
  

                 
               പപഞ വിജാനതിെന
                      പടവുകള

                                             



  

     ജീവിതാവശയങളുെട ഭാഗമായി ചുറുപാടിെന നിരീകികാന
      തുടങിയ പാചീന മനുഷയെര വിവിധ കാലങളിലായി ഇങിെന

  നിരവധി ോചാദയങള ോവടയാടികാണും . 

 എനാണീ ആകാശം?
     പടിഞാറസമിച സൂരയന പിെനങിെന വീണും കിഴെകതി ?

   ചനന വലുതാവുകയും െചറുതാകയും െചയുനെതനുെകാണ്?
    ഈഭൂമി എങിെന ഉണായി ?

  എനാണീ നകതങള ?
  എനാണീ ജീവന ?
    മനുഷയനും ജീവജാലങളും എങിെനയാണ് ഉണായത് ?



  

 ഈജിപ് മിോഥാളജി
"    ആദിയില രൂപോമാ ഗുണോമാ

   ഇലാത കറുതിരുണ ജലതില
  നിനാണ് എലാം ഉണായത്.  അതിെന

   തുടരചയായുണായ ോലാകത് ജബ്
   എന ഭൂമിോദവത നിലത്

കിടകയാണ്.     ഭൂമിക് മീെത നട് എന
   ആകാശോദവതെയ ഷു എന

  വായുോദവത ഉയരതി
പിടിചിരികുനു.  ആകാശോദവതയുെട

    മീെത ോറാ എന സൂരയോദവന
സഞരികുനു...”. 

ോറാമന-  ഗീക് മിോഥാളജി
 "     കോയാസ് ആണ് എലാ സൃഷികളുെടയും
ഉതവാദി.    അത് ഭൂമിയും ആകാശവും
സൃഷിചു.    അവയുെട മകളായി അതി

  ബലിഷരായ പനണ് ോപര.   ആറാണും ആറ്
െപണും.    അവരുെട സനതികളായി സൂരയനും

     ചനനും പഭാതവും അവെരാെക ഇണ ോചരന്
 അസംഖയം ോദവതമാര....”



  

 ഹിനു മിോഥാളജി ഹിനു മിോഥാളജി
 "   ഇത് ആദയെത ോലാകമല.  ആദയ
പപഞവുമല.
   പപഞം സൃഷികുനത് ബഹാവാണ്. 
പരിപാലികുനത്,   വിഷുവും സംഹരികുനത്
ശിവനും.   പപോഞാലപതികുമുമ് കടലില

 അനനസരപതിനുോമലകിടനനുറങിയിരുന
    വിഷുവിെന നാഭിയില മുളച താമരയില

  നിനാണ് ബഹാവ് ഉണായത്....”

"    സൂരയന് ഇരുണതും െതളിഞതുമായ മുഖമുണ്.     ദിനാനയതില കീെഴ രാതിയാകുമാറ് സൂരയെന
   ഇരുണ മുഖം ഭൂമിയിോലക് തിരികുനു.   പകാശമുളള വശം ോമോലാടും.   അോപാളആകാശതില

 ”നകതങള െതളിയുനു -   ഐതോരയബാഹണം

ൈബബിള
"  ഒനാം ദിവസം-     ൈദവം ഭൂമിയും ആകാശവും രാപകലുകളും

  രണാം ദിവസം അനീകെത
   മൂനാം ദിവസം കരെയയും സസയജാലങെളയും
    നാലാം ദിവസം സൂരയ ചനനമാെരയും നകതങെളയും
   അഞാം ദിവസം കടലും കടലജീവികളും

   ആറാം ദിവസം മൃഗങെളയും മനുഷയെനയും
    ”ഏഴാം ദിവസം ൈദവം വീണും വിശമതിോലക്



  

     അന് മനുഷയന് ോതാനിയ പലോചാദയങളകും
    മിോഥാളജികളിെലഈസങലങള മറുപടിയായി.  വിവിധ

     മതങളുെട അടിസാനമായി മാറിയത് ഈ സങലങളാണ്.
  ആചാരങളിലൂെടയും അനുഷാനങളിലൂെടയും

  തലമുറകളിോലക് അവ ൈകമാറി.

    എനാല പകൃതി പതിഭാസങെള സൂക്മമായി
      നിരീകിചും അവയുെട പരസരബനം മനസിലാകിയും
    കൂടുതല അറിയാനുള അോനവഷണങള നടതിയും

         പപഞ വിജാനതിെന പടവുകള താണാനുള ശമം
              അോന തുടങിയിരുനു.                   

  ോജയാതിശാസം വളരനത് അതിലൂെടയാണ് .



  

   ആകാശെത നകതങളസിരതയുള
    പാോറണുകളിലാണ് കാണെപടുനത് എന് കോമണ

മനസിലായി..
    ഭാവനകനുസരിച് ഓോരാ സംസകാരവും വയതയസ

   രൂപങളഈ പാോറണുകളില ദരശിചു. 
    നകതഗണങെള ോപരുെചാലി വിളിചു തുടങിയത്

 ഇതിെന അടിസാനതിലാണ്.



  

        ഋതുകളില വരുന മാറവും നകതഗണങള കാണെപടുന സമയവും
    സൂരയെനസാനവുെമലാം തമില ബനമുെണനും പിനീടതിരിചറിഞു.

5000    വരഷം പഴകമുളല ബിടനിെല
   ോസാണെഹഞ് സൂരയെന അയനചലനം

 മനസിലാകാനുള നിരമിതിയാണ്.
    സിറിയസ് നകതതിെന ഉദയം ോനാകി

   ൈനല നദിയിെല െവളെപാകം
   എോപാഴുണാകുനു എന് മനസിലാകാന
  ഈജിപുകാരകായി



  

   സിരതയുള നകത
  സമൂഹതില നിന്

 വയതയസമായി
  അലഞുതിരിയുന അഞ്

"നകതങെള"  പിനീട്
തിരിചറിഞു.-ഗഹങള

  സൂരയ ചനനമാരും
 നകതമണലതിലൂെട

 അലയുകയാണ് !

  ഗഹങള വയതയസ
  കാലയളവുെകാണാണ് നകത

  മണലതിെല പരികമണം
പൂരതിയാകുനത്.



  

    െതക് വടക് ദിശയില നാം
   സഞരികുോമാള നകതങളുെട

 സാനതില മാറമുണാകുനു

   സൂരയനും ചനനും യാതയിടയില
  ഗഹങെളയും നകതങെളയും

മറയുനു.  ഗഹങള
നകതങെളയും.

   അോപാള അവ വയതയസ
ദൂരതിലായിരികാം.

   ഈ പപഞതിെന ഘടന
എനാണ്?

 അതില ഭൂമിയുെടസാനം? 
  ഭൂമി പരനതു തെനോയാ?



  

 എനാണ് ആകാശം?  എനുെകാണാണ്
  ആകാശോഗാളങള വൃതാകൃതിയില

സഞരികുനത്?

  ഭൂമിയുെട ആകൃതി എനാണ് .   അതിെന താങി
നിരതുനെതനാണ്?

   എനുെകാണാണ് ധുവനകതതിെന സാനം
   വടോകാടു ോപാകുോനാറും ഉയരന് ോപാകുനത്?

    ഈ പപഞതിെല വസുകെളലാം എനിനാല
നിരമിചിരികുനു?

    ആകാശോഗാളങെള സവതനമായി സഞരികുന ോദവനമാരായി
     കാണാെത പപഞ നിയമങളക് വിോധയമായി സഞരികുന

     ഭൗതികവതുകളായി കണു തുടങിയത് ഗീക് തതവ ചിനകരാണ്. 
   അവെര അലടിയ ോചാദയങള ഇവയാണ്.



  

 െഥയിലസ്-   ബി സി 626-546

  എലാവസുകളും ജലതിനാല നിരമിതമാണ്.
  സൂരയചനനമാരും ഗഹങളും

   നകതങളുെമലാം ജലതിെന വയതയസ
അവസകളാണ്.

   സമുദതില െപാനി കിടകയാണ് ഭൂമി.
 ഭൗോമാപരിതലം വകാകൃതിയിലാണ്

അനാകിൈമനഡര(  ബിസി 610-545)

    ഭൂമിയുെട ആകൃതി സിലിണര രൂപതിലാണ്.
  ഭൂമികു ചുറും വായു.  അതിനുമപുറം

 ോഗാളാകൃതിയിലുളആകാശം. 
  ആകാശതിനപുറം അഗി.  ആകാശതിെല

   സുഷിരങളിലൂെട അഗിെയ കാണുനതാണ്
  സൂരയനും ചനനും നകതങളും



  

പ  ൈപതോഗാറസ് -  ബിസി 560-480

      പപഞതിെന അടിസാനം ഗണിതമാണ് നടുക് ഒരു
അഗിോഗാളം.     അതിനു ചുറും ഭൂമിയും പതിഭൂമിയും
കറങുനു.   അവക് ചുറുമായ് ചനനും,   സൂരയനും മറു

 ഗഹങളും വൃതാകൃതിയില     വയതയസ അകലതില
കറങുനു. (  ആെക പത് വസുകള!).  പപഞതിെന

  അതിരായി നകത മണലം.
 ഭൂമി ോഗാളാകൃതിയിലാണ് . പപഞവും.

അരിോസാടില-  ബിസി 384-322
  ഭൂമി ോഗാളാകൃതി തെനയാണ്.  ചനഗഹണ

   സമയെത നിഴല എലാോയാഴും
 വകാകൃതിയിലാകുനത് അതിനാലാണ്.ഭൂമി, അഗി, 

വായു, ജലം.    ഈഥര എനിവയാലാണ് പപഞം
നിരമിചിരികുനത്.   ആകാശ ോഗാളങെളലാം
ഈഥറില.

      അവ സഞരികുനത് ഭൂമികു ചുറും വിവിധ
   പാളികളായുള സുതാരയമായ ോഗാളങളില

ബനിതമായ്.



  

1.    ചനോനകാള ഇരുപതിരടിോയാളം
 അകെലയാണ് സൂരയന.

2.   വലിപതിലും അതകണ്
ഇരടിയുണ്.
3.    ചനന ഭൂമിയുെട പകുതി

 വലിപമാണ്

  സൂരയനാണ് പപഞതിെന
ോകനം .    ഭൂമിയും മറു ോഗാളങളും

  അതിന് ചുറും കറങുകയാണ് .

   എങില എനുെകാണ് നകതങെള
  കാണുനതില പാരലാക്

അനുഭവെപടുനില?

അരിസാരകസ്-
 ബിസി 310-230



  

ഇോറാതസനീസ്-
 ബിസി 276-194

  ഭൂമിയുെട ചുറളവ് കണകാകി.
   ൈസനയിെല നിഴലിലാ ദിവസം

5000   ോസഡിയ അകെലയുള
  അലകാണിയയില നിഴല

    കാണുനു എന നീരീകണവും
  ഭൂമി ോഗാളാകൃതിയിലും

  സൂരയരശികള ഭൂമിയില
  പതികുനത് സമാനരമായും

   ആെണന വിവരവുമാണ് ഈ
 കണകുകൂടലിന് സഹായകമായത്.



  

ഹിപാരകസ്
190-120  ബി സി

1.  നകത കാറോലാഗ്
2.    ോശാഭയുെട അടിസാനതില തരം തിരിചു
3.   അലകാണിയയിലനിനും സയെനയില

   നിനുമുള ഗഹണകാഴചയുെട വയതയാസതിെന
    അടിസാനതില ചനനിോലകുള ദൂരം കാണാന

ശമിചു
4  പുരസരണം കെണതി



  

ഗ്

ോടാളമി-എ .  ഡി 100-168

   ഗഹങള ഭൂമിക് ചുറും
  കറങുനോതാെടാപം ഒരു

ലഘുവൃതതിലൂടുള(Epicycle)
 ചലനവും നടതുനുണ് .

  സഫടിക ോഗാളങളിലാെത
 സവതനമായാണവ

സഞരികുനത് .

ഗ      ഹങള ചിലോപാള ോശാഭകൂടിയും മറുചിലോപാള കുറഞും
കാണെപടുനെതനുെകാണ്?

     പടിഞാറു നിന് കിഴോകാടുള സഞാരതിനിെട ചില
      ഗഹങളക് െചറിയ ഇടോവളയില ഒരു പിനചലനം

എനുെകാണ്?



  

*      ചനന മാതമാണ് ഭൂമിക് ചുറും പദകിണം
െചയുനത് .
*     ഭൂമിയുളപെടയുള ഗഹങള സൂരയനു ചുറുമാണ്
കറങുനത്
*     നകതങളക് ദികഭംശം സംഭവികാതത് അവ

    ഗഹങെള അോപകിച് വളെര അകലതില
 സിരമായി നിലകുനതിനാലാണ് .

*   സൂരയനാണ് പപഞതിെന ോകനം
*    െചാവയുളപെടയുള ഗഹങളുെട പിനചലനം

     എനുെകാെണന് ഈ മാതൃകയിലൂെട കൃതയമായി
വിശദീകരികാനാവും .

 ഹിപാരകസ് (   ബി സി 190-120)   ോരഖെപടുതിയ നകത
     കാറോലാഗുമായി താരതമയെപടുതുോമാള പിനീടുള
    ഗഹസാനങള ോടാളമി മാതൃകെവച് വിശദീകരികാന

ആവാതെതനുെകാണ്?



  

*    ചോനാപരിതലം കുനും കുഴിയും
നിറഞതാണ്

*  ശനിക് വലയങളുണ്

*   സൂരയാപരിതലതില കറുത പാടുകളുണ്

*    കാരതിക നകതകൂടതില ോശാഭ
   കുറഞതും കൂടിയതുമായ നിരവധി

നകതങളുണ് . 
ഗലീലിോയാ-1564-1642

ട   െടലസോകാപും പുതിയ കെണതലുകളും



  

  ശുകനും ചനരെനോപാെല
 വൃദികയം സംഭവികുനു . 

             കൂെട ഭൂമിയില നിനുള
 അകലതിനനുസൃതമായി

 വലിപവയതയാസവും
അനുഭവെപടുനു .

   ഭൗമോകന മാതൃകക് ഇത്
വിശദീകരികാനാവില.  സൗരോകന

 മാതൃക് കഴിയും

  സൗരോകന മാതൃകകുള െതളിവുകള



  

  വയാഴതിന് നാല്
ഉപഗഹങളുണ് .  അവ

  വയാഴതിനു ചുറും
 പദകിണം െചയുനു

        ഭൂമിയലാെത പപഞതില ോവെറ ോകനം ഉണാകില എന വിശവാസം
െതറാണ്..     ഈഉപഗഹങള വയാഴെത ചുറുനതുോപാെലയാണ്

      ഭൂമിയുളപെടയുള ഗഹങളസൂരയെന ചുറുനതും ചനന ഭൂമിെയ
ചുറുനതും

  സൗരോകന മാതൃകകുള െതളിവുകള



  

ൈടക്

*   ഗഹങള സൂരയനുചുറും
  സഞരികുനത് ദീരഘവൃത

പാതയിലാണ് .  അതില
  രണുോകനങളിെലാനിലാണ് സൂരയെന

സാനം

*    പരികമണപാതയിെല സഞാര ോവഗത
ഒരുോപാെലയല .   ോഗാളം ോകനവുമായി

    ഉണാകുന ഞാണ തുലയ കാലയളവില
     തുലയ വിസീരണം മറികടകും വിധമാണ്

  ഗഹങളുെട സഞാര ോവഗത

*    ഗഹങളുെട പരികമണ കാലയളവും
(p)   ോകനതിോലകുള ദൂരവും (a)  തമില

 ഒരു ബനമുണ് .
P2 / a3  ഒരു സിരസംഖയയാവും .

ൈട      ോകാ ബാോഹായുെട കാറോലാഗും ഹിപാരകസിെന കാറോലാഗും
      താരതമയം െചയുോമാള ഗഹസാനങളസൂരയനു ചുറുമുള വൃത
  പദതില കൃതയമായി ഒതുങാതെതനുെകാണ്?

     െചാവയുെട ചലനപഥതിെല വളെര പകടമായ െപാരുതോകടുകള
എനുെകാണ്? 

 ോജാണ െകപളര(1571-1630)



  

            സൂരയന 1 AU      109 ER 

        ബുധന 0.387AU     0.38ER

         ശുകന 0.722AU    0.95ER

          െചാവ 1.52AU      0.53ER

           വയാഴം 5.2AU       10.8ER

             ശനി 9.58AU       9.00ER

   ഭൂമിയില നിന് സൂരയനിോലകുള ദൂരം(AU)   യൂണീറായി എലാ
  ഗഹങളിോലകുമുള ദൂരം പറയാം

    കാഴചയിലുളള വലിപവുമായി ബനെപടുതി ഗഹങളുെട
     യഥാരത വലിപവും താരതമയം െചയാം

                              പുതിയ സാധയതകള



  

  സര ഐസക് നയൂടണ-1643-1727

   പപഞതിെല എലാ വസുകളും
  അവയുെട ദവയമാനതിെന

  ഗുണിതതിന് ആനുപാതികമായും
  ദൂരതിെന വരഗതിന്

   വിപരീതാനുപാതികമായും പരസരം ബലം
 പോയാഗികുനു

   എങിെനയാണ് ഗഹങള നിശിത
    പാതയിലൂെടസിരമായി സൂരയനു ചുറും

 പരികമണം െചയുനത്?  അപോകന
  ബലതാലഎനുെകാണവ

െതറിചുോപാകുനില? 



  

   ഭൂമി സൂരയനു ചുറും
  പദകിണം െചയുനത്

 സൂരയോകനതിനു ചുറുമല . 
  സൂരയെനയും ഭൂമിയുെടയും

  സംയുക ഗുരുതവ
 ോകനതിനു ചുറുമാണ് .

 
G    യുെട വില കെണതിയാല

   ഒരു പപഞവസുവിെന ദവയമാനമറിയാന
       ഗുരുതവ ബലതാലഅതിനു ചുറും കറങുന വസുവിോലകുള ദൂരവും

   അതിെന ോവഗതയും കെണതിയാല മതി



  

 എഡമണ് ഹാലി
 (1656-1742)

 െഹനറി കവനഡിഷ്(1731-1810)

1798 -  G   യുെട വില കെണതി

  സൂരയനിോലകുള ദൂരം എതയാണ്?
G   യുെട വില എതയാണ്?

     ശുകസംതരണം ഭൂമിയുെട വിവിധ സാനങളില നിന്
     നിരീകിച് സൂരയനിോലകുള ദൂരം അളകാെമന
  ഹാലിയുെട നിരോദശം 1769    ല

 ശാസ ോലാകംഉപോയാഗെപടുതി



  

 വിലയം െഹരഷല-
(1738-1822)

1781-   ശനികുമപുറം ഒരു ഗഹം-  യുറാനസ്
-   വിലയം െഹരഷല കെണതുനു

 െല െവറിയര
(1811-1877)

 സൗരയൂഥം വികസികുനു!

1846-
    യുറാനസിെന പാതയിെല വലിവില നിന്

  മെറാരുഗഹതിെന സാധയതയും
   സാനവും െല െവറിയര പവചിചു .

   ോജാണ ഗാലി അത് കെണതി .

    ഗുരുതവാകരഷണ നിയമതിെന സാധുത
  സംശയ രഹിതമായി െതളിഞു



  

1771-  ചാളസ്
 െമസിയര

 നകോതതര
 വസുകെള

പടികെപടുതുനു

1786-    വിലയം െഹരഷലും സോഹാദരി
   കോരാലിനെഹരഷലും നിരവധി

  െനബുലകളുെടയും നകത
 സമൂഹങെളയും കെണതുനു



  

 . 

      
1838- 

 െഫെഡറിക്
 ബസല 61- Cygni  

നകതതിോലകു
  ള പാരലാക്

അളനു.  ദൂരം
കണകാകി.

  തുടരന് സമീപസമായ
 ആലഫാ െസനറി, 

സിറിയസ്,   ോവഗ തുടങി
 നിരവധി

   നകതങളിോലകുള ദൂരം
    ഇോത രീതിയില മറു ചിലരും

കെണതി



  

      തോമാവസുകളില നിനുള വികിരണം സംബനിച ഭൗതിക ശാസ
     നിയമങള ഉപോയാഗിച് നകതങളുെട താപനില

അറിയാെമനായി (1860-1900)



  

 ഗുസാവ്
കിരോചാഫ്(1824-1887)

  വരണ രാജിയിലനിന്
  ഏോതത് മൂലകങളുെട

 സാനിധയമാെണനും കെണതാം



  

1868-    ഗഹണസമയത് സൗരാനരീകതിെന
    വരണരാജി പരിോശാധിച ജൂളസ് ജാനസണ
   പുതിെയാരു മൂലകതിെന സാനിധയം

കെണതി-ഹീലിയം

താപനില , മൂലകങള , സാനത-     ഇവെയലാം വരണരാജി വഴി വിശകലനം െചയാം



  

 

1842-  ോഡാപളര ഇഫക്-  അടുതു
   വരുന ോസാതസില നിനുള

ഊരജപവാഹതിെന(ശബം, പകാശം) 
  തരംഗൈദരഘയം കുറയുനതായി

അനഭവെപടും.  അകലുോമാള
കൂടുനതായും

 നകതങളുെട നീകം ,  ഭമണം
 ഇവഅറിയാനും അളകാനും

  ോഡാപളര ഇഫക് ഉപോയാഗികാം



  

 വിലയം ഹിഗിനസ്(1824-1910)

1864- െനബുലകളുെട
   വരണരാജി വിശകലനം െചയത്

  അവയില ചിലത് നകതസമൂഹങളും (ഗാലകികള)
 മറു ചിലവ

    ഊരജം പസരിപികുന വാതക പടലങളുമാെണന്
കെണതി



  

  പെതാമതാം നൂറാണ് ആദയം-
 കലകരി കതുനതാവുോമാ?

1854-ോഹംോഹാസ്,  െകലവിന
പഭു(1824-1907)-

  ഗുരുതവാകരഷണതിെന ഫലമായുള
  ചുരുങല വഴിയുള താോപാരജം

1926-  ആരതര എഡിംഗടണ-
   ഐനസീന നിരോദശിച പകാരമാകാം

 സൂരയനില ഊരജമുണാകുനത്

1905-  ആലബരട് ഐനസീന
 പദാരതെതഊരജമാകാം

 സൗോരാരജം എവിടുന്?

3.5-30  ോകാടി വരഷം.
     പോകഅതിോലെറ മുമ് ഭൂമിയില

   ജീവികള ഉണായിരുനതായി ഭൗമശാസജരും
   ജീവശാസജരും കെണതിയിരുനു

2000  വരഷതില
 കൂടുതലആയുസില!



  

1939-  ഹാനസ് െബെത

ഹ

 ൈഹഡജന ഫയൂഷനിലൂെടയാണ്
   സൂരയനിലും മറ ് നകതങളിലും ഊരജം

സൃഷികെപടുനത്



  

HR  ഡയഗം (1911)
താപനില,   പകാശ തീവത

  എനിവ ലഭയമായ
  നകതങെള െഹനറി

റസല,   എജനര ോഹരടസരംഗ്
  എനിവര ഗാഫില

   പടികെപടുതിയോപാള
കിടിയത്.

 ബഹുഭൂരിപകം
  നകതങളും നടുകുള S 

ബാനഡില

*ദൂരം ,  താപനില ,  പകാശ തീവത ,     ദൃശയ കാനിമാനം ഇവ പരസരം
    ബനെപടിരികുനതിനാല മൂെനണം അറിയാെമങില നാലാമോതത്

കെണതാം

*     നകത പരിണാമം സംബനിച ഉളകാഴച നലി



  

   സൂല പപഞതിന് പുതിയ താോകാല

1905-   വിശിഷ ആോപകികതാ സിദാനം

*      പകാശ ോവഗത ോസാതസിെനോയാ നിരീകകെനോയാ ചലനം
 ബാധികാെതസിരതയാരനതാണ്.

*    സലവും കാലവും പദാരതവുമായി ബനെപടിരികുനു
*      പകാശ ോവഗതോയാടടുകുോമാള ദവയം അനനോയാടും സമയം
ശൂനയതോയാടുമടുകും

1915-   സാമാനയ ആോപകിക സിദാനം

*സലം, കാലം, ദവയം,    ഗുരുതവാകരഷണം ഇവ പരസരം
ബനെപടിരികുനു
*     ഗുരുതവാകരഷണെമനത് സലവും കാലവും ദവയതാല

    വകീകരികുനതിെന ഫലമായി സംഭവികുനതാണ്



  

 നകത പരിണാമം
    പകാശവരഷങള വലിപമുള പടുകൂറന ധൂളീ

   പടലങള ഗുരുതവ ബലതില
   സോങാചിചാണ് നകതങള രൂപം

 െകാളുനത്

 ദവയമാനമനുസരിച്
 ചുവപു കുളന, 

നീലഭീമന, ചുവപുഭീമന്
,െവളകുളന, 
പളസാര, സൂപരോനാവ, 

   തോമാ ഗരതം തുടങി
  വിവിധ ഘടങലിോലക്

 അവ പരിണമികുനു



  

 െഹനിറ ലവിറ

  കൃതയമായ ഇടോവളകളില
   ോശാഭാ വയതിയാനം വരുന

സിോഫായിഡുകള, 
   സൂപരോനാവ ിിവെയ

  ആസദമാകിയാണ് വിദൂര
  നകതസമൂഹതിോലകുള

 ദൂരം കണകാകുനത്

  വിദൂര നകതങളിോലകുള ദൂരം



  

 ഹാരോലാ ോഷപി(1885-1972)

1917-   ആകാശഗംഗയിെല ോഗാളിയ
  നകതകൂടങളിോലകുള ദൂരം

    കണകാകി അതില നിന്
    ഗാലകിയുെട വലിപവും സൂരയെന

   സാനം ോകനതില നിന് 30000 
   പകാശവരഷം അകെല ഒറിോയാണ

 പാളിയിലാെണനും കെണത്തി



  

 എഡവിന ഹബിള
1925-      ആകാശഗംഗെയ കൂടാെത നിരവധി മറ് ഗാലകികളും

1929-     എലാ ഗാലകികളകും ചുവപ് നീകം അനുഭവെപടുനു. 
    അഥവാ അവ നമില നിന് അകലുനു.   കൂടുതല അകെലയുളത്

 കൂടുതല ോവഗതയില



  



  

       ശാസം സാമൂഹയ വിപവതിന്

  ോകരള ശാസസാഹിതയ പരിഷത്

 A Presentation Prepared by TKDevarajan
 tkdkssp@gmail.com  9447322398

mailto:tkdkssp@gmail.com
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