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1. மின்சாரம் பற்றி எப்ப�க் கண்� 
பி�த்ேதாம்: அ�ேமாவ் 

 

இப்ேபாைதய ��க்கியின் ேமற்� கடற்கைர ஓரம் இ�ந்த 
நாட்�ல் 2500 ஆண்�க�க்� �ன் மின்சாரத்தின் கைத 
ஆரம்பமாகிற�. அந்த இடத்தில் மக்ேனசியா என்ற ஒ� நகரம். 
அங்�  மக்கள் கிேரக்க ெமாழி ேபசினார்கள். அங்� ஒ� ஆ� 
ேமய்க்�ம் சி�வன் ஆ�கைள பார்த்� ெகாண்��ந்தான் 
கல்�வர்கள், த�ப்�கள் ஏ�வதற்� அவன் ஒ� இ�ம்� �னி 
ைவத்த  ஒ� கழிைய உபேயாகித்தான். 

 
ஒ� நாள் அவன் ஒ� கல்ேமல்  இ�ம்� �னிைய ெதாட்டான். 
கழி சிறி� ஒட்�க்ெகாண்ட மாதிாி இ�ந்த�. கல்�ல் 
ஒட்�க்ெகாள்�ம் வஸ்� எதாவ� உள்ளேதா? விரலால்த் 
ெதாட்�பார்த்தான். ஒட்�க்ெகாள்�ம் ப� ஒன்�ம் இல்ைல. 
இ�ம்� �னி மட்�ேம ஒட்�க்ெகாண்ட�. ஆ� ேமய்க்�ம் 
சி�வன் இந்த கல்ைல பற்றி மற்றவர்களிடம் ெசான்னான்.  
அேத  இடத்தில் ேதல்ஸ் என்ற அறிஞர் வசித்� வந்தார். 
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இன்ைறக்� அவர் விஞ்ஞானி என்� �றப்ப�வார். 
ேமக்ேனசியாவின் கல் பற்றி ேகள்விப்பட்� அந்த மாதிாி 
ஒ�கல்ைல ெகாண்�வர ெசய்தார். அந்த கல் இ�ம்� 
ெபா�ள்கைள மட்�ேம ஈர்த்த�. மற்றைவ ஒன்�ேம அ� 
ஈர்க்கவில்ைல. ேதல்ஸ் அைத 'மக்ென�க் கல்' என்� அந்த 
நகரத்தின் ெபயைரேய �ட்�னார். 
நாம் இன்� அைத ஆங்கிலத்தில் ேமக்ெனட்  ( தமிழில் காந்தம்) 
என்�  ெசால்கிேறாம். ேதல்ஸ் அைத ஊர் ெபயர்க் ெகாண்� 
ேமக்ன�க் கல் என்றார். ஆங்கிலத்தில் நாம் அைத ேமக்னட் 
என்�ம் தமிழில் காந்தகம் என்�ம் ெசால்கிேறாம். ஒ� கல் 
எப்ப� மற்ற ெபா�ள்கைள ஈர்க்க ���ம் என்� ேதல்ஸ் 
வியப்பைடந்தார். அ� ஏன் இ�ம்ைப மட்�ம் ஈர்க்க ேவண்�ம் 
என்ப�ம் �திராக இ�ந்த�. மற்ற வஸ்�க்களில் இந்த ஈர்ப்� 
சக்தி உள்ளதா என்� ேதல்ஸ் ஆராய்ந்தார் அவர் ஆராய்ந்த ஒ� 
ெபா�ள் கண்ணா� ேபான்ற “ஆம்பர்” எனப்ப�ம் ஒ� ெபா�ள் 
கிேரக்க ெமாழியில் அதற்� எலக்ட்ரான் என்ற ெபயர். ஆம்பர் 
இ�ம்ைப ஈர்க்கவில்ைல ஆனால் அைத ேதய்த்தால் ஒ� 
ந�மணம் வந்த� ேதய்த்தபிற� அ� �ல், ப�த்தி, பறைவ 
இற�, உைடந்த மரத்�ண்�கள், இைவகைள ஈர்த்த�. ேதல்ஸ் 
தாம் ெசய்த ஆராய்ச்சிகைள எ�தி ைவத்தார். அைத 
ப�த்தவர்கள் அைத பற்றி சிந்தித்தனர். காந்தகற்கள் 
உபேயாகமாய் இ�ந்தன. மா�மிகள் அைத உபேயாகித்தினர். 
ஒ� இ�ம்� ஊசிைய காந்தக்கல்�னால் ேதய்த்தால் அந்த 
ஊசி�ம் காந்த சக்தி ெபற்ற�. காந்த சக்தி ெபற்ற இ�ம்� ஊசி 
இ�ம்ைப ஈர்த்த�. அதற்� மற்ற உபேயாகம் திைச காட்�த�ல் 
வந்த�. ஒ� காந்த ஊசிைய தண்ணீாில் மிதக்க விட்டாேலா 
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அல்ல� அ� �தந்திரமாக தி�ம்�மா� ெசய்தாேலா அதன் 
ஒ��ைன வடதிைசைய காட்�ய�. இந்த மாதிாி திைச காட்�ம் 
காந்த ஊசிைய மா�மிகள் எந்த திைசயில் ேபாகிேறாம் என்� 
கைரேய ெதாியாத ேபா� �ட அறிய உதவிய�. அைத 
“காம்பஸ்” என்� அைழத்தனர். கி.பி. 1400 – களில்  மா�மிகள் 
ெப�ங்கடல்கைள கடக்�ம் ேபா� திைச காட்ட அைவகைள 
ெவ�வாக உபேயாகித்தனர் இந்த காம்பஸ் திைச உதவி 
இல்லாமல் ெகாலம்பஸ் 1492 ல் அெமாிக்கா�க்� ேபாவ� 
ெவ� கஷ்டமாய் இ�ந்தி�க்�ம். சாி, ஆம்பர் கைத என்ன? 
அதற்� காந்தம் ேபால் அவ்வள� உபேயாகம் இல்ைல 
என்பதால் மக்கள் அைதப்பற்றி ெவ�வாக 
ெபா�ட்ப�த்தவில்ைல. கி.பி. 1570 – ல் கில்பர்ட் என்ற 
ஆங்கிேலயர் காந்தத்�டன் ஆராய்ச்சிகள் ெசய்தார். ஆம்பர் 
பற்றி�ம் சிந்தித்தார். அைத ேதய்த்தால் அ� ஏன் ெபா�ள்கைள 
ஈர்க்கிற�. ஆம்பர் ெவ� அழகாய் இ�ந்ததால் அைத நைக 
ெசய்வதற்�  உபேயாகித்தனர். மற்ற நைகப் ெபா�ள்கைள 
கில்பர்ட் ேதய்த்� அைவ ெபா�ள்கைள ஈர்க்�மா என்� 
ஆராய்ந்தார். ைவரக்கல், நீலைவரக்கல் இைவக�ம் ஆம்பர் 
ேபால் ெபா�ள்கைள ஈர்த்தன. மற்ற சில ப�க கற்க�ம் 
ெபா�ள்கைள ஈர்த்தன. ஆம்பர் கிேரக்க ெமாழியில் எெலக்ட்ரம் 
என்�ம் ெசால்லப்பட்ட�. அதனால் கில்பர்ட் ேதய்த்தால் 
ஈர்க்�ம் ஆம்பர் ேபான்றப் ெபா�ட்கைள “எலக்ட்ாிக்ஸ்” என்� 
ெபயாிட்டார். இைவகள் எல்லாவற்�க்�ம் ஆம்பர் ேபான்ற 
ஈர்ப்� சக்தி இ�ந்த�. ஈர்ப்� சக்திைய எப்ப� �ப்பி�வ�? 
ேதய்த்த ெபா�ட்களிடம் ேபப்பர் ேபான்ற சி� ெபா�ட்கைள 
ஈர்த்� பி�த்�க் ெகாள்�ம் ஒ� அதிசய சக்தி எப்ப� வந்த�? 
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கி.பி. 1650 – ல்  வால்டர் சார்ெலடான் இைத “எலக்�ாிசி�” 
என்� ெபயாிட்டார். இந்த காலத்தில் ஐேராப்பிய மக்க�க்� 
இயற்ைக சக்திகளின் ேமல் ஆர்வம் இ�ந்த�. ஏன் என்ற 
ேகள்வி�டன் அவர்கள் இயற்ைகயின் விேனாதங்கைள ஆராய 

 
ஆரம்பித்தனர். ஆம்பைர ேதய்த்தால் அதற்� ஈர்ப்� சக்தி 
வ�கிற�. ெவ� அ�த்தமாக ேதய்த்தால் ெவ� வ�வான  
ஈர்ப்� சக்தி வ�மா? ஆம்பாிடம் “எலக்�ாிசி�” ேம�ம் வ�வாக 
வ�மா? இந்த ஆராய்ச்சிைய ஆட்ேடா வான் ெகாிக் என்ற 
ெஜர்மன் ெசய்தார். அவர் ஆம்பைர ெவ� அ�த்தமாக ஒ� 
�ணிைய ைவத்� ேதய்த்தார். அைத விரல்களின் ந�வில் 
ெச�த்திய ேபா� சி� ெவ�ப்� சத்தம் ேபால் ேகட்ட�. 
ஆம்பைர  விரல்களின் ந�வில் அ�த்தினால் இ�ட்�ல் ஒ� 
சி� ெவளிச்சம் ெதாிந்த�. சி� ஒைச�டன் சி� ெவளிச்ச�ம் 
ெதாிந்த�.  ஆம்பர் வஸ்� எலக்�ாிசி�ைய ைவத்�க் ெகாள்ள 
��யவில்ைலேயா? அதனால் அ� ெவளிேய வழிந்தேதா? 
அதனால் சி� ஓைச�ம், ெவளிச்ச�ம் ெதாிந்தேதா? ஆம்பர் சி� 
ெவளிச்சம், சி� ெவ� ஓைச மட்�ம் ெகா�த்ததால் வான் கிாிக் 
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தி�ப்தி அைடயவில்ைல. ெப�ம் ெவளிச்சம், சத்தம் உண்டாக்க 
ெபாிய அள� ஆம்பர் ேதைவப்பட்ட�. அதில் அதிக 
“எலக்�ாிசி�” தங்�ம் ஆனால் ஆம்பர் விைல உயர்ந்த 
ெபா�ளாக இ�ந்த�. ெகாிக் மஞ்சள் கந்தகத்ைத  பல சி� 
கட்�களாக உைடத்� ஒ� கண்ணா� ��ைவயில் ேபாட்� 
�டாக்கினார். கந்தகம் உ�கி திரவமாகிய�. ெகாிக் ேம�ம் 
ேம�ம் கந்தகம் ேசர்த்� ��ைவ ��வ�ம் கந்தக திரவம் 
இ�க்�மா� ெசய்தார் அதில் ஒ� மர ைகப்பி� ேபாட்டார். 
பிற� கந்தகத்ைத ஆரவிட்டார். ஆாிய கந்தகம் ��ைவயில் ஒ� 
பந்தாக மரப்பி��டன் இ�ந்த�. ெகாிக் கண்ணா�ைய 
உைடத்� ைகப்பி��டன் ��ய கந்தக மஞ்சள் பந்ைத 
எ�த்�க்ெகாண்டார். அந்த கந்தக பந்ைத ஒ� மரப்ெபட்�யில் 
ைவத்தார். மர ைகப்பி�யால் அந்த பந்ைத உ�ட்ட ��ந்த�. 
அந்த பந்ைத ைகப்பி�க் ெகாண்� உ�ட்� இன்ெனா� 
ைகயால் அைத ேதய்த்தார். அ� கந்தக பந்ைத “எலக்�ாிசி�” 
(மின்சாரம் என்� இப்ேபா� ெசால்கிேறாம்) ெகாண்� 
நிைறந்த�. அ�வைர யா�ேம அவ்வள� மின்சாரத்ைத 
ேசகாித்த� இல்ைல. மின்சாரம் ேசகாித்த கந்தக பந்� சி� 
ெவ� சத்தம், சி� ெவளிச்சம் இரண்�ம் ெசய்த�. ஒளி பகல் 
ேவைளயி�ம் பார்க்�ம் அள�க்� ெவளிச்சமாக இ�ந்த�. 
ெகாிக் �தன் �த�ல் “மின்சாரம்” ெசய்வதற்� “ேதய்க்�ம் 
இயந்திரம்” ெசய்தவர் ஆவார். 
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2. எளிதில் கடத்திகள் மற்�ம் கடத்தாதப் 
ெபா�ள்கள். 

 

ெகாிக்கின் ேசாதைனக்�ப் பிற� மக்க�க்� மின்சாரத்தின் 
ேமல் ஆர்வம் வந்� அைத பற்றி அறிய ஆரம்பித்தார்கள். 
ஸ்�பன் கிேர என்ற ஆங்கிேலயர் தா�ம் சில ேசாதைனகைள 
ேமற்ெகாண்டார். அவர் கண்ணா�ைய ‘எலக்�ாிக்’ 
ஆராய்ச்சிக்� பயன்ப�த்தினார் அ� ெபாிய அளவி�ம் 
ம�வாக கிைடத்த�. ெகாிக்�க்� கண்ணா� ஒ� நல்ல 
‘எலக்�ாிக்’ என்� ெதாிந்� இ�ந்தால் அவர் அைத உைடத்� 
இ�க்க மாட்டார். கண்ணா� உபேயாகித்� கந்தகத்ைத 
தவிர்த்� இ�ப்பார். கிேர ஒ� மீட்டர் நீள�ள்ள ஒ� கா� 
கண்ணா� �ழாைய ேதய்த்தார். அ� இற�கைள ஈர்த்த� 
ேதய்க்கல் மின்சாரம் அதில் ஏறி இ�ந்த�. கண்ணா� �ழாய் 
இரண்� �ைனகளி�ம் திறந்� இ�ந்ததால் �சி �த�யைவ 
அவ�ைடய ேசாதைனைய ெக�க்�ம் என்ற கிேர எண்ணினார். 
அதனால் இ��ைனகளி�ம் கார்க் ெகாண்� அைடத்தார். 
(தக்ைக) என்ன ஆச்சாியம் தக்ைக�ம் இற�கைள ஈர்த்த�. 
ஆனால் தக்ைகைய கிேர ேதய்க்கேவ இல்ைல. கண்ணா� 
�ழாயின் மின்சாரம் தக்ைகக்�ம் பரவிய�. இ� ���மா? 
மின்சாரம் பரவி, ெசல்ல  ���மா? இைத ஆராய கிேர ேம�ம் 
பல ேசாதைனகைள ேமற்ெகாண்டார் கிேர ஒ� 10cm நீள�ள்ள 
ஒ� �ச்சிைய எ�த்�க் ெகாண்டார். அைத ஒ��ைன 
கண்ணா� �ழாயின் �ைனயில் உள்ள தக்ைகயில் �ைழத்தார். 
�ச்சியின் இன்ெனா� �ைனயில் தந்தத்தில் ெசய்த ஒ� பந்ைத 
ெபா�த்தினார். இப்ெபா�� அவர் கண்ணா�ைய மட்�ம் 
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உரசினார் தக்ைகையேயா, �ச்சிையேயா அல்ல� தந்த 
பந்ைதேயா ெதாடவில்ைல. ஆனால் இற�கள் ம�ப��ம் தந்த 
பந்தால் ஈர்க்கப்பட்டன. மின்சாரம் பரவிய� சந்ேதகேம 
இல்ைல. தண்ணீர், காற்�, கண்ணா� �ழாய் வழியாக ெசல்ல 
���ம். திரவ, வா� ெபா�ட்கள் ‘ெசல்ல ���ம்’, ‘பாய 
���ம்’. நதி ஒ�வ� பாய்வ� திரவத்தின் பாய்ச்சல் 
வா�க்க�ம் அேத மாதிாி ெசல்ல ���ம். திரவ வா�க்கள் 
ஆங்கிலத்தில் “ப்��ட்” (நிைலயாக இல்லாதைவகள்) என்ற 
லத்தின் வார்த்ைதயால் �ப்பிடப�கின்றன. கிேர மின்சார�ம் 
வா� திரவங்கள் மாதிாி ெசல்�ம் என்� காண்பித்த பிற� 
மக்கள் அைத மின்சார ப்��ட் என்� ெசால்ல ஆரம்பித்தனர். 
அ�த்த� அ� எவ்வள� �ரம் பா�ம் என கிேர கண்�பி�க்க 
வி�ம்பினர். தந்த பந்ைத ஒ� �ல் கட்� தக்ைகயில் இ�ந்� 
ெதாங்கவிட்டார். கண்ணா� �ழாய், தக்ைக அேத மாதிாி 
இ�க்க கண்ணா� �ழாய் ேதய்த்த ேபா� தந்த பந்� 
இற�கைள மீண்�ம் ஈர்த்த� கிேர ேம�ம் ேம�ம் நீளமான 
�ல்கைள உபேயாகித்� அதின் �ைனயில் தந்த பந்ைத 
ெதாங்க ைவத்� பார்த்தார். 9 மீட்டர் நீளமான �ைல 
உபேயாகப்ப�த்தினார். அதற்� ேம�ம் நீளம் ேவண்�ம் 
ெமன்றால் அவர் �ட்�ன் �ைர ேமல் நின்� �ைல ெதாங்க 
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விட ேவண்� வந்த�. அதனால் ெதாழிற்சாைலயின் �ைரயில் 
பல ஆணிகள் அ�த்� �ைல அங்�ம் இங்�மாக மாட்� 
விட்டார். இந்த மாதிாி அவர் 100 மீட்டர்கள் �ைல �ன்�ம் 
பின்�மாக மாட்� விட்டார். ஒ� �ைனயில் தந்த பந்ைத�ம் 
இன்ெனா� �ைனயில் கண்ணா� �ழாைய�ம் 
ெதாங்கவிட்டார். ஆனால் இப்ேபா� தந்த பந்� இற�கைள 
ஈர்க்கவில்ைல. ெவ� ேநரம் கண்ணா� �ழாைய ேதய்த்தா�ம் 
ஈர்ப்� சக்தி வரவில்ைல. மின்சாரம் பாய்வ�, ெசல்வ� 
நின்�விட்ட�. ��ன் நீளம் மிக அதிகேமா? அதனால் 
மின்சாரம் பாய்வதற்� ��யாத அளைவ �ல் எட்� விட்டதா? 
இ�க்க ��யா�. ஏன் என்றால் கண்ணா� �ழாய் �ட 
ஈர்க்கவில்ைல. கண்ணா� �ழாைய எவ்வள� ேநரம் 
ேதய்த்தா�ம் இற�கைள ஈர்க்கவில்ைல. மின்சாரம் பாய்வ� 
எதனேலா நின்� விட்ட�. �ல் நீளம் ெவ� அதிகேமா? 
மின்சாரம் ெசல்ல ��யாத அள� நீளத்�க்� �ல் நீளம் 
அதிகாித்�விட்டதா? இல்ைல �ல் நீளம் ஒ� பிரச்சைன 
இல்ைல. ஏெனன்றால் கண்ணா� �ழாேய இற�கைள 
ஈர்க்கவில்ைல. மின்சாரம் பாய்வ� நிற்கவில்ைல. மின்சாரேம 
அதில் இல்ைல. ஏேதா ஒ� காரணத்தினால் அவர் �ன்னால் 
ெசய்யாத ஏேதா ஒன்� ேசாதைனைய ெக�த்�விட்ட�. அ� 
ஏ�வாக இ�க்�ம்? �தல் ேசாதைனயில் �ல் ெவ�மேன 
ெதாங்கி ெகாண்��ந்த�. இப்ேபா� அ� ஆணியில் 
மாட்டப்பட்��ந்த� ஆணி வழியாக மின்சாரம் �ட்�ன் �ைர 
வழியாக ெவளிேய ெசன்�விட்டேதா? ஆணிகள் த�த்� 
இ�ந்தால் மின்சாரம் அதன் வழியாக ெவளிேய ெசன்� 
விட்டேதா. அதற்� பதிலாக ெம�தான ஒ� ெபா�ைள 
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உபேயாகித்தால் மின்சாரம் பா�ேமா? கிேரயிடம் ெம�தான 
சில்க் �ல் இ�ந்த�. ெம�தான ஆனால் உ�தியான  சில்க் 
�ல் கிேர ஒவ்ெவா� ஆணியி�ம் சில்க் �ைல கட்�னார். 
சில்க் ��ன் ம� �னிைய தந்த பந்ைத ெதாங்க விட்��ந்த 
��ல் கட்�னார். இப்ேபா� மின்சாரம் ெம�தான சில்க் �ல் 
வழிேய தான் ஆணிகைள அைடய ேவண்�ம் ெம�தான �ல் 
வழிேய மின்சாரம் ஆணிக்� ேபாக ��யாவிட்டால் சில்க் 
��ல் மின்சாரம் தங்கிவி�ம் ம�ப��ம் ேசாதைன ெவற்றி 
அைட�ம். இைத அவர் ெசய்தார்.  

 
ேசாதைன ெவற்றி அைடந்த�.  மின்சாரம் 30 மீட்டர் �ல் 
வழியாக ஒ� �ைனயில் இ�ந்� ம��ைனக்� பாய்ந்த�. �ல் 
�ைனயில் கண்ணா� �ழாைய ேதய்த்தால் ம�ப��ம் அ� 
இற�கைள ஈர்த்த�. கிேர ேம�ம் ேம�ம் நீளமான சில்க் 
�ைல உபேயாகித்தார். கைடசியில் �ல் ெவ� கனமாகேவ 
சில்க் �ல் அறந்�விட்ட� ெமல்�ய சில்க் ��க்� பதிலாக 
பித்தைள கம்பிைய உபேயாகித்� பார்த்தார். ஆனால் மின்சாரம் 
பாயவில்ைல. மின்சாரம் பித்தைள கம்பி வழியாக ெவளிேய 
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ேபாய் விட்டேதா? �ல் அல்ல� பித்தைள கம்பி எவ்வள� 

 
ெம�� என்பைத விட அ� எதனால் ெசய்யப்பட்ட� என்ப� 
�க்கியம் என்பைத கிேர உணர்ந்தார். அவர் ேம�ம் பல 
ேசாதைனகள் ெசய்� உேலாக கம்பிகள் மின்சாரத்ைத எளிதில் 
கடத்தின என கண்�பி�த்தார். அதனால் உேலாகம் அல்ல� 
மின்சாரத்ைத எளிதாக கடத்�ம் ெபா�ள்க�க்� அவர் 
‘கடத்திகள்’ அல்ல� ‘எளிதில் கடத்திகள்’  என்� ெபயாிட்டார். 
சில்க் ேபான்ற மின்சாரத்ைத எளிதில் கடத்தாதைவக�க்� 
அாிதில்  கடத்திகள் அல்ல� கடத்தாதைவகள் என்� 
ெபயாிட்டார்.  ஆம்பர் கண்ணா�, கந்தகம் இைவகைள 
உரசினால் ஏன் மின்சாரம் தன்ைம ெபற்றன என்� கிேர�க்� 
�ாிய ஆரம்பித்த�. அாிதில் கடத்திகள் மின்சாரத்ைத கடத்த 
��யவில்ைல ஆதலால் உரச�னால் ஏற்பட்ட மின்சார தன்ைம 
எங்�ம் ேபாக ��யாமல் அதிேலேய தங்கிவிட்ட�. உேலாகம் 
ேபான்ற எளிதில் கடத்திகைள உரசினால் அைத ெதாட்ட எந்த 
ெபா��க்�ம் மின்சாரம் பாய்ந்த� கடத்திகள் அாிதில் 
கடத்திகைள ெதாட்டால் மின்சாரம் கடத்திக�க்� வந்� 
விட்ட�. கி.பி 1731 ல் கிேர தம� இந்த தத்�வத்ைத ேசாதைன 
ெசய்தார். ஆம்பர் ேபான்� பிசின் கட்� ேமல் உேலாக 



11 
 

கட்�கைள ைவத்தார். ஒ� சில்க் ைகக்�ட்ைடயினால் 
உேலாகத்ைத உரசினார். சில்க், பிசின், காற்� இைவகள் தான் 
உேலாகத்ைத ெதாட்டன. அைவ எல்லாேம அாிதில் கடத்திகள் 
உேலாகத்ைத உரசின� மின்சாரம் உண்� பண்ணிய�. 
ஆனால் மின்சாரம்  தப்பித்� ெசல்ல ��யவில்ைல ஏன் 
என்றால் உேலாகத்ைத ெதாட்�க் ெகாண்��ந்த ெபா�ள்கள் 
எல்லாேம அாிதில் கடத்திகள். இப்ேபா� உேலாகம் 
இற�கைள ஈர்த்த�. மின்சாரம் அதில் தங்கிவிட்ட�. கிேர ஒ� 
சி�வைன உ�தியான கயி� ெகாண்� �ைரயில் இ�ந்� 
ெதாங்கவிட்டார். அவன் ைககைள சில்க் ெகாண்� உரசினார். 
சிறி� ேநரம் கழித்� சி�வனின் �ணிகள் அவன் ேம�ம் 
இற�கள் ஈர்க்கப்பட்டன. எைத உரசினா�ம் மின்சார தன்ைம 
வ�ம் என்� கிேர நி�பித்� விட்டார். 
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3. திரவங்கள் மற்�ம் ��ைவகள் 
  

கிேரயின் பாிேசாதைனகள் ெசய்தி ஐேராப்பாவின் மற்ற 
ப�திக�க்� பரவிய�, பிரான்ஸ் நாட்�ல் சார்லஸ் பிரான்சில் 
� ேப என்ற பிரஞ்�காரர் தாேன சில ேசாதைனகைள ெசய்ய 
ஆரம்பித்தார். 1733 வ�டம் � ேப ஒ� தக்ைகைய எ�த்� அைத 
ெமல்�ய தங்கத்தால் �சினார். அந்த தக்ைகைய ேம��ந்� 
ஒ� பட்� �லால் ெதாங்கவிட்டார். தக்ைகைய ஒ� மின்சாரம் 
பாய்ச்சப்பட்ட உேலாகத்தால் ெசய்யப்பட்ட கம்பியால் 
ெதாட்டால் தக்ைகயின் தங்க �லாம் ப�தி ��வ�ம் மின்சாரம் 
பரவிய� தக்ைக நல்ல கடத்தி என்பதால் இ� நடந்த�. 
கடத்திைய�ம் தங்க �லாைம�ம் பட்� �ல் மட்�ம் தான் 
ெதாட்ட�. அதனால் மின்சாரம் அதி��ந்� தப்பிக்க 
இயலவில்ைல. மின்சாரம் தக்ைகயில் இ�ந்� ேபாக 
ேவண்�ெமன்றால் தக்ைகைய ஒ� உேலாகத்தால் ெதாட்டால் 
ேபா�ம். மின்சாரம் உடேன தக்ைகயில் இ�ந்� 
ெவளிேயறிய�. � ேப இன்ெனா� தக்ைகைய இேத மாதிாி 
மின்சாரப் ப�த்தி அைத�ம் ஒ� பட்� �லால் ேம��ந்� 
ெதாங்கவிட்டார். இப்ேபா� இரண்� பட்� �ல்கள் ஒ� 
இைடெவளியில் ெதாங்கின. இரண்� தக்ைகக�ம் காற்றினால் 
அைலயாமல் ேநராக ெதாங்கின. � ேப யின் எண்ணம் ஒ� 
தக்ைக மின்சாரப் ப�த்தினால் அ� மற்ற தக்ைகைய தன்பால் 
இ�க்�ம். அவர் நிைனத்தப�ேய நடந்த�. அவர் ஒ� 
கண்ணா� �ச்சிைய பட்�னால் உரசினார். அ� மின்சார 
மயமான� அதைன தக்ைகயில் ெதாட்டார். மின்சாரம் 
தக்ைகக்� பரவிய�. மின்சாரப் ப�த்திய தக்ைக மின்சாரப் 
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ப�த்தாத தக்ைகைய இ�த்த�. ேநராக ெதாங்காமல் பட்� 
�ல்கள் ஒன்ைறெயான்� ேநாக்கி ஆ�ன. மின்சாரம் 
அைவகைள ஈர்த்த� ஒன்ைறெயான்�  ேநாக்கி நகர்ந்தன. 
இரண்� தக்ைகக�ேம மின்சார ப�த்தினால் அைவகளின் 
ஈர்ப்� இரண்� மடங்காக ேவண்�ம் இல்ைலயா? பட்� �ல் 
ெதாங்�ம் ேகாணம் அதிகமா�ம். � ேப அந்த �யற்சி ெசய்தார். 
ஆனால் இரண்� தக்ைககைள மின்சாரப் ப�த்தினா�ம் ஈர்ப்� 
சக்தி மாறவில்ைல. ஆச்சிாியம்! ஈர்ப்� இரண்� மடங்� 
ஆவதற்� பதில் அைவ ஒன்ைறெயான்� ‘தள்ளின’! ஈர்ப்� 
ம�ப்பாக மாறிவிட்ட�. இ� எப்ப�? மின்சாரம் இப்ப�தான் 
�ணம் ெகாண்டதா? அல்ல� உபேயாகப் ப�த்திய 
ெபா�ள்களில் ஏதாவ� தவ� ஏற்பட்டதா? அவர் உபேயாகப் 
ப�த்திய ெபா�ள்கைள மாற்றி பார்த்தார். ெர�ன், உல்லன் 
�ல் உபேயாகப்ப�த்தினார். ம�ப்� ம�ப��ம் ஏற்பட்ட�. � 
ேப ஒ� கண்ணா� �ச்சிைய பட்� �லால் உரசி மின்சார 
மயமாக்கினார். அைத தக்ைகயில் ெதாட்டார் பிற� ெர�ன் 
�ச்சிைய பட்�னால் உரசி அதனால் இன்ெனா� தக்ைகைய 
ெதாட்டார். இப்ேபா� ம�ப��ம் அைவ ஈர்ப்� சக்தி 
காண்பித்தன. மின்சார மயமான தக்ைகக�ம் மீண்�ம் ஈர்த்தன. 

இரண்� வைகயான மின்சாரங்கள் இ�க்க ேவண்�ம் என்ற 
���க்� �  ேப வந்தார். கண்ணா�த் ேதய்� மின்சாரம் ஒ� 
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ரகம், ெர�ன் ேதய்� மின்சாரம் இன்ெனா� வைக. ஒேர 
வைகயான மின்சாரம் ஒன்ைறெயான்� விலக்கிய�. ேவ� 
வைகயான மின்சாரம் ஒன்ைறெயான்� ஈர்த்த�. இைத ேம�ம் 
� ேப ஆராய்ந்தார். மின்சாரமாக்கப்பட்ட கண்ணா� 
�ச்சியினால் தக்ைகைய ெதாட்டார். தக்ைக இப்ேபா� மின்சார 
மயமான�. கண்ணா�ைய ெமல்ல ெமல்ல தக்ைகயிடம் 
ெகாண்�வந்தார். தக்ைக�ம் கண்ணா��ம் ஒேர வைக 
மின்சாரம் ெகாண்��ந்தன. அதனால் ஒன்ைறெயான்� 
விலக்கின. தக்ைகைய ெர�ன் ெகாண்� மின்சார 
மயமாக்கினால் எப்ேபா�ம் எதிர் மாறாக நடந்த�. ெர�ன் 
அைத விலக்கிய�, கண்ணா� அைத ஈர்த்த�. � ேப ேவ� பல 
ெபா�ட்கைள உபேயாகித்� ேசாதைனகைள ெசய்தார். எல்லா 
ெபா�ட்க�ம் இரண்� வைக மின்சார மயமாக்கல் ப�ேய 
நடந்தன. கண்ணா�யால் மின்சார மயமாக்கப்பட்டால் அ� 
கண்ணா�ைய விலக்கிய�. ெர�ன் �லம் மின்சார 
மயமாக்கினால் அ� ெர�ைன விலக்கிய�. இரண்� வைக 
மின்சாரம் மட்�ம் தான் �ன்றாவதாக ஒன்�மில்ைல. மற்ற 
ேசாதைனயாளர்கள் சி� சி� ெபா�ட்கைள மின்சார 
மயமாக்�ம் �ைறைய கண்�பி�த்தனர். 1745 வ�ட 
காலகட்டத்தில் உேலாக �லாம் �சப்பட்ட கண்ணா� 
��ைவைய உபேயாகித்� மின்சார ேசாதைனகைள 
ெதாடர்ந்தனர். கண்ணா� ��ைவயின் வாயில் ஒ� தக்ைக 
ைவக்கப்பட்ட�. உேலாக கம்பி�ம் உேலாக சங்கி��ம் 
உள்ேள இ�ந்த உேலாக �லாைம ெதா�மா� இ�ந்தன. 
மின்சார மயமாக்கப்பட்ட ஒ� கம்பிைய ��ைவயில் இ�ந்த 
உேலாக கம்பிைய ெதா�மா� ெசய்தால் மின்சாரம் 
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��ைவக்�ள் ேபா�ம். ஆனால் மின்சாரம் அதி��ந்� 
ெவளிேயற ��யா�. கண்ணா��ம் தக்ைக�ம் அாிதில் 
கடத்திகள் என்பதால் மின்சாரம் ெவளிேயற ��யா�. 
கண்ணா� கம்பிைய ம�ப��ம் மின்சார மயமாக்கினால் 
ேம�ம் மின்சாரம் ��ைவயில் பா�ம். இைத ேம�ம் ேம�ம் 
ெசய்தால் கண்ணா� ��ைவயில் அடர்த்தியாக மின்சாரம் 
இ�க்�ம் இந்த மாதிாி கண்ணா� ��ைவ மின்சாரம் ஆராய்ச்சி 
ெசய்தவர், ஹாலந்� நாட்� ஆராய்ச்சியாளர் �ட்டர். அவர் 
ஹாலந்� நாட்�ன் ேலடன் பல்கைலகழகத்தில் ேவைல 
ெசய்தார். அதனால் அந்த ��ைவ ேலடன் ��ைவ என்ற 
ெபயர் ெபற்ற� ��ைவயில் ேம�ம் ேம�ம் மின்சாரம் 
ெச�த்தினால் மின்சாரம் ெவளிேய பாய �யற்சி ெசய்�ம் 
ெபட்�யில் �ணி அைடப்ப� ேபால் ேம�ம் ேம�ம் �ணி 
அைடப்ப� ெபட்�ைய ��வதற்� தைட ெசய்�ம். அ�த்தி 
��னால் ஒ� சமயம் ெபட்� �� தீ�ெரன்� திறந்� 
ெகாள்ளலாம்.  அப்ப� �� திறந்தால் சில �ணிகள் ெவளிேய 
வ�ம். ேலடன் ��ைவ�ம் அேத மாதிாி மின்சாரத்ைத 
ெவளிேய தள்ளலாம் என்� எண்ணம் வந்த�. �த�ல் ேலடன் 
��ைவ ஆராய்ச்சி ெசய்தவர்கள் அைத ��வ�மாக மின்சார 
மயமாக்கினால் அ� ஆபத்தான� என்� அறிந்தார்கள். 
கவனக்�ைறவாக அந்த உேலாக கம்பிைய ெதாட்டால் அதன் 
வழியாக மின்சாரம் ெவளிேய பாய்ந்� அைத ெதாட்ட ைகயில் 
பாய்ந்த�. ஆராய்ச்சியாளர்கள் �ட்டர் �த�ல் இைத 
அறியாமல் ��வ�ம் மின்சாரம் பாய்ச்சபட்ட ேலடன் 
��ைவைய ெதாட்டார். மின்சாரம் அவைர �க்கி எறிந்த�. 
இரண்� நாட்கள் அவர் ப�க்ைகயில் இ�க்க ேவண்� 
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இ�ந்த�. அதற்� பிற� அவர் ேலடன் ��ைவைய ெவ� 
கவனமாக உபேயாகித்தார். ேலடன் ��ைவயில் இ�ந்� ேவ� 

 
வைகயில் மின்சாரம் பா�ம் ெபா�� என்ன நடக்கிற� 
என்பைத மக்கள் பார்க்க ��ந்த�. ேலடன் ��ைவ ெம�தான 
கம்பிகள் வழியாக மின்சாரத்ைத ெச�த்தினால் கம்பிகள் 
�டாகி உ�கின. ெதாடாமேல மின்சாரம் பா�மா? ேலடன் 
��ைவைய ஒ� உேலாக கம்பி பக்கத்தில் ெமல்ல ெகாண்� 
வந்தால் ��ைவ மின்சாரத்�க்�ம் கம்பிக்�ம் ந�வில் 
மின்சாரம் அாிதில் கடத்தியான காற்� உள்ள�. ஆனால் 
காற்� இ�க்�ம் அகலம் �ைறய �ைறய அதன் கடத்தாத சக்தி 
�ைறகிற�. அதாவ� ெமல்�ய காற்� பாலம் மின்சாரம் பாயம் 
எதிர்ப்� சக்திைய ெவ� �ைறவான அளேவ ெகாண்�ள்ள�. 
மிக மிக அ�கில் வந்தால் மின்சாரம் காற்� பாலத்தில் த�க்க 
ப�வதில்ைல மின்சாரம் காற்� வழியாக�ம் பர�கிற�. இ� 
மாதிாி ேலடன் ��ைவ மின்சாரம் காற்றின் கடத்தாத சக்திைய 
மீறி பா�ம் ெபா�� மின்சாரம் காற்ைற �டாக்�கிற�. இந்த 
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�ட்�னால் காற்� ெஜா�க்கிற�. �டாக்கப்பட்ட காற்� 
விாிவைடகிற�, மீண்�ம் அ�ேக வ�ம் ெபா�� ஒ� சி� 
ெவ�ப்� சப்தம் ேபால் ெசய்கிற�. ேலடன் ��ைவ 
மின்சாரத்ைத இவ்வா� காற்� வழியாக ெச�த்�ம் ேபா� ஒ� 
சி� ெவ�ப்�ம், ஒ� ெபாறி�ம் ஏற்ப�கின்றன. 
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4. ேநர் பா��வ் மற்�ம் எதிர் ெநக�வ் 
 

மின்சார ேசாதைனகளின் ெசய்தி அட்லாண்�க் தாண்� 
அெமாிக்காைவ அைடந்த�. ெபன்சில் ேவனியா என்ற 
இடத்தில் 1747 ம் வ�டம் ெபஞ்சமின் பிராங்களின் என்ற 
அெமாிக்கர் ஒ� ேலடன் ��ைவைய ெபற்றார். 

 
எங்கி�ந்� மின்சாரம் வ�கிற� என்ப� அவ�க்� வியப்� 
ஊட்�ய�. கண்ணா�ைய உரசினால் மின்சாரம் நிரம்�கிற�. 
அ� உரசின ைகயில் இ�ந்� வந்ததா? ைகக்� எங்கி�ந்� 
மின்சாரம் வந்த�? �மியி��ந்தா?  பிராங்களின் இைத 
ேசாதிக்க வி�ம்பினார். ஒ� ெபாிய ெம�� கட்�யின் ேமல் ஒ� 
மனிதைன நி�த்தினார். ெம�� மின்சாரம் அாிதில் கடத்தி. 
அதனால் அந்த மனிதன் எைத�ம் ெதாடாமல் (ெம��, காற்�, 
தவிர) இ�ந்தால் மின்சாரம் பாய வழி இல்ைல. ெம�� கட்� 
ேமல் நின்ற மனிதன் ஒ� கண்ணா� �ச்சி எ�த்� உரசினான். 
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கண்ணா� மின்சாரம் ெபற்ற�. சி� ெபா�ட்கைள ஈர்த்த�. 
எப்ப� மின்சாரம் வந்த�. மனிதனிடம் இ�ந்�தான் வந்தி�க்க 
ேவண்�ம். மனிதனிடம் �த�ேலேய மின்சாரம் இ�ந்� இ�க்க 
ேவண்�ம் ெதாியாமல் இ�ந்� இ�க்க ேவண்�ம். அவன் 
கண்ணா�ைய உரசின ெபா�� அவனிடம் இ�ந்� மின்சாரம் 
கண்ணா�க்� ேபாய் இ�க்க ேவண்�ம். அதன் விைள� 
என்ன? பிராங்களின் ேம�ம் ேசாதைன ெதாடர்ந்தார் மற்ெறா� 
ெம�� கட்� ேமல் மற்�ம் ஒ� மனிதைன நி�த்தினார். �தல் 
மனிதன் அந்த இரண்டாவ� மனிதைன 
மின்சாரமயமாக்கப்பட்ட கண்ணா�யால் ெதாட்டான். �தல் 
மனிதனிடம் இ�ந்� இரண்டாவ� மனிதனிடம் மின்சாரம் 
பாய்ந்த� இரண்டாவ� மனிதனிடம் மின்சாரம் வந்த� 
இற�கள் அவனிடம் ஈர்க்கபட்டன. இரண்டாவ� மனிதன் 
அவன் விரேல ஒ� கடத்தி அ�கில் ெகாண்� ேபானான். ஒ� 
ெபாறி�டன் மின்சாரம் ெவளிேயறிய�. இரண்டாவ� மனிதன் 
மின்சாரம் இழந்�விட்டான். ஆனால் மின்சாரத்ைத இழந்த 
�தல் மனிதனின் நிைல என்ன? அவனிடம் மின்சாரம் 
பாய்ந்தி�ந்த� அவ�ம் இற�கைள ஈர்த்தான். அவைன�ம் 
மின்சாரம் இழக்க ெசய்ய ���ம் ஒ� ெபாறி�டன் அ� 
நடக்�ம். இந்த இரண்� மனிதர்க�ம் இரண்� வைக மின்சாரம் 
ெகாண்��ந்தார்கள் கண்ணா�யால் மின்சாரம் பாய்ச்சப்பட்ட 
மனிதன் கண்ணா� மின்சாரம் என்� �ேப ெசான்ன� ேபால் 
ஒ� வைக �தல் மனிதன் ேகாந்�, பிசின், மின்சாரம் 
ெகாண்��ந்தான். இைத எ� எந்த வைக என்பைத சி� கார்க் 
�ண்�கள் ெகாண்� கண்�பி�க்கலாம் ஒ� வைக ஈர்க்�ம் 
மற்ற� தவிர்த்� தள்�ம்.  பிராங்களின் இைத இப்ப� 
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எண்ணினார் எல்லா ெபா�ட்க�ம் ஒ� அள� மின்சக்தி 
ெகாண்�ள்ள�. ஆனால் மின்சாரம் இ�ப்பைத 
காண்பிப்பதில்ைல. எைத�ம் ஈர்ப்பதில்ைல.  
 

 
 

உர�வதனால் மின்சாரம் ஒ� ெபா�ளில் ஏற்றப்ப�கிற� 
அல்ல� பிாிக்கப்ப�கிற�. இதற்� பிற� ேதய்க்கப்பட்ட 
ெபா�ள் ெகாஞ்சம் �ைறவான மின்சாரம் அல்ல� ெகாஞ்சம் 
அதிகமான மின்சாரம் ெப�கிற�. ஆனால் இரண்� 
வைகயி�ம் அ� மின்சாரம் பாய்ந்த� ேபால் காண்பிக்கிற� 
அதிகமான மின்சாரம் ஏற்றப்பட்டைத பா��வ் மின்சாரம்  
என்�ம்  மின்சாரம் நீக்கி �ைறந்த  மின்சாரம் உள்ளன ெநக�வ் 
மின்சாரம் என்�ம் அவர் ெபயாிட்டார் பா��வ் மின்சாரம் 
ெகாண்ட இரண்� ெபா�ள்கள் ஒன்ைற ஒன்� தவிர்க்�ம் 
இரண்� ெபா�ள்களிடம் சமநிைல மின்சாரத்ைத விட அதிக 
அள� மின்சாரம் இ�ந்ததால் அைவகள் ேம�ம் மின்சாரத்ைத 
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ஏற்கவில்ைல தவிர்த்தன. ெநக�வ் மின்சார உள்ள இரண்� 
ெபா�ட்க�ம் ஒன்ைற ஒன்� தவிர்த்தன. ஏன் என்றால் 
அைவகளிடம் �ைறந்த அளேவ மின்சாரம் இ�ப்பதால் 
அைவகள் மின்சாரத்ைத மற்ெறா� ெபா��க்� ெகா�க்க 
��யவில்ைல அைவ ஒன்ைற ஒன்� தவிர்க்கின்றன.  
ஆனால் ஒ� பா��வ் ஒ� ெநக�வ் இ�ந்தால் நடப்ப� 
�ற்றி�ம் ேவ� அதிக மின்சாரம் உள்ள பா��வ் ெபா�ள் 
�ைறந்த மின்சாரம் உள்ள ெநக�வ் ெபா��க்� மின்சாரத்ைத 
ெகா�க்க ���ம். இதனால் பா��வ் மின்சார ெபா��ம், 
ெநக�வ் மின்சார ெபா��ம் ஒன்ைற ஒன்� ஈர்க்கின்றன 
அைவகள் ஒன்ைற ஒன்� ெதாட்டால் பா��வ் மின்சார 
ெபா�ள் மின்சாரத்ைத ெநக�வ் மின்சாரம் ெபா��க்� 
பாய்ச்�கிற� இ� நடந்� ��ந்தபின் இரண்� ெபா�ள்க�ம் 
மின்சாரம் இல்லாத சாதாரண நிைலைய அைடகின்றன. 
எதிர்மைற மின்சாரங்கள் ெதாட்ட�டன் மின்சாரம் இல்லாத 
சமநிைலக்� வந்�விட்டன. 
ப்ராங்க�ன் இைத�ம் ேசாதித்தார். ஒ� மனிதன் கண்ணா�ைய 
உரசி அந்த கண்ணா� ேகாலால் இன்ெனா� மனிதைன 
ெதாடைவத்தார். இப்ெபா�� ஒ� மனிதனிடம் அதிக 
மின்சார�ம் மற்ற மனிதனிடம் மிக �ைறவான மின்சார�ம் 
இ�ந்த�. இ�வாிட�ம் மின்சாரம் இ�ந்த� ஒன்� பா��வ் 
மின்சாரம் மற்ற� ெநக�வ் மின்சாரம்.  ப்ராங்க�ன் அவர்கைள 
ைகைய நீட்� தத்தம் விரல்கைள மிக அ�ேக ெகாண்�வரச் 
ெசய்தார். இப்ெபா�� மின்சாரம் ஒ� ெபாறி�டன் ஒ� 
மனிதனிடம் இ�ந்� அ�த்த மனித�க்� தாவிய�. அவர்கள் 
விரல்கள் ����த்தன இதன்பிற� அவர்கள் இரண்� 
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ேபாிட�ம் மின்சார ‘சார்ஜ்’ இல்ைல. அ�த்த ேகள்வி இ� 
பா��வ் (ேநர்மைற) மின்சாரம் இ� ெநக�வ் (எதிர்மைற) 
மின்சாரம்? கண்ணா�ைய பட்� �ணியால் உரசியேபா� 
கண்ணா� சாதாரணத்ைத விட அதிக மின்சாரம் ெபற்றதா? 
அல்ல� �ைறவாக ெபற்றதா? 
ப்ராங்க�னால் சாியாக ெசால்ல ��யவில்ைல அதனால் அவர் 
ஒ� ஊகம் ெசய்தார். கண்ணா� ேகால் சமநிைலயி��ந்� 
�ைறவான மின்சாரம் ெகாண்��ந்த� அதனால் அ� ெநக�வ் 
(எதிர்மைற) மின்சார சார்ஜ் ெகாண்ட�. பிசின், ேகாந்� ேகால் 
அதனால் ேநர்மைற (பா��வ்) மின்சார சார்ஜ் ெகாண்ட�. 
இைவகைள ஆதாரமாக ெகாண்� மற்ற எல்லா 
ெபா�ட்கைள�ம் இைவக�டன் ஒப்பிட்� பா��வ், ெநக�வ் 
என்� பா�ப�த்தினார். பல வ�டங்க�க்� பிற� ப்ராங்க�ன் 
ஊகம் தவ� என்� விஞ்ஞானிகள் கண்�பி�த்தனர். கண்ணா� 
ேகால் அதிக மின்சார�ம் பிசின்,ேகாந்� ேகால் �ைறவான 
மின்சார�ம் ெகாண்ட�. இந்த தவ� ப்ராங்க�ன் 
ெகாள்ைகைய தவ� ஆக்கவில்ைல அதாவ� இரண்� 
வைகயான மின்சார ப�திகள் – பா��வ், ெநக�வ். இந்த 
சிந்தைனக்� பிற� ப்ராங்க�ன் ேலடன் ��ைவ எப்ப� 
ேவைல ெசய்கிற� என்பைத விளக்கினார். 
மின்சாரத்ைத பற்றிய �தல் தத்�வ விளக்கம் தயாாித்தல் 
ேலடன் ��ைவ எப்ப� ேவைல ெசய்கிற� என்பைத எளிதாக 
விளக்க ���ம். 
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4. ேநர் பா��வ் மற்�ம் எதிர் 
ெநக�வ்(ெதாடர்) 

 
ஒ� சாதாரண ேகாைல (சாியான ெபா�ளால் ஆன�) 
உரசினால் அ� பா��வ், ெநக�வ் மின்சார சக்திைய ெப�ம். 
மின் சக்தி ஏற ஏற ேம�ம் அைத ஏற்�வ� க�னமாகிற� ஒ� 
சமயத்தில் அ� ேம�ம் மின்சாரத்ைத ஏற்கா�. ேலடன் 
��ைவயின் கண்ணா�யின் ஒ� பக்கம் உேலாக �ச்� ெநக�வ் 
மின்சாரமாக�ம் மற்ற �றம் �ச்� பா��வ் மின்சாரமாக�ம் 
இ�ந்த�. இரண்�க்�ம் ந�வில் இ�ந்த கண்ணா� அைவ 
ஒன்ைறெயான்� ெதாட்� மின்சாரத்ைத இழப்பைத த�த்த�. 
ஆனால் பா��வ் உேலாக �ச்� ெநக�வ் உேலாக �ச்ைச 
ஈர்த்�க் ெகாண்ேட இ�ந்த�. இதனால் ஒேர மாதிாி ��வ 
மின்சாரம் ெகாண்ட ெபா�ைள விட இந்த மின்சாரம் அதிகமாய் 
இ�ந்த�. சாி ேலடன் ��ைவ மின்சாரம் இழக்�ம் ேபா� ஒ� 
ெபாறி�ம் சிறிய ெவ�ப்� சத்த�ம் ஏன் வந்த�? மைழயின் 
ேபா� ேமகத்தில் ஏற்ப�ம் மின்னைல ப்ராங்க��க்� அ� 
ஞாபகப்ப�த்திய�. நிஜமான மின்ன�ம் இ��ம் எப்ப� 
ஏற்பட்டன? ேமகங்கள் ெநக�வ் மின்சாரத்ைத ேசர்த்� 
ெகாண்டனவா? �மி ஒ� ெபாிய ேலடன் ��ைவ ேபால 
இயங்கியேதா? ேமகங்களின் ெநக�வ் மின்சாரம் ெகாஞ்சம் 
ெகாஞ்சமாக அதிகாித்த�. �மியின் பா��வ் மின்சார�ம் 
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அதிகாித்த�. ந�வில் காற்� 
மின்சாரத்ைத கடத்தாத அாிதில் கடத்தி. ஒர் அள�க்� ேமல் 
ேமகத்தில் மின்சார சக்தி ஏறினால் அ� காற்றின் த�ப்ைப மீறி 
மின்சாரத்ைத ெவளிப்ப�த்�ம். ெவளிப்ப�ம்ேபா� ஒ� ெபாிய 
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சத்த�ம் ெபாறி�ம் ேதான்�ம். ெபாறிைய நாம் மின்னல் 
என்கிேறாம், சத்தத்ைத இ� என்கிேறாம். 

 
மின்சாரம் ெவளிப்ப�ம்�ன் ேசர்ந்�வி�ம் மின்சார சக்தி மிக 
அதிகமான�. அதனால் தான் ெபாிய சத்த�ம் ெபாிய 
மின்ன�ம் ஏற்ப�கின்றன. ஒ� �� அந்த சக்திைய ேசமித்� 
ெவளிப�த்தினால் அந்த ெவப்பம் �ட்ைட எாித்� வி�ம் ஒ� 
மனிதனிடம் ேசகாித்� ெவளிப�த்தினால் ெவளிப்ப�ம்ேபா� 
அந்த மனிதன் மரணமைடயலாம். ப்ராங்க�ன் இைத ேசாதிக்க 
வி�ம்பினார். 1752 ம் வ�டம் மின்னல் மைழயின் ேபா� ஒ� 
காற்றா�ைய பறக்க விட்� இைத ேசாதித்தார். காற்றா�யின் 
மரப்ப�தி�டன் �ர்�ைனக் ெகாண்ட ஒ� உேலாக ேகாைல 
கட்�னார். உேலாக ேகா�ல் நீளமான �ைல கட்�னார். 
காற்றா�யின் ட்ைவன் ��டன் சி� கயிைற கட்�னார். அந்த 
கயிற்றின் �னியில் ஒ� உேலாக சாவிைய மாட்�னார். அவர் 
எண்ணம் என்ன? ேமகத்தில் மின்சாரம் இ�ந்தால் அ� 
காற்றா�யில் உள்ள உேலாக ேகா�ல் வந்� பா�ம். 
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அ� நைனத்த �ல் வழியாக ெசன்� கயிைற அைட�ம் 
அதி��ந்� உேலாக சாவிக்� பா�ம். ப்ராங்க�ன் 
மின்சாரத்தால் அதிர்ச்சி ஏற்படாமல் தன்ைன காத்�க்ெகாள்ள 
ஒ� பட்� �ைல காற்றா�யின் கயிற்றில் கட்� அந்த பட்� 
�ைல ைகயில் பி�த்�க் ெகாண்டார். பட்� �ல் நைனயாமல் 
காய்ந்� இ�க்�ம் வைர மின்சாரம் அதில் பாயா�. ஒ� 
�ைரக்� கீேழ நின்� காற்றா�ைய பறக்கவிட்டார். (மின்னல், 
இ�, மைழ சமயத்தில் காற்றா�ைய பறக்கவி�வ� மிக�ம் 
ஆபத்தான�. பலர் இதனால் மரணம் அைடந்தி�க்கிறார்கள் 
அதனால் இ� மாதிாி ேசாதைனகைள ெசய்யக்�டா�.) மைழ 
ேமகங்கள் திரண்டன. சிறி� ேநரத்தில் கயிற்றின் இைழகள் 
தனித்தனியாக ஒன்ைற ஒன்� பிாியச் ெசய்தன. அைவகள் 
எல்லாம் ஒேர வைக மின்சார சக்திைய ெபற்ற� ேபால் 
பிாிந்தன. ெவ�கவனமாக ப்ராங்க�ன் தன் விரைல உேலாக 
சாவிக்� பக்கம் ைவத்தார். ஒ� ெபாறி வந்த�. அவர் விர�ம் 
����த்த�. ேசாதைன சாவியில் வந்த ெபாறி ேபாலேவ  
ெபாறி அேத ேபால விர�ன் ����ப்�. மின்சாரம் இல்லாத 
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ஒ� ேலடன் ��ைவைய ப்ராங்க�ன் ெகாண்� வந்தி�ந்தார் 
ேலடன் ��ைவயின் உேலாக ேகா�னால் ப்ராங்க�ன் 
காற்றா�யின் �னியில் இ�ந்த உேலாக சாவிைய ெதாட்டார். 
ேலடன் ��ைவயில் மின்சாரம் பாய்ந்� இ�ந்த�. மின்சாரம் 
பாய்ந்த கண்ணா� ேகா�னால் ஏற்பட்ட� ேபாலேவ 
மின்சாரம் பாய்ந்� இ�ந்த�. மின்னல் ஒ� மின்சார ெபாறி 
என்பைத ப்ராங்க�ன் நி�பித்�விட்டார். ேசாதைன சாைலயில் 
மின்சார�ம் மின்ன�ன் மின்சார�ம் ஒ� வைக மின்சாரம் தான் 
என்ப�ம் ெதாிந்�விட்ட�. 1747 ம் வ�டம் ஆராய்ச்சி ெசய்த 
�தல் ேலடன் ��ைவ ப்ராங்க�னிடம் இ�ந்த�. அதில் 
தட்ைடயான பித்தைள ேகாைல விட்�விட்� ஒ� �ர் �னி 
ெகாண்ட ேகாைல உபேயாகித்தார். �ர் �னி மின்சாரத்ைத 
ேம�ம் எளிதாக ெவளிேயற்றிய�. �ர் �னி உேலாக ேகால் 
ெவ� சீக்கிரம் மின்சாரத்ைத ெவளிேயற்றிய� இதனால் 
மின்சாரத்ைத ஏற்�வ� கஷ்டமாக ஆயிற்�. ேலடன் 
��ைவயில் மின்சாரத்ைத பாய்ச்சினா�ம் ஊவி �ைன 
உேலாக கம்பி ெவ� விைரவாக அைத ெவளிேய ெசல்ல 
விட்ட�. 
ப்ராங்க�ன் ேமக�ம் �மி�ம் மின்னல் இ�யின் ேபா� ஒ� 
ெபாிய ேலடன் ��ைவ ேபால நடக்கின்றன என்� அறிந்�க் 
ெகாண்டார் அதனால் �ர்�ைனக்ெகாண்ட உேலாக ேகால் 
ேமகம் �மி மின்சாரத்ைத�ம் ெவளிேயற்ற ���ம். ஒ� �ட்�ன் 
�ைர ேமல் �ர்�ைன உேலாக ேகா�ம் அதி��ந்� வந்த 
கம்பிகள் �மிக்�ம் கட்� ைவத்தால் என்ன நடக்�ம்? �ர்�ைன 
உேலாகம் மின்சாரத்ைத கம்பிகள் வழியாக �மிக்� ெவ� 
எளிதில் கடத்திவி�ம். ��ம் அைதச்�ற்றி இ�க்�ம் இட�ம் 
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அதிக அள� மின்சாரம் ேசகாிக்க ��யா�. உேலாக 
ஊசி�ைன அைத எளிதாக கடத்தி ஒ� ெபாிய மின்னல், இ� 
இைவக�க்� ேதைவயில்லாமல் ெசய்� வி�ம். அதாவ� அந்த 
�ட்ைட மின்னல், இ� மின்சாரம் தாக்க ��யா�. இந்த 
கண்�பி�ப்ைப 1753 ம் வ�டம் ப்ராங்க�ன் தம� காற்றா� 
ேசாதைனக்� பிற� அறிவித்தார். �ட்ைட மின்னல், இ� 
தாக்காமல் பா�காக்க “இ�தாங்கி” அைமக்�ம் �ைறைய 
எல்ேலா�க்�ம் விளக்கினார். 
அெமாிக்காவி�ம், ஐேராப்பாவி�ம் மக்கள் தங்கள் 
கட்�டங்கள் ேமல் “இ�தாங்கி” அைமக்க ஆரம்பித்தார்கள். 
இதனால் மின்சாரம் பற்றிய அறி� �தன்�ைறயாக மக்க�க்� 
பயன்பட்ட� இந்த கண்� பி�ப்� �தன்�ைறயாக 
மின்சாரத்ைத மக்கள் பய�க்� ெகாண்�வந்த�. 
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5. ேபட்டாிகள் (மின்கலங்கள்) மற்�ம் 
ெஜனேரடர்கள் (மின் உற்பத்தி 
இயந்திரங்கள்) 

 
மின்சார ேசாதைனகள் 1771 ம் வ�டம் ஒ� �� தி�ப்� �ைன 
அைடந்தன. �ய்கி கால்வானி என்ற இத்தா�ய உயிாியல் 
ஆராய்ச்சியாளர் ேலடன் ��ைவக�டன் ஆராய்ச்சி ெசய்� 
வந்தார். அவர் உயிாியல் ஆராய்ச்சியில் சில தவைள 
கால்க�ட�ம்  ஆராய்ச்சி  ெசய்� வந்தார். இைவக�க்�ம் 
மின்சாரத்�க்�ம் ஏ�ம் ெதாடர்� இல்ைல. என்ன நடந்த�? 
ேலடன் ��ைவயி��ந்� ஒ� மின்ெபாறி ஒ� தவைள காைல 
தாக்கிய�. தாக்கிய�ம் அந்த தவைள கால் ��த்த�. 
கால்வானி ஆச்சாியப்பட்டார். உயி�ள்ள தைசகள் மட்�ேம 
இவ்வா� ��க்�ம். மின்ெபாறி உயிரற்ற தைசகள் உயி�ள்ள� 
ேபால் நடக்க ைவத்த�. மின்சாரத்�க்�ம் உயி�க்�ம் ஏதாவ� 
ெதாடர்� இ�க்�மா? மின்னல் ஒ� ெபாிய மின்சார ெபாறி 
என்� ப்ராங்க�ன் ேசாதைனயி��ந்� கால்வானி 
அறிந்தி�ந்தார். 
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இ�, மின்னல் ேபா� சில தவைள கால்கைள ஜன்ன�க்� 
ெவளிேய ைவத்தால் என்ன நடக்�ம்? இ�, மின்னல், 
மின்சாரம், காற்றி�ம், �மியி�ம் பர�ம் ேபா� உயிாில்லா 
தைச ��க்�மா? சில தவைள கால்கைள ஒ� பித்தைள 
ெகாக்கியில் மாட்� ெவளியில் ைவத்தார். அைத ஒ� இ�ம்� 
சட்டத்தின் ேமல் ைவத்தார் இ�, மின்னல் ேபா� அந்த 
உயிாில்லா தவைள கால்கள் ��த்தன. சில ேநரம் ெதாடர்ந்� 
��த்தன. இ�, மின்னல் இல்லாத சமயத்தில் வானிைல 
அைமதியாக இ�ந்த ேபா� ம�ப��ம் ேசாதைன ெசய்தார். 
இ�, மின்னல் இல்லாவிட்டா�ம் தவைள கால்கள் ��த்தன. 
ேவ� விதமான இரண்� உேலாகங்க�டன் அைவகள் 
ெதாடர்� ெகாண்டால் அைவ ��த்தன. பித்தைள, இ�ம்�, 
ேபான்ற ெவவ்ேவ� உேலாகங்கள் ெதாடர்� ஒேர சமயத்தில் 
இைத ெசய்தன. மின்சாரத்�க்�ம், உயி�க்�ம் ஒ� ெதாடர்� 
இ�க்க ேவண்�ம் என்� கால்வானி தீர்மானித்தார் 
உயி�ள்ளைவகள் மின்சாரம் நிரம்பியைவயாக இ�க்கின்றன. 
இந்த உயி�ள்ளைவகளின் மின்சாரம் உயிர் ேபான உடேன 
எல்லாேம ேபாய்வி�வதில்ைல. அதனால் உயிர் ேபான பிற�ம் 
ெவவ்ேவ� உேலாகங்கள் ெதாட்டால் தைசகள் ��க்கின்றன. 
அலஸந்ேதாேரா ேவால்டா என்ற மற்ெறா� இத்தா�ய 
விஞ்ஞானி இந்த தைச ��ப்ைப பற்றி சிந்தித்தார். 
மின்சாரத்தில் பல ேசாதைனகைள அவர் ெசய்தி�ந்தார். 
தைசகளில் மின்சாரம் என்பைத அவர் நம்பவில்ைல. இ� 
ெவவ்ேவ� உேலாகங்கள் ெதாட்டேபா� மின்சாரம் 
உேலாகத்தின் �லம் வந்த� தைசகளி��ந்� வரவில்ைல 
என்� எண்ணினார். இ� சாிெயன்றால் மின்சாரம் இ� 
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ெவவ்ேவ� உேலாகம் ெகாண்� ெசய்ய ���ம். தைசகள் 
ேதைவயில்ைல. இ� ெவவ்ேவ� உேலாகங்களிைடேய 
தைசக்� பதிலாக ஒ� ஈரமான அட்ைட ைவத்தால் என்ன 
நடக்�ம்? 1794 ம் வ�டம் ேவால்டா மின்சாரத்ைத உரசல், 
தைசகள் இன்றி உற்பத்திெசய்ய ���ம் என்� நி�பித்தார். 
இ� ெவவ்ேவ� உேலாக தக�கைள உப்� தண்ணீாில் 
ைவத்தால் உப்� தண்ணீர் ஒ� எளிதில் கடத்தி என்பதால் 
அைவ ரசாயன மாற்றம் அைடந்�வி�ம். இந்த ரசாயன மாற்றம் 
மின்சாரத்ைத எப்ப�ேயா உட்ெகாண்ட மாற்றம் ஒ� உேலாக 
தக� பா��வ் மின்சாரத்ைத�ம் மற்ற தக� ெநக�வ் 
மின்சாரத்ைத�ம் ெப�ம். இைத ெபாிய அளவில் ெசய்ய 
ேவால்டா வி�ம்பினார். 1800 ம் வ�டம் அதிக எண்ணிக்ைக 
உப்� கலங்கைள அவர் தயாாித்தார். ஒ� ெசம்� கம்பிைய 
வைளத்� ஒ� கலத்ைத�ம் ம� கலத்ைத�ம் இைணக்�ம் 
வைகயில் ெசய்� அ�த்த கலத்ைத ஒ� ெவள்ளீய தகடால் 
இைணத்தார். எல்லா உப்� நீர் கலங்க�ம் மாறி இவ்வா� 
மாற்றி மாற்றி ெசப்� கம்பியினால் ெவள்ளீயம் கம்பிகளால் 
இைணக்கப்பட்டன. எல்லா ெசம்� கம்பிகள் பா��வ் 
(ேநர்மைற மின்சாரத்ைத�ம்) எல்லா ெவள்ளீய கம்பிகள் 
ெநக�வ் (எதிர்மைற மின்சாரத்ைத�ம்) ெபற்றன. 
இந்த கம்பிகளின் மின்சாரம் ஒன்ேறா� ஒன்� ேசர்ந்� அதிக 
அள� மின்சாரமாய் ஆயின. அதாவ� ஒ� ��ைவ 
மின்சாரத்ைத விட பல மடங்� அதிக மின்சாரம் அங்� உற்பத்தி 
ஆகிய�. கைடசியாக ேவால்டா ஒ� �ைன ெவள்ளீய 
தகைட�ம் ஒ� �ைன ெசப்� தகைட�ம் இன்ெனா� உேலாக 
கம்பியால் இைணத்தார். ஒ� �ைனயி��ந்� �ைறவான 
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மின்சாரம் உள்ள ம� �ைனக்� உேலாக கம்பி வழியாக 
மின்சாரம் ெசன்ற�. ெவள்ளீயம், ெசப்� இைவகள் உப்� 
தண்ணீாில் ரசாயன மாற்றம் அைடவ� ெதாடர்ந்த�. இதனால் 
இந்த ரசாயன மாற்றம் நிக�ம் வைர மின்சாரம் ஒ� �ைன 
பா��வ் பக்கத்தில் இ�ந்� ம� �ைன ெநக�வ் பக்கத்�க்� 
ெசன்� ெகாண்ேட இ�ந்த�. ஒேர மாதிாி பல ெபா�ட்கள் 
வாிைசைய ஆங்கிலத்தில் “ேபட்டாி” என்பார்கள் ேவால்டா 
வாிைசயாக பல உப்� நீர் கலங்கைள�ம் ெவள்ளீய ெசப்� 
தக�கைள�ம் ைவத்� மின்சாரம் ெசய்தைத அதனால் “மின்சார 
ேபட்டாி” என்� ெபயாிட்டார். ேவால்டா �தல் ேபட்டாிைய 
கண்�பி�த்தவர் ஆனார். 

 
ேவால்டா காலத்�க்��ன் மின்சாரம் தங்கிய மின்சாரமாகதான் 
இ�ந்த�. நிைலயான மின்சாரம் ேவால்டாவின் ேபட்டாியின் 
மின்சாரம் பா�ம், ெசல்�ம் மின்சாரமாக உற்பத்தி ஆகிய�. 
ெவ� ேநரம் கம்பியில் ஒ�ய�. இைத “மின்சார கரண்ட்” (மின் 
ஒட்டம்) என்� ெபயாிட்டனர். உடேன இந்த மின் ஒட்டத்ைத 
பல ேசாதைனகளில் ஈ�ப�த்தினார்கள். �� வைகயி�ம் 
சிறப்பாக ெசயல்ப�ம் ேபட்டாிகள் தயாாிக்கப்பட்டன. ரசாயன 
மாற்றம் மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்�ம் அேத வைகயில் 
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மின்சாரம் ரசாயன மாற்றத்ைத�ம் ெசய்ய ���ம் என்� 
கண்�பி�க்கப்பட்ட�. 
ேவால்டா ேபட்டாி ெசய்த அேத 1800 ம் வ�டம் வில்�யம் 
நிக்கல்ஸன் என்ற ஆங்கிேலயர் மின்சாரத்ைத உபேயாகித்� 
தண்ணீைர ஆக்�ஜன், ைஹட்ரஜன் வா�க்களாக பிாித்தார். 
தண்ணீர் ஆக்�ஜன், ைஹட்ரஜன் இைவகளின் ரசாயன 
கலைவ என்� ெதாியவந்த�. 1807 ம் வ�டம் ஹம்பாி ேடவி 
மின்சார ஒட்டத்ைத உபேயாகித்� சில ெப�ங்கற்கைள 
உைடத்தார். அதி��ந்� அ�வைர ெதாியாத �� 
உேலாகங்கள் அறியப்பட்டன. 
1819 ம் வ�டம் ெடன்மார்க் விஞ்ஞானி ஹான்ஸ் கிறிஸ்�யன் 
ஆர்ஸ்ெடட் மின்சாரம் பா�ம் கம்பி காந்த தன்ைமைய 
அைடகிற� என்� கண்�பி�த்தார்.  மின்சார�ம் காந்த 
சக்தி�ம் ஏேதா ஒ� விதத்தில் சம்பந்தப்பட்��ந்தன. உடேன 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் இைத ஆராய ஆரம்பித்தனர் 1829 ம் 
வ�டம் அெமாிக்க விஞ்ஞானி ேஜாஸப் ெஹன்றி மின்சாரம் 
பா�ம் கம்பிைய ��ள் ��ளாக �ற்றினால் காந்த சக்தி ெவ� 
அதிகமாக ெவளிப்ப�கிற� என்� கண்�பி�த்தார். ��ளின் 
ஒவ்ெவா� கம்பி�ம் அ�த்த ��ளின் மின்சக்தி காந்த சக்திைய 
அதிகாித்த�. ஆனால் மின்சாரம் ஒ� ��ளில் இ�ந்� மற்ெறா� 
���க்� தா�வைத த�க்க ��ள்கைள பட்��ல் ெகாண்� 
�ற்ற ேவண்�ம். இவ்வா� ெசய்தால் மின்சாரம் ��ள் 
கம்பியின் ஒ� �ைனயி��ந்� மற்ெறா� �ைனவைர கம்பி 
வழியாகேவ ெசல்�ம். கம்பி ��ள்கைள ஒ� இ�ம்பின் ேமல் 
�ற்றினால் காந்த சக்தி ேம�ம் அதிகாித்த�. சாதாரண 
காந்தங்கைள விட ெவ� வ�வானதாக அ� விளங்கிய�.  
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இந்த ‘மின்காந்தம்’ காந்த சக்திைய ெபற�ம், இழக்க�ம் ெவ� 
�லபமாக ேபட்டாியி��ந்� வந்த கம்பிைய இைணப்ப�ம் 
கழட்�வி�வ�ேம ேபா�ம். இைணத்தால் காந்த சக்தி வந்த�. 
இைணப்ைப நீக்கினால் காந்த சக்தி ேபாய்விட்ட�. இைத 
உபேயாகித்� ெஹன்றி ஒ� டன் எைட இ�ம்ைப ஒ� சிறிய 
மின் காந்தச் ��ைள ெகாண்� �க்கி காண்பித்தார். அந்த 
இ�ம்ைப எங்� ேவண்�ேமா அங்ேக எ�த்� நகர்த்தி ைவக்க 
���ம். ைமக்கல் பாரேட என்ற ஆங்கில விஞ்ஞானி மின்சாரம் 
காந்த சக்திைய ஏற்ப�த்திய� மாதிாிேய காந்த சக்தி�ம் 
மின்சாரத்ைத ெசய்ய ���ம் என்� காண்பித்தார். ஒ� காந்த 
தக� அ�ேக ஒ� ெசப்� தகைட �ற்றி �ற்றி வரச்ெசய்தால் 
ெசப்பில் மின்சாரம் வந்த�. 
இந்த ெசப்� தகைட ெதாடர்ந்� �ற்�வதற்� ஒ� நீராவி 
என்ஜின் உபேயாகித்தால் நீராவி என்ஜின் ஒ�ம் வைர ெசப்� 
தக� மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்�ம் பாரேட இந்த �ைறயில் 
மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்தார். மின்சார உற்பத்தி இயந்திரம் 
அல்ல� மின்சார ெஜனேரட்டர். என்� அ� ெபயாிடப்பட்ட�. 
ேபட்டாிக்� ெவள்ளீயம், ெசப்�, �த்தநாகம் என்ற 
உேலாகங்கள் ேதைவப்பட்டன. அைவகள் ரசாயன மாற்றத்தில் 
கைரந்தன. ஆனால் மின்சார ெஜனேரட்டர் நிலக்காி ெகாண்� 
ெவப்பம் தயாாித்� நீராவி என்ஜின் மட்�ம் ஓட்�னால் ேபா�ம் 
என்ற �ைறயில் விைல �ைறந்த மின்சாரம் ெகா�த்த�. 
பாரேட கண்�பி�ப்� �லம் விைல �ைறந்த மின்சாரம் 
தயாாித்� மக்கள் உபேயாகிப்ப� சாத்தியம் ஆயிற்�. அேத 
வ�டம் ேஜாஸப்  ெஹன்றி பாரேடயின் கண்�பி�ப்ைப 
தி�ம்பி உபேயாகித்தார்  அதாவ� மின்சாரம் ெசப்� தக� 
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�ற்�வதனால் உற்பத்தியினால் மின்சாரம் ஒ� தக� அல்ல� 
சக்கரத்ைத �ற்ற ���ம் என்� காண்பித்தார். 
மின்சாரம் ஒ� சக்கரத்ைத �ற்ற ���ம் என்� 
கண்�ப்பி�க்கப்பட்ட�. மின்சார ேமாட்டர் எஅ� 
அைழக்கப்பட்ட�. மின்சார ேமாட்டைர ஒ� ெநா�யில் ஓடச் 
ெசய்ய�ம் ஒ� ெநா�யில் ந்ற்கச் ெசய்ய�ம் ��ந்த�. சிறிய 
மின்சார ேமாட்டர்கள் சி� ெபா�ள்கைள�ம் நகர்த்த 
உதவிய�. அைத ெதாடர்சியாகச் ெசய்ய�ம் ��ந்த�. 
அ�வைர மி�கங்கள், மனிதர்களின் தைசகைள 
உைபேயாகித்� ெசய்த ேவைலகைள மின்சாரத்தால் ெசய்ய 
���ம் என்� அறியப்பட்ட�. கண்�ப்பி�ப்பாளர்கள் 
மின்சாரத்ைத உபேயாகித்� ஆசர்யமான ெசயல்கைள ெசய்ய 
���ந்தனர். சா�ேவல் ேமார்ஸ் என்ற் அெமர்க்க 
கண்�ப்பி�ப்பாளர் ௧௮௪௪ வ� வ�டம், ெட�க்ராெபன்ற் 
க�விைய �தன் �த�ல் ெசய்தார். மின்சாரத்ைத ஒ� நீளமான 
கம்பியில் ெச�த்தி�ம் நி�த்தி�ம் சிறிதாஜ�ம் ெபாிதாக�ம் 
�ளளி-ேகா� என்ற �ைறயில் அ�ப்பினார். ஒவ்ெவா� 
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ஆங்கில எ�த்�க்�ம் ெவேவ� �ள்ளி ேகா�கைள ெகா�த்தார். 

 
எந்த ேமார்ஸ் 'சங்ேகத ெதா�ப்�' ெசய்திகைள ெவ� ெதாைல� 
இடங்க�க்� மின்ேவகத்தில் ெச�த்த உதவிய�. அதாவ� ஒ� 
ெநா�யில் 3,00,000 கிேலாமீட்டர் ேவகத்தில் ெட�கிரப் ெசய்தி 
நி�யார்க் நகாில் இ�ந்� சான்பிரான்சிஸ்ேகா நக�க்� 1/60 
ெநா�யில் ெசன்ற�. 1876 வ�டம் இன்ெனா� ஸ்காட்லந்� 
அெமாிக்க கண்�ப்பி�ப்பாளர் அெலக்ஸாந்தர் கிரகாம்ெபல் 
மின்சாரப் பாய்ச்சல் �ைற�ச் சக்தியாக�ம் மிக சக்தியாக�ம் 
மாற்�வதன் �லம் ஒ� அைலகைள உண்டாக்கினார். 
ெல�ப்ேபான் இப்ப�த் தான் கண்�ப்பி�க்கப்பட்ட�. 1879 
வ�டம் தாமஸ் ஆல்வா எ�ஸன் என்� அெமாிக்க 
கண்�ப்பி�ப்பாளர் ஒ� ெவற்� கநா�க் ��ைவயில் ஒ� 
கார்பன் இைழயில் மின்சாரத்ைத ெச�த்தி அைத ெஜா�க்க 
ெசய்தார். மின்சாரம் அந்த கார்பன் இைழைய �ேலற்றி 
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ெவண்ைமயாக பிரகாசிக்�ம் நிைலக்� ெகாண்�வந்தார். 
காற்� இல்லாத ��ைவ என்பதால், அந்த எைழ 
பிரகாசித்�க்ெகாண்ேட இ�ந்த�. 
இப்ப�யாக எ�ஸன் மின்சார விளக்ைக கண்�பி�த்தார். 
ேம�ம் பல கண்�பி�ப்�கள் ெதாடர்ந்தன இக்காலத்தில் நாம் 
எல்ேலா�ம் மின்சாரத்ைத சாதாரணமாக உபேயாகிக்கிேறாம் 
சைமயல் ெசய்ய, �டாக்க, �ளிர ைவக்க, உைறய ைவக்க, 
ெவளிச்சம் ேபாட எல்லாவற்�க்�ம் உபேயாகிக்கிேறாம். 
இைசத்தட்�, பிேளயர் நம் வாெனா�, ெட�விஷன் 
எல்லாவற்ைற�ம் மின்சாரம் இயக்�கிற�. மின்சார ெராட்� 
��தல் மின்சார காற்றாைலயினால் காற்� வாங்�தல் என்� 
பல பல ேவைலக�க்� மின்சாரம் பயன்ப�கிற� இந்த வாிைச 
நீண்� ெகாண்ேட ேபாகிற� இதனால் நம் வாழ்க்ைக நம் 
�ன்ேனார் வாழ்ந்த விதத்தில் இ�ந்� ெவ�வாக 
ேவ�பட்�விட்ட�. �ற்றாண்�களாக பல மனிதர்க�ம் 
ெபா�ட்கள் எப்ப�, ஏன், ஒ� வைகயில் ெசயல்ப�கின்றன 
என்� எண்ணி அதற்� விைட காண �யற்சி ெசய்தால் தான் 
இன்� இந்த அதிசயங்கள் சாதராணமாக இ�க்கின்றன. 
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