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Measuring the Universe with a string and a stone – Transit of Venus experiment, 
by Dr. Vivek Monteiro, Navnirmiti (http://www.sunderstanding.net)
Transit of Venus, by Dr. B.S. Shylaja, Navakarnataka Publications

ந�றி

ந�ர� அவ�க� ேர�ேயா வா�இய�ப�ய��கான ேதசிய ைமய� (NCRA), ெஜயரா� 

ெச�க��, B.S.ைஷலஜா, ந�நி�மிதி, மிகி� அ�ஜூ�வ�க�, சமி� ��ேட ம���  த�னா�வ

அ��பைடய�� மைல�பான ேவைலைய� ெச�த அைன�� ெமாழிெபய��� ஆசி�ய�க� 

ஆகிேயா��� ந�றி ெத�வ����ெகா�கிறார.

�றி��:  ந��க� அெம��க 

க�ட�கள�� வசி�தா�, ெவ�ள� 

இைடநக�� ஜூ� 5� ேததி அ�� 

நைடெப�� எ�பைத நிைனவ�� 

ெகா�க. 



அ�� ெவ�ள��ேகா� க�� ��ள� ேபா�� ��யத��� நக��� ெச�வைத� காண பல� 

அதிகாைலய�ேலேய எ���வ�ட தி�டமி�� வ�கி�றன�. எத�காக இ�வள� க�ட�பட

ேவ���? அ�� ��யத��லி� ெவ�ள� ��ப� மட�� சிறியதாக� ெத���. ச�.

.அ�வள�தாேன எ�கிற�� களா?

ப�ரப�ச�ைதேய நா� 

    அள�த கைத - 

ெவ�ள� இைடநக��

 கட�த 250 வ�ட�கள��

  பல நா�க� த�க� 

 வானவ�யலாள�கைள 

இ�த நிக�வ�ைன� காண

...கட� கட��� மைலேயர�ெச��� அ��ப���ளன. அ�ப�யானா� 

க���பாக இ� ஏேதா ��கியமான நிக�வாக�தா� இ��கேவ��� 

அ�லவா?!

 இவேர �த��தலி� ெவ�ள� இைடநக�ைவ த� ந�ப�ட�, க�ட 

�த� மன�த� ஆவா�. ஆனா� இவ� கண�கீ��� ஏ�ப�ட ப�ைழயா� 

�மி��� ��ய���� இைடேய உ�ள �ர� 96 மி�லிய� 

கிேலாம��ட� என ஊகி�தா�. த� 17ஆ� வயதிேலேய  ேகா�கள�� 

����பாைதைய கண�கி�� ெக�ள���� நி��ட���� ஒ� 

சிற�த பாலமாக வ�ள�கிய ஒ� திறைம வா��த வ��ஞான�தா� 

ஹரா��. ஆனா� த� 22 ஆ� வயதிேலேய அவ� அகாலமரணைட�தா�.
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நா� ந� கைதைய ேகா�கள�� இய�க� ப�றிய ��� ெகா�ைக� �றிய 

ெஜாகான�  ெக�ள�டமி��� ெதாட��ேவா�. அவ� �மி��� ��ய���� 

இைடய�� 1631 ஆ� ஆ�� �ச�ப� 6 அ�� ெவ�ள��ேகா� வ�� என 

�����ேய கண��தா�. �ரதி�ட வசமாக ஐேரா�பா நா��� இ� 

ெத�யவ��ைல.
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��தி���ைம�ைடய இைளஞரான 

ெஜரைமயா ஹரா�� எ�பவ� இ�த வைக 

இைட நக�� ேஜா�யாக�தா� நைடெப�� 

எனேவ இ� ம���� 1639 ஆ� ஆ��

 நவ�ப� தி�க� 24ஆ� நா� ேதா��� 

எ�� கண�கி�டா�.

ஒ� வ��தியாசமான ��ய கிரகண� வ�� ஜூ� 6 

அ�� ேதா�ற இ��கி�ற� – ெவ�ள�� ேகா� 

மிக�ச�யாக நம��� ��ய���� இைடேய 

வ�கி�ற�.



இ�வ�திகள�� உதவ��ட�, இ�த 

��ய ���ப� எ�வள� ெப�ய�? 

ஏ�
  எ�பைத 

வ�ள�கி��ளா�.

...சில ஆய�ர� 

கிேலாம��டரகளா?

மி�லிய� கிேலாம��ட� 

ெப�யதா? 

இர�� ��றா��களாக ந�ச�திர�க��� இைட�ப�ட �ர� ம��� இ�த பா�வழி 

ம�டல�தி� அள� �ட ��ய�-�மி ெதாைலவ�ைன அ��பைடயாக�ெகா�� 

அள�க�ப�ட�.  ேகா�க� ��யைன� ��றி வ�கி�றன எ��� �த�

 ம��� ெவ�ள� ஆகிய இ� ேகா�க� ம��ேம... 

எனேவ இ�வ�� ேகா�க� 

எனேவ இ�வ�� ேகா�க� 

ம��ேம நம��� ��ய���� 

ம��ேம நம��� ��ய���� 

இைடய�� வர���� அ�ல� 

இைடய�� வர���� அ�ல� 

இைடநக�ைவ ஏ�ப��த ���� 

இைடநக�ைவ ஏ�ப��த ���� 

எ�பைத�� அவ�க� அறி�தன�.

எ�பைத�� அவ�க� அறி�தன�.

எனேவ இ�வ�� ேகா�க� 

ம��ேம நம��� ��ய���� 

இைடய�� வர���� அ�ல� 

இைடநக�ைவ ஏ�ப��த ���� 

எ�பைத�� அவ�க� அறி�தன�.

   

 

�த�           0.4

ெவ�ள�            0.7

�மி                        1

ெச�வா�       1.5

வ�யாழ�        5.2

சன�                      9.5

16 ஆ� ��றா��� 
16 ஆ� ��றா��� 

இைட�ப�திய�� 
இைட�ப�திய�� 

வ��ஞான�க� வ��ஞான�க� 

உண��தன�.உண��தன�.

16 ஆ� ��றா��� 

இைட�ப�திய�� 

வ��ஞான�க� 

உண��தன�.

.

"... I recommend it therefore, again 
and again, to those curious
 Astronomers, who ... diligently
apply themselves with all their 
might to the making 
of this observation.''

...  �மிைய வ�ட ��ய��� 

அ�கி�
 உ�ளன 

எ���...

�மி�மி�மி

ெவ�ள�ெவ�ள�ெவ�ள�

�த��த��த�

வ�யாழ�வ�யாழ�வ�யாழ�

சன�சன�சன�

ெச�வா�ெச�வா�ெச�வா�

0.7 au

 ��ய� ��ய� ��ய�

1 au

0.4 au

5.2 au

9.5au
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ேகா�க� எ�வா� நக�கி�
றன, 

எ�வள� ேவகமாக ம��� 

எ�த� ����பாைதய��  

நக�கி�
றன எ�ெற�லா� 

ெக�ள
� ��ேப நம�� 

�றி��ளா�.

1.5 au

ேகா�க�

1678ஆ� ஆ�� ஹாலி அைன�� நா�கள��� 

உ�ள வ��ஞான�கைள�� உலக� ��வ�� 
ெவ�ேவ� இட�க���� ெச��              
ெவ�ள� இைடநக�� ேநர�ைத கண�கி�மா� 
ேக���ெகா�டா�.

 அ�ல� இைத வ�ட 

மிக மிக� ெப�யதா?

ஆனா�� அவ�க��� எ�த ஒ� 0சி� ����� 

கிைட�கவ��ைல. ப��� அவ�க� எ�ன ெச�தா�க� ெத��மா? 

அவ�களா� ப�ேவ� ெபா��க��� இைட�ப�ட சா���ர�கைள

 ம��ேம அறிய���த� ��ய���� �மி��� இைடய�� உ�ள 

�ர�ைத ஒ� வானவ�ய�அல� எ�� வைரய��தன� தாவ�  - அ

1 A.U. இ�த அலகி� �ல� ��ய���� ம�ற ப�ற ேகா�க���� 

இைடேய உ�ள �ர�ைத 

கண�கி�டன�. ��ய����

�மி��� உ�ள உ�ைமயான

 �ர� எ�வள� எ�� 

அவ�களா� க�டறிய 

���தி��தா�...

..இ�த �� ��ய���ப�தி�
 

�ர�ைதேய கண�கி����க ���தி����.

��ய���  

ெதாைல�   

(AU) 



ம�ற சில காரண�களா�� இைடநக�ைவ அள�ப� 

எ�ப� க�னமான வ�ஷய� - ஒ�ெவா� 105 
அ�ல� 122 ஆ��க��ெகா��ைற அைவ ேஜா�யாக 

நிக��. ஒ�ெவா� ேஜா�க���� இைடய�� 8 வ�ட�க� 

இ����. ேம�� அைவ நா� எள�தாக�ெச�ல ��ய 

இட�கள�� ெத��� எ��� �றிவ�ட ��யா�.

ஹாலிய�� அறிவ��ப���� ப�ற� இைடநக�� 

இன� 1761, 1769, 1874, 1882, 2004 ம��� ஜு� 6, 
2012 � நிக�� என அறிய�ப�ட�.
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e1
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ெவ
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 E2 வ�� இ��� 

பா����ேபா�

E1 வ�� இ��� 

பா����ேபா�

 �மிய�� E1 ம��� E2  வ�� இைட �ர�

 ெவ�ள� ம��� �மிய�� இைட�ர� d_ve

0

d_ve

0 =

நா� இைதேய அள�கி�ேறா� ! 

இ�,ஒேர ேநர�தி� �வ�ய�� E1 ம��� 

E2 இ��� பா����ேபா� ��யத��� 

ெவ�ள� ஏ�ப���� ேகாண �ர� 

ஆ��.

நா� இைத� கண�கிட இய��!

நா� இைத அளவ�ட���� !

ஹாலிய�� ேயாசைன எள�ைமயான�. ந��க� ரய�லி� பயண� 

ெச���ேபா� ��ைச, வ�ள��� க�ப� ேபா�ற அ�கி� உ�ள 

ெபா��கைள பா��தி��ப�� க�. ரய�� நக��ேபா� உ�க�

நிைல�� மா��ேபா�, இவ�றி� ப���ல�தி� ெதாைலவ�� 

உ�ள மைலய�� ப�ேவ� ப�திக�� மா�ப�கி�றன. இைத�

ேபா�ேற வானவ�யலாள�க� இ�த இைடநக�ைவ �மிய�� 

இ�ேவ� இட�கள�� இ��� பா��கிறா�க�. எனேவ ெவ�ள�ைய 

��யன�� இ�ேவ� ப�திகள�� ப���ல�தி� கா�கிறா�க�.

 ஹாலி அைன�� வானவ�யலாள�கைள�� ஒேர ேநர�தி� 

��ய�த��� எ�ப�திய�� அவ�க� ெவ�ள�ைய� 

கா�கிறா�க� எ�பைத �றி�ெப���மா� �றினா�.

300 ஆ��க��� ��� �மிய�� ெவ�ேவ� ப�திகள�லி��� ஒேர சமய�தி� அள�க� 

எ��பெத�ப� சாதாரண வ�ஷய� இ�ைல! எனேவ ம�ெறா� �திய திறைமயான வழிைய 

அவ� ைகயா�டா�. அத��  அைனவ�� ஒேரசமய�தி� இைடநக�ைவ� காணேவ��ய 

அவசிய� இ�ைல. ஆனா�� இ�த அைன�� தகவ�க�� ப�ைழேய��  ஒ�ெநா��� 

அதிகமாக� ��ள�யமாக எ��க�படேவ���. இைடநக�வ�� ஏ� ேநர� 

இ�வள� ��கிய��வ� வா��த� எ�ப� இ�ெபா�� 

உ�க��� ���தி���� !

 (�வ�-��ய �ர�) 

(�வ�- ெவ�ள� �ர�)
X �வ�-ெவ�ள��வ�-��ய �ர� =

3.4

இ�தகவ�கள�� �ல� தி�ேகாணமிதிைய� பய�ப��தி 

நம��� ேதைவயான வ�ைடைய எள�தி� கண�கிடலா�.

 �ர�



உதாரண�தி��, மசா� ம��� ைட�ஸ� 

எ�ற ஆ�கிேலய�க� 1761 � �ம�ரா��� 

க�பலி� பயண��தன�. ஆனா� அவ�க� 

�ம�ராைவ� ெச�றைடவத��� ப�ெர�� 

நா���கார�க� க�பலி� வ�த ம�ற பதிேனா� ேப�கைள� ....

ஒ� �யரமான கைத எ�ன-

ெவ�றா� ஒ� ப�ெர��

 வானவ�யலாள� ��ேல� 

ேஜாச� ஹயாசி�� ஜா�

-பா���� ெல ெஜ��� ெட

 லா கைலசிய� (ஆ� இ� ஒேர

 ஒ�நப�� ெபய�தா�) ...

அதனா� இைடநக�� நட��� ெபா�� 

அவ� இ�திய�ெப��கடலி� ந�வ�� 

க�பலி� மா���ெகா�டா�. கட� 

அைலகளா� க�ப� ஆ��ெகா�ேட 

இ���ததா� அவரா� ெவ�ள� 

இைடநக�� ேநர�ைத ச�யாக கண�கிட 

��யவ��ைல. மன உ�திமி�க 

அ�மன�த�, 1769 ஆ� ஆ�� அ��த 

இைடநக�� வ�� வைர இ�திய�-

ெப��கடலிேலேய கா�தி��பதாக 

��ெவ��தா�. ப�ேவ� த��க���� 

ெச�ல அவ��� கால� இ��த�.

�த� நா�� இைடநக�� வைர ஒ�ெவா� ெவ�ள� இைட-

நக����� ஒ� ெப�ய ஆ���பயண�ைத இ�கிலா��, 

அெம��கா, ர�யா, ப�ரா�� ேபா�ற சில ��னன� நா�க� 

ேம�ெகா�டன.

இ�பயண�க� பல மாத�க� எ����ெகா�டன. 

ஆனா� இ�த 18 ஆ� ��றா��� பயண�க� 

 பல ேதா�வ�ய�� ���தன.

ஒ� க�பலி� 1761ஆ� ஆ��� 

இைடநக�ைவ அள�க ���ேச��� 

பயண�ைத ஆரமி�தா�. அவ� 

இ�தியாவ��� வ�வத��� 

ப����ஷா� அ�த நகர�ைத 

ைக�ப�றி வ��டைத அறி�தா�.

... ெகா��வ��� �ம�ராைவ 

ைக�ப�றி�ெகா�டா�.



அவ�� 11 ஆ��கால வா��ைகைய 

வண� ா�கியப�� அவ� ப�ரா�சி� உ�ள 

த� வ�� ��� தி��ப�னா�. அ�� அவ� 

த�ைன ச�ட�ப� இற��வ��டதாக 

அறிவ��தி��பைத�� அவ� மைனவ� 

ம�தி�மண� ெச��ெகா�டா� 

எ�பைத�� அறி�தா�. எனேவ அவ��

 உறவ�ன�க� அவ�� அைன��

 ெசா���கைள�� ப���கி�ெகா�டன�. 

அ�காலக�ட�தி� வானவ�யலாள�கள�� 

வா��ைக வ�ர�தி அைடவதாகேவ 

இ��த�!

ம�றவ�க��� எ�ப�ேயா அதி��ட� 

இ��த�. 1761 ம��� 1769 ஆ� 

ஆ��கள�� ெபற�ப�ட அைன�� 

மதி��கைள��  ைவ�� �மி��� 

��ய���� இைடய�� உ�ள �ர� 153±1
மி�லிய� கிேலாம��ட�க� என 

கண�கிட�ப�ட�. இ� ��� இ��த 

நிைலைய வ�ட சி� ��ேன�றமாக 

இ��தா�� இ�மதி�� ச�யானதாக 

இ�ைல.

இ�த ெப�ய ஐய�த�ைம��� காரண� ஒ�

 ��யாத நிக�வ�னா� ஆ��. வானவ�யலாள�க���

 ெவ�ள��த��  ��ய�த�ைட உ��றமாக�ெதா�� 

மிக�ச�யான த�ண� ேதைவ�ப�ட�.

 இ�வ�� த��க�� ெதா�� த�வாய�� ஒ� க��� திவைலேபா�� 

ேதா��� என�� அ� ஒ� நிமிட�தி� ெச��வ��� என�� 

வானவ�யலாள�க� க�டன�. எனேவ அவ�க� ேநரஅளைவ ஒ� 

நிமிட� எ�ற அளவ�� மிக���ள�யமா�கின�. ஆனா� இ�த 

க��திவைல வ�ைள� ெப�� ெவ��ைப 

வானவ�யாள�க��� ஏ�ப��திய�.. 

அவ� ெச�ற 

கால�ச�யாக 

இைடநிக�� நட�கவ����� கால� 

எனேவ அவ� த��ைடய �திய 

வா�ேநா��
�ட�தி�

 ெதாை
லேநா�க

ி ம��� க�கார�ை
த� 

தயா� நிைலய�� ைவ�தி��தா�. 

ஆனா� இைடநக�� அ�� 

வான�ைத ேமக� 

����ெகா�
ட�!

ப�லி�ைப�� நா�ைட ேநா�கி 

பயண�ப�டா�. ஆனா� ப�லி�ைப�� 

நா�ைட த� க���பா��� 

ைவ�தி��த �ெபய�� நா�ைட�

ேச��தவ�க� அவைர� தி��ப� 

அ��ப�வ��டன�. எனேவ அவ� 

���ேச��� தி��ப�னா�.

1769

1761



இ�த க��திவைல வ�ைளைவ வ�ள�க பல ெகா�ைகக� வ�தன. ஆனா� 

2005� ஆ��தா� ெதாைலேநா�கிய�� ெதள�வ�ற த�ைம��, 

��யன�� வ�ள��� ைமய�ைதவ�ட அதிக க�ைமயாக இ��பேத இத��� 

காரண� எ�ற வ�ள�க� ஏ���ெகா�ள���ய�.

1874 ஆ� ஆ��� இைடநக�வ��காக

 அ��த ச�ததி வானவ�யலாள�க� 

கா�தி��தன�.  இதைன ச�வேதச 

அறிவ�ய� ஒ��ைழ�ப�� 

ஆர�பகால உதாரணமாக� க�தலா�.

 இைடநக�� ெத�ய���ய 

இட�கள�� இ�தியா�� ஒ��. 

பல ஐேரா�ப�ய வானவ�யலாள�க� 

இ�த இைடநக�� கால�ைத 

இ�தியாவ�� இ��� அளவ��டன�.

Nursinga Row, Nursinga Row, 
VizagVizag
Nursinga Row, 
Vizag

Path
ani 

Path
ani 

Samanta,
Samanta,

PuriPuri

Path
ani 

Samanta,

Puri

Raghunathachary
, 

Raghunathachary
, 

MadrasMadras
Raghunathachary

, 

Madras

இ�தாலிய�லி��� வ�த 

ப�� ேரா ட�கின� இைத 

வ�காள�தி��ள 

�ட�����,ேஜ�� 

ப�ரா�சி� ெட�னா�� 

��கிய���, நா�ம� 

ேபா�ஸ�  ெச�ைனய��� 

அள�தன�. 

சம�த ச�திரேசக�,  ர�நாதா�சா� ேபா�ற பல இ�திய 

வானவ�யலாள�க�� இ�த இைடநக�ைவ அள�தன�. 

சாதாரண ம�க��காக நக�ைவ�ப�றி சா� எ�திய ���

ப�ர�சார� சீ�� பல ெமாழிகள�� ெமாழிெபய��க�ப�ட� .

��தா��� வானா����ட�

இர�னாத�சா� உ�தி� 

ெமாழிெபய��த 

����ப�ர�சார�

உ�க� வ�ர�கைள ப�ரகாசமான ெவள��ச�தி� 

பட�தி� உ�ளவா�  ெந��கமாக� ெகா��வர��. 

வ�ர�ெதா�வத�� ச����னதாக, இ�வ�ர�க��� 

இைடேய ஒ� இைண�� ேதா�ற�காணலா�. 

இைத�ேபா�றேத ெவ�ள� இைடநக�வ�� ேபா� 

ஏ�ப�� க��திவைள வ�ைள� ஆ��.

300 BC   10000
200 BC   490
180 BC  1210
1635   14000
1639   14000
1659   24000
1672   21700
1771   24000
1895   23440
1909   23420
1941   23466
த�கால மதி��  23455

tennant,
tennant,

 roorkee 
 roorkee tennant,

 roorkee cpt. strahan,
cpt. strahan,

lahorelahore
cpt. strahan,

lahore

��ய ெதாைலவ��  வரலா� (�வ� 

ஆர�தி� மட�கி�)



கட�த 50 ஆ��கள�� ெதாழி���ப� பல மட�� 

��ேனறி��ள�. �மி��� ��ய���� இைட�ப�ட 

�ர�ைத அளவ�ட ெவ�ள� இைடநக�� வைர கா�தி��க 

ேவ��ய அவசியேம இ�ைல. �மிய�லி��� அ��ப�ப�� 

ேரடா� சி�ன� ெவ�ள�ய�� ப�� தி��ப� ம���� ந�ைம 

அைடவத��...

1874 ம��� 1882 ஆ� ஆ��கள�� இைடநக�வ�� எ��க�ப�ட 

அள�கள�� ப� வானவ�யலாள�க� �மியான� ��யன�லி��� 

149.59±0.31 மி�லிய� கிேலாம��ட� ெதாைலவ�� உ�ள� என 

கண�கி���ளன�. இ� மிகந��ட �ர�. எ�ப� எ�கிற�� களா? மண��� 

900 கிேலாம��ட� எ�ற ேவக�தி� ெச��� வ�மான� �ட ��யைன�-

ெச�றைடய 17 ஆ��க� எ����ெகா��� !  

1961 ஆ� ஆ��  �த�ெகா�� அெம��கா ம��� 

��யா பல வ��கல�கைள அ��ப���ளன. இைவ 

ெவ�ள�� ேகாைள� ��றிவ�தன. இவ�றி� சில 

ேகாள�� தைரய�� இற�கி�� உ�ளன. 

நா� ெவ�ள� ேகா��� ஒ� வ��கலைனேய 
அ��ப���ேளா�.

 எ�வள� கால� ஆகிற� என 

அளவ��டாேல ேபா�மான�. இத� 

�ல� �மி��� ��ய���� உ�ள �ர� 

149.597870700 மி�லிய� கிேலாம��ட� என 

கண�கிட�ப���ள�. இ� 3 ம��ட�க� ��லிமான 

அளவா��!



 ெவ�ள� மிக அழகான ஏற��ைறய ந� 

�மிய�� அள��ள ஒ� ேகா�.  ஆனா� ெவ�ள� நா� 

வா�வத�� ஏ�ற ேகா� இ�ைல எ�ேற �றேவ���.

 ப�ைமஇ�ல வா� (கி��ஹ��) வ�ைளவா� அமில 

மைழ, 460ºC ெவ�பநிைல, பல உய���ள உ�ள எ�மைலக�,

 மண��� 300 கிேலாம��ட� எ�ற ேவக�தி� 

வ�� � வள�ம�டல கா��, ெதாட��த 

மி�ன�க� இைவகளா� நா� இ�ேகாள��

 வாழ ஒ� இட��ட 

த�தியான� 

இ�ைல எ�ேற 

�றேவ���.

அ�ைம� கால�கள�� ஐேரா�பா ம��� ஜ�பா� ஆகிய 

நா�க�� வ��கல�கைள அ��ப���ளன. த�ேபா� நம�� 

ெவ�ள�ைய�ப�றிய அைன�� வ�ஷய�க�� ெத���. அத� 

வள�ம�டல�, ப�வகால�, நில� ம��� ம� அைன��� நா� 

அறி�த ஒ�றாகி வ��ட�.

�ரா
ண�க�

 

ெவ
�ள�� ேகா

ைள 

அ���க
ான 

ெத�
வமாக 

வ�ண
��த

ன.

இ� பாப�ேலான�ய�களா� இ�தா� 

(அ�ேப உ�வான ெப�ெத�வ�) 
எ��� �ேம�ய�களா� இனானா 

(ெசா��க�தி� வ�� ) எ��� 

எகி�திய�களா� �ேயாெமௗ�தி� 

ம��� �ைவதி எ��� 

கிேர�க�களா� அ�பேராைட� எ���

ேராமான�ய�களா� வன� � எ��� 

மாயா�களா� ேநா எ� எ��� 

ெப�சிய�களா� அ�ைனதா எ��� 

அேபாரஜி�களா� (வரலா��� கால�தி� 

ஆ�திேரலியாவ�� இ��த ம�க�) ப���ப�� எ��� 

இ�திய�களா� ��ரா எ���  அைழ�க�ப�ட�.
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ச�, நம���தா� �மி��� ��ய���� இைட�ப�ட �ர� 

��ள�யமாக ெத��� வ��டேத ப�ற� ஏ� இ�த 2012 ஆ� ஆ��� 

இ�த ெவ�ள� இைடநக�� ��கிய��வ� தரேவ��� எ�கிற�� களா?

அ��த ெவ�ள� 

இைடநக�� 2012 ஜூ� 6 ஆ� 

நா� நைடெப��. �ரதி��ட 

வசமாக நா� இ�தியாவ�லி��� 

கா�� ெபா�� ��ய 

உதய�தி�ேபாேத ெவ�ள� ��யன�� 

பாதி�ர�ைத கட�தி����. 

இ��தா�� ந�மா� 4 மண�ேநர� 

இ�த இைடநக�ைவ காண����. 

காைல 7.02 மண��� ெவ�ள� 

அத� பாதி இைடநக�ைவ 

���தி����.

10.22 மண��� 

��வ�மாக 

��யத�ைடவ��� 

ெவள�ேய 

வ��வ���.

இ� ஒ� மிக அழகான த�ண�. நா� ந� உட�ப�ற�த ேகா� க�பர� மாக 

��யைன அத� பாைதய�� ���வைத சில மண�ேநர�க� ந� 

க��ள�ர கா�கிேறா�. இ�த இைடநக�ைவ எ�தைன மன�த�க� பல 

�யர�க��� இைடய�� காண��ப�டா�க� எ�ற வரலா�� 

��கிய��வ� இ�நிக�ைவ நா��காணேவ��� எ�ற ஆ�வ�ைத 

இ�த�ேகா� த� தா�ம�ைன� 

���வத�� 2.5 மண� ேநர� ஆகி�ற�.

இ�த ந�ல 

த�ண�ைத 

தவறவ��� 

வ�டாத��க�. 

அ��த இைட-

நக�ைவ�காண 

இ�றிலி��� 

105 வ�ட�க� 

கா�தி��க 

ேவ���. 

   
   இ� 

சா�தியமா!!

பல க�ைமயான ஆரா��சிகள�� �ல�  ந� அ�கி� 

உ�ள ந�ச�திர�கைள� ��றி 763 ��� ேம�ப�ட ேகா�க� 

��றிவ�கி�றன என க��ப�����ேளா�.

 ேம�� ���கிற� அ�லவா?! 

இவ�றி� 230 ��� ேம�ப�டைவ இ�த இைடநக�� 

�ைறய�� �லேம க��ப���க�ப�டன. இவ�றி� ஏேத�� 

                         ஒ� ேகா� அத� ந�ச�திர�தி��� �மி���ம 

         இைடய�� வ��ேபா� ஒ� சில மண�ேநர�க���  

ந�ச�திர�திலி��� வ�� ஒள� சிறிதள� �ைற�� 
  (ேதாராயமாக 1%). ந�ச�திர�திலி��� வ�� �� ஒள�ைய 

 அளவ�ட மிக மிக அதி��பமான ெசய�திற��ள �ைற 

 ேதைவ�ப�கிற�. ெவ�ள�இைடநக�ைவ ஆரா��சிெச�வத� 

  �ல� இ�த அளவ�� � �ைறைய ேம�� ��த�ப��தலா� 

  என வானவ�யலாள�க� ந��கி�றன�.

kepler 6
b

ஜூ� 6 ஆ� ேததி அவ�க� 

��யன�லி��� வ�� ஒள�ைய 

கவனமாக அளவ��வா�க�.அவ�க� ...

... ெவ�ள� இைடநக�ைவ� ப�றி ஒ��ேம ெத�யாத�ேபா� நிைன���-

ெகா�� இ�த�ைறய�� ெவ�ள�� ேகாைள க��ப���க �ய�சி�பா�க�.

உ�ைமய�� ம���� ஒ��ைற ெவ�ள�� ேகாைள அவ�க� 

க��ப���க� ேபாகிறா�க� என ந��ேவா�!



இ�ெபா�ேத கிழ��� திைசய�� ��ய உதய�ைத ெதள�வாக� 

காண���ய ஒ� ந�ல இட�ைத ேத��ெச��ெகா���க�.

 அ�� 
தமி�நா���  

5.42 மண��� 

��ய� 

உதி���.

ஒ� சி� ெதாைலேநா�கிைய 

பய�ப��தி ��யன�� ப��ப�ைத 

ஒ� ேப�ப�� வ�ழ�ெச���க�. 

ெதாைலேநா�கி வழிேய 

ேநர�யாக� காணாத��க�.

ந�ல தரமான ��ய 

க�ணா�கைள 

ேகாளர�க� 

வா�கி�

ெகா���க�.

ந��க� ெவ�ள� இைடநக�ைவ 

பல வழிகள�� காணலா�.

ப�� க�ணா�ைய பய�ப��தி ��யன�� ப��ப�ைத ஒ� 

இ��டான அைறய�� வ�ழ�ெச���க�. ஒ� 15-30 ெச.ம� 

வ��ட அள��ள ப�ளா��� ப�ைத எ��� அதி�

 1 அ��ல� அள��ள ஒ� �ைளைய இ��க�. அ�த 

�ைளய�� ஒ� சமதள� க�ணா�ைய ைவ�� 

ப��ட� ேச��� ெசேலாேப�ேட� ெகா�� ஒ��வ�ட��. 

இ�த ப�ைத  சமதளமாக ெசேலாேப�ேட� �� 

அ�ல� வைளய� ேபா�ற சைமய� பா�திர�தி� 

உதவ��ட� நி����க�. ஒ� இ��டான 

அைறய�� ��யைன ப�ரதிபலி���ப� ப�ைத 

ச�ெச���க�. இ��� ந�ல ��யப��ப�திைன� 

ெபற ஒ� சி� �ைளய��ட (சில மி.ம�) காகி�ைத 

ப�� க�ணா�ய�� ��னா� ப����க�.

��யைன ேநர�யாகேவா அ�ல� 

க�ணா�, ெல�� ேபா�ற ெபா��க� 

�லமாகேவா காண �ய�சி�காத��க
�!

     அ�கி� ேகாளர�க�,,வானவ�ய� 

             ���க�,  அ�ல� க���கைள 

               அ���க�. அவ�க� இ�த 

                 இைடநக�ைவ வான�� காண 

       ��ேன�பா��ள ெச�தா

        -�களா எ�� வ�சா���க�.

அ�வா� ெச�தா� உ�க� 

க�க� நிர�தர பாதி�ப��� 

உ�ளா��.





                        

இ�த� ��தக�ைத ப�தி��� ேம�ப�ட ெமாழிகள�� தரவ�ற�க� ெச�வத�� இ�த� ��தக�ைத ப�தி��� ேம�ப�ட ெமாழிகள�� தரவ�ற�க� ெச�வத�� 

http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venushttp://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus
  

உ�க� ெவ�ள� இைடநக�வ�� பட�க�, �ைக�பட�க� ம��� உ�க� ெவ�ள� இைடநக�வ�� பட�க�, �ைக�பட�க� ம��� 

உ�க� க����கைள எ�க��� மி�ன�க� ெச���க�. உ�க� க����கைள எ�க��� மி�ன�க� ெச���க�. 

nirujmohanr@gmail.coMnirujmohanr@gmail.coM

            

இ�த� ��தக�ைத ப�தி��� ேம�ப�ட ெமாழிகள�� தரவ�ற�க� ெச�வத�� 

http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus
 

உ�க� ெவ�ள� இைடநக�வ�� பட�க�, �ைக�பட�க� ம��� 

உ�க� க����கைள எ�க��� மி�ன�க� ெச���க�. 

nirujmohanr@gmail.coM

��யைன ஒ�ேபா�� 

ேநர�யாக ெவ��

க�களாேலா, 

ெதாைலேநா�கி

�லமாகேவா, 

ஆ� வழியாகேவா, 

ைபனா�ல� 

வழியாகேவா பா��காத��க� - அ� உ�க� க�கைள நிர�தமாக பாதி�கேவா 

அ�ல� ��டா�கேவா ெச��வ���.

இ�த ��றா��� கைடசி ெவ�ள� இ�த ��றா��� கைடசி ெவ�ள� 

இைடநக�ைவ� க��மகி��க�......இைடநக�ைவ� க��மகி��க�......

பா�கா��ட�.!  பா�கா��ட�.!  

இ�த ��றா��� கைடசி ெவ�ள� 

இைடநக�ைவ� க��மகி��க�......

பா�கா��ட�.!  
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