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അന്തരീക്ഷം 

ശരീരത്തിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണത്താൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്ഗഹത്തിനനാ 

മത്ിയായ പിണ്ഡമുള്ള മറ്റ് ഭൗത്ികശരീരത്തിനനാ ചുറ്റുമുള്ള വാത്കങ്ങളുറെ ഒരു 

പാളിയാണ് അന്തരീക്ഷം. 

 ഭൂമിറയ പൂർണ്ണമായും ചുറ്റുന്ന വായുവിനറ്െ ആവരണം അന്തരീക്ഷം 

എന്നെിയറെെുന്നു. 

 അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയുറെ ഉപരിത്ലത്തിൽ നിന്ന ്ഏകനേശം 1000 കിനലാമീറ്റർ വറര 

നീളുന്നു. എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിനറ്െ റമാത്തം പിണ്ഡത്തിന്റെ 99% 32 

കിനലാമീറ്റെിനുള്ളിലാണ.് 

 ഭൂമിയുറെ ഗുരുത്വാകർഷണത്താൽ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നത്ിനാലാണിത്്. 

അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഘെന 

 നനഗ്െജൻ - 78% 

 ഓക്സിജൻ - 21% 

 ആർനഗാൺ -0.93% 

 കാർന ാണ്ടിനയാക്നൈഡ് - 0.03% 

 നിനയാൺ - 0.0018% 

 ഹീലിയം - 0.0005% 

 ഓനൈാൺ - 0.0006% 

 നഹഗ്ഡജൻ - 0.00005% 

അന്തരീക്ഷത്തിൽ റെെിയ അളവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്ഡൈൈ് ഉണ്ട് 

 ഇത് ്വായുവിനറ്െ ഒരു ഗ്പധാന ഘെകമാണ്, കാരണം ഇത്ിന ്ചൂെ ്ആഗിരണം 

റചയ്യാനും അന്തരീക്ഷറത്ത ചൂൊക്കാനും അത്ുവഴി ഭൂമിയുറെ ചൂെ ്

ൈന്തുലിത്മാക്കാനും കഴിവുണ്്ട. 

റപാടി തടയുകയുും ഇൻകമിുംഗ് ഇൻസൈാസളഷറന പ്പതിഫലിപ്പിക്കുകയുും 

റെയ്യുന്നു. 

 വായുവിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന മലിനമായ കണങ്ങൾ വലിയ അളവിലുള്ള 

ഇൻനൈാനളഷൻ ആഗിരണം റചയ്യുക മാഗ്ത്മല്ല, ഭൗമിക വികിരണം നന്നായി 

ആഗിരണം റചയ്യുകയും റചയ്യുന്നു. 

 അന്തരീക്ഷത്തിറല റപാെി ൈൂനരയാേയത്തിനറ്െയും ൈൂരയാസ്തമയത്തിനറ്െയും 

ചുവെ്, ഓെഞ്ച ്നിെങ്ങൾക്ക ്കാരണമാകുന്നു. 
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അന്തരീക്ഷത്തിറല പാളികൾ  

നഗ്ൊനപാസ്ഫിയർ 

 ഇത് ്അന്തരീക്ഷത്തിനറ്െ ആേയ പാളിയാണ്. ഭൂമധയനരഖയിൽ 18 കി.മീ ഉയരത്തിലും 

ഗ്ധുവങ്ങളിൽ 8 കി.മീ. 

 ഈ പാളിയിൽ ഉയരം അനുൈരിച്ച ്ത്ാപനില കുെയുന്നു. ഉയരത്തിനനുൈരിച്ച ്

വായുവിനറ്െ ൈാഗ്രത് കുെയുകയും ചൂെ ്ആഗിരണം റചയ്യറെെുകയും റചയ്യുന്നത് ്

കുെവാറണന്നത്ാണ ്ഇത്ിന ്കാരണം. അന്തരീക്ഷത്തിറല 90% ത്തിലധികം 

വാത്കങ്ങളും ഇത്ിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 ഭൂരിഭാഗം ജല ാഷ്പങ്ങളും ഈ പാളിയിൽ നമഘങ്ങൾ രൂപറെെുന്നത്ിനാൽ, എല്ലാ 

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളും നഗ്ൊനപാസ്ഫിയെിൽ ൈംഭവിക്കുന്നു ("നഗ്ൊനപാ" എന്നാൽ 

"മാറ്റം" എന്നാണ)്. 

 ത്ാപനില കുെയുന്നത്് നിർത്തുന്ന ഉയരറത്ത നഗ്ൊനപാനപാൈ ്എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

ഇവിറെ ത്ാപനില -58 ഡിഗ്ഗി റൈൽഷയൈ ്വറര കുെവായിരിക്കും. 

ൈ്ഗ്ൊനറ്റാസ്ഫിയർ 

 ഇത് ്അന്തരീക്ഷത്തിനറ്െ രണ്ടാമറത്ത പാളിയാണ.് ഇത് ്നഗ്ൊനപാനപാൈ ്മുത്ൽ 

ഏകനേശം 50 കിനലാമീറ്റർ വറര നീളുന്നു. 

 ഈ പാളിയിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓനൈാൺ ൈൂരയനറ്െ അൾഗ്ൊവയലറ്റ ്വികിരണം 

ആഗിരണം റചയ്യുന്നത്ിനാൽ ത്ാപനില വർദ്ധിക്കുന്നു. ത്ാപനില പത്ുറക്ക 4 ഡിഗ്ഗി 

റൈൽഷയൈായി വർദ്ധിക്കുന്നു. 

 ഈ പാളി നമഘങ്ങളിൽ നിന്നും അനു ന്ധ കാലാവസ്ഥ ഗ്പത്ിഭാൈങ്ങളിൽ നിന്നും 

മുക്തമാണ.് അത്ിനാൽ, വലിയ റജറ്്റ വിമാനങ്ങൾക്ക ്അനുനയാജയമായ പെക്കൽ 

ൈാഹചരയങ്ങൾ ഇത്് നൽകുന്നു. 

റമനൈാസ്ഫിയർ 

 ൈ്ഗ്ൊനറ്റാസ്ഫിയെിന ്മുകളിൽ റമനൈാസ്ഫിയർ സ്ഥിത്ിറചയ്യുന്നു. 

 റമനൈാസ്ഫിയർ 80 കിനലാമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വയാപിക്കുന്നു. 

 ഇവിറെ ത്ാപനില വീണ്ടും കുെയുന്നു, 90 ഡിഗ്ഗി റൈൽഷയൈ ്വറര കുെയുന്നു. 

 ഈ പാളിയുറെ അവൈാനം റമനൈാനപാൈ ്എന്നെിയറെെുന്നു. 

റത്ർനമാസ്ഫിയർ 

 ഈ പാളി ഏകനേശം 640 കിനലാമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വയാപിക്കുന്നു 

 ഈ പാളിയിറല വാത്ക ത്ന്മാഗ്ത്കൾ ൈൂരയനറ്െ എക്സ-്കിരണങ്ങളും അൾഗ്ൊവയലറ്റ ്

വികിരണങ്ങളും ആഗിരണം റചയ്യുന്നത്ാണ് ത്ാപനിലയിറല ഈ വർദ്ധനവിന ്

കാരണം. 
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 റത്ർനമാസ്ഫിയെിന്റെ നവേയുത് ചാർജ്ജ ്റചയ്ത വാത്ക ത്ന്മാഗ്ത്കൾ ഭൂമിയിൽ 

നിന്നുള്ള നെഡിനയാ ത്രംഗങ്ങറള  ഹിരാകാശനത്തക്ക ്ഗ്പത്ിഫലിെിക്കുന്നു. 

അങ്ങറന, ഈ പാളി േീർഘേൂര ആശയവിനിമയത്തിനും ൈഹായിക്കുന്നു. 

 റത്ർനമാസ്ഫിയർ നറെ ഉൽക്കകളിൽ നിന്നും കാലഹരണറെട്ട ഉപഗ്ഗഹങ്ങളിൽ 

നിന്നും ൈംരക്ഷിക്കുന്നു, കാരണം അത്ിനറ്െ ഉയർന്ന ത്ാപനില ഭൂമിയിനലക്ക ്വരുന്ന 

എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും കത്തിക്കുന്നു. 

എക്നൈാസ്ഫിയർ 

 എക്നൈാസ്ഫിയർ റത്ർനമാസ്ഫിയെിനെുെം 960 കിനലാമീറ്റർ വറര നീളുന്നു. 

 ഇത് ്ഗ്കനമണ ഗ്ഗഹങ്ങളുറെ ഇെയിൽ ലയിക്കുന്നു. 

 ഈ പാളിയിറല ത്ാപനില ഏകനേശം 300 ഡിഗ്ഗി റൈൽഷയൈ ്മുത്ൽ 1650 ഡിഗ്ഗി 

റൈൽഷയൈ ്വറരയാണ.് 

 ഈ പാളിയിൽ ഓക്സിജൻ, നനഗ്െജൻ, ആർനഗാൺ, ഹീലിയം ത്ുെങ്ങിയ 

വാത്കങ്ങളുറെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാഗ്ത്നമയുള്ളൂ, കാരണം ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനറ്െ 

അഭാവം വാത്ക ത്ന്മാഗ്ത്കറള  ഹിരാകാശനത്തക്ക ്എളുെത്തിൽ രക്ഷറെൊൻ 

അനുവേിക്കുന്നു. 
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