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1. �శ�ం - �ర కుటుంబం (Universe - Solar System)

 

 �శ�ం ఆ���వం మ�యు భూ� ఆ���వం



 �శ�ం �క� �టు�కను గూ�� �వ�ం� ���ం�లు :

1). మ� ���టన ���ంతం (Big Bang Theory) :
 ����ం� ���ంతం ను 1927� ప����ం�న �స���త� అ�� ��� ��ట�.
 �ద�� �శ�మం� సం�డన ���� ఉన� �యు ప�ర�ం� �ం� ఉన� ఒక పం� వ�
ఉం��, ��� Primordial Matter �� �ంగు��� అ� �లు��రు.
 ఈ ���ంత �రూపణ � ప����� 2008 ���ంబ� 10న ��జ�� ం� మ�యు ����
స�హదు�ల� గల ��� అ� ��ంతం�( �� పర�త ��ణుల వద�) జ��రు. ఈ ప�����
ఉప��ం�న ప�కరం L. H. C. (Large Hardon Collider). ఈ ప����� ఉప��ం�న
కనము Higs Bosan ( �వ కణము).
��ట�  ప����ం�న ����ం� ���ం��� ఎ��� హబు� 1929�
బలపరచడం జ��ం�.



https://youtu.be/9VUzi-
JxEVw



2). �ల� ���ంతం (Pulsating Theory) :
 �శ�ం ��� �ట�  సంవత��ల �టు సం��ం� మరల ��� �ట�
సంవత��ల �టు ����సు�ం�.
 ప����ం�న �స���త� - �క�� ఆ�� �ం��.



3). Steady State Theory ( �రంతరసృ�� ���ంతం) :
�శ�ం ఎల���డూ �స����ం�, �� ��ర�న సగటు �ంద�తను
�ర��సు�ం�.
 ప����ం�న �స���త�లు �ం���� �శ����ల��� �ం�న (1948)
British scientists Sir Hermann Bondi, Thomas Gold, and Sir
Fred Hoyle.



 4). భూ�ంద�క ���ంతం (Geocentric Theory) :
 భూ� �ంద�క ��నం� ఉంటూ �� చుటూ� సూరు�డు మ�యు ఇతర
ఖ�ళ స�రూ�లు ప�భ��సూ� ఉం��.
 ��.శ. 145 � �ల� మ�యు గ��ా� అ� ఈ��� ఖ�ళ �స����లు
ప����ం�రు.



 5). సూర��ంద�క ���ంతం :
 సూరు�డు �ంద�క ��నం� ఉంటూ �� చుటూ� గ��లు, ఉపగ��లు
మ�యు ఇతర ఖ�ళ స�రూ�లు ప�భ��సూ� ఉం��.
 ��సు� శకం 1543 న Poland ���� �ం�న �ప��క� అ� �స���త�
ప����ం�డు.



 �శ�ం (The Universe)  :

•

•
•

 �శ�ం అ�� ��� �ల ��య� ����లు ���క లు మ�యు
శూన� ప���ల సమూహం.
 �శ� ప�� అనంతరం.
 ����� గు�ం� అధ�యనం �యు ������ ఖ�ళ�స��ం
అం�రు.  ��� రష�� �ష� ���ల� అ� అ��� �ష�
ఆ���న� అ� అం�రు.
 



 ����లు(Galaxies) :

•

•

•

•

ఎ��� హబు� అ� ఖ�ళ�స���త� 1923 అ��బ� 6న ������
����� ����ం� �శ�ం�� ��ధ�న ����లు ఎ�� ఉన�టు� �
������రు.
 మన �రకుటుంబం ఉన� ���� �రు �ల�ంత / ఆ�శ గం�
(��� �).
 పరస�ర గురు��కర�ణ శ��� బం�ంచబ�న ��� �ట�  న���లు
సము���� న�త�మండలం ( ����) అం�రు.
 ��కు �ష� ���� అన� �లు అ� అర�ం.
 



 �ల�ంతను ��ధ ��ం�ల� ��ధ �ర�� �లు��రు. అ�
1) �ర�యులు - �ల�ంత �క ఆ�శ గంగ
2) ��యులు - ఖ�ళ నదులు
3) Hebrews - �ం� నదులు
4) ��కులు - స����� �రులు
5) ఎ���లు - �ల�� భ��పట�లు
6)Yakuts - ��� అడుగు�డలు



 న���లు(Stars) :
•
•
•
•
•
•

•

స�యం ప��శక శ�� క��న ఖ�ళ వసు��� న���లు.
 ఇ� స�యంప��శ�లు �వ��� �రణం ���� �ంద�క సం�నచర�.
 మనకం�� కనబ� అ� ప��శవంత�న న�త�ం ��య�( �� ���/ సునక�ర).
Black Hole అన� అంత�ం��తున� న�త�ం. ��� ����� ����  కను���రు.
భూ�� దగ�ర� ఉన� న�త�ం - సూరు�డు.
సూరు�� త��త భూ�� దగ�ర� ఉన� న�త�ం ����� �ం��. ఇ� 4.3 �ం�
సంవత��ల దూరం� కలదు.
 న�త�ము� అ�క�తం� గల �యు�లు -

1. ���జ�( సు�రు 70% � ��)
2. ��యం

 



 ���క(Nebula) :

•

•

•
•

�శ�ం� �� �యు�ల� ఏర�� చలన స�తం� ఉన�
��ల�ం� ఖ�ళ వసు��లు.
Huygens (The Hague, Dutch)  �స���త� ��� �దట�
గు��ం�రు.
 ��� న���లకు జన�స�లం� ���ం�రు.
 ����లకు  ���క లకు మధ�గల �� ప���లు సూన� ప���లు.
 



 
ఖ�ళ వసు��ల మధ� గల అ�క దూ�లను ��� ప���లు :
 
1.  �ం� సంవత�రం = 9.3 * 10 power 12 km.
2.  Parsec = 3.26 �ం� సంవత��లు.
3.  AU( ఆస����క� యూ��) = 149.5 Million km ( ఇ� భూ��,
సూరు��� మధ� గల సగటు దూ��� స�నం).
కృష� �లం(Black Hole) : న�త�ం� అనుసం�న / �ంద�క సం�న
చర� ���� అంత�ం�న త��త ప�ర�ం అం� �ంద�ం �శ�
ఆక��ంచబడ� ఏర��న ఖ�ళ వసు��లను కృష���లు అం�రు.



 
న�త� ఆ���వ ప��మ క�మం� ��ధ దశలు :
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

నూ���� న���లు(Pulsar) :
అర� న���లు(Quasar) :
��ర న���లు(Fixed Stars) :
అరుణ మ��ర(Red Giant) :
మరగు�� న�త�ం(Dwarf Giant) :
��త�క న���లు(Variable Stars) :
����క న���లు(Temporary Stars) :



THANK YOU...


