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ఐసోటోపులు 

 

1. ఒకే పరమాణు సంఖ్య, భిన్న ద్ర వ్యరాశి సంఖ్యలను కలిగిన్ పరమాణువులను ఐసోటోపులు అంటారు. వీటిని 

కనుగొన్నది ఆసట న్ (Aston). 

2. ఒక పరమాణు కేంద్ర కంలో అద్న్ంగా న్యయటాానుు  వ్చ్చి చేరిన్పుుడు ఐసోటోపులు ఏరుడతాయి. 

3. పరమాణు కేంద్ర కంలో అద్న్ంగా న్యయటాాన్ వ్చ్చి చేరడం వ్లు  దాని ధరాాలోు  ఎలంటి మారుు ఉండదు. 

4. ఐసోటోపులు సహజసిద్ధ ంగా పర కృతిలో లభిసా్తయి. మాన్వుడు తన్ అవ్సరాల కోసం కావాలిిన్ ఐసోటోపులను 

అణు రియాకట రు లో ఉతుతాి చేసుకంటున్ననడు. అయితే అణు రియాకట రు లో ఉతుతాి అయిన్ ఐసోటోపులు 

రేడియోధారిాకతను పర ద్రిిసా్తయి. అందువ్లు  వీటిని రేడియో ఐసోటోపులు అంటారు. 

రేడియో ఐసోటోపుల అనువర్త నాలు 

 రేడియో అయోడిన్ (I131): అయోడిన్ లోపం వ్లు  కలిగిన్ గాయిటర్ వాయధి నివారణకు దీనిన ఉపయోగిసా్తరు. 

 రేడియో ఆక్సిజన్ : కిరణజన్య సంయోగకిియలో O2 విడుద్ల నీటి నుంచ్చ జరుగుతంద్ని నిరూపంచడానికి 

రూబెన్, కామెన్ అనే శాసారవేతాలు H218O అనే ఐసోటోప్ను వాడారు. 

 రేడియో సోడియం (Na23): మాన్వుని శరీరంలో రకత  సరఫరాలో గల లోపాలను తెలుసుకోవ్డానికి, హృద్య 

సుంద్న్లను నియంతాించడానికి దీనిన ఉపయోగిసా్తరు. 

 రేడియో ఫాస్ఫర్స్ (P32): ఈ ఐసోటోపులను ఉపయోగించ్చ మెద్డులో ఏరుడిన్ కణితి సా్తన్ననిన గురిత ంచొచ్చి. 

అలగే యంతా భాగాల అరుగుద్ల శాతానిన, నిరీీత సమయంలో ఒక మొకక (లేదా) చెటుట  పీలుికన్న నీటి 

శాతానిన అంచన్న వేయొచ్చి. 

 రేడియో కోబాలట ్ (CO60): వీటి నుంచ్చ γ కిరణాలు విడుద్లవుతాయి. ఈ కిరణాలకు ఎలంటి ఆవేశం, 

ద్ర వ్యరాశి లేకపోవ్డం వ్లు  పదారాంలో ఎకుకవ్ లోతకు చొచ్చికని వెళ్ళగలుగుతాయి. అందువ్లు  కాయన్ిర్ 

గడడ లను కరిగించేందుకు ఈ ఐసోటోపులను వాడతారు. కాబటిట  ఈ పద్ధ తిని కోబాలట ్ థెరపీ అంటారు. 

 రేడియో కార్బన్: దీనిన కారబన్ డేటింగ్ పద్ధ తిలో వాడతారు. C14ను ఉపయోగించ్చ శిలజాల వ్యసును 

లెకికంచవ్చ్చి. ఈ పద్ధ తిని లిబ్బబ అనే అమెరికా శాసారవేతా కనుగొన్ననడు. శిలజాల అధయయన్ననిన 

పేలియంటాలజీ అంటారు. 
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శిలజం వ్యసు = సంఖ్య/ 

సంఖ్య 

o C14 అరధ జీవిత కాలం - 5770 సం॥ 

 యురేనియం: దీనిన యురేనియం లేదా రేడియో డేటింగ్లో వాడతారు. U235 ఉపయోగించ్చ భూమి వ్యసును 

లెకికంచవ్చ్చి.  

 

నోట్: మన్దేశంలో రేడియో ఐసోటోపులను ఆయా అణురియాకట రు లో ఉతుతాి చేసి వినియోగ సాలలకు రవాణా 

చేయడం కోసం భారత అణుశకిత  సంఘం మంబైెలో Board of Radiation and Isotope Technology 

అనే కేందార నిన ఏరాుటు చేసింది. 

 

X - క్సర్ణాలు 

ఇది మాన్వుడి తొలి శాసా్త్రయ ఆవిష్కరణ. కి్ర.శ.1895లో రాంట్జన్ కనుగొన్ననడు. అందువ్లు  ఇతనికి భౌతిక 

శాసారంలో తొలి నోబెల్ బహుమతి 1901లో లభించ్చంది. 

ధర్మాలు- ఉపయోగాలు: 

 l Xకిరణాల తరంగదైర్య అవ్ధి 0.01Å ల నుంచ్చ 100Å వ్రకు ఉంటుంది. కాబటిట  కావంటం సిదాధ ంతం 

పర కారం ఈ కిరణాలు ఎకుకవ్ శకిత ని కలిగి ఉంటాయి. 

 వీటికి ఎలంటి ఆవేశం, ద్ర వ్యరాశి ఉండవు. అందువ్లు  ఇవి ఒక రకమైెన్ విదుయద్యస్తకంత తరంగాలు. 

 విదుయత్, అయస్తకంత కేేతాాలోు  ఇవి అపవ్రత న్ం చెంద్వు. 

 వీటి అయనీకరణ స్తమరాయం దాదాపు శూన్యం. ఎందుకంటే [e=m=0] 

 శూన్యంలో (లేదా) గాలిలో X-కిరణాల వేగం కాంతి వేగానికి సమాన్ం. 

(3×108m/sec) 

 X-కిరణాలు ఫొటోగిాఫిక్ పేు ట్ను పర భావితం చెందిసా్తయి. 

 ఈ కిరణాలను 2 రకాలుగా వ్రీీకరించవ్చ్చి. 

i. కఠిన్ X- కిరణాలు, ii. మృదు X- కిరణాలు 
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i. కఠిన X- క్సర్ణాలు: వీటి తరంగదైర్ాయల అవ్ధి 0.01Åల నుంచ్చ 4Å వ్రకు ఉంటుంది. కాబటిట  ఎకుకవ్ శకిత ని కలిగి 

ఉండి మెతాగా ఉన్న రకత ం, మాంసం, ఎమకలు, లోహాలు, లోహ మిశిమాల దావరా కూడా చొచ్చికని వెళ్తాయి. 

ఉపయోగాలు: 

 పైపులు, బాయిలరుు , ఆన్కటట లోు  గల రంధార లు (లేదా) పగుళ్ు  సా్తన్ననిన గురిత ంచేందుకు వాడతారు. 

 రైలేవస్టట ష్నుు , బస్స్టట ష్నుు , విమాన్ం, నౌకాశియాలు, దేశ సరిహదుు ల వ్ద్ు  పర యాణికుల లగేజీని తనిఖీ చేస్టందుకు 

ఉపయోగిసా్తరు. 

 సాగు రు  శరీరంలో ఉన్న ఓపయం (మతామందు), ఆభరణాలు, పేలుడు పదారాాలను గురిత ంచేందుకు వాడతారు. 

ii. మృదు X-క్సర్ణాలు: వీటి తరంగదైర్య అవ్ధి 4Åల నుంచ్చ 100Å వ్రకు ఉంటుంది. తరంగ దైర్యం ఎకుకవ్గా 

ఉండడం వ్లు  శకిత  తకుకవ్గా ఉంటుంది. ఇవి మెతాగా ఉన్న శరీరభాగాల దావరా మాతామే చొచ్చికని వెళ్తాయి. 

అందువ్లు  వైెద్య రంగంలో మృదు X- కిరణాలను ఉపయోగిసా్తరు. 

 జీరీాశయం X-కిరణాల ఫొటో తీస్ట మందు రోగికి బేరియం మీలి్ [BaSO4అనే రస్తయన్ దార వ్ణానిన 

తాగిసా్తరు. ఈ రస్తయన్ పదారాం X-కిరణాలను కావాలిిన్ చోట కేందీర కృతం చేసాుంది. 

 మతాయల ఉనికి, రబబరుటైరుు , బంగారం, టనినస్ బంతిలో లోపాలను గురిత ంచేందుకు వాడతారు. సి.టి. 

(కంప్యయటడ్ టోమోగిఫీ) స్తకనింగ్లో ఈ కిరణాలను ఉపయోగిసా్తరు. వీటిని సర్ గాడ్ఫ్రర  హంస్ ఫీలడ ్ 

కనుగొన్నందుకు అతనికి 1979లో వైెద్యరంగంలో నోబెల్ బహుమతి లభించ్చంది. 

 వీటిని ఉపయోగించ్చ రోగనిరాధ రణ చేయడానిన రేడియోగిఫీ అని, రోగ చ్చకితి చేయడానిన రేడియోథెరపీ అని 

అంటారు. అందువ్లు  X-కిరణాలను ఉపయోగించ్చ పనిచేస్ట డాకట ర్ను Radiologist అంటారు. 

12. X-కిరణాలను ఉతుతాి చేస్టందుకు కూలిడిిన్నళ్ం అనే పరికరానిన వాడతారు. ఈ పరికరానిన స్త్సపు పటట లో 

అమరుితారు. ఎందుకంటే స్త్సం దావరా X-కిరణాలు చొచ్చికని వెళ్ళలేవు.  

 

కాస్మాక్ క్సర్ణాలు (విశ్వ క్సర్ణాలు)  

ఈ కిరణాలను కి్ర.శ.1912లో వికట ర్ హెజ్ అనే శాసారవేతా కనుగొన్నందుకు అతనికి 1936లో నోబెల్ బహుమతి 

లభించ్చంది. వీటికి కాసిాక్ కిరణాలు అని పేరు పటిట న్ శాసారవేతా మిలిు కాన్. 

ధర్మాలు: విశవ కిరణాలోు  గల మఖ్య కణాలు  
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1. ఎలకాట రన్  

2. పాజిటాాన్  

3. పోర టాన్  

4. న్యయటాాన్  

5. అయాన్లు 

 అయితే వీటిలో సుమారు 80 శాతం వ్రకు పోర టానుు  మాతామే ఉంటాయి. ఎందుకంటే సూరుయడు, న్క్షతాాలోు  

పోర టాన్ు  సంఖ్య ఎకుకవ్గా ఉంటుంది. 

 వీటి ఉనికి, దిశలను తెలుసుకనేందుకు ఉపయోగించేది కాసిాక్ రే టలిసోకప్. 

 ఈ కిరణాల తీవ్ర త ధృవాల వ్ద్ు  ఎకుకవ్గా, భూమధయరేఖ్ వ్ద్ు  తకుకవ్గా ఉంటుంది. 

 ఈ కిరణాల శకిత  109ev నుండి 1020ev వ్రకు ఉంటుంది. అందువ్లు  కావంటం సిదాధ ంతం పర కారం ఈ కిరణాల 

తరంగదైర్యం తకుకవ్గా ఉంటుంది. విశవంలో ఉన్న అనిన కిరణాల కంటే గరిష్ట మైెన్ శకిత ని కాసిాక్ కిరణాలు కలిగి 

ఉన్ననయి. 

 కాసిాక్ కిరణాలను 2 రకాలుగా వ్రీీకరిసా్తరు. 

1. కఠిన్ 2. మృదు 

o కఠిన కాస్మాక్ క్సర్ణాలు: 10 సం.మీ.ల మంద్ం గల స్త్సపు దిమెా దావరా చొచ్చికని వెళ్ళళవి. ఇవి సూపర్ 

నోవా నుంచ్చ వెలువ్డి ఉండొచిని భావ్న్. 

o మృదు కాస్మాక్ క్సర్ణాలు: 10 సం.మీ. మంద్ం గల స్త్సపు దిమెా దావరా చొచ్చికని వెళ్ళలేక 

ఆగిపోతాయి. ఇవి నోవా నుంచ్చ (లేదా) సూరుయని ఉపరితలం నుండి వెలువ్డుతండొచిని భావ్న్. 

o మన్దేశంలో కాసిాక్ కిరణాల గురించ్చ అధయయన్ం చేసిన్ శాసారవేతాలోు  మఖ్యయలు.. 

1. వికిం స్తరాభాయి,  

2. హెచ్.జె. బాబా 

3. మేఘన్నథ్ స్తహా మొద్లైెన్వారు. 

o 1985లో భారత్, అమెరికా శాసారవేతాలు సంయుకత ంగా అనురాధ అనే ఉపగిహానిన అంతరిక్షంలోకి 

పర యోగించ్చ కాసిాక్ కిరణాల గురించ్చ అధయయన్ం చేశారు. 
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నక్షతా్రలు: సవయం పర కాశాలైెన్ న్క్షతాాల పరిమాణానిన బటిట  వాటిని 3 రకాలుగా వ్రీీకరించవ్చ్చి. 

 భారీ నక్షతా్రలు: వీటి ద్ర వ్యరాశి చాల ఎకుకవ్గా ఉండి పద్ు  పరిమాణంలో ఉంటాయి. 

ఉదా: ఎపిలన్ అరిగా 

 మధయతర్హా: వీటి ద్ర వ్యరాశి భారీ న్క్షతాాల కంటే తకుకవ్గా ఉంటుంది. 

ఉదా: సూరుయడు 

 మరుగుజ్జు  నక్షతా్రలు: వీటి ద్ర వ్యరాశి పైన్ పేర్కకన్న న్క్షతాాల కంటే చాల తకుకవ్గా ఉంటుంది. విశవంలో అధిక 

న్క్షతాాలు ఈ రకానికి చెందిన్వే. 

  
 

 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/



