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ఆధునిక భౌతిక శాస్్తరం 

ప్ర ప్ంచమంతా ప్దార్థ ంతో నిర్మితమ ంది. ప్దార్థ  ధర్ిం అందులోని కణాలప  ఆధార్ప్డి ఉంటంది. కణాలు, ప్దార్థ  

ధర్ిం గుర్మంచి వివర్మంచడానికి ఈ ఆధునిక భౌతికశాస్్తరం దోహదప్డుతంది. 

19వ శతాబ్ద ంలో ‘మాకస్ప్ల ంక్’ అనే భౌతిక శాస్్తరవేత్ ‘క్వంటం సిదాధ ంతం’ ప్ర తిప్దించారు. ఈ సిదాధ ంతం భౌతికశాస్్తర 

విభాగంలో ఎన్నో అంశాలను వివర్మంచడంతోప్ట నూతన ఆవిష్కర్ణలకు పునాది వేసింది. ఈ ప్ఠంప  అనేక పోటీ 

ప్రీక్షలోల  వస్్తనో ప్ర శోలను దృషి్టలో ఉంచుకొని రూపందించిన కొనిో ముఖ్యంశాలు. 

 ఆటమ్ అంటే గీ్రకు భాష్లో విభజంచడానికి వీలులేనిది అర్థ ం. 

 ప్ర్మాణువు అతయంత సూక్షిమ న కణం అని డాలిన్ అనే శాస్్తరవేత్ భావించారు. ఈయన 1808లో ప్ర్మాణు 

సిదాధ ంతానిో ప్ర తిప్దించారు. డాలిన్ను ప్ర్మాణు పితామహుడిగా అభివరి్మస్్తరు. 

 ప్ర్మాణువును విభజంచవచచని అభిప్ర యప్డి, ప్ర్మాణు నమూనాను పుచచక్యతో పోల్చచనవారు - జేజే 

థామసన్ 

 పుచచక్యలోని నలల ని గంజలు రుణావేశానిో కల్చగ ఉంటాయి. 

 ప్ర్మాణువులో ఉండే ప్ర థమిక కణాలు - పోర టాన్, ఎలకి్రన్, నూయటాాన్ 

 ప్ర్మాణు కందర కంలో ఉండే కణాలు - పోర టాన్లు, నూయటాాన్లు 

 ప్ర్మాణు కందర కంలో లేని కణం - ఎలకి్రన్ 

 ప్ర్మాణు కందర కం ధనావేశానిో కల్చగ ఉంటంది. 

 ప్ర థమిక కణాలోల  ఆవేశ ర్హిత కణం - నూయటాాన్ 

 ప్ర థమిక కణాలోల  దర వయరాశి స్తవలపంగా ఉండే కణం - ఎలకి్రన్ 

 ప్ర్మాణు ప్ర్మమాణానిో తెల్చపందుకు వాడే ప్ర మాణంయ (ఆంగ్సి్తరమ్).  

1Å= 10–8 సం.మీ. లేదా 10–10 మీ. 

 ప్ర్మాణు కందర క వాయస్తరాధ నిో తెల్చప ప్ర మాణం ఫెర్మి 

ఫెర్మి = 10–13 సం.మీ. లేదా 10–15 మీ.  
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పడవును కొలవడానికి ఉప్యోగంచే అతిచినో ప్ర మాణమే ఫెర్మి. అమర్మక్లో 1942, డిసంబ్ర్లో నూయకిలయర్ 

ర్మయాకిర్ను తయారుచేసిన ఎన్ర్మక్ ఫెర్మి పరు మీదనే ఈ ప్ర మాణానిో తీస్తకునాోరు. 

 పడవును కొలవడానికి వాడే అతిపదద  ప్ర మాణం ప్ర్సక్. 

ప్ర్సక్ = 3.26 క్ంతి స్తంవతసర్ం 

 ప్ర్సక్ను నక్షతాాల మధయ దూర్ం కొలవడానికి ఉప్యోగస్్తరు. 

 క్ంతి శూనయంలో ఒక స్తంవతసర్ క్లంలో ప్ర యాణంచిన దూరానిో క్ంతి స్తంవతసర్ం అంటారు. 

 భూమి, నక్షతాాల మధయ దూరానిో క్ంతి స్తంవతసరాలోల  కొలుస్్తరు. 

 క్ంతి స్తంవతసర్ం = 9.46×1012 కి.మీ. 

                      = 9.46×10–15 మీ. 

 ప్ర్మాణు కందర క్నికి ధనావేశం ఉంటందని రూథర్ఫర్డ ్ α - కణ ప్ర్మకేప్ణ ప్ర యోగంతో వివర్మంచారు. ఈయణో 

ప్ర్మాణు కందర క పితామహుడు అని పర్కంటారు. ప్ర్మాణు నిరాిణానిో గీహమండల నమూనాతో 

వివర్మంచారు. 

 ప్ర్మాణు కందర కంలో ఉండే కణాల మధయ బ్లాలు - కూలుంబ్ బ్లాలు. 

 ప్ర్మాణు కందర క్నికి, దానిచుటి్ట తిర్మగే ఎలకి్రన్కు మధయ ప్ని చేసే బ్లాలు - సిథ ర్ విదుయదాకరే్ణ బ్లాలు 

 ప్ర్మాణు కందర కంలో ఉండే పోర టాన్ల స్తంఖ్యను ప్ర్మాణు స్తంఖ్య(z) అంటారు. 

 ప్ర్మాణు కందర కంలో ఉండే కణాల దర వయరాశుల మొత్ానిో ప్ర్మాణు దర వయరాశి అంటారు. 

 కందర కంలోని విడివిడి అనుఘటక్ల మొత్ం దర వయరాశికి, కందర కం మొత్ం దర వయరాశికి మధయ ఉండే వయతాయస్తనిో 

దర వయరాశి లోప్ం(Dm) అంటారు. 

 దర వయరాశి లోప్ం అనేది కందర క సిథ ర్తావనికి కొలమానం. 

 జర్ినీ దేశానికి చందిన శాస్్తరవేత్ ఆలబరి్్ ఐన్సి్టన్ దర వయరాశి శకిి తలయతా నియమానిో ప్ర తిప్దించారు. 

 

ఐన్సీ్టన్ ప్ర తిపాదనలు 

 దర వయరాశి- శకిి తలయతా నియమం E = mc2 

 స్తపక్షతా సిదాధ ంతం 
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 క్ంతి విదుయత్ ఫల్చతం. ఈ ఫల్చతానిో నిరూపించినందుకు 1921లో ఐన్సి్టన్కు న్నబెల్ బ్హుమతి లభించింది. 

 ఐన్సి్టన్ను మిలీనియం శాస్్తరవేత్గా పిలుస్్తరు. 

 కందర కంలోని కణాలను బ్ంధంచడానికి అవస్తర్మయ్యయ శకిిని బ్ంధన శకిి అంటారు.  

కందర క బ్ంధన శకిి (B.E.) = దర వయరాశి లోప్ం (△m) × 931.5 mev 

 ఒక ప్ర్మాణు స్తంఖ్య కల్చగ విభినో దర వయరాశి స్తంఖ్యలు, విభినో నూయటాాన్ల స్తంఖ్యలు ఉండే మూలకపు 

ప్ర్మాణువులను ఐసోటోపులు అంటారు. 

 ఐసోటోపులను థామసన్, ఆసి్తన్ కనుగొనాోరు. 

 మానవ శరీర్ంలోని ర్కి స్తర్ఫరాలో ఉండే లోప్లు తెలుస్తకోవడానికి, హృదయస్తపందనను నియంతాించడానికి 

వాడే ఐసోటోపు - రేడియో సోడియం 

 యంతా భాగాల అరుగుదల, మొకకలు గీహించిన నీటిశాతం కనుగొనడానికి, మదడులో ఏర్పడిన కణతి స్తథ నం 

గురి్మంచడానికి వాడే ఐసోటోపు - రేడియో ప్స్తఫర్స్ 

 క్నసర్ గడడ ల చికితసలో వాడే ఐసోటోపు - రేడియో కోబాలి్ (కోబాలి్ ఉప్యోగంచి చేసే చికితసను కోబాలి్ 

థెర్పీ అంటారు) 

 శిలాజాల వయస్తసను కనుగొనడానికి ఉప్యోగంచే ప్దధ తి - క్ర్బన్ డేటింగ్ (క్ర్బన్ డేటింగ్ను ల్చబ్బబ అనే 

శాస్్తరవేత్ వివర్మంచారు.) 

 భూమి, శిలల వయస్తసను అంచనా వేయడానికి, ఉప్యోగంచే ఐసోటోపు - యురేనియం డేటింగ్ 

 ఖ్నిజ లవణాలను కనుగొనడానికి ఉప్యోగంచే ఐసోటోపు - రేడియో స్తలఫర్ 

 రేడియో ఐసోటోపుల ఉతపత్ిలో ప్ర ప్ంచంలో ప్ర థమ స్తథ నంలో ఉనో దేశం - భార్త్ 

 ఒక దర వయరాశి స్తంఖ్య కల్చగ ఉండి, విభినో ప్ర్మాణు స్తంఖ్యలు, విభినో నూయటాాన్ స్తంఖ్యలు ఉండే మూలక 

కందార నిో ఐసోబార్ అంటారు. 

 ఒక నూయటాాన్ స్తంఖ్య కల్చగ, విభినో దర వయరాశి స్తంఖ్యలు, విభినో ప్ర్మాణు స్తంఖ్యలు ఉండే మూలక కందార నిో 

ఐసోటోన్లు అంటారు. 

 ఒక ప్ర్మాణు స్తంఖ్య, ఒక దర వయరాశి స్తంఖ్య, ఒక నూయటాాన్ స్తంఖ్య కల్చగ, విభినో రేడియోధార్మికతలు, విభినో 

భౌతిక ధరాిలు ఉండే మూలక కందార నిో ఐసోమర్ అంటారు. 
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 రేడియోధార్మికతను 1896లో ఫెర ంచి భౌతిక శాస్్తరవేత్ ఎ.హెచ్. బెకవర్ల్ వివర్మంచారు. 

 రేడియోధార్మికత కందర క జలాల స్తవభావంప  ఆధార్ప్డి ఉంటంది. 

 ప్ర కృతిలోని ప్ర థమిక బ్లాలోల  అతయంత బ్లమ ంది - బ్లమ న కందర క బ్లం. 

 ప్ర కృతిలో అతయంత బ్లహీనమ న బ్లం - గురుతావకర్ష్ణ బ్లం. 

 కందర కంలోని బ్లాలను కూలుంబ్ వరీీకర్మంచారు. 

 ఆవేశానికి ప్ర మాణం - కూలుంబ్ 

 ప్ర్మాణు స్తంఖ్య అధకంగా ఉనాో, సిథ ర్తవ ధరాినిో ప్ర దర్మశంచే మూలకం - స్టస్తం. (స్టస్తం లాటిన్ పరు ప్ల ంబ్ం. 

క్బ్టిి దీనిో pb తో సూచిస్్తరు) 

 పర టీయం, డుయటీర్మయం, టాిటియంలను ఏర్పర్మచే మూలకం - హె డ్రర జన్ 

 హె డ్రర జన్ను హెనీర  క్వండిష్ కనుగొనాోరు. ఇది అతయంత తేల్చక న మూలకం. 

 నూయటాాన్ ర్హిత ఏక క మూలకం - హె డ్రర జన్ 

 అయోడిన్ లోప్ం వలల  కల్చగే వాయధ - గాయిటర్ 

 ప్ర్మాణు స్తంఖ్య 83 కంటే ఎకుకవగా ఉండే మూలక కందర క్లు అసిథ ర్తవం వలల  వికిర్ణాలను ఉదీార్ం చేస్ూ 

స్తవచఛంద, విఘటనం చందే దృగవష్యానిో స్తహజ రేడియోధార్మికత అంటారు. 

 స్తహజ రేడియోధార్మికతను ఎ.హెచ్. బెకవర్ల్ వివర్మంచారు. 

 యురేనియం నుంచి విడుదల న వికిర్ణాలను బెకవర్ల్ కిర్ణాలు పిలుస్్తరు. 

 DAEఅంటే.. Department of Atomic Energy 

 BRIT అంటే.. Board of Radiation and Isotope Technology 

 

ఎలకీ్ట్ాన్ 

 ప్ర్మాణువులోని మూల కణాలోల  మొదట కనుగొనో కణం - ఎలకి్రన్ 

 దీనిని 1897లో కనుగొనాోరు. 

 ఎలకి్రన్ను జె.జె.థామసన్ ప్ర యోగపూర్వకంగా కనుగొనాోడు. 

 రుణావేశ కణానికి జ.జె. సిోనీ ఎలకి్రన్ అని పరు పటిాడు. 
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 ఎలకి్రన్ దర వయరాశి, పోర టాన్ దర వయరాశిలో 1837వ వంత ఉంటంది. 

 ఎలకి్రన్ ఆవేశం, దర వయరాశుల మధయ నిష్పత్ిని ఎలకి్రన్ విశిషి్టవేశం అంటారు. 

 ఎలకి్రన్ విశిషి్టవేశం (e/m) (సం.మీ) విలువ: 1.759×1011  col / kg 

 ఈ విలువను జేజే థామసన్ కనుగొనాోడు. 

 

న్యూటా్రన్ 

 నూయటాాన్ను 1932లో జేమస్ ఛాడివక్ కనుగొనాోడు. 

 నూయటాాన్కు కందర కం బ్యట జీవితక్లం.. 13 నిమిష్టలు. 

 నూయటాాన్ దర వయరాశి విలువ పోర టాన్ మూలకణ దర వయరాశికి దాదాపుగా స్తమానంగా ఉంటంది. 

 కందర క విచిఛత్ి ప్ర కీియలో ఉప్యోగప్డే మూలకణం నూయటాాన్. 

 

ప్రర ట్రన్ 

 పోర టాన్ను మొదట గోలడ ్ సియిన్ గురి్మంచాడు. 

 1920లో రూథర్ఫర్డ ్ పోర టాన్ను ప్ర యోగపూర్వకంగా కనుగొనాోడు. 

 పోర టాన్ దర వయరాశి: 1.0073 a.m.u. 

 పోర టాన్ ఆవేశం +1.602×10-19  col 

 ప్ర్మాణు కందర కం ఆవేశానికి క్ర్ణమ న మూలకం పోర టాన్. 
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