
  

 ശാസാവോബാധ കയാമ്
    ഐആര ടി സി

സൗരയൂഥം

                                                            
                                           െക പാപൂടി



  

  സൗരയൂഥം എന
        ആശയതിന് കഷിച്

 5  നൂറാണിെന
പഴകോമയുളൂ. 

 ോകാപരനികസ് (1473-
1543)   അതിന് മുമ്

  പപഞതിെന ോകനം
ഭൂമിയായിരുനു



  

. 

 ഗഹങളുെട വകഗതി, 
 പകാശതിെല ഏറകുറചില, 

  ബുധനും ശുകനും
 സൂരയനടുതുമാതം

  കാണെപടുനത് ഇവ
  വിശദീകരികാന മറു

 മാരഗമിലാതതുെകാണ്
 ോകാപരനികസ്

 സൂരയോകനസിദാനം
ആവിഷ്കരിചു. 



  

     ഗഹസാനങള കൃതയമായി
  പവചികാന അതു മതിയായില. 

  അോപാള ൈടോകാബാെഹയുെട
 നിരീകണഫലങള
  പോയാജനെപടുതി ോജാഹനാസ്

 െകപര (1572-1630)  ഗഹപഥങള
  ദീരഘവൃതങളആെണനും

   സൂരയന ദീരഘവൃതതിെന ഒരു
  ോഫാകസിലആെണനും

പഖയാപിചു.  മൂന്
 ഗഹചലനനിയമങള

ആവിഷ്കരിചു



  

  ഗലീലിോയാ ഗലീലി (1564-1642) 
  െടലിസ്ോകാപ് നിരമിച്

  വാനനിരീകണം നടതി (1609). 
  അതായിരുനു ആധുനിക

 ോജയാതിശാസ്തതിെന തുടകം. 



  

  ഐസക് നയൂടന (1642-1727) 
   ഗുരുതവാകരഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിച്

    അതില നിന് െകപറുെട നിയമങള
നിരധരിെചടുതു.  സാരവതിക

 ഗുരുതവനിയമം (Universal law of 
gravitation)  പപഞവിജാനീയതിന്
അടിതറപാകി



  

  അോപാഴും സൂരയനും
 ശനിവെരയുള 6  ഗഹങളും

  ചനനും മാതമായിരുനു
  സൗരയൂഥതിെല മുഖയ

അംഗങള. 1781  മാരച് 13  ന്
  വിലയം െഹരഷല (1738-1822) 
   താന നിരമിച െടലിസ്ോകാപ്

  ഉപോയാഗിച് യുറാനസിെന
 കെണതി



  

   യുറാനസിെന പഥതില കാണെപട
   ചില ചാഞലയങളഅതിനപുറമുള

  ഏോതാ അജാതഗതിെന
  ആകരഷണം മൂലമാെണന് 1845  ല
  കാംബിഡ്ജ് സരവകലാശാലയിെല

   വിദയാരതി ോജാണ കൗച്
 ആഡംസും 1846   ലഫഞ്

  ഗണിതജന ഉരെബയ്ന
 െലവറിോയയും പവചിചു. 1846 

 െസപ്റംബര 23    ന് െജാഹാന ഗാോല
   എന ജരമന വാനനിരീകകന

  അതിെന പവചിച
 സാനതുതെന കെണതി. 

    െനപ്റിയൂണ എന് അതിനു ോപരു
നലകി.



  

   െനപ്റിയൂണിനപുറം ഒരു ഗഹെത
   കെണതാനുള ശമതില െപഴ്സിവല

   ോലാവല കെണതിയ ഉതാഹിയായ
    ഗാമീണബാലന ൈകഡ് ോടാംോബാ കഠിന

   ശമതിലൂെട പൂോടാെയ കെണതി (1930 
 െഫബുവരി 18).    എനാല ഇോപാള പൂോടാെയ

  കുളന ഗഹമായാണ് കണകാകുനത്.



  

1766       ല െജാഹാന ടിറിയഡ് സൂരയനില നിന് ഗഹങളിോലകുള
    ഏകോദശ ദൂരം കാണാന സൂതവാകയം ആവിഷ്കരിചു. 1772  ല
    െജാഹാന ോബാഡ് അതിനു പചാരം നലകി. d = (N+4)/10 AU, 

N=0, 3, 6, 12...     എനിങെന വില നലകിയാല യഥാകമം ബുധന, 
ശുകന, ഭൂമി, െചാവ...   എനിവയിോലകുള ദൂരം `സൗരദൂര'  തില
(AU = 15  ോകാടി കി.മീ.) കിടും. N = 24   െനസാനത് ഗഹമില, 
ഛിനഗഹങളാണ്.



  

   സൗരയൂഥതിെന സവിോശഷതകളെകലാം വിശദീകരണം
      നലകാന കഴിയുന ഒരു സൗരയൂഥ ഉതവസിദാനതിന് പലരും

ശമിചു.    സവിോശഷതകളില പമുഖം ഇനി പറയുനവയാണ്.

1.      എലാ ഗഹങളും സൂരയെന ചുറുനത് ഒോരദിശയില - 
 അപദകിണദിശയില ആണ്.     സൂരയനും ഗഹങളും സവയം ഭമണം

 െചയുനതും (   ശുകനും യുറാനസും ഒഴിെക)  പധാന
    ഉപഗഹങള ഗഹങെള ചുറുനതും ഇോത ദിശയിലതെന.



  

2.    ഗഹങളുെട പരികമണതലം ഒനിനുപുറത്
   ഒനായി ഒരു സാങലപിക തളികയിലാണ്. 

 കാനിതലതില (ecliptic plane) 6    ഡിഗി കനം വരുന
 ഒരു തളിക.

3.    സൗരയൂഥതിെന െമാതം മാസിെന 99.867 
 ശതമാനവും സൂരയനിലാണ്.



  

4.  സൂരയസമീപതുള 4  ഗഹങള -  ഭൗമഗഹങള - 
      കാമില ഇരുമും നികലും പുറത് സിലിോകറ് പാറകളും

  ഉള െചറിയ ോഗാളങളാണ്. 

  ദൂെരയുളവ നാലും -  വയാഴസമാനഗഹങള -  ഭീമന
വാതോഗാളങളാണ്. 



  

5.     ോബാഡ് നിയമം നിരധരികാന കഴിഞിെലങിലും
     െചാവയ്കും വയാഴതിനും ഇടയ്ക് ഒരു ഗഹതിനു

     പകരം എനുെകാണ് അോനകം ഛിനഗഹങള ഉണായി
  എെനങിലും വിശദീകരികാന കഴിയണം. 



  

6.     ഗഹങളുെട വലുപം നിരീകിചാല ബുധന
   മുതല വയാഴം വെര (  െചാവ ഒഴിെക/  വലുപം

  കൂടിവരികയും അവിടുനോങാട്
കുറഞുവരികയുമാണ്.   അതിനിടയില െചാവ

  എനുെകാണ് ഇത െചറുതായി?



  

7.    700   ലധികം ധൂമോകതുകെള
നമുകറിയാം.  എവിടുനാണിവ
വരുനത്?  സൗരയൂഥതിെന

 വിസ്തൃതി എതോതാളം?

COMET SWIFT-TUTTLE 
1992 – 120 Years COMET HALE-BOPP-1995

COMET HYAKUTAKE-1996

COMET HALLEY-1985



  

8.   മിക നകതങളിലും
  ഇരുമിോനകാള ഭാരിച
 മുലകങെളാനും കാണുനില. 

  എനാല സൗരയൂഥതില
  യുറാനിയം വെരയുള

മൂലകങളുണ്.

9.   സൗരയൂഥം ോപാലുള
  ഗയൂഥങള ോവെറയും

ഉോണാ?  മെറവിെടെയങിലും
  ജീവന ഉതവിചിരികാന

സാധയതയുോണാ?



  

     ഒരു വന വാതകചുഴി സോങാചിചാണ് സൂരയനും
     ഗഹങളും രൂപംെകാണെതന് ആദയം പറഞത് ഫഞ്

   തതവചിനകനും ഗണിതജനുമായിരുന െറെന
  െദകാരെതആണ് (1632).   ഇതു നയൂടനു മുമാണ്. 

   പിനീട് ഇമാനവല കാനും (1755)  പിയരൈസമണ
 ലാപാസും (1790)   കൂടുതല വിശദാംശങോളാെട

 െനബുലാസിദാനം അവതരിപിചു.



  

  നകതങള ജനികുന
െനബുലകള

EAGLE NEBULAE          ORION NEBULAE                               HL_TAURI



  

  ബോഫാണിെന മഹാ
 സംഘടനസിദാനം (catastrophe 

theory).    ഒരു വലിയ വാനവസ്തു
  സൂരയെന ഇടിചോപാള

   ചിതറിെതറിച വസ്തുകള പിനീട്
 പുനഃസംോയാജിച് ഗഹങളായി. 

   ഇരുപതാം നൂറാണിെന തുടകതില
    ഈസിദാനം ജയിംസ് ജീനസും

  ഹോരാളഡ് ജഫിയും
പുനരാവിഷ്കരിചു.   എനാല ഇന്

  ശാസ്തോലാകം ഇതിെന
സവീകരികുനില.



  

  നകത രൂപീകരണതിെന
ഘടങള.



  

 ഗഹരൂപീകരണതിെന ഘടങള. 1970   കളില കുയ്പറും
   സഫോനാവും അവതരിപിച മാതൃക :    സൂരയന പിറന ോശഷമുള

    അവശിഷ െനബുല സൗരവാതവും കിരണങളുോമറ്
അകനുോപാകുനു;   സാനതകൂടിയ തരികള (ഇരുമ്, നികല, 
സിലിോകറുകള...)   മാതം സൂരയസമീപത് ബാകിയാവുനു.



  

2.    വിദൂരഭാഗങളില െനബുല ഗുരുതവബലതാല
 ഗഹശകലങള (planetesimals)  ആയി സോങാചികുനു. 

  ധൂളികളും വാതകങളും 1-5 കി.മീ. വലുപതില,  ഏതാനും
  ആയിരം വരഷം െകാണ്, മനഗതിയില.  ഇതുതെന

 സൂരയസമീപോമഖലയിലും സംഭവികുനു.



  

3.    ഗഹശകലങള ോചരന് ഗഹാണങള (plane--- 
embryos) രൂപെപടുനു.  ദൂെരയുളവയ്ക് 1000 കി.  മീ
വലുപം.    ഇതിെന സംഘടനതിലൂെടയുളആരജനം
(collision accretion)  എനു പറയും. 

4.     ഗഹാണങളആകരഷണതാല ഒനായി ഗഹങള
രൂപംെകാളുനു.   ഗഹശകലങെള തുടരനും
പിടിെചടുകുനു



  

    സൗരയൂഥതിെന സവിോശഷതകള മികതും ഇവിെട
വയകമാകുനു.
1.     ആദിമെനബുല ഭമണം െചയ്തിരുന ദിശയിലാണ്

      അതില നിന് ജനെമടുത എലാ വസ്തുകളും കറങുക 2. 
     ആദിമ െനബുലസോങാചിച് ഒരു തളികയായ ോശഷമാണ്

 ഗഹരൂപീകരണം നടനത്.  അപോകനബലതിെന
  പവരതനമാണ് തളികരൂപതിന് കാരണം.



  

3.   സൂരയന സമീപതുള
 ലഘുവാതകങെള

  വികിരണമരദം വഴി
 അകറിയതുെകാണാണ്

 ഭൗമഗഹങള െചറുതായത്

 4.   അവശിഷെനബുല ഏെറയുള
  ഇടങളില വയാഴസമാന

  വാതകഭീമനാര ഉണായി

5.    വയാഴം ആദയം ജനികുകയും
  അത് ദൂെരയുള

 ഗഹശകലങെളോപാലും
 പിടിെചടുകുകയും

 െചയ്തുെകാണാണ്
  ഛിനഗഹങളുെടസാനത്

   ഒരു ഗഹം ജനികാെത ോപായത്.



  

6.   െചാവ തീെര
  െചറുതായതും ഇോത

 കാരണം െകാണാകാം.

 7)  െനപ്റിയൂണിനപുറം
  ഗഹങളുെട ഭാഗമാകാന

 കഴിയാത
  ഗഹശകലങളുെട ഒരു

   ോമഖല കുയ്പര െബലറ്
ഉണ്.   അവിെട കറങുന
`മലിനഹിമോഗാളങള' 
(dirty ice balls)  ആണ്

 കൂടംെതറി
`  ആവരതനകാലം
കുറഞ' (short period) 

 ധൂമോകതുകളായി
വരുനത്.



  

8) അതിനുമപുറം, 1000 AU 
 മുതല 30,000 AU വെര, 

സൂരയനുചുറും, എലാദിശയിലും, 
  കറങുന മലിനഹിമ

  ോഗാളങളുെട ോമഖല -  ഊരട്
 കൗഡ് ഉണ്. `  ആവരതനകാലം
   കൂടിയ ധൂമോകതുകള വരുനത്
 അവിെട നിനാണ്



  

9.      സൂപരോനാവാ അവശിഷങള കലരന െനബുലയില നിനാകണം
 സൗരയൂഥതിെന ജനനം.    അതുെകാണാണ് യുറാനിയം വെരയുള

  മൂലകങള ഗഹങളില കാണെപടുനത്.   ഭൂമികുളിെല ോറഡിോയാ
     ആക്റീവ് വസ്തുകളാണ് ഭൂമിയുെട ഉളഭാഗം ഇോപാഴും

   ചൂടുപിടിപികുനതും അഗിപരവതങളും മറും സൃഷികുനതും.



  

     മാനത് സൂരയെനോപാെല ഒറ നകതങള ചുരുങിയത് 20  ശതമാനം
വരും.    ആകാശഗംഗയില മാതം രണായിരം ോകാടിയിലധികം. 

 അവയ്െകലാം ഗഹയൂഥങളുണാകണം. 3000-   ോലെറ എണം
കെണതിയിടുണ്.   എവിെടെയാെക ജീവന ഉതവിചിടുണാകും? 
`  സൗോരതര ജീവശാസ്തം' (Exobiology)   നാെളയുെട ജീവശാസ്തശാഖ

 ആയി വളരോനകാം.
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