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ഇതത ഒര സഞവര കഥയവണത . കഴകഞ മപതകലയടത
വർഷങളവയക തടർനലകവവണ ഇരകകന ഒര യവത ! അതത
മണകകറകൽ 61,000 കകവലവമമറർ വവഗതയകൽ ! എവങവടവണത എനത
വചവദകകരതത . അറകയകല , പലക ഈ യവതകകടയകൽ ഈ സഞവരക
കണ കവഴകളത ഇനക കവണവൻ വപവകന കവഴകളത അവർണനമയമവണത !
ഈ യവതകകലന വപരവണത വവവവയജർ ! ഒര ബഹകരവകവശ വപടകത
.സതഷതകൽ ഇതത ഒര യവതകകൻ അല , ഇരടകളവയ രണ യവതകവർ
ആണത . വവവവയജർ ഒനത , വവവവയജർ രണത . സമവനരമവയക ആണത
സഞവരത തടങകയലതങകലത ഇവപവൾ ഇവർ രണ വഴകകവണത . ഒരവൾ
വടവകവടത മലറയവൾ ലതവകവടത ! ശരകകത പറഞവൽ ഈ വപരകളത
ഇവരലട യവതയത ജനകചവപവൾ മതൽ നവത വകൾകനതവണത .
ഏലറകലറ പല കവരഷങളത നമകത അറകയവത . ഇവർ എടത
വഫവവടവകളത മറത നവത പല തവണ കണകടണത . ഈ വപടകങളകൽ
മനഷഷരലടയത മഗങളലടയത ശബങളത , മനഷഷ ചരകതവത മറത
ആവലഖനത ലചയകടലണനത നമൾ വകടകടളതവണത . ഇവർ ഇവപവൾ
ലസസരയഥതകലന പരകധക വകടലകവണകരകകകയവനകനത അലലങകൽ
പരകധക വകട പറത ചവടക എനത നവത അടത കവലതത
വകൾകകയണവയക . അലതവനത വമണത വകസരകകവൻ അല ഇവകലട
മതകരനതത . നവത വകടകടകലവത ചകല കവരഷങൾ സവകസരത
പതകപവദകകവൻ ഒര ലചറകയ ശമത . ഈ ബഹകരവകവശ വപടകങൾ
എങകലന യവത തടങക എനത 1977 ലല ലടവകവവളവജക ലവചത ഇതയത
നവൾ ഈ വപടകങൾ എങകലന ഓടക എനത ഇതയത വവഗത
എങകലന കകവരകച എനത സയൻസകലന അടകസവനത മവതത
കകമതലവയള ആളകളകത മനസകൽ ആകത വകധത ശവസമയ
തതതങൾ വളലര ലളകതമവയക വകവരകകവനവണത ഇവകലട ശമകകനതത .
അതകനവൽ സങമർണമവയ പല കവരഷങളത വകടകളയകയത ചകല "ഭമകര
" കണകകൾ ലളകതമവകകയത ലചയകടണത.
എനവൽ ആരതഭകകലട ....

1. ആശയതകനലറ തടകത
പവതവളത എനത നവത പടകറൻ ഗരതങലള പറക പറയവറണത. എനവൽ ഭമകയകലല ഒര ഗർതവത അനനമല .
പലക പവതവളത എനത ശരകകത വകവശഷകപകകവവന ചകല സലങൾ ഈ പപഞതകൽ ഉണത .
ലസസരയഥതകലല ഭമമനവയ വഷവഴത ആണത അതകലലവനത . ശനകയവണത രണവമന . വഷവഴത ഒര വവതക പകണത ആണത
. വഷവഴ ഗഹതകനത ഒര കരവയവ നകലവമവ ഇല ! ഒര വപടകതകനത അവകലട വപവയക ഇറങവൻ പറകല . ഒനത വലത
ലവചത നമകച വപവരകലയ നകവതകയള . ഇവദഹതകലന സകരമവയക വലത ലവകന കറച ഉപഗഹ പജകൾ
ഉണത . അതകൽ വലകയ നവലത ഗഹങലള ഗലമലകവയവ ആണത കലണതകയതത. 1614 ൽ വകഖഷവതനവയ ലകപർ അവയത
വപരത നലക . Io, Europa, Ganymede, Callisto എനകങലന . വഷവഴതകനത , ശനകകത അപറമള വലവകത നമകത
ഒര വകസയമവയകരന ! കവലത കടനവപവൾ അതകനമപറത മറ ചകല ഭമമൻ ഗഹങവളയത മനഷഷൻ
കണപകടകലചങകലത അവലയ കറകചള അറകവകൾ വളലര പരകമകതമവയകരന . ശനകയലട ചകല ഉപഗഹങളകൽ
ജലമലണനത ഇലലനത അനമവനങൾ ഉണവയക . ശനകക മവതമല വളയങൾ ഉളലതനത കണ പകടകകലപട .
അവകലടലയവലക നലമവപവലല ആലരങകലത ഉണവവവമവ എന വചവദഷത മനഷഷലന അലടകതടങക . ഉലണങകൽ
അവർ എങകലന ഇരകകത ? നലമകവൾ ബദക കവണവമവ ? ഇങലനയള നകരവധക വചവദഷങൾ വലവക ജനത
വചവദകചലകവണകരന ഒര നവൾ ആണത നമൽ ആതവസവങത ചനനകൽ എതകയതത . ആവവശത മത ചകല ശവസഞർ
അതകനത അപറവതകത ചകനകച തടങക .മനഷഷനത വപവകവൻ പറകല , പലക ഒര നകരമകണ വപടകത എങകലത
അയകണത എനവയക ചകലർ . വഷവഴത ശനക യറവനസത ലനപപണ തടങകയ ഭമമൻ ഗഹങലളയവണത ആണത അവർ "
വനവടമകടതത " പലക അവകടത വലര എതവനള ഇനനത ആയകരന മഖഷ തടസത . അതയത ഇനനത
വഹകചലകവണത ഒര വറവകറകലനയത വപടകലതയത ഭമകയകൽ നകനത ഉയർതവനള ചകലവത സവവങതകക വകദഷയത
ഒര പശത തലന ആയകരന . തലനയമല അനള വകദഷകൾ ഉപവയവഗകചത ഇതയത ദരത തവണവൻ എടകന
നമണ വർഷങളത ഒര കമറവമടക ആയക . അതമവതമല ഭമമൻമവർ എലവത ലസസരയതകന പറവതകള വഴകയകൽ
ആയതകനവൽ സരഷലന എതകർ ദകശയകൽ വവണത വപടകങൾകത സഞരകകവവൻ . എലവത തനകവലകത
വലകചടപകകന സരഷലന ആകർഷണതകനത എതകരവയക യദത ലചയ വവണത ഈ കർതവഷത നകർവഹകകവവൻ .
അവപവഴവണത ലചറപകവരനവയ Michael Minovitch ഒര ആശയത മവനവടത ലവചതത (1961).

2. Grand Tour
ആശയത ചരകതകൽ ഇതവണത .
വതവടതകലല ഒര അടയവ മരതകൽ
എങകലനയത കഷലപടത കയറക . പകലന ആ
അടയവ മരതകൽ നകനത ആടക ആടക ഊർജത
ഉൾലകവണത അടത മരതകവലകത ചവടക.
അവകടലത കവയത പറകചത അടതതകവലകത ....
അങകലന ആവശഷമള എലവ മരവത
കയറകകഴകയതവപവൾ വതവടതകലന അതകർതക
എതകയകടണവവത ! "gravity assist" എനത
പറയന ഈ ലടകകകത ഇങലനയവണത .

ഇനനത ചകലവവകക തലന ഭമകയകൽ നകനത ലചവവവ ഗഹത വലര എതക . പകലന ലചവവയലട
ആകർഷണതകൽ ലപടത അതകന ചറത ഒര കറകത . അവപവൾ വപടകതകലന വവഗത സതവഭവവകകമവയത
വർധകചകരകകത. അതഷവവശഷത വവഗത കകവനവൽ ലചവവയലട പരകധകയകൽ നകനത ലതനക പറത ചവടക .
അവകലട നകനത അതകലത ആകർഷണ ബലമള ശനകയലട അടവതകത . അവകലടയത ഗരതതവകർഷണതകനത
അടകമലപടത അതകലനയത ഒനത രണ തവണ വലത ലവചത വഫവവടവകലളടത , ആവശഷതകന വവഗത കകവനവൽ
ലതനക മവറക അതകവവഗതകൽ അടത ആളലട പകവലകത .... അങകലന അങകലന ....

അതവയതത വവഗത കടലത കറയലത ദകശവ മവറവത എലവത ഗഹതകലന " ചകലവകൽ " നടകത ! ഈ രമതകയകൽ
വപവയവൽ ഏതവണത ഇരപതത വർഷങൾ ആണത നമകത ലവഭകകവൻ കഴകയക . നവത ലവറലത ഒര കലത എടത
എറകഞവൽ എത ദരത വപവകത ? എനവൽ കലത ഒര നലകൽ ലകടക നലകലന മവറ അറതത പകടകച രണ വടത
കറകക ഒനത വകട വനവക !!! ഏതവണത അലത പണക തലനയവണത ഇതത ! ഈ ഒര വകദഷ 1974 ൽ മവരകനർ 10 എന
വപടകലത ശകനത ചറത ഇട കറകക ബധഗഹതകനലറ അടകല എതകകവന വകജയകരമവയക
പരമകകചകരന . പലക ഇങലന ഒര ഗഹതകൽ നകനത ലതനക മവറക അടതതകവലകത ശരകയവയക
വപവകണലമങകൽ ഈ ഗഹങൾ എലവത ഒര പവതഷക രമതകയകൽ അണകനകരനവൽ മവതവമ സവധകക . പലക
ഭവഗഷതകനത ഭമമന വവതക പകണങളവയ വഷവഴവത ശനകയത യറവനസലമവലക ഈ ടകകത കവണകകതക വകധത
പവതഷക രമതകയകല വരന കറച നവളകൾ ഉടലന ഉണവകത എനതത ഗവവഷകരലട ഉതവഹത വർദകപകച .
1977 -78 കവലങളകൽ ആണത ഈ അപർവ അവസരത കകവരകക ! ഇതവകലട ഇരനറത വർഷങൾകകടയകൽ
ഒര തവണയവണത സതഭവകകക . അങകലന സസരയഥതകലല ഭമമൻമവലര സനർശകകന Grand Tour എന
പദതകകത തടകമവയക .
3. രണണ പപടകങള ... രണണ വഴഴകള

ആദഷത നവലത വവഹനങള എനവയകരന
തമരമവനത എങകലത അതക ഭമമമവയ ചകലവത
കറയവവന അവസവനത രണ വപടകങള
ഗവനഡത ടറകനവയക തയവറവകവന തമരമവനകച .
രണ വഴകകളകല കടക രണ വവഹങലള ഈ
ദസതഷതകനവയക വകടവന പല കവരണങള
ഉണത . പധവനമവയത 1977 ലല "പവതഷക
സവഹചരഷത " കഴകയനത മതലവകണത .
ഇതകല ഏലതങകലത ഒനകനലറ വകവകപണത
പരവജയലപടവല മവറ വവഹനലത റടത മവറക
ഉപവയവഗലപടതകയത ആവവത . അങകലന
വവവവയജര ഒനത വവവവയജര രണത ഗവനഡത
ടറകനവയക നകരമകച .

ഗഷവസത ജയനതസത ( വവതക ഭമമനതമവര ) എനവണത വകളകകനതത ). വവവവയജര ഒനത ആകലട വഷവഴവത ശനകയത
പകലന ശനകയലട ഏറവത വലകയ ഉപഗമവയ കടറനത സനരശകകത . ശരകകത വവവവയജര രണത , വവവവയജര
ഒനകനലറ ബവകത അപത ആയകരന . ശനകയത വഷവഴവത സനരശകച കഴകഞവല വവവവയജര രണകന വപവകവന
രണ വഴകകളവണത ഉണവയകരനതത . ഒനത , വവവവയജര ഒനത പരവജയലപടവല കടറന സനരശകകവവനവയക
വപവകക . അനരമകവത പകലന ജലവത ഉലണനത സതശയകകലപടന കടറന തലനയവയകരന ഈ
യവതയലട പധവന ലകഷത . വവവവയജര ഒനകനത കടറന വലര എതവന കഴകഞവല വവവവയജര രണ വനലര
യറവനസത ലനപപണത സനരശകകവവന യവതയവകത .
3. നഴര മമണണ
അടത ലവലവകളക വവവവയജര വപടകങളലട നകരമവണത ആയകരന . ഇതയത കവലത പവരതകകവന
ആവശഷമവയ കവദദതക തലന ആയകരന പധവന കടമ . പവടവണകയത 238 ഐവസവവടവപകനവല
പവരതകകന ഒര ജനവററര ആണത ഇതകനവയക തയവറവകകയതത . 87.7 വരഷങള ലകവണത പവടവണകയത
238 നലറ പകതക ഭവഗവത വകഘടകചത യവറനകയത 234 ആയക മവറത . മറത ഐവസവവടവപകലള അവപകകചത
മവരകമവയ വകകകരണങള പവടവണകയത 238 പറലപടവകകകല എനതവണത ഇതകലന ഇകവരഷതകനത
ഉപവയവഗകകവന പരഷവപമവകകയതത . ഇതത വകഘടകകവമവള പറവതകത വരന തവപത ഉപവയവഗകചവണത
വവവലയജറകല കവദദതക നകരമകകനതത ( By using Seebeck effect) . ചലകകകവയവ ശബത
ഉണവകകവയവ ലചയവത ഈ ജനവററര 470W കവദദതക വവവലയജറകല നകരമകകത . കവലത കഴകയത
വതവറത പവടവണകയത വകഘടകചത ഇലവതവകനതകവനവലടവപത കവദദതകയലട ശകകയത കറയത .

ഇവപവഴലത കണകനസരകചത വവവവയജര വവഹനങളകലല കവദദതക 2025 ഓലട പരണമവയത നകലയത ! ഇതത
കടവലത വവരതവവകനകമയതകനവയക 3.7 മമറര വഷവസമള ഒര ഡകഷത ആനമനയത ഇര വവഹനങളകലത
സവപകചകടണത . വപടകലത ശരകയവയ ദകശയകല ഉറപകച നകരതവവനള കജവറവലസവപകളത , ആനമന
എവപവഴത ഭമകകത വനലര നകവരതക പകടകകവവനള ലറഫറനസത ഉപകരണങളത ഇവയകല സജമവണത .
ഭമകയമവയക വനരകടള ആശയ വകനകമയത സവധഷമലവത ചകല സമയങളകലല വഡറ സകകച ലവകവന ഒര
ലറവകവരഡറത ഇര വവഹനങളകലത ഉണത .

ഇതകലനലവത പറവമ പതകലനവവനവളത നകരമകണ -പരമകണ ഉപകരണങളത ഇവയകല ഘടകപകചകടണത . ഒര
കകവലവമമറര അകലല നകനത നപസത വപപറകലല അകരങള വഷകമവയക വവയകകവന തക വശഷകയള നവവരവ
ആതഗകള കഷവലമറയത പകലന ഒര കവഡത ആതഗകള കഷവലമറയത വവവലയജറകല സദവ സജമവകക
നകരതകയകടണത . വവഹനലത ശരകയവയ പവതയകല നകരതവവനത പവതയകല നകനത പറത ചവടകകവവനത
ഉള തസറകള ഇര വവഹങളകലത ഉണത .

സതരണതകല ലപവതകഞ ഓവരവ വകവപര ഗവമവഫവണ ഡകസകള ഇര വവഹനങളകലത പവതഷകത
ലവചകടണത . ഇതകല 116 വഫവവടവകളത പകലന കലറ ഓഡകവയവകളത ആണത ഉളതത . എലനങകലത
ഒരകകല ഒര അനഷഗഹ വവസക ഏലതങകലത ഒര വവവവയജര വവഹനത കണവല നമലട
ഭമകലയപറകയത മനഷഷ വരഗലത പറകയത ഒര ഏകവദശ രപത അവരകത ഈ ഡകസകല നകനത
ലഭകകത . പലക ഈ ഡകസത വപ ലചയ കവരഷങള മനസകല ആകണലമങകല അവര നലമകവളത
ലടവകവളജകയകല വളലരയധകകത മനപകല ആയകരകകണത എനത മവതത ! എനവല ഇലതവര
അപകടമവയക കരതന ശവസഞരത ഉണത . അറകയവതവരകത ലവറലത ഇവങവടള വഴക കവണകച
ലകവടകവണവ എനവണത അവരലട വചവദഷത !

ഇതലയവലക സജമവകക വനവപവള വവവലയജറകളകത ഓവരവനകനത ഭവരത 721.9 kg ആയകരന . അങകലന
ഇവലയ വകവകപകകവനള തമരമവനത എടത . പതകനഞ നകല ലകടകടതകനലറ ഉയരമള Titan-Centaur
വറവകറത ആയകരന ആ ദസതഷത ഏലറടതതത . പലക നവത വകചവരകകത വപവലല വവവവയജര ഒനത അല ആദഷത
ലതവടത വകടതത മറകചത , വവവവയജര രണത ആണത !
ആദഷത വകവകപകച വപടകതകനവല വവവവയജര ഒനത എനത
വപരത നലവകണതത എനത നവത സതശയകവചകവത . 1977 ഓഗസത
ഇരപതകനവണത വകപത കവനവറകല നകനത വവവവയജര രണ
വകവകപകകനതത . പതകനവറത ദകവസങള കഴകഞവണത അവത
സലതത നകനത വവവവയജര ഒനത വകവകപകകനതത . രണ
വവഹനങളത രണ പവതകള ആണത തകരലഞടതകരകകനതത
എനത മനപത പറഞകരനവവലവ . ഇരവരത ശനകയത വഷവഴവത
സനരശകകകയത ലചയത . പലക വവവവയജര രണകനലറ പവത
വവവവയജര ഒനകനലറ പവതലയകവള കദഘഷത കടകയതത
ആയകരന . യറവനസത ലനപപണത കടക സനരശകലകണതളതത
ലകവണവണത ഈ വഴക തകരലഞടതതത . ഇര ഗഹങളലടയത
അരകകകല വവവവയജര ഒനവണത ( രണവമതത വകവകപകചതത
ആലണങകലത പവത ലചറതവകയവല ) ആദഷത എതക എനത
നവസയത അറകയവമവയകരന . അതലകവണവണത ആദഷത എതന
വപടകതകനത വവവവയജര ഒനത എനത നവമകരണത ലചയതത .

ലഭസവമവപരകതലതകല നകനത ഏകവദശത നറ
കകവലവമമറര ഉയരതകല ലവചത ആണത നവത
ബഹകരവകവശത
എനത
വകളകകന
അനന
വകശവലമവയ "ശനഷത " ആരതഭകകനതത . നഗ
വനതങള ലകവണത കവണവവന കഴകയന
വസകള ഇലവത സലലത ആണവലവ
ലപവതവവ ശനഷത എനത പറയവറത . വമണത
ഉയരതകവലകത മനറക അറപതത കകവലവമമററകള
തവണവമവള International Space Station
ദകശഷമവകത
!
അറനറ
കകവലവമമററകള
കഴകയവമവള അനന വകശവലതയകവലകത കണത
നടകരകകന ഹബകളസത ലടലകവസവപത നമലട
മനകല പതഷകലപടത . വമണത ഉയരതകല
ഇരപതകനവയകരത കകവലവമമററകള അകലല ,
നമലട കയകല ഇരകകന ലമവകബലകലല
ഗഗകള മവപകനത ദകശ പറഞ ലകവടകന GPS
ഉപഗഹങള കറങക നടകന " പവദശത"
കവണവത. പകലനയത ഉയരതകല മപതവറവയകരത
കകവലവമമററകളകത മമലത നമലട ഇനസവറത
വപവലള
ഭസകരവവരതവവകനകമയ
ഉപഗഹങള പവറകകളകകനതത കവണവത !
ഇപറഞ പലതത ശനഷവകവശതത എതനതകന
വളലര മനപവണത രണ വവവവയജര വപടകങളത
ഈകണ
കകവലവമമററകള
ഒലക
തവണക
തങളലട പയവണത ആരതഭകചതത . !

ഇര വപടകങളത ഒരമകചവണത ചഹകന ഗഹങളലട വകഹവര വകനമവയ asteroid belt ല പവവശകചതത (Dec 10,
1977). കതഷത ഒനപത ദകവസങള കഴകഞത വവവവയജര ഒനത വവവവയജര രണകലന കടനത മനകലലതക ശരകകത
വവവവയജര ഒനവമന ആയക ! അടത വരഷത 1978 ലസപതബര എടകനത വവവവയജര ഒനത പരകകള ഒനത
കടവലത ആസവറവയകഡത ലബലറത കടനത പറതത ചവടക . ഒവകവബര 21 ന രണവത വപടകവത പകറലക എതക . ഇവത
സമയത 1972 ല വകവകപകച പയനകയര 10 എന വപടകത ശനക ഗഹതകനലറ പവതകരകലക ഉണവയകരന

4. കതനന നരകക!
രണ വവവലയജറകളത പകനമടത ഗഹങളലട
രവജവവവയ വഷവഴലത വലത ലവകവവന
ആരതഭകച .1979 ല വഷവഴതകലന ഉപഗഹമവയ
ഇവയവയലട ചകതങള വവവലയലജറകളലട
കഷവലമറവ കണകള ഒപകലയടത . പടകറന
അഗകപരവതങളവല തകളച മറകഞത
പകബമവയ കതന ഒര നരക വലവകമവണത
ഇവയവ ! ഭമകകത ലവളകയകല ഒര സജമവ
അഗതനകപരവതത കലണതനതത അനത
ആദഷമവയകരന! അഞറത കകവലവമമററകള
ഉയരതകല വലര സളഫര ലപവടകപടലങള
ചമറകലയറകയന ഭമമവകവരങലവയ
വവവളകവവനവകളലട ദകശഷങള ഇര
സവഹവദര വവഹനങളത മവറക മവറക എടത .
ലപലല എനവണത ഈ ഭമമന അഗകപരവതത
ഇവപവള അറകയലപടനതത .

ലപലലയലട ലപവടക വമഴന ഭവഗതകന
ഫവനസകനലറ അതയത വലകപത ഉണവയകരന !
വവവവയജര ഒനത 1979 മവരചത അഞവത തമയതക
ഇവയവയലട 20,600 km അടകല വലര
എതകയകരന . ( ഇവയവ , നമലട ചനവനകവള
അലപത കടക വലതവണത ). 67 ഉപഗഹങളലട
അകമടകവയവലട സരഷലന ചറന ഭമമവകവരനവയ
വഷവഴതഗഹവത അവനലറ പജകളത വവവവയജര
വപടകങളകത അവരണനമയമവയ ദകശഷങളലട
ചവകര തലന ആയകരന . വഷവഴതകനലറ
മനവമലത ഉപഗഹമവയ അമവലതകയവയലട
അടതത എതകയവപവള വഷവഴലത സതബനകച
രസകരമവയ പല കവരഷങളലടയത ചരള
നകവരന ! പവതഷകകചത ഒര ആകതകയത ഇലവത
ഒര ചവന ഉപഗഹമവണത Amalthea.
എവപവഴത ലപവടക ലതറകചലകവണകരകകന ഉപരകതലത . ഇതമലത കനത ലപവടകയവണത അമവലതകയവയലട
ഉപരകതലതകല നകനത ആകവശതകവലകത ഉയരനതത . പലക പവവത അമവലതകയവയത ഈ ഉയരന
ലപവടകപടലങലള വപവലത പകടകച നകരതവനള ഗരതതവകരഷണത ഇല . ഇതത വപവരവഞകടത വചടന
വഷവഴതകനലറ വക ഒടകലത വലകയത ! (Tidal Force) . എനകനധകകത പറയന, പറകന ലപവടക മഴവനത
അമവലതകയവയലട ആകവശത വകടത വമണത മകളകവലകത വപവകകയവണത ! എനകവടവ ലചനതഭമമന വഷവഴതകനത ചറത
കകടനത കറകവത ! വവവവയജര ഒനകനലറ കഷവലമറ കണകള അവപവഴവണത ആ കവരഷത ശദകചതത . ഈ ലപവടക
മഴവനത വചരനത വഷവഴ ഗഹതകനത ചറത ഒര വളയത തമരതകരകകന ! അലത , ശനകകത മവതമല വഷവഴതകനത
ചറത റകതഗകള ഉലണനത അവപവഴവണത നവത മനസകല ആകനതത ! പല അടകകള ഉള , വഷവഴതകനലറ ഈ
റകതഗകള എലവത തലന, തലന ചറക വലത ലവകന പവവത ഉപഗഹങളലട ലപവടക മഴവനത ഊറകകടകചത
ഉണവകകലയടതതവണത ! ഉപഗഹങളലട പതലത കടതല കടകയവകനവതവലട ഈ ലപവടക പറകല കറയത
എനവണത കരതലപടനതത .

അടതതവയക വവവലയജറകളലട കണകല ലപടതത
നയന മവനവഹരമവയ ഒര കവഴച ആയകരന !
ചനവനകവള ഒരലപത ലചറതവയ , ഒര സനരന
ഉപഗഹത ! യവറവപ ! അഗക പരവതങളത ,
ഉലകകളത ഉഴത മറകചകട , കനത കഴകയമള മറ
ഗഹങളലട ഉപരകതലങലളകവള മകനസവമറകയതത
സനരവത ആയകരന യവറവപവയലട മഖത . ഇതകന
കവരണമവയക ഗവവഷകര പറയനതത നമകത
ആകവതക ഉണവകന ഒര കവരഷമവണത .
എനവലണവനവ ഇത മകനസമവയക യവറവപവയലട ഉപരകതലതകല കകടകനതത കലത മണത അല , മറകചത
ജലവത ഐസത ആണത ! ഭമകകത പറവമ എവകലട ജലത കണവലത അലതവര മഹവതതമവണത . കവരണത
ജലമവണത ജമവലന ഈറകലത ! മനഷഷ കലലതയവലക വമവഹകപകചത , യവറവപവയലട കവറ സനരന
വഫവവടവകള എടതകടവണത വവവവയജര സവഹവദരനതമവര അടത ലകഷതകവലകത യവതയവയതത .
ലസസരയഥതകലല ഏറവത വലതത ഭവരത കടകയതമവയ ഉപഗഹത ഗണകമമഡത ആയകരന അടതതത .
ശവനനവയ ഗണകമമഡകനലറ അവനകത ചകതങള ഭമകയകവലകയച വവവവയജര വവഹനങള ഇതകവനവടകത
ലസസരയഥതകലല രവകസനവയ വഷവഴലത നനവയക തലന പഠകചകരന .

ലചറ ഗഹങളത ഉപഗഹങളത അവയലട വലകപ കമതകൽ
അടകകയകരകകന

വഷവഴവത അതകനലറ ചറമള ഉപഗഹങളത തമരകന ബഹകരവകവശ ആവവസവഷവസ ഭവവകയകല മനഷഷനത
ഒര തവലകവലകക തവവളത ഇവകലട തമരകവന ഉതകനതവലണനത നവസ കരതന . ഈ ഭവഗതത
എവകലടയങകലത ഒര ലബയസത സവറഷന ഭവവകയകല നകരമകകണലമനത ഗവവകറകയലട സഹവയതവല
വപടകങലള കറകക വകടന വജവലക ആ നകലയതകല നകനലകവണത നകയനകകവത എനത ആണത കണക
കടനതത . ഇതകനവയക തകരലഞടതകരകകനതത വഷവഴതകനലറ ഒര പജയത ലസസരയഥതകലല മനവമലത
വലകയ ഉപഗഹവത ആയ Callisto ആണത ! വറവകറകളകത വവണന ഇനനതകലന ലഭഷത ,
അഗകപരവതങളലട സവധഷത കറവത , കറഞ വറഡകലയഷന തടങകയ കവരഷങള ആണത 2040 വശഷത
മനഷഷലര തലന കലകവസവയകവലകത പറഞ വകടവന നവസലയ വപരകപകകനതത . !

വഷവഴലത ചറക കറങവമവള വവവവയജര വപടകങളലട കണകല ലപട പധവന വസ വഷവഴലന തകരമഖലത
ഒര സകനര ലപവടത ആണത . ഭമകയലട നവലത ഇരടക വലകപമള ആ ചവന പവടത പതകവനഴവത നറവണ മതലവണത
മനഷഷലന ശദയകല ലപടതത . ഈ ചവന പവടകലന കറച നല വഫവവടവകള ഭമകയകല എതകയവപവള നമകത
ഒര കവരഷത മനസകല ആയക , അതത ഒര അനങന ജമവനള ലപവടവണത എനത ! മണകകറകല നവനറ കമല
വവഗതയകല ചറകകറങകലകവണകരകകന ഒര പടകറന ചഴലകകവറവയകരന അതത . ഇതരത ഒര കവറത മനറ
നവനറ ലകവലങവളവളത വമശകലകവണകരകകത എനതവണത വഷവഴതകലല മലറവരതതത ! വഷവഴലന
അനരമകതകലല മകവലഭവഗവത കഹഡജന ആണത ബവകക ഹമലകയവത . 1979 ഏപകല മവസതകല
വവവവയജര ഒനത വഷവഴലത ചറകപറകയള തനലറ കളകകള എലവത അവസവനകപകച . ഇവത സമയത പയനകയര
പതത എന വപടകത യറവനസത കഴകഞത മവനവടത വപവയലകവണകരകകകയവയകരന ! വഷവഴവതവടത വകട പറഞത
അസവമവനഷ വവഗത കകവരകച വവവവയജര ഒനത വപടകത 1980 ആഗസകല ശനകയലട സവമവജഷതകവലകത
പവവശകച . അവകലടയവണത ജലവത അനരമകവത ഒലകയള ലസസരയഥതകലല രണവത ഭമകലയനത
വകവശഷകപകകന , മവനവഹരമവയ കടറന എന ഉപഗഹത സകതക ലചയനതത !!!!!!

അങകലന 1980 ആഗസകല വവവവയജര ഒനകനലറ ശനക ഗഹതകലല
ടര ആരതഭകച . ഇവത സമയത യറവനസകലന ഭമണപഥതകല
എതകയകരന പയനകയര പതത എന വപടകമവയകരന
പപഞതകല ഏറവത അകലലയണവയകരന മനഷഷ നകരമകത വസ !
വവവവയജര ഒനകനലറ പധവന ലകഷങളകല ഒനവയകരന കടറന
തലന ആയകരന ആദഷ ഉനത . 6,490 km അടതത വലര ലചനവണത
വവവവയജര കടറലന നകരമകകചതത . മറ പല ഉപഗഹങളകലത
അനരമകത നവമ മവതമവയക ആണത ഉണവയകരനലതങകല കടറന
പലക വളലര വഷതഷസനവയകരന. ലസസരയഥതകലല രണവമലത
വലകയ ഉപഗഹമവയ കടറനത അതഷവവശഷത കടകയള ഒര അനരമകത
ഉണവയകരന . പകവശതകലന തരതഗ സതഭവവത കലണതകയ
കകസഷന കഹജനസത തലനയവണത 1655 ല കടറലന വലവകതകന
പരകചയലപടതകയതത . വവവവയജര ഒനത വപടകത വഷവഴതകനലറ
ഉപഗഹമവയ ഗണകമമഡകനലറ അരകകകല എതനതത വലരയത ഏറവത
വലകയ ഉപഗഹത എന പദവക അലങരകചകരനതത കടറന ആയകരന

കടകയള അനരമകത ഈ ഉപഗഹതകനലറ ഉളകലല കകയര
വഫവവടവകള എടകനതകനത മറ പഠനങളകത അസവധഷമവകക
തമരത . ജലവത ഐസത പവറകളത നകറഞതവണത കടറലന
ഉപരകതലത . ഭമകലയകവള സവനത കടകയ കടറലന
അനരമകതകല ധവരവളത കനടജന ഉണത . മലറവര പവതഷകത ഈ
ഉപഗഹതകനലറ ഉപരകതലത കറങനതകവനകവള വവഗതയകല
ആണത അനരമകത കറങനതത എനതവണത . ശകനവണത ഈ
പവതഷകതയള മലറവര ഗഹത . ശനകയലട മലറവര ഉപഗഹമവയ
Tethys ലന അടതത ലചനത പഠകചതത വവവവയജര രണത ആണത .
പരണമവയത ഐസത ലകവണത മടകയ ഈ ഉപഗഹത ആണത വവവവയജര സവഹവദരനതമവരകത വഫവവടവ എടകവന
പവകതകല ഏറവത കടതല തവണ പല വപവസകളകല നകന ലകവടതതത . ലവറത 396 കകവലവമമറര മവതത
വഷവസമള , ശനകയലട ഉപഗഹമവയ Mimas ആയകരന മലറവര ലകസതകകരമവയ കവഴച . ശനഷവകവശതത നവത
കലണതകയകടള ഗഹങളകലത ഉപഗഹങളകലത മറ വസകളകലത ലവചത , വഗവളവകതകയകല ഉള ഏറവത
ലചറകയ വസ ആണത മകമവസത ! 130 കകവലവമമറര വമതകയള Herschel എന പടകറന കഴക മകമവസകനലറ മഖത
ആലക വകകതമവകകയകരകകകയവണത !

ശനകകത ചറമള വളയങള
നകരമകകവനവവശഷമവയ ഐസത ലപവടകകള സകപ
ലചയന എനസകവലഡസത എന തണത കഞന
ഉപഗഹമവയകരന വവവലയജറകലന അടത ഇര .
എനസകവലഡസകനലറ ഉപരകതലതകല നകനത
പവറകപറന ഉയരന ഐസത തരകകള ശനക ,
അയലകവരനവയ വഷവഴത ലചയനതത വപവലല തലന
വലകലചടകകയത അതത പകനമടത ശനകകത ചറമള
അവനകത റകതഗത കളകല ഒനവയക മവറകയത ലചയന.

ഇരമത നകകലത കടകയ അകകവമത , അതകനത പറവമ ലമറവലകകത കഹഡജന ( കനത സമരദതകല മവതത
ഉണവകന ഒര അവസ ), പകലന ദവവക രപതകല ഉള കഹഡജനത ഹമലകയവത , ഏറവത പറവമ
അവനകവയകരത കകവലവമമററകള ഘനതകല വവതക ആവരണത ! .... അവകലട ആയകരത കമലകള വവഗതയകല
വമശകയടകകന അവനകത ചഴലകകവറകള ! .. ഭമതകജനകമവയ ഈ വലവകമവണത വവവലയജറകള കണ ശനക !
അറപതക രണത ഉപഗഹങളലട അകമടകവയവലട ( ഇതകല അനപതക മനത എനതകനത മവതവമ വപരത
നലകകയകടള ) സരഷലന ചറന ഈ വവതക ഭമമനത ചറത വപരകടവത നറകണകകനത കഞത ചനനതമവരത (moonlets)
കകടനത വടത തകരകയനണത . വവവവയജര കണ പകടകച വകചകതമവയ ഒര കവരഷത ഉളതത ശനകയലട ഉതര ധവതകല
ആണത . അവകലട ലഹകഗണ ( ആറ വശങള ഉള ഒര ജവമഷതമയ നകരമകതക ) ആകതകയകല ഉള ഒര അടയവളത
ആണത . അതത ഐസത മടകയ ധവത തലന ആവണവ അവതവ ആവത ആകതകയകല കകടനത വടത ചറന ഒര പടകറന
വമഘത ആവണവ എന കവരഷതകല ഇനത വലരയത തമരപത ആയകടകല . ലഞടകപകകന വസത , ഇതകനലറ ആറ
വശങളകല ഒനകനത മവതത ഭമകയലട വഷവസലതകവള കദരഘഷത ഉലണനളതവണത !!! ഇവത സമയത ശനകയലട
ദകകണ ധവതകല വവവവയജര കലണതത , മണകകറകല 550 km വവഗതയകല ആഞടകകന , ഭമകയലട അതയത
തലന വലകപത വരന ഒര കറന ചഴലകകവറകലന ആണത ! ശനകയലട ഉപരകതലതകല നകനത ബഹകരവകവശതകല
120,700 കകവലവ മമറര ദരവതകത നമണ നകവരന കവണലപടന വളയങള ആണത വവവവയജര കണ മലറവര
വകസയ കവഴച !
പല അടകകള ആയള ഈ വളയതകലന ഉതവത പലക ശവസഞലര കഴപകകനതവണത . റകങകലന
ലചറകലയവര ഭവഗത ഉപഗഹമവയ എനസകവലഡസകനലറ ഉപരകതലതകല നകനത പവറകപറന ഉയരന ഐസത
തരകകള ആലണങകലത ഭരക ഭവഗത വരന ബവകകയലട കഥ വവലറ ആണത .

പലണവങവ ശനകലയ ചറകകറങകയകരന ഒര ഉപഗഹത അതജവതമവയ കവരണങളവല ലപവടക ലതറകകകയത
അവയകല നകനത ഉണവയ പവറകളത ലപവടകകളത ലകവണവണത ഈ വളയങള നകരമകകലപടകരകകനതത
എനത ആണത ഒര അനമവനത . ഇതകനകടകത ശനകകത ചറത കറങക നടന മകത മലയത വഫവവടവകലളടത
വവവവയജര ഒനകനലറ കഷവലമറവ കണകളകല അനത വലര മനഷഷന അറകഞകടകലവയകരന രണ മന
ഉപഗഹങള കടക പതകഞ ! പവണവറയത , വപവമകതപസത ! പകലന അറത ലസത . ഇതകല ലപവമകതപസത ,
ശനകയലട വളയങളകല കടക സഞരകചത അവകലടയള ലപവടകയത മറത കവറലശ "വമവഷകകന " വകരതനവണത !
ശനകയലട വവലറ രണ ഉപഗഹങളവയ ജവനസകലനയത എപകലമതപസകലനയത കഥ ഇതകലത വകചകതമവണത .
കവരണത മലറവനമല , രണ വപരത ശനകലയ ചറവന ഉപവയവഗകകനതത ഒവര ഭമണപഥമവണത !! തലകവലത
ശനകയലട "അപഹവരത ' ഇവകലട നകലകലട .

1980 ഡകസതബര പതകനവലകനത വവവവയജര
ഒനകനലറ ജമവകതതകനലറ ഒനവത ഘടത
അവസവനകചതവയക നവസ അറകയകച .
സതഷതകല വവവവയജര ഒനത ശനകയലട ചറത
കകടനത കറങവമവള , വവവവയജര രണത
അവപവഴത വഷവഴലത പഠകകകയവയകരന .
ഇതയത നവള ഏകവദശത സമവനര
വഴകകളകല സഞരകച ലകവണകരന
വവവവയജര ബലതഴത പകരകയവന വനരമവയക .

വവവവയജര രണത വഷവഴതകനത വശഷത ശനകയലട അടകല എതകയത അതകനത വശഷത യറവനസത ലനപപ ണത
സനരശകകകയത ലചയത . ഇവപവഴത നല രമതകയകല പവരതകച ലകവണകരകകന വവവവയജര ഒനകലന ശനകകത ചറത
ഇട കറകക അസവമവനഷ വവഗത കകവരകപകചത അനന വകശവലമവയ പപഞതകലന അനരവളങളകവലകത "
എറകഞ ' ലകവടകവവന നവസ തമരമവനകച . പവടവയലട ഭമണപഥതകനപറലതകള ആ യവതയകല
ലസസരയഥതക നലറ അതകരതകകള വലരയത വവവവയജര ഒനത സഞരകകലമനത അങകലന എങകല ഇതവലര ഒര
മനഷഷ നകരമകത വപടകങളത കടന ലചലവത ആ വമഖലയകലല കറച വകവരങള കടക വവവവയജര ഒനകനത
നലകവനവവത എനത നവസ കണക കടക . (തലകവലത വവവവയജര രണകനലറ കഥ നവത ഇവകലട
അവസവനകപകകന) .
5. Deep Space Network
വവവലയജറകളത പയനകയര വപടകങളത തടങക ഇനക വകവകപകകവന വപവകന ബഹകരവകവശ വപടകങളത
ഭമകയകവലയത അയകന സകഗലകള സതമകരകകവവന വവണക ഭവലവകതകനലറ വകവകധ ഭവഗങളകല നവസ
ഒരകകയകരകകന തവവളങള ആണത Deep Space Network. അവനകത ആനമനകളലടയത വകവധ
വവരതവവകനകമയ ഉപകരങളലടയത സഹവയവതവട കലടയവണത ഈ ശതഗല ഒരകകയകരകകനതത .
അവമരകകയകലല കവലകവഫവരണകയയകലത , സലപയകനകലല Madrid ലത ആവസലഷയകലല Canberra യകലത ആണത
ഈ ലനറത വരകകലന ഇവപവഴലത തവവളങള . വവവവയജര രണത ലനപപനകല എതകയത വവവവയജര ഒനത
അനന വകശവലതയകവലകത ഊളകയകടകയത ലചയവതവലട ശകകവയറകയ ആനമനകള സവപകചത ഈ
നകലയങളലട സതമകരണ വശഷക പതകനതമടങത വരദകപകകകയണവയക . ചനയവനത മതഗളയവനത
ബഹകരവകവശതത എതകയവതവലട നമലട ഭവരതവത ഒര Deep Space Network ആരതഭകച . ബതഗരകല നകനത
നവലപതത കകവലവമമറര മവതത അകലലയള Byalalu എന ഗവമതകല ആണക ഇതത സകതക ലചയനതത

ശനകയലട ഭമണപഥതകല നകനത ചഴറകലയറകയലപട വവവവയജര ഒനത മണകകറകല 61,000 കകവലവമമറര
വവഗതയകല ആണത ലസസരയഥതകനലറ അതകരതക ലകഷമവകക പവഞതത . കടതല ചകതങള എടകവന
ഇലവതതകനവലത കവദഷതക ലവഭകകവനമവയക വവവലയജറകലന കഷവമറകള കണടച ! ഇവത സമയത ലനപപണ
ഗഹതകല നകനത പറവതകത എറകയലപട വവവവയജര രണത മലറവര ദകശയകല പറവതകള തനലറ പയവണത
ആരതഭകചകരന . എലവ പവരതനങളത അവസവനകപകചത അനനതയകവലകത കപകതകലകവണകരന വവവവയജര
ഒനകലന 1990 ലഫബവരക പതകനവലകനത നവസ വമണത ഒരകകല കടക വകളകചണരതക ! ബവററകകള തമരത മനപത ,
എലവത അവസവനകകത മനപത ഒനത തകരകഞ വനവകവനള അഭഷരഥന ആയകരന അതത . വവവവയജര ഒനത എന
മനഷഷ രവശകയലട അഭകമവനമവയ ആ വപടകത ആ അവസവന ഉതരവത അകരത പതക അനസരകച . തനലറ
കഷവലമറ കണകള മപതകലയട വരഷങളകത മനപത തവന ജനകച ഭമകലയന ലചറ ഗഹതകവലകത തകരകചത ലവച .
അനനതയകവലകത മറയത മനവപ ഒര അവസവന തകരകഞ വനവടത ! തനലറ ഉള ഊരജത ഉപവയവഗകചത
അറപവതവളത ലഫയകള ആണത വവവവയജര എടതത ഭമകയകവലകത അയചതത . ആ സമയത മവതഗഹതകല നകനത
ആറ ബകലഷന കകവലവമമററകള അകലലയവയകരന വപടകത ! ഭമകയത സരഷനത തമകലള ദരതകലന നവലപത
ഇരടക !! വവവവയജര എടത ആ അവസവന ചകതതകല തകളങന ഒര ലചറകയ നമല കതത (Pale Blue Dot)
മവതമവയകരന ഭമക !

ഇനകലയവര ഗഹവമവ മറ വലകയ പവധവനഷമള വസകവളവ വവവലയജറകലന അരകകകല എതവന സവധഷത ഇലവതതകനവല
വവവവയജര തനലറ കഷവമറകലള എനവനകമവയക ഓഫത ലചയ . പലക അവപവഴത വവരതവവകനകമയ ഉപകരണങളത മറ
സതവവദന ഉപകരണങളത പവരതനകമത ആയകരന . അങകലന ഇരകലക 1998 ലഫബവരക പതകവനഴകനത തലനകവള മവന
മലറവര ദകശയകല പറവതകത സഞരകചകരന പയനകയര പതത എന വപടകലത പകറകകലവകക ഭമകയകല നകനത ഏറവത
അകലലയള മനഷഷ നകരമകത വസ എന ബഹമതക വവവവയജര ഒനത സതനമവകക ! ഭമമവകവരനവയ ശനകയകല നകനത കകവരകച
അതലഷ വവഗതയവണത ഈ വനടതകനത വവവവയജര ഒനകലന സഹവയകചതത .

സതഷതകല ആലക അഞത ബഹകരവകവശ വപടകങള ലസസരയഥതകന പറവതകത "പകടകവകടത " പവയനണത .
വവവവയജര ഒനത , വവവവയജര രണത , പയനകയര പതത , പയനകയര പതകലനവനത , New Horizons
എനകവയവണവ ! 1995 ല പയനകയര പതകലനവനത ആയള ബനവത 2003 ജനവരക അവസവനവതവലട
പയനകയര പതത ആയള ബനവത അറവപവയക കഴകഞ . രണ വവവവയജര വപടകങളത 2025 വലര
ഭമകയമവയക വകവണവകത ലചയത എനവണത ഇവപവള കരതലപടനതത . അവപവവഴകത പവടവണകയത ഏതവണത
മഴവനത തലന ഡമവക ലചയലപടത .

"Voyager is in interstellar space — the space between the
stars."
Dr. Ed Stone, Voyager Project Scientist
സരഷപകവശത മവതമല നമലട സരഷനലറ അടകല നകനത പറവതകത വമകകനതത . ചവരജള ധവരവളത
ലചറ കണങളത സരഷപതലതകല നകനത നവനവ ഭവഗങളകവലകത ചകതറക ലതറകകനണത . ഇതകല
ഇലവകവണത വപവവടവണത ആലഫവ കണങളത ഒലകയണത . ഇങലന സരഷനകല നകനത നവനവ
ഭവഗങളകവലകത ചകതറന ഈ കണങളലട സമവഹവരലത ആണത സസരകവറത അഥവവ വസവളവര വകനഡത
എനത വകളകകനതത . ഇതകനത പരമവവധക 750 km/s വവഗത വലര ഉണവവവത . ഇവ സരഷനകല നകനത അകനത
ഇവകടത വലര വപവകത ? ആലരങകലത ഇവലയ തടയനതത വലര വപവകത ! ആരവണത ഇവലര തടയവന ഉളതത ?
ആലരങകലത ഇവരകത എതകലര വരണത . അങകലന ആലരങകലത വരണലമനലണങകല അതത മറ
നകതങളകല നകനത ആവണത വവരണതത . പപഞതകലല മറ നകതങളകല നകനത മറത വരന ബവഹഷ
കണങളത സരഷനകല നകനത വരന വസവളവര വകനഡത തമകല ഏറ മടന സലത എവകലട ആയകരകകത ?
അതത പവടവ കകടനത കറങന സലതകനത അപറതത എവകലടവയവ ആണത . ഈ സലത എങകലന
തകരകചറകയവത ? കതകച പവയന നദകലയ ഒര ഡവത ലകവണത തടഞവല എനത സതഭവകകത ? നദകയകലല ജലത
അതകലന തടയനതത എവകലടയവവണവ അവകലട അടകഞ കടത, ഒഴകത കറയത . അവകലട നദകയകലല
ജലതകനലറ അളവത കമവതമതമവയക വരധകകത . അങകലന ഒര തടവകത രപലപടത . ശരകയവല ! അവപവള
സരഷനകല നകനത വരന ലസസര കണങലള പറത നകനത വരന കണങള തടഞവല എനത
സതഭവകകത ? അവകലട ലസസരകണങളലട വവഗത കറയത , അവയലട എണത ( സവനത ) വരധകകത .
ഇതയത പകടകകകടക എനത കരതന .
പറത നകനത വരന വകവസകകത കണങളലട എണത തമലര കറവള , എനവല സരഷനകല നകനത വരന
കണങളലട എണത ധവരവളത ഉള സലലത ആണത heliosphere എനത വകളകകനതത . നമലട ലസസരയഥത
ഈ heliosphere ന അകതവണത . ഇനക ഈ heliosphere എവകടത ലകവണത അവസവനകകത എനവണത
അറകവയണതത . നമലട വവവവയജര ഒനത എന വപടകത heliosphere ന ഉളകലലട സഞരകകകയവയകരന .
വവവലയജറകല ഉള മവപകനകകളകല നകനത വസവളവര വകനഡത കണകകകളലട വവഗതയത സവനതയത നമകത
അറകയവന സവധകകത . അങകലന ഇരകലക വസവളവര വകനഡകനലറ വവഗത വളലരയധകകത കറഞ
വരനതവയക വവവവയജര തകരകചറകഞ . മവതമല അവയലട അളവത കടകയത വരന . എനവണത അരഥത ?
പറത നകനത വരന കണകകകള ലസസര കണകകകളമവയക ഇടകചത അവയലട വവഗത കറയവന
തടങകയകരകകന !! അതവയതത നമലട സരഷനലറ സവമവജഷതകനത വമലലകവയമയത അറതക
ആയകരകകന ! എനത ലവചവല heliosphere അവസവനകകവറവയക എനത ചരകത . ഈ അവസവന അതകരകലന
Heliosheath എനവണത പറയക . അങകലന 2004 ജനവരകയകല സസരകവറകലന വവഗത തമലര കറഞ !

Termination shock എനവണത ഈ അവസലയ വകളകകനതത . Heliosphere പരണമവയത അവസവനകച ആ
സലലത ആണത Heliopause എനത പറയനതത . അതവയതത സരഷ സവമവജഷതകലന അതകരത ! അവത വരഷത
ഡകസതബറകല വവവവയജര ഒനത Termination shock കടനതവയക നവസ അറകയകച .അവപവള വവവവയജര ഒനത
സരഷനത ഭമകയത തമകലള ദരതകലന 94 ഇരടക അകലല ആയകരന ! 2012 ല Heliopause
അവസവനകകവറവയവതകലന സചനകള ലഭകച തടങക . അങകലന അവസവനത 2012 ആഗസത 25 ന സരഷ
സവമവജഷതകനലറ അതകരവയ Heliopause കടനത വവവവയജര ഒനത ഇനര സലറലവര സവപസകല പവവശകച !
interstellar space ല കടകന ആദഷ മനഷഷ നകരമകത വസവവണത വവവവയജര ഒനത . സരഷനലറ Heliosphere
വപവലല മറള നകതങളലട സതവധമന വമഖലകളകകടയകലല സലലത ആണത interstellar space എനത
വകളകകനതത . 2010 ഡകസതബറകല വവവവയജര ഒനത വമണത ലസസരകണങലള കലണതവന ശമകചവപവള
നകരവശയവയകരന ഫലത . അവതവലട വവവവയജര ഒനത ശരകകത interstellar space ല തലനയവലണനത
ഉറപവയക . പലക വവവവയജര രണ ഇവപവഴത Heliosheath ല ആണത ഉളതത .
ഇവപവഴത വറഡകവയവ തരതഗങള വഴക ഭമകയകവലകത സവനശങള അയകന വവവലയജറകന പലക അതത
ഭമകയകല എതകകവന പതകവനഴത മണകകറകളകല കടതല സമയത എടകത . കവരണത 1800 വകവടക
കകവലവമമറര അകലലയവണത വപടകത ഇവപവള ഉളതത ! 2025 ഓലട പവടവണകയത പരണമവയത തമരനവതവലട
വപടകതകലന പവരതനങള എലവത പരണമവയത നകലയകയത ഭമകയമവയള ബനത എനവനകത
ആയക ഇലവതവവകയത ലചയത . മറ ഉലകവ ശകലകളമവയക കടകയകടകച തകരനകലലങകല 40,000
വരഷങളകത വശഷത വവവവയജര മലറവര നകതതകനത മനകല എതത ! ഒര അതകഥകലയവപവലല ! അനത
നമലട ഭമക ഉണവവവമവ ????
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