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சூரியன்
சூரிய த ோகுதியின் மு ல்வன்





சூரியனப்பற்றி
• சூரியத ோகுதியின் மு ன்ளம விண்மீன். 
பல்கவறு வரலோற்றுக்கள கள் இள ப்பற்றி
உண்டு.

• கி.மு 6ம் நூற்றோண்டைவில் பூமிளய சுற்றிகய
சூரியனும் மற்ளறய ககோள்களும் சுற்றுவ ோக 
கருதினர்.

• பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ை விண்மீன் சூரியன். 
149.60 மில்லியன் கி.மீ தூரத்தில் உள்ைது. 

• சூரியனில் ஒரு மில்லியன் பூமிகளை 
உள்ைடக்கலோம்.



சூரியனின் 6 பகுதிகள்
1. அனுக்கருபிளைவு ளமயம் - சக்தி உருவோகும் இடம்.

2. கதிர்வீச்சுப் படலம் - இங்கு சக்தி கதிர்வீச்சு மூலமோக கடத் ப்படுகிறது.

3. தவப்பச்சலனப் படலம் - கமற்கோவுளக மூலமோக தவப்பம் 
கடத் ப்படும் பகுதி.

4. கபோட்கடோன் படலம் - இங்கு  ஒழியணு எனப்படும் கபோட்கடோன்கள் 
தவளிவிடப்படும்.

5. நிற மண்டலம் - சூரியனது தவளிப்பக்க கமற்பரப்பு மண்டலம்.

6. தகோகரோனோ - தவப்பமிக்க பிைோஸ்மோ வளக  பகுதி.

*படத்தில் குறிக்கப்பட்ட நிறத்தில்



சூரியனது உள்ைகப்பகுதி
• சூரியனது ளமயப்பகுதியில் தவப்பநிளல 15 மில்லியன் தசல்சியஸ். 

(அனுக்கருபிளைவு ளமயத்தில்)
• கதிர்வீச்சு மூலம் சூரியனது மத்தியில் உருவோகும் சக்தியோனது  கதிர்வீச்சுப் 
படலத்திற்கு கடத் ப்படுகிறது, இ ற்கு அண்ைைவோக 170,000 வருடங்கள்
எடுக்கும்.

• கதிர்வீச்சுப் படலத்தில் தவப்பநிளல 2 மில்லியன் போளக தசல்சியஸ்.
• சூரியனது கமற்பரப்பு 500 கிகலோமீற்றர்  டிப்போனது. இ னூடோக சூரியனது 
சக்தி ஊடுருவி ஒளியோகவும் தவப்பமோகவும் எம்ளம வந் ளடகிறது.

• சூரியனிலிருந்து எம்ளம ஒளி வந் ளடய 8 நிமிடங்களும் 20 
தசக்கன்களும் எடுக்கும்.



• கபோட்கடோன் படலத்தில் சூரியப்புள்ளிகள் 
எனப்படும் கருப்பு நிற புள்ளிகள் க ோன்றும். 
மிளகயோன கந் ப்புலதினோல் இளவ 
க ோன்றுகின்றது.

• சூரியப்புள்ளிகள் ஒவ்தவோரு 11 வருடத்திற்கு 
கூடிக்குளறயும். இது சூரியனது கோந் ப்புல 
வோழ்க்ளகவட்டத்தின் ஒரு பகுதியோகும்.

• கபோட்கடோன் படலத்தில் தவப்பநிளல 5500 
போளக தசல்சியஸ் ஆகும்.

• கபோட்கடோன் படலத்தின் பிரகோசம் 
கோரைமோக கமலுள்ை பகுதிகைோன 
நிறமண்டலம், தகோகரோனோ ஆகியளவ 
த ரிவதில்ளல.

சூரியப்புள்ளி



• பூரை சூரியகிரகனத்தின் கபோது, சந்திரன் 
சூரியனது கபோட்கடோன் மண்டலத்ள  
மளறப்ப னோல் நிறமண்டலம் சிவப்புநிற 
தமல்லிய பளடயோக த ரியும்.

• கபோட்கடோன் மண்டலத்திற்கு கமலுள்ை 
பகுதியில் தவப்பநிளல 2 மில்லியன் போளக
தசல்சியஸ் வளர தசல்லும்.

• தகோகரோனோவில் ஏற்படும் இந்  அைவுகடந் 
தவப்பநிளல மோற்றத்திற்கு கரைம் பற்றி 50 
வருடங்களுக்கு கமலோக ஆரோய்ச்சி 
தசய்யப்பட்டது.

• சூரிய கமற்பரப்ளப சுற்றியுள்ை கந் ப்புலகம 
இந்  தவப்பநிளல அதிகரிப்புக்கு கரைம் என 
விஞ்ஞோனிகள் கருதுகின்றனர்.

சிவப்பில் த ரிவது 
நிறமண்டலம்



சூரியன் –  கவல் பட்டி
வயது 4.6 பில்லியன் வருடங்கள்
பூமிக்கோன இளடத்தூரம் 149.60 மில்லியன் கி.மீ
சுழலும் கோலம் – மத்தியில் 26.8 பூமி நோட்கள்
சுழலும் கோலம் – துருவத்தில் 36 பூமி நோட்கள்
ஆளர 695,500 கி.மீ
திணிவு 1.989 x 1030 கிகலோகிரோம்
கட்டளமப்பு 92.1% ஐ ரசன், 7.8% ஹீலியம், 0.1% பிற 

மூலகூறுகள்
கமற்பரப்பு தவப்பநிளல 5500 போளக தசல்சியஸ்



பு ன்
சூரியனுக்கு மிக தநருங்கிய ககோள்





•சூரியத ோகுதியில் மிகச்சிறிய ககோள், பூமியின் சந்திரளனவிட 
சற்று தபரியது.

•சூரியளனச்சுற்றும் போள  மிக நீைவடிவோனது, இ னோல்
சூரியனுக்கு அருகில் 47 மில்லியன் கிகலோமீட்டர் தூரத்திலும்,  
தூரத்தில் 70 மில்லியன் கிகலோமீட்டர் தூரத்திலும் சுற்றும்.

• பு னில் சூரியன் பூமியில் த ரிவள  விட 3 மடங்கு தபரி ோக 
த ரியும்.

• கமற்பரப்பில் தவப்பநிளல கோளல கவளலயில் 430 போளக
தசல்சியஸ் வளர தசல்லும், அக கபோல் இரவில் -180 போளக
தசல்சியஸ் வளர குளறவளடயும்.



• பு ன் சூரியளன 88 நோட்களில் சுற்றிவரும் - விண்தவளியில் 
தசக்கனுக்கு 50 கி.மீ கவகத்தில் பயணிக்கிறது. - மற்ற 
ககோள்களை விட அதிகம்.

• பு னில் ஒரு டளவ சூரியன் க ோன்றி மளறய 175.97 பூமி நோட்கள் 
எடுக்கும்.  ன்ளன ோகன சுற்ற 59 பூமி நோட்கள் எடுக்கும்.

• பு னுக்கு வளிமண்டலம் இல்ளல, புறவளிமண்டலம் மட்டுகம
உண்டு, இது சூரியப்புயலில் இருந்து வந்  அணுக்கைோல் ஆனது.

• பூமிகயோடு ஒப்பிடும்கபோது பூமியின் கோந் ப்புலத்தில் 1% உண்டு.
• பு ன், பூமியின் சந்திரளனப்கபோலகவ, வோன்கற்கள், 
வோல்தவள்ளிகள் என்பவற்றோல் ஏற்பட்ட பல 
தபரும்பள்ைங்களைக் தகோண்டுள்ைது.



• பூமிக்கு அடுத்  ோக அடர்த்தி கூடிய ககோள் பு னோகும்.
• கிட்டத் ட்ட 1800-1900 கிகலோமீட்டர் ஆளரயுளடய உகலோக 
ளமயப்பகுதிளய தகோண்டுள்ைது.

• 2007 இல் கமற்தகோள்ைப்பட்ட ஆரோய்ச்சி மூலம் 
ளமயப்பகுதி உருகிய நிளலயில் உள்ைது த ரியவந் து.

• பு னின் புறஓடு (mantle) 500-600 கிகலோமீட்டர் 
 டிப்போனது.

• மு ன்மு லில் பு னுக்கு தசன்ற விண்கலம் மரினர் 10 
ஆகும். இது 45% ஆன பு னின் கமற்பரப்ளப புளகப்படம் 
எடுத் து.

• நோசோவின் தமதசஞ்சர் என்ற விண்கலம் பு ளன
முழு ோக படித் துடன், வண்ை புளகப்படங்களையும் 
எடுத்து.

தமதசஞ்சர் விண்கலம்



பு ளன அவ ோனித் ல்
பு ன் சூரியனுக்கு மிக அண்ளமயில் இருப்ப ோல் இரவு வோனில் பு ளன போர்க்க முடியோது. பு ன் 
ஒரு நூற்றோண்டில் 13  டளவகள் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இளடயில் வரும்.
சூரியன் உதிக்கும் கபோது அல்லது மளறய ஆரம்பிக்கும் கபோது அடிவோனில் பு ளன 
அவ ோனிக்கலோம்.

2006 இல் பு ன் சூரியளனக் கடக்கும் கபோது... சிறு
புள்ளிகைோக த ரிவது பு ன். 

இனி பு ன் சூரியனைக் கடக்கும் கொலங்கள்
2016 May 9

2019 Nov 11

2032 Nov 13

2039 Nov 7



பு ன் –  கவல் பட்டி
தபயர்க்கோரைம் கரோமக்கடவுள்களின் தூதுவன்
சூரியனுக்கோன இளடத்தூரம் 57.91 மில்லியன் கிகலோமீட்டர்
சூரியளன சுற்றும் கோலம் 87.97 பூமி நோட்கள்
சுழற்சிக்கோலம் 58.65 பூமி நோட்கள்
மத்திய ஆளர 2440 கிகலோமீட்டர்
திணிவு 0.055 பூமியைவில்
ஈர்ப்புசக்தி 0.38 பூமியைவில்
புறவளிமண்டல கூறுகள் ஐ ரசன், ஹீலியம், கசோடியம், தபோட்டோசியம், 

கல்சியம், மக்னீசியம்



தவள்ளி
சூரியத் த ோகுதியிகலகய மிக தவப்பமோன ககோள்





• தவள்ளியும் பூமியும், அைவில், அடர்த்தியில், உட்கட்டளமப்பில் மற்றும் 
ஈர்ப்புவிளசயில் கிட்டத் ட்ட சம அைவோனது.

• தவள்ளி அடர்த்தியோன கவகமோக சுழலும் வளிமண்டலத்ள  
தகோண்டுள்ைது. இ ன் கமற்பரப்பு தவப்பநிளல ஈயத்ள யும் உருக்கிவிடும். 

• பூமிளய விட 90 மடங்கு அழுத் ம் அதிகம்.

• தவள்ளி மிகவும் பிரகோசமோன ககோைோகும் - கமகங்கள் சூரிய ஒளிளய
அைவுக்கதிகமோக த றிப்பளடய தசய்வ னோல் ஆகும்.

• நோசோவின் மகிலன் விண்கலம் தவள்ளிளய 1990 இல் அளடந்து 98% ஆன 
கமட்பரப்பிளன புளகப்படங்கள் எடுத் து.

• கலிலிகயோ விண்கலம், வியோழளன கநோக்கிப்கபோகும் வழியில்  னது 
அகச்சிவப்பு புளகப்படக்கருவிமூலம் தவள்ளியின் கமகக்கூட்டங்களை 1990 
இல் புளகப்படங்கள் எடுத் து.



• தவள்ளிக்ககோளும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் 
இளடயில் கடக்கும்.

• கிட்டத் ட்ட 243 வருடங்களுக்கு ஒரு  டளவ
க ோடியோக இந்  நிகழ்வு இடம்தபறும். 
இதுவளர 1631, 1639, 1761, 1769, 1847, 1882 
ஆண்டுகளில் இடம்தபற்றது.

• இறுதியோக ஜூன் 8, 2004, ஜூன் 6, 2012 இல் 
இந்  க ோடியோன குறுக்கறுக்கும் நிகழ்வு 
இடம்தபற்றது.

• அடுத்  நிகழ்வு, 10-11 மோர்கழி 2117 இலும், 
மோர்கழி 2125 இலும் இடம்தபறும்.

தவள்ளி சூரியளன கடக்கும் 
நிகழ்வு. 

கருப்பு புள்ளி தவள்ளி ககோள்
ஆகும்



வளிமண்டலமும் கமற்பரப்பும்
• கோபனீர்கரோக்ளசடு, மற்றும் சல்பூரிக்அமில துளிகைோல்ஆன 
கமகங்கைோல் ஆன வளிமண்டலம்.

• மிக நுன்னியைவு நீர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது.
•  டிப்போன வளிமண்டலம் சூரியஒளிளய சிளறப்படுத்தி 
பச்ளசவீட்டு விளைவுமூலம் கமற்பரப்பு தவப்பநிளல 470 போளக 
தசல்சியஸ் ஆக கோைப்படுகிறது.

• தவள்ளிக்ககோளில் இறங்கிய விண்கலங்கள் ஒரு சில மணி
கநரங்களுக்கு கமல்  ோக்குப்பிடித் தில்ளல.



• தவள்ளிக் ககோளின் கமகங்களில் சல்பர் மூலக்கூறுகள் 
அதிகமோக கோைப்படுகின்றன, இளவகய தவள்ளியின் 
கமோசமோன கோலநிளலக்கும் தவப்பநிளலக்கும் கோரைமோகும்.

• தவள்ளியில் மின்னல்கள் ஏற்படும், ஆனோல் பூமியில் நீர் 
கமகங்கைோல் ஏற்படும் மின்னல்கள் கபோலல்லோது இங்கு
சல்பூரிக்அமில கமகங்களினோல் மின்னல்கள் ஏற்படும்.

• மிகத் டிப்போன வளிமண்டலம் சிறிய வோன்கற்களை 
வளிளமண்டலதிளலகய எரித்து விடுகிறது, இ னோல் 
தவள்ளியில் 1-2 கி.மீ ஐ விட சிறிய பள்ைத் ோக்குகள் இல்ளல.



•சூரியளன சுற்றி வர 225 பூமி நோட்கள் 
எடுக்கும்.

•  ன்ளன ோகன சுற்ற 243 பூமி நோட்கள்
எடுக்கும். ஆககவ தவள்ளியில் ஒரு நோள் 
என்பது அ ன் ஒரு வருடத்ள  விட 
அதிகமோகும்.

• தவள்ளிக்ககோள் கிழக்கில் இருந்து கமற்கு 
கநோக்கி சுழலுகிறது. பூமி கமற்கிலிருந்து 
கிழக்கு கநோக்கி சுழலுகிறது.

• தவள்ளியில் சூரியன் கமற்கில் க ோன்றி 
கிழக்கில் மளறயும்.



• 300 - 500 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு
தவள்ளியில் அதிகைவோன எரிமளலச் 
தசயற்போடுகள் கோைப்பட்டது.

• 1000 இக்கும் கமற்பட்ட எரிமளலகள் மற்றும், 
20 கி.மீளயவிட தபரிய அைவிலோன 
எரிமளலகள் கோைப்படுகிறது.

• தவள்ளிக்கு உருக்கோல் ஆன 3000 கி.மீ
ஆளரயுள்ை ளமயப்பகுதி உண்டு.

• தவள்ளிக்கு முழுக்ககோள்அைவிலோன 
கந் புலம் இல்ளல. பூமிளயப்கபோன்ற 
உருக்கு ளமயப்பகுதி இருப்பினும், மிக 
தமதுவோக சுழலுவ ோல் கோந் ப்புலம் 
க ோன்றவில்ளல.



தவள்ளி –  கவல் பட்டி
தபயர்க்கோரைம் அழகுக்கும், அன்புக்குமோன கரோமக்கடவுள்
சூரியனில் இருந்து இளடத்தூரம் 108.21 மில்லியன் கிகலோமீட்டர்
சுற்றுளகக் கோலம் 224.70 பூமி நோட்கள்
சுழற்சிக்கோலம் 243.02 பூமி நோட்கள்
ஆளர 6052 கிகலோமீட்டர்
திணிவு 0.815 பூமியைவில்
ஈர்ப்புவிளச 0.91 பூமியைவில்
வளிமண்டல ஆக்கக்கூறுகள் கோபனீர்கரோக்ளசடு



பூமி
நோம் அறிந்து, உயிர் வோழக்கூடிய ஒகர ககோள்





• சூரியத்த ோகுதியில் உயிரங்கிகளை தகோண்டுள்ை 
ஒகர ககோள்.

• பல்வளகப்பட்ட உயிரினங்கள் இங்கு வோழுகின்றன.
• மிக தமல்லிய வளிமண்டலத்தின் கீழ் 
உயிர்வோழத்க ளவயோன அளனத்தும் உண்டு.

• பூமியோனது சிக்கலோன, த ோடர்ந்து மோற்றங்களுக்கு 
உட்படக்கூடிய ஒரு அளமப்போகும்.

• எமது தசயற்ளகக்ககோள்கள் மூலம் நோம் 
பூமிளயப்பற்றி பலவற்ளற அறிந்துள்கைோம்.

• நோசோவின் தசயற்ளகக்ககோள்கள் மூலமோக பூமியின் 
கோலநிளல, இயற்க்ளக அனர்த் ங்கள், மனி  
வோழ்ளவப் போதிக்கும் கோரணிகளை நோம் 
ஆரோய்கிகறோம்.

பூமியின் தமல்லிய 
வளிமண்டலம் நீல நிறத்தில்



• சூரியத்த ோகுதியில் ஐந் ோவது தபரிய ககோள் 
பூமி.

• பூமியின் விட்டம் தவள்ளிளய விட சில நூறு 
கிகலோமீட்டர்கள் அதிகம்.

• பூமிக்கு நோன்கு பருவகோலங்கள் உண்டு - இது 
23.45 போளக சரிவோக சுழல்வ ோலோகும்.

• வருடத்தின் ஒரு பகுதியில் வடக்கு 
அளரக்ககோைம் சூரியளன கநோக்கி இருப்ப ோல் 
த ற்கு அளரக்ககோைம் சூரியளன விட்டு
விலகி இருக்கும், இ னோல் வடக்கு 
அளரக்ககோைத்தில் ககோளட கோலமும், த ற்கு 
அளரக்ககோைத்தில் குளிர் கோலமும் இருக்கும்.

• ஆறு ம ங்களில் இந்  பருவகோலநிளல 
கநர்மோறோக மோறும்.

Earth’s climate cycles



• பூமியின் சமுத்திரப்பகுதி 70% ஆன கமற்பரப்ளப 
ஆட்தகோண்டுள்ைது - சரோசரி ஆழம் 4 கிகலோமீட்டர்கள்.

• நீர் குறிப்பிட்ட தவப்பநிளலப்பகுதியில் மட்டுகம திரவமோக 
கோைப்படும் - 0 த ோடக்கம் 100 போளக தசல்சியஸ்.

• வளிமண்டலத்தில் உள்ை நீர்த்துணிக்ளகககை பூமியின் 
கோலநிளலயில் தபரும் தசல்வோக்கு தசலுத்துகின்றது.



• பூமியின் வளிமண்டலத்தில் 78% ளந ரசன், 21% 
ஒக்சீசன், 1% ஏளனய வோயுக்கள் உண்டு.

• வளிமண்டலம், பூமியின் நீண்டகோல 
கோலநிளலளயயும், குறுகிய கோல 
வோனிளலளயயும் தீர்மோனிக்கிறது.

• பூமியின் வளிமண்டலம்  டுப்புச்சுவர்கபோல 
தசயற்பட்டு, சூரியனில் இருந்து வரும் 
ஆபத் ோன கதிர்வீச்சுகளில் இருந்தும், 
வோன்கற்களில் இருந்தும் எம்ளம 
போதுகோக்கிறது.

• பூமியின் கமல் வளிமண்டலம், சூரிய தவப்பம் 
கோரைமோக கோளலகவளையில் விரிவளடந்து, 
இரவு கநரத்தில் ஒடுங்குகிறது.



• பூமியின் கவகமோன சுழற்சியும், உருகிய நிக்கல், உருக்கு 
கலளவயோல் ஆன உள்ைகப்பகுதியும் பூமிளயசுற்றி 
கோந் ப்புலம் ஒன்ளற ஏற்படுத்தியுள்ைது.

• பூமியின் கோந் ப்புலத்திற்கு குறிப்பிட்ட வளரயளற 
உண்டு.

• சூரியனில் இருந்து வரும் அயன் துணிக்ளககள் 
பூமியின் கோந் ப்புலத்தில் சிக்கி, வளிமண்டல 
அணுத்துகள்ககைோடு கமோதி அகரோரோ எனப்படும் 
வண்ைமயமோன ஒளிக்கீற்றுக்களை உருவோக்கும். வண்ைமயமோன அகரோரோ 



• பூமியின் புறகவோட்டுப் பகுதியோனது பல  கடுகைோல் 
இளைக்கப்பட்டுள்ைது, இத் கடுகள் இளடவிடோது 
நகர்ந்துதகோண்டுஇருக்கின்றது.

• வட அதமரிக்க  கடோனது கமற்கு கநோக்கி 
பசுபிக்சமுத்திரத்தின்உள் நகருகின்றது. இ ன் கவகம், நம் 
நகம் வைரும் கவகமோகும்!

• இரண்டு புவித் கடுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று குறுக்கறுக்கும் 
கபோது, பூமியதிர்வுகள் ஏற்படுகின்றன.

• சிலகநரங்களில் இளவ ஒன்றுடன் ஒன்று முட்டி 
மளலத்த ோடர்களை உருவோக்குகின்றது. சிலகநரங்களில் 
பள்ைத் ோக்குகளையும் உருவோக்குகின்றன.

• கிட்டத் ட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னகர புவிகயோடு 
அளச ல் பற்றிய விஞ்ஞோன ரீதியோன விைக்கமுளற 
உருவோக்கப்பட்டது.



பூமி –  கவல் பட்டி
சூரியனில் இருந்து தூரம் 149.60 மில்லியன் கி.மி
சூரியளன சுற்ற எடுக்கும் கோலம் 365.26 நோட்கள்
சுற்றுளகச்சரிவு 23.45 போளக
சுழல எடுக்கும் கோலம் 23.93 மணித்தியோலங்கள்
ஆளர 6378 கி.மி
திணிவு 5.9737 x 1024 கிகலோகிரோம்
ஈர்ப்புவிளச 9.8 m/sec2

வளிமண்டல மூலக்கூறுகள் ளந ரசன், ஒக்சீ ன்
கமற்பரப்பு தவப்பநிளல -88 to 58 போளக தசல்சியஸ்
துளைககோள்கள் 1



சந்திரன்
பூமியின் துளைக்ககோள்





• பூமியில் இருந்து 384,400 கி.மி தூரத்தில் பூமிளய
சுற்றி வருகின்றது.

• பூமிளய 27 நோட்களில் சுற்றிவரும், சுழற்சிக்கும் அக  
கோலஅைவு எடுப்ப ோல், சந்திரனின் ஒரு பக்கத்ள 
மட்டுகம நம்மோல் பூமியில் இருந்து போர்க்கமுடியும்.

• சந்திரன் போளறகைோல் ஆக்கப்பட்டது, கமற்பரப்பு 
பள்ைத் ோக்குகள், வோன்கற்கள் கமோ லினோல்
ஏற்பட்டளவ.

• சந்திரனில் மிக தமல்லிய புறவளிமண்டலம் மட்டுகம 
உண்டு.

Apollo 14 Lunar Module Antares

Man walking on the Moon



• தசவ்வோய்ககோள் அைவுள்ை தபோருள் பூமியுடன் 4.5 பில்லயன் 
வருடங்களுக்கு முன் கமோதி, உளடந்  துகள்களில் இருந்து 
சந்திரன் க ோன்றிய ோக கரு ப்படுகிறது.

• சந்திரன் உருவோகியகபோது அது உருகிய நிளலயில் இருந் து 
- 100 மில்லியன் வருடங்களுக்குள் மக்மோ குழம்பு 
திண்மமோகிப்கபோனது.

• முழுவதும் திண்மமோகிய ோல் சந்திரனில் மோற்றங்கள் ஏதும் 
ஏற்படவில்ளல, தவளிப்புறம் மட்டும், வோன்கற்கள் 
கமோ லினோல் மோற்றமளடந் து.

• சந்திரனின் நிலக்கரி நிறத் ோலோன தூசுகைோலும் சிறு சிறு 
கற்கைோலும் மூடப்பட்டுள்ைது, இது சந்திர  ைர்போளறப்பளட 
எனப்படுகிறது.

சந்திரனின் மறுபகுதி



• 1959 இல் ரஷ்சியோ நிலவுக்கு லூனோ 1, லூனோ 2 ஆகிய விண்கலங்களை 
அனுப்பிய மு லோவது நோடோகும், அள  த ோடர்ந்து அதமரிக்கோ பல 
விண்கலங்களை அனுப்பியது.

• NASA மூன்றுவளகயோன விண்கலங்களை சந்திரனுக்கு அனுப்பியுள்ைது.

• 1961-1965 - கரஞ்சர்ஸ் எனப்படும் சந்திரனில் இறங்கும் கலங்கள்.

• 1966-1967 - சந்திரளன சுற்றிவரும் தசயற்ளகக்ககோள்கள்.

• 1966-1968 - சந்திரனில்  ளரயிறங்கி நகர்ந்து திரியும் கரோகபோ கலங்கள்.

• ஜூளல 20, 1969 இல் மு ன் மு லில் மனி ன் சந்திரனில் கோல்பதித் ோன்.

• NASA வின் அப்கபோகலோ திட்டத்தின் கபோது, 12 அதமரிக்க விண்தவளி வீரர்கள், 
நிலவில் நடந்துள்ைனர். பூமிக்கு நிலவில் இருந்து 382 கிகலோகிரோம் நிளறயுள்ை 
போளறகளையும் தகோண்டுவந்துள்ைனர்.

லூனோ 1

நிலவின் போளற



• ரஸ்சியோளவயும் அதமரிக்கோளவயும்  விர்த்து கவறு 
நோடுகளும் சந்திரனுக்கு விண்கலங்களை 
அனுப்பியுள்ைன.

• ஐகரோப்பிய விண்தவளி ஆய்வகம் SMART-1 ஐ 2003
இல் அனுப்பியது.

•  ப்போன் - ககுயோ, சீனோ - தசன்இ-1, இந்தியோ -
சந்திரோயன்-1 ஐ 2007 - 2008 கோலப்பகுதிக்குள் 
அனுப்பின.

• NASA, 2009 இல் லூனோர் கரககோனிசன்ஸ் ஒர்பிட்டோர் 
என்னும் விண்கலத்ள  அனுப்பியது.

• 2012 இல் கரயில் என்ற இரட்ளட விண்கலங்கள் 
நிலவின் ஈர்ப்புவிளசப்பற்றி ஆய்வு தசய் து.

சந்திரோயன் 1

LRO

சந்திரனின் ஈர்ப்புவிளச மோறுபடும் வி ம்



தசவ்வோய்
பூமிக்கு அடுத்துள்ை ககோள்





• சூரியனில் இருந்து நோலோவது ககோள், சூரியனில் இருந்து 228 
மில்லியன் கி.மி தூரத்தில் உள்ைது. (1.52 AU)

• தசவ்வோய்  ன்ளனத் ோகன சுற்ற கிட்டத் ட்ட 24 
மணித்தியோலங்கள் எடுக்கிறது.

• தசவ்வோய் சூரியளன சுற்றிவர 678 பூமி நோட்கள் எடுக்கும்.

• தசவ்வோய், பூமிளயப்கபோல போளறயோல் ஆன ஒரு ககோள். 
தசவ்வோயின் கமற்பரப்பு, எரிமளலகைோலும், வின்கற்கள்
கமோ லினோலும், கமகலோட்டு அளசவினோலும் 
மோற்றமளடந்துள்ைது.

• வளிமண்டலம், CO2, ளந ரசன், ஆர்கன் கபோன்ற வோயுக்கைோல் 
ஆனது.

• தசவ்வோய்க்கு இரண்டு துளைககோள்கள் உண்டு - கபோகபோஸ், 
கடயதமோஸ்.

• 40 கமற்பட்ட விண்கலங்கள் தசவ்வோய்க்கு அனுப்பப்பட்டுள்ைது. 
மு ன் மு லில் தவற்றிகரமோக அனுப்பப்பட்ட விண்கலம்  -
NASA வின் மரினர் 4, 1965 இல் அனுப்பப்பட்டது.

மரினர் 4 இன் மு லோவது தசவ்வோயின்
படம்

தசவ்வோயில் எல்லோப் பகுதியும் இைஞ்சிவப்பு 
போளலவனப்பகுதி இல்ளல!



• நீண்ட கோலமோக தசவ்வோயில்  ோவரங்களும், 
உயிரினங்களும் இருப்ப ோகவும், துருவங்களில் நீர் 
இருப்ப ோகவும் கருதினர்.

• 1965 இல் தசவ்வோய்க்கு தசன்ற மரினர் 4 விண்கலம் 
தசவ்வோய் ஒரு இறந்  போளலவனக்ககோள் என்பது 
த ரிந் து. ஆனோல் பிற்கோலத்தில் தசன்ற விண்கலங்கள், 
தசவ்வோயின் மோறுபட்ட க ோற்றத்ள  கோட்டியது.

• தசவ்வோயின் இரண்டு துளைக் ககோள்களும் 
சிறுககோள்கைோக(asteroids) இருக்கோலோம் என்று 
கரு ப்படுகிறது.

கபோகபோஸ்

கடய்தமோஸ்



• 3 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு தசவ்வோயில்
எரிமளலகள்தவடித்துள்ைது.

• சூரிய த ோகுதியிகலகய தசவ்வோயில்  ோன் 
மிகப்தபரிய எரிமளல உண்டு.

• தசவ்வோய்க்கு முழுவதுமோக கோந் ப்புலம் இல்ளல. 
அனோல் NASAவின் MSGO விண்கலம், தசவ்வோயின்
த ன்அளரக்ககோை பகுதியுள்ை கமகலோடுகளில்
கோந் ப்புலம் இருப்பள  உறுதிப்படுத்தியுள்ைது.

• இது 4 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முந்திய 
முழுக்கோந் ப்புலத்தின் எச்சமோகும்.

ஒலிம்பஸ் கமோன்ஸ் மளல



• 3.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் தசவ்வோயில் 
தபரிய தவள்ைப்தபருக்கு ஏற்பட்ட ோக 
விஞ்ஞோனிகள் கருதுகின்றனர்.

• அந்  நீர், எங்கிருந்து வந் து, தவள்ைப்தபருக்கு 
எவ்வைவு கோலம் இருந் து மற்றும் அந்  நீர் எங்கக 
கபோயிற்று என்று த ரியவில்ளல.

• 2002இல் NASAவின் மோர்ஸ் ஒகடசி 
தசயற்ளகக்ககோள் தசவ்வோயின் துருவப்பகுதியில் 
ஐ ரசன் அதிகமோக இருப்பள  அறிந் து -
அதிகைவில் நீர் கசமிப்பு அங்கு உண்டு.

• 2004, ஒப்தபர்ச்சுனிட்டி  ைவுைவியனது, தசவ்வோயில் 
இருந்   ோதுப்தபோருட்களைளவத்து நீர் 
இருந்  ற்கோன ஆ ோரத்ள  கண்டறிந் து.

• ஸ்ப்ரிட்  ைவுைவியும்  னது  ளரயிறங்கு  ைத்தில் 
நீர் இருந்  ற்கோன ஆ ோரத்ள  கண்டறிந் து.

தசவ்வோயில் மண்புயல்



• தசவ்வோயின் குளிர்ந்  தவப்பநிளலயும், தமல்லிய 
வளிமண்டலத் ோலும் திரவநிளலயில் நீர் இங்கு இல்ளல.

• தசவ்வோயில் நீரின் வரலோற்ளற அறிவது அ ன் 
கோலநிளலளயப்பற்றி அறிய உ வும்.

• நீர், உயிர் வோழ / உருவோக அவசியம். எவ்வைவு கோலம் தசவ்வோயில் 
நீர் இருந் து என்று ஆரோய்வ ன் மூலம் அங்கு உயிரினம் 
உருவோகியிருக்கும் சோத்தியக்கூறுகள் பற்றி ஆய்வு நடத் லோம்.

• 2008இல் NASAவின் கபோனிக்ஸ் மோர்ஸ் லோண்டர், தசவ்வோயில் பனி 
தபோழிவள  அவ ோனித் து.

• கபோனிக்ஸ்இன் மண் ஆய்வுகள் சில மில்லியன் வருடங்களுக்கு 
முன் அவ்விடத்தில் நீர் மற்றும், தவதுதவதுப்போன கோலநிளல 
இருந் ள  உறுதிப்படுத்தியது.

தசவ்வோயின் நீண்ட பள்ைத் ோக்கு



தசவ்வோய் –  கவல் பட்டி
தபயர்க்கோரைம் கரோம யுத் க்கடவுள்
சூரியனில் இருந்து தூரம் 227.94 மில்லியன் கி.மி
சுற்றுளகக்கோலம் 686.98 பூமி நோட்கள்
சுழற்சிச்சரிவு 25.19 போளக
சுழற்சிக்கோலம் 24.62 மணித்தியோலங்கள்
ஆளர 3,397 கி.மி
திணிவு 0.10744 மடங்கு பூமிளயப்கபோல
ஈர்ப்புவிளச 0.38 மடங்கு பூமிளயப்கபோல
வளிமண்டல ஆக்கக்கூறுகள் கோபனீர்ஓக்ஸ்ஐடு, ளந ரசன், ஆர்கன்
கமற்பரப்பு தவப்பநிளல –87 to –5 போளக தசல்சியஸ்
துளைக்ககோள்கள் 2



சிறுககோள்கள்
சூரியளனச் சுற்றும் சிறிய, திண்மப் தபோருள்கைோகும்





• சூரியத்த ோகுதியிலுள்ை எல்லோ சிறுககோள்களையும் 
ஒன்றோக திரட்டினோலும் நமது சந்திரளனவிட சிறி ோககவ 
இருக்கும்.

• தபரும்போலோன சிறுககோள்கள் தசவ்வோய்க்கும் 
வியோழனுக்கும் இளடப்பட்ட பகுதியில் சூரியளன 
சுற்றிவருகின்றன – சிறுககோள்ப்பட்டி.

• சிறுககோள்களின் சுழற்சிக்கோலமும், சுற்றுளகக்கோலமும் 
ஒவ்தவோரு சிறுககோளின் அைளவப்தபோறுத்து 
கவறுபடுகிறது.

• சிறுககோள்கள்  ோதுப்தபோருட்கைோல் ஆன திண்ம 
வோன்தபோருட்கைோகும். இளவ உருண்ளட வடிவம் 
அற்றளவ.

• சிறுககோள்களுக்கு வளிமண்டலம் இல்ளல.

சிறுககோள் கவஸ்டோ

பூமிக்கு அருகில் இருக்கும் சிறுககோள்கள்



• 150இக்கும் கமற்பட்ட சிறுககோள்களுக்கு, 
துளைக்ககோள்கள் உண்டு.

• ஐடோ என்ற சிறுககோளின் துளைக்ககோகை மு ன்
மு லில் 1993 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது – டக்டில்.

• 10இக்கும் கமற்பட்ட விண்கலங்கள் சிறுககோள்களை 
ஆரோய்ந்துள்ைன.

• NEAR Shoemaker என்ற விண்கலம் Eros என்ற 
சிறுககோளில்  ளரயிறங்கியது.

• Dawn தசயல்திட்டம் மு ன் மு லோக கவஸ்டோ என்ற 
சிறுககோளை சுற்றிவந் து.

சிறுககோள் ஐடோ மற்றும் அ ன் 
துளைக்ககோள் டக்டில்



• சிறுககோள்கள் சூரியத்த ோகுதி 4.6 பில்லியன் 
வருடங்களுக்கு முன் க ோன்றிய கபோது, ககோள்களுடன்
கசரோ  எச்சங்கள் சிறுககோள்கைோகமோறின.

• இவற்றின் அைவு 952 கி.மி யில் இருந்து 1கி.மி ளயவிட
சிறி ோகவும் உள்ைது.

• சிறுககோள்களில் உயிரினம் இருக்க வோய்ப்பில்ளல.

• சிரிஸ் என்ற சிறுககோகை 1801 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
மு லோவது சிறுககோைோகும். இதுகவ மிகப்தபரிய 
சிறுககோள் ஆகும்.

சிறுககோள் கவஸ்டோ



சந்திரகனோடு சிறுககோள்களின் ஒப்பீடு



• சிறுககோள்களில் மூன்றுவளக
உண்டு.

• C-Type : களி, சிலிககட்ஆல் ஆன
போளறகள் - கருப்பு நிறமோனளவ.

• S-Type : கல்லோல் ஆனளவ, 
சிலிககட் மற்றும் நிக்கல்-
இரும்புக்கலளவ.

• M-Type : உகலோக வளக, நிக்கல் 
மற்றும் இரும்புக்கலளவ.

C- Type: Mathilde

M- Type: Lutetia

S- Type: Eros



• வியோழன், தசவ்வோய் ககோள்களின் ஈர்ப்பு சக்தி 
கோரைமோக, சிறுககோள்கள் சிலகவளை  னது 
சுற்றுப்போள ளய மோறி தசல்லும்.

• இது, சிறுககோள்கள் கவறு ககோள்களின் போள யில் 
தசல்ல வழிவகுக்கின்றது.

• பூமியோனது பல டளவகள் சிறுககோள்களினோல்
 ோக்கப்பட்டுள்ைது, இளவ பூமியின் அளமப்பில் 
தபரும் தசல்வோக்கு தசலுத்தியுள்ைது.

• 66மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் 5-15 கி.மீ 
அைவுள்ை தபரிய சிறுககோள் ஒன்று பூமியுடன்
கமோதி, ளடகனோசர்கள் அழிந்  ோக கரு ப்படுகிறது.



பூமிளய போரிய சிறுககோள்  ோக்கினோல் ஏற்படும் விளைவு 

• 500 கிமி விட்டமோன சிறுககோள் ஒன்று பூமிளய  ோக்கினோல், பூமியின் கட்டளமப்கப குளலந்துவிடும். பூமி 
உருவோகிய கோலத்தில் இவ்வோறோன  ோக்கு ல்கள் இடம்தபற்றிருக்கலோம், ஆனோ இப்கபோது இந்  

அைவுள்ை சிறுககோள்கள் பூமியின் சுற்றுப்போள யில் இல்ளல.



கபிள் வோன் த ோளலக்கோட்டி மூலம் 5 மோ  
கோலப்பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட 4 படங்கள் - இரண்டு
சிறுககோள்கள் கமோதி உளடத்  தூசுகள். 

கலிலிகயோ விண்கலம் 1991 இல் எடுத்  புளகப்படம் - சிறுககோள் - 951 Gaspra, 

இதுகவ மு ன் மு லில் சிறுககோளிற்கு மிக அருகில் எடுக்கப்பட்ட படமோகும்.



கனடோவின் கியுதபக் என்னும் இடத்தில் 
மனிதகோகன் நீர்த்க க்கம் இருக்கும் இந்  
வட்டவடிவமோன இடம், அண்ைைவோக 100 
கி.மீ விட்டம் தகோண்ட விண்கல் விழுந்து 
ஏற்ப்பட்ட பள்ைத் ோக்கு ஆகும்.

212 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் ஒரு
போரிய விண்கல் பூமியில் கமோதியதில்
இந் ப் பள்ைத் ோக்கு உருவோகி 
இருக்ககவண்டும். பல மில்லியன் வருட 
மண்ைரிப்பும், கோலநிளல மோற்றமும்
இப்கபோது இள  ஒரு வட்டவடிவமோன 
நீர்த்க க்கமோக மோற்றியுள்ைது.



வியோழன்
சூரியத்த ோகுதியில் உள்ை மிகப்தபரிய ககோள்





• வியோழன், சூரியனில் இருந்து ஐந் ோவ ோக, 778 மில்லியன் கி.மீ (5.2 AU) தூரத்தில் இருக்கும் 
ககோள் 

• சூரியத்த ோகுதியில் இருக்கும் மிகப்தபரிய ககோள்.

• வியோழன்,  ன்ளனத்  ோகன சுற்ற 10 மணித்தியோலங்கள் எடுக்கும். சூரியளன சுற்றிவர 12 பூமி 
வருடங்கள் எடுக்கும்.

• இது, “வோயு அரக்கன்” வளகளயச் கசர்ந்  ககோள்.  பூமிளயப் கபோல கல்லோல் ஆன கமற்பரப்பு 
இல்ளல.  வியோழனின் ளமயப்பகுதியில், பூமியைவு உள்ை திண்ம ககோைம் இருப்ப ோக
ஆய்வோைர்கள் கருதுகின்றனர்.

• வியோழனின் கமற்பரப்பு ஐ ரசன் மற்றும் ஹீலியம் ஆகியவற்றோல் ஆக்கப்பட்டுள்ைது.



• வியோழனுக்கு 50 உறுதிப்படுத் ப்பட்ட துளைக்ககோள்களும், 17 
உறுதிதசய்யப்படோ  துளைக்ககோள்களுமோக தமோத் ம் 67 
துளைக்ககோள்கள் உண்டு.

• வியோழளனச் சுற்றி தமல்லிய வளையத்த ோகுதி (சனிளயப்
கபோன்று) உண்டு, இது தவோகய ர் 2 விண்கலத் ோல் 1979 இல் 
கண்டறியப்பட்டது. 

• பல விண்கலங்கள் இதுவளர  வியோழளனயும் அ ன் 
துளைக்ககோள்களையும் ஆரோய்ந்துள்ைன.

• நோசோவின் ஜூகனோ விண்கலம் 2016 இல் வியோழளனச்தசன்று
அளடயும்.

• வியோழனின் தபரும் சிவப்புப்புள்ளி - இது ஒரு போரிய புயலோகும். 
பூமிளயப் கபோல 2 த ோடக்கம் 3 மடங்கு தபரியது, பல நூறு 
ஆண்டுகைோக இந் ப்புயல் வியோழனில் வீசிக்தகோண்டு இருக்கிறது.

தபரும் சிவப்புப்புள்ளி

ஜூகனோ விண்கலம்



• வியோழனின் அகப்பகுதியில் அழுத் ம் 
அதிகமோக இருப்ப ோல், அங்கு 
ளைட்கரோ ன் திரவநிளலயில் இருக்கிறது.

• ஆக வியோழனில் ோன், 
சூரியத்த ோகுதியிகலகய மிகப்தபரிய 
சமுத்திரம் - ளைட்கரோ ன் சமுத்திரம் -
உண்டு.

• வியோழனுக்கு மிகச்சக்திவோய்ந்  
கோந் ப்புலமும் உண்டு.

• சூரியளன கநோக்கிய பக்கத்தில் 1 - 3 
மில்லியன் கி.மீ வளரயும், சூரியனுக்கு
எதிர்த் திளசயில் 1 பில்லியன் கி.மீ வளரயும் 
இ ன் வீச்சு உண்டு.

• வியோழனுக்கு அதிகமோன ஈர்ப்புவிளசயும் 
உண்டு. பூமியில் நீங்கள் 45kg ஆக இருந் ோல், 
வியோழனில் 114kg ஆக இருப்பீர்கள்.

வியோழனின் கோந் ப்புலம்



Io Europa

Ganymede Calisto

• வியோழனுக்கு நோன்கு தபரிய துளைககோள்கள் உண்டு - ஐஒ, யுகரோப்போ, கனிதமட், கல்லிஸ்கடோ.

• கலிலிகயோ மு ன் மு லில் இவற்ளற 1610 இல் போர்த் ோர் - இ னோல் இளவ நோன்கும் கலிலியன் 
துளைக்ககோள்கள் என்று அளழக்கப்படும்.

• ஐஒ - எரிமளலச் தசயற்போடுகள் அதிகம்.

• கனிதமட் - சூரியத்த ோகுதியில் இருக்கும் மிகப்தபரிய துளைக்தகோள்,  னதகன்று கோந் ப் 
புலத்ள க் தகோண்ட ஒகர துளைக்ககோள்.

• யுகரோப்போ - உளறந்  பனிப்போளறகளுக்கு கீழ் திரவநிளலயில் நீர் இருப்ப ோக ஆய்வோைர்கள் 
கருதுகின்றனர். உயிர் உருவோகுவ ற்கோன கோரணிகள் அங்கு இருக்கலோம்.



வியோழன் –  கவல் தபட்டி
தபயர்க்கோரைம் கரோமக்கடவுள்களின் அரசன்
சூரியனில் இருந்துதூரம் 778.41 மில்லியன் கி.மீ
சுற்றுளகக்கோலம் 11.8565 பூமி வருடங்கள்
சுழற்சிச்சரிவு 3.12 போளக
சுழற்ச்சிக் கோலம் 9.92 மணித்தியோலங்கள்
ஆளர 71,492 கி.மீ
திணிவு 317.82 மடங்கு பூமிளயப்கபோல
ஈர்ப்புவிளச 20.87 m/sec2

வளிமண்டல ஆக்கக்கூறு ளைட்கரோ ன், ஹீலியம்
தவளிப்புற தவப்பநிளல –148 போளக தசல்சியஸ்
துளைக்ககோள்கள் 67



சனி
வளையங்கள் தகோண்ட ககோள்





• த ோளலக்கோட்டி கண்டுபிடிக்க முன்னர், மக்கைோல் 
அவ ோனிக்கக்கூடிய ோக இருந்  மிகத்த ோளலவில்
இருந்  ககோள் சனி.

• 1610 இல் கலிலிகயோ கலிலி,  னது 
த ோளலக்கோட்டிளயக் தகோண்டு மு ன் மு லில்
சனிளய அவ ோனித் ோர்.

• சனியின் இருபுறமும்  வோன்தபோருட்கள் இருப்பள 
அவ ோனித்  கலிலி, சனி, மூன்று தபோருட்கைோலோன
ஒரு கட்டளமப்பு எனக் கருதினோர்.

• 1959 இல் கிறிஸ்டியன் ஹ்யுத ன் என்னும் 
வோனவியலோைர், தபரிய த ோளலக்கோட்டிளயக் 
தகோண்டு சனியின் வளையங்களை அவ ோனித் ோர்.

• 1975 இல் இத் ோலிய வோனவியலோைர் ஜீன்-தடோம்னிக் 
கஸினி என்பவர் சனியின் வளையங்களில் பிரிவுகள் 
இருப்பள  அவ ோனித் ோர்.



• வியோழளனப் கபோல, சனியும் ளைட்கரோ ன் மற்றும் 
ஹீலியம் ஆகிய வோயுக்கைோல் ஆக்கப்பட்டுள்ைது.

• சனி, பூமிளயப்கபோல 755 மடங்கு தபரியது.

• சனியின் கமற்பரப்பில் புயலின் கவகம் தசக்கனுக்கு 500 
மீற்றர் வளர தசல்லும், பூமியில் மிக கவகமோன புயகல
தசக்கனுக்கு 110 மீற்றர்கள் கவகத்தில்  ோன் தசல்கிறது.

• கவகமோன, தவப்பமோன கோற்று கமகல எழும்புவ ோல்,
சனியின் கமற்பரப்பில் மஞ்சள் மற்றும்  ங்க நிறங்களில் 
ககோடுகளை அவ ோனிக்கலோம்.

சனியும் அ ன் துளைக்ககோள்களும்

சனியில் புயல்!



• சனிக்கு 53 தபயரிடப்பட்ட துளைக்ககோள்கள்
உண்டு.

• சனியின் மிகப்தபரிய துளைக்ககோள், ளடட்டன், 
பு ளனவிட தபரியது.

• ளடட்டகன, சூரியத் த ோகுதியில் இருக்கும்
இரண்டோவது மிகப்தபரிய துளைக்ககோைோகும்.

• ளடட்டனில் ளநட்கரோ ன் அதிகமுள்ை 
வளிமண்டலம் கோைப்படுகிறது.

• சனிக்கு அதிகமோன "பனியோல்" ஆன 
துளைக்ககோள்கள் உண்டு.

• சனியின் ஒவ்தவோரு துளைக்ககோளும் 
ஒவ்தவோரு வடிவத்தில் கோைப்படுகின்றன.

ளடட்டன் துளைக்ககோள்

IapetusHyperion 



• 1980களில் சனிக்கு அருகில் தசன்ற தவோகய ர் 
விண்கலங்கள், சனியின் வளையங்கள் 
பனித்துணிக்ளககைோல் ஆக்கப்பட்டுள்ைள  கண்டறிந் து.

• சனியின் வளையங்கள் பல ஆயிரம் கி.மி அகலம் 
தகோண்ட ோக இருப்பினும், அ ன்  டிப்பு சரோசரியோக 10
மீற்றகள் மட்டுகம.

• கஸினி விண்கலத்தின் புளகப்படங்கள், சில இடங்களில்
வளையத்தின்  டிப்பு 3km அைவு வளர தசல்வள  
கோட்டுகின்றது.

சனியின் வளையங்களும் அ ன் பிரிவுகளும்



• சனியின் கோந் ப்புலம் பூமியின் 
கோந் ப்புலத்ள ப் கபோல 578 மடங்கு 
சக்திவோய்ந் து.

• சனியின் வளையங்களும், அ ன் அதிகைவோன 
துளைக்ககோள்களும், சனியின் 
கோந் க்ககோைத்தினுள்  ோன் இருக்கின்றன.

• கபிள் வோன்த ோளலக்கோட்டியும், கஸினி
விண்கலமும், சனியில் அகரோரோ கபோன்ற 
நிறஒளிவீச்சு அ ன் துருவப்பகுதியில் 
நிகழ்வள  படம்பிடித்துள்ைன.

சனியின் வடதுருவத்தில் அகரோரோ



சனி –  கவல் தபட்டி
தபயர்க்கோரைம் கரோம விவசோயக் கடவுள்
சூரியனில் இருந்து தூரம் 1,426.73 மில்லியன் கி.மீ
சுற்றுளகக்கோலம் 29.4 பூமி ஆண்டுகள்
சுழற்சிச்சரிவு 26.73 போளக
சுழற்சிக்கோலம் 10.656 மணித்தியோலங்கள்
ஆளர 60,268 கி.மீ
திணிவு பூமிளயப்கபோல 95.16

ஈர்ப்புவிளச 7.207 m/sec2

வளிமண்டல ஆக்கக்கூறு ளைட்கரோ ன், ஹீலியம்
கமற்பரப்பு தவப்பநிளல –178 போளக தசல்சியஸ்
துளைக்ககோள்கள் 62



யுகறனஸ்
ஒரு பனியரக்கன்





• த ோளலக்கோட்டிளயப் பயன்படுத்தி கண்டறியப்பட்ட மு ல் ககோள். 1781
இல் வில்லியம் ஹீர்ச்சல் என்பவர் கண்டறிந் ோர்.

• சூரியனில் இருந்து 7வது ககோள், இது சூரியளன ஒருமுளற சுற்ற 84
பூமி வருடங்கள் எடுக்கிறது.

• சூரியனில் இருந்து 2.9 பில்லியன் கி.மீ தூரத்தில் இருகின்றது.
• யுகறனசில் ஒரு நோள் என்பது, 17 மணித்தியோலங்கள்.
• தவள்ளிளயப் கபோல யுகறனஸ் கிழக்கு கமற்கோக சுழல்கிறது.
• தவோகய ர் 2 மட்டுகம இதுவளர யுகறனசிற்கு அருகில் தசன்று 
படம்பிடித்  விண்கலமோகும். 1986 இல் இது யுகறனசிற்கு அருகில் 
தசன்றது.



• யுகரனஸ் ஒரு "பனி அரக்கன்" வளக 
ககோைோகும். 80% மோன ககோளின் திணிவு, நீர், 
மீக ன் மற்றும் அகமோனியோ ஆகிய 
மூலப்தபோருட்கைோல் ஆக்கப்பட்டுள்ைது.

• யுகறனசின் வளிமண்டலம் ளைட்கரோ ன், 
ஹீலியம் மற்றும் சிறி ைவு மீக ன் 
ஆகியவற்றோல் ஆக்கப்பட்டுள்ைது.

• யுகறனசிற்கு 27 துளைக்ககோள்கள் உண்டு. 
அளவ வில்லயம் கேக்ஸ்பியர் மற்றும் 
அலக்சோண்டர் கபோப் ஆகியவர்களின் 
கள களின் க ோப்போத்திரங்களின் 
தபயர்கைோகும்.

• யுகறனசிற்கும், சனிளயப் கபோல ஆனோல்
தமல்லிய வளையம் உண்டு.



யுகறனஸ் –  கவல் தபட்டி
தபயர்க்கோரைம் தசோர்கத்தின் கிகரக்க கடவுள்
சூரியனில் இருந்து தூரம் 2,870.97 மில்லியன் கி.மீ
சுற்றுளகக்கோலம் 84.02 பூமி ஆண்டுகள்
சுழற்சிச்சரிவு 97.86 போளக
சுழற்சிக்கோலம் 17.24 மணித்தியோலங்கள்
ஆளர 25,559 கி.மீ
திணிவு பூமிளயப் கபோல 14.371

ஈர்ப்புவிளச 8.43 m/sec2

வளிமண்டல ஆக்கக்கூறு ளைட்கரோ ன், ஹீலியம்
கமற்பரப்பு தவப்பநிளல –216 போளக தசல்சியஸ்
துளைக்ககோள்கள் 27



தநப்டியூன்
சூரியத் த ோகுதியின் இறுதிக் ககோள்





• சூரியனில் இருந்து 8வது ககோள். சூரியளன 4.5 பில்லியன் கி.மீ 
த ோளலவில் சுற்றுகிறது.

• தநப்டியூன் ஒரு முளற  னது அச்சில் சூழல 18 மணி கநரங்கள்
எடுக்கும். 

• ஒரு முளற சூரியளனச் சுற்றி வர 165 பூமி வருடங்கள் எடுக்கிறது.
• யுகறனளசப் கபோல, கநப்டியுனும் ஒரு "பனி அரக்கன்" - நீர், மீக ன் 
மற்றும் அகமோனியோவோல் ஆக்கப்பட்டது.

• தநப்டியுனுக்கு 13 உறுதிதசய்யப்பட்ட துளைககோள்கள் உண்டு.
• தநப்டியுளனயும், தவோகய ர் 2 விண்கலம் மட்டுகம இதுவளர மிக 
அருகில் தசன்று படம் பிடித் து. 



• தநப்டியுனின் அளமவிடம் மு லில் 
கைக்கிடப்பட்டு கண்டறியப்பட்ட பின்னகர, 
த ோளலக்கோட்டி மூலம் அவ ோனிக்கப்பட்டது.

• க ோகன் ககோட்ப்தரட் என்பவர் தபர்லின்
வோனியல்அவ ோனிப்பு நிளலயத்தில் 1846 இல் 
மு ன் மு லில் தநப்டியுளன கண்டறிந் ோர்.

• தநப்டியுனுக்கு, அண்ைைவோக பூமியைவு
உள்ை திண்ம உள்ைகணி உண்டு.

• தநப்டியுனின் நீல நிறத்திற்கு கோரைம், அ ன் 
வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் மீக ன் ஆகும். 
ஆனோல், யுகறனளச விட, கநப்டியுனின் நீல 
நிறம் அடர்த்தியோனது - இ ற்கோன சரியோன
கோரைம் இன்னமும் கண்டறியப்படவில்ளல.

தநப்டியுனின் வளிமண்டலத்தில் 
இருக்கும் முகில் கீற்றுக்கள்



• சூரியனில் இருந்து மிகத் த ோளலவில், குளறந் ைவு 
சக்திளயப் தபறும் இடத்தில் இருப்பினும், இங்கு புயல், 
வியோழளனவிட 3 மடங்கு கவகமோகவும், பூமிளயவிட 9
மடங்கு கவகமோகவும் வீசுகின்றது.

• பூமியின் அைளவவிட போரிய "தபரும் கறுப்புப்புள்ளி" 
ஒன்ளற தநப்டியுனின் கமற்பரப்பில் 1989இல் 
தவோகய ர் 2 விண்கலம் அவ ோனித் து.

• தநப்டியுனின் மிகப்தபரிய துளைக்ககோள் - ட்ளரடன், 
இது சூரியத்த ோகுதியில் இருக்கும் மிகவும் குளிரோன 
தபோருட்களில் ஒன்று. (-235 போளக தசல்சியஸ்)

கநப்டியுனின் துளைக்ககோள் ட்ளரடன்

தபரும் கறுப்புப்புள்ளி



தநப்டியூன் –  கவல் தபட்டி
தபயர்க்கோரைம் கடலுக்கோன கரோமக்கடவுள்
சூரியனில் இருந்து தூரம் 4,498.25 மில்லியன் கி.மீ
சுற்றுளகக் கோலம் 164.79 பூமி வருடங்கள்
சுழற்சிச் சரிவு 29.58 போளக
சுழற்சிக் கோலம் 16.11 மணித்தியோலங்கள்
ஆளர 24,764 கிமீ
திணிவு பூமிளயப் கபோல 17.147

ஈர்ப்புவிளச 10.71 m/sec2

வளிமண்டல ஆக்கக்கூறு ளைட்கரோ ன் ஹீலியம்
கமற்பரப்பு தவப்பநிளல –214 போளக தசல்சியஸ்
துளைக்ககோள்கள் 13



குறள் ககோள்கள்
ளகப்பர் பட்டியில் சுற்றும் வோன்தபோருட்கள்



• குறள்ககோள்களும் எமது சூரியளனச் சுற்றி வருகின்றன, 
தபரும்போலோனளவ, "ளகப்பர் பட்டி" என்ற பிரக சத்தில் 
உள்ைன.

• ளகப்பர் பட்டி என்பது, தநப்டியுனின் சுற்றுப்போள க்கு 
தவளிகய உள்ை பிரக சமோகும். இங்கு அதிகைவோக
பனியோல் ஆன வோன்தபோருட்கள் சூரியளன 
சுற்றிவருகின்றன.

• ப்ளுட்கடோ ஒரு பிரபல்யமோன குறள்ககோைோகும் -
சூரியனில் இருந்து 5.9 பில்லியன் கி.மீ த ோளலவில் 
சூரியளனச் சுற்றி வருகின்றது.

• இன்னுதமோரு பிரபலமோன குறள்ககோள் - சீரிஸ், இது
தசவ்வோய்க்கும், வியோழனுக்கும் இளடயில் உள்ை 
சிறுககோள்ப் பட்டியில் இருகின்றது.

• குறள்ககோள்கள் பனி மற்றும் போளறயோல் உருவோன 
வோன்தபோருட்கைோகும்.

சீரிஸ் என்னும் குறள்ககோள்



ப்ளுட்கடோ மற்றும் ஈரிஸ்
ஆகிய குறள்ககோள்களின்
சுற்றுப்போள  இங்கு 
கோட்டப்பட்டுள்ைது.

ப்ளுட்கடோ  
சூரியளனச்சுற்றிவர 
அண்ைைவோக 248 பூமி 
வருடங்கள் எடுக்கிறது.

ஈரிஸ் சூரியளனச் 
சுற்றிவர கிட்டத் ட்ட 557 
வருடங்கள் 
எடுத்துக்தகோள்கிறது.



• தபரும்போலோன குறள்ககோள்கள், 
துளைக்ககோள்களைக் தகோண்டுள்ைன.

• சில குறள்ககோள்கள், ப்ளுட்கடோ, ஈரிஸ் கபோன்றளவ 
தமல்லிய வளிமண்டலத்ள யும் தகோண்டுள்ைன, 
இளவ சூரியளன கநோக்கி வரும்கபோது 
விரிவளடந்து, சூரியளன விட்டுச் தசல்லும் கபோது 
ஒடுங்குகின்றன.

• குறள்ககோள்களில், நோமறிந் வளரயில் எந் தவோரு 
உயிரினகமோ, அல்லது உயிர் க ோன்றத் 
க ளவயோன கோரணிககைோ இல்ளல.

• ப்ளுட்கடோ, 2006 வளர ஒரு ககோைோககவ 
கரு ப்பட்டது. ஆனோல் அ ன் அைவில் கவறுபல
வின்தபோருட்கள் ளகப்பர் பட்டியில் 
கண்டறியப்பட்ட னோல், ககோள்களுக்கோன புதிய 
வளரவிலக்கைம் உருவோக்கப்பட்டது.

ஈரிஸ் மற்றும் அ ன் 
துளைக்ககோள் டிஸ்கலோமியோ



சில முக்கிய குறள்ககோள்கள்
சீரிஸ், ப்ளுட்கடோ மற்றும் ஈரிஸ்



சீரிஸ்
• சீரிஸ் தவறும் 950 கி.மீ விட்டகம தகோண்டது.
• இது சூரியளன, தசவ்வோய்க்கும், 
வியோழனுக்கும் இளடயில் உள்ை சிறுககோள்ப் 
பட்டி என்ற பிரக சத்தில் சுற்றிவருகின்றது.

• சிறுககோள்ப் பட்டியில் உள்ை அளனத்து 
சிறுககோள்களின் திணிவில் அண்ைைவோக 
25% திணிளவ சீரிஸ் தகோண்டுள்ைது.

• ப்ளுட்கடோ சீரிளைவிட 14 மடங்கு திணிவோனது!
• ஆய்வோைர்கள், சீரிஸின் கமற்பரப்பிற்கு
அடியில் அதிகைவோக நீர் இருக்கலோம் என 
கணித்துள்ைனர்.

சீரிஸின் உட்கட்டளமப்பும் அதில்
இருக்கும் நீரின் அைவும்



ப்ளுட்டடொ

• 1930 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

• ப்ளுட்கடோவிற்கு சகரோன் என்னும் துளைக்ககோள் 
உண்டு, இது ப்ளுட்கடோவின் அைவில் போதியைவு!

• ப்ளுட்கடோ, ஒருமுளற சுழல 6.4 பூமி நோட்கள் 
எடுத்துக்தகோள்கிறது. கமலும் கிழக்கு கமற்கோக 
சுழல்கிறது.

• 2005 இல் நிக்ஸ் மற்றும் ளைட்ரோ என்னும் இரண்டு 
துளைக்ககோள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

• 2011 இல் கமலும் இரண்டு துளைக்ககோள்கள் 
கண்டறியப்பட்டன - ககர்பிகரோஸ், ஸ்டிக்ஸ்

• ப்ளுட்கடோ என்ற தபயர், 11 வயதுச் சிறுமியோல் 
சூட்டப்பட்டது - ப்ளுட்கடோ ஆழ்கடளல ஆளும் 
கரோமக்கடவுள்.

ப்ளுட்கடோவும் அ ன் 
துளைக்ககோள்களும்

ப்ளுட்கடோவின் விட்டம் 2302 கி.மீ



ஈரிஸ்
• ஈரிஸ் மு ன்மு லில் 2003 அவ ோனிக்கப்பட்டு, 2005
இல் குறள்ககோைோக உறுதிதசய்யப்பட்டது.

• ஈரிஸ் ஒருமுளற சூரியளன சுற்றிவர 557 பூமி 
வருடங்கள் எடுக்கிறது.

• ஈரிஸ், ப்ளுட்கடோளவ விட தபரி ோனது என்று
மு லில் கருதினோலும், புதிய ஆய்வுகள், ஈரிஸ்
ப்ளுட்கடோளவ விட சற்று சிறி ோக இருக்கலோம் என 
த ரிவிக்கின்றன.

• ஈரிஸ், ககோபத்திற்கோன கிகரக்க தபண் கடவுைோகும்.
• ஈரிசிற்கு,  ளடஸ்கலோமியோ என்ற துளைக்ககோள் 
உண்டு.

• ளடஸ்கலோமியோ,  ஈரிசின் மகைோன நீதிளய மீறும் 
அரக்க தபண் கடவுைோகும்.



வோல்தவள்ளிகள்
ளகப்பர் பட்டி மற்றும் அ ற்கும் தவளிகய உள்ை பனியோலோன 
வின்தபோருட்கள்.





• மிகப்தபரிய வோல்தவள்ளிகள் அண்ைைவோக 100 
கி.மீ விட்டம் தகோண்டளவ (ப்ளுட்கடோவின் 
அைவில் 20 இல் 1 பங்கு)

• சூரியளன 200 வருடங்களுக்குள் சுற்றிவரும் 
குறுங்கோல வோல்தவள்ளிகள், ளகப்பர்பட்டியில் 
இருந்து வருகின்றது. (30AU த ோடக்கம் 50AU)

• நீண்டகோல வோல்தவள்ளிகள், ஊர்ட்முகில் 
எனப்படும் மிகத்த ோளலவில் இருக்கும் பகுதியில் 
இருந்து வருகின்றன. (5000AU த ோடக்கம் 100,000AU
வளரயோன பகுதி)

• வோல்தவள்ளிகள் ஒவ்தவோன்றும் தவகவறு
வளகயில் சுழல்கின்றன. 

• ைோலியின்வோல்தவள்ளி ஒருமுளற சுழல 2.2 பூமி 
நோட்கள் த ோடக்கம் 7.4 பூமி நோட்கள் வளர 
எடுத்துக்தகோள்கிறது.

ைோலியின் வோல்தவள்ளி சூரியளன
ஒருமுளற சுற்றிவர 75 பூமி வருடங்கள்

எடுக்கிறது.

1AU = பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் 
இளடயில் உள்ை தூரம் –

150 மில்லியன் கி.மீ



• சூரியனுக்கு அருகில் வரும்கபோது, 
வோல்தவள்ளியின் தவப்பநிளல 
அதிகரிக்கிறது. இ னோல் அ ன் கமற்பரப்பு 
உருகி, ஒரு வளிமண்டலம் கபோன்ற 
அளமப்பு வோல்தவள்ளிளயச் சுற்றி
உருவோகிறது. இது ககோமோ எனப்படும்.

• ககோமோ எனப்படும் இந்  வளிமண்டலம், 
ஆயிரக்கைக்கோன கி.மீ விட்டம் 
தகோண்ட ோக கோைப்படும்.

• இதிலிருந்து ோன் வோல்தவள்ளியின் "வோல்" 
உருவோகின்றது.

• வோல்தவள்ளிகளிற்கு துளைக்ககோள்
மற்றும் வளையங்கள் என்பன இல்ளல.

வோல்தவளியின் ககோமோ அளமப்பு

தைல்-கபோப் வோல்தவள்ளி - 1997



• ஆதிகோல மனி ர்கள், வோல்தவள்ளி என்பது ஒரு 
தகட்டசகுனம் எனக் கருதினர்.

• புரோ ன சீன வோனவியலோைர்கள், பல 
நூற்றோண்டுகைோக வோல்தவள்ளிகள் க ோன்றிய 
கோலம், மற்றும் அவற்றின் ஓவியங்கள், அ ன்
அளமப்பு பற்றி த ளிவோக குறித்து 
ளவத்துள்ைனர்.

• வோல்தவள்ளிகள் என்பது எமது சூரியத்த ோகுதி 
க ோன்றிய கோலப்பகுதியின் எச்சம் ஆகும்.

• வோல்தவள்ளிகள் உளறந்   கரியநிற 
கச னப்தபோருட்கைோல் ஆக்கப்பட்டுள்ைது.

• வோல்தவள்ளிகள் மூலம் பூமிக்கு நீர் மற்றும் 
உயிரினத்தின் மூலக்கூறுகள் 
தகோண்டுவரப்பட்டிருக்கலோம் என சில 
ஆய்வோைர்கள் கருதுகின்றனர்.

Comet McNaught

People believed bad things 

happen when comet shows up!

But they are one of the most 

beautiful things on sky!!



• தபரும்போலோன வோல்தவள்ளிகள் சூரியனில் இருந்து 
போதுகோப்போன த ோளலவிகலகய சூரியளனச் சுற்றி 
வருகின்றன.

• ைோலியின் வோல்தவள்ளி, சூரியனுக்கு 89 மில்லியன் 
கி.மீ ஐ விட அருகில் வருவதில்ளல. ஆனோல் சில 
வோல்தவள்ளிகள், சூரியனுக்கு மிக அருகில் வந்து 
அ ன் ஈர்ப்பு சக்தியோல் சூரியனில் கமோதுண்டு
அழிகின்றன.

• 2001 இல் நோசோவின் டீப் ஸ்கபஸ் 1 என்ற விண்கலம், 
தபர்லி என்ற வோல்தவள்ளிக்கு மிக அருகில் தசன்று 
அ ன் ளமயப்பகுதிளய புளகப்படம் எடுத் து. 

• நோசோவின் ஸ்டோர்டஸ்ட் என்ற விண்கலம், 2004இல் 
ளவல்ட் என்ற வோல்தவள்ளிக்கு 236 கிமீ அருகில்
பறந்து, அ ன் தூசுகளை கசகரித்து, பின்னர் 2006இல் 
பூமிளய வந் ளடந் து.

நோசோவின் ஸ்டோர்டஸ்ட் விண்கலம்

வோல்தவள்ளி தபர்லியின் 
ளமயப்பகுதி - 8 கிமீ விட்டம் 
தகோண்டது



ளகப்பர் பட்டி,
ஊர்ட் முகில்
ககோள்களுக்கு அப்போல் உள்ை பிரக சங்கள்





• ளகப்பர் பட்டி (Kuiper belt) மற்றும் ஊர்ட்முகில் (Oort cloud) என்பன 
விண்தவளியில் இருக்கும் பிரக சங்கைோகும்.

• இளவ சூரியளன மிகத்த ோளலவில் சுற்றிவரும் தநப்டியூன்
தகோளிற்கும் தவளிகய உள்ை பிரக சங்கள்.

• ளகப்பர் பட்டி, உளுந்துவளட கபோன்ற அளமப்புக் தகோண்ட 
பிரக சமோகும். தநப்டியுனுக்கு தவளிகய அண்ைைவோக 30AU 

த ோடக்கம், 55 AU வளரயோன பிரக சம்.
• ஊர்ட்முகில் என்பது ஒரு முட்ளட வடிவமோன அளமப்பு, இது இது 
சூரியத்த ோகுதிளயச் சுற்றி 5000AU த ோடக்கம் 100,000AU வளரயோன 
பகுதியில் கோைப்படுகிறது.

• ளகப்பர் பட்டியில், ப்ளுட்கடோளவப் கபோல பல ஆயிரக்கைக்கோன 
வின்தபோருட்கள் இருக்கலோம் என ஆய்வோைர்கள் கருதுகின்றனர்.



• ளகப்பர் பட்டியில் ஒரு ட்ரில்லியனுக்கும் அதிகமோன வோல்தவள்ளிகள் 
இருப்ப ோக கைக்கிடப்பட்டுள்ைது.

• ஊர்ட்முகில்ப் பிரக சத்தில், ட்ரில்லியனுக்கும் அதிகமோன 
வின்தபோருட்கள் இருக்கின்றன.

• ளகப்பர் பட்டியில் உள்ை குறள்ககோள்களில் பலவற்றிற்கு 
துளைக்ககோள்கள் உண்டு.

• ளகப்பர் பட்டிளய கநோக்கி தசல்லும் மு லோவது நோசோவின் விண்கலம் 
நியூதைோளரசன் ஆகும். இது 2015 இல் ப்ளுட்கடோவிற்கு அருகில் தசல்லும்.

• ளகப்பர் பட்டியிகலோ, அல்லது ஊர்ட்முகில்ப் பிரக சத்திகலோ உயிரினம் 
வோழத் க ளவயோன கோரணிகள் இல்ளல.

• ளகப்பர் பட்டி என்ற தபயர், வோனவியலோைர் த ரோல்ட் ளகப்பர் ஐ 
நிளனவுகூரும் வி மோக ளவக்கப்பட்டது. த ரோல்ட் ளகப்பர் 1950 களில் 
ளகப்பர் பட்டியின் இருப்பிடத்ள  கணித் வர்.

• ஊர்ட் முகில்,  ோன் ஊர்ட் என்ற வோனியைோலளர நிளனவுகூரும் வி மோக 
ளவக்கப்பட்டது. இவர் ஊர்ட்முகில் இருக்கும் பகுதிளய கணித் வர்.

நியூதைோளரசன் விண்கலம் 



சூரியத்த ோகுதிக்கு தவளிகய
போல்வீதியும், பிரபஞ்சமும்



இது எமது விண்மீன்கபரளட ஆகும். 
போல்வீதி எனப்படும்.
போல்வீதியில், சூரியளனப் கபோல 200
பில்லியன் விண்மீன்கள் 
கோைப்படுகின்றன.
எமது பிரபஞ்சம் 
விரிவளடந்துதகோண்டு தசல்கிறது. 
அண்ைைவோக 14 பில்லியன் 
வருடங்களுக்கு முன்னர், எமது 
பிரபஞ்சம் ஒரு மைல் 
துணிக்ளகளயவிட சிறி ோக இருந் து.
எமது புலப்படக்கூடிய பிரபஞ்சத்தில்
மட்டும் 200 பில்லியனுக்கும் அதிகமோன 
விண்மீன்கபரளடகள் உள்ைன.
அதில் எல்லோவற்றிலும் சூரியளனப் 
கபோலகவ விண்மீன்கள் உண்டு.



• இந் ப் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் தமோத் ப் பருப்தபோருளில் 68% கரும் 
சக்தியோகும். மற்ளறய 27% கரும்தபோருள் எனப்படும் வஸ்து. 

• மிகுதி 5% மட்டுகம இந்  விண்மீன்கள், ககோள்கள் மற்றும் நோம் 
போர்க்கக்கூடிய அளனத்தும். கமலும் அறிய http://bit.ly/DarkMatterEnergy

( மிழ்க் கட்டுளர)

• போல்வீதி உட்குழு எனப்படும் த ோகுதியில் இருக்கிறது, இந் த் 
த ோகுதியில் தமோத் ம் 30 விண்மீன் கபரளடகள் உண்டு.

• நம் போல்வீதிக்கு மிக அருகில் இருக்கும் விண்மீன் கபரளட -
அன்கறோமீடோ, 2.5 மில்லியன் ஒளியோண்டுகள் தூரத்தில் இருகின்றது.

• இதுவளர சூரியத்த ோகுதிக்கு தவளியில், 1700 இற்கும் அதிகமோன 
ககோள்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ைன.

• அளவகளில் உயிரினங்கள் இருக்கலோம், ஆனோல் இதுவளர 
பூமிளயத்  விர கவறு எந்  ககோள்களிலும் உயிரினத்தின்  டயங்கள் 
கண்டறியப்படவில்ளல.

ைபில் த ோளலக்கோட்டியின் மிக-மிக-ஆழமோன 
புளகப்படம் - இதில் 10000 விண்மீன் கபரளடகள் 

இருக்கின்றன! ஒவ்தவோரு புள்ளியும் ஒரு 
விண்மீன் கபரளட.

http://bit.ly/DarkMatterEnergy


தவோகய ர் விண்கலங்கள் (1 மற்றும் 2) 1977 இல் நோசோ 
விண்ணுக்கு அனுப்பிய விண்கலங்கைோகும்.
ஆகஸ்ட் 25, 2012 இல் தவோகய ர் 1,  சூரிய ஆதிக்கத்திற்கு
தவளிகய உள்ை பிரக சமோன, "விண்மீன் இளடப் 
பிரக சத்தில்" நுளழந் து.
தவோகய ர் 1 இன் கவகம் தசக்கனுக்கு 17 கி.மீ ஆகும்!
2025 வளர தவோகய ர் விண்கலங்கள் த ோழிற்படுவ ற்கு 
கபோதுமோனவைவு சக்திளய அ ன் மின்கலங்கள் 
தகோண்டுள்ைன.
தவோகய ர் 1 மற்றும் 2,  ங்கத் ோல் ஆன  களடக்தகோண்டு 
தசல்கிறது, இதில் பல படங்கள், ஒலிகள் மற்றும் 
சூரியத்த ோகுதி மற்றும் பூமியின் அளமவிடம் ஆகிய
விடயங்கள் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைன.

தவோகய ர் திட்டம் பற்றி கமலும் அறிய -
http://bit.ly/VoyegerMission1and2 ( மிழ்க் கட்டுளர)

தவோகய ர் 1 மற்றும் 2

http://bit.ly/VoyegerMission1and2


6 பில்லியன் கி.மீக்கு அப்போல் -
ஒரு சிறிய நீலப் புள்ளி – எமது

பூமி!

தவோகய ர் 1, 1991 இல் பூமிக்கு 6 பில்லியன் கிமீக்கு அப்போல் 
இருந்து எடுத்  புளகப்படம்.

இந் ப் படத்தின் பின்னர், தவோகய ர் 1 இன் 
புளகப்படக்கருவி நோசோவினோல்  ற்கோலிகமோக 
நிறுத்திளவக்கப்பட்டது, அது புளகப்படம் எடுக்கக்கூறிய 
தூரத்தில் எந் ப் தபோருளும் இல்ளல! அவ்வைவு தூரம் அது 
பயணித்து விட்டது.

அது அ ன்பின்னர் வின்மீனிளட பிரக சத்ள  கநோக்கி 
 னது பயைத்ள த் த ோடர்ந் து.

மனி னின் தமோத்  வரலோறும், 
அவன் சோ ளனகளும், அவன்
க ோல்விகளும், அந்  சிறிய 
நீலப்புள்ளியிகலகய 
நடந்துமுடிந் து.
- கோர்ல் கசகன், 
அக்கடோபர் 13, 1994



நன்றி
M Sri Saravana

https://parimaanam.net



 கவல்கசகரிப்பு மூலங்கள்
• NASA solar system explorations - http://1.usa.gov/1iFbgsj

• European Space Agency educations - http://bit.ly/1iFboIr

• Hubble Space Telescope site - http://bit.ly/1iFbmQF

• Hubble gallery - http://bit.ly/1iFbobo

• Hubble heritage gallery - http://bit.ly/1iFbzUc

• NASA missions - http://1.usa.gov/1iFbujb

• Wikipedia & Creative common images


