
  

 നമുെട പപഞം



  

       നമുക് ചുറും കാണുനഈ പദാരത പപഞം
എനാണ്?

  ഈആകാശകാഴചകള എനാണ്?
 ഇവെയലാം എങിെനയാണുണായത്?

      ഇതരം ോചാദയങെള ഏറവും ലളിതവും സുനരവുമായി
    വിവരികുകയായിരുനു ജിജാസുവായ മനുഷയെന പണു

 മുതോലയുള ലകയം.

    പകൃതിയുെട ലാളിതയെതയും സൗനരയെതയും കുറിചുള
   ോബാധമാണ് അവരുെട അോനവഷണങളക്

വഴികാടിയായത്



  

  എനാലഅതുെകാണ് മാതമായില
    നിരീകണ പരീകണങള നിഗമനങെള സാധൂകരികയും ോവണം

 ഉദാ 1.  ആകാശവസുകെളലാം ോഗാളാകൃതിയിലായിരികും.  കാരണം
      പകൃതിയില ഏറവും സമമിതിയുള അഥവാ സുനരമായ രൂപം

   ോഗാളമാണ് -  പിതോഗാറസ്

       2. .      ഭൂമിെയ എലാ വാനവസുകളും ചുറുനത് വൃത
പഥതിലാണ്.      കാരണം ോഗാളം കഴിഞാല വൃതമാണ് ഏറവും

 സമമിതിയുള രൂപം

       ഇതിലാദയോതത് ശരിയെണനും രണാമോതത് ശരിയലെയനും
  പിനീടുള നിരീകണങള െതളിയിചു.(    അവ ഭൂമിെയ അലോലാ

ചുറുനത്)



  

 പഞഭൂത സിദാനം, കണാദെന(കശയപെന?)  കണ
സിദാനം,   ഡോമാകാറിസിെന ആറം സിദാനം, 

    ഇവെയലാം പദാരതതിെന ലാളിതയം ോതടിയുള
 അോനവഷണതിെന ഭാഗമാണ്.

 

    പതിെനടാം നൂറാണില ോജാണ
ഡാളടണും,   പിനീട് െമനഡലീഫും

  മറോനകം രസതനജരും 92 
    മൂലകങള െകാണ് നിരമിചതാണ്

 പദാരതപപഞെമന് െതളിയിചു. 



  

     പിനീട് ആറതിെന ഘടകങളായ ഇലോകാണ (   െജ െജ
 ോതാംസണ -1897)  ോപാോടാണ (റഥരോഫാഡ്- 1917),  നയൂോടാണ

(ചാഡവിക്-1932)     ഇവ കെണതിയോപാള പകൃതി അതീവ
 ലളിതമാെണനു വനു.

     മൂനുതരം കണംെകാണ് പപഞമാെക വിശദീകരികാനാകുക!



  

    കണങെളലാം പതിപവരതികുനത് നാലുതരം അടിസാന
ബലങളിലൂെടയാണ്

1.         ഗുരുതവ ബലം 2.   വിദയുത് കാനിക ബലം
3.      സുശകബലം 4. അശകബലം



  

    പോകഈഅതിലാളിതയം നീണുനിനില.

  മയുഓണ , പോയാണ, ലാംഡ,     സിഗ തുടങി അോനകം കണങളും
 പതികണങളും കെണതി.

   അോതാെട കൂടുതല
 അടിസാനപരമായ

 കണങളകുള
അോനവഷണമായി.

  അതിെന ഫലമാണ്
 സാനോഡരഡ് ോമാഡല- 

6    തരം െലപോറാണുകളും
6   തരം കവാരകുകളും

 അവയുെടെയലാം
പതികണങളും



  

    അടിസാന കണങള തമില പതിപവരതികുനത്
   ബലവാഹക കണങളഅോനയാനയം ൈകമാറിെകാണാണ്.

      വിദയുത് കാനിക ബലതിെന വാഹക കണം ോഫാോടാണും
    സുശകബലതിോനത് ഗുഓണുകളും
 അശകബലതിോനത്  W+ ,W-, Z0 കണങളുമാണ്.(  ഗുരുതവ

 ബലതിനു ഗാവിോറാണുകളും? )

      കണങളക് മാസ് ലഭികുനത് ഹിഗ്സ് ോബാോസാണുകളുെട
 ൈകമാറം വഴിയാണ്



  

    ലാളിതയതിനും സൗനരയതിനും ോവണിയുള അോനവഷണം
 ോജയാതിശാസതിലും വഴികാടിയായി

       െതക് വടക് ദിശയില നാം സഞരികുോമാള നകതങളുെട
 സാനതില മാറമുണാകുനു

    ചനന യാതയിടയില ഗഹങെളയും നകതങെളയും മറയുനു. 
 ഗഹങള നകതങെളയും.

   അോപാള അവ വയതയസ ദൂരങളിലായിരികണം. 

   ഈ പപഞതിെന ഘടന
എനാണ്?

 അതില ഭൂമിയുെടസാനം? 



  

 ഭൂോകന സങലം
●   ഭൂോകന പപഞ

 സങലമായിരുനു
ബാബിോലാണിയ-  ഗീക്

  സംസകാരതിലും ഭാരതതിലും
●   അനനതയുെട സങലം

 ഭാരതതിെന പോതയകത
●   ഗഹങെള ോവരതിരിചറിഞത്
ൈവകി.   പിെന ോദവനമാരായി

●  കാലഗണനയുെട
 ആവശയമായിരുനു

വാനനിരീകണം



  

  ആദയ സൂരയോകന സങലം
●     ബി സി മൂനാം നൂറാണില

 അരിസാരകസ
   സൂരയോകനമായ ഒരു പപഞ

  സങലം മുോനാട് െവചു
●  ദികഭംശം
അനുഭവെപടാതത്, 

  പറനുോപായ പകിക്
 തിരിചുവരാന കഴിയുനത്.     

                                         
    അന് ഇവക് ഉതരം
പറയാനായില

അരിസാരകസ്-
   ബിസി 310- 230
 ഗീസ്



  

●        അഞാം നൂറാണില ഭാരതതിലആരയഭടനും ഭൂമി സവയം കറങുനു
   എനആശയം അവതരിപിചു.

●       ോകാപരനികസും െകപളറും സൂരയോകന പപഞം യുകി ഭദമാകി
●      ഗലീലിോയായും നവൂടനും വികസിപിച ജഡതവ സിദാനം "  പകി
പശതിന്" മറുപടിയായി.



  

 െടലസോകാപ് വിപളവം
●   ഗലീലിോയായുെട െടലിസോകാപ്

   സൗരോകനമാതൃകക് െതളിവു
നലി-   ശുകെന കലകളും

 വയാഴതിെന ഉപഗഹങളും
●    പിനീട് മികച െടലസോകാപുകള

    വനോതാെട സൂരയന പല
നകതങളിെലാനായി. 

 സൗരയൂഥോകനം മാതമായി.
●   നകത കസറുകളും

 െനബുലകളും കെണതി



  

 വിലയം  െഹരഷലിെന കെണതലുകള
●    പതിെനടാം നൂറാണില ഭീമന

   െടലസോകാപ് വികസിപിച വിലയം
   െഹരഷല ഒോടെറ പുതിയ

  കെണതലുകളുമായ് രംഗത്
●    ശനികപുറം പുതിയ ഗഹമായ്
യുറാനസ്

●   ഗാലകി എനആശയം
●   തകിടുോപാലുള നകത

   വിതരണതിെന നടുക്
 സൂരയന -ആകാശഗംഗ

●   ചില െനബുലകള
 ആകാശഗംഗോപാലുള

ഗാലകികള?



  

 ആകാശഗംഗയും സൂരയനും
● 1915   ല ഹാരോലാ ഷാപലി- 

  ആകാശഗംഗയുെട ോകനതില
 നിന് 30000  പകാശവരഷം

 അകെലയാണ് സൂരയന
●    ധനുരാശിക് ോനെര നകത

 സാനമായ വീരതഭാഗം,  ചുറും
  സാനതകുറഞസരപിള

ഭുജങള
● 10000  ോകാടിയിലധികം
നകതങള,    അോനകം നയൂടാണ
നകതങള,  തോമാഗരതങള
െവളകുളനമാര, െനബുലകള



  

ആകാശഗംഗ
●      ആകാശഗംഗയുെട െമാതം വലിപം ഒരുലകം
പകാശവരഷം

●   മധയവീരപിെന കനം 30000 പകാശവരഷം
●   ോകനതില സാഗിോറരിയസ് A*  എന തോമാഗരതം
●    മധയഭാഗത് പായോമറിയ മഞ -  ചുവപ് നകതങള
●   പുതുനകതങളും െനബുലകളും ഭുജങളില
●   സൂരയന മണികൂറില 7.4   ലകം കിോലാമീററില കറങുനു



  

 ഗാലകി കസറുകള
●   ഗാലകികെള കുറിചും

 അവയുെട
 നീകെതകുറിചുമുള

 വിശദമായ പഠനം-  എഡവിന
 ഹബിള (1920 കള)

● 1932-   ഹോരാളഡ് ഷാപലി
  ഗാലകികളുെട പടിക

തയാറാകി,  
 ഗാലകികസറുകെള

തിരിചറിഞു
●   ആകാശഗംഗക് സാമയം NGC 

5033ഗാലകിോയാട്



  

 സൂരയനും ഭൂമിയും
●  സൗരയൂഥതിെല

  െചറിെയാരു ോഗാളമാണ്
ഭൂമി

●  വയാസം 12316 കിമീ
●  ഭൂമിയുെട 3.4   ലകം ഇരടി

 മാസാണ് സൂരയന്
●  വയാസം 110 ഇരടി.  വയാപം

13  ലകം ഇരടി
●    സൂരയനിോലയുള ദൂരം

 ശരാശരി 15   ോകാടി കി മീ- 
  ഇതാണ് ഒരു

  ആസോടാണമികല യൂണീറ്
(AU)



  

സൗരയൂഥം
●   സൂരയെന ചുറുന 8 
ഗഹങള

●    ആദയ നാലും ഭൂമിക്
സമാനമായവ-െചറുത്, 

 കാമില ഘനോലാഹങള, 
  പുറത് സിലിോകറ്

പാറകള
●    അടുത നാലും ഭീമന

 വാതക ോഗാളങള
●    വയാഴതിന് ഭൂമിയുെട

1300  ഇരടി വയാപം



  

●     സൂരയനില നിന് ഗഹങളിോലകുള ഏകോദശ
  ദൂരം ോബാഡ് -   ടിറിയസ് സൂതവാകയം

നലകുനു.D= (N+4) / 10 AU                                
  N=  0      3        6        12       24     48       96     
                    ബു ശു ഭൂമി െചാ ഛി.       ഗ വയാ ശനി

● ഉദാ-    ശനി ദൂരം = (96 + 4) / 10 = 10 AU               
                                                  =150  ോകാടി കിമീ

●    െനപടയൂണഈ നിയമം പാലികുനില



  

●  ഗഹങെളലാം
  സൂരയെന ചുറുനത്

 അപദികിണ
ദിശയില

●  ശുകനും
യുറാനസുെമാഴിെക

  യുള ഗഹങള
  സവയം ഭമണം

  െചയുനതും ഇോത
ദിശയില

ഒോര ദിശയില



  

ഹിമോഗാളോമഖല
●  െനപടയൂണിനപുറം 30AU  മുതല

100AU    വെര സൂരയെന ചുറി
   സഞരികുന കുളന ഗഹങളും

  പൂോടാ മുതലായ
   െചറുഹിമോഗാളങളും ഉളെപട

  ോമഖലയാണ് കുയര ബലറ്
● 1000AU മുതല3000 AU  വെര

10000   ോകാടിയിലധികം സൂരയെന
   ചുറുന ഹിമോഗാളങള

  ഉളെപടതാണ് ഊരട് ോമഘം
●   നാസയുെട ോവാോയജര

   വാഹനങള കൂയര ബലറ്
മറികടനിടുണ്



  

ഗഹരൂപീകരണസിദാനം
● ലകയം-   സൗരയൂഥതിെന ഘടനയും

 ഗഹസവിോശഷതകളും വിശദീകരികല
●  െനബുലാ സിദാനം-
ദകാരെത(1632), കാന്(1755), 
ലാപാസ്(1796)

●   ആധുനികകാലത് സഫോനാവും
കുയറും

● നിഗമനം-   ആദിമ െനബുല
 സോങാചിചാണ് സൗരയൂഥമുണായത്

●     സമാനമായ ഘടങള വിവിധ
  െനബുലകളില കെണതാനായിടുണ്



  

 ഗുരുതവ പതനം
●    സവയം കറങുന തണുത

 െനബുല
 ഗുരുതവാകരഷണതാല

 ചുരുങുോമാള
 പലഖണങളായി

 വിഭജികുനു .  ഓോരാനും
  ഓോരാ ോകനതിോലക്

                  ചുരങുനു
●   സാനത കൂടുനതിെനാപം

   ഗരുതവ പതന ോവഗതയും
                    കൂടും

●   ഘരഷണതിലൂെട ഉയരന
 താപം സൃഷികെപടും

M20- TRIFFID NEBULA



  

 നകതം ജനികുനു
●   െനബുലയില ഏറിയ

  പങും ൈഹഡജനും
 ഹീലിയവുമായതിനാല

   താപനില ഒരുോകാടി K 
 എതുോമാല

 ഫയൂഷന ആരംഭികും.
●  വലിയോതാതില

 ഊരജം
ഉതപാദിപികെപടും

●   െനബുലാ പതനം
നിലയും, 

 അവശിഷെനബുല
 ദൂോരക്

തളിമാറെപടും



  

●    അവശിഷെനബുല ോകാടാനുോകാടി െചറുഗഹശകലങളാ കുനു, 
കൂടിോചരുനു

●   വിദൂരോമഖലയില വാതകങള ഹിമരൂപതില,  ഭീമന
ോഗാളങളിോലക്

●    സൂരയസമീപത് സാനത കൂടിയ സിലിോകറുകള,  െചറിയ
പാറഗഹങളിോലക്



  

   സൗരയൂഥം എങിെന
●  പാരംഭെനബുലയുെട

  കറക ദിശയിലാവും
  നകതവും ഗഹങളും

കറങുക
●  അപോകനബലംമൂലം

 ഡിസക് രൂപതിലാകുനു
●   വയാഴതിന് പിടികിടാത

 വയാണ്
 ഛിനഗഹങളായി

മാറിയത്



  

എനുെകാണ്
●     ഇോത കാരണതാലാകാം െചാവ െചറിയ
ഗഹമായത്

●    കുയര ബലറില ഗഹശകലങളക്
 െചറുഗഹങളാകാോന കഴിഞുളു

●     ഊരട് കൗഡ് ദൂെര മനഗതിയില
    ചലികുനതിനാല വിതരണം ഡിസക്

രൂപപതിലായില
●   ോഗാളാകാരതിലാണ് അവ
വിനയസികെപടിരികുനത്



  

 ധൂമോകതുകള വരുനത്
●    ഊരട് ോമഘങളില നിന്

   കൂടം െതറി വരുന
  ഗഹശകലങളആണ്

 ദീരഘ
 ആവൃതികാലമുള

ധൂമോകതുകള
●   കുയരബലറില നിന്

 വരുനവ  കാനി
തലതില 
ഹസവകാലമുളവ, 



  

നകതകൂടങള
●    ഒറ നകതങള ഇരുപത്

 ശതമാനോതാളോമ വരൂ
●    ഇരട നകതങളആണ്
കൂടുതല

●  െചറുകൂടങള (  ഓപണ കസര) 
 നൂറുകോളാ ആയിരങോളാ

●     ോഗാബുലര കസറില
പതിനായിരങള,  പായംകൂടിയ
നകതങള



  

 സൗര പരിണാമം
  സൂരയെന പായം 460  ോകാടി വരഷം

  ഓോരാ െസകനിലും 60    ോകാടി ടണ ൈഹഡജന
ഹീലിയമാവുനു
500-600       ോകാടി വരഷങള കൂടി മുഖയ ോശണിയില
ഉണാവും

    മാസ് കൂടിയ നകതങളില ജവലനനിരക്
 കൂടുതലായിരികും ,              ആയുസ് കുറയും

    ഫയൂഷന നിരക് ഏകോദശം Mഘാതം3.5



  

നകത പരിണാമം
  ൈഹഡജന കതി
  തീരുോമാള നകതം

   മുഖയ ോശണിയില നിന്
പുറോതക്

 വികിരണമരദം കുറയും.- 
 കാമ് ചുരുങും-

 ഗുരുോതവാരജം
താോപാരജമാകും-

 താപനില ഉയരും-  നകതം
വികസികും-.......

   ഒടുവില വീരത് ചുവപ്
ഭീമനാകും



  

െവളകുളന
●   സൂരയെന ോപാലുള

  െചറുനകതങളുെട
  പുറംഅതിരുകള അകന്

 പാനിററി െനബുലയാകു
ംം ം .  കാമ് െവളകുളനും

●    മാസ് കൂടിയവയില മരദം
  കൂടുനതിനാല ടിപിള

   ആലഫാ പവരതനം വഴി
കാരബണ,  ഓകിജന

 മുതലായവ സൃഷികെപടുനു



  

    കാമിെല െമാതം കണങളുെട എണം കുറയുനു.
   കാമ് അതിോവഗം ചുരുങുനു.

  പുറം അടരുകള ഇടിഞമരുനു.
 താപനില 30  ോകാടി K    എതിയാല ഹീലിയം ഫാഷ് നടകും

  പുറം അടരുകള ചിതറിെതറികും
 ഇതാണ് സൂപരോനാവ.     അോപാള ഉയരനഅണു സംഖയയുള

 മൂലകങള ജനികും



  

     അവോശഷികുന കാമ് നയൂോടാണ നകതോമാ
 തോമാഗരതോമാ ആകാം.                                                   

    
    ആകാശഗംഗയില നകതങള ജനികുകയും മരികുകയും

െചയതുെകാണിരികുനു.



  

 ആകാശഗംഗെയകാള
  വലുതാണ് ആനോഡാമീഡ

ഗാലകി

18  ലകം
പകാശവരഷംഅകെല

  അതിലുമടുത് ലാരജ്
 മഗലനിക് െകൗഡ്,  സാള
   മഗലനിക് െകൗഡ് എനീ

  െചറിയ രൂപരഹിത
ഗാലകികളും

  ഇവയുളെപെട മുപതതിോലെറ
                    ഗാലകികളടങിയ

    ഗാലകി കസര ആണ് ോലാകല ഗൂപ്



  

     ആറോകാടിോയാളം പ വ അകെല
  ആയിരതിലധികം ഗാലകികളടങിയ

 വിരോഗാ കസറുണ്.
    ോലാകല ഗൂപില നിന് ഏകോദശം

1300   കി മീ /    െസ ോവഗതില അവ
 അകനു െകാണിരികുനു.              

           
   മെറാരു ഭീമന കസറാണ് 20 

     ോകാടിോയാളം പ വ അകെലയുള
 ോകാമ കസര.

   ചുരുകതില നകതങള ോചരന്
   ഗാലകികളും ഗാലകികള ോചരന്
    കസറുകളും അവ ോചരന് സൂപര
  കസറുകളും വനഭിതികളും

  അവയിടയില ശൂനയസലങളും
(Voids)  രൂപെപടിരികുനു.

 



  

   സരപിള ഗാലകികളും എലിപറിക്
  ഗാലകികളും രൂപരഹിത ഗാലകികളുമുണ്.

   സരപിളഗാലകികളുെട ോകനതില ഭീമന
തോമാഗരതങളുണ്.

 ഗാലകികളകുളിെല
  നകത പരികമണം

  നിരീകിചാല ദൃശയ
  പദരതങളുെട ഗുരുതവ

  ബലംെകാണ് മാതം
  അവെയ ബനിചു

  നിരതാനാവില എന്
 ോവരാറൂബിനസാപിചു.

 ഗാലകി
പരിോവഷതില(Halo) 

  അദൃശയമായ ഇരുണ
പദാരതം(Dark matter) 
ഉണാവണം



  

1913-17    കാലത് വി എം
 ൈസഫര 25  സരപിള

  ഗാലകികളുെട െസകം
 പരിോശാധിചതില 21  ഉം

 ചുവപുനീകം കാണിചു. 
  എഡവിന ഹബിള 1920 

   കളില കൂടുതല വിശദമായ
 പഠനം നടതി.

  ഗാലകികസറുകള പരസരം
 അകലുനു ,  കൂടുതല

  ദൂെരയുളവ കൂടുതല
ോവഗതില.
V= Hd  (   ഹബള നിയമം )

v-ോവഗത, d-  ദൂരം , H-
 ഹബളസിരാങം



  

     ഗാലകികള അകലുനുെവങില മുമ് അവ കൂടുതല
അടുതായിരുനിരികണം.     ഒരു മഹാവിസോഫാടനതിലൂെട അവ ഉതവിച്

 അകനു ോപാകുകയാണ്.     ഏെതങിലും രണ് ഗാലകികസറുകള തമിലുള
       അകലവും അകലുന നിരകും അറിയാെമങില എനു മുതലാണ് അകനു

   തുടങിയത് എനു പറയാന പറും.             കാരണം d/V= t= 1/H . 
1/H= t      ഹബിള സമയം എനറിയെപടുനു.



  

   സമീപകാലത് ജയിംസ് െവബ്
   െടലിസോകാപും പാങ് ഉപഗഹവും H 

   െന മൂലയം കൃതയമായി അളനു. 
    പപഞതിെന പായം ഏകോദശം

1379    ോകാടി വരഷം എന്
നിരണയിചു.

   ഫീദമാന പരാമീറര കൂടി
 ഉളെപടുതി t=1/H * F  എന

 ബനമാണ് ഇതിനുപോയാഗിചത്.     
  



  

1940    കളില ോജാരജ് ഗാോമാവും
  സഹഗോവഷകരും പപഞ

  ഉതപതിയും തുടരനുള
  വികാസവും പഠന വിോധയമാകി. 
  അതയധികം ഉയരന

   താപനിലയില നിന് പപഞം
   തണുതോപാള ഒരു ഘടതില

    ഊരജം പദാരതതില നിനും
  സവതനമായി എനവര

കണകാകി.   ഈഊരജ
  തരംഗങളക് പപഞ
   വികാസതില തരംഗ ൈദരഘയം

  കൂടി ഏകോദശം 3K 
  താപനിലയുള പരഭാഗ
  വികിരണമായി അത്

   മാറിയിടുണാകും എന് ഗാോമാ
കണകാകി



  

      പപഞതിെന എലാദിശയിലും ഏതാണ് ഒോര അളവില
    പവഹികുന പരഭാഗ വികിരണം 1960   ല െപന സിയാസ്, 

      വിലസണ എനിവര ോചരന് കെണതിയോതാെട മഹാ
   വിസോഫാടന സിദാനതിന് വിശവാസയത ൈകവനു.1972  ല

    ോകാബ് ഉപഗഹം പപഞ താപനില 2.72 K  എന് തിണെപടുതി



  

 ശതോകാടികണകിന് ഗാലകികള, ..
   അവയില ഓോരാനിലും ശതോകാടികണകിന് നകതങള...
   അവയില നിരവധി സൗരയൂഥ സമാനമായവ.

 ഇവയിെലവിെടെയങിലും ജീവനുോണാ?  ബുദിയുളല
ജീവികളുണാടാകുോമാ?

 നാം അോനവഷണതിലാണ്
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