ప్రాజెక్ుట

అంతర్రాలం న ండి ఐజాక్ నయూటన్ యొక్క జీవిత చర్ితా మర్ియు ఆవిష్కరణల గూర్ిి సమాచారం సేక్ర్ించండి.
ప్రాజెక్ుట శీర్ిిక్

: సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ యొక్క జీవిత చరితర మరియు ఆవిష్కరణలు

ప్రాజెక్ు యొక్క ఉద్దేశ్ూం : ఐజాన్ న్యూటన్ యొక్క జీవిత చరితన్
ర ు మరియు ఆవిష్కరణలన్ు తెలుసుక్ుుంటారు.
పర్ిక్లపన

: అుంతరజాలుం, విజాాన్ శజస్ ర పుస్ కజలు మరియు వివిధ పత్రరక్ల న్ుుండి ఐజాక్ న్యూటన్ జీవిత చరితన్
ర ు
మరియు ఆవిష్కరణల గూరిి సమాచారుం సేక్రిస్్ జరు.

ప్రాజెక్ుటక్ట కరవలసిన వసు వులట: అుంతరజాలుం, వజరజ్ పత్రరక్లు మరియు విజాాన్ శజస్ ర పుస్ క్ములు.
అన సర్ించిన విధాన విధానాలట:
 ఉపజధ్ాూయుడు విద్ాూరుులక్ు న్యూటన్ జీవిత చరితక్
ర ు సుంబుంధ్ుంచిన్ విశేషజలన్ు మరియు ఆవిష్కరణ లన్ు
తెలియజేస,ి మరిుంత సమాచారుం కోసుం అుంతరజాలుం, విజాాన్శజస్ ర పుస్ కజలు మరియు వివిధ పత్రరక్ల న్ుుండి
సమాచారుం సేక్రిుంచేటటల
ు చేయడుం.
 విద్ాూరుులు తాము వివిధ రకజల వన్రుల ద్ాారజ సేక్రిుంచిన్ సమాచారజన్ని, చితారలన్ు ఉపయోగిుంచి న్నవేద్క్
తయారుచేస్్ జరు.
పర్ిచయం:
సర్ ఐజాక్ నయూటన్ ఒక ఆంగ్లేయ భౌతిక, గణిత, ఖగ్ోళ శాస్త్ వ
ే ్ , ఒక సిదధ ్ంత కర్్ మరియు
ర త
తతవవేత్ కూడ్. ఈ ప్రప్ంచంలొ అందరి కంటే గ్ొప్ప శాస్త్ జ్ఞ
ర ు డని కొనియాడదగ్ిన వాడు.
"ప్రకృతిసిదధమైన తతవశాస్త్ ంర మరియు అది సన
ై సు గ్ా ఎలా ప్రిణ్మం చందింది" అనన
అంశంపై ఆయన ఎనలేని కృషి చేశార్ు. అందసవలననే ఆధసనిక ప్రప్ంచం నయూటనసన సన
ై సు
పిత్మహుడిగ్ా గ్ౌర్విస్తస్ంది.
జీవిత విశేషరలట : స్తర్ ఐజాక్ నయూటన్ ఊల్సు తోరపప, లంకన్ షైర్, ఇంగ్ాేండ్ లో డిసంబర్ 25,
1642 స్తంవతుర్మున జనిమంచ్డు. నయూటన్ తండిర నయూటన్ యొకక జనన్నికి మూడు
నెలల ముందస మర్ణించ్ర్ు. చిన్ితన్ుంలో తుండిన్న
ర పో గొటలుక్ున్ి న్యూటన్ తలిు సత
ై ుం
రుండో పళ్ళి చేసుకోవడుంతో అమమమమ దగగ ర బాలూముంతా గడపవలసి వచిిుంద్. న్యూటన్
బాలూుంలో ఎక్ుకవగజ ఎవారితో క్లవ క్ుుండా ఆలోచన్తో గడిపేవజడు. విద్ాూరిుదశలో సైతుం
వూవస్జయ పన్ులు చేస్ య, క్వితలు వజరయడుం, బొ మమలు గీయడుంతోపజటల స్ ుంతుంగజ
గజలిమరన్న, నీటితో న్డిచే గడియారజన్ని... చిన్ితన్ుంలోేే తయారుచేసి అుందరిి
ఆశిరూపరిచాడు.
తరజాత కేుంబ్రరడల
ిి ోన్న టిన్న
ర టీ కజలేజీలో గజాడుూయేష్న్ చదువుతున్ిపుుడే అక్కడ పన్నచేసే ఆచారుూలకే సులువన్
ై గణిత
సయతారలు చెపుే స్జుయకి న్యూటన్ ఎద్గజడు. గణితుం ఆయన్క్ు ఆట విడుపుగజ వుుండేద్. తన్ గణితశజస్ ర ప ర ఫసర్ ఐజాక్ చారోతో
స్జన్నిహితూుం ఏరుడిుంద్. ఆయన్ న్యూటన్న్న విలక్షణమన్
ై వూకి్గజ గురి్ుంచి వన్ుితటిు పో ర తసహిుంచాడు. ఐజాక్చారో యచిిన్
సహకజరుంతో 1665 లోేే బే
ై ామియల్ సిద్ు ాుంతాన్ని న్యూటన్ సయత్రరక్రిుంచాడు. ఇుంతలో లుండన్లో పేు గు వజూధ్ విస్ రిుంచడుం వలు
అన్ని విద్ాూసుంసు లతో పజటల కేుంబ్రరడ్జా యూన్నవరిిటీన్న క్ూడా మూసివేయడుంవలు న్యూటన్ ఇుంటిద్ారి పటిు వూవస్జయ క్షేతుంర లో
గడిపజడు.
Ignitephysics.weebly.com

కె.వంక్టరమణ, శీీకరక్టళం జిలాా.

చరవరణి: 80084 23323

విద్ ూలలా ఖ: kvr.lohith@gmail.com

పర్ిశోధనలట :
వూవస్జయక్షేతుంర లో విశజాుంత్ర త్రసుక ుంటలన్ి న్యూటన్క్ు చెటు లపై న్ుుంచి యాపిల్ పుండు పడటాన్ని గమ న్నుంచి విశా వజూప్
గురుతాారషణ సిద్ధ ాుంతాన్ని పరత్రపజద్ుంచాడు. అపుటికి న్యూటన్ వయసు 24-25 ఏళ్ల
ు మాతరమ.ే పరత్ర వసు్వుక్ూ బరువు
వుుంటలుందన్న, గురుతాాక్రషణ కేుందరుం వల్ల అవి కిాుంద పడిపో తాయనీ భావిుంచేవజరు. కజన్న ఈ గురుతాాక్రషణశకి్ అేేద్ కేవలుం
భూమికేకజదు మొత్ ుం విశజాన్నకీ వరి్స్ ుుం దన్న న్యూటన్ వలు డిుంచాడు. విశాుంలో పరత్రక్ణుం, పరత్ర అణువూ ఇతర క్ణాలన్ు,
అణువులన్ు ఆక్రిషస్ యేే వుుంటాయ. సయరుూడు భూ మిన్న ఆక్రిషుంచిన్టలు భూమి సయరుూన్న ఆక్రిషస్ ుుంద్. అలాగే చుందురడు క్ూడా !
సయరుూడు భూమిన్న తన్వప
ై ు లాగుతుుంటల ఆ పటలు న్ుుంచి విడవడాన్నకి విరుదద ద్శలో పరత్రఘటిస్ ుుంద్. ఈ పన్ుగులాటలో ఆద్
సయరుూన్న చుటట
ు పరుగులు త్రసు్ుంద్. గాహాలనీి అలా పరిభమి
ర సు్న్ివే అుంటట న్యూటన్ పరత్రపజద్ుంచిన్ 'విశా వజూప్
గురుతాాక్రషణ శకి్ సిద్ద ాుంతుం' (యూన్నవరసల్ లా ఆఫ్ గజావిటలష్న్) అతూదుుతమైుంద్. ఇద్ే సమయుంలో కజుంత్రపై క్ూడా న్యూటన్
విలువైన్ పరిశోథన్లు చేసి క త్ విష్యాన్ని క్న్ుగొేాిడు. అపుటిద్ాకజ కజుంత్ర వరణన్హీన్మన్
ై దన్న న్మేమవజరు. ఒక్ గజజు
పటు క్ుం ద్ాారజ సయరూకిరణాలన్ు పుంపితే అవి ఏడు రుంగులుగజ విడిపో యాయ. అవి ఎరువు, ేారిుంజ, పసుపు, అక్ుపచి, నీలుం,
ముదురునీలుం, వయోలెట్, ద్ీన్నకి 'వరణ పటల' (సుక్ుమ్) అన్న పేరు పటాురు. ఇద్ వజ
ై ా ాన్నక్ పరగత్రలో గొపు మలుపు. ద్ీన్న
ఆధ్ారుంగజేే ేుకజుాగజాఫ్ వుంటి పరిక్రజలు రూప ుంద్ాయ. వీటివలు సయరుూడు, న్క్షతారలు, గాహాలు వుంటి వజటి న్ుుంచి వచేి కజుంత్రన్న
విశేుషిుంచి తద్ాారజ వజటి దయరజలు, వజటిలో వున్ి థాతువులు, అవి పరయాణి సు్న్ి వేగుం వుంటి ఎేని కీలక్ అుంశజల
సమాచారజన్ని సేక్రిుంచడుం స్జధూ మయుంద్. టెలిస్ో కపు లలో రుంగుల పరత్రబుంధకజన్ని తొలగిుంచడుం అస్జధూుం కజవడుంతో
పుటాకజరుంలో ఉుండే మటల్ మిరార్న్న ఉపయో గిుంచి న్యూటన్ 'రిపు కిుుంగ్ టెలిస్ో కప్'న్న తయారుచేశజడు. ఇద్ గాహతారల త్రరులన్న
న్నరిుష్ుుంగజ చయపగలిగిుంద్. కజుంత్రకి సుంబుంధ్ుంచిన్ పరిశోథన్తో 1672లో న్యూటన్క్ు రజమన్
స్ సైటీ సభూతాుం లభుంచిుంద్. 1648లో పరముఖ ఖగోళ్ శజస్ వ
ే ్ ఎడముండ్జ మవజర కోపు రు
ర త
పరత్రపజద్ుంచిన్ గాహచలన్ సిద్ధ ాుంతాలన్ు చరిిుంచటాన్నకి న్యూటన్ వదద క్ు వచాిడు.
హెలీతో క్లిసిన్ న్యూటన్ గురుతాాక్రష ణ శకి్ సిద్ద ాుంతాలు గురిుంచి విశద్ీక్రిుంచాడు. ఆయన్
పో ర తాస హుంతో న్యూటన్ 'బాకిస' అేే పేరుతో మూడు భాగజలుగజ 'ఫిలస్ో ఫిమ్ ేాచుూరజలిస్
పిరన్నసపియా మాధమటిక్ (గణిత శజస్ ుంర లో శజస్్ య
సిద్ధ ాుంతాలు) అేే గాుంధ్ాన్ని లాటిన్
ర
భాష్లో రజశజరు. ఈ పిరన్నసపియా పరపుంచుం చరితల
ర ోేే ఒక్ మైలురజయ.
గమన నియమాలట :
న్యూటన్ పరత్రపజద్ుంచిన్ మొదటి సయతరుం న్నశిల సిదత్రలో వున్ి ఏవసు్వే
ై ా మారుుకి గురత
ై ే తపు న్నశిలసిదత్రలోేే ఉుంటలుంద్.
అద్ే విధుంగజ చలన్ుంలో వున్ి ఏ వసు్వే
ై ా, మరే కజరణుం చేతేైేా మారుు చేయబడితే తపు అద్ేవగ
ే ుంతో అద్ేద్శలో
పరయాణిస్ యేే ఉుంటలుంద్. ఈ సయతారలన్ు ఆయన్ గణితశజస్ ర పరుంగజ వివరిుంచాడు.
చలన్ుంలో ఉన్ి పసు్వు గత్ర వేగుంలో క్లిగే మారుులన్ు బటిు ద్ాన్న మీద క్లిగిన్ శకి్ పరిమాణాన్ని అుంచేావేయ వచుిన్ేేద్
న్యూటన్ పరత్రపజద్ుంచిన్ రుండో సిద్ధ ాుంతుం. ఈ రుండు సయతారలూ అుంతరిక్షయాన్ుంలో విశేష్ పజరధ్ాన్ూుం సుంతరిుంచు క్ుేాియ.
అన్నిటిలోక్ేాి అత్ర ముఖూమన్
ై ద్
న్యూటన్ మూడో సయతరుం, ద్ీన్న పరకజరుం చరూక్ు పరత్రచరూ ఉుంటలుంద్. ఇద్ విరుదధ ద్శలో సమాన్ స్జుయలో ఉుంటలుంద్. ఈ సయతరుం
మీదేే రజకట్్లు అుంతరిక్షుంలోకి దయసుక్ుపో యేద్. పిరన్నసపియాలోన్న మూడవ 'బాక్'లో భూమి, ఇతర గాహాల చలేాల గురిుంచి
చరిిసయ
్ భూమికి ధురవజల దగగ ర మటు ుంగజ ేొక్ుకక్ున్న ఉుండడాన్నకి గల కజరణాన్ని న్యూటన్ వివరిుంచాడు.
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1689లో పజరు ముంటల సభుూడిగజ ఎన్నికే
ై ాడు న్యూటన్. 1699లో న్యూటన్ మాసు ర్ ఆఫ్ ద్ మిుంట్్గజ న్నయుక్ు్డయాూడు. ఆ
హో ద్ాలో ేాణేల తయారీలో క్లీ్ న్న న్నరోధ్ుంచే సుంసకరణలన్ు పరవేశపటాుడు. 1703లో రజయల్ స్ పైటక
ీ ి అధూక్షుడిగజ
ఎన్నిక్యాూరు. 1705లో న్యూటన్్క్ు 'సర్' బ్రరుదు (ేైట్హుడ్జ)
్
లభుంచిుంద్. 1727 మారిి 20న్ న్యూటన్ శజశాతుంగజ
క్న్ుిమూస్జరు.
వైజా ాన్నక్ పరపుంచుంలో తన్ పరిశోధన్లతో విపు వుం సృషిుుంచిన్ సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ పలుక్ులివి. ''వైజా ాన్నక్, స్జుంకేత్రక్ పరగత్ర ఏ
ఒక్కరివలోు ఉన్ిటలుుండి ఊడిపడేద్ కజదు. ఎుందరో శజస్ వ
ే ్ లు తరజల తరబడి చేసే క్ృషి ఫలితమే పరగత్ర”్
ర త

అుంటట

విశారహస్జూన్ని విపిుచెపుి న్ మహాన్ుభావుడు న్యూటన్ వర్ మాన్, భవిష్ూత్ తరజలక్ు మారగ దరిి.
ఆవిష్కరణలట:
1) కేుంబ్రరడా ి లోన్న ఒక్ సుంత దుకజణుంలో ఒక్ పటు కజన్ని చయసిన్ తరజాత న్యూటన్ కజుంత్ర లక్షణాలన్ు గురిుంచిన్ పరిశోధన్లు
పజరరుంభుంచాడు. అతన్ు తన్ తొలి పరయొగుంలోేే,పటు క్ుంలో పరవశి
ే చిన్ కజుంత్ర, విడిపో య ఇుంధరధన్ుసుస రుంగులన్ు
వదజలుుతుుందన్న క్న్ుగొేాిడు. అతన్ు క్న్ుగొన్ి వరణపటుం లోన్న రుంగులు క్లసి తెలుపు రుంగులోన్నమి
మారుతాయన్న తెలియజేయడాన్నకి న్యూటన్ చకజాన్ని ఏడు రుంగులతో తయారుచేసి ద్ాన్నన్న వేగుంగజ త్రపిున్పుడు
తెలుపు రుంగు ఏరుడుటన్ు చయపజడు.

2) లిుంక్న్ షర్
ై ఇుంటలున్న తోటలో ఆపిల్ పుండు తన్ ేత్ర్ మీద పడిన్పుుడు, ఆ మహాజాాన్నకి భూమి ఆక్రషణ వలు ేే అద్
పడిుందన్న తెలిసిుంద్. ద్ీన్న ఆధ్ారుంగజ విశాగురుతాాక్రషణ సిద్ధ ాుంతాన్ని పరవేశపటాుడు.

3) ఐజాక్ న్యూటన్ తన్ గాుంథుం పిన్న
ర సపియాలో పరత్రపజద్ుంచిన్ సయతారలు ఈ విశాుంలో ఎక్కడయేా పన్నచేస్్ జయ. గాహాల
చలన్ుం గురిుంచి న్క్షతారలు, గేలకీసల గమన్ుం గురిుంచి తెలియజపేు సయతారలు క్ూడా ఇవే. ఈ గాుంథాన్ని వజ
ై ా ాన్నక్ులు
స్జధ్ుంచగల విష్యాలక్ు పరజకజష్ు గజ వరిణుంచారు. విజాాన్ శజస్ ర చరితల
ర ోేే ఇద్ అతుూత్ మమన్
ై ద్.
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4) 1670 తొలిరోజులోు న్యూటన్ పరజవర్ న్ దయరదరిిన్న తయారుచేస్జడు. అద్ గలీలియో టెలిస్ో కప్ క్ేాి చాలా
శకి్వుంతమైన్ద్. ద్ాన్నలో ఉన్ి పరతూే క్ దరుణుం మీద, గాహాల వుంటి సుదుర వసు్వుల న్ుుండి వచిిన్ వలుగు
పరసరిస,ే్ అద్ పరజవర్ న్ుం చెుంద్, అదద ుం ముుందు ఒక్ బ్రుందువు దగగ ర కేుంద్ీక్
ర ృతమవుతుుందన్న క్న్ుగొేాిడు.

విద్ాూర్ిి యొక్క వరూఖాూనం:
ఆపిల్ పుండు కిుంద పడడుం వలు న్యూటన్ గురుతాాక్రషన్ సిద్ధ ాుంతాన్ని క్న్ుగొేాిడు. పద్ెదన్నమిద్ ేలలో అతన్ు కజలుకలస్
గణితాన్ని తయారుచేస్జడు. కజుంత్ర లక్షణాలన్ు క్న్ుగొేాిడు. అపుత్రకే అతన్ు చరితర పరసిదధ ుడెే
ై ాడు. అయేా ముుందుక్ు
స్జగి చలన్ సయతారలన్ు, విపు వజతమక్మైన్ క త్ దురిుణీ యుంతరుం (టెలిస్ో కప్) క్న్ుగొేాిడు. పరపుంచుంలోన్న అతుూత్ మ
వైజా ాన్నక్ుడన్నపిుంచుక్ుేాిడు. అతన్న పరిశోధన్లు అధుేాతన్ విజాాేాన్నకి పుేాదులయాూయ. భవేాలు, టెలివిజన్ు
ు , లేజరుు,
కజరుు, చివరికి ఆటవసు్వులు, అన్నిుంత్ర తయారీలోన్య అతన్న సిద్ధ ాుంతాలన్ు వజడుక్ుుంటలేాిరు. అతన్ు వద్లిన్ వజరసతాుం
వరిణుంచరజన్నకి.అజాాన్ుం, మూరఖతాుం ఉన్ి చోట వివేచన్, విశద్ీక్రణలన్ు పరవశ
ే పటాుడు న్యూటన్.
ముగింపు :
ఈ పజరజక్ుు ద్ాారజ శజస్ వ
్ తరజలక్ు విజాాన్ సుంపదన్ు అుందజేస్జరన్న
ర ేత్లు తమ జీవితాలన్ు శజస్ ర విజాాన్ుం కోసుం తాూగుం చేసి భవిష్తు
తెలిసిన్ద్. న్యూటన్ పజరరుంభుంలో పశువుల కజపరిగజన్య, వూవస్జయ రుంగుంలోన్య పన్నచేసిన్పుటికీ ఏపిల్ తోటలో ఒక్ పుండు
పడిన్పుుడు ఎుందుక్ు పడిుందేే కజరణాలన్ు అేేాషిుంచడుం వలన్ క త్ అేేాష్ణలు చేయడాన్నకి ద్ో హదుం పడిుందన్న అుందువలన్
న్నతూ జివితుంలో జరిగే వివిధ సుంఘటన్క్ు తెలుసుక న్ుటక్ు శజస్్ య
దృక్ుథుం అలవరచుకోవజలన్న తెలిసిన్ద్.
ర

వనరులట:
 విశజలాుంధర పత్రరక్లో "విశారహస్జూన్ని విపిున్ న్యూటన్" ఆరిుక్ల్.
 వికీప్డయ
ి ా ఆరిుక్ల్
 మైకేల్ వైట్ వజరసిన్ "ఐజాక్ న్యూటన్" పుస్ క్ుం.
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పజరజక్ుు రిపో రుు
ప్రాజెక్ుట పేరు

: సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ యొక్క జీవిత చరితర మరియు ఆవిష్కరణలు

తరగతి

:9వ

విష్యం

: భౌత్రక్ శజస్ మ
ర ు

ప్రఠశరల

: జిలాుపరిష్త్ ఉన్ిత పజఠశజల, లోలుగు,ప ుందయరు ముండలుం

నిరవహణా సమయం

: 5 రోజులు

పరిక్రజలు/మూలాలు

: అుంతరజాలుం, వజరజ్ పత్రరక్లు మరియు విజాాన్ శజస్ ర పుస్ క్ములు.

ప్రాజెక్ుట వివర్రలట

: మాక్ు మా భౌత్రక్ శజస్ ర ఉపజధ్ాూయులు న్యూటన్ ఆవిష్కరణల గురిుంచి తెలియజేస్జరు. వజటిన్న

ఆధ్ారుంగజ చేసుక న్న ఆయన్ జీవిత చరితక్
ర ు సుంబుంధ్ుంచిన్ విశేషజలన్ు మరియు ఆవిష్కరణ లన్ు గూరిి అుంతరజాలుంలో
న్ుుండి విష్యాన్ని సేక్రిుంచిత్రమి. చితారలన్ు విజాాన్ శజస్ ర పుస్ కజలు మరియు అుంతరజాలుం న్ుుండి సేక్రిుంచిత్రమి.
పర్ిశీలనలట :
1667లో పరజవర్ న్ దయరదరిిన్నన్న న్నరిముంచి సుంచలన్ుం సృషిుుంచాడు. చిన్ితన్ుంలో చెటు ల న్ుుంచి రజలిన్ యాపిల్న్ు గమన్నుంచిన్
న్యూటన్ అుందుక్ు కజరణాన్ని అేేాషిుంచే క్ాముంలో గురుతాాక్రషణ సిద్ధ ాుంతాన్ని పరత్రపజద్ుంచాడు.

భూమి, చుందురడు, గాహాలు,

సయరుూడు సహా విశాుంలోన్న వసు్వులపై గురుతా శకి్ ఎలా పన్న చేస్ ుుంద్ో వివరిస్ య విశా గురుతా న్నయమాన్ని పరత్రపజద్సయ
్ , గమన్
సయతారలన్ు న్నరాచిుంచాడు. భౌత్రక్ శజస్ ర భావన్లన్ు వివరిస్ య "పిరన్నసపియా మేథమేటికజ" అేే గాుంథాన్ని రచిుంచాడు. కజుంత్రపై
న్యూటన్ చేసన్
ి పరిశోధన్ల ఫలితుంగజ "దృశజశజస్ ుంర " పుటిుుంద్.

ప్రాజెక్ుట ఫలితాలట :
ఈ పజరజక్ుు ద్ాారజ శజస్ వ
్ తరజలక్ు విజాాన్ సుంపదన్ు అుందజేస్జరన్న
ర ేత్లు తమ జీవితాలన్ు శజస్ ర విజాాన్ుం కోసుం తాూగుం చేసి భవిష్తు
తెలిసిన్ద్. న్యూటన్ పజరరుంభుంలో పశువుల కజపరిగజన్య, వూవస్జయ రుంగుంలోన్య పన్నచేసన్
ి పుటికీ ఏపిల్ తోటలో ఒక్ పుండు
పడిన్పుుడు ఎుందుక్ు పడిుందేే కజరణాలన్ు అేేాషిుంచడుం వలన్ క త్ అేేాష్ణలు చేయడాన్నకి ద్ో హదుం పడిుందన్న అుందువలన్
న్నతూ జివితుంలో జరిగే వివిధ సుంఘటన్క్ు తెలుసుక న్ుటక్ు శజస్్ య
దృక్ుథుం అలవరచుకోవజలన్న తెలిసిన్ద్.
ర

గూ
ీ పులోని సభ్ుూల వివర్రలట మర్ియు పని విభ్జన:
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