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அணிந்துரை 
இரு. இரா. நெடுஞ்செழியன் 
(தமிழகக் கல்வி அமைச்சர்) 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆக்கப் பதின்மூன் 
ருண்டுகள் ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் பி.ஏ. 
வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழி 
லேயே கற்று வந்தனர். 1968ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 
புகுமுக வகுப்பிலும் (1.(0.0.), 1969ஆம் ஆண்டிலிருந்து பட்டப் 
படிப்பு வகுப்புகளிலும் அறிவியல் பாடங்களையும் தமிழிலேயே 
கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் 
என முன்வந்துள்ள கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிற பல 
துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, 
தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் நூல்கள் எழுதித் தர முன்வந்த 
நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் காரணமாக இத் 
திட்டம் நம்மிடையே மகழ்ச்சியும் மனநிறைவும் தரத்தக்க 
வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வகையில் கல்லூரிப் 
பேராசிரியர்கள் கலை, அறிவியல் பாடங்களை மாணவர்க்குத் தமிழி 
லேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத் தேவையான பயிற்சியைப் பெறு 
வதற்கு மதுரைப் பல்கலைக் கழகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்துவரும் 
பெருமுயற்சியைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும். 

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ 
நெருக்கடிகளுக்கடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையின் 
நூல்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர். 

வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், 
புவியியல், புவியமைப்பியல், மனையியல், கணிதம், இயற்பியல், 
வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், விலங்கியல், 
தாவரவியல், பொறியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி 
நூல்கள், மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இருவகையிலும் தமிழ் 
நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் வெளியிட்டு வருகிறது. 

இவற்றுள் ஒன்றான “அடிப்படை பெளதிகம்' என்ற இந் நூல் 
தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் 571ஆவது.! வெளியீடா 
கும். கல்லூரித் தமிழ்க் குழுவின் சார்பில் வெளியான 35 நால் 
களையும் சேர்த்து இதுவரை 606 நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இத் 
நூல் மைய அரசு கல்வி, சமூக நல அமைச்சகத்தின் மாநில 
மொழியில் பல்கலைக் கழக நூல்கள் வெளியிடும் திட்டத்தின்£ழ் 
வெளியிடப்படுகிறது. 

உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இல்லை; ஆதலின், உழைத்து 
வெற்றி காண்போம். தமிழைப் பயிலும் மாணவர்கள் உலக 
மாணவர்களிடையே சிறந்த இடம் பெற வேண்டும். அதுவே 
தமிழன்னையின் குறிக்கோளுமாகும். தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக்கழகங் 
களின் பல்வகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் நம் மனம் 
கலந்த நன்றி உரியதாகுக. 

இரா. நெடுஞ்செழியன்



என்ரிகோ ஃபெர்மி, 1901-1954 

 



முன்னுரை 

அண்டம் எவ்வாறு இயங்குகிறது? இயற்கையின் இரக: 
யங்கள் யாவை? பெளதிக மெய்ம்மை என்பதுதான் என்ன? 
இவைபோன்ற வினாக்களே இந்நூலின் மையக் கருத்தையும் 
நோக்கத்தையும் கூறுவனவாகும். கணிதத்திலோ அறிவியலிலோ 
பயிற்சி பெறாத கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஓராண்டுப் படிப்பிற்காக.' 

இந்நால் முதலில் எழுதப்பெற்றது. ஆயினும், அறிவியலைப் 
பயிலும் கல் லூரி மாணவர்களும் முதலில் பெளதிகத்தைக் கற்கும் 
பொழுது இதனைப் பயன்படுத்தலாம். 

அறிவியல் துறைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படையான தத்துவங் 
களையும் இயற்கை விதிகளையும் பற்றியே இந்நூல் பெரிதும் பேசும். 
ஆராய்ந்து பார்த்தால் பெளதிகம் என்று சொல்லப்பெறும் : 
பகுதியுள் அடங்கிய பெரும் தலைப்புகளுள் இவை ஒரு பகுதி 
யாகும். எனவே, கல்லூரிக்கான பெளதிகப் பாடநூல்களுள் : 
இதுவும் ஒன்று எனக் கூறலாம். ஆயினும், வழக்கமாக 

பெளதிகத்தில் பேசப்பெறும் செயல்முறைப் பகுதிகள் இங்குப் 
பேசப்படமாட்டா. காட்டாக, எந்திரங்கள், சுழற்சி இயக்க. 

வியல், ஒளிச் செறிவியல் (0100௦௫), ஒளியியல் கருவிகள், 
a-c கோட்பாடு, வெப்பவியல், நிலைமீட்சியியல், ஒலியியல்- 
போன்ற. கருத்துகளைப்பற்றி இங்குக் காண்பதரிது, ஆகவே, : 
செயல்முறை பெளதிகத்தை நீக்கிய அடிப்படை பெளதிகம்: 
பேசும் இந்நூலில் கருதப்படும். தலைப்புகள் குறைவாகும். அதே 

சமயத்தில் அத் தலைப்புகள் ஆழ்ந்து பேசப்படும். இருப்பினும்- 
எலெக்ட்ரானியலைப்பற்றி விளக்கமாகக் கூறும் இயல் 9 இதற்கு 
விதிவிலக்கு. இயற்கையின் அடிப்படை விதிகளை விளங்கிக் 
கொள்வதற்குப் பெருவளர்ச்சி பெற்றுள்ள இன்றைய தொழில்- 

நுணுக்கக் கருவிகளைப்பற்றிப் புரிந்துகொள்ளவேண்டும். அந்த 
நிலையில் ரேடியோ, டெலிவிஷன் போன்ற அமைப்புகளை 
உணர்ந்து கொள்ளவேண்டியது அவசியம். இவைகளுக்கெல்லாம் 
அடிப்படையாய் அமைவது எலெக்ட்ரானியல். எனவே, அத். 
குகைய எலெக்ட்ரானியலைப்பற்றி 9ஆவது இயலில் விரிவாகக் - 
கூறப்படுகிறது. பொறியியல் பற்றிய விளக்கங்களை விரும்பாத 
இயற்பியல் மாணவர்கள் இவ்வியலை ஒதுக்கிவிடலாம். 

கூர்ந்து நோக்கும்போது அடிப்படை பெளதிகம் என்பது” 
ஆழ்ந்த மெய்யுணர்வின்பாற்பட்டது என்று கூறலாம். மனிதன் 
இயற்கையோடு தொடர்ந்து போராடுகிறான். வியத்தகு :. 

காட்சிகளை அவனுக்கு அளித்துவரும் அந்த இயற்கையோடு அவன்-
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தன்னை இணைத்துக்கொள்ள வேண்டியவனாகிறான். மனிதனுக்கும் 
இயற்கைக்கும் இடையே நடந்துவரும் இப் போராட்டத்தை 

:மெய்யுணர்வு நோக்குடனும் வரலாற்று நோக்குடனும் கலையியல் 
'மாணவனுக்குச் சொல்லிக் கொடுக்கவேண்டும் என்ற ஓர் ஆசை 
உண்டு. அத்தகைய முயற்சி அறிவியலை போதிப்பதற்கு மாறாக 
அறிவியலைப்பற்றி போதிப்பதாக முடியும். எனவே, மாணவன் 
அவன் வாழும் இயற்கை உலகைப் பற்றிய தெளிவான விளக்கம் 
பெறுவது அரிது. கற்றறிந்தவன் என்று சொல்லப்படுபவன் 
இந்த இருவகைப் பயிற்சிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். 
அறிவியலைப்பற்றித் தெரிந்தகொள்வதோடன்றி அறிவியலுக்கும் 
பிற துறைகளுக்கும் உள்ள தொடர்பைப்பற்றி மெய்யுணர்வுத் 
gionmsefe) (Philosophy courses) அறிந்துகொள்வது சாலச் 
அிறந்தது. எனினும், அறிவியலின் போதனைக்கே முக்கியத்துவம் 

-அளிக்கப்படும்போது மனிதப் பண்பாட்டியல் நோக்குடன் 
(பியறகா19(10 8றறா௦௨௦1) கற்பிக்கப்படும் அறிவியல் படிப்புமுறை 
ஆரம்ப பெளதிக வகுப்புகளில் ஊறு செய்வதற்கில்லை. எனவே, 
அறிவியலானது நமது பண்பாட்டை எவ்வாறு உருவாக்கியுள்ளது 
என்பது பற்றி இந்நூல் ஓரளவு கூறும். அறிவியல் முறைகள், 
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக் கலை, அறிவியலாளிகளின் சமுதாயப் 
பொறுப்பு மற்றும் அறிவியலானது மெய்யுணர்வு, சமுதாயம், 
அரசியல் துறைகளில் பயன்பட்டு நமது பண்பாட்டை 
உருவாக்கும் வகைகள் ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும் 
இங்கு பெளதிகத்திற்குத்தான் சிறப்பிடம் கொடுக்கப்பட்டிருக் 
கிறதேயொழிய இவை யெல்லாம் ஆங்காங்கே ஒருவாறு சுட்டப் 
“பெறுகின்றன என்றே கூறவேண்டும். இந்நூலின் நடு நோக்கத்தை 
நிலைநாட்டும் வகையில் பெளதிக வரலாற்றில் காணப்பெறும் 
எழுச்சியும் உணர்ச்சியும் மிகுந்த பகுதிகள் பயன்படுத்தப் 
பட்டுள்ளன. மாணவன் அறிவியலைப் புரிந்துகொண்டான் : 
என்பதற்குச் சான்று தருவது சிந்தித்து விடைபெறக்கூடிய 

- கணக்குகளைத் திறமுடன் செய்யும் அவன் நிலைதான். கொலம் 
பியா, கார்னல் பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடையே எனக்குக் 

- கிடைத்த அனுபவத்தில் கலையியல் மாணவர்கள் கணக்குகளுக்கு 
-விடையிறுக்கும் வகையில் அடிப்படைக் கருத்துகளை நன்கு 
-புரிந்துகொள்கிறார்கள் என நான் கண்டுள்ளேன். 

கற்பிக்கும் முறையில் சிறந்தது என நான் கண்டவகையில் 
இங்குத் தலைப்புகளைத் தொடுத்துள்ளேன். ஆற்றொழுக்கு போன்ற 
“கருத்து வளர்ச்சிக்கு இது துணைசெய்யும். இம்முறையில் ஒரு சில 
இடங்களில் இன்றைய பெளதிகத்தைப் பேய பின்னரே முது 
கருத்துகள் (0128584081 42181008) மற்றும் தொடக்ககால (1௦-
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௦018951081) கருத்துகள் பேசப்படும். பெளதிகத்தை முதுமுறையில் 
(Classical method) முதலில் சொல்லிக்கொடுப்பது, பிறகு 
அதிலுள்ள பிழைகளைக் கூறுவது, பின்னர் மாணவன் அதனை 

மறக்குமாறு செய்வது, அதற்கும் பின்னர் புதிய முறையைப் 

புகட்டுவது; இதுவே பெரும்பாலும் நாம் கையாண்டுவரும் 
முறையாகும். இந் தமுறையினைப் பின்பற்ற விரும்பாத 

நிலையில் இந்நூலினை எழுதியுள்ளேன். புதிய கருத்தொன்றைக் 

கூறும்பொழுது அதைப்பற்றிய இன்றைய கருத்து முதற்கண் 
கூறப்படும். அவ்வாறு ஒரு தலைப்பினைப்பற்றிய இன்றைய கருத்தை 

.அறிந்த மாணவன் அதுபற்றிய முன்னாள் கருத்துகளை எளிதே 

விளங்கிக்கொள்ள முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்தாகும். 

தலைப்புகள் வழக்கம்போலன்றி ஆற்றொழுக்குபோன்ற கருத்து 

வளர்ச்சிக்குத் துணைசெய்யும் வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

காட்டாக, உலோகத்திலிருந்து எலெக்ட்ரான்களின் புலவெளியீடு 

பற்றிப் பேசும் பகுதியிலேயே அரண் ஊடுருவல் நிகழ்ச்சி விளக்கப் 

பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்பாகவே விளக்கப்பட்ட ஃபெர்மி 

ஆற்றல், உலோகப் பிணைப்பு, நிலையாற்றல் வரையுருக்கள் 

முதலியன இப்பாடத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்குப் பெரிதும் துணை 

செய்யும். இவைகளைப்பற்றி விளங்கிக் கொள்வதற்குப் பெட்டி 

யில் எலெக்ட்ரான் அலைகள், அணுவைச் சுற்றியமைந்த எலெக்ட் 

ரான் மேகங்கள், மின்னழுத்தம் ஆகியவைகளைப்பற்றி முன்னமே 

அறிந்தநிலையில் மாணவன் திறமான அறிவு பெறுகிறான். கருத்து 

களின் ஆற்றொழுக்குத் தொடர் வரிசையில் மேலும் பின்னோக்கிச் 

செல்வோமாயின் அலை- துகள் இருமை, அலைக் குறுக்கீடு, 

மின்சாரம், ஆற்றல், விசையியல் முதலியவற்றைக் காணலாகும். 

எனவே, இந்நூலின் குறிக்கோளான ஆற்றொமழுக்கு முறை அறிவு 

வளர்ச்சிக்கு உகந்தவகையில் இப் புத்தகத்தின் பல பகுதிகளும் 

அமைந்துள்ளன. பெளதிகமானது திறம்வாய்ந்த ஒருமையின் 

பாற்பட்ட கொள்கை அமைப்புக் கொண்டதாகையால் தொடர்பு 

காணமுடியாத தனித்தனித் தலைப்புகளைப்பற்றிப் பேசும் வழக்க 

. மான பாடநூல்களிலிருந்து இந் நூல் மாறுபடுகிறது. இங்குள்ள 

தலைப்புகள் ஒன்றுக்கொன்று உறவுபெருது குனித்து நிற்பவை 

அல்ல. ஒருவேளை முதுபெளதிகத்தை அவ்வாறு விளக்கி மகிழ்வது 

எளிதாயிருக்கலாம். ஆனால், இயற்கை அவ்வளவு எளிதாகக் 

காட்சியளிப்பது இல்லை என்று துணிந்து கூறலாம். குறைபாடு 

களையும் வரம்பு நிலைகளையும் கொண்ட இன்றைய பெளதிகத்தை 

உள்ளது உள்ளவாறே இந் நூலில் கூறியுள்ளேன். 

பெளதிக நிகழ்ச்சிகள் பலவற்றையும் விளக்குவதற்குக் 

குவான்டம் கொள்கை பயன்படுகிறது என்னும் உண்மையை
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தான் மறந்தேனில்லை. குவான்டம் மின்இயக்கவியலில் அண்மை: 
யில் நிகழ்ந்துள்ள வளர்ச்சிகளின் காரணமாக இயற்கை உலகைம் 
பற்றியும் இன்று நாம் சிறந்த முறையில் விளக்கம் பெறுகிறோம். 

இப் புத்.தம்புதிய கருத்துகளையெல்லாம் ஓரளவாவது நம் கல்.லூரி 
மாணவர்கள் அறியவேண்டும். எலெக்ட்ரான் மேகங்கள், வேதி: 
யியல் பிணைப்பு பற்றிய குவான்டம் கொள்கை, ஃபெர்மி ஆற்றல், 
காலநீட்டிப்பு, அணுக்கரு அமைப்பு, அண்டவியல், ஒப்புமை 

அழிவின்மை முதலிய தலைப்புகளெல்லாம் கல்லூரியில் நுழையும் 
மாணவனுக்குக் கடினமானவையாகவும், அப்பாற்பட்டவை 

யாகவும் இருக்கும் எனச் சில பெளதிக ஆரியர்கள் கருதலாம். 
ஆனால், கலையியல் மாணவர்களுக்கு ஆறு ஆண்டுகள் இவ்வகைப் . 
பாடங்களைக் கற்பித்த நிலையில் அவர்களுக்கு ஃபெர்மி ஆற்றன் 
அல்லது மின்னூட்ட மாற்றிணைவுமாற்றமின்மை முதலியவைகளே 
நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியையும்விட எளிதில் விளங்குவதைக்: 
கண்டேன். இன்றைய பெளதிகத்தின்பால் சிறந்த ஈடுபாட்டுடன் 
அவர்கள் படிப்பை முடித்துக் கொள்வதோடு முது பெளதிகத். 
தையே ஒதுக்கிவிடலாம் என்றும் கருதுகிருர்கள். 

இறுதியில், இத் நாலாக்கப்பணியில் என்னைப் பெரிதும் ஊக்கிய 

கார்னலிலுள்ள என் நண்பர்களுக்கு நான் கடமைப்பட்டுள் . 
ளேன். குறிப்பாகப் பல பயனுடைக் கருத்துகளை அளித்த . 
பேராசிரியர்கள் ராபர்ட் ஸ்ப்ரெளல் (Robert Sproull), ஃபிலிப் 
wor fens (Philip Morrison), rer y eat (John De Wire) - 
மற்றும் ரிச்சர்ட் &ஃபென்மென் (1/௦்கம் ரக) ஆகியோருக்கு. 
தான் பெரிதும் கடமைப் பட்டுள்ளேன். தனிப்பட்ட எத்த: 
ஒருவராலும் உருவாக்க முடியாத படங்களைப் பலர் இத்நூலுக்குத். 
தந்து உதவியுள்ளனர். பல சிறந்த படங்களைத் தந்துதவிய கல்விப் . 
பணித்துறையின் இயற்பியல் குழுவினருக்கும் (1340௨1 801200௪ 
Study Committee of Educational Services Inc.), Qudignbd 93 
துழைத்த பேராசிரியர் ஃபிரான்9ஸ் ஃப்ரீட்மெனுக்கும் (120015 
Friedman) நான் நன்றி செலுத்தக் கடமைப்பட்டுள்ளேன் .. 
ஹைடிரஜன் எலெக்ட்ரான் மேகங்களையும் டியூட்ரியம் அணுக்கரு. 
மேகத்தையும் கணக்கடுவதஇல் கார்னலைச் சேர்ந்த இரு. இம் காய் 
(10 0௦9) பெரிதும் உதவியுள்ளார். இத் நூலின் பூர்வாங்கப்: 
பதிப்பின்போது பெரிதும் உதவிய திரு. ஃப்ரான்சிஸ் ஷ்ராக். 
(Francis 507௧2) குக்கும் மற்றும் பல கார்னல் மாணவர்களுக்கும். 
என் நன்றி உரித்தாகும். 

பெளதிகத்தின் பெரும் பகுதியையும் அதனை அணுகும் முறை: 
யையும் கற்பித்த என்ரிக்கோ 2Qui (Enrico Fermi) sat
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களுக்கு நான் பெரிதும் நன்றிக் கடன்பட்டுள்ளேன். மிகச் சிக்க 

லான கருத்துகளையும் கணிதம் சிறிதுமின்றி, பெளதிக உள் 

நோக்குடன் தெளிவாகவும் கருத்தைக் கவரும் எளிய முறையிலும் 

எடுத்துக் கூறும் ஆற்றலால் அவர் யாவரையும் கவர்த்தவர். 

அவர் கையாண்ட வழியிலேயே பெளதிகத்தின் மூலக்கருத்தையும் 

அது அளிக்கும் உள்ளக் கிளர்ச்சியையும் அளிக்க முயலுவதே 

என் குறிக்கோளாகும். 

ஜே ஆரியர் 
செப்டம்பர், 7960.
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அறிமுகம் 

(Introduction)



1. அறிழகம் 

பீஈ1 பெளதிகம் என்றால் என்ன 2 

பெளதிகர்களின் கண்துஞ்சாப்பணியே, 

பெளதிகம் என்றால் என்ன என்பதற்கோ, எத் தலைப்புகள் 

'பெளதிகத்திற்கு உரியவை, எவை உரியவை அல்ல என்பதற்கோ 

தெளிவான வரையறை எதுவும் கிடையாது. இந் நூலின் 

பொருளடக்க அட்டவணை, அகர வரிசை ஆகியவற்றை நோக்கு 

வோமாயின் உரியவை என இந் நூலாசிரியர் கருதும் சில தலைப்பு 

களைப்பற்றிய கருத்துகளைப் பெறலாம். 

நாம் வ௫ூக்கும் அண்டத்தின் விதிகளைக் கண்டறிவது 
பெளதிகத்தின் நோக்கங்களுள் ஒன்றாகும். இவ் விதிகளுள் சில, 
விஞ்ஞானிகளுக்கும் துத்துவஞானிகளுக்கும் அதிர்ச்சியையும் 
ஆச்சரியத்தையும் தரக் கூடியவையாய் அமைந்துள்ளன. உண்மை 
யைக் கூறுமிடத்துச் சில கண்டுபிடிப்புகள் நோபல்பரிசு பெற்ற 

வர்கள்கூட ஏற்றுக்கொள்வதற்குத் தயங்குமளவிற்கு அதிர்ச்ச 
யூட்டக் கூடியவையாயும் பொது உணர்வுக்கு மாறுபட்டதாயும் 

இருந்தன. காட்டாக, ஐன்ஸ்டீன் 1905-ல் சார்பு கொள்கை 

couiujtd (Theory of Relativity) ஒளிமின் விளைவுக் கொள்கையையும் 
(Theory of Photoelectric Effect) வழங்கினார். ஆனால், ஒளிமின் 
விளைவுக் கொள்கைக்காக 192] வரை அவருக்கு தோபல் பரிச 
வழங்கப்படவில்லை. சார்பு கொள்கைக்காக நோபல் பரிசு 
.வழங்கப்படவே இல்லை. புதிய கண்டுபிடிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப் 
பதில் உதவிபுரியும் நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் சார்பு கொள் 
கையை மிகவும் புரட்சிகரமானதாகக் கருதினார்கள் என்பது 
வெளிப்படை. 

இப்பொழுது பெளதிகர்கள் வெளிப்படையாகத் தோன்று 
பவற்றையும், பொது உணர்வையும் ' ஐயுறத் தொடங்கி
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விட்டார்கள். பொதுஉணர்வு என்பது மனித உள்ளத்தின் விளைவு 
ஆகும். இயற்கையன்னை அதற்குக் கட்டுப்பட வேண்டும் என்ப 
தற்கு எவ்வித முகாந்தரமும் கடையாது. காட்டாக, பெளதிக 

உலகைப் பொறுத்தவரை 2-2 - 4 என்பதைக்கூட நாம் 

நம்புவதில்லை. வினாடிக்கு 20 பில்லியன் சென்டிமீட்டரும் 

வினாடிக்கு 20 பில்லியன் சென்டிமீட்டரும் சேர்ந்து வினாடிக்கு 40 

பில்லியன் சென்டிமீட்டர் அல்ல; ஆனால் வினாடிக்கு 27.8 பில்லியன் 

சென்டிமீட்டர் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். திசை 

'வேகங்களைப் பொது உணர்வுக்கு முரண்பட்ட முறையில் கூட்ட 

(வேண்டும் என்பதை இப்போது நாமறிவோம். தொகுபயன் 

இசைவேகம் அதன் ஆக்கக் கூறுகளின் கூட்டல் தொகையை 
விட எப்போதும் குறைவாகவே உள்ளது. திசைவேகங்கள், 
ஒளியை ஒப்பு நோக்குமிடத்து குறைவாயுள்ளபோதும் மேற் 
கூறிய விளைவு ஏற்படுகிறது; ஆனால், மிகச்சிறிய அளவில் 
உள்ளது. இதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக ஆற்றின் நீரோட்டத் 
இசையில் நீரைப் பொறுத்தவரை மணிக்கு 20 மைல் வேகத்தில் 

Se 
/ 

(a அமைதியான நீரில் படகு 
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கூரை 

(0) மணிக்கு 10 மைல் வேகத்தில் பாயும் நீரில் அதே படகு 

படம் 1-1 

கீரோட்டத் திசையில் செல்லும் படகு. (8)-ல் படகு நீரில் மிதக்கும் ஒருவரால் 
கோக்கப்படுகிறது. படம் ()-ல் படகு கரையிலிருந்து நோக்கப்படுகிறது. 

செல்லும் ஒரு படகினைக் கருதுவோம். நீரின் திசைவேகம் மணிக்கு 

70 மைல் என்னால் ஆற்றின் கரையைப் பொறுத்தவரை படகின் 
தொகுபயன் திசைவேகம் இரு திசைவேகங்களின் கூட்டல்
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தொகைக்கு, அதாவது மணிக்கு 80 மைலுக்குச் சரியாகச் சமமாக 

இருக்கவேண்டும். எனினும் பெளதிக விதிகளின்படி படகின் திசை 

வேகமானது இரு திசைவேகங்களின் கூட்டல் தொகையைவிடச் 

சிறிதே குறைவாக இருக்கும். *படகு-29-9999999999999866 

மைல்/மணி என்பதே சரியான விடையாகும். இங்குப் பயன்படுத்த 

வேண்டிய பெளதிக விதி திசைவேகங்களின் ஐன்ஸ்டீன் கூட்ட 

லாகும். அதன்படி, 

v 
9 தொகுபயன் of Te 

14 717 
6 

- என்பது ஒளியின் இசைவேகமாகும். இந்த வாய்பாட்டிலிருந்து 

அன்றாட நடைமுறைக் கணக்கீடுகளுக்கு 

*? தொகுபயன் = VitV, 

என்ற பழைய விதியே மிகவும் போதுமானது என்பதை நாம் 

காணலாம். 

துப்பாக்கி . 
San A Rar 

—— apes | ஐ a என்னி 12 

[ உ 
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4, 8. ஆ௫ய துகள்களின் வழியே எலெக்ட்ரான் 
துப்பாக் எலெக்ட்ரான் கற்றையைச் செலுத்துதல் 

பொது உணர்வுக்குப் புறம்பான மற்றுமோர் எடுத்துக்காட் 

டைக் கருதுவோம். இந்த.எடுத்துக் காட்டில் 8-2 சுழியாகக் 

கூடும்; அல்லது நீங்கள் விரும்பினால் 2--2- 8 ஆகுமாறும் செய்ய 
லாம். ,4,8 என்ற இரு துளைகளையுடைய எலெக்ட்ரான்கள் ஊடுரு 

வாத் தடுப்பு ஒன்றை நோக்கி எலெக்ட்ரான் துப்பாக்கி ஒன்றி 

லிருந்து ஓர் எலெக்ட்ரான் கற்றையைச் செலுத்துவதாகக் கொள் 

வோம். தடுப்பினின்றும் தொலைவில் ஒரு கைகர் எண்ணி (சேரா 

counterjou ogg 8ீ என்ற துளையை மூடுவோம். இப்போது 

எண்ணி வினாடிக்கு 2 எலெக்ட்ரான்௧ளை எண்ணும். அடுத்து 
4 என்ற துளையை மூடிவிட்டு 8 என்ற துளையைத் திறப்போம். 
மீண்டும் வினாடிக்கு 2 எலெக்ட்ரான்களைப் பெறுவோம். அடுத்து 
இரு துளைகளையும் திறந்துவிடுவோம். எண்ணி ஒன்றும் எண்ணாது! 

கிடைக்கப்பெறும் தொகையானது திசைவேகங்களின் ஐன்ஸ்டீல் 

கூட்டலில் உள்ளதுபோல் கூட்டப்படும் பகுதிகளின் கூட்டல்
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இரு துளைகளின் வழியே செல்லும் ஓர் ஒளிக்கற்றை. ஒரு குறிப்பிட்ட 

கணத்தில் ஒளிச்செறிவு இப்படித்தான் தோன்றும். கரும்பகுதிகளில் ஒளிச் 

செறிவு சுழியாகும். பொருளின் அலைப்பண்புக் கோட்பாட்டின்படி 

எலெக்ட்ரான் அலைகள் இதையொத்த முறையில் செயலாற்றும்.
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தொகையைவிட சிறியதாக இருப்பதோடன்றி அவை ஒவ்வொன் 

றையும் விடச் சிறியதாகவும் இருக்கறது. சைகர் எண்ணியைச் 

செங்குத்துத் இசையில் சற்றே நகர்த்தினால் வினாடிக்கு 8 எலெக்ட் 

ரான்௧கள், அதாவது ஒவ்வொரு துளையிலும் தனித்தனியாகக் 

இடைக்கப்பெறும் எலெக்ட்ரான்௧களின் கூட்டல் தொகையைப் 

போல் இரு மடங்கு எலெக்ட்ரான்கள் எண்ணப்படும் ஓரிடத்தைப் 

பெறலாம். முதலில் இவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்குக் கடின 
மாகத் தோன்றலாம். ஆனால், இவை உண்மையானவை. 

இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் சோதனைச் சாலையில் பதிவு செய்யப்பட் 
டுள்ளன (படம் 72-5 பார்க்க). இந்தக் குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி 
பொருள்களின் அலைப்பண்பினால் ஏற்படுவதாகும். எல்லாத் 
துகள்களும் குறிப்பிட்ட சில அலைப்பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன 

என்றும் மேற்கூறிய நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படுவது இயற்கையே என்றும் 
இயல் 72-ல் நாமறிவோம். எலெக்ட்ரான் அலைகள் &,3 ஆகிய 

துளைகள் வழியாக ஒருங்கே செல்லும்போது எவ்வாறு காணப் 
படும் என்பதைப் படம் 1-3 காட்டுகிறது. 

மேற்கூறப்பட்ட ஆற்றுப்படகு, எலெக்ட்ரான் கற்றை ஆகிய 

இரு எடுத்துக்காட்டுகளும் முறையே சார்பு கொள்கை, குவான் 

டம் கொள்கை (பெகாய௱ 2௦0௫) ஆகியவற்றின் பயன்களை விளக்கு 
கின்றன. மிகவும் அடிப்படைத் தன்மை வாய்ந்த பெளதிக 

திகழ்ச்சிகளுள் பல பெளதிக உலகின் மேற்கூறப்பட்ட இரு அடிப் 
படைத் தத்துவங்களின் விளைவேயாகும். எனவே, சார்பு 

கொள்கைக்கும் குவான்டம் கொள்கைக்கும் இந் நூலில் ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க பகுதியை ஒதுக்கவேண்டும். 

3-2 அலருகள் 

2, 7, 47: நீளம், காலம், அடுக்கம்([60ப8லு), இசைவேகம், 
பரப்பளவு, பருமன் ர௦/யச), நிறை, அடர்த்தி, மின்னூட்டம், 
வெப்பநிலை ஆற்றல் ஆகிய பெளதிகராசிகளின் (151081 008166) 
அளவீட்டைப்பற்றி பெளதிகத்தின் பெரும்பகுதி கூறுகிறது. 
இந்த அளவுகளுள் பல ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புள்ளவை .. 
காட்டாக நீளத்தைக் காலத்தால் வகுத்தால் இசைவேகம் 
கிடைக்கும். நிறையைப் பருமனால் வகுத்தால் அடர்த்தி 
கிடைக்கும். பருமன் என்பது மூன்று நீளங்களின் பெருக்கற் 
பலனாகும். பெளதிகராசிகளுள் பல நீளம், காலம், திறை 
ஆகியவற்றுடன் தொடர்புகொண்டுள்ளன . 

நீளம்: நீளம், பரப்பளவு, பருமன் ஆகியவற்றிற்கான வரை 
யைறகள் யூக்ளிட் வடிவியலில் (016028 Geometry) கூறப்



அட்டவணை 1-1 தொலைவுகளின் பரிமாண வரிசை 

தொலைவுகள் 
சென்டி 
மீட்டரில் 

1025 ௪ 

102° = 

1015 

1010 

10° mia 

10° == 

10--5 == 

மண்   
1015௧௯ 

நிழற்படமெடுக்கப்பட்ட மிகத் தொலைவிலுள்ள 
விண்மீன் மண்டலத்தின் தொலைவு 

ஆண்ட்ரோமெடாவில் உள்ள பெரிய நெபுலா 
வின் தொலைவு (மிக அண்மையிலுள்ள விண்மீன்: 
மண்டலம்) 
நமது விண்மீன் மண்டலத்தின் ஆரம் 

ஓர் ஒளியாண்டு(ஓராண்டில் ஒளிசெல்லும் தூரம்) 

சூரியமண்டலத்தின் அளவு 

புவியிலிருந்து சூரியனுக்குள்ள தூரம் 
சூரியனின் ஆரம் 

புவியின் ஆரம் 

எவரெஸ்ட் குன்றின் ஆரம் 
ஒரு கி.மீ. அல்லது 6/0 மைல் 

ஒரு மீட்டர் அல்லது ஒரு கெஜம் 

ஒரு செ.மீ. அல்லது 4/10 அங்குலம் 
ஒரு மி.மீ. உரோமத்தின் தடிப்பு 
சிவப்பு இரத்த அணுவின் விட்டம் 
ஒளியின் அலைநீளம் 

உயிரியக்க மூலக்கூறுகளின் அளவு 
ஹைடிரஜன் அணுவின் விட்டம் 

யுரேனியம் அணுக்கருவின் விட்டம் 
அடிப்படைத் துசள் ஒன்றின் விட்டம்
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பட்டுள்ளன. நீளத்திற்கு மீட்டர், அங்குலம், அடி, மைல், 
சென்டிமீட்டர் போன்ற படித்தர அலகுகள் பல இன்று வழக்க 
லுள்ளன. ஐக்கிய நாடுகள், பிரிட்டிஷ் காமன்வெல்த் நாடுகள் 
ஆகியவற்றுள் ஒரு பகுதியைத் தவிர உலகின் எல்லா நாடுகளும் 
மெட்ரிக் முறையை இப்போது பின்பற்றுகின்றன. ஐக்கிய 
நாடுகளில் இன்றும் ஆங்கிலமுறை அலகுகளே முறையான அலகு 

களானாலும் அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் மெட்ரிக் முறையையே பின் 
பற்றுகின்றனார். ஒருசிலஆங்கிலமுறை அலகுகளைப் பயன்படுத்து 
வதோடு இந்நூல் முழுவதிலும் மெட்ரிக் முறையையே தாம் பயன் 

படுத்துவோம். 

மீட்டரானது முதன்முதலில் வடதுருவத்திற்கும் நிலநடுக் 
கோட்டிற்கும் இடையிலுள்ள தொலைவின் அடிப்படையில் வரை 

யறுக்கப்பட்டது.இத் தொலைவு 10,000 கிலோமீட்டர்கள் அல்லது 

10” மீட்டர்களுக்குச் சற்றேறக்குறையச் சமமாகும். உலகன் படித் 
கர மீட்டர் என்பது ஃபிரான்சில் எடைகள் மற்றும் அளவுகளுக் 
கான அனைத்துலக அலுவலகத்தில் (1ஈ16[ஈ211௦002] Bureau of 
Weights and Measures) வைக்கப்பட்டுள்ள பிளாட்டின உலோகக் 
கலவையாலான தண்டு ஒன்றில் உள்ள இருகோடுகளுக்கி௮டையே 
யுள்ள தொலைவுக்குச் சமமாகும். எனினும், ஓர் உலோகத் தண்டி. 
லுள்ள இரு கோடுகளுக்கிடையேயுள்ள தொலைவைவிட நீளத்திற் 
கான மிக மிக நுட்பமான ஓர் அலகை இயற்கையன்னை நமக்கு 

அளித்திருக்கிறாள். ஃபிரான்சில் உள்ள படித்தரமீட்டரானது ஒரு 
குறிப்பிட்ட நிறமாலைக் கோட்டின் ஒளிஅலை நீளங்களின் அடிப் 
படையில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓர் அங்குலமானது 2.54 
சென்டிமீட்டருக்குச் (100 சென்டிமீட்டர் - 1 மீட்டர்) சரியாகச் 
சமமாகுமாறு ஐக்கிய நாடுகளில் வழங்கும் அங்குலம் படித்தர 
மீட்டரின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்படுகிறது. 

மற்ற மாற்றுதல்கள் பின் இணைப்பில் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன . 
அன்றாடக் கணக்களைத் தீர்வு காண்பதற்கு ஆங்கில அலகுகளை 
மெட்ரிக் அலகுகளாக மாற்றுவது அடிக்கடி இன்றியமையாத 
தாகிறது." அட்டவணை 1-1 பெளதிகத்தில் இடம்பெறும் மிகச் 
சிறிய நீளம் (அடிப்படைத் துகள்களின் விட்டம்) முதல் மிகப் 
பெரிய நீளம் (மிகத்தொலைவிலுள்ள விண்மீன் மண்டலத்தின்- 
*வ/ல0/-தொலைவு) ஈறாக உள்ள பல நீளங்களைக் காட்டுகிறது. 

காலம்: காலம் என்பது ஒரு பெளதிகக் கருத்தாதலால் அதன் 
- வரையறை குறிப்பிட்ட சில இயற்பியல் விதிகளுடன் தொடர்பு 

சென்டிமீட்டரை செ.மீ, என்றும் மீட்டரை மீ. என்றும் லோமீட்டரை 
இ.மீ. என்றும் அங்குலத்தை ௮ங். என்றும் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுவோம்.



அட்டவணை 1-2 நேர அளவுகளின் அட்டவணே 

கால 
இடைவெளி 
வினாடிகளில் 

1035 = 

1010 கேச 

[05௪ 

10° =a 

195 

140-10௯ 

10-15 கண 

180-807   

(/“5*-அரை ஆயுட்காலம்-புவியின் வயது 
புவியில் முதல் உயிர் தோன்றியது முதல் உள்ள 
காலம் 

மனித இனத்தின் வயது 
புளுட்டோனியத்தின் அரை ஆயுட்காலம் 

மனிதனின் ஆயுட்காலம் 

ஓராண்டு 

ஒரு காள் 
தன்னிச்சையான நியூட்ரானின் அரை ஆயுட் 
காலம் 

ஒரு வினாடி-இரு இருதயத் துடிப்புகளுக்கிடையே 
யுள்ள காலம் 

பான்ஜோ கம்பியின் ஓர் அலைவுக்கான நேரம் 

மியூயானின் அரை ஆயுட்காலம் 

களர்ச்சியூட்டப்பட்ட ஓர் அணு ஒளியை உமிமு 
முன் கிளர்ச்சியூட்டப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் 
சராசரி நேரம் 

ஹைடிரஜன் அணுவில் எலெக்ட்ரான் புரோட் 
டானைச் சுற்றி வருவதற்கான நேரம் 

அணுக்கருவில் புரோட்டான் அல்லது நியூட்ரான் 

ஒருமுறை சுழல்வதற்கு ஆகும் நேரம் 
ஓர் அடிப்படைத் துகள்களைக் கடக்க gall 
எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்
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கொண்டுள்ளது. காட்டாக, புவியின் சுழற்சிக்காலம் மிகவும் நுட்ப: 
மான அளவிற்கு மாறிலியாக இருக்க வேண்டுமென்று பெளதிக. 
விதிகள் கூறுகின்றன. இவ் வுண்மையை, சராசரி சூரிய நாள் 
எனப்படும் காலத்தின் அடிப்படை அலகு ஓன்றை வரையறுப் 
பதற்குப் பயன்படுத்தலாம். மேலும், வெப்பநிலையும் மற்றும் 
வெளிப்புறச் சூழ்நிலைகளும் மாருமலிருக்குமாயின் படிக அலைப் 
பானிலுள்ள (005181 0501118500) அலையும் படிகத்தகடு ஒன்றின் 
அலைவு நேரம் மாறிலியாயிருக்குமென்று பெளதிக விதிகள் கூறு: 
கின்றன. எனவே, ஒரு படிக அலைப்பானை மிக நுட்பமான 
கடிகாரமாகச் செய்யலாம். அவ்வாறே ஒரு மூலக்கூறிலுள்ள 
அணுக்களின் அலைவு அடுக்கமும் மாறிலியாகும். உண்மையில், 
இந்த அலைவுகளைக் கணிக்கும் அணுவியல் கடிகாரங்களே மற்றக். 
கடிகாரங்களைக் காட்டிலும் மிகவும் நுட்பம் வாய்ந்தவையாகும். 
ஆங்கில முறையிலும் மெட்ரிக் முறையிலும் பயன்படுத்தப்படும் 
காலத்தின் அடிப்படை. அலகு ஒரு வினாடியாகும். அது சராசரிச்: 
சூரிய நாளில், 

1/60 x 1/60 x 1/24 = 1/86,400 

பகுதியாகும். (வினாடியை வி.என்று சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுவோம்)- 
அட்டவணை 7-2 ஒளியானது அடிப்படைத் துகள் ஒன்றைக் கடப்ப- 
தற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் முதல் புவியின் வயதுவரை 
உள்ள இயற்பியலில் இடம்பெறும் பல்வேறு கால இடைவெளி 
களைக் காட்டுகிறது. 

காலம் போன்ற ஒரு கருத்திற்கு பெளதிக விதிகளை அடிப்: 
படையாகக் கொள்ளும்போது அவ் விதிகள் முழுதும் சரியானவை 
என்று உறுதியாய்க் கூறமுடியாது. காட்டாக, ஒளியின் வேக. 
மானது காலம் செல்லச்செல்லச் சிறிதுசிறிதாக அதிகமாகிறது: 
என்று கொள்ளலாம். இது, நீளம் காலம் ஆஇயவற்றிற்கான 
தமது படித்தர அலகுகளை மாற்றும். அனைத்தன (பா165வ1) 
பெளதிக மாறிலிகள் காலத்துடன் மாறுகின்றன என்பதற்கான 
சோதனையியல் ஆதாரம் (6%6112121 ச414606) எதுவும் இதுவரை 
இடையாது. ஆனால், இந்த உண்மையானது அம் மாறிலிகளின் 
தற்கால அளவீடுகளின் நுட்பத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அளவு மிக 
மெதுவாக மாறக் கூடிய சாத்தியக் கூறினை விலக்கித் தள்ளவில்லை . 
இயற்பியலின் *புனிதமான” விதியொன்றைச் சோதனை மூலம் 
கிடைத்த குறிப்புகள் பொய்யாக்குவது வழக்கத் இற்கு மாருனதல்ல 
என்பதை இந் நூலைப் படிக்கும்போது நாமறியக் கூடும். வழக்க: 
லிருக்கும் பெளதிக *விதிகளை”ப் பற்றிப் பரந்த நோக்கு உள்ளவா. 
களாக இருப்பதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும். மேலும், 
சோதனை மூலம் இடைக்கும் ஆதாரங்கள் அவற்றிற்கு எதிராகத்
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அட்டவணை 1-3 நிறை மூப்புகளின் வரிசை 

திறை கிராமில் 

சூரியன். 

1030 2, புவி 

100, 

சந்திரன் 

1௦ ட்ட பம 
101௭ கப்பல் 

100 ௭ 

ஒரு டன் 

ஒரு பவுண்டு 

ஒரு கிராம் 

ஈயின் இறக்கை 
பென்சிலால் எழுதப்பட்ட அடையாளக் குறி 

10 *? ௯ நுண்திவலையாக்கியினின்றும் வரும் எண்ணெய்த். 
துளி 911& மூலக்கூறு (குரோமசோமின் முக்கிய 
ஆக்கக் கூறு) 

[68-50 
mE 

யுரேனியம் அணு 
புரோட்டான் 

10-3௦ எலெக்ட்ரான்  
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-தோன்றுமாயின் அவ் விதிகளை மாற்றுவதற்கும் தயாராய் இருக்க 

வேண்டும். 

நிறை: நிறையும் ஒரு பெளதிகக் கருத்தேயாதலால் அதனையும் 
குறிப்பிட்ட சல பெளதிக விதிகளின் அடிப்படையில் வரையறுக்க 

வேண்டும். மூன்றாம் இயலில் உந்தம் அழிவின்மை விதியின் அடிப் 

படையில் நிறையின் புதிய வரையறை ஒன்றை இந் நூலில் 

காணலாம். மெட்ரிக் முறையில் நிறையின் அலகானது முதலில் 

(ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலை, அழுத்தத்தில் 1 ௧. செ.மீ. (கன 

சென்டிமீட்டர்) நீரில் அடங்கியுள்ள நிறை என வரையறுக்கப் 

பட்டது. அந்த நிறையின் அளவு கிராம் எனப்படுகிறது. 

இவ்வாறாக, நீரின் அடர்த்தியானது கன சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு 

இராம் என வசதியான முறையில் அமைந்துள்ளது. ஆங்கில 

மூறையில் நிறையின் அலகானது ஒரு பவுண்டு ஆகும். ஒரு AGar 

இராம்(॥05 இராம்) - 2.204 பவுண்டு நிறை'யாகும். அட்டவணை 

7-8 பெளதிகத்தில் இடம்பெறக்கூடிய சில நிறைகளைக் காட்டு 

-இறது. 

பெளதிகத்தில் விசை, ஆற்றல் போன்ற ராசிகள் வழக்கமாக 
மீட்டர்கள், இலோகிராம்கள், வினாடிகள் ஆகியவற்றின் அடிப் 
படையிலோ சென்டிமீட்டர்கள், கிராம்கள், வினாடிகள், 
ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலோ அளவிடப்படுகின்றன. முதல் 
மூறை 1485 முறை என்றும், இரண்டாவது முறை 605 முறை 
என்றும் அழைக்கப்படுகன்றன. இந் நூலில் இரு முறைகளும் 
கையாளப்படுகின் றன. 

3-3 பெளதிகத்தில் கணிதம் 

70 705 = 10¢+% 

பெளதிகத்தில் ராசிகளை மிக அதிக நுட்பமாக அளவிடவும் 
கணக்கிடவும் முடியும். இதற்குக் கணித அறிவு தேவையாூறது. 
தற்பயன்வசமாக அடிப்படை இயற்கணிதம் (8126௨), வடிவியல் 
(geometry) ஆகியவற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி; இயற்பியலில் 
உள்ள பல அடிப்படைத் தத்துவங்களையும் கருத்துகளையும் மிச 
நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளலாம். இது, இயற்கையின் அடிப்படை 
விதிகளின் பொதுப் பண்பெனத் தோன்றக் கூடியதன், அதாவது, 
உண்மையை நெருங்க நெருங்க அடிப்படை விதிகள் மேலும் 
“மேலும் எளிதாக நேருன்றன என்ற தத்துவத்தின் விளைவாகும். 

1 
கிராம் என்பதை இ. என்றும் இலோூராம் என்பதை இ றும் 

பவுண்டு என்பதைப் பவு. என்றும் சுருக்கமாக அழைக்கலாம். ௭௭ என்றுக்
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இத் தத்துவத்தை மெய்யுணர்விகள் (%41௦500்௭58) ஓகமின் கத்தி 

(008௩5 ர௧௪௦௭) என அழைக்கிறார்கள். முப்பொருள் பிரச்சினை 

(௦௦04 றா௦160) (ஒன்றுக்கொன்று செயலெதிர்ச் செயற்படும் 

பொருள்களின் இயக்கம்) என்றழைக்கப்படும் அடிப்படையில்லாத 

ஒன்றைக் கணக்கிட முயலும்போது கடின கணிதம் பயன்படுவது 

வழக்கம். முப்பொருள் பிரச்சனை என்பது அடிப்படையானதுஅன்று 

ஏனெனில், அது உண்மையில் ஒன்றுக்கொன்று 9 'தாடர்புகொண்ட 

இருபொருள் பிரச்சினைகள் மூன்றின் ஒருங்கியைவு (8008 051110) 

ஆகும். எதிர்விகித இருமடி விசையின் செயலால் செயலெதிர்ச் 

செயற்படும் இரு பொருள்களின் பாதைகளாகிய உண்மையிலேயே 

அடிப்படைத் தன்மை வாய்ந்த பிரச்சனைக்குப் பலநூறு ஆண்டு 

கட்கு முன்னரே ஐசக் நியூட்டன் தீர்வு கண்டார். வானியலின்: 

(astronomy) இருபொருள் பிரச்சினைக்கு எளிய கணிதத்தைப் பயன் 

படுத்தித் தீர்வு காணலாம். (இயல் .4-ன் பின்னிணைப்பைப் 

பார்க்க). ஆனால், முப்பொருள் பிரச்சினைக்கு நுட்பமாகத் தீர்வு 

காண்பதற்குப் பெரிய மின்னியக்கக் கணிப்பான் (electronic 

௦௦010) ஒன்று தேவைப்படுகிறது. ஒரு மனிதன் தன் கையினால் 

பல வாரங்கள் செய்யக் கூடிய கணக்&ட்டினை மின்னியக்கக் கணிப் 

பான் ஒரே நொடியில் செய்யக்கூடும். மின்னியக்கக் கணிப்பான் 

களின் தொழில்நுட்ப அறிவு இன்னும் தொடக்க நிலையிலேயே 

இருப்பினும் தொழில் துறையிலும் பெளதிகத்திலும் இன்னும் மற்ற 

அடிப்படை ஆராய்ச்சித் துறைகளிலும் அவை பெரிதும் பயன் 

படுத்தப்படுகின்றன . 

இந் நூலைப் படித்து முழுவதும் தேர்ச்சபெறத் திரிகோண 

ewe (Trigonometry) நுண்கணிதம் (வே௦ய/ய5) அல்லது உயா் 

கணித வகைகள் ஆகியவற்றின் அறிவு தேவையில்லை. மாறுக, 

உயர்நிலைப் பள்ளி இயற்கணிதத்தின் சில பகுதிகளில் தேர்ந்த. 

செயல்முறை அறிவு தேவையாகிறது. பெரும்பாலான 

மாணவர்கள் கல்லூரியில் பெளதிகத்தைப் பயிலத் தொடங்கும் 

சமயத்தில் இயற்கணிதத்தைப் பயன்படுத்தியிருக்க மாட்டார்கள். 

அத்தகைய மாணவர்கள் இந் நூலைப் படிக்கத் தொடங்குமுன் 

தாங்கள் கற்ற கணிதத்தை மறுசீராய்வு(18128)செய்தல்வேண்டும். 

இதற்காக இந்த இயலின் முடிவில் கணித வினாக்கள் தரப்பட் 

டுள்ளன. இந்த இயலின் எஞ்சிய பகுதி இந் நூலைச் சார்ந்த 

தைப்பற்றிய ஒரு மறுசீராய்வு ஆகும். 

கணிதத்தை மறுசீராய்வு செய்யவேண்டுமா வேண்டாமா 

என்ற ஐயப்பாடுடையவர்களுக்கெனப் பின்வரும் சோதனைப் 

பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது .
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ஏழ்வருவனவற்றுள் பிழையுள்ளவற்றைக் கு றிப்பிடவும். 

1. 

2. 

3. 

9. 

10. 

1/8 1/8, 4 1/8, என்றால் R=R,+R,. 

(a+b)? =a? +b? 

ஒரு வட்டத்தின் விட்டம் 10-* சென்டிமீட்டர் என்றால் 

அதன் ஆரம் 10-* செ.மீ. 

மேற்கூறிய வட்டத்தின் ஆரம் 5-* செ.மீ. 

A X A+X 
“நர? தட 

60” செங்கோண முக்கோணத்தின் சிறிய பக்கம் செ.மீ. 

என்றால் அதன் கர்ணம் - 3 செ.மீ. 

4ஐ $ஆல் வகுத்தால் 3 
»/ 16 ab=4 ab 

11. ச, ம் ஆகியவை எதிர்க்குறியுடையனவாயும் ம/ச, ஒன்றைவிட 
அதிகமாகவுமிருப்பின் (2-ம்) எதிர்க்குறியுடையதாக இருக்கும். 

மேற்கூறிய பட்டியலுக்கான சரியான விடை அவை 

ஒவ்வொன்றும் பிழை என்பதாகும். ஒருவர் மேற்கூறியவற்றுள் 

ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவற்றிற்குத் தவறாக விடையளித்திருப்பின் 
அவர் இந்த இயலின் இறுதியில் தரப்பட்டிருக்கும் கணக்குகளைச் 
செய்யாமல் இந் நூலைப் படிக்கத் தொடங்குவதற்குத் தகுதியற்ற 
வார் எனத் தம்மைக் கருதிடல் வேண்டும். அவற்றின் சரியான 
விடைகள் பின்வருமாறு: 

3. 

2. 

BR, 
R, +R, 

(a+b)? = a? + 2ab + b? 

R= 

9,4. ஆரம் 4 5 % 10-? செ.மீ. 

5. 
A ,X_AY+BX 
நார -- 
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6. கர்ணம் - 2 செ.மீ. 

4 
Zs = = 8 

$ 

4. 16ab = 4,/ab J 
9. /10% = 10,/1 

  

  

10. = (a+b) 
7 

a+b 

11. (a—b) நேர்க்குறியுடையதாயிருக்கும். 

பத்தன் மடிகள் (Powers of ten): பெளதிகத்தில்வரும் பல 

அளவுகள் ஒன்றைவிட மிகப் பெரியனவாகவோ ஓன்றை 

விட மிகச் சிறியனவாகவோ இருக்கின்றன. எந்த ஓர் 

அளவையும், அவை பெரியதாயினும் சிறியதாயினும், பத்தின் 

கக்க மடியின் ஒன்றுமுதல் பத்துவரையிலுள்ள எண்ணின் 

மடங்காக எழுதுவது வழக்கம். ஐக்கிய நாடுகளின் தேசியக் 

கடனை 8.955%6 1011 டாலர்கள் அல்லது 8.95)610” மெகாபக்குகள் 

(ற€2௨ய௦18) என ஒரு பெளதிகர் எழுதக்கூடும். பத்தின்மடி தசமத் 

தானத்தை வலப்புறம் எத்தனை இடங்கள் தள்ளவேண்டும் என்ப 

தைக் கூறுகிறது. பத்தின்மடிகளிலின்றித் தேசியக்கடனை எழுத 

வேண்டுமாயின் தசமத்தானத்தை 11இடங்கள் வலப்புறம் தள்ளி 

$295,000,000,000 என்று எழுதலாம். மடியெண் எதிர்க்குறி 

யுடையதாக இருப்பின் தசமத்தானத்தை அத்தனை இடங்கள் 

இடதுபுறம் தள்ளவேண்டும். காட்டாக, ஹைடிரஜன் அணுவின் 

ஆரம் 55610-9செ.மீ.எனில் அது 0.000,000,005 செ.மீ. ஆகும். 

இம் முறையில் குறிப்பிடப்படும் எண்ணிக்கைகளைப் பெருக்கு 

708 a—b 
—_ = 10 வதற்கும் வகுப்பதற்கும் 105)6105 10874, ர்ந்த 

என்ற தொடர்புகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். 

மாரிக் கணக்கு 

அணு உலை ஒன்று நாள் ஒன்றுக்கு 1 கிராம் யுரேனியத்தை 

ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. அதன் இறன் வெளியீட்டை வாட்டுகளில் 

கணக்கிடுக . ் 

திறன் என்பது ஒரலகு நேரத்தில் வெளிவிடப்படும் ஆற்ற 

லாகும். 14165 அலகு முறையைப் பின்பற்றுவோமாயின் திறன்
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வாட்டுகளில் இருக்கும். ஐன்ஸ்டீனின் புகழ்வாய்ந்த 14/86” 
என்ற நிறைஆற்றல் தொடர்பைப் பயன்படுத்தி ஆற்றலைக் கணக். 
இடலாம். தொடர்பில் 2 என்பது ஒளியின் வேகம்; அதன்மதிப்பு 
2)610* மீ/வி ஆகும். நிறைக்கும் ஆற்றலுக்கும் இடையேயுள்ள 
இணைமாற்றை 5,11 ஆகிய இயல்களில் காணலாம். 

Mc? 

t 

M= 10-3 @.9. -60% 60624 வி.--8.64% 10* வி. எண்மதிப்பு 
களைப் பயன்படுத்துவேமாயின் , 

எனவே திறன் -   

10-3 x(3x 10°)? 
திறன் = வாட்டுகள் 

8.64 xX 10* 

89-85 2723117977) ‘ . 
= 64x10" UT Ose 

விடையில் பத்தின் மடியானது பகுதி எண்ணிலுள்ள (0₹101102101): 
மடிகளின் கூட்டுத்தொகையைத் தொகுதி எண்ணிலுள்ள 

(பய₹78(01)மடிகளின் கூட்டுத்தொகையிலிருந்து கழிக்கக் கிடைப்ப 
தாகும். இறுதிமடி(-- 3-1 16)--4 அல்லது&9 ஆகும். இவ்வாறாக. 

. 9 . . த ee உவ 
ate sagt anges 

திறன் 7,04% 10” வாட்டுகள். 

அல்லது ஏறத்தாழ 1 மில்லியன் இலோவாட்டுகள். இது ஐக்கிய 
நாடுகளில் ஒரு சராசரி மாநிலத்தால் பயன்படுத்தப்படும் இறனின் 
அளவாகும். 

பத்தின் மடிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான விதிகளை மறு 
சீராய்வு செய்த நாம் 10" *-ல் பாதி 10--* இல்லை; 5-*ம் இல்லை 
என்பது எவ்வாறு என்று காண்போம். 70--*-ஐ 

10~* = 70% 0-5 
என எழுதலாம். இவ்வாறாக 10 -*என்பது சரியான விடையின் 
20,000 மடங்கு என்பது தெளிவாகும். கல்லூரி மாணவர்கள் 
தரும் மற்றொரு வழக்கமான விடை 5-5, அதனை, 

5—* 10\~* 1078 
“(7 =—p>s= 2° X 10—* = 256 x 10-* 

என எழுதலாம். இந்த விடை சரியான விடையாயின் 572 மடங்கு 
என்பது தெளிவாகும்.
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பின்ன மடிகள்: /ன் ஈ-வது மடியை !/ன் ம்-வது மடியால் 
பெருக்குவதற்கான பொதுவான விதி, 

Nex N= Neto ஆகும். 

௪, ம் ஆய இரண்டையும் $ எனக் கொள்வோமாயின், 

Ni2z x 70/2 - ]/ என்றாகும். இவ்வாறாக 

744/2 = JN 

அவ்வாறே 445 என்பது ன் மும்மடி மூலமாகும் (௦ய06 £0௦0). 
7423 என்பது (4/3), அல்லது ரன் மும்மடி. மூலத்தின் இருமடி 

யாகும். மேலும், அது (2/5)13 அல்லது 77-ன் இருமடிப் பெருக்கத் 
தின் மும்மடி மூலமாகும். 

மஇப்புடை இலக்கங்கள் (512010080௫ மிதமா85): திசைவேகத்தை 
அளவிடுவதற்கான ஒரு சோதனையில் ஒரு பொருள் சரியாக 3 

வினாடி. நேரத்தில் 10 செ.மீ நகருவதாகக் கொள்வோம். 

70 செ.மீ 

2 வினாடி 
-ஐத் தசமப் பின்னமாகக் குறிப்பதற்கு எத்தனை தசமத் 

தானங்களைப் பயன்படுத்துவது என்பது ஒரு பிரச்சினையாகும். 

விடையின் நிச்சயமான மதிப்பைவிட ஒரு தசமத்தானம் அதிக 

மாகப் பயன்படுத்துவது மரபு. இவ்வாறாக 170 செ.மீ. என்பதனை 
7%-க்கு நுட்பமாக அளவிட்டிருந்தால் விடையை 9 - 3.33 + 

0.03 செ.மீ/[வி எனக் குறிக்கலாம். 9-ன் உண்மையான 
மதிப்பு 3.20 செ.மீ/வி-க்கும் 3.36 செ.மீ/வி-க்கும் இடையில் இருப் 
பதால் விடையில் முதல் இரண்டு 3-களும் மதிப்புடை இலக்கங் 
களாகும். கடைசி தசமத்தானம் நிச்சயமற்ற ஒன்றாகும். விடை 
யை 2 செ.மீ/வி அல்லது ॥ -3.223 செ.மீ/வி என்று எழுதுவது 
அரிதாகும். 7-9.282 செ.மீ/வி என எழுதுவதே வழக்கமாகும். 
அதிகமான தசமத்தானங்களைப் பயன்படுத்துவது என்பது மிகை 

யானதோடன்றி தவறான கருத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் அமை 
யும். அவ்வாறு எழுதுவதால் நம் விடையை அது உண்மையில் 
இருந்ததைவிட. மேம்பட்டதாகக் கருதுவோம். 

v= 9.92 செ.மீ/வி என்னும் திசைவேகத்தை v'=4.51X10? 
செ.மீ/வி என்னும் திசைவேகத்துடன் சேர்க்கவேண்டியிருப்பதாக 
வும்9ூ்-ம் 7%-க்கு நுட்பமாகத் தெரிந்திருப்பதாகவம் கொள்வோம். 

v= 8,292 செ.மீ/வி 

9”-457.00 செ.மீ/வி 
ரர '-454.383 செ.மீ/வி 

௮ பெள 2
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விடையை 4.5423)610? செ.மீ/வி என்று குறிப்பிடும்போது நமது 

விடையின் நுட்பத் தன்மையை 70*-ல் ஒருபகுதி என்று உணர்த்து 

வதைக் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். விடையின் நுட்பத்தன்மை 

கூட்டப்படும் பகுதிகளின் நுட்பத்தன்மையைவிட மேம்பட்டதாக 

இருக்கமுடியாதாகையால் விடையை 454 4 5செ.மீ/வி அல்லது 

4.54%070செ.மீ[வி என்றே எழுதவேண்டும். 

பெருக்கலிலோ அல்லது வகுத்தலிலோ விடையின் நுட்பத் 
ன்மைச் சதவீதம் (0608111826 &00ப803) அதில் பங்குபெறும் கூறு 
களின் நுட்பத்தன்மையைவிட அதிகமாக இருக்கமுடியாது. ஒருகூறு 
1% நுட்பத்தன்மையையும் மற்றோரு கூறு 7%-ல் 1/10 நுட்பத் 

தன்மையையும் பெற்றிருப்பின் அவற்றின் பெருக்கற்பலன் 1 
.நுட்பத்தன்மையைப் பெற்றிருக்கும். 

இந்நூலில் உள்ள அளவுகள் நுட்பத்தன்மையின் மதிப்பு வேறு 
விதமாகக் குறிக்கப்பட்டிருந்தாலன்றி 1% நுட்பத்துடன் குறிக்கப் 
பட்டுள்ளன. கணக்குகளும் அதே நுட்பத் தன்மையுடன்தான் 

போடப்படவேண்டும். இந்த நுட்பத்தன்மையை மலிவான 
.நமுவுபடி அளவுகோல் (81106 £ப16) களைக் கொண்டு பெறலாம். 

அலகு மாற்றம்: பெளதிகத்தில் பல கணக்க&டுகளில் அலகுகளை 

ஒரு அளவீட்டு முறையினின்றும் மற்றொரு அளவீட்டு முறைக்கு 
மாற்றுவது தேவையாகிறது. காட்டாக, 60மைல்/மணி என்னும் 
தசை வேகத்தை மீட்டர்/,வி என மாற்றுவதாகக் கொள்வோம். 

  

மைல் _ 1 மைல் 

எ ன் ளு என மணி 

இப்பொழுது 1 மைல் என்பதன் இணைமாற்றாகிய 1.61 இ.மீ-ஐப் 
பதிலீடு செய்தால் 

  

மைல் _ ்.61 இமீ 

௭ பன் 99% ண் 
18.8 

= 601.61 
x x மணி 

3 இ.மீ-க்கு 105 மீட்டர் என்றும் 1 மணிக்கு 60 நிமிடங்கள் 
என்றும் பதிலீடு செய்தால் 

மைல் 10518 
—~ = 60x11. 

=e மணி சவத 60நி 
  

_60X1.61x 10° மீ 

60 0வி 
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மீ 
= 26°8 a 

அலகுகளுக்கான இணைமாற்று அளவுகளைப் பதிலீடு செய் 

வதன் மூலம் அவற்றை ஒருமுறையிலிருந்து மற்றொருமுறைக்கு 
மாற்றலாம் என்பதை நாமறிகிறோம். ஒவ்வொரு அலகும் ஒரு எண் 

மதிப்பையும் பெற்றிருப்பதால் மேற்கூறிய எடுத்துக்காட்டில் 

உள்ளவாறு அலகுகளைத் தெளிவாக எழுதுவது இன்றியமை 

யாததாகும். இயற்பியல் கணக்கு ஒன்றிற்கான விடையை எண் 

மதிப்பைத் தொடர்ந்து அலகுகளைத் தெளிவாக எழுதாமல் தரக் 

கூடாது. 

வடிவியல்: முக்கோணங்கள், செவ்வகங்கள், வட்டங்கள், கன 

சதுரங்கள், உருளைகள், கோளங்கள் போன்ற எளிய வடிவங்களின் 

பரப்பளவுகளையும் பருமன்களையும் கணக்கிட நம்மால் இயல 

வேண்டும். கணக்கீட்டு விதிகள் (80௨102 !8௬8) என்று சொல்லப் 

படும் விதிகளைப்பற்றி நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். காட்டாக, 

உயரத்திற்குச் சமமான விட்டத்தையுடைய, வெவ்வேறு அளவு 

களுள்ள ஆரஞ்சு பழ டின்களைக் கருதுவோம். வடிவியல் மொழியில் 

அவை ஓத்த வடிவங்களையுடையன என அழைக்கப்படும். ஒரு 

சிறிய அளவு டின்னின் விலை 10 சென்ட்டுகள் எனவும் அதைப்போல் 

இருமடங்கு அளவுகளையுடைய(இருமடங்கு உயரம்) டின்னின் விலை 

50 சென்ட்டுகள் எனவும் கொள்வோம். குடும்பத் தலைவிகளுள் 

பலர் 5 சிறிய டின்களில் உள்ள பழரசம் ஒரு இருமடங்கு டின்னில் 

உள்ள பழரசத்தைவிட அதிகமாக இருக்கும் என எண்ணக்கூடும். 

அத்தகைய தலைவி 8 சிறிய டின்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு முறை 

யும் 30 சென்ட்டுகளை இழக்கிறாள். கணக்$€ட்டு விதியின்படி ஓத்த 

வடிவங்களின் பருமன் அவற்றின் நீளஅளவின் மும்மடிக்கு நேர் 

விதெத்திலிருக்கின்றன. 2-ன் மும்மடி 8 எனவே இருமடங்கு அளவு 

களையுடைய டின் ஒரு சிறிய டின்னைப்போல் 8 மடங்கு பழ 

சத்தைக் கொண்டிருக்கும். பரப்பளவுகள் நீள அளவின் இரு 

மடியைப் பொறுத்திருப்பதால் இருமடங்கு அளவுகளையுடைய 

டின் ஒரு சிறிய டின்னைப்போல் நான்கு மடங்கு மேற்பரப்பைக் 

கொண்டுள்ளது. இருமடங்கு அளவுகளையுடைய துவாலையின் 

விலை நான்கு துவாலைகளின் விலையைவிடக் குறைவாக இருப்பின் 

முன்னதை வாங்குவதன் மூலம் பணத்தை மிச்சப் படுத்தலாம். 

இந் நூலை அறிந்து கொள்ள பித்தகோரஸ் தேற்றத்தைப் 
பற்றியும் படம் 7-4-ல் காட்டியுள்ள இருவகை முக்கோணங்களைப் 

- பற்றியும் ஒருவர் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அவை பலரும் 
அறிந்த 30-60” செங்கோணமும் 45” செங்கோண முக்கோணமு
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மாகும். செங்கோண முக்கோணம் ஒன்றின் கர்ணத்தின் இருமடி 
மற்ற இரு பக்கங்களின் இருமடிகளின் கூட்டல் தொகைக்குச் சம் 
மாகும் என்று பித்தகோரஸ் தேற்றம் கூறுகிறது. மேலும், ஒத்த 
முக்கோணங்கள் இரண்டில் ஓத்த கோணங்கள் சமமாகவும் ஓத்து 
பக்கங்கள் நேர் விகித்த்திலும் இருக்குமென்று ஒருவார் அறிய 
வேண்டும். ஆங்காங்கே பயன்படுத்தப்படும் பயனுறு வடிவியல் 
தேற்றம் ஒன்று பின்வருமாறு: இரண்டு கோணங்களின் பக்கங்கள் 
முறையே நேர்குத்தாக இருப்பின் அக்கோணங்கள் சமமாக 

இருக்கும். 

படம் 1-4 

வழக்கமான இரு செங்கோண முக்கோணங்கள் 

a) 45° செங்கோண முக்கோணம் (0) 30°-60° செங்கோண முக்கோணம் 

1-4 அறிவியலும் சமுதாயமும். 

பெளதிகம் பயனுறு துறையாயின்............ ? 

பெளதிக உலகைப்பற்றி நாமறியும்போது ஏற்படும் முன்னேற் 
றங்களுள் பெரும்பாலும் ஒவ்வொன்றும் ஏதேனும் ஒருவகை நடை 
முறைப்பயனுக்கு உரியதாகிறது. எனினும் இயற்பியலாளர்கள் 

அவர்களின் கண்டுப்பிடிப்புகளின் நடைமுறைப் பயன்களைப்பற்றிப் 

பொதுவாகக் கவலைப்படுவதில்லை. பெளதிகரின் கண்டுபிடிப்பினால் 
மனிதகுலத்திற்கு உறுதியாக ஏற்படும் பயன் பொதுவாக 

அவ்வறிஞனின் முக்கிய குறிக்கோளல்ல என்பது பலருக்கு வியப்பை 
யளிக்கலாம். இயற்கையின் இரகசியங்களை அறிவதிலும் 

பெளதிக உண்மையை மேன்மேலும் அணுகுவதிலுமே பெளதி 

கார்கள் மிகுந்த அக்கரை கொண்டுள்ளனர். அவை நடைமுறைப் 
பயனுடையனவா அல்லவா என்பதை அடுத்தே முக்கியத்துவம் 

உடையதாகும். நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகை அறிவதே ஒரு 

உயர்ந்த குறிக்கோளாகும். அத்தகைய அறிவைப் பெறுவது 

மனிதனால் மட்டுமே முடியும். நமது அறிவியல் அறிவு நமது 
நவீன நாகரிகத்தின் மையக் கருத்தாகும். டைம் பத்திரிகையின் 
ஜனவரி 19, 1959 நாளிட்டப் பதிப்பில் அறிவியலாளரின் முக்கிய 
குறிக்கோள் மிக நன்றாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. வளி ஆராய்ச்சியின்
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உண்மையான தோக்கத்தை அப்பத்திரிகையின் அறிவியல் பதிப் 
பாசிரியர் பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார்: 

அவனுடைய சூழ்நிலையை அறியவும் ஆராயவும் மனிதனுக் 
குள்ள நீடித்த, தணியாத ஊக்கமே வளிப்பயணத்தின் மிக எளிய 
அடிப்படையான குறிக்கோளாகும்.................. மனிதன் உள்ளக் 
கிளர்ச்சிக்கும் அவனுடைய ஏவுகணைகளுக்கும் அது ஒரு மிகத் 
துணிவான செயலாகும். விண்மீன்களும் சந்திரனும் நீண்டகால 
மாகவே மிகத் தொலைவிலுள்ளதும் எதிலும் அக்கறையற்றதுமான 
அண்டத்தின் சின்னங்களாகவும் மனிதனின் சறப்பற்ற தன்மைக்கு 
(10/2! 0௦40௦6) ஒரு பழிக் கூறாகவும் (ர£றா௦௨0%) இருத்துவந்திருக் 
கின்றன. இப்போது மனிதன் முதல்முறையாகக் கிரகங்களையே 
சவாலுக்கு அழைக்கிறான் . 

இறுதியாக மற்ற மிருகங்களிடமிருந்தும் அவனை வேறுபடுத்திக் 
காட்டும் அவனுடைய ஊக்கத்தினை விழிப்புள்ளதாக வைத்திருக்க 
வேண்டுமானால் மனிதன் இந்தச் சவாலை மறுக்கமுடியாது. 
கடலில் தங்கிய மனிதனின் முன்னோர்கள் இன்னமும் மீனாகத்தான் 
இருக்கிருர்கள். 

இத் நூலாசிரியரைப் பொறுத்தவரை மேலே சொல்லப்பட்ட 
கருத்து பெளதிகத்தைக் கற்பதற்கான இன்றியமையாத காரண 
மாகும். இந்த நவீன, தொழில் நுட்பமிகுந்த காலத்தில்-தானி 
யங்கு இயந்திரங்கள், கதிர்வீச்சுக்கள், அணுக்கரு ஆற்றல், வான் 
வெளிப்பயணம், ஏவுகணைகள், அணுகுண்டுகள் உள்ள இக்காலத் 
தில் வசிக்கும் மனிதனுக்கு அறிவியல் அறிவால் ஏற்படும் பயன் 
மற்றுமொரு பொதுவாக வழங்கப்படும் காரணமாகும். அநேக 
மாக ஓவ்வொரு செய்திப் பத்திரிகையும் பெளதிகத்தைப் பற்றிய 
அறிவில்லாமல் முற்றிலும் புரிந்து கொள்ளமுடியாத கட்டுரைகளைக் 
கொண்டுள்ளது. அத்தகைய கட்டுரைகள் சிலவற்றை இவ்விய 
லின் தொடக்கத்தில் காணலாம். அவற்றுள் சில மிக இன்றி 
யமையாத தலைப்புக்களைப் பற்றியவை. அத்தகைய இன்றியமை 
யாத தலைப்புக்களைப்பற்றித் தகுதிவாய்ந்த கருத்து முடிவுகளை மேற் 
கொள்வதற்கு அறிவியல் அறிவு சிறிதும் இல்லாத மனிதர்களால் 
முடியுமா என்பது வியப்பிற்குரியதாகும். எனினும் அத்தகைய 
முடிவுகளிலேயே மனித சமுதாயத்தின் உயிர் நாடி அமைந் 
துள்ளது என்பது நாமறிந்தே. 

கணக்குகள் : 

1. மணிக்கு 60 மைல் என்பது வினாடிக்கு எத்.தனை அடி 
யாகும் 2
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2. ஒரு குறிப்பிட்ட நிறமாலைக் கோட்டிலிருந்து கிடைக்கும் 

ஒளியின் அலைநீளம் 5.987)610-5 செ.மீ. 1 செ.மீ-ல் இந்த 

ஒளியின் அலைநீளங்கள் எத்தனை உள்ளன ? 

8. புரோட்டான் ஒன்றின் விட்டம் 10-15 செ.மீ, நிறை 

1.6X10-2* இராம் என்றால் இ/செ.மீ? கணக்கில் அதன் அடர்த்தி 

என்ன ? 

  

| 
4, ன் மதிப்பைக் காண்க: a = = இவர் 

5 ன் மதிப்பைக் காண்க: ட 1.25 . B de B ண் 7-5 — od 

6. 4 இராம் ஹீலியத்தில் 14; - 6.02 % 705 அணுக்கள் 

இருக்குமாயின் ஹீலியம் அணுவின் நிறை என்ன 2 

7. ஒரு குறிப்பிட்டவகை சோப்பு ஓரே வடிவத்தையுடைய 
இரு அளவுகளில் கிடைக்கிறது. பெரிய அளவுடைய சோப்பின் 
நீளம் சிறியதைவிட 50% அதிகமானது. பெரியதில் சிறியதைவிட 
எவ்வளவு சோப்பு அதிகமாக உள்ளது 2 

8. ஈன் மதிப்பைக் காண்க: ர - 243 

9. படிக அலைப்பான் ஒன்றில் உள்ள படிகத்தின் அலைவு 
நேரம் 8.5 3 70-₹ வி. அலைப்பானின் அடுக்கம் என்ன ? 

70. இரண்டு இராம் 1-ல் 14,- 6.02) 103 மூலக் 

கூறுகள் உள்ளன. ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை (ஒவ்வொரு 1], 
'மூலக்கூறிலும் இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் உள்ளன) என்ன ? 

171 இழ்வரும் குறிப்புக்களைக் கொண்டு ]4-மதிப்பை ௪, R 

ஆ௫யேவற்றின் அடிப்படையில் காண்க: 

..  ரூழ 1 

ர e? 
U= - ஐ 

my? ட ௪. 
2. 23 

12. கீழ்வரும் கோவைகளைச் சுருக்குக: 

(2) (15595 
(2x)* * (1152
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78. இழ்வரும் பின்னங்களைச் சுருக்குக? 

ஜி நீச 

boa” xe+x%4 

M= Ms 
2 

14. yor மதிப்பைக் காண்க? 1-3 

  

(7 

75, 3 ஆயெவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க: 

x+y = 2 
x-y = 8 

76. சமபக்க முக்கோணம் ஒன்றின் குத்துக்கோடு (8111100467 

த செ.மீ. அதன் பக்கம் என்ன 2 

17. ஒரு குறிப்பிட்ட அலகின் அடிப்படையில் நியூட்ரானின் 

நிறை 939.506 புரோட்டானின் நிறை 958.214 ஆகும். அதே. 

அலன் அடிப்படையில் இரு நிறைகளுக்குமுள்ள வேறுபாடு: 

என்ன 2 அதில் உள்ள பொருளுடைஇலக்கங்கள் எத்தனை 2 

கணக்கு 18 

  

79, றட ரம், ரீ 0.7மி.மீ. /- 5670-4 மி.மீ என்றால் 

-ன் மதிப்பை செ.மீ-ன் அடிப்படையில் கணக்கிடுக. 

19. 100 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு பொருள் 1° 

கோணத்தை அமைக்கிறது. அதன் உயரம் என்ன ? (குறிப்பு: 1” 

என்பது ஒரு வட்டத்தில் 1/460 பகுதியாகும். எனவே பொரு. 

ளானது 100 மீட்டர் வட்டத்தின் பரிதியின் 1/860 பகுதிக்குச் 

சமமான உயரத்தைப் பெற்றிருக்கும்]. 

20. ஒரு குறிப்பிட்ட நெடுஞ்சாலை ஒவ்வொரு 700 அடிக்கும் 

3 அடி உயருகிறது. கடைமட்டத்துடன் நெடுஞ்சாலை அமைக்கும் 

கோணம் என்ன ?
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27. கீழ்வரும் சமன்பாடுகளிலிருந்து ॥/ நீங்கிய 6, ர மட்டும் 
அடங்கிய சமன்பாட்டைக் காண்க: 

{* = Vxt 

y= vyt — 3 gt? 

22. ஒலியின் வேகம் வினாடிக்கு 1700 அடியாகும். வினாடிக்கு 
60 அலைவுகள் கொண்ட அடுக்கத்திற்குச் சரியான அலைநீளம் 

ன்ன 2? (ஓலி அலை //60 வினாடியில் செல்லும் தூரம் என்ன?) 

22. €ழ்க்கண்ட தொடர்புகளிலிருந்து ர நீங்கிய, % மட்டும் 
அடங்கிய கோவையைப் பெறுக. % நீங்கிய, ர மட்டும் அடங்க 

(காவையையும் பெறுக: 

; x+ Bet 
| x 5 ரமா 

ணை 
at = ct+ Bx



  இயக்களியல் 
(Kinematics) 

இயல் 2



2. இயக்களியல் 
2-1 இசை வேகம் 

வேகமானி அளவீடு 

இயக்கவியல் என்பது இயக்கத்தைப்பற்றிய ஆய்வாகும். 

இயக்கவியலில் ஒரு துகளின் நிலை,திசைவேகம், முடுக்கம் ஆகிய 

வற்றைப் பற்றி அறிகிறோம். ஆய்வுக்குரிய இயக்கத்தைப் 

பெற்றுள்ள துகள் அல்லது பொருளின் தன்மையைப் பற்றி நாம் 

எதுவும் குறிப்பிடுவதில்லை. தானியங்கு வண்டிகள் (804௦௬௦1165) 

உள்ள இக்காலத்தில் தசைவேகம் என்பது குழந்தைப் பருவத்தி' 

லேயே நாமறிந்த ஒரு கருத்தாகும். வேகமானியானது ஒரு காரின் 

21-6915 (instantaneous) தசைவேகத்தை மணிக்கு எத்தனை மைல் 
என்று காட்டுகிறது. ் 

மாறாத இசைவேகம்: ஒரு கார் மாறாத தஇிசைவேகத்துடன் 

இயங்குமாயின் அது கடக்கும் தொலைவு நேரத்திற்கு நோர்விகிதத் 
திலிருக்கிறது. மாறாத திசைவேகம் ॥ எனில் ர் நேரத்தில் கடந்த. 
தொலைவு 

S= vt 

ஆகும். படம் 8-1-ல் சீரான இசைவேகத்துடன் (180100 velocity) 
இயங்கும் ஒரு பொருளுக்கான _-க்கும் /-க்கும் இடையே ஒரு வரை 
படம் வரையப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட சமன்பாட்டின் இரு. 

மாறாத வேகத்துடன் செல்லும் பொருளின் 
9-க்கும் /-க்குமிடையே வரையப்பட்ட வரைம் 
படம், 

  

படல் 2-1



இயக்கவியல் 27: 

புறங்களையும் [ஆல் வகுத்தால், * மாறாமல் இருக்கும்போது, 

ம் (2-1): 

கணப்போது இசைவேகம்: இனி, பொதுவாகக் காணப்படும்,. 
நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும் இசைவேகத்தைப் பற்றிப் 
பார்ப்போம். Whey 8-வரை இசைமாரறுது, எண் மதிப்பு: 
மட்டும் மாறக்கூடிய இசைவேகத்தைப் பற்றிப் பார்ப்போம். 
ஒரு குறிப்பிட்ட இசையில் அல்லது ஒரு நேர்கோட்டில் நிகழும் 
இத்தகைய இயக்கம் ஒற்றைப் பரிமாண (006 0120510081) இயக்கம் 

எனப்படும். 

ஒரு கார் முடுக்கம் (&௦௦61278(100) கொண்டுள்ளதாக (அதன் 

வேகம் அதிகமாகலாம் அல்லது குறையலாம்)க் கருதுவோம். 

இனி, ன் மிகக் குறைந்த மதிப்பைப் பயன்படுத்தினாலன்றி சமன் 
2-1 வேகமானியின் அளவீட்டிற்குத் தவறான விடையை அளிக்கும். 

மிகக் குறைந்த தொலைவைக் குறிக்க ௩௭ என்ற குறியீட்டையும், 
As acorn தொலைவைக் கடக்க எடுத்துக் கொண்ட நேரத்தைக். 

குறிக்க ௩7 .என்ற குறியீட்டையும் பயன்படுத்துவோம். 
மி 

கணப்போது இசைவேகம் y= a“ (2-2) 
At 

என கணப்போது தஇசைவேகத்தை வரையறுக்கலாம். 
இன்னும் சரியாகக் கூறுவோமானால் 

9-5 ]100 AS 
At-+o LAr 

A 
மேலேயுள்ள சமன்பாடு, At சுழியை நெருங்கும் போது x ன் 

மதிப்பு *-க்குச் சமம் என்பதைக் குறிக்கிறது. இது கணப்போது 
இசை வேசுத்தின் மிகவும் சரியான கணிதவியல் வரையறை. 

ஆகும். 

  

  

v, = 20 mph . Vg = 60 mph 
= அ a ie வவடடாது 

}e——~ 30 mi ote 30 mi »| 

படம் 2-2 

முதல் பாதித் தொலைவில் ர) என்ற திசைவேகத்துடனும் இரண்டாவது 

பாதித். தொலைவில் உ என்ற திசைவேகத்துடனும் செல்லும் கார், 

1ஓரளவு நுண்கணிதம் (வே௦188) அறிந்தவர்கள் கணப்போது இசை 
வேகதிதிற்கான நமது கோவையை /-ஜப் பொறுத்த ன் பகுநி derivative} 

ds ‘ ட 
( v= =) என்பதை அறிவார்கள்
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சராசரித் இசைவேகம் (Average velocity): 60 மைல் 

பிரயாணம் மேற்கொள்ளும் ஒரு கார் முதல் 80 மைலில் மணிக்கு 

20 மைல் வேகத்திலும் அடுத்த 30 மைலில் மணிக்கு 60 

“மைல் வேகத்திலும் செல்வதாகக் கொள்வோம். வண்டியின் 

சராசரித் (80 --60)/2 இசை வேகம் அதாவது மணிக்கு 40 மைல் 

எனக் கூறத் தோன்றும். எனினும் இது கவரறாகும். ஏனெனில் 
சராசரித் இசைவேகம் நேரத்தைப் பொறுத்தே வரையறுக்கப் படு 

கிறது; தொலைவைப் பொறுத்து அன்று. முதல் பாதித் தொலைவை 

Av, என்ற இசை வேகத்தில்க் கடப்பதற்கு எடுத்துக் கொண்ட. 
நேரம் 1, இரண்டாவது பாதித் தொலைவுக்கு எடுத்துக் கொண்ட 

நேரம், எனின் நேரத்தைப் பொறுத்த சராசரிக் இசைவேகம் 

உடு ti + Ve ty (2-3) 

ஸ்ட 
ஆகும். இது எடையிட்ட சராசரிக்கான (6/ஜ%(6ம average) aw 
எடுத்துக்காட்டாகும். சமன் 2-4-ல் ர, ர, என்பவை எடையிடும் 

argos (weighting 4800௦6) களாகும். சமன் 2-]லிருந்து 
கிடைக்கப் பெற்ற - 5$/॥ என்னும் தொடர்பினால் t,,t, aAw 

வற்றின் மதிப்புகளைக் கண்டு காரின் சராசரித் திசைவேகத்தை 

நாமறியலாம். t, = 80 மைல்/80மைல்/( மணி -- 7.5 மணி; 

ty = 3 மைல்/60மைல்/ மணி - 09.5 மணி இம்மதகிப்புகளைச் 

சமன் 2-8-ல் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

20 1.5 600.௦ ‘ ம 7 = வம Pato op OU Gao மைல்/மணி - 580 மைல் மணி. 1.5 + 0.5 

எனவே, மேற்கூறிய பயணத்தின் சராசரி திசைவேகம் 4 

-மைல்/மணி அல்லாமல் 40மைல்/மணி என்பதை நாமறிகிறோம். 

சராசரி திசைவேகத்திற்கு ஒரு எளிய வாய்பாட்டைப் பெறு 
வகுற்கேற்ப சமன் 3-9-ஐ மாற்றியமைக்கலாம். ர; 4, என்பது v, 
என்ற திசைவேசுத்துடன் கடந்த தொலைவு, 8; என்பதை நாமறி 

“வோம். அவ்வாறே ர, 2-4). எனவே சமன் 2-3-ஐ 

zg — Sat 50 
tf, + fy 

5 z 
சராசரித் இசைவேகம் அல்லது? - ர (2-4) 

என எழுதலாம். சமன்பாட்டில் 3 என்பது மொத்தத் தொலைவு, 

என்பது அந்த மொத்தத் தொலைவைக் கடப்பதற்கு எடுத்துக் 
கொண்ட நேரம் ஆகும். இந்த வாய்பாடு எல்லா எடையிடும் 

- காரணிகளையும் அதனுள்ளேயே கொண்டிருப்பதால், அது, இசை
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வேகமானது நேரத்தைப் பொறுத்து எவ்வகையில் மாறிய போதி 

வம் எல்லா சமயத்திலும் நேரத்தைப் பொறுத்த சராசரி இசை 

வேகத்தைக் கொடுக்கிறது. 

மாதிரிக் கணக்கு 1 

மணிக்கு 60 மைல் வீதம் சென்றுகொண்டிருக்கும் ஒரு கரார் 
துடையிடப்பட்ட 2 வினாடிகளுக்குப் பிறகு நிற்பதாகக் கருது 
வோம். இந்த 2 வினாடிகள் நேரத்தில் தசைவேகமானது மணிக்கு 
60 மைலிலிருந்து மணிக்கு 0 மைலுக்குச் சீராகக் குறைவதாகக் 
கொள்வோம். எனவே, தடையிடப்பட்டிருக்கும் கால அளவில் 
சராசரித் திசைவேகம் மணிக்கு 30 மைல் ஆகும். கார் தடையிடப் 
பட்ட பின்னர் ஓய்வு பெறுமுன் மேலும் எவ்வளவு தொலைவு 
செல்லும்? 

சமன் 2-4-ஐப் பயன்படுத்துவோமாயின், 

5S =Vf. 

சராசரித் திசைவேகம் V=30 மைல்/மணி அல்லது 44/வி. அகும். 
எனவே, 

5 44/அடி./வி)62 வி 

அல்லது 49-88 அடி. 

மாதிரிக் கணக்கு 2 

மிதி வண்டியில் செல்லும் ஒருவர் மலைகள் நிறைந்த ஒரு பகுதி 
யில் செல்லுகிறார். அவரது வேகம் (திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு) 
ஏறுபாதையில் செல்லும்போது மணிக்கு 5 மைல், இறங்கு பாதை 
யில் மணிக்கு 80 மைல் ஆகும். ஏறு, இறங்கு பாகைகளின் 
நீளங்கள் சமமாயின் அவரது சராசரி வேகம் என்ன? 

ஏறு பாதையின் நீளம் மி எனச் கொள்வோமாயின் அவர் 
கடந்த மொத்தத் தொலைவு 2- 22. சமன்பாடு 28-5-ன்படி. சராசரி 
வேகம் 

= (2-5) y —. 

t 

இந்தக் கணக்கைச் சரிசெய்ய வேண்டுமாயின் அவர் எடுத்துக் 
கொண்ட கால அளவான ன் மதிப்பை தாம் காணவேண்டும். 
(ட என்பது ஏறு பாதையில் கடந்தநேரம் எனவும் 7, என்பது 
இறங்கு பாதையில் கடந்த நேரம் எனவும் கொண்டால்/--7, 567, 
அமன்பாடு 2-1-ன்படி
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i= ty + ty 

சமன்பாடு 8-1-ன் படி 

D ற 
சட ட ரஹ — 

Vy Vo 

D 
எனவே ர ௮. வூ வயு 

Vi Vo 

இப்போது /-ன் இம்மதிப்பைச் சமன்பாடு 28-5-ல் பதிலீடு செய்வோ 
மாயின், 

22 

என ரர 4 EF Vy Vo 

2V1 Vo 

1 + Ve 

QoDurs y~=5 oowl[worl, y,=20 eninjines என்னும் மதிப்பு 
களைப் பதிலீடு செய்வோமாயின் , 

ஏ oe 6 x 20 9 மை/மணி --8 மைல்/மணி. 
5 + 20 ் 

மேற்கண்ட கணக்கைச் செய்வதில் இறுதிவரை இயற்கணிதக் குறி 
யீடுகளே (க1தணா௨1௦ 3)110018)பயன்படுத்தப்பட்டன என்பது குறிப் 
பிடத்தக்கது. பொதுவாக இறுதிவசை எண்ணியல் மதிப்புகளைப் 
பதிலீடு செய்யாமலிருப்பது ஒரு நல்ல பழக்கமாகும். அவ்வாறு 

செய்வதால் அதிக அளவு கணக்கீடுகளைத் தவிர்ப்பதுடன் தவறு 

செய்வதற்கான வாய்ப்பையும் குறைக்கிறோம். 

I! அல்லது V 

2-2 முடுக்கம் 

-எரிபொருளுட்டம் 

ஒரு பொருளின் திசைவேகம் நேரத்தைப் பொறுத்து அதிகரித் 
தால் வரையறைப்படி அது சீரான முடுக்கத்துடன் இயங்குகிறது 
எனலாம். 

நட 87 

Vv — Vo (2-6) 
t 

8 என்பது முடுக்கம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதன் அலகு 

நீளத்தின் அலகுகள் -- காலத்தின் இருமடி ஆகும். வழக்கமாக 

.மீ.வி, செ.மீ/(வி* அல்லது அடி/வி என்ற அலகுகளில் முடுக்கம் 

.குறிப்பிடப்படுகிறது. முடுக்கம் சீரானதாக இல்லாவிடில் 
Ay 

At 

  சீரான முடுக்கம் அல்லது a = 

  

_ கணப்போது முடுக்கம் a =
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என்பது கணப்போது முடுக்கமாகும் (1814186005 acceleration). 
எனினும் இந்த இயலில் சீரான முடுக்கத்தைப்பற்றி மட்டும் படிப்ப 
'தோடு நிறுத்திக் கொள்வோம். 

மாதிரிக் கணக்கு 

ஒரு பொருள் ஓய்விலிருந்து 9.80மீ[வி? என்ற சீரான முடுக்கத் 
துடன் கிளம்புகிறது. அது எவ்வளவு நேரத்தில் ஒளியின் வேகமான 

4.009610“மீ[வி என்ற வேகத்தை அடையும்? 

சமன்பாடு 2-6-ஐ.ப் பயன்படுத்துவோமாயின் 

v 
ti=-— 

a 

_ 3.00 X 10* Blof _ 1 t = Sao mpage — = 9:98 X 10 வி 

'இது ஏறத்தாழ ஒரு ஆண்டு ஆகும். 

மேலேயுள்ள எடுத்துக்காட்டு சமன்பாடு 28-6-ல் இருக்கக்கூடிய 
குறையைப்பற்றிய வினாவை எழுப்புகிறது. எந்தப் பொருளும் ஒளி 
wer வேகத்தைவிட அதிக வேகத்துடன் செல்லமுடியாது என்று 
நம்மில் பலர் முன்னரே கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். எனினும் சமன் 

பாடு 2-6 -ன் மதிப்புக்கு எந்த வரம்பையும் விளக்கவில்லை. இந்த 
இயலில் முதல் ஐந்து பிரிவுகளில் காணப்படும் சமன்பாடுகள் 
முதன் முதலில் கலிலியோவால் 17-ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் 
பெறப்பட்டவையாகும்; அவை .முதுவிசையியலின் (classical 
௦௦20108) ஒரு பகுதியாகும். எனினும் 1905-ம் ஆண்டில் ஒளியின் 
வேகத்தினின்றும் சற்றே மாறுபட்ட, மிக அதிக தஇசைவேகத்தில் 
மட்டும் குறிப்பிடத்தக்க அளவை எய்தும் மாறுதல்களை ஐன்ஸ்டீன் 
எடுத்துரைத்தார். அவருடைய புதியகோட்பாடு பல சோதனைகள் 
மேலம் ஐயமற சரிபார்க்கப்பட்டு சார்பியல் விசையில் (relativistic 

ராகா) என அழைக்கப்படுகிறது. சார்பியல் கொள்கையின் 
அடிப்படையில் சமன்பாடு 2-6-cr சரியான அமைப்பு 

at 

1+ {at \? ( 
ஆகும்; 2 என்பது ஒளியின் வேகம், ஈ என்பது காட்சியாளர் 

ஒருவரால் அளவிடப்பட்ட பொருளின் சீரான முடுக்கமாகும். 
(ச)-ன் மதிப்பு “ஐவிட மிக அதிகமாக இருக்கும்போது அடியெண் 

2 at 
கூறின் (denominator) wH)cy (-)-௪ மதிப்பை நெருங்குவதால்
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9--41/(௪1/0)--0 என்பது தெளிவாகிறது. மாறாக, ச/-ன் மதிப்பு 
௦-ஐ விட மிகக் குறைவாக இருப்பின் அடியெண்கூறின் இருமடி 

மூலம் ஏறத்தாழ ஒன்று ஆகும். எனவே, மிகவும் திருத்தமாக 
v=at AGW. 

சார்புக் கொள்கையின் பயனாய் விளையும் மாறுதல்கள் 
சாதாரணத் திசைவேகங்களில் மிகமிகச் சிறிய அளவினதாதலால் 

மூதுவிசையியலைப் பற்றிய ஆய்வைச் சமன்பாடு 3.6-ஐக். 
கொண்டே தொடரலாம். சார்புக் கொள்கையின் பயனாய் விளை 

யும் மாறுதல்களை இயல் 1 7-ல் காணலாம். 

சமன்பாடு 2.6-ன் மேலும் பொதுநிலையான அமைப்பு ஓய் 
விலிருந்தல்லாது 9, என்ற தொடக்கத் தசைவேகத்துடன் புறப்: 

படும் பொருளையும் உள்ளடக்குகிறது. எனவே, 

நு 

t 

<YNN FI V=V_+at (2-7). 

V=Votat என்ற asrtQuess (function) uw 2-3-0! 26 றிக்கப் 
பட்டுள்ளது. / என்ற கால அளவில் சராசரித் இசைவேகம் என்பது: 
Vor Vv ஆகியவற்றிற்கிடையேயுள்ள வரைகோட்டின் உயரங்களின்- 
சராசரி, அதாவது, $ (,--1)ஆகும். இவ்வாருக, 

ற. அச்சு 

ழு ஆர வெல் வெல் வெல் வல் லக வனை வம் அம எக 

    
  

e
e
 

‘ 

படம் 2-3 

9௦ என்ற தொடக்க இசை வேகத்துடன் தொடங்க மாருத முடுக்கத்: 
துடன் செல்லும் பொருளின் திசை வேகத்திற்கும் (9) நேரத்திற்கும் (9: 

இடையே வரையப்பட்ட வரைப்படம்,
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Yotyv (2-8) 
2 

ஆனால் சராசரித் திசைவேகம் 5/7 ஆதலால் (சமன் 2-4) 
5. ரு 

ம். 2 

அல்லது 4 = "abt ve 3" 

இப்போது சமன் 2.7-1 angHZ YOSOS 1-க்குப் பதிலீடு செய் 
வோமாயின் 

vot + (v + at)t s= அடடட்டபபட்டபயகியய் 
2 

S = vot + fat? 
இது, சீரான முடுக்கத்துடன் செல்லும் ஒரு பொருள் [ நேரத்தில் 
கடக்கும் தொலைவாகும் பொருள் ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டால் 

5-1 75. 

j= 
  

சமன்பாடு 2.9-ஐ முதலில் பெற்றவார் கலிலியோவாகும், 
காற்றினால் ஏற்படும் உராய்வைப் புறக்கணித்தால் எல்லாப் 
பொருள்களும் புவியின் மையத்தை நோக்கி அதே முடுக்கத்துடன் 
விழுகின்றன என்பதை அவார் கண்டார்(படம் 2.4-ஐக் காண்க). 
இவ்வுண்மை அவர் காலத்தில் பொதுவாக ஏற்கப்பட்ட கோட் 
பாட்டிற்குப் புறம்பானதாகும். “2” என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப் 
படும் இம் முடுக்கத்தின் மதிப்பு 9.8 மீ/வி? அல்லது 32'/வி” ஆகும். 
பொருள் கடக்கக் கூடிய தொலைவு நேரத்தின் இருமடிக்கு நேர் 
விகித.த்திலிருக்கவேண்டும் என்பதைச் சரிபார்க்கக் கவனமான, 
நுட்பமான சோதனைகளை அவர் மேற்கொண்டார். ஒரு பெரிய 
கலத்தின் அடியில் பொருத்தப்பட்ட சிறு குழாய் ஒன்றின் வழியாக 
ஒழுகும் நீரைச் சேமிப்பதன் மூலம் அவா் நேரத்தை அளந்தார். 
இக் கருவி மணல் நாழிகை வட்டிலை (hour 21855) ஓத்ததாகும்; 
ஆனால் மணலுக்குப் பதிலாக நீர் பயன்படுத்தப்பட்டது. சாய் 
களத்தில் 8ழ் நோக்கி உருளும் ஒரு பொருள் நான்கு மடங்கு தூரம் 
உ ருளும்போது இருமடங்கு நீர் சேர்ந்திருப்பதை அவர் கண்டார். 

மாதிரிக் கணக்கு ॥ 

பயணி ஒருவர் **பெருங்கெவி'” (0721ம் ௨ரு௦௦) யின் விளிம் 
பிலிருந்து ஒரு கல்லைப் போடுகிறார். காற்றின் உராய்வைப் 
புறக்கணித்தால் அக்கல் கெவியின் அடியைத் தொடுவதற்கு 
எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? கெவியின் ஆழம் 5000 அடி. 

4 Quear3
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படம் 2-4 

மாறுபட்ட நிறையை உடைய, 

தானே விழும் இருபொருட்களின் 

ஸ்ட்ரொபோஸ்கோப் தநிழற்படங் 
கள், நிழற்படக் கருவியின் லென் 

ஸைத் இறந்து வைத்து 4 வினா 

ஒக்கு ஒரு மூறை ஒளிரூட்டி இத் 
தகைய படம் எடுக்கப்பட்டது. 

எடைமிக்க பொருள் கிலத்தைத் 

தொடும் அதே கோத்தில் எடை 

குறைந்த (சிறிய) பொருளும் 

நிலத்தைத் தொடுவதைக் காண 

லாம். இரு பொருட்களும் ஓரே 
சமயத்தில் விடுவிக்கப் பட்டன. 
(கன்றி; கல்விப் பணித்துறையின் 

இயற்பியல் (151௦௧1 Science) ga 

வுக்குழு).
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இக் கணக்கில் 8, ஈம ஆகியவற்றை நாமறிவோம். . (-ஐக் 
காரண வேண்டும். ஒரு நேர் கோட்டில் சீரான முடுக்கத்துடன் 

விழும் இப்பொருளுக்கான 5, 8, * ஆகியவற்றிற் கடையே உள்ள 
தொடர்பைச் சமன் 2.9 தருகிறது. ௩-௦, 8-2 என்று பதிலீடு 

செய்வோமாயின் 

_s=4 gt? 

சன் மதிப்பைக் காணின் 

to = ae 

சீ 

1 (210) 
& 

தெரிந்த அளவுகளின் மூலம் 1-ன் Qurdjsonfsafucd (algebraic) 
மதிப்பைக் கண்டபிறகு 5--5000 அடி, ச--32'/வி* எனப் பதிலீடு 

செய்வோமாயின் த ் 

10,000 2 
i= 2... வி 17.6 af ச ் 4 J 2 னாடி 

மாதிரிக் கணக்கு 2 

ஒரு சிறுவன் ஒரு பந்தைச் செங்குத்தாக 64 அடி உயரத் 

இற்குத் தூக்கி எறிந்து அது ழே வரும்போது பிடிக்கிறான். பந்து 
காற்றில் இருந்த கால அளவு எவ்வளவு? 

பந்து மேலே செல்வதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமும் ழே 
வருவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமும் சமம் என்று கொள் 

வதன் மூலம் இக் கணக்கை எளிதாக்கலாம். இது ஏனெனில் 

இரு பயணங்களின்போதும் இசைவேக மாறுபாடு அல்லது 

முடுக்கம் ஒரே அளவாகும். மேலும், பெரும உயரத்தில் இரு 

பயணங்களிலும் இசைவேகம் சுழியாகும். எனவே, 64 அடி 

உயரத்திலிருந்து விழும் பந்தின் திரைப் படத்தைத் தலை$மோாக 
ஓட்டினால் 64 அடி உயரத்திற்குத் தூக்கி எறியப்படும் பந்தின்' 

இயக்கத்தைப் போல் தோன்றும். பந்து 64 அடி ழே விழு 
வதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தைச் சமன்பாடு 2-10- 
லிருந்து பெறலாம். 

தட. 
tor ee 

8 

i= J i வினாடி - 3.0 வினாடி,
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காற்றில் செலவிடப்பட்ட மொத்த நேரம் இதன் இருமடங்கு. 
அல்லது 4.00 வினாடிகள் ஆகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 3 

ஒரு குறிப்பிட்டவகை ஏவுகணை 800 கி.மீ கடந்த பிறகு. 

குப்பியோடு வேகத்தை (680806 496100103) (2- 11க.மீ/[வி) அடை 
Hogs. இத் திசைவேகம் பொருளானது புவியின் ஈர்ப்பு விசையி 
லிருந்து விடுபடுவதற்குத் தேவையான திசைவேகமாகும். ஏவு 
கணையின் முடுக்கம் சீரானதெனக் கருதி ௮ம் முடுக்கத்தின் 

மதிப்பைக் கணக்கிடுக. 

இக் கணக்கினைச் செய்ய 5, , ॥ ஆகியவை அடங்கிய ஒரு 

தொடர்பு நமக்குத் தேவைப்படுகிறது. இதுவரை நாம் அத் 
தகைய தொடர்பைப் பெறவில்லை. அதனைப்பெற ௪ன் வரையறை 

(சமன் 2-6) யிலிருந்து தொடங்கலாம். 

ப் 
a= = ர 

t oe 

ஆனால் இப்போது சமன்பாட்டின் வலதுபுறத்தில் மதிப்புத் தெரி 
யாத மற்றொரு அளவு, 4, உள்ளது. எனினும் 7, மற்றும் தெரிந்த 

அளவுகளான 4, ॥ ஆகியவை அடங்கிய தொடர்பைக் காண்பதன் 
மூலம் /-ன் மதிப்பை அறியலாம்.  வினாடிகால அளவில் ஏவுகணை 
யின் சராசரித் திசைவேகம் 1/2 (பார்க்க சமன் 2-8) எனக் கருத்திற் 
கொள்வோமாயின் சமன் 2-4 இங்கு பொருத்தமானதாக அமை 
யும். இவ்வாருக? - 1/2; அது 5/1 க்குச் சமமாகும். 

2 
$ 1 - ர 

ல ட 43 400 _ 
அல்லது t = aT வினாடி - 36.4 வினாடி 

ச-க்கான சமன்பாட்டில் மேற்கண்ட மதிப்பைப் பதிலீடு செய்வோ 
மாயின் 

oe ce, அதிக 2 அவக அகட வனத் மீ/[வி?-302 மீ/வி 

இது, கீழ்நோக்கி விழும் ஒரு பொருளின் முடுக்கத்தின் 37 
மடங்காகும். இதனை 372 முடுக்கம் எனக் குறிப்பிடுவது மரபு. 

௭-ன் மதிப்பைக் காணுமுன் ர என்ற மற்றொரு அளவின் மதிப் 
பை அறிய வேண்டியிருத்தலால் மேற்கூறிய கணக்கு முன் கணக்கு
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களைவிட கடினமானது. கணிதவியலாகக் கூறுவோமாயின் a,t 

ஆய மதிப்புத் தெரியாத இரு அளவுகள் அடங்கிய இரு ஒருங்க 

மைச் சமன்பாடுகள் தேவைப்பட்டன. பெளதிகத்தில் பல 

கணக்குகள், துணை அளவுகளைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அல்லது 

தவிர்க்கப் படவேண்டிய தன்மையுடைத்தாயுள்ளன. இறந்த 

சமன்பாடுகளையும் அளவுகளையும் தேர்ந்தெடுக்கும் வழி முறை 

யானது பல தடவைகளில் சோதனை முறைகளாக (trial and error) 

அமைகின்றன. இதைப் பொறுத்தவரை பெளதிகக் கணக்கு 

களைச் செய்வதென்பது குறுக்கெழுத்துப் போட்டிகளைச் சிசன்வதும் 

'கொப்பதாகும். 

கணக்குகளைச் செய்வதில் காலச்சேதத்தைத் தவிர்ப்பதற் 

காக நாம் இப்போ௮ 5, 2, ॥ ஆகியவற்றைத் தொடர்புப் படுத்தி 

ஒரு சமன் பாட்டைப் பெறுவோம். vo என்ற இசைவேகத்துடன் 

தொடங்கி சீரான முடுக்கத்துடன் இயங்கும் ஒரு பொருளின் 

சராசரித் திசைவேகம் 

றட 
— 

2 ச் 
  

மேலும் 

9-0 - ௭: 

இரு சமன்பாடுகளையும் பெருக்கினால் 

v+y Ss 
(4°) X (v— Vo) அ Xx at 

v7—YV? = 2as (3-11) 

2-3 mG Quasi 
டர 

கடை இயக்கத்இனைச் செங்குத்து இயக்கம் அறியாது: 

விமானப் பயணி ஒருவர் ஒரு பொருளைப் போட்டால் அது 

விமானத்தின் தரையை அடையும்வரை செங்குத்தாக F என்ற 

முடுக்கத்துடன் விழுவதைக் காண்கிறார். இப்போது விமானத்தின் 

தரையில் ஒரு துளை இருப்பதாகக் கொள்வோம். விமானப்பயணித 
பொருளானது விமானத்திற்கு நேர்கீழே செங்குத்தான பாதையில் 

தொடர்ந்து விழுவதைக் காண்பார் (படம் 2-5). (உண்மையில் 

காற்று உராய்வின் பயனாகப் பொருள் விமானத்தை விடச் சற்றே 
பின்தங்கும். 9) நிலமட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு காட்சியாளர் 

காண்பது என்ன ? விமானத்தின் உயரம் ந, விழும் $பொருளின் 

உயரம் நஎன்றால் நிலமட்ட காட்சியாளர் (,--) என்ற தொலை
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வின் மதப்பு நேரத்தின் இருமடிக்கேற்ப அதிகமாவதைக் காண் 
பார்; சமன்பாடு 8,9ஃல் 3 என்பது (,--])) ஆகும். எனவே 

Y 

shoe ee eee 

- 16S, 

எமி   

  

    ௦ x   

படம் 2-5 

விமானத்திலிருந்து போடப்பட்ட ஒரு பந்தின், அடுத்தடுத்த கால 

இடைவெளிகளின் நிலை. முதல் கால இடைவெளியில் அது 2) என்ற 

உயரத்திற்கு விழுகிறது. 

0-2) - ர 
அல்லது ந - ந% --$தர” (2-12) 
இப்போது விமானத்தின் தொடக்க நிலையையும் நில மட்டத். 
தையும் சேர்க்கும் கோட்டிலிருந்து பொருளின் கடைமட்டத் 
தொலைவு % என இருக்கட்டும். (படம் 28-5-ல் ற என்பது 09 7 
என்னும் கோட்டிலிருந்து உள்ள தொலைவு.) காற்று உராய்வைப் 
புறக்கணிப்போமாயின் இந்த செங்குத்துக் கோட்டிலிருந்து 
விமானத்தின் தூரம், பொருளின் தூரம் 

டட ௨ ஈுரழ் (2-13) 

ஆகும். 9, என்பது நிலமட்டத்திலிருந்து காணும்போது விமானத் 
இன் இசைவேகம் அல்லது பொருளின் தொடக்கத் திசைவேகம். 
மேற் கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து -ன் மதிப்பைக்கண்டு சமன் 
2-12-ல் பதிலீடு செய்வதன் மூலம் பொருளின், நிலமட்டத்தி 
லிருந்து காணும் போது கிடைக்கப்பெறும் பாதைக்கான சமன் 
பாட்டைப் பெறலாம்.
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௪1
 

x\2 

vey -te (>) 

x? 
  

ச 
த 2y,? 

இந்தச் சமன்பாடு பரவளையத்தின் (ற8௭8௦௦12) சமன்பாடு 
என்பதை ஆயத்தொலை வடிவியல் (analytical geometry): 
அறிந்தவர்கள் உணர்வார்கள். தொடக்கத்தில் கடைமட்டத். 
இசைவேகம் ஒன்று தரப்பட்டு &ீழே விழும் ஒரு பொருளின் 
பாதையைப் படம் 8-6-ல் காணலாம். எறி பொருட்களின் 
(றா௦]60(118) பாதைகள் (காற்று உராய்வை விடுப்போமாயின்), 

பரவளையங்களாக இருக்கின்றன என்று முதன் முதலில் நிறுவியவர் 

  

படம் 2-6 

ஒரே சமயத்தில் விடுவிக்கப்பட்ட இரண்டு கோல்.:ப் பந்துகளின் 
ஸ்ட்ரோபோஸ்கோப் படங்கள். விடுவிக்கப்படும்போது வலதுபக்கப் 

பந்து ஒரு வில்லின் உதவியால் கிடைத்தளத்தில் தொடக்கத்திசைவேகம் 
ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. 

கலிலியோவாகும். கடைத்தள, செங்குத்து இயக்கங்களை ஒன்றுக் 
கொன்று சார்பற்றவைகளாகக் கருதலாம் என அவர் கண்டார்... 

இடைத்தளத்தில் முடுக்கத்தைத் தரும் விசை எதுவும் இல்லை: 
யாதலால் கடைமட்டத் தொலைவு
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X = (Vo)xt 

என்னும் சமன்பாட்டால் இடைக்கப்பெறுகிறது; (1 என்பது % 

இசையில் தொடக்கத் திசைவேகம். செங்குத்து . இடப்பெயர்ச்சி 
எப்போதும் சமன் 2-78-அல் கிடைக்கப் பெறுகிற்து; அல்லது 

மதொடக்கத் திசைவேகம் (5), ஒன்றிருந்தால். க்கான சமன்பாடு 

Y = Vo + (o)rt — dat? 
என்றாகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

ஒரு வெடிகுண்டு விமானம் 40,000 அடி உயரத்தில் மணிக்கு 
60 மைல் வேகத்தில் * பறந்து கொண்டிருக்கிறது. (காற்று 

உராய்வை விடுப்போமாயின் இலக்கிலிருந்து எத்தனை அடி தூரத் 

இல் விமானி வெடிகுண்டை. விமானத்திலிருந்து விடுவிக்க 
வேண்டும்? 

இக் கணக்கைச் செய்வதற்கான ஒரு முறை வெடிகுண்டு 
'இலக்கையடைய எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக் கொள்கறைது 

என்பகைக் கண்டுபிடிப்பதாகும். சமன் 2.10-ன் உதவியால் ரன் 

மதிப்பை அறியலாம் ; ௪ - 8)610* அடி. 

29 6>< 104 
= 3 -_= = 43.3 வி 

் g J 22 NOt 

கடக்கப்பட்ட கிடைத்தளத் தூரம் 

xX = vot = 880 அடி/வி% 42.2 வி 

x = 88,700 அடி - 7.8 மைல் 

  

2-5 வெக்டர்கள் 

அம்புக்குறி கணிதம் 

ஒற்றைப் பரிமாணத்திலல்லாது இரு பரிமாணங்களில் (0193- 
1௦16) உள்ள இயக்கத்தைப் பற்றி நாம் இப்பொழுது படித்துக் 
கொண்டிருப்பதால் தஇசைவேகம் என்பது ஒரு வெக்டர் என்று 

உணர்வது இன்றியமையாததாகும். ஒரு வெக்டருக்கு எண் 
மதுப்பும் இசையும் உண்டு. தஇிசைவேகத்தின் எண்மகஇிப்பு, திசை 
ஆகிய இரண்டையும் அறிந்தாலொழிய அதைப்பற்றி முழுதும் 
நாம் அறிய முடியாது. தஇிசைவேகத்தின் %, ந ஆக்கக்கூறுகளை 

ஆராய்வது அடிக்கடி பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. ,, vy ஆகிய 

%, 9 ஆக்கக் கூறுகள் மொத்த வேகம் ர-உடன் 

ஒட்டு” =y?
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.என்னும் சமன்பாட்டினால் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. இதனைப் 

படம் 2-7-ல் காணலாம். இங்கு, ஒரு பொருள் At என்னும் 

நேரத்தில் ற,-லிருந்து ற,-க்கு நகருகிறது. &5, Ay என்ற தூரங்கள் 

AS என்ற இடப் பெயர்ச்சியின் £, 7 ஆக்கக் கூறுகள். பிதகோரஸ் 

(292011) தேற்றத்தின்படி 

க் roy 2 என்ற இடப்பெயர்ச்சியும் அதன் ௩ இற 
என்ற 3 ஆக்கக் கூறுகள். 

  

படம் 2-9 

(Ax)? + Ay)? =(As)? 
சமன்பாட்டின் இருபக்கங்களையும் (&7)-ஆல் வகுத்தால் 

இழ Ay \? _ { As\? 

At) + \ar) 127 ] 
AVN Vx? +yy? =v? 

  

ஒரு வெக்டரின் (9) %, 3 ஆக்கக் கூறுகள். 

  

படம் 2-8 

படம் 2-7-ம் தொகுபயன் திசை வேகத்தைக் காண்பதற்கான ஒரு 

அளிய வடிவியல் விதியைத் தருகிறது. ன் வால் முனையை ர,-ன் 

. தலைமுனையுடன் ஒன்றும்படி வைப்போம். ஈ)-ன் வால்முனையை 

Vy-or தலைமுனையுடன் படம் 2-8-ல் காட்டியுள்ளபடி இணைப்பதன் 

மூலம் தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சியும் தனிப்பட்ட இடப் 
பெயர்ச்சிகளின் கூட்டுத் தகொகையாதலால் இவ்விதியைப் பல் 
“வேறு திசைகளை நோக்கியிருக்கும் திசைவேகங்களைக் கூட்டுவதற்கு 
ஏற்ற முறையில் பொது விதியாக்கலாம். வெக்டர்களைக் 
.கூட்டுவதற்கான பொதுவிதி * பல்கரவிதி £ (1௦1200 7016) 
.என்றழைக்கப்படுகிறது. இதனைப் படம் 2-9-ல் காணலாம். இங்கு 

v= Vit Vo +V3 

என்ற வெக்டர் கூட்டுத் தொகையைக் காண விழைகிறோம். இவ் 
விதியின்படி அடுத்தடுத்த வெக்டர் ஒவ்வொன்றின் வால்முனையை 
யும் முந்திய வெக்டரின் தலைமுனையின்மீது வைக்கவேண்டும். 

இனி, முதல் வெக்டரின் வால்முனையையும் கடை) வெக்டரின் தலை
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முனையையும் படம் 2-9-ல் காட்டியுள்ளபடி இணைக்கும் கோடு அவ்: 
வெக்டர்களின் தொகுபயன் வெக்டரைக் கொடுக்கும். 

v. ஏ, ட்டன 

' Ve fr ர் 
V3 

Vv 

படம் 2-9 

வெக்டர் கூட்டலின் பல்கரவிதியைப் பயன்படுத்தி மூன்று 
வெக்டர்களின் கூட்டற் தொகையைக் காணல் 

vV=HVvV,+ Ve + Vs 

பெளதிகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பல grasa Qasr 

களாதலால் அவற்றை இம் முறையில் சேர்க்கவேண்டும். இதுவரை 

நாம் அறிந்த ராசிகளுள் இடப்பெயர்ச்சி, இசைவேகம், முடுக்கம். 
ஆகியவை வெக்டர்களாகும். 

2-5 எறிபொருள் இயக்கம் 

ராணுவத் துறைப் பயன் 

முதலில் படம் 8-10-ல் காட்டியுள்ளபடி கடைநிலைக்கு 45? 

கோணத்தில் சுடப்பட்ட ஒரு பீரங்கியைக் கருதுவோம். வெடி 
குண்டு பீரங்கியை விட்டுச் செல்லும்போது அது எறியப்பட்ட 

வேகம் 9; 7 இ.மீ/வி எனச் கொள்வோம்; மேலும் காற்று உராம்- 
வையும் புறக்கணித்துவிடுவோம். குண்டு எவ்வளவு நேரம் 

பறக்கிறது, எவ்வளவு உயரம் போகிறது, எவ்வளவு தூரம் 
செல்கிறது (பீரங்கியின் நெடுக்கம்-8026-என்ன) என்பவற்றைக் 
கணக்கிட நாம் விழைகிறோம். கிடைமட்டசெங்குத்து இயக்கங்: 

களைத் தனியாகக் கருதி இக் கணக்கைச் செய்வோம். 45? 

Caro SF DOG (vo)x=(o)y= VolV 2 = 707 மீ/வி. செங்குத்து: 
இயக்கத்தை முதலில் கருதுவோம். சமன்&8-7-ன் படி 

vy = ( oy gt 

அல்லது ஏ! -- ர - (Voy 

குண்டு பெரும உயரத்தையடையும் போது ர 0 
எனவே, : ; என்பது பெரும உயரத்தை அடைவதற்கு எனில்: 

சர 0 - (0), 

ட (3. 707 

ட ௪... 9.8 ஹி 
ட 72 வி
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(10). Yo 

Oe) 
  
  

வ ௮! >} 

படம் 2-10 

45° கோணத்தில் சுடப்பட்ட எறிபொருளின் பாதை. 

தொடக்கதிசைவேகம் 7, 

குண்டின் பயணநேரம் இதன் இருமடங்கு அல்லது 144 வினாடி. 

ஆகும். பெரும உயரத்தை 4 எனவும் பெருமக் கிடைமட்டத் 

தூரத்தை 8 எனவும் அழைப்பதாகக் கொள்வோம். சராசரி 

செங்குத்துத் இசைவேகமானது 4 என்ற தூரத்தை 73 வினாடி 

களால் வகுக்கக் கிடைப்பதால் 

Vy = Uv) ட . க . ° ° 
y = 2(%)y = என்னும் சமன்பாட்டால் /4-ஐப் பெறலாம். 

(1 707) 72 
  h= a மீ 

25.4 கி.மீ 

நெடுக்கம், ஐ 

%- (1//என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்தும் எளிதில் பெறலாம். 

22 (002 744 வி 
R= 707 x 1448 
R= 102 9.8 

45” கோணத்தில் சுடப்படும் பொழுது நெடுக்கம் £, பெரும 

உயரம் *-ஐப் போல் நான்கு மடங்கு என்பதை அறியலாம். 

பீரங்கி ர என்ற ஏதேனும் ஒரு கோணத்தில் சுடப்பட்டிருப்பின் 

(10.௨ என்பது 9, 008 ரி எனவும் (1), என்பது Vo 810 9 எனவும் 

ஆகும். சுடப்படும் கோணம் 45? ஆக இருக்கும்பொழுது நெடுக்கம் 

பெருமமாக உள்ளது என எளிய திரிகோணவியல்ப் பயன்படுத்தி 

நிறுவலாம். பெளதிகத்தின் முற்காலத்திய, இத்தகைய ராணுவப் 

பயன்கள் முதன் முதலில் கலிலியோவினால் உருவாக்கப்பட்டன.
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எறி பொருள் இயக்கத்தைப் பற்றிய தமது அறிவை மிகவும் 

நவீன பிரச்சனையான கண்டங்களிடைச் செல்லும் ஏவுகணை (10214) 

யைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் இப்போது பயன்படுத்தலாம். 5000 

மைல் அல்லது 8000 கி.மீ பெரும நெடுக்கத்தைக் கொண்ட ஒரு 

குறிப்பிட்ட 10814-ஐக் கருதுவோம். உனது நகரத்தை நோக்கி 

5000 மைல் தொலைவிலிருந்து ஒரு 10014 செலுத்தப்பட்டதாக 

வும் பாதி வழியிலேயே அது கண்டுபிடிக்கப்படுவதாகவும் கொள்க. 

நீ எச்சரிக்கையடைவதற்கான நேரம் எவ்வளவு இருக்கும் ? ஏவு 

கணை கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது அது எவ்வளவு வேகத்தில் 

இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் 2? இலக்கை எவ்வளவு வேகத்துடன் 

"தாக்கும் 2 அதன் பெரும உயரம் என்ன 2? இக் கணக்கைச் செய்ய 

நாம் பல தோராயங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த 5000 

மைல் தொலைவுக்கு நிலப் பரப்பு தட்டையாக இருக்கிறது எனக் 

கொள்வோம். எல்லா உயரங்களிலும் 2-ன் மதிப்பு ஒரே அள 

.வினதாய் இருக்கிறது எனவும் கொள்வோம். மேலும். காற்று 

அராய்வினைப் புறக்கணிப்போம். 

ICBM, அதன் பெரும நெடுக்கத்தை நோக்கிச் செலுத்தப் 

பட்டதால் அது மீவளி மண்டலத்துள் (8178108082) 45” கோணத் 

தல் நுழைகிறது என்பதை நாமறிவோம். இவ்வாறாக, நாம் 

மூதலில் பெறும் தகவல் (7). - (7), R= 8000 கி.மீ, அதன் 

செங்குத்து முடுக்கம் 2 -- 98 மீ/[வி? ஆகியவையாகும். இத்தகைய 

அரைகுறையான தகவல்களைக் கொண்டு மேலே கண்ட வினாக் 

களுக்கான விடைகளை நாம் காண வேண்டும். செங்குத்து இயக் 

கத்திற்கான 

ூ- (2 - Bt 

என்ற சமன்பாட்டுடன் தொடங்குவோம். 4, என்பது பெரும 

உயரத்தை அடைவதற்கான நேரத்தைக் குறிப்பதாகக் கொள் 

வோம். 1-௪ 0 என்னும் போது 

0 = (௫2 = gt, 

(o)y 
ச 

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் (1,),-ஐ அதே மதிப்பைக் கொண்டுள்ள 

(23-ஆல் பதிலீடு செய்தால் 

அல்லது 7, - 

*௩-ஐப் பயணத்திற்கான மொத்த நேரத்தால் வகுப்பதால் கடைத் 

தளத் இசைவேகம் என்பதை மனதிற் கொண்டு (0,),-ஐக் காண
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லாம். இப்போது மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் (க்கு 8/8. 
என்ற அளவைப்பதிலீடு செய்தால் 

(2) 
  

7 989 வினாடி 

எச்சரிக்கையடைவதற்கான நேரத்திற்கான நமது விடை சுமார் 
70% நிமிடங்களாகும். பெரும உயரத்தில்“ வேகம் 

8000 
R — ச 0௦%: ஈ ர = —yE59 சி-மீ/வி/-6:26 .மீ./வி 

இறுதித் திசைவேகம் ஈ,-ன் மதிப்பையே பெற்றிருக்கும் ; அது 
ஐப் போல் /2 மடங்காகும். இவ்வாருக, 

10 17-47 )6 6:26 இ.மீ/வி- 8:85 இ.மீ/[வி- த:த மைல்/வி. 
பெரும உயரம் 4-ஐ 1/,-ஆல் வகுக்கக் கிடைப்பது சராசரி செங்குத். 
துத் திசைவேகம் ; அது$ (90) ஆகும். 

h 
= 3 Woy 

ட (Vo)y ty 

k= 2 

ஆனால் (௫), (1) -ன் மதிப்பான 6:26 கி.மீ/வி மதிப்பையே 
பெற்றிருக்கிறது. இவ்வாருக, 

h= a:26 x 659 §.8= 2000 &.8 

இம் மதிப்பு, 45” கோணத்தில் சுடப்பட்ட பீரங்கியிலுள்ளது 
போலவே 101/-ன் நெடுக்கத்தின் சரியாக நான்இல் ஒரு பகுதி 
யாகும். தோராயங்களை மேற்கொண்ட போதிலும் மேற்கண்ட 
கணக்கீடு நவீன 1018-களிலிருந்து கடைக்கும் குறிப்புக்களுடன் 
மிகவும் ஒத்திருக்கும் விடைகளைத் தருகிறது. 5000மைல் ICBM; 
குப் பயணத்திற்கான. மொத்த நேரம் சுமார் 20நிமிடங்களாகும்; 
பெரும உயரம் சுமார் 1800 மைல் ஆகும். மேலும், தேவைப் 
படும் திசை வேகம் ,--5.5 மைல்/வி- ஆனது புவியின் ஒரு துணைக்
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கோளின் (8981611106) இசை வேகத்துடன் ஒப்பு நோக்குமளவிற்கு 

உள்ளது. 

“2-6 மைய நோக்கு முடுக்கம் 

நேர்குத்து முடுக்கம் 
எறிபொருள் இயக்கத்தில் எறிபொருள், பொருள் பெரும 

உயரத்தை அடையும் பொழுது முடுக்கம், 2, அதன் இசைவேகத் 

இற்கு நேர்குத்தாக இருக்கிறது. முற்பிரிவில் கண்டதுபோல் எறி 
பொருள் அப்போது ஒரு வளைவுப் பாதையில் இயங்கிக் கொண் 

டிருக்கிறது. இப்பகுதியில் முடுக்கமானது எப்போதும் திசை 

வேகத்திற்கு நேர்க்குத்தாக இருக்கும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியைப் 

பற்றி ஆராய்வோம். முதலில், ஒரு வட்டத்தில் ஒரு பொருள் 

சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்குமாயின் அதன் முடுக்கம் எப் 
போதும் அதன் தஇசைவேகத்திற்கு நேர்குத்தாக இருக்கிறதென் 

றும், எனவே, வட்ட மையத்தை நோக்கியிருக்கிறதென்றும் 

நிறுவலாம். (திசைவேகம் வட்டத்திற்குத் தொடுவரைத் திசை 

யிலிருப்பதால் ஆரம் இசைவேகத்திற்கு நேர்குத்தாக இருக் 

கிறது.) 

படம் 2.11 ர.ஒரு வட்டத்தில் சீராக இயங்கும் ஒருபொரு 

ளின் அடுத்தடுத்த இருநிலைகளைக் காட்டுகிறது. இவ்விருநிலை 

களுக்கு இடையேயுள்ள தூரமான ௩24-ஐக் கடப்பதற்குத் தேவை 

யான நேரம் நர் என இருகட்டும். இந்தக் காலஅளவில் 

.இசைவேகத்தின் இசை 4, -லிருந்து *,-க்கு மாறிவிட்டது. 

உட்கரு ச 
முடுக்கம் a" ஐக் கணக்கிட நாம் முதலில் &/ கால அள 

வில் இசை வேகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ௩-ஐக் கணக்கிட வேண் 
டும். வெக்டர் ௩, ஈட என்ற வெக்டர் வேறுபாடு ஆகும், 
படம் 8.11 4-ல் உள்ளது போல் வெக்டர்(-41,)ஐ நூ,-உடன் சேர்ப் 
பதால் இது கிடைக்கப் பெறுகிறது. வெக்டர் (“1.), ஈடன் 
மதிப்பையே கொண்டுள்ளது; ஆனால் எதிர்த்தசையை நோக்கி 

யுள்ளது. 

AV = (-Vi) + Vo 

=V._-Vi 

படம் 2.11b-é AV, V,, V, அலயெவற்றைப் பக்கங்களாகக் 

கொண்ட முக்கோணமானது படம் 2.1lla-w As, R,, R, oorm 
ஓத்த பக்கங்களையுடைய முக்கோணத்தை ஒத்திருக்கிறது என்து



(இயக்கவியல் 47 

  

ae 
7 

7 
7 

/ 
(a) (9) of 

படம் 2-11 

((8)-ல் ஒரு வட்டத்தில் சீராக இயங்கும் ஒரு துகளின் அடுத்தடுத்த இரு 
நிலைகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. (0)-ல் வெக்டர் Ay = V,-V, 

இடைக்கப் பெறுகிறது. 

அறிவதன் மூலம் கணக்கீடு முற்றுப் பெறுகிறது. இரு முக்கோணங் 
கள் இரண்டும் இருசமபக்க முக்கோணங்களாகவும் .;, V, 
பக்கங்கள் முறையே 24, &, பக்கங்களுக்கு ஒன்றுக்கொன்று நோர் 
குத்தாகவும் இருப்பதால் அவை வடிவொத்த முக்கோணங் 

களாகும். எனவே: 0 என்று குறிக்கப்பட்ட கோணங்கள் சம 

மாகும். வடிவொத்த முக்கோணங்களில் ஓத்த பக்கங்கள் 
'தநோர்விகித த்திலிருப்பதால் 

  

பழ மவ ட 
As  R 

Ay = nth 

இரு சமபக்கங்களையும் ௩7-ஆல் வகுத்தால் 

Av V As 
ai +t Rat 

ஆனால் 3/4 மதிப்பு ॥ ஆகும். எனவே, 

ae 
At’ R 

அபு என்பது முடுக்கத்தின் எண்மதிப்பு ஆகும்; மையநோக்கு 

முடுக்கம், 8௦, என்றழைக்கப்படும். ஒரு பொருள் வளைவுப் 

பாதையில் இயங்கும்போது மையநோசக்கு முடுக்கம் ஏற்படுகிறது. 
(மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து மையநோக்கு முடுக்கத் 
.தற்கானவாய்பாடு 

மையநோக்கு முடுக்கம் a= = (2-14)
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என்று காண்கிறோம். மையநோக்கு முடுக்கம் தஇிசைவேக: 

வெக்டரின் தசையை மட்டுமே மாற்றுகிறது; ஆனால் திசைவேகத் 

இன் எண்மதிப்பு மாருமலிருக்கிறது என்பதை நாம் நோக்கலாம். 

மேலும், ஈன் திசையானது வட்ட மையத்தை நோக்குகிறது 

என்பதையும் நோக்கலாம். (இது நன் மதிப்பு சுழியை 

நெருங்கும்போது மட்டுமே மிகவும் உண்மையாகிறது.) 

மாரிக் கணக்கு 

நில நடுக்கோட்டின் மீது இருக்கும் ஒரு பொருளுக்கு புவியின் 

சுழற்சியால் ஏற்படும் மையநோக்கு முடுக்கம் என்ன? நிலநடுக் 

கோட்டின் மீது இருக்கும் ஒரு பொருள் ஒரு நாளில் (8.64) 70*வி) 

புவியின் பரிதியை (40,000க.மீ)க் கடக்கிறது. எனவே, அதன் 

இசை வேகம் 

_4xX1078 
~ 8° 6X 10*a 

சமன் 2.14-ன்படி அப்பொருள் புவியின் மையத்தை நோக்கி v?[R 

(₹--6860க.மீ) என்ற முடுக்கத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். 

ey? (463)? gas 
- - எப பவி 

= 0.034 மீ[வி” 

இது த 9.8மீ/வி*-ன் 0.34% ஆகும். இவ்வுண்மையினால் 

அடுத்த இயலில் கூறப்பட்டுள்ளதுபோல் நில நடுக்கோட்டில் ஒரு: 

மனிதனின் எடை துருவங்களுக்கு அருகில் உள்ளதைவிட 0.24 

குறைவாக இருக்கும். வடதுருவத்தில் உள்ளதைவிட நிலநடுக் 

கோட்டில் நிமிடத்திற்கு 4 மைல் வீதம் மேல்நோக்கிச் செல்வதூ 

எளிதாகும். 

v =46318/a9 

| 

2-7 புவித் துணைக் கோள்கள் 

அவற்றை வானத்தில் இயக்குவது எது 
புவிப்பரப்பின் அருகிலுள்ள மற்ற எல்லா பொருட்களும் ஏ - 

9.8மீ/[வி என்ற முடுக்கத்துடன் புவியை நோக்கி விழுவதைம் 

போன்று புவியின் துணைக்கோள் ஓன்று ஏன் விழுவதில்லை ? 

உண்மையில் நிகழ்வது இதுதான். தாழ்வாகச் சென்று கொண்டி 

ருக்கும் ஒரு துணைக்கோள் புவியை நோக்கி புவியீர்ப்பு முடுக்கமான 

உடன் தொடர்ந்து விழுந்து கொண்டேயிருக்கிறது. புவியை 

நோக்கி அது விழவில்லையாயின் அதாவது புவிஈர்ப்பு விசையின் 

ஆட்சியில் அது இல்லையாயின் அது புவிக்குத் தொடுவரை நிலை 

யிலுள்ள ஒரு நேோர்கோட்டின் வழியாக முடுக்கமின்றி தொடர்ந்து
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செல்லும். அப்போது துணைக்கோளுக்கு கீழ் புவியில் உள்ள ஒரு 
வருக்கு அது மேல் நோக்கிச் சென்று கொண்டிருப்பதாகத் 

தோன்றும். சமன் 2.74-ன்படி புவியைச் சுற்றி ஒரு வட்டத்தில் 

இயங்கும் எந்த ஒரு பொருளும் புவி மையத்தை நோக்கிய 
8௦௨௮௬ 91/8 என்ற முடுக்கத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். புவிப் 
பரப்புக்கு அருகில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு துணைக்கோளை 
ac = 9.8 மீ/வி* என்ற மாருத முடுக்கத்துடன் தானே விழும் ஒரு 
பொருளாகக் கருதலாம். இப்பொழுது ஸ்புட்னிக் 1-ன் 

(படம் 2.12) தசைவேகத்தையும் சுழற்சி நேரத்தையும் கணக்டெ 

லாம். ஒரு துணைகோகா அதன் பாதையில் இயங்கச் செய்யும் 

  
படம் 2-12 

மாஸ்கோவில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்புட்னிக் 1-ன் முழு அளவு 
மாதிரி. (ன்றி: சோவ்..போட்டோ) 

இத் திசை வேகத்திற்கு வட்டத் இசை வேகம் (பயக velocity) 
9௨ என்னும் சிறப்பு | பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. மைய நோக்கு 

மூடுக்கத்தின் மதிப்பு ர ஆதலால் 
அபெளச் 
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Ve? 
  

R ; 

R என்பது 6500 இ.மீ. புவிமையம் வரையுள்ள தூரம். எனவே, 

Ye= பரக 
- ,/9:8566.5% 105மீ/வி 

- 8 இ.மீ/வி அல்லது 5 மைல்/வி 

'இது ஸ்புட்னிக் 1, எக்ஸ்ப்ளோரர் 1] ஆகியவை பெற்ற திசைவேக 

மாகும். (பார்க்க படம் 28-15) *தாழ்வாகச் சென்று கொண்டி 

1958 ஜனவரி 31 அன்று 

அமெரிக்காவின் முதல் yobs 

துணைக்கோளான எக்ஸ்ப்ளோ 

gt J (Explorer 1) ஏவப்படல் 
(நன்றி: 1.5. ராணுவம்) 

  
படம் 2-13 

ருக்கும்” துணைக்கோள் புவியை ஒருமுறை சுற்றிவர எடுத்துக் 

“கொள்ளும் நேரம் புவியின் பரிதியை 9௪ ஆல் வகுக்கக் கடைக்கும்.
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40,000 கி.மீ 

8 கி.மீ/வி 

உயரமான பாதைகளில் செல்லும் துணைக்கோள்கள் புவியைச் 
சற்றி வர அதிக காலம் எடுத்துக் கொள்ளும். 

T = 5000 @ = 83 # 

மேற்கண்ட கணக்கீடுகளை ஐசக் நியூட்டன் முதன் முதலில் 
7660ஆம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் செய்தார். படம் 2-14 நியூட்ட 

  

படம் 2-14 
புவியின் துணைக்கோளுக்கான ஐசக் நியூட்டனால் வரையப்பட்ட திட்டம 

னஞாலேயே வரையப்பட்ட புவியின் துணைக்கோள் ஒன்றின் பாதை 
யின் படத்தைக் காட்டுகிறது. ஒரு உயரமான மலையின் உச்சி 
யிலிருந்து1?ஒரு பெரிய பீரங்கி சுடப்படுவதைப் பற்றி அவர் 
விவாதித்தார். குண்டின் தொடக்கத் திசைவேகம் 5 மை/வி 
அளவை அடைய முடியுமானால் பீரங்கி குண்டு படத்தில் காட்டி 
யுள்ளபடி புவியை வட்டமிடும் என்று அவர் முன்னுரைத்தார். 
சிறிய, மற்றும் பெறக்கூடிய மேலும் அதிக தொடக்கத் திசை 

வேகங்களுக்கான பீரங்கிக் குண்டின் பாதையையும் கூட ஓவியம் 

காட்டுகிறது. புவித்துணைக் கோளைப் பற்றிய கருத்து அண்மையில் 
ஏற்பட்ட ஒன்றல்ல என்பதனை நாம் காணலாம். நியூட்டனின் 
காலத்திலிருந்தே அது விஞ்ஞானிகளின் மனதில் அது ஒரு 
முதன்மை இடம் வகிக்கும் கனவாக இருந்து வந்திருக்கிறது. 

2-8 அலகுகள்ச் சரிபார்த்தல் 

பிழை விலக்கம் 

கணக்குகளைச் செய்வதிலோ அல்லது வாய்பாடுகளைச் சரி
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பார்க்கும் முயற்சியிலோ சமன்பாட்டின் இருபுறங்களிலும் அலகு: 

களைச் சரிபார்ப்பது மிகவும் பயனுள்ளதாகும். பிழை Cars. 

இருப்பின் அது சமன்பாட்டின் இடதுபுறத்திலுள்ள அலகுகளி: 

னின்றும் வேறுபட்ட அலகுகளை வலதுபுறத்தில் கொடுப்பதன்மூலம். 
வெளிப்படும், காட்டாக, ॥ - r/ 2as என்னும் வாய்பாட்டை 

005 முறையில் சரிபார்ப்போம். இடதுபுறத்தில் உள்ள அலகுகள் 

செ.மீ/வி ஆகும். முடுக்கத்தை செ.மீ/(வி” கணக்கில் சரியாகப் 
பயன்படுத்துவோமாயின் வலது புறத்தில் உள்ள அலகுகள் 

ட்ட {[@eB\ ட... /செ.மி* செ.மீ 
எ Me நக்கன் = Ge = Ge 
வலது புறத்திலுள்ள ,/2 என்ற கூறு அலகுகளற்ற வெறும் எண் 

ணாதலால் இம்முறையில் அதனைச் சரிபார்க்க முடியாது. 

மாஇரி கணக்கு 1 

மாணவனொோருவன் தானே விழும் ஒருபொருள் கடந்த 

தொலைவுக்கான வாய்பாட்டை 3 - $ரர் அல்லது 9 - $ஈ/” ஆகிய 

வற்றுள் ஏதோ ஓன்று என்று நினைவில் கொண்டுள்ளான். அலகு 

களைச் சரிபார்ப்பதன்மூலம் அவன் எவ்வாறு சரியான வாய்பாட்டை 

அறியமுடியும்? 

மாறுதலுக்காக வேண்டி, அவன் ஆங்கில அலகுகளைப் பின் 

பற்றுவதாகக் கொள்வோம். இனி, 

  (29-ன் அலகுகள் - (ன்) ௩ வி - அடி/வி 

(at?)-or அலகுகள் - (ar | 4 வி” - அடி 

இரண்டாவது வாய்பாடே தொல்வுக்கான சரியான அலகைக் 

கொண்டுள்ளது என்பதை நாம் காண்கிறோம். 

மாதிரி கணக்கு 2 

மைய நோக்கு முடுக்கத்தை ஆரம் 2, சுழற்சி நேரம் 7” (ஒரு 
முறைச் சுழல்வதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்) ஆகியவற்றின் 

அடிப்படையில் குறிப்பிடலாம். 7, ஆகியவற்றின் சரியான 
இணைப்பு எது என்பதை உறுதிப்படுத்தப் பின்வரும் தொடர்பூ 

களின் அலகுகளைச் சரிபார்க்க: (a) T?]R, (b) T?R, (c) 8/7, 

T’\ . : வி் 
(34 (x): ன் அலகுகள் “5 மீ
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(b) (T?R)-or அலகுகள் - (வி) % செ.மீ 

(6) (%, 
2 

. . செ.மீ 
ன் அலகுகள் - வி? 

கடைசித் தொடர்பு ஈ௭ஈக்கான சரியான அலகுகளைக் கொண் 

டுள்ளது என்பதை நாம் காண்கிறோம். உண்மையில் ச-க்கான 
சரியான வாய்பாடு 4௯” என்ற எண்ணியல் கூற்றையும் கொண்டி 

ருக்கும், எனவே சரியான வாய்பாடு 

2 

a, = = R 

வட்டத்தின் uff) (2nR)oou சுழற்சி நேர(7)த்தால் வகுக்கக் 

இடைப்பது ர என்ற திசைவேகம் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டும் 
மேற்கண்ட: வாய்பாட்டை நேரடியாகப் பெறலாம். 

  

  

(5) 

a, = Tr 
் R 

‘ 4a? 
அல்லது A, = Fy R 

7. சமன்பாடுகள் 2-7- ம்2-4-ம் வலதுபுறத்தில் 3// என்ற ஓரே 

மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன; எனினும் அவை முற்றிலும் வேறு 

பட்ட சமன்பாடுகள். விளக்குக. 

2. ஒரு பொருள் ஓய்விலிருந்து சீரான முடுக்கத்துடன் புறப் 

படுகிறது. 8, ர ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அதன் கணப் 

பொழுது திசைவேகம் 9 - 23// ஆகும். இந்த வாய்பாட்டைப் 

பெறுக. 

3. கணக்கு 2-ல் ர - 24// என்றால் அது 9 - 5// என்ற சமன் 

பாட்டுடன் எவ்வாறு ஒத்திசையும் 2 

4. கணக்கு 8-ல் உள்ள பொருள் 9) என்ற தொடக்க 

இசை வேகத்துடன் புறப்படுவதாகக் கொள்வோம். Vo, 51, t 

ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 1-க்கான ஒரு வாய்பாட்டைப் 

பெறுக. 

5, ஒரு எறிபொருள் அதன் பாதையில் எந்தப் புள்ளியில் 

சிறுமத் இசை வேகத்தைக் கொண்டிருக்கும் ? 

6. ஒரு கார் ர, என்ற திசைவேகத்தில் 5) என்ற தொலைவை
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யும் ) என்ற திசைவேகத்தில் 5, என்ற தொலைவையும் கடக்கிறது. 
அதன் தொலைவைப் பொறுத்த சராசரித் தஇசைவேகம் என்ன 2 
(இங்கு 5,, 3, ஆகியவை எடையிடும் அளவுகளாகும்.) 

7. ஒரு சிறுவன் ஒரு பந்தை நேர் மேலே தூக்கி எறிந்து 2 
வினாடிகளுக்குப் பின் (அதை அவன் எறிந்த இடத்திலேயே) 
அதனை பிடிக்கிறான். அது அவன் கையை விட்டகன்றபோது 
எவ்வளவு வேகத்துடன் சென்றது ? எறியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 
அது எவ்வளவு உயரம் சென்றது 2 

8. ஒரு மோட்டார் வண்டி ஒரு நேரான பெருவழியே 
மணிக்கு 30 மைல் மாறாத வேகத்துடன் ஒரு 10 மைலையும் மணிக்கு 
60 மைல் மாருத வேகத்துடன் மற்றொரு 10 மைலையும் கடக் 

கிறது. முழு பயணத்தின்போதும் அதன் சராசரி வேகம் என்ன 2? 

9. வினாடிக்கு 70 மீட்டர் தஇசைவேகத்துடன் சென்று 
கொண்டிருக்கும் ஒரு பொருள் சீராக எதிர் முடுக்கப்பட்டு 
(0606187864) 20 மீட்டர் தொலைவில் ஓய்வுபெறுகிறது. அதன் 
எதிர்முடுக்கம் என்ன? அது ஓய்வு பெறுவதற்கு எடுத்துக் 
கொண்ட நேரம் எவ்வளவு 2? 

10. sass s5aur (right 2102) ஒருவர் மூலதளத்திலிருந்து 
(home plate) 200 அடி தொலைவில் இருக்கிறார். மூலதளத்ததை 

"நோக்கி அவர் பந்தை வீசும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஒட்டக்காரார் 
மூன்றாவது தளத்தை விட்டு புறப்பட்டு 3.5 வினாடியில் மூல 
தளத்தையடைகிருர். பந்து அடைந்த பெரும உயரம் 64 அடி 

என்றால் ஓட்டக்காரர் சரியான நேரத்தில் மூலகளத்தை 

அடைந்தாரா 2 

77. ஒரு புவித் துணைக்கோள் 3380 மைல் உயரப் பாதையைக் 
கொண்டுள்ளது. துணைக்கோளைச் சுட்டு வீழ்த்தும் முயற்சியில் 
மீதிறன் (Super ற௦௯௦1101) வாய்த்த ஒரு பீரங்கி செங்குத்தாக 
வைக்கப்படுகிறது. புவியீர்ப்பு விசையால் ஏற்படும் முடுக்கம் 
மாறாமல் (82அடி/வி?) இருப்பதாகக் கருத்திற் கொள்ளவும்; 
காற்று உராய்வையும் புறக்கணிக்கவும். பீரங்கிக் கொண்டு துணைக் 
கோளைச் சற்றே நெருங்க அதன் தொடக்கத் இசைவேகம் என்ன 
வாக இருக்கவேண்டும்? குண்டு துணைக்கோளை அடைய எவ்வளவு 
நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும்? 

18. ஒரு எலகுப் பந்து ஒரு எஃகுத் தகட்டின்மீது ஒரு வினாடி 
அலைவு நேரத்துடன் மேலும் Sap துள்ளுகிறது. அது எவ்வளவு 

உயரத்திற்குத் துள்ளும்.



இயக்கவியல் த்த 

729. மணிக்கு 80 மைல் வேகத்துடன் செல்லும் ஒரு கார் 

கதடையிடப்பட்ட ஒரு வினாடி நேரத்தில் நின்றுவிடுகிறது. தடை. 
யிடப்பட்டிருக்கும்போது அது எவ்வளவு தாரம் செல்லும்? 
முடுக்கம் சீரானதெனக் கருத்திற் கொள்க. 

74. மணிக்கு 60 மைல் வேகத்தில் சென்றுகொண்டிருக்கும். 

ஒரு கார் ஒரு உறுதியான சுவற்றில் மோதிக் கொள்கிறது. எந்த 

உயரத்திலிருந்து அது விழுந்திருந்தால் இதே தாக்கை (1ய௨௦0)ப்: 
பெறும்? 

75. மேற்கூறப்பட்ட கார் மணிக்கு 60 மைல் வேகத்துடன் 
செல்லும் ஒரு கனமான லாரியுடன் மோதிக் கொள்கிறது. மோத. 
லின்போது லாரியின் வேகம் குறைக்கப்படவில்லை எனக் கருத்திற்: 

கொள்க. இப்பொழுது கார் விழக்கூடிய இணைமாற்று உயரம். 

என்ன? 

76. மகிழ்ச்சியான ஜெட் விமானப் பயணத்திற்கு விமானம் 
2ர-க்கும் அதிகமான இடைத்தள முடுக்கத்தைப் பெற்றிருக்கக் 

கூடாது எனக்கொள்க. நியூயார்க்குக்கும் பிலடெல்ஃபியாவுக்கும் 
இடையேயுள்ள தொலைவு 100 மைல் என்றால் இத்தகைய சூழ்நிலை 
களில் நியூயார்க்கிலிருந்து புறப்பட்டு பிலடெல்ஃபியாவை 

அடைய இந்த ஜெட் விமானம் மேற்கொள்ளக்கூடிய மீ விரை 

வான பயணம் என்ன ? பயணத்தின்போது அடைந்த பெருமத் 

திசைவேகம் என்ன 2? 

17. ஒரு பந்து சமதளப் பரப்பு ஒன்றிலிருந்து 64அடி. உயரத்தி 

லிருந்து போடப்பட்டு 76அடி உயரம் துள்ளியெழுகிறது. 

பரப்பைத் தொடுவதற்குச் சற்றுமுன் பந்தின் இசை வேகம் என்ன? 

பந்து போடப்பட்ட கணத்திலிருந்து துள்ளலின் உச்சியை 

அடையும்வரை கடந்த நேரம் எவ்வளவு? பரப்பைவிட்டு சற்று 

். அசன்ற பின்னர் அதன் திசைவேகம் என்ன? 

78. ஒரு அமெரிக்கப் படை ஏவுகணை 7000 அடி கடக்கும் 

நேரத்தில் மணிக்கு 600 மைல் வேகத்தை அடைய முடியும், 

அகுன் முடுக்கம் ர-ஐப்போல் எத்தனை மடங்காகும்? 

19. ஒரு ஏவுகணை எதிர்ப்பான் (8ற/(1ற55:16) 800 கி.மீ 

உயரத்தில் வந்து கொண்டிருக்கும் ஏவுகணை ஒன்றைத் தடுத்து 
நிறுத்த ஒரு நிமிட எச்சரிக்கை நேரம் கொண்டுள்ள தாகக் 'கருதுக. 

அதன் ஏவுகணை எந்திரங்கள் 10 ர-க்குச் சமமான பெரும 

முடுக்கத்கதைக் கொடுக்கமுடியுமாயின், அது நேராக மேல்நோக்கிச் 

சுடப்படுமாயின் ஒரு நிமிட எச்சரிக்கை நேரம் போதுமானதா?



56 அடிப்படை பெளதிகம் 

20. வினாடிக்கு 50 அடி என்ற மாழுத வேகத்துடன் செல்லும் 
ஒரு காரோட்டி மறைந்திருக்கும் ஒரு காவல் துறையினரைக் 
கடந்து செல்கிறார். காரோட்டி ஏதேனும் ஒரு சட்ட மீறுதலுக் 

காக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என எண்ணிய காவல் துறையினர் 

நான்கு வினாடிகள் கழித்து ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு மாருத 
முடுக்கம் ஒன்றுடன் அவரைப் பின் தொடருகிறார். அவர் 

காரோட்டியை மறைவிடத்திலிருந்து 7200 அடி தொலைவில் 

பிடிக்கிறார். காவலர் எவ்வளவு நேரம் பின் தொடர்ந்திருப்பார்? 

அவருடைய முடுக்கம் என்ன? ௮வர் காரோட்டியை அடைந்து 

போது எவ்வளவு வேகத்துடன் சென்றிருப்பார்? 

21. ஓய்விலிருந்து புறப்படும் ஒரு பொருள் ர-க்குச் சமமான 

மாருத முடுக்கம் ஒன்றை ஓராண்டு காலத்திற்குப் பெறுகிறது. 
சார்பியல் விசையில் (relauvistic mechanics) uy அதன் இறுதித் 

'இசை வேகம் என்ன? 70 ஆண்டுகளுக்கு அது முடுக்கம் பெறுமா 

யின் அதன் வேகம் ஒளியின் வேகத்திற்கு எவ்வளவு அண்மையில் 

இகுக்கும் 2 

22. புவியிலிருந்து சந்திரனின் தொலைவு 240,000 மைல் 

இருக்குமாயின் புவியைச் சுற்றிய அதன் பாதையில் சந்திரனின் 

மைய நோக்கு முடுக்கம் என்ன ? 

23. சந்திரனைப்போல் 60 பங்கு புவியின் மையத்திற்கு 

அருகில் இருக்கும் ஒரு துணைக்கோள் சந்திரனைப்போல் எத்தனை 

மடங்கு அதிகமான மைய நோக்கு முடுக்கத்தைப் பெற்றிருக்கும்? 

மைய நோக்கு முடுக்கம் புவி மையத்திலிருந்து உள்ள தொலைவின் 

இருமடிக்கு எதிர்விகிதத்திலிலுள்ளது என நீவிர் கூறுவீரா 2 

24. ஓரு நீரோடை மணிக்கு 5 மைல் வேகத்தில் நேராக 
மேற்கு நோக்கிப் பாய்கிறது. ஒரு படகு நீரைப் பொறுத்து 
மணிக்கு 10 மைல் வேகத்தில் வடக்கிற்கு 30” கிழக்கு நோக்கிச் 

செல்லுகிறது. கரையிலிருந்து ee படகின் திசை 
(வேகமும் திசையும் என்னென்ன 2 

25. 24 மணி நேர கால இடைவெளியில் நள்ளிரவு முதல் 
காலை 10 மணி வரை வெப்பநிலை 80”-லிருந்து 60”- க்குச் சீராக 

உயர்ந்து காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை 60”-யிலேயே 
நிலைத்து மாலை 4 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை 40”-க்குச் சீராகக் 
குறையுமாயின் அந்தக் கால அளவில் நேரத்தைப் பொறுத்த 
சராசரி வெப்பநிலை என்ன?



  

விசை-இயக்களியல் 
(Dynamics) 

இயல் 3



4. ஸீசை-டுயக்களியல் 

3-1 நியூட்டனின் இயக்கவியல் விதிகள் 

யாவற்றையும் பற்றிய பொது விளக்கம் 

விசை-இயக்கவியல் என்பது பொருட்களுக்கிடையே யுள்ள 
செயலெதிர்ச் செயல்களை விவரிக்கும் சில பொதுத் தொடர்பு 
களைப்பற்றிய ஆய்வாகும். பொருளின் ஒரு பொதுவான பண்பு 
அதன் நிலைமதிறை (1சாார்க] 859) யாகும். பொருட்களின் 
செயலெதிர்ச் செயல்களை விவரிப்பதில் பயன்படும் மற்றொரு 

கருத்து விசை (40706) யாகும். நிலைமநிறை, விசை ஆகிய 

இவ்விரு கருத்துகளும் முதன் முதலில் ஐசக் நியூட்டனால் அளவு 
சார்ந்த (ய8௱1(18(16) முறையில் வரையறுக்கப்பட்டன. (இந் 
நூலில் நிறை, நிலைமநிறை ஆகிய சொற்கள் ஒரே பொருளைக் 
கொண்டுள்ளன; மாறி மாறிப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.) நிறை 
விசை ஆகியவற்றின் வறையறைகள் நியூட்டனின் இயக்க 
விதிகளில் அடங்கியுள்ளன. நாம் முதலில் அவ்விதிகளைச் சுருக்க 
மாகக் கூறிவிட்டுப் பின்னர் நிறை, விசை ஆகியவற்றின் வறை 
யறைகள் நியூட்டனின் இயக்கவியல் விதிகளில் அடங்கியுள்ளன . 
நாம் முதலில் அவ்விதிகளைச் சுருக்கமாகக் கூறிவிட்டுப் பின்னர் 
நிறை, விசை ஆகியவற்றின் வரையறைகளுடன் அவைகளை 
ஆராய்வோம். 

நியூட்டனின் முதல் விதி 

ஒரு பொருள் புறத் தூண்டுதலற்றிருக்கும்போது (அதன் மீதூ 
செயற்படும் Hag (net) விசை சுழியாகும்போது) ஒய்விலோ அல்லதூ 

மாறாகத் இசைவேக நிலையிலோ (சழிமுடுக்கநீலை) நீடித்து 
இருக்கறது. இதுவே கணிதவியலாக 

மூதல் விதி 12௧ர- 0 என்னும்போது a=0 எனக் கூறுகிறது.



விசை-இயக்கவியல் 53: 

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி 

ஒரு பொருளின் மீது செயற்படும் நிகரவிசையானது அதன் நிறை 
முடுக்கம் ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனாகும் . 

இரண்டாம் விதி ந 9கர - Ma 

நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி 

இரு பொருட்கள் செயலெதிர்ச் செயற்படும்போது இரண்டாவது : 
பொருளின் காரணமாக முதற்பொருளின் மீது செயற்படும் விசை 
மூதற் பொருளின் காரணமாக இரண்டாவது பொருளின் மீது செயற். 
படூம் விசைக்குச் சமமாகவும் எதிராகவும் இருக்கும். 

மூன்றாம் விதி 1,4 due to B= — FB dueto A 

முதலில் நியூட்டனின் முதல் விதியை - ஆராய்வோம். கணித. 
வியலாக நோக்கும்பொழுது அது மிகவும் பொதுவான, இரண் 
டாவது விதியின் ஒரு சிறப்பு வகையாகும். இந்த சிறப்பு வகை 
யின் தெளிவான கூற்று (Stalement)éarer காரணம் என்ன 
வெனில் முதல் நோக்கில் அது அன்றாட, பொதுவான அனுபவத் 

திற்கு மாறாகத் தோன்றுகிறது. இயங்கும் பொருட்கள் தள்ளப் 
படவோ அல்லது இழுக்கப் படவோ இல்லையெனில் மாருத்திசை 
வேகத்துடன் செல்லாமல் வழக்கமாக ஓய்வு பெறுவதை நாம் 
காண்கிறோம். காட்டாக, கார் ஒன்றின் எஞ்சினை நிறுத்திவிட்டால் 
அது ஓய்வு பெறும். நியூட்டனின் முதல் விதியை நாம் நம்புவோ 
மாயின் எஞ்சினின் உதவியின்றி மலைப்பாதையில் கீழ்நோக்கி வரும் 
கார் ஒன்றின்மீது ஒரு எதிர்விசைச் செயற்படவேண்டும். உண்மை 
யில், கார்மீது டயரை எதிர்த்து பெருவழி செயற்படுத்தும் எதிர்: 
விசை, காற்று எதிர்ப்பு ஆகிய புறவிசைகள் அது ஓய்வு பெறும் 
வரை செயற்பட்டு அதற்கு ஒரு எதிர் முடுக்கத்தைக் கொடுக் 

கின்றன. நியூட்டனின் காலம்வரை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட 
விஞ்ஞானக் கோட்பாடுகள் (5௦1801104௦ 8௦2௨) அரிஸ்டாட்டில் 

போதித்த பழைய கோட்பாடுகளின் (12&0110௨5) அடிப்படையில் 
அமைந்திருந்தன. புறவிசைகள் செயற்படாதபோது எல்லாப் 
பொருட்களும் ஒய்வு பெறவேண்டும் என்பது அரிஸ்ட்டாட்டிலின் 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் ஒரு அடிப்படைத் தத்துவமாகும். 
அவருடைய பிழைகளில் மற்றொன்று பொருட்கள் அவற்றின் 
எடைகளையொத்த வீதத்தில் விழுகின்றன என்னும் அவரது உறுதி 
யான துணிபுரை (858611100)யாகும். அரிஸ்ட்டாட்டிலின் இவ்விரு 
துணிபுரைகளையும் முதலில் குறைகூறியவர்களுள் ஒருவார் கலிலியோ 
என்பதை நாம் அறிவோம்.



60 அடிப்படை பெளதிகம் 

நியூட்டனின் முதல் விதியைப்பற்றி ஒரு இறுதிமுடிவு செய்யப் 
படவேண்டும். பார்வையாளர் தானே முடுக்கம் பெற்றிருப்பின் 

முதல் விதி மீறப்படுவதாகத் தோன்றுவது தெளிவு. நிலைம 
அமைப்பு (inertial system) crar Buje CW I OWSSUIUL_L ஒரு 
அமைப்பில் பார்வையாளர் இருக்கும்போது மட்டுமே இயக்க விதி 

கள் மூன்றும் உண்மையாகும் என்று நியூட்டன் குறிப்பிட்டார். 
நிலையான விண்மீன்களைப் பொறுத்தவரை முடுக்கப் பெறாத எந்த 

அமைப்பும் நிலைமை அமைப்பு என நியூட்டன் வரையறுத்தார். 

இந் நூலைக் கவனமாகப் படிப்பவர் நியூட்டனின் இரண்டாவது 
விதியினால் குழப்பமடையலாம். ஏனெனில், அது நுட்பமாக 

வரையறுக்கப்படாத விசை, நிறை என்ற இரு புதிய ராசிகளைப் 

பயன்படுத்துகிறது. எனினும், நியூட்டனின் இரண்டாவது 

மூன்றாவது விதிகளின் இணைப்பு நிறை, விசை ஆகிய இரண்டையும் 

தனிச் சிறப்புடன் வரையறுக்கிறது. 

இந் நூலில் நியூட்டனின் மூன்றாவது விதியின் மிகவும் நவீன 
'இணைமாற்றான உந்தம் அழிவின்மை விதியைப் பயன்படுத்தி நிலைம 

நிறையை வரையறுப்போம். நியூட்டனின் மூன்றாவது விதிக்கு 
முற்றிலும் புறம்பான நிகழ்வுகள் இப்பொழுது காணப்படுவதால் 
அது சரியல்ல என்பதை இப்போது நாமறிகிறோம், கம்பியில்லாத் 
குந்தி மூலம் அனுப்பும் சமிக்ஞைகள் ஒளியின் வேகத்தைவிட 
வேகமாகச் செல்லமுடியாது என்பதைச் சார்புக் கொள்கையைப் 
பற்றிய இயலில் நாம் காண்போம். இக்காரணத்தினால் நியூட்ட 

னின் மூன்றாவது விதி தொலைவில் செயற்படும் விசைக்குப் பொருந் 

தாது; அப்படிப் பொருந்துமாயின் வரம்பில்லாத் திசை வேகத் 
துடன் சமிக்ஞைகளை அனுப்ப விசைகளைப் பயன்படுத்த முடியும். 

மூன்றாவது விதி மீறப்படுவதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு மின் 
னூட்டம் பெற்ற ஒரு துகள் மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் ஒரு 
கம்பியினின்றும் விலகச் செல்வதாகும். இயல் 8-ல் கூறப்பட் 
டுல்ளதுபோல் கம்பியானது மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்மீது ஒரு 

காந்த விசையைச் செயற்படுத்துகிறது. ஆனால் அதே நேரத்தில் 
துகளின் காரணமாகக் கம்பியின்மீது செயற்படும் நிகரவிசைச் 

சுழியாகும், இது, அவ்விரு விசைகளும் ஓரே மதிப்பையுடையதா 
.மிருக்கவேண்டும் என்று கூறும் நியூட்டனின் மூன்றாவது விதிக்குப் 
புறம்பானதாகும். மாறாக நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி ஓய்வில் 
இருக்கும் பொருட்களுக்கும் தொடர்புள்ள விசை (000180 forces) 
களுக்கும் இன்னமும் பொருந்தும். நாமறிந்தவரை உந்தம் அழி 
வின்மை விதி இயற்கையின் சிறிதும் பிழைபடாத துல்லியமான 
விதியாகும். அது மீறப்படுவது ஒருபோதும் காணப்பட்டதில்லை ; 
அது எல்லாவகைச் சோதனைகளாலும் முற்ற முழுக்க சரிப்பார்க்க
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பட்டிருக்கிறது. நியூட்டனின் விதிகளைப் பற்றிய விவாதத்தைத் 
தொடருமுன் நாம் முதலில் நிலைமநிறையை வரையறுக்கவேண்டும். 
இக்காரணத்தினால் நமது அடுத்த தலைப்பு உந்தம் அழிவின்மை 

விதியாகும். 

3-2 உந்த அழிவின்மை (Conservation momentum) 

இயற்கையின் ஒரு புனித விதி 
ஒரு பொருளின் உந்தம் 1, என்பது அதன் நிறை, திசைவேகம் 

ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன் என வரையறுக்கப்படுகிறது. 

உந்தத்தின் வரையறை % - Mv 

புறவிசைகள் ஏதும் இல்லாதபோது இரு துகள்களின் உந்தங்களின் 

கூட்டுத் தொகை மாழுமல் இருக்கிறது என உந்தம் அழிவின்மை 

விதி கூறுகிறது. காட்டாக, 4, 18ர என்ற இரு துகள்கள் 

மோதிக்கொண்டால் 1, நிர. நி 

அல்லது 

உந்தம் அழிவின்மை சீர். ு4 -- மரற - Maya’ + Mave’ (3-4) 

ஏடு என்பவை மோதலுக்குப் பின் நசட, ரர என்ற நிறைகளின் 

இசைவேகங்கள், 4, ந் என்பவை மோதலுக்குப்பின் அவற்றின் 

இதிசைவேகங்கள் . 

இவ்விதியைக் கொண்டு நிறையைக் துல்லியமாக வரை 

யறுக்கும் நிலையில் நாம் இப்போது உள்ளோம். 84 என்பது ஒரு 

தெரிந்த படி.த்தர நிறை எனக் கொள்வோம். அது ஃபிரான்சில் 

பாதுகாக்கப்படும் படித்தர 1 கி.கி பிளாட்டின உலோகக் கலவை 

உருளையாக இருக்கலாம். இனி, எந்தவொரு தெரியாத நிறை 
மீசீ-யும் அதனை ரீ,-ஆல் தாக்குவதன் மூலம் கணக்கிடலாம். 

சீர தொடக்கத்தில் ஒய்வில் இருந்தால் சமன்பாடு 4-4-ன் படி 

நட Pa’ + Pz’ 

நிர Pa — Pa’ 

Ms = Fi = Ea. 

VB 

Va-va’ 
அலலது Mp — Ma - 

தொடக்க இறுதித் இசைவேகங்களின் எளிய அளவீடுகளால் 
மட்டும் எந்த ஒரு பொருளின் நிலைம நிறையை மதிப்பிடலாம் 
என்பதை நாம் காண்கிறோம். 

அத்தகைய மதிப்பீடுகள் நிறைகள் கூட்டப்படும் தன்மையான 

-(80011146) என்னும் ஆய்நிலை (6%0211060181)முடிவைத் தருகின்றன.



௮ 
‘
E
G
I
N
O
I
L
S
I
S
E
 
S
S
I
T
E
A
 

19 H
A
D
 

௧
௪
/
௦
௯
 

G 
a 

ட் 
க் 

் 
ட் 

P
O
T
S
 

COM 
Hor 

F
o
n
e
 

(Og 
D
P
 
A
B
 
so 

ட
 

o
e
 

uve) 
s
e
 

ei 
9
1
1
 
(9403800018) 

0
௪
2
0
5
4
7
7
2
7
 

ஐ 
100 

G96 
a
a
n
I
n
n
N
E
G
 

S
e
u
n
g
h
 
ம
ம
 

Gyre 
6 

2
5
0
0
2
 

௪7 
நியா 

SFIDE 
v
g
n
 

o
G
 
Fee 

7316 @ 
G
a
n
 

9 
ம
ு
ர
ற
 

ம
ம
ற
ந
ி
ய
ா
.
 

ராலுமுதா 
O
G
 

0 
w
n
@
o
w
g
a
y
r
 

a 
Te 

g
o
n
 

Jf 8 a 
13] ஃ 

8 
5 

O 

i
 

V
o
 

N
A
Y
.
 —s\ 
-
 

O
n
 

Ov 

N
 

a
 

© 
- omy 

ஷீ 

 



62 வியல். விசை-இயக்க 
‘
T
D
P
s
e
D
s
 

wpe 
F
o
I
 
w
i
e
s
w
e
G
 

g
D
 
A
G
 Be 

wees 
IIv19h 

D
a
a
n
 

P
E
F
e
r
e
G
g
®
 
E
r
a
n
 
9eOy 

w
G
F
r
w
e
s
 

T
e
 

#
5
9
 

I
G
P
 
W
9
1
9
 

109 
w
U
B
E
S
e
d
i
e
 

ஓ
ழ
ு
ஐ
ம
ு
 ர 

n
u
m
y
o
u
i
n
g
 

0
9
௪
 

C
I
P
A
D
S
w
r
s
d
g
®
 
w
i
d
o
w
 

w
i
g
 

T
a
A
N
n
n
G
 

tre 

 
   

  

‘
w
E
I
D
G
 
ம
ு
ர
 
ம
ு
 

P
I
W
E
 OQ 

F
S
U
E
E
D
S
P
C
S
B
I
E
 

968 
D
H
T
 

199 york 
1
H
G
S
 wo 

ம
ர
க
 

புறம் 
ப
ற
 

m
e
w
 
q
q
o
'
d
 

‘
E
C
e
e
u
n
g
 

e
m
s
-
g
 

‘
s
w
I
T
W
I
D
H
 

ww@esghA 
Caro 

C
a
i
O
o
w
o
g
p
g
e
s
 

vy 

‘mut 
THIOh 

“weweSiNng 
S
C
F
O
S
E
O
 

w
y
o
u
r
s
I
9
h
 

DE 
w
r
e
 
w
s
r
r
s
i
g
h
 
T
H
e
D
E
 

egonE 
v
e
r
r
y
 9 

qin 

 



64 ் அடிப்படை பெளதிகம் 

இதன் மூலம் My, 4482 ஆகிய இருநிறைகளின் இணைந்த நிறை 
நீரீற-ன் மேற்கூறியதை யொத்த மதிப்பீடு 44,, 18௦2 ஆகியவற்றின் 

தனித்தனியான மதிப்பீடுகளின் கூட்டல் தொகைக்கு எண்ணியல் 
வகையில் சமமாக இருக்கும் எனப் பொருள் கொள்கிறோம். 

நிறையின் கூட்டப்படும் தன்மை நமக்குத் தெளிவாகத் தோன்ற: 
லாம். ஆனால் தெளிவானதோ இல்லையோ, இயற்கையைப் 
பற்றிய எல்லா ஊகங்களும் சோதனை வாயிலாக சரிபார்க்கப் பட 
வேண்டும். கூட்டப்படும் தன்மையற்ற பெளதிக ராசிகளும் 
உள்ளன. வெக்டர்களின் எண்மதிப்பு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். 
மற்றொன்று பருமன்களின் கூட்டலாகும். ஒரு குவார்ட்டர் (qt) 
ஆல்கஹாலை ஒரு குவார்ட்டர் (நீருடன் சேர்த்தால் 3 குவார்ட் 
டரைவிட, மதிப்பிடக்கூடிய அளவுக்குக் குறைந்த பருமன் 

கிடைக்கிறது. 

சமன்பாடு 8-5 ஆல் வரையறுக்கப்பட்ட நிறையானது மிக 

அதிகத் இசைவேகங்களில் (ஒளி வேகத்திற்குப் பக்கத்தில்) செல்லும் 
போது வியத்தகு வகையில் செயலாற்றுகிறது. ஓரு பொருளின் 
நிறை அதன் திசை வேகத்தோடு அதிகமாவதாகக் காணப்படு 

இறது. சார்புக் கொள்கையைப் பற்றிய இயல் 71-ல் கூறியபடி 

இயங்கும் பொருள் ஒன்றின் நிறை. 

M, 

சார்பியல் நிறை நீசீ - jr-2 3 (3-6) 
I1- ஐ 

  

ஆகும் ; நீரி; என்பது ஓய்வில் இருக்கும்போது;பொருளின் நிறை 7 

6 என்பது ஒளியின் திசைவேகம். 17ஆம் இயல்வரை நிறையானது 
திசை வேகத்தைச் சார்ந்திராமல் மாழுமல் இருக்கிறது எனத் 
தோராயமாகக் கொள்வோம். 

விசையின் வரையறை, நியூட்டனின்/இரண்டாவது விதி ஆகிய: 
வற்றைப் பற்றிக் கூறுமுன் உந்தம் அழிவின்மை விதியின் பரந்த. 
பயன்களைப் பற்றி பின்வரும் கணக்குகளில் விளக்கப்படுகிறது. 

மாதிரிக் கணக்கு 1 

2 இ.கி நிறையுள்ள ஒரு துப்பாக்கி 10 இராம் நிறையுள்ள 
ரவைகளை வினாடிக்கு 60 மீட்டர் தொடக்கத் இசைவேகத்துடன் 
சுடுகிறது. துப்பாக்கியைத் கோளுடன்”நன்றாக அழுத்திப் பிடித் 
இருக்காவிடில் துப்பாக்கித் தோளை இடிக்குமுன் அதன் பின் 
னசைவுத் இசைவேகம் என்ன 2 தொடக்கத்தில் துப்பாக்கியின்
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உந்தம், ரவையின் உந்தம், ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை சுழி 

யாகும். எனவே, உந்தம் அழிவின்மை விதிப்படி துப்பாக்கியின் 

(a) Rifle before firing | 
் 

y: (0) Rifle after firing | vj 
ச i renee நறை எ ' a 

Mg f 6 

படம் 3-3 

துப்பாக்கியின் உந்தம், ரவையின் உந்தம் ஆகியவற்றின் 

கூட்டுத்தொகை சுழியாகுமாறு துப்பாக்கியின் 

பின்னசைவுத் திசைவேகம் உள்ளது. 

(லி சுடப்படுமுன் துப்பாக்கி (0) சுடப்பட்டபின் துப்பாக்கி 

இறுதி உந்தம், ரவையின் இறுதி உந்தம் ஆகியவற்றின் குறியியல் 

கூட்டுத்தொகை சுழியாக வேண்டும். 

  

Ay i | “OED 0௦04 
படம் 3-4 

சமனில்லாத இரு நிறைகள் ஒரு வில்லினால் தள்ளப்படுவதின் 

ஸ்ட்ரோப் படம். பந்து&, பந்து$-ஜப்போல் இருமடங்கு நிறையுள்ளது. 

(ஈன்்.றி: இயற்பியல் ஆய்வுக் குழு) 

Mg Vg’ + ச்சீ)” = 0 

18ர $ர' என்பது சுடப்பட்டபின் துப்பாக்கியின் உந்தம், சீர 
என்பது ரவையின் உந்தம். 

நட Mpv' 10 @ 

Vg’ = — 200 @e.S]af. 

எதிர்க்குறி, துப்பாக்கியொானது ரவை செல்லும் தசைக்கு எதிர்த் 
திசையில் இயங்குகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. 

அபெள 5
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மாதிரிக் கணக்கு 2 

20 மெட்ரிக் டன் (20,000 க.க) ஏவுகணை ஒன்றின் நிறையில் 

80 சதவீதம் எரிபொருளாகும். இந்த எரிபொருள் தரையைப் 
பொறுத்து வினாடிக்கு 1 கி.மீ சராசரிக் தசைவேகத்துடன் வெளிப் 
படு வாயுக்களாக (812151 28566) வெளியேற்றப்படின் ஏவுகணையின் 
இறுதித் திசைவேகம் என்ன ? புவியீர்ப்பையும் காற்றெதுர்ப்பை 
யும் புறக்கணிக்க, இக் கணக்கு முன்னதை ஓத்ததாகும். இங்கு, 
ஏவுகணைப் பின்னசையும் துப்பாக்கியை ஓக்கும். வெளிப்படு 
வாயுவின் ஒவவொரு மூலக் கூறையும் ஏவுகணையிலிருந்து சுடப் 
பட்ட ஒரு சிறிய ரவையாகக் கருதலாம். வெளிப்படு வாயுவின் 

மொத்த உந்தம் எரிபொருளின் நிறை M,, வாயுவின் சராசரித் 
திசைவேகம் 17! ஆ௫யெவற்றின் பெருக்கற்பலனாகும். முன் கணக் 
கிலுள்ளது போலவே மொத்த தொடக்க உந்தம் சுழியாகும். 
எனவே, இரு இறுதி உந்தங்களின் கூட்டுத் தொகையும் சுழியாக 
(வேண்டும். 

ர ஆ 
கை (ee 

  

படம் 3-5 

சுடப்பட்டபின் ஏவுகண. வெளிப்படு வாயுக்கள் 

சராசரித் இசைவேகம் vp -@- Lair இடப்பக்கம் நோக்கச் 

செல்ல ஏவுகணை £,' என்ற திசைவேகத்துடன் 

வலப்பக்கம் நோக்டுச் செல்கிறது. 

P; + P,’ =0 
AUN My ve + M, vy,’ = 0 

8, என்பது காலி ஏவுகணையின் நிறை, ஈ,' என்பது அதன் இறுதித் 
திசைவேகம். எனவே 

சீ ம். vy = M ve" 
r 

எரிபொருளின் நிறையானது காலி ஏவுகணையின் நிறையைப்போல் 
நான்கு மடங்காததாலும் ர - வினாடிக்கு 1 கி.மீ ஆதலாலும் 

vf = — 4 (1 இ.மீ/வி) 
அல்லது ,' -- 4 இ.மீ/வி 

எதிர்க்குறி, ஏவுகணையானது வெளிப்படு வாயுக்களுக்கு எதிர்த் 
தசையில் இயங்குகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. 

எரிபொருள், காலி ஏவுகணை ஆகியவற்றின் நிறைகளுக்குள்ள 
வி௫தத்னத அதிகமாக்குவதன்மூலம் ஏவுகணையின் இறுதித் இசை
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(வேகத்தை அதிகமாக்கமுடியும் என்பதை: நாம் காண்கிறோம். 
எனினும் ஏவுகணையின் மேலுறை எரிபொருளைத். தாங்குமளவிற்கு 
உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற உண்மை நீர்//ச, என்ற விகிதத் 
DDG QG உச்ச வரம்பை விதிக்கிறது. கட்டமைப்பினால் ($(100(076) 
ஏற்படும் இந்த உச்சவரம்பைப் பலநிலை (1401151228) ஏவுகணைகளைப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் தவிர்க்கலாம். மேற்கூறப்பட்ட கணக்கில் 

ச, -ன் ஒரு பகுதி இரண்டாவது நிலையைக் கொண்டிருப்பதாகக் 
"கொள்வோம். இனி, இந்த இரண்டாம் நிலை ஏவுகணை வினாடிக்கு 

4 இ.மீ-க்குச் சமமான மேலும் ஒரு ,' என்ற வேகத்தைப் பெறும். 
எனவே,காலி இரண்டாம் நிலையின் இறுதித் இசைவேகம் வினாடிக்கு 

ச கி.மீ ஆகும். இத் திசைவேகம் புவியைச் சுற்றிய பாதையில் 
ஒரு பொருள் செல்வதற்குத் தேவையான இசைவேகமாகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 3 

ஒரு ஏவுகணையின் மூன்றாம்நிலை, 500 கி.கி ஏவுகணை மோட்டா 
ரையும் 10 கி. நுனிக் கூம்பையும் (11086 ௦௦06) கொண்டுள்ளது. 
இரண்டிற்குமிடையே அழுத்தப்பட்ட ஒரு வில் உள்ளது. தரையில் 
சோதித்துப் பார்த்தபொழுது வில்லானது நுனிக் கூம்பிற்கு 
ஏவுகணை மோட்டாரைப் பொறுத்தவரை வினாடிக்கு 5.1 மீட்டர் 
'இிசைவேகத்தைக் கொடுத்தது. மூன்றாவது நிலை, கோள்வீதியில் 
2 8 கி.மீ/வி என்ற திசைவேகத்துடன் சென்றுகொண்டிருக்கும் 
போது நுனிக்கூம்பு விடுவிக்கப்பட்டால் நுனிக்கூம்பு, ஏவுகணை 
மோட்டார் ஆகியவற்றின் இசைவேகங்கள் என்ன 2 

(a) 8000 m/sec 
— 

(6) 7999.9 m/sec «8005 m/sec 

படம் 3-6 

(ஐ நுனிக்கூம்பு விடுவிக்கப்படுமுன். (6) ஒரு வில். துனிக்கூம்பையும் 
ஏவுகணை மோட்டாரையும் தனித்தனியே தள்ளியபிறகு திசைவேகங்கள். 

284 -- 500 கி. என்பது ஏவுகணை மோட்டாரின் நிறையை 
wtb Mp = 10 கி.கி என்பது நுனிக்கூம்பின் நிறையையும் குறிக் 
கட்டும் தொடக்க உந்தம் (44 1 185) 9) ஆகும். உந்தம் அழி 

,வின்மை விதிப்படி My, v4’ + Mpg’ = (Mg + Mp) v, 

மேலும், தரைச் சோதனையிலிருந்து 9ந'-1,4'- 5.7மீ/[வி என்பதை 
நாமறிவோம். அல்லது
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v4’ = vg’ — 5.1 S/o 

உந்தச் சமன்பாட்டில் இதனைப் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

Ma (02 _ 5.7மீ/வி) + Moy,’ = (My + Mz) Vo 

Ma 
அப் இடர் iD + Mp * / vp = Vy + Ma 

vp’ = 8005 18/0 
va’ = (8005 — 5.1) மீ/வி 

= 7999.9 i8/a9 
வில், நுனிக் கூம்பிற்கு 5 மீ[வி அதிகத் திசைவேகத்தைக் கொடும் 
பதை நாம் காண்கிறோம். ஏவுகணை மோட்டாரின் திசைவேகம். 
0.1 மீ/வி அளவு குறைக்கப்படுகிறது. 

3-3 aflme (Force) 

பெளதிகத்தின் தள்ளலும் இழுப்பும் 

இப்பொழுது, நிறைக்கும் உந்தத்திற்குமான துல்லியமான 

வரையறைகளை தாம் பெற்றிருப்பதால் விசையை வரையறுக்க 

நியூட்டனின் இரண்டாவது விதியைப் பயன்படுத்தலாம். உண்மை 
யில் இவ்விதியின் மூலக்கூற்று 7” - /ரீரஎன்பதல்ல; ஆனால் 74 என்ற 
நிறையின்மீது செயற்படும் விசையானது அந்நிறையின், நேரத்தைப் 

பொறுத்து உந்தம் மாறும் வீதமாகும் என்பதாகும். 

ர ar iagy F = a (3-7) 

&2 என்பது ௩7 என்ற குறுகிய காலத்தில் 44 என்ற நிறையின் 

உந்தத்தில் ஏற்படும் மாறுதலாகும். ஒளிவேகத்தைவிட மிகக். 

குறைந்த சாதாரண தஇிசைவேகங்களில் நிறை 4-ஐ மாராததாகக் 

கருதி அதனைத் தனியே பிரித்தெடுக்கலாம். இனி 

Ay 

ம் என்பது முடுக்கத்தின் வரையறையா தலால் 

F = Ma 

நிறையானது, சமன் 8-6-ன்படி, திசைவேகத்துடன் அதிகரிக்கும் 

என்பதை நியூட்டன் அறிந்திருக்கவில்லை. நிறை, முடுக்கம் ஆகிய 

வற்றின் பெருக்கற்பலன் நேரத்தைப் பொறுத்து உந்தம் மாறும் 

வீதத்திற்கு எப்போதும் கணிதவியலாகச் சரிசமமாக இருக்க 

வேண்டுமென்று அவர் நினைத்தார். நவீன சார்பியல் பொறியியல் 

படிவிசையின் மூல வரையறை (சமன் 3-7) சரியானதாகும்; 
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77௮ நீரீர என்ற அமைப்பு சாதாரணத் தஇிசைவேகங்களுக்கு ஒரு 
மிகத் துல்லியமான தோராயமாகும். முது விசையியலைப் பற்றிய 
நமது ஆய்வை 7”-18ஏ என்ற தோராய அமைப்பையே தொடர்ந்து 

பயன்படுத்துவோம். இயல் 117 வரை சார்பியல் விசையியலைப் 
பற்றிய ஆய்வு தள்ளிவைக்கப்படுகிறது. எனினும் முதுவிசை 
,யியலைப் பற்றிய இந்த இயலில் நிறை, விசை ஆகியவற்றிற்கான 
துல்லியமான வரையறைகளை (சமன் 3-5, 3-7)6 கொடுப்பதில் 
வெற்றிபெற்றுள்ளோம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ௮வ் வரை 
யறைகள் முதுவிசையியலிலும் சார்பியல் விசையியலிலும் ஏற் 
புடையன. 

விசையின் அலகுகள் 1415 முறையில் §).&)— dof, CGS. 
முறையில் ச--செ.மீ/வி? ஆகும். இவ்விரு அலகுகளுக்கும் முறையே 
நியூட்டன் (141௦1), டைன் (1992) என்ற சிறடபுப் பெயர்கள் 
அளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு நியூட்டன் என்பது ஒரு கி.கிராமுக்கு 

மீ[வி? முடுக்கத்தைக் கொடுக்கத் தேவையான விசையாகும். 
நியூட்டன், டைன்கள் ஆகியவைகளுக்கிடையேயான தொடர்பைப் 

பின்வருமாறு பெறலாம் : 

Sy, இ 18.A X 18 
1 நியூட்டன் - Ci? 

இப்போது 1 இ.கிராமுக்கு 103 இ என்றும் 1 மீ-க்கு 10” செ.மீ 

என்றும் பதிலீடு செய்வோம். இனி 

. a (108 A) x (10? Ge.15) 
7 நியூட்டன் - புஷ். 

(1) % (1 செ.மீ) 

முஷ். 
- 105 டைன்கள் 

எஇர்விசை (86௨01ம௦1 10106) 

தழ்வரும் புதிரைக் கருதுவோம். M நிறையைக் கொண்ட 

ஒரு மரக்கட்டை கெட்டியான சுவர் ஒன்றை எதிர்த்து 7” என்ற 

விசையுடன் தள்ளப்படுகிறது. நியூட்டனின் இரண்டாவது விதிப் 

படி முடுக்கம் 

ம. 
ம 

இதனால் கட்டை முடுக்கம் பெற்று இயங்கத் தொடங்க வேண்டும். 

எனப் பொருள்படுவது போல் தோன்றுகிறது. எனினும், கட்டை 

- இயங்காது என்பதை அனுபவத்திலிருந்து நாமறிவோம். இதில் 

: உள்ள தவறு என்ன் 2 

= 10°



பட ட அடிப்படை, பெளதிகம் 

் சுவர் 

    
- அசையாச் சுவரை எதிர்த்து கட்டை 

 தள்ளப்படுதல்,. ட் 

  

படம் 3-7 

2” ரர என்ற சமன்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் 7” என்பது 
ப நிகர விசையாக இருக்கவேண்டும் என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் 
இந்தப் புதிரை விடுவிக்கலாம். 77, 8) என்ற இரு விசைகள் 

4 என்ற ஓரே நிறையில் செயற்படுமாயின் Fass = Fy 4-1. 
படம் 8-7-ல் செயற்படுத்தப்படும் விசையான 1-ஐக் தவிர சுவர் 

கட்டைமீது செயற்படுத்தும் 17” என்ற மற்றொரு விசையும் 
உள்ளது. எனவே, நிகரவிசை நிகர 131, நியூட்டனின் 

மூன்றாவது விதிப்படி 1' என்பது சுவற்றின்மீது கட்டை செயற் 

படுத்தும் விசைக்குச் சமமாகவும் எதிராகவும் உள்ளது. அதாவது 

1-1, இவ்வாறாக நிகர - 1. (ந) -0. இப்பொழுது 
நியூட்டனின் இரண்டாவது விதி , 

a= Files =0 wo 

என்ற முடிவைத் தருகிறது. 

மேலும் தொடர்ந்து செல்வோமாயின் நியூட்டனின் விதிகளின் 
மிகுந்த எளிமையையும் நேர்த்தியையும் உணரத்தொடங்குவோம். 

எனினும் நியூட்டனின் விதிகளின் சரியான பயன்படுத்துகை 

(Application) 99454. நுண்ணயம் (Subtle) வாய்ந்ததாக அமை 

யும். பின்வரும் புதிர் கவனமற்ற இந்தனையாளனுக்கு ஒரு 

எச்சரிக்கையாக அமைய வேண்டும். 

  

  

    
i - உ 
—| Ma, | Mp உராய்வற்ற பரப்பின்மீது இரு கட்டைகள் 

22 தள்ளப்படுதல் 
  

படம் 3-8 

. படம் 8-8-ல். காட்டியுள்ளதுபோல் உராய்வற்ற பரப்பு 

ஓன்றின்மீதுள்ள 44, 188 என்ற இரு கட்டைகளைக் கருதுவோம். 

“கட்டை .4-ன் மீது F என்ற விசைச் செயற்படுத்தப்பட்டு அதன் 

வழியாக -க்குக் கடத்தப்படுகிறது. நியூட்டனின் .மூன்றாவது
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விதிப்படி. கட்டை 8 சமமான எதிர்விசை (- 2) ஒன்றை அன் 
மீது செயற்படுத்தவேண்டும். இவ்வாறாக .4-ன்மீது செயற்படும்: 
நிகர விசையானது செயற்படுத்தப்படும் விசை 7”, 4-ன் மீது 8 

செயற்படுத்தும் எதிர்விசை-7' ஆகியவற்றின் கூட்டுத் தொகை. 
யாகும். 

இவ்வாறாக, கர - 27 -- (ற - 0 எனவே 

_ மீநிகர ae = 

இதன் முடிவு என்னவெனில் கட்டை 4, அதன்மீது எவ்வளவு 
பெரிய விசையைச் செயற்படுத்தினாலும் ஒருபோதும் நகராது 

என்பதாகும். 

மேற்கூறப்பட்ட புதிர் ஒரு பிழையைக் கொண்டுள்ளது. 
அதாவது, விசை 7, கட்டை .4-ன் வழியாகக் கடத்தப்படுகிறது ; 
இவ்வாறாக கட்டை £-ன் மீதும் செயற்படுத்தப்படுகிறது என்னும் 
ஊகமாகும். இவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என்பதற்கு நியூட்டன் 
விதிகளில் சான்று எதுவுமில்லை. மாறாக, 4-ன் மீதும் 4 செயற் 
படுத்தும் விசையின் மதிப்பை 7” என்று கருதிக் கொள்வோம். 
எனவே, 2-ன்மீது செயற்படும் நிகர விசை - 4”, 4-ன்மீது செயற் 
படும் நிகரவிசை - 7 7” ஆகும். 84, ஆகியவற்றிற்கு நியூட்ட 

னின் இரண்டாவது விதியைப் பொருத்துவோமாயின் முறையே 

F—F' = Maa 

i = Maa 

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளைக் கூட்டுவோமாயின் 
F 

F’ = (M. M. ல்ல SS இவவ வடட (44, 4 282 ௮ oe. நபர 

இம் முடிவு, செயற்படுத்தப்படும் விசை 7/-ஐக் கட்டைகளின்' 
மொத்த நிறையால் வகுக்கக் இடைப்பதே என்பதை நோக்குக. 

இந்த இயலின் எஞ்ச மூன்று பிரிவுகளும் நியூட்டன் விதி 
களின் மூன்று பயன்முறைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அம் 
பயன் முறைகள் விசையியலில் கணக்குகளைச் செய்வதற்கு 

நியூட்டன் விதிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகன்றன என்ப 

தைப் பற்றிய சில கருத்துக்களைத் தரும். 

3-4 சாய்தளம் 

புவியீர்ப்பைக் கட்டுபடுத்துவது எவ்வாறு 

கானே விழும் எல்லா பொருட்களும் ஒரே முடுக்கத்தைக் 

கொண்டுள்ளன என்று சோதனை வாயிலாக அறிகிறோம்.
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நியூட்டனின் இரண்டாவது விதிப்படி புவிப்பரப்புக்கு அருகி 

ள்ள. ]ரீ நிறையைக் கொண்ட எப்பொருளின் மீதும் செயற் 
படும் புவியீர்ப்பு விசை டி - 89; ர - 9.8 மீ/வி 

  

(a) 

படம் 3-9 

சாய்தளத்தின் மீது 8ழ்நோக்கிச் சரியும் கட்டை, 

நரீ-ன் மீது செயற்படும் விசைகள். 

படம் 9-9-ல் காட்டியுள்ளவாறு 80” கோணத்தில் சாய்நீ 

துள்ள உராய்வற்ற தளம் ஒன்றின் மீதுள்ள 18 என்ற நிறையை 

எடுத்துக்கொள்வோம். அது தளத்தில் கீழ்நோக்கி சரியும்போதூ 

அதன் முடுக்கம் என்னவாயிருக்கும் 2? 

இங்கு 8ீ-ன் மீது சாய்தளம் செயற்படுத்தும் விசையான 1-ன் 

மதிப்பானது ஈகா சாய்தளத்திற்கு இணையாக இருக்கும் வகை 

,பில் அமையவேண்டும். மேலும், சாய்தள பரப்பு உராய்வற்று 

தெனக் கருதப்பட்டிருப்பதால் 1” தளத்திற்கு இணையான ஆக்கக் 

கூறைப் பெற்றிருக்கக் கூடாது. எனவே, 7" தளத்திற்கு நேர் 

குத்தாக இருக்கவேண்டுமென்பதைக் காண்கிறோம். சரிகா, F’ 

ஈர்ப்புவிசை 86 ஆ௫ய மூன்று வெக்டர்களும் படம் 8-9-ல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. நிறகர-ஐப் பெறுவதற்கு 1,' ௫, ஆகியவை 

சாய்களத்திற்கும் இடைதளத்திற்கும் ஒன்றுக்கொன்று நோர் 

குத்தாக அமைவதால் *:, நட ஆகியவற்றிற்கிடையேயுள்ள 

கோணம் 30 ஆகும். 40-60” செங்கோண முக்கோணமொன் 

றில் கர்ணம் ஏறிய பக்கத்தைப்போல் இரு மடங்காகும் ; 

'இவ்வாருக, 

நிகர 

Fe 3 

Faas = + Fe = 4 Mg 

சீநிகர 0.5 Mg 

சாய்தளத்தின் கோணம் ரி எனின் 
நிகர = Fe sin @ 

  

  2
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என எளிதில் நிறுவலாம். சமன்பாட்டில் 

_ சாய்தளத்தின் உயரம் 

. சாய்தளத்தின் வழியே தொலைவு 
  sin @ 

கலிலியோ இதே கணக்க&ீட்டைச் செய்தார். அவர், புவியீர்ப்பு 
-விசையால் ஏற்படும் முடுக்கத்தை ஒரு தெரிந்த அளவு குறைப்ப 
தற்கு ஒரு சாய்தளத்தைப் பயன்படுத்தினார். 

-3-5. அட்வுட் எந்திரம் (490048 8௦1106) 

புவியீர்ப்பைக் கட்டுப்படுத்த மற்றொரு வழி 

அட்வுட் எந்திரம், படம் 3-10-ல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு 
றப... கப்பியின்மீது இடப்பட்ட ஒரு மெல்லிய கயிற்றால் 

இணைக்கப்பட்ட 4, , 18, என்ற இரு நிறைகளைக் 
கொண்டுள்ளது. கயிற்றின் நிறை உண்மையில் 
சுழியாயின் அதன்மீது செயற்படும் திகரவிசையும் 
சுழியாக வேண்டும்; அவ்வா றில்லையாயின் 
அது வரம்பிலா முடுக்கத்தைப் பெறும். வேறு 

Moe விதமாகக் கூறுவோமாயின் ஒரு கயிறு ஒரு முனை 

    
  

      

‘My, யில் 7” என்ற விசையுடன் இழுக்கப்படுமாயின் 
{- மறுமுனையும் அதே விசை 7-உடன் இழுக்கப்பட 
pe வேண்டும். படம் 9-70-ல் இரு நிறைகளின் 

மீதும் கயிறு மேல் நோக்கி செயற்படுத்தும் 
படம் 3-10 விசை, T எனக் கொள்வோம். சீசீ -ன் மீது 

அட்வுட் எந்திரம் நிகர விசை 

M,g-T = Mya, (3-8) 
28, மீது நிகர விசை 

M,g -T = M,a, 

கயிறு, நிலையான நீளமுடையதாதலால் ச, - -ஈ,, மேற்கண்ட 
.அமன்பாடு 

Mg — T = M, — 4, என்றாகிறது. 
-<4UOS! T = Mig + Ma, 

இப்போது 7-க்கான இத்தொடர்பைச் சமன் 3-8-0 பதிலீடு 
“செய்வோமாயின் 

M,g — (M.g + M,a,) = Mya, 
M, — 

னவே, ர Woe ர.
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நிறை வேறுபாட்டைப் பொருத்தமான அளவுக்குச் சிறியதாக்கு 

வதன்மூலம் முடுக்கத்தைகத் தேவையான அளவுக்குக் குறைக்கலாம் 
என்பதை நாம் காண்கிறோம். எனினும் (28, - ]ீ,) மிகவும் 
சிறியதாக்கப்படின் கயிறு, கப்பி ஆகியவற்றின் நிறைகளைச் சுழி' 
யெனக் கொள்ள முடியாது. 

3-6 ஊசலும் சீரிசை இயக்கமும் (Simple Harmonic motion) 

வழக்கவகை இயக்கம் 

இலகு ஊசல் என்பது 27 நீளமுள்ள ஒரு தொங்கிக் கொண் 
டிருக்கும் 48 நிறையையுடைய ஒரு சிறிய குண்டு என வரையறுக்கப்: 

படுகிறது. இலகு ஊசலின் இயக்கத்தைப் பற்றிப் பேசப்படும் 
போது இடப்பெயர்ச்சி, ந, £-ஐவிட எப்போதும் மிகவும் குறை 
வாக இருக்கிறது எனக் கொள்ளப்படுகிறது. இப்பொழுது நாம் 

படம் 9-77-ன் உதவியால் 414-ன் முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுவோம். 

  

படம் 3-11 

£ நீளமுள்ள ஓர் இலகு ஊசல் ள் 

படம் 3-17-0-ல் நிர, 1 ஆ௫ய இரு விசை வெக்டர்களும் 2நிகர-ஐத் 
தருமாறு பல்கோண விதிப்படி கூட்டப்படுகின்றன. இந்த வெக்டர் 
முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் படம் 8-178-ல் உள்ள முக்கோணத் 

தின் ஓத்த பக்கங்களுக்கு இணையாக் இருக்கின்றன; எனவே, இரு. 
முக்கோணங்களும் வடிவொத்த முக்கோணங்களாகும். இவ்வாறாக. 

தா = > (9-ன் சிறிய மதிப்பிற்கு) 5 (3-9) 
G 

இப்பொழுது Toa —ae ae, க்கு Manag பதிலீடு: 

செய்வோமாயின் 

Ma x 

“Mg” iL 

 



75> 
விசை-இயக்கவியல். 

12 

றி 
ப் 

(strobe photograph) 

3 படம் 

சல் ஓ 

ஸ்ட் 

  

ற்படம் 
அலைவியக் 

நிழ 
ன்றின் 
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. அல்லது ஏ - (2). 

இது, முடுக்கமானது எண்மதிப்பில் மாறும் இயக்கத்திற்கான 

நமது முதல் எடுத்துக்காட்டாகும். இந்த எடுத்துக்காட்டில் 

.முடுக்கமானது இடப்பெயர்ச்சி உடன் மிக எளிய முறையில் 
தொடர்பு கொண்டுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது. அது 2-க்கு நோர் 
விகிதத்திலிருப்பதோடு எப்பொழுதும் 2-க்கு எதிர்த் இசையிலேயே 
நோக்குகிறது. இவ்வகை இயக்கம் சீரிசை இயக்கம் (௪.இ-5$ய14) 
என வரையறுக்கப்படுகிறது. ௪.இ-க்கான பொது நிபந்தனை 
யாவது, முடுக்கத்திற்கும் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் உள்ள தகவு ஒரு 

நிலையான மாறிலி, & ஆகும்; 

உடு 
x 

என்பது சீரிசை இயக்கத்திற்கான நிபந்தனையாகும். வழக்கிலுள்ள 
இயக்கங்களுள் பல இந்த நிபந்தனைக்குள்ளாகின்றன. காட்டாக, 
நீட்டப்பட்ட ஒரு வில்லின் விசை இடப்பெயர்ச்சி 2-க்கு நேர் 
-விகிதத்திலிருக்கிறது. விற்களின் பண்பின் மீதானஇந்தச்சோ தனைக் 
காட்சிப் பதிவு ஹாக்விதி (17௦01: 188) என அழைக்கப்படுகிறது. 
இவ்வாருக ஒரு வில்லின் முனையில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு நிறையின் 
இயக்கமும் சீரிசை இயக்கமாக இருக்கவேண்டும். இழுத்துவிடப் 
பட்ட வயலின் கம்பியின் இயக்கம், ஊது இசைக்கருவி (0128௩ 010௦) 

யிலுள்ள சிறு அளவுக் காற்றின் இயக்கம், திடப்பொருளில் 
அணுவின் அலைவு போன்ற ௪ீ.இ-க்கான பல எடுத்துக்காட்டுகள் 

உள்ளன. இயற்கையில் நிகமும் பெரும்பான்மையான இயக்கங்கள் 
-௪.இ-மாக இருப்பதற்கு ஒரு நல்ல காரணம் உண்டு. ஒரு குறிப் 
பிட்ட விசையானது தொலைவைப் பொறுத்து எவ்வளவு சிக்கலான 
முறையில் மாறியபோதிலும் அவ்விசையானது தொலைவின் ஓத்தி 
யல்பான சார்பலன் (810010 1ய0௦111॥) என்று சொல்லப்படும் 
-சார்பலனாக இருக்குமாயின், மிகச் சிறிய இடப்பெயர்ச்சிகளுக்கு, 
விசையில் ஏற்படும் மாறுதலானது இடப்பெயர்ச்சிக்கு Corliss 
.திலிருக்கவேண்டும். இவ்வாறாக, அநேகமாக எந்தவொரு பொரு 
ளின்- அதன் சமநிலையிலிருந்து உள்ள இடப்பெயர்ச்சியும் ௪ீ.இ-க் 
கான நிபந்தனைக்கு உட்படுகிறது; எனவே, அப்பொருள் ச-இல், 

முன்னும் பின்னும் அலையும். 

ஊசல் குண்டின் பெரும இடப்பெயர்ச்சி டி எனக் கொள் 
வோம். இந் நிலையில் மீட்புவிசை (1651011121010௦6) பெருமமாகும்? 
மேலும், ஊசல் குண்டு % - 0 புள்ளி வழியாக பின்னுக்கு இழுக்கப் 

பட்டு (உராய்வைப் புறக்கணிப்போமாயின்) x = — 32 -க்குகி 

கடந்து செல்லுகிறது. பின்னர் இந் நிகழ்ச்சி மீண்டும் மீண்டும்
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நிகழ்கிறது. ஊசல் குண்டு % - லிருந்து X = — X_-SGw 
இரும்பவும் % - க்கும் இயங்குவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் 

நேரம் ஒரு முழு அலைவு நேரம் 7' என அமைக்கப்படுகிறது. 3-ன் 

மதிப்பு ஈ/% விகிதத்தினால் மட்டும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எல்லா 
வகை சீரிசை இயக்கங்களுக்கும் 

a _ 4x 
உ. 32 

என்று பின்வரும் பகுதியில் நிறுவப்படும். இவ்வாறாக, ஒரு இலகு, 

ஊசலுக்கு 

g 4x? 
LF 

அல்லது 1 - ஊம் 
8 

இலகு ஊசலின் அலைவு தேரம் குண்டின் நிறையைச் சார்பற்றிருக் 

கிறது என்பதையும் இடப்பெயர்ச்சி -ஐயும் அது எவ்வளவு 

பெரியதாயினும் - சார்பற்றிருக்கிறது என்பதையும் நோக்குக, 

Ghose இயக்கத்தில் அலைவு நேரமானது இடப்பெயர்ச்சியின் 

அளவைப் பொறுத்தகல்ல என்னும் உண்மையைப் பொறியியல் 

கடிகாரங்கள் பயன்படுத்துகின்றன . 

௬ட்டு வட்டம் (ர6762006 011016): படம் 9-12, என்ற திசை 

வேகத்துடனும் சீரான வட்ட இயக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு 
குண்டின் நிழலைக் காட்டுகிறது. படம் 3-13-ல் திரையில் விழும் 
நிழலின் இயக்கம் சீரிசை இயக்கமாகும் என நிறுவலாம். அதாவது 

ஒளிக்கதீர்கள் 

  

20 ---0 

       
    
  

*-செங்குத்துகளம் 

படம் 3-13 

GLO ore (reference circle). Qeu@SH SUTSHSd குண்டின் எறிவு 

(projection). ஊசல் குண்டினைப் போன்ற அதே இயக்கத்தைப் 
பெற்றிருக்கும்
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ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் விகிதம், alx, ஒரு நிலையான மாறிலி 
என்று நிறுவலாம். நிழல் வட்டத்தின் பக்கவாட்டு தோற்றமாத 

லால் நிழலின் இயக்கம் ஒரு நேர்கோட்டில் (% அச்சில்), என்ற 
பெரும இடப் பெயர்ச்சியைக் கொண்ட முன்பின் . இயக்கமாகும். 
நிழலின் முடுக்கம் ஈர, குண்டின் மையநோசக்கு முடுக்கம் ஈஎன் % 

ஆக்கக் கூறாகும். படம் 5-73-ல் உள்ள வட்டத்தின் உச்சித் தோற் 

றத்தைக் காட்டும் படம் 3-14-ஐ.ப் பயன்படுத்தி ஈன் மதிப்பை 
நாம் இப்பொழுது கணக்கிடுவோம். வடிவொத்த முக்கோணங் 
.களின்படி 

a _ a 
x Xz, 

2 

ac = ae . 0 (சமன் 2-15) ஆதலால் 

சுட்டு வட்டத்தின் உச்சித் கோற்றம். 

வெக்டர் 8, குண்டின் முடுக்கமான ன் 

அச்சின் மீதான எறிவாகும். 
  

  

படம் 3-14 

இவ்வாறாக, நிழலின் முடுக்கத்தை இடப்பெயர்ச்சியால் வகுக்கக் 

'இடைப்பது எப்போதும் மாறிலி என்றும் அதன் மதிப்பு ௪௩/7” 

ு என்பது அலைவு நேரம்--என்றும் நிறுவுகிறோம். இது எல்லா 

வகை ரிசை இயக்கங்களுக்கும் பொருந்தும். விகிதம் ஈ/% 

எப்போதும் 4௩/75-க்குச் சமமாகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

புவியின் மையம் வழியாக * அமெரிக்காவிலிருந்து ஆஸ்திரேலி 

பாவுக்கு ஒரு துளை செய்யப்படுகிறது. காற்று எதிப்பைப் புறக்
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கணிப்போமாயின் அமெரிக்காவில் துளையில் இடப்பட்ட ஒரு கல் 

ஆஸ்திரேலியாவை அடைய எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும்? 

புவிமையத்திலிருந்து குண்டின் தொலைவு, 1, புவியின் ஆரம் 

R = 4000 மைல் எனில் குண்டின் மீது செயற்படும் புவியீர்ப்பு 

Mong Fg = Mg (r/R) ஆகும். 

நியூட்டனின் இரண்டாவது விதிப்படி 

r 
Ma= Mg R 

: a ர 
.இவ்வாருக காத 

என்பது முடுக்கத்திற்கும் இடம்பெயர்ச்சிக்கும் உள்ள விகிதமாகும். 

'இவ்விகிதம், கல்லின் நிலையைச் சார்பற்று அமைந்து சீரிசை இயக் 

கத்திற்கான நிபந்தனையை நிறைவேற்றுகிறது என்பதை நாம் 

காண்கிழோம். எனவே, முடுக்கத்திற்கும் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் 

உள்ள விஇதெத்தின் (ர/2) மதிப்பு 4௩/7 ஆக இருக்க வேண்டும், 

அல்லது 

4x? 

ர. 
_௨ 
R 

12 
nN —— Ji 

T = 5.1 X 10” வினாடி 

7' - 86 நிமிடங்கள். 

ஆஸ்திரேலியாவை அடைவதற்கான நேரம் ஒரு முழு அலைவு 
நேரத்தில் பாதி அல்லது 48.5 நிமிடங்கள் ஆகும். 

T= to
 

கணக்குகள் 

1, நியூட்டனின் மூன்றாவது விதியின் இருவிசைகளும் எப் 

Gur grag ஓரே பொருளில் செயற்பட முடியுமா? 

2. நீவிர் கற்பனை நயமிக்க (idealised) பனிக்கட்டிக் குளத் 

'இனைப் போன்ற சிறிதும் உராய்வற்ற பரப்பின் நடுவில் உட்கார்நீ 

இருப்பதாகக் கொள்க. அத்தகைய இக்கட்டு நிலையிலிருந்து 

'வெளியேறுவதற்கு ஒரு முறையைக் கூறுக. 

9. மிதிவண்டி ஒன்றின் மீதுள்ள ஒரு சிறுவனை சீ என்ற 

_ நிறையைக் கொண்ட ஒரு அமைப்பாகக் ' கருதுக. 48ஐ முடுக்கக் 

கூடிய புறவிசை என்ன ? M- நிறுத்தக்கூடிய புறவிசை என்ன 2 

(மிதிகட்டைமீது செயற்படுத்தப்படும் தள்ளல் சிறுவன், மிதி 

வண்டி ஆகியவை அடங்கிய அமைப்புக்குப் புறவிசையன்று)
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4. சமதளத்தில் பறக்கும் ஒரு விமானத்தை முடுக்கக் கூடிய 
புறவிசை என்ன 2 

5, இழுவை எந்திரம் ஒன்று சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்ட 
ஒரு மரக்கட்டையை மணிக்கு 5 மீட்டர் மாறாத வேகத்துடனும். 
7000 நியூட்டன்கள் விசையுடனும் இழுக்கிறது. கட்டையின்: 
மீது புவியீர்ப்பு விசை Fo = 2000 நியூட்டன்களாகும். 
நியூட்டனின் முதல் விதிப்படி கட்டையின் மீது செயற்படும் நிகர 
விசை என்ன 2 

6. பின்வரும் விளக்கத்திலுள்ள பிழை என்ன ? ஒரு இழுவை: 
எந்திரம் ஏர் ஒன்றை 7” என்ற விசையுடன் இழுக்கிறது. நியூட் 
டனின் மூன்றாவது விதிப்படி ஏரின் மீது தரை செயற்படுத்தும் 
எதிர்விசை- 7, இவ்விரு விசைகளின் கூட்டுத் தொகை சுழியாத. 
லால் ஏர் நகர முடியாது. 

7. ரீ என்ற நிறையின் மீது 7” என்ற விசை ட நேரத்திற்குச் 
செயற்படுகிறது. .8-ன் உந்தத்தில் ஏற்படும் மாறுதல் என்ன 2 

8. படத்தில் காட்டியுள்ளபடி. இரு கட்டைகள் ஒரு கயிற்றி' 

னால் ஒன்றாகக் கட்டப்பட்டுள்ளன . உச்சக் கட்டையுடன் மற்றொரு 

கயிறு கட்டப்பட்டுள்ளது. 

௯ணக்கு 8 

(௨) புவிப்பரப்பிற்கு சற்று மேலே இருகட்டைகளை 
1 யும் ஓய்வில் தொங்க விட உச்சிக் கயிற்றில் எவ்வளவு | 

டல விசைச் செயற்படுத்த வேண்டும் 2? 

(5) இரு கட்டைகளுக்கும் 1.2 மீ/வி மேல்: 

ak நோக்கிய முடுக்கம் கொடுப்பதற்கு உச்சிக் கயிற்றில் 

எவ்வளவு விசை செயற்படுத்த வேண்டும் ? (புவியீர்ப் 

பைப் புறக்கணிக்க வேண்டாம்). 

(லு. ()-ல் உள்ள சூழ்நிலைகளில் கீழ்க்கயிற்றில் செயற்படும் 

விசை என்ன 2 

    

      

9. 50 ௫. நிறை ஒன்று உராய்வற்ற கடைப் பரப்பின் மீது 
தொடக்கத்தில் ஓய்வில் இருக்கிறது. நிறையின் மீது மாறாத. 
விசை 7” ஒன்று செயற்படுத்தப்படுகிறது; நிறை அதன் தொடக்க 
நிலையிலிருந்து 25 செ.மீ. இடம் பெயர்க்கப்பட்டபோது அதன் 
இசைவேகம் 40 செ.மீ./வி-ஆகக் காணப்பட்டது. 7*ன் மதிப்பு 
என்ன ? 25 செ.மீ. தொலைவைக் கடப்பதற்கு நிறை எடுத்துக் 
கொண்ட நேரம் என்ன?
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10. 2 AA நிறையைக் கொண்ட. ஒரு மரக்கட்டை வழு 

வழுப்பான கடைப்பரப்பு ஒன்றில் இருக்கிறது. 5 இ. நிறையை 

யும் 500 செ.மீ./வி தசை வேகத்தையும் கொண்ட ஒரு ரவை 

கட்டையைத் தாக்கி அதில் பதிந்து விடுகிறது. மோதலுக்குப் 

பின் கட்டை, ரவை ஆகியவற்றின் இறுதித் திசைவேகம் என்ன? 

11, ஹைடிரஜன் அணு என்பதை ஒரு புரோட்டானைச் 

சுற்றி 10” செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டத்தில் இயங்கும் 9); 7055 

இராம் நிறையுள்ள ஒரு எலெக்ட்ரான் எனக் கொள்க. ஈர்ப்பு 

விசை 10-2 டைன். எலெக்ட்ரானின் திசைவேகம் என்ன 2 

எலெக்ட்ரான் ஒரு வினாடிக்கு எத்தனை சுழற்சிசகளை மேற்கொள்ளும்? 

கணக்கு 12 

  

F 21 3 3 
  

272 75 Uy 22 

728, நான்கு பெட்டிகளையுடைய ஒரு விளையாட்டு ரயில் 

ஒன்றை ஒரு குழந்தை 7” என்ற விசையுடன் இழுக்கிறது. ஓன் 
வொரு பெட்டியின் நிறை 184. பெட்டிகளை இணைத்திருக்கும் கயிறு 

களின் இழுவிசைகள் (அல்லது விசைகள்) 7, 7, 3--ன் மதிப்புக் 

களை 7, 44, ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடுக, F, M 

ஆூயெவற்றின் அடிப்படையில் முடுக்கத்தையும் கணக்கிடுக. 

தராய்வைப் புறக்கணிக்க, 

கணக்கு 13 

ww % 104 ஒடைன்கள் 

20 , 10 1 gm த gm 

WUE: 
72. ஒரு குழந்தை ஒரு உராய்வற்ற விளையாட்டு வண்டியை 

படத்தில் காட்டியுள்ளபடி 455 கோணத்தில் 7.414)% 70“ டைன் 

கள் விசையுடன் இழுக்கிறது. 280_க. நிறையுள்ள பெட்டியின் 

முடுக்கம் என்ன 2 வண்டிகளுக்கிடையேயுள்ள கயிற்றின் இழு 

விசை என்ன ? குழந்தையால் இழுக்கப்படும் கயிற்றில் இழுவிசை 

என்ன? 20 சி. பெட்டியைத் தரை என்ன விசையுடன் தள்ளுகிறது? 

  
  

  

  

          
  

  

அபெள 6
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கணக்கு 14 

Yl 
14. M,, M, என்பவை உராய் 

வற்ற கப்பி ஒன்றின்மீது ஒரு கயிற்றின் 
இருமுனைகளிலும் இணைக்கப்பட்டிருக் 

இன்றன. 4,-ஐ மேசைமீது பிடித்து 
வைக்கப்பட்டுள்ளது. M,-2 மேசை 
மீது பிடித்துவைக்கத் தேவையான 

விசை என்ன? கயிற்றில் எத்தனை டைன் 
கள் இழுவிசைச் செயற்படுகிறது? M, 

விடுவிக்கப்பட்டால் கயிற்றில் இழு 

விசை எவ்வளவு இருக்கும். 

75. சரிமட்டமான அஉராய்வற்ற 

ஒரு கண்ணாடி தளத்தின். ஒரு முனையில் 
500 நிறை ஒன்று அமைந்துள்ளது. 

இந்தஃமுனை 2.5 செ.மீ உயரத்திற்குத் தூக்கப்பட்டால் நிறை 
மறுமுனையை அடையும்போது அதன் திசைவேகம் என்ன? 

  

76. ஆடுகுதிரை மீதமர்ந்துள்ள ஒரு சிறுவன் சமநிலையிலிருந்து 

2 அடி தொலைவு முன்னும் பின்னும் ஆடுகிறான். சிறுவனின் 
பெருமமுடுக்கம் 0.8 அடி/வி£. முடுக்கம் இடப்பெயர்ச்சிக்கு நேர் 
விஇிதத்திலிருப்பின் சிறுவனின் அலைவுநேரம் என்ன? 

17. 70₹இ.இ நிறையும் 28.94)610* நியூட்டன் அமுக்கமும் 

(Thrust) கொண்ட ஒரு ஏவுகப்பல் செங்குத்தாக ஏவப்படுகிறது. 

அதன் முடுக்கம் என்ன? (குறிப்பு: ஏவுகப்பலின் மீதுள்ள நிகரவிசை 

அந்தத்திற்குச் சமமன்று.) 
கணக்கு 18 

களால் ஒன்றாகக் கட்டப்பட்ட 3 பந்து 

களை ஒரு சிறுவன் கிடைத்தளத்தில் 
(புவியீர்ப்பைப் புறக்கணிக்க) சுழற்று 
கிறான். ஒவ்வொரு பந்தும் 700 க 

நிறையுடையது. வெளிப்பந்து 6 மீ/வி 
வேகத்துடன் இயங்கினால் மூன்று 
கயிறுகளிலும் இழுவிசைகள் என்ன? 
அவன் மேலும் வேகமாகச் சுழற்றத் 

'தொடங்கினால்-எல்லாக் கயிறுகளும் ஓரே மாதிரி இருப்பதாக 
'கொள்வோமாயின்-எந்தக் கயிறு முதலில் அறுபடும்? 

\ 18. 1 மீட்டர் நீளமுள்ள கயிறு
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79. படம் 4.18-ல் உள்ள சுட்டு வட்டத்தில் உள்ள குண்டு 9, 

இசை வேகத்தைக் கொண்டுள்ளதாகக் கருதுக. பின்வரும் அளவு 

“களை 9), 2) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கூறுக. 

(ஐ) நிழலின் பெரும முடுக்கம் 

(0) நிழலின் அலைவு நேரம் 

(6) அடுக்கம் அல்லதுஒரு வினாடியில் அலைவுகளின் எண்ணிக்கை. 

கணக்கு 20 

F=200 நியூட்டனகள் 

  
77 

20. 4 கி.கி நிறையுள்ள ஒரு கட்டை, உராய்வற்ற பரப்பு 

ஒன்றின் மீது புறவிசை 7”, புவியீர்ப்பு விசை ஆகியவற்றின் செயல் 
விளைவில் படத்தில் காட்டியபடி உள்ளது. கட்டையின் மீதுள்ள 
நிகரவிசையின் எண்மதிப்பு, இசை ஆகியவை யாவை? 7*ன்மதிப்பு 
200 நியூட்டன்களுக்குப் பதில் 800 நியூட்டன்களாயின் நிகரவிசை 

பின் எண்மதிப்பு என்ன? 

27. படம் 3.1-0 v4, V4', Ve ஆகியவற்றை ஒரு அளவு 
கோலால் அளவிடுக. 3, ஜூ ஆகிய வெக்டர்களைக் கூட்டி 

விடையை 3.5 உடன் ஒப்பிடுக. 

கணக்கு 22 

VU 
22, M,, M,, 14), ர. ஆகியவற்றின் 

அடிப்படையில் M-or முடுக்கத்திற்கான 
வாய்பாட்டைப் பெறுக. இந்த ₹*இரட்டை”” 

அட்வுட் எந்திரத்தில் உராய்வற்ற, நிறையற்ற 
கப்பிகளைக்கொள்க. 

  

23. ஹைடிரஜன் மூலக்கூறில் இரு புரோட்டான்களும் இந் 
திலையிலிருந்து மேலும் நெருக்கமாகவோ அதிகத் தொலைவிலோ
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தள்ளப்படின் இடப்பெயர்ச்சிக்கு நேர்விகிதத்திலுள்ள மீட்புவிசை 
- உருவாகிறது. புரோட்டான்கள் ஓவ்வொன்றும் 70” * செ.மீ 
நகர்த்தப்படின் அவை ஒவ்வொன்றின் மீதுமுள்ள விசை 
7.156710₹ டைன் ஆகுமளவிற்கு அவ்விசை உள்ளது. 
ஹைடிரஜன் மூலக்கூறின் அதிர்வு அடுக்கம் (11781100௨1 [20006003) 
என்ன? புரோட்டானின் நிறை 1.67)10 ** இராம்.



  

  
ஈர்ப்பியல் 

Gravitation) 

 



4 ஈர்ப்ரியல் 
4-1 ஈர்ப்பியல் நிறை (0218110081 10855) 

ஈர்ப்பின் மூலம் 

எல்லா நிறைகளும் ஒரே முடுக்கத்துடன் விழவேண்டுமென் 

பதற்கான காரணம் நியூட்டனின் விதிகளில் கூ றப்படவில்லை. இத் 

தகைய கருத்துக்கு இதுவரை நாம் கொண்டுள்ள ஒரே ஆதாரம் 

கலிலியோவின் சோதனைகளும் அதைத் தொடர்ந்து செய்யப்பட்ட 

மற்ற சோதனைகளுமேயாகும். புவிக்கும் ஒரு நிறை, ந்ரீ-க்கும் 

இடையேயுள்ள ஈர்ப்பு விசை 7'டி என்றால் நியூட்டனின் விதிகள் 

நமக்குச் சொல்வதெல்லாம் 

Fe (4-1) 

ரீ 
என்பதேயாகும். 76 என்பது என்ன என்று நமக்குச் சொல்வதற்கு 

ஒரு ஈர்ப்பியல் கொள்கை நமக்குத் தேவைப்படுகிறது. ஈர்ப்பியல் 

நிறை என்றழைக்கப்படும் ஒரு புதிய ராசியான44,-ஐ நாம் வரை 

யறுப்போம். ஈர்ப்புவிசையானது 4௦-க்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கு 

மாறு ஈர்ப்பியல் நிறை வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு 

பொருளுக்கும் 48ன் மதிப்பைச் சோதனை மூலம் மதிப்பிட 

வேண்டும். 

Fe = Meg 
என்னுமாறு 4சட-க்கான அலகின் அளவை வரையறுப்போம்; ர 

என்பது 9.8 மீ/வி?. 769-ன் மதிப்பைச் சமன் 4-1-ல் பதிலீடு 
செய்வோமாயின் 

_ Mog 
எல்லாப் பொருட்களுக்கும் 79-18 (ஈர்ப்பியல் நிறையானது 
நிலைம நிறைக்கு-1௱611181 ஐ௧8௨--ச் சமம்) எனின் எல்லாப் பொருட் 
களும் ஒரே முடுக்கத் (ர) துடன் விழும் என்பதை நாம் காண் 

கிறோம். வெவ்வேறு பொருட்களுக்கு 70/48 விகிதத்தை எவ்வாறு 

8
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ஒப்பிடுவது என்பதைப் பற்றிய தோராயமான கருத்தைப் பெறு 

வதற்கு இலகு ஊசலின் அலைவு நேரத்திற்கான கோவையைப் 

பெறும் முறையை மீண்டும் நோக்குவோம். சமன் 4.9-ன் படி 

Fess _ xX 

  

Fg L 

Fasr = Ma, Fe = Meg HSwiro 

Ma _ x 
Meg OL 

a _ Mog 
x ML 

சீரிசை இயக்கத்தில் இம்மா.றிலி கஸ£[7”. ஆக இருக்கவேண்டும். 

இவ்வாருக 

ந. M 
T = 2% x 

i Me 

M[Mgo-or மதிப்பு வெவ்வேறு பொருட்களுக்கு மாறுமாயின் ஊசல் 

குண்டின் மூலப்பொருள் மாறும்பொழுது அலைவு நேரம் மாற 

வேண்டும். அண்மையில் பல்வேறு தனிமங்களுக்கு M|Mg-or 

விகிதத்தின் மதிப்பு மிகத் துல்லியமாக மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது 

அது 1019-ல் ஒரு பங்கு சோதனையியல் பிழைக்குள் எல்லாப் 

பொருட்களுக்கும் ஒரேயளவாயிருப்பது காணப்பட்டது. இக் 

காரணங்களுக்காக ஈர்ப்பியல் நிறையும் நிலைம நிறையும் ஒன்றே 

எனக் கருதப்படுகிறது. ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் பொதுக் 

கொள்கை இந்த அடிப்படைக் கொள்கையைத் தொடக்கமாகக் 

கொண்டுள்ளது. ஈர்ப்பியல் நிறை, நிலைமநிறை ஆகியவற்றின் 

சமத்துவம் இணைமாற்றுத் தத்துவம் (principle of equivalence) 

என அழைக்கப்படுகிறது; இதனை இயல் 17-ல் விரிவாகக் 

காணலாம். 

4—2 எடையும் எடையிலாமையும் 

“ தாலப்போக்கல், எடையிலாமை அளிக்கும் மஈழ்ச்சியினால் 

அதனைப் பலரும் விரும்புவர்.” 94.8. யங் (young). 

ஒரு பொருளின் எடை என்பது அப்பொருள் தரையை எதிர்த்துச் 

செயற்படுத்தும் விசை என வரையறுக்கப்படூகறது. இவ்வாறாக, எடை. 

யானது நியூட்டன்கள் அல்லது டைன்களில் அளவிடப்படுகிறது. 

பெளதிகத்தில் எடையை கிராம்கள் கணக்கில் குறிப்பிடுவதில்லை ;
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ஏனெனில் இராம்கள் என்பது நிறையேயன்றி விசையல்ல.* சீ 

என்ற நிறையின் எடை. சம என இருக்கட்டும். M என்ற. நிறை 

யானது புவிப்பரப்பின்மீது ஓய்வில் இருப்பின் புவியின் சுழற்சியால் 

ஏற்படும் சிறுவிளைவைப் புறக்கணித்தால் (பார்க்க பக்கம் 489 

Fase சுழியாக வேண்டும். Fasr என்பது நிர, புவியின் எதிர் 

விசை ஆஇியவற்றின் கூட்டுத் தொகையாகும். நியூட்டனின் மூன் 

௫வது விதிப்படி இந்த எதிர்விசை எப்போதும்--நி௰-க்குச் ௪ம 

மாகும். இவ்வாழுக 

Fess = Fe — Fo = 0 

அல்லது Fw = Fo = Mg 

என்பது புவிப்பரப்பின்மீது ஒய்வில் இருக்கும் ரீ என்ற நிறையின் 

எடையாகும். 

இப்பொழுது நாம் *8' என்ற முடுக்கத்துடன் கீழ்நோக்கி 

இயங்கும் மின் மாடத்தில் (611810) உள்ள ரீ என்ற நிறையின் 

எடையைக் காண்போம். (இங்கு 8&ழ்நோக்கிய திசை நேர்க்குறி 

யுடையதாகக் கொள்ளப்படுகிறது). இனி 

Fass = Fo — Fo= Ma 

Fw = Fg — Ma 

Fu = M(g — a) 

மின் மாடம் கீழ்நோக்கி இயங்கும்போது ஒரு மனிகனின் எடை 

குறைக்கப்படுகறது என்பதை நாம் காண்கிறோம். இத்நிலை எடை 

யிலா நிலை என அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் மின்மாடப் 

பிரயாணிகள் படம் 4-1-ல் உள்ள விஞ்ஞானிகளைப் போலவே 

அல்லது இவ் வியல் தொடக்கத்திலுள்ள மாதைப்போலவோ 

காணப்படுவார்கள். மின்மாடத்தில் உள்ள எல்லாப் பொருட் 

களும் அது தரையைத் தொடும்வரை காற்றில் சார்பற்று மிதக் 

கும். இயல் 2-ல் நாம் பார்த்ததைப் போல் எல்லாத் துணைக் 

கோள்களும் ஏவு பொருட்களும் தானே விழுந்து கொண்டிருக்கின் 

றன. இவ்வாருக, ஒரு ஏவுகணைப் பயணி ஏவுகணை மோட்டார்கள் 

நின்றவுடனோ அல்லது நிறுத்தப்பட்டவுடனோ எடையிலா நிலையை 

அடைய வேண்டும். அத்தகைய பயணி ஒரு குவளையிலுள்ள நீரைப் 
பருகுவது எளிதாயிராது. ஏனெனில் குவளையை விட்டு வெளி 

*இக் நிலையில் ஆங்கிலமுறை அலகுகள் குழப்பம் தரவல்லவையாக அமை 

கின்றன. பவுண்டு என அழைக்கப்படும் விசையின் ஆங்கில அலகு பிள் 

வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.. ஒரு பவுண்டு விசை என்பது ஒரு பவுண்டு 
நிறைக்கு 32அடி/வி” முடுக்கத்தைக் கொடுப்பது, பவுண்டு என்ற ஒசே 

சொல் முற்றிலும் வேறுபட்ட இரு அளவுகளுக்குப் பயன் படுத்தப்படுகிறது 
குழப்பத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக இந்நூலில் விசையின் ஆங்கில அலகை ஒரு 
போதும் பயன்படுத்த மாட்டோம்.
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வந்த நீர் நடுக்காற்றில் ஒரு குமிழியைப்போல் பறக்கும். சாதாரண 

வீ.மானங்களும் கூட ஏவுகணையின் பாதையை யொத்த பரவளையப் 

பாதையில் அதன் தசை வேகத்தின் கிடைத்தள ஆக்கக் கூறுக்குச் 

சமமான இசைவேகத்துடன் செல்வதன் மூலம் எடையிலா நிலையை 

உருவாக்க முடியும். அத்தகைய திட்டமிட்ட இயக்கத்தின்போது 

காற்றெதிர்ப்பின் விளைவுகளை நீக்குவதற்காக விமான எந்திரத் 

    
படம் 4-1 

இப்படத்தில் உள்ள விமானம் ஈஉ - 32'/வி* என்ற கீழ்கோக்கிய முடுக்கத்தைப் 

பெற்றுள்ளது. பயணிகள் எடையிலாத் தன்மையின் உவகையை 

உணருகிறார்கள். (0.5. விமானப்படை அன்பளிப்பு)
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திறனின் ஒரு பகுதி பயன்படுத்தப்படவேண்டும். எடையிலா நிலை 
யின் அனுபவம் லைஃப் பத்திரிகையின் பதிப்பாசிரியர் 94.௩. யங் 
அவர்களின் பின்வரும் சொற்களால் விவரிக்கப்படுகிறது. 

சுழியளவு ர-ல் தங்குதடையின்றி மிதத்தல் உடல், ஆத்மா 
ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒருங்கே மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாகத். 
தோன்றுகிறது. அத்தகைய புதிய உலகை நான் கண்டவுடன் 
விமானத்திலுள்ள மற்றவர்களைப் பார்த்துப் பொருளின்றி 

இளித்ததை நினைவு கூறுகிறேன். எது *மேலே' இருந்தது எது 
“தீமே இருந்தது என்பதைப் பற்றிக் கவலைப் படுவதோ அல்லது 
நினைவிலிருத்திக் கொள்வதோ கடினமாக இருந்தது. மூன்றாவது 
மூறை விமானம் இத்தகைய திட்டமிட்ட இயக்கத்தில் செலுத்தப் 

பட்டபோது அறையின் முழு நீளத்திற்கும் நேராக மிதந்து 
செல்லும் அளவுக்கு என்னுடைய கால்களால் உந்த முடிந்தது. 

மறுமுனையை நான் மிதந்து சென்றடைந்தபோது மேஜா் பிரெளன் 
என்னைக் காற்றில் தடுத்து நிறுத்தாவிடில் நான் விமானமோட்டி.. 

யின் அறைக்குள் பறந்திருப்பேன். அவர் விமானத்தில் ஒரு, 
கருவியை உறுதியாகப் பற்றியிருந்தாரெனினும் என்னை நிறுத்து 
வதற்கு ஓரளவு விசையைச் செயற்படுத்த வேண்டியிருந்தது. 

ஏனெனில் எடையிலாமை உந்தந்தின் விளைவுகளை ஒதுக்கித் தள்ளு. 
வதில்லை. அவரது கைகளிலிருந்து துள்ளிச் சென்ற நான் விமானத் 

தின் தரையிலும் பின்னர் கூரையிலும் இலேசாக மோதித். 
துள்ளியெழுந்தேன். 

மின்மாடம் ஒன்றின் கீழ்நோக்கிய முடுக்கம் ர-ஐவிட அதிக 
மாக இருப்பின் அதில் பயணம் செய்யும் நாம் படம் 4-2-ல் காட்டி 
யுள்ளது போன்ற ஒரு நிலையை அடைவோம். இப்பவும் ஒரள 
வுக்கு உண்மைக்குப் புறம்பானதாக உள்ளது. பயணிகள் கூரை 
யில் அவார்களின் தலையால் நிற்பதைவிடக் கால்களால் நிற்பது: 
நன்று என உணர்வார்கள். 

மாதிரிக் கணக்கு 

மகிழ்ச்சியான விமானப் பயணத்திற்கு பயணிகள் அவர்களின்- 
இயல்பான எடையைவிட இரு மடங்கிற்கு (Fw=2Mg) Cow 
உணரக்கூடாது எனக் கருத்திற்கொள்க. இந்நிலை அனுமதிக்கும். 
பெருமக் கிடைத்தள முடுக்கம் என்ன 2? 

2 என்பது பெருமக் கிடைத்தள முடுக்கம் என இருக்கட்டும். 
பயணியின் மீது எப்போதும் இருக்கை செயற்படுத்தும் விசை 
(—Fw) 46. Qa, 

Fass = Fg—-Fw = Ma
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ரஜக 
: AENOERSOn 

படம் 4-2 

7-ஐ.விட வேகமாக கீழ்நோக்கிய முடுக்கம் பெறும் மின் மாடத்தைப் 

பற்றிய கேலிச் சித்திரம், (06 saturday evening ஐ௦5(-லிருந்து 

தனிப்பட்ட அனுமதி பெற்று அச்சிடப்பட்டது. பதிப்புரிமை 1959 
கர்ட்டிஸ் வெளியீட்டுச் சங்கம் (06 மோர15 றய111511 2 company) 

00g Fg = Mat Fo 

நிய, 1, ஆ௫யவற்றின் எண்மதிப்புகள் முறையே 248ர, 44ர ஆகும். 

ன் இசை கழ்நோக்கியும் 1/௨ன் இசை கிடைத்தளத்திலும்- 

உள்ளன. ் 

படம் 4-8-ல் 188, ம ஆகிய இரு வெக்டர்களும் ந,-ஐத் தரு. 

மாறு"கூட்டப்படுசன்றன. பித்தகோரஸ் தேற்றப்படி. 

Ma = ,/(2Mg)* — (Mg)? 
a= ,/ 3g. 

Ma, ன 4823 
க 8 ன் 

ki = Mg 772M 

Fy = 2Mg (6) 

(6) 

படம்4-3 

பயணிகளின் எடைகள் இருமடங்காகுமாறு கிடைத்தள முடுக்கத்துடன் 

செல்லும் விமானம்,
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4-3 கெப்ளர் விதிகள் (61625 1898) 

இயற்கை எளிதாயிகுக்க வேண்டும். 

7600-ல் கோள்கள் புவியையன்றி சூரியனைச் சுற்றி இயங்கு 
கின்றன என்று சொல்வது முரண்பட்ட சமயக் கருத்து எனக் 

கருதப்பட்டது. உண்மையைக் கூறுமிடத்து 1600-ல் கோப்பார் 
..நிக்கஸின் கதிரவன் மைய அமைப்புக் கருத்தைத் துணிந்து ஆதரித் 

தவரும் பொதுவாக முரண்பட்ட சமயக் கருத்தைக் கொண்டவரு 

மான இியார்டானோ புருனோ (01048௦ $ரயா௦) என்பவர் சமயச் 
FL. wens snore (Inquisition) தண்டிக்கப்பட்டு எரிப்புத் 
குண்டத்தில் (51816) எரிக்கப்பட்டார். பேரறிஞரான கலிலியோ 
கூட, போப் அவரது சிறந்த நண்பராக இருந்தபோதிலும் சமயச் 
சட்ட மன்றத்தால் விசாரிக்கப்பட்டு, அவரது நம்பிக்கைகளை 

யாவரும் அறியும் வண்ணம் கைவிடுமாறு செய்யப்பட்டார். 

அரிஸ்டாட்டில் (&ரர£(0(16) தாலமி (0180104)) ஆகியவர்களின் 
கருத்துக்களைப் புனிதமானவையாகக் கருதிய அக்காலத்திய 
கொள்கைகள் கோள்களின் பாதைகளை வட்டங்களுக்குள் அமைந்த 

.வட்டங்களின் சிக்கல் நிறைந்த இயக்கங்களாகக் கற்பித்தன. செவ் 
வாயின் பாதையை விவரிப்பதற்கு வெவ்வேறு அளவுகளிலுள்ள 
ஏறத்தாழ 18 வட்டங்கள் தேவைப்பட்டன. செவ்வாயும், புவி 
யும் சூரியனைச் சுற்றி இயங்க வேண்டும் என்று நிறுவுவதே 
'ஜோஹென்னஸ் கெப்ளரின் நோக்கமாகும். செவ்வாயின் நிலை 
யைப் பற்றிய அளவிறந்த அளவீடுகள் எல்லாவற்றிலும் துல்லிய 
மாகப் பொருந்தக் கூடிய எளிய வடிவியல் பாதை ஒன்றைக் காண் 
பதே அவரது நோக்கமாகும். பல ஆண்டுகள் கடின உழைப்புக்குப் 
பிறகு எல்லாக் கோள்களைப் பற்றிய முக்கிய குறிப்புக்களுடனும் 
மிகவும் துல்லியமாகப் பொருத்தமாயிருக்கக் கூடிய மூன்று எளிய 
விதிகளை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. கெப்ளர் விதிகள் 
ஒரு கோளைச் சுற்றி இயங்கும் துணைக் கோள்களுக்கும் பொருந்தும், 

கெப்ளர் முதல் விதி 

ஒவ்வொரு கோளும் சூரியனை ஒரு குவியத்இல் கொண்ட நீள்வட்ட 
பாதை ஒன்றில் இயங்குகிறது. ் 

ஒரு நீள்வட்டம் பல வடிவியல் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது, 
அவைகளுள் ஒன்றை படம் 4-4-ல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு பென்சில் 
இரு குண்டூசிகள் ஒரு நூல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்து ஒரு நீள் வட்டத்தை வரையப் பயன்படுத்தலாம். கயிற்றின் இருமுனைகள் 
A, B என்ற புள்ளிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. பின்னா் 
22என்ற புள்ளியிலுள்ள ஒரு பென்சில் ஒரு நீள் வட்டத்தை வரை 
யும். 4, 8 என்ற புள்ளிகள் குவியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்
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இரு குண்டுசிகள், நூல், பென்சில் 
ஆகியவற்றைக் கொண்டு ஒரு நீள் 
வட்டத்தை வரைதல், A, B என்று 
புள்ளிகள் நீள் வட்டததின் குவியல் 
களாகும்: 

  

படம்4-4 

றன. ஒரு வளைகோட்டின் மீதுள்ள எந்தவொரு ஒரு புள்ளி: 

யிலிருந்தும் இந் நிலையான புள்ளிகளுக்கு (குவியங்கள்) உள்ள 

தொலைவுகளின் கூட்டுத்தொகை மாறிலியானால் அந்த வளை 
கோட்டை நீள்வட்டம் என வரையறுப்பது வழக்கம். நீள்வட் 

டத்தின் மற்றொரு வடிவியல் பண்பு, 1 என்ற புள்ளியில் நீள்வட் 

டத்திற்கு வரையப்பட்ட. தொடுகோட்டுடன் 42, 82 என்ற கோடு 

கள் சமமான கோணங்களை அமைப்பதாகும். எனவே சிஃயிலி 
ருந்து புறப்படும் எந்தவொரு ஒளி அல்லது ஓலிக்கதிரும் க்குப் 

பிரஇபலிக்கப்படும். இதுவே சில விஞ்ஞான பொருட்காட்ட 

களிலும், சல பொருட்காட்டி சாலைகளிலும் காணப்படும் மெல் 

லொலிக் கூடங்களின் (whispering gallery) தத்துவமாகும். 

ஒரு மெல்லொலி மாடம் நீள் வட்டவடிவில் அமைந்த சுவர்களை 

கொண்டிருக்கும். ஒருவர் 4 என்ற புள்ளியிலும் மற்றொருவர் 
50 அடி (எனக் கொள்வோம்) தொலைவிலுள்ள .8 என்ற புள்ளி' 

யிலும் இருப்பார்கள். அவ்விருவரும் குவியங்களில் இருப்பார் 

களாயின் அவார்கள் ஒருவருக்கொருவர் அறையிலுள்ள மற்றவார் 
கள் யாரும் கேளாதபடி மிக மெல்லிய குரலில் பேசிக்கொள்ள 

முடியும். 
கெப்ளரின் இரண்டாவது விதி 

சூரியனையும் கோளையும் இணைக்கும் கோடு சமகால அளவுகளில் 

சமப் பரப்பளவுகளை அல$ூடூ&றது . 

படம் 4-2-ல் நிழலிடப்பட்ட பரப்பளவுகள் யாவும் சமமாகும். 

கெப்ளரின் இரண்டாவது விதிப்படி ஒரு கோளானது 8, $3, Ss 
ஆகிய தொலைவுகளைக் கடப்பதற்கு அதே கால அளவைக் கொள்ள 
வேண்டும். இவ்வாறாக, புவியானது சூரியனுக்கு மிக அண்மையில் 

இருக்கும்போது (ஜனவரி மாதத்தின் முதற் பகுதயில், அது 
பெருமத் திசை வேகத்தைக் கொண்டுள்ளது. கெப்ளரின் இரண்



94 அடிப்படை பெளதிகம் 

.டாவது விதிப்படி புவியின் வட பகுதியில் பனிக்காலமானது புவி 

சூரியனிடமிருந்து மிகத் தொலைவில் இருக்கும் ஐூலை மாதத்தில் 

நிகழும் தென்பகுதிப் பனிக்காலத்தை விடக் குறுகியதாக 

இருக்கும். 

  

படம்4ஃ5 

கீழ்க்காணும் நீள்வட்டத்தில் நிழலிடப்பட்ட பரப்பளவுகள் சமமாகும். 

கெப்ளரின் இரண்டாவது விதிப்படி கோளானது Sy, So, 58, ஆகிய 

தொலைவுகளைச் சமகால அளவுகளில் கடக்கும். 

'கெப்ளரின் மூன்றாவது விது 

சூரியனிலிருந்து கோள்களிள் தொலைவுகளின் மும்மடிகள் அவற் 
றின் சுழற்சி நேரங்களின் இருமடிகளுக்கு நேர் வி௫தத்திலிருக் 

கன்றன. 

கட” 

கஸ்ரு பனி 
Ry, Ty என்பதை கோள்-1-ன் தொலைவும் சுழற்சி நேரமுமாகும் ? 
8 1) என்பவை கோள்-2-ன் தொலைவும் சுழற் நேரமுமாகும். 
8 என்ற தொலைவை நீள்வட்டத்தின் பேரச்சில் பாதியாகக் 

கொள்ள வேண்டும் எனக் கெப்ளர் குறிப்பிட்டார். 

கெப்ளர், அவரது மூன்று விதிகளையும் பெற்ற தருக்கரீதியான 

இம்முறைக்கு உய்த்துணர்தல் (1௩01௦01100) எனப்படுகிறது. ௮ம் 

மூன்று விதிகளையும் நியூட்டன் எவ்வாறு பெற்றார் என்பதை 4-5 
பிரிவில் நாம் காண்போம். ஈர்ப்பியலைப் பற்றிய அவரது பொது 
விதியிலிருந்து கெப்ளர் விதிகளை நியூட்டன் பெற முடிந்தது. இந்த 
வகையில் கெப்ளரின் விதிகளுக்கேற்ப கோள்கள் ஏன் இயங்கு 
கின்றன என்று அவர் விளக்கினார். 

மாதிரிக் கணக்கு 

புவியின் சுழற்சிக் காலத்தைப் போன்ற அதே சுழற்சிக் காலத் 
தைப் புவியின் துணைக் கோள் ஒன்று பெற்றிருக்க வேண்டுமாயின் 
அதன் உயரம் என்னவாயிருக்க வேண்டும் 2 புவி மையத்து 
லிருந்து 4000 மைல் தொலைவிலுள்ள ஸ்புட்னிக் ] போன்ற ஒரு
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என்பதை நாமறிவோம். 

இக் கணக்கினைச் செய்ய நாம் கெப்ளர் மூன்றாவது விதியினைப் 
பயன்படுத்துவோம். மேலும், புவிப்பரப்பின்மீது தவழ்ந்து செல் 
லும் புவியின் ஒரு துணைக்கோள் * கோள் ] என இருக்கட்டும். 
இனி R, = 4000 moe, T, = 5 X 10? of, T,= ஒரு தாள் 

அல்லது 8:6)6710*வி என்னும்போது &,-ன் மதிப்பை நாம் காண 
(வண்டும். 

சமன் 4.8-ஐ 7,-க்குத் இர்வு காண்போமாயின் 

  

  

T 2 

ம” = T Ri? 

if T.\" 
R, =3 (z") R, 

| ட 

R, =9(-3) 5௨ 4000 மைல் 

R, ௮ 26,600 மைல் 

யுவியின் துணைக்கோள் ஒன்று நிலநடுக்கோட்டிற்கு சுமார் 26,600 
மைல் உயரத்தில், புவியின் சுழற்சியின் அதே இசையில் இயங்கு 

மாயின் எப்பொழுதும் ஒரே புள்ளிக்கு மேலேயே மிதக்கும் 
என்பதை நாம் காண்கிறோம். 

மேற்கூறப்பட்ட கணக்கில் T = 27.8 நாட்கள் சுழற்சி நேரம் 

"கொண்ட ஒரு துணைக்கோளின் உயரத்தைக் கணக்இடும்படி 

கேட்கப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்வோம். அதே முறை 24,000 

மைல் என்ற விடையைக் தரும். இது, உலகின் ‘apse’ gard 

கோளின் உயரமாகும். அது நிலா (14௦0௦0) என அழைக்கப் 

படுகிறது. 

4-4 நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் பொது விது 

மிபாதுச் சார்பியல் கொள்கை (பழைய விது) 

நியூட்டனின் கருத்துப்படி ஈர்ப்பியலைப் பற்றிய பொதுவிதிக்கு 

வழி வகுத்தது தரையை நோக்கி விழும் ஆப்பிள் பழமாகும். 
இந் நிகழ்ச்சி, புவியை நோக்கி ஆப்பிளை விழச்செய்யும் விசையானது 
நிலாவைப் புவியை நோக்கி *விழ'ச் செய்யும் அதே விசைதானா 
என அவரைச் இந்திக்கத் தூண்டியது. நிலாவின் தொலைவை, 
எனவே அதன் திசைவேகத்தை அறிந்து நிலாவிற்கான y?/R-or 

மதிப்பை நியூட்டன் கணக்கிட்டார். அது ஆப்பிளின் முடுக்கத்தில்
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சுமார் 7/8600 மடங்கு இருந்தைக் கண்டார். இது, புவி மையத். 

இலிருந்து ஆப்பிள், நிலா ஆகியவற்றின் தொலைவுகளின் விகிதத்- 

இன் இருமடி என அவர் கண்டார். இவ்வுண்மை, ஈர்ப்பு விசை 

யானது தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர் விகிதத்திலிருக்கக் கூடும்: 

என்னும் எடுகோளை (08111816) நிறுவ நியூட்டனுக்கு வழி வகுகத் 

குது. 4.1 பிரிவில் கூறப்பட்ட காரணங்களுக்காக விசையானது: 

நிறைக்கு நேர் வி௫தத்திலிருக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் 

அறிந்திருந்தார். சரீ, சரீ நிறைகளைக் கொண்ட இரு துகள்களுக் 

இடையே உள்ள விசைக்கான, ஈர்ப்பியலைப் பற்றிய நியூட்டனின் 

பொது விதிக்கான இறுதி வடிவம் 

ஈர்ப்பியலைப் பற்றிய நியூட்டனின் விதி 7 = G பு (4-3) 

ஆகும்; 1 croruge K*acraeHsHoorGCuujsrar Gerdvey AG. 

6 என்ற மாறிலி 1485 முறையில் 6.67 X 70-31 நியூட்டன் 

மீ?/இ.ச என்ற மதிப்பையும் பே5 முறையில் 6:67)(10-* 

டைன் செ.மி.?/இ.இ5* பெற்றுள்ளது. ன் மதிப்பு சோதனை 

மூலம் காணப்பட வேண்டும். புவியின் தெரிந்த பருமனைக் 

கொண்டும் அதன் அடர்த்தியை ஊகித்தும் புவியின் நிறையை 

ஊஇத்து,-ன் மதிப்பை நியூட்டன் கணக்கிட்டார். இம்முறையில் 

G-or மதிப்பை எவ்வாறு பெறலாம் என்பதைக் காட்ட சமன் 

4-8-ஐ புவிப்பரப்பின் மீதுள்ள 48 என்ற நிறைக்குப் பயன் படுத்து 

வதாகக் கொள்வோம். இனி, 

Fg = Mg =G ee 
8 

3 
_- அல்லது 0 = eRe ; (4-4) 

2726 

Me என்பது புவியின் நிறை, 7, என்பது புவியின் ஆரம். M,. 

தெரிந்தால் 0-ஐ மதிப்பிடலாம். என்பதை நாம் காண்கிறோம். 

மாறாக, இரு காரீயக் கோளங்களுக்கிடையே விசையின் நேரடி 

அளவீட்டிலிருந்து 6-ஐ மதிப்பிட முடியுமாயின் சமன் 4-4-ன் உதவி 

யால் Me- மதிப்பிடலாம். ன் நேரடி மஇப்பீடு முதன் முதலில் 

ஹென்றி கேவண்டிஷ் என்பவரால் 1797-ல் படம் 4-6-0 காட்டி 
யுள்ளவாறு செய்யப்பட்டது. புவியானது இச் சோதனையுடன் 

எவ்விதத்திலும் தொடர்பு கொள்ளவில்லையாயினும் அவரது 

சோதனை புவியினை எடையிடுதல் என அழைக்கப்பட்டதன் 

காரணத்தை இப்போது நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். உண்மை 

யில் கேவண்டிஷ் சோதனையைப் புவிஈர்ப்புவிசை இல்லாமலிருக்கும்: 

போது செல்வது எளிதானதாக இருக்கும். 
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மாதரி கணக்கு 

ஒவ்வொன்றும் 45 ௫.௫ நிறையும் 30 செ.மீ விட்டமும் 
கொண்ட இரு காரீயக் கோளங்களுக்கிடையேயுள்ள பெரும ஈர்ப்பு 

4 Y 

யூ (6) ஓ 

படம் 4-6. 

கேவண்டிஷ் சோதனையின் தத்துவம். (8)-ல் ஒவ்வொன்றும் ர நிறை 

யையுடைய இரு சிறு காரியக் கோளங்கள் குவார்ட்ஸ் இழையினால் 

தொங்கவிடப்பட்ட ஒரு கிடைமட்டத் தண்டினால் இணைக்கப் பட்டுள்ளன - 

()-ல் ஒவ்வொன்றும் 8 நிறையையுடைய இரு பெரிய காரீயக் கோளங்கள் 

அவற்றின் அருகே கொண்டு வரப்படுகின்றன. 8, ர ஆகியவற்றிற்கிடையே 

உள்ள ஈர்ப்பு விசை சிறிய கோளங்களை ர-ஐ கோக்கி நகரச்செய்து 

குவார்ட்ஸ் இழையை முறுக்குகிறது. குவார்ட்ஸ் இழையை அதே 

அளவுக்கு முறுக்குவதற்குத் தேவையான விசை முன்அளவீடுகளிலிருந்து 

அறியப்படுகிறது. 

(a) 

விசை என்ன? இவ்விசையை புவியீர்ப்பு விசையுடன் ஓப்பு 

நோக்குக. 

சமன் 4-8-ன்படி காரீயக் கோளங்களுக்கிடையேயான விசை 

ப] 
= 45 \° On Bona’ 

F = 6.67 X 107'} (22) நியூட்டன்கள் 

- 9,987) 10”-₹ நியூட்டன்கள் 

இந்த விசையானது பல உராய்வு விசைகளை விடச் சிறியதாகவே 

இருக்கிறது; எனவே, அதனைக் கேவண்டிஷ் சோதனை போன்ற 

மிகச் சிறந்த சோதனைகளாலேயே கண்டுணர முடியும். காரீயக் 

கோளங்களுள் ஒன்றின்மீது புவியீர்ப்பு விசை 
Fg =Mg= 45X9.8 நியூட்டன்கள் - 440 நியூட்டன்கள். 

இவ்விசை இரு கோளங்களுக்கிடையே உள்ள : ஈர்ப்பு விசையை 

விட 100 மிலியன் மடங்கு பெரியதாகும். 

அபெள 7
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சமன் 4-4-ஐ.ப் பெறுவதில் புவியானது அதன் முழுதிறை 
மீர-யும் அதன் மையத்தில் செறிந்துள்ளதைப்போல் செயற் 
படுகிறது என்ற தற்கோள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது அவ்வாறு 
இருக்கவேண்டுமென்பதற்கான காரணகாரியமான(& றாம்) ஆதா 
ரங்கள் எதுவும் இல்லை.. சமன் 4-3 இரு துகள்களுக்கிடையேயுள்ள 
விசையை மட்டுமே தருகிறதே யொழிய இரு திண் கோளங்களுக் 
கஇிடையேயுள்ள விசையைத் தருவதில்லை என நியூட்டனே 
கூறியிருக்கிறார். சமன் 4-3-ஐ.ப் புவிப்பரப்பின் மீதுள்ள 18 நிறை 
யையுடைய ஒரு பொருளுக்குச் சரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டுமா 
Wer புவியை எண்ணிலடங்கா தனித் துகள்களாகப் பிரிக்க 
"வேண்டியிருக்கு மென்பதை நியூட்டன் உணர்ந்தார். புவியின் 
அத்தகைய துகள்களுள் ஒன்றின் நிறை 8; என இருக்கட்டும். 
இனி 8-ன் மீது இப்புவித்துகளின் விசை 

M;M 
3 

ரர் 
2-0   

ஆகும். 14-ன் மீது மொத்த விசையானது இந்தத் தனித் 
தனியான 1; என்ற விசைகளின் வெக்டர் கூட்டுத் தொகையாகும். 
இருபத்து மூன்றாவது வயதில் ஈர்ப்பியலைப்பற்றிய அவரது 
விதியைக் கண்ட நியூட்டனால் எல்லா ந;-களையும் கூட்டுவது 
எவ்வாறு என்ற கணிதப் புதிரைத் தீர்க்க முடியவில்லை. 
இவ்வாறாகத் தொகை நுண்கணிதத்தை (118281 0810௦0108) அவர் 
உருவாக்க வேண்டியிருந்தது. முக்கியமாக இந்த ஒரு முட்டுக் 
கட்டையினாலேயே ஈர்ப்பியல் மற்றும் கோளியக்கத்தைப் பற்றிய 
அவரது கொள்கைகளை நியூட்டன் உலகுக்கு அறிவிக்காமலிருந் 
தார். இறுதியாக, ஒரு கோளமானது அதன் முழு நிறையும் 
அதன் மையத்தில் செறிந்துள்ளதைப் போன்று செயற்படுகிறது 
என்று பத்தொன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் நியூட்டனால் 

_நிரூபிக்க முடிந்தது. பின்னர் கெப்ளர் விதிகளைப் பற்றிய அவரது 
பழைய வருவிப்புகளை (derivations) மீண்டும் ஆராய்ந்து 
பிரின்சிபியா (01100௦1018) என்னும் நூலில் அவரது முழுக் கொள்கை 
யையும் எழுதினார். நியூட்டனுக்கு மிகவும் தொல்லை கொடுத்த 

இப் புதிருக்கு நுண் கணிதமுறையொழிந்த மற்றொரு எளிய 
முறையும் உள்ளது என்பது தற்செயலாகத் தெரியவந்துள்ளது . 
நுண் கணிதமுறையொழிந்த இம் முறை 7ஆம் இயலில் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளது. 

இதுவரை புவிப்பரப்பின்மீதுள்ள பொருட்களின் ஈர்ப்பு விசை 
யையும் நிலாவின் இயக்கத்தையும் சமன் 4-3 எவ்வாறு விளக் 
குகிறது என்று கண்டோம். அடுத்து அதே சமன்பாடு எல்லா



சார்ப்பியல் 99 

கோள்களின் இயக்கங்களையும் கூட எவ்வாறு விளக்குகிறது எனக் 
காண்போம். 

4-5 கெய்ளர் விஇகளைப் பெறுதல் 

"நியூட்டன் விசையியலின் இம௰ச் சாதனை 

முதலில் கெப்ளரின் மூன்றாவது விதியின் சிறப்பு நேர்வினை-- 
கதிரவனைச் சுற்றிய வட்டப்பாதைகளில் இயங்கும் கோள்களைப்-- 
பற்றிக் காண்போம். உண்மையில் புளுட்டோவைத் தவிர மற்ற 
எல்லாக் கோள்களின் பாதைகளும் கதிரவனைப் பொது மையமாகக் 
கொண்ட வட்டங்களை மிகவும் ஓத்திருக்கன்றன. படம் 4-7-ல் புவி 
மற்றும் செவ்வாயின் பாதைகள் அளவுத்திட்டப்படி துல்லியமாக 
வரையப்பட்டுள்ளன. அவை வட்டங்களாகத் தோன்றுவதைப் 
பார்வையினாலேயே மதிப்பிடலாம்; ஆனால் மனிதனின் முதல் 
செயற்கைக்கோளின் பாதை மேலும் நீள்வட்டமாகத் தோன்று 
வதைக் காணலாம். நமது பிரச்சினைக்கு £, ஆரமுடைய வட்டப் 
பாதையைக் கொண்ட கோள் 1-ஐக் கருதுவோம். சம்ன் 4-8-ன் 
படி இக் கோளை அதன் பாதையின் இயக்கும் விசை 

   

  

Opsurs Manca 

    

Orbit of man-made planet 
Orsuta wcxyCCTREHHOK MMaHE TD! 
தை வு ஹு தீ 

் சீ 

ச 
சீ 

சி காக் Orbit 
ச் களாக Jeune 

if ச 

       

   

  

    

  

      

rant er we CARNE Mom aterm உ tern 
AACA KOE Am Ieee Cant me 

< Oye   
படம் 4-7 

செவ்வாய் மற்றும் புவி ஆகியவற்றின் பாதைகளுடன் மனிதனின் 

மூதல் செயற்கைக் கோளின் பாதை ஒப்பிடப்படுதல், செவ்வாய் மற்றும் 
புவியின் பாதைகள் ஏறத்தாழ வட்டங்களாகத் தோற்றமவிப்பினும் 

மூன்று பாதைகளும் நீள்வட்டங்களாகும்.
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M:M, | 

ட் , 

48, என்பது கதிரவனின் நிறை. இவ்விசையானது கோளை அதன் 
பாதையில் வைத்திருக்கும் மையநோக்கு விசை (0ேய171ற5(81 8070 
யாகும். மையதநோக்கு முடுக்கத்திற்கான சமன் 2-1 5-ஐப் பயன் 

படுத்துவதன் மூலம் 

4x? 
F,= M, ys Bs 

F, =G   

என நாம் பெறுகிறோம். 

இவ்வாறாக, 

கு” M, 

T;? 1=G Ry? 

3 wings Bi = OM, 8) 
இவ்விதம் கோள் 1-ன் நிறையைப் பொருத்திருக்கவில்லை என்ப 
தைக் கவனிக்கலாம். கதிரவனின்றும் £, தொலைவில் உள்ள 
கோள் 2-க்கு இதே கணக்கீடுகளைச் செய்யலாம். அவ்வாறே 

Ry _ GM. (4.6) 
T,? 4%? 

சமன் 4.5, 4.6 ஆகியவற்றின் இடது பக்கங்களைச் சமன் 

படுத்தினால் 
  

Re _ Re வலத 11ம் 
T? Ty 2°°O RY TS 

இதுவே கெப்ளர் விதியாகும். நீள்வட்டப் பாதைகளுக்கான 
மிகப் பொதுவான சமன்பாடுகளைப் பெறுதல் மேலும் இக்கல் 

வாய்ந்ததால் அது இங்கு தரப்பட மாட்டாது. 

மாதிரிக்கணக்கு 

செவ்வாயானது சூரியனிடமிருந்து புவியைவிட 52% அதிகத் 

தொலைவில் உள்ளது. செவ்வாய் ஆண்டைக் கணக்கிடுக, 

2 செவ்வாய் 
புவி 

7” செவ்வாய் 

7” புவி 

7' செவ்வாய் = i 3.5 xX T 109 

7” செவ்வாய் - 1.87 ஆண்டுகள், 

7.52 ஆதலால் 

= (1.52)°
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படம் 4-9, 

Py, Po. Py. Tarp புள்ளிகள் ஒரு கோளின் 1 fen. rod 

இடைவெளிகளில் அமைந்த அடுத்தடுத்த நிலைகள். முதல் வினாடி. 

யில் அலகிடப்பட்ட 52:72) என்ற பரப்பளவு இரண்டாவது 

வினாடியில் அலகிடப்பட்ட 52,275 என்ற பரப்பளவிற்குச் சமம் 

என நிறுவப் படுகிறது. 

சமப் பரப்பளவுகள் விதியான கெப்ளரின் இரண்டாவது 
விதியைப் படம் 4-9-ன் உதவியால் பெறலாம். கோளின் பாதை 
ue P,, Py, Py என்ற அருகருகேயுள்ள மூன்று நிலைகளைக் 

கருதுக. 2), 2, 27%) என்பன ஒவ்வொன்றும் ஒரு வினாடி 
தொலைவில் இருப்பதாகக் கொள்வோம். இனி, 2, 2) ஆஇய 
,வற்றிற்கடையேயுள்ள தொலைவானது கோளின் திசைவேகம் 

9)-ஐக் குறிக்கும்; 2, 7, என்பது அடுத்த வினாடியில் உள்ள 
இசைவேகம் “9,” ஆகும். நேர்குத்துத் இசையில் விசையின் ஆக்கக் 

கூறு சுழியாதலால் (விசையானது 2, வழியே சூரியனை நேர்க்கி 
யுள்ளது) நியூட்டனின் முதலாவது இயக்கவியல் விதிப்பூடி அத் 
இசையில் திசைவேகத்தின் ஆக்கக்கூறு மாறாமல் இருக்க வேண்டும். 

எனவே, (1). - (1). முதலாவது வினாடியில் கோளினால் ! அல 
கிடப்பட்ட பரப்பளவு 42.2, என்ற முக்கோணமாகும். அடுத்த 

வினாடியில் அலகிடப்பட்ட பரப்பளவு 42.2. . இவ்விரு முக்கோண 
ங்களும் 57, என்ற ஓரே அடித்தளத்தையும் ॥, என்ற ஓரே உயரத் 

தையும் கொண்டிருப்பதால் அவை சமமான பரப்பளவுகளைக் 

கொண்டிருக்க வேண்டும். இம்முறையில் நாம் ஈர்ப்பியலுக்குரிய 
எதிர்விகிகு இருமடி விதியைப் பயன்படுத்தவில்லை என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. செயலெதிர்ச் செயல் விசையானது செய 
லெதிர்ச் செயல்புரியும் இரு பொருட்களை இணைக்கும் கோட்டின் 
வழியே செயற்படுகிறது என்னும் கருத்தினையே இம்முறை அடிப் 
படையாகக் கொண்டுள்ளது. இவ்வாருகக் கெப்ளரின் இரண்டா 
வது விதியானது அவரின் மற்ற இரண்டு விதிகளைவிட மிகவும் 
பொதுவானதாக அமைகிறது. சமப்பரப்பளவுகள் விதியானது 
எதிர்விகித இருமடி விதிகளல்லாத மற்ற வகை விதிகளுக்கும் 
பொருந்த வேண்டும்.
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கெப்ளரின் மூன்று விதிகளள் முதலாவது விதியைப்: 

பெறுவதே மிகவும் கடினமாகும். வழக்கமான முறைச் சற்று 

நீளமாயிருப்பதோடு உயர்நிலைக் கணிதத்தையும் (பகுறிச் சமன் 

பாடுகள்) அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. எனினும் கலி 

ஃபோர்னியா தொழில் நுணுக்க விஞ்ஞானக் கழகத்தில் உள்ள 

கொள்கையியல் பெளதிகரான ரிச்சர்ட் &பைன்மன் (15100 

ஷா) என்பவர் நுண்கணித முறையல்லாத மற்றொ முறை. 

யை: உருவாக்கியுள்ளார். இந் நூலில் அந்த முறையைப் பின் 

பற்றலாம். ஃபைன்மன் முறைச் சற்று நீளமானதால் அதனை இவ் 

வியலின் பின் இணைப்பாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பின் இணைப்பு கெப்ளரின் முதல் விதியைப் பெறுதல் 

இந்த வருவிப்பு இந் நூலிலுள்ள மற்றெந்த வருவிப்புக்களை 
விடச் சற்று சிக்கல் நிறைந்தது. இப் பின் இணைப்பை ஒரு. 

விருப்பப் பகுதியாகவே கொள்ளவேண்டும். இந் நூலில்: 

இனிவரும் எப் பகுதியும் இப் பின் இணைப்பை அடிப்படையாகக். 

கொண்டிருக்கவில்லை. 

இந்த நிரூபணத்தின் சுருக்கம் பின்வருமாறு: நியூட்டனின் 

எதிர் விகித இருமடி விதியைப் பயன்படுத்தி கோளினது திசை 

வேகத்தின் இசைக்கும் சூரியனிலிருந்து அளவிடப்பட்ட. கோணதநிலை 

(8120'கா ற௦510ம்௦0)க்கும் ஒரு எளிய தொடர்பைப் பெறுவோம். 

எனவே, இசை வேகத்தின் திசையானது எப்போதும் பாதைக்குத். 

தொடுக்கோட்டு நிலையில் இருப்பதால் பாதைக்கு வரையப்பட்ட 

தொடுகோட்டிற்கும் பாதையில் கோளின் நிலைக்குமிடையே 

குனிச் சிறப்புடைய ஒரு வடிவ கணிதத் தொடர்பைப் பெற: 

மூடியும். இறுதியாகச் சூரியனை ஒரு குவியத்தில் கொண்ட ஒரு. 

குறிப்பிட்ட நீள்வட்டமும் தனிச் சிறப்புடைய அதே தொடர்பைக் 

கொண்டுள்ளது என்று நிறுவப்படும். 

கோள்பாதையின் ஒரு பகுதி. 7 என்ற புள்ளியில்: 

அதன் கோண நிலை 9 
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முதலில், கோளானது அதன் பாதையில் சூரியனுக்கு மிக 

அருகில் இருக்கும்போது அதனைக் கருதுவோம். படம் 4-10-ல் சி, 

அத் நிலையைக் குறிக்கிறது; சூரியனிலிருந்து அதன் தொலைவு 5: 
அதன் தஇசைவேகமான ஐ, &ரக்கு நோர்குத்தாக உள்ளது. 
பாதையில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி, 7-ல் இசைவேகமாறுபாடு 

&-ஆனது 

M.M 
R? 

என்னும் விசையின் தசையில் இருக்கவேண்டும். அல்லது 
1 Av_ 1 

GM, At” R® (4-7) 

9-ஐ ரேடியன்களில் அளவிடுவோமாயின் 89/௩1 என்பது படம் 
3-9-ல் உள்ள உ, ஆகும்; மேலும் 1 வினாடியில் அலகடப்பட்ட 
முக்கோணத்தின் பரப்பளவு $ £ (8 &4/&0) ஆகும். சமப்பரப் 
பளவுகள் விதிப்படி இது $ £,-க்குச் சமமாகும்: 

  _நூஃ?_ சீ சி் G 

gro? a Ry, 
At 

Cugyb —— eo * 2° Ry, At R?* (4-8) 

சமன் 4-7, 4-8 ஆகியவற்றின் இடது பக்கங்களைச் சமன்படுத்து 

(வோமாயின் 

  

  

1 Av _ 1 ae 

GM, At — Revo At 

4-9 
அல்லது தர - (we யு (4-9) 

௦7௦ 

'இவ்வாருக, இசைவேக மாறுபாடு எப்பொழுதும் கோளின் கோண 

நிலை வேறுபாட்டிற்கு நேோர்விகிதத்திலுள்ளது. 

இப்பொழுது, கோளின் கோணநிலை ॥-ஐப் பொறுத்துத் 
இசைவேக வெக்டர் *-ன் எண்மதிப்பும் திசையும் எவ்வாறு 
மாறுகின்றன என நாம் மதிப்பிடமுடியும். இது, படம் 4-17-ல் 
செய்யப்படுகிறது. படத்தில் Vo என்ற 'இசைவேக 
'வெக்டரிலிருந்து தொடங்குவோம். அதனை ௩॥-ன் 7? மதிப்பிற் 
குரிய தஇசைவேக மாறுபாடான ௩, என்ற வெக்டருடன் 
கூட்டுவோம். அடுத்து கோளானது கோணநிலையில் மேலும் 1°
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நகரும்போது விளையும் நஈ,-ஐக் கூட்டுவோம். AVi, AV, TTD 
-இரு வெக்டர்களும் சூரியனை நோக்குமாதலால் அவற்றிற் 

இடையேயுள்ள கோணமும் ௩9-71” ஆகும். கோணம் ன் 

  

படம் 4-11 

0-ன் என் மதிப்புக்கும் ஏ-ன் திசைமற்றும் எண் மதிப்புக்கும் 
இடையேயுள்ள எளிய வடிவ கணிதத் தொடர்பைக் காட்டும் 

தஇசைவேக வட்டம். 

மதிப்பு படம் 4-77-ல் காட்டப்பட்டுள்ள நிலையை அடையும்வரை 

.நாம்&ர-க்களை இவ்வாறு கூட்டுவோம்; பெறக்கூடிய தொகுபயன் 

.இசைவேகமானது படத்தில் காட்டியவாறு ஈ,, மற்றும் எல்லா 

ிருக்கள். ஆய வற்றின் வெக்டர் கூட்டுத் தொகையாகும். 
இவ்வாறு &ஈ-க்களைத் தொடர்ந்து கூட்டுவோமாயின் ஒரு 
வட்டத்தை வரைவோம்; இறுதியாகத் தொடக்கத் தசைவேகமான 

ஏ ஐ அடைவோம். இத்திசை வேக வட்டத்தின் ஆரம் 4 எனக் 

கொள்வோம். இத் இசைவேக வட்டம் பின்வரும் வடிவியல் 

. பண்பைப் பெற்றிருக்கும். கோளின் கோணநிலையான ॥ தெரிந் 
திருந்தால் படத்தில் உள்ளவாறு திசைவேக வட்டத்தின்: 
மையத்திலிருந்து 0-2 அளவிடுவகன் மூலம் கோளின் திசை 
“வேகத் தசையை (அல்லது கோளின் பாதைக்குக் தொடு 
'கோட்டை) மதிப்பிடலாம். கோணநிலைக்கும் வளைகோட்டின் 
தொடுகோட்டிற்கும் உள்ள இக் குறிப்பிட்ட தொடர்பு ஒரு நீள் 
வட்டத்திற்குரிய வடிவியல் பண்பாக அமைய நேருகிறது. ஒரு 
நீள்வட்டம் உண்மையிலேயே இந்தப் பண்பைப் பெற்றிருக்கிறது 

ன்று நிறுவுவதே இப்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டிய ஒன்றாகும் .
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. படம் 4-72-ல் 7 என்ற நீளத்தையுடைய ஒரு நூலையும், 
8) என்ற இடை வெளியிலமைந்த இரு குண்டூசகளையும் 
கொண்டு ஒரு நீள் வட்டத்தை வரைந்துள்ளோம். இப்பொழுது, 
சென்ற இரு படங்களிலுள்ள ர என்ற அதே கோண நிலையை 

ஆராய்வோம். இந்நிலையில் தஇசைவேகத் திசையை ச?' என்ற: 

தொடுகோடு கொடுக்கிறது. இதனை நிறுவுவதற்கு PT என்ற. 
தொடுகோடு படம் 48-17-ல் ர என்ற வெக்டருக்கு இணையாக 
உள்ளதென நிறுவவேண்டும். இதனைப் படம் 4-12-ல் புள்ளிக் 
கோடால் காட்டியுள்ளபடி 5 என்ற புள்ளியை மையமாகவும் 7£0- ஐ. 

  

அண 

படம் 4-12 

திசைவேக வட்டத்தின் ஆரத்திற்குச் சமமான நீளத்தையுடைய ஒரு 
நூலைக் கொண்டு வரையப்பட்ட நீள்வட்டம்.குவியங்களுக்கிடையே 

யுள்ள தொலைவு _ ற,ர-திசைவேக வட்டத்தின் ஆரம். புள்ளிக்கோடு 

5-ஐ மையமாகக் கொண்ட திசைவேக வட்டம். 

ஆரமாகவும் கொண்ட வட்டத்தை வரைவதன் மூலம் செய்யலாம். 

இறுதியாக 27-ம் படம் 4-17-ல் உள்ள வெக்டர் ஏ-ம் 40 என்ற 

கோட்டிற்கு நோ்குத்தாக, எனவே, ஒன்றுக்கொன்று இணையாக 
உள்ளன என நிறுவுவோம். (ஒரே கோட்டிற்கு நேர்குத்தாக: 
வரையப்படும் கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக அமையும்.) 
APT, 027 என்ற முக்கோணங்கள் முழுதொத்தவை என நிறுவு: 

வதன் மூலம் 77, ,40-க்கு நேர்குத்தாக உள்ளது என நிறுவலாம். 
ஒரு நீள்வட்டத்தில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து குவியங்களுக்கு வரையப்: 
படும் கோடுகள் அப் புள்ளியில் வரையப்பட்ட தொடுகோட்டுடன்- 

சம கோணங்களை அமைக்குமாதலால் ௨, ௨, என்ற இருகோணப்: 

களும் சமமாகும். .42 என்ற பக்கம் - நூலின் நீளம் PS ஆகும்.
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AP = Ry — PS 

ஆனால் 02 - ந- £5, எனவே 47- 01. எனவே இரு 
முக்கோணங்களும் முழுதொத்த முக்கோணங்களாகும். (ஒன்றின் 

இரு பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் மற்றொன்றின் ஓத்த பக்கங் 

களுக்கும் கோணத்திற்கும் சமமாகும்.) இறுதியாக படம் 4-12-ல் 

உள்ள புள்ளிக்கோடுகள் படம் 4-11-ல் உள்ள கோடுகளை 90° 

, சுழற்றுவதால் இடைக்கக்கூடிய அதே கோடுகள் என கருத்திற் 

கொள்வதன் மூலம் (48, ஈடக்கும், 40, க்கும் உரிய கோடுகள்) 

படம் 4-17-ல் உள்ள என்ற வெக்டர் ,49-க்கும் நேர்குத்தாக 
உள்ளது என்பதைக் காண்கிறோம். 

ஆர்வமுள்ள மாணவர் SP, என்று கோட்டை Ry-aS- 

கொண்டு படம் 4-72-ல் உள்ள நீள் -வட்டத்தைப் பெரிதாக 

வரைந்து பார்க்கலாம். Ry, vo ஆகிய இரண்டும் நீள்வட்டம் 

எவ்வாறு தோன்றும் என்பதனை முற்றும் உறுதி செய்கின்றன 

என்பதனை நாம் காண்கிறோம். எனவே, நீள்வட்டத்தை 

நாம் இப்பொழுது வரைய முடியும். % &% ஆகிய அளவுகளைக் 

கோளின் நிறையால் பெருக்கக் கிடைக்கும் பெருக்கற்பலன் அதன் 

கோண உந்தத்திற்குச் சமமாகும் என அடுத்த இயலில் 

காண்போம். 

கணக்குகள் 

7, புவியை எடையிடும் கேவண்டிஷ் சோதனையைச் செவ்வா 

யில் செய்யமுடியுமா? அவ்வாறாயின் அது ஒரே முடிவைத் தருமா? 

2. கெப்ளரின் மூன்றாவது விதியில் நிலவின் சுற்றுக்காலத்தைம் 

புவியின் சுற்றுக்காலத்துடன் ஒப்பு நோக்க முடியுமா? நிலவின் 
சுற்றுக்காலத்தை வியாழ நிலவின் சுற்றுக்காலத்துடன் ஓப்பு 
நோக்க முடியுமா? வியாழ நிலவுகளின் சுற்றுக்காலங்களை ஒன்றுக் 
கொன்று ஒப்பு நோக்க முடியுமா? 

டமி. (ன் அலகுகளை மீட்டர்களில், கிலோஇிராம்களில்,. 

வினாடிகளில் குறிப்பிடுக. 

4. புவியானது இப்போதுள்ள விட்டத்தில் பாதியளவே 
கொண்டிருக்குமாயின் அதன் தற்போதைய நிறையில் 8-ல் ஒரு 

நிறையைப் பெற்றிருக்கும். இத்தகைய பாதியளவு புவியின் 

மீது ர-ன் மதிப்பு என்னவாக இருக்கும்? 

5. நிலவானது தற்போதைய நிறையைப் போல் இரு.
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மடங்கு நிறையைக் கொண்டு அதே பாதையில் சு .ற்றிவருமாயின் 

அதன் சுற்றுக்காலம் என்னவாக இருக்கும்? 

6. நிலவின் நிறையானது புவியினத்தைப்போல் 0.012 

மடங்கு. அதன் விட்டம் புவியின் விட்டத்தில் 4-ல் பகுதி. 

நிலவின் பரப்பில் ர-ன் மதிப்பு என்ன? 

7. ஒரு மின்மாடம் 16 அடி/வி* என்ற முடுக்கத்துடன் மேல் 

நோக்க இயங்கத் தொடங்கப் பின்னர் 32 அடி/வி என்ற சீரான 

இசை வேகத்தைப் பெறுகிறது. முடுக்கத்தின் போதும் சீரான 

இசைவேகத்தின் போதும் 60௫.8 எடையுடைய மனிதனின் 

போலி எடைகள் என்ன? மின் மாடத்தைத் தாங்கும் கயிறு 

அறுந்து விடுமாயின் அவனுடைய போலி எடை என்னவாக 

இருக்கும்? 

8. இயல் 3, 77ஆம் கணக்கில் கூறப்பட்ட ஏவுகலத்திலுள்ள 

80 இ. மனிதனின் எடை என்ன? 

9. 50 AA மனிதனொருவன் ஒரு கயிற்றின் வழியே &ழ் 

நோக்கி நழுவத் தொடங்குகிறான். அவனது முடுக்கம் 7/7 ஆகும். 

(௪) மனிதனின் போலி எடை என்ன? 

்) மனிதனுக்கு மேலேயுள்ள கயிற்றின் இழுவிசை என்ன? 

70. ஸ்புட்னிக் 1//-ல் சென்ற நாய் எடையற்றிருந்தது என 
பத்திரிகைகள் கூறின. ஆயினும் அத் துணைக்கோள் சுழன்று 

கொண்டிருந்தது. 10 வினாடிக்கு ஒரு சுழற்சி வீதம் அது 
சுழன்று கொண்டிருப்பதாகவும் நாயானது சுழற்சி அச்சினின்றும் 
245 செ.மீ தொலைவிலும் இருப்பதாகவும் கொண்டு நாயின் 
இயல்பான எடையில் எந்த அளவு எடையை அது பெற்றிருக்கும் 
எனக் கணக்கிடுக. 

11. 0.1 கு.க சுண்டெலியைத் தன்னகத்தே கொண்ட 
ஏவுகணை ஒன்று செங்குத்தாக ஏவப்படுகிறது. ஏவுகணையானது 

50 கி.மீ உயரத்தில் 980 மீ/[வி தஇசைவேகத்தைப் பெறும்போது 
எரிபொருள் தீர்ந்துவிடுகிறது. அதன் பின்னர் சுண்டெலியின் 
போலி எடை என்ன? 

12. முழுதொத்த இரு கோளங்களின் மையங்களுக்க௮டையே 
யுள்ள தொலைவு 1 மீட்டர். அவற்றிற்கிடையேயுள்ள ஈர்ப்பு 
விசை 1 நியூட்டன் எனில் ஒவ்வொரு கோளத்தின் நிறையும் 
என்னவாக இருக்கும்?
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18. நிலவுக்கும் புவிக்கும் இடையே ஏதோ ஒரு புள்ளியில் ஒரு. 

விண்வெளிக் கப்பல் மீது அவையிரண்டும் செயற்படுத்தும் தொகு. 

பயன் ஈர்ப்புவிசை சுழியாகும். அப்புள்ளி எங்கே உள்ளது? புவிக் 

கும் நிலவுக்கும் உள்ள தொலைவு 240,000 மைல். நிலவானது. 

புவியின் நிறையில் 1.8% நிறையைக் கொண்டுள்ளது. ஜுல்ஸ் 

Qeutefer (Jules Verne) புவியிலிருந்து நிலவுக்கு” என்ற 

புதினத்தில் இப் புள்ளியைக் கடக்கும் போது மட்டும். 

விண்வெளிப் பயணிகள் எடையற்ற நிலையை உணருகிருர்கள்.. 

இது ஏன் தவறு என்பதை விளக்குக. 

கணக்கு 14 

— ~ 14. இக் கணக்கில் குறைந்த கால: 

7 \ அளவுக்கு எடையற்ற நிலையை விளை: 

/ ௩. விக்கும் விளையாட்டு ஊர்து ஒன்றை 
|. அமைப்போம்... இரு ராக்கெட்”? 

| கார்கள் 80 மீ. புயம் ஒன்றின் முனை 

/ களில் இணைக்கப்பட்டு ॥ என்ற இசை: 
ட J வேகத்துடன் ஒரு செங்குத்து வட்டத் 

\ , 7 இல். படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு 

டி ச சுற்றப்படுகின்றன. பயணிகளின் கார் 
———" உச்சியை அடையும்போது அவர்கள் 

எடையற்றிருக்க வேண்டுமாயின் 9-ன் மதிப்பு என்னவாக இருக்க 

வேண்டும்? கார் அடியை அடையும்போது அவர்களின் எடை 

என்னவாக இருக்கும்? 

75. புவிப் பரப்பிலிருந்து 100 மைல் உயரத்தில் ர-ன் மதிப்பு 

என்ன? 

16. சூரியனின் தொலைவு 958 மிலியன் மைல்கள். ன் 

மதிப்பை உரிய அட்டவணைகளிலிருந்து அறிந்து சூரியனின் 

நிறையைக் கணக்கிடுக. 

17. வியாழனிலிருந்து அதன் நிலவுகளுள் ஒன்றின் தொலைவை 

யும் அந் நிலவின் சுற்றுக்காலத்தையும் நீவிர் அறிந்தால் வியாழ 

னின் நிறையை எவ்வாறு கணக்இடுவீர் என விளக்குக. 

78, புவிப் பரப்பிலிருந்து 1) உயரத்தில் வட்டப்பாதையில் 

இயங்கும் துணைக்கோளின் திசைவேகம் 9-ன் மதிப்பு என்ன ? 7-ஐ 

(புவியின் ஆரம்) /, ர (புவிப்பரப்பில் ஈர்ப்பு முடுக்கம்) ஆகிய 

வற்றின் அடிப்படையில் தருக. காற்று உராய்வினால் துணைக் 

கோளின் “*வேகம் குறைக்கப்படும்பொழுது”” அதன் திசைவேகம் 

கூடுமா அல்லது குறையுமா?



110 அடிப்படை பெளதிகம்: 

19. நிலவானது ஒரு வட்டப்பாதையில் இயங்குமாறு அதன் 

,இசைவேகம் இருமடங்காக அதிகரிக்கப்படுமாயின் அதன் புதிய 
பாதையின் ஆரம் என்னவாக இருக்கும்? அதன் புதிய சுற்றுக் 
காலம் என்னவாக இருக்கும் 

20. சந்திரன் இறுதிக்கால் சுற்றில் இருக்கும்போது அதனை 
நோக்கி ஏவப்பட்ட ஒரு ஏவுகணை புவியின் திசைவேகத்தைவிட 
அதிகமான கோளியல் திசைவேகத்தை (planetary velocity) 
கொண்டிருக்கும். ,அது புவியிலிருந்து விடுபடுவதாகக் கருதி அதன் 
பாதையைப் புவியின் பாதையுடன் பண்பியலாக ஒப்பு நோக்குக. 
அதே ஏவுகணை சந்திரனின் முதல் கால் சுற்றின்போது ஏவப்பட்டி 
ருப்பின் அதன் பாதையைப் புவியின் பாதையுடன் ஓப்பு 
"நோக்குக. சந்திரனின் விளைவுகளைப் புறக்கணிக்க. 

1. , சந்திரனின் நிலையிலுள்ள 1 இ. நிறை ஒன்றின் மீதான 
புவியீர்ப்பு விசை என்ன? சந்திரனின் நிலையிலுள்ள 1 இ.கி நிறை ‘ 
ஒன்றின் மீதான கதிரவ ஈர்ப்பு விசையையும் கணக்கிடுக. 
சந்திரன் கதிரவனிலிருந்து 94 மிலியன் மைல்கள் தொலைவிலும் 
புவியிலிருந்து 240,000 மைல்கள் தொலைவிலும் உள்ளது? இக் 
கணக்கை 0-ன் மதிப்பையோ அல்லது புவியின் நிறையையோ 
அல்லது கதிரவனின் நிறையையோ அறியாமலேயே செய்யலாம்.
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இயல் 5



௦. கோண உந்தறும் ஆற்றலும் 

இயற்கையின் அடிப்படை விதிகள் பலவற்றை கணிதவியலின்: 
அடிப்படையில் அழிவின்மை விதிகளாகக் கூறலாம். தனித் 
தொகுப்பு (010960 83/20) ஒன்றில் (மொத்த உந்தம் அல்லது: 
ஆற்றல் போன்ற) ஏதோ ஒரு பெளதிக ராசி எப்போதும் அழி 
யாமல் (அளவில் மாறாமல்) இருக்கிறது என ஒரு அழிவின்மை 
விதி கூறுகிறது. எவ்விதப் புறச்செயல் விளைவுக்கும் (௦8106-- 
ரமிய௦6) உட்படாத துகள்களின் தொகுப்பு ஒன்றைத் தனித் 
தொகுப்பு எனக் கொள்கிறோம். அத்தகைய தனித்தொகுப்பில் 
புற விசைகள் எதுவும் இல்லாமலிருக்க வேண்டும். ஆயினும் ௮௧ 
விசைகளின் மீது எவ்விதக் கட்டுப்பாடும் இடையாது. துகள்கள் 
ஒன்றுக்கொன்று செயலெதிர்ச் செயற்படலாம். இந்த இயலில் 
நாமறியும் அழிவின்மை விதிகள் யாவும் மிகவும் திருத்தமானவை 
என நம்பப்படுகன்றன; இதுவரை அவற்றிற்குப் புறம்பான 
நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் காணப்படவில்லை. இந்த அழிவின்மை விதி: 
களுள் ஒன்றான உந்த அழிவின்மை விதியைப்பற்றி மூன்றாம்: 
இயலில் கூறப்பட்டது. அடுத்து அதனுடன் நெருங்கிய தொடர்பு 

கொண்ட கோண உந்த அழிவின்மையைப் பற்றிக் காண்போம். 

5-1 கோண உந்த அழிவின்மை 

மற்றொரு புனித விதி 

௪மப் பரப்பளவுகள் விதியின் வருவிப்பானது ஈர்ப்புவிசை 
யைப் பற்றிய நியூட்டனின் பொதுவிதியைச் சற்றும் சார்ந்திருக்க. 
வில்லை எனச் சென்ற இயலின் இறுதியில் கூறப்பட்டது. உண்மை. 
யில் சமபரப்பளவுகள் விதியானது பொதுவிதியான கோண உந்த. 
அழிவின்மை விதியின் ஒரு தனிவகையாகும். படம் 5-1-ல் உள்ள 
வாறு கோள் ஒன்றினால் ஒரு வினாடி. கால அளவுகளில் அலகிடப் 
பட்ட ஏதேனும் இரு முக்கோணங்களைக் கருதுவோம். R-&G 

நேர்க்குத்துத் இசையில் 9-ன் ஆக்கக்கூறு vy எனில் இவ்விரு
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படம் 5-1 

“நிழல் முக்கோணங்கள்' கோள் இருவேறு நிலைகளில் இருக்கும் 

போது ஒரு வினாடியில் அலகிட்ட பரப்பளவுகள் 

முக்கோணங்களின் பரப்பளவுகள் 4 Riv), 4 Rv.) ஆகும். 
எனவே, 

R, X M(y,) - 8, 618000) 
சச), என்பது 7£;, கோட்டிற்கு நேர்குத்துத் தசையில் கோண 

உந்தத்தின் ஆக்கக்கூறு, (22,), ஆகும். எனவே, 

R, x (220). = R, x (P.)s (5-1} 

RX Py, என்பது கோண உந்தம் என வரையறுக்கப்படுகறது. கோள் 

பாதையின் ஓவ்வொரு புள்ளியிலும் £ % 2 -மதப்பு மாறாமல். 

இருக்கிறது என்பதைச் சமன் 5-1 கூறுகிறது. அதாவது சூரிய 
மண்டலத்தின் மொத்த கோண உந்தத்தின் அளவு மாருமல் 
இருக்கிறது (அது ஒருபோதும் குறைவதோ கூடுவதோ இல்லை). 

7 என்ற தொலைவை சூரியனிலிருந்தோ அல்லது விண்வெளியில் 

முடுக்கம் பெறாத வேறெந்தப் புள்ளியிலிருந்தோ அளவிட்டாலும் 

இது உண்மையாகும். எந்தவொரு தனித் தொகுப்பின் கோண 

உந்தமும் அளவில் ஒருபோதும் மாறாமல் இருக்கவேண்டும் எனக் 
கோண உந்த அழிவின்மை விதி கூறுகிறது. துகள்களுக்கிடையே 
உள்ள செயலெதிர்ச் செயல்களின் தன்மை எவ்வகையின தாயினும். 

இவ்விதி பொருந்தும். இவ்விதி கடுமையான பரிசோ தனைகளுக்கும் 

உட்படுத்தப் பட்டுள்ளது; இதுவரை அதற்கு முரணான நிகழ்ச் 
கள் எதுவும் காணப்படவில்லை. 

மாஇரிக் கணக்கு 

சுழல் மேசை ஒன்றின் மீது நிற்கும் குறைந்த எடையுடைய 
மாணவன் ஒருவன் பக்கவாட்டில் நீட்டிய அவனது கைகளில் கன 

மான இருமுனைப் பளுக்கள் (பறற 661189) இரண்டை. வைத்திருக்க 

அபெள 8 
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முன். வினாடிக்கு ஒரு சுழற்சி வீதம் அவன் சுமலும்வரை மேசைச் 
சுழற்றப்படுகிறது. பின்னர் ௮ம் 

காணவன் இரு மூனைப் பளுக்களை 
அவனது மார்பை நோக்குக் 

கொண்டு வருவானாயின் என்ன 
நேரும்? இரு முனைப் பளுக்கள் 
முதலில் சுழற்சி அச்சிலிருந்து 60 
செ.மீ தொலைவில் இருந்ததாக 
வும் பின்னர்10 செ.மீ தொலைவுக் 
குக் கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் 

  

படம் 5-2 கருதுக. இருமுனைப் பளுக்களின் 

“மூன்று இருமுன்ப்பளுக்கள்” கோண உந்தத்தை ஒப்பு நோக்க 

விளக்கம். மாணவனின் கோண உந்தத்தைப் 
புறக்கணிக்கவும். 

இரு முனைப் பளுக்களின் தொடக்கத் திசைவேகம் 9) - 2௯.8)/ 

73 உடா60 செ.மீ; - 1வி, ஓவ்வொரு இரு முனைப்பளுவின் 

நிறை 14 எனில் தொடக்க மொத்த 
2 

  R, Cares 2 bgb= 2R, My,=4nMz 
ம் 1 

இரு முனைப்பளுக்கள் R,=10 GF.8 AgrwasGgse Daron 
வரப்பட்டபின் மொத்த 

் 2 

கோண உந்தம் - 2) சீடி 4x Ma 
2 

கோண உந்த அழிவின்மை விதிப்படி இரு கோவைகளும் 

சமமாகும். அதாவது, 

Ri? _ Rt 
T, ~T, 

T, = Re ரு 

ச: 3500 வி 

T, = படவி 

என்வே, மாணவன் .வினாடிக்கு 36 சுழற்சிகள் வீதம் சுழலத் 

தொடங்குவான் என்பதை நாம் காணலாம். சில பெளதிக 
ஆரியர்கள் இதனை மூன்று இரு முனைப்பளுக்கள் விளக்கம் 

{ three dumb 60115 8௦912110௦0) என அழைப்பர்... -



  

படம் 5-3 

தடையின்றி இயங்கும் ஒரு திருகுக் குறடு. குறட்டின்மீது 
செயற்படும் நிகரப் புறவிசை சழியாகும். கறுப்புப் பட்டையால் 

குறியிடப்பட்டிருக்கும் நிறைமையத்தைப் பற்றி அது சீராகச் 
சுழலுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

5-2. நிறைமையம் 

எடையிட்ட சராசரி 

- படம் 5.3 இயங்கும் ஒரு தனித் தொகுப்பினைக் காட்டுகிறது. 

Hage (net) புறவிசை ஒன்றும் தொழிற்படாமல் தடையின்றி 

இயங்கும் ஒரு இருக்குக்குறடே (201) அத் தனித் தொகுப்பு ் 

ஆகும். குறட்டின் கோண உந்தம் நிலையானது என்பது குறிப் 

பிடத்தக்கது; குறடானது -- என்ற கறுப்புக் குறியால் குறிப்பிடப் 

பட்டிருக்கும் ஒரு புள்வியைப்பற்றி ரான வேகத்தில் சுழலுகிறது. 
இப்பொழுது, புறவிசைகள் ஏதும் இல்லாதபோது சுழல் இயக்கம் 

பெற்றிராத இப் புள்ளி நிறைமையம் என நாம் நிறுவ்வோம். 
28 துகள்கள் அடங்கிய தொகுப்பின் நிறைமையத்தின் xX ஆயத் 

தொலைவானது 

இ. — Myx, + MoXo+ பம் Myxn 
M 

என வரையறுக்கப்படுகிறது. சமன் பாட்டில் 44 என்பது எல்லாத் 

துகள்களின் மொத்த நிறை; %; என்பது முதல் துகளின் 

தொலைவான _-ன் % ஆக்கக்கூறு ஆகும். மேற்கண்ட சமன் 
பாட்டின் இரு பக்கங்களையும் 7-ஆல் வகுத்தால் நிறைமையத்தின் 

இசை வேகத்தின் % ஆக்கக் கூறினைப் பெறலாம். அதாவது 

(5-2) 

  

  

  

Xe M, = + M, = ae +My “ 

to M கு 

(ad) = My (%)x + My (rydx F + Myon) 

M 

ட (Pye + (Pade + we (மல. 

இ M 
Pr» 

M
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£, என்பது தொகுப்பின் மொத்த நேர் கோட்டு உந்தத்தின் 

% ஆக்கக்கூறு ஆகும், உந்த அழிவின்மை விதிப்படி புற விசைகள் 

ஏதும் இல்லாதபோது 2, 2, 72 ஆூயைவை மாருத மதிப்பைக் 

கொண்டிருக்க வேண்டும். எனவே, தொகுப்பு சுழன்று கொண் 

டிருக்கிறதோ இல்லையோ நிறைமையத்தின் திசைவேகத்தின் 

மூன்று ஆக்கக்கூறுகளும் மாறாமல் இருக்கவேண்டும். ஆகவே புற 

விசைகள் இல்லாத போது நிறைமையமானது ஒரு நேர் கோட்டில் 

இயங்குகிறது. புறவிசைகள் இல்லாத போது குறடுபோன்ற ஒரு 

இண் பொருளானது தடையின்றி இயங்கவும் சுழலவும் செய்யுமா 

யின் நிறைமையத்தின் வரையறைப்படி அதுற்கு முடுக்கமோ 

சுழலியக்கமோ இருக்கக்கூடாது என்பதனை நாம் காண்கிறோம். 

எனவேதான் இண்பொருட்களும் துகள் தொகுப்புகளும் 

எப்பொழுதும் , அவற்றின் நிறைமையத்தைப் பற்றிச் சுழல் 

இன்றன. புவியின் மீது செயற்படும் புறவிசைகளான அலைவிசை 

களை (tidal 101௦0) புறக்கணிப்போமாயின் கோண உந்த 

அழிவின்மை விதிப்படி புவியானது அதன் நிறை மையத்தைப் 

பற்றி எப்போதும் அதே வேகத்துடன் சுழலும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

நிலவின் நிறையானது புவியின் நிறையில் 1.8% ஆகும். புவி 

யிலிருந்து நிலவின் தொலைவு 840,000 மைல் எனில் புவிதிலவுத் 

தொகுப்பின் நிறைமையம் எங்கே உள்ளது? 

புவி மையத்திலிருந்து நிலவை நோக்கி % என்ற தொலைவை 

அளவிடுவதாகக் கொள்வோம். சமன் 5-2-ன் படி 

ஜட ஸு Mexe + Mmxm 

° ~~ Me + Mm 

உ - 0 என்பது புவியின் நிலை ; 3௩ - 840,000 மைல் என்பது 

நிலவின் நிலை. எனவே 

ட Mm 

xe = Me+Mm 

0.012 
1-012 

xm 

Xe = 3௨ 240,000 மைல் 

Xe = புவி மையத்திலிருந்து 2850 மைல் 

புவியும் நிலவும் இப் புள்ளியைப்பற்றி மாத மொருமுறைச் சுழல 

வேண்டியிருப்பதால் புவியானது உண்மையில் தன்னுள்ளேயே 

உள்ள ஒரு புள்ளியைப் பற்றி மாத மொருமுறைச் சுழலுகிறது 

என்பதனைக் காணலாம்.
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5-3 நிலையியல்* 

சுழல்வதைத் தடுப்பது எப்படி 

புற விசைகள் ஏதும் இல்லாதபோது ஓரு அமைப்பின் மொத்த 

உந்தமும் கோண உந்தமும் மாராமலிருக்கும் என நாம் கண்டோம். 

பூற விசைகள் செயற்படும்போதும் மொத்த உந்தமும், கோண 

உந்தமும் மாறாமல் இருக்குமாறு செய்யமுடியுமா என்ற வினாவை 

எழுப்புவோமாயின் அதற்கான விடை ‘1b’ என்பதேயாகும். 

70ஆம் பக்கத்தில் கூறப்பட்ட சுவற்றை எதிர்த்துத் தள்ளப்படும் 

ஒருமரக்கட்டையை நினைவு கூர்வோம். கட்டையின் மீது இருவிசை 

கள்'செயற்பட்டன; அவற்றின் கூட்டுத்தொகை சுழியாக இருந்தது. 

புறவிசைகளின் வெக்டர் கூட்டுத்தொகை சுழியாகுமாயின் அவ் 

வமைப்பின் உந்தம் மாறாமல் இருக்கும் என நியூட்டனின் விதிகளி 

லிருந்து தெளிவாகிறது. ஒரு திண்பொருளின் தொடக்க உந்தம் 

சுழியானால், அதன்மீது செயற்படும் புறவிசைகளின் வெக்டர் 

தொகை சுழியாகுமாயின் அப்பொருளின் உந்தம் எப்போதும் சுழி 
யாக இருக்கும். 

அடுத்து பொருளின் ஈழலியக்கத்தைப் பற்றிக் காண்போம் 

படம் 5-4-ல் உள்ளது போன்ற %, , 1, என்ற இரு சமமான எதிர் 

F,, F, ஆஃயைவற்றின் வெக்டர் கூட்டுத்தொகை 

சுழியானபோதினும் நாணயம் இயங்க (சுழல)த் 

தொடங்குகிறது. 

  

படம் 5-4 ~ 

விசைகளின் உதவியால் ஒரு நாணயத்தைச் சுழற்ற முடியும் 
என்பதனை நாமறிவோம். இப் புறவிசைகளின் வெக்டர் கூட்டுத் 
தொகை சுழியான போதிலும் நாணயத்தின் கோண உந்தம் 
மாருமல் இல்லை. கோண உந்தம் என்பது (பொருள் எப் புள்ளி 

யைப் பற்றிச் சுழலுகிறதோ அப் புள்வியிலிருந்து) தொலைவு, 

(அத்தொலைவுக்கு நேர்குத்துத் திசையில்) உந்தத்தின் ஆக்கக்கூறு 
ஆயெவற்றின் பெருக்கற் பலனாகும். உந்தமாறுபாட்டு வீதம் 

என்பது விசையாகும். எனவே, கோண உந்த மாறுபாடானது 

தொலைவு, மற்றும் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்தின் அதாவது விசை 

யின் நோர்குத்து ஆக்கக்கூறு ஆய வற்றின் பெருக்கற் பலனாகும் 

என நிறுவலாம். 7836 21) (தொலைவு % விசையின் நேர்குத்து 

*விரும்பினால் இப் பகுதியை விட்டு விடலாம். பின்வரும் பகுதிகள் 
எவையும் இதனைச் சார்ந்ததல்ல. ்
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ஆக்கக்கூறு) என்னும் அளவு தஇருப்புவிசை என அழைக்கப்படுகிறது. 

கோண உந்த மாறுபாட்டு வீதமானது திருப்பு விசைக்கு சம 
மாகும். கடிகார எதிர்த் திசையில் (இடஞ்சுழியாக) சுழற்சியை 

விளைவிக்கக் கூடிய திருப்பு விசைகள் நேர்க்குறியுடையன எனவும் 
கடிகாரத் திசையில் வலஞ்சுழியாகச் சுழற்சியை விளைவிக்கக் 
கூடியவை எதிர்க்குறியுடையன எனவும் வரையறுக்கப்படுகின்றன . 

ஒரு திண்பொருளின் கோண உந்தம் மாறாமல் இருப்பதற்கான 
நிபந்தனை என்னவெனில் அதன் மீது செயற்படும் திருப்பு விசை 
களின் கூட்டுத்தொகை சுழியாக வேண்டும் என்பதேயாம். ஒரு 
திண்பொருளின் மீது செயற்படும் விசைகள் அப்பொருள் அமைதி 
யுற்றிருக்கும் வகையில் செயற்படுமாயின் அப்பொருள் நிலையியல் 
ew Hée (static equilibrium)uwe acrarg எனக் கூறப்படும். ஒரு 
பொருள் நிலையியல் சமநிலையில் இருப்பதற்கு இரு நிபந்தனைகள் 
இருப்பதை நாம் காணலாம். அவையாவன? 

நிபந்தனை 1: திருப்பு விசைகளின் கூட்டுத் தொகை சுழியாக 
வேண்டும். 

நிபந்தனை 11: விசைகளின் வெக்டர் கூட்டுத்தொகை சுழியாக 
வேண்டும். 

ஒரு திண் பொருளின்மீது R,, R,, R, என்ற தொலைவுகளில் 
மூன்று புற விசைகள் செயற்படுமாயின் மேற்கூறப்பட்ட 
நிபந்தனைகள் 

Ry (Fy) + 8,001 8010 
F,+F,tF,=0 

என்னும் சமன்பாடுகளைத் தருகின்றன; R,, R,, R, என்ற 
தொலைவுகளை ஏதேனும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து அளவிடலாம். 

மாதிரிக் கணக்கு 1. 

70 இ.ச நிறையுள்ள ஒரு தந்தையும் 50 க.க நிறையுள்ளதா 
யும் 6மீ. நீளமுள்ள ஒரு ஊசற்கட்டையின் (866888) முனைகளில் 
உள்ளனர், . ஊசற்கட்டை அதன் மையத்தில் சம நிலையில் 
இருக்கும் வகையில் அவர்களின் 25 க.க குழந்தை எங்கு அமர 
வேண்டும்? 

சப. 2. 8 என்பன மூறையே தந்தை, தாய், குழந்தை 
ஆகியோர்களின் எடை எனக் கொள்வோம். இப்பொழுது சுழல் 
அச்சைப் பற்றிய திருப்புவிசைகளை அளவிடுவோம். தந்தை, 
பு. (8 8மீ) என்ற இடத்திருப்பு விசையைச் செயற் 

படுத்துகிறார். தாயும் Gpuegupb-R,F,, —R,F, (Ry=3,8
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Rw Henge வேண்டியது) என்ற வலத்திருப்பு விசைகளைச் 

செயற்படுத்துகிறார்கள். நிபந்தனை 1-ன் படி. 

பீட வேறு இர ௪0 

RiMyg — R,.Mog 
அல்லது Ry = Mug 

Be 

தந்த     
படம் 5-5 

ஊசற்கட்டையில் குடும்பம், 

2)670-8)650 

R, = 25 
B= 2.408. 

  

  

படம் 5-6 

ஏணியின்மீது மனிதன், சுவர், தரையின் விசைகள் 

மாதிரிக் கணக்கு 2. 

ஒரு ஏணியின் நீளம் 7, - 4 மீ. அது படம் 5-6-ல் காட்டி 
வுள்ளவாறு உராய்வற்ற ஒரு சுவற்றின்மீது சாய்ந்துள்ளது.
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ஏணி நழுவுமுன் தரை அளிக்கக்கூடிய பெரும உராய்வு விசை 

Fy = 200 நியூட்டன்கள் ஆகும். 600 நியூட்டன்கள் எடையுடைய 

ஒரு மனிதன் ஏணி நழுவுமுன் அதன்மீது எவ்வளவு தூரம் 
ஏறமுடியும்? மனிதனின் எடையைப் புறக்கணிக்க. 

ஏணி நழுவத் தொடங்கும்பொழுது மனிதன் ஏணியின் மீது 

குரையிலிருந்து 8 தொலைவில் இருக்கட்டும். ஏணி, தரையைத் 

தொடும் புள்ளியைப் பற்றிய திருப்புவிசைகளைக் கணக்கிடுவோம் . 

சுவர் ஏணிமீது செயற்படுத்தும் 7ம என்ற விசையால் விளையும் 

நேர்த்திருப்புவிசை, மனிதனின் எடை 79-ஆல் விளையும் எதிர்த் 

இருப்புவிசை ஆகிய இரு திருப்புவிசைகள் உள்ளன. Fu, Fe 

ஆஇயவற்றின் ஏணிக்கு நேர்குத்து ஆக்கக் கூறுகள் முறையே 

V3 Fo, - ஆகும், நிபந்தனை 1-ன் படி இவ்விரு திருப்பு விசை 

களின் கூட்டுத்தொகை 

வச ] Fe 
Lx (“3 Fo)-s x % =O 

  $ v3 Fo L 
Fg 

நிபந்தனை 11-ன் படி ஏணியின்மீது செயற்படும் கடைமட்ட விசை 
களின் கூட்டுத்தொகை சுழியாகும் ; அதாவது 74 - 7ம ஆகும். 

Js Fy _ 200 
எனவே $ - எ ஸி = 3X G00 % 4மீ. - 2.3. 

நிலையியலில் உள்ள கணக்குகளில் இரண்டு அல்லது மூன்று 

. விசைகள் அல்லது தூரங்களை மதிப்பிடவேண்டியிருக்கலாம். ' 

நிபந்தனைகள் 1-ம் 11-ம் மூன்று ஒருங்கமைச் சமன்பாடுகளைத் 
குரவல்லவை. அச் சமன்பாடுகளின் உதவியால் மூன்று ராசிகளை 

(விசைகள் அல்லது தூரங்கள்) மதிப்பிடலாம். அத்தகைய கணக்கு 

களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் செயற்படும் புள்ளியைப் 
பற்றிய திருப்புவிசைகளை மதிப்பிடுவதன் மூலம் ௮க் கணக்குகளை 

எளிதாக்கலாம். 

5-4 ஆற்றல் 
ஜூல்களும் எர்குகளும் (100168 80 6128) ் 

MKS முறையில் ஆற்றலின் அலகு பின்வருமாறு வரை : 
யறுக்கப்படுகிறது. ஓரு பொருளின்மீது ஒரு நியூட்டன் நிகர 

விசையானது அதன் திசையில் 1 மீட்டர் தொலைவுக்குச் செயற்படு
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மாயின் அப்பொருளுக்கு ஓர் அலகு ஆற்றல் அளிக்கப்படுகிறது. 
எனவே, ஆற்றலின் அலகு இி.தஇி)6மீ£/வி ஆகும். எனினும் 

விசைக்கு உள்ளது போலவே ஆற்றலின் அலகும் ஜூல் என்னும் 

தனிப் பெயரைப் பெற்றுள்ளது. 605 முறையில் ஆற்றலின் 
அலகு எர்க் எனப்படும்; ஒரு டைன் நிகர விசையானது ஒரு பொரு 

ஏரின் மீது 7 செ.மீ தொலைவுக்குச் செயற்படும்போது விளையும் 
ஆற்றல் 1 எர்க் அகும். இரு அலகுகளுக்குமிடையே உள்ள 
தொடர்பு : 

1 ஜூல் - 1 நியட்டன் % 1 மீட்டர் 

௪ 705 டைன்கள் % 70” செ.மீ 

- 101 எர்குகள் 

இயக்க ஆற்றல் (812110 [ஈஊஜு) 

ச என்ற ஓரு நிறை அம்பரத்தில் (52806) தடையின்றி மிதந்து 

கொண்டிருக்கும் ஒரு நிலையைக் கருதுவோம். 4-ன் மீது இடீரென 
ற என்ற ஒரு விசையைச் செயற்படுத்துவோமாயின், நியூட்ட 

னின் இரண்டாவது விதிப்படி நிறையானது a=Fapp/M crerm 

முடுக்கத்துடன் இயங்கத் தொடங்கும், அது 8 தொலைவு சென்ற 
பின் ॥ என்னும் திசைவேகத்தைப் பெறும். சமன் 28-17-ன் படி 

y? = 2as 

F ee ee “fer அல்லது v (2 

அல்லது 38? =Fapp 8 

எனவே 3 149” என்பது எண் மதிப்பில் /8-க்குக் கொடுக்கப்பட்ட 
ஆற்றலுக்குச் சமமாயிருப்பதைக் காணலாம். ஓரு பொருளின் 

நிறை, அதன் இசைவேகத்தின் இருமடி ஆகியவற்றின் பெருக்கற் 
பலனின் அரைப்பகுதி அப்பொருளின் இ௰க்க ஆற்றலென (8 22) 
'வரையறுக்கப்படுகறது . 

இயக்க ஆற்றலின் வரையறை KE = § My? 

.நிறையானது 1, என்ற தொடக்கத் திசைவேகம் ஒன்றைப் 
"பெற்றிருப்பின் சமன் 2-1 7-ன்படி ் 

Fa 2 _ Pp v?—y,? = 2as = 2 (அ. 

en gy Mv? —4 My? = Fapy's 

இவ்வகையில் 18-க்கு 7 5 என்ற அளவு ஆற்றலை அளித்தாலும் 

WF Mor இயக்க ஆற்றல் மிகுதிப்பாடாக வெளித் தோன்ற
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வேண்டும் என்பதை நாமறிகிறோம். 44 என்ற ஒரு நிறையின் மீது: 

ஓரு விசையைச் செயற்படுத்துவதால் அதற்கு அளிக்கப்படும் 

ஆற்றல் M-or மீது செய்யப்பட்ட வேலை என வரையறுக்கப் 

படுகிறது. தடையின்றி இயங்கக் கூடிய ஒரு துகளைப் பொருத்த. 

வரை அதன்மீது செய்யப்பட்டவேலை அதன் இயக்க ஆற்றலாக. 

வெளித் தோன்றுகிறது எனச் சற்று முன்னரே கண்டோம். 

5-5 m\éwunrmmed (potential Energy) 

இயல் திறமுடையாதாகக் கடைக்கும் மறைவாற்றல் 

நிலையாற்றலைப் பற்றி இப்போது காண்போம். முதலில்: 
புவிப் பரப்பில் உள்ள M என்ற ஒரு நிறையைக் கருதுவோம். 

அதனை 4 உயரத்திற்கு மெதுவாகத் தூக்குவகுற்கு சஹ - -7டி 
என்ற ஒரு விசைப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. செய்யப்பட்டவேலை: 

ர் Fapp *h 

ons W = Mgh 

இங்கு இயக்க ஆற்றல் மிகுதிப்பாடு சுழியாகும். சீர் என்ற: 
ஆற்றல் என்னவாயிருக்கும்? ரர என்ற ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல்: 
வடிவில் பெறக்கூடிய வகையில் பொருளில் மறைந்திருக்கிறது. 
தாம் செய்ய வேண்டுவதெல்லாம் அந் நிறையை இயங்கச் செய்ய 

வேண்டியதேயாகும். ரீ என்ற நிறையானது / உயரத்திலிருந்து 
விழுந்து 9” - சர் என்னும் வாய்பாட்டால் பெறக்கூடிய திசை 

வேகத்தைப் பெறும். அழ் நிலையில் இயக்க ஆற்றலை மதிப்பிடு 
வோம். 

KE = 3m’? 

- $ (37) 
= Mgh 

செய்யப்பட்ட முழு வேலையையும் (18” - ரர்) விருப்பப்படி. இயக்க: 
ஆற்றலாக மாற்றமுடியும் என்பதை நாம் காணலாம். 

வரையறை: 4-ன் நிலைகாரணமாக அதில் மறைந்துள்ள 
ஆற்றலே நிலையாற்றல், 7 என வரையறுக்கப்படூகறது. வரையறை 
யின் மற்றொரு வடிவமானது: நிலையாற்றல் என்பது 14 என்ற: 
நிறையை அதன் நிலையைப் பொறுத்த விசை ஓன்றை எதிர்த்து: 
நகர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வேலையாகும். மேற்கூறப்பட்ட 
எடுத்துக்காட்டில் (7 - 18ரர். 18 என்ற நிறை / உயரத்தில் 
இருப்பின் அதனை / உயரத்திற்கு விழச் செய்வதன் மூலம் அதன் 
நிலையாற்றல் (ஐ இயக்க ஆற்றலாக மாற்றலாம். நிலையாற்ற:
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லுக்கான விளக்கத்தை அதன் பெயரே அளிக்கிறது--அதாவது: 

நிலையாற்றல் என்பது பொருளின் நிலையால் அது பெறும் ஆற்றல். 

7சீ-ஐக் இடைத்தளத்தில் மெதுவே நகர்த்துவதற்குத் தேவை 

யான விசை (உராய்வைப் புறக்கணிப்போமாயின்) சுழியாகும். 

எனவே, 4-ஐக் இடைத்தளத்தில் நகர்த்தும்போது வேலை எதுவும் 

செய்யப்படுவதில்லை. ஒரு நிறையானது சுற்றுப்பாதை ஒன்றின் 

வழியே 7; உயரத்திற்குத் தூக்கப்படின் விசையின் செங்குத்து 

ஆக்கச் கூறினால் செய்யப்பட்ட வேலை நீர் ஆகும்; விசையின் 

இடைத்தள ஆக்கக் கூறினால் செய்யப்பட்ட வேலை சுழியாகும். 

எனவே, 48-ஐ / உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லத் தேவைப்படும் 

வேலை 8ர/; ஆகும்; அவ்வேலையானது 4 எடுத்துச் செல்லப்படும் 

பாதையின் இயல்பைப் பொறுத்ததல்ல. 

ர என்ற ஒரு நிறையானது அதன் நிலையை மட்டும் சார்ந் 

இருக்கக் கூடிய 7௦ என்ற விசையின் ஆட்சிக்குட்பட்டிருப்பின் நிலை 

யாற்றல் விளைகிறது. ஒரு வில்லின் முனையில் இணைக்கப்பட்ட 

நிறை அளிக்கக்கூடிய விசை அத்தகைய விசையின் சிறந்த எடுத்துக் 

காட்டாகும். இங்கு ஹுக் விதி (17௦௦65 18ம)யின்படி 7 - 27 

£ என்பது வில் மாறிலி ($ற£1றத ௦௦1518ம) எனப்படும். நிலையாற்ற: 

லுக்கான வரையறையின்படி 7 என்பது வில்லினை % தொலைவு 

நீட்டுவதற்குச் செய்யப்படும் வேலையாகும். வில்லினை நீட்டும் 

பொழுது 7 என்ற விசையானது தொலைவைப் பொறுத்து 

சீராக அதிகரித்து சுழியிலிருந்து 62 என்ற மதிப்பை அடைகிறது. 

செய்யப்பட்ட வேலையானது % தொலைவில் 7%ர-ன் சராசரி, 

ஐ ஆடியவற்றின் பெருக்கற் பலனாகும். படம் 5-7-ல் Fapp, ன் 

சார்பலனாகக் (0000(100) காட்டப்பட்டுள்ளது. % தொலைவில் 

7ஹர-ன் சராசரி மதிப்பு $ £% என்பதை நாமறிவோம். செய்யப்: 

பட்ட வேலையானது தொலைவு, 2-ன் $ 4% மடங்காகும். 

U = $ kx? 

5-6 ஆற்றல் அழிவின்மை 

வெறுமையிலிருந்து றிதேணும் க&ீடைக்காது . 

ஒரு வில்லின் முனையில் இணைக்கப்பட்ட 48 என்ற ஒரு நிறை: 

வில்லானது xX, தொலைவு நீளும் (அல்லது சுருங்கும், வரை 

இழுக்கப்படுவதாக (அல்லது கள்ளப்படுவதாக)க் கொள்வோம். 

சீ என்ற நிறைமீது 14* - 3 2,” என்ற வேலை செய்யபட்டிருக்கும். 

இது நிலையாற்றல் (7 -- $43,” வடிவில் சேமித்து வைக்கப்படும். 

உராய்வு ஏதும் இல்லாத நிலையில் வில்லை இயங்கச் செய்வோமா 

யின் 14 என்ற நிறையானது தொடர்ந்து முன்னும் பின்னுமான
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.சரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும். x, 8 அதன் பெரும 

மதிப்பான 2ட_லிருந்து குறையத் தொடங்கும்போது நிறையின் 

.நிலையாற்றல் , குறைந்து இயக்க ஆற்றல் அதிகமாகும். அடுத்து 

Fapp . 

   
Fer சராசரி 

X- HES 

படம் 5-7 

ஒரு வில்லினை உ தொலைவுக்கு நீட்டுவதற்குத் தேவையான விசையை 

ஊன் சார்பலனாகக் குறிக்கப்பட்ட படம். 

இயக்க ஆற்றல் 1818-ல் ஏற்படும் மிகுதிப்பாடானது நிலையாற்றல் 

0-ல் ஏற்படும் குறைவுக்குச் சமமாகும் என நிறுவுவோம். 

அதாவது விசை ஏதும் செயற்படுத்தப் படாதபோதோ அல்லது 

உராய்வு இல்லாதபோதோ &%, 088 ஆகியவற்றின் கூட்டுத் 

தொகை எப்பொழுதும் மாறாமல் இருக்கும். இது எந்திர ஆற்றல் 

அழிவின்மை விதி (1&9 ௦1 0086181101 of mechanical energy) 

. எனப்பெறும். இதனை நிறுவுவதற்காக (% என்ற தொடக்க நிலை 

யாற்றலையும் ௩. என்ற தொடக்கத் திசை வேகத்தையும் 

கொண்டுள்ள 18 என்ற நிறையைக் கருதுவோம். இந்த நிறை 

யானது அதன் நிலையை மட்டும் சார்த்திருக்கக் கூடிய 79 என்ற 

விசைக்கு உட்படுவதாகக் கொள்வோம். 7%-ன் மதிப்பு மாறாத 

தாக இருக்கறது எனக் கருதக்கூடிய அளவுக்கு மிகச்சிறிய தொலை 

வானது &2ஃக்கு நரன் இயக்கத்தைக் கருதுவோம். அத் தொலைவில் 

பிசீ-ன் முடுக்கம் 

_ 42 | 24= = 

'இருபக்கங்களையும் 2 ௩ஈஆல் பெருக்கினால் 

Fe Ax 
2 = — a Ax = 2 7 

சமன் 2.17-ன் படி இடது பக்கம் 9£--9,”-க்குச் சமமாகும். எவே 

2 
95 0“ - நூ 222
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4My? — 4My,? = Fe’ Ax 

௩ என்பது சேமித்து வைக்கப்பட்ட ஆற்றலில் ஏற்பட்ட 

குறைவு அல்லது - (0-0) ஆகும். இதனை மேற்கண்ட சமன்: 

பாட்டில் பதிலீடு செய்தால் 

  

பம்ட 5-8 

ஆற்றல் அழிவின்மைக்கான ஒரு a@sgiaarc@. (4 My? + Mgh)-ar- 

மதிப்பு மாறாமல் QGs@ ogy. (Drawing by O, Soglow ©) 1959 
The New Yorker, INc.) 

1 My? — 4 My,? = — (U — Uy) 

அல்லது § Mv? +U= 4 Myv,* + U, (5.3) 

எந்திர ஆற்றல் அழிவின்மை 

புறவிசை ஏதும் செயற்படாதபோதும் உராய்வு இல்லாதபோதும் 

இயக்க ஆற்றல், நிலையாற்றல் ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை 

(இடது பக்கம்) மாருமல் இருக்கிறது என்பதை நாமறிகிறோம். 

மாதிரிக் கணக்கு 

18 நிறையையுடைய ஒரு ஊசல் குண்டு கிடைமட்ட நிலையி 

லிருந்து விடப்படுகிறது. ஊசல் கயிற்றின் நீளம் 1 எனில் குண்டு 

தாழ்ந்தநிலையை அடையும்பொழுது அதன் திசை வேகத்தையும் 

கயிற்றின்மீது செயற்படும் விசையையும் கணக்கிடுக, 
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தொடக்க நிலைகளாவன 9 - 0; 

U, = MgL. குண்டின் தாழ்ந்த நிலை 
யில் அது செங்குத்தாக 4 என்க 

: உயரத்தைக் கடந்துள்ளது ; அதன் 

நிலையாற்றல் (/- 0. தாழ்ந்த நிலை 

யில் அதன் திசைவேகம் $ எனில் சமன் 

  

T 

ety 5-3-65r Lig 

Ire 4My? + 0 = 0 + MgL 

படம் 5-9 அல்லது? - சரம 

இடைமட்ட நிலையிலிருந்து vy = தரம் (5.4) 
விடப்பட்ட ஊசற்குண்டு. 

]சீ-ன் மீது கயிறு செயற்படுத்தும் விசை 

7-ஆக இருக்கட்டும். இனி, 78-ன் மீது செயற்படும் நிகரவிசை 

Fass = T—Fe = Mac 

2 

7௦ என்பது 14-ன் மைய நோக்கு முடுக்கம் - ச் 

yp? 

Fo = Mg asonw T —Mg =m (;) 

சமன் 5-4-லிருந்து v?-saror WHLicou UHSH OewsGourwrudesr 

ஈடு மாமே 
L 

T = 3Mg 

'நிலையாற்றல் வரையுருக்கள் (1௦161(/81 018தாவா5) 

ஒரு தனி அமைப்புக்கு 88 -- 7 எப்போதும் ஒரு நிலையான 
மதிப்பைப் பெற்றிருப்பதால் நிலையாற்றல் வரையுரு என்ற படத் 
இலிருந்து $4-ன் மதிப்பை எளிதில் பெறலாம். படம் 5-10-ல் 

காணப்படும் பரவளையம் (8௨௦௦18) நீட்டப்பட்ட வில் ஒன்றின் 
உக்கும் க்கும் இடையே வரையப்பட்ட வலைகோடு ஆகும். 
இடைக்கோடு ஆற்றலின் 777) -% 45 மதிப்பைக் குறிக்கிறது; 
அது தொடக்கத்தில் 5) அளவு நீட்டப்பட்ட வில்லின் ஆற்ற 

லாகும். ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின்படி 74, = $ 8” 1 (ன் 
மற்ற மதிப்புக்குரிய 181) ஆகும். வளைகோட்டிலிருந்து கடைக் 
கோட்டிற்குள்ள செங்குத்து தொலைவானது X-or ௮ம் மதிப்பிற் 
குரிய. இயக்க ஆற்றலாகும். இத் தொலைவு, (7 (வளைக்கோட்டி. 

லிருந்து : ஆயத்தின் தொலைவு) ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை 
.யானது அமைப்பின் (அளவில்) மாறாமலிருக்க வேண்டிய மொத்த
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ஆற்றல் என்பதை கவனிக்கவும். எனவே, நிலையாற்றல் வரை 
யுருவிலிருந்து ந-ன் எம் மதிப்பிற்கும் உரிய %13-ன் மதிப்பை உடனே 
பெறலாம். வில்லின் விசையை விட சிக்கல் நிறைந்த விசைகளைப் 

பற்றி ஆராயப்படும் பிற்பகுதிகளில் நிலையாற்றல் படங்கள் மிக 
வம் பயன்படுவதை நாம் காணலாம். 

    

Ww 
<— U = kx? 

Wo 

KE /} 

ui} 
+! ஐ 

0 Xo 

படம் 5-10 

9 அளவு நீட்டப்பட்ட வில் ஒன்றிற்கான நிலையாற்றல் வரையுரு 

5-7 ஈர்ப்பியல் நிலையாற்றல் 

புவியிலிருந்து விடுபடுவதற்குரிய வேலை 

வில் ஒன்றை நீட்டுதல் ((7- $ 42%”), புவிப்பரப்பில் 1 என்ற 
நிறையை தூக்குதல் (7 - ஈர்) ஆகியவை நிலையாற்றலுக்கான 

'இதுவரை--கூறப்பட்ட--எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இனி, ஒரு 

.'நிறையைப் புவிப்பரப்பிலிருந்து மிக அதிகத் தொலைவுக்குத் 

.தூக்குவதான பொது நிகழ்ச்சியைப்பற்றிக் கவனிப்போம். இங்கு 

ஈர்ப்பு விசையான 79, நிலையான மதிப்பைக் கொண்டிராமல் 

புவியின் மையத்திலிருந்து அளவிடப்படும் தொலைவின் இருமடிக்கு 

எதிர் விதத்தில் குறைகிறது. 4% என்பது புவியின் நிறை எனில் 

டி - பொரிய”, இப்பொழுது 1 என்ற ஒரு நிறையை புவியின் 
மையத்திலிருந்து £ (புவியின் ஆரம்) என்ற தொலைவிலிருந்து 7: 

என்ற தொலைவுக்கு நகர்த்துவதில் செய்யப்பட்ட வேலையைக் 

சணக்கடலாம். இங்கு, விசையானது நிலையான மதிப்பைக் 

கொண்டிராமலும் வில்லிலுள்ளதுபோல் தொலைவைப் பொறுத்து 

சீராக மாராமலுமிருப்பதால் மேற்கூறப்பட்ட வேலையின் கணக்&டு 

௮வ்வளவு எளிதல்ல. 

இக் கணக்கீட்டில் /₹-லிருந்து ” வரை உள்ள தொலைவை 

ஒவ்வொன்றிலும் விசை 70-ன் மதிப்பு மாறாமலிருக்கும் வகையில் 

மிகச்சிறு இடைவெளிகளாகப் பீரிக்க வேண்டி யதாகிறது.
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பின்னார் ஒவ்வொரு இடைவெளியிலும் செய்யப்பட்ட வேலைகளைக் 

கூட்டுவதன் மூலம் முழுத்தொலைவிலும் செய்யப்பட்ட வேலை 

கஇடைக்கப்பெறுகறது. முதல் இடைவெளியின் தொடக்கத்தில் 

விசை 76 - 048, 111/8; இறுதியில் 0485 10/7”. 29-ன் இவ்விரு. 

மதிப்புக்களும் ஏறத்தாழ சமமாகும்; வசதிக்காக அவற்றின் 
சராசரி மதிப்பான 26 - 085 11/8 என்ற மதிப்பைப் பயன்” 

டட 
ப ae
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படம் 5-11 

புவியிலிருந்து 1 என்ற நிறையை மேலே தாக்குவதில் செய்யப்படும்- 

வேலையைக் கணக்கிட (-8) என்ற தொலைவு சிறு இடைவெளிகளாகப்: 

  

பிரிக்கப்படுகிறது. 

படுத்துவோம். முதல் இடைவெளியில் செய்யப்பட்ட வேலை 

GMem 
W, = Fol.— R= Ry டோலி 

= Mike fe —— அல்லது 7, - ein (x — 7) 

இரண்டாவது இடைவெளியில் சராசரி விசை
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Fe.= G.Me mr, rs, 

i i 

storGer Wy = GMeM op 9.) = GMgin 7 _ =| 

ry 2 
ry fe. 

அவ்வாறே மூன்றாவது இடைவெளியில் செய்யப்பட்டவேலை 

1 1 . 
W, = GMem Gi _ =I 

ry rs 

முதல் மூன்று இடைவெளிகளிலும் செய்யப்பட்ட ,,வேலைகளைக் 

கூட்டுவோமாயின் 

, , 1 3 உ. 
W,+W,+W, = GMen | (5 - +) + iz at 

1 1\. 
= GMem be ry 

கூட்டுத்தொகையில் நடுத்தர மதிப்புக்களான 7), 7 ஆகியவை 

நீங்க, தொடக்க இறுதி மதிப்புக்கள் மட்டும் (78-ம், ஈம்) எஞ்சி 

யிருப்பதைக் காணலாம், 7,-லிருத்து வரையுள்ள இடைவெளி 

களில் செய்யப்பட்ட வேலைகளைக் கூட்டினாலும் இது பொருந்தும். 

எனவே மொத்த வேலை 

- I 1 
W= G Mem le +} 

இவ்வேலை 1 என்ற நிறையைப் புவியீர்ப்புப் புலத்தை (earth’s 

gravitational 11610) எதிர்த்து உ தொலைவு 'நகர்த்துவதில் செய்யப் 

பட்ட வேலையாகும். வரையறையின்படி இது புவியீர்ப்புப் புலத் 

இல் ஈ-ன் ஈர்ப்பியல் நிலையாற்றல் ஆகும். 

ச i 
ஈர்ப்பியல் நிலையாற்றல் U = GMemn (a - (5.5) 

என்பது ஈர்ப்பியல் நிலையாற்றலாகும். 

மா௫ரிக் கணக்கு 

R-~ ஓப்புநோக்க (₹ - 8) சிறியதாகும்போது ன் மதிப்பு 

mgh-ah = (r — R) நெருங்குகிறது என நிறுவுக. 
சமன் 4-கீஃன்படு 

GM, = ரம. 

இகனைச் சமன் 5-5-ல் பதிலீடு செய்தால் 

q I 
U =(gR*)m (az = +) 

அ பெள 9
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(6-2). 

r 

  

U = mgR 

7 ஏறத்தாழ -க்குச் சமமாகும்போது பகு எண் 7-ஐ.37-ஆல் 

- பதிலீடு செய்யலாம். எனவே, 

(r — R) 
U = mgR R = mg(r — R) = எரர். 

5-8 விடுபடு இசைவேகம் 

புவியிலிருந்து தப்பியோடுவது எப்படி 

ஒரு ராக்கெட்டின் இயக்கிகள் நிறுத்தப்பட்டவுடன் அதன் 

இயக்க ஆற்றல், நிலையாற்றல் ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை 

மாறாமல் இருக்கவேண்டும். தொடக்கத்தில், அதன் நிலை 

யாற்றல் சுழியாகும்; ராக்கெட் இயக்கிகள் அதன் இறுதி 

நிலைக்குக் கொடுத்த இசைவேகம் ) எனில் இயக்க ஆற்றல் $ mv*. 

ராக்கெட் செங்குத்தாக மேல் நோக்கி ஏவப்படின் அது ஒரு 

பெருமத் தொலைவு டிஷ் அடையும்வரை அதன்। வேகம் 

குறைகிறது; பின்னர் அது 8ழ் நோக்கி விழுகிறது. பெருமத் 

தொலைவில் ராக்கெட்டின் இயக்க ஆற்றல் முழுதும் ஈர்ப்பியல் 

நிலையாற்றலாக மாறியுள்ளது. சமன் 5-6-ன்படி தொடக்க 

இயக்க ஆற்றல் 

dmy? c= mgk*(-e— 7 ) (5 

தொடக்கத் திசைவேகம் *ஐ அறிவோமாயின் ராக்கெட் செல்லக் 

கூடிய பெரும உயரத்தையறிய இச் சமன்பாட்டைப் பயன் 

படுத்தலாம். 

மாதிரிக் கணக்கு 

vie = 5 மைல்/வி என்ற வட்டத் திசைவேகம் கொடுக்கப் 

பட்ட ராக்கெட் ஒன்று [புவிப்பரப்பிற்கு இணையாக ஏவப் 

படுவதற்கு மாறாக செங்குத்தாக ஏவப்படுகிறது. புவியிலிருந்து 

எவ்வளவு கொலைவு அது செல்லும்? 

வட்டத் திசைவேகத்திற்குரிய இபந்தனையாவது மையநோசக்கு. 
மூடுக்கம் ௦5/78 - ர (பார்க்க பக்கம் 50) ஆகும். எனவே 
தொடக்க இயக்க ஆற்றன் 

நரல் - 3 mg 

-இதனைச் சமன் 5.7-ல் பதிலீடு செய்தான் 
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1 1 

kmgR = mgR? (; = 2 

  

max 

R R உவ 
Tmax = 22 

எனவே, ராக்கெட் அடைந்த பெரும உயரம் 4000 மைல் ஆகும். 

தொடக்க இயக்க ஆற்றல் ஈ1ர1₹-க்குச் சமமாகவோ அல்லது 

அதைவிட அதிகமாகவோ இருக்கும்போது சுவையான நிகழ்ச்சி 
ஒன்று நிகழ்கிறது. சமன் &5.7-ன் இடது பக்கத்தில் ஈர /£-ஐப் 

பயன்படுத்தினால் 1/rmax=O0 அல்லது Tmax = ௦ ஆகும். பெளதிகக். 
கண்ணோட்டத்துடன் நோக்குமிடத்து ராக்கெட் ஒருபோதும்: 
இரும்பிவராது. அதாவது, அதன் திசை வேகம் ஒருபோதும் 

சுழியாகக் குறையாது என்பதை இது கு.றிக்கிறது. ஈர2£₹-க்குச் 

சமமான இயக்க ஆற்றலைத் தரும் திசைவேகத்தின் இம் மதிப்பு 

குப்பியோடு திசைவேகம், Vee TOT அழைக்கப்பெறுகிறது. 

இயக்க ஆற்றல் 
ற் - ர 

விடுபடுதிசைவேகம் ஈ,) - வரர 

விடுபடு திசைவேகம் வட்டத்திசைவேகத்தின் ,/ 2 மடங்குச் சமமா 
யிருப்பதைக் கவனிக்க. எனவே, விடுபடு திசைவேசுமானது 

5 மைல்/வி-ன் 1.44 மடங்கு அதாவது சுமார் 7 மைல்/வி ஆரும். 

மாரிக் கணக்கு 

ராக்கெட் ஓன்றை நிலவுக்கு அனுப்புவதற்குத் தேவையான 
இசைவேகதக்தை விடுபடு தஇிசைவேகத்தின் அடிப்படையில் 
கணக்கிடுக. 

புவியிலிருந்து நிலவின் தொலைவு 60 புவி ஆரங்கள் ஆகும். 

சமன் 5.7-0 Tmax = 6072 எனப் பதிலீடு செய்வோமாயின்- 

Ul 

I I 

pet = mp, (+ ~ ௭௪) 
1 

= = 2g R (1 _ 0) 

- [2 
» = At 60 ** 
y = 0.99 yr ; 

நிலவை அடைவதற்குத் தேவையான திசைவேகம் விடுபடு தசை 
வேகத்தின் 99% ஆகும்.
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5-9 3 உராய்வும் வெப்பமும் 

நுண்ணியல் உலூன் ஆற்றல் (Energy of microscopic world) 

நிலையை மட்டும் சார்ந்திராத பொதுவான விசைகள் பல உள்ளன. 

காற்று உராய்வு அத்தகைய விசைக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு 

ஆகும். காற்று உராய்வு விசைகளும் உராய்வு விசையின் மற்ற 

வகைகளும் எப்போதும் இயக்கத் இசைக்கு எதிராகவே செயற் 

படுகின்றன. இந்த உராய்வு விசைகள் இசைவேகத்தின் 

இசையையும் எண் மதிப்பையும் சார்ந்துள்ளன. மரக்கட்டை 

தன்று சொர சொரப்பான மேசை ஒன்றின் மீது ॥ தொலைவுக்கு 

மெதுவாக நகர்த்தப்படுவதாகக் கொள்வோம். கட்டையின் மீது 

மேசைச் செயற்படுத்தும் உராய்வு விசை 27 என இருக்கட்டும். 

இனி, இவ்விசையை எதிர்த்து கட்டையை % தொலைவு நகர்த்து 

வதற்கு செய்யப்பட்ட வேலை 14: = Fy ந ஆகும். இந்த அளவு 

ஆற்றல் செலவிடப்பட்ட பின்னா் கட்டையின் இயக்க ஆற்றலோ 

நிலையாற்றலோ அதிகமாகவில்லை. அந்த ஆற்றல் என்ன 

வாயிற்று? கட்டை நகர்த்தப்படும் போதெல்லாம் சிறிது வெப்ப 

மூண்டாவதை நாம் காணலாம். வெப்பத்தின் அளவை 

எவ்வாறு அளவிடலாம் என பெளதிகர்கள் முதன் முதலில் 

அறிந்தபோது உருவாக்கப்பட்ட வெப்பமானது உராய்வு 

லீசைகளை எதிர்த்து செய்யப்பட்ட வேலைக்கு எப்போதும் நேர் 

விசிதத்திலிருப்பதைக் சண்டார்கள். இவ்வி௫த மாறிலி வெப்பத் 

இன் எந்திர ஆற்றல் இணைமாற்று (mechanical equivalent of heat) 

என அழைக்கப்பெறுகிறது. வெப்ப ஆற்றல் என்பது உண்மையில் 

நாம் சற்று முன்னர் கண்ட இயக்க, நிலை ஆற்றலே என்பதை 

அடுத்த இயலில் காணலாம். ஆனால் தனித்தனி மூலக்கூறுகளின் 

இயக்க, நிலை ஆற்றல்களே அவ்வாறு வெப்ப ஆற்றலாகத் 

தோன்றுகிறது. இவ்வாறாக, வெப்ப ஆற்றலானது பேரளவப் 

பொருட்களின் இயக்க, நிலை ஆற்றல்களைப் போல அவ்வளவு 

வெளிப்படையாகத் தோன்றுவதில்லை. 

வழக்கில் இயக்க ஆற்றல், நிலையாற்றல் என்னும் சொற்கள் 

பேரளவியலாகக் கருதப்படினும் வெப்ப ஆற்றலை நுண்ணியல் 

இயக்க, நிலை ஆற்றல்களாகக் கருத வேண்டும். ஆற்றல் ஆழி 

வின்மைத் தத்துவமானது பெரும்பொருட்களுக்கும் சிறு துகள் 

களுக்கும் பொருந்துமாதலால் ஆற்றல் அழிவின்மை விதியில் 

வெப்ப ஆற்றலும் இடம் பெறவேண்டும். எனவே, தனி அமைப் 

பின் இயக்க, நிலை, வெப்ப ஆற்நல்களின் கூட்டுத் தொகை மாஞு 

மல் இருக்கவேண்டும், &5 தொலைவுக்கு 72 என்ற புறவிசை 

அன்று செயற்படுத்தப்படுமாயின் ஆற்றல் அழிவின்மை விதி 

வானது
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ஆற்றல் அழிவின்மை விதி Fapp' Ax = } Mv? — 3 My") + 
(U-U,) + Fy-Ax (5-8) 

அல்லது 

(செய்யப்பட்ட வேலை) - (1-ல் மிகுதிப்பாடு) -- (0-ல் மிகுதிப் 
பாடு) -- வெப்ப ஆற்றல் மிகுதிப்பாடு என்னும் வடிவைப் பெறு: 
கிறது. குறைவு என்பது கணிதவியலாக எதிர்அதிகரிப்பு என்பதை: 

அறிக. ரீ என்ற ஒரு நிறையின் & என்ற சிறிய இடப்பெயர்ச் 
சிக்கு நியூட்டனின் இரண்டாவது விதியைப் பயன்படுத்துவதன் 
மூலம் சமன் 5-8-ஐப் பெறலாம். நிகரவிசையானது செயற்படுத்தப் 
பட்ட விசை 7 1 நிலையாற்றலைக் கொடுக்கக் கூடிய ஏதாவ. 

தொரு விசை 7₹ உராய்வுவிசை 7* ஆகும். 

Fass = Fapp+Fe — Fr _ 

(Fapp + Fe — Fy); Ax = Ma’ Ax 

சமன் 2-71-ன்படி a* Ax-@G $v? —y,?) எனப் பதிலீடு செய்ய: 
லாம். எனவே 

Fapp' Ax +: Fe' Ax ~— Fr Ax = M.4(v? = 9”) 

Fapp- AX = 4 My? — 4 Mv? — Fe. Ax + F;. Ax 

பக்கம் 7285-ல் உள்ளவாறு 7. ௩௩ என்பது நிலையாற்றல் குறைவு 

என்பதைக் காணலாம். எனவே 

Fapp’ Ax = (4 Mv? 102) ப (ம U,) + Fy Ax 

ஆற்றலைப் பற்றிய விவாதத்தில் இடப்பெயர்ச்சிக்கு இணை 

யான விசைகளை மட்டுமே பயன்படுத்தியுள்ளோம். எனினும் மேற் 

கூறப்பட்ட கணக்கட்டை 2, &% ஆகியவை இணையாக இல்லாத 

பொதுவான நிகழ்ச்சிக்கும் பொருந்துமாறு எளிதில் மாற்றி 

அமைத்துக் கொள்ளலாம். மாறுதல் என்னவெனில் ஒவ்வொரு 

விசைக்குப் பதிலாக &ன் வழியே அவ்விசையின் ஆக்கக்கூறைப் 

பதிலீடு செய்வதாகும். எனவே, பொதுவாகக் கூறுமிடத்து 

வேலை என்பது இடப்பெயர்ச்சி, இடப்பெயர்ச்சியின் இசையில் 

விசையின் ஆக்கக்கூறு ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனாகும். 

இதன் காரணமாகவே மையநோக்கு விசைகள் வேலை செய்வ 

இல்லை. விசையானது இடப்பெயர்ச்சிக்கு நேர்குத்தாய் அமையு 

மாயின் வேலை செய்யப்படுவதில்லை. 

மாதிரிக் கணக்கு 1 

ஒரு சிறுவன் மற்றும் அவனது பனிச்சறுக்கு வண்டியின் 

நிறை 20 ௫.8. பனித்தளம் 50 நியூட்டன்கள் உராய்வு விசையை 

அளிக்கிறது .
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(a) சிறுவனையும் வண்டியையும் 30” வாட்டத்தின் வழியே 

100 மீட்டர் தூரம் இழுப்பதற்கு எவ்வளவு வேலை தேவைப்படும். 

(ம) உச்சியை அடைந்தபின் அச்சிறுவன் வண்டியின் உதவி 

யால் இழ்நோக்கிச்  சறுக்குகிறான். அடியை அடையும்போது 

அவனது திசைவேகம், இயக்கஆற்றல் ஆகியவை யாவை? 

குன்றின் உச்சியை நோக்கிச் சறுக்கு வண்டியை இழுப்பதில் 

செய்யப்படும் வேலையானது இயக்கஆற்றல் மிகுதிப்பாடு (சுழி 

யாகும் )-- 0-ல் ஏற்படும் மிகுதிப்பாடு (187/7) -- வண்டி இழுக்கப் 

     30° 
é 
  

படம் 5-12 

புவியீர்ப்பையும் உராய்வையும் எதிர்த்து சறுக்கு வண்டியை 

இழுப்பதில் வேலை செய்யப்படுகிறது. 

பட்ட தொலைவின் 77 மடங்கு ஆகும். எனவே, சமன் 5-8-ன் படி 

(செய்யப்பட்ட வேலை) - 0 - Mgh + F,'s 

s = 700 மீட்டர், % = 508, Fy = 50 
நியூட்டன்கள் 

(செய்யப்பட்ட Gaim) =(20X9°8X50+ 50 K 100) MONET 
-: (9800 -. 5000) ஜூல்கள் 
- 74,800 ஜூல்கள் 

(6) பகுதியில் செய்யப்பட்ட வேலை சுழியாகும்; நிலையாற்றல் 
குறையும். இருபகுதியிலும் உருவாக்கப்பட்ட வெப் ஆற்றல் 

ஓரே அளவாக (5000 ஜூல்கள்) இருக்கும். எனவே, குன்றின் 
அடியை நோக்கி இறங்கும்போது சமன் 5-8-ன்படி 

0... 2]? _ 9800 ஐூல்கள் -. 5000 ஐூல்கள் 
4My? = 4800 ஐூல்கள் இயக்க ஆற்றல். 

திசைவேகம் 

_ /[2)64800 ஜூல்கள் 
் M 

  

y = 21.9 மீ/வி
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மாதிரிக் கணக்கு 2 

7 இ.ச நிறையுள்ள புவித் துணைக்கோள் ஓன்று புவி மண்டலத் 
துள் நுழையும் தருவாயில் 30 கி.மீ. உயரத்தில் புவியைச்சுற்றி 
வருகிறது. புவிமண்டலத்துள் நுழையும்போது எவ்வளவு வெப்ப 

ஆற்றல் உருவாகும்? 

இக் கணக்கில் வட்டத்திசை வேகம் 5, - 8 க.மீ.|வி; 
U—U, = — Mgh(h = 80 இ.மீ.) எனவே, சமன் 5.8-ன்படி 

0 = (0 — $My,?) — Mgh + Gait ஆற்றல் 

அல்லது Dari @hme = $My,? + Mgh 

ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின்படி தொடக்க இயக்க ஆற்றலும் 

நிலையாற்றலும் வெப்ப ஆற்றலாக மாறுகின்றன. எண் மதிப்பு 
களைப் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

வெப்ப ஆற்றல் - 1(8 X 10°)* + 9.8 xX 3 XK 10* ஐூல்கள் 

=: 32 X 108 + 0.29 ௩ 10: ஜூல்கள் 

= 32.3 XK 10° mOwaa. 

இக் கணக்கு துணைக்கோளானது புவிமண்டலத்துள் மீண்டும் 
நுழையும்போது ஏற்படும் முக்கியமான பிரச்சனையை கோள் 
சூடாக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. காட்டாக, வெப்ப ஆற்றலில் 

ஏற்படும் ஒவ்வொரு 10” ஐூல் மிகுதிப்பாட்டிற்கும் 1 இ.௫. 
அலுமினியம் 15௦ அளவு சூடேறுகிறது. புவி மண்டலத்துள் 

நுழையும்போது உருவாகும் வெப்பத்தில் 1% மட்டும் அலுமினியத் 

துணைக்கோளைச் சூடேற்றுவோமாயின்! அதன் வெப்பநிலை 300 
உயரும் என்பதை நாம் காண்கியோம். 

5-10 நிறையும் ஆற்றலும் சரிஇிகர் 

சிறுமணலில் பேராற்றல் பெறுவதற்€ல்லை 

இவ்வியலின் கடை இரு பகுதிகளிலும் நம்மைச் சுற்றி அளப் 
பரிய ஆற்றல் இருக்கிறது; ஆனால் அதை ஒருபோதும் பயன் 

படுத்த முடியாத நிலையில் அது இருக்கிறது என நாம் காண்போம். 

௪மன் 3.6-க்கான விவாகுத்தில் கூறியுள்ளவாறு சார்புக் 

கொள்கையின்படி ஒரு பொருளின் திசைவேகமோ அல்லது 
ஆற்றலோ அதிகரிக்கும்போது அதன் நிறையும் அதிகரிக்கும். 
நிறை அதிகரிப்புக்கும் ஆற்றல்: அதிகரிப்புக்கும் தொடர்பு எளிய 
ஒன்றாக அமைகிறது. : சார்புக் கொள்கையின்படி
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AW 
aM கை ரு 

என ஜன்ஸ்டீன் கண்டார். SM என்பது ஆற்றல் அதிகரிப்பு 

கர-க்குரிய நிறை அதிகரிப்பாகும். C = 3x 70“ மீ/வி என்பது 

ஒளியின் வேகம் எனில் நிறை M-s6fw முழு ஆற்றன் 

ஐன்ஸ்டீன் நிறை-ஆற்றல் தொடர்பு W = M* (5.9) 

ஆக இருக்க வேண்டுமென ஐன்ஸ்டீன் கூறினார். 

இதன்படி 1௫.௫ மணல் 1 கி.கி%(3.0)610“மீ/வி)* அல்லது 94 7015 

ஐுூல்கள் ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கவேண்டும். இது ஒவ்வொரு 

வாரமும் அமெரிக்க ஐக்கிய மாகாணங்களால் செலவிடப்படும் 

மின்னாற்றலைப்போல் ஏறத்தாழ இருமடங்காகும். 

மணலிலோ வேறெத்த பொருளிலோ இத்தகைய அளப்பரிய 

ஆற்றல் இருப்பினும் அது தமக்குக் கிட்டாத நிலையில் உள்ளது. 

நிறையிலிருந்து ஆற்றலைப் பெறுவதென்பது முதுகொள்கையான 

நிலை அழிவின்மைவிதிக்கு முற்றிலும் புறம்பானது. அவ்விதி 

யின்படி நிறையை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. எனினும், 

இது உண்மையன்று என்பதனை நாம் இப்போது அறிவோம். 

மணலிலிருந்து ஆற்றலைப் பெறுவதைத் தடைசெய்யும் நிறை 

அழிவின்மை விதியின் நவீன பதிப்பினை(679100)ப் பற்றி 

அடுத்த பிரிவில் காணலாம். ஓய்வு நிறையும் ஆற்றலும் எதிர் 

ரெதிர் (௫106 versa) மாற்றங்கள் அடைவதற்கான எடுத்துக் 

காட்டுகளும் உள்ளன. (ஒரு துகளின் ஓய்வுநிறை என்பது அதன் 

இசைவேகம் சுழியாக உள்ளபோது அதன் நிறையாகும்). 

காட்டாக :பருப்பொருளானது உயர் ஆற்றல் புரோட்டான் 

களால் தாக்கப்படும்பொழுது எண்ணற்ற புதுவகை அடிப்படைத் 

துகள் உருவாக்கப்படுகன்றன (76ஆம் இயல் பார்க்க). அத் 

குகைய நிகழ்ச்சியில் உயர்ஆற்றல் புரோட்டான்களின் இயக்க 

ஆற்றலானது அத் துகள்களின் ஓய்வு நிறையாக நேரடியாக 

மாற்றப்படுகிறது. அத்தகைய துகள்களுள் சில சிதைவுற்று 
அவற்றின் ஒய்வு நிறையைச் சிதைவினால் விளையும் துகள்களின் 
இயக்க ஆற்றலாக மாற்றுகின்றன; இந்நிகழ்ச்சி ஓய்வு நிறை 
யானது ஆற்றலாக மாறுவதற்கான எடுத்துக்காட்டாகும். 

சமன் 5-9-ன் படி இயக்க ஆற்றலும் ஒரு நிறையைக் கொண்டி 
ருக்கவேண்டும் என்பதையும், கண்டிப்பாக கூறுமிடத்து நிறையை 

ஆற்றலாகவும் ஆற்றலை நிறையாகவும் மாற்றமுடியும் என்று 
கூறுவது சரியல்ல என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண் :. 
டும். அண்டத்தில் உள்ள ஆற்றலின் அளவு மாழுமல் இருக்க 
வேண்டுமாதலால் சமன் 5-9-ன் படி அண்டத்தில் உள்ள மொத்த
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திலைமநிறையின் அளவும் மாருமல் இருக்கவேண்டும். அழியாமல் 
இருக்கக் கூடிய நிறை ஓய்வு நிறையேயாகும். ஓய்வு நிறையையே 
ஆற்றலாகவும் ஆற்றலை ஓய்வு நிறையாகவும் மாற்றமுடியும். 
அத்தகைய மாற்றங்களில் கூட கடுமையான கட்டுப்பாடு ஓன்று: 

உள்ளது; அதனைப்பற்றி அடுத்த பிரிவில் காண்போம். 

5-11 கனத் துகள்களின் அழிவின்மை 

யாண்டும் புரோட்டாணும் நியூட்ராணும் 

சாதாரண பருப்பொருள் ௮ணுக்களாலானது. அ௮ணுக்களோ 
குறிப்பிட்ட பாதைகளில் வலம்வரும் எலெக்ட்ரான்களால் சூழப் 
பட்ட அணுக்களாலானவை. அணுக்கருக்கள் எலெக்ட்ரான்௧ளை 
விட ஏறத்தாழ 1800 மடங்கு எடைமிக்க புரோட்டான்க௧களாலும் 
நியூட்ரான்௧ ளாலும் ஆனவை. எந்தவொரு தனிஅமைப்பிலு 

முள்ள புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்௧களின் மொத்த எண்ணிக்கை 

மாருமலிருக்கவேண்டும் என கனத் துகள்கள் அழிவின்மை விதி 
(189 ௦4 001507811௦ 04 ௮ றகா(10165) கூறுகிறது. எனினும் 
இணைவு (110810), பிளவு (88100) அணுக்கருமாற்றம் (1800168 
1ர2081011081100) போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் இப் புரோட்டான்களும் 
தியூட்ரான்க௧களும், ஒன்றுக்கொன்று வன்மையான செயலெதிர்ச் 

செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன என 15, 16ஆம் இயல்களில் கூறப்பட் 

டிருப்பதைக் காணலாம். உண்மையில் நியூட்ரான்களும், புரோட் 
டான்களும் எதிரெதிர் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகலாம். எனினும் 
இத்தகைய எல்லாவித அணுக்கரு நிகழ்ச்சிகளிலும் புரோட்டான் 
கள், நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை மாருமல் இருப்பது 
காணப்பட்டது. ஒரு புரோட்டான் அல்லது நியூட்ரானின் ஓய்வு 
திறையானது மற்றவகை ஆற்றல்களாக மாறியதை இதுவரை 
யாரும் கண்டறியவில்லை. கனத் துகள்கள் அழிவின்மை விதி 
யானது பெருமளவு சோதனைச்சான்றுகளை ஆதாரமாகக் கொண் 

டுள்ளது. இவ்விதியின்படி ஒரு பிடி மணலிலுள்ள மிகப்பெரும் 
ஆற்றலை நாம் ஒருபோதும் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியாது. 

மாறாக, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்குட்பட்ட அணு ஆற்றலை 

தாம் பெறமுடியும். அணுக்கருக்களில் புரோட்டான்களும் நியூட் 
ரான்௧களும் ஒன்றையொன்று வலிமைமிக்க விசைகளால் mig 

இன்றன. இந்த அணுக்கருவிசைகள் ஒவ்வொரு அணுக்கருவிற்கும் 
மிகுந்த அளவு நிலையாற்றலை அளிக்கின்றன. அணுக்கரு இணைவு, 
பிளவு போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் இந்த நிலையாற்றலில் ஒரளவை 
இயக்கஆற்றல்களாக மாற்ற முடியும். இதுவே, அணுக்குண்டுகள், 
அணுஉலைகள் ஆகியவற்றின் ஆற்றல் மூலமாகும். இவற்றைப் 
பற்றிய தலைப்புகளும் கனத் துகள்கள் அழிவின்மை விதியை 
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எதிர்ப்பொருளுக்கும் (கற் மக!(ா) ஏனைய அடிப்படைக் sors 

துகள்களுக்கும் பயன்படுத்தலும் 15, (76ஆம் இயல்களில் கூறப் 

பட்டுள்ளன. 

கணக்குகள் 

7. படம் 5.8-ல் உள்ள குறடு கிடைமட்டத்திற்கு 45” 

கோணத்தில் காற்றில் எறியப்படுவதாகக் கொள்வோம். அதன் 

நிறை மையத்தின் பாதை என்னவாக இருக்கும்? 

2. அண்டத்தின் மாருநிலைக்(51680] 81816) கொள்கையானது 

நியூட்ரான்கள் (மிகக் குறைந்த வீதத்தில்) தானாகவே உருவாக்கப் 

படுகின்றன எனக் கூறுகிறது. இது எந்தெந்த அழிவின்மை விதி 

களுக்கு முரண்படுகிறது? 

3. மல்லாந்த நிலையில் மேலிருந்து கீழாக போடப்பட்ட ஓரு 

பூனை எப்போதும் நேராகத் தரையிலிறங்குகறது. இது கோண 

உந்த அழிவின்மை விதிக்கு முரண்பட்டதா? 

4. சுழன்று கொண்டிருக்கும் பம்பரம் ஒன்றைக் கையால் 

பற்றினால் அது நின்றுவிடுகிறது. அதன் கோண உந்தம் என்ன 
வாயிற்று? (குறிப்பு: சுழலும் மேசைமீது நின்றுகொண்டிருக்கும் 

ஒரு மனிதனால் இது செய்யப்பட்டதாகக் கருதுக). 

5. ரான மீட்டர் கோல் ஒன்றின் நிறை 100. அதன் ' 

700 செ.மீ. அளவீட்டில் 50 க. நிறை ஓன்று தொங்கவிடப்படு 

இறது. நிறை மையத்தின் அளவீடு என்ன? 

6. 0.8 மீட்டர் விட்டமுள்ள சைக்கிள்சக்கரம் ஓன்றின் 

நிறை 1.5 ௫.௫. சைக்கிளின் வேகம் 3மீ/வி ஆக இருக்கும்போது 

சைக்கிள் சக்கரத்தின் கோண உந்தம் எவ்வளவு? (ஆரைக்கம்பி 

safer (Spokes) நிறையைப் புறக்கணிக்க) . 

7. மணிக்கு 60 மைல் வேகத்தில் ஒரு கார் சென்றுகொண்டி 
ருக்கிறது. அதன் இயக்க ஆற்றல் இரட்டிப்பாக வேண்டுமாயின் 
அது இன்னும் எவ்வளவு வேகமாகச் செல்லவேண்டும்? 

8. உச்சிமுனையில் கனமான நிறை ஒன்று பொருத்தப்பட்ட 
இலேசான மீட்டர்கோல் ஒன்று அதன் அடிமுனையில் சுழலுமாறு 

பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கோலை விடுவித்தால் நிறையானது 2 
மீட்டர் விட்டமுள்ள ஒரு வட்டத்தின் வழியே இயங்கும். 

நிறையின் பெருமத் இசைவேகம், பெரும மையநோசக்கு முகக் 
ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக .
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கணக்கு 9 

து 
— டன்கள் அ 

(2   150 em > 

B 

9. 5 &. நறையொன்று 4 என்ற புள்ளியிலிருந்து 8 என்ற 
புள்ளிக்கு நகர்த்தப்படுகிறது. 8-லிருந்து வரை உள்ள பகுதி 

யில் அது இடதுபக்கம் நோக்கும் 2 டைன்கள் மதிப்புள்ள, 

மாருத நிலை மின்னியல் விசை ஒன்றுக்கு உட்படாததாகக் கருதுக. 
நிறையை -லிருந்து 8-க்கு நகர்த்த எவ்வளவு வேலை செய்ய 

வேண்டும்? அதன் நிலையாற்றல் அதிகமாகிறதா, குறைகிறதா 
அல்லது மாருமல் இருக்கிறதா? 

70. (2) மூன்று மீட்டர் நிளமும் 0-5 மீ, உயரமும் உள்ள ஒரு 

உராய் சாய்தளத்தின்மீது 70 கி. நிறையொன்றை மேல் 

தோக்கி தள்ளுவதற்குத் தேவையான வேலை எவ்வளவு? 

(2) நிறைக்கும் சாய்தளத்திற்குமிடையேயுள்ள உராய்வு 
விசை 700 டைன்கள் எனக் கொள்க. நிறையைச் சாய் 
தளத்தில் மேல்நோக்கி நகர்த்துவதற்கு எவ்வளவு விசை 

தேவைப்படும்? 

(௦) நிறையைத் களத்தின் மீது மேல்தோக்கி நகர்த்து 
வதற்கு 2000 டைன்கள் விசையொன்று செயற்படுத்தப் 
படுமானால் (உராய்வு விசை 4-ல் உள்ளதுபோல் எனக் 

கொள்க) நிறையானது தளத்தின் உச்சியை அடையும் 

போது அதன் தசை வேகத்தைக் சணக்கிடுக, 

11. 8008. நிறை உடைய பொம்மை ரயில் ஒன்று 100 

டைன்கள் மதிப்புள்ள மாறாத விசை ஒன்றால் இமழுக்கப்படுகிறது. 

ரயிலானது முதலில் ஓய்விலிருந்து தொடங்கி என்ற சீரான 
இசைவேகத்தையடைகிறது. ஒவ்வொரு வினாடியும் 8) 10” 

எர்குகள் வேலை செய்யப்படின் ஈடன் மதிப்பு என்ன? (ஒவ்வொரு 

2000 எர்குகள் வேலையைச் செய்ய ரயில் எவ்வளவு தூரம் செல்ல 

வேண்டும்?) 
78. மலைப்பாதை ஒன்று 50 மீட்டர் உயரத்திற்கு ஏறுகிறது. 

அடுத்த ஏற்றம் 120 மீட்டர் தொலைவில் 40 மீட்டர் உயரம் 

உள்ளது, 500 க.க. கார் ஒன்றின் மீது செயற்படக்கூடிய 
உராய்வு விசையின் பெரும மதிப்பு என்ன ? (அதனைவிட 7/4 அதிக 
மிருப்பின் அது இரண்டாவது ஏற்றத்தின் உச்சியை அடைய 

முடியாது).
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கணக்கு 12 

  

பட் 

13. மூன்றாவது இயலில் 10-வது கணக்கில் கூறப்பட்ட மோத: 

லில் எவ்வளவு இயக்க ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படுகிறது? இழந்த 
ஆற்றல் என்னவாயிற்று? 

14. மூன்றாவது இயலில் 14-வது கணக்கில் ச; நிறையானது 
50 செ.மீ தொலைவு [நகர்ந்தபின் அதன் திசைவேகம் என்ன? 
(குறிப்பு: இரு நிறைகளின் தொடக்க, இறுதி நிலையாற்றல்களைக் 

கணக்கிடுக). 

75, 74-வது பக்கத்தில் கூறப்பட்ட மூன்று இருமுனைப் 

பளுக்கள் எடுத்துக்காட்டில் இருமுனைப் பஞக்களின் தொடக்க, 

இறுதி இயக்க ஆற்றல்களைக் கணக்கிடுக. ஒவ்வொரு இருமுனைப் 

பளுவின் நிறை 20 இ.கி ஆகும். 

கணக்கு 16 

76. 75 இ.இ. விளம்பரப் பலகை 

ஒன்று ஒரு கம்பியின் மூலம் படத்தில் 
காட்டியுள்ளவாறு தொங்கவிடப்பட் 
டுள்ளது. கம்பியின் இழுவிசையையும் 
பலகை சுவற்றின்மீது செயற்படுத்தும் 
விசையையும் கணக்கிடுக. 

  

17. எல்லாவகைச் சீரிசை இயக்கங்களுக்கும் (7-1 2 (770) 
3, என்பது பெரும இடப்பெயர்ச்சி எனின் ஒரு இலகு ஊசலின் 
பெரும நிலையாற்றலை 44.ர, 2, டி ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலும். 
பெருமதிசை வேகத்தை ர, 2, 7, ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலும் 
கூறுக. 

18. கணக்கு 3-ல் உள்ள ஏணியின் நிறை 15 இ. என்றால் 

அது நழுவுமுன் அதன்மீது மனிதன் எவ்வளவு தொலைவு ஏற 

முடியும்?
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19. 70 க.க ஏணிஒன்று உராய்வற்ற சுவர் ஒன்றின்மீது 45” 
கோணத்தில் சாய்ந்துள்ளது. சுவற்றின் மீது ஏணியின் விசை 

என்ன ? 

20. 92 புரோட்டான்களையும் 743 நியூட்ரான்களையும் 
கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட யுரேனியம் அணுக்கரு ஒரு நியூட்ரானை 
உட்கவர்ந்து 3 பிளவுக் கூறுகளாகவும் 4 நியூட்ரான்களாகவும் 

பிளவுபடுகிறது. ஒரு பிளவுக்கூறு 61” (55 புரோட்டான்களும் 

82 நியூட்ரான்களும்) எனில் மற்ற பிளவுக்கூறில் எத்தனை புரோட் 
டான்களும் நியூட்ரான்களும் இருக்கும்?





  

8ஏயக்கக் கொள்கை 

(The Kinetic Theory) 

இய 6 &



6. இயக்கக் கொள்கை 
இயக்கக் கொள்கையானது வாயு மூலக் கூறுகளுக்குரிய விசை 

யியல் விதிகளின் அடிப்படையில் வாயுக்களின் பேரளவுப் 

பண்புகளை விளக்குகிறது. இயக்கக் கொள்கையைப் பற்றிக் கூறு 

முன் அடர்த்தி, அழுத்தம் போன்ற பேரளவுக் கருத்துக்களில் 

சிலவற்றைப் பற்றிக் கூறுவோம். 

அட்டவணை 6-1 அடர்த்திகளின் அட்டவணை 

பொருள் அடர்த்தி: க/செ.மீ.”-ல் 

அணுக்கருப் பொருள் 2x 10'* 

சூரியனின் மையம் 100 
பிளாட்டினம் 21.4 

தங்கம் 19.3 
பாதரசம் 13.6 

காரீயம் 11.3 

இரும்பு . - 7.8 

புவி 5.0 

அலுமினியம் 2.7 

நீர் 1.0 
பனிக்கட்டி : 0.92 

பால்ச௪ மரம் (Balsa wood) 0.13 

காற்று 0.0013 

மனிதன் உருவாக்கக்கூடிய 70-19 
மிகச் சிறந்த வெற்றிடம் 

விண்வெளியிடம் 70-54 

விண்மீன் மண்டல இடைவெளி 10-56 

6-1 அடர்த்து 

நீரே இசைவானது 

ஒரு பொருளின் நிறை 44, பருமன் (701072) 7* எனில் 44/77 என்ற 
விகிதம் அப்பொருளின் அடர்த்து எனப் பெறுகிறது.
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Day . (6-1) 

மெட்ரிக் முறை உருவாக்கப்பட்டபோது நிறைக்கான படித் 
கர அலகு ஒன்றைத் தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்ததை நாம் நினைவு 

கூறலாம். நிறையின் அலகான கிராம் 7 க.செ.மீ, நீரிலுள்ள நிறை 
என வரையரறுக்கப்பட்டது. எனவே, நீரின் அடர்த்தியானது 

7 கி,/செ.மீ.* ஆகும். 4485 முறையில் நீரின் அடர்த்தியானது 

1 &. 10—*? 8.8. இ. 
Déi= (1 செ.மீ.)5- (701 மீ35 - 10” ம. 

அட்டவணை 6-1 பல்வேறு பொருட்களின் அடர்த்திகளைக் குறிக் 

கிறது. ய 

6-2 அழுத்தம் ன 
பரப்பு ஒன்றின்மீது செயற்படும் விசை 

  

பாத்திரம் ஒன்றில் வைக்கப்பட்ட ஒரு பாய்மம் (111ப10-இரவம் 
அல்லது வாய) பாத்திரத்தின் பரப்பில் ஓவ்வொரு சிறுஅளவிலும் 
ஒரு செயற்படுத்தும். காட்டாக பலூன் ஒன்றிலுள்ள வாயுவைக் 
கருதுவோம். பலூனுக்குள் காற்றைத் தொடர்ந்து களதிக் 
கொண்டே இருப்போமாயின் அது உடையுமளவுக்கு : அதன் 
ரப்பர்மீது செயற்படும் விசையானது பெருமளவு உயரும்வரை 

காற்றின் அழுத்தம் அதிகமாகிறது. ஒரு பாத்திரத்தின் ஓரலகுப் 
பரப்பின்மீது செயற்படும் விசை பாய்மத்தில் அழுத்தம் 2 என வரை 
யறுக்கப்படூகறது . 

(6-2) 

அழுத்தமானது CGS முறையில் டைன் 
கள்/செ. மீ எனவும்145 முறையில் நியூட் 
டன்கள்/மீ£ எனவும் அளவிடப்படுகிறது. 

பாய்மத்தோடு கொடர்பு கொண்டுள்ள 
பரப்பு எந்நிலையில் இருப்பினும் விசை 

- யானது எப்போதும் அப்பரப்பிற்கு நேர் 
குத்தாகவே செயற்படுகிறது. ஒவ் 

வொன்றும் 4 பரப்புடைய மெல்லிய 

உலோகத் தகடுகளாலான ஒரு உள்ளீ 
டற்ற கனசதுரத்தை 2 அழுத்தத்திற் 

படம் 6-1. குட்பட்ட ஒரு பாய்மத்தினுள் அமிழ்த் 
7 அழுத்தத்திற்குட்பட்ட துவதாகக் கொள்வோம். கனசதுரம் 

பரய்மத்தினுள் அமிழ்த்தப் எந்நிலையிலிருந்தாலும் கன சதுரத்தின் பட்ட கனசதுரத்தின்மீது 
விசைசன். ஓவ்வொரு பரப்பின் மீதும் செயற்படும் 

  

4 Quer 10
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விசை 77.4 ஆகும். நிலையாக உள்ள பாய்மத்தின் எந்தவொரு 
சிறு பகுதியிலும் அழுத்தமானது எல்லா இசைகளிலும் ஒரே அளவு 
டையதாய் இருக்கும், அவ்வாறில்லையாயின் ஒரு சிறு கனசதுரப் 
பாய்மத்தின்மீது ஒரு நிகரவிசைச் செயற்பட்டு அது நகரத் 
தொடங்கும். ஈர்ப்பு விசையைப் புறக்கணிப்போமாயின் பாய்மம் 
அடங்கிய கலத்தின்மீது செயற்படுத்தும் அழுத்தம் எல்லாப் 
புள்ளிகளிலும் ஒரேயளவாயிருப்பதோடு பாத்திரத்தின் வடி 
வத்தை சார்த்திராது. 

மாரிக் கணக்கு 

கார் ஒன்று படம் 6-3-ல் காட்டியவாறு இரு உத்து தண்டுகளை 

யுடைய நீராற்றல் பம்பு (1301&ப11௦ நயா) மூலமாகத் தூக்கப் 
படுகிறது. பெரிய உந்து தண்டின் விட்டம் 1 மீட்டர், சிறியதின் 

  

  

    

  

    

ப கல்ல ட ப ட ப ப பலிக்க வக்லே   
படம் 6-2 

நீராற்றல் பம்பு ஒன்றின் இரு ௨ந்து தண்டுகளின் மீதான விசைகள் 

விட்டம் 10 செ.மீ.காரின் எடை 76 எனில் அதனைத் தூக்குவதற்கு 

சிறிய உந்து தண்டின்மீது செயற்படுத்தவேண்டிய மிகச் சிறிய 
விசை என்ன? 

இரு உந்து தண்டுகளும் ஒரே கலத்தின் சுவற்றின் இருவேறு 
பகுதிகளா.தலால் அவை ஒரே அளவு அழுத்தத்திற்குள்ளாகும். 
உட- 8/4, அடர்த்தி என்பது சிறிய உத்து தண்டின் மீதுள்ள 
அழுத்தம் எனவும் 7, - 7/4, என்பது பெரிய உந்து தண்டின் 
மீதுள்ள அழுத்தம் எனவும் கொள்வோம். 

.. உடல 2, ஆதலால்
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உந்து தண்டுகளின் பரப்பளவுகள் அவற்றின் விட்டங்களின் இரு 
மடிக்கு நேர்விகிதத்திலிருப்பதால் 4/4, - 7/100. எனவே 4, 
விசையானது காரின் எடையில் 1 சதவீதமே இருக்கும். 

5-3 நிலைப்பாய் பொருஸவியல் 

நிலையான திரவம் 

ஒரு திரவம் ஈர்ப்பு விசைக்கு உட்பட்டிருக்கும்பொழு௫ 
டூமலிருக்கும் திரவத்தின் எடையானது ஷ$ழிருக்கும் திரவத்தின் 
மீது புறவிசை யொன்றைச் செயக்படுத்துகிறது. இதன் காரண 

மாக நீரினுள் அழுத்தமானது ஆழத்தைப் 

பொறுத்து அதிகமாகிறது. .4 அலகு பரப்பள 

வுள்ள உருளை ஒன்றினுள் % உயரத்திற்கு இருக்கும் 
௰ அலகு அடர்த்தியுள்ள திரவம் ஒன்றைக் கருது 
வோம். உருளையின் அடித்தளத்தில் செயற்படும் 

விசையானது ர, திரவத்தின் நிறையான சிசீதிரவம் 

ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனாகும். 

  

படம் 6-3. 

Ah உயரமும் டை அ . 

அஅலகு பரப்பு Fis: (44இரவம்) தத தனு . 

முள்ள இரவத் சமன் 6.1-ன்படி. திரவத்தின் நிறையானது அதன் 

தம்பம். பருமனின் (44) 0 ம.டங்காகும். எனவே 

-இச் சமன்பாட்டின் இருபுறங்களையும் .4ஆல் வகுக்கு அழுத்தம் 

கிடைக்கிறது. 

F DAlig 

A” A 

அல்லது 7£ -: இஜர் 
சு 

இந்த வாய்பாடு 4-யையோ கலத்தின் வடிவத்தையோ சார்ந் 

இருக்கவில்லை. அது, திரவத்தின் எடை காரணமாக % ஆழத்தில் 

உள்ள அழுத்தத்தைத் தருகிறது. கலத்தின் வடிவம் எவ்வாராயி 

னும் அதே ஆழத்தில் உள்ள இரு புள்ளிகளில் அழுத்தம் ஒரே 

அளவாய் இருக்கும். 

அளி அழுத்தம் 

புவியின் வளிமண்டலம் ஒரு சில நூறு கிலோ மீட்டர் உயரம் 

கொண்டுள்ளது. சமன் 6-8-ன்படி புவிப்பரப்பின் மீது ஒரு 

அழுத்தம், Po, இருக்கவேண்டும். அதன் மஇப்பானது வளி 

. மண்டலத்தின் உயரம் ர மற்றும் வளி மண்டலத்தின் உயரத்தைப் 

இபாறுத்த சராசரி அடர்த்தி ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலனுக்குச் 

சமமாகும். அதன் எண்மதிப்பு
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Py = 3.01) 10* டைன்கள்/செ.மீ.? 

பாரமானி 

பாதரசம் (2 - 78.6 கி./செ.மீ5) நிரப்பிய குழாய் ஒன்றை 
பாதரசம் நிரம்பிய முகவை ஒன்றினுள் படம் 6-4-0 காட்டி 
யுள்ளவாறு தலைகீழாக நிறுத்துவதாகக் கொள் 
வோம். 4, 8 ஆகிய இரு புள்ளிகளும் ஒரே 
உயரத்தில் இருப்பதால் அவற்றில் அழுத்தம் 
ஒரே அளவாய் இருக்கும். % என்பது பாதரசத் 
தம்பத்தின் உயரமெனில் சமன் 6.3-ன்படி P4= 
மிரர். பாதரசம்-காற்றுப் பரப்பில் AWS SD Py 

வளிஅழுத்தம் 22, ஆகும். எனவே 

  

  

மிரர் = P, 
. 

நட ம 
Dg 
1.01 70₹ 

= 73.65 980 செ.மீ - 76,0௪.மீ படம் 6-4. 
பாதரச 

(6-4) பாரமானி 

பாதரசத் தம்பத்தின் உயரம் வளி அழுத்தத்திற்கு நேர் விகிதத்தி 
லிருக்கிறது. பாரமானி என்னும் கருவி வளி அழுத்தத்தை அள 
விடப் பயன்படுகிறது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

— ஒரு கிணற்றில் நீர்மட்டம் . தரைமட்டத்தி 

உனை லிருந்து 50 அடி ஆழத்திலுள்ளது. கிணற்றினுள் 
ஒரு குழாயைலிட்டு அக்குழாயிலுள்ள எல்லாக் 

காற்றையும் நீக்கும்வரை அதன் உச்சியில் இணைக் 

கப்பட்ட பம்பு இயக்கப்படுகிறது (படம் 6-5). நீர் 
பம்பை அடையுமா? இங்கு குழாய், படம் 6-4-ல் 

காட்டியுள்ள பாதரச பாரமானியை ஓத்துள்ளது. 

எனவே, நீர்த் தம்பத்தின் பெரும உயரத்தைக் 
கணக்கிட சமன் 6.4-ஐப் பயன் படுத்தலாம். 
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9,
 

n= Po — 1:91 x 10° 
~ Dg: 1X 980 

படம் 6-5, ௪ 7,0256103 செ.மீ. 

ஆழ்கிணறு ஜீ 3. 3 pny த 
ear Bandhan நீரானது 19.3 மீட்டர் அல்லது சுமார் 33 

ரீரை ஏன் பெற அமு உயரத்திற்கே மேலெழும்பும் என்பதனைக். 
முடியாது. காணலாம்.
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ஆர்க்கிமிடீஸ் தத்துவம் 

படம் 6-6-ல் காட்டிய 

- வாறுள்ள Eb உயரமும் A 

குறுக்குப் பரப்பளவும் கொண்ட 

கட்டை ஓன்று ம அடர்த்தியுள்ள 

திரவம் ஒன்றினுள் / ஆழத்திற்கு 
அமிழ்த்தப் பட்டிருப்பதாகக் 

கொள்வோம். கட்டையின் 
அடிப்பரப்பில் செயற்படும்விசை 

மேல் நோக்கிச் செயற்படும். 

அதன் மதிப்பு 
Feu@e =P.A=Dg (h+L).A 

கட்டையில் உச்சிப் பரப்பில் 

  

  

படம் 6-6. 

D அடர்த்தியுள்ள திரவத்தில் 
அமுற்தப்பட்ட் கீர பருமனுள்ள 

கட்டை. விசை 

Faey = (Dgh).A 

கட்டையினால் இடம் பெயர்க்கப்பட்ட இரவத்தின் நிறை 

நீரீஇரவம் ௪ £ிம.4 எனில் கட்டையின்மீது திரவத்தின் தொகுபயன் 

விசையானது 

மேலே - சீதே  மிரம்..4-- (ரீதரவம்) ர 

... எனவே, கட்டையானது இடம் பெயர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் 

எடைக்குச் சமமான மேல்தோக்கு விசைக்கு உட்படுகிறது. 

பாய்மம் ஒன்றிணுன் அமிழ்த்தப்பட்ட ஒரு பொருளானது இடம் பெயர்க் 

கப்பட்ட இரவத்தின் எடைக்குச் சமமான விசை ஒன்றினால் 

'மேலெழுப்பப்படுறது என ஆர்க்கமிடீஸ் தத்துவம் கூறுகிறது . 

மிதக்கும் பொருள் ஒன்றிற்கு இத் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தும் 
பொழுது மிதக்கும்பொருள் அதன் எடைக்குச் சமமான திர 

வத்தை இடம்பெயர்க்க வேண்டுமெனக் கூறுகிறது. 

மாரிக் கணக்கு 

இந்தனைக்குரிய கேள்வி ஒன்று உண்டு: குவளை ஒன்றிலுள்ள 

குளிர்நீரில் பனிக்கட்டி உருகும்போது குவளையில் நீர்மட்டம் 

என்னவாகும்? உருகிய பனிக்கட்டி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துமா , 

தாழ்த்துமா? 
பனிக்கட்டி தொடக்கத்தில் நீரில் மிதக்கிறது எனக் 

கொள்வேோமாயின் கேள்விக்குரிய விடை “ஆம்” என்பதாகும். 

பனிக்கட்டியானது அதன் எடைக்குச் சமமான நீரை இடம் 

பெயர்க்குமாதலால் அது நீராக மாறும்போது நீரினுள் அது 

அடைத்துக் கொண்டிருந்த இடத்தை நிரப்பும்.
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6-4 அணுக்களும் மூலக் கூறுகளும் 

கட்புலனாகாத உருவ மூலங்கள் (7146 '[ாரு161516” building blocks) 

பருப் பொருளின் அமைப்பைப் பற்றி 79, 14ஆம் இயல்களில் 
கூறப்படும். எனினும், இயக்கக் கொள்கையைப் பற்றிக் கூறப்புகு 

முன் அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் ஆகியவைகளைப் பற்றிய கருத்துக் 

களை ஆராயவேண்டும். 

ஏறத்தாழ கி.மு.400ஆம் ஆண்டில் எல்லாப் பொருள்களும் 
அணுக்கள் என்னும் துகள்களால் ஆனவை; அணுக்களிடையே: 
உள்ள இடைவெளி வெற்றிடம் என டெமாக்ரிட்டஸ்(192000011108) 
என்னும் கிரேக்க மெய்புணர்வாளர் கூறிஞர். அணு என்பதன் 
கிரேக்கச் சொல்லான ௨401 என்றால் பிரிக்க முடியாதது எனப் 
பொருள்பெறும். இப் புவியில் 92 வெவ்வேறுவகையான அணுக்கள் 
இயற்கையிலேயே கிடைக்கின்றன என்பதை நாம் இப்பொழுது: 
அறிகிறோம். முழுவதும் ஒரே வகை அணுக்களாலான பொருட்கள் 
தனிமங்கள் எனப்படுகின்றன. ஹைடிரஜன், கார்பன், ஆக்ஸிஜன் , 
தாமிரம் போன்றவை 92 தனிமங்களுள் சில எடுத்துக் காட்து: 
களாகும். எல்லாத் தனிமங்களும் அடங்கிய அட்டவணையைப் பின் 
இணைப்பில் காணலாம். அவை, அவற்றின் அணு நிறைகளின்- 
வரிசைப்படி (இரு விதிவிலக்குகளைக் தவிர) அமைக்கப்பட்டுள்ளன . 
அட்டவணையின் முதல் தனிமம் ஹைடிரஜன் ஆகும். அட்டவ&ன 

யில் ஒரு தனிமத்தின் எண்ணியல் திலை (௩௩௭௩511081 1௦51(108) அதன் 

அணு எண் (8011௦ number) 2 ஆகும். எனவே ஹைடிரஜனுக்கு. 
2 - 1 லிதியத்திற்கு 2 = 9 ஆகும், ் 

அணுக்கள் ஒன்றையொன்று தொடுமளவுக்கு நெருக்கமாக: 
இருக்கும்போது சில அணுக்கனிடையே வலிமைமிக்க ஈர்ப்பு விசை 
கள் செயற்படுகின்றன என்னும் அடிப்படையில் பொருட்களின் 
அமைப்பு விளக்கப்படுகிறது. வேறுபட்ட இயல்புடைய இ. 
அணுக்கள் கூட ஒன்றின் மீதொன்று வலிமைமிக்க ஈர்ப்பு விசை 
களைச் செயற்படுத்துகின்றன. காட்டாக, ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணு 
வுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு ஹைடிரஜன் அணுக்களிடம் 

மிகுந்த நாட்டம் உண்டு. இரு ஹைடிரஜன் அணுக்கள் ஒரு ஆக் 
ஸிஜன். அணுவுடன் உறுதியாக இணைந்த அமைப்பு ஒரு நீர்மூலக் 

- கூறு எனப்படுகிறது. நீரானது முழுவதும் இத்தகைய 11,0 மூலக் 
கூறுகளால் ஆனது. நீராவியை அதன் வேதியியல் பண்புகளைக் 
கொண்டிருக்கக் கூடிய மிகச் சிறிய துகளாகப் பிரிப்போமாயின்: 
நாம் கிடைக்கப் பெறுவது 13,0 மூலக்கூறாகும். வேறுபட்ட 
அணுக்களைக் கொண்ட மூழு தொத்த மூலக்கூறுகளாலான எத்த; 
வொரு பொருளும் ஒரு. கூட்டுப்பொருள் என அழைக்கப்படும். 

   



  

இயக்கக் கொள்கை 757 

கண்களாலோ அல்லது தஇிறன்மிக்க ஒளியியல் நுண்ணோக்கி 
களாலோ தனித்தனி அணுக்களையும் மூலக்கூறுகளையும் காணமுடி 
யாது. எனினும், நவீன கதிர் முறைகளைக் கொண்டு மூலக்கூறு 
அமைப்பைக் “காண” முடியும். படம் 6-7 தனிச் சிறப்பு வாய்த்த 

கதிர் முறைகளைப் பயன் படுத்தி எடுக்கப்பட்ட ஹெக்ஸாமிதைள் 
பென்சீன் (Hexamethylbenzene) மூலக்கூறின்  *நிழற்படம்' 
ஆகும். திடப்பொருள் அல்லது திரவம் ஒன்றின் மூலக்கூறுகள் 
ஒன்றுடன் ஓன்று சற்று நெருக்கமாக உள்ளன. இதன் பயனாகவே: 

இடப் பொருள்களையும் தரவங்களையும் அமுக்கமுடியாது. மாருக, 
வாயுக்கள் ஏறதாழ 1000 மடங்கு குறைந்த அடர்த்தியைக் 
கொண்டுள்ளன; எனவே அவற்றின் மூலக்கூறுகள் மிகவும் பிரிக்கப் 
பட்டுள்ளன, சாதாரணமாக ஒரு வாயுவில் ஒரு மூலக்கூறு we 

ஜொன்றுடன் மோதுமூன்பு பல மூலக்கூறு' விட்டங்களுக்குச் சம 
மான தொலைவைக் கடக்கிறது. 

  
படம் 6-7
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ஹெக்ஸாமிதைல்பென்சினின் (Hexamathylbenzene) “நிழற்படம் மூலக் 

கூறின் அமைப்பு படம் 6-7-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. நிழற்படம் நேரடி 

யாக எடுக்கப்படவில்லை. தொலைகாட்சியில் மின்னியல் சைகைகள் எவ்வாறு 
ஒளியியல் சைகைகளாக மாற்றப்படுகின்றனவோ ஏறத்தாழ அதையொத்த 

முறையில் 7€-கதிர்சைகைகளை ஒளியியல் சைகைகளாக மாற்றிப் படமெடுக்கப் 

பட்டுள்ளது, உருப்பெருக்க எண் 10“. (நன்றி: கோடக் ஆய்வுக் கூடத்தில் 

3-கதிரைக் கண்ணுறும் வகையில் மாற்றித் தந்த பேராசிரியர் 18.1. ans 

@e@ av-Dr. M. L. Huggins.) 

6-5 செம்மை வாயு விதி 

மூலக் கூறுகளின் இடைவிடாத் தாக்குதல் 

வெப்பநிலை மாருமலிருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 

வாயுவின் பருமனைக் குறைத்தால் அதன் அழுத்தம் அதிகமாகிறது 
எனச் சோதனைகள் நமக்கு அறிவிக்கின்றன. அநேக வாயுக் 
களுக்கு அழுத்த மாறுபாடானது பரும மாறுபாட்டுடன் ஒரு எளிய 

தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது என ஏறத்தாழ 300 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர் சார்லஸ் பாயில் (charles Boyle) oreérueut கண்டார்.



இயக்கக் கொள்கை: 153 

ஒரு வாயுவின் தொடக்க அழுத்தமும் பருமனும் 2; 7*; என்னும் 
இறுதி அழுத்தமும் பருமனும் 2, 7, என்றும் கொண்பிவாரகிட் வாயு 

வின் வெப்பநிலையும் அளவும் ரமனிகுப்பின் 

சிப்பு சி2 (6-5) 

எனப் பாயில் விதி கூறுகிறது 

பதாக கணக்கு 

ஒரு காற்றுக்குமிழ் ஒரு ஏரியின் அடியிலிருந்து நீர்ப்பரப்பிற்கு 
வரும்போது அதன் பருமன் மூன்று அடங்க. ஏரியின் ஆழம் 

என்ன? 

ஏரியின் அடியில் அழுத்தம் 2,, பருமன் ]*, என இருக்கட்டும் 

P, = வளி அழுத்தம்: 2, 1 - 37... பாயில் விதிப்படி 

PLU, = PV, = 2724 esd 

P, = 3P, 

நீரின் எடை காரணமாக எரியின் அடியில் அழுத்த மிகுதிப்பாடு 

P,-P, அல்லது 22) ஆகும். ஏரியின் ஆழம் // ஆனால் .சமன் 

6-3-ன்படி. 

2P, = மிரர் 

ட ச 

மிர. 
h = 20.6 மீட்டர் 

A 

ஒரு வாயுவானது அது அடங்கியுள்ள . கலத்தின் சுவார்களை 

மோதும் துகள்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதை நாமறிவோ 
மாதலால் நியூட்டன் விசையியலைப்பற்றிய நமது அறிவைப் பயன் 

படுத்தி பாயில் விதியைப் பெறக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோம். 

ஒரு துகள் ஒரு சுவற்றின்மீது மோதும் பொழுது அது அச் சுவற்றின் 

மீது ஒரு விசையைச் செயற்படுத்துகிறது என்பதை நாமறிவோம், 

எனவே, சுவற்றின்மீது வாயுவின் அழுத்தமானது சுவற்றின்மீது 

மோதும் பல மூலக்கூறுகளின் விசையினால் விளைகிறது. உண்மை 

யில், ஓரு வாயு என்பது மூலக்கூறுகளின் செறிவுகுன் றிய கூட்டம் 

என்பதனை நாமறிவோமாதலால் மூலக்கூறுகளின் மோதல் ஒன்றே 

கலத்தின் சுவார்மீதுள்ள விசைக்குக் காரணமாயமைய வேண்டும். 

முதலில் 1 நிறையுடையதும் % இசையில் 1; என்ற திசைவேகத் 

துடன் செல்லக் கூடியதுமான ஓரே ஒரு மூலக்கூறின் மோதல் 

களால் மட்டும் ஒரு சுவற்றின்மீது வஃாயக்கூடிய சராசரி 

அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுவோம். இத் துகளானது % திசையில் 

£*நிள்முள்ளதும் % இசைக்கு நேர்குத்தான .4 அலகு பரப்புடைய
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சுவர்களையுடையதுமான பெட்டி ஒன்றினுள் இருக்கட்டும், A 
சுவற்றில் இரு அடுத்தடுத்த மோதல்களுக்கிடையே உள்ள நேரம். 

  

      

22 
== 

Y- GES 

கடல் 1 நிறையுடைய ஒற்றைத் துகள் AL 

v பரப்பளவு & பகருமனுள்ள பெட்டியில் மன்னும் 
் பின்னும் துள்ளியெழல். 

ட் 30-அச௪சு 

படம் 6-8 

ஒவ்வொரு மோதலிலும் துகளின் உந்தத்தில் ஏற்படும் மாறுதல்: 
&27 எனில் 

AP, = my — m (டி = 3m, 

நியூட்டனின் இரண்டாவது விதிப்படி சுவர், துகள் மீது செயற். 
படுத்தும் சராசரி விசை 

க்க. 2mvy _ 80 

At” (aL) L 
Pe 

ந :-- 42 என்பது பெட்டியின் பருமன் எனில் இக் துகனினால் 
விளையும் சராசரி அழுத்தம் 

  

  

படச். ஏலி. ஏ 
“சா ம் 

பெட்டியிலுள்ள 7// துகள்களினால் விளையும் அழுத்தம் 

P= Nmvx? (6-6) 
V 

2 vx? என்பது // மூலக்கூறுகளுக்கான 1,”-ன் சராசரி மதிப்பு ஆகும். 

சமன் 6-6-க்கு உட்படும் வாயுக்கள் இலட்சிய வாயுக்கள் எனப்: 

பெறுகின்றன. மிகவும் செறிவு குன்றிய எந்த வாயுவும் (/7.மி௧. 
அதிகமில்லாதது) ஒரு இலட்சிய வாயுவேகச் செயற்படுகிறது. 

yp? 5 ரு? 422 (முப்பரிமாணங்களுக்கான பிதகோரஸ் 

தோற்றம்) ஆதலால் 4,2-ஐ 9?-உடன் எளிய முறையில் தொடர்புப் 
படுத்தலாம். இரு பக்கங்களுக்கான சராசரியை காண்போமாயின் 

p2 ம ஆரி + vy? + v2? 

மூலக் கூறுகள் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இசையிலன்றி மனம் 

போன திசைகளிளெல்லாம் செல்வதால் $,2 - vy2=72. எனவே



இயக்கக் கொள்கை தத. 

  
2 y? = 3y,? 

YONG yy? = - 

இதனைச் சமன் 6-6-ல் பதிலீடு செய்வோ மாயின் 

PV = Nm ச 

சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் பாயில் விதியில் உள்ள அதே கோவை: 
என்பதைக் கவனிக்கவும். ஒரே அளவு வாயுவை (74 மூலக்கூறுகள்): 

இருவேறுபட்ட நிலைகளில் கருதுவோம். சமன் 6-7-ன்படி 

PV, = 3 °° (முதல் நி 

டட 
சி “2 (இரண்டாம் நிலை) 

வாயுவின் இருதிலைகளுக்குரிய வெப்பநிலைகள் T, = 7 எனில் 

ந ௨ ர)? என அடுத்த பகுதியில் காணலாம். எனவே, ஒரே வெப்ப- 

நிலையில் மேற்கூறப்பட்ட சமன்பாடுசுளின் இடது பக்கங்களும். 

ஐ 
(21 

என்ற ஒரே அளவுக்குச் சமமாகும். ஆசுவே 

PV, = PLY, 

6-6 வெப்பநிலை 
நுண்ணியல் இக்க ஆற்றல் (101000900210 Kinetic energy) 

வெப்பநிலை என்ற கருத்தைப்பற்றி ஒவ் 

ச வொருவரும் அறிவோம். பாதரசத் தம்பம் 

பாதரசத்துளி அல்லது சவெப்புதிற ஆல்கஹால் தம்பம் 

ஆகியவற்றின் பெருக்கத்தைப் பதிவு செய்து 

வெப்பநிலையை அளவிடுவதை நாம் அறி 

வோம். அவ்வளவு வசதியாக இல்லாவிட் 

டாலும் ஒரு வாயுத் தம்பத்தின் பெருக். 

கத்தைப் பயன்படுத்தியும் வெப்பநிலையை 

படம் 6-9 அளவிடலாம். வாயு வெப்பநிலைமானியின் 

எளிய வாயு வெப்ப எளிய வடிவம் ஒன்றைப் படம் 0-9-ல் காண 

நிலைமானி. கோடிட்ட லாம். வாயுவானது வெளியே செல்லா 

பகுதி நிலையான அழுத் வண்ணம் வாயுத் தம்பத்தின் உச்சியிலுள்ள 

தத்திலுள்ள வாயுகைக் பாதரசத்துளி தடுக்கிறது. இவ்வாறு 
el nea அடைப்பட்ட வாயுவின் அழுத்தம் எப் 

வெப்ப இலைக்கு நேர். போதும் வலிஅழுத்தம், 72, ஆக இருக்கும். 
வி௫ிதத்திலுள்ளது. சன் 6-7-ன்படி அதன் பருமன்
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Ninv? 
“SP, 

(KE) என்பது ஒரு மூலக்கூறின் சராசரி நேர்கோட்டு இயக்க 
ஆற்றல் எனில் 9195 - 2(86) ஆகும். (88) என்ற குறியீட்டை 
மூலக்கூறின் சுழலியக்கம், அலைவியக்கம் ஆகியவற்றால் விளையும் 
இயக்க ஆற்றலை உட்படுத்தாமல் நேர் கோட்டியக்கத்தால் 
விளையும் இயக்க ஆற்றலைமட்டும் குறிப்பிடப் பயன்படுத்துவோம். 
ர?-க்கு 8 (18) -ஐப் பதிலீடு செய்வோமாயின் மேற் கூறப்பட்ட 
சமன் பாட்டை 

V= 

ட அ We 
— 3P (KE) 

என எழுதலாம். இவ்வாறாக ஒரு வெப்பதிலை மானியின் வெப்ப 

நிலை அளவீடு ஒரு மூலக்கூறுக்கான நேர் கோட்டியல் சராசரி 
இயக்க ஆற்றலுக்கு நேர் விகிதத்திலுள்ளது. இலட்சிய வாயு 

வைப் பொறுத்தமட்டில் வெப்பநிலை 7, (68) ஆியவற்றிற் 
கிடையேயான இத் தொடர்பை 

(KE) = 2 kr (6-9) 
என்ற சமன்பாட்டால் பெறப்படும் (3/2) என்னும் விகித 
மாறிலியைப் பயன்படுத்தி எழுதலாம். அல்லது சமன் 6.8-ன்படி 

_Po T கட் Vv 

இந் நூலில் வெப்பநினைக்கான வரையறை மேற்கூறப்பட்ட சமன் 
பாட்டால் தரப்படுகிறது. விகிதமாறிலியான & போல்ட்ஸ்மன் 
மாறிலி (Boltzmann constan'!) என அழைக்கப்படுகிறது. 
தெரிந்ததொரு வெப்பநிலையில் 7, 1* ஆகியவற்றை அளவிடுவதன் 
மூலம் அதனைச் சோதனைவாயிலாக மதிப்பிட வேண்டும். 
சோதனையிலிருந்து 

போல்ட்ஸ்மன் மாறிலிம்- 1,58%10- -!*எர்க்[டிகிரி சென்டிகிரோடு 

எனத் தெரியவருகிறது. மெட்ரிக் முறையில் வெப்பதிலைக்கான 
அலகு டி௫ரி சென்டிகிரோடு ஆகும். சென்டிகரோடு அளவு 

மூறையானது முதன் முதலில் (வளி அழுத்தத்தில் கொதிநீரின் 
வெப்பநிலையை 100” எனவும் உறைநீரின் வெப்பநிலையை 00 
எனவும் வரையறுத்து நிறுவப்பட்டது. ஆங்கிலமுறையில் உறை 

நீரின் வெப்பநிலை 32°F (cumTzerad_—Fahrenheit) கொதிநீரின் 
வெப்பநிலை 812”, எனவே 176 வெப்பதிலை மாறுபாடானது 
2.8: வெப்பநிலை மாறுபாட்டிற்குச் சமமாகும். படம் 6.,10-ல் 

ஃபாரன்ஹீட், சென்டிகிரேடு அளவுமுூறைகள் ஒப்பிடப் 
பட்டுள்ளன.
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மெய்ச்சுழி (,&0801016 2670) 

சமன் 6-9-ல் வரையறுக்கப்பட்ட சுழி வெப்பநிலையானது 

சென்டிகிரேடு முறையில் உள்ள சுழி அல்ல என்பதனைக் 

காணலாம். சமன் 6-9-ன்படி எல்லா மூலக்கூறுகளின் இயக்க 

ஆற்றல் சுழியாகும்போது 7-0 ஆகும். இது உறநைநீரின் 

மெய்வெப்பநி%ை 
ஃபாரள்ஹி: செல்டிகிரேடு (அல்லது கெல்வின்) 

  

  

              

a 400°K 

Henge 2௨ 00°C 

7 300 
கறைநிலை 32 ௦ 273 

+0 

+- 200 
ap 106 

+P 100 

41-200 

Bows FP ~459 22௯ ௦ 

படம் 6-10 
ஃபாரரன்ஹீட் சென்டிகிரேடு மற்றும் மெய்வெப்பகிலை (அல்லது) 

. (கெல்வின்) அளவு முறைகளை ஒப்பிடுதல். 

வெப்பதிலையைவிட மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையாகும். சமன் 

6-9-ஐப் பயன்படுத்த வேண்டுமாயின் சென்டிகிரேடு மூறையின் 

சுழியை * “மீண்டும் வரையறுக்க'' வேண்டும். அவ்வாறு மீண்டும் 

வரையறுக்கப்பட்ட . சென்டிகிரேடுமுறை மெய் வெப்பதிலைமுறை 

(absolute scale) அல்லது கெல்வின்முறை (81 508/6) என 

அழைக்கப்படுகிறது. நீரானது T=273°K (கெல்வின்) வெப்ப 

நிலையில் உறைகிறது எனச் சோதனைகள் காட்டுகின்றன. எனவே 

கெல்வின் முறையின் சுழியானது சென்டிகரேடு முறையில்-- 

2730-ல் உள்ளது. இந்த வெப்பநிலையில் மூலக்கூறுகளின் 

இயக்கம் யாவும் நின்றுவிட வேண்டும். (குவான்டம் கொள்கை 

யின்படி இந்நிலையிலும் சுழிநிலையாற்றல் என்னும் ஆற்றல் 

இருக்கும்). தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த இந்த வெப்பநிலை மெய்ச்சுழி 

என அழைக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலையை மூலக்கூறு இயக்கத்தின் 

அளவாக வரையறுப்பதின் பயன் என்னவெனில் மெய்ச்சுழியை
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விடக் குறைந்த வெப்பநிலை இருக்கமுடியாது என்பதாகும். இது 
வரை ஆய்வுக்கூடங்களில் செய்யப்பட்ட சோதனைகளின் பயனாக 
0.0001“டீ-க்குக் குறைந்த வெப்பநிலையை அடைந்துள்ளோம். 

சமன் 6-9-ன் வலதுபுறத்தைச் சமன் 6-8-ல் பதிலீடு செய்து 

இலட்சியவாயு விதியை அதன் முழுமை பெற்ற வடிவத்தில் 
எழுதலாம். அதாவது 

v= = + (s/2kT) 
செம்மை வாயு AS) sag Py = NkT (6.10 
நடைமுறையில், வாயுக்கள் மெய்ச்சுழிக்குச் சற்று அதிகமான 
வெப்பநிலைகளில் இரவமாகிவிடுகின்றன. எனவே, சமன் 6-70, 
வாயுவானது திரவமாக மாறக்கூடிய வெப்பதிலைப் பகுதியில் 

பொருந்தாது என்பது தெளிவாகும். சரியாகக் கூறுமிடத்து 
சமன் 6-10 இலட்சியவாயு எனப்படும் வாய்வுக்கே சரியாகப் 
பொருந்தும். இலட்சியவாயுவில் மூலக்கூறுகளின் முழுப்பருமன் 
3-ஐ விட மிகவும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்; மேலும்,” மூலக் 
கூறுகள் அவைகளுக்க௮டையே மோதலின்போதன்றி மற்ற தேரங் 

களில் ஒன்றின்மீதோன்று விசை எதையும் செயற்படுத்தாத 

வகையில் கெட்டியான கோளங்களாக இயங்க வேண்டும். 

மாரிக் கணக்கு 

ஹைடிரஜன் அணுவின் திறை 1.67ந10-** இ. எனில் வளி 

அழுத்தத்தில் 00 வெப்பநிலையில் ஹைடிரஜனின் அடர்த்தி 

என்ன? 

நிறை 1481-ஐ பருமன் ]1-ஆல் வகுக்கக் இடைப்பது அடர்த்தி 

யாகும். 

ஆஷி Nm D= ர 

சமன் 6-7-லிருந்து /-ன் மதிப்பை மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் 

பதிலீடு செய்வோமாயின் 

ரிப் 

ஒவ்வொரு ஹைடிரஜன் மூலக்கூறிலும் இரு அணுக்கள் இருப் 
பதால் ஈன் மதிப்பு 1.67)10--**இராமின் இருமடங்கு இருக்கும், 
7-ன் மதிப்பு 1.07 % 10? டைன்கள்/செமீ”; 7-ன் மதிப்பு 272”% 

இம் மதிப்புக்களைப் பதிலீடு செய்வோமாயின் —
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_ 2x1.67x10-**K 1.01 x 10° ‘ 
ws 7, 38)010- 16 273 ௧/சே.மீ 

= 8.9X10—* A/Ge.8* 

6-7அவகாட்ரோ விதி 

துகள்களின் எண்ணிக்கையின் சிறப்பு 

ஒரு கலத்தில் ஈ, ஈட, நிறைகளையுடைய மூலக்கூறுகளைக் 
கொண்ட இரு வாயுக்கள் கலந்திருப்பதாகக் கொள்வோம், 
அவ்வாறு கலக்கப்பட்டபின் அவ்விரு வாயுக்களும் ஒரே வெப்ப 
திலையை அடைவது சோதனை வாயிலாகக் காணப்படுகிறது. 
எனினும் வாயு 1-ன் வெப்ப நிலை, 7-8 (KE), /3k ஆகவும் வாயு 
-ன் வெப்பநிலை T, = 2(KE),/3k ஆகவும் இருக்கும் என சமன் 
6-9 கூறுகிறது. நியூட்டன் விசையியலைப் பயன்படுத்தி (KE), = 
(8), என நிறுவினால்தான் வெப்பதிலைக்கான தமது இயக்கக் 
கொள்கை வரையறைப் பொருளுடையதாயிருக்கும் , அதாவது 

$ ஈர” = im,v,* 

. ve" m, 

wees = im, 
என தாம் நிறுவவேண்டும். இதற்கான நுட்பமான நிரூபணம் 
இந் நூலுக்கு அப்பாற்பட்டது. எனினும் 11), -ம் ஈ,-ம் ஒரே இசை 
வேகத்துடன் தொடங்கி ஒன்றுடன் ஓன்று பலமாக மோதிக் 
கொள்ளும்போது என்ன நிகழ்கிறது என்பதை ஆராய்வதன் மூலம் 
அந்த நிரூபணம் எத்தகையது என்பதுபற்றிய கருத்தைப் பெற 
லாம். ஈ,, பெரியநிறை எனக் கொள்வோமாயின் மோதலினால் 
ஈடன் வேகம் குறையும். கனமான இயங்கும் பொருளுடன் ஈ,-ன் 
மோதலானது டென்னிஸ் மட்டையுடன் டென்னிஸ் பத்து 
ஒன்றின் மோதலை ஓத்ததாகும். 4ஈ,-ன் வேகம் அதிகரிக்கப்படும் . 
அடுத்தடுத்தப் பல மோகதல்களுக்குப் பிறகு ஈ.ு,”-ன் சராசரி 
யானது ஈ.,“ன் சராசரிக்குச் சமமாகும். இவ்வாருக, ஓரே 
“வெப்பநிலையில் இருக்கும் இரு பொருட்கள் தேர் கோட்டியக்கத் 
இற்கான அதே சராசரி இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும். இத் 
தகைய நிகழ்ச்சி ஆற்றலின் சமப்பங்கீடு (201ற8ா(1(10௩ 08 8ஈ₹£ஜ) 
என அழைக்கப் பெறுகிறது. 

ஒத்த அழுத்தங்கள், பருமன்கள் மற்றும் வெப்பதிலைகளைக் 
கொண்ட இரு வாயுக்கள் ஒரே எண்ணிக்கை மூலக்கூறுகளைக் 
கொண்டிருக்கும் என அலகாட்ரோ விதி கூறுகிறது. சமன் 6-10
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லிருந்து 2-க்கான மதிப்பைக் காண்பதின் மூலம் அவகாட்ரோ விதி 

யானது இயக்கக்கொள்கையின் விளைவு என நிறுவலாம் வாயு 1-க்கு 

நடந் 
ண கக்க 

= "pr, 
வாயு 2-க்கு 

_ PW 
Ns = ET, 

இனி P,=P,, V,=V,, T,=T, ளீனில் 

N,=N, 

ஆகும். எனவே அறை வெப்பநிலையிலும் வளி அழுத்தத்திலும் 

7 லிட்டர் பருமனுள்ள எந்த வாயுவும் அதே வெப்பநிலையிலும் 

அழுத்தத்திலும் உள்ள மற்றொரு வாயுவின் ஒரு லிட்டர் பருமணி 

லுள்ள அதே எண்ணிக்கை மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும். 

அவ்விரு வாயுக்களின் நிறைகளின் விகிதமானது அவற்றின் 

மூலக்கூறு நிறைகளின் வி௫தம்$/ஈ1,-க்குச் சமமாகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

வளி அழுத்தத்திலும் 7'- 050 வெப்பநிலையிலும் இலட்சிய 

வாயு ஒன்றின் 22.4 லிட்டர்கள் பருமனில் எத்தனை மூலக்கூறுகள் 

இருக்கும்? ர 
சமன் 6-10ன்-படி 

  

PV 

N= Uf 
1.01 X 10° « 22.4 X 16° 

= = 2 23 

1.38 70 15% 2723 எம ௬.௧௪ 

மோல் 

ஆக்ஸிஜன், ஹைடிரஜன்: ஆகியவற்றின் அணு நிறைகளின் 
விதம் 16: 1.008 ஆகும்: ஒப்புமை அணு - நிறைகளின் 
(ாஏிக116 81௦01௦ ற855)களின் தரப்படுத்தப்பட்ட (Standardized) 

அட்டவணை ஒன்றைப் பெறுவதற்காக வேதியியல் வல்லுநர்கள் 
ஆக்ஸிஜனின் அணு “எடை'யைச் சரியாக 76 என வரையறுத் 

துள்ளனர். அதன் பயனாய் ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு (0) ஒன்றின் 

மூலக்கூறு “எடை.” 38 ஆகும்; ஹைடிரஜனின் மூலக்கூறு (ப்) 
ஒன்றின் மூலக்கூறு *'எடை' 3.016: ஆகும். மோல் என்பது 
கராம்கள் கணக்கல் குறிப்பிடப்பட்ட மூலக்கூறு *எடை' என வரை 
யறுக்கப்படுகறது . இவ்வாழுக ஒரு. மோல் ஹைடிரஜன் என்பது 

2.016- கிராம் ஹைடிரஜன் ஆகும்; ஒரு மோல் 177,0 என்பது
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78.076. இராம்ஆகும். ஒரு மோலில் உள்ள மூலக்கூறுகளின்... 

எண்ணிக்கை அவகாட்ரோ எண் (/%) என வரையறுக்கப்பட்டுள் 

ளது; ஒரு மூலக்கூறின் நிறையை அறிந்தால் அதன் மதிப்பைக் 

கணக்டெலாம். படிகங்களில் அணுவிடைத் தூரங்களைத் துல்லிய 

மாக அளவிடக்கூடிய % கதிர் முறைகளைப் பயன்படுத்தி ... 

ஹைடிரஜன் அணுவின் நிறையானது 1.67%1 0-34இ எனக்கணக் 

இடப்பட்டுள்ளது. எனவே 8.016க. ஹைடிரஜனை 29% 74975. 

X 10-94 இ-ஆல் (ஒரு ஹைடிரஜன் மூலக்கூறின் நிறை வகுக்கச் 

இடைப்பது ஒரு மோலில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை , 
யாகும்.. அதாவது 

அவகாட்ரோ எண் ]] - 6.02% 1028 

ஆகும். அவகாட்ரோ விதிப்படி வளி அழுத்தத்திலும், 06 வெப்ப , 

நிலையிலும் உள்ள எந்தவொரு வாயும் அதே அழுத்தம் அதே 

வெப்ப நிலையிலுள்ள மற்றெந்த வாயுவும் பெற்றிருக்கக் கூடிய 

அதே பருமனைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்தகைய சூழ்நிலைகளில் ' 

ஒரு மோல்வாயு பெற்றிருக்கக் கூடிய பருமனைச் சமன் 6.76 ். 

-லிருந்து பெறலாம். 

N,kT 

(6.02 1079) x (1.88X 107") 56272 Qe ok? 

1.01 x1u° ; 

= 22.4108 செ.மீ” 

= 22.4 விட்டர்கள் 

 - 

மாதிரிக் கணக்கு 

கார்பனின் அணு*எடை' 78. ஓவ்வொரு கார்பன் அணுவும். 
6 எலெக்ட்ரான்௧ளைப் பெற்றிருப்பின் 79 கார்பனில் எத்தனை 
எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கும்2 

ஒரு மோல் அல்லது 13 கிராம் கார்பனில்.7% கவர்பன்.. அணுக் 
aor அல்லது 67/4) எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கின்றன. எனவே, 
ர இராம் கார்பனில் 6/8 அல்லது 3.015%61035' எலெக்பீரான் 
கள் இருக்கின்றன. 

6-8 வெப்பத்தின் இயக்கக் கொள்கை 

பேரியல் ஆற்றலின் நுண்ணியல் நோக்கு (& microscopic view 
of macroscopic energy) nf 

மெட்ரிக் முறையில் வெப்பத்தின் அலகு கேலரி (calorie) 
எனப்படும். ஒரு கேலரி என்பது கிராம் நீரின் வெப்பநிலையை”. ~ 

& Que 11
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56 உயர்த்துவதற்குச் தேவையான வெப்பம் என வரையறுக்கப் 
படுறது. '5௨9-வது பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளபடி. ஒரு குறிப்பிட்ட 

அளவு வெப்பத்தை அதன் இணை மாற்றான எந்திர ஆற்றலிலிருந்து 
பெறலாம். காட்டாக, அதன் நீரினுள் துடுப்புச் சக்கரம்(080416 
wheel) ஒன்றைச் சுழற்றுவதன் மூலம் ஒரு குறுப்பிட்ட அளவு நீரின் 
மீது குறிப்பிட்ட ஒரு அளவு வேலை செய்யலாம். வெப்ப நிலையா 
னது செய்யப்பட்ட வேலையின் அளவுக்கு நேர் விதத்தில் அதிக 
மாவது காணப்படுகிறது. இத்தகைய எல்லாச் சோதனைகளும் 
8 கேல்ரி "வெப்பமானது 4-18 ஜுூல்கள் ஆற்றுக்குச் சமமாக 

உள்ளது என கூறுகின் றன . 

வெப்பத்தின் எந்திர ஆற்றல் இணை மாற்று 1 கேலரி - 4,78)610* 
ளர்குகள் 

நீரைச். சூடேற்றுவதற்குப் பதிலாக ஓரணு (மூலக்கூறுக்கு ஒரு அணு) 
வாயு ஒன்றின் ஒரு மோலைச் சூடேற்றுவதாகக் கொள்வோம். 

ஹீலியம் (அணு*எடை” 4) இதற்கான ஒரு சிறந்த எடுத்துக் 
காட்டாகும். 4 க. ஹீலியத்தின் வெப்ப நிலையை 76 உயர்த்து 

வதற்கு 2-98 கேலரிகள் வெப்பம் அல்ல்து 14.5)610* எர்குகள் 

வேலை தேவைப்படுகிறது எனச் சோதனைகள் காட்டுகின்றன. 

இந்த ஆற்றல் எங்கு செல்கிறது? இந்த ஆற்றலானது. 
முழுவதுமாக ஹீலியம் மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலை 
அதிகரிக்கப் பயன்படுகிறதா என நாம் ஐயுறுகிறோம். இப்பொழுது 

இயக்க ஆற்றலில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பானது சோதனை வாயிலாகக் 
கிடைத்த மதிப்பான 18.5)610” எர்குகளுக்குச் சமமாக உள்ளதா 
என்பதைச் சரிபார்ப்போம். இயக்கக் கொள்கையின்படி சமன் 
6-9-9 'N 4 பெருக்குவதன் மூலம் ஓரு மோல் ஹிலியத்தின் 
இயக்க ஆற்றலைப் பெறலாம். 

KE/Gurw = Ny 56 57 

ROG gan QesrgAGrHsgiu Quss 4% dow MEGriut@ 

KE/Gure- nad - டம் 

= $X 6.02 107° x 1.38 x 107! 

எர்கு/மோல்-டி௫ரி 

- 42,5610” எர்குகள்்/பமோல்--டி.இரி 

இயக்கக் கொள்கையானது *புரியாத புதிராய்” வெப்பம் 
என்பது உண்மையில்:என்ன என்பதைப்பற்றித் தெளிவாக விளக்கு 
அதது: என்பதை. நாம்.காணலாம். .
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Hy, Og, ட போன்ற ஈரணு. மூலக்கூறுகளை (ஒரு.மூலக்கூறுக்கு 
இரு அணுக்கள்)ப் பொறுத்தவரை . கொடுக்கப்பட்ட வெப்ப 
மானது நேர்கோட்டியக்க ஆற்றலாக மட்டுமின்றி சுழலியக்க 
ஆற்றலாகவும் அலைவியக்க ஆற்றலாகவும் மாறுகிறது. எனவே, 
ஒரு மோல் ஈரணு மூலக்கூறின் வெப்பநிலையை 10 உயர்த்து 
வதற்குத் தேவையான வெப்பமானது ஓரணு மூலக்கூறுக்குத் 
தேவைப்படுவதைவிடச் சற்று அதிகமாக .உள்ளது., மூலக்கூறு 
களின் சுழலியக்கத்திற்கும் அலைவியக்கத்துற்கும் எவ்வளவு ஆற்றல் 
செல்லவேண்டுமென நியூட்டன்விசையயில் அல்லது முதுவிசையியல் 
வரையறுத்துக் கூறுகிறது. பொதுவாக வாயுக்களின் அளவிடப் 
பட்ட வெப்ப எண்கள் (வெப்பநிலையை 70 உயர்த்துவதற்குத் 
தேவையான வெப்பம்) முதுவிசையியலின் கூற்றுப்படி அமைவ 
இல்லை. இது பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில் விளக்கப்படுகிறது. 
எனினும் வெப்ப எண் அளவீட்டிற்கும் புதிய குவான்டம் 
கொள்கைக்கும் (இயல் 18) இடையே மிகுந்த ஒற்றுமை காணப் 

படுகிறது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

முதுவிசையியலில் கூறப்பட்ட ஆற்றல் சமப்பங்கீட்டு விதி 
யானது ஒரு மூலக்கூறின் ஓவ்வொரு தன்னுரிமைப்படிக்கும் $ &7' 
சராசரி இயக்க ஆற்றல் உள்ளது எனக் கூறுகிறது. ஒரு ஈரணு 
மூலக்கூறானது மூன்று சுழற்சித் தன்னுரிமைப் படிகளையும் 
(rotational degrees of 172640௦0) ஒரு அலைவியக்கத் தன்னுரிமைப் 
mipcousustd (vibrational degrees of freedom) கொண்டுள்ளது. 
முதுவிசையியலின்படி. பருமன் மாழுமல் இருக்கும்பேது ஈரணு 

வாயு ஒன்றின் ஒரு மோலுக்குரிய வெப்ப எண் என்ன ? 

ஒரு மூலக்கூறுக்குரிய சராசரி இயக்கு ஆற்றலானது Gyr 
கோட்டியக்கத்திற்கான 8/8 7 4 சுழலியக்கத்திற்கான 3/8 kT+ 
அலைவியக்கத்திற்கான 1/2 67" ஆகும். மேலும், சீரிசை இயக்கத் 
இல் ஒரு அலையியற்றியின் சராசரி திவையாற்றலானது சராசரி 

இயக்க ஆற்றலுக்குச் சமமானதால் அளைவியக்கத்துன் நிலையாற்ற 
அக்கென மேலும் ஒரு 1/2kT அளவு ஆற்றலைச் சேர்த்துக் 
கொள்ளவேண்டும், . எனவே 
கபி 
(2௨ 88ிமோல் - ட 6167 
KE/Gure — 9. 8a = 6.02X%10°* x 41.388 10—'* 

= $3,310" .or¢g@act/Gurd-u am. 

எனினும் அறைவெப்ப ..நவையில் KE[Gure-y.Ad-dr அள 

அிடப்பட்ட? மதிப்பு :80,8)6109* எர்குகள்/மோல்-டிதிரி ஆகும்,
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ஈரணு மூலக்கூரானது அதன் அலைவியக்கத் தன்னுரிமைப் படியை 
அல்லது சுழற்சித் தன்னுரிமைப்படிகள் இரண்டை மட்டுமே 

தூண்டப்படக்கூடிய வகையில். செயற்படுகிறது. ஆனால் சற்று 

உயர்ந்த வெப்ப நிலைகளில் அலைவியக்கமும் தூண்டப்படுகிறது. 

வெப்ப எண்ணானது வெப்ப நிலையைப் பொறுத்திருக்கக் கூடிய 

இத்தகைய வி?த்திரப் பண்னைபிக் குவான்டம் கொள்கைத் 
துல்லியமாகக் கூறுகிறது. மூது கொள்கையின்படி வெப்ப 
எண்ணானது வெப்ப நிலையைச் சார்ந்திராது. 

6.9 நிலைமாற்றங்கள் 

. மூலக் கூறுகளைச் றை செய்தலும் றை மீட்டலும் 

ஒரு மூலக்கூறுக்குரிய சராசரி இயக்க ஆற்றல் அல்லது வெப்ப 

நிலை, மூலக்கூறிடை விசைகளின் வலிமை ஆகியவற்றைப் 

பொறுத்து இடப்பொருளிலோ, இரவத்திலோ அல்லது 

வாயுவிலோ மூலக் கூறுகள் திரளாக அமையலாம். அறைவெப்ப 

நிலையிலுள்ள ஒரு திடப்பொருளில் உள்ள எல்லா மூலக்கூறுகளும் 

(குவான்டம் விளைவுகளைப் புறக்கணித்து) 3/2 67” என்ற சராசரி 

இயக்க அற்றலுடன் அவற்றின் சம நிலைகளைப்பற்றி அலைவுறு 

இன்றன. எனினும் ஒரு மூலக்கூறருனது அதனைத் திடப்பொருளில் 

தன் நிலையிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ளத் தேவைப்படும் 

ஆற்றலானது 3/2 £7-ஐவிட மிக அதிகமாக இருக்குமளவுக்கு 

மூலக்கூறிடை விசைகள் வலிமையுடையனவாக இருக்கின்றன. 

- வெப்பநிலை அதிகரிக்கப்படும் பொழுது மூலக்கூறுகளுக் இடையே 

யுள்ள தொலைவானது ஒரே அளவாயில்லா விடினும் அவைகளுக் 

இடையே உள்ள விசைகள் அவைகளை ஒருங்கே வைத்திருக்கக்கூடிய 

அளவுக்கு வலிமை கொண்டனவாகவே இருககக்கூடிய ஒரு 

வெப்பதிலையை மூலக்கூறுகள் இறுதியில் அடைகன்றன. அந்து 

வெப்பநிலை . உருகுநிலை எனப்படுகிறது. இவ்வாறு அவற்றிற் 

இடையே உள்ள தொலைவு மாறுகின்ற நிலையிலும் திரளாக உள்ள 
மூலக்கூறுகளே திரவம் எனக் கூறலாம். இது ஒரு திரவத்தின் 
நுண்ணியல் வருணனையாகும். ஒரு. திரவத்தில் ஒற்றை மூலக்கூறு 
ஒன்று மற்ற மூலக்கூறுகளின் கூட்டத்தினின்றும் பிரிந்து செல்வது 

மிகவும் கடினம். 

இன்னும் உயர்ந்த ஒரு வெப்பநிலையில் (கொதிநிலை) மூலக்கூறு 
களில் பெரும்பான்மையானவை மூலக்கூறிடை விசைகளினின்றும் 
முழுவதுமாக விடுதலை பெறுவதற்கேற்ற ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும். 
கொதி நிலையைவிடக் குறைந்த' வெப்பநிலைகளில்கூட திரவப் 
பரப்பிற்கு அருகிலுள்ள ஏதேனும் ஒரு மூலக்கூறு சராசரிக்குச் 

சற்று மிகுதியான ஆற்றலைப் பெற்று திரவத்தினின்றும் விடு. 
படலாம். இவ்வாறு பெருமத் திசைவேகத்துடன் கூடிய மூலக்.
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கூறுகள் Brans ugindIeier mid G19 QuehCu gag ஆவியா தல் 

எனப் பெறுகிறது. பெருமத் திசைவேக மூலக்கூறுகளின் - வெளி 

யேற்றம் எஞ்சியுள்ள மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் 

அல்லது வெப்பநிலையைக் குறைக்க முயலும். எனவே, ' ஒரு குறிப் 

பிட்ட அளவு திரவத்தை அதே வெப்பநிலையில் வாயுநிலைக்கு மாற்று 

வதற்கு ஒரளவு வெப்பம் தேவைப்படுகிறது. அவ்வாறு ஒரு கிராம் 

தஇிரவத்திற்குத் தேவைப்படும் வெப்பம் ஆவியாதலின் உள்ளுறை 

வெப்பம் எனப்படும். 1000 வெப்ப நிலையில் நீரின் ஆவியாதலின் 

உள்ளுறை வெப்பம் 540 கேலரிகள்/கிராம் ஆகும். ஒரு பாளை 

நீரை முழுவதும் ஆவியாக மாற்றுவதற்குக் கணிசமான அளவு 

ஆற்றல் தேவைப்படுவதை நாம் காணலாம். இதை யொத்த 

காரணங்களினால் 0£0 வெப்பநிலையில் 1 கிராம் பனிக்கட்டியை 

உருக்க 80 கேலரிகள் தேவைப்படுகிற்து. இது உருகுதலின் 

உள்ளுறை வெப்பம் எனப்படும். பொதுவாக ஒரு பொருளின் 

திலைமாற்றத்திற்கு உள்ளுறை வெப்பம் தேவைப்படும். 

ஆலி அழுத்தம் 
... மூடப்பட்ட, காற்று நிக்கப்பட்ட பெட்டி ஒன்றினுள் ஓரளவு 

நீர் விடப்படுவதாகக் கொள்வோம். அந்த நீரானது ஒவ்வொரு 
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. urtp 6-48 

0 மூதல் 75050 வெப்பகில்ப் பகுஇயில் சீரின் ஆவி அழுத்தக்கோடு.. 

அழுத்தம் வளி அழுத்தங்கள் கணக்கில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
(வணி அழுத்தம் - 1,01 4 105 டைன்கள்/செ,மீ*)
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வினாடியும். அதன் ப்ரப்பிலிருத்து வெளியேறும் மூலக்கூறுகளின் 
எண்ணிக்கையும் அதன் பரப்பை மீண்டும். வந்தடையும் மூலக்கூறு: 

களின்: எண்ணிக்கையும் சமமாகும். வரை ஆவியாகும். எந்தவொரு 

வெப்பநிலை T-gyb இச்சம நிலையானது. அந்த வாயுவின் 

குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தை: அறுதியிடுிறது. 7-ன் ஒரு குறிப்பிட்ட 
மதிப்பிற்குரிய 2-ன் குறிப்பிட்ட மதிப்பு,ஆவி அழுத்தம் எனப் 

பெறுகிறது. ஒரு குரவத்தோடு சமநிலையில் உள்ள அந்த வாயுவை 

ஆவி:என. அழைப்பது வழக்கம், 141d 6-1 7-ல் உள்ள வரைகோரு 

7-ன். பல்வேறு மதிப்பிற்குரிய நீராவிக்கான Por மதிப்புக்களைக் 

காட்டுகிறது. 7: - 1000 வெப்ப நிலையில் 7 - 1 வளி அழுத்தம் 

என்பதைக் காணலாம். எனவேதான் நீரானது கடல் மட்டத்தில் 

1:0:00.வெப்ப நிலையில் கொதிக்கிறது. 

மாதிரிக் “கணக்கு 
1400 அடி. உயரமுள்ள மலையுச்சியில் காற்றழுத்தம் கடல் 

மட்டத்திலுள்ளதைவிட 40% குறைவாக உள்ளது. அம் மலையுச்சி 
யில் எந்த வெப்ப நிலையில் நீர் கொதிக்கும்? 

ப்டம் 76-17-ன்படி 0.8 உளி அழுத்தத்திற்குரிய வெப்பதிலை 
86°C ஆகும்; எனவே; மலையுச்சியில் இவ்வெப்ப நிலையில் நீராவி 
யழுத்தமும் நீரின் மீதான வளி அழுத்தமும் சமமாக இருக்கிறது. 

ஆகவே மலையுச்சியில் இவ்வெப்ப நிலையில் நீர் கொதிக்கும். 

17, ௦ மாதிரிக் கூறு ஒன்றின் மீதான அழுத்தம் படம் 6-1 1-ல் 
உள்ள வளைகோடு குறிக்கும் அழுத்தத்தைவிட அதிகமாக இருப் 
பின் நீர் முழுவதும் இரவ நிலையில் இருக்கும். நீரின் மீதான 
அழுத்தமானது வளைகோடு குறிக்கும் அழமுத்தத்தைவிடக் குறை 

வாக இருப்பின் அது முழுவதும் வாயு நிலையில் இருக்கும். 

கோடு குறிக்கும் அழுத்தம் 7-ல் இரவமும் வாயுவும் சமநிலையில் 
ஒருங்கே அமையும். 

6-10 குமிழ்க்கலம் (0016 ப உாம்க0) 

குறைவெப்ப் நிலையில் கொதிக்க முயலும் இரவம் 

ஒரு திரவம் உந்து தண்டு ஒன்றினால். அமுக்கப்படுவதாகக் 
கொள்வோர். உந்து தண்டின்மீதுள்ள விசையானது படம் 6-12-ல் 
4 என்ற புள்ளிக்குரிய 7”, வெப்ப நிலையில் 7, எனக் கொள்வோம். 
இப்பொழுது இடீரென உந்து. தண்டு விடுவிக்கப்பட்டால் இர 
வத்தின் அழுத்தம் 7, ஆகக் குறையும்; இந்நிலையைப் படம் 6-12-ல் 
2 என்ற புள்ளி குறிக்கட்டும். இந்நிலையில் திரவமானது அது வாயு 
வாக இருக்கக்கூடிய அழுத் தம் மற்றும் வெப்ப நிலைக்குத் திடீரென 

எடுத்துச் செல்லப் பெறுகிறது, இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் உள்ள 
இரவம் மீச்சூடேற்றப் பெற்ற (super heated) இரவம் என



(இயக்கக் கொள்கை: VEZ 

அழைக்கப்படுகிறது; அது. நிலையற்றதாகும். அந்து, தண்டின். 
மீதுள்ள! அழுத்தம் நீக்கப்பட்டவுடன்:, புல:இரவங்கள். உலோகப் 

  
திரவம் 
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படம் 6-12 

குமிழ்க்: கலத்திற்கான. ஆவி அழுத்தக்கோடு விநிவடையுமுன்.இரவத்தின் 
நிலையை A என்ற புள்ளி குறிக்கிறது. 8 என்ற. புள்ளி' விரிவுக்குப் 

பின் திரவத்தின் நிலையைக் குறிக்கிறது, 

பரப்புகளின். மீது கொதிக்கத் 

பரப்பின் மீது அவ்வாறு நிக 

  

படம் 6-13 

உலோகத்தால் அமைக்கப்பட்ட 

முதல் குமிழ்க்கலம், 2௮ங். விட்ட 

முள்ள இக்குமிழ்க்கலம் 1954-0 

அமைக்கப் பட்டது. (ன்றி: 
D-A: @Ger) 

தொடங்கும்; ஆனால். கண்ணாடிம் 
மாது. எனினும், எலெக்ட்ரான் 
அல்லது புரோட்டான்! போன்ற 
மின் துகள். ஒன்று: அத்தகைய 

மீச்சூடேற்றப்பட்ட திரவத்தின் 
வழியே செல்லுமாயின். அதன் 
பாதையில் பல்வேறு. புள்ளிகளில் 
இரவம் கொதிக்கத் தொடங்கும். 
ஒரு திரவம் எப்பொழுது முதலில் 

கொதிக்கத் தொடங்க வேண்டும் 
என்பதைப் பற்றிய உண்மை சரீ 
யாக விளங்கவில்லை. கண்ணாடிப் 
பரப்பிலின்றி மின் துகளின் பாதை 
வழியே கொதிக்கத் தொடங்கும் 
திரவத்தைப் பயன்படுத்தினால் 
கண்ணாடிச் சாளரம் ஒன்றின் 
வழியே எடுக்கப்பட்ட அத் இரவத்: 

தின் நிழற்படம் திரவத்தினுள் 
சென்ற மின்துகள்களின் பாதை 
களைக் காட்டும். குமிழ்க். கலப் 
பாதைகளின். நிழற்படங்களை 3-35. 
8-7, 16-4: 16-6, 16-2: ஆய:
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வபுடங்களில் காணலாம், உலோகத்தால் அமைக்கப்பட்ட 2” விட்ட 

மூள்ள முதல்: குமிழ்க் கலத்தைப் படம் 6-12-ல் காணலாம். இக் 

குமிழ்க்கலம் 1954-ல் அதனை உருவாக்கிய 19-க் கிளைசர் (018261) 

என்பவரால் அமைக்கப்பட்டது. 1959-ல் கலிஃபோர்னியாப் 

,பல்கலைக் கழகத்திலுள்ள லாரென்ஸ் கதிர்வீச்சு ஆய்வுக்கூடத்தில் 

(Lawrence radation laboratory) L.W. ஆல்வாரெஸ் (Alvarez) 

என்பவரின் மேற்பார்வையில் பணியாற்றிய ஒரு குழுவால் 68 அடி 

நீளமுள்ள குமிழ்க்கலம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. இந்தக் குமிழ்க் 

கலத்தை அதன் துணைக்கருவிகளுடன் படம் 6-15-ல் காணலாம், 

இதனைச் சக்கரங்களின் மீது நிறுத்தமுடியாத அளவுக்கு அது 
எடைமிக்கதாக உள்ளது. எனவே, நான்கு பெரிய கால்களின் 

உதவியால் அது இயங்குகிறது.    
படம் 6-14 

72 அங்குல நீளமுள்ள திரவ ஹைடிரஜன் குமிழ்க் கலத்திற்கான துருவேறா 
எஃருப்பெட்டி. இப்படமும் அடுத்த படமும் கலி. போர்னியாப் பல்கலைக் 

கழகத்திலுள்ள லாரன்ஸ் கதிர்வீச்சு ஆய்வுக்கூடத்தின் 72௮௪. 
குமிழ்க்கலக் குழுவின் அன்பளிப்பு. 

ச் 

6211 புள்ளியியல் விசையியல் (Stastical mechanics) 

நடந்தது நடந்ததுவே 

எந்தப் பருப்பொருளிலும் எண்ணிறந்த மூலக்கூறுகள் உள் 

ன. அவற்றின் பெள்திகப் பண்புகளை விளக்குவதற்குப் புள்ளி 

இய்ல் எனப்பெறும். கணிதமுறைகள் தேவைப்படு மளவுக்கு அவை 

 



இயக்கக் கொள்கை: "169 

அதிகமாக உள்ளன. ” கட்டாக, ப்ட்ம் 6:76-ல் "உள்ளவாறு 

நடுவே அடைக்கப். பட்டதும் ஒவ்வொன்றும் 7செ-மீ£ பருமனுள்ள 

இரு பெட்டிகளைக் கருதுவோம். 'பெட்டி 7-ல் உள்ள அழுத்தம் 

  

படம் 6-15 : 

காந்தத்துடன் கூடிய எழுபத்து Ararh #m. GOpéssow oro we 
கதிர்வீச்சு ஆய்வுக் கூடத்தில் ஒரு கட்டடத்திலிருந்து மற்றொரு 

கட்டடத்திற்கு நடந்து” செல்கிறது. 

3 வளிஅழுத்தம் எனில் பெட்டியிலுள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கை 
8.02 x 1072 + 82,4)% 1000 க-செ-மீ அல்லது 2.7 X 707* 
துகள்கள்/செ-மீ? ஆகும். தொடக்கத்தில் பெட்டி 8 காலியாக 
உள்ளது. இப்பொழுது இரு பெட்டிகளுக்கிடையேயுள்ள அடைப் 
பில் உள்ள ஒரு துளையைத் திறப்போமாயின் கண்ணிமைக்குமுன் 
பெட்டி 2-னுள் பாதித் துகள்கள் சென்றிருக்கும். வாயுவானது 
வெற்றிடத்தினுள் விரிவடைந்துள்ளது. நாம் எவ்வளவு நேரம் 
காத்திருந்தாலும் பெட்டி. 8-க்குள் சென்ற வாயு மீண்டும் பெட்டி 

வெற்றிடத்தினுள் ஒசே திசையில் மட்டும் கிகழக்கூடிய 

பெட்ர1 | பெட்டிஐ வாயுவின் பெருக்கம் பெட்டிகளுக்கடையே அமைந்த 
தடுப்பில் உள்ள துளை இறக்கப்படின் பெட்டி 1-லிருந்து 

ட. T காலிப் பெட்டியான பெட்டி 2-க்குள் வாயுவானது 

விரிவடையும். . க 

  

      

- படம் 6-16
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75க்குள்-வராாது. உண்மையில் பெட்டி. 2-ல் உள்ள துகள்களின் 
எண்ணிக்கை சற்று மாறும். ஒரு, குறிப்பிட்ட பருமனில்: உள்ள 
துகள்களின் சராசரி எண்ணிக்கை // எனில் ஏறத்தாழ 70% தே£.த் 

இற்கு அது 14/74 முதல் 77 வரை இருக்குமென புள்ளி 
யியல் கூறுகிறது. இப்பெட்டிகளை பொறுத்தவரையில் துகள் 

களின் எண்ணிக்கை (1.95) 17019 4 ,/7,95% 101) - 

(1.35 + 0.00000000037) x 10°° ஆகும். துகள்கவின் 
எண்ணிக்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல் உணரமுடியாத அள 
வுக்கு மிகச் சிறிய அளவாயிருப்பதைக் காணலாம்; மேலும், அந்த 
மாறுதலானது பெட்டி 2-ல் துகள்களே இல்லாத அளவுக்குப் 
பெருமளவிலும் ஏற்பட முடியாது என்பதையும் காணலாம். 

துளையைத் இறந்தபின் பெட்டி 7-லுள்ள துகள்களில் பாதி 
பெட்டி 3-க்குள் சென்றவுடன் காலத்தைத் திடீரென நிறுத்திப் 
பின்னோக்கிச் செல்லுமாறு: செய்வதாகக் கொள்வோம். பெளதிக 
விதிகளின்படி காலம் பின்னோக்கிச் செல்லமுடியாது. எனினும் 
வாயு விரிவடையும் சோதனையை இயங்கு திரைப்படமெடுத்து 
வீழ்த்தியில்: அதனைப் பின்னோக்கி ஒட்டிப்: பார்ப்பதன் மூலம் 
காலம்: பின்னோக்கிச் செல்வதால்: என்ன: நிகழும் என்பதனைக் 
காணலாம். அவ்வாறு காண்போமாயின் பெட்டி 2 தானாகவே 
காலி செய்துகொண்டு வெற்றிடத்னத: உருவாக்கும், இது ஒரு 
புதிராகும். இயற்கையில் ஒரு பெட்டியானது வெளிக்காற்றுடன் 
தொடர்பு கொண்டிருக்கும்போது தானாகவே காலி செய்து 
கொண்டு ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்க முடியாது என்பதை நாம் 

அறிவோம். எனினும் இயங்கு திரைப்படத்தைப் பின்னோக்கி 
ஓட்டிக் காணக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் நியூட்டன் விதிகளுக்கு முரணாக 
எதுவும் நிகழவில்லை. உண்மையில், திரைப்படமானது பெட்டி 
2-ல் உள்ள துகள்கள் யாவும் அதனை விட்டு வெளியேறும்வகை 
யில் இயங்கவும் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக்கொள்ளவும் தேவை 
பான துகள்களின் நிலைகள் மற்றும் திசைவேகங்களின் இட்ட: 
வட்டமான அமைப்பைப் பற்றி நமக்குக் கூறுறது. துகள்கள் 

பெட்டி 2-ஐ விட்டு வெளியேறும் நிகழ்ச்சியில் பெளதிக விஇுகள் 
எதுவும் மீறப்படவில்லை. அவ்வாரளுயின் இப்புதிருக்கான விடை: 
என்ன ? பெட்டி 2-னுள் உள்ள துகள்களின் இந்த ஒரு இட்ட 
வட்டமான அமைப்புக்கு (Configuration) 93 giscracr Qo 
பெட்டிகளிலும் ஏறத்தாழ சமஅளவில் இருப்பதற்கான எண்ணி 
தந்த அமைப்புக்கள் (00511207211008) உள்ளன என்பதை நோக்கு 
வதன் மூலம் இப் புதிருக்கான தீர்வு காணலாம். இவ்வாராக 
பெட்டி: 2-லிருந்து எல்லாத் துகள்களும் வெளியேறுவதை 
அனுமதிக்கும் அமைப்பு (0௦04]2ால11௦ஐ) இருப்பினும் அது
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ஒருபோதும். நிகழ்வதில்லை. எனவே, தத்துவ ரீதியில் வெற்றிட 
மானது. 'தானே உருவாகக் கூடிய” ஒரு, நிலையைப் பெறமுடியு 
மாயினும் வெற்றிடத்தினுள் வாயு. ஓன்று. விரிவடையக்கூடிய 
திகழ்ச்சியானது ஒருஇசை நிகழ்ச்சியேயாகும். 

புள்ளியியலின் காரணமாக எதிர்த்திசையில் விளையமுடியாத 
இகழ்ச்சிக்கான மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு மிகுந்த வெப்ப திலை 
யிலிருத்து குறைந்த வெப்பநிலைக்கு வெப்பம் செல்வதாகும். 
வெப்பமான உலோகத்துண்டு ஒன்றையும் குளிரான உலோகத் 

துண்டு ஒன்றையும் சேர்த்து வைத்தால் வெப்பமானது குளிர்ந்த 
துண்டிலிருந்து வெப்பமான துண்டிற்கு ஒரு போதும் செல்லாது. 
அவ்வாறு முடியுமாயின் ஒரு உலோகத் துண்டிலிருந்தோ கடவீ 
லிருந்தோ வெப்பத்தை ஏற்று ஒரு நீராவி எஞ்சினை இயக்கப் பயன் 
படுத்தலாம். கோடானு கோடு. ஆண்டுகளுக்கு மனிதனுடைய 
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக் கூடிய அளவுக்கு வெப்ப ஆற்ற 
லானது கடலில் அடங்கியுள்ளது. எனினும் அவ்வாறு இறைந்து 

கிடக்கும் நீர் மூலக்கூறுகளின் ஆற்றலை ஒரு இயந்திரத்தின் ஒழுங் 
சான இயக்கமாக மாற்றுவதென்பது புள்ளியியலின்படி முடியாத 
தொன்றாகும், ஒற்றை வெப்பக் கிடங்கு. ஒன்றிலிருந்து எடுக்கப் 
பட்ட வெப்பத்தைக் கொண்டு இயக்கப்படும் எந்திரம் இரண்டாம் 
வகை அகவிசையியக்க (perpetual motion) எனப்பெறும். அத் 
தகைய எந்திரம் ஆற்றல் அழிவின்மை விதிக்கு அப்பாத் 
பட்டதல்ல. அத்தகைய எந்திரம் வேலை செய்யும்போது வெப்பக் 
கிடங்கின் வெப்பநிலை குறைய வேண்டு மென்பதே ஆற்றல் அழி 
வின்மை விதியின் கூற்றாகும், வெப்பம் கடத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கு 
ஆற்றல் அழிவின்மைவிதி பயன் படும்போது அது வெப்ப இயக்க 
வியல் முதல் விதி எனப் பெறுகிறது. 

இவப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விஇ 

மேற்கூறப்பட்ட இரு எடுத்துக்காட்டுகளான கடலிலிருந்து 

பயனுறு வெப்பம் பெறுதலையும் வெற்றிடம் தானே உருவாதலையும் 

மறுக்கும் ஏதோ ஒரு புதிய விதி இருக்க வேண்டும். ஹம்ப்டி. 
ட்ம்ப்டி (Humpty Dumpty) eparqag எடுத்துக் காட்டாகும். 
வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதியே அத்தகைய விதியாகும்; 
அது புள்ளியியல் அல்லது பெறுமளவு எண்ணிக்கைகளின் கணித 

வியலின் விளைவாக உருவானதாகும். இந்த வகையில் இந்நிகழ்ச்சி 
களில் புதிய அடிப்படைப் பெளதிகத் தத்துவம் எதுவும் பங்கு 
பெறவில்லை-அது எண்ணற்ற துகள்களின் கணிதவியலின் விளைவே 
யாகும். இரண்டாம் வகை அக விசையியக்க எந்திரம் நடை. 
முறையில் முடியாத தொன்றுகும் என்பதே வெப்ப இயக்கவியல்.



  

‘173 அடிப்படை பெள்திகம் 

இரண்டாம் விதியாகும், இது அவ்விதியைக் கூறுவதற்கான ஒரு 

மூறை. மற்றொருமுறை யாதெனில்: அண்டத்திலுள்ள குழப்ப 

நிலையின் (எண்ட்ரெர்பி-20(1003-என அழைக்கப்படுகிறது) மொத்த 

அளவு கூடுமேயன்றி ஒரு போதும் குறையாது என்பதாகும். 

காலத் இருப்பம் 

் வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதியை ஒரு கணிதச் சமன் 

பாடாகக் குறிப்பிடும் பொழுது அது, காலமானது முன்னோக்கிச் 
செல்கிறதா அல்லது பின்னோக்கிச் செல்கிறதா என்பதைப் 
பொறுத்து முற்றிலும் வேறுபட்ட பெளதிக விளைவைக் கொடுக் 
கிறது என்பதை நாம் காண்கிரோம். இது முற்றிலும் புள்ளியியலின் 
விளைவே என்றும் இவ்வகையில் வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் 
விதியானது உண்மையில் ஒருபுதிய விதியோ அல்லது : அடிப் 
படைப் பெளதிகத் தத்துவமோ அல்ல என்றும் முற்பகுதி விளக்க 
மூயலுகிறது. அது, துகள்களின் எண்ணிக்கை மிகப் பெருமளவில் 
இருக்கும்போது மட்டுமே பொருந்தக் கூடிய ஒரு புள்ளியியல் 
பேரளவியல் (stastical macroscopic) வருணனையாகும். அதனை 
நியூட்டன் விதியினின்றும் இயக்கக் கொள்கையினின்றும் கணித 
வியலின் (புள்ளியியலின்) உதவியுடன் பெறலாம். மாருக நியூட் 
டன் விதிகளுக்குப் புள்ளியியலைப் பயன் படுத்துவதன் மூலம் 
பெளதிகத்தின் முற்றிலும் புதிய பகுதி ஒன்று நமக்குக் கடைக் 
கிறது. அது வெப்பநிலை போன்ற பெளதிகக் கருத்துக்களை 

தமக்குத் தருகிறது. 

இதுவரை நாம் கண்ட இயற்கையின் உண்மையிலேயே அடிப் 
படைத் தன்மை வாய்ந்த விதிகள் யாவும் காலத்திருப்பம் 
பெற்றவையாகும். காலத்திருப்பம் எனில் எல்லாத் துகள்களின் 
(சுழற்சி உள்ளிட்ட) எல்லா இயக்கங்களின் இசைகளையும் நோர் 
மாருக்கினும் (காலம் முன்னோக்கிச் செல்லும்போது பொருந்தக் 
கூடிய) அதே சமன்பாடுகளும் அல்லது பெளதிக விதிகளும் 
பொருந்தும். இயற்கையின் மிகவும் அடிப்படைத்தன்மை 
வாய்ந்த இந்த சீரமைவுத் sSSHawrorg (symmetry principle) 

மூரண்பாடு ஏதேனுமிருப்பின் அறிவிக்கக்கூடிய சோதனைகளின் 
மூலம் அண்மையில் சரிபார்க்கப்பட்டது. இதுவரை முரண்பாடு 
எதுவும் காணப்படவில்லை. மாறாக, மிகவும் அடிப்படைத்தன்மை 
வாய்ந்த வேறு இரு சீரமைவுத் தத்துவங்களை (gQeijoow-parity- 

அழிவின்மை, Borg.s gaer—antipartice—Frmngy) காலத் 
திருப்பத்திற்குச் சரிபார்த்தபோது முரண்பாடுகள் தென்பட்டன. 
*புனிதமான் இவ்விரு சீரமைவுத் தத்துவங்களும் எவ்வாறு 
பொய்ப்பிக்கப் பட்டன என்பதைப்பற்றி 16-ஆம் இயலில் 
காணலாம். 
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கணக்குகள் 

1. உன்மீதுள்ள அழும்தத்தைப்போல் இருமடங்கு அழுத் 
தத்தை உணர ஏரியினுள் எவ்வளவு ஆழம் மூழ்கவேண்டும்? 

2. 50 அடி ஆழமுள்ள கணெறு ஒன்றிலிருந்து நீரை வெளி 
யேற்ற ஒரு முறையை அமைக்க. 

3. நியூயார்க் மாநிலத்தின் விரிவான நீர்ப்பாசனத் திட்டங் 

கள் இருந்தபோது ஒரு ஆற்றின்மீது அமைக்கப்பட்ட பாலத்தின் 

வழியாக அந்த ஆற்றை ஒரு கால்வாய் கடந்து சென்றது. ௮ச் 

கால்வாயில் 705 இ. நிறையுள்ள ஒரு படகு சென்றால் பாலத்தின் 

மீது செயற்படும் பளுவில் ஏற்படும் அதிகரிப்பைக் கப்பட. 
பட௫ன் சராசரி அடர்த்தி 0.8 கி/செ.மீ£. 

2. மெய்ச்சுழி வெப்பநிலையிலிருக்கும்- நீரிலிருந்து வெப்பத் 

துப் பெறமுடியுமா 2? விளக்குக. 

5; ஒலிப்பெட்டி ஊரி ஒன்றிற்கும் நீண்டநேர இசைத்தட்டு 

ஒன்றிற்கும் இடையேயுள்ள தொடுநிலைப்பரப்பு 10 5 அங். விட்ட 

முள்ள ஒரு வட்டமாகும். ஊசியானது சுன் கி கிராம் மடங்கு 

விசையை செயற்படுத்துமாயின் அழுத்தத்தை டைன்/செ.மீ? 

அடிப்படையில் கணக்கிடுக. 

6. நீரியல் பாரந்தூக்கி ஒன்றின் உந்து தண்டுகளின் விட்டங் 
கள் 1 செ.மீ, 5 செ.மீ ஆகும். 

ச) பெரிய உந்து கண்டின்மீது வைக்கப்பட்ட 75 நியூட் 

டன்கள் எடையுள்ள ஒரு பொருளைத் தூக்குவதற்கு சிறிய 

உந்து தண்டின்மீது செயற்படுத்தவேண்டிய விசையின் 
அளவு என்ன? 

ட) சிறிய உந்து தண்டு 0.1 மீ நகரும்போது பொருள் 

எவ்வளவு உயரம் தூக்கப்படும்? 

7. வானிலைப் பலூன் ஒன்றின் நிறை (அகனுள்' அடைக்கப் 
பட்டிருக்கும் வாயுவின் நிறையையும் சேர்த்து) 50 கி.கி; பருமன் 
1108°. அது புவிப்பரப்புடன் ஒரு கயிற்றால் கட்டப்பட்டுள்ளது. 
காற்றின் அடர்த்தி 1.3 &).H/8*. 

a) slg செங்குத்தாக இருப்பின் அதன் இழுவிசை 

என்ன? 

5) கயிருனது செங்குத்து நிலைக்கு 30 கோணத்தில் 

. அமையுமாறு காற்று வீசினால் கயிற்றின் இழுவிசை என்ன?
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8, இயல்பான சூழல்களில் ஒரு பொருளின் எடை 800 நியூட் 

டன்கள், நீரினுள் அதன் எடை. 2800 நியூட்டன்கள் . 

2) அதன் அடர்த்து என்ன? 

8) அதன் பருமன் என்ன? 

9. 1 வளி அழுத்தம் அழுத்தத்திலுள்ள ஒரு வாயுவின் 
வெப்பநிலை 100£6-லிருந்து 06-க்குக் குறைகிறது. அதன் பருமன் 
மாருமலிருக்க அதன் அழுத்தத்தில் செய்ய வேண்டிய மாறுதல் 
என்ன? 

10. 1] செ.மீ* கனசதுரப் பனிக்கட்டி ஒன்றின் அடர்த்தி 
0.9 க/செ.மீ£, அதன் உச்சி நீர்ப் பரப்பிலிருந்து எவ்வளவு 
உயரத்தில் மிதக்கும்? 

77, 0.8 க/செ.மீ£ அடர்த்தியுள்ள மரக்கட்டை ஒன்று 

7.8இ/செ.மீ அடர்த்தியுள்ள திரவத்தில் மிதக்கிறது. கட்டை 
யின் முழுப்பருமன் 86 செ.மீ£. 

a) கட்டையின் நிறை என்ன? 

£) இடம் பெயர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் நிறை என்ன? 

டு திரவப் பரப்பிற்கு வெளியே தெரியும் கட்டையின் 
பருமன் என்ன? 

12. உராய்வின்றி நகரக் கூடிய உந்து 
குண்டுடன் கூடிய ஒரு உருளையில் வாயு 

கரா) ஒன்று. அடைக்க பட்டுள்ளது. காருவின் 
பருமன் 0,.5மீ£$; உயரம் 1.0 மீட்டர். 
உந்து தண்டின் எடை 5)610* நியூட் 

டன்கள். வளி அழுத்தம் 10* . நியூட்டன் 
கள்/மீ”. 

8) வாயுவின் அழுத்தம் என்ன? 

6) வெப்பநிலை மாராமல் h-g 0.6 

மீக்குக் குறைக்க உத்து தண்டின் 
மீது செயற்படுத்த வேண்டிய 

- அதிக. விசை ஏன்ன? 

  

12. 0.8 அடர்த்தியுள்ள 1 செ.மீ. கன சதுரம் ஒன்று நீரில் 
மிதக்கிறது. வெப்பநிலை 50”0-க்கு உயார்த்தப் பட்டபோது கன 
சதுரத்தின் பக்கங்கள் 19% விரிவடைகின்றன. இடம் பெயர்க்கப்
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பட்ட நீரின் பருமனில் ஏற்றப்பட்ட மிகுதபாடு என்ன? (இரு 
ளெப்ப நிலைகளிலும் நீரின் அடர்த்தியை 7க/செ.மீ£ எனக் 

கொள்க). 

74. நீரினுள் ஒரு கராம் ஹைடிரஜனைக் கொண்டுள்ள ஒரு 
நீர்க்குமிழி அறைவெப்பநிலை (87£0)யில் 5.6 % 70 செ.மீ* 
பருமனைக் கொண்டுள்ளது. 

2) வாயுவின் அழுத்தம் என்ன 2 

ச்) குமிழி, நீரினுள் எவ்வளவு ஆழத்தில் உள்ளது ? நீர்ப் 
பரப்பிற்கு மேல் உள்ள வளி அழுத்தம் 10? டைன்கள்/ 
செ.மீ”. 

25, மனிதன் உருவாக்கக்கூடிய மிகச் சிறந்த வெற்றிடம் 
70-34 செ.மீ. பாதரச அளவாகும். இத்தகைய வெற்றிடத்தில் 

1 செ.மீ? பருமனில் இருக்கக் கூடிய மூலக்கூறுகள் எத்தனை? விண் 
மீனணிடை வெற்றிடத்தில் (௬௧௦0௩0 of interstellar space) ஒரு 
செ.மீ5-ல் சுமார் ஒரு புரோட்டான் உள்ளது. 

16. ஹைடிரஜன் குண்டுவெடிப்பு ஒன்றின்போது 10“ டி.ஒரி 
கன் சென்டிகிரேடு வெப்பநிலை உருவாகியது. இத்தகைய 
கூயார்ற்த நிலையிலுள்ள வாயுவில் தனி ஹைடிரஜன் அணுக் 
சுருக்கள் அல்லது புரோட்டான்்௧ளும் பல டியூட்ரான்களும் 
(லம் -புரோட்டானின் நிறையைப்போல் இருமடங்கு நிறை 
கொண்டவை) உள்ளன. 

2) புரோட்டான்களின் சராசரித் திசைவேகம் என்ன? 

ம்) வெப்பநிலைச் சமநிலை இருப்பதாகக் கொண்டால் ஒரு 
புரோட்டானுக்குரிய சராசரி இயக்க ஆற்றலுக்கும் 
டியூட்ரானுக்குரிய சராசரி இயக்க ஆற்றலுக்கும் உள்ள 
SHY என்ன 4 

87. இலட்சிய வாயு ஒன்று 2 அமழுத்தத்திலும் 7” மெய் 
வேப்பநிலையிலும் 1” பருமனைக் கொண்டுள்ளது. ஓவ்வொரு மூலக் 
கூறின் நிறை 1. பின்வரும் கோவைகளுள் எது வாயுவிலுள்ள 
மூக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது? 2778, 46/27 
0/4, 67/77, 27/7? பின்வருவனவற்றுள் எது வாயுவின் அடர்க் 

இயைக் குறிக்கிறது? mkT, mV, Pm{kT, PIKTV, P[kT?





  

நிலை மின்னியல் 

(ElectroStatics) 

இயல் 7 

அபெள 12



நிலை மின்னியல் 
7-1 பருப்பொருளின் எலெக்ட்ரானியல் அமைப்பு 

எலெக்ட்ரான்க௧களை எங்கே காண்பது 

பெளதிகத்தின் பெரும் பகுதி மின்சாரத்தையும் அதன் 
பயன்களையும் பற்றியதாகும். அப் பயன்களுள் ஒன்று ஒளியின் 
மின்காந்தக் கொள்கை என அறியலாம். எனவே, ஒளியியல் 

முழுவதையும் மின்சாரவியலின் ஒரு துணைப்பகுதியாகக் கருதலாம். 
மற்றொரு மிக முக்கியம் வாய்ந்த தலைப்பு சார்புக் கொள்கை 
யாகும்; மின்சாரவியல் சமன்பாடுகள் எல்லாச் சுட்டமைப்பு 

(8116 07 ர£1£ர6006)க்களிலும் ஒரே வடிவில் அமைய வேண்டும் 
எனக் கருத்திற் கொள்வோமாயின் மின்சாரவியல் கொள்கையி 
லிருந்து சார்புக் கொள்கையைப் பெறலாம். அணு 
பெளதிகத்தில், திண் பொருளியல் பெளதிகத்தில், மூலக்கூறியலில் 
வேதியியலில் எலெக்ட்ரான்-எலெக்ட்ரான் மற்றும் எலெக்ட்ரான் 

அணுக்கரு ஆகிய மின்காந்த செயலெதிர்ச் செயல்களைப்பற்றிப் 
படிக்கிறோம். இவ்வாருக இந் நூலின் எஞ்சியுள்ள பகுதி 
முழுவதும் ஏதோ ஒருவகையில் மின்சாரவியலைப்பற்றிக் கூறுகிறது. 

ர இத் நூலைப் பயிலும் மாணவன் அணு அமைப்பைப்பற்றிய 

... பொதுக் கருத்தைப் பெற்றிருக்கிறான் என்று கருதப்படுகிறது. 
் அணுக்கருவை வலம் வரும் ஏலெக்ட்ரான்களைக் காட்டும் அணுக் 
“குறியீடுகளை (4001௦ 89100015)த தனந்தோறும் செய்திப் பத்திரிகை 
களிலும், வார இதழ்களிலும், 71.-லும், குழந்தைகளுக்கான 
விளையாட்டுப் பொம்மைகளிலும் மற்றும் சிற்றுண்டிப் பெட்டிகளி 
அம் காணலாம். ஒரு அணு ஏறத்தாழ 10" * செ.மீ விட்டத்தைக் 
கொண்டுள்ளது; அதில் ஒரு தேர்மின்னூட்டங்கொண்ட கனமான 
சிறிய் அணுக்கருவும் அதனைச் சுற்றி வலம் வரும் எதிர் 
மின்னூட்டங்கொண்ட இலேசான எலெக்ட்ரான்களும் உள்ளன. 
நேர்மின்னூட்டம், எதிர்மின்னூட்டம் என்ற சொற்களை முதலில் 
வரையறுக்காமல் முதன் முதலாக இங்கு பயன்படுத்துவதைக்
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காணலாம். அடுத்துவரும் பிரிவு முழுவதும் மின்னூட்டம் என்ற. 
இப் புதிய முக்கியமான கருத்தைப் பற்றியதாகும். 

வழக்கில் கையாளப்படும் அணுக்குறியீடுகள் 7974-ல் நீல்ஸ்: 

போஹ்ர் (111615 ௦) என்பவரால் வெளியிடப்பட்ட அணு 
அமைப்புக் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும். 

படம் 7.1 போஹ்ரின் கருத்தின் அடிப்படையில் லிதியம் (1414/ம) 

போஹ்ர் கருத்திற்கேற்ப வரையப் 

பட்ட லிதியம் அணுவின் உருப் 

படிவம், ஒவ்வொன்றும்-௪ மின் 

னூட்டம் கொண்டமூன்று எலெக்ட் 

ரான்கள் 4 3௪ மின்னூட்டங் 
கொண்ட அ௮ணுக்கருவைக் கோளி 

யல் , பாதைகளில் வலம் வரு 

இன்றன. 

  

படம் 7-1 

௮ணுவைக் குறிக்கிறது. லிதியத்தின் அணு எடை 7; அணு எண் 

8 ஆகும். லிதியம் அணுக்கருவானது நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற 

மூன்று புரோட்டான்்௧களாலும் மின்னூட்டமற்ற நான்கு 

நியூட்ரான்களாலும் ஆனது. எலெக்ட்ரான்கள் எதிர்விகித 

இருமடி விசை ஒன்றினால் அ௮ணுக்கருவை நோக்கி ஈர்க்கப் 

படுவதாகக் கொள்வோம். அவ்வாருயின் நியூட்டன் நிறுவி 

யுள்ளபடி கோளியல் பாதைகளில் அணுக்கருவை வலம் வரும் 

எலெக்ட்ரான்௧களுடன் கூடிய ஒரு ஓற்றை அணுக்கரு ஒரு 

நுண்ணிய சூரிய மண்டலத்தை ஓக்கும். அணுக்கருவையும் 

எலெக்ட்ரான்களையும் ஒன்றாகப் பிணைத்து வைத்திருப்பது ஈர்ப்பு 

விசையே என ஒருவர் முதலில் கருதக்கூடும். அது அவ்வாறாயின் 

அணுக்கள் ஒன்றுக் கொன்று எவ்வளவு அருகில் இருந்தாலும் 

எப்போதும் ஒன்றையொன்று ஈர்க்கும். அதன் பயனாய் பருப் 

பொருளானது புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள், நிலையான 

எலெக்ட்ரான்களாலான ஒரு மாபெரும் அணுக்கருவாகும்வரை 

இறுக்கப்படும். தரவங்களையும் திடப் பொருட்களையும் இறுக்குவது 

மிகவும் கடினமாதலால் அணுக்கள் இறுக்கப்படும்போது அவற்றிற் 

இடையே வலிமைமிக்க ஒதுக்கு விசைகள் செயற்படுகின்றன 

என்பதை நாமறியலாம். எனவே, ஈர்ப்பு விசையைவிட வலிமை 

க்க, புதியவகை ஈர்ப்பு விசை ஒன்று இருக்கவேண்டும். இப் 

இய விசையை விளக்குவதற்கு நிலைமின்விசை அல்லது கூலும் 

விசை என்னும் விசை தேவைப்படுகிறது; இதுவும் ஒருவிகித. 

இருமடி விசையேயாகும். நிலைமின் விசைக்கும் ஈர்ப்பு விசைக்கும்
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: உள்ள ஒரு வேறுபாடு யாதெனில் நிலைமின் விசையானது ஓத்த 
ட மின்னூட்டங்களிடையே ஒதுக்கு விசையாகவும் மாறுபட்ட 
"மின்னூட்டங்களிடையே ஈர்ப்பு விசையாகவும் அமைகிறது. 
நிலைமின்விசையின் பயனாய் புரோட்டான்களும் அணுக்கருக்களும் 
ஒன்றையொன்று ஓதுக்குகின்றன; ஆனால் எலெக்ட்ரான்கள்அணுக் 
கருக்களை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகின்றன. மேலும்,இரு எலெக்ட்ரான் 
களுக்கடையே செயற்படும் நிலைமின் ஓதுக்கு விசையானது 
அவற்றிற்கிடையே இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு விசையைப்போல் 
4,177) 704” மடங்கு உள்ளது! 

உண்மையில் எலெக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவை கோளியல் 
பாதைகளில் (2181௦கார ௦1118) வலம் வருகின்றன என்று கூறுவது 
சரியாகாது. அத்தகைய கூற்று 18ஆம் இயல் முதற்கொண்டு 

ஆராயப்படும் நவீன குவான்டம் விசையியலுக்கு முரண்பட்ட 
தாகும். எனினும், குவான்டம் கொள்கையிலும் வலம் வரும் 
எலெக்ட்ரான்களை அணுக்கருவுடன் பிணைக்கும் வகையில் நிலை.மின் 
விசையானது பங்கு பெறுகிறது. படம் 7-7-ல் உள்ள அணு 

அமைப்பிற்குப் பதிலாக உள்ள நவீன எலெக்ட்ரான் அலை 

அமைப்பை இயல் 73-ல் காணலாம். 

7-2 மின்னூட்டம் என்னும் கருத்து 

யாவும் கருத்தளவே 

எல்லாவகை நிலைமின்விசைகளைப் பற்றியும் கூறும் கூலம் 

விதியை நாம் அறியும்வரை மின்னூட்டத்தைப் பற்றிய பண் 
பியல் வரையறையை நாம் பெறமுடியாது. கூலம் விதியைப் 

பற்றிக் கூறுமுன் மின்னூட்டத்தின் சில பண்புகளைப் பற்றி 
. ஆராய்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும். காட்டாக, மின்னூட்டம் 

என்பது கூட்டற் பண்புடையதா? அதனை அழிக்க முடியுமா? 

தற்கால மனிதன் அவனது சட்டையையோ கோட்டையோ 
கழற்றும்போதோ அல்லது ஈரமற்ற நாட்களில் தரை விரிப்பில் 

நடக்கும் போதோ உண்டாகும் மின்பொறிகளைப் பார்த்து வியக் 
இரறுன். அதைப்போலவேதான் முற்கால மனிதனும் முதன் 

முதலில் மின்னூட்டத்தின் விளைவுகளை நோக்கினான். இவ் 
விளைவுகள் இருவகைக் தொடர்பு கொள்வதால் ஏற்படுகின்றன; 

அவை மின்னூட்டுவித்தல் (ரோேகஜஐு என அழைக்கப் பெற்றன. 
, மின்னூட்டுவித்தலின் விளைவுகளை முற்கால கிரேக்க அறிஞர்கள். 
.ஆராய்ந்துள்ளார்கள். 

4 என்ற ஒரு பொருள் 8 என்ற பொருளுடன் தேய்க்கப்படு 
OF TEE கொள்வோம். அவ்வாறு தேய்க்கப்படும்போது 4-லுள்ள
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சில எலெக்ட்ரான்கள் 8-லுள்ள சிலவற்றுடன் செயலெதிர்ச் 
செயற்படுகின்றன. அவற்றுள் சில .4-ஐ விட்டு 8-க்கும் சில 8£-ஐ : 
விட்டு .8-க்கும் சென்றடைகின்றன. .4-ன் புற எலெக்ட்ரான்கள் : 
B-or புற எலெக்ட்ரான்௧ளைப் போல அணுக்கருவுடன் வலிமை : 
யாகப் பிணைக்கப்படாவிட்டால் அவ்விரு பொருட்களையும் 

பிரிக்கும்போது .4-யிலுள்ள சில எலெக்ட்ரான்கள் £-க்குச் சென்றி 
ருக்கும். எனவே. .4-ஆனது ஒரு நிகர நேர் மின்னூட்டத்துடனும். 
2-ஆனது அதே அளவு நிகர எதிர் மின்னூரட்டத்துடனும். 
அமையும். மின்னூட்டத்தைப் பொறுத்தவரை நேர், எதிர் 
என்னும் சொற்கள் மனப்போக்காக ஏற்றுக் கொள்ளப் 
பட்டவையே. எலெக்ட்ரான்கள் எதிர் மின்னூட்டம் பெற்றவை 
என்ற தற்கால மரபை நிறுவியவர் பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்லின் 
(Benjamin Franklin) என்பவராகும். அவர், பட்டுத்துணி” 

ஒன்றுடன் தேய்க்கப்பட்டு மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட கண்ணாடித். 
குண்டு ஒன்றில் உள்ள மின்னூட்டத்தை நேர் மின்னூட்டமாக . 
மனப்போக்காக வரையறுத்தார். பின்வரும் இயல்களில் கடத்தி : 
களிலும் மின்கடத்திக் குழாய்களிலும் (780001 (0௦௦5) விளையும். 
மின்னோட்டங்களைப் பற்றிப் படிக்கும்பொழுது பெஞ்சமின். 
ஃபிராங்கலின் அத்தகைய மின்னூட்டத்தை எதிர் மின்னூட்ட 

மாக வரையறுத்திருந்தால் எளிதாயிருக்கும் என்பதை நாம்.. 
உணர்வோம். ஃபிராங்க்லினின் வரையறைப்படி. மின்னோட்ட 
மானது மின்னூட்டங்களின் உண்மையான இயக்கத் திசைக்கு . 
எதிர்த் இசையில் உள்ளது. கடத்திகளிலும் கடத்திக் குழாய் : 
களிலும் மின்னோட்டமானது எதிர் மின்னூட்ட எலெக்ட்ரான்: 
களின் இயக்கத்தால் விளைகிறது. எலெக்ட்ரான்கள் கண்டு- 

பிடிக்கப்படுவதற்கு ஏறத்தாழ நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே 
ஃபிராங்க்லின் மின்னூட்டத்தைப் பற்றிய கொள்கையை வெளி 

யிட்டதால் இவ்வாறு குழப்பத்தை விளைவித்ததற்காக 

ஃபிராங்க்லினை நாம் குறை கூறுவது அழகன்று. 

மின்னூட்டத்தைப் பற்றிய கருத்து நிறையைப் பற்றிய 

கருத்தைப் பல வகைகளில் ஒத்துள்ளது. எவ்வாறு ஒரு 
பொருளோ அல்லது துகளோ நிறை என்ற ஒரு கற்பனைப் 

பண்பைக் கொண்டுள்ளதோ அவ்வாறே ஒரு பொருளோ அல்லது 

துகளோ ஒரு உள்ளார்ந்த மின்னூட்டத்தையும் பெற்றுள்ளது. 
அது நேர் மின்னூட்டமாகவோ, எதிர் மின்னூட்டமாகவோ 

“அல்லது சுழியாகவோ இருக்கலாம். நிறையைப் பற்றிய முழுதும் 

கற்பனைவயமான கருத்தொன்றை அறிமுகபடுத்துவதன் மூலம் 

செயலெதிர்ச் செயற்படும் பொருட்களுக்கான (அவற்றின் சார்பு 

முடுக்கங்கள் போன்ற பிற) கணக்கீடுகள் மிகவும் எளிதாக்கப் 

பட்டிருப்பதை நாம் காணலாம். அவ்வாறே மின்னூட்டம் என்ற
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கருத்தை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு அணுவை ஒன்றித்து 
வைத்திருக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் இரு அணுக்களைத் தனித் 
கனியே பிரித்து வைக்கக்கூடிய இப் புதியவகை விசையை பற்றிய 

- எளிய விளக்கத்தைப் பெறலாம். பின்வரும் கூற்று மின்னூட் 
,டத்தைப்பற்றிய உண்மையை விளக்கும். *ஒரு எலெக்ட்ரான் 

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எதிர்மின்னூட்டத்தைப் பெற்றுள்ளது 

என நான் கூறும்போது அது குறிப்பிட்ட வகையில் செயற்படு 
கிறது என்றே குறிப்பிடுகிறேன். மின்னூட்டம் என்பது 

வேண்டும்போது எலெக்ட்ரானின்மீது பூசி, பின்னர் எடுத்துவிடும் 

வகையில் அமைந்த வெப்பு வண்ணத்தைப்போன்ற ஒரு பொரு 

என்று; அது ஒந சில பெளதிக விதிகளின் வசதியான பெயரே 

யாகும்,* 

மின்னூட்டம் என்பது எப்படிப்பட்டது என்ற கேள்வி 

எழலாம். ஒரு பொருளுக்கு முதலில் 0; என்ற மின்னூட்டத்தை 
பும் பின்னார் 0, என்ற மின்னூட்டத்தையும் கொடுத்தால் பொரு 

.னிடத்து உள்ள நிகர மின்னூட்டம் 0; -- 0, ஆகுமா? மின்னூட் 

டத்தை ஆக்கவோ அழிக்கவோ கூடிய முறை ஏதேனும் உள்ளதா? 

காட்டாக, சுழி ஓய்வு நிறையை உடைய ஃபோட்டானைக் 

(கொண்டு எலெக்ட்ரான்--பாசிட்ரான் (00811100--நேர்மின் 

எலெக்ட்ரான்) சோடி (௨) வினைவாக்கத்தில் ஓய்வு நிறையை 

உருவாக்கலாம். இங்குள்ள வினாவிற்கான விடை என்னவெனில் 

மின்னூட்ட அழிவின்மை என்பது சற்றும் முரண்படாத பெளதிக 

விதியாகும். பெளதிகத்தின் மற்ற அடிப்படை விதிகளைப் போன்று 

இவ் விதிக்கும் நேரடி நிரூபணம் எதுவும் கடையாது. பலவகைப் 

பட்ட சோதனைகளுக்கும் ஈடுகொடுத்துச் சற்றும் தலைவணங்காது 

நிற்.து ஒன்றே அழிவின்மை விதிகளுக்கும் இயற்கையின் மற்ற 

விதிகளுக்கும் உரிய நிரூபணமாகும். இதுவரை இந் நூலில் மிகவும் 

சரியானதென (எவ்வகை முரண்பாடுமற்றதாக)க் கருதப்படும் 

ஐந்து அழிவின்மைகளைக் கண்டோம். அவையாவன: 

1. மொத்த ஆற்றல் அழிவின்மை 

இங்கு 77) - 180 என்ற ஓய்வு ஆற்றலையும் உள்ளடக்கும் 

சார்பியல் ஆற்றலைக் கருத வேண்டும். 

2. நேர் கோட்டு உந்த அழிவின்மை 

இங்கு, திசைவேகம், சார்பியல் நிறை அகியவற்றின் பெருக் 
கற்பலனான சார்பியல் உந்தத்தைப் பயன்படுத்தவேண்டும். 

3.  கோன உந்த அழிவின்மை 

* Bertrand Russel, ABC of Atoms. E.P Dutton 1923.
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4,  கனத் துகள்களின் அழிவின்மை 

புரோட்டான்கள் நியூட்ரான்கள் மற்றும் சில கனத் துகள் 
களின் மொத்த எண்ணிக்கை மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற 
திபந்தனைக் இணங்க ஓய்வு நிறையை ஆற்றலாக மாற்றலாம். 

5, மின்னூட்ட அழிவின்மை 

ஒரு தனி அமைப்பிலுள்ள மின்னூட்டங்களின் குறியியல் 
(algebraic) கூட்டுத்தொகை எப்போதும் ஓரே அளவாய் இருக்க 
வேண்டும். 

எல்லா எலெக்ட்ரான்களும் புரோட்டான்களும் ஒரே அளவு 

மின்னூாட்டத்தைப் பெற்றிருப்பினும் எலெக்ட்ரான்களின் மின் 
னஞாூட்டம் எதிர்க்குறியுடையதாகும். இந்த அளவு மின்னூட்டம் 
ச எனப்படுகிறது. இது ஒரு பொருளோ அல்லது ஒரு துகளோ 

பெற்றிருக்கக் கூடிய மிகச்சிறிய அளவு மின்னூட்டமாகும். மின் 
னூட்டமானது வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகளையே பெற்றிருக்க 

முடியும்; அதாவது, ₹ என்பது எலெக்ட்ரான் மின்னூட்டமொனில் 
ஒரு பொருள் 0, ௪,23௪, ௩82 போன்ற மதிப்புக்களையே பெற்றி 
ருக்க முடியும். உண்மையில் குவான்டம் கொள்கையின்படி 
ஆற்றல், உந்தம், கோண உந்தம் போன்ற மற்ற பெளதிக 

ராசிகள் வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்பையுடையன. மின்சாரத்தைப் 

பற்றிய இப் பிரிவின் எஞ்சிய பகுதியில் ஆற்றல், உந்தம், கோண 
உந்தம் ஆ௫யெவை தொடர்ந்து மாறக்கூடிய எந்த மதிப்பையும் 

பெற்றிருக்கலாம் என்ற கருத்தையே மேற்கொள்வோம். இத் 
தகைய கருத்து முது மின்விசையியல் (01888108] 61601₹0031810108)) 
எனப் பெறுகிறது; பேரளவுப் பொருட்களுக்கடையேயான 

மின்சாரச் செயலெதிர்ச் செயல்களை (8160121081 101072011018)ப் 
பற்றியக் கணக்கீடுகளுக்கு இக் கருத்து போதுமானகாகும். நுண் 

பொருட்களுக் கடையேயான மின்சாரச் செயலெதிர்ச் செயல் 

களைப் பொறுத்தவரை குவான்டம் கொள்கை இன்றியமையாதது 

ஆகும். 

7-3 கூலம் வித 

“புதுமை” விசை 

ஈர்ப்பு விசையைப் போன்று இரு மின்னூரட்டங்களுக்கு 

இடையேயுள்ள நிலைமின் விசையும் அவற்றின் பெருக்கற் பலனுக்கு 
நேர் விகிதத்திலும் அவற்றிற் கிடையே உள்ள தொலைவின் இரு 
மடிக்கு எதிர் விகிதத்திலும் உள்ளது என நுட்பமிக்க சோதனைகள் 
திறுவுகின்றன. நிலைமின் விசையின் இத்தகைய செயற்பாங்கு 
(behaviour) sob விதி (0001௦0%'6 law) என அமைக்கப்
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பெறுகிறது. இவ் விதியின்படி 0,, 0, என்ற இரு நிலையான, 
புள்ளியளவு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையேயுள்ள விசையானது 

7 என்பது மின்னூாட்டங்களுக் இடை 
ot Lo யேயான ae ன சச மின் 

னூட்டத்தின் அலகைப் பொறுத்த 

நோர்க்குறியுடைய விகித மாறிலி. 0-ம் 

ட ஓஒ, 0-ம் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்க்குறியுடை 
யனவாயிருப்பின் அவற்றின் பெருக்கற் 
பலன் எதிர்க்குறியுடையதாயமையும் . 

F எனவே, 47, ரக்கு எதிர்த் திசையில் F 

—Oo © செயற்படும்; அதாவது 2” ஈர்ப்பு விசை 
| ரி யாகும். ன் இசைக்கும் மின்னூட் 

படம் 7-2 டங்களின் குறிகளுக்கு மிடையேயுள்ள 
மி லமின் விசையின் தசை தொடர்பைப் படம் 7-3-ல் காணலாம். 

“களின் நெறிகள் கர. இரு மின்னூட்டங்களும் ஒத்த குறியுடை 
திருத்தல், யனவாகவோ அல்லது மாறுபட்ட 

குறிகளைன உடையனவாகவோ இருபத்ற்கேற்ப நிலைமின் விசை 

யானது ஒதுக்கு விசையாகவோ அல்லது ஈர்ப்பு விசையாகவோ 
இருக்லாம். 

003 முறையில் 7, 7” ஆகியவற்றிற்கான அலகுகள் முறையே 

சென்டிமீட்டர், டைன் ஆகும். எலெக்ட்ரானின் மின் 
ஞாட்டத்தை 0-க்கான அலகாகப் பயன்படுத்துவோமாயின் 

சோ தனை மூலம் காணப்பட்ட &-ன் மதிப்பு 2:8)610 1? ஆகும். 

இது ஒரு வசதியான மதிப்பு அன்று, ஓலகு மின்னூட்டத்தை 

தம் விருப்பப்படி. வரையறுக்கலாமாதலால் 8 - 1 என்னும் வகை 

யில் அதனை வரையறுப்பது பயனுள்ளதாகும். 005 முறையில் 

  

படம் 7-3 

மாதிரிக் கணக்கு 2-ல் ௨ள்ள மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட இருகோளங்கள்.
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இதனையே நாம் செய்கிறோம். சமன் 7.1-0K - 1 என்னுமாறு 
005 முறையில் ஓரலகு மின்னூட்டம் வரையறுக்கப் படுகிறது. 
இந்த ஓரலகு மின்னூட்டம் ஸ்டேட் கூலம் (8181 ௦௦01௦௦) எனப் 

பெறுகிறது. ஒரு ஸ்டேட் கூலமை ஒரு 851 (616010 8811௦ பார்) 
மின்னூட்டம் எனக் குறிப்பிடுவது வழக்கம். குழப்பத்தைத் 
தவிர்ப்பதற்காகவும் பெளதிகத்தை எளிதாக்கு வதற்காகவும் இந் 

நூல் முழுவதும் ஸ்டேட் கூலமே மின்னூட்டத்தின் படித்தர 
அலகாகப் பயன் படுத்தப்படும். எனவே, 0 ஸ்டேட் கூலம்களில் 

அளவிடப்பட்டால் கூலம் விதியை 

னி ய (7-2) 

எனக் கூறலாம். ஓரலகு மின்னூட்டம் (ஸ்டேட் கூலம்) பின் 
வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு மின்னூட்டம் அதிலிருந்து 
1 செ. மீ தொலைவில் வைக்கப்பட்ட அதே மதஇிப்புடையதும் குறியுடை 
யதுமான மற்றொரு மின்னூட்டத்தை 1 டைன் விசையுடன் ஒதுக்கு 
மாயின் அது ஓரலகு மின்னூட்டம் எனப்படும். இவ் வகை அலகுகளில் 
எலெக்ட்ரான் மின்னூட்டமானது 

2 - 4.8)070- 10ஸ்டேட் கூலம்கள். (7-3) 

மாதிரிக் கணக்கு 1 

ஒரு சிறிய கார்பன் கோளத்தின் நிறை 1 கிராம். கோளத் 
இல் உள்ள எலெக்ட்ரான்கள் எத்தனை? 

கார்பனுக்கு 2 - 6; அதன் அணு எடை 12. எனவே 

72 கிராம் கார்பன் ஒரு மோல் கார்பன் ஆகும். அதில் 
6.02)410535 அணுக்களும் அல்லது அதைப்போல் 6 மடங்கு 

எலெக்ட்ரான்களும் உள்ளன. எனவே 7 இராம் கார்பனில் உள்ள 

எலெக்ட்ரான்கள் 7/12 (6)66.02)610₹5)--3.01)105 ஆகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 2 

படம் 7-3-ல் மேற்கூறப்பட்டவாறான இருகோளங்கள் சம 
அளவு எதிர்மின்னூட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டு 10 செ.மீ நீளமுள்ள 
இழைகளால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன. கயிறுகளுக்கிடையேயுள்ள 
கோணம் 60? எனில் (a) இருகோளங்களுக்கிடையேயுள்ள நிலைமின் 
விசை என்ன? (9) .ஓவ்வொரு கோளத்திலும் எத்தனை 
எலெக்ட்ரான்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன? (6) இருகோளங்களுக் 
இடையே ஈர்ப்பு விசை என்ன? 

படம் 7.90-ல் நிலைமின்விசை , கயிற்றின் இழுவிசை 7, &ழ் 
நோக்கிய ஈர்ப்புவிசை 980 டைன்கள் ஆகியவற்றின் கூட்டுத் 
தொகை சுழியாகும். 30°-60° செங்கோண முக்கோண
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மொன்றின் று புயத்திற்கும் பெரும்புயத்திற்கும் உள்ள தகவு 

7/2 ஆதலால் 77/980- 1/2 அல்லது 7£- 565 டைன்கள் ஆகும். 

ம் பகுதிக்கான விடையைக் காண ஓவ்வொரு கோளத்திற்கும் 

எவ்வளவு மின்னூட்டம் கொடுக்கப்பட்டதெனக் கணக்கிட 

வேண்டும். இதனை 1-03]7 அல்லது J Fr* என்னும் கூலம் 
விதியைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடலாம். 7 565 டைன்கள் 710 

செ.மீ எனப் பதிலீடு செய்வோமாயின் Q = 8655610288 

ஸ்டேட் கூலம்கள் ஆகும். இம் மதிப்பை 4.8%610- 1? ஆல் 

வகுக்கக் இடைப்பது, அதாவது 4:95561011, சேர்க்கப்பட்ட 

எலெக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையாகும். 

நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதிப்படி இருகோளங்களுக்கி௮டையே 
யான ஈர்ப்பியல் விசை 

1 oo ௮௮ 
=6.67X10—° eo_oraeer 

10? x 
  

2 

F= Gt = 6.67X10—°x 

மாதிரிக் கணக்கு 3 

அணு அமைப்பைப்பற்றிய போஹ்ர் கொள்கையின்படி ஒரு 

ஹைடிரஜன் அணுவில் ஒரு புரோட்டானும் அதனை வலம் வரும் 
ஒரு எலெக்ட்ரானும் உள்ளன. அந்த போஹ்ர் எலெக்ட்ரான் 
பாதையின் ஆரம் 0.54 X 10 * செ.மீ. (a) புரோட்டானுக்கும் 
எலெக்ட்ரானுக்கும் இடையேயான விசை என்ன ? (8) எலெக்ட் 

ரானின் திசைவேகம் என்ன 2 

கூலம் விதிப்படி விசை 

e? (4,856 10105 
7... ா0.545610 4 

இவ் விசை எலெக்ட்ரானை அதன் பாதையில் இயக்கும் மைய 
நோக்கு விசையாதலால் 

F= =8.2 470 டைன்கள். 

91 3 2 
r 

ஆகும்; 11 என்பது எலெக்ட்ரானின் நிறை = 9.1 x 10778 

கிராம். 

  

y | Jz] 0,59)610- 868, 256103 
m 9.1 x 10778 

y= 2.18 x 10° Qe.8/a9 

அடுத்து வரும் இரு இயல்களில் வழக்கில் அதிகமாகப் பயன் 
படும் கூலம் என்னும் மின்னூாட்ட அலகு ஒன்றைப்பற்றிக் காண் 
போம். அடுத்த இயலில் கூறப்படும் சில முக்கிய காரணங்களால்
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கூலமுக்கும் ஸ்டேட் கூலமுக்கும் ஒளிவேகத்தின் அடிப்படையாகக் 
கொண்ட ஒரு தொடர்பு உண்டு, அதாவது 6ே aie” செ:மீ/வி 

என்பது ஒளிவேகமாயின் 

2 கூலம் - 5 ஸ்டேட் கூலம்கள். 

உண்மையில், இப்போது பலவகைப்பட்ட மின்சார அலகுகள் 

வழக்கில் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று, சில குறிப்பிட்ட பொறி 
.பியற்பகுதிகளிலும் சல பெளதிக நூல்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் 
திருந்திய (18108118௦0) 145 முறை என்பதாகும். இம் முறையில் 
27, நியூட்டன்களிலும் ஈ, மீட்டர்களிலும் 0, கூலங்களிலும் 
.அளவிடப்படுகின்றன. எனவே ௦ --8)610“மீ/வி எனில் K= c?/107 
ஆகும். எனினும் இம்முறையில் 8; - 170*/4௦” என்னும் வகையில் 
22-க்குப் பதிலாக 17/48) பயன்படுத்தப்படுகிறது. 1485 முறையில் 
கூலம் விதியை 

F= = Oe நியூட்டன்கள் 

எனக் கூறலாம். 8,--8.85)610 1 கூலம்” வி£/கி கி.மீ. இந் 
நூலைப் பொறுத்தவரை அத்தகைய சிக்கல்களைப் பற்றி வருந்த 

வேண்டாம். 

7-4 நிலை மின் தூண்டல் (1160(10518110 1௦400110௦0) 

அளவிலா மின்னூட்ட ' உற்பத்த” 

ஒரு கண்ணாடி அல்லது பிளாஸ்டிக் தண்டை மின்றூட்டுவிப் 

பதற்கான மிக எளிய முறை யாதெனில் அத்தண்டினை ஒரு துணி 
யினால் தேய்ப்பதாகும். பின்னர் தக்கைப்பந்து போன்ற சில 
பொருட்களை அக் தண்டினால் தொடுவதன் மூலம் அதிலுள்ள மின் 
னூட்டத்தில் சிறிதளவை அவற்றிக்குக் கொடுக்கமுடியும். எனினும் 

மின்தூண்டலைப் பயன்படுத்தித் கண்டிலுள்ள மின்னூட்டத்தை 
'இழக்காமலேயே பல கடத்திகளை மீண்டும் மீண்டும் மின்னூட்டுவிக் 
கலாம். ஒரு கடத்திக்குத் தனிச் சிறப்பு ஒன்று உண்டு. அதாவது 

அதிலுள்ள அணுக்களின் புற எலெக்ட்ரான்கள் அவற்றிற்குரிய 
அணுக்களுடன் கட்டுண்டு இராது அக் கடத்தியிலோ அல்லது AS 

னுடன் இணைக்கப்பட்ட மற்றொரு கடத்தியிலோ தடையின்றி 

இயங்கக் கூடியனவாயுள்ளன. எனவே, படம் 7-4ர-ல் காட்டியுள் 

ளவாறு எதிர் மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட ஒரு தண்டினை கோளகக் 
கடத்தி ஜன்றினருகல் கொண்டு செல்லும் பொழுது அதிலுள்ள 

எலெக்ட்ரான்கள் மறுபக்கத்திற்கு விரட்டப்படுகன்றன. கோளம் 

கையினால் தொடப்படின் (மனித உடல் ஒரு கடத்தியாகும்) அந்த 
எலெக்ட்ரான்கள் மேலும் விரட்டப்பட்டு கடத்தியை விட்டு வெளி
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யேறுகின்றன. கோளத்தினின்றும் கையை எடுத்துவிட்டால் அதில் 

ஒரு நிகர நேர் மின்னூட்டம் இருக்கும். இவ் வகையில் தண்டி 

லுள்ள மின்னூட்டத்தைச் சிறிதும் இழக்காமல் ஏத்தனை கோளங் 

களை வேண்டுமானாலும் மின்னூட்டுவிக்கலாம். 

கடத்தாப்பொதள் கடத்தி 

\ J 

fo \ © 

4 (ய 

படம் 7-4 

o
O
 

கோளசக் கடத்தி ஒன்றை மின்தூண்டல் முறையில் மின்னூட்டு 
வித்தல் 

உண்மையில், மின்றூட்டுவிக்கப்பட்ட இத் தண்டைக் 

கொண்டு உள்ளீடற்ற பெரியகோளம் ஒன்றின் உதவியால் பல 

மில்லியன்கள் வோல்ட் அளவிலான மின்னழுத்தத்தை (potential) 

விளைவிக்க முடியும். (மின்னழுத்தத்திற்கான வரையறையை 

7-9ஆம் பிரிவில் காணலாம்). மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட கடத்தி 

ஒன்றிலுள்ள முழு மின்னூட்டமும் அதன் வெளிப்பரப்பிலேயே 

இருக்க வேண்டுமென அடுத்த பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. படம் 

7.4-ல் உள்ள மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட சிறிய கோளத்தைப் படம் 

7-5-ல் உள்ள பெரிய கோளத்தினுள் ஒரு சிறிய துளையின் வழியே 

விட்டு அதன் உட்புறத்தில் தொடுவதாகக் கொள்வோம். உடனே 

பெரிய கோளத்தின் புறப்பரப்பிலுள்ள எலெக்ட்ரான்கள் யாவும் 

சிறிய கோளத்திற்கு விரைந்து அதன் மின்னூட்டத்தை நீக்கும். 

இப்பொழுது பெரிய கோளத்தின் புறப்பரப்பு சிறியகோளத்தில் 

இருந்த நேர் மின்னூட்டத்தைப் பெற்றிருக்கும். இச் சோதனை



நிலை மின்னியல் _ 189 

யைப் பலமுறை செய்தால் பெரிய கோளத்தின் புறப்பரப்பிலுள்ள 
மொத்த மின்னூட்டமானது சோதனை எத்தனைமுறை செய்யப் 

கடத்திகள் 

  

படம் 7-5 

பெரிய கோளம் ஒன்றின் உட்பரப்பைத் தொடுவதன் மூலம் அதனை 
மின்னூட்டுவித்தல் வான் டி கிரா.;பின் தத்துவம், 

பட்டதோ அத்தனை மடங்கு சிறிய கோளத்தில் உள்ள மின்னூட் 
உத்திற்குச் சமமாகும். இதுவே தற்காலத்தில் பல மில்லியன் 
வோல்ட் மின்னழுத்தத்தைப் பெற பயன்படுத்தப்படும் வான் டி. 
கிராஃப் மின்னாக்கி(1/8௨02 Graff generator) களின் தத்துவமாகும். 
மின்னாக்கியில் பெரிய கோளத்தினுள் படிப்படியாக மனிதன் தன் 
கையினால் மின்னூட்டத்தை எடுத்துச் செல்வதற்குப் பதில் 
தொடர்ச்சியான பட்டை ஓன்று மின்னூட்டத்தை எடுத்துச் 
செல்கிறது. 

7-5 மின்புலம் 

எங்கும் நிலவும் விசை 

மின்புலங்களும் காந்தப்புலங்களும் கணக்கீடுகளை எளிதாக்கி 

பெளதிகத்தை அறிவதற்கு எளிதாக்கக்கூடிய கணிதவியல் 
வரையறைகளாகும். வெளியிடத்தில் ஒரு புள்ளியில் மின்புலம் 

என்பது அப் புள்ளியில் வைக்கப்பட்ட சிறிய ஆய்வு மின்னூட்டம் 
(test charge) ச-ன்மீது செயற்படும் விசையை ர-ஆல் வகுக்கக் 
கிடைப்பதாகும். மின்னூட்டம் ர-ன்மீது செயற்படும் மின்விசை 

எனில் மின்புலம் 

2 (7-4) 
q 

E-cr அலகுகள் டைன்கள்/ஸ்டேட்கூலம்ஆகும். எனவே ஒரு
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புள்ளியில் மின்னூட்டம் என்பது அப் புள்ளியில் வைக்கப்பட்ட. 

7 ஜம நேர் மின்னூட்டம் உணரும் விசையின் எண் மதிப்புக்குச் 

சமமாகும். மின்புலம் என்பது-விசையை அளவிடக்கூடிய ஆய்வு 

மின்னூட்டம் ஒன்று இருக்குமானால்-வெளியிடத்தில் எந்தம் 

புள்ளியிலும் ஓரலகு மின்னூட்டம் உணரக்கூடிய விசையாகும். 

இப்பொழுது 0 என்ற புன்ளியளவு மின்னூட்டம் ஒன் றினால்: 

விளையக்கூடிய மின்புலம் 1-ஐ மதிப்பிடுவோம். கூலம் விதிப்படி 

0-லிருந்து £ தொலைவில் வைக்கப்பட்ட ஆய்வு மின்னூட்டம் ர-ன் 

மீது செயற்படும் ene F = q (Q/r*). எனவே ட என்ற புள்ளி' 

யளவு மின்னூட்டத்திவிருந்து *தொலைவில் மின்புலம் 

ர-.£ (7-5) 

பல பெளதிகச் சூழல்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புள்ளியளவு 

மின்னூட்டங்களோ அல்லது சீராகப் பரவியுள்ள மின்னூட்டமோ 

இருக்கும். அவ்வாறாயின் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் மின்புலம்: 

8-ஆனது ஒவ்வொரு மின்னூட்டத்தினாலும் விளையும் மின்புலங் 

களின் வெக்டர் கூட்டுத் தொகையாகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

படம் 7-6-ல் காட்டியவாறு ஒன்றுக் 

E,/ \E2 கொன்று £ தொலைவிலுள்ள இ என்ற இரு: 

/ * சமமான எதிர் மின்னூட்டங்கள் மின் இரு 

துருவம் (6160171௦ 010016) என வரையறுக்கப் 

E2 படுகிறது. அத்தகைய மின்னிரு துருவம் 

ஒன்றின் ஒவ்வொரு மின்னூட்டத்தினின்றும் 

சமதொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியில் மின்புலம் 

E-cr மதிப்பைக் கணக்கிடுக. அப்புள்ளி 

யிலிருந்து ஒவ்வொரு மின்னூட்டமும் 7 

தொலைவில் உள்ளன. 

L C9) 
No. 1 No. 2 மின்னூட்டம் 1ஆல் விளையும் மின்புலம் 8, 

படம் 7-6 எனில் 
மின்னிரு துருவம் ஒன் 0 

மின்புலம். r 

வடிவொத்த முக்கோணங்களின்ப
டி E/E, = மா. எனவே, 

நந, அல்லது 8 - Lgjr° 

இக் கணக்கிலிருந்து மின்னிரு துருவம் ஒன்றினால் விளையும் 

விசையானது வழக்கமான எதிர்விகித இருமடி விதியாலன்றி 

எதிர்விகித மும்மடி விதியால் பெறப்படுவதை அறியலாம்.
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7-6 விசைக் Can@acir 

எளியோன் நுண் கணிதம் 

வெளியிடத்தில் 1-ன் திசையைப் படம் 7-7-ல் காட்டியவாறு 
தொடர் கோடுகளால் குறிப்பிடலாம். 8-ன் இக்கோடுகள் விசைக் 

கோடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. விசைக் கோடுகளை அளவு 

படம் 7-7. 

(a) சமமான மாற்றியல்புடை இரு 
மின்னூட்டங்களுக்கான விசைக் 
கோடுகளின் படம். (8) ஒத்தியல் 
புடைய இரு மின்னூட்டகளுக்கான 
விசைக்கோடுகளின் படம். (௦-0, 
+ 20 ஆகிய இருமின்னூட்டவ் 
களுக்கான விசைக் கோடுகளின் 

—_— படம். 

+2Q 

ee 

சார்ந்த முறையில் திறன்மிக்க போற்றத்தக்க ஒரு கணிதவியல் 
கருவியாகப் பயன்படுத்தலாம். காட்டாக, புவியின் நிறை 
முழுதும் அதன் மையத்தில் ஒருமுகப்பட்டிருப்பது போல் செயற்
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படுகிறது என மிக எளிதில் நிறுவலாம். இதனை நிறுவமுடியாம 

லேயே நியூட்டன் தனது ஈர்ப்பியல் விதியைப் பல ஆண்டுகள் 

வெளியிடாமல் இருக்க நேர்ந்தது என 8ஆம் இயலில் கூறப் 

பட்டது நினைவுருக்கலாம். இனி, விசைக் கோடுகளின் உதவியால் 

பின்வருவனவற்றைச் சரிபார்ப்போம்: 

7. ராக மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட கோளம் ஒன்றின் 

வெளிப்புறத்தில் மின்புலம் /£- 0/7” 

2. ராக மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட கோளக அல்லது உருளை 

வடிவக் கூட்டின் உட்புறத்தில் மீன்புலம் சுழியாகும். 

3. ஒரு கடத்தி ஒன்றினுட்புறத்தில் எப்புள்ளியிலும் 
மின்புலம் சுழியாகும். 

4. விஞ்சிய (6௩௦658) மின்னூட்டங்கள் கடத்தியின் வெளிப் 

புறத்திலேயே அமையும். 

த, ஜ ஸ்டேட் கூலம்/செமீ அளவு மின்னூட்டம் பெற்ற 

உருளை அல்லது கோட்டிற்கு வெளியே மின்புலம் 8 2௦/7 ஆகும். 

6. ச ஸ்டேட் கூலம்/ செ.மீ? அளவு மின்னூட்டம் பெற்ற 

தளம் விளைவிக்கும் மின்புலம் /8-- 2௩௪. 

7. 4 பரப்பரளவும்--0,--0 ஆகிய மின்னூட்டங்களையும் 

கொண்ட இரு மின்தேக்கித் தகடுகளுக்க௮டையே மின்புலம் 

E=4n(Q/A)- 

விசைக் கோடுகள் ஒரு அளவு சார்ந்த கருவியாதலால் படம் 

7-8-ல் காட்டியுள்ளவாறு ஒவ்வொரு சதுர சென்டிமீட்டர் வழி 

யாகவும் செல்லக்கூடிய கோடுகளின் எண்ணிக்கை &-ன் மதிப்புக் 

குச் சமமாகும். ,4-சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்பின் வழியே செல்லக் 

கூடிய விசைக்கோடுகள் 7/4 எனவும் E, A-6G நேர்குத்தாக 

உள்ளது எனவும் கொள்வோமாயின். 

N E= 5 

yous N= E* A (7-6) 

7, ,4-க்கு நேர்குத்தாக இல்லாவிடில் 8-ன் .4-க்கு நேர்குத்தான 

ஆக்கக்கூறு 2, எனில் 77 2, : 4 
இனி, 0 என்ற புள்ளியளவு மின்னூட்டம் ஒன்றிலிருந்து £ 

தொலைவில் உள்ள விசைக்கோடுகளின் எண்ணிக்கையை மதிப்பிடு 

வோம். இத்தொலைவில் மொத்த பரப்பளவு 4 -- 4௩7. சமன் 

7-6-ன் படி
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N = E: (4n%R’) 

N = 2. 4x R? 

எனவே, புள்ளியளவு மின்னூட்டம் ட-லிருந்து செல்லக் கூடிய 

விசைக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை 

N= 4xn@Q (7-7) 

விசைக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை 28-ன் மதிப்பைச் சார்ந் 
திராததைக் காணலாம். எனவே, -ஐ விட்டுச் செல்லும் 
கோடுகள் வெளியிடத்தில் ஆரவகையில் முடிவிலிவரைத் 

தொடர்ந்து செல்கின்றன. ட எதிர்க்குறி யடையதாக இருப்பின் 
கோடுகளின் திசை எதிர்மாறாக இருக்கும்; அதாவது கோடுகள் 

முடிவிலாத் தொலைவில் தொடங்கி ட-ல் முடிவடையும். 

fe படம் 7-7-லும் இந்த இயல் தொடக் 
கத்திலும் உள்ளவாறு இரண்டோ அல் 

லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மின்னூட் 
டங்களோ இருப்பினும் விசைக்கோடுகள் tom~ 
முடி. வின்றி செல்லுமா? இவ்வினாவிற்கு 

J } ஆம் என்ற விடையைப் பெறமுடியுமா 

lem யினும் அதனைச் சமன் 7-6-ஐப் பயன் 

படம் 7-8 படுத்தி நிறுவவேண்டும். இங்கு, அதனை 

மல் நோக்கும் 8 --5 இரு புள்ளியளவு மின்னூட்டங்களைப் 
டைன்ஸ்/ஸ்டேட் கூலம் பொறுத்தவரை நிறுவுவோம். எவ்வகை 

விசை கோடுகள், ஒவ் SSD பரவியுள்ள எத்தனை புன்னியனவு 
கொரு சதுர சென்டி மின்னூட்டங்கள் இருப்பினும் அந்த நிரூ 

“ur ந 5 க . ப் ச ‘ 7 

சீட்டர் வழியாகவும். 5... பணம் பொருந்தும். இரு மின்னூட்டங் 
வேண்டும். களின் தொகுபயன் மின்புலம் 

E= E, + E, 

மேலும் £-ன் % ஆக்கக்கூறு 

Ex =(E,)x +(E,)x (7-8) 

ஏதேனும் ஒரு 9று பரப்பு ,4-ஐயும் அதற்கு நேர்குத்தாக இருக்கும் 
வகையில் % அச்சையும் கருதுக. .4 வழியே செல்லக்கூடிய &ன் 

விசைக்கோடுகள் 7/4 எனவும் 8, 8, ஆகியவற்றின் விசைக் 

கோடுகள் முறையே 4, 7, எனவும் கொள்வோம். இனி, 

Ny =: (E,)x’ A; N, => (E,)x" A, N= B.A (7-9) 

சமன் 7-8-ஐ ,4-ஆல் பெருக்கினால் 

_ இட்கிக(நீழ்கி 4 (கீஜெகீ 

இச் சமன்பாட்டில் சமன்கள் 7-9-ஐப் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

அ பெள 13
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நாம் எதிர்பார்த்த முடிவைப் பெறுகிறோம். அதாவது 

N =N,+N, 

7/1) ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் முடிவிலாக் கோடுகளாதலால் 

அவற்றின் கூட்டுத்தொகையும் மூுடிவிலாக் கோடுகளாகவும்... 

எனவே, விசைக்கோடுகள் மின்னூட்டங்களில் அன்றி திடீரெனத் 

தொடங்கவோ, முடியவோ முடியாது என தநிறுவியுள்ளோம். 

மேலும் 0,,0, ஆகிய இரு மின்னூட்டங்களையும் கொண்ட ஒரு 

பரப்பின் வழியே செல்லக்கூடிய விசைக்கோடுகளின் மொத்த 

எண்ணிக்கை 4௩ (0-0) ஆகும். 

சுருங்கக்கூறின் மின்னூட்டங்கள் எவ்வடிவிலிருப்பினும், எவ் 

வகையில் பரவி இருப்பினும் அவற்றிற்கான விசைக்கோடுகள் பின் 

வரும் விதிகளுக்கு உட்பட வேண்டும். 

7. 0 மின்னூட்டமுடைய பொருளிலிருந்து செல்லும். 

கோடுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை4௩0 ஆகும். 

2. விசைக் கோடுகள் முடிவற்றவை. அவை மின்னூட்டங் 
களில் அன்றி வேறு எப்புள்ளியினின்றும் தொடங்கவோ 
முடியவோ செய்யா. 

3. விசைக்கோடுகள் ஒன்றை)(ஓன்று குறுக்கிட. அவ்வாறு 
ஒரு புள்ளியில் குறுக்கிடுமாயின் அப்புள்ளியில் 2 இரு வேறு 
Sorat பெற்றிருக்கும். 

மேற்கூறப்பட்ட விதிமுறைப் பண்புகள் கூலம் விதிக்குக் கணித 
முறையில் சரிநிகராகும். இப்புதிய விதிமுறைப் பண்பையும் 
சரமைவுத் தத்துவங்களையும் பயன்படுத்திப் பக்கம் 1971-ல் 

கூறப்பட்டவற்றை நாம் இப்பொழுது சரிபார்க்கலாம். 

7-7 மிண்னூட்டப் பங்€ீடுகள் 

எண்ணிலா வெக்டர் கூட்டல்களைாச் செய்வதற்கான விரைவாண 

தொரு வழி. 

பல்வேறு மின்னூட்டப் பொருட்களின் மின்புலங்களின் 
பண்பைக் காட்டும் விசைக்கோடுகளின் அமைப்பைப் படம் 7-9-ல் 

காட்டியுள்ளவாறு மின்காப்புத் திரவம் ஒன்றினுள் மிதக்கவிடப்: 

பட்ட புல்விதைகளைக் கொண்டு பெறலாம். மின்புலம் ஒன்று 

புல்விதையை அதன் வழி நிற்குமாறு அதன் இரு முனைகளிலும் 
சமமான, மாஜற்றியல்பு மின்னூட்டங்களைத் தூண்டுகிறது.
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மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட கோளத் இனால் விளையும் மின்புலம் 

நாம் முதலில் நியூட்டனுக்குப் பெரும் தடையாயமைந்த 
பிரச்சனையை நோக்குவோம். சீராக மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட, 
ட என்ற மின்னூட்டத்தைக்கொண்ட ஒரு கோளத்தைக் கருது 
வோம். கோளகச் சீரமைவின் பயனாய் கோளத்திலிருந்து செல்லும் 
விசைக்கோடுகள் எல்லாத் திசைகளிலும் சீரான அடர்த்தியைக் 
கொண்டு கோளத்தின் மையத்திலிருந்து புறப்படும். சமன் 7-6-ன் 
படி படம் 7-10-ல் 

Naor gs 
2 என்ற புள்ளியில் மின்புலம் E = » = சீமொத்தம் 4௩7? 

மொத்தம் 
என்பது * ஆரமுடைய கோளகப் பரப்பாகும். மேற்கூறப்பட்ட விதி 
களுள் முதலாவதன்படி //ொத்தம் 4௬௩0. எனவே 8--4௬0/4௩7 

அல்லது E = 9/7“.சமன் 7-5-ன்படி £-ன் இம்மதிப்பு ட என்ற முழு 

மின்னூட்...மும் கோளத்தின் மையத்தில் செறிவுற்றிருந்தால் 
கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பாகும். ஈர்ப்பியலைப்பொறுத்தவரை மின் 
புலத்திற்கு (ஒரலகு மின்னூட்டத்திற்குரிய மின்விசை)ப் பதிலாக 
ஈர்ப்புப் புலத்தை (ஒரலகு நிறைக்குரிய ஈர்ப்பு விசை)ப் பயன் 

படுத்துகிறோம். அத்தகைய ஈர்ப்பு விசையும் எதிர் விகித இருமடி. 

விசையே யாதலால் விசைக் கோடுகளுக்கான விதிப் பண்பினை 

ஈர்ப்புப் புலங்களுக்கும் பயன் படுத்தலாம். படம் 7.9 மின்னூட்டு 

விக்கப்பட்ட பல்வேறு கடதித்களைச் சுற்றியமைந்த விசைக் 
கோடுகளின் மின்காப்புத் திரவம் ஒன்றில் மிதக்கவிடப்பட்ட புல் 
விதைகளின் உதவியால் பெறப்பட்ட அமைப்புகள்: (நன்றி: 
பெரினிஸ் அப்பாட், கல்விக் கழகம்-8281106 க௦0௦1, 1$0410௧(1௦181 
Services Inc). 

(௨) அதே அளவு மின்னூட்டங்களைக்கொண்ட இரு 
குண்டுகள் . 

(௦) சமமான மாற்றியல்பு மின்னூட்டங்களைக்கொண்ட இரு 
குண்டுகள். 

(c) மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட உருளை, உருளையினுள் எங்கும் 
மின்புலம் சுழியாயிருப்பதைக் காண்க. 

(1) ஏதோ ஒரு வடிவைக்கொண்ட மின்னூரட்டுவிக்கப்பட்ட 
கடத்தி. உட்புறத்தில் மின்புலம் எங்கும் சுழியாயிருப்பதைக் 
காண்க. 

(6) மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட ஒற்றைத் தளம். 

(1) சமமான மாற்றியல்பு மில்னூட்டங்களைக்கொண்ட 
இரு தகடுகள் ஒரு மின்னேற்பி.
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படம். 7-10-ல் மின்னூட்டமானது கோளத்தின் : முழுப் 

யருமனிலும் சீராகப் பரவியிராமல் அதன் பரப்பின்மீது மட்டும் 

செறிவுற்றிருப்பதாகக் கொள்வோம். பின்னர் விசைக்கோடுகள் 

படம் 7.10-ல் உள்ளவாறு தோன்றும். கோளத்தினுள் விசைக் 

கோடுகள் ஏதுமிருப்பின் அவை ஒன்றையொன்று குறுக்கிடவோ 

  

படம் 7-10 

ட-ன் மினூட்டமும் £ ஆரமும் கொண்ட கோளத்திலிருந்து செல்லும் 
விசைக் கோடுகள். 

அல்லது கோளகச் சீரமைவுக்கு முரண்படவோ (மையத்திலிருந்து 

விசைக்கோடுகளுக்கான மேம்பட்ட திசை எதுவும் இருக்க 

முடியாது) செய்யும். எனவே, மேற்பரப்பில் சீரான மின்னூட்டத் 

தைக் கொண்ட கோளம் அல்லது உருளையின் உட்புறத்தில் 
மின்புலம் எங்கும் சுழியாகும் என்பதைக் காணலாம். 

கடத்தி ஒன்றினுள் மின்புலம் 

மின்னோட்டமற்ற கடத்தி ஒன்றினுள் என்ற மின்புல 
மிருப்பின் என்ன நேரும் என ஆராய்வதன்மூலம் ஒரு கடத்தி 

யினுள் மின்புலம் இருக்க முடியாது என நிறுவலாம். கடத்தி 
யினுள் மின்புலமிருப்பின் அதனுள் உள்ள கட்டற்ற எலெக்ட் 
ரான்கள் ஓவ்வொன்றும்--ஈ8 என்ற விசைக்குட்பட்டு இயங்கும். 
ஆனால் இயங்கும் எலெக்ட்ரான்கள் ஒரு மின்னோட்டத்தை 
அமைக்கும். (நிலைமின்னியல் என்பது நிலையான மின்னோட்டங் 
களைப் பற்றியது). இது கடத்தியில் மின்னோட்ட மற்ற நிலைக்கு 
முரண்பட்டதாகும். 

அடுத்து, ஒரு கடத்தியிலுள்ள விஞ்சிய மின்னூட்டம் அதன் 

புறப்பரப்பிலேயே அமைய வேண்டும் என நிறுவலாம். கடத்தி
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யினுள் எங்கேனும் ஏ என்ற விஞ்சிய மின்னூட்டம் இருப்பதாகக் 

கருதுவோம். இந்த மின்னூட்டத்தினின்றும் 4௩7 விசைக் 

கோடுகள் புறப்படவேண்டுமாதலால் கடத்தியினுள் விசைக் 

கோடுகள் இருக்கும். இது, நிலையான மின்னூட்டங்களைக் 

கொண்டுள்ள கடத்தியினுள் விசைக்கோடுகள் இருக்க முடியாது 

என முன்னர் கூறப்பட்டதற்கு முரணாக உள்ளதால் விஞ்சிய 

மின்னூட்டம் எதுவும் கடத்தியினுள் இருக்க முடியாது. 

இராக மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட உருளையினால் விளையும் மின் புலம் 
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படம் 7-11 

சீராக மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட உருளை வடிவப் பரப்பினின்றும் 
செல்லும் விசைக்கோடுகள். 

படம் 7-1 1-ல் உருளை அதன் நெடுக்கிலும் ௦ ஸ்டேட்கூலம்/செமீ 

என்ற சீரான மின்னூட்டத்தைக்கொண்டுள்ளது.* மேல் நோக்கிய 

ழ் நோக்க ஆகிய இருதிசைகளுக்குள் விசைக்கோடுகளுக்கு 

எதுவும் மேம்பட்ட (preferred) இசையில்லையாதலால் அவை 

உருளைக்கு நோர்குத்துத் திசையில் ஆரவகையாகச் செல்ல 

வேண்டும். உருளையின் £ செ.மீ. நீளத்தைக் கருதுவோம். 

உருளையின் இந்த நீளத்தில் 27 மின்னூட்டம் இருக்க வேண்டு 

மாதலால் 2955 berb N= 4xpL விசைக்கோடுகளை வெளிச் 

செலுத்த வேண்டும். சமன் 7-6-ன்படி உருளையின் புறத்தே அதன் 

அச்சினின்றும் * தொலைவில் மின்புலம் 

*௦, ச என்ற குறியீடுகள் முறையே ரோ (40), சிக்மா (sigma) «Tarp 

கிரேக்க எழுத்துக்களாகும்.
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E= N _ 4xeL 
~ A தீவும் 

EE ae. (7-10) 

இது உ ஸ்டேட் கூலம்/செமீ அளவு மின்னூட்டம்கொண்ட 

கம்பிக்கோ அல்லது கோட்டியல் மின்னூட்டத்திற்கோ (line 

charge) Qur@sgib. 

மின்னூட்டு விக்கப்பட்ட தளங்கள் 

ச ஸ்டேட் கூலம்/செமீ?அளவு சீராக மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட, 

படம் 7.72-ல் உள்ள ஒரு தளத்தைக் கருதுவோம். அதன் 

ஒவ்வொரு சதுர சென்டிமீட்டரிலிருந்தும் செல்லும் விசைக் 

கோடுகள் 4௬௪. தளத்திற்கு வலப்பக்க 'இடப்பக்கத் திசைகளுள் 

ஒன்றுக்கொன்று மேம்பட்ட திசையில்லையாதலால் தளத்திலிருந்து 

செல்லும் கதிர்கள் இர திசைகளிலும் சமமாகப் பிரிந்து செல்லும், 
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படம் 7-12. 

சிராக மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட முடிவற்ற தளம் ஒன் நிலிருந்து 
விசைக்கோடுகள் (பக்கக் காட்சி), 

மின்புலம் என்பது ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர் வழியே செல்லும் 

விசைக்கோடுகளின் எண்ணிக்கை ஆதலால் வெளியிடத்தில் எங்கும் 

மின்புலம் 

E = 2no (7-11) 

அடுத்து சம மின்னூட்ட அடர்த்தியுடன் கூடிய மாற்றியல்பு மின் 

னஞரட்டங்களைக் கொண்ட இரு இணைத் தளங்களைக் கருதுவோம்- 

படம் (7.18). 1 என்பது ஒரு வெக்டர் ராசியாதலால் வெளி 

யிடத்தில் ஒரு புள்ளியில் மின்புலமானது ஒவ்வொரு குளத்தினாலும் 

விளையும் மின் புலங்களின் வெக்டர் கூட்டுத் தொகையாகும். 

எனவே, தளங்களுக்குப் புறத்தே மின்புலம்
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E = 2no0 + 28% (-௪) - 0 

ஆகும். தளங்களுக்கிடையே மின்புலமானது 
இடது தளத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும் 
ang + wag களத்தை நோக்கிச் செல்லும் 

2௩௪ ஆகும். எனவே, வலது தளத்தை 
நோக்கிய இசையில் நிகர மின்புலம் 

E = 2no0 + 2x0 

அல்லது தளங்களுக் கிடையே மின்புலம் 

சமமான, மாத்தி B= 472 (1-௮ 
யல்பு மின்னூட்டங் உ டட இ 5 
களுடன் கூடிய முடி பலவகையான மின்சுற்றுக்களில் பயன் 

ae at படுத்தப்படும் ஒரு மின்கருவி மின்னேற்பி 
யுள்ள விசைக்கோடு யாகும். அருகருகே ரீ தொலைவில் பொருத் 

களின் Lelie கப்பட்ட, ,4 பரப்பளவு கொண்ட இருதகடு 

கள் ஒரு மின்னேற்பியை அமைக்கின்றன. ஏறத்தாழ எப்போதும் 

மின்னேற்பியின் ஒரு தகடு --ட9 மின்னூட்டத்தையும் மற்றொரு 

தகடு -0 மின்னூட்டத்தையும் கொண்டிருக்கும். எனவே 

மின்னூட்ட அடர்த்தி ச- 0/4 ஆகும், சமன் 7-12-ன்படி 

ஒரு இணைக் தகடு மின்னேற்பிக்கு 

Q (7-13) 
E= 47 ம் 

உண்மையில் பல மின்னேற்பிகளில் தகடுகளுக்கிடையே ஒரு 

மின் விளைவாற்றிப் பொருள் (016162171௦ 8098(8106) ஒன்று வைக் 

கப்பட்டிருக்கும். மின் விளைவாற்றிக்கு ஒரு தனிப் பண்பு உண்டு. 

அதனை ஒரு மின்புலத்தில் வைக்கும்பொழுது அதன் புறப்பரப்பில் 

தூண்டப்பட்ட மின்னூட்டங்கள் தோன்றி அதனுள் மின்புலத் 

தைக் குறைக்கும். இவ்வாறு தூண்டப்படும் மின்னூட்டம் தகடு 

களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட மின்னூட்டத்தை நோக்க மிகச்சிறிய 

அளவிலும் மாற்றியல்பு உடையதாகவும் இருக்கும். எனவே, இங்கு 

சமன்7-13-ல் உள்ள ட என்ற மின்னூட்டமானது கொடுக்கப்பட்ட 

மின்னூட்டம், தூண்டப்பட்ட மின்னூட்டம் ஆகியவற்றின் 

கூட்டுத் தொகையாகும். வெற்றிடத்தில் மின்புலத்திற்கும் மின் 

விளைவாற்றியினுள் மின்புலத்திற்கும் உள்ள தகவு மின்விளைவாற்றி 

மாறிலி (dielectric constant) © என வரையறுக்கப்படுகிறது. 

  

7-8 Heir He vurmmev (Electric potential Energy) 

வரம்பிலாத் தொலைவுக்கு வரம்புறு வேலை 

பலவகை நிலையாற்றல்கள் இருக்கலாம் என 5ஆம் இயலில் 

கூறப்பட்டது. நிலையாற்றலை தேவைப்படும்போது பயன்படுத்து
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வகுற்கென சேமித்து வைக்கப்பட்ட ஆற்றலாகக் கருதலாம். 
ஈர்ப்பு விசையை எதிர்த்து ஒரு நிறையை தூக்குவகன் மூலமோ 
-அல்லது வில்விசையை எதிர்த்து ஒரு வில்லை நீட்டுவகன் மூலமோ 
ஆற்றலை சேமித்து வைக்க முடியுமாயின் மின் விசையை எதிர்த்து 

ஒரு மின்னூட்டத்தை நகர்த்துவதன் மூலமும் அதனை சேமித்து 
“வைக்கமுடியும். அவ்வாறு நகர்த்திய மின்னூட்டத்தை விடுவித் 
தால் அதன்மீது செயற்படும் மின்விசையானது அதனை முடுக்கு 

வித்து அதன்மீது செய்யப்பட்ட அதே அளவு வேலையை திருப்பி 

அளிக்கும், பக்கம் 722-ல் கூறப்பட்ட நிலையாற்றலுக்கான வரை 
யறையின்படி ர என்ற மின்னறைட்டமொன்றை 4-யிலிருந்து .2-க்கு 
தகர்த்தும்பொழுது அதன் நிலையாற்றல் மிகுதிப்பாடு 

Up—Ug = ரிசி (7-14) 

ஆகும்) F, என்பது நிலைமின் விசையின் சராசரி % ஆக்கக் கூறு; 8% 

என்பது 4-லிருந்து 8-ன் தொலைவு. நிலைமின் விசைகளால் 
விளையும் இந்த நிலையாற்றல் மின் நிலையாற்றல் எனப்படுகிறது. 

'கோளக மின்னூட்டம் புள்ளி ஆகியவற்றின் நிலையாற்றல் 

ட மின்னூட்டத்தைக் கொண்ட ஒரு கோளம் ஏற்படுத்தக் 
அடிய மின்புலத்தினால் விளையும் விசை 1, எனக் கொள்வோமாயின் 
F=Qq/r? ஆகும். கணிதவியல் அடிப்படையில் நோக்குவோ 
மாயின் இக் கணக்கீடு நசீ நிறையையுடைய ஒரு கோளம் விளை 
-விக்கக்கூடிய ஈர்ப்புப் புலத்தில் 11 என்ற நிறையின் நிலையாற்றலை 
ஒத்திருக்கும். ஈர்ப்பியலைப் பொறுத்தவரை Fg=—GMmr’. 
மின்விசையும் ஈர்ப்பு விசையும் எதிர்விகத இருமடி. விசைகளாகும். 

(04210-க்குப் பதில் (-0)-ஐ.ப் பதிலீடு செய்வதன்மூலம் ஒன்றை 
மற்றொன்றாக மாற்ற முடியும். எனவே, சமன் 5-5-ல் (044)-க்கு 
(-04)-ஐப் பதிலீடு செய்வதன்மூலம் மின் நிலையாற்றலுக்கான 
வாய்பாட்டைப் பெறலாம். அதாவது 

I 1 U-Ur = -0a(— ~ +) 

- o(2-5) 
'இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களின் நிலையாற்றல் 

ட மின்னூட்டங்கொண்ட ஒரு கோளத்தின் புறத்தே மின் 
புலம் 2-ஆனது 0 மின்னூட்டங்கொண்ட புள்ளியளவு மின் 
னூட்டம் ஓன்று விளைவிக்கும் மின்புலத்திற்குச் சமமாதலால் மின் 
னூட்டப் புள்ளி டு-லிருந்து முறையே ஈர என்ற தொலைவுகளி 

லுள்ள 4 என்ற புள்ளியிலிருந்து 8 என்ற புள்ளிக்குச் செல்லும் 

“போது விளையும் நிலையாற்றல் மிகுதிப்பாடு
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Up — Us = 07 [5 - 4] 
72 TA 

இது ர-ஐ நிலைமின் விசையை எதிர்த்து 4-லிருந்து 8-க்கு எடுத்துச் 
செல்வதற்குச் செய்யப்பட்ட வேலையாகும். இவ்வேலையின் 
அளவானது  அ-லிருந்து ,8-க்கு ர எடுத்துச் செல்லப்பட்ட 
பாதையைச் சார்த்திருக்கக்கூடாது என்பது கருத்தைக் கவரக் 

கூடிய ஒன்றாகும். ஒரு பாதைவழி செல்வதற்குரிய வேலை 
மற்றொன்றின் வழிச் செல்வதற்குரிய வேலையைவிடக் குறைவாக 
இருப்பின் ,4-லிருந்து 8-க்குக்குறைந்த வேலைக்குரிய பாதை வழியே 

சென்று அதிக வேலைக்குரிய பாதை வழியே திரும்புவதன் மூலம் 

வற்றாத ஆற்றல் ஊற்றைப் பெறமுடியும். திரும்பிய பயணத்தின் 
போது நிலைமின் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையானது 

இயங்கும் மின்னூட்டத்தின் இயக்க ஆற்றலாக மாற்றப்படுவதால் 

ஒவ்வொரு சுற்றுப் பயணத்தின்போதும் நிகர ஆற்றல் இலாபம்: 

இருக்கும். 

ஆற்றல் மாற்றத்தைப்பற்றிய நமது எல்லாக் கணக்கீடு 
களிலும் நிலையாற்றலில் ஏற்படும் *மாறுதலே' இடம் பெறுகிறது. 
எனினும் 0 என்ற புள்ளி மின்னூட்டத்திலிருந்து 7 தொலைவி 
லுள்ள ர என்ற ஆய்வு மின்னூட்டத்தைப்பற்றிக் கூறுவது வசதி 

யாகும். *தணி' (௨801012) நிலையாற்றலுக்கான அத்தகைய ஒரு. 

வரையறை மனப் போக்கானதாகத்தான் இருக்க முடியும். நிலை: 

யாற்றலை அளவிடுவதற்கான மனப்போக்கான ஒரு திலையோ 

அல்லது சுட்டுமட்டமோ (256106 16461) அத்தகைய வரையறைக் 

குத் தேவைப்படுகிறது. (7-ல) தொலைவிலிருந்து நிலையாற்றலை 

அளவிடுவது மரபு ஆகும். சமன் 7-5-ல் Us என்பது இச்சுட்டு 

மட்டமாக (7 - ல) இருக்கட்டும். எனவே (7-0; 

1 1 

216005) Us = 24 
72 

இதனை 

Eh a (7-16) 

(7 தொலைவில் வைக்கப்பட்ட இரு புள்ளி மின்னூரட்.டங்களின் 
நிலையாற்றல்) என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம், இச் சமன்பாட்டிற் 

கான பெளதிகவியல் பொருள் என்னவெனில்: 7 தொலைவில் 
வைக்கப்பட்ட இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களின் நிலையாற்றல் 
என்பது அவற்றிற்கிடையேயுள்ள தொலைவை முடிவிலாத்
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தொலைவிலிருந்து 7 தொலைவுக்குக் கொண்டு வருவதற்குத் தேவை 

'யான வேலையின் அளவு என்பதே யாகும். 

காட்டாக புரோட்டான் ஒன்றின் புலத்திலுள்ள ஒரு 

.எலெக்ட்ரானின் நிலையாற்றலைக் கருதுவோம். இந்த எடுத்துக் 

காட்டில் 0-௪ (புரோட்டானின் மின்னூட்டம்), g=(—e) 

(எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்டம் ஆகும். எனவே (7- -௪₹/7. இத் 

தொடர்பு படம் 7-14-ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9௫௬) 

  

  

  

  

Linio 7-14. 

புரோட்டானின் புலத்திலுள்ள எலெக்ட்ரானின் நிலையாற்றல் வரையுரு. 
வளைகோடானது எலெக்ட்சானின் நிலையாற்றலைப் புரோட்டானிலிருந்து 

அதன் தொலைவின் சார்பலனாகக் காட்டுகிறது. 

எலெக்ட்ரானானது தொடக்கத்தில் புரோட்டானிலிருந்து 

7) தொலைவில் ஓய்விலிருப்பதாகக் கொள்வோம். அவ்வாளுயின் 
எலெக்ட்ரான், புரோட்டானை நோக்கி முடுக்கம்பெற்று இயக்க 

ஆற்றலைப்பெறும்; ஆகவே அதற்குச் சமமான நிலையாற்றலை 

இழக்கும். ஆற்றல் அழிவின்மை விதிப்படி (£8--0).ன் மதிப்பு 
மாறாமல் இருக்கும். இந்த மாருத அளவை மொத்த ஆற்றல் 
77, எனக் குறிப்போம். நிலையாற்றல் வரையுருவின் (1௦(2(/8] 

diagram) உதவியால் W,=KE+U என்ற தொடர்பை 
எளிதாகக் குறிக்க முடியும் (பக்கம் 127). படம் 7-74-ல் மொத் 
ஆற்றல் W,=KE+U ag மாருத மதிப்பைப்பெற்று, Genin 

கிடைக்கோட்டால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 8-1: _( அரைப் 
இயக்க ஆற்றலானது இக்கோட்டின் உயரத்திற்கும், க்குரிய 
வளைகோட்டின் உயரத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு ஆகும். 9. 
என்ற தொலைவில் இவ்வேறுபாடு சுழியாகிறது. எனவே ர: என் ° 

மொத்த ஆற்றலைக்கொண்ட ஒரு எலெக்ட்ரான் ஒரு போட்டன 
லிருந்து இருக்கக்கூடிய பெருமத்தொலைவு 7, ஆகும்.
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பிணப்பாற்றல் (100102 energy) 

எலெக்ட்ரானின் பிணைப்பாற்றல் என்பது அது புரோட்டானி 

லிருந்து முடிவிலாத் தொலைவிற்குச் செல்வதற்கு அதற்குக் 
கொடுக்க வேண்டிய புற ஆற்றலாகும் (external energy). QuerHs. 
வியலின்படி, இது எலெக்ட்ரானைப் புரோட்டானிலிருந்து முற்றும். 
பிரிப்பதற்குத் தேவையான ஆற்றலின் அளவாகும். படம் 7-74-ஸ் 
பிணைப்பாற்றல் BE ஆனது 14-ன் எண் மஇிப்பாகும். 

BE = —W, 
—e? 
  அல்லது 2 - 

Yo 

பிணைப்பாற்றல் எப்போதும் நேர்க்குறியுடையதாய் Base 
வேண்டும். 

மாதிரிக் கணக்கு 1 

ஒரு எலெக்ட்ரான், புரோட்டான் ஒன்றிலிருந்து 2.4xX10-* 
செ.மீ தொலைவில் இருக்கும்போது 7.65610-11 எர்கு இயக்க 
ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. அதன் பிணைப்பாற்றல் என்ன? 

2 

W, = KE + U=KE — “- 

(4.8 X 107'°)? as 9s —11 _ 
Wy =a 28 We ௧௦ 2.4 x 10-° ளர்குகள் 

ர, - -7)4170--11 எர்குகள், 

எனவே பிணைட்பாற்றல்- 7710-11 எர்குகள். 

மாதீரிக் கணக்கு 2 

ஹைடிரஜன் அணுவில்கான போஹ்ர் படிவத்தில் எலெக்ட் 
ரான் பாதையின் ஆரம் 2--5.3)70-?செ.மீ ஆகும். (ர) பிணைப் 

பாற்றலுக்கான ஒரு தொடர்பை ௪, அகியவற்றின் அடிம். 

படையில் மட்டும் பெறுக, பிணைப்பாற்றலை எர்குகளில் 
கணக்கடுக. 

பிணைப்பாற்றல் 

ws [Set me 2 ~m, == (Emm - £) 
மைய நோக்கு விசையை நிலைமின் விசைக்கு சமனிடுவதன் மூலம் 
ு-க்கான் மற்றொரு தொடர்பைப் பெறலாம், அதாவது 

டக. 
R ~ R?
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6 

R 

பிணைப்பாற்றலுக்கான சமன்பாட்டில் இதனைப் பதிலீடு செய்வோ 
மாயின் 

1 2 2 
-— W, -F1%) ௩. 

AVS! my? = 

|| 

2\R R 

2 

5! இது (௦) பகுதிக்குடைய விடையாகும். 

J
s
 

bo
] 

(4.8 x 1071)? 
2 5.3 x 10° 

= 21.8 X 107}? at@aar 

7-9 Wesresrap sao (Electric Potential) 

வோல்ட்கவின் பிறப்பிடம் 

கணக்கீடுகளைச் செய்வதற்கு ஓரலகு மின்னூட்டத்திற்கான 
மின் விசை எவ்வளவு வசதியானதோ அதே அளவுக்கு ஓரலகு மின் 

னஞூட்டத்திற்கான நிலையாற்றலும் வசதியுள்ளதகாகும். ஓரலகு 
மின்னூட்டம் உணரும் விசை மின்புலம் எனப்படுகிறது. ஒரலகு 

மின்னூட்டத்திற்கான மின் நிலையாற்றல் மின் அழுத்தம் எனப் 
பெயர் பெறுகிறது. ஒரு புள்ளியில் மின் அழுத்தம் என்பது ஒரலரு 
நேர் மின்னூட்டம் ஒன்றை மூடிவிலாப் புள்ளியிலிருந்து அப்புள்ளிக்குக் 

கொண்டு வருவதற்குச் செய்யப்படும் வேலையாகும். மின்னழுத்தத் 
இற்கான 04 அலகு எர்க்[(ஸ்டேட் கூலம் ஆகும். இந்த அலகு 
ஸ்டேட் வோல்ட் என்னும் சிறப்புப் பெயர் பெறுகிறது. MKS 
முறையில் மின்னழுத்தத்திற்கான அலகு ஜஐூல்/கூலம் ஆகும்; 
அது வோல்ட் என்னும் சிறப்புப் பெயர் பெறுகிறது. அவற்றிற் 
இடையேயுள்ள தொடர்பு 

? ஸ்டேட்வோல்ட்--300 வோல்ட்கள் 

ஆகும். ர என்ற ஆய்வு மின்னூட்டம் ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட 
புள்ளியில் (7 என்ற நிலையாற்றலைப் பெற்றிருப்பின் அப்புள்ளியில் 
மின்னழுத்தம் 

U 
V= = 7-17 7 (7-17) 

ஆகும். 

£ என்ற புலத்தை எதிர்த்து ர என்ற மின்னூட்டத்தை 
க தொலைவு நகர்த்துவதற்குச் செய்யப்பட்ட வேலையானது 

மின்னூட்டத்தின்மீது செயற்படும் விசை--ர:0) 4, ஆகியவற்றின் 
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பெருக்கற் பலனாகும். எனவே மின்னூட்டத்தின் மின் நிலையாற்றல் 
(Electric Potential Energy) AGHuuTa . 

AU = — Gg Ex Ax 

சமன்பாட்டினை ரஆல் வகுக்க 

AV=—Ex Ax. (7.18) 

மாதிரிக் கணக்கு 

ஒரு எலெக்ட்ரானின் மின் நிலையாற்றல் 27,8)610-18 
எர்குகள் மின் அழுத்தத்தை ஸ்டேட்வோல்ட்களிலும், வோல்ட் 
களிலும் கணக்கிடுக, 

U 21.8 X 10-1? : : ச ரா _ a = Tex tos 0,.0452 ஸ்டேட்வோல்ட். 

7 ஸ்டேட் வோல்ட் - 300 வோல்ட்களாதலால் 

77- 800 % 0.0452 - 14.6 வோல்ட்கள் 

மின்னேற்பி : 

மின்னேற்பியின் இரு தகடுகளுக்கிடையேயான மின்னழுத்த 

வேறுபாட்டை அளவிடுவதற்குச் சமன் 7-78-ஐ எளிதாகப் பயன் 

படுத்தலாம். தகடுகளுக்குடையே 8 மாருத மதிப்பைப் பெற் 
றிருப்பதால் தகடுகளுக்கடையேயுள்ள தொலைவு ரீ எனில் 

அவற்றிற்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு V= —Ed. சமன் 

7-13-ல் தரப்படும் க்கான மதிப்பைப் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

4nd (7-19) 
v= qa @ 

மின்னமுத்த வேறுபாடு மின்னூட்டத்திற்கு நேர்விகிதத்திலிருப் 
பதைக் காணலாம். மின்னூட்டத்திற்கும் மின்னழுத்த வேறு 

பாட்டிற்கும் உள்ள விகிதம் ஒரு பயனுறு அளவாகும் (useful 

பெஸப்டி). அது மின்னேற்புத்திறன் (2808௦010) என வரையறுக்கப் 

படுகிறது. ் 

8 (7-20) 
c= + 

சமன் 7-19-ன் வலப்பக்கத்தைச் சமன் 7-80-ல் பதிலீடு செய்வோ 

மாயின் இணைத்தகடு மின்னேற்பி ஒன்றின் மின்னேற்புத்திறனைப் 

பெறலாம். அதாவது இணைத்தகடு மின்னேற்பியின் மின்னேற்புத் 

திறன் 
A 

C= tnd 

தகடுகளக்கிடையே ஒரு மின் விளைவாற்றி இருக்குமாயின் 
அவற்றிற்கி௮டையேயுள்ள மின்புலமும் (8)) அதன் பயனாய் .
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மின்னழுத்த வேறுபாடும் (7) குறையும்: அதாவது மின் விலை 

வாற்றியின் மின் விளைவாற்றி மாறிலி 6 எனில் மின்னழுத்த 

(வேறுபாடு முன் மதிப்பின் 1/6 மடங்காகக் குறையும். எனவே, 

மின் விளைவாற்றியையுடைய ஒரு மின்னேற்பியின் மின்னேற் 

வுத்திறன் 
C = € Al4nd 

ஸாதிரிக் கணக்கு 

படம் 7-75-ல் உள்ள 

கோளக மின்னேற்பி அதன் 
உள்கூட்டின் மீது - 0 என்றி 
மின்னாட்டத்தையும் வெளிக் 

கூட்டின் மீது--ட என்ற மின் 
னஞாட்டத்தையும் கொண்டுள் 

arg. I, If, 1[£ ஆகிய பகுதி 
களில் மின்புலங்களைக் கணக் 

இடுக. மின்னேற்புத் இறனையும் 

கணக்கிடுக. 

  

படம் 7-15 இங்கு 11 பகுதியில் மட் 

அப மற என்ற ஆரங்களைக் கொண்ட இமே esatoias கோடுகள் 
இரண்டு பொது மையக் கோளகக் கூடு இருக்கும். உட்பரப்பிலிருந்து 
-கள் அமைக்கும் கோளக மின்னேற்பி, 4௩0 கோடுகள் தோன்றி 

இவெளிப்பரப்பை அடையும். இவ்வாருக 87, En ஆகியவை சுழி 
பாகும். பகுதி 17-ல் மின்புலமானது 4௩0 (கோடுகளின் மொத்த 
எண்ணிக்கை)ஐ 4௩7” (அவை அஊடுருவக்கூடிய மொத்தப் பரப் 

யபளவு)-ஆல் வகுக்கக் கடைக்கும். (7. என்பது கோளங்களின் 
மையத்திலிருந்து மின்புலம் காணவேண்டிய புள்ளியின் தொலைவு). 

எனவே Ey = Q/r?. இது, ஒரு புள்ளி மின்னூட்டம் 0-க்கான 

மின்புலமாதலால் சமன் 7-75-ஐ மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் 

.காண்பதற்குப் பயன்படுத்தலாம். அதாவது, 

Q 
Va Van Re — Ry 
ப ப 1 
Ve—Va 1 டம் 

Re Ra 

கனவே மின்னேற்புத் திறன் 

C- Ra Rp 

94 Quer 14
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மின்காட்டி (8180116500 06) 

&£லாகக்குன்டம் 
Pergo 
    மிள்காப்புத்தக்கை முற்காலங்களில் மின்னூட் 

டத்தைக் கண்டுணரவும் மின்: 

அழுத்தத்தை அளவிடவும்- 
பயன் படுத்தப்பட்ட கருவி 
படம் 7.76-ல் காட்டப்பட். 

டுள்ள மின்காட்டி ஆகும். 

அதன் உச்சியிலுள்ள உலோகக். 
குண்டை  மின்றூட்டுவிக்கம் 
பட்ட கடத்தி ஒன்றினான் 
தொட்டால் (தங்கம் அல்லது 
அலுமினியத்தாலான) மெல் 

லிய இலைகள் கடத்தியிலுள்ளதை யொத்த மின்னூட்டத்தைம் 
பெறுகின்றன. அந்த மின்னூட்டத்தின் அளவானது இலை: 
களுக்கும் மின்காட்டியின் சுவர்களுக்கும் இடையேயான மின் 
னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர்விகதெத்திலிருக்கும். இவ்வாறு 
இலைகள் பெற்ற ஓத்த மின்னூட்டத்தின் காரணமாக அவற்றிற் 
கிடையே ஒரு ஓதுக்குவிசைச் செயற்படும். அதனை, ஒரு அளவ 
கோலின்மீது ஏற்படும் விலகலால் அளவிடலாம். 

படம் 7-16 
மின்ஜூட்டுவிக்கப்பட்ட மின்காட்டி. 

மின்காட்டியை, படம் 7-4ஃல் ஒரு கோளத்தை மின்றாட்டு: 
வித்ததுபோல் மின்தூண்டல் முறையிலும் மின்றூட்டுவிக்கலாம். 
மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட ஒரு மின்காட்டியை மின்னூட்டத்தைக் 
கண்டுணரவும் அதன் தன்மையை அறியவும் பயன்படுத்தலாம்... 

எதிர் மின்னூட்டம்கொண்ட தண்டு ஒன்றை எதிர் மின்னூட்டக் 
கொண்ட மின்காட்டியினருகில் கொண்டுவருவதாகக் கொண் 
வோம். தண்டானது இலைகளை நோக்கி மேலும் அதிக எலெக்ட். 
ரான்களை விரட்டும், எனவே இலைகள் மேலும் விரிவடையும். 
நேர் மின்னூட்டம் கொண்ட. ஒரு தண்டு இலைகளில் விஞ்சியுள்ள 
சில எலெக்ட்ரான்௧களைத் தன்னை நோக்கி ஈர்க்குமாதலால். 
இலைகளின் விரிவு குறையும். 

மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட மின்காட்டி ஒன்றைப் பல நாட் 
களுக்கு விட்டுவைப்போமாயின் அது சிறிது சிறிதாக மின்னுரட் 
டத்தை இழக்கும். அதிலுள்ள காற்று மூலக்கூறுகள் காஸ்மிக். 
கதிர் (00810 ரஷு$)களால் தொடர்ந்து அயனியாக்கம் செய்யம் 
படுவதே இதற்குக் காரணமாகும். இத்தகைய அயனிகளுள் சல. 

மின்காட்டியில் விஞ்சியிருக்கும் மின்னூட்டத்தை ஏற்றுக் 
கொள்ளக்கூடும். ஒரு மின்காட்டியின் மின்னிழப்பு வீதம். 

அதற்குக் காரணமாயமைந்த பின்னணிக் கதிர்வீச்சின் (௧௦௨
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ground radiation) («DF oféa) yrysGe நேர்விகிதத்தலிருக்கும், 
ஒருவார் பெறக்கூடிய கதிர்வீச்சின் அளவை அளவிடுவகற்குப் 

பொதுவாகப் பயன்படும் கருவி ஒரு பென்சில் அளவேயுள்ள சிறிய 
மின்காட்டியாகும். அத்தகைய மின் அளவு மானியின் (0031108150) 
மின்னிழப்பு அளவை அதன்மீது ஒளி விழும்படியாகப் பிடிப்பதன் 
மூலம் எளிதில் அறியலாம். இந்த எளிய கருவி போர்ப் பாது 
காப்புத் துறையில் (0111 0616006) மதிப்பிடற்கரிய உதவி 

புரிகிறது. 

சுருக்கம் 

இப்பொழுது நாம் மின்சாரத்தைப்பற்றிய படிப்பில் பாதி 
யளவு கடந்துள்ளோம். மின்னூட்டம் பெற்ற நிலையான 
பொருட்களின் விசைகள், ஆற்றல்கள் ஆகியவற்றை எவ்வாறு 
கணக்கிடுவது எனக் கொள்கையளவில் - அறிந்துள்ளோம். மின் 
னூட்டங்கள் இயங்கும்பொழுது மட்டும் திகழக்கூடிய புதியவகை 

விசை ஒன்றை அடுத்த இயலில் காண்போம். இவ்விசை காந்த 
விசை எனப்படும். அடுத்து மின்னோட்டங்கள் மஇப்பில் மாறும் 
பொழுதுமட்டும் விளையக்கூடிய மற்றொருவகை நிகழ்ச்சியை 
(மின் காந்தத் தூண்டுதல்)ப் பற்றிக் காண்போம். இறுதியாக, 
மாறும் மின்னோட்டம் ஓன்று 1-2 என்னும் திசைவேகத்துடன் 
இயங்கும் மின் காந்த அலை (Electromagnetic wave) ஒன்றைப் 
பரப்பும் என நிறுவும் முயற்சியில் மின்சாரத்தைப்பற்றிய விதிகள் 

யாவும் இணைக்கப்படும், முது பெளதிகத்தின் அரும்பெரும் 
இறுதிச் சாதனையை அதாவது மின்சாரக் கொள்சைகளைக் 
கொண்டு ஒளிக்கான விளக்கத்தை விளக்குவதே 8-வது இயலின் 
உச்சகட்டமாக அமைகிறது. 

கணக்குகள் 

7. உலோகக் கோளம் ஒன்று நேர் மின்னூட்டுவிக்கப் பெறு 

இிறது. அதன் நிறை கூடுமா, குறையுமா அல்லது அதே அளவஈ 

யிருக்குமா? 

2. 40 6மமின்னூட்டம் ஒன்று -- 90 880 மின்னூட்டம் 
ஒன்றிலிருந்து 70 செ.மீ தொலைவில் வைக்கப்படுகிறது. 

(2) அவைகளுக்கிடையே உள்ள விசை எவ்வளவு? 

(௦) முடிவிலாத் தொலைவுக்குச் செல்லக்கூடிய விசைக் 

கோடுகள் எத்தனை? (வேறு மின்னூட்டங்கள் எதுவும் 

எங்கும் இல்லையெனக் கொள்க)
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8, 661705 மின்னூட்டம் ஒன்று 300 880 மின்னூட்ட 

மூம் 3 இ. நிறையும் கொண்ட தக்கைப்பந்து ஒன்றிலிருந்து 

7:மீ தொலைவில் உள்ளது. தக்கைப்பந்தின் தொடக்க முடுக்கம் 
என்ன 2 

. ச, 70 செ.மீ பக்கங்களையுடைய ஒரு சதுரத்தின் ஒரு மூலை 

யில் -- 400 850 மின்னூட்டமும் அதற்கு எதிர்மூலையில் -- 300 680 

மின்னூட்டமும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது மூலையில் 

வைக்கப்பட்ட -- 10 850 மின்னூட்டத்தின்மீது செயற்படக் கூடிய 

மொத்த விசையைக் கணக்கிடுக, 

கணக்கு 5 

Q, Q, 5. 10 செ.மீ பக்கமுடைய சதுரம் ஒன்று 

௦௨10 ௩-௦ அதன் எல்லா மூலைகளிலும் 100 esu அள 

வுள்ள மின்னூட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. 

ணை 0, 0௦. 0௨. 0. ஆகியவற்றின் குறியீடுகள். 

௦ (7) ++4+ 74: 
@ Q 

் * (6) 4-3. 
(வி ஆஆ 4 அ 

எனில் சதுரத்தின் மையத்தில் 8-ன் எண் மதிப்பு, தசை ஆகிய 

வற்றைக் கணக்கிடுக. 

6. மேற்கூறப்பட்ட (9, (6), (9 பகுதிகளுக்கான மின் 

னழுத்தங்களைக் கணக்கிடுக. தொகுபயன் மின்னழுத்தமானது 

தனித்தனி மின்னழுத்தங்களின் குறியியல் கூட்டுத் தொகை 

யாகும். 

7. ஹைடிரஜன், கார்பன், யுரேனியம்-238 ஆ௫ியவற்றில் 

ஒரு கிராமுக்கு எத்தனை எலெக்ட்ரான்கள் உள்ளன? 

8. எதிர் மின்னூட்டத் தண்டு ஒன்றை மின்னூட்டமற்ற 

மின்காட்டி ஒன்றின் அருகில் எடுத்துச் சென்றால் இலைகள் 

விரிகின்றன. இலைகளின்மீது உள்ள மின்னூட்டம் எத்தகையது? 

மின்காட்டியின் குமிழ் கணநேரத்திற்குக் கையால் தொடப்பட்டு 

தண்டு நீக்கப்படுகிறது. இப்பொழுது இலைகளிலுள்ள மின் 

னூட்டம் எத்தகையது? 

ன்காட்டியானது பட்டுடன் தேய்க்கப்பட்ட கண் 

ன்றினால் மின் தூண்டல் முறையில் மின்னூட்டு 

மின்காட்டியின் அருகில் மின்னூட்டம் ஒன்றை 

9. ஒருமி 

ணாடித் தண்டு ஒ 
.விக்கப்படுகிறது.  
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எடுத்துச் செல்லும்பொழுது இலைகள் குவிகின்றன. இரண்டாவது 

மின்னூட்டம் எத்தகையது? 

10. ஹீலியம் அணுக்கருவில் 1.5)610- 15 செ.மீ தொலைவில் 

இரு புரோட்டான்கள் உள்ளன எனக் கருஇனால் 

(a) அவற்றிற்கிடையேயுள்ள நிலைமின் விசை எவ்வளவு?" 

(6) இரு புரோட்டான்௧களை அவ்வளவு அருகில் கொண்டு: 

வர எவ்வளவு வேலை செய்ய வேண்டும்? 

171, ஒரு எலெக்ட்ரானானது ஒரு புரோட்டானிலிருந்து 5.3X 

70-? செ.மீ தொலைவில் உள்ளது. புரோட்டானிலிருந்து தப்பிச்: 

செல்ல அது பெற்றிருக்க வேண்டிய திசைவேகம் என்ன? 

72, இரு புரோட்டான்களுக் இடையேயுள்ள நிலைமின் விசைக் 

கும் ஈர்ப்பு விசைக்கும் உள்ள விகிதம் என்ன? 

13. இரு இணையான தகடுகள் 8 செ.மீ தொலைவில் வைக்கம் 

பட்டுள்ளன. அவற்றிற் இடையேயான மின்புலம் 200 

டைன்கள்/ஸ்டேட் கூலம் ஆகும். தகடுகளுக்கி௮டையே நிலவும். 

மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ன? 

14. ஒரு எலெக்ட்ரான் ஒரு வோல்ட் மின்னழுத்த வேறு 

பாட்டினால் முடுக்கப்படுகிறது. அதன் இயக்க ஆற்றலில் ஏற்படும் 

மிகுதிப்பாடு என்ன? அதனையே ஒரு புரோட்டாலுக்குக் கணக்கிடுச; 

75, ஒரு மில்லியன் வோல்ட் வான்டி கிராஃப் மின்னாக்கியின் 

மின்னாட்டக் கோளத்தை நோக்கி எலெக்ட்ரான்கள் ஈர்க்கப் 

படுகின்றன. அவை கோளத்தை அடையும் பொழுது அவற்றின் 

இயக்க ஆற்றல் எவ்வளவு? 

76, 8 செ.மீ தொலைவில் வைக்கப்பட்ட, சதுர சென்டி 

மீட்டருக்கு 5 6 நேர் மின்னூட்டங் கொண்ட இரு முடிவிலா 

இணைத் தளங்கள் உள்ளன. 

(ஐ) அவற்றிற்கிடையேயுள்ள மின்புலம் எவ்வளவு? 

(6) இடப்புறத் தளத்தின் இடது பக்கத்தில் 3 செ.மீ 

தொலைவில் மின்புலம் எவ்வளவு? 

77. 7 செ.மீ விட்டமுள்ள கார்பன் கோளம் ஒன்று மிலியன் 

புரோட்டான்களுக்கு ஒரு அதிகமான எலெக்ட்ரானைக் கொண் 

டுள்ளதாகக் கருதுவோம்.
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(௪) அடர்த்தி ॥-7.7 க/செ.மீ” என்றால் மின்னூட்டம் 
எவ்வளவு? 

(5) கோளத்தின் பரப்பில் மின்புலம் எவ்வளவு? 

78. படம் 7-73-ல் உள்ள இணைத்தகடு மின்னேற்பிக்கான 
(றகவ161 01௧16 0௦046507) நிலையாற்றல் படத்தை வரைக. 

79. படம் 7.75-ல் உள்ள கோளக மின்னேற்பிக்கான நிலை 
யாற்றல் படத்தை வரைக. 

20. 700 செ.மீ? பரப்பளவுள்ள இரு தகடுகள் 8 செ.மீ 

தொலைவில் உள்ளன. இடப்பக்கத் தகட்டின் மீது மின் 

ஞாரட்டம்-- 5 660; வலப்பக்கத் தகட்டின்மீது மின்னூட்டம்-- 10 
ப்லே. 

(8) இடப்பக்கத் தகட்டையடுத்து இடப்பக்கத்தில் மின் 
புலம் என்ன? 

(ம்) இரு தகடுகளுக்கி௮டையே மின்புலம் என்ன? 

(9) வலத்தகட்டையடுத்து வலப்பக்கத்தில் மின்புலம் 
என்ன? 

(8) இரு தகடுகளுக்கடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு 
என்ன? 

21, புவியானது சீரான அடர்த்தியைக் கொண்டுள்ளது 

எனக் கருதுக. 

(a2) அது இப்போதுள்ள விட்டத்தில் பாதியளவே 

கொண்டிருக்குமாயின் அதன் நிறையைப் புவியின் 

நிறை ]8;-ன் அடிப்படையில் கணக்கிடுக. 

(௦) பாதியளவுள்ள அத்தகைய புவியின் பரப்பில் ர-ன் 

மதிப்பு என்னவாக இருக்கும்? 

(9 முழு அளவுப் புவியின் மையம் வரை ஒரு துளை 

யிட்டால் அத்துளையின் அடியில் ரான் மதிப்பு 

என்னவாக இருக்கும்? 

22, புவியானது ஒரு எலெக்ட்ரான்/செ.மீ? என்ற அளவுக்கு 

விஞ்சிய பரப்பு மின்னூட்டம் கொண்டிருப்பதாகக் கருதுக. 

(௫) பரப்பிற்குச் சற்றே 8ழ் மின்புலத்தைக் கணக்ிடுக. 

(5) பரப்பிற்குச் சற்றே மேல் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக. 

(2) புவியின் மின்னழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக.
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. C; 23. 0, 0 என்ற இரு மின்னேற்பிகள் இணை 

' யாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தகைய அமைப் 

் பின் மொத்த மின்னேற்புத்திறன் என்ன? 

Ce : 
௦ = 0. ர் 0. 

கணக்கு 24 

24. அவ்விரு மின்னேற்பிகளும் தொடரிணைப்பு 

அட முறையில் இணைச்கப்பட்டிருப்பின் மொத்த மின் 

டட னேற்புத்திறன் என்ன? குறிப்பு: அவையிரண்டும் 

என்ற ஒரே ஸமின்னூட்டத்தைக் கொண்டுள்ளதால் 

ப ட. 
c= V,+ Vz, 

25. பொது அச்சையுடைய இரு மின்னூட்ட உருளைகளின் 

ஆரங்கள் 8; 78) ஆகும். அவற்றின் மின்னூட்ட அடர்த்திகள் 

மூறையே £;, 2, ஸ்டேட் கூலம்கள்/செ.மீ நீளம் ஆகும். 

(௪) 72% 7) என்னும் வகையிலுள்ள 7 என்ற 

தொலைவில் 2*-ன் மதிப்பு என்ன 2 

(6) இரு உருளைகளுக்கடையே பொது அச்சிலிருந்து 

7 தொலைவிலுள்ள புள்ளியில் 7-ன் மதிப்பு என்ன ? 

விடையை *, 7£, 785, 2. 2, ஆகியவற்றின் அடிப் 

படையில் தருக. 

கணக்கு 26 

A உட ௦ 26. படத்தில் ட்ட ee 

் களுள் 4-ன் மின்னழுத்தம் 

(a) மன் மின்னழுத்தம் என்ன? 

(9) ன் மின்னழுத்தம் என்ன? 

(c) தளங்களுள் ஒவ்வொன்றின் 

சல அத ரம்ய மீதும் மின்னூட்ட அடர்த்தி 

| என்ன 2 

27. மின்னிரு துருவம் ஒன்றின் மையத்திலிருந்து அதன் 

அச்சின் வழியே ஈ தொலைவில் மின்னழுத்தம் என்ன? ச, ஓ, 1, 

ஆூயவற்றின் அடிப்படையில் விடை தருக.
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28. ஈர்ப்பியல் புலத்தை ஓரலகு நிறைக்குள்ள ஈர்ப்பு விசை 

'யெனவரையறுக்கிறோம். ஒரு சதுர செ.மீ-ல் உள்ள ஈர்ப்புவிசைக். 

கோடுகளின் எண்ணிக்கை ஈர்ப்பியல் புலத்திற்குச் சமம் என வரை 

யறுப்போமாயின் நந நிறையையுடைய ஒரு பொருளினுள் எத்தனை 

ஈர்ப்பு விசைக் கோடுகள் நுழையும்?



மின்காந்தவியல் 

Electromagnetism) 

    

இயல் 8. 

 



8. மின்காந்தவியல் 
இந்த இயலுடன் மின்சாரத்தைப்பற்றிய ஆய்வு முற்றுப் 

பெறும். 9-வது இயல் எலெக்ட்ரானியல் (21601014௦8) மற்றும் 

மின் சுற்றுக்கள் போன்ற மின்சாரத்தின் விரிவான பயன்களைப் 
பற்றிக் கூறுகிறது. இங்கு, மின்னோட்டங்களிடையேயுள்ள 
வலிமைமிக்க விசை, மாறு மின்னோட்டத்தினால் விளையும் மின் 
புலம் ஆகிய இரு புதிய மின்சார நிகழ்ச்சிகளைப்பற்றி முதன் 
முதலாகக் காண்போம். புதியவகை விசையானது காந்தவிசை 
(magnetic force) எனப்பெறும்; தூண்டப்பட்ட மின்புலத்தைப் 
பற்றிய நிகழ்ச்சி மின் காந்தத் தூண்டல் எனப்படும். இந்த 
இயலின் உச்ச கட்டமானது மாறு மின்னோட்டம் ஒன்று v=c 
என்ற தஇிசைவேகத்துடன் பரவும் மின்காந்த அலை ஒன்றை உர 
வாக்க வேண்டும் என்பதை நிறுவுவதேயாகும். மின்சாரக் 
கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் ஒளியை இவ்வாறு விளக்குவது 
மூது பெளதிகத்தின் இறுதிப்பெரும் சாதனையாகும். 

8-1 மின்னோட்டம் (11601110 ௦07600) 

மின்சாரம் (1316௦71௦10) 

மின்னோட்டங்களிடையேயுள்ள புதியவகை விசையை ஆராயு 
மூன் மின்னோட்டத்தை நாம் வரையறுக்க வேண்டும். மின் 
னோட்டம் 7 என்பது ஈழ்க்கண்ட சமன்பாட்டினால் வரையறுக்கப் 
படுகிறது. 

fa 2 (8-2) 
t 

ட என்பது 7 கால அளவில் ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பின் வழியாகச் 

சென்ற நிகர மின்னூட்டமாகும். ஒரு ஸ்டேட் ஆம்பியர் என்பது 
ஒரு வினாடிக்கு ஒரு ஸ்டேட் கூலம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. 
ஒரு வினாடிக்கு ஒரு கூலம் எனினும் 145 அலகு ஒரு ஆம்பியர் என 
அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வாருக,
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© ஸ்டேட் கூலம்[வி -8 % 10? ஸ்டேட் 1 ஆம்பியர் - ரர 

ஆம்பியர் (8-2) 

, ஒரு உலோகக் கம்பியில் நேர்மின்னூட்டங்கள்(அணுக்கருக்கள்) 

இயங்க முடியாது; அவை ஒரு படிக அமைப்பில் கட்டுண்டு 

உள்ளன. எனினும் புற எலெக்ட்ரான்கள் அல்லது கடத்தும் 

எலெக்ட்ரான்கள் (conduction 6160120089) கம்பியின் வழியே 

தடையின்றி இயங்கும் நிலையில் உள்ளன. கம்பியின் ஒரு குறிப் 

பிட்ட பரப்பின் வழியே வினாடிக்கு 1/ எலெக்ட்ரான்கள் செல்ல 

முடியுமாயின் ௪ என்பது எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்டமானால் 

மின்னோட்டத்தின் அளவு 1/௪ ஆகும். 

அவ்வாளாயின் மின்னோட்டத்தின். இசை என்ன? பெஞ்சமின் 

ஃபிராங்க்லின் என்பவரால் நிறுவப்பட்ட மரபுப்படி. மின்னேற்பித் 

தகடு ஒன்றினுள் பாயும் மின்னோட்டமானது அத்தகட்டிற்கு ஒரு 

நேர் மின்னூட்டத்தைக் கொடுக்கும். எனினும் கடத்துகை 

எலெட்க்ரான்கள் தகட்டினின்றும் வெளியே பாய்வதன் மூலம் 

மின்னேற்பித் தகடு நேர் மின்னூட்டம் பெறுகிறது என்பதை 

நாமறிவோம். எனவே கடத்தும் எலெக்ட்ரான்கள் எப்பொழுதும் 

மின்னோட்டத்திற்கு எதிர்த்தசையிலேயே இயங்குகின் றன . 

எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்டத்தை எதிர் மின்னூட்டம் என்னாது 

நேர் மின்னூட்டம் எனக் கொண்டிருப்போமாயின் இந்த இடர் 

பாடு எழுந்திராது, 

மாதிரிக் கணக்கு 

ஹைடிரஜன் அணுவின் போஹ்ர் அமைப்பில் புரோட்டானைச் 

சுற்றிவரும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு என்ன? 

மின்னோட்டமானது எலெக்ட்ரானின் பாதையில் ஒரு குறிப் 

பிட்ட புள்ளியை அது ஒரு வினாடிகால அளவில் கடக்கும் 

எண்ணிக்கை, 2 ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலனாகும். அதாவது 

I = fe:sf என்பது எலெக்ட்ரானின் சுற்றுப்பாதை அடுக்கம் 

{orbital frequency) v/2nR ஆகும். 

ev 

2nR 

பக்கம் 186-லிருந்து ॥ - 8.18%6103 செ.மீ/வி, 8 ௪ 5.8% 107° 

செ.மீ என அறிகிறோம். இம் மதிப்புக்களைப் பதிலீடு செய்வோ 

மாயின், 

எனவே 7 -
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I= 3.14 X 170₹ ஸ்டேட் ஆம்பியர் = 1.05 x 10 -* ம்பியா் ஆ ஆ 

2 ஸ்டேட் கூலம்கள்/ சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள கோட்டு மின் 
னூட்டம் ஒன்றினை அதன் நீளத்திற்கணையாக 7£ என்ற திசை 
வேகத்துடன் இயங்குவதாலும் மின்னோட்டத்தை உருவாக்கலாம். 
அவ்வாளுயின் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியை ஒரு வினாடியில் கடக்கும் 
மின்னூட்டமானது 1 வினாடியில் அப்புள்ளி வழியே செல்லும் 
கம்பியின் நீளம், ஜ ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலனாகும் எனவே 2: 
ஸ்டேட் கூலம்/ செ.மீ அளவுள்ள இயங்கும் கோட்டு மின்னூட்டம் 
ஒன்றினால் விளையும் மின்னோட்டம் 

I = ஜி ஸ்டேட் ஆம்பியர் (8-3) 

ஆகும். 

வாயுக்களிலும் திரவங்களிலும் கூட மின்னோட்டங்கள் நிகழக் 
கூடும். நியான் விளக்குகளும் ஒளிர் விளக்கு (1001680201 112115) 
களும் வாயுக்களில் மின்னோட்டங்கள் நிகழ்வதற்குரிய எடுத்துக் 
காட்டுகளாகும். அத்தகைய விளக்குகளில் மின்னோட்டமானது: 
எலெக்ட்ரான்கள் மட்டுமின்றி நேர்மின் அயனிகளும் இயங்கு. 
வதால் நிகழ்கிறது. எனினும் எலெக்ட்ரான்கள் நேர்மின் 
அயனிகளைவிட வேகமாக இயங்கி மின்னோட்டத்திற்கு முக்கிய 
காரணமாய் அமைகின்றன. ஒரு எலெக்ட்ரான், வாயு அயனி' 

அல்லது அணு ஒன்றுடன் மோதும் பொழுது இயக்க ஆற்றலானது 
அணுவினால் உட்கவரப்பட்டு பின்னர் மின்காந்தக் கதிர்களாக: 

வெளிவிடப்படலாம். இதனையே ஒளியாக நாம் காண முடிகறது. 

பெரும்பான்மையான திரவங்கள் தடையின்றி இயங்கக்கூடிய 
அயனிகளைக் கொண்டுள்ளதால் மின்னோட்டத்தைக் கடத்த. 

வல்லவையாக அமைகின்றன. இரு உலோகத் தகடுகள் அல்லது 
மின் வாய்களை ஒரு மின்னழுத்தக் கருவி (401182 800706) யுடன் 

இணைத்து அத்தகைய திரவம் ஒன்றினுள் அமிழ்த்தினால் தேர், 
எதிர் அயனிகள் அவற்றிற்குரிய மின் வாய்களை நோக்கி எதிர்த் 
இசைகளில் இயங்கி ஒரு மின்னோட்டத்தை விளைவிக்கும். 
அயனிகள் மின் வாய்களை அடைந்தவுடன் மின்னூட்டமற்றுப் 

போன்றன. காட்டாக, சாதாரண உப்பை (NaCl) sie 

கரைத்தால் 18தர அயனிகள் எதிர் மின்வாயை நோக்கியும் 0 
அயனிகள் நேர்மின்வாயை நோக்கியும் செல்கின்றன. 0: 
அயனிகள் மின்னூரட்டத்தை இழக்கும்போது வேதியியல் 
மூறைப்படி அவை ஒன்றுசேர்ந்து 01 - (குளோரின் வாய)-ஐ 
உருவாக்குகின்றன. அவ்வாயுக் குமிழிகள் திரவமட்டத்தை 

நோக்கி உயர்வதைக் காணலாம். இத்தகைய வேதியியல்
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பகுப்புமுறை மின்பகுப்பு: எனப்படுகிறது; இம் மின்பகுப்பு 
வாணிகத்துறைப் பயனுடையதாயுள்ளது . 

5-2 மின்னோட்டங்களிடையே விசை 

மின்னூட்டங்கள் இயங்கலாசன் றன 

மின்சாரத்தைப் பற்றிய ஆய்வில் இதுவரை இயற்கையின் 
ஒரே ஒரு அடிப்படை விதி (கூலம் விதி) மட்டுமே கூறப்பட்டது. 
அவ்விதியில் மின்னூட்டங்கள் நிலையாக இருக்க வேண்டுமென்று 
திட்டவட்டமாகக் கூறப்பட்டது. மின்னூட்டங்கள் இயங்கத் 
தொடங்குமாயின் புதிய விளைவு ஒன்று நிகழ்கிறது. கூலம் 
விசையுடன் சேர்க்கப்பட வேண்டிய காந்தவிசை என்னும் புதிய 
விசை ஓன்று தோன்றுகிறது. உண்மையில் கூலம்விசை சுழியாகும் 

போதுகூட பெருமளவு காந்தவிசை இருக்கக்கூடும், மின் 
மோட்டார் அத்தகைய ஒரு எடுத்துகாட்டாகும். மின்னூட்ட 
மற்ற இரு இணையான உலோகக் கம்பிகளில் மின்னோட்டம் நிகழும் 

பொழுது அவற்றிற்கிடையே செயற்படும் காந்தவிசையே மின் 
மோட்டாரின் தத்துவமாகும். இத்தகைய அடிப்படை நிகழ்ச்சியை 

நிகழ்த்துவதற்குதக் தேவையானவை யாவும் ஓரு மின்சேமக் 
கலம், ஒரு சாவி, படம் 8-1-ல் காட்டியுள்ளவாறு அமைந்த 
ஒரு கம்பி அயெவையே., சாவியை மூடினால் இரு கம்பிகளும் 
ஒன்றையொன்று கணிசமான அளவுக்கு விரட்டும். இத்தகைய 
மின் சுற்று குறுஞ்சுற்று (2௦14 ௦11), ஆதலால் சாவியை நீண்ட 

      ec 
சாவி 

  

  
படம் 8-1 

ட இணை யான மின்னோட்டங்களிடையேபான விசையைக் காண்பதற்குரிய 
மின்சுற்று
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நேரம் மூடிவைக்கக்கூடாது. குறுஞ்சுற்று ஒன்றில் மின்னோட்டம் 
Ws அதிகமாக அமைந்து கம்பி சூடேறும்; மின் சேமக்கலம் 
விரைவில் மின்னேற்றத்தை இழக்கும். 

இணை மின்னோட்டங்களுக்க௮டையேயான விசையை அளவிட 
முடியும். அத்தகைய. அளவீட்டிலிருந்து அவ்விசையானது மின் 
னோட்டங்களின் பெருக்கற் பலனுக்கு நேர்விகிதத்திலும் அவை 
களுக்கிடையேயான தொலைவுக்கு எதிர்விகிதத்திலும் இருப்ப 
தாகக் காணப்பட்டது. எனவே இணை மின்னோட்டங்களுக் 
கிடையேயான புதிய விசைக்கான விதியின்படி 

F,= KI, I, 1, 
r 

2, என்பது படம் 8.2-ல் காட்டியுள்ளவாறு 7£ 

நீளமுடைய I, என்ற மின்னோட்டத்தைத் 
காங்கும் கம்பியின் மீதுள்ள விசையாகும்; 

82 1-௪ 2 என்பது சோதனைமூலம் மதிப்பிடப்பட பி *] ar வேண்டிய ஒரு விகித மாறிலி. விரைவில் 
Ig விளங்கும் சில காரணங்களுக்காக £-- 2/2 

எனப் பயன்படுத்துவோமாயின் , 

1 21,1, 1 8-4) 
படம் 8-2] Fy = | — ( 

வி நீ i 5 en மின்ட் பம. 7/2). அகியவற்றை அளவிடுவ 
டத்தின் பயஒய்/;1) தன் மூலம் சோதனையியல் மாறிலியான 

என்று மின்றோடடத உன மதிப்பை அறியலாம். சமன் 8-4 லிருந்து தின்மீது செயற்படும் 
விசை 

k= J 21, It, (8-5) = Fr 

ஸ்டேட் கூலம் 
———_ தனன வன் De 
al xX a/ @ot_oit BS 

சென்டிமீட்டர், மற்றும் டைன் அடிப்படையில் ஸ்டேட்கூல மின் 
அலகுகளைக் காண கூலம் விதியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதனை 

எளிதாக்கலாம். 

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் &-ன் அலகுகள் 

கூலம் விதிப்படி. 
ச ௪ த. 

டைன் - Se அல்லது ஸ்டேட் கூலம் - செ.மீ 

x வூடைன்
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செ.மீ வூ டைன் _ செ.மீ 
of X பூடைன் வி 

சோதனை மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற மதிப்பீட்டின்படி 
k = 2.9979 X 10° செ.மீ/வி. 

ஒளியின் அளவிடப்பட்ட வேகமும் 2:9979%1010 செ.மீ/வி 
ஆகும்! இத்தகைய ஒருமைப்பாடு ஏதோ எதிர்பாராத வகையில் 

நிகழ்வதில்லை. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் நமது புதிய விசைக் 

கான விதியில் இடம்பெறும் மாறிலி ஒளியின் வேகமாக இருக்க 
(வேண்டும். எனவே இப்பொழுது முதல் அதனை 8 என்பதற்குப் 
பதில் ச என்றே அழைப்போம். அடிப்படை மின்சாரச் சமன் 

பாட்டில் ஒளியின் வேகம் இடம் பெறுவதானது மின்சார விதிகள் 

ஒளிக்கோட்பாட்டுடன் ஏதோ தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டு 

மென்பகை மலியுறுத்திக் கூறுகிறது. மின்சார விதிகளிலிருந்து 
ஒளிக் கோட்பாட்டினைப் பெறுவது இந்த இயலின் நோக்கங்களுள் 
ஒன்றாகும் (பார்க்க பிரிவு 8-9). 
சுருக்கமாகக் கூறுமிடத்து சமன் 8-8-ஐ 

  எனவே &-ன் அலகுகள் - 

மீதா] 27 8-6 

Fy= 9? X SP (3-6) 
என எழுதலாம். 

மாரிக் கணக்கு 

1 செ.மீ தொலைவிலுள்ள, 1 ஆம்பியர் அளவுள்ள இரு இணை 
மின்னோட்டங்களிடையே ஒரு சென்டிமீட்டர் நீளத்திற்கு செயற் 
படும் விசை என்ன? 

சமன் 8-6-ல் 7-7, ௪௦/10 ஸ்டேட் ஆம்பியர்; 7, 1 செ.மீ 

இம்மதிப்புக்களையும் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

நல அ, ஒரி பிக்க. பரணன்; 
; c 2 

8-3 காந்தப்புலம் 

இல்லாத மற்றொரு மின்னோட்டத்தின் மீது விசை. 

காந்தப்புலம் என்பது மின்புலத்தைப் போன்ற ஒன்றாகும், 

அது கணக்க&டுகளை எளிதாக்குவதற்காகவும் கருத்துக்களை எளிதில் 

புரிந்துகொள்ளச் செய்வதற்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட சுணித 

வியல் வரையரையாகும். முதன் முதலில் காந்தப்புலம் என்பது 

ஓரலகு காந்தத் துருவத்தின்மீது செயற்படும் விசை என வரை 
யறுக்கப்பட்டது. எனினும் தனித்த காந்தக் துருவங்கள் உண்மை 
யிலேயே கடையா என்றும் அத்தகைய காந்த விசைகள் யாவும் 

மின்னோட்டங்களிடையேயுள்ள விசைகளே என்றும் இப்பொழுது
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அறியப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் பகுதியில் காந்த நிகழ்ச்சிகளை 

குனித்த காந்தத் துருவங்கள் அல்லது காந்த ஊட்டங்கள் என்னும் 

பெளதிகவியல் சாராத (௨௦௦ ற$54081) (ஆனால் கணிதவியல் இணை 

torr fp y—mathematically equivalent) கருத்துக்களின் அடிப்படை 

யிலன்றி மின்னோட்டங்களிடையேயான விசைகள் எனக் கருதி 

அவற்றை முறையாக அணுகுவோம். எனினும் காந்தவியல் 

கோட்பாட்டைப் பற்றியும் பிரிவு, 8-6ல் காணலாம். 

மின் புலமானது ஓரலகு மின்னூட்டத்திற்குரிய விசையென 

வரையறுக்கப்படுவதால் நம் கருத்திற்கிணங்க காந்தப்புலம் 

2-ஆனது ஓரலகு மின்னோட்ட தநீளத்திற்குரிய (unit current 

element) விசை என வரையறுக்கலாம். 1, நீளத்திற்குள்ள I, 

மின்னோட்டத்தின் மீதான விசை I- 4-ம் ஒன்றுக்கொன்று 

நோர்குத்தாயிருக்கும்போது, 

1,/, 
(8-7) 

Ls = Z x B   

F? 

அல்லது 8-- 7], 
c 

£-ன் தஇசையைப்பொறுத்து 1' வெக்டரின் இசையைப்பற்றி அடுத்த 

பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. காந்தப் புலத்திற்கான இந்த வரை 

யறையிலிருந்து சமன்பாடுகள் 8-7, 8-6 ஆகியவற்றின் வலப்புறங் 

களைச் சமனிடுவதன் மூலம் 7,என்ற மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் 

நீண்ட கம்பி ஒன்றினால் விளையும் 8-ன் மதிப்பைப் பெறலாம். 

I, 1, Il, 21, 
c “cr 
  xXx B= 

I, என்ற மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் முடிவிலாக் கம்பி 

ஒன்றினால் விளையும் காந்தப்புலம் 

2 ( I, (8-8) 
B=—(2> 

r\c 

மேற்கண்ட தொடர்பு மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் முடிவிலாக் 

கம்பி ஒன்றினால் விளையும் மின்புலத்திற்கான தொடர்பை ஒத் 

இருப்பதைக் காணலாம். எனவே 8--(2/7) 2. சமன் 8-7-லிருந்து 

£ ஆனது /க்குள்ள டைன்/ஸ்டேட் கூலம் என்ற அதே அலகனைக் 

கொண்டுள்ளது என்பதனை அறியலாம். 005 முறையில் B-sr 

இலகுக்கு காஸ் (0௧089) என்ற ஒரு தனிப்பெயர் வழங்கப் 

பட்டுள்ளது*. 

*சரியாகக் கூறுமிடத்து 8 என்பது காந்தத் தூண்டுதலாகும். எனினும் 

வெற்றிடத்தில் (அல்லது காற்றில்) .காந்தப்புலம் £-க்குச் . சமமாகும். 

இக் நாலில் நாம் வெற்றிடத்திலுள்ள காந்தப்புலத்தையே கருதுவோம்.
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Ang. BE ¢Aueipenmuyb அவற்றிற்கிடையேயுள்ள தகு 

வையும் காண்க, 

சமன் 8-8-ன்படி 7-2. எனவே ம - 2/0. சமன் 7-10-ன் 

படி £- 22/7. தகவு 5/8 - 9/2 

வலக்கை விதி ] 

இதுவரை, நீண்ட மின்னோட்டக் 

கோடு ஒன்றின் பயனாய் விளையும் £-ன் 
எண் மதிப்பைப் பற்றி வரையறுத் 
தோம். 8 என்பது ஒரு வெக்டர் 

ஆதலால் அதனுடைய திசையையும் 
வரையறுக்க வேண்டும். -ன் இசை 
யை காந்தவிசைச் செயற்படும் திசை 
யைக் கொண்டு மதிப்பிடலாம் (பார்க்க 

1 பிரிவு 8-4). 8-ன் கோடுகள், அவற்றை 
உருவாக்கும் மின்னோட்டத்தைப் படம் 
8-3-ல் காட்டியுள்ளவாறு சுற்றிச் செல் 

லும் : வகையில் 8-ன் இசையானது 
அமைந்துள்ளது. அக்கோடுகளின் மீது 
அமைந்த அம்புக்குறிகள் காட்டும் 
இசை மனப்போக்கானதே. இத்திசை 
யை அறிவதற்குப் பயன்படும் மரபு 

இந்நூலில் வலக்கை விதி / என அழைக் 
கப்படும். படம் 8-8-ல் காட்டியுள்ள 

னான விரணம் மறவன் “டயம pe smaemier Stipes 
னால் விளையும் 8-ன் லானது மின்னோட்டத்தின் திசையைச் 

கோடுகள். சுட்டுமாயின் எஞ்சிய நான்கு விரல் 

  
    

படம் 8-3 

களும் 8-ன் கோடுகளின் இசையைச் சுட்டும். 8-ன் இசைக் 

கான இவ்விதியானது மின்னோட்டத்திற்கு . அருகில் வைக்கப் 

பட்ட காந்த ஊியின் திசைக்கும் பொருந்துகிறது. காட்டாக, 
காந்த ஊசியானது அதன் வட துருவம் 8-ன் நோர்த்திசை (0581(146 

8126001000) யை நோக்குமாறு B-or திசைக்கணையாக அமையும். 
முதலில் ஒரு கம்பியை நோக்குமாறு அமைந்த ஒரு காந்த ஊசி 
யானது கம்பியில் மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தியவுடன் திடீரென 
80 திரும்பும். இரும்புத்துகள்களும் காந்தப் புலத்தின் வழியே 
குவிய முயற்சிக்கும். மின்னோட்டந் தாங்கும் கம்பி ஒன்றினால் 
விளையும் காந்தப்புலம் விளைவிக்கும் இரும்புத் துகள்களின் 
பாங்கத்தைப் (081110) படம் 8-4-ல் காணலாம். 

அயொ 75
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மாதிரிக் கணக்கு 

படம் 8-8-ல் ஒரு காந்த ஊூியானது 0.2 காஸ் அளவுள்ள 

புவிக்காந்தபுலத்தின் (188065 0820611௦ 11814) காரணமாய் வட 
திசையை நோக்குகிறது. தெற்கு வடக்காக அமைந்த நீண்ட 
கம்பி ஒன்று அதற்கு மேலாக 4 செ.மீ தொலைவில் வைக்கப்பட் 

டுள்ளது. கம்பி வழியே மின்னோட்டம் விளையும்பொழுது காந்த. 
உளச வடதிசை நோக்குவதற்குப் பதில் வடகிழக்கை நோக்குகிறது. 

மின்னோட்டத்தின் திசை எண்மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்இடுக. 

(காந்த் ஊசியின் திசையில்) தொகுபயன்புலம் % அச்சுடன் 
45” கோணத்தை அமைப்பதால் அதன் 2, ) ஆக்கக்கூறுகள் சம 

மாயிருக்க வேண்டும். எனவே 2, £,. 2, = 0-2 காஸ் - புவிக் 
காந்தப்புலம். சமன் 8-8-ன்படி 2, - 2707, எனவே 

27 
By = 4 0,2 காஸ் 

cr 

T= 0.17 ாஸ்டேட் ஆம்பியர் 

= 0.1X3X10'°*4 ஸ்டேட் ஆம்பியர் 

7.896101? ஸ்டேட் ஆம்பியர் 

வலக்கை விதி 7/-ன்-படி மின்னோட்டமானது தென்திசை நோக்கிப் 
பாய வேண்டும். 

8-4 ஒரு மின்னோட்டத்தின் மீதான விசை 

யாவும் நேர்குத்து மயமே 

சமன் 8.7-ல் 8 என்ற காந்தப்புலத்தின் அமைந்த / நீளத்டுந் 

குள்ள [என்ற மின்னோட்டத்தின் மீதான விசையானது /-ம், 2-ம். 
நோர்குத்தா யிருக்கும்போது 

Fa x Beets 

என்னும் வகையில் .8 வரையறுக்கப்பட்டது. /-க்கும் 8-க்கும் இடை 
யேயான கோணம் வேறு ஏதாகிலு மிருப்பின் சமன் 8.9-ன் வலப்
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    By படம் 8-5 

B காந்த ஊசி ஒன்தநின் மேலாக அமைந்த மின் 
ர B னோேட்டத்தின் விளைவு. மின்னோட்டம் சிகழு 

3 முன் காந்த ஊச படத்தில் காட்டியவாறு 
[47 அமைந்துள்ளது. மின்னோட்டம் பாய்ச்சிய 

கோக்கும். 
காந்த ௭௪ வுடன் அது 8 எனக் குறிக்கப்பட்ட இசையை 

a . 
ட 

புறத்தை அக்கோணத்தின் சைனால் பெருக்குவதன் மூலம் மின் 
னோேட்டத்தின் மீதான விசைக்குரிய பொதுவானத் தொடர்பைப் 
பெறலாம். 

வலக்கை as) If 

மேற்கண்ட சமன்பாடு 7*ன் எண் மதிப்பை மட்டுமே நமக்கு 
அளிக்கிறது. அதன் திசையைக் காண்பதற்கான விதியும் நமக்குத் 

தேவைப்படுகிறது. இணை மின்னோட்டங்களுக்கு 7*ஆனது £-க்கு 

நோ்குத்தாயமைய வேண்டும் என்பதை நாமறிவோம். உண் 

மையில் மின்னோட்டங்கள் மனப்போக்காயமைந்த பொதுவான 
அமைப்பில் 7*-ஆனது 2-க்கும் /-க்கும் நேோர்குத்தாயமைய வேண்டும். 
சன் இசையைக் காண உதவும் விதி இந்நூலில் வலக்கை விதி 77 

என அழைக்கப்படும். படம் 8.6-ல் விளக்கப்பட்டுள்ள இவ்விதியில் 

விரித்து நீட்டப்பட்ட வலக்கையின் பெருவிரல் Ler திசையையும் 

மற்ற விரல்கள் 8-ன் திசையையும் சுட்டுமாயின் உள்ளங்கை F-cr 

இசையை நோக்கும். 

  

படம் 846 

காந்தப்புலம் (9) ஒன்றில் மின்னோட்டம் (1) ஒன்றில் மீதான விசை (F) oud 
காண்பதற்குப் பயன்படும் வலக்கை விதி 1/,
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மறதிப் பேராசிரியர் ஒருவர் அவரது வலது கையை மறப் 
பாரேயாயின் அதனைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு இவ்விதிகள் வழி 
கோலும் என முதல் நோக்கல் நமக்குத் தோன்றும். ஒரு மின் 
னோட்டத்தின் மீதான விசையை அளவிட்டு எந்தக்கை சரியான 
விடையைத் தருகிறது எனச் சரி பார்ப்பதன் மூலம் அவரது வலது 
கையைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என ஒருவார் எண்ணலாம். 
எனினும் இதனைச் செய்வதற்கு 8-ன் தசையை அவர் அறிய 
வேண்டும் (இதற்கும் எது வலது கை என அறிய வேண்டும்). 
பேராசிரியர் தவறுதலாக 7,17ஆ௫ய இரு விதிகளுக்கும் அவரது 
இடது கையைப் பயன்படுத்துவாருயினும் 7-ன் சரியான இசை 
யைக் காணலாம். இவ்வாறாக, மின்சார நிகழ்ச்சிகள் வலத்தி 
லிருந்து இடத்தைப் பிரித்தறிவதற்கான வழியேதும் அளிப்பதில்லை. 
மின்சாரச் சோதனை ஒன்றின் ஆடிப்பிம்ப்ச் சோதனையும் இணை 
மாற்றுச் சோதனையாகும். 7956ஆம் ஆண்டுவரை வலத்தி 
லிருந்து இடத்தைப் பிரித்தறியக்கூடிய சோதனை எதுவும் இருக்க 
முடியாது எனப் பல பெளதிகர்கள் (0105101516) உறுதியாக நம்பி 
னார்கள். இந்த Qeujhivs GCari_ut@ (symmetry principle) 
ஒப்புமை அழிவின்மை (6060798110 ௦1 றக) எனப்படுகிறது. 
இது 1788ஆம் பக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏனைய ஐந்து 
அழிவின்மை விதிகளைப்போல உறுதியானது என நம்பப்பட்டது. 
1957-ல் ஒப்புமை அழிவின்மை விதியை ஜயப்பாட்டிற்குரிய 
தாக்கக்கூடிய அடிப்படைப் பெளதிக நிகழ்ச்சிகள் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டன. எனவே மறதிப் பேராசிரியர் தனது வலது கையை 
அறிவதற்குரிய பல வழிகளை இறுதியாகக் கற்றறிந்தார் 

இயங்கும் மின்னூட்டத்தின் மீதான விசை 

காந்தப் புலத்தில் வைக்கப்பட்ட மின்னோட்டந் தாங்கிய 
கடத்தி ஒன்றின் மீது ஒரு விசைச் செயற்படுமாயின் B என்ற 
புலத்தில் இயங்கும் மின்னூட்டம் ஓன்றின்மீதும் ஒரு விசைச் 
செயற்பட வேண்டும். சமன் 8-9-ன்படி ॥ என்ற தசைவேகத்துடன் 
ஒரு கோட்டின் வழியே இயங்கும் 2 ஸ்டேட்கூலம்/செ.மீ என்ற 
மின்னூட்டமானது ஐ-/ என்ற மின்னோட்டமாகும். இருபுறமும் 
/ஆல் பெருக்க ஜ]/--7/] அகும். ஆனால் ஈ/ என்பது [ நீளத்தி 
அள்ள மொத்த மின்னூட்டமாகும். இந்த மின்னூட்டத்தை 

ஏ எனக் கொள்வோமாயின் 7/--ர1. சமன் 8-9-ன் வலப்புறத்தில் 
27/-ன் இம்மதிப்பைப் பதிலீடு செய்வோமாயின், 9-ம் 2-ம் நோர் 
குத்தா யிருக்கும்போது 

(8-10) = & F= xB
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மாதிரிக் கணக்கு 

—— a“ r B = 10,000 காஸ் என்ற சீரான 
7 Iv டமி ; 9. ல் ் 

டச் க காந்தப்புலம் ஒன்றில் அதற்கு நேர் 

a fi Js குத்துத் இசையில் 910” செ.மீ/வி 

னி | - என்றதிசைவேகத்துடன் ஒரு புரோட் 

4 / டான் படம் «87-0 காட்டியுள்ள 

வாறு இயங்குகிறது. 
படம் 8-7 

Goro காந்தப் புலத்திற்கு (ஸ் புரோட்டானின் மீது செயற் 

தீ ன் i ¥ உ 2 2 . சரக்காக Due மின் படும் விசையின் எண்மதிப்பு, இசை 

ஆகியவற்றைக் சணக்இடுக.(ம்) புரோட் 

. டானின் பாதையைப் பெறுக. 

சமன் 8-70-ன்படி 

௪ —10 8 4 . 

pu OB _ 4.8 X 107" X10" X 10 765610“ டைன் 
6 3 x 10'° 

வலக்கை விதி 1[-ன்படி இவ்விசையானது படம் 8-7-0 இடப் 

பக்கம் நோக்கியிருப்பதோடு 1-க்கு எப்போதும் நேர்குத்தாக 

அமையும். இவ்வாறாக 7 என்பது புரோட்டானை எப்பொழுதும் 

2 ஆரமூடைய அதே வட்டத்தில் இயக்கும் மையநோக்கு விசை 

யாகும். மையநோக்கு விசையைக் காந்த விசைக்கு சமனிடுவதன் 

மூலம் -க்கான கோவையைப் பெறலாம். 

m 3 evB 
Rc 

mye (8-11) 
இல எல் 

. eB 

தாம் எடுத்துக் கொண்ட கணக்கில் புரோட்டானின் நிறை 

௮ 7.67)01034*இ, எனவே 

7.67) 7034 x10° X 3 x 101° 
= + La ௦ 

a 4°8 X 107!" x 10* என் 

wang) R= 7.04 செ.மீ. 

படம் 8-8 படத்திற்கு வெளிப்புறம் நோக்கும் சீரான காந்தம் 

புலம் ஒன்றில் இயங்கும் எலெக்ட்ரானின் பாதையைக் காட்டுப்
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நிழற்படமாகும். எலெக்ட்ரான் திரவ ஹைடிரஜன் குமிழ்க் 
கலத்தினுள் இயங்குவதால் வட்டத்தின் ஆரம் தொடர்ந்து குறை 

 இிறது. எலெக்ட்ரானோ அல்லது வேறு ஒரு மின் துகளோ பருப் 

  
படம் 8.8. 

இரவ ஹைடிரஜன் குமிழ்ம்கலத்தினுள் எலெக்ட்ரானின் பாதை, படத் 

இற்கு வெளிப்புறம் கோக்கும் காந்தப்புலத்தின் பயனாய் பாதை வளைந் 

துள்ளது. திரவ ஹைடிரஜன் எலெக்சான்௧களின் வேகத்தைக் குறைப்பதால் 

வளைவு ஆரம் குறைவறது. (கன்றி: ஆல்வாரிஸ்குழு, லாரென்ஸ் கதிர்வீச்சு 

ஆய்வுக்கூடம், கலிபோர்னியா பல்கலைக் கழகம்), 

பொருளின் வழி செல்லும்பொழுது தொடர்ந்து ஆற்றலை இழக் 

Ang. Bor .மதிப்பை அறிவோமாதலால் எலெக்ட்ரானின் 

பாதையில் எந்தப் புள்ளியிலும் வளைவு ஆரத்தை அளவிடுவதன் 

மூலம் அப்புள்ளியில் அதன் உந்தத்தை மதிப்பிடலாம்.
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மேற்கண்ட கணக்கிலிருந்தும் நிழற் படத்திலிருந்தும் காந்தப் 

புலத்தின் உதவியால் மின்துகள்களுக்கு ஒரு ‘Our sD (trap) 

அமைக்கலாம் என்பதைக் காணலாம். இத் தத்துவமானது 

காந்தங்களைப் பயன்படுத்தும் மிக்காற்றல் துகள் முடுக்கிகளில் 

(high energy particle accelerator) பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

அத்தகைய முடுக்கி ஒன்றில் காந்தமானது துகள் கற்றையை ஒரு 

வட்டத்தில் இயக்கக்கூடிய காந்தப்புலத்தை அளிக்கிறது. 

8-5 ஆம்பியர் விதி 

ம-ஐப் பெறுவது எப்படி 

நிலை மின்னியலில் கோளங்கள், உருளைகள், தளங்கள் ஆகிய 

வற்றின்மீது சீராகப் பரவியுள்ள மின்னூட்டத்தின் பயனாய் 

விளையும் மின் புலத்தைக் கணக்கிட முடிந்தது. அவ்வாறே, 
முடிவிலா நேரான மின்னோட்டமன்றி (சமன் 8-8) மற்றெந்த 
வடிவங்களிலும் அமைந்த மின்னோட்டங்களால் விளையும் காந்தப் 

புலத்தை மதிப்பிடுவதற்குரிய ஒரு முறையும் நமக்குத் தேவைப் 
படுகிறது. எந்த வடிவ அமைப்பையும்கொண்ட மின்னோட்டத் 
இனால் விளையும் காந்தப் புலங்களைக் கணக்கிடுவதற்கு நமக்கு 
உதவும் வகையில் £-க்கான ஒரு பொதுச் சமன்பாடும் உள்ளது. 
இச் சமன்பாட்டில் மின்னோட்டத்தைச் சுற்றி ஒரு மூடப்பட்ட 
பாதையைக் கருதுகிறோம். அச்சமன்பாட்டின்படி அப்பாதையின் 

வழியே £-ன் ஆக்கக்கூறின் சராசரி மதிப்பு, பாதையின் நீளம் 

2-ஆடயவற்றின் பெருக்கற்பலனானது அப்பாதையினுள் அமைந்த 

மொத்த மின்னோட்டத்தைப்போல் 4௩/2 மடங்காகும். BF 

சமன்பாடு 

௨ 4nI 8-12 

(2. * 2) முடப்பட்டபாதை =. ‘ ) 

7 என்பது பாகையினுள் அமைந்த மின்னோட்டம்,* 

* ஆம்பியர் விதியை 

4nI 
22% 1 4 — 

$ 
என்றும் எழுதலாம் என்பதைச் சமன் 8-13-லிருந்து காணப் பெறலாம். 

கூட்டுக்குறி 5 

SB; Lj =B,L, + BL, +... -.+ Byky 
; . 

என்பதைக் குறிக்கிறது. முழுப்பாதை 7-ஆனது2,, Le. +. Ly tare 

சிறு நீளங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
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முதலில் இப்புதிய சமன்பாட்டை முடி 

1 விலா நீளமுள்ள மின்னோட்டத்தால் 

| = 4௨82. விளையும் 8-யின் மதிப்பைக்கொண்டு சரி 

பார்ப்போம். படம் 8-9-ல் £ ஆரமுள்ள 

ஒரு வட்டத்தை மின்னோட்டத்தைச் 

படம் 8-9 சுற்றியமைந்த ஒரு மூடப்பட்ட பாதை 

[edge Gate Sask யாகக் கருதுவோமாயின் 4 - 2௩25, 

சுற்றி 2௩ Bayan B= 2][cR (ewer 8-8) ஆகும். இங்கு 

மூடப்பட்டபாதை, மீ; ம 21/08: ரக - 4௩ 2/0. இது 

சமன் 8-18-ன் வலப்புறத்தைக் குறிப்பதைக் காணலாம். மேலும். 

£-ன் கோடுகள் தொடர்ச்சியானவையாய் இருக்கவேண்டும் என 

வும் நிறுவலாம். காந்தத் துருவங்களோ அல்லது மின்னூட்டங் 

களோ இயற்கையில் தனித்து இருப்பதில்லையாதலால் B-ox 

கோடுகள் ஒருபோதும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து புறப்படவோ அல்லது 

ஓரு புள்ளியில் முடிவுறவோ முடியாது; அவை மூடப்பட்ட பாதை 

களை அமைக்கின்றன, 

வரிச்சுருள் (50160010) 

அடுத்து ஆம்பியர் விதியை வரிச் 

சுருளுக்குப் பயன்படுத்துவோம். வரிச் 

சுருள் என்பது சென்டிமீட்டருக்கு 

ர சுற்றுக்கள் வீதம் உருளை வடிவில் 

சுற்றப்பட்ட கம்பிச்சுருள் ஆகும். 

ly வரிச்சுருள் ஒன்று விளைவிக்கும் B-or 

கோடுகளைப் படம் 8-10-ல் காணலாம். 

மூடப்பட்ட பாதையைக் குறிக்கும் 

வகையில் படத்தில் காட்டியவாறு 

அமைந்த செவ்வகத்தைக் கருது 

! வோம். செவ்வகத்தின் மறுமுனை8-ன் 

வலிமை மிகவும் குறைந்த பகுதியில் 

இருக்குமாறு 7, ம, ஆகியவை மிக 

* ன் 4 வும் நீளமாக அமைக்கப்படுகின்றன . 

ஆம்பியர் விதியில் உள்ள By என்பது 

வசிச்சகுள். வரிச் சுவினுல் மூடப்பட்ட பாதை வழியே உள்ள 

இன் மதிப்பைக் ar ன் எடையிட்ட சராசரியாகும். 

செவ்வக வடிவில் அமைந்த எடையிட்ட சராசரியின் வரையறை 
மூடப்பட்டபாதை பயன்படுத் உட a 

கப் படுறது. கீ. பக்கம் 27-ப்படி 

By = Bubi t+ Bolly + Bobs + Bab, (813) 
L_+L,+Ls +l, 

L 
raat 

Le 

  
          

  

மடம் 8.10 
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காந்தப் புலமானது 4,,4, ஆகியவற்றிற்கு நேர்குத்துத் இசையி 
லுள்ளதால் 8, , ஆூயவற்றின் வழியே காந்தப்புலத்தின் 
ஆக்கக் கூறுகள் (2, 2) சுழியாகும். மேலும் 8, ஆனது வரிச் 

சுருளிலிருந்து மிகத் தொலைவிலுள்ளதால் அதுவும் ஏறத்தாழ 
சுழியாகும், எனவே சமன் 8-18-ன்படி 

உ. மீமீடர010-10_ 
க 

அல்லது 5, : L = ByL, (8-14) 

மூடப்பட்ட பாதையினுள் அமைந்த மொத்த மின்னோட்டமானது 
பாதையினுள் அமைந்த சுற்றெண்ணிக்கையான ஈம், மடங்கு 
(வரிச்சுரூளின் வழி) மின்னோட்டமாகும். எனவே சம்ன் 8.12-ன் 
வலப்புறம் கீர 17/2 ஆகும். இதனைச் சமன் 8-14-ன் வலப்புறத் 

திற்குச் சமனிடுவோமாயின் 

தி - 4ninLy 
6 

அல்லது வரிக்சுருளினுள் 

க்ராப (8-15) 

c 
B=   

நமது கணக்கீடு 7, ஆனது வரிச்சுருளின் எப்பக்கம் உள்ளது என் 

பதைப் பொறுத்திருக்கவில்லை என்பதை நோக்கலாம். எனவே 

வரிச்சுருளினுள் எப்புள்ளியிலும் 8-ன் மதிப்பு ஒரே அளவா 

யிருக்கும். ஆகவே வரிச்சுருளின் பரப்பு 4 எனில் வரிச்சுருள் விளை 

விக்கும் மொத்த 3 கோடுகள் (11068 ௦1) 8;. 4 ஆகும். அள 

வியலாக ம கோடுகள் 2 கோடுகள் வரையறுக்கப்படும் அதே 

முறையில் வரையறுக்கப்படுகின்றன. புலம் .8 ஆனது ஓரலகுப் 

பரப்பில் அமைந்த 8 கோடுகளின் எண்ணிக்கையாகும் (8--/9/4) 

எனவே வரிச்சுருள் ஒன்று விளைவிக்கும் 8 கோடுகளின் மொத்த 

எண்ணிக்கை 

4nnIA 
Nz = 4 கோடுகள் பவ்ய 

ஆகும். 8 கோடுகளின் மொத்தக் காந்தப் பாயம் (10181 10821110 
மி௰டி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. 

1மாஇரிக் கணக்கு 

7 7* படக்குழாய் ஒன்றில் எலெக்ட்ரான் கற்றையை கிடைத் 
குள விலக்குக்குள்ளாக்கும் இரு சுருள்கள் படத்தில் காட்டியவாறு 

சுற்றப்பட்டுள்ளன. (திரையை நோக்குகையில்) அதில் ஒளிப்
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. யூள்ளி வலப்பக்கம் இயங்கவேண்டுமாயின் மேலே உள்ள சுருளில் 
மின்னோட்டத்தின் இசை என்ன 2 

  

  

    
எ9லக்ட்ராள் கற்றை ் 

| 

  

  

            
  

    

uLin 8-11 

டெலிவிஷன் படக்குழாயின் இடைத்தள விலக்குச் சுருள்களைக் 
காட்டும் பக்கத் தோற்றம். 

இக் கணக்கு வலக்கை விதிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு 
' பயிற்சியாகும். முதலில் 8-ன் திசையை அறிய வலக்கை விதி 

Wa பயன்படுத்த வேண்டும், இவ்விதியைப் பயன்படுத்தும் 
பொழுது எலெக்ட்ரான் இடமிருந்து வலமாக இயங்கினாலும் படம் 
5-11-ல் மின்னோட்டக் கற்றையானது இடப்பக்கம் நோக்இியிருக் 

கிறது என்பதை மனதிலிருத்த வேண்டும். இம் மின்னோட்டத்தின் 
மீதான விசை படத்திற்கு உட்புறம் நோக்கவேண்டியுள்ளது. 

11-வது விதியைப் பயன்படுத்தும்பொழுது பெருவிரல் (1) இடது 
புறமும் உள்ளங்கை (1) படத்திற்கு உட்புறமும் நோக்கவேண்டும். 

இப்பொழுது விரல்கள் (8) மேல் நோக்கும், இனி மின்னோட்ட 
நீளம் [-ன் மீது வலக்கை விதி /-ஐப் பயன்படுத்துவோம். /-ன் 

வழி மின்னோட்டத்தை ()க் குறிக்கும் பெருவிரல் வலப்பக்கம் 

நோக்குமாயின் கம்பிச் சுருளினுள் (8)ஐக் குறிக்கும் விரல்கள், 

நமக்குத் தேவையான, மேல்நோக்கிய திசையை நோக்கும். 

எனவே, /-ன் வழியே மின்னோட்டம் வலப்பக்கம் நோக்கி அமைய 

வேண்டும். எனவே மின்னோட்டமானது மேலே உள்ள சுருளில் 

நுழைந்து 8ழ்ச்சுருளை விட்டு வெளியேறவேண்டும் என்பதே நம் 

கணக்குக்குரிய விடையாகும். 

ஒரு தளத்தில் அமைந்த மின்னோட்டம் விளைவிக்கும் காந்தப்புலம் 

இறுதியாக, வரம்பிலா மின்னோட்டத்தளம் ஒன்று விளைவிக் 
கும் காந்தப்புலத்தை மதிப்பிட ஆம்பியர் விதியைப் பயன்படுத்து 
வோம், படம் 8-12 மின்னோட்டமானது &ழ்நோக்கிப் பாயும்
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வரம்பிலா தளத்தின் செவ்வகப் பகுதியைக் காட்டுகிறது. இத் 
தகைய நிலை ஒரு உலோகத் தகட்டின் வழியே மின்னோட்டம் பாய்: 
வதை ஏறத்தாழ ஒத்துள்ளது. தளத்தின் வழியே செல்லும் மிண் 

Hah       

படம் 84-12, 

மின்னோட்டங் கடத்தும் பரப்பு ஒன்றின் வழியே கீழ் நோக்கிப் பாயும்: 
மின்னோட்டத்தினால் விளையும் காந்தப்புலம், 

னோட்டம் ஒரு இடைத்தள சென்டிமீட்டருக்கு (1௦11201181 செ 
Metre)i ஆம்பியர் எனக் கொள்வோம். ச, 4ம் ஆகிய பக்கங் 

களைக் கொண்ட, 18 என்ற மின்னோட்டத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு 

செவ்வகக்தைக் கருதுவோம். தளமானது வரம்பிலியாதலால் 

-ன் கோடுகள் படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் சிடைமட்டமாக 

அமையவேண்டும். . 2-ஆனது 2ம் நீளமுள்ள பக்கங்களுக்கு தோர் 
குத்தாயிருப்பதால் மூடப்பட்ட பாதையில் த. -க்கான கணக்கட். 

டில் 8ம் நீளமுள்ள பக்கங்களின் விளைவு சுழியாகும், 

Bra+0+B‘a+0 

  

எனவே இடக் ட ஜம ததத. 
2Ba 

L 
எனவே தந: = 2Ba 

பாதையினுள் அமைந்த மின்னோட்டம் 1/7 ஆதலால் சமன் 
8-12-ஐ. 

க்ரர்ர 
2Ba = x   

என எழுதலாம். 

எனவே த - ர (=) (8-17)
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.மின்னூட்டத் தளம் ஒன்றினால் விளையும் மின்புலத்திற்கான 

வாய்பாட்டை (7-28௭௪) இது ஒத்திருப்பதைக் காணலாம். 

8-6 காந்தவியல் கொள்கைர* (160137 07 1482061181) 

சாகாத ஏறு மின்னோட்ட வளையங்கள் 

முற்கால மனிதன் சில காந்த மற்றும் நிலைமின்னியல் நிகழ்ச்சி 

.களை அறிந்திருந்தான். வழி காட்டும் கற்கள் (1,084 810028) என 
அழைக்கப்படும் இயற்கையில் கிடைக்கும் இரும்புத் தாதுக்கள் 

காந்தக் கற்களாய் அமைந்து ஃபெரோ காந்தப் பொருட்களைக் 

.கவருகின்றன. பண்டைக்கால கிரேக்கர்கள் காந்த விசையும் 
,நிலைமின் விசையும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையன என 
. எண்ணினர். எனினும் பதினாறாம் நூற்றாண்டளவில் மெய்யுணர்வி 

.கள் இயற்கையைப் பற்றிய விதிகளை பெறும் சிந்தனையின் அடிப் 
படையில் முடிவு செய்வதற்கு மாறாக சோதனைகளின் அடிப்படை 

யில் அமைக்க முற்பட்டார்கள். அதன் பயனாய் அவர்கள் காந்த 
விளைவுகள் நிலைமின்சார விளைவுகள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர் 
பபிலாத தனித்த நிகழ்ச்சிகள் என்ற முடிவுக்கு வந்தனர். ஒரு 
மின்னூட்டம் பெற்ற பொருளுக்கும் காந்தத்திற்கும் இடையே 
எந்தவித விசையையும் யாராலும் காண முடியவில்லை. இயங்கும் 

மின்னூட்டம் ஒன்றிற்கும் காந்தத்திற்கும் இடையே ஒரு விசைச் 
செயற்படுகிறது என்பதை 7820ஆம் ஆண்டு ஹான்ஸ் கிறிஸ்டி. 

ஊன் ஓர்ஸ்ட்டெட் (148 மோ[£(120 0௦26) என்ற ஹாலந்து 
நாட்டு பெளதிக ஆரியர் ஒருவர் தற்செயலாகக் கண்டுபிடித்தார். 
இவ்விசையைப் பற்றிய ஒரு சொற்பொழிவின் முடிவில் மின்சாரத் 
இற்கும் காந்தத்திற்கும் இடையே எவ்விதத் தொடர்பும் இல்லை 
என்பதை விளக்குவதற்காக ஒரு காந்த ஊக்கு அருகில் வைக்கப் 

பட்ட கம்பி ஒன்றின் வழியே ஒரு மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தி 
னார். **காந்த ஊசி பெருமளவு அலைவுற்றகைக் கண்டு திகைப் 
யுற்று நின்றார்” என அப்போதைய அவரது நிலையை 

அவரது மாணாக்கருள் ஒருவர் கூறுகிறார். இவ்வாறாக, காந்தப் 
பண்பும் மின்சாரமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையன என்ற 
பண்டைய சித்தாந்தம் (801201 000708) திடீரெனப் புத்துயிர் 

பெற்றது. 
மின்னோட்டங்களுக் இடையேயான விசைகளின் அடிப் 

படையில் காந்தங்களின் இயக்க முறைகளுக்கு விளக்கம் கூறுவதே 

இப்பகுதியின் நோக்கமாகும். சீரான புறக் காந்தப்புலம் ஒன்றில் 

வைக்கப்பட்ட ஒரு காந்தக்கட்டை எவ்வாறு செயற்படுகிறது? 

* விரும்பினால் இப்பகுதியை விட்டுவிடலாம். பின் வருவா யாவும் 
இதைச் சார்ந்ததல்ல.
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பிரிவு 8-4-ல் கூறியபடி அதனைப் 
B ச் 

ணாள) கய் புலத்தின் திசைக்குக் கொணர 
முயற்சிக்கும் திருப்புவிசை ஓன்று 

te அதன்மீது. . செயற்படும் (படம் 
8.13). தொடக்கத்தில் பெளதிகர் 

he கள் காந்தக்கட்டையில் வடமுனை 
rp We +m வலிமையும் தென்முனை 

Sar ல 
யில்--171 வலிமையும் கொண்ட இரு 

படம் 8-13 துருவங்கள் உள்ளனவென்றும் 

சீரான காந்தப்புலத்திலுள்ள ஒரு காந்தத் துருவத்தின் மீதான விசை 
காந்தக் கட்டையின் மீதான 

விசைகள். ட F=mB 

என்றும் கருத்திற்கொண்டு மேற்கூறப்பட்ட விளைவை விளக்கினார். 

இரு காந்தங்களுக் கடையேயால விசையானது 71) என்ற காந்தத் 
துருவம் ரர, என்ற இரண்டாவது காந்தத் துருவத்தின்மீது செயற் 

படும் 8- ஈ./* என்னும் வலிமையுடைய காந்தப் புலத்தை 

உருவாக்குகிறது என்னும் அடிப்படையில் விளக்கப்பட்டது. 

காந்த நிலையியலைப்பற்றிய இக்கருத்தும் நிலை மின்னியலைப்பற்றிய 

கருத்தும் கணிதவியல் அடிப்படையில் ஒன்றே என்பதைக் 

காணலாம். அவ்வாறாயின் ஈ வலிமையுடைய காந்த ஊட்டம் 

(துருவம்) ஓன்று விளைவிக்கும் 8-கோடுகளின் மொத்த எண் 
ணிக்கை 7-௩ ஆகும். 

(a) எனவே காந்தக் கட்டை ஒன்று 

விளைவிக்கும் விசைக் கோடுகளின் 

ணு அமைப்பு படம் 7971-ல் காணப்படும் 

டடத இரு மாற்றியல்பு மின்னூட்டங்கள் 

கி ஒன்று விளைவிக்கும் 2 கோடுகளின் 

அமைப்பைப் போலவே இருக்கும். 
படம் 814 ஒரு காந்தக் கட்டையைச் 

சுற்றி அதன் 2-ன் திசை வழியே 

குவிந்து நிற்கும் இரும்புத் துகள்களின் 
நிழற்படமாகும். படம்8-75ர காந்தக் 

கட்டை விளைவிக்கும் 2-கோடுகளின் 

அமைப்பைக் காட்டும் படம். படம் 

படம் 8-15 5-15ம வரிச்சுருள் ஒன்று விளைவிக்கும் 8 

(ல காந்தத் தண்டிலிருந்து கோடுகளின் அமைப்பைக் காட்டும் 

Gane Geordie படம். . வரிச்சுருளின் புலத்தோரணி 

வரிச்சுருளிவீருந்து கடைக்கும் காந்தக்கட்டை யினத்தைப் போலவே 

கி தோலிகத்க இருப்பதைக் காணலாம். காந்தக் 
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காந்தக்கட்டை ஒன்று விலாலித்த காந்தப் புலத்தின், இரும்புத் தூள்களின் 
_ (iron fihings) உதவியால் பெறப்பட்ட தோரணி 

(ஈன் றி:;ஆர்ட் -இயற்பியல்-ற1]5108] 801006-- ஆய்வுக்குழு)
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கட்டையானது உண்மையில் அழிவிலாத “புதிரான” அக மின் 

னோேட்டம் ஒன்றைக் கொண்ட ஒரு வரிச் சுருளாக இருக்கலாம் 

என்பதை இவ்வுண்மை அறிவுறுத்துகிறது. 

உண்மையில் வரிக்சுருள் ஒன்றை புறகாந்தப்புலம் ஒன்றில் 

வைக்கும் பொழுது அது காந்தக்கட்டைசெயற்படுவது போலவே 

புலத்தின் இசையில் நிற்க முயலு Feos 
கிறது. இதனைப் படம் 8-16-ல் _.., பகுதி 

வரிச் சுருளுக்கு விசைச் ௪மன் 

பாடு 8-9-ஐப் பயன்படுத்துவ வை 

தன் மூலம் அறியலாம். ஒரு 

சுற்றின்றுகழ்ப்பகுதியின் மீதான 
விசை கீழ்நோக்கி யுள்ளது என் வைத் 
றும் மேற்பகுதியின் மீதான B | 
விசை மேல் நோக்கியுள்ளது ச ரர 

டட ் ட் ர கீழ்ப் 
என்றும் வலக்கைவிதி 11 நமக்கு பகுதி 

அறிவிக்கிறது. இருபக்கப் பகுதி படம் 8-16. 
களிலுமுள்ள விசைகள் சமமாக சீரான காந்தப் புலத்தில் 
இருப்பதோடு ஒரே கோட்டின் வைக்கப்பட்ட வரிச் சுருளின் 

ஒற்றைச் சுற்றின் மீதான விசை. 
வழியே எதிர்த் திசையில் 

செயற்படுவதால் அவற்றைப் புறக்கணித்துவிடலாம். இவ்வாறாக 
எந்த ஒரு சுற்றி மீதும் படம் 8-16-ல் சுருளை இடத்திசையில் 
சுழற்றி 8-ன் திசைக்குக் கொணர முயலும் திருப்பு விசை ஒன்று 
செயற்படுகிறது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

படம் 8-77-ல் உள்ள கம்பிச் 
சுருளின் மீது செயற்படும் 

N இருப்பு விசைக்கான வாய் 
பாட்டைப் பெறுக. 

  

பக்கம் 80-ல் வரையறுக்கப் 
பட்டுள்ளபடி பக்கம் 4-ன் 

படம் 8-17. மீதான திருப்புவிசை 7-ஆனது 
சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றில் ஸ்ட் 5 : 

அமைந்த செவ்வகக் கம்பிச்சுருள். /-ஐப் போல் 6/2 மடங்காகும். 

அதாவது 

T = b/8 (=) 

- மொத்த திருப்புவிசையானது ட நீளமுள்ள பக்கங்களின்மீது 
செயற்படும் இரு ஒத்த திருப்பு விசைகளின் கூட்டுத் தொகை 
யாகும். எனவே, .4 என்பது கம்பிச்சுருளின் பரப்பளவு ஆயின்
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T=IBAlec ஆகும். இந்த வாய்பாடு எந்த வடிவுடைய சுருள் 
களுக்கும் பொருந்தும். பல சுற்றெண்ணிக்கைகள் கொண்டதும் 
ஒரு அச்சைப்பற்றிச் சுமலக்கூடியதாயும் அமைந்த அத்தகைய 
ஒரு கம்பிச் சுருளே மின் சுழற்றியின் தத்துவமாகும். எளிய 0 
(ஒரு திசை மின்னோட்ட) சுழற்றி (0௦௦) ஒன்றில் சுருளில் 
மின்னோட்டமானது ஓவ்வொரு அரைச்சுற்றின்போதும் இசை 
மாறும் வகையில் சுருளானது இரு புருசுகளின் வழியாக மின்னோட் 
டக் கருவி (0பார204 800105)யுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 
பயனாய் கம்பிச்சுருளின் மீதான இருப்பு விசை எப்பொழுதும் ஒரே 
திசையில் அமைவதால் சுருளானது அதன் வழி மின்னோட்டம் 
நிகழும் வரைத் தொடர்ந்து சுழலுகிறது , 

படம் 8-17-ல் உள்ள கம்பிச்சுருளில் ஒரு நீண்ட குறிமுள்ளும் 
ஒரு சுருள்வில்லும் இணைக்கப்பட்டிருப்பின் சுருளின் வழிச்செல்லும் 
மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும்பொழுது குறிமுள்ளின் விலகல் 
அதிகரிக்கும். இதுவே அம் மீட்டரின் தத்துவமாகும். 

1836-ல் ஆம்பியர் (ஊயற₹5) என்ப 
வர் காந்தச் சட்டத்தின் செயற் 

s| | | I | | [8] பாங்கை விளக்குமுகத்தான் உண்மை 
யில் ஒரு காந்தச் சட்டம் என்பது 
அதன் புறப்பரப்பைச் சுற்றிச் செல் 

படம் 8-18 லும் **உள்ளமைந்த”* (‘‘built-in’”) 
ஆம்பீரியன்மின்க்னோட்டம்1' ஐ மின்னோட்டம் ஒன்றைக் கொண்டுள்ள 

விளக்கும் காத்தச் சட்டம்: ஒரு வரிச் சுருளே எனக் கூறினார். 
அவர் கூறியதாவது *₹ ...... நிகழ்ச்சிகளை ஒப்பு நோக்குவோமா 
யின் காந்தத்தின் ௮ச்சைச் சுற்றி அத்தகைய மின்னோட்டங்கள் 
உண்மையில் இருக்கின்றனவா என என்னால் ஐயப்பட இயல 
வில்லை.” இந்த ஆம்பியரின் மின்னோட்டத்தின் (amperian current) 
மதப்பு காந்தச் சட்டத்தின் நீளத்திற்கணையான ஒரு சென்டி. 
மீட்டருக்கு /' ஸ்டேட் ஆம்பியர் என இருக்கட்டும் (படம்8-18). 
சமன் 8-16-ன்படி 3 கோடுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 

  

      

4ni'A 

c 
Nz = 

  

ஆனால் துருவ வலிமை 1 அலகுடைய ஒரு காந்தமாகக் கருதுவோ 
மாயின் 

Nez = 4m 

3 Quer 16
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of 

எனவே 4௩7 = 4ni'A 
6 

i'A mc (8-18) 
n= — ல்ல ர 3. ப 

2 அலலது? A 

நாம் இப்பொழுது 4” என்ற மின்னோட்டத்தின் அடிப் 

படையில் ஒரு காந்தம் அல்லது வரிச்சுருளின் துருவ வலிமைக்கான 

ஒரு வாய்பாட்டைப் பெற்றுள்ளோம். ஆனால் அழிவற்ற இந்த 

மின்னோட்டம் எங்கிருந்து வருகிறது? ஃபெரோகாந்தப் பொருள் 

ஒன்றின் மூலக் கூறுகளுடன் சுழிமின் தடையுள்ள ஒரு மூடப்பட்ட 

மின்சுற்றின் வழியே நிகழும் வட்ட மின்னோட்டம் ஒன்று இணைந் 

துள்ளது எனக் கற்பனைச் செய்வதன் மூலம் ஆம்பியர் இதனை 

விளக்கினார். புறக் காந்தப்புலம் ஒன்று இந்த மூலக் கூறுகளின் 

சிறு காந்தப்புலங்கள் ஒன்றுகூடும் வகையில் அவற்றை இணையாக 

அமைக்கிறது எனவும் அவர் கருதினார். படம் 8-19 அத்தகைய 

சிறு மின்னோட்டங்கள் பரப்பைச் சுற்றிச்செல்லும் நிகர மின் 

னோட்டம் ஒன்றை எவ்வாறு உருவாக்குகின்றன என்பதை விளக்கு 

கிறது. உட்புறத்தில் உள்ள மின்னோட்டங்கள் ஒன்றையொன்று 

அழித்துக் கொள்வதைக் காணலாம். 

ரு | ¥ 
mo படம் 8-19. 

ம் சட, 

LKQ சட்டகாந்தம் ஒன்றிலுள்ள  ஆம்பீரியன் 

ஜி 4 மின்னோட்ட வளையங்களின் (pls so arp pb 

ட் @: (end view). தொகுபயன் புறப்பரப்பு மின் 

( , 7 ஜோட்டம் புள்ளிக் கோடால் குறிக்கப்பட்டுன் 

"இஃ உட ளது. ஒவ்வொரு வளையமும் தனியொரு மூலக் 

\ if கூறில் உள்ள மின்னோட்டத்தைக் குறிக்கிறது, 

‘rop7 

எலெக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு அறுபது ஆண்டு 

வியலுக்கான இந்த விளக்கமானது 

காந்தவியல் கோட்பாட்டைப் 

பற்றியும் நமது நவீனகால அறிவைப் பெரிதும் எதிர்நோக்கி 

யிருந்தது. ஆம்பியரின் சுழி மின்தடை மின்சுற்றுக்கள் போஹ்ரின் 

அணு எலெக்ட்ரான்களின் இயக்கத்தைப் பெரிதும் ஒத்துள்ளன 

போஹ்ரின் அணுப் படிவத்தில் ஒவ்வொரு எலெக்ட்ரானும் வரிச் 

சுருளின் ஒரு சுற்றில் அமைந்த மின்னோட்டத்தையொத்த அழி 

விலா மின்னோட்டம் ஒன்றை அளிக்கிறது. பெரும்பான்மையான 

அணுக்களில் இந்த எலெக்ட்ரான் பாதைகள் அல்லது மின்னோட்ட 

வளையங்கள் ஒன்றையொன்று அழிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன . 

எனினும் இரும்பு, கோபால்ட், நிக்கல் போன்ற ஃபெரோகாந்தப் 

பொருட்கள் பின்வரும் இரு பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. 

௩ 

கட்கு முன்பு கூறப்பட்ட காந்த 

௮ணு அமைப்பைப் பற்றியும்
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(1) அவற்றின் அணுக்கள் அழிவற்ற எலெக்ட்ரான் பாதைகளையும் 
எலெக்ட்ரான் சுழற்சிகளையும் (சுழலும் மின்னூட்டம்) பெற் 
றுள்ளன; (2) அடுத்தடுத்த அணுக்களிடையேயான விசைகள் அந்த 
அணுக்களின் மின்னோட்ட வளையங்கள் யாவும் ஓரே திசையை 
நோக்குமாறு வரிசையாக அமைவதில் அவை நாட்டம் கொள்ளும் 
வகையில் அமைந்துள்ளன. அறைவெப்ப நிலையிலுள்ள எந்த ஒரு 
ஃபெரோ காந்தப் பொருளும் அணுக்கள் முற்றிலும் வரிசைப் 

பட்ட (ஒரு அங்குலத்தில் ஒரு சில பகுதிகள் அளவுடைய) தொகுதி 

களால் ஆனது என்பதை இப்பொழுது நாமறிவோம். காந்த 
மூட்டப்படாத பொருளில் இந்த அணுத் தொகுதிகள் ஒழுங்கின் றி 

அமைந்துள்ளன. காந்த மூட்டப்படும்பொழுது இந்தத் தொகுதி 
களின் எல்லைகள் இடம் பெயர்ந்து அவை வரிசைப்படுகன்றன?; 
மேலும் காந்தமூட்டும் (௩820611102) புலத்திற்கேற்ப தக்கவாறு 
அமைந்த அந்தத் தொகுதிகள் மற்றத் தொகுதிகளின் எல்லைகளை 

ஒதுக்கி வளருகின்றன. 

8-7 ஃபாரடேயின் தூண்டல் விதி 

மின்கலங்களின்றி மின்னோட்டம் 

மின்சாரத்தைப்பற்றிய இதுவரை நாமறியாத இறுதியான 
அடிப்படை விதி ஒன்று உள்ளது. அது ஃபாரடே விதி எனப்படுவ 
தாகும். இதுவரை நாம் வெளியிடத்தில் நிலையான இடம்பெற்ற 
மாருத மின்னோட்டங்களைப்பற்றி மட்டுமே ஆராய்ந்தோம் , 
ஃபாரடே விதியானது மாறும் மின்னோட்டங்களைப்பற்றி மட்டுமே 

கூறுவதால் இதுவரை அதைப் புறக்கணித்ததில் நாம் தவறிழைக்கு 
வில்லை, ஃபாரடே விதிக்கான பொதுவானத் தொடர்பை அளிக்கு 
முன்பாக அதன் ஒரு குறிப்பிட்ட பயனான மின்னோக்கியைப்பற்றிக் 
காண்போம். படம் 8-20-ல் சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றில் 

அமைந்த செவ்வகச் சுருளை மீண்டும் காணலாம். சுருளின் வழியே 

ஒரு மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தினால் அது சுழலத் துவங்கும் 
எனப் படம் 8-17-ல் கூறப்பட்டதை இங்கு நினைவு கூறலாம். 
மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தாமல் சுருளைக் கையால் சுழற்றுவ 
தாகக் கொள்வோம். 2, 7, பக்கங்களின் வேகங்கள் y எனக் 

கொள்வோமாயின் சமன் 8-70-ன் படி 2, 1, பக்கங்களிலுள்ள 

ஓவ்வொரு கடத்தும் எலெக்ட்ரான்மீதும் 7-ஐ.3/0 என்ற ஒரு 

விசைச் செயற்படும். இவ்விசையானது ம; நீளத்தில் இயங்கும் 

எந்த எலெக்ட்ரான்மீதும் 18,-௬8%,/2 என்ற வேலையைச் 

செய்யும். செவ்வகச்சுருளை ஒருமுறைச் சுற்றிவரும் எலெக்ட் 

ரானின் ஆற்றல் மிகுதிபாடு இதைப்போல் இருமடங்காகும். 

அதாவது ஆற்றல் மிகுதிப்பாடு 14:- 2/2. ஒரலகு மின்னூட் 

டத்திற்கான இந்த ஆற்றல் மின்னியக்கு விசை (சுருக்கமாக 
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மி. இ. வி) என வரையறுக்கப்படுகிறது. எனவே ஓரு சுற்றுக்கான 
மின் இயக்கு விசையானது 

2vB மிஇவி - அறவ (8-19) 

ஆகும். மிஇவி-ஆனது மின்னழுத்தத்திற்கான அதே அலகுகளைக் 
கொண்டுள்ளது கவனிக்கத் தக்கது. 

   
4 zt 
     
    aie 

aaute 

படம் 8-20. 

சீரான காந்தப்புலத்தில் கையால் சுழற்றப்படும் செவ்வகச்சுருள். அத்தகைய 
கருவி ஒரு எளிய இருதிசை மின்னாக்கியாகும். 

கம்பிச் சுருளின் இரு முனைகளையும் ஒரு மின் சுற்றுடன் 

இணைத்தால் 2, 7-ல் உள்ள எலெக்ட்ரான்களின் முடுக்கம் 

.அவற்றைம் .புறச் சுற்றின் வழியே இயக்கும். இந்த எலெக்ட் 

(ரான்கள் பெற்ற ஆற்றலைப் புறச் சுற்றிற்கு அளிக்கும். 

(இவ்வாறாகச் சுழலும் செவ்வகச் சுருளானது மின்கலத்தைப் 

போன்று ஒரு மின்னழுத்தக் கருவியாக அமைகிறது. கம்பிச் 

சுருளில் ஒரு சுற்றுக்குப் பதிலாக 4 சுற்றுக்கள் இருப்பின் 

தூண்டப்பட்ட மின் அழுத்தம் அல்லது மிஇவி // மடங்காக 

இருக்கும். இதுவே சமின்னாக்கியின் தத்துவமாகும். படம் 

.8-20-ல் உள்ள கம்பிச்சுருள் 90? சுற்றப்பட்டவுடன்-ம் 8-ம் இணை 

யாக அமைவதால் அக்கணத்தில் மி இ வி சுழியாகும். சுருள் 180 

அற்றப்பட்டவுடன் விசையும் மிஇவி-யும் எதிர்த் இசையில் செயற் 

படுகின்றன. காலத்திற்கும் மிஇவி-க்கும் இடையே வரையப் 

பட்ட வரைபடம் படம் 8-21-ல் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இத் 

தகைய அலைவுறு மிஇவி ௪-2 (இருதிசை மின்னோட்ட-- 8116134402 

current) மிஇவி என அழைக்கப்படுகிறது. வீடுகளில் பயன் 

படுத்தப்படும் ர-௦ மிஇவி 60 சுற்றுக்கள்/வி அடுக்கம் கொண்டது.
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இப்பொழுது சமன் 8-19-க்கும் ஃபாரடே விதிக்குமான 

தொடர்பைப்பற்றி ஆராய்வோம், 0”: அல்லது கிடைமட்ட 

be 
Ban Finse 

படம் 8:21. 

சுழலும் கம்பிச் சுருள் ஒன்றில் உருவாக்கப்பட்ட மிஇவி காலத்தின்: 
சார்பலனாயமைதல், . 

திலையிலிருந்து தொடங்கி &॥ கால அளவில் 2; பக்கம் கடந்த- 

செங்குத்துத் தொலைவு Ay எனக் கொள்வோமாயின் ர -. 

Ay/At 3G. 

எனவே சமன் 8-19-ஐ 

2BL,Ay (8-205 
c At 

என எழுதலாம். &/ கால அளவிற்குப் பின்னர் சுருளின் வழியே 
செல்லும் காந்தப்பாயம் அல்லது 8 கோடுகளின் எண்ணிக்கை 

ந் - 22-(பரப்பளவு) - £-(22, &)) 

&ஃ7 கால அளவின் தொடக்கத்தில் கம்பிச் சுருளின் வழியேயானமப் 

பாயம் சுழியாகும். எனவே &/ கால அளவின் காந்தப் பாயத்தில் 

ஏற்பட்ட மாறுதல், 

கிழி (2BL, ற) -0 

எனவே, சமன் 8-20-ஐ 

மிஇவி - 

ட்டம் நூரி 
மிஇவி- (8-21). 

என எழுதலாம். 

இச்ச மன்பாடு ஃபாரடே விதியாகும். இதுவரை, இச் சமன் 
பாடானது நிலையான காந்தப்புலம் ஒன்றில் இயங்கும் கம்பி 
களுக்கு மட்டுமே பொருந்துகிறது என்று மட்டுமே நிறுவி 
யுள்ளோம். எனினும் ஃபாரடே விதியானது மிகவும் பொது 
வானதாக அமைகிறது. அது, மாறும் காந்தப் புலத்தில் (!% 

அதாவது 28-ன் மதிப்பு மாறுவது) அமைந்த நிலையான கம்பிச் 
சுருளுக்கும் பொருந்துகிறது. நிலையான மின்சுற்று ஒன்றிலுள்ள
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ஒரு மாறு மின்னோட்டம் மற்றொரு நிலையான மின்சுற்றில் ஒரு 
மின்னமுத்தைத் தூண்டுமென ஃபாரடே விதி கூறுகிறது. ஏதோ 
ஒரிடத்தில் உள்ள மின்னோட்டத்தை மாற்றுவதன் மூலம் நிலையான 

மின் சுற்று ஒன்றில் ஒரு மின்னழுத்தத்தை உருவாக்கும் இந் 
நிகழ்ச்சி 1820-ல் ஃபாரடே,, ஹென்றி என்ற விஞ்ஞானிகளால் 
தனித்தனியே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

. மின்மாற்றி (11857010௦7) 
Skate ay or 

ஃபாரடே விதியின் மிகவும் பொது 
வான பயன் மின்மாற்றியாகும். மின் 
மாற்றியில் வழக்கமாக பிரதமச் சுருளும் 
(primary coil) துணைச்சுருளும் (86000- 

dary coil) அவையிரண்டும் அதே ம 
கோடுகளை உள்ளடக்கும் வகையில் 

ட ஏறத்தாழ ஒன்றின் மீதொன்று சுற்றப் 
v~ பட்டிருக்கும் (படம் 8-22). எனவே 

இரு சுருள்களும் ஓரே 27/௩7 மதிப் 

பைப் பெற்றிருக்கும். பிரதமச்சுருளில் 

  

—
 

      

பிரதமசசுருள் உள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை ர, 
படம் 8-22. எனவும் துணைச் சுருளில் 7) எனவும் 

மின்மாற்றி கொள்வோம். சமன் : 8-2]ஃன்படி 
2-வது சுருளில் மிஇவி அல்லது தூண்டப் 

பட்ட மின்அழுத்தம் 

ச கழ் 
ர. - (8) ல At   

அவ்வாறே 7-வது சுருளில் மிஇவி 

IT AN ம 
இரு மின்னமுத்தங்களின் தகவு 

4 
Vy Vy 

பிரதமச் சுருளில் ர-2 மிஇவி ஒன்றை அளிப்போமாயின் சுற்றெண் 
ணிக்கைகளின் தக்க தகவின் உதவியால் தரண்டப்பட்ட மின்னமுத் 
தத்தை அதிகமாக்கவோ குறைக்கவோ முடியும். சிறு மின்னமுத் 
தங்களை பெரு மின்னழுத்தங்களாகவோ அல்லது எதிர்மாருகவோ 
மாற்றக்கூடிய இந்த வசதியான முறை எ்டக்குப் பதில் ரு௦-ஐப் 
பயன்படுத்துவதில் உள்ள நன்மைகளுள் ஒன்றாகும். 
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8-8 மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள் 

மின்சாரத்தின் சுருக்கம். 

மின்சாரத்தின் அடிப்படை விதிகளின் (கூலம் விதி, ஆம்பியர் 

விதி, ஃபாரடே விதி) தொகுப்பு மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள் என 

அழைக்கப் பெறுகிறது. ஃபாரடே விதியில் மிவிஇ என்பதற்குப் 

பதில் (8:2) மூடப்பட்ட பாதை என மாற்றி எழுதப்படுகிறது. 

மிஇவி என்பது ஒரு மின்சுற்றில் எலெக்ட்ரான்௧ளை இயக்கக்கூடிய, 

மின்னூட்டத்தின் மீதான, தூண்டப்பட்ட விசை என்பதை 

நாமறிவோம். மின்னூட்டத்தின்மீது ஒரலகு மின்னூட்டத் 

இற்கான விசை என்பது ஈன் வரையறை ஆதலால் மாறும் 

காந்தப்புலம் ஒன்றுடன் தூண்டப்பட்ட மின்புலம் ஒன்று 

எப்போதும் இணைந்திருக்க வேண்டும் என ஃபாரடே விதி 

கூறுகிறது. இந்தநிலையில் ௪மன் 8-21-ஐ 

I ANs 

(72) மூடப்பட்ட பாதை ௪ ம் னு (8-22) 

என எழுதலாம். 

இதற்கு எதிர்மாறான நிகழ்ச்சியும் உண்மையாக இருக்கக் 

கூடாதா என மாக்ஸ்வெல் சிந்தித்தார். மாறும் மின்புலம் 

காந்தப்புலத்தை உருவாக்கக்கூடாதா? இது உண்மையாக 

இருட்பின் 
_ 4nI 

(21:24) மூடப்பட்ட பாதை = = (8-23) 
c 
  

என்ற சமன்பாட்டின் வலப்புறத்தில் 7/2 ௩7/௩4 என்ற 
மற்றொரு கூறும் இருக்க வேண்டும். இப்புதிய கூறை இடப் 

பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் (0150180601 மோ) என மாக்ஸ்வெல் 

அழைத்தார். சமன் 8.28-ன் மேற்கூறப்பட்ட வடிவில் ஏதோ 
குவறு இருக்கிறது என்பதை நிறுவக்கூடிய எடுத்துக்காட்டு ஒன்றை 

மாக்ஸ்வெல் எண்ணிப் பார்த்தார். அத்தகைய எடுத்துக் 

காட்டையும் இடப் பெயர்ச்சி மின்னோட்டத்திற்கான மாக்ஸ் 
வெல்லின் சிந்தனைக்குரிய காரணத்தையும் இந்த இயலின் பின் 

இணைப்பில் காணலாம். 

சுருங்கக் கூறின் நுண்கணிதவியல் சாராத வடிவிலமைந்த 
மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளாவன. 

0 என்ற மின்னூட்டத்திலிருந்து புறப்படும் கோடுகளின் மொத்த 

எண்ணிக்கை 

Ne = 4x0 (8-24) 
_ I IT AN 8-25 

(Bx ‘Djgpeduce urags = க் 4nI + = at ( 7
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ANs 
At (8-26) 

கடைசி இரு சமன்பாடுகளின் வலது புறத்திள்ள அளவுகள் 
மூடப்பட்ட பாதைகளுக்கு உட்பட்ட அளவுகளாகும். இச் சமன் 

பாடுகள் எல்லாவகை மூடப்பட்ட பாதைகளுக்கும் பொருந்த 

வேண்டும். 

(E, 4.) மூடப்பட்ட பாதை   ன் 
௦ 

8-9 மின்காந்தக் க$ர்வீச்சு (Electro magnetic radiation) 

ஒளியின் கொள்கை 

மாக்ஸ்வெல் இறுதியாக மின்சாரத்தைப் பற்றிய செம்மை 
யான விதிகளின் துணைகொண்டு ஒளியின் தத்துவத்தைப் பெற 
முனைந்தார். குறிப்பாக, மாறும் மின்னோட்டம் ஒன்று v=c 
என்ற இசை வேகத்துடன் செல்லும் மின்காந்த அலைகளை வெளி 
விடவேண்டும் என அவர் நிறுவினார்; ॥ என்பது மின்னோட்டங் 
களுக்க௮டையே உள்ள விசைக்கான சமன்பாட்டில் இடம் பெறும். 
சோதனை முறை வித மாறிலியாகும். அத்தகைய மின்காந்த 
அலையானது அதன் இயக்கத் திசைக்கு நேர்குத்தாக இருப்பதோடு 
ஒன்றுக்கொன்று நேர்குத்தாகவும் அமைந்த .8,.8 ஆகிய இரண்டை 
யும் கொண்டிருக்க வேண்டும் எனவும் அவர் நிறுவினார். மேலும் 

-ம் 2-ம் ஓரே மதிப்புடையன எனவும் நிறுவப்பட்டது. இது 

1864-ம் ஆண்டில் கோட்பாட்டியல் பெளதிகத்தின் (14201110814 

physics) மிகப்பெரும் சாதனையாகும். இங்கு மின்சார, காந்த 

மற்றும் ஒளியியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கான அடிப்படை விளக்கங்கள் 

அடிப்படை விதிகளை (சமன்பாடுகள் 8-24, 8-25, 8-26)க்கொண்ட 

எளிய தொகுப்பினால் புனைந்து கூறப்பட்டுள்ளன. மேலும் மாக்ஸ் 

வெல் கோட்பாடானது எந்த அடுக்கத்தையும் (அது எவ்வளவு 

சிறியதாயிருப்பினும்) கொண்ட மின்காந்த அலைகள் ஒளியின் 

வேகத்துடன் இயங்கவேண்டும் என்றும் கூறியது. இக் கோட்பாடு 

முதன் முதலில் 1888-ல் ஹெர்ட்ஸ் (118112) என்ற விஞ்ஞானியால் 

சோதனை மூலம் நிறுவப்பட்டது. 7901ஆம் ஆண்டளவில் மார்க் 

கோணி (18௨7௦0) என்னும் விஞ்ஞானி அட்லாண்டிக் பெருங் 

கடலைக் கடந்து மின்காந்த அலைகளைப் பரப்புவதில் வெற்றி பெற் 

apt. ஒளி அலைகளையும் புறச்சிவப்பு அலைகளையும் விடக் குறைந்த 

அடுக்கமுடைய இந்த மின்காந்த அலைகள் ரேடியோ அலைகள் 

(₹8010 465) எனப் பெயர் பெற்றன. 

பொதுவாக மின்காந்தக் கதிர் வீச்சுக்குரிய 1- ௦ என்ற சமன் 

பாட்டைப் பெற நுண்கணிதம் மற்றும் பகுநிச் சமன்பாடு (differ- 

ential equation) safer அறிவு தேவையாகிறது. எனினும் சென்ற 

இரு தலைப்புகளில் மாக்ஸ்வெல்சமன்பாடுகளைப் பெறக் கடினமாக
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உழைத்த நாம் சிறப்புமிக்க உச்சக்கட்டத்தை அடையுமுன்பு பின் 

வாங்குவது வெட்கத்திற்குரிய செயலாகும். மின்காந்தக் கதிர் 

வீச்சுக்கான நுண்கணிதம் ஒழிந்த பின்வரும் முறையானது கலிஃ 

போர்னியத் துறை நுணுக்க விஞ்ஞானக் கழகத்தில் (ே11401ா1௧ 

Institute of Technology) QuarHsrrad பணியாற்றும் ௩. ஃபென் 

Quer (Feynman) என்னும் பேராசிரியரின் துணைகொண்டு இந் 
நூலுக்கென உருவாக்கப்பெற்றுள்ளது. 

எல்லையிலா மின்னோட்டத்தளம் ஒன்றைக் கதிர்வீச்சு மூல 
மாகப் பயன்படுத்துவோம். 8306ஆம் பக்கத்தில் நிறுவியுள்ளபடி 
சென்டிமீட்டருக்கு ர ஸ்டேட் ஆம்பியர் அளவும் தளத்தின் &ழ். 
நோக்கிப் பாயக்கூடியதுமான ஒரு மின்னோட்டம் விளைவிக்கக் 

கூடிய காந்தப்புலம் 

தளத்தில் முதலில் மின்னோட்டம் இல்லா 

மலிருந்து இடீரென 1 என்ற மின்னோட் 

டத்தை தநிகழ்த்துவகாகக் கருதுவோம் 

(படம் 8-83). இனி முடிவிலாத்தளத்தி 
லிருந்து B= 2rilc என்ற புலம் * என்று 
இசைவேகத்துடன் வெளிச் செல்லுகிறது 
எனக்கொள்வதே நாம் பின்பற்றவேண்டிய 

முறையாகும். மேலும் 8-ஐத் தொடர்ந்து 

அதற்கு நேர்குத்தான திசையில் அமைந்த 
சீரான மின்புலம் 8 ஒன்றும் செல்கிறது 

எனவும் கொள்வோம். அதாவது எல்லை 

படம் 8-23 யிலாத் தளத்திலிருந்து ற என்ற திசைவேகக் 

ஸ்டேட் ஆம்பியர்/செம் துடன் ஒரு அலை அல்லது 8, 8 ஆகியவற்றின் 
னம் (surface oe படியம் (step function) ஒன்று வெளிச் 

ent) கொண்ட தளத் செல்கிறது எனக் கருதுகிறோம். அவ்வா 

து, பஷி கி. மாயின் 2, 8, ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைக் 

அலை ஐ பககம. காண சமன்பாடுகள் 8-25, 8-26 ஆூய 

சென்றுள்ளது. வற்றைப் பயன்படுத்தலாம். அத்தகைய: 

கணக் £ட்டின்படி நாம் பெறக்கூடிய மதிப்புக்கள் 8 - B= 2xi/c 

1 2ஆகும். *- 2 என்ற திசைவேகத்துடன் களத்திலிருந்து 

வெளிச் செல்லும் அத்தகைய அலை மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளுக்கு 

மிகவும் பொருந்துகிறது. எனவே அத்தகைய அலையே 7-ஐத் 

இடீரென நிகழ்த்தும்பொழுது ஏற்படக்கூடிய நிலைக்குரிய சரியான 

விடையாகும். 
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படம்8-12-ல், மின்னோட்டம் நிகழ்த்தப்பட்ட பின் 8-- 2௯1/2 

என்ற அலையானது 4-ஐ விடக் குறைவான % என்ற தொலைவே 

கடந்திருக்கக்கூடிய மிகச் சிறு கணத்தின் முடிவிலுள்ள நிலையைக் 
கருதுவோம். அந்நிலையிலும் செவ்வகத்தின் விளிம்புகளில் 

மீ சுழியாக இருத்தலால் சமன் 8-25-ன் படி 

4n (—ia) ம் கரி (8-27) 
v= ——— oa, 0 

c 6 At 

மேல்நோக்கிய திசையை நேர்த்திசையாக நாம் கொண்டிருப் 
பதால் எதிர்குறி இடம்பெற்றுள்ளது. மின்பாயம் 7 ஆனது 
அ.ஐப்போல் பரப்பளவு 88% மடங்காகும். . 
எனவே செவ்வகத்தின் வழியே செல்லும் மின்பாயத்தின் 
நேரத்தைப் பொறுத்து மாறும்வீதம். 

கிட்ட நற சம் 

  

  

= 2E = 2Eay 
At At 

ஆகும். இதனைச் சமன் 8-27-ல் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

0 42 fat ai 2 fay 

Er= ani x £. 
0 v 

ஆகும். (27i/c) என்பது 8-ன் மதிப்பாதலால் 

E= B = (8-28) 

ஆகும். ரன் மதிப்பைப்பெற மற்றொரு சமன்பாடு தேவைப் 
படுகிறது. ௮ச் சமன்பாட்டைப் படம் 8,28-ல் உள்ள செங்குத்துச் 

செவ்வகத்தின் உதவியால் பெறலாம். மின்புலமானது (27.2 

மூடப்பட்ட பாதைக்கு செவ்வகுத்தில் இடப்பக்கத்தில் மட்டும் 
கன் பங்கை அளிக்கிறது. 

எனவே (2 ம9மூடப்பட்ட பாதை = Eva 

ஆகவே சமன் 8.86-லிருந்து 

  

ட. மீ கரி 
Ea = oc AE 

ம் - மீச ஆதலால் கரிம _ Ba &*.= Bay 
At At ் 

எனவே 7 = Bav 

அல்லது E = B~
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7௩ 0 

 நிகழ்த்தப்படல் 
ட 

| | a. அமை ், 
ம 309 + 

600 6 900 

t—1 x 107° @& 

் நிறுத்தப்படல் 

முதல் துடிப்பு 
NF 

  

t= 3X 107° «g 
் நிகழ்த்தப்படல் 

முதல் துடிப்பு 
ரசு 4 

  

t=4x 20--6 வி 

் நிறுத்தப்படல் 

இரண்டாம் குடிப்ப 

  த ணணை்க்கூ 

  

படம் 8-24 

எல்லையிலாத் தளம் ஒன்றில் மிள்ஸோட்டத்தை நிகழ்த்தி நிறுத்துவதன் மூலம் 
1107 Sell. அளவுள்ள மின் காந்தத் துடிப்புகள் உருவாதல். 

இச்சமன்பாட்டை 

இடைக்கப் பெறுகிறது. 
8-28-அல் வகுப்புதன் மூலம் 90 எனக்
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மின்னோட்டம் ஒன்றைத் திடீரென நிகழ்த்தி நிறுத்தினால் ஒரு 

மின்காந்தச் சதுர அலை அல்லது துடிப்பு வெளிவிடப்படும் என 

நிறுவுவதற்கும் இதே முறையைப் பின்பற்றலாம். அத்தகைய 

துடிப்புக்களின் வெளியீடு படம் 8-24-ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

77,/-க்கு நேர்விகிதத்திலிருப்பதால் i, சைனியலாக ($100801081137) 

மாற்றப்பட்டால் சைன்அலை ஒன்று வெளிவிடப்படும். கட் 

புலனாகும் ஒளியானது தக்க அலை நீளமுடைய மின்காந்த அலை 

களால் ஆனது என மாக்ஸ்வெல் கூறினார். இந்நாள் (1864) வரை 

ஒளி அலைகள் என்றால் என்ன என்பதே பெளதிகத்தில் விடை 

காணப்படாத மிகப் பெரு புதிராக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் 

இப்பொழுது மாக்ஸ்வெல்லின் உதவியால் ஒளி அலைகள் அலைவுறும் 

மின், காந்தப்புலங்களால் ஆனவை என அறிகிறோம். இதனைப் 

பற்றி மேலும் 10ஆம் இயலில் கூறப்படும். 

இப் பின் இணைப்பு சமன் 8-25-ல் [1/e(ANelAt)] என்னும் 

கூறைச் சேர்க்க வேண்டியதன் இன்றியமையாமையைப் பற்றிக் 

கூறுகிறது. சமன் 8-28-ஐ வட்ட மின்னேற்பி ஒன்றுக்குப் பயன் 

படுத்தும்பொழுது கணிதவியல் முரண்பாடு ஒன்று விளைகிறது 

என்றும் ஆனால் அதனை மாற்றியமைத்துப் பெறப்பட்ட சமன் 

825 சரியான விடையை அளிக்கிறது என்றும் நாம் நிறுவுவோம். 

படம் 8-25-ல் காட்டப்பட்டுள்ள வட்ட 

மின்னேற்பியினுள் பாயும் / என்ற மின் 

Cent FOSS கருதுவோம். வலது பக்கத் 

குட்டிலிருந்து நீக்கப்பட்ட மின்னாட்ட 

மானது இடதுபக்கத் தட்டில் குவிகிறது. 

பக்கம் 8383-ல் நிறுவியுள்ளபடி., மின்னோட் 

டத்தைச் சுற்றி £ ஆரமுடைய வட்டங் 

  

  

படம் 8-25 களைக் கருத்திற்கொண்டு சமன் 8-23-or 

8 ஆரமுடைய வட்ட துணையால் 68 ஆகிய புள்ளிகளில் புலங்கள் 

மின்னேற்பி ஒன்றின் 2 - Be = 21/2. எனக் கணக்கடப்பட் 

வழியாகப் பாயும் மின் டன. எனினும் ற வழியே செல்லும் & 
னோட்டம். . ச ° ss வ 

ஆரமுடைய வட்டம் உள்ளடக்கும் மின் 

: .னோட்டம் சுழியாகும். எனவே சமன் 8-23-cHr 

படி £;--0ஆகும். அடுத்து சமன் 8-83ஐ 0-ஐயும் . படத்தளத் 

இற்கு நேர்குத்தாயமைந்த 6 நீளமுடைய இரு சிறு பக்கங்களையும் 

கொண்ட செவ்வகம் ஒன்றுக்குப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் 

கணிதவியல் முரண்பாடு ஒன்றைப் பெறலாம். இரு சிறு பக்கங்களை 

யும் 00 நீளத்திற்குச் சமமான மற்றொரு பக்கத்தால் இணைப்பதன் 

மூலம் செவ்வகம் முற்றுப்பெறுகிறது. .
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இனி, (822) மூடப்பட்ட பாதை ௪ மீரா — Bp's : 

இச் செவ்வகத்தின் வழி மின்னோட்டம் சுழியாதலால் சமன் 
8-22-ன்படி 

Bco's—Bp's=9 

27 
28. 

எனப் பெறுகிறோம். மாக்ஸ்வெல் இந்த முரண்பாட்டைக் கண்டு 
பிடித்ததோடு நில்லாமல் அம்முரண்பாட்டைத் தவிர்க்கக்கூடிய 
தும் சோதனையுடன் இணக்கமுடையதுமான 

_ 4nJI + 1 ANge 
(21:2) மூடப்பட்ட பாதை - த் =" & 

என்னும் சமன்பாட்டையும் எடுத்துவைத்தார். சமன்பாட்டில் 

ஐ என்பது பாதையினுள் அமைந்த மின்பாயம் அல்லது 77 கோடு 

.களின் எண்ணிக்கையாகும். இச்சமன்பாட்டை வட்டமின்னேற்பி 
எடுத்துக் காட்டில் ) வழியே செல்லக்கூடிய 8 ஆரமுடைய 
வட்டத்தை மீண்டும் கருதுவதன்மூலம் சரிபார்க்கலாம். சமன் 
7-13-ன்படி மின்னேற்பித் தகடுகளுக்கிடையேயுள்ள 2 கோடு 

களின் மொத்த எண்ணிக்கை NE=4nQ ஆகும். எனவே 

ANelAt = 4nAQ/At=4nI Qlofé சமன் 8-25-ல் அப்த க்கு 
கீர7-ஐப் பதிலீடுசெய்வோமாயின் 

மேலும் ற - 0 என்பதற்கு மாகறா Bp = ப 4 

  

மீற கக 0 4 ௪2) 

. 27 

20081 By = oR 
இம் மதிப்பு ன் மதிப்புடன் ஓத்திருப்பதால் முரண்பாடு 

தவிர்க்கப்படுகிறது. 

7, மின்னூட்டம் பெற்ற கம்பி வழியே செல்லும் ஒரு ஆய் 

வாளர் நிலையான ஒருவர் அளவிடும் அதே மின்னோட்டத்தை 

.அளவிடுவாரா? 

2, ஒரு கம்பியிலுள்ள Sapien சுழியாயிருப்பினும் 
அதில் ஒரு மின்னோட்டம் இருப்பதாகக் கொள்வோம். இயங்கும் 

ஆய்வாளர் ஒருவரும் நிலையான ஆய்வாளர் ஒருவரும் அதே 

பசின்னோட்டத்தை அளவிடுவார்களா? 

3. 76 செ.மீ இடைவெளியில் உள்ள நீண்டநேரான இணைக் 

கம்பிகள் இரண்டில் ஒவ்வொன்றிலும் 4 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் 

உள்ளது.
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(2) மின்னோட்டங்கள் ஒரே திசையில் இருக்கும்பொழுது: 

(6) மின்னோட்டங்கள் எதிர்த்திசைகளில் இருக்கும் 
பொழுது அவற்றிற்கிடையுள்ள ஒரு புள்ளியில் B-or 
மதிப்பைக் கணக்கிடுக. 

4. ஒரு மீட்டர் நீளமும் 8 செ.மீ விட்டமும் கொண்ட 

ஒரு வரிச்சுருளில் 500 சுற்றுக்கள் உள்ளன. அதன் வழி 6 ஆம்பியர் 

மின்னோட்டம் இருக்கும் பொழுது 

(a) அதனுள் உள்ள 8-ன் மதிப்பு என்ன? 

(௦) 2 கோடுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை என்ன? 

5, மற்ற அலகுகளை மாற்றாமல் மிஇவி-ஐ வோல்ட்டில்: 

அளிக்கும் வகையில் ஃபாரடே விதியை மாற்றி எழுதுக. 

6. இழக்கிலிருந்து மேற்காக இயங்கும் ஒரு எலெக்ட்ரான் 

ஒரு காந்தப்புலத்தில் நுழையும்பொழுது கீழ்நோக்கி விலக்கப்படு 

றது. காந்தப்புலத்தின் திசை என்ன? 

7. 800 சுற்றுக்கள் கொண்ட 100 செ.மீ” பரப்பளவுள்ள 

கம்பிச்சுரூள் ஒன்று 5000 காஸ் காந்தப்புலத்தில் 1800 rpm 

வேகத்தில் சுழற்றப்படுகிறது. விளைவிக்கப்படும் மிஇவி-ன் உச்ச 

மதிப்பு என்ன? 

8. 700 செ.மீ? பரப்பும் 1000 சுற்றுகளும் கொண்ட சுருள் 

ஒன்று புவிகாந்தப் புலத்திற்கு நேர்குத் தாக உள்ளது. அக்கம்பிச் 

சுருளை 1 வினாடி காலத்தில் 90” சுற்றியபொமுது அதனின்றும் 

இடைக்கப் பெற்ற சராசரி மிஇவி 0.6 மில்லிவோல்ட் (0.6x10~—3 

வோல்ட்) ஆகும். புவிகாந்தப் புலத்தின் வலிமை என்ன? 

கணக்கு 9 

9. 103 செ.மீ[வி திசை 

  

      
  

890 9௪:மீ' 5 ம த டு 
டப ட்ட வேகத்துடன் இயங்கும் எலெக்ட் 

*கெக்ட்ராள் கற்ற | ஒத் 46 tell ரான் கற்றை ஒன்றைப் படத்தில் 

காட்டியுள்ளபடி ஒ௫ காந்தது 

| : தால் 90” திருப்ப வேண்டியுள் 

10 hs + ளது: 

இந்த ஏழ்நோக்கிய விலக்கை அளிக்கவல்ல B-or 

இசை என்ன? 

(5) காந்தத் துருவங்களிடையே இருக்கும்பொழுது 

எலெக்ட்ரான் பாதையின் வளைவு ஆரம் என்ன? 

(a)
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(௦) காந்தப்புலத்தில் இருக்கும்பொழுது எலெக்ட்ரான் 
களின்மீது செயற்படும் விசை எத்தனை டைன்கள்? 

(8) 8-எத்தனை காஸ் மதிப்புடையது? 

10. 8-என்ற காந்தப்புலத்தில் ஒரு புரோட்டானின் சுழற்சி 
தேரத்திற்கான வாய்பாட்டைப் பெறுக, 

11. 2 செ.மீ விட்டமுள்ள மெல்லிய தாமிரக்குழாய் ஒன்றின் 
வழியாக 8 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் செலுத்தப்படுகிறது. 

(2) குழாயின் அச்சிலிருந்து 8 செ.மீ தொலைவில் 2-ன் 
மதிப்பு என்ன? 

(ம்) குழாயின் அச்சிலிருந்து 0.5 செ.மீ தொலைவில் 
£-ன் மிதிப்பு என்ன? (இப்புள்ளி குமாயினுள் அமைந் 
துள்ளது) (குறிப்பு: 0.5 செ.மீ ஆரமுடைய மூடப் 
பட்டபாதகை மின்னோட்டம் எதையும் உள்ளடக்கு 

கிறதா?) 

12. ஓரச்சுத் தந்திவடம் (008181 08016) ஒன்றில் முறையே 
ப) ஆரங்களையுடைய அக உருளையும் புற உருளையும் உள்ளன. 
அவை ஓவ்வொன்றின் வழியேயும் எதிர்க் திசைகளில் 7 ஸ்டேட் 

ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அவற்றின் அச்சிலிருந்து 
7 தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியில், அப்புள்ளி 

(a) இரு உருளைகளுக்கிடையே 

(ம) புற உருளைக்கு வெளியே 

இருப்பின் 9-ன் மதிப்பு என்ன? 

  

        

  

கணக்கு 13 

A B 78. படத்தில் உள்ளவாறு மின் 
ட னோட்டங்களைக் கொண்ட A,* B 

| | என்ற இருவரிச் சுருள்களைக் கருது 
| ௪ வோம். 

1 (a) B-or எந்த முனை வடதுருவ 
மாகும்? 

(6) &-ன் மீதான தொகுபயன் விசையின் திசை என்ன? 
(குறிப்பு: வரிச்சுருள்களை இரு இணைமாற்று காந்தக் 
கட்டைகளாகக் கருதுக) 

(௦) 4-ன் மீது திருப்புவிசைச் செயற்படுகிறதா? அவ் 
வாரறுயின் எத்திசையில் 2 சுழல முயலும்?
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கணக்கு 14 

14. பிரதமச் சுருளில் 10* சுற்றுக்களும் துணைச்சுருளில் 104 

சுற்றுக்களும் கொண்ட ஒரு மின்மாற்றியைக் கருதுவோம். அதன் 

இரு சுருள்கள் வழியாகவும் செல்லும் 10* பெரும எண்ணிக்கை 

யுள்ள நி-கோடுகளை உருவாக்கக்கூடிய, 60 சுற்றுக்கள்/[வி 8-2 

மின்னழுத்த வேறுபாடு ஒன்று அதன் பிரதமச் சுருளில் நிறுவப் 

படுறது. சுற்றுக்கள் வழியாகச் செல்லும் பாய்மம் நேரத்தைப் 

பொறுத்து படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மாறுகிறது. 

(a) 8-கோடுகளின் எண்ணிக்கை சுழியிலிருந்து பெரும 

மதிப்பாகிய 10*-ஐ அடைய எவ்வளவு நேரமாகிறது. 

(9) இக்கால அளவில் துணைச்சுருளில் தூண்டப்படும் 

மிஇவி-ன் சராசரி என்ன? 

(௦) இக்கால அளவில் பிரதமச் சுருளில் நிலவும் சராசரி 

மின்னழுத்த வேறுபாடு எவ்வளவு? 

15. 20 மீட்டர் நீளமுள்ள இறக்கசையையுடைய ஜெட் 

விமானம் ஒன்று புவிகாந்தப் புலத்தின் செங்குத்துக்கூறின் மதிப்பு 

0.6 காஸ் அளவுள்ள குறுக்கையளவில் மணிக்கு 600 மைல் 

வேகத்தில் பறக்கிறது. 

(௪) இறக்கை முனைகளுக்கிடையேயுள்ள மின்னழுத்த 
வேறுபாடு என்ன? 

(5) எந்த இறக்கை அதிக மின்னழுத்தத்தில் உள்ளது? 

76. எலெக்ட்ரானின் வேகம் ஒளிவேகத்தை நெருங்கும் 
போது அதன் நிறை விரைவில் அதிகமாகிறது. 10,000 காஸ் 

மதிப்புடைய காந்தப்புலத்தில் (8) 10 செ.மீ. ஆரமுடைய 

(73) வட்டத்தில் இயங்கும் எலெக்ட்ரானின் நிறை என்ன? குறிப்பு 
சமன் 8-17-ல் y=c எனக் கொள்க). எலெக்ட்ரானின் இந்த 
நிறைக்கும் ஓய்வு நிறைக்குமுள்ள தகவு என்ன?
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77. கலிஃபோர்னியாவில், பெர்க்லியில் (881%8188) உள்ள 

பீவாட்ரானில் (௧1௦௦) புரோட்டான்௧ள் 9-0.992 என்ற 
'திசைவேகத்தையும் ஒய்வு நிறையைப்போல் ஏழுமடங்கு நிறையை 
யும் பெறுகின்றன. பீவாட்ரானில் புரோட்டானின் பாதை முழு 
வதும் உள்ள செங்குத்துக் காந்தப்புலத்தின் மதிப்பு 10,000 காஸ் 
எனில் அதன் விட்டம் எவ்வளவு? 

78. B=18,000 காஸ் காந்தப் புலத்தையுடைய ஒரு 

சைக்ளோட்ரானில் ஒரு புரோட்டான் வினாடிக்கு எத்தனைச் 

சற்றுக்களை மேற்கொள்ளுகிறது? இதற்குரிய விடையானது 
புரோட்டானின் திசைவேகத்தையோ அதன் பாதையின் ஆரத்தை 

(யோ பொறுத்ததல்ல என்பதைக் கவனிக்க. 

19. ஒரு பெருந்தளத்திலுள்ள மின்னோட்டம் 100 மெகா 
சுற்றுக்கள் (10* சுற்றுக்கள்/வி)அடுக்கத்துடன் சைனியலாக அலைவு 
.இறது. வெளிவிடப்படும் மின்புலத்தின் உச்ச மதிப்பு 5 வோல்ட்டு 

கள்/செ.மீ ஆகும், 

(௪) ஸ்டேட் ஆம்பியர்/செ.மீ அலகில் மின்னோட்டத்தின் 

உச்ச மதிப்பு என்ன? 

(2) B-or உச்சமதிப்பு எத்தனை காஸ்? 

20. 8 ஆரமுடைய கெட்டியான தண்டு ஒன்றின் வழியாக 
7 என்ற மின்னோட்டம் சீராகப் பாய்கிறது. தண்டினுள் ௮ச்சி 
லிருந்து ர தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் .8-ன் மதிப்பு என்ன? 

(r< R) 

27, படம் 8-8 முழு அளவில் உள்ளதாகவும் காந்தப்புலத்தின் 
மதிப்பு 12,000 காஸ் எனவும் கருதி எலெக்ட்ரானின் நிறையை 
அது குமிழ்கலத்தினுள் நுழையும் பொழுது கணக்கிடுக. (அது 
ஏறத்தாழ ஒளியின் வேகத்துடன் நுழைவதாகக் கொள்க). உமது 
விடைக்கும் எலெக்ட்ரானின் ஓய்வு நிறைக்கும் உள்ள தகவு 
என்ன? சமன் 3.6-ஐப் பயன்படுத்தி எலெக்ட்ரானின் திசைவேசு 
மானது ஒளியின் வேகத்திற்கு எவ்வளவு அண்மையில் உள்ளது 

எனக் காண்க. 
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மின்சாரத்தின் மான்கள் 

(Electrical Applications) 

 



மின்சாரத்தின் பயன்கள் 
Y—L நடைமுறை அலகுகள் 

வோல்ட் , ஆம்பியர் 

மின்சாரத் துறை ஊழியார்களாலும் பொறியியல் வல்லுநர் 
களாலும் பயன்படுத்தப்படும் நடைமுறை மின்சார அலகுகளா 

வன; மின்னூட்டத்திற்குக் கூலம், மின்னோட்டத்திற்கு ஆம்பியர்; 
மின்னமுத்துத்திற்கு வோல்ட், திறனுக்கு ஐூல்/வி அல்லது வாட் 
ஆகும். ௦ன் மதிப்பை செ.மீ/வி கணக்கில் குறிப்பிடுவோமாயின் 
2ஆம் இயலில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி. கூலம் என்பது ஸ்டேட்கூலமின் 
6/10 மடங்கு ஆகும். எனவே மி ஞரட்டம், மின்னோட்டம் ஆகிய 
வற்றின் நடைமுறைஅலகுகள் அவற்றின் மே அலகுகளைப்போல் 

2 96 10” மடங்கு பெரியவையா யிருக்கும். நடைமுறை அலகுகள் 
அவற்றின் வசதிமிக்க அளவிற்காக நிறுவப்பட்டன என ஊ௫க்க 
லாம். எனினும் இந்த மாற்றுக் காரணி (0௦16215101 180100) ௦0/10 
என்பதற்கு மாறாக ௦ என்றிருந்திருப்பின் அந்த அலகுகள் மேலும் 
வசதிமிக்கனவாயும் நடைமுறைக்கு ஏற்றனவாயும் இருக்கும். 
சமன் 7-17-ன்படி மின்னமுத்தத்திற்கான நடைமுதை அலகின் 
அளவு மின்னோட்டத்திற்கான கூலம், ஆற்றலுக்கான ஐுல் ஆகிய 
வற்றில் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது. 

  

ர. 
8 

த 7 ஜூல் 107 எர்குகள் 
1G ல் = = TO = ர கலம் 85670 ஸ்டேட் கூலம்கள் 

1 எர்க் 
  

எனவே மின்னழுத்தத்திற்கான 680 அல த நடைமுறை அலகைவிட 
2909 மடங்கு பெரிதாக உள்ளது.
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9-2 ஓம் விதி 

பருப் பொருள் அமைப்பின் ஒரு விளைவு 

ஒரு கடத்தியின் இரு முூனைகளுக்கி௮டையே 7* என்ற ஒரு 
மின்னழுத்த வேறுபாட்டை நிறுவுவோமாயின் அதன் வழியே 
ச என்ற ஒரு மின்னோட்டம் பாயும். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண் 
டின் தொடக்கத்தில் ஜார்ஜ் ஓம்( 060126 ௦11) என்பவர் வெப்ப 
நிலை மாறுதிருக்குமாயின் உலோகங்களில் மின்னோட்டத்தின் 
மதிப்பு நிறுவப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு Cor A559 
லிருக்கிறது எனக் கண்டார். மின்னழுத்தவேறுபாட்டை மின்னோட் 
டத்தால் வகுக்கக் இடைப்பது கடத்தியின் மின்தடை என ஓம் வரை 
யறுத்தார். 

மின்தடை 2£ - T 

தடை முறையில் 11” வோல்ட்டிலும் 7ஆம்பியரிலும் அளவிடப்படு 
கின்றன. தடையின் அலகு வோல்ட்/ஆம்பியர் ஆகும். இந்த 
அலகு ஓம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. சில உயர்நிலைப்பள்ளி 
பெளதிக நூல்கள் மின்சாரத்தின் அடிப்படை விதிகளாக 

1. V=IR 

V 
2. T= த 

V 
3 R=-] 

என்ற மூன்று சமன்பாடுகளையும் கூறுகின்றன. 

அவ்வாறாயின் ஒம் விதி எவ்வளவு அடிப்படைத்தன்மை 
வாய்ந்தது; அது இயற்கையின் ஒரு புதிய அடிப்படை விதியா 
அல்லது இயக்க ஆற்றலைப்போன்று பருப்பொருளின் அமைப்பு, 
செயலெதிர்ச் செயலின் அடிப்படை விதிகள் ஆகியவற்றின் 
விளைவா? நம் கருத்திற்கணங்க இரண்டாவதே உண்மையாகும். 
வெவ்வேறு சூழ் நிலைகளில் வெவ்வேறு பொருட்களின் மின் தடை 
யானது திடப்பொருட்களின் குவான்டம் கொள்கையின் அடிப் 
படையில் மிகவும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. (இயல் 14). 

பின்வரும் பகுதியில் உலோகங்களின் தத்துவத்்தினின்றும் ஓமின் 

விதி பெறப்பட்டுள்ளது. 

உலோகங்களின் தத்துவத்திலிருந்து ஓமின் விதி 

இயல் 74-ல் கூறியுள்ளபடி உலோகங்களில் ஒரு அ௮ணுவுடன் 

மோதுமுன் பல அணுவிட்டங்களைக் கடக்கக் கூடிய எலெக்ட்ரான்
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கள் மின்னோட்டத்தைக் கடத்துகன்றன. மோதல்களுக்கிடையே 
யான சராசரித் தன்னுரிமைப்பாதை 7 என இருக்கட்டும், 
கடத்தும் எலெக்ட்ரான்க௧களின் திசைவேகம் ற எனில் 0 எல்லாத் 
'இசைகளிலுமிருப்பதால் நிகர மின்னோட்டம் எதையும் விளைவிப்ப 

தில்லை) இரு மோதல்களுக்கிடையேயுள்ள கால அளவு &ர-மீ/ 
ஆகும். உலோகத்துண்டு ஒன்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு ஒன்று 
நிறுவப்படின் ஒவ்வொரு கடத்தும் எலெக்ட்ரான் மீதும் ௪8 என்ற 
விசைச் செயற்படும். அதன் பயனாய் ஓவ்வொரு கடத்தும் எலெக்ட் 

_ரானும் &ர கால அளவில் 

Ay 
aS = ௪2 (நியூட்டனின் இரண்டாவது விதி) 

லது சீடி வட நரி அல்லது ரந 

என்னும் சமன்பாட்டால் பெறப்படுகற திசைவேகத்தைப் பெறும் 
கர க்கு 2/0 எனப்பதிலீடு செய்வோமாயின் 

Ay = £6 (9-1) 
my | 

& என்பது எல்லா எலெக்ட்ரான்களுக்கும் ஓரே திசையில் 

இருப்பதால் அவை ஒரு நிகர மின்னோட்டத்தை விளைவிக்கும். 

ஓவ்வொரு எலெக்ட்ரானும் ஒவ்வொரு மோதலுக்குப்பின் அதன் 

இழுப்புத் இசைவேகத்தை (Av) (driftvelocity) @ypsHogi. 
சராசரித் தன்னுரிமைப்பாதை (௦) யானது &ர9 எப்பொழுதும் 

*-ஐ விட மிகவும் குறைவாக இருக்குமாறு சிறியதாக உள்ளது. 

மின்னோட்டமானது ஒரு எலெக்ட்ரானின் மின்னூட்டம், கம்பி 

யின் வழியே ஒரு செ.மீ நீளத்தில் உள்ள கடத்தும் எலெக்ட்ரான் 

களின் எண்ணிக்கை, சராசரி இழுப்புத்திசை வேகம் &௦/2 ஆகிய 

வற்றின் பெருக்கற் பலனாகும், இழுப்புத்திசைவேகம், எனவே, 

மின்னோட்டம் 9-க்கு நேர்விகதத்திலிருக்கிறது என்பதைச் சமன் 

9-1-லிருந்து காணலாம். ஆனால் 8, நிறுவப்பட்ட மின்னழுத்த 

வேறுபாட்டிற்கு நேர்விகிதத்திலுள்ளது. எனவே, 3-ன் மதிப்பு 

(அல்லது வெப்பநிலை) மாறாமல் இருக்கும் வரை மின்னோட்ட 

மானது நிறுவப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு Gar MAGS 

லிருக்கும். இதையே ஓம் சோதனை மூலம் அறிந்தார். சமன் 

9-1 மின்னோட்டமானது வெப்ப நிலையை எவ்வகையில் சார்ந் 

துள்ளது என்பதையும் அறிவுறுத்துகிறது. வெட்பதிலை மிகுமாயின் 

7 அதிகமாகிறது; மின்னோட்டம் குறைகிறது (தடை அதிக 

மாகிறது). ்
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9-3 மின்?சுற்றுக்கொள்கை (01011 11201) 

எலெக்ட்ரான்கள் மீச்சிறு மின் தடையை நாடூ்றன 

அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரச் சாதனங்கள் 
பலவற்றுள் மின்தடைகள் தொடரிணைப்பு முறையிலோ பக்க 
இணைப்பு முறையிலோ இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தகைய மின் 
தடைத் தொகுப்பின் முனைகளுக்கிடையே நிறுவப்பட்ட மின் 

னழுத்த வேறுபாட்டை அதன் வழிச் செல்லும் மின்னோட்டத்தால் 
வகுப்பதன் மூலம் தொகுப்பின் மொத்த மின்தடை 8,-ஐப் 

பெறலாம். படம் 9-1-ல் காட்டப்பட்டுள்ள ஓவ்வொரு மின் 
தடைக் தொகுப்பிலும் மொத்த மின்தடை 

Iq JIs Ta 

: 
$2

. 

    

  

    
படம் 9-1 

(2) தொடரிணப்பு முறையிலும் (0) பக்க இணைப்பு முறையிலும் இணக்கப் 
பட்ட 8), 82, கீ,என்ற மின் தடைகள் 

V 
Ri = > 

தொடர்சுற்று ஒன்றில் எல்லா மின்தடைகள் வழியேயும் 
அதே மின்னோட்டம் பாய்கிறது. பக்கச்சுற்றில் ஒவ்வொரு மின் 
தடை வழியேயும் செல்லும் தனித்தனி மின்னோட்டங்களின் 
கூடுதல் மொத்த மின்னோட்டமாகும், தொடரிணைப்பில் மொத்த 
மின்னழுத்த வேறுபாடு 

V= Vi + Vz + V, 

இரு புறங்களையும் / ஆல் வகுக்க 

அ Vy | Vs 

TT Tt ரா ர 
yong Ri = Ry + R, + 8) (தொடரிணைப்பு) (9-2) 

தொடரிணைப்பில் மொத்த மின் தடையானது தனித்தனி மின் 
கடைகளின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமம் என்பதைக் காணலாம். 

பக்க இணைப்பில் (படம் 9-1) 

சீக் 1, 

'இருபுறங்களையும் அல் வகுக்க.
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J a சீட த I, 
சா நு ரர் 

தட்ட ee ee ee | (9-3) அல்லது RR +R, + R, (பக்க இணைப்பு) 

பக்க இணைப்பு முறையில் மொத்த மின் தடையின் தலைகீழ் மதிப் 
பானது தனித்தனி மின்தடைகளின் தலை£ழ் மதிப்புக்களைக் கூட்டு 
வதன் மூலம் கிடைக்கிறது. பல சிக்கல் வாய்ந்த சுற்றுக்களையும் 

அவற்றை எளிய தொடர் சுற்றுக் 
களாகவும் பக்கச் சுற்றுக்களாக 

வும் பிரிப்பதன் மூலம் எளிதாக்க 
லாம். பின்வரும் கணக்கில் இம் 
முறை விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

  

மாதிரிக் கணக்கு 

படம் 9-2 படம் 9-2-ல் காட்டப்பட்டுள்ள 

பல மிள்தடைகளைக் கொண்ட சக் சுற்றில் (௪) மின்கலம் செலுத்தும் 
கல் வாய்ந்த சுற்று ? என்ற குறி மொத்த மின்னோட்டம் என்ன? 

பீடு ஓம்-ஐக்குறிக்கறது. (9) 6 ஓம் மின்தடை வழியே 

செல்லும் மின்னோட்டம் எவ்வளவு? 

  

  

€ கோள்ட்ர்கள் — 223 ௭ 

  

    இடக்கிகா 5௨ | வலக்கினா 

டு 
  

படம் 9-3 

படம் 9-2-ல் உள்ள அதே சுற்றை அதிலுள்ள தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்பு 
கள் தெளிவாகும் வண்ணம் வரையப்பட்டது 

7-ன் மதிப்பைக் காண முதலில் £,-ஐ மதிப்பிட வேண்டும். 
அதே. மின்சுற்றை அதிலுள்ள தொடர் சுற்றுக்களையும் பக்கச் 
சுற்றுக்களையும் தெளிவாக்கும் வண்ணம் படம் 9-8-ல் உள்ளபடி. 
மாற்றி வரைவதன் மூலம் .£/-ஐ எளிதில் மதிப்பிடலாம். 2 ஓமும் 
6 ஒமும் அடங்கிய பக்க இணைப்பிலிருந்து நாம் தொடங்குவோம். 
இத்த பக்க இணைப்பின் மின்தடை 2£ எனில்
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இது மற்றொரு 7.5 ஒம் தடையுடன் தொடரிணைப்பு முறையில் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இடக்கிளையின் மொத்த மின்தடை 

2 8 1.5 3 ஓம்கள் 

இறுதியாக இடக்கிளை (£') மற்றொரு 9-ஓம் தடையுடன் பக்க 

இணைப்பில் உள்ளது எனவே 

னை அ அல 
க ட 23 

R; = 1.5 ஓம்கள் 

மேலும் மின்கலம் செலுத்தும் மொத்த மின்னோட்டம் 

V 6 : Sed 
[= =, “Te = 4 ஆம்பியர்கள் 

6 ஓம் மின்தடை வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தைக் காண 

முதலில் இடக்கிளை வழியே உள்ள மின்னோட்டம் 7'-ஐ மதிப்பிட 

வேண்டும். ் 

r= 6 Saree - ச ஆம்பியர்கள் 

இந்த மின்னோட்டமானது 6 ஓம் தடையின் முனைகளில் நிலவும் 
மின்னழுத்த வேறுபாடு 2 ஓம் தடையின் முனைகளில் நிலவும் மின் 

னழுத்த வேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும் வண்ணம் அவற்றின் வழி 

பிரிந்து செல்லுகிறது. எனவே 4”-ன் 75% 3 ஓம் கடை வழியாகச் 

செல்லுகிறது; /'-ன் 25% அல்லது 0.5 ஆம்பியர் 6-ஓம் தடை 

வழியாகச் செல்லுகிறது. 

குறுஞ்சுற்று (5௦011 circuit) 

62 படம் 9-4-ல் மின்கலத்தின் 

எதிர்முனைத் தரையுடன் (புவியின் 

மின்னழுத்தம்) இணைக்கப் பட்டுள் 

ளது. மின்சுற்றுத் தத்துவத்தில் 
புவியின் மின்னழுத்தம் சுழியென 
வரையறுக்கப் படுகிறது. மின் 

சுற்று ஒரு புள்ளியைத் தரையுடன் 

இணைப்போமாயின் இந்த இணைப் 

பின் வழி தரைக்கு மின்னோட்டம் 

எதுவும் நிகழாது என்பது குறிப் 

பிடத்தக்கது. படம் 9.4-ல் 4-ல் 

குறுஞ்சுற்று, 4 என்ற புள்ளி மின்னழுத்தம் எவ்வளவு? மின் 
சுற் முறையில் தரை ‘ 

eae இணைக்கப்பட்டுள்ளது. னோட்டமானது எந்த மின்தடை 

வழியாகவும் இன்றி 4-லிருந்து 

    தரை 

படம் 9-4
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கரைக்குக் கம்பிகளின் வழியே ஒரு நெளிப்பாதை வழியே 

செல்ல முடியும் என்பதைக் காணலாம். இப்படங்களில் இணைப்புக் 

கம்பிகள் சுழிமின் தடை உள்ளனவாய் கருதப்படுகின்றன. 

ஓமின் விதிப்படி ஒரு கம்பியின் முனைகளுக்க௮டையேயான மின் 

னழுத்த வேறுபாடு 

V = IR abd 

- [x0 

- 0 வோல்ட்டுகள் 

எனவே 4-லும் மின்னழுத்தம் சுழியாகும். 2 ஓம் 4 ஓம் மின் 
தடைகளின் முனைகளுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு சுழியா 
தலால் அவற்றின் வழி மின்னோட்டம் நிகழாது. அவ்விரு மின் 
தடைகளும் குறுஞ்சுற்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன எனக் கூறப்படும். 
வீடுகளுக்கு விநியோகிக்கப்படும் 175 வோல்ட் மின்னழுத்த வேறு 
பாட்டை குறுஞ்சுற்றாக்குவோமாயின் மின்னோட்டம் 

ve_ 115 வோல்ட் 

ரை 0 ஓம் 

ஆனால் உண்மையில் கம்பிகள் சிறு அளவு மின் தடையைக் 

கொண்டிருக்குமாதலால் மின்னோட்டம் முடிவிலியாயிராது. 

எனினும் மின்னோட்டமானது மின்பொரிகளை உண்டாக்கி காப் 

யுருகியை உருக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும். 

I= ௬ ல ஆம்பியர்கள் ஆகும். 

மின்துறன் 

ஓரலகு நேரத்தில் செலவிடப்படும் மின் நிலைஆற்றல் 

,மின்திறன் எனப்படும். 

திறன் - பண 

0 என்ற மின்னூட்டத்தினால் பயன்படுத்தப்படும் மின் நிலை 

யாற்றல் (7-01* ஆகும். ஒரு கடத்தி வழியே ட என்ற மின் 
னூட்டம் பாயும்பொழுது நிலையாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக 
மாற்றப்படுகிறது. 

வெப்பம் உருவாகும் வீதம் அல்லது 

மின்திறன் - ப 

மின்னோட்டத்திற்கான வரையறையின்படி 9/1 - மின்னோட்டம் 

I. எனவே 

திறன் - 77 (944)
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மாதிரிக் கணக்கு 

75 வாட் மின்விளக்கு ஒன்று 175 வோல்ட்டில் எரிகிறது. 
அது எடுத்துக் கொள்ளும் மின்னோட்டம் எவ்வளவு? அதன் தடை 

- என்ன? 

சமன் 9.4-ன்படி 

I= திறன் 75 வாட்டுகள்   0.65 ஆம்பியர் 
நர 775 வோல்ட்டுகள் 

இனி,ஓமின் விதியைப் பயன்படுத்தி மின்தடையை மதிப்பிடலாம். 

V 115 உட உட 

9—4 Hest Gipmibasit (Electronic Vacuum Tubes) 

மின்னியல் ஒருவழித் தடங்கள் 

மின்சார விதிகளைப் பயன்படுத்தும் மிகப்பெரும் துறை 
.எலெக்ட்ரானியல் ஆகும். மின்குழாய்களிலும் குறைகடத்தி 
{Semiconductor)saf ay எலெக்ட்ரான்கள் ஒரு திசையில் 
மட்டுமே செல்ல முடியும் என்னும் சிறப்பு மிக்க பண்பை எலெக்ட் 
ரானியல் பயன்படுத்துகிறது. இப்பகுதியில் டையோடு (01009), 
ட்ரையோடு (11006) என்ற இருவகை மின்குழாய்களைப் பற்றிக் 
காண்போம். படிக டையோடு (0௫5181 01௦06), டிரான்ஸிஸ்டர் 

(1௨/10) என்பவை அவற்றையொத்த பண்புகளையுடைய குறை 
கடத்திகள் ஆகும். 

டையோடு 

இரு உலோகத் தகடுகள் அல்லது மின்வாய்களை வெற்றிட 
.மாக்கப்பட்ட ஒரு கண்ணாடிக் குழாயினுள் அமைப்போமாயின் 

    
தகட 12௦ 

+ ] எலக்ட்ரான்கள் _., 
ண்ட = 

6கதோடூ T 

= (a) F cb) - 
படம் 9:5 

-டையோடு மின்குழாய் (2)-ல் தகடு நேர் மின்னூட்டம் பெற்று மின்னேட்டத் 
தற்கு வழிகோலுஇறது, (8)-ல் தகடு எதிர் மின்னூட்டம் பெற்று எலெக்ட் 
ரான்கள் தகட்டிலிருந்து கேதோடுக்குச் செல்லமுடியாததால் மின்னோட்டம். 

நிகழ்வதில்லை,
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அது ஒரு திறந்த மின்சுற்றாகப் பயன்படும்; அதன் வழியே 

மின்னோட்டம் நிகழாது. எனினும் அவற்றுள் ஒரு மின்வாயை 

உயர் வெப்ப நிலைக்குச் சூடேற்றினால் உலோகத்திலுள்ள கடத்தும் 

எலெக்ட்ரான்௧களுள் சிலவற்றின் தஇசைவேகமானது அந்த 

எலெக்ட்ரான்கள் உலோகத்தை விட்டு வெளிச் செல்லுமளவுக்கு 

அதிகமாகிறது. வெப்ப அயனி வெளியீடு (1487001011௦ emission} 

எனப்படும் இவ்விளைவைப்பற்றி இயல் 14-ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

சூடேற்றப்பட்ட மின்வாய் கேதோடு (080௦08) எனவும் குளிர்ந்த 

மின்வாய் தகடு அல்லது ஆனோடு (184 01 80006) எனவும் அழைக் 

கப்படுகன்றன. படம் 9-5-ல் காட்டியுள்ளவாறு எலெக்ட்ரான்கள் 

கேதோடிலிருந்து ஆனோடுக்குச் செல்ல முடியுமே ஒழிய ஆலேடி 
லிருந்து கேதோடுக்குச் செல்ல முடியாது. 

ஆனோடுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தம் நேர், எதிர் 

மின்னழுத்தங்களாக மாறிக்கொண்டேயிருக்குமாயின் படம் 9-6-ல் 

காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நேர் மின்னழுத்தச் சுற்றுக்களின்போது 

மட்டுமே குழாயின் வழி மின்னோட்டம் ஏற்படும். இங்கு .4-க்கு 

ஒரு 8-0 மின்னழுத்தம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நேர்மின் 

னழுத்தச் சுற்றின்போதும் டையோடு வழியே மின்னோட்டம் 

ஏற்படுகிறது. £-ன் முனைகளில் மின்னழுத்த வேறுபாடு டையோடு 

&-க்கு 
அளிக்கப்பட்ட 
மின்னழுத்தம் 

ரி A 
VV ட ௮. டை நஃல்மிள்னழத்தம் _.. 

ன >» NAL 

படம் 9-6 

  

டையோடு திருத்தி (04௦86 76011112). ஏற்புமின்வாய் ASG a-c மின்னழுத்தம் 

ஒன்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2-ல் கடைக்கும் மின்னழுத்தத்தில் எதிர் 

மின்னழுத்தப் பகுதிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. 

மின்னோட்டம், 8 ஆ௫யெவற்றின் பெருக்கற் பலனுக்குச் சமமாகும். 

4-ல் மின்னழுத்தம் பாதி நேரத்திற்கு எதிர்மின்னழுத்தமாயிருந்த 
போதிலும் £-ல் மின்னழுத்தம் ஒரு போதும் எதிர் மின் 

னழுத்தமாயிராதது குறிப்பிடத்தக்கது. £-ல் உள்ள மின்ன
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முத்த வேறுபாட்டை ஒரு மின்னேற்பியை மின்னூட்டுவிக்கப் 

பயன் படுத்தலாம். டையோடின் இப்பயன் டையோடு திருத்தி 

  

  

ஏற்பு 
4-0 மிள்ளழுத்தம் 

A 
0 

| PA Deen 
4 மின்னழுத்தம் 

ஏற்பு ர B ர் \ அதி > i ‘ 

Ike ச பை 
Rs 7 குற்பத்தி 

படம் 9-7 

மின்னேற்பி 0-உடன் கூடிய டையோடு திருத்து இல்லாமல் இருக்கும் 
பொழுது 8-ல் மின்னழுத்தத்தைச் சிவப்புப் புள்ளிக்கோடு குறிக்கிறது. 

(diode rectifier) என அழைக்கப்படுகிறது (படம்9.7) இது a.c 
மின்னியக்கு விசையை ரீ.௦ மின்னியக்கு விசையாக மாற்றப் பயன் 
படுகிறது. 4.2-ல் இயங்கும் எல்லா ரேடியோக்களும் 777 கருவி 
களும் ர-௦-ஐ 2 ஆக மாற்றுவதற்கு டையோடு திரு த்திகளை உள்ள 
உக்கியுள்ளன. 

ட்ரையோடு 

ட்ரையோடு மின்குழாயில் 8-௦ மின்னழுத்த வேறுபாடுகளைப் 
பெருக்க நமக்கு உதவக்கூடிய மூன்றாவது மின்வாய் ஒன்று 
உள்ளது. கிரிட் (214) என அழைக்கப்படும் இந்த மூன்ருவது 
மின்வாய் கேதோடைச்சுற்றி அமைந்த மெல்லிய கம்பிகளாலான 
ஒரு திரையாகும். கிரிட்டானது கேதோடைப் பொறுத்து 
ர வோல்ட்டுகள் எதிர்மின்னழுத்தமுடையதாயிருப்பின் ₹19-ஐ 

விட அதிக இயக்க ஆற்றலுடன் 
கேதோடை விட்டு வெளியேறும் 
எலெக்ட்ரான்கள் மட்டுமேகிரிட்டை 

அடைந்து ஆனேடை நோக்கிப் பய 
ணம் செய்ய முடியும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

  

படம் 9-8-ல் உள்ள ட்ரையோ படம் 9-8 ் 5 ர 

டிரையோடின் உருவரைப் டில் கேதோடால் லஷெவிவீடப்படும் 

படம் எலெக்ட்ரான்களில் டெரும இயக்க 

ஆற்றல் 6,4)610--33 எர்க் ஆகும். வெட்டு மின்னழுத்தம்
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(cut off voltage) எத்தனை வோல்ட்டுகள் வெட்டு மின்னழுத்தம்: 

என்பது கேதோடிலிருந்து ஆனோடுக்குச் செல்லக்கூடிய எலெக்ட் 

ரான்களைச் சற்றே நிறுத்தும் கிரிட் மின்னழுத்தம். 

எலெக்ட்ரான்களின் இயக்க ஆற்றல் சர அளவு குறைக்கப் 

படுகிறது. 

eVg — KE 

6.4 x 107"? 
Vg = 4.8 xX 107° ஸ்டேட் வோல்ட்டுகள் 

_ ர.9985௨ 7170-3 ஸ்டேட் வோல்ட்டுகள் 

- 4 வோல்ட்டுகள்,. 

எனவே, இரிட் மின்னழுத்தம்--4 வோல்ட்டை விடக்குறைவாக 

இருப்பின் எலெக்ட்ரான் ஓட்டம் (ஆனோடு மின்னோட்டம் எனவும்: 

அழைக்கப்படும்) நிறுத்தப்படும். 

ஒர் படம் 9-9, 9-70-ல் உள்ள 

வாறு £-உடன் தொடர்சுற்றில் 
   

  

ந 
% 

m4v வரு 0 +2v 

ப தலை 
படம் 9-9 

படம் 9-10-ல் உள்ள டிரையோடின் 
நேர்வாய் மின்னேட்டம் Ip. DAL Weir 

னழுத்தத்தின் சார்பலனாக வரையப் 
பட்டுள்ளது. 

இணைக்கப் பட்ட ட்ரையோ 

டுக்கு ஆனோடு மின்னோட்டம் 

க்கும் கஇரிட் மின்னழுத்தம் 

1 ர-க்கும் இடையே வரையப் 

பட்ட வரைப்படமாகும். படம் 

9-9-ம் படம் 9-70-ம் —4 

வோல்ட் வெட்டுமின்னழுத்தம் 

உள்ள அதே ட்ரையோடைக் ' 

குறிக்கின்றன. கிரிட்டானது 

கேதோடைப் பொறுத்து தேர்மின்னழுத்தம் கொண்டுள்ளபோது 

ட்ரையோடு 7-ஐ நோக்கக் குறைந்ச தடையே அளிக்கிறது. இத் 

நிலையில் ஆனோடின் (8) மின்னழுத்தம் ஏறத்தாழ சுமியாகும். 

(ஏறத்தாழ 100 வோல்ட் முழுவதும் பெரிய மின்தடை. 7-ன் முனை 

களில் மின்னழுத்த வேறுபாடாகக் கோன்றுகிறது). காட்டாக 

ட்ரையோடு மின்தடையானது 7-ன் 19 எனில் ஆனோடு மின்னமுத் 

தம் ஒரு வோல்ட் ஆகும். கிரிட் மின்னழுத்தம் --4 வோல்ட்டை 

விடக் குறைவாக இருப்பின் ட்ரையோடு எல்லையற்ற மின்தடை 

யை அளிக்கிறது. இந்நிலையில் 8-ல் மின்னழுத்தம் 8-2 மின்னமுத் 

இன் அளவே (படம் 9-10-ல் 170வோல்ட்) இருக்கவேண்டும். 

இவ்வாருக, “இரிட் மின்னழுத்தம் 0--க்கும் --4 வோல்ட்டுக்கும் 

இடையே காலவட்டமாக (௦110010819) மாறுமாறு செய்யப்படின் 

லும் பின்னழுத்தம் 7 வோல்ட்டுக்கும் 100 வோ்ட்டுக்கும் '
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இடையே அதற்கிணங்க மாறும். எனவே, கிரிட்டுக்கு அளிக்கப் 
பட்ட, 4 வோல்ட் அளவில் மாறும் சைகை ஓன்று ஆனோடில் 99 

வோல்ட் அளவில் மாறும் மின்னமுத்தமாகப் பெருக்கப்படுகிறது. 

Vp 
100 v4 

604 

5 B ர 
i 0 i 

t— R 
0 +100 v 

தழு ் = 
m4v ௦ 

  

படம் 9-10 

டிரையோடு பெருக்கி- கிரிட்டுக்கு அளிக்கப்பட்ட மின்னழுத்தம் 25 
மடங்கு பெருக்கப்படுகிறது. 

இவ்வாறாக இிரிட்டுக்கு அளிக்கப்பட்ட மின்னழுத்தம் ஏறத்தாழ 
25 மடங்கு பெருக்கப்படுகிறது. மேலும் அதிகமான பெருக்கம் 

தேவைப்படின் இந்த ட்ரையோடின் ஆனோடில் கிடைக்கும் மின் 
னழுத்தத்தை மற்றொரு ட்ரையோடின் கிரிட்டுக்கு அளிக்கலாம். 

இப்பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மொத்தப் பெருக்கம் 25 6 25 
- 6385 ஆகும். ட்ரையோடு அமைக்கப்பட்டபின் மிகவும் வலிமை 

குறைந்த சைகைகளையும் பெருக்க முடிந்தது. இது, ரேடியோ 
செய்திப் போக்குவரத்திற்கு (1801௦ 001310001081100)ப் புத்துயிர் 

அளித்தது. 

9-5 ரேடியோவும் டெலிவிஷனும் 

அன்றாட எலெக்ட்ரானியல் 

44 ரேடியோ நிலையம் ஒன்று பரப்பு அடுக்கப் பகுதியிலுள்ள 
(01௦8009831 02௦0) ஏதோ ஒரு நிலையான அடுக்கத்தில் மின்காந்த 

அலைகளைப் பரப்புகிறது. 0.5 மெகா சுற்றுக்கள் முதல் 7,6 மெசா 
சுற்றுக்கள் (1 மெகா சுற்று - 70 சுற்றுக்கள்/வி) வரை உள்ள 
அடுக்கப் பகுதி பரப்பு அடுக்கப் பகுதியாகும். மின்காந்த 

அலையின் வீச்சானது (ரறற!!(006) பரப்பப்படும் செவியுறுச் 
சைகைக்கேற்ப மாற்றப்படுகிறது. (இதனைப் பண்பேற்றம். 
1000ய/81ம௦1-எனலாம்), காட்டாக, படம் 9-]17-ல் 1000 

சுற்றுக்கள்! வினாடி. அடுக்கங்கொண்ட தனிச்சுரம் (006 ௩௦1 
ஒன்றின் பண்பேற்றப்பட்ட மின்காந்த அலைகளைக் காணலாம். 

ரேடியோவில் வலிமை குறைந்த இச்செய்கை அன்டென்னஞு
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் 1௦3 sec 
௩. 

] S   

  

    re               
படம் 9-1], 

கறுப்பு வசைகோடு நேரத்தின் சார்பலனாக வரையப்பட்ட 2.7 (ரேடியோ 
அடுக்க) மினன்ழுத்தம் இப்படத்தில் £,7 அல்லது உயர்-௮டுக்க அலையானது 
27000 சுற்றுக்கள்[வி. அடுக்கம் கொண்ட தனி சைன் அலை அல்லது தனிச்சுரத் 
தின் (சிறப்புக்கோடு) வீச்சுப்பண்பேற்றப்பட்டுள்ளது. தெளிவு பெறும் 

வகையில் படத்தில் 8.7” அடுக்கம் மிகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஷீ க ன ல் ் me 

ஈ ஐட$£$யாடூ 

ப்குப்பாளிகீநற், 

s கிடைக்கும் 

மின்னழத்தம் 

  

    
படம் 9-12, 

தடித்த சிவப்புக்கோடு டையோடு பகுப்பானிலிருந்து கடைக்கும் மின்னழுத் 
தத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த மின்னழுத்தம் சிறு 8.2 சிற்றலை (ripple) 
களோடு கூடிய, பரப்பப்பட்ட செவியுறு சைகை என்பதைக் 
காணலாம், மெல்லிய கறுப்புக்கோடு எதிர்ப்பகுதி நீக்கப்பட்ட 

RF சைகையைக் குறிக்கிறது. 

(மே(₹008) வினால் ஏற்கப்பட்டு, 8. 77 (ரேடியோ அடுக்க--1₹801௦ 

77600600௦9) பெருக்கி ஒன்றினால் பெருக்கப்பட்ட பின்னா் 

டையோடு பகுப்பான்--01006 06160(01--எனவும் அழைக்கப்படும்) 

ஒன்றில் செலுத்தப்படுகிறது. டையோடிலிருந்து வெளிப்படும்
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மின்னழுத்தம் படம் 9-128-ல் காட்டப்பட்டுள்ள (பரப்பப்பட்ட 

7000 சுற்று/;வி செவியுறு அடுக்கச் சைகையாகும். இச் செவியுறு- 

அடுக்கைச் சைகை செவியுறு அடுக்கப் பெருக்கியால் பெருக்கப் 

பட்டு ஒலிப்பானுக்கு (10004 8ற8%61) க் கொடுக்கப்படுகிறது. AM 

ரேடியோ ஒன்றின் உருவரைப் படத்தை (100% 0182௨) படம். 

9-19-ல் காணலாம். 

8 

ப RF ot lugiuner ட சர்க்கம் யி r 
௮ன்டடென்கு ருக்கி] [5 பெருக்கி lags . 

௫ பபான - ai 

  

                  

படம் 9-13. 

44/8 ரேடியோ ஒன்றின் உரு வரைப்படம் 

டெலிவிஷனில் 27” அலைகள் காட்சிச் சைகையின் வீச்சுப்- 

பண்பேற்றப்படுகின்றன. இவ்வகையில் டெலிவிஷன் ஏற்பி: 

(௦004) 48 ரேடியோ ஏற்பி ஓன்றை ஒத்துள்ளது. ஆனால் 
இறுதியில் கிடைக்கப்பெறும் காட்சிச் செய்கையானது டெலி 

விஷன் படக்குமாயின் திரையை மோதும் எலெக்ட்ரான் 

கற்றையின் செறிவை (1110108119) மாற்றுவதற்குப் பயன்படுகிறது. 
இறுதியாகக் கிடைக்கும் காட்சிச் சைகையில் மின்னமுத்தமானது 

உருவாகும் பிம்பத்தின் பொலிவுக்கு தேோர்விகிதத்திலுள்ளது. இக் 
காட்டுச் சைகையில் ஒரு கண்ணோட்ட ef (Scan line)uder 
முடிவுக்கும் அடுத்த கண்ணோேட்ட வரியின் தொடக்கத்திற்கும் 

இடையேயான நேர இடைவெளியில் அமைந்த மின்னமுத்தத். 

(a)      ஜரை 

Sree Beas 

  

வெள்கா 7 nf “<1; 1 | ! 

விர வரி2 ஷி விஃ auf 5 ane at? ate | | ato 
கறுப்பு 

Cb) 1] ° 

கிடைத்தள , பரக 
கிலசலத் துடிப்பு 

படம் 9-14 

(9) 77 என்ற எழுத்தின் 9 கண்ணோட்ட வரிகளைக்கொண்ட காட்சிச் சைகை, 
(9)-ல் காட்டப்பட்டுள்ள காட்சிச் சைகைகளை எலெக்ட்ரான் கற்றையின் 

செறிவைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் அலைவளவு (080111050006) அல்லது 
படக்குழாயில் உருவாக்கப்பட்ட 1/-ன் பிம்பம். 

அபெள 18
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துடிப்புகள் (9௦1826 றய]5686) படக்குழாய் விரவுச்சுற்றினை (picture 
tube sweep Circuit) அடுத்த கண்ணோட்ட வரியைத் தொடங்கச் 
செய்கின்றன. N என்ற எழுத்தின் கண்ணோட்ட வரிகளின் 
அமைப்பைப் படம் 9-74ர-லும் அவற்றிற்குரிய காட்ச சைகை 
களைப் படம் 9-14ம-லும் காணலாம். டெலிவிஷன் ஏற்பி ஒன்றி 
வுள்ள விரவுச் சுற்றுக்கள் உள்ளிட்ட அதன் உருவரைப் 
படத்தைப் படம் 9.75-ல் காணலாம். அமெரிக்காவில் செயற் 
படும் டெலிவிஷனில் ஒரு வரித் தொகுதியில் (frame) 525 
வரிகளும் ஒரு வினாடியில் அத்தகைய 40 முழுத் தொகுதிகளும் 
உள்ளன. 

9-6 எலெக்ட்ரான் வோல்ட் (1116௦1701 volt) 

மேலும் ஒரு அலகு 

. எலெக்ட்ரான் வோல்ட் (64) என்பது எர்க், ஜூல் ஆகிய 
வற்றைப் போன்று ஆற்றலுக்கான மற்றொரு அலகாகும். அதன் 
அளவு ஒற்றை அடிப்படைத் துகள்களின் (810218 610807 

patticles) ஆற்றல்களை அளவிடுவதற்கேற்ப சிறியதாக உள்ளது. 

lev = 1.6 X 107 '? of @aer 

ஒரு வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் வழியே ஒரு எலெக்ட்ரான் 
முடுக்கப்படும்பொழுது அதற்கு அளிக்கப்பட்ட ஆற்றலே ஒரு எலெக் 
ட்ரான் வோல்ட்டின் கடுப்பாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டூன்ளது. 

இதனைச் சமன் 7.74-ன் உதவியால் சரி பார்க்கலாம். 

     

   
Sergei | 

க்கும் கருவி வீர 
)அஜப்மான்   
  

  

      (ேச்சித்தோற்றம்) 

படம் 915 

டெலிவிஷன் ஏற்பி ஒன்றின் உருவரைப்படம் 

W=Q0xXV 

lev (௪) % (2 வோல்ட்) 

= 4.8 X 107*° esu X (1/300 M@GLL Gare) 

- 7.6) 10 1 ஏர்குகள்
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மாதிரிக் கணக்கு 

ஒரு ட்ரையோடின் கேதோரடு, கிரிட், ஆனோடு ஆகியவற்றின் 
மின்னமுத்தங்கள் முறையே 0, --2, 90 வோல்ட்டுகள் ஆகும். 

கேதோடிலிருந்து ஒரு எலெக்ட்ரான் 3 88 இயக்க ஆற்றலுடன் 
மெளிப்படுகிறது . 

(௪) கிரிட்டை அடையும்பொழுது எலெக்ட்ரானின் 
இயக்க ஆற்றல் என்ன? 

(6) ஆனோடை அடையும்பொழுது அதன் இயக்க 
ஆற்றல் என்ன? 

(2) சள. எலெக்ட்ரானை ஆனோடை அடையாமல் 

நிறுத்துவதற்குக் தேவையான இரிட். மின்னழுத்தம் 

என்ன 2 

இரிட்டுக்கும் கேதோடுக்கும் இடையேயான மின்னழுத்த 
வேறுபாடு 8 வோல்ட்டுகளாகும். அவற்றிற்கிடையேயுள்ள 
பகுதியில் உள்ள மின்புலம் எலெட்ரான் இயக்கத்தை எதிர்க்கிறது. 

இதன் பயனாய் கேதோடிலிருந்து கிரிட்டுக்குச் செல்லும் எலெக்ட், 

ரான் 864) இயக்க ஆற்றலை இழக்கிறது. எனவே, அது கிரிட்டை. 

அடையும்பொழுது அதன் இயக்க ஆற்றல் = Jev— Zev = 1ev 

ஆகும். இரிட்டுக்கும் ஆனோடுக்கும் இடையேயான மின்னழுத்த 

வேறுபாடு 98 வோல்ட். இது கிரிட்--கேதோடு மின்னழுத்த வேறு 

பாட்டிற்கு எதிர்த் இசையில் உள்ளது. எனவே, கிரிட்டிலிருந்து 

ஆனோேடை அடையும் எலெக்ட்ரான் 988 இயக்க ஆற்றலைப் 

பெறும். ஆகவே ஆனோடில் அதன் மொத்த இயக்க ஆற்றல் 
lev 928 9867 ஆகும். 

இரிட்டானது--98-ஐவிடக் குறைவான மின்னழுத்தத்தைப் 

பெற்றிருப்பின் எலெக்ட்ரான் கரிட்டை அடையுமுன் அதன் 

இயக்க ஆற்றல் முழுவதையும் இழந்துவிடுமாதலால் இரிட்டையோ 

அல்லது ஆனோடையோ அடைய முடியாது. 

உயர் ஆற்றல் முடுக்ககளால் அடிப்படைக் துகள்களுக்குக் 
கொடுக்கப்படும் ஆற்றல்களை 8 அல்லது 1424 (மில்லியன் எலெக்ட் 
ரான் வோல்ட்டுகள்)-ல் அளவிடுவது வழக்கம். 3 மில்லியன் 

வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கக்கூடிய வான் டி. 

இராஃப் மின்னாக்கி (பக்கம் 186) ஓன்று எலெக்ட்ரான் அல்லது 

புரோட்டான்௧ளை 43 146 இயக்க ஆற்றலைப் பெறுமாறு முடுக்க 
முடியும். வான்டி இராஃப் மின்னாக்கயை இ- 26 அளவு 

மின்னூட்டங்கொண்ட ஹீலியம் அணுக்கருக்களை முடுக்குவதற்கும் 
பயன்படுத்தலாம். இங்கு பெறப்படும் ஆற்றல் 1** - 01 என்பது 

துகளின் மின்னூட்டத்திற்கு நேர்விகிதத்திலிருப்பதகால் அது
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புரோட்டான் பெறும் ஆற்றலைப்போல் இரு மடங்காக இருக்கும். 
அதாவது 3 மில்லியன் வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் 
முடுக்கம் பெறும் புரோட்டான் 6 14284 இயக்க ஆற்றலைப் 

பெறுகிறது. 

நர எலெக்ட்ரானின் நிறையானது 7 மடங்கு அதிகரித் 
துள்ளது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. இயல் 3-ல் கூறியுள்ளபடி. 
ஒரு துகளின் வேகம் ஒளி வேகத்தை நெருங்கும்பொழுது அதன் 
நிறை அதிகமாகும். சமன் 5-9-ன்படி ஒரு எலெக்ட்ரானின் ஓய்வு 

ஆற்றல் 
W, = m,c? 

எலெக்ட்ரானின் ஓய்வு நிறை 1, - 9.1 X 10—7° இ எனில் 
W, = (9.1 X 10728) X (3 X 10?°)? ont Gauci 
= 8.2 707 எர்குகள் 

82 X 1077 
“Tex 10-8 

. = 5.1 * 10° ev = 0.51 Mev 

எனவே, 3140 எலெக்ட்ரான் ஒன்று அதன் ஓய்வு ஆற்றலைப் 
போன்று ஏறத்தாழ 6 மடங்கு இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. 

அதன் ஓய்வு ஆற்றல், இயக்க ஆற்றல் ஆகியவற்றின் கூட்டுத் 
தொகை அதன் மொத்த ஆற்றல் 17*ஆகும். எனவே மொத்த 

ஆற்றல் 
W = 7 m,c? 

சமன் 5-9-ன்படி எலெக்ட்ரானின் சார்பியல் நிறை (8121191811 

mass) 

m= sis 1 

W-&6 7 m,c? எனப் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

77700” 
c? 
  m = 

அல்லது 777 - 7 my, 

9-7 சைக்ளோட்ரான் (090௦101100) 

வட்டங்களில் சுற்றுவதால் வட்டி கடைக்கும் 

பக்கம் 2871-ல் கூறப்பட்டுள்ளவாறு சீரான காந்தப்புலம் 

ஒன்றின் [உதவியால் மின்னூட்டத் துகள்கள் அடங்கிய கற்றை 

ஒன்றை வட்டப் பாதையின் வழியே இயக்க முடியும். சைக்ளோட் 

ரானில் உள்ள பெரிய மின்காந்தம் ஒன்று இத்தகைய சீரான
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காந்தப்புலத்தை அளிக்கிறது. மேலும், ஒவ்வொரு அரைவட்டப் 
பாதையின் முடிவிலும் தக்க திசையில் செயற்படும் மின்புலத்தின் 

உதவியால் மின்னூட்டத் துகள்கள் முடுக்ககப்படுமாறு சைக்ளோட். 

ரான் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்புலமானது படம் 9-16-ல் 

வெலை லை ைகல் வயு 

    

  

i . 
4 'மேல் துருவ 

val முகப்பு : 

0 
ய . 7 
“ம“வடிவமின்னாய் 

வெய் ப னா 

வ் னெ we eee 

படம் 9-16 

சைக்ளோட்ரானின் உருவரைப்படம், 9-கோடுகள் சிவப்பு வண்ணத்தில் 

உள்ளன. 1ி-வடிவ மின் வாய்கள் கறுப்புக் கோட்டால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன ௦ 

மெல்லிய கறுப்புப்புள்ளிக் கோடுகள் சைக்ளோட்ரான் காந்தத்தின் துருவ 

மூகப்புகளையும் சுருள் வடிவில் அமைந்த தடித்த புள்விக்கோடு மையத்தி 

லிருந்து புறப்படும் புரோட்டானின் பாதையையும் குறிக்கின்றன. (scientific 
கறாரர்கொ-லிருந்து தழுவப் பெற்றது). 

காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இரு உள்ளீடற்ற 0 வடிவ மின்வாய்களுக் 

இடையே செயற்படுகிறது. துகளின் ஒவ்வொரு அரைச்சுற்றின் 

முடிவிலும் மின்புலத்தின் திசைமாறும் வகையில் மி-களுக்கிடையே 

ஒரு 4-௦ மின்னழுத்த வேறுபாடு நிறுவப்படுகிறது. இதன் பயனாய் 

மின்புலமானது எப்பொழுதும் துகள்களை மூடுக்குவதற்குரிய 

சரியான இசையில் செயற்படுகிறது. வெவ்வேறு ஆற்றல்களை 

யுடைய துகள்கள் வெவ்வேறு சுழற்சி நேரங்களைக் கொண்டி 

ருப்பின் ௪-2 மின்னழுத்த வேறுபாடு எப்பயனையும் அளிக்காது. 

சமன் 8-17-ன் உதவியால் சுழற்சி நேரமானது துகளின் 

ஆற்றலையோ, வட்டப்பாதையின் ஆரத்தையோ சார்ந்திராது 

என நிறுவலாம். சமன் 8-11-ன்படி வட்டப் பாதையின் ஆரம் 

mc 

R= 3B 
  v
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y= 2nR/T (ewer 2-15) எனப் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

mc 2xR 

R= eB = T ) 

5 _ 2nme (9-5) 
yong T = a 

எனவே 7'ன் மதிப்பு £, ॥ ஆகியவற்றைச் சார்ந்ததல்ல. 

சின்க்ரோசைக்ளோட்ரான் ($9301009/0101101) 

உண்மையில் துகள்களின் ॥ ஆனது ஒளிவேகத்துடன் ஒப்பிடக் 
கூடிய மதிப்பைப் பெறும்பொழுது சமன் 9-5-லிகுந்து கிடைக்கப் 
பெறும் சுழற்சநேரம் 7-ன் மதிப்பு 4-ஐச் சார்ந்திராமல் இல்லை. 
ஏனெனில் அத்தகைய வேகங்களில் துகள்களின் நிறை 18 ஆனது 

Mo 

m= yp? 

[1-3 
என்னும் சமன்பாட்டிற்கணங்க அதிகரிக்கவேண்டும். இதன் 

காரணமாக முற்பகுதியில் கூறப்பட்ட சைக்ளோட்ரான்கள் 

புரோட்டான்களை .ஏறத்தாழ 20 1488 ஆற்றல் வரையிலுமே 

மூடிக்கமுடியும் என்னும் துகள்களின் சார்பியல் நிறைகள் அதிக 

மாவதற்கேற்ப ௭-2 முன்னியக்கு விசையின் நேரம் 7-ம் அதிகரிக் 

கப்பட்டால் இடைக்கக் கூடிய ஆற்றலுக்கு (காந்தத்தின் 

அளவால் ஏற்படும் வரம்பைத் தவிர) எல்லையே இல்லை, 8-2 மின் 

இயக்கும் விசையின் நேரம் 7' மாறும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட 

சைக்ளோட்ரான் சன்க்ரோசைக்ளோட்ரான் எனப்படுகிறது. 

  

மாதிரிக் கணக்கு 

ஒரு சின்க்ரோசைக்ளோட்ரான் 18,000 காஸ் காந்தப் 

புலத்தைக் கொண்டுள்ளது. புரோட்டான்கள் 90.01, 90.69 

வேகங்களைக் கொண்டிருக்கும்பொழுது ௪-௦ மின்னியக்கு விசையின் 

அடுக்கம் என்ன? 

சமன் 9-5-ல் 8 8 - 1.67 X 10-24. B= 1.8 X 10% 

காஸ் எனப் பதிலீடு செய்வோமாயின் 
2 x 1.67 x 10-24 x 3 x 101° 

~ 4.8 X 10-?° X 1.8 x 10+ 

T= 2.64 % 10 * வினாடி 

வினாடி   

அல்லது ரீ - 7 - 27.5 மெகா சுற்றுக்கள். 

துகள்களின் வேகம் 0.6: அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும்பொழுது
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புரோட்டானின் நிறையைப் பெற சமன் 3-6-9914 பயன்படுத்த 
வேண்டும். ் 

1.67 70-34 
Mp = ao 

V1 — (0.6) 
நிறையானது 25% அதிகரித்திருப்பகைக் காணலாம். அதற்கேற்ப), 

- 7,85% 1. 6707103% இ 

  
படம் 9-17 

சைக்ளோட்ரானின் வளர்ச்சி. முதல் சைக்ளோட்ரானின் வெற்றிடஅறைகள் 

வலப்புறத்தில் உள்ளன. உலகிலேயே மிக உயர்ந்த ஆற்றலை அளிக்கக் 

கூடிய  சின்க்ரோசைக்ளோட்ரானை கீழ்படத்தில் காணலாம். (sar 

லாரென்ஸ் கதிர் வீச்சு ஆய்வுக்கூடம், கலிஃபோர்னியாப் பல்கலைக்கழகம்)
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   “சமன் 9-5-ன்படி 7-ன் மதிப்பும் அதிகமாகும், 25% அத்தகைய 
புரோட்டானின் இயக்க ஆற்றல் அதன் ஓய்வு ஆற்றலில் 25% 

சதவீதம் ஆகும்; அதாவது 988 %124-ல் 259, அல்லது 234] 
.- ஆகும். 

படம் 9-77-ல் உலகின் மிக உயர்ந்த ஆற்றலை அளிக்கும் 

-சின்க்ரோசைக்ளோட்ரானுக்கு மேற்புறத்தில் 1980-ல் ௩.0. 

-லாரென்ஸ், 1. 5. லிவிங்ஸ்ட்டன் ஆகியவா்களால் அமைக்கப் 

_ பட்ட உலகின் முதல் சைக்ளோட்ரானின் வெற்றிட அறையைக் 

படம் 9,18. 

டவளைய வடிவ வெற்றிட அறையை அமைப்பதற்கு முன் கார்னெல் எலெக்ட் 
ரான்சின்க்ரோட்ரானின் தோற்றம். முடுக்கம் மின்வாய்கள் 

வலப்புறத்தில் உள்ளன. 

  
. படம் 9-19 

ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த 10-இஸ புரோட்டான் சின்க்ரோட்ரரனின் கட்டுப்பாட்டு 
அறை ௦௦௦101 1000) (கன்றி; சோவப்.: போட்டோ)
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காணலாம். 17. 0. லாரென்ஸாலேயே அமைக்கப்பட்ட,..சழ்ப் 
படத்திலுள்ள, இராட்சத பெர்க்லி சின்க்ரோசைக்ளோட்ரான் 
இரண்டாவது உலகப்போர் முடிந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு 
.துவக்கவைக்கப்பட்டது. சில மாறுபாடுகளுக்குட்பட்ட அது 

இப்பொழுது புரோட்டான்௧ளை 780-184 இயக்க ஆற்றலுக்கு 
.முடுக்கமுடியும். ல 

9-8. உயர் ஆற்றல் முடுக்கேகள் 

சால்லையை அறிவார் யார்? 

மூடுக்ககளின் அமைப்பில் அண்மையில் ஏற்பட்ட முன்னேற் 
ங்களின் பயனாய் பொர்க்லி சின்க்ரோசைக்ளோட்ரானில் உள்ள. 

காந்தத்தின் எடையைவிடக் குறைவான எடையுடைய காந்தத் 
*தைக்கொண்டும் அதிக ஆற்றல்களைப்' பெறமுடிகிறது. துகள் 

களின் பாதை முழுவதும் காந்தப்புலத்தை அமைப்பதற்கு மாறாக 

அவற்றின் புறப்பாதை அளவில் மட்டும் காந்தப்புலத்தை 
நிறுவுவது அத்தகைய முன்னேற்றங்களுள் முக்கியமானதாகும். 

துகள்களுக்கான சைக்ளோட்ரான் அறைக்குப் பதிலாக வெற்றிட 
மாக்கப்பட்ட உள்ளீடற்ற வளைய வடிவ அறை பயன்படுத்தப் 
படுகிறது, சைக்ளோட்ரானில் உள்ளது போலவே துகள்கள் ஒரு ' 
மின்புலத்தின் . வழியே முடுக்கப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் 

துகளின் ந்த அதிகரிக்குப்புக்கேற்ப காந்தப்புலமும் அதிகமாக்கப் 

படின் சமன் 8-11-ன்படி வட்டப்பாதையின் ஆரம் நிலையாக 

அமையும். இவ்வகை முடுக்கிகள் சின்க்ரோட்ரான்கள் ($$/0010- 

₹௦0ட) எனப்படுகின்றன. படம் 9-78-ல் கார்னெல் எலெக்ட்ரான் 
AcréGori_gratsr (Cornell electron synchrotron) edwangar 

காந்தத்தைக் காணலாம், 1.4 X 3 ௮ம். நீள்வட்டக் குறுக்குப் : 
பரப்பைக் கொண்ட வெற்றிடமாக்கப்பட்ட வய வடிவ அறை © 

காந்தப்புலத்தில் நடுவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கார்னெல் : 
அன்க்ரோட்ரானில் 8, 2 பெருமம் அஇியவற்றின் மதிப்புகள் 

எலெக்ட்ரான்களை 7.28 (பில்லியன் எலெக்ட்ரான் வோல்ட் 

டுகள்) அளவுக்கு முடுக்கக்கூடிய அளவில் அமைந்துள்ளன. .புதிய : 

அடிப்படைத் துகள்களைப் பற்றிய முன்னோடு ஆராய்ச்சிகளுள் பல : 
.புருக்ஹேவன் தேசிய ஆய்வுக்கூடத்தில் (870011846௩ 14811021 . 
1௦0௦௮44003) உள்ள காஸ்மோட்ரான் (0031101100) எனப்படும் : 
அ-ள புரோட்டான் சின்க்ரோட்ரானின் உதவியாலும் பெர்க்லியி 

லுள்ள பீவாட்ரான் (82181100) எனப்படும் 6.2 Bev புரோட்டான் 

அன்க்ரோட்ரானின் உதவியாலும் செய்யப்பட்டன. பீவாட் 
ரானைப் படம் 16-8-ல் காணலாம். 10-08 பீவாட்ரான் ஒன்று 
மாஸ்கோவுக்கருகில் உள்ளது, இந்த இராட்சத எந்திரத்தின்



  
படம் 9-26. 

புருக்ஹேவன் 30-ள புரோட்டான் சின்க்ரோட்ரானின் கட்டமைப்பின் 
வானியல் தோற்றம் (ஊரக! ரு. அரை மைல் நீவமுள்ள காந்தம் வளைய. 

வடிவசுரங்க அறை ல் உள்ளது. (நன்றி : புருக்ஹேவன் தேசிய 
ஆய்வுக் கூடம்)
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கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் (0011201 pane) ஒரு பகுதியைப் படம் 

9-19-ல் காணலாம். 

மிக உயர்ந்த ஆற்றலையுடைய சின்க்ரோட்ரான் புரூக்ஹேவன் 

தேசிய ஆய்வுக்கூடத்தில் மிக அண்மையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

படங்கள் 9-20, 9-21-ல் காட்டப்பட்டுள்ள அந்த சின்க்ரோ 

  

படம் 9-21 

படம் 9-21. காந்தம் அமைக்கப்படுமுன் புருக்ஹேவன் 30-1௭ புரோட் 

டான் சின்ம்ரோட்ரானின் சுரங்கத்தின் உள்தோற்றம், இடப்பக்கத்தில் 

உள்ள மூலை அறையில் புரோட்டான் செலுத்தி (0101௦௩ injector) உள்ளது. 

(ஈன்றி: புருக்ஹேவன் தேசிய ஆய்வுக்கூடம்) 

ட்ரான் 840 அடி விட்டமும் புரோட்டான்௧களை ஏறத்தாழ 80-நன 
அளவுக்கு முடுக்கக்கூடிய ஆற்றலும் பெற்றுள்ளது. அதையொத்த 
மற்றொரு முடுக்கி ஸ்விட்ஸர்லாந்து நாட்டில் ஜெனிவாவில் உள்ள 
அனைத்துலக 001371 ஆய்வுக்கூடத்தில் உள்ளது. இதைப்போன்று 
இரு மடங்கு ஆற்றலையுடைய முடுக்கிகளை சோவியத் நாட்டிலும், 
ஸ்டேன்ஃபோர்டு பல்கலைக் கழகத்திலும் நிறுவுவதற்கான 
இட்டங்கள் முன்னரே இீட்டப்பட்டுவிட்டன. 

மாதிரிக் கணக்கு 

பகுமம் - 8,000 காஸ் எனில் 30-83 புரோட்டான் சின்க். 
ரோட்ரான் ஒன்றின் விட்டம் எவ்வளவு இருக்கவேண்டும் ?
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சமன் 8-10-ன்படி 

Myc 
oB (9-6) 

மூதலில் 30-5ன புரோட்டானின் சார்பியல் நிறையைக் காண 

W=Mc? என்னும் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும். 

280-ன இயக்க ஆற்றலையுடைய புரோட்டானின் மொத்த ஆற்றல் 

30-ந 1 அதன் ஓய்வு ஆற்றல் 938 1884 - 30.938-Bev எனவே 

30.938 Bev 
c? 

M-cr Gib மதிப்பையே சமன் 9-13-ல் பயன்படுத்த வேண்டும் 

மேலும் அத்தகைய புரோட்டன்கள் ஏறத்தாழ ஒளிவேகத்துடன் 

இயங்குவதால் 9-க்கு ஈன் 'மதிப்பான 3 % 701 செ.மீ/வி-ஐப் 

பயன்படுத்த வேண்டும். எனவே சமன் 9-6-ன்படி. 

_ (5.5 X 10778) x (3 X 10*)* 2 
(4.8 X 10-'") X (8 X 10%) a 

R=   

M= = 5.5 x 1077% &.   

R = 1.29 x 10* 

செ.மீ. - 390 a. 

புவியின் விட்டத்தைத் தவிர சின்க்ரோட்ரான்௧களின் அள 
வுக்கோ ஆற்றலுக்கோ எல்லையே இல்லை என்பது தெளிவாகிறது. 
இத்தகைய உயர் ஆற்றல் முடுக்கிகளின் பயனை, 75, 16ஆம் 
இயல்களைக் கற்ற பின்னர், மிக நன்றாகப்புரிந்துகொள்ள முடியும். 
இத்தகைய முடுக்ககளின் உதவியின்றி அடிப்படைத் துகள்களின் 
அடிப்படைப் பண்புகளையும் செயலெகிர்ச் செயல்களையும் ஆராய்வ 

தென்பது முடியாத செயலாகும். உண்மையில் சில அடிப்படைத் 
துகள் உயர் ஆற்றல் முடுக்கிகளின் உதவியாலேயே முதன்முதலாகக் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அடிப்படைத் துகள்களின் இத்தகைய 
அடிப்படைப் பண்புகளின் அடிப்படையிலேயே பெளதிகம் அமைந் 
துள்ளது. 

கணக்குகள் 

7. ஒரு மின்வாட்டு கருவி, ஒரு மின்விளக்கு ஆகியவற்றைப் 
பக்க இணைப்பு முறையில் இணைக்கும்பொழுது வாட்டுகருவி அதிக 
வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது. அவற்றுள் எது அதிக மின்தடை 
யைக் கொண்டுள்ளது 2 

2. மின்புலத்தை வோல்ட் /செ.மீ அலகில் குறிக்கலாம். 
7 வோல்ட்/செ.மீ மின்புலம் என்பது எத்தனை டைன் /ஸ்டேட் 
கூலம் 2 

ச. பின்வருவனவற்றுள் எது மின்னழுத்தத்திற்கான சரியான 
அலகல்ல: எர்க்/ஸ்டேட்கூலம், ஸ்டேட்வோல்ட், ஜூல்/ஆம்பி)6வி,
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டைன்) செ. மீ[ஸ்டேட்கூலம், ஸ்டேட்கூலம்/செ, மீ” 2 

4. செ.மீ இடைவெளியில் இரு இணைத் தகடுகள் வைக்கப் 

பட்டுள்ளன. அவற்றிற்கிடையே மின்புலம் 80 டைன்கள்/ஸ்டேட் 

கூலம். அவற்றிற்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு எத்தனை 

வோல்ட்டுகள் £? 

5. அமெரிக்க டெலிவிஷனில் கிடைத்தள விரவல் அடுக்கம் 

(6 (16012003) என்ன ? 

6, 11 ஏற்பி ஒன்று 7 மைக்ரோ 
பட்டடை] வோல்ட் (10: வோல்ட்) வலிமை 

R RR | யுள்ள 1511 சைகை ஒன்றை ஏற்று 3 
ஒத்த நிலைகளில் 70 வோல்ட்டுகளா 

கணக்கு 8 சப் பெருக்குகிறது. ஒவ்வொரு நிலை 
யிலும் பெருக்கு எண் என்ன ? 

7. டையோடு ஒன்றில் கேதோடும் 
ஆணனோடும் முறையே - 2, - 4 வோல்ட் 

௦4 டுகள் மின்னமுத்தத்தில் உள்ளன. 

3 ் கேதோடிலிருந்து 7 8 ஆற்றலுடன் 
= 32 ஒரு எலெக்ட்ரான் வெளிப்படுமாயின் 

ஆனோடை அடையும்பொழமுது அதன் 

62 ம இயக்க ஆற்றல் என்ன ? 

| 

AA
A V
V
 

a
 2 

  
கணக்கு 10 8. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் 

4, மீ முனைகளுக்கிடையேயுள்ள மின் 

குடை என்ன 2 

9. செவியுறு அடுக்கப்பெருக்கின ஓன்று 

6 ஓம் தடையுள்ள ஒலிப்பானுக்கு 10 வாட் 

மின்திறன் கொடுக்கிறது. ஒலிப்பானில் மின் 

னோேட்டம் என்ன: 2 

  

70. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் 6 வோல்ட் 

கணக்கு 11 மின்கலம் மொத்தம் 72 ஓம் அளவுள்ள மின் 
குடையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

(a) 4-ல் மின்னழுத்தம் என்ன ? 

(5) அம்புக்குறியால் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளியில் கம்பி 

அறுபடுமாயின் 4-ல் மின்னழுத்தம் என்ன 2?
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உற 17. அருகில் உள்ள படத்தில் & என்ற புள் 
‘ ளிக்கு ஒரு 8-2 மின்னியக்குவிசை அளிக்கப்படு கிறது 

sas டூ MW B-w னன் முற மின்னமுத்தத்தை நேரத்தின் 
R,.. Ro சார்பலனாகக் குறிக்க 

ட்ப 22 
12. கால்வனாமீட்டர் 0 வழியாக மின்னோட் 

கணக்கு 12 டம் இல்லாதிருக்க %,, %,, ௩, ஆகியவற்றின் அடிப் 
படையில் %-ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக, 

13. நிறைமாலைமானி (mass spectrometer) ஒன்றில் மின் 
னூட்டம் e, Hom M, வேகம் ॥ கொண்ட ஒரு அயனி 8 வலிமை 

  

    

  

  

கணக்கு 13 

யுடைய சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றில் அரைவட்டப் பாதையில் 
இயங்குகிறது. ௪, 9, ௦, 4, வட்டத்தின் விட்டம் ற ஆகியவற்றின் 
அடிப்படையில் நிறை 44-ஐக் கணக்கிடுக. 

74. மாறாத 8-ஐக் கொண்ட ஒரு சிறு சைக்ளோட்ரானில் 
புரோட்டான்களை முடுக்குவதற்குத் தேவையான a-c மின்னியக்கு 

விசையின் அடுக்கம் 707 005 எனில் 

(ல டியூட்ரான்௧ளை முடுக்குவதற்குத் தேவையான 
அடுக்கம் என்ன 2 (சீற - 582 - தீர = 1) 

(9) ஒரு முறை அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட ஹீலியம் 
ஐ  மூடுக்கத் தேவையான அடுக்கம் என்ன? 
(சீடி = 4Mu) 

(c) இருமூறை அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட றிலியம் 
்ிளார்.ஐ முடுக்கத் தேவையான அடுக்கம் என்ன ? (இரு 
முறை அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட ஹிலியம் என்பது 
வெறும் ஹீலியம் அணுக்கரு மட்டுமே கொண்டது. அது 
ஆல்ஃபாத் துகள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது) ,



  

அலையியக்கரும் ஒளியும் . 

(Wave Motion and Light) 

இயல் 10



அலைரியக்கரமும் ஒளியும் 

10-1 மின்காந்த அலைகள் 

வெளியிடத்திலும் காலப்போக்கலும் 8, 5 ஆகியவற்றின் அலைவுகள் 

இப் பிரிவு 8ஆம் இயலின் தொடர்ச்சியாகும். பிரிவு 8%9-ல் 

மின்னூட்டம் ஒன்றின் எவ்வகை அலையியக்கமும் அதே அடுக் 

கத்தையுடைய மின்காந்த அலையை வெளிவிடும் எனக் கண்டோம். 

பிரிவு 8-9-ல் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஒரு மின்காந்த அலையானது 
ஒன்றுக்கொன்று நேர்குத்தா யமைந்த மின், காந்தப் புலங்களால் 

ஆனது. அது 8, ம ஆகியவற்றிற்கு நேர்குத்துத் திசையில்: 
2௨ -857101 செ.மீ./[வி என்ற திசை வேகத்துடன் பரவுகிறது. 

மேலும் 8-ன் எண் மதிப்பு £-ன் எண் மதிப்புக்குச் சமமாக 

இருக்கும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

ரேடியோ நிலையம் ஒன்றின் பரப்பி அன்டென்னா (1805111102 

8108) செங்குத்தாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. பரப்பிலிருந்து 

10 மைல் வடக்கில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் மின்புலத்தின் பெரு 
மதிப்பு 70-5 வோல்ட்/செ.மீ. வெளிவிடப்படும் காந்தப்புலம் 
எத்தனை காஸ் வலிமையுள்ளது ? எத்திசையிலுள்ளது ? 

வலக்கை விதிப்படி 8 கோடுகள் அன்டென்னா மின்னேட்டத் 

தைச் சுற்றிய வட்டங்களாக அமையும். படம் 10-1-ல் காட்டி 

யுள்ளபடி பரப்பியின் வடக்கில் உள்ள புள்ளியில் 8 கோடுகள் 
கிழக்கு - மேற்குத் திசையில் இருக்கும். 854 அலகில் ன் எண் 
மதிப்பும் காஸ் அலகில் 8-ன் எண் மதிப்பும் சமமாகும். 2-10-* 

170-5 
வோல்ட் (செ.மீ. - san ஸ்டேட் வோல்ட்/செ.மீ. 

= 4,282) 70-₹ ஐய.
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எனவே £- 9:42 % 10-₹ தாஸ் | ் 
“ip 

  

  

  

படம் 10-1 

வெளிவிடப்பட்ட $-கோடுகளுடன் கூடிய செங்குத்து அன் டென்னா.. 

அலைநீளம் 

பரம்பி அன்டென்னாவில் உள்ள மின்னோட்டத்தை நேரத்தின் 
. சார்பலனாகக் குறிப்போமாயின் அது வழக்கமாக படம் 10-2-ல் 

Vu SH 

0 Rw ச் 

பாடம் 1022 

வெளியிடத்தில் ஒது புள்ளியில் உள்ள மின்புலம் நேரத்துன சார்பலஸனாகக் 
குறிக்கள்பட்டது. 

காட்டியுள்ளவாறு ஓரு சைனியல் வளைகோடாக அமையும், 
'வெளியிடத்தில் எந்த ஒரு நிலையான புள்ளியிலும் 8-ன் 
மதிப்பும் நேரத்தைப் பொறுத்து படம் 10-2-ல் உள்ளது 

போலவே மாறும். இரு அடுத்தடுத்த அலைவுகளுக்கடையே 
யுள்ள கால அளவு அலைவு நேரம் 7' எனப்படும். ௪-ன் மதிப்பு 
நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுவதோடன்றி வெளியிடத்தில், 

F அன்டென்னாவிலிருந்து தூரத்தைப் 
பொறுத்தும் மாறுகிறது. ஒரு குறிப் 
பிட்ட கணத்தில் அலையியக்கத்| இசையில் 

0 ? அன்டென்னாவிலிருந்து உள்ள தூரத். 
தின் சார்பலனாக வரையப்பட்ட ன் 

ட விக் மதிப்புப் படம் 18-3-ல் உள்ளதுபோல் 
படய் 10-3 அமையும். 2-க்கும் அன்டென்னாவி 

ஒரு குநிப்பிட்ட கணத்தில் லிருந்து உள்ள தொலைவான க்கும். 
os ட ப இடையே வரையப்பட்ட வரைகோடும் 

a ஒரு சைன் அலையே-யாகும். இரு அடுத் 

அ பெள 19
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தடுத்த 'அலைவுகளுக்கிடையேயுள்ள தொலைவு அலைநீளமாக (),_) 

வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு அலைவின்போது அலைகடந்த 

தொலைவு(.), ஒரு வினாடியில் அலைவுகளின் எண்ணிக்கை(அடுக்கம் 

frequency 7) ஆ௫யவற்றின் பெருக்கற்பலன் ஒரு வினாடியில் அலை 

கடந்த தொலைவைக் குறிக்கும், இப் பண்பு மின்காந்த அலைகள், 

நீர் அலைகள், ஒலி அலைகள் போன்ற எத்தகைய அலையியக்கத் 

இற்கும் உள்ள பொதுப் பண்பாகும். எனவே 

),ர - ஒரு வினாடியில் கடந்த தொலைவு. 
ஆனால் ஒரு வினாடியில் கடந்த தொலைவு அலையின் திசைவேகம் 

அ ஆகும். எனவே 

Kf = 9 (அலைத்திசை வேகம்) (10-1) 

“மின்காந்த அலைகளுக்கு 

டர் ௯ 6 (10-2) 

மாஇரிக் கணக்கு 

அமெரிக்காவில் 1%ந அடுக்கப்பட்டையானது 100 மெகா 

சுற்றுக்கள் அளவில் அமைந்துள்ளது. FM அன்டென்னா ஒன்றின் 
ஒவ்வொரு புயமும் கால் அலை நீளமுள்ளதாக இருக்கவேண்டு 

. மாயின் அன்டென்னாவின் மொத்த நீளம் என்ன 2 

- சமன் 10-2-ன்படி 

பட டட. 8 X 10% © i= 7 = joo x 10" ioe = 200 செ.மீ. 

ஆய 75 செ.மீ. 

“எனவே ஒவ்வொரு புயமும் 75 செ.மீ. அல்லது 30 அங். நீள 

மூள்ளதாக இருக்கும். 

10-2, மின்காந்த அலைமாலை (131601008206110 $06017012) 

ஒளிவகைகள் யாவுமாம் 

குத்துவ ரீதியாக மின்காந்த அலைகள் சுழிமுதல் வரம்பிலி 

வரையுள்ள எந்த அடுக்கத்தையும் பெற்றிருக்கலாம். அடுக்கத் 

2ல் 4 ட ட. 

அர்க்கம் :சுற்றுகள்/கீ.ல் 
“104 
tof 105 மர 107 108 109 10! 10" 10% 10" 10! 10% iF 107 ழமக 

4 rm + 4 ம் 4 ம் i ல் ம் ம்   

  

  

        
oun) கல் 1" ் 8 ள் = சிலப் % 17 பட த்த 

பதம்புப் 1 . எத்த அவம் AB Om Fn — He ei satan 

மட்டை பட்டைகள் சிஸ்பு-4 |1-௭தா ‘ 

mmm ———— நிறய இபின் உடபட seme 

uLtp 10-4 

மின்காந்த அலைமாலை
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இதற்கேற்ப மின்காந்த அலைகளின் பாகுபாடு மின்காந்த அலைமாலை 
எனப்படும். இதனைப் படம் 10-4-ல் காணலாம். வினாடிக்குப் 
பல சுற்றுக்கள் கொண்ட குறைந்த அடுக்க மின்காந்த அலைகளால் 

எவ்விதப் பயனும் கிடையாது. எனவே, அவற்றை விரும்பி 

உற்பத்தி செய்வதில்லை. எனினும், 8-2 மின்சாரம் தாங்கிச் 

செல்லும் கம்பிகள் 8-2 அடுக்க (60 சுற்றுக்கள்/[வி) மின்காந்த 
அலைகளை வெளிவிடுவதைத் தவிர்க்க முடியாது. அத்தகைய மின் 
காந்த அலை வெளியீடுகள் திறன் இழப்பாகவேக் கருதப்படு 
கின்றன. அத்தகைய அலைகளைக் கார் ரேடியோக்களின் உதவி 
யால் அவை உயா் மின்னமுத்தக் கம்பிகளின் அருகில் செல்லும் 
பொழுது கண்டுணரலாம். ஒரு வினாடிக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான 
சுற்றுக்களுக்கு மேற்பட்ட அடுக்கங் கொண்ட மின்காந்த அலைகள் 

ரேடியோ அலைகள் எனப்படுகின்றன. ரேடியோ அலைகளில் பரப் 

புப் பட்டை ஒரு மெகா சுற்றுக்கள் பகுதியில் உள்ளது. 101917 (உயர் 
மிகை அடுக்கம் ~ 4613 1ந்ஜ் 1160021097) டெலிவிஷன் பட்டை ஏறத் 
தாழ 50 மெகா சுற்றுக்களிலிருந்து தொடங்குகிறது. அடுத்து 
நிரா (உறுமிகை அடுக்கம் - Ultra high frequency) we er_ujid 
அடுத்து SHF (Sens gx3QHSab - Super high frequency), EHF 

(2u7 Sides 2OSeb - Extremely high frequency) wi eo1rs@qib 
உள்ளன. இங்கிலாந்தில் 719177] (உறுமீமிகை - Very high fre 
09 1௫௪௪ம்) என்ற பட்டையும் உள்ளது. எலெக்ட்ரானியல் 
அலைப்பான்களால் (0201118018) உருவாக்கப்படும் மிக உயர்ந்த 
அடுக்க அலைகள் மைக்ரோ அலைகள் (8101097276) எனப்படும், 

அவற்றின் அலைநீளங்கள் ஒரு சில சென்டி மீட்டர்கள் அல்லது 

மில்லி மீட்டர்களே இருக்கும். 

அவற்றைவிட அதிக அடுக்க மின்காந்த அலைகளையும் மூலக் 

கூறு அல்லது அணு அலைகளின் மூலம் உருவாக்கலாம். காட்டாக, 

ஹைடிரஜன் வாயுவைப் போதிய அளவு உயர்ந்த வெப்பநிலைக்குச் 

சூடேற்றுவோமாயின் ஒரு ஹைடிரஜன் மூலக்கூறிலுள்ள இரு 
அணுக்களும் முன்னும் பின்னுமாக சீரிசை இயக்கத்தில் எளிதில் 
அலைவுற்று அதே அடுக்கத்தையுடைய மின்காந்த அலைகளை வெளி 
விடுகின்றன. இந்த அடுக்க மதிப்பை 8ஆம் இயலில் 28-வது 

கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட குறிப்புக்களிலிருந்து பெறலாம். ௮ம் 

மதிப்பு7--4,9)101* சுற்றுக்கள்/(வி ஆகும். படம் 70-4-ல் உள்ள 
மின்காந்த அலைமாலையின்படி இத்தகைய அலைவீச்சு புறச்வெப்புப் 
பகுதியாகும், 4.8)6101* 005 (சூற்றுக்கள்/வி - 001௦6 ந sec) 
முதல் 7)6101* 006 வரையுள்ள அடுக்கப் பகுதியிலுள்ள மின்காந்த 
அலைகளை சண்ணால் கண்டுணரலாம். அப்பகுதி கண்ணுறு ஒளி 

(Visible light) எனப்படும், இப்பகுஇயின் சிறும அடுக்கம் சவப்
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பாகவும் பெரும அடுக்கம் ஊதாவாகவும் தோன்றுகின்றன. 
791014 005 விட அதிக மதிப்புள்ள அடுக்கங்கள் கண்ணுக்குத் 
தெரிவதில்லை. அத்தகைய அடுக்கங்களில் 561917 008 வரை 
a2drer uGH yo oa gsrc1 u@GH (Ultraviolet region) என அழைக் 

கப்படுகிறது. 5)7017 006 முதல் ஏறத்தாழ 10'* 008 வரையுள்ள 
அடுக்கங்கள் % கதிர்கள் எனவும் அதுற்ரும் மேற்பட்ட அடுக் 

கங்கள் காமாக் கதிர்கள் எனவும் அமைக்கப்படுகின்றன. இதுவரை 
காணப்பட்டவற்றுள் மிக உயர்ந்த ஆற்றலுள்ள காமாக் கதிர்கள் 

காஸ்மிக் கதிர்களில் (இயல் 15) உள்ளன. % கதிர்கள், காமாகீ 
கதிர்கள் ஆூயெவற்றின் உற்பத்தியைப்பற்றி 12, 13, 75 ஆம் 

இயல்களில் காணலாம். 

10-3 குறுக்கீடு 

எதிரின நேரின இடையீடூ (116261146 1066(8 00511146) 

கண்ணுக்குத் தெரியாத மின்காந்த அலையின் இயக்கத்தைவிட. 
இழுத்துப் பொருத்தப்பட்ட கயிறு ஒன்றின் வழியே உருவாக்கம் 
ப்ட்ட அலையின் இயக்கத்தைக் காண்பது எளிதாகையால் முதலில் 

கம்பி ஒன்றின் வழியே பரவும் அலைகளின் பொதுப்பண்புகளை 
ஆராய்வோம். கம்பியின் வழியே அலையின் திசைவேகமானது 
கயிற்றின் இழுவிசை 7', ஓரலகு நீளக்கம்பியின் நிறை 2 ஆகிய. 
வற்றை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது. அலைவேகத்திற்கான வாய்பாடு. 

கயிற்றின். வழியே அலைவேகம் 

உட j= (10-3): 

ஆகும். 00$ முறையில் 7' டைன்களிலும் உ கி/செ.மீ£ அலகுகளி: 

லும் உள்ளன. இந்த வாய்பாட்டை அலையுடன் இயங்கும் கட்ட 
மைப்பில் எளிதில் பெறலாம். அத்தகைய கட்டமைப்பில் 

உள்ள ஒருவருக்கு அலை நிலையானதாகவும் கயிறு எதிர்த்திசையில் 
உ என்ற திசைவேகத்துடன் இயங்குவதுபோன்ற:ம் தோற்றமளிக். 

கும். அவருக்கு ஒரு அலையின் முகடு படம் 10-5-ல் உள்ளதுபோல் 

தோற்றமளிக்கும். கயிற்றின் / நீளமுள்ள பகுதி £ ஆரமுடைய: 

வளைவின் வழியே ர என்ற அலைவேகத்துடன் இடப்பக்கம் நோக்கி 

இயங்கும். கயிற்றின் இந்த நீளத்தில் செயற்படும் நிகரவிசை(27) 
யை படம் 10-51-ல் காட்டியுள்ளவாறு '1' 1, ஆ௫ய வெக்டர்களைக். 

கூட்டுவதன் மூலம் பெறலாம். கயிற்றின் இப்பகுதியின் நிறை 
8 -- 21] என்றால் நியூட்டனின் இரண்டாவது விதிப்படி 

F= Ma
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pl நிலையுடைய கமிறு 

  

படம் 10-5 

கயிற்றில் ஒரு அலையின் முகடு (2) அலைவேகத்துடன் அதே இசையில் - 
கயிற்றின் வழியே செல்லும் ஒருவருக்குக் கடைக்கும் தோற்றம் (6), படம் 

் (9-ல் உள்ள கயிற்றின் ளத்தில் செயற்படும் நிகரவிசை. 

மூடுக்கம் ஏ என்பது மையநோசக்கு முடுக்கம் ஈர - ர”/8. எனவே 

v? (10-4) 
F = pl Rr 

/-ன் சிறு மதிப்புக்களுக்கு 10-50-ல் உள்ள விசை முக்கோணம் 
70-58-ல் உள்ள முக்கோணத்தை ஓத்திருக்குமாதலால் 

F I 
TT” R 

‘ ட 1 அல்லது 7 _ R T 

Fear இம் மதிப்பைச் சமன் 10-4-ன் இடது புறத்தில் பதிலீடு 
செய்வோமாயின் 

i v3 
ந்த 

T= py" 

எனவே vy = j= 
2 

கயிற்றின் ஒரு முனையை (சாட்டையைச் சொடுக்குவது 
போல்) திடீரென அசசத்தால் ஒற்றைச் துடிப்பு ஜன்று கயிற்றின்
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வழியே * என்ற இசைவேகத்துடன் செல்லும். அதே நேரத்தில் 

கயிற்றின் அடுத்த முனையில் மற்றொருவர் ஒரு துடிப்பை ௨௫ 
வாக்குவதாகக் கொள்வோம். கயிற்றின் மையத்தில் இரு துடிப்பு 

களும் சந்திக்குமாயின் என்ன நிகழும்? அவையிரண்டும் ஒன்றை 

யொன்று குறுக்கிட்ட பின்னர் தத்தம் திசைகளிலேயே படங்கள் 

bs 

(a) 

  

70-6, 10-7 ஆகியவற்றில் காட்டியு 

ள்ளவாறு தொடர்ந்து செல்லும். 

இயங்கும் அலைகளின் இத்தகைய 

தன்னுரிமைப் பண்பு(1௦460₹102106) 

மேற்பொருந்து தத்துவம் (0ா1001216 

௦1 9061-ற0051100) எனப்படும். இத் 

தத்துவத்தின்படி தொகுபயன் அலை 
வீச்சானது தனித்தனி அலைகளின் 

வீச்சுக்களின் குறியியல் கூட்டுத் 

தொகையாகும். இத் தத்துவ 

மானது தொகுபயன் இடம் 

பெயர்ச்சி, முடுக்கம், விசை என் 

பவை முறையே தனித்தனி இடப் 

பெயர்ச்சிகள், முடுக்கங்கள், விசை 

கள் ஆகியவற்றின் குறியியல்கூட்டுத் 

ட சீரிய” எ) தொகை என்ற கருத்தின் விணவே 

(6) 

  

பபம் 10-6 

*ரு கயிற்றில் இரு முகடுகள் ஒன்றையொன்று குறுக்இடுதல். குறுக்கீட்டுப் 

பகுதியில் இடப்பக்கம் கோக்கிச் செல்லும் அலை புள்ளிக்கோட்டாலும் 

வலப்பக்கம் நோக்கச் செல்லும் அலை சற்றுக்கோட்டாலும் (dashed line) 

-குறிக்கப்பட்டுள்ளன. (9) சுருள் .கம்பி ஒனைறக்கொண்டு எடுக்கப்பட்ட 

இரு முகடுகளின் குறுக் ஈட்டு விளைவின் நிழற்படம் (நன்.றி: இயற்பியல் 
ஆய்வுக்குழு),
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a யாகும். தொகுபயன் மின், காந்தப்: 
ன் பே ye புலங்கள் தனித்தனி புலங்களின்: 

கூட்டுத் தொகைகளாதலால் இந்த. 

மேற்பொருந்து தத்துவம் மின் 

காந்த அலைகளுக்கும் பொருந்த. 

எம் 1 வேண்டும். அலைகள் இரண்டும்: 
ஒன்றுக்கொன்று எதிர்க்குறியுடை 

maa, யனவாயிருப்பின் அவை குறுக்கிடும்: 

பொழுது ஒன்றையொன்று அழிக்க- 

முயலுகின்றன என்பதைப் படம் 

௫5 70-7௪, 70-7ம ஆகியவற்றிலிருந்து: 
4H. = அறியலாம். தனித் துடிப்புகள் 

மட்டுமின்றி தொடர்ச்சியான சைன்- 
அலைகளையும் ஒன்றையொன்று அழி” 

௮ உ க்குமாறு செய்யலாம். படம் 10-& 

vs 

  

ப்டம் 10-7 

ஒரு கயிற்றில் ஒரு அகடும் முகடும் குறுக்கிடுதல். குறுக்&ீட்டுப் பகுதியில் 
அவை ஒன்றையொன்று அழிக்க முயலுகின்றன. (ட) சுருள் கம்பி ஒன்றில். 
அகடும் முகடும் குறுக்கிடுவதற்கு நிழற் படம் ரன்.றி.இயற்பியல் ஆய்வுக்குழு)... 

ஒரு கயிற்றின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடங்கும் இரு சைன்: 

அலைகள் ஒன்றையொன்று குறுக்கிடுவதைக் காட்டுகிறது. இரு. 

அலைகளும் குறுக்கிட்ட பின்னார் ஒன்றின் மீதொன்று பொருந்தும். 

போது கயிற்றில் கண்ணிகளும் (1௦008) கணுக்களும் கொண்ட நிலை: 

அலைகள் உருவாவதைக் காணலாம். கணுக்கள் எனப்படும் 4, 6 
ஆூய புள்ளிகள் எப்போதும் நிலையாக உள்ளன. கண்ணி அல்லது 
எதிர்க்கணு எனப்படும் £ புள்ளி பெரும வீச்சுடன் அலைவுறுகிறது. 
அடுத்தடுத்து இரு கணுக்கள் அல்லது எதிர்க் கணுக்களிடையே 
உள்ள தொலைவு அரை அலை நீளம் என்பதைக் காணலாம்.
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ப் “சட 

யூ படம் 10-8 

ஒருகயிற்றின் இரு மூனை களிலிருந்து 
தொடங்கும் இரு சைன் அலைகளின் 
தொடர் நிகழ்ச்சி. இடப்புறம் இயங் 
கும் அலைமட்டும் இருக்குமாயின் கயிறு 
சிவப்புக் கோட்டின் வழியே இயங்கும். 
சைன் அலைகள் குறுக்கிட்ட பின்னர் 
கணுக்கள் எனப்படும் 4, ே ஆகிய 
புள்ளிகள் நிலையாக உள்ளன. 

  

இரு முனைகளிலும் இழுத்துப் பொருத்தப்பட்ட ஒரு கயிற்றை 
அதிர்வித்தால் படங்கள் 70-9, 10-10-ல் காட்டியுள்ள நிலை 

மில்கா 

      
படம் 10-9 

இரு முனைகளிலும் பொருத்தப்பட்ட, 7, நீளமுள்ள கயிற்றில் உருவாகக் 
கூடிய. நான்கு. வகை நிலை அலைகள். தடித்த கோடுகள் கயிறு அதன் 

பெரும இடப்பெயர்ச்சியைப் பெற்றிருக்கும்போது அதன் 
நிலையைக் குறிக்கிறது. நிழலிடப்பட்ட பகுதிகள் கயிறு 

கடந்து செல்லும் பகுதிகளைக் குறிக்கிறது.
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அலைகள் உருவாக்கப்படும். தொடக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட. 
அலைகள் இரு முனைகளிலும் பிரஇபலிக்கப்படுகின்றன. இரு மூனை 

களிலும் கணுக்கள் இருக்கவேண்டுமாகலால் முகடு அகடாகவும் 

அகடு முகடாகவும் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன . 

  
படம் 10-10 

லை ம் கம்பி ஒன்றில் உள்ள நிலை அலைகளின் நிழற்படம். கயிற்றின் 

ai ronan குறைப்பதன் மூலம் நிலை அலைகளின் எண்ணிக்கையை 

௮.திகமாக்கலாம் (நன்றி: இயல்பியல் ஆய்வுக்குழு)
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மாதிரிக் கணக்கு 

இதார் கம்பி ஒன்று 30 செ.மீ. நீளமும் 100 ௫. நிறையும்: 
கொண்டுள்ளது. 256 ௦8 அடுக்கத்திற்கு அதனைச் சுதி கூட்டத். 

தேவையான இழுவிசை என்ன? 

சமன் 10-3-ன்படி இழுவிசை 
T =py? (10-5): 

Que p= 100 G./30 Os.8. song p = 3.33 கஇி./செ.மீ. 
$-),7 என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து ஈன் மதிப்பைக் காணலாம். 
கம்பிமூலச் சுரத்தில் (1 யாம்க௯௦(& ௩௦௦6) அலைவுறும்போது படம் 
70-ன்படி ),/8 - £ அல்லது ), - 60 செ.மீ. எனவே ர - 60செ. 
மீ. % 256 சுற்றுக்கள்/வி = 1.536X10* செ.மீ./[வி 1-ன் இம் 
மதிப்பைச் சமன் 10-8-ல் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

T = 8.33 (1.536 ௦ 104)” டைன்கள் 

= 7.85 * 10* டைன்கள் 

இவ்விசையானது மெல்லிய கம்பி ஒன்றினால் தாங்கமுடியாத 
அளவுக்குச் சற்றுப் பெரிய விசையாகும். இதன் காரணமாய் 

இசைக் கருவிகளின் கம்பிகள் வழக்கமாக வலிமை மிக்க உலோகக் 
கலவைகளால் செய்யப்படுகின்றன . 

காற்றுக் கருவிகள் முழுவதுமாகவோ,, ஓரளவோ அடைபட்ட 

காற்றுத் தம்பத்தைப் பயன்படுத்துகன்றன. அடைபட்ட காற்றி 
னுள் (வழக்கமாகக் காற்றை ஊதுவதன்மூலம்) அழுத்தக் கிளர்ச் 

சியை (859026 01510108௦6) ஏற்படுத்துவதன்மூலம் நிலை அலைகளை 
உருவாக்கலாம். இங்கு படம் 10-9-ல் காட்டப்பட்டுள்ள வளை 

கோடுகள் காற்று மூலக்கூறுகளின் இடப்பெயர்ச்சிகளைக் குறிக் 
இன்றன: நிலை அலைகள் உருவாவதற்கான பொது நிபந்தனை 
என்னவெனில் 7, என்ற நீளத்தில் முழு எண்ணிக்கையுள்ள அரை 
அலை நீளங்கள் இருக்கவேண்டும். அதாவது 

N (5) ௪ ச் (நிலை அலைகளுக்கான நிபந்தனை) (10-6) 

74 என்பது சுழியைவிடப் பெரிய ஏதேனும் ஒரு முழு எண். 

. பரப்பு அலைகள் (8011906 18765) 

குறுக்கட்டு விளைவுகள் (101671818066 . 686015) ஒற்றைப் பரி 
மாண கயிற்றிலன்றி இரட்டைப் பரிமாண ஊடகங்களிலும் ஏற் 
படலாம். நீர்ப்பரப்பில் ஏற்படும் அலையியக்கம் இரட்டைப் பரி 
மாண  அலையியக்கத்திற்குிரிய ஒரு சாதாரண எடுத்துக் 
காட்டாகும். படம் 70-1 1-ல் ஒத்திவைக்கப்பட்ட (8011001960) 
அதிர்வுகளைக்கொண்ட இரு கருவிகளால் உருவாக்கப்பட்ட நீர்



  
படம் 10-1% 

ரீர்ப்பாப்பில் தாளமிடும் இரு ஒத்திசைவு அ.திரிகளால் (94012407) 

உருவாக்கப்பட்ட நீரலைகளின் குறுக்கீட்டுப் பாங்க் (கன்றி; இயற்பியல் 

ஆய்வுக்குழு).
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அலைகள் குறுக்கிட்டு மிகவும் பொருத்தமான குறுக்கீட்டுப் பாங் 
கத்தை அமைக்கின்றன. கணுக்கோடுகள் (11065 010௦05) எனப் 
படும் நிலையான கோடுகள் வழியே அலைவீச்சு சுழமியாயிருப்பதைக் 

காணலாம். கயிற்றின் மீதுள்ள அலைகளைப்போலவே ஒரு 
அலையின் முகடும் மற்றொரு அலையின் அகடும் சந்திக்கும் இடங் 
களில் கணுக்கள் உருவாகின்றன. இரு கருவிகளின்றும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட புள்ளியின் பாதை வேறுபாடு அரை அலை நீளமாக 
இருப்பின் மேற் கூறப்பட்ட நிகழ்ச்சி ஏற்படும் என்பது தெளிவா 
கிறது. இரு சைன் அலைகளுக்கி௮டையே அரை அலை அளவு இடப் 

பெயர்ச்சி இருப்பின் படம் 10-12-ல் 
விளக்கப்பட்டுள்ளதுபோல் அவறி 

றின் கூட்டுத்தொகை சுழியாகும். 
பாதை வேறுபாடு 6. (// என்பது 

ஒரு முழு எண்) எனில் அலைகள் 

இண்டும் ஒன்றையொன்று ஊக்கு 

ஒன்றுக்கொன்று அசை அலை வித்து பெருமச் செறிவை ஏற்படுத் 
நீள இடப் பெயர்ச்சியுடைய ட டட sup a 
இரு சைன் அலைகள், குறுக் அம: இது ஆக்கக் குறுக்கீடு (000%- 
8ட்டுப் பகு.இயில் -ன் எம் (001146 interference) எனப்படும், 

மதிப்புக்று் இரு வர்க்ட்களிம். படம் 70-17-ல் உள்ள நீர் அலைகளின் 
கணுக் கோடுகள் படம் 10-18-ல் 

  

படம் 10-12 

வரையப்பட்டுள்ளன. பெருமச் 

செறிவுக்கான பொது நிபந்தனை 

D,—D, = று) (பெருமச் செறி 

  

வுக்கான நிபந்தனை) (10-7) 

அறுமச் செறிவு அல்லது கணுக் 

கோடுகளுக்கான நிபந்தனை ழக 

மாதிரிக் கணக்கு 

பல்திசை ஒலி hi-fi அமைப்பின் 
56760 11-ரீர் வரம) இரு ஒலிப்பான் 
களிலிருந்தும். சம தொலைவுகளில் 
உள்ள ஒருவர் தனிச்சுரம் ஒன்றைக் 
கேட்கிறார். அச்சுரத்தின் ஓலி சிறு 
மம் ஆகும்வரை அவர் பக்கவாட் படம் 10-11-ல் உள்ள கணுக் 

டில் தகருகறுர். அத்நிலையில் அவர் சோசனின் எ து 
இடப்பக்க ஓலிப்£னிலிருந்து 10 பாட 002-3/2 3. 

ae தொலைவிலும் வலப்பக்க 

V7 2 
ர or ச _ 

D,—D,= (N+ (pe ~ 
செறிவுக்கான நிபந்தனை; (0-8) 36 SSS

 

படம் 10-13
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ஓலிப்பானிலிருந்து 8 அடி தொலைவிலும் உள்ளாரெனின் தனிச் 

சுரத்தின் அடுச்கம் என்ன? ஒலியின் வேகம் 7100' அடி/வி. 

சமன் 10-8-ன்படி முதல் சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை 

திட மி) ௪3) 

Que D, —D, = 8 அடி ஆதலால் ), - 4 அடி. சமன் 10-7-ன் 

படி அடுக்கம் 

  

10-4. இரட்டைப் பிளவுக் குறுக்&ீடூ (001016 slit interference) 

ஒளியின் அலைமையை நிறுவுதல் (17001 04 (46 ௬86 14076 ௦1 (12%) 

1800ஆம் ஆண்டில் மேலோங்கி நின்ற ஒளித்தத்துவம் ஐஸக் 

நியூட்டனால் உருவாக்கப்பட்ட துகள் கொள்கையேயாகும், ௮௧ 

கால விஞ்ஞானிகளுள் நியூட்டனின் கொள்கைகளை எதிர்க்குமள 

வுக்கு துணிவுள்ளவராக தாமஸ் யங் (Thomas $3௦00ஐ) என்பவர் 

விளங்கினார். ஒலியைப்போன்று ஓளியும் அலைப்பண்புடையதா 

யிருக்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார். அவரது எண்ணம் 

சரியாக இருப்பின் படம் 70-11-ல் உள்ள நீரலைப்பாங்கத்தைப் 

போன்றதொரு பாங்கத்தை ஓளி அலைகளைக்கொண்டும் உருவாக்க 

முடியும் என அவர் வாதிட்டார். அதற்கென தேவைப்பட்ட 

இரட்டை ஒளித்தோற்றுவாய்க்கென ஒரே விளக்கால் ஒளியூட்டப் 

பட்ட நுட்பமான இரட்டைப் பிளவொன்றைப் பயன்படுத்தினார். 

7809-ல் முதன் மூதலாக குறுக்கீட்டு வரிகள் பலவற்றை அவர் 

பெற்ழார். ஆனால் ஒளியின் துகள் கொள்கையின்படி திரையின்மீது 

பிளவைகளின் பிம்பங்கள் மட்டுமே காணப்படவேண்டும். யங்கின் 

புகழ்பெற்ற இச்சோதனையின் தத்துவம் படம் 10.14-ல் விளக்கப் 

பட்டுள்ளது. ௮ச் சோதனையில் பெறக்கூடிய குறுக்கீட்டு வரிகள் 

படம் 10-15-ல் காட்டப்பட்டுள்ளன. ் 

வரிகளின் மையங்கள் (ம, - 2,) - 6) என்ற பாதை வேறு 

பாடுகளுக்குரிய செறிவுப் பெருமங்களாகும். இப் பாதை வேறு 
பாடு படம் 10-14-ல் உள்ள சிறிய செங்கோண முக்கோணத்தின் 

க௰ என்று குறிப்பிட்ட பக்கம். எனவே செறிவுப் பெருமத் 

இற்கான நிபத்தனை : 

கறி பற 
“ad at
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படம் 10-14 

யங்கின் இரட்டைப் பிளவுச் சோதனையின் மிகவும் பெரிதாக்கப்பட்ட 
தோற்றம். பிளவிடைத் தூரம் 8, வழக்கமாக ஒரு மில்லீ மீட்டருக்கும் 

குதைவாகவே இருக்கும். திரைக்குள்ள தூரமோ இது பக்கத்தின் 
அ௮கலத்தைப்போல் பலமடங்கு இருக்கும். 

  

படம் 10-16 

இரட்டைப் பிளவினின்றும் 1 மீ. தொலைவில் உள்ள 
இரையில் செறிவுப் பாங்கம் 

ஒரு கோணத்தின் சைனுக்குரிய வரையறைப்படி மேற்கண்ட 

சமன்பாட்டின் இடப்பக்கம் சிறிய செங்கோண முக்கோணத்தின் 

ரி என்ற கோணத்தின் சைன் ஆகும், எனவே குறுக்கட்டுப் 

பெருமம் ஒன்றுக்குரிய நிபந்தனை: 

: NY 
sing = a (10-9) 

ஆகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

சோடியம் (அல்லது சாதாரண உப்பு) சூடேற்றப்படும் 

பொழுது ), ௪ 5,895010-*.செ.மீ அலைநீளமுள்ள மஞ்சள் ஒளியை 

'வெளிவிடுகிறது. இந்தச் சோடியம் ஒளியை 0.1 மி.மீ இடை
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இரு 
புறமும் 

ஒனிச்செறிவு, 
அலைகளும் 

குறுக்&ட்டுப் 
பாங்கமும் 

வலப்புறம் 
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வெளியுள்ள இரு நுட்பமான பிளவுகளின் வழியே அனுப்பினால் 

அவற்றினின்றும் 1 மீட்டர் தொலைவில் (படம் 10-16-ல் காட்டி 

யுள்ளவாறு) வைக்கப்பட்ட திரையில் உருவாகும் வரிகளுக். 

இடையேயான இடைவெளி எவ்வளவு இருக்கும்? 

வரிகளுக்கிடையேயான இடைவெளி ச ஆனது மையப் பெரு. 

மத்திலிருந்து முதல் அல்லது 17-17 பெருமத்திற்கு உள்ள தொலை 

வாகும். 

சமன் 10-9-லிருந்து //- 1 பெருமம் 

ட டட 5,89510-5 ர 
8118 - 4 = @ixi= = 5.89 X 10 

என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து பெறக்கூடிய கோணத்தில் அமைந் 

துள்ளது. படம் 10-16-ன்படி 

8 
sin @ 5 

எனவே 5 5.89 x 1078 

HAVOFGa= 0,589 செ.மீ 

ஓரலகுப் பருமனுடைய அலைக்குரிய ஆற்றல் அலையின் செறிவ 

(intensity) என வரையறுக்கப்படுகிறது. அடுத்த பகுதியில் 

நிறுவப்படுவது போன்று இச் செறிவு அலைவீச்சின் இருமடிக்கு நேர் 

விகிதத்திலுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் இரட்டைப் 

பிளவிலிருந்து கடைக்கக்கூடிய ஒளிச் செறிவுப் பாங்கத்தைம்: 

படம் 10-17-ல் காணலாம். ஓளி அலைகள் வலப்பக்கம் நோக்கிப் 

பரவுகின்றன. இரட்டைப் பிளவுக்கு முன் வெவ்வேறு புள்ளிகளில்: 

சராசரி ஒளிச் செறிவு படம் 10-18-ல் உள்ளது போல் அமையும். 

இப்பொழுது, ஒரு அலையின் செறிவு அல்லது ஆற்றல் அலை: 
வீச்சின் இருமடிக்கு நேர்விகிதத்திலுள்ளது என நிறுவுவோம். 

முதலில் ஒரு கயிற்றின் வழியே செல்லும் ந, பெரும அலை வீச்சை 

யுடைய ஒரு அலையைக் கருதுவோம். கயிற்றின் ௨8 நிறையுடைய 
எச் சிறு பகுதியும் கயிற்றிற்குக் குறுக்காகற;) என்ற பெரும: 
வீச்சுடன்கூடிய Flos இயக்கத்துடன் அலைவுறும், அலையின் 

நேரம் 7” எனில் சமன் 3-10-ன்படி ௩74 நிறையின் முடுக்கம் @= 

(47௩/7). எனவே டன் மீதான lens F = (42? Am|/T*)y- 

மேலும் பக்கம் 1823-ல் கூறப்பட்டுள்ளபடி Amer ஆற்றல்
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4 F பெருமம். நர அல்லது (2n?Am|T?) 3)” ஆகும். எனவே 

அலையின் செறிவு 9, அல்லது வீச்சின் இருமடிக்கு நேர்விகதத்தி 

லிருக்கிறது. 

அடுத்து மின்காந்த அலையின் ஆற்றலானது வீச்சின், அதாவது 
மின்புல வலிமை ன் இருமடிக்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கிறது என 
நிறுவுவோம். அலை ஆற்றலானது / நீளமுள்ள 'அன்டென்னாவில் 
மறையும் மின்னாற்றலுக்கு நோர்விகிதத்திலிருக்கும். அன்டென்னாக் 
கம்பியின் மின் தடை 7, முளைகளுக்கி௮டையே மின்னழுத்த 
வேறுபாடு 1* எனில் ஓரலகு நேரத்தில் அன்டென்னாவில் மறையும் 

மின்னாற்றலானது மின்திறன் 7£*/ அகும், ஆனால் கம்பியின் 
முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னமுத்த வேறுபாடு [* ஆனது /-ன் 

2? மடங்கு ஆழமும். எனவே, அலைச்செறிவு (1/)“/8 அல்லது 25-க்கு 

நோ்விகிகத்திலுள்ளது. 

10-5 விளிம்பு விளைவுக் Simoni (The diffraction grating) 

இரு பிளவுகளைவிட மூன்று, நான்கு...... 7 
  

  

பிளவுகள் மேம்பட்டவை 

9 

விளிம்பு விளைவுக் 8ற்றணி ஒன்றை அடுத் ட 

குடுத்து அமைக்கப்பட்ட பல இரட்டைப் 

பிளவுகளாகக் கருதலாம். படம் 10-19, ச 
॥் செ.மீ. பிளவிடைத் தொலைவுள்ள ஒரு ணை 
விளிம்பு விளைவுக் 8ற்றணியைக் குறிக்கிறது. i 23 
பாதைவேறுபாடு a, = NX aed a, = பபப வமியபடடி 
2... a, = 88... இந்நிலையில் எல்லா 7 “ 
பிளவுகளிலிருந்தும் செல்லும் அலைகள் ட்ப 

2 ் 4 : 4 படம் 10.19 
ஒன்றையொன்று உளக்குவித்து செறிவுப் விளிம்பு விளைவுக் 

பெருமத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே கீந்றணியின் முதல் 
செறிவுப் பெருமத்திற்கான நிபந்தனை ஜந்து பிளவுகள் 

4, _ Nx 
d a 

அல்லது sin? = NA (10-10) 

மற்றெந்தக் கணத்திலும் ஒரு அலை அதற்கு முந்திய அலையுடன் 

ஒத்திராததால் அவை ஒன்றையொன்று ஏறத்தாழ அழித்துக் 
கொள்ளும். 

3-ன் ஒவ்வொரு மதிப்புக்கும் பெருமச் செதிவுக்கான ஒரு 

தனித்திசை ர உண்டென்பதைச் சமன் 10-10-லிருந்து அறியலாம்.
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நீல நிறத்திற்கு 810 9-ன் மதிப்பு சிவப்பு நிறத்திற்குள்ளதுபோல் 
ஏறத்தாழ பாதி அளவு அதிகமாக இருக்கும். வெள்ளொளிக் 

கொண்டு &ீற்றணியை ஒளியூட்டினால் திரையில் தொடர்நிறமாலை 
ஒன்றைப் பெறுவோம். இயல் 73-ல் கூறப்பட்டுள்ளபடி அணுக் 

கள் (மின்வில் 71201110 ௨௦ அல்லது வெப்பத்தால்) இளர்ச்சி 

யூட்டப்படும்பொழுது குறிப்பிட்ட அலைநீளங்களுள்ள ஓளியை 
மட்டும் வெளிவிடும். ஒவ்வொரு அணு அல்லது தனிமத்திற்கு 

சில குறிப்பிட்ட அலைநீளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட நிறமாலை 
உண்டு. 

மாஇரிக் கணக்கு 

சோடியம் நிறமாலையில் இதுவரை அறியப்பட்ட கோடுகளில் 

செறிவுமிக்க கோடு சோடியம் 9 கோடு ஆகும். அதன் அலைநீளம் 

X = 6890 க (அங்ஸ்ட்ராம்கள்-க்ப 21008). ஒரு ஆங்ஸ்ட்ராம், 
- 170 செ.மீ. சென்டிமீட்டருக்கு 10* கோடுகளுள்ள விளிம்பு 

விளைவுக் 8ற்றணியில் சோடியத்தின் முதற்படி. (1/1) நிறமாலை 

யில் (First மாம்சா 806010) எந்தக் கோணத்தில் சோடியம் 

ம கோடு தோன்றும்? 

கீற்றணியில் சென்டிமீட்டருக்கு 104 கோடுகள் இருப்பின் 
கோடுகளுக்கிடையேயுள்ள தொலைவு ॥.-719 * செ.மீ. இம்மதிப் 
பைச் சமன் 10-10-ல் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

5890 x 107° 
= 0.589 

1o~* 
sing = 

சைன் அட்டவணையிலிருந்து 36 கோணத்தின் சைன் மதிப்பு 

09.589 என்பதை அழியலாம். எனவே, &ற்றணிக்கு வரையப் 

பட்ட லம்பத்திலிருந்து 36” கோணத்தில் சோடியம் ம கோடு 

தோன்றும். 8ற்றணி நிறமாலை வரைவியானது (Grating spectro 

ஊற) உண்மையிலேயே பொருட்களின் அமைப்பைப் பற்றிய 
ஆய்வு மற்றும் வேதியியல் பகுப்பாய்வுக்கான திறன்மிக்க கருவி 
யாகும். கண்ணாடிப் பரப்பு ஒன்றில் கோடிடும் பொறி (யத 

engine) எனப்படும் துல்லியமான பொறியைக் கொண்டு நுட்ப 
மான கோடுகளை வரைவதன் மூலம் விளிம்பு விளைவுக் &ீற்றணிகளை 
அமைக்கலாம். 

$0-6 வடிவியல் ஒளியியல் (0601911108] 01108) 

ஓளிக்கஇர்களின் கணிதம் 

ஒளியின் அலைநீளமானது பெரும்பான்மையான ஒளியியல்
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நீரலைகளின் உதலியால் பிரஇபலிப்பு விதியை விளக்குதல் (நிழற்படம் 

உதவியது; இயற்பியல் ஆய்வுக்குழு)
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கருவிகளின் பரிமாணங்களை ஒப்புநோக்க மிகவும் சிறியதாயிருப் 
பதால் சாதாரணமாகக் குறுக்&ட்டு விளைவுகள் தோன்றுவதில்லை. 
ஒரு அலைத்தொடர் அல்லது ஓளி அலைகளின் தொடர் நேர்கோட் 

டில் இயங்குகிறது. ஒளி அலைகளின் இயக்கத் திசையைக் குறிக்கும் 
அத்தகைய ஒரு கோடு ஒளிக்கதிர் எனப்படும். ஒளிக்கதிர்கள் 
(ஆடிகளில்) பிரதிபலிப்பு விதிக்கும் (லென்ஸ் போன்ற ஓஒளிபுகு 
அளடகங்களில்) ஒளிவிலகல் விதிக்கும் உட்படுகின்றன என்று நாம் 
காண்போம். யூக்லிட் வடிவியலின் (1ம௦110140 22006103/) வழக்க 
மான விதிகளோடு இவ்விரு விதிகளையும் இணைத்து ஒரு கணித 
அவியல் அல்லது வடிவியலை உருவாக்கலாம். ஒளியலின் ஒரு தனிப் 
(பெரும் பகுதியான கதிர்களின் இக் கணிதவியல் ஒளியியல் எனப் 

படுகிறது. பிரதஇிபலித்தல் விதி ஒளிவிலகல் விதி ஆகிய இரு விதி 
கள் மட்டுமே இங்கு பங்கு பெறும் புதிய பெளதிகத் தத்துவங் 

களாதலால் அவ்விரு விதிகளை மட்டும் நன்கு ஆராய்வதோடு 
நிறுத்திக்கொண்டு மற்றவற்றைச் சற்று மேலோட்டமாகவே 

காண்போம். 

பிரதிபலிப்பு விதி 

ஒளிக்கதிர் ஒன்று பிரதிபலிப்புத்தளம் ஒன்றில் பிரதிபலிக்கப் 

படுமாயின் படுகோணமும் மீள்கோணமும் சமமாகுமென பிரதி 

பலிப்பு விதி கூறுகிறது. படம் 10-30-ல் நீரலைகளைக் கொண்டு 

இவ்விதி விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதிபலிக்கப்படும் அலையானது 

படுஅலை அமைக்கும் அதே கோணத்திலேயே பிரதிபலிக்கும் 

தளத்தை விட்டகல வேண்டும் என்பதைக் கவனிக்க. பிரதிபலிப்பு 

விதியின் பயனாக ஒரு குழி ஆடி ஒரு குவிக்கும் லென்ஸாக எவ்வாறு 

செயற்படுகிறது என நிறுவுவோம். எளிய லென்ஸ் அல்லது 

உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடி ஒன்று இணை கதிர்களை ஒரு புள்ளியை 

நோக்கிக் குவியச் செய்யும் என்பது யாவரும் அறிந்ததே. இது 

ஒரு குழி ஆடிக்கும் பொருந்தும், காட்டாக, சவரக்குழியாடி 

(concave shaving mirror) gorenms சூரியனை நோக்கித் திருப்பி 

அதன் குவியத்தில் ஒரு தாளை பிடிப்பதன் மூலம் தூளில் ஒரு 

துளையை ஏற்படுத்தலாம். படம் 10-21-ல் காட்டியுள்ளவாறு 

குவியத்தூரமானது ஆடியின் வளைவு ஆரத்தில் பாதியாகும். 

இப்படத்தில் இணைக்கதிர்களின் கற்றை ஒன்றிலிருந்து AP என்ற 

ஒரு கதிர் கருதப்படுகிறது. ஆடிக்கு வரையப்பட்ட லம்பம் 02-க் 

கும் இக் கதிருக்கும் இடையேயுள்ள கோணம் 4 எனக் கொள்வோம் . 

௦2 என்பது ஆடியின் வளைவு ஆரமாகும். பிரதிபலிப்பு விதியின் 

படி கோணம் 420 கோணம் _7ம2-க்குச் சமமாகும். எனவே முக் 

கோணம் 720 ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணமாகும். எனவே 62,
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402 ஆகிய இரு பக்கங்களும் சமமாக இருப்பதோடு அவை ஓவ் 
மிவான்றும் 6-லிருந்து 7-க்கு உள்ள தொலைவு அல்லது வளைவு 
.ஆரத்தின் பாதிக்கு ஏறத்தாழ சமமாக இருக்கும். 
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(2 ஆரமுள்ள குழி ஆடியில் இசணணகதிர்கள் பிரதிபலித்தல் 

குவியத்தின் நிலையை அறிந்தால் ஆடியின் முன் வைக்கப்பட்ட 
ஆரு பொருளின் (அம்பு) பிம்பத்தை வரைபடம் மூலம் எவ்வாறு 

(0 

  

யிடம் 10-22 

குழி ஆடியில் பிம்பம் உருவாதல். 1-ம் 2-ம் வசைப்படம் மூலம் பிம்பத்தின் 
நிலையை எவ்வாறு பெறுவது என விளக்குகின் றன. 

“பெறலாம் என்பதைப் படம் 10-82 விளக்குகிறது. அம்பின் உச்சி 
HARES ஆடியின் அச்சுக்கு இணையாக கதிர் 1-ஐயும் அம்பின் 
உச்சியிலிருந்து ஆடியின் மையத்திற்குக் கதிர் 2-ஐயும் வரையவும், 
பிரதிபலித்தபின் அவையிரண்டும் சந்திக்கும் புள்ளி அம்பின் உச்சி 
wer பிம்பமாகும். அம்பின் உச்சியிலிருந்து புறப்படும் மற்ற 
எல்லாக் கதிர்களும் இந்த பிம்பப் புள்ளி வழியாகச் செல்லும் 

[அல்லது ஏறத்தாழ செல்லும்). குழி ஆடி ஒன்றைத் தொலை 
பொருள் ஒன்றின் பிம்பத்தை உருவாக்கப் பயன்படுத்தலாம். அப் 

பிம்பத்தை உருப்பெருக்குக் கண்ணாடி அல்லது கண்ணருகுக் கருவி 
ஒன்றின் மூலம் மேலும் பெரிதாக்கலாம். வானியல் தொலை 
பநோக்குகளில் பெரியகுழி ஆடி. ஒன்றின் குவியத்தில் நிழற்படத் 
துசடுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஐசக் நியூட்டனால் உருவாக்கப் 

பட்ட இவ்வகை வானியல் தொலைநோக்கூப் பிரதிபலிப்புத் தொலை 
நோக்கி (1611601102 telescope) எனப்படுகிறது.
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படம் 10-23 

குவிலென்ஸ் ஒன் நினால் பிம்பம் உருவாதல் 

ஓளிவிலகல் 

குவிலென்ஸ் அல்லது உருப்பெருக்குக் கண்ணாடிக்குள்ள கதிர்ப் 

படம் (83 ப1க2ாகா) ஏறத்தாழ குழி ஆடிக்கு உள்ளது போலவே 
இருக்கும். குவிலென்ஸானது இணைக்கதிர்களை ஒரு குவியப்புள்ளி 
2ல் கூவியுமாறு செய்யவல்ல பண்பையுடையது. படம் 10-23-60 
பிம்பத்தின் நிலைப் பின்வருமாறு அறியப்படுகிறது. முதலில் கடை. 

அச்சுக்கணையாகக் கதிர் 1-ஐ வரையவும். இது லென்ஸினால் 
வளைக்கப்பட்டுக் குவியம் ஈன் வழியாகச் செல்லும். அடுத்து 

லென்ஸின் மையம் வழியாக நேராகச் செல்லக்கூடிய கஇர் 2-9 
வரையவும். இருகதிர்களும் சந்திக்கும் புள்ளி பிம்பப்புள்ளி 
யாகும், இப் பிம்பத்தைக் கண்ணருகுக் கரூவி ஒன்றினால் நோக்கு 
வோமாயின் ஓளி விலகல் தொலைநோக்கியைப் பெறுகிறோம். 

மாறாக, படம் 7082-ல் காட்டியுள்ள பிம்பத்தின் நிலையில் ஒரு 

சிறு பொருளை வைப்போமாயின் அதன் பிம்பம் அம்பின் நிலையில் 
உருவாகும். பெரிதாக்கப்பட்ட இப் பிம்பத்தைக் கண்ணருகுக் 

கருவி . ஒன்றினால் நோக்கலாம். இத்தகைய அமைப்பே 

நுண்ணோக்கி எனப்படுகிறது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

வீழ்த்தி நூண்ணோக்கி (11௦16௦1101 microscope) ஒன்றில் 
1 மி.மீ. குவியத்தாரமுள்ள பொருளருகு லென்ஸிலிருந்து 

1 மீட்டர் தொலைவில் தேய்க்சுப்பட்ட கண்ணாடித் இரை ஒன்று 
உள்ளது. கருப்பெருக்குத் திறன் என்ன? 

உருப்பெருக்குத் திறன் என்பது படம் 10-83-ல் தகவு ,4தி/0.8 
ஆகும். 420, 2.00 ஆ௫ய இரு முக்கோணங்களும் ஒத்த முக்கோ 
.ணங்களாதலால் இத் தகவானது பிம்பத் தொலைவு 86, பொருட் 
தொலைவு 6 ஆகியவற்றின் தகவு ஆகும். பொருட்தொலைவு 

6 குவியத்தாரம் 7.மி.மீ-க்கு ஏறத்தாழ சமமாகும். எனவே 
கஉருப்பெருக்குத் திறன் 

AB 100செ.மீ. 
DE = 0.1 @e.8, 209
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ஸ்நெல் வித (5௯6116 189) 

ஒளிக்கதிர்கள் காற்றிலிருந்து கண்ணாடிக்கும் கண்ணாடியி 
லிருந்து காற்றுக்கும் செல்லும்போது ஏன் விலக்கப்படுகின்றன 
என்பதே இப் பகுதியில் இறுதியாக ஆராயப்படவேண்டிய தொன் 

முகும். கண்ணாடியில் ஒளியின் வேகம் காற்றிலுள்ளதை விடக் 
குறைவாக இருக்குமாயின் மேற்கூறப்பட்ட விலகல் நிகழ்ச்சி 
விளைவு என நாம் நிறுவலாம். ஒளியின் வேகத்தைப் பற்றிய 
ஒளியின் அலைப்பண்பின் நேரடி இக்கருத்து மின்காந்த அலைகள் 
9 - 2 என்னும் திசைவேகத்துடன்இயங்கவேண்டும் என்ற மாக்ஸ் 
வெல்லின் கொள்கைக்கு முரண்பாடாகத் தோன்றலாம். aol 
னும், கண்ணாடியில் ஒளி அலையின் வேகம் அளவிடப்படின் அது 
0.66௦ அளவே இருக்கிறது. இஃதென்ன புதிர் 2? அளவிடப்பட்ட 
அலையானது மாக்ஸ்வெல்லின் கொள்கைக்கிணங்க 9 - ௦ என்னும் 
இசைவேகத்துடன் இயங்கும் எண்ணற்ற தனி அலைகளின் கூட்டுத் 
தொகையே எனக் கருதுவோமாயின் இப்புதிர் தெளிவாகும். 
விளிம்பு விளைவுக் 8ற்றணியின் ஒவ்வொரு கோடும் ஒரு தனித் 
தோற்றுவாயாகச் செயற்படுவதாலேயே கண்ணாடியின் ஒவ்வொரு 
எலெக்ட்ரானும் தனி அலைத்தோற்றுவாயாகச் செயற்படுகிறது. 

கண்ணாடியினுள் நுழையும் அலையின் மின்புலத்தின் பயனாய் ஓவ் 
வொரு எலெக்ட்ரான்மீதுஅலைவுறுவிசை ஒன்று செயற்படுகிறது. 
அதன் நிலைமத்தின் பயனாய் ஒவ்வொரு எலெக்ட்ரானின் அலைவும் 

உள்நுழையும் மின்காந்த அலையின் அலைவுக்குப் பின்தங்கியிருக் 

கும். தொகை நுண்கணிதத்தைப் பயன்படுத்திப் பின்தங்கும் 

எலெக்ட்ரான்களால் வெளிவிடப்படும் மின்புலங்களை உள்நுழை 
யும் அலையின் மின்புலத்துடன் கூட்டமுடியும். அத்தகைய கூட்டுத் 
தொகை - 0.66c (கண்ணாடிக்கு) என்ற திசைவேகத்துடன் 
பரவும் அலைவுறு மின்புலமாக இருக்கக் காண்கிறோம். ௦-க்கும் கண் 
ணாடியில் ஒளியின் வேகத்திற்கும் உள்ள தகவு கண்ணாடியின் விலகல் 
எண் 11 என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது, 

இப்பொழுது, கண்ணாடி காற்றுப் பிரிதளத்தில் அலைபரவு 
இசைமாறுவதற்கான காரணத்தை அறிய படம் 70-24-ஐ.ப் பயன் 

படுத்தலாம், படத்தில் 48, 4' 8' என்ற இரு அடுத்தடுத்த அலை 
களின் ஒரு பகுதியைக் காணலாம். 
கண்ணாடியில் குறைக்கப்பட்ட அலைநீளம் ), ' எனக் கொள்வோ 
மாயின் 

3) ௮32 50௯ 7 (10-11) 

[
க
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ாற்றி' 2272722727 காற்றி | ச. 
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த சன்னி ல ” Uy எ 

அடுத்தடுத்த இரு அலைமுகப்புகள் கண்ணாடி - காற்று 

படம் 10-24 

பிரிதளத்தைக் கடந்து செல்லுதல் 

     
   

    

செங்கோண முக்கோணம் 42 £'-ல் 

sin 0, = 

'செங்கோண முக்கோணம் ,4' அீதி'-ல் 

7 

  

sin @, = A 
கமி 

'மேற்கண்ட சமன்பாடுகளை ஒன்றை ஒன்றால் வகுக்க 

89) 5 
sin@, >’ 

ewer 10-11-IG 5S... .' ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைப் பதிலீடு 

செய்வோமாயின் 

sin 6, 
sin 6, 
  8. 

~  y 

sin 8, _ 
sin 0, 

ஒளி விலகல் விதி எனவும் அழைக்கப்பெறும் இந்த அடிப்படைச் 

சமன்பாட்டிலிருந்து லென்சுகளின் ஒளியியல் பண்புகளை மதிப் 

பிடலாம். 

அல்லது
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GTI HG BIT 

1. எந்தவொரு காலவட்ட அலையியக்கத்திலும் (0210016 

‘wave ரூ0(101) அடுத்தடுத்த இரு சுழி வீழ்ச்சி நிலைகளுக்கிடையே 

உள்ள தொலைவு எத்தனை அலைநீளங்களாகும்? 

2. மின்காந்த அலையில் அடுத்தடுத்த இரு செறிவுப் பெருமங் 

.களுக்கிடையேயுள்ள தொலைவு என்ன? 

9. க (ஒரு ஆங்ஸ்ட்ராம்) என்பது 70” செ.மீ என வரை 

பறுக்கப்படுகிறது. கண்ணுறு ஒளியின் வரம்புகளை ஆங்ஸ்ட்ராம் 

KOT கணக்கில் கூறுக. 

4. இயங்கும் மின்னூட்டம் எப்போதும் மின்காந்த அலைகளை 

'வெளீவிடுகிறதா? 

5. இரு இசைச் சுரங்களின் அடுக்கங்களின் விகிதம் 2: 1 

எனில் அவை ஒரு எண்மம் (௦0(836) இடைவெளியில் உள்ளன 

எனக் கூறப்படுகிறது. (மத்திமம் (middle 0) (25629) உயர் 8 

chighC) ஆயெவற்றிற்கிடையே இரு எண்மங்கள் இடைவெளி 

இருப்பின் உயர் ன் அடுக்கம் என்ன? 

6. மனிதச் செவி உணரக்கூடிய சிறும, பெறும அடுக்கங்கள் 

மூறையே 280 05, 15,000 005 ஆகும். காற்றில் அவற்றிற்குரிய 

அலை நீளங்கள் யாவை 2 

7. படம் 10-7-ல் உள்ள இரு துடிப்புக்களும் அதே அளவா 

யிருப்பின் மூன்றாவது துணைப்படத்தில் அவை ஒன்றையொன்று 

முற்றிலும் அழித்துக்கொள்ளும். (கயிறு கிடைமட்ட Gar 

கோடாக அமையும்]. துடிப்புகள் அழிந்த நிலையிலேயே நின்று 

விடுமா? விளக்குக, 

8. இரு முனைகளிலும் பொருத்தப்பட்ட கயிறு ஒன்றில் அலை 

'இசைவேகம் 8 மீ/வி. அக்கயிற்றில் 8 செ.மீ இடைவெளியில் கணுக் 

கள் உள்ள நிலை அலைகள் உள்ளன. 

(௪) அலைவு அடுக்கம் என்ன? 

(0) சுயிரானது ஒரு வினாடிக்கு எத்தனை முறை கண்ணி 
களின்றி நேர்கோட்டில் அமையும்? 

9. க8ற்றணி ஒன்றின் இரண்டாவது மூன்றாவதுபடி திலமாலை 

களின் சிறிதளவு ஒன்றின் மீதொன்று பொருந்துகின்றன. மூன் 

ஸுராவது படியின் எந்த அலைநீளம் 8-வது படியின் 7000& நிலையில்
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தோன்றும்? 

10. படம் 10-11-ல் உள்ள இரு நீரலைக் கருவிகளும் 180” 

கட்ட வேறுபாட்டுடன் அதிர்வுறுமாயின் (மு.தற்கருவி மேல்நோக்கி 

இயங்கும்போது இரண்டாவது கீழ்நோக்கி இயங்கும் கணுக்கோடு 

களுக்கான (2; - ,)-ன் மதிப்பிற்கான நிபந்தனை என்ன? 

கணக்கு 14 

  

  

ஒளிழலம் 22 ் அற 

. கணக்கு 11 

11. அருகிலிருக்கும் படத்தில் £ என்ற புள்ளியில் குறுக் 

ELOY பெரும த்திற்கும் சிறுமத்திற்குமான (0; - ),)-ன் மதிப்பு 
என்ன ? 

12, மேற்கண்ட கணக்கில் அலையானது 180” கட்ட மாறு 

பாட்டுடன் பிரதஇிபலிக்கப்படுமாயின் செறிவுப் பெருமத்திற்கான 

நிபந்தனை என்ன? 

13, ஓளிப்புள்ளி ஒன்று ஆடி ஒன்றின் வளைவுமையத்தில் 

வைக்கப்படுகிறது. பிம்பத்தின் நிலை என்ன? (இந்த இயலின் 

தொடக்கப்படம் அத்தகையதொரு நிலையை விளக்குகிறது). 

14. ஒளிப்புள்ளி ஒன்று குவியத்தில் வைக்கப்படுகிறது. 

பிம்பம் எங்கே இருக்கும்? 

15. குழி ஆடிக்கு முன் வைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளின் 

தொலைவு குலியத் தாரத்தைவிடக் குறைவாக உள்ளது. 

ஆடியிலுள் பிம்பத்தைக் காண முடியுமா? காண முடியுமாயின் 

அது பொருளைவிடப் பெரிதாகத் தோன்றுமா? சிறிதாகத் 

தோன்றுமா? பிம்பம் தலை$ழானதா? (குறிப்பு: சவரக் குழி 

யாடியின் குவியம் எங்குள்ளது?). 

16. ), அலைநீளமுள்ள ஒளியானது 8 அகலமுள்ள ஒற்றைப் 

பிளவு ஒன்றின்மீது விழுகிறது. ॥9 என்ற கோணத்தில் பிளவின் 

மையத்திலிருந்து ஒளிப்பாதையின் நீளமானது பிளவின் விளிம்பி 

லிருந்து ஒளிப்பாதையின் நீளத்தைவிட அரை அலை நீளம் 

அதிகமாக உள்ளது. இந்நிலையில் 5/7 0-ன் மதிப்பு என்ன? (இக்



் 

| 
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கோணத்தில் செறிவுச் சறுமம் ஒன்று காணப்படும். இது ஒற்றைப் 

பிளவு விளிம்பு விலகல் எனப்படும்). 

17. ஒரு ஒளிக்கதிர் எண்ணெய்-கண்ணாடி பிரிதளத்தைக் 

கடக்கிறது. ஒளியின் வேகம் எண்ணெயிலும் கண்ணாடியிலும் 

முறையே 9, 1, எனில் 44 ிப/210, ன் மதிப்பை ர,, 1) ஆகிய 

வற்றின் அடிப்படையில் காண்க. 

78, \ =5X10-° Ge.8 அலை நீளமுள்ள ஒளி 2000 

கோடுகள்/செ.மீ கொண்ட 8ற்றணியில் விளிம்பு விளைவுக்குள்ளா 

றது. இற்றணியிலிருந்து 8 மீட்டர் தொலைவிலுள்ள ஒரு 

இரையில் மையவரிக்கும் அதையடுத்த முதல் வரிக்கும் இடையே 

யுள்ள தொலைவு என்ன? 

19. ஓரு ஒளிக்கதிர் தட்டையான "கண்ணாடிப் பட்டை 

ஒன்றினுள் லம்பத்திற்கு 60” கோணத்தில் நுழைகிறது. n=1.5 

எனில் பட்டையின் மறு பக்கத்திலிருந்து எந்தக் கோணத்தில் அது 

் வெளிப்படும்? பட்டையின் பக்கங்கள் இணையானவை.



 



சார்பியல் 
11.1 சார்பியல் கொள்கை 

இசைவேகம் சார்புடையது 

கலிலியோவின் சார்பியல் தத்துவத்தை மின்சாரத்தைப் 
பற்றிய மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளுக்கும் ஏற்புடைத்தாகச் 
செய்வசன்மூலம் ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கொள்கையைப் 
பெறலாம். கலிவியோவின் தத்துவமானது: மாருத திசைவேகம் 
ஒன்றுடன், அதன் எண் மதிப்பும் தசையும் எத்தகையதாயினும், 
இயங்கும் எந்த ஒரு ஆய்வாளரைப் பொறுத்தவரையும் பெளதிக 

விதிகள் மாற்றமின்றி அமைய வேண்டும் என்பதாகும். இதனை 
ஒரு பொதுச் சீரமைவுத் தத்துவமாகவே (8602781 symmetry 
றார்ா௦ற16) அவர் கூறினார். அதாவது சார்பிலா திசை வேகத்தை 

மதிப்பிட மேம்பட்ட சுட்டமைப்பு அல்லது வழிமுறை எதுவும் 

இருக்கக்கூடாது. இப்பொதுச் சரமைவு சார்பியல் கொள்கை 
எனப்படும். 

எனினும் சில மாறுதல்கள் செய்யப் 

பட்டாலொழிய மின்சார விதிகள் 

கலிலியோவின் சரரர்பியல் குத்துவத் 

திற்கு ஐயமற முரண்படுகின்றன. ஒரே ் 
சோதனைக்கு *ஓய்வில்' இருக்கும் ஒரு R——+@© இ 

ஆய்வாளரும் இயங்கும் ஒருவரும் வெவ் 
வேறு முடிவுகளைப் பெறுவார்கள். 

இதனை விளக்கு முகத்தான் எளிய 
எடுத்துக்காட்டாக சென்டிமீட்டருக்கு படம் 11.1. 
2 ஸ்டேட் கூலம்கள் மின்னூட்டங் பட்ட ; 
கொண்ட கம்பி ஒன்றிலிருந்து £ தொலை எம் அடு அபர 
விலுள்ள 0 என்ற புள்ளி பின்னூட்டம் கம்பி ஒன் PIGS Z 

ஒன்றைக் கருதுவோம். ன் மீதான ர்க அதக அறு 
விசை 7 028. சமன் 7-10-ன்படி ்
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E = 20/7 ஆதலால் நிலையான ஆய்வாளருக்கு 

F = 2Qp 
(1 1-1) 

அடுத்து கம்பிக்கு இணையாக 
? என்ற திசைவேகத்துடன் இயங் 
கும் ஒரு ஆய்வாளரைக் கருது 
வோம். அவரைப் பொறுத்தவரை 
0-ன் மீது மேற்கூறப்பட்ட நிலை 
மின் விசையைத் தவிர மற்றொரு. 
காந்தவிசையும் செயற்படும். அவர் 

கம்பியின் வழியே /- ஐ என்ற 
மின்னோட்டத்தையும் கம்பிக்கு 

என்ற இசையவகத்துடன் இணையாக என்ற இசை வேகத் 
மேல்நோக்கி இயங்கும் துடன் ௫-ம் இயங்குவதையும். 
oe ன் கோத்தம். காண்கிறார். சமன் 8-70-ன்படி. 

0-ன்: மீதான காந்தவிசை Fp = 

0/௦ % 8. நேர்கோட்டு மின்னோட்டம் ஒன்றினால் விளையும் காந் 
தப்புலம் 8 -- 21/27. எனவே காந்தவிசை 

  

படம் 11-2 

  

_ Qv 200 802 3” 

2-2: % 9-2 -ஐ 

இந்த காந்த ஈர்ப்பு விசையையும் நிலைமின் ஒதுக்கு விசையையும் 
கூட்டினால் ட-ன் மீது செயற்படும், இயங்கும் ஆய்வாளர் 
அளவிடக்கூடிய விசையைப் பெறலாம். எனவே ॥ என்ற திசை 
வேகத்துடன் இயங்கும் ஆய்வாளர் அளவிடும் 0-ன் மீதான விசை 

இ 2 

F = 290 _ 2Qe v — 
R Re? 

3 2 

அல்லது 7 - (1 3 ] (11-2) 

இதன் மதிப்பு ஓய்வில் இருக்கும் ஆய்வாளர் பெற்ற மதிப்பை 
(சமன் 17-71) விட (2-”/25) மடங்கு குறைவாக உள்ளது. 
இவ்வாறாக மின்சார விதிகள் வெவ்வேறு சுட்டமைப்புகளின் 
வெவ்வேறு முடிவுகளை அளிக்கின்றன என்பது தெளிவாகிறது, 
எனினும் கலிலியோவின் சார்பியல் தத்துவத்தின்படி 0-ன் மீதான 
விசை அல்லது முடுக்கம் ஆய்வாளரின் திசைவேகத்தைச் சார்ந் 
திருக்கலாகாது. 

4 Quer 21
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எனவே முதுவிசையியலுக்குப் பொருத்தமான கலிலியோவின் 
“சார்பியல் தத்துவம் மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளுக்கு முரண் 
பட்டதாயுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. இம் முரண்பாட்டைக் 
தவிர்க்க வேண்டுமாயின் சார்பியல் தத்துவோ, மாக்ஸ்வெல் 
சமன்பாடுகளோ அல்லது முது விசையியல் கொள்கைகளோ 
மாற்றப்பட வேண்டும். பின்வரும் சாத்தியக் கூறுகளைக் 
கருதுவோம். 

3. சார்பியல் தத்துவமானது விசையியலுக்கு மட்டுமே 
பொருந்துகிறதேயன்றி மின்விசையியலுக்குப் பொருந்துவதில்லை. 
மின்சார விதிகள் ஒரு மேம்பட்ட சுட்டமைப்புக்கு மட்டுமே 
பொருந்துகின்றன. அச்சுட்டமைப்பில் மட்டுமே ஒளியானது 
9-2 என்ற திசைவேகத்துடன் செல்லுகிறது. 

2. சார்பியல் தத்துவமானது விசையியல், மின்விசையியல் 
ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்துகிறது; ஆனால் இயல்கள் 7, 8-ல் 
உருவாக்கப்பட்ட மின்சார விதிகள் சரியானவை அல்ல. ஓளி 
யானது அதன் தோற்றுவாயைப் பொறுத்து எப்பொழுதும் 

(் என்ற திசைவேகத்துடன் செல்லுகிறது என்னும் முடுவைத் 
தரும் வசையில் மின்சார விதிகளை மாற்றி அமைக்கலாம், 

மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளின் இத்தகைய மாற்றம் ஓளி வெளிப் 
. பாட்டுக் கொள்கை எனப்படும். 

8. சார்பியல் தத்துவம் பிழையற்றது; ஆனால் விசையியல் 
*குருத்துக்களும் விதிகளும் மாற்றப்பட வேண்டும். இத்தகைய 
மாற்றத்தையே ஐன்ஸ்டீன் தேர்ந்தெடுத்தார். அவர் நிறை, 

ஆற்றல், உந்தம் ஆகியவற்றின் வரையறைகளையும் வெளியிடம், 

காலம் ஆகியவற்றின் பண்புகளையும் மாற்றி அமைத்து விசையியல் 
விதிகளையும் மின்சார விதிகளையும் சார்பியல் கோட்பாட்டிற்கு 
உட்படுமாறு செய்தார். 

112 ஈதர் எண்ணும் புதிர் 

**பஇனெட்டு வயதுக்குள் மனகிற்படிந்த சார்பெண்ணங்களே (றா6/ப- 

431065) பொது உணர்வு (௦௦010061 80156) எனப்படுவது”? -&. ஐன்ஸ்டீன் 

முதலாவதாக நாம் மேற்கண்ட சாத்தியக் கூறுகளுள் முதலா 

வது எவ்வாறு சோதனைமூலம் முறியடிக்கப்பட்டது எனக் 
காண்போம். அதில் கூறப்பட்டுள்ள மேம்பட்ட சுட்டமைப்பில் 
ஒளியானது ம என்ற தஇிசைவேகத்துடன் செல்லும், ௮ச் 
சட்டமைப்யைப் பொறுத்து ॥ என்ற திசைவேகத்துடன் இயங்கும் 
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ஒருவருக்கு Bout gol மூலத்தை: நோக்கி . இயங்கும்பொழுது 
ஒளியின் இசைவேகம் ஈ-௦ :ஆக இருக்கும். ஒளி பரவு.கலுக்கு 
பெளதிகப் பண்புடைய, ஆனால் நிறையற்ற ஒரு ஊடகம் தேவைப் 
படுமாயின். இம் முடிவையேதான் ஒருவர் எதிர்பார்க்கக்கூடும், 

அத்தகைய ஊடகம் ஈதர் என அழைக்கப்பட்டது. மாக்ஸ்வெல் 

சமன்பாடுகளுக்கு ஏற்புடைத்தானதெனக் கருதப்படும் மேம்பட்ட 

சுட்டமைப்பானது ஓய்வில் உள்ள ஈதராக விளக்கப்பட்டது. 
இவ்வாறாக, எல்லா தஇசைவேகங்களும் சார்பிலாத் : இசைவேகங் 
களாகக் கருதப்பட்டன--அதாவது அவற்றை ஈதரைச் சுட்டமைப் 

பாகக் கொண்டு அளவிடலாம். 

அடுத்து இத்தகைய தற்கோள்(88810011010) 1890-ல் தொடங் 
இய ஏறத்தாழ பத்தாண்டுக் காலத்தில் மைக்கல்சன், மார்லி 

(Michelson, Morley) crorm இரு விஞ்ஞானிகளும் செய்த புகழ் 

மிக்க சோதனைகளால் எவ்வாறு பொரய்ப்பிக்கப்பட்டது எனக் 
காண்போம். புவியானது சூரியனைச் சுற்றி ”9- 78 மைல்/வி 
என்ற இசைவேகத்துடன் இயங்குவதால் ஓராண்டுப் போதில் 

புவியானது ஈதரைப் பொருத்துக் குறைந்தது 18 மைல்/வி திசை 

வேகத்தை (அல்லது ஈதர் புவியைப் பொறுத்து 18 மைல்/வி திசை 
'வேகத்தை)க் கொண்டிருக்கக்கூடிய காலங்கள் இருக்க வேண்டும் 

என ஈதர் கொள்கையின் ஆதரவாளர்கள் நம்பினர். அவ்வா 
யின் புவி மீதுள்ள ஒரு ஆய்வாளரைப் பொறுத்தவரை ஈதரின் 
.தஇசையிலேயே இயங்கும் ஒளியானது புவியைப் பொறுத்து (2-ட) 
என்ற இசைவேகத்தையும் (1 என்பது குறைந்தது 18 மைல்/வி . 

மதிப்பாவது பெற்றிருக்கும்) ஈதரின் எதிர்த் தசையில் இயங்கும் 
ஒளி (௦-2) என்ற தஇிசைவேகத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். 

எனவே, தளியானது. 9 தொலைவிலுள்ள ஒரு ஆடிக்குச் சென்று 
இரும்புவதற்கான நேரம் 

D D 220 2D 1 

(= Spy 29 = > We % y— 2 (11-8) 
2 

ஆக இருக்கும். 

D நீளமுள்ள கெட்டியான புயம் ஒன்றின் மூலைகளில் ஒளி 

மூலமும் ஆடியும் இருப்பதாகக் கொள்வோம். இனி, அப்புயம் 

ஈதரின் 1? என்ற இசைவேகத்திற்கு இணையாக அமையும்பொழுது 

ஒளியானது ஆடிக்குச் சென்று திரும்புவதற்கான நேரத்தைச் 
சமன் 71-2-லிருந்து பெறலாம். புயமானது அது 9-ன் இசைக்கு 
'நோர்குத்தா யிருக்குமாறு 90” சுற்றப்பட்டால் ஈதரைப் பொறுத்து 

.ஓய்விலிருச்கும் ஒரு ஆய்வாளரைப் பொறுத்தவரை ஒளியானது
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5! தொலைவு கடக்க வேண்டும் (படம் 11-4). எனவே... 

ஆடிச்குச் சென்று திரும்புவதற்கான நேரம் 

D | ஆ   
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படம் 11-3 

ஒளிமூலத்திலிருந்து ஆடிக்குச் சென்று இரும்பும் ஒளிப்பாதை. 

, 2D’ . ct’ 
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( G ) அல்லது 2 ழ் ( 9 

ஆகும். படம் 17-4-ல் உள்ள செங்கோண முக்கோணத்திலிருந்து. 

4 தொடக்கத்தில் 3. காகத்தில் annie 
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படம் 11-4 

ஒளி மூலமும் ஆடியும் 7 என்ற இசை வேகத்துடன் வலப்பக்கம் கோகி 

ர இயங்கும்போது ஒளிப்பாதை,
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2 1 yp? (11-5) - 

னவே ர'// - s/ 1—v?[c?. @ sem மூலம் ஒளியானது ஆடிக்கு 
'சென்று திரும்புவதற்குரிய நேரமானது புயம் ஈதர் இசைவேகத் 

திற்கு நேர்குத்தாயிருக்கும்பொழுது குறைகிறது என்பதை அறிய 
லாம். இரு நேரங்களுக்கான கோராயமான வேறுபாடு 

2D 
2 2c? 

t-?t' = 

ஒன்றுக்கொன்று 90” கோணத்தில் அமையபெற்ற இரு புயங்களைக் 

கொண்ட குறிக்கீட்டு மானி (1121767000) யின் உதவியால் 
சிறிய அளவிலான இந்த நேரவேறுபாட்டை அளவிடமுடியும் என 

  142 

சர 4 

  
      

படம் 11-5 

மைக்கல்ஸன் குறுக்கீட்டுமானி, ஒளி மூலம் 5-லிருந்து செல்லும் 
ஒளியானது 8) என்ற ஒளி ஊடுருவு ஆடியில் இரு பகுதிகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டு திரையில் மீண்டும் ஒன்று கூடுகிறது,
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மைக்கல்ஸனும் மார்லியும் எண்ணினர். குறுக்கீட்டு மானி 
ஒன்றின் அமைப்பைப் படம் 17-5-ல் காணலாம். குறுக்கீட்டு மானி 

யில் 5 என்ற மூலத்திலிருந்து செல்லும் ஒளியானது 14, என்ற ஒளி 
ஊளடுருவு ஆடியால் இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவ்விரு 
கதிர்களும் திரையில் மீண்டும் ஒன்றுகூடுகன் றன. இவ்விரு ஒளிப் 
பாதைகளும் அதே நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுமாயின் திரையில் 
ஆக்கக் குறுக்கீடு விளையும். சோதனையில் திரையில் ஆக்கக் 
குறுக்கீடு விளையுமாறு 4, 18, என்ற ஆடிகளின் நிலைகள் சரிசெய் 
யப்படுகின்றன. அடுத்து கருவியானது புவியின் சுழற்சித் திசைக்கு 

90 திசையில் சுழற்றப்பட்டு புதிய குறுக்க&ீட்டுப் பாங்கம் நோக்கப் 
படுகிறது. ஈதரின் திசைவேகத்தின் பயனாய் ஒளிப்பாதைகளுக் 
குரிய நேரங்களிடையே ஏற்படும் வேறுபாடானது குறுக்£ட்டுப் 
பாங்கத்தில் மாறுதலை விளைவிக்கவேண்டும். 9-ன் 18 மைல்/வி 

போன்ற இறுமதிப்புக்கூட மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாறுதலை 

ஏற்படுத் தவேண்டும். 

ஆனால் மைக்கல்ஸனும் மார்லியும் எவ்வளவோ முயன்றும் 

எத்தகைய மாறுதலையும் காணமுடியவில்லை. சூரியமண்டலத்தைப் 
பொறுத்த ஈதரின் திசைவேகம் எதிர்பாராத வகையில் 78 மைல் 

  

படம் 1125 

புவியின் சூரியனைச் சுற்றிய பாதை, .4-ல் ஈதரின் திசைவேகம் 
சுழியாகும்.த-யிலோ அது இரு மடங்காகும்.
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வினாடியாக அமைந்துள்ளதே இதற்குக் காரணம் என விளக்கம்: 

கூறப்பட்டது. அவ்வாறாயின் படம் 17-6-ல் புவியானது 4 நிலை 

யில் இருக்கும்பொழுது ஈதரைப்பொறுத்து அதன் இசைவேகம் 

சுழியாகும். எனினும், மைக்கல்ஸனும் மார்லியும் 6 மாதங்களுக். 

குப் பிறகு புவி ம நிலையில் இருக்கும்போது அவர்களுடைய. 

சோதனையை மீண்டும் செய்தார்கள். இப்பொழுது அவர்கள் 

ஈதரின் எதிர்பார்த்த திசைவேகத்தைப்போல் இருமடங்கு திசை: 

வேகத்தை அளவிடவேண்டுமாயினும் குறுக்கீட்டுப் பாங்கத்தில் 

எவ்வித மாறுதலும் நிகழவில்லை. 

புவியானது அதற்கு அருகேயுள்ள ஈதர் பகுதியை அதனுடன் 

இழுத்துச் செல்லலாம் என இதற்கு விளக்கம் கூறப்பட்டது. 
அவ்வாருயின் விண்மீன்கள் இப்பொழுது காணப்படுவதற்கு 
மாறாக ஓராண்டுக்காலத்தில் முன்னும் பின்னும் இயங்குமாறு 
காணப்படவேண்டும். எனவே இந்த விளக்கமானது இத்தகைய 
வானியல் காட்சியறிவின் பயனாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. 

மைக்கல்ஸன்-மார்லி சோதனையின் தோல்விக்கு ஃபிட்ஸெ 

ரால்டு (112௭௮4), லொரென்ட்ஸ் (1,0160(2) ஆகிய இருவரும் 

பின்வருமாறு விளக்கம் கூற முயன்றனர். அவர்கள் கருத்துப்படி 

எல்லா பெளதிக நீளங்களும் அவை ஈதரைப் பொறுத்து ॥ என்ற 

இசை வேகத்துடன் இயங்கும்போது வீர 99/2. மடங்கு குறுக் 

கப்படுகன்றன. எனவே குறுக்கீட்டுமானி 90” சுழற்றப்படும் 

பொழுது, அதன் புயங்களின் நீளங்கள் குறுக்&ட்டுமானி சுழற்றப் 

படுவதால் ஏற்படும் விளைவை அழிப்பதற்குத் தேவையான அள 

வுக்கு மாறக்கூடும். இத்தகைய விளைவைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு 

வெவ்வேறு நீளப்புயங்களையுடைய குறுக்&ீட்டுமானி பயன்படுத்தப் 

பட்டது. அத்தகைய குறுக்கீட்டுமானியில் ஃபிட்ஸெரால்டு-லொ 

ரென்ட்ஸ் குறுக்கமானது வெவ்வேறு குறுக்களவைகளில் 

(latitudes) வெவ்வேறு விளைவுகளைத் தரவேண்டும். 2 ,யினும்: 

மீண்டும் எத்தகைய விளைவுகளும் காணப்படவில்லை:3 ~~” 

  

இத்தகைய விரிவான சோதனைகளின் பயனாய் ஒளியான து: 

குறுக்க&ட்டு மானியைப் பொறுத்து எப்போதும் 2 என்ற இசை: 

வேகத்துடனேயே செல்கிறது என்ற முடிவுக்கு வந்தோம். 

மைக்கல்ஸன்-மார்லிச் சோதனையின் தோல்விக்கு இரண் 

டாவது சாத்தியக்கூறின் அடிப்பி யிலும் விளக்கம் கூறலாம். 

ஆயினும் அத்தகைய விளக்கமும்' “வனியல் காட்சியறிவின்: 

பயனாய் தள்ளப்பட்டது. இந்த ஒளி வெளிப்பாட்டுக் கொள்கை 

உண்மையா யிருக்குமாயின் இரட்டை விண்மீன்களின் இயக்கம் 
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சிதைந்து காணப்படும். இது கெப்ளர் விதிகளுக்த முரண்பட்ட 
தாகும். இரட்டை விண்மீன்களுள் ஒன்று ர என்ற திசை 
வேகத்துடன் புவியை நோக்க இயங்கும்பொழுது அதன் ஓளி 
Cty என்ற தஇிசைவேகத்துடன் இயங்கி புவியை முன்னதாகவே 
வந்தடையும்: அது புவியினின்றும் விலஇச் செல்லும் பொழுதோ 
அதன் ஒளி ௦-2 என்ற திசைவேகத்துடன் இயங்கி தாமதமாக 
வந்து சேரும். 

எனவே மைக்கல்ஸன்-மார்லிச் சோதனையின் தோல்விக்குக் 
கூறப்பட்ட ஓவ்வொரு விளக்கமும் மேலும் பல சோதனைகளாலும் 

காட்சிப் பதிவுகளாலும் முறியடிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் 
காணலாம். 

எஞ்சியுள்ள மூன்றாவது சாத்தியக்கூறு 1905-ல் ஆல்பர்ட் 

ஐன்ஸ்டீன் என்பவரால் சீரியமுறையில் ஆராயப்பட்டது. 
மின்சார விதிகள் சார்பியல் கோட்பாட்டுடன் முரண்பாடற்று 

இருப்பதற்கு முதுவிசையியலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் 
தேவைப்படும் என்ற பிரசினையை எதிர்த்துப் போராடினார். நல்ல 
காலமாக இப்பிரசினை தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த தீர்வுடன்கூடிய 

நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட ஓரு கணிதவியல் பிரசனையாகும், 
எனினும் கணிதவியல் முடிவுகள் பொது உணர்வுக்கு முரண்பட்ட 
வையாகத் தோன்றியதால் அவற்றிற்கான பெளதிகவியல் 

விளக்கம் காண்பது பலருக்குக் கடினமாயிருந்தது. 

ஐன்ஸ்டீன் கொள்கையின் கணிதவியல் முடி.வுகளுள் ஒன்று: 
ஒளியானது ஆய்வாளர் அல்லது மூலத்தின் திசைவேகத்தைச் 
சார்ந்திராது எப்போதும் 2 - 3)6101? செ.மீ/[வி என்ற வேகத் 
துடனேயே செல்லும் என்பதாகும். இவ்வாறாக தொலைவிலுள்ள 
விண்மீனைப் பொறுத்து ஓய்வில் இருக்கும் ஒரு ஆய்வாளரும் அதனை 
நோக்கி மிகவேகமாகப் பயணம் செய்யும் ஒருவரும் அதிலிருந்து 
வரும் ஒளியின் இசை வேகத்திற்கு ஓரே மதிப்பையே அளவிடுவர். 
இம்முடிவு மைக்கல்ஸன்-மார்லி காட்சிப் பதிவுகளுக்கு ஏற்புடைத் 
காயினும் பொது உணர்வுக்கு முரண் பட்டதாகத் தோன்றுகிறது. 
அவரது கணிதவியல் முடிவுகளைப்பெற வெளியிடம், காலம் 
ஆகியவற்றைப்பற்றி நாம் கொண்டிருந்த கருத்துக்கள் மாற்றப் 

.படவேண்டியிருப்பதை ஐன்ஸ்டீன் கண்டார். ஐன்ஸ்டீனின் 
முடிவைப்பற்றிப் பின்வருமாறு எண்ணலாம். ஒளியின் திசை 
வேகமானது எப்பொழுதும் 2 - 9)6101? செ.மீ/வி என்ற 
மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும் வண்ணம் நீளமும் காலமும் சரியான 
அளவுக்குக் “*கலக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கலப்படம் லொரன்ட்ஸ் 
மாற்றம் என அழைக்கப்படும் தத்துவத்தில் கணதவியலாக
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.விளக்கப்படுகிறது. ஒருவரைப் பொறுத்து ஒருவர் ॥ என்ற திசை 

வேகத்துடன் இயங்கும் இரு ஆய்வாளர்கள் அளவிடும் கால நீள 

அளவீடுகளை லொரன்ட்ஸ் மாற்றம் பின்வருமாறு தொடர்புப் 

படுத்துகிறது. 

இலொரென்ட்ஸ் மாற்றம் 

  

x + vt 

x = y? 

ji-3 
2 

8 ஒல 

ஜ் வகு 

v 
t+ a* 
  

  

அடர, சம் என்பவை ஒரு ஆய்வாளரின் அளவீடுகளையும் %,].2,7, 

மற்றொருவரின் அளவீடுகளையும் குறிக்கின்றன. மேற்கண்ட சமன் 

பாடுகளுக்குரிய முதுச் சமன்பாடுகள் (classical equations) 

x = x+ve 

we = t 

என்பவையாகும். இச் சமன்பாடுகளின்படி இரண்டாமவரின் 

அமைப்பில் 32% என்னும் புள்ளி ஓய்வில் இருக்குமாயின் முதல் 

வருக்கு அப்புள்ளியின் நிலை ' - 30-97 ஆகத் தோன்றும். 

அதாவது அவருக்கு அப்புள்ளி ॥ என்ற இசைவேகத்துடன் வலப் 

பக்கம் நோக்கி இயங்குமாறு தோன்றும். நம்மைப் பொறுத்த 

வரை லொரென்ட்ஸ் மாற்றச் சமன்பாடுகளை (118081011021101 

.600811008)ப் புரிந்துகொள்ளத் தேவையில்லை, மாமுக அவற்றின் 

கணிதவியல் விளைவுகளைப்பற்றி ஆராய்வோம். 

1-3 லொரென்ட்ஸ் குறுக்கம் 

“விசுக் என்றொரு இளைஞன் 

வாட்போரி வல் விரைஞன்* 

அம்மம்மா அவன் செயல் மிக விரைவே 

வீசுவாள் தட்டெனத் தோன்றிடவே 

டஇலாரென்ட்ஸ் குறுக்கம் செய்ததுவே”? 

*விரைஞன்-- விரைவுடையவன்
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ஆல்லாளர் 5 », லொரேன்ட்ஸ் மாற்றத். 

ள் ... தின் ஒரு எளிய விளைவு என்ன: 

கோல் ந ௮ வெனில் இயங்கும் எப்பொரு 

ளும் அதன் இயக்கத் திசையில் 

கால்க (ரு விரி. மடங்கு குறுகி 
(0 ஆய்ஙாளர் & கானும் காட்சி யிருப்பதாகத் தோன்றும். 

ல காட்டாக A, 8 என்ற இரு 

ம் ஆய்வாளர்கள் ஒத்த மீட்டர் 

ப்ரா ஷ்டு Saeed தொடக்க 
ஆய்வாளர் த,4-ஐப் பொறுத் 

அரத் ஆங்காளர் & து ர என்ற திசைவேகத்துடன் 

Berra இயங்குவாராயின் ஆய்வாளர் 

A, Bor மீட்டர் கோலை 

Ji-v]/e? மீட்டர். நீள 

மூள்ளதாக அளவிடுவார் . 

ஒன்றைப் பொறுத்து ஒன்று 9 0.62 (படம் 1-7) சார்பியல் தத்து 
என்ற திசைவேகத்துடன் இயங்கும் a . . 

இரு ஒத்த மீட்டர் கோல்களின் மீது வத்தின் பயனாய் இதன் மறுத 

லொரென்ட்ஸ் குறுக்கத்தின் விளைவு. யும் உண்மையாயிருக்க 

வேண்டும். ஆய்வாளர் 8-க்கு .4-ன் மீட்டர் கோலும் அதே. 

அளவுக்குக் குறுகியுள்ளதாகத்்தோன்ற வேண்டும். 

கோல் & 

(ம) ஆய்வாளர் ஐ கானும் காட்சி 

படம் 11-7 

மாதிரிக் கணக்கு 

ஒரு மீட்டர் கோல் ஒளிவேகத்தின் 60% வேகத்துடன் நம். 

மைக் கடந்து செல்வதாகக் கருதுவோம். அது எவ்வளவு, நீள 

முடையதாகத் தோன்றும். 

௪ பர 0.68 

= 0.648 

= 80 செ.மீ 

முற்பகுதியில் சமநீளமற்ற புயங்களைக் கொண்ட குறுக்கீட்டு 

மானியின் உதவியால் கடைத்த சோதனை முடிவுகளை விளக்கு 

வதற்கு லொரென்ட்ஸ் குறுக்கத்தால் முடியவில்லை எனக் 

கண்டோம். நீளத்தைப் பற்றிய நமது கருத்தை மாற்றுவதோடு: 

காலத்தைப் பற்றிய கருத்தையும் மாற்றுவதன் மூலம் இந்த இடர் 
பாட்டிற்குரிய தீர்வு காணலாம்.
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11-4 கால நீட்டிப்பு (711006 191181100) 

“கண்ணம்மா என்றொரு கன்னியவள் 

ஒளியை விஞ்சும் வேகத்தினாள் 

ஐன்ஸ்டீன் காட்டும் வழியினிலே 

ஒருநாள் பிரிந்து சென்றனளே 

முன்னாளிரவு மீண்டனனளே”? 

காலத்தைப் பற்றிய நமது கருத்தை மாற்ற வேண்டியதன் 

இன்றியமையாமையை ஐன்ஸ்டீன் உணர்ந்தமைக்கான 

காரணத்தை விளக்கு முகத்தான் **ஒளிக்கடிகாரம்'? (11214 clock}. 

ஒன்றைக் கருதுவோம். ஒளிக்கடிகாரத்தின் அமைப்பு மிக 

எளியது. ற இடை வெளியில் அமைக்கப்பட்ட இரு இணை: 

யாடிகளே ஒளிக்கடிகாரத்தை அமைக்கின்றன. ஒரு ஒளித்துடிப்' 

பானது ஒரு ஆடியிலிருந்து புறப்பட்டு இரண்டாவது அஆடிக்குச் 
சென்றுதிரும்புவதற்கான நேரம் 7 - 2/௦ ஆகும். £-ன் மதிப்பை 

750 மீ. ஆகச் செய்வோமாயின் ஒளிக் கடிகாரம் ஒவ்வொரு 

மைக்ரோவினாடி (0 105) யையும் கணிக்கும். 

அத்தகைய கடிகாரம் ஒன்று ॥ தஇசைவேகத்துடன்அதன் புயம் 

ற ஆனது 9-க்கு நேர்குத்தாயமைந்த நிலையில் இயங்குவேதாகக் 

கொள்வோம். ஒளித்துடிப்பானது ௦ என்ற மாறாத திசைவேகத் 

துடனேயே. இயங்கவேண்டுமாதலால் ஒரு *நிலையான' ஆய்வா 

ளரைப் பொறுத்தவரையில் மேற்கூறப்பட்ட கடிகாரத்தின் நிலைப் 

படம் 11-4-ல் காட்டப்பட்ட நிலையை யொக்கும். எனவே சமன் 

7 7-5-ன்படி. இரு கணிப்புகளுக் இடையேயுள்ள கால அளவு 

2D 
2D c 

  

    

  

ஈட
 

அல்லது t' = ji-= (11-6) 
மல 

6 

எனவே நகரும் ஒளிக்கடிகாரம் ஒன்று ஒவ்வொரு மைக்ரோ வினாடி 

யையும் கணிக்காமல் மைக்ரோ வினாடியை விடச் சற்று அதிக கால 

இடைவெளியை அதாவது நீட்டிக்கப்பட்ட மைக்ரோ வினாடியைக் 

கணிக்கும். ஆனால் ஒளிக்கடிகாரத்துடன் இயங்கும் ஒருவரைப் 

பொறுத்த வரையிலோ அது முன்னர் கூறப்பட்டபடி ஓவ்வொரு
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மைக்ரோ வினாடியையும் கணிக்கும். எனவே ஒளிக்கடிகாரம் 
.நகரும்பொழுதெல்லாம் அது ம 77/24 மடங்கு குறைந்த 
நேரத்தைக் காட்டுவதாகவே தோன்றும் இக்கருத்தை ஒளியின் 
பண்பாகவே ஐன்ஸ்டீன் வலியுறுத்தினார். ஆதலால் எல்லாக் 

கடிகாரங்களும் எல்லா பெளதிக நிகழ்ச்சிகளும் (மனிதவாழ்வு 

உட்பட) கூட அவை நகரும்பொழுது அதே அளவுக்கு (அதாவது 

வீர 7/2 மடங்குக்கு) தாமதிக்கப்படவேண்டும். கதிரியக்கத் 
தனிமத்தின் அரைவாழ்வு (118101116) போன்ற பெளதிக நிகழ்ச்சி 

கள் கூட பூர 3/2 மடங்கு தாமதிக்கப்படவேண்டும். 

உண்மையில் அரைவாழ்வின் மீதான இத்தகைய விளைவு நிலையற்ற 
துகள்களின் கற்றை ஒன்றின் உதவியால் நேரடியாகக் காட்டுப் 
பதிவு செய்யப்பட்டது. பயான் (21௦1) என்பது 1.8 X 70-₹வி 
அளவு அரைவாழ்வு கொண்ட ஒரு நிலையற்ற துகளாகும். 

சின்க்ரோசைக்ளோட்ரானின் உதவியால் பயான் கற்றை ஒன்றை 

உருவாக்கலாம். படம் 11-8 சின்க்ரோசைக்ளோட்ரான் உரு 

வாக்கிய பயான் கற்றை ஒன்றைக் காட்டுகிறது. 

   

    

   

  

பூரோட்டாள் பாத 

  

  
  
  

  

ஓசக்ளோட்ரான் 
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படம் 11-86 

சின்க்ரோசைக்ளோட்ரானில் புரோட்டான் கற்றை ௮௧ இலக்கொன்றை 
(ர்சாாக] கா) மோதுவதால் உருவாகும் பயான் கற்றை, இலக்கில் 
புரோட்டான்கள் மோதுவதால் விளையும் பயான்கள் ஒரு காந்தப் 
புலத்தினால் விலக்கப்பட்டு சோதனைக்குரிப இடத்தை அடைகின்றன. 

மாதிரிக் கணக்கு 

பயான் கற்றை (86810 ௦7 ற1018) ஒன்று ॥ - 0.62 என்ற இசை 
வேகத்தைப் பெற்றுள்ளது. பயான்களுள் பாதி சிதைவதற்கு 
எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? அக்கால அளவில் அவை எவ்வளவு
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தொலைவைக் கடக்கும்? 
ர் 

காட்சிப்பதிவு செய்யப்பட்ட அரைவாழ்வு 7-ஆனது 1.8 
3 10 * வினாடியைப்போல்,. 

3, ய 
20.61 /0.64 

மடங்கு ஆகும். எனவே, அரைவாழ்வு 25% அதிகரிக்கப்படு 

கிறது. 

அல்லது 7* - 2,85 % 70" -₹வி இக்கால அளவில் கடந்த தொலைவு 
D=vT' =0.6X% 38x 10? x 2.25 x 10-° @e.8. 

= 4.05 i. 

1,25 

11-5 இரட்டையர் புதர் (116 twin baradox) 

மாறா இளமையின் இரக௫யம் 

விண்வெளிப் பயணிகள் புவியிலுள்ள அவரது உடன்பிறந் 

தார்களைப்போன்று விரைவில் முதுமை எய்துவதில்லை என்ற 

கருத்து விண்வெளி ஆராய்ச்சி தொடங்கிய நாளிலிருந்து பொது 

வாகப் பரவியுள்ளது. உண்மையில் விண்வெளிப் பயணி ஒருவர் 

ஒளிவேகத்துடன் இயங்கமுடியுமாயின் முதுமை அடையவே 

மாட்டார். 

விண்வெளிப் பயணிக்கான இந்த கால நீட்டிப்பைச் சமன் 

71-6ஃலிருந்து காணலாம். புவிமீதுள்ள ஒரு ஆய்வாளரின் அள 

வீட்டின்படி ற திசைவேகத்துடன் செல்லும் விண்வெளிக்காலம் 

. ஒன்றினுள் கடிகாரங்களும் வாழ்வு உள்ளிட்ட எல்லா பெளதிக 

நிகழ்ச்சிகளும் JV 1-vice? மடங்கு தாமதிக்கப்படும். 

1மாதுரிக் கணக்கு 

A, B என்பவர்கள் 80 வயதுள்ள இரட்டையர்கள். 2 என்ப 

வர் ஆர்க்டரஸ் (கீர௦பாம$) என்ற விண்மீனுக்கு ॥ - 0.992 என்ற 

இிசைவேகத்துடன் ஒரு விண்வெளிப் பயணத்தை மேற்கொள்க 

மார். புவியிலுள்ள ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி ஆர்க்டரஸ் 

20 ஓளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது. 8 அவரது விண்வெளிப் 

பயணத்தை முடிக்கும்போது A, B ஆகியோரின் வயதுகள் 

என்ன? 

,4-ன் அளவீட்டின்படி 8-ன் பயணத்திற்கு ஒளியானது ஆர்க்
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டரஸாக்குச் சென்று வருவதற்காகும் கால 80 ஆண்டுகளைவிட 79% 
அதிகமான கால அளவு தேவைப்படும். எனவே 4 திரும்பிவரும் 
'போது A, 20 + 80.8 = 100.8 வயதுள்ளவராக இருப்பார். 
மேலும் 4-ன் கணக்&ட்டின்படி விண்வெளிக் கலத்திலுள்ள கடி. 

காரங்கள் ,/7--0.995- ,/0.02 - 0.147 மடங்கு குறைவான 
நேரத்தைக் காட்டும். எனவே, விண்வெளிக் கலத்தினுள் பயணத் 
திற்கான நேரம் புவிநேரக் கணக்கீடான 80.8 அண்டுகளில் 0.141 
மடங்கு அல்லது 11.4 அண்டுகளாகும். எனவே மீ அவரது 

பயணத்தின் இறுதியில் 80 - 11.4 அல்லது 31.4 ஆண்டுகள் 
, வயதுள்ளவராக இருப்பார். அதாவது புவியில் இருந்த அவரது 

சகோதரனைவிட 69.4 ஆண்டுகள் இளைஞராக இருப்பார். 

விண்வெளிப்பயணி அவரது காலம் மெதுவாகச் செல்வதை 
உணர்வதில்லை. -க்கு லொரென்ட்ஸ் குறுக்கத்தின் பயனாய் 
ஆர்க்டரஸாக்கு உள்ள தொலைவு குறுகிக் காணப்படுகிறது. புவி 
யிலிருந்து ஆர்க்டரஸுக்குள்ள தொலைவை அவர் 40 ஓளி ஆண்டு 

களின் ,/1--0.99* மடங்காக அதாவது 5.64 ஒளி ஆண்டுகளாக 

அளவிடுகரறுர். புவியானது॥ - 0.99 என்ற அதே சார்புத் 

இசைவேகத்துடன் விலகச் செல்வதையும் அவர் காண்கிருர், 
எனவே விண்வெளிக்கலத்திலுள்ள 2, அவர் ஆர்க்டஸாக்கு செல் 

வதற்கு, ஒளியானது 5.64 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவைக் கடப்ப 

குற்கு ஆகும் கால அளவைவிட. 71% அதிகமான கால அளவுக் 

தேவைப்படும் எனக் கணக்கிடுகிறார். அதாவது புவியிலிருந்து 
ஆர்க்டரஸாுக்குச் செல்வதற்கு 5.7 ஆண்டுகள் ஆகும் அல்லது 

புவியிலிருந்து ஆர்க்டரஸாக்குச் சென்று திரும்புவதற்கு 11.4 

ஆண்டுகள் ஆகும் என விண்வெளிக் கலத்திலுள்ளவர் எண்ணு 

இரார். இந்த முடிவு புவியிலுள்ள .4-ன் கணக்கீடுகளுடன் ஒத்தி 

ருப்பதைக் காணலாம். 

எனினும், இங்கு நாம் ஒரு புதிரை விடுவிக்கவேண்டியுள்ளது. 

விண்வெளிப் பயணி புவியை நோக்கும்பொழுது புவியிலுள்ள கடி 

காரங்கள் அவரது கடிகாரத்தைப் பொறுத்தவரை குறைந்த 

நேரத்தைக் காட்டவேண்டும். எனவே 4 வயது குறைந்தவர் 

என்ற முடிவை ம அடைய வேண்டும். இது முன்னர் கூறப்பட்ட 

இனின்றும் முரண்பட்டது. இசைவேகமானது உண்மையிலிருந்து 

சார்புடையதாயிருப்பின் சரமைவற்ற முடிவுகளை எவ்வாறு பெற 

முடியும்? சரமைவுக் கோட்பாட்டின்படி இரட்டையர் இருவா் 

அதே பருவத்தினராக இருக்கவேண்டாமா? எனவே முதல் 

நோக்கில் ஐன்ஸ்டீனின் விதிமுறைகள் அகமுரண்பாடுடையன 

போல் தோன்றுகிறது. இக்கணக்கே சரிசீரமைவற்றது என்பதை
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நோக்குவோமாயின் இப்புதிர் மறைந்துவிடும். புவியிலுள்ள 

மனிதன் எப்போதும் ஒரே சுட்டமைப்பில் இருக்கிறான். விண் 

.'வெளிப்பயபணியோ அவனது பயணத்தின்போது சுட்டமைப்புக் 

களை மாற்றுகிறான். ஐன்ஸ்டீன் சமன்பாடுகளைச் சரியாகப் பயன் 
படுத்துவோமாயின், விண்வெளிப்பயணியின் கணக்&ட்டின்படி 

_ புவி மனிதன் விரைவில் முதுமையடைகிறான் என்ற முடிவையும் 

நாம் அடைகிறோம். 

இரட்டையர் புதிரைப்பற்றிய ஏனைய விபரங்களை டிஸ்கவரி 

என்ற பத்திரிகையின் 1957ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் தங்கள் இதழில் 

௩. பாண்டி (Bondi) என்பவரின் கட்டுரையில் காணலாம். 

சயன்ஸ் (801006) பத்திரிகையின் 1957ஆம் அண்டு ஆகஸ்டு 

தங்கள் 80ஆம் நாளிட்ட இதழில் 1, மாக்மில்லன் என்பவா் 

விண்வெளிப் பயணத்தில் பெறக்கூடிய கால நீட்டிப்பை நடை 
முறைப் பயனுள்ளதாக்க முடியாது என நிறுவியுள்ளார். ஒளி 
வேகத்திற்கு அண்மையிலுள்ள வேகங்களொழிந்த ஏனைய வேகங் 

களுக்குக் கால நீட்டிப்பு விளைவுகள் புறக்கணிக்கக் தக்கவையாய் 

உள்ளன. அத்தகைய பெருவேகங்களைப்பெற ஏறத்தாழ விண் 
வெளிக்கலத்தின் ஒய்வு நிறை ஆற்றலுக்குச் சமமான இயக்க 

ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது என்ற உண்மையைப் பகுதி 77-7-ல் 

காணலாம். அணுக்கருப் பிளவீட்டில் வெளிப்படும் ஆற்றல் முழு 

வதையும் 100% இயக்குதிறத்துடன் பயன்படுத்துவோமாயினும் 
அந்த ஆற்றல் தேவையான ஆற்றலைவிட மேலும் 100 மடங்கு 
குறைவாக இருக்கும், 

11-6 திசைவேகங்களின் ஐன்ஸ்டீன் கூட்டல் முறை 

y+e=c 

லொரென்ட்ஸ் குறுக்கமும் காலநீட்டிப்பும் லொரென்ட்ஸ் 
மாற்றத்தின் நேரடி விளைவுகளாகும். இந்த மாற்றச் சமன்பாடு 
.கள் இசைவேகத்தை மாற்றலாம் என்பதை மதிப்பிடுகின்றன. 

காட்டாக ஒரு குறிப்பிட்ட சுட்டமைப்பில் (படம் 17-9-ல் உள்ள 

ஜெட்விமானத்தைப்போன்று) ஒரு பொருள் 4 என்ற திசைவேகத் 
துடன் இயங்குவதாகக் கொள்வோம். 1 என்ற தஇிசைவேகத் 
துடன் இயங்கும் ஒரு ஆய்வாளர் அளவிடக்கூடிய விமானத்தின் 

இசைவேகம் உன் மதிப்பு என்னவாக இருக்கும். முது பெளதி 
கத்தின் ப' - 4-1 ) ஆகும்.ஆனால் ஐன்ஸ்டீன் கோட்பாட்டின்படி.
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இசைவேகங்களின் ஐன்ஸ்டீன் கூட்டல் 

v= uty 

uy 11.7) 1+ ௭ (11.7) 

லொரென்ட்ஸ் மாற்றச் சமன்பாடுகளுள் %'க்கான சமன்பாட்டை. 
க்கான சமன்பாட்டால் வகுப்பதன் மூலம் இச்சமன்பாட்டை. 

எளிதில் பெறலாம் (u' = x'/t’, u = x/t). 

மாதீரிக் கணக்கு 1 

படம் 71-9-ல் உள்ள இரு ஜெட் விமானங்களின் தரையைப்: 
பொறுத்த வேகங்கள் 4 - 8000 1, ற - 17000 றந எனக். 

கொள்வோம். இரண்டாவது விமானத்தைப் பொறுத்து முதல்: 
அிமானத்தின் திசைவேகம் என்ன? 

, _ 2000 + 1000 | 3000 
ச் ரூ.3170. 1+ 4.5 x 107'# 

c? 

= 2999.999999986 mph 

. . படம் 11-9 
fa : : . 

தரையைப் பொறுத்து ச, ॥ என்ற: 
dah பப்ப ட அத்ரி இசைவேகங்களுடஸ்' இயங்கும் இரு 

ஜெட் விமானங்கள். ஆய்வாளர்: 
விமானமானது இடப்புறமுள்ள ஜெட் 
விமானம் அதனை நோக்கி (uty)- 
ஜூவிடக் குறைவான ௩ என்ற வேகத். 
துடன் வருவதாக மதிப்பிடுகிறது. 

  

நில மட்டம் 

மாதிரிக் கணக்கு 2 

நியூட்ரினோ எனப்படும் அடிப்படைத் துகள் ஒன்று ஒளிவேகத். 

துடன் இயங்குகிறது (௩ - 2]. ஆய்வாளர் ஒருவர் நியூட்ரினோவை 
நோக்கி 9 என்ற திசைவேகத்துடன் இயங்குகிறார். ஆய்வாளர் 
அளவிடக்கூடிய நியூட்ரினோவின் இசைவேகம் என்ன? 

    

ட்ட? 237 
a4 cy yy ) 

c? 6 ety 

௦ என்ற தஇிசைவேகத்துடன் இயங்கும் ஒளி (அல்லது வேறு 

எதுவாயினும்) மற்ற எல்லா ஆய்வாளருக்கும், அவர்கள் எவ்வளவு: 
வேகமாக இயங்கினாலும், ட என்ற திசைவேகத்தைப் பெற்றிருப்ப 
தாகவே தோன்றும் என்று இக் கணக்கிலிருந்து தெளிவாகிறது...
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மைக்கல்ஸன்-மார்லிச் சோதனையின் முடிவுகள் இவ்விதமாக 

விளக்கப்படுகின்றன. எப்பொருளும் ஓளிவேகத்தை மிஞ்சிய 
(வேகத்தைப் பெற்றிருக்க முடியாது என்பது ஐன்ஸ்டீன் சமன்பாடு 

களிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு அடிப்படை முடிவாகும். 

உண்மையில், ஒரு பொருள் ஒளியின் வேகத்தை நெருங்குமாயின் 

லொரெட்ஸ் குறுக்கத்தின் பயனாய் அதன் பருமன் சுழியாகும். 
(மேலும் சமன் 14-7-ன்படி ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு அதிகமான 

திசைவேகத்தைக் கொடுத்தாலும் அதன் இசைவேகம் ர் ஆனது 

-ஐ விட அதிகமாக முடியாது. இனி, விசையியலை ஐன்ஸ்டீனின் 

மாற்றச். சமன்பாடுகளுக்கு ஏற்புடைத்தாக்க . என்னென்ன 

மாற்றங்கள் தேவை என்று காண்போம். 

11-7 சார்பியல் விசையியல் 

கைக்கெட்டியும் வாய்க்கெட்டாத வரம்பிலா ஆற்றல் 

நியூட்டன் விதிகளின்படி. இருபொருட்கள் செயலெதிர்ச் 
'செயற்படும்பொழுது (4௪1; -- சீர) என்ற அளவு செயலெதிர்ச் 
செயலுக்கு முன்னும் பின்னும் ஒரே மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது. 
நியூட்டன் விதிகளின் பயனாய் கிடைக்கப்பெற்ற இக்கருத்து உந்தம் 
அழிவின்மை விதி என அழைக்கப்பட்டது. அனால் ஐன்ஸ்டீன் 
சமன்பாடுகளின்படி (முதுகருத்துப்படி — Classical view - M,, M, 
மாறிலிகள் எனக் கொள்வோமாயின்)(18, மீச) என்ற அளவு 
மோதலுக்குப் பிறகு கூடவோ குறையவோ செய்யலாம், (இனி 
முதுநிறைகளை - (1855108! 1089905 - (சீசீ), (48) எனக் குறிப்பிடு 
வோம்), எனினும் லொரென்ட்ஸ் மாற்றத்தின் பயனாய் செய 
லெதிர்ச் செயலுக்குப் பிறகு மாறாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவும் 
உள்ளது. அதாவது 

M,), v M,), v . ட 
Ji Me joe என்னும் அளவு மாருதது, 
    

M, i 
எனவே J i= yer என்ற அளவு நிறையாக வரையறுக்கப் பட் 

டால் உந்தமானது இன்னமும் அழியாமல் இருக்கும். இப் 
பொழுது முதல் இந்த இயலில் ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருக்கும் 
'பொழுது அளவிடப்படும் அதன் நிறையை ரீ, எனக் குறிப் 
பிடுவோம். இனி ஐன்ஸ்டீன் கொள்கைப்படி y என்ற இசை 
(வேகத்துடன் இயங்கும் ஒரு பொருளின் 

சார்பியல் நிறை 

My 
M= ட்டம் (11-3) 

c? 

  

3 Quer 22
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ஜெட்விமானங்கள், விண்வெளி ராக்கெட்டுகள் ஆகியவற்றின் 
இசைவேகங்களுக்குக்கூட ஒரு பொருளின் நிறையில் ஏற்படும் மாறு 
பாடு அளவிட முடியாத அளவுக்குச் சிறியதாயுள்ளது. எனினும் 

நவீனகாலத்திய உயர் ஆற்றல் முடுக்கிுகளின் உதவியால் அடிப் 
படைத் துகள்களை ஒளிவேகத்திற்கு ஏறத்தாம சமமான வேகங் 
களுக்கு முடுக்க முடிகிறது. இதுவரை கிடைக்கப்பெற்ற மிக 
அதிகமான திசைவேகமானது கார்னெல் பல்கலைக் கழகத்தில் உள்ள 
எலெக்ட்ரான் சின்க்ரோட்ரானால் முடுக்கப்பட்ட எலெக்ட்ரான் 

களின் திசை வேகமேயாகும். இந்த கர்னெல் எலெக்ட்ரான்கள் 
90.99998992 2 என்ற திசைவேகத்தை அடைகின்றது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

கர்னெல் எலெக்ட்ரான்களின் நிறை என்ன? 

  

M M, M 
M =o SS = OSS EE 2 

~ /1— (0.99999992)? J 0.00000016  4x10-# 

M = 2500 M, 

எனவே கார்னெல் எலெக்ட்ரான்கள் அவை ஓய்விலிருந்தபொழுது 
பெற்றிருந்த நிறையைப்போல் 2500 மடங்கு நிறையைப் பெறு 
ன்றன. 

நாம் அடிக்கடி மேற்கூறப்பட்ட கணக்கின் மறுதலையைக் 

காண நேரிடுகிறது.ஜீஅதாவது நிறை மிகுதிப்பாடிலிருந்து திசை 
வேகத்தைக் கணக்கிட வேண்டியிருக்கும். இதனைப் பின்வருமாறு 

செய்யலாம்: 

சமன் 17.8-ன் இருமடி. காண்போமாயின் 

M,? 

yp? 

பர 
ரப _ M, \? 

c M 

    

M* = 

  

  

  

a My ் 
டூ M 

+. = ft _ (ஆ) (11-9) 

லொரென்ட்ஸ் மாற்றச் சமன்பாடுகளின் மற்றொரு விளைவு 

என்னவெனில் இரு துகள்கள் செயலெதிர்ச் செயற்படும்பொழுது 

மொத்தச் சார்பியல் நிறையானது மாருமலிருக்கிறது; அதன்
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பயனாய் (/8,0”--18,05)-ன் மதிப்பு மாறாமல் இருக்கிறது என்ப: 
தாகும். இதனை ஆற்றல் அழிவின்மை விதி என ஐன்ஸ்டீன் 
உறுதிப்படுத்திய தோடன்றி இந்த வாய்பாடு சிறிய திசை வேகங் 
களுக்கு ஆற்றல் அழிவின்மை விதிக்கான பழைய வடிவை நெருங்கு 

கிறது எனவும் நிறுவினார். ஒரு துகளின் ஆற்றல் 
ஐன்ஸ்டீன் நிறை-ஆற்றல் தொடர்பு 

W=Mc? (11-10): 
என ஐன்ஸ்டீன் எடுத்துரைத்தார். சமன் 17-8-ஐப் பதிலீடு: 
செய்வதன்மூலம் ஆற்றலை முற்றிலும் திசைவேகத்தின் சார்பலனாக;: 

M,c? 
w= > (11-11) 

ம் ரன 
என எழுதலாம். இந்நிலையில் இந்த வாய்பாடு ஆற்றுலுக்கான 
77-11 என்னும் முதுவாய்பாட்டிலிருந்து மாறுபட்டிருப் 
பதாகத் தோன்றுகிறது. 347 ஆம் பக்கத்தில், சமன் 1 1-7 7-க்கும் 
முதுதொடர்பான 3]82-க்கும் உள்ள தொடர்பை நிறுவுவோம். 
9-௦ என்றாலும் நிறையானது 

W,=M,c? (11-12) 

என்ற ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது எனச் சமன் 77.77 கூறுகிறது. 
இந்த ஆற்றலை உள்ளார்ந்த ஓய்வாற்றல் (111710514௦ rest energy) 
என ஐன்ஸ்டீன் விளக்கினார். 18) அளவுள்ள ஓய்வு நிறை அழிக்கப் 
படுமாயின் 48,022 அளவு ஆற்றல் வெளியிடப்பட வேண்டும் என 
அவர் கூறினார். அணு குண்டுகளின் பேராற்றல் வெளியீட்டிற்கு 
ஓரளவு ஓய்வு நிறையானது இவ்வாறு நேரடியாக ஆற்றலாக 
மாற்றப்படுவதே காரணமாகும். இவ்வகையில் பெறக்கூடிய 

ஆற்றலின் அளவுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடு ஒன்று உள்ளது. 

எடைமிக்க துகள்கள் அழிவின்மை விதியின்படி எந்த செய 
லெதிர்ச் செயலிலும் புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் ஆகிய 

வற்றின் மொத்த எண்ணிக்கை மாருமல் இருக்க வேண்டும். 
இதன் பயனாய் ஒரு கிராம் மணலிலிருந்து 9)610”? எர்குகள் 

ஆற்றலைப் பெறுவதற்கான வழியேதும் இருப்பதற்கில்லை. 

மாதிரிக் கணக்கு 1 

ஒரு கிராம் மணலில் அடங்கிய ஆற்றல் எவ்வளவு? இது ஒரு 

இராம் நிலக்கரியை எரிப்பதால் கிடைக்கும் 7000 கேலரியைப். 
போல் எத்தனை மடங்கு? 

ஒகு கிராமில் உள்ள ஓய்வு ஆற்றல்
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W = 7௪% (2 % 101 செ.மீ/வி)” - 9% 100 எர்குகள் 
நிலக்கரியை எரிப்பதால் வெளிப்படும் ஆற்றல் 

2000 கேலரிகள் )6 4.18 X 10" எர்குகள்/கேலரி - ஆற்தலைப் 
2.9 1011 எர்குகள் எனவே ஓய்வு ஆற்றலானது ரசாயன 
போல் 3.1 % 10” மடங்காகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 2 

ஒரு டன் 1141' வெடிக்கும்பொழுது 70 கேலரிகள் வெப்பம் 
வெளியாகிறது. ஒரு மெகாடன் குண்டு ஒன்றில் எவ்வளவு நிறை 
ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது? 

ஒரு டன் 1141 வெடிக்கும்பொழுது ஏற்படும் நிறை குறைவு 

_ W _ 10° X 4.18 x 107 எர்குகள் _ 
24-௭5 ox 1050 செ.மீ£/வி” கணம் கி 

ஒரு மெகாடன் குண்டு ஒன்றில் ஆற்றலாக மாற்றப்படும் திறை 
இதைப்போல் ஒரு மிலியன் மடங்கு அல்லது 46 கி. ஆகும். 

உண்மையில் அத்தகைய குண்டிற்குத் தேவைப்படும் பிளவுறு 

பொருளின் (1581008016 0087121181) நிறை இதைப்போல் ஏறத்தாழ 

17000 மடங்காகும். அணுக்கரு வெடிப்பு ஒன்றில் புரோட்டான் 

கள், நியூட்ரான்கள் ஆகியவற்றின் மொத்த எண்ணிக்கை 

மாறாமல் இருக்கவேண்டும். இக்கருத்தைப் பற்றிய மற்ற விபரங் 

களை இயல் 15-ல் காணலாம். 

இயக்க ஆற்றல் என்பது இயக்கத்தால் விளையும் ஆற்றல் 

என்ற இயக்க ஆற்றலுக்கான நமது வரையறையில் மாறுதல் 

எதுவும் இடையாது. மொத்த ஆற்றலிலிருந்து ஓய்வு ஆற்றலைக் 
கழிப்பதன் மூலம் இயக்கத்தால் விளையும் ஆற்றலைப் பெறலாம். 

அதாவது 
நர 

இச் சமன்பாட்டை, சமன்பாடுகள் 11-8, 77-10 ஆ௫ூயவற்றைப் 

பயன்படுத்தி முற்றிலும் தசைவேகத்தின் சார்பலனாக எழுதலாம். 

அதாவது 

KE = Mc? — M,c? 

1 
KE = —_ - 4 

i <= 
J e 

அல்லது KE = | 7 =} + 1 | Myc c?



சார்பியல் ததர 

இப்பொழுது சிறிய தசைவேகங்களுக்கு 187-ன் மதிப்பு 4M,v? 
என்ற மதிப்பை நெருங்குகிறது என நிறுவுவோம். 3/2. 7-ஐ விட 
மிகவும் குறைவாக இருக்கும்பொழுது பைனாமியல் தேற்றத்தின் 
tup* (Binomial theorem) (1 — v?/c?)~¥2-g [1 + 4 (v?/c®)} craw 
எழுதலாம். எனவே 

1 yp? 

KE = [ (2 +> =) = 1 |e? 

= 7M,v* 

இது இயக்க ஆற்றலுக்கான நாமறிந்த பழைய கோவையேயாகும்- 
கதிரியக்கச் சிதைவில் வெளிப்படும் ஆற்றலைக் கதிரியக்கச் சதை 
வுக்கு மூன்னுள்ள அணுக்கருவின் நிறைக்கும் சிதைவில் கிடைக்கப் 
பெறும் விளைபொருட்களின் மொத்த நிறைக்கும் உள்ள நிறை 
வேறுபாட்டுடன் ஒப்புநோக்குவதன்மூலம்: முதல்முதலாக ஐன்ஸ் 

டீனின் நிறை ஆற்றல் தொடர்பு நிரூபிக்கப்பட்டது. 18 - Mc? 
என்ற தொடர்பை சோதனைச்சாலையில் எவ்வாறு நிரூபிக்கலாம் 
என்பதற்கோர் எடுத்துக்காட்டாக எளியதொரு பீட்டாசசிதை 

வைக் கருதுவோம். கட்டற்ற நியூட்ரான் ஒன்று ஒரு புரோட் 
டான், ஒரு எலெக்ட்ரான், ஒரு ஆண்டி நியூட்ரினோ (ஆன்டி 
நியூட்ரினோவின் * ஒய்வுதிறை சுழியாகும்) ஆகியவையாகச் சிகை 

வுறுகிறது. 

ABT OU SI 
றப சா ¥ 

சதைவின் போது 7.88 % 10--₹ எர்க் ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது. 

நியூட்ரானின் ஓய்வு நிறையானது புரோட்டான் எலெக்ட்ரான் 

ஆகியவற்றின் மொத்த ஓய்வு நிறையை விட 18.9 % 70-7₹ இ 

அதிகமாக உள்ளது, இந்த நிறைவேறுபாட்டிற்குரிய ஆற்றல் 

W = 13.9 X% 1072* X% c? = 1.25 X 700 எர்க் ஆகும். நிறை 

வேறுபாட்டிற்குரிய இந்த ஆற்றலானது சிதைவில் தோன்றிய 

விளைபொருட்களின் அளவீட்டு நுட்பத்திற்குட்பட்டு (ம்ம்ப8 

accuracy of measurement) பதிவு செய்யப்பட்ட இயக்க ஆற்ற 

லுக்கு (1.25 % 10” * எர்க்)ச் சமமாயிருப்பதைக் காணலாம். 

மாஇரிக் கணக்கு 1 

ஒரு துகள் அதன் ஓய்வு ஆற்றலுக்குச் சமமான இயக்க 

ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. அதன் இசைவேகம் என்ன? 

*பைஞமியல் தோற்றத்தின்படி (1--84)” என்பதை 

(i + a)’ = 1 + na a 2a + owe 

என விரித்தெழுதலாம்.
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W = KE + M,c? 

KE = M,c? ஆதலால் 

Mc? = M,c? + M,c? 

M, 1 
0. வழு வம. மம் 

ல்ச் 2 

.சீமன் 71-9-ல் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

ய் ரர > 

௫ ப 2 (=) = [4 
2 4 

வம 
v= — = 3 c 0.866c 

மாதிரிக் கணக்கு 2 

புரோட்டான் முடுக்கியான பீவாட்ரான் ஒன்று புரோட்டான் 

களுக்கு 10-? எர்க் இயக்க ஆற்றலை அளிக்கிறது. அத்தகைய 

புரோட்டான்்௧ளின் நிறை எவ்வளவு அதிகமாகும்? புரோட்டா 

னின் ஒய்வு நிறை 1,676 10-₹₹. 

முதலில் புரோட்டானின் ஓய்வாற்றலைக் கணக்கிடுவோம். 

M,c? = 1.67 xX 10-** x (3 X 1019)? = 1.5 X 10-8 

எர்குகள் 

Mi_ Mc _ KE + Mc? 1672 + 1.5 x 10-° 

M, M,c? ~~ = M,e? ~ 1.5 X 10-8 

= 7.68 

cronGa Santomer yGoreLreraet FT SITT Cor புரோட்டான் 

களைவிட 7.68 மடங்கு எடையுள்ளவை என்பதைக் காணலாம். 

இறுதியாக எவ்வகை ஆற்றலும் அதற்குரிய ரீ - 1172” என்ற 

ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கவேண்டும் என்று கூறி இத்தலைப்பை முடிப் 

போம். காட்டாக 17” என்பது ஒளியின் ஆற்றல் எனில் சுழி ஓய்வு 

நிறையைக் கொண்ட ஒளி அலைகள் அந்த அற்றலின் பயனாய் 187௦” 

என்ற நிறையைக் கொண்டிருக்கவேண்டும். கொள்கையளவில் 

நோக்குவோமாயின் பூரண பிரதிபலிப்புத் தன்மை கொண்ட, 

சுவர்களையுடைய ஒரு பெட்டியினுள் ஒளியைப் பிடிப்பதன்மூலம் 

அதன் நிறையை அளவிடலாம். பெட்டியினுள் ஒளி இல்லாத 

போது உள்ள அதன் நிறையைவிட ஒளியைப்பிடித்தபின் உள்ள 

நிறை அதிகமாக இருக்க வேண்டும். எனினும் நாம் பெற்றுள்ள 

மிகத் துல்லியமான கருவிகளாலும் அளளிட முடியாத அளவுக்கு



் சார்பியல் 843 

அந்த நிறைவேறுபாடு மிகவும் சிறியதாக உள்ளது. ஆனால் 

ஒளியின் நிறையினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு ஒன்று அளவிடப் 

பட்டுள்ளது. ஓளி அலைகளுக்கு நிறை இருக்குமாயின் எர்ப்பு 

. விசையின் பயனாய் அவை சூரியனை நோக்கி ஈகர்க்கப்படவேண்டும். 

4 வீன்மிளிள் தோற்றரிஸ ப் 
ora soon ஒன்லி yet - 

சீலன் 

  

படம் 11-10 

சூரியனின் ஈர்ப்புப் புலத்தில் ஒளிவளைதல் 

ஒளியானது சூரியனை நோக்கி இவ்வாறு வளைவதன் பயனாய் சூரிய 

னுடன் ஏறத்தாழ நேர்கோட்டில் அமையும் விண்மீன்களின் 

தோற்றநிலைகளில் காட்சிப் பதிவுச் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு 

தோற்றவியல் இடப்பெயர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இதனைச் சூரிய 

இரகணத்தின்போது அளவிடலாம் (படம் 17-10). 

11-8 பொதுச் சார்பியல் (General relativity) 

சார்பியல் ஈர்ப்பு (1561௧1147511௦ தாகர) 

பொதுச் சார்பியல் கொள்கையினின்றும் வேறுபடுத்திக் 

காட்டும் வகையில் இதுவரை நாம் அறிந்த ஐன்ஸ்டீனின் 

சார்பியல் கொள்கை இறப்புச் சார்பியல் கொள்கை (060181 

116௦9) என அழைக்கப்படுகிறது. சிறப்புக் கொள்கையை வெளி 

யிட்ட அறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 1971ஆம் ஆண்டில் 
பொதுச் சார்பியல் கொள்கையின் முதற் பகுதியை ஐன்ஸ்டீன் 

வெளியிட்டார். பொதுச் சார்பியல் கொள்கையானது உண்மை 

யிலேயே ஈர்ப்பியலைப் பற்றிய புதுமையான சார்பியல் கொள்கை 

யாகும். 

ஈர்ப்பியலைப் பற்றிய நியூட்டனின் கொள்கையின்படி F = 

084, 78/7 என்னும் விசை கணப்பொழுதில் செயற்படும் விசை 

யாகும். ஒரு விசை கணப்பொழுதில் செயற்படமுடியும் எனில் 

ஒரு சைகை அல்லது ஆற்றலை கணப்பொழுதில் பரப்பமுடியும் 

எனப் பொருள்படும். இது சார்பியல் கொள்கையின் அடிப் 

படைத் தத்துவங்களுள் ஒன்றிற்கு அதாவது, ஆற்றலானது, ஏன், 
ஒரு சைகைகூட ஒளிவேகத்தை மிஞ்சிய வேகத்துடன் செல்ல 

முடியாது என்ற தத்துவத்திற்கு முரண்படுகிறது. இவ்வாறாக, 
சர்ப்பியலைப் பற்றிய சார்பியல் கொள்கையின் சிக்கல் ஒன்றைத்
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இர்க்கவேண்டிய நிலை ஐன்ஸ்டீனுக்கு ஏற்பட்டது. அவரது புதிய 

கொள்கை சார்பியல் கொள்கைக்கு ஏற்ப அமைவதோடு ஈர்ப் 

பியல் நிறையானது எப்போதும் நிலைம நிறைக்குச் சமமாக இருக்க 

வேண்டும் என்ற முடிவையும் இயல்பாகவே குரவேண்டும் என்ற 

முடிவையும் தரவேண்டும் என அவர் உறுதி பூண்டார். ஐன்ஸ் 

டீனின் உறுதிப்பாடு இணைமாற்றத் தத்துவம் (Principle of 

equivalence) என்னும் தத்துவத்தை அமைக்குமாறு அவரைத் 

தூண்டியது, அத் தத்துவத்தின்படி ஈர்ப்புப் புலத்தில் இருப்ப 
தென்பது முடுக்கப்பட்ட சுட்டமைப்பு ஒன்றில் இருப்பதற்குச் 

சமமாகும். காட்டாக, சுடப்பட்டு, முடுக்கத்துடன் மேல்நோக் 

இச் செல்லும் ராக்கெட்டு ஒன்றில் உள்ள ஒரு பயணிக்கு ஈர்ப்பு 

விசைத் திடீரென அதிகமாகிவிட்டதாகத் தோன்றுகிறது. புவி 

யைப் பொறுத்து ர - ர என்ற முடுக்கத்துடன் புறப்படும் ஒரு 

ராக்கெட்டில் உள்ள பயணிகள் உட்பட எல்லாப் பொருள்களும் 

அவற்றின் இயல்பான எடையைப்போல் மூன்று மடங்கு எடை 

யைக் கொண்டிருக்கும். இத்தகைய “போலி ஈர்ப்பியல்” விசை 

யானது நிலைம நிறைக்குச் சற்றும் பிழையின்றி நேர்விகிதத்தி 

லுள்ளது. ராக்கெட்டில் நிகழ்த்தப்படும் எந்தச் சோதனையும் 

புவியின் ஈர்ப்பு விசையானது இடீரென மூன்று மடங்காகி 

விட்டதா அல்லது புவியைப் பொறுத்து ராக்கெட் முடுக்கம் பெற் 

றுள்ளதா என்பதை ராக்கெட்டிலுள்ளவர்களுக்கு அறிவிக்காது. 

ப்பாற்பட்ட கணித முறையைப் 
இந்நூலுக்குப் பெரிதும் ௮ 

பொதுச் சார்பியல் 
பயன்படுத்தி இணைமாற்றுத் தத்துவத்தை 

கொள்கையுடன் ஐன்ஸ்டீன் இணைத்தார். இந்தக் கணிதவியல் 

விளக்கத்தின்படி கட்டின்றிச் செல்லும் எல்லாப் பொருட்களும் 

அதே வளைவுப் பாதைகளில் செல்லும் வகையில் எந்த நிறையும் 

அதைச் சுற்றியுள்ள வெளியிடப் பகுதியை -உருக்குலைவிக்கும், 

(Distort). முதுகொள்கையின்படி. வளைவுப் பாதையில் செல்லும் 

எப்பொருளும் முடுக்கப்பெற்று ஒரு விசைக்குட்பட்டிருக்கும். 

பொதுச் சார்பியல் கொள்கையின்படி வெளியிடத்தின் ஒரு 

பண்பாக அமைந்த இந்த முடுக்கமே ஈர்ப்பியலை விளக்குகிறது. 

வெளியிடமே  *உருக்குலை'வதால் எல்லா நிலைமை நிறைகளின் 

மீதான விளைவும் ஓரே மாதிரியாக இருக்கும், எனவே இணை 

மாற்றுத் தத்துவம் இயல்பாகவே நிறைவு பெறுகிறது. 

இக்கொள்கையின் விளைவுகளுள் ஒன்று: ஒளியானது ஒரு 

பொருளை விட்டு நீங்கும்பொழுது ஒளியின் நிலைமநிறை மீது அப் 

பொருள்செயற்படுத்தும் ஈர்ப்புவிசையை வெற்றி கொள்வதில் ஆற் 

றலை இழக்கிறது என்பதாகும். இயல் 12-ல் கூறப்பட்டுள்ளவாறு
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ஒளியானது ஆற்றலை இழக்கும்பொழுது அதன் அலைநீளம் அதிக 
மாடறது. இவ்விளைவு ஈர்ப்பியல் செந்நிறப்பெயர்ச்சி (gravitational 

7௦4 எப) எனப்படும். சூரியன் மற்றும் எடைமிக்க விண்மீண்களின் 

நிறமாலைக் கோடுகளில் அத்தகைய பெயர்ச்சி காணப்படுகிறது... 

எனவே, ஒரு அணுக்கடிகாரத்தைப் புவியிலிருந்து சூரியனுக்கு 

எடுத்துச் சென்றால் சூரியனில் அது மெதுவாக இயங்கும். நம் 

கருத்திற்கெங்க ஈர்ப்புப் புலத்தில் உள்ள எல்லா கடிகாரங்களும். 

மெதுவாக இயங்கவேண்டும் எனப் பொதுச் சார்பியல் கொள்கை 

கூறுகிறது. உண்மையில் முழுதும் ஒத்த இரு அணு கடிகாரங்களை 

_ ஒரு மீட்டர் உயர வேறிபாட்டில் புவிமீது அமைப்போமாயின் 

அவற்றுள் குறைந்த உயரத்தில் உள்ள கடிகாரம் 7015.ல் ஒரு 

பங்கு மெதுவாகச் செல்லும். படிகத்தில் பதிக்கப்பட்ட கதிரியக்க 

அணுக்கருக்களிலிருந்து வெளிவிடப்படும் புரோட்டான்களின் 

உதவியால் (இயல் 75) மேற்கூறப்பட்ட அளவு நுட்பத்துடன் 

7960-ல் மூதன்முதலாக அடுக்கப் படித்தரங்கள் (frequency stand=- 

ards) அமைக்கப்பட்டன. அத்தகைய துல்லியமான அடுக்கங்களை 

அளிக்கவல்ல நிகழ்ச்சி மாஸ்பர் (Mossbauer effect) விளைவு 

எனப்படும். 

இந்நாள்வரை பொதுச் சார்பியல் கொள்கையைச் சோதனை 

மூலம் நிரூபிக்க முடியவில்லை. எனினும் மேற்கூறப்பட்ட புதிய 

அடுக்கப் படித்தரங்களை அமைத்த பின்னர் ஆய்வுக்கூடத்தில் 

நிகழ்த்தப்பட்ட சோதனைகள் ஈர்ப்பு விசையின் பயஞய் காலம் 

.தாமதிக்கப்படுகிறது என நிறுவின. அத்தகைய சோதனைகளுள் 

முதலாவது 1960-ல் ஹார்வர்டு பல்கலைக் கழகத்தில் 70 அடிக் 

கோபுரம் ஒன்றில் செய்யப்பட்டது. 

பொதுச் சார்பியல் கொள்கயை மெய்ப்பிக்க முயலும் மற்ற 

சோதனைகள் பல்லாண்டுகட்கு முன்பு (இந்நூற்றாண்டின் தொடக் 

குத்தில்) செய்யப்பட்டன. அவையாவன: சூரியனை நோக்கி 

ஒளிப்பாதை வளைதல் (படம் 11-10), எடைமிக்க விண்மீன்களின் 

திறமாலைகளில் செந்நிற பெயர்ச்சி, புதன்கோள்பாதை அண்மைப் 

புள்ளியின் முந்து நிகழ்வு (8474006 in the perihelion of Mercury) 

ஆ௫யவையாகும். பொதுச்சார்பியல் கொள்கை இன்னமும் 

சரியாக மெய்ப்பிக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படும் அளவுக்கு 

மேற்கூறப்பட்ட சோதனைகளின் முடிவுகள் துல்லியம் குறைந்தன 

வாக உள்ளன. மாறாக இறப்புச் சார்பியல் கொள்கை ஐயமற 

மெய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது . 

11-9 மாக் தத்துவம் (148015 ற1ற௦1016) 

முடுக்கம் சார்பற்றதா? 

சார்பிலா திசைவேகம் என்ற எதுவும் கிடையாது என நாம்.
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அறிந்தோம். மாறாக, நவீன சார்பியல் கொள்கையின்படியும் 

மூடுக்கமானது சார்பற்றதாகும். சார்பிலா முடுக்கத்தின் 

அளவை முடுக்கமானி (80061610106(61) என்னும் கருவியைக் 

கொண்டு அளவிட முடியும். திருகுச் சுருள்வில் ஒன்றின் முனையில் 

இணைக்கப்பட்ட நிறை ஒன்றை ஒரு எளிய முடுக்கமானியாகப் 

பயன்படுத்தலாம். வில் மாறிலியையும் நிறையின் மதிப்பையும் 

அறிவோமாயின் வில்லின் விரிவிலிருந்து முடுக்கத்தை மதிப்பிட 
லாம். ஒருவரைப்பொறுத்து ஒருவர் முடுக்கம் பெற்றிருக்கும் 

வெவ்வேறு ஆய்வாளர்களைக் கருதுவோம். இருக்கக்கூடிய எண் 
ணற்ற சார்பு முடுக்கங்களின் அளவிடப்படும் முடுக்கம் சுழியாக 

இருக்கக்கூடிய ஒரு சுட்டமைப்பு இருக்கும். அத்தகைய சுட்ட 

மைப்பு நிலைமை அமைப்பு எனப்படுகிறது. நியூட்டனின் விதிகள் 

அத்தகைய நிலைம அமைப்பில் மட்டுமே ஏற்புடைத்தவை என 

நியூட்டனே கூறியுள்ளார். நிலைம அமைப்பு என்பது * நிலையான” 

விண்மீன்களைப் பொறுத்தவரை முடுக்கம் கொண்டிராத ஒரு 

சுட்டமைப்பு என அவர் வரையறுத்தார். 

நிலைம அமைப்பின் சார்பிலாத்தன்மை என்னும் இக் கருத்து 

எர்ண்ஸ்ட் மாக் (85௫ றகர்) போன்ற சில மெய்யுணர்விகளை 

உறுத்தியது. பொதுவாக முடுக்கமானது சார்பற்றது அல்ல ; 

ஆனால் அதனை அண்டத்திலுள்ள பொருட்களின் தோற்றப்பாடு 

(Configuration) மூலம் மதிப்பிடலாம் என மாக் எடுத்துரைத் 

தார். மாக் தத்துவத்தின்படி அண்டத்திலுள்ள நிறைப் பங்கீடு 

(18255 201160110௦) இடீரென மாற்றப்படுமாயின் முடுக்கங்களின் 

மதிப்பும் மாறும், அதன் பயனாய் நிலைம அமைப்பாய் இருந்த 

ஒன்று தொடர்ந்து அவ்வாறு இருக்காது. ஒரு பொருளின் நிலைம 

நிறையின் மதிப்பானது அ௮ண்டத்திலுள்ள மற்ற எல்லா நிறை 

களாலும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது எனவும் மாக் எடுத்துரைத்தார். 

மாக் தத்துவத்துடன் ஏற்புடைத்தான ஒரு கொள்கை என்ன 

வெனில், நிறையற்ற அண்டத்திலுள்ள ஒற்றைப் பொருளொன் 

றின் நிலைம நிறை சுழியாகும் என்பதாம். அவ்வாறாயின் எல்லா 

சுட்டமைப்புகளும் நிலைம அமைப்புகளாகும். 

இந்நாள் வரை மாக் தத்துவமானது சிறிதும் மெய்ப்பிக்கப் 

படாமல் கருத்து மாறுபாட்டிற்குரியதாகவே உள்ளது. 

11 . 10 அண்டவியல் (00301௦ஐ) 

படைப்பு இடு நிகழ்வா அல்லது தொடர் நிகழ்வா ? 

இணைமாற்றுத் தத்துவம், பொதுச் சார்பியல் கொள்கை, 

மாக் தத்துவம் ஆகியவற்றால் எழுப்பப்படும் வினாக்கள் அண்டத்
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இன் தோற்றம், அளவு, அமைப்பு ஆகியவற்றைப் பற்றிய வினாக் 

களுடன் மிகவும் நெருக்கமாகத் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. 

அண்டத்தின் அளவு வரம்பற்றதா அல்லது வரம்பிற்குட்பட்டதா? 

நமது சூரிய மண்டலம், நட்சத்திர மண்டலம் (020) ஆகிய 

வற்றின் வயது என்ன? அவை எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன. 

இன்னும் எத்தனை நட்சத்திர மண்டலங்கள் உள்ளன : அவை 

எவ்வகையில் பரவியுள்ளன 2? அவை எங்கிருந்து வத்தன? இந்த 

நட்சத்திர மண்டலங்கள் உருவாகும் முன் அண்டம் எவ்வாறு 

இருந்தது ? மிகவும் அடிப்படையான இவ் வினாக்களுக்கான விடை 

களைப் பற்றி ஆராயும் பெளதிகப் பகுதி அண்டவியல் எனப்படு 

ass. அப் பகுதி மிக விரைவாக விரிவடைந்து வருகிறது. 

காட்டாக, சென்ற ஐந்து ஆண்டுகளில் நமது நட்சத்திர மண்ட 

லத்தின் வயது ஐந்து ஆண்டுகள் *அதிகமாகவில்லை'; மாறுக 

70 பில்லியன் ஆண்டுகள் அதிகமாகி யிருக்கிறது. நமது பால் 

மண்டலத்தின் (18111ர ஸு ஐவி207;) வயதிற்கான தற்கால மதிப்பு 

களுள் மிகச் இறந்த மதிப்பு ஏறத்தாழ 20 பில்லியன் ஆண்டு 

களாகும்; நமது புவியின் வயதோ 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளாகும். 

அண்டத்தின் தோற்றம், அளவு ஆகியவற்றைப் பற்றித் 

தற்காலத்திலுள்ள கொள்கைகள் மாறிக்கொண்டே யிருக் 

இன்றன. அவை உறுதியான சோதனைகளின் அடிப்படையில் 

அமைந்தவை அல்ல. எனினும் அடுத்த பத்தாண்டுகளில் புதிய 
கண்டுபிடிப்புகள் தற்காலக் கொள்கைகளுள் ஒன்றை நேரிய 

வகையில் உறுதுப்படுத்தி மற்றவற்றைத் தள்ளிவிடக்கூடிய 

அளவுக்கு ௮ண்டவெளியைப் பற்றிய நமது அறிவு மிக விரைவாக 

முன்னேறிக் கொண்டுள்ளது என்ற புகழ்பெற்ற அண்டவெளி 

நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள் . 

இத் தலைப்பின் எஞ்சிய பகுதியில் சோதனை முடிவுகளைப்பற்றி 

ஆராய்வோம். பாலமர் குன்றிலுள்ள (144 81௦௯௮8) 200 ௮ங். 

'தொலைதோக்கியால் அண்டவெளியின் ஏறத்தாழ 6 பில்லியன் ஒளி 

ஆண்டுத் தொலைவில் சீராகப் பரவியுள்ள 10 பில்லியன் நட்சத்திர 

மண்டலங்களைக் ககணமுடிகறது. அத் தொலைவுக்கு அப்பா 

லிருந்து வரக்கூடிய ஒளி அதனை உணர முடியாத அளவுக்கு 

பொலிவு குன்றியுள்ளது. 60,000 ஒளி ஆண்டுகள் விட்டங் 

கொண்ட நமது நட்சத்திர மண்டலத்தில் ஏறத்தாழ 100 பிலியன் 

நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்றே நமது சூரியன். 

நமக்கு மிக அருகிலுள்ள மற்றொரு நட்சத்திர மண்டலம் 

ஆண்ட்ரொமெடா நட்சத்திரக் கொத்து (Andromeda Nebula) 

ஆகும். அதன் அளவும் அமைப்பும் நமது நட்சத்திர மண்டலத்தை 

ஒத்துள்ளன.



  
படம் 11-11 

ஏறத்தாழ இரண்டு மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் 

ஆண்ட்ரொமெடாவில் உள்ள நட்சத்திரக் கொத்து நமக்கு மிக 

அருஇலுள்ள நட்சத்திர மணடலம். அது நமது பால் 

மண்டலத்தை ஒத்துள்ளது, 
(கன்றி; கலிஃபோர்னியா துறை நுணுக்கக் கழகம்.
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வெப்ப அணுக்கரு ofr (Thermo nuclear reaction) src 
பற்றி அண்மையில் நாம் பெற்ற விரிவான அறிவின் பயனாய் சில 

நட்சத்திரங்களின் வயதை மதிப்பிட முடிகிறது ; நமது நட்சத்திர 
மண்டலத்தில் இன்னமும் நட்சத்திரங்கள் கோன்றிக்கொண்டே 
யிருப்பினும் (அவற்றுள் சில மில்லியன் ஆண்டுகள் வயதே கொண் 

டுள்ளன) அது சுமார் 80 பில்லியன் அண்டுகட்கு முன்பு தோன்றி 

யுள்ளது. ஈர்ப்பு விசையின் பயனாய் சிறு துகள்கள் ஒன்று சேர்ந்து 
நட்சத்திரங்களாக மாறுகின்றன. 

எல்லா நட்சத்திர மண்டலங்களும் நம்மிடமிருந்து அவற்றின் 
தொலைவுகளுக்கு நேர் விகிதத்திலுள்ள திசை வேகங்களுடன் 

நம்மை விட்டு விலகிச் செல்லுகின்றன என்பதே நாம் சோதனை 

மூலம் கண்டறிந்த உண்மைகளுள் ஓருவேளை மிகவும் குறிப்பிடத் 
கக்கதாக இருக்கலாம். அந்த விகித மாறிலியின் மதிப்பானது 
5 பில்லியன் ஓளி ஆண்டுத் தொலைவில் சற்றே தெரியக்கூடிய 

நட்சத்திர மண்டலங்கள் ஒளி வேகத்தில் பாதி வேகத்துடன் 
நம்மை விட்டு விலகும் வகையில் உள்ளது. நட்சத்திர மண்டலங் 

கள் வெளிவிடும் ஒளியின் அலைநீளத்தின் பெயர்ச்சியிலிருந்து 
அவற்றின் பின்னடைவுக் திசைவேகத்தை (/61௦0103 01 1606588100) 
மதிப்பிடலாம். ஒளிமூலம் ஒன்று நம்மைவிட்டு விலகும்போது 

அதன் ஒளியின் அலைநீளம் அதிகமாகிறது (இது செந்நிறப் 

பெயர்ச்சி அல்லது டாப்ளர் பெயர்ச்சி எனப்படுகிறது). 

காலத்துள் ஒருவர் பின்னோக்கி நோக்குவாரேயாயின் ஏறத் 
தாழ பத்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அண்டத்திலுள்ள 

எல்லா நட்சத்திர மண்டலங்களும் வெளியிடத்தில் ஒரிடத்தில் 
திரளாக அமைந்திருந்தன என்ற முடிவுக்கு வரக்கூடும். உண்மை 

யில், புகழ்பெற்ற அண்டவியல் கொள்கைகளுள் ஒன்று பத்து பில் 

லியன் ஆண்டுகட்கு முன்னர் ௮ண்டத்திலுள்ள எல்லாப் பொருட் 

களும் அணுக்கரு ஒன்றின் அடர்த்தியுடன் ஒரு திரளாக அமைந் 

இருந்தன எனக் கூறுகிறது. அவ்வாறாயின் கண்ணுக்குத் தெரியக் 
கூடிய எல்லா நட்சத்திர மண்டலங்களும் வியாழன் பாதையின் 
விட்டத்தைவிடக் குறைந்த விட்டத்தையுடைய கோளம் ஒன்றி 

னுள் அடங்கியிருக்கும். இத்தகைய :புதிரான' படைப்புக்குப் 

பின்னார் சாதாரண பெளதிக விதிகளின் காரணமாக இந்த 
மூலக்கரு பெரிய வெடிப்புக்குள்ளாகி யிருக்கலாம். எனவே 
நம்மைவிட்டுப் பின்னடையும் நட்சத்திர மண்டலங்கள் வெடிக்கப் 

பட்ட கைக்குண்டின் துண்டுகளை ஒத்தவையாகும். விரிவடையும் 

அண்டத்திற்கான இந்த விளக்கம் பெருவெடிக கொள்கை (யத 
ஹத 1160௫) என அழைக்கப்படுகிறது.
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இதற்கணையான மற்றொரு கொள்கை இயல் மாருக் 

கொள்கை ($(₹203/-818716 116003) ஆகும். அது சீர்மைத் தத்துவம் 
cored QuTgisé 55505 (Generalised principle of unifermity) 
மேற்கொள்ளுகிறது. சீர்மைத் தத்துவத்தின்படி அண்டமானது 
அதனை எந்த இடத்திலிருந்து நோக்கினாலும் ஒரே மாதிரியாகத் 
தோன்ற வேண்டும். இக் கருத்து காட்சிப் பதிவிற்கேற்ப அமைந். 
துள்ளது. மாரறுநிலைக் கொள்கை மேலும் கூறுவதாவது 
அண்டத்தின் அமைப்பானது காலத்தால் மாறாது; அதாவது 

கடந்த காலங்களில் அது ஓரே மாதிரியாகத் தோற்றமளித்தது ; 
எதிர்காலங்களிலும் அதே மாதிரியாகத் தோற்றமளிக்கும். 
மாறாநிலைக் கொள்கையில் பருப்பொருளின் சராசரி அடர்த்தி: 
யானது அண்டத்தின் விரிவினால் குறையும் அதே வீதத்தில் 
தொடர்ந்து சீராக பருப்பொருள் படைப்பு நிகழ்கிறது என்ற: 
கருத்தின்மூலம் மேற்கூறப்பட்ட சீர்மைத் தத்துவம் நிறைவெய்து 
கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 1015 செ.மீ.* அல்லது ஒரு கன 
கிலோமீட்டர் பருமனில் ஒரு நியூட்ரான் (அல்லது ஹைடிரஜன் 
அணு) இயல்பாகவே தோன்றுமாயின் பருப்பொருளின் சராசரி 
அடர்த்தி மாருமலிருக்கும் அளவுக்கு அண்டத்தின் விரிவு வீதம் 
உள்ளது. நியூட்ரான்கள் இயல்பாகவே தோன்றுவதென்பது 
ஆற்றல் அழிவின்மை விதி, உந்தம் அழிவின்மை விதி, கனத் 
துகள்கள் அழிவின்மை விதி ஆகியவற்றிற்கு முரண்படுகிறது என 
மறுத்துக் கூறலாம். அனால் இந்த முரண்பாட்டை ஒரு முரண் 

பாடாகவே கருதுவதற்கடமில்லை. மற்ற அழிவின்மை விதிகளும் 
மென்செயலெதிர்ச் செயல்களால் (94681: 10(618011006) மீறப்படு: 

கின்றன என்பதை 16ஆம் இயலில் காணலாம். 

மாரறாநிலைக் கொள்கையின் நற்பயன் என்னவெனில் அது 

காட்சிப் பதிவின்மூலம் சரிபார்க்கப்படக்கூடிய *துணிகர”க் கருத் 

துக்களைக் கூறுகிறது. காட்டாக, அவற்றுள் ஒன்று அண்மையி 

லுள்ள நட்சத்திர மண்டலங்களுக்கு மட்டுமின்றி தொலைதூர 

நட்சத்திர மண்டலங்களுக்கும் வயதுப் பங்கீடு (&26 distribution). 

சீராக இருக்கவேண்டுமென்பதாகும். மற்றொன்று சாதாரண 

நட்சத்திரங்களில் நிகழும் வெப்ப அணுக்கருவினைகள் ஹைடிரஜனி 

லிருந்து யுரேனியம் போன்ற எடை மிக்க தனிமங்களை உருவாக். 

கும் ஆற்றலுடையவையாய் இருக்கவேண்டும் என்பதாகும். 

இதுவரை இக்கருத்துக்கள் பல சோதனைகளில் வெற்றி பெற்: 

றுள்ளன. அடுத்த சல ஆஷ்.டுகளில் மேலும் பல கருத்துக்கள் 

சரிபார்க்கப்படலாம் என நாம் எதிர்பார்க்கலாம். மாருநிலக். 

கொள்கை எல்லாச் சோதனைகளிலும் வெற்றிபெறுமாயின் 

அடுத்த பத்து அல்லது பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளில் ஒரு வேளை
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அதற்குப் பரந்த வரவேற்பு இருக்குமென எதிர்பார்க்கலாம்.. 

மாறாக, அதுவோ அல்லது வேறெந்தக் கொள்கையோ ஒரு 

சோதனையிலாவது ஐயமறத் தோல்வியுறுமாயின் அதுவே அதன்- 

முடிவுக்கு வழிவகுக்கும். 

கணக்குகள் 

7, ஒரு பொருள் ர என்ந திசைவேகத்துடன் இயங்கும் 

பொழுது அதன் அடர்த்தி எத்தனை மடங்கு அதிகமாகும் ? 

(இயக்கத் இசைக்கு நேர்குத்துத் தொலைவுகள் குறுக்கம்: 

படுவதில்லை), 

2, சூரியனுக்கு அருகில் ஒளி வளைவதின் பயனாய் நட்சத். 

இரங்கள் சூரியனைவிட்டு விலகுவதுபோல் தோன்றுகிறதா அல்லது. 

சூரியனை நோக்கி நகருவதுபோல் தோன்றுகிறதா? 

3. மலையுச்சியிலுள்ள ஒரு கடிகாரம் மலையடிவாரத்திலுள்ள 
அதையொத்த மற்றொரு கடிகாரத்தைவிட மெதுவாக இயங்குமா 

வேகமாக இயங்குமா 2 

4. 700 வாட் மின் விளக்கு ஒன்று ஒரு அண்டில் எத்தனை 

மைக்ரோ இராம்களை வெளிவிடும் 2 

5. ஒரு பொருளின் திசைவேகமானது அதன் நிறை 10% 

அதிகமாகும் அளவுக்கு உள்ளது 

(a) அதன் இயக்கத் திசையில் அதன் நீளம் எவ்வளவு 

குறையும் ? 
(9) அதன் ஓய்வு ஆற்றல் 14%) எனில் அதன் இயக்க 

ஆற்றல் என்ன ? 

6. ஒரு புரோட்டானின் ஓய்வு ஆற்றல் 988 14. அது 
ஓளி வேகத்தின் பாதியளவு திசை வேகத்துடன் இயங்குகிறது. 

(2) மூதுவிசையியலின்படி அதன் இயக்க ஆற்றல் 

எத்தனை 1129-க்கள் 2 

(2) சார்பியல் விசையியல்படி அதன் இயக்க ஆற்றல் 

எத்தனை ]4௦1-க்கள் 

7. புவியில் சூரியனிலிருந்துவரும் ஆற்ரல் பாய்மம் (Energy 

100) 8 கேலரிகள் செ.மீ. */நிமிடம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் சூரியனி 

லிருந்து எத்தனை (கிராம்கள் புவியை வந்தடைகின்றன. புவியின் 

எடை அதிகமாகிறது என்று கூறுவாயா ?
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8. புவிப்பரப்பிலிருந்து 100 மைல் உயரத்தில் ஒரு துணைக் 

கோள் இயங்குகிறது. அத்துணைக் கோளில் உள்ள ஒரு கடிகாரம் 

அதே உயரத்தில் நிலையாக உள்ள ஒரு கடிகாரத்தைவிட மெது 

வாக இயங்குமா அல்லது வேகமாக இயங்குமா ? 

9. 20 இலோ டன் அணுகுண்டு ஒன்றை அமைக்கத் தேவை 

யான வெடிப்புறு பொகுளின் நிறை என்ன ? 

70, ஒரு பயானின் இயக்க ஆற்றல் 4514, அதன் அரை 

வாழ்வு எவ்வளவு அதிகமாகும்? பயானின் ஓய்வு ஆற்றல் 

140 Mev. 

77, உந்தத்திற்கான சார்பியல் வாய்பாடு 2 - 440. சமன் 

77-9-ஐப் பயன்படுத்தி ௦27” - 18 - (4827) என நிறுவுக. 

72. மைக்கல்ஸன்-மார்லிச் சோதனையில் ஒரு முழுவரிப் 

Q@uwitéA (Complete fringe shift) 4 x 10-* செ.மீ. பாதை 

வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. ஈதர் இிசைவேகம் 18 மைல்/வீ 

எனில் 10 மீட்டர் நீளப்புயங்களையுடைய குறுக்கட்டு மானி 

ஒன்றை 90° சுழற்றும்பொழுது எவ்வளவு வரிப்பெயர்ச்சி 

காணப்படும் 2 

13. ஓய்வுநிறை 8ம் இசைவேகம் 9-யும் கொண்ட ஒரு 

.துகளுக்கு பின்வருவனவற்றுள் எது அதிகம் : $4சீு”, 445, 

அதன் இயக்க ஆற்றல் ? 

14. விண்வெளிக் கப்பல் ஒன்றுக்கு ஓராண்டுக் காலம் வரை 

'இடையருமல், (அதன் பயணிகளால் அளவிடப்படும்) 3ர என்ற 

முடுக்கத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராக்கெட்டை அமைக்க முடியு 

மெனக் கருதுவோம். 1 - 81 என்ற முதுவாய்பாட்டிற்குரிய 

சார்பியல் வாய்பாடு 

at 

  

y= வூ 

dite 
ஆகும். ஆண்டு முடிவில் பயணிகள் எத்தனை மடங்கு கால 

நீட்டிப்பை மதிப்பிடுவார்கள். 

75, இந்த அண்டமானது & என்ற ஆரமும் 70-39 இ,/ 

செ.மீ. சராசரி அடர்த்தியும் கொண்ட ஒரு கோளமாகக் 

கருதுக. இந்தக் கோளத்திலிருந்து விடுபடு வேகம் எவ்வளவு? 

(இதற்குரிய விடையானது R தொலைவில் உள்ள நட்சத்திர மண்ட 

லங்களின் பின்னடைவுத் இசைவேகத்திற்கு ஏறத்தாழ சமமா 

யிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது). 
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‘12-1 முது பெளதிகத்தின் தொகுப்புரை 

இன்றைய புதுமை நாளைய பழைமை 

இதுவரை / - 6.68 % 10 ** எர்க்-வினாடி என்ற அடிப்படை 

மாறிலி (ப்ளாங்க் மாறிலி) இந்நூலின் எப்பகுதியிலும் இடம் 
பெறவில்லை. உண்மையில் அம் மாறிலி ஏறத்தாழ பெளதிகத்தின் 

எல்லாப் பகுதியிலும் இடம்பெறுகிறது. இதுவரை இந்நூலில் 

17900-வது ஆண்டுக்கு முன்பிருந்த பெளதிகத்தைப் பற்றிக் கூறப் 
பட்டது; மேற்கூறப்பட்ட மாறிலியை 1900-க்குப் பிறகே 
ப்ளாங்க் அதனைக் கண்டுபிடித்தார். இவ்விரு காரணங்களுக் 

காகவே இதுவரை ப்ளாங்க் மாறிலியைப் பயன்படுத்தாமல் மிக்க 

இறமையுடன் தலிர்க்க முயன்றோம். 1900-க்கு முன்பிருந்த 

'பெளதிகம் முது பெளதிகம் என அழைக்கப்படுகிறது. 

குவாண்டம் கொள்கையின் முற்றிலும் புதிய கருத்துக்களை 

அறிமுகப்படுத்துமுன் முது பெளதிகத்தின் சிறப்புக்களையும் அதில் 
இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளையும் சற்று நோக்குவோம். நியூட்டன் 

விதிகளின் உதவியால் விழும் பொருட்கள், எறிபொருட்கள், 

துணைக் கோள்கள், சூரிய மண்டலம் மற்றும் கண்ணுறு இயக்கம் 

ஆகியவற்றிற்கு விளக்கம் தந்தோம். மேலும், நியூட்டன் விசை 

யியல் ஆற்றல் அழிவின்மை, உந்த அழிவின்மை, கோண உந்த 

அழிவின்மை ஆகிய விதிகளையும் அளித்தது. 

79ஆம் நூற்றாண்டின் வேதியியலிலிருந்து பருப்பொரு 

ளானது மூலக்கூறுகளாலும் அணுக்களாலும் ஆனது என அறியப் 

பட்டது. இந்த அறிவு நியூட்டன் விதிகளுடன் இணைந்து வெப்பம் 

என்ற பெரும்புதிருக்கு விளக்கம் தந்தது. அந்த விளக்கம் வெப் 

பத்தின் இயக்கக் கொள்கை எனப்படுகிறது. 

*விசித்திரமான” மின்சார மற்றும் காந்த நிகழ்ச்சிகள் மின்
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னூட்டம் என்ற கருத்தினாலும் மின்சார விதிகளின் உதவியாலும் 

விளக்கப்பட்டன. நாறுண்டுகட்கு முன்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

மின்சார விதிகள் இயங்கும் மின்னோட்டங்கள், நிலையான மின் 

னோட்டங்கள் ஆகியவற்றின் “விசித்திரமான” செயலெதிர்ச் 

செயல்களை விவரிக்கின்றன. இந்த மின்சார விதிகளை மாக்ஸ் 

வெல் சமன்பாடுகள் என நாம் அழைக்கிறோம். ஏறத்தாழ 

7870ஆம் ஆண்டில் மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளின் கணிதவியல் 

.விளவாக ஒளிக்கொள்கையை மாக்ஸ்வெல் பெற்றார். இது முது 

.பெளதிகத்தில் தலைசிறந்த சாதனையாகும். ஆனால் அக்கொள்கை 

தரைப் பற்றிய சிக்கலுக்கும் மைக்கல்ஸன்-மார்லிச் சோதனையில் 

ஈதரின் விளைவுகள் ஏன் வெளிப்படவில்லை என்ற பிரசினைக்கும் 

இட்டுச் சென்றது. 1995-ல் ஐன்ஸ்டீன் வெளியிடம், காலம் 

ஆகியவற்றிற்கான நமது அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றி 
யமைத்து மேற்கூறப்பட்ட பிரசினைகளுக்கு விளக்கம் தந்தார். 
முதல் நோக்கில் சார்பியல் கொள்கை அதிர்ச்சியூட்டுவதாகவும் 

“பொது உணர்வுக்கு முரண்படுவதாகவும் தோன்றலாம். 

எனினும் குவாண்டம் கொள்கையின் அலைத்-துகள் இருமை 

<Wave-particle dualility) யை நோக்கும்பொழுது மிகவும் அதிர்ச்சி 

யாக இருக்கும். 

7890-ல் எலெக்ட்ரானும் ஒளிமின் விளைவும் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டன. அதனைப்பற்றி அடுத்த பிரிவில் காண்போம். 1910-ல் 

8. ருதர்ஃபோர்டு (8. &ய்ர10ம்) என்பவர் ஒரு அணுவின் தேர் 

மின்னூட்டம் முழுவதும் ஒரு சிறிய கனமான அணுக் கருவினுள் 

செறிந்திருக்கவேண்டும் எனக் கண்டறிந்தார். மெல்லிய உலோ 

கத் தாள்களை ஆல்ஃபாத் துகள்களால் (ஹீலியம் அணுக்கருக்கள்) 

தாக்குவதன் மூலம் அவர் கருத்துக்கான திட்டவட்டமான செயல் 
விளக்கமும் தந்தார். அத்தகைய தாக்குதலின் பயனாய் குறிப் 

பிடத்தக்க எண்ணிக்கையுள்ள ஆல்ஃபாத் துகள்கள் (6-துகள்கள்) 

மிகக் குறைந்த ஆற்றல் இழப்புடன் இரும்பிவந்தன. இவ்வாறு 
அிதறடிக்கப்படும் ஈ-துகள்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்து சிதறு 
மையங்களின் ($0கர்(2£ர்த 0681105 - அணுக்கருக்கள்) மின்னூட்ட 
.௦ மானது தாக்கப்படும் தனிமத்தின் அணு எண், எலெக்ட்ரான் 

மின்னூட்டம் 2 ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனுக்குச் சமம் என 
மதிப்பிடப்பட்டது. சிதறடிக்கப்பட்ட ம-துகள்களின் ஆற்றலி 

லிருந்து ஏறத்தாழ இலக்கின் நிறை முழுவதும் இலக்கு அணுக்கருக் 
.களில் செறிந்திருப்பதாகவும் மதிப்பிடப்பட்டது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

தி ந்ரீசா ம-துகள்கள் தாமிர அணுச்கருக்களுடன் நேரடி மோத
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லுக்கு உள்ளாகும்பொழுது 9.9 16 ஆற்றலுடன் திரும்பிவந்தன 

என ருதர்ஃபோர்டு கண்டார், தாமிர அணுக்கருவின் நிறைக்கும். 

ஈ-துகளின் நிறைக்கும் உள்ள விகிதத்தைக் கணக்கிடுக. 

துகள், தாமிர அணுக்கரு ஆகியவற்றின் நிறைகள் 

முறையே ஈ, 14 எனக் கொள்வோம். ஈ-ன் தொடக்க, இறுதித். 

இசைவேகங்கள் முறையே ர, 2! எனவும் /8-ன் இறுதித் இசை 

் M 

மோதிக்கு By, ட, 
er. ் 
  

புஷ் 4 vom VE a 

aa a Om 

படம் 12-1 

நீரீ நிறையுடைய அணுக்கருவுடன் 6-துகளின் (நிறை ஈ) €ோரடி மே. தல. 

வேகம் 7” எனவும் கொள்வோம் (படம் 12-71). ஆற்றல் அழி 

வின்மை விதிகளைப் பயன்படுத்தி இந்த ராசிகளில் இரு ஒருங் 

song சமன்பாடுகளைப் பெறலாம். ஆற்றல் அழிவின்மை விதி 

யின்படி. தாமிர அணுக்கருவுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் 

நதர? - நாரி” - $ாம” 

அல்லது 17” - 7 (v? — v’*) (12-1) 

9ம் 1-ம் எதிர்த்இசைகளில் இருப்பதால் இறுதி உந்தம் MV — my’ 

ஆகும். உந்த அழிவின்மை விதிப்படி இந்த இறுதி உந்தம் 
தொடக்க உந்தம் ஈம க்குச் சமமாகும், அதாவது 

MV - my’ = my 

saog V= a ஸு) (12-ஐ 

இச் சமன்பாட்டின் இருமடியைச் சமன் 12: 1-ல் பதிலீடு செய்வோ 

மாயின் 

3 m ர் சி் 

(4 ஜு 2 நடா டி — v’) 

m ர” 
அல்லது Wye 
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னை 
771 

Mr Ty ரீ 

ட
 

ட்
 

?”/ம என்பது இறுதி, தொடக்க இயக்க ஆற்றல்களின் விகிதத்தின் 
இருமடி மூலமாதலால் 

vi [3.9 Mev _ 6 592 
v 5 Mev 

m I — 0.882 

அல்லது M = 16m 

எனவே தாமிர அணுக்கருவின் நிறையானது ௦-துகள் அல்லது 
ஹீலியம் அணுக்கருவின் நிறையைப்போல் 76 மடங்கு இருக்க 
வேண்டும். இந்த விடை தாமிரம் ஹீலியம் ஆகியவற்றின் அணு 

நிறைகளுடன் ஒத்திருக்கிறது. தாமிரத்தின் அணு நிறை 64. 
,ஹீலியத்தின் அணு நிறை 4. 

பெளதிகர்களால் மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள், ருதர்ஃபோர் 
டின் சோதனை முடிவுகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஏற்ற வகையிலான 
நிலையான அணு அமைப்பை அமைக்க முடியவில்லை. அணுவின் 

பெரிய அளவானது தேர்மின் அணுக்கருவைச்சுற்றி எலெக்ட்ரான் 
கள் வலம் வருவதால் ஏற்படலாம் என அவர்கள் ஊட௫த்தார்கள். 

அவ்வாறாயின் அந்த எலெக்ட்ரான்கள் மையநோக்கு முடுக்கம் 
'பெற்றிருக்கவேண்டும். ஆனால் மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளின்படி 
முடுக்கம் பெற்றிருக்கும் எந்த மின்னூட்டமும் ஆற்றலை வெளிவிட 

(வேண்டும். இது உண்மையாயின் அந்த எலெக்ட்ரான்கள் 

தொடர்ந்து ஆற்றலை இழந்து அணுக்கருவினுள் விழுந்து விரைவில் 
அழிந்துவிடும். . மற்றொரு இடர்பாடு என்னவெனில் முதுகொள் 
கையின்படி அணுவியல் கதிர்வீச்சு ஒரு தொடர் நிறமாலையை 
விளைவிக்க வேண்டும். எனினும் கிளர்ச்சியூட்டப்பட்ட அணுக்கள் 
குறிப்பிட்ட சில அடுக்கங்களை மட்டுமே வெளிவிடுகின்றன எனச் 

சோதனைமூலம் அறியப்பட்டது. (அவை வரி நிறமாலை-11065060(- 
ரயா-களை விளைவித்தன). இறுதியாக, ஒரு தனிமத்தின் எல்லா 

அணுக்களும் சுற்றும் மாறுபடாமல் ஓரேமாதிரியாக ஏன் இருக்க 
வேண்டும் 2? ஒரு கார்பன் அணுவில் உள்ள எலெக்ட்ரான்கள் 

மற்றெந்த கார்பன் அணுவிலுமுள்ள எலெக்ட்ரான்களைப்போல் 
அதே பாதைகளில் ஏன் இயங்கவேண்டும் ? சூரிய மண்டலத்
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இலுள்ள கிரகங்களைப் பொறுத்தவரை இது உண்மையல்ல என்பது 

உறுதி. அதாவது, நமது சூரிய மண்டலத்திலுள்ள இரகங்களோடு 

மற்றொரு சூரிய மண்டலத்திலுள்ள இரகங்களை ஓப்புநோக்கும் 

பொழுது அவற்றின் பாதைகள் ஒத்திருப்பதில்லை. 

சுருங்கக் கூறின் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 

முதுபெளதிகத்தால் விளக்கங் கூறமுடியாத சில நிகழ்ச்சிகளைப் 

பின்வருமாறு வரிசைப்படுத்தலாம் : 

7, வாயுக்கள் மற்றும் திடப்பொருட்களின் வெப்ப எண்கள். 

வெப்ப எண் வெப்பநிலையின் சார்பலனாயிருப்பது. (பிரிவு 8.8-ன் 

படி வெப்ப எண்களின் மதிப்பு இயக்கக் கொள்கைக் கூறும் 

மதிப்பைவிடக் குறைவாக உள்ளன). 

2, ஒளிமின் விளைவு. 

3. நிலையான அணு அமைப்பு. 

4. அணுக்கதிர்வீச்சும் உட்கவர் தலும், வரிதிறமாலைகள், 

5. ஓரே தனிமத்தின் எல்லா அணுக்களும் முற்றிலும் 

ஒத்திருத்தல். 

6. சூடேற்றப்பட்ட பொருள் ஒன்று வெளிவிட்ட கதிர் 

வீச்சின் அடுக்க நிறமாலை (7601060037 spectrum) (QsHapewH 

கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு - Black body radiation - என அழைக்கம் 

படுகிறது) . 

7. கதிரியக்கம். 

12-2 ஒளிமின் விளைவு (௦1௦ 6160111௦ 68601) 

முற்றிலும் அல்லது ஏதுமின்மை 

எலெக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சல நாட்களில் சில குறிப் 

பிட்ட உலோகத் தகடுகள் ஒளியூட்டப்படும்பொழுது எதிர் மின் 

arb அல்லது எலெக்ட்ரான்கள் வெளிப்படுவதைப் பெளதி 

கார்கள் கண்டார்கள். இந் நிழ்ச்சி ஓளி மின் விளைவு ஏனப்படு 

சிறது. இவ்விளைவு எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டது என்பதைப் 

படம் 12-28 விளக்குகிறது. மின்னூட்டமற்ற மின் காட்டி ஒன்றில் 

ஒரு உலோகத் தகடு பொருத்தப்பட்டது. உலோகத் தகடு ஒளி 

யூட்டப்படும்பொழுது மட்டுமே எதிர் மின்னூட்டம் வெளிப்பட்டு 

மின் காட்டியை நேர் மின்னூட்டம் பெறச் செய்கின்றன என்பது
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காணப்பட்டது. கதவு திறப்பான்கள், திருட்டு அறிவிப்பு மணி, 
TV கேமராக்கள், ஒளியூட்டு3:நேரமானி (Exposure meter) 
ஆ௫ூயேவை இவ்விளைவின் நவீன பயன்களாகும். 

  

  

படம் 12-2 

உலோகத் தகடு ஒன்றுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்னூட்டமற்ற மின் காட்டித் 
தகடு ஒளிபூட்டப்படும்பொழுது ஒளி எலெக்ட்ரான் கள் (1101௦ 81601700வ் 

வெளிப்படுவதால் இலைகள் நேர் மின்னூட்டம் பெறுகின்றன. 

ஒளியைப் பற்றிய முது கொள்கையின்படி ஓளி என்பது 
எலெக்ட்ரானை அலைவுறச் செய்யக்கூடிய ஓரு அலைவுறு மின்புலமே 
யாகும். அவ்வாறாயின் ஒளியானது உலோகக் தகட்டை விட்டு 
சில எலெக்ட்ரான்களைக் காற்றில் உதறித் தள்ளலாம் என நாம் 

எதிர்பார்க்கக்கூடும். ஒளி.பின் செறிவுக்கேற்ப மின்புல வலிமை 
அதிகமாவதால் அதற்கேற்ப வெளிப்படும் எலெக்ட்ரான்களின் 
பெரும ஆற்றலும் அதிகமாகும் எனவும் நாம் எதிர்பார்க்கலாம். 

ஒளியின் செறிவை மாற்றாமல் அடுக்கத்தை அதிகமாக்குவோ 
மாயின் போதுமான அளவு உயர்ந்த அடுக்கங்களில் குறைந்த 
ஆற்றல் எலெக்ட்ரான்களை நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடும். எனெனில் 
எலெக்ட்ரானானது அதன் நிலைமம் அல்லது நிறையின் பயனாக 
உயர்ந்த அடுக்கங்களைப் பொறுத்தவரை மந்தமாக இருக்கும். 
இவ்வாறாக முது பெளதிகத்தின்படி (1) எலெக்ட்ரான் ஆற்றல் 
ஒளிச்செறிவுக்கேற்ப அதிகமாகிறது, (3) அடுக்கம் அதிகமாகும்
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பொழுது எலெக்ட்ரான் ஆற்றல் குறைகிறது. ஆனால் 1900-வது 

ஆண்டளவில் செய்யப்பட்ட சோதனைகள் (1) செறிவுக்கேற்ப 

எலெக்ட்ரான் ஆற்றல் அதிகமாவதில்லை, (2) அடுக்கத்திற்கேற்ப 
எலெக்ட்ரான் ஆற்றல் அதிகமாகிறது எனச் சுட்டிக் காட்டின 2! 

ஒளிச் செறிவை அதிகமாக்குவதால் ஒரு வினாடியில் வெளிவிடப் 

படும் எலெக்ட்ரான்௧களின் எண்ணிக்கை மட்டுமே அதிகமாயிற்று . 

7905ஆம் ஆண்டளவில் ஒளி மின் விளைவுக்கு விளக்கம் 
கூறுவதில் ஐன்ஸ்டீன் வெற்றிபெற்றார். அவர் விளக்கமானது : 
மாக்ஸ் பிளாங்க்கன் (18% ற1௧௩௦1) முந்தைய (1900) புனைவு 
“கோளுக்கு (1]3ற௦1116818) மேலும் கூடுதலான பெளதிகவியல் 
பொருளையும் அளித்தது. சூடான திடப்பொருள்கள் வெளிவிடும் 
; நிறமாலையில் கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு அமைப்பைக் கணிதவிய 
டலாக விளக்கும் பொருட்டு ஒளியானது அதன் ஆற்றலை வரையறுக் 

கப்பட்ட அளவுகளில் அல்லது குவாண்டம்களில் (0பெ௨(8) ஏந்திச் 
செல்லுகிறது என பிளாங்க் கருத்துரை செய்தார். ஓளி அலையின் 

ஆற்றல் முழு எண்ணிக்கைக் குவாண்ட ம்களாக இருக்கவேண்டும் 
என பிளாங்க் கருதினார். ஒவ்வொரு குவாண்டத்திலுமுள்ள 

ஆற்றலானது (14) ஒரு புதிய பெளதிக மாறிலி 4, ஒளி அலையின் 

அடுக்கம் 7 ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலனாகும். அதாவது, 

ஒரு ஃபோட்டானின் ஆற்றல் 

W = if (12-8) 

h = 6.62 X 10727 எர்க்-வி என்பது பிளாங்க் மாறிலி எனப் 

படும், 77” என்பது ஒரு குவாண்டத்தின் ஆற்றல். இந்த ஒளித் 
துகள்கள் &போட்டான்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ப்ளாங்க் 

மாறிலியின் மதிப்பைத் தற்போது உள்ள மதிப்பினின்றும் 1% 

மட்டுமே வேறுபடுமளவிற்குத் துல்லியமாக பிளாங்க்கினால் 

மதிப்பிட முடிந்தது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

ஒரு ஃபோட்டானின் ஆற்றல் W = hf எலெக்ட்ரான்வோல்ட் 

டுகள் எனின் அதன் அலை நீளத்தை ஆங்ஸ்ட்ராம் அலகுகளில் தரக் 

கூடிய ஒரு வாய்பாடு நமக்கு மிகவும் பயன் குரத்தக்கதாயிருக்கும். 

அத்தகைய வாய்பாட்டைப் பின்வருமாறு பெறலாம் : 

c¢ _ he _ 6.62 X 107*' X 3X 7010 

N= ர if ரர எர்குகளில் 
19.86 % 10-17 

= 1.6 X 70 -1₹(ன அலல்) 
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_ 12.89 X 10-° 
~ hf (ev aver) 

12.39 X 108 
x= hf (ev அலகில்) 

.நினைவிலிருத்தற்கேற்ற இதைவிட எளிய வடிவம் 

ட்ட 12,345 
ACA அலகில்) - hf(ev அலகில்) 

செ. மீ. 

: க 12,345 
அல்லது /ரீ(6ர அலகில்) - XVA aaa) (12-4) 

  

ஆகும். இங்கு நாம் வாய்பாட்டை நினைவிலிருத்த எளிதாக்கும் 

நோக்கத்துடனேயே மதிப்புடை இலக்கங்களை (Significant 

[1ஜாஃ)ப் பற்றிய மரபை மீறியுள்ளோம். 12,345 என்ற எண்ணில் 

கடைசி இரு இலக்கங்கள் மதிப்புடையவை அல்ல. எச்சரிக்கை : 

இந்த வாய்பாடு ஓய்வு நிறை சுழியில்லாத எலெக்ட்ரான்க௧களுக்கோ 

மற்ற துகள்களுக்கோ பொருந்தாது. நினைவாற்றலின் உதவியால் 

மட்டும் பெளதிகத்தைக் கற்க முயலுவதிலுள்ள ஒரு ஆபத்து 

என்னவெனில் சமன்பாடுகள் எங்கிருந்து பெறப்படுகின்றன 7? 

அவை எந்தெந்த நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பொருந்தும் என்பதை மறந்து 

விடுவதேயாகும். 

ஒளிமின் விளைவில் முதல் நிலையாக ஒரு முழு ஃபோட்டான் 

ஒரு எலெக்ட்ரானால் முற்றிலும் உட்கவரப்படுகிறது என 

ஐன்ஸ்டீன் எடுத்துரைத்தார். அடுத்து திடீரென இரு துகள்களுக் 

இடையேயான மோதலைப் போன்றதொரு செயலெதிர்ச் செயல் 

நிகழ்கிறது. இப்பொழுது உலோகத்திலுள்ள எலெக்ட்ரான் hf 

அளவு அதிகமான ஆற்றலைப் பெறுகிறது. உண்மையில் இந்தத் 

துணிகரக் கருத்து ஒளியானது மெய்யாகவே துகள்களால் ஆனது 

என்பதை உணர்த்துகிறது. ஒளித் துகள்கள் அல்லது ஃபோட் 

டான்கள் முழுமையாக உட்கவரப்படுமே யொழிய ஒரு போதும் 

ஃபோட்டானின் ஒரு பகுதி மட்டும் உட்கவரப்படுவதில்லை . 

ஐன்ஸ்டீனின் இக் கொள்கையானது எலெக்ட்ரான் ஆற்றலானது 

அடுக்கத்திற்கேற்ப அதிகமாக வேண்டும் எனவும் அதற்கும் ஒளிச் 

'செறிவுக்கும் எவ்விதத் தொடர்பும் இல்லை என்றும் கூறுகிறது. 

உலோகப் பரப்பு ஒன்றிலிருந்து ஒரு எலெக்ட்ரானை வெளியேற்று 

வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. அந்த 

ஆற்றலை **வெளியேற்று ஆற்றல்” (1701% function) i eros 

அழைப்போம். தூய்மையான சீ௫யத்திற்கு இந்த வெளியேற்று 

ஆற்றலின் மதிப்பு 1.8 64 ஆகும் ; தாமிரத்திற்கு 4.3 87 ஆகும்.
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அடுத்து, ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின்படி உலோகப் பரப்பை 

விட்டு வெளியேறிய பின் ஒரு எலெக்ட்ரான் பெறக்கூடிய பெரும 

இயக்க ஆற்றல் 

கருமம் = 7 - 2 (12-5): 

ஆகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

சசியத்திலிருந்து வெளி3யற்றப்பட்ட ஒரு ஒளி எலெக்ட்ரான் 

2 894 இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. அதனை வெளியேற்றக் 

கூடிய ஒளியின் பெரும அலை நீளம் என்ன 2 

Af = KE + Via 

hf = 2ev4+ 1.8 ev = 3.8 ev 

சமன் 72-4-ன்படி 

12,345 

x= 3.8 A 

aN = 38240A 

12-3 அலை-துகள் இருமை 

துகள் அலையாகும் ; துகளுமாகும் 

ஒளியானது இதுவரை நாமறிந்த அலைப் பண்போடு துகள் 
பண்பையும் பெற்றிருக்க வேண்டுமென ஒளிமின் விளைவு போன்ற. 
நிகழ்ச்சிகள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. இந்த அலை-துகள் தொடர்பு 

அல்லது இருமையானது எல்லாத் துகள்களுக்கும் அலைகளுக்கும் 
பொருந்துவதோடு நவீன குவாண்டம் கொள்கையின் அடிப்படைத் 
தத்துவமாகவும் அமைகிறது என இப்பொழுது தெரிய வந்துள்ளது. 

மேலெழுந்த வாரியாக நோக்கும்பொமுது ஃபோட்டான்களைப் 

போன்று பொருட்துகள்களும் அலைப்பண்புடையனவாக இருக் 

குமா என ஐயுறக் தோன்றும். ஒரு துகளுடன் இணைந்த அலை: 

| டூப்பு 

௧ ட்ராள் மீளவு B எலெகட்ரான . een & cc was (— ven I பிளவு 4, கைகா. 
] எண்ணி 
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எலெக்ட்ரான்களின் அலைப்பண்புகளை விளக்கும் இலக்கியல் சோதனை. 

ட
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என்றால் என்ன என்பதை விளக்குமுன் படம் 12-3- aru 
பட்டுள்ள இலக்கியல் (1068118041) சோதனையைக் கருதுவோம். 

ஒரு எலெக்ட்ரான துப்பாக்கி 4, 8 என்ற இரு பிளவுகளுள்ள 
ஒரு தடுப்பை நோக்கி எலெக்ட்ரான் கற்றை ஒன்றைச் செலுத்து 
கிறது. மறுபுறத்தில் அதனை அடையும் ஓவ்வொரு தனி எலெக்ட் 
ரானையும் கணிக்கவல்ல கைகர் எண்ணி (06126 (01127) ஓன்று 
உள்ளது. (பிளவு நீர மூடப்பட்டிருக்கும்பொழுது) 4 வழியே 
நிமிடத்திற்கு 100 எலெக்ட்ரான்கள் வருவதாகக் சணக்கிடுவ 

காகக் கொள்வோம். 8 வழியே ஒரு நிமிடத்திற்கு வரக்கூடிய 
எலெக்ட்ரான்களும் 100 அகும். முதலில் பிளவு .48-ஐ மட்டும் 

திறந்து பின்னர் 4-ஐச் சிறிது சிறிதாகக் திறப்போமாயின் 
(பொது உணர்வின்படியும் இதுவரை நாம் பெற்ற அறிவின்படியும்: 

எண்ணியின் கணிப்பு வீதமானது (0000(112 84௦) நிமிடத்திற்கு 
700-லிருந்து சிறிது சிறிதாக 200-க்கு அதிகமாகும் என நாம் எதிர் 
பார்க்கக்கூடும், எனினும் சோதனையின்படி. எண்ணியின் நிலைக். 
கேற்ப கணிப்பு வீதம் நிமிடத்திற்கு 100-லிருந்து சிறிது சிறிதாகக். 

—> 
திரை ர டு 

வெவ் 2 எ9லக்ட்ராள் 

—_— A 4 பரப்பீடு 
Dane se _ | 

கற்றை பிகு 4 மட்டும் அடடே 

ப T B 
+r 

_—_ 

—? A 

பிளவு மட்டும் 

| 
8 

— 1 ச் 5] 

1 A வக். உர 

இரு பிளவுகஞம் ஃ....     

  

படம் 12-4 

முது பெளதிகத்தின்படியான எலெக்ட்ரான் பரப்பீடு.
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குறைகிறது! பிளவு 2-ஐத் திறப்பதனால் 4 வழியே செல்லக்கூடிய 
எலெக்ட்ரான்கள் எவ்வகையில் பாதிக்கப்படக்கூடும் ? பிளவு 

-ஐ.த் தறக்கும்பொழுது கணிப்பு வீதமானது நிமிடத்திற்கு 
700-லிருந்து 400-க்கு அதிகமாகக்கூடிய, எண்ணிக்கான ஒரு 
நிலையையும் காணலாம். இது பொது அறிவுக்கு முரண்பட்ட 
மற்றொரு நிகழ்வாகும். அந்நிலையில் இரு பிளவுகளின் வழியே 

வரக்கூடிய எலெக்ட்ரான்களின் கூட்டுத் தொகையைப்போல் 

இருமடங்கு எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கும். 

படம் 72-4 முது கொள்கையின்படி நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய 

எலெக்ட்ரான் பரப்பீட்டையும் (11601101 0151210ம11௦0) படம் 72-5 

சோதனை மூலம் உண்மையில் பெறக்கூடிய எலெக்ட்ரான் பரப்: 

பட்டையும் காட்டுகின்றன. சோதனையில் பெறப்படும் எலெட்க் 
ரான் செறிவுப் பாங்கம் ஒளி அலைகளின் இரட்டைப் பிளவு 
குறிக்கட்டுப் பாங்கத்தைப் பெரிதும் ஒத்திருப்பது குறிப்பிடத் 

    

  

    

  

   

  

—> la D; 

D2 

பதிவு செல்லம்படம் 
7 பறப்பீடு 
முதுகொள்கைசிள்படிலகை: 

ரப்பீட 

படம் 12-5 

குவாண்டம் கொள்கையின்படியான எலெக்ட்ரான் பரப்பீடு, 

தக்கது, ஒரு புள்ளியில் 2, - ற, - 14), எனில் அங்கு ஒரு குறுக் 
கட்டுப் பெருமமும் 2, -ற,- (/-11))) எனில் செறிவுச் 

Amogp (intensity minimum) oPruyib. witb 12-5- 2 cer 
திரைக்குப் பதில் ஒரு நிழற்தகட்டை வைப்போமாயின் பெறக் 
கூடிய நிழற்படத்தைப் படம் 72-68 காட்டுகிறது. ஒவ்வொரு 
எலெக்ட்ரானும் நிழற்படத் தகட்டைத் தாக்குமிடத்தித்தில் ஒரு 

கறுப்புப் புள்ளியை ஏற்படுத்துகிறது. இரட்டைப் பிள்வு எலெக்ட் 

ரான் மூலத்தைப் பயன்படுத்திப் பெறப்பட்ட இந்த நிழற்படம் 

ஆயிரக்கணக்கான எலெக்ட்ரான் தாக்குதல்களின் பயனாகும். 
ஒப்பிடுவதற்காக ஒளியைப் பயன்படுத்திப் பெறப்பட்ட இரட்டைப் 

பிளவு குறுக்&ீட்டுப் பாங்கம் படம் 72-60-ல் கொடுக்கப்பட் 
ஓஇள்ளது.
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அவ்வாருயின் குறிப்பிட்ட நிறையையும் மின்னூட்டத்தையும் 
கொண்டிருக்கும் எலெக்ட்ரான்கள் அலைகளாகவும் எங்ஙனம் 
இருக்க மூடியும் 2? உண்மையில் இத்தகைய சாத்தியக்கூறை 
7924-ல் லூயிடி பிராயில் (Louis 61௦119 என்ற மாணவர் 
அவரது 1. பட்டத்திற்கான ஆய்வுக் கட்டுரையில் முதன் 

முதலாக எடுத்துரைத்தார். ஒளியானது அலைப்பண்பைப் பெழ் 
இருப்பதைப் போன்று எல்லாக் துகள்களும் அலைப்பண்புடையதா 
யிருக்க வேண்டும் என அவர் எடுத்துரைத்தார். அலை-துகள் இரு 

மைக்கான பெளதிக விளக்கமாவது : எந்த ஒரு புள்ளியிலும் துகள் 
அலையின் செறிவு அப்புள்ளியில் அத் துகளைக் காண்பதற்கான 
BatpS\msS\m@ (probability) நேர்விகதத்திலிருக்கறது, எண்ம 
தாகும். இதுவே அலை-துகள் இருமை என்பதன் பொருளாகும். 
இருமை என்ற சொல் பொருத்தமற்றதாக இருக்கக்கூடும். 
இருமை என்பதன் மூலம் இங்கு என்ன கருதப்படுகிறகெனில், 

  

படம் 12-6 

(2) எலெக்ட்சான் துகள் இரட்டைப் பிளவுக் குறுக்கட்டுப் பாங்கம், மரீ io Appurgs get.ge (Photographic 167611462) ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு 
எலெக்ட்ரானால் உருவாக்கப்படுகிறது. ஒப்பிடுவதற்காக இயல் 10-0 உள்ள (படம் 10-15) ஒளியின் இரட்டைப் பிளவு குறுக்£ட்டுப் பாங்கத்தையும் (2)-ல் காணலாம். இங்கும் மறிகிலை நிழற்படத் தகட்டில் ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு ஃபோட்டானால் உருவாக்கப்படுகிறது, படம் (2) டுபிங்களன் (Tubingen) 
பல்கலைக் கழகத்தின் பேராசிரியர் 0, மோலன்ஸ்டட் (4011051660) டால் 
எடுக்கப்பட்டது,
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மேற்கூறப்பட்டுள்ளபடி ஒரு துகளின் (அல்லது அலையின்) துகள் 

பண்புகளுக்கும் அலைப் பண்புகளுக்குமிடையே திட்டவட்டமான 

ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதாகும். ஒரு துகள் அலையின் 

அலை நீளத்திற்கும் ஒரு துகளின் உந்தத்திற்குமிடையேயான 
அளவியல் தொடர்பு ஒன்றையும் எடுத்துரைத்தார். அதாவது 

22 என்ற உந்தத்தையுடைய துகளின் அலைநீளம் 

டி பிராயில் தொடர்பு 

_ oh (12-6) 

n= ? 
ஆகும். 

மாதிரிக் கணக்கு 

டி பிராயில் சமன்பாட்டை ஆதாரமாகக் கொண்டு சுழி ஓய்வு 

நிறையைக்கொண்ட துகள்களுக்கான 14”- /ரீ என்ற தொடர்பைப் 

பெறுக, (இந்த வாய்பாடு சுழி ஓய்வு நிறையைக் கொண்ட துகள் 

களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது) . 

சார்பியல் கொள்கையின்படி 2 - 8; 18 - ் 

Wy 
எனவே 2 - =e 

சுழி ஒய்வு நிறையுடைய ஒரு துகளுக்கு 1 - 2 ஆதலால் P = Wie 

சமன் 12-6-ல் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

h c 
3. ர aang W = h = hf 

c 

சமன் 12-6-ல் இடப்பக்கத்திலுள்ள அலைப்பண்பானது வலப் 

பக்கத்திலுள்ள துகள் பண்புடன் நேரடியாகவும் நெருக்கமாகவும் 

தொடர்பு கொண்டுள்ளது. 4 என்ற விகித மாறிலி பிளாங்க் 

மாறிலியாகும்; கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு, ஒளிமின் விளைவு, 

ஹைடிரஜன் நிறமாலை போன்ற சோதனைகளில் அது முன்னரே 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அலை-துகள் இருமையானது சில சிக்கலான வினாக்களை எழுப்பு 
கிறது. எலெக்ட்ரான் துப்பாக்கியிலிருந்து ஒரு எலெக்ட்ரான் 
மட்டுமே செலுத்துவதாகக் கொள்வோம். அலைக்கொள்கையின் 
படி ஒவ்வொரு எலெக்ட்ரானும் இரு பிளவுகள் வழியாகவும் சம
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மாகப் பிரிந்து செல்லக்கூடிய ஒரு அலைத் தொடராலேயோ அல்லது 
.அலை சப்பத்தினாலேயோ (246 0௨0161) குறிக்கப்படுகிறது. ஆனால் 
பிளவு 4-க்கு அருகில் ஒரு கைகர் எண்ணியையோ, முகிற்கலத் 
தையோ அல்லது வேறெந்த துகள்காண் கருவியையோ (06160101) 
வைப்போமாயின் அரை எலெக்ட்ரானை ஓத்த எகையும் காண 
முடியவில்லை; முழுத் துகளைக் காணமுடிகிறது, அல்லது எகுையுமே 
காணமுடிவதில்லை. இது பகா நிலைத்துவம் (100116 ௦1 indivisi- 
பி) என அழைக்கப்படுகிறது. இத் தத்துவம், பிளவு .4-க்கு 
அருகில் அலைச்செறிவு என்பது ஒரு முழு எலெக்ட்ரானை அங்கு 
காண்பதற்கான நிகழ்திறமாகும் என்ற புனைவு கோளுக்கு 
(3001518) ஏற்பவும் அமைந்துள்ளது. மேலும் ீ-க்கு அருகில் 
துகள்காண் கருவி ஒன்று வைக்கப்படின் குறுக்கீட்டுப் பாங்கம் 

மறைந்து முதுகொள்கைப்படி. அமைந்த எலெக்ட்ரான் பரப்பீடு 
தோன்றுவதைக் காணலாம். எலெக்ட்ரான் கண்டுணரப்பட 
"வேண்டுமாயின் அது துகள்காண் கருவியுடன் செயலெதிர்ச் செயற் 

படவேண்டும். அவ்வாறாயின் குவாண்டம் கொள்கையின்படி 

செயலெதிர்ச்செயல் புள்ளியிலிருந்து ஒரு புதிய எலெக்ட்ரான் அலை 
தொடங்கி ஒற்றைப் பிளவுப் பாங்கத்தை விளைவிக்கிறது. மாறுக 
,4-க்கு அருகில் வைக்கப்பட்ட கருவியினால் சண்டுணரப்படாமல் 

ஒரு எலெக்ட்ரான் திரையை அடையுமாயின் அது மீ வழியாகச் 

சென்றிருக்க வேண்டுமென்பதை நாமறியலாம். இவ்வாருக, .4-க்கு 
.மூன் துகள்காண் கருவி வைக்கப்படுவதால் படம் 12-5-ல் காட்டப் 
பட்டுள்ளவாறு அமையக்கூடிய குறுக்கீட்டுப்பாங்கம் படம் 

72-4-ல் காட்டப்பட்ட முதுகொள்கைப் பாங்கமாக மாறுகிறது. 

குறுக்கீட்டுப் பாங்கத்தை அழிக்காமல் ஓவ்வொரு எலெக்ட்ரானும் 
பயன்படுததக்கூடிய பிளவை உணர்த்தக் கூடிய ஒரு சோதனையை 

அமைக்க ஐன்ஸ்டீன் உட்பட பல பெளதிகர்கள் முனைந்தனர். 

ஆனால் அவர்களது முயற்சிகள் யாவும் பயனற்றுப்போயின. 

12-4 எலெக்ட்ரானின் விஸிம்பு விளைவு 

எலெக்ட்ரானைப் பிளப்பது எப்ப? அப்பிளவை அறியாஇருப்பது 

எப்படி, 

டி. பிராயிலின் புனைவுகோள் 1987-ல் 6.3. டேவிஸன் 
௨1௦0) 1... ஜெர்மர் (1.11. சேம) என்ற இரு அமெரிக்கப் 
பெளதிகர்களால் எலெக்ட்ரான் விளிம்பு விளைவுச் சோதனையின் 
மூலமாக முதன்முதலாக நிரூபிக்கப்பட்டது. இந்த அரிய 

சோதனை கண்டுப்பிடிப்பும் பெளதிகத்தில் மிக முக்கியம் வாய்ந்த 

பல சோதனைகளைப்போல் எதிர்பாராமல் நிகழ்ந்ததே என்பதை 
அறியும்பொழுது நாம் வியப்புக்குள்ளாவோம். உண்மையில்
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அவ்விரு விஞ்ஞானிகளும் அவர்களது சோதனையின் தொடக்கத். 

இல் எலெக்ட்ரான் விளிம்பு விளைவைப்பற்றிக் கேள்விபடவேயில்லை 

7926-ல் இங்கிலாந்தில் ஆக்ஃபோர்டில் நடைப்பெற்ற அனைத்துலக. 

மாநாடு ஒன்றிற்கு டேவிஸன் அவரது பூர்வாங்கக் குறிப்புகளுள் 

இலவற்றை எடுத்துச் சென்றார். அவை எலெக்ட்ரான் சிதரலைமப்: 

பற்றிய அவரது ஆராய்ச்சிக்குரிய முடிவுகளாகும். ஆனால் 

மாநாட்டிலுள்ள ஐரோப்பிய பெளதிகர்கள் அவை எலெக்ட் 

திதறலைக் குறிப்பதற்கு மாறாக எலெக்ட்ரான் விளிம்பு விளைவைக் 

குறிக்கலாமென உணர்த்தினார். சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, 

டேவிஸனும் ஜெர்மரும் எலெக்ட்ரான்களின் அலைத் தன்மையைத். 

திட்டவட்டமாக நிறுவக்கூடிய குறிப்புக்களைப் பெற்றதோடு: 

பிளாங்க் மாறிலியின் மதிப்பையும் ஒரு சதவீதத்திற்குத் துல்லிய: 
மாகக் கணக்கிட்டனர். அவர்கள் ஒற்றை உலோகப்படிகம். 

ஒன்றின் பரப்பிலிருந்து குறைந்த ஆற்றல் எலெக்ட்ரான்களைச் 

திதரச் செய்தனர். படிகத்தின் பரப்பில் ஒழுங்குடன் அமைந்த 

அணுவரிசைகள் விளிம்பு விளைவுச் கீற்றணியின் மிக நுண்ணிய 

கோடுகளாகச் செயற்பட்டன. அணுவிடைத் தூரத்தின் (2404001௦ 

spacing) மதிப்பை அறிந்து எலெக்ட்ரான் அலைநீளம் மதிப்பிடப் 

பட்டது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

எலெக்ட்ரான் கற்றை ஒன்று 100 வோல்ட் மின்னழுத்த. 

வேறுபாட்டின் வழியே முடுக்கப்படுகிறது. எலெக்ட்ரான் அலை 

நீளம் என்ன 2 

P? 

= = eV. ஆனால் eV = 100 ev = 1.6 X 10-1° KE = 

எர்க். 

P = \/2meV - 5.4 10-19 கி,செ.மீ./வி 

h 6.62 x 10-77 XN =H = Facies = 128 X 10-8 Ges. 

=1,23 A. 

1924-ல் டி. பிராயில் அலை-துகள் இருமைக் கொள்கையை 

வெளியிட்டதை அடுத்து 6. 1. தாம்சன் என்ற ஆங்கில நாட்டுப். 
பெளதிகர் எலெக்ட்ரான் விளிம்பு விளைவைக் காண்பதற்காக 
மூறையான வழியில் தொடங்கினார். உயர்ந்த ஆற்றல் எலெக்ட். 
ரான்களை மெல்லிய உலோகத்தாள் வழியே அனுப்புவதன் மூலம் 
எலெக்ட்ரான் விளிம்பு விளைவைக் காண்பதே அவரது முறை, 
யாகும். %-கதஇர்களின் அலை நீளம் எலெக்ட்ரான் அலைநீளத்திற்கு,
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ஏறத்தாழ சமமாயிருப்பதால் இதற்கு முன்னர் பெறப்பட்ட 
ுகஇர் விளிம்பு விளைவுப் படங்களையொத்த எலெக்ட்ரான்: 
விளிம்பு விளைவுப்படங்களைப் பெறலாம் என தாம்ஸஸ்: 
எண்ணினார். ஏறத்தாழ 1928-ல் -கதிர் விளிம்பு விளைவுப் படங்: 
களைப் பெரிதும் ஒத்திருக்கக்கூடிய எலெக்ட்ரான் விளிம்பு: 
விளைவைப் பொறுத்தவரை “எதிர்பாராமல்” கண்டுபிடிக்கம்: 

பட்ட முறையானது கவனமாக ஆராய்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட 

முறையைவிட விரைவாக வெற்றி தந்தது என்பதைக் காணலாம். 
இக்கருத்து விஞ்ஞான முறை என்ற கருத்துடன் பொருந்தஈமலிருக்: 

கலாம்; ஆனால் அதுதான் உண்மையான வளரும். விஞ்ஞானம். 

டேவிசன், ஜொர்மர் ஆகியோரின் சோதனையானது: முறைப்படி. 
அமைந்த விஞ்ஞான முறைக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாகும்.. 

ஒரு ஆய்வாளர் அவருக்குப் புரியாத ஒரு விளைவை எதிர்பாராமல்! 

கூட காண்பாரேயாகில் அதனைப் புரிந்து கொள்ளும் வரைத் 

தொடர்ந்து கவனமாக ஆராயவேண்டும். 

இப்பொழுது எலெக்ட்ரான்கள், நியூட்ரான்கள், புரோட் 
டான்கள், அணுக்கள் முதலியவற்றின் அலைப்பண்புகள் விரிவாக 

ஆராயப்பட்டுள்ளன எனக் கூறத் தேவையில்லை. பருப்பொருளின் 

அலைப்பண்பு இப்பொழுது மிகவும் உறுதியாக நிறுவப்பட்டு: 
விட்டது. அக்கொள்கைக்குப் புறம்பான எதுவும் காணம் 

படவில்லை. 

12-5 musssgiaid (uncertainty principle) 

இயற்கை அன்னையும் அறியாதது உண்டு 

குவாண்டம் கொள்கையின் கருத்தைக் கவரும் விளைவு ஒன்று: 
உண்டு. அது ஒரு துகளின் சரிநுட்பமான நிலையையும் திசை: 
வேகத்தையும் ஒருங்கே குறிப்பிட முடியாது என்பதாகும். 

குவாண்டம் கொள்கையின் ₹புதிர்வாய்ந்த” இவ்விளைவு ஐயத். 
குத்துவம் எனப்படுகிறது. காட்டாக, ஒரு துகளின் உந்தத்தை. 
மிகவும் துல்லியமாக அறிவதாகக் கொள்வோம். அத் துகள் 
3. ௪ 4/2 என்னும் வாய்பாட்டால் பெறப்படும் சிறப்பு மதிப்புள்ள 
அலைநீளத்தைப் பெற்று தொடர்ச்சியான தள அலையாக (௫1206 
௨௭௦) அமையும். இந்த அலையின் செறிவு சீரானதாகையால்: 
அத்தகைய துகளை வெளியிடத்தில் காண்பதற்கான நிகழ்திறம் 
எல்லாப் புள்ளியிலும் சமமாக இருக்கும். மாறாக, அத்துகள் 

வெளியிடத்தின் ஒரு குறுகிய இடத்தில் அமைந்துள்ளதாக 
அறிவோமாயின் அதன் அலையானது சிறப்பு ),-*யையோ (27-யை: 
யே) பெற்றிராத குறுகிய அலைச்சிப்பமாக அமையும். இவ்வாறாக, 
ஒரு துகளின் சரிநுட்பமான நிலையையும் திசைவேகத்தையும்: 

3 Quer 24
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ஒருங்கே அறியமுடியாது, உந்தமதிப்பில் ஐயப்பாடான 2-ம் 

துகளின் இருப்பிடத்தைப் பற்றிய ஐயப்பாடான 2-ம் 
. ஹைஸன்பா்க் ஐயத்தத்துவம் 

(Ax) (AP) =h (12-7) 

என்ற தொடர்புக்கு உட்படவேண்டும் என 18ஃ.ஹைலன்பர்க் 
(W. Heisenberg) Anifent. ௪ என்ற குறியீடு ஏறத்தாழ சமம் 
என்பதைக் குறிக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குட்பட்ட துகள் 
அல்லது அலைச்சிப்பம் என்பது உண்மையில் ஏறத்தாழ அதே 

(வரம்பிலா) அலைநீளமுடைய தனி சைன் அலைகளின் தொகுபயன் 

என்பதைக் கருத்திற் கொள்வதன்மூலம் சமன் 12-7-ஐப் பெறலாம். 

அேகள் 1,2 ள் கூட்டுத்தொகை 
அமை 2 

கு ணத ப 

இ ன் ் . 7 ௩ x 

ட் 

  

      
படம் .12-7 

“இரு தனி சைன் அலைகளின் கொகுபயனான அலைச்சிப்பத்திற்கான 
எடுத்துக்காட்டு 

படம் 72-7-ல் உள்ள தடித்த கோடு 7 நீளமுள்ள ஒரு அலைச் 

சிப்பத்தை மிகவும் பொருத்தமான வகையில் குறிக்கிறது. ), 1.2 

அலைநீளங்களுள்ள இரு தனி சைன் அலைகளால் மட்டுமே அது 

ஆக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காணலாம். ம நீளத்தில் இரண் 

டாவது அலை முதலாவது அலையைவிட ஒரு அலைநீளம் அதிகமாகப் 

பெற்றுள்ளது. எனவே N என்பது ஒரு முழு எண் என்மறுல் 

Lony1,2=n (12-8) 
At re 

ஆகும். x= 0-ல் அவ்விரு அலைகளும் எதிர் கட்டங்களில் 

இருந்தால் % - 7/2-ல் ஒத்த கட்டங்களிலும் % - 7-ல் மீண்டும் 

எதிர் கட்டங்களிலும் அமையும். அத்தகைய இரு அலைகளின் 

படம் 72-7-ல் காட்டப்பட்டுள்ள தொகுபயன் £/ நீளமுடைய 

அலைச்சிப்பத்திற்கான இறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். சமன் 

12-8-ன்படி 

ய் L 1 P 
h 

= J. = 
Da Xa xn 

  ஆதலால்
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P, P, ets 

L(y - B)=2 
L(P, - P,) =h 

AxX=L என்பது துகள் காணப்படக்கூடிய பகுதி என்றால் 

(Ax) (AP) = h. 

கருத்தார்ந்த ஒருவர் மேற்கூறப்பட்ட முறைக்கு மறுப்புக் 
கூறலாம். ஏனெனில் 12-7-ல் காணப்படாத, படத்திற்கு வட 
புறமும் தென்புறமும் விளையக்கூடிய ஆக்கக் குறுக்கீடுகள் இருக்கக் 
கூடும். எனினும் ), ,, ),_ ஆகியவற்றின் சராசரிக்கு ஏறத்தாழ 
சமமான அலைநீளங்களையுடைய மேலும் பல அலைகளைச் சேர்ப்பதன் 
மூலம் அத்தகைய அலைச்சிப்பங்களை அழிக்கமுடியும். அத்தகைய 
அலைகள் மைய அலைச்சிப்பத்திற்கு எதிர்கட்டத்தில் அமைய 
முடியாதெனினும் தொலைவிலுள்ள அலைச்சிப்பங்களுக்கு எதிர் 
கட்டங்களில் அமையமுடியும். ஆதலால் அவற்றைத் தக்கவாறு 
மாற்றியமைப்பதன் மூலம் மையச் சிப்பத்திற்கு இருபுறமுமுள்ள 
அலைச்சிப்பங்களை முழுவதுமாக அழிக்கமுடியும். ஃபூரியர் பகுப் 
பாய்வு (100187 80815615) எனப்படும் இக்கணிதவியல் முறைக்குத் 
தொகை நுண்கணிதத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணற்ற oR 
சைன்-அலைகள் தேவைப்படுகின்றன. 

முது பெளதிகத்தால் வலியுறுத்தப்பட்ட மெய்யுணர்வார்ந்த 
“இரண்டக நிலையிலிருந்து மீள்வதற்கு நவீன குவாண்டம் 
கொள்கை வழிகோலுவதைக் காண்கிறோம். அண்டத்திலுள்ள 
எல்லா துகள்களின் சரிநுட்பமான நிலைகளையும் இசைவேகங்ககா 
யும் ட, என்ற நேரத்தில் ஒருவர் அறிவாராயின் சநிநுட்பமான 
பெளதிக விதிகளிலிருந்து கொள்கையளவில் அவர் அண்டத்தின் 
எதிர்கால (மற்றும் கடந்த கால)ப் போக்கைக் கணிக்க முடியும் 
என முதுகொள்கைக் காலங்களில் கூறப்பட்டது. அண்டமானது 
அக்காலங்களில் ஒரு மிகப்பெரும் எந்திரமாகக் கருதப்பட்டது. 
அத்தகைய பகுத்தறிவின் அடிப்படையில், மனிதனின் செயல்கள் 
யாவும் (மனிதர்களும் புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள், 
எலெக்ட்ரான்௧களால் ஆனவர்களே) முற்றிலுமாக மூன்னுறுதி 
செய்யப்பட்டிருக்குமென மெய்யுணர்விகள் முடிவு செய்யக்கூடும், 
ஆயினும் அண்டத்திலுள்ள எண்ணற்ற துகள்களின் பயனாய் எதிர் 
காலம் அல்லது கடந்த காலத்தைப் பற்றிய அத்தகைய கணக்கீடு 
களை ஒருபோதும் செய்யமுடியாது என உணரப்பட்டது. எனினும் 
கருத்துச் சுதந்திரத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு அத்தகைய 

பகுத்தறிவு மனக்கவலை தருவதாகவே இருந்தது,
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ஐயத்தத்துவத்தை மனதிற்கொண்டு நோக்குவோமாயின் 

குவாண்டம் கொள்கையானது இத்தகைய இரண்டக நிலையி 

லிருந்து மீள்வதற்குரிய வழியை நமக்களிக்கிறது என்று அறிய 

லாம். இவ்வாறாக இப்பொழுதெல்லாம் முது நியதிவாதத்தைப் 

(02551081 02(8யர் ர்) ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு பெளதிகர்கள் வலி 
யுறுத்தப்படுவதில்லை. மாறாக நியதிவாதத்தைப் பொய்யாக்க 

நவீன கொள்கையைப் பயன்படுத்த முடியாது. 

ஐயத்தத்துவத்தை அன்றி முது நியதிவாதத்தின் இன்றியமை 
யாமையை  மறுத்துரைக்கும் எடுத்துக்காட்டுகளையும் நாம் 

கண்டோம். காட்டாக, குவாண்டம் கொள்கைக்கான பொது 
வாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விளக்கத்தின்படி. ஒளிமின் விளைவில் 
எந்த எலெக்ட்ரான ஒரு ஃபோட்டானை உட்சவரும் என்று 
அறிவதற்கான வழியேதும் கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட எலெக்ட் 

ரானால் ஒரு ஃபோட்டான் உட்கவரப்படுவதற்கான நிகழ்திறத் 
தையே நாம் கணக்கிட முடியும். படம் 12-4-ல் உள்ள திரையில் 
ஒற்றை எலெக்ட்ரான் ஓன்று தோன்றக்கூடிய புள்ளியைக் காண் 
பதிலும் அதே நிலைதான். அலைக்குறுக்கீட்டுப் பாங்கமானது ஒரு 

குறிப்பிட்ட எலெக்ட்ரான் திரையின்மீது ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் 
தோன்றுவதற்குரிய நிகழ்திறத்தையே நமக்கு அளிக்கிறது. 

யுரேனியம் போன்ற கதிரியக்க அணுக்கருக்களின் சிதைவுக்கும் 
அதே நிலைதான். அதாவது, தனியொரு யுரேனியம் அணுக்கரு 

எப்போது சிதைவுறும் என்று கூறமுடியாது. குவாண்டம் 

கொள்கையின்படி. நாம் அறியக்கூடியதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட 
கால இடைவெளியில் அந்த அணுக்கரு சிதைவுறுவதற்குரிய நிகழ் 

தறமேயாகும்., 

சிறு துகள்களின் செயலெதிர்ச் செயல்கள் மற்றும் அமைப் 
பைப் பற்றிய துறையில் குவாண்டம் கொள்கையானது முது 
கொள்கையினின்றும் முற்றிலும் வேறுபட்டிருப்பதை நாம் காண் 

இரோம் நம் எண்ணப்படி குவாண்டம் கொள்கை பிழையற்ற. 

தாயிருப்பின் அடிப்படை நிகழ்ச்சிகளையும் பருப்பொருளின் அடிப் 
படை அமைப்பையும் முது பெளதிகத்தைப் பயன்படுத்தி ஆராய் 

வதில் எவ்விதப் பயனும் இல்லை. எனவே அணு அமைப்பைப் 

பற்றியும் அதனுடன் இணைந்த மற்ற நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றியும் 
கூறும் பின்வரும் இயல்களில் முது பெளதிகத்தை அறவே ஒழித்து 
இந்த இயலில் அறிமுகமான புதுக்கருத்துக்கள் பயன்படுத்தப் 
பட்டுள்ளன. 

கணக்குகள் 

1. 1 Mev ஃபோட்டான் ஒன்றின் அலைநீளம் எத்தனை
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ஆங்ஸ்ட்ராம்கள்? 

2. ஐரு ஃபோட்டானின் ஓய்வு நிறை சுழியாயின் அதன் 

(இயக்க ஆற்றல் என்ன? 

3. ஒரு ஃபோட்டானின் நிலைம அல்லது சார்பிடல் நிறையை 

/, ),, 2 ஆயெவற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடுக. 

4. ஒரு 8 எலெக்ட்ரானின் உந்தம் என்ன ? அதன் அலை 

நீளம் எத்தனை ஆங்ஸ்ட்ராம்கள் ? 

5. 78 இயக்க ஆற்றலையுடைய ஒரு ஃபோட்டான் ஒரு 

எலெக்ட்ரான் ஆகிய இரண்டினுள் எது அதிக அலைநீளத்தைப் 

பெற்றுள்ளது 2 

6. ஓவ்வொரு உலோகத்திற்கும் ஒரு ஒளிமின் விளைவுப் 

பயன்தொடக்க அலைநீளம் (4௦1௦ 6160171௦ (751௦10) ),, உள்ளது. 

5, ஐவிட அதிக அலைநீளம் கொண்ட கதிர்வீச்சுக்கள் எலெக் 

ட்ரான்களை வெளிப்படுத்தா. தாமிரத்திற்கான ன் மதிப்பு 

என்ன? ( 4,280). 

7. ஒரு ஃபோட்டான் 2-6 வெளியேற்று ஆற்றலையுடைய 

ஒரு உலோகத்திலிருந்து 2-௪ எலெக்ட்ரான் ஒன்றை வெளியேற்று 

Ang). ஃபோட்டானின் சிறும ஆற்றல் என்ன ? 

8. விழித்திரையில் 1,7 % 10-18 வாட் திறனை அளிக்கக் 

கூடிய மஞ்சள் ஒளியானது (6000.&) படுமளவில் மனிதனின் கண் 

களுக்கு அவ்வொளி புலனாகிறது. அவ்வாரளுயின் ஒரு வினாடிக்கு 

எத்தனை ஃபோட்டான்கள் விழித்திரையை அடையும் ? 

9. ஒரு அலையின் செறிவு என்பது அலைவீச்சின் இருமடி 

யாகும். குவாண்டம் கொள்கையின் பருப்பொருள் அலைகள் 

{Matter - waves) அல்லது நிகழ்திற அலைகளுக்கும் (Probability- 

waves) Q& GSS QuTGHs gb. Qe பிளவு சோதனையில் 

தரையின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியை .4, .8 பிளவுகளிலிருந்து 

வந்தடையக்கூடிய அலைவீச்சுக்கள் முறையே -- 3, -- 5 அலகுகள் 

எனவும் 4 பிளவிலிருந்து மட்டும் வரக்கூடிய எலெக்ட்ரான்களின் 

கணிப்பு வீதம் 60 கணிப்புகள்/வி எனவும் கொள்வோம். 

(a) 8-லிருந்து மட்டும் பெறக்கூடிய கணிப்பு வீதம் 
என்ன 2?
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(6) இரு பிளவுகளும் திறந்திருக்கும்போது கணிப்பூ 

வீதம் என்ன 2? 

70. ,4-லிருந்தும் .8-லிருந்தும் அலைவிச்சுக்கள் முறையே 

3 9, - 5 அலகுகளாக இருக்கும்பொழுது மேற்கூறப்பட்ட 

கணக்கையே செய்க. 

77], வெப்பநிலை நியூட்ரான்கள் (18081 201028) அறை 

வெப்பநிலையிலுள்ள பொருட்களுடன் வெப்பச் சமநிலையில் 

உள்ளன. அறைவெப்ப நிலையில் %7' - 17/40 84 நியூட்ரானின் 

நிறை 1.67 X 10-%* ௫. வெப்பநிலை நியூட்ரானின் சராசரி 

இயக்க ஆற்றல் என்ன? அத்தகைய ஆற்றலையுடைய நியூட்ரானின் 

அலைநீளம் என்ன ? 

12. மிக மெல்லிய இரு பிளவுகள் 0.01 மி.மீ. இடை 

வெளியில் உள்ளன. 7 8 எலெக்ட்ரான் கற்றை ஒன்று இப் 
பிளவுகளின்மீது மோதுகிறது. பிளவுகளிலிருந்து 10 மீட்டர் 

தொலைவில் உள்ள ஒரு திரையில் அடுத்தடுத்த சிறுமங்களுக். 
இடையேயுள்ள தொலைவு என்ன 2 

12. இந்நூலாசிரியர் முதன் முதல் நியூட்ரான்களைப்பற்றி 

அறிந்தபோது நியூட்ரான் என்பது நிலைமின் ஈர்ப்பு விசையால் 

இணைக்கப்பட்ட ஒரு எலெக்ட்ரான், ஒரு புரோட்டான் ஆகிய 

வற்றால் ஆனது எனக் கற்பிக்கப்பட்டார். நியூட்ரான் ஆரம். 

70-53 செ.மீ எனக் கொள்க. 

(a) ஐயத்தத்துவத்தின்படி அத்தகைய எலெக்ட்ரானின் 

AP என்ன? எலெக்ட்ரான் நியூட்ரானுக்குள் 

அமைந்திருக்க வேண்டும். 

(b) அத்தகைய எலெக்ட்ரான் பெற்றிருக்கக்கூடிய மிகக் 

குறைந்த சராசரி உந்தம் $%2 ஆகும். அத்தகைய 

எலெக்ட்ரானின் ஆற்றல் எத்தனை 169-க்கள் ஆகும். 

(W= A! Gn,c?)? + P?c? என்ற சார்பியல் தொடர் 

பைப் பயன்படுத்துக). 

(௦) நிலைமின் விசையை வென்று அந்த எலெக்ட்ரானை 
10-15. சென்டிமீட்டரிலிருந்து முடிவிலாத் தொலை: 
வுக்கு எடுத்துச் செல்ல எத்தனை எலெக்ட்ரான் 
வோல்ட்டுகள் ஆற்றல் தேவை? 

(d) 6), (0 ஆ$ியவற்றிற்குரிய விடைகளைக் கொண்டு 
நியூட்ரானைப் பற்றிய இக் கொள்கையைப் பற்றி
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என்ன கருதுகிறாய் ? 

74. ஒரு ஃபோட்டான் ஒற்றைத் தனி எலெக்ட்ரானுடன் 

பிலியட் பந்தின் மோதலைப் போன்ற ஒரு மோதலை விளைவிக்கக் 

கூடும், இந்நிகழ்ச்சி 1923-ல் க்.17. காம்ப்டன் (4.11. 000100) 

என்பவரால் முதன்முதலாகக் காணப்பட்டது ; காம்ப்டன் விளைவு 

(Compton effect) என அழைக்கப்படுகிறது. பின்னெழு எலெக்ட் 

ரான் (160011 6120470௦09 3? அளவு ஆற்றலை எடுத்துக் கொள்வ 

தால் ஃபோட்டானின் ஆற்றல் லிருந்து hf’ ஆகக் குறைகிறது. 

(f' <f). ஃபோட்டானும் எலெக்ட்ரானும் நோர்குத்தாக 

(0௦௩௦-00 001115100) மோதிக் கொள்கின்றன எனக் கருதுக. 

(ஃபோட்டான் எலெக்ட்ரான்மீது மோதி அதன் திசையை 180° 

திருப்புகிறது) . 
(a) உந்த அழிவின்மை விதியின் அடிப்படையில் 7, 7”, 1 

ஆகயவற்றிற்கிடையேயான ஒரு சமன்பாட்டை 
எழுதுக, : 

(0) ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின் அடிப்படையில் 

நீர, 7 அ௫யவற்றிற்கிடையேயான மற்றொரு சமன் 

பாட்டை எழுதுக.





  

அணுக் கொள்கை 
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அணுக் கொள்கை 
13-1 பெட்டியினுள் எலெக்ட்ரான் அலைகள் 

சிறைப்பட்ட கட்டுறா எலெக்ட்ரான் 

நயம் நீக்கிச் சொல்லுவோமாயின் அணுவையோ, மூலக்: 

கூறையோ எலெக்ட்ரான்கள் சிறை வைக்கப்பட்ட சிறியதொரு. 
பெட்டி என்றுதான் கூறவேண்டும் எல்லா அணுக்களும் 
மூலக்கூறுகளும் வெளியிடத்தின் ஒரு நிலையான பகுதியில் எலெக் 
ட்ரானைப்பற்றி வைத்திருக்கக்கூடிய சிறப்புப் பண்பைப் பெற். 
றிருக்கன்றன. அந்த எலெக்ட்ரான் அத்தகைய பெட்டியின் 
சரியான தன்மையைச் சார்ந்திராமல் ல பெசதுவான குவாண் 
டம் விசையியல் பண்புகளைப் பெற்றிருக்கும். அப் பண்புகள், 
அணுக்கள் ஏன் குறிப்பிட்ட அடுக்கங்களை மட்டும் வெளிவிடு 

கின்றன, அவை ஏன் அழிவதில்லை என்ற முதுகொள்கைப் புதிர் 
களுக்கு விளக்கங் கூறுகின்றன. முதலில், எளிய நிகழ்ச்சியாக, ஒரு 

பெட்டியில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஒற்றை எலெக்ட்ரானைப் பற்றிப் 
பார்ப்போம். அடுத்து ஒரு புரோட்டானின் ஈர்ப்புத் தன்மை 

யுடைய நிலைமின் புலத்திற்குட்பட்ட ஒற்றை எலெக்ட்ரானைப் 

பற்றிப் பார்ப்போம். இரண்டாவதாகக் கூறப்பட்டது ஹைடி 

ரஜன் அணுவைக் குறிக்கும். 

ம, நீளமுள்ள ஒரு பெட்டியில் அடைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டற்ற 

எலெக்ட்ரானைக் கருதுவோம். துகள்களின் அலைப்பண் பின் பயனாக 
அது, 100% பிரதிபலிக்கும் சுவர்களையுடைய ஒரு அறையினுள் 
ஒளி அலை ஓன்று முன்னும் பின்னும் துள்ளிச் செல்வதுபோல 
செயற்படவேண்டும். தொடர் அலை ஒன்று ஒரு கயிற்றின் 
முனையிலோ அல்லது சுவற்றிலோ பிரதிபலிக்கப்படும்பொழுது 

ஏற்படக்கூடிய விளைவை இயல் 70-லிருந்து நாமறிவோம். தனி 

சைன் அலை ஒன்று ஒரு கயிற்றின் முனையிலிருந்து பிரதிபலிக்கப் 
படும்பொழுது பிரதிபலிக்கும் பரப்பில் ஒரு கணுவைக் கொண் 
டுள்ள நிலை அலைகள் உருவாகின்றன என்பதை நாம் நினைவு
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கூறலாம் (படம் 70-9), பெட்டிக்குச் சற்று வெளியே ஒரு எலெக் 

ட்ரானைக் காண்பதற்கான நிகழ்திறம் சுழியாதலால் பெட்டியின் 

சுவர்களில் எலெக்ட்ரான் அலையம் (11/86 100100) சுழி எனக் 

கொள்ளவேண்டும். பெட்டியினுள் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் எலெக் 

ட்ரானைக் காண்பதற்குரிய மொத்த நிகழ்திறம் ஒன்று என்ற 

திபத்தனைமூலம் அலைவீச்சு மதிப்பிடப்படுகிறது. 

ன் த். படம் 13-1 

ழ் N=2 “ரல் ந கீளமுள்ள ஒரு *பெட்டி'யில் உள்ள 
மூன்று வகை சிறும ஆற்றல் எலெகட்ராள் 
நிலை அலைகள் (Lowest energy electron 

் ச ஒற்ற எஸ. இவை ஒரு கயிற்றின் 
. மீதான (படம் 10-9) நிலை அலைகளை 

ஒத்திருப்பதைக் காணலாம், 

  
படம் 79-17 % இசையில் செல்லும் எலெக்ட்ரான்களுக்கான 

எலெக்ட்ராஃ அலை வீச்சுக்களின் தன்மையைக் காட்டுகிறது. 

துகள் அலையத்தின் வீச்சைக் குறிப்பதற்குப் பெளதிகர்கள் வழக்க 

மாக ம் (ப்சை) என்ந கிரேக்க எழுத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். 

சுவர்களில் எலெக்ட்ரான் அலை சுழியாகவேண்டும் என்ற நிபந் 

தனையின் பயனாய் பெட்டியின் நீளமான 7, தொலைவில் முழு எண் 

அரை அலை நீளங்களைக் கொண்ட எலெக்ட்ரான் அலைகளை 

மட்டுமே அனுமதிக்கமுடியும். எனவே // என்பது சுழியைவிடப் 

பெரிதான முழு எண்ணானால் N() n/2) = L og! XN = 20/74. 

எனவே குறிப்பிட்ட Aw அலையங்கள் அல்லது எலெக்ட்ரான் 

நிலைகளே அனுமதிக்கப்படுகன்றன என்பதை நாம் காணலாம். 

டி பிராயில் தொடர்பான சமன் 12-6-ன் பயனாக ஒரு எலெக்ட்ரான் 

அனுமதிக்கப்பட்ட நிலைகளுக்குரிய 2 - 4/),_1ா என்ற உந்த மதிப் 
புக்களை மட்டுமே பெறக்கூடும். ), க்கான மதிப்பைப் பதிலீடு 

செய்வோமாயின் உந்தத்திற்கான மதிப்புக்களை 2 - 14/28 

எனப் பெறலாம். அவற்றிற்குரிய ஆற்றல் மதிப்புக்கள் 

2 

Wn = }mVN° = =r



380 அடிப்படை பெளதிகம் 

பெட்டியிலுள்ள ஆற்றல் நிலைகள் 

ட் h® 2 

Neacrug Garercb cro (Quantum number) cor syompsari 

படுகிறது ; அது சுழியைத்தவிர எந்த முழு எண் மதிப்பையும் 

பெற்றிருக்கும். எனவே, எலெக்ட்ரான் பெற்றிருக்கக்கூடிய மிகக் 

குறைந்த ஆற்றல் 14, - %”/8845 ஆகும். இது சுழிநிலை ஆற்றல் 
(2610 10௦101 ஐ) எனப்படும். சுழிநிலை ஆற்றலைவிடக் குறைந்த 

.ஆற்றலையுடைய நிலை இல்லையாதலால் எலெக்ட்ரான் அதைவிடக் 

குறைந்த ஆற்றலைப் பெறுவதென்பதில்லை. முது கொள்கைப்படி 
ஒரு எலெக்ட்ரான் அதன் இயக்க ஆற்றல் சுழியாகும்வரை 
பெட்டியின் சுவர்களில் மோதியெழும் (முடுக்கம் பெறும்) ஒவ் 
'வொரு முறையும் மின்காந்த அலைகளை வெளிவிடும். இவ்வாறாக, 

ஹைடிரஜன் அணுவை அதன் மிகக் குறைந்த ஆற்றல் நிலையில் 
நிலைத்திருக்க அனுமதிக்கும் குவாண்டம் விசையியலின் திறத்தை 
தாமறிய முற்படுகிறோம். (அதுவே சிறும ஆற்றல்நிலை ஆதலால் 

அதனைவிடக் குறைந்த ஆற்றல் நிலைக்கு அவ்வணு குலைய அனுமதிக் 
கப்படுவதில்லை). 

மின்விசையியல் விதிகளை குவாண்டம் விசையியல் நிகழ்ச்சி 
களுக்குப் பபன்படுத்தும்பொழுது மின்துகள் ஒன்று ஒரு கணத்தில் 

ஒரு ஃபோட்டானை மட்டுமே வெளிவிடக்கூடும் என அறியப் 
.பத்கிறது. எனினும் பெட்டியிலுள்ள நமது எலெக்ட்ரான் 
. குறிப்பிட்ட சில வரையறுக்கப்பட்ட அல்லது தனித்தனி ஆற்றல் 

- களை மட்டுமே பெற்றிருக்கக் கூடுமாதலால் அது வெளிவிடக்கூடிய 
லஃபோட்டான் ஆற்றல்களும் வரையறுக்கப்பட்டதாயமையும். 
ஆற்றல் அழிவின்மை விதிப்படி. அது வெளிவிடும் கதிர் வீச்சின் 
.அடுக்கங்களை 

hf = Wn’ — Wn (N'>N) (13-2) 

"என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து பெறலாம், அதாவது 83: 

ஆற்றலைக் கொண்டுள்ள எலெக்ட்ரான் (18%: - 9 ஆற்றல் 
புடைய ஒரு ஃபோட்டானை வெளிவிடுவதன் மூலம் திடீரென 

ர என்ற குறைந்த ஆற்றல் நிலையை அடையலாம். அணுக்கள் 
தொடர்நிறமாலையை வெளிவிடுவதற்கு மாறாக தனித்தனி 
அடுக்கங்களை கொண்ட நிறமாலையை வெளிவிடுவதன் காரணத்தை 
இப்பொழுது நாமறிகறோம். எலெக்ட்ரான்கள் ஒரு பெட்டிக்குள் 
அடைக்கப்பட்டாலோ அல்லது அணுக்கருவைச் சுற்றியுள்ள பகுதி 

யில் கட்டுப்பட்டாலோ, பருப்பொருளின் அலைப்பண் பின் பயனாக,
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அவற்றை வரையறுக்கப்பட்ட இல நிலை அலைகளாக மட்டுமே 

கருதமுடியும். பருப்பொருளின் அத்தகைய அலைப்பண் பின்- 

பயனாசவே அணுக்கள் தனித்தனி அடுக்கங்களை வெளிவிடுகின் றன . 

மாதிரிக் கணக்கு 

3 இசையில் 10 * செ.மீ நீளமுள்ள ஒரு பெட்டியில் ஒரு. 

எலெக்ட்ரான் அடைக்கப்பட்டுள்ளது. % இசையில் மட்டும் உள்ள 

இயக்கத்திற்கு : 
(a) சுழிநிலை ஆற்றல் எத்தனை ஊ-க்கள் 

(b) N= 2 நிலையிலிருந்து 77/- 1 நிலைக்கு நிகழும் 

மாற்றத்தின் போது வெளிவிடப்படும் ஒளியின் 

அலைநீளம் என்ன £ 

சமன் 13-1-ன்படி சுழிநிலை ஆற்றல் 

  
h? வயிர் nah 

W, = ரம் 6.02 x 1071! எர்க் - 37.5 ev 

ஃபோட்டான் ஆற்றல் 
he, 

hf = Wa - W, = 0 - 1°) 

hf = 3X 87.5 = 112.5 ev. 

ev guhe oora SGuTLrer Bong sGb A HUH 2 rar 

அலைநீளத்திற்குமான தொடர்பைக் குறிக்கும் சமன் 12-4-ன்படி. 

= 12,345/112.5 = 110A. 
இந்தக் கதிர்வீச்சு கண்ணுக்குப் புலப்படாது. அது புற கதாக் 

கதிர் ஆகும். 

13-2 ஹைடிரஜன் அணு 

பஞ்சுச் சவர் பெட்டி 

இதுவரை, பெட்டியினுள் எல்லாப் புள்ளியிலும் எலெக்ட் 
ரானின் இயக்க ஆற்றல் ஓரே அளவாய் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு 
திகழ்ச்சியை ஆராய்ந்தோம். அடுத்து, “பெட்டியினுள் எலெக்ட் 
ரானின் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து அதன் இயக்க ஆற்றல் 

மாறக்கூடிய பொதுநேர்வை ஆராய்வோம். 

ஒரு எலெக்ட்ரான் ஒரு புரோட்டானை நோக்கப் பாயும் 

பொழுது அதன் இயக்க ஆற்றல் அதிகமாகிறது. அத்நிலையில் 
எலெக்ட்ரான் அலையம் எவ்வாறு செயற்படுகிறது ? டி.பிராயிலின் 
கருத்துப்படி அதன் உந்தம் அதிகமானால் அலைநீளம் குறைய 

வேண்டும், பொதுவாக
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வி (KE) 
எலெக்ட்ரான் புரோட்டான் அமைப்பு ஒன்றுக்கு இயக்க ஆற்றல், 

திலை ஆற்றல் ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை ஒரு மாறிலியாகும், 

அவ்வாருயின் 

KE = W — U எனவே 

ட h 

உ புரம் 
ஹைடிரஜன் அணுவுக்கு 

௮23 

1 இ 

ய 5   

எனவே, எலெக்ட்ரான் அலைநீளம் 

__ __A 
/ 2m (W + e*/r) 
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படம் 13-2 

(a) ஹைடிரஜன் அணுவிலுள்ள எலெக்ட்ரானுடையதையொத்த 
நிலையாற்றல் குறிக்கப்பட்ட வரைபடம். (8) அதற்குரிய 

சிறும ஆற்றல் எலெக்ட்ரான்: அலை. 

, இவ்வாறாக, விசை ஒன்று செயற்படக்கூடிய ஒரு துகளைப் பற்றிய
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பொதுவான நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டிருக்கும் 
.அலைநீளத்தையுடைப அலையத்தைப் பெறுகிறோம். அத்தகைய 
தொரு அலையை அளவியல் முறையில் அமைப்பதற்குப் பயன்படும் 
சமன்பாடு ஒன்றை 1925-ல் 1. ஷ்ரோடிஞ்சர் (8. Shrodinger) 
என்பவர் எடுத்துரைத்தார். நீள அலை நீளப் (குறைந்த 1) 

பகுதிபில் % அச்சை நோக்கிச் சிறிது சிறிதாக வளையக்கூடிய 
ஷ்ரோடிஞ்சர் சமன்பாடு தருகிறது. அதிக %&ப்-க்கு அந்த அலை 

2 அச்சை நோக்கி விரைவில் வளைகிறது. ௩1-ன் மதிப்பு மாறாம 
லிருக்கும்பொழுது அந்த அலை தனி சைன் அலையாக அமையும். 

எனினும், 81:- (77- )-ன் எதிரின மதிப்பிற்குரிய கணித 
வியல் நேர்வையும் கூட ஷ்ரோடிஞ்சர் சமன்பாடு ஆராய்கிறது, 
(மூது கொள்கைப்படி இது முடியாததொளன்றாகும்). இத்தகைய 

நேர்வில் அலையம் 3-ஐ விட்டு விலகுகிறது. 

படம் 13-22 எலெக்ட்ரான்-புரோட்டான் நிலைஆற்றல் 

அல்லது ஒரு பெரிய அணுவில் உள்ள எலெக்ட்ரான்க௧களுள் ஒரு 
ஒரு எலெக்ட்ரானின் நிலையாற்றலையொத்த (-ன் மதிப்புக்கள் 
-குறிக்கப்பட்ட வரைபடத்தைக் காட்டுகிறது. மொத்த ஆற்றல் 

777, எதிரினமாக இருப்பின் எலெக்ட்ரான் புரோட்டானுடன் 
பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையாற்றல் படத்தில் (1௦181181 
-ப1கதாகா) எதிரின ஆற்றல் ]4* ஓரு கிடைக்கோடாகக் குறிக்கப் 
பட்டது. எனவே, இக்கோட்டிலிருந்து வரைகோட்டிற்குள்ள 
செங்குத்துக் தொலைவு 77£- (7 அல்லது %-ஐக் குறிக்கும், 

3 9) என்னுமிடத்தில் ௩ சுழியாவதைக் காணலாம். ந - 0 
,திலையை எலெக்ட்ரான் நெருங்கும்போது அதன் இயக்க ஆற்றல் 
அதிகமாகிறது. முது கொள்கைப்படி x >x, uGH விலக்கப் 

பட்ட பகுதியாகும். இப் பகுதியில் (1: -- (7) அல்லது KE எதிரின 
மாக இருக்கும். அதற்குரிய அலையத்தைப் படம் 13-26 காட்டு 

கிறது. % - 3 நிலையில் வளைவு மாறுவதையும் முது கொள்கைப் 

படி விலக்கப்பட்ட % 2 %) பகுதியில் எலெக்ட்ரானைக் காண்பதற் 
.கான நிகழ்திறன் சிறிகளவு இருப்பதையும் காணலாம். 

7:ன் மதிப்பு (படம் 18-88-ல் கடைக்கோடு) சற்று அதிக 

.-மாக இருக்குமேயாயின், அதற்குரிய அலையும் அதிகமான வளை 

OU கொண்டிருக்கும். அவ்வாருயின் 14-ன் சல வரையறுக்கப் 

பட்ட மதிப்புக்கள், ஈ-ன் பெருமதிப்புக்களுக்குச் சுழியாகக்கூடிய, 

நமக்குத் தேவையான நிலை அலைகளைக் கொடுக்கும். படம் 19-8 
தாம் பெறக்கூடிய சிறும ஆற்றலுக்குரிய மூன்று நிலை அலைகளைக் 
குறிக்கிறது. அவை ஓவ்வொன்றும் 185, 87, 1) என்ற வெவ் 
வேறு ஆற்றல்களுக்குரியவை. புரோட்டான்புலம் ஒன்றில்
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சிக்குண்ட எலெக்ட்ரானின் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆற்றல் மட்டங் 

களை ஷ்ரோடிஞ்சர் சமன்பாட்டிலிருந்து பெறலாம். மேல்நிலை 

நுண்கணித முறையைப் பயன்படுத்தி கடைக்கப்பெறும் அந்த. 

ஆற்றல் மட்டங்களை 

vy 

A We xo 

  

  

  

  

படம் 13-3 

uc 13-2a-0 srcLuucGae 8&® gongaGgiu ee gy 

சிறும ஆற்றல் அலையங்கள். 

ஹைடிரஜன் ஆற்றல் மட்டங்கள் 

2 8 4 7 

ஷ் (௨-௭ (13 3p 

என்ற தொடர்பு அளிக்கிறது. 7/4 என்பது சுழியைவிடப் பெரிய: 

ஏதோவொரு ஒழு எண், இரு மின்னூட்டங்களுக்கிடைப்பட்ட 

தொலைவு முடிவிலியாகும்பொழுது நிலையாற்றல் சுழியாகும்: 

என்னும் மரபின் பயனாய் நிலையரற்றல்கள் யாவும் எதிரினமா 

யுள்ளன. இரு காரணங்களுக்காக ஹைடிரஜன் . அணு எலெக் 

ட்ரான் அலையங்கள் படம் 12-3-ல் காட்டப்பட்டுள்ளவற்றி' 

னின்றும் சற்று மாறுபட்டுள்ளன. அவை முப்பரிமாணமுடை
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யவையாயிருக்கவேண்டும். 07)-ன் வடிவமும் படம் 19-2-லிருந் 
தும் சற்று மாறுபட்டிருக்கவேண்டும்,. படம் 7132-4 ஹைடிரஜன் 

அணுவை நாம் காணமுடியுமாயின் அது எவ்வாறு தோற்றமளிக் 
கும் என்பதைக் காட்டுவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும். இப் 

படத்தில் எலெக்ட்ரான் மின்னூட்ட அடர்த்தி அல்லது அலை 

வீச்சின் இருமடி காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரிடத்தில் ஒரு துகளைக் 
காண்பதற்கான நிகழ்திறன் என்பது அதன் அலைவீச்சின் இருமடி 

என்பதை நினைவிலிருத்திக் கொள்ளவேண்டும். படம் /5-4-ல் 
உள்ள தோற்றங்கள் எலெக்ட்ரான்௧களை முகில்களாசக் காட்டு 
கின்றன. அவற்றின் அடர்த்தி துகள் அலையின் செறிவுக்கு நேர் 
விகிதத்திலுள்ளது.. அத்தோற்றம் புகைமூட்டமொன்றின் தோற் 
றத்தைப் போன்றுள்ளது. படம் 13-4-0 N= 2, N= 3 Rus 
வற்றிற்கான தோற்றக்கள் லிதியம் முதல் சோடியம் ஈறாக உள்ள 
அணுக்களின் புற எலெக்ட்ரான்களுக்குப் பெரிதும் ஒத்துள்ளன . 

சுற்றுப்பாதைக் கோண உந்தம் (011181 angular momentum) 

முது கொள்கைப்படி குறிப்பிட ஆற்றலையுடைய ஒருகோள் 
பாதை 0 முதல் 11107 வரையிலான எத்தச் கோண உந்தத்தையும் 

பெற்றிருக்கலாம். 9 என்பது பாதை வழியேயான திசைவேகம், 

£ என்பது குறிப்பிட்ட ஆற்றலையுடைய வட்டப்பாதை (பார்க்கு 
சமன் 5-1). எனினும், பருப்போருளின் குவாண்டம் தன்மையின் 
பயனாய் ஒரு துகளின் ஆற்றலானது எவ்வாறு ஒருசில வரையறுக் 
கப்பட்ட மதிப்புக்களை மட்டுமே பெற்றிருக்க முடியுமோ அவ் 

வாறே அதன் கோண உந்தமும் ஒருசில வரையறுக்கப்பட்ட மதிப் 
புக்களை மட்டுமே பெற்றிருக்க முடியும். கோண உந்தத்தின் 
வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்புக்களைப் பிழையின்றி பெறுவதற்கு 

ஷ்ரோடிஞ்சர் சமன்பாடும் மேம்பட்ட கணிதமும் தேவைப்படு 
கின்றன. எனினும், வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்புக்களைப் பற்றிய 
ஒருசில கருத்துக்களைப் பின்வரும் முறையில் பெறலாம். ரன் 
ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பிற்கு எலெக்ட்ரானானது அதன் சற்றுப் 
பாதையின் பரிதியான 8௩7 தொலைவைக் கடக்கும்பொழுது ௮கன் 
இலை அலையை ஆராய்வோம். இப்பாதையின் வழியே அலையானது 
முழு எண் அலைநீளங்களை மட்டுமே கொண்டிருக்க முடியும், 
/ என்பது அந்த முழு எண்ணைக் குறிப்பகாகக் கொள்வோம். 
எனவே, ் 

கா - ப 
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ஹைடிரஜன் ௮ணுவுக்கான மிகக் குறைந்த ஆற்றலையுடைய எலெக் 

ட்ரானின் அலைச்செறிவுகள் (அல்லது: மின்னூட்ட அடர்த்திகள்), 
இப்படங்கள் முப்பரிமாண ஷ்ரோடிஞ்சர் அலைச் செறிவுகளின் ஒரு 

தளத்தின்மீதான வீழ்ச்சிகள், 1//-- 3 என்ற மதிப்பு வரை * 

N, |, 797) ஆகியவற்றின் ஒவ்வொரு “மதிப்பிற்கும் பக்க, உச்சித் 
தோற்றங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன.
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அதாவது கோண உந்தம் 

h 
rP] = 7-2. 

இது மிகவும் பொதுவான ஒரு முடிவு. சுற்றுப் பாதைக் கோண 
உந்தமானது //2௩% என்ற மஇப்புக்களை மட்டுமே பெற்றிருக்க முடியும்; 
/ என்பது ௬ுழியை உள்ளிட்ட, நேர்க்குறியையுடைய ஏதோ” ஒரு 

முழு எண் ஆகும். 1 பெற்றிருக்கக்கூடிய பெரும மதிப்பானது 
l= சே). பெற்றிருக்கக்கூடிய சிறும மதிப்பின் மூலமாகவோ 
மதிப்பிடப்படுகிறது. ஈன் மதிப்பு அலைபெற்றிருக்கக்கூடிய 

பெரும வளைவைப் பொறுத்தது இந்த வளைவின் மதிப்பு படம் 
13-3-0 காட்டியுள்ளவாறு இயக்க ஆற்றலின் மதிப்பைப் 

பொறுத்ததாகும். நம் கருத்திற்கேற்ப ),) அலைநீளம் கொண்ட 
இந்த “வட்ட அலைகள்” (ோ௦ய/ம ௭௮௦5) படம் 18-2-ல் உள்ள 
வாறு அமைந்த “ஆர அலை: (௩80181 8௦) களைவிட அதிக அலைவு 

களைப் பெற்றிருக்க முடியாது. எனவே / பெற்றிருக்கக்கூடிய 
பெரும மதிப்பு (//- 1) ஆகும். 

இதுவரை, கோண உந்த வெக்டரின் எண் மதிப்பை மட்டுமே 

நாம் ஆராய்ந்தோம். ஆனால் அதன் எண்மதிப்பு மட்டுமின்றி 

இசையும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இத் திசையானது 8) என்ற 

மற்றொரு குவாண்டம் எண்ணால் குறிக்கப்படுகிறது ; அதன் 

மதிப்பு -1 முதல் -/ ஈறாக உள்ள எந்த முழு எண்ணாகவும் 
இருக்கலாம். ஈர்[2ர௩ என்பது கோண உந்த வெக்டரின் ஒரு 
குறிப்பிட்ட இசையிலான (பொதுவாக ௪ அச்சு) ஆக்கக்கூறின் 
மதிப்பு என்பதையே 1) குறிக்கிறது. முதுகொள்கைப்படி 

படம் 13-5 

குவாண்டப்படுத்தப்பட்ட கோண 
உந்த வெக்டரின் இசை, 1, ny 
என்ற குவாண்டம் எண்களின் 

அடிப்படையில் காட்டப்பட் 
டுன்ளன. 

  

  
கோண உந்த வெக்டர் படம் 18-5-ல் உள்ளதுபோல் தோன்றும். 

படத்தில் 9 என்பது கோண உந்த வெக்டருக்கும் 2 அச்சுக்
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கும் இடையேயான கோணமாகும். குவாண்டப்படுத்தப்பட்ட — 
கோணம் ॥9 

  my 

  

ட 2ர _ m 
cos @ = 7: = EO 

27 

என்ற தொடர்பிலிருந்து பெறப்படுகிறது. 

ஹைடிரஜன் அணுவில் முப்பரிமாண எலெக்ட்ரான் அலையம் 

(அல்லது '*சுற்றுப்பாதை”) ஓன்றை முழுவதுமாகக் குறிப்பிடுவ 

குற்கு 17, 1, 10) ஆகிய மூன்று குவாண்டம் எண்களும் தேவைப்படு 

இன்ற. N= 9 என்ற மதிப்பு வரையில் /, ஈ0) ஆகியவை பெற் 

றிருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு மதிப்புக்களுக்குரிய எலெக்ட்ரான் 

மேகங்களைப் படம் 13-4 காட்டுகிறது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

N= 2 என்ற மதிப்புக்கு எத்தனை வகை எலெச்ட்ரான் 

அலையங்கள் உள்ளன ? 

78 2 என்ற மதிப்புக்கு / இரண்டு மதிப்புக்களை ( - 0, 

[2 1) பெற முடியும். /- 0 ஆகும்பொழுது 8) சுழி மதிப்பை 

மட்டுமே பெறும். [/- 1 ஆகும்பொழுது ஈக்கு மூன்று மதிப் 

புக்கள் உண்டு (- 1, 0, +1). corGa, N= 2 என்ற மதிப் 

புக்கு /- 1-க்குரிய மூன்று அலையங்களோடு / - 0-க்குரிய ஒரு 

அலையமும் சேர்ந்து மொத்தம் நான்கு அலையங்கள் அல்லது 

“சுற்றுப்பாதைகள்' இருக்கின்றன. 

13-3 ஹைடிரஜன் அலைமாலை (1190400200. 8002011010) 

எண்ணூல் “விஞ்ஞானம்” (*$01006' ௦7 11ய007010ஐ) 

ஆற்றல் அழிவின்மைத் தத்துவத்தின்படி (பார்க்க சமன் 1842) 
ஹைடிரஜன் அலைமாலையில் உள்ள எல்லா வரிகளும் 

hf = Wn' — Wn (N’ > QN) 

என்ற தொடர்புக்கு உட்படவேண்டும். சமன் 18-9-ன்படி 

_ 2x?met/ I 1 Wri - WN = Se (௬ ன wn) 

ே 1 1 
எனவே hf = 18.6 ( - ee (13-4) 

1, 2, 4 ஆ௫யவற்றின் தெரிந்த மதிப்புக்களிலிருந்து இதில் கண்ட
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729.6 6 மதிப்பு பெறப்பட்டது. 

மாதிரிச் கணக்கு 

7/- 7 மதஇிப்புக்குப் பெறக்கூடிய ஓளியின் பெரும அலைநீளம் 

என்ன ? அது கண்ணுக்குப் புலப்படுமா ? 

௪மன் 1 3ஃ4-ன்படி. 

1 1 

No = 2 எனக் கொள்வதன் மூறம் ரீன், சிறும 1அல்லது] )_-ன் 
பெரும மதிப்பைப் பெறலாம். 

hf = 13.6(1 — 4) = 10.2 ev 

_ 128,345 
kak 1210 A 

000 முதல் 7500 & வரையுள்ள அலைநீளப் பகுதியே கண்ணுக்குப் 
புலப்படுமாதலால் இந்த வரியைநம் கண்ணால் காணமுடியாது. 

8- 1 மஇப்புக்குரிய கோடுகள் யாவும் படம் 18-6-ல் காட் 
வகார வகை. 

படியவாறுள்ள ஒரு அலைமாலையை அமைக்கும், லைமன் வரிசை 

N’= 5,4, 3, 2 

th x 
EO A 1000 A 1500 A 

படம் 13-65 

ஹைடிரஜன் வெளியீட்டு அலைமாலையிலுள்ள கோடுகளின் ஸைமன் வரிசை 
(Lyman series) 

ats — 

எனப்படும் இந்த நிறமாலை புற ஊதா அலைமாலையியலின் 
(ultra violet spectroscopy) மூலமாக 1906-ல் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டது. இந்த அலைமாலையானது 77 - ௨ மதிப்பிற்குரிய 909 & 
அலைநீளத்தில் குவியக்கூடிய ஒரு வரம்பிலா வரிசை (1ஐ1£ம்16 567185) 
என்பதைக் காணலாம். சமன் 13-2-ன்படி வரம்பிலா குவாண்டம் 

எண் சுழி ஆற்றலையோ அல்லது அயனியாக்கப்பட்ட ஹைடிரஜன் 
அணுவையோ (புரோட்டானும் அதனின்றும் மிகத் தொலைவி 
லுள்ள கட்டற்ற எலெக்ட்ரானும் குறிக்கிறது. எனவே அடிநிலை 
(000008 (கர69) யிலுள்ள ஒரு ஹைடிரஜன் அணுவுக்கு 13-6 ev 
ஆற்றல் கொடுக்கப்படுமாயின் அதன் எலெக்ட்ரானானது புரோட் 
டானின் தளையிலிருந்து தப்பிச் செல்லப் போதுமான அளவுக்கு 

ஆற்றல்ப் பெறும். 79-6 வோல்ட் என்ற இக் குறிப்பிட்ட மதிப்பு
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ஹைடிரஜனின் அயனியாக்க மின்னழுத்தம் (ionization potential) 

எனப்படுகிறது . 

N = 2 மதிப்புக்கு 1-ன் சிறும மதிப்புக்கள் (4' - 4, 4, 5, 6) 

.கண்ணுறு வரிகளைத் தருகின்றன (படம் 78-7). 7885-ல் 

ஆமள் atae (N=1) பாமர் வரிசை (122) 

‘a N/= 00, 7,6,5, 4, 3 

ee EE 
‘0 (000 2000 & 3000 & 40004 5௦௦௦ & 60008 7000A 

படம் 13-7 

5). ௩ 70004 வரைமில் ஹைடிரஜன் அலைமாலையில் இருக்கக்கூடிய 

எல்லா வரிசைகளும். 

ஹைடிரஜன் நிறமாலையின் இந்த நான்கு வரிகள் மட்டுமே அறியப் 

பட்டிருந்தன. அவ்வாண்டில் ஜோஹன் uo. (Johann Balmer) 

என்ற ஸ்விட்சர்லாந்து நாட்டு பள்ளியா௫ிரியர் அறிவியலுக்கு 

ஒவ்வாத ஓத்திகை-- பிழை முறையில் (trial and error method) 

இந்த நான்கு வரிகளுக்குமிடையே 

J 

7-6 மா v=) 
என்ற எண்ணியல் தொடர்பைக் கண்டுபிடித்தார் ; 6 என்பது 

3.28 % 1015 சுற்றுக்கள்/வி மதிப்புடைய ஒரு மாறிலி. அத்துடன் 

நில்லாது அவர் கட்புலனாகும் அலைமாலையின் £ழ்க்கோடியில் 

lowend) N= 7 wAuiys@iu 3969.65 A அலைநீளங்களைக் 

கொண்ட ஒரு வரியும் இருக்கவேண்டும் என்றும் பிழையற 

முன்னுரைத்தார். அதன் பின்னரே இந்த வரியும்! 2 7 மதிப் 

பிற்குரிய மற்ற வரிகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மேலும், புற 

களதா, புறச்சிவப்புப் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய வரிகளைக் 

குறிக்கும் வண்ணம் மேற்கூறப்பட்ட அவரது தொடர்பில் 

7/2-க்குப் பதில் முறையே 1/1“, 1/8”-ஐப் பதிலீடு செய்யலா 

மெனவும் பாமர் ஊரித்தார். 1906, 1908ஆம் ஆண்டுகளில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இவ்விரு அலைமாலைகளும் முறையே லைமன் 

(Lyman) wager (Paschen) வரிசைகள் என அழைக்கப்படு 

இன்றன. இவ்வாறாக, சமன் !13.4-ன் எண்ணியல் வடிவமானது 

எலெக்ட்ரானின் நிறை, மின்னூட்டம் ஆகியவை போன்ற 

அடிப்படைப் பெளதிக மாறிலிகளைக் கொண்டு அதனை வருவிக்கக் 

கூடிய கொள்கையைக் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பேரறிஞரின் வரவை 

எதிர்நோக்கு 80ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஏங்கி 

நின்றது. அதனை முதன் முதலில் 1919ஆம் ஆண்டில் போஹ்ர் 

என்பவர் நிறைவேற்றினார்.
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13-4 போஹ்ர் படிவம் (8௦17 14௦081) 

பழையன நீக்கப் புதியன புகுதல் 

குவாண்டம் விசையியலின் விரைவான வளர்ச்சிக்குப் பின்னா் 

1926ஆம் ஆண்டளவில் பெளதிகத்தில் பெரும் முன்னேற்றம் 
ஏற்பட்டது. எனினும் 1738 ஆண்டுகட்கு முன்னரே ஹைடிரஜன் 

அலைமாலை மூழுவதையும் பிழையற விளக்கக்கூடியதும் நிலையான 

அணு அமைப்புக்கான அணுமாதிரிப் படிவம் ஓன்றை அளிக்கக் 

கூடியதுமான கொள்கை ஓன்றை நீல்ஸ் போஹ்ர் (141615 8௦47) 
எடுத்துரைத்தார். அவர் பாமர் வாய்பாட்டையும் ஐன்ஸ்டீன், 

பிளாங்க் ஆகியோரின் ஃபோட்டான் கருத்தையும் ஒருங்கிணைத் 

தார். ஹைடிரஜன் அணுவின் வரையறுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட 
சில ஆற்றல் மட்டங்கள் இருக்கவேண்டுமென்றும் ஃபோட்டான் 
கொள்கையின்படி அவற்றின் ஆற்றல் வேறுபாடுகள் /7 ஆற்றல் 

களையுடைய ஃபோட்டான்களை அளிக்கவேண்டுமென்றும் அவர் 

விளக்கம் கூறினார். பாமர் வாய்பாட்டை பிளாங்க் மாறிலியால் 

பெருக்குவோமாயின் 

I 3 
hf= 13.6 (௬ _ x) ev 

என்ற தொடர்பைப் பெறுகி3ரமோம், எனவே, ஹைடிரஜன் ஆற்றல் 
மட்டங்களை [7 - - 13.6 (1//5) ஐ-க்கள் என்னும் தொடர் 

பால் பெறலாம் என போஹ்ர் உணர்ந்தார். இந்த ஆற்றல் 
மட்டங்களையும் அவற்றிற்கிடையே நிகழும் குவாண்டம் தாவல் 
கள் (Quantum jumps) அல்லது அலைமாலை வரிகளையும் 
படம் 73-8-ல் காணலாம். அடுத்து ஆற்றல் மட்டங்களை கொள்கை 
வாயிலாக மட்டும் எவ்வாறு பெறலாம் என போஹ்ர் ஆராய்ந் 
தார். அவர் எலெக்ட்ரான் சுற்றுப்பாதைகளை முதுகொள்கைப் 
படி அமைந்த வட்ட வடிவ்கோள் பாதைகளைப் போன்று கருதிய 

தோடு குறிப்பிட்ட சில ஆற்றல்கள் அல்லது ஆரங்களைக் கொண்ட 
சுற்றுப் பாதைகளை மட்டும் அனு மதிக்கக்கூடிய ஒரு விதியையும் 

நாடினார். அதன் விளைவாகக் கோண உந்தம் 

h 
myR = Non (13-5) 

என்ற விதியைக் கண்டுபிடித்தார். போஹ்ரின் கொள்கையானது 

ஹைடிரஜன் அணுவைப்பற்றிய நமது தற்காலத்து அறிவினின்றும் 
இரு வகைகளில் வேறுபடுவதைக் காணலாம். முதலாவதாக, 
எலெக்ட்ரான்கள் முதுகொள்கைப்படி அமைந்த சுற்றுப்பாதை 
களில் வலம் வருகின்றன என்ற கருத்து இப்போது பொருந்துவ 
தில்லை. மேலும் எலெக்ட்ரானை ஒரு அலையாகக் குறிப்பிட
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வேண்டும். இரண்டாவதாக கோண உந்தமானது 1/(/8௯) என்ப 

குற்கு மாறாக /(4/2௩)-ஆக இருக்கிறது ; இம்மதிப்பு போஹ்ர் 
மதிப்பைவிட எப்போதும் குறைவாக உள்ளது. இவ்வாருக, 

போஹ்ர் கொள்கையானது சரியான ஹைடிரஜன் ஆற்றல் 
மட்டங்களை அளித்ததை எதிர்பாராத ஓரு நற்பேறு என்றே 
கருதவேண்டும், 

| 
w 

  

  

    

        

-Sev 

அரு 8 4 

இ ஒக்       பப 
      னி 

மன் 
வரிசை 

படம் 13-8 

ஹைடிரஜன் அணுவின் ஜந்து சிறும ஆற்று மட்டங்கள் சிவப்புக் கோடு 
களால் காட்டப்பட்டுள்ளன, அவற்றிற்கிடையே விளையும் குவாண்டம் 
தாவல்கள் அல்லது அலைமாலைக் கோடுகள் அம்புகளின் நீளத்திற்கு 

கேர் விகிதத்திலமைந்த அடுக்கங்களைப் பெற்றுள்ளன. 

அடுத்து, Ze 

புலத்தில் அமைந்த 
மின்னூாட்டங்கொண்ட ஓரு அணுக்கருவின் 

எலெக்ட்ரானின் ஆற்றல் மட்டங்களை
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போஹ்ர் எவ்வாறு பெற்றார் எனக் காண்போம். போஹ்ர்: 

கொள்கையின்படி (சமன் 19-5) 1/4-ஆவது சுற்றுப்பாதையின்: 

ஆரம் 

  

  

h 
= N—— எத் 13-6). 

கரக ( 2 

ஆகும். நிலைமின் விசை மையநோக்கு விசையை அளிப்பதால் 

ரர” மீச. . 

Ryn Rn? 

. ள் Ze? ல்யாற்றல் ear, 
Hoag) mv* = —p— = — /(நிலையாற்றல்) (13-7): 

. 2௨” 
மேலும் v2 = ais 

இச் சமன்பாட்டில் சமன் 13-6-ஐப் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

22” 
ர 

அ 

அஸ்து ஏல அ. (13-8) 

ஆற்றல் மட்டம் 

Wn =KE+U 

என வரையறுக்கப்படுகிறது. சமன் 13-7-ன்படி 0 - 15. 

எனவே 

Wn = 4my? — my? = — 10” (13-9) 

சமன் 13-8-ன் இரு மடியை 78-9-ல் பதிலீடு செய்வோமாயின் 
நமக்குத் தேவையான இறுதி முடிவைப் பெறுகிறோம். அதாவது 

ஒரு எலெக்ட்ரான், 22 மின்னூட்டங்கொண்ட அணுக்கரு ஆகியவற்றிற் 

கான ஆற்றல் மட்டங்கள் 

£ 2 2ot 2 

Wn=- se ன வ 13-6 (Fr) ev (13-10) 

குற்கால குவாண்டம் விசையியல் கொள்கைப்படி பெறப்படும் 
விடையும் இதுவேயாகும் (பார்க்க சமன் 78-3)., போஹ்ரின் 
அணு மாதிரிப் படிவம் அணுக்களின் அளவைப்பற்றியும் எளிய 
கருத்தொன்றை அளிக்கிறது. சமன் 13-8-ஐச் சமன் 13-6-ல் 
பதிலீடு செய்வதன்மூலம் £%-க்கான தொடர்பைப் பெறலாம்.
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அதாவது 

போஹ்ர் அணுவின் ஆரம் 
2 

Rn = N ட் (72-17) 
445112” 

ஹைடிரஜனின் அடிநிலைக்கு (N= 1, Z= 1) R, = h?/4x?me? 
= 0.53A. Qwb மதிப்பு குவாண்டம் விசையியலின் அடிப்படை 
யில் கூறப்பட்ட எலெக்ட்ரான் மேகத்தின் அளவோடு மிகவும் 
ஒத்திருக்கிறது (படம் 13-4). போஹ்ர் வாய்பாட்டின்படி N = 2 
நிலைக்குரியதைப்போல் நான்கு மடங்காகும். இந்த முடிவும் 
படம் 13-4-உடன் பெரிதும் ஒத்திருக்கிறது. 

மாரிக் கணக்கு 1 

அடிநிலையிலுள்ள போஹ்ர் அணுவில் எலெக்ட்ரானின் திசை 
வேகத்தை ஒளிவேகத்தின் அடிப்படையில் கணக்ூடு. 

சமன் 13-8-ஐ 06-ஆல் வகுத்து 1/- 7 எனப் பதிலீடு செய்வோ 

மாயின் ் 

vy _ 2xZe? 
ct he 

ஹைடிரஜன் அணுவுக்கு 2 - 7, vie = 2ne*{he = 1/137. 

  

மாதீரிக் கணக்கு 2 ; 

Het-cr அலைமாலைக்கும் ஹைடிரஜன் அலைமாலைக்குமுள்ள 
தொடர்பு என்ன ; 

ஒற்றை அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட ஹீலியம் (1164) ஒற்றை 
எலெக்ட்ரானுடன் கூடிய ஹீலியம் அணுக்கருவை (2 - 2)க் 
கொண்டுள்ளத, சமன் 13-10-ல் 25 - 4 எனப் பதிலீடு செய் 

வோமாயின் 
_ 1 Wn = ~4 X 13.6 (x:") ev 

எனவே 17 வெளிவிடும் ஃபோட்டான்கள் 

1 1 
hf = 4X 13.6 (ர 4 we) ev 

ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும்; இது ஹைடிரஜனுக்கு உள்ளதைப் 
போல் சரியாக நான்கு மடங்காகும். : இவ்வாறே, ஹைடிரஜன் 

அலைமாலையிலுள்ள வரிகளின் அடுக்கங்களை 2” - 9-ஆல் பெருக்கு 

வதன் மூலம் £/*-* அலைமாலையைப் பெறலாம். 

எலெக்ட்ரான் ஒன்று புறச்சுற்றுப்பாதை ஒன்றிலிருந்து அகச் 

சுற்றுப்பாதை ஒன்றுக்குத் திடீரெனத் *தாவும்' பொழுது அணுக் 
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கதிர்வீச்சு நிகழ்கிறதென போஹ்ர் கற்பனை செய்தார். படம் 18-9, 

வரையப்பட்ட, ஹைடிரஜனின் முதல் ஐந்து போஹ்ர் சுற்றுப் 

பாதைகளைக் காட்டுகிறது. அம்புக்குறிகள் ஹைடிரஜன் அலை 

மாலையில் லைமன் பாமர், பாஷ்ன் வரிசைகளிலுள்ள வரிகளுக் 

குரிய எலெக்ட்ரான் தாவல்களைக் குறிக்கின்றன. படம் 13-8-e 

உள்ளவாறு இந்த அம்புகளின் நீளங்கள் அவற்றிற்குரிய ஃபோட் 

டான்களின் ஆற்றல்களுக்கு நேர்விகிதத்தில் இல்லை என்பது குறிப் 

பிடத்தக்கது. 

  

௦01௨9 45 67௨ 
Ct 

படம் 13-9 

அளவுத் திட்டப்படி வரையப்பட்ட, ஹைடிரஜனின் முதல் ஐந்து போஹ்ர் 

சுற்றுப்பாதைகளும் அவற்றிற்கிடையே நிகழக்கூடிய எலெகட்ரான் 
பெயர்ச்சிகளும் (81801060 transitions) 

போஹ்ர் மாதிரிப்படிவம் மிகவும் வெற்றியடைந்தது. அது 

அணுவின் அளவை மதிப்பிட்டது. அம்மதிப்புகள் சோதனைமுறை 

மதிப்புகளுடன் பெருமளவு ஒத்திருந்தன. அது ஹைடிரஜன் அலை 
மாலையிலுள்ள எல்லா வரிகளின் அலை நீளங்களுகளுக்குமான ஒரு 

தொடர்பையும் (பாமர் வாய்பாடு) அளிக்கிறது. அத்தொடர்பு 

சோதனைமுறை முடிவுகளுக்கு பெரிதும் ஒத்திருக்கிறது. போஹ்ர் 

மாதிரிப்படிவம் பாமர் வாய்பாட்டிலுள்ள மாறிலியின் எண் 

மதிப்புக்கு 78, ௪, 2, ஆூயெவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்த 

ஒரு தொடர்பையும் அளிக்கிறது. மேலும், நாம் கற்பனை செய்து
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காணக்கூடிய அளவுக்கு அப் படிவம் உள்ளது. (அக் கருத்து 

சரியல்ல என்பதை இப்பொழுது நாம் அறிகிறோம்) அப் படிவம் 
அணுக்கதிர்வீச்சானது எலெக்ட்ரான்கள் ஒரு பாதையிலிருந்து 

  

மட்ட Nadie Se we: 

படம் 13-10 

Badd Curant orev yowraddd (Los Alamas) safes 95% BOLUIGSD 
(oa D: BqwS ors ..QuiH- Laura Fermi-o9 yb AsaCar 

பல்கலைக் கழக. அச்சகம்). 

மற்றொன்றுக்கு இடம்பெயர்வதால் ஏற்படுகிறது என விளக்கு 

றது. அக் கதிர்வீச்சுக்குரிய அலைமாலைவரிகள் இதுவரை அறியப் 

பட்டுள்ளனவா அல்லது இப்போதுள்ள கருவிகள் கண்டுணரக் 

கூடிய பகுதிக்கு அப்பாற்பட்டவையா என்பதைப்பற்றி அது 

பொருட்படுத்தவில்லை. போஹ்ர் படிவத்தின் மற்றொரு வெற்றி 

என்னவெனில் அது 16, 1114, ந ** போன்றவற்றின் அலை 
மாலைகள் ஹைடிரஜன் அலைமாலையைப் போன்ற ஓரே அமைப் 

பைக் கொண்டிருக்கும் எனப் பிழையற முன்னுரைத்தது. சமன் 

79-10-ன்படி அவற்றின் அலைமாலை வரிகளின் அடுக்கங்கள் 
ஹைடிரஜன் அடுக்கங்களைப்போல் 24” மடங்கு இருக்கும். இக் 

கருத்து சோதனை முடிவுகளுடனும் நவீன கொள்கையுடனும் 

பொருந்துகிறது. எனினும் போஹ்ர் படிவத்தின் ஒரு பெருங் 
குறை என்னவெனில் அதனால் அயனியாக்கப்பெறாத ஹீலியத்தின் 

(இரு எலெக்ட்ரான்கள் சூழப்பட்ட, Z = 3 உடைய அணுக்கரு) 

அலைமாலைக்கு விளக்கம் கூற முடியவில்லை. ஹீலியம் அணுவான து 
ஒன்றுக்கொன்று செயலெதிற் செயற்படும் மூன்று துகள்களைக் 

கொண்டு சிக்கல் நிறைந்ததாபிருப்பினும் குவாண்டம் விசை 

யியலின் உதவியால் அதன் அலைமாலைக்கு விளக்கம் கூறமுடியும். 
தவீன கொள்கையையும் மின்னியல் கணிப்பான்களையும் (816௦- 

tronic ௦௦0ய/றம(0ா8) பயன்படுத்தி ஹீலியம் அலைமாலை வரிகள் 

அ பெள 46
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மிகவும் துல்லியமாகக் கணக்கடப்பட்டுள்ளன. அந்த முடிவுகள் 
€சாதனை வாயிலாகக் கிடைக்கப்பெற்ற முடிவுகளுடன் பெரிதும் 
பொருந்துகின்றன. 

13-5 அணு அமைப்பு 

** பெளதிகத்தின் பெரும் பகுஇக்கும் வேதியியல் முழுமைக் 
கும் உரிய கணிதவியல் கொள்கைக்கு இன்றியமையாத 
அடிப்படைப் பெளதிக விதிகளும் [இப்பொழுது] முற்றிலுமாக 
அறியப்பட்டுள்ளன”. %. 14. டிராக் (1929) 

பல எலெக்ட்ரான்களையுடைய ஒரு அணுவில் 74 - 1 கூட்டில் 
இரண்டு எலெக்ட்ரான்களும் 714 -- 2 கூட்டில் 8 எலெக்ட்ரான் 

களும் 17- 8 கூட்டில் 8 எலெக்ட்ரான்களும் 1/- 4 கூட்டில் 
78 எலெக்ட்ரான்களும் மட்டுமே இருக்க முடியும் என போஷ்ர் 
கூறியுள்ளார். படம் 18-11-ல் போஹ்ரின் இக் கொள்கைப்படி 
அமைக்கப்பட்ட அணுக்களின் படங்களைக் காணலாம். ஓவ்வொரு 

கூட்டிலும் எத்தனை எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கவேண்டும் எனச் 

கூறும் இவ்விதிகள் வெவ்வேறு தனிமங்களின் வேதி.பியல் டண்பு 
களையும் அயனியாக்க மின்னமுத்தங்களையும் விளக்க உதவும் 

வகையில் போஹ்ரினால் 'மனப்போக்காக அமைக்கப்பட்டன. 

  

படம் 13-11 

1923-ல் உருவான போஹ்ர் கொள்கைக்கேற்ப சில அணுக்களில் உள்ள 
எலெக்ட்ரான் பாதைகளின் அளவுத்திட்டப் படங்கள். 

சேடியம் அணுவைப்பதற்றிய போஹ்சின். படம்.
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7/8 9, 77- 4 ஆகிய கூடுகளில் இருக்கக்கூடிய எலெக்ட்ரான் 

களின் எண்ணிக்கையைப் பற்றிய போஹ்ரின் கருத்து சரியான 

ல்ல என்பதை நாம் விரைவில் காணலாம். ஒரு கொள்கை 
யானது அ௮ணுவைப்பற்றிய போஹ்ரின் கொள்கையைப்போன்று 
மிக அதிகமான மனப்போக்கான (001௨௫) எடுகோள்களை 

(Postulates)# சார்ந்திருக்கும்பொழுது : பெளதிகர்கள் அதனைப் 

பற்றி ஐயுறத் தொடங்குகிறார்கள். இயற்கையானது எளிமை 
யாக இருக்கவேண்டும் என்றும் எடுகோள்கள் அல்லது அடிப் 
படைத் தத்துவங்கள் குறைவாக இருப்பின் உண்மைக்கு மிக 

அருகில் இருப்பதாகவும் பெரும்பான்மையான பெளதிகர்களும் 

மெய்யுணர்விகளும் கருதுகிறார்கள். தற்காலத்தில் நாமறிந்தவரை 
மிகக் குறைந்த எடுகோள்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட நவீன 
குவாண்டம் கொள்கையானது அணு அமைப்பு யாவற்றையும் 

வேதியியல் முழுவதையும் விளக்குகிறது. ' அணுக்களில் பல 
எலெக்ட்ரான்கள் இருப்பதால் வெளியிடத்தில் ஒரே நேரத்தில் 

ஒரே இடத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முழுதொத்த துகள்கள் 
இருக்க முயலுமாயின் குவாண்டம் விசையியலின்படி என்ன 
நிகழும் என்பதை நாம் முதலில் ஆராயவேண்டும். முது கொள் 
கையின்படி ஒரே இடத்தில் ஒரேநேரத்தில் இரு துகள்கள் இருக்க 
முடியாது என்ற தத்துவம் உள்ளது. எனினும் முது கொள்கைப் 
படி அமைந்த இக்கருத்து குவாண்டம் விசையியலுக்கு முற்றிலும் 
அப்பாற்பட்டது. மின்காந்த அலைகள் செயற்படுவதுபோல் திடப் 
பொருட்களின் வழியே ஊடுருவ முடியுமாயின் ஃபோட்டான் 
களும் மற்ற துகள்கள் இருக்கக்கூடிய அதே இடத்தில் இருக்கலாம். 
உண்மையில், அதே குவாண்டம் நிலையில் விருப்பப்படி எவ்வளவு 
ஃபோட்டான்களையும் குவிக்கலாம். அவ்வாளுயின் அணுக்களில் 

உள்ள எலெக்ட்ரான்கள் யாவும் 7/ - 7 நிலையிலேயே ஏன் இருப்ப 

தில்லை 2 உறுதியாக, இதுவே ஒரு அணுவுக்குரிய சிறும ஆற்றல் 
நிலை என்பதை அறிவோமல்லவா 2 

தவிர்க்கைத் தத்துவம் (Exclusion principle) 

ஒரே நிலை அல்லது எலெக்ட்ரான் பாதையில் இரண்டுக்கு 
மேற்பட்ட எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கமுடியாது என்ற எடுகோளை 
அமைப்போமாயின் அணுக்களின் எலெக்ட்ரான் அமைப்பு 
தானாகவே விளங்கும் என 1/. பெளலி (94. 8014) என்பவர் 
1925-ல் கண்டார். காட்டாக 7/4 2 கூட்டில் கோண உந்த 

குவாண்டம் எண் /, 0 அல்லது 17 மதிப்பைப் பெறலாம். ஆனால் 

/ - 7 மதிப்புக்குக் குவாண்டம் எண் 11/-ன் - 7, 0, - 1 மதிப்பு 

களுக்குரிய மூன்று நிலைகள் இருக்கக்கூடும், இவ்வாறாக
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ஒவ்வொன்றும் இரு எலெக்ட்ரான்களைப் பெற்றிருக்குமாயின் 
மொத்தம் 8 எலெக்டாரன்கள் உலவக்கூடிய ஒரு கூட்டை 
அமைக்கவல்ல மொத்தம் நான்கு நிலைகள் உள்ளன. 1925-ல் 
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உல்ஃப்காங் பெளலி (9701122௭ஐ 1810) 
(கன்றி 2: அமெரிக்கப் பெளதிகக் கழகம்) 

பெளலியின் இந்தத் தவிர்க்கைத் தத்துவமும் மற்றுமொரு 
“மனப்போக்கான” எடுகோளாகவே அமைந்தது. 

எலெக்ட்ரான் சுழற்சி (21601100 810) 

எனினும் 1986-ல் ஒவ்வொரு எலெக்ட்ரானும் $ (/88:) எண் 
மதிப்புள்ள உள்ளார்ந்த கோண உந்தம் ஒன்றைப் பெற்றிருக் 
கிறது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, எலெக்ட்ரானை ஒரு ௮ச்சைப் 

பற்றி (4/௪) என்ற மாறாத கோண உந்தத்துடன் சுழலும் ஒரு 

கோளவடிவ நிறையாகக் கருதுவதன்மூலம் அத்தகைய கோண 

உந்தத்தை நாம் கற்பனையாகக் காணலாம். இந்த உள்ளார்ந்த 

சுழற்சியை ஒருபோதும் அதிகமாக்கவோ குறைக்கவோ”முடியாது. 
அது ஒவ்வொருவகை அடிப்படைத் துகளுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட 
மதிப்புடையது. எலெக்ட்ரான் சுழற்சி கண்டுபிடிஃகப்பட்ட சில 

தாட்களுக்குள்ளாகவே 7. 14. டிராக், பெளலி ஆகியோர்கள் 
சுழற்சி --1 துகள்கள் எனப்படும்: மனநிறைவளிக்சுக்கூடிய
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கொள்கை ஒன்றை உருவாக்க முடியும் என அறிந்தார்கள். 
குவாண்டம் விசையியல் சமன்பாடுகள் ஆய்வாளரின் இசை 
வேகத்தைச் சார்ந்திராத பெளதிக முடிவுகளை முன்னுரைக்க 
வேண்டுமென்பது சுழற்சி --$ துகள் அலைக்கொள்கையின் நிபந் 
தனைகளுள் ஒன்று ஆகும். இத்தேவைகளை நிறைவு செய்யக்கூடிய 
சார்.பியல் சமன்பாடுகளைப் பெற்றபொழுது அவை பெளலியின் 

குவிர்க்கைத் தத்துவத்திற்கும் தானாகவே உட்பட்டன. எனவே 

தவிர்க்கைத் தத்துவமானது மற்றுமொரு மனப்போக்கான எடு 

கோளாயிராமல் எலெக்ட்ரானின் உள்ளார்ந்த சுழற்சியின் நேரடி 
விளைவே எனத் தோன்றுகிறது. எலெக்ட்ரானானது நிறை, 
சுழற்சி, மின்னூட்டம் போன்றவற்றை ஏன் கொண்டிருக்க 
வேண்டுமென்பது இன்னமும் தீர்வு காணப்படாத பிரசனை 

களாகும். 

இப்பொழுது நாம் தனிமங்களின் அட்டவணையில் ஒரு பகுதி 
யைத் தனிமம் தனிமமாக ஆராய்வோம். 

13 - 6 தனிமங்களின் அட்டவணை 

வேதியியலின் பெளதிகம் 

வேதியியல் சோதனைகளின் துணையை நாடாமல் எல்லா 
தனிமங்களின் வேதியியல் பண்புகளையும் எவ்வாறு பெறமுடியும் 
என விளக்குவதே இப்பகுதியின் நோக்கமாகும். தத்துவரீதியாக 
வேதியியல் முழுவதையுமே சுழற்சி -- $ எலெக்ட்ரான் கொள்கை 
யிலிருந்து பெறமுடியும். எனினும் நடைமுறையில் தனிமங்களின் 
வேதியியல் பண்புகள் சோதனை மூலமாகவே தநிர்ணயிக்கப்படு 

இன்றன ; அவற்றிற்கான கணக்கீடுகள் மிகவும் கடினமானவை 
யாதலால் அவற்றைப் பற்றிக் கவலைப்படத் தேவையில்லை. 

அடுத்து தவிர்க்கைத் தத்துவத்தின் துணைகொண்டு ஒரு 
அணுவில் ஒவ்வொரு எலெக்ட்ரானும் எங்கு இருக்கிறது எனக் 
குறிப்பிடலாம், காட்டாக, தனித்த நியான் ௧௬ (2 - 10) 
ஒன்றைக் கருதுவோம். அதற்கு ஒரு எலெக்ட்ரானை மட்டும் 
அளிப்போமாயின் அது 7//- 7 பாதையை உடனே அடையும். 
இரண்டாவது எலெக்ட்ரானுக்கும் இதே நிலைதான் இவ்விரு 

ள்லெக்ட்ரான்களும் 17-.7 பாதையை முற்றிலும் நிரப்புகின் றன- 
Qo N=1 எலெக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ள நியான் கருவுக்கு 

எஞ்சியுள்ள 8 எலெக்ட்ரான்களையும் அளிப்போமாயின் அவை 

N = 2-க்குரிய நான்கு சுற்றுப்பாதைகளை முற்றிலுமாக நிரப்பும். 

அந்த நான்கு சுற்றுப்பாதைகளாவன ; (/- 0), (/- 7, 

m = - 1), @=1,m =0), (@=1, m = + 1) சுற்றுப் 

பாதைகளாகும். இப்பொழுது ஹைடிரஜனில் தொடங்கி 
குவாண்டம் கொள்கையால் முன்னுரைக்கப்பட்ட அணு அமைப்
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புக்களை முறையாக விவரிப்போம். விரிவான சுணக்ூகளின் 
துணையை நாடாமலேயே ஓவ்வொரு தனிமத்தின் கூடுகை எண்கள் 
(981610₹8) அயனியாக்க மின்னழுத்தங்கள் ஆகியவற்றின் எண் 
மதிப்புக்களைப் பெறமுடியும் என நாம் காணலாம். 

௪ - 1 ஹைடிரதன் 

இதைப் பற்றிய ஆய்வு முன்னரே முற்றுப்பெற்று விட்டது. 
ஹைடிரஜனிலுள்ள ஒற்றை எலெக்ட்ரான் -- 13.6 8 ஆற்றலை 

யுடைய // -- 1 நிலையில் உள்ளது. இவ்வாருாக, பிணைப்பாற்றல் 

அல்லது அயனியாக்க ஆற்றல் 73.68 ஆகும். அயனியாக்க 

மின்னழுத்தம் என்பது ஒரு அணுவை அயனீயாக்கம் செய்வ 

தற்குத் தேவையான சறும மின்னழுத்தமாதலால் ஹைடிரஜனின் 
அயனியாக்க.மின்னழுத்தம் 72.6 64 ஆகும். 

Z=2 ஹீலியம் 

ஒரு எலெக்ட்ரானை கொண்டுள்ள ஹீலியம் அயனியான 
771 ஆனது ஹைடிரஜனைப் போன்ற அதே வகையான, ஆனால் 

தான்கு மடங்கு மிகுந்த ஆற்றலையுடைய ஆற்றல் மட்டங்களைப் 
பெற்றிருக்கவேண்டும் என்று நாம் முன்னரே.கண்டோம். இத 
சமன் 13.10-ல் உள்ள 2” என்னும் கூறின் விளைவாகும். Het-er 
அயனியாக்க மின்னழுத்தம் 4 % 73.6 அல்லது 54.4 வோல்ட்டு 
களாக இருக்கும். இது சோதனை மூலமாகச் சரியெனக் காணப் 
பட்டது. ் 

Aet-6G அருகில் இரண்டாவது எலெக்ட்ரான் ஒன்து 
கொண்டுவரப்படின் அது முதலில், (2- 1) மின்னூட்டம் 

பெற்றிருப்பதாகக் தோன்றக்கூடிய ஒரு பொருளைக் காணும். 

ஆனால் இந்த இரண்டாவது எலெக்ட்ரான் //- 1 கூட்டை 
அடையும்பொழுது முதல் எலெச்ட்ரானைவிடப் பாதியளவுக்கு 
அணுக்கருவுக்கு அருகாமையில் உள்ளது ; அப்பொழுது மின் 
னஹூட்டங் கொண்ட ஒரு அணுக்கருவைக் காண்கிறது. இவ் 

விரண்டு மதிப்புகளுக்குமான சராசரி (2 -$) ஆகும். இவ்வாறாக, 

ஹீலியத்திலுள்ள ஒரு எலெக்ட்ரானுக்கு பயனுறு அணுக்கரு 
மின்னூட்டம் ஆர - 1.6, என நாம் முன்னுரைக்கின்றோம். 
அவ்வாருயின் ஹீலியத்தின் அயனியாக்க மின்னமுத்தத்தின் 

மதிப்பு (1.5, % 79.6 அல்லது 80 வோல்ட்டுகளாக இருக்கும் 
என நாம் எதிர்பார்க்கலாம். உண்மையில் இரு எலெக்ட்ரான் 

களின் ஒதுக்கத்தால் (repulsin) விளையும் நேரின நிலையாற்றலின் 

பயனாய் பிணைப்பானது வலிமை மிக்கதாக இருக்காது என நாம் 
எதிர்பார்க்கலாம். சோதனைவாயிலாக, ஹீலியத்தின் அயனி
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யாக்க மின்னழுத்தம் 24.6 வோல்ட்டுகள் என அறியப்படுகிறது, 
இதுவே எந்தவொரு தனிமத்திற்கும் உரிய உயர்ந்த அளவு அயனி 
யாக்க மின்னழுத்தமாகும், ஹீலியத்தின் பெருமளவு அயனியாக்க 
மின்னழுத்தத்தாலும் 1//- 7 கூட்டில் மூன்றாவது எலெக்ட்ரான் 
ஒன்றுக்கு இடமில்லையாதலாலும் அது வேதியியலில் நிலைமம் 
மிக்கதாக உள்ளது. வேதியியல் விசை எதுவும் 24.6 69 ஆற்றலை 
அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வலிமை மிக்கதாக இல்லை. இதன் 

பயனாய் ஹீலியமும் யாவும் முற்றுப்பெற்ற கூடுகளை உடைய மற்ற 

அணுக்களும் எந்தத் தனிமங்களுடனும் இணைந்து மூலக்கூறுகளை 
அமைப்பதில்லை. அவை கேடுரறா வாயுக்கள் (14௦516 28$) என 

அழைக்கப்படுகின்றன . 

௪-3 லிதியம் 

இருமுறை அயனியாக்கப்பட்ட லிதியம் 27, ஹைடிரஜன் 
அலைமாலையைப் போன்ற, ஆனால், 3” அல்லது 9 மடங்கு ஆற்றல் 

  
படம் 13-13 இ 

1& 
லிதியம் அணுவின் நவீன உருமாதிரி, 14 -- 1 எலெக்ட்ரான் மேகம் 

சிவப்பாகவும் 13 - 2 புற எலெக்ட்ரான் வெள்ளையாகவும் உள்ளன.
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மட்டங்களோடுகூடிய நிறமாலையைப் பெற்றிருக்கும். ஒருமுறை 
அயனியாக்கப்பட்ட லிதியமானது ஹீலியத்திற்குரிய (2 - 1)-க்குப் 
பதிலாக (9 -$) மதிப்பையுடைய ர7-உடன் கூடிய ஹீலியவகை 
திறமாலையைப் பெற்றிருக்கும். திவிர்க்கைத் தத்துவத்தின் பயனாக 

நடுநிலை லிதியம் அதன் மூன்றாவது எலெக்ட்ரானை 74 - 2 கூட்டில் 
பெற்றிருக்கும். இந்த எலெக்ட்ரானுக்கு ஆரன் மதிப்பான 
ஒன்றைவிடச் சற்று அதிகமாக இருக்கும், எனவே லிதியத்தின் 

அயனியாக்க மின்னழுத்தம் 78.6/* - 18.6/25 - 9.4 வோல்ட்டு 
களைவிடச் சற்று அதிகமாக இருக்கவேண்டுமென தாம் , எதிர் 
பார்க்கிறோம். ஆனால் சோ.தனைமுறை மதிப்பானது , அரன் 

2.85 மதிப்பிற்குரிய 5.4 வோல்ட்டுகள் ஆகும். இரண்டாவது 
அயனியாக்க மின்னழுத்தம் (இரண்டாவது எலெக்ட்றானை நீக்கு 

வதற்குரியது) 76.6 வோல்ட்டுகள் ஆகும். எனவே லிதியமானது 
4 3 கூடுதை எண்ணுள்ள (ஒரு எலெக்ட்ரானைக் கொடுக்கக்கூடிய) 

சேர்மங்களிலேயே (௦௧00ய005) எப்பொழுதும் தோன்றும் ; 2? 32 
கூடுகை எண்ணுள்ள (இரு எலெக்ட்ரான்களைக் கொடுக்கக்கூடிய) 

சேர்மங்களில். ஒருபோதும் தோன்றாது. லிதியம் எலெக்ட்ரான் 

மேகங்கள் எவ்வாறு தோற்றமளிக்கவேண்டும் என்பதைப் 

படம் 79-13 காட்டுகிறது. 

இதுவரை நாம் கற்ற எல்லாக் கொள்கைகளின் படியும் 
(N= 2, 1-0), ப/- 2, [- 1) நிலைகள் ஒரே ஆற்றலைப் 

பெற்றிருச்கவேண்டும். எனினும். முற்றுப்பெற்ற ச 1. கூட்டைப் 
பெற்றுள்ள லிதியத்தைப் போன்ற ஒர் அணுவில் 7 0 நிலை 

யானது /- 7 நிலையைவிட மிக்க வலிமையுடன் பிணைக்கப்பட் 
டிருக்கவேண்டும் என்பது படம் 19-4-லிஈந்து புலப்படுகிறது. 
இஃது ஏனெனில், குறைந்த கோண உந்தத்தையுடைய மற்ற 

திலைகளைவிட அதன் எலெக்ட்ரான் அலையின் பெரும்பகுதியை 
அணுக்கருவுக்கருகில் . கொண்டுள்ளது. அணுக்கருவுக்கருகல் 
உள்ள எலெக்ட்ரான் அலையின் அப்பகுதியானது ஏறத்தாழ 2 
அளவே உள்ள ர-ஐக் காண்கிறது. ஆனால் அணுக்கருவிலிருந்து 
தொலைவில் உள்ள அலைப்பகுதியானது ஏறத்தாழ ஒன்று மதிப் 

புடைய 2-ஐக் காண்கிறது. இவ்விளைவு [- 0 நிலைக்கும் 
l= 1 அல்லது 8 துணைக்கூடுகளுக்குமிடையே கணிசமான ஆற்றல் 
வேறுபாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும். உண்மையில் அந்த . விளை 

வானது 2 - 19 மதிப்புக்கு (பொட்டாஷியம்) (/- 4, [- 0) 

ஆற்றல் மட்டமானது (3 - 9, /- 8) மட்டத்தைவிடக் Bp 
திலையில் உள்ள அளவிற்கு வலிமை மிக்கதாக உள்ளது. 
அட்டவணை 78.1 ஆற்றல் மட்டங்களின் வரிசையைக் காட்டு 
கிறது. இந்த விளைவை மற்றொரு முறையிலும் கருதலாம் ;
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முதன்மை குவாண்டம் எண் ]4 2 3 4 

திபைகோண குவாண்டம் எண் / |0101/11)011।)21/011 

நிலைகளின் எழுத்துப் Quuraser | 1s} 2s |2p }3s|3p| 3d) 4s | 4p 

2 தனிமம் 1; வோல் 
_ ட்டுகள் 

1 1 | ஹைடிரஜன் 13.60 1 
2 [6 | ஹீலியம் 24.58 | 2 

311 (லிதியம் 5.39 | [1 
4 (6 | பெரிலியம் 9.32 | 312 
51 போரான் 8.30 g} 2/1 
6(0 (கார்பன் 11. |612(2 
7 [14 | நைட்ரஜன் 14.54 | 31213 
810 ஆக்ஸிஜன் 13.61 61214 
I/F ஃப்ளோரின் 17.42 | | 215 

10 116 | நியான் 21.56 216 

11 1115 | சோடியம் 5.14 1 
12 |Mg மக்னீஷியம் 7.64 g 2 
13 | Al அலுமினியம் 5.98 3 21! 
84 |51 சிலிகான் 8.15 6 (212 
1512 பாஸ்பரஸ் 10.55 ப 23 
16 18 (கந்தகம் 10.36 உ (214 
17 01 |குளோரின் 13.01 3 (215 
18 |& | ஆர்கான் 15.76 [216 

19 5 | பொட்டாஷியம் 4.34 1 
20 (08 கால்ஷியம் 6.11 2 
21 8௦ |ஸ்காண்டியம் 6.56 1] 2 
22 111 | டைட்டானியம் 6.83 212 
23 4 | வனாடியம் 6.74 3] 2 
2410 (குரோமியம் 6.76 ஆர்கான் மையம்| 51 
25 0 | மாங்கனீஸ் 743 5} 2 
26 |Fe | இரும்பு 7.90 612 
27 | | கோபால்ட் 7.86 712 
23 |Ni | நிக்கல் 7.63 812 
29 | மே [காப்பர் (தாமிரம்) 7.72 10] 1 
30 (2௩ |சன்க் (துத்தநாகம்) | 9.39 10] 2 
3110 | காலியம் 6 00 10) 2/1 

32 (06 | ஜெொர்மானியம் 7.88 101212 
33 [As | ஆர்சனிக் 9.81 101213 
34 86 | செலினியம் 9.75 101214 
35 | | புரேமின் 11,84 101213 36 (8 | கிரிப்டான் 14.00 10) 2 | 6 

*eri0c B. apt (Charlotte R. Moore) எழுதிய அணு ஆற்றல் மட்டங்கள் பிரி 
வேடு 2-லிருந்து, தேசிய படித்தரங்கள் கழகம் சுற்றறிக்கை 467, வாஷிங்டன் 1952.
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அதாவது அதிக கோண உந்தத்தையுடைய சுற்றுப் பாதையானது 
வட்டத்தைப் பெரிதும் ஒத்திருக்கும் ; எனவே குறைந்த கோண 
உந்தப்பாதையை விட அணுக்கருவிலிருந்து அதிகத் தொலைவில் 
இருச்கும். ஆகவே, குறைந்த / மதிப்பைப்பெற்ற நிலைகள் மிக்க 
வலிமையுடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். 

Z=4 பெரிலியம் 

குவிர்க்கைத் தத்துவத்தின்படி (ுூ- 2, [- 0) நிலையில் 
மேலும் இரு எலெக்ட்ரான்களுக்கு இடமுள்ளது. இந்நிலையில் 
அணுக்கருவுக்கு அருகிலுள்ள எலெக்ட்ரான் அலைப்பகுதிக்குரிய 
2 மதிப்பானது லிதியத்திற்குடையதைவிட அதிகமாக இருப்ப 
தால் அயனியாக்க மின்னழுத்தமும் அதிகமாக இருக்கவேண்டும். 
சோதனைமுறையில் பெரிலியத்திற்கு 9.82 வோல்ட்டுகளும் 
லிதியத்திற்கு 5.39 வோல்ட்டுகளும் இடைத்தன. எனினும் இந்த 
எலெக்ட்ரானும் ற - 2 நிலையிலேயே உள்ளதால் பெரிலியத்திற்கு 
இரண்டாவது அயனியாக்க மின்னழுத்தம் மிக அதிக அளவில் 
இல்லை. இவ்வாறாக, பெரிலியமானது சேர்மங்களில் -- 2 
கூடுகை எண்ணைக் கொண்டுள்ளது. ் 

2 - 5 (போரான் - 80100), 2 - 6 (கார்பன்), 2 ௯ 9 (நைட்ரஜன்) 

Z=8 (ஆக்ஷஹிஜன்), 2-9 ஃப்ளோரின்), Z - 10 (நியான்) 

இந்த அணுக்கள் (3 - 2, /- 1) நிலைகளை நிரப்புவதன்மூலம் 

உருவாக்கப்படுகன்றன. 1 - 1 மதிப்புக்கு (௬, = — 1,0, + 1) 

என்ற மூன்று வெவ்வேறு நிலைகள் இருப்பதால் இந்த (ுூ.- 2, 

[- 1) என்ற துணைக்கூடு 6 எலெக்ட்ரான்கள் வரை ஏற்கும். 

போரான், 3 - 2 நிலைகளில் மூன்று எலெக்ட்ரான்களைப் பெற் 

றிருக்கும். அதன் பயனாய் கூடுகை crow + 8-ஐப் பெற்றிருக்கும். 

ஆக்ஸிஜனுக்கும் ஃப்ளோரினுக்கும் எலெக்ட்ரான் இணக்கம் 

(6160௦௩ கடமரடி) என்ற புதிய பண்பொன்று உண்டு. ஒற்றை 

ஃப்ளோரின் அணுவொன்று மிகை எலெக்ட்ரான் (6%(78 61601100) 

ஒன்றைப் பெற்று நிலையான 77” ஆக மாறும். அதன் அலையின் 

ஒரு பகுதியில் அதிக 2ர-ஐக் காணும் இந்த மிகை எலெக்ட்ரான் 

4.2ev ஆற்றலுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஃப்ளோ 

ரினின் கூடுகை எண் - 1 ஆகும். 0" -ஐ உருவாக்குவதற்கான 

எலெக்ட்ரான் இணக்கம் 8.8 வோல்ட்டுகள் ஆகும். வேதியியல் 

சேர்மங்களில் ஆக்ஸிஜனும் நைட்ரஜனும் பொதுவாக முறையே 

_ 2, 39 என்ற கூடுகை எண்களுடன் தோன்றுகின்றன. 

தியானில் மூ - 2 நிலைகள் யாவும் முற்றுப்பெற்ற கூடு கடைக் 

ன்றது. 3 = 2 எலெக்ட்ரானலைகள் (2௦ மதிட்பு 10-ஐ அடையும்) 
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அணுக்கருவுக்கு ஓரளவு நெருக்கமாக இருப்பதால் அதன் அயனி 
யாக்க மின்னழுத்தம் அதிகமாக, அதாவது 81.6 வோல்ட்டு 
களாக உள்ளது. எனவே, ஹீலியத்தைப் போன்று நியானும் 
வேதியியலில் மிக்க நிலைமமுடையதாயுள்ளது. 

2 - 11 (சோடியம்) முதல் Z = 148 (ஆர்கான்) முடிய 

8 தனிமங்களடங்கிய இத்தொகுப்பில் (2 - 3,1 = 0), 
(1 8./-1) நிலைகள் முந்திய 8 தனிமங்களிலுள்ளதைப் 

போலவே நிரப்பப்பட்டுள்ளன. எனவே, இத் குனிமங்களின் 

வேதியியல் பண்புகள் முந்திய 4 தனிமங்களைப் பெரிதும் ஓத்திருக் 

கின்றன. இதுவே தனிம அட்டவணையின் விளக்கமாகும். 

Z = 19 (பொட்டாஷியம்)-ம் அதற்கு மேலும், 

அடுத்த தனிமத்தின் புற எலெக்ட்ரான் (ுூ- 3, [/- 8) 
நிலையில் இருக்குமென நாம் எதிர்பார்க்கலாம். எனினும் 2 - 3 

லிதியத்திற்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது போல (nN = 4,1 = 0) 

அலையானது (N = 3,1 = 2) அலையைவிடச் சற்றே அதிகமான 

2/7” -ஐக்காண தேரிடுகிறது. மாறாக, (நூ - 2, /- 2) ஆற்றல் 

நிலையானது (ர 4,/- 1) நிலையைவிடக் கீழே உள்ளது. 

ஆகவே, 2 - 21 (ஸ்காண்டியம் - Scandium)- nv = 2 கூட்டில் 

l= 2 நிலைகள் நிரம்பத் தொடங்குகின்றன. 2 - 36 ஈறுக 

கள்ள தனிமங்களின் ' எலெக்ட்ரானியல் அமைப்பை அட்டவணை 

79. 1-ல் காணலாம். குவாண்டம் விசையியலைப் பயன்படுத்தி 

Z' = 702 ஈறாக உள்ள எல்லாத் தனிமங்களின் எலெக்ட்ரானியல் 

அமைப்புக்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.. உண்மையில் 

Z= 1038, 2 104 போன்ற பிற தனிமங்களின் வேதியியல் 

பண்புகளை அத் தனிமங்கள் செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்படும் 

Herron Gy" கூறுமளவுக்கு இந்தக் கொள்கை மேம்பட்டதாக 

அள்ளது. ் 

அயனியாக்க மின்னழுத்தங்களையும் எலெக்ட்ரான் இணக்கங் 

களையும் பிழையின்றி கணக்கிடுவதற்குக் கடும் முயற்சி, தேவை. 

ஆனால் மேற்கூறிய கணக்&டுகளைத் தத்துவரீதியாகச் செய்வதற்குத் 

தேவையான கொள்கைகள் நம்மிடம் உள்ளன. இவ்வாறாக, 

சுழற்சி -1 எலெக்ட்ரானின் குவாண்டம் eosulue (quantum 

mechanics of spin-} electron) என்ற எளிய கொள்கையின் 

துணை கொண்டு வேதியியல் முழுவதையும் விளக்கலாம்
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13.7 கதிர்கள் 

வெறுமைத் துளையை நிரப்புதல் 

ஒவ்வொரு அணுவுக்கும் சிறப்பு அலைமாலை ஒன்று உண்டு. 
ஒரு தனிமத்தை மின் வில் ஒன்றில் வைப்பதன் மூலமோ அல்லது 
மின்போக்கு (61601110 8150048726) ஒன்றில் வைப்பதன் மூலமோ 
அயனியாக்கும்பொழுது அத் சனிமம் அந்த அலைமாலையை வெளி 

விடுகிறது. புவியிலோ அல்லது விண்மீன்களிலோ உள்ள இனத் 
தெரியாத தனிமங்களை அலைமாலையியலை (5060108000). ப் பயன் 

படுத்தி ஆராயலாம். இந்த அலைமாலைவரிகள் ஹைடிரஜனி 
வுள்ளதைப் போல ஒன்றிரண்டு புற எலெக்ட்ரான்களுக்குரிய 
பல்வேறு ஆற்றல் நிலைகளுக்கிடையே நிகழும் குவாண்டம் தாவல் 

களுக்குரியனவாகும். இந்த ஆற்றல் நிலைகளின் ஆற்றல்கள் ஒரு 

சில எலெக்ட்ரான் வோல்ட்டுகள் அளவிலேயே இருப்பதால் 

சிறப்பு அலைமாலையானது கண்ணுறு, புறஊதா, புறச்வெப்புப் 
பகுதிகளில் வரிகளைக் கொண்டிருக்கும். 

எனினும் எடைமிக்க ஒரு அணு நூற்றுக்கணக்கான அல்லது 

ஆயிரக்கணக்கான எலெக்ட்ரான் வோல்ட்டுகள் அளவு மிக அதிக 

ஆற்றலையுடைய ஃபோட்டான்களையும் வெளிவிட முடியும். 
அத்தகைய அதிக ஆற்றலையுடைய ஃபோட்டான்கள் கதிர்கள் 
என அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு அணுவில் அக எலெக்ட்ரான் 

ஒன்று நீக்க்ப்படின் 4 கதிர் வெளிவிடப்படுகிறது. அத்தகைய 

அணுவில் நீக்கப்பட்ட அந்த அக எலெக்ட்ரானின் இடத்தை 
நிரப்பப் புற எலெக்ட்ரான் ஒன்று விரைந்து தாவும், .ஒரு 
குனிமத்தைப் பல ஆயிரக்கணக்கான வோல்ட்டுகள் வழியே 

முடுக்கப்பட்ட எலெக்ட்ரான் கற்றையைக் கொண்டு தாக்குவதன் 

மூலம் அக எலெக்ட்ரான்களை நீக்கலாம். அத்தகைய கற்றையி 
லுள்ள எலெக்ட்ரான்களுள் சில தனிமத்தின் அகக்கூட்டிலுள்ள 

எலெக்ட்ரான்களுடன் மோதி அவற்றிற்குரிய அணுக்களிலிருந்து 

அவற்றை வெளியேற்றுகின்றன. N= 1 கூட்டிலுள்ள (உகதிரிய 

லில் -- ஷு (6017௦1௦ஐு -- 2 கூடு). ஒரு எலெக்ட்ரான் 13.6 
Ze எலெக்ட்ரான் வோல்ட்டுகள் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. 

இங்கு 26ர, (2 -- $)-க்கு மிக அருகில் உள்ளது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

தாமிரம், யுரேனியம் ஆகியவை வெளிவிடக்கூடிய/ பெரும 
ஆற்றல் 3-கதிர்கள் யாவை? ஃபோட்டான் ஆற்றல்களையும் 
அலைநீளங்களையும் கணக்கிடுக.
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கட்டற்ற சுழிஆற்றல் எலெக்ட்ரான் ஒன்று £ கூட்டிலுள்ள 
(/- 1) வெற்றிடத்திற்கு தாவுமாயின் பெரும ஆற்றல் :-கதிர்கள் 
வெளிவிடப்படும். 

தாமிரத்திற்கு 2 29; hf = 18.6 X (28 5)? 
= 11,000 ev 

12,345 _ 
X = 77,000 = 7124 

யுரேனியத்திற்கு 2 - 92; hf = 13.6 x (91.5)? 
= 112,000 ev 

12,345 

இக் கணக்கு, புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனிமங்களின் 
2-ஐ மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் நம்பகமான 

முறை ஓன்றை விளக்குகிறது. இம்முறையில் இனந்தெரியாத 
தனிமம் வெளிவிடும் உயர் ஆற்றல் ௩ கதிர்களின் அலைநீளங்களையே 
ஒருவர் மதிப்பிடுகிறுர். 

% கதிர்கள் திடப்பொருட்களில் உள்ள அணுவிடைத் 
தூரங்கள் அளவிலான அலைநீளங்களைப் பெற்றிருப்பதால் அவை 
திடப் பொருட்களின் அமைப்பைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு மிகவும் 
பயன்படக்கூடிய ஒரு கருவியாகவும் அமைகின்றன. முத்திய 

இயல்களில் கூறியுள்ளபடி படிகம்' ஒன்றில் அடுத்தடுத்து அமைந் 
துள்ள அணுத்தளங்கள் 8ற்றணி ஒன்றின் கோடுகளாகச் செயற் 
படுசன்றன. எனவே, 3-கதிர் அலைநீளத்தை அறிந்தால் 3-கதிர் 
விளிம்பு விலகல் கோணங்களை அளவிடுவதன்மூலம் அணுவிடைத் 
தூரங்களை மதிப்பிடலாம் (பார்க்க சமன் 10.10). 

கணக்குகள் 

1. மில் அடிநிலை போஹ்ர் ஆரம் என்ன ? 

2. படம் 73-8-ல் காட்டப்பட்டுள்ள நிலையாற்றல் படத் 

BOG Var Vs Bawa Mer பண்பியல் உருவரைகளை வரைக. 

8. ஹைடிரஜன் அலைமாலையிலும் Het sydevinrdvud gyib 
அதே அலைநீளத்தைக் கொண்டுள்ள வரிகளைக் காண்க, அந்த 
அலைநீளம் என்ன 2 

4. (a) N= சீமுற்றுப்பெற்ற கூடு 
(b) 7- 9 முற்றுப்பெற்ற கூடு
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(௦) N= 4qponuGuin m@ 

ஆ௫யைவற்றில் உள்ள எலெக்ட்ரான்கள் எத்தனை ? 

த, ஏ 6, [- 2 துணைக்கூட்டிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களின் 

பெரும எண்ணிக்கை என்ன ? 

6. ஹைடிரஜன் வாயுவின் மாதிரிக்கூறு (880016) ஒன்று 7//- 5 

நிலைக்குக் சளர்ச்சியூட்டப்படுகிறது. இந்த வாயுவின் வெளிவிடு. 

அலைமாலை (ஸேர$5101 8ற60(700) யில் தோன்றக்கூடிய வரிகளின் 

எண்ணிக்கை என்ன 2 

. 7, உட்கவர் அலைமாலை (absorption spectrum) என்பது 

தொடர் நிறமாலையில் தோன்றும் கறுப்பு வரிகளாகும். அடி 

நிலையிலுள்ள ஹைடிரஜனின் வழியாகத் தொடர் அலைமாலைக் 

கதிர்வீச்சு ஒன்றை அனுப்புவதன் மூலம் ஹைடிரஜனின் உட்கவர் 

அலைமாலைக் இடைக்கப் பெறுகிறது. சில எலெக்ட்ரான்கள் சில 

குறிப்பிட்ட ஆற்றலையுடைய ஃபோட்டான்களை உட்கவர்ந்து 

உயர் ஆற்றல் நிலைகளுக்குத் தாவும். அந்தச் சில குறிப்பிட்ட 

ஃபோட்டான் ஆற்றல்கள் யாவை ? கறுப்புக் கோடுகளின் அலை 

நீளங்கள் யாவை? 

8. இனந்தெரியாத தனிமம் ஒன்று வெளிவிட்ட பெரும 

ஆற்றல் 3-கதிர்கள் 2.16-,4 அலைநீளத்தைப் பெற்றுள்ளன. அத் 

துனிமம் எது £ 

9. மியு-மெஸிக் (ஐயற651) அணு ஒன்று அடி.நிலையிலுள்ள 

/£* மெஸான் (ம 16500 - எலெக்ட்ரானைப்போல் 207 மடங்கு 

எடை மிக்க ஒரு துகள்) ஒன்றுடன் Z மின்னூட்டங்கொண்ட 

ஓரு அணுக்கருவைப் பெற்றுள்ளது. 

(a) புரோட்டான் ஒன்றினால் பிடிக்கப்பட்ட pf 

ஒன்றின் பிணைப்பாற்றல் என்ன ? 

(0) (6) பததியில் // - 1 போஹ்ர் பாதையின் ஆரம் 

என்ன 2 

(௦) மேற்கூறப்பட்ட ம, 7/- 2 நிலையிலிருந்து தாழ்ந்த 

நிலைக்குத் தாவும்போது வெளில்டப்படும் ஃபோட் 

டான் ஆற்றல் என்ன 2 

70. காரீய (2 - 88) மியு-மெஸிக் அணு ஒன்றைக் கருதுக, 

மியு-மெஸானுக்கான 7//- 1 போஹ்ர் பாதையானது கருவுக்கு 

உள்ளே அமைந்துள்ளதா ? வெளியில் அமைந்துள்ளதா 2 

77. ]/- 2? கூட்டிலுள்ள ஒரு எலெக்ட்ரான் 7! - 1 கூட்டி 

லுள்ள துளையை நிரப்ப விரையும்பொழுது பெருமச் செறிவுடன்
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கூடிய கதிர் வெளிப்படுகிறது. (3 - 8) நிலைக்கான ரன் 
மதிப்பு N = 8 எனக் கொள்க; தாமிரத்திலிருந்து வெளிப்படும் 
இந்த ௩ கதிரின் அலைநீளம் என்ன ? 

18, இந்தக் கணக்கில் பாஸிட்ரானியத்திற்கு (0051410110) 

போஹ்ர் மாதிரிப்படிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாஸிட் 

ரானியம் என்பது 2-ஐ ஆரமாகக் கொண்ட நூ 1 சுற்றுப் 
பாதையில் உள்ள நேரின எலெக்ட்ரானுடன் (பாஸிட்ரான்) 

பிணைக்கப்பட்ட  எதிரின எலெக்ட்ரானாகும். இந்த எலெக் 
ட்ரானும் பாஸிட்ரானும் பொது மையம் ஒன்றைப்பற்றிச் 

சுற்றுகின்றன. 
(a) அத்தகைய அமைப்பின் மொத்த கோண உந்தத்தை 

77, 7, 78 ஆ௫யெவற்றின் அடிப்படையில் soos ADS. 

(6) போஹ்ர் கொள்கையின்படி மொத்த கோண உந்தம் 
N(Al2x) ஆக இருக்கவேண்டும். 8, 1, ஆகிய 

வற்றின். அடிப்படையில் ர 1 ஆரத்தைக் 
கணக்கிடுக. 

கணக்கு 13 ் 
72. அடிநிலையிலுள்ள பாஸிட்ரானி 

யத்தின் பிணைப்பாற்றல் எத்தனை 
எலெக்ட்ரான் வோல்ட்டுகள் 2 இக் 
கணக்கைச் செய்யும் முறைச் சற்று 
நீளமானது. அம்முறையானது 18-வது 
கணக்கிற்கான விடையைச் சமன் 
78-6-ல் பொருத்தி சமன் 14-10-ஐப் 
பெறும் முறையாகும். அவ்விரு துகள் 
களுக்கடையே உள்ள தொலைவு R 
அன்றி 88 என்பதையும் நினைவில் 
கொள்ளவேண்டும். 

 



  
பருர்பொருள் அமைப்பு 

(The Structure of Matter) 

, இயல் 14 

அபெள 2F



பருப்பொருள் அமைப்பு 
சிறு தொலைவுகளில் அமைந்த அணுக்கள், எலெக்ட்ரான்கள் , 

மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான செயலெதிர்ச் செயல் 
களின் அடிப்படை.பில் பருப்பொருளின் அமைப்பு மற்றும் 
பண்புகளை விளக்கலாம். அத்தகைய செயலெதிர்ச் செயல்கள் 
குவாண்டம் கொள்கையின் உதவியால் விளக்கப்படுகின்றன 
என்று முன்னரே கண்டோம். எனவே, படுப்பொருளின் அமைப் 
பைப் பற்றிய நமது ஆய்வில் குவாண்டம் கொள்கையின் சில 
“திறப்பு (220ய1/80)க் காட்சிகளைக் காணலாகும். உண்மையில் 

இந்த இயலில் பேரளவு மற்றும் நுண்ணளவு வகையில் இந்து 
குவாண்டம் விசையியலுக்கே உரிய நிகழ்ச்சிகள் இடம் 

பெறுகின்றன. 

14-1 மூலக்கூற்றுக் கொள்கை 

எலெக்ட்ரான் இருட்டும் எலெக்ட்ரான் பங்கீடூம் 

அணுக்கள் ஒருங்கே பிணைந்து மூலக்கூறுகளை அமைப்பதற் 
கான இருவேறு செயல்முறைகளைப்பற்றி நாம் இங்கு ஆராய் 
வோம். அம்முறைகளாவன (1) அயனிப் பிணைப்பு (104௦ 0100- 
ing), (ii) சச பிணைப்பு (வி binding). 

அயனிப் பிணைப்பு 

அயனிப் பிணைப்பு கூலம் விதியால் விளைவதர்கும். காட்டாக, 
ஓரலகு மின்னூட்டமேற்ற நேரின, எதிரின அயனிகளிடையே ஒரு 
கார்ப்பு விசை இருக்கும். ஈர்ப்பு விசையின் நிலைமின்னாற்றலான 
e/R இரு அயனிகளையும் உருவாக்குவதற்குக் தேவையான 
ஆற்றலின் அளவைவிட அதிகமாக இருப்பின் ஒரு நிலையான 
மூலக்கூறு ஏற்படக்கூடும். காட்டாக, பொட்டாஷியம் குளோ 
ரைடு (₹0) மூலக்கூறு ஒன்றைக் கருதுவோம். &*, 01 ஆகிய 
அயனிகளை உருவாக்குவதற்குத் தேவையான ஆற்றல் 0.52 68 
ஆகும். இஃது ஏனெனில் பொட்டாஷியத்தின் அயனியாக்க
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மின்னழுத்தம் 4.24 வோல்ட்டுகள் 'குளோரினின் எலெக்ட்ரான் 

இணக்கம் 3.82 வோல்ட்டுகள். எனவே, இரு அயனிகளையும் 
கருவாக்குவதற்குத் தேவையான நிகர ஆற்றல் 4.34 3.83 
அல்லது 0.52 8 ஆகும். அவ்விரு அயனிகளும் ச£/-ன் மதிப்பு 

0.58 8-ஐ விட அதிகமாக இருக்குமளவுக்கு ஒன்றை ஒன்று 
நெருங்குமாயின் நிலையான மூலக்கூறு ஒன்று உருவாகும். இரு 

அயனிகளின் ஆரங்களின் கூட்டுத்தொகையை _2-க்குப் பதிலீடு 

செய்வதன்மூலம் இந்த நிலைமின் நீலையாற்றலை (Electrostatic 

ற௦16௩1181 8ஈசஐு) மதிப்பிடலாம். 4, ௪ ஆகிய இரு அயனி 
களும் ஏறத்தாழ 1.5A ஆரங்களைக் கொண்டுள்ளன. எனவே 
ச₹/7-ன் மதிப்பு 4.8 8 ஆகும். எனவே %0! மூலக்கூறு உருவா 
வதற்குத் தேவையான ஆற்றல் ஏறத்தாழ (4.8--0.52)8 ஆகும். 
சோதனை முறையில் அளவிடப்பட்ட 4.4 8 மதிப்புத் தோராய 

மாகக் கணக்கிடப்பட்ட நமது மதிப்புடன் ஒத்திருக்கிறது. பெரும் 
பான்மையான அங்ககச் சேர்மங்களின் (028௭௦ 0080000008) 

பிணைப்பு அயனிப் பிணைப்பின் விளைவாய் நிகழ்கிறது. அயனிப் 
பீணைப்பை எலெக்ட்ரான் திருட்டு எனக் கூறலாம். 

௪க பிணைப்பு 

பெரும்பான்மையான அங்கக மூலக்கூறுகளில் நிகழும் மூலக் 
கூறு பிணைப்புக்கான மிக அதிகமாகக் காணப்படும் மற்றொகு 
செயல்முறை சச பிணைப்பு எனப்படும். சக பிணைப்பில் இகு 
அணுக்கள் இரு எலெக்ட்ரான்களைச் சமமாகப் பங்கிட்டுக் கொள் 

கின்றன. சக பிணைப்புக்கான மிக எளிய எடுத்துக்காட்டு 
ஹைடிரஜன் மூலக்கூறு ஆகும். முதலில் அயனியாக்கப்பட்ட 

ஹைடிரஜன் மூலக்கூறு 11,*-ஐக் கருதுவோம். இது, எலெக் 

ட்ரான் மேகம் ஒன்றினால் சூழப்பட்ட இரு புரோட்டான்களைக் 

கொண்டுள்ளது. எலெக்ட்ரானின் பிணைப்பாற்றலானது ஒரு 

புரோட்டானுக்கும் எலெக்ட்ரானுக்கும் உள்ளதைவிட இரண்ட 

புரோட்டான்கள் இருக்கும்போது அதிகமாகவே இருக்கும். 

மாருக, இரு புரோட்டான்களுக் இடையேயான நிலைமின் ஒதுக்கு 

விசை பிணைப்பை எதிர்க்க முயலுகிறது. எனினும், எலெக்ட்ரான் 

அலையானது அணுக்கருவை நெருங்கி இரு புரோட்டான்களுக் 

இடையே செறிவுபெற (1௦ 0000600786) முயற்சிப்பதால் எலேக் 

ட்ரானுக்கும் இரு புரோட்டான்களுக்கும் உள்ள நிலைமின் ஈர்ப்பு 

விசையானது மேம்பட்டு உள்ளது. 11௦7-ல் இரு புரோட்டான்கள், 

எலெக்ட்ரான் ஆூயவற்றிற்கடையேயான பிணைப்பாற்றல் 

2.65 61 ஆகும்,
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பெளலியின் தவிர்க்கைத் தத்துவத்தின்படி முதல் எலெச் 

ட்ரானின் அதே எலெக்ட்ரான் அலையில் இரண்டாவது எலெக் 

  
(பு 

படம் 14-1 1A 

[7-ல் எலெக்ட்ரான் மின்னூட்ட அடர்த்தி, வெண்மையின் 
அளவு ஒரு களத்தின் மீது வீழ்த்தப்பட்ட எலெக்ட்ரான் 

அலையத்தின் இருமடிக்கு கேர்விகிதத்திலுள்ளது. 

ட்ரான் ஒன்றும் இடம்பெற முடியும். இரு எலெக்ட்ரான்களும் 
புரோட்டான்களும் சேர்ந்த இந்த அமைப்பே நடுநிலை ஹைடி 
ஜன் மூலக்கூறு ஆகும். இங்கு எலெக்ட்ரான் அலையமானது இரு 
எலெக்ட்ரான்களுக்கிடையே நிலைமின் ஒதுக்கு விசையின் காரண 

மாக 14,*-ல் உள்ள ஒற்றை எலெக்ட்ரானைவிடச் சற்று அதிக 
மாகப் பரவியுள்ளது. நடுநிலை!!, மூலக்கூறின் மொத்த பிணைப் 
பாற்றல் 4.48 64 ஆகும். 11, மூலக்கூறிலுள்ள இரு எலெக்ட்ரான் 
களுக்குமான எலெக்ட்ரான் மேகமானது (அலையத்தின் இருமடி) 
“அதனைக் கண்ணால் காணமுடியுமாயின்” படம் 14-1-ல் உள்ளது 

போல் தோற்றமளிக்கும்.
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கார்பன் அணுக்கள் பொதுவாகச் ௪௧ பிணைப்பை உருவாக்கு 
இன்றன. கார்பன் அணுவானது அதன் (// - 2,1 = 1) கூட்டை 

நிரப்பும் முயற்சியில் மேலும் நான்கு: எலெக்ட்ரான்களைப் பங்கிட் 
டுக் கொள்ளும் பாங்கை (100)ப் பெற்றுள்ளது. அத்தசைய 

  
படம் 14/2 

மீதேனின் (14811௦) எலெக்ட்ரான் அலை அமைப்பைக் காட்டும் பண் 

ad (qualitative) UL. ஹைடிரஜன் அணுக்கருக்கள் ஒழுங்கான நாற் 

py (tetrahedran) gar Mar மூலைகளிலோ அல்லது ஒரு சதுரத்தின் 

5 மூலைகளில் கான்கி?லா அமைந்துள்ளன. எலெர்ட்ரசன்கள் கார்பன்- 

ஹைடிரஜன் கோடுகளின் வழியே செறிந்துள்ளன. 

நிகழ்ச்சியின் பயனான 011, (மீதேன்--1/௦1186 -ஐப் படம் 14-2-ல் 

காணலாம். அங்கக வேதியியலின் ஆய்வானது கார்பன் அணுக் 

களையும் சக பிணைப்புகளையும் கொண்டுள்ள மூலக்கூறுகளைப் 

பற்றியது. கார்பன் அணுக்கள் அவை ஒன்றுக்கொன்று எலெக் 

ட்ரான்களைப் பங்கட்டுக்கொள்வதற்குத் தயங்காக இிறப்புத் 

தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. எனவே, அங்கக வேதியியலில் பல 

மூலக்கூறுகள் கார்பன் அணுக்களின் நீண்ட கொடர்களைப் பெற் 

றுள்ளன. இத்தகைய நீண்ட தொடர்கள் Long chains) csv 

வற்றில் ஆயிரக்கணக்கான கார்பன் அணுக்கள் உள்ளன. இந்த
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இயலின் தொடக்கத்தில் உள்ள படம் அத்தகைய மூலக்கூறின் ஓழு 

சிறு பகுதியைக் காட்டுகிறது. அவைகளுள் பல உயிர்வாழ் 

பொருட்களாக இயற்கையில் தோற்றமளிக்கின்றன. குவாண்டம் 
விசையியல், மேல்நிலை பெளதிக மற்றும் வேதியியல் முறைகள் 
ஆகியவற்றின் உதவியால் உயிர்வாழ்வின் அடிப்படையான மிகப் 

பெரு புரோட்டீன் மூலக்கூறுகளின் சரியான அமைப்பை 

இப்பொழுது மதிப்பிட. முடிகிறது. உண்மையில், சிக்கல் வாய்ந்த 

இந்த மூலக்கூறுகள் எவ்வாறு இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன 
என்பதை அறிந்துகொள்வது அண்மையில் எளிதாயிற்று, உயிர் 

வாழ்வின் “இரகசியத்தை” முற்றிலும் அறிவதென்பது எதிர் 
காலப் பிரசினைகளில் ஒன்றாகும். ஒருவேளை விஞ்ஞானிகள் 

முற்றிலும் . உயிரற்ற பருப்பொருளிலிருந்து புது வகை உயிரினங் 
சுளை என்றோ ஒருநாள் ௨ ர௬வாக்கசக்கூடும். 

14.2 படிகவியல் S\aimuomacr (Crystalline solids) 

மீப்பெரும் மூலக்கூறுகள் 

பெரும்பான்மையான சேர்மங்களும் தனிமங்களும் இடப் 
பொருள் நிலையில் அமையும்பொழமுது தூய படிகம்போல் கண் 

ணுக்குத் தோன்றும், (pwenurnrtses (periodic) அணிக்கோவை 

(1841106) களில் அணுக்களைக் கொண்டுள்ளன. அணுக்களை மூலக் 

கூறுகளாகப் பிணைக்கும் அதே செயல்முறைகள் அவைகளை வரம் 

பற்ற ஒழுங்கான அமைப்பு அல்லது “மீப்பெரு மூலக்கூறு” ஒன்றாக 

வும் பிணைக்க மூடியும், இத்தகைய பொருட்களுள் பெரும்பான்மை 

யானவை பல நுண்ணிய படிகங்களால் ஆனவை (பல் படிக 

அமைப்பு--00197 crystalline structure) uTsard gam படிகங்் 
களாகக் கண்ணுக்குப் புலப்படுவதில்லை, சில திட, திரவப் 

பொருட்கள், குறிப்பாக குறைந்த வெப்ப நிலைகளில் குவாண்டம் 
கொள்கைக்குரிய *தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த' பேரளவு (1826 80816) 
பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. திட, -திரவப் பொருட்களின் பண்பு 

«or WHO Qu hari_Assr (phenomena) ஆகியவற்றைப் பற்றிய 
ஆராய்ச்சிப்பகுதி தடநிலைப் பெளதிகம் (80114 state physics) sre 
அழைக்கப்படுகிறது. ௮து தற்பொழுது பெளதிக ஆராய்ச்சிக் 
"கான பெருந்தலைப்புகளில் ஒன்றாகும் 

அயனி மற்றும் சகபிணைப்பு மூலக்கூறுகள் இருப்பது போலவே 
அயனி மற்றும் சக பிணைப்பியல் படிகங்களும் (1001௦ 83 001812 
௦6) உள்ளன. படம் 74-29 80] அயனிப் படிகத்தின் அமைப் 
பைக் காட்டுகிறது. ஒவ்வொரு %* அயனியை அடுத்துச் சுற்றி 
ஆம் 6” அயனிகள் இருப்பதைக் காணலாம் %£், 01-- ஆகிய 
அயனிகளின் இத்தசைய இடவகைத் தோழ்றப்பாடு (8ற3(18]
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:0041தமா2110ய) இருக்கக் கூடிய மற்ற "எல்லா தோற்றப்பாடுகளைக் 

காட்டிலும் குறைந்த ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது (அது உருவாகும் 
போது பெரும்பகுதி வெப்பத்தை வெளிவிடுகிறது). இதன் 

°K 

௦0 

Ag 

1. ் 

ட ;    
படம் 14-3 

%01-ன் படிசு அமைப்பு. சிறு வட்டங்களின் €, 0! ஆகிய அணுக்களின் 

ைமையங்களின்.கிலைகளைக் குறிக்கின்றன. 

பயனாகவே 180! மற்றும் பல பொருட்களை அவற்றின் உறை 

நிலைகளுக்குக்' ழ் குளிர்விக்கும்பொழுது தூய்மையான படிகத் 

தை உருவாக்கக் கூடிய தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. வெப்ப 

நிலையை உயர்த்தும்பொழுது வெப்பநிலை இயக்க ஆற்றலானது 

(மங்க! 85) ஒழுங்கான படிகமாகப் பிணைக்கக்கூடிய ஆற்றலை 

விட அதிகமாகி படிகம் உருகுகிறது. 

உலோகப் பிணைப்பு (Metallic binding) 

பின்வரும் கருத்துக் கேற்றவாறு அமைந்த சில புற எலெக்ட் 

ரான்களைமட்டும் கொண்டுள்ள குனிமங்களில் மட்டும் காணப் 

படும் உலோகப் பிணைப்பு எனப்படும் மற்றொருவகைப் பிணைப்பும் 

உண்டு. புற எலெக்ட்ரான்களின் எலெக்ட்ரான் மேகத்தின் 

அளவைவிடக் குறைந்த அளவுக்கு அணுக்களை நெருக்கும்பொழுது 

இத்தகைய பிணைப்பு ஏற்படுகிறது. தவிர்க்கைத் தத்துவத்தின் 

பயனாய் அத்த்கைய அமைப்பானது புற எலெக்ட்ரான்௧ளை அதிக 

ஆற்றல் நிலைகளுக்கு உயர்த்த முயலும். எனினும் உலோகங்கள் 

என அழைக்கப்படும் பொருட்களில் இந்த அமைப்பானது 

அணுக்கள் தொலைதாூரங்களில் இருக்குமாயின் பெறக்கூடிய. 

ஆற்றலைவிட மேலும் குறைவான ஆற்றலையே பெற்றிருக்கும். 

லிதியம், பொட்டாஸியம் அல்லது சோடியம் ஒரே ஒரு புற 

எலெக்ட்ரானைக் கொண்ட ஒழு _ பொருளைக் கருதுவோம். 

படம் 14-4 கட்டுரு லிதியம் அணுவின் புற எலெக்ட்ரான்
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$மகத்தைக் காட்டுகிறது . லிதியம் அணிக்கோவையின் அண்டை 

அணுக்கருக்களின் நிலைகள் சிறிய 3 குறியீடுகளால் காட்டப்பட 

குள்ளன. அணுக்கள் அவற்றின் முற்றுப்பெற்ற அகக்கூடுகள் 

ஒன்றையொன்று தொடுமளவிற்கு நெருக்கமாக இருப்பின் 

அண்டை அணுக்கருக்கள் கட்டற்ற அணுவின் புற எலெக்ட்ரான் 
மேகத்தினுள் அமைந்திருக்கும். அத்தகைய நிலையில் புற எலெக்ட் 
சான் அண்டை அணுக்கருக்களால் ஈர்க்கப்படுகிறது. அதன் 

பயனாய் எலெக்ட்ரானின் பிணைப்பாற்றல் அதிகமாவதோடு அதன் 

  
uLio 14.4 

கட்டுறா விதியம் அணுவின்: புற எலெக்ட்ரான் மேகம். உலோக லிதீா த்தில் 
அருகிலுள்ள மற்ற லிதியம் அணுக்களின் நிலைகள் *-களால் சூறிக்கப் 

பட்டுள்ளன, 

அளவும் மேலும் அதிகமாகிறது. இதனால் அது தொலைவிலுள்ள 

அண்டை அணுக்கருக்களுக்கும் அருகே அமைய ஏதுவாகிறது. 

இத்தகைய விளைவு எலெக்ட்ரான் மேகத்தை மேலும் Mie owe 

செய்றது. இறுதியாக ஓவ்வொரு புற எலெக்ட்ரான் லயமும் 

படிக முழுவதற்கும் சீராகப் பரவுகிறது ! இவ்வாறாக ற்றை
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எலெக்ட்ரான் மேகம் ஓன்று எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டிடம் 
போலவோ, மிக நீண்ட கம்பிபோலவே பெரியதாக இருக்கலாம். 

ஒரு எலெக்ட்ரான் மீதுள்ள அணுக்கருக்களின் ஈர்ப்புவிசைகளை 
ஏறத்தாழ ஒரு சீரான ஈர்ப்பியல் நிலையாற்றலைக் குறிக்கும் வகை 

யில் சராசரிப்படுத்தலாம். அதன் மதிப்பை (7) என அழைப்ப 

காகக் கொள்3வாம். இந்தச் சராசரி நிலையாற்றலைக் குறித்து 
பெறப்படும் வரைபடம் நிலையாற்றல் இணெறு (012181 well) 

எனப்படும் ; அதனைப் படம் 14-5-ன் காணலாம். ஓவ்வொரு 

ஆற்றல் 

உலோகத்திறுள் 
0 

மூற்றுப் பெற்ற 
கலோாகத்திஐள் 

ஆற்றல்மட்டங்கள்| 

  

  
படம் 14-5 

தொடர்கோடு எலெக்ட்ரான் ஒன்று உலோகப் பரப்பைக் கடக்கும்போது 
அதன் தோராயமான கிலையாற்றலைக் குறிக்கிறது. 

எலெக்ட்ரானும் இந்த நிலையாற்றல் கிணற்றினுள் அமைந்த நில் 

அலை ஒன்றினால் குறிக்கப்படுகிறது. முன் இயலில் கூறப்பட்டுள்ள 

புனைவியல் எடுத்துக்காட்டான பெட்டியினுள் அடைபட்டுள்ள 

எலெக்ட்ரான் அந்த அளவுக்குப் புனைவியலாக இல்லை என்பதைக் 

காணலாம் உலோகங்கள் ஏன் மின்சாரத்தைக் கடத்துகின்றன ; 

மற்ற பொருட்கள் ஏன் கடத்துவதில்லை (அல்லது ஏறத்தாழ 

கடத்துவதில்லை) என்பதற்கான நேரிய (பொருத்தமான) விளக் 

கத்தைக் குவாண்டம் கொள்கை அளிக்கிறது என்பதை நாம் 

உணரலாம். உலோகங்கள் ஒரு அணுவுக்குக் குறைந்தது ஒரு 

*கட்டுரு” எலெக்ட்ரானையாவது பெற்றுள்ளதென்பது எலெக்ட் 

ரான்௧களின் அலைத்தன்மையினாலேயாகும். இந்த *கட்டுரு” 

அல்லது கடத்துகை எலெக்ட்ரான்கள் (conduction electrons) 

எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அணுவுடனும் பிணைந்திராது. பக்கம் 267-ல் 
கூறியுள்ளவாறு உலோகத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் தடை 

யின்றி செல்லுமாறு அமைந்துள்ளன. அயனி மற்றும் சக 

பிணைப்பியல் படிகங்களில் புற எலெக்ட்ரான்கள் அவற்றிற்குரிய
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அணுக்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன எனவே. பொதுவாக இப் 

படிகங்கள் மின்சாரத்தைக் கடத்துவதில்லை. அவை கடத்தாப் 

Qur@cracr (insulators) எனப் பெயர் பெறுகின்றன தூய 

உலோகப் படிகங்கள் மற்ற தூய படிகங்களைப்போல் 70* மடங்கு 

இகைப்புத்திறனைப் (௦000௦11410) பெற்றிருத்தலை பேரியல் 

குவாண்டம் விசையியல் நிகழ்ச்சியாகக் கருதவேண்டும். 

14-3 a@Qnvatgrefiu &Guind omy (Fermi Gas of Electrons) 

இடப்பொருளில் பொஇந்துள்ள தனிச்சிறப்பு வாயு 

1” பருமனுள்ள ஒரு உலோகத்தை / எலெக்ட்ரான்களைக் 

கொண்டுள்ள / பருமனுள்ள ஒரு பெட்டியாகக் கருதலாமென நாம் 

அறிந்துள்ளோம். தவிர்க்கைத் தத்துவத்தின் பயனாய் சமன் 

73-1-ஆல் குறிக்கப்படும் நிலைகள் ஒவ்வொன்றிலும் அவற்றுள் 

இரு எலெக்ட்ரான்கள் அனுமதிக்கப்படும். இந்த 1! எலெக்ட் 

ரான்கள் யாவும் சிறும ஆற்றல் நிலைகளில் குவிய முயன்று ஃபெர்மி 
வாயு எனப்படும் ஒன்றை உருவாக்குகின்றன. அத்தகைய வாயு 
முது கொள்கையீலல்லாத சில வியத்தகு பண்புகளைக் கொண் 

டுள்ளது. அவற்றை முதன் முதலாக என்ரிக்கோ ஃபெர்மி 

(௩மா/௦௦ சர்) சுட்டிக் காட்டினார். இந்த 7// எலெக்ட்ரான்கள் 

சிறும ஆற்றல் நிலையிலிருந்து 1818) ஆற்றலையுடைய ஃபெர்மிநிலை 
எனப்படும் நிலை ஈராக உள்ள எல்லா நிலைகளையும் நிரப்பும். //*ன் 
மதிப்புத் தெரிந்தால் &8,-ன் மதிப்பு கணக்கிடப்படவேண்டும். 

ஓரலகுப்பருமனில் உள்ள எலெக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையான 

பறி -ன் அடிப்படையில் %$8-ன் மதிப்பைக் கணக்கிடும் 
முறையை இவ்வியலின் பின் இணைப்பில் காணலாம். KE,-or 
மதிப்பு 

ஃபெர்மி மட்டத்தின் ஆற்றல் 

KE, = = (--.7” )" (14.1) 

ஆகும். MN என்பது ஒரு கன சென்டிமீட்டரிலுள்ள கட்டுரறா 
(1௦:௦5) எலெக்ட்ரான்௧களின் எண்ணிக்கை KE,-or மதிப்பு 
உலோகத் துண்டின் குறிப்பிட்ட வடிவம் அல்லது பரு:ஈனைப் 
பொறுத்ததல்ல என்பது தெளிவு. அது கட்டுரு எலெக்ட்ரான்கள் 
எவ்வளவு நெருக்கமாகக் குவிந்துள்ளன என்பதை மட்டுமே 
பொருத்துள்ளது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

லிதியத்தின் அடர்த்தி 0.524 க./௧. செ.மீ. லிதியத்தில் கடத் 
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துகை எலெக்ட்ரான்களின் ஃபெர்மி மட்டத்தின் ஆற்றல் எத்தனை 
எலெக்ட்ரான் வோல்ட்டுகள்? 

இங்கு MN என்பது ஒரு கன சென்டிமீட்டரில் உள்ள 
அணுக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை லிதியத்தின் அணு எடை 
6.94 அதலால் 6.94 கிராம் லிதியத்தில் 14, - 6,02% 7038 
அணுக்கள் இருக்கும். எனவே, ஒரு கன சென்ட்டிமீட்டரில் 
N = 0.534/6.94 x 6.02 X 105 - 4,628 % 7073 கட்டுரு 
எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கும். 

2/3 4,63 072 
KE, = a) 7.55 X 10-1" ori @aer 

8m nn 

KE, = ¢.7 ev 

14-4 வெப்பநிலை அயனி வெளியீடு 

பெட்டியிலிருந்து தப்புவது எப்படி 

உலோகம் ஒன்றின் விளிம்பில் ஒரு எலெக்ட்ரான்மீது செயற் 
படும் தோராய மின்னமுத்தத்தைப் படம் 74-5-ல் காணலாம். 

சுழி ஆற்றலை உலோகத்தின் புறத்தே ஓய்வில் இருக்கும் கட்டுரு 
எலெக்ட்ரான் ஒன்றின் ஆற்றலென நாம் வரையறுக்கின்றோம். 
எலெக்ட்ரானிய ஃபெர்மி வாயுவின் ஆற்றல் மட்டங்களை மின் 
னாற்றல் கணற்றின் அடியில் - (-லிருந்து தொடங்கி 81, ஆற்றல் 
வரை வரையப்பட்ட மெல்லிய கிடைக் கோடுகள் குறிக்கின்றன . 

இனி உலோகத்திலிருந்து ஒரு எலெக்ட்ரானை வெளியேற்றுவதற் 
கூத் தேவையான சிறும ஆற்றல் 0% - 88) ஆகும். இந்த ஆற்றல் 
ஓளி மின்விளைவுப் பகுதியில் வரையறுக்கப்பட்ட வெளியேற்று 

ஆற்றல் DB ஆகும், உண்மையில் மெய்ச்சுழியில் மட்டுமே நுட்ப 
மாக வரையறுக்கப்பட்ட வெளியேற்று ஆற்றல் உள்ளது. குறிப் 

பிடத்தக்க எண்ணிக்கையுடைய எலெக்ட்ரான்கள் அவற்றின் 
ஃபெர்மி ஆற்றலோடுகூட வெப்பநிலை ஆற்றலையும் பெற்றிருப்ப 
தற்கேற்ப 7' டிகிரி மெய் வெப்பநிலையில் எலெக்ட்ரான்கள் 
வெப்பச் சமநிலையில் உள்ளன. இயல் 6-ல் நிறுவியுள்ளபடி, முது 

கொள்கைப்படி. வாயுவின் ஒரு துகளுக்கான சராசரி வெப்பநிலை 
ஆற்றல் (3/2)7' ஆகும். ஃபெர்மி வாயுவில் %81,-க்கு அணுக் 
“மான இயக்க ஆற்றல்களையுடைய துகள்கள் மட்டுமே வெப்பநிலை 

ஆற்றலைப் பெறமுடியும். எனவே சில எலெக்ட்ரான்கள் (813, 

87) அளவு உயர்ந்த இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும். எனினும்
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அரை வெப்பநிலையில் £7-ன் மதிப்பு 0.025 6 ஆகும் ; ஆனால் 

KE,, AY 2801019 ex மதிப்போ பல எலெக்ட்ரான் வோல்ட் 
டுகள் அளவில் இருக்கும். 187,-ஐ விடக் குறைந்த இயக்க ஆற்றலை 
உடைய எலெக்ட்ரான்கள் வெப்பவியல் மோதல்களால் ஆற்றலைப் 

பெறுவதினின்றும் தவிர்க்கப்படுகின்றன : ஏனெனில் அத்தகைய 
எலெக்ட்ரான் ஒன்றுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய, அருகிலமைந்த, 
வெறுமையான ஆற்றல் நிலைகள் இருப்பதில்லை. இவ்வாருக 
அத்தகைய எலெக்ட்ரான் அது செல்வதற்குரிய இடம் ஏதும் 
இல்லையாதலால் இருக்கும் இடத்திலேயே இருக்குமாறு வலியுறுத் 

தப்படுகிறது 

உலோகத்திலிருந்து எலெக்ட்ரான்களை ஈர்க்கமுயலும் ஒரு 
மின்புலம் செயற்படுத்தப்படுமானால் மாறாத எலெக்ட்ரான்களின் 
மின்னோட்டம் ஒன்று உண்மையிலேயே உலோகத்தை: விட்டுச் 
செல்கிறது. சீரான மின்புலம் 7ஃனால் விளையும் நிலையாற்றல் 
பீ- - 24% ஆகும். கடத்துகை எலெக்ட்ரான் ஒன்று உணரக் 

ASD புறம் 

  

  
படம் 14-6 

பு.றமின்புலத்தைத் தவிர படம் 14-5-ன் அமைப்பையே கொண்டது. 

கூடிய மொத்த மின்னழுத்தத்தைப் படம் 74-6-ல் காணலாம். 
77-ஐ விட அதிகமான வெப்ப ஆற்றலையுடைய அந்தச் சில எலெக் 
ட்ரான்கள் அவற்றின் உலோகச் சிறையிலிருந்து தப்பமுடியும் 
என்பதை நாம் காணலாம். இந்நிகழ்ச்ச வெப்பநிலை அயனி 
வெளியீடு எனப்படுகிறது. வெப்பநிலையைச் சற்று அதிகரிக்கும் 
பொழுது எலெக்ட்ரான் வெளியீடு பெருமளவு அதிகமாகும் என 
தாம் கருதலாம். இதன் பயனாகவே எலெக்ட்ரானியல் வால்வு 
களில் கேதோடுகள் சூடேற்றப்படுகின் றன.
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14-5 அரண் ஊடுருவல் (Barriet Penetration) 

இண்சுவற்றை ஊடுருவது எப்படி 

எந்த எலெக்ட்ரானும் 197” அளவு உயர்ந்த வெப்பவியல் 

ஆற்றல்களைப் பெற்றிராத மிகக் குறைந்த வெப்பதிலையிலும்கூட 

சிறு எலெக்ட்ரான் ஓட்டம் ஒன்று வெளிவிடப்படுவது காணப் 

பட்டது. இந்நிகழ்ச்சி முது பெளதிகத்திற்கு மிகத் தெளிவாக 
முரண்படும் ஓர முக்கியமான குவாண்டம் விசையியல் நிகழ்ச்சிக் 

கான எடுத்துக்காட்டாகும். இது புல வெளியீடு (Field emission) 

என அழைக்கப்படுகிறது. கருத்தைக் கவரும் இந்நிகழ்ச்சி நிலை 

யாற்றல் அரண் வழியான குவாண்டம் விசையியல் ௨டுருவ 

லாகும். இந்த எடுத்துக்காட்டில் 1777 உயரமுள்ள நிலையாற்றல் 

ஆற்றல் 

(a)   

—W 
  

  

  

     லை 

  
படம் 14-79 

(9) படம் 14-6-ல் உள்ள அதே நிலையாற்றல், 
(5 ர) ஃபெர்மி ஆற்றலையுடைய அக எலெக்ட்ரானின் 

மேற்கூறப்பட்ட கிலையரற் றலுக்குரிய EID. 
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அரணை எடுத்துக் கொண்டுள்ளோம் (படம் 74-27) முது 
கொள்கைப்படி உலோகத்தினுள் 1, இயக்க ஆற்றலையுடைய 
ஒரு எலெக்ட்ரான் ந; நிலையில் சுழி இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றிருக் 
கும். எனவே உலோகத்தின் ஈர்ப்பியல் மின்னழுத்தம் (&(॥7௨௦1146 
001218) அதனை மீண்டும் உள்ளிழுத்துக்கொள்ளும் முதுகொள் 
கைப்படி, எந்த எலெக்ட்ரானும் அரணின் வழியாக என்றுமே 
அஏடுருவ முடியாது, க்கும் £,-க்கும் இடையிலுள்ள பகுதியில் 
முதுகொள்கை எலெக்ட்ரான் ஒன்று எதிரின இயக்க ஆற்றலைப் 
பெற்றிருக்கும் ; முதுகொள்கைப்படி இது இயலாததொன்று. 
எனினும், இப்பகுதியில் . எலெக்ட்ரான் அலை இருக்கமுடியும் 
என்பதை ஷ்ரோடிஞ்சர் சமன்பாட்டிலிருந்து நாமறிவோம். 
அது, படம் 74-7.ல் காட்டியுள்ளவாறு % அச்சிலிருந்து வளைந்து 
செல்லவேண்டும். இப்படத்தில், உலோகத்திற்கு வெளியே 
எலெக்ட்ரானைக் காண்பதற்கு ஓரளவு நிகழ்திறன் இருப்பதைக் 
காணலாம். குவாண்டம் விசையியலின்படி ஒரு குறிப்பிட்ட 
எலெக்ட்ரான் அரணுடன் மோதும் ஒவ்வொரு முறையும் அதனை 
ஊடுருவதற்குரிய வாய்ப்பு “ு௦ெடீ/மு1” ஆக இருக்கவேண்டும். 
வட்டில் ஒன்றினுள் உருளும் கழங்கு நிலையாற்றல் அரணுக்கான 

முதுகொள்கை எடுத்துக்காட்டாகும். வட்டிலின் விளிம்பிலிருந்து 
ஒரு கழங்கு விடுவிக்கப்பட்டால் அது மேலும் கீழும் உருளுமே 
யொழிய ஒருபோதும் வெளியேறாது. ஆனால் குவாண்டம் விசை 
யியலின்படி கழங்கு வெளியேறுவதற்கு மிகச்சிறிய நிகழ்திறன் 

(100௨-ல் ஒரு வாய்ப்பு) உள்ளது. 

ஆற்றல் 

A en ச NS 

ப பா் Wa. ve aie 

  

  

        
utd 14-8 

2 ஆரமுள்ள அணுக்கருவினுள் பிடித்து வைக்கப்பட்டுள்ள!” ஆல்.ஃபாத் துகள் 
ஒன்றின் நிலையாற்றல், அணுக்கருவினின்றும் தப்பிச் சென்றபின் 

அதன் கிலையாற்றல் 147௫ ஆகும்,
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இந்த அரண் ஊடுருவல் நிகழ்ச்சியே சில எடைமிக்க தனி 

மங்கள் ஈ-துகளாக (ஹீலியம் அணுக்கரு) வும் எஞ்சியதொரு 

அணுக்கருவாகவும் சிதைவுறும் இயற்கைக் கதிரியக்கச் சிதைவு 

நிகழ்ச்சிக்கு விளக்கம் கூறுகிறது. ஈ-துகளானது அணுக்கருவினுள் 

மிக்க வலிமையுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. ௦-துகளைப் பிணைக்கும் 

நிலையாற்றல் படம் 4-8-ல் காட்டப்பட்டுள்ள ஆழமுள்ள 

*இணறு” ஆகும். அணுக்கரு ஆரமான 2-க்கு வெளியே நிலை 

யாற்றலானது 0,0,/7 என்ற நிலைமின் நிலையற்றலாகும் ; 0, 

என்பது ஈ-துகளின் மின்னூட்டம், 0, என்பது எஞ்சிய அணுக் 

கருவின் மின்னூட்டம். எனினும் இத்தகைய பெரும் அரண் 

இருப்பினும் ம-துகள்கள் எப்படியோ ஊடுருவி வெளியேறுவதை 

நாமறிவோம். காட்டாக 10£** அணுக்கருவில் அரண் ஊடுருவல் 

அல்லது கதிரியக்கச் சிதைவுக்கு 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளில் 50% 

வாய்ப்பு உள்ளது. இவ்வாறாக (0₹**-ன் கதிரியக்க அரைவாழ்வு 

4.5 X 10° ஆண்டுகளாகும். நாம் வாழும் புவி ஏறத்தாழ இதே 

வயதுடையதாயிருப்பதால் அதில் இன்னமும் மிக அதிகமான 

1033 உள்ளது. 92-ஐவிட 2 மதிப்பையுடைய ஐசோடோ ப்புகள் 

அதிக ஈ-துகள் ஆற்றல்களை, அதன் பயனாய் சிறிய நிலையாற்றல் 

அரண்களை, எனவே மிகக் குறைந்த அரைவாழ்வுகளைப் பெத் 

றுள்ளன. இதன் காரணமாகவே அவற்றுள் எதுவும் இப்பொழுது 

புவியில் இயற்கையில் கிடைப்பதில்லை, கதிரியக்கத்தைப்பற்றி 

மேலும் விரிவாக அடுத்த இயலில் காணலாம். 

மாதிரிக் கணக்கு 

(0255 அணுக்கருவின் ஆரம் 8.9 % 10-1* செ.மீ. அது சதை 

வுறும்பொழுது 4.8 ]48/ ஆற்றலுள்ள ஈ-துகள் ஒன்றை வெளி 

விடுகிறது. அத் துகள் அணுக்கருவினுள் இருக்கும்பொழுது அது 
காணக்கூடிய நிலையாற்றல் அரண் எத்தனை 1461-க்கள். 

படம் 714-8-லிருந்து அரணின் உயரமானது O,0,/R, 
ம-துகளின் ஆற்றல் ஆகியவற் றின் வேறுபாட்டிற்குச் சமம் 

என்பதைக் காணலாம். எனவே 

... நு2 20s — 4.2 Mev 

0. = 22 

0. = 90௪ 

R = 8.6 x 107'* @e. மீ 

010. 4,82)% 105 எர்குகள் - 30.1 Mev 

W' = 25.9 Mev.
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14-6 மின் கடத்துகிறன் 

பெரும் நிலையில் குவாண்டம் விசையியல் 

களங்கமற்ற உலோகப்படிக அணிக்கோவையில் புற எலெக்ட் 
சான்கள் ஒரு பெட்டியினுள் அமைந்த கட்டுரு எலெக்ட்ரான்களைப் 
போல் செயற்படுகின்றன என்று நாம் கண்டோம். இந்த 
எலெக்ட்ரான்கள் மின்னோட்டத்தை விளைவிக்கக் கூடுமாதலால் 
மூழுநிறைவான உலோகத்தின் மின்தடை சுழியாகும் என நாம் 
கருதலாம். எனினும் உண்மையான உலோகங்கள் தூய்மை 
யற்றும் ஒருங்கற்ற அணிக்கோவைகளையுடையதாகவும் உள்ளன. 
கட்டுரா எலெக்ட்ரான்களைப் பெறுவதற்கு அணிக்கோவைகள் 
கலப்பில்லாமலும் ஒழுங்காகவும் இருக்கவேண்டுமாதலால் மேற் 

கூறப்பட்ட உண்மையான உலோகங்களில் எலெக்ட்ரான்கள் 

செயலெதிர்ச் செயற்பட்டு ஆற்றலை இழக்கக்கூடும். ஓம் அலகில் 
குறிக்கப்படும் மின்தடையானது ஒழுங்கற்ற அணிக்கோவை 
களுடனும் மாசுக்களுடனும் எலெக்ட்ரான்க௧களின் மோ தல்களுக் 
கான சராசரித் தன்னுரிமைப் பாதையைப் பொறுத்துள்ளது. 
மின்தடையைப்பற்றிய இத்தகைய கொள்கையிலிருந்து இயல் 9-ல் 
261-ம் பக்கத்தில் பெறப்பட்டதுபோல் ஓமின் விதியை எளிதாகப் 
பெறலாம். மின்தடையானது மின்னோட்டத்தின் மதிப்பைச் 
சற்றும் பொறுத்ததல்ல என்றும் வெப்பநிலையை மட்டுமே சார்த் 
துள்ளது என்றும் ஓமின் விதி கூறுகிறது. மின்தடையானது வெப்ப 
நிலையுடன் அதிகமாகிறது என்பதை மின்கடத்தலைப்பற்றிய இக் 
கொள்கையின் அடிப்படையில் எளிதாக அறியலாம். அணுக்களின் 

அலைவியக்கம் அணிக்கோவையின் ஒருங்கற்ற தன்மைக்கு ஒரு 
உள்ளார்ந்த காரணமாகும். அணுக்கள் மெய்ச்சுழி வெப்பநிலையில் 
இல்லாததன் காரணமாக அத்தகைய அலைவியக்கம் ஏற்படுகிறது. 
எனவேதான் அணுக்களின் வெப்பவியல் இயக்கம் அதிகமாகும் 
போது தூய்மையான உலோகம் ஒன்றின் மின்தடை அதிகமாக 
வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. வெப்பநிலை மெய்ச்சுழியை 
நெருங்கும்போது மின்தடையானது சுழியை நெருங்கவேண்டும் 
என்று இக்கொள்கை கூறுகிறது. இக்கூற்று சோதனை முடிவு 
களுடன் பொருந்துகிறது. 

மீக்கடத்து இறன் (80167 conductivity) 

தூய உலோகம் ஒன்று மெய்ச்சுழியில் சுழிமின்தடை அல்லது 
வரம்பிலா கடத்து திறனைக் கொண்டிருக்கக்கூடும் என்ற கருத்தை 
மீக்கடத்து திறன் என்னும் குவாண்டம் நிகழ்ச்சியாகத் தவருகக் 

கருதக்கூடாது. மீக்கடத்து திறன் என்பது மெய்ச்சுழியை விடப் 
பல டிகரிகள் அதிக வெப்பநிலைகளில் உள்ள வரம்பிலா கடத்து
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திறன் ஆகும். சில உலோகங்கள் மட்டுமே மீக்கடத்து திறன் 

என்னும் இத்தகைய வியத்தகு பண்பைப் பெற்றுள்ளன. 

மீக்கடத்தி ஒன்றில் ஒரு வட்ட மின்னோட்டம் தொடக் 

தப்படின் அம்மின்னோட்டமானது குளிரூட்டும் அமைப்பு (Cooling 

வு் செயலிழக்கும் வரைத் தொடர்ந்து நிகழவேண்டும். 

அத்தகைய மின்னாட்டங்கள் சோதனைக்கூடத்தில் பல ஆண்டுகள் 

நிகழ்ந்துள்ளன. மீக்கடத்து திறனுக்கான குவாண்டம் விசை 

யியல் விளக்கம் கொள்கையியல் திடநிலைப் பெளதிகத்தில் தற்போ 

துள்ள பிரசினைகளில் ஒன்றாகும். இத் தனிச் சிறப்பு நிகழ்ச்சியைப் 

புரிந்துகொள்ளும் முயற்சியில் அண்மையில் ஓரளவு முன்னேற்றம் 

ஏற்பட்டுள்ளது. 

14-7 மீப்பாய்த்திறன் ($ய॥21010109) 

சூவளையை நிரப்ப எளிய வழி 

மெய்ச்சுழிக்கருகில் நிகழும் மற்றொரு வியத்தகு குவாண்டம் 

விசையியல் நிகழ்ச்சி இரவ ஹீலியத்தின் மீப்பாய்திரன் ஆகும். 

ஹீலியம் வாயு குளிர்விக்கப்பட்டால் 4.20 மெய்வெப்பநிலையில் 

அது திரவமாகிறது. அத்திரவம் மேலும் குளிர்விக்கப்பட்டால் 

2.2” மெய்வெப்பநிலையில் அது இடீரெனக் தன் பண்புகளை மாற்று 

கிறது. அவ்வெப்பநிஃையில் பொது அனுபவத்திற்கு முற்றிலும் 

மாறான பெருமளவு நிகழ்ச்சிகள் நிகழுகின்றன. காட்டாக. 

(ஹீலியம் 11] என அழைக்கப்படும்) இத்தகைய வியத்தகு திரவ 

ஹீலியத்தால் ஓரளவு நிரப்பப்பட்டு இறந்து வைக்கப்பட்ட கலம் 
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விரைவிலேயே வெறுமையாகிவிடும். இதற்குப் பின்வருமாறு 

விளக்கங் கூறலாம். இரவ ஹீலியமானது கலத்தின் உட்புறக் 

சுவற்றில் (அது எவ்வளவு உயரமானாலும்) மேல் நோக்கித் தவழ்ந்து 
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விளிம்பை அடைந்து புறச்சுவற்றில் 8€ழ்ரோக்கத் தவழ்கிறது. 
அவ்வாறே எதிர்நிகழ்ச்சியும் நிகழ்கிறது (படம் 14-9), வெறுங் 
குவளை ஒன்றைத் திரவ ஹீலியம் !11-ன் உள் ஓரளவு அமிழ்த்தினால் 
வெளியில் திரவமட்டத்தின் அளவுக்குக் குவளையில் திரவம் 
நிரப்பும் வரை குவளையின் சுவற்றின் வழியே திரவம் விரைந்து 
தவழ்ந்து செல்லும். தூய திரவ ஹீலியம் 11-ன் மற்றொரு வியத் 
தகு பண்பு யாதெனில் அது எப்பொருள் மீதும் விசையெதையும் 

செயற்படுத்த முடியாது. உயர் அழுத்தக் குழாயிலிருந்து பீறிடும் 
இத் திரவத் தாரை ஒன்று விளிம்பில் நிறுத்தப்பட்ட ஒரு நாணயத் 
தைக் கூடத் தள்ளமுடியாது. அத்திரவம் நாணயத்தின்மீது 
எந்த விசையையும் செயற்படுத்தாது அதனைச் சுற்றித் தடையின்றி 
பாய்ந்து செல்லும். திரவ ஹீலியம் 11-ல் ஒரு மீன் நீந்தமுடியுமா ? 
முடியாது. ஏனெனில் அது உறைந்துவிடும். உறையாத மீன் 

ஒன்று இருக்கமுடியுமாயினும் உந்தித் தள்ளுவதற்கு எதுவும் 
இல்லையாதலால் அதனால் நீந்தமுடியாது. நியூட்டனின் முதல் 
விதிக்கு உட்படுவதே அது செய்யக்கூடிய காரியமாகும். ஹீலியம் 
11-ன் பாகியல் சுழி எனக் கொள்வதன்மூலம் பெளதிகர்கள் இந்த 
வியத்தகு பண்புகளைக் கணிதவியலாகக் குறித்துரைக்கிறார்கள். 
பாகியல் ஏன் சுழியாக வேண்டும் என்பது ஆவலைத் தூண்டும் ஒரு. 
புதிராகும். மீக்கடத்துதிறனைப் போலவே திரவஹிலியத்தின் 
பண்புகளும் இப்பொழுது தீவிரமாக ஆராயப்படுகன்றன. திரவ 
ஹீலியம் 11-ன் மீப்பாய்திறனைப்பற்றிய கொள்கையறிவில் கணிச 
மான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

14-8 குறைகடத்திகள் (Semi conductors) 

வெப்பநிலை மீக, உரிமை வளரும் 

சிலிகான், ஜெர்மேனியம் போன்ற சில அலோக (௩௦1 681119), 

சகப்பிணைப்பியல் படிகங்களில் புற எலெக்ட்ரான்களின் அலையங்கள் 
படிக முழுவதும் பரவாமல் அணுவின் மிக அருகிலுள்ள அண்டை 
அணுக்கள் வரைமட்டும் பரவியுள்ளன. எனினும், சிலிகானிலும் 

ஜெர்மேனியத்திலும் அணுவின் எலெக்ட்ரானின் முதல் இளர்ச்சி 
நிலையானது படிகமுழுவதும் பரவச்செய்வதற்கேற்ப பெரிய அளவு 

எலெக்ட்ரான் மேகத்தைக் கொண்டுள்ளது. நாம் முன்னரே 
அறிந்தவாறு எலெக்ட்ரான் மேகமானது படிகத்தின் பல அணுக் 
களைச் சூழும் அளவிற்கு அதன் அளவு அதிகமாகும்போது அதன் 

அலையம் படிகமுழுவதும் பரவுகிறது. எல்லா எலெக்ட்ரான்களையும் 
அடி ஆற்றல் நிலைகளில் கொண்டுள்ள சிலிகானும் ஜெர்மானியமும் 
சகப்பிணைப்பியல் படிகங்கள் அல்லது கடத்தாப் பொருள்களாகும். 
எனினும் புறஎலெக்ட்ரான்௧ளுள் சிலவற்றை கடத்துகைப் பட்டை
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(6௦000௦11௦0 ௨௦) என அழைக்கட்பெறும்) அடுத்த உயர் ஆற்றல் 
நிலைக்குக் களர்ச்சியூட்டினால் அவைத் திடீரெனக் கட்டுறா எலெக்ட் 
ரான்களாக மாறுவதால் படிகம் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தவல்ல 

தாகிறது. ஜெர்மானியத்தில் புற எலெக்ட்ரான் ஒன்றைக் கடத் 
தகைப் பட்டைக்குக் இளர்ச்சியூட்ட 0.78 28 ஆற்றல் தேவைப் 
படுகிறது. அறைவெப்பநிலையில் (67'- 0.025 8) மிகமிகக் 

குறைந்த எலெக்ட்ரான்கள் மட்டுமே இந்த அளவு வெப்பவியல் 
ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும். எனினும் குறைந்தது ஏதோ சில 

கடத்துகை எலெக்ட்ரான்கள் இருக்குமாதலால் ஜெர்மானியத்தின் 

கடத்து திறனானது கடத்தாப்பொருள் அல்லது மெய்ச்சுழியிலுள்ள 

ஜெர்மானி௰ம் ஆகியவற்றின் கடத்துதிறனைப்போல் பன்மடங்கு 

இருக்கும். இக்கருத்து ஜெர்மானியம் குறைகடத்தி என அழைக்கப் 

பெறுவதற்கான காரணத்தை விளக்குகிறது. 

குறைகடத்தியில் இருக்கச்கூடிய சிறு அளவு கலப்பானது 

அதன் கடத்துதிறனை மிகவும் அதிகரிக்கக்கூடும். காட்டாக, அறை 

வெப்பநிலையில், மில்லியனில் ஒரு சில பகுதிகள் ஆர்சனிக் கலப் 

பானது ஜெர்மானியத்தின் கடத்துதிறனை 1000 மடங்கு அதி 

கரிக்கக்கூடும். ஆர்சனிக், ஜெர்மானியம் ஆகியவற்றின் எலெக்ட் 

ரான் அமைப்புக்களை (அட்டவணை 18-1) ஒப்பு தோக்குவோமாயின் 

மேற்கூறிய கருத்து நியாயமானதாகத் தோன்றும், ஆர்சனிக் 

ஜெர்மானியத்தைவிட ஒரு எலெக்ட்ரானை. அதிகமாகக் கொண் 

டுள்ளது.- தவிர்க்கைத் தத்துவத்தின்படி இத்த எலெக்ட்ரான் 

அடுத்த உயர் ஆற்றல் நிலையில் இருக்கவேண்டும். எனவே ஜெர் 

மானிய படிகம் ஒன்றில் பொதிந்துள்ள ஆர்சனிக் அணு ஒன்றின் 

புறஎலெக்ட்ரான் கடத்துகைப் பட்டையில் இருந்தாகவேண்டும், 

ஜொ்மானியம், வேண்டுமென்றே குறிப்பிட்ட ஓரளவு ஆர்சனிக் 

கலப்புடன் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது 1 வகை ஜெொர் 

மானியம் எனப்படுகிறது (1 எதிரினத்தைக் குறிக்கிறது). ஜெர் 

மானிய௰யப் படிகங்கள் காலிய (01!1யாட)க் கலப்புடனும் உருவாக்கப் 

படுகின்றன. காலியம் அணுவானது அருகிஓள்ள. ஜெர்மானியம் 

அணுவிலிருந்து ஒரு எலெக்ட்ரானை எடுத்துக் கொள்கிறது. 

இதன் பயனாய் ஜெர்மானி௰யம் அணுவில் உருவான எலெக்ட்ரான் 

துளை (618001 1௦16) யானது அந்த அணுக்களிடையே இயங்கு 

றது. இந்த மின்துளைகள் மின்னோட்டத்திற்கான நேரின ஊர்தி 

(positive carrier) wrsé செயலாற்றுகின்றன. காலியக் கலப்புள்ள 

ஜெர்மானியம் ற வகை ஜெர்மானியம் என அழைக்கப்பெறுகிறது, 

(ற நேரினத்தைக் குறிக்கிறது). 

ற-வகை, 1-வகைக் கலப்புப் பகுதிகளை அடுத்தடுத்துக் கொண்
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டூள்ள ஒரு கூறைகடத்தி ற. சந்தி எனப்படும். அத்தகைய 

குறைகடத்தியானது தனிச்சிறப்பியல்பு ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது. 
அதாவது ஒரு திசையிலுள்ளதைவிட எதிர்த்திசையில் நூற்றுக் 

கணக்கான மடங்கு அதிக மின்தடையைப் பெற்றுள்ளது. 

அத்தகைய கருவி படிக டையோடு (00581 01006) என அழைக்கப் 

பெறுகிறது. அதன் மின்சாரப்பண்புகள் டையோடு மின்குழாயின் 
பண்புசளை ஓத்துள்ளன. 1949-ல் 1, பார்டீன் (J. Bardeen), 
W. ந. பிராட்டெயின் (97. 11, நா௨((௨10), 177. ஷாக்லி (14/. Shoc' ley) 

ஆகியோர் டிரையோடு மின்குழாயைப்போல் செயலாற்றும் 
படிகம் ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கும் அளவுக்குக் குறைகடத்திகளைப் 
பற்றி மிக நன்றாக அறியப்பட்டிருந்தது. அதன் பின்னர் இப்போது 
டிரான்ஸிஸ்டர் (808150) என அழைக்கப்படும் குறைகடத்திப் 
படிகங்களை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கினர். பெருமளவு 

தொழில் நுணுக்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த முன்னேற்ற 
மானது கடத்திகள் மற்றும் குறைகடத்திகளைப்பற்றிய கொள்கை 
யின் தெள்ளிய அறிவினாலன்றி ஒருபோதும் இயலாது. ஒரு 

டிரான்ஸிஸ்டர் மூன்று இணைப்பு முனைகளோடு கூடிய p-n-p 
அல்லது -ற 1 சந்தியைக் கொண்டுள்ளது. பல எலெக்ட்ரானியல் 
சுற்றுக்களில் டிரையோடு மின்குழாய்களுக்குப் பதிலாக இந்தச் 
சிறிய டிரான்ஸிஸ்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றில் 
.சூடேற்றப்பட்ட கேதோடு இல்லாதது ஒரு அனுகூலமாகும். 
மேலும் இவற்றைக் குறைந்த மின்னழுத்தங்களில் சிறிய பரட்டரி 

.தளின் உதவியால் இயக்கலாம். 

குறைகடத்திகளின் மற்றொரு முக்கிய பண்பு ஒளிமின்கடத்து 

‘SHoCe@G» (photo conductivity). இச்செயல் முறையைத் திடப் 
'பொருள் ஒன்றில் முற்றிலும் பொதிந்துள்ள ஒளிமின் விளைவாகக் 
கருதலாம். கண்ணுறு அலைமாலை (புறச்சவப்பிலும்கூட) உள்ள 
ஃயபோட்டான்கள் அடிநிலையிலுள்ள புற எலெக்ட்ரான்௧களால் உட் 

கவரப்படலாம். அத்தகைய எலெக்ட்ரான் ஃபோட்டானின் 

ஆற்றலை அதிகமாகப் பெறுகிறது. இந்த அதிக ஆற்றல் அதனைக் 
கடத்துகைப் பட்டைக்கு உயர்த்துவதற்குப் போதுமானதாக 

உள்ளது. கடத்தி ஒளிமின்கலம் ஒன்றின்மீது ஒளி விழுமாயின் 
அதன் மின்தடைத் திடீரெனக் குறைகிறது. 

குறைகடத்திகளின் பல பயன்களுள் மற்றொன்று சூரிய ஒளி 

மின்கலமாகும். படிசடையோடு ஒன்றின்மீது ஒளி விழுமாயின் 
எலெக்ட்ரான் துளைகளும் கட்டுரு எலெக்ட்ரான்களும் உருவாக்கப் 
படுகின்றன. எனினும் £-17 சந்திவழியே இருதிசைகளில் மின்
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னோட்டத்திற்கான கடைகளில் பெரு Dora வேறுபாடு இருப்பதால் 

இவற்றின் மின்னோட்டங்கள் சரி£சரமைவாயிரா. எனவே ஒரு 

இசையில் அதிக எதிர்மின்னூட்டமும் எதிர்த்திசையில் அதிக 

நோர்மின்னூட்டமும் செல்லும் : ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடும் 

உருவாக்கப்படும். 

பின் இணைப்பு 

ஃபெர்மி ஆற்றல் கணக்கீடு 

மெய்ச்சுழியில் £ 6 ம % £ கன சென்டிமீட்டர் பருமனுள்ள 

கனசதுரப் பெட்டி ஒன்றைக் கருதுவோம். ஒற்றை எலெக்ட்ரான் 

ஒன்று இப்பெட்டியினுள் வைக்கப்படுமாயின் அது கதிர்வீச்சை 

வெளிவிட்டு சிறும ஆற்றல் மட்டத்தை விரைந்து அடையும். 

இரண்டாவது எலெக்ட்ரானும் அதே ஆற்றல் மட்டத்தை 

அடையும். மூன்றாவதொரு எலெக்ட்ரானோ தவிர்க்கைத் குத்து 

வத்தின் பயனாய் அதைவிட உயர்ந்த, இரண்டாவது ஆற்றல் 

மட்டத்தை அடையும். ஐந்தாவது எலெக்ட்ரான் ஒன்று 

மூன்றாவது ஆற்றல் மட்டத்தை அடையும், அப் பெட்டியினுள் 

மொத்தம் 17. எலெக்ட்ரான்கள் இருப்பின் (04/2)-வது 

ஆற்றல் மட்டத்தின் இயக்க ஆற்றலே ஃபெர்மி ஆற்றலாகும். 

பக்கம் 5478-ல் ஒற்றைப் பரிமாணப்பெட்டி வகையில் செய்தது 

போலவே இப்பொழுது நாம் மேற்கூறப்பட்ட ஓவ்வொரு ஆற்றல் 

மட்டத்திற்கும் உரிய எலெக்_ரான் அலைகளைக் கருதுவோம். 

இந்த முப்பரிமாண வகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட எலெக்ட்ரான் 

அலையானது Nx, Ny, N, என்ற மூன்று குவாண்டம் எண்களால் 

குறிப்பிடப்படுகிறது. பக்கம் 2378-ல் கூறியுள்ளபடி Ny, என்பது 

3 இசையில் உள்ள நிலை அலைகளின் எண்ணிக்கையாகும். அதன் 

மதிப்பு 

27 
Nx = ae: 

ஆகும் ; 2, என்பது எலெக்ட்ரான் உந்தத்தின் % ஆக்கக்கூறு 

ஆகும். KE, = Po*/2m என்பது ஃபெர்மி ஆற்றலைக் குறிக்கு. 

மாயின் பெட்டியிலுள்ள ர எலெக்ட்ரான்களுள் எந்த ஒரு எலைக் 

ட்ரானுக்கும் 7,-க்கு இருக்கக்கூடிய பெருமதிப்பு 2, ஆகும். இந் 

நிலையிலும் முற்றுப்பெற்ற ஆற்றல் நிலைக்குரிய நூன் பெரும 

wOir (Nx)o = 2LP,fh ஆகும். இவ்வாறே நூ, Nz Bau 

வற்றின் பெரும மதிப்புக்களையும் பெறலாம். மழுற்றுப்பெற்ற 

நிலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கையை OU Nx» Ny» Nz ஆய 

மூன்று எண்களின் 247/4 வரையிலுள்ள சேர்வகைகள் (௦! 

௨1015) யாவற்றையும் எண்ண வேண்டும். அவ்வாறு எண்ணுவது
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படம் 14-10-ன் உதவியாலன்றி மிகவும் கடினம். இப்படத்தில் 
வசதிக்காக -அச்௬, y HFK, 2-அச்சு ஆ௫யெவற்றின் வழியே 
7 செ.மீ. இடைவெளிகளில் மூறையே Vx, Ny, VN, ஆகியவற்றைக் 
குறித்துள்ளோம். இனி, ஒவ்வொரு நிலையும் (அல்லது மூன்று 
எண்களின் சேர்வகை) வெளியிடத்தில் சிறப்பொரு (Unique) 
-புள்ளியாகக் குறிக்கப்படுகறது. இப் புள்ளிகள் 2, செ.மீ, கன 

N, 

  

Nz 

படம் 14-10 

22, 
R= 2, ஆரமுள்ள கோளத்தின் மேல் கால் பகுதி, 

சதுரங்களின் அணிக்கோவை ஒன்றை உருவாக்குகின்றன. 
எத்தனை புள்ளிகள் இருக்கின்றனவோ அத்தனைக் கன சதுரங்கள் 
இருப்பதைக் காணலாம். இப்பொழுது, முற்றுப்பெற்ற நிலைகள் 
R= 227/4 ஆரமுள்ள கோளத்தினுள் அமையும் என்ற உண்மை 
யைக் கருதுவோமாயின் முற்றுப்பெற்ற நிலைகளின் மொத்த 
எண்ணிக்கைப் படம் 14-10-ல் உள்ள கோளகப் பரப்பால் சூழப் 
பட்ட 1 செ.மீ கன சதுரங்களின் எண்ணிக்கையாகும். படத்தில் 
காட்டப்பட்டு கோளப் பகுதியின் பருமன் முழுக்கோளத்தின் 
எட்டிலொரு பகுதியாதலால் நிலைசளின் மொத்த எண்ணிக்கை - 

4 _2LPy ர் ட ச்கம்$2 1 ட்டா 
eX grr =37 ( h sh
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ஒவ்வொரு நிலையிலும் இரு எலெக்ட்ரான்கள் இருப்பதாலும் 
பெட்டியின் பருமன் 18 - L* ஆதலாலும் 

8௯7825 
35 “இ 

எனவே 

P, = ( shin )" 

8௯ 
  

இதனை ௩1, - P,?/2m-0 பதிலீடு செய்வோமாயின் 

ஜு, ௮ வ. மை 
8m ௯ 

தீ” என்பது -2]-ஐக் a) 
து -;, -ஐக் குறிக்கிறது. 

கணக்குகள் 

7. வெப்பநிலை அதிகமாகும்பொழுது குறைகடத்தியின் 
மின்சடை அதிகமாகுமா? குறையுமா? 

2. தூய உலோகம், குறைகடத்தி ஆகியவற்றுள் எதன் மின் 

- தடை வெப்பநிலை அதிகமாகும்பொழுது விரைவில் மாறும்? 

3. ஒரு கராம் சோடியத்தில் எத்தனைக் கடத்துகை எலெக் 

ட்ரான்கள் உள்ளன? மில்லியனுக்கு நான்கு ஆர்சனிக் கலப்புள்ள 

'ஜெொர்மானியத்தின் ஒரு கிராமில் எத்தனைக் கடத்துகை எலெக் 

ட்ரான்கள் உள்ளன? 

4. ஒரு சென்டிமீட்டர் விட்டமுள்ள ஒரு கலத்தில் 5 செ.மீ. 

உயரத்திற்குத் இரவ ஹீலியம் 11 உள்ளது. கலத்தின் மூடி. திறக் 

கப்பட்டபின் எவ்வளவு நேரத்தில் அத்திரவம் வெளியேறும்? 

திரவத்தின் ஊர்வு வேகம் (062 velocity) 50 செ.மீ./வி திரவ 

ஏட்டின் தடிப்பு 10-£ செ.மீ. 

5, புவிப்பரப்பில் சூரியக் கதிர்வீச்சு 8 கேலரிகள்[நிமிடம்/ 

செ.மீ.” ஆகும். 109 வாட் மின்திறனை உருவாக்க 20% இயக்கு 

திறம் உள்ள சூரிய மின்கலத்தின் பரப்பளவு எவ்வளவு இருக்க 

(வேண்டும் 2? 

6. ஒரு குறிப்பிட்ட உலோகத்தின் எலெக்ட்ரான்களுக்கான 

ஈர்ப்பியல் நிலையாற்றல் 7) ஆகும். உலோகத்திற்கு வெளியே 

வுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட எலெக்ட்ரான் ), - 10.& அலை நீளத்தைக்
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கொண்டுள்ளது. அது உலோகத்தை அடையும்பொழுது அதன் 

அலை நீளம் 4&-ஆகக் குறைகிறது. (7,-ன் மதிப்பு எத்தனை TAME 
ட்ரான் வோல்ட்டுகள்? 

7. & அணுக்கள், 0! அணுக்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு. 
மோல் வாயுவின் உருவாதல் வெப்பம் (14681 ௦7 107றா8(1௦0). 
எத்தனை கேலரிகள்? 

8. லிதியம் உலோகத்தின் வெளியேற்று ஆற்றல் 2,386 0 
ஆகும். லிதியத்திற்கான (/,-ன் மதிப்பு என்ன? 

9. & என்ற உலோகத்திற்கு (/, - 4, 88, - 38. 8 என்ற 
உலோகத்திற்கு 0, - 8.5, &8, - 2 8 ஆகும். அவை இரண் 
டையும் இணைக்கும்போது ஃபெர்மி மட்டங்கள் சமமாகும் வரை 
எலெக்ட்ரான்கள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்குச் செல்லும். 
அவற்றுள் எது மற்றதைப் பொறுத்து நேரினத் தொடுகை மின் 
னழுத்தத்தை (Contact potential) Quy? 

30. 14,*-ல் இரு புரோட்டான்களுக்கிடையேயுள்ள தொலைவு 
1.06A. H- மெஸான் (எலெக்ட்ரானைப்போல் 207 மடங்கு 
நிறைகொண்டது) ஒன்றினால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் இரு புரோட் 
டான்களுக்கடையேயுள்ள தொலைவு என்ன? 

71. ஒரு குறிப்பிட்ட கனமான அணுக்கருவில் ௦-துகள் ஒன்று 
நிலையாற்றல் அரணுடன் வினாடிக்கு 1095 முறை மோதுகிறது. 
Yout/Yin = 10-*°. இந்த அணுக்கரு ஒரு ஆண்டில் சதைவுறு 
வதற்கான நிகழ்திறம் என்ன? 

12. 2 பக்கமுள்ள ஒரு கன சதுரம் பெட்டியிலுள்ள ஒரு. 
எலெக்ட்ரானின் குவாண்டம் எண்கள் 3, vy, Nz BG. 

(2, ஈ, 4 மற்றும் குவாண்டம் எண்களின் அடிப் 
படையில் இந்த எலெக்ட்ரானின் உந்தத்தின் 
xX, Ys [7 ஆக்கக் கூறுகளுக்கான சமன்பாடுகளை 
எழுதுக. 

(0) 4,ஈ, 2, மூ ர.) ஆயெவற்றின் அடிப்படையின் 
இந்த எலெக்ட்ரானின் ஆற்றலைக் கணக்கடுக. 
(குறிப்பு: 2 ஐ) 2௨. 2௮),
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13. 72ஆம் கணக்கின் (0) பகுதிக்கான Boor W = h*/8mL* 

Nx? + Ny? + Nz?) ஆகும். 10-71 செ.மீ. மதிப்புள்ள 

பெட்டிக்கான 'சறும ஆற்றல் மட்டங்கள் ஐந்தின் ஆற்றல்களை 

எூலைக்ட்ரான் வோல்ட்டுகளில் கணக்கிடுக, 

74. 72ஆம் கணக்கை ந, ம, ம பக்கங்களுள்ள செவ்வசப் 

பெட்டிக்கு மீண்டும் செய்க.





  

அணுக்கரு பெளற்கம் 

(Nuclear Physics) 

இயல் [5



அணுக்கரு பெளநீகம் 

15-1 அணுக்கருக்களின் பண்புகள் 

அணுக்களின் நுண்படிவங்கள் (௩118171860 8(05) 

இவ்வியலில் அணுக்கரு மற்றும் அதன் அமைப்பு ஆகியவற் 

றைப்பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கு முதலிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது, 
புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்௧களும் மிகவும் ஓத்திருப்பதைக் 

காணலாம். எனவே ஒரு புரோட்டான் அல்லது நியூட்ரானைக் 
குறிக்க *நியூக்ளியான்” (140௦16800௨) என்ற சொல் பயன்படுத்தப் 
படுகிறது. அணுக்கரு அமைப்பை அணு அமைப்பை ஓத்தவகை 

யில் விளக்கலாம் என நாம் நம்புறோம், அதாவது அணுவினுள் 
உள்ள எலெக்ட்ரான் பாதைகளை ஓத்த குறிப்பிட்ட சில பாதை 
களில் வலம் வரும் நியூக்ளியான்௧ளின் அமைப்பாக அணுக்கரு 
வைக் கருதலாம், ஒரு குறிப்பிட்ட அணுக்கருவின் நிறை, சுழற்சி, 
காந்தத் இருப்புதிறன், நியூக்ளியான்களின் பிணைப்பாற்றல்கள், 

அக்கருவின் கிளர்ச்சியூட்டப்பட்ட நிலைகள் ஆகியவற்றைக் தத்துவ 

ரீதியாக (in principle) savéhi. QuaGaar@b என்பது நமது 
குறிக்கோளாகும். அவப்்பயனாக (0௩401100416197) நியூக்கிளியான்-- 

தியூக்ளியான் விசையானது மின்விசையைப் போன்று அவ்வளவு 
எளிதாக இல்லை ; மேலும், மிகத் துல்லியமாக இதுவரை அது 
அளவிடப்படவில்லை. எனினும் அணுக்கருவின் அமைப்பைப் 
புரிந்து கொள்வதில் கணிதமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதன் 

பயனாய் பல அணுக்கருப் பண்புகளைத் தோராயமாகவாவது 
முன்னுரைக்க முடியும். 

நியூக்ளியான்--நியூக்ளியான் விசை, அணுக்கரு அமைப்பு 
ஆகியவற்றைப் பற்றிய நமது தற்போதைய அறிவை ஆராயுமுன் 
சோதனை அடிப்படையில் நாம் பெற்ற அணுக்கருப் பண்புகளைப் 
பற்றிக் கூறுவோம். முதலில் அணுக்கரு எவ்வளவு ஏறியது ? 
அணுக்களை மிக்காற்றல் (1 energy) எலெக்ட்ரான்களைக்
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கொண்டு தாக்கி, அவற்றுள் எத்தனை நேரடியாகத் தாக்கு 
கின்றன என்பதைக் கணக்கிடுவதன்மூலம் அணுக்கருவின் அளவை 
மதிப்பிட முடியும் அதன் பயனாய் நிறை எண் க் (புரோட் 
டான்கள், நியூட்ரான்கள் ஆகியவற்றின் மொத்த எண்ணிக்கை) 
உடைய ஒரு அணுக்கருவில் ஏறத்தாழ அதனுள் உள்ள எல்லா 
நியூக்ளியான்களும், 

அணுக்கரு ஆரம் 

24 7,2)071015 4 செ.மீ. (15-1) 

ஆரத்தினுள் நெருக்கமாகப் பொதிந்துள்ளன என அறியப்பட்டது. 
மிகச் சிறு அ௮ணுக்கருக்களைதக் தவிர மற்ற எல்லா அணுக்கருக் 
களுக்கும் இச்சமன்பாடு பொருந்துகிறது எனச் சோதனைகள் 
கூறுகின்றன, பருமன் ,£₹-க்கு நேர்விகிதத்திலிருப்பதால் அதன் 
தியூக்ளியான்களின் எண்ணிக்கை .4-க்கு நேர்விகதத்திலிருக்கும். 
அவ்வாறாயின் சமன் 15-1-ன்படி அணுக்கருக்கள் யாவும் அவற்றின் 
அளவைச் சாராத, ஒரே அடர்த்தியைப் பெற்றிருக்கவேண்டும். 
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படம் 15-1 

கிதை எண் 4-ன் சார்பலனாக அமைந்த, ஒரு கியூக்னியானும்மாக 
பிணைப்பாற்றலின் சோதனைமுகற மதிப்புக்கள்.
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மாதிரிக் கணக்கு 

அணுக்கருப் பொருளின் அடர்த்தி ஒரு கனசென்டிமீட்ட 

ருக்கு எத்தனை நியூக்ளியான்கள் 2? எத்தனை இராம்கள் 2 ஒரு. 

கனசென்டிமீட்டருக்குள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கை 

சமன் 75-7-ன்படி அணுக்கருப் பருமன் 

V = A Re = SR 1.8 x 10718)9 A 

ட 7 = ர ட எனவே 9 ௪ 5 = 

3 X18 x 10 A 

- 1.98 10 நியூக்ளியான்கள்/செமீ” (15-2) 

அடர்த்தி என்பது ஒரு நியூக்ளியானின் நிறையான 1.67 % 10" ₹* 

இராமின் // மடங்கு ஆகும். எனவே 

D = 2.3 X 10'* க/செ.மீ.” 

இக்கணக்&ட்டின்படி 1 செ.மீ.* அணுக்கருப் பொருள் 250 மில்லி 
யன் டன்கள் உடையதாயிருக்கும். 

அணுவில் உள்ள எலெக்ட்ரான்களைப் போலவே தநியூக்ளியான் 

களும் புரோட்டான்களுக்கிடையேயுள்ள கூலம் ஒதுக்கு விசையை 
விஞ்சிய ஈர்ட்பு விசைகளால் ஒன்றாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இத்தகைய விசை அணுக்கரு விசை என அழைக்கப்பெறுகிறது. 
இதனைப் பற்றிப் பிரிவு 175.2 ல் காணலாம். இலேசான அணுக் 

கருக்களில் 4 அதிகமாகும்போது ஒரு நியூக்ளியானுக்கான பிணைப் 

பாற்றலும் அதிகமாகிறது எனச் சோதனைமூலம் தெரியவருகிறது. 
பல விசைகள் ஒன்று சேருவதன் பயனாய் அத்தகைய விளைவை 

"நாம் எதிர்பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு ஓற்றை நியூக்ளியான் 

ஓரிரண்டு நியூக்ளியான்க௧களால் கவரப்படும்பொழுது உள்ளதை 

விட பலவற்றால் கவரப்படுமாயின் மிக்க வலிமையாகப் பிணைக்கப் 
பட்டிருக்கும். எனினும் .4-ன் மதிப்பு 80-க்குமேல் அதிகமாகும் 
போது ஒரு நியூக்ளியானுக்குள்ள பிணைப்பாற்றல் சிறிது சிறிதாகக் 
குறைகிறது. இத்தகைய விளைவு ஈர்ப்பியல் அணுக்கரு விசை 

(&1(7801146 0001681 101708] யானது ஒரு குற்றெல்லை (5310 range) 

(ஏறத்தாழ ஒரு நியூக்ளியானின் விட்டத்தின் அளவு) விசையே 

என்பதை அறிவுறுத்துிறது. இந்த எல்லைக்கு அப்பால் நிலை 
மின்னியல் ஒதுக்குவிசை மேலோங்கி நிற்கிறது. A-cr மதிப்பு
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ஏறத்தாழ 80 உள்ள அணுக்கருக்களே மிகவும் இறுக்கமாகப் 
பீணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

பிணைப்பாற்றலானது ,4-ன் பஇப்பைச் சார்ந்திருக்கும் இந்தச் 

செயற்பாங்கின் இரு விளைவுகள் அணுக்கரு இணைவு (Nuclear 
fusion), அணுக்கருப் பிளவு ஆகிய இரு நிகழ்ச்சிகளுமாகும். 
முதலில், ஒரு எலெக்ட்ரானும் ஒரு புரோட்டானும் ஓன்று சேரும் 

பொழுது என்ன நேருகிறது என்பதை ஆராய்வோம். அவ்வாறு 
சேரும்பொழுது 12.6 ரூ ஆற்றல் வெளிவிடப்படுகிறது. எனவே, 
ஹைடிரஜன் அணுவின் நிறையானது ஒரு கட்டுரு எலெக்ட்ரான், 
ஒரு புரோட்டான் ஆகியவற்றின் மொத்த நிறையைவிட 13.86 ரூ* 
குறைவாக உள்ளது. அவ்வாறே இலேசான இரு அணுக்கருக் 
களின் மொத்த நிறையானது அவை ஒன்று சேரும்பொழுது 
கிடைக்கப்பெறும் நிறையைவிட அதிகமாக இருக்கும். அவ்விரு 
அணுக்கருக்களையும் ஓன்று சேர்த்தால் மேற்கூறப்பட்ட நிறை 

வேறுபாட்டிற்குரிய ஆற்றலை வெளிவிட்டு அவை : ௨௫௫” 
இணையும். இந்நிகழ்ச்சி அணுக்கரு இணைவு எனப்பெறுடறது. 
இந்தநிறை வேறுபாடானது 15;பாதியைவிட. அதிகமாக இருக்கும் 

என்பதைப் பிரிவு 15.5-ல் காணலாம். மாறாக, எடைமிக்க அணுக் 

கரு ஓன்று இரு சிறிய அணுக்கருக்களாகப் பிளவுறுமாயின் அவ்விரு 
அணுக்கருக்களின் மொத்த நிறை மூல அணுக்கருவின் மொத்த 

திறையைவிட 15-ல் பத்திலொரு பகுதியளவுக் குறைவாக 
இருக்கும். இவ்வாருக, எடைமிக்க அணுக்கரு ஓன்று இரு று 
அணுக்களாகப் பிரிந்து ஆற்றலை வெளிவிடக்கூடும். அணுக்குண்டு, 
அணுக்கரு உலை ஆகியவற்றின் ஆற்றல்கள் அணுக்கருப் பிளவில் 
வெளிப்படும் ஆற்றல்களாகும். ஹைடிரஜன் குண்டின் ஆற்றல் 

அணுக்கரு இணைவில் வெளிப்படும் ஆற்றலாகும். 

ஆல்ஃபாச் இதைவை ஒரு ஏறுமாறன (1.02810₹0) அணுக்கருப் 

பிளவு எனக் கருதலாம் (பிரிவு 14-35). அத்தகைய பிளவின் மூல 

அணுக்கரு 7-ஆனது ஒரு சிறிய ப-துகளாகவும் ஒரு பெரிய எஞ்சிய 

அணுக்கரு 7' ஆகவும் பிளவுபடுகிறது. 

M—-M' +a ; 

என்ற வினையில் நிறை 44 ஆனது ரீ, ௨ துகளின் நிறை ஆலய 

வற்றின் கூட்டுத் தொகையைவிட அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே 

* ஆற்றலை கிறையின் ஒரு அலகாகப் பயன்படுத்துவது பெளதிகத்தில் 
பொதுவான ஒரு வழக்கமாகும். குறிப்பிட்ட ஆற்றலுக்குரிய கிறையை 

= * எள் ததொடர்பிலிருக்து இடைக்கப்பெறலாம்.
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ஆல்ஃபாச் சிதைவு ஏற்படுகிறது. அந்நிலையில் அணுக்கரு கதிரி 

யக்கம் உள்ளதாக அமைந்து அல்ஃபாச் சிதைவுக்கு உட்படக் 

கூடும். 2-ன் மதிப்பு 88 (காரீயம்)-ஐவிட அதிகமான எல்லா 
அணுக்கருக்களுக்கும் 85 48” 4 நரம அகும். 28 - 98 (யுரே 
னியம்)-க்கு மேல் ஆல்ஃபாச் சிதைவு அரை ஆயுட்கள் (17818 11/6) 
புவியின் வயதைவிடக் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்குக் குறைவாக 
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படம் 15-2 

ஆற்றல் மட்டங்களும் காமாப்பெயர்ச்சிகளும். நறல் மட்டங்களும் காமாப்பெயர்ச்சிகளும்.. இடைமட்டக்கோடு 
ஒவ்வொன்றும் 731 அணுக்கருவின் கிளர்ச்சியூட்டப்பட்ட நிலையைக் 
குறிக்கறது. 11937, அக்டோபர் திங்கள் :* நவீன பெளதிகத்தின் 

மதிப்பாய்வு —Reviews of Modern Physics— 
இதழிலிருந்து மறுபதிப்புச் செய்யப்பட்டது),
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உள்ளன. இதன் காரணமாகவே 92-ஐவிட அதிகமான அணு: 

எண்ணையுடைய தனிமங்கள் எதுவும் புவியில் இயற்கையில். 

இடைப்பதில்லை. காட்டாக, அணு உலைகளில் யுரேனியத்தி 

லிருந்து புளுட்டோனியத்தை (2 - 94)-ப் பெறமுடியும். இம்: 

மூறையானது புளூட்டோனியத்தின் விலை ஏறத்தாழ ஒரு 

இராமுக்கு 75 ஆக இருக்குமளவிற்கு மிகவும் சாதாரண முறை 

யாகத் திகழ்கிறது. இதுவரை 2 - 102 (நொபீலியம்-1100611012) 

வரையுள்ள தனிமங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவை 

மிகக் குறைந்த அளவிலும் மிக அதிகச் செலவிலும் உருவாக்கப் 

பட்டுள்ளன. கதிரியக்க வேதியியலர்கள் (158010 chemists) 

2 - 702-க்கும் மேற்பட்ட புதிய தனிமங்களையும் மிக மிகச் சிறிய 

அளவில் உருவாக்குவதில் வெற்றி கண்டார்கள் என எதிர் 

பார்க்கப்படுகிறது. 

அணுவில் உள்ள எலெக்ட்ரான்க௧களை எவ்வாறு அதிக ஆற்றல் 

பாதைகள் அல்லது ஆற்றல் மட்டங்களுக்கு களர்ச்சியூட்ட 

முடியுமோ அவ்வாறே ஒரு அணுக்கருவிலுள்ள நியூக்ளியான் 

களையும் அதிக ஆற்றல் பாதைகளுக்குக் கிளர்ச்சியூட்ட முடியும். 

இவ்வாறாக, ஒவ்வொரு அணுக்கருவும் அதன் அழடிநிலைக்கு மேல் 

அமைந்த ஆற்றல் மட்டங்களின் தொகுதி ஒன்றைக் கொண் 

டுள்ளது. அத்தகைய ஆற்றல் மட்டங்களையும் பாஸ்பரஸ் 81-ல் 

நிகழும் காமாக்கதிர் பெயர்ச்சிகளையும் படம் 15-3-ல் காணலாம். 

அணுக்கரு ஆற்றல் மட்டங்களைக் காட்டும் படம் 18-8-ல் காணப் 

படும் அதே பண்புகளைக் கொண்டுள்ளதைக் காணலாம். கிளர்ச்சி 

யூட்டப்பட்ட அத்தகைய அணுக்கரு ஒன்று (அணுக்கருப் பெளதி 

கர்களால் காமாக்கதிர் எனப்படும்) ஒரு ஃபோட்டானை வெளி 

விட்டு குறைந்த ஆற்றல் மட்டத்திற்கு வரக்கூடும். காட்டாக, 

நியூட்ரான் ஒன்று (₹”* அணுக்கரு (தலையெண் க் - 288 என்ப 

தைக் குறிக்கிறது) ஒன்றைத் தாக்குமாயின் (0₹35)* அணுக்கரு 

ஒன்று உருவாகிறது ; நட்சத்திரக்குறி (55 ஐஸோட்டோ ப்பின் 

ஏதோ எளர்ச்சியூட்டப்பட்ட நிலையைக் குறிக்கிறது. இனி 

௭ —> 17985 + நு 

4, வெளிவிடப்பட்ட காமாக்கதிரைக் குறிக்கிறது. கிளர்க்சி 

யூட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு நிலையும் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட ஆற்றல்: 

மட்டம், சுழற்சி, காந்தத் திருப்புதிறன் ஆகியவற்றைக் கொண்: 

டுள்ளது. ஏறத்தாழ 1000 வெவ்வேறு ஐஸோடோப்புகளுக்குரிய: 

இந்த மதிப்புக்களையும் இன்னும் பல அளவுகளையும் அளவிடுவதில்- 

அணுக்கருப் பெளதிகர்கள் ஓய்வின்றி ஈடுபட்டுள்ளனர். அள 

வீடுகள் அத்தகைய நடைமுறைப் பயன்களைக் கொண்டிருப்ப: 

. த பெள 29
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தோடு அணுக்கரு விசைகளையும் பற்றிய நமது அறிவைச் 
செம்மைப்படுத்தவும் செய்கின்றன. 

5-2 கூரியக்கச் சிதைவு 

கடப்பதெப்பொழுது, அறிவார் உண்டோ 

பெளதிக நிகழ்ச்சிகளுள் பெரும்பான்மையானவை எக்ஸ் 
பொனென்ஷியல் (2000000181) சிதைவு என்னும் இயல்பைக் 
கொண்டுள்ளன. இதுவரை நாம் அத்தகைய இரு நிகழ்ச்சிகளைப் 
பற்றி அறிந்துள்ளோம். அவையாவன: (1) எடைமிக்க அணுக் 
கருவின் ப-சிதைவு (2) கிளர்ச்சியூட்டப்பெற்ற அணு (இயல் 13) 
அல்லது அணுக்கரு (பிரிவு 15-1) விலிருந்து ஃபோட்டான் அல்லது 
காமாக்கதிர் ஒன்று வெளிப்படுதல். இவை ஒவ்வொன்றிலும் 
ஓரலகு காலத்தில் நிகழும் சிதைவுக்கான மாருத நிகழ்திறன் 
உள்ளது. 

UU? அணுக்கரு ஒன்று பருப்பொருளின் அலைத்தன்மையின் 
பயனாய் நிகழ்திறன் விதிகளுக்கேற்ப சிதைவுறுகிறது என்பதைப் 

பிரிவு 14-5-லிருந்து நாம் நினைவு கூறலாம். ஈ-துகள் ஒன்று 
அணுக்கருவுக்கு வெளியே காணப்படுவதற்கான நிகழ்திறன் 

(Yout)*-$G நேர்விகிதத்திலுள்ளது (படம் 14-7). ஒரு குறிப் 
பிட்ட அணுக்கருவானது எவ்வகையிலேனும் பல அரை ஆயுட் 
காலங்களுக்குச் சிதைவுராமல் தொடர்ந்து இருக்குமாயின் அதன் 
கடந்தகால நிலைகள் அது எதிர்காலத்தில் சிதைவுறுவதற்கான 

வாய்ப்பை எவ்வகையிலும் பாஇக்காத வகையில் இந்த நிகழ் 

திறனின் சன்மை அமைூறது. ஒரு நாணயச் சுண்டீட்டிற்கும் 
(001௩ 109/2) இதுவே பொருந்தும். அடுத்தடுத்த ஐந்து சுண்டீடு 

களில் தலைகளைப்பெற நேருமாயினும் ஆறாவதிலும் தலையே பெறு 

வதற்கான நிகழ்திறன் பாதியேயாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட அணுக் 
௧௬ எப்போது சிதைவுறும் என்பதை ஒருபோதும் முன்னுரைக்க 

முடியாது. ஒரே வகையான எல்லா அணுக்கருக்களுக்கும் அவை 

எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்திருந்தாலும் சிதைவுறுவதற்கான நிகழ் 

இறன் அதே அளவாகவே இருக்கும். காட்டாக, எந்தவொரு 

(ப553* அணுக்கருவும் ஓராண்டுக் காலத்தில் சிதைவுறுவதற்கான 
நிகழ்திறன் - 1/(6.5 6 10) ஆகும். &1 ஆண்டுகளில் சிதை 

வுறுவதற்கான 
ன் Al 

நிகழ்திறன் = 6.5 xX 10° (15-3) 

ஆகும். இந்த நிகழ்திறனைப் பயன்படுத்தி U** அணுக்கரு சராசரி 

எவ்வளவு காலம் வாழும் என்பதை நாம் கணக்கிடலாம்.
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அத்தகைய கணக்கீட்டின் முடிவு சமன் 75-3-ன் பகுதிக்கூறு 
(060010108101) அல்லது 6.5 % 170 ஆண்டுகளாகும். இக்கால 
அளவு சராசரி ஆயுள் (2௨1 life) 7 என வரையறுக்கப்படுகிறது. 

சராசரி ஆயுளின் அடிப்படையில் &॥/ கால அளவில் சிதைவுறு 
வதற்கான 

. க At 
நிகழ்திறன் = —— (15-4) 

ஆகும். இத்தொடர்பானது &/ என்ற காலஅளவு 7-ஐவிட 
மிகக் குறைவாக இருக்கும்பொழுது மட்டுமே பொருந்தும் 

என்பதை நாம் இப்போது காணலாம். இச்சமன்பாட்டின்படி, 

கர 31/10 7 என்றால் ஒவ்வொரு அணுக்கருவும் சிதைவுறுவதற் 

கான பத்திலொரு வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளன. தொடக்கத்தில் 
1000 U?** அணுக்கருக்களைக் கொள்வோமாயின் அவற்றுள் 

ஏறத்தாழ 700 அணுக்கள் 17/10 - 6.5 X 10° ஆண்டுகளில் 

இதைவுறும். எஞ்சிய 900 அணுக்கருக்களில் அடுத்த 6,5 -- 70* 

அண்டுகளில் 90 அணுக்கள் சிதைவுறும்: எஞ்சிய 8710-ல் 

மூன்றாவது 8.5 )610* அண்டுகளில் 81 சிதைவுறும். ॥ கால 
அளவின் இறுதியில் எஞ்சியிருக்கும் அணுக்களின் எண்ணிக்கைப் 
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காலம் 

ய்டம் 15-3 

கதிரியக்கச் சிதைவு வளைகோடு. / கால அளவின் இறுதிபில் எஞ்சி 
யிருக்கும் கதிரியக்க அணுக்களின் எண்ணிக்கை செங்குத்து அச்சில் 

குறிக்கப்பட்டுள்ளது. கால அளவு ॥, சராசரி ஆயுள் ஏ-ன் 
அடிப்படையில் கிடை அச்சில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

படம் 15-9-ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. நுண்கணிதத்தின் உதவியால் 

இந்த வளைகோட்டைத் துல்லியமாகக் கணக்கிடலாம். அக் 
கணக்்$£ட்டின்படி , 

tT N = Noe (15-5)
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ஆகும் ; N, என்பது சராசரி ஆயுள் £ நிலையற்ற துகள்களின் 

தொடக்க எண்ணிக்கை. நுண்கணிதத்தில் அடிக்கடித் தோற்ற 

மளிக்கும் ௪ என்ற மாறிலி 2 - 11 (14 301/5: என வரைறுக்கப் 
௩.0 

படுகிறது. அதன் மதிப்பு ச - 2,778 ... ஆகும். 

துகள்களில் பாதியளவு சிதைவுறுவதற்கு ॥/7-ன் மதிப்பு 

என்னவாக இருக்கவேண்டும் £? அரை ஆயுள் எனப்படும் ஈன் 

இக்குறிப்பிட்ட மதிப்பை £ என்னும் எழுத்தால் குறிப்பிடுவோம். 

சமன் 75-5-ன்படி 

e வு = 

லாகரிதம் அட்டவணையிலிருந்து 

059851 

என அறியலாம். 

எனவே = = 0.693 

அல்லது T = 0.693T 
(15-6) 

N 

Ny, 

  

  

  

            

எஞ
்ச
ிய
ிர
ுக
்க
ும
்
 
அண
ுக
்க
ளி
ன்
 

எ
ண
்
ண
ி
க
்
க
ை
 

டி
 

0 கா 1 ட 
ரர ஜு ஜே. 

காலம் 

படம் 15-4 

கதிரியக்கச் சிதைவு வளைகோடு, கான்கு அரை ஆயுட்கள்: 

கால அளவில் எஞ்சியிருக்கும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை 
கோத்தின் சார்பலனாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
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1783*₹-க்கு அரைஆயுள் 7 0,699 % 6.5) 10 ஆண்டுகள் : 4,585 
பில்லியன் ஆண்டுகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சமன் 75.5-ல் 

*-த்கு 7/0.693 என்னும் மதிப்பைப் பதிலீடு செய்வோமாயின் 

N —0.698 ¢j/T _ —0,693 yt/T 
€ = (e 

Ny ( ) 

. N 1 \tIT 
அல்லது N, = (2) (15-7) 

DG அரை ஆயுட்காலங்களின் (/ - 27) இறுதியில் நான்கில் ஒரு 
பகுதி துகள்கள் எஞ்சியுள்ளன. மூன்று அரை ஆயுட்களின் 
இறுதியில் எட்டில் ஒரு பகுதி துகள்கள் எஞ்சியுள்ளன. சமன் 
75.7 படம் 15-8-ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சிதைவு வளை 
கோடுகள் (படங்கள் 75-24, 15-4) எக்ஸ்பொனென்ஷியல் சிதைவு 
வளைகோடுகள் (exponential decay curves) என அழைக்கப் 
பெறுகின்றன. 

காமாக்கதிர் வெளியீட்டிற்கு, களர்ச்சியூட்டப்பட்ட நிலையில் 
- அமைந்த அணுக்கரு ஓன்று ஒரு ஃபோட்டானை வெளிவிடுவதற் 
கான நிகழ்திறனைக் குவாண்டம் விசையியலைப் பயன்படுத்திக் 
கணக்கிடலாம். இவ்வாறாக, படம் 75-8-ல் உள்ள பாஸ்பரஸ் 

அணுக்கருவின் ஒவ்வொரு களர்ச்சியூட்டப்பட்ட நிலையும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட அரை ஆயுளைக் கொண்டுள்ளது. அதேவகையான 

கணக்கீடு ஒரு ஃபோட்டானை வெளிவிட்டு ஹைடிரஜன் அணுவின் 

் அடிநிலைக்குச் சிதைவுறுவதற்கான அரை ஆயுள் அல்லது நிகழ் 
திறனைக் கொடுக்கிறது. ர் வினாடியில் ஃபோட்டான் வெளி 
யீட்டிற்கான நிகழ்திறன் - ௩1/(1.6% 105) எனவே, 17: 2, 
1 7 நிலையில் உள்ள, களர்ச்சியூட்டப்பட்ட ஹைடிரஜன் வாயு 
ஒன்றின் அரை ஆயுள் 1.1 % 10”? வினாடியாகும். 

15-3 கதிரியக்க ஐஸோட்டோப்புகள் 

மனிதன்” கொடுத்த அணுக்கருக்கள் 

இயற்கையில் கடைக்கும் ஐஸோட்டோப்புகளை நியூட்ரான் 

களால் தாக்குவதன்மூலம் இயற்கையில் கிடைக்காத புதிய 

ஐஸோட்டோப்புகளை உருவாக்கலாம். மின்னூட்டத் துகள் 

களைப் போலன்றி நியூட்ரான்கள் பருப்பொருளை ௨ஊ௫ருவும் 

பொழுது மிகக் குறைந்த ஆற்றலை இழப்பதால் இவை அணுக் 

கருவினுள் எளிதில் ஊடுருவமுடியும். ஒரு நியூட்ரான், அணுக் 
௧௬ ஒன்றைத் தாக்கும்பொழுது பெரும்பாலும் அது உட்கவரப் 
படுகிறது. அந்நிலையில், அதிகமான ஒரு நியூட்ரானுடன் கூடிய, 
அளர்ச்சியூட்டப்பெற்ற ஆற்றல் நிலையில் அமைந்த புதிய ஐஸோட்
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டோப்பு ஒன்று உருவாகிறது. புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கிளர்ச்சி 

பூட்டப்பெற்ற அணுக்கரு வழக்கமாக அடிநிலைக்குக் காமாச் 

ததைவுறும். பெரும்பாலும் அடிநிலையும் கதிரியக்க முடையதாய் 

அமையும். அடிநிலைகள் கதிரியக்கமுடையதாய் அமையப்பெற்ற 

ஐஸோட்டோப்புகள் கதிரியக்க ஐஸோட்டோப்புகள் எனப்படும். 
காட்டாக, 1585, நியூட்ரான்களால் தாக்கப்படுவதாகக் 

கொள்வோம். 133*, நியூட்ரானை உட்கவரும்பொழுது அது 

இளர்ச்சியூட்டப்பெற்ற நிலையில் அமைந்து, 1055: என்னும் 
ஐஸோட்டோப்பை உருவாக்குகிறது. அதனை (U?**)* எனக் 

குறிப்பிடுவோம். 

N+ U28* —~ (U799)* 

இனி, களர்ச்சியூட்டப்பட்ட அணுக்கரு அடிநிலைக்குக் காமாச் 

சிதைவுறக்கூடும். 

(0559 oe 17389 + Y 

ySu eGort_Girdurer U?? Qupemsule கிடைப்பதில்லை. 

அது 24 நிமிட அரை ஆயுளைக்கொண்டு பீட்டாச் சிதைவுற்று 

Z = 93 (தெப்டூனியம்) கொண்ட ஒரு அணுக்கருவை உருவாக்கு 

கிறது. 

17289 —> Np? + ச் + 9 

௪, 7 ஆகிய குறியீடுகளும் பீட்டாச் சிதைவின் செயல் முறையும் 

இயல் 76-ல் விரிவாக ஆராயப்படுகின்றன. எஞ்சிய அணுக்கரு 

8425₹₹ஆம் பீட்டாச்சிதைவைக் கொண்டு நிலையற்றதாயமைகிறது. 

அது 2.8 நாட்கள் அரை ஆயுளுடன் புளஞூட்டோனிய (2 - 94) 
மாகச் சிதைவுறுகிறது. 

11339. நய73* 1 ச- 149 

7994ஆம் ஆண்டு ஐனவரித் திங்களில் என்ரிக்கோ ஃபொர்மி 
என்பாருக்கு வெவ்வேறு பொருட்களை நியூட்ரான்களால் தாக்கு 
வதன் மூலம் செயற்கைக் கதிரியக்கத்தை உருவாக்க முடியலாம் 
என்ற எண்ணம் தோன்றியது. ஃபெர்மியும் அவரது ரோமா 
னியர் குழுவும் அவர்கள் பெறக்கூடிய ஒவ்வொரு தனிமத்தையும் 
அணு எண் வளர்வரிசையில் நியூட்ரான்களால் முறையாகத் 
தாக்கினர். 1934, மே திங்கள் அளவில் யுரேனியம் வரையுள்ள 
தனிமங்களைத் தாக்கி முடித்தனர், எனினும் U?** gyorg 
பீட்டாச் சிதைவு அரை ஆயுளோடு மற்றும் சிக்கல் வாய்ந்த அரை 
ஆயுட்களையும் கொண்டிருப்பதைக் கண்டனர். (0559. பீட்டாச் 

- சிதைவின் மூலம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட, யுரேனியம் இவர்ந்த:
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தனிமங்களை ('ரரகற5-17201௦ 616016019) அவர்கள் உருவாக்கியிருக்க 
லாம் என அவர்கள் கருதினர். மேலும் 175₹*%-ன் பிட்டாச் 
சிதைவில் உருவாகும் 2 - 99 அணுக்கருவானது மீண்டும் 2 - 94 

அணுக்கருவாகப் பீட்டாச் சிதைவுறலாம் என்றும் இன்னும் இது 

போன்று பிறச் சிதைவுகளும் நிகழலாம் என்றும் அவர்கள் 

கருதினார். அந்நிலையில் தனது சோதனையின் முடிவுகளைத் தன்னால் 
முற்றிலும் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை என ஃபெர்மி கூறினார். 
அவரது சோதனையின் முடிவுகள் அவ்வளவு சிக்கல் வாய்ந்தவை 

யாக இருந்தமைக்குக் காரணம் இளர்ச்சியூட்டப்பெற்ற (£5? 

அணுக்கருக்களுள் சில பிளவுபட்டதை ஃபெர்மி அறியாததே 

யாகும். அத்தகைய பிளவில் உருவான சில அணுக்கருக்கள் 

பல்வேறு அரை ஆயுட்களைக் கொண்ட ஒரு கலவையை ௨௫௬ 

வாக்க. அவரது முடிவுகளை ஃபொர்மி முற்றிலும் அறிந்திருப் 

பாரேயாயின் ;அணுகுண்டு ஒன்று இருக்கமுடியுமென்பதை 

ஹிட்லர் உட்பட இம்முழு உலகமும் 1984ஆம் ஆண்டிலேயே 

அறிந்திருக்கக்கூடும். 
புதிய ஐஸோட்டோப்புகளையும் அவற்றை உருவாக்கும் முறை 

களையும் கண்டுபிடித்தமைக்காக 1938 டிசம்பர் இங்களில் 

ஃபெர்மிக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. பரிசு பெற்றவரோடு 

அவரது குடும்பமும் ஸ்வீடனுக்குச் செல்வது மரபு ஆதலால் 

ஃபெர்மியும் அவரது குடும்பமும் கோலாட்சி தாண்டவமாடிய 

இத்தாலியிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான நல்வாய்ப்புக் இடைக் 

தது. ஃபொர்மி, அவரது பரிசைப் பெற்றபின்னர் அமெரிக்க 

நாட்டிற்குச் சென்றார். அங்கு சென்ற சில நாட்களுக்குப் பிறகு 

அணுக்கருப் பிளவைப்பற்றி அறிந்து அணுகுண்டுக்கு வழி வகுத்த 
முன்னோடி ஆராய்ச்சிகளைச் செய்தார். ஃபெர்மியின் ஆராய்ச்சி 

யின் சிறப்பை எடுத்துக்காட்டி தலைவர் ரூஸ்வெல்ட்டுக்கு ஐன்ஸ்டீன் 

எழுதிய புகழ்வாய்ந்த கடிதத்தைப் படம் 15-5-ல் காணலாம். 

தொழில்துறை, மருத்துவம், வேளாண்மை மற்றும் ஆராய்ச் 

இத்துறைகளில் கதிரியக்க ஐஸோடோப்புகளின் பயன் மிகவும் 

பரவலானதும் பெரிதும் பொருளாதார முக்கியத்தும் வாய்ந்தது 

மாகும். உயிரியல் மற்றும் தொழிலியல் பொருட்களின் சிறு 

மாதிரிக் கூறுகளோடு கதிரியக்க ஐஸோட்டோப்புகளை *இணை”க்க 

லாம். அந்நிலையில் அத்தகைய மாதிரிக் கூறுகளை கதிரியக்க உணர் 

கருவிகளின் உதவியால் பின்தொடர்வதன் மூலம் உயிரியல் 

மற்றும் தொழிலியல் நிகழ்ச்சிகளை ஆராயலாம். 'காட்டாக, ஒரு 

குரோமோசோமில் உள்ள பிறப்பு மூலத்திற்குரிய பொருளை 

(Genetic material) இவ்வகையில் பின்தொட்ரலாம். மரபுக் கீற்றின்
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Sirs க 

Some recent work by E.Ferni and L. Szilard, which has deen com, 

  

pip
e 

  

3, tmunicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uran- 

ium may be turned into a new and important source of energy in the im- 

5 mediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem 

to call for satchfulness and, if necessary. quick action on the part 

of the Administration. I believe therefore that it is my duty to bring 

to your attention the following facts and recommendations: 

Ya the course of the last four months it has been made probable ௩ 

through the work of Joliot in France as well ae Zermi and Szilard in 

America - that it may become possible to set up a nuclear chain reaction 

  

in a large mass of uranium,by which vast amounts of pawer and large quant- 

ities of new radium-like elemente would be generated. Now 1t appears 

almost certain that this could be achieved in the immediate future. 

் This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, 

and 1t is conceivable ~ though much less certain - that extremely powers 

ful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this 

type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy q 

the whole part together with some of the eurrounding territory. However, 

Geer rt re Oe aon TN tN 

Ll understand that Germany has actually stoped the sale of araniun 

from the Czechoslovakian mints which she has taken over. That she should 

have taxen such early action might perhaps be understood on the ground 

that the son of the German Under-Secretary of State, von Weizsacker, ia 

attached to the Kateer-Wilhelm-Inetitut in Berlin where eome of the 

American sAet om uteaium fe now deing repeated. 

ச் ட Yours very truly. 

(Albert Einstein)       
From Franklin D. Roosevelt Library 

படம் 15-5 

தலைவர் ரூஸ்வெல்ட்டுக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் எழுதிய கடிதம்.
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F. D. ரூஸ்வெல்ட், ஆகஸ்ட் 2, 19329. 
ஐக்கிய நாடுகளின் தலைவர், 
வெள்ளை மாளிகை, 

வாஷிங்டன், D.C. 

ஐயா : 
8. ஃபொர்மி, L. ஸிலார்டு ஆகியோர்கள் அண்மையில் 

செய்த சல ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் எனக்குக் கிடைத் 
துள்ளன. அவைகளை நோக்கும்பொழுது யுரேனியம் என்ற 

தனிமத்தை ஒரு புதிய, முக்கிய ஆற்றல் கருவூலமாக உருவாக் 

கலாம் என எண்ணத் தூண்டுகிறது. தற்போதுள்ள சூழ்நிலை 
யினைச் ல கோணங்களில் நோக்கும்பொழுது ஆட்சித் துறை 
யானது விழிப்புடன் இருப்பதோடு தேவைப்பட்டால் 
விரைந்து செயலாற்றவும் வேண்டுமெனத் தோன்றுகிறது. 
எனவே, பின்வரும் செய்திகளையும் கருத்துக்களையும் தங்கள் 

கவனக்திற்குக் கொண்டுவருவது எனது கடமை எனக் 
கருதுகிறேன். 

சென்ற நான்கு மாதங்களாக ஃபிரான்சில் ஜோலியோட் 
(7911௦) அமெரிக்காவில் ஃபெர்மி மற்றும் ஸிலார்டு ஆகியோ 
ரால் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சியின் மூலமாக பெருமளவு 

யுரேனியத்தில் ௮ணுக்கருத் தொடர் வினை ஒன்றை உருவாக் 
கவும் அதன்மூலம் மிகப் பெருமளவில் ஆற்றலையும் பெருமள 

வில் ரேடியம் போன்ற புதிய தனிமங்களை உருவாக்கவும் 
இயலும் என அறியப்படுகிறது. இச் சாதனையைக் கூடிய 

விரைவில் செய்து முடிக்கலாம் என இப்பொழுது பெரும் 
பாலும் உறுதியாகத் தோன்றுகிறது. 

இப் புதிய நிகழ்ச்சி வெடிகுண்டுகளை அமைக்கவும் வழி 
வகுக்கும். மேலும், ஐயப்பாட்டிற்குரியதாயினும், பேராற் 
றல் வாய்ந்த புதிய வகைக் குண்டுகளை அமைக்க ஏதுவா 

கலாம் என்பது எண்ணிப்பார்க்கத் தக்கதாயுள்ளது. படகில் 
எடுத்துச் சென்று துறைமுகம் ஒன்றில் வெடிக்கப்படும் இப் 

புதிய வகைக் குண்டு ஒன்று துறைமுகம் முழுவதையும் 
அழிப்பதோடு அதைச் சுற்றியுள்ள சில பகுதியைவும் அழிக்கக் 
கூடும். எனினும்......... 422222 யப பபபல வலி வட வட ட பவட ககக ககக வல க்கட ககக சக் 

ஜெர்மானிய அரசு தான் கைப்பற்றிய செஃ்லோஸ் 

வாக்கிய சுரங்கங்களிலிருந்து யுரேனிய விற்பனையை நிறுத் 

தியே விட்டதாக நானறிகிறேன். ஜெர்மானிய அரசு 

நேருதவிச் செயலரான (௩061 Secretary of State) வான் 

விஸாக்கரின் (1/8 131228௦187) புதல்வர் பொ்லினிலுள்ள, 

அமெரிக்க ஆராய்ச்சியைப் போன்ற யுரேனியத்தைப் பற்றிய 

ஆய்வு நடந்து கொண்டிருக்கும் கைசர்-வில்ஹெம் (681861 

9/1) கழகத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதிலிருந்து 

ஜெர்மனிய அரசின் மேற்கண்ட நடவடிக்கையை ஒருவாறு 

புரிந்துகொள்ளலாம். 
தங்கள் உண்மையுள்ள 

ஆல்பா்ட் ஐன்ஸ்டீன்   4 

ஃபிராங்களின் டி. ரூஸ்ஷெல்ட் நூலகத்தி எருது



458 ் அடிப்படை பெளதிகம் 

(06 1௦௦8(1௦0், குரோமோசோம் இரட்டிப்பு மற்றும் இணைவு 
ஆகியவற்றைப் பற்றிக் இடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் மரபுவழிப் 
பண்பியல் அறிவியலுக்கு இன்றியமையாததாகும், 

15-4 கதிர்வீச்சின் உயிரியல் விளைவுகள் 

. கண்ணில் தெரிவதில்லை, கொடுமை தருவதுண்டூ 

மின்னுட்டத் துகள்கள் பருப்பொருள் வழியே கெல்லும் 
பொழுது அவை அணுவிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களஞடன் மோதி 
அயனிகள் அடங்கிய தடத்தை விட்டுச் செல்கின்றன. அதன் 

பயனாய் உயிர்வாழ் பொருட்களின் வழியாக மின்னூட்டத். 
துகள்கள் செல்லும்பொழுது அவற்றின் மூலக்கூறுகள் தகர்க்கப் 
படுகின்றன அல்லது சேதப்படுத்தப்படுகின்றன. இத்தகைய 

சேதத்தின் தன்மையும் விளைவுகளும் பெளதிகர்களைவிட உயிரியலர் 
களின் கருத்தை வெகுவாகக் கவருகன்றன. எனினும் கதிர் 
வீச்சின் பரவலான செல்வாச்கு மற்றும் முக்கியத்துவத்தின் 
காரணமாக கில முக்கிய கருத்துக்களை இங்கு சுருக்கமாகக் 
கூறுவோம். போர்ப் பாதுகாப்பு, படைத்திட்டம், அயல்நாட்டுக் 

கொள்கை, அணுஆற்றல், அணுக்கருவிகள் சோதனைசெய்தல்,, 
கதிரியக்க ஐஸோட்டோப்புகளின் பயன்கள் அணுக்கரு ஆராய்ச்சி 
ஆகியவற்றில் நாட்டம் கொண்டோருக்குக் கதிர்வீச்சின் 
விளைவுகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். 

கதிரியக்க விளைவுகளைப்பற்றி அறிவதற்காகப் பயன்படுத்தப் 

படும் கதிர்வீச்சு அளவின் நடைமுடை அலகு ரேட் (ரக) ஆகும். 
ரேட் என்ற அலகு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு 
கிராம் உயிரியல் பொருள் ஒரு ரேட் கதிர்வீச்சை ஏற்குமாயின் 
700 எர்குகள் ஆற்றல் (அயனியாக்கும் துகள்கள் இழக்கும் ஆற்றல்) 

அப்பொருளுள் மறையும். 

2 ரேட் 100 எர்குகள்/கிராம் ஆற்றலை வெளியேற்றுகிறது. 
ரேட் என்பது ராண்ட்ஜன் எனப்படும் பழைய அலகின் 

திரிபாகும். 

32 (ராண்ட்ஜன்) 85 எர்குகள்/ கிராம் ஆற்றலை வெளி 

யேற்றுகிறது. 
இனி, ஓராண்டுக் காலத்தில் காஸ்மிக் கதிர்களால் அளிக்கப்படும் 
கதிர்வீச்சின் அளவை மஇிப்பிடுவோம். விரைந்து செல்லும் 
மின்னூட்டத் துகள் ஒன்று 1 கன செ.மீ, நீர்வழியே செல்லும் 
பொழுது ஏறத்தாழ 8 18468 ஆற்றலை இழக்கிறது எனச் சோதனை 

GT அறிவிக்கின்றன. கடல் மட்டத்தில் காஸ்மிக் கதிர் பாய்மம்
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ஆண்டொன்றுக்கு ஒரு இராம் நீருக்கு 4 எர்குகள் வீதம் ஆற்றலை 

வெளியேற்றுகிறது, இவ்வாறாக, காஸ்மிக் கதர்களால் விளையும் 

இயற்கைக் கதிர்வீச்சின் அளவு ஏறத்தாழ ஓராண்டிற்கு 

0.04 ரேட் அல்லது மனித ஆயுட் காலத்திற்கு (70 ஆண்டுகள்) 

8 ரேடுகள் ஆகும். ஏறத்தாழ இதே அளவு கதிர்வீச்சு மண்ணிலும் 

பாறைகளிலும் இயற்கையிலேயே உள்ள சுதிரியக்க ஐஸோட் 

டோப்புகளிலிருந்தும் வருகிறது. எனவே இயற்கைப் பொருள்கள் 

மூலம் இடைக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சின் அளவு ஏறத்தாழ 

ஆண்டொன்றுக்கு 0.1 ரேட் அல்லது ஆயுட் காலத்திற்கு. 

7 ரேடுகள் ஆகும். 

கொல் அளவு (161181 4086) 

மனிதனொருவன் குறுகிய காலத்துள் அவனது உடல் முழுவதி 

லும் 400 ரேடுகள் கதிர்வீச்சை ஏற்பானாயின் அவன் 50% மரண 

மடையக்கூடும் என்னுமளவிற்கு அவன் உடலில் உயிரியல் சேதம் 

ஏற்படுகிறது. கதிர்வீச்சின் இந்த அளவு கொல் அளவு 

எனப்படுகிறது, 

கொல் அளவு - 400 ரேடுகள், 

ஏறத்தாழ 800 ரேடுகள் அளவு கதிர்வீச்சு நோயை விளைவிக்கும். 

உடல் திசுக்களுள் சில வலுமீளும் திறன் (16000881100) பெற் 

றிருக்குமாதலால் பல ஆண்டுகளில் 408 ரேடுகளை ஏற்கும் ஒருவர் 

அவரது உடல்நிலை மிகவும் பாதிக்கப்படுமெனினும் உயிர்வாழ 

முடியும். 

sg husray (Permissible dose) 

பல தொழில் துறைகளில,ம் ஆராய்ச்சித் துறைகளிலும் 

கதிரியக்கப் பொருள்கள் பங்கு பெறுகின்றன. ஆண்டொன்றுக்கு 

௪ ரேடுகள் (வாரமொன்திற்கு 100 மிலிரேடுகள்] அளவை 

அத்தகைய துறைகளில் வேலைசெய்யும் கதிரியக்கத் தொழிலாளர் 

கள் பெறக்கூடிய கதிர்வீச்சின் பெரும அளவாக அனைத்துலகக் 

சுதிரியக்கப் பாதுகாப்புக் குழு 1957-ல் நிர்ணயித்தது. 

கதிரியக்கத் தொழிலாளர்களின் ஏற்பளவு 

- அண்டொன்றுக்கு 5 ரேடுகள், 

50 ஆண்டு வேலைக்காலத்திற்கு இந்த அளவானது இயற்கைக் 

கதிரியக்கத் திலிருந்து பெறப்படும் அளவைப்போல் ஏறத்தாம 

40 மடங்கு உள்ளது என்பதைக் காணலாம். பொதுமக்களின் 

பெரும ஏற்பளவுதுறை மக்களின் (0௦0ய08110181197 600864 06016) 

ஏற்பளவில் 10% ஆகும். ் :
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சராசரி குடி.மக்களின் ஏற்பளவு 

- ஆண்டொன்றுக்கு 0.5 ரேடு அல்லது 

- ஆயுட் காலத்திற்கு 20 ரேடுகள் 

இந்த அளவானது இயற்கைக் கதிர்வீச்சிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் 
கதிர்வீச்சைப்போல் ஏறத்தாழ நான்கு மடங்காகும். அமெரிக் 
கர்கள் இயற்கைக் கதிர்வீச்சிற்கு ஏறத்தாழ சமமான அளவு 
கதிர்வீச்சை முக்கியமாக % கதிர்களின் மருத்துவப் பயன் 

மூலமாகப் பெறுகிறார்கள். 1960ஆம் ஆண்டு கணக்€ட்டின்படி 
அணுக்கருவிகளின்படி சோதனையின் பயனாய் விளையும் கதிரியக் 

கத்தின் சராசரி அளவு மிகவும் குறைந்ததாயிருந்தது. 

ஏற்பளவைவிடக் குறைத்த அளவு கதிர்வீச்சு தீங்கு பயக்காது 
என்னும் தவறான கருத்து பரவியுள்ளது. உண்மையில் எந்தக் 
கதிர்வீச்சும் உயிரியல் சேதத்தை விளைவிக்கிறது. கதிர்வீச்சினால் 

உருச் சிதைக்கப்பட்ட ஒரு குரோமசோம் அந்த உருச் சிதைக்கப் 
பட்ட நிலையிலேயே இனப்பெருக்கம் செய்யும். மரபுப் பண்பியல் 
விஞ்ஞானத்தில் பல ஐயப்பாடுகள் உள்ளன ; அக் கதிர்வீச்சில் 
ஏற்படும் அதிகரிப்பு அது எவ்வளவு சிறியதாயினும் குரோமசோம் 
களின் சிதைவு வீதத்தை அதிகரிக்கும். மனித இனத்தில் இச் 
சிதைவு வீதமானது பிறக்கும் குழந்தைகளில் ஏறத்தாழ 8 சத 
வீதத்தினர், பெருமளவு முரண்பட்டவர்களாக (8$211008 abnorma- 

1166)  இருக்குமளவுக்கு அதிகமாக உள்ளது. இவ்வாரறாக$ 
பொருநா்களுக்கு (19611தல18) விளைவிக்கப்படும் எல்லையற்ற சேதங் 

களால் மட்டுமன்றி உலகெங்கும் கதிர்வீச்சு அளவில் ஏற்படும் 
மிகுதிப்பாட்டினால் அனைத்துலக மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாலும் 
அணுக்கருப் போர்முறை அஞ்சப்படுகிறது. 

35.5 நியூக்ளியான்--நியூக்ஸிமான் விசை 

அணுக்கரு “அணு“வின் அடிப்படை விசை 

ளெளதிகத்தின் முக்கிய நோக்கமானது எல்லா பெளதிக 

நிகழ்ச்சிகளையும் குறைந்த எண்ணிக்கையுள்ள, எளிய, அடிப் 
படைத் தத்துவங்களின் மூலமாக விளக்குவதே ஆகும். பொருட் 

கள் எலெக்ட்ரான்௧களாலும் அணுக்கருக்களாலும் ஆனவையாத 
லால் எலெக்ட்ரான்கள், அணுக்கருக்கள், &போட்டான்கள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்படைச் செயலெதிர்ச் செயல்களைப்பற்றிய 
ஆராய்ச்சியே இதுவரை நமது நோக்கமாய் இருந்தது. இந்த நோக் 
கத்தில் பெரும் வெற்றி பெற்றோம் என்பதை சென்ற இயலில்
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கண்டோம். பருப்டொருள்சளின் அமைப்பு மற்றும் செயவெதிர்ச் 
செயல்களைப்பற்றிய முழு விளக்கத்தை (கணக்கிடுவது கடினமா 
யினும்) சென்ற இயல் அளித்தது. உண்மையில் நவீன குவாண்டம் 
மின் விசையியல் கொள்கையானது ஆதனை அணுப்பெளதிகத்தில் 
பயன்படுத்தும்டொழுது அளவீட்டால் பேறுவதைக் காட்டிலும் 

அதிகத் துல்லியமான முடிவுகளை முன்னுரைக்கும் அளவுக்குத் திறம் 
பட்வதாக உள்ளது. இதுவரை இத்துறையில் காணப்பட்ட சில 
சோதனை முடிவுகள் கோடியில் ஒரு பங்குக்குத் துல்லியமாக 
அமைகின்றன. இத்தகைய நுட்ப ஆராய்ச்சிக்குப் பின்னும் 
கொள்கைக்கும் சோதனைக்கும் எவ்வித முரண்பாடும் காணப்பட 

வில்லை. 

மாறாக, குவாண்டம் மின்விசையியலானது, புரோட்டான் 
களாலும் நியூ. ரான்௧களாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது என்று தற் 
பொழுது நாமறியும் அணுக்கருவின் அமைப்பிற்கு விளக்கம் கூற 
முடியாது. அணுக்கருவிற்குள் புரோட்டான்௧ளை அவவளவு 
நெருக்கமாகப் பிணைத்திருக்கக்கூடிய விசையை விளக்குவதற்கு 
ஒரு புதிய அடிப்படை விசையியல்விதி தேவைப்படுகிறது. இவ் 
விசையானது புரோட்டான்்௧ளிடையே உள்ள நிலைமின்னியல் 
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ஒதுக்குவிசையை விஞ்சி மேம்படும் அளவிற்கு நிலைமின்னியல் 

வலிமை மிக்கதாக அமைய வேண்டும். அணுக்கரு விசை 

(Nuclear force) அல்லது வன்செயலெதிர்ச் செயல்கள் (50002 

1168780101) எனப்படும் இப்புதிய விசையானது நிலைமின்னி௰யல் 

விசையைவிட ஏறத்தாழ நூறு மடங்கு வலிமைமிக்கதாக உள்ளது. 

வலுக்குறைந்த நிலைமின் ஒதுக்குவிசையைத் தவிர, வலிமை 

மிக்க புரோட்டான் நியூட்ரான் மற்றும் நியூட்ரான்--நியூட்ரான் 

போன்ற அணுக்கரு விசைகள் எல்லா ௦ நியூக்ளியான்-_நியூக்ளி 

யான் விசை என்ற வகையினைச் சார்ந்தவை. இவ் விசையின் 

விரிவான வடிவம் இதுவரையில் ௮றியப்படவில்லையாயினும் இரு 

நியூக்ளியான்களுக்கு இடையேயான நிலையாற்றலின் தயமத்ற வரை 

யுருப் படத்தைப் படம் 15-6-ல் காணலாம். இரு புரோட்டான் 

களுக்கிடையேயான மின்நிலையாற்றல் 8/7 வரையுருப்படம் 

ஒப்பிடு த.லுக்காகக் காட்டப்பட்டுள்ளது (புள்ளிக்கோடு). இந்த 

அணுக்கரு விசையும்கூட அணுக்கருச் சுழற்சிகள் ஓரிணையாக 

இருக்குமாயின் படம் 75-6-ல் காட்டப்பட்டுள்ள இறப்புத் 

தன்மையைப் பெற்றிருக்கும் : மாறாக, சுழற்சிகள் எதிர்ணையாக 

இருப்பின் அணுக்கரு விசையானது குறிப்பிடத்தக்க அளவு வலுக் 

குன்றியிருக்கும். படம் 78-6-ல் காட்டப்பட்டுள்ள நிலையாற்றல் 

ணற்றின் ஆழத்தை டியூட்ரானின் பிணைப்பாற்றலிலிருந்து 

மதிப்பிட முடியும் என்பதை அடுத்த இயலில் காணலாம். இத்த 

நிலையாற்றல் கிணற்றின் வடிவத்தைப் பற்றிய மேலும் விளக்க 

மான தசவல்கள், புரோட்டான்-புரோட்டான் மற்றும் நியூட் 

ரான்-புரோட்டான் சிதறல் சோதனைகளிலிருந்து கிடைக்கின்றன . 

புரோட்டான்-புரோட்டான் சிதறல் ஒன்றைப் படம் 3-2-8) 

காணலாம். 

15-6 அணுக்கருவின் அமைப்பு 

7 நியூக்ளியான்களின் சுற்றுப்பாதைகள் ”? 

அணுபெளதிகத்தில் எளிதாக ஆராயப்படக்கூடிய ஒரே ஒரு 
அணு ஒரு புரோட்டானையும் ஒரு எலெக்ட்ரானையும் மட்டும் 
கொண்ட ஹைடிரஜன் அணுவாகும். அணுக்கரு அமைப்பிலும் 

இதே நிலையைத்தான் நாம் கொண்டுள்ளோம் : நாம் எளிதில் 
ஆராயக்கூடிய அணுக்கருவானது ஒரு புரோட்டானையும் ஒரு நியூட் 
சானையும் மட்டுமே கொண்ட .டியூட்ரான் ஆகும். டியூட்ரானில் 

நியூட்ரானும் புரோட்டானும் 2.22 Mev ஆற்றலுடன் பிணைக்கப் 
ப்ட்டுள்ளன . 
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மாதிரிக் கணக்கு 

டியூட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் ஆகியவற்றின் 

திறைகள முறையே 1875.49 1842, 938.21 Mev, 939.50 Mev 

ஆகும். டியூட்ரயம் அணுக்கரு ரின் பிணைப்பாற்றலைக் கணக்கிடுக.. 

மொத்தப் பிணைப்பாற்றலானது குனித்தனி நியூக்ளியான் 

களின் நிறைகளின் கூட்டுத்தொகைக்கும் அணுக்கருவின் நிறைக்கு. 

மூள்ள வேறுபாடாகும். எனவே 

பிணைப்பாற்றல் - (482 -- 18) - Mp = 2.22 Mev 

ஹைடிரஜன் அணுவில் உள்ளதைப்போலவே இரு துகள் 

களுக்குமிடையேயுள்ள விசையை அறிவோமாயின் இப் பிணைப் 

பாற்றலைக் கணக்கிட முடியவேண்டும். படம் 15-6-ல் காட்டப் 

பட்டுள்ள நிலையாற்றலுக்குரிய சிறும ஆற்றல் அலையத்தைக் 

(Lowest order wave function) sraruQsraCn Q)aGorer 

பிரசினை ஆகும். முதல்நிலைத் தோராயமான இந் 5 நிலையாற்றலை 

ro = 5.5) 10-13 07.மீ. ஆரமுள்ள “சதுரக் கணராக” வரைய 

லாம். இதனைப் படம் 15-74-ல் காணலாம். படம் 15-7ம-ல் 

உள்ள சிவப்புக் இடைக்கோடு சறுமப்படிநிலை அலைக்குரிய 17-ஐக் 

குறிக்கிறது. 1 4 ஈட பகுதயில் உள்ள அலையம் ஒரு ரைன் அலையாக 

இருக்கவேண்டும் (இப் பகுதியில் அது மாறாத உந்தத்தைப் பெற் 

றிருப்பதால் ), மாறாமல் இருக்கிறது). 12 ரூ பகுதியில் அலைய 

மானது மெதுவாகக் குறையும் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஆகும். 

“சதுரக் Down’ நிலையாற்றலான இறப்பு நேர்வில் இந்தச் 

சறுமப்படி அலையத்துக்கு*ய ஆற்றல் ம ஃடம் 147-ஐக் குவாண்டம் 

விசையியலைப் பயன்படுத்தி எளிதில் கணக்கிடலாம். சரன் மதிப்பு 

5), /4-ஐ வி... ச் சற்றே அதிகமாக உள்ளது அல்லது ), ௩. கர, என்ற. 

உண்மையின் அடிப்படையில் ஆற்றல் ]4* மதிப்பிடப்படுகிறது.. 

அவ்வாறு கணக்கஇடப்பட்ட 14-ன் மதிப்பு 2.82 1884 ஆகும். 

இது சோதனையியல் முடிவுடன் ஒத்திருக்கிறது. உண்மையில்: 

இங்கு கூறப்படும் கருத்துக்கள் வரலாற்றைப் பின்னோக்கும்: 

வகையில் அமைந்துள்ளன. நியூட்ரான்-புரோட்டான் சிதறல்: 

போன்ற பல சோதனைகளின் முடிவுகளும் டியூட்ரானின் பிணைப் 
பாற்றலும் நியூக்ளியான்-நியூக்ளியான் விசையை மதிப்பிடப் பயன்” 

படுத்தப்படுகின்றன (படம் 15-6). டியூட்ரான் அலையமானது 

7 5570-18 சென்டி மீட்டருக்கு அப்பாலும் பரவியுள்ளது 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறாக, டியூட்ரானானது எடை. 
மிக்க அணுக்கருக்களை விடக் குறைவான அடர்த்தியைக். 

கொண்டுள்ளது. ் x
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எடைமிக்க அணுக்கருக்கள் ? ce 

, எடைமிக்க அணுக்கருக்களில் நியூக்ளியான்களின் மிகுதியான 
அடர்த்திக்கான காரணத்தைப் பின்வரும் கருத்திலிருந்து அறிய 

லாம். 5 இடைவெளிகளில் அடுத்துள்ள பல கட்டுறா நியூக்ளியான் 
கைக் கருதுவோம். அவற்றைச் சிறிது சிறிதாக நெருக்குவோம் 

(9-ஐக் குறைப்போம்). 59-ன் மதிப்பு 5,5 % 70-13 செ.மீ.-ஐ விடக் 
குறையும்பொழுது நியூக்ளியான்கள் இடீரென்று அவற்றைச் சுற்றி 
யுள்ள நியூக்ளியான்களின் வலிமையான ஈர்ப்பு விசையை உணரு 
இன்றன? அதற்கேற்ப அவற்றின் பிணைப்பாற்றல் அதிகமாகிறது. 
மாறாக, கட்டுறடா எலெக்ட்ரான்௧ள் நெரருக்கப்படும்பொழுது 
(பெளலியின் தத்துவத்தின் பயனாய் அவற்றின் சராசரி இயக்க 
ஆற்றல் அதிகமாகவேண்டும் (சமன் 14-1) என இயல் 14-0 

அறிந்தோம். புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களும் கூட சுழற். 
துகள்களாதலால் அவைகளும் பெளலியின் தத்துவத்துற்கு உட்பட 
(வேண்டும். இவ்வாறாக, தவிர்க்கைத் தத்துவமானது 2 குறையும் 

i 
4 R=1.2x107" A 

  

uLip 15-8 

7 ஆரமுடைய அணுக்கருவில் உள்ள ஒரு நியூட்ரான் உணரும் சராசரி 
அணுக்கரு நிலையாற்றல் (01ம0]5க7. ற௦ர்ரர்[8]), தடித்த சிவப்புக் 

ஒல் கோடுகள் நியூட்ரான் அமைந்துள்ள நிலைகளையும் புள்ளிக் 
"... கோடுகள் நியூட்ரான் அமையக்கூடிய அல்லது இளர்ச்சி . 

பூட்டப்பட்ட நிலைகளையும் குறிக்கின்றன. ' “* 

அ பெள 80
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பொழுது பிணைப்பரற்றலைக் குறைக்கிறது. தற்பயன் வசமாக: 

இவ்விரு விளைவுகளுக்குமிடையே பெரும் பிணைப்பாஜற்றல் இருக்கும் 

வகையில் நியூக்ளியான்-நியூக்ளியான் ஈர்ப்பு விசையானது வலிமை 

மிக்கதாக உள்ளது. (நியூக்ளியான்-நியூக்ளியான் விசையானது 

இப்போது உள்ளதை விட 30% வலுக்குள்றியிருக்குமாயின் 

தவிர்க்கைத் தத்துவத்தின் விளைவு மேலோங்கி நின்று, எந்த 

அணுக்கருவும் காணப்பெருது). பெருமப் பிணைப்பாற்றலை அளிக் 

கக்கூடிய 9-ன் மதிப்பு அணுக்கருவின் அளவை வரையறுக்கிறது. 

சமன் 15-8-ன் உதவியால் மதிப்பிடப்பட்ட சோ தனையியல் மதிப்பு 

s = 1.9 X 107'*® செ.மீ. ஆகும். 

அடுத்து, எடை மிக்க அணுக்கரு ஒன்றினுள் உள்ள ஒற்றை 

நியூட்ரான் ஒன்றைக் கருதுவோம். அந்த நியூட்ரான் அணுக் 

கருவில் உள்ள மற்ற நியூக்ளியான்களின் சராசரி விசையை உணரு 

இறது. இயல் 1484-ல் இதற்கொத்த நிலை ஒன்றைக் கண்டோம்? 

அங்கு ஒரு உலோகத்திலுள்ள கட்டுறா எலெக்ட்ரான் ஒன்று ஒரு 

நிலையாற்றலை உணருகறது, நமது நியூட்ரான் காணக்கூடிய 

சராசரி நிலையாற்றலைப் படம் 15-8-ல் காணலாம், அது சுமார் 

42 Mev ஆழமுடையதாக உள்ளது. உண்மையில் இத்த நிலை 

யாற்றல் கணற்றினுள் &/8 நியூட்ரான்கள் குவித்துள்ளன. 

பெளலித் தத்துவத்தின் பயனாய் அவை ஃபெர்மி மட்டம் வரை 

அமைந்த வெவ்வேறு நிலைகளில் அல்லது ஆற்றல் மட்டங்களில் 

இடம்பெற்றுள்ளன. 

மாஇரிக் கணக்கு 

படம் 75-8-ல் காட்டப்பட்டுள்ள நிலையாற்ற்ல் கிணற்றினுள் 

அமைந்துள்ள &/2 நியூட்ரான்௧ளுக்கான ஃபெர்மி மட்டம் என்ன 2 

சமன் 74-1-ன்படி பேரும ஆற்றல் நியூட்ரான் ஓன்று 

h? [ 3 2p 

என்ற இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. A seus 

சென்டி மீட்டரிலுள்ள நியூட்ரான்்௧ளின் எண்ணிக்கையானது 

சமன் 15-2-லிருந்து இடைக்கப்பெற்ற மதிப்பில் ஏறத்தாழ பாதி 

யாகும். எனவே, 

h? {3 2f 
KE, = — 0.69 10** 0 = pag (He X 2-99 X 

(6.62 x 10727)? 
8 X 1.67 X 107 24 

  

  

ix (66 x 105*)% 

= 54 X 10-* organ 
KE, = 33.7 Mev
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நியூட்ரான் இடம்பெறக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஆற்றல் மட்ட 

மானது நிலையாற்றல் ணெற்றின் ஆழத்திலிருந்து ஏறத்தாழ 
34 Mev உயரத்திலுள்ளது அல்லது சுழி ஆற்றல் மட்டத்திலிருத்து 
8 Mev கீழே உள்ளது என்பதை மேற்கண்ட கணக்கிலிருந்து 
அறிகிறோம். இது, படம் 75-1-ல் காட்டப்பட்டுள்ள குறிப்பு 
களுடன் பொருந்துகிறது. நியூட்ரான்௧களைப் பற்றி மட்டுமே 
ஆராய்த்துள்ளோமெனினும் புரோட்டான்களும் ஏறத்தாழ இதே 
சராசரி நிலையாற்றலை உணர்வதோடு ஏறத்தாழ இதே ஆற்றல் 

மட்டங்களையும் பெற்றுள்ளன. 

கூட்டுப் படிவம் (64611 model) 

படம் 75-8.ல் காட்டப்பட்டுள்ள நியூட்ரான் மட்டங்களுள் 
ஒவ்வொன்றும் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அலையம் அல்லது வரை 

யறுக்கப்பட்ட ஆற்றல் மற்றும் கோண உத்தத்தையுடைய 

“சுற்றுப்பாதை'க்குரியன. நியூட்ரான்கள் :நிறைந்துள்ள ஆற்றல் 

மட்டங்களுக்கும் கிளர்ச்சியூட டப்பட்ட உயர் மட்டங்களுக்கும் 
இது பொருந்தும். இந்த ஆற்றல்களையும் கோண உந்தங் 
களையும் கொள்கையியலாகக் கணக்கிடமுடியும். அவ்வாறு 

கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் சோதனையியல் : மதிப்புகளுடன் 
பெரிதும் பொருந்துகின்றன. படம் 15-9 அவ்வாறு கணக்கிடப் 
பட்ட ஒல்வொரு நிலைக்குமுரிய ஆற்றல்களையும் கோண உந்தங் 
களையும் காட்டுகிறது. இந்த ஆற்றல் மட்டங்கள், ஒரு நியூக்ளி 
யான் மீதான விசையானது அதன் சுழற்சிக் கோண உ௨ந்தமும் 
சுற்றுப்பாதைக் கோண உந்தமும் ஓரே திசையிலிருப்பின் 
மிகுதியாக இருக்கும் என்ற உண்மையைக் கருத்திற்கொண்டு 

படம் 15-8-ல் காட்டப்பட்டுள்ள நிலையாற்நல் கிணற்றின் ஆற்றல் 

மட்டங்களை மாற்றியமைக்கப்பட்டவையாகும். சுழற்சி மற்றும் 
சுற்றுப்பாதைக் கோண உந்தங்களின் கூட்டுத்தொகை மொத்தக் 

கோண உந்தம் ர் ஆகும். //- 5, 7/- 4, 7 - 9/2 கூடு முற்றும் 

. நிரப்பப்பட்டுள்ள அணுக்கரு ஒன்று மொத்தம் 50 நியூட்ரான் 
(அல்லது புரோட்டான்)களைக் கொண்டுள்ளது என்பதை நாம் 
காண்கிறோம். இந்த ஆற்றல் கூட்டிற்கும் அடுத்த உயர்ந்த 

ஆற்றல் கூட்டிற்குமிடையே மிகுந்த ஆற்றல் வேறுபாடு இருப் 
பதையும் படம் 75-9-லிருந்து காணலாம். இவ்வாறாக, 50 நீயூட் 
ரான்களையோ (4-2 -- 50) 50 புரோட்டான்௧ளைமயோ (2 - 50) 
கொண்டுள்ள அணுக்கருக்கள் வலிமையுடன் பிணைக்கப்பட்டு 
குறிப்பாக நிலையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். இது 
சோதனையியல் முடிவுகளுடன் பொருந்துகிறது. காட்டாக, 
ஈயமானது (2 - 50) 10 நிலையான ஐஸோட்டோப்புகளைக் 
கொண்டுள்ளது. இத்த எண்ணிக்கை மற்ற தனிமக்கள் எதற்கும்
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உளளதைவிட. அதிகமாகும். மேலும் இயற்கையில் 50.நியூட் 

ரான்கள் அல்லது 50 புரோட்டாள்௧ளைக் கொண்ட அணுக் 

கருக்கள் 51 நியூட்ரான்கள் அல்லது புரோட்டான்௧ளைக் கொண் 

டுள்ள அணுக்கருக்களைவிட அதிக அளவில் உள்ளன என்பது 

தெளிவாக அறியப்பட்ட செய்தி. கூட்டுப் படிவமானது அதன் 

தற்பேரதைய வடிவில் அணுக்கருக்களின் எல்லாப் பண்புகளையும் 

  

  

        

*ர் கூற்றம் 
கூட்டற்கான 

ni 2 j நிஷூக்ளிலாள்களிள் 
எண்ணிக்கை 

F512 | 32 | 3 
ono § | 4 7/2 8 
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அணக 7 | ¢ (ச ர 
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i 
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3 
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4 
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படம் 15-9 

; உட சுற்றுப்பாதை செயலெதிர்ச் செயல் விளைவையும் கருத்திற்கொண்டு 

எண்ன க்கிடப்பட்ட அணுக்கரு, ஆற்றல் மட்டங்களின் இடையிடங்கள். 

(ap pF மற்றும் சுற்றுப்பாதைக கோண உந்தங்கள் இணையாக இருப்பின் 

(ட. விசை அதிகமாக இருக்கும்), ஹைடிரஜன் அணுவில் உள்ளதுபோல் 
். ஒவ்வொரு ஆற்றல் மட்டம் அல்லது “கூடும் குவாண்டம் எண்: 0-க்குரிய 

துணைக் கூடுகளைக் கொண்டுள்ளன. இத்துனை & கூடுகளை நிரப்புவதற்குத் 

oo தேவையான நியூக்ளியான்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை 

வலப்பக்கத்தில் காணலாம். 

¢
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விளக்குவஇல்லை. எனினும், அது பெரிதும் வெற்றி பெற்றுள்ள 
தோடு மேற்கொண்டு முன்னேற்றத்திற்கான நல்வாய்ப்பையும் 

பெற்றுள்ளது. 

15_7 அணுக்கருப் பிளவை 

*மக்களுக்கே பயன்படும் அணுக்கருப்பிளவை? 09. 11. வில்8ன்சன் 

(D. H. Wilkinsen) 

இக்கூற்று, அணுக்கருப் பிளவிலிருத்து அறியக்கூடிய அடிப் 
படை முக்கியம் வாய்ந்த கருத்து எதுவும் இல்லை என்பதையே 

கூறுகிறது. மிகப்பெரும் அணுக்கருக்களில் நிலைமின் ஒதுக்கு விசை 

மேலோங்கி நின்று அவைகளை, அவற்றின் பாதியளவேயான 

அணுக்கருக்களைவிடக் குறைந்த வலுவுடன் பிணைவுறச் செய் 

இன்றன எனப் பிரிவு 75-1-ல் கண்டோம். எனவே பெரிய 

யுரேனியம் அணுக்கரு ஓன்றை ஒருவர் இரு கூறாக்குவாராயின் 

இடைக்சப்பெறும் நியூக்ளியான்௧ளின் இரு தொகுதிகளும் மேலும் 

வலுவாகப் பிணைக்கப்பட்ட இரு அணுக்கருக்களை அமைக்கும். 

அவ்வாறு அமைக்கும்பொழுது அவை ஆற்றலை வெளிவிடும். 

ஆற்றல் அழிவின்மையானது தன்னிச்சையான பிளவை அனுமதிப் 

பதை நாம் காண்க£ோம். எனினும் இயற்கையில் காணப்பெறும் 
அணு க்கருக்களில் தன்னிச்சைப் பிளவுக்கான (500012௦005 fission 

நிகழ்திறமானது ௦-சிதைவுக்கு உள்ளதையும்விடக் குறைவாக 

இருக்குமளவிற்கு நிலையாற்றல் அரண் வலுமிக்கதாயுள்ளது 

(பார்க்க பிரிவு 14-56). காட்டாக, 1055*-க்கு தன்னிச்சைப் பிளவி 

னால் மட்டும் விளையும் அரை ஆயுள் 8 % 1015 ஆண்டுகளாசக்கும். 

இது புவியின் வயதைப்போல் ஒரு மில்லியன் மடங்குக்கு மேற் 

பட்டதாகும். மாறாக, அத்தகைய அணுக்கரு ஒன்று ஒரு நியூட் 

ரானால் தாக்கப்படின் அது நிலைமின்னியல் நிலையாற்றல் அரணின் 

உச்சிக்கருகிலுள்ள உயர் ஆற்றல் மட்டத்திற்குக் சளர்ச்சியூட்டப் 

படக்கூடும்; அந்நிலையில் அது பிளவிற்கான அதிக நிகழ்திறனைப்: 

பெற்றிருக்கக்கூடும். யுரேனியம் அணுக்கருவிற்கும் பிளவில், 

கிடைக்கக்கூடிய அணுக்கருக்களுக்கும் உள்ள நிறை வேறுபா 

டானது சராசரி யுரேனியம் பிளவில் 200 1468 ஆற்றல் வெளியிடப் 
படும் அளவிற்கு உள்ளது. 

மாதிரிக் கணக்கு 

7 இராம் யுரேனியம் பிளவுறும்போது எத்தனை எர்குகள் 
ஆற்றல் வெளிவிடப்படும்? யுரேனியம் அணுக்கரு ஒன்றின் ஓய்வு 
நிறை 2.2 X 10° Mev.
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ஆற்றலாக மாற்றப்பட்ட நிறையானது மொத்த நிறையில் 
200 Mev + 2.2 X 7058 அல்லது 9% 10 -* பகுதியாகும். 

எனவே, ஏறத்தாழ யுரேனியம் நிறையின் 1%-ல் பத்திலொரு 
பகுதி பயனுறு ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. எந்தப் பொருளின் 
7 கராம் நிறையும் 14௦” - 9 % 70”? எர்குகளைப் பெற்றிருப்ப 
தால் 7 கிராம் யுரேனியம் வெளிவிடும் ஆற்றல் 

W = 9X1074 XK 9 X 100 எர்குகள் - 8.7 X 1037 

எர்குகள் (15.8) 

இம்மதிப்பை 7 கிராம் நிலக்கரி எரிவதால் கிடைக்கும் 
29X10 எர்குகளுடனும் ஒப்புநோக்கும்போது யுரேனியப் 
பிளவு எரிபொருளானது ஏறத்தாழ மூன்று மில்லியன் மடங்கு இற 
னுள்ளதாக இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். மாறாக, ஒரு கிராம் 
நிலக்கரியைவிட விலை மிக்கதாகும். எனினும். ஒரு எர்க் ஆற்ற 
லுக்கான விலை யுரேனிய எரிபொருளுக்குரியதைவிட நிலக்கரிக்கு 

400 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. இதனாலேயே மின்னாற்றல் 
உற்பந்திபில் அணு உலைகளின் பயன் விரைவாக அதிகமாகிக் 
கொண்டுவருகிறது. 

அணுக்கருப் பிளவை ஒரு தொடர்வினை நிகழ்ச்சியின் மூல 
மாகத் தன்னியக்கமுள்ளதாக (8511 805181011ஜச் செய்யலாம். 
ஒவ்வொரு பிளவம் 2 அல்லது 3 நியூட்ரான்களை வெளிவிடுகிறது. 

அந்நிலையில், இந்த நியூட்ரான்ளுள் ஒன்று மற்றொரு யுரேனியம் 
அணுக்கருவில் பிளவைத் தூண்டும் சூயற்சியில் வெற்றிபெறு 
மாயின் பிளவு நிகழ்ச்சி தன்னியக்கமுன்ளதாக அமையும். இந்த 
நிபந்தனை (011/61௦0)க்கேற்ப அமைந்த பிளவுறு பொருளின் திரள் 

(Assembly) uwGenaig@ Hoon (Critical assembly) crar sensei 

பெறுகிறது. அணு உலை எனப்படும் அத்தகைய திரள்களுள் 
முதலாவது சிக்காகோ பல்கலைக்கழகத்தின் விளையாட்டுக்கூடம் 
{Squash court) ஒன்றில் என்ரிக்கோ ஃமெர்மியால் அமைக்கப் 
பட்டது. **இங்கு டிசம்பர் 2, 7942-ல் முதல் தொடர்வினையை 
மனிதன் எய்தப்பெற்றதன் பயனாய் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக் 
கர ஆற்றல் வெளியீட்டைத் துவக்கவைத்தான்'' எனப் பொறிக் 
கப்பட்ட வெண்கலப் பலகை ஒன்று இந்த கூடத்திற்கு வெளியே 
பொருத்தப்பட்டுள்ளது.* 

*இந்நூலை எழுதிமுடித்தபின் சிக்காகோ பல்கலைக்கழகத்திற்குச் செஸ்.ற 
நூலாசிரியர் விளையாட்டுக் கூடமும் வெண்கலப் பலகையும் இருந்த இடம் 
வெற்றிடமாகக் காட்சியளிக்கக் கண்டார். அணுக்காலத்தின் பிறப்பிடம் 
அழிக்கப்பட்டுவிட்டது.
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17585 அல்லது ய? இரள் ஒன்றைக்கூட பயன்மிக்கோங்கு 
குன்மையுடையதாகச் செய்யலாம். இங்கு ஒரு பிளவிலிருந்து 
தோன்றும் நியூட்ரான்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துணைப் பிளவு 
களைத் தாண்டும். நியூட்ரான்கள் 70 செ.மீ./வினாடிக்கு மேற் 
பட்ட இசை வேகங்களுடன் இயங்குவதால் மாறுநிலை கடந்த ஒரு 
இரள்$முழுவதும் 1/1000 வினாடிக்குள் பயன்படுத்தப்பட்டுவிடும் 
(அல்லது பிளவுபட்டுவிடும்). இத்தகைய கருவி அணுகுண்டு என 

அழைக்கப்பெறுகறது. புஞட்டோனியக் கோளம் ஒன்றை மாறு 
நிலை கடந்த திரளாக மாற்றுவதற்கான பொதுவானமுறை 

அமுக்கித் தகர்க்கும் (1மற1௦81௦௦) முறையாகும். பயனாரு நிலையி 
லுள்ள புஞட்டோனியக் கோளம் ஒன்று வேதியியல் வெடி 

பொருட்களால் சூழப்பட்டிருக்கும். இந்த வெடிபொருட்கள் 

இசை வேகங்களுடன் இயங்குவதால் மாறுநிலை கடந்த ஒரு திரள் 
வெடிக்கும்போது புஞட்டோனியக் கோளம் கணநேரத்தில் 

அமுக்கப்படுகிறது. அந்நிலையில் அதன் அடர்த்தி குறிப்பிடத்தக்க 
அளவு அதிகமாகுமாதலால் அதிலிருந்து நியூட்ரான்கள் வெளிச் 
செல்லும் வீதத்தைவிட விரைவாக நியூட்ரான்களை உட்கவரும். 
இதுவே பயனோங்கு தன்மைக்குத் தேவையான நிபந்தனையாகும். 
அணுக்குண்டு வெடிப்பைப் போதிய அளவுப் பயனுடையதாகச் 
செய்யலாம் என்பது வெளிப்படைத் தெளிவாகும் (புளுட்டோனி 
யத்தின் பெரும்பகுதி வெடித்துச் சிதறாமல் பயன்படுத்தப்படு 

கிறது). ஒரு டன் 1741, 70” கேலரிகள் அல்லது 4 )6 10'₹9எர்கு 
களை வெளிவிடும் அளவிற்கு வேதியியல் ஆற்றல்கள் உள்ளன. 

7 இ.௫. புளுட்டோனியம் அல்லது 1*5“-ஐச் சுட்டெரிக்கும் ஒரு 
அணுக்குண்டு 8 ம 70? எர்குகள் அல்லது ஒரு டன் 7147-ஐப் 

போல் 20,000 மடங்கு ஆற்றலை வெளிவிடும் திறமைப் படைத் 
துள்ளது என்பதைச் சமன் 15-8 லிருந்து காணலாம். இது 
20 கிலோ டன் அணுக்குண்டு என அழைக்கப்படுகிறது. தற்போ 
துள்ள மெகா டன் அணுக்குண்டுகள் 1141 வெடிகுண்டுகளைப் 
போல் ஏறத்தாழ மிலியன் மடங்கு தீங்கு பயப்பதோடன்றி பயன் 

படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு கிராம் புஞட்டோனியம் அல்லது 
17235.ம் தொடக்கத்தில் கதிரியக்கமுள்ள ஒரு கிராம் பிளவு விளை 

பொருட்களை விளைவிக்கும். இது மிக அதிக அளவிலான 

கதிரியக்கமாகும். 

15-8 அணுக்கரு இணைவு 

24+ 2= 3.975 

டியூட்ரியத்தின் நிறை 8 என்ற அடிப்படையில் ஹீலியத்தின் 
நிறை 8.975 ஆக இருக்கும். இவ்வாழுக. இரு டியூட்ரான்௧களை 
ஒரு ஹீலியம் அணுக்கருவாகஇணைக்கும்பொழுது டியூட்ரான்களின்
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மொத்த நிறையின் 1%-ல் 6/10 பகுதி ஆற்றலாக மாற்றப்படு 

கிறது. இந்த அணுக்கரு இணைவு நிகழ்ச்சியை ஆற்றல் உற்பத் 
இக்குப் பயன்படுத்த முடியுமானால் அது யுரேனியம் பிளவைவிடப் 
பயன்மிக்கதாக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிகிறோம். மேலும், 
மற்ற எரிபொருட்களைப் போலன்றி டியூட்ரியமானது ஏரிகளிலும் 
கடல்களிலும் உள்ள நீரில் எளிதில் பெறும்வகையில் எல்லையற்ற: 
அளவில் காணப் பெறுகின்றது. தற்போது உலகுக்குக் கிடைத்து 
வரும் வாயுவும் எண்ணெயும் இன்னும் ஒரு சில பத்தாண்டுகளில் 
குறைந்துவிடும். நிலக்கரியும், யுரேனியமும் கூட இன்னும் ஒரு. 
சில நூற்றாண்டுகளுக்கு மட்டுமே போதுமானதாக உள்ளது. 

“கடல் நீரிலிருந்து” குறைவற்ற ஆற்றலைப் பெறுவதற்குள்ள ஒரே 
ஒரு பெரும்தடை கூலம் விதியாகும். அறை வெப்பநிலையில் இரு. 
டியூட்ரான்க௧களுக்கு மிடையேயுள்ள நிலை மின்னியல் ஒதுக்கு விசை 
யானது அவற்றை அவற்றின் குற்றெல்லை, அணுக்கரு ஈர்ப்பு விசை 

எல்லைக்குள் நெருங்க விடுவதில்லை. 

மாதிரிக் கணக்கு 1 

அணுக்கரு விசையானது நிலைமின்னியல் ஒதுக்கு விசையை 
விஞ்சி மேம்பட இரு டியூட்ரான்கள் 10" 15 செ.மீ. அளவுக்கு 
நெருங்கவேண்டும் எனக் கருதுக, நிலைமின்னியல் நிலையாற்றல் 
அரணின் உயரம் எத்தனை மில்லியன் எலெக்ட்ரான் ஓல்ட்டுகள்? 

_ (4.8) 10-15) e? ‘ ர 
(7 an = 70-73 = 2.3 X 70-7 எர்குகள் 

= 0.14 Mev 

மாதிரிக் கணக்கு 2 

ஒரு டியூட்ரானின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் 0.14 Mev ஆக 

இருப்பதோடு டியூட்ரியத்தை எந்த வெப்பநிலைக்குச் சூடேற்ற 
வேண்டும் 2, 

KE = $kT =3 X 1.88 X107'* T= 2.3 X 1077 ont@acit 
T= 1.1 10°C 

இக் கணக்கிலிருந்து டியூட்ரியத்தை ஒரு பில்லியன் டி௫ரி வெப்ப 

நிலைக்குச் சூடேற்ற முடியுமானால் அணுக்கரு இணைவு நிகழும் 
என்பதைக் காண்கிறோம். அரண் ஊடுருவல் ஏற்படுமாதலால் 
வெப்பநிலை இவ்வளவு அதிகமாக இருக்கத் தேவையில்லை. மில்லி 
யன்கள் டிகிரி அளவிலான வெப்பநிலைக் தேவைப்படும் அணுக் 
கர வினைகள் வெப்பவியல் அணுக்கரு வினைகள் (1810௦ nuclear 
reactions) என அழைக்கப்பெறுகின்றன. அணுகுண்டு வெடிப்பி 
லிருந்து கணநேரத்தில் கிடைக்கப்பெறும் வெப்பநிலைகள் டியூட்
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ரியம், டிரிஷியம், 11 ஆகியவை அடங்கிய கலவை ஒன்றை எரி 
யூட்டப் போதுமான அளவிற்கு அதிகமாக உள்ளன. வெப்ப 

வியல் அணுக்கரு வினைகள் தொடங்கிய பின்னர் அவை வெளி 

விடும் மிகையான ஆற்றலானது “எரிபொருளின்” பெரும்பகுதி 
விரைவாக *எரிக்கப்படும்” வரை தேவையான உயர்ந்த வெப் 

நிலையை நீடிக்கச் செய்கிறது. இத்தகைய ஒரு அமைப்பு 

ஹைடிரஜன் குண்டு எனப்பெறுகிறது. ஹைடிரஜன் குண்டுக்குத் - 
தேவையான வெப்பவியல் அணுக்கரு எரிபொருள் மிகவும் 

மலிவானதாகும். மேலும், ஒரு குண்டில் எவ்வளவு எரிபொருள் 

பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கு எல்லையே இல்லை. 20 மெகா 
டன்கள் ஆற்றலை அளிக்கக்கூடிய (2 % 10” டன்கள் 71147-க்குச் 
சமமான ஆற்றல்) ஹைடிரஜன் குண்டுகள் ஒவ்வொன்றும் ஏறத் 
தாழ ஒரு மிலியன் டாலர்கள் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன 
என்பது உண்மையாயிருக்கலாம். 

கட்டூப்படுத்தப்பட்ட இணைவு 

அணுக்கரு இணைவிலிருந்து பயனுறுதிறனைப் பெறவேண்டு 

மாயின் வெப்பவியல் அணுக்கரு வினைகளை அடக்கி ஆளும் 

இறமையை நாம் பெறவேண்டும். பல மில்லியன் டிகிரிகள் அளவி 

லான வெப்பநிலையைத் தொடர்ந்து நீடிக்கவும் ஏதோ ஒரு 

வழியை நாமறியவேண்டும். மிக உயர்ந்த வெப்பநிலையிலுள்ள 

வாயு அல்லது பிளாஸ்மாவை (0183ய8) உள்ளடக்கக்கூடிய கொள் 

கலம் உருகாமல் பாதுகாப்பது தொழில் நுணுக்கப் பிரசினைகளுள் 

ஒன்றாகும். இப் பிரசினைக்குத் இர்வுகாண இதுவரை எடுத்துக்: 

கொள்ளப்பட்ட பெருமுயற்சிகள் யாவும் பயனற்றுப் போயின. 

பிளாஸ்மா அயனிகள் கொள்கலத்தின் சுவர்களை நெருங்கா 

வண்ணம் செய்யும் முயற்சியில் ஆற்றல் மிக்க காந்தப் புலங்கள் 

பயன்படுத்தப்பட்டு ஆராயப்படுகின்றன. இந்நிலையில் இம் 

மூயற்சியானது பொருளாதார வகையில் வெற்றிபெறுமா 

என்பதை முன்னுரைப்பது கடினமாகிறது . வெப்பவியல் அணுக் 

கருத் இறனைப் பெறுவதற்கான மற்றொரு வழி ஹைடிரஜன் 

குண்டுகளிலிருந்து ஆற்றலைப் பெறுவதற்கான நடைமுறை வழி 

ஒன்றைக் காண்பதாகும். 

விண்மீனாற்றல் (561180 200ஐ3] 

நமது சூரியன் ஒரு சராசரி விண்மீனை விடச் சிறியதாகும்.- 

எனினும் அது பில்லியன்கள் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு இடை 

யராமல் 4 96 7035 இலோவாட்டுகள் ஆற்றலை வீசிக்கொண்டிருக்: 

இறது. இணைவு நிகழ்ச்சிகளில் உள்ளதுபோல் நிறையை ஆற்ற 

லாக மாற்றுவதன்மூலமே அத்தகைய அளவிலா ஆற்றலை அளிக்க. 

முடியும். சூரிய ஆற்றலுக்கான முக்கிய மூலாதாரம்
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H'+ H'+H? +et+y 

என்னும் தொடர்ச்சியான இணைவு நிகழ்ச்சிகளே என நம்பப்படு 

கிறது. 141 என்ற குறியீடு ஹைடிரஜனையும் 2 என்பது நியூட்ரினோ 

எனப்படும் சுழி ஓய்வு நிறையையுடைய நடுநிலைத் துகளையும் 

குறிக்கின்றன. நியூட்ரீனோ பங்குபெறும் மேற்கூறப்பட்ட வினை 

மென் செயலெதிர்ச்செயல் (18/68 interaction) என அழைக்கப் 

பெறுகிறது. அதனைப்பற்றி அடுத்த இயலில் ஆராயப்படும். 
(மேற்கூறப்பட்ட வினையைத் தொடர்ந்து 

H? + H' — He® + y 
He® + He? + He* + H' + Ht? 

“என்னும் வினைகள் நிகழ்கின்றன. மேற்கூறப்பட்ட தொடர் 
நிகழ்ச்சியில் மூன்று ஹைடிரஜன் அணுக்கள் 165-ஐ உருவாக்கு 
இன்றன. அடுத்து, இறுதியாக அத்தகைய இரு 116” அணுக்கள் 

இணைந்து ஒரு 11௦* அணுவையும் இரு ஹைடிரஜன் அணுக்களையும் 
.உருவாக்குகிளிறன. அதன் பயனாய் நான்கு ஹைடிரஜன் 
அணுக்கள் இணைந்து ஒரு 196* அணுக்கருவை உருவாக்குவதுடன் 

- மொத்தம் 28.5 நள ஆற்றலையும் வெளிவிடுகின்றன. 

159 காஸ்மிக் கர்கள் 

- ஏழைக்கு எளிதாகும் உயர் ஆற்றல் முடுக்கி 

ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு சதுரமீட்டருக்கு ஏறத்தாழ 
0 னார்குகள் அளவிலான விண்மீனொளி ஆற்றல் புவியைத் தாக்கு 

கிறது. எனினும் ஓவ்வொரு வினாடியும் ஒரு சதுரமீட்டருக்கு 
மேலும் ஒரு 40 எர்குகள் அளவுள்ள, விண்வெளியிலிருந்து வரும் 

கண்ணுக்குத் தெரியாத ஆற்றலும் புவியைத் தாக்குகிறது. ஓரளவு 
அதிகமான இத்தகைய ஆற்றல் பாய்மம் உயர் ஆற்றல் துகள்கள் 

- வடிவில் குறிப்பாக புரோட்டான்கள் மற்றும் ஆல்ஃபாத் துகள்கள் 
வடிவில் உள்ளது. இந்த முதல்நிலைத் துகள்களும் புவியின் வளி 

. மண்டலத்தில் அவை விளைவிக்கும் வழிநிலைத் துகள்களும் காஸ்மிக் 

கதிர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. புவியின் வளிமண்டலத்தின் 

உச்சிப் பகுதியில் ஒரு சதுரமீட்டர் பரப்பளவைத் தாக்கும் 
பிரதமத் துகள்களின் எண்ணிக்கை வினாடிக்கு 7500 ஆகும். 
இவை 5 ருக்கும் மேற்பட்ட ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. 

இத்தகைய முதல்நிலைத் துகள்களுள் சில 708 அளவுக்கு 
உயர்ந்த அற்றலைப் பெற்றிருப்பினும் உண்மையில் அவற்றுள் 
“பெரும்பான்மையானவை 10 ௭-க்கும் குறைவான ஆற்றலையே 
பெற்றுள்ளன. இன்னமும் உயர் ஆற்றல் செயலெதிர்ச்
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‘@euducr (high energy interactions) பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கான 

ஓரு பயனுறு கருவியாகக் காஸ்மிக் கதிர்கள் பயன்படுகின்றன. 
எனினும் குறைந்த செறிவும் கட்டுப்பாடற்றதுமான காஸ்மிக் 
கதிர்த் துகள்களைப் பயன்படுத்திச் செய்யப்படும் சோதனைகளை 

விடத் தற்போதுள்ள தவீன உயர் ஆற்றல் மூடுக்குகள் கட்டுப் 
பாடோடு கூடிய துல்லிய மதிப்பீடுகளைப் பெற உதவுகின்றன. 
ஆயினும் அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அடிப்படைத் துகள் 
களுள் பல காஸ்மிக் கதிர்களின் உதவியாலேயே கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டன. (இயல் 76), இப்போது அவைகள் உயர் ஆற்றல் 
.முடுக்கிகளால் விளைவிக்கப்படுகின்றன. அதன் பயனாய் அவற்றை 

அவற்றை மிகவும் விரிவாக ஆராயவும் ஏதுவாகிறது. 

விளக்கம் காணப்பட வேண்டிய இரு பிரச்சினைகள் நம்முன் 

உள்ளன : (1) காஸ்மிக் கதிர்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன 2 

(2) இத் துகள்கள் அத்சகைய உயர் ஆற்றல்களுக்கு எங்ஙனம் 

முடுக்கப்படுகின்றன ? காஸ்மிக் கதிர்த் துகள்கள் முடுக்கப்படு 

வதற்கான முக்கிய செயல்முறை என இப்பொழுது நம்பப்படும் 

ஒன்றை 1949-0 ஃபெர்மி எடுத்துரைத்தார். இயங்கும் விண் 

வெளியிடை வாயு மேகங்கள் (1012 8(6118£ 285 01௦085) உள்ளன 

என காட்சிப் பதிவுகள் அறிவிக்கன்றன. இவற்றுடன் காந்தப் 

புலங்கள் இணைந்துள்ளன (இயங்கும் மின்னூட்டங்கள் அவற் 

றுடன் இணைந்த ஒரு காந்தப்புலத்தை விளைவிக்கின்றன). 

விரைந்து செல்லும் காஸ்மிக் கதிர்களின் இத்தகைய காந்தப்புலப் 

பகுதிகஞளுடனான மோதல்கள் பொதுவாகக் காஸ்மிக் கதிர்த் 

துகள்களை முடுக்க முயலும். அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக 

இயங்கும் மின்னூட்டத் துகள்கள் ஊர்ந்து செல்லும் வாயு மேகங் 

.களுடன் இணைந்த காந்தப்புலங்களுள் நுழைந்து அவற்றால் பிரதி 

பலிக்கப்படுகன்றன. வாயுமேகம் தொடக்கத்தில் துகளைநோக்கி 

அஊளர்ந்து செல்லுமாயின் துகள் அதிகரிக்கப்பட்ட ஆற்றலுடனும் 

் அது துகளைவிட்டுச் வில௫ச் செல்லுமாயின் துகள் குறைக்கப்பட்ட 

ஆற்றலுடனும் பிரதிபலிக்கப்படும். ஓரலகு கால அளவில், மேக 

மானது துகளைவிட்டு விலகச் செல்லும்போது உள்ளதைவிட அது 

.துகளைநோக்கிச் செல்லும்போது அதிகமான மோதல்களால் 

.நிகமுமாதலால் துகளானது சராசரியில் நிகர ஆற்றல் அதிகரிப் 

பைப் பெறும். இச் செயல்முறைப் பக்கம் 160-ல் ஆராயப்பட்ட 
ஆற்றல் சமப்பங்கீட்டிற்குக் காரணமான அதே செயல் 

முறையாகும். 

காஸ்மிக் கதிர்களின் தோற்றுவாயைப்பற்றி மிக அண்மையில் 
சில குறிப்புகள் கடைக்கப்பெற்றுள்ளன. பின்னர் அத் துகள்கள் 
இவளியிடத்தில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகத் திரியும்



  
படம் 15-10 

'இருவகை ஒளியில் எடுக்கப்பட்ட கடக விண்மீன் இரளின் இரு தோற்றங்கள். 
தோற்றம் (ஐ) காந்தப்புலங்களில் முடுக்கப்படும் உயர் ஆற்றல் துகள் 

களின் கதிர்வீச்சினால் வெளிவிடப்படும் ஒளியின் தொடர் அலைமாலை



  

  
தோற்றம் (த) ஹைடிரஜனில் வெளிவடு அலைமாலையினை யொத்த ஒளியில் 

எடுக்கப்பட்டது. இத தோற்றமானது காள்மிக் கதிர்த் துகள்களைவிட _, 
வாயு மேகங்களின இருப்பிடங்களத் தெளிவாமக் காட்டுகிறது. 
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பொழுது ஃபெர்மி செயல்முறையினால் மேலும் முடுக்கப்படு! 

கின்றன. கடக விண்மீன் திரள் (02ம் ற6ய/ல) (படம் 15-10): 

செறிவு மிக்க காஸ்மிக் கதிர்த் துகள்களைப் பெற்றுள்ளது என்றும்: 

அவை வெளியிடத்தினுள் தப்பிச் செல்கின்றன என்றும் நவீன 

ரேடியோ தொலைநோக்கிகளின் மூலம் அறியப்பட்டுள்ளது. அத் 

தகைய துகள்கள் காஸ்மிக் கதிர்ச் செறிவில் மூன் றிலொரு பகுஇக். 

குக் காரணமாயிருக்கும் அளவிற்கு அவற்றின் எண்ணிக்கை 

அதிகமாயிருக்கிறது என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் 

இந்தக் குறிப்பிட்ட காஸ்மிக் கதிர்த் துகள்கள் இன்னும் நம்மை: 

வந்தடையவில்லை. காந்தப்புலப் பகுதிகளுடன் அவை மீண்டும் 

மீண்டும் &ஃபெர்மி வகை மோதல்களுக்கு உள்ளாவதாம் 8500 ஓளி 

ஆண்டுகள் தொலைவிலுள்ள புவியை வந்தடைய அவற்றிற்குப். 

போதுமான கால அளவு கிடைப்பதில்லை. இத் துகள்களுள் 

பெழும்பான்மை ஒரு சில ஆண்டுகளுக்காகவே வெளிவிடப்பட் 

டுள்ளன என நாமறிகிரறோம். ஏனெனில் கடக விண்மீன் 
இரளானது ௫, பி. 1054, ஜூலை 4-ல் தோன்றிய மீப்பெரு ஒளிர் 

மீன் வெடிப்பு (0181: 5002௭௦12) ஒன்றில் எஞ்சியிருக்கும் கண்ணுக் 
குத் தெரியக்கூடிய பகுதியேயாகும். ஏற்பட்ட வெடிப்பானது 

மூதன் முதலில் பகலில் காணப்படும் அளவிற்குக் கண்கவர் ஆற்ற 

ள்ளதாக இருந்தது. இந்த மிகப்பெரும் அணுக்கரு வெடிப்பு 
சீனர்களாலும் ஐப்பானியார்களாலும் மிக நன்ராகப் பதிவிடப் 
பட்டுள்ளது. உண்மையில் (Arizona) பள்ளத்தாக்கு ஒன்றில் 
நவாஹோ இந்தியர் (188௦ றப் 80)களால் செய்யப்பட்ட 

தோராயப் பதிலீடுகளும் உள்ளன. அந்நிகழ்ச்சியைப் பல 
ஐரோப்பியர்களும் கவனித்திருக்கக்கூடும் என்பது உறுதியாயினும் 

எந்த ஐரோப்பியப் பதிவேட்டிலும் அதைப்பற்றிக் குறிப்பிடாதது 

விந்தையேயாகும். 

விண்மீன் ஒன்றின் ஹைடிரஜன் யாவும் பயன்படுத்தப்பட்ட 
பின் அதன் அடர்த்தி மாறுகிறது. அந்நிலையில் அதன் வெப்ப 
வியல் அணுக்கரு நிகழ்வுகள் ஹைடிரஜன் குண்டில் உள்ளதைப் 
போல் நிலையற்றுப் போகும். ஒளிர்மீன் வெடிப்பு என்பது ஒரு 
விண்மீன் முழுவதும் நிகழும் கட்டுப்பாடற்ற, மீப்பெரு வெப்ப 
வியல் அணுக்கரு வெடிப்பாகும், அத்தகைய மீப்பெரு வெடிப்பு: 
கள் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நமது நட்சத்திர மண்டலத் 
தில் நிகழ்வதாகத் தோன்றுகிறது. தற்போதுள்ள காஸ்மிக் கதிர் 
களுள்-பெரும்பகுதி பண்டைய ஒளிர்மீன் வெடிப்புகளால் வெளி' 
விடப்பட்டவை என்னும் கருத்து பொருத்தமானதாகத். 
தோன்றுகிற து.
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15.10 விஞ்ஞானிகளின் சமுதாயப் பொறுப்பு 

இரண்டாம் கடமை 

நாம் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ, அடிப்படைப் பெளதிக 

ஆராய்ச்சியொானது இயற்பியல் உலகைப்பற்றி நமக்கு AGO 

வதைவிட மனித சமுதாயத்தை அதிகமாகப் பாதிக்கிறது. 

காட்டாக, மனித சமுதாயம் தப்பிப் பிழைக்குமா என்று நம்முள் 

பலர் அஞ்சுமளவிற்கு அணுக்கருப் பிளவும் இணைவும் நமது 

இன்றைய வாழ்வோடு மிக நெருக்கமாகப் பிணைந்துள்ளன. 

மனித சமுதாயம்: நூலிழையில் அபாயமான நிலையில் ஊசலாடிக் 

கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாமறிவோம். இந்த நிலையினை 

போரொழிந்த சல நல்லாண்டுகளை நமக்கு அளித்த அதே அணுக் 

குண்டு இருண்டதொரு நீண்ட எதிர்காலத்தையும் காட்டி 

நிற்கிறது என்று 7. 8. ஒயிட் (8. 8. 41/06) என்பவர் கூறுகிறார். 

1945-0 அணுக்குண்டு உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து அணுக் 

.கருப் போருக்கு வழிவகுக்கும் கொள்கைகளிலுள்ள அளவற்ற 

தீங்குகளை பொதுமக்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் உணர்த்தும் 

அளவிற்காவது உலக விஞ்ஞானிகளுள் குறிப்பிடத்தக்க எண் 

ணிக்கையுடைய ஒரு சிலர் சமுதாயப் பொறுப்பை ஓரளவு உணர்ந் 

தனர். அத்தகைய விஞ்ஞானிகள் குழு ஒன்றின் செயல்களுள் 

அணு விஞ்ஞானிகள் செய்தி வெளியீடு (Bulletin of the Atomic 

Scientists) என்னும் விஞ்ஞானம் மற்றும் பொது விவகாரங்களுக் 

கான மாத இதழ் ஓன்றை வெளியிடுவதாகும் (படம் 15-11). 

விஞ்ஞானிகளின் இந்தப் பொறுப்புணர்ச்சியானது விஞ்ஞானி 

களிடையே காணப்படும் வழக்கத்திற்கு மாறான அரசியல் 

நடவடிக்கைகளை விளக்க உதவுகிறது. அணுக்கருச் சாதனங்களின் 

சோதனைகளை நிறுத்துவதற்கான போராட்டத்தை விஞ்ஞானி 

களைவிட சமூகவியல் விஞ்ஞானி (Social Scientist)aGarr moog 

மதத் தலைவர்களோ தொடங்கியிருக்கக்கூடும் என நாம் எதிர் 

பார்த்திருக்கலாம். 

விஞ்ஞானிகள் இவ்வாறு அரசியலில் தலையிடுதலைச் சிலர் 
வன்மையாகக் கண்டிக்கின்றனர். விஞ்ஞானத் திறமையின் 

பயனாய் பொதுமக்களின் பெருமதிப்பைப் பெற்ற ஒரு விஞ்ஞானி 
அவருக்குப் புறம்பான காரியங்களைப் பற்றிய கண்மூடித்தனமான 

மிக எளிய கருத்துக்களை வெளியிடுவதன் பயனாய் பொதுமக்களைக் 
குழப்பவும் தவருன பாதையில் இட்டுச் செல்லவும் கூடும் என்ற 
பொருத்தமான ஒரு எதிர்ப்பு உள்ளது. கருத்தூன்றிய சிந்தனை 
காரணமாக செல்வாக்கும் புகழும் பெற்ற ஒரு விஞ்ஞானி 

அரசியலுடன் தொடர்பு கொண்ட கருத்துக்களைப்பற்றிப் பொது
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€$மடைகளில் பேசும்பொழுது மிக்க கவனம் செலுத்தவேண்டும்... 
கருத்தார்ந்த சிந்தனை, பொருத்தமான துறையைப்பத்றிய 

ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்த அவரது 
விஞ்ஞானக் கருத்துக்களைப் போலவே அவரது அரியல் கருத்துக் 
களும் கருத்தார்ந்த சிந்தனை மற்றும் ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் 
அமைய வேண்டும். இத்தகைய நிபந்தனைக்குட்படுவாராயின் 

விஞ்ஞானத்திற்கும் அரசியலுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பைப் 
பற்றிய ஆராய்ச்சியில் இறங்கும் விஞ்ஞானி மதிப்பிடற்கரிய 
பொதுத் தொண்டைச் செய்கிருர். 

அத்தகைய விஞ்ஞானி, விஞ்ஞானி என்ற முறையில் அவரது 
கடமைகளுள் ஒன்றைச் செய்வதாகவும் உணருகிறார். விஞ்ஞானி 

யின் இந்த “இரண்டாவது கடமை'யைப்பற்றி ஜான் ஃபெளலா் 
(Jobn M. Fowler) என்பவர் 78// out என்ற அவரது நூலில் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 

அணுக்கருச் சாதனங்கள் பற்றிய பெரும் பிரச்சனைகள் 
நாட்டில் தெளிவு செய்யப் பெறாமலும் ஆக்கம் பெருமலும் 
உள்ளன. இக் கருத்தைப் படிப்படியாகப் பெறுவதற்கான 

மூலாதாரங்களைப் பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைப்பது விஞ்ஞானி 

களின் உரிமையும் கடமையுமாகும். ஏனெனில் சிக்கல் நிறைந்த 

அறிவும் மலர்ச்சியுறும் தொழில் நுணுக்கமும் நிறைந்த நமது 
உலகில் விஞ்ஞானிகள் ஒன்றல்ல, இரு முக்கிய கடமைகளைக் 
கொண்டுள்ளனர் ; முதலாவது, உண்மையை நாடிச் செல்லும் 

அவர்களின் மரபுக்கேற்ற கடமை ; இரண்டாவது, அவர்களது 

ஆராய்ச்சியில் அவர்கள் பெற்ற அறிவைத் தேவைப்படுவோர்க் 

கெல்லாம் அறியப்படுத்தும் கடமையாகும். 

சில விஞ்ஞானிகள் ஏனையோரைக் காட்டிலும் இந்த இரண் 
டாவது கடமையை அதிகமாக உணருகிறார்கள் எனினும் அரசியல்: 

தீர்வுகள், தொழில் நுணுக்க அறிவு மற்றும் விஞ்ஞானத் தீர்வுகளை 
அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும் வரை அத்தகைய அரசியல் 

தீர்வுகளை உருவாக்குவதற்குத் துணைபுரிவதைத் தங்கள் கடமை 

யெனக் கருதும் விஞ்ஞானிகள் இருப்பர். விஞ்ஞான அனுபவம் 
இல்லாத ஒரு அரசியல்வாதி அத்தகைய மிக முக்கிய முடிவுகளை 
மட்டும் மேற்கொள்வது சமுதாயத்திற்கு ஆபத்தானது என்பது 

உறுதியாகும். 

கணக்குகள் 

7. ஒரு அ௮ணுக்கருவின் நிறையானது அதனை உருவாக்கும் . 

துகள்களின் மொத்த நிறையைவிடக் குழைவானதா, ௮௫௪. 

மானதா ? 

அபெள 31



£82 அடிப்படை பெளதிகம் 

2. ரேடியத்தின் அரை ஆயுள் 7600 ஆண்டுகள் எனில் 
ரேடியத்தின் மாதிரிக் கூறு ஒன்றில் 3200 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னா் 
எவ்வளவு ரேடியம் சிதைவுற்றிருக்கும் 2 

9. மூன்று அரை ஆயுட்கள், இரண்டு சராசரி ஆயுட்கள் 
ஆகியவற்றுள் எது அதிகமானது ? 

4. கதிரியக்க மாதிரிக் கூறு ஒன்றில் ஒரு சராசரி ஆயுட் 
காலத்தின்போது எத்தனை சதவீதம் சிதைவுறும்? இரண்டு 
சராசரி ஆயுட்காலங்களில் எத்தனை சதவீதம் சிதைவுறும் 2 

5. 7: அரை ஆயுளைக் கொண்ட ஆயிரம் அணுக்கருக்களடங் 
கிய கதிரியக்க மாதிரிக் கூறு ஒன்றைக் கருதுக. 7'/2 கால அளவிற் 
குப்பின் ஏறத்தாழ எத்தனை அணுக்கருக்கள் எஞ்சியிருக்கும் ? 
(குறிப்பு; அரை ஆயுளின் இரண்டாவது பாதியில் சிதைவுறும் 

அதே பகுதியில் முதற் பகுதியில் சிதைவுறும்). 
6. சூரியன் ௪64,000 மைல்கள் விட்டத்தையும் 7,41 

சராசரி அடர்த்தியையும் கொண்டுள்ளது. சூரியன் அதே நிறை 
யையும் அணுக்கருப் பொருளின் அடர்த்தியையும் கொண்டிருக்கு 
மாயின் அதன் விட்டம் எவ்வளவு இருக்கும் ? 

7. வெப்பவியல் அணுக்கருக் குண்டு ஒன்றில் 78.௫, 
வெடிபொருள் ஒரு மில்லியன் டன்கள் 710471-க்குச் சமமான ஆற் 

றலை வெளிவிடக்கூடும். ஒரு டன் 71147 70 கேலரிகள் ஆற்றலை 
வெளிவிடுகிறது. எத்தனை கிராம் வெப்பவியல் அணுக்கரு வெடி. 
பொருள் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது ? 

8. படம் 75-9-ன்படி 2 - 50 (வெள்ளீயம்)-ஐக் கொண்ட 
ஒரு அணுக்கரு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் நிலைபெற்றிருக்கும். 
அப் படத்திலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வகையில் நிலைபெற்றிருக்கும் 
மற்றொரு தனிமத்தைக் காண்க . 

9. சுதிரியக்க மாதிரிக்கூறு ஒன்று 7013 கதிரியக்க அணுக் 
கருக்களைக் கொண்டுள்ளது. அரை ஆயுள் ஒரு மணி என்றால் ஒரு 
வினாடியில் அவற்றுள் எத்தனை அணுக்கருக்கள் சிதைவுறும்? 
(குறிப்பு : ஒரு அணுக்கரு ஒரு வினாடியில் சிதைவுறுவதற்கான 
நிகழ்திறனுக்கும் அதன் சராசரி ஆயுளுக்கும் உள்ள தொடர்பு 

என்ன? சராசரி ஆயுளுக்கும் அரை ஆயுளுக்கும் உள்ள தொடர்பு 
என்ன?) 

70. ஒரு ரேட் கதிரியக்கம் ஒரு கன சென்டிமீட்டர் காற்றி 

லிருந்து 1.8 ஸ்டேட் கூலம்கள் நேர்மின் அயனிகளையும் 1.2 

ஸ்டேட் கூலம்கள் எதிர்மின் அயனிகளையும் வெளிப்படுத்தும். 
காற்றின் அடர்த்தி 7.2 6105 ௫./செ,மீ.3 எனில் ஒவ்வொரு 

அயனிச் சோடிக்கும் எத்தனை எலெக்ட்ரான் வோல்ட்டுகள் 
தேவைப்படுகின்றன 2
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நுகள் 6த்கம் 
6-1 அறிமுகம் 

வெங்காயம் உரித்தல் 

பெளதிகத்தின் முக்கிய நோக்கமாவது பெளதிக நிகழ்ச்சிகள் 
யாவற்றையும் குறைந்த எண்ணிக்கையுடைய எளிய அடிப்படைத் 
குத்துவங்களின் மூலமாக விளக்குவதாகவும், பருப்பொருள்கள் 
யாவும் வேறுபட்ட பண்புகளையுடைய ஒரு சில துகள்களாலேயே 
ஆக்கப்பட்டிருப்பதால் எண்ணற்ற பெளதிக நிகழ்ச்சிகளையும் பருப் 
பொருள் பண்புகளையும் ஒரு சில அடிப்படைத் துகள்களின் சில 
எளிய பண்புகளின் மூலமாகத் தத்துவ முறையில் விளக்க முடியும் 

அடிப்படைக் துகள்களுக்கான மனிதனின் தேட்டையில் 
அவன் முதன் முதலாகக் கூட்டுப் பொருள்கள் “அடிப்படை” மூலக் 
கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டிருந்தன எனக் கண்டான். பின்னர் மூலக் 

கூறுகள் அடிப்படை அணுக்களால் ஆனவை என அறியப்பட்டது. 

பல ஆண்டுகட்குப் பின்னர் இந்த “அடிப்படை” அணுக்கள் அடிப் 
படை அணுக்கருக்களாலும் அவற்றை வலம் வரும் எலெக்ட்ரான் 

களாலும் ஆனவை எனக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உண்மையில் 
எது அடிப்படையானது என்பதை அறிவதற்கான இத்தகைய 
அடுத்தடுத்த முயற்சிகள் ஒரு வெங்காயத்தை உரித்துக்கொண்டே 

இருப்பதை ஓக்கும். சாதாரண பர௫ுப்பொருளைத் தோலுரிக்கும் 
இம் முயற்சியில் இப்போதைய நமது நிலை என்னவெனில் எல்லா 
அணுக்கருக்களும் புரோட்டான்்௧ளாலும் நகியூட்ரான்களாலும். 

ஆக்கப்பட்டுள்ளன என்று கண்டுபிடித்திருப்பதேயாகும். 

நாம் இறுதியாக வெங்காயத்தின் உட்கருவை அடைந்து: 
விட்டோமா? புரோட்டானும் நியூட்ரானும் மேலும் சிறிய துகள் 
களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளனவா? இப்போது நாம் பெற்றுள்ள 

அறிவின்படி. புரோட்டான், நியூட்ரான், எலெக்ட்ரான் மற்றும் 
ஃபோட்டான் ஆகிய யாவும் அடிப்படைத் துகள்களாகக் கருதப்:
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படுகின்றன. சாதாரண பருப்பொருளைக் கட்டமைக்கும் சிறு 
துகள்கள் வரை சென்று அதன் அமைப்பையும் பண்புகளையும் 

அடிப்படைத் தத்துவங்களின் துணையுடன் விளக்கிய நமக்கு இப் 

பகுதி இந்நூலினை முடிப்பதற்குரிய ஏற்ற பகுதியாகத் தோன்று 
கிறது. எனினும், பெளதிக உண்மைகளைப் பற்றிய அடிப்படைக் 
கருத்துக்களைப் பற்றிக் கூறுவது இந் நூலின் நோக்கமாதலால் 
அதனை முடிக்குமுன் எழுப்பப்படவேண்டிய கேள்வி ஒன்று 
உள்ளது. அதாவது; சாதாரண பருப்பொருளில் தோற்றமளிக் 

காத, பெளதிக முறையில் உண்மையிலேயே அடிப்படையான 

துகள்கள் உள்ளனவா? ₹நிச்சயமாக ஆம்' என்பதே அதற்குரிய 
விடையாகும் ! 7933ஆம் ஆண்டு தொடங்கி விஞ்ஞானிகள் 
மேலும் 26 அடிப்படைத் துகள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 
நாமறிந்தவரை இப்போதுள்ள 30 அடிப்படைத் துகள்களுள் 
எதையும் மேலும் சிறிய துகள்களாகத் தகர்க்க முடியாது. 
கட்டமைப்பில்லாதவை (பிற அடிப்படைத் துகள்களால் ஆனவை 

என விளக்க முடியாது) என்ற முறையில் அவை யாவும் அடிப் 

படைத் துகள்களாகக் கருதப்படுகின்றன. காட்டாக, நியூட்ரானை 

ஒரு எலெக்ட்ரானும் ஒரு புரோட்டானும் ஒருங்கே கட்டுண்ட ஒரு 
அமைப்பாகக் கருதமுடியாது என்பதற்கான காரணங்கள் பல 

உள்ளன. நியூட்ரானின் நிறையானது ஒரு புரோட்டான், ஒரு 

எலெக்ட்ரான் ஆகியவற்றின் மொத்த நிறையைவிட 1.5 எலெக் 

ட்ரான் நிறைகள் அதிகமாக உள்ளது என்பது அவற்றுள் 

ஒன்றாகும். ஒரு எலெக்ட்ரானும் ஒரு புரோட்டானும் ஒருங் 

இணைந்த ஒரு அமைப்பு (ஹைடிரஜன் அணுவிலுள்ளதுபோல்) 

அவற்றின் மொத்த நிறையைவிடக் குறைவான நிறையைப் 

பெற்றிருக்கவேண்டும். நியூட்ரான், புரோட்டான், எலெக் 

Loner ஆகியவற்றின் சுழற்செள் $ என்பது மற்றொரு காரண 

மாகும். குவாண்டம் விசையியலின்படி சுழற்சி $ கொண்டுள்ள 

இரு துகள்களிலிருந்து $ அலகுத் தொகுபயன் கோண உந்தத்தைப் 

பெறுவதற்கான வழியேதும் கிடையாது. எந்தவொரு “அடிப் 

படை'த் துகளும் அதன் கட்டமைப்பில் ஒரு எலெக்ட்ரானைக் 

கொண்டிருக்க முடியாது என்பதற்கான மற்றொரு காரணத்தை 

ஐயத் தத்துவம் கூறுகறது. இத் தத்துவத்தின்பபு, எலெக்ட்ரான் 
உந்தமானது குறைந்தது பிளாங்க் மாறிலியை *:அடிப்படை”த் 

துகளின் விட்டத்தால் வகுப்பதால் கிடைக்கும் மதிப்பளவாக 

(வேனும் இருக்கவேண்டும். அடிப்படைத் துகள்கள் 70 1₹ செ.மீ. 

விட்டங்களைக் கொண்டிருப்பதால் ஒரு அடிப்படைத் துகளில் 

₹ பிணைக்கப்பட்டுள்ள' எலெக்ட்ரான்,
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h ani P = sar = 6 X 1074 .செ.மி./வி. 

என்ற உந்தத்தைப் பெற்றிருக்கவேண்டும். இத்தகைய உந்தத்தை 

யுடைய ஒரு எலெக்ட்ரான் ஏறத்தாழ 100 1483 இயக்க ஆற்றலைப் 
பெற்றிருப்பதோடு உடனே வெளியேறிவிடும். 

  

இதுவரை இந்நூலில் கூறப்படாத 26 புதிய அடிப்படைத் 
துகள்களுள் பல நிலையற்றவையாகும்---அவை சிதைவுறுகன்றன 
அல்லது மேலும் குறைந்த நிறையுடைய பிற அடிப்படைத் துகள் 
களாக மாறுகின்றன. இந்த அடிப்படைத் துகள்களைப் பற்றி 
ஆராயுமுன் பீட்டாச் சதைவைப் பற்றியும் மென் செயலெதிர்ச் 
செயல் என்பது பற்றியும் மேலும் விரிவாக அறிவது இன்றியமை 
யாததாகும். 

16-2 பீட்டாச் தைவும் மென் செயலெதிர்ச் செயலும் 

யாவற்றையும் எலெக்ட்ரான்௧ளாகவும் நியூட்ரான்களாகவும் உருமாற்று 

வதற்கான இயற்கையின் மூயற்சி 

கனத் துகள்களின் அழிவின்மை விதி (0086148(101 07 கரு 
றவ1(101௦86) இல்லாமலிருப்பின் அண்டத்திலுள்ள பருப்பொருள் 
யாவும் 7/7000 வினாடிக் காலத்திற்குள் எலெக்ட்ரான்களாகவும் 
நியூட்ரினோக்களாகவும் சிதைவுற்றுவிடும், இது மென் செய 
லெகிர்ச்செயல் எனப்படும் ஒரு நிகழ்ச்சியின் விளைவாகும். மென் 
செயலெதிர்ச்செயலை எல்லாத் துகள்களையும் அதே வலிமையுடன் 
தாக்கும் ஒரு பொதுவான நோயாகக் கருதலாம். அது அடிப் 
படைத் துகள்களை இறுதியாக எலெக்ட்ரான்௧களாகவும் நியூட்ரி 
னோக்களாகவும் மாற்ற முயலுகிறது. இச் சிதைவு எலெக்ட்ரான் 
களை பீட்டாக் கதிர்கள் என அழைப்பது மரபு. 

பீட்டாச் சதைவில் நியூட்ரினோக்கள் ஈடுபடுவதால் நியூட்ரீ 
னோவைப் பற்றிய விளக்கம் இன்றியமையாததாகிறது, நியூட் 
ரினோ என்பது மின்னூட்டமோ ஓய்வு நிறையோ இல்லாத ஒரு 
துகளாகும். மேலும் ஒரு நியூட்ரினோவுக்கும் மற்றெந்த துகளுக் 
கும் உள்ள செயலெதிர்ச் செயலானது பதிவு செய்யப்பட 
முடியாத அளவுக்கு மிக மெலிந்ததாக உள்ளது. 1013 நியூட்ரீ' 
னோக்கள் அடங்கிய ஒரு கற்றையானது புவியை நோக்?ச் செலுத் 
தப்படின் ஒன்றைத் தவிர மற்றவை யாவும் முற்றிலும் பாதிக்கப் 
படாமல் புவியை உஊடுருவிச் சென்றுவிடும். இதுவரை இத் துகள் 
வெறும் கற்பனைச் செய்தியாகவே தோன்றுறைது. எனினும் 
தியூட்ரினோவாவது கொள்கையியல் பெளதிகர்களால் கனவில்
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கற்பனைச் செய்யப்பட்ட கட்டுக்கதையாக அமையவில்லை. சென்ற 

சில ஆண்டுகளில் கிடைக்கப்பெற்ற சோதனையியல் கொள்கை 

யியல் சான்றுகள் எந்த விஞ்ஞானியும் நியூட்ரினோ என்ற ஒரு 

துகள் இருக்கிறதா என்ற வினாவை எழுப்ப முடியாத அளவுக்கு 

உறுதிவாய்ந்தவையாயுள்ளன. 

அடிப்படைத் துகள் என்ற முறையில் நியூட்ரினோவானது சில 

வகைகளில் ஃபோட்டானை ஒத்துள்ளது. &போட்டானின் ஓய்வு 

நிறை சுழியாதலால் அதன் ஆற்றல் 11 127 2 என்பது 

ஃபோட்டான் உந்தம், சார்புக் கொள்கையின் பயனாய் இதே 

தொடர்பு நியூட்ரினோக்களுக்கும் பொருந்தவேண்டும்(பக்கம் 266). 

மேலும் எலெக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்களைம் 

போல நியூட்ரினோவும் $ சுழற்சியை (உள்ளார்ந்த கோண 

உந்தம் $ //8%)-க் கொண்டுள்ளது.    
படம் 16-1 

;பணி'யில் ஈடுபட்டுள்ள 1, 1, -பென்மென் நவீன குவாண்டம் மின் 

விசையியல் கொள்கை மற்றும் அனைத்தின ஃபெர்மி செயலெதிர்ச் 

செயல் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிக்கான முக்கியமானவர்களில் 

பேராசிரியர் ,பென்மெனும் ஒருவராகும், 

மென் செயலெதிர்ச் செயலைப்பற்றி அறிந்து கொள்வதில் 

1958-ல் பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. துகள்களை எலைக் 

ட்ரான்கள் மற்றும் நியூட்ரினோக்களாக மாற்றக்கூடிய தனிச்சிறப்பு
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வாய்ந்த செயலெதிரிச் செயல். ஒன்று எடுத்துரைக்கப்பட்டது. 
தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த அனைத்தின ஃபெர்மி செயலெதிர்ச் செயல் 
(மா16798] சாம் 10278௦1100) என அழைக்கப்படுகிறது. காட்டாக, 

இப் புதிய கொள்கை மியூயான் (0ய௦௩--பிரிவு 16.4-ல் ஆராயப் 
படும் ஒரு புதிய துகள்) ஆயுட்காலத்தைத் துல்லியமாக 
மூன்னுரைக்கிறது . 

மென் செயலெதிர்ச் செயலுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு 
OG நியூட்ரான் ஒன்றின் 

N->P+e +7 

ன்ற வகையிலமைந்த பீட்டாச் சதைவாகும். இச் சிதைவுக்கான 

. அரை ஆயுள் 12 நிமிடங்கள் ; சிதைவின்போது 0.8 1463 ஆற்றல் 
(இவளிப்படுகிறது. நியூட்ரான் புரோட்டான் நிறை வேறுபாடு 
7, ரஸ ஆகும். எலெக்ட்ரானின் ஓய்வு நிறை 0.5 1488 ஆதலால் 
எஞ்சிய 0.8 14 எலெக்ட்ரான், ஆன்டி நியூட்ரினோ (7 என்ற 

(குறியீடு ஆன்டி நியூட்ரினோவைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது) 
ஆகியவற்றின் மொத்த இயக்க ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது. 
நியூட்ரினோவுக்கும் ஆன்டி நியூட்ரினோவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு 
அடுத்த பிரிவில் விளக்கப்படுகிறது. 0.8 Mev இயக்க ஆற்றலைச் 
ததைவு எலெக்ட்ரானும் ஆன்டி நியூட்ரினோவும் அவற்றின் 
விருப்பப்படி எவ்வகையிலும் பங்கிட்டுக்கொள்ள வேண்டும் 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, நியூட்ரான் சிதைவுகளின் 
பெரும் தொகுதி ஒன்றில் சுழிமுதல் 0.8 148 வரையுள்ள எந்த 
இயக்க ஆற்றலையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய எலெக்ட்ரான்களைக் 

காணலாம். நியூட்ரான் ஒன்று ஒரு புரோட்டானாகவும் ஒரு 

எலெக்ட்ரானாகவும் மட்டும் சிதைவுறுமாயின் அந்த எலெக்ட்ரான் 
.மூழூ இயக்க ஆற்றலாகிய 0.8 %48-ஐப் பெற்றிருக்கும். ஒரு 

.காந்தப்புலத்தில் எலெக்ட்ரான் பாதையின் வளைவு ஆரத்தை 
அளவிடுவதன் மூலம் எலெக்ட்ரான் ஆற்றலைச் சோ. தனைமூலம் 

மதிப்பிடலாம் (படம் 8-8). அத்தகைய சோதனைகளிலிருந்து 

பீட்டாக்கதிர்கள் அவற்றிற்குரிய பெரும இயக்க ஆற்றலை 

(0.8 42) அரிதாகவே பெற்றுள்ளன எனத் தெரியவருகிறது. 

*-காணாமற்போன”” இந்த இயக்க ஆற்றலுக்கு என்ன நேர்ந்தது 
என்ற *புதிரே' முதன்முதலாக நியூட்ரினோவின் *புதுப்புனைவு” 
(மமா100)-க்குக் காரணமாயமைந்தது என்பது வரலாறு. 

ஆற்றல் அழிவின்மைக்கு ஊறு நேராமலிருக்கும் பொருட்டு 
2930ஆம் ஆண்டில் 94. பெளலி என்பார் கண்டுணரமுடியாத, 
இலேசான, நடுநிலைத் துகள் ஒன்று காணாமற்போன இந்த 
ஆற்றலைத். தாங்கிச் செல்லலாம் என எடுத்துரைத்தார். அதை
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யடுத்து விரைவிலேயே 17, ஃபெர்மி என்பார் அத் துகளுக்கு 
நியூட்ரினோ (சிறிய நடுநிலைத் துகள்) எனப் பெயரிட்டார். மேலும், 
அனைத்தின ஃபொர்மி செயலெதிர்ச் செயல் எனப்படும் மென் 

'செயலெதிர்ச் செயல்களைப் பற்றிய மேலும் பொதுவான நவீன 
“கொள்கையையொத்த பீட்டாச்சிதைப்பற்றிய கொள்கை 
ஒன்றையும் உருவாக்கினார். நியூட்ரினோ என்ற அத்தகைய துகள் 

இருக்கிறதா என்பதைச் சரிபார்ப்பதற்கான மற்றொரு முறை 

அதன் உந்தத்தை அளவிடுவதாகும். தனித்த பிட்டாச் சிதைவு 

ஒன்றின் முலைறைப்படம் ஒன்றில் எலெக்ட்ரான் ஆற்றலை அளவிட 

முடியும். இந்த அளவீடு நியூட்ரினோவின் ஆற்றலை மதிப்பிடுவ 

'தோடன்றி 2 - 17/2 என்ற தொடர்பின்மூலம் அதன் உந்தத் 

தையும் மதிப்பிடுகிறது. எனவே, எலெக்ட்ரான் உந்தத்தையும் 

எஞ்சிய அணுக்கருவின் பின்னுதைப்பு உந்தத்தையும் அளவிடுவதன் 

மூலம் நியூட்ரினோ உந்தத்தைத் தனிப்பட்ட முறையில் மதிப்பிடக் 

கூடும். நியூட்ரினோவின் ஆற்றல் மற்றும் உந்தங்களின் இம் மதிப் 

பபீடுகள் 2 - 177/2 என்ற தொடர்பின் மூலம் கொள்கை அடிப் 

படையில் முன்னுரைக்கப்பட்ட மதிப்புக்களுடன் எப்பொழுதும் 

பொருந்தியிருந்தன. நியூட்ரினோவின் *புதுப்புளைவு” ஆற்றல் 
மற்றும் உந்த அழிவின்மை விதிகளைக் காப்பாற்றியதோடு கோண 

உந்த அழிவின்மையையும் காப்பாற்றுகிறது. குவாண்டம் விசை 

யியலின்படி (P+ e 7 போன்ற) இரு சுழற்சி “3. துகள்கள் 

$ சுழற்சியையே கொண்ட நியூட்ரானின் கோண உந்துத்திற்குச் 

சமமான மொத்தக் கோண உந்தத்தைப் பெற முடியாது எனப் 

பிரிவு 78-7-ல் கூறப்பட்டது. எனினும் நியூட்ரானின் சிதைவில் 

இடைக்கும் சுழற்சி-$ கொண்ட மூன்று துகள்களின் கோண 

உந்தங்களும் சேர்ந்து 1(4/8௯) என்ற மொத்த கோண உந்தத்தை 

அளிக்கக் கூடும், 

நியூட்ரினோக்கள் சதைவுப் பொருட்களாக வெளிப் படுவதற் 

கான சான்று மிகவும் மன நிறைவு அளிப்பதாய் உள்ளது. 

எனினும் பெளதிகர்கள் நியூட்ரினோக் கற்றை ஒன்று நேரடிச் 

செயலெதிர்ச் செயலுக்கு உள்ளாவதைக் காண்பதன் மூலம் 

(மேலும் மனநிறைவெய்த விரும்பினார்கள். ஃபொர்மி கொள்கை 

யின்படி நிறை வேறுபாட்டை ஈடு செய்யும் அளவிற்குப் போது 

மான ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன ஆன்டி நியூட்ரினோக்கள் 

சமி ட சா 

என்னும் வினைக்கு, உள்ளாக வேண்டும்; ச* என்பது ஒரு பாஸிட் 

ரான் (நேரின எலெக்ட்ரான்) ஆகும். எனினும் இந்த நேரடி 

நியூட்ரினோ செயலெதிர்ச் செயல் நிகழ்ச்சி நிகழ்வது அரிது என
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முன்னுரைக்கப்பட்டது. இச்செயலெதிர்ச் செயலைப் பெறுவதற் 
கென ஒரே ஒரு வழி மீச்செறிவுள்ள ஆன்டி. நியூட்ரினோக் கற்றை 
ஒன்றைப் பெறுவதேயாகும். அணு உலையில் அண்மையில் ஏற் 
பட்டுள்ள முன்னேற்றம் இதற்கு வழிகோலியது. அத்தகைய 
சோதனைக்குத் திறன்மிக்க அணு உலையும் நுட்பமான, பெரிய 
அளவிலான உணர்கருவியும் தேவைப்படுகின்றன. லாஸ் அல 
மாஸில் (1,068 1805) விஞ்ஞானிகள் குழு ஒன்று படம் 16-28-ல் 

காட்டப்பட்டுள்ள உணர் கருவியைப் பயன்படுத்தி இச் 
சோதனையை மேற்கொண்டது. அதன் பயனாய் 1956-ல் அது 
வரை பிடிபடாமலிருந்த நியூட்ரினோ மனிதனிடம் சிக்கியது. 

  

படம் 16.2 

அணு உலைச் சிலவற்றிலுள்ள நியூட்ரினோ உணர்ம்கருவியின் வெட்டு முகத் 
€தோற்றம் 1, 17, Wl தொட்டிகள் ஒவ்வொன்றும் 370 காலன்கள் திரவமின் மினுப்பான்களைக் (114014 5010111184018) கொண்டுள்ளன; அவை ஒவ்வொன்றும். 710 ஒளிமின் பெருக்கிக் குழாய்களை (013000 ஐய1(101187 1௦௦5) இயக்குவிக்கின் 
be. 9 2 யர ட் சர் என்ற வினையில் தோன்றும் பாசிட்ரான் திரவ 
மின்மினுப்பானில் தனித்தனி ஒளித்துடிப்புக்களை விளைவிக்கும் (கன்றி; லாஸ் 
அலமாஸ் அறிவியல் ஆய்வுக் கூடம் மற்றும் டாக்டர் 1, ரெய்னஸ்-௩ம்ல 

கனத் துகள்களின் அழிவின்மை விதியின் பயனாய் கட்டுரு 
புரோட்டான் மென் செயலெதிர்ச் செயல்களில் பங்கு கொள்வ 
தில்லை. புரோட்டானை விடக் குறைந்த நிறையுள்ள கனத் துகள் 
இல்லையாதலால் அது வேறு எந்தத் துகள்களாகவும் சிதைவுறு 
வதற்கு இயலுவதில்லை.
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அடுத்து கட்டுறா நியூட்ரானின் அரை ஆயுள் 12 நிமிடங்கள் 
எனில் அணுக்கருக்களில் உள்ள நியூட்ரான்கள் எவ்வாறு நிலை. 
பெற்றிருக்க முடியும் என்ற கேள்வி எழுகிறது. நியூட்ரானை 
அணுக்கருவுடன் பிணைக்கும் பிணைப்பாற்றல் அந்நிலையில் நியூட் 
சானின் நிறையைப் புரோட்டானின் நிறையை விடக் குறைந்த. 
அளவுக்குக் குறைக்கிறது எனக் கூறுவது இப்:புதிருக்கு” விடை 
யளிப்பதற்கான ஒரு வழியாகும். அணுக்கரு ஓன்று அதன்: 
பிணைப்பாற்றலின் பயனாய் அது சிதைவுறுவதால் கிடைக்கும் 
துகள்களின் மொத்த நிறையை விடக் குறைந்த நிறையைப்: 
பெற்றிருப்பின் ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின் காரணமாக அத். 
தகைய அணுக்கரு நிலைபெற்றிருக்கும் ஒரு ஐஸோடோப்புகள் 
மட்டும் நிலையாய் அமைந்து மற்றவை யாவும் கதிரியக்கமுள்ளவை- 
யாய் இருப்பதற்கு இதுவே காரணமாகும். காட்டாக many. 
சஜனும் டியூட்ரியமும் நிலையானவையாகும்; ஆனால் டிரிஷியம்: 
(ஒரு புரோட்டானையும் இரு நியூட்ரான்களையும் கொண்டது): 
திலையானது அல்ல, 

காதரிக் கணக்கு 

டிரிஷியம், ஹீலியம் 34 ஆ௫யவற்றின் அணுக்கரு நிறைகள்: 
மூறையே 

ச்சீ = 2805.205 Mev 

Mure? = 2804.676 Mev 

ஆகும். எலெக்ட்ரான் நிறை 

2சீச” - 0.511 Mev 

ஆகும். டிரிஷியம் பீட்டாச் சிதைவுறுமா? அவ்வாறாயின் பிட்டாக். 
கதிர் பெறக்கூடிய பெரும ஆற்றல் எவ்வளவு? 

டிரிஷியத்தின் நிறையானது 1765, எலெக்ட்ரான் ஆகியவக்: 
றின் மொத்த நிறையை விட அதிகமாக இருக்க நேருமாயின் 

H3 — று ப சார 

சான்ற வினை நிகழ்வது ஆற்றல் அழிவின்மை விதிக்கு முரண்பாடா 

யிராது. ௪”, * ஆகியவை பங்கிட்டுக் கொள்ளும் இயக்க ஆற்த:. 
லானது 

Mu (Mue® + M,—) = 2805°205—(2804.676 + 0.511) 
=0.018 Mev 

என்ற நிறை வேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும், எனவே, டிரிஷியம் 
மாதிரிக் கூறிலிருந்து வெளீத்தோன்றும் சிதைவு எலெக்ட்ரான்கள் 
சுமி முதல் 0,018 144 வரையுள்ள ஆற்றல்களைப் பெற்றிருக்கும்...
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கனநீரை நியூட்ரான்க௧களால் தாக்குவதன் மூலம் டிரிஷியத் 
தை உருவாக்கலாம். டிரிஷியத்திலிருந்து வெளிப்படும் சிதைவு 
எலெக்ட்ரான்கள் அல்லது பீட்டாக் கதிர்கள் 0:078 48 வரை 

இயக்க ஆற்றல்களைக் கொண்டிருப்பதாகக் காணப்பட்டுள்ளன. 
இத்தகைய டிரிஷியத்தின் அரை ஆயுள் 12 ஆண்டுகள் என்றும் 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

பீட்டாச் இதைவுக்கான மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு 0 
அகும், அது சிறிய அளவுகளில் இயற்கையில் கிடைக்கிறது. 
அது காஸ்மிக் கதிர்கள் அல்லது ஹைடிரஜன் குண்டு வெடிப்புக் 
களால் உருவாகும் நியூட்ரான்௧ளை வளிமண்டலம் உட்கவரு 
வதால் உருவாக்கப்படுகிறது. 0!* ௮ணுக்கருவானது 14'*, ஒரு 
எலெக்ட்ரான் ஆகியவற்றின் மொத்த நிறையைவிடச் சற்றே 

அதிகமான நிறையைக் கொண்டுள்ளது. எனவே மென்செய 

லெகிர்ச் செயலின் பயனாய் அது 

௪-7 

என்ற முறையில் சிதைவுறவேண்டும். இங்கு, அரை ஆயுள் 
T = 5000 ஆண்டுகளாகும். மாறாக நிலையான ஐஸோடோப் 
பான 075 12 நியூக்ளியான்௧களைக் கொண்டமைந்த எந்தவொரு 

இணைப்பின் நிறையையும் விடக் குறைந்த நிறையைக் கொண்டுள் 
ளது. ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின்படி 01? இதைவுறுவதற்கு 
வழியில்லை. எனவே, அது மென்செயலெதிர்ச் செயலினின்றும் 
தன்னைக் காத்துக்கொள்கிறது. உருவாகும் பெரும்பான்மையான 
கதிரியக்க ஐஸோடோப்புகள் பீட்டாச் சிதைவுற்று பாஸிட் 
ரானையோ எலெக்ட்ரானையோ தருகின்றன. அப்போது நியூட்ரி 
னோவோ அன்டி நியூட்ரினோவோ பிறக்கும். 

6-3 gyeiigtt Gugair (Anti matter) 

ஆண்டி உலகு (கபீர் world) 

சுழற்ச-ழ துகள்களைப் பற்றிய சார்பியல் குவாண்டம் 
கொள்கை நமக்குத் தவிர்க்கைத் தத்துவத்தை அளிப்பதோடன்றி 
ஆன்டித் துகள் என்னும் ஒரு துகள் இருப்பதையும் முன்னுரைக் 

கிறது. ஒரு துகளின் ஆன்டித் துகளானது அதே நிறையை ஆனால் 
எதிர்வகை மின்னூட்டத்தைக் கொண்டிருக்கவேண்டும். மேலும் 

ஒரு ஆன்டித் துகள் அதற்குரிய துகளால் அழிக்கப்படக்கூடும். 

அவ்வாறாயின் அவ்விரு ஓய்வு நிறைகளும் ஃபோட்டான்கள் 
போன்ற மற்ற துகள்களின் வடிவில் நேரடியாக ஆற்றலாக 

மாற்றப்படுகின்றன. மனிதன் அறிந்த முதல் ஆன்டித் துகள்
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பாஸிட்ரானாகும். அது 1984-ல் காஸ்மிக் கதிர்கள் ஊடுருவிய 
முகிற்கலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, பாஸிட்ரான் இருப் 
பதைச் சார்பியல் குவாண்டம் கொள்கை முன்னரே முன்னுரைகத் 
திருப்பினும் முதல் பாஸிட்ரான் எதிர்பாராமலேயே கண்டுபிடிக் 

கப்பட்டது. பாஸிட்ரான் அல்லது நேரின எலெக்ட்ரானைப் 
போன்ற அதே நிறையையும் ஆனால் எதிர்வகை மின் 
னஞாட்டத்தையும் கொண்டுள்ளது. ஒரு பாஸிட்ரான் பருப் 
பொருளில் ஓய்வு பெறும்பொழுது ஓரு எலெக்ட்ரானால் விரை 
வாக அழிக்கப்பட்டு அவை யிரண்டும் வழக்கமாக இரு ஃபோட் 

டான்களாக உருவெடுக்கின்றன . 

et + e— —> 2y 

ஒவ்வொரு ஃபோட்டானும் ஒரு எலெக்ட்ரானின் ஓய்வு நிறை 
யான 0,571 ]ரன் என்ற ஆற்றலைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். 
பாஸிட்ரான்௧கள் இரட்டைத் துகளாக்கம் (Pair production) 

என்னும் நிகழ்ச்சியில் (உயர் ஆற்றல் ஃபோட்டான் ஒன்று அணுக் 
கர ஒன்றை மோதும்பொழமுது ஒரு எலெக்ட்ரான்-பாஸிட்டான் 

இணையமாகவவ முற்றிலுமாக மாற்றப்படுகிறது) எளிதாக 
உருவாக்கப்படுகின்றன. 

yet + ௪ 
மேற் கூறப்பட்ட நிகழ்ச்சி ஆற்றலானது ஓய்வு நிறையாக நேரடி. 
யாக மாற்றப்படுவதற்கான பல எடுத்துக் காட்டுகளில் ஒன்றாகும். 

மூன் பிரிவில் கூறப்பட்டபடி எலெக்ட்ரான்களும் பாஸிட்ரான் 

களும் பீட்டாச் சதைவின் வில்பொருட்களாக அமையக்கூடும். 
பீட்டாச். சதைவில் ஒரு பாஸிட்ரான் எப்பொழுதும் ஒரு 

தியூட்ரினோவுடன் வெளிப்படுகிறது. 

ஒரு புரோட்டானின் ஆன்டித் துகள் ஆன்டிப் புரோட்டான் 

அல்லது எதிரினப் புரோட்டான் P aor அழைக்கப்படுகிறது. 

1933-0 பாஸிட்ரான் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் ஆன்டிப் 

புரோட்டானும் இருக்கவேண்டுமென பல விஞ்ஞானிகள் 

கருதினர். கொள்கையின்படி அணுக்கருக்களை ஆறு பில்லியன் 

எலெக்ட்ரான் வோல்ட்டுகள் இயக்க ஆற்றலுடன் கூடிய புரோட். 

டான்களைக் கொண்டு தாக்குவதன்மூலம் ஆன்டிப் புரோட்டான் 

களை உருவாக்க முடியும். 

P+P+>P+P+4+P+4+P 

என்பது ஆன்டிப் புரோட்டான்௧ளை உருவாகக்கூடிய வினைகளுள் 

ஒன்றாகக் கருதலாம். 6 ற ஆற்றலானது ஓய்வு நிறை ஆற்றல் 

மற்றும் புரோட்டா-ஆன்டிப் புரோட்டான் இணையத்தின் இயக்க
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ஆற்றல் ஆகயவையாக நேரடியாக மாற்றப்படுகிறது. ஆன்டிப் 

புரோட்டானைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான சாத்தியக் கூருனது 

அமெரிக்க அணு ஆற்றல் குழுவினரை, கலிஃபோர்னியா 

மாநிலத்தின் பெர்க்லியிலுள்ள பீவாட்ரான் எனப்படும் உயர் 

ஆற்றல் புரோட்டான் முடுக்கியை அமைப்பதற்குத் தூண்டிய 

முக்கிய காரணங்களுள் ஒன்றாக அமைந்தது. படம் 1 6-3-0 

காட்டப்பட்டுள்ள . பீவாட்ரான் புரோட்டான்௧களை 6.2 Bev 

இயக்க ஆற்றலுக்கு முடுக்குவிக்கிறது. இந்த ஆற்றல் நியூ 
.க்ளியான்-ஆன்டி. நியூக்ளியான் இணையங்களை உருவாக்குவதற்குச் 

சற்றே போதுமானதாக உள்ளது. பீவாட்ரான் தொழிற்படத் 

தொடங்கிய இரண்டாவது ஆண்டான 1955-ல் ஆன்டி 

புரோட்டான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும் ஓராண்டுக்குப் 

பின்னர் ஆன்டி நியூட்ரான் 7ரீகண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நியூட்ரான் 

மின்னூட்டமற்றிருப்பதால் ஆன்டி நியூட்ரானும் ewer 

மற்றிருக்கவேண்டும். எனினும், ஆன்டி நியூட்ரான் ஒரு நியூட்ரா 

னாலோ அல்லது ஒரு புரோட்டானாலோ விரைவாக அழிக்கப்படு 

Hog: ஆன்டி நியூக்ளியான் அழிக்கப்படும்பொழுது கிடைக்கப் 

பெறும் விளைபொருட்கள் பொதுவாகப் பயான்களாகும் (பிரிவு 

76.5 பார்க்க), படம் 16-4-0 ஆன்டிப் புரோட்டான் ஓன்று 

திரவ ஹைடிரஜன் குழிக்கலம் ஒன்றினுள் நுழைந்து, ஓய்வு 
பெற்று ஹைடிரஜன் அணுக்கருக்களுள் ஒன்றால் அழிக்கப்படு 
Hog. குறிப்பிட்ட இப்படத்தில் ஆன்டிப் புரோட்டான், 

புரோட்டான் ஆகியவற்றின் ஓய்வு நிறையானது ஐந்து பயான் 

களாக மாற்றப்படுகிறது. 

த கார்டுக்கு மகாமு 7° 

ஹைடிரஜன் அணுக்கள் யாவும் எதிரின புரோட்டான்கள் 

(ஆன்டிப் புரோட்டான்கள்) மற்றும் நேரின எலெக்ட்ரான்கள் 
(பாஸிட்ரான்கள்) ஆகியவற்றால் ஆக்கப்படாமல் நேரின புரோட் 
டான்கள் மற்றும் எதிரின எலெக்ட்ரான்௧ளால் ஆக்கப்பட் 
ருப்பது ஏன் என்ற கேள்வி எழுகிறது, அத்தகைய அஆன்டிப் 

புரோட்டான் மற்றும் பாஸிட்ரானால் ஆக்கப்பட்ட ‘oD pe” 
(௩ம்) ஹைடிரஜன் அணு ஆன்டி. ஹைடிரஜன் அணு என 
அழைக்கப்படுகிறது. ஆன்டி நியூக்ளியான்௧ளாலும் அவற்றை 
வலம் வரும் பாஸிட்ரான்க௧களாலும் ஆக்கப்பட்ட பருப்பொருள் 
ஆன்டிப் பொருள் என அழைக்கப்படுகிறது. எதிர் மின்னூட் 
டஉத்தைவிட நேர் மின்னூட்டம் விரும்பப்படுவதற்கான 
காரணத்தை அறிவது கடினமாக உள்ளது. மாறாக, புவியிலோ 
அல்லது நமது நட்சத்திர மண்டலத்திலோகூட ஆன்டிப் பொருள்
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படம் 16-4 

திரவ ஹைடிரஜன் குமிழ்க்கலம் ஒன்றினுள் ஆன்டி புரோட்டான் ஓய்வு; 
பெறுதல் ஆன்டி புரோட்டான புரோட்டான் ஒன்றினால் அழிக்கப் 
படுறது. அழிவு விளைவுப் பொருட்கள் ஐந்து பயன்களாகு:3. 

கேரின பயான்களில் ஒன்றும் ஓய்வு பெற்று பின்னர் 4 அகச் 
சிதைவுறுகிறது. இந்த /4 1-ம் ஓய்வுபெற்று ஒரு பாசிட்ரானகச் 
சிதைவுறுகிறது (கன்றி: லாரென்ஸ் கதிர்வீச்சு ஆய்வுக் 

கூடத்தின் இரவ ஹைடிரஜன் குமிழ்க்கலக் குழு).
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இருக்குமாயின் அது அதிக காலம் நீடித்திருக்காது. அது விரை 
வாக அழிந்து ஒரு ஹைடிரஜன் குண்டை விட 17000 மடங்கு 

திறனுடன் ஆற்றலை வெளிவிடும். தற்பொழுது சில நட்சத்திர 
மண்டலங்கள் ஆன்டிப் பொருளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற 
ஊகம் இருப்பினும் அதற்கான போதிய சான்று இல்லை. 

16-4 ஆண்டித் துகள் சீரனமவு (&ற(1ற 811016 ஐல 6(ரூ) 

ஆன்டி உலகு மாறுபட்டதா ? 

ஏதோவொரு பெளதிகச் சோதனையின்போது துகள்கள் 

யாவும் அவற்றின் ஆன்டித் துகள்களாகத் திடீரென மாற்றப் 

படுவதாகக் கருதுவோம். சோதனையானது தொடர்ந்து அதே 

மூடிவுகளை அளிக்குமா? ஆன்டித் துகள்களும் அவற்றின் துகள் 
களைப் போன்று அதே பெளதிக விதிகளுக்கு உட்படவேண்டும் 
என்ற புனைகருத்து 1957ஆம் ஆண்டுவரைப் பெளதிகர்களிடையே 
நிலவிவந்தது. கொள்கையளவில் ஒரு குறிப்பிட்ட பெளதிக 
அமைப்பு ஆன்டிப் பொருளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளதா எனக் 
கூறுவதற்கு வழியேதும் இல்லை. இந்த அடிப்படைச் சீரமைவுத் 

தத்துவத்தை ஆன்டித் துகள் சீரமைவு என அழைப்போம். 
கொள்கையியல் பெளதிகர்கள் இதனை மின்னூட்ட மாற் 
றிணைவு மாற்றமின்மை விதி (189 of charge conjucation 
1078716006) எனக் கூறுவது வழக்கம். மின்னூட்ட மாற்றிணைவு 
என்பது மற்ற எதையும் அதே நிலையில் வைத்து ஒவ்வொரு 
துகளையும் அதற்குரிய ஆன்டித் துகளாக மாற்றும் ஒரு கணித 
வியல் செயல்முறை ஆகும். ஹைடிரஜன் அணுவின் மின்னூட்ட 

மாற்றிணைவு ஆன்டி ஹைடிரஜன் ஆகும். ஆன்டித் துகள் 
சீரமைவானது ஆன்டி ஹைடிரஜன் வாயு வெளிவிடும் அலைமாலை, 
சாதாரண ஹைடிரஜன் வெளிவிடும் அலைமாலையைப் போலவே 
இருக்கவேண்டும் என முன்னுரைக்கிறது. ஆன்டித் துகள்களை 
உருவாக்குவது கடினமாதலால் (ஆன்டி ஹைடிரஜன் இதுவரை 

உருவாக்கப்படவில்லை) ஆன்டித் துகள் சீரமைவுத் தத்துவத்தின் 
சில கருத்துக்களைச் சோதனைமூலம் சரிபார்ப்பது கடினமாக 
உள்ளது. 

உண்மையில் 1957-ல் மென் செயலெதிர்ச் செயலானது 

ஆன்டித் துகள் சீரமைவுத் தத்துவத்திற்கு 1முரண்படுவதை 
அறிந்த அளவிலே அதிர்ச்சியுற்றனர். இந்த முரண்பாட்டின் 
தன்மையைப் பற்றி பிரிவு /6-6-ல் காணலாம். 

அ பெள 82 
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16-5 முப்பது அடிப்படைத் துகள்கள் 

அவை யாவும்: அடிப்படையா ? 

எஞ்சியிருக்கும் 27 அடிப்படைத் துகள்களும் இப் பகுதியில் 
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அறிமுகப்படுத்தப்படும். சில குறிப்பிட்ட 
ஒருங்கிணைக்கும் பண்புகளும் தொகுப்புக்களும் தெளிவாகத் 
தோன்றினாலும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் குறிப்புக்கள் 
நம்மைத் திணற அடிப்பதாகத் தோன்றுவகோடு அடிப்படைத் 
துகள்களைவிட மேலும் அடிப்படையானதும் எளியதுமான 
துகள்கள் இருக்குமோ என வியப்படையச் செய்யும். இதுவே 
இப்பொழுது பெளதிகம் எதிர்நோக்கும் சிறப்புக் கேள்வியுமாகும். 

இந். நாலில் இப்பொழுது நாம் மனித அறிவு மற்றும் பெளதிக: 
உலகைப் பற்றிய அறிவு ஆகியவற்றின் புற எல்லையை (Outer 

frontier) அடைந்துள்ளோம். இந்நூலின் எஞ்சிய பகுதிகள் 
பெளதிக உலகைப் பற்றிய நமது தற்போதைய முன்னோடி” 
ஆராய்ச்சிக்கான ஒரு சில கருத்துக்களை அளிக்க முயலுகின்றன . 

இதுவரை ஆராயப்படாத இருவகை அடிப்படைத் துகள்கள் 

உள்ளன. இவ்விருவகைத் துகள் யாவும் அழிந்துவிடுவனவாகும். 
ஒரு வகைத் துகள்கள் எலெக்ட்ரானைவிட எடைமிக்கது, ஆனால் 
புரோட்டானைவிட எடை குறைந்தது. இத் துகள்கள் மெஸான் 

கள் எனப்படுகின்றன. மற்றவகைத் துகள்கள் புரோட்டானைவிட 

ஓரளவு எடைமிக்கன. இவை ஹைப்பரான்கள் (1142610018) 

எனப்படுகின்றன. ஹைப்பரான்கள் எப்பொழுதும் நியூக்ளியான் 

களாகச் சிதைவுறுவதகால் அவைகளையும் கனத் துகள்களாக வகைப் 

படுத்த வேண்டும்; எனவே அவை கனத் துகள்கள் அழிவின்மை 

விதிக்கு (சனத் துகள்களின் மொத்த எண்ணிக்கை மாருமலிருக்க 

வேண்டும்) உட்படவேண்டுப். 

மெஸான்கள் 

மியூயான்கள், பயான்கள், £ மெஸான்கள் என்ற வெவ்வேறு 

வகை மெஸான்கள் உள்ளன. மியூயான் நிறை புரோட்டான் 
நிறையைப் போல் ஏறத்தாழ 1 மடங்கும் பயன்நிறை புரோட் 
டான் நிறையைப் போல் ஏறத்தாழ 3 மடங்கும் £ மேஸானின் 
நிறை புரோட்டானின் நிறை புரோட்டானின் நிறையில் 
ஏறத்தாழ பாதியும் உள்ளது. 

எலெக்ட்ரானைப் போலவே மியூயான்களும் சுழற்9--1-ஐக் 
கொண்டிருப்பதோடு நேரின, எதிரின மின்னூட்டங்களோடு 
மட்டுமே (8-, ம*) காணப்படுகின்றன. நடுநிலை மியூயான்



துகள் பெளதிகம் 499 

காணப்படவில்லை. மியூயான்௧ள் அவற்றின் நிறையைத் தவிர 
எலெக்ட்ரான்களைப் போலவே தோற்றமளிக்கின்றன ; எனவே, 
அவற்றைக் கன எலெக்ட்ரான்களாகக் கருதலாம். எனினும், 
இயற்கையில் வேறெந்த கன எலெக்ட்ரான்௧ளும் கிடைச்சுப் 
பெறுவதில்லை. கொள்கையியல் பெளதிகத்தில் இப்போதுள்ள 
பிரசினைகளில், ஏன் இருவகை எலெக்ட்ரான்கள்? மட்டும். 

இயற்கையில் உள்ளன என்ற புதிரும் ஒன்று. பர், முன் 

அன்டித் துகள் ஆகும். அனைத்தின ஃபொர்மி செயலெதிர்ச் செயலின் 
பயனாய் மியூயான் 7.5) 10-*வி அரை ஆயுளைக் கொண்டு 
ஒரு எலெக்ட்ரானாகவும் |இரு நியூட்ரினோக்களாகவும் சிதைவுற 
வேண்டும். 

ப - சமர 

அனைத்தின ஃபொர்மிச் செயலெதிர்ச் செயலின்படி 1, ௪, ம என்ற 
மூன்று சுழற்சி -$ துகள்களும் பல பொதுவான பண்புகளைப் 
பெற்று லெப்டான்கள் (120008) என அமைக்கப்பெறுகன்றன. 

இப்பொழுது முதல் மியூயானை மெஸான் என்னாது லெப்டான் 
என அழைப்போம். 

டயான்கள் சுழிச்சுழற்சியைக் கொண்டு எதிரின, தேரின 

மின்னூட்டங்களோடும் மின்னூட்டமின்றியம் (ஈ-, ஈர், ௩ 

இடைக்கப் பெறுகின்றன. ௩-, ௩ஈன் ஆன்டித் துகளாகும். 

ஃபோட்டானுக்குள்ளதுபோல் ௩”-ன் ஆன்டித் துகளும் ௩ூ£ ஆகும். 

பயான்கள் உளதாயிருப்பதற்கான *காரணத்தை'ப் புரித்த 

கொள்வதென்பது மியூயான்களுக்கான காரணத்தைவிட எளிதா 
யுள்ளது. உண்மையில், 1996-ல், படான் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
தற்குப் பதினொரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 11. யுகாவா என்பவரால் 

அத்தகைய ஒரு துகள் இருப்பது முன்னுரைக்கப்பட்டது. 

குவாண்டம் விசையியல் மின்விசைக்கு விளக்கம் கூறும் அதே 

முறையில் வலிமையான அணுக்கரு விசைக்கும் யுகாவா விளக்கம்: 

கூற முயன்றார். குவாண்டம் விசையியலில் மின்விசையான து 

மின்னூட்டமொன்று தோற்றவியல் குவாண்டம்களை (10081 

008௦18) (ஃபோட்டான்கள்) தொடர்ந்து வெளிவிட்டுக் கொண்டும் 

உட்கவர்ந்து கொண்டும் உள்ளது என்ற அடிப்படையில் விளக்கப் 

படுகிறது. வலிமையான, குற்றெல்லை அணுக்கருவிசையை 

விளக்கும் பொருட்டு யுகாவா [புய வகைத் தோற்றவியல் 

குவாண்டம் ஒன்றைப் புனைந்துருவாக்கிஞார். குவாண்டம் 

கொள்கையானது இப் புதியவகைத் துகளின் (குவாண்டம்) 

நிறையை அணுக்கருவிசையின் நேடுக்கத்தின் (18126) அடிப்படை 

யில் கூறுறது. இவ்வாறு யுகாவாவால் முன்னுரைக்கப்பட்ட
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நிறையானது பயானின் அளவிடப்பட்ட நிறையுடன் மிகவும் 
'பொருந்துகிறது. யுகாவா சரியான நிறையை முன்னுரைத்த 
'தோடன்றி பயான்கள் தநியூக்ளியான்௧களுடன் வலிமையாகச் 
'செயலெதர்ச் செயற்படும் எனவும் முன்னுரைத்தார். காட்டாக, 
நியூக்ளியான்களின் மோதல்களினால் பயான்கள் எளிதில் ௨௬ 
வாக்கப்படுகன்றன. இத்தகைய மோதல்களில் நியூக்ளியான் 
களின் இயக்க ஆற்றல் நேரடியாக ஓய்வு நிறையாக மாற்றப் 
படுகிறது. பயானை விளைவிக்கும் சில வினைகள் பின்வருமாறு : 

P+P—>P+N+4+xnt 

Pt+tN—~P+P4nx- 

Y+P—>N+nt 
ர திகதி கலி 
y+N—P4+nxn- 

பயான்களை விளைவிப்பதற்குப் பலநூறு மில்லியன் எலெக்ட்ரான் 
வோல்ட்டுகள் ஆற்றலையுடைய புரோட்டான்கள் தேவைப்படு 
கின்றன. அத்தகைய புரோட்டான் கற்றைகளைப் படம் 9-17-ல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது போன்ற சின்க்ரோசைக்ளோட்ரான்கள் 

_ அளிக்கின்றன. 

  

படம் 16-5 

5 2 சோதனைப் பூச்சில் பயானை நிறுத்துவதால் ஏற்படும் 

தகட்டை பட்ஸ் ei ue ஆர என்ற சிதைவைத் தொடர்ந்து 

pt சா ர 07 என்ற சிதைவு ஏற்படுவதைக் காணலாம். (கியூட் 

- சீஜேக்களுக்கு உரிய சுவடுகள் இல்லை). சிழ.ற்படப் பூச்சின் துணுக்குகளை 

. ஓளியால் மட்டுமின்றி மின்லூட்டத் துகள்களின் மோதலாலும் உணர்திற 

மூட்டலாம்.
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அணுக்கருச் சோதனைப் பூச்சில் (100168 emulsion) sews 
கஇர்களின் சுவடுகளை (படம் 16-5) ஆராய்வதன் மூலம் முதன் 
முகலாக 1947-ல் காஸ்மிக் கதிர்களில் பயான் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டது. அதையடுத்த ஓராண்டுக்குப் பின்னர் மனிதனால் 

விளைவிக்கப்பட்ட முதல் பயான் பெர்க்லி சின்க்ரோசைக்ளோ 

ட்ரானில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மென் செயலெதிர்ச் செயலின் 

பயனாய் மின்னூட்டங் கொண்ட பயான்கள் 1.8 )6 10” *வி அரை. 

ஆயுளுடன் பின்வருமாறு சிதைவுறுகின்றன : 

பூசீர்சா 

nt அல்லது 

ot 4 y 

a HOH 
க௩-... அல்லது 

வு 
ச 47 

n°, மென் செயலெதிச் செயலைவிட மின்காந்த செயலெதிர்ச் 

செயலின் (8160110103216110 1016180100) பயனாய் அதிவிரைவில் இரு. 

ஃபோட்டான்்௧ளாகச் சஇதைவுறுிறது. ௩ூ-ன் அரை ஆயுள் 

ஏறத்தாழ 10-15வி ஆகும், ௩*-ன் இதைவையும் ம*-ன் சிதை. 

வையும் படம் 16-4-ல் உள்ள குமிழ்க்கலப் படத்தில் காணலாம். 

கரன் இரு சுவடுகள் ஒன்று உண்மையில் திரவ ஹைடி.ரஜனில் 

ஓய்வு பெறுகிறது. பின்னர் அது கண்ணுறு ஒரு [£* சுவடாகவும் 

கண்ணுறப்படாத நியூட்ரினோ ஙாகவு சிதைவுறுகறது. 1.1 செ.மீ. 

தொலைவைக் கடந்த பின்னர் ம*-ம் ஓய்வு பெற்று கண்ணுறு ஒரு 

ச ஆசவும் கண்ணுறப்படாத இரு நியூட்ரினோக்களாகவும். 

சதைவுறுகறது. 

K மெஸாணன் 

அண்மையில் கண்டு உறுதி செய்யப்பட்ட புதிய துகள்களுள்- 

ஒன்று &£ மெஸான் (& 148501) ஆகும்... அது சுழிச்சுழற்சியுடைய: 

தாயும், நேர்மின்னூட்டத்தைக் கொண்டதாயும், மின்னூட்ட 

மற்றதாயும் (87, 0) உள்ளது; அவற்றிற்குரிய gongs 

துகள்களும் (8, K,) உள்ளன. £ மெஸான் அதன் அதிக 

நிறையின் பயனாய் மென் செயலெதிர்ச் செயல் மூலமாகச்.சிதை.. 

வுறுவதற்கான பலவழிகள் உள்ளன. பின்வரும் சதைவுமுறைகள். 

பதிவிடப்பட்டுள்ளன .
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கர் 4 ௩? (ர வகை) 
நகர்கள் (7 வகை) 

+ + 27° மேஷ திட ர K at ty 
[erty t x 
Let +v+7° 

மின்னூட்டம் பெற்ற £ மெஸானின் அரை ஆயுள் 0.85)610- “வி. 

நடுநிலை £ மெஸான் 7,0 % 10 ''வி அரை ஆயுளுடன் மேற் 

கண்ட முறைகளையொத்த முறைகளில் சதைவுறுகறது. கொள்கை 

யியல் பெளதிகத்தில் தற்போதுள்ள இரு பிரசினைகளாவன : 

௩ மெஸான் 8*-ஐ விட இவ்வளவு குறைந்த ஆயுட்காலத்தைப் 

பெற்றிருப்பது ஏன்? 8 மெஸான் சிதைவுக்கும் அனைத்தின 

ஃபெர்மி செயலெதிர்ச் செயலுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு 

என்ன? £ மெஸான்களின் உற்பத்தியைப்பற்றி அடுத்த பிரிவில் 

ஆராயப்படும். 

ஹைப்பரான்கள் (1130610108) 

புரோட்டானைவிட எடைமிக்க மூன்று வகை அடிப்படைத் 

துகள்கள் உள்ளன. இவைகள் பெரிய கிரேக்க எழுத்துக்களான 

ந (லாம்டற), 3 (சிக்மா), 23 (க்ஸை) ஆகியவற்றால் குறிக்கப் 

படுஏன்றன. அவைகள் மென் செயலெதிர்ச் செயல் காரணமாக 

நியூக்ளியான்களாகச் சிதைவுறுகின்றன. எனவே, ; அவை சுனத் 

துசுள்களின் அழிவின்மை விதிக்கு உட்படுகன்றன. இதுவரை நாம் 

வன்செயலெதிர்ச் செயல் என அழைச்கப்படுவதற்கான இரு 

எடுத்துக்காட்டுகளைக் கண்டோம். அவையாவன ;: (0) நியூக்ளி 

யான் -நியூக்ளியான் விசை (1) பயான்--நியூக்ளியான் செய 

லெதிர்ச் செயல் (காட்டாக பயான் விளைவாக்கம்). இவ்வாறே, 

நியூக்ளியான்கள் மற்றும் பபான்களுடன் ஹைப்பரான்கள் மற்றும் 

2” மெஸான்களின் செயலெிர்ச் செயல்களும் வன்செயலெதிர்ச் 

செயலுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள். ஹைப்பரான்கள் மற்றும் 

8 மெஸான்களின் விளைவாக்கம் வன்செயலெதிர்ச் செயல்களுக்கான 

பல எடுத்துச்சாட்டுகளுள் ஒன்றாகும். மிகவும் ஆராயப்பட்ட 

ஹைப்பரான் விளைவாக்க வினை 

கித் 

ஆகும். இவ்வினையின் திரவ ஹைடிரஜன் குமிழ்ககலம் படத்தைப் 

படம் 76-6-ல் காணலாம். இதற்குத் தேவைப்படும் உயர் ஆற்றல் 

வயான் கற்றைகள் 8 புரோட்டான் முடுக்கிகளில் எளிதாக 

ஆளைவிக்கப்படுகன்ம்ன. ஹைப்பரான் & மெஸான் ஒன்றுடன்
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இணைந்து உருவாக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. உண்மையில், 
அது எப்பொழுதும் அப்படி நிகழவேண்டும். இந்த இணைந்த 
விளைவாக்கம்: பயான்களாலும் நியூக்ளியான்க௧ளாலும் ஏற்படும் 
எல்லா ஹைப்பரான் விளைவாக்கத்திற்கும் பொகுந்தும். இதன் 
காரணமாக ஹைப்பரான்களும் & மெஸான்களும் புத்தியல்புத் 

துகள்கள் (Strange particels) என அமைக்கப்பட்டு வந்தன : 

இன்னமும் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வன்செயலதிர்ச் 
செயல்கள் யாவும் புத்தியல்பு அழிவின்மை விதி (001867481100 of 
51780201658) எனப்படும் புதியதொரு விதிக்கு உட்படுவதாக 

அறியப்பட்டுள்ளது (அதைப் பற்றிய விவரங்களை விட்டு 

விடுவோம்) . 

டூ ஹைப்பரானணிஎ நிறையானது புரோட்டான், பயான் 
ஆகியவற்றின் மொத்த நிறையைவிட 87 ]8 அஇகமானது, 
அது நடுநிலையாகவும் $ சுழற்சியை உடையதாகவும் உள்ளது. 
அதன் முக்கியச் சிதைவு முறைகள் 

P+n- 

A ROE! 

N+ 7° 

ஆகும், 

2 ஹைப்பரான் /-ஐவிட 78 ][ள கனமுள்ளதாயும் 1 சுழற்சி 
யுடையதாயும் உள்ளது. எனினும் 5 ஹைப்பரான்கள் நேர்மின் 
னூரட்டங்கொண்டும், மின்னூட்டமற்றதாயும் எதிர்மின்னூட்டங் 
கொண்டும் உள்ளன. அவற்றின் முக்கியச் சிதைவு முறைகள் : 

P+*7° 

ar tw + க௬- 
3. ௬ நீட்ட க 
=> A+Y 

ஆகும். 5? ஹைப்பரானின் சிதைவானது மென்செயலெதிர்ச் 
செயலைவிட ஏறத்தாழ 101* மடங்கு வலிமை வாய்ந்த மின்காந்த 
செயலெதிர்ச் செயலாதலால் அது 5 அல்லது 59” -ன் சிதைவை 

விட மிகவும் விரைவாக உள்ளது. 

5, ஹைப்பரான் , ஹைப்பரானைவிட 205 1/8 எடைமிக்கதா 
யுள்ளது. அது எதிர்மின்னூட்டங் கொண்டோ அல்லது மின் 
ஜூாட்டமற்றோ இருக்கலாம், பதிவு செய்யப்பட்ட சிதைவு 

மூறைகள் |
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படம் 16-6 
, _ திரவ ஹைடிரஜன் குமிழ்க்கலத்தில் லாம்டா ஹைப்பரான் மற்றும் 

& மெஸானின்' இசணத்த வீளைவாக்கம், 1 நில ௬- ஒன்று பீவாட்ரானி 

லிருந்து குமிழ்க்கலத்தினுள் நுழைந்து ஒரு புரோட்டானைத்தாக்கி Af grb 
&0-ஐ. விளைவிக்கிறது. (ன்றி; லாரென்ஸ் கதிர்வீச்சு ஆய்வுக்கூடத்தின் 
இரவ ஹைடிரஜன் குமிழ்க்கல குழு).
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= +*A+ aF 
2 > At 

ஆகும். 

ஒவ்வொரு ஹைப்பரானுக்கும் எதிரின மின்னூட்டம் பெற்ற 

ஆன்டிஹைப்பரான் இருக்கவேண்டும். இதுவரை Av தாடி இ 
ஆன்டிஹைப்பரான்களே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. எனினும், 
மற்றவையும் இருக்கவேண்டும் எனப் பெளதிகர்கள் உறுதியாக 

நம்புகிறார்கள். 2 2-1 ந என்ற வகையில் விளைவிக்கப் 

பட்ட ந ஒன்றைப் படம் 78-7-ல் காணலாம். 

நிறைவளர் வரிசையில் இப்போதுள்ள (1961) அடிப்படைத் 
துகள்களாவன : ஃபோட்டான் 4/; லெப்டான்கள் 1, e, fH; 
மெஸான்கள் ௩, & ; நியூக்ளியான்கள் 7, 7/1; ஹைப்பரான்கள் 

3. 5. அவற்றின் வெவ்வேறு மின்னூட்டங்களையும் ஆன்டித் 
துகள்களையும் கருத்திற் கொள்வோமாயின் மொத்தம் 30 அடிப் 
படைத் துகள்களாகும். அவையாவும் பக்கம் 509-ல் உள்ள 

படம் 76-8-ல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. துகள்கள் இடது 

புறத்திலுள்ளன ; அவற்றிற்குரிய ஆன்டித்துகள்கள் வலது 
புறத்தில் *பிரதிபலிக்கப்பட்டு' உள்ளன. இது சற்று வசதியான 

அமைப்பு மூறை என்பதைப் பிரிவு 16-6-ல் காணலாம்: 
பெளதிகத்தை ஒருவர் 2,டியில் நோக்குவராயின் துகள்கள் யாவும் 
அவற்றின் ஆன்டித்துகள்களாக மாற்றப்பட்டிருப்பதைக் காண் 
பார். இந்தப் புதிர் குறிப்புரை (01110 160411) அடுத்த பிரிவில் 

விளக்கப்படும். 

16-6 ஒப்புமை அழிவு (400 ௦01056778110 of parity) 

**பூசாய் முகம்பார்க்கும் கண்ணாடி உலூல் வாழ விரும்புகறாயா 2 

அங்கு உனக்குப் பால் ஈடைக்குமோ என்னவோ? அந்தப்பால் 
இனிக்குமோ என்னவோ ?”” ஆலிஸ். 

லீவிஸ் கேரோல் (1,6ஈ18 கோ£௦11) கூறியது சரியே என்பதை 
இப்பகுதியில் அறிவோம். முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி உல$ஒல் 
உள்ள பால் .நஞ்சற்றதாக இருக்கலாம் ; ஆனால் செரிக்காது. 
மேலும், மென்செயலெதிர்ச் செயல் மட்டுமின்றி பிரிவு 76-4-ல் 
ஆராயப்பட்ட ஆன்டித் துகள் சரிசீரமைவுக்கும் முரண்படுவதை 
நாம் காண்போம். ஒப்புமை அழிவின்மைவிதி என்பது இயல்பு 
மாரு பிரதிபலிப்பு (1611601100 1018118006) எனப்படும். சீரமைவுத் 
தத்துவத்தின் கணிதவியல் விதிமுறையாகும், பிரதிபலிப்பு 

மாறாமைத் தத்துவத்தின்படி எந்தவொரு பெளதிக நிகழ்ச்சியின்
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P+p >A 3 க, என்த முறையில் ஆன்டிலாம்டா (antilambda 
ஒன்றின் விளைவாக்கம், ஆன்டிலாம்டா ஒரு கர் ஆகவும் ஆன்டிப்புரோட் 
டானாகவும் சிதைவுறுகிறது. அடுத்து அந்த , ஆண்டிப்புரோட்டான் ஓய்வு பெற்று திரவஹைடிரஜனிலுள்ள ஒரு புசோட்டானை அழிக்கிறது (ser Pe 
லாரென்ஸ் கதிர்வீச்சு ஆய்வுக் கூடத்தின் 72 அங், குமிழ்க்கலக் குழு).
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ஆடிப் பிம்பமும் அப்பெளஇிக நிகழ்ச்சியைப் போன்றே உண்மை 
யாகும். ஒப்புமைத் தத்துவத்தின்படி கண்ணாடியினுள் பார்த்துக் 
கொண்டிருப்பதை அறியாத: ஒருவர் எந்தவொரு பெளதிகச் 

சோதனையையும் காண்பாராயின் சோதனையின் முடிவுகளிலிருந்து 
அவர் கண்ணாடியினுள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று 
கூறுவதற்குரிய வழியேதும் இல்லை. இதையே வேறு வகையிலும் 
கூறலாம் : அதாவது இடக்கை வகை ஆயத் தொலைவு அமைப்பை 

(left 8102ம் 0007010816 835160)ப் பயன்படுத்தினாலும் வலச்கை 

வகை ஆயத்தொலைவு அமைப்பைப் பயன்படுத்தினாலும் அடிப் 
படைப் பெளதிக விதிகள் யாவும் அதே கணிதவியல் வடிவைப் 

- பெற்றிருக்கவேண்டும், ஒப்புமை அழிவின்மையின் விளைவு என்ன 
இவனில் மறதிப் பேராசிரியர் ஒருவார் சோதனைகளின்மூலம் அவரது 

- வலது கையை நிர்ணயிக்க முடியாது. அவரது இதயம் அவரது 

உடலின் எந்தப் பக்கத்தில் உள்ளது என்பதை நிர்ணயிப்பது 

அவருக்கு ஏமாற்றத்தை அளிக்கும். இத, **இடது'' எனக் குறிப் 
பிட்ட கையுறையை அவருக்கு அளிப்பதற்குச் சமமாகும். 

உண்மையில் அவரது உடம்பிலுள்ள மூலக்கூறுகளும், ஒப்புமை 
அழிவின்மையைப் பொறுத்தவரை புவியிலுள்ள உயிரினங்கள் 
யாவும் மேற்கூறப்பட்ட வகையில் குறியிடப்பட்ட கையுறைக்குச் 

சமமாகும் (இயல் 14-ன் முகப்புப் படத்தை நோக்குக), உயிரியல் 
முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட புரோட்டீன் மூலக்கூறுகள் (முற்றிலும் 

இடஞ்சுழித் திருகுவகை அமைப்பைக் கொண்ட) அமினோ அமிலங் 
களிலிருந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளன. [பெனிஸிலின் போன்ற நோய் 
உயிர் எதிரிகள் (800118) மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 

வலஞ்சுமி அமினோ அமிலங்களைக் கொண்டுன்ளன. அவற்றின் 
இத்த அமைப்பே அவை பாக்டீரியாக்களுக்குத் தீங்கு விளைவிப்ப 

ஆடி நிமீபற் 

  

  

        

    

pasts வலத்சுழித் திருகின் ஆடிப்மிம்பம் 

ங்க (இடழ்சுழித் திருகு எனும் 
அழைக்கப்படுகிறது) 

படம் 16-9 

வலஞ்சுழித் இருமும் அதன் ஆடிப் பிம்பமும்,
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தற்குக் காரணமாகக் கருதப்படுவகோடு அவை தோய் உயிர் 
எதிரிகளாகப் பயன்படுவதற்கும் காரணமாகிறது]. மாருக, 
வேதியியல் வல்லுநர்களால் வலஞ்சுழிப் புரோட்டீன்களைச் 
செயற்கை முறையில் விளைவிக்க முடியும். நாம் எதிர்பார்ப்பது 
போலவே அவை இயற்கையில் இடைசக்கக்கூடிய புரோட்டீன்களைப் 
போன்ற அதே வேதியியல் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒரே 
ஒரு வேறுபாடு உண்டெனில் அது, ஒன்று மற்றதின் ஆடிப்பிம்ப 
மாகும் (படம் 16-9). புவியில் உ௨உயிரியலானது எப்பொழுதும் 
ஒரு குறிப்பிட்ட சீரமைவு வகை மூலக்கூறுகளை மட்டும் விளைவிக்கும் 
போது வேதியியல் வல்லுநர்களால் விளைவிக்கப்படும் அதே மூலக் 
கூறுகள் 50 சதவீதம் வலஞ்சுமி அமைப்பையும் 50 சதவீதம் 
இடஞ்சுழி அமைப்பையும் கொண்டிருப்பது புதிராகத் தோன்றக் 
கூடும். இதற்கான ஒரு லிளக்கத்தைப் பின்வருமாறு கூறலாம்: 

புவியின்மீது தொ... க்கத்தில் இடஞ்சுழி, வலஞ்சுழி ஆகிய இருவகை 
உயிரினங்களும் தோன்றியிருக்கக் கூடும். அந்நிலையில் ஒருவகைப் 
பிராணிகளும் தாவரங்களும் மற்றவகைப் பிராணிகளுக்கும் தரவ 

ரங்களுக்கும் நச்சுத்தன்மையுடையதகரய் அமைந்திருக்கக் கூடும், 
இறுதியில் உயிர் வாழ்வதற்கான டோட்டியில் அவற்றுள்ஒரு வகை. 
மற்றதை வென்று நிலைத்திருக்கக் கூடும். 

  

படம் 1௦-10 

0.14. யாங் என்பவரின் துணையுடன் 7. 10, லீ செய்த ஆராய்ச்சி ஒப்புமை. 
அழிவின்மையின் அழிவுக்கு வழிகோலீயது, இப்படம் பேராசிரியர் லீயின். 
உண்மையான பிம்பமா? ஆடிப் பிம்பமா 7
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விழிப்பு்ள்ள மாணவனுக்கு ஒரு திறச் சோதனையாகப் 

படம் 76-10-ல் உயர் ஆராய்ச்சிக்கான பிரின்ஸ்ட்டன் கழகத்தை 

(Princton Institute of Advanced study)# Gstps T. D. லீ 

(ு.ற.1 என்பாரின் ஒளிப் படம் (photograph) அளிக்கப்பட் 

டுள்ளது. இப்படம் ஆடியை நோக்கி எடுக்கப்பட்டதா இல்லையா 

என்பதை உறுதியாகக் கூறுவதற்கு வழியேதும் உள்ளதா ? முதல் 

நோக்கில் இப்படம் டாக்டர் லீயின் ஆடிப்பிம்பம் என ஒருவர் 

கருதலாம். கரும்பலகையில் உள்ள குறியீடுகள் இடவலம் மாறித் 

“தோன்றுகின்றன ; லீ, அவரது இடக்கையைப் பயன்படுத்துவது 

'போல் தோன்றுகிறது. விழிப்புளள மாணவன், இப்படத்தில் 

ஏதோ  சூழ்ச்சியிருப்பதாக--அதாவது லீ வேண்டுமென்றே 

குறியீடுகளை இடவலமாக எழுதியிருப்பதாக ஐயுறலாம். படத் 

தைக் கவனமாக ஆராயும்பொழுது லீயின் கோட்டுப் பொத் 

.தான்கள் அவரது வலப்புறத்தில் இருப்பது தெரியவருகிறது. 

ஆண்களுக்கு இடப்புறத்திலும் பொத்தான்கள் இருக்கும் என்ற 

உறுதியான உலகியல் மரபின் அடிப்படையில் விழிப்புள்ள ஒரு 

மாணவன் படம் 19-19, 7,0. லீயின் உண்மையான பிம்பம் 

என்ற முடிவுச்கு வரலாம். பொத்தான்களை இடப்புறத்திலும் 

அவற்றிற்குரிய துளைகளை வலப்புறத்திலும் அமைத்து வழக்கத் 
இற்கு மாறான ஒரு கோட்டைத் தைக்குமளவிற்கு நாம் 

செல்லவில்லை. 

இந்நூலுக்கு அப்பாற்பட்ட சில காரணங்களின் பயனாய் 

ஓட்புமை அழிவின்மையானது & மெஸான் ஒன்று இரு பயான் 

சிதைவு வகை (190 01௦0 060௨ 100065) முப்பயான் சிதைவு வகை 

(three pion 0608 10065) ஆய இருவகைசளிலும் ஒருங்கே 

*ிசைவுறுவதை ஒருங்கே அனுமதிப்பதில்லை. 6 மெஸான் மேற் 
கூறப்பட்ட இருவசைகளிலுமில்லாமல் அவற்றுள் ஏதாவதொரு 
வகையிலேயே சிதைவுற அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் சோதனை 
வாயிலாக £ மெஸலான் இரு முறைகளிலும் சிதைவுறுவது காணப் 
பட்டுள்ளது. இந்த முரண்பாடானது 1956-0 T. D. of, 

01. யாங் (6.14. *8ஐஜ ஆகிய இருவரையும் இயற்கையில் வலது, 
இடது என்ற இரண்டு சம அளவில் அமையவேண்டும் என்ற தன் 

விளக்க உண்மையை (86182 எம்ம்2ர் (ாம்டிக் கடுமையாக ஐயுறச் 
செய்தது. மென்செயலெதிர்ச் செயல்கள், ஒப்புமை அழிவின்மை 

என்னும் புனிதத் தத்துவத்திற்கு முரண்படவே செய்கின்றன 
என லீயும் யாங்கும் எடுத்துரைத்தனர். அவர்களின் புனைவு 

கோளைச் சரிபார்ப்பதற்கான சல குறிப்பிட்ட சோதனைகளையும் 
அவர்கள் எடுத்துரைத்தனர். . ௮ச்சோதனைகளுள் ஒன்றான ௩-ன்



துகள் பெளதிகம் 513 

சிதைவை நாம் இப்பொழுது விரிவாக ஆராய்வோம். . அது 
மென் செயலெதிர்ச் செயல்களின் விளைவாய் நிகழ்கிறது. ௮ச் 
சிதைவு 

கார்ட. மாட 

ஆகும். சிதைவு மியூயான்களும் நியூட்: னோக்களும் அவற்றின் 
இயக்கத் திசையின் வழியே முன்மதிக்கப்பட்ட சுழற்சித் இசையைப் 
பெற்றிருக்கக்கூடும் என லீயும், யாங்கும் எடுத்துரைத்தனர். 

இது உண்மையாயின் இயல்புமாரு பிரதிபலிப்பு மீறப்படும் 
என இப்பொழுது நிறுவ முற்படுவோம். ஒரு துகளின் சுழற்சியை 
அதன் நடுவரைத் தளத்தில் (6008101181 01806) அதன் இயக்கமாகக் 
குறிப்பிடுவதாகக் கொள்வோம். அம்முறையில், துகள்கள் சுழலும் 
கோளங்களாகக் குறிக்கப்படும். லீயும் யாங்கும் ௩*-ன் சிதைவு 
படம் 16-11 (6-ல் உள்ளதுபோல் தோன்றும் என எடுத்துரைத் 

  

  

தனர். மர், உ. ஆகியவற்றின் சுழற்சிகளின் தொகுபயன் 

Pu Py 

(a) 

“ H+ ம் 

உண்மையான சோதி 

sical 

Sub 

Py Py 
Cb) 

Kt v 

படம் 16-11 (9) 

(லி ௬-ன் சிதைவு. (b+) ௬ா-ன் சிதைவின் ஆடிப் பிம்பம். 

தொடக்கத் துகளான பயானின் சுழற்சியான சுழிக்குச் சமமாக 
வேண்டுமாதலால் அவை படத்திலுள்ளதுபோல் எஜிர்த்திசை 

களில் சுழலவேண்டும். படம் 16-11 ம), படம் 16-11 (ர:-ல் 
உள்ள சிதைவுத் துகள்களின் ஆடிப்பிம்பமாகும். ஆடியில் 

கோளங்கள் எதிர்போக்காகச் சுழல்வதுபோல் தோன்றுவதைக் 

காணலாம். ீ* அல்லது 1-ன் நடுவரைக் கோட்டின் ஒரு பகுத” 
உண்மைத் தோற்றமான (௦)-ல் ஒரு இடஞ்சுழித் திருகையும் 

அபெள 33
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ஆடிப்பிம்பமான (4)-ல் ஒ'ு வலஞ்சுழித் திருகையும் அமைக்கும். 
(௪-ல் காட்டப்பட்டுள்ள நிலை முதன்முதலில் 1957-ல் சைக்ளோட் 
ரானால் விளைவிக்கப்பட்ட மியூயான்களைக் கொண்டு பதிவிடப் 
பட்டது. படம் ()-ல் காட்டப்பட்டுள்ள ஆடிப்பிம்பச் சோதனை 
ஒருபோதும் இயற்கையில் நிகழ்வதில்லை. இவ்வாறாக, ஒப்புமை 
அழிவின்மை விதி ஐயத்திற்கெடமின்றி மீறப்பட்டுள்ளது. நியூட் 
ரினோக்கள் எப்போதும் இடஞ்சுழற்சியுடனேயே வெளித்தோன்று 
கின்றன. ஓப்புமை அழிவு ஆனது முதன்முதலாகக் கொலம்பியாப் 
பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த 6. 5: 2 (4 என்பவராலும் 
வாஷிங்டனில் படித்தரங்களின் தேசியக் கழகத்தைச் சேர்ந்த 

குழுவினராலும் செய்யப்பட்ட பீட்டாச் சதைவுச் சோதனையில் 
காணப்பட்டது. நியூட்ரினோக்கள் எப்போதும் இடஞ்சுழற்சியையும் 
ஆன்டி நியூட்ரினோக்கள் எப்போதும் வலஞ்சுழற்சியையும் கொண் 

டுள்ள்ன என்பது இப்போது அறியப்பட்டுள்ள து. 

அண்டவெளியானது வலஞ்சுழற்சியைவிட இடஞ் சுழற்சியை 

மூன்மதிக்கிறது என்பதை நம்புவதென்பது மேலும் கடினமாக 

இருக்கிறது. எனினும், ஒவ்வொருவரும் அதனைத் தயக்சுமின்றி 

உடனே உண்மையென ஏற்றுக்கொள்ளுமளவிற்கு அதற்கான 

சான்று எளிதாசவும் தெளிவாசவும் உள்ளது. இவ்வாறாக, 

முற்றிலும் தன்னை மறந்த மறதிப் பேராசிரியர் அவரது இடது 

கையைக் கண்டு கொள்வதற்குச் செய்யவேண்டியதெல்லாம் 

nt-or சிதைவிலிருந்து வரும் Pt அல்லது நியூட்ரினோ வைக் 

காண்பதொன்றேயாகும். இது. ஐயப்பாட்டிற்கிடமில்லாத, சரி 

சரமைவற்ற ஒரு இயற்கை விதியாகும். இதனைப்பற்றிய இத் 

டு இச டத 
ச்ட் 5 

(௮ ஈர்-ன் சிதைவின் மின்னாட்ட மாற்றம். 

௫5 
(bY; சோதனையில் கண்ட ௩-ன் சிதைவு, 

படம் 16-12 

: (ஐ படம் துகள்களை ஆல்டித் துகள்களாக மாற்றியமைப்பதன்மூலம் 

mt-d சதைவிலிருந்து இடைக்கப்பெற்றது. (6) சோதனையில் கிடைக்கப் 

பெற்ற விளைவு. ்
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தகைய ஆர்வத்திற்கு ஒரு காரணமென்னவெனில் அடிப்படைச் 
சீரமைவுத் தத்துவம் (88540 8) 006113] principle) gag ow 

படுவது இதுவே முதல் முறையாகும். 
ஆண்டித் துகள் சீரமைவு மீறப்படுதல் 

படம் 16-11 ஈ-ஐ மின்னூட்ட மாற்றிணைவுக்கு உட்படுத் 
துவோமாயின் படம் 16-13-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது போன்ற சதை 

_ வைப் பெறுகிறோம். இது ஆன்டி நியூட்ரினோவை இடஞ் சுழற்சி 
யுற்றதாகச் செய்யும் என்பதைக் காணலாம். ஆனால் ஆன்டி 

நியூட்ரினோ எப்பொழுதும் படம் 76-1.20-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது 
போல் வலஞ் சுழற்சியுடையதாகவே உள்ளது என்பதைச் சோதனை 
மூலம் நாமறிவோம். உண்மையில் ௯௬--ன் சிதைவு எவ்வா 
றிருக்கும் என்பதைப் படம் 16-12 காட்டுகிறது. இவ்வாஈ ௧, 
துகள்களை அவற்றிற்குரிய ஆன்டித் துகள்களாக மாற்றும்பொழுது 
இயற்கையில் கிடைக்கப்பெழுத முடிவுகள் முன்னுரைக்கப்படு 

இன்றன என்பதை இங்குக் காணலாம். இது ஆன்டித் துகள் 
சீரமைவு மீறப்படுவதற்கான தெளிவான ஓர் எடுத்துக் 
காட்டாகும். 

க௩ா*-ன் சிதைவை (படம் 16-114) ஆடி ஒன்றில் பிரதிபலித்துத் 
துகள்களை அவற்றின் ஆன்டித் துகள்களாக மாற்றவும் செய்வோ 
மாயின் ௩--ன் சிதைவுக்கான சரியான விடை (படம் 16-12b)eow 

_ நாம் பெறுகிறோம். இவ்வாருக, ஒரு முழுச்சரமைவு அழியாமல் 
பேணப்படுகிறது. மிகத் தொலைவிலுள்ள நட்சத்திர மண்டலம் 
ஆன்டிப் பொருளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என அறிய 
மாட்டோமாயினும் அங்கு மர், - ஆட௫யவற்றை வேறுபடுத்திக் 
காண்பதற்குரிய வழியேதும் இலலாததாலும் அங்குள்ள மறதிப் 
பேராசிரியர் ஒருவருக்கு இன்னமும் அவரது வலது கையைக் 

காண்பதற்கான வழியெதுவும் இல்லை. மறுதலையாக, அவரது 

வலப்புறத்தை இடப்புறத்திலிருந்து பிரித்தறிய முடியாத 
வரைக்கும் அவரது அணுக்கள் எலெக்ட்ரான்௧ளைக் கொண்டுள் 

ளனவா அல்லது பாஸிட்ரானைக் கொண்டுள்ளனவா என்பதை 

அறிவதற்கும் வழியேதும் இல்லை. முழுச் சீரமைவைப் பெளதி 

கார்கள் 62 மாற்றமின்மை என அழைக்கிறார்கள் ; இன்னமும் அது 

சரிபார்க்கப்படுகிறது. இந்நால் எழுதப்படும் காலத்தில் (1960) 

மென் செயலெதிர்ச் செயல்கள் 6 மாற்றமின்மைக்கு உட்படவே 
செய்வதுபோல் காணப்படுகின்றன. இத்தகைய முழுச் சீரமைவு 
இருக்கக் கூடியதானது மெய்யுணர்வு வகையில் (841050 01110811) 

நமக்கு மன நிறைவளிப்பதோடு ஒப்புமை அழிவின்மை விதி 
மற்றும் ஆன்டித் துகள் சரமைவு ஆகியவை இல்லாமலிருப்பை 5 

ஏற்றுக்கொள்வதை எளிதாக்சவும் செய்கிறது.
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16-7 அழிவின்மை விஇகளின் தொகுப்புரை 

உண்மை என்ன? 

மேற்கூறப்பட்ட Be அழிவின்மை விதிகள் அண்மையில் 

திடீரெனப் பொய்த்துப்போனதானது ஏனைய புனித பெளதிக 

விதிகளும் கூடச் சரியில்லாமல் இருக்கலாம் என பெளதிகர் 
களுக்கும் மெய்யுணர்விகளுக்கும் மேலும் ஒரு எச்சரிக்கையாக 
அமைகிறது. காட்டாக, ஆற்றல் அழிவின்மை விதி உண்மை 
என்பதை ஐயத்திற்கிடமின்றி ஒருபோதும் நிறுவ முடியாது. 
எனினும் இவ்விதிக்கான தெளிவான ஓரு முரண்பாடேனும் 

காணப்படின் அதுவே தற்போதைய வடிவத்தில் அமைந்த ஆற்றல் 

அழிவின்மை விதி சரியல்ல என்பதற்கான முழுமையான சான்றாக 
அமைந்துவிடும். இந்த எச்சரிக்கை அழிவின்மை விதிகளின் இறுதி 
பட்டியலை அளிக்கிறோம். பட்டியல்முழுமைப் பெறுவதற்காக இந் 
நூலில் கூறப்படாத சில விதிகளும் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன. 

1. மொத்த ஆற்றல் அழிவின்மை. ஓய்வு நிறையையும் 
உள்ளடக்க3வேண்டும். 

2. மொத்த நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை. 

8. மொத்த கோண உந்த அழிவின்மை, 

4. மின்னூட்ட அழிவின்மை. 

5. கனத் துகள்களின் அழிவின்மை. நியூச்ளியான்கள் 
மற்றும் ஹைப்பரான்களின் கனத் துகள் எண் --7, அவற்றின் 

ஆன்டித் துகள்களின் கனக் துகள் எண் - 1, இவ்விதியானது, 
மொத்த கனத் துகள் எண் மாருமலீருக்கவேண்டும் எனக் 

கூறுகிறது. 

6. லெப்டான்களின் அழிவின்மை. இவ்விதியை மேற்கூறப் 
பட்ட விதியின், இலேசானத் துகள்களுக்கான எதிரிணையாகக் 

கருதலாம். ர, ச-, ம ஆகிய லெப்டான்கள் லெப்டான் எண் 

71-ஐயும் அவற்றின் ஆன்டித் துகள்கள் லெப்டான் எண் - 1-ஐயும் 
கொண்டுள்ளன. இவ்விதியின்படி: எந்தவொரு செயலெதிர்ச் 
செயலுக்கு முன்னும் பின்னும் மொத்த லெப்டான் எண் மாறாம 
லிருக்கவேண்டும். 

7. மின்னூட்டம் சாராமை (0718-26 1002002006) (ஐஸோட் 
டோப்பியல் சுழற்சி மாறுமை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது). 
இவ்விதி வன்செயலெதிர்ச் செ.பல்களுக்கு மட்டுமே பொருந்து 
கிறது. மின்காந்தச் செயலெதிர்ச்செயல்களின் பயனாய் அதன்
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மூன்னுரைப்புகள் ஏறத்தாழ 19% பிழைக்கு உட்பட்டு இருக் 

கின்றன. புரோட்டான் - புரோட்டான் விசையானது புரோட் 

டான் - நியூட்ரான் விசையைப் போன்றே இருத்தல்வேண்டும் 

என்பதுபோன்றே முன்னுரைட்புகளை மின்னூட்டம் சாராமை விதி 
கூறுகிறது. 

8. புத்தியல்பு அழிவின்மை (புத்தியல்புத் துகள்களின் 

ஹைப்பரான்களுடன் இணைந்த விளைவாக்கம்), இது வன் மற்றும் 
மின்காந்தச் செயலெதிர்ச் செயல்கள் யாவற்றிற்கும் பொருந்து 
கிறது. ஆனால் மென்செயலெதிர்ச் செயல்களுக்குப் பொருந்து 
வதில்லை. 

9. ஆன்டித் துகள் சீரமைவு. இவ் விதியும் வன் மற்றும் 
மின்காந்தச் செயலெதிர்ச் செயல்கள் யாவற்றிற்கும் பொருந்து 

கிறதேயொழிய மென்செயலெகிர்ச் செயல்களுக்கல்ல. 

10. ஒட்புமை அழிவின்மை. இவ் விதியும் மென்செயலெதிர்ச் 
செயல்களையொழிந்த வன்மற்றும் மின்காந்தச் செயலெதிர்ச் 

செயல்கள் யாவற்றிற்கும் பொருந்துகிறது. 

71. ஆன்டித் துகள்-ஒப்புமை முழுச் சீரமைவு (06 மாற்ற 

மின்மை). இவ் விதியின்படி, எந்தவொரு பெளதிகச் சோதனையின் 
ஆடிப் பிம்பத்திலுள்ள துகள்கள் யாவும் அவற்றின் அன்டித் 
துகள்களாக மாற்றப்படின் அப் புதிய சோதனையும் நடை 

முறையில் காணப்படும் ஒரு சோதனையாக அமையம். இவ் 

விதி எல்லா செயலெதிர்ச் செயல்களுக்கும் பொருந்துவதாக 
நம்பப்படுகிறது. 

16-8 எதிர்காலப் பிரசனைகள் 

பிரசினைகள் தொடங்கவி ட்டன 

20 அடிப்படைத் துகள்களைப் பற்றி நாம் உரைக்கத் தொடங் 
. கும்போது :அடிப்படை' என்ற அந்த சொல்லைப் பயன்படுத்துவ 
தென்பது பொருத்தமற்றதாகத் தொடங்குகிறது. உண்மையில் 
இந்த எண்ணிக்கையான 30 மிகைப்படுத்தப்பட்டதாகும். 
ஃபோட்டான், நியூட்ரினோ, எலெக்ட்ரான், மியூயான், பயான், 
££ மெஸான், நியூக்ளியான், லாம்டா, சிக்மா, க்ஸை ஆகிய 

வேறுபட்ட 170 வகைத் துகள்களை அடிப்படையாகக் கொள்வது 

அதிகப் பொருத்தமுள்ளதாகத் தோன்றுகிறது. உண்மையிலேயே 
அடிப்படைத் தன்மை வாய்ந்த துகள்களின் எண்ணிக்கைக் 

குறையக்கூடும் என்பதே எதிர்காலத்திற்கேற்ற ஒரு மூன்னுரைப்பு
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ஆகும். இந்த அடிப்படைத் துகள்கள் யாவும் தங்கள் விருப்பப்படி 
(அழிவின்மை விதிகளுக்குட்பட்டு) ஒன்றுக்கொன்று மாறக்கூடும் 
என்ற உண்மையானது இந்த 10 துகள்களும் வெவ்வேறு 

குவாண்டம் நிலைகளாயமைந்த சிறந்த புலம் ஒன்று இருக்கக்கூடும் 
என்ற நம்பிக்கையைத் தோற்றுவிக்கிறது. அத்தகைய சிறந்த 
ஒன்றுபட்ட கொள்கையானது இப்போது இருக்கக்கூடிய அடிப் 
படைத் துகள்களின் நிறைகளை முன்னுரைக்கவேண்டும். மேலும், 
அத்தகைய மூலாதாரமான கொள்கையின் உதவியால் எலெக் 
ட்ரானின் மின்னூட்டத்தையும் ஏனை பெளதிக மாறிலிகளையும் 
நாம் மதிப்பிட முடியவேண்டும். தற்போது ௦, ௪, ர், me, mp 
போன்ற மாறிலிகள் ஒன்றுக்கொன்று முற்றிலும் தனிப்பட்டவை 
யாகும். பொதுவாக, அடிப்படை உண்மையை நெருங்க நெருங்க 
இந்த மாறிலிகளுள் சிலவற்றை மற்றவற்றின் அடிப்படையில் 
கணக்கடக்கூடிய ஆற்றலை நாம் பெறவேண்டும். காட்டாக, 
ஹைடிரஜன் அணுவின் பிணைப்பாற்றலை இப்பொழுது e.h, m 
ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களிலிருந்து மதிப்பிட மூடியும். 
அண்மையில் படைக்கப்பட்ட அனைத்தின ஃபெர்மி செயலெதிர்ச் 
செயலானது நியூட்ரானின் ஆயுட்காலத்திலிருத்து மியூயான் 
ஆயுட்காலத்தைக் கணக்கிட நமக்கு உதவுகிறது என்பது மற்றொரு 
எடுத்துக்காட்டாகும். 

இந்த மூலாதாரக் கொள்கையானது எலெக்ட்ரானின் 
மின்னூட்டத்தை (அல்லது மின்காந்தச் செயலெதிர்ச் செயலை)க் 
கணக்கிடுவதற்கு வழி கூறுவதோடு வன்-, மென்-, ஈர்ப்பியல் 
செயலெதிர்ச் செயல்களுக்கும் விளக்கங் கூறவல்லதரய் அமைய 
வேண்டும். ஈர்ப்பியல் செயலெதிர்ச் செயலானது மென்செய 
லெதிர்ச் செயலையும் விட வலிமை குறைந்ததாக இருக்கறது. 
உண்மையில், மென்செயலெதிர்ச் செயலானது வன்செயலெதிர்ச் 
செயல்களை விட எவ்வளவு வலிமை குறைந்துள்ளதோ அந்த 
அளவுக்கு ஈர்ப்பியல் செயலெதிர்ச் செயலும் மென் செயலெதிர்ச் 
செயலை விட வலிமை குறைந்ததாயுள்ளது. இது முற்றிலும் 
எதிர்பாராததாய் இருக்கலாம். நியூட்ரினோக்களின் அடிப் 
படையில் ஈர்ப்பு விசையை விளக்குவதற்காகச் செய்யப்பட்ட 
முயற்சிகள் பயனளிக்கவில்லை. ஒருவேளை இன்றில்லாவிட்டாலும் 
ஏதோ ஒருநாள் தொடர்பற்றதெனத் தோன்றும் மற்ற நிகழ்ச்சி 
களின் அடிப்படையில் ஈர்ப்பு விசை விளக்கப்படும். அண்டத்தின் 
தோற்றம், அளவு மற்றும் மலர்ச்சி ஆகயவை தீர்வுகாணப்படாத 
ஏனைய பிரசினைகளாகும். பருப்பொருளானது வெறுமையிலிருந்து 
உருவாக்கப்படுகறதா? சாதாரணப் பொருளால் ஆக்கப்பட்ட 
நட்சத்திர மண்டலங்களைப்போல் ஆன்டிப் பொருளால் ஆக்கப் 
ட்ட அத்தனை நட்சந்திர மண்ட லங்கள் உள்ளனவா ?
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அரிஸ்டாட்டில் காலத்தில் நெருப்பு, நீர், காற்று, நிலம் 
அகிய நான்கு அடிப்படை மூலங்களின் உதவியால் யாவும் விளக்கப் 
பட்டன. பெளதிக உலகைப்பற்றிய தற்போதைய நமது அறிவு 

அக்காலத்து அறிவினின்றும் மிகுந்த அளவுக்கு முன்னேறியுள்ளது. 

இப்பொழுது குவாண்டம் மின்விசையியல் அடிப்படையில் 
சாதாரண பருப்பொருளின் அமைப்பிற்கான முழுமையானதும் 
மனநிறைவு அளிப்பதுமான விளக்கத்தைப் பெற்றுள்ளோம். 
உண்மையிலேயே அடிப்படைத் தன்மை வாய்ந்தவை என நாம் 
நம்பும் எண்ணற்ற அடிப்படைத் துகள்களைப்பற்றியும் அவற்றின் 
செயலெதிர்ச் செயல்கள் பற்றியும் மேல்நோக்காகவே ஆராய்ந்து 
கொண்டுள்ளோம். 

கணக்குகள் 

7. ஆன்டிநியூட்ரானின் ஆன்டித் துகள் என்ன ? 

2. ஆன்டிநியூட்ரானின் அரை ஆயுள் என்ன? சிதைவு 

விளைபொருட்கள் யாவை ? 

3. பின்வரும் சிதைவு ் முறைகள் விலக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஒவ்வொரு சிதைவு முறையும் முரண்படக்கூடிய அழிவின்மை 

விதிகளைக் கூறுக. 

ந் ஈகா கா 
கர காடு காஸி 
ர அ சாரி 

PoN+et+pr 

Nme~+et+y 

4. அரன் மின்னூட்டம் என்ன ? 

த. 1959%-ன் ஆல்பாச் சிதைவைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த 

இரு பீட்டா (௪)ச் சிதைவுகள் நிகழ்கின்றன. இறுதிச் சிதைவி 

னின்றும் இடைக்கக்கூடிய தனிமத்தின் 2, 4 ஆகியவை யாவை ? 

6. மழ??? (2 - 94) அணுக்கரு ஒன்று ஆல்ஃபாச்சிதைவுறு 

கிறது, மகள் அணு பீட்டாச் சிதைவு )றுகிறது. அது தரும் 
பேர்த்தி அணுக்கருவும் (தா£றம் கேபத(€£ 0ப01605)- பீட்டாச் 

சிதைவு(2-)றுறது, இப்போது கிடைக்கும் கொள்ளுப்பேர்த்தி 

(தா224 கமம் கேஜ்(2) அணுக்கரு நியூட்ரான்௧ளால் தாக்கப்படும் 

பொழுது நான்கு நியூட்ரான்க௧ளை உட்கவருகிறது. இறுதிப் 

பொருளின் 2-ம், 4-ம் யாவை?
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7. ஆன்டிப் புரோட்டான் ஓன்று ஓய்வு பெற்று புரோட் 
டான் ஒன்றுடன் அழிகிறது. அவையிரண்டும் சம ஆற்றலையுடைய 
மூன்று பயான்களை விளைவிக்கின்றன. ஓவ்வொரு பயானின் இயக்க 
ஆற்றல் எத்தனை ]10-க்கள் 2 

அ. பாஸிட்ரானுடன் பிணைக்கப்பட்ட எலெக்ட்ரானால் 
- ஆக்கப்பட்ட ஒரு “அணு” அவை அழியுமுன் மிகக் குறுகிய 
டல 10-£வி) காலத்திற்கு நிலைத்திருக்க முடியும். அத்தகைய 
அணு அமைப்பு பாஸிட்ரானியம் எனப்படும். பாஸிட்ரானி 

_ யத்தின் மின்னூட்ட மாற்றிணைவு என்ன ? 

9. படம் 76-4-ல் உள்ள அழிவு விளைபொருட்கள் யாவும் 
“மேலும் செயலெதிர்ச் செயல்களுக்கு உட்படாமல் சிதைவுவறு 

. தாகக் கருதுக. மின்னூட்டப் பயான்கள் மியூயான்களாசவு£் 
அந்த மியூயான்கள் மேலும் சிதைவுறுவதாகவும் கருதுக. இறுதி 

- விளைபொருட்கள் யாவும் ச-, சர், ர, * பற்றும் ஃபோட்டான் 
களாக இருக்கும். அவை ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை இருக்கும் ? 

10. தேய்ந்த கண்ணாடித் இரை ஒன்றின்மீது வீழ்த்தப்பட்ட 
வலஞ்சுழித் திருகு ஒன்றின் பிம்பம் வலஞ்சுழித் திருகைப்போல் 
"தோற்றமளிக்கிறது. திரையின் மறுபுறத்திலிருந்து நோக்கும் 
(போது அது வலஞ்சுழித் திருகாகத் தோன்றுமா ? இடஞ்சழித் 
(திருகாகத் தோற்றமளிக்குமா 2 

71. வலஞ்சுழித் திருகொன்று புரியிடப்பட்ட தளை ஒன்றினுள் 
இருகப்படுகிறது. துளையிலிருந்து நோக்கும்போது அது வலஞ் 

சுழித் இருகாகத் தோன்றுமா 2 இடஞ்சுழித் இருகாகத் தோற்ற 
மளிக்குமா ? 

72. படம் 76-11 (ர)-ல் ஆடியானது கிடைமட்டமாக இருப்ப 
குற்குப் பதில் வலதுபுறத்தில் செங்குத்தாக இருப்பதாகக் கருதுக. 
அத்தகைய ஆடியில் பிம்பத்தின் படத்தை வரைக. பிம்பத்தில், 
£* வலஞ்சுழியுடையதா, இடஞ்சுழியுடையதா 2 

73. /8- ஒன்று புரோட்டானால் பிடிக்கப்படும்பொழுது அவை 
யிரண்டும் அனைத்தின ஃபெர்மி செயலெதிர்ச் செயலின் பயனாய் 

ஒரு நியூட்ரானாசவும் மற்றுமொரு துகளாசவும் மாறக்கூடும். 
அந்த இரண்டாவது துகள் என்ன? (அது லெப்டான்கள் அழி 
வின்மை விதிக்கு உட்பட வேண்டும),



14, K7~4+P>37— 4 கான் குமிழ்க்கலப் படம் எப்படித் 
'தோற்றமளிக்கும் என்பதனைப் படம் வரைந்து காட்டுக, ஒய்வு 
பெறுகிறது என்றும் 5” அதன் இயக்கத்தின்போது சிதைவுறுகிறது 
என்றும் கருதுக, 

15. 0௦60 அணுக்கருக்களை அவற்றின் சுழற்சித் இசை மேல் 
'நோக்கியிருக்குமாறு வரிசைப்படுத்தினால் மேல்நோக்கிய இசையி 

| லுள்ளதைவிடக் கீழ்நோக்கிய இசையில் 

(CoN to அதிகமான மீட்டாக் கதிர்கள் காணப் 

டன் Spin direction. GA per. இதன் ஆடிப்பிம்பத்தை 
வரைக. 

ர் (8) ஆடி கிடைத்தளத்திலிருக்கும் 
போது பிர திபலிக்கப்பட்ட 

00”5-ன் சுழற்சித் திசை என்ன.? சுழற்சித் இசைக்குப் 
படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அதே மரபைப் பயன் 

படுத்துக. 
(5) ஆடி செங்குத்தாக இருக்கும்பொழுது பிரதிபலிக்கப் 

பட்ட 02”:-ன் சுழற்சித் திசை என்ன ? 

(௦) மேற்கூறப்பட்ட ஆடிப் பிம்பங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் 
எலெக்ட்ரான் சிதைவானது சுழற்சித் திசையுடன் ஒரு 
போக்கு இணையாக உள்ளதா, எதிர்போக்கு இணையாக 
உள்ளதா எனக் கூறுக. 

76. இடஞ்சுழி நேர்மின்னூட்ட மியூயான்கள் ஓய்வுபெறும் 
பொழுது அவற்றின் சிதைவுப் பாஸிட்ரான்க௧கள் பெருமளவில் 
பின்னோக்கிய திசையில் வெளிப்படுகின்றன. சற்றும் பிறழாது 
நேராகப் பின்னோக்கிவரும் ஒரு பாஸிட்ரானையும் நேராக முன் 
னோக்கிக் செல்லும் ॥, * ஆகியவற்றையும் கருதுக. பாஸிட்ரான் 
இடஞ்சுழியுடையதா, வலஞ்சுழியுடையதா? 

77, சார. மர் ௮. என்ற சிதைவில் நியூட்ரினோ ஆற்றல் ௦2, 

மியூயான் இயக்க ஆற்றல் (7“/2.4ம) ஆகியவற்றின் கூட்டுத் 

தொகையை நிறைவேறுபாடு அளிக்கவேண்டும். 7 மற்றும் 

. மியூயான் இயக்க ஆற்றலைக் கணக்கிடுக, 

78. ம--ச 047 என்ற சதைவில் பெரும் எலெக்ட் 
ரான் ஆற்றல் என்ன ? எலெக்ட்ரானின் உந்தம் 2 - 17/2 என்னு 
Lea DG அதனைச் சார்பியலாக (61211115110)-க் கொள்க.





அட்டவணகள் 

அட்டவணை 1--பயணுறு மாற்றங்கள் 

3 அங்குலம் - 4.52 செ.மீ 
7 மைல் - 1.61 கி.மீ அல்லது 5280 அடி 
7 மீட்டார் = 39.37 gm) 

1 @we/wesf - கீ4.7 செ.மீ/வி 
60 மைல்/மணி = 88 99/8 
7 க.க - 2.204 பவுண்டு 
7 நியூட்டன் - 70* டைன்கள் 
3 ஜூல் ௩ 170” எர்குகள் 
7 கேலரி - 4.78 ஜூல்கள் 
3 கூலம் - 4)ம10* ஸ்டேட் கூலம்கள் 
7 ஸ்டேட் வோல்ட் - 3400 வோல்ட்டுகள் 

1 ev = 1.6 X 70 1* எர்குகள் 
1 Mev = 1.6 X 10 * எர்குகள் 
1A - 70 * செ.மீ. 

அட்டவணை 11--ஏல பெளதிக மாறிலிகள் 
6 = 3 xX 10° Qe.8/8, ஒளியின் வேகம் 

e ௪ ச்,8)% 70 -1* ஸ்டேட்கூலம், எலெக்ட்ரானின் 

மின்னூட்டம் 

980 செமீ/வி”, புவிப்பரப்பில் ஈர்ப்புமுடுக்கம் g = 

G = 6.67 x 10-* செ.மீ£/க-வி*, ஈர்ப்பியல் மாறிலி 

h = 6.62 X 10-7 எர்க்-வி, ப்ளாங்க் மாறிலி 

k - 7,88% 70--1* எர்குகள்/?6, போல்ட்ஸ்மன் 
மாறிலி 

m = 9.11)010-**க, எலெக்ட்ரானின் நிறை 
Mp - 7.67) 10-34, புரோட்டானின் நிறை ; 

Mp/m = 1837 

mc? = 0.51 Mev, aQeéigroafler quia; 43H me 

Mpc? = 938 48, புரோட்டானின் ஓய்வு ஆற்றல் 
மற்ற நிறைகளுக்குப் படம் 16-53 பார்க்க 
Ng = 6.02 x 107°, gaQau.Gor oom 

Po,  7.7)610* டைன்கள்/செ.மீ”, வளிஅழுத்தம் 
T = O°K = - 27376 மெய்ச்சுழி. 
புவியின் விட்டம் - 7918 மைல் 
புவியிலிருந்து நிலவின் தொலைவு - 240,000 மைல் 
புவியிலிருந்து சூரியனின் தொலைவு 93 மில்லியன் மைல்:



அட்டவணை 111--தனிமங்கள் 
  

  

தனிமம் Element குறியீடு அணு san Bop 

அமெரிக்கியம் Americium Am 95 [243] 
அயர்ன் இரும்பு) Iron Fe 26 55.87 

அயோடின் Iodine I 53 126.94 
அலுமினியம் A4luminiuna Al 13 26.99 
ஆக்டீனியம் Actinium Ac 89 227 

ஆக்ஸிஜன் Oxygen 9 8 16.0044 
ஆர்கான் Argon A 18 39.995 
ஆர்செனிக் Arsenic As 33 74.93 
ஆன்டிமனி Antimony Sb 51 121.79 
ஆஸ்மியம் Osmium Os 76 190.3 

ஆஸ்டெட்டீன் Astatine At 95 210 
இட்டெர்பியம் Ytterbium Yb 70° 173.09 
இட்ரியம் Yttrium Y 39 88 94 
இண்டியம் Indium Yn 49 114.85 
இரிடியம் Iridium Ir 77 192 2 
எர்பியம் Erbium Er 68 167.32 

| ar oid 12 eA ws 1b Einsteinium E 99 = [255] 
ஃபிரான்சியம் Francium Fr 87 2209 
ஃபெர்மியம் Fermium Fm 100 [255] 
ஃப்ளோரின் Fluorine F 9 19.01 
கடோலினியம் Gadolinium Gd 64 157,30 
கலி.ஃபோர்னியம் Californium Cf 98 [249] 
காப்பர் (செம்பு) Copper Cu 29 63.56 
கார்பன் Carbon Cc 6 12.014 
காலியம் Gallium Ga 31 69,74 
கால்சியம் Calcium Ca 20 40.09 

Bus Ausid Curcium Cm 96 [245] 
,இிரிப்டான் Krypton Kr 36 83.82 
குரோமியம் Chromium Cr 24 52.02 
குளோரின் 01௦106 cl 17 35.467 
கேட்மியம் Cadmium Cd 48 112 44 
கோபால்ட் Cobalt Co 27 58.96 
கோல்டு (தங்கம்) Geld Au 79 197.1 
க்ஸெனான் Xenon 36௦ 54 131,34 
சாமேரியம் Samarium Sm 62 150.39 

சிர்க்கோனியம் Zirconium Zr 40 91.24 
சிலிகான் Silicon Si 14 28.10 
சில்வர் (வெள்ளி) Silver Ag 47 107.909 
சினக் (நாகம்) Zinc Zn 30 65.40 
சீசியம் Cesium Cs 5S 132.95 
சீரியம் Cerium Ce 58 140.17 
செலினியம் ' Selinium Se 34 78.98 
சோடியம் Sodium Na 11 22.997 
LGD L er Tungsten Ww 74 183.91 
டான்டலம் Tantalum Ta 73 181.00 

மூன் (வெள்ளீயம்) Tin Sn 50 118,73 
.டிஸ்புரோசியம் Dysprosium Dy 66 162,55 

_ டைட்டேனியம் Titanium Ti 22 47.91 
டெக்னீஷியம் Technetium Tc 43 [99] 

' டெர்பியம் Terbium Tb 65 158.97 
டெல்லூரியம் Tellurium Te 52 127.67



அட்டவணை 111--தனிமங்கள் (தொடர்ச்சி) 
  

  

i" 

ச அணு சராசரி 4 தனிமம் Element குறியீடு எண் அணுகிறற 

தாலியம் Thallium Ti 81 204.45 
தூலியம் Thulium Tm 69 168,99 
தோரியம் Thorium Th 90 232.11 

நிக்கல் Nickel Ni 28 58.73 
நியான் Neon Ne 10 20.188 
யோபியம் Niobium Nb 41 92.94 

நியோடிமியம் Neodymium Nd 60 144,31 
நெப்டூனி௰யம் Neptunium Np 93 [237] 
நைட்ரஜன் Nitrogen N 7 14.012 
நொபிலியம் Nobelium No 102 [252] 

பல்லேடியம் Palladium pd 46 106.4 

uUrew..usav Phosphorous p IS 30 993 
பிரேசியோடிமியம் Praseodymium றர 59 140.96 
பிளாட்டினம் Platinum pt 78 195,74 
பிஸ்மத் Pismuth . Bi 83 209 06 

புரோட்டாக்டீனியம் Brotactinium pa 9] 231 

புரோமின் 110118) Br 33 79.938 
புரோமீதியம் Bromethium pm 61 [145] 

புஷட்டோனியம் lutonium pu 94 [242] 

பெரிலியம் Beryllium Be 4 9-015 

பெர்க்கிலியம் Berkelium Bk 97 
பேரியம் Barium Ba 56 ர 
பொலோனியம் olonium po 84 210) 
பொட்டாசியம் pottassium K 19 39 111 

போரான் Boron B 3 10,82 

மக்னீஷியம் Magnesium Mg 12 24,33 
மாங்கனீஸ் Manganese Mn 25 54.95 

மாலிப்டெனம் Molybdenum Mo 42 95.98 
மெர்க்குரி (பாதரசம்) Mercury Hg 80 200.66 

மென்டலீலியம் Mendeleevium = My 101 (256) 
~ ‘ Uranium Vv 92 93 

ae Europium = Eu 63 73520. 
panies Radon Ra 86 222 
ரீனியம் Rhenium Re 75: 186.27 
தியம் Ruthenium Ru 
G22" Rubidium Rb 44 101.7 
cee ne Radium Ra 37 85 50 
சோடியம். Rhodium Rh 86 2261] 
ட Lanthanum La = ee 

லித்தியம் Lithium Li 3 eae 

லுட்டீதியம் Lutetium Lu 71 175 04 
லெட் (காரீயம்) Lead pb 82 207.27 
வனேடியம் Vanadium Vv 23 50 96 
ஜெர்மானியம் Germanium Ge 32 72.62 
ஸல்.ஃபர் (கந்தகம்) Sulfur ல 16 32.075 
ஸ்காண்டியம் Scandium Sc 21 44.97 
ஸ்ட்ரான் ஷியம் Strortium Sr 38 87.65 

ஹீலியம் Helium He 2 4004 
ஹே.ஃப்னியம் Hafnium Hf 72 178.55 
ஹைடிரஜன் Hydrogen H 1 1.0083 
ஹோல்மியம் Holmium Ho 67 164.98
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அட்டவணை 11--- தனிமங்களின் மடக்குநிலை 

H H 
1 2 

Li Be B C N O F Ne 
3 4567 8 9 10 

Na Mg Al Si P S CIA 
AL 12 13 14 15 16 17 18 

Qo_hs setwmacr(Transition Elements) 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Z 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29 3 

Ga Ge As Se Br Kr 

31 32 33 34 35 36 

Rb Sr Y Zr Nb MoTc RujRh3Pd Ag Cd 
37 38 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

In Sn Sb Te I Xe 

49 50 51 52 53 54 

Cs Ba 

55 56 

Lu Hf Ta WgRe Os Ir Pi Au Hyg 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Ti Pb Bi Po At Rn 
8122 33 84 85 86 

Fr Ra 

87 83



ஜ்ரட்டவணை (Periodic of Elements) 

; yet x fig sofiomaer (Rare earths) 

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er 

.57 585 9 €0 61 62 83 64 65 66 67 8 

Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf E Fm 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 93 99 100 

Tm Yb 

69 70 : 

Mv No 

101 102



6மலும் பறத்தற்குரிய நூல்கள் 
(Suggested Readings) 

Chapter ॥ 

Freeman, Modern Introductory Physics. Chs. 1, 2. McGraw 

Hill Book Co., 1957. ் 

Physics, Educational Services Inc., Vol. 1, D.C. Heath, New 
York, 1960. 

Chapter 2 

Holton and Roller, Foundations of Modern Physical Science 

Chs. 1, 2, 3, 5. Addison Wesley, Reading, Mass., 1958. 

Humphreys and Beringer, First Principles of Atomic Physics. 
Chs, 2, 3. Harper, New York, 1950. 

Physics, Educational Services Inc., Vol. 1, D.C. Heath, New 
York, 1960. 

Chapter 3 

Humphreys and Beringer, First Principles of Atomic Physics. 
Chs. 4, 7. Harper, New York, 1950, 

Peierls, The Laws of Na-‘ure. Ch. 1. Scribners, New York, 1956. 

Physics, Educational Services Inc., Vol. 3, Chs. 1, 2, 4. D.C. 
Heath, New York, 1960. 

Chapter 4 

Cohen, The Birth of a New Physics. Anchor Books, Garden 
City, New York, 1960. 

Holton and Roller, Foundations of Modern Physical Science. 
Chs. 9, 11, 12. Addison Wesley, Reading, Mass., 1958. 

Michelwait. Tompkins, and Park, ‘Interplanetary Navigatioa,’” 
Scientific American, March 1960. 

Physics, Educational Services Inc., Vol. 3, Ch. 3. D. C. Heath, 
New York, 1960. 

Time magazine, January 19, 1959, the scieifce section.
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Chapter 5 

Peierls, The Laws of Nature. Ch. 1. Scribners, New York, 1956. 
Physics, Educational Services Inc., Vol. 3. Chs. 5,6. D. C. 

Heath, New York, 1960. 

Chapter 6 

Gamow, One, Two, Three...Infinity. Ch. 8. Mentor Books, 
New York, 1947. 

Glaser, ‘‘The Bubble Chamber,” Scientific American, February 
1955. 

Humphreys and Beringer, First Principles of Atomic Physics. 
Chs, 8, 9. Harper, New York, 1950. 

Peierls, The Laws of Nature. Chs. 4, 5. Scribners, New York, 
1956. 

Physics, Educational Services Inc., Vel. 3, Ch, 7. D. C, Heath, 

New York, 1960. 

Chapter 7 

Humpherys and Beringer, First Principles of Atomic Physics. 

Chs. 11, 12, Harper, New York, 1950. 

Physics, Educational Services Inc., Vol. 4, Chs. 1, 2, 3. D. C. 
Heath, New York, 1969. 

Chapter 8 

Humpherys and Beringer, First Principles of Atomic Physics. 

Chs. 13, 14, 15. Harper, New York, 1950. 

Peierls, The Laws of Nature. Ch. 3. Scribners, New York, 1956. 
Physics, Educational Services Inc., Vol. 4, Chs. 4, 5.D. C. 

Heath, New York, 1960. 

Lives in Science, Part 4, Simon and Schuster, New York, 1957. 

Chapter 9 

Fink and Lutyens, The Physics of Television. Auchor Books, 
Garden City, New York 1960. 

Humpherys and Beringer, First Principles of Atomic Physics. 
Chs. 16, 17, 28. Harper, New York, 1950. 

33 Quer 34



520 அடிப்படை பெளதிகம் 

Wilson ‘*Particle Accelerators’? Scientific American, March 
1958. : 

Chapter 10 

Bergerak, Pieree, and David, Waves and the Ear. Anchor Books 

Garden City, New York, 1960. 

Gamow, Matter, Earth, and Sky. Ch. 6. Prentice-Hall, Engl, 
wood Cliffs, New Jersey 1958. 

Humphreys and Beringer, First Principles மி அலி Physics. 

Ch. 19, Harper, New York, 1950. 

Peierls, The Laws of Nature. Ch. 3 Scribners, New York, 1956 

Physics, Educational! Services Inc., Vol. 2, D. C. Heath, New 

York, 1960. 

Chapter II 

De Benedetti, «‘The Mossbauer Effect,’? Scientific American) 

April 1960. 

Einstein, ‘‘On the Generalized Theory, ’’ Scientific American, 
April 1950. 

Gamow, Matter, Earth, and Sky. Chs. 7, 21. Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, New. Jersey, 1958. 

———, One, Two, Three .. Infinity. Chs. 3, 4, 5. Mentor 

Books, New York, 1947. 

Hoyle, ‘‘The Steady-State Universe,” Scientific American, 
September 1956, 

Humphreys and Beringer, First Principles of Atomic Physics. 
Ch. 20. Harper, New York. 1950. 

Peierls. The Laws of Nature. Ch. 6. Scribners, New York, 
1956. 

Chapter 12 

Darrow, ‘<The Quantum Theory,” Scientific American, March 

1952. 

Gamow, Matter, Earth and Sky. pp. 288-298. Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1958. 

~——, “The Principle of Uncertainty,” Scientific American 
January 1958.
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இயல் 1 

7 

24. 

13, 

15. 

17. 

19. 

21. 

24. 

இயல் 2 

7. 

ஒற்றைப்படை எண்ணுள்ள 

வினுக்களுக்கான விடைகள் 

60 மைல்/மணி - 88 அடி/வி, 

புரோட்டான் அடர்த்தி 3.05 % 1015 ஒ/செ.மீ?, 

I 

B= TF 
(1.5)? = 9,975 மடங்கு அதிக சோப்பு, 

அதிகரிப்பு ் 

4.5 X 105 சுற்றுக்கள்/வி. 

  
e? 

W=- OR 

x7 — 7 

Gt) aaa 
x= 8,y= — 5, 

நியூட்ரான்: புரோட்டான் நிறைவேறுபாடு 
அலகுகள் (4 மதிப்புடை இலக்கங்கள்), 

215 மீ, 

  

_ wy —9 2 
சி = 2vy2 * 

# = ழா ct’ —_ x! 

  

237.5%, 

1.293 

சமன் 2-7-ல் 2, உடன் சீராக அதிகரிக்கவேண்டும் 

சமன் 2-4-ல் அத்தகைய நிபந்தனை கிடையாது, 

இசைவேகமானது /-உடன் மாறும்போது சமன் 2-1 

பொருந்துவதில்லை, 

அதன் உச்ிப்புள்ளியில் 

ர 88 அடி/வி, s =-16 94.
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9. 

11. 

13. 

15. 

17. 

19. 

21. 

23, 

25. 

இமல் 3 

11. 

13; 

அடிப்படை பெளதிகம் 

0 எ 2.5 மீ[வி”, t = 4 a, 

vy) = 1.056 X 10* அடி/வி - 2 மைல்/வி. 

= 5980 வி. 

s= 58.7 அடி. 

484 அடி. 

துள்ளலுக்கு முன் ர - 64 அடி/வி. துள்ளலுக்குப் 

ery = 32 அடி/வி. துள்ளலின் உச்சியை அடை 

வதற்கு நேரம் 3 வி. 

60 வினாடியில் ஏவுகணை எதிர்ப்புக்கணை (antimissile 

missile) 176.5 A.B 2w7FoOSuyd அடையும். 

ஓராண்டின் இறுதியில் 2 - 8.15 % 70 மீ/வி. பத் 

தாண்டுகளின் இறுதியில் 2,985 % 105 மீ[வி. 

(vic = 0.995), 

புவிப்பரப்பில் முடுக்கம் ர = 32 அடி/வி”. இது முன் 

கேள்விக்குரிய விடையைப்போல் 3700 மடங்கு அதிக 

மாக உள்ளது; இது 60 - 3600-க்கு ஏறத்தாழ 

சமமாக உள்ளது. 

Tay = §0.5°. 

முடியாது. 

பின் டயாமீது சாலை செயற்படுத்தும் விசை 44-ஐ மூடுக்கு 

விக்கும் புறவிசையாகும். (இது சாலையை எதிர்த்து 

டயர் செயற்படுத்தும் விசையின் எதிர்விசையாகும்). 

M-2 ஓய்வுபடுத்தும் புற விசையானது சாலை டயர்மீது 

செயற்படுத்தும் விசையும் காற்றுத் துடையுமாகும். 

மாறாத தஇிசைவேகத்துடன் செல்லும் எந்தவொரு 

பொருள்மீதும் செயற்படும் நிகரவிசைச் சுழியாகும். 

உந்த அதிகரிப்பு. 

F = 7600 நியூட்டன்கள், 4 - 1.25.09 

9 2,86% 70* செ.மீ/வி, 7.51% 1014 சுழற்சிகள் [வி. 

॥- 882௪. மீ/வி?.கார்களுக்கடையேயான கயிற்றின் 

இழுவிசை 3.33 % 10” டைன்கள். குழந்தை இழுக்கும் 

கயிற்றில் இழுவிசை 7.41 % 10* டைன்கள். 80 கி. கார் 

மீது தரை செயற்படுத்தும் விசை 1.96 X 10* 

டைன்கள்,.
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15, y= 70 செ. மீ/லி, 

17. a=19.6 Jail? = 29. 

Vo"   
19. (8) 80பருமம் “* 

Xo 

_t சிரு (b) T = | Stee 

= —ro_ 
7 ~ BRX, 

(0) % 
23, f = 1.29 % 10'* அதிர்வுகள்/வி. 

இயல் 4 ‘ 

1. முடியும், 

3. ன் அலகுகள்? மீ,£/இ.கி.ஃவி”. 

5. புவித்துணைக்கோள் ஒன்றின் மையநோக்கு முடுக்கம் 

துணைக்கோளின் நிறையைப் பொறுத்ததன்று. 

7. 881 நியூட்டன்கள், 588 நியூட்டன்கள், சுழி, 

9, போலி எடையும், இழுவிசையும் 480 நியூட்டன் 

களாகும். 

177, சுழி, 

72, நிலவிலிருந்து 28700 மைல்கள். 

15. 100 மைல் உயரத்தில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் 0,953. 

17. வியாழ நிலவின் நிறை - 7 

வியாழனின் நிறை - ரீ எனில் 

ma = oie 

2 

அல்லது நரி - 32 

R? [ 4x? 

= a ar’ | 
ட தீரு] 

48 - - மர 
19. புதிய ஆரம் இப்போதைய ஆரத்தில் ழ அளவாகும். 

புதிய சுழற்சிநேரம் இப்போதைய நேரத்தில் ழ அள 
வாகும்.
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21. 

17. 

19. 

இயல் 6 

ஷ
ர
 ஷ

ே 

11. 

13, 

15. 

அடிப்படை பெளதி கம் 

7 ஒக. நிறையின் மீதான புவியின் விசை 278 டைன் 

கள். 1 ௫.5, நிறையின் மீதான சூரியனின் விசை 

599 எடன்கள். 

படம் 2-10-ல் உள்ளது போன்ற ஒரு பரவளையம். 

இல்லை. 

66.7 செ.மீ. 

y= 7360 மைல்/மணி 

300 எர்குகள், நிலையாற்றல் அதிகமாகிறது. 

9, - 20 செ.மீ./வி. 

6.23 % 10₹ எர்குகள் இயக்க ஆற்றல் மறைந்து மரத் 

தையும் ரவையையும் சூடேற்றுகிறது. 

தொடக்க இயக்க ஆற்றல் 284 ஜூல்கள். இறுதி 

இயக்க ்றல் 70220 ஜுூல்கள். மாணவன் ௬ BD 2 
முனைப் $பளுக்களை அவளை நோக்கி இழுக்கும்போது 

வேலை செய்கிறான். இந்த வேலைக்குச் சமமான அள 

வுக்கு அமைப்பின் இயக்க ஆற்றல் அதிகமாகிறது. 

1 M ர) 
Ugugus = > ன் 20. "பெருமம் = | De 

49 நியூட்டன்கள், 

  

10.2 மீ. 

பளுவில் அதிகரிப்பு இல்லை, 

8.24 % 170? டைன்கள்/செ.மீ.” 

(6 912 நியூட்டன்கள். 

(0) 1050 நியூட்டன்கள்ஃ 

அழுத்தம் 0,267 வளி அழுத்தம் அளவு குறைக்கப்பட 

வேண்டும். 

(லூ. 28.8௪., ௫) 28.89.) (௦112 செ.மீ." 

இடம் பெயர்க்கப்பட்ட நீரின் பருமன் மாறாமல் 

இருக்கிறது. 
3,54 % 103 மூலக்கூறுகள் /செ.மீ.”
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13. 

15. 

17. 

21. 

23. 

25. 

27. 

இயல் 8 

குறையும். 
a = 60 செ.மீ./வி”. 

(8) சுழி, (0) சுழி, (௦) 8&ழ்நோக்கிய 4 J 2 டைன்கள்/688. 

ஒரு இராம் H, C, U***-# மூறையே Nos Nolo, 

a 7) எலெக்ட்ரான்கள். 

நேர்க்குறியுடையது. 

y = 3.09 X 10 செ.மீ./வி. - 

V = 40 ஸ்டேட்வோல்ட்டுகள். 

1.6 % 10-₹ எர்குகள். 

(a) Q = 1.29 10° esu, 
(b) E = 2.58 X 10° encraci/esu. 

(a) M,/8, (b) g/2, (6) 9/2. 

  

Cc = Cc, + C,. 

(a) E= 2(P1 + Pa) (b) E = 2p, 
r r 

_ _QL V= ae. 

ம் 

அளவிடமாட்டார். 

(a) சுழி, 0) 0.2 காஸ். 

_ 30-2 ANNs மி.இ.வி. - 10 a 

0.3௩ ஸ்டேட்வோல்ட். 

(௨) காசதெத்தினுள், (6) 10 செ.மீ.) (6) 9.1 % 10-18 

டைன், (d) B = 0.57 aren. 

11. (a) B = 0.4 காஸ், (b) 1.
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i3, 

15. 

17. 

419, 

13. 

15. 

17. 

19. 

இயல் 11 

1, 

அடிப்படை பெளதிகம் 

(ஐ வலது முனை, (0) வலப்பக்கம் நோக்கி, (0) திருப்பு 
விசை இல்லை. 

(a) 1.07 x 1073 ஸ்டேட்வோல்ட்டுகள், (0) வலது 

இறக்கை, 

42.2 மீ, 

(௨) 7.95 % 10” ஸ்டேட் ஆம்பியா்கள்/செ.மீ, 

(b) 1.67 X 70-? காஸ், 

மின் விளக்கு. 

ஸ்டேட்கூலம்/செ. மீ.? 

75,750 விரவல்கள்/வி. 

1 ev, 

7.29 ஆம்பியார்கள். 

eBD 

270 

  

அரை அலைநீளம், 

4000 & முதல் 7000 & வரை. 

1024 cps. 

நின்றுவிடா. இடப் பெயர்ச்சியற்றிருக்க கயிற்றின்மீது 
ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் தஇிசைவேகமும் சுழியாக 
வேண்டும். 

4660 A. 

பெருமத்திற்கான நிபந்தனை ற, - ற, =*d 

சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை 2, -,- (74) ), 
அதே புள்ளியில், 

பிம்பம் நேரானது, பொருளைவிடப் பெரியது. ' 

9217. 

605, 

3 ் 
aa மடங்கு.



றறைப்படை. எண்ணுள்ள வினாக்களுக்கான விடைகள் 629 

ச, 

5. 

11. 

13. 

15. 

இயல் 12 

1 

3 

5. 

7 

9 

11. 

13 

வேகமாக இயங்கும். 

W, 
10 
  (a) 9.1%, (b) KE = 

ஓராண்டுக்கு 6.88 x 10° கி, புவி வெப்பவியல் சம 

நிலையில் இருப்பதால் (அது பெறும் வெப்பத்திற்குச் 
சமமான வெப்பத்தை அது வெளிவிடுகிறது) புவியின் 

எடை கூடுவதில்லை. 

ஏறத்தாழ 00 க. பிளவுறவேண்டும். 

சமன் 17.9-ன் இருபுறங்களையும் 14504-ஆல் பெருக்க 

M?C* — (My)? C? = 1476 
yuugi W? — P?C? = (M,C?) 
மேலும் 2-7 - (205) 

அதன் இயக்க ஆற்றல். 
8 செ.மீ-ல் குறிக்கப்படின் ர - 8,986 % 1015 
2 செ.மீ/வி. 

RX = 0.01234 A. 

h[Xe. 

ஃபோட்டான் 

4 ev. 

(a) 167 கணிப்புகள்/வி. (5) 426 கணிப்புகள்/வி. 

10.02, )), - 17,.47 க. 

(ஐ.%2- 6.6)610 14 இ/வி. (0) 615]. (௦) 1.44 
Mev. (1) நிலைமின்னியல் செயலெதிர்ச் செயலானது 
தேவைப்படும் ஆற்றலைப்போல் 400 மடங்கு சிறிய 
தாகும். 

0,265 % 108 ச.மீ. 

10. 

hf = 13.6 (1 ன wr}: அலை நீளங்கள் லைமன் வரி 

சைக்குரியன.
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il. 

13. 

இயல் 14 

13. 

15. 

17, 

அடிப்படை பெளதிகம் 

(a) 2.82 X 10° eva ௫) 2.57) 1071)! செ.மீ. 

(c) 2.11 x 10% ev. 

1.49 A. 

— 6.8 ev. 

குறையும் 
ஒரு கிராம் சோடியத்தில் 2.62% 103: கடத்துகை 

எலெக்ட்ரான்களும் ஒரு கிராம் ஜெர்மானியம் மாதிரிக் 
கூறில் 3.5 % 101₹ கடத்துகை எலெக்ட்ரான்களும் 
உள்ளன. 

8130.Q¢ 8? 

70.2௩ 704 கேலரிகள் 

உலோகம் & 

ஏறத்தாழ 30% 
1.13, 2.26, 3.4, 4.15, 4.58 ev. 

குறைவானது 

அரை ஆயுட்கள் 

707 

45.5 & 

1.93 X 108 

நியூஃ்ரான் 

முறையே கனத் துகள்கள், மின்னூட்டம், கனத் துகள் 
கள், ஆற்றல், கனத் துகள்கள் அழிவின்மை 

17234(2- 92, 4 -.224). 
485 Mev 

2௪, ச், 69, 64, 2 ஃபோட்டான்கள். 

வலஞ்சுழித் திருகாகத் தோற்றமளிக்கும் 

நியூட்ரினோ. 

(௨) மேல்நோக்கியது, (0) &ழ்நோக்கியது, (௦) ஒரு 
'போக்கு இணையாக உள்ளது. 

P = 1.58 1015௫, செ,மீ/வி, KE = 4.1 Mev



Absolute, 

Zero 

Acceleration, 

Centripetal, 

Instantaneous, 

Accelerometer 

Alternating current 
Alvarez 

Ammeter 

Amplifier 

Andromeda Nebula 

Angular momentum 
Anti hydrogen 

Anti lambda 

Anti matter 

Anti neutron 

Antiparticle, 
symmetry 

Antiproton 

Aristotle 

Associated production 

Atmospheric pressure 

Atom bomb 

Atomic, number 

radius 

structure 

weight 
Atwood’s machine 

Avagadro 
Balmer 

Balmer series 

Barometer 

Barrier Penetration 

Berylium 

களச் சொற்கள் ் 

சார்பிலா 
மெய்ச்சுழி 
முடுக்கம் 

மையநோக்கு, 
கணப்போது, 
முடுக்கமானி 

இருதிசை மின்னேட்டம் 
ஆல்வாரெஸ் 
அம்மீட்டர் 

பெருக்கி 
அண்ட்ரோமெடா விண்மீன்: 

திரள் 
கோண உந்தம் 

ஆன்டி ஹைடிரஜன் 
ஆன்டி லாம்டா 

அன்டிப் பொருள் 

ஆன்டி நியூட்ரான் 
ஆன்டித் துகள், 
சீரமைவு 

அன்டிப் புரோட்டான் 
அரிஸ்டாட்டில் 

இணைந்த விளைவாக்கம் 

வளி அழுத்தம் 
அணுக்குண்டு 
அணு, எண் 
ஆரம் 
அமைப்பு 

எடை 

அட்வுட் எந்திரம் 
அவகாட்ரோ 

பாமர் 

பாமர் வரிசை 
பாரமானி 

அரண் ஊடுருவல் 
பெரிலியம்
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Beta decay 
Bevatron 

Binding energy 

Bing Bang Theory 
Biological effects 
Binomial Theorem 

Black body radiation 
Bohr, model 

Niels, 

theory 

Boltzmann’s constant 

Boyle 
Bruno Giordano 

Bubble chamber 
Buoyant force 

Calorie 

Capacitance 
Capacitor 
Carbon 

Carbon-14 
Cathode 
Cavendish 
Centigrade 
Centre of mass 
C G Sysystem 
Charge, 

conjugation invarience 
independance 

Charged, 
cylinder 

planes 

sphere 

wire 

Chemistry, 
Organic. 

Circuit theory 

Circular, motion 
velocity 

Clock paradox 

அடிப்படை பெள இகம் 

பீட்டாச் சிதைவு 
பீவாட்ரான் 

பிணைப்பாற்றல் 

பெருவெடிக் கொள்கை 
உயிரியல் விளைவுகள் 
பைனாமியல் தோற்றம் 
கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு 
போஹி்ர் படிவம் 
நீல்ஸ், 
கொள்கை 
போல்ட்ஸ்மன் மாறிலி 
பாயில் 

புருனோ கியார்டானோ 
குமிழ்க் கலம் 
மிதப்பு விசை 

கேலரி 

மின்னேற்புத்திறன் 
மின்னேற்பி 
கார்பன் 

கார்பன் - 74 

கேதோடு 
கேவண்டிஷ் 
சென்டிகிரேடு 
நிறை மையம் 
C.G. $8. முறை 
மின்னூட்டம், 
மாற்றிணைவு மாற்றமின்மை 
சாராமை 
மின்னூட்டுவிக்கப்பட்ட, 
உருளை 
தளங்கள் 

கோளம் 
கம்பி 
வேதியியல், 

கரிம, 

மின்சுற்றுக் கொள்கை 
வட்ட இயக்கம் 
திசைவேகம் 
கடிகாரப் புதிர்



கலைச் சொற்கள் 

Closed system 

Compass needle 
Compound motion 

Conduction, band 

electron 

Conservation, 
laws 

of momentum 

of parity 
Cosmology 

Cornell synchrotron 

Cosmic rays 

Cosmotron 

Coulomb 

Counter 

Covalent binding 

C P invarience 

Crab Nebula 

Creation of matter 

Crystal diode 

Crystal lattice 

Crystalline solids 

Crystalline structure 

Curvature of space 
Cut off voltage 

Current, 

loops 
Cyclotron 

Davisson and Germer 

De Broglie, Louis 

Democritus 

Density 

Deuteron 

Dielectric 

Diffraction, 

grating 
Double slit 

Single slit 

Dimensional analysis 
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தனி அமைப்பு 

சாந்த உளச 

கூட்டியக்கம் 

கடத்துகை, பட்டை 

எலெக்ட்ரான் 

அழிவின்மை, 
விதிகள் 

உந்த, 
ஒப்புமை, 
அண்டவியல் 

கரார்னல் சின்க்ரோட்ரான் 

காஸ்மிக் குதிர்கள் 

காஸ்மோட்ரான் 

கூலம் 

எண்ணி 

சக பிணைப்பு 
௦ மாற்றமின்மை 

கடச விண்மீன் திரள் 

பருப்போருளாக்கம் 
படிக டையோடு 

படிக அணிக்கோ வை 

படிகவியல் திண்மங்கள் 

படிகவீயல் அமைப்பு 

வெளியிட வளைவு 

வெட்டு மின்னழுத்தம் 

மின்னோட்டம் 
மின்னோட்ட வளையங்கள் 

சைக்ளோட்ரான் 

டேவிசன்-கர்மா் 
டி பிராயில், லூயி 

டெமாக்ரிடிஸ் 

அடர்த்தி 
டியூட்ரான் 
மின்வினைவாற்றி 
லிளிம்பு விளைவு, 

&i neh 
இரட்டைப் பிளவு, 

ஒற்றைப் பிளவு 
பரிமாணவியல் பகுட்பாய்வு
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Diode, 

detector 

Dirac, P.M 

Displacement current 

Dosimeter 

Drift velocity 
Dyne 

Earth’s satellite 
Effective charge 

Einstein 

Electric, conductor 
dipole 
energy 
field 

flux 

motor 
power 

Electricity 

Electrification (cha”ging) 

Electrolysie 

Electromagnet 
Electromagnetic induction 

Radiation 

Spectrum 

Waves 

Electromotive force (Emf) 
Electron 

affinity 

Clouds 

Holes 

Orbits 

Spin 

Volt (ev) 

Wave amplitude 
Electronics 

Electronic, charge 
Comptuters 

Structure 

அடிப்படைப்பெளதிகம் 

டையோடு 
பகுப்பான் 

டிராக், 1, 1. 

பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் 
மின் அளவு மானி 
இழுப்புத் திசைவேகம் 

டைன் 

புவித் துணைக்கோள் 
பயனுறு மின்னூட்டம் 
ஐன்ஸ்டீன் 
மின், கடத்தி 

இருதுருவம் 
ஆற்றல் 
புலம் 

பாயம் 

மோட்டார் 

திறன் 
மின்சாரம் 

மின்னூட்டுவித்தல் 
மின்ப்குப்பு 
மின்காந்தம் 
மின்காந்த, தூண்டல் 

கதிர்வீச்சு 
அலைமாலை 

அலைகள் 

மின்னியக்கு விசை (மி.இ.வி.) 

எடுலக்ட்ரான், 

இணக்கம் 
மேகங்கள் 

துளைகள் 

பாதைகள் 

சுழற்சி 

வோல்ட் 

அலை வீச்சு 

எலெக்ட்ரானியல் 

“எலெக்ட்ரான் மின்னூட்டம் ... 
எலைக்ட்ரானியல், கண்ப் 
பான்கள் 

அமைப்பு



கலைச் சொற்கள் 

Electrode 

Electroscope 
Electrostatic force 
Induction 
Elevator 

Ellieps 
Energy 

Conservation of 
Levels 
Shells 
Entropy 

Equivalence Principle 
Equipartition of energy 

Erg 

Escape velocity 

Ether 

Evaporation 

Exclusion principle 
Expanding Universe 

Exponential decay 
Exponents 

Fahrenheit 
Fermi 

Energy levels 

Gas 
Ferro magnetism 

Feynmen. R 

Field emission 

Fission 

Fluorescent lamps 
Fluorine 

Force 

Fouries analysis 

Franklia 
Free will 
Frequency 

Friction 
Fundamental particles 
Fusion 
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மின்வாய் 

மின்காட்டி 

நிலைமின் விசை 

தூண்டல் 

மின்மாடம் 

நீள்வட்டம் 

ஆற்றல் 
அழிவின்மை 

மட்டங்கள் 

கூடுகள் 

என்ட்ரோபி 

இண்ைமாற்றுத் தத்துவம் 
ஆற்றல் சமப்பங்கீடு 

எர்க் 

விடுபடு திசைவேகம் 

ஈதர் 

ஆவியாதல் 

தவிர்க்கைத் தத்துவம் 
விரிவடையும் அண்டம் 
எக்ஸ்பொனன்ஷியல் சிதைவு 
எக்ஸ்பொனன்டுகள் 

ஃபாரன்ஹீட் 

ஃபொர்மி, 

ஆற்றல் மட்டங்கள் 

வாயு 

ஃபெரோக் காந்தவியல் 
ஃபென்மென் 1 

புலவெளியீடு 

பிளவீறி 

ஒவிர் விளக்குகள் 

ஃப்ளோரின் 

விசை 

ஃபூரியர் பகுப்பாய்வு 
லஃப்ராங்க்ளின் 

கருத்துச் சுதந்திரம் 
அடுக்கம் 

உராய்வு 

அடிப்படைத் துகள்கள் 

இணைவு
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Galaxy 

Galileo 

Gamma rays 

Gauss 

Generator 

Geometric optics 

Glazer 

Gravitation 

Gravitational acceleration 

energy 

Field 

Mass 

Grid 

Galf life 

Heavy particles 

Heisenberg 

Helium 

High energy accelera‘ors 

Hooke’s law 

Hydrogen, 

Bomb 

Hydrostatics 

. Hyperons 

Lambda 

Sigma 

Jntertial mas 

System 

Infra red 

Inoic binding 

Tonisation potential 

Intensity 

Interaction 

Gravitational 

Strong 

Weak 

nterference 

Double slit 

ynterferometer 

அடிப்படை பெளதிகம் 

விண் மீன்திரள், 
மண்டலம் 

கலிலியோ 

காமாக் கதிர்கள் 

காஸ் 

மின்னாக்கி 

வடிவியல் ஒளியியல் 
இளேசர் 
ஈர்ப்பியல் 

ஈர்ப்பியல், முடுக்கம் 

ஆற்றல் 
புலம் 

நிறை 
கிரிட் 

அரை ஆயுள் 

கனத் துகள்கள் 
ஹைசன்பர்க் 

ஹீலியம் 

உயர் ஆற்றல் முடுக்கிகள் 
ஹாக் விதி 

ஹைடிரஜன் , 

குண்டு 
நிலைப்பாய்பொருளியல். 

ஹைப்பரான்கள் , 

லாம்டா, 

சிக்மா, 

நிலைம, நிறை 
அமைப்பு 

புறச் சிவப்பு 

அயனியல் பிணைப்பு 
அயனியாக்க மில் கு 
செறிவு OT CT LP FHLB 

செயலெதிர்ச்செயல் 
ஈர்ப்பியல், 

வன், 

மென், 

குறுக்கீடு 
இரட்டைப் பிளவு, 

குறுக்க&ட்டுமானி 

நட்சத்தி



கலைச் சொற்கள் 

Itreversicility 
Joule 

‘Kelvin 

Kepler 

Kinetic energy 
Kinetic theory 

K-Meson 
K-Shell 

Law of equal areas 
Lawrence E.O. 

Lee T. D. 

Lenses 

Leptons 

Lethal dose 

Light quantum 

Line charge 

Lines of force 

Liquid Helium 

Lithium 

Livingston M. S. 

Lorentz contraction 

Transformation 
Lunik 

Lyman series 
Modulation 

Amplitude 
Frequency 

Mole 

Molecular binding 
Molecules 

Mossbaur effect 
Mack 

Mach’s principle 

Magnetic domains 

Magnetic field 

Flux 

Force 
Poles 

Magnetostatics 

Quer 36 
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இசை திரும்பாமை 
ஜூல் 

- கெல்வின் 

கெப்ளர் 

இயக்க ஆற்றல் 

இயக்கக் கொள்கை 

K-Quewrer 

1$-கூடு 
சமப் பரப்பளவு விதி 

லாரென்ஸ், 7. 0. 

லீ, 1.ற. 

லென்சுகள் 

லெப்டான்கள் 

கொல் அளவு 

ஒளிக் குவான்டம் 

கோடு மின்னூட்டம் 
விசைக் கோடுகள் 

இரவ ஹீலியம் 
லிதியம் 

லிவிர்ஸ்ட்டன் 18. 8. 
லொரன்ட்ஸ், குறுக்கம் 
மாற்றம் 

லூனிக் 

லைமன் வரிசை 

பண்பேற்றம், 

வீச்சு, 

அடுக்க, 
மோல் 

மூலக்கூறு பிணைப்பு 

மூலக்கூறுகள் 

மாஸ்பர் விளைவு 

மாக் 

மாக் தத்துவம் 

காந்தத் தொகுதிகள் 
காந்த. புலம் 
பாயம் 

விசை 

துருவங்கள் 

காந்த நிலையியல்
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Mass 

Energy relation 

Number 

Maxwell 

Meanlife 

‘Mechanical equivalent_of heat 

Melting 

‘Mesons 

‘Metallic binding 
‘Solids 
Michelson and Morley 
Microscope 
Milky way Galaxy 
MKS System 

Muon 

‘Neon 

Neutrino 

Neutron 

Newton 

Node 

_ Nuclear binding energy 
Emulsion 

-Energy 

‘Energy levels 
\Fission 

‘Physics 
Potential 

Power 

Reactors 

Shell model 

‘Structure 

War 

Nucleon 

Nucleus 

Oersted 

Ohm 

Orbital angular momentum 
Parallel circuit 

அடிப்படை பெளதிகம் 

நிறை, 
ஆற்றல் தொடர்பு 
எண் 

மாக்ஸ்வெல் 

சராசரி ஆயுள் 

வெப்பத்தின் எந்திர ஆற்றல் 

இணைமாற்று 

உருகுதல் 
மெஸலான்கள் 

உலோக, பிணைப்பு 

தஇிண்மங்கள் 

மைக்கல்சன்-மார்லி 

நுண்ணோக்கி 

பால் வழி மண்டலம் 
MKS wan 
மியூயான் 

நியான் 

நியூட்ரினோ 
நியூட்ரான் 

நியூட்டன் 

கணு 
அணுக்கரு, பிணைப்பாற்றல் 
சோதனைப்பூச்சு 

—, BD pe 
ஆற்றல் மட்டங்கள் 

பிளவு 

...பெளதிகம் 
... நிலையாற்றல் (மின்னழுத்தம்) 
Sow 

உலைகள் 

கூட்டுப் படிவம் 

அமைப்பு 

போர் 

நியூக்ளியான் 

அணுக்கரு 
ஓர்ஸ்ட்டெட் 

- ஓம் 
சுற்றுப்பாதைக் கோண உந்தம் 
இணைச்சுற்று



கலைச் சொற்கள் 

Parity 

Pauli Wolfgang 

Periodic table of elements 

Perpetua! motion 

Photo electric conductivity 
Photo electric effect 

Photon 

Physical optics 
Picture tube 

Pion 

Decay 

Production 

Planets 

Planck, max 

Plasma 

Plate, 

Current 

Plutonium 

P-n junction 

Point charge 

Polygon law 

Positron 

Potassium 

Potential barrier 

Diagrams 

Energy 

Well 

Power 

Practical Units 
Principle of superposition 
Uniformity 

Probability 
Projectile motien 

Protein 

Proton 

Ptolomy 

Pythagorean Theorem 
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ஒப்புமை 

பெளலி உல்ஃப் காங் 

தனிமங்களின் மடக்குநிலை 
அட்டவணை 

அசுவிசை யியக்கம் 

ஒளிமின் கடத்துகை 
ஒளிமின் விளைவு 

ஃபோட்டான் 

பெளதிக ஒளியியல் 
படக் குழாய் 

பயான். 

சிதைவு 
விளைவாக்கம் 
கோள்கள் 
ப்ளாங்க் மாக்ஸ் 

ப்ளாஸ்மா 

தகடு, (ஆனோடு) 
ஆணோடு மின்னோட்டம் : 
புளுட்டோனியம் 

உ. சந்தி 
புள்ளி மின்னூட்டம் 
பல்கர விதி 

பாஸிட்ரான் 

பொட்டாசியம் 

நிலையாற்றல், அரண் 
வரையுருக்கள் 

நிலையாற்றல், 
இணறு 

திறன் 
நடைமுறை அலகுகள் 

மேற்பொருந்து தத்துவம் 
சீர்மைத் தத்துவம் 

நிகழ்திறன் 
எறிபொருள் இயக்கம் 

புரோட்டீன் 
புரோட்டான் 
தாலமி 

பித்தகோரஸ் தேற்றம்
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Quantised 

Quantum electrodynamics 

Jumps 

Number 

—, theory 

Rad 

Radiation 

Radioactive decay 

Isotopes 

Radio, 

Waves 

Reaction 

Recoil velocity 

Rectifier 

Reference, circle 

System 

Reflection 

Invarience 

Reflecting telescope 

Relativ.stic, energy 

Gravity 

Mass 

Machanics 

Relativity 

Rest mass 

Red shift 

Resistance 

Right hand rule 
Rockets 

Roentgen 

Rotation (spin) 
Rotational, kinetic energy 

Motion 

Rutherford 

Satelites 

Scaling aws 

Schroedinger, E 

Semiconductors 

அடிப்படை பெளதிகம் 

குவான்டப்படுத் தப்பட்ட 

வரையறுக்கப்பட்ட 

குவான்டம் மின்விசையியல் 

தாவல்கள் 

எண் 

கொள்கை 
ரேட் 

கதிர்வீச்சு 
கதிரியக்கச் சிதைவு 
ஐசோட்டோப்புகள் 
ரேடியோ 

அலைகள் 

எதிர்விசை 

பின்னசைவுக் திசைவேகம் 

திருத்தி 
சுட்டு வட்டம் 

அமைப்பு 

பிரதிபலிப்பு 
மாற்றமின்மை 
பிரதிபலிப்புத் தொலைநோக்கி 
சார்பியல் ஆற்றல் 
ஈர்ப்பியல் 

நிறை 
விசையியல் 
சார்பியல் 

ஓய்வு நிறை 
செந்நிறப் பெயர்ச்சி 
மின்தடை 

வலக்கை விதி 

ஏவுகணைகள் 

ரான்ட்ஜன் 

சுழற்சி 
சுழற்சியியக்க ஆற்றல் 
சுழற்சியியக்கம் 
ருதர்ஃபோர்டு 

துணைக்கோள்கள் 
கணக்கீட்டு விதிகள் 
ஷ்ரோடிஞ்சர், 8 
குறைகடத்திகள்



கலைச் சொற்கள் 

Series circuits 
Shell model 
Short circuit 

Significant figures 

Simple Harmonic motion 

Simple pendulum 

Sine 
Snell’s law 

Solar battery 
Solar System 
Solenoid 

Solid state 
Space ships 
Specific heat 
Spectra 
Spectral lines 
Spectrograph 

Sputnik 
Statampere 
Stat coulomb 

Statics 

Sta‘istical mechanics 

Statistics 

Stationary waves 

Stat volt 

Steady state theory 

Stellar energy 

Stereo sound 

Strangeness 

Structure of matter 

Subshells 

Super conduetivity 
fluidity 
Super heating 
Super nova 
Surface current 

Waves 

Symmztry principle 

Synchro cyclotron 
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தொடர் சுற்று 
" கூட்டுப்படிவம் 

குருஞ் சுற்று 
மதிப்புடை இலக்கங்கள் 
சீரிசை இயக்கம் 
இலகு ஊசல் 

சைன் 
ஸ்நெல் விதி 
சூரிய ஒளி மின்கலம் 
சூரிய மண்டலம் 

வரிச்சுருள் 

இடநிலை 
வான்வெளிக் கப்பல் 
வெப்ப எண் 
அலைமாலைகள் 

அலைமாலைக் கோடுகள் 

அலைமாலை வரைவி 

ஸ்புட்னிக் 
ஸ்டேட் ஆம்பியர் 
ஸ்டேட் கூலம் 

நிலையியல் 

புள்ளியியல் விசையியல் 

புள்ளியியல் 
நிலை அலைகள் 
ஸ்டேட் வோல்ட் 

மாரறாநிலைக்கொள்கை 
விண் மீனாற்றல் 
பல்திசை ஒலி 

புத்தியல்பு 
பருப்பொருள் அமைப்பு 

துணைக்கூடுகள் 

மீக்கடத்து திறன் 
மீப்பாய்..திறன் 
மீச் சூடேற்றுதல் 
மீப்பெரு வெடிப்புகள் 
பரப்பு மின்னோட்டம் 

அலைகள் 

ஒப்புநிலைக் கோட்பாடு 

சீரமைவுத் தத்துவங்கள் 

சின்க்ரோ சைக்ளோட்ரான்
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Synchrotren 

Telescope 
Television 

Temperature 

Theory of light 
Relativity 
Thermionic emission 

Thermody namics 
Thermometer 

Thermo nuclear reaction 

Ttompson, G. P 

Time, dilation 

Reversal 

Torque 

Transformer 

Transistor 

Translational Kinetic energy 

Transmission band 
Traesuranic elements 

Triode 

Tritium 

Twin Paradox 

Two bedy problem 

Ultra violet 

Uncertainty principle 

Universal Fermi Interaction 

Universal law of g:avitation 

Universe 

Uranium 

Vacuum tubes(Valves) 
Valence 

Van de graff 
Vapour pressure 

Vectors 

Velocity 

Average 

Instantaneous 

Vibrational motion 
Video Signal 
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அடிப்படை பெளதிகம் 

சின்க்ரோட்ரான் 

தொலைநோக்கி 
தொலைக்காட்சி 

வெப்பநிலை 
ஒளியின் கொள்கை 
சார்புக் கொள்கை 
வெப்ப அயனி வெளியீடு 

வெப்ப இயக்கவியல் 
வெப்பநிலைமானி 
வெப்ப அணுக்கரு வினை 
தாம்ஸன் 6. %. 

கால நீட்டிப்பு 

திருப்பம் 
இருப்பு விசை 
மின்மாற்றி 

டிரான்ஸிஸ்டார் 
இடப்பெயர்ச்சி இயக்கு ஆற்றல் 

பரப்புப் பட்டை 

யுரேனியம் இவர்ந்த 

குனிமங்கள் 

டிரையோடு 
டிரிஷியம் 
இரட்டையர் புதிர் 
இரு பொருள் பிரசினை 

புற ஊதா 

ஐயத் தத்துவம் 
அனைத்தின ஃபொர்மி 

செயலெதிர்ச்செயல் 

அனைத்தின ஈர்ப்பியல் வீதி 
அண்டம் 

யுரேனியம் 
மின் குழாய்கள் 
கூடுகை எண் 

வான் டி கிராஃப் 

ஆவி அழுத்தம் 
வெக்டர்கள் 
திசைவேகம் 
சராசரி 

கணப்போது 
அலைவியக்கம் 

காட்சிச் சைகை



கலைச் சொற்கள் 

Viscosity 

Volt 

Voltage, Potential 
Voltage amplifier 
Watts 

Wave function 

Wave intensity 
Wave nature of matter 

Wave packet 

Wave—rarticle duality 

Wave velocity 

Weight 

Weighted average 

Weightlessness 

Work 

Work function 

Wu 

Xi hyperon 

X-rays 

Yang 

Young - 

Yukawa 

Z-effective 

Zeropoint energy 
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பாதியல் 

வோல்ட் 

மின்னழுத்தம் 
மின்னமுத்தப் பெருக்கி 
வாட்டுகள் 

அலையம் 

அலைச் செறிவு 
பருப்பொருளின் அலைப் பண்பு 

அலைச் சிப்பம் 

அலை-துகள் இருமை 
அலைத் இசைவேகம் 

எடை 
எடையிட்ட சராசரி 

எடையிலாமை (எடையிரா 

நிலை], 
வேலை 

வெளியேற்று ஆற்றல் 
2. 
க்ஸை ஹைப்ரான் 

2-கதிர்கள் 
யாங் 

யங் 

யுகாவா 
பயனுறு-2 

சுழிநிலை ஆற்றல்



பொருட் குறிப்] அகர வரிசை 

அக விசையியக்கம், 171 
அடர்த்தி,744, 745, 158 

அடிப்படைத் துகள்கள், 284, 
484 — 519 

அட்டவணை, 510 

அடுக்கம், 2890, 291 

அடுக்கப் பண்பேற்றம் (118), 
290 

அட்வுட் எந்திரம், 72-74 
அணு அமைப்பு, 178, 357 

அணு எடை (நிறை), 160, 161 

அணு எண், 150, 414 

அணுக்கரு, 555, 256,444--450 
அடர்த்தி, 446 

அமைப்பு, 444-250, 

460-469 

ஆரம், 445 
ஆற்றல், 7237, 138, 339, 340 

ஆற்றல் மட்டங்கள்,440, 467 

இணைவு, 447, 471-474 
உலைகள், 470 

கூட்டுப்படிவம், 467 

சோதனைப்பூச்சு, 501 
நிலையாற்றல் (மின்னழுத்தம்); 
465—467 

விணைப்பாற்றல், 445-447, 
465—466 

பிளவை, 447,455, 469-471, 
போர், 480 

பெளதிகம், 440--479 
அணுக்குண்டு, 455, 871, 480 

அணு விஞ்ஞானிகளின் செய்தி 
வெளியீடூ, 478 

அண்டம், 246-251 

அண்டத்தின் வயது, 342-251 
அண்டவியல்,946--251 
அதிர்வுறும் கம்பி, 292-297 
அம்மீட்டர், 241 
அயனியல் பிணைப்பு, 4 19 

அயனியாக்க மின்னழுத்தம், 
395, 407 

அரண் ஊடுருவல், 428-431 

அரிஸ்டாட்டில், 59, 92, 519 

அரை ஆயுள், 3292, 452-542 

அலகுகளைச் சரிபார்த்தல், 
57-52 

அலைக்குறுக்&டு, 292-308 

அலைச்சிப்பம், 870-871 
அலைச் செறிவு, 907-307 
அலைத் திசை வேகம், 890, 292 

அலை - துகள் இருமை, 255 
362—367 

அலை நீளம், 289-290 
அலையம், 379 

அலைவியக்கம், 163, 164 

அவகாட்ரோ எண், 761 

அவகெட்ரோ விதி, 159-161 

அழிவின்மை விதிகள், 1/2, 
182—183, 350, 516—517 

(Lp & HD, 145—149,152—156 
158—161, 165-—167 

அனைத்தின ஈர்ப்பியல் விதி, 
95-99 

அனைத்தின ஃபொர்மி செய 
லெஇர்ச்செயல், 488-489 
499, 504, 518 

ஆடிப் பிம்பம், 229 
ஆனோடு (வால்வு), 268 
ஆம்பியர், ஆண்ட்ரெ, மாரி, 

241 

ஆம்பியர் (அலகு), 218 
ஆம்பியர் விதி, 232-237 
ஆம்பீரியன் மின்னோட்டம், 247 
ஆர்க்கிமிடீஸ் தத்துவம், 149 

ஆல்ஃபாச் சிதைவு, 431, 446 
ஆல்ஃபாத் துகள், 355-357 
ஆல்ஃபாத் துகள் சிதறல், 
355—357



பொருட்குறிப்பு அகர வரிசை 

ஆல்வாரெஸ், லூயி 947, 168 
ஆவி அழுத்தம், 165-167 

ஆவியாதல்,165 
ஆற்றல், 120-188 

அழிவின்மை, (23.--127,104, 
206 

இயக்க, 121-122 
கூடுகள், 408 

சமப்பங்கீடு, 159,162, 475 

சார்புக் கொள்கையில், 

339—341 

நிலை, 122-197 
வில்லின், 122-127 

ஆற்றல் மட்டங்கள், பெட்டி 
யிலுள்ள எலெக்ட்ரான், 

972-981 

ஹைடிரஜன் அணு, 381-285 

ஆனோடு மின்னோட்டம், 270 
ஆன்ட்ரோ மெடா, 988 

ஆன்டித் துகள் சீரமைவு, 497 
5 15—517. 

ஆன்டி நியூட்ரான், 494 

ஆன்டிப் புரோட்டான், 
492-—1497 

ஆன்டிப் பொருள், 492-497, 
515 

ஆன்டி லாம்டா, 506 

ஆன்டி ஹைடிரஜன், 494, 497 

இணைச்சுற்று, 263—264 

இணைமாற்றுத் தத்துவம், 
87, 344 

'இணைந்த விளைவாக்கம், 504 
'இணைவு, 447, 471—474 

Quss Aoow, 121—123 
Qwéas Garcons, 153—164 

இயங்கும் மின்னூட்டம், 
218—221, 229-—232 

"இரட்டைப் பிளவுக் குறுக்கீடு, 
801-207, 864-367 

இரட்டையர் புதிர், 3383—235 

'இருதிசை மின்னேட்டம், 
"244, 246, 268—271. 

"இருபொருள் பிரசினை, 78 
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