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இயற்பியல்

 மீ ட்ட

என்பது ந ளத்தின் அலகாகும். மீ ட்ட

என்பது ெதrந்த மாறாத

கிேலாகிராம் என்பது நிைறயின் அலகு
 ந ளம், நிைற, காலம் ேபான்ற அளவுகைள அடிப்பைட அளவுகள்
என்கிேறாம்.
 பன்னாட்டு அலகுமுைற 1960 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இதைன SI அலகு முைற என்ப .
அளவு

SI அலகு

ந ளம்

மீ ட்ட

(metre)

நிைற

கிேலாகிராம்

குறியீடு
மீ (m)
கி.கி (Kg)

(Kilogram)
காலம்

வினாடி (Second)

1 மீ ட்ட

= 1000 மில்லிமீ ட்ட

1 மீ ட்ட

= 100 ெசன்டிமீ ட்ட

1 கிேலாமீ ட்ட

வி (S)

= 1000 மீ ட்ட

1 கிராம் = 1000 மில்லிகிராம்
1 கிேலா கிராம் = 1000 கிராம்
1 குவிண்டால் = 100 கிேலாகிராம்
1 ெமட்rக் டன் = 1000 கிேலாகிராம்
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1 நிமிடம் = 60 வினாடி
1 மணி = 60 நிமிடம்
1 நாள் = 24 மணி
1 ஆண்டு = 365 ¼ நாள்
1 வினாடி = 1000 மில்லிவினாடி
1 வினாடி = 1000000 ைமக்ேராவினாடி

 ந rல் வாழும் விலங்குகளில் மிகப்ெபrயதான ந லத்திமிங்கலத்தின்
ந ளம் 30 மீ ட்ட

வைர இருக்கும்.

 சூrயனின் நிைற = 1.99 x 1030 கிேலாகிராம்
 பூமியின் நிைற = 5.98 x 1024 கிேலாகிராம்
(அதாவது பூமியின் நிைறையப்ேபால் சூrயன் 3,20,000 மடங்கு அதிக நிைற
ெகாண்டது)
 ேராேபா (Robot) ைவ உருவாக்கியவ

ஐசக் அசிேமா. இவ தான்

பிலிப்ைபன்ஸ் ெமாழிச் ெசால்லான ேராேபா எனும் ெசால்ைல
வழங்கியவ .
 ெஜயண்ட் வல்
 எனப்படும் மிகப் ெபrய இராட்டினங்கைள இயக்க
மின் காந்தங்கள் ேதைவ.
 1600ல் வில்லியம் கில்ப ட் என்ற ஆங்கில அறிவியல் அறிஞ

புவி

மிகப்ெபrய காந்தமாகச் ெசயல்படுகிறது என்பைத அறிவித்தா .
 ஆற்றைல ஜூல் (Joule) எனும் அலகால் குறிப்பிடுகிேறாம்.
 ெவப்பம் ஒரு வைக ஆற்றல் என்பைதக் கண்டுபிடித்தவ

ேஜம்ஸ்

ஜூல். இதனால்தான் ஆற்றலின் அலைக ஜூல் (Joule) என்கிேறாம்.
 ேமட்டூ , பவானி சாக

முதலிய இடங்களில் ந

ஆற்றல் மூலம்

மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்யப்படுகிறது.
 தமிழ்நாட்டில் காற்றாைல மூலம் மின்சாரம் கிைடக்கும் இடங்கள்
 கயத்தாறு (திருெநல்ேவலி)
 ஆரல்வாய்ெமாழி (கன்னியாகுமr)
 ேகாயம்பத்தூ
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 திருப்பூ

மாவட்டங்கள்

கி.மு. 212 – இல் ஆ க்கிமிடிஸ் என்ற கிேரக்க நாட்டு அறிஞ

சூrய

ஆற்றைலப் பயன்படுத்தி உருப்ெபருக்கி மூலம் ேராமானியப்
ேபா க்கப்பல்கைள எrத்தா .
மின்னாற்றல்

→ இயக்க ஆற்றல்+ஒலி ஆற்றல் + ெவப்ப ஆற்றல்

(மின்ேமாட்டைர இயக்கத்)

•

(மின்ேமாட்ட

இயங்கும் ேபாது)

(நைர ேமேலற்ற ேதைவப்படுகிறது)

கலிலிேயா கண்டுபிடித்த ெதாைலேநாக்கியால்தான் சூrயக்
குடும்பம் பற்றிய பல தகவல்கைளத் ெதrந்து ெகாள்ள முடிந்தது.
ெதாைலேநாக்கிையக் கண்டுபிடித்து 400 ஆண்டுகள்
நிைறவைடந்தைத ஒட்டி 2009 ஆம் ஆண்டு, ச வேதச வானியல்
ஆண்டாகக் ெகாண்டாடப்பட்டது.

•

கலிலிேயா பயன்படுத்திய ெதாைலேநாக்கிக் கருவி இப்ேபாது
இத்தாலி நாட்டில் உள்ள ஃபிளாரன்ஸ் நகrல் உள்ளது.

•

சூrயஒளி புவிைய வந்து அைடவதற்கு 8 நிமிடம் 20 விநாடி
ஆகியது.

•

சூrயனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இைடேய பூமி வருவதால் சந்திர
கிரகணம் ஏற்படுகிறது. இது ெபள ணமி அன்று நிகழும்.

•

சூrயனுக்கும் பூமிக்கும் இைடேய சந்திரன் வருவதால் சூrய
கிரகணம் ஏற்படுகிறது. இது அமாவாைச அன்று நிகழும்.

1 ஏக்க

= 4047 மீ 2 = 100 ெசன்ட்

1 ெஹக்ேட

= 2.47 ஏக்க

•

பாதரசத்தின் அட த்தி ந rன் அட த்திையப் ேபால 13.6 மடங்கு.

•

முதலாவது ஊசல் கடிகாரம் டச்சு நாட்டு அறிஞ

கிறிஸ்டியன்

ைஹஜன்ஸ் என்பவரால் 1657 ஆம் ஆண்டு வடிவைமக்கப்பட்டது.
•

வானியல் அலகு என்பது புவிக்கும் சூrயனுக்கும் இைடப்பட்ட
சராசrத் ெதாைலவு ஆகும்.
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•

1 வானியல் அலகு = 149.6 மில்லியன் கிேலாமீ ட்ட

(14.96 ேகாடி கிமீ )

•

1 AU = 1.496 x 1011 மீ

•

ஒளி ஆண்டு என்பது ெவற்றிடத்தில் ஒளியானது ஒரு வருடத்தில்
கடக்கும் ெதாைலவு ஆகும்.

•

1 ஒளி ஆண்டு = 9.46 X 1012 கிமீ (9,46,000 ேகாடி கிமீ ) = 9.46 X 1015 மீ

•

2008 ஆம் ஆண்டு பீ ஜிங்கில் நைடெபற்ற ஒலிம்பிக் ேபாட்டியில்
உேசன் ேபால்ட் 100மீ . ெதாைலைவ 9.6 வினாடிகளிலும், 200 மீ .
ெதாைலைவ 19.19 வினாடிகளிலும் ஓடிச் சாதைன பைடத்தா . இவ
4 X 100மீ ெதாட

ஒட்டத்திலும் குழுவினருடன் ெவற்றி ெபற்றுள்ளா .

இவரது அதிேவகமானது அவைர “மின்னல் ேபால்ட்” என்றைழக்கக்
காரணமானது.
1 கி.மீ = 1000 மீ ட்ட
1 மணி = 60 நிமிடம் = 60 X 60 வினாடி = 3600 வினாடி

•

தமிழ்நாட்டின் ேவலூ

மாவட்டத்தில் உள்ள ஏலகிr மைல ேலசான

சrவுகைளக் ெகாண்டுள்ளது. எனேவ, இது பறத்தல்
விைளயாட்டிற்கு ஏற்றதாக அைமந்துள்ளது.
•

தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துைறயானது ஒவ்ெவாரு வருடமும் ஆகஸ்ட் –
ெசப்டம்ப

மாதங்களில், ஏலகிrயில் ெதாங்கிப் பறத்தல்

விைளயாட்டு விழாைவ நடத்துகின்றன .
•

இந்தியாவில் காற்றாற்றல் மூலம் மின் உற்பத்தி ெசய்யும்
மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடம் வகிக்கின்றது. இது 5000 ெமகா
வாட் மின்னாற்றைல உற்பத்தி ெசய்யும் திறன் ெகாண்டது.

•

ெபரும்பாலான காற்றாைலகள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள தூத்துக்குடி,
கன்னியாகுமr, திருெநல்ேவலி மாவட்டங்களில் அைமந்துள்ளன.
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•

முதன் முதலாக லூயி கால்வானி என்ற இத்தாலிய விஞ்ஞனியால்
மின்கலம் உருவாக்கப்பட்டது. அேலஸ்சாண்ேரா ேவால்டா
என்பவரால் ேமம்படுத்தப்பட்டது.

•

கால்வனாமீ ட்ட

என்பது, மின்சுற்றுகளில் ெசல்லும்

மின்ேனாட்டத்ைதக் கண்டறியப் பயன்படும் கருவி ஆகும்.
•

மின் விலாங்கு மீ ன் என்பது மின்சாரத்ைத உருவாக்கவல்ல
மீ னாகும். இது தற்காப்புக்காவும் தனது இைரையப் பிடிக்கவும்
வலிைமயான மின்சாரத்ைத உருவாக்கித்தாக்கக் கூடியது. இவ்வைக
மீ ன்கள் அேமசான் நதியின் தூய ந rலும், ெதன் அெமrக்காவில்
உள்ள ஓrேனாக்ெகா நதிப்படுைகயிலும் வாழ்கின்றன.

•

நிக்ேராம் என்பது நிக்கல் மற்றும் குேராமியம் ேச ந்த உேலாகக்
கலைவ.

•

சூrயன் வினாடிக்கு 3.8 x 1026 ஜூல் ெவப்ப ஆற்றைல
ெவளிவிடுகின்றது. இந்த ஆற்றல் அணுக்கரு இைணவு என்ற
நிகழ்வினால் உருவாகின்றது.

•

ஜூல் என்பது ஆற்றைல அளவிடப்பயன்படும் அலகு ஆகும்.

ெகல்வின் அளவட்டு

முைற
 SI அளவட்டு

முைறயில் ெவப்பநிைலயின் அலகு ெகல்வின்
 ெகல்வின் அளவட்டு

முைற தனி அளவட்டு

முைற எனப்ப்படும்
 ெகல்வின் அளவட்டு

முைறயில் 0 K = - 273ºC
 0 K (ெகல்வின்) என்பது தனிச்சுழி ெவப்பநிைல எனப்படும்

குழி ஆடி
•

வாகனங்களின் முகப்பு விளக்கு, ைகவிளக்கு, ஆய்வு விளக்கு,
ெதாைலேநாக்கி ேபான்றவற்றில் எதிெராளிப்பானாகப்
பயன்படுகிறது.

•

பல் மற்றும் காது, மூக்குத் ெதாண்ைட மருத்துவ கள் அவ கள்
பா க்க ேவண்டிய பகுதிகளின் மீ து ஒளிையக் குவிக்கப்
பயன்படுகின்றன.
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•

முகம் சவரம் ெசய்யும் ஆடியாகப் பயன்படுகிறது.

•

சூrய அடுப்புகளில் சைமக்க ேவண்டிய உணவுப்ெபாருள்களின் மீ து
சூrய ஒளிையக் குவிக்கப் பயன்படுகின்றன

குவி ஆடி
•

இதன் பா ைவப்பகுதி அதிகமானதால் பின்புறத்தில் உள்ளவற்ைறப்
பா க்க வாகனங்களில் பயன்படுகின்றது

•

அதிகமான இடத்ைதக் கண்காணிக்கும் ஆடிகளாகப்
பயன்படுகின்றன.

•

ஆசியாவிேலேய ெபrய எதிெராளிப்புத் ெதாைலேநாக்கிகளில்,
ஒன்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஜவ்வாது மைலயில் (ேவலூ
மாவடடம்) அைமந்துள்ள காவலூ

அளவட்டு

முைற

ஆராய்ச்சி ைமயத்தில் உள்ளது.

கீ ழ்த்திட்டவைர (தூய

ேமல் திட்டவைர (ந rன்

பனிக்கட்டியின்

ெகாதிநிைல)

உருகுநிைல
ெசல்சியஸ்

0ºC

100ºC

பாரன்ஹட்

32ºF

212ºF

 ஒளியின் அளவிைன அளப்பதற்கு லாக்ரதமிக் அலகான ெடசிபல் என்ற
அலகு பயன்படும்
 நிலநடுக்கத்தின் அளவிைன rக்ட

அளவுேகாலால் அளக்கலாம்

1 அடி = 30.48 ெச.மீ
1 சதுர அடி = 30.48 ெச.மீ ஒ 30.48 ெச.மீ
= 929.0304 சதுர ெச.மீ
1 கிரவுண்ட் = 2400 சதுர அடி
1 குழி = 145.2 சதுர அடி
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1 ெசண்ட் = 435.60 சதுர அடி
1 ஏக்க

•

ச

= 43560 அதுர அடி = 300 குழி = 100 ெசண்ட்

ஐசக் நியூட்டன் (1642 – 1727) :அறிவியல் உலகின் மிகச்சிறந்த

அறிவியலாள களுள் ஒருவ . இவ

இங்கிலாந்து நாட்ைடச் சா ந்த

கணிதவியலாள , இயற்பியலா , வானியலா . விைசயின் SI அலகு
இவ
•

ெபயrல் வழங்கப்படுகிறது.

விைசக்கு ேவறுசில அலகுகளும் உண்டு. ைடன், கிேலாகிராம்
விைச, பவுண்ட் விைச ஆகியைவயும் விைசயின் அலகுகேள.

•

பால்ஸி பாஸ்கல் (1623 – 1662) : இவ
மிகச் சிறந்த அறிவியலாள . இவ

பதிேனழாம் நூற்றாண்டின்
ஒரு குழந்ைத ஞானி. இவ

ப்ரான்ஸ் நாட்ைடச் ேச ந்த கணிதவியலாள , இயற்பியலாள ,
கண்டுபிடிப்பாள , எழுத்தாள , தத்துவ ஞானி. அழுத்தத்தின் SI
அலகு இவ
•

ெபயrட்ேட வழங்கப்படுகிறது

வளிமண்டல அழுத்தத்ைத அளக்கப் பயன்படும் கருவி ‘பாரமானி’
(Barometer) ஆகும்.

•

கி.பி 1643 இல் டாrெசல்லி என்ற இத்தாலிய அறிவியல் அறிஞ ,
முதல் பாதரச பாரமானிைய உருவாக்கினா . அனிராய்டு
பாரமானிைய மற்ரும் பா டின் பாரமானி ஆகிய பாரமானிகளும்
வலிமண்டல அழுத்தத்ைத அளக்கப் பயன்படுகின்றன.

•

துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட இரும்பு கால்வைனசுடு இரும்பு (GI)
எனப்படும். இது துருப்பிடிக்காத இரும்புக் குழாய்கள் ெசய்யப்
பயன்படுகிறது.

•

அறிவியல் அறிஞ

ெபஞ்சமின் பிரங்களின், மின்னல் என்பது

மின்னாற்றலின் விைளேவ என்பைத நிரூபிக்க தனது பிரபலமான
பட்டம் ேசாதைனையச் ெசய்து காட்டினா .
•

ஒளி ஓ

ஊடகத்திலிருந்து மற்ேறா

ஊடகத்திற்குச் ெசல்லும்

ெபாது தன்ேந ேகாட்டுப்பாைதைய விட்டு விலகிச் ெசல்லும் நிகழ்வு
‘ஒளிவிலகல்’ எனப்படும்
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•

ஆண்களின் குரல் நாண்களின் ந ளம் 20மிமீ ெபண்களுக்கு அது
சுமா

15மி.மீ . ஆனால் குழந்ைதகளின் குரல்நாண்கள்

மிகச்சிறியனவாக உள்ளன.
•

மனிதனின் ெசவியால் 20 ெஹ ட்ஸ் முதல் 20000 ெஹ ட்ஸ் வைர
அதி ெவண்கைள உைடய ஒலி அைலகைளக் ேகட்டுணர முடிகிறது.
இவ்வைக அதி ெவண்கள் ெசவியுண

•

அதி ெவண்கள் எனப்படும்.

20000 ெஹ ட்ஸூக்கு அதிகமான அதி ெவண் ெகாண்ட ஒலி
மீ ெயாலி எனப்படும். 20 ெஹ ட்ஸூக்கு குைறவான அதி ெவண்
ெகாண்ட ஒலி குற்ெறாலி எனப்படும்.

•

ெவளவால்கள் தாம் பறக்கும் திைசைய மீ ெயாலிையப் பயன்படுத்தி
அறிகின்றன.

•

சில விலங்குகல் 20000 ெஹ ட்ஸூக்கு அதிகமான அதி ெவண்
ெகாண்ட மீ ெயாலிையக் ேகட்கும் திறன் ெபற்றைவ. நாய்கள்
அத்தைகய திறைனப் ெபற்றுள்ளன.

•

கிேரக்க கள் ந க் கடிகாரம் மற்றும் மணல் கடிகாரத்ைதக்
கண்டுபிடித்தன .

•

இந்தியாவின் திட்ட ேநரமானது, புதுதில்லியில் உள்ள ேதசிய
இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் ைவக்கப்பட்டுள்ள அணுக் கடிகாரம்
மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

•

ஆ க்கிமிடிஸ் (கி.மு.287 – 212) என்பவ
இவ

கிேரக்க தத்துவவியலாள .

கணிதவியலாளராகவும், இயற்பியலாளராகவும்,

ெபாறியாளராகவும், கண்டுபிடிப்பாளராகவும், வானவியலாளராகவும்
திகழ்ந்தா . நிைலயியல் (நிைலயான ெபாருள்கைலப் பற்றிய
இயற்பியல்) மற்றும் ந ம நிைலயியலில் (ஓய்வு நிைலயிலுள்ள
திரவங்கைளப் பற்றி அறிவியல்) இவ

கண்டுபிடித்த முக்கியத்

தத்துவங்கள் நைடமுைறப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

•

ஆ க்கிமிடிஸ் எகீ ப்து நாட்டீல் உள்ள வயல்களுக்குப்
பாசனத்திற்கான கீ ழ்மட்டத்திலிருந்து ேமல் மட்டத்திற்கு ந ைர
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இைறப்பதற்கான ந த்திருகிைனக் கண்டுபிடித்தா . ெநம்புேகாலின்
தத்துவத்ைதக் கண்டுபிடித்தவரும் இவேர.

•

ஒளியின் திைசேவகம் (3 x 108மீ /வி) ஆனது ஒலியின்
திைசேவகத்ைதவிட (340 மீ .வி) மிக மிக அதிகம். ஒளியானது
ஒலிையவிட மில்லியன் மடங்கு ேவகமாச் ெசல்கிறது. இதன்
காரணமாகத்தான் இடிமின்னலின்ேபாது, மின்னல் கீ ற்று முதலில்
புலப்படுகிறது. பின்ன , இடிேயாைச ேகட்கிறது.

•

எழுப்பப்பட்ட ஒலி நின்ற பிறகும், மீ ண்டும் மீ ண்டும் ேகட்கப்படும்
ஒலிேய “எதிெராலி” எனப்படும்.

•

ெஜ மன் நாட்ைடச் ேச ந்த அறிவியல் அறிஞ

ெஹ ட்ஸ்,

முதன்முதலாக ேரடிேயா அைலகள் இருப்பைத ஆய்வின் மூலம்
நிரூபித்தா . திரவங்களின் ஆவியாதல் பற்றியும் ஆய்வு
ெசய்துள்ளா . இவ

வானிைல ஆய்வில் மிகுந்த நாட்டமுைடயவ .

அதி ெவண்ணின் அலகாகிய சுற்றுகள் / வினாடி இவரது
ெபயராேலேய ெஹ ட்ஸ் என்ற அலகாக மாற்றப்பட்டது.

•

ேசானா

(SONAR) என்ற வா த்ைதயின் விrவாக்கம் Sound Navigation

And Ranging என்பதாகும்.

•

2014 ஆம் ஆண்டின் ேவதியியல் துைறக்கான ேநாபல் பrசு,
“பிrத்தrயும் திறன்மிக்க ஒளிரும் நுண்ேணாக்கிைய”
வடிவைமத்தற்காகப் பின்வரும் அறிவியல் அறிஞ களுக்குக்
கூட்டாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

துைற: இயல் ேவதியியல்
எrக்ெபட்சிக் ,வில்லியம் இ. ேமா ன , ஸ்டீபன் டபள்யூ.ெஹல்
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•

ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் கண்டுபிடிப்பாளரும் இயந்திரப்
ெபாறியாளருமான ேஜம்ஸ்வாட் .ந ராவி எந்திரத் ெதாழில்
நுட்பத்தில் மிக்க ஆ வமுள்ளவராக இருந்தா . அவ

ந ராவி

எஞ்ஜினின் இயக்குதிறைனப் ெபருமளவில் ேமம்படுத்தினா .

•

சுமா

50 ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக இயற்பியல் அறிஞ களின்

அயராத உைழப்பின் மூலம் ஆற்றைல ஆக்கேவா, அழிக்கேவா
இயலாது எனும் த க்கமான நவன
 ெகாள்ைக உருவாகும் வைர
ஆற்றல் பற்றிய பாரேடவின் கருத்துகள் தான் அைனவராலும்
ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டதாக அைமந்திருந்தது.

•

இராப ட் பாயில் என்பவ

இயற்பியல், ேவதியியல் துைறகளில்

ெசய்த ஆய்வுகளுக்காகச் சிறப்பான ெபய
ேவதியலறிஞ

என்று இவ

ெபற்றவ . முதல் நவன


புகழப்பட்டா . இவரது கருத்தின்படி 1661

ஆம் ஆண்டிலிருந்து பருப்ெபாருள் துகள்களுக்குத் தனிமம் என்ற
சிறப்புப் ெபய

•

தரப்பட்டது.

பாயில் விதி 1662 ஆம் ஆண்டு ெவளியிடப்பட்டது. 1802 ஆம் ஆண்டு,
பிெரஞ்சு இயற்ைகத் தத்துவஞானியான ேஜாசப் லூயி ேகலூசாக்
என்பவரால் சா லஸ் விதி முதன்முதலாக ெவளியிடப்பட்டது. 1801
ஆம் ஆண்டு பிrட்டிஷ் இயற்ைகத் தத்துவஞானியான ஜான்
டால்டன் தனது விதிைய தனிப்பட்ட முைறயில் கண்டுபிடித்தா .

•

அண்டத்திலுள்ள ஒவ்ெவாரு ெபாருளும் மற்ெறான்ைற ஈ க்கிறது.
இந்த ஈ ப்பு விைசைய நியூட்டன், ஈ ப்பியல் விைச என அைழத்தா .

•

ைமேயாபியா எனபது கிட்டப்பா ைவ எனப்படும்.
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•

ைஹப ெமட்ேராபியா என்பது தூரப்பா ைவ எனப்படும்.

*********************************************************************************************
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