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(1. భౌతికరాశులు -కొలతలు)

భౌతికరాశి : మనం కొలవ గలిగే ప్రతి రాశిని "భౌతికరాశి” అంట ం

 సాధారణంగా భౌతిక రాశులు 2 రకాలు. 1) ప్రా థమిక రాశులు, 2) ఉత్పనన రాశులు.

ప్ాాథమిక రాశులు : ఏ రాశుల ప ై ఆధారప్డని స్వత్ంత్ర రాశులను “ప్రా థమిక రాశులు” అంట ము. 
సాధారణంగా “ప్ొ డవు, ద్రవయరాశి మరియు కాలమును” ప్రా థమిక రాశులు అంట ము.

ఉతపన్నరాశులు : ప్రా థమిక రాశులు నుండి ఉత్పధ ంచుకోబడిన రాశులును ఉత్పనన రాశులు అంట ము. 
ఉదా : వ ైశాలయం, ఘనప్రిమాణం, వేగం, సాంద్రత్, ప్ని, సామర్యం, శకతి మొద్ల ైనవి.

 ఉత్పనన రాశులు "స్వత్ంత్రా లు కావు”.
 ఇవి ప్రా థమిక రాశుల ప ై ఆధారప్డత్ాయి.

భౌతికరాశుల కొలత పద్ధతులు :

సాధారణంగా భౌతిక రాశులను 3 ప్ద్దత్ులలో కొలుసాి ము అవి : 1) CGS, 2) MKS, 3) EPS ప్ద్దత్ులు.

S.No

కొలత్ ప్ద్ధతి

పొ్ డవు

ప్రా థమిక రాశులు

ద్రవయరాశి కాలము

1 CGS cm gm sec 

2 MKS m kg Sec 

3 EPS అడుగు ప్ ండ్ sec 
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ప్ాాథమిక రాశులకు S.I. పామాణాలు :  

ప్ాాథమిక రాశి    పామాణం  

  పొ్ డవు      మీటర్ (m)  

  ద్రవయరాశి      కతలోగాాము (kg)  

  కాలం   Second 

 ఉష్ణో గతా్               కెలివన్ 

స్మత్ల కోణం  Radian (rad) 

ఘన కోణం              Staradian (sr) 

 ప్దార్ రాశి             mole(mole)  

కాంతి తీవరత్  Candelle (ed)  

Note : 

 1) భౌతిక రాశులకు కొలత్లని ప్రవేశ ప టటిన శాసి్ర వేతి్ - “లార్్ కెలివన్”.  

2) CGS మరియు MKS ప్ద్దత్ులను కలిపి “ద్శాంశ ప్ద్దత్ులు” అంట రు.  

3)MKS ప్ద్ధతిని “ఆంత్రాా తీయ ప్ద్దతి” లేదా SI (System International) అని కూడా అంట ము. 

4) CGS, MKS, FPS ప్ద్దత్ులనినంటటలో కాలానిన “స కనుు ”లోనే కొలుసాి ము.  

5) 1 ప్ ండ్ = 452 grams  

సాందా్త : ప్రమాణ ఘనప్రిమాణం గల వస్ుి వు ద్రవయరాశిని దాని “సాంధ్రత్” అంట ము. 

సాంధ్రత్ = ద్రవయరాశి /ఘనప్రిమాణం 

సాంద్రత్కు ప్రమాణాలు : CGS - gm / cm3 

MKS ప్రమాణాలు - kg/m3 

నీటట సాంద్రత్ :  CGS=1g/cm3 

MKS=1000 kg/m3  

నీటట విషయంలో 1m3 =1000 Lit. =1000 kg 
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  1 Lit=1 kg  

  1000 mL=1000 gm 

  1 cm3 =lmL=1 gm  

ఇత్ర ద్రవాల విషయంలో 
 1m3 =1000 Lit # 1000 kg  

 1cm3 =1 ML  #  1 gm  

cusee : cusee అనగా "Cubic Feet Per Sec"  

ఇద  నీటట ప్రవాహ రేటును కొలవడానికత ఉప్యోగించే ప్రమాణం  

TMC  = Thousand Million cufic Feet 

=1000 x 106 cubic feet  

100 x 107 ఘన|| అ|| 

= శత్ కోటట ఘ||అ|| 

TMC లేదా శత్కోటట ఘ||అ||అనేద  రిజరవయాలలో నిలవ ఉండే నీటట ఘనప్రిమాణానిన కొలవడానికత 
ఉప్యోగించే అతి ప ద్ద  ప్రమాణం. 

2. శుద్ధగతిశాస్్తరం  

ఒక వస్ుి వు ప ై ఎలాంటట బలం ప్రయోగించకుండానే అద  చలనంలో ఉంటే దాని చలనానిన గురించి 
అధ్యయనం చేసే శాసాి ా నిన “శుద్ధ గతిశాసి్రం" అంట ం. 

 ఉదా : సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు.  

సాా న్భా్ంశం : ప్రిస్రాల ద్ృష్ాి య ఒక వస్ుి వు సా్ నంలో మారుప కలిిత్ే ఆ వస్ుి వు సా్ నభ్రంశం చ ంద ంద  అంట ం.  

పామాణాలు : CGS - cm 

MKS-m  

వేగం : ఒక వస్ుి వు సా్ నభ్రంశం రేటును దాని “వేగం” అంట ం. 

వేగం (V) = సా్ నభ్రంశం/కాలం 

పామాణాలు :CGS - cm/sec 

MKS = m/Sce  

తవరణం : ఒక వస్ుి వు వేగంలో మారుప రేటును దాని “త్వరణం' అంట ం. 
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త్వరణం (a) =  వేగంలో మారుప రేటు =వేగంలో మారుప/కాలం  =  త్ుద  వేగం (v) - త్ొలి వేగం (u)/ కాలం 

 

పామాణాలు : 

CGS=cm/sec2  

MKS=m/sec2 

Note : 

1) విరామసి్తి నుండి బయలుదేరిన వస్ుి వు త్ొలివేగం (u) = 0  

2) విరామ స్ితిని చేరుకునన వస్ుి వు త్ుద  వేగం (v) = 0  

3) ఒక వస్ుి వు త్వరణంలో ఉననద్నగా దాని వేగం మారుత్ుంద  అని అర్ం. వేగం ప రుగుత్ూ ఉంటే 
ధ్నత్వరణం అని,త్గుి త్ూ ఉంటే ఋణత్వరణం అంట ము. ధ్నత్వరణం +aత్ో ఋణ త్వరణం -aత్ో 
స్ూచిసాి రు.  

4)ఋణ త్వరణానిన “అప్త్వరణం' అని కూడా అంట ం.  

5)స్మవేగంత్ో ప్రయాణిస్ుి నన వస్ుి వు త్వరణం శూనయం (a) = 0. స్వవచ్ాాపతన్ వస్తత్ వు : ఒక వస్ుి వు ప ై 
ఎలాంటట బలానిన ప్రయోగించకుండానే త్నంత్త్ానుగా నేలను చేరుత్ునన వస్ుి వును “సేవచాాప్త్న 
వస్ుి వు” అంట రు.  

సేవచాాప్త్న వస్ుి వు త్ొలివేగం (u) =0.  

సేవచాాప్త్న వస్ుి వు వేగం గురుత్ావకరషణ ప్రభ వం వలు  ప్రతి స కనుకు 9.8 m/sec  చొప్ుపన ప రుగుత్ుంద . 
కాబటటి  

గురుత్వరణం (8) =9.8 m/sec2  అవుత్ుంద .  

నిట్టనిలువుగా ప ైకి విస్తరబడని్ వస్తత్ వు : 

 ఒక వస్ుి వును నిట రుగా ప ైకత విస్ురునప్ుపడు గురుత్ావకరషణ ప్రభ వం వలు  దాని వేగం ప్రతి 
స కనుకు 9.8 m/sec చొప్ుపన త్గుి త్ుంద . అనగా అద  అస్త్వరణంత్ో ప ైకత వ లుగుత్ుంద . కాబటటి  
దాని త్వరణానిన -gత్ో స్ూచిసాి ము లేదా g=-9.8m/sec అవుత్ుంద .  

 ఆరోహణ కాలం : ఒక వస్ుి వును నిట రుగా ప ైకత విసిరినప్ుపడు అద  గరిషఠ  ఎత్ుి కు చేరడానికత ప్టేి  కాలానిన 
దాని ఆరోహణ కాలం అంట ం. దీనిని t1,త్ో స్ూచిసాి ం.  
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అవరోహణ కాలం : ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు నేలను చేరడానికత ప్టేి  కాలానిన దాని “అవరోహణ కాలం' 

అంట ం దీనిని t2 త్ో స్ూచిసాి ం. దీనినే ప్త్న కాలం అని కూడా అంట ం.  

 గమన్ కాలం లేదా పలాయన్ కాలం : 

ఒక వస్ుి వును నిట రుగా ప ైకత విసిరినప్ుపడు అద  తిరిగి నేలను చేరడానికత ప్టేి  కాలానిన గమన కాలం లేదా 
ప్లాయన కాలం అంట ం. దీనిని Tత్ో స్ూచిసాి ం.  

 ప్లాయన కాలం (T) = ఆరోహణ కాలం t1, + అవరోహణ కాలం t2,  

సాధారణంగా ఒక వస్ుి వును ఎంత్ వేగంత్ో ప ైకత విస్ురుత్ామో తిరిగి అంత్ే వేగంత్ో కతంాద కత 
చేరుత్ుంద . V1= V2 

V1= ప ైకత విసిరిన 

V2= నేలను చేరే వేగం  

 ఒక వస్ుి వును ప ైకత విసిరినప్ుపడు దాని ఆరోహణ మరియు అవరోహణ కాలాలు రెండూ స్మానంగా 
ఉంట యి [t1= t2]  

 1 kg, 10 kg ద్రవయరాశులు గల రెండు వస్ుి వులను ఒకే ఎత్ుి  నుండి ఒకేసారి జారవిడిచినప్ుపడు ఆ 
రెండు వస్ుి వులు వాటట ద్రవయరాశులత్ో స్ంబంధ్ం లేకుండా రెండూ ఒకేసారి నేలను చేరుత్ాయి.  

 ఒక నాణ ం మరియు ఈకను ఒకే ఎత్ుి  నుండి ఒకేసారి జారవిడిచినప్ుడు నాణ ం ముంద్ుగా నేలను 
చేరుత్ుంద  కాని ఈక నిదానంగా నేలను చేరుత్ుంద .  

 ఈక నాణ ంత్ో ప్ాటు చేరలేకప్ణ వటం కారణం ఈక ప ై గాలి నిరోధ్క ప్రభ వం ఉండటమే గాలి నిరోధ్ం 
లేనటుయిత్ే ఈక కూడా నాణ ంత్ో ప్ాటు నేలను చేరగలుత్ుంద . 

 

 

 ఒక శూనయం గొటింలో ఈక, మరియు నాణేనిన ఒకేసారి జారవిడిచినప్ుపడు ఈక మరియు నాణ ం 
రెండు ఒకేసారి నేలను చేరుత్ాయి. దీనికత కారణం శూనయం గొటింలో గాలి లేదా ఎలాంటట యానకం 
లేనంద్ున ఈక ప ై గాలి నిరోధ్క ప్రభ వం ఉండద్ు. కాబటటి  ఈక కూడా నాణ ంత్ో ప్ాటు నేలను 
చేరగలుత్ుంద . 
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  1kg, 10 kg ద్రవయరాశి గల రెండు వస్ుి వులను స్మాన వేగాలత్ో ఫ ైకత విసిరినప్ుపడు ఆ రెండూ 
వస్ుి వులు స్మాన గరిషి ఎత్ుి లని చేరుకుంట యి. దీనికత కారణం ఒక వస్ుి వు చేరుకునే గరిషి ఎత్ుి  
అనేద  ఆ వస్ుి వు ద్రవయరాశి ప ై ఆధారప్డద్ు. 

 

 ఒక వస్ుి వును u అనే త్ొలివేగంత్ో నిట రుగా విస్ురునప్ుపడు అద  చేరుకునే ఎత్ుి  h=u2/2g కాబటటి  
ఒక వస్ుి వు చేరుకునే గరిషి ఎత్ుి  అనేద  దాని ద్రవయరాశి ప ై ఆధారప్డద్ని ప ై స్మీకరణం నుండి 
త్ లుస్ుి ంద . 

 

గాలి నిరోధమున్నపుపడు : 

సాధారణంగా ఒక వస్ుి వును ఎంత్ వేగంత్ో ప ైకత విస్ురుత్ామో అద  తిరిగి అంత్ే వేగంత్ో భ్ూమిని చేరుత్ుంద . 
కాబటటి  దాని ఆరోహన మరియు అవరోహన కాలాలు స్మానం. కానీ గాలి నిరోధ్ం ఉననప్ుపడు లేదా గాలి 
బ గా వీస్ుి ననప్ుపడు, ఏద ైనా ఒక వస్ుి వును ప ైకత విసిరిత్ే అద  నేలను చేరే వేగం దానిని ప ైకత విసిరిన వేగం 
కంటే కొంచ ం త్కుువ వుంటుంద . కాబటటి  దాని అవరోహణ కాలం ఆరోహన కాలం కంటే కొంచ ం 
ఎకుువుంటుంద . 
 

గమన్ స్తమీకరణాలు:- 
ఏద ైనా ఒక వస్ుి వు " " త్ొలి వేగంత్ో బయలుదేర ి“ ” త్వరణంత్ో “ ”కాలంలో “ ”వేగానిన పొ్ ంద  అద  చేసే 
సా్ నభ్రంశం “ ” అయిత్ే మనం ఈ కతంాద  గమన స్మీకరణాలను రాబటివచుా. అవి : 
 

V =u + at 

 S= ut + 1/2 at2 

 v2-u2 = 2as  

Sn =u+a (n-3/2)  

Sn =u+a (n-1/2) 

స్తమస్తయలు :  

1. విరామ స్ితి నుండి బయలు దేరిన ఒక వస్ుి వు 6 స కనుల కాలంలో 18 మీ/స  వేగానిన పొ్ ంద త్ే దాని 
త్వరణం ఎంత్ ?  

విరామ స్ితి నుండి బయలు దేరిన వస్ుి వు త్ొలి వేగం( ) -0 
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t=6 sec 

 V= 18 m/sec  

a = ? 

V= u+at 

18 = 0 + a X 6 

 6a = 18  

a = 18/6 

a = 3 m/sec2 

2. ఒక వాహనం 12 మీ/స  వేగంత్ో చలిస్ుి ననప్పడు బరరకులు వేయగా అద  9 మీ/స 2 అప్త్వరణంత్ో 
ఆగిప్ణ యింద . అయిత్ే బరరకులు వేసిన త్రావత్ ఆ వాహనం చలించే ద్ూరం ఎంత్ ? 

 బరరకులు వేయగా నిశాల సి్తిని చేరుకుంటుంద  కావున 

u = 12m/sec  

a = -9m/sec2  

S = ?  

v2-u2 = 2as  

02 -122 =2as 

144 = 18S  

s=144/18 = 8m 

3. విరామ స్ితి నుండి బయలు దేరిన ఒక వాహనం 4 మీ/స 2 త్వరణంత్ో చలిస్ూి  మొద్టట 10 స కనుల 
కాలంలో అద  ప్రయాణించే ద్ూరం ఎంత్ ?  

ఎ. 50 మీ   బి. 100 మీ    సి. 200 మీ     డి. ఏద  కాద్ు  

విరామ స్ితి నుండి బయలుదేరినద  కావున 

U = 0 

a = 4m/sec2 

 t= 10 sec 

S = ? 

S = ut +1/2 at2 

 S = 0 x 10 + 1/2x4x100  

S = 200m 
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4. విరామ స్ితి నుండి బయలుదేరిన ఒక వాహనం 4 మీ/స 2 త్వరణంచలిస్ూి  10వ స కను అద  చలించే 
ద్ూరం ఎంత్ ?  

విరామ స్ితి నుండి బయలుదేరినద  కావున 

U = 0  

a = 4 m/sec2 

 n = 10th.  

S10 = ?  

Sn =u + a (n - 1/2)  

S10 = 0 = 4 (10 - 1/2)  

S10 =4 (19/2) = 38m 

5. విరామ స్ితి నుండి బయలుదేరిన ఒక వాహనం 6 మీ/స 2 త్వరణంత్ో 5 స కనుల కాలంలో ప్రయాణించిన 
ద్ూరం ఎంత్ ? అలాగే 5వ స కనులో ప్రయాణించే ద్ూరం ఎంత్ ? 

 విరామ స్ితి నుండి బయలు దేరినద  కావున త్ొలి వేగం 

U = 0  

a = 6 m/sec2 

 t= 5 sec  

S = ?  

S = ut + 1/2 at2 

 S = 0 x 5 + 1/2 X 3 X 5 X 5 

 S =75m 

5వ స కనులో ప్రయాణించే ద్ూరం అనగా 
Sn=u + a (n - 1/2)  

S5: = 0 +6 (5 - 1/2) 

S5:=3 (9/2).  

S5: = 27m 

 

6. విరామ స్ితి నుండి బయలుదేరిన ఒక బ హనం 4 మీ/స 2 త్వరణంత్ో చలిస్ూి  3 స కనుల కాలంలో 
మరియు మూడవ స కనులో ప్రయాణించే ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్ ? 

 విరామ స్ితి నుండి బయలు దేరినద  కావున 

 

U = 0 
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 a = 4 m/secS2 

 t = 3 sec  

S = ?  

S = ut + 1/2 at2 

S = 0 x3 + 1/2x4X3X3  

S = 18m S =u + a (n - 1/2)  

S = 0 + 4(3 - 1/2) = 4 (5/2) = 10m 

ద్ూరాల నిషపతిి   

18 : 10 = 9:5 

 

7. 2 మీ/స 2 త్వరణంత్ో చలిస్ుి నన ఒక వాహనం విరామసి్తి నుండి బయలు దేరినద . అయిత్ే అద  
ఒకటవ, మూడవ స కనుల కాలంలో ప్రయాణించే ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్ ? 

Sn =u + a (n - 1/2).  

S1 = 0 + 2(1 - 1/2) 

 S1 = 2 x 1/2 = 1m 

S౩ = 0 + 2(3 - 1/2)  

S౩= 2 X 5/2 = 5m 

ద్ూరాల నిషపతిి 1 : 5  

8. విరామ స్ితి నుండి బయలు దేరిన ఒక వాహనం స్మత్వరణంత్ో చలిస్ూి  2 & 4వ స కనుల కాలంలో 
చలించే ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్ ?  

విరామ స్ితి నుండి బయలు దేరినప్ుడు త్ొలి వేగం 0 అయిత్ే 
S2 & S4 = ? 

Sn=u + a (n - 1/2) 

S2= 0 + X(2 - 1/2)  

S2 = 3x/2  

S4 = 0 + X(4 - 1/2) 

S4= 7X/2 

U 

ద్ూరాల నిషపతిి అనగా  
S2: S4= 3x/2 : 7X/2 = 3:7 
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ఆరోహణ కాలం:-  

1. ఏద ైనా వస్ుి వును నిట రుగా ప ైకత విసిరినప్ుపడు అద  గరిషి ఎత్ుి ను చేరడానికత ప్టేి  కాలానిన“ఆరోహణ 
కాలం” అంట రు. 

 2. ఏద ైనా వస్ుి వును “u” అనే వేగంత్ో నిట రుగా ప ైకత విసిరినప్ుడు దాని ఆరోహణ కాలం t1=u/g 

అవుత్ుంద .  

అవరోహణ కాలం:-  

1. ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు నేలను చేరడానికత ప్టేి  కాలానిన “అవరోహణ కాలం” అంట ము.  

2 సాదారణంగా ఆరోహణ మరియు అవరోహణ కాలాలు స్మానంగా ఉంట యి.  

3. ఆరోహణ కాలం = అవరోహణ కాలం =u/g 

గమన్కాలం:- 1. ఏద ైనా ఒక వస్ుి వును ప ైకత విసిరినప్ుపడు అద  తిరిగి నేలను చేరడానికత ప్టేి  కాలానిన 

“గమన కాలం/ప్లాయన కాలం అంట రు.  

2. గమన కాలం =(t) = ఆరోహణ కాలం (t1) + అవరోహణ కాలం(t2) 

t=u/g+u/g  

గమన కాలం t=2u/g 

3. ఏద ైనా ఒక వస్ుి వు h ఉత్ుి  నుండి సేవచాగా నేలను చేరుత్ుంటే అద  నేలను చేరే వేగం v  

అయిత్ ే 

V2=2gh 

 గమన్ స్తమీకరణాలు: 

క్షితిజ స్తమాంతర చలన్ం      క్షితిజ లంబ చలన్ం 

 ఎ. సేవచాాప్త్న వస్ుి వు           బి. నిట రుగా ప ైకత విసిరిన 

వస్ుి వు  
1. u=0,a=+g    1.V=0, a=-g 

V=gt      0=u-gt - t=u/g 

 

2. S=h     2.h=ut - 1/2 gt2 

h=0+ 1/2 gt2     
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h=1/2 gt2  

t2=2h/g 

 

3. V2 =2gh    3.0+ u2=2gh  

V2=2gh     u2 =2gh  

h=u2/2g 

     

4. Hn=u+g (n-1/2)   4. Hn=u - gn - 1/2) 

 

ఏద ైనా ఒక వస్ుి వు u అనే వేగంత్ో ప ైకత విసిరినప్ుపడు అద  చేరుకునే గరిషి ఎత్ుి  h=u2/2g 

1. ఒక వస్ుి వును 19.6 మీ/స కన్ వేగంత్ో ప ైకత విసిరినప్ుపడు దాని ఆరోహణ కాలం ఎంత్ ?  

1. 1 స కను     2. 2 స కనుు    3. 3 స కనుు    4. 4 స కనుు   

ఆరోహణ కాలం t1=u/g=19.6/19.8=2 sec 

2. ఒక వస్ుి వు 4.9 మీ. ఎత్ుి  నుండి సేవచాగా నేలను చేరుత్ూ ఉంటే అద  నేలను చేరే వేగం ఎంత్ 

1. 1మీ/స  . 2. 4.9 మీ/స .  3. 9.8 మీ/సి.  4. 90.6 మీ/స   

నేలను చేరుత్ుననప్పడు v2 =2gh =V2 =2x9.8 x 4.9 

V2 = 9.8 x 9.8 

V=9.8 m/sec  

3. ఒక వస్ుి వును 10 మీ/స  వేగంత్ో ప ైకత విసిరినప్ుపడు అద  చేరుకునే గరిషి ఎత్ుి  ఎంత్ ? గరిషి ఎత్ుి  

 h=u 2/2g 

h=10x 10/2x9.8 = 5m  

4. రెండు వస్ుి వులను 1:2 వేగాలత్ో నిట రుగా ప ైకత విసిరిత్ే అద  చేరుకునే గరిషి ఎత్ుి ల నిషత్ుి లు ఎంత్ ?  

1) 1:1    2) 1: 2   3 ) 1:4  4) 1:16 

u=1  

h=u2 /2g=1/2x10 =1/20 

u = 2  

h=u2 /2g=2x2/2x10 = 1/5 

h1 : h2 = 1/20:1/5 = 4:1=1:4  

5. రెండు వస్ుి వులను 1:3 వేగాలత్ో నిట రుగా ప ైకత విసిరినప్ుడు అవి చేరుకునే గరిషఠ  ఎత్ుి ల నిషతిి ఎంత్ ?  

1) 1:3   2) 3:1   3) 1:9   4) 9:1 
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h1/h2 =(12/2g)/(32/2g) =1/9 

h1 :h2 =1:9  

6. 10 కేజి, 20 కేజి ద్రవయరాశులు గల రెండు వస్ుి వులను 10 మీ/స . స్మాన వేగాలత్ో నిట రుగా ప ైకత 
విసిరిత్ే అవి చేరుకునే గరిషి ఎత్ుి ల నిషపతిి ఎంత్ ?  

1) 1:1    2) 1:2   3 ) 1:4  4) 4:1 

 ద్రవయరాశులప ై ఆదారప్డద్ు కావున, స్మాన ఎత్ుి లు చేరుకుంట యి. 
u=1  

h,/h2 =(12/2g)/(12/2g) =h1 :h2 =1:1 

 

7. ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు 19.6మీ.ల ఎత్ుి  నుండి సేవచాగా నేలను చేరుత్ూ ఉంటే అద  నేలను చేరే 
వేగం ఎంత్ ?  

1) 4.9 మీ/స .   2) 9.8 మీ/స .   3) 19.6 మీ/స .  4) 29.4 మీ/స . 
V2=2gh  

V2=2x9.8 x 19.6  

V2=19.6 x 19.6 

V=19.6m/Sec  

8. ఒక వస్ుి వును నిట రుగా ప ైకత విసిరినప్ుపడు దాని ఆరోహణ కాలం 2 స కనులు అయిత్ే అద  ప ైకత 
విస్రబడిన వేగం ఎంత్ ?  

1) 19.6 మీ/స .  2) 9.8 మీ/స ి  3) 4.9 మీ/స .   4) ఏదీ స్రికాద్ు 

ఆరోహణ కాలం (t) =u/g 

2=u/9.8  

u=9.8 x2 

u= 19.6 m/sec  

9. ఒక వస్ుి వును నిట రుగా ప ైకత విసిరినప్ుపడు దాని ఆరోహణ కాలం 3 స కనులు అయిత్ే అద  ప ైకత 
విస్రబడిన వేగం ఎంత్ ?  

1) 1.5 స కనులు   2) 3 స కనులు  3) 6 స కనులు  4) 9 స కనులు 

ఆరోహణ కాలం (t) = u/g 

t=3 Sec 

 g= 9.6 m/sec 
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3=u/9.8  

u= 9.8x3= 29.4m/sec 

10. ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు త్న నాలుగవ స కను కాలంలో ప్రయాణించే ద్ూరం ఎంత్ ? 

u= 0, S4 = ?  

Hn=u - g(n - 1/2)  

H4 = 0 - 9.8(4 - 1/2) 

 H4 = 9.8 x 7/2 = 34.3m 

11. ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు నేలను చేరడానికత 4 స కనుల స్మయం ప్డిత్ే అద  ఎంత్ ఎత్ుి  నుండి 
ప్డుత్ుందో  కనుగొనుము ? 

u= 0, t = 4 sec, h= ? 

h=ut - 1/2gt 2 

h = 0 x4 - 1/2 x 9.8 x4 X 4 

h= 19.6 x 4 

 h=78.4m 

 

ప ై గాాఫ్ దేనిని స్ూచిస్ుి ంద  ? '  

1.విరామ స్ితి  2) స్మవేగం  3) త్వరణం  4) ఏదీకాద్ు  

(కాలం మారుత్ుంద , వస్ుి వు సా్ నం మారుప చ ంద్డం లేద్ు) 

 

2. ప ై గాాఫ్ దేనిని స్ూచిస్ుి ంద  ?  

1) విరామ స్ితి  2) స్మవేగం  3) త్వరణం  4) ఏదీకాద్ు  

(స్మాన కాల వయవధ్ులలో స్మాన సా్ నభ్రంశం) 

 

3. ప ై గాాఫ్ దేనిని స్ూచిస్ుి ంద  ?  

కాలం మారుత్ుంద  వేగంలో మారుపలేద్ు. కావున “స్మవేగం” 

 

4. ప ై గాాఫ్ ..............ను స్ూచిస్ుి ంద .  

జవాబు : స్మత్వరణం  

(కాలంత్ో ప్ాటు వేగం కూడా కమాంగా ప రుగుత్ుంద ) 
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5. కాలంత్ో ప్ాటు వేగం కామంగా ప రగటం లేద్ు కావున 'అస్మత్వరణం'  

 

6. కాలంత్ో ప్ాటు వేగం త్గుి త్ుంద . కావున ఋణత్వరణం స్ూచిస్ుి ంద . 
 

7. విరామ స్ితి నుండి బయలే దేరిన ఒక వస్ుి వు స్మత్వరణంత్ో చలిస్ూి  1వ, 2వ స కనుల కాలంలో 
ప్రయాణించే ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్ ? 

u=0, S1, S2=?, a= a  

Sn =u+a(n - 1/2)  

S1 = 0 + a (1 - 1/2) 

S1=  a/2 

 

S2=0+ a(2-1/2) 

S2=3a/2 

S1 : S2=a/2:3a/2=1:3 

 8. విరామ స్ితి నుండి బయలుదేరిన ఒక వస్ుి వు స్మత్వరణంత్ో చలిస్ూి  1వ & 3వ స కనులలో 
ప్రయాణించే ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్ ? 

u= 0, a= a, S1 &S2 = ?  

S1 = 0 + a(1 - 1/2) 

S1 =a2 

 

S౩=0+ a(3 - 1/2) 

S౩ = 5a/2 

S1 : S౩ = a/2:5a/2=1:5 

 

9. విరామ స్ితి నుండి బయలుదేరిన ఒక వస్ుి వు స్మత్వరణంత్ో చలిస్ూి  2వ, 4వ కాలంలో చలించే 
ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్ ? 

u = 0, a = a, S2 & S4 = ?  

S2 = 0 + a(2 - 1/2) 

S1= 3a/2 

S4=0+ a(4 - 1/2). 

S4=7a/2 
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S2 : S4=3a2:7a/2=3:7 

10. ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు 1వ & 2వ స కనుల కాలంలో ప్రయాణించే ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్? 

u=0, H1 & H2 = ? 

 H1 = 9.8(1 - 1/2)  

H1 = 9.8/2  

H1 =4.9 

 

H2 = 9.8 (2 - 1/2)  

H2 = 9.8 x 3/2 

 H2=4.9x3 

H2 = 14.7 

 H1 : H2 =4.9:14.7=1:3 

11. ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు 6 స కనుల కాలంలో నేలను చేరిత్ే అద  ఎంత్ ఎత్ుి  నుండి నేలను 
చేరుత్ుందో  కనుగొనుము ? 

u=0, t=6 sec, h= ? 

h=1/2gt2 

 h=1/2x9.8 x6x6 

h=176.4m 

12. విరామ స్ితి నుండి బయలుదేరి స్మత్వరణంత్ో చలిస్ుి నన ఒక వస్ుి వు 1వ, 2వ, 3వ... వరుస్ 
స కనుల కాలంలో ప్రయాణించే ద్ూరాల నిషతిి ఎంత్ ? 

u=0, a= a, S1 ,S2 &S3 = ? 

 S1=0 + a(1 - 1/2) 

S1 = al2 

S2=0 + a(2 - 1/2) 

S2=3a2 

S3 =0+ a(3 - 1/2) 

S3=5a/2 

S1:S2 :S3 =a/2:3a/2:5a/2=1:3:5 

 

13.విరామ స్ితి నుండి బయలు దేరి స్మత్వరణంత్ో చలిస్ుి నన ఒక వస్ుి వు 1వ, 3వ, 5వ ... వరుస్ బరసి 
స్ంఖ్యల స కనులలో ప్రయాణించే ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్ ? 
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u = 0, a = a, S1 ,S౩ & S5 = ? 

S1 = 0 + a(1 - 1/2) |  

S1 = 1/2 

S౩ =0 + a(3 - 1/2) 

S౩ = 5a/2 

S5=0+ a(5 - 1/2) 

 S5 =9a/2 

S1 : S౩, : S5 =a/2 : 5a/2 :9a/2=1:5:9  

14. విరామ స్ితి నుండి బయలు దేరిన ఒక వస్ుి వు స్మత్వరణంత్ో చలిస్ూి  2వ, 4వ, 6వ... వరుస్ 
స్రిస్ంఖ్యల స కనులలో ప్రయాణించే ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్ ? 

u=0, a = a, S2, S4& S6 = ? 

 S2 = 0 + a(2 - 1/2) 

S2 =3a/2 

S4=0+ a[4 - 1/2). 

S4=7a2 

S6=0+ a(6 - 1/2) 

S6=11a2 

S2 : S4 : S6=3a/2 : 7a/2:1la/2=3:7:11  

15. ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు 1వ, 2వ, 3వ, ... వరుస్ స కనుల కాలంలో ప్రయాణించే ద్ూరాల నిషపతిి 
ఎంత్? 

u=0, H1 H2 & H౩ = ? 

 Hn=u+g(n- 1/2). 

H1 = 0 +9.8(1 - 1/2) 

H1 =9.8/2 

H1 =4.9  

H1 = 0 +9.8(2 - 1/2)  

H1 =9.8 x3/2  

H1 =4.9x3=14.7 

H౩ = 0 +9.8(3 - 1/2) 

H1 = 9.8 x 5/2 

H, = 4.9 x 5 = 24.5 

 H1 :H2 : H౩ =4.9:14.7:24.5=1:3:5 



N.Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

N. Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

16. ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు 1వ, 3వ, 5వ, ....... (వరుస్ బరసి) స కనుల కాలంలో ప్రయాణించే ద్ూరాల 
నిషతిి ఎంత్ ? 

u=0, H1, H౩ & H5 = ? 

 

Hn=u+g(n- 1/2) 

H1 = 0 + 9.8(1 - 1/2) 

H1=9.872 

H1 = 4.9 

H౩ =0 + 9.8(3 - 1/2) 

H౩=9.8 x 5/2 

 H౩ =4.9x5=24.7 

 

H5=0+ 9.8(5 - 1/2) 

H5 =9.8 x 9/2 

H, =4.9 x 9= 48.1  

H1 :H౩ : H5=4.9:24.7:48.1 =1:5:9 

 

17. ఒక సేవచాా ప్త్న వస్ుి వు 2వ, 4వ, 6వ, ............. (వరుస్ స్రి) స కనుల కాలంలో ప్రయాణించే 
ద్ూరాల నిషపతిి ఎంత్ ? 

u=0, H1 ,H౩ & H5 = ? 

 Hn=u+g(n - 1/2) 

H2 =0 +9.8(2 - 1/2) 

H2 =9.8 x3/2 

 H2 =4.9x3=14.7 

H4=0 +9.84 - 1/2) 

H4=9.8 x 7/2  

H4=4.9 x 7 = 34.3 

H6=0 + 9.86 - 1/2) 

H6=9.8 x 11/2  

H6=4.9 x 11 = 53.9 

H2 : H4 : H6=14.7:34.3:53.9=3:7:11 
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3. న్యయట్న్ గమన్ నియమాలు 
జడతవం : ఒక వస్ుి వు త్నకు గల స్వభ వానిన మారుాకోలేని ధ్రాానిన “జడత్వం” అంట ం. 

 స్ంద్రభం బటటి  జడత్వం 3 రకాలు అవి.  

1) విరామ జడత్వం : ఒక వస్ుి వు ప ై బహయ జల ప్రమేయం లేనంత్ వరకు విరామ స్ితిలో ఉనన వస్ుి వు 
అద ేవిరామసి్తిలో ఉండే ధ్రాానిన విరామ జడత్వం అంట ం. అన్తవర్నాలు :  

1) ఆగి ఉనన ఒక బస్ుు ఒకుసారిగా ముంద్ు వ ైప్ు కద లినప్ుపడు అంద్ులో నిలుచునన ప్రయాణికుడి 
శరీరం విరామ జడత్వం వలు  వ నుక వ ైప్ు త్ూలుత్ుంద . దీనికత కారణం బస్ుు ప ై బహయబలం ప్ని ఏయడం 
వలు  (యాంతిరక బలం) 

 

బస్ుు విరామసి్తి నుండి గమనసి్తిలోకత వస్ుి ంద . కానీ ప్రయాణికుడి శరీరం ప ై ఎలాంటట బ హయ 
బలంప్రయోగం లేనంద్ున అత్డి శరీరం విరామ స్ితిలోనే ఉంటుంద .  

2) ఒక చ టుి  కొమాను ఒకుసారిగా కతాంద  వ ైప్ు లాగినప్ుపడు విరామ జడత్వం వలు  దానికత ఉనన ప్ళ్ళు లేదా 
కాయలు కొమా నుండి వేరు అవుత్ాయి.  

3) కారేపట్ ను కరతా్ో బలంగా కొటటినప్ుపడు విరామ జడత్వం వలు  ద్ుముా ద్ూళి కణాలు కారేపట్ నుండి 
వేరువుత్ాయి. 

గమన్ జడతవం : ఒక వస్ుి వు ప ై బ హయ బలం ప్రమేయం లేనంత్ వరకు స్మవేగంత్ో ప్రయాణించే వస్ుి వు 
అదే వేగంత్ో ప్రయాణించే ధ్రాానిన “గమన జడత్వం" అంట ం.  

అన్తవర్నాలు :  

1) స్మవేగంత్ో ప్రయాణిస్ుి నన ఒక బస్ుు ఒకుసారిగా బరరకులు వేసినప్ుపడు అంద్ులో నిలుచునన 
ప్రయాణికుడి శరీరం గమన జడత్వం వలు  ముంద్ువ ైప్ు త్ూలుత్ుంద .  

2) ప్రుగు ప్ంద ంలో ప్ాలగి నే వయకతి అత్ని శరీరం గమన జడత్వం ప్ొ ంద్ుటకు అకుడే త్న రెండు కాళ్ుప ై 
ఎగురుత్ాడు. దీనికత కారణం అత్ని శరీరం గమన జడత్ావనిన పొ్ ంద్డానికత.  

3) లాంగ్ జంఫ్ చేసే వయకతి వేగంగా ప్రిగెత్ుి కొని వచిా ఫుడ్ బో ర్్ వద్ద ప్ాదాలను కొటటినప్ుపడు గమన 
జడత్వం వలు  లాంగ్ జంఫ్ చేయగలుగుత్ాడు.  

4) స ైకతల్ త్ొకుుత్ునన వయకతి స ైకతల్ త్ొకుటం ఆపినప్పటకత స ైకతల్ ఆగకప్ణ వడం స ైకతల్ కత ఉండే గమన జడత్వం.  
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5) రనినంగ్ బస్ుు నుండి ద గిన వయకతి గమన జడత్వం వలు  బస్ుుత్ో ప్ాటు మరికొంత్ ద్ూరం ప్రిగెత్ుి త్ాడు.  

6) ఒకుసారిగా బరరకులు వేసినప్ుపడు బస్ుులో ఉనన వస్ుి వులనిన గమన జడత్వం వలు  బరరకులు 
వేసినప్ుపడు ముంద్ువ ైప్ు 

కద్ులుత్ాయి.  

   3) దిశాజడతవం : ఒక వస్ుి వు ప ై బ హయబలం ప్రమేయం లేనంత్ వరకు ఒకానొక ద్శలో ప్రయాణిస్ుి నన 
వస్ుి వు అదే ద శలో ప్రయాణించే ధ్రాానిన ద శాజడత్వం అంట ం.  

అన్తవర్నాలు : 

1). స్మవేగంత్ో ప్రయాణిస్ుి నన ఒక బస్ుు ఒకసారిగా కుడివ ైప్ు తిరిగినప్ుపడు అంద్ులో నిలుచునన 
ప్రయాణికుడి శరీరం గమన ద శాజడత్వం వలు  ఎడమవ ైప్ు త్ూలుత్ుంద . న్యయట్న్ గమన్ నియమం 
(మొద్ట్ి) : 

ఒక వస్ుి వు ప ై ఎలాంటట బ హయబలం ప్రమేయం లేనంత్ వరకు విరామసి్తిలో ఉనన వస్ుి వు 
విరామసి్తిలోను, స్మవేగంత్ో ఋజు మారింలో ప్రయాణించే వస్ుి వు అదే వేగంత్ో అదే ద శలో 
ప్రయాణిస్ుి ంద . దీనినే 'నూయటన్ మొద్టట గమన నియమం' అంట ం.  

అన్తవర్నాలు :  

1) నూయటన్ మొద్టట గమన నియమం వస్ుి వుకు గల జడత్వ స్వభ వం గూరిా వివరిస్ుి ంద . కాబటటి  విరామ, 

గమన మరియు ద శా జడత్వలలో పేరొునన అనువరినాలు అనిన నూయటన్ మొద్టట గమన నియమానికత 
అనువరినాలే నూయటన్ మొద్టట గమన నియమానిన జడత్వ నియమం అని కూడా అంట రు.  

న్యయట్న్ ర ండవ గమన్ నియమం : 

ఒక వస్ుి వు ప ై బ హయబలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు ఆ వస్ుి వు త్వరణానికత లోనవుత్ుంద . వస్ుి వులో కలిగే 
త్వరణం దాని ప ై ప్రయోగించిన బ హయబలానికత అనులోమానుప్ాత్ంలో ఉంటుంద . మరియు వస్ుి వు చలనం 
బల ప్రయోగ ద శలో ఉంటుంద .  

 ఒక వస్ుి వు ప ై F అనే బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు ఆ వస్ుి వులో కలిగే త్వరణం a అయిత్ే ఈ 
నియమం ప్రకారం F 

 

⍶a 
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F = mX a , ఇకుడ m అనేద  వస్ుి వు ద్రవయరాశి 

బలానికత ప్రమాణాలు : C.G.S. - డ ైను M.K.S. - నూయటన్  

1 N = 105dynes 

 F=ma= m{V-u/t} 

1. 2 కే.జి. ద్రవయరాశి గల ఒక వస్ుి వుప ై 10 నూయటను  బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు ఆ వస్ుి వులో కలిగే 
త్వరణం ఎంత్ ?  

a) 1 m/Sec  b)2ml/Secd c) 5m/Sec d) 10 m/Sec 

F=ma 

 10=2 x a  

a=5m/Sec2 

2. 100 గాా||ల ద్రవయరాశి గల ఒక వస్ుి వుప ై ఎంత్ బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు ఆ వస్ుి వు 10 మీ/ స 2 

త్వరణానికత లోనవుత్ుంద . 
F = ma 

F = 100 x 10 

 F= 100 x 10/1000 =1N 

ఎ. 100 నూయటనుు  బి. 1000 నూయటనుు  సి. 10 నూయటనుు  డి. 1 నూయటన్ 

3. 100 కే.జి. ద్రవయరాశిని కలిగి 20 మీ/సి వేగంత్ో చలిస్ుి నన ఒక వాహనంప ై ఎంత్ బలానిన 
ప్రయోగించినప్ుపడు అద  10 స కనుల కాలంలో విరామసి్తిని చేరుకుంటుంద .  
m=100 kg  u=20m/Sec  t=10 Sec  F =?v= 0 

F=m {V-u/t}  

F=100{0-20/10} 

F=100 x -2=-200N 

 200 నూయటను  బలానిన వాహనం చలిస్ుి నన ద శకు వయతిరేఖ్ ద శలో ప్రయోగించాలి. 

4. ఒక వాహనం 150 కేజీల ద్రవయరాశిని కలిగి విరామ స్ితి నుండి 5 స కనుల కాలంలో 20 మీ/ సి. వేగానిన 
పొ్ ంద్డానికత దానిప ై ప్నిచేసే యాంతిరక బలం ఎంత్ ? 

 m=150 kg  u = Om/Sect   t=5 Sec  F=?v=20 

F=m {V-u/t} 

 F=150{20-05} 

 F=150x4= 600N 
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5.ఒక వస్ుి వు ప ై 20 నూయటను  బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు అద  5 స కనుల కాలంలో 30 

మీ/ స్, వేగానిన విరామ సి్తి నుండి ప్ొ ంద ంద . అయిత్ ేఆ వస్ుి వు ద్రవయరాశి ఎంత్ ? 

F =20N t =5 Sec v=30 m/sec u = 0 m = ?  

F=m {V-u/t}  

20 = m{30-0/5} 

100=30m  

m = 10/3=3.33kg 

న్యయట్న్ మూడవ గమన్ నియమం : 

ఈ నియమం ప్రకారం చరయకు స్మానమ నై మరియు వయతిరేక ద శలో ప్ని చేస ేప్రతి చరయ 
ఉంటుంద . చరయ మరియు ప్రతిచరయ ప్రిమాణంలో స్మానంగాను మరియు ద శలో 
వయతిరేకంగాను ఉంట యి. 

 అన్తవర్నాలు :  

1) ఒక బంతిని గటటిగా గోడకేసి కొటటినప్ుపడు ఆ బంతి తిరిగి వ నకతు వస్ుి ంద . బంతిని గోడకేసి 
కొటిడం చరయ అయిత్ే,తిరిగి వ నకతు రావడం ప్రతిచరయ అవుత్ుంద . ఇంద్ులో చరయ మరియు 
ప్రతిచరయ ప్రిమాణంలో స్మానంగా మరియు ద శలలో వయతిరేకంగా ఉంట యి.  

2)పిసి్ల్ త్ో పేలిానప్ుపడు పిసి్ల్ నుండి బుల ు ట్ వ లుబడగానే పిసి్ల్ వ నకతు కద్ులుత్ుంద . 
బుల ు ట్ వ లువడడం చరయ అయిత్ే పిసి్ల్ వ నకతు కద్లడం ప్రతిచరయ అవుత్ుంద . 

౩) రాకెట్ ప్రయోగం నూయటన్ మూడవ గమన నియమం ఆధారంగా జరుగుత్ుంద . రాకెట్ 
ప్రయోగంలో అత్యంత్ శకతి వంత్మ ైన వడేి వాయువులు వ లువడగానే రాకెట్ ప ైకత 
ద్ూస్ుకెలుత్ుంద . వేడ ివాయువులు వ లువడటం చరయ అయిత్ే రాకెట్ ప ైకత ద్ూస్ుకెళ్ుడం 
ప్రతిచరయ అవుత్ుంద . 

4)ఈత్ కొడుత్ుననప్ుపడు నీటటని వ నకతు త్ోడటం వలు  శరీరం ముంద్ుకు కద్ులుత్ుంద .  

5) ఒక సి్రంగ్ ను లాగి వద్లగాన ేఅద  తిరిగి చుటుి కుంటుంద .  
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6) హ ైజంప్ చసేే వయకతి ప్ాదాలును బలంగా నలేకేసి కొటటినప్ుపడు శరీరం ప ైకత ఎగురుత్ుంద . 

7)నిశాల నీటటలో ఉనన ప్డవలోని నుండ ిఒక వయకతి నీళ్ులోు కత ద్ూకగాన ేప్డవ వ నకతు 
కద్ులుత్ుంద . నీళ్ులోకత ద్ూకడం చరయ అయిత్ ేప్డవ వ నకతు కద్లడం ప్రతిచరయ అవుత్ుంద . 

4. గతి శాస్్తరం  

గతి శాస్్తరం :- ఏద ైనా ఒక వస్ుి వుప  ైకొంత్ బ హయ బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు అద  
చలనంలో ఉంట ేదాని చలనానిన గురించి అధ్యయనం చేస ేశాసాి ా నిన “గతిశాసి్రం” అంట ము. 
దీనికత ఉదాహరణ : చలిస్ుి నన వాహనం (యాంతిరక బలం), ప్రుగెత్ుి త్ునన వయకతి (కండరాల 
బలంత్ో ప్రుగెతి్గలడు), లాగుడు బండి/న టుి డు బండి. 

 బలం (F):- వస్ుి వును సా్ నభ్రంశం చ ంద ంచేద  లేదా సా్ నభ్రంశం చ ంద ంప్డానికత 
ప్రయతినంచదే  “బలం ”.  

బలానికత ప్రమాణాలు :  సి.జి.యస్. - డ ైన్  

యం.కె.యస్. - నూయటన్  

1 నూయటన్ 105 డ ైను కు స్మానం 

 

ప్ని (W) : ఒక వస్ుి వు ప ై కొంత్ బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు ఆ వస్ుి వు సా్ నభ్రంశం జరిగింద్ంట ం.  

- జరిగిన ప్ని ప్రయోగించిన బలం (F) మరియు వస్ుి వు చేసే సా్ నభ్రంశం(W)లబ ద నికత స్మానం 

-జరిగిన ప్ని(W) = ప్రయోగంిచిన బలం(F) x సా్ నభ్రంశం(S) 

W =Fx S  

పనికి పామాణాలు: సి.జి.యస్. - డ ైన్ - స ం.మీ | ఎరి్ 

యం.కె.యస్. - నూయటన్ - నూయటన్-మీ | జెల్  

1J =1Nx m=105dynes x 102cm 

=107 dyne-cm 

 1J=107 ergs 
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1ఎర్్గ:- ఏద ైనా ఒక వస్ుి వు ప ై 1 డ ైన్ బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు ఆ వస్ుి వు ఒక స ం.మీ. ద్ూరం 
సా్ నభ్రంశం చేసేి  జరిగిన ప్ని “1 డ ైన్-స ం.మీ. లేదా 1 ఎర్్” అంట ము. 

1 బౌల్ పని:- ఏద ైనా ఒక వస్ుి వు ప ై 1 నూయటన్ బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు అద  1 మీ. ద్ూరం సా్ నభ్రంశం 
చేసేి  జరిగిన ప్ని “ఒక నూయటన్-మీ. లేదా 1 బౌల్” అంట ము. 

సామరాయం(P) : ప్ని జరిగే రేటును సామర్యం అంట ము. 

సామర్యం (P) = జరిగిన ప్ని(W)/ కాలం(t)  

సామరాయం పామాణాలు :- సి.జి.యస్. - ఎర్/స . లేదా డ ైన్-స ం.మీ./సి. 

యం.కె.యస్. - నూయటన్/సి. లేదా జెల్/సి. లేదా వాట్ 

1 వాట్ ఒక వస్ుి వుప ై 1 నూయటన్ బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు అద  1 స . కాలంలో 1 మీ. ద్ూరం 
సా్ నభ్రంశం చేసేి  జరిగిన ప్ని “1 నూయటన్-మీ/స . లేదా 1 జెల్/స . లేదా 1 వాట్ అంట ము. 

శక్ి: ప్ని చేయగల స్మర్త్ను “శకతి” అంట ము.  

శకతికత ప్రమాణాలు : సి.జి.యస్. - ఎరి్  యం.కే.యస్. - జెల్  

గమనిక : ప్ని మరియు శకతి ఒకే ప్రమాణాలు గల భినన భౌతిక రాశులు. -  

ప్ని శకతి సిదాధ ంత్ం ప్రకారం ప్ని శకతిగాను మరియు శకతి ప్నిగానూ మారుత్ుంద . 

శక్ి నితయతవ నియమం:- ఈ నియమం ప్రకారం శకతి స్ృషిింప్బడద్ు లేదా నశింప్ద్ు. కాని ఇద  ఒక రూప్ము 
నుండి మరొక రూప్ంలోకత మారుత్ుంద . 

 - శకతి ఒక రూప్ంలో మాయమ ైత్ే అద  మరొక రూప్ంలో త్ేలుత్ుంద . కాబటటి  విశవంలో అని రూప్ాలలో ఉనన 
శకుి ల మొతి్ం ఎలుప్ుపడూ సి్రంగా ఉంటుంద .  

ఉదాహరణకు : విద్ుయత్ శకతి, యాంతిరకశకతిగా మరియు యాంతిరక శకతి ప్నిగా మారుత్ుంద . 
 

 

 

దా్వయవేగం: చలనంలో ఉనన ఒక వస్ుి వు ద్రవయరాశి మరియు దాని వేగాల లబ ద నిన దాని “ద్రవయవేగం" 

అంట రు. 

ద్రవయవేగం(P) = వస్ుి వు ద్రవయరాశి(m) x వేగం(V), 
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దా్వయ వేగం పామాణాలు :-  సి.జి.యస్. - గాాII-స ం.మీ./స . 

యం.కే.యస్. - కే.జి.-మీ/సి. 

 1. ఒక వస్ుి వు ప ై 5 నూయటను  బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు అద  7.5మీ సా్ నభ్రంశం చేసేి  జరిగే ప్ని ఎంత్ ? 

ప్ని(W) =FXS 

  =5x7.5 

  =37.5J  

2. 50dyneల బలానిన ఒక వస్ుి వుప ై ప్రయోగించినప్పడు అద  చేసే సా్ నభ్రంశం 10 మీ అయిత్ే జరిగిన ప్ని 
ఎంత్ ? 

P= 500 dyne, S=10m, W = ? 

 F= 500 dyne= 500 x 10 x 10 x 7.5 

= 500 x 10 x 10-1 

=5 x 10 dyn-m  

3. 5 కేజీల ద్రవయరాశి గల ఒక వస్ుి వు ప ై కొంత్ బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు అద  4 మీ/స 2 త్వరణంత్ో 
30మీ.ల ద్ూరం సా్ నభ్రంశం చేసేి  దానిప ై ప్రయోగించిన ప్ని ఎంత్ ? 

m=5kg, a= 4 m/sec2, S=30 m, W = ? 

W = Fx S 

W = 20 x 30 = 600J 

4. బలానిన స్గానికత త్గిిసేి  జరిగే ప్ని ఎంత్వుత్ుంద  ?  

ఎ. రెటటింప్ు  బి. స్ిరంగా  సి. మారద్ు, నిరాధ రించలేద్ు డి. స్గం అవుత్ుంద .( 4) 

W =FS 

 W, =2x2=4 

 W, =1x2=2 

5. ఒక వస్ుి వు ప ై ప్రయోగించిన బలానిన రెటటింప్ు చేసేి  జరిగే ప్ని ఎంత్ ? 

W = FS 

W, =2x2=4 

W, =4x2=8 

 బలానిన రెటటింప్ు చేసేి  ప్ని నాలుగింత్లు ప రుగుత్ుంద . 

 6. బలానిన మరియు సా్ నభ్రంశానిన రెండిటటని రెటటింప్ు చేసేి  జరిగే ప్ని ఎంత్వుత్ుంద  ? 
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W = FS 

 W1 =2x2=4 

W2 = 4x4= 16  

బలం, సా్ నభ్రంశం రెటటింప్ు చేసేి  ప్ని 4 రెటుు  అవును. 
 

7. బలానిన మరియు సా్ నభ్రంశానిన రెండింటటని స్గం చేసేి  జరిగే ప్ని ఎంత్వుత్ుంద ? 

W = FS 

 W1 =2x2=4 

W2 =1x1=1  

బలానిన, సా్ నభ్రంశానిన రెండింటటని స్గం చేసేి  ప్ని కూడా స్గం అవును. 
 

8. ఒక వస్ుి వుప ై 10 నూయటను  బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు అద  9మీ సా్ నభ్రంశం చేసేి  జరిగే ప్ని ఎంత్ ? 

F=1ON, S=9, W = ? 

W =FS 

 W=10x9=90J 

9. 10 కే.జీ.ల ద్రవయరాశి గల ఒక వస్ుి వు ప ై కొంత్ బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు అద  9మీ/స . త్వరణంత్ో 
8మీ.ల ద్ూరం సా్ నభ్రంశం చేసేి  జరిగే ప్ని ఎంత్ ? 

m = 10 kg, a=9n/sec2, S=8m, W = ? 

F=ma = 10 x9=90 

W =FS 

 W = 90 x8=720J 

10. ఒక వస్ుి వుప ై 1000డ నైు  బలానిన ప్రయోగించినప్ుపడు అద  1000మీ.ల ద్ూరం సా్ నభ్రంశం చేసేి  జరిగే 
ప్ని ఎనిన జౌలులు ?  

ఎ. 106 బౌలి్   _బి. 105 బౌల్  సి. 10 బౌల్ి  డి . 1 జెల్ 

F=1000dyne, S=100m, W = ? 

W =FS 

 W=1000 k 1000 x 1000sm 

W=10%ergs 

దా్వయవేగ నితయతవ నియమము:-  
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రెండు వస్ుి వులు అభిఘాత్ం చ ంద నప్ుపడు లేదా ఢీకొననప్పడు అభిఘాత్ానికత ప్ూరవ ద్రవయ వేగాల మొతి్ం 
అభిఘాల అనంత్ర ద్రవయ వేగాల మొత్ాి నికత స్మానం. దీనినే “ద్రవయ వేగ నిత్ృత్వ నియమం' అంట రు.  

- రెండు వస్ుి వులు వరుస్గా m1 m2 ద్రవయరాశులను కలిగి u1 v2 వేగాలత్ో ఒకే ద శలో చలిస్ూి  

 

అభిఘాత్ అనంత్రం ఆ రెండు వస్ుి వులు వరుస్గా V1v2 వేగాలత్ో చలిసేి  ఈ నియమం ప్రకారం 

 

అభిఘాత్ానికత ప్ూరవ ద్రవయ వేగాల మొతి్ం, అభిఘాత్ానంత్ర ద్రవయ వేగాల మొత్ాి నికత స్మానం. 
m1u1 +m2u2 =m1V1 +m2V2 

1. 2 కేజీల ద్రవయరాశి గల ఒక వస్ుి వు 6మీ/స  వేగంత్ో చలిస్ూి  1 కేజీ. ద్రవయరాశిని కలిగి విరామసి్తిలోనునన 
మరొక వస్ుి వును ఢీకొంటే త్రావత్ ఆ రెండు వస్ుి వులు కలిసి ఒక దానిత్ో మరొకటట అత్ుకొుని చలిసేి  అవి 
చలించే సాధారణ వేగం ఎంత్ ?  

ఎ. 2 మీ/స  . బి. 3 మీ/స .   సి 4 మీ/స .   డి. 6 మీ/స  
m, =2kg 1 = 6m/sec, m=1 kg, u=0, V=V=V 

m1u1 +m2u2 =m1V1 +m2v2 

 2x6+1x0=2v+1 xv 

3v=12 

 v=4m/sec 

 

2. 3 కేజీల ద్రవయరాశి గల ఒక వస్ుి వు 5 మీ/స . వేగంత్ో చలిస్ూి  2 కేజి. ద్రవయరాశిని కలిగి విరామ 
సి్తిలోనునన మరొక వస్ుి వును ఢీకొంద . అభిఘాత్నంత్రం అధ క ద్రవయరాశి గల వస్ుి వు 1 మీ/స . వేగంత్ో 
చలిసేి  రెండవ వస్ుి వు వేగం ఎంత్ ? 

m1u1 +m2u2=m1v1+m2V2 

 3x5+2x0=3x1+2xV2 

15=3+2v2 

2V2 =12 

 v2=6m/sec 

 

3. స్మాన ద్రవయరాశులు గల రెండు వస్ుి వులు వరుస్గా 6 మీ/సి. మరియు 4 మీ/స . వేగంత్ో ఒకే ద శలో 
చలిస్ూి  అభిఘాత్ానంత్రం వాటటలో ఒకటట 2 మీ/స . వేగంత్ో చలిసేి  రెండవ వస్ుి వు వేగం ఎంత్ ? 

 ఎ. 4 మీ/స .   బి. 8 మీ/స .   సి. 10 మీ/స .   డి. ఏద  కాద్ు 
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m1 =m2= m 

    6m+4m=2m+mv2 

8m=mv2  

v2=8m/sec 

 

4. ఒక బ ంబు పేలిన అనంత్రం రెండు స్మాన ద్రవయరాశులు గల భ గాలుగా విడిప్ణ త్ే ఆ రెండుభ గాలు : 

 ఎ. ఒకే ద శలో స్మాన వేగాలత్ో చలిసాి యి. 

 బి. వయతిరేఖ్ ద శలోు  స్మాన వేగాలత్ో చలిసాి యి. 

సి. ఒకే ద శలో అస్మాన వేగాలత్ో చలిసాి యి. 

 డి. వయతిరేఖ్ ద శలో అస్మాన వేగాలత్ో చలిసాి యి. 
m x0=mv1+mv2 

 0=mv1+ mv2 

  mv1=-mv2 

   V1=V2 

5. 3 కేజీల ద్రవయరాశి గల ఒక పేరలుడు ప్దార్ం పేలిన అనంత్రం 1 కేజి మరియు 2 కేజీలుగా విడిప్ణ త్ే అధ క 
ద్రవయరాశి గల భ గం 3 మీ/స . వేగంత్ో చలిసేి  రెండవ భ గం వేగం మరియు అద  చలించే ద శ ఏద  ? 

m1u1 +m2u2=m1v1+m2v2  

3 x 0=2x3+1 Xv2 

0=6+V, 

v2=6m/sec 

వయతిరేఖ్ ద శలో 6 మీ/స  వేగంత్ో చలిస్ుి ంద . 

 6. 100 గాా||ల ద్రవయరాశి గల ఒక త్ుప్ాకత త్ో పేలిానప్ుపడు ఆ త్ుప్ాకత నుండి 1 గాా|| ద్రవయరాశి గల బుల ు టు 
20 మీ/స . వేగంత్ో చలిసేి  త్ుప్ాకత వ నకతు కద లే వేగం ఎంత్ ? 

m=100grn, m2=1 grm, v1 =?,v2=20m/sec 

 a) 10m/sec  b) 20m/sec  c) 40 m/sec   d) 5m/sec   e) None 

100 x0=100 xv1 +1x20/100 

   0=100v1 +20/10  

100v1=-20/10 

 v1=0.002m/sec 
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7.300 గాా||ల ద్రవయరాశి గల ఒక త్ుప్ాకతత్ో పేలిానప్పడు 1 గాా|| ద్రవయరాశి గల ఒక బుల ు ట్ 150 మీ స . 
వేగంత్ో వ లువడిత్ే త్ుప్ాకత కద లే వేగం ఎంత్ ?  

m1 =300gr=.3kg, m2=1 gr=0.001kg, v1 =?, v2 =150m/sec 

0 = 0.3v1, +0.001x150 

 -0.3v1 =1/1000 x 150 

-3v1/10=15/100 

 v1 = -15/30=0.5m/sec 

 

8. 100 కే.జీ.ల ద్రవయరాశి గల ఒక ప్డవ నుండి 50 కే.జీ.ల ద్రవయరాశి గల ఒక వయకతి నీళ్ులోకత 10మీ. వేగంత్ో 
ద్ూకతత్ే ప్డవ వ నకతు కద లే వేగం ఎంత్ ? 

 a) 5m/sec  b) 10m/sec   c) 20m/sec   d) None 

m1 =100kg, m2=50kg, v1 =?, v2 =10m/sec 

0=100 xv1 +50 x 10 

v1=-500/100 

v1=-5m/sec  

9. 1 కే.జి. & 2 కే.జి ద్రవయరాశులు గల రెండు వస్ుి వులు వరుస్గా 3 మీ/స  & 6 మీ/స . వేగాలత్ో 
 

ఒకే ద శలో చలిస్ూి  అభిఘాత్ానంత్రం ఆ రెండు వస్ుి వులు ఒకదానిత్ో మరొకటట అత్ుకుుని కలిసి చలిసేి  
అవి చలించే సాధారణ వేగం ఎంత్ ?  

a) 10m/sec   b) 5m/sCC   c) 4m/sec   d) 2m/sec  

M1 = 1kg, m2, =2 kg, u1 = 3m/sec, u2, = 6n1/sec v = ? 

1x3 +2x 6 = 3v 

15=౩v 

 v=5m/sec 

 

10. 5 కేజీల ద్రవయరాశి గల ఒక పేరలుడు ప్దార్ం పేలిన అనంత్రం 3 కేజిలు మరియు 2 కేజీల భ గాలుగా 
విడిప్ణ త్ే అలప ద్రవయరాశి గల వస్ుి వు 9 మీ/స . వేగంత్ో చలిసేి  రెండవ భ గం చలించే వేగం మరియు ద శ ఏద  
? 

0=3 x V1 +9x2 

3v1 =-18 

v1=6m/sec 
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 మొద్టట భ గానికత వయతిరేఖ్ ద శలో 6మీ/స . వేగంత్ో చలిస్ుి ంద . 

11. 5 టనులు మరియు 5 టనునలు ద్రవయరాశులు గల రెండు వాహనాలు ప్రస్పరం వయతిరేఖ్ ద శలోు  
వరుస్గా 10మీ/స . మరియు 20మీ/స . వేగాలత్ో చలిస్ూి  ఒక దానిత్ో మరొకటట ఢీకొనన అనంత్రం అవి 
రెండు ఒక దానిత్ో ఒకటట అత్ుకుుని చలిసేి  అవి రెండింటట సాధారణ వేగం & ద శ ఎంత్ ? 

15 x 10+5x-20 =15v+5v 

150 - 100 = 20v 

 v=2.5m/sec  

ఢీ కొనడానికత ప్ూరవం ప ద్ద  వాహనం చలించిన ద శలో ప్రయాణిస్ుి ంద . 
 

12. 2 కేజీల ద్రవయరాశి గల ఒక వస్ుి వు 10మీ/స . వేగంత్ో చలిస్ూి  అంత్ే ద్రవయరాశిని కలిగి 5 మీ/ స . 
వేగంత్ో వయతిరేఖ్ ద శలలో చలిస్ుి నన మరొక వస్ుి వును ఢీకొనన త్రావత్ ఆ రెండు వస్ుి వులు ఒక దానిత్ో 
మరొకటట అత్ుకొుని చలిసేి  అవి చలించే వేగం & ద శ ఏద  ? 

 ml= 2kg, ul = 10m/sec, m2=2kg, u2=-5m/sec, vl=v2 =V 

2 x 10+2 x -5=2v+2v 

20 - 10 = 4V 

v= 10/4=2.5m/sec  

మొద్టట వస్ుి వు ప్రయాణించిన ద శలో ప్రా ణించును. 
 

5. విశవగురుత్ావకరషణ  

 

అంధయుగం : 

కర.ాప్ూ. 5వ శత్ాబదం నుండి కర.ాశ. 15 శత్ాబద వరకు మధ్యగల కాలానిన 'అంధ్యుగం' లేదా 
'చీకటటయుగం అంట ం. దీనికత కారణం ఈ కాలంలోని ప్రజలు అత్యంత్ మూడ విశావశాలత్ో 
జీవించారు. వారు స ైనుును నమాడానికత బద్ులు (మానవాతీత్) శకుి లు ఉనానయని నమేావారు 
వారు స ైన్ు ని నమాడానికత బద్ులు క్షుద్రశకుి లను నమేావారు.  

భ్ూక ందా్ స్ిదాధ ంతం : 

ఈ సిదాధ ంత్ానిన కరా.శ. 2వ శత్ాబదంలో 'ట లమీ' అనే గీకాు త్త్వవేతి్ ప్రతిప్ాద ంచాడు. ఈ సిదాధ ంత్ం 
ప్రకారం గహాాలనిన భ్ూమి కేంద్రంగా నిరంత్రం భ్ూమి చుటటి  ప్రిభ్రమణం చేసాి యి.  
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 కర.ాశ. 1592 స్ం||లో గెలియో' అనే శాసి్ర వేతి్ టెలిసణ ుప్ సాధ్నానిన కనుగొనానడు. ఇద  విశవంలో 
స్ుధ్ూర వస్ుి వుల ఉనికతని గమనించడానికత ఉప్యోగించే సాధ్నం. స్తయరయ క ందా్ స్ిదాద ంతం : ఈ 
సిదాధ ంత్ానిన కర.ాశ. 16వ శత్ాబదంలో “కోప్రినకస్” అనే శాసి్రవేతి్ ప్రతిప్ాద ంచాడు. ఈ సిదాధ ంత్ం ప్రకారం 
గహాాలనిన స్ూరుయడుకత కేంద్రంగా నిరంత్రం స్ూరుయని చుటటి  ప్రిభ్రమిసాి యి. 

 కోప్రినకస్ త్రువాత్ విశవం ప ై ప్రిశోధ్న చేసిన వారు టైెకోబ ర హి మరియు జాన్ కోప్ు ర్.  
 * జానేుప్ు ర్, కోప్రినకస్ స్ూరయకేంద్రక సిదాధ ంత్ానిన ప్ూరిిగా స్మరి్ంచాడు. 

 క పల ర్గ గరహ గమన్ నియమాలు : 

మొద్ట్ి నియమం-కక్షయయ నియమం : స్ూరుయని చుటటి  ప్రతి గహాం ఒక ప్రత్ేయకమ ైన దీరఘ వృత్ాి కార 
కక్ష్యలో ప్రిభ్రమిస్ుి ంద . ఇద  కక్ష్యల ఆకృతిని గురించి త్ లియజేస్ుి ంద . కాబటటి  ఈ నియమానిన 'కక్ష్య 
నియమం' అని కూడా అంట ం. ర ండవ నియమం - వ ైశాలయ నియమం : స్ూరుయని చుటటి  
ప్రిభ్రమిస్ుి నన ప్రతిగహాం స్మాన కాల వయవధ లో స్మాన వ ైశాలయలను విరజిముాత్ుంద . 

 ఈ నియమం వ ైశాలయల గురించి త్ లియజేస్ుి ంద  కాబటటి  దీనినే 'వ ైశాలయ నియమం' అంట ం. 

 మూడవ నియమం - ఆవర్న్ కాల నియమం : స్ూరుయని చుటటి  ప్రిభ్రమిస్ుి నన ప్రతి గహాం 
ఆవరినకాలం (T) యొకు వరిం ఆ గహాం నుండి స్ూరుయనికత మధ్యగల ద్ూరం (R) యొకు 
ఘనానికత అనులోమానుప్ాత్ంలో ఉంటుంద .  

 ఈ నియమం ఆవరిన కాలం గురించి త్ లియజేస్ుి ంద . కాబటటి  దీనినే 'ఆవరిన కాల నియమం' 

అంట ం. ఈ నియమం ప్రకారం T2 αR౩ 

 

 1. ఒక గహాం యొకు ద్ూరానిన 4వ వంత్ుకు త్గిిసేి  ఆ గహాం ఆవరిన కాలం ఎంత్వుత్ుంద  ? 

 ఎ. 8వ వంత్ు  బి. 4వ వంత్ు  సి. స్గం  డి. ఏదీకాద్ు 

 భ్ూమి ఆవరిన కాలం - 1365 రోజులు 

 బుధ్ గహాం ఆవరిన కాలం - 88 రోజులు  

ప్ూయటో న ైఫూన్ గహాం ఆవరిన కాలం - 

T2  R౩  

T2 =KR౩  

T1
2 = KR1

3 - 1 
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 T2
2= KR23 - 2  

1/2=T1
2/ T2

2= KR1
3 / KR2

3 

{T1/T2,}2={R1/R2}3  

T1/T2={[R1/R2]౩}1/2 

T1/T2 = [R1/R2]౩/2 

 

R1 =R2,    R2 =R1/4,   T2 = ? 

T1/T2 =[R1/R1/4]3/2 

T1/T2 = [4R1/R1]3/2  

T1/T2 = [22]3/2 

T2=T1/8  

మొద్టట దానిలో 8వ వంత్ు త్గుి త్ుంద . 
 

2. ఒక గహాం యొకు ద్ూరం రెటటింప్ు అయిత్ే దాని ఆవరిన కాలం ఎనిన రెటుు  అవుత్ుంద  ? a) 1/2xv2 

times  b) 2 times  c) 4 times  d) 2v2 times 

T1/T2) =[2]3/2 

T1/T2 =v8=2v2 times  

రెటటింప్ు కావున ఆవరిన కాలం ప రుగుత్ుంద . 

వంత్ు అననప్పడు ఆవరిన కాలం త్గుి త్ుంద .  

ద్ూరం, ఆవరిన కాలం విలోమానుప్ాత్ంలో ఉంట యి. 
 

3. ఒక గహాం ద్ూరం 3వ వంత్ుకు త్గిిత్ే దాని ఆవరిన కాలం ఎనిన రెటుు  త్గుి త్ుంద  ? 

T1/T2 =[3]3/2  

T1/T2=1/3v3 times 

 

4. రెండు గహాాల మధ్య ద్ూరం స్గానికత త్గిిత్ే వాటట మధ్య ఆకరషణ బలం ఎంత్వుత్ుంద  ? ఎ. 4వ వంత్ు 
 బి. స్గం అవుత్ుంద .  సి. 2 రెటుు  అవుత్ుంద .  డి. 4 రెటుు  విశవగురుత్ావకరషణ నియమం ప్రకారం 
: F = G x M1M2/R2 

R2 =R1/2  

F1/F2 =R2
2/R1

2 

F1/F2 - (R1/2]2}/R1
2  
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F1/F2 =R1
2/4R1

2  

F1/F2 = 1/4  

F2 =4F1 

 

5. భ్ూమి, చంద్ుర డికత మధ్య ద్ూరం 3 రెటుు  ప రిగిత్ే ఆ రెండింటట మధ్య ఆకరషణ బలం 

ఎ. 3వ వంత్ు అవుత్ుంద .  బి. 9వ వంత్ు అవుత్ుంద .  

సి. 3 రెటుు  అవుత్ుంద .   డి. 9 రెటుు  అవుత్ుంద . 

F1/F2 =1/32 = 9 వ వంత్ు త్గుి త్ుంద . (ద్ూరం ప రిగింద  కావున) 

6. స్ూరుయనికత, భ్ూమికత మధ్య 5 రెటుు  అయిత్ే భ్ూమి ఆవరిన కాలం ప్రస్ుి త్ ఆవరిన కాలంలో ఎనిన 

రెటుు  అవుత్ుంద  ?  

a) 1/5v5 times b) 1/5 times  c) 5v5 times   d) 5v2 times 

T1/T2 = (53)3/2  

T1/T2 = (125)3/2  

T1/T2 -25v5 

 

7. చంద్ుర డికత, భ్ూమికత మధ్య ద్ూరం 6 రెటుు  అయిత్ే చంద్ుర డికత, భ్ూమికత మధ్య ఆకరషణ బలం ఎనివ వంత్ు 
అవుత్ుంద  ? 

F1/F2 - (1/6)2 

F1/F2 =1/30  

8. ఒక గహాం ద్ూరం 3 రెటుు  అయిత్ే ఆ గహాం ఆవరిన కాలం ఎనిన రెటుు  అవుత్ుంద  ? 

F1/F2 = (3)౩/2  

F1/F2 = (27)2 

    = 3v3 

 

9. రెండు వస్ుి వుల మధ్య ద్ూరం 7 రెటుు  అయిత్ే వాటట మధ్య ఆకరపణ బలం ఎననవ వంత్ు అవుత్ుంద  ?  

ఎ. 7వ వంత్ు  బి. 49వ వంత్ు  సి. 7 7వ వంత్ు  డి. 7 2వ వంత్ు 

F1/F2, = (1/7)2 

F1/F2 =1/49 
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భ్ూ ఉప్రిత్లంప ై గురుత్వత్వరణం 'g', భ్ూ ఉప్రిత్లం నుండి 'h' ఎత్ుి  వద్ద గురుత్వ త్వరణం ! అయిత్ే 
gh =g{1-2h/R}  

2h=R or h=R/2 

gh = 0 

 

న్యయట్న్ విశవ గురుతవ నియమం : 

 ఈ నియమం ప్రకారం విశవంలోని ప్రతి రెండూ వస్ుి వుల మధ్య ఆకరషణ బలం ఉంటుంద . ఈ ఆకరషణ 
బలం ఆ రెండు వస్ుి వుల ద్రవయరాశిల లబ ద నికత 'అనులో మాన ప్ాత్ానికత’ మరియు వాటట మధ్య 
ద్ూరం యొకు వరాి నికత ‘విలోమానుప్ాత్ంలో’ ఉంటుంద .  

 రెండు వస్ుి వులు ద్రవయరాశులు వరుస్గా m1 ,m2 మరయిు వాటట మధ్య ద్ూరం r  అయిత్ే వాటట 
మధ్య ఆకరషణ బలం f అయిత్ ే

F α m1m2/R2 

Fα  G[m1m2/R2]    (ఇకుడ 'G' అనేద  విశవగురుత్వ సి్రాంకం) 

 దీని విలువ (6.67 X10-11 Nm2/kg2  

g & Gల మధయ స్తంబంధం : 

GM గురుత్వ త్వరణం (g)= GM/R2  

- 'G' అనేద  విశవగురుత్వ సి్రాంకం  

- ఇద  విశవంలో ఎకుడ ైనా స్ిరంగా ఉంటుంద .  

- ఇద  ప్రదేశానిన బటటి  మారద్ు.  

- M అంటే విశవ వస్ుి వు ద్రవయరాశి.  

- R అంటే విశవ వస్ుి వు వాయసార్ం.  

కాబటటి  విశవ వస్ుి వు ద్రవయరాశి దాని వాయసారధం బటటి  (g) విలువ మారుత్ుంద .  

 ఉదా : చంద్ుర డి ప ై గురుత్వ త్వరణం, భ్ూమి ప ై గురుత్వ త్వరణంలో కేవలం 6వ వంత్ు మాత్రమే 
ఉంటుంద .  

 భ్ూమి ప ై గురుత్వ త్వరణం (g) "9.8 m/sec2" కాగా చంద్ుర నిగా ప ై దీని విలువ కేవలం “1.63 

m/sec2" మాత్రమే ఉంటుంద .  
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దా్వయరాశి - భారము : 

దా్వయరాశి : ఒక వస్ుి వులో నిక్షిపి్మ ై ఉనన మొతి్ం ప్దార్ రాశిని దానినే దాని ద్రవయరాశి” అంట రు.  

 ద్రవయరాశిని "సాధారణ త్రా స్ు” ఉప్యోగించి కనుకొుంట రు.  
 సాధారణంగా ఒక వస్ుి వు ద్రవయరాశి ఎలుప్ుపడు సి్రంగా ఉంటుంద . విశవంలో ప్రదేశానిన బటటి  ఇద  

మారద్ు.  

దా్వయరాశికి పామాణాలు :   CGS- గాామ్ 

MKS - KG  

భారము : ఏద ైనా ఒక వస్ుి వు ఎంత్ బలంత్ో నేల వ ైప్ు ఆకరిషంచబడుత్ుందో  దానినే దాని భ రము 
అంట ం.  

 సాధారణంగా భ రానిన 'సి్రంగాి ాస్ు' ను  ఉప్యోగించి కొలుసాి ము. 
 

 
 ఒక వస్ుి వు ద్రవయరాశి m దాని భ రం w అయిత్ే  w =mg2 

 ఇకుడ "g" అనేద  గురుత్వ త్వరణం  

 ఒక వస్ుి వు ద్రవయరాశి (m) సి్రంగ ఉంటుంద . కాని g విలువ మారడం వలు  ఆ వస్ుి వు భ రం 
మారుత్ుంద .  

 భ రానికత ప్రమాణాలు : CGS -'గాామ్ భ రం (లేదా) గాామ్ బలం' లేదా డ ైను 

MKS - 'kg భ రం (లేదా) kg బలం' లేదా నూయటన్  

 చంద్ుర ని ప ై g విలువ భ్ూమి ప ై g విలువలో 6వ వంత్ు మాత్రమే కాబటటి  చంద్ుర డు ప ై వస్ుి వు భ రం 
కూడా భ్ూమి ప ై గల వస్ుి వు భ రంలో 6వ వంత్ు మాత్రమే ఉంటుంద .  
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 ఒక వయకతి భ రం భ్ూమి ప ై 60 kg అయిత్ే అదే వయకతి భ రం చంద్ుర డిప ై 6వ వంత్ు అనగా కేవలం 10 

kg మాత్రమేఉంటుంద . 
 

  ఒక వస్ుి వు భ రం భ్ూమి ప ైw అయిత్ే అదే వస్ుి వు భ రం చంద్ుర డిప ై w/6 ఉంటుంద . 
 ఒక వయకతి భ్ూమి ప ై రెండు మీటరుు  ఎత్ుి  వరకు స్ురక్షిత్ంగా హ ైజంప్ు చేయగలిగిత్ే అదే వయకతి 

చంద్ుర ని ఫ ై గరిషింగా 6 రెటుు  అనగా 12m ఎత్ుి  వరకు హ ైజంప్ు చేయగలడు. 
 భ్ూమి ప ై g విలువలో మారుప : 

 A)భ్ూమధయ ర ఖ న్తండి ద్ృవాలు వ ైపు : 

భ్ూమి ఆత్ాభ్రమణం చేస్ుి ంద్టం వలు  దాని ప ై ప్నిచేసే అప్కేంద్ర బలం వలు  భ్ూమధ్య రేఖ్ వద్ద 
భ్ూవాయసారధ కామంగా ప రుగుత్ుంద . కాబటటి  'భ్ూ వాయసార్ం' అదే స్మయంలో ధ్ృవాల వద్ద త్గిిప్ణ త్ుంద . 
అనగా భ్ూవాయసారధం భ్ూమధ్యరేఖ్ వద్ద గరిషింగా ఉండి ధ్ృవాల వ ైప్ు త్గుి త్ూ ధ్ృవాల వద్ద కనిషింగా 
ఉంటుంద . కాబటటి  భ్ూమధ్యరేఖ్ వద్ద g విలువ కనిషింగా (9.78 m/sec2) మరియు ద్ృవాల వద్ద గరిషింగా 
(9.82 m/sec2 ) ఉంటుంద . 

  అంద్ువలు  ఒక వస్ుి వు భ రం భ్ూమధ్య రేఖ్ వద్ద కనిషింగా ఉండి ద్ృవాల వ ైప్ు ప రుగుత్ూ ద్ృవాల 
వద్ద దాని భ రం గరిషింగా ఉంటుంద .  

అన్తవర్నాలు :  

1)_మనం ధ్ుర వాల వద్ద ఆటలాడినా లేదా ప్రిగెతిినా త్వరగా అలిసిప్ణ వడానికత కారణం భ్ూమధ్యరేఖ్ వద్ద  g 

విలువ కనిషింగా ఉంటుంద . కాని ద్ృవాల వద్ద గరిషింగా ఉండటం వలు  వయకతి భ రం కూడా గరిషింగా ఉంటుంద  
కాబటటి  ఆ వయకతి త్వరగా అలిసిప్ణ త్ాడు.  

2) ప్రప్ంచంలో ఏ దేశంలోన ైన ఉప్గహా ప్రయోగ కేందరా లను భ్ూమధ్యరేఖ్కు స్మీప్ కేంద్రంలో న లకొలాపరు. 
దీనికత కారణం భ్ూమధ్యరేఖ్ వద్ద g విలువ కనిషింగా ఉండటం వలు  ఉప్గహాాలు స్ునాయస్ంగా ప ైకత 
ప్రయోగింప్బడత్ాయి.  

B) భ్ూ ఉపరితలం న్తండి ప కిై వ ళుతున్న కొదిద  : 

  భ్ూ ఉప్రిత్లం నుండి ప ైకత వ లుత్ునన కొద ద  g విలువ కామంగా త్గుి త్ుంద . అంద్ువలు  ఒక 
ప్రదేశంలో భ్ూవాయసార్ంలో స్గం ఎత్ుి  వద్ద g విలువ శూనయం అవుత్ుంద . (g=0) అంద్ువలు  ఒక 
వస్ుి వు భ రం కూడా శూనయమౌత్ుంద  (W = 
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0). 

అన్తవర్నాలు :  

1) శూనయ గురుత్ావకరషణ ప్రభ వం వలు  ఉప్గహాాలు భ్ూ ఉప్రిత్లం నుండి 3,600 km ఎత్ుి  నుండి 36,000 

km మధ్య భ్ూమి చుటటి  ప్రిభ్రమిసాి యి. 2) శూనయ గురుత్వకరణ ప్రభ వం వలు  ఆంత్రిక్ష్ యాత్ుర కులు 
భ్ూఉప్రిత్లం నుండి 30,000 km ఎత్ుి  నుండి 36,000 

km ఎత్ుి  వద్ద space walk చేయగలుగుత్ారు. 

 C) భ్ూ ఉపరితలం న్తండి కొంత లోతు వద్ద  : 

 భ్ూ ఉప్రిత్లం నుండి లోత్ుకత వ ళ్ళుత్ునన కొద ద  g విలువ కమాంగా త్గుి త్ూ భ్ూకేంద్రం వద్ద 
శూనయం మౌత్ుంద .  

 కక్షయయవేగం : (v0) ఏద ైనా ఒక వస్ుి వును ఎంత్ కనీస్ వేగంత్ో ప ైకత ప్రయోగిసేి  అద  భ్ూమి తిరిగే ద శలో 
భ్ూమి చుటటి  ప్రిభ్రమిస్ుి ందో  ఆ వేగానిన 'కక్షయయ వేగం' అంట ం. 

  భ్ూమి ప ై దీని విలువ V=7.9 km/sec నుండి 11.02 km/sec ఉంటుంద .  
 ఉప్గహాాలను కక్షయయ వేగంత్ో ప ైకత ప్రయోగిసాి రు.  
 పలాయన్ వేగం : (Ve) ఏద ైనా ఒక వస్ుి వును ఎంత్ కనీస్ వేగంత్ో ప ైకత విసిరిత్ే అద  భ్ూమి ఆకరషణ 

శకతిని అధ గమించి అలాగే ప ైకత వ ళ్ళత్ుందో  ఆ వేగానిన ప్లాయన వేగం అంట రు.  
 భ్ూమిప ై ప్లాయన వేగం "Ve=11.2 km/sec" ఉంటుంద . 

 

 

 ప్లాయన వేగంత్ో ప ైకత విస్రబడిన వస్ుి వు తిరిగి భ్ూమి ప ైకత రాద్ు.  
 భ్ూ స్ిార ఉపగరహాలు : భ్ూమిత్ో స్మాన వేగంత్ో భ్ూమి చుటటి  భ్ూమి తిరిగే ద శలోనే ప్రిభ్రమించు 

ఉప్గహాాలును భ్ూసా్ వర లేదా భ్ూసి్ర ఉప్గహాాలు అంట రు.  
 వీటటని కక్షయయ వేగంత్ో స్మాన వేగంత్ో ప ైకత ప్రయోగిసాి రు.  
 ఇవి భ్ూ ఉప్రిత్లం నుండి 36,000 km ఎత్ుి  వద్ద ప్రిభ్రమిసాి యి. 
 వీటటని GSLV స్హాయంత్ో ప ైకత ప్రయోగిసాి రు.  
 GSLV- "Geosynchronous Sattalite Launching Vehicle" (భ్ూసా్ వర ఉప్గాహ ప్రయోగ 

వాహక నౌక).  

భ్ూసాా వర ఉపగరహాల ఉపయోగాలు :  
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1) వాత్ావరణానిన అధ్యయనం చేయడానికత భ్ూగోళిక ప్రిసి్త్ుల ైన అడవుల విసతి రోత్, ఎడారులు మరియు 
నగరాల 

విసతి రోత్ను ల కతుంచటకు. 

 2) భ్ూగరభంలో నిక్షిపి్ంమ ై ఉనన ఖ్నిజ వనరుల ఉనికతని అధ్యయనం చేయుటకు.  

3) ఆంత్రిక్ష్ ప్రిశోధ్నకు  

4) స్ముద్ర జల జీవన మరియు ఖ్నిజ స్ంప్ద్నను అధ్యయనం చేయుటకు.  

5) శత్ుర  దేశాలకు చ ంద న స ైనికులు లేదా తీవరవాద్ులు దేశ భ్ూభ గంలోకత చొరబడకుండా వారి ప ై నిఘావేసి 
ఉండుటకు ఇవి ఉప్యోగప్డత్ాయి. ఆధ్ునిక స్మాచార వయవస్్ల ైన టెలివిజన్, టెలిఫణ న్, మొబ ైల్ శాటటల ైట్ 
ఫణ న్ డ ైరెకి్ట టెలికాసి్, ఇంటర్ న ట్, ఈమేల్, ఫాక్టు, ఈ బిజిన స్, ఈ కామర్ు లో ఇవి విసి్ృత్మ ైన సేవలు 
అంద స్ుి నానయి. 

6. వాత్ావరన్ పీడన్ం  

భ్ూ ఉప్రిత్లం ప ై విసి్రింప్బడిన వాత్ావరణం భ్ూమిప ై కలుగజేసే ఒతిిడిని వాత్ావరణ పతడనం అంట ము. 
లేదా వాత్ావరణం ప్రమాణ వ ైశాలయంప ై ప్నిచేసే ఒతిిడి లేదా బలానిన వాత్ావరణ పతడనం అంట ము. 

 వాత్ావరణ పతడనం (P) = ప్రమాణ వ ైశాలయం ప ై ప్నిచేసే బలం 

P= ప్నిచేసే బలం (F) / వ ైశాలయం (A) 

P=F/A  

పతడనానికత ప్రమాణాలు : C.G.S.=dyne/ cm2 

     M.K.S.=Neutron/m2 

1 N/m2=10 dyne/ cm2  

వాత్ావరణం : భ్ూ ఉప్రిత్లం ప ై పేరుకొని ఉనన గాలి, గాలిలో నీటట ఆవిరి మరియు ద్ుముా ద్ూళి కణాలను 
కలిపి వాత్ావరణంగా పేరొుంట ము.  

 సాధారణ ప్రిసి్త్ులోు  గాలిలో 1.4% నీటట ఆవిరి ఉంటుంద .  
 వాత్ావరణం భ్ూమి ప ై కలగ జేసే వతిిడిని 'వాత్ావరణ పతడనం' అంట ం.  
 వాత్ావరణ పతడనానిన 'బ రోమీటర్ లేదా భ రమితి' స్హాయంత్ో కొలుసాి ము.  
 దీనిని 'ట రిస ల్లు ' అనే శాసి్రవేతి్ నిరిాంచాడు.  
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 బ రో మీటరులో స్ుమారు '1m పొ్ డవు' కలిగి 1cm వాయస్ం' కలిగిన ఒక మంద్మ ైన గాజు గొటింలో 
ప్ాద్రస్ం' ఉంటుంద . 

 

 

  సాధారణ ప్రిసిత్ులో స్ముద్ర మటం వద్ బ రోమీటరోు  ప్ాద్రస్ మటం 76 స ం.మీ. ఉంటుంద . 
దీనిని సాధారణ  'వాత్ావరణ పతడనం' లేదా '1 ఎట ాసిపియర్ పతడనం' లేదా '1.03 x 105 ప్ాస్ుల్ు 
పతడనం' అని అంట ం.  

 స్ముద్ర మటిం నుండి ప ైకత వ ళ్తి  ఉంటే పతడనం త్గుి త్ుంద . అంద్ువలు  బ రో మీటరోు  పతడనం 
త్గును. స్ముద్ర మటిం నుండి ప ైకత వ ళ్ళత్ునన కొద ద  ప్రతి 272.7 m" ఎత్ుకు బ రోమీటరోు  ప్ాద్రస్ం 
మటిం "2.54cm” చొప్ుపన త్గుి త్ుంద .  

 స్ముద్ర మటిం నుండి లోత్ుకు వ ళ్ళత్ునన కొద ద  వాత్ావరణ పతడనం ప రుగుత్ుంద . అంద్ువలు  
బ రోమీటరు ప్ాద్రస్ మటిం కూడా ప రుగుత్ుంద . స్ముద్ర మటిం నుండి లోత్ుకు వ ళ్ళత్ునన కొద ద  
ప్రతి 272.7 మీ. లోత్ుకు బ రో మీటరోు  ప్ాద్రస్ మటిం 2.54 స ం.మీ. చొప్ుపన ప రుగుత్ుంద .  

భారమితి ఉపయోగాలు :  

1) దీనిని ఉప్యోగించి ఒక ప్రదేశప్ు వాత్ావరణ పతడనానిన ల కతుంచవచుా. 

2) ఒక ప్రదేశం స్ముద్ర మటిం నుండి ఎంత్ ఎత్ుి లో లేదా ఎంత్ లోత్ులో ఉననద  

కనుగొనవచుా. 

 3) బ రో మీటరోు  ప్ాద్రస్ మటిం నిదానంగా త్గుి త్ూ ఉంటే అద  “వరషప్ు రాకను” స్ూచిస్ుి ంద . 

( 4) బ రో మీటరోు  ప్ాద్రస్ మటిం ఒకుసారిగా త్గిిప్ణ త్ే అద  “త్ుఫాన్" లేదా "ఫ నుత్ుఫాన్” రాకను 
స్ూచిస్ుి ంద . 

గమనిక : సాధారణ ప్రిసి్త్ులలో వాత్ావరణంలో నీటట ఆవిరి 1,4% ఉంటుంద . 2. ప ైకత వ ళ్తి  ఉంటే భ్ూ 
ఉప్రిత్లం నుండి ప్రతి కత.మీ. కు 6°స . చొప్ుపన ఉష్ణో గతా్ త్గుి త్ుంద . 

7. దా్వయరాశి క ందా్ం 

  దా్వయరాశి క ందా్ం : ఏద ైనా ఒక వస్ుి వులో ఏ బింద్ువు ద్ృష్ాయ దానిద్రవయరాశి అంత్ా స్మంగా 
విసి్రింప్బడినటుి  భ వింప్బడుత్ుందో  ఆ బింద్ువునే దాని ద్రవయరాశి కేంద్రం అంట ము.  

 సాధారణంగా ద్రవయరాశి కేంద్రం కణాల విసి్రణను బటటి  మారుత్ుంద .  
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 గురుతవ క ందా్ము : ఏద ైనా ఒక వస్ుి వు ప ై ఏ బింద్ువు ద్ృష్ాయ ఫలిత్ గురుత్వ ఆకరషణ బలం 
ప్నిచేస్ుి ందో  ఆ బింద్ువునే దాని గురుత్వ కేంద్రం అంట ము. 

  సాధారణంగా ఏకరీతి వస్ుి వుకు ద్రవయరాశి కేంద్రము మరియు గరుత్వ కేంద్రం రెండు ప్రస్పరం 
ఏకరభ్విసాి యి. కానీ ఏకరీతి కాని వస్ుి వుకు ఇవి ఏకరభ్వించవు. 

  ఒక చద్ురస్ర లేదా దీరఘచత్ురస్ర ఆకృతిలో ఉనన లోహప్ు రేకు ద్రవయరాశి కేంద్రం దాని కరాో ల ఖ్ండన 
బింద్ువు వద్ద ఉంటుంద .  

 వృత్ాి కృతిలో ఉనన లోహప్ు రేకు లేదా రింగ్ ద్రవయరాశి కేంద్రం దాని వృతి్ కేంద్రం వద్ద ఉంటుంద . 
  ఒక ఘన గోళ్ం లేదా గులు  గోళ్ం ద్రవయరాశి కేంద్రం ఆ గోళ్ం కేంద్రం వద్ద ఉంటుంద .  
 గులు గా ఉనన ఒక గోళానిన ప్ూరిిగా నీటటత్ో నింపినప్ుడు దాని ద్రవయరాశి కేంద్రం ఆ గోళ్ం కేంద్రం వద్ద 

ఉంటుంద . అయిత్ే దానికత కతంద  వ ైప్ు ఒక రంధరా నిన చేసి నీటటని త్ొలగిస్ూి  ఉంటే దాని ద్రవయరాశి 
కేంద్రం కతంాద  వ ైప్ు కద్ులుత్ుంద . అయిత్ే నీరంత్ా ఖ్ాళీ అయిప్ణ గానే తిరిగి దాని ద్రవయరాశి కేంద్రం 
యధా సా్ నానికత అనగా గోళ్ం కేంద్రం వరకు చేరుకుంటుంద . 

 ప్ూరిిగా నీటటత్ో నిండియునన బకెటను కుడి చేత్ోి  ప ైకత లేప్ుత్ుననప్ుడు అత్డి ద్రవయరాశి కేంద్రం 
కుడివ ైప్ు కద్ులుత్ుంద . 

 

 కాబటటి  ద్రవయరాశి కేందరా నిన ఖ్చిాత్ంగా రెండు ప్ాదాల మధ్య ఉంచడానికత ఆ వయకతి నడుస్ుి ననప్ుడు 
ఎడమ వ ైప్ు వంగుత్ాడు. 

 ఊయల ఊగుత్ునన వయకతి ఊయలలో లేచినిలగాననప్ుడు ద్రవయరాశి కేంద్రం ప ై వ ైప్ు కద్ులుత్ుంద .  
 ఒక వయకతి గుటి ప ైకత ఎకుుత్ుననప్ుడు ద్రవయరాశి కేంద్రం వ నుకవ ైప్ు వస్ుి ంద . కాబటటి  ద్రవయరాశి 

కేందరా నిన ఖ్చిాత్ంగా రెండు ప్ాదాల మధ్య ఉంచడానికత లేదా సి్రత్వం ప్ొ ంద్డానికత ముంద్ు వ ైప్ు 
వంగుత్ాడు.  

 రోప్ వాకతంగ్ చేస్ుి నన వయకతి ద్రవయరాశి కేందరా నిన ఖ్చిాత్ంగా త్ాడు మధ్యలో ఉంచడానికత కరనాు అటట 
ఇటట చాచుత్ాడు.  

 స ైకతల్ కుడివ ైప్ు తిరగాలనుకుననప్ుపడు స ైకతల్ త్ొకుుత్ునన వయకతి కుడి వ ైప్ు వంగటం వలు  ద్రవయరాశి 
కేంద్రం కుడివ ైప్ు కద్లి అదే కుడివ ైప్ు అభికేంద్ర బలం కుడివ ైప్ు ప్నిచేయటం వలు  స ైకతల్ త్న ద శను 
మారుాకోగలుగుత్ుంద . 

వస్తత్ వుల స్ిారతవం  

వస్ుి వుల సి్రత్వం సాధారణంగా 3 అంశాలప ై ఆధారప్డుత్ుంద . అవి : 
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1. ఆధార వ ైశాలయం (A)  

2. ఎత్ుి  (h)  

3. ద్రవయరాశి కేంద్రం (CM) 

- వస్ుి వు యొకు సి్రత్వం దాని ఆధార వ ైశాలాయనికత అనులోమానుప్ాత్ంలో మరియు ఎత్ుి కు 
విలోమానుప్ాత్ంలో ఉంటుంద . 

- ఒక వస్ుి వు యొకు సి్రత్వం ఎకుువగా ఉండాలంటే దాని ద్రవయరాశి కేంద్రం సాధ్యమ ైనంత్ వరకు ఆధారానికత 
ద్గిరగా ఉండాలి. 

- వస్ుి వు యొకు సి్తిని బటటి  సాధారణంగా వస్ుి వుల సి్రత్వం 3 రకాలుగా ఉంటుంద .  

1. అసి్ర సి్రత్వం  

2. త్టస్్ స్ిరత్వం 

3. నిశాల సి్రత్వం  

- ఒక వస్ుి వు కనిషఠ  వ ైశాలయం కలిగిన ఆధారం ప ై నిలోాని ఉంటే దానికత గల సి్రత్ావనిన అసి్ర సి్రత్వం అని 
అంట ము.  

- ఒక వస్ుి వు దానికత గల వకతా్లంప ై నిలగాని ఉంటే దానిని త్టస్్ స్ిరత్వం అంట ము. - -ఒక వస్ుి వు 
దానికత గల గరిషఠ  ఆధార వ ైశాలయం ప ై నిలగాని ఉంటే దానికత గల సి్రత్ావనిన నిశాల సి్రత్వం అని అంట రు. 

8. పావాలు పావాహి లు 

పావాహి:ప్రవహించే స్వభ వం గల ప్రదారా్ నిన "ప్రవాహి” అంట రు.  

ఉదా : ద్రవాలు, వాయువులు  

సాందా్త : ప్రమాణ ఘనప్రిమాణం గల వస్ుి వు ద్రవయరాశిని దాని సాంద్రత్ అని అంట ం. 

 సాంద్రత్ (d) = ద్రవయరాశి (m)/ఘనప్రిమాణం (V) 

పామాణాలు (సాందా్తకు) :  

CGS=gm/cm౩     MKS=kg/m౩  

నీట్ి సాందా్త : CGS=1 gm/cm3 

     MKS=1000kg/m3  
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నీటట విషయంలో 1m3 =1000 Lit=1000 kg  

1 Lit=1kg  

1000 ml =1000 gm  

1cm=1ml=1 gm  

ఇత్ర ద్రవాలు విషయంలో 1m౩ =1000 Lit (లేదా) 1cm౩ =1ml #1 gm, 1 Lit #1 kg 

 కొనిన పదారాా ల సాందా్తలు : పదారాం సాందా్త gm/cm'లలో 

నీరు   1 

    మంచు (0°C వద్ద)  0.92 

   హ ైడిరలాు  మొకు  1 

    స్ముద్రప్ు నీరు   1.23 

గాా ఫ ట్   2.25 

వజరం     3.51  

ఇనుము    7.8 

సతిలు    8.2 

ప్ాద్రస్ం   13.6 

వ ండ ి    10 

బంగారం   19 

ప్ాు టటనం   21 

 

Note :  

1) ఒక వస్ుి వు సాంద్రత్ నీటట సాంద్రత్ కంటే త్కుువుగా ఉంటే అద  నీటట ప ై త్ేలి ఆడుత్ుంద .  

2) నీటట సాంద్రత్ కనాన ఎకుువగా ఉంటే నీటటలో మునిగిప్ణ త్ుంద .  

3) నీటట సాంద్రత్కు స్మానంగా ఉంటే అద  నీటటలో వేళాడుత్ుంద .  

4) ఇనుము నీటటలో మునుగుత్ుంద . కాని ప్ాద్రస్ంలో త్ేలుత్ుంద . దీనికత కారణం ఇనుము సాంద్రత్ నీటట 
సాంద్రత్ కంటే ఎకుువగా మరియు ప్ాద్రస్ం సాంద్రత్ కంటే త్కుువుగా ఉండటం.  
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5) మంచు సాంద్రత్ నీటట సాంద్రత్ కంటే త్కుువుగా ఉండటం వలు  అద  నీటట త్ేలి ఆడుత్ుంద .  

6) కొనిన వ ండి మరియు బంగారం ద మాలని ప్ాద్రస్ంలో ఉంచినప్ుపడు వ ండి ద మాలు తే్లుత్ాయి. కాని 
బంగారం ద మాలు మునుగుత్ాయి. దీనికత కారణం వ ండి సాంద్రత్ ప్ాద్రస్ం సాంద్రత్ కంటే త్కుువుగా 
ఉండటం వలు  అద  ప్ాద్రస్ం ప ై తే్లుత్ుంద . కాని బంగారం సాంద్రత్ ప్ాద్రస్ సాంద్రత్ కంటే ఎకుువుగా 
ఉండటం వలు  అద  ప్ాద్రస్ంలో మునుగుత్ుంద . 

7) ఒక బూయరెటోు  నీరు, ప్ాద్రస్ం మరియు ఇనుప్ ముకులత్ో నింపినప్ుపడు ఆ బూయరెటోు  కతంాద  నుండి ప ై 
వరకు వరుస్గా ప్ాద్రస్ం, ఇనుము మరియు నీరు ఉంట యి.  

అరిిమెడిస్ స్తయతాం : 

"ఒక ప్రవాహిలో మునిగి ఉనన వస్ుి వు దానిచే సా్ నభ్రంశం చ ంద ంప్బడిన ప్రవాహీ భ రానికత స్మానమ ైన 
భ రానిన 

 

కోలోపత్ుంద ” దీనినే "అరిుమ డిస్ స్ూత్రం” అంట ం. 

 ఉదా : 200 గాా. నిజభ రం గల ఒక వస్ుి వు నీటటలో మునిగి ఉననప్ుపడు అద  50 గాా. నీటటని 
సా్ నభ్రంశం చ ంద  సేి  ఆ వస్ుి వు 50 గాా. భ రానిన కోలోపత్ుంద . అనగా ఆ వస్ుి వు నీటటలో 150 గాా. 
భ రానిన మాత్రమే కలిగి ఉంటుంద .  

 దీనినే “ద్ృశయభ రం” అంట రు.  
 వస్ుి వు ద్ృశయభ రం = నిజభ రం - అద  కోలోపయిన భ రం.  
 ఒక వస్ుి వు ఎకుువ సాంద్రత్ గల ప్రవాహీలో ఎకుువ భ రానిన మరియు త్కుువ సాంద్రత్ గల 

ప్రవాహీలో త్కుువ భ రానిన కోలోపత్ుంద .  
 ఉదా : ఒక వస్ుి వు మంచి నీటటలో కంటే స్ముద్రప్ు నీటటలో ఎకుువ భ రానిన మరియు అదే వస్ుి వు 

కతరోసినలు  త్కుువ భ రానిన కోలోపత్ుంద . ఆ వస్ుి వు గాలి మరియు హ ైడోరజనలు  ఇంకా త్కుువ భ రానిన 
కోలోపత్ుంద .  

 ఆ వస్ుి వు శూనయ ప్రదేశంలో ఎలాంటట యానకానిన సా్ నభ్రంశం చ ంద ంప్ద్ు. కాబటటి  అద  శూనయ 
ప్రదేశంలో ఎలాంటట భ రానిన కోలోపద్ు కాబటటి  ఒక వస్ుి వు భ రం శూనయప్రదేశంలో గరిషింగా 
ఉంటుంద .  
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 ఒక రాయిని మంచినీటటలో కంటే స్ముద్రప్ు నీటటలో లేప్ుత్ుననప్ుపడు ఇంకా తే్లిక అనిపిస్ుి ంద . 
దీనికత కారణం స్ముద్రప్ు నీటట సాంద్రత్ మంచినీటట సాంద్రత్ కంటే ఎకుువగా ఉండటమే.  

 నలట్ : అరిుమ డిస్ స్ూత్రం ఒక వస్ుి వు ఒక ప్రవాహిలో మునిగి ఉననప్ుపడు అద  కోలోపయేి 
భ రానిన గురించి త్ లియజేస్ుి ంద .  

 అరిుమ డిస్ ఈ స్ూత్రా నిన ప్రతిప్ాద ంచే ప్రయత్నంలో భ గంగా 'యురేకా!' అని అరిచాడు. గీకాు 
భ షలో యురేకా అనగా “అర్మ ైయింద  లేదా త్ లుస్ుకునానను” అని అర్ం. 

  పలవన్ స్తయతాం : “ఒక ప్రవాహిలో తే్లియాడుత్ునన వస్ుి వు దాని భ రానికత స్మానమ ైన భ రం గల 
ప్రవాహిని అద  సా్ నభ్రంశం చ ంద స్ుి ంద ”.  

 ప్ువన స్ూత్రం ఒక ప్రవాహిలో త్ేలియాడుత్ునన వస్ుి వుకు స్ంబంధ ంచినద  ఉదాహరణకు 10 గాా. 
భ రం గల ఒక మంచు ద మ ా నీటటలో తే్లియాడుత్ుననప్ుడు అద  10 గాా. భ రం గల నీటటని 
సా్ నభ్రంశం చ ంద స్ుి ంద .  

 అన్తవర్నాలు : కొంత్ నీరు గల గాు స్ులో ఒక మంచు ద మ ా తే్లియాడుత్ుననప్ుడు ఆ మంచు 
ద మ ా కరుగుత్ూ ఉంటే ఆ గాు స్ులో నీటట మటిం ప రగద్ు లేదా త్గిద్ు సి్రంగా ఉంటుంద . దీనికత 
కారణము ఆ మంచు ద మ ా దాని భ రానికత స్మానమ ైన భ రం గల నీటటని సా్ నభ్రంశం చ ంద ంప్డమే. 
కొంత్ నీరు గల బ విలో ఒక మంచు బలు  తే్లియాడుత్ుననప్ుపడు మిటి మధాయహనం వేళ్ మంచు 
బలు  కరుగుత్ూ ఉంటే ఆ బ విలో నీటట మటిం ప రగద్ు లేదా త్గిద్ు సి్రంగా ఉంటుంద .  

 ఒక స్ముద్రప్ు ఉప్రిత్లం గడ్ కటుి కు ప్ణ త్ుననప్ుడు ఆ స్ముద్రంలో నీటట మటిం త్గిద్ు లేదా 
ప రగద్ు సి్రంగా ఉంటుంద . దీనికత కారణం ఘనీభ్వించిన నీటట భ రానికత స్మానమ ైన భ రం గల 
స్ముద్రప్ు నీరు సా్ నభ్రంశం చ ంద ంప్డమే.  

 ఒక ఓడ నదీ జలాల నుండి స్ముద్ర జలంలోకత ప్రవేశించినప్ుడు ఆ ఓడ కొంచ ం ప ైకత త్ేలుత్ుంద . 
దీనికత కారణం నదీ జల సాంద్రత్ కంటే స్ముద్ర జలసాంద్రత్ ఎకుువ ఉండటమే. 

  ఒక ప్రవాహిలో తే్లియాడుత్ునన వస్ుి వు ద్ృశయభ రం శూనయం.  
 బెరునలీ నియమం : సి్ర ఉష్ణో గతా్ వద్ద నియమిత్ ద్రవయరాశి గల ఏద ైనా ఒక ప్రవాహి కలుగజేసే 

సి్తిశకతి, గతిశకతి మరియు పతడన శకుి ల మొతి్ం ఏలుప్ుపడు సి్రంగా ఉంటుంద . దీనినే “బ రూనల్ల 
నియమం' అంట రు.  

 ఈ నియమం ప్రకారం స్ితిశకతి (PE) + గతిశకతి (KE) + పతడనశకతి (P) = C (సి్రం) 
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9. తలతన్యత  

ప్రమాణ పొ్ డవు గల ద్రవయం ప ై ప్నిచేసే బలానిన “త్లత్నయత్” అంట ము. 
 

త్లత్నయత్ (T) = ద్రవయం ప ై ప్ని చేసే బలం (F) / ద్రవయం పొ్ డవు (l) 

 త్లత్నయత్కు ప్రమాణాలు : C.G.S. - dyne/cm 

  M.K.S. - Neuton/m  

  1 N/m=1000 dyne/ cm 

అణువుల మధయ ఆకరషణ బలం : అణువుల మధ్య ఆకరషణ బలం 2 రకాలు అవి :  

1) స్ంజన బలం, 2) అస్ంస్ంజన బలం  

1) స్తంస్తంజన్ బలం : ఒకే జాతికత చ ంద న అణువుల మధ్య ఆకరషణ బలానిన 'స్ంస్ంజన బలం అంట ం.  

ఉదా : నీటట అణువుల మధ్య ఉండే ఆకరషణ బలం.  

నీటట  - నీటట అణువుల మధ్య ఉండే స్ంస్ంజన బలాల వలు  నీరు అతి త్కుువ ఘనప్రిమాణానిన మరియు 
అతి త్కుువ వ ైశాలాయనిన ఆకమాిస్ుి ంద .  

తలతన్యత : స్ంస్ంజన బలాల వలు  ద్రవాలు అతి త్కుువ వ ైశాలాయనిన మరియు అతి త్కుువ 
ఘనప్రిమాణానిన ఆకమాించే ధ్రాానిన మరియు ద్రవ ఉప్రిత్ల అణువులు ఒకదానిత్ో ఒకటట అంటట 
ప టుి కొని, ఒకదాని నుండి మరొకటట విడివడకుండా ఉండే ధ్రాానిన 'త్లత్నయత్' అంట ం.  

అనగా ద్రవాలు స్ంస్ంజన బలాల వలు  త్లత్నయత్ ధ్రాానిన ప్రద్రిిసాి యి.  

అన్తవర్నాలు :  

1) ఒక నును ప ైన త్లం ప ై లేదా శుభ్రమ ైన ఆకు ప ైన నీటట బింద్ువును ఉంచినప్ుపడు ఆ నీరు అర్గోళాకృతి 
పొ్ ంద్ట నికత కారణం నీటట త్లత్నయత్. ఒక నీటట బింద్ువును ఒక గుండు స్ూద  స్హాయంత్ో విడిగొటిలేక 
ప్ణ వడాని కారణం త్లత్నయత్.  

2) రెండు నీటట బింద్ువులను కలిపినప్ుపడు అవి వ ంటనే ఆత్ుకుప్ణ వడానికత కారణం నీటట త్లత్నయత్.  

3) వాన చినుకులు గోళాకృతిలో ఉండట నికత కారణం - నీటట త్లనయత్.  

4) వరషం కురవడానికత ముంద్ు మేఘాలలోని నీరంత్ా ఒక ద్గిరికత చేరడానికత కారణం - నీటట త్లత్నయత్.  

5) చ లమ లేదా బ విలో నీరు ఊరడానికత కారణం నీటట త్లత్నయత్.  
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6) కొంత్ నీరు గల బకెటోు  ప యింటటంగ్ బరష్ ఉంచినప్ుపడు ఆ బరష్ వ ంటుర కలు ద్ూరంగా వ లిుప్ణ వడానికత 
కారణం - నీటట త్లత్నయత్.  

7)అదే బరష్ ను నీటటలో నుండి బయటకు తీసినప్ుపడు కుంచ  వ ంటుర కలు ఒకు ద్గిరగా రావడానికత కారణం - 
నీటట త్లత్నయత్.  

8)కుళాయి నుండి కారుత్ునన నీరు ఒకు జటుి గా కారడానికత కారణం - నీటటత్లనయత్. అస్ంస్ంజన బలం : 
వేరు వేరు జాత్ులకు చ ంద న అణువుల మధ్య ఉండే ఆకరషణ బలానిన "అస్ంస్ంజన బలం' అంట ం. ఉదా : 
ఒక గాజు ప్ాత్రలో కొంత్ వరకు నీటటత్ో నింపినప్ుపడు గాజు గోడల వద్ద  నీరు ప ైకత ఎగబ ర కడానికత కారణం నీటటకత 
గాజుకు మధ్య ప్నిచేసే అస్ంస్ంజన బలం. 

క శనాళికీయత : ఒక స్ననటట వాయసార్ం గల గాజు గొట ి నిన ఒక ద్రవంలో ముంచినప్ుపడు ఆ గాజు గొటిం 
గుండా ఆ ద్రవం ప ైకత ఎగబ ర కే ధ్రాానిన 'కేశనాళికరయత్' అంట ం.  

 స్ననటట వాయసార్ం గల ఆ గాజు గొట ి నిన కేశనాళిక' అని అంట ం. 
 ద్రవాలు అస్ంస్ంజన బలాల వలు  కేశనాళికరయత్ ధ్రాానిన' ప్రద్రిిశిసాి యి. 

స్తపరశకోణం : 

 ఏద ైనా ఒక వస్ుి వును ఒక ద్రవంలో ముంచినప్ుపడు ఆ ద్రవ ఉప్రిత్లం స్పరి బింద్ువు వద్ద 
వస్ుి వుత్ో చేసే కోణానిన స్పరి కోణం అంట రు. 

 సాధారణంగా గాజుత్ో నీరు చేసే స్పరి కోణం ఎలుప్ుపడూ ఒక అలప కోణం. గాజుత్ో ప్ాద్రస్ం చేసే 
స్పరి కోణం ఎలుప్ుపడు ఒక అధ క కోణం. సాధారణంగా ఇద  139°లు ఉంటుంద .  

స్తపరశ కోణానిన పాభావితం చ్ేస్వ అంశాలు :  

1.  సాధారణంగా గాజు నీటటత్ో చేసే స్పరి కోణం ఎలుప్ుపడూ ఒక అలప కోణం. అయిత్ే నీటట స్వచాత్ 
ప రిగిత్ే స్పరి కోణం త్గుి త్ుంద . అంద్ువలు  వస్ుి వులు ఏవ ైనా సాధారణ నీటటలో కంటే స్వచామ ైన 
నీటటలోనే బ గా శుభ్రప్రచబడుత్ాయి.  

2.  ఉష్ణో గతా్ ప రగడం వలు  నీటట స్పరికోణం త్గుి త్ుంద . అంద్ువలు  వస్ుి వులు ఏవ ైనా సాధారణ నీటటలో 
కంటే వేడి నీటటలోనే బ గా శుభ్రప్రచబడుత్ాయి.  

3.  నీటటత్ో స్పరి కోణానిన త్గిించే ప్దారా్ లను స్ంసికికాలు అంట ము. ఉదా :- స్బుు, స్రుు, 

డిటరెాంటు, చాకలి సణ డా మొద్లగుననవి. సాదారణంగా స్ంసికికాల స్పరి కోణం ఎలుప్ుపడూ ఒక 
అలప కోణం.  
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4.  నీటటత్ో స్పరికోణానిన ప ంచే ప్దారా్ లను అస్ంసికికాలు అంట రు. ఉదా :- కొవువలు, నూన లు, 
చమురు ప్దారా్ లు, మ ైనం, గీజాు మొద్ల ైనవి. సాదారణంగా అస్ంసికికాల స్పరికోణం ఎలుప్ుపడూ 
ఒక అధ క కోణం.  

5.  ప ైప్ులను అతికతంచేప్ుపడు గీజాుత్ో ప్ూత్ ప్ూయడం వలు  నీటటకత ప ైప్ుకు మధ్య స్పరికోణం ప రిగి 
నీరు కారటం నివారింప్బడుత్ుంద .  

6.  వాటర్ ప్ూా ఫ్ బ యగులలో లోప్లి గోడలిన మ ైనంలాంటట అస్ంసికికాలచే ప్ూత్ప్ూయడం వలు  నీటటకత 
స్ంచికత మధ్య స్పరి కోణం ప రిగి నీరు కారడం నివారింప్బడుత్ుంద .  

క శనాళికీయత అన్తవర్నాలు :  

1.  ఆకుప్చాని మొకులు కేశనాళికరయత్ వలు  వేరు దావరా నీటటని పతలిాకొని మొకు వివిధ్ భ గాలకు 
స్రఫరా చేసాి యి.  

2.  కతరోసిన్ దీప్ం మరియు కాయండిల్ కేశనాళికరయత్ ధ్రాం వలు  ప్ని చేసాి యి.  
3.  వయవసాయ సాగు భ్ూములు వద్ులుగా లేదా మ తి్గా ఉననంద్ున కేశనాళికరయత్ వలు  లోప్లికత 

ఇంకతన నీరును కూడా పతలిాకొని మొకులకు అంద సాి యి.  
4.  ఏద ైనా ఒక మటటి  గోడ ప్రకున గుంత్ ఉననప్ుపడు ఆ గుంత్లో నీరు నిలిచినప్ుపడు మటటి  గోడల ప ై 

నీటట మటిం రోజు రోజుకు కేశనాళికరయత్ వలు  ప రుగుత్ుంద .  
5.  కాటన్, సాపంజ్, నాపిరన్ు మొద్ల ైనవి కేశనాళికరయత్ వలు  ద్రవాలును పతలుాకుంట యి. 6) మనం 

సాననం చేసిన త్రువాత్ టరిుటవలోి  రుద దనప్ుపడు అద  కేశనాళికరయత్ వలు  నీటటని 
పతలుాకోగలుగుత్ుంద .  

6.  "ఫ ంటెన్ ప న్" లేదా 'ప్తిి ప నున” మరియు మారుర్, స ుచ్ ప నున మొద్ల ైనవి కేశనాళికరయత్ 
ధ్రాం ఆధారంగా ప్ని చేసాి యి. 

 

10. ఉష్ణం  
ఉష్ణం : ఉషోం అనేద  ఒక శకతి రూప్ం ఇద  వ చాద్నానిన కలిజేస్ుి ంద .  

ఉషోం, ఉషోశకతి లేదా 'ఉషోరాశి' అనేవి ఒకే అరా్ నిన ఇచేా ప్దాలు  

ఉష్ణనానికి పామాణాలు : 

CGS : ఎరుు  |కాలర ీ 
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MKS : జెల్/కాలరీ  

1 కాలరీ = 4. 182 బౌల్ 

1 బౌల్ = 107 ఎరు్ లు  

నలట్ : ప్ని మరియు శకతి ఒకే ప్రమాణాలు కలిిన భిననమ ైన భౌతికరాశులు.  

శక్ి నితయతవ నియమం :  

1) శకతి స్ృటటంచబడద్ు లేదా నశింప్బడద్ు. కానీ ఇద  ఒక రూప్ం నుండి మరో రూప్ంకు మారుత్ుంద .  

2) శకతి ఒక రూప్ంలో మాయమ ైయిత్ే మరో రూప్ంలో తే్లుత్ుంద . ఈ నియమం ప్రకారం విశవంలో అనిన 
రూప్ాలోు  ఉనన శకుి ల మొతి్ం ఎలుప్ుపడు సి్రంగా ఉటుంద . ఉషో వినిమయ నియమం : 

 1) ఉషోం ఎలుప్ుపడు ఎకుువ ఉష్ణో గతా్ గల వస్ుి వు వద్ద  నుండి త్కుువ ఉష్ణో గతా్ వస్ుి వులకు ప్రస్రిస్ుి ంద . 

 2) ఇంద్ులో వేడ ివస్ుి వు కోలోపయేి మొతి్ం ఉషోం, చలుని వస్ుి వు గహాించే ఉష్ాో నికత స్మానం. దీనిని 
'ఉషోనియమ నియమం' అని అంట ం.  

ఉష్ణ  పాసార పద్ధతులు : 

సాధారణంగా ఉషో ప్రసారం 3 ప్ద్ధత్ులోు  జరుగుత్ుంద . అవి :  

1) ఉషో వహనం 

2) ఉషో స్ంవహనం  

3) ఉషో వికతరణం  

1) ఉష్ణవహన్ం : ఏద ైనా ఒక ప్దార్ంలో కణాల చలనం లేకుండానే ఉషోప్రసారం జరిగిత్ే దానిని 'ఉషోవహనం' 

అంట రు. ఉదా : ఒక గడ్ ప్ారను వేడి చేయుట. సాధారణంగా ఘన ప్దారా్ లోు  ఉషో వహనం వలు  ఉషోప్రసారం 
జరుగుత్ుంద .  

2) ఉష్ణ  స్తంవహన్ం : కణాల చలనం వలు  ఉషో ప్రసారం జరిగిత్ే దానిని “ఉషో స్ంవహనం” అని అంట ం. ఉదా : 
నీటటని వేడిచేయుట. సాధారణంగా ద్రవ మరియు వాయువులోు  ఉషో స్ంవహన ప్ద్ధతిలో 'ఉషోం' ప్రసారం 
జరుగుత్ుంద . వేస్విలో చలుని గాలి కతంాద్కు కద్ులుత్ూ భ్ూమి ప ై ఉష్ాో నిన గహాించి 'ఉషో స్ంవహన' 

ప్ద్ధతిలో వేడికతున గాలి ప ైకత కద్ులుత్ుంద . కాబటటి  ఉషో స్ంవహనం వలు  భ్ూమి చలుబరచబడుత్ుంద . ఫాయను 
గాలి దావరా వేడిగా ఉనన ఆహార ప్దారా్ లను చలుబరచడం అనేద  'ఉషో స్ంవహణ' ప్ద్ధతిలో జరుగుత్ుంద .  
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3) ఉష్ణ  వికిరణం : రెండు వస్ుి వుల మధ్య ఎలాంటట యానక స్హాయం లేకుండానే ఉషో ప్రసారం జరిగిత్ే 
దానిని 'ఉషో వికతరణం' అని అంట ం. 

సాధారణంగా ఘన, ద్రవ, వాయు ప్దారా్ లనినంటటలో ఉషో వికతరణం వలు  ఉషో ప్రసారం జరుగుత్ుంద .  

2) అన్తవర్నాలు : 

 

సాధారణంగా ఘన, ద్రవ, వాయు ప్దారా్ లనినంటటలో ఉషో వికతరణం వలు  ఉషో ప్రసారం జరుగుత్ుంద .  

2) అన్తవర్నాలు :  

1)స్ూరుయని నుండి భ్ూమికత చేరుత్ునన స్ూరయరశిా 'ఉసి్వికతరణ' ప్ద్దతిలో భ్ూమిని చేరుత్ుంద .  

2) ప్గటట ప్ూట ఉకుప్ణ త్గా ఉండట నికత కారణం - ఉషో వికతరణం'.  

3) మనం ఏద ైనా మంట ద్గిర లేదా ప్ణ యయ ద్గిర కురోాననప్ుపడు స గ త్గలడానికత కారణం - ఉషో వికతరణం.  

4) సాధారణంగా ఉతి్మ ఉషోనహకాలు త్వరగా వేడికతు త్వరగా చలాు రుత్ాయి. కానీ అధ్మ ఉషోనహకాలు 
నిధానంగా వేడికతు  నిధానంగా చలాు రుత్ాయి.  

ఉదా : 'ఇనుము' ఉషోవహనం కాబటటి  అద  త్వరగా వేడికతు త్వరగా చలాు రుత్ుంద . నీరు అధ్మ ఉషోవాహకం 
కాబటటి  నిధానంగా వేడికతు ఎధానంగా చలాు రుత్ుంద .  

ఒకేలాగ ఉనన ఇనుము, గాజు మరియు చ కులచే త్యారీ చేయబడిన 3 కప్ుపలను ఒకే ఉష్ణో గతా్ల వద్ద 
ఉనన వేడి టీత్ో నింపినప్ుపడు ఆ మూడింటటలో ఎంద్ులోని టీ త్వరగా చలాు రుత్ుంద .  

ఈ మూడింటటలో ఇనుప్ కప్ుపలోని టీ త్వరగా చలాు రుత్ుంద  మరియు చ కు కప్ుపలోని టీ నిధానంగా 
చలాు రుత్ుంద . దీనికత కారణం ఇనుము ఉతి్మ ఉషోవహకం కాబటటి  త్వరగా చలాు రుత్ుంద . చ కు అధ్మ 
వహనం కాబటటి  నిధానంగా చలాు రుత్ుంద . మటటి  కంటే ఇస్ుక త్వరగా వేడికతు త్వరగా చలాు రుత్ుంద . దీనికత 
కారణం ఇస్ుక ఉతి్మ ఉషోవాహకం మరియు చుటటి  అథమ ఉషోవాహకం కావటమే.  

పదారాా ల ఉష్ణ  వాయకోచం : 

సాధారణంగా ఉషోంను గహాించడం వలు  ప్దారా్ లనిన వాయకోచిసాి యి అయత్ే ఘన ప్దారా్ లు కంటే ద్రవ 
ప్దారా్ లు మరియు ద్రవ ప్దారా్ ల కంటే వాయు ప్దారా్ లు ఎకుువగా వాయకోచిసాి యి.  

ఘన ప్దారా్ ల కంటే ద్రవ ప్దారా్ లు దాదాప్ు 10 రెటుు  ఎకుువగా వాయకోచిసాి యి. 
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ఘన్ పదారాా ల ఉష్ణ  వాయకోచం 

  ఉష్ాో నిన గహాించడం వలు  ఘన ప్దారా్ లు విషయంలో వాటట ప్ొ డవు, వ డలుప మరియు ఎత్ుి  లేదా 
మంద్ం కూడా ప రుగుత్ాయి. అంద్ువలు  వాటట పొ్ డవుత్ో ప్ాటు వ ైశాలయం మరియు ఘనప్రిమాణం 
కూడా ప రుగుత్ాయి. 

  ప్ాడవు, వ ైశాలయం మరియు ఘనప్రిమాణ వాయకోచ రేటుు  వరస్గా ద ైరఘయ, వ ైశాలయ మరియు 
ఘనప్రిమాణ వాయకోచ గుణకాలయిత్ే వీటటని వరుస్గా α ,β,γ త్ో స్ూచిసేి  α : β:γ =1:2:3 

అవుత్ుంద .  

అన్తవర్నాలు :  

1) దీరఘ చత్ురసరా కారంలో ఉనన ఒక లోహప్ు రేకును వేడి చేసేి  దాని ప్ొ డవుత్ో ప్ాటు వ డలుప కూడా 
ప రుగుత్ుంద . 

 2) చత్ురసరా కారంలో ఉనన ఒక లోహప్ు రేకు ఉష్ాో నిన గహాించడం వలు  దాని వ ైశాలయం ప రుగుత్ుంద .  

3) ఒక వృత్ాి కార లోహప్ు రేకు లేదా ప్ల ు నిన వేడి చేసినప్ుపడు దాని వాయసార్ం ప రుగుత్ుంద . 

4) ఒక ఘన గోళానిన వేడి చేసినప్ుపడు దాని వాయసార్ం ప రుగుత్ుంద .  

5) గులు గా ఉనన ఒక గోళానిన వేడి చేసినప్ుపడు దాని వాయసార్ం ప రుగుత్ుంద .  

6) ఘన గోళానిన వేడి చేసినా దాని వాయసార్ం ప రుగుత్ుంద .  

7). దీర చత్ురసరా కారంలో ఉనన ఒక లోహప్ు రేకు మధ్యలో వృత్ాి కార రంధరా నిన కలిగి ఉండి ఉష్ాో నిన 
గహాించడం వలు  

ఆ రేకు ప్ొ డవు మరియు వ డలుపల ప రగడంత్ోప్ాటు వృతి్ రంధ్ర వాయసార్ం కూడా ప రుగుత్ుంద . 
 

8) దీరఘచత్ురస్రం ఆకారంలో ఉనన ఒక లోహప్ు రేకు మధ్యలో రెండూ వృత్ాి కార రందరా లను కలిగి ఉంద . ఆ 
రేకు ఉష్ాో నిన గహాించడం వలు  ఆ వృతి్ రంధరా ల మధ్య ద్ూరం ప రుగుత్ుంద . 

9) విద్ుయత్ సి్ంభ ల మధ్య విద్ుయత్ తీగలను శీత్ాకాలంలో అవి స్ంకోచించేంద్ుకు వీలుగా రెండు సి్ంభ ల 
మద్య వాటటని వద్ులుగా వేళాదీసాి రు.  
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10) రెైలు ప్ట ి లును వేస్ూి ననప్ుపడు రెండు ప్ట ి ల మధ్య అవి వేస్విలో వాయకోచించేంద్ుకు వీలుగా ప్ట ి ల 
మధ్య స్ంద్ును వద్ులుత్ారు. స్ంద్ు వద్లనటుు యిత్ే అవి వేస్విలో వాయకోచించి ప్ట ి లు వద్ుల ైయిప్ణ వటం 
వలు  రైెలు ప్రమాధాలు జరిగే ప్రమాద్ం ఉంటుంద . 

 11) వేడిగా ఉనన బలుు ప ై చలుని నీటట చుకు ప్డినప్ుపడు ఆ బలుు ప్గిలిప్ణ త్ుంద . దీనికత కారణం చలుని 
నీటట చుకు ప్డిన చోట మాత్రమే బలుు స్ంకోచిస్ుి ంద . కాబటటి  స్ంకోచించిన మరియు స్ంకోచించని గాజు 
అణువులు మధ్య స్ంద్ు ఏరపడం వలు  ఆ బలుు ప్గిలిప్ణ త్ుంద .  

12) ఎద్ుద ల బండి చకంాలో కర ాచటరం బ హయ వాయసార్ం కమిా అంత్ర వాయసార్ం కంటే ఎకుువ ఉంటుంద . కాని 
కమిాని దాని అంత్ర వాయసార్ం కర ాచటరంబ హయ వాయసారా్ నికత స్మానం అయిేయటుు  వేడి చేసినప్ుపడు కర ాచటరం 
ప ై ఉంచి నీళ్ళు  ప్ణ యడం వలు  ఆ కమిా స్ంకోచించి కర ాచటరం ప ై బిగిరగా అత్ుకుుప్ణ త్ుంద . 

దా్వాల ఉష్ణ  వాయకోచం  

సాధారణంగా ఉష్ాో నిన గహాించడం వలు  అనిన ప్దారా్ లాు గే నీరు కూడా వాయకోచిస్ుి ంద .  

కానీ నీటటని 0°C నుండి 4°C వరకు వేడి చేసినప్ుపడు నీరు వాయకోచించడానికత బద్ులు స్ంకోచిస్ుి ంద . నీరు 
ప్రద్రిించే ఈ ధ్రాానిన నీటట అస్ంగత్ వాయకోచం అంట ము. 

 నీటట అస్ంగత్ వాయకోచ ధ్రాం వలు  4°C వద్ద నీరు కనిషి ఘ.ప్.ను ఆకమాించి గరిషఠ  సాంద్రత్ను కలిి 
ఉంటుంద . 
 

అన్తవర్నాలు :  

1).ఒకేలాగ ఉనన, ఒకే లోహంత్ో త్యారు చేయబడిన రెండు లోహప్ు డబ ులను 4°C వద్ద ప్ూరిిగా నీటటత్ో 
నింపి ఒక దానిని చలాు రిా మరొక దానిని వేడిచేసేి  ఆ రెండింటటలో నీటట ఘ.ప్. ప రిగి నీరు పొ్ ంగి ప్ొ రిు ప్ణ త్ుంద . 
దీనికత కారణం 4°C వద్ద మాత్రమే నీరు కనిషఠ  ఘ.ప్. ఆకామించటం. కాబటటి  4°C నుండి నీటటని చలాు రిానా 
లేదా వేడి చేసినా నీటట ఘ.ప్. ప రుగుత్ుంద .  

2) స్ముద్రప్ు ఉప్రిత్లం గడ్ కటుి కు ప్ణ త్ుననప్ుపడు జలచరాలు స్ముద్రప్ు అడుగు భ గానికత, కనీస్ 
వ చాద్నం కోస్ం 

 

చేరుకుంట యి. దీనికత కారణం స్ముద్రప్ు అడుగు భ గం 4°C వద్ద గల గరిషఠ  సాంద్రత్ గల నీరు ఉండటమే.  
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౩).అతిశీత్ల ప్రా ంత్ంలో వాహనాలలోని రేడియిేటర్ బ క్టు ను ప్ూరిిగా నీటటలో నింపిన నీటట ఉష్ణో గతా్ 4° 

స లిుయస్ నుండి త్గుి త్ుననప్ుడు నీటట ఘనప్రిమాణం ప రుగుత్ూ 0° స లిుయస్ వద్ద నీరు ఘనిభించి 
ఉష్ణో గతా్ 0° స లిుయస్ నుండి ఇంకా త్గుి త్ూ ఉంటే మంచు ఘనప్రిమాణం ప రిగి ఆ రేడియిేటర్ బ క్టు 
పేలిప్ణ యిే ప్రమాద్ం ఉంటుంద . దీనిని నివారించడానికత నీరుని రేడియిేటర్ బ క్టు లో నింప్డానికత ముంద్ు 
ఈథ ైల్ గెలుకాల్ దరా వణానిన కలప్డం వలు  నీరు గడ్ కటికుండా ఉంటుంద . 

4)నీటట ఉష్ణో గతా్ను 0° స లిుయస్ నుండి ప ంచిత్ే నీటట ఘనప్రిమాణం 4° స లిుయస్ వరకు త్గిి  ఆ త్రావత్ 
ప రుగుత్ుంద .  

5) నీటట ఉష్ణో గతా్ను 10° స లిుయస్ నుండి త్గిిసేి  నీటట ఘనప్రిమాణం 4° స లిుయస్ వరకు త్గిి  ఆ త్రావత్ 
ప రుగుత్ుంద . 

వాయువుల ఉష్ణవాయకోచము  

వాయు వాయకోచ నియమాలు :  

బాయిల్ నియమం : సి్ర ఉష్ణో గతా్ వద్ద నియమిత్ ద్రవయరాశి గల వాయువు కలుగజేసే పతడనం (p) దాని 
ఘనప్రిమాణం (v)కత విలోమానుప్ాత్ంలో ఉంటుంద . 
 

 Pα1/v (T: సి్రం)  

 P=C. 1/v  

 PV=C (సి్రం ) 

 P1V1 = P2V2 = P౩V౩ 

 

చ్ార లస్ నియమాలు : 

ఎ) స్ిార పీడన్ నియమం : సి్ర పతడనం వద్ద నియమిత్ ద్రవయరాశి గల వాయువు ఆకామించే ఘనప్రిమాణం V 

దాని ప్రమ ఉష్ణో గతా్ Tకత అనులోమానుప్ాత్ంలో ఉంటుంద . VαT (P: సి్రం) 

 0°C వద్ద ఒక వాయువు ఆకమాించే ఘనప్రిమాణం V0 అయిత్ే t°C వద్ద అద  ఆకమాించే ఘ.ప్. V1 అయిత్ే 
 

- 
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1) 273.15 స లిుయస్ వద్ద 00స లిుయస్ వద్ద గల ఏ వాయు ఘనప్రిమాణం అయినా రెటటింప్ు అవుత్ుంద .  

2) 273.15" స లిుయస్ వద్ద ఏ వాయు ఘ.ప్. అయిన శూనయం అవుత్ుంద . కాబటటి  ఆ వాయు ఉష్ణో గతా్ను 
త్గిించటం ఇంకా వీలుకాద్ు.  

బి) స్ిార ఘన్ పరిమాణ నియమం : 

సి్ర ఘ.ప్. వద్ద నియమిత్ ద్రవయరాశి గల వాయువు కలుగజేసే పతడనం P దాని ప్రమ ఉష్ణో గతా్ T కత 
అనులోమానుప్ాత్ంలో ఉంటుంద .  

00 వద్ద ఒక వాయువు కలుగ జేసే పతడనం P0 

 

10C వద్ద అద  కలుగ జేసే పతడనం  

ప ష్ర్గ కుకిర్గ పనిచ్ేస్వ స్తయతాం : 

 పతడనం ప ంచడం వలు  నీటట బ షతపభ్వన సా్ నం ప రుగును అను స్ూత్రం ఆధారంగా ప రషర్ కుకుర్ 
ప్నిచేయను.  

 సాధారణ ప్ాత్రలో నీరు 100°C వద్ద మరుగుత్ుంద . కానీ ప రషర్ కుకుర్ పతడనం ప ంచటం వలు  నీటట 
బ షతపభ్వనం సా్ నం ప రుగును. అనగా పతడనం ప ంచడం వలు  ప రషర్ కుకుర్ నీరు 100°C కంటే 
ఎకుువ ఉష్ణో గతా్ వద్ద మరుగుత్ుంద .  

 ప రషర్ కుకురోు  సాధారణంగా నీరు 120°C వద్ద మరుగుత్ుంద . అంద్ువలు  100°C కంటే 120C వద్ద 
ఆహార ప్దార్ములు త్వరగా ఉడుకుత్ాయి. అంద్ువలు  స్మయంత్ో ప్ాటు ఇంధ్నం కూడా ఆదా 
అగును. ప రషర్ కుకుర్ సేఫ్తి  వాలువ లేనటుయిత్ే ప రషర్ కుకుర్ పేలవచుా. సేఫ్తి  వాలువ పతడనానిన 
నియంతిరస్ుి ంద .  

కొండ ప్ాాంత్ాలోల  పీడన్ం : 

 కొండ ప్రా ంత్ాలు స్ముద్ర మటిం నుండి ఎగువన ఉననంద్ున అకుడ పతడనం త్కుువ అంద్ువద్ద నీటట 
బ షతపభ్వన సాి నం త్గుి త్ుంద . 



N.Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

N. Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

  కొండ ప్రా ంత్ాలోు  నీరు 100°C కంటే త్కుువ ఉష్ణో గతా్లో మస్లటం వలు  సాధారణ ప్ాత్రలో వంట 
చేయటం కషిసాధ్యం అవుత్ుంద . అంద్ువలు  కొండ ప్రా ంత్ాలోు  వంటకత ప రషర్ కుకుర్ వాటం 
త్ప్పనిస్రి. 

 లోయ ప్ాాంత్ాలోల  పీడన్ం :  

 లోయ ప్రా ంత్ాలు స్ముద్ర మటిం నుండి ద గువన ఉననంద్ున అకుడ పతడనం ఎకుువ ఉంటుంద . 
కాబటటి  నీటట 

 బ షతపభ్వన సా్ నం 100°C స లిుయస్ కంటే ఎకుువగా ఉంటుంద . అంద్ువలు  లోయ ప్రా ంత్ాలోు  
సాధారణ ప్ాత్రలలో స ైత్ం స్ులభ్ంగా వంట చేయవచుా.  

మంచత స్విట్ింగ్ స్తయతాం : 

 పతడనం ప ంచడం వలు  మంచు ద్రవీభ్వన సా్ నం త్గుి త్ుంద . అనుస్ూత్రం ఆధారంగా మంచు సేుటటంగ్ 
చేయబడుత్ుంద . సాధారణంగా మంచు 0° స లిుయస్ వద్ద కరుగుత్ుంద . కానీ సేుటటంగ్ స్మయంలో 
బలు  చ కు స్హాయంత్ో వేగంగా కద లినప్ుడు మంచుకు బలు  చ కుకు మధ్య ప్ని చేసే ఘరషణ బలం 
వలు  పతడనం ప రిగి మంచు ద్రవీభ్వనం సానం త్గుి త్ుంద  అనగా అప్ుడు మంచు 0° స లిుయస్ కంటే 
త్కుువ ఉష్ణో గతా్ వద్ద కరుగుత్ుంద .  
ప్ళ్ు రస్ంలో మంచు గడ్లు వేయడానికత ముంద్ు దానిని బలు  చ కు స్హాయంత్ో బలంగా 

కొటటినప్ుడు మంచు ద్రవీభ్వనం సా్ నం, పతడనం ప రగడం వలు  త్గుి త్ుంద .  

*       ఒక బలుప ై మంచు గడ్ ఉంచినప్ుడు ఆ మంచు కతంాద  వ ైప్ు ఎకుువగా కరుగుత్ుంద . దీనికత 

కారణం కతంాద  వ ైప్ు స్హజ సిద్ధంగా పతడనం ఎకుువగా ప్ని చేయటం మరియు మంచుకు బలుకు మధ్య 

ఘరషణ బలం ప్నిచేయటమే.  

క లివన్ లేదా పరమ ఉష్ణణ గరత్ా మాపన్ం :  

*        ఏద ైనా ఒక వాయు ఉష్ణో గతా్ను 0°  నుండ ిప ంచిత్ే ఆ వాయువు ఘనప్రిమాణం 

ప రుగుత్ుంద . అలాగే 0°C నుండ ిదాని ఉష్ణో గతా్ను త్గిిస్ూి ంటే దాని ఘనప్రిమాణం త్గుి త్ూ ఉంద  

మరియు -273°  స లిుయస్ వద్ద  ఏ వాయువు ఘనప్రిమాణమ ైన శూనయమౌత్ుంద . కాబటటి  -273° 

స లిుయస్ ను 0 కెలివన్ గా ప్రిగణిసాి ం .  
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   0° C = 273 K  

   1° C = 273 + 1 = 274 K 

   2° C = 273 + 2 = 275 K 

*    మంచు ద్రవీభ్వన సా్ నం - 0 ° (లేదా) 273 K (0 °C = 273 K)) 

      నీటట భ షతపభ్వణ సా్ నం - 100 °C (లేదా) 373 K (100 °C = 373 K)  

ధ్రోామీటర్ (లేదా) ఉషోమాప్నం :  

* ఉష్ణో గతా్ను కొలవడానికత ఉప్యోగించ ేసాధ్నానిన - "ధ్రోామీటర్ లేదా ఉషోమాప్కం" అంట ం. 

* సాధారణంగా థరోామీటర్ లో ప్ాద్రసానిన ఉప్యొగిసాి రు. 

* థరోామీటర్ లో ప్ాద్రసానిన ఉప్యోగించడానికత కారణం ప్ాద్రసానికత గల 'విశిషి ధ్రాాలు '. 

1) ప్ాద్రస్ం గద  ఉష్ణో గతా్ వద్ద  ద్రవసి్తిలో ఉండ ేఏకెైక లోహ మూలకం. 

2) ప్ాద్రస్ం అత్యధ క సాంద్రత్ను కలిగి ఉంటుంద . (13.6 g/cm^3) 

3) దీని వాయకోచ గుణకం అధ కం. 

4) ఇద  గాజు గోడలకు అత్ుకోుకుండా గాజుప ై స్ులభ్ంగా జారుత్ుంద  

5) ఇద  గాజులో ప్ారద్రికత్ను కలిగి ఉంటుంద  

6) ఇద  అధ క వాయకోచానిన కలిగి ఉంటుంద . దీనిన ఉప్యోగించి -30°నుండ ి353° వరకు ఉష్ణో గాత్ను 

కొలవవచుా. 
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7) సాధారణంగా మనం 2 రకాల ధ్రాామీటరుు  ఉప్యోగిసాి ము.  

అవి : 1) స లిుయస్ ధ్రోామీటర్, 2) ఫారెన్ హీట్ థరోామీటర్.  

* స లిుయస్ థరోామీటర్ ను "ఆండిరయస్ స లిుయస్" అనే శాసి్రవేతి్ మరియు ఫారెన్ హిట్ థరోామీటర్ ను 

"G.D. ఫారెన్ హిట్ు" అనే శాసి్రవేతి్లు కనుగొనానరు. 

* స లిుయస్ థరోామీటర్ ను ఉప్యోగించి ఉష్ణో గాత్ను డిగి ాస ంటటగేడా్ లేదా "డిగి ాస లిుయస్" లో మరియు 

ఫారెన్ హిట్ థరోామీటర్ ఉప్యోగించి ఉష్ణో గతా్ను "డిగీ ాఫారెన్ హిట్ు త్ో" కొలుసాి ము. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C° మరియు f° మధ్య స్ంబంధ్ం 

C/100=F-32/180  

9C = 5(F -32)  

C = 5/9(F - 32)  

స లిుయస్ థరోామీటర్ ను ఆండిరయన్ స లిుయస్ అను శాసి్రవేతి్ ఫారెన్ హిట్ థరోామీటర్ ను G.D. ఫారెన్ 

హిట్ అను శాసి్రవేతి్ నిరిాంచారు. 

* స లిుయస్ థరోామీటర్ ను ఉప్యోగించి ఉష్ణో గాత్ను డిగీ ాస ంటటగిడా్ లేదా డిగీ ాస లిుయస్ లలో మరియు 

ఫారెన్ హిట్ థరోామీటర్ ను ఉప్యోగించి డిగీ ాఫారెన్ హీట్ లో కొలుసాి ము. 
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* మానవ శరీర ఉష్ణో గతా్ను కొలవడానికత ఉప్యోగించే థరోామీటర్ ను కతునికల్ ధ్రాామీటర్ లేదా జవరమాలిని 

అంట ము. దీనిప ై ఉష్ణో గతా్ 35° స లిుయస్ నుండ ి42° స లిుయస్ వరకు లేదా 95°Fనుండ ి110°F వరకు 

గురిింప్బడ ిఉంటుంద . 

* మానవుని శరీర సాధారణ ఉష్ణో గతా్ 98.4°Fలేదా 37°C (స లిుయస్) లేదా 310K 

* మంచు ద్రవీభ్వన సా్ నం 0°C లేదా 32°Fలేదా 273 కెలివన్ (0°C=32°F=273K) 

* నీటట బ షతుభ్వన సా్ నం లేదా మరుగు సా్ నం 100°C లేదా 212°Fలేదా 373K (100°C=212°F=373K) 

* నీరు అనిన ఉష్ణో గతా్ల వద్ద  ఆవిరవుత్ుంద . అయిత్ే ఎకుువ ఉష్ణో గతా్ వద్ద  ఎకుువ రేటులో మరియు త్కుువ 

ఉష్ణో గతా్ వద్ద  ఎకుువ రేటులో మరియు త్కుువ ఉష్ణో గతా్ వద్ద  త్కుువ రేటులో ఆవిరవుత్ుంద . 

* C° మరియు ° లు -40 వద్ద  స్మానంగా ఉంట యి. అనగా -40°C స లిుయస్ = -40°F(ఫారెన్ హిట్) నీటట 

తిరకబింద్ువు : 0°Cవద్ద  నీరు ఘన, ద్రవ, వాయు సి్త్ులోు  ఉంటుంద . కాబటటి  0°C (స లిుయస్) ను 

తిరకబింద్ువు అంట ము. 
 మన్ం ఉపయోగించ్ ేకొనిన థరోోమీట్రుల  :  

థరోోమీట్ర్గ                                    కొలవగలిగ  ఉష్ణణ గరత  

ప్ాద్రస్ థరోామీటర్                        -30C నుండి 357C  

ఆలుహాల్ థరోామీటర్                     -39C నుండి 96C  

హ ైడోరజన్ థరోామీటర్                      -200C నుండి 500C  

న ైటోర జన్ థరోామీటర్                       -200C నుండి 1000C  

హీలియం థరోామీటర్                       200C కనాన త్కుువ  

ఉషో విద్ుయత్ థరోామీటర్                  2000C నుండి 3000C  

ఆపిికల్ ప ైరోమీటర్                              up to 20,000C  

నలట్ : ఆపిికల్ ప ైరోమీటర్ ను నక్ష్త్ుర ల ఉష్ణో గతా్ కొలవడానికత ఉప్యోగిసాి రు.  
                                                         10. కాంతి  

 

కాంతి  :   

* కాంతి అనేద  ఒక శకతి రూప్ం ఇద  వస్ుి వులు అగుపించడానికత స్హాయప్డుి ంద . 
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* స్ూరుయనిన మరియు ఇత్ర నక్ష్త్రా లను మనం 'కాంతి జనకాలు 'గా పేరొుంట ము. 

* స్ూరుయడు కూడా ఒక 'నక్ష్త్రమే ' కాని స్ూరుయడు 'భ్ూమికత ' అతి ద్గిరగా ఉనన నక్ష్త్రం 

* స్ూరుయని మనం 'స్హజ కాంతి జనకం ' అని కూడా అంట ం. 

* స్ూరుయని కత భ్ూమికత మధ్య ద్ూరం (D) =14,95,98,500 కత.మీ. లేదా స్ూరుయడు  = 15 కోటు  కత.మీ.  

= 150 మిలియన్ కత.మీ.  

స్ూరుయనికత భ్ూమికత మధ్యగల ద్ూరానిన ఒక ఖ్గోళ్ ప్రమాణం అంట రు.  

* స్హజ కాంతి వేగం (C) = 3 

* 10^8 m/sec  లేదా 3 

* 10^5 km/sec కాాంతి ఒక స కనులో 3 లక్ష్ల కత.మీ. ద్ూరం ప్రయాణిస్ుి ంద . 

* స్ూరుయని నుండ ిబయలుదేరిన కాంతి భ్ూమి చేరడానికత ప్టేి  కలం '8 నిమిష్ాల 20 స కనుు  '. 

* స్ూరుయని త్రువాత్ భ్ూమికత అతి ద్గిరగా ఉనన నక్ష్త్రం 'ప్రా కతుమా స ంట వ్ రీ ' 

* భ్ూమి నుండ ిఅగుపిస్ుి నన నక్ష్త్రా లోు  కెలు  కాంతివంత్మ ైనద  'సిరియిెస్ '. 

* భ్ూమి నుండ ిఅగుపిస్ుి నన నక్ష్త్రా లోు  కెలు  అతి ప ద్దద  - ఎపిులాన్ అరిగో 
కాంతి స్తంవతసరం :  

కాంతి ఒక స్ం.కాలం ప్ాటు ప్రయాణించే ద్ూరానిన 'కాంతి స్ంవత్ురం ' అంట రు.  

* కాంతి స్ంవత్ురం = స్ం. కాలం స కనులో 

* కాంతి వేగం = 365.25 * 24 * 60 * 60 * 3 * 10^5 కత.మీ. = "9.46 * 10^12 కత.మీ." = 9.46 * 10^15 

కత.మీ. 

* కాంతి స్ంవత్ురం అనేద  'ఖ్గోళ్ ప్రమాణం ' ఇద  విశవ వస్ుి వుల యొకు ద్ూరానిన కొలవడానికత 

ఉప్యోగిసాి రు. 
కాస్ిోక్ స్తంవతసరం :  

స్ూరుయడు త్న వలయం చుటటి  తిరగడానికత ప్టేి  కాలానిన 'కాసిాక్ట స్ంవత్ురం ' అని అంట ం.  

* 1 కాసిాక్ట స్ం. = 225 మిలియన్ స్ం. (లేదా) 225 * 10^6 స్ం.లు (లేదా) 22.5 * 10 * 10^6 స్ం.లు 22.5 * 

10^7 స్ం.లు (22(1/2) కోటు  స్ం.) 
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సాధారణంగా ప్దారా్ లు 2 రకాలు అవి : 1) ప్ారద్రిక ప్దారా్ లు 2) కాంతి బంధ్కాలు  
ప్ారద్రశక పదారాా లు :  

కాంతిని త్మగుండా ప్ణ నిచేా ప్దారా్ లను 'ప్ారద్రిక ప్దారా్ లు ' అంట రు.  

ఉదా : గాజు, గాలి, నీరు మొద్ల ైనవి.  

కాంతి బంధకాలు : కాంతిని త్మ గుండా ప్ణ నియని ప్దారా్ లను "కాంతి బంధ్కాలు" అంట ం.  

ఉదా : ప్ాు సిిక్ట, రబుర్, చ కు, రాయి, నేల, మానవ శరీరం మొద్ల ైనవి.  

కాంతి ధరాోలు :  

1) కాంతి ఋజువర్న్ ధరోం : కాంతి జనకం నుండి బయలుదేరిన కాంతి ఎలుప్ుపడు స్రళ్రేఖ్ మారింలో 

ప్రయాణించే ధ్రాానిన 'కాంతి ఋజువరిన ధ్రాం ' అంట ం . 

అన్తవర్నాలు :  

1) కాంతి ఋజువరిన ధ్రాం వలు  కాంతి బంధ్కాల 'ఛాయలు ' ఏరపడత్ాయి. 

2) సాధారణంగా ఛాయలో 2 భ గాలు ఉంట యి. అవి : 1) ప్రచాా, 2) ఉప్చాాయ. 

3) ఛాయలో మధ్యలో ఉండే ద్టిమ ైన చీకటట ప్రా ంత్ానిన 'ప్రచాాయ ' అంట ం. 

4) కొంత్ వ లుత్ురు, కొంత్ చీకటట కలగలిసి ఉనన ప్రా ంత్ానిన "ఉప్చాాయ" అంట ం. 

5) కాంతి ఋజువరిన ధ్రాం వలు  'గహానాలు ' ఏరపడత్ాయి. 

అవి : 1) స్ూరయగహాణం 2) చంద్రగహాణం  

1) స్తయరయగరహణం : 

* ఇద  అమావస్య రోజు ఏరపడుత్ుంద  

* అమావస్య రోజు స్ూరుయడు, చంద్ుర డు మరియు భ్ూమి ఒక ేస్రళ్రేకప  ైఅదే వరస్లో ఉననప్ుపడు చంద్ుర డి 

ఛాయ భ్ూమిప ై ఏరపడుత్ుంద . అప్ుపడు భ్ూమిప ై చంద్ుర ని ప్చాాయలో ఉనన వారికత స్ూరుయడు ప్ూరిిగా 

అగుపించకుండా ప్ణ త్ాడు. దీనినే 'స్ంప్ూరో స్ూరయగహాణం ' అంట ం. 

* లేదా భ్ూమిప ై ఉప్చాాయలో ఉనన వారికత స్ూరుయడు ప్ాక్షికంగా అగుపించకుండా ప్ణ త్ాడు దీనినే 'ప్ాక్షిక 

స్ూరయగహాణం ' అంట ం. 

2) చందా్గహణం : 
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* సాధారణంగా ఇద  ప్ రోమి రోజు ఏరపడుత్ుంద . 

* ప్ రోమిరోజు స్ూరుయడు, భ్ూమి మరియు చంద్ుర డు అదే వరుస్లో ఒక ేస్రళ్రేఖ్ప ై భ్ూమి ఛాయ చంద్ుర డిప ై 

ఏరపడుత్ుంద . అప్ుపడు భ్ూమి ప్రచాాయ మొతి్ం చంద్ుర నిన కంప ివేసినటుయిత్ే భ్ూమిప ై ఉనన వారికత 

చంద్ుర డు అస్లే అగుపించడు దీనినే 'స్ంప్ూరో చంద్రగహాణం ' అంట ం. 

* లేదా భ్ూమి యొకు కొంత్ వరకు ప్చాాయ మరికొంత్ ఉప్చాాయ చంద్ుర ని కపిప వేసినటుయిత్ే చంద్ుర డు 

భ్ూమిప ై ఉనన వారికత ప్ాక్షికంగా అగుపించకుండా ప్ణ త్ాడు. దీనినే "ప్ాక్షిక చంద్రగహాణం " అంట రు. 
2) కాంతి పరావర్న్ం : 

ఏద ైనా ఒక కాంతి జనకం నుండి బయలుదేరిన కాంతి ఒక ప్ారద్రిక ప్దార్ం గుండా ప్రయాణించి కాంతి 

బంధ్క త్లం నుండ ిత్న ద శను మారూాకోని తిరిగ ిఅదే యానకంలోనికత ప్రవేశించడంను 'కాంతి ప్రావరినం ' 

అంట రు. 

* కాంతి కేవలం కాంతి బంధ్కాల నుండ ిమాత్రమే ప్రావరినం చ ంద్ుత్ుంద . ప్ారద్రిక ప్దారా్ ల నుండ ి

ప్రావరినం చ ంద్ద్ు.  
కాంతి పరావర్న్ ధరాోలు :  

కాంతి ఏద ైనా ఒక స్మత్లం నుండ ిప్రావరినం చ ంద నప్ుపడు కతంాద  ధ్రాాలు ప్ాటటంప్బడుత్ాయి. 1. 

ప్రావరిన కోణం, ప్త్న కోణం స్మానంగా ఉంట యి.  

2. ప్త్న కతరణం & ప్రావరిన కతరణం లంబ నికత చ రొక వ ైప్ున ఉంట యి. 

3. ప్త్న కతరణం , ప్రావరిన కతరణం మరియు లంబ లు ఒకే త్లంలో లేదా ఒకే ప్రా వస్్లో ఉంట యి. 

అన్తవర్నాలు : 

1) కాంతి ప్రావరిన ధ్రాం వలునే మనకు వస్ుి వులు కనిపిసాి యి. 

2) ప్ారద్రిక ప్దారా్ లు (గాజు, గాలి, నీరు మొద్లగు) స్పషింగా అగుపించక ప్ణ వడానికత కారణం వాటట నుండి 

"కాంతి ప్రావరినం " చ ంద్కప్ణ వడమే . చీకటులోని వస్ుి వులు మనకు స్పషింగా అగుపించకప్ణ వడానికత 

కారణం వాటట నుండ ి'కాంతి ప్రావరినం ' చ ంద్కప్ణ వడమే. 
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3) అంత్రిక్ష్ యాతిరకులకు ఆకాశం నలుప్ు రంగులో అగుపిస్ుి ంద . దీనికత కారణం అంత్రిక్ష్ంలో శూనయ ప్రదేశం 

ఉననంద్ున శూనయప్రదేశం నుండ ికాంతి ప్రావరినం చ ంద్నంద్ున వారికత ఆకాశం నలుప్ు రంగులో 

కనిపిస్ుి ంద . 

4) కాంతి ప్రావరినం ధ్రాం వలు  ప్రతిబింబ లు ఏరపడత్ాయి. సాధ్రణంగా మనం ప్రతిబింబ లను అద్దం లేదా 

నీళ్ులో చూసాి ము. 

5) ప రిసణ ుమ్ అనే సాధ్ం కాంతి ప్రావరిన ధ్రాం ఆధారంగా ప్ని చేస్ుి ంద . దీనిని దేశ స్రిహద్ుద లో ఉండ ి

స ైనికులు శత్ుర  దేశానికత చ ంద న స ైనికులు లేదా చోరబ టులుదారులు దేశ భ్ూభ గంలోనికత చొరబడకుండా 

వారిప  ైనిఘా వేసి ఉంచడానికత ఉప్యోగిసాి రు. 

6) ప రిసణ ుప్ ను జవాంత్రగామిలో కూడా ఉప్యోగిసాి రు. 

7) గహాాలు మరియు ఉప్గాహాలు మ రుస్ూి  ఆగుపించడానికత కారణం నక్ష్త్రా ల నుండి వ లువడుత్ునన కాంతి 

వాటట నుండ ిప్రావరినం చ ంద్టమే. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

స్తమతల ద్రపన్ంలో ఏరపడే పాతిబింబాల ధరాోలు :  

1) ప్రతిబింబ స ైజు వస్ుి వు స ైజుకు స్మానంగా ఉంటుంద . 

2) ప్రతిబింబ ద్ూరము, వస్ుి వు ద్ూరానికత స్మానం 

3) ప్రతిబింబం మరియు వస్ుి వు ద్రపణానికత గీసిన ఒక ేలంబ రేఖ్ప  ైఉంట యి 

4) ప్రతిబింబం మరియు వస్ుి వు ప్రస్పరం వయతిరేక ద శలలో చలిసాి యి 
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5) ఇద  కుడి, ఎడమలుగా అగుపిసాి యి. 

6) ప్ూరిి ప్రతిబింబం అగుపించాలంటే ద్రపణం స ైజు వస్ుి వు స ైజులో కనీస్ం స్గం ఉండాలి 

7) ఇవి నిజ ప్రతిబింబ లు కావు. ఇవి "మిథయ ప్రతిబింబ లు". 

8) వీటటని త్ రప  ైప్టిలేము. 

9) నిజ ప్రతిబింబ నికత ఉదా : మన ఫణ టోగాాఫ్. 

కుంభాకార ద్రపన్ంలో ఏరపడే పాతిబింబాల ధరాోలు :  

దీనిన డ ైరవరుు  ప్కు అద్దంగా ఉప్యోగిసాి రు.  

1) ప్రతిబింబ స ైజు వస్ుి వు స ైజు కంట ేత్కుువ ఉంటుంద .  

2) ప్రతిబింబ ద్ూరం వస్ుి వు ద్ూరం కంట ేఎకుువ ఉంటుంద . 
పుట్ాకార ద్రపణంలో ఏరపడే పాతిబింబాల ధరాోలు :  

1) ప్రతిబింబ స ైజు వస్ుి వు స ైజు కనాన ఎకుువ 

2) ప్రతిబింబ ద్ూరం వస్ుి వు ద్ూరం కంట ేత్కుువగా ఉంటుంద  

3) సాధారణంగా నేత్ర వ ైద్ుయలు మరియు ద్ంత్వ ైద్ుయలు ప్ూట కార ద్రపణాలు ఉప్యోగిసాి రు. అలాగే వీటటని 

వాహనాలలో "హ డ్ ల ైట్ " గా కూడా ఉప్యోగిసాి రు. 
ర ండు స్తమతల ద్రపణాలు మధయ ఏరపడే పాతిబింబాల స్తంఖయ :  

1) రెండు స్మత్ల ద్రపణాలు మధ్య కోణం θ                  ఏరపడే ప్రతిబింబ ల స్ంఖ్య (n) = 360/θ -1 

180                                                                                                    360/180 -1 = 2 -1 =1  

90                                                                                                       360/90 -1 =4 -1 =3   

60,40,36,30,20,18,10,6,3,2,1                                                         360/1 -1 =360 -1 =359  

0                                                                                                          360/0 -1 = infinity  (అనంత్ం) 

నలట్ : ఏరపడ ేప్రతిబింబ ల స్ంఖ్య (n)=360/θ -1, θ= స్రిస్ంఖ్య అయిత్ ే 

                                                                   n= 360/θ, θ= బరసి స్ంఖ్య అయిత్ే  

* రెండు స్మత్ల ద్రపనాల మధ్య కోణం ఉననప్ుపడు ఏరపడే ప్రతిబింబ లు స్ంఖ్య 'అనంత్ం ' కాని రెండు 

ద్రపనాల మధ్య కాంతి అనేక మారుు  ప్రావరినం చ ంద్ుత్ూ ఉండటం వలు  కాంతి తీవరత్ త్గిిప్ణ యి ఆ 

ప్రతిబింబ లు మస్కబ రిప్ొ యి చివరకు అగుపించకుండా ప్ణ త్ాయి. 
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* కాంతి తీవరత్కు ప్రమాణం - 'కాయండిలాు  '. 

3) కాంతి వకీరభ్వన్ం : * 

కాంతి ఒక యానకం నుండి మరో యానకంలోని ప్రవేశించినప్ుపడు యానకప్ు త్లం మారు ప్రదేశం వద్ద  కాంతి 

వంగ ిప్రయాణించే ధ్రాానిన కాంతి వకరభా్వణం అంట ం.  

* కాంతి విరళ్యాననుం నుంద  సాంద్రత్ యానకంలోనికత ప్రవేశిస్ుి ననప్ుపడు వకరభా్వనం కతరణం లంబంవ ైప్ు 

వంగుత్ుంద . కాబటటి  వకరభా్వన కోణం Lr అనేద  ప్త్నకోణం Li కంట ేత్కుువగా ఉంటుంద .  Lr<Li. 

కాంతి సాంద్రత్ర యానకం నుండ ివిరళ్ యానకంలోకత ప్రవేశించినప్ుపడు వకరభా్వన కతరణం లంబం నుండ ి

ద్ూరంగా వంగుత్ుంద . కాబటటి  వకరభా్వన కోణం Lr అనేద  Li కంట ేఎకుువ [lr>li]  

                                                           వకీరభ్వన్ గుణకం :  

కాంతి ఒక యానకం నుండి మరొక యానకంలోకత ప్రవేశిస్ుి ననప్ుపడు ప్త్న కోణం యొకు Sinనిషపతిికత 

మరియు వకరభా్వన కోణం యొకు Sin నిషపతిికత గల నిషపతిిని "వకరభా్వన గుణకం" అంట ము. దీనిని "M" త్ో 

స్ూచిసాి ము.  

వకరభా్వన గుణకం M= Sin i / Sin r 

1. కాంతి ఒక యానకం నుండి మరొక యానకంలోకత ప్రవేశిస్ుి ననప్ుడు దాని ప్త్న కోణం 45° మరియు 

వకరభా్వన కోణం 30° అయిత్ే దాని వకరభా్వన గుణకం ఎంత్? 

M= Sin i / Sin r                                                  

M = Sin45° / Sin° 

M =1/v2/1/2 =2/v2 M =i.414  
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2. కాంతి ఒక యానకం నుండి మరొక యానకంలోకత ప్రవేశిస్ుి ననప్ుడు దాని ప్త్న కోణం 60° & వకరభా్వన 

కోణం 45° అయిత్ ేదాని వకరాభ్వన గుణకం ఎంత్ ? 

M = Sin 60°/ Sin° 

M = v3/2 * v2/1 = v3/2 M =v3/2 

3. కాంతి ఒక యానకం నుండి మరొక యానకంలోకత ప్రవేశిస్ుి ననప్ుడు దానిప్త్న కోణం 30° మరియు 

వకరభా్వన కోణం 45° అయిత్ే దాని వకరభా్వన గుణకం ఎంత్? 

M = Sin 30°/ Sin 45° 

M=1/2 * v2/1 = 1/v2 

M = 1/v2   

4. ఒక గాజు ముకు గుండా కాంతి ప్రయాణిస్ుి ననప్ుపడు అద  90° త్ో ప్త్నం చ ంద , 60° కోణలో వకరభా్వనం 

చ ంద త్ ేఆ గాజు కడీ్  వకరభా్వన గుణకం ఎంత్? 

M = Sin 90°/Sin 60°  

M = 1/v3/2 = 2/v3  

M = 2/v3 

అన్తవర్నాలు : 1) నీటటలో ప్ాక్షికంగా మునిగి ఉనన వస్ుి వు వంగిప్ణ యినటుు గా అగుపించడానికత కారణం - 

కాంతి వకరభా్వనం  

2) సాంద్రత్ర యానకంలో (నీరులాంటటద ) మునిగి ఉనన వస్ుి వు ప ైకత లేనటుు గా అగుపించడానికత కారణం -కాంతి 

వకరభా్వణం. 

3) ఉదా : నీటటత్ో నిండి ఉనన బకెట్ లో గల నాణ ం ప ైకత లేచినటుు గా లేదా ద్గిరలో అగుపిస్ుి ంద . 

4) ప్ూరిిగా నీటటత్ో నింద  ఉనన బకెట్ నీలు  ట యంక్ట మరియు బ వి అడుగుభ గం ప ైకత లేచినటుు గా లేదా ద్గిరలో 

అగుపించడానికత కారణం - కాంతి వకరభా్వనం. 

5) నీరు కద్ులుత్ుననప్ుపడు నీటోు  మునిగి ఉనన వస్ుి వు కద్ులుత్ుననటుు గా అగుపించడానికత కారణం - 

"కాంతి అంత్ర వకరభా్వనం". 

6) స లయిేరు ప్రవహించినప్ుపడు స లయిేరులో మునిగి ఉనన రాలుు  కద్ులుత్ుననటుు గా అగుపించడానికత 

కారణం - కాంతి వకరభా్వనం. 

7) రాతిర ప్ూట ఆకాశంలో నక్ష్త్రా లు మినుకు మినుకుమని మ రవడానికత కారణం - కాంతి అంత్ర వకరాభ్వనం. 

కాంతి గాలిలో నుండ ినీటటలోకత ప్రవేశించినప్ుడు స్ంప్ూరాో ంత్ర వకరభా్వనం చ ంద్ుత్ుంద . 
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స్తందిగా కోణం :  

కాంతి సాంద్రత్ర యానకం నుంద  విరళ్ యానకంలోనికత ప్రవేశిస్ుి ననప్ుడు వకరభా్వన కతరణం లంబకోణం లేదా 

90° త్ో వకరభా్వనం చ ందాలంటే ప్త్న కతరణానిన, ఎంత్ కోణంత్ో ప్త్నం చ ంద ంచాలో ఆ కోణానిన స్ంద గ్ కోణం 

అంట ము.  

* కాంతి సాంద్రత్ర యానకం నుండి విరళ్యానాంలోని ప్రవేశిస్ుి ననప్ుడు మాత్రమే స్ంద గ్కోణం 

ఏరపడుత్ుంద . 
4. కాంతి స్తంపూరాణ ంతర పరావర్న్ం : 

* కాంతి సాంద్రత్ర యానకం నుండ ివిరళ్యానకంలోని ప్రవేశిస్ుి ననప్ుడు ప్త్న కతరణం స్ంద గ్కోణం కంట ే

ఎకుువ కారణంత్ో ప్త్నం చ ంద త్ే ఆ కతరణం తిరిగ ివిరళ్ యానకంలోకత ప్రవేశించద్ు. అద  సాంద్రత్ర 

యానకంలోనే అనేకమారుు  ప్రావరినం చ ంద్ుత్ుంద . కాంతి ప్రద్రిించే ఈ థరాానిన స్ంప్ూరాో ంత్ర ప్రావరినం 

అంట ము. 
అన్తవర్నాలు :  

* వజరం చీకటోు  స ైత్ం మ రవడానికత కారణం స్ంప్ూరాో ంత్ర ప్రావరినం. 

* వజరా నికత గల సాంద్రత్ మరియు దాని నిరాాణం వలు  వజరం ఈ థరాానిన ప్రద్రిిస్ుి ంద . వజరం సాంద్రత్ 3.51 

gm/cm^3 మరియు దాని నిరాాణం చత్ురుాఖీయ నిరాాణం. 

* వ ైద్య రంగంలో విరివిగా ఉప్యోగించే ఎండోసణ ుప్ మరియు లాప్ణ ర సణ ుప్ లు కాంతి స్ంప్ూరోంత్ర ప్రావరిన 

ధ్రాంప  ైఆధారప్డి ప్నిచేసాి యి. 

* ఆపిికల్ ప ైబర్ టెకానలజీ కాంతి స్ంప్ూరాో ంత్ర ప్రావరిన ధ్రాంప  ైఆధారప్డి ప్నిచేస్ుి ంద . దీనిని 

టెలికమూయనికేషన్ వయవస్్లో ఉప్యోగిసాి రు. ఈ వయవస్్లో స్మాచార ప్రసార కేంద్రం వద్ద  ధ్వనిశకతి కాంతిశకతిగా 

మారి స్మాచారం కాంతిద్ూరంలో కాంతి వేగంత్ో స్మాన వేగంత్ో చేరవేయబడుి ంద . మరియు తిరిగ ిస్మాచార 

గాాహయత్ కేంద్రం వద్ద  కాంతిశకతి ధ్వని శకతిగా మారుత్ుంద . 

* నేలప  ైలేదా నీటటప ై కతరోసిన్ , ప టోర ల్ లేదా డీజిల్ లాంటట చమురు ప్దారా్ లు ప్డినప్ుపడు అవి బంగారప్ు 

రంగులో మ రుస్ూి  కనిపించడానికత కారణం కాంతి స్ంప్ూరాో ంత్ర ప్రావరినం. 

* స్బుు బుడగలం రంగు రంగులుగా కనిపించడానికత కారణం కాంతి స్ంప్ూరాో ంత్ర ప్రావరినం. 
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5. కాంతి వివర్న్ం : 

* కాంతి ఏద ైన ఒక స్ననటటరంధ్రం లేదా చీలిక గుండా ప్రయాణిస్ుి ననప్ుడు చీలిక అంచుల వద్ద  కాంతి వంగ ి

ప్రయోగించ ేలేదా వాయపించే ధ్రాానిన కాంతి వివరినం అంట ము. 

* స్ననటట రంధ్రము గల ఒక మంద్మ ైన అటిముకు గుండా కాంతిని ప్ంపించినప్ుడు కాంతి వివరిన ధ్రాం వలు  

వ లుప్లి అంచుల వద్ద  కాంతి వంగ ిప్రయోగించడం వలు  ఆ రంధ్రం ప్రకాశవంత్ంగా కనిపిస్ుి ంద . 

* స్ూరోయద్యానికత కొద ద  నిమిష్ాల ముంద్ు త్ూరుపవ ైప్ు కొండ అంచులప  ైప్రకాశవంత్ంగా మ రుస్ూి  

కనిపించడానికత కారణం కాంతి వివరినం. 

* ప్గటటప్ూట త్డిక రంధరా లు ప్రకాశవంత్ంగా మ రుస్ూి  కనిపించడానికత కరణం కాంతి వివరినం. 

* మనం ఏద ైనా ఒక కాంతిజనకం ముంద్ు నిలోాని ప్లాని బటిగుండా కాంతి జనకానిన చూసినప్ుపడు ఆ బటి 

రంధరా లు ప్రకాశవంత్ంగా మ రుస్ూి  కనిపించడానికత కారణం కాంతి వివరినం 

* మనం ఏద ైనా ఒక కాంతిజనకం ముంద్ు నిలగాని బిగిరగా కళ్ళు మూస్ుకుంటే చిమా చీకటటగా కనిపస్ుి ంద  

కానీ అద ేకాంతి జనకం ముంద్ు అర మోడుప్ులత్ో కళ్ళు  మూస్ుకుంటే కాంతి వివరినం వలు  కొంత్ కాంతి మన 

కంటటలోకత ప్రవేశించడం వలు  బయట కొంత్ వ లుత్ురు ఉననటుు  అనిపిస్ుి ంద . 6) కాంతి విక్ష ష్ణం : 

కాంతి ఏద ైనా ఒక సాంద్రత్ర యానకం గుండా ప్రయాణిస్ుి ననప్ుడు అద  వివిధ్ వరాో లుగా విడిప్ణ యిే ధ్రాానిన 

'కాంతి విక్షేప్ణం ' అంట ం.  

ఉదా : కాంతిని ప్టికం గుండా ప్ంపించినప్ుపడు అద  "VIBGYOR" అనే 7 వరాో లుగా విడిప్ణ త్ుంద .  
 

 

 

 

 

 

 

 

త్రంగ ద ైరఘయం (λ ) = λ  R>λ 0>λ y>----->λ v  

విక్షేప్ణ కోణం (α ) = α R>α 0>α y<----<α v  

అన్తవర్నాలు :  
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1) ఏద ైనా ఒక వస్ుి వుప ై త్ లుని కాంతి ప్త్నం చ ంద నప్ుపడు ఆ వస్ుి వు మరింత్ ప్రకాశవంత్ంగా అగుపిస్ుి ంద . 

దీనికత కారణం ఆ వస్ుి వుప ై త్ లుని కాంతి ప్త్నం చ ంద నప్ుపడు అద  త్ లుని కాంతిలోని అనిన వరాో లను 

శోషించుకుని త్నకు గల సొ ంత్ వరోనానిన మాత్రమే ప్రావరినం చేస్ుి ంద . కాబటటి  ఏ వస్ుి వు అయిన కాంతి 

స్మక్ష్ంలో మరింత్ ప్రకాశవంత్ంగా అగుపిస్ుి ంద . 

2) మనం ఎరుప్ు వరాో నిన ప్రమాద్ స్ూచికగా ఉప్యోగించడానికత కారణం ఎరుప్ు రంగుకత అత్యంత్ త్రంగ 

ద ైరఘయం ఉననంద్ున దానికత అత్యలప విక్షేప్న కోణం ఉంటుంద . కాబటటి  'ఎరుప్ు వరోం ' మన కంటటని నేరుగా 

చేరుత్ుంద . ఎరుప్ు వరోం చేరినంత్గా ఇత్ర ఏ వరోం చేరద్ు. అంద్ువలు  మనం చేరద్ు. అంద్ువలు  మనం 

ఎరుప్ు వరాో నిన ప్రమాద్ స్ూచికగా ఉప్యోగిసాి ము. 

3) ఏద ైనా ఒక వస్ుి వుప ై త్ లుని కాంతి ప్త్నం చ ంద నప్ుపడు అద  త్ లుని కాంతిలోని అనిన వరాో లను 

శోషించుకుని త్నకు గల సొ ంత్ వరాో నిన మాత్రమే ప్రావరిింప్జేస్ుి ంద . అంద్ువలు  ఏ వస్ుి వ ైనా కాంతి 

స్మక్ష్ంలో మరింత్ ప్రకాశవంత్ంగా అగుపిస్ుి ంద . 

* ఎరనాి కాంతిలో ఆకుప్చాని మొకు నుంచి చూచినప్ుడు ఆ మొకు నలుప్ు వరోంలో కనిపిస్ుి ంద . దీనికత 

కారణం మొకుప ై ఎరనాి కాంతి ప్త్నం చ ంద నప్ుడు అద  శోషించుకుంటుంద . అప్ుడు దాని నుంద  ఎలాంటట 

కాంతి ప్రావరినం చ ంద్నంద్ున అద  కాంతిహీనంగా లేదా నలుప్ు వరోంలో కనిపిస్ుి ంద . 

4) ఎరనాి కాంతిలో ఎరుప్ు త్ లుప్ు వరోం త్ప్ప ఏ వరోమ ైనా నలుప్ు రంగులోనే కనిపిస్ుి ంద . ఎరుప్ు త్ లుప్ు 

మాత్రం ఎరుప్ు రంగులో కనిపిసాి యి. 

5) నీలం రంగు అదాద లను ధ్రించి ఒక వయకతి రోజా ప్ుష్ాపనిన చూసేి  ఆ ప్ుషపం అత్నికత నలుప్ు వరోంలో 

కనిపిస్ుి ంద . దీనికత కారణము త్ లుని కాంతి రోజా ప్ుషపంప ై ప్త్నం చ ంద నప్ుడు అద  త్ లుని కాంతిలోని అనిన 

వరాో లను శోషించుకుని ఎరుప్ు వరాో నిన మాత్రమే ప్రావరిింప్జేస్ుి ంద . అప్ుడు నీలం రంగు అదాద లు ఎరుప్ు 

వరాో నిన శోషించుకోవడం వలు  ఆ ప్ుషపం నుండ ిప్రావరినం చ ంద న ఏ కాంతి కూడా ఆ వయకతి కంటటలోకత 

ప్రవేశించనంద్ున ఆ వయకతికత ప్ుషపం నలుటట రంగులో కనిపిస్ుి ంద . 

6) నీలం రంగు అదాద లను ధ్రించి నీలం మరియు త్ లుప్ు వరాో లు త్ప్ప ఏ వరాో నిన చూసిన అద  నలుప్ు 

రంగులోనే కనిపిస్ుి ంద . 

7) నీలం మరియు త్ లుప్ు వరాో లు మాత్రం నీలం వరోంలో కనిపిసాి యి. 
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8) కాంతి విక్షేప్ణ ధ్రాం వలు  ఇంద్రధ్నస్ుు ఏరపడుత్ుంద . 

9) ఇంద్ర ధ్నస్ుు సాధారణంగా వరషం వ లసిన వ ంటనే స్ూరుయనికత అవత్లివ ైప్ు ఏరపడుత్ుంద . వరషం వ లసిన 

వ ంటన ేగాలిలో ఎకుువ మొతి్ంలో నీటట బింద్ువులు నిక్షిపి్మ ై ఉననంద్ున ఆ నీటట బింద్ువుల గుండా కాంతి 

విక్షేప్ణం చ ంద్టం వలు  స్ూరుయనికత అవత్లివ ైప్ు ఇంద్రధ్నస్ుు ఏరపడుత్ుంద . స్ూరుయడు మరియు 

వాత్ావరణంలోని నీటట బింద్ువులను కలిపే రేఖ్ క్షితిజ స్మాంత్ర రేఖ్త్ో 42 డిగీ ాకోణం చేస్ుి ననప్ుడు ఇంద్ర 

ధ్నస్ుు ఏరపడుత్ుంద  

10) ఒక బ లుడు ఉద్యం 9 గం. స్మయాన సాననం చేస్ుి నానప్ుడు ఆ బ లుడి చుటటి  మర ికొంత్ మంద  

బ లురు మూగి ఉనానరు వారిలో ఒకడు "నేను ఆ నీళ్ులో ఇంద్రధ్నస్ుును చూసాను!" అని అనానడు. 

అయిత్ ేఇంద్రధ్నస్ుును చూసిన బ లుడు ఎటువ ైప్ున ఉనానడు. (త్ూరుపవ ైప్ు) 

11) పొ్ గమంచు లేదా 'ఫొ గ్ కురుస్ుి నన స్మయంలో వాహనాల హ డ్ ల ైటును వ లిగించినటుయిత్ే కాంతి 

విక్షేప్ణ ధ్రాం వలు  త్ లుని కాంతి వివిధ్ వరాో లుగా విడిప్ణ యి ఎద్ురుగా వస్ుి నన వాహన డ ైరవరుు  

అయోమయానికత గురవుత్ారు అంద్ువలు  ఆ స్మయంలో హ డ్ ల ైట్ కు బద్ులుగా ఏకత్రంగ ద ైరఘయం గల 

ఇండికేటరును వ లిగించినటుయిత్ే అద  విక్షేప్ణం చ ంద్ద్ు. కాబటటి  ఎద్ురుగా వస్ుి నన వాహన డ ైరవరుకు కాంతి 

జనకం స్పషింగా కనిపిస్ుి ంద . 
7) కాంతి పరిక్ష పణం : కాంతి ఏద ైనా ఒక సాంద్రత్ర యానకం గుండా ప్రయాణిస్ుి ననప్ుపడు త్ లుని కాంతిలోని 

అత్యధ క త్రంగ ద ైరఘయం గల వరాో లు (ROYG) లో నేరుగా ప్రయాణిస్ూి  అత్యలప త్రంగ ద ైరఘయం గల వరాో లు 

(VIB) అనేకమారుు  ఆ యానకం గుండా ప్రావరినం చ ంద్డానిన 'కాంతి ప్రిక్షెప్ణం ' అంట రు. 
అన్తవర్నాలు :  

1) మనకు ఆకాశం నీలి రంగులో అగుపించడానికత కారణం - కాంతి ప్రిక్షేప్ణం 

2) స్ముద్రప్ు నీరు నీలిరంగులో అగుపించడానికత కారణం - కాంతి ప్రిక్షేప్ణం. 

3) స్ూరోయద్య మరియు స్ూరాయసి్మయ స్మయాలోు  మనకు స్ూరుయడు ఎరుప్ు లేదా నారింజ వరోంలో 

అగుపించడానికత కారణం - కొంత్ ప్రిక్షేప్ణం. 

వరాో లు - రకాలు : సాధారణంగా వరాో లు : 3 రకాలు అవి :  

1) ప్రా థమిక వరాో లు : ఎరుప్ు (R), ఆకుప్చా (G), నీలం (B) లను 'ప్రా థమిక వరాో లు ' అంట రు. 
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2) గౌణ వరాో లు : ఏ రెండు ప్రా థమిక వరాో ల కలయక వలున ైన ఏరపడే వరాో నిన 'గౌణ వరోం ' అంట ం. గౌణ 

వరాో లు 3 : 

1) ఎరుప్ు (G) --->Y 

2) G + B  --> C (cyan) న మలి నీలివరోం 

3)  B+R --> M (Megenta ) (ముద్ురు ఎరుప్ు) 
3) తృతీయ వరాణ లు : ప్రా థమిక మరియు గౌన వరాో లుత్ోప్ాటు త్ లుప్ు, నలుప్ు వరాో లు కాకుండా మిగిలిన 

వరాో లనినంటటని 'త్ృతీయ వరాో లు ' అంట ం. 

ఉదా : V, I, O  

Note :  

1) VIBGYOR(v) లో గల ప్రా థమిక వరాో లు 3 (R,G,B)  

2) VIBGYOR(v) లో గల గౌణ వరోం - 1 - (Y) 

3) VIBGYOR(v) లో గల త్ృతీయ వరాో లు 3 – (V,I,O) 

 

 

 

 

 

 

 

Note :  

1) R+G+B -->w (త్ లుప్ు)  
2) Y + M+ C --> Black 

3) G + M --> W ; R + C -- W ; B + Y --> W 

4) Y + M -->  R ; Y + C --> G ; C + M -→B 

5) త్ లుప్ు వరాో నిన త్టస్్ వరోం అంట ము. 

6) నలుప్ును వరోంగా ప్రిగణించరు. 

ద్ృషిిలోప్ాలు : సాధారణంగా ద్ృషిి  3 రకాలు అవి :  

1) సాధారణ ద్ృష్ిట  :ప్రతిబింబం ఖ్చిాత్ంగా రెటటనాప ై ఏరపడిత్ే దానిని 'సాధారణ ద్ృషిి  ' అంట ము.  

* సాధారణ ద్ృషిి ఉనన వారికత రీడింగ్ ద్ృషిి  ద్ూరం 30 స ం.మీ. వరకు ఉంటుంద . 
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2) హస్తవద్ృష్ిట  : ప్రతిబింబం రెటటనాకు ముంద్ు భ గంలో ఏరపడిత్ే దానిని హస్వద్ృషతి  అని అంట ం దీనిని 

'మ ైయోపియా ' అని అంట ం. 

* సాధారణంగా ఇద  పినన వయస్ుులోు  ఏరపడుత్ుంద . 

* హస్వద్ృషిిలోప్ం ఉనన వారికత ద్గిర వస్ుి వులు స్పషింగా అగుపిసాి యి. కాని ద్ూరం వస్ుి వులు స్పషింగా 

అగుపించవు. 

* హస్వద్ృషిిలోప్ం ఉనన వారికత రీడింగ్ ద్ూరం (కంటటకత చద్ువుత్ునన ప్ుసి్కంకత మధ్య ద్ూరం) 25 స ం.మీ. 

కంట ేత్కుువ ఉనుి ంద . 

* హస్వద్ృషిిని స్వరించడానికత 'ప్ుట కార కటకం ' ఉప్యోగిసాి రు. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ధీరఘ ద్ృష్ీట  : ప్రతిబింబం రెటటనాకు వ నుకభ గంలో ఏరపడిత్ే దానిని దీరఘ ద్ృషతి  అని అంట ం. దీరఘద్ృషిినే 'హ ైప్ర్ 

మ టోర పియా ' అని కూడా అంట ం. 

* సాధారణంగా ఇద  వయోవృద్ుధ లోు  ఏరపడుత్ుంద . 

* ఈ ద్ృషతి  లోప్ం ఉనన వారికత ద్ూరం వస్ుి వులు స్పషింగా అగుపిసాి యి. కాని ద్గిర వస్ుి వులు స్పషింగా 

అగుపించవు. 
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* దీరఘ ద్ృషతి  లోప్ం ఉనన వారికత రీడింగ్ ద్ూరం 30 స ం.మీ. కంట ేఎకుువ ఉంటుంద . 

* దీనిని స్వరించడానికత 'కుంభ కార కటకం 'ను ఉప్యోగిసాి ం. 

 

 

 

 

 

 

 

 

కాంతి స్తవభావంప  ైస్ిదాధ ంత్ాలు :  

1. న్యయట్న్ - కాంతి కణ స్ిదాధ ంతం : ఈ సిదాధ ంత్ం ప్రకారం కాంతి, కాంతిజనకం నుండి చినన చినన కణాల 

రూప్ంలో ప్రస్రిస్ుి ంద . ఈ కణాలు స్ూక్షయాతి స్ూక్ష్ామ ైన మరియు త్ేలికెైనవి. ఈ సిదాధ ంత్ము ప్రకారము కాంతి 

వివిధ్ వరాో లను ప్రద్రిించుటకు కారణం కాంతి కణాలు వివిధ్ స ైజులోు  ఉండటము. ఈ సిదాధ ంత్ము ప్రకారము 

విరళ్ యానకంలో కంటే సాంద్రత్ర యానకంలో కాంతి వేగం ఎకుువ. కాని సాంద్రత్ర యానకంలో కంట ే

విరళ్యానకంలోనే కాంతి వేగం ఎకుువ అని "ఫణ కాలి్" అను శాసి్రవేతి్ ప్రయోగ ప్ూరవకంగా నిరూపించాడు. 

ఇద  ఈ సిదాధ ంత్ంలో ముఖ్యమ ైన లోప్ం. 

2. హ ైగిన్స - తరంగ స్ిదాధ ంతం : కాంతి జనకం నుండి కాంతి త్రంగ రూప్ంలో ప్రస్రిస్ుి ంద . ఈ సిదాధ ంత్ం ప్రకారం 

కాంతి ప్రస్రణకు ఏద ైనా ఒక యానకం త్ప్పనిస్రి. "ఈథర్" అనే యానకం విశవవాయపి్మ ై ఉంద  అని ఈ సిదాధ ంత్ 

వివరిస్ుి ంద . కాని కాంతి ప్రస్రణకు ఎలాంటట యానకం అవస్రంలేద్ని, ఈథర్ అనే యానకం విశవంలో ఎకుడా 

లేద్ని, ఇద  కేవలం ఊహాజనిత్మ ైనద్ని, కాంతి స్వభ వంప ై వివిధ్ సిదాధ ంత్ాలు త్ లియజేస్ుి నానయి. ఇద  ఈ 

సిధాహ ంత్ంలో ముఖ్యమ ైన లోప్ం. 3. మాక్స వ ల్ - విద్తయత్ అయసాింత తరంగ స్ిదాధ ంతము : కాంతి, కాంతి 

జనకం నుండ ివిద్ుయత్ అయసాుంత్ త్రంగాల రూప్ంలో ప్రస్రిస్ుి ంద . 

4. మాక్స కావంట్మ్ స్ిదాధ ంతము : ఈ సిదాధ ంత్ ప్రకారం కాంతి చినన చినన ప్ాయకెట్ు ను కలిగి ఫణ ట న్ ల 

రూప్ంలో ప్రస్రిస్ుి ంద . 
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5. డీబరా గిల - ద్వంద్వ స్తవభావ స్ిదాధ ంతం : ఈ సిదాధ ంత్ం ప్రకారం కాంతి స్ంద్రాభనిన బటటి  కాంతి స్ంద్రాభనిన బటటి  

కాంతి కణ రూప్ంలోగాని లేదా త్రంగ రూప్ంలోగాని లేదా రెండు రూప్ాలోు గాని ప్రస్రిస్ుి ంద . దీనినే ద్వంద్వ 

స్వభ వ సిదాధ ంత్ం అంట రు. 
                                                                            12. ధవని 

ధవని : ధ్వని అనేద  ఒక 'శకతి రూప్ం ' ఇద  'వినికతడి ' శకతిని కలిగిస్ుి ంద .  

* ధ్వని ప్రస్రణకు ఏద ైనా ఒక 'యానకం ' త్ప్పనిస్రి. 

* శూనయ ప్రదేశం గుండా ధ్వని ప్రస్రించద్ు. 

* కంపిస్ుి నన వస్ుి వుల నుండ ిమాత్రమే ధ్వని ఉత్పతిి అవుత్ుంద . 

* వస్ుి వు కంపించనంత్ వరకు ధ్వని ఉత్పతిి కాద్ు. 

* కంపిస్ుి నన వస్ుి వు నుండి ఉత్పతిి అయిన ధ్వని త్రంగ రూప్ంలో ప్రయాణించి మన చ విలోని కరోబరరిని 

చేరుత్ుంద . అప్ుపడు మనకు 'ధ్వని ' వినిపిస్ుి ంద . 
వినికిడ ిస్ిారత / శబధ  గరహయత :  

* ప్రతి శబ ధ నికత మన చ విలోని కరోభరరి కనీస్ం 1/10 Sceలేదా '0.1 స కనుు  ' కాలం ప్ాటు కంపిస్ుి ంద . కాబటటి  

రెండు ధ్వనిలను స్పషింగా వినాలంటే ఆ రెండు ధ్వనుల మధ్య ఉండవలసిన కనీస్ కాలవయవధ  1/10 Secలేదా 

0.1 Sec దీనినే 'వినికతడి సి్రత్ ' లేదా 'శబధ  గాాహయత్ ' అంట రు. 

* మానవుని చ వి 1 స కను కాలంలో వినగలిగే ధ్వనుల స్ంఖ్య గరిషింగా -10. 

* ప్ౌన్ఃపున్యం : కంపిస్ుి నన ఒక వస్ుి వు ఒక ేస కను కాలంలో చేసే కంప్నాల స్ంఖ్యను దాని ప్ నఃప్ునయం 

అంట ం 

* ప్ నఃప్ునయంను "Hz" లో కొలుసాి ము. ప్ నఃప్ునాయనిన Hertz(Hz) లలో కొలుసాి ము. 

* సాధారణంగా ఒక వస్ుి వు ప్ నఃప్ునయం 'సి్రంగా ' ఉంటుంద . 
కంపన్స్ిాతి : ఏద ైనా ఒక వస్ుి వుప ై కొంత్ బలానిన ఉప్యోగించినప్ుపడు అద  త్మ మధ్య మసా్ నం నుండి 

ఇటు అటట కద్ులుటన వస్ుి వు కంపిస్ుి ంద  అంట ం.  

కంప్నాలు రకాలు : సాధారణంగా కంప్నాలు 3 రకాలు. అవి :  
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1) స్తహజ కంపనాలు : ఏద ైనా ఒక వస్ుి వును కంపింప్ చేసి దానిని అలాగే వద లిత్ే ఆ వస్ుి వు చేసే 

కంప్నాలను 'స్హజ కంప్నాలు ' అంట ం. 

2) బలాతిృత కంపనాలు : రెండు వస్ుి వులలో ఒక దానిని కంపింప్జేసినప్ుపడు దాని ప్రభ వం వలు  రెండో  

వస్ుి వు కూడా కంపిస్ూి ంటే ఆ వస్ుి వు చేసే కంప్నాలను 'బలాత్ుృత్ కంప్నాలు ' అంట రు. అన్తనాద్ం : ఒక ే

స్హజ ప్ నఃప్ునయం గల రెండు వస్ుి వులోు  ఒకదానిని కంపింప్జేసినప్ుపడు రెండవ వస్ుి వు కూడా కంపిస్ూి  

ఉంట ేఆ రెండు వస్ుి వులు అనునాద్ంలో ఉనానయి అంట ం. 

* అనునాద్ంలో ఉనన వస్ుి వుల ప్ నఃప్ునయం స్మానంగా ఉననంద్ున ఆ రెండు వస్ుి వులు ఎకుువ సేప్ు 

కంపిస్ూి  ఉంట యి. దీనికత కారణం అవి శకతిని ఇచిా ప్ుచిాకోవడమే కాని బలాత్ుృత్ కంప్నాలు జేసే వస్ుి వుల 

ప్ నఃప్ునయం వేరు వేరుగా ఉననంద్ున అవి కొద ద  కాలంలోనే ఆగిప్ణ త్ాయి. అనునాద్ం అన్తవర్నాలు : 

1) వీధ లో బ యండ్ మోగినప్ుడు ఇంటటలో ఉనన కంచు లేదా ఇతి్డి వస్ుి వులు బ యండ్ త్ో అనునాద్ంలో 

ఉండటం వలు  అవి ఎకుువ తీవరత్త్ో కంపిసాి యి. 

2) బస్ుులో ప్రయాణిస్ుి ననప్ుపడు ఒకానొక వేగం వద్ద  బస్ుు అధ క తీవరత్త్ో కంపించడానికత కారణం ఒక నిరిధషి 

వేగం వద్ద  బస్ుు ఇంజన్ బస్ుుత్ో అనునాధ్ంలో ఉంటుంద . అంద్ువలు  బస్ుు అధ క తీవరత్త్ో కంపిస్ుి ంద . 

3) 1921 లో ప్ారిస్ లో స ైనికులు ఒక బిరడిాప ై నుండి కవాత్ం చేస్ుి ననప్ుడు బిరడిా  ప్ నఃప్ునయం స ైనికుల బూట్ ల 

ధ్వని ప్ నఃప్ునయంత్ో స్మానం అయినప్ుపడు అవి అనునాధ్ంలో ఉండటం వలు  ఆ బిరడిా  కూలిప్ణ యింద . కాబటటి  

నాటట నుండ ినేటట వరకు బిరడిా  దాటవలస ివచిానప్ుడు స ైనికులు స ిప్ డౌన్ చేసాి రు. అనగా మామూలు ప్ రుల 

లాగ నడచివ లత్ారు. 

ధ్వని ప్ నఃప్ునయం బటటి  ధ్వని రకాలు : ప్ నఃప్ునయం బటటి  ధ్వని 3 రకాలు. అవి :  

1) మితధవని : ధ్వని ప్ నఃప్ునయం 0 - 20 Hz వరకు ఉంటే దానిని 'మిత్ధ్వని ' అని అంట ం . మిత్ ధ్వనినే 

ప్రశాావాయలు అని కూడా అంట ము. 

* ఈ ధ్వని మానవుని 'చ వికత ' వినిపించద్ు. 

* కాని చేప్లు, తిరమింగలాలు వంటట జలచరాలు, ప్ాములాు ంటట స్రీస్ృప్ాలు నాలుగు ప్ాదాలప  ైనడిచే 

జంత్ువులు వీటటని వినగలుి త్ాయి. 

2) శరా వయ అవధ ి: ధ్వని ప్ నఃప్ునయం 20 Hz - 20,000 Hz వరకు ఉంట ేదానిని 'శాావయ అవధ  ' అని అంట ం. 
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* ఇద  మానవుని చ వికత వినిపిస్ుి ంద . 

* అతిధ్వని : ధ్వని ప్ నఃప్ునయం 20,000 Hz కంట ేఎకుువగా ఉంట ేదానిని 'అతిధ్వని ' అని అంట ం. 

* ఇద  మానవుని చ వికత వినిపించద్ు. 

* కుకులు 0 - నుండి 50,000 Hz వరకు గల ధ్వనులును వినగలుి త్ాయి. గబిులాలు మరియు ఏనుగులు 0 -

1,00,000 Hz వరకు గల ధ్నులను వినగలుి త్ాయి. 

అతి ధవని అన్తవర్నాలు :  

1) అతి ధ్వనిని సణ నార్ (sonar) ప్ద్ధతిలో ఉప్యోగిసాి రు 

2) వీటటని భ్ూగరభంలో నిక్షిపి్మ ై ఉనన ఖ్నిజ వనరుల ఉనికతని కనుగొనడానికత ఉప్యోగిసాి రు. 

3) వీటటని ప్ాలను శుదీద  చేసే కరిగించడానికత అతి ధ్వనులను ఉప్యోగిసాి రు. 
ధవని వేగం : సాధారణంగా ధ్వని వేగం ప్దార్ం బటటి  ఉంటుంద .  

* సాధారణంగా ధ్వని వేగం 'ఘన ప్దారా్ లలో ' ఎకుువసేప్ుగా, ద్రవప్దారా్ లలో త్కుువగా మరియు వాయు 

ప్దారా్ లలో ఇంకా త్కుువగా ఉంటుంద . 

ప్దార్ం                              ధ్వని వేగం M/Sec.లలో  

గాలి                                     333 M/Sec (330 -340)  

నీరు                                     1450 M/Sec  

గాజు                                     5500 M/Sec  

ఇనుము                              6000 M/Sec  

సతిలు                                     6500 M/Sec  

Note :  

1) పొ్ డి గాలిలో కంట ేత్డి గాలిలో ధ్వని వేగం ఎకుువ. 

2) ఉష్ణో గతా్ ప రిగిత్ే ధ్వని వేగం ప రుగుత్ుంద . 

3) ఒక వస్ుి వు వేగం గాలిలో ధ్వని వేగం (333 M/Sec లో 1200 kmph) కనాన త్కుువ స్బ్ సానిక్ట వేగం 

అంట ము. 

4) వస్ుి వు వేగం గాలిలో ధ్వని వేగం కనాన ఎకుువ ఉంటే స్ూప్ర్ సానిక్ట వేగం అంట ము. 

5) ఒక వస్ుి వు వేగం గాలిలో ధ్వని వేగంత్ో స్మానమ ైత్ ే1 మాక్ట వేగం అంట ము. 
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6) ఒక వస్ుి వు వేగం గాలిలో ధ్వని వేగంత్ో 5 రెటు  కనాన ఎకుువ ఉంట ేహ ైప్ర్ సానిక్ట వేగం అంట ము. సణ నార్గ 

పద్ధతి : Sound Navigation and Ranging. 

* సణ నార్ ప్ద్ధతి 'ప్రతిధ్వని ' ధ్రాం ఆధారంగా ప్నిచేస్ుి ంద . 
* సణ నార్ ప్ద్ధతిలో 'అతిధ్వనులును ' ఉప్యోగిసాి రు (ధ్వని ప్ నఃప్ునయం 20000) కనాన ఎకుువ. సణ నార్గ 

పద్ధతి అన్తవర్నాలు : 

1) సణ నార్ ప్ద్ధతిని ఉప్యోగించి ఒక స్ముద్రప్ు లోత్ును కనుగొనవచుా. 

2) స్ముద్రంలో మునిగిప్ణ యిన ఓడ, మునిగి ప్రయాణించే జలాంత్రాి మి, మంచు ప్రవత్ాలు మొద్లగు వాటట 

ఉనికతని కనుగొనవచుా. 

3) భ్ూగరభంలో నిక్షిపి్మ ై ఉనన 'ఖ్నిజ వనరుల ' ఉనికతని నిరా్ రించవచుా. 

4) RADAR - (రేడియో డిట్ క్ష్న్ యంగ్ రేయజింగ్) వయవస్్ 'సణ నార్ ప్ద్ధతి ' ఆధారంగా ప్ని చేస్ుి ంద . 

5) దీనిని ఉప్యొగించి ఆకాశంలో ఎగురుత్ునన విమానం ఎత్ుి , స ైజు మరియు వేగం మరియు ద శ 

మొద్ల ైనవి నిరా్ రించవచుా. 

6) ప్రతి ధ్వని ఆధారంగా గబిులం చీకటటలో స ైత్ం వేట డు గలద్ు. 

7) రాడార్ లో ఉప్యోగించే త్రంగాలు రేడియో త్రంగాలు. 
ధవని తీవాత :  

* ధ్వని తీవరత్కు ప్రమాణాలు - డ సిబుల్ు. 

* సాధారణంగా మనం మాట ు డే మాట ధ్వని తీవరత్ "50 - 60db" ఉంటుంద . అయిత్ే గుస్గుస్ మాట ు డినప్ుడు 

"25 -30db" ఉంటుంద . 

* గాలికత కద లే ప్చాని గడి్  ధ్వని తీవరత్ను స్ునన డ సిబ ల్ు గా ప్రిగణిసాి రు. 

* గోడ గడియారంలో ధ్వని తీవరత్ - "30db" 

* టేలిఫణ న్ రింగింగ్ మోత్ - "60db" 

* ధ్వని తీవరత్ "85db" దాటటత్ే అద  వినికతడిప ై ద్ుష్రభ వం చూపిస్ుి ంద . దీనిన ధ్వని కాలుషయంగా 

ప్రిగణిసాి ము. 

* 115 తీవరత్ గల ధ్వనిని వింట ేఅద  చ వుడుకత దారి తీస్ుి ంద . 



N.Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

N. Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

* బ ంబు విసణ ుటనం (లేదా) జెట్ విమానాల ధ్వని తీవరత్ - 120db లు ఉంటుంద . 

* రాకెట్ ప్రయోగంలో ధ్వని తీవరత్ "150db" లు ఉంటుంద . 
విస్తపంధనాలు : స్వలప ప్ నఃప్ునయం త్ేడా గల 2 వస్ుి వులును ఒకేసారి కలిపి మోగించినప్ుడు స్మాన కాల 

వయవధ్ులోు  ధ్వని తీవరత్ ప రుగుత్ుననటుు  మరియు త్గుి త్ుననటుు  వినిపించే ద్ృగ్ విషయానిన "విస్పంద్నాలు" 

అంట ం.  

* విస్పంధ్నాలు వినసొంప్ుగా ఉంట యి 

* రెండు వస్ుి వులను కలిపి మోోగించినప్ుపడు వినిపించే విస్పంధ్నాల స్ంఖ్య ఆ రెండు వస్ుి వుల 

ప్ నఃప్ునాయల బరధానికత స్మానం. 

* 60, 64 Hz ప్ నఃప్ునయం గల రెండు వస్ుి వులను ఒకేసారి కలిపి మోోగించినప్ుపడు వినిపించే విస్పంధ్నాల 

స్ంఖ్య - 4. 

* 90 Hz ప్ నఃప్ునయం గల ఒక వస్ుి వును త్ లియని ప్ నఃప్ునయం గల మరొక వస్ుి వుత్ో కలిపి 

మోోగించినప్ుపడు వినిపించే విస్పంధ్నాల స్ంఖ్య -5 అయిత్ే రెండవ వస్ుి వు ప్ నఃప్ునయం ఎంత్ -85 లేదా 95. 

* 120 Hz ప్ నఃప్ునయం గల వస్ుి వును మరియు 110 ప్ నఃప్ునయంగల వస్ుి వుత్ో కలిపి మోోగిసేి  వినిపించే 

విస్పంధ్నాల స్ంఖ్య - 10. 

* 100 Hz, 112 Hz ప్ నఃప్ునయం గల రెండు వస్ుి వులను ఒకేసారి కలిపి మోోగించినప్ుపడు వినిపించ ే

విస్పంధ్నాల స్ంఖ్య - 0 దీనీ ఏద ైనా ఒక వస్ుి వు 1 స కనులో 10 కంట ేఎకుువ ధ్వనిలను ఉత్పతిి చేసే 

మానవుని చ వి ఆ ధ్వనిని వినలేద్ు. 
విస్తపంధనాల అన్తవర్నాలు :  

1) విస్పంధ్నాలను ఉప్యోగించి ఒక వస్ుి వు త్ లియని ప్ నఃప్ునయం కనుగొనవచుా. 

2) ఒక నిరిధషి ప్ నఃప్ునయం గల వస్ుి వును రూపొ్ ంద ంచవచుా. 

3) విస్పంధ్నాలను ఉప్యోగించి గనులలో విషవాయువుల ఉనికతని కనుగొనవచుా. 

4) విస్పంధ్నాలు స్ంగీత్ంలో ముఖ్యమ ైన ప్ాత్రను ప్ణ షిస్ుి నానయి. 
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భ్వన్ ధవని శాస్్తరం (Accoustics of building) : ఒక భ్వనంలో లేదా గద లో ధ్వని బ గా విత్రణ చ ందాలంటే 

తీస్ుకోవలసిన జాగతిా్ గురించి త్ లిపే శాసాి ా నిన 'భ్వన ధ్వని శాసి్రం ' అంట ము. దీనిని సాబ ైన్ అనే శాసి్రవేతి్ 

అభివృద ధ  ప్రిచాడు.  

భ్వన నిరాాణంలో తీస్ుకోవలసిన జాగతిా్లు :  

1) భ్వన గోడలప ై , ధ్వని బ గా స్పషింగా వినిపించాలంటే ధ్వని బంధ్కాల ైన కర ాసామాగి,ా రంప్ప్ు పొ్ టుి , 

థరోాకోల్ లాంటట వాటటచే అలంకరించాలి. 

2) ఒకుసారిగా ఉండ ేగోడల త్లానిన ఏకరీతి త్లాలుగా మారాాలి. 

3) ఎకోలన్ ప్రబ భవనానిన నివారించడానికత దానికత కారణమ ైన త్లాలను కారెపట్ లాంటట ధ్వని బంధ్కాలచే కపిప 

ఉంచాలి. 

4) సినిమా థ యిేటర్ ఆడిటోరియంలలో అకుడకుడ మామూలు కనాన కొంత్ ఎకుువ ఎత్ుి లో స ండ్ 

బ కుులిన అమరాాలి. 

ఎకోలన్ పాభావం : ఏద ైనా ఒక వస్ుి వు కంపిస్ుి ననప్ుడు దాని ప్రభ వం వలు  ప్రిసా ప్రా ంత్ాలోు ని త్లాలు అదే 

రీతిగా కంపిస్ూి  ఉండడం వలు  ఆ గద లో లేదా ఆవరణలో ధ్వని స్పషిత్ లోపతస్ుి ంద . దీనినే ఎకోలన్ ప్రభ వం 

అంట ము.  

ఉదా : సినిమా హాలులో పేరక్ష్కులను ఆనంద ంప్జేయుటకు ఎకుువ ధ్వనిత్ో సినిమాను ఆడిసేి  దాని ప ైకప్ుప 

రేకులు, ఆ భ్వనప్ు మ టుు  అదే రీతిగా కంపిస్ుి ండటం వలు  ధ్వని స్పషిత్ను కోలోపత్ుంద . దీనినే ఎకోలన్ 

ప్రభ వం అంట ము. దీనిని నివారించడానికత ఆ సినిమా హాలు ప ైకప్ుపను థరోాకోల్ త్ో మరియు మ టును 

తివాచి లాంటట ధ్వని శోషణ ఆరులచే కపిప ఉంచటం వలు  అవి ధ్వనిని శోషించుకుంట యి. అప్ుపడు ధ్వని 

స్పషింగా వినిపస్ుి ంద . ధ్వని శోషణకారులకు మరికొనిన ఉదాహరణలు : కాటన్ , సాుంజ్, రంప్ప్ు పొ్ టుి , 

కాగిత్ం, కర ాసామాగి,ా థరోాకోల్, కారెపట్ మొద్ల ైనవి.  

డాపల ర్గ పాభావం : ధ్వని జనకం మరియు ప్రిశీలకుడు సాపేక్ష్ చలనంలో ఉననప్ుపడు ప్రిశీలకుడు విన ేధ్వని 

ప్ నఃప్ునయంలో మారుప రేటును డాప్ు ర్ ప్రభ వం అంట ము.  
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ఉదా : ఒక రెైలు బండ ిహారన్ కొడుత్ూ విరామ సి్తిలో ఉనన ప్రిశీలకుడి వ ైప్ు వస్ుి ననప్ుడు ధ్వని 

ప్ నఃప్ునయం ప రుగుత్ుననటుు  మరియు అత్ని నుండి ఆ రెైలు బండ ిద్ూరంగా వ ళ్ళి ననప్ుడు త్గుి త్ుననటుు గా 

వింట డు. అలాగే ప్రిశీలకుడు ధ్వని జనకం ప్రస్పరం ద్ూరంగా వ ళ్ళి ననప్ుపడు త్గుి త్ుననటుు  వినిపిస్ుి ంద .  
డాపల ర్గ పాభావం అవధ ి(Limitation of Doppler's Effect) : ధ్వని జనక వేగం కనాన త్కుువుననప్ుపడు 

మరియు ప్రిశీలకుడి వేగం. గాలిలో ధ్వని వేగం కనాన ఇంకా త్కుువుననప్ుపడు మాత్రమే డాప్ు ర్ ప్రభ వం 

అనవరిింప్జేయబడుత్ుంద . దీనినే డాప్ు ర్ ప్రభ వప్ు అవధ  అంట రు.  
                                                            13. అయసాింతతవం 

* సాధారణంగా లోహాలు ప్రస్పరం ఆకరిషంచుకొనే ధ్రాానిన "అయసాుంత్త్వం " అంట రు. 

* సాధారణంగా 'మాగనస ైట్ ' ను (MgCO3) స్హజ అయసాుంత్ంగా పేరొుంట ము. 
అయసాింత్ాల సాధారణ ధరాోలు :  

1) ఆకరషణ ధరోం : రెండు అయసాుంత్ాల విజాతి ధ్ృవాలు 'ఆకరిషంచుకుంట యి ' మరియు స్జాతి ధ్ృవాలు 

'వికరిషంచుకుంట యి ' అయసాుంత్ాలు ప్రద్రిించే ఈ ధ్రాానేన 'ఆకరషణ ధ్రాం ' అంట ం. 

2) దివధృవ ధరోం : ప్రతి అయసాుంత్ానికత రెండు ధ్ృవాలుంట యి. అవి : 1) ఉతి్ర మరియు ద్క్షిణ ధ్ృవాలు. 

ఈ రెండూ ధ్ృవాలకు స్మాన ధ్ృవ బలాలుంట యి. ఒక అయసాుంత్ానిన ముకులు ముకులుగా 

చేసినప్పటటకత ప్రతి చినన ముకుకు రెండు ధ్ృవాలుంట యి. అవి "ఉతి్ర" మరియు "ద్క్షిణ ధ్ృవాలు" 

* అయసాుంత్ం ప్రద్రిించే ఈ ధ్రాానేన "ద వధ్ృవ ధ్రాం" అంట ం. 

3) దిశాధరోం : ఒక ద్ండయాసాుంత్ంను సేవచాగా వేళాడదీసినప్ుపడు ప్రతి అయసాుంత్ం భౌగోళిక ఉతి్ర, 

ద్క్షిణ ధ్ృవాలను స్ూచిస్ుి ంద . అయసాుంత్ ప్రద్రిించే ఈ ధ్రాానిన "ద శాధ్రాం" అంట ం. 4) పవారణ 

అయసాింతతవం : ఒక అయసాుంత్ ప్దారా్ నిన అయసాుంత్ క్షేత్రంలో ఉంచినప్ుపడు అద  పొ్ ందే 

అయసాుంత్త్ావనిన "పేరరణ అయసాుంత్ త్త్వం" అంట ం. 

* అయసాుంత్ాలచ ేఆకరిషంచబడిన ప్దారా్ లను 'అయసాుంత్ ప్దారా్ లు ' అంట ం. ఉదా : దాదాప్ు లోహాలు 

అనిన. 

* అయసాుంత్ాలచ ేఆకరిషంచబడని ప్దారా్ లనినంటటని 'అనయసాుంత్ ప్దారా్ లు ' అంట ం. 

ఉదా : ప్ాు సిిక్ట, రబుర్, చ కు, రాయి మొద్లగునవి.  
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అయసాింతీకరణ పద్ధతులు : అయసాుంత్ాలను కతంాద  ప్ద్ధతిలో త్యారీ చేయవచుా.  

1) ఏకస్పరి ప్ద్ధతి 

2) ద వస్పరి ప్ద్ధతి 

3) ఏకముఖ్ విద్ుయత్ ప్రవాహం (D/C) 

4) భ్ూ అయసాుంత్ పేరరణ వలు  అయసాుంతీకరణ  

Note : 

1) ప ై ప్ద్ధత్ులోు  కెలాు  ఏకముఖ్ విద్ుయత్ ప్రవాహం వలు  అయసాుంతీకరణ అనునద  ఉతి్మమ ైన ప్ద్ధతి ఈ 

ప్ద్ధతిలో అయసాుంతీకరింప్బడిన అయసాుంత్ాలు బలమ ైన మరియు శాశవత్ అయసాుంత్ాలుగా 

ప్నిచేసాి యి. ఇంద్ులో ఇనుము కంట ేఉకుు (సతిల్) ఇంకా బలమ ైన శాశవత్ అయసాుంత్ంగా ప్నిచేస్ుి ంద . 

2) భ్ూ అయసాుంత్ పేరరణ వలన అయసాుంతీకరణం అనునద  కేవలం ఒక త్ాత్ాులిక ప్ద్ధతి ఈ ప్ద్ధతిలో 

అయసాుంతీకరణ బడ్ కడీ్  కేవలం ఒక త్ాత్ాులిక అయసాుంత్ంగా మాత్రమే ప్నిచేస్ుి ంద . 

3) అయసాుంత్ కడీ్లను అయసాుంతీకరించినప్ుడు వాటట పొ్ డవు స్వలపంగా ప రుగుత్ుంద . 

4) అయసాుంత్ాలు కతంాద  స్ంద్రాభలలో త్మ అయసాుంత్త్ావనిన కోలోపత్ాయి. అవి : 

           1) అయసాుంత్ాలను కొంత్ ఎత్ుి  నుండ ిజారవిడచడం వలు  

           2) వాటటని వేడి చేయటం వలు  

           3) అయసాుంత్ాలను విచాల విడిగా వాడటం లేదా స్రిగాి  నిరవహించకప్ణ వడం వలు . 

           4) అయసాుంత్ ప్దారా్ ల - రకాలు : సాధారణంగా అయసాుంత్ ప్దారా్ లు 3 రకాలు. 

                    1) డయా అయసాుంత్ ప్దారా్ లు 

                    2) ప్ార 

                    3) ఫ రోా 
1) డయా అయసాింత పదారాా లు : బలమ ైన అయసాుంత్ాలచే స్వలపంగా వికరిషంచబడే ప్దారా్ లను 'డయా 

అయసాుంత్ ప్దారా్ లు ' అంట ం. 

* బలమ ైన అయసాుంత్ క్షేత్రం వద్దకు వీటటని తీస్ుకొని వచుానప్ుపడు ఇవి స్వలపంగా వికరిషంచబడత్ాయి. 

ఉదా : గాలి, నీరు, హ ైడోరజన్, ప్ాద్రస్ం (Hg), వజరం, బంగారం, ఆలుహాల్, బిస్ాల్.  
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2) ప్ార అయసాింత పదారాా లు : బలమ ైన అయసాుంత్ాలచే స్వలపంగా ఆకరిషంప్బడే ప్దారా్ లను 'ప్ార 

అయసాుంత్ ప్దారా్ లు ' అంట ం. 

* బలమ ైన అయసాుంత్ క్షేత్రం వద్దకు వీటటని తీస్ుకు వచిానప్ుపడు ప్రయోగించిన అయసాుంత్ ద శలోనే 

మ లు గా కద్ులుత్ాయి. 

ఉదా : ఆకతుజన్ (O), రాగి (Cu), ప్ాు టటనం (Pt), కోు ో మియం (Cr), మాగననీస్ (Mn). 

3) ఫ రోర  అయసాింత పదారాా లు : అయసాుంత్ంచ ేబలంగా ఆకరిషంచబడే ప్దారా్ లును 'ఫ రోా అయసాుంత్ 

ప్దారా్ లు ' అంట ం. 

* అయసాుంత్ క్షేత్రం వద్దకు వీటటని తీస్ుకుని వచిానప్ుపడు ఇవి ప్రయోగించిన అయసాుంత్ క్షేత్ర ద శలోనే 

బలంగా లేదా వేగంగా కద్ులుత్ాయి. 

ఉదా : ఇనుము(Fe), అలూయమినియం(Al), నికెల్(Ni), కోబ లి్ లు (Co), గెడలోనియం డిసణ ్ోజియం (Dy). * 

బలమ ైన అయసాుంత్ాలు త్యారీచేయడానిక - ALNICO అనే మిశమాంలో త్యారీచేసాి రు. ఇద  

"అలూయమినియం", "నికెల్", "కోబ లి్" ల మిశమాం.  

                                                                14. పావాహ విద్తయత్  

పావాహ విద్తయత్ (లేదా) కర ంట్ు : సేవచాా ఎలకాిో నుల ప్రవాహానిన 'కరెంటు ' లేదా 'ప్రవాహ విద్ుయత్ ' అంట రు. 

(ఎలకాిో నుల ఆవేశం = 1.6 * 10 ^-19 కూలుంబ్ లు ఉంటుంద ) లేదా ఆవేశప్ు ప్రవాహ రేటును 'కరెంటు ' 

అంట రు.  

* కరెంటు (I) = ఆవేశప్ు ప్రవాహ రేటు = ఆవేశం(c)/ కాలం (t) 

* కరెంటును 'ఆంపియర్ ' లో ఆవేశంను "కూలుంబ్" లలో మరియు కాలానిన "Sec" లో కొలుసాి రు. 
1 ఆంపియర్గ : ఏద ైనా ఒక వాహకం గుండా 1 స కను కాలంలో కూలుంబ్ ఆవేశం ప్రవాహిసేి  ప్రవహించే కరెంటు 

"1 ఆంపియర్" అంట ం.  

విద్తయత్ ఘాట్ాలు / బాయట్రీలు :  

* విద్ుయత్ శకతిని నిలవ ఉంచడానికత సాధ్నానిన 'విద్ుయత్ ఘటం ' అంట ం. 

* విద్ుయత్ ఘటం లేదా బ యటరీలో శకతి 'రసాయనశకతి ' రూప్ంలో నిలవ ఉంటుంద . ఇంద్ులో రసాయన శకత ా

విద్ుయత్ శకతిగా మారుత్ుంద . 
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* బ యటరీలో ఉప్యోగించే విద్ుయత్ విశలుషయం "స్లుుయరిక్ట ఆము ం" (H2SO4) * బ యటరీ స్ంకేత్ం = (+)-||-(-)  

బాయట్రీ లేదా విద్తయత్ ఘట్ాల అన్తస్తంధాన్ :  

* సాధారణంగా బ యటరీలును 2 రకాలుగా అనుస్ంధానం చేసాి ం 

1) శరరణి అన్తస్తంధాన్ం : ఒక బ యటర ీధ్న ద్ృవానిన, మరొక బ యటర ీఋణ ధ్ృవానికత అనుస్ంద సేి  దానిని "శలణాి 

అనుస్ంధానం" అంట ం. 

* E1,E2,E3 ప్ణ టటనిషయల్ బరధ్ం గల 3 బ యటరీలను శలణాిలో అనుస్ంధానిసేి  ఫలిత్ పొ్ టేనిషయల్ బరధ్ం E = E1 

+E2 + E3 అవుత్ుంద . 

* సాధారణంగా ట రిాల ైట్ , రేడియో, ట ర నిుసి్ర్, టేప్ రికార్్ లలో బ యటరీలను మనం శలణాిలో అనుస్ంధానిసాి ం. 

2) స్తమాంతర అన్తస్తంధాన్ం : బ యటరీల ధ్న ద్ృవాలనినంటటకత ఒక చివరికత మరియు ఋణ ధ్ృవాలనినంటటని 

మరొక చివరికత అనుస్ంధానిసేి  దానిని "స్మాంత్ర అనుస్ంధానం " అంట ం. 

* బ యటరీలను రీచారా్ చేసేటప్ుపడు మనం స్మాంత్రంగా అనుస్ందానిసాి ం. 

* బ యటరీలును స్మాంత్రంగా అనుస్ంధానించినప్ుపడు ఫలిత్ పొ్ ట నిషయల్ బరధ్ం స్మాంత్రంగా 

అనుస్ంధ ంచిన బ యటరీలోు  గరిషి పొ్ ట నిషయల్ బరధానికత స్మానం. 

* 1V,2V,3V ప్ొ ట నిషయల్ బరధ్ం గల 3 బ యటరీలును శలణాిలో అనుస్ంధానించినప్ుపడు ఫలిత్ పొ్ ట నిషయల్ 

బరధ్ం 1 +2 +3 = 6V 

* 1V,2V,3V ప్ొ ట నిషయల్ బరధ్ం గల 3 బ యటరిలును 

స్మాంత్రంగా అనుస్ంధానించినప్ుపడు ఫలిత్ పొ్ ట నిషయల్ బరధ్ం 

= 3V 

 

 

 

 

* IV పొ్ ట నిషయల్ బరధ్ం గల 3 బ యటరీలును శలణాిలో 

అనుస్ంద ంచినప్ుపడు ఫలిత్ పొ్ ట నిషయల్ బరధ్ం - 3V 
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* IV పొ్ ట నిషయల్ బరధ్ం గల 3 బ యటరీలును స్మాంత్రంగా అనుస్ంద ంచినప్ుపడు ఫలిత్ పొ్ ట నిషయల్ బరధ్ం 

- IV. 

విద్తయత్ నిరోధం : ఏద ైనా ఒక వాహకం త్నగుండా విద్ుయత్ ప్రవాహానిన వయతిరేకతంచే లేదా నిరోధ ంచే ధ్రాానిన 

దాని 'విద్ుయత్ నిరోధ్ం ' అంట ం.  

* నిరోధానికత స్ంకేత్ం - రెసిసి్ర్ 

* విద్ుయత్ నిరోధానిన ఓమ్(Ω )లలో కొలుసాి ము. 

* నిరోధాలను సాధారణంగా 2 రకాలుగా అనుస్ందానిసాి ం. 1) శలణాి అనుస్ంధానం 2) స్మానంత్ర 

అనుస్ంధానం 

1) శరరణి అన్తస్తంధాన్ం : ఒక నిరోధ్క ధ్న ద్ృవానిన మరొక నిరోధ్క ఋణ ధ్ృవనికత అనుస్ంధానిసేి  దానిని 'శలణాి 

అనుస్ంధానం ' అంట ం. 

* R1,R2,R3 అను 3 నిరోధాలను శలణాిలో అనుస్ంధానించినప్ుపడు ఫలిత్ నిరోధ్ం ర్ అయిత్ ేR = 

R1+R2+R3 అవుత్ుంద . 

* మరియు ఇంద్ులో నిరోధ్ం ఎకుువ కాబటటి  విద్ుయత్ వాహకత్ లేదా కరెంటు త్కుువ ప్రవహిస్ుి ంద . 

* ఇంద్ులో నిరోధాలు అనినంటటప ై స్వత్ంత్ర నియంత్రణ (ON,OFF) ఉండద్ు. అంద్ువలు  సాధారణంగా మనం 

శలణాి అనుస్ంధానానిన 

ఉప్యోగించుము. కొనిన అత్యవస్ర 

స్ంద్రాభలలో మాత్రమే దీనిని 

ఉప్యోగిసాి ము. 
 

 

 

 

 

 

2) స్తమాంతర అన్తస్తంధాన్ం : నిరోధాల ధ్న ధ్ృవాలనినంటటకత ఒక చివరికత ఋణ ధ్ృవాలనినంటటని మరొక 

చివరికత అనుస్ంధానిసేి  దానిని స్మాంత్ర అనుస్ంధానం అంట రు. 
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* R1, R2,R3 అను 3 నిరోధాలను స్మాంత్రంగా అనుస్ంధానించినప్ుపడు ఫలిత్ 

నిరోధ్ం R అయిత్ ే1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 అవుత్ుంద . 
   

* ఇంద్ులో ఫలిత్ నిరోధ్ం త్కుువ కాబటటి  కరెంటు ఎకుువ ప్రవహిస్ుి ంద  మరియు 

నిరోధాలనినంటటప ైన స్వత్ంత్ర నియంత్రణ ఉంటుంద . అంద్ువలు  సాధారణంగా మనం, 

నిరోధాలను ఇలులో, ఆఫతస్ లో ఎలుప్ుపడు స్మాంత్రంగానే అనుస్ంధానిసాి ం.  

విద్తయత్ పావాహం వలల  ఉష్ణజన్కం : ఏద ైనా ఒక వాహకం గుండా విద్ుయత్ ను ప్రవహింప్చేయడం వలు  ఉషోం 

జనిాస్ుి ంద .  

* జనించిన ఉష్ాో నిన (C) = కరెంటు (i) యొకు వరాి నికత, నిరోధ్ం (R) కు మరియు కాలం (t) కత 

అనులోమానుప్ాత్ంలో ఉంటుంద . 
Q (infinity) i^2 RT 

Q = ni^2 RT  

ఇకుడ n అనేద  తీగచుటు  స్ంఖ్య  
కొనిన విద్తయత్ సాధనాలు :  

1) విద్తయత్ బలుు : విద్ుయత్ బలుులో ఉప్యోగించే ఫిలమ ంత్ 'టంగ్ సి్న్ ' త్ో త్యారీ అవుత్ుంద . 

* ఇంద్ులో హీలియం (He) లేదా నియాన్ (Ne) లేదా ఆరాి న్ (Ar) లాంటట జడ వాయువులుత్ో గాని న ైటోర జన్ 

(N) లాంటట మంద్కొడి వాయువుత్ో గాని నింప్ుత్ారు. 

* బలుు ప్గిలినప్ుపడు టప్ అనే శబదం వినిపించడానికత కారణం బలుులో అత్యలప పతడనం గల వాయువు 

ఉననంద్ున బయట అధ క పతడనం గల వాయువు బలుులోకత వేగంగా చొచుాకెళ్ళత్ుంద . అప్ుపడు మనకు 

టప్ అన ేశబదం వినిపిస్ుి ంద . 
2) హిట్ర్గ తీగ చతట్ట  : 

* హిటర్ లో ఉప్యోగించే తీగ చుటిను నికోామ్ త్ో త్యారీ చేసాి రు 

* ఇద  'నికెల్ ' మరియు 'కోామియం ' మిశమాలోహం 

* హిటర్ లో విద్ుయత్ శకతి ఉషోశకతిగా మారుత్ుంద . 
3) పూయజు వ ైరు : 
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* ఒక విద్ుయత్ వలయంలోని విద్ుయత్ సాధ్నాలను అధ క వోలేి జీ ఎగుడు ద గుడుల నుండ ిస్ంరక్షించడానికత 

ఉప్యోగించ ేసాధ్నానిన "ప్ూయజ్ వ ైర్ " అంట ం. 

* ప్ూయజు వ ైరుకు అత్యంత్ నిరోధ్ం మరియు అత్యలప ద్రవీభ్వన సా్ నం ఉంటుంద . 

* ఓలుి జీ ఎగుడు ద గుడుల వలు  ఉషోం జనించి ప్ూయజు వ ైరు కరిగిప్ణ వడం వలు  త్ గిప్ణ త్ుంద . 
4) అమీోట్ర్గ : 

* దీనిని రెంటును కొలవడానికత ఉప్యోగిసాి ం. 

* దీని స్ంకేత్ం = 

 

* అమీాటర్ ఎలుప్ుపడు శలణాి స్ంధానంలో అనుస్ంధానిసాి రు. 
5) ఓలుట  మీట్ర్గ :  * పొ్ ట నిషయల్ త్ేడాను కొలవడానికత సాధ్నానిన "వోలుి మీటర్" అంట ం. 

* వోలుి  మీటర్ స్ంకేత్ం = 

 

 

* వోలుి  మీటర్ ను ఎలుప్ుపడు స్మాంత్రంగా అనుస్ంధానిసాి ం. 

6) రీయో సాట ట్ : * నిరోధానిన మారాడానికత ఉప్యోగించే సాధ్నానిన 'రీయోసాి ట్ ' అంట ం. 

* రీయోసాి ట్ స్ంకేత్ం =  

 

 

7) ట్ాా న్స ఫారోర్గ : * ఓలేి జీని మారాడానికత ఉప్యోగించే సాధ్నానిన 'ట ర న్ు ఫరార్ ' అంట ం. 

* ట ర న్ు ఫారార్ ను వోలేి జీని ప ంచడానికత లేదా త్గిించడానికత ఉప్యోగిసాి రు. 
8) విద్తయత్ మోట్ార్గ : * ఇద  విద్ుయత్ శకతిని యాంతిరకశకతిగా మారేా సాధ్నం . 

9) డ ైన్మో : * ఇద  యాంతిరక శకతిని విద్ుయత్ శకతిగా మారేా సాధ్నం 

10) బాయట్రీ లేదా విద్తయత్ ఘట్ం :  ఇద  రసాయన శకతిని విద్ుయత్ శకతిగా ఉప్యోగించే సాధ్నం . 

దీని స్ంకేత్ం =     

 

 

విద్తయత్ వినియోగం : * మనం ఉప్యోగించిన కరెంటుకు ప్రమాణం ‘KWH - కతలోవాట్ ఆవర్ు' 
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* 1 unit = 1KWH = 1KW * 1H = 1000 W * 1H   

= 100 W * 10H = 10 * 100 W * 1H  

Note :  1 KW = 1000 W  

             1HP = 746 W 

* 1KW  సామర్యం గల ఒక విద్ుయత్ హీటర్ తీగ చుటిను ఒక గంటప్ాటు వినియోగిసేి  వినియోగం అయిేయ 

కరెంటు ఎంత్? 

1KW * 1 = 1KWH  

                 = 1unit  

* 5KW  సామర్యం గల ఒక విద్ుయత్ మోట ర్ ను 1 గంట ప్ాటు నడిపిసేి  అద  ఎంత్ కరెంటును 

వినియోగించుకుంటుంద  ? 

5HP = 5 * 1HP = 5*746/1000 = 3730/1000 = 3.73units  
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                                      15. ఆధతనిక భౌతికశాస్్తరం 

“S  and T (65-68)” 

బెకరల్ కిరణాలు :  ప్రమాణు స్ంఖ్య 82 కంట ేఎకుువ మూలకాలు స్హజ సిద్ధంగా ఉషో వికతరణానిన 

వ ద్జలుు త్ాయి అని "బ కరల్" అనే శాసి్రవేతి్ కనుగొనానడు .కాబటటి  ఈ కతరణాలను 'బ కరల్ కతరణా' లంట రు . 

స్తహజ ర డియోధారిోకత : 

ప్రమాణు స్ంఖ్య 82 కంటే  ఎకుువ గల మూలకాలు స్హజ సిద్ధంగా ఉషో వికతరణానిన వ ద్జలేు  ప్రకతయాను 

స్హజ రేడియోధారిాకత్ అంట రు . 

 ఈ ధ్రాానిన ప్రద్రిించే మూలకాలను 'రేడియోధారిాక మూలకాలు 'అంట రు . 

ఉదా : రేడియం(Ra) , యురేనియం(u) ,థోరియం(Th) ,ఫ్ూు టోనియం(Pu) 

అరధజీవిత కాలం : ఏద ైన ఒక రేడియోధారిాక మూలకం స్హజ రేడియోధారిాకత్ వలు  దాని ద్రవయరాశి స్గం 

త్రిగిప్ణ వడానికత ప్టేి  కాలానిన అరధ జీవిత్కాలం అంట ం. 

 యురేనియం అరధ జీవిత్ం కాలం -5040m  స్ం. (5040 మిలియన్ స్ం. లు ) 

ఐన్ స్ీటన్  సాపవక్ష స్ిదాధ ంతం : ఏద ైన ఒక రేడియోధారిాక మూలకం స్హజ రేడియోధారిాకత్ వలు  దాని 

ద్రవయరాశి లో త్రుగుద్ల(m) మరియు అద  వ లువరించ ేఉషోవికతరణ శకతి(E) ల మధ్య స్ంబంధానిన ఈ 

సిదాధ ంత్ం త్ లియజేస్ుి ంద  .ఏద ైనా ఒక రేడియోధారిాక మూలకం వ లువరించ ేఉషో వికతరణ శకతి . 

                                    E =Mc2 

ఇకుడ m అనగా రేడియోధారిాక ప్దార్ం ద్రవయరాశి లో త్రుగుద్ల , C కాంతి వేగం త్ో స్మానం .C= 3 x 108 

m/s 
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 యుర నియం డేట్ింగ్ పద్ధతి : ఏద ైనా ఒక శిలాజ వయస్ుును శాసతి రయంగా ల కతుంచడానికత 

ఉప్యోగించ ేప్ద్ధతి 'యురేనియం డేటటంగ్ ప్ద్ధతి '. 

 యురేనియం అరధ జీవిత్ కాలం ఆధారంగా శివాజ వయస్ుును ల కతుసాి రు . 

 యురేనియం అరధజీవిత్ కాలం -5040KC స్ం.  లేదా 504 కోటుు  స్ం. లు   

కారున్ డేట్ింగ్ పద్ధతి లేదా C14 పద్ధతి : 

 ఏద ైనా ఒక శిలాజ వయస్ుును కచిాత్ంగా ల కతుంచడానికత ఉప్యోగించే శాసతి రయ ప్ద్ధతి 'కారున్ 

డేటటంగ్ లేదా ' C14 ' ప్ద్ధతి '. 

 జీవించి ఉనన జీవులనినటట లో కరున స్మేాళ్నాలుంట యి . 

 జీవులనినంటటలో  స్గటున 70% వరకు కరున స్మేాళ్నాలుంట యి  

 మానవునిలో కరున స్మేాళ్నాల శాత్ం 69.5. 

 ఈ కరున స్మేాళ్నాలనీన C12 మరియు C14 ల రూప్ం లో ఉంట యి .  

 జీవించి ఉనన ఒక ప్రత్ేయక జీవజాతికత C14 మరియు C12ల రూప్ం లో ఉనన కరున స్మేాళ్నాలు ఒక 

నిరిదషి నిషపతిి లో ఉంట యి .కానీ మరణం అనంత్రం C12 సి్రంగా ఉంటుంద  .కాని C14త్రిగిప్ణ త్ుంద  . 

 C14 త్రుగుద్లను బటటి ఆ జీవి జీవించిన కాలానిన నిరాద రిసాి రు . 

 C14 అరధ జీవిత్ం కాలం -5565 స్ం. లు 

α , β ,  γ, కతరణాల ధ్రాాలు : 

 ఏద ైనా ఒక రేడియోధారిాక మూలకానిన ఒక మూస్లో ఉంచినప్ుపడు అద  రేడియోధారిాక ఉషో 

వికతరణం వలు  ఆ మూస్కు గల స్ననటట రంధ్రం గుండా 'ఉషో వికతరణానిన ' వ లువరుస్ుి ంద . 

 ఈ ఉషో వికతరణం విద్ుయత్ అయసాుంత్ క్షేత్రం ప్రభ వం వలు  3 ప్ుంజాలుగా విడిప్ణ త్ుంద  . వీటటన ే' α , β ,  

γ కతరణాలు' అంట ము . 

α  కిరణాల ధరాోలు : 
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 వీటటని హీలియం (He) కేంద్రకాలుగా గురిించారు . 

                α→ +2 He 

 ఇవి ధ్నావేశం గల కణాలు కాబటటి  ఇద  విద్ుయత్ అయసాుంత్ క్షేత్రం లో ఋణ ధ్ృవం వ పై్ు 

ఆకరిషంచబడత్ాయి . 

 α కణాలు వాయువుల గుండా ప్రయాణించినప్ుపడు ఇవి వాయువులను అయినికరిసాి యి. 

 వీటట ఆయానికరణ సామరధయం β ,  γ కతరణాలు కనన ఎకుువ . 

 వీటట వేగం 106 m/sec వరకు ఉంటుంద  . 

 వీటటకత ప్దారా్ లు గుండా చొచుాకుప్ణ వు సామరధయం  β ,  γ కతరణాలు కనాన  త్కుువ . 

β కిరణాల ధరాోలు : 

 వీటటని ఎల కాిో నులగా గురిించారు . 

          β→ -1 e0 

 ఇవి విద్ుయత్ అయసాుంత్ క్షేత్రం లో ధ్న ధ్ృవం  వ ైప్ు ఆకరిషసాి యి. 

 వీటట ఆయానికరణ సామరధయం α- కతరణాలు కనాన త్కుువ గాని γ- కతరణాలు కనన ఎకుువ . 

 వీటట విక్షేప్ణ కోణం α -కతరణాలు కనన త్కుువ గాని γ- కతరణాలు కనాన ఎవువవ . 

 వీటట వేగం 108 m/sec 

 వీటటకత ప్దారా్ లు గుండా చొచుాకుప్ణ వు సామరధయం α కతరణాలు కనాన ఎకుువ γ కతరణాలు కనాన 

త్కుువ . 

γ- కిరణాలు: 

 ఇవి ఆవేశం ప్రంగా త్టస్్మ ైనవి . 

 అంద్ువలు  ఇవి విద్ుయత్ అయసాుంత్ క్షేత్రం లో విక్షేప్ణ చ ంద్వు లేదా విక్షేప్ణ కోణం -కనిషిం . 

 వీటట ఆయానికరణ సామరధయం α , β కతరణాలు కనాన త్కుువ . 

 వీటట వేగం కాంతి వేగం త్ో స్మానం  C= 3 x 108 m/sec 
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 వీటటకత ప్దారా్ లు గుండా చొచుాకుప్ణ వు సామరధయం α మరియు β కతరణాలకు ఎకుువ కాని ఇవి కేవలం 

'జీవకణాలు ' గుండా మాత్రమే చొచుాకుప్ణ త్ాయి .కాని నిరీావకణాల గుండా చొచుాకుప్ణ వు అంద్ువలు  

వీటటని  X-ray photography  లో ఉప్యోగిసాి రు . 

 γ- కతరణాలు టంగ స ిన్ లాంటట బ ర ిలోహాలను డీకోనప్ుపడు x-కతరణాలూ ఉత్పతిి అవుత్ాయి  

 x- కతరణాలనుx-ray  ఫణ టోగాఫత లో ,ప్దారా్ ల నిరాాణానిన విశలుషించడం లో ,కొనిన సాధ్నాల నిరాాణం 

లో గల లోహాలను గురిించడానికత వీటటని ఉప్యోగిసాి రు . 

 

 

క ందా్క చరయలు :  1) కేంద్రక విచిాతిి, 2) కేంద్రక స్మేాళ్నం ను కేంద్రక చరయలుగా పేరొుంట ము . 

క ందా్క విచ్ఛాత్ి: ఏద ైనా ఒక బ ర ీకేంద్రకం దాదాప్ు స్మాన ద్రవయరాశులు గల రెండు చినన కేంద్రకాలుగా 

విడిప్ణ యి ేధ్రాానిన 'కేంద్రక విచిాతిి ' అంట రు . 

ఉదా: యురేనియం కేంద్రకానిన నూయట ర న్ ఢీకొననప్ుడు బరరియం(Ba) లు కేపా్ాి న్ గా(V) విడిప్ణ త్ుంద  

.ఇంద్ులో 3 నూయట ర న్ లు వ లువడం త్ో ప్ాటు +247 మకుువ. 

                    On 1 →U →Ba + Kr + 30n1247MeV 

క ందా్క స్తంలీన్ం : 

రెండు త్ేలికప్ాటట కేంద్రకాలు కలిసి ఒక బ ర ీకేంద్రకం ను ఏరపరచడానిన కేంద్రక స్ంల్లనం అంట రు . 
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 కేంద్రకం స్ంల్లనం లో వ లువడే  ఉషో శకతి వ లువడిప్ణ త్ుంద  . 

 కేంద్రక స్ంల్లనం లో వ లువడ ేఉషో శకతి కేంద్రక విచిాతితి్  లో వ లువడే ఉషో శకతి ఎకుువ . 

 స్ూరుయడు త్ో ప్ాటు ఇత్ర నక్ష్త్రా ల ప ై జరిగ ేచరయ "కేంద్రక స్ంల్లనం చరయ ". 

 ఇంద్ులో హ ైడోరజన్ కేంద్రకాలు కలిసి హీలియం(He) కేంద్రకం త్ో ప్ాటు ప్రతి ద్శలో”931.5 MeV” శకతి 

వ లువడుత్ుంద  .   

గొలుస్తత చరయ లేదా శృంఖల చరయ : 

కేంద్రక విచిాతిి చరయ ఆగకుండా నిరివరామంగంగా కొనసాగినటెలు త్ే దానిని 'గొలుస్ు చరయ ' లేదా 'శృంఖ్ల చరయ ' 

అంట ం. 

అణు/క ందా్క /న్యయకిలయర్గ రియాకటర్గ : 

 అణువిద్ుయత్ శకతిని ఉత్పతిి చేయడానికత ఉప్యోగించే సాధ్నానిన నూయకతుయర్ రియాకిర్ లేదా అణు 

లేదా 'కేంద్రక రియాకిర్ ' అంట ం. 

 నూయకతుయర్ రియాకిర్ విడుద్లయిన ఉషో శకతి యాంతిరక శకతిగా తిరిగ ియాంతిరక శకతి విద్ుయత్ శకతి గా 

మారుత్ుంద  . 

 నూయకతుయర్ రియాకిర్ లో జరగి ేచరయ 'గొలుస్ు చరయ ' లేదా 'శృంఖ్ల చరయ ' (కేంద్రక విచిాతిి చరయ ) 

 ఇంద్ులో ముఖ్యమ ైన భ గాలు : 

1) ఇంధన్పు కడీీలు లేదా ఇంధన్ం : 

సాధారణంగా యురేనియం (లేదా ) థోరియం (లేదా ) ఫ్ూు టోనియం ను ఇంధ్నంగా  ఉప్యోగిసాి ం . అయిత్ే 

యురేనియం కంట ేథోరియం ,థోరియం కంట ేఫ్ూు టోనియం ఎకుువ ద్క్ష్త్ కలద  . 

2) నియంతాణ కడీీలు : 

 నూయకతుయర్ రియాకిర్ లో చరయ వేగానిన ప ంచడానికత లేదా త్గిించడానికత ఉప్యోగించ ేకడీ్లను 

'నియంత్రణ కడీ్లు ' అంట ం. 
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 సాధారణంగా వీటటని 'బో రాన్ '(B) 'కాడిాయం(cd) త్ో త్యారీ చేసాి రు 

మితకారిని : 

 నూయకతుయర్ రియాకిర్ లో నూయట ర న్ ల వేగానిన త్గిించడానికత ఉప్యోగించే ప్దారా్ నిన 'మిత్కారిని ' 

అని అంట ం. 

 సాధారణంగా భ రజలం (డూయ టేరియం ఆకతుట్ D20 ), లేదా ప్ాు సిిక్ట స్ంచులు లేదా శుద్ధ  జలానిన 

మిత్కారినిగా ఉప్యోగిసాి ం . 

శీతలకారిని : 

 నూయకతుయర్ రియాకిర్ లో విడుద్లయిన ఉషో వికతరణం ప్రిస్ర ప్రా ంత్ాలకు వాయపించి ఉండకుండా 

ఉండేంద్ుకు ఉప్యోగించే ప్దారా్ నిన శీత్లకారిని అని అంట ం. సాధారణంగా శుద్ధ  జలానిన శీత్ల 

కారిణిగా ఉప్యోగిసాి రు . 

రక్షణ గోడ : 

 నూయకతుయర్ రియాకిర్ నుండ ిపొ్ రప్ాటున కూడా రేడియోధారిాక ఉషో వికతరణం బహిరిత్ం కాకుండా 

ఉండేంద్ుకు దాని చుటటి  ప్టటషిమ ైన 10 మీ .మంద్మ ైన RCC గోడ త్ో నిరిాసాి రు . 

 RCC అనగా “Reignforced Concret Cement “. 

 RCC లో ఉండేవి”Cement” , 'ఇస్ుక '.నీరు మరియు 'ఇనుప్ చువవలు '. 

అణుబాంబు : 

 అణుబ ంబు కేంద్రక విచిాతిి స్ూత్రం ప ై ఆధారప్డి ప్నిచసే్ుి ంద  . 

హ ైడరాజన్ బాంబు : 

 హ ైడోరజన్ బ ంబు కేంద్రక స్ంల్లనం స్ూత్రం ప ై ఆధారప్డి ప్నిచేస్ుి ంద  . 

 హ ైడోరజన్ బ ంబు అణుబ ంబు కంట ేశకతివంత్మ ైనద  . 
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 భ రత్దేశం 1974  may 18 న రాజసా్ న్ లో ని థార్ ఎడారిలో ఫణ కాాన్ లో మొటిమొద్టటసారిగా అణు 

ప్రీక్ష్లను నిరవహించింద  . 

 తిరిగ ిఅదే ప్రదేశం లో 1998 may  11 న 3 అణుబ ంబులని 13న 2 హ ైడోరజన్ బ ంబులను 

విజయవంత్ంగా ప్రీక్షించింద  . 
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III. స్ ైన్స & ట్ెకానలజి 

 

1 .కిరయోజనిక్  సాంక తిక పరిజఞా న్ం 

 

❖  "అత్యలప ఉష్ణో గాత్ -273° స o . వద్ద  వాయువులనీన  అత్ుయత్ుి మ  వాహకాలుగా  ప్నిచసేాి యి " అను 

స్ూత్రం ఆధారంగా  అభివృద ధ  ప్రచబడని సాంకతేిక ప్రజిాా నానిన  కాయోజెనిక్ట   సాంకతేిక ప్రిజాా నం అంట రు 

.   

❖ సాధారణంగా  వాయువులనీన అధ్మ ఉనన వాహకాలుగా అయిత్ ేఉష్ణో గాత్  త్గిిస్ూి   ఉంట ే వాయువులు 

నిరోధ్ం  త్గుి త్ూ వాటట వాహకత్ ప రుగుత్ుంద .  

❖ కాబటటి ఉష్ణో గాత్  త్గిిస్ూి   ఉండడం వలన -173° స ం. వద్ద దాదాప్ు వాయువులనీన వాహకాలుగా 

ప్నిచేయడం మొద్లవుత్ాయి.  

❖ -173° స ం. నుండి ఉష్ణో గాత్  ఇంకా త్గిిస్ూి   ఉంట ే నిరోధ్ం త్గుి త్ుంద  కాబటటి వాహకత్ ప రుగుత్ుంద .  

❖ -273° స ం. వద్ద   దాదాప్ు  వాయువుల నిరోధ్ం శూనయం అవుత్ుంద .  

❖ కాబటటి  ఈ  ఉష్ణో గాత్ వద్ద వాయువుల అత్ుయతి్మ వాహకత్ను ప్రద్రిిసాి యి. దీనినే అత్ుయతి్మ వాహకత్ 

అంట రు.  

❖ ఈ  ధ్రాానిన  ఆధారంగా చసే్ుకొని అభివృద ధ  ప్రచబడని  సాంకేతిక ప్రజిాా నానిన Criogenic Technology 

అంట రు.  

❖ ఈ సాంకతేిక ప్రజిాా నానిన  కతాయోజనిక్ట సాంకేతిక ప్రిజాా నం అంట రు.  

❖ ఇంద్ులో H2 ,He,O2,F2 మరయిు  కతరోసనిు  మిశమాానిన ఇంధ్నంగా ఉప్యోగిసాి రు.  

❖ అలాగ ేదనీిని స్రారలీో మరియు అయసాుంత్ ల విటషేన్ ఉప్యోగిసాి రు.  

❖ ఈ ఇంధ్నం -2730 నుండి -1730స ం. మధ్య అత్యధ కత్ వాహకత్ను కలిగ ిఉంటుంద . ఈ ఉష్ణో గాత్ వద్ద 

వాయువులనీన ద్రవసి్తిలో మరియు కతరోసని్ ఘనసి్తిలో  ఉంటుంద . -1730స o. నుండి -2730స ం మధ్య 

గల ఉష్ణో గాత్ను కతాయోజెనిక్ట ఉష్ణో గాత్ అంట రు. రాకటె్ లలో ఇంధ్నానిన 4 ద్శలలో మండసిాి రు. వీటటలో 1 & 

3 ద్శలలో ఘన  ఇంధ్నానిన  2 & 4 ద్శలలో  ద్రవ ఇంధ్నానిన  వినియోగిసాి రు.  
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❖ కతాయోజెనిక్ట  ఇంజన్ లను  లేదా  ఈ  సాంకతేిక  ప్రజిాా నానిన మొద్టటసారిగా 1969స్ం||లో రష్ాయ అభివృద ధ  

ప్రచిింద . ఆ త్రువాత్  1975లో యు.యస్. ఎ  ఈ సాంకతేిక ప్రజాినానిన అభివృద ధ  చేసింద . దీనికత 

స్ంబద ంచి 1992లో యు.యస్ .యస్ ఆర్ కు మరయిు ఇండియాకు మధ్య ఒప్పంద్ం కుద రింద . ఈ 

ఒప్పంద్ం ప్రకారం ఇండయిాకత 1998 నాటటకత 4 భ్ూసా్ వర ఉప్గాహాలు ఇవవబడా్ యి.  

❖ అయిత్ే అంత్కు ముందే ఈ సాంకేతిక ప్రజిాా నానిన అంద ంచడానికత రష్ాయ  నిరాకరించడంత్ో 1994వ 

స్ంవత్ురంలో త్మిళ్నాడు రాషింలోని మహ ంద్రగరిలిో Liquid Propulsion System Center Isro కు 

అనుబంద్ంగా న లకొలాపరు. ఈ స్ంస్్ ఆద్వరయంలో ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో 2004 స్ం|| నాటటకత 

భ రత్దేశంలో C  -25 అను కతాయోజెనిక్ట ఇంజిన్ నిరిాంచబడంిద . దీనిన త్వరలోనే భ రత్ చపే్డుత్ునన 

IRNSSProject లో ఉప్యోగంిచబో త్ునానరు. కతాయోజెనిక్ట సాంకేతిక ప్రజిాా నానిన కలిగఉినన దశేంలో భ రత్ 

6వ సా్ నం. ఈ సాంకతేిక ప్రిజాా నానిన కలిగి ఉనన దశేాలు రష్ాయ ,యు. యస్ . ఏ , ఫరా న్ు, జప్ాన్,చ నైా . 

2014 స్ం || నాటటకత భ రత్దేశం ఈ సాంకతేిక ప్రజిాా నానిన సాద ంచింద  .  
      2. IRNSS  

   INDIAN REGIONAL NAVIGATIONAL SATELLITE SYSTEM 

దీనిన భ రత్దశేప్ు జి. పి .యస్ అని కూడా అంట రు .  

 

Gps :- Global Positioning System 

 

❖ ఇద  యు. యస్. ఏ కు చ ంద న మరియు ప్రప్ంచంలోనే అతి ప ద్ద  ఉప్గాహ స్మాచార వయవస్్ .  

❖ ఇంద్ులో 36 భ్ూసా్ వర ఉప్గాహాలు భ్ూమి చుటటి  6 జోన్ లలో ,ఒకొుకు  జోనలు  4 చొప్ుపన 

ప్రయోగించబడా్ యి .  

❖ ఇద  అత్యంత్ నాణయత్త్ో కూడని ఉప్గాహ  స్మాచార సవేలను ప్రప్ంచవాయపి్ంగా అంద స్ుి నానయి .  

❖ అయిత్ే ఇండయిా కూడా IRNSS పరేుత్ో GPS వయవస్్ను ఏరాపటు చేస్ుి ంద  .  

❖ ఇంద్ులో 7భ్ూసా్ వర ఉప్గాహాలను ISRO ఆధ్వరయంలో GSLV స్హాయంత్ో 2009-2010 చివరి నాటటకర 7 

భ్ూసా్ వర ఉప్గాహాలను ప్రయోగిసాి రు .  

❖ ఇద  కవేలం భ రత్ క ేకాకుండా ఉప్ఖ్ండానికత అంత్టటకత సవేలను అంద స్ుి ంద  .  
భారత్ లో ఉపగరహ స్తమాచ్ార వయవసా్త : 
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❖ భ రత్ లో మొటిమొద్టట సారిగా 1975వ స్ం || లో త్ుంబ Equatorial Lines (కేరళ్ ) నుండి ఆరయభ్టి 

ఉప్గాహానిన ప్రయోగించారు .  

❖ ఉప్గాహ ప్రయోగ వాహక నౌకలు 4 త్రాలకు చ ంద నివి కతాంద  విద్ంగా ఉననవి .  
❖ SLV :- Satellite Launch Vehicle 

  ఇద  రష్ాయ స్హకారంత్ో 1967వ స్ం || లో నిరిాంచబడింద  .  

 

❖ ASLV :-  Augmented Satellite Launch Vehicle  

  ఇద  1981 స్ం || లో రష్ాయ స్హకారంత్ో నిరిా ంచబడింద  . 

❖ PSLV :-  Polar Satellite Launch Vehicle 

  ఇద  1990 స్ం || లో రష్ాయ స్హకారంత్ో నిరిాంచబడింద  . 

❖ GSLV :- Geosynchronous SLV  

  దీనిన  భ రత్దేశంలోన ేప్ూరిి స్వదశేీ సాంకేతికత్ో ప్రిజాా నంత్ో నిరిాంచారు .  

  ఇద  4000 కేజీల  బరువుగల ఉప్గాహానిన జి . టట . ఓ  వద్ద  ప్రవేశ ప టిగలద్ు .   

GTO :- Geostationary Transfer Orbit (భ్ూసా్ వర ఉప్గాహ బద ల్ల కక్ష్ ):- 

❖ ఈ  కక్ష్  భ్ూ ఉప్రిత్లం  నుండ ిదాదాప్ు 3600కతమీ ఎత్ుి లో ఉంటుంద  .  

❖ భ రత్దేశప్ు 2001- మారిా -28న జి యస్ యల్ వి -1 స్హాయంత్ో జి సాట్ -1 ను ప్రయోగించగా అద  విఫలం 

కావడంత్ో 
తిరిగి 2001 ఏపిరల్  18న  జిసాట్ -1 ని విజయవంత్గా ప్రయోగించింద  .  

❖ 2001-2006 స్ం || వరకు భ రత్ జి యస్ యల్ వి  స్హాయంత్ో  మొతి్ం  10 భ్ూసా్ వర ఉప్గాహాలను  
వరుస్గా విజయవంత్ంగా ప్రయోగించి  ప్రప్ంచరికారు్ ను స్ృషిించింద  .  

❖ అయిత్ ే2006 స్ం|| లో ప్రయోగించిన జిసాట్ -1ని విఫలమవవగా త్రువాత్ 3 న లల వయవధ లో ఇన్ శాట్ -4సి 

విజయవంత్ంగా ప్రయోగించింద  .  

❖ అతి త్వరోలోన ేభ రత్ జి యస్ యల్ విని ఉప్యోగించి 7 భ్ూసా్ వర ఉప్గాహాలను ప్రయోగించి IRNSS Project 

ను ప్ూరిి చయేాలని ఇసణర  ఆధ్వరయంలో స్మాయతి్మవుత్ుంద .  
 

     3.NANO TECHNOLOGY  
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❖ అతి  చినన స్ూక్ష్ాసాధ్నాలను అభివృద ధ చయేడానికత అభివృద ధ  ప్రచబడని సాంకేతిక ప్రిజానానిన  ‘నానల టెకానలజి 

‘ అంట రు  

❖ ఈ  సాంకేతిక ప్రిజానానిన ఉప్యోగించి స్ూక్ష్ాంగా ఉండే సాధ్నాలను రూప్ొ ంద స్ుి నానరు .  

❖ ఈ సాంకేతిక ప్రిజాా నంలో కావాలిున సాధ్నాలను రూప్ొ ంద ంచడానికత ముంద్ు స్ూక్ష్ాంగా ఉండ ే నానల కారున్ 
టటయబ్ లను నిరిాసాి రు .  

 

❖ నానల అనగా స్ూక్షయాతి స్ూక్ష్ామ ైన అని అరధం .  

❖ ఈ సాంకతేిక ప్రజిాా నానిన ఉప్యోగించి త్యారుచసేని కతాంద  ప్రమాణాలత్ో కొలుసాి రు . 

  1. మ ైకోా  మీటర్  =10-6 m    2. నానల  మీటర్  =10-9 m  

 3. పకిో  మీటర్  =10-12 m   4. హ మి్ మీటర్  =10-15m  

5.ఆటో  మీటర్  =10-12 m   

కాలానికి అతి స్తయక్షో పామాణాలు :- 

 1. మ ైకోా  స కన్   =10-6 sec     2. నానల స కన్   =10-9 sec  

 3. పకిో  స కన్   =10-12 sec   4. హ మి్ స కన్ =10-15sec  

5.ఆటో స కన్   =10-12 sec  

గమనిక :-కాలానికత  అతి స్ూక్ష్ా ప్రమాణం ‘ఆటో స కన్  

❖ నానల సాంకతేిక ప్రిజాా నానిన  ఉప్యోగించి కావలసిన సాధ్నాలను రూప్ొ ంద ంచాడనికత ముంద్ు నానల కారున్  

టటయబ్ ను త్యారు చేసాి రు .  

❖ సాధారణంగా ఈ టటయబ్ ను కతాంద  ప్ద్దత్ులలో త్యారుచేసాి రు .  
1.ట్ాప్ డౌన్ పాకిరయ :- 

ఈ ప్రకతాయ  ప్ురాత్న ప్రకతాయ  
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దీనిని 1970 ద్శకంలో అభివృద ధ  ప్రచిారు. 

అయిత్ే ఇద  కవేలం అభివృద ధ  చ ంద న దశేాలలో మాత్రమ ేఅభివృద ధ  ప్రచబడింద . 

  ఇద  ఒక ‘యాంతిరక ప్రకతాయ’  

ఇంద్ులో కరున స్మేా ళ్నాలు ఉనన  భ ర ీలోహాలను వివిధ్ యంత్రా లను ఉప్యోగించి అతి స్ూక్ష్ాంగా 

ఉండ ేకారున్  

టటయబ్ు ను రూప్ొ ంద స్ుి నానరు .  

ఈ టటయబ్ు స్హాయంత్ో కావాలిున సాధ్నాలను రూప్ొ ంద స్ుి నానరు .  

2. బొ ట్మ్ అప్ పాకిరయ :- 

ఇద  ఒక రసాయనిక ప్రకతాయ  

ఇద  అధ్ునాత్మ నైద   

దీనిని 1990 ద్శకం నుండ ి అభివృద ధ  ప్రుస్ుి నానరు  

ఇంద్ులో కారున్  యొకు రూప్ాంత్రమ ైన “C 60” కరలకమ నై ప్ాత్రను ప్ణ షసి్ుి ంద  .  

C60 ప్రమాణువుల మధ్య  రసాయనిక చరయ వలన నానల కారున్ టటయబును రూప్ొ ంద ంచి ఆ టటయబ్ు త్ో  

కావాలిున  

సాధ్నాలను రూప్ొ ంద సాి రు .  

C 60:- 

 ఇద  కారున్ యొకు రూప్ాంత్రం  

60 కారున్ ప్రమాణువులు కలస ిబంతి ఆకృతిలో ఉండ ేగులు గా ఉనన ఒక నిరాాణానిన ఏరప్రుసాి యి.  

దీనిని Buck Minster’s  Fullerene  అని కూడా అంట రు .  
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C 60 ధరాోలు: - 

 ఇద  మూలకాలోు  కెలాు  గటటి ప్దార్ం  

 ఇద  వజరంకనాన గటటి ప్దార్ం  

ఇద  ఒక లోహం  

ఇద  ఉతి్మ విద్ుయత్ వాహకం మరియు ఉతి్మ ఉషోవాహకం   

దీనికత గల విశిషి ద్రాాల వలన ఇద  నానల సాంకతేిక ప్రజిాా నంలో కరలకమ నై ప్ాత్రను ప్ణ షసి్ుి ంద .  

అన్తవర్నాలు :- 

❖ నానల సాంకతేిక ప్రిజాా నానిన ఉప్యోగించి స్ూక్ష్ాంగా అద ేయాంతిరక సాధ్నాలను ఉప్యోగసి్ుి నానరు .  

 ఉదా :- నలుప్ూస్ల స జైెలో  ఉండే ఇంజిన్ు ను ఈ సాంకతేిక ప్రజిాా నానిన ఉప్యోగించి  

త్యారుచేస్ుి నానరు.  

❖ ఈ సాంకతేిక ప్రజిాా నానిన ఉప్యోగించి విద్ుయత్ సాధ్నాలను త్యారు చసే్ుి నానరు .  

❖ స్ూక్ష్ాంగా ఉండ ేఎలకతిోక్ట మోట ర్ు ను & నానల బలుులు ఈ సాంకేతిక ప్రజిాా నానిన ఉప్యోగించి 

త్యారుచేస్ుి నానరు. 

❖ ఈ  సాంకేతిక ప్రజిాా నానిన ఉప్యోగించి ఎలకతిోక్ట సాధ్నాలను రూప్ొ ంద స్ుి నానరు .  

❖ ఇంద్ులో సిలికాన్ చిప్ు కు  బద్ులుగా ఎలకాిో నిక్ట సాధ్నంలో ఉప్యోగచిడానికత నానల చిప్ు మరియు 

మ మర ీకార్్్ ను  

 త్యారుచేస్ుి నానరు .  

❖ ఇవి స్ూక్ష్ాంగా ఉండి అత్యంత్ మ మర ీసామరాధ యనిన కలిగి ఉంట యి .  

❖ ఈ సాంకతేిక ప్రజిాా నానిన ఉప్యోగించి టకెుటెలై్ు ప్రిశమాలలో ముడత్లు మరయిు మరకలు ప్డని 

ద్ుస్ుి లను  

రూప్ొ ంద స్ుి నానరు .  

❖ వ ైద్యరంగంలో కానుర్ ,ఎయిడ్ు మరియు గుండ  స్ంబంధ్మ నై వాయధ్ులత్ో ప్ాటు , 
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 మోకాళ్ళు మరియు కరళ్ు  నొప్ుపల చికతత్ుకు నానల సాంకతేిక ప్రజిాా నంత్ో కనుగొనడానికత అనేవషసి్ుి నానరు .  

❖ ఈ సాంకతేిక ప్రజిాా నానిన ఉప్యోగించి కాయనుర్ చికతత్ుకు  ప్రప్ంచవాయపి్ంగా ప్రశిోధ్నల  జరప్టంత్ో ప్ాటు 

భ రత్ లో 

కూడా ప్రశిోధ్న జరుగుత్ుంద  .  

❖ ప్ూన ేయూనివరిుటీకు చ ంద న ఎ .మిత్ర  అనే శాసి్రవతిే్  కానుర్ ప ై ప్రశిోధ్న నిరవహసి్ుి నానరు .  

❖ ఇంద్ులో మానవ రకికణానికత స్మానంగా ఉండే రోబో లను ఉప్యోగించి కానుర్ కణాలను నిరీవరయం 

చేసఅేంద్ుకు  ఈ  

 రోబో ల స్హాయంత్ో అధ క గాఢత్ గల మంద్ును రోగి శరరీంలోకత ప్ంపించేంద్ుకు ప్రిశోధ స్ుి నానరు . ఈ 

సాంకేతిక  

ప్రజిాా నానిన ఉప్యోగించి ఎయిడ్ు కారణమ ైయి ేహ చ్ ఐ వి వ రైస్ ను నిరుాలించే భ గంగా ‘టట -20’ అను 

ఒక మంద్ును రూప్ొ ంద స్ుి నానరు . ఇద  ఇంకా అభివృద ధ  ద్శలోనే ఉంద  .  

❖ మానవుని రకిం కణం స ైజు 800 నానల మీటరుు  .  
పాయోజనాలు :- 

❖ ఈ సాంకతేిక ప్రజిాా నానిన ఉప్యోగించి త్యారుచయేబడని సాధ్నాలు స్ూక్ష్ాంగా ఉండడం వలన ఇవి 

అధ క ద్క్ష్కత్ను కలిి ఉంట యి .  

❖ ఈ సాధ్నాలు త్కుువ ఇంధ్నానిన వినియోగించుకుంట యి కాబటటి భ్విషయత్ుి లో ఎద్ురయిేయ శకతి స్ంక్షోభ నిన 

అధ గమించవచుా .  
ఈ సాంక తిక పరిజఞా న్ం వలల  కలిగ  ద్తష్పరమిాణాలు :- 

❖ ఈ  సాధ్నాలు స్ూక్ష్ాంగా ఉండడం వలన వీటటని ప్ొ రప్ాటున ఆహారప్ానియాలత్ో ప్ాటు సవేించిన లేదా గాలి 

దావరా పతలిానా ఇవి శరరీంలోకత ప్రవేశించి ప్రా ణాత్ంకంగా మార ేప్రమాద్ముంద  .  

❖ ఈ సాంకతేిక ప్రజిాా నం అభివృద ధ  చ ంద న దశేాలోు నే అంద్ుబ టులో ఉంద  . కాబటటి ఇద  ధ్నిక మరియు 

అభివృద ధ చ ంద్ుత్ునన దేశాలమధ్య మరింత్ ఆరిధక అంత్రానిన ప ంచే ప్రమాద్ం ఉంద  .  
 

  4.భ్ూకంప్ాలు-స్తతనామీలు  
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❖ అనకే కారణాల వలు  భ్ూమి లోప్ల స్రుద బ టు వలు  భ్ూ ఉప్రతి్లంప ై స్ంభ్వించే అలజడిని భ్ూకంప్ంగా 

పేరొుంట ం .  

❖ భ్ూకంప్ాల గురించి అధ్యయనం చసేే శాసాి ా నిన ‘సిసాాలజి ’ అంట రు .  

❖ భ్ూకంప్ తీరవత్రను కొలవడానికత సాధ్నం సిసణ ాగాా ఫ్ .  

❖ భ్ూకంప్ తీవరత్ రికార్్ సేులు ప ై కొలుసాి ము .  

❖ భ్ూకంప్ తీవరత్ రికారు్  సేులుప ై కనీస్ం 3. 5 నమోద్నప్ుడు మాత్రమ ేభ్ూమి కంపించినటుు గా మానవులు 

గురిించగలుి త్ారు .  

❖ 3. 5 కంటే త్కుువగా  ఉంటే మనం దానిన గురిించలేము .  

❖ రికిర్  సేుల్ ఫ  ై9. 8 తీవరత్త్ో భ్ూమి కంపసిేి  స్ంప్ూరో విధ్వంస్ం జరుగుత్ుంద  .  
 

స్తతనామి:- 

❖ స్ునామి అనదే  జప్ాన్ ప్రిభ షలోని ప్ద్ం .  

❖ స్ునామి అనగా జప్ాన్ ప్రభి షలో ఉద్ృత్ంగా కద్ులుత్ునన అలల త్ాకతడి అని అరధం .  

❖ సాధారణంగా స్ునామి కతాంద  కారణాల వలు  స్ంభ్విస్ుి ంద  .  

1. స్ముద్రంలో భ్ూమి కంపించడం వలు   

2. స్ముద్రంలో అగిన ప్రవత్ాలు పేలిప్ణ వడం వలు   

3. మంచు ప్రవత్ాలు కూలి ప్ణ వడం వలు   

❖ 2004 డిస ంబర్ 26న భ రత్దశేానికత స్ునామి స్ంభ్వించింద  .  

❖ ఇద  స్ముద్రంలో భ్ూమి కంపంిచడం వలు  స్ంభ్వించింద  .  

❖ ఇండోనషేియాలో అతి ప ద్ద  దీవి ఐన ‘స్ుమత్రా  దీవి’కు వాయువయ ద శలో స్ముద్ర తీర ప్రా ంత్ం నుండి 130కతమీ 

ద్ూరంలో భ్ూమి కంపించడం వలు  స్ునామి స్ంభ్వించింద .  

❖ ఈ భ్ూకంప్ం రికిర్ సేుల్ ప  ై9. 2గా నమోద్యింద  .  

❖ ఇద  1900స్ం || త్రువాత్ భ్ూమిత్ో స్ంభ్వించిన భ్ూకంప్ాలలో 5వ సా్ నానిన ఆకామిస్ుి ంద  .   

❖ కాగా 1962లో చిలి లో స్ంభ్వించిన భ్ూకంప్ం ఇప్పటట వరకు ప్రథమ సా్ నానిన ఆకామిస్ుి ంద  .  

❖ ఇద  9. 6గా నమోద్యింద .  
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❖ 2004 డిస ంబర్ 26న స్ంభ్వించిన భ్ూకంప్ం వలు  ఆసి్ మరయిు ప్రా ణనషిం ప్రకారం ఇండోనేషయిా ,శాీలంక 

,భ రత్ మరయిు మాల్లదవులు వరుస్గా అత్యధ క ప్రా ణ మరయిు ఆసి్ నష్ాి లను చవిచూసని దేశాలు .  

❖ స్ునామి స్ంభ్వించటం ప్రకృతి వ ైప్రతి్యం అయినప్పటటకర మానవుడు త్న ఆధ్ునిక జీవిత్ంలో భ గంగా 

ఆధ్ునిక వయవసాయ ప్ద్ధత్ులు ,ప్రశిామలు ,ఓడ మారాి లను మరియు ఓడ రవేులను ,రెలైు మారాి లను 

,వ ైమానిక సా్ వరాలను  

 నిరిాంచడానికత అడవులను నిరవీరయం చయేడం ,గటుు ,గుటిలను ప కతలించడం మొ|| కారణాల వలన స్ునామి 

నషిం 

 ఇంత్ తీవరంగాఉంద్ని ప్రాయవరణవతిే్ల అధ్యయనంలో  త్లేినటువంటట  అంశం .  

❖ భ రత్ ఇంత్ వరకు స్ునామి స్ంభ్వించినటుు  ఎలాంటట ఆధారాలు లేవు .  

❖ భ రత్దేశం హ ైద్రాబ ద్ లోని ప్ఠాన్ చ రువులో స్ునామి వారినంగ్ స ంటర్ ను నిరిాంచింద  .  

❖ ఇద  కవేలం భ రత్ లోన ేకాకుండా ద్క్షణిాసియాలో స్ంభ్వించే భ్ూకంప్ాలను ,స్ునామీలను ,త్ుఫాన్ 

మరియు వరద్లు మొ || ప్రకృతి వ పై్రతీ్ాయలను ప్సగిటిగలద్ు .  

❖ భ రత్ త్వరలో చపే్టిబో యిే IRNS కారయకామం ప్ూరిి అయిన త్రువాత్ హ దై్రాబ ద్ లోని స్ునామి వారినంగ్ 

స ంటరును ప్ూరిి సా్ యిలో ప్నిచేయగలుగుత్ుంద  . ప్రస్ుి త్ం ఇద  ప్ాక్షికంగా ప్నిచసే్ుి ంద  .  
 

      5. శకి్ వన్రులు  

 

❖ మనం ఉప్యోగిస్ుి నన కాలానిన బటటి శకతి వనరులు 2 రకాలు  

  అవి 1. సాందరా య ఇంధ్న వనరులు 2.సాంద్రయిేత్ర ఇంధ్న వనరులు .  

  1. సాందాా య ఇంధన్ వన్రులు : 

 Conventional Energy Resources 

❖ ఇవి మనం ప్ురాత్న కాలం నుండి ఉప్యోగించే ఇంధ్న  వనరులు  

 ఉదా : జల విద్ుయత్ ,బొ గుి  ,ప టోర లియం ,స్హజవాయువు ,అణు విద్ుయత్ ,బయో గాయస్ మరియు బయో 

మాస్ మొద్లగునవి .  



N.Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

N. Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

❖ వీటట నుండి శకతిని ఉత్పతిి చేయుటకు అవస్రమ నై సాంకతేిక ప్రజిాా నం ఇద  వరక ేఅభివృద ధ  ప్రచబడ ిఉంద  .  

❖ కాబటటి వీటట నుండి శకతిని ఉత్పతిి చేచుటకు అవస్రమయిేయ ఖ్రుా త్కుువ .  

❖ వీటటప ై ఆధారప్డినటెలు త్ే భ్విషయత్ోు  బొ గుి  ,ప టోర లియం ,స్హజవాయువు ,మొద్లగు వాటటకర భ్విషయత్ోు  కొరత్ 

ఏరపడే అవకాశం ఉంద  . కాబటటి ఇద  శకతి స్ంక్షోభ నికర దారి తీస్ుి ంద  .  
 2.సాందా్యిేతర ఇంధన్ వన్రులు :  

❖ మన శకతి అవస్రాలు తీరడానికత నూత్నంగా అభివృద ధప్రచబడిన ఇంధ్న వనరులను (Non Conventional 

Energy Resources)సాంద్రయిేత్ర ఇంధ్న వనరులు అంట రు .  

 ఉదా : స రశకతి ,వాయుశకతి ,Geothermal Energy స్ముద్రత్రంగ శకతి మొద్లగునవి .  

❖ ఇవి ప్రకృతిలో స్హజసది్ధంగా ,స్ంవృద ధగా లభిసాి యి .  

❖ కాబటటి వీటట నుండి శకతిని ఉత్పతిి చేయటం వలన మన శకతి అవస్రాలు తీరడానికర స్హాయప్డుత్ుంద  .  

❖ వీటట నుండి శకతిని ఉత్పతిి చేయడానికత అవస్రమయిేయ సాంకతేిక ప్రజిాా నం ఇంకా అభివృద ధ ప్రచలేద్ు . 

❖ కాబటటి శకతిని ఉత్పతిి  చయేుటకు అవస్రమయిేయ వయవసా్ ప్క మరియు ఉత్ాపద్క ఖ్రుా ఎకుువ .  

❖ ఇంధ్న వనరులకు మనం ఉప్యోగసి్ుి నన కొదీద  త్రగిిప్ణ యిే విధానానిన బటటి ఇంధ్న వనరులు 2  రకాలు 

అవి  
1. తరిగిప్ణ యిే (పున్రుత్ాపద్కం కాని) ఇంధన్ వన్రులు : 

 Non Renewable Energy Resources 

❖ ఈ ఇంధ్న వనరులు మనం ఉప్యోగిస్ుి నన కొదీద త్రుగును .  

❖ కాబటటి వీటట నుండి శకతిని ఒకుసారి ఉత్పతిిచసేని త్రావత్ తిరగిి ఉత్ాపద ంచలేము .  

❖ కాబటటి వీటటనే త్రగిిప్ణ యిే ప్ునరుత్ాపద్కం కాని ఇంధ్న వనరులు అంట రు .  

 ఉదా : బొ గుి  ,ప టోర లియం ,అణువిద్ుయత్ ,స్హజవాయువు .  

❖ వీటట నుండి శకతిని ఉత్పతిి చేయుటకు అవస్రమ నై సాంకతేిక ప్రజిాా నం ఇద  వరక ేఅభివృద ధ  ప్రచబడ ిఉంద  . 

 మరయిు  వీటట నుండి శకతిని ఉత్పతిి చేయుటకు అవస్రమయిేయ ఖ్రుా త్కుువ .  

❖ ఇవి త్రిగిప్ణ యిే ఇంధ్న వనరులు కాబటటి వీటటప  ైఆధారప్డినటుయిత్ే భ్విషత్ుి లో శకతి స్ంక్షోభ నిన 

ఎద్ురుువలసి ఉంటుంద  .  
2. తరగని (పున్రుత్ాపద్క)ఇంధన్ వన్రులు :-Renewable Energy Resources  
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❖ కొనిన ఇంధ్న వనరుల నుండ ిమనం శకతిని ఉత్పతిి చేసని త్రువాత్ కూడా తిరిగి ఎనిన సారుయినా శకతిని 

ఉత్పతిి చేయవచుా .  

❖ వీటటనే త్రగని (ప్ునరుత్ాపద్క) ఇంధ్న వనరులు అంట రు .  

 ఉదా :- జలవిద్ుయత్ ,స రవిద్ుయత్ ,వాయువిద్ుయత్,Geo thermal ,స్ముద్రత్రంగా శకతి ,బయోగాయస్ , 

బయోమాస్ మొద్లగునవి .  

❖ వీటట నుండి ఎంత్కాలమ నైా ,ఎనిన సారుు  అయినా శకతి ఉత్పతిి చయేవచుా.  

❖ కాబటటి వీటటని అభివృద ధ  చేయడం వలన భ్విషత్ుి లో శకతి స్ంక్షోభ నిన అధ గమించవచుా .  

❖ వీటట నుండి శకతిని ఉత్పతిి చేయడానికత అవస్రమ ైన అవస్రమ నై సాంకేతిక ప్రజిాా నం ఇంకా అభివృద ధ 

ప్ంచవలస ిఉంద .  

❖ వీటట నుండి శకతిని ఉత్పతిికత చయేడానికత వయవసా్ ప్క మరియు ఉత్ాపద్క ఖ్రుా ఎకుువ .  
పాత్ాయమాయయ ఇంధన్ వన్రులు :- 

 

❖ భ్విషయత్ుి లో శకతి స్ంక్షోభ నిన అధ గమించడానికత మరయిు మనశకతి అవస్రాలు తీరడానికత కొనిన ఇంద్న 

వనరులను  

 ప్రత్ాయమాయయ ఇంధ్న వనరులుగా అభివృద ధ  ప్ంచవలసి ఉంద  .  

❖ వీటటని ప్రత్ాయమాయయ ఇంధ్న వనరులు అంట ము.  

 ఉదా :- జలవిద్ుయత్ శకతి  ,స రశకతి  ,వాయుశకతి ,స్ముద్రత్రంగా శకతి ,బయోమాస్ ,అణువిద్ుయత్ శకతి  

మొద్లగునవి .  

❖ భ రత్దేశంలో అత్యధ కంగా విద్ుయత్ ను బొ గుి  నుండి ఉత్పతిి చసే్ుి నానము .  

❖ అయిత్ే ఒక అధ్యయనం ప్రకారం 2060స్ం || నాటటకత భ రత్దశేంలో ఉనన బొ గుి  నిలవలు ప్ూరిిగా 

అయిప్ణ త్ాయి .  

❖ అప్ుపడు తీరవమ నై శకతి కొరత్లు ఎద్ురోువలస ివస్ుి ంద  .  
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❖ అయిత్ే అభివృద ధ చ ంద న దేశాలలో ప్రధాన ఇంధ్న వనరులుగా అణువిద్ుయత్ శకతిని ప్రత్ాయమాయయ ఇంధ్న 

వనరులుగా 

అభివృద ధ ప్రుస్ుి నానరు .  

❖ భ రత్ కూడా అణువిద్ుయత్ శకతిని ప్రధాన ప్రత్ాయమాయయ ఇంధ్న వనరులుగా అభివృద ధ చయేాలనీ 

నిరోయించింద  .  

❖ ప్రస్ుి త్ం ఉనన అణువిద్ుయత్ శకతిని 3శాత్ం నుండి 2020 నాటటకత 20 శాత్ం ప ంచాలని లక్ష్యంగా నిరేదశించింద  .  

❖ అలాగ ేఅణువిద్ుయత్ ను 2030 వరకు 50% మరయిు 2050 వరకు 300% వరకు ప ంచాలని భ రత్దశేం 

లక్ష్యంగా నిరేదశించింద .  

❖ భ రత్దేశంలో 2016-17 స్ం || వివిధ్ శకతి వనరుల నుండి శకతి ఉత్పతిి కతాంద  విధ్ంగా ఉంద  .  

  శకతి వనరు    శకతి విలువ    % 

 బొ గుి  (థరాల్ ప్వర్ )   1,95,000mw    59. 3% 

 జలవిద్ుయత్     49,000mw    24  

 అణువిద్ుయత్     7,800mw    3  

 స ర శకతి      12,300mw    0. 3 

 ప్వన శకతి      32,300mw    6 

 బయో గాయస్ ,బయో మాస్    24,000mw    0. 7 

 గోబర్ గాయస్ మరయిు    8,600mw    3 

 ఇత్ర  శకతి వనరులు     

 మొతి్ం      1,50,600mw  

 

 

❖ బయో గాయస్ ఉత్పతిిలో భ రత్దేశం ప్రప్ంచంలో రెండవ సా్ నంలో ఉంద  . మొద్టట సా్ నంలో ఉనన దేశం చ నైా  
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❖ ప్వన శకతిన ేహరతి్ శకతి అని అంట రు .  

❖ భ రత్దేశంలో స్ంప్రదాయితే్ర ఇంధ్న వనరుల నుండ ిఉత్పతిి చేయగల శకతి సామరధయం 1,83,000mw 

.అయిత్ే  

ప్రస్ుి త్ం వీటట నుండ ిఉత్పతిి చసే్ుి ననద  కవేలం 15,200mw అనగా వీటట ఉత్పతిిలో మన ద్క్ష్త్ కవేలం 6% 

మాత్రమ ే.  

2010 జనవరి 10న  జవహర్ లాల్ న హరు  జాతీయ సణ లార్ కమిషన్ ఏరాపటు  చసేి ఈ స్ంస్్ అధ్యరయంలో 

2022 నాటటకత 20,000mw ల స ర శకతిని ఉత్పతిి చయేాలని లక్ష్యంగా నిరేదశించారు .  

❖ 31-3-2008 నాటట భ రత్దశేం ప్వన శకతి ఉత్ాపద్న సామరధయం 8,800mw ప్రప్ంచంలో ప్వన శకతి ఉత్పతిిలో 

భ రత్దేశం 5వ సా్ నంలో ఉంద .  

❖  ప్రప్ంచంలో మరియు భ రత్దశేంలో సాంప్రదాయ  ఇంధ్న వనరులు మనం ఇద ేసా్ యిలో 

ఉప్యోగించినటుయిత్ ే2060 స్ం నాటటకర ఇవి ప్రసి్మాపి్మవుత్ాయి అని అధ్యయనాలు వ లుడసి్ుి నానయి . 
  

6. చందా్యాన్  

❖ 22 అకోి బర్ 2008న భ రత్దశేం చంద్రయాన యాత్రను చపే్టిడంత్ో ఈ యాత్రను చపే్టటిన దేశాలలో 5వ 

దేశంగా రికారు్  స్ృషిించింద  .  

❖ ఇద  వరకు ఈ యాత్రను చేప్టటిన దేశాలు వరుస్గా యు.యస్.ఏ,రష్ాయ ,జప్ాన్ , చ నైాలు మాత్రమే.  

❖ వీటటలో అమ రకిా మరయిు రష్ాయలు మాత్రమ ేమానవ స్హిత్ యాత్రలను చపే్ట ి ం .  

❖ ఈ  యాత్రను  చపే్టిడానికత ముంద్ు 1999లో ఇసణ ర  ఆధ్వరయంలో అహాదాబ ద్ లోని నషేనల్ ఆసణి ా  ఫిజిక్టు 

డ ైరకిెర్ అయిన జారా్ సి. ఫ రానండేజ్  అధ్యక్ష్త్న చంద్రయాన యాత్ర విధ  విధానాలప  ైఒక ట స్ు ఫణ ర్ు 

కమిషన్ ఏరపడింద .  

❖ ఈ కమిషన్ 2004 నాటట వరకు త్న నివేద కను అంద ంచగలిగంిద .  

❖ ఈ నివేద క ప్రకారం భ రత్దశేం 3 ద్శలోు  చంద్రయాన యాత్రను చపే్డుత్ుంద .  

❖ ఈ యాత్రలకు అయిేయ అంచనా వయయం 2000-01 ఆరి్క విలువలో 2500 కోటు  రూప్ాయలు.  
 

లక్షయయలు :- 
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❖ చంద్ుర నిప  ైగురుత్వ త్వరణం g విలువను నిరాద రించడం.  

❖ చంద్ుర నిప  ైవాత్ావరణానిన అధ్యయనం చయేడం.  

❖ చంద్ుర నిప  ైఖ్నిజవనరుల ఉనికతని అధ్యయనం చేయడం. 

❖ చంద్ుర ని ఉప్రతి్ల ప్రసిి్త్ులు,నీరు,మంచు, జాడలను అధ్యయనం చయేడం .  

❖ చంద్ుర నిప  ైభ్విషయత్ుి లో అంత్రకి్ష్ ప్రయోగ కేందరా నిన న లకొలుపట .  

❖  చంద్ుర నిప ై ఇప్పటట  వరకు జరగిిన ప్రిశోధ్నల ప్రకారం అకుడ చంద్ుర ని ఉప్రతి్లం నుండి ఒక మీటర్ 

ఎత్ుి లో చంద్ుర ని చుటటి  ఒక మిలియన్ టనునల హీలియం వాయువు ఉననటుు  అంచనా వయేబడింద .  

❖ ఇద  కేంద్రక స్ంల్లనం వలు  విద్ుయత్ శకతిని  ఉత్పతిి చేయడంలో ఉప్యోగప్డుత్ుంద  .  

❖ ఇంత్ వరకు జరిగని అధ్యయనం ప్రకారం చంద్ుర ని ప ై థోరియం నిలవలు ప్ుషులంగా ఉననటుు  త్లేింద  .  

❖ థోరయిం (Th) అణువిద్ుయత్ ను ఉత్పతిి చయేడంలో ఇంధ్నంగా ఉప్యోగప్డుత్ుంద  .  
చందా్యాన్-1 

❖ ఈ కారయకామానిన భ రత్దశేం 22 అకోి బర్ 2008 పి యస్ యల్ వి సి 11 స్హాయంత్ో  Moon Rever త్ో 

ప్ాటు  
 

Moon Impact Probe ప్రయోగించడంత్ో విజయవంత్గా శాీకారం చుటిబడింద  .  

❖ Moon rover ,MIPత్ో ప్ాటు భ్ూమి చుటటి  తిరుగుత్ూ చంద్ుర ని కక్ష్యలో ప్రవశేిచిన త్రువాత్  చంద్ర 

ఉప్రతి్లం నుండి 100కతమీ ఎత్ుి లో గల కక్ష్యను చరేుత్ుంద  .  

❖ 14 నవంబర్ 2008 న MIP విడివడి చంద్ర ఉప్రతి్లం ప  ైప్డపి్ణ యింద  .  

❖ ఇద  ప్డిప్ణ త్ూ భ రత్ జాతీయ ప్త్ాకమ ైన తిరవరో ప్త్ాకానిన విజయవంత్గా ఎగరవసేింద  .  

❖ Moon rover చంద్ుర ని చుటటి  స్ుమారు 2 స్ం || ల కాలంప్ాటు తిరుగుత్ూ చంద్ర ఉప్రతి్లానిన చితీరకరసి్ూి  

భ్ూమి  

ప ైకత స్మాచారానిన ప్ంపసి్ుి ంద  .  

❖ ఈ స్మాచారానిన అంద చుకోవడానికత భ్ూమిప ై బ ంగళ్తరు నుండి 40కతమీ ల  ద్ూరంలో ఉనన బ లైాలు అన ే

గాా మంలో 96 కోటు  రూప్ాయల వయయంత్ో డి యస్ యన్ (Deep Space Network)ను నిరిాంచింద  .  
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❖ ఇద  కవేలం చంద్రయాన ప్రయోగానికె కాకుండా భ్విషయత్ భ రత్దశేం చపే్టిబో యిే అనిన కారయకామాలను 

ఉప్యోగప్డుత్ుంద  .  

❖ చంద్రయాన -1 లో ప్రయోగించిన moonrover అను ఉప్గాహం 2009 స ప ింబర్ లో భ్ూమిప ై నునన డపీ్ 

సేపస్ న టవర్ు త్ో అనుస్ంధానానిన కోలోపయింద  . అద  అనుస్ంధానానిన కోలోపవట నికత కొనిన రోజుల కతాత్ం 

ఆ ఉప్గాహానికత ద శా నిరేదశం చసేే గెైరోసణ ుప్ చ డిప్ణ యింద  . అయిత్ ేగెరైోసణ ుప్ కు బద్ులు సాి ర్ స నాుర్ 

కొంత్కాలం ప్ాటు ద శా నిరేదశం చేసింద .  అయిత్ ేస ప ింబర్ 2009లో చంద్ుర డి ప ైకత ప్రయోగించిన ఉప్గాహం 

భ్ూమిత్ో త్న అనుస్ంధానానిన 

 మధ్యంత్రంగా కోలోపవటంత్ో చంద్రయాన్ -1 కేవలం ప్ాక్షకి విజయానిన మాత్రమే సాధ చినటుు  అయింద  .  

❖ చంద్రయాన -1 కు ప్రయోగానికత అయిన మొతి్ం వయయం రూ || 396 కోటుు  .  
 

చందా్యాన్ -2:- 

❖ చంద్రయాన -1 లో ప్రయోగించిన మూన్ రోవర్ 2010లో భ్ూమికత చేరావాలిుంద  అయిత్ే ద్ురద్ృషివశాత్ుి  

అద  విఫలం అయిoద .  

❖ అయిత్ే చంద్రయాన -2ను చంద్రయాన-1 త్ో స్ంబంధ్ం లేకుండాన ేప్రయోగసి్ుి నానరు .  

❖ చంద్రయాన -2ను 2018 లో చేప్డత్ారు .  

❖ చంద్రయాన -2 లో ప్రయోగించిన అంత్రిక్ష్ వాహక నౌకత్ో ప్ాటు మూన్ రోవర్ లో చంద్ుర ని ప ైకత ద గుత్ుంద  .  

❖ అప్ుపడు అంత్రకి్ష్ వాయునౌక  నుండి మూన్ రోవర్ బయలు దరేి సేపస్ స టటల్ లాగా అంత్రకి్ష్ వాహక నౌక  

నుండ ి 

200కతమీ వాయసార్ ప్రధి  లో తిరుగుత్ూ త్న వద్ద నునన నాణయంత్ో కూడిన సాంకతేిక ప్రజిాా నంత్ో 

త్యారయిన  

రోబో ల స్హాయంత్ో నమూనాలను సేకరించి తిరగిి అంత్రిక్ష్ వాహక నౌకత్ో ప్ాటు భ్ూమిని చరేుత్ుంద .  

❖ దీనిత్ో చంద్రయాన యాత్ర -2 ప్ూరివుత్ుంద  .  
 

చందా్యాన్ -3:- 
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❖ ఈ యాత్రను 2019 స్ం || లో చేప్టేి అవకాశం ఉంద  . 

❖ దీనిని మానవ  స్హిత్ంగా ప్ంపించినప్ుడు మానవ రహతి్ంగా ప్ంపించిన దానిత్ో ఫలిత్ం దాదాప్ు 3 రటెుు  

ఎకుువ ఖ్రుా అవుత్ుంద  .  

❖ మరియు ప్రశిోధ్న ఫలిత్ం త్కుువ ఉంటుంద  .  

❖ మానవ స్హతి్ంగా ప్ంపించినప్ుడు వోయమగాముల ప్రా ణ రక్ష్ణ మరియు ఇత్ర స్ద్ుప్ాయాలు కలపనకు 

మరియు  

 అంత్రిక్ష్ వాహక నౌక ప్రయోగ వాహక నౌకలను రూప్ొ ంద ంచడానికత ఎకుువ ఖ్రుా అవుత్ుంద .  

❖ చంద్రయాన-3 యాత్ర  మానవ స్హతి్ం (రహతి్ )అనదే  నిరాధ రణ కాక ప్ణ యినప్పటటకర దనీిని మానవ 

స్హతి్ంగా ప్రయోగించే అవకాశాలే ఎకుువగా ఉనానయి .  

 గమనిక : చంద్రబరమణ కాలం - 29 ½ రోజులు  

  చంద్రప్రభి్రమణ కాలం - 29 ½ రోజులు 

❖ చంద్ుర ని బరహాన ,ప్రభి్రమణ కాలాలు  రెండు స్మానంగా ఉండడం వలన చంద్ుర డు మనకు ఎలుప్ుపడూ ఒక 

వ ైప్ు మాత్రమే కనిపిసాి డు .  

❖ చంద్ుర ణిో  మనము అనిన వ ైప్ులా చూడాలంటే  భ్ూమి చుటటి  ,భ్ూమధ్య రేఖ్ వ ంబడి ఒక చుటటి  తిరగాలి.  

❖ చంద్ుర డకిత భ్ూమికత మధ్య ద్ూరం 3,84,000. కతమీ .  
 

7. కోయట్ో ఒపపంద్ం    

❖ వాత్ావరణ కాలుషయం మరయిు గోు బల్ వారిాంగ్  అన ేఅంశాలప ైనా ఐరాస్ ఆధ్వరయంలో 1996లో జప్ాన్ 

రాజధాని టోకోయలోని కోయటో అన ేప్రదేశంలో ఒక అంత్రాా తీయ ఒప్పంద్ం కుద రింద  .దీనిని కోయటో ఒప్పంద్ం 

అంట రు .  

❖ ఈ స్ద్స్ుుకు హాజరెనై దశేాల స్ంఖ్య -146 

❖ 1970 ద్శకం నుండి అభివృద ధ చ ంద న దశేాలు ప్ారశిాా మిక దశేాలుగా అవత్రించడముత్ో ఆ దశేాలు 

వాత్ావరణ కాలుష్ాయనిన విప్రతీ్ంగా వ ద్జలుు త్ునానయి .  

❖ అయిత్ే 1990 ద్శకం నుండి అభివృద ధ చ ంద్ుత్ునన దేశాలు కూడా ప్ారిశాా మిక దేశాలుగా అవత్రించడముత్ో 

ప్రప్ంచవాయపి్ంగా వాత్ావరణ కాలుషయం విప్రీత్ంగా ప రుగుత్ూ వస్ుి ంద  .  
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❖ దీని వలు  హరతి్ (Green House Effect )గృహ ప్రభ వం  మరియు గోు బల్ వారిాంగ్ లాంటట స్మస్యలు 

త్ల త్ుి నానయి.  
Green House Effect:- 

❖ ప్రశిామలు మరియు వాహనాలు వ ద్జలేు  వాత్ావరణ కాలుషయ కారకాల వలన భ్ూ వాత్ావరణంలో ద్టిమ నై 

ప్ొ రలాగా  

ఏరపడినప్ుపడు ఆ ప్రదేశంలో  ఉష్ణో గాత్ ప రుగుత్ుంద  .  

❖ దీనినే Green House Effect హరతి్ గృహ ప్రభ వం అంట రు .ఇద  భ్ూగోళ్ం చుటటి  వాయపిిచ ంద నటెలుయిత్ ే

దానిన గోు బల్  వారిాంగ్ అంట రు .  

❖ దీనికత కారణమయిేయ వాయువులను హరిత్ గృహ వాయువులు  అంట రు.  

❖ అవి Co 2,CO ,SO 2,SF 6,HNO 2,N 2O ,CFC ,HFC మొ || లగు వాటటని హరతి్ గృహ వాయువులు అంట రు.  
 Note : N 2O-Nitrus Oxide -Laughing Gas  

గోల బల్ వారిోంగ్ :- 

❖ గోు బల్ వారిా ంగ్ వలన ధ్ుర వ ప్రా ంత్ాలోు ని మంచు ప్రవత్ాలు కొద ద  కాలంలోన ేకరిగ ిప్ణ త్ాయి .  

❖ హరతి్ గృహ ప్రభ వం వలన అంట రిుటటకాప్రా ంత్ంలో వాత్ావరణ కాలుషయకార వాయువులు చేరడం o 3 

పొ్ ర ప్లాబడును .   
❖ ఇద  ప్రతి అకోి బర్ న లలో ప్లుచబడుత్ుంద  .  

❖ అంద్ువలు  అతి నీలలోహతి్ కతరణాలూ స్హతి్ం భ్ూమిని చరేుత్ాయి .  

❖ గోు బల్ వారిా ంగ్ వలన స్ం || ప్ొ డవునా కరగవలసని మంచు ప్రవత్ాలు స్ం || లో ఏ కొద ద కాలంలో మాత్రమే  

కరగిిప్ణ వడం  

            వలన అంత్కాలము ప్ాటు మాత్రమే వాటట కతాంద్ ఉనన నద్ులు జీవనద్ులుగా ఉంట యి .  

❖ మిగత్ా కాలం ప్ాటు నిరీావనద్ులుగా మిగలిిప్ణ వడంత్ో ఆ నద  ప్రివాహక ప్రా ంత్ంలో ఉనన ప్రజలు జీవన 

విధానంప ై మరియు ఇత్ర జీవజాత్ులప ైనా తీవరమ నై ప్రభ వానిన చూపసి్ుి ంద  .  

❖ ఆ ప్రా ంత్ంలోని కొనిన జీవులు అంత్రించి ప్ణ త్ునానయి .  

❖ స్ముద్రమటిం ప రుగుత్ుంద .  దీని వలు  స్ముద్రంలోని దీవులోు  ఉండ ేజీవులనీన నశిసాి యి .  
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❖ మంచు ప్రవత్ాలు కొద ద  కాలంలోనే కరగిి ప్ణ వడం వలన స్ముద్రమటిం ప రగిి కొనిన జీవజాత్ులు జలమయం 

కావడం వలన వాటటలో ఉనన జీవజాత్ులు నశించి ప్ణ త్ాయి . కరువు కాటకాలు ఏరపడత్ాయి .  

❖ ఈ వాత్ావరణ కాలుషయ ప్రణిామం ఇలాగ ేకొనసాగతి్ే 2050 స్ం || వరకు భ్ూమి ఫ ై ఉనన దాదాప్ు 23 

శాత్ం జీవులు నశించి ప్ణ త్ాయి . అనకే కరటకాలు స్ూక్ష్ాజీవులు ఉద్ువించి అవి అనేక కొతి్ రోగాలకు 

కారణమవుత్ాయి .  

❖ ఫ ై  ప్రిణామాలను ద్ృషిిలో ఉంచుకొని ప్రాయవరణవేతి్లు & మేధావులు విజాపిి  మరేకు ఐరాస్ ఈ 

స్మావేశానిన ఏరాపటుచసేింద  .  

❖ అభివృద ధ చ ంద్ుత్ునన దేశాలు కంట ేఅభివృద ధ  చ ంద న దశేాలే ఎకుువ వాత్ావరణ కాలుష్ాయనిన 

వ ద్జలుు త్ునానయి .  

వీటటలో యు యస్ ఏ -35శాత్ం ,రష్ాయ -16శాత్ంత్ో మొతి్ం 51శాత్ం ఈ దశేాలు ప్రప్ంచంలోని స్గాని కంట ే

ఎకుువ వాత్ావరణ కాలుష్ాయనిన వ ద్జలుు త్ునానయి .  

❖ అయిత్ే అభివృద ధ చ ంద న దేశాలే దనీికత భ ద్యత్ వహించాలని ఈ స్మావశేంలో చరిా ంచబడింద  .  

❖ ప్రప్ంచంలో 1990 నాటట వరకు మాములు సా్ యిలో ఉనన వాత్ావరణ కాలుషయం 1991 నుండి అభివృద ధ 

చ ంద్ుత్ునన దశేాలు కూడా ప్ారిశాా మిక దశేాలుగా అవత్రించడంత్ో వాత్ావరణ కాలుషయం విప్రతీ్ంగా 

ప రుగుత్ుంద  .  

❖ కాబటటి 2012 స్ం ||  నాటట వరకు భ్ూవాత్ావరణంలో ఉనన మొతి్ం కాలుష్ాయనిన 25శాత్ంకు త్గిించాలని 

లక్ష్యంగా నిరేదశించబడింద  .  

❖ ఇంద్ుకు గాను ప్రప్ంచవాయపి్ంగా ప్రశిామలు మరియు వాహనాలోు  కాలుషయరహతి్ ప్రమాణాలు ప్ాటటంచాలని 

ఈ స్మావశేంలో తీరాానించారు .  
Co 2:- 

❖ ఇద  అధ క సాంద్రత్ గల వాయువు .  

❖ దీని సాంద్రత్ గాలి కంటే మరయిు ఆకతుజన్ కంటే ఎకుువ .  

❖ ఇద  విషత్ులయమ నై వాయువుకాద్ు గాని దీనిని ఊపరిితిత్ుి ల నిండా పతలిాత్ే శావస్ ఆడక ఆ వయకతి 

మరణిసాి డు .  

❖ దీనికత గల అత్యధ క సాంద్రత్ వలన అగిన మాప్క ద్ళ్ంలో మంటలు ఆరుపటకు ఉప్యోగిసాి రు .  

❖ ఘన రూప్ంలో ఉనన కారున్ డ ై ఆకెైుడ్ ప్ొ డమించు అంట రు .  
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Co :- 

❖ ఇద   విషత్ులయమ నై వాయువు 

❖ దీనిని  పతలిాత్ ేఅద  రకింలో ఉనన హిమోగోు బిన్ త్ో చరాజరిప ిరకాి నిన విషత్ులయం చయేడం వలన ఆ వయకతి 

మరణించ ేప్రమాద్ం ఉంద  .  

❖ co 2 & co  లు ఇంధ్నాలను మండించడం వలన వ లువడత్ాయి .  

❖ o 2 వాయువు స్ంవృద ధగా ఉననప్ుపడు ఇంధ్నానిన మండసిేి  కారున్ డ  ైఆకెైుడ్ వాయువు వ లువడును .  

❖ o 2 వాయువు కొరత్ ఉననప్ుపడు ఇంధ్నానిన మండసిేి  కారున్ డ ై ఆకెైుడ్ వాయువు వ లువడును  

 ఉదా :- మూస ివుంచిన గద లో ఇంధ్నానిన మండసిేి  co వాయువు వ లువడుత్ుంద  .  

o 2:- 

❖ ఇద  మండట నికత స్హాయప్డుత్ుంద .  

❖ శావస్ కతాయలో ఉప్యోగప్డుత్ుంద  కాబటటి దీనిన ప్రా ణవాయువు అంట రు.  

❖ ఆకతుజన్ వాయువు మండట నికత ఉప్యోగప్డుత్ుంద  కానీ మండద్ు.  

❖ హ ైడోరజన్ అత్యధ క ద్హనశీలత్ను కలిగి ఉంటుంద .  

❖ ఆకతుజన్  ద్హాద్దోహద్కారి  కానీ ద్హనశీల వాయువు కాద్ు 

 హ ైడరాజన్ :- 

❖ హ ైడోరజన్ వాయువు ద్హనశీల వాయువు.  

❖  ఇద  నీలిరంగులో మండుత్ుంద .  

❖  ఆకతుజన్ వాయువు ఉనన  ప్ాత్ర మూతి  వద్ద మండుత్ునన ప్ులును ఉంచినప్ుడు అద  మరింత్ కాంతి 

వంత్ంగా మండుత్ుంద .  

❖ దీనికత కారణం మండట నికత స్హాయప్డ ేఆకతుజన్ వాయువు ప్ుషులంగా ఉండటమే.  

❖  హ ైడోరజన్ వాయువు ఉనన  ప్ాత్ర మూతి  వద్ద మండుత్ునన ప్ులును ఉంచిత్ే ‘టప్ ‘అన ేశబదంత్ో ప్ులు  

ఆరిప్ణ యి అంద్ులో ఉనన హ డైోరజన్ వాయువు నీలి రంగులో మండుత్ుంద .  

❖  భ రత్దశేంలో భ రత్ వాహన చటిం 1999 ప్రకారం యూరో ప్రమాణాలను ప్ాటటస్ుి నానరు.  

❖  వీటటని భ రత్దశేంలో భ రత్ సేిజ్ ప్రమాణాలు అంట రు.  
 

 భ రత్ సేిజ్     ఢిల్లు                 ఇత్ర ప్రా ంత్ాలు  co శాత్ం 
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 I   2000   2002  0-15శాత్ం 

 

II   2004   2006  0-0. 5శాత్ం 

 

III   2008   2010  0-0. 2శాత్ం    
  

IV    2010   2012  0శాత్ం 

 

❖  కోయటో ఒప్పంద్ం  స్మీక్ష్  స్ద్స్ుును   ప్రతి దేశంలో ఏదో  ఒక స్ంవత్ురం నిరవహసి్ూి నే ఉనానము.  

❖  ఇండోనషేయిాలోని బ లిలో 2007 డసి ంబర్ 5 నుండి డిస ంబర్  15 వరకు  ఈ  స్ద్స్ుు జరగిింద . 
  

ఈ స్తద్స్తతసలో వరధమాన్  దశేాలు  ప టి్టన్  కొనిన  ష్రతులు: 

 

❖  బరషరత్ుగా ఉ యస్ ఏ  ఈ ఒప్పంద్ంప  ై స్ంత్కం చేయాలి.  

❖  వరధమాన  దేశాలోు  వాత్ావరణ  కాలుషయ రహతి్  సాంకతేిక  ప్రజిాా నానిన  అభివృద ధ  చ ంద న  దశేాలు  

అంద ంచాలి.  

❖  సాంకతేిక  ప్రజిాా నానికత  అవస్రమయిేయ ఖ్రుాలు అభివృద ధ చ ంద న దశేాలు భ్రించాలి.  
 నిరణయాలు:- 

❖  యూఎస్ఏ త్ో ప్ాటు  ఆసేిలియా మొటిమొద్టగా దీనిప ై స్ంత్కం చసేింద .  

❖  అతివృషిి వలు గానీ, అనావృషిి వలుగాని ప్రప్ంచంలో ఎకుడ ైనా కరువు ప్రసిి్త్ులు ఏరపడతి్ే ఆ ప్రా ంత్ానికత 

ఆరిధక స్హాయానిన ఏరపరచుటకు ఒక అంత్రాా తీయ నిధ   ఏరాపటు చయేడం జరిగింద .  

❖ 2009 డిస ంబర్ 6 నుండి 19 వరకు ఇండోనేషయిాలోని బ లి దీవప్ంలో కోయటో ఒప్పంద్ం స్మీక్ష్ స్ద్స్ుు 

జరగిింద .  
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❖ ఈ స్ద్స్ుుకు హాజరెనై దశేాల మధ్య స్భ్యత్ కొరవడ ిధ్నిక మరియు వరధమాన దశేాల మధ్య విభరదాల వలు  

ఈ స్ద్స్ుు విఫలమ ైంద .  ఈ స్ద్స్ుుకు భ రత్దశేం త్రఫున మన ప్రధాని మనలాహన్ సింగ్ మనదేశ 

ప్రతినిధ గా హాజరయాయరు .  

❖ ఈ స్ద్స్ుు  విఫలం అయినప్పటటకర Basic  దేశాల కూటమి (బ రజిల్, స త్ ఆఫిరకా, ఇండియా & చ నైాలు ) ఒక 

ముసాయిదాని  త్యారుచేశాయి ఇంద్ులో ప్రప్ంచ దశేాలు అనిన స్వచాంద్ంగా వాత్ావరణ కాలుష్ాయనిన 

అరికట ి లని, ప్రతి దశేం ప్రతి స్ంవత్ురం వ లువరించిన మరయిు అరకిటటిన వాత్ావరణ కాలుషయ వివరాలను 

వ లుడించాలని మరియు ప్ రులకు వాత్ావరణ కాలుషయ నివారణ ఆవశయకత్ను త్ లియజసే్ూి  వారికత దనీిప  ై

అవగాహన కలిపంచాలని ఈ ముసాయిదాలో కొనిన మారిద్రిక స్ూత్రా లను ప్ొ ంద్ుప్రిచారు 

 

8. భారత రక్షణ వయవసా్తలో శాస్్తర karma సాంక తిక పరిజఞా న్ం 

 

❖ భ రత్ రక్ష్ణ వయవస్్ను ప్రప్ంచ రక్ష్ణ వయవస్్లో 5వ  అతిప ద్ద రక్ష్ణగా ప్రగిణిసాి రు.  ఇంద్ులో ప్నిచసే్ుి నన 

స ైనయం స్ంఖ్య స్ుమారు  29 లక్ష్లు అని అంచనా కాగా ప్ాక్ట స ైనయం 16 లక్ష్లు అని అంచనా.  

❖ అయిత్ే భ రత్దేశం శాసి్ర, సాంకేతిక రంగంలో అభివృద ధ  చ ంద న దేశాలకు దటీుగా అభివృద ధని సాధ ంచగలిగింద .  

కొంత్ ఆయుధ్ స్ంప్తిిని ధ్నిక దశేాల నుండ ిద గుమతి చసే్ుకుననప్పటటకర కొంత్ ఆయుధ్ స్ంప్తిిని 

విదశేాలకు ఎగుమతి చసేే సా్ యికత భ రత్దశేం చేరుకుంద . 
  

యుద్ద  ట్ాయంకులు:- 

 

అరుు న్ :- 

❖ ఇద  భ రత్దేశంలో ప్ూరిి స్వదశేీ ప్రజిాా నంత్ో త్యారెనై మొటిమొద్టట యుద్ధ  ట యంక్ట.  

❖  దీనిని ప్రధాన యుద్ధ  ట యంక్ట అంట రు.  

❖  దీనిని త్యారుచేసని బిఇఎమ్ఎల్( భ రత్  ఎరి్ మూవర్ు  లిమిటడె్).  

❖  దీని ప్రధాన కారాయలయం - బ ంగళ్తరు.  

❖  దీని వగేం గంటకు  70 కత.మీ.  
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❖ ఇవి క్షతిిజ స్మాంత్ర రేఖ్ త్ో 5 0 కోణం  చేయగల గటును స తై్ం ఎకుగలద్ు .  

❖  ఇంద్ులో భ రత్దశేంలో ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రజిాా నంత్ో త్యారయిన కావరేి ఇంజిన్  ఉప్యోగిస్ుి నానరు.  కావేరి 

ఇంజన్ సామర్యము 250 హ చ్ పి(1హ చ్ ప ి= 746 వాటు కు స్మానం) 

 భీష్ో:- 

 

❖  ఇద  భ రత్దేశంలో ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారెైన రెండవ యుద్ధ ట యంక్ట 

❖  దీనిన త్యారుచేసని స్ంస్్ బిఇఎమ్ఎల్ 

❖  దీని వగేం గంటకు 80 కత.మీ.  

❖ ఇవి క్షతిిజ స్మాంత్ర రేఖ్లు 350 కోణం చయేగల గటును స్హిత్ం ఎకుగలద్ు .  

❖ ఇవి బ నైాకుయలర్ు స్హాయంత్ో చీకటోు  స్హతి్ం ప్నిచయేగలద్ు.  

❖ భ రత్ రక్ష్ణ వయవస్్లో రష్ాయ నుండ ిద గుమతి చసే్ుకునన టట -29 &  టట -60 త్రహా ట యంకులత్ో ప్ాటు 

అమ రకిా ద గుమతి  చసే్ుకునన 9  ట యంకులు  కూడా ఉనానయి 

❖  అంత్రాా తీయ నిఘా స్ంస్్ల అంచనా ప్రకారం భ రత్ రక్ష్ణ వయవస్్లో 3900 యుద్ధ  ట యంకులు ఉనానయని 

అంచనా 

❖  అయిత్ే ప్ాకతసా్ న్  2400 ట యంకులు ఉనానయని అంచనా.  
 జలాంతరా్ ములు:- 

 

❖  సాధారణంగా జలాంత్రాి ములు స్ముద్రం ఉప్రతి్లం నుండి 300మీ || ల  లోప్ల మునిగి  ప్రయాణం 

చేసాి యి 

❖ ఇంద్ులో  శత్ుర దశేాలకు చ ంద న స ైనికులప ై  దాడి చేయుటకు ప్రయోగించే క్షపి్ణులను టరెుడోలు  అంట రు.  
ఐ.ఎన్.ఎస్:-( ఇండియన్ నవేీ స్తరీవస్- భారత నావికాద్ళం) 

  ఐ.ఎన్.ఎస్   శంఖల్ :- 

❖  ఇద  భ రత్దేశంలో ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారెైన మొటిమొద్టట జలాంత్రాి మి 

❖  ఇద  1990లో త్యారయియ 1992లో స నైయంలో ప్రవశేప టిబడింద  
ఐ.ఎన్.ఎస్ shalki :- 
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❖ ఇవి భ రత్దశేంలో ప్ూరిి స్వదశేీ ప్రజిాా నంత్ో త్యారెనై రెండవ జలాంత్రాి మి 

❖  ఇద  1992లో త్యారయి 1994లో స నైయంలో ప్రవశేప టిబడింద  s 

ఐ.ఎన్.ఎస్ స్ింధతరక్షక్:- 

❖  ఇద  భ రత్దేశంలో ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారెైన జలాంత్రాి మి 

❖  ఇంద్ులో అప్పటట రాషిపా్తి ఏ.పి.జ ెఅబుద ల్ కలాం 2005లో ప్రయాణించి,ఒక జలాంత్రాి మిలో ప్రయాణించిన 

మొటిమొద్టట రాషిపా్తిగా రకిారు్ లోు కత ఎకాురు.  

❖  భ రత్దశేంలో ఇప్పటటవరకు స్వదశేీ మరియు విదశేీ జలాంత్రాి ములు అనీన కలిసి మొతి్ం 16 ఉనానయి 

❖  కాగాప్ాకతసా్ న్ కు  8 జలాంత్రాి మిలు ఉనానయి 

ఐ.ఎన్.ఎస్ కూరపపర్గ :- 

❖  ఇద  1969లో అప్పటట యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ త్యారె ై1969- 2001 వరకు ఇద  భ రత్ నావికా ద్ళానికత 

సేవలను అంద ంచింద  

❖  2001లో ప్ద్వీ విరమణ ప్ొ ంద న అనంత్రం 2003లోదీనిని విశాఖ్ప్టిణంలోని రామకృష్ాో  బీచోు  నావికాద్ళ్ 

ప్రద్రినశాలగా  మారాారు. యువత్ను నావికాద్ళ్ంలోకత  ఆహావనించేంద్ుకు దీనిన ప్రద్రినశాలగా  

మారాారు 

❖ జలాంత్రాి మిని ప్రద్రినశాల మారిాన దేశాలలో భ రత్దేశం రెండవద  మొద్టట దశేం  రష్ాయ  
ఐ.ఎన్.ఎస్ అరిహంత్  :- 

❖  భ రత్దశేంలో ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారయిన మొటిమొద్టట అణుజలాంత్రాి మి 

❖  దీనిని జుల ై  2009లో ప్రస్ుి త్ ప్రధాని మనలాహన్ సింగ్ భ రయ అయిన గురుచరణ్ కౌర్  చతే్ుల మీద్ుగా 

విశాఖ్ప్టిణంలో జలప్రవశేం గావించారు.  

❖  దీని త్యారకీత  ఐన ఖ్రుా  25,000ల  కోటుు  

❖  దీని బరువు 6000 టనునలు.  దనీిని ఆగస్ుి  14, 2016 స నైయంలో ప్రవేశప ట ి రు.  
యుద్ధనౌకలు:- 

 

 ఐ.ఎన్.ఎస్ ఆదితయ:- 



N.Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

N. Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

❖  ఇద  భ రత్దేశంలో ప్ూరిి ప్రజిాా నంత్ో త్యారెనై త్ొలి యుద్ధనౌక 

❖  1992లో త్యారెైంద  1994లో స నైయంలో ప్రవశేప టిబడింద .  
ఐ.ఎన్.ఎస్ ఢిలీల:- 

❖  ఇద  భ రత్దేశంలోప్ూరిి స్వదశేీ ప్రజిాా నంత్ో త్యారెనై యుద్ధనౌకలలో  ప ద్దద  

❖  ఇద  4 ఎయిర్ కాా ఫి్ట్్  ను మోస్ుకళెలు  సామరా్ యనిన కలిగవిుండటంత్ోప్ాటు ఇంద్ులో ఒక ఫనిాక  ఉంటుంద  
ఫినాక:- 

❖  ఇద ఒక మలి్ల బ రలె్ రాకటె్ లాంచర్ .  

❖ దీనికత 12 బ యరల్ు  ఉంట యి 

❖   ఒకొుకు బ యరెల్  నిమిష్ానికత 5 రాకటె్ు  చొప్ుపన ఇద  మొతి్ంప  ైనిమిష్ానికత 60 రాకటెును 

ప్రయోగించగలద్ు .  

❖  దీనిన ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారుచసేింద .  
ఐ.ఎన్.ఎస్ శివానిక్ :- 

❖  ఇద  భ రత్దేశంలో స్వదశేీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారెైన యుద్ధనౌక 

❖  దీనిన నావికా ద్ళ్ సబిుంద  శిక్ష్ణ నిమితి్ం ఉప్యోగసి్ుి నానరు 

ఐ.ఎన్.ఎస్ తిాశూల్  :- 

❖  ఇద  భ రత్ నావికాద్ళ్ంలో కలెాు  అతిప ద్ద యుద్ధనౌక ఇద  6ఎయిర్ కాా ఫి్ట్్  మరియు ఒక ఫినాకను  

తీస్ుకళె్ుగలద్ు 

❖  దీనిని 2004 డిస ంబర్ 12న భ రత్దేశం రష్ాయ నుండ ిద గుమతి చసే్ుకుంద   
ఐ.ఎన్.ఎస్ తలావర్గ :- 

❖  ఇద  భ రత్ నావికాద్ళ్ంలో కలెాు  వగేవంత్మ ైనద  

❖  దీనిన రష్ాయ నుండి ద గుమతి చేస్ుకుని 18 జూన్ 2004లో భ రత్ నావికాద్ళ్ంలో ప్రవేశప ట ి రు 

❖ దీని వగేం గంటకు 80 నాటటకన్  మ ళై్ళు  
ఐ.ఎన్.ఎస్ తబర్గ:- 

❖  ఇద  2005లో రష్ాయనుండి ద గుమతి చసే్ుకోబడింద  
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❖   ఇద  భ రత్ నావికాద్ళ్ంలో కలెాు  అత్యంత్ నాణయత్త్ో కూడని ఆధ్ునిక సాంకతేిక ప్రజిాా నంత్ో త్యారయియంద  

❖  రక్ష్ణ వయవస్్కు చ ంద న తిరవిధ్ ద్ళాల స్మాచార వయవస్్ అయినా స్ంయుకి దీని కేంద్రంగా ప్ని చేసణి ంద  

❖   ఇద  6ఎయిర్ కాా ఫి్ట్్ మోస్ుకు వ ళ్ుడమ ేకాకుండా ఒక  ఫనిాకను  కలిగ ిఉంటుంద  

❖  భ రత్దశేంలో మొతి్ం 24 యుద్ధనౌకలు ఉననవి 

❖ ప్ాకతసా్ న్  7యుద్ధనౌకలు ఉననవి.  
❖  యుద్ధ  విమానాలు :-(ఇండియాలో 680 యుద్ధ  విమానాలు ప్ాక్ట  లో 450 విమానాలు ఉనానయని 

అంచనా) 

 త్ేజస్:- 

❖  ఇద  బ రత్దేశంలో ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారెైన యుద్ధ విమానం 

❖  ఇద  ప్రప్ంచంలోనే అతి త్ేలికెనైద  

❖  ఇద  ఒక సతట్  కలిగ ిఉండి ప లైట్  స్హాయంత్ో నడుస్ుి ంద  

❖   దనీి  వగేం108 మాక్ట వగేం 

❖  “1 మాక్ట వేగం “గాలిలోని ధ్వని వగేం త్ో స్మానం.  అనగా త్ేజస్ వగేం గాలిలోని ద్వని వగేం కంటే ఎకుువ 

❖  దీనిన హ చ్ ఏ యల్ ,యన్ ఏ ల్ లు  స్ంయుకింగా రూప్ొ ంద ంచాయి వీటట  ప్రధాన కారాయలయాలు 

బ ంగుళ్తరులో ఉనానయి  
లక్షయ:- 

❖  ఇద  ప లైట్ రహతి్ యుద్ధ  విమానం 

❖ ఇద  ప లైట్ రహతి్ంగా  160 కతలోమీటరు ద్ూరం వరకు రిమోట్ స నిుంగ్ ప్ద్ధతిలో నియంతిరంచబడుత్ుంద  

❖ ఇద  త్న బరువులో   60 శాత్ం భ రానిన మోస్ుకువ ళ్ు  గలద్ు.   

❖ ఇద  ఇండయిాలో ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారు చయేబడింద  

❖ దీనిన హ చ్ ఏ యల్ ,యన్ ఏ  ఏల్ లు  స్ంయుకింగా రూప్ొ ంద ంచాయి 

            HAL  :Hindustan Aeronautics Limited 

             NAL  :National Aeronautics Limited 

 Bangalore:Head office for HAL& NAL 

 

స్తరస్ :- 
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❖  దీనిన  హ చ్ ఏ యల్ ,యన్ ఏ  ఏల్  లు స్ంయుకింగా రూప్ొ ంద ంచాయి 

❖ ఇంద్ులో కూరొాన ేసామర్యం 12 +2 

❖  ఇద  ఆగకుండా ఏకధాటటగా 5000కతమీ  ద్ూరం ప్రయాణించగలద్ు 

❖ దీనిన స నైయంలోనూ మరయిు ప్ ర విమానయాన విమానంగా కూడా ఉప్యోగసి్ుి నానరు 

❖  స నైయంలో జవానును రవాణా చయేుటకు, గాయప్డిన జవానును చికతత్ు నిరవహించుటకు  దీనిన 

ఉప్యోగసి్ుి నానరు 

❖ ప్ ర విమానంగా దీనిని భ రత్దేశంలో మ టోర ప్ాలిటన్ నగరాల మధ్య ప్రజారవాణాకు ఉప్యోగిస్ుి నానరు 

❖  స్రస్ అనగా భ రాత్దేశంలో ఒక  కొంగ జాతి పేరు మీద్ుగా స్రస్ అని నామకరణం చశేారు 

నిశాంత్:- 

❖ ఇద   ఇజరా యిల్ నుండి ద గుమతి చేస్ుకోబడింద  ఫాలున్ అను  యుద్ధ విమానం 

❖   దనీి ఉప్రతి్లం మొతి్ం ఆపిికల్ ఫ బైర్ గాు స్ుత్ో  త్యారుచయేబడి ఉననంద్ున ఇద  రాడార్ వయవస్్ నుండి 

స్హతి్ం త్పపించుకోగలద్ు .  ఇద  ప లైట్ రహతి్ యుద్ధ  విమానం 

❖  భ రత్ వ మైానికద్ళ్  అవస్రానికత త్గిటుి గా భ రీ మారుపలు, చరేుపలు చసేిన అనంత్రం ద నికత నిశాంత్ అని 

నామకరణం చేశారు  
అవాక్స :- 

❖  భ రత్దశేం 2009 జూల ైలో ఇజరా యిల్ నుండ ిఅవాక్టు అను  గగనత్ల నియంత్రణా వయవస్్ను ద గుమతి 

చేస్ుకుంద  ఈ వయవస్్ రాడార్ వయవస్్ను ప్ణ లి ఉండ ిరాడార్ కంటే స్మర్వంత్ంగా ప్నిచసే్ుి ంద  ఇద  

ఏకకాలంలో 4000 కతలోమీటరు ద్ూరంలో ఉనన 250 లక్షయయలను గురిిస్ుి ంద .  దీనిని ఇజరా యిల్ నుండి 

ద గుమతి చేస్ుకునన ఫాలున్ యుద్ధ విమానం ప  ైనుండి ఉప్యోగిసాి రు భ రత్దశేం ఇజరా యిల్  నుండి 

అవాక్టు ద గుమతి చేస్ుకోవడంత్ో ఇలాంటట వయవస్్ను కలిగి ఉనాన దశేాల ైన అమ రికా,రష్ాయ, ప్రా న్ు ,జప్ాన్ 

,ఇజరా యిల్ త్రావత్ భ రత్దేశం ఇలాంటట వయవస్్ను కలిగి ఉంద  

❖ వాసి్వానికత అవాక్టు ప్ొ ంద్డానికత మొద్టచ ైనా ఇజరా యిల్ త్ో ఒప్పంద్ం కుద్ురుాకుంద  కానీ అమ రికా 

అభ్యంత్రం చ ప్పడంత్ో ఇజరా యిల్ చ నైాత్ో కుద రిన ఒప్పందానిన రద్ుద  చసే్ుకుంద  ఆ త్రావత్ ఇజరా యిల్ 

భ రత్దేశంత్ో ఒప్పంద్ం కుద్ురుాకుంద  .  
స్తతఖోయ్ 30k :- 



N.Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

N. Kalyana Chakravarthy www.OnlineIAS.com +91-9246365622 

❖  ఇద  వరకూ భ రత్దశేం రష్ాయ  నుండి స్ుఖ్ోయ్ విమానాలను ద గుమతి చసే్ుకునేద  

❖  అయిత్ే వీటటకత స్ంబంధ ంచిన సాంకేతిక ప్రజిాా నం ఇండయిా రష్ాయ నుండి కొనుగోలు చేసింద  

❖  కాబటటి భ రత్ వ ైమానిక ద్ళ్  అవస్రాలకు త్గిటుి గా భ రీ మారుపలు, చేరుపలు చసేిన అనంత్రం దీనిని 

స్ుఖ్ోయ్ -30k పరేుత్ో దనీిన భ రత్దేశంలోన ేస్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారు చసే్ుి నానరు 

❖  ఇంద్ులో అప్పటట రాషిపా్తి అబుద ల్ కలాం 2006లో ప్రయాణంిచి ఒక యుద్ధ  విమానంలో ప్రయాణించిన 

మొటిమొద్టట రాషిపా్తిగా రకిారు్ లోు కత ఎకాురు .  

❖ ప్రస్ుి త్ం ట ట  గూా ప్ చ ైరాన్ రత్న్ ట ట  78 ఏళ్ు  వయస్ుులో 2008 జనవరి  ఢలి్లులో జరిగని ఒక  

అంత్రాా తీయ ఎయిర్ ష్ణ  లో  ఈ విమానానిన నడపిించి రకిారు్  స్ృషిించారు మరయిు ఇంద్ులో ప్రస్ుి త్ 

రాషిపా్తి ప్రతిభ  ప్ాటటల్ ప్రయాణించి ఒక యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించిన త్ొలి మహిళా రాషిపా్తిగా 

రికారు్ లోు కత ఎకాురు 

క్షిపణులు :- 

తిాశూల్:- 

❖  ఇద  ఇండయిాలో ప్ూరిి స్వదశేీ ప్రజిాా నంత్ో త్యారెనై మొటిమొద్టట క్షిప్ణ ి

❖  దీనిన త్యారుచేసని స్ంస్్ ఇసణ ర   

❖ దీనిన భ్ూత్లం నుండ ిగగనత్లముకు  ప్రయాణిసాి రు 

❖  దీని ప్రధి  9 కత.మీ  
నాగ్ :- 

❖ ఇద  ఇండయిాలో ప్ూరిి స్వదేశీ ప్రిజాా నంత్ో త్యారెైయింద   

❖ ఇద  ట యంక్ట  విధ్వంస్క  క్షపి్ణ ి

❖  Anti tank missile -ATM  

❖  దీనిన త్యారు చసేని స్ంస్్ భ రత్ డ నైమిక్టు లిమిటెడ్(BDL )Hyderabad 

❖ దీని ప్రిధ  9 కత.మీ 

❖ దీనిన భ్ూత్లం నుండ ిభ్ూత్లం ప ైకత ప్రయోగిసాి రు 

❖ ఇండయిాలో క్షపి్ణులను త్యారు చసేే స్ంస్్లు రెండూ ఉనానయి  

అవి 1. ఇసణ ర    2 . బి  డ ియల్  
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 ఆకాశ్:- 

❖ దీనిన భ్ూత్లం నుండ ిగగనత్లముకు ప్రయోగిసాి రు 

❖ దీనిన త్యారు చేసని స్ంస్్ ఇసణ ర  

❖  దీని ప్రధి  25కత.మీ 

❖ ఇసణ ర   ఆకాశ్ క్షిప్ణలిను అంత్రాా తీయ మారెుట్ చేసణి ంద  

❖  ఇప్పటటవరకు ఆకాశ్ క్షపి్ణిలను అంద ంచిన ఆర్రు  స్ంఖ్య 25 ప ైన ే 

❖ ఆకాశ్  త్ొలిసారిగా కొనుగోలు చేసని దశేం చిల్ల 

స్ ంద్వ్ :- 

❖  దీనిన శత్ుర  దశేాలకు చ ంద న స ైనికులను దేశ స్రిహద్ుద  అవత్ల  నిలువరించేంద్ుకు అభివృద ధ  ప్రుస్ుి నానరు 

❖  ఇద  ఇంకా  అభివృద ధ ద్శలోన ేఉననద  

❖  దీనిన త్యారు చసే్ుి నన స్ంస్్ బి  డ ియల్  

❖  దీని ప్రధి  40కత.మీ 

❖ దీనిని భ్ూత్లం నుండి భ్ూత్లంకు  ప్రయోగిసాి రు 

అస్్తర:-  

❖  11 స ప ింబర్ 2001 స్ంఘటన అమ రికాలోని వరల్్ టేరడ్ స ంటర్ ప  ై ఇసాు మిక్ట ఉగావాద్ుల ఆధ్వరయంలో దాడి 

అనంత్రం భ రత్దశేంలోని మ టోర ప్ాలిటన్ నగరాలను స్ంరక్షంిచడం కోస్ం దీనిన అభివృద ధ ప్రుస్ుి నానరు  

❖ త్యార ీస్ంస్్ ఇసణ ర  

❖  దీని ప్రది  -40 కతలోమీటరుు  

❖  ప్రస్ుి త్ం దనీిని భ్ూత్లంనుండి  నుండి గగనత్లంకు ప్రయోగిస్ుి నానరు 

❖ అయిత్ే భ్విషయత్ుి లో గగనత్లం నుండి గగనత్లముకు  ప్రయోగించేంద్ుకు ఇండియాలో ప్ూరిి స్వదేశీ 

ప్రజిాా నంత్ో త్యారెనై స్ుకోయ్ 30k యుద్ద విమానం నుండి ప్రయోగించేంద్ుకు ప్రయతినస్ుి నానరు 

❖ దీనిన   గగనత్లం నుండి గగనత్లముకు  ప్రయోగించినప్ుపడు దీని వగేం 1.3 - 1.4 మాక్ట  వేగం వరకు 

ఉంటుంద  
పృధీవ:- 

❖  దీనిన భ్ూత్లం నుండి భ్ూత్లంకు  ప్రయోగిసాి రు 
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❖ దీని త్యారీ స్ంస్్ ఇసణ ర  

❖ ప్ృధీవ లో మూడు రకాలునానయి 

 ప్ృధీవ -1 ప్రధి   150  కతలోమీటరుు  

 ప్ృధీవ -2 ప్రిధ   250 కతలోమీటరుు  

 ప్ృధీవ -3 ప్రిధ   150 కతలోమీటరుు  

అగిన :- 

❖  ప్రస్ుి త్ం భ రత్దేశంలో క్షపి్ణులోు  కలెాు  అగని ప్రకారం ప ద్దద  

❖ దీని  ఇసణ ర  త్యారుచసే్ుి ంద  

❖ దీనిన  భ్ూత్లం నుండి భ్ూత్లం ప ైకత ప్రయోగిసాి రు 

❖  అగనిలో మొతి్ం నాలుగు రకాలునానయి 

అవి అగని -1 ప్రధి  1500కతమీ  

      అగిన -2 ప్రధి  2500కతమీ 

      అగిన -3 ప్రధి  3500కతమీ 

      అగిన -4 ప్రధి  5000 కతమీ 

❖  ప్రస్ుి త్ం ఉనన అగిన -1 ,అగిన -2 ,అగని- 3,లను స నైయంలో చేరాారు అగని-4 ప్ణ రు మాత్రం అభివృద ధ  ద్శలో 

ఉంద  

❖ ప్రస్ుి త్ం భ రత్ రక్ష్ణ వయవస్్లో ఎకుువ ప్రిధ  గల క్షిప్ణి  అగిన-3 దీని ప్రిధ  3500 కత.మీ 

❖ ప్ాకతసా్ న్  గోర ిక్షపి్ణి 3500కతమీ అగిన- 3 కత ప్రత్ాయమానయంగా ఉంద  
బాహమ ోస్  :- 

❖ దీనిన భ రత్ మరియు రష్ాయలు కలిసి స్ంయుకింగా రూప్ొ ంద స్ుి నానయి 

❖ ఇండయిాలో  ఉనన బరహాప్ుత్రా  నద  మరయిు రష్ాయ లో ఉనన మాసణ ువా నద్ుల  పరేు మీద్ుగా దీనికత 

బరహమ ాస్  అని  నామకరణం చశేారు 

❖ దీనిప్రధి - 290 కత.మీ  
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❖  దీని వగేం 2.8 మాక్ట వేగం 

❖  ప్రప్ంచంలోని క్షిప్ణులోు  2వ  వేగా వంత్మ నై క్షపి్ణి  

❖  మొద్టటద  సతిల్ బర్్ (యు యస్ ఏ ) 

❖ దీని వగేం 3మాక్ట వేగం   

❖ భ రత్, రష్ాయలు కలసి బరహమ ాస్ క్షిప్ణి ల  బరహమ ాస్ లిమిటడె్ కంప నీ పేరుత్ో అంత్రాా తీయ మారెుటటంగ్ 

చేస్ుి ననద  

❖  ఇంత్ వరకూ ఈ స్ంస్్కు వచిాన ఆర్ర్ు స్ంఖ్య 20కత ప ైగా ఉనానయి 

❖ బరహమ ాస్ క్షపి్ణనిి త్ొలిసారగిా కొనుగోలు చసేిన త్ొలి దేశం చీలి  

❖  దీనిన ప్రస్ుి త్ం భ్ూత్లం  నుండి గగనత్లముకు  ప్రయోగసి్ుి నానరు అయిత్ ేభ్విషయత్ుి లో దీనిన 

గగనత్లము నుండ ిభ్ూత్లంకు  మరియు స్ముద్రం నుండ ిభ్ూత్లంకు మరియు అనిన విధాలుగా 

ప్రయోగించేంద్ుకు దీనిన డిజెనై్ చసే్ుి నానరు 

బాహమ ోస్ హ పైర్గ సణ నిక్:-  

❖  వగేం 6-7 మాక్ట త్ో ప్రయాణించేంద్ుకు వీలుగా భ రత్ మరయిు రష్ాయలు దీనిన అభివృద ధ  ప్రుస్ుి నానయి 

❖ ఇద  ఇంకా అభివృద ధ  ద్శలో ఉంద  దీనికత మరొక పరేు బరహమ ాస్-2k (కలాం ) 

ధన్తష్ :- 

❖  నావికాద్ళ్ం ప్రయోగించేంద్ుకు వీలుగా ఇసణ ర   రూప్ొ ంద ంచిన బరహమ ాస్ యొకు మరయిొక రూప్మ-ే ధ్నుష్  

❖  దీని ప్రధి -90 కతలోమీటరుు .  దీనిన స్ముద్రంప  ైనుండి స్ముద్రం ప ైకత  ప్రయోగిసాి రు 

స్తయరయ:- 

❖  7 మాక్ట వేగంత్ో ప్రయాణించేంద్ుకు భ రత్ రూప్ొ ంద స్ుి నన అతిప ద్ద  క్షిప్ణి- స్ూరాయ 

❖  ఇద ఇంకా  అభివృద ధ  ద్శలో ఉంద  

❖ దీని త్యారీ స్ంస్్ఇసణ ర   

❖ ఇంద్ులో మూడు రకాలునానయి 

స్ూరయ -1  5000కతమీ  

స్ూరయ -2 12000కతమీ  
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స్ూరయ -3 20000కతమీ  

❖ దీనిన ఖ్ండాంత్ర బ లిసిిక్ట క్షిప్ణి అంట రు 

❖ దీనిన ICBM -Inter Continental Balistic Missile  

❖  ఖ్ండాత్ర క్షపి్ణి సాంకేతిక ప్రిజాా నానిన కలిగ ిఉనన దేశాలు ఇద వరకు 5 మాత్రమ ేఉననవి భ రత్ 6వ ద  

కాబో త్ుంద  .  

❖ మొద్టట ఐద్ు దశేాలు 

1. రష్ాయ 

2. యు యస్ .ఏ  

3. ఫరా న్ు 

4. జప్ాన్ 

5. చ నైా  
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