகிறது, உள்ளே சென்ற இந்த 

உப்புகள் குடல் மற்றும் இரைப்பையின் பகுதிகளில் படிகிறது: 

இவ்வாறு அவை படிவதற்குச் சிறிதுநேரம் ஆகும், பிறகு 
அப்பகுதிகளை எக்ஸ்-கதிர்ப். படம் எடுத்தால், மற்றப்பகுதி 

களிலிருந்து தேவையான அப்பகுதிகள் அங்குப் படிந்துள்ள கனமான 

குனிமங்கள் (பேரியம் அல்லது பிஸ்மத்) காரணமாகக் தெளிவாகக் 

காணப்படுகின்றன. 'சதைப்பகுதியைப் படம் எடுக்கவேண்டுமானால் 

அப்பகுதியில் மீதையில் அயோடைடு ( Methyl iodide) ஊசிமூலம் 

செலுத்தப்பட்டுப் பின்னர் அப்பகுதி படம் எடுக்கப்படுகிறது
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இவ்வாறு வியாதிகளையும், உள்ளுறுப்பில் ஏற்படும் குறைகளையும். 
கண்டறிய எக்ஸ்-கதிர்ப் படங்கள் உதவுகின்றன. நோய்களை 
அறிவதற்கு , மட்டுமல்லாது அவற்றைக் குணப்படுத்துவதற்கும். 
எக்ஸ்-கதிர்கள் பயன்படுகின்றன. சில தோல் வியாதிகளைப் போக்கு. 
வதற்கும், பயங்கரமான புற்றுநோய் வளர்ச்சிகளை அழிப்பதற்கும் 

எக்ஸ்-கதிர்களின் அழிக்கும் பண்பு பயன்படுத் தப்படுகறது.



12. படி கவியல் 
(Crystallography) 

குறிப்பிட்ட ஓர் ஒழுங்கு முறையில் அமைந்திருக்கும் அணுக்களை - 
தன்னகத்தே -கொண்ட ஓர் அடிப்படை அலகு, முப்பரிமாண 

இடத்தில் அடுக்கப்படுவதனால் படிகம் உருவாகிறது. 

_ F&semsooy (Symmetry) 

Fy 946s (Axis of symmetry) 

கால்சியம் smtuGer. (CaCo;) எனப் பெயர் பெற்ற. 

கால்சைட் படிகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இதில் உள்ள ன் 

மையத்தில் ஒரு கார்பன் அணுவும், அதைச் சுற்றிச் சம இடைவெளி : 

கொடுத்து மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்களும் அமைந்திருக்கின்றன. 

  

ே அணுவின் மையம் வழியாக, புத்தகத்தின் தளத்திற்குச் : 

செங்குத்தாக ஓர் ௮ச்சு செல்வதாகக் கற்பனை செய்துகொள்வோம். 

இந்தக் கற்பனை அச்சை வைத்து இத்தொகுப்பு (0௦5) புத்தகத்தின் 
குளத்தில் சுழற்றப்படுவதாக வைத்துக்கொள்வோம், 720 சுழற்றிய: 

வுடன், சுழற்றப்படுவதற்கு முன்பு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் எந்த.
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, நிலையில் இருந்தனவோ அதே நிலையிலிருந்து சிறிதும் வேறுபடுத்திக் 
காணமுடியாத ஒருநிலையில் மீண்டும் இருப்பதைக் காணலாம் 

தொடர்ந்து , சுழற்றும்போது அடுத்த 180-க்குப் பிறகு ஒரு 
-முறையும் அதை அடுத்து 7205-க்குப் பிறகு மீண்டும் ஒரு முறையும் 
ஆக ஒரு முழுச்சுற்றில் மொத்தம் மூன்றுமுறை இவ்வாறு அதன் 
“தொடக்க நிலையிலிருந்து சிறிதும் வேறுபடுத்திக் காணமுடியாத 

நிலைக்கு வரும், -இப்போது நம் கற்பனை அச்சு மும்முறை சமச் 
சீரமைவு mee (Three-fold symmetry axis) gdog) eqaéaurs 

மும்முறை ௮௪௬ (11286-1010 ௨6) என்று வழங்கப்படுகிறது. 

இவ்வுண்மையைப் பொதுவாகக் .கூறுவதென்றால் ஒருபொருள் 
1 முறை சமச்சீரமைவு அச்சு உடையது என்றால் அப்பொருள் அந்த 

Oo’ . ல 

சுழற்றப்பட்டால் அதனுடைய தொடக்க   அச்சை வைத்து 7 

_ நிலையிலிருந்து சிறிதும் வேறுபடுத்திக் காணமுடியா.த ஒரு நிலைக்கு 
அது மீண்டும் வரவேண்டும். : 

&smoys5ani (Symmetry plane) 

சதுரவடிவமான ஒரு பலகையை எடுத்துக்கொள் வோம். 

அதன் மையம் வழியாக ஓரு செங்குத்து அச்சு செல்வதாகக் 

கற்பனை செய்து கொள்வோம். இப்போது பலகை 90 இருப்பப் 
பட்டால் முந்திய நிலையிலிருந்து சிறிதும் வேறுபடாத ஒரு நிலைக்கு 

- அது வருமல்லவா ? எனவே, இந்த அச்சு நரன்கு முறை சமச்சீரமைவு 
- 4 (Four-fold axis of symmetry) எனப்படும். . 

இந்தப்பலகை முலைவிட்டங்கள் அல்லது நடுக்கோடுகள் 

வழியாக வெட்டப்பட்டு இருசமபாகங்களாகப்பட்ட பின்னர் 

வெட்டுமுகத்தில் செங்குத்தான ஓர் ஆடி. வைக்கப் படுவதாகக் 

கற்பனை செய்து கொள்வோம், 

இந்நிலையில் பலகையின் இடப்பாதியும் வலப்பாதியும் ஒரே 

- அமைப்புடன் தெரியுமல்லவா ? இவ்வாறு ஒரு பொருளின் ஒரு பாதி 

ஆடியில் தெரியும் பிம்பத்தைப் போல மறுபாதிக்குச் சமமாக 
இருக்கும்போது ஆடியிருப்பதாகக் கற்பனை செய்யும் தளத்தைச் 

செங்குத்து ஆடிதளம் (1721(10௧1 ஈர்ரா0ா 51806) என்றோ சமச்சீரமைவுத் 
-§mid (symmetry plane) என்றோ கூறுவர், 

படத்தின் (68ல்) தளத்திற்குச் செங்குத்தாக AB, A,B’ 
“022, 00 ஆகிய கோடுகளின் வழியாக அமைந்த தளங்களை 

:இச்சதுரத்தின் சமச்சரமைவுத் தளங்கள் என்பர். ஆகவே சதுரப்
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பலகை நான்குமுறை சமச்சீரமைவு அச்சு ஐன்றனையும், 

சமச்சீரமைவுத் தளங்கள் நான்கினையும் கொண்டிருக்கிறது. 

  

  

      

சி் ஐ 
ளி 

ட் வர் D 

Af | Ne   
. படம் 62 

இதிலிருந்து சதுரப்பலகை என்ற பொருள் சமச்€ரமைவு VWF H 

மற்றும் : சீரமைவுத் களங்கள் என்ற இருவகையான சீரமைவு 

உறுப்புகளைக் (symmetry elements) கொண்டிருக்கிறது என 

அறியலாம். 

சீரமைவு மையம் (centre of symmetry) 

[படம்: 698] செங்கல் போன்ற செவ்வகப் பட்டக உருவம் 

ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வோம். அதன் மையம் வழியே பக்கங் 

களுக்கு செங்குத்தாக அமைந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருப்பது 

போன்ற நான்குமுறை சமச்சரமைவு அச்சுக்கள் மூன்றா இருப் 

பதையும் அவ்வாறே மூன்று சமச்சரமைவு தளங்கள் இருப்பதையும் 
அறியலாம், 

7 

— wa ems 

b= 2-2 

  

    ei (1) 

      

(3)   
(2) 

படம் 648 

மேற்கூறிய சமச்ரமைவு அச்சு, சமச்சரமைவு தளம் என்று 

இரு உறுப்புகளுடன் இப்பொருளுக்குச் சமச்சீரமைவு மையம் என்ற 

மூன்றாவது உறுப்பும் உண்டு. இச்சமச்சீரமைவு : மையத்திலிருந்து 

ஏதோ ஒரு தூரத்தில் இருக்கின்ற எந்த ஒருபுள்ளிக்கும் சமமான
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அமைப்புடைய மற்றொருபுள்ளி முதல் புள்ளியின் தசைக்கு எதிர்த். 

இசையில், அதேதூரத்தில் அமைந்திருக்கும். 

  

  

படம்: 625 

படம் 655 செங்கல்லின் மையத்தில் உள்ள A என்ற புள்ளியை 
எடுத்துக்கொள்வோம். கல்லின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் உள்ள 

2 என்ற புள்ளியை எடுத்துக்கொள்வோம். .4 ஐப் பொறுத் தவரை 
தூரத்தாலும், கோண அமைப்பாலும் ஒத்த இன்னொரு: புள்ளி' 

2” ஆகும். இவ்வாறே 4 என்ற மையத்திலிருந்து செங்கல்லின் 
ஏதாவது ஒரு மூலைக்கு (6) ஒரு கோடு வரைவோம். இக்கோட்டைப் 

பின்னோக்கி நீட்டினால் அது செங்கல்லின் இன்னொரு மூலையாகிய 
6” அடையும். இவ்வுண்மை செங்கல்லின் விளிம்புகளில், முகங்களில், 
அல்லது ஏதாவது ஓர் இடத்தில் உள்ள ஓவ்வொரு புள்ளிக்கும் 

பொருந்திவரும். இன்னும் விளக்கமாகக் கூறினால் .4ஐ ஆயத் 

தொடக்கமாகக் கொண்ட, ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாய்: 

அமைந்த அச்சுகளைப் பொறுத்து ஒருபுள்ளியின் ஆயத் 

தொலைவுகளை 3; 1 2, என்று கூறினால் அதே கல்லில் 2, ந ஐ) என்ற: 

ஆயத் தொலைவுகளைக் கொண்ட மற்றொருபுள்ளி நிச்சயமாக: 
இருக்கும். நாம் முன்னர்க் குறிப்பிட்ட சதுரப்பலகையிலோ அல்லது. 

0, அமைப்பிலோ அத்தகைய மையம் இல்லை. என்பதை அறிக. 

கூட்டுச் சீரமைவு உறுப்பு 
(Combination of symmetry elements) 

நான்கு சமமான இருசமபக்க முக்கோண முகங்களைக்கொண்ட 

உருவத்தை ஸ்ஃ.பெனாய்ட் ($ற1£0014) என்கிறோம். ் 

[படம் 648]-496, 6202, 482, 00.4 ஆகியவை அத்தகைய நான்கு * 

இருசமபக்க முக்கோண முகங்கள். இது 48 மற்றும் 0 என்ற இரு. 
குட்டையான விளிம்புகளைக் கொண்டிருக்கிறது. இக்குட்டையான 
விளிம்புகளின் மையங்கள் வழியே 7” என்ற கற்பனை அச்சை 
வைத்து 780 சுழற்றினால் இது மீண்டும் பழையநிலை போன்ற ஒரு 
நிலைக்குவரும் என அறியலாம். ஆகவே இது இருமுறை சமச்சீரமைவு



படிகவியல் 237 

அச்சு உடையது. E,F என்பன முறையே 0, 48 என்ற விளிம்பு 
களின் மையங்கள் என்றால் 48.2 என்ற தளமும் அதற்குச் செங்குத் 

  

படம். 64a 

தாய் அமைந்த 02] என்ற தளமும் இதற்குச் சரமைவுத்தளங் 
.களாகும். இத்தளங்கள் 77 அச்சில் ஒன்றை ஒன்று வெட்டிக் 

கொள்ளும் என கடிக்கலாம். 

ஸ்ஃபெனாய்டை 90” திருப்பிப் பின்பு அதன் மையத்தை 

(௦) நிலையாக வைத்துக்கொண்டு தலை கீழாகத் திருப்பினால் அதுதன் 

முந்திய நிலைக்கே வருமல்லவா, இப்படிச் சுழற்றித் தலை£மாகச் 

செய்வது ஒருவகை சமச்சீரமைவுச் Qeuions (Symmetry operation) 

ஆகும். இதைக் குறிக்கின்ற சீரமைவு உறுப்பை சுழற்சி தலை 

இழ்த்திருப்ப அச்சு (701கர inversion axis) என்றோ அல்லது 

சுருக்கமாக தலை£8ழ் திருப்ப aes (inversion axis) என்றோ 

குறிப்பிடுவர். இது நான்கு முறை சுழற்சி தலைகீழ் மாற்ற அச்சாகும். 

படிகங்களின் புறவடிவில் காணப்படும் சீரமைவினைப் புறச் 

ீரமைவு (617081 ஜூ 0109) என்றும், படிகத்தின் உள்ளே, அதன் 

அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் அமைப்பில் காணப்படும் 

சரமைவினை அகச்சீரமைவு (internal symmetry) creme a mau, 

படி.கங்களின் புறச்சீரமைவுப் பண்புகள் அதன்
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Ion முறைச் சமச்£ரமைவு அச்சுகள், 

2) சமச்சீரமைவு தளங்கள் மற்றும் 

3) சமச்சர்மைவு மையம் 'ஆக௫ய சீரமைவு : உறுப்புகளைக். 
கொண்டு விளக்கப்படுகின். றன. 

புள்ளித் தொகுப்பு (௦44 ஜாம) 

நாம் முன்னர்க் குறிப்பிட்ட ஜே அமைப்பு, சதுரப்பலகை, 

செங்கல், ஸ்ஃபெனாய்ட் போன்ற எடுத்துக்காட்டுகளில் நாம். 
செய்யும் சரமைவுச் செய்கைகளின் போது ஒரேஒரு புள்ளி மட்டும். 
நகராமல் இருக்கக் காண்கிறோம். அப்புள்ளியிலிருந்து பொருளின் 

வெவ்வேறு புள்ளிகளுக்கு உள்ளதூரம் மாராமலிருப்பதையும் காண் 

இறோம். ஒரு புள்ளியை வைத்து நடைபெறுகின்ற சமச்சீரமைவுச் 
செய்கைகளின் தொகுப்புக்குப் புள்ளித்தொகுப்பு என்று பெயர். 

ஒருபுள்ளி வழியாகச் செல்லும் பல்வேறு சமச்சீரமைவு 

உறுப்புகளின் நிகழ்ச்சி பற்றிய வடிவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் 
Ge. cha, A ஹெஸ்ஸல் என்பவர் முப்பத்திரண்டு வகையான 

பல்வேறு படிகச்சீரமைவு வகைகள் : அல்லது புள்ளிக் கொகுப்புகள் : 

இருக்கின்றன என்று கூறினார், வெளியில் (80806) உள்ள ஒரு. 
புள்ளியை வைத்துப் படிகவியல் சீரமைவு உறுப்புகள் அமைந்திருக். 

சுக்கூடிய பல்வேறு வகைகளைப் பற்றி இந்தப். புள்ளித்தொகுப்புகள் 

வரையறுத்துக் கூறுகின்றன. இந்த முப்பத்திரண்டு. புள்ளித் 
தொகுப்புகளும் ஏழு அமைப்புகளுக்குள் (89810108) அடங்க 
விடுகின்றன. 
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25550 BHFFSomo5 (internal symmetry in crystals) 

படிகத்தின் அணுக்கள், ஒழுங்காக, ஒரேமாதிரி அமைப்பு. 

மீண்டும் மீண்டும் வருகின்ற முறையில் முப்பரிமாண இடத்தில். 

அமைந்திருக்கின் றன. மீண்டும் மீண்டும் வருகின்ற அந்த அடிப்படை 

அமைப்புக்கு அந்தப் படிகத்தின் கட்டலகு (51411010௧1 மார) என்று 
பெயர். இது ஓர் அணுவாகவோ அல்லது மூலக்கூருகவோ அல்லது 

மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பாகவோ இருக்கும்... ஒரு கட்டலஇல் 

ஏதேனும் ஒரு புள்ளியை எடுத்துக்கொள்ளுவோம். ஒவ்வொரு. 

கட்டலகிலும் இப்புள்ளியை முற்றிலும் ஒத்த ஒருபுள்ளி இருக்கும், 
இப்படியே எல்லாக் கட்டலகுகளிலும் உள்ள புள்ளிகளை எடுத்துக். 

கொள்ளுவோம். இப்புள்ளிகளின் வழியாக மூன்று திசைகளிலும் 

இணைகோடுகள் போட்டால் இக்கோடுகளால் உருவாக்கப்படும் 

முப்பரிமாண அமைப்புக்கு இட அணிக்கோவை (80806 181106) என்று : 

பெயர். இட அணிக்கோவையில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும், 

அதைப்போல உள்ள மற்றொரு புள்ளியின் சூழ்நிலையையே பெற்றி 

ருக்கக் காணலாம், இந்தப் புள்ளிகளை அணிக்கோவைப் புள்ளிகள் 

(lattice points) crarg கூறுவர். ஓரணுத் தனிமத்தின் (1101081011 

element) படிகத்தில் ஒரேஒரு விதமான -இட அணிக்கோவைதான் 

காணப்படும். கூட்டுப் பொருளின் இட அணிக்கோவை அப்பொருளை 

உண்டாக்கும் தனிமங்களுக்கு உரிய அணிக்கோவைகளின் கூட்டால்- 

ஏற்படுவதாகும். 

படம் 68ல் உள்ள புள்ளிகளை இட அணிக்கோவைக்கான ஓர் 

எடுத்துக்காட்டாகக் கொள்ளலாம். இதிலுள்ள புள்ளிகள்தான் 

இட அணிக்கோவையை உருவாக்குகின்றன. அப்புள்ளிகளை. 
இணைக்கும் கோடுகள் முக்கியமல்ல, நம் செளசரியத்துக்காகவே. 
அக்கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்கன்றன என்பதை நினைவில் வைக்க 
வேண்டும். ௦௦7,0௦2 என்ற இசைகளை அச்சுகளாகக் 

கொண்டால் அணிக்கோவைப் புள்ளிகள் எப்படித் திரும்பத் திரும்ப 

வருகின்றன என்பதைக் காணலாம். 0.4,0,8,00 என்ற விளிம்புகளை 

உடைய படிகச் சிறுபகுதிக்கு அலகு செல் (மா!( ௦௦11) என்று பெயர். 
இது இணைமுகப்பட்டகமாரகும் (08:811௦10010௦0) 

(66a) படத்தில் சீசியம் குளோரைடு (6601) படிகத்தில் 

அணுக்கள் அமைந்துள்ள விதம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. சீசியம் 

அணுக்கள் கரும்புள்ளிகளாகக் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சீசியம்: 

அணுக்களின் நிலைகளை இணைக்கின்ற கோடுகள் படிகத்தைப் பல 

கன சதுரங்களாகப் பிரிக்கின்றன. அத்தகைய சிறிய கனசதுரம் 

ஒன்று தனியாக 66ல் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இத்தச்சிறிய கன:
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சதுரங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் மையத்தில் பெரிய வட்டமாகக் 

குறிக்கப்பட்டிருக்கும் குளோரின் அணு அமைந்திருக்கிறது இதே 
. படத்தில் குளோரின் அணுக்களை ஒன்றோடொன்று இணைத்துப். 

படம் வரையப்பட்டிருந்தால். ஒவ்வொரு சீசியம் அணுவையும்: 
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படம்66 

“மையத்தில் கொண்ட கன சதுரம் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் இதில் 
மையத்தில் ஒரு சீசியம் அணுவும் கனசதுர மூலை ஒவ்வொன்றிலும் 

(படம் 662) குளோரின் அணுவின் எட்டில் ஒரு பாகமும் இருக்கும், 

[8 கன சதுர செல்கள் ஒரு குளோரின் அணுவைப் பிரித்துக் 

கொள்கின்றன.] ஆகவே ஒரு செல்லில் ஒரு சீசியம் அணுவும் 
ஒரு குளோரின் அணுவும் (CsCl) என்ற வாய்பாட்டிற்கு 
ஏற்ப அமைந்திருக்கும். இந்த செல் அமைப்பும் மீண்டும் மீண்டும் 
அடுக்கப்படும்போது சீசியம் குளோரைடு படிகம் உருவாகிறது. 

படம் 66௦0-ல் காட்டியுள்ள அலகு செல் ஏதாவது ஓர் அம்புக்- 

குறியின் திசையில் அந்தச் சிறிய கன சதுரத்தின் பக்கத்திற்குச் 
சமமான தாரம் நகர்த்தப்பட்டால் அந்தச் செல் அதை 
அடுத்துள்ள ,, அதைப் போலவே. உள்ள இன்னொரு செல்லின் 
இடத்தை அடையுமல்லவா! இதைப் பெயர்ச்சி சரமைவு 
-(translational symmetry) ereirur.
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மேலே குறிப்பிட்ட அலகு செல்களை கட்டடம் கட்டுவதற் 

கான செங்கற்களாகக் கருதலாம். இடத்தை வெளியின்றி அடைப் 

பதற்கேற்ற ஓர் உருவத்தை இந்தச் செல்கள் பெற்றிருக்க 

வேண்டும் அப்படிப் பார்க்கும்போது இந்தச் செல்களின் : 

உருவங்கள் சதுரப் பட்டகமாகவோ, செவ்வகப் பட்டகமாகவோ, 

சாய்வு சதுரப் பட்டகமாகவோ இருந்தாலும் இடம் அடைபட்டு 

விடும் என அறியலாம். அதாவது ஒரு சாய்வு சதுரப் பட்டகத்தை 

அதன் ஏதாவது ஒரு விளிம்பிற்கு இணையாக அந்த விளிம்பின் 
"தீளத்திற்குச் சமமான தூரம் நகர்த்திச் சென்றால் அது 

சரியாக அதற்கு அடுத்துள்ள செல்லின் இடத்தை அடையும். 

ஆகவே இந்தச் செல்கள் X, Y, Z என்ற மூன்று அச்சுகளின் 

இசையில் (இவை இணையாக இருக்கக்கூடாது. மூன்றும் ஒரு 
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புள்ளியில் வெட்டுவனவாக இருக்கவேண்டும்.) .. எந்த மதிப்புகளை 
வேண்டுமானாலும் பெற்றிருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. மேலே.. 
கண்ட செல்களின் எதிர் எதிர் முகங்கள் இணையானவை. எனவே, 

இவைகளைப் .பொதுவாக இணைமுகப்பட்டகம் (08721161001060), 
என்று கூறலாம். இந்தச் செல்கள் முக்கோணப் பட்டக வடிவம்... 
கொள்ள முடியுமா? முடியாது. ஏனெனில் அப்போது இவற்றை... 

ஏதாவது ஒரு விளிம்பிற்கு இணையாக நகர்த்தும்போது இடம், 
அடைபடாது:. இதுபோலவே ஐந்துமுகப் பட்டகங்களும் ஆறுமுகப்... 

பட்டகங்களும் பெயர்ச்சிமூலம் இடம் அடைக்க உதவாது, ஆகவே. 
அவைகளும் அலகு செல்களாகப் பயன்படமாட்டா. ஆகவே : 

இணைமுகப் பட்டக வடிவங்களே அலகு செல்களாகப் பயன்படச்... 

கூடியவை. இவற்றின் வடிவங்களை .முறைப்படுத்தினால் இவை ஏழு. 

வித அமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கக் காணலாம். அவ்வமைப்புகள் 
படம் 67-ல் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இணைமுகப் பட்டகங்களின் 

பக்கங்களை ர, 5, 2 என்றும் அவற்றிற்கு எதிரே உள்ள: 
கோணங்களை ௨, 8, 4 என்றும் குறிப்போம். 

படம் 67 (1) கனசதுரச் செல் ர் 
௨௨ 4905 

. புள்ளித் தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை(5) 

(ii) & (iii) டெட்ரா கோனல் } a=bxe 
செல் ) ௧௬84 90 

படம் (11) ல் c>a&b 
(iii) c<a&b 
புள்ளித் தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை(7) 
(0) ஆர்தோராம்பிக் செல் ச9ஈ020 

௨௪8-490 
புள்ளித் தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை(8) 

(v) ஹெக்சாகோனல் | a=bc 
செல் a=B8=90° & Y¥=120° . 

புள்ளித் தொகுப்புகள் (7) 

(ம) ராம்போஹெட்ரல் | a=b=c 
செல் a= P= 190° 

புள்ளித் தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை(5) 

(14) மோனோகிளைனிக் செல் ர250250 
880” 

B>90° 
புள்ளித் தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை(9): 

(viii) டிரைகிளைனிக் செல் ரசம் 740 

் aA Ber. 
புள்ளித் தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை(2). 

கடி
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- படிகவியல் அச்சுகள் (Crystallographic axes). - 

ஒரு படிகத்தின் வடிவியல் அமைப்பை அதன் படிகவியல் 

,அச்சுகளைக் கொண்டு விளக்கலாம், பொதுவாக ஒரு படிகத்திற்கு 
மூன்று, படிகவியல் அச்சுகளிருக்கும். சிலவற்றிற்கு நான்கும் 

அண்டு. படிகத்தின் சிறப்பியல்புகளைக் காட்டுவதற்கு ஏற்றபடி ஒரு 

புள்ளியில் சந்திக்கின்ற மூன்று அல்லது நான்கு கோடுகளைத்தான் 
அதன் படி. கவியல் அச்சுகள் என்று கூறுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக 

படிகவியல் அச்சுகள் சமச்சரமைவு அச்சுகளுடன் gor Curr, 

அவற்றிற்கு இணையாகவோ இருக்கலாம். மூதன்மை முகங்களின் 

(principal faces) விளிம்புகளுக்கு இணையாகவோ oir Curr 

இருக்கலாம் அல்லது சமச்சரமைவுத் தளங்களுக்குச் செங்குத்தாக 

அமைந்திருக்கலாம். கூடியவரையில் படிகவியல் அச்சுகள் 

ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தாக இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்வது 

நல்லது. ஆனால், பெரும்பாலான படிகங்களில் இந்த அச்சுகள் 

வெவ்வேறு கோணங்களிலேயே சாய்ந்து இருக்கின்றன... 

ஒரு படிகத்தின் மூன்று படிகுவியல் அச்சுகளையும் வெட்டுகின்ற 

ஒரு தளத்தை படித்தரத் தளம் (standard plane) என்பர். 

  

படம் 68 

படம் 68-ல் 0%, OY, OZ என்பன படிகவியல் அச்சுகளைக் 

குறிக்கின்றன. 4280 என்ற தளம் இந்த அச்சுகளை .4,2,0 என்ற 

இடங்களில் வெட்டுகிறது. அதன் வெட்டுத்துண்டங்கள் OA, OB
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00 என்பன ஆகும். இந்த வெட்டுத்துண்டங்கள். (142106018) a, b, 
2 என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கன்றன.! இந்த வெட்டுத்துண்டங்களின் 

விதங்கள் மாருமலிருக்கும் இவ்விகுதங்களை அச்சுசார் விகிதங்கள் 
(லஐப்2] 7௧1௦5) என்பர். இந்த அச்சு விகிதங்களைக் கூறும்போது ஐ 

ஒன்றாக்கி மற்றவற்றை அதன் அடிப்படையில் கூறுவது மரபு. 

எடுத்துக்காட்டாக பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் படிகத்தின் 

அச்சுசார் விகிதம் 0.5727 ; 1 : 0.7418 என்று குறிப்பிடப்படும், 
படம் 68ல் காட்டியுள்ள அச்சுகளின் திசைகளையும் அவற்றிற்கு 

இடையே உள்ள கோணங்களையும் கூட மரபுப்படியே அமைக்கி 

ரர்கள். YOZ=a, XOZ=B, XOY - 4 என்றுதான் குறிப்பர். இக் 
“கோணங்கள் 90 ஆக இல்லாத3போதுதான் அவற்றின் உண்மை 

யான மஇப்புகளைப் படத்தில் குறிப்பார்கள். ௨, 8, 11 என்ற 

கோணங்களுக்கும், அச்சு சார் விகிதங்களுக்கும் பொதுவான 
பெயர் படிகக் கூறுகள் (௦1606015 04 0181) என்பதாகும். 

மில்லர் சட்டு ஏண்கள் (184112 101௦65) 

மேலே குறிப்பிட்ட படத்திலுள்ள அச்சுகளை வெட்டுகின்ற 
டூவறு ஏதாவது ஒரு முகத்தின். : வெட்டுத்துண்டங்களை 
அளவிட்டால் அவை pa, mb, nec, என்ற அளவுப்படி. இருக்கக் 

காணலாம். I, m, n என்பன 7, 2, 3 போன்ற சிறிய முழு எண் 
சாகும். (ஏதோ சில நேரங்களில் இதைவிடப் பெரிய மதிப்பும் 

பெறுவதும் உண்டு) எடுத்துக்காட்டாக A,B, C என்ற ஒரு 

முகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு ற-2, M=2, n=3 ஆக 
இருப்பதைப் படத்திலிருந்து அறியலாம். 

குறிப்பிட்ட ஒரு படிகத் தளத்தை அதன். படிகவியல் அச்சு 
களையும் அதன் ௮ச்சு சார் விகிதங்களையும் கொண்டு குறிப்பிடலாம். 

அச்சு சார் விகிதங்களிடையே காணப்படும் தொடர்பினையும் 

அந்தத் தளம் படிகவியல் அச்சுகளில் உண்டாக்கும் வெட்டுத் 

துண்டங்களின் அளவுகளையும் பயன்படுத்தி அத்தளத்தைக் 

குறிக்கின்ற ஒரு முறையை 147,177. மில்லர் என்பவர் கண்டார். ஒரு 

தளத்தை, %, / என்ற மூன்று முழு ஏண்களைக்கொண்டு குறிப் 
பிடலாம் என்பது அவர் கண்ட உண்மையாகும். இந்த முழு 

எண்கள் குறிப்பிட்ட அந்தத் தளத்தின் வெட்டுத்துண்டங் 

களுக்கும், அப்படிகத்தின் படித்தரத் தளத்தின் வெட்டுத்துண்டங் 

களுக்கும் உள்ள விகிதத்தைக் குறிக்கின்றன, படம் 68-ல். உள்ள 

4, மீடடே என்ற தளத்திற்கு உள்ள மில்லர் சுட்டு எண்களைக் 

காண்போம்: இத்தளத்திற்கு உரிய மில்லர் சுட்டு எண்கள் (1811127 

40 010௦5) 4, &, / என்போம். மில்லர் கூறிய வரையறைப்படி



ப டி.கவியல் 245 

OA a, a. ள் ச்ட் “04,” OA, = ந ஆகும். 

ட OB _b , டம் 
இவ்வாறே k= oR OB, ௦ OB,=   

குறிப்பிட்ட முகத்தின் வெட்டுத்துண்ட விகிதங்கள் 

04): OB,: 004-232 ; + Dass களம் // முகம் 

எனப்படும், படத்தில் 0,8;- 24, OB, = 2b, OC,=38e ஆகையால் 

OA oB8 oc 4 2 6 
Od; ‘OB, * OC; ~ tf 

4 h ik l 

a. bb, ¢ Te 
aq Bb ஆ RE 

.ம/4 2 3/2: Ysr=hsksl 

$8 3; 82 சீ அத் 2227 

எனவே இந்தத் தளம் 328 தளம் என்று கூறப்படுகிறது. இதை, 

மூன்று மூன்று இரண்டு தளம் என்று படிக்கவேண்டும். 

  

  

  
வடம் 08
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படித்தரத் தளமாகிய 480 தளத்தின் மில்லர் சுட்டு எண்கள் 111 . 

ஆகும் என்பதை அறியலாம். ஒரு தளத்தின் வெட்டுத்துண்டத்தின் 

மதிப்பு எதிர்க்குறி உடையது என்றால் ':எடுத்துக்காட்டாக ஒரு 
தளத்தின் வெட்டுத்துண்டங்கள் ௪, -- 8, 2 என்றால் அதன். மில்லர்: 

சுட்டு எண்கள் 111 என்று குறிக்கப்படுவது a fe 

படம் 69ல் 480 என்ற பதத்தின். மில்லா. சுட்டு எண்கள் 

717 என்றால் டர்கள் : . : : 

4.80 என்ற தளம் ம்ம். தளம் என்றும் 

420 தளம் ' 171) தளம் என்றும் 
4910 தளம்: :3 111. . தளம் என்றும் . ட தஞ் 

426” தளம் 111 தளம் என்றும் , = 

AB'C’ தளம் 11% _ தளம் என்றும்: . * 

A'BC' sorb 111 தளம் என்றும் 
4.6” தளம் ' 111 தளம் என்றும் - -: 

வழங்கப்படவேண்டும் என்பதை ' அறியலாம். மேற்கூறிய 
மூகங்கள் எல்லாம் ஒரு அச்சு: சார். விதத்தைப் (ர:.ம் : 6 
பெற்றிருப்பதால் ஒரு அமைப்பைச் : (117) af term: Sooke 

மூசுங்கள் என்று "அழகப்பன்" ் க 

A, By Cy என்ற தளத்தின் சுட்டு எண்கள் படம் 698 332. 

என்று கூறினோம் அல்லவா; இந்தச் சுட்டு எண்கள் 4; 2; 0 
தளத்தை மட்டுமல்லாமல் அத்தளத்திற்கு இணையாய் அமைந்த 

எல்லாத் தளங்களையுமே குறிப்பன ஆகும். .48,0% என்பது 42,601) 
என்பதற்கு இணையான தளம் என்று கொள்வோம். 4; 8 என்பது 

OA, _ OB, 
Od, ~ OB, 2°°# 

OA;: OB, = OA,: OBg. இதுபோலவே 20; என்பது 8, 0,-க்கு 
இணையாதலால் 02; : 060; - 02, : 00, ஆகவே 0.4, : 02, : OC, 
= OA,: OB,: OC, g@b. A2B2Co-cir வெட்டுந்து்டல்கள் 

4ீமீ;டேன் வெட்டுத் துண்டங்களின் விகிதத்திலேயே இருப்பதால் 
இதற்கும் அதே மில்லர் எண்கள்தான் வரும் என அறியலாம். 

42 உக்கு. இணையாக இருக்குமாதலால் 

இவ்வுண்மைகளைக் கன சதுர அமைப்புடைய படிகத்தை எடுத்துக் 
கொண்டு அதன் பல்வேறு தளங்களின் மில்லர் எண்களைக் கண் 
டறிவதன்முலம் விளக்கலாம். இதில் கன சதுரத்தின் விளிம்பு 
களுக்கு இணையான 0%, 01, 0.2 என்ற ஒன்றுக்கொன்று செங்குத் 
தாய் அமைந்த கோடுகளையே படி.கவியல் அச்சுகளாகக் கொள்ள 
லாம், படம் 70-ல்உள்ள 480 என்ற களத்தின் ௮ச்ச சார் விகிதம் 

4:8:8 ஆகும். வெட்டுத்துண்டங்களின் வி௫ிதம் ர: ஈ: உ ஆகும்,



ங்டிகவியல் “: -. த 

எனவே சுட்டு எண்கள் 3 - i. ு 4:34: 1ஆகும்.. எனவே 

-அற்த தளம் 77:17 தளம் ஆகும். 40877 என்பது ஒரு முகப்பு தளம் 

47800 ற1806) அதன் வெட்டுத்துண்டங்களின் விகிதம் 7: ௨ : ஸ் 
ய 

இடி 

  

  

படம் 70 

, ஆகும். ஏனெனில், இத்தளம் 7 மற்றும் 2 அச்சுகளை வெட்ட 
இயலாது. படித்தரத்தளத்தின் அச்சு சார் விகிதம் ஆகவே அதன் 

3 
மில்லர் சுட்டு எண்கள் +a அதாவது 700 ஆகும். ஆகவே 

4287 என்ற தளத்திற்கு இணையான எல்லாத் தளங்களுமே 100 
என்ற சுட்டு எண்களால் குறிக்கப்படுகன்றன. 4000 என்ற தளம் 

801 தளமாகும். இது எப்படி என்ற விளக்கம் கற்பவர் சிந்தனைக்கு 

விடப்பட்டிருக்கிறது. 

NaCl படிகம் 

சாதாரண மேசை உப்புத்தான் 1420/ என்ற இரசாயனப் 

பெயர் பெறுகிறது. இதன் படிக அமைப்பு எப்படிப்பட்டது 2 

அதன் துணைக்கூறுகளாகிய 148 மற்றும் 61 அணுக்கள் எப்படி 

எங்கே அமைந்திருக்கின்றன ? என்பதைப் பார்ப்போம். படி.கவியல் 

ஆய்வுகளிலிருந்து சோடியம் குளோரைடு 1 (14807) கன சதுரவகை 

வில் மூன்றுவித: அணிக்கோவை மாதிரிகள் உள்ளன.' (8) எளிய 
கனசதுர அணிக்கேரவை (811016 ௦0%1௦ 18114௦6)இதில் படிக அலகின் 
துணைக்கூறுகள் கனசதுரத்தின் மூலைக்கு ஓன்று வீதம் அமைந்திருக் 

இன்றன. (0). முகமையங் கொண்ட அணிக்கோவை (1806 0201784 
00010 . 1811106) . இவ்வமைப்பில் படிகத்தின் துணைக்கூறுகள் கன 
சதுரத்தின் மூலைகளில் மூலைக்கு. ஒன்றாக இருப்பதுடன் ஒவ்வொரு
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மூகத்தின் மையத்திலும், மையத்திற்கு ஒன்றாக அமைந்தஇிருக் 
இன்றன. ' (0) உடல் மையங்கொண்ட் கனசதுர அணிக்கோவை 
(Body centred cubic 181106) இதில் கனசதுரத்தின் மூலைகளில் 
மூலைக்கு ஒன்று வீதமும், கனசதுரத்தின் மையத்தில் ஒன்றுமாகப் 
படிகத் துணைக்கூறுகள் அமைந்திருக்கின்றன. மேற்கூறிய மூன்றுவித. 
கன சதுர ௮ணிக்கோவைகளும் படம் 7-ல். காட்டப்பட்டிருக். 

  

  

எளியதன re DONS 
(௦0) Dacian 

  

  

SOO Sorry . 
dh)? அணிக்கோவை - 

  

டல் மைய கன சதுர : 
6) அணிக்கோவை 

படம் 77 

கின்றன. இப்படிகங்களில் (2) கனசதுரத்தின் முசுங்களுக்கு. 
இணையான (100), (010), (001) என்ற சுட்டு எண்களால் குறிக்கப் 

படுகின்ற தளங்களும் (2) முகங்களின் மூலைவிட்டங்களுக்குச் 
செங்குத்தாக (படம் 72) அமைந்துள்ள 490/7 (110), 8020 (012), 
4006 (101) தளங்களும் இத்தளங்களுக்கு இணையான தளங்களும், 

(3) கனகதுரத்தின் மூலைவிட்டத்திற்கு (படம் 70) செங்குத்தாய்



படிகவியல் 849° 

அமைந்துள்ள 426 (111) போன்ற தளங்களும் பிளவுறு தளகிகள் 
(௦1687886 018005) எனப்படுகின் றன. 

ஒரு கனசதுர அண்ணலை அமைப்பில் உள்ள (100), 
தளங்களுக்கு இடையே உள்ள தாரம் doo என்றும். (140): 

தளங்களுக்கு இடையிலுள்ள தாரம் சீ;;ர என்றும் (111) 

தளங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் diy என்றுப் குறிக்கப்: 

படுகின்றன. 

    
படம் 72 

எளிய கனசதுர அணிக்கேசவையில் 
1, 1 

800 : dito : பேட = 1% 12] "a 

மூக மையங் கொண்ட கனசதுர அணிக்கோவையில் 
1 2 

a; மி 1 = — i es ர் 100 : 8110 : 8111 ர N3 ஆகும். 

ஆகும். 

உடல் மையங் கொண்ட கனசதுர அணிக்கோவையில் 

2 1 ல் 
சீமா 7 800: சீர = 1: a ் புதஆகும்
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“.. சோதனைகளின் மூலம். ஒரு பழுக்த்தின் 80: 240: சீட்ட என்ற 
.வி௫தத்தின் மதிப்பை அறியக்கூடுமானால், அப்படிகம் மேற்கூறிய 
மூன்றுவகை அமைப்புகளுள் எதுவாக . இருக்கக்கூடும் என்பதை 
அறியலாம். ' 'ஒரு சோடியம் குளோரைடு படி.கத்தின் (100), (7 10), 

a 71) தளங்களை எதிரொளிக்கும் தளங்களாகக்கொண்டு எக்ஸ்-௧ திர் 

நிற்மாலைமானியின் : ௨ ,தவியால்- நிறமாலையைப் பெறவேண்டும். 
பயன்படுத்தும் எக்ஸ்ஃகதிர் ஒருநிற எக்ஸ்-௪ Sore இருக்கவேண்டும் 

மூதல்வரிசை நிறமாலை கிடைக்கும்போது (100), (170), (111) 

தளங்களில் எக்ஸ்- கதிர் எதிரொளிக்கப்படுவதற்கான சாய் 

கோணங்களின் மதிப்புகள் முறையே 9), 0 0 என்றால் 
3, -2 சீ 8100-2 சீ ட8109, ௯ 221 5100: ஆகுமென அறியலாம். 

ஆகவே 

ae ர = _ vA 
7 202 Sin 05 > 21115 2 Sin @3 

1 1 1 
Sin 6, ' Sin @. Ge 810 05. 

கொண்டு —_ Cer straiAGig Copadu o@ sib 

1: es ye இருப்பது தெரிந்தது, எனவே 11807 படிகம் 

மூக மையங் கொண்ட கனசதுர அணிக்கோவை வகையைச் 

'சேர்ந்தது என அறிகிறோம், 

அல்லது 
x 

dio = 3 Sin 01 

4100 : 2110 : Qin = ௨11௧01 படிகத்தைக் 

இந்தக் கனசதுர அணிக்கோவையில் 148 மற்றும் 0! அயனி 
களின் இடங்கள் யாவை என்பது அடுத்த பிரச்சினையாகும். 

71207 படிகத்தின் (100) மற்றும் (110) தளங்களில் எக்ஸ்-கதிர்கள் 
-எதிரொளிக்கப்பட்டு பெற்ற நிறமாலையில் வரிசை (01021) அதாவது 

॥ மதிப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க முசுட்டு உச்சிகளின் (02௨18) செறிவு 
படிப்படியாக குறைந்துகொண்டே சென்றது. ஆனால். 11800 

படிகத்தின் (171) தளங்களில் எக்ஸ்-கதிர்கள் எதிரொளிக்கப்பட்ட, 
போது இரண்டாவது நான்காவது வரிசைகள் இயல்பான 
செறிவடனும் ஒன்றாவது "மூன்றாவது: வரிசைகள் மிகக்' குறைந்த 
செறிவுடனும் காணப்பட்டன. இதற்கு விளக்கம் கூறுகின்ற 

முறையில் 14807 படிகத்தின் அமைப்பு படம் 78ல் காட்டபி 
பட்டிருப்பதுபோல இருக்கவேண்டும் : : என்று : ,தோன்.றியது. 

ஒரே வகையான அணுக்களைக் கொண்டிருக்கும் இரு தளங்களுக்கு 

மத்தியில் வேறு .வகையான அணுக்களைக்கொண்ட ஒரு. தளம் 
இருக்க நேர்ந்தால்தான் செறிவு ‘aie pane குறைந்தும் 
.அதிகமாஇியும் காணப்படும். - .
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படம் 79-ல் காட்டப்பட்டிருக்கும் அமைப்பில் எட்டு. மூலக்கன 

சதுரங்கள் இருக்கின்றன. இச்சிறு சனசதுரங்களின் மூலைகளில் 

மூலைக்கு ஒன்று வீதம், குளோரின் துணைக்கூறுகளும் சோடியம் 

துணைக்கூறுகளும் ஒன்றுவிட்டு மற்றொன்றாக அமைந்துள்ளன... 

ஓகுறி 115 அயனிகளையும் ௦ குறி அயனிகளையும் குறிக்கன்றன. 
இத்தகைய படிக அமைப்பு சோதனையில் கண்ட உண்மைகளுக்கு 

அற்ப அமைந்திருப்பதோடு 14807 படிகம் முக மையங் கொண்ட, 

கனசதுர வடிவுடைய து என்பகையும் நிலைநாட்டுகிறது. 

படத்தைக் கூர்ந்து நோக்கினால் (100), மற்றும் (110) ஆகிய 
தளங்களில்3118 மற்றும் 0/ அயனிகள் இரண்டுமே இருப்பதையும் 
ஆனால் (144) தளங்களில் 7/8 மற்றும் 6/7 என்ற இருவகை 
அயனிகளுள் ஏதேனும் ஒருவகை அயனிகள் மட்டுமே இருப்பதைக் 

காணலாம். படம் 7-ல். 480 என்ற தளத்தில் குளோரின்: 

  

  

படம் 72 

qevelinge, HO) மட்டுமே காணப்படுவதையும் அதை அடுத்துள்ள ' 
28 என்ற தளத்தில் சோடியம் அயனிகள் (௫) மட்டுமே காணம். 

படுவதையும், அதை அடுத்ததளத்தில். மீண்டும் குளோரின் 
அயனிகள்;மட்டுமே காணப்படுவதையும் பார்க்கிறோம். அதாவது. 
19807 படிகத்தின் (11/4) தளங்களில் ஒன்றுவிட்டு ஒன்று Na sued 
களையும் : குளோரின் அபுனிகளையும் கொண்டிருக்கின் றன- 

இத்தகைய இணைதளங்களில் எக்ஸ்-கதிர்கள் எதிரொளிக்கப். 
படுவதாக வைத்துக்கொள்வோம். முதல்தளம் .(,480) முற்றிலும் 
குளோரின் அயனிகளையே கொண்டிருக்கிறது. எதிரொளிக்கப்படும் 
எக்ஸ்-கதிரின் செறிவு அதனை எதிரொளிக்கும் அணுவின் அணு எண் 

ணுக்கு. நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். அணு எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க 
அணுச்கரு புற aGwe_orovacier (extra-Nuclear. electrons)—.
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அதாவது சிதறச்செய் புள்ளிகளின்--எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும். 

ஆகவே, எதிரொளிக்கப்பட்ட கதிர் செறிவுமிக்கதாக இருக்கும்: 

ஆகவே, அணு எண் 17 ஆகவுடைய குளோரின்களையே கொண்டி 

ருக்கும் முதல்தளத்தில் எதிரொளிக்கப்பட்ட ; கதிர்கள் அதிகச் 

செறிவு கொண்டிருக்கும். ஆனால் அதை அடுத்துள்ள. சோடியம் 

அணுக்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கின்ற (2.82) தளத்தில் 

எதிரொளிக்கப்படும்போது - சோடியம் அணுவின் அணு எண் 

11 ஆகையால் குறைவான சிதறச்செய்புள்ளிகளே இருப்பதால் 

குறைந்த செறிவுள்ள எதிரொளிப்புக் கதிர்கள் தான் இடைக்கும்- 

மேலும் நிறமாலையின் முதல் வரிசையில், படிகக்கட்டியின் 

, மேலே .உள்ள் முதல் குளோரின் தளத்தில் எதிரொளிக்கப்படும் 

கதிருக்கும் அடுத்த குளோரின் தளத்தால் ,, எதிரொளிக்கப்படும்- 

கதிருக்கும் இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு (phase difference) 

ஈ ஆகும். அதாவது பாதை வேறுபாடு ), ஆகும். எனவே 

இக்கதிர்கள் ஒன்றை ஒன்று வலுவூட்டும் முறையில் குறுக்கிடு 
கின்றன. . இவ்விரு குளோரின் தளங்களுக்கும் இடையே உள்ள 
சோடியம் தளத்தால் எதிரொளிக்கப்படும் கற்றை இருபக்கமும் 

உள்ள குளோரின் தளங்களால் எதிரொளிக்கப்படும் கற்றை 

களுடன் எ என்ற கட்ட வேறுபாடு கொண்டிருக்கும், அதாவது 

பாதை வேறுபாடு ),/8 ஆகும். எனவே இவை அழிக்கும் வகையில் 

குறுக்கடுகின்றன. ஆனால், குறுக்கிடும் கதிர்களின் செறிவுகள் 

சமமாக இல்லாத காரணத்தால் : இத்தகைய குறுக்&ட்டின் 
அழிக்கும் செயல் முற்றுப்பெறுவதில்லை. ஆகவே, மூதல்வரிசை 

நிறமாலை மிகக்குறைந்த செறிவுடன் காணப்படுகிறது. 

இரண்டாவது வரிசை நிறமாலையில் அடுத்தடுத்துள்ள இரு, 

குளோரின் தளங்களில் எதிரொளிக்கப்படும் கதிர்களுக்கு இடையே 

திகழும் குறுக்&ட்டின்போது ஏற்படும் பாதை வேறுபாடு 8), ஆகும். 

ஆகவே குளோரின் தளம் மற்றும் சோடியம் தளம் இவற்றால் 
எதிரொளிக்கப்படும் கதிர்களுக்கு இடையே நிகழும் குறுக்&£ட்டின்' 

பாதை வேறுபாடு ), ஆகும். இந்த இருவகைக் குறுக்கீடுகளும்: 
வலுவூட்டும் குறுக்கீடுகள் ஆகும். இதனால் இரண்டாவது வரிசை 

திறமாலையின் செறிவு மிகமிக. அதிகமாக இருக்கிறது. இவ்வாறே 
மூன்றாவது வரிசை நிறமாலை செறிவு குறைந்தும் நான்காவது 
வரிசை நிறமாலை செறிவு மிகுந்தும் காணப்படும் என்று உணரலாம். 

NaCl படிகத்தில் தணைக் கூறுகள் 7//ர அயனிகளாசவும். 
0/ அயனிகளாகவும் இருப்பதாகக் கூறினோம். அவை 74/707 மூலக் 
கூறுகளாகவோ, 7/2 அணு அல்லது 6/ அணுவாக இருக்கக்கூடாதா
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என்ற ஐயம் எழுவது இயல்பே, 7480 -மூலக்கூறுகள் முகமையங் 

கொண்ட கனசதுர அமைப்பின் மூலைகளிலும், முகமையங்களிலும் 

அமைந்திருந்தால் நிறமாலை வரிசைகளின் செறிவுகள் மாறிமாறிக் 

குறைந்தும் மிகுந்தும் காண்பதற்கு இடமில்லை. ஆகவே படிகத்தின் 

துணைக்கூறுகள் /80/ மூலக்கூறுகளாக இருக்கமுடியாது. 

77ச அணுக்களும் 0/ அணுக்களும் ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக அமைந் 

ிருக்கக்கூடும் அப்போதும் நிறமாலை a fon & & off cir 

செறிவுகள் குறைந்தும் மிகுந்தும் வருவதற்கான வாய்ப்பு 

உண்டு. ஆனால், இவ்வாறு கூடிக் குறையும் செறிவுகளின் 

அளவினை ஒப்பிடும்போது உண்மை விளங்கிவிடும். //8 அணுவின் 

அணுக்கரு புற எலெக்ட்ரான்கள் 14, Cl அணுவின் அணுக்கரு புற 

எலெக்ட்ரான்கள் 17 ஆகவே ஒற்றைப்படை நிறமாலை வரிசைகளின் 

(7,2,5...வரிசைகள்) செறிவுக்கு (17-12) நேர்விகிதத்திலும் 

இரட்டைப்படை நிறமாலை வரிசைகளின் (4, 4, 6...வரிசைகள்) 

செறிவுக்கு (17411) நேர்விகிதத்திலும் இருக்க வேண்டும். 

அதாவது செறிவுவி௫ிதம் 6:28 ஆக இருக்கவேண்டும். படிகத்தின் 

துணைக்கூறுகள் //2* அயனியாசவும் 0/ -அயனியாகவும் இருந்தால் 

13/௪7 அயனியில் அணுக்கரு புற எலைக்ட்ரான்்௧களின் எண்ணிக்கை 

11—1— 10 361d Cl அயனியில் அணுக்கரு பூற எலேக்ட்ரான்களின் 

எண்ணிக்கை 1741-18 ஆகும். எனவே ஒற்றைப்படை நிறமாலை 

வரிசைகளின் செறிவு 78 10-க்கு நோர்விகிதத்திலும், 

இரட்டைப்படை நிறமாலை வரிசைகளின் Qe Mey 10+18 = 285G 

நேர்விடுதத்திலும் இருக்கும். அதாவது செறிவு விகிதம் 8:28 

என இருக்கும். துல்லியமான அளவு முறைகளின் மூலம் செறிவு 

Cc G 
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விகிதம் 8:28 ஆக "இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆகவே 

NeCl படிகத்தின் துணைக்கூறுகள் அயனி நிலையில் தான் 

இருக்கின்றன. அதாவது திண்பொருள் நிலையில்கூட 74207 படிகம் 

அயனியாக்கப்பட்ட -. நிலையில்தான் இருக்கிறது என்ற உண்மை. 

வெளிப்படுகிறது: : 

, சிங் சல்ஃபைடு படிகம் (25) 

இதுவும் ஓர் எளிய வகைப் படிகமே ஆகும். இது கன சதுரப். 

படிகவகையைச் சேர்ந்தது. இப்படிகத்தைக் கொண்டு பெற்ற: 

மூதல்வரிசை எதிரொளிப்புகளிலிருந்து இது முகமையங் கொண்ட 

கன சதுரமாக இருக்கவேண்டுமென்பது தெரிந்தது. ' (100) 

தளங்களில் எதிரொளிக்கப்பட்ட கதிர்களின் செறிவு பொதுவாகவே 

குறைந்து காணப்பட்டது. அதிலும் ஒற்றைப்படை வரிசை. 

எதிரொளிப்புகள் மிகவும் குறைந்த செறிவு கொண்டிருந்தன 

சோடியம் குளோரைடு படிகத்தின் (111) தளங்களில் ஏற்பட்ட 

எதிரொளிப்புக்கதிர்.களின் செறிவினைப்போலவே ங் சல்ஃபைடு . 

படிகத்தின் 100 தளங்களில் ஏற்பட்ட எதிரொளிப்புக்கதிர்களின்- 

- செறிவு ' மாறிமாறிக் குறைந்தும் மிகுந்தும் காணப்பட்டது. 

இதிலிருந்து 28.5 படிகத்தின் (100) ,தளங்கள் ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக 

முழுதும் ஒரே வகை அணுக்களைக் கொண்டிருக்கவேண்டும் என்று 

தோன்றியது. ் ் 

மேற்கூறிய பண்புகளைக் கொண்ட படிகத்தின் அமைப்பு. 

படம் 74-ல் காட்டியுள்ளது போல் இருக்கவேண்டும். Zn ses 

களும். 5 அணுக்களும் முகமையங், கொண்ட . கனசதுர அணிக் 

கோவையில் படத்தில்' காட்டியவாறு அமைந்திருக்கின்றன: 

இப்படிகத்தில் : கனசதுர மூலைகள் ஒவ்வொன்றிலும், 

பக்கங்களின் மையங்களிலும் Za அணுக்கள் இருப்பதைக் 

காண்கிரோம். ஆனால் $ அணுக்கள் பெரிய கன சதுரத்தில் 

அடங்கியுள்ள 89றிய சன சதுரங்களில் ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாய் 

உள்ளவற்றின் மையத்தில் மட்டுமே இருப்பதைக் காணலாம். 

ஒவ்வொரு $ ௮ணுவைச் சுற்றிலும் நான்கு 2 அணுக்கள் 

இருப்பதையும், அவை சிறிய கன சதுரங்களின் பக்கங்களின் 

எதிரெதிர் மூலைகளில் இருப்பதையும் காணலாம். படத்தில் 

(100) தளங்களில் (4800-க்கு இணையாய் உள்ள குளங்களில்) 

ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக முழுதும் 28௨ அணுக்களும் அல்லது 

3ி அணுக்களும் இருக்கக் காண்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக ஒன்று 

விட்டு ஒன்றாய் உள்ள 480, 870.7, 178 என்ற (200) தளங்கள் 

ஒவ்வொன்றிலும் ஐந்து 28 அணுக்கள் ' மட்டுமே இருக்கின்றன. 

4200 தளத்திற்கும் 8207 தளத்திற்கும் மையத்தில் உள்ள
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குளத்தில் (இதுவும் 700 தளமே) 1,8 என்று குறிக்கப்பட்ட இரு. 

அணுக்கள் மட்டுமே இருப்பதைக் காணலாம். இவ்வாறே 2077, 
7787, தளங்களுக்குமையத்தில் உள்ள தளத்தில் 3,4 என்று குறிக்கப், 

பட்ட 5 அணுக்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன. 2 தளங்களில், 
அணுச்செறிவு அதிகம் என்பதையும், 5 தளங்களில் அணுச்செறிவு' 
குறைவு என்பதையும் காண்கின்ற நாம் (100) தளங்களில் 
ஏதிரொளிப்புகளின் செறிவு மாறிமாறிக் குறைந்தும் மிகுந்தும். 
காணப்படுவதற்கான காரணத்தை ஊத்து அறியலாம்." 

100 தளங்களில் அடுத்தடுத்த இரு 2% தளங்களுக்கு “இடையே” 

உள்ள தூரமும், அடுத்தடுத்த இரு 53 தளங்களுக்கு இடையே 
அள்ள தூரமும். சமமாக இருக்கும். இதேபோன்று (111) தளங்' 

களிலும் ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக முற்றிலும் 28 அணுக்கள் மட்டுமோ 

அல்லது டி அணுக்கள் மட்டுமோதான் இருக்கும் என்பதைப்: 

படத்தைக் கூர்ந்து நோக்கி : அறியலாம். ஆனால் இப்போது: 

அடுத்தடுத்துள்ள இரு 2: தளங்களுக்கு இடையே உள்ள” தூரம்: 

4,என்றால் .(111) தளத்தில் அடுத்தடுத்துள்ள 5 தளங்களுக்கு : 

வச்
 

இடையே உள்ள சாரம்-4 தான் இருக்கும். 

இதுவரையில் 74807, 285 என்ற இரு இரசாயன கூட்டுப் 
பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றின் படிக அமைப்பை 

ஆராய்ந்தோம். இயல்பு வெப்பநிலையில் உள்ள திண்பொருள் 

6 
(6) ் 

(&) 
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தனிமங்களும், குறைந்த வெப்பநிலையில். வைக்கப்பட்டுள்ள 

இரவதிலைத் தனிமங்களும் கூடப் படிக நிலையில்தான் இருக்கின்றன 
என்ற உண்மை ஆராய்ச்சிகளில் இருந்து வெளிப்பட்டது. அலோகத் 

தனிமங்களில் (௦0௦06218] உள்ள அணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் அதை 

அடுத்துள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு அதிகமான அ௮ணுக்களுடன் 

சகப்பிணைப்பு (021801 bond) உடையதாக இருக்கும் அத்தனி 

மத்தின் படிசு அணிக்கோவையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அணுவைச் 

சூழ்ந்திருக்கும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அந்த அணுவின் 

இணைப்ப எண் (Coordination number) என்பர். தனிம அட்ட 

வணையில் 4,5 6 மற்றும் 7 ஆவது தொகுதிகளில் (௦10) உள்ள 

அலோகத்தனிமங்களின் இணைப்பு எண் -8-1 ஆகும், இங்கு 

n என்பது அத்தனிமத்தின் தொகுதி எண் ஆகும். கார்பன் 4 ஆவது 

தொகுதியில் இருக்கிறது: எனவே அதன் இணைப்பு எண் 

8-4=4 அகும். ஆகவே கார்பன் தனிமத்தின் படிக அணிக் 

கோவையில் உள்ள ஒவ்வோர் அணுவையும் நான்கு அணுக்கள் 

.சூழ்ந்துகொண்டிருக்கும். கார்பன், நிலக்கரி, சராஃபைட், வைரம் 

போன்ற பல்வேறு உருவங்களில் காணப்படுகிறது. 

mars 5612610 (Diamond crystal) 

இது கனசதுர அமைப்புடைய படிகம் அகும், இதன் இட 

அணிக்கோவை 245 படிகத்தின் இட அணிக்கோவையைப் 

போன்றே இருக்கும். 2ஈ5 படிகத்துற்கும் வைரப்படிகத்திற்கும் 
ஒரே ஒரு வேறுபாடுதான் உண்டு. அதில் 27 மற்றும் S என்ற 

இருவகை அணுக்கள் இருக்கின்றன. வைரத்தில் எல்லாமே 

கார்பன் அணுக்களாகும். வைரத்தின் அணிக்கோவை படம் 75:.-ல் 

காட்டியுள்ள அமைப்பைக் கொண்டிருக்கிறது. படம் 75 2-ல் 

சனசதுரத்தின் மூலைகளில் மூலைக்கு ஒன்று வீதமும், பக்கங்களின் 

மையத்திற்கு ஒன்று வீதமும் கார்பன் அணுக்கள் அமைந்இருப் 
பதைக் காண்கிறோம். மேலும் பெரிய கனசதுரத்தின் 8 றிய 
கனசதுரங்கள் அடங்கியிருப்பதைக் காண்கிறோம். (படத்தில் ஒரே 

ஒரு சிறு கனசதுரம் மட்டும் எடுப்பாகக் காட்டப்பட்டிருக்கறது; 

மற்றவற்றை மனத்தில் கற்பனை செய்து கொள்க) இச்சிறு 

கனசதுரங்களில் ஒன்றுவிட்டு ஒன்றின் மையத்தில் ஒரு கார்பன் 
அணு (படத்தில் 4என்ற அணு) இது நான்கு கார்பன் அணுக்களால் 
சூழப்பட்டிருப்பதைக் காண்க. அடுத்தடுத்துள்ள இரு கார்பன் 

அணுக்களுக்கு இடையே உள்ளதூரம் 1.54A° எனக் கணக்கடப் 
பட்டிருக்கிறது. வைரப்படிகத்தில் நான்கு கார்பன் அணுக்கள்
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ஒன்றோடொன்று மிக நெருக்கமாக அமைந்திருப்பதால் இதனை ஒரு 

பெரிய கார்பன் மூலக்கூறு என்று கூறலாம். இத்தகைய 
அமைப்பைப் பெருழூலக் sms (macro molecule) என்பர். படிக 

அணுக்களுக்கடையே காணப்படும் இரசாயனப் பிணைப்புகளின் 

வலிவு எல்லாத் திசைகளிலும் சீராகப் பரவியிருக்கும் அதன் 

குன்மை இவை காரணமாக வைரம் உறுதிமிக்கதாகக் 
காணப்படுறைது.



வினாக்களும் பயிற்சிக் கணக்குகளும் 

Ay எலெக்ட்ரான்களின் திசைவேகம் கண்டுபிடிக்கத் தாம்சன் 

பயன்படுத்திய முறையை கருவியின் படத்துடன் 

, விளக்குக, 

(2) வாயுக்குமாயின் வழியே மின்னிறக்கம் நடைபெற்றுக் 

கொண்டிருக்கும்போது தொடர்ந்து வாயுவின் அழுத்தத் 

தைத் குறைத்துக்கொண்டே. சென்றால் நடைபெறும் 

பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளைத் தக்க படங்களுடன் கூறுக. 

௫) மின்னூட்ட நிறைத்தகவு .என்றால் என்ன ? எலெக்ட்ரா 
னின் மின்னூட்ட நிறைத்தகவு காண, தாம்சன் பயன் 

படுத்திய கருவியின் அமைப்பை வரைந்து விளக்குக, 

(4) மில்லிக்கன் *எண்ணெய்த்துளி' முறைச் சோதனையைப் 

படத்துடன் விளக்குக. அவர் பெற்ற முடிவுகள் என்ன ? 

(5) டன்னிங்டன் மூறையின் அடிப்படையைக் கூறி அம்முறைப் 

படி எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்ட நிறைத்தகவு காண்பதை 

விளக்குக. 

(6) ஒன்றிலிருந்து ஒன்று 5 செ மீ. இடைவெளியில் அமைந் 

துள்ள 80 செ.மீ. நீளமுடைய இரு உலோகத்தகடுகளுக்கு 

இடையே 40 வோல்ட் மின்கல அடுக்கு ஒன்று இணைக்கப் 

படுகிறது. தகடுகளின் போக்கிற்கு இணையான திசையில் 

வினாடிக்கு 2:5)%109 செ.மீ, திசைவேகத்துடன் எலெக்ட் 

ரான்கள் மேற்கூறிய மின்புலத்தில் நுழைந்தால் அவை 

பெறும் விலக்கத்தைக் கண்டறிக. 

(7) சதுரமீட்டருக்கு 224X103 வெப்பார்கள் அளவுடைய 

காந்தத்தூண்டல் (1௩01௦11010) உள்ள புலத்தில் நுழை



அிக்களும் பயிற்சிக் கணக்குகளும் 2௪௪ 

எலெக்ட்ரான் 10 செ.மீ. ஆரமுடைய ஒரு பாதையில் 

சுற்றி வந்தால் அதன் திசைவேகம் என்ன ? 

(8) 8- 6010-4 வெப்பர்கள்[சதுரமீட்டர் கொண்ட காந்தப் 
புலத்தில் 2.11) 10”மீ/வினாடி திசைவேக்த்துடன் இயங்கிக் 

கொண்டிருக்கும் எலெக்ட்ரானின் பாதையின் ஆரம் 
என்ன ? 

(9) 2%707மீ[/வினாடி வேகத்துடன் ' காந்தப்புலத்தின் விசைக் 

கோடுகளுக்குச் செங்குத்தான தளத்தில் 90 சென்டி. 

மீட்டர் ஆரமுடைய பாதையில் எலெக்ட்ரான் ஒன்று 
செல்லவேண்டுமென்றால் : காந்தப்புலத்தின் தூண்டல் 

என்ன 2 

J 
41) கால்வாய்க் கதிர்கள் என்றால் என்ன? அவை எவ்வாறு 

, தோன்றுகின்றன ? அவற்றின் பண்புகளைக் கூறுக. 

82) ஆஸ்டனின் நிறைமாலைவரைவியின் அமைப்பைக் 

காட்டும் படத்துடன் அவர் ஒரு நேர்மின் அயனியின் 
மின்னூட்ட நிறைத்தகவைக் கணக்கிட்ட முறையினை 

விளக்குக. 

(3) பெயின்பிரிட்ஜ் முறையின் அடிப்படை என்ன 2 ஆஸ்டன் 
முறைக்கும் இம்முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளையும் 

ஏற்ற தாழ்வுகளையும் ஆராய்க, 

44) ஐசோடோப்புகள் என்றால் என்ன ? *ஒப்புமைச் செழிப்பு” 

என்ற சொல்லை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக. 

(5) ஓர் அணுவின் (1) அணு எண் (8) நிறை எண் (8) அணு 
எடை ஆகியவற்றை விளக்குக. ஐசோடோப்புகள் 

உண்டாவதற்கான காரணங்களைக் கூறி அவற்றைப் 

பிரித்தெடுக்கும் முறைகளைக் காண்க. 

(6) தங்கத்தின் அணு எடை 196.967. ஒரு கிராம் தங்கத்தில் 

எத்தனை அணுக்கள் இருக்கும் ? (விடை. 3:05) 2021 

அணுக்கள்) 
17
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(7) சீலிக்கான் மற்றும் ஆக்சிஜன் அ௫யவற்றின் அணு எடை. 

ளு] 

(2) 

(0) 

(2) 

(3) 

. w 

(5) 

கள் முறையே 38,086, 15.999.4 என்றால் ஒரு சிலிக்கான் 
டை ஆக்சைடு (810) மூலக்கூறின் எடையைக் கிராம்களினள் 

, கூறு, (விடை 9.96) 10-22) 

எலெக்ட்ரான் வாயுமாதிரி என்றால் என்ன 2 இதன் அடிம் 

படையில் மின்னோட்ட அடர்த்தி (மேலு ம205113) மற்றும். 

மின்கடத்துத்திறன் ஆ௫யவற்றுக்கான சமன்பாடுகளைக் 
காண்க. வீட்மன்--ஃபிரன்ஸ் விதியைப் பெறுக. 

வெப்பமின் விளைவு, பெல்டியர் விளைவு, சீபெக் விளைஷ 
ஆகியவற்றை எலெக்ட்ரான் கொள்கையின் அடிப்படை. 

யில் ஆய்க. ் 

ஒளிமின் விளைவு என்றால் என்ன? அதுபற்றிய விதிகளைக் 
கூறு, இவற்றை மெய்ப்பிக்கத் தேவையான சோதனை 
யைப் படத்துடன் விவரி, - 

ஐன்ஸ்டைன் கூறிய ஒளிமின் விளைவுச் சமன்பாட்டைக் 
கூறி அது குவான்டம் கொள்கைக்கு எவ்வாறு துணை 
திற்கிறது என விளக்குசு, 

பயன் தொடக்க அதிர்வு எண் என்றால் என்ன? அதைக்: 
கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யவேண்டும்? 

8x107 செ.மீ. !அலைநீளமுடைய புற கஊதாக்கதிர்” 
ஃபோட்டான்களின் (ஆற்றலை ஜுல்களில் கணக்கிடுக- 

(விடை : 6,62%10-19 ஜூல்) 

வெள்ளியின் பயன் தொடக்க அதிர்வு எண் என்பது: 
35004” கொண்டதாக இருந்தால், 250042 அலைநீளம் 
உடைய புற அ௯தாக்கதிர் அதன் மீது படும்போது 
(8) வெளியிடப்படும் ஒளி, எலெக்ட்ரானின் பெரும இயக்க 
ஆற்றலின் அளவு (0) ஒளிமின் வேலையின் அளவு (0) ஒளி' 
எலெக்ட்ரான்களின் பெருமத் இசைவேகம் ஆகியவற்றைக் 
கணக்இடுக.
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(6) 

(7) 

Q) 

(2) 

(3) 

(4) 

6) 

(2) 

(2) 

6000A° 9; Zu ferqpen_wi gel pr 2 Gare sors Her BS 5 
விழும்போது 4:0)6105 செ.மீ/வினாடி திசைவேகமுடைய 
ஒளி எலெக்ட்ரான்கள் வெளியிடப்பட்டால் ஒளிமின் 

விளைவுப் பயன் தொடக்க அதிர்வு எண்ணின் அலை 

நீளத்தைக் கணக்கிடுக. (விடை. 769049) 

ஒளிமின் கலங்கள், ஒளிபெருக்கி இவைபற்றிக் குறிப்பு 

வரைக. ் 

அணுவின்: கட்டமைப்பு பற்றிய கருத்துகளை தொகுத்து 
உரைக்கவும். 

போர் அணுமாதிரியை விளக்குக. அனுமதிக்கப்பட்ட 

சுற்றுப்பாதைகளுக்கான ஆரம், ஆற்றல், அதிர்வுஎண் 
ஆகியவற்றைக் காண்க. _ . 

முதல் சுற்றுப்பாதையில் செல்்இம், ஹைட்ரஜன் அணு 
எலெக்ட்ரானின் வேகம் என்ன? 

 -.6.62)070-37 எர்க்-வினாடி, 7 - 9.11)610-8 இராம் 

e = 4.804 X10! esu) ॥ 

வெக்டர் மாதிரியைவிளக்குக. அதனுடன் தொடர்புடைய 

குவான்டம் எண்களை விவரி. 71/4 அணுவின் எலெக்ட்ரான் 
அமைப்பை விளக்கிக் கூறுக. 

ஆற்றல் மட்டப்படங்கள் என்றால் என்ன? பெளலியின் 
தவிர்த்தல்்கொள்கையை விளக்குக. 

ஸ்டெர்ன் கெர்லாக் சோதனையை விளக்குக, அதன் 

மூடிவுக ளும் பயன்களும் யாது? 

——- 

எக்ஸ்-கதிர்கள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன 2 டானே. 
ஹன்ட் விதியைக்?கூறு. 

தொடர்; நிறமாலை, சிறட்பியல் நிறமாலை பற்றி விளக்குக, 

மோஸ்லி விதியைக் கூறு, அணுவின் கட்டமைப்பைடபு 

பொறுத்தவரை அவ்விதியின் சிறப்பு என்ன 2
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3) பிராக் விதியைக் கூறி.அதை மெய்ப்பிக்கும் சோதனையை 
ans Ga ne 

(4) லாவே புள்ளிகள் பற்றிய' சோதனையின் முக்கயெத்துவம் 
என்ன? 

பிராக் நிதமாலைலானியை விளக்கக் கூறுக. 

(1) படிகவியல் சமச்சீரமைவு கூறுகளைக் கூறி விளக்குக. 

- (2) 18201 படிகத்தின் கட்டமைப்பை விளக்குக. 

(3) புள்ளித் தொகுப்பு, இட அணிக்கோவை ஆகியவற்றை 

்.. விளக்குக. - 

(4) ZnS படிகம், வைரப்படிகம் இவற்றின் படிக அமைப்பு . 
பற்றிக் கூறி விளக்குக. 

a



சில முக்கியமான இயற்பியல் மாறிலிகளின் 

மதிப்புகள் (154௦௨) constants) 

பிளாங்க் மாறிலி 2 - 6.6238%10-% ஜுல்/செகண்டு 

எலெக்ட்ரான் மின்னூட்டம் :--௪ - 1.6019)610-19 கூலம் 

a s—e = 4.8022 10-19 Pav மின்னியல் 

. அலகுகள் 

எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்ட 

நிறைத்தசவு (6/4) :-].7598561011 கூலம்/கி.கி. 

புரோட்டானின் மின்னூட்ட ன சு 
நிறைத்தகவு (௪/18,) :-9.5795)6107 கூலம்/கி.கி. 

எலெக்ட்ரர்ன் நிறை (ஈர) :- 9.1072)610-31 இ,க.. 

புரோட்டான் நிறை (48) :—1-66x 10°7 8.8). 

யுரோட்டாளன் நிறைக்கும் 
எலெக்ட்ரான் நிறைக்கும் | :-28[8 - 1836-1 

உள்ள விகிதம் 

வெயின் இடப்பெயர்ச்சி |, = பத on Be | :— C=0.28976 Ge. 14.18 

ஒளியின் வேகம் :— 2-299790 ௪.மீ/வினாடி



இந்நரலில் வரும் கருத்துகள் பற்றி மேலும் விவரங்களும் 
விளக்கங்களும் பெறுவதற்குப் பரிந்தூரைக்கப்பட்ட நரல்கள் பற்றிய 
குறிப்பூகள். 
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உறுப்புகளின் கூட்டு 

கடத்துதிறன் 
மின் தேக்கிகள் 

மாரு விலக்கம் 

கடத்தும் எலெக்ட்ரான்- 

தொடர் நிறமாலை 

வெப்பக் கடத்தல் எண்: 

ஆயத் தொலைவுகள் 

இணைப்பு எண் 

சகப்பிணைப்பு 

விசையிரட்டை 
இணைப்பு முறைகள் 

குளிர் சந்திப்பு 
பிரிகை எதிர்கோணம்:



கலைச்சொற்கள் 

Constant temperature bath 

Conservation of mass 
Conservation of energy 
Conventional current 

Corpuscular nature 

Crystallographic axes 

Dark space 
Degrees of freedom 

Diffraction 
Displacement 

Dielectric 

Diffusion 

Differentiating 

Discharge 
Disruptive discharge 

Discs 

Distance of closest approach 

Disintegration 

Drift motion 

Eccentricity 

Electron 

Electric spark 

Electron theory 

Electrostatic potential 

Elastic collision 

Electron volt 

Ellipse 

Emission 

Emitter 
Empirical formula 
Excited 
External symmetry 

External field 

Exclusion principle 

Energy level diagram 

267° 

மாரா வெப்பநிலைத் தொட்டி 

நிறை அழிவின்மை விதி 
ஆற்றல் அழிவின்மை விதி 

மரபு மின்னோட்டம் 
துகள் பண்பு : 

படிகவியல் அச்சுகள் 

இருண்ட இடம் 

உரிமைப் படிகள் 

விளிம்பு விலகல் 
இடப்பெயர்ச்சி 

மின்கடவாப் பொருள் 

விரவிப் பரவல் 

பகுப்பு செய்ய 

மின்னிறக்கம் 
தகர்த்தெறியும் மின்னிறக்கம் ' 

வட்டுகள் 

நெருங்கக்கூடிய தூரம் 

குனிமச் சிதைவு 

இழுப்பு இயக்கம் 

வேற்று மைய நிலை 

எலெக்ட்ரான் 

மின்பொறி 

எலெக்ட்ரான் கொள்கை 

நிலை மின்னியல் மின்னழுத்தம்” 
மீட்சி மோதல் 

எலெக்ட்ரான் வோல்ட் 

நீள் வட்டம் 
வெளிவிடல் 

வெளிவிடு பொருள் 

அனுபவ வாய்பாடு 

கிளர்ச்சியூட்டப்பட்ட 
புறச்சமச் சீரமைவு 
புறப்புலம் 

குவிர்த்தல் கொள்கை 

ஆற்றல் மட்டப்படம்



868 

Face plane . 

Faraday’s cylinder 

Fiducial point 

‘Filament 

‘Fine structure 

Fins 

Fluorescent 

Fluorescence 

Fluorescent screen 

‘Fluorescent X-rays 

Foot ‘ 

Forbidden jumps 
sFree ் 

Free electron 

Free path 

Frequency 21 

_Furnace 

«Gas model 

- Gas tube 

- Glancing ‘angle 

‘Glow . 

- Gold leaf electroscope 

- Graphite 

- Grating 

~Grating element 

ர் 

8117 10162675 

«Hard X-rays 

+Heat conduction 

'Hetrogeneous 

; Homogeneous 

Hyperhola 

அணு இயற்பியல் 

முகப்புத் தளம் 
ஃபாரடே உருளை 

அடிப்படைப் புள்ளி 
மின்னிழை 
நுண்ணமைப்பு : 

வால் செதில்கள் 

ஒளிர் 
ஒளிர்தல் 

ஒளிர் திரை 
ஒளிர் எக்ஸ்-கதர்கள் 

பாதம் 

தடுக்கப்பட்ட தாவல்கள் 

கட்டற்ற 

கட்டற்ற எலெக்ட்ரான் 
தடையற்ற பாதை 

அதிர்வு எண் 

ஊதுலை 

வாயு மாதிரி 

வாயுக் குழாய் 
சாய் கோணம் 

ஒளி வீச்சு 

தங்க இலை மின்னூட்டங் 
காட்டி 

கிராஃபைட் 

கீற்றணி 
கீற்றணி மூலம் 

அரை எண்கள் 

கடின எக்ஸ்-கதிர்கள் 

வெப்பக் கடத்தல் 

பலபடித்தான 

ஒருபடித்தான 
அதிபரவளையம்



கலைச்சொற்கள் 

Indicator 

{Induction coil 

inductance 

{nner precession 

Wnner photo electric effect 

WYnstallation 

Yntercepts 

internal symmetry 

Unterference 

Intensity 

- Jnteraction 

Aion 

11018871௦1 

‘Jonisation chamber 

Hsobars 

Wsotopes 

_K-lines 

“Laue spots 

: Layer 

‘Lande’s g factor 

| 
1
1
1
1
1
1
 
1
1
/
1
1
:
 

‘ Law of conservation of energy — 

“Law of conservation of mass — 

_Law of conservation of. 
momentum 

Left hand rule 

Limit 

Linear 
Lorentz unit 

“Lymann series 

“Machine parts 

‘Macroscopic 
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குறிப்புக் காட்டி 

துண்டு சுருள் 

மின் நிலைமம் 

IE HERE FIP OA ~ 

உள் ஒளிமின் விளைவு 
நிலையம் 
வெட்டுத்துண்டங்கள் 

அகச் சீரமைவு 

குறுக்கீட்டு விளைவு 

செறிவு 
வினையாக்கம் 

அயனி 

அயனியாக்கம் 

அயனிக்கலம் 

ஐசோபார்கள் 

- ஐசோடோப்புகள் 

18-வரிகள் 

லாவே புள்ளிகள் 

ஏடு, அடுக்கு 

லாண்டே 2 கூறு (காரணி) 

ஆற்றல் அழிவின்மை விதி 

நிறை அழிவின்மை விதி 

உந்தம் அழிவின்மை விதி 

இடக்கை விதி 

வரம்பு 

நேர்விகிதத் தொடர்பு 

லொரென்ட்ஸ் அலகு 

லைமன் தொடர் 

பொறிப் பகுதிகள் 

பொதி நிலையில்



ow 0 

Magnetic dipole 
Magnetic flux 

Magnetic interaction 
Magnetic quantum number 
Magnetic spin quantum | 

number 

Magnetic total quantum 
number j 

Mass absorption coefft., 
Mass defect 

Mass spectrograph 
Matter ~ 

McLeod gauge 

Mean free path 

Mechanics 

Mechanical moment 

Miller indices 

Mirror image traces 

Modified rays 

Molecular moment 

Momentum 

Normal triplet 

Normal Zeeman effect 

‘Nucleus 

Orbit 
Orbital quantum number 

Packets 

Packing fraction 

Paddied wheel | 

Parallelopiped 
Paschens series 

Path difference 

அணு இயற்பியல் 

— காந்த இருமுனை 
௮. காத்துப் பாயம் 

- காந்த விணையாக்கம் 
— காந்தக் குவான்டம் எண் 

 காந்தச் சுழற்சிக். குவான்டம்.: 

காந்த மொத்தக் குவான்டம்- 
௮ எண் 

_ ௩. இறை உட்கவா்தல் எண் 

— திறைக்குறை 
— நிறைமாலை வரைவி 
4 பருப்பொருள் 

— மெகீளவுடு அழுத்தமானி” 
— சராசரி தடையற்ற பாதை 
— விசையியல் 

— விசையியல் திருப்புஇிறன்: 

— மில்லர் சுட்டு எண்கள் 

— ஆடிப்படிமச் சுவடுகள் 

— மாற்றப்பட்ட கதிர்கள்: 

௭. மூலக்கூறு திருப்புதிறன்- 
௮. ஐந்தம் 

௪. இயல்பு மூவரி 

— இயல்பு சீமன் விளைவு 

— அணுக்கரு 

௦ 
— சுற்றுப்பாதை 

௬௭ சுற்றுப்பாதை குவான்டம்- 
எண் 

— முடிச்சுகள் 
. பொரதுிவுப் பின்னம்: 
௪. துடுப்புச் சக்கரம் 

--.. இணைமுகப் பட்டகம் 

௮. பாஷன் தொடர் 
௩ பாதை வேறுபாடு



கலைச்சொற்கள் 

"Peltier effect 

Period (Table) 

Periodic table 

_ Permitted orbits 

"Phase 

"Phase difference 

Phosphorescence 

’Photo cathode 

iPhoto electric effect 

'Photo electron 

Photo electric current 

- *~Photo multiplier 

"Photo sensitive 

fPlane of vibration 

@ & § roup 

‘Polarisation 
‘sPositive 

Postulate 

‘Positive lays 

*Potentiomete* 

Potential difference 

‘Precession 

Principal focus 

Primary 

‘Primary coil 

‘Principal quantum number 

Probability 

‘Projection 

‘Proton 

“Quadrant electrometer 

-Quanta 

Quantum orbits 

‘Quantum theory 

நிர, 

பெல்ட்டியர் விளைவு 
அலைவு இடைவெளி 

துனிம அட்டவணை 
அனுமதிக்கப்பட்ட சுற்றுப் 

பாதைகள் 

கட்டம் 

கட்ட வேறுபாடு 

நின்று ஒளிர்தல் 

ஒளி எதிர்மின்வாய் 

ஒளி மின் விளைவு 

ஒளி எலெக்ட்ரான் 

ஒளி மின்னோட்டம் 
ஒளிபெருக்கி 
ஒளி உணர்வுள்ள 

அதிர்வுறு தளம் 
புள்ளித் தொகுப்பு 
தளவிளைவு 

நேர்க்குறி, நோர் 

அடிக்கோள் 

நேர்மின் கதிர்கள் 
மின்னமுத்தமானி 

மின்னமுத்த வேறுபாடு 

அச்சுச் சுழற்சி 

முதன்மைக் குவியம்' 

முன்வரு, முதன்மை 
முதன்மைச் சுருள் 

முதன்மைக் குவான்டம் எண் 

நிகழ்திறன் 
வீழ்ச்சி 
புரோட்டான் 

கால்வட்ட எலெக்ட்ராமீட்டர் 

குவான்டங்கள் 

ஆற்றல் சுற்றுப்பாதைகள் 

குவான்டம் கொள்கை
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Radioactivity 

Radiation 

Radial force 

Radial momentum 

Rare earths 

Rectifier cell 

Refraction 

Relative abundance 

Relative theory 

Relativistic atom model 

Resolving power 

Resonance accelerator. 
Rest mass 

Resultant 
Root mean square 

Rosette 

Saturation 

Secondary 

Secondary corpuscular 
radiation 

Secondary radiation 

Secondary wavelets 

Seebeck effect 

Semi conductors 

Semi major axis 

Semi minor axis 

Semi transparent 

Simple cubic lattice 

Single electron system 

Singlet 

Slits 
Slope 
Spatial quantisation 
Sphenoid 

அணு இயற்பியல்: 

கதிரியக்கம் 

கதிர்வீச்சு 

ஆரவழி விசை 

ஆரவழி உந்தம் 
புவி அரிய தனிமங்கள் 

இருத்தி மின்கலம் 

விலகல் 

ஓப்புமைச் செழிப்பு 
சார்புநிலைக் கொள்கை 

சார்பியல் அணுமாதிரி 
பிரிதிறன் 

ஒத்ததிர்வு முடுக்கி 
அசையா நிலை நிறை 

விளைவு, தொகுபயன் 

சராசரி இருமடி மூலம் 

ரோஜா இதழ் அடுக்கு முறை: 

தெவிட்டு நிலை 

பின்வரு, துணை 

பின்வரு துகட் கதிர்வீச்சு 

பின்வரு கதிர்வீச்சு 

பின்வரு சிற்றலைகள் 

சீபெக் விளைவு 

குறை கடத்திகள் 

அரைப் பேரச்சு 

அரைச் சற்றச்சு 

குறை ஒளிபுகு 
எளிய கனசதுர 

| அணிக்கோவை 

ஒற்றை எலெக்ட்ரான் 
அமைப்பு 

ஒற்றை வரி 
பிளப்புகள் 

சரிவு 

இடம் வரையறுத்தல் 
ஸ்பெனாய்ட்



தலைச்சொ Dae 

Spin 
Spin magnetic moment 
Splitting fraction 

Stationary orbits 

Stopping potential 

structure 

Strong field quantum number 

Source 

Soft X-rays 

.Sub-shell 

Suffix 

Symmetry 
. Symmetry elements 
’ Symmetry plane 

Target 
Tangent . 
Thermo electric effect 

‘Thomson effect 
Thoriated Tungstan 

Threshold frequency 
Three fold axis of symmetry 

Total qnantum number 

Trace 

Translational symmetry 

Triplets 

Two fold axis of symmetry 

Unit 
Jnit cell 

Itra violet rays 

Valance electron 
Velocity | 
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சுழற்சி 

சுழற்சி காந்தத் இருப்புதிறன் 
பிரிவினைக் கூறு 

நிலை சுற்றுப்பாதைகள் 
நிறுத்தும், மின்னழுத்தம் 
கட்டமைப்பு 

வன்புலக் குவான்டம் எண் 

தோற்றுவாய் 

மிருது எக்ஸ்-கதர்கள் 

துணைக்கூடு 

பின்னொட்டு 

சமச்சீரமைவு 

சமச்சீரமைவுக் கூறுகள் 

சமச்சீரமைவுக் தளம் 

இலக்கு 
தொடுகோடு 

வெப்பமின் விளைவு 

தாம்சன் விளைவு 
தோரிய டங்ஸ்டன் 

பயன் தொடக்க அதிர்வு"எண்- 
மும்முறை சமச்சீரமைவு 

அச்சு 

மொத்த குவான்டம் எண் 
சுவடுகள் 

பெயர்ச்சி சமச்சீரமைவு 
மூவரி அமைப்புகள் 

இருமுலை ற சமச்சீரமைவு 
WFR 

AVG 
அலகு செல் 

புற ஊதாக் கதிர்கள் 

சேர்திறன் எலெக்ட்ரான்கள்" 
திசைவேகம்



Velocity filter 

Nelocity selector : ட் 

Valve oscillator’. 
ர 

Wave வ்ணில்்னைர்! graph — ப 
“Wave mechanics _ 

Wave number 

  

28 rays a 

xX. ray. Sacitienieiek « 

x tay Sestaligtion 

Zero... *% 

‘Zeeman effect 
Zeeman 'levels 
Zeeman patterns 

   

    

அணு இயற்பியல் 
இசைவேக வடிகட்டி 

ப் இசைவேக பொறுக்கு அசட்டு 

அன்ட் Azden அலைவு இயற்றி 

அலைநீள்-செறிவு வரைபடம் 
் அலை. விசையியல் : 

: அலை: Grover 

உருக்கி ஒட்டல் 
சாரம்... 
வேலை. சார்பலன் ் 

எக்ஸ் கதிர்கள். .. 
எக்ஸ்-கதிர் Daina of 

எக்ஸ்-கதிர் நிலையம்' 
ரர 

கழி. 

சமன் = 

சீமன். மட்டங்கள் 

'சமன்.வரியமைப்புகள்..
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