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ஆன்லன ஸ்பஷல
தலையில சீப்ப வைதத தேய்்தல மின்னற்ம ஏற்டட, சிற சிற பேப்ர தணடகளையம
தசகளையம கவரநத இழககம அல்வா? அதபபோலத தான காறற தச மறறம நீராவி
நிரம்பய கரமேகங்ளில தச மலககறகள ஒனறடன ஒனற உராய்தால மின்சரம
ததோனறம. அதை நிலைமின்னற்ம என்பர்ள.
மழை தரம கரமேகத்தல உள் அமளி தமளியான நிலையில மேலம மேலம கடதல
உராயவ மலகறகளிடையே ஏற்டவதால மின்னற்ம கடதல ஆகம. கரமேகத்தல
திரளம மின்சரம ஒர அளவை தாணடயதம திடரென படவேகமாக, கண இமைககம

ததோற்த்தல பதவி
உயரவ பெற்றனா?ஆங்கல
பத்தரகையை

மமோட அரசகக
மதிப்படகளே
இல்ல:
ஆர.எஸ.எஸ.

நேரத்தல நிலத்த நநோக்கப பாயம. ஈர்தங எனப்டம இந் மின்னறக் நிகழ்வ மின்ல
எனற சசொல்ப்டகிறத.
ஒர மின்லககப பிறக கார மேகங்ளில மின சமநிலை ஏற்டகிறத.
வினாடகக 40 மின்ல்ள

சென்ன: 'கட்டய
ஹெல்மட'
உத்ரவை மீ றிய
காவலர்ள

ஒர வினாடயில சமார 40 மின்ல்ள ஏற்டகின்ன. பெரம்பலானவை ஆபதத
இல்லதவை. ஆனால, சில மின்ல்ள உயர மின்னற்ம உடையவை. இவை
கட்டங்ளைச சேதப்டததம. மனித உயிர்ளைக கடககம. எஙக, எப்போத, மின்ல
தாககம எனற மனகடடயே அறிய மடந்தல சேதத்தக கறைக்லாம.
மின்லின கண்ணமச்ச
பபொதவாக, வளிமண்ல நிகழவகளை ஆராய்்ச செய், பலன அல்த சிறிய ராக்கடடல
அளவைக கரவிகளைப பபொரத்த மேலே அனபபவார்ள. ஆனால கரமேகம சடசடவென

பத்கக கறிபபகள:
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வேகமாக உரவாகி, வளரநத மின்லையம இடயையம ஏற்டததம. எனவே, அதனை ஆராய
பலன அனபபவத எளிதல்.

மக்ள 'மறந்'
மண்ணன
பெரமிதம பேசம

விண்வளியில விண்ம ன பேரடை எனப்டம கேலக்ஸயின மையத்தல உள் கரநதளை,
வெடககம விண்ம ன, வானமகில்ள மதலியவற்ற ஆராய ரேடயயோ ததொலைநநோக்க
பயன்டகிறத. அதை வைதத கரமேகத்தன உள்ள மின்ல ததோனறவதை ஆராயலாம என
சமீ பத்தல நிறவியள்னர.
ஹெயனனோபால்கயம (Heino Falcke) அவரத ஆயவ மாணவர பிம செல்லரடடம (Pim Schellart)
இணைநத சமீ பத்தல லலோபர எனம நெதர்லந்தல உள் தாழ அதிர்வண உணர்வ வரசை
(Low Frequency Array -LOFAR) சிறபப ரேடயயோ ததொலைநநோக்க ககொணட மின்ல தரம
மேகங்ளை ஆராய்்ச செயதள்னர. பிரபஞ்த்தன விளிம்ப ஆராய நிறவப்ட்த லலோபர.
அத தற்போத பமியின வளிமண்ல வானிலை ஆயவககம உதவகிறத.
மின்னற்த தகள்ளின மழை
இவர்ளத ஆயவ மின்லை நநோக்கத திரம்பயத தற்சயல தான. ஹெயனனோபால்க அந்த
ததொலைநநோக்க ககொணட பமியின வளிமண்லத்தல விழம காஸ்மக கதிர்ள கறிதத
ஆராய்்ச செயதககொணடரந்தர.
காஸ்மக கதிர்ள எனச சசொல்ப்ட்டலம இவை உள்படயே கதிர்ள அல். இவை அண
மறறம அடப்டைத தகள்ளின ததொகபபதான. காஸ்மக கதிர்ளில உள் ஆகப பெரய
பங்கக பரரோட்டன தகள்ள இரக்கன்ன. இவை ஒளியின வேகததகக ஒப் பாய்வை.
பமியை நநோக்க எல்லத திசைகளிலிரநதம காஸ்மக கதிர்ள வரகின்ன.
தற்சயலாக, சில சமயம இந்க கதிர்ள வளிமண்லத்தல உள் அணக்ளில மமோதலாம.
இந்ச செயல காரணமாக எலெக்்ரன மியவன பபோன் மின்னற்மடைய தகள்ள
வளிமண்லத்தல மழைபபோல
பபொழியம.

அதிகம வாசித்வை
இனற

இந் வாரம
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ஆய்வக கெடத் மேகங்ள
காஸ்மக கதிர்ளால உரவாக்ப்ட் எலெக்்ரன மியவன பபோன் இந் மின்னற்த
தகள்ள பமியின காந்ப பலத்தனால மின்வலகக பெறறத தனத நேர்பதையிலிரநத
விலகிச சழலம. அவ்வற, காந்ப பலத்தல மின்னற்த தகள்ள சழலம்போத அவை,
ரேடயயோக கதிர்ளை உமிழம. இந் ரேடயயோ அலைகளை ஆராயநத காஸ்மக கதிர்ளை
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ஆயவ செய்லாம; இததான இவர்ளின திட்ம.
இதற்கக, 2011 மதல 2014 வரை லலோபர ரேடயயோ ததொலைநநோக்கயைப பயன்டத்த காஸ்மக
கதிர்ள ஏற்டததம வளிமண்ல ரேடயயோ அலைகளை பதிவ செய்தரந்னர.
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காஸ்மக கதிர்ள வளிமண்லத்தல ஏற்டததம ரேடயயோ அலைகளையம ஆழமான
விண்வளியில வான்பொரள்ள உமிழம ரேடயயோ அலைகளையம ஆராய்்னர. அத்கைய
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ஆயவககத தடங்லாக இட, மின்லை உரவாககம கரமேகங்ள இரப்தைக கண்னர.
மின்ல ஏற்டம சமயத்தல அவை ஏற்டததம ரேடயயோ இரைச்ல காஸ்மக கதிர்ள
ஏற்டததம ரேடயயோ அலைகளளோட பிணைநத கழப் நிலை ஏற்டம. எனவே, பபொதவாக

YouTube

18K

ஆய்வளர்ள மின்ல ஏற்டம நேரங்ளில பெறப்டம ரேடயயோ அலைகளை ஒதக்க
வைததத தான காஸ்மக கதிர்ளை ஆயவ செய்னர.
கெட்தில ஒர நல்த
இந்ப பின்ணியில்தன 2010- ல ஹெயனனோபால்கவம (Heino Falcke) அவரத கட்டளிகளம
கரமேகத்தன மினபலம 10 kV/mககம அதிகமாக உள்பபோத ரேடயயோ அலைகளின
மனைவாக்ம (polarization), பிரகாசம (intensity) மதலியவை அளவிடம்டயான வேறபாடடடன
இரப்தை அறிந்னர.
இட-மின்ல காலத்தல திரட்ப்ட், வணானத
ீ
எனற ஒதக்ப்ட் தரவகளை, மின்ல
ததொடர்பன ஆயவக காக உறறநநோக் மடவ செய்னர பால்கவம அவரடைய மாணவர
பிம செல்லரடம. இரவரம வானவியல அறிஞர்ள என்தால மின்ல கறிதத நட்மான
அறிவ உடைய பேராசிரயர உடே எபரட (Ute Ebert) என்ரையம இணைதத கட்டக ஆயவ
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செய்னர.
2011 2014 காலகட்த்தல லலோபர ரேடயயோ ததொலை
நநோக்க 762 காஸ்மக கதிர ரேடயயோ
நிகழவகளை பதிவ செய்தரந்த. இதில வெறம 60 நிகழவகள மடடமே இரைச்ல நிகழவகள.
மேலம நணக்மாக ஆராயநத பார்்பபோத இதில, சமார 31 நிகழவகள மேலம நட்மான
ஆயவ செய்த்க் தகவல்ளைக ககொணடரந்த தெரயவந்த.
சிக்கயத மின்லின பிறபப
இந் 31 நிகழவகள ஏற்ட்பபோத என் வானிலை இரந்த எனம தகவலை ராயல டச
வானியல தறையின (Royal Dutch Meteorological Society) பதிவகளில தேடனார பிம. இந் 31
நிகழவகளில 20 நிகழவகளை ஒடட சமார 150 கி.மீ . சற்ளவில 2 மணிநேரத்தல இடயம
மின்லம ஏற்ட் செய்தகள வானிலைப பதிவகளில காணப்ட்ன. மீ தமள் 11 நிகழவகள
மின்லாக உரவெடக்கத, வேற வகையான வளிமண்ல நிகழவகள என்தம விளங்கயத.
நிலை மின்னற்ம உடைய கரமேகததககம மினபலம இரககம. எனவே, பமியின காந்ப
பலம ஏற்டததம தாக்ம பபோல
காஸ்மக கதிர்ள ஏற்டததம எலெக்்ரன மழை மீ த
கரமேகங்ளம வசச
ீ
செலததம. பமியின காந்ப பலத்தல ஏற்டம மின விலக்க பபோல
அல்லமல கரமேகத்தன ஊடே பாயம காஸ்மக கதிர எலெக்்ரன பபொழிவ சற்ற வேற
வகையில மின விலக்ம பெறவதால அவை ஏற்டததம ரேடயயோ அலை தனிச்சறப்பக
இரககம. இதன காரணமாக ஏற்டம ரேடயயோ அலைகள வேறபடம.
வேறபாடகளகக உள்ள
மழையைத தனத வயிற்றல ககொண் கரமேகம இல்லத தெளிந் வானிலம, கரமேகம
உள் வானிலம ஏற்டம காஸ்மக கதிர எலெக்்ரன மழை ஏற்டததம ரேடயயோ அலைகள
ஒன்றலிரநத ஒனற வேறபடம.
கரமேகத்தன மின்னற் பணபகக ஈடாக அதன மின விலகக தாக்ம அமையம. கரமேகம
மின்னற்ம கறைவான இளம நிலையில உள்பபோதம மதிர நிலையில செறிவான
மின்னற்ம ககொணடள்பபோதம காஸ்மக கதிர எலெக்்ரன மீ த செலததம தாக்ம
வேறபடட அமையம.
அதேபபோல
, கார்மகத்தன ஒவ்வொர உயரத்தலம மினபலம வேறபடம. அந்ந் உயரத்தல
ஏற்டம ரேடயயோ அலைகளம தனிததவமாக இரககம. எனவே, மின்லை ஏற்டத்ககடய
கரமேகம ஊடே பாயம காஸ்மக கதிர ஏற்டததம ரேடயயோ அலைகளை நட்மாக
ஆராய்தன வழியாக கரமேகத்தன இயற்பயலைப பரநதககொள்லாம.
கரமேகத்தன அடயம மடயம
இவ்வற தான அந் 20 நிகழவகளில வெளிபட் ரேடயயோ அலைகளை நணக்மாக ஆராயநத
பமிகக மேல சமார 3 கி.மீ உயரத்தலிரநத சமார 8 கி.மீ உயரம வரை கரமேகங்ளிரநத
ரேடயயோ அலைகள வெளிப்ட்தை அவர்ள ஆய்வல கண்னர. இதன மலம
கரமேகங்ளின அட மதல மட வரை உள் பரமனை அளவிட மடந்த.
மேலம, இந் நிகழவகளில வெளிப்ட் ரேடயயோ அலைகளை நட்மாக ஆராய்் பபோத
கரமேகத்தன மடயில 50 kV/m மினபலமம தாழ பகதியில சமார 27 kV/m மினபலமம
இரப்த தெரயவந்த. இவ்வற இட, மின்ல ககொணடள் கரமேகத்தன வடவம,
அவற்றல உள் மின்னற் அளவ; மின்னற்ம கடம படநிலை வளர்்ச மதலியவை
கறிதத பிம்மன ஆயவ மதனமதலாக நமகக வெளிச்ம காடடயள்த.
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