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ఴెచచమిక ఫో యుు









ఫాక్సి జెయ్ీ పష్ జాతేలు చాలా ఉనాాభ, అయ అతూా ోభాదకయబైనరే.
ఐతే సభుదో కందిమీగ అనే ఫాక్సి జెయ్ీ పష్ అతి ఘోయబైన యకం. ఈ
తృయదయశక సభుదో జీయ బూమిై అతౄంత యషూమిత జంతేవు. ఫాక్సి
జెయ్ీ పష్ లు భనయౌా కుడుతే ,భనం రంటనే చతుతృో భే అవక్శం చాలా
ఉంది. చతుతృో క తృో భనా, చాలా క్లం బమించలేనంత నొి ఉంట ంది.
ఫాక్సి జెయ్ీ పష్ తు సభుదో " sucker punch " గ లుయూయు.

ఫాక్సి జెయ్ీ పష్



తృయదయశకంగ ఉంటాభ క్ఫటటి యషం లోయౌక్ూ రయ్ళంత వయకు కడా దాతు
భులుీ భనకు కనడదఽ.




 ఈ చినా తేలు ఆకటి కునే యధంగ కతుంచదఽ భమిము ోతి సంవతియం

 చతుతృో భే

రమిలో ఈ తేలు (యామిిమన్ి) పయౌతంగ చతుతృో భే రయు

తేలు

సఽభాయు భూడె వంతేల భంది ఉంట నాాయు. భుఖ్ౄంగ లీలు చతుతృో భే

 అవక్ఱలు ఎకుావగ ఉనాాభ. మీయు జీయంచి ఉనాా ఆ ఫాధనఽ

క్ళేు

తటి క్ోలేయు. దీతుతు “Palestine yellow scorpion‛ అని ,
 కడా
‚Israeli yellow scorpion‛ అనీ, ‚Omdurman scorpion‛



అనీ, ‚Naqab desert scorpion‛ అనీ యకయకల ేయుతో లుస్తయు.





ఉఫుు చే

రంచంలోని రెనెనభుక గల జీవులలో అతయంత విష ూమితబైన జంతువులలో
ఉఫుఫ చే (Puffer Fish) కటి. వీటి కలేమం వంటి అంతయగ త అవమాలలో ,
చయమం ైన టెటో రడో ట రక్ూిన్ (tetrodotoxin) అనే అతయంత విష ూమిత బైన
దాయథ ం ఉంట ంది. వీటిని త్రంటే భన శమీయం లోనికి నుో భ చనినుో భే రభాదం
ఉంది. ఐతే చైనా లాంటి కొనిన దేఱలలో వీటిని వండడానికి రతేయక శిక్షణ ను ందిన
ు ఉంటాయు. ఎందఽకంటే రమికి వీటిలో ఏ ఫాగం రభాదమో, ఏ ఫాగం
వంటరళ్ల
రభాదం కదో శిక్షణలో నేయుతాయు. వీటితో తమాయుచేసన సాు పుగు చిమి
(fugu chiri )ని తాగి చాలా భంది చనినుో మాయు. కయణం దాని తమామీలో
జాగరతతలు తీసఽకోకనుో వడబే.
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ఆంటరతూ లారోభజర్
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క్యున్ వయణటమైఖలు


 


















 వజర౦:

యమిడ్ ఆక్య౦లో తమామెైన నా(క్యున్) యభాణువుయౌా చతేయుృఖి
(tetrahedron) అ౦టాయు. రటటతో ఎ౦తో గటటిగ ఉ౦డే దాయథ౦ వజోం వసఽూ౦ది. అ౦దఽక్ై వజో౦
కనాా గటటి దాయథ౦ ోకితిలో ఏదీ లేదఽ. ఏ లో౦ లేతు వజో౦ నా(క్యున్) యభాణువులు
ఉనా క్ై అణువు. వజాోతుా ఎకాడెకాడ రడతామో తెలుసఽ కదా!

2. గరపైట్ :
ఇ౦దఽలో నా (క్యున్) అణువుల ఫ౦ధ౦ ఎ౦తో దగగ యగ, గటటిగ ఉ౦ట ౦ది. వయుసగ ేమిచన
ేయీ కటి లా ఇయ కదాతు మీద కటట యడుయడు తృొ యలుగ ఉ౦టాభ, సఽలువుగ జాయతాభ.
ఈ లక్షణాల వలీ గాపైట్ భ౦చి క౦దెనలా (lubricant) తు చేసూ ఽ౦ది. లెడ్ తుిల్ిలో ఇది
భుఖ్ౄ దాయథ౦
3. ముకకలలో జమిగై కియణ జనయ సంయోగ కిమ
ర కొయకు :
బూమిైన నాకు చాలా డుభాండ్. అంటే రడకం ఎకుావ. ననఽా ఉయోగించఽక్ొతు ముకాలు క్ూయణ జనౄ
సంయోగ క్ూమ
ా
దాామ రటట ఆయౘమతుా(ండు దామాతుా) తమాయు చేసఽకుంటాభ. ఆ ముకాల
ఉతితే
ూ ల దాామ తమామెైన వంటక్లనఽ మీయందయౄ తింట నాాయు. ననఽా ఉయోగిసూ ఽనాందఽకు నేనఽ
మీకు ఋణ డు వునాానఽ.
4. కయఫన్—నక్షతారలోు మిసథ త
 ుయౌన అత్రసాక్షమ౦గ నిమ౦త్రర౦చడ౦వలు వచేేది:
భూడె ఴీయౌమమ్ క్ై౦దాోల కలభకతో నేనఽ (క్యున్) తమామౌతానఽ. ఇది మెడ్ జెై౦ట్ి అనే నక్షతాోల లోల
జయుగుతే౦దతు ఱసూ జు
ర ు లు చెూ ునాాయు. క్తూ, ఴీయౌమమ్ క్ై౦దాోలు కలరల౦టే, క్ొతుా
మిళథ త
 ేలు ఖ్చిచత౦గ అనఽకల౦గ ఉ౦డాయౌ. “ఫౌతిక తుమభాలనఽ క్ొదిిగ అ౦టే అతి
సాక్షృ౦గ భామిచనా, భనకు యశా౦ ఉ౦డదఽ, జీవ౦ ఉ౦డదఽ, భనఽషేలు అసలే
ఉ౦డయు,” అతు తృల్ డేయస్ అనే ఫౌతిక ఱసూ ర
 ేలనఽ,
ర ేతూ చెూ ునాాడె. ఈ మిళథ త
తుమభాలనఽ ఇ౦త సాక్షృ౦గ తుమ౦తిో౦చడ౦ ఎలా జమిగి ఉ౦ట ౦ది? క్ొ౦తభ౦ది అనఽక్ోకు౦డా జమిగితృో భ౦దతు
అ౦టాయు. ఇ౦క్ొ౦తభ౦ది ఎ౦తో తెయౌయతో సిలికయూ ఇలా చేఱడె అ౦టాయు. మీక్ైది కమెక్సి అతుసూ ఽ౦ది?

…… మీ క్యున్
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2.ూమిత చందఽరడు కనించే మోజు .(3)

6

8

3. జనకం నఽండి అనిన రెైులా భుందఽకు రసమించే తయంగం (4)

9
10

11

12

13

14

నిలువు
1. లూనృరకంట్ తలుగులో(4)

4
5

7




15

4. ధవని కి భమో ేయు (2)
6. క్షి భమో ేయు (2)
10. గనృఫలాలు విన గయౌగై ధవనఽలు(5)
11. ధవని తీవరతనఽ కొయౌచే రభాణం (4)

16

17
19

21

13. చవిటితనం ఇలా లుస్తయు.(6)

20

14.లోహాలు తభ బయుు దనానిన కోలోవడానిన __చందడం అంటాయు.(2)
15.ఫయువు(2)

22
23

24

25

27

26
28

29
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17. యభాణువు యొకక _____నఽ ఆంగ్ స్టరం లలో కొలుస్తయు. (4)
18. ముకకలలో కియణ జనయ సంయోగ కిమ
ర జమిగై ఫాగం (3)
21. చిప్స్ నుయకట్ లలో నింే రమువు(4)
22. ముకకల ఎదఽగుదలకు ఉయోగడేవి(4)
24. ఇనఽభు తుు టట కుండా ఉండాలంటే దానికి ____రేమాయౌ.(3)

అడడ ం

1. …………. వసఽతవు ధవనిని ఉతత్రత చేమునఽ(3)

28. నులలోని నీటిని తయౌే మికయం, ______మీటయు(2)

2. క సకనఽలో చేసే కంనాల సంఖయ (4)

15. ఼డనానిన కొయౌచే స్ధనం (4)

4. ధవని క _____సవయూం(2)

16. ఎకుకవ కలం జీవించే ఉబమచయ జీవి(3)

5.2X4= 8 ఐన 8 ని ___అంటాయు.(2)

19. రసత ఽత మషటర విదాయ ఱఖా భాతుయలు (6)

6. ధవని యొకక కీచఽదనభునఽ ___అంటాయు.(2)

20. యఱరరయలనఽ వినగయౌగైది,గరభా సంహం అని లువఫడేది(3)

7. ధవనిని ఉతత్రత చేము వసఽతవు తడఫడింది.(3)

23. ____నిమమణం వలన వజరం కు గటిట తనం వచఽేనఽ(3)

8. కఠోయ ధవనిని ఇచేేది, ఫయువునఽ మోసే జంతువు(3)

25. హీయౌమం యభాణు కైందరకనిన ఆలాప _______అంటాయు(2)

9. ‚ఉదయం‛ స్ధాయణ ఫాషలో (2)

26. ఆహామనిన నిలవ ఉంచడానికి రడే విటమినఽలు (2)

12. ధవని కలుషయం వలన కయౌగై నషటం ______తనం(3)

27. చయయలో నులోగనేవి కిమ
ర ా_______(4)








29. కఠోయ ధవనఽలు, ధవని ________ని కయౌగ స్త భ.(3)

  


పజిల్ నిం ంే రయు సషటంగ రమి ేయు, సాకలు ేయు, ఊయు, జిలాు,మషటంర వివమలు తనిసమిగ
రరస ంగలయు. మండు మష్టటరల నఽండి ంుతుననందఽన ూమిత వివమలు ఉంటే భంచిది.














    
      
 






ఈస్మి చాలా తకుకవ భంది ఫొ భమలనఽ ంనుయు. రయందయకు ధనయరదభులు.మండు
మష్టటరలలో సలఫస్ రేయురేయుగ ఉంది. కఫటిట ఫొ భమలు వివిధ అధాయమాల నఽండి ంంచాయు.
రటిని నూో టో తీసేటుడు ఇంకొంత జాగరతత తీసఽకొంటాయని ఆశిసఽతనాననఽ.







అదఽూత
మంతోం

భన
 శమీయం క అదఽూత మంతోం
అతు భనకు తెలుసఽ. గత సంచిక
లో చెి నటీ ోతి నల క వౄవసథ
గుమించి యవమించడం జయుగుతేంది.
ఈయమి భన జీయణ వౄవసథ గుమించి
యవమిసూ ఽనాానఽ.







 

 

 
 




 




రశననఽ ంనరయు:సఽరజ ,10.వ.తయగత్ర,జి..ఉ.ను.కొతత యౌు ,కవయౌ(భం.)
*ోశా:* యశాం అంటే ఏమిటట? అదెలా ుటటింది?
*జరఫు:* బూమి, యౌయ కుట ంఫం, ఇంక్ క్ోటాీది నక్షతాోలు, గాయౘలు, తృలుంతలు, ఇంక్ ఆ తమాత భమితుా
తృలుంతలు, ఇంక్ క్ోటాీది నక్షతాోలు - ఇదీ యశాం గుమించి క అంచనా. అంతేక్దఽ యఱాతుక్ూ ముదల లేదఽ,
అంతభూ లేదతు గతంలో ఫాయంచేరయు. ఆధఽతుక ఱసూ ర
ే ూ లు మిఱోధనలు యశాం చాలా చినాదతు,
ర త
ఆనంతభభనది క్దతు తేయౌచతృమైయభ. 2001 నాయ ఱసూ జుులు *యయౌాన్ సన్ి బక్
ై ాోరే్ అతుయో టరో఼ తృో ో బ్*
*(WMAP)* అనే అంతమిక్షనౌకనఽ ోయోగించి యశాం అనఽతృనఽలు తెలుసఽకునేందఽకు ోమతిాంచాయు.
క్ోటానఽక్ోటీ ఏళ్ళక్ూాతం భయౘయయో ీటనం క్యణంగ యశాం ఏయిడుందతు ఱసూ ర
ే ూ లు అంచనా రేసఽకునాాయు. ఆ
ర త
సభమంలో ుటటిన రలుగు *(క్ళృక్స బక్
ై ాోరే్ ఫాౄక్స గౌాండ్ మైడుభష
ే న్)* యశాం ముతూ ం అలలు, అలలుగ
యసూ మించి ఉంది. ఈ యసూ మించి ఉండటాతుా - తుశచలబన
ై తూటటలోక్ూ మభతు యళమైళన
 ుడె కయౌగై తయంగల అలజడుగ
అతేవమిణంచాయు. ఈ అలలు రేమైాయుగ మిభాణాలోీ ఉంటాభ. యటట మిభాణాతుా మియౕయౌంచగయౌగితే యశాం ోసూ ఽత
మిభాణం తెయౌమవసఽూందతు ఱసూ జు
 మియౕలనలలో చినా ళైజు
ర ు లు అతేతృోమడాుయు. *WMAP* దాామ జమిన
అలల ఉతుక్ూ, రటటమీద ఉనా అంచనాలు అనేకం సమెన
ై రే అతు తేయౌంది. ఈ దియౖిా, యశాం అనంతబన
ై ది క్దనా
అంచనా ఏయిడెతేంది.

జరఫు ంన రయు : యబేష్ , సాకల్ అససట ంట్ , జి..ఉ.ను.భుతత ంగి. సంగమడిడ జిలాు
జిలాు.
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రధానోనుధాయముల చేతుల మీదఽగ ఫహృభానం
అందఽకుంట నన స్మభయ

కవర్ ేజీ కఫుయుీ:
ఆమాల్ు జోఴేనాస్ యలెహం యో భర్ పల్ు :
భన అందమిక్ీ యో భర్ ప఼ల్ు గ మిచమభునా ఱసూ ర
ర ేతూ అసలు ేయు ఆమనల్డ జోహేనెనస్ విల్హం
స్ో భర్ పల్డ . యభాణు తుమృణంలో దీయఘ వితాూక్య కక్షౄలు ఉంటామతు చెిన ఱసూ ర
ర ేతూ.
ఈమన 1868వ సంవతియం లో డుళంఫర్ 5 వ తేదీన యయౖౄలోతు క్యౌతుంగాడ్(Kaliningrad)
లో జతుృంచాయు.ఈమన తండుో క డాకిర్. తయౌీ దండెోలంటే ఇతతుక్ూ ఎంత ేోమో ఈమన్ తన
ఫయోగాప఼లో మసఽకునా ఈ క్ొటేషన్ తు చదియతే అయథం అవుతేంది. “My father, the practicing
physician, ... was a passionate collector of natural objects (amber, shells, minerals, beetles, etc.) and a g reat
friend of the natural sciences. ... To my energetic and intellectually vigorous mother I owe an infinite debt.”
తన డాకిమైట్ భుగించిన తయురత, క్ూనోసుర్గ లోతు క రౄమాభఱల లో Sommerfeld గణితఱసూ ంర భమిము ఫౌతిక
నేమిడె. ఇది అతతు టీచింగ్ డుతృీ ొ భా క్ోసం తుక్ూ వచిచంది. 1892 లో తన టీచింగ్ డుతృీ ొ భా మీక్షలనఽ తృస్ అభన
తమాత, క సంవతియం మిలటమీ టెతు
ైర ంగ్ చేయడె. 1893 లో మియౌటమీ టెతు
ైర ంగ్ ూమెైన తమాత అతనఽ మినయలాజికల్
ఇతుటిటృౄట్ లో సయౘమకుడెగ క సంవతియం గడుతృడె. ళి ంఫర్ 1894 లో అతనఽ క్ెీ న్
ల యొకా సయౘమకుడెగ
భామడె. “ఎలీ ుిడా క్ెీ న్
ల నా తుజబైన గుయువు.” అతు తన ఫయోగాప఼లో మసఽకునాాడె.
చివయకు ఈమన 1906లో Theoretical Physics తృొ ో పసర్ అమాౄడె. అతతు అతౄంత భుఖ్ౄ యషేౄలు ఼టర్
Debye (1908 లో డాకిమైట్), ఼టర్ ఇరల్ు (1912 లో డాకిమైట్), రోలాగ్ాంగ్ తృౌయౌ (1921 లో డాకిమైట్) రేమైార్
ఴేళేనుర్గ (1923 లో డాకిమైట్), భమిము హన్ి bethe (1928 లో డాకిమైట్) లు. ముతూ ం మీద ఇతనఽ భూౄతుచ్ వది
దాదాు 30 డాక్ోియల్ యదాౄయుథలనఽ యౄరేక్ుంచాయు.
ఇలా చెుికుంటృ తృొ తే వందల ేజీలు అవుతేంది. ఇక ఈమన చెిన ళది ాంతం చాదాిం.
స్ో భర్ పల్డ నభూనా: యో భర్ పల్ు , ఫో ర్ ోతితృదించిన వితాూక్య కక్షౄలనఽ అలాగై ఉంచి మెండో కక్షౄ నఽంచి
క్ొాకా దీయఘ వితాూక్య కక్షౄనఽ కలుుత, యభాణు క్ైందోకం ఈ దీయఘ వితాూక్య కక్షౄ మెండె ోధాన నాబులోీ కదాతుై
ఉంట ందతు ోతితృదించాడె.మిమితేలుకటట కంటే ఎకుావ ఎలక్ిానఽీ ఉనా యభాణువుల యభాణు వయణటాలనఽ
యవమించడంలో యో భర్ పల్ు నభూనా యపలబైంది. క్ాంటం మాంతిోక యభాణు
నభూనా(ఇమిాన్ యౖో ో డుంగర్):దీతు ోక్యం ఫో ర్ నభూనాలోతు కక్షౄలకు ఫదఽలుగ.. క
తుమిిషి సభమంలో ఎలక్ిానఽీ, యభాణువులో క్ైందోకం చఽటృ
ి తుమీణత తృోంతంలో అధికంగ
ఉంటాభ.యభాణు క్ైందోకం చఽటృ
ి ఎలక్ిానీ నఽ కనఽకుానే సంఫావౄత ఏ తృోంతంలో
అభతే అధికంగ ఉంట ందో ఆ తృోంతాతుా „ఆమిుటాళ్ అంటాయు. ముదట దీయవ
ఘ ితాూక్య కక్షౄలనఽ సాచించడాతుక్ూ m రడాయు.

యౕా యౕాతురస మభానఽజన్:
యౕా యౕాతురస మభానఽజన్ అమౄంగర్ (జననం: 22.12.1887, భయణం: 26-04-1920) భన దేఱతుక్ూ చెందిన
ోభుఖ్ గణిత ఱసూ ర
ర ేతూ. 20వ శతాఫి ంలో ోంచ ోఖ్ాౄతి గంచిన గొి గణిత బేధావులలో ఈమన కయు.

ఈమన 22 -12 -1887న, తమిళ్నాడెలోతు లోతు ఈమోడ్ అనే ఊమోీ ఆమన
అభృభృగమింటరీ జతుృంచాడె. మభానఽజన్ తండుో క్ె. యౕాతురస అమౄంగర్ క చీయల
దఽక్ణంలో గుభయూగ తుచేళేరయు. ఈమన తంజావూయు జిలాీక్ూ చెందిన రయు.తయౌీ
క్ోభలటభాృళ్ గిఴిణి భమిము ఆ ఊమిలోతు గుడులో తృటలు తృడేది. యయు కుంబక్ోణం
అనే టి ణంలో యయంగతృణి యధిలో దక్ుణ ఫాయతదేశ యంోదామ ది తిలో తుమిృంచఫడు క
ంకుటటంటరీ తురసం ఉండేరయు. దాతుా ఇుిడె భూౄజిమంగ భామచయు. డుళంఫయు
1889 లో మభానఽజన్ కు భయచి (అభృరయు) రౄధి యో క్ూంది. క్తూ తంజావూయు
జిలాీలోతు ఈ రౄధి యో క్ూ భయణించిన చాలాభంది లాగ క్కుండా ఫోతిక్ూ ఫమట డగయౌగడె.
అట తమాత, మభానఽజన్ తయౌీ ఇయువుమి యయవులకు జనృతుచిచనా, ఏడాది తియగక భునఽే రయౄ భయణించాయు.ఇతడుక్ూ
ది సంవతిమల వమసఽలోనే గణితఱసూ ంర తో అనఽఫంధం ఏయిడుంది.చినా వమసఽలోనే గణితం టీ ోకితి ళదాబైన ోతిబ
కనమిచేరడె. ఆ వమసఽలోనే తిోక్ోణమితి మీద ఎస్.ఎల్ లోతూ మళన ుసూ క్లనఽ వంటటటించఽకునాాడె. దభూడె
సంవతిమలు తుండే సమికలాీ,ఆ ుసూ క్తుా వంట టటించఽక్ోవడబే క్కుండా తనే యొ ంతంగ ళదా ాంతాలు కడా
యౄతృొ ందించడం తృోయంతేంచాడె. మభానఽజన్ తండుో మోజంతా తులో య్నభవడం భూలంగ చినాుడె అతతు ఫాదౄతలు
తలేీ చాసఽకునేది. క్ఫటటి తయౌీ తో చాలా గఢబైన అనఽమగం కయౌగి ఉండేరడె. ఆబ నఽంచి మభానఽజన్ యంోదామాల
గుమించి, ుమణాల గుమించి తెలుసఽకునాాడె. బక్ూూ గీతాలు ఆలంచడం నేయుచకునాాడె. ఆలమాలలో ూజలకు తిక
యౘజయభేౄరడె. భంచి ఆయౘయు అలరటీ అలవయచఽకునాాడె.కంగమాన్ తృఠఱలలో మభానఽజన్ భంచి ోతిబ
కనమిచాడె. నవంఫయు 1897 లో ది సంవతిమల వమసఽలోలే ఆంగీ ం, తమిళ్ం, బూగోళ్ ఱసూ ంర , గణితం నందఽ
తృోథమిక యదౄ ూమిూ చేయడె. భంచి భాయుాలతో జిలాీలో అందమికనాా ోథభుడుగ తుయౌచాడె.1898 లో అతతు తయౌీ
ఆమోగౄవంతబైన యయవుకు జనృతుచిచంది. అతడుక్ూ లక్మృనయళంహం అతు నాభకయణం చేయయు. అదే సంవతియంలో
మభానఽజన్ హమౄర్ ళకండమీ తృఠఱలలో చేమడె. ఈ తృఠఱలలోనే ముటి ముదటట యమిగ గణితఱసూ ంర తో(formal
mathematics) మిచమం ఏయిడుంది.14-07-1909న మభానఽజన్ కు జానక్ీఅభాృళ్ అనే తొమిృదేళ్ళ ఫాయౌకతో
యరహబైంది.య్ళళన తయురత మభానఽజన్ కు వమితెజం రౄధి యో క్ూంది.ఇది శసూ ర చిక్ూతి చేమడం దాామ సఽలబంగ
నమభభేౄదే క్తూ రమిక్ూ తగినంత ధనం లేక క్ొదిి మోజుల తృట అలానే ఉనాాడె. చివయకు 1910, జనవమి నలలో క
రైదఽౄడె సాఛ్ఛందంగ భుందఽకు వచిచ ఉచితంగ శసూ చి
ర క్ూతి చేమడంతో ఆ గండంనఽంచి ఫమటడాుడె. తయురత
ఉదో ౄగోమతాాలు ఆయంతేంచాడె.అిటరీ క్ొతూ గ క గణిత ఱసూ ర సభాజాతుా ఏయిమిచిన డుూౄటీ కలెకిర్ మభయామితు
మభానఽజన్ కలుసఽకునాాడె. ఆమన తుచేళే ఆప఼సఽలో క చినా ఉదో ౄగం క్ోమి ఆమనకు తానఽ గణితం మీద
మసఽకునా నోట ుసూ క్లనఽ చాంచాడె. రటటతు చాళన ఆమన తన యచనలోీ ఇలా గుయుూచేసఽకునాాడె, “ఆ
నోట ుసూ క్లలోతు యషమాలనఽ చాళ నాకు చాలా ఆశచయౄం కయౌగింది. అట వంటట భయౘబేధాయక్ూ, ఇంత చినాఉదో ౄగం
ఇచిచ అవభాతుంచలేనఽ.” తయురత మభయామి మభానఽజన్ నఽ క్ొతుా మిచమ లేఖ్లు మళ భదాోసఽలో తనకు తెయౌళన
గణిత ఱసూ ర
ీ యు జిలాీ కలెకియుగ తుచేసూ ఽనా
ర ేతూల దగగ యకు ంంచాడె. అతతు ుసూ క్లనఽ చాళన క్ొదిిభంది అిటరీ నల
మభచందోమవుగమి దగగ యకు ంంచాయు. ఈమన ఫాయతీమ గణితఱసూ ర సభాజాతుక్ూ క్యౄదమిశ కడా. మభచందోమవు
కడా మభానఽజన్ తుతనం చాళ అఫుుయడు, అయ అతతు యచనలేనా, అతు సందేహం కడా వచిచంది. అుిడె
మభానఽజన్ తానఽ కయౌళన క ఫ ంఫాభ తృొ ో పసర్ సలాానా గుమించి, అతతు యచనలు ఆ తృొ ో పసర్ కు కడా అయథం క్లేదతు

చెతృిడె.నామమణ అమౄర్, మభచందో మవు, E.W. మిడుల్భాస్ి ముదలెైన రయు మభానఽజన్ మిఱోధనలనఽ ఆంగీ
గణిత ఱసూ ర
ర ేతూలకు చాంచడాతుక్ూ ోమతిాంచాయు. లండన్ మూతువమిిటీ క్లేజీక్ూ చెందిన ఎం.జై.ఎం. ఴిల్ అనే గణితజుు డె
మభానఽజన్ మిఱోధనలోీ క్ొతుా లోతృలునాామతు రౄఖ్ాౄతుంచాడె. ఴిల్ మభానఽజన్ నఽ యదాౄమిథగ ళ఼ాకమించేందఽకు
అంగీకమించలేదఽగతూ, మభానఽజన్ మిఱోధనలై భంచి సలయౘలు భాతోం ఇచాచడె.మభానఽజన్ ఆ క్లంలో
సఽోళది ఽలెైన య్నార్ు ఆభలర్,గస్,జాక్ోతె---ముదలెైన సహజళదాబైన గణిత బేధావులతో తృో లచదగిన రడె.
మభానఽజన్ లోతు ోతిబనఽ గుమిూంచి తృో ో తిఴించిన యౘమీు అసలు తానఽ గణిత ఱయూాతుక్ూ చేళన అతేౄతూ భ ళేవ
మభానఽజాతుా కనఽగొనడబే అతు రౄఖ్ాౄతుంచడం యఱేషం.భామిచ 17, 1914న మభానఽజన్ ఇంగీ ండెకు
ోమాణభమాౄడె. ఱఖ్ాయౘయు అలరటీ గల మభానఽజన్ ఇంగీ ండెలో సామంతృకం చేసఽకునేరడె. సమిగగ 
తినకతృో వడం భూలాన, తుయంతయ మిఱోధనల వలీ కయౌగిన శాభవలన, ోతికల రతావయణ మిళథ త
 ేల ోఫావంవలీ చాలా
తీవోబైన మిశభ
ా చేళ 32 మిఱోధనా తాోలు సభమిించాడె. శమీయం కాభంగ రౄధిగస
ా ూ బైంది. తీవోబైన అనామోగౄంతో
యౘళిటలోీ ఉనాుిడె కడా యౘమీుతో 1729 సంఖ్ౄ యొకా ోతేౄకతనఽ తెయౌమజెి ఆమనఽా ఆశచయౄచక్ూతేణిణ
చేఱడె.మభానఽజన్ అనామోగౄంతో యౘళిటలోీ వునాుడె, యౘమీు మభానఽజాతుా లుకమించటాతుక్ూ రయీ ,భాటల
భధౄలో,నేనఽ వచిచన క్యు నంఫయు1729, దాతు ోతేౄకత ఏబైనా ఉనాదా ? అతు మభానఽజాతుాఅడెగగ, మభానఽజన్
తడెభుక్ోకుండా"ఆ సంఖ్ౄ ఎంతో చకాతు సంఖ్ౄ .ఎందఽకంటే,మెండె యధాలుగ మెండె ఘనభుల ముతూ భుగ రోమఫడే
సంఖ్ాౄసమితిలో అతి చినాసంఖ్ౄ అది.(1729 = 13 + 123 = 93 + 103).ఈ సంఘటన గణితంై ఆమనఽకునా
అనఽమగతుక్ూ,అంక్ూత ఫారతుక్ూ తుదయశనం.ఆమోగౄ మిళథ తి యషమించడంతో 1919 భామిచలో ఫాయతదేఱతుక్ూ తిమిగి వచాచడె.
ఫ దఽిగ, క్ొంచెం నలీ గ కతుంచే మభానఽజన్ ఇంగీ ండె నఽంచి క్మణించిన అనామోగౄంతో మవటం చాళ ఆమన
అతేభానఽలు చయౌంచి తృో మాయు.అనేక యక్ల రైదౄ వసతేలు కయౌించినా ఆమన క్ోలుక్ోలేకతృో మాయు. దాంతో ఆమన
1926, ఏోల్ 26న యభదించాయు.యదా (Pure) గణితంలో నంఫర్ థిమమీలోతు ఇతతు మిఱోధనలు, ళింా గ్ థిమమీ,
క్ౄనిర్ మిఱోధనల వంటట ఆధఽతుక యషమాలలో ఉయోగ డెతేనాాభ.మభానఽజన్ చివమిదశలో భాౄక్స-తీటా పంక్షన్ి
ై చేళన మిఱోధనలు చాలా ోళదాబైనయ. ఆమన ోతితృదించిన క్ొతుా అంఱలు ఇిటటక్ీ అమిషాితంగనే ఉండటం
యఱేషం.యౘమీు కయమి, “గణిత ఱసూ జు
ర ు లకు రమి బేధసఽినఽ ఫటటి భాయుాలు రేళేూ , నాకు నాటటక్ూ 25,యౌటటల్ వుడ్ కు 30,డేయడ్
ఴిల్ ఫర్ి్ కు 80,మభానఽజాతుక్ూ 100 భాయుాలు వయూభ,” అతు అనాాయు. ఆమన జీయత చమితన
ో ఽ మళన ముటి ముదటట
యచభత ఆమనఽా యదా యంోదామరదిగ ేమొానడం జమిగింది. తనకు సంకామించిన యభయథాం అంతా తభ ఇలరేలుి
దేవత అభన నాభగిమి ోయదించినదేనతు మభానఽజన్ ఫలంగ యశాళంచేరడె. తనకు ఏ కషి ం కయౌగినా ఆబ సయౘమం
క్ోసం ఎదఽయు చాళేరడె.ఆబ కలలో కతుించి ఎట వంటట సభసౄక్ెైనా మియౖాయం చాంచగలదతు ఫాయంచేరడె.
బగవంతేతుచే తృోతితుథౄం వఴించఫడతు ఏ ఆలోచనా సాతోం క్నేయదఽ అతు అుిడుిడా అనేరడె. మభానఽజన్
సామషి బ
ా ైన తమిళ్నాడె, ఆ మషి ా రళగ ఆమన యధించిన యజమాలకు గుయుూగ ఆమన జనృదినబైన డుళంఫయు 22 నఽ
మషి ా యంక్ైతిక దినోతివంగ ోకటటంచింది. ఫాయత ోబుతాం 1962 వ సంవతియంలో ఆమన 75వ జనృదినం నాడె,
సంఖ్ాౄఱసూ ంర లో ఆమన చేళన యఱేష కిలతు క్ొతుమాడెత యృయక తతృలా తళ్ళనఽ యడెదల చేళంది. భదాోసఽ
యశాయదాౄలమం'Ramanujan Institute' తు నలక్ొయౌింది.ఆమన భయణించిన 60 సంవతిమల తదఽమి, J.H.Whittaker
గయు, “మభానఽజన్ గమి మిఱోధన రౄయలు బదో యచటాతుక్ూ సమెైన ోదేశం టటతు
ో టీ క్లేజీభే అతూ, మభానఽజాతుక్ూ ఏమీ
చేమలేతు ఇండుమా భాతోం క్దఽ.” అతు చెిటం --ఆ భహతూముతుక్ూ భనం సమెైన గౌయవం ఇవాలేదనటాతుక్ూ తియుగులేతు





యక్షౄం. గత సహయోతి లో,ఫాయతదేశం ోంచాతుక్ూ అందించిన అతేౄతూ భ 'గణిత' బేధాయ యౕాతురస మభానఽజన్ 1918 లో
మమల్ యొ ళైటీ సబుౄడుగ కడా ఎతుాకమాౄయు. ఆ భహతూముతుక్ూ ఘనబైన తురయ సభమిించఽకుంటృ.......

 
 

ోశా : 1) క్ాయభితిూ క లోయౘలు,జఢరమువుల ఎలక్ిాతుక్స ఎపతుటట యలువలు ధనాతృకంగ ఉంటాభ ఎందఽకు?
జరఫు: దాతుక్ూ సభాధానభ తెలుసఽకునే భుందఽ ఎపతుటట భమిము ఎంధాయౌీ ఆధాయడే అంఱలు భూడె 1. యభాణు ళజు
ై
2. క్ైందోక ఆరేశభు 3. ఎలక్ిాతుక్స యనాౄసం. ఇయ గూ
ి డోీ ఎలా భాయుతాయో మీకు తెయౌళనదే కదా. ఇక ఇుిడె. క్ాయభితిూ క
ా ులోీ,఼మమ
లోయౘల(II Aభూలక్ల )ఎలక్ిాతుక్స యనాౄసం ns2 అంటే S ఆమిుటాళ్ ూమిూగ తుండునది. అలాగై జఢరమువుల ఎలక్ిాతుక్స యనాౄసం ns2
np6 ఇయ కడా ూమిూగ తుండాభ.అందఽక్ై యటటక్ూ ఎలక్ిాన్ ఎపతుటట ధనాతృకం.
ోశా : 2) మెండవ ఼మమ
ి డ్ భూలకబన
ై F కనాాఅదే గూ
ై Cl కు ఎలక్ిాన్ ఎపతుటట యలువ ఎకుావ ఎందఽకు?
ా ుకు చెందిన భూలకబన
జరఫు: రసూ రతుక్ూ గూ
ా ులోీ ై నఽండు క్ూాందకు తృో భే క్ొదీి తగగయౌ. దాతుక్ూ భమో క్యణభు ఫ్ోీ మిన్ చాలా ఎకుావ చమౄయౕలత గల
భూలకం , దాతు ఆరేశభు,దోవౄమయల తుషితిూ ఎకుావ భమిము దాతు లో d- ఆమిుటాళ్ైళ లేవు. ఇక క్ోీమిన్ చమౄయౕలత క్ొంచెం తకుావ
భమిము d- ఆమిుటాళ్ైళ ఉనాాభ. క్వునా F కనాా Cl కు ఎలక్ాిన్ ఎపతుటట యలువలు ఎకుావ



LATEST NEWS
Dear friends,
From this month, latest news will be published in English. I am trying to use simple language. You can also
send.
Jayalalithaa Still On Life Support, Rumours Baseless And False, Says Hospital
J Jayalalithaa's supporters, who had broken into violence Chennai's Apollo Hospital a short while ago, calmed
down as the hospital said in a statement on Monday evening that the Tamil Nadu chief minister continues to be on life
support and is being continuously monitored by their doctors who have been joined by experts from Delhi's All India
Institute of Medical Sciences or AIIMS.
The hospital said reports to the contrary on some TV channels were "baseless and false."
Jayalalithaa Now On Most Advanced Level Of Support: London Specialist
"The situation is extremely grave, but I can confirm that everything possible is being done to give her the best
chance of surviving this shocking event," said British specialist Dr Richard Beale about Ms Jayalalithaa's this afternoon.

ఎవయు కనఽగొనాామో తెలుయ?
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సఽలబంగ ఴెైడో జన్ తు తామాయు చేమడం ఎలా?

క్వలళనయ: జింకు భుకాలు, గఢ ఴెైడో క్ోీమిక్భీభు(HCl),
క్ొరవాతిూ , మీక్ష నాయక
ోయోగ యధానం: ఇంటరీ గోడ గడుమాలకు ఉయోగించే ఫాౄటమీ
(1.5V)తు తీసఽక్ొతు దాతుై ేయు వునా మైకునఽ తొలగిళేూ సా
థ తృక్య డఫాు
కతుసూ ఽంది. అదే జింకు డఫాు.అందఽలో ఉనావతూా డేళ ఆ డఫాునఽ చినా
చినా భుకాలుగ కతిూ మించఽక్ోరయౌ.
క మీక్ష నాయక లో క్ొతుా జింకు భుకాలనఽ తీసఽక్ొతు, దాతుక్ూ గఢ HCl తు
క్ొదిిగ కలతృయౌ. ఎడభ చేతి ఫ టన రేయౌతో మీక్ష నాయక భూతితు గటటిగ భూళ
ఉంచాయౌ. క్ొదిిళేటటక్ూ మీక్ష నాయకలో తమామెైన రమువు ఫ టన రేయౌై తిూ డు
కయౌగిసూ ఽంది. అుడె రలుగుతేనా క్ొరవాతిూ తు మీక్ష నాయక భూతి వది కు తెచిచ, ఫ టన
రేలునఽ క్ొదిిగ వదియౌతే, రంటనే క్ొరవాతిూ టప్ భతు శఫి ం చేసూ ా ఆమితృో తేంది. ఆ
రమురే ఴెైడో జన్.



హెచేమిక: మీ ఉనుధాయముని యయరేక్షణలోనే గఢ హెైడరో కోుమికభుభు నఽ
ఉయోగించండి. 
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భన ఇంటరీ యయమన ఱసూ ంర - 1
భుందఽభాట
అఫబ ఫ యస్మన ఱసత రభా ! అయధ ం కదఽ, ఫబ యు కొడుతుంది, వింట ంటే నిదరవసఽతంది అని చాలా భంది అంట ంటాయు.
ఏది స్ధించాలనన భుందఽ ఇషటం కలగయ్, శరభ చమాయయౌ. ‘అఫాయసం కూసఽ విదయ’ అనానయు. ఎవమైతే నిసిహలో ఉనానమో,
రమిలో కుతూహలం ంచడం కోసబే ఈ రయస్లు.
యస్మన దామథలకి ేయు ు ఎలాడతామో, ఎలా టాటలో, ఈ రయస్లలో మస్నఽ. నేనఽ మసే ఈ రయస్లలోని
విషమాలు నాటికి ది భందికి అయథం అభనా నేనఽ విజమం స్ధించినటేు .
(గత సంచిక తయురభ)

కయఫన యస్మనం
కయున యయమనంలో యభాణువుల అభమిక ఎంత భుఖ్ౄమో తెలుసఽక్ోవడాతుక్ూ క ఉదాహయణ చెుికుందాం.
భనందమిక్ీ 1, 2, 3, 4, … అనే అంక్ెలు తెలుసఽ. ఇలాంటట అంక్ెలు మెండె క్తు అంతకంటె ఎకుావ క్తు ఉంటే రటటతు
సంఖ్ౄలు అంటాయు. ఉదాహయణక్ూ 35, 286 అనేయ సంఖ్ౄలు. ఇందఽలో 286 అనే సంఖ్ౄనే తీసఽకుందాం. ఇందఽలో 2, 6, 8
అనే భూడె అంక్ెలు ఉనాాభ. ఇుిడె 826 అనే సంఖ్ౄతు తీసఽకుందాం. ఇందఽలోనా 6, 7, 8 అనే అంక్ెలే ఉనాాభ –
క్తూ ఇకాడ యటట అభమిక రేయు. అభమిక భాయటంతో 286 యలువ కటెైతే 826 యలువ భమొకటట అభంది.
భమొక ఉదాహయణ. M, A, T అనే ఇంగీీషే అక్షమలనే తీసఽకుందాం. యటట అభమికతు ఫటటి అయాం భాయుతేంది. MAT
అంటే చా. ATM అంటే అందమిక్ీ తెయౌళందే. క్తు MTA అంటే ఏ అయాభూ లేదఽ. ఇదే యధంగ భన దగగ య ఉనా
యభాణువులతు క యధంగ అభమిచతే క యయమనం మవచఽచ, భమొక యధంగ అభమిచతే భమొక యయమనం మవచఽచ,
భూడో యధంగ అభమిచతే ఏ దాయాభూ మకతృో వచఽచ.
ఇకాడ అంక్ెలు, అక్షమలతో ఇచిచన ఉదాహయణలు ఏక మితి

(one-dimensional) ఉదాహయణలు. అబమిక్లో

Scrabble అనే board game ఉంది. ఆ ఆటలో క ఫలీ మీద అక్షమలతు మెండె దిశలలో ేమిచ భాటలు తమాయుచేయూ ం.
కనఽక Scrabble ఆట దిామితీమం (two-dimensional). ఇదే యధంగ భూడె దిశలలో రౄంచే ఆటతు ఊఴించఽక్ోండు.
ఎందఽకంటే యయమనఱయూాతుక్ూ క్వలళన భన ోంచం తిోమితీమం (three-dimensional). క యభాణువుతు భమొక
యభాణువుక్ూ తగియౌంచినుిడె ఆ అభమికలు చీుయు ులీ లాగ ఉండవు, అలాగతు లచగ అిడాలలాగ ఉండవు;
యభాణువులు భూడె దిశలలోనా రౄంచి ఉంటాభ. ఏ యభాణువు ఏ యభాణువుక్ూ ఎట కా ఉందో ఖ్చిచతంగ
చాంచాలంటే ఫంతి - ులీ నభూనాలు (ball and stick models) ఉయోగించాయౌ. ఇట వంటట ఫ భృయౌా క్గితం ైన
గతూ, తెయ మీద క్తు సఽలబంగ గీళ చాంచలేభు. అందఽకతు ఇక నఽంచి యభాణువుల అభమికతు తుమృణకాభం
(structural formula) అనే ఫ భృ గీళ చాంచినుిడె, సఽలబబైన దా తిలో గీళ చాయూ నఽ. ఈ మోజులోీ యయమనఱసూ ర
ుసూ క్లలో ఇంతకంటె భంచి ఫ భృలు రేసూ ఽనాాయు. ఆ యకం ఫ భృల కంటె నేనఽ గీళ చాంచే ఫ భృలు అయాం
చేసఽక్ోవటం తేయౌక. యషమం అయాం అభన తయురత, క్ూీషిభభన ఫ భృలు అయాం చేసఽక్ోవటం తేయౌక.

తుమృణకాభం అయాం క్వడాతుక్ూ చినా తృో యౌక

చెుతానఽ. ోతి యభాణువుక్ూ క్ొతుా చేతేలు ఉనాటీ

ఊఴించఽకుందాం. అభాృభలు కమి చేతేలు భమొకయు టి కుతు “ుిలకుి” ఆట ఆడతాయౄ కదా! అలాగై
యభాణువులు తభ ళేాఴితేలభన ఇతయ యభాణువుల చేతేలు టి క్ోటాతుక్ూ ఇషి డతామతు అనఽకుందాం. ఇలా
కమి చేతేలు భమొకయు టి క్ోగ తమాయభే గుంులే అణువులు. అభాృభలక్ూ మెండేళ చేతేలు ఉనాామతు భనక్ూ
తెలుసఽ. యభాణువులక్ూ ఎతుా చేతేలు ఉనాటీ ? భనఽషేౄలాీగ మెండె చేతేలా? దేవుళ్ళలాీగ నాలుగు చేతేలా?
ఈ ోశాలక్ూ సభాధానం క్రలంటే మిభాణాతృక యఱేీషణ (quantitative analysis) చెమాౄయౌ. మెండె ఴెైడో జన్
(ఉదజతు) యభాణువులు క ఆక్ీిజన్ (ఆభీజతు) యభాణువుతో కయౌళేూ తూయు వసఽూందనా యషమం మిభాణాతృక
యఱేీషణ దాామనే తెయౌళంది. భన ుిలకుి తృో యౌక ోక్యం క ఆక్ీిజన్ మెండె ఴెైడో జన్ యభాణువుల “చేతేలు”
టి క్ోరయౌ కనఽక ఆక్ీిజన్ యభాణువుక్ూ మెండె చేతేలు, ఴెైడో జన్ యభాణువు క్ొకాదాతుక్ూ క్ొకా చెభౄ ఉంటే
సమితృో తేంది. ఇదే యషమాతుా యయమన మిఫాషలో చెతృిలంటే ఆక్ీిజన్ సంయోజకత(valency) 2, ఴెడ
ై ో జన్ సంయోజకత
1 అతు అంటాం.
ఈ సంయోజకత(valency)తు ఫ భృగీళ ఎలా చాంచాలో చాదాిం. ఆక్ీిజన్ సంయోజకత 2 భమిము ఆక్ీిజన్
సంక్ైతం O కనఽక, దీతుతు చాంచటాతుక్ూ O మళ దాతుక్ూ ఇటర గీత, అటర గీత, ఈ యధంగ - O - గీళ చాయూ యు. ఈ గీతలతు
ఫంధాలు (bonds) అంటాయు. ఇదే యధంగ ఴెైడో జన్ సంయోజకత 1 కనఽక, ఴెైడో జన్ తు ఇలా - H క్తు, ఇలా H - క్తు
చాయూ యు. ఈ దా తి ోక్యం తూయు (H2O) అణు తుమృణకాభం (structural formula) H-O-H అవుతేంది. ఆక్ీిజన్ క్ూ
మెండె చేతేలు, మెండె ఴెైడో జన్ యభాణువులక్ూ, క్ొకాదాతుక్ూ క్ొకా చేభ చొుిన, ముతూ ం నాలుగు చేతేలు ఉండాయౌ.
క్తు ఇకాడ H-O-H లో మెండే కతుసూ ఽనాాభ. ఇకాడ జమిగినది ఏమిటంటే ఴెైడో జన్, ఆక్ీిజన్ యయమన సంయోగం
చెందినుిడె ఴెైడో జన్ చెభౄ కటట, ఆక్ీిజన్ చెభౄ కటట అతేకుాతృో భ క్ై క చెభౄలా కతుసూ ఽంది. కనఽక మెండె
జతల చేతేలు అతేకుాతృో భ మెండె చేతేలలా కతుయూ భ.
ఆక్ీిజన్ క్ీ, ఴెైడో జన్ క్ీ ఉనాటేీ ోతి యభాణువుక్ూ క్ొంత సంయోజకత ఉంట ంది. ఉదాహయణక్ూ గంధకం (Sulfur)
యొకా సంయోజకత 2, నతోజతు (Nitrogen) యొకా సంయోజకత 3, కయునం (Carbon) యొకా సంయోజకత 4, ఫాసాయం
(Phosphorus) యొకా సంయోజకత 4, ….. ఇలా చెుికుంటృ తృో వచఽచ. ఆ భాటక్ొళేూ క్ొతుా భూలక్లక్ూ సంయోజకత 0
(సఽనా). ఈ భూలక్లక్ూ చేతేలు లేవనా భాట. ఈ చేతేలు లేతు భూలక్లతో సంయోగం చెందటాతుక్ూ ఏయ ఇషి డవు.
తుమానఽ (Neon), ఆమగనఽ (Argon) వంటట రమువులు ఈ జాతిక్ూ చెందినయ. అందఽక్ై యటటతు జడ రమువులు (inert
gases) అంటాయు.
సంయోజకత (valency) అంటే ఏమిటర అయాం అభందనఽకుంటానఽ. ఈ సంయోజకత అనే ఫావన (concept)నఽ
ఉయోగించి, తుమృణకాభం అనే క్ొతూ ఫావననఽ ోరేశటటి, ఇథెైల్ ఆలాయౘలు, డెైమిథెైల్ ఈథర్ తెచిచ టటిన చికుా సభసౄతు
భన ఫెర్జీయౌమస్ ఎలా మిషామించామో చాదాిం. ఈ మెండుంటట అణుతౄయుృలా C2H6O కటే అతు తెలుసఽ కదా. ఇుిడె
C2H6O లో ఉనా యభాణువు లతు ఎలా అభయచవచోచ చాదాిం. తుఫంధన ఏంటంటే భన దగగ య ఉనా యభాణువు
లతుాంటటతూ రడాయౌ. అలాగై రటటకుండే ఏ చేభౄతూ ఖ్ాయగ వదిలెమౄకడదఽ. దీతుక్ూ మియౖాయం అంత ఫోహృయదౄ ఏమీ
క్దఽ. ఈ C2H6O లో మెండె కయును(క్యున్) యభాణువులు ఉనాాభ కదా. క్ొకా కయునాతుక్ూ నాలుగు చేతేలు.
యటటలీ ో క చేతితో కానఽనా కయును యభాణువు చేతితు టి కుందనఽకుందాం. అుిడె క్ొకా దాతుక్ూ భూడె ఖ్ాయ
చేతేలు (మికూ హయూలు) చొుిన ముతూ ం ఆయు ఖ్ాయ చేతేలు ఉంటాభ. ఈ ఆయు ఖ్ాయ చేతేలక్ీ ఆయు ఉదజతు(ఴెైడో జన్)

యభాణువులతూ తగియౌళేూ సమి. భమి మిగియౌతృో భన ఆభీజతు(ఆక్ీిజన్) సంగతి ఏమిటట? ఈ ఆక్ీిజన్ యభాణువుతు కడా
ఇమిక్ూంచాలంటే మెండే మెండె భామగలు ఉనాాభ. ఈ మెండె భామగలతూ ఫ భృలు గీళ చాంచాయౌ. ఫ భృలు గీళే భుందఽ
ఇయ అయథం చేసఽక్ోండు.
భుందఽగ ఴెైడో జన్, ఆక్ీిజన్, నైటోరజన్, క్యున్ యభాణువు లతు రటట చేతేలతో చాడతానఽ.

యభాణువుల సంయోజకతతు గీతలతో చాే యధానం.
కటవ ఫ భృలో ఴెైడో జన్(H) క్ూ ఇటర, అటర క చినా గీత గీళ, ఆ గీతతు ఴెైడో జన్ యొకా చెభౄ(హసూ భు) అతు
అనఽక్ోభనాానఽ. ఈ చినా గీత H క్ూ కుడు కానో, ఎడం కానో, మీదనో, క్ూందనో, ఏటరలుగనో – ఎకాడ గీళనా యర
లేదఽ. భుఖ్ౄభభన యషమం ఏంటంటే ఴెైడో జన్ క్ూ క చెభేౄ ఉనాటీ ఊఴించఽకుంట నాాభు. ఈ చేతితో ఴెైడో జన్
యభాణువు “ఇంక్ొకమి” చేతితు టి క్ోగలదఽ. లేదా యయమన మిఫాషలో ఴెైడో జన్ సంయోజకత 1.
మెండవ ఫ భృలో ఆక్ీిజన్ క్ూ (O క్ూ) ఇటృ, అటృ కడ క గీత గీయం. అంటే ఆక్ీిజన్ క్ూ మెండె చేతేలు
ఉనాామనాభాట. ఈ మెండె చేతేల ఎడం కా, కుడు కా ఉండాలనే తుమభం ఏదీ లేదఽ. ఎకాడభనా ఉండొ చఽచ.
లేదా అట కటట ఇట కటట ఉండవచఽచ. తన భీ మెండె చేతేలతో ఆక్ీిజన్ భమో మెండె చేతేలు టి క్ోగలదఽ. కనఽక
యయమన మిఫాషలో ఆక్ీిజన్ సంయోజకత 2.
ఇదే యధంగ నైటోరజన్ (నతోజతు) సంయోజకత 3. క్యున్ సంయోజకత 4. అలాగై తౄసీయస్(ఫాసాయం)క్ూ క్ొతుా
సందమూలలో భూడె చేతేలు, భమిక్ొతుా సందమూలలో అభదఽ చేతేలు ఉంటాభ. ఈ తికభకలు అతూా ఇుిడే
వదఽిలెండు.
ఇుిడె మెండె ఴెైడో జన్ యభాణువులు, క ఆక్ీిజన్ యభాణువు యయమన సంయోగం చెందేమనఽకుందాం.
క్ొాకా ఴెైడో జన్ క్ూ క్ొకా చెభౄ చొుిన ముతూ ం మెండె చేతేలు ఉనాాభ కదా. క ఆక్ీిజన్ యభాణువు క్ూ మెండె
చేతేలు ఉనాామతూ తెలుసఽ. ఇుిడె ఈ ఆక్ీిజన్ యభాణువు క్ొకా చేతూ ో క్ొాకా ఴెైడో జన్ యభాణువు చెభౄ
టి కుందనఽకుందాం. అుిడె రటట అభమిక H-O-H లా ఉంట ంది. ఈ అభమికనే తుమృణకాభం (structural formula)
అంటాయు.
ఇుిడె భుందఽగ చెిన C2H6O లో ఉనా యభాణువులతు ఎలా అభయచవచోచ చాదాిం. ైన చెినటీ
ఆక్ీిజన్ యభాణువుతు కడా ఇమిక్ూంచాలంటే మెండే మెండె భామగలు ఉనాాభ. ఈ మెండె భామగలతూ ఈ క్ూంా ది ఫ భృలో
చాసూ ఽనాానఽ

ఇథ్ైల్ ఆలకహాల్ అణువులో యభాణువుల అభమిక

డై మిథ్ైల్ ఈథర్ లో యభాణువుల అభమిక

ఈ మెండె అభమికల భధౄ తేడా అతి సాలిం. ఇథెైల్ ఆలాయౘల్ లో -O-H అనే యభాణువుల వయస ఉంది
చాడండు. డెై మిథెైల్ ఈథర్ లో ఈ -O-H కతుంచదఽ. ఈ ఫండ గుయుూతు గుయుూ టి కుంటే యటటతు గుయుూటి టం తేయౌక.
యయమన దోరౄలలో ఈ -O-H యభాణువుల గుంు తయచా వసా
ూ ఉంట ంది. ఎకుావ యయుీ ఈ అభమిక వసఽూంది కనఽక
దీతుక్ూ క ేయు టాియు. దీతుతు OH గుంు (లేదా OH group) అతు క్తూ, “ఴెైడాోక్ూిల్ గుంు” (hydroxyl group) అతు క్తూ
లుయూయు. ఇకాడ ఴెైడాోక్ూిల్ అంటే ఏమిటట? “ఴెైడో జన్” లో “ఴెైడో ” తు “ఆక్ూిజన్ లో “ఆక్ూి” తు కలుగ వచిచన భాటే
“ఴెైడాోక్ూిల్”. యయమన దోరౄలలో “ఆలాయౘలు” అనా ేయునా ోతి దాయాంలోనఽ ఈ ఴెైడాోక్ూిల్ గుంు కతుసూ ఽంది. అంటే
ఈ ఴెైడాోక్ూిల్ గుంు ఆలాయౘలు జాతిక్ూ క గుయుూ.
ఇకతృొ తే ై మెండె ఫ భృలలోనా భమొక గుంు కతుయూ ో ంది. ఆ గుంులో క క్యున్ యభాణువు, భూడె
ఴెైడో జన్ యభాణువులు ఉనాాభ. ఈ గుంుతు భనం -CH3 అతు మమవచఽచ. ఇథెైల్ ఆలాయౘలులో క -CH3 గుంు
ఉంది, డెైమిథెైల్ ఈథర్ లో మెండె -CH3 గుంులు ఉనాాభ. ఇుిడె ఈ గుంులతు గుమిూంచటం నేయుచకునాాభు కనఽక,
ైన ఫ భృలలో చాంచిన తుమృణకాభాలతు కుీూ ంగ , రకౄం భధౄలో, క భాట యౄంలో, మయొచఽచ. ఈ దా తిలో
ఇథెైల్ ఆలాయౘలు తు H3CCH2OH అతు మయూయు. ఇలా మళనుిడె ఇథెైల్ ఆలాయౘలులో ఎడం కాన -CH3 గుంు,
భధౄలో -CH2 గుంు, కుడు కాన -OH గుంు ఉనాటీ తెలుయోూ ంది కదా. (CH3 అతు మళనా, H3C అతు మళనా అయాం
కటే). ఇదే యధంగ డెైమిథెైల్ ఈథర్ తు H3COCH3 అతు మళనుిడె ఎడం కాన -CH3 గుంు, భధౄలో క ఆక్ీిజన్
యభాణువు, కుడు కా భమొక -CH3 గుంు ఉనాటీ తెలుయోూ ంది కదా. కనఽక ఫ భృలు గీళే ఒక, ఇషి ం లేతు రయు ఈ
కాభం (liner order) లో తుమృణకాభాతుా చాంచవచఽచ.
భమొక భుఖ్ౄ యషమం C2H6O తు మెండే మెండె యధాలుగ అభయచవచఽచ. భూడో యధంగ అభయచటాతుక్ూ అవక్శం
లేదఽ. నా భాట మీద నభృకం లేక తృో తే క్గితం, నఽా తీసఽకుతు ోమతిాంచి చాడండు. క అణువులో ఉనా క్యున్
యభాణువుల సంఖ్ౄ యుగుతనా క్ొదీి ఈ అభమికల సంఖ్ౄ కడా యుగుతేంది. ఉదాహయణక్ూ C12H28 అనే అణువుతు
803 యధాలుగ అభయచవచఽచ. అంటే C12H28 క్ూ 803 ఐయో భర్ి (isomers) ఉనాాభ! నా భాట మీద నభృకం వుంచండు.
లెక్ూాంచఽకుంటృ కమోచకండు.ఇవతూా క్ై లక్షణాలు కయౌగి ఉండాలనా తుఫంధన ఏదీ లేదఽ. క తయౌీ లీల భధౄ తృో యౌకలు
ఉండొ చఽచ, లేకతృో వచఽచ; ఇకాడా అంతే. కనఽక ోతి దాతుతు క్షుణణ ం గ మీక్ుంచి చాడాయౌిందే!

మీ.....


నవంఫర్ నెల జిల్ – 2 విజైత

చాలా భంది జిల్ తుం ంతృయు. రటటలో అతూా కమెక్సి గ మళన రమిలో నఽండు లాటమీ దాామ యజైతనఽ

 ఎనఽాక్ోవడం జమిగింది.
ఆ యధంగ ఫహృభతితు గెయౌచినా యదాౄమిా క్ై. లక్మృ దీక్స, దవ తయగతి, జి.ఴెచ్.మస్. బేదయఫళూ ,

 క్ొతూ గూడెం, బదాోదిో జిలాీ. రమిక్ూ తాయలో ఫహృభతి ంఫడెనఽ.

ఈ నలలో ోతి మోజూ
సంవతియంలోతు ోతి మోజుక ఏదో క ోతేౄకత ఉంది. క్ొతుా భధఽయసృితేలెైతే,
భమిక్ొతుా యయౖద గుయుూలుగ ఉంటాభ. డుళంఫర్ నలలోతు 31 మోజుల ోతేౄకత యజాున ఱసూ ర
యంగ ఏంటర చాదాిం.

తెదీ

ోతేౄకత



ఎభడ్ి దినోతివం



జాతీమ క్లుషౄ తుమంతోణ దినోతివం 



ఫోతృల్ గౄస్ య్క్స సంఘటన (1984)



ఖ్గోళ్ ఱసూ ర
ర ేతూ భర్ ఖ్మూౄం వయథంతి (1931)



యభాణు తుమృణంలో దీయఘ వితాూ క్య కక్షౄలనఽ ోరేశ టటిన యో భర్ ప఼ల్ు
జమంతి (1868)



భానవ సాయం మిక్ర్ు చేళన దినం(ఎడుసన్)(1877)



చందఽోడు ైక్ూ అతృో లో – 17 ోయోగం (1972) 



హఫుల్ టెయౌయో ాప్ నఽ మిైర్ చేళన మోజు (1993)



నైటో రజన్ తో అమోృతుమా తమాయు చేళన ఴేఫర్ జమంతి(1868)



డెైనబైట్ నఽ యౄతృొ ందించిన ఆల్ పోడ్ నోఫెల్ వయాంతి (1896)



క్షమరౄధి క్ూ భందఽ కతుటటిన ఱసూ ర
ర ేతూ మఫర్ి క్ోచ్ జమంతి(1843) 



యభాణు ఫంధాతుా యవమించిన ఆల్ పోడ్ రయార్ జమంతి (1866)



ళేందీమ
ో
దాయథ యఱేీషకుడె పోజ్ కపోగల్ వయథంతి(1930)



జాతీమ యంోదాభేతయ శక్ూూ వనయుల దినోతివం 



సహజ మైడుయో ధామిృకతనఽ కనఽగొనా ఴెతూో ఫెకయల్ జమంతి(1852)



సాయౄ – గాహ సంఫంధ సాతో కయూ జోయౘన్ డేతుమల్ టటటటమస్ వయథంతి (1796)



ళేఫ్ి ఼ లాంప్ యౄతృొ ందించిన హం఼ోడేయ జమంతి(1778) 



ఎలక్ిాన్ కనఽగొనా జై.జై.థాభిన్ జమంతి(1856) 



ఎలక్ిాన్ ఆరేఱతుా లెక్ూాంచిన మఫర్ి ఆండా
ో స్ మియౌీ క్న్ వయథంతి(1953)



తృొ లామోగాప఼ (Polarography) టెక్ూాక్స నఽ అందించిన జైమోయీ్ ఴెమో్ ళ఼ా
జమంతి(1890)



అతృో లో-8 ోయోగం (1969)



గణిత బేధాయ భమిము గణిత ఱసూ ర
ర ేతూ మభానఽజన్ జమంతి(1887)



టాోతుిసి ర్ ఆయషాయణ (జాన్ ఫమీున్, యయౌమం యౖక్ీీ) (1947)



చేళన తుక్ూ, ఉతితిూ అభన ఉయౖణతుక్ూ భధౄ తేలాౄంక సంఫంధం ఉనాదతు
చెిన ఱసూ ర
ర ేతూ జైమ్ి ోయో ాట్ జౌల్ జమంతి (1818)



ఐజాక్స నాౄటన్ జమంతి(1642)



కంూౄటర్ తాభహృడె చామెీస్ ఫాఫబుజి జమంతి(1792) 



గాహగతేలు చెిన క్ెీర్ జమంతి(1571)



జీవ ఱసూ ర
ర ేతూ జీన్ ఫాిస్ి లాభార్ా వయథంతి(1829)



వలానైజైషన్ యౄకయూ చామెీస్ గుడ్ ఇమర్ జమంతి(1800)



ఫాభల్ తుమభాతుా చెిన ఱసూ ర
ర ేతూ చామెీస్ ఫాభల్ వయథంతి(1691)

31  టాోతుిసి ర్ నఽ కనఽగొనా జాన్ ఫమీున్ వయథంతి(1991)
సేకయణ:
బయణి కుభార్, సాకల్ అససట ంట్,
జి..ఉ.ను.దాది రెంకటాూర్, మాదాదిర జిలాు.

నవంఫర్ నల సంచిక మిభుృలనఽ యఱేషంగ ఆకటి కునాందఽకు సంతోషం. సంచిక ై చాలా భంది
అతేతృోమాలు ంతృయు. చాలా భంది రమి సాాళ్ళలో లీలకు సంచికనఽ ోంట్ తీళ అందించాయు.
సంచికనఽ యదాౄయుథలకు చేమిచన ోతి కా ఉతృధాౄముతుక్ూ ేయుేయున ధనౄరదభులు.
ఈ సంచికనఽ కడా ఇదే యధంగ ఆదమియూ యతు ఆయసఽూ …….

మీ……

