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అయస్కాంతతవాం 

మొదటిస్రిగా అయస్కాంత ధర్మాన్ని టర్కక దేశాంలోన్న ఆసియా మీనార్ అనే ప్ర దేశాంలో ఉన్ి ‘మెగ్నీిియయా’ అనే 

గాామాం వదద  కనుగొనాిరు. అాందువల్ల  అయస్కాంతత్వవన్ని ‘మాగ్నిటిజాం’ అన్న, అయస్కాంత ప్దార్మన న్ని ‘మాగ్నిట్’ 

అన్న పిలుసా్రు. స్వవచ్ఛగా వేలాడదీసిన్ ఒక అయస్కాంత ప్దార్న ాం ఎల్ల ప్పుడూ భూమి ఉతార్, దకి్షణ దిశల్ను సూచిసాూ 

ఆగిపోతాంది. దీన్ని ‘దిశాధర్ాాం’ అాంటారు. ఈ ధర్ాాం ఆధార్ాంగా చైనీయులు తొలిస్రిగా నావికా దిక్సూచీన్న తయారు 

చేశారు. దీన్ని నౌకాయాన్ాం, విమాన్యాన్ాంలో ఉప్యోగిసా్రు. అమెరికా సమీప్ాంలోన్న అటాల ాంటిక్ మహాసముదర ాంలో 

మూడు దీవులునాియి. ఈ మూడాంటినీ కలిపి ‘బెరుాడా టర యాాంగిల్’ అాంటారు. ఈ ప్ర దేశాంలో అతయాంత బల్మైెన్ 

అయస్కాంత ప్దార్మన లు న్నకి్షపా్మైె ఉాండవచ్చన్న శాసారవేతాలు భావిసా్తనాిరు. 

 

మొదటిస్రిగా అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ను గా్నీస్త దేశాంలోన్న ‘మెగ్నీిియయా’ గాామాం వదద  కనుగొనాిరు. కాబటిి ఈ 

ప్దార్మన ల్కు ‘మాగ్నిటూ్’ అనే పేరొచిచాంది. అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ ధర్మాల్ గురిాంచిమొదటిస్రిగా శాసా్త్రయ 

ప్రిశోధన్ చేసిన్ శాసారవేతా విలియాం గిల్బర్ట (16వ శత్వబద ాం). తర్మవత కాల్ాంలో అయస్కాంతతవాం గురిాంచి 

అధయయన్ాం చేసిన్వారిలో ముఖ్యయలు.. వెబర్, ఈవిాంగ్, కులాంబ్, మైెకేల్ ఫార్డే, మేడమ్ క్సయర్క. 

ప్దార్మన ల్ను అయస్కాంత, అన్యస్కాంత ప్దార్మన లుగా వరీ్కకరిాంచ్వచ్చచ. వీటిలో అయస్కాంత ప్దార్మన లు ఇతర్ 

ప్దార్మన ల్ను తమ వైెప్పు ఆకరిిాంచే, వికరిిాంచే ధర్మాన్ని కలిగి ఉాంటాయి. కానీ అన్యస్కాంత ప్దార్మన ల్కు అలాాంటి 

ధర్ాాం ఉాండదు.  

అయస్కాంత ప్దార్మన లు ప్ర కృతిలో, కృతిర మాంగా అనేక ఆకార్మలోల  ల్భిసా్తనాియి. వీటిలో ముఖ్యయమైెన్వి.. 

1) దాండ అయస్కాంత్వలు  

2) గురా్ప్పు నాడ అయస్కాంత్వలు  
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3) ప్ళ్ల ాం ఆకార్ాంలో ఉన్ి అయస్కాంత్వలు 

4) సాూపాకార్ాంలో ఉన్ి అయస్కాంత్వలు 

అయస్కాంత పదారా్థల ధర్థాలు 

ప్ర తి అయస్కాంత ప్దార్న ాంలోన్న రాండు చివర్ల్ వదద  మాతర మే ఎల్కిారనుల  ఒక కామ ప్దధ తిలో అమరి ఉాంటాయి. 

అాందువల్ల  ఈ బాందువుల్ వదద  అస్కాంతతవాం కేాందీర కృతమైె ఉాంటాంది. కాబటిి ఈ రాండు చివర్ల ను అయస్కాంత ఉతార్, 

దకి్షణ ధ్రర వాలు అాంటారు. 

అయస్కాంత ధ్రర వాల్కు ఉన్ి ఆకరి్ణ, వికరి్ణ బలాల్ను ధ్రర వసతవాం అాంటారు. 

పర మాణాలు: ఆాంపియర్-మీటర్. 

 అయస్కాంతాం మధయ బాందువు వదద  ఎల్కిారనుల  కామర్హితాంగా అమరి ఉాంటాయి. అాందువల్ల  మధయ బాందువు వదద  

అయస్కాంతతవాం ఉాండదు. 

 అయస్కాంతాం మధయ బాందువు వదద  ధ్రర వాల్ సాంఖ్యయ శూన్యాం. 

 ఒక అయస్కాంత ప్దార్న ాంలోన్న ఉతార్, దకి్షణ ధ్రర వాల్ను కలుప్పుతూ గ్నీసిన్ ఊహాతాక రేఖ్యను అకి్షయ రేఖ్య 

అాంటారు. ఈ అకి్షయ రేఖ్యకు మధయ బాందువు దావర్మ ప్ర యాణిసా్తన్ి మరో సర్ళరేఖ్యను ‘మధ్యగత ల్ాంబరేఖ్య’ 

అాంటారు. 

 సజాతి ధ్రర వాలు వికరిిాంచ్చకుాంటాయి. విజాతి ధ్రర వాలు ఆకరిిాంచ్చకుాంటాయి. 

 ఒక అయస్కాంత ప్దార్మన న్ని చిన్ి ముకకలుగా విభజాంచిన్ప్పుడడు ప్ర తి ముకక రాండు అయస్కాంత ధ్రర వాల్తో 

ఒక ప్రిపూర్ణ  అయస్కాంతాంలా ప్న్న చేసా్తాంది. అాంతే కానీ ఒక అయస్కాంత్వన్ని ముకకలుగా విభజాంచి 

అయస్కాంత ధ్రర వాల్ను వేరుచేయడాం వీలు కాదు. 

 కాబటిి ఒాంటరి అయస్కాంత ధ్రర వాలు ఉాండవు. ఈ కార్ణాం వల్ల  అయస్కాంత ధ్రర వాలు ఎల్ల ప్పుడూ జాంటగా, 

ఒకదాన్నతో మరొకటి సమాన్ాంగా, వయతిరేక దిశలో ఉాంటాయి. 

 అన్యస్కాంతీకర్ణాం: గది ఉష్ణణ గాత వదద  ఒక అయస్కాంత ప్దార్మన న్ని వేడచేసా్వ లేదా కాంత ఎతా నుాంచి 

దృఢమైెన్ తల్ాంపై జార్విడసా్వ లేదా స్తతాితో కటిితే లేదా అయస్కాంత ప్దార్న ాం దావర్మ ఏకాాంతర్ విదుయత్ 

ప్ర వహిసా్వ అది అయస్కాంత ధర్మాల్ను కోలోడయి అన్యస్కాంత ప్దార్న ాంగా మారుతాంది. దీనేి 

అన్యస్కాంతీకర్ణాం అాంటారు. 
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గమనిక: దాదాప్పు సమాన్మైెన్ రాండు అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ సజాతి ధ్రర వాల్ను ఎదురదురుగా ఉాండేటల  కాంత 

కాల్ాంపాట బాంధాంచిన్ప్పుడడు ఆ ధ్రర వాల్ వికరి్ణ బల్ాం వల్ల  అవి కామాంగా అయస్కాంతత్వవన్ని కోలోడయి 

అన్యస్కాంత ప్దార్మన లుగా మారుత్వయి. 

 భూమి.. ఉతార్, దకి్షణ ధ్రర వాలు ఉన్ి ఒక పదద  అయస్కాంత గోళాం అన్న మొదటిస్రిగా విలియాం గిల్బరి్్ అనే 

శాసారవేతా ప్ర తిపాదిాంచాడు. కాబటిి ఒక అయస్కాంత ప్దార్మన న్ని స్వవచ్ఛగా వేలాడదీసిన్ప్పుడడు అది భూమి 

ఉతార్, దకి్షణ ధ్రర వాల్ను సూచిసాూ విర్మమ సిన తిలోక్ష వసా్తాంది. కాబటిి ఈ ధర్మాన్ని ‘దిశా ధర్ాాం’ అాంటారు. ఈ 

ధర్మాన్ని ఆధార్ాంగా చేస్తకన్న చైనా దేశసా్తలు ‘నావికా దిక్సూచి’న్న కనుగొనాిరు. 

 నావికా దిక్సూచిన్న ఉప్యోగిాంచి నౌకాయాన్ాం, విమాన్యానాలోల  కదులుతన్ి దిశల్ను తెలుస్తకోవచ్చచ. 

 అయస్కాంతత్వవన్నక్ష సరైన్ ప్ర్కక్ష వికరి్ణ మాతర మే. 

 ప్ర తి అయస్కాంత ప్దార్న ాం మధయ బాందువు నుాంచి ఉతార్, దకి్షణ ధ్రర వాలు సమాన్ దూర్ాంలో ఉాంటాయి. ఈ రాండు 

ధ్రర వాల్ మధయ దూర్మన్ని అయస్కాంత పొడవు అాంటారు. దీన్ని 2lతో సూచిసా్రు. అయస్కాంత పొడవు దాన్న 

జాయమితీయ పొడవులో 5/6వ వాంత మాతర మే. 

 అయస్కాంతాం పొడవు, ధ్రర వసత్వవల్ ల్బ్ధధ న్ని అయస్కాంత భార మకాం అాంటారు. 

అయస్కాంత భార మకాం (M) = 2l×m  

ప్ర మాణాలు: ఆాంపియర్-మీటర్ 2 

అయస్కాంత కే్షతర ాం 

ఒక అయస్కాంతాం చ్చటి్ట ఎాంత ప్రిధ వర్కు దాన్న ప్ర భావాం విసారిాంచి ఉాంటాందో ఆ ప్రిధన్న అయస్కాంత కిేతర ాం 

అాంటారు. 

అయస్కాంత కే్షతర  తీవ్ర తను కొలవ్డానికి ఉపయోగాంచే పర మాణాలు:  

1) వెబర్/ మీటర్ 2 

2) టెస్ల  (ఇది అాంతరా్మతీయ ప్ర మాణాం) 

3) Oersted 

4) గాస్ 

అయస్కాంత కిేతర  తీవర త దూర్ వరీ్మన్నక్ష విలోమానుపాతాంలో ఉాంటాంది. 
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అాందువల్ల  ఒక అయస్కాంత ప్దార్న ాం నుాంచి దూర్ాంగా వెళా్తన్ిప్పుడడు అయస్కాంత కిేతర  ప్ర భావాం కామాంగా తగీుతాంది. 

అయస్కాంతీకరణ పద్ధ తులు 

ఒక అన్యస్కాంత ప్దార్మన న్ని అయస్కాంతాంగా మార్చడాన్ని అయస్కాంతీకర్ణాం అాంటారు. అయస్కాంతీకర్ణాం 

అయిదు ప్దధ తలోల  జరుగుతాంది. 

1) ఏక సడర్మా ప్దధ తి 

2) దివ సడర్మా ప్దధ తి 

3) వేడ చేసి చ్లాల రేచ ప్దధ తి (ఈ ప్దధ తిలో ఏర్డడన్ అయస్కాంతతవాం చాలా బల్హీన్ాంగా ఉాంటాంది) 

4) అయస్కాంత పేర ర్ణ (ఈ ప్దధ తిలో ఏర్డడన్ అయస్కాంతతవాం త్వత్వకలికాం) 

5) విదుయదీకర్ణ ప్దధ తి 

విద్యుదీకరణ పద్ధ తి: 

అయస్కాంతీకరిాంచాలిూన్ కడీ్డ చ్చటి్ట ర్మగి తీగల్ను చ్చటిి, దాన్న దావర్మ కాంతస్వప్టి వర్కు ఏకముఖ్య విదుయత్ను 

ప్ర వహిాంప్జేసా్వ ఆ ప్దార్న ాం బల్మైెన్ అయస్కాంతాంగా మారుతాంది. దీనేి ‘విదుయదీకర్ణ ప్ద ్్ధతి’ అాంటారు. 

కృతిర మ అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ను ఎకుకవగా ఈ ప్దధ తిలోనే తయారు చేసా్తనాిరు. 

ప్దార్మన ల్న్నిాంటితో పోలిచన్ప్పుడడు మెతాన్న ఇనుము చాలా స్తల్భాంగా అయస్కాంతీకర్ణాం చాందుతాంది. అాందువల్ల  

మెతాన్న ఇనుమును క్షాంది ప్రికర్మల్ తయార్కక్ష ఉప్యోగిసా్రు. 

 త్వత్వకలిక అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ను తయారు చేయడాం కోసాం. 

 అయస్కాంత కవచాల్ తయార్కక్ష సి్త్ల్ లేదా AlNiCo (అలయమిన్నయాం + న్నకెల్ + కోబ్ధలి్్)ను ఉప్యోగిసా్రు. 

ఇలాాంటి అయస్కాంత ప్దార్మన లోల  అయస్కాంత ధర్మాలు దీర్ఘ కాల్ాం పాట ఉాంటాయి. 

అయస్కాంత పదారా్థల ఉపయోగాలు 

1. టెలిఫోన్, టెలిగాామ్ రిస్త్వర్ల్లో ఉప్యోగిసా్రు. 

2. విదుయత్ గాంట, విదుయత్ జన్రేటర్ల లో ఉప్యోగిసా్రు. 

3. సైక్షల్ డైన్మోలో సాూప్కార్ాంలో ఉన్ి అయస్కాంత ప్దార్మన న్ని ఉప్యోగిసా్రు. ఇాందులో యాాంతిర క శకి్ష విదుయత్ 

శకి్షగా మారుతాంది. ఈ సైక్షల్ డైన్మోను మైెకేల్ ఫార్డే అనే శాసారవేతా కనుకకన్న, న్నరిాాంచాడు. 
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4. టేప్పు రికారీ్ర్లోన్న పాల సిిక్ టేప్పుపై ఫెరాిక్ ఆకైెూడ్ లేదా ఐర్న్ ఆకైెూడ్ అనే అయస్కాంత ప్దార్మన న్ని పూతగా పూసా్రు. 

5. చిన్ి పిల్ల ల్ ఆటబొమాలోల  అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ను ఉప్యోగిసా్రు. 

6. రోగిలో మాన్సిక ప్రిప్కవత కలిగిాంచ్డాన్నక్ష వైెదయర్ాంగాంలో అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ను ఉప్యోగిసా్రు. ఈ ప్దధ తిన్న 

అయస్కాంత చిక్షతూ(మాగిటోథెర్పీ) అాంటారు. 

అయస్కాంత ఉష్ణణ గాత మాప్కాం: ఇాందులో దర వసిన తిలో ఉన్ి హెచ్స్త్ వాయువును ఉప్యోగిసా్రు. దీన్ని ఉప్యోగిాంచి 

ప్ర్మ శూన్య ఉష్ణణ గాత(-273°C లేదా 0 కెలివన్)ను కచిచతాంగా కల్వచ్చచ. 

అయస్కాంత పదారా్థల రకాలు 

మైెకేల్ ఫార్డే అనే శాసారవేతా అయస్కాంత్వల్ను మూడు ర్కాల్ అయస్కాంత ప్దార్మన లుగా వరీ్కకరిాంచారు.  

1) పార్మ అయస్కాంత ప్దార్మన లు 

2) ఫెరాో అయస్కాంత ప్దార్మన లు 

3) డయా అయస్కాంత ప్దార్మన లు 

పార్థ అయస్కాంత పదారా్థలు: 

ఈ ప్దార్మన ల్కు బల్హీన్ ఆకరి్ణ ఉాంటాంది.  

ఉదా: మెగ్నీిియయాం, మాాంగనీస్, పాల టిన్ాం, అలయమిన్నయాం, ఆక్షూజన్, కాోమియాం, క్సయపిర క్ సలేేట్, క్సయపిర క్ కోల రైడ్ 

మొదలైన్వి. 

ఫెరో్ర అయస్కాంత పదారా్థలు:  

ఈ ప్దార్మన ల్కు బల్మైెన్ ఆకరి్ణ ఉాంటాంది. 

ఉదా: న్నకెల్, కోబ్ధలి్్, ఇనుము, ఉకుక, పొటాియయాం సైనైడ్ మొదలైన్వి. 

 గది ఉష్ణణ గ్ర్త వదద  ఫెరాో అయస్కాంత ప్దార్మన లు ఘన్సిన తిలో మాతర మే ల్భిసా్యి. 

 గది ఉష్ణణ గాత వదద  ఫెరాో అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ను వేడ చేసిన్ప్పుడడు ఏదో ఒక ఉష్ణణ గాత వదద  బల్హీన్ పార్మ 

అయస్కాంత ప్దార్మన లుగా మారుత్వయి. ఈ ఉష్ణణ గాతను క్సయర్క ఉష్ణణ గాత లేదా క్సయర్క బాందువు అాంటారు. 

 క్సయర్క బాందువు విలువ వివిధ ఫెరాో అయస్కాంత ప్దార్మన లోల  వేరేవరుగా ఉాంటాంది. 

డయా అయస్కాంత పదారా్థలు:  
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ఈ ప్దార్మన లు ఎల్ల ప్పుడూ ఇతర్ అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ను వికరిిసా్యి. 

ఉదా: వెాండ, బాంగార్ాం, కావరాి్్, బసాత్, ఆాంటిమొన్న, ఆల్కహల్, పాదర్సాం, ఇతాడ, ర్మగి, నీరు, హైెడ్రోర జన్ వాయువులు 

మొదలైన్వి. 

గది ఉష్ణణ గాత వదద  డయా అయస్కాంత ప్దార్మన ల్నీి ఘన్, దర వ, వాయు సిన తలోల  ల్భిసా్తనాియి. 

గమనిక: మాన్వ శర్కర్ాం అన్యస్కాంత ప్దార్న ాం. 

భౌము అయస్కాంతతవాం (జియో మాగనటిజాం) 

 భూమి అయస్కాంతతవాం గురిాంచి అధయయన్ాం చేయడాన్ని ‘భౌమయ అయస్కాంతతవాం’ అాంటారు. భూమి తన్ 

చ్చటి్ట త్వను ఆతాభర మణాం చాందడాం వల్ల  జాయమితీయ ధ్రర వాల్ నుాంచి అయస్కాంత ధ్రర వాలు కాంతదూర్ాం 

విసిరేసిన్టల  ఉాంటాయి. వీటిలో అయస్కాంత ఉతార్ ధ్రర వాం ‘బూతియా ఫెలికూ్’ అనే ప్ర దేశాంలో ఉన్ిటల  ‘జాన్ 

ర్మస్’ అనే శాసారవేతా కనుగొనాిరు. 

 అయస్కాంత దకి్షణ ధ్రర వాం సౌక్ వికిోరియా అనే ప్ర దేశాంలో ఉన్ిటల  శెకరి్మన్ అనే శాసారవేతా కనుగొనాిరు. 

 భూమి అయాస్కాంత కిేతర  ప్రిధ ఉప్రితల్ాం నుాంచి స్తమారు 5,28,000 క్ష.మీ. ఎతా వర్కు వాయపిాంచి 

ఉాంటాంది. ఈ ప్రిధలో సహజ ఉప్గాహమైెన్ చ్ాందుర డు, కృతిర మ ఉప్గాహలు భూమి చ్చటి్ట ప్రిభర మిసా్తనాియి. 

 విశావాంతర్మలోల  నుాంచి అనేక పార థమిక కణాలు భూమి వైెప్పు వసా్తనాియి. వాటిలో ఎల్కిారనుల , పాజటార నుల , 

పోర టానుల , న్యయటార నుల , అయానుల  ఉనాియి. వీటిలో ఆవేశాం ఉన్ి కన్ని పార థమిక కణాల్ను భూమి అయస్కాంత 

కిేతర ాం వికరిిాంచ్డాం వల్ల  అవి తిరిగి విశావాంతర్మలోల క్ష వెళ్లల  భూమి చ్చటి్ట వృతా్వకార్ మారీ్ాంలో ఒక వల్యాంలా 

ప్రిభర మిసా్తనాియి. ఈ వల్యాల్ను ‘వాయన్ అలన్’ అాంటారు. ఈ వల్యాలు విశావాంతర్మలోల  ఉన్ి 

వ్యయమగాముల్కు మాతర మే కన్నపిసా్యి. 

 అమెరికా సమీప్ాంలో అటాల ాంటిక్ మహాసముదర ాంలో మూడు దీవులునాియి. వీటిన్న ‘బెరుాడా టర యాాంగిల్’ 

అాంటారు. 

 విశావాంతర్మలోల  నుాంచి భూమి వైెప్పు వసా్తన్ి పార థమిక కణాలోల  కన్ని భూ వాత్వవర్ణాంలోన్నక్ష ప్ర వేశాంచి వాయు 

కణాల్ను ఢీకన్న వాటిన్న ఉతాేజప్రుసా్యి. ఈ విధాంగా ఉతాేజతమైెన్ వాయు కణాలు తమలో నుాంచి కాాంతిన్న 

విడుదల్ చేసా్యి. అయితే ఈ కాాంతి తీవర త తకుకవగా ఉాండటాం వల్ల  ర్మతిర  సమయాంలో ధ్రర వ పార ాంతాం వదద  
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మాతర మే కన్నపిసా్తాంది. ఈ విధాంగా ర్మతిర  సమయాంలో ఉతార్ ధ్రర వాం వదద  కన్నపిాంచే కాాంతిన్న ‘అరోర్మ బోరియాలిస్’ 

అన్న దకి్షణ ధ్రర వాం వదద  కన్నపిాంచే కాాంతిన్న ‘అరోర్మ ఆసి్రలిస్’ అన్న పిలుసా్రు. 

 భూమి అయస్కాంత బల్రేఖ్యలోల న్న ఒక బల్రేఖ్య మన్దేశాంలోన్న తిరువన్ాంతప్పుర్ాం(కేర్ళ) సమీప్ాంలోన్న తాంబ్ధ 

ప్ర దేశాన్ని త్వకుతూ వెళా్తాంది. అాందువల్ల  ఈ ప్ర దేశాంలో మొదటి ర్మకెట్ ప్ర యోగశాల్ను ఏర్మడట చేశారు. దీన్న 

పేరు ‘తాంబ్ధ ఈకవటోరియల్ ర్మకెట్ లాాంచిాంగ్ సి్వషన్’. ప్ర సా్తతాం దీన్ని శా్రహరికోటకు మార్మచరు. 

 ‘ఇాండయన్ ఇన్సిిట్టయట్ ఆఫ్ జయోమాగిటిజాం’ను ముాంబైెలో ఏర్మడట చేశారు. ఈ కేాందర ాంలో భౌమయ 

అయస్కాంతతవాంతోపాట వివిధ ర్కాల్ అయస్కాంత ప్దార్మన ల్ ధర్మాలు, వాటి అనువరి్నాల్ గురిాంచి 

అధయయన్ాం చేసా్తనాిరు. 
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