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கண்டுபிடிப்புகள்-- கண்டுபிடிப்பாளர்கள் 

1. ர ாரபா (இயந்தி  மனிதன்) ஐசக் அசிரமா 

2. திசசகாட்டும் கருவி சீனர்கள் 

3. 

வவப்பம் மூலம் ஆற்றல் மின்ரனாட்டம் வபறுதல் 

வவப்ப விசளவு (வவப்ப ஆற்றல்) ரேம்ஸ் ேீல் 

4. சூாிய சமயக் வகாள்சக ரகாபர் நிகஸ் 

5. புவிசமயக் வகாள்சக தாலமி 

6. வதாசலரநாக்கி கலிலிரயா 

7. ஊசல் கடிகா த்தத்துவம் கலிலிரயா 

8. முதல் ஊசல் கடிகா ம் கிறிஸ்டியன் சைவேன்ஸ் 

9. மின்கலம் உருவாக்கம் லூயிகால்வானி 

10. மின்கலத்சத ரமம்படுத்தியவர் 

அவலக்ஸாண்ரடார ா ரவால்டா 

11. மின்ரனாட்டத்தின் காந்த விசளவு கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்வடட் 

12. நிறப்பிாிசக நியூட்டன் 

13. பாத சமானி டாாிவசல்லி 

14. நீர்மங்களின்அழுத்தம் பாஸ்கல் 

15. இடிதாங்கி வபஞ்சமின் பி ாங்களின் 
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16. வநம்புரகால் ஆர்க்கிமிடிஸ் 

17. 

1. நீ ாவி எந்தி  ரமம்பாடு 

2. குதிச த் திறன் கருத்தாக்கம் ரேம்ஸ்வாட் 

18. வவப்பநிசலக்கான அளவீடு வகல்லின் பி பு 

19. 

1. வவப்பநிசல - கன அளவிற்கான வதாடர்பு 

2. சைட் ேன் பலூன் ோக்குயிஸ் சார்லஸ் 

20. வவற்றிடத்தில் ஒலிப வாது இ ாபர்ட் பாயில் 

21. ர டிரயா அசலகள் ஆய்வு வைன்றி ரூடால்ப் வைர்ட்ஸ் 

22. ஒலியின் ரதாற்றமாற்றம் டாப்ளர் 

23. மின்காந்த தூண்டல்ää சடனரமா பா ரட 

24. புவிஈர்ப்பு விசச ஐசக்நியூட்டன் 

25. எலக்ட் ான் ரே.ரே.தாம்சன் 

26. புர ாட்டான் ரகால்ட்ஸ்டின் 

27. நியுட் ான்கள் சாட்விக் 

28. எக்ஸ் கதிாின் விளிப்பு விசளவு லரவ 

29. அசல - துகள் பண்பு லூயிஸ் டி பி ாலி 

30. அணு டால்டன் 

31. ஒளிமின் விசளவுஃஉமிழ்தல் வைன்ாிக் வைர்ட்ஸ் 
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 32. குவாண்டம் வகாள்சக மாக்ஸ் ப்ளாங்க் 

33. கதிாியக்க இடப்வபயர்ச்சி சாடி ரூ ‡பேன ; 

34. வசயற்சகஃதூண்டப்பட்ட கதிாியக்கம் ஐவ னி கியூாி (ம) ரோலியட் 

35. அணுக்கரு பிளவு ஆட்ரடாைான் (ம) ஸ் ாஸ்ரமன் 

36. மின்னழுத்த - மின்ரனாட்ட வதாடர்பு ோர்ஜ் சசமன் ஓம் 

37. கதிாியக்கம் வைன்றி வபக்வகா ல் 

38. ர டியம்ää வபாரலானியம் ரமாி கியூாி(ம) பியாி கியூாி 

39. சார்பு விதிஃசார்பியல் வகாள்சக ஐன்ஸ்டீன் 

40. ரகாள்களின் இயக்கம் வகப்ளர் 

41. நீர்மத்தின் வாிச்சீர் ஓட்டம் வபர்வனௌலி 

42. ஒளியின் திசசரவகம் சமக்கல்சன் 

43. மின்னூட்டம் கூலூம் 

44. நுண்துகள் வகாள்சக ஐசக் நியூட்டன் 

45. அசலக்வகாள்சக மாக்ஸ்வவல் 

46. ஒளிச்சிதறல் லார்ட ாரல 

47. விமானம் ஆர்வில்ச ட் (ம) வில்பட்ச ட் 

48. மிதிவண்டி ரமக்மில்லன் 

49. குழிää குவி ஆடிகள் வபஞ்சமின் பி ாங்களின் 

50. டீசல் என்ேின் ரூடால்ப் என்ேின் 

51. கி ாமரபான் மின்விளக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் 
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52. மின்பூச்சு லூகி ப ங்னட்வடல் 

53. ஒளி இசழ ரகபனி 

54. ரலசர் திரயாடர் வமய்மன் 

55. வதாசலரபசி அவலக்ஸாண்டர்ää கி காம்வபல் 

56. தந்தி ரலம்மன்டு 

57. தந்தி குறியீடு சாமுரவல் ரமார்ஸ் 

58. வதாசலக்காட்சி து.டு.வபயர்டு 

59. மின்மாற்றி சமக்ரகல் பா ரட 

60. ர டிரயா மார்க்ரகானி 

61. அணுகுண்டு  ாபர்ட் ஆபன்வைமியர் 

62. சைட் ேன் குண்டு எட்வர்ட் வடல்லா 
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