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നേമ്മുടടെ ടസദൌരയൂഥമം

സൂരന്ത്യന
ബുധന, ശുക്രന, ഭൂമറി, ടചയാവ (ടഭദൌമഗ്രഹങ്ങള്) 
വേന്ത്യയാഴമം, ശനേറി, യുറയാനേസസ, ടനേപ്ററ്റ്യൂണ് (യജയാവേറിയന ഗ്രഹങ്ങള്)
കുയറിപ്പര് ബല്റസ ( പ്ലൂയടയാ, ഷയായരയാണ് തുടെങ്ങറിയവേ)
ഛറിന്നഗ്രഹങ്ങള്, വേയാല്നേക്ഷത്രങ്ങള്
ഇവേടയയാടക യചര്ന്നതയാണസ നേമ്മുടടെ ടസദൌരയൂഥമം.



സൂരന്ത്യന

ഹഹഡ്രജനമം (92.1 ശതമയാനേമം)ഹഹീലറിയവമം (7.8 ശതമയാനേമം)ടകയാണസ നേറിര്മറികടപ്പട ഒരു നേക്ഷത്രമയാണസ സൂരന്ത്യന.
ടസദൌരയൂഥതറിടന്റെ പറിണ്ഡതറിടന്റെ 99.8 ശതമയാനേവമം സൂരന്ത്യനേറിലയാണസ.
സൂരന്ത്യടന്റെ മദന്ത്യയരഖയാപയദശമം 25 ടഭദൌമദറിനേങ്ങള് ടകയാണസ ഒന്നസ ഭ്രമണമം ടചയ്യുയമയാള് 
ധ്രുവേപയദശമം 36 ടഭദൌമദറിനേങ്ങള് ടകയാണയാണസ ഒരു ഭ്രമണമം പൂര്തറിയയാക്കുന്നതസ. 
സൂരന്ത്യടന്റെ ഉള്കയാമറില് 15,000,000 ഡറിഗ്രറി ടസല്ഷന്ത്യസമം പതലതറില് (യഫയായടയാസറിയര്)5,500 ഡറിഗ്രറി 
ടസല്ഷന്ത്യസമം ടകയായറയാണയറില് 2,000,000 ഡറിഗ്രറി ടസല്ഷന്ത്യസമം ആണസ തയാപനേറില.

        

സൂരന്ത്യനമയായറി തയാരതമന്ത്യമം 
ടചയ്യുയമയാള് ഭൂമറിയുടടെ 
വേലുപ്പമം

          
ടചയാവയറിടല 
സൂയരന്ത്യയാദയമം     
         



സൂരന്ത്യനേറില് നേറിന്നുള്ള ദൂരമം



മനഷന്ത്യടന്റെ ഉല്പതറിയതടെറിയുള്ള യയാത്ര

ടചയാവയറിയലക്കുള്ള ആ യയാത്രയുടടെ കഥയയാണസ 
ഈ കയാസസ



 ഗ്രഹയയാത്രകള്

ബുധനേറിയലകസ - നേടെന്നതസ - 2, ആസൂത്രണമം ടചയ്യുന്നതസ - 1
ശുക്രനേറിയലകസ - നേടെന്നതസ - 47, ആസൂത്രണമം ടചയ്യുന്നതസ - 3
ടചയാവയറിയലകസ - നേടെന്നതസ - 44, ആസൂത്രണമം ടചയ്യുന്നതസ - 4
വേന്ത്യയാഴതറിയലകസ - നേടെന്നതസ - 10, ആസൂത്രണമം ടചയ്യുന്നതസ - 1
ശനേറിയറിയലകസ - നേടെന്നതസ - 4, 
യുറയാനേസസ, ടനേപ്ററ്റ്യൂണ്, പ്ലൂയടയാ - നേടെന്നതസ - 1 വേഹീതമം

                (ഗ്രഹങ്ങള്കടുത്തുകൂടടെ കടെന്നു യപയായതടെകമം)



ഹയാ കഷമം!
യലയാകടതലയായറിടെത്തുമം (ഇനന്ത്യയറിലടെകമം) ടചയാവടയ ഒരു 
ദുഷഗ്രഹമയായയാണസ കണകയാകറിയറിരുന്നതസ.

ആകയാശതസ ടചയാവടയ ചുവേപ്പുനേറിറതറിലയാണസ കയാണുന്നതസ.

ഭൂമറിയറില് നേറിന്നു യനേയാക്കുയമയാള് ടചയാവ കറിഴയകയാടസ 
നേഹീങ്ങുന്നതയായുമം തറിരറിചസ പറിന്നറിയലകസ വേരുന്നതയായുമം പറിന്നഹീടെസ 
വേഹീണമം മുന്നറിയലകസ നേഹീങ്ങുന്നതയായുമം കയാണടപ്പടുന്നു.

രണ വേര്ഷതറിനള്ളറില് ടചയാവയുടടെ യശയാഭയറില് വേലറിയ 
വേന്ത്യതറിയയാനേങ്ങളുണയാകുന്നു.

പയാചഹീനേ മനഷന്ത്യര്കസ (യജന്ത്യയാതറിഷറികള്ക്കുമം) ഇടതയാടക 
എന്തുടകയാണയാണസ എന്നസ വേറിശദഹീകരറികയാന കഴറിഞറില.

അതറിനേയാല് അവേര് ടചയാവടയ ഒരു "കുഴപ്പകയാരന" ആയറി 
ചറിത്രഹീകരറിച.



ടചയാവയുടടെ ചുവേപ്പസ നേറിറമം, വേക്രഗതറി, 
യശയാഭയാവേന്ത്യതറിയയാനേമം.

പയാചഹീനേ മനഷന്ത്യരുമം യജന്ത്യയാതറിഷറികളുമം വേറിശശ്വസറിചറിരുന്നതസ -

- നേറിറമം ചുവേപ്പയായതറിനേയാല് ടചയാവ യുദതറിടന്റെ 
യദവേനേയാടണന്നസ !

- ടചയാവ ഒരു യദവേനേയായതറിനേയാല് മുയമയാടമം പറിറയകയാടമുള്ള    
വേക്രഗതറി ആ യദവേടന്റെ ഇചയാ ശകറിയയാടണന്നസ !!

- ടചയാവ ബലവേയാനേയാവകയുമം ബലഹഹീനേനേയാവകയുമം 
ടചയ്യുന്നതയാണസ യശയാഭയാവേന്ത്യതറിയയാനേതറിനള്ള കയാരണടമന്നസ !!! 

ആകയാശതസ ടചയാവയുടടെ ചലനേമം



ശയാസഹീയ വേറിശദഹീകരണമം
മണറിലുള്ള ഇരുമസ ഓക്ഹസഡസ ആണസ ടചയാവകസ ചുവേപ്പുനേറിറമം 
നേല്കുന്നതസ.

ഭൂമറിയയകയാള് കുറഞ യവേഗതയറിലയാണസ ടചയാവ സൂരന്ത്യടനേ 
ചുറ്റുന്നതസ എന്നതറിനേയാലയാണസ അതസ പറിയന്നയാട യപയാകുന്നതയായറി 
യതയാന്നുന്നതസ. ഭൂമറി ടചയാവടയ ഓവേര്യടെകസ ടചയ്യുയമയാള് ടചയാവ 
പറിയന്നയാട യപയാകുന്നതയായറി യതയാന്നുന്നതയാണസ.

സൂരന്ത്യനചുറ്റുറ്റുുമുള്ള സഞയാരതറിനേറിടെയറില് ഭൂമറിയുമം ടചയാവയുമം 
അടുത്തുവേരുകയുമം അകന്നുയപയാവകയുമം ടചയ്യുന്നതുടകയാണയാണസ 
യശയാഭ കൂടുകയുമം കുറയുകയുമം ടചയ്യുന്നതസ.



ടചയാവയുടടെ വേക്രഗതറി കയാണ.



ടചയാവയുടടെ യശയാഭയാവേന്ത്യതറിയയാനേമം

 

സനന്ത്യകസ ടചയാവ ഉദറിക്കുയമയാള്
  ഭൂമറിയറില് നേറിന്നസ ടചയാവയറിയലക്കുള്ള   

ദൂരമം - 75,000,000 കറി.മഹീ. 
യശയാഭ വേളടര കുടുതല്

 സനന്ത്യകസ ടചയാവ അസ്തമറിക്കുയമയാള്

 ഭൂമറിയറില് നേറിന്നസ ടചയാവയറിയലക്കുള്ള 
ദൂരമം -375,000,000 കറി.മഹീ.  

യശയാഭ വേളടര കുറവേസ



എനയാണസ യജയാതന്ത്യനയാര് പറയുന്ന 
ടചയാവയായദയാഷമം ?

 സനന്ത്യകസ ടചയാവ അസ്തമറിക്കുയമയാള്

 ഭൂമറിയറില് നേറിന്നസ ടചയാവയറിയലക്കുള്ള 
ദൂരമം -375,000,000 കറി.മഹീ.  

യശയാഭ വേളടര കുറവേസ

ഒരു കുടറി ജനേറിക്കുയമയാള് അസ്തമറിക്കുന്ന 
രയാശറിയറില് ടചയാവയുടണങറില് കുടറികസ 
ടചയാവയായദയാഷമുടണന്നസ പറയുന്നു. 
അതയായതസ ടചയാവ ഏഴയാമം ഭയാവേതറില്.

ടചയാവയായദയാഷമുള്ള ടപണ്കുടറി 
ടചയാവയായദയാഷമറിലയാതയയാടള വേറിവേയാഹമം 
കഴറിചയാല് കുഴപ്പമയാണസ. എന്നയാല് രണ 
യപര്ക്കുമം ടചയാവയായദയാഷമുടണങറില് 
കുഴപ്പമറിലടത്ര! 



ടചയാവയായദയാഷമം - എനയാണസ ശയാസമം ?

മുനകയാലങ്ങളറില് 
ആകയാശയഗയാളങ്ങടളക്കുററിചള്ള അററിവേസ  വേളടര 
പരറിമറിതമയായറിരുന്നു. ഇന്നസ ഗ്രഹങ്ങടളക്കുററിചള്ള 
ശയാസഹീയമയായ അററിവകള് നേമുകസ ലഭന്ത്യമയാണസ . 

നേയാസയുടടെ "കറ്റ്യൂരറിയയയാസറിററി" എന്ന 
ബഹറിരയാകയാശയപടെകമം ഒരു പശ്നവമറിലയാടത 
ടചയാവയറില് ഇറങ്ങുകയുമം കഴറിഞ രണ 

വേര്ഷമയായറി നേല രഹീതറിയറില് പവേര്തറിക്കുകയുമം 
ടചയ്യുന്നു. 

ദുഷഗ്രഹങ്ങടളന്നുമം നേല 
ഗ്രഹങ്ങടളന്നുമം പറയുന്നതറില് ഒരു 
ശയാസഹീയതയുമറില.

ഗ്രഹങ്ങള് നേറിര്ജഹീവേമയായ 
ആകയാശയഗയാളങ്ങളയാണസ.

ടചയാവയായദയാഷതറിയനേയാ അതുടകയാണള്ള 
മരണതറിയനേയാ സറിതറിവേറിവേര 
കണക്കുകള് പകയാരയമയാ ശയാസഹീയയമയാ 
ആയ ടതളറിവകള് ഒന്നുമം തടന്നയറില.

യജയാതന്ത്യമയാര്കസ സയാധയാരണകയാരയായ 
പയാവേമം ജനേങ്ങടള കബളറിപ്പറിചസ പണമം 
പറിടുങ്ങുന്നതറിനള്ള തനമം മയാത്രമയാണറിതസ.



ടചയാവയുമം ഭൂമറിയുമം - ഒരു തയാരതമന്ത്യമം 

ടചയാവയുടടെ പറിണ്ഡമം ഭൂമറിയുയടെതറിടന്റെ 10 %
ടചയാവയുടടെ വേന്ത്യയാപമം ഭൂമറിയുയടെതറിടന്റെ 15 %
ടചയാവയുടടെ മദന്ത്യയരഖയുടടെ ആരമം ഭൂമറിയുയടെതറിടന്റെ 53 %
ടചയാവയുടടെ ശരയാശരറി സയാന്ദ്രത ഭൂമറിയുയടെതറിടന്റെ 71 %
ടചയാവയറിടല നേറിഷ്ക്രമണ പയവേഗമം ഭൂമറിയുയടെതറിടന്റെ 45 %
ടചയാവയുടടെ പരറിക്രമണകയാലമം 686.980 ദറിവേസമം - ഭൂമറിയറിടല 1 വേര്ഷതറിടന്റെ 1.881 മടെങ്ങസ
ടചയാവയറിടല 1 ദറിവേസമം 24.6597 മണറിക്കൂര് - ഭൂമറിയറിടല 1 ദറിവേസതറിടന്റെ 1.027 മടെങ്ങസ
ഉപഗ്രഹങ്ങളുടടെ എണമം - ഭൂമറികസ ഒന്നസ (ചന്ദ്രന - യഗയാളയാകൃതറി)

                    - ടചയാവകസ രണസ (യഫയായബയാസമം (fear)ദറിയമയാസമം (terror) 
                                       രണറിനമം കൃതന്ത്യമയായ ആകൃതറിയറില.) 

 



ടസദൌരയൂഥ പരന്ത്യയവേഷണമം എനറിനേസ ?

പപഞതറില് നേമള് തനേറിചയായണയാ ?
മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളറിയലയുമം 

ഉപഗ്രഹങ്ങളറിയലയുമം പകൃതറിവേറിഭവേങ്ങള് 
നേമുടകങ്ങടനേ ഉപയയയാഗറികയാമം ?

നേമുകസ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളറിയലകസ 
കുടെറിയയററിപയാര്കയാന ആകുയമയാ ? 
അവേറിടെമം ആവേയാസയയയാഗന്ത്യമയായണയാ ?

അവേറിടെമം ഭൂസമയാനേമയാകറി 
മയാറയാനേയാകുയമയാ ?



ഗ്രഹസയാനേമം - ഡറിസമംബര് 2000 ഗ്രഹസയാനേമം - ജൂഹല 2009

ഗ്രഹപരന്ത്യയവേഷണങ്ങള്
പശ്നമം 1  – ദൂരമം

പശ്നമം 2 - ഗ്രഹങ്ങളറില് ഇറങ്ങല്, ആശയവേറിനേറിമയമം തുടെങ്ങറിയവേ 



 ഗ്രഹസയാനേമം -ജൂഹല 2013  ഗ്രഹസയാനേമം - ജൂഹല 2016

ഗ്രഹപരന്ത്യയവേഷണങ്ങള്
പശ്നമം 1  – ദൂരമം 

പശ്നമം 2 - ഗ്രഹങ്ങളറില് ഇറങ്ങല്, ആശയവേറിനേറിമയമം തുടെങ്ങറിയവേ 



 2012 ആഗസസ 6 നേയാണസ "കറ്റ്യൂരറിയയയാസറിററി" എന്നററിയടപ്പടുന്ന മയാര്സസ സയനസസ ലയബയാറടററി 
ടചയാവയറിലറിറങ്ങറിയതസ. 687 ദറിവേസതറിനയശഷവമം കൃതന്ത്യതയയയാടടെ പവേര്തറിക്കുന്ന 
കറ്റ്യൂരറിയയയാസറിററി 2014 ജൂണ് 24 നേസ  ടചയാവയറിടല ഒരു വേര്ഷമം പൂര്തറിയയാകറി.

"കറ്റ്യൂരറിയയയാസറിററി" ടചയാവയറിലറിറങ്ങുന്നു. 
നേയാസ ഇതറിടനേ വേറിയശഷറിപ്പറിചതസ "ഭഹീതറിയുടടെ ഏഴു മറിനേറിടകള്" എന്നയാണസ.
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         Mars 
         Orbiter
         Mission (MOM)

നേമളുമം ടചയാവയറിയലകസ - മമംഗള്യയാന



മമംഗള്യയാന - വേറിവേറിധ ഘടങ്ങള്



Maven (NASA) Mangalyaan (ISRO)

Un 10

ലക്ഷന്ത്യമം ഒന്നസ, ടദദൌതന്ത്യമം രണസ



ഭൂമറിയറില് നേറിന്നുമം ടചയാവയറിയലകസ യനേരറിടസ ആദന്ത്യമം ഭൂമറിക്കു ചുറ്റുമം പറിടന്ന ടചയാവയറിയലകസ

Un 10

ലക്ഷന്ത്യമം ഒന്നസ, ടദദൌതന്ത്യമം രണസ



Maven’s booster: 
99000 Newton thrust

Mangalyaan’s booster: 
440 Newton thrust

ലക്ഷന്ത്യമം ഒന്നസ, രഹീതറി യവേടറ



Maven: Single shot Mangalyaan: multiple 
loops to gain speed

Un 10

ലക്ഷന്ത്യമം ഒന്നസ, രഹീതറി യവേടറ



സൂരന്ത്യടനേ ചുററിയുള്ള ഒരു പഥതറിലൂടടെ (ചറിത്രതറില് പച 
നേറിറതറില്)43 യകയാടെറി കറി.മഹീ. സഞരറികയാന മമംഗള്യയാനേസ 
(മയാര്സസ ഓര്ബറിറര് മറിഷന) 9 മയാസമം യവേണറിവേരുമം. 
അയപ്പയാടഴലയാമം ടചയാവയുമം സഞരറിചടകയാണറിരറിക്കുകയയാണസ 
(ചറിത്രതറില് മഞ നേറിറതറില്). 

2014 ടസപമംബര് 24 നേസ മമംഗള്യയാന ടചയാവയുടടെ അരറികറില് 
എത്തുമം. എന്നറിടസ ടചയാവക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥതറില് 
പയവേശറിക്കുകയുമം പരഹീക്ഷണങ്ങള് നേടെത്തുകയുമം ടചയ്യുമം.

മമംഗള്യയാടന്റെ യയാത്ര
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ബുധനേറിയലകസ : MESSENGER (NASA), Bepi Colombo (ESA) [future]

ശുക്രനേറിയലകസ : Venera 1 to 17, Vega 1 & 2 (USSR), Venera D (Russia)

            Venus Express (ESA) Akatusuki (Japan)

ടചയാവയറിയലകസ : Mars (USSR), Viking 1&2, Mars Pathfinder, Mars-

            rovers ‘Spirit’ & ‘Opportunity’, Mars Odyssey, 
            Phoenix( all NASA), Mars Express (ESA)

വേന്ത്യയാഴതറിയലകസ : Voyager 1 & 2, Galileo, Juno (NASA). [Ulysses & 
         Cassini passed near Jupiter]

ശനേറിയറിയലകസ : Voyager 1, Cassini-Huygens (NASA/ESA)

യുറയാനേസറിയലക്കുമം ടനേപറ്റ്യൂണറിയലക്കുമം :  Voyager 2

പ്ലൂയടയായറിയലക്കുമം കുയറിപ്പര് ടബല്ററിയലക്കുമം :  New Horizons (NASA)

മറ്റു യഗയാളയാനരയയാത്രകള്



 ആദന്ത്യമം വേറിയക്ഷപറിചതസ ടവേയായയജര് - 2 ആയറിരുന്നു. എന്നയാല് ദൂരമം 
കുറഞ വേഴറിയറിലൂടടെ സഞരറിചതറിനേയാല് ആദന്ത്യമം വേന്ത്യയാഴതറിടലതറിയതസ 
ടവേയായയജര് - 1 ആയറിരുന്നു.

 ടവേയായയജര് - 1 വേന്ത്യയാഴമം, ശനേറി, ശനേറിയുടടെ ഉപഗ്രഹമയായ ഹടെറയാന ഇവേടയ 
എലയാമം സന്ദര്ശറിച.

 ടവേയായയജര് - 2 വേന്ത്യയാഴമം, ശനേറി, യുറയാനേസസ, ടനേപ്ററ്റ്യൂണ് ഇവേടയ എലയാമം 
സന്ദര്ശറിച.

ടവേയായയജര് - 1 & 2 



വേന്ത്യയാഴതറിയലകസ ഗലഹീലറിയയയാ



വേന്ത്യയാഴതറിയലകസ ജൂയനേയാ



ടപയാടെറിപടെലങ്ങളയാല് ടപയാതറിഞ 
ഐസയാണസ മുകളറില് കയാണുന്നതസ.
ഇടെതുവേശതസ കയാസറിനേറി - ഹറ്റ്യൂജനസറിടന്റെ 
ശനേറിയറിയലക്കുള്ള പയാത.

കയാസറിനേറി - ഹറ്റ്യൂജനസസ (NASA / ESA)



"ഇയയയാ"യറിടല അഗറിപര്വതമയായ "വേയാസ്തയാര്" 
ടപയാടറിടതററിക്കുന്നതറിടന്റെ ചറിത്രമയാണസ മുകളറില്. നേറ്റ്യൂ 
ടഹയാഹറസണ്സസ എടുതതയാണറിതസ.  
ടപയാടറിടതററിയുടടെ മുകള്ഭയാഗമം മയാത്രയമ 
കയാണുന്നുള. പകയാശതറിടന്റെ വേറിസരണമം 
മൂലമയാണസ നേഹീലനേറിറതറില് കയാണടപ്പടുന്നതസ. 

 (Image Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied 
Physics Laboratory/Southwest Research Institute)

പ്ലൂയടയായറിയലകസ നേറ്റ്യൂ ടഹയാഹറസണ്സസ



 CNES ഫയാനസസ, ESA, ബ്രസഹീല് എന്നറിവേരുടടെ 
സമംയുകസമംരമംഭമയായ COROT (Convection 
Rotation and Planetary Transits)

 ടകപ്ലര് (NASA) 

◦ 200 ഓളമം ഭൂസമയാനേഗ്രഹങ്ങള് കടണതറി
◦ 2000 യതയാളമം ഗ്രഹങ്ങള് നേറിരഹീക്ഷണതറില്

പപഞതറില് മടറവേറിടടെടയങറിലുമം ജഹീവേനയണയാ ? 
ഭൂസമയാനേഗ്രഹങ്ങള്ക്കു യവേണറിയുള്ള അയനേശ്വഷണമം.



മനഷന്ത്യരയാശറിയുടടെ ഭയാവേറി ടദദൌതന്ത്യങ്ങള് ഇതറിനേസ ഉതരമം കടണത്തുമം.
മമംഗള്യയാടന്റെ യയാത്ര ഈ മഹതയായ ടദദൌതന്ത്യതറിയലക്കുള്ള 
എളറിയ കയാല്ടവേപ്പയാണസ. 

പപഞതറില് മടറവേറിടടെടയങറിലുമം ജഹീവേനയണയാ ?
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