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மின்காந்த அைலகள் ஒ� அற��கம் 

இன்� நாம் பயன்ப�த்�ம் ெப�ம்பாலான இலத்த�ரனியல் சாதனங்கள், உதாரணமாக 

உங்கள் ெசல்ேபான் ெதாடக்கம், �வ� ரிேமாட் வைர மின்காந்த அைலகள் உங்கள் 

கண்க�க்�த் ெதரியாமல், உங்கள் கட்டைளகைள ந�ைறேவற்ற�க் ெகாண்�தான் 

இ�க்க�ன்றன. வ�ண்ெவளிய�ல் சஞ்சரிக்�ம் ெசயற்ைகக்ேகாள்கள் ெதாடக்கம்,  உடல் 

பரிேசாதைனக்காக ைவத்த�யசாைலகளில் எ�க்கப்ப�ம் எக்ஸ்ேர வைர எல்லாேம 

மின்காந்தஅைலகளால் எேதா ஒ� வ�தத்த�ல் ெதாடர்�ப�த்தப்ப�க�ன்ற�. இந்த 

மின்காந்த அைலகள் என்றால் என்ன? எங்க��ந்� அைவ வ�க�ன்ற�, அவற்ற�ன் 

பயன்பா�கள் மற்�ம் அத�ல் இ�க்�ம் ேவ�பட்ட  அைலக்கற்ைறகளின் 

பண்�கைள�ம் பார்க்கலாம். 

�த�ல் அைலகள் என்றால் என்ன என்� பார்க்கலாம். அைலகளில் இரண்�வைக 

உண்�. ெபா�வாக நீங்கள் அைலகைளப் பார்த்த��ப்பீர்கள். கடலைலகள் ஒ� 

உதாரணம். நீரில் கல்ெலான்ைற வ�ட்ெடற��ம்ேபா�, அந்த நீர் ேமற்பரப்ப�ல் ஏற்ப�ம் 

மாற்றங்க�ம் அைலகேள, அேதேபால நாம் ேப�ம்ேபா� வ�ம் ஒ�, அ��ம் 

அைலகேள, காற்ற��� அைவ பயணிக்க�ன்றன. இப்ப�யான அைலகைள 

ெபாற��ைற அைலகள் என அைழக�ன்றனர். அதாவ� இைவ த�ண்மம், த�ரவம், வா� 

மற்�ம் ப�ளாஸ்மா ேபான்ற ெபா�ட்களின் பல்ேவ�பட்ட ந�ைலகளின் �லம் சக்த�ையக் 

காவ�ச்ெசல்க�ன்றன.  இப்ப� இைவ ஒ� ஊடகத்ைதப் பயன்ப�த்த� சக்த�ையக் 

கடத்�வதால் இைவ ெபாற��ைற அைலகள் எனப்ப�க�ன்றன.  

ெபாற��ைற அைலகளின் �லம், ெபா�ட்கள் இடத்�க்க�டம்  கடத்தப்ப�வத�ல்ைல, 
மாறாக சக்த� மட்�ேம அைலகளின் �லம் பயணிக்க�ற�. கீேழ உள்ள படத்ைதப் 

பா�ங்கள். நீரின் ேமற்பரப்ப�ல் இ�க்�ம் �ம்ப�, அேத இடத்த�ேலேய இ�க்க, அைல 

(ெநளிவாக காட்டப்ப�ம் ெகா�) வலப்பக்கம் இ�ந்� இடப்பக்கம் ேநாக்க� அைசந்� 

ெசல்க�ற�. நீரின் �லக்��கள் ேமல்கீழாக மட்�ேம அைசய, அைலய�ன்�லம் சக்த� 

இடப்பக்கம் இ�ந்� வலப்பக்கம் ேநாக்க� அைசந்�ெசல்க�ற�.  

 

படம்: �ம்ப� நீரைலய�ன் மீ� இ�க்�ம் காட்ச�, �ம்ப� ந�ைலயாக ஒேர இடத்த�ல் இ�ப்பைத 

அவதானிக்க�ம். 

ெபாற��ைற அைலக�க்� ந�ச்சயம் ஒ� ஊடகம் அவச�யம். ஒ� என்பேத வளிய�ல் 

இ�க்�ம் வா�க்களின் �லக்��கள் அைசவதனால் ஏற்ப�ம் ஒ� சக்த�ப் 
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பரிமாற்றேம. ெவற்ற�டத்த�ல் ஒ� எ�ப்ப��யா�. ஆனால் மின்காந்த அைலகள் இந்த 

ெபாற��ைற அைலகைளவ�ட சற்� வ�த்த�யாசமான�. அவற்ைறப் பற்ற� பார்க்க �தல், 
சக்த� என்றால் என்ன என்� பார்த்�வ�டலாம். 

சக்த�/ஆற்றல் – “ேவைலைய ெசய்���க்கத் ேதைவயான அள�” என நாம் 

இல�வாக இதற்� வைரவ�லக்கணம் �றலாம். சக்த�யான� பல்ேவ� ந�ைலகளில் 

காணப்ப�க�ற�, இயக்கப்பாட்�ச்சக்த�, ெவப்பசக்த�, அ�த்தசக்த� இப்ப� பல்ேவ� 

ந�ைலகளில் காணப்ப�ம் சக்த�ைய ஒ� ந�ைலய�ல் இ�ந்� இன்�ெமா� ந�ைலக்� 

மாற்ற���ம். அத்ேதா� சக்த�ைய ேசமித்�ம் ைவக்க���ம், உதாரணமாக 

மின்கலத்த�ல் மின்சக்த� ேசமிக்கப்பட்��க்�ம். நீரைணயால் த�க்கப்பட்��க்�ம் நீரில் 

அ�த்தசக்த� காணப்ப�ம். அேதேபால இயங்க�க்ெகாண்��க்�ம் ெபா�ட்களில் 

இயக்கப்பாட்�சக்த� காணப்ப�ம், உதாரணம் ஓ�க்ெகாண்��க்�ம் ைசக்க�ள்! 

இேதேபாலத்தான், ஏற்றம்ெகாண்ட அ�த்�ணிக்ைககளான இலத்த�ரன் (மைற 

ஏற்றம்) மற்�ம் �ேராத்த�ரன் (ேநர் ஏற்றம்) ஆக�யன அைச�ம்ேபா� அைவ 

மின்காந்தப்�லத்ைத உ�வாக்�க�ன்றன. இந்தப் �லத்த��ள் மின்காந்த அைலகள் 

மின்காந்தக் கத�ர்ப்�ச் சக்த�ைய கா�க�ன்றன. மின்காந்தக் கத�ர்�ச் சக்த� என்ற ெசால் 

உங்க�க்�ப் �த�தாக இ�க்கலாம். ஆனால் ஒளி என்ற ெசால்ைல உங்க�க்�த் 

ெதரி�ம்! ஒளி – மின்காந்தக்கத�ர்ப்�ச் சக்த�ய�ன் ஒ� வைகேய! 

மின்காந்த அைலகள், ெபாற��ைற அைலகைள வ�ட சற்� வ�த்த�யாசமான� என்� 

ேமேல �ற�ேனன். எப்ப�ெயன்� பார்க்கலாம். மின்காந்த அைலகள் என்ற 

ெசால்�ேலேய இரண்�வைகயான சக்த�பற்ற�ய �ற�ப்� காணப்ப�க�ற�. ஒன்� 

“மின்”, அ�த்த� “காந்தம்”.  இந்த இரண்� சக்த�க�ம் ஒன்ேறா� ஒன்� 

ெதாடர்�பட்டைவ. மின்கம்ப�ய�ல் மின்சாரம் பா�ம் ேபா�, அதைனச் �ற்ற� காந்தப்�லம் 

ேதான்�ம். அேதேபால, காந்தப்�லத்த��ள் மின்கடத்த�ைய அைசப்பதன் �லம் 

மின்சக்த�ைய ப�றப்ப�க்க���ம். ெபா�வாக பாடசாைலய�ல் அற�வ�யல் / வ�ஞ்ஞான 

வ�ப்ப�ல் நீங்கள் இைதப் பற்ற�ப் ப�த்த��க்கலாம். அப்ப��ம் இல்ைலெயன்றால், 
ைடனேமா என்ற ெசால்லாவ� ேகள்வ�ப்ப��க்கலாம். ைசக்க�ள் ைடனேமா ஒ� எளிய 

உதாரணம். ஒ� காந்தம், ெகாஞ்சம் கம்ப� – காந்தம் �ழல, அத���ந்� ெகாஞ்சம் 

மின்சக்த�!  

�தன்�த�ல் மின்சக்த�க்�ம், காந்தசக்த�க்�ம் இ�க்�ம் ெதாடர்ைப 

பய�ள்ள�ைறய�ல் அற�ந்�ெகாண்� பயன்ப�த்த�யவர் – ைமக்கல் பாரேட. 

ைடனேமா, ேமாட்டார் என்ற எல்லா வஸ்�க்க�க்�ம் வ�த்த�ட்ட மகான்! ஆனா�ம் 

அவர� நண்பரான ேஜம்ஸ் மக்ஸ்ெவல்தான் மின், காந்தப் �லங்க�க்� இைடய�லான 

ெதாடர்ைப சமன்பா�கள் �லம் வ�ளக்க�யவர். மின்�லத்த�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றம் 

எவ்வா� காந்தப்�லத்ைதத் தாக்�ம் என்�ம், காந்தப்�லத்த�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றம் 

மீண்�ம் எவ்வா� மின்�லத்த�ல் தாக்�ம் என்�ம் சமன்பா�கள் �லம் ந��ப�த்தவர். 

இன்� இந்த சமன்பா�கள் “மக்ஸ்ெவல் சம்பா�கள்” என அைழக்கப்ப�க�ன்றன. 
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இவர� சமன்பாட்�ன் ப�ன்னேர ஒளி�ம் ஒ� மின்காந்த அைல என்ப� 

ந��பணமான�. மக்ஸ்ெவல்�ன் ேகாட்பாட்�ப் ப�, மின்�ல�ம், காந்தப்�ல�ம், 
ஒன்�ெகான்� ெசங்�த்தாக �ற�த்த ேவகத்த�ல் அைலந்தால் (oscillate) மட்�ேம, அ� 

மின்காந்த அைலையத் ேதாற்�வ�க்�ம்.  அந்தேவகம் – ெசக்க�க்� 299,792,458 

மீற்றர்கள். ஒளிய�ன்ேவக�ம் அ�தாேன!   

 

படம்: ஒன்�க்ெகான்� ெசங்�த்தான மின்��ப்�ம், காந்தத்��ப்�ம் – மின்காந்த அைலகள் 

ேதான்�ம் வ�தம் 

ஒளி என்ப� மின்காந்த அைலகளின் ெமாத்த ந�றமாைலய�ல் (spectrum) ஒ� ப�த�ேய. 

நம் கண்களால் உணரக்��ய ப�த�. மின்காந்த அைலகளில் இ�க்�ம் ேவ�பட்ட 

ந�றமாைலகள் ேவ�பட்ட பண்�கைளக் ெகாண்��க்க�ன்றன. உதாரணமாக ெவப்பம் 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள் (infrared waves) �லம் �ரியனில் இ�ந்� எம்ைம வந்தைடக�ற�. 

�ரியன் – இவைரப் பற்ற�க் �றாமல் மின்காந்த அைலகைளப் பற்ற�க் ��வெதன்ப� 

அவ்வள� சாத்த�யமான வ�டயமல்ல. ஏெனனில் எமக்� மிக அ�க�ல் இ�க்�ம் 

மிகப்ெபரிய மின்காந்தஅைல உ�வாக்க� (electromagnetic generator) இவர்தான். �ரியன் 

ஒளிைய மட்�ம் ெவளிவ�டவ�ல்ைல, ெசால்லேபானால் மின்காந்த அைலய�ல் இ�க்�ம் 

ெமாத்த ந�றமாைல �ச்ச��ம் அ� சக்த�ைய ெவளிவ��க�ற�. எம்மால் இல�வாக 

ஒளிையப் பார்க்கலாம். ெவப்பத்ைத அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள் �லம் உணரலாம். ஆனால் 

ேர�ேயா அைல, �ண் அைல, எக்ஸ்கத�ர், �ற�தாக்கத�ர், காமாகத�ர் ேபான்ற நம்மால் 

ேநர�யாக உணர��யாத பல்ேவ�பட்ட ந�ரமாைலகளில் அ� சக்த�ைய 

ெவளிய�ட்�க்ெகாண்ேட இ�க்க�ற�. அவற்ைற உணர்வதற்ெகன்ேற ப�ரத்த�ேயாகமாக 

தயாரிக்கப்பட்ட உபகரணங்கைளக் ெகாண்� ஆய்வாளர்கள் இந்த ேவ�பட்ட 

மின்காந்த அைலகைள ஆய்�ெசய்க�ன்றனர்.   

அெதன்ன மின்காந்த அைலகளில் பல்ேவ� வைககள் என்� நீங்கள் ச�ந்த�க்கலாம். 

மின்காந்த அைலகள் எல்லாவற்�க்�ம் ெபா�வான பண்�கள் உண்� ஆனால் 

அவற்ைற ேவ�ப�த்�வ� எந்தள� சக்கத�ைய அைவ கடத்�க�ன்றன என்ப�தான். 

எல்லா மின்காந்த அைலக�ம் மின்காந்தகத�ர்�ச் சக்த�ையேய கடத்�க�ன்றன, 
ஆனால் ச�ல அைலகள், �ைறந்தள� சக்த�ையக் கடத்�க�ற�, ஆனால் ச�ல அைலகள் 

மிக அத�கமான சக்த�ையக் கடத்�க�ன்றன. 
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�ற�த்த மின்காந்த அைலைய ப�ன்வ�ம் அம்சங்கள் ெகாண்� ேவ�ப�த்தலாம். 

1. அத�ர்ெவண் – இல�வாக �றேவண்�ம் என்றால், அத�ர்ெவண் என்ப�, ஒ� 

அைல ஒ� ெசக்க�க்� எத்தைன �ைற ��க்�ம் என்பதா�ம். இைத ெஹர்ட்ஸ் 

(Hertz - Hz) என்ற அலக�ல் அழக�ன்றனர். உதாரணமாக, 5Hz என்றால், அந்த அைல 

ஒ� ெசக்க�க்� 5 �ைற ��க்�ம் என்� அர்த்தம். 

2. அைலநீளம் – ஒ� அைலய�ன் இ� மீ�ம் ப�த�க�க்� இைடய�லான 

�ரமா�ம். அைல அப்ப�ேய வைளந்த��க்�ம் அல்லவா? அத�ல் இரண்� 

��க�க்� அல்ல� இரண்� தாழிக�க்� இைடய�லான �ரம். (கீ�ள்ள 

படத்ைதப் பார்க்க) மின்காந்த அைலகளில், மிகக்��க�ய அைலநீளம், 
அ�ைவவ�டச் ச�ற�ய�. அேதேபால மிகப்ெபரிய அைலநீளம், �மிய�ன் 

வ�ட்டத்ைதவ�டப் ெபரிய�! 

3. சக்த�ய�ன் அள� – மின்காந்த அைலய�ன் சக்த�ைய, இலத்த�ரன்ேவால்ட் (eV) 
என்ற அலக�னால் அளக�ன்றனர். ஒ� இலத்த�ரன்ேவால்ட் எனப்ப�வ�, ஒ� 

இலத்த�ரைன, ஒ� ேவால்ட் அ�த்தம் ெகாண்ட மின்�லத்த��ள் 

இயக்கத்ேதைவயான சக்த�ய�ன் அள�. 

அைலநீளம் �ைறயக்�ைறய அந்த அைலக்கற்ைறய�ன் சக்த�ய�ன் அள� அத�கரிக்�ம். 

 

படம்: அைல – தாழிகள், ��கள், அைலநீளம் 

ேமேல �ற�ப்ப�ட அத�ர்ெவண், அைலநீளம் மற்�ம் சக்த�ய�ன் அள� ஆக�ய �ன்�ம் 

கணிதரீத�யாக ஒன்ேறா� ஒன்� ெதாடர்�பட்ட கணிமங்கள், அப்ப�யாய�ன், இந்த 

�ன்� வ�டயத்த�ல் எதாவ� ஒன்ைற அற�ந்தால் மற்ைறய இரண்ைட�ம் 

சமன்பா�கைளப் பயன்ப�த்த�க் கணிப்ப�ட���ம். 
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மின்காந்த அைலகளின் சக்த� ேவ�பா�ன் ப� �ைறந்த சக்த�ெகாண்ட அைலய�ல் 

இ�ந்� ��ய சக்த�ெகாண்ட அைலகைள ப�ன்வ�மா� வைகப்ப�த்தலாம். 

1. ேர�ேயாஅைல (Radio Waves) 
2. �ண்ணைல (Microwaves) 
3. அகச்ச�வப்�க் கத�ர் (Infrared Waves) 
4. கட்�லனா�ம் ஒளி (Visible Light) 
5. �ற�தாக்கத�ர் (Ultraviolet Rays) 
6. எக்ஸ்கத�ர் (X-Rays) 
7. காமாக்கத�ர் (Gama Rays) 

 

மின்காந்த அைலகளின் பண்�கள் 

மின்காந்த அைலகளில் பல்ேவ� வைககள் இ�க்க�ன்றன என்� பார்த்ேதாம் 

இல்ைலயா? �ண்ணைல, ேர�ேயா அைல, அகச்ச�வப்�க்கத�ர், ஒளி, �ற�தாக்கத�ர், 
எக்ஸ்கத�ர் மற்�ம் காமாக்கத�ர். இப்ப� பலவைக இ�ந்தா�ம், இைவ எல்லாேம ஒேர 

வைகய�ல்த்தான் நடத்ைதகைளக் காட்�க�ன்றன. 

உதாரணமாக ஒளிைய எ�த்�க்ெகாண்டால் அ� ஒளித்ெதற�ப்�, ஒளி�ற��, 
ஒளி�ைனவாக்கம், ஒளிப்ப�ரிைக மற்�ம் ஒளிச்ச�தறல் ஆக�ய 

பண்�கைளக்ெகாண்��க�ற�. இ� ஒளிக்� மட்�ம் ெபா�வான பண்�கள் அல்ல 

மாறாக மின்காந்தஅைலக�க்�ப் ெபா�வான பண்�களா�ம். நாம் இங்� ஒளிைய 

உதாரணமாகக் ெகாண்� இந்தப் பண்�கைள ஆய்� ெசய்யலாம். 

ஒளித்ெதற�ப்� (Reflection) 

ஒளிய�ன் மிக �க்க�ய பண்�, இந்தப் பண்� இல்லாவ��ல் எம்மால் எைத�ம் பார்க்க 

��யா�. ஒளியான� ஒ� ெபா�ளில் ேமா�ம் ேபா�, ஒளிக்கத�ர்கள் 

ெதற�ப்பைடக�ன்றன. அத��ம் ேமா�ம் ெபா�ள் கண்ணா� ேபான்ற பளபளப்பான 

ேமற்பரப்ைபக் ெகாண்��ப்ப�ன், அந்த ேமற்பரப்ப�ல் ப�ம் ஒளிக்கத�ர்கள் அைனத்�ம் 

ெதற�ப்பைட�ம். அதனால் தான் �கம் பார்க்�ம் கண்ணா�ய�ல் உங்கள் உ�வம் 

அப்ப�ேய ப�ரத�ப�க�ற�.  
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இ�ேவ அவ்வளவாக பளபளப்பான ேமற்பரப்ைபக்ெகாண்�ராத ெபா�ளின் மீ� 

ஒளிக்கத�ர்கள் ப�ம்ேபா� அந்த ேமற்பரப்� ஒளிய�ல் உள்ள ச�ல ந�றங்கைள 

உ�ஞ்ச�க்ெகாண்� ச�ல ந�றத்ைத மட்�ேம ெதற�ப்பைடயைவக்�ம். அந்த ஒளிய�ன் 

ந�றேம அந்தப் ெபா�ளின் ந�றமா�ம்.  

நீங்கள் ச�வப்� ந�ற உைட அணிந்த��ந்தால், உண்ைமய�ேலேய அ� ச�வப்பாகத் 

ெதரியக் காரணம். அந்த உைடய�ல் வ��ம் ஒளிய�ல் இ�க்�ம் அைனத்� வர்ணங்க�ம் 

உ�ஞ்சப்பட்�வ�ட ச�வப்� ந�றம் மாத்த�ரம் ெதற�ப்பைடவேத. இ�ேபாலத்தான் எல்லாப் 

ெபா�ட்க�ம். 

ஒளி எ� ந�றங்கைளக் ெகாண்ட கலைவ, இந்தக் கலைவையத்தன் நாம் “கட்�லனா�ம் 

ஒளி” என்� அைழக்க�ேறாம். நீங்கள் இந்த எ� ந�றங்கைள வானவ�ல் ேதான்�ம் 

ேவைளய�ல் பார்த்த��க்கக்��ம். அந்த ந�றங்கள் �ைறேய ப�ன்வ�மா�: 

1. ச�வப்� (Red) 
2. ஆரஞ்� (Orange) 
3. மஞ்சள் (yellow) 
4. பச்ைச (Green) 
5. நீலம் (Blue) 
6. க�நீலம் (Indigo) 
7. ஊதா (Violet) 

 

இந்த ந�றங்க�க்� காரணம் மின்காந்த அைலகளின் அைலநீளேம. �ன்� ��ய 

அைலநீளத்த�ல் இ�ந்� �ைறந்த அைலநீளம் வைரயான மின்காந்த அைலகைளப் 

பட்�ய�ட்ேடாம் இல்ைலயா? அைத மீண்�ம் ஒ� �ைற பார்த்�வ�டலாம்.  

1. ேர�ேயாஅைல (அைலநீளம் ��ய�) 
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2. �ண்ணைல 
3. அகச்ச�வப்�க்கத�ர் 
4. கட்�லனா�ம் ஒளி 

a. ச�வப்� 
b. ஆரஞ்� 
c. மஞ்சள் 
d. பச்ைச 
e. நீலம் 
f. க�நீலம் 
g. ஊதா 

5. �ற�தாக்கத�ர் 
6. எக்ஸ்கத�ர் 
7. காமாக்கத�ர் (அைலநீளம் �ைறந்த�) 

 

ேம�ள்ள பட்�யைலப் பார்த்தால், கண்�க்�த் ெதரியாத அகச்ச�வப்�க் கத��க்� 

அ�த்ததாக ச�வப்� ந�றம் காணப்ப�க�ற�. அப்ப�ேய ஒவ்ெவா� ந�றமாக வந்� 

இ�த�ய�ல் நாம் பார்க்கக்��ய ந�றமாக ஊதா காணப்ப�க�ற�. அதற்� அ�த்ததாக 

அைலநீளம் �ைறந்த� �ற�தாக்கத�ர்கள். அவற்ைற நாம் கண்களால் 

பார்க்க��யா�. 

ஆக, ஊதா ந�றத்ேதா� ஒப்ப��ம் ேபா�, ச�வப்� அைலநீளம் ��ய�.  

 

படம்: ந�றத்த�ற்� ஏற்ப அைலநீளங்கள் மா�ம் வ�தம் 

ஒ� ெபா�ளில் ஒளி பட்�த்ெதற�க்�ம் ேபா� என்ன ந�றம் உ�ஞ்சப்ப�ம் என்ப�ம் 

எந்த ந�றம் ெதற�ப்பைட�ம் என்ப�ம் �ற�த்த ெபா�ளின் ெபௗதீக மற்�ம் இரசாயனப் 

பண்�கைளக் ெகாண்� தீர்மானிக்கப்ப�ம். 
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ஒளிப்ப�ரிைக (Diffraction) 
ஒளி ஒ� ெபா�ளில் ப�ம்ேபா�, அ� �ற�வைடந்� ப�ன்னர் ப�ரிைகயைட�ம் 

ெசயன்�ைறேய இந்த ஒளிப்ப�ரிைகயா�ம். ச�றந்த உதாரணம், அரியத்ைதப் 

பயன்ப�த்த� ெவள்ெளாளிைய எ� ந�றங்களாக ப�ரிக்க ���ம், அதாவ� 

ெசயற்ைகயாக வானவ�ல்ைலத் ேதாற்�வ�க்க ���ம். நீங்கள் அரியத்ைதப் 

பயன்ப�த்த� ஒளிைய ப�ரிப்பைத படத்த�ேலா அல்ல� ேநர�யாகேவா 

பார்த்த��க்க���ம். உண்ைமய�ேலேய அரியம் ஏ� ந�றங்க�ம் (ேவ�பட்ட 

அைலநீளங்கள்) கலந்த ஒளிைய ெவவ்ேவ� அைலநீளங்களாக ப�ரிக்க�ற�. அைதவ�ட 

நல்ல உதாரணம் CD அல்ல� DVDகள், அதன் ப�ன்�றத்த�ல் ஒளி ப�ம்ேபா�, பல 

வண்ணங்கள் அத�ல் ெதரிவைத நீங்கள் பார்த்த��க்கலாம். அ� இந்த 

ஒளிப்ப�ரிைகயால் நைடெப�வேத! 

 

படம்: CD ய�ன் ப�ன்�றத்த�ல் ஒளிய�ன் �லம் வண்ணங்கள் ேதான்�தல் – ஒளிப்ப�ரிைகேய இதற்�க் 

காரணம். 

த��ச�யமானி அல்ல� ந�றமாைலமானி என்ற க�வ� இைதத்தான் ெசய்க�ற�. 

கட்�லனா�ம் ஒளிக்� மட்�ம் இன்ற� ெமாத்த மின்காந்தஅைலகளின் �ச்�க்�ம் 

இைதப் பயன்ப�த்தலாம்.  

பல்ேவ�பட்ட வ�ண்மீன்கள் மற்�ம் வான்ெபா�ட்களில் இ�ந்�வ�ம் மின்காந்த 

அைலகைள த��ச�யமானிெகாண்� ெவேவ� அைலநீளங்களாக ப�ரிப்பதன் �லம், 
அந்தக் �ற�ப்ப�ட்ட அைலநீளங்கைளக் ெகாண்ட மின்காந்த அைலகள், �லகங்கேளா� 

(elements) எவ்வா� தாக்கம் �ரி�ம் என்பைத கண்டற�ய���ம், அைதக்ெகாண்� 

வ�ண்மீன்களின் ஆக்கக்��கைள இனங்கான���ம். 

ஹீ�யம் என்ற �லகம், �மிய�ல் கண்�ப��க்கப்பட �ன்னர் �ரியனில்த் தான் 

கண்�ப��க்கப்பட்ட�. அ� ஒளிய�ன் ஒளிப்ப�ரிைக என்ற பண்ைப ைவத்�த்தான். 
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அைத எப்ப�க் கண்�ப��ப்ப� என்ப� இந்தக் கட்�ைரக்� அப்பற்பட்ட வ�டயம் 

என்பதனால் தற்ேபா� வ�ட்�வ�டலாம். 

ெஹர்ச்சல் என்ற ஐேராப்ப�ய வானியல் கழகத்த�ன் வ�ண்ெதாைலேநாக்க�ய�ல் 

இ�க்�ம் SPIRE என்ற அகச்ச�வப்�த் த��ச�யமானி, ெதாைலவ�ல் உள்ள 

வ�ண்மனீ்ேபரைடகளில் இ�ந்�வ�ம் அகச்ச�வப்�க்கத�ர்கைள ப�ரிைகயைடயச் 

ெசய்�, அந்த வ�ண்மீன் ேபரைடகளில் இ�க்�ம் �லக்��கைள ஆய்�ெசய்க�ற�. 

ஒளிச்ச�தறல் (Scattering) 
ஒ� ெபா�ளில் ஒளிப�ம் ேபா�, அ� ப�ம் ேகாணம், ஒளிய�ன் அைலநீளம் மற்�ம் 

அந்தப் ெபா�ளின் அள� என்பைதக் ெகாண்� ஒளிக்கத�ர்கள் பல்ேவ� த�ைசகளில் 

ச�த�ம், இ�ேவ ஒளிச்ச�தறல் எனப்ப�க�ற�. 

வானம் பக�ல் நீலந�றமாக இ�ப்பதற்�க் காரணம் இந்த ஒளிச்ச�தறல்தான்! 

�ரியனில் இ�ந்� வ�ம் ஒளிய�ல் உள்ள �ைறந்த அைலநீளம் ெகாண்ட ந�றங்களான 

நீலம் மற்�ம் ஊதா ஆக�ய வண்ணங்கள், நம� வளிமண்டலத்த�ல் இ�க்�ம் ைநதரசன் 

மற்�ம் ஆக்�ஜன் வா� அ�க்களில் பட்� ச�த�க�ன்றன. ஆனால் ��ய 

அைலநீளங்கள் ெகாண்ட ச�வப்� மற்�ம் மஞ்சள் ஒளிக்கற்ைறகள் எந்தெவா� 

ச�தற�ம் இன்ற� வளிமண்டலத்த��ள் பயணிக்க�ன்றன.  

ஆக, இப்ப�ச் ச�தற�ய நீலம் மற்�ம் ஊதாக் கத�ர்கேள வாைன அலங்கரிக்க�ற�. இத�ல் 

�ற�ப்ப�டேவண்�ய வ�டயம் என்னெவன்றால், நீல ந�றத்ைதவ�ட ஊதா ந�றம்தான் 

அத�களவாக ச�த�க�ன்ற�, ஆக வானம் நீலந�றமாகத் ெதரியாமல் ஊதா 

ந�றமாகத்தான் ெதரியேவண்�ம். ஆனால் எம� கண்கள் ஊதாைவ வ�ட நீலந�றத்த�ற்� 

அத�கள� �லங்கைலக்காட்�வதால் வானம் எமக்� நீலந�றத்த�ல் ெதரிக�ன்ற�. 

ைநதரசன் மற்�ம் ஒக்சீசன் தவ�ர, வளிமண்டலத்த�ல் இ�க்�ம் ��ப் படல�ம் 

ஒளிைய ச�தறலைடயச் ெசய்க�ன்றன. உதாரணமாக �யல் மற்�ம் எரிமைல ெவ�ப்ப�ன் 

ேபா� ெவளிவ�ம் அத�களவான ��ப்படலம் என்பவற்ைறக் �றலாம். இப்ப�யான 

��ப்பைட எப்ப� �மிய�ன் ேமற்பரப்ப�ல் ஒளிைய ச�தற�க்கச்ெசய்க�ற� என்பைத 

அவதானிக்க நாசா CALIPSO என்ற ெசய்மத�ைய அ�ப்ப��ள்ள�. 

ஒளி�ற�� (Refraction) 
ஒளிக்கத�ரான� ஒ� ஊடகத்த�ல் இ�ந்� இன்�ெமா� ஊடகத�ற்�ச் ெசல்�ம் ேபா� 

ஒளிய�ன் த�ைச மா�ப�க�ற�, இ� ஒளி�ற�� எனப்ப�ம். ஒளி ெவற்ற�டத்த�ல் 

பயணிப்பைதவ�ட ேவகம் �ைறவாகேவ காற்ற�ன் ஊடாக அல்ல� வளிமண்டலத்த�ல் 

பயணிக்�ம், அைத�ம் வ�ட ேவகம் �ைறவாக நீரில் பயணிக்�ம்.  �ற�த்த 

ேவகமாற்றத�ற்�க் காரணம் அந்த ஊடகத்த�ன் அடர்த்த�யா�ம். 
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இப்ப�யாக ெவேவ� ஊடகங்களில் ஒளி பயணிக்�ம் ேபா�, அதன� ேவகமாற்றம், 
அதன� த�ைசைய�ம் மாற்�க�ன்ற�. நீங்க�ம் ஒளி�ற�ைவ பல்ேவ� 

சந்தர்ப்பங்களில் அவதானித்த��ப்பீர்கள். நீைர ந�ரப்ப�ய ஒ� கண்ணா�க் 

�வைளய��ள் ஒ� ெபன்ச�ைல இட்�வ�ட்�, சற்� வ�லக� இ�ந்�பார்த்தால் 

உங்களால் ஒளி�ற�ைவ இல�வாக கண்�ெகாள்ள���ம். 

இன்ெனா� �க்க�யவ�டயம், ஒளி�ற�வைட�ம் ேபா�, அதன� அைலநீளத�ற்� 

த�ந்தாற்ேபால் �ற�வைட�ம் ேகாண�ம் மா�ப�க�ன்ற�. இதனால்தான் கண்ணா� 

அரியத்த�ன் ஒ� ப�த�ய�ல் ெசல்�ம் ெவள்ெளாளி, ம� பக்கத்த�ல் ஏ� ந�றங்களாக 

ப�ரிைகயைடந்� வானவ�ல்ேபால ெதரிக�ற�! 

1: ேர�ேயா அைலகள் 

இந்தப் பாகத்த�ல் மின்காந்த அைலகளின் ந�றமாைலய�ல் (spectrum) இ�க்�ம் மிக 

நீளமான அைலயான ேர�ேயா அைலகைளப் பற்ற�ப் பார்க்கலாம். மிக நீளமான� 

என்� �றக்காரணம் அதன� அைலநீளம். ேர�ேயா அைலய�ன் நீளமான� ஒ� 

மில்�மீட்டர் ெதாடக்கம் 100 க�மீ வைர ெசல்க�ற�.  

ெஹன்ரிச் ெஹர்ட்ஸ் என்ற ெஜர்மன் இயற்ப�யலாலர்தான் �தன் �த�ல் மின்காந்த 

அைலகள் இ�ப்பதற்கான ஆதாரத்ைத பரிேசாதைன �லம் ந��ப�த்தவர். 1870 களில் 

ேஜம்ஸ் க�ளார்க் மக்ஸ்ெவல் (James Clerk Maxwell) மின்காந்த அைலக�க்கான 

ஒ�ங்க�ைணந்த சமன்பா�ைகைள உ�வாக்க�னார். ச�ல வ�டங்களின் ப�ன்னர் அந்தச் 

சமன்பா�கைளப் பயன்ப�த்த� ேர�ேயா அைலகைள பரிமாற்ற�க்ெகாள்�ம் 

சாதனத்ைத ெஹர்ட்ஸ் உ�வாக்க�னார். 
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படம்: ெஹன்ரிச் ெஹர்ட்ஸ் 

உண்ைமய�ேலேய அ�ெவா� மிகப்ெபரிய சாதைனதான். அ�மட்�மல்லா� இவர் 

உ�வாக்க�ய ேர�ேயா அைலகளின் ேவகத்ைத அளந்� அ� ஒளிய�ன் ேவகமாக 

இ�ப்பைத�ம் ந��ப�த்�, ஒளி�ம் ஒ� மின்காந்த அைலகளின் வ�வேம என்� 

காட்�யவர். 

இன்� மீ�றன்/அைலெவண்/அத�ர்ெவண் (frequency) ஐ அளக்�ம் அலக�ற்� இவர� 

ெபயேர பயன்ப�க�ற� – ெஹர்ட்ஸ் (Hertz). 

நீங்கள் ேர�ேயாவ�ல் பாடல்கைளக் ேகட்��ப்பீர்கள். இன்� இைணயம் வந்தப�ற� 

ேர�ேயாக்கள் �ைறந்�வ�ட்டன, ஆனா�ம் இன்�ம் பயன்பாட்�ல் பல இ�க்கத்தான் 

ெசய்க�ற�. எங்கேயா இ�க்�ம் ஒ�பரப்� ந�ைலயத்த���ந்� பாடல்கள் உங்கள் 

ேர�ேயாவ�ற்�, ேர�ேயா அைலகள் �லம் தான் வந்� ேச�க�ன்றன. தகவல் 

பரிமாற்றத்த�ற்�ம், ஒ�ஒளிபரப்ப�ற்�ம் மற்�ம் ராடார் ேபான்ற சாதனங்கைள 

இயக்க�ம் ேர�ேயா அைலகேள பயன்ப�க�ன்றன.  

ெசய்மத�கள், இைணயம், Wi-Fi என்பன�ம் ேர�ேயா அைலகைளேய 

பயன்ப�த்�க�ன்றன. ஆக ேர�ேயா அைலகளின் பயன்பா� அத�கம். ஆனால் 

இெதல்லாம் நாம் ெசயற்ைகயாக உ�வாக்க�ய ேர�ேயா அைலகேள.  

�மிய�ல் இயற்ைகயாக�ம் ேர�ேயா அைலகள் உ�வாக�ன்றன. மின்னல் 

அத�களவான ேர�ேயா அைலகைள உ�வாக்�க�ன்ற�.  �மிையத் தாண்�ச் 

ெசன்றால், வ�ண்ணில் இ�க்�ம் பல ெபா�ட்கள் ேர�ேயா அைலகைள 

உ�வாக்�க�ன்றன. நமக்க�க�ல் இ�க்�ம் மிகப்ெபரிய ேர�ேயா அைல �தல் 

�ரியனா�ம்! 

�ரியன் மட்�மல்ல, வ�யாழன், சனி ேபான்ற ேகாள்கள் �ட ேர�ேயா அைலகைள 

உ�வாக்�க�ன்ற�. 
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வ�ண்ெவளிய�ல் இ�ந்�வ�ம் ேர�ேயா அைலகைள ஆய்� ெசய்யெவன ேர�ேயா 

ெதாைலேநாக்க�கைள வ�ஞ்ஞானிகள் உ�வாக��ள்ளனர். எப்ப� சாதாரண 

ஒளித்ெதாைலேநாக்க� �லம் வ�ண்ெபா�ட்கைளப் பார்க்கலாேமா, அேதேபால 

ேர�ேயா ெதாைலேநாக்க�கைளப் பயன்ப�த்த� ேர�ேயா அைலகைள ெவளிவ��ம் 

�தல்கைளப் (source) பார்க்க���ம்! 

 

படம்: 408 MHz அைலவரிைசய�ல் வானம் : இங்� நீங்கள் பார்ப்ப� வாைன ேர�ேயாத் ெதாைலகாட்� 

�லம் எ�த்த படமா�ம். ேர�ேயாத் ெதாைலக்காட்�ப் படங்கள் ச�வப்� ந�றமல்ல, ேர�ேயா 

அைலகைள நாம் பார்க்�ம் வ�தத்த�ல் இந்தப் படம் உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�. 

இந்த ேர�ேயா ெதாைலேநாக்க�களில் இ�க்�ம் ெபரிய அ��லம், மைழ, ேமகம் 

மற்�ம் �ரிய ஒளி என்பன இவற்ைறப் பாத�ப்பத�ல்ைல.  

ேர�ேயா ெதாைலேநாக்க�கள், சாதாரண ெதாைலேநாக்க�கைளவ�டப் ெபரிதாக 

இ�க்கேவண்�ய காட்டாயம் இ�க்க�ற�. இதற்�க் காரணம் ஒளிய�ன் 

அைலநீளத்ைதவ�ட ேர�ேயா அைலகளின் அைலநீளம் அத�கம், ஆகேவ அதைனப் 

ப��த்�க்ெகாள்ள பாரிய �ஷ் ேபான்ற அைமப்� பயன்ப�க�ற� – ேர�ேயா 

ெதாைலேநாக்க�கள் பார்க்க உங்கள் �ட்� �ஷ் �வ� �ைட ேபால இ�ந்தால் அதற்�க் 

காரணம், உங்கள் �ஷ் �வ� ர ீச�வ�ம் ெசய்மத��ம் ேர�ேயா அைலகைளப் 

பயன்ப�த்த�ேய தங்க�க்�ள் ேபச�க்ெகாள்க�ன்றன. 

இந்த ேர�ேயாத் ெதாைலக்காட்�கள் மிகப்ெபரிதாக இ�ந்தா�ம், ேர�ேயா அைலகள், 
ஒளிைய வ�ட அைலநீளம் அத�கமாக இ�ப்பதனால், ஒளித்ெதாைலக்காட்�கைளப் 

பயன்ப�த்த� ெபறக்��ய படத்த�ன் �ல்�யத்தன்ைமைய இவற்றால் ெபற��யா�. 
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உதாரணமாக, 64 மீட்டர்கள் வ�ட்டம் ெகாண்ட பார்க்ஸ் ேர�ேயா ெதாைலேநாக்க�யால் 

ெவ�ம் �ட்�த் ெதாைலேநாக்க�யால் பார்க்கக்��யள� �ல்�யமான 

படங்கைளத்தான் உ�வாக்க���ம்.  

 

படம்: Parkes Radio Telescope 

ஆகேவ, மிகத் �ல்�யமான ேர�ேயாப் படங்கைள உ�வாக்க, பல ச�ற�ய ேர�ேயாத் 

ெதாைலேநாக்க�கைளக் ெகாண்ட ெதா�த�ைய ஆய்வாளர்கள் பயன்ப�த்�க�ன்றனர். 

இந்தச் ச�ற�ய ெதாைலேநாக்க�கள் எல்லாம் ஒன்� ேசர்ந்� ஒ� ெபரிய 

ெதாைலேநாக்க�ையப் ேபால பயன்ப�க�ற�. 

அெமரிக்காவ�ன் ேதச�ய ேர�ேயா வானவ�யல் அவதானிப்� ந�ைலயத்த�ன் Very Large 
Array (VLA) என்ற ேர�ேயாத் ெதாைலேநாக்க�த் ெதா�த�, 36 க�மீ வைரயான ப�த�ய�ல் 

ஆங்க�ல Y எ�த்�வ�வ�ல் 27 தனித்தனி ேர�ேயாத் ெதாைலேநாக்க�களால் 

உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�. இத��ள்ள ஒவ்ெவா� ெதாைலேநாக்க��ம் 25 மீட்டார் வ�ட்டம் 

ெகாண்ட �ஷ்களினால் உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�. 
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படம்: Very Large Array 

இப்ப�யான ேர�ேயா ெதாைலேநாக்க�கைள உ�வாக்க�ய� �ரியைன�ம் 

ேகாள்கைள�ம் படம்ப��க்க அல்ல! மாற்றாக ெதாைலவானில் இ�க்�ம், ேர�ேயா 

வ�ண்மனீ் ேபரைடகள், �வாசார், பல்சார் மற்�ம் க�ந்�ைளகைளப் பற்ற� 

ஆய்�ெசய்யேவ. இைவ ெவளிய��ம் ேர�ேயா அைலகைளப் பயன்ப�த்த� அவற்ற�ன் 

கட்டைமப்�, மற்�ம் அதன� பயணப்பாைதகைள ஆய்�ெசய்ய���ம். 

ேகாள்கள் மற்�ம் �ரியன் ெவளிய��ம் ேர�ேயா அைலகைள�ம் 

இதைனப்பயன்ப�த்த� பத�� ெசய்த��க்க�றார்கள். “படம் ப��த்தல்” என்ற ெசால்ைலப் 

பயன்ப�த்�வைத தவ�ர்த்�வ�டலாம் ஏெனன்றால், ஒளித்ெதாைலக்காட்�கைளப் 

பயன்ப�த்த� ெதளிவான படங்கைளப் ெபறலாம். இந்த ேர�ேயாத் ெதாைலக்காட்�கள் 

�ற�த்த ச�ல ஆய்�க�க்� மட்�ேம பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

�வாசார் எனப்ப�ம் ராட்சத ப�ரபஞ்சக் கட்டைமப்�, மிக மிக அத�களவான ேர�ேயா 

அைலகைள ெவளிவ��ம் ஒ� கட்டைமப்பா�ம். ��ப்பண்டம் அல்ல� ��ப்�த்த�ரள் 

எனப்ப�ம் இந்த வைகயான கட்டைமப்�க்கள் ெவளிவ��ம் மின்காந்த அைலகளின் 

அள�, ெமாத்த வ�ண்மீன் ேபரைட�ம் ேசர்ந்� ெவளிவ��ம் சக்த�ய�ன் அளைவவ�ட 

அத�கமா�ம்! இவற்ைறெயல்லாம் எம்மால் ஆய்�ெசய்யக் ��யதாக இ�ப்ப� இந்த 

ேர�ேயாத் ெதாைலேநாக்க�கள் �லேம! 
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அ�மட்�மல்லா�, SETI என அைழக்கப்ப�ம், ேவற்�லக நாகரீகங்க�க்கான ேதடல் 

என்ற ந��வன�ம் ேர�ேயா ெதாைலேநாக்க�கைளப் பயன்ப�த்த� 

ேவற்�லகவாச�களிடம் இ�ந்� எதாவ� தகவல் வ�க�றதா என்� ேத�க்ெகாண்ேட 

இ�க்க�ற�.  

 

படம்: The Arecibo Radio Telescope, at Arecibo, Puerto Rico. 305 மீட்டார் வ�ட்டம் ெகாண்ட ேர�ேயாத் 

ெதாைலக்காட்�. 

ேர�ேயா அைலகள் �லம் நாம் வ�ண்ைண அவதானிக்�ம் ேபா� அ� நாம் சாதாரண 

கண்க�க்�த் ெதரிவைதவ�ட சற்� மா�பட்டதாகேவ ெதரிக�ற�. மின்காந்த 

அைலகளின் ந�றமாைலய�ல் நாம் பார்க்க ��ந்த� ெவ�ம் ச�� ப�த�ேய 

(கட்�லனா�ம் ஒளி) ஆனா�ம் இந்தப் ப�ரபஞ்சம் மின்காந்த அைலகளினால் ந�ரம்ப� 

வழிக�ற� என்பேத உண்ைம! அவற்ைற எல்லாம் எம்மால் ெவ�ம் கண்களால் பார்க்கக் 

��யதாக இ�ந்தால், அவற்ற�ன் தனித்�வத்த�ன் பண்ைப எம்மால் வ�ளங்க�க்ெகாள்ள 

��யாமேல ேபாய��க்கலாம். 
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2: �ண்ணைலகள் 

இந்தப் ப�த�ய�ல் நாம் �ண்ணைல (microwave) என்ற மின்காந்த அைலையப் பற்ற�ப் 

பார்க்கப்ேபாக�ேறாம். 

�ண்ணைலகள், ேர�ேயா அைலகைள வ�ட அைலநீளம் �ைறந்தைவ, அதாவ� 

ேர�ேயா அைலகளின் அைலநீளம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக �ைறவைடந்� வ�ம்ேபா�, 
அ� ஒ� கட்டத்த�ல் �ண்ணைலகளாக மாற�வ��ம். இ� ேர�ேயா அைலகளின் 

அைலநீளத்த�ற்� மிக அ�க�ல் இ�ந்தா�ம் தனியான தனியான அைலக்கற்ைற 

வ�வமாகேவ க�தப்பட்�, �ண்ணைல என்� ெபயரிடப்பட்�ள்ள�. 

�ண்ணைலய�ன் அைலநீளம் 300MHz ெதாடக்கம் 300GHz வைர ெசல்க�ற�, அதாவ� 100 
cm ெதாடக்கம் 0.1 cm வைர அல்ல� ஒ� மீட்டரில் இ�ந்� ஒ� மில்�மீட்டார் வைர 

என்�ம் ெசால்லலாம். 

நீங்கள் �ண்ணைல பற்ற� அத�கம் ேகள்வ�ப்பட்ட இடம் �ண்ணைல ேவ�ப்ப�யாக 

(microwave oven) இ�க்�ம். 12 cm அைலநீளம் ெகாண்ட �ண்ணைலகைளப் 

பயன்ப�த்த�ேய இந்த �ண்ணைல ெவ�ப்ப�கள் ெதாழிற்ப�க�ன்றன. உணவ�ல் 

இ�க்�ம் நீர் மற்�ம் ெகா�ப்� �லக்��கைள அத�ர்வைடயச்ெசய்� ெவப்பத்ைத 

உ�வாக்�க�ற� இந்த �ண்ணைலகள். 

�ண்ணைலகள் தகவல்ெதாடர்பாடல் �ைறக�க்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�க�ற�. இதற்� 

�க்க�ய காரணம், �ண்ணைலகளால் இல�வாக மைழ, �க�ல், பனி மற்�ம் �ைக 

மண்டலங்கைள கடந்�வ�ட���ம் என்பதனால் ஆ�ம். 

�ண்ணைலகைளக் �ட அதன் அைலநீளங்க�க்� ஏற்றவா� பல்ேவ� ��க்களாக 

(band) ப�ரித்�ள்ளனர். இந்த உப��க்கள் பல்ேவ� ேவ�பட்ட பண்�கைள 

ெகாண்�ள்ளன. அவற்ைறப் பார்க்கலாம். 

C-band என்ற மத்த�ய அள� அைலநீளம் ெகாண்ட �ண்ணைலகள் ேமேல �ற�ய� 

ேபால மைழ, �க�ல், பனி மற்�ம் �ைக ஆக�யவற்ைறக் கடந்� ெசல்லக்��ய�. 

L-band என்ற வைக �ண்ணைலகள் GPS க�வ�களில் பயன்ப�த்தப்ப�க�ன்றன. GPS 
ெசய்மத�க்�ம், GPS க�வ�க�க்�ம் இைடய�ல் தகவல்கைளப் பற்ற�மார இைவ 

பயன்ப�ம் அேதேவைள, கா�களில் இ�க்�ம் மரங்களின் இைல இ�க்�கைளக் 

கடந்� ந�லம்வைர இந்த �ண்ணைலயால் பயணிக்க���ம். இ� ஆய்வாளர்க�க்� 

கா�களில் இ�க்�ம் மண்ணின் ஈரப்பதன் ேபான்ற தர�கைள ெசய்மத��லம் 

ெதரிந்�ெகாள்ள உத�க�ற�. 
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அட்டவைண: �ண்ணைலகளின் அைலநீளத்த�ற்� ஏற்ப ப�ரிக்கப்பட்�ள்ள band வைககள் 

ெபா�வாக ெதாடர்பாடல் ெசய்மத�கள் C-band, X-band மற்�ம் Ku-band ேபான்ற 

�ண்ணைலகைளப் பயன்ப�த்�க�ன்றன. 

�ண்ணைலகளால் �க�ல், மைழ ேபான்றவற்ைற ஊட�த்�ச் ெசல்லக்��யதாக 

இ�பதனால், ெசய்மத�களில் இ�ந்�, வானிைல பற்ற�ய தகவல்கைள த�ரட்ட�ம், கடல் 

மட்டத்த�ல் காற்ற�ன் ேவகத்ைத அளக்க�ம் இைவ பயன்ப�க�ன்றன. 

நாசாவ�ன் QuikSCAT என்ற ெசய்மத�, Ku-band வைக �ன்னைலையப்பயன்ப�த்த�, 
கடல்மட்டத்த�ல் காற்ற�ன் ேவகம் மற்�ம் த�ைச ஆக�யவற்ைற அளக்க�ற�. 

மற்�ம் ேரடார் ெதாழில்�ட்பத்த��ம் �ண்ணைலகள் பயன்ப�க�ன்றன. 

ெதாடர்ச்ச�யாக �ண்ணைலத் ��ப்�கைள அ�ப்ப� அைவ ெதற�ப்பைடந்� மீண்�ம் 

வ�ம் அைலகளில் இ�க்�ம் சக்த�மட்டத்ைத அளந்� மா�பா�கைள கண்டற�க�ன்ற�. 

இ� active remote sensing எனப்ப�க�ற�. 

இயற்ைகயாகேவ உ�வா�ம் �ண்ணைலகைளக்�ட கண்டற�ய ெசய்மத�கள் 

பயன்ப�க�ன்றன. இந்தத் தர�கள் உலக ெவப்பந�ைல மாற்றம், மைழ மற்�ம் 

காலந�ைல மாற்றங்கள் பற்ற� அற�ய உத�க�ன்றன. நாசாவ�ன் TRMM என்ற 

அயனமண்டல மைழ�ழ்ச்ச� அள�ட்�த் த�ட்டம், மைழ �க�ல்களின் அ�ய�ல் உள்ள 

நீரின் அளவ�ைன அளக்க�ன்ற�! 

மற்�ம் �ண்ணைலகள் ப�ரபஞ்சவ�ய��ம் பயன்ப�க�ற�. நம� ப�ரபஞ்சம் 

உ�வாக�ய காலத்த�ல் ஏற்பட்ட ெப�ெவ�ப்ப�ன் ேபா� ெவளிவ�டப்பட்ட சக்த� தற்ேபா� 
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�ண்ணைலகளாக இந்தப் ப�ரபஞ்சத்த�ல் வ�யாப்ப�த்�ள்ள�! இதைன ப�ரபஞ்ச 

�ண்ணைல அம்பலம் (cosmic microwave background - CMB) என்க�ன்றனர்.  

 

1965 இல் ெபல் ஆராச்ச�க்�டத்ைத ேசர்ந்த Arno Penzias மற்�ம் Robert Wilson ஆக�ேயார் 

எேதர்ச்ைசயாக கண்டற�ந்த இந்த CMB ப�ரபஞ்சம் உ�வக�யதன் ஆதாரமான எச்சமாக 

இன்�ம் இந்தப் ப�ரபஞ்சத்த�ல் இ�க�ன்ற�. நாசா அ�ப்ப�ய WMAP ெசய்மத�, இந்த 

�ண்ணைல கத�ர்�ச்ைச அளந்� அதன் வைரபடத்ைத உ�வாக்க�ய�. அந்தப் படத்ைத 

நீங்கள் ேமேல பார்க்கலாம்.  ப�ரபஞ்சம் உ�வாக� ெவ�ம் 380,000 வ�டத்த�ல் ப�ரபஞ்சம் 

இப்ப�த்தான் இ�ந்த�! 

அண்ணளவாக இன்� இந்த �ண்ணைலக் கத�ர்�ச்ச�ன் ெவப்பந�ைல 2.7 ெகல்வ�ன் 

(2.7 K). 13.7 ப�ல்�யன் வ�டங்க�க்� �ன்னர் இந்த ெவப்பந�ைலய�ல் இ�ந்த ச�ற�ய 

மாற்றங்கள் (படத்த�ல் �ள்ளிக்ேகாலமாக ெதரிவ�) ப�ற்காலத்த�ல் வ�ண்மீன்கள், 
பால்�த� ேபான்ற ேபரைடகள் மற்�ம் அதைன பார்க்கக் ��யவா� மனிதன் என்� 

எல்லாம் உ�வாக காரணமாக அைமந்தன என்றால் ஆச்சரியப்படேவண்�ம் அல்லவா! 

 ேர�ேயா அைலகைளப் ேபாலேவ �ண்ணைல�ம் மிகப் பய�ள்ளதாக இ�க்க�ற�. 

அ�த்ததாக �ண்ணைலைய வ�ட அைலநீளம் �ைறந்த அகச்ச�வப்�க்கத�ர்கைளப் 

பற்ற�ப் பார்க்கலாம். 
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3: அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள் 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள் �ண்ணைலகைள வ�ட அைலநீளம் �ைறந்த அைலகளா�ம். 

மனிதக் கண்களால் பார்க்க ��யாத இந்த அைலகள் கண்டற�யப்பட்ட வ�தேம சற்� 

வ�ச�த்த�ரமான�. இந்த அைலக�க்� “அகச்ச�வப்�” என ெபயர் வரக்காரணம், இந்த 

அைலகள், கட்�லனா�ம் அைலகளின் ச�வப்� ந�ற அைலக�க்� அப்பால் 

இ�ப்பதாலா�ம்.  

�த�ல் எப்ப� இந்த அகச்ச�வப்� அைலகள் கண்டற�யப்பட்டன எனப் பார்க்கலாம்; 1800 

களில் �கழ்ெபற்ற வ�ண்ணியலாளர் ேசர் வ�ல்�யம் ெஹர்ச்சல், கட்�லனா�ம் 

ஒளிய�ன் ந�றங்க�க்� ஏற்ப மா�ப�ம் ெவப்பந�ைலையப் பற்ற�ய ஆய்�கைள 

நடத்த�னார்.  

ஒ� இ�ண்ட அைறய�ல் ச�ற�ய �வாரத்த�ன் �லம் ஒளிைய உட்ெச�த்த� அதைன 

அரியத்த�ன் �லம் ந�றப்ப�ரிைக அைடயச்ெசய்�, ெவளிவ�ம் ப�ரிைகயைடந்த 

ஒளிக்கற்ைறகைள ஒ� ேமைசய�ல் வ��ம்ப�யாக ெசய்தார். ேம�ம், ஒளி வ��ம் 

இடத்த�ல் இ�க்�ம் ந�றங்க�க்� ஏற்ப ெவப்பமானிகைள ஒன்�க்� ஒன்� அ�க�ல் 

அ�க்க� ைவத்தார், இத�ல் அவர் ெசய்த மிகப்ெபரிய �த்த�சா�த்தனமான காரியம், 
நீலத்த�ல் இ�ந்� ச�வப்� என ஒளி வ��ம் ப�த�ையத் தாண்��ம் ெவப்பமானிகைள 

ைவத்தார். �ற�ப்ப�ட்ட ேநரத்த�ற்�ப் ப�ற� ெவப்பமானிகைள அவதானித்த ேபா�, 
நீலத்த�ல் இ�ந்� ச�வப்� ந�றம் ேநாக்க� ெவப்பந�ைல ப�ப்ப�யாக ��ய��ந்தைத 

அவதானித்தார், ஆனால் அேதேவைள, ச�வப்� ந�றத்த�ற்� அப்பால் ைவக்கப்பட்��ந்த 

ெவப்பமானிய�ல் ச�வப்ைப வ�ட அத�கமான ெவப்பந�ைல பத�� ெசய்யப்பட்��ந்த�. 

அப்ேபா�தான் �தன் �த�ல் ச�வப்�க்� அ�க�ல் இ�க்�ம் கட்�லனாகாத மின்காந்த 

அைலயான அகச்ச�வப்� அைலகள் கண்டற�யப்பட்டன. 

 

படம்: வ�ல்�யம் ெஹர்ச்ெசல் அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்ைச கண்டற�ந்த பரிேசாதைன 
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ெவப்பந�ைலக்� காரணமான மின்காந்த அைலயாக அகச்ச�வப்� அைலகள் 

காணப்ப�க�ன்றன. அண்ணளவாக �மிக்� �ரியனில் இ�ந்� வ�ம் ெமாத்தக் 

கத�ர்�ச்ச�ல் பாத�க்�ம் அத�கமான கத�ர்�ச்�, அகச்ச�வப்� அைலகளாகேவ 

வ�க�ன்றன. ஆகேவ உங்கள் கண்களால் அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்ைச பார்க்க 

��யாவ�ட்டா�ம், உணர���ம்; �ரிய ெவய்ய��ல் ந�ன்றால் ��க�றதல்லவா? அ� 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்ச�னால்த்தான்! 

ெவ�ம் ெவப்பத்த�ற்� மட்�ம் அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள் பயன்படவ�ல்ைல; உங்கள் 

ெதாைலகாட்ச� ரிேமாட் அகச்ச�வப்� கத�ர்கைளப் பயன்ப�த்த�ேய ெதாழிற்ப�க�ற�! 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்ச�ன் பயன்பாட்ைடக் ெகாண்� அகச்ச�வப்� கத�ர்�ச்ைச பல 

உபப�ரி�களாக வ�ஞ்ஞானிகள் ப�ரித்�ள்ளனர். 

அைவயாவன ப�ன்வ�மா� :- 

அண்மிய அகச்ச�வப்� 

இதன் அைலநீளம் 0.75 – 1.4 ைமக்ேராமீட்டர் ஆ�ம். 

ஒளிய�ைழ ெதாடர்பாட�ல் இ� பயன்ப�க�ற�, 

ேம�ம் night vision ெதாழில்�ட்பத்த��ம் இ� 

பயன்ப�க�ற�. 

��க�ய அகச்ச�வப்� 

இதன் அைலநீளம் 1.4 – 3 ைமக்ேராமீட்டர் ஆ�ம். 

இத�ல் �ற�ப்பாக, 1530 நாேனாமீட்டர் ெதாடக்கம் 1560 
நாேனாமீட்டர் வைரயான அைலநீளம் ெகாண்ட 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள் நீண்ட �ர ெதாடர்பாட�ல் 

பயன்ப�க�ற�. 

(1 ைமக்ேராமீட்டர் = 1000 நாேனாமீட்டர்) 

மத்த�ம அகச்ச�வப்� 
இதன் அைலநீளம் 3 – 8 ைமக்ேராமீட்டர் ஆ�ம். இ� 

�ற�பார்த்�த் தாக்�ம் ராக்ெகட் ஆ�தங்களில் 

பயன்ப�க�ற�.  

நீண்ட அகச்ச�வப்� 

இ� 8 – 15 ைமக்ேராமீட்டர் அைலநீளம் ெகாண்ட�. 

இ� ெவப்ப அகச்ச�வப்� என்�ம் 

அைழக்கப்ப�க�ற�. �மிய�ன் ெவப்பந�ைல 

மாற்றங்கைள இந்த அைலநீளங்களில் 

வ�ஞ்ஞானிகள் ஆராய்க�ன்றனர். 

�ர அகச்ச�வப்� 

இ� 15 ைமக்ேராமீட்டர் ெதாடக்கம், 1000 
ைமக்ேராமீட்டர் வைர அைலநீளம் ெகாண்ட�. 

ெபா�வாக வ�ண்ணியல் சார்ந்த ஆய்�களில் இந்த 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்� பயன்ப�க�ற�. 
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��க�ய அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கைள வ�ட, நீண்ட அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கேள 

ெவப்பக்கா�ைகைய அத�கள� ேமற்ெகாள்க�ன்றன. நாம் பயன்ப�த்� 

ெதாைலக்காட்ச�ப் ெபட்� ரிேமாட்�ல் பயன்ப�ம் அகச்ச�வப்� அைலகள், ��க�ய 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்களா�ம். இவற்ற�ல் இ�ந்� எம்மால் எந்தவ�த ெவப்பத்ைத�ம் 

உணர��யா�. 

அ�த்ததாக அகச்ச�வப்�க் கத�ர்களின் பயன்பா�கைளப் பற்ற�ப் பார்க்கலாம். 

ெவப்ப உ�வகப் படங்கள் (thermal imaging) 
எரி�ம் தண�ல் இ�க்�ம் கரிைய பார்த்தால் அ� நன்றாக ச�வப்� ந�றத்த�ல் இ�க்�ம் 

அல்லவா? ஒ� ெபா�ளின் ெவப்பம் அத�கரிக்க, அத�கரிக்க அ� ெவளிய��ம் கத�ர்�ச்� 

கட்�லனா�ம் ஒளிய�ல் ெவளிவரத்�வங்�ம், ஆனால் அைற ெவப்பந�ைலய�ல் 

இ�க்�ம் ெபா�ட்கள் அல்ல� கட்�லனா�ம் ஒளிய�ல் கத�ர்�ச்ைச ெவளிய��ம் 

அளவ�ற்� ெவப்பமில்லாத ெபா�ட்கள், உதாரணத்த�ற்� மனிதர்கள், மி�கங்கள் 

என்பன அகச்ச�வப்� கத�ர்�ச்ைச ெவளிய��க�ன்றன. 

எம� கண்களால் இந்த அகச்ச�வப்� கத�ர்�ச்ைச பார்க்க ��யா�, ஆனால் அதைன 

பார்க்�ம் க�வ�கைள நாம் உ�வாக்க��ள்ேளாம்! அப்ப� ஒ� ெபா�ள் ெவளிய��ம் 

ெவப்பத்ைத ெகாண்� ப��க்கப்ப�ம் படம் தான் ெவப்ப உ�வகப் படங்கள் எனப்ப�ம். 

சாதாரண ெவப்பந�ைலய�ல் மனிதனின் உடம்� 10 ைமக்ேராமீட்டர் அைலநீள�ள்ள 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கைள ெவளிய��ம். இதைன படம் ப��க்க வ�ேசட கெமரா மற்�ம் 

படச்��ள் என்பன பயன்ப�க�ன்றன. உடம்ப�ல் இ�க்�ம் ெவப்பந�ைல மாற்றத்த�ற்� 

ஏற்ப, �ற�த்த ப�த�க்� ேவ�பட்ட வர்ணங்கள் வழங்கப்ப�ம். உதாரணப் 

�ைகப்படத்ைதப் பார்த்தால் உங்க�க்�ப் �ரி�ம். 

 

படம்: ஆண், ெபண் இ�வரின் ெவப்ப உ�வகப் படம். உட�ன் ெவப்பந�ைல மாற்றத்த�ற்� ஏற்றவா� 

வர்ணங்கள் மா�ப�ம். (நீலம் �ளிர்ச்ச�யான ப�த��ம், ச�வப்� ெவப்பமான ப�த�ைய�ம் �ற�க்�ம்) 
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ேம�ம் ஒ� உபரித்தகவல்:- மனிதனால் தான் அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கைள பார்க்க 

��வத�ல்ைல, ஆனால் வ�ரியன் (viper) பாம்ப�ன் ��ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த ச�ல வைக 

பாம்�க�க்�, அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்ைச உண�ம் ஆற்றல் உண்�, இ� இரவ�ல் 

ெவப்பக்��த� ெகாண்ட இைரகைள ேவட்ைடயாட உத�க�ன்ற�! 

வ�ண்ணியல் ஆய்�கள் (cool astronomy) 
ப�ரபஞ்சத்த�ல் இ�க்�ம் பல்ேவ� வைகயான ெபா�ட்களில் பல ெபா�ட்கள், 
கட்�லனா�ம் ஒளிய�ல் கத�ர்�ச்ைச ெவளிய��வத�ல்ைல, அைவ மி�ந்த �ளிராக 

இ�ப்பதால், அவற்ற�ல் இ�ந்� ெமல்�ய அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்ேச 

ெவளிவ�க�ன்ற�. 

ேகாள்கள், �ளிர்ச்ச�யான வ�ண்மீன்கள், ெந�லாக்கள், மற்�ம் ஏைனய வ�ண்ெவளிப் 

ெபா�ட்கைள தற்ேபா� வ�ண்ணியலாளர்கள் அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்ச�ேல படம் 

ப��க்க�ன்றனர். 

கீேழ உள்ள படத்த�ல் சனிய�ன் ��வத்த�ல் உ�வா�ம் ஆேராராைவ (ஒளிக்கீற்�) நீல 

ந�றத்த�ல் பார்க்கலாம், இ� கச�னி வ�ண்கலத்த�னால் அகச்ச�வப்�க் கமராவால் 

எ�க்கப்பட்ட �ைகப்படம். ச�வப்� ந�றத்த�ல் ெதரிவ�, சனிய�ன் ��வத்த�ல் இ�க்�ம் 

ேமகங்கள் ஆ�ம். 
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ேம�ம் கட்�லனா�ம் ஒளிையவ�ட அைலநீளம் ��ய அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள், �லபமாக 

��கைளக் கடந்� பயணிக்கக் ��ய�. இதன் �லம் ப�ரபஞ்சத்த�ல் இ�க்�ம் 

வா�க்கள் மற்�ம் ��கைளக் கடந்� வ�ம் அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்ைச படம் ப��ப்பதன் 

�லம், ெவ�ம் கண்களால் எப்ேபா�ேம பார்க்க ��யாத வ�ண்ெவளிப் ெபா�ட்கைள 

நாம் அவதானிக்க மற்�ம் ஆராய ���ம். 

 

படம்: கட்�லனா�ம் ஒளிய�ல் எ�க்கப்பட்ட �ைகப்படம். கீேழ: அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்ச�ல் எ�க்கப்பட்ட 

�ைகப்படம், இத�ல் ெந�லாவ�ன் ைமயப்ப�த�ய�ல் இ�ந்� ெவளிவ�ம் ெவள்ைள ந�ற ெஜட்கள் 

ெதரிக�ற�. 

நம� பால்�த�ய�ன் ைமயப்ப�த�ைய�ம் அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கைளக் ெகாண்� நாம் 

படம் ப��த்�ள்ேளாம். ெபா�வாக இர� வானில் இ�க்�ம் வ�ண்மீன்கைள தவ�ர 
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எம்மால் பால்�த�ய�ன் ப�ரகாசமான ைமயப்ப�த�ையப் பார்க்க ��யாததற்�க் 

காரணம் அதைனச் �ழ�ள்ள ��க்கள் மற்�ம் வா�க்களா�ம், ைமய்யப்ப�த�ய�ல் 

இ�ந்� வ�ம் ஒளி இந்த ��களில் பட்� ச�தற�க்கப்ப�வதா�ம், இந்த ��கள் 

ஒளிைய உ�ஞ்ச�க் ெகாள்வதா�ம், ைமயப்ப�த�ய�ல் இ�ந்�வ�ம் ஒளி எம்ைம 

வந்தைடவத�ல்ைல, ஆனால் அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள், ஒளிையவ�ட அைலநீளம் அத�கம் 

என்பதால், அைவ இந்த ��கைளக் கடந்� எம்ைம வந்தைடக�ன்றன.  

�மிசார்ந்த ஆய்�கள் மற்�ம் கண்காணிப்�கள் 
�வ�ய�யல் வ�ஞ்ஞானிகள், “ெவப்ப அகச்ச�வப்�” கத�ர்�ச்� (நீண்ட அகச்ச�வப்�: 8 – 15 

ைமக்ேராமீட்டர் அைலநீளம்) அைலகைளக் ெகாண்� �மிய�ன் ேமற்பரப்ப�ல் 

நைடெப�ம் ெவப்ப மாற்றங்கைள கண்காணிக்க�ன்றனர். 

�ரியனில் இ�ந்�வ�ம் கத�ர்�ச்� �மிய�ன் ேமற்பரப்ப�னால் உ�ஞ்சப்பட்� மீண்�ம் 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்சாக ெவளிவ�டப்ப�ம். இந்த ெவளிவ�டப்ப�ம் மாற்றத்ைத 

ெசய்மத�கள் �லம் அளந்�, �மிய�ன் ேமற்பரப்ப�ல் உள்ள நீர்ப் ப�த�கள் மற்�ம் 

ந�லப்ப�த�களின் ெவப்பந�ைல கணக்க�டப்ப�ம். 

ேம�ம் காட்�த்தீ, எரிமைல ெவ�ப்� ஆக�ய சம்பவங்களின் ேபா�, ெவளிவ�ம் 

ெவப்பத்ைத, அகச்ச�வப்� கமராக்கள் �லம் படம் ப��ப்பதன் �லம், எங்க��ந்� தீ 

அல்ல� ெவப்பம் பர�க�ற� என்பதைன அற�ந்� அதைன கட்�க்�ள் 

ெகாண்�வ�வதற்�ம் உத�க�ற�. 

இ� மட்�மலா�, �மிய�ன் ேமற்பரப்ப�ல் இ�க்�ம் ேமகங்கைள ஆய்�ெசய்வதற்�ம் 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்� பயன்ப�க�ற�. ெவ�ம் கண்க�க்ேக ேமகங்கள் ெதரி�ம் 

என்றா�ம், அகச்ச�வப்� ந�றமாைலய�ல் (spectrum) இன்�ம் அத�களவான 

தகவல்கைளப் ெபற���ம், உதாரணமாக ேமகங்களின் ெவப்பந�ைலைய 

�ல்�யமாக அளக்க ���ம், இதன்�லம், காலந�ைல அவதானிப்�க்களின் 

�ல்�யத்தன்ைமைய அத�கரிக்க���ம். 

ேஜம்ஸ் ெவப் வ�ண்ெவளி ெதாைலேநாக்க� 
�மிையத் தற்ேபா� �ற்ற�வ�ம் பாரிய ெதாைலேநாக்க�யான ஹப�ள் 

ெதாைலேநாக்க�ய�ன் அ�த்த பரம்பைரைய ெவற்ற�கரமாக ெகாண்�ெசல்ல நாசா 

மற்�ம் பல்ேவ� நா�கைளச் ேசர்ந்த வ�ஞ்ஞானிகள் �� �லம் உ�வாக்கப்பட்�க் 

ெகாண்��க்�ம் ெதாைலேநாக்க�தான் ேஜம்ஸ் ெவப் ெதாைலேநாக்க�. இ� ஹப�ள் 

ெதாைலேநாக்க�ைய வ�ட ஆ� மடங்�க்� ேமல் ெபரிய ஆ�ையக் (mirror) 
ெகாண்�ள்ள�.  

2018 இல் வ�ண்�க்�ச் ெச�த்தப்பட�ள்ள இந்த ெதாைலேநாக்க�, ஹப�ள் 

ெதாைலேநாக்க� ேபாலல்லாமல், ப�ரதானமாக அகச்ச�வப்� அைலநீளத்த�ேலேய 

ப�ரபஞ்சத்ைத ஆய்� ெசய்யப்ேபாக�ற�. ஹப�ல் ெதாைலேநாக்க� கட்�லனா�ம் 
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ஒளிய�ன் அைலநீளத்த�ல் ப�ரதானமாக ப�ரபஞ்சத்ைத ஆய்�ெசய்க�ற� என்ப� 

�ற�ப்ப�டத்தக்க�. 

 

படம்: அகச்ச�வப்� கத�ர்�ச்ச�ல் எ�க்கப்பட்ட வானின் �ைகப்படம், படம் எ�த்�: COBE ேராேபா 

ெசய்மத�. 

கட்�லனா�ம் ஒளிையத் தவ�ர்த்�, அகச்ச�வப்� அைலநீளத்த�ல் ப�ரபஞ்சத்ைத ஆய்� 

ெசய்வதற்�க் காரணம், ப�ரபஞ்சம் வ�ரிவைடவதால், மிகத் ெதாைலவ�ல் உள்ள 

ப�ரபஞ்சப் ெபா�ட்களில் இ�ந்�வ�ம் ஒளி, வ�ரிவைடந்� அகச்ச�வப்�க் கத�ர்களாக 

மாற�வ��வதால் (red-shift), மிகத் ெதாைலவ�ல் இ�க்�ம் ெபா�ட்கைள அவதானிக்க 

அகச்ச�வப்� அைலநீளத்த�ல் ெதாழிற்ப�ம் ெதாைலேநாக்க� பயன்ப�ம்.  

ேம�ம் ஒளிைய ெவளிவ�டக்��ய அளவ�ற்� ெவப்பமாக இல்லாத ெபா�ட்கைள�ம் 

ேஜம்ஸ் ெவப் ெதாைலேநாக்க�யால் இல�வாக இனங்கான ���ம். அ�மட்�மல்லா�, 
��கைளக் கடந்� அகச்ச�வப்�க் கத�ர்களால் இல�வாக பயணிக்க ���ம் என்பதால், 
ெதாைலவ�ல் இ�க்�ம் ��களால் மைறக்கப்பட்ட வ�ண்ெவளிப் ப�ரேதசங்கைள�ம் 

இல�வாகப் பார்க்க���ம். 

ஆக, அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள் என்றால் என்ன, மற்�ம் அவற்ற�ன் பயன்கள் பற்ற� 

பார்த்�வ�ட்ேடாம், அ�த்த பத�வ�ல் கட்�லனா�ம் ஒளிையப் பற்ற�ப் பார்க்கலாம். 

4: கட்�லனா�ம் ஒளி 

மின்காந்த அைலகள் எல்லாேம ஒளிதான், ஆனால் ெமாத்த மின்காந்த அைலகளின் 

ந�றமாைலய�ல் மிகச் ச�ற�ய அளைவேய எம� கண்களால் உணர ���ம், மின்காந்த 
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அைலகளின் இந்தப் ப�த�ேய கட்�லனா�ம் ஒளி, அல்ல� ெவள்ெளாளி என 

அைழக்கப்ப�க�ற�.  

கட்�லனா�ம் அைலகளின் அைலநீளம் அண்ணளவாக 400 நாேனாமீட்டர் ெதாடக்கம் 

750 நாேனாமீட்டர் வைர ெசல்க�ற�. இங்� 400 nm ஊதா ந�றமா�ம், அப்ப�ேய ெகாஞ்சம் 

ெகாஞ்சமாக ந�றம் மாற� 750 nm அைலநீளத்த�ல் ச�வப்� ந�றம் காணப்ப�க�ற�. 

இவ்வ�ரண்�க்�ம் இைடப்பட்ட இைடெவளிய�ல் வானவ�ல்�ல் ெதரி�ம் அைனத்� 

ந�றங்க�ம் வ�ம். 

 

படம்: கட்�லனா�ம் ஒளிய�ன் அைலநீள �ச்� 

ஒ� �ற�த்த அைலநீள �ச்ைசவ�டக் �ைறந்த அைலநீளம் ெகாண்ட மின்காந்த 

அைலகைளேயா, அல்ல� அைலநீளம் ��ய மின்காந்த அைலகைளேயா எம்மால் 

பார்க்க ��யாததற்�க் காரணம் நம் கண்களின் அைமப்� ஆ�ம். மனிதக் கண்கைள 

எ�த்�க்ெகாண்டால், ஒளிையப் ப�ரித்தற�ய இரண்� ேவ�பட்ட கலங்கைளக் 

ெகாண்�ள்ள�, ஒன்� �ம்�க் கலங்கள் (cones) மற்றய� ேகால் கலங்கள் (rods).  

ேகால் கலங்கள் �ைறந்த ஒளிய�ல் பார்க்க உத�க�ன்றன, ஆனால் இவற்�க்� 

ந�றத்ைதப் ப�ரித்தற��ம் பண்� க�ைடயா�. இ�ளில் நமக்� ெபா�ட்களின் ந�றம் 

ெதளிவாகத் ெதரியாமல் இ�ப்பதற்கான காரணம் இ�தான். 

�ம்�க்கலங்கள் ப�ரகாசமான ஒளிய�ல் ெதாழிற்ப�ம், இவற்றால் ந�றத்ைதப் 

ப�ரித்தற�ய���ம். �ம்�க் கலங்களில் �ன்� வைக உண்�. �தலாவ� ��க�ய 

அைலநீள உணர்�ள்ள �ம்�கள் (short wavelength sensitive cones), மத்த�ம அைலநீள 

உணர்�ள்ள �ம்�கள் (medium wavelength sensitive cones), மற்�ம் நீண்ட அைலநீள 

உணர்�ள்ள �ம்�கள் (long wavelength sensitive cones). இந்த �ன்� �ம்�க் 

கலங்கைள�ம் �ைறேய, நீலந�றக் �ம்�கள், பச்ைச ந�றக் �ம்�கள் மற்�ம் ச�வப்� 
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ந�றக் �ம்�கள் என வைகப்ப�த்த ���ம். இ� இந்தக் �ம்�க் கலங்களின் ந�றத்ைத 

உண�ம் தன்ைமையக் ெகாண்� வைகப்ப�த்தப் பட்�ள்ள�. 

ஒ� உபரித்தகவல்: மனிதக் கண்ணில் அண்ணளவாக 6 மில்�யன் �ம்�க் 

கலங்க�ம், 120 மில்�யன் ேகால் கலங்க�ம் உண்�! 

சரி, ஏன் எம்மால் இந்த ச�ற�ய �ச்ைச மட்�ம் பார்க்க ��க�ற�? ஏன் அகச்ச�வப்� 

அைலகைளேயா, �ற�தாக் கத�ர்கைளேயா பார்க்க ��வத�ல்ைல என்றால், அதற்� 

பல காரணங்கைள வ�ஞ்ஞானிகள் ��க�ன்றனர். அத�ல் ச�லவற்ைறப் பார்க்கலாம். 

ஒ� ேகாட்பா� இதற்கான காரணத்ைத நம� �ர்ப்�டன் இைணக்க�ன்ற�. �மிய�ல் 

உள்ள உய�ரினங்கள் அைனத்�ம் நீரில் ேதான்ற� ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக �ர்ப்ப�ல் 

வளர்ந்தைவ, ப�ன்னர் ப�ப்ப�யாக ந�லத்த�ற்� வந்தைவ. வரலாற்�க்� �ந்த�ய 

காலத்த�ல் வாழ்ந்த �தாேதயர்கள் நீரில் வா�ம் ேபாேத கண்கள் உ�வாகத் 

ெதாடங்க�வ�ட்ட�.  

நீ�க்� ச�ல பண்�கள் உண்�, ச�ல மின்காந்த அைலகைள நீரின் �லக்��கள் 

உ�ஞ்ச�க்ெகாள்�ம், ச�ல கத�ர்�ச்�க்கள் அல்ல� அைலநீளங்கள் மட்�ேம நன்றாக 

நீரில் ஊ�கடத்தப் ப�க�ன்றன. நீரில் வாழ்ந்த வரலாற்�க்� �ந்த�ய நம� 

�ன்ேனார்களின் பார்ைவ வ��த்த�யைட�ம் ேபா�, நீரில் எந்த அைலநீளம் ெகாண்ட 

மின்காந்த அைலகள் அத�கள� ஊ��வ�யேதா அந்த அைலநீளங்களில் பார்ைவைய 

வ��த்த� ெசய்த�. கட்�லனா�ம் ஒளிய�ன் அைலநீளங்கள் அத�கள� நீரால் 

உ�ஞ்சப்ப�வத�ல்ைல, ஆகேவ அந்த அைலநீளங்கைளக் ெகாண்� பார்ைவ 

உ�வாக�ய�, ெதாடர்ந்� அதன் ப�ன்னர் வந்த சந்தத�க�க்� இந்தப் பண்� 

கடத்தப்பட்ட�. 

ேம�ம் நீரிைன வ�ட்� ந�லத்த�ற்� வந்� பல மில்�யன் வ�டங்கள் எ�த்�ம், ேமலத�க 

அைலநீளங்கைள எம்மால் பார்க்க ��யாத� �ர்ப்ப�ன் இன்ெனா� பாகம்.  

�ர்ப்� ேதைவய�ல்லாமல் எைத�ம் ெசய்வத�ல்ைல, ந�லத்த�ல் வாழ்ந்த 

உய�ரினங்க�க்� இந்த ��க�ய அைலநீளேம ேபா�மாக இ�ந்ததால், ேமற்ெகாண்� 

கண்கள் ேவ�பட்ட அைலகைள உண�ம் ஆற்றைல வ��த்த�ெசய்யவ�ல்ைல. 

ஒ�ேவைள ந�லத்த�ல் வாழ்வதற்� இந்த ��க�ய அைலநீள �ச்� ேபா�மானதாக 

இல்லாத��ந்த��ந்தால் �ர்ப்� ேமற்ெகாண்� கண்கைள வ��த்த� ெசய்த��க்�ம். 

மற்ைறய இன்ெனா� காரணம் எம� �ரியன். �ரியனின் ெவப்பந�ைல அ� 

ெவளிவ��ம் மின்காந்த கத�ர்�ச்ச�ன் அைலநீளங்கைள பாத�க்க�ன்ற�, �ரியனின் 

ெவப்பந�ைலயான 6000 ெகல்வ�ன் ெவப்பந�ைல அல்ல� பைக ெசல்ச�யஸ் அளவ�ல் 

கட்�லனா�ம் ஒளிய�ன் அைலநீளத்த�ல் அத�கள� கத�ர்�ச்ச�ைன ெவளிய��க�ன்ற�. 

ஆகேவ �மிக்� வ�ம் கத�ர்�ச்ச�ல் அத�கள� கட்�லனா�ம் ஒளிய�ன் அைல�ச்ச�ல் 

வ�வதால், அதைனப் பயன்ப�த்த நம� கண்கள் கற்�க்ெகாண்டன எனலாம். 
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இன்�ம் ஒ� வ�டயம், ச�ல உய�ரினங்கள், தங்க�க்ெகன்ற ச�றப்பான 

ேதைவக�க்காக ேமலத�க அைலநீளங்களில் பார்ைவைய வ��த்த�ெசய்�ள்ளன. ச�ல 

வைக பாம்�கள் இதற்� உதாரணமாகக் �றலாம். 

ஒளிய�ன் பண்�கள் 
ஒ� ெபா�ளின் ெவப்பந�ைல அதன் ந�றத்ைத மாற்�க�ற�. க�ப்பாக இ�க்�ம் கரி, 

ெந�ப்ப�ல் எரி�ம் ேபா� அதன் ந�றம் ச�வப்பாக மா�ம் அல்லவா? இதைனப் பற்ற� 

�ந்தய பத�வ��ம் பார்த்ேதாம். இதைனப் ேபாலேவ வ�ண்ெவளிய�ல் இ�க்�ம் 

வ�ண்மீன்கள் மற்�ம் வ�ண்ெவளிப் ெபா�ட்களின் ந�றத்த�ைனக் ெகாண்� அதன் 

ெவப்பந�ைலைய வ�ண்ணியலாளர்கள் கண்டற�க�ன்றனர். 

நமக்� மிக அ�க�ல் இ�க்�ம் வ�ண்மீனான �ரியன் மஞ்சள் ந�ற ஒளிைய அத�கள� 

ெவளிய��வதற்�க் காரணம் அதன் ேமற்பரப்� ெவப்பந�ைல அண்ணளவாக 5500 
பாைகயாக இ�ப்பதனாலா�ம். �ரியனின் ேமற்பரப்� ெவப்பந�ைல 3000 பாைகயாக 

இ�ந்த��ந்தால் அ� பார்க்க ச�வப்� ந�றமாக இ�ந்த��க்�ம், மாறாக ேம�ம் 

ெவப்பமாக 12000 பாைக ெவப்பந�ைலய�ல் இ�ந்த��ந்தால் பார்க்க நீல ந�றத்த�ல் 

�ரியன் இ�ந்த��க்�ம்! 

 

இர� வானில் ெதரி�ம் வ�ண்மீன்களில் பல இப்ப�யாக ேவ� பட்ட ந�றங்களில் 

காணப்ப�ம். த��வாத�ைர வ�ண்மீன் பார்க்க ச�வப்� ந�றத்த�ல் ெதரி�ம் காரணம் அதன் 
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ேமற்பரப்� ெவப்பந�ைல அண்ணளவாக 3000 பாைக, அேதேபால ைரெஜல் வ�ண்மனீ் 

நீலந�றத்த�ல் ெதரிவதற்�க் காரணம் அதன் ெவப்பந�ைல 12000 பாைகயா�ம். 

கட்�லனா�ம் ஒளி என்பேத பல்ேவ� வண்ணங்கள் ஒன்� ேசர்ந்� உ�வாக�ய 

கலைவதான். நீங்கள் வானவ�ல்�ல் பார்க்�ம் வண்ணங்கள் அைனத்�ம் அந்த 

ெவள்ெளாளிய�ல் இ�ந்� ப�ரிவைடந்� வந்த�தான். 

�ரிய ஒளிைய ெவள்ெளாளி என்�ம் அைழப்பர். 

1665 இல் ஐசாக் ந��ட்டன் அரியத்ைதப் பயன்ப�த்த� �ரிய ஒளிைய அதன் ��களான 

ெவவ்ேவ� ந�றங்களாக ப�ரிக்க ���ம் எனக் கண்டற�ந்தார். அரியத்த�ன் ஒ� 

பக்கத்த�ல் ஒளி �ைழ�ம் ேபா�, ஒளிய�ல் உள்ள வண்ணத்த�ன் அைலநீளங்க�க்� 

ஏற்ப அைவ ெவவ்ேவ� ேகாணங்களில் �ற�வைடக�ன்ற�, இதனால் அ�த்த 

பக்கத்த�னால் அ� ெவளிப்ப�ம் ேபா�, வானவ�ல்�ல் இ�ப்ப� ேபால ஏ� 

வண்ணங்களின் கலைவயாக ெவளிப்ப�க�ற�. 

 

படம்: அரியத்த�ல் ஒளி பட்� ந�றக்கலைவயாக ப�ரிக�ற�. 

ெவ�ம் கண்களால் பார்க்�ம் ேபா� ெதாடர்ச்ச�யாகத் ெதரி�ம் ஏ� வண்ணங்க�ம், 

அதைன �ைறப்ப� ந�றமாைல ஆய்�க்� உட்ப�த்�ம் ேபா� இன்�ம் பல 

தகவல்கைள நமக்�த் ெதரியப்ப�த்�ம். 



31 |பரிமாணம் மின்�ல்: மின்காந்த அைலகள்  
 

வ�ண்மீன்களில் இ�ந்� வ�ம் ஒளிைய ந�றமாைல ஆய்�க்� உட்ப�த்�ம் ேபா�, 

ந�றமாைலய�ல் (ச�வப்ப�ல் இ�ந்� ஊதா வைரயான ந�றங்களின் வண்ணப்பட்�) 

க�ப்� ந�றக்ேகா�கள் ெதன்ப�ம், இைவ “உ�ஞ்சல் ேகா�கள்” (absorption lines) 
எனப்ப�க�ன்றன. வ�ண்மீன்களில் இ�க்�ம் �ற�ப்ப�ட்ட �லகங்கள் �ற�த்த 

அைலநீள�ள்ள ஒளிைய உ�ஞ்ச�க்ெகாள்�ம். இதனால் அந்த வ�ண்மனீில் இ�ந்� 

வ�ம் ஒளிய�ல் �ற�த்த அைலநீளம் ெகாண்ட ந�றம் இ�க்கா�, ஆகேவ அ� க�ப்� ந�ற 

இைடெவளியாகத் ெதரி�ம். படத்த�ைனப் பார்ப்பதன் �லம் வ�ளங்க�க்ெகாள்ளலாம். 

ச�லேவைளகளில் க�ப்� ந�றமாக இல்லாமல், �ற�த்த இடத்த�ல் இ�க்கேவண்�ய 

ந�றத்த�ற்�ப் பத�லாக ேவ� ந�றத்த�ல் ேகா�க�ம் காணப்படலாம். 

எந்த �லகங்கள் எந்த அைலநீளம் ெகாண்ட ஒளிைய உ�ஞ்�ம் என வ�ஞ்ஞானிகள் 

கண்டற�ந்� ைவத்�ள்ளனர். ஆகேவ ஒ� வ�ண்மீனில் இ�ந்� வ�ம் ஒளிைய 

ந�றமாைல ஆய்� ெசய்வதன் �லம் அந்த வ�ண்மீனில் இ�க்�ம் �லகங்கள் மற்�ம் 

அ�க்கள் பற்ற� அற�ந்�ெகாள்ள ���ம். 

ஹீ�யம் என்ற �லகேம இப்ப�த்தான் �மிய�ல் கண்�ப��க்கப்பட �ன்னர் �ரியனின் 

ந�றமாைலய�ல் காணப்பட்ட உ�ஞ்சல் ேகா�கள் �லம் �ரியனில் 

கண்�ப��க்கப்பட்ட�. �ரியனில் �தன் �த�ல் கண்டற�யப்பட்டதனால் தான் அதற்� 

ஹீ�யம் எனப் ெபயரிடப்பட்ட�. ஹீ�யம் என்ப� க�ேரக்க �ரியக்கட�ளான 

ெஹ�ேயாைச �ற�க்�ம் ெபயரா�ம். 

ஒளி ஒ� மின்காந்தக் கத�ர்�ச்ச�ன் வ�வம்தான் என �தன் �த�ல் க�த்ைத 

�ன்ைவத்த ெப�ைம, மின்சாரம் மற்�ம் காந்தத்த�ன் இயல்�களில் ஆய்�கைள 

ெசய்�, மின்�ம் காந்த�ம் ஒேர சக்த�ய�ன் இ�ேவ�பட்ட வ�வங்கேள என்� 

உலக்�க்� எ�த்�க்காட்�ய வ�ஞ்ஞானி ைமக்கல் பாரேடையச் சா�ம். இ�ப்ப��ம் 

ேபா�மான கணிதவ�யல் அற�� இல்லாததனால் அவரால் இதைன ந��ப�க்க 

��யவ�ல்ைல. ஆனா�ம் ைமக்கல் பாரேடய�ன் வேயாத�பக் காலத்த�ல் அவர� 

ெந�ங்க�ய நண்ப�ம் ��ப்�ள்ள இைளஞ�மான ேஜம்ஸ் மக்ஸ்ெவல் கணிதவ�யல் 

சமன்பா�கள் �லம் பாரேட மற்�ம் ேவ� ச�ல வ�ஞ்ஞானிகளின் ஆய்�கைள 

ந��ப�த்தார்; அந்த ந��வல்க�க்� அைமய மின்காந்த அைலகள் �ற�த்த ேவகத்த�ல் 

பயணிக்கேவண்�ம் என்ப� இயற்ப�யல் வ�த�யாக�ய� (மக்ஸ்ெவல் மின்காந்தவ�யல் 

ேதற்றங்கள்), அேத ேநரம் ஒளிய�ன் ேவக�ம் அேத ேவகமாக இ�ந்த�, எனேவ அ��ம் 

ஒ� மின்காந்த அைலய�ன் வ�வேம என்பதற்� ஒ� மிகப்ெபரிய சான்றாக அைமந்த� 

எனலாம். அந்த ேவகம், ெவற்ற�டத்த�ல் ஒ� ெசக்க�க்� 299,792,458 மீட்டர்களா�ம். 

5: �ற�தாக் கத�ர்கள் 

�ற�தாக் கத�ர்கள், கட்�லனா�ம் ஒளிய�ன் அைலநீளத்ைதவ�டக் �ைறவான 

அைலநீளத்ைதக் ெகாண்டைவ. மனிதக் கண்க�க்� �லப்படாத மின்காந்த அைலயாக 

இ�ப்ப��ம் ச�ல �ச்ச�கள், பறைவகள் மற்�ம் ேதனிக்களால் இவற்ைற பார்க்க 
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அல்ல� உணர���ம். ேம�ம் �ற�ப்ப�ட்ட �ழ�ல் �ழந்ைதகளால் அல்ல� இளம் 

மனிதர்களால் �ட �ற�தாக் கத�ர்கைள பார்க்கக்��யதாக இ�க்�ம்.  

�ற�தாக் கத�ர்கள், கட்�லனா�ம் ஒளிய�ன் அைலநீளம் �ைறந்த ப�ரேதசத்த�ல் 

இ�க்�ம் ஊதா ந�றத்த�ற்� அப்பால் இ�க்�ம் ப�ரேதசமா�ம். இதன் அைலநீள �ச்� 

400nm ெதாடக்கம் 30nm வைர ெசல்க�ற�; 30nm அப்பால் எக்ஸ் கத�ர்கள் 

காணப்ப�க�ன்றன. 

நம� �ரியன் �ற�தாக் கத�ர்களின் �� ந�றமாைலய��ம் �ர�தக் கத�ர்கைள 

ெவளிய��க�ற�. �ற�தாக் கத�ர்கைள அதன் ந�றமாைலையக் ெகாண்� �ன்� 

ப�த�களாக ப�ரித்�ள்ளனர். 

UV-A: இதன் அைலநீளம் 315-400nm வைரயா�ம்; இ� நம� �மிய�ன் ஓேசான் பைடயால் 

உற�ஞ்சப்ப�வத�ல்ைல. மற்�ம் இ� உய�ரினங்க�க்� பாத்த�ப்ைப 

ஏற்ப�த்�வத�ல்ைல. 

UV-B: இதன் அைலநீளம் 280-315nm வைரயா�ம்; மத்த�ம அைலநீளத்ைதக் ெகாண்ட 

இந்த �ச்�, ெப�ம்பா�ம் ஓேசான் பைடயால் உற�ஞ்சப்ப�க�ற�. ெவய�ல் காயங்கைள 

உ�வாக்�ம் காரண கர்த்தா இந்த அைலயா�ம். இந்தக் கத�ர்�ச்ச�ன் �லம் உய��ள்ள 

அங்க�களின் DNA மற்�ம் கலங்களில் தாக்கங்கள் மற்�ம் பாத�ப்�க்கள் ஏற்ப�ம். 

UV-C: இதன் அைலநீளம் 100-280nm வைரயா�ம். இ� மிக�ம் ஆபத்தான�, இ� 

உய��ள்ள அங்க�களின் கலங்கைள ச�ைதப்ப�டன் அவற்ற�ன் இனப்ெப�க்க 

ெதா�த�ைய பாத�க்க�ன்ற�, �ண்ணங்க�கள் இறக்�ம் ஆபத்�ம் உண்�. இதனால்த் 

தான் 254nm அைலநீளம் ெகாண்ட �ற�தாக் கத�ர் க��மி நாச�னியாகப் பயன்ப�க�ற�. 

இத�ல் மிகப்ெபரிய நல்லவ�டயம் என்னெவன்றால், �ரியனில் இ�ந்�வ�ம் UV-C 
அைனத்�ம் ஓேசான் பைடயால் உற�ஞ்சப்ப�க�ற�. 
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படம்: �ற�தாக் கத�ர்�ச்ச�ல் �ரியன்: நீல ந�றத்த�ல் ெதரி�ம் ப�த�கள் அத�கள� �ற�தாக் 

கத�ர்கைள ெவளிய��க�ன்ற�. 

இந்த �ன்� ப�ரிைவ�ம் தவ�ர ேவ� ச�ல ப�ரி�களாக�ம் �ற�தாக் கத�ர்கைள 

வ�ஞ்ஞானிகள் ப�ரித்�ள்ளனர். அண்மிய �ற�தாக் கத�ர்கள், மத்த�ம �ற�தாக் 

கத�ர்கள், நீண்ட �ற�தாக் கத�ர்கள் மற்�ம் தீவ�ர �ற�தாக் கத�ர்கள் என்பன அவற்ற�ல் 

ச�ல; ெப�ம்பா�ம் வானியல் ஆய்�களில் ஈ�ப�ம் வ�ஞ்ஞானிகேள இப்ப�யான 

ப�ரி�கைளப் பயன்ப�த்�க�ன்றனர். �மி பற்ற�ய ஆய்� மற்�ம் �மி வ�ஞ்ஞானத்த�ல் 

ேமேல �ற�ப்ப�டப்பட்ட �ன்� ப�ரி�கேள பயன்ப�க�ன்றன. 

�ற�தாக் கத�ர்களின் கண்�ப��ப்�, அகச்ச�வப்�க் கத�ர்களின் கண்�ப��ப்ைபப் 

ேபான்றேத, அண்ணளவாக் அேத காலத்த�ல் ந�கழ்ந்த கண்�ப��ப்�ம் �ட! 

1800 இல் வ�ல்�யம் ெஹர்ச்சல் அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கைள கண்டற�ந்�வ�ட்டார் என்� 

ேகள்வ�ப்பட்ட ேஜாஹன் ரிட்டர், ஊதா ந�றத்த�ற்� அப்பால் ஏதாவ� கத�ர்கள் 

உள்ளனவா என்� கண்டற�ய ஆவல் ெகாண்டார். 

1801 இல் ரிட்டர், ச�ல்வர் �ேளாைரட்ஐப் பயன்ப�த்த� பல ஆய்�கைள ேமற்ெகாண்டார். 

ச�ல்வர் �ேளாைரட் �ரிய ஒளிய�ல் க�ப்� ந�றமாக மா�ம். அத��ம் ச�வப்� ந�ற 

ஒளிய�ல் ச�ல்வர் �ேளாைரட் அைட�ம் தாக்கத்ைத வ�ட நீல ஒளிய�ல் அத�க தாகம் 

அைடவைத ரிட்டர் ேகள்வ�ப்பட்டார், ஆகேவ ஒ� பரிேசாதைன �லம், ஒளிய�ல் உள்ள 

ேவ�பட்ட ந�றங்களின் �லம் எந்தள� தாக்கம் ச�ல்வர் �ேளாைரட்�ல் இடம்ெபற்� 

அ� க�ப்� ந�றமாக மா�க�ற� என்� கண்டற�ய த�ட்டமிட்டார்.  

அரியத்ைதக் ெகாண்� கட்�லனா�ம் ஒளிைய அதன் ந�றக் ��களாகப் ப�ரித்�, 

ஒவ்ெவா� ச�வப்ப�ல் இ�ந்� ஊதா வைர ஒவ்ெவா� ந�றத்த��ம் ச�ல்வர் 

�ேளாைரட்ைட ைவத்தார். ச�வப்� ந�றத்த�ல் ைவக்கப்பட்ட ச�ல்வர் �ேளாைரட் ெபரிதாக 

எந்தவ�த மாற்றத்ைத�ம் காட்டவ�ல்ைல, ஆனால் அப்ப�ேய ப�ப்ப�யா ஊதா ந�றத்ைத 

ேநாக்க�ச் ெசல்�ம் ச�ல்வர் �ேளாைரட் அத�கள� க�ப்� ந�றமாக மாற�ய�, அத��ம் 

ஊதா ந�றத்த�ல் ைவக்கப்பட்ட ச�ல்வர் �ேளாைரட் அத�கள� க�ப்பாக மாற�ய�!  

இதைன அவதானித்த ரிட்டர், ஊதா ந�றத்த�ற்� அப்பால், அதாவ� எந்தெவா� ந�ற 

ஒளி�ம் இல்லாத ப�ரேதசத்த�ல் ச�ல்வர் �ேளாரட்ைட ைவத்தார், அவர் ஆச்சரியப்ப�ம் 

வ�தமாக ஊதா ந�றத்த�ல் இடம்ெபற்ற தாக்கத்ைத வ�ட இந்தப் ப�ரேதசத்த�ல் அத�கள� 

தாக்கம் இடம்ெப�வைத அவர் அவதானித்தார். இதைன அவர் இரசாயனக் கத�ர் எனப் 

ெபயரிட்டார், ப�ன்னர் இ� �ற�தாக் கத�ர் என ெபா�வாக அைழக்கப்பட்ட�.  

இந்தக் கண்�ப��ப்ப�ன் �லம், கட்�லனா�ம் ஒளிய�ன் இ� ��வங்களான ச�வப்� 

மற்�ம் ஊதா ந�றங்க�க்� அப்பா�ம் கட்�லனாகாத ஒளி உள்ள� என 

ந��ப�க்கப்பட்ட�. 

�ற�தாக் கத�ர்கள் தற்ேபா� பல்ேவ� �ைறகளில் பயன்ப�க�ற�. அன்றாட வாழ்� 

ெதாடக்கம், வ�ண்ணியல் ஆய்�கள் வைர �ற�தாக் கத�ர்களின் பயன்பா� 

காணப்ப�க�ற�.  
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ேம�ம் �ணிகளின் ெவண்ைம ந�றத்ைத அத�கரிக்க ந�றமற்ற �ேளாரெசன்ட் / ஒளி�ம் 

சாயங்கள் பயன்ப�க�ன்றன, இவற்ற�ன் ம�ீ �ற�தாக் கத�ர்கள் ப�ம்ேபா�, இைவ நீல 

ந�ற ஒளிைய ெவளிய��ம், இ� உைடய�ல் உள்ள மஞ்சள் ந�ற அ�க்�கள் இ�ந்தால் 

அவற்ற�ன் ந�றத்த�ல் கலந்� உைடய�ன் வண்ணங்கைள ேம�ம் ப�ரகாசப் ப�த்�ம். 

ெவ�ம் ெவள்ைள ந�ற ஆைடகள் ேம�ம் ெவண்ைமயா�ம். ெவள்ைள ந�ற பாடசாைல 

சீ�ைடக�க்� ெசாட்� நீலம் பாவ�ப்ப� இதனால்த்தான். 

�ற�தா �ேளாரெசன்ட் சாயங்கள் ெவள்ைளக் கடதாச� மற்�ம் ெபய�ன்ட்களி�ம் 

பயன்ப�க�ற�. 

UV-B ஆபத்தான கத�ராக இ�ந்தா�ம் உட�ல் ைவட்டமின் D ஐ உற்பத்த� ெசய்ய 

உத�க�ற�. ஆனால் கட்டடங்களில் உள்ள கண்ணா� இவற்ைற உற�ஞ்ச�வ��வதால், 

ேநர� �ரிய ஒளிய�ல் இ�ந்த�தான் ைவட்டமின் D ஐ உற்பத்த� ெசய்ய���ம், ஆனால் 

நீண்டேநரம் UV-B கத�ர்�ச்ச�ல் இ�ந்ததால் அ� �ற்�ேநாையக் �ட உ�வாக்கலாம். 

�ேளாரெசன்ட் மின்வ�ளக்�கள், அல்ல� ��ப் பல்ப் எனப்ப�ம் மின்வ�ளக்�கள் UV-C 

கத�ர்கைள உ�வாக்�க�ன்றன, இந்த மின்வ�ளக்�க்�ள் இ�க்�ம் பாதரச ஆவ�ய�ல் 

இலத்த�ரன்கள் பயணிக்�ம் ேபா� அைவ �ற�தாக் கத�ர்களாக ஒளிைய 

ெவளிய��க�ன்றன. இதனால்த்தான் �ேளாரெசன்ட் மின்வ�ளக்�கள் ெவள்ைள ந�ற 

ஒளிைய ெவளிவ��க�ன்றன. 

வ�ண்ணியல் ஆய்வ��ம் �ற�தாக் கத�ர்கள் பயன்ப�க�ன்றன. 

ெப�ம்பாலான �ற�தாக் கத�ர்கைள �மிய�ன் வளிமண்டலம் உற�ஞ்ச�க்ெகாள்வதால், 

�ற�தாக் கத�ர்�ச்ைச ெசய்மத�கைளக் ெகாண்� வ�ஞ்ஞானிகள் ஆய்� 

ெசய்க�ன்றனர். �த�தாகப் ப�றந்த வ�ண்மனீ்கைள ஆய்� ெசய்வதற்� �ற�தாக் 

கத�ர்கேள ச�றந்த�, ஏெனனில் �த�ய வ�ண்மீன்கள் ெப�மள� கத�ர்�ச்ைச �ற�தாக் 

கத�ர்களாகேவ ெவளிய��க�ன்றன. 
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படம்: �ற�தாக் கத�ர்�ச்ச�ல் அன்ேறாமீடா வ�ண்மீன் ேபரைட; ப�ரகாசமான �ள்ளிகள் பாரிய இளம் 

வ�ண்மீன்கள். 

ஒ� வ�ண்மீன் ேபரைடைய �ற�தாக் கத�ர்�ச்ச��ம், சாதாரண கட்�லனா�ம் 

ஒளிய��ம் பார்ப்பதன் �லம், �ற�த்த வ�ண்மீன் ேபரைடையப் பற்ற� பல்ேவ� 

வ�டயங்கைள அற�ந்�ெகாள்ள ���ம். �ற�தாக் கத�ர்�ச்ச�ல் அந்த வ�ண்மீன் 

ேபரைடய�ல் இ�க்�ம் �த�தாகப் ப�றந்த வ�ண்மீன்கேள ெதரி�ம், ஆனால் 

கட்�லனா�ம் ஒளிய�ல், ச�வப்� மற்�ம் மஞ்சள் ந�றத்த�ல் ெதரி�ம் வ�ண்மீன்கள் 

பைழயைவ, ஆகேவ இவற்ைற ஒப்ப��வதன் �லம் வ�ண்மீன் ேபரைடகளின் 

கட்டைமப்ைபப் பற்ற� அற�ய���ம். 

 

 

படம்: ஊதா ந�றத்த�ல் ெதரிவ� ஓேசான் படலத்த�ல் இ�க்�ம் �ைளயா�ம். 

ஓேசானில் ஓட்ைட என்� நீங்கள் ேகள்வ�ப்பட்��க்கக் ��ம். ேமல் வளிமண்டலத்த�ல் 

நைடெப�ம் ரசாயனத் தாக்கங்கள் வளிமண்டலத்த�ல் இ�க்�ம் ஓேசானின் அளைவ 

மாற்ற�யைமக்�ம். ஒவ்ெவா� வ�ட�ம், அண்டார்�க்கா ப�த�க்� ேமேல உள்ள 

வளிமண்டலத்த�ல் இ�க்�ம் ஓேசான் படலத்த�ன் த�ப்� �ைறந்� ெகாண்ேட 

வ�க�ற�. இதன் �லம் �மிக்�ள் �ைழ�ம் ஆபத்தான �ற�தாக் கத�ர்கள் 

உய�ரினங்கைள பாத�க்�ம்.  
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இதைன அளப்பதற்� நாசாவ�ன் Aura ெசய்மத� Ozone Monitoring Instrument என்க�ற ஒ� 

க�வ�ையக் ெகாண்�ள்ள�. இத���ந்� வ�ம் தகவல்கைளக் ெகாண்� �மிக்� 

வ�ம் �ற�தாக் கத�ர்�ச்ைச அளைவ கணக்க��ம். 

�ற�தாக் கத�ர்கைளப் பற்ற� ெசால்�க்ெகாண்ேட ெசல்லாலாம், ஆனால் இேதா� 

�ற�தாக் கத�ர்கைள பற்ற�ய ப�த�ைய ��த்�க் ெகாண்� அ�த்த பாகத்த�ல் எக்ஸ் 

கத�ர்கைளப் பற்ற�ப் பார்க்கலாம். 

6: எக்ஸ் கத�ர்கள் 

எக்ஸ் கத�ர்கள், அல்ல� கத�ர்�ச்�, �ற�தாக் கத�ர்கைளவ�ட அைலநீளம் �ைறந்த 

மின்காந்த அைல/ கத�ர்�ச்சா�ம். ெபா�வாக இதன� அைலநீளம் மிக மிகச் 

ச�ற�யதாக இ�ப்பதால் எக்ஸ் கத�ர்�ச்ைச அதன் அைலநீளத்த�ல் அளக்காமல், அ� 

ெகாண்��க்�ம் சக்த�ய�ன் அ�ப்பைடய�ல் அளக்க�ன்றனர். இதற்�க் காரணம், எக்ஸ் 

கத�ரின் அைலநீளம் 0.03 நேனா மீட்டார் ெதாடக்கம் 3 நேனா மீட்டர்கள் வைர இ�ப்பேத! 

இந்த அைலநீளம் பல �லகங்களின் அ�க்கைள வ�டச் ச�ற�யதா�ம். 

எக்ஸ் கத�ர்கள் �தன் �த�ல் ேஜர்மன் வ�ஞ்ஞானி வ�ல்ெஹம் ெகான்ராட் ராண்ட்ஜன் 

என்பவரால் கண்�ப��க்கப்பட்ட�. 1895 இல் இவர் உடம்ப��டாக ெசல்�ம் எக்ஸ் 

கத�ர்கள், உடம்ப��ள் இ�க்�ம் எ�ம்�கைள படம்ப��ப்பைதக் கண்டற�ந்தார். 

உடம்ப�ன் ஒ� பக்கத்த�ல் எக்ஸ் கத�ர் உணர்த�றன் ெகாண்ட படச்��ள் ைவக்கப்ப�ம், 

ம�பக்கமி�ந்� உடம்ப��டாக எக்ஸ் கத�ர் ெச�த்தப்பட, உடம்ப�ல் இ�க்�ம் 

எ�ம்�கள் அடர்த்த� ��யைவ என்பதால் அவற்றால் எக்ஸ் கத�ர்கள் உ�ஞ்சப்பட 

அவற்ற�ன் ந�ழல் மட்�ம் படச்��ளில் வ��ம், எ�ம்�கள் அற்ற ப�ரேதசத்த��டாக எக்ஸ் 

கத�ர்கள் ெசன்�வ��வதால் அ� எந்தெவா� ந�ழைல�ம் படச்��ளில் 

ஏற்ப�த்�வத�ல்ைல, இப்ப�த்தான் ைவத்த�யசாைலகளில் எக்ஸ் கத�ர்ப் படங்கள் 

எ�க்கப்ப�க�ன்றன. 

ேம�ம் எக்ஸ் கத�ர்கள் எனப் ெபயரிட்டவ�ம் வ�ல்ெஹம் ெகான்ராட் ராண்ட்ஜன் தான். 

“என்னெவன்� ெதரியாத” கத�ர் என்பதைனக் �ற�க்கேவ அவர் X என்க�ற எ�த்ைதப் 

பாவ�த்தார். ப�ன்னர் அ�ேவ வழக்காக�வ�ட்ட�. ச�ல இடங்களில் இந்தக் கத�ர் 

ராண்ட்ஜன் கத�ர் என�ம் அைழக்கப்ப�க�ற�. 

�மிய�ல் மட்�ம் நான் இந்த எக்ஸ் கத�ர்கைள உ�வாக்கவ�ல்ைல, இயற்ைகய�ல் எக்ஸ் 

கத�ர்கைள உ�வாக்�ம் ஜாம்பவான் நம� அ�க�ேலேய இ�க்�ம் அரக்கன் – �ரியன்!  
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�ரியனின் எக்ஸ் கத�ர்�ச்�, படம்: நாசா 

�ரியன் கட்�லனா�ம் மின்காந்த அைல�ச்ச�ல் கத�ர்�ச்ைச அத�கம் ெவளிய�ட்டா�ம், 

�ரியனின் ேமற்பரப்ப�ல் இ�க்�ம் ெகாேரானா என்க�ற ப�த� அதாவ� �ரியனின் 

வளிமண்டலம் எனலாம், இ� �ரியனின் ேமற்பரப்ைப வ�ட அத�க ெவப்பந�ைல 

ெகாண்ட�! (ெகாேரானாவ�ன் ெவப்பந�ைல 1 மில்�யன் பாைக ெசல்ச�யஸ் வைர 

ெசல்�ம்) இந்த அத�கவான ெவப்பந�ைல அந்தப் ப�ரேதசம் எக்ஸ் கத�ர்கைள 

ெவளிய��வதற்�க் காரணமாக இ�க்க�ற�. 

வ�ஞ்ஞானிகள் ெகாேரானாைவப் பற்ற�ய ஆய்�கள் ெசய்வதற்� ெசய்மத�கைளப் 

பயன்ப�த்த� எக்ஸ் கத�ர் �லம் ெகாேரானாைவ படம்ப��க்க�ன்றனர். இதன் �லம் 

ெதளிவாக ெகாேரானாவ�ன் அைமப்� மற்�ம் அதன் சக்த� மாற்றம் பற்ற�ய ஆய்�கள் 

இடம்ெப�க�ன்றன. 

ஒ� ெபா�ளின் ெவப்பந�ைல அ� ெவளிவ��ம் கத�ர்�ச்ச�ன் தன்ைமையத் 

தீர்மானிக்க�ற�. அகச்ச�வப்�க் கத�ர்கள் பற்ற�ய ப�த�ய�ல் இதைனப் பற்ற� நாம் 

ெதளிவாகப் பார்த்த��க்க�ன்ேறாம். ஒ� ெபா�ளின் ெவப்பந�ைல அத�கரிக்க 

அத�கரிக்க அ� ெவளிய��ம் கத�ர்�ச்ச�ன் அைலநீளம் �ைறவைடக�ற�. ஆகேவ எக்ஸ் 

கத�ரின் அள� அைலநீளம் ெகாண்ட கத�ர்�ச்ைச ெவளிய�ட �ற�த்த ெபா�ள் பல 

மில்�யன் பாைக ெசல்ச�யஸ் ெவப்பந�ைலய�ல் இ�க்கேவண்�ம். 

அத�ர்ஷ்டவசமாக அப்ப� பல ெபா�ட்கள் வ�ண்ெவளிய�ல் இ�க்க�ன்றன – பல்சார், 

பாரிய �ப்பர்ேநாவா எச்சங்கள், ேம�ம் க�ந்�ைளகள், அவற்ைறச் �ற்ற� இ�க்�ம் 

��ச்தட்�க்கள் ேபான்றைவ இவற்�க்� உதாரணம். 
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இவற்ைற எக்ஸ் கத�ர் ெதாைலேநாக்க�கள் �லம் நாம் படம் ப��க்க�ன்ேறாம். 

ெதாைலேநாக்க�கள் என்ற�டன் நீங்கள் சாதாரண ஒளித்ெதாைலேநாக்க� ேபால இந்த 

எக்ஸ் கத�ர் ெதாைலேநாக்க�கள் இ�க்�ம் என்� எண்ணிவ�டேவண்டாம். ஏன் என்� 

பார்க்கலாம் வா�ங்கள். 

�தலாவ�, எக்ஸ் கத�ர்களின் அைலநீளம் மிகச் ச�ற�ய�, ேம�ம் எக்ஸ் கத�ர்களின் 

ேபாட்ேடான்கள் (photon) கட்�லனா�ம் ஒளிைய வ�ட அத�க சக்த� வாந்த்தைவ. இைவ 

கண்ணா�ய�ல் பட்�த் ெதற�ப்பைடயா�, மாறாக கண்ணா�க்�ள் ஊ�கடந்� 

ெசன்�வ��ம் – கண்ணா� என்ற ஒன்ேற அங்� இல்லத� ேபால!  

ஆகேவ சாதாரண ெதாைலேநாக்க�கைளப் ேபால எக்ஸ் கத�ர் ெதாைலேநாக்க�கைள 

அைமக்க ��யா�. ஆகேவ எப்ப� இந்தத் ெதாைலேநாக்க�கைள அைமக்க�ன்றார்கள் 

என்�ம் பார்க்கலாம். 

 

�த�ல் ேமேல உள்ள படத்ைதப் பா�ங்கள். சாதாரண ஒளி கண்ணா�ய�ல் பட்�த் 

ெதற�ப்பைடக�ற�, ஆனால் எக்ஸ் கத�ர் அப்ப�ேய ெசன்� வ��க�ற� அல்லவா? 

ஆனால் எக்ஸ் கத�ைர கண்ணா�க்�ச் சரிவாக அ�ப்�வதன் �லம் அதைன சற்ேற 

ெதற�ப்பைடயச் ெசய்ய ���ம். இதைன “grazing incident” என அைழக்க�ன்றனர், அதைன 

நாம் ேமச்சல் ந�கழ்� எனலாம், ஆமாம், எக்ஸ் கத�ர் ேபாட்ேடான்கைள மா�கைள 

ேமப்பைதப் ேபால ேமத்தல் என்�ம் எ�த்�க்ெகாள்ளலாம்!  

ஆகேவ சாதாரண ெதாைலக்காட்�களில் இ�ப்ப� ேபால அல்லாமல், எக்ஸ் கத�ர் 

ெதாைலக்காட்�களில் ஆ�கள் மிகச் சரிவாக ைவக்கப்பட்�ள்ளன. அ�த்த படத்ைதப் 

பார்ப்பதன் �லம் இதைன வ�ளங்க�க்ெகாள்ளலாம். 
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பல அ�க்�களில் ெவங்காயம் ேபால எக்ஸ் ெதாைலேநாக்க� ஆ�கள் 

தயாரிக்கப்ப�க�ன்றன. இப்ப�யாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஆ�கள் �லம் வ�ம் எக்ஸ் 

கத�ர்கள் ஒ� �ைனய�ல் �வ�க்கப்ப�ம். இப்ப�க் �வ�ப்பதன் �லம் �ல்�யமான 

படத்த�ைனப் ெபற���ம். �ல்�யமான படங்கள் �லம் வ�ஞ்ஞானிகள் �ப்பர்ேநாவா 

ெவ�ப்�, க�ந்�ைளகள் மற்�ம் ேபரைடகள் என்பவற்ைற ெதளிவாக ஆய்�கள் 

ெசய்ய���ம். 

கீேழ உள்ள படங்கள், பல அ�க்�களில் ெவங்காயம் ேபால உ�வாக்கப்பட்�ள்ள எக்ஸ் 

கத�ர் ஆ�யா�ம். இைவ ெபா�வாக தங்கம், இரி�யம்  ேபான்ற �லகங்களால் 

ெசய்யப்ப�க�ன்றன. 

 

அ�த்ததாக எக்ஸ் ெதாைலேநாக்க�கைள �மிய�ல் பயன்ப�த்த ��யா�, காரணம் 

�மிய�ன் வளிமண்டலம் எக்ஸ் கத�ர்�ச்ைச வ�கட்�வ��வதால், எக்ஸ் 

ெதாைலேநாக்க�கள் வ�ண்ெவளித் ெதாைலேநாக்க�களாகேவ இ�க்க���ம். 

நாசா ேபான்ற வ�ண்ெவளி ஆய்� ந��வனங்கள், தங்களிடம் இ�க்�ம் பல 

ெதாைலேநாக்க�கைளக் ெகாண்� ஒேர வ�ண்ெவளிப் ெபா�ட்கைள படம்ப��த்� 

அவற்ைற ஒன்� ேசர்த்� மிகத் �ல்�யமான ெவளியீட்ைட உ�வாக்�க�ன்றன. 

கீேழ உள்ள படம், கா�ேயாப்ப�யா ஏ (Cassiopeia A) எனப்ப�ம் �ப்பர்ேநாவா ெவ�ப்ப�ன் 

எச்சமா�ம். இந்தப் படத்த�ல் இ�க்�ம் ச�வப்� ந�றங்கள் நாசாவ�ன் ஸ்ப�ட்சர் 

அகச்ச�வப்�த் ெதாைலேநாக்க� �லம் ெபறப்பட்ட�. மஞ்சள் ந�றப் ப�த�கள் 
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கட்�லனா�ம் ஒளியைல �ச்ச�ல் ஹப�ள் ெதாைலேநாக்க� �லம் ெபறப்பட்டைவ. பச்ைச 

மற்�ம் நீல ந�றப் ப�த�கள் சந்த�ரா எக்ஸ் கத�ர் ெதாைலேநாக்க� �லம் ெபறப்பட்டைவ. 

இவற்ைற கணணி ெமன்ெபா�ள் �லம் ஒன்ற�ைணத்� அழக�ய படமாக 

உ�வாக்க��ள்ளனர். 

 

படம்: கச�ேயாப்ப�யா 

இந்த �ப்பர்ேநாவா ெவ�ப்ப�ல் இ�க்�ம் எக்ஸ் கத�ர் ப�த�கள் அண்ணளவாக 10 
மில்�யன் பாைக ெவப்பந�ைல ெகாண்ட ��களா�ம். இைவ �ப்பர்ேநாவா 

ெவ�ப்ப�ன் ேபா� வ�ண்ெவளிய�ல் வ�ச�ற� எற�யப்பட்டைவ. அப்ப� எற�யப்பட்ட இந்தத் 

��கள் �ப்பர்ேநாவாைவச் �ற்ற��ள்ள வா�க்கள் மற்�ம் ��களில் ேமா�வதால் 

இந்த ெவப்பந�ைல உ�வாக�ற� – இைவ ேமா�ம் ேவகம் மணிக்� பத்� மில்�யன் 

ைமய�ல்கள் என்றால் பார்த்�க்ெகாள்�ங்கள், இந்த ெவ�ப்ப�ன் உக்க�ரத்தன்ைமைய. 

அகச்ச�வப்�க் கத�ர்�ச்� மற்�ம் எக்ஸ் கத�ர் �ச்� ஆக�யவைற ஒன்றாக பார்ப்பதன் 

�லம் ஆய்வாளர்கள், எப்ப� ேவ�பட்ட ெவப்பந�ைலய�ல் இ�க்�ம் வா�க்கள் ஒன்றாக 

ேசர்ந்� �ட்டாக இ�க்க�ன்றன என்� ஆய்� ெசய்ய உத�க�ற�. 

இ� மட்�மல்லா�, �ரியனில் இ�ந்� வ�ம் எக்ஸ் கத�ர்கள், �மிய�ன் 

காந்தப்�லத்த��ள் உள்வாங்கப்பட்�, அழக�ய அேராரா ��வப்ப�த�களில் 

உ�வாக்�வைதப் ேபால, எக்ஸ் கத�ர் அேராராைவ உ�வாக்�க�ன்றன. ஆனால் 
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எம்மால் அவற்ைற ெவ�ம் கண்களால் பார்க்க ��யா�. ேம�ம் இைவ �மிய�ன் 

ேமற்பரப்ைப வந்தைடவத�ல்ைல. �மிய�ன் வளிமண்டலத்தால் உ�ஞ்சப்பட்�வ��ம். 

கீேழ உள்ள படம் ��வ ெசய்மத�ய�ல் உள்ள Polar Ionospheric X-ray Imaging Experiment (PIXIE) 
எனப்ப�ம் க�வ�யால் எ�க்கப்பட்ட எக்ஸ் கத�ரின் அேராரா �ைகப்படம். 

 

எக்ஸ் கத�ைரப் பற்ற� பார்த்�வ�ட்ேடாம், அ�த்ததாக காமா கத�ர்�ச்ைசப் பற்ற�ப் 

பார்க்கலாம். 

7: காமா கத�ர்கள் 

நாம் இந்தக் கட்�ைரத்ெதா�த�ய�ன் இ�த�ப் பாகத்த�ற்� வந்�வ�ட்ேடாம். இந்தப் 

பாகத்த�ல் காமா கத�ர்கைளப் பற்ற�ப் பார்க்கலாம். மின்காந்த அைலகளிேலேய மிக�ம் 

��க�ய அைலநீளம் ெகாண்ட மின்காந்த அைல காமா அைலயா�ம். இதன் அைலநீளம் 

ெபா�வாக 10 ப�க்ேகாமீட்டைர வ�டக் �ைறவா�ம். ஒ� ப�க்ேகாமீட்டார் என்ப� ஒ� 

மீற்றரில் ஒ� ட்ரில்�யனில் ஒ� பங்� ஆ�ம்! இ� ெபா�வாக அ�வ�ன் 

வ�ட்டத்ைதவ�டக் �ைறவான நீளமா�ம். 
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ேம�ம் மின்காந்த அைலகளிேலேய மிக�ம் சக்த�வாந்த கத�ர்�ச்சாக காமாக் 

கத�ர்�ச்� காணப்ப�க�ற�. ஆகேவ இதன� ேபாட்ேடான்கள் மிக�ம் சக்த� 

வாய்ந்த்தைவ. எக்ஸ் கத�ர்கைள வ�டச் சக்த�வாய்ந்தைவ. 

ப�ரஞ்� இயற்ப�யலாள�ம் இரசாயனவ�யலாள�ம் ஆன ப�ல் வ�ல்லார்ட் என்பவர் 

ேர�யம் எக�ற �லகத்த�ல் இ�ந்� வ�ம் காமாக் கத�ர்�ச்ைச 1900 இல் கண்டற�ந்தார். 

அதன் ப�ன்னர் எர்னஸ்ட் ரதேபார்ட் இந்தக் கத�ர்�ச்�க்� காமா கத�ர்�ச்� என்� 

ெபயரிட்டார். “காமா” க�ேரக்க எ�த்த�ல் �ன்றாவ� எ�த்தா�ம், ரதேபார்ட் ஏற்கனேவ 

“அல்பா” மற்�ம் “பீட்டா” கத�ர்�ச்�கைள கண்டற�ந்தால், �ன்றாவதாக இதற்� காமா 

என ெபயரிட்டார். 

ெபா�வாக கத�ரியக்கத்த�ன் �லம் உ�வா�ம் மின்காந்தக் கத�ர்�ச்� காமாக் 

கத�ர்�ச்� என்ேற அைழக்கப்ப�ம். ஆனால் இதன� சக்த� �ைறவாக�ம் 

காணப்படலாம், ஆனால் வ�ண்ெவளிய�ல் மிகச் சக்த�வாய்ந்த காமா கத�ர்கைள 

ெவளிய��ம் ஆசாமிகள் அத�கமாகேவ இ�க�ன்றார்கள். இத�ல் �க்க�யமானவர்கள் 

காமா கத�ர் ெவ�ப்�கள் எனப்ப�ம் மிகச் சக்த�வாய்ந்த ெவ�ப்�களா�ம். இவற்ைறப் 

பற்ற� கீேழ பார்க்கலாம். 

ேம�ம் வ�ண்ெவளிய�ல் �ப்பர்ேநாவா, க�ந்�ைளகள், பல்சார் ேபான்றைவ�ம் காமா 

கத�ர்கைள உ�வாக்�க�ன்றன. �மிய�ல் அ��ண்� ெவ�ப்�, மின்னல் மற்�ம் 

கத�ரியக்கம் ஆக�ய ெசயற்பா�களில் காமா கத�ர் ெவளிய�டப்ப�க�ற�. 

ஒளிைய ேபாலேவா அல்ல� எக்ஸ் கத�ைரப் ேபாலேவா காமாக் கத�ைர ஆ�யால் 

(mirror) ெதற�க்கைவக்கேவா அல்ல� படம்ப��க்கேவா ��யா�. கரணம் இதன் 

ேபாட்ேடான் மிகச் சக்த� வாய்ந்த� மற்�ம் அைலநீளம் மிக மிகச் ச�ற�ய�. 

ஆகேவ எப்ப� காமா கத�ர்கைளப் படம்ப��க்க�ன்றார்கள்? இதற்� மைற�கமான ஒ� 

உத்த�ைய வ�ஞ்ஞானிகள் பயன்ப�த்�க�ன்றனர். காமா கத�ர் உணரிகள் (sensor) 
ெபா�வாக ெந�க்கமாக அ�க்கப்பட்ட பளிங்�கைளக் (crystals) ெகாண்��க்�ம். காமா 

கத�ர் இந்தப் பளிங்�களி�டாக பயணிக்�ம் ேபா�, பளிங்�களில் இ�க்�ம் 

அ�வ�ல் இ�க்�ம் இலத்த�ரன்களில் ேமா�க�ன்றன. இந்த ேமாதல் ெகாம்ப்டன் 

ச�தறல் எனப்ப�க�ற�. இப்ப�யாக ேமாத�ய காமா கத�ர் ேபாட்ேடான்கள் சக்த�ைய 

இழக்க�ன்றன, அதன்ேபா� ஏற்ற�ைடய �ணிக்ைககள் ெவளிய�டப்ப�க�ன்றன, 

இந்தத் �ணிக்ைககைளத் தான் காமா உணரிகள் உண�க�ன்றன. இப்ப�த்தான் காமா 

கத�ர்கைள வ�ஞ்ஞானிகள் படம் ப��க்க�ன்றனர். 

சரி ப�ரபஞ்சத்த�ல் இ�க்�ம் காமா கத�ர்கைள ெவளிய��ம் ஆசாமிகைளப் பற்ற�ப் 

பார்க்கலாம். ஏற்கனேவ �ற�ய� ேபால காமா கத�ர் ெவ�ப்�கைளப் பற்ற�ப் 

பார்க்கலாம். 

காமா கத�ர் ெவ�ப்�க்கேள ப�ரபஞ்ச ெப�ெவ�ப்�க்�ப் (big bang) ப�ன்னர் ப�ரபஞ்சத்த�ல் 

உ�வா�ம் மிக�ம் சக்த� வாய்ந்த ந�கழ்�களா�ம். இவற்ற�ன் சக்த� ெவளிய�ட்ைடப் 

பற்ற� �றேவண்�ம் என்றால், �ரியன் தன� 10 ப�ல்�யன் வ�ட ஆ�ள்காலத்த�ல் 
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எவ்வள� சக்த�ைய ெவளிய��ேமா, அதைன ெவ�ம் பத்ேத ெசக்கனில் இைவ 

ெவளிய��ம்!  

 

ெப�மளவான அவதானிக்கப்பட்ட காமா கத�ர் ெவ�ப்�கள், �ப்பர்ேநாவா அல்ல� 

ைஹப்பர்ேநாவா ெவ�ப்ப�ல் இ�ந்� உ�வாக�ய��க்கலாம் என்� வ�ஞ்ஞானிகள் 

க��க�ன்றனர். மிக ேவகமாகச் �ழ�ம் பாரிய வ�ண்மீன்கள் தங்கள் எரிெபா�ைள 

��த்�வ�ட்�, ந��ட்ேரான் வ�ண்மீனாகேவா, அல்ல� க�ந்�ைளயாகேவா மா�ம் 

ேவைளய�ல் இப்ப�யான �ப்பர்ேநாவா அல்ல� ைஹப்பர்ேநாவா ெவ�ப்�கள் 

இடம்ெபறலாம். 

ேவ� ச�ல வைகயான காமா கத�ர் ெவ�ப்�க�ம் இடம்ெப�க�ன்றன, அைவ இரட்ைட 

ந��ட்ேரான் வ�ண்மீன்கள் ேமா�ம் ேபா� உ�வாக�ன்றன. இைவ மிகச் ச�ற�ய கால 

அளவ�ல் இடம்ெபற்� ��ந்�வ��ம். 

ெபா�வாக நாம் அவதானிக்�ம் ெப�ம்பாலான காமா கத�ர் ெவ�ப்�கள் பல ப�ல்�யன் 

ஒளியாண்�க�க்� அப்பால் இடம்ெபற்றைவயா�ம், ேம�ம் இைவ ப�ரபஞ்சத்த�ல் 

இடம்ெப�ம் மிக அரிதான ஒ� ந�கழ்வா�ம். ஒ� வ�ண்மீன் ேபரைடய�ல் அண்ணளவாக 

ஒ� மில்�யன் வ�டங்க�க்� ச�ல ந�கழ்�கேள இடம்ெப�ம். 

�மிய�ல் இப்ப� அத�கள� சக்த�ைய உ�வாக்க ��யா� என்பதால் இப்ப�யான 

அரிதான மிகச் சக்த� வாய்ந்த ந�கழ்�கைள ஆய்�ெசய்வதன் �லம் வ�ஞ்ஞானிகள் 

�த�ய இயற்ப�யல் வ�த�கள் மற்�ம் ேகாட்பா�கைள ெசம்ைமப்ப�த்த� 

சரிபார்க்க���ம்.  
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கீேழ உள்ள படத்த�ல் 12.8 ப�ல்�யன் ஒளியாண்�க�க்� அப்பால் ஒ� �த�ய 

க�ந்�ைள ப�றக்�ம் ேபா� ெவளிய�டப்பட்ட காமா ெவ�ப்ைப நீங்கள் பார்க்கலாம். 

நாசாவ�ன் ஸ்வ�ப்ட் ெசய்மத� பத��ெசய்த படம் இ�.  

 

இடப்பக்கத்த�ல் காமா கத�ரில் ப�ரகாசமாக ெதரி�ம் அேத ந�கழ்�, வலப்பக்கத்த�ல் 

கட்�லனா�ம் ஒளிய�ல்/ �ற�தாக் கத�ரில் அப்ப�த் ெதரியவ�ல்ைல என்பதைனக் 

கவனிக்க. 

காமா கத�ர்கைளப் பயன்ப�த்த� ேகாள்களில் இ�க்�ம் �லகங்கைளப் பற்ற��ம் 

அற�ந்�ெகாள்ள ���ம். �தன் ேகாைளச் �ற்ற�வ�ம் MESSENGER வ�ண்கலத்த�ல் 

இ�க்�ம் காமா கத�ர் ந�றமாைலக் க�வ� �லம், �தனின் ேமற்பரப்ப�ல் இ�க்�ம் 

அ�க்களின் க�வ�ல் இ�ந்� ெவளிவ�ம் காமா கத�ர்�ச்ைச அளக்க�ன்ற�. ப�ரபஞ்ச 

கத�ர்கள், �தனின் ேமற்பரப்ப�ல் ேமா�ம் ேபா�, மண்ணி�ம் கற்களி�ம் இ�க்�ம் 

அ�க்களில் இரசாயனத் தாக்கம் ஏற்பட்�,  �ற�த்த ஒப்பத்த�ல் (signature) அைவ காமா 

கத�ர்கைள ெவளிய��க�ன்றன. இந்தத் தகவைலக் ெகாண்� ஆய்வாளர்கள் அதன் 

ேமற்பரப்ப�ல் உள்ள ைஹட்ேராஜன், மக்னீச�யம், ச��க்கன், ஆக்�ஜன், இ�ம்�, 

ைடட்டானியம், ேசா�யம் மற்�ம் கால்ச�யம் ேபான்ற �லகங்களின் அளைவ 

அளக்க�ன்றனர். 
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கீேழ உள்ள படத்த�ல் நாசாவ�ன் ஒேடச� வ�ண்கலத்த�ல் இ�க்�ம் காமா கத�ர் 

ந�றமாைலக் க�வ� �லம்ெசவ்வாய�ன் ேமற்பரப்ப�ல் இ�க்�ம் ைஹட்ேராஜன் அள� 

அளவ�டப்பட்�ள்ள�. 

 

இ�ேபாக மனித உட�க்� காமா கத�ர்கள் மிக�ம் ஆபத்தானைவ, இைவ 

உடற்கலங்களில் மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்�க�ன்றன. இைவ �ற்�ேநாய் மற்�ம் மரப� 

ேசதம் ஆக�யவற்�க்� வ�த்த��ம். ஆனால் �மிய�ன் வளிமண்டலம் ப�ரபஞ்சத்த�ல் 

இ�ந்�வ�ம் காமா கத�ர்கைள வ�கட்�வ��க�ற�.  

சரி நாம் எல்லா வைகயான மின்காந்த கத�ர்�ச்ைசப் பற்ற��ம் பார்த்�வ�ட்ேடாம். ச�ல 

கத�ர்�ச்ைசப் பற்ற� தனியான பத��களில் ெதளிவாகப் பார்க்கலாம். 

�ற்�ம். 
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ேமலத�க தகவல்கள் 

படங்கள்: இைணயம், நாசா மற்�ம் வ�க்க�பீ�யா 

இலவசமாக அற�வ�ய�ல் ஆர்வம் ெகாண்�ள்ள மக்க�க்�ம் மாணவர்க�க்�ம் 

பயன்ப�ம் ேநாக்ேகா� பரிமாணம் தளத்த�னால் ெவளிய�டப்பட்ட கட்�ைரத் 

ெதா�ப்ப�ன் மின்�ல் வ�வேம இ�. 

இந்தக் கட்�ைரத்ெதா�ப்ப�ல் இ�க்�ம் எ�த்�ப் ப�ைழகள், இலக்கணப்ப�ைழகைள 

ப�ன்வ�ம் வழி�ைறகளில் �ட்�க்காட்�வதன் �லம், இந்த மின்��ன் தரத்ைத 

உயர்த்த உதவலாம்.  

parimaanam.mag@gmail.com என்க�ற மின்னஞ்ச�க்� ப�ைழகைள �ட்�க்காட்� 

மின்னஞ்சல் அ�ப்பலாம், அலல்� பரிமாணத்த�ன் �கப்�த்தக பக்கமான 

https://www.facebook.com/parimaanam/ என்க�ற பக்கத��டாக தகவல் அ�ப்ப ���ம். 

நன்ற� 

மா. ச�ற� சரவணா 

https://parimaanam.wordpress.com 
https://www.facebook.com/parimaanam 
parimaanam.mag@gmail.com 
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