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அலகு – 1   

நிலலமின்னியல்  

3 – மதிப்செண்- வினாக்களும் விலைகளும் 

 

1) கூலும் விதிலயக் கூறுக ? 

இருப்புள்ளி மின்னூட்டங்களுக்கிடடயேோன  கவர்ச்சி விடச (அல்லது) 
விரட்டு விடசோனது, மின்னூட்டங்களின் பெருக்கற்ெலனுக்கு  யேர்தகவிலும், 
அவற்றிக்கு இடடயே உள்ள பதாடலவின் இருமடிக்கு எதிர்தகவிலும் அடமயும்.  

     

      
 

       

2)  கைத்திகள் காப்ொன்கள் என்றால் என்ன? 

மின்னூட்டத்டத தன்வழியே அனுமதிக்கும் பொருட்கள் கடத்திகள் எனப்ெடும் 

(எ.கா) புவி, மனித உடல், உயலாகங்கள் 

மின்னூட்டத்டத தன வழியே அனுமதிக்காத பொருட்கள் காப்ொன்கள் எனப்ெடும். 
(எ.கா) ெிளாஸ்டிக், டமக்கா, எயொடனட். 
 

3)  கூலும்  வலையறு ?  

காற்றியலா அல்லது பவற்றிடத்தியலா, ஒரு மீட்டர் இடடபவளிேில் 
டவக்கப்ெட்டுள்ள ஒத்த மின்னூட்டங்களுக்கு இடடயே உள்ள விரட்டு விடச 9X109N  
எனில் அம்மினூட்டத்தின் மதிப்பு ஒரு கூலும்  என வடரேறுக்கப்ெடுகிறது. 
 

4) மின்புலச்செறிவு என்றால் என்ன ? அதன் அலகு யாது? 

மின்புலத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளிேில் டவக்கப்ெட்டுள்ள ஓரலகு யேர் 
மின்னூட்டம் உணரும் விடச, அப்புள்ளிேில் மின்புலச்பசறிவு ஆகும்.  

அலகு : NC-1 (அ) Vm-1 

 

5)  மின்இருமுலன, மின்இருமுலன  திருப்புத்திறன் என்றால் என்ன? 

இருசமமான எதிபரதிரான,மிகச்சிறிே  இடடபவளிேில்  ெிரிக்கப்ெட்டுள்ள 
மின்னூட்டங்கள் மின்இருமுடன எனப்ெடும். 
ஏயதனும் ஒரு மின்னூட்டத்தின் எண் மதிப்டெயும்மின்னூட்டங்களுக்கிடடயே உள்ள 
பதாடலவினால் பெருக்ககிடடப்ெது ஆகும். அலகு Cm. 
 

6) லமக்ரைா அலல ெலமயர்கலன் செயல்ெடும் விதத்லத விளக்குக ? 

 

 கலன் பசேல்ெடும் யொது டமக்யரா அடலகள்  யதாற்றுவிக்கப்ெடுகிறது. 
 இடவ ெைீற்ற  அலலவுறும் மின்புலத்லத உருவாக்குகிறது. 
 உணவில் உள்ள ேீர் மூலகூறுகள்  மின் இருமுடனோக அடமவதால், 

அடலவுறும் திருப்புவிடச உருவாகி ெிடணப்பு முறிக்கப்ெடுகிறது. இதனால் பவப்ெ 
ஆற்றல்  உருவாகி உணவு சடமக்கப்ெடுகிறது. 
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7) ஒரு புள்ளியில் மின்னழுத்தம் என்றால் என்ன ? 

மின்புலத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளிேில் மின்னழுத்தம் என்ெது ஓரலகு 
யேர்மின்னூட்டத்டத முடிவிலாத் பதாடலவிலிரூந்து மின்விடசக்கு எதிராக 
அப்புள்ளிக்கு பகாண்டுவர பசய்ேப்ெடும் யவடல ஆகும். 
 

8) ெமமின்னழுத்தப்ெைப்பு  என்றால் என்ன ? 

ஒரு ெரப்ெில் அடனத்துப்புள்ளிகளிலும், சம மின்னழுத்தத்தில் உள்ளன எனில் 
அப்ெரப்பு சமமின்னழுத்தெரப்பு  எனப்ெடும். 
இப்ெரப்ெில் பசய்ேப்ெட்ட யவடல சுழி. 
 

9) மின்புலப்ொயம் அதன் அலகு யாது? 

மின்புலப்ொேம் என்ெது பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ெரப்பு வழியே பசல்லும் 
மின்விடசக்யகாடுகளின் என்ணிக்டக ஆகும். அலகு : Nm2 C-1 

 

10) காஸ் விதிலயக் கூறுக ? 

எந்த ஒரு  மூடிேப்ெரப்ெில் பசேல்ெடும் மின்புலத்தின் பமாத்தொே மதிப்பு, 
அப்ெரப்ெில் உள்ள பமாத்த மின்னூட்டத்தின்       மடங்குக்கு சமம்.      
 

11) கூர்முலனச்செயல்ொடு அல்லது  ஒளிவட்ைமின்னிறக்கம் என்றால் என்ன ? 

மின்னூட்டம் பெற்ற கடத்திேின்   கூர்முடனகளிலுருந்து  மின்னூட்டம் கசிகின்ற 
ேிகழ்வு கூர்முடன பசேல்ொடு அல்லது  ஒளிவட்டமின்னிறக்கம் எனப்ெடும். 

(எ.கா) வாண்டிக்ராப் மின்னிேற்றி, இடிதாங்கி 
 

12) இடி, மின்னலின் ரொது ரெருந்தினுள் இருப்ெது ொதுக்காப்ொனது. ஏன் ? 

 யெருந்தின்  உயலாகபுறப்ெரப்ெினுள்,மின்புலமதிப்பு சுழிோகும். 
 யெருந்து ேிடலமின்னிேல் தடுப்புடறோக பசேல்ெடுகிறது. 
 மின்னலின் யொது  யெருந்தின் புறப்ெரப்பு வழிோக மின்னிறக்கம் ேடடபெறுகிறது.   

 

13) மின்ரதக்கியின் ெயன்ொடுகலள கூறுக ? 

 தானிேங்கி எந்திரங்களில் தீப்பொறி ஏற்ெடுவடதத்தவிர்க்க 

 மின்திறன் அனுப்ெடீ்டில் அதன் ெேனுறுதிறடன அதிகரிக்க 

 மின்காந்த அடலகடள யதாற்றுவிக்கவும்,யரடியோ சுற்றுகடள ஒத்திடசவுபசய்ேவும் 

 

14) மின் ரதக்கி என்றால் என்ன ? மின்ரதக்குதிறலன வலையறு ? 

மின்யதக்கி – மின்னூட்டத்டத யசகரிக்கும் சாதனம். 
மின்யதக்குத்திறன் – கடத்திக்கு அளிக்கப்ெடும் மின்னூட்டத்திற்கும், கடத்திேில் 
உருவாகும் மின்னழுத்தத்திற்கும் இடடயே உள்ள தகவு ஆகும்.               C = q / V 

அலகு : ொரட்   
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15) முலனவுள்ள மூலக்கூறு,முலனவுற்ற மூலக்கூறு ரவறுப்ெடுத்துக ? 

முடனவுள்ள மூலக்கூறு முடனவுற்ற மூலக்கூறு 

 யேர்மின்னூட்டங்களின்  ஈர்ப்பு 
டமேமும்,எதிர்மின்னூட்டங்களின் 
ஈர்ப்புடமேமும் ெிரிக்கப்ெட்டுள்ள 
மூலக்கூறுகள். 

 

 எ.கா N2O, H2O  

 

 ேிடலோன 
இருமுடனத்திருப்புத்திறன் 
பகாண்டது. 
  

 யேர்மின்னூட்டங்களின்  ஈர்ப்பு 
டமேமும்,எதிர்மின்னூட்டங்களின் 
ஈர்ப்புடமேமும் ஒன்றாக பொருந்தி 
அடமயும் மூலக்கூறுகள் 

 

 எ.கா O2, N2, H2 

 

 ேிடலோன 
இருமுடனத்திருப்புத்திறன் 
பெற்றிருப்ெதில்டல. 
 

 

 

16) நிலலமின் தூண்ைல் என்றால் என்ன? 

 ஒரு மின்னூட்டத்தின் பதாடுதல் இன்றியே யவபறாரு மின்னூட்டத்டத பெற 
முடியும். இவ்வடக மின்னூட்டங்கள் தூண்டப்ெட்ட மின்னூட்டங்கள் ஆகும்.  

 இந்ேிகழ்வு ேிடலமின்தூண்டல் எனப்ெடும். 
 ெயன்: வான்டிகிராப் மின்னிேற்றி, மின்யதக்கி 

 

5 – மதிப்செண்கள் 

1) மின்விலெக்ரகாடுகளின் ெண்புகள் யாலவ ? 

 மின்விடசக்யகாடுகள் யேர்மின்னூட்டத்தில் பதாடங்கி,எதிர் மின்னூட்டத்தில் 

முடிவடடகிறது. 

 மின்விடசக்யகாடுகள் ஒருயொதும் ,ஒன்டறபோன்று பவட்டிபசல்லாது. 

 ஒரு புள்ளிேில் மின்புலத்தின் திடச (E), அப்புள்ளிேில் உள்ள 

 மின்விடசயகாட்டுக்கு வடரேப்ெடும் பதாடுக்யகாட்டினால் குறிக்கப்ெடும். 

 மின்விடசக்யகாடுகளின் எண்ணிக்டக மின்புலச்பசறிவு E க்கு யேர்த்தகவில்  

 இருக்கும்,   

 அதாவது  E – அதிகம் எனில் யகாடுகள் பேருக்கமாகவும்,  

  E – ன் மதிப்பு குடறவு எனில் யகாடுகள் இடடபவளிவிட்டும் இருக்கும். 

 ஓரலகு யேர்மின்னூட்டம்    அளவு மின்விடசக்யகாடுகடள பவற்றிடத்தில் 

உருவாக்கும்.  

 q மின்னூட்டம் உருவாக்கும் மின்விடசக்யகாடுகளின் எண்ணிக்டக   
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10 மதிப்செண்கள்: 
1) மின்இருமுலனயால் அச்சுரகாட்டில்  உள்ள ஒரு புள்ளியில் மின்புலச்     

செறிவிற்கான ரகாலவலய செறுக. 

  

 AB – மின்இருமுடன 

 +q , -q – இருப்புள்ளிமின்னூட்டங்கள்  

 2d – சிறுபதாடலவு 

 p – மின்இருமுடனதிருப்புத்திறன் 

 P – O விலிருந்து r பதாடலவில் அச்சுக்யகாட்டில் உள்ள புள்ளி. 

 B ேில் உள்ள +q மின்னூட்டத்தினால் P ேில் மின்புலம் 

                                    

               

 A  ேில் உள்ள -q மின்னூட்டத்தினால் P ேில் மின்புலம் 

  

 E1, E2 எதிபரதிர் திடசேில் பசேல்ெடுகின்றன. 
 

   𝐸 = 𝐸1 + (−𝐸2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E– யானது மின் இருமுலனயின் திலெயில் செயல்ெடுகிறது. 
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2.   மின்இருமுலனயால் நடுவலைக்ரகாட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் மின்புலச் செறிவு  

 AB – மின்இருமுடன 

 +q , -q – இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள் 

 P – O விலிருந்த்து r பதாடலவில்                               

     ேடுவடரக்யகாட்டில் உள்ள புள்ளி 

 p – மின்இருமுடனதிருப்புத்திறன் 

 2d – சிறுபதாடலவு  

 மின் இருமுடனோல் +q மின்னூட்டத்தால் புள்ளி P ேில் மின்புலம் 

 

      E1 

 

 மின் இருமுடனோல் -q மின்னூட்டத்தால் புள்ளி P ேில் மின்புலம் 

 

 

 

 E1 மற்றும் E2 இருக்கூறுகளாக ெிரிக்கும் யொது 

 பசங்குத்துக்கூறுகள் 𝑬𝟏 𝐬𝐢𝐧 𝛉 மற்றும் 𝑬𝟐 𝐬𝐢𝐧 𝛉 சமமாகவும், எதிபரதிர்திடசேில்  

உள்ளதாலும் சமன் பசய்ேப்ெடுகிறது.  

 கிடடத்தள கூறுகள் 𝑬𝟏 𝐜𝐨𝐬𝜽   மற்றும் 𝑬𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜽   இரண்டும் கூட்டப்ெடுகின்றன. 

𝑬 = 𝑬𝟏 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + 𝑬𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜽                                                            (𝑬𝟏 = 𝑬𝟐) 

𝑬 = 𝟐𝑬𝟏 𝐜𝐨𝐬 𝜽                                                                               (𝐜𝐨𝐬𝜽 =
𝒅

√𝒓𝟐 + 𝒅𝟐
) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 𝑬ேின் திடச மின்இருமுடனேின் அச்சுக்கு இடணோக PR வழிோகவும், 

மின்இருமுடனத்திருப்புத்திறனின் திடசக்கு  எதிர்த்திடசேில் அடமகிறது. 
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3) மின் இருமுலனயால் ஒரு புள்ளியில் மின்னழுத்தம் :  

 
 மின்இருமுடன  - AB  

 இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள்  + q , - q 

 மின்இருமுடனத்திருப்புத்திறன் – P 

 சிறுபதாடலவு – 2d 

 r1: +q வில் இருந்து புள்ளி P ேின் பதாடலவு.. 

 r1: -q வில் இருந்து புள்ளி P ேின் பதாடலவு 

 + q மின்னூட்டத்தால் P ல் மின்னழுத்தம்   V1 

  

                                        

 -qமின்னூட்டத்தால் P ல் மின்னழுத்தம்      V2 

 

 

 பமாத்த மின்னழுத்தம்        

 

 பகாடசன்விதி மற்றும் டெனாமிேல் யதற்றத்டத ெேன்ெடுத்தி உேர்அடுக்டக 
புறக்கணிக்க . 

 
 

𝟏

𝒓𝟏
=

𝟏

𝒓
(𝟏 +

𝒅

𝒓
𝐜𝐨𝐬 𝜽)                 −   (𝟐) 

 

 
 

𝟏

𝒓𝟐

=
𝟏

𝒓
(𝟏 −

𝒅

𝒓
𝐜𝐨𝐬 𝜽)                     −  (𝟑) 

 சமன்ொடு (2),(3) ஐ (1) ல் ெிரதிேிடுக  

 

𝑽 =
𝒒

𝟒𝝅𝜺°𝒓
[𝟏 +

𝒅

𝒓
𝐜𝐨𝐬 𝜽 − 𝟏 +

𝒅

𝒓
𝐜𝐨𝐬 𝜽] 

 

V =     

 

 
 
 
 

4) வான்டிகிைாப்  மின்னியற்றி               

ெிறப்பு ரநர்வுகள்: 
1. அச்சுக்யகாட்டில் θ = 00 

   
2. அச்சுக்யகாட்டில் 𝜃 = 180° 

 

3. ேடுவடரக் யகாட்டில் θ = 90° 

        𝑽 = 𝟎 
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107 V – அதிக ேிடலமின்னிேல் மின்னழுத்த     

  யவறுொட்டட உருவாக்கும். 

தத்துவம் : ேிடலமின் தூண்டல், கூர்முடன பசேல்ொடு. 

அலமப்பு : 

A – உள்ளடீற்ற உயலாக யகாளம் மின்காப்பு 

                  தூண்கள் மீது பொருத்தப்ெட்டு உள்ளது , 

B, C – காப்ெிகள் , இவற்றின் வழியே ெட்டுத் துணி  
பசல்கிறது. 

D,E – கூர்முடன பகாண்ட சீப்பு வடிவ கடத்திகள்  

ெபீ்பு D – 104 V யேர் மின்னழுத்தம் பெறப்ெடுகிறது. 

கப்ெி C – மின் யமாட்டார் உதவிோல் இேக்கப்ெடுகிறது. 

ரவலல செய்யும் விதம் : 

ெபீ்பு Dக்கு அருகில் ெபீ்பு Eக்கு அருகில் 

 அதிக யேர்மின்னழுத்தம்  104 V 

 காற்று கூர்முடன பசேல்ொட்டால் 
அேனிோக்கப்ெடுகிறது. 

 யேர் அேனிகள் ெட்டடடே யோக்கி 
விரட்டப்ெடுகிறது. 

 எதிர் அேனிகள் Dடே அடடகிறது. 

 அதிக எதிர் மின்னழுத்தம் . 
 ேிடலமின் தூண்டலால் யகாளம் 

யேர்மின்னூட்டம் பெறுகிறது. 
 எதிரேனிகள் ெட்டடடே யோக்கி 

விரட்டப்ெடுகிறது.  

 ெட்டட கீழ் இறங்கும்யொது 
மின்னூட்டமற்ற ேிடலடே 
அடடகிறது   

வைம்புகள் : 

 யகாளத்தின் மின்னழுத்தம் பெரும எல்டலடே அடடந்தால் காற்றுடன் 
அேனிோக்கத்தால் மின்னூட்டங்கள் கசியும் . 

 எனயவ இடத தவிர்க்க உேரழுத்தத்தில் காற்று ேிரப்ெப்ெட்ட 
கலத்தால் யகாளத்டத மூடலாம். 

ெயன்கள் : 

 அணுக்கரு ெிளடவேில் யேர் அேனிகடள முடுக்குவிக்க ெேன்ெடுகிறது. 

 

 

5)  
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ொைம் 2 – மின்ரனாட்ைவியல் 

3- மதிப்செண்கள்: 
1) இழுப்புதிலெரவகம்  வலையறு :  

பவளிப்புறத்தில் இருந்து பசேல்ெடும் மின்புலத்தினால் கடத்திேின் வழியே 
கட்டுப்ொடற்ற இேக்கத்தில் உள்ள, எலக்ட்ரான்கள் மீது திணிக்கப்ெடும் 
திடசயவகம்.   அலகு m s⁄  

 
2) எலக்ட்ைான்களின் இயக்க எண் வலையறு ? 

ஓரலகு வலிடம பகாண்ட மின்புலத்தில் பெறப்ெடும் இழுப்புதிடசயவகம். அலகு 
: m2v-1s-1 

 
3) மீக்கைத்திகளின் ஏரதனும் மூன்று ெயன்கலள எழுதுக.  

     மீக்கடத்துகாந்தங்கள் – இரேில் வண்டிகடளதண்டவாளத்திலிருந்து உேர்த்த 

 கணினிகளில் யசமிக்கும அடிப்ெடடக்கூறாக    

 துடணக்யகாள்கடள இராக்பகட்டுகள் உதவிேின்றி யேரடிோக      
வட்டப்ொடதக்குத் பசலுத்த. 

 

4) ஓம் விதி : 
  பவப்ெேிடல மாறாதிருக்கும் யொது கடத்திஒன்றில் ொயும் சீரான 
மின்யனாட்டம் அதன் இருமுடனகளுக்கிடடயே  உள்ள மின்னழுத்த 
யவறுொட்டிற்கு யேர்தகவில் அடமயும்.  V = IR  

 

5) மீக்கைத்துதிறன்  என்றால் என்ன ? 

 குடறந்த பவப்ெேிடலேில் சுழிமின்தடடயுடன் கடத்தும் உயலாகங்கள்  (அ) 
உயலாகக் கலடவகளின் தன்டம மீக்கடத்து திறன் எனப்ெடும்.  

 

6) செயர்வு சவப்ெநிலலயில் ஏற்ெடும் மாறுொடுகள் யாலவ ? 

 தன்மின்தடட எண் சுழிோகிறது.  

 மின்கடத்து எண் மதிப்பு முடிவிலா   

 காந்த்தப்ொேக்யகாடுகள் பொருளிலிருந்து ஒதுக்கப்ெடுகின்றன. 
 

 

7) ொைரையின்  மின்னாற்ெகுத்தல் விதி  

முதல் விதி : மின்வாேில்  பவளிப்ெடும் பொருளின் ேிடறோனது  
மின்ெகுதிரவத்தின் வழியே ொயும் மின்னூட்டத்திற்கு யேர்த்தகவில் அடமயும்.                     

      m 𝛂 q 
 
 

 இைண்ைாம் விதி  : மின்ெகு திரவத்தின் வழியே குறிப்ெிட்ட அளவு 
மின்னூட்டம்  பசலுத்தப்ெடும் யொது மின்வாேில் பவளிப்ெடும் பொருளின்            
ேிடற அதன் யவதிஇடணமாற்றுக்கு யேர்த்தகவில் அடமயும். 

 

              m 𝛂 E 
 

 
 

8) கிரிச்ொெின் விதிகள் : 
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(i) மின்ரனாட்ைவிதி :   ஒரு மின்சுற்றில்,எந்த ஒரு சந்திப்ெிலும் சந்திக்கின்ற 
மின்யனாட்டங்களின் குறிேிேல் கூட்டுத்பதாடக சுழி.  

(ii) மின்னழுத்தவிதி :   ஒரு மூடிே சுற்றில் பவவ்யவறு ெகுதிகளில் உள்ள 
மின்தடட மற்றும் மின்யனாட்டம் ஆகிேவற்டற பெருக்கிவரும் அளவுகளின் 
குறிேிேல்கூட்டுத்பதாடக  அம்மூடிே சுற்றில் மின்னிேக்கு விடசேின் குறிேிேல் 
கூட்டுத்பதாடகக்கு  சமம். 

 

9) தண் – மின்தலை எண்  வலையறு 

ஓரலகு ேீளமும், ஓரலகு குறுக்குக்பவட்டுப்ெரப்பும் பகாண்ட கடத்தி ஒன்று 
மின்யனாட்டத்திற்கு ஏற்ெடுத்தும் மின்தடட  தண் – மின்தடட எண் எனப்ெடும். 

 𝛒 =
𝐑𝐀

𝒍
       (அலகு : Ω m) 

 

10) மின்தலை சவப்ெநிலல எண் : 
t°c பவப்ெேிடல உேர்வால் ஏற்ெடும் மின்தடடமாறுொட்டிற்கும்,                   
0°C ேில் உள்ள மின்தடடக்கும் உள்ள தகவு.  𝛂 =  Rt – R0 / R0t 

   அலகு / ° C 

 

11) மின்திறன், மின்னாற்றல் ரவறுப்ெடுத்துக.   

மின்திறன் மின்னாற்றல் 

 ஒரு வினாடிேில்பசய்ேப்ெடும் யவடல  யவடல பசய்யும் திறடம  
 மின்னழுத்த யவறுொடு மற்றும்               

மின்யனாட்டத்தின் பெருக்கற்ெலன் 
 மின்திறன் மற்றும் 

யேரத்தின் பெருக்கற்ெலன் 
  அலகு : வாட்  அலகு : ஜுல் 

 

12) துலனமின்கலன்களின் ெயன்ொடுகள் யாலவ ?  

 மீண்டும் மின்யனற்றம் பசய்ேலாம்.   

 இது கார்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் டிரக்குகளில் ெேன்ெடுகிறது. 
 அதிக மின்யனாட்டம் பெறலாம். 

 

13) மின்னியக்கு விலெ மற்றும் மின்னழுத்த ரவறுப்ொட்டிற்கு இலைரயயான 
ரவறுொடு      

மின்னிேக்கு விடச மின்னழுத்த யவறுொடு 

 திறந்தமின்சுற்றில், ஒரு 
மின்கலனில், இரு முடனக்கு 
இடடப்ெட்ட   
மின்னழுத்தங்களின் யவறுொடு  

 மூடிே சுற்றில் 
இருப்புள்ளிகளுக்கு 
இடடயேோன 
மின்னழுத்தங்களின் யவறுொடு  

 மின் சுற்றில் உள்ள 
மின்தடடடே சார்ந்தது அல்ல.  

 மின்தடடக்கு யேர்விகிதத்தில் 
இருக்கும் 

 
 

 
 
 
5  - மதிப்செண் வினா – விலைகள் 
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1) மின்ரனாட்ைத்திற்கும், இழுப்புதிலெரவகத்திற்கும் உள்ள சதாைர்பு  

 

 கடத்தி – XY  

 குறுக்குபவட்டுப்ெரப்பு - A 

 மின்புலம் – E 

 கடத்திேின்ேீளம் – L  

 ஓரலகு ெருமனில் உள்ள கட்டுறா எலட்ரான்களின் எண்ணிக்டக – n  

 இழுப்புதிடசயவகம்  - 𝒗d  

 

 கடத்திேின் வழியே  ொயும் மின்யனாட்டம்                                        𝑰 = 𝒒
𝒕
        − (𝟏) 

 கடத்திேின் வழியே ொயும் பமாத்த மின்னூட்டம்                    𝒒 = 𝒏𝑨𝑳𝒆     − (𝟐) 

 மின்னூட்டங்கள் கடத்திேின் வழியே பசல்ல ஆகும் காலம்                      − (𝟑) 
சமன் (2) மற்றும் (3) ஐ (1) ல் ெிரதிேிடுக  

 

 

 

 
𝑰

𝑨
= 𝒏𝒆𝒗d 

𝑱 = 𝒏𝒆𝒗d 

மின்ரனாட்ைம் இழுப்பு திலெ ரவகத்திற்கு ரநர்தகவில் இருக்கும். 

    

2)  மீக்கைத்திகளின் ெயன்கள்     

 மீக்கடத்து இேற்றிகள் – ஆற்றல் யசமிப்புத்திறன் அடமப்புகளாக   

 மீக்கடத்து திறன் காந்தங்கள் – இரேில்வண்டிகடள தண்டவாளங்களிலிருந்து 

உேர்த்த      

 இராக்பகட்டுகள் உதவிேின்றி துடனக்யகாள்கடள வட்டொடதக்கு ஏவ  

 மீக்கடத்து ேிடலேில் உள்ளகடத்திேில் மின்யனாட்டத்டத வலிடமமாறாமல் 
அனுப்ெலாம். 

 கணினிகளில் – ேிடனவு அடிப்ெடடக் கூறுகளாக   

3) சதாைர் இலைப்ெில் மின்தலையாக்கிகள்   

 

 R1, R2, R3, R4 பதாடராக இடணக்கப்ெட்டுள்ளது.  

 பதாடரிடனப்ெில் மின்யனாட்டம் மாறாது.  

 மின்னழுத்த யவறுொடு R1, R2, R3, R4   

முடறயே V1, V2, V3, V4 

                                V = V1 + V2 + V3 + V4   

  ஓம் விதிப்ெடி         V= I RS ; V1=I R1 ;  V2= I R2 ;  V3 = I R3 ;  V4 = I R4  

I RS = I R1 +  I R2 +  I R3  +  I R4 

RS =  R1 + R2 + R3 + R4 

 

ெல மின்தடடகளின் பதாகுப்ெேன் மின்தடட, தனித்தனி மின்தடடேக்கிகளின் 
மின்தடடகளின் கூடுதலுக்கு சமம். 

4) ெக்க இலைப்ெில் மின்தலைகள்                            
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R1, R2, R3, R4   ெக்க இடணப்ெில் இடணக்கப்ெட்டுள்ள மின்தடடகள். 

 ெக்க இடணப்ெில் மின்னழுத்த யவறுொடு சமம்.  

 I1, I2, I3, I4  மின்யனாட்டங்கள் முடறயே வழியே 
R1, R2, R3, R4  பசல்லும். 

I = I1 + I2 + I3 +  I4  

ஓமின் விதிெடி  

    

 

 

   மின்தடடோக்கிகள் ெக்க இடணப்ெில் இடனக்கப்ெடும் யொது தனித்தனி  
மின்தடடோக்கிகளின் மின்தடடேின் தடலகீழிகளின் கூடுதல்,பதாகுப்ெேன் 
மின்தடடேின் தடலக்கீழிக்கு சமம். 

 

5) மின்னழுத்தமானியின் தத்துவம் 

  

 முதன்லமச்சுற்று :    

மின்னழுத்தக்கம்ெி A,B. மின்கலஅடுக்கு 
Bt சாவி K, சீரான மின்யனாட்டம் I 

 துலைச்சுற்று :    
 ஒரு முதன்டம மின்கலன், 
கால்வனாமீட்டர் - G, உேர் மின்தடட- HR,பதாடுயகால் - J    பதாடரிடனப்ெில் 

 கால்வனா மீட்டர் சுழிவிலக்கம் காட்டும் ேீளம் AJ – சமன் பசய்யும் ேீளம்  

 

  E = Irl 

 

         E 𝛂 𝒍 

I – சுற்றில் மின்யனாட்டம்   r – ஓரலகு ேீளக்கம்ெிேின் மின்தடட  

 

மின்கலனின் மின்னியக்குவிலெ,ெமன் செய்யும் நீளத்திற்கு ரநர்த்தகவில் அலமயும், 

 

6) மின்னழுத்தமானிலய ெயன்ெடுத்தி சகாடுக்கப்ெட்ை இருமின்கலன்களின் 
மின்னியக்கு விலெ ஒப்ெிடுதல்  

 

 முதன்லம சுற்று :  

 

மின்னழுத்தமாணிக்கம்ெி, AB, மின்கலஅடுக்கு Bt, 
சாவி – K, மின்தடடமாற்றி - Rh – பதாடர் இடணப்பு. 
 
 
 
 
 

 துலைச்சுற்று :    
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 மின்னழுத்தமானிேின் A முடன, DPDT – சாவிேின் டமேமுடன C வுடன் 
இடணக்கப்ெட்டுள்ளது. D உடன் கால்வனாமீட்டர் G, உேர்மின்தடட HR, 
பதாடுயகால் J , சுற்றில் ொயும் மின்யனாட்டம் – I  ,  

ஓரலகு ேீளத்தின் கம்ெிேின் மின்தடட – r  .  

சதாடுொவியின் நகர்த்தி கால்வனாமீட்ைர் சுழிவிலக்கம் காட்ை செய்யப்ெடுகிறது. 
மின்னழுத்தமானிேின் தத்துவப்ெடி  

E1 = Ir𝒍𝟏              (1) 

E2 மின்கலன் துடனச்சுற்றில் இடனயும்ெடி பசய்ேப்ெடுகிறது. l 2 கணக்கிடப்ெடுகிறது. 

 E2 = Ir𝒍𝟐                 (2) 

 சமன்ொடு  (1) ஜ (2) ஆல்வகுக்க     

                             
𝑬𝟏

𝑬𝟐
=

𝒍𝟏

𝒍𝟐
 

 

7) ொைரையின் – முதல் விதி : ெரிொர்த்தல்  

முதல் விதி : மின்வாேில்  பவளிப்ெடும் பொருளின் ேிடறோனது  
மின்ெகுதிரவத்தின் வழியே ொயும் 
மின்னூட்டத்திற்கு யேர்த்தகவில் அடமயும்.                     

 மின்ெகுப்புக்கலன், மின்கலஅடுக்கு,சாவி  

 மின்தடடமாற்றி, மற்றும் அம்மீட்டர்  

பதாடராக இடனக்கப்ெடுகின்றன. 
 எதிர் மின்வாடே கழுவி,துடடத்து உலர  

டவத்து ெின்னர் அதன் ேிடறடேக் 
காணயவண்டும்  

I1, I2 என்ற மின்யனாட்டங்களுக்கு t கால அளவில்  பசலுத்தப்ெட்டு ேிடற  

m1, m2 பெறப்ெடுகிறது. 

                
𝑚1

𝑚2
=

𝐼1

𝐼2
                    𝒎 𝜶 𝑰              − (𝟏) 

இயதயொல் I என்ற மின்யனாட்டம், t1, t2 என்ற பவவ்யவறு கால அளவுகளுக்கு 
பசலுத்தி ேிடறகள் m3, m4 பெறப்ெடுகிறது. 

 𝒎 𝜶 𝒕           − (𝟐)    

 

 𝒎 𝜶 𝒒       (அ)      𝒎 𝜶 𝑰𝒕 =>  முதல் விதி ெரிொர்க்கப்ெட்ைது 
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8) ொைரையின் இைண்ைாம் விதி  ெரிொர்த்தல் : 
இைண்ைாம் விதி  :  

மின்ெகு திரவத்தின் வழியே குறிப்ெிட்ட அளவு மின்னூட்டம் பசலுத்தப்ெடும் யொது 
மின்வாேில் பவளிப்ெடும் பொருளின் ேிடற அதன் 
யவதிஇடணமாற்றுக்கு யேர்த்தகவில் அடமயும். 

 

 CuSO4 மற்றும் AgN03 யொன்ற கடரசல்கள் 
பகாண்ட இரு மின் ெகுப்பு கலன்கள், மின்கல 
அடுக்கு, சாவி, மின்தடட மாற்றி, அம்மீட்டர் 
பதாடர் இடணப்ெில். 

 CuSO4 – ல் தாமிர மின் வாய்கள்  

 AgNo3 – ல் பவள்ளி மின்வாய்கள்   டவக்கப்ெட்டுள்ளன . 

 எதிர் மின் வாடே கழுவி சிறிது யேரத்திற்கு,மின்யனாட்டத்டத பசலுத்த 

யவண்டும் .ேிடறகள் m1 , m2 கணக்கிடப்ெடுகின்றன 

           
𝑚1

𝑚2
=

𝐸1

𝐸2
    

 

  𝒎 𝜶 𝑬    இரண்டாம் விதி சரிொர்க்கப்ெட்டது 

9) ரைனியல் மின்கலன் 

 

மின்கலன் வடக : முதன்டம மின்கலன்  

யேர் மின்வாய் : தாமிரப்ொத்திரம்  

எதிர் மின்வாய்  : துத்தோகத்தண்டு 
மின்ெகுளி   : H2SO4 கடரசல்  

ேீர்த்த கந்தக அமிலத்தில் துத்தோகத்தண்டு 
டவக்கப்ெட்டிருக்கும், துண்துடளப்ொண்டம் 
CUSO4 கடரசலில் டவக்கப்ெடிருக்கும்  

விலன : 
 Zn தண்டு dil H2SO4    உடன் விடனபுரியும்.  

 

    dil. H2SO4                 
 

Zn                 Zn++ + Zn— 

 

Zn++ + CuSO4               ZnSO4 + Cu++ 

 

Cu++ அேனிகள் தமிரப்ொத்திரத்தில் ெடியும்  

மின்யனாட்டத்தின் திடச :  உள்யள  : Zn to Cu 

     பவளியே  : Cu to Zn 

மின்னிேக்குவிடச   : 1.08 V 
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10)  ரவால்ைா மின்கலன்  

மின்கலன்                 :              முதன்டம மின்கலன்  

யேர் மின்வாய் : தாமிரப்ொத்திரம்  

எதிர் மின்வாய்  : துத்தோகத்தண்டு 

மின்ெகுளி   : dil.H2So4    

விலன  :  

 எதிர்மின்வாேில் துத்தோக அணுக்கள், அேனிோக்கப்ெடுகிறது. 
 Zn++ அேனிகள் கடரசலில் பசன்று தாமிர யேர்மின்வாடே அடடகிறது. 

மின்யனாட்டம்   : உள்யள  :  Zn to Cu   

பவளியே:  Cu to Zn 

மின்னிேக்கு விடச  : 1.08V 

11)  சலக்லாஞ்ெிமின்கலன்  

அலமப்பு : 

மின்கலன்   : முதன்டம மின்கலன்  

யேர் மின்வாய்  : கார்ென் தண்டு  

 (MnO2 +  கார்ென் தூள்) 
எதிர் மின்வாய்  : துத்தோகதண்டு  
மின்ெகுளி   : NH4Cl   

கலன்   : கண்ணாடி  ொத்திரம் 

  

விலன    :  ஆக்சிசயனற்றம் மூலம் zn தண்டு zn++ மற்றும் இரு  

எலக்ட்ரான்களாக மாற்றமடடகிறது. 

 

 

மின்யனாட்டம்   :  

உள்யள  : Zn to C 

    பவளியே  : C to Zn 

மின்னிேக்கு விடச  : 1.5V 

மின்யனாட்டம்   : 0.25A 
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12) காரிய அமில ரெமக்கலம்  

மின்கலன்   : துடனமின்கலன்   

யேர்வாய்  : Pb02 

எதிர் மின்வாய்  : Pb 

மின்ெகுளி   : dil H2So4  

விடன  :  

எதிர்மின்வாய்  :  ஆக்சிசயனற்ற விடன,       

  காரிேம், கந்தக 
அமிலத்துடன்    

விடனபுரிந்து 
காரிேசல்யெட் மற்றும் இரு எலக்ரான்கடள தருகிறது. 

யேர்மின்வாய் : ஆக்சிசன் ஒடுக்கவிடன,காரிே ஆக்டைடு கந்தக  

அமிலத்துடன் விடனபுரிந்து,இரு எலக்ட்ரான்கள் 
ேடுேிடலோக்கப்ெடுகிறது. 

மின்யனாட்டம்  : பவளிச்சுற்றில் யேர் மின்வாேிலிருந்து எதிர்மின்  

வாயுக்குப் ொயும்  

மின்னிேக்குவிடச :  2.2V  

திரவத்தின் ஒப்ெடார்த்தி : 1.28 

 
13)  மீட்ைர் ெமனசுற்று: 
 இது விஸ்டன்சுற்றின் மற்பறாரு வடிவம்.  

 தாமிரப்ெட்டடகள் மரப்ெலடகமீது                           
பொருத்தப்ெட்டுள்ளன.  

 இடடேில் G1, G2 என்ற இடடபவளிகள்.  

 மாங்கனின் கம்ெி AC அளவுயகாளுக்கு 
இடணோக மரப்ெலடகமீது இழுத்து 
பொருத்தப்ெட்டுள்ளது. 

 மதிப்பு பதரிோத P மின்தடட G1 இடடபவளிேிலும் , Q என்றெடித்தர மின்தடட 
G2 இடடபவளிேிலும் இடனக்கப்ெடுள்ளது. கால்வனமீட்டர், உேர்மின்தடட, 
பதாடுயகால்  உடன் பதாடராக இடனக்கப்ெடுள்ளது. கால்வனாமீட்டரில் 
மின்யனாட்டம் சுழிோகுமாறு பசய்ேயவண்டும்.  

 

              
𝑷

𝑸
=

𝑹

𝑺
=

𝒓.𝑨𝑱

𝒓.𝑱𝑪
 

 

            
𝑷

𝑸
=

𝒍𝟏

𝒍𝟐
    

 

 𝑷 = 𝑸
𝒍𝟏
𝒍𝟐
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14)  வடீ்ஸ்ைன் ெமைசுற்று : 
  

P,Q,R,S -     மின்தடடகள்  மூடிேசுற்டற உருவாக்குகின்றன 

I1,I2,I3,I4 –  சுற்றில் மின்யனாட்டங்கள்  

G     -  கால்வனாமீட்டர் மின்தடட 

Ig  -  கால்வனாமீட்டர் மின்யனாட்டம்  

E  -  மின்கலன் மின்னிேக்குவிடச  

A,B,C,D  – சந்திகள் 

 
 

கிரிச்சாப் மின்யனாட்ட விதிடே B சந்திக்கு ெேன்ெடுத்த  

 I1 – I g- I3 = 0                   (1) 

 
கிரிச்சாப் மின்யனாட்ட விதிடே D சந்திக்கு ெேன்ெடுத்த 

 I2 + Ig - I4 = 0                          (2) 

 

கிரிச்சாப் மின்னழுத்தவிதிடே ABDA மூடிேொடதக்கு ெேன்ெடுத்த ` 

 I1 P + Ig G  - I2R = 0            (3) 

 

கிரிச்சாப்  மின்னழுத்த விதிடே ABCDA  என்ற மூடிே ொடதக்குெேன்ெடுத்த  

 I1P + I3Q - I4S - I2R =0       (4) 

 
 

கால்வனமீட்டர் சுழிவிலக்கம் காட்டும்யொது Ig=0 என (1), (2), (3) ல் ெிரதிேிட 

எனயவ 

I1        =  I3                 (5) 

I2       =  I4                         (6) 

I1P   =  I2R                 (7) 

 

(5), (6) , (7)  ஐ (4) ல் ெிரதிேிட  

 

I1P + I1Q - I2S - I2R = 0 
 

I1 ( P + Q ) = I2 ( R + S )             8 

 
  
 

 சமன் (8) ஐ (7) ஆல் வகுக்க 
𝑄

𝑃
=

𝑆

𝑅
   (𝑜𝑟)   

 

[
𝑃

𝑄
=

𝑅

𝑆
] 
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ொைம் 3. மின்ரனாட்ைத்தின் விலளவு 

மூன்று மதிப்செண்கள் 

 

1) மின்ொை சவப்ெரமற்றும் ொதனங்களில் நிக்ரைாம் ெயன்ெடுத்த காைைம் 
யாது? 

 அதிக மின்தடட எண்  

 அதிக உருகுேிடல 

 விடரவில் ஆக்சிகரணத்திற்கு உள்ளாகாது 

 

2) செல்டியர் குைகம் வலையறு. 
இரண்டு பவவ்யவறான உயலாகங்கள் பகாண்ட சந்திேில் ஒரு ஆம்ெிேர் 

மின்யனாட்டம் ஒரு வினாடி யேரத்தில் ொயும்யொது பவளிப்ெடும் (அ) 
உட்கவரப்ெடும் பவப்ெ ஆற்றலின் அளவு பெல்டிேர் குணகம்.  இதன் அலகு: 
யவால்ட் 

 

3) ெிளமிங் இைதுலக விதி: 
இடதுடகேில் பெருவிரல், ேடுவிரல், சுட்டுவிரல் மூன்டறயும் 

பசங்குத்தாகடவத்துக்பகாள்ள யவண்டும்.  

சுட்டுவிரல்              காந்தபுலத்தின் திடசடேயும் 

ேடுவிரல்                மின்யனாட்டத்தின் திடசடேயும் குறித்தால்  

பெருவிரல்              கடத்தி இேங்கும் திடசடே குறிக்கும்  

 
 

4) ஆம்ெியர் வலையறு : 
பவற்றிடத்தில் (அ) காற்றியலா ஒரு மீட்டர் இடடபவளிேில் 

டவக்கப்ெட்டுள்ள புறக்கணிக்கத்தக்க குறுக்கு ெரப்பு பகாண்ட இரு ேீண்ட 
இடணகடத்திகள்  வழியே ஒரு மீட்டர் ேீளத்தில் பசல்லும் மின்யனாட்டம் 
ஏற்ெடுத்தும் விடசேின் மதிப்பு  2x10-7Nm-1 எனில் அந்த மின்யனாட்டத்தின் 
அளவு ஒரு ஆம்ெிேர் எனப்ெடும். 

 

5) ஆம்ெியர் சுற்றுவிதி வலையறு: 
எந்பதாரு மூடிே வடளயகாட்டிடன சுற்றிே  காந்தப்புலத்தின் 

யகாட்டுவழித் பதாடகேடீ்டு மதிப்பு ∮ �⃗⃗� . 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗  ஆனது µ0I0 க்கு சமம் 

6) லெக்ரளாட்ைான் வைம்புகள் :  

 டீக்களில் பெரிே ெரப்ெில் சீரான காந்தப்புலம் ேிறுவது கடினம். 
 பெருமதிடசயவகத்தில் ஏற்ெடும் ஒப்புடம ேிடறமாறுொடு        

ஒத்திடசடவ, குடலக்கும். 
 உேர்அதிர்பவண்ணில் ஒப்புடம  ேிடறொடு, மிகஅதிகமாக இருப்ெதால் 

எலக்ட்ரான்கடள முடுக்க  இேலாது. 
7) ரைன்சென்ட் விதிலய கூறுக . 

ஒன்றுக்பகான்று யேர்குத்தான இருப்புலங்கள் பசேல்ெடும் புள்ளிேில் 
பதாங்கவிடப்ெட்ட காந்த ஊசிோனது அவ்விரு புலங்களின் பதாகுப்ெேன் 
திடசேில் ேிற்கும்.  
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ஐந்து மதிப்செண்கள் :  

 

1) ஒருகால்வனா  மீட்ைலை எவ்வாறு அம்மீட்ைைாக மாற்றலாம் ? 

 

 ெக்க இடணப்ெில் குடறந்த மின்தடட (s) ஒன்டற இடணப்ெதன் மூலம் 

கால்வனாமீட்டடர அம்மீட்டராக மாற்றலாம். 

 கால்வனா மீட்டர் வழியே ொயும் பெரும மின்யனாட்டம் – 𝑰𝒈 

 கால்வனா மீட்டரின் மின்தடட = G  

 இடணத்தட மின்தடட = S 

 சுற்றில் மின்யனாட்டம் = IS = ( I –  𝑰𝒈 )  

ெக்க இடணப்ெில் உள்ளதால் மின்னழுத்தம் சமம். 

    𝑰𝒈 G = ( I –  𝑰𝒈 ) s  

  𝑺 = 𝑮
𝑰𝒈

𝑰−𝑰𝒈
                        𝑹𝒂 =

𝑹 𝑺

𝑹+𝑺
   

 
    சிறந்த அம்மீட்டர் என்ெது சுழி மின்தடடடே பகாண்டிருக்கும். 

 

2) சலாைன்ஸ் விலெயின் ெிறப்புகள் 

 மின்னூட்டம் அடமதி ேிடலேில் இருந்ததால் விடச சுழிோகும். 

 விடசோனது மின்னூட்டத்திற்கு (q) யேர்தகவிலும்  

 விடசோனது காந்தத்தூண்டலுக்கு (B) யேர்தகவிலும்  

 மின்னூட்டமானது காந்தபுலத்துக்கு பசங்குத்தாக இேங்கினால் விடச பெருமம். 
 எதிர்குறி மின்னூட்டங்களுக்கு விடச எதிரான                                                                                       

திடசேில் பசேல்ெடும். 
 

3) கால்வனா மீட்ைலை எவ்வாறு ரவால்ட் மீட்ைைாக மாற்றலாம். 
 

 கால்வனா மீட்டருடன் பதாடரிடனெில் உேர்மின்தடடேிடன இடணப்ெதன் 

மூலம் யவால்ட் மீட்டராக மாற்றலாம். 

 கால்வனாமீட்டர் மின்தடட = G 

 கால்வனாமீட்டர் மின்யனாட்டம் = Ig 

 யவால்ட்மீட்டரின் பேடுக்கம் = V 

 மின்தடட = R  

    கால்வனாமீட்டர் வழியே ொயும் மின்யனாட்டம்  

    

   𝑰𝒈 =
𝑽

𝑹+𝑮
 

 

   𝑹 =
𝑽

𝑰𝒈
−  𝑮      RS = R+G 

  சிறந்த யவால்ட்மீட்டர் என்ெது ஈறிலா மின்தடடடே பகாண்டிருக்கும். 

 

 



SOFTVISION (VIJAY XEROX), CHSM.                                                            செல்: 7373694141                            

 

20 
P.MUTHUKUMAR.PGT                                  GHSS PERIYASIRUVATHUR 

ொைம் – 4 

மின்காந்த தூண்ைலும் மாறுதிலெ மின்ரனாட்ைமும் 

3 மதிப்செண்கள் 

1) மின்காந்த தூண்ைல் என்றால் என்ன? 

ஒரு மூடிே சுற்றுடன் பதாடர்பு பகாண்ட காந்தொேத்டத மாற்றுவதன் மூலம் 
அக்கடத்திேின் முடனகளுக்கிடடயே மின்னிேக்கு விடச தூண்டப்ெடுகிறது. இது 
மின்காந்ததூண்டல் எனப்ெடும். 
 

2) மின்காந்ததூண்ைல் ெற்றிய ொைரை விதிகலளக் கூறுக. 
(i) முதல் விதி: 

ஒரு மூடப்ெட்ட சுற்யறாடு பதாடர்பு பகாண்ட காந்தப்ொேம் மாறும்யொது  
அச்சுற்றில் மின்னிேக்கு விடச தூண்டப்ெடுகிறது.  

காந்தப்ொேத்தில் மாற்றம் ேிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் வடரேில் தூண்டப்ெட்ட 
மின்னிேக்கு விடச ேீடிக்கும். 

(ii) இைண்ைாம் விதி: 
மூடப்ெட்ட சுற்றில் தூண்டப்ெட்ட மின்னிேக்குவிடசேின் எண்மதிப்பு, 

சுற்றுடன் பதாடர்பு பகாண்ட காந்தப்ொேம் மாறும் வதீத்திற்கு யேர்தகவில் 
இருக்கும். 

 𝒆 =
𝒅𝝓

𝒅𝒕
 

 

3) சலன்ஸ் விதி: 
ஒரு சுற்றில் தூண்டப்ெட்ட  மின்யனாட்டத்தின்திடச, எப்யொதும் அடத உருவாக்க 

காரணமாக இருந்த காந்தப்ொே மாற்றத்டத எதிர்க்கும் வடகேில் அடமயும். 

 𝒆 = −
𝒅𝝓

𝒅𝒕
 

 

4) ெிளமிங் வலதுலக விதி 
வலதுடகேின் ஆள்காட்டிவிரல், பெருவிரல், ேடுவிரல் ஆகிே மூன்டறயும் 

ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்தாக டவத்துக்பகாண்டால்  

.ஆள்காட்டிவிரல்            காந்தபுலத்தின் திடசடேயும்  

பெருவிரல்                     கடத்தி இேங்கும் திடசடேயும் குறித்தால்  

   ேடுவிரல்                       தூண்டப்ெட்ட மின்யனாட்டத்தின் திடசடேயும் குறிக்கும். 

 

5) தூண்ைப்ெட்ை மின்னியக்குவிலெலய ரதாற்றுவிக்கும் முலறகள். 

 காந்ததூண்டல் (B)டே மாற்றுவதன்மூலம். 

 சுருள் உள்ளடக்கிே ெரப்ெிடன (A) மாற்றுவதன்மூலம். 

 காந்தப்புலத்டத பொறுத்து சுருளின் திடச அடமப்டெ மாற்றுவதன்மூலம்.𝜽 
 

 

6) LCR சுற்றின் ஒத்திலெவு அதிர்சவண் என்றால் என்ன? 

    எந்தபவாரு குறிப்ெிட்ட அதிர்பவண்ணுக்கு (𝒗0) சுற்றின் மின்பனதிர்ப்பு 
சிறுமமாகவும், மின்யனாட்டம் பெருமமாகவும் மாறுயமா, அந்த குறப்ெிட்ட 
அதிர்பவண் ஒத்திடசவு அதிர்பவண் எனப்ெடும். 
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7) DC அம்மீட்ைர் மாறுதிலெ மின்ரனாட்ைத்லத அளவிைாது ஏன்? 

   AC மின்யனாட்டம் காலத்டத பொறுத்து பதாடர்ந்து மாறிக்பகாண்யட 
இருப்ெதால், ஒரு முழுச்சுற்றுக்கான சராசரிமதிப்பு சுழிோகும். 
 

8) காந்தப்ொயம் வலையறு? அதன் அலகு யாது? 

  ஒரு மூடப்ெட்ட ெரப்டெ கடந்து பசல்லும் காந்தவிடசக்யகாடுகளின் 
எண்ணிக்டக. இதன் அலகு: பவெர் 

 

9) AF அலைப்புச்சுருள், RF அலைப்புச்சுருள் ரவறுெடுத்துக: 
AF அலைப்புச்சுருள் RF அலைப்புச்சுருள் 

 குடறந்த அதிர்பவண் AC 
சுற்றுகளில் ெேன்ெடுத்தப்ெடுகிறது 

 உேர் அதிர்பவண் AC சுற்றுகளில் 
ெேன்ெடுத்தப்ெடுகிறது  

 யதனிரும்பு உள்ளகம்   காற்று உள்ளகம்  

 மின்தூண்டல்  எண் அதிகம்   குடறந்த மின்தூண்டல் எண் 
 

10) மின்மாற்றியின் ெயனுறுதிறன் வலையறு: 

ெேனுறுதிறன்  η  =  
பவளிேிடுதிறன்

உள்ளடீுதிறன்
  =   

Es Is

Ep Ip
 

திறன் இழப்பு ஏதும் இல்லாத மின்மாற்றிக்கு ɳ = 100% 

ேடடமுடறேில் ெேனுறுதிறன் ஒன்டறவிடக்குடறவு. 

5 மதிப்செண்கள். 

1) மின்மாற்றியில் ஏற்ெடும் இழப்புகள் விளக்குக : 
இழப்புகள் ஏற்ெடும் முலறகள் குலறக்கும் முலறகள் 

தேக்க இழப்பு  உள்ளிடு மாறுதிடச மின்யனாட்டம் 
இரும்பு உள்ளகத்டத திரும்ெ திரும்ெ 
காந்தமாக்குவதாலும், காந்தத்தன்டமடே 
இேக்க பசய்வதாலும் ஏற்ப்ெடுகிறது. 

மியூ பமட்டல், 
சிலிக்கான் ஸ்டீல் யொன்ற 
கலப்பு உயலாகங்கள் 
ெேன்ெடுத்தி.  

தாமிர இழப்பு  முதன்டம மற்றும் துடனச்சுற்றுகளில் 
ொயும் மின்யனாட்டம் ஜூல் பவப்ெ 
விடளடவ ஏற்ெடுத்தும். எனயவ 
பவப்ெவடிவில் ஆற்றல் இழக்கப்ெடுகிறது. 

குடறந்த மின்தடட 
தடிமனான கம்ெிகள் 
ெேன்ெடுத்தலாம். 

சுழல் 
மின்யனாட்ட 
இழப்பு   

மாறுெடும் காந்தொேம் உள்ளகத்தில் 
சுழல் மின்யனாட்ட இழப்டெ 
ஏற்ப்ெடுத்துகிறது.  

ஸ்படல்லாய் யொன்ற 
உயலாகக்கலடவ பகாண்டு 
குடறக்கலாம். 

ொே இழப்பு  ொேக் கசிவின் காரணமாக  கூடுவடக உள்ளகத்டத 
ெேன்ெடுத்துவதன் மூலம். 

 

யமற்கண்ட இழப்புகளுடன் ஒலிோல் ஆற்றல் இழப்பு ஏற்ெடுகிறது.  
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2) சுருள் உள்ளைக்கிய ெைப்லெ மாற்றுவதன் மூலம் மின்னியக்கு விலெ தூண்டுதல்.  

 PQRS - கடத்தி ெடத்தில் காட்டியுள்ளெடி வடளக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 L1M1 – ேழுவும் கடத்தி 
 l –  ேழுவும் கடத்திேின் ேீளம் 

 B – சீரான காந்த புலம் கடத்திேின் தளத்தி ற்கு 

குத்தாக பசேல்ெடுகிறது. 

 கடத்தியுடன்  பதாடர்புபகாண்ட காந்தொேம் 

மாறுகிறது. 

 எனயவ கடத்திேில் தூண்டப்ெட்ட மின்னிேக்க 

விடச உருவாக்கப்ெடுகிறது. 

 dA ெரப்ெில் மாறுொடு = ெரப்பு L2 L1 M1 M2 

dA  =  l dx 
காந்த ொே மாற்றம் ,   dɸ  = B.dA  

            dɸ  = Bl dx 

         𝒆 = −
𝒅ɸ

𝒅𝒕
 

            𝑒 = −
B𝑙 dx

𝑑𝑡
 

            e = - B lv  

3) மின்தலையாக்கி மட்டுமுள்ள AC சுற்று 

  

 R மின்தடடோக்கி ஒரு மாறுதிடச மின்னிேக்கு 
விடச மூலத்துடன் இடணக்கப்ெட்டுள்ளது.  

 பசலுத்தப்ெடும் மின்னிேக்கு விடச 

                                                                                                     ----  (1) 
 

 மின்தடடோக்கி குறுக்யக மின்னழுத்தம் 
 

 

 மின்னழுத்த யவறுொடு = பசலுத்தப்ெடும் மின்னிேக்குவிடச  

 

 

 
     ------  (2)     இதில்  

 

 இச்சுற்றில் மின்யனாட்டமும்  

மின்னழுத்தமும் ஒயர கட்டத்தில் உள்ளன. 
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10 மதிப்செண்கள் 

1) காந்தபுலத்லத சொறுத்து சுருளின் திலெயலமப்லெ மாற்றுவதன்மூலம்  

மின்னியக்குவிலெலய தூண்டுதல்: 

PQRS – பசவ்வக வடிவ கம்ெிச்சுருள். 

N - சுற்றுகள் எண்ணிக்டக 

 

A -கம்ெிச்சுருள்களின்   

குறுக்குபவட்டுப் ெரப்பு 

 

𝛚 - யகாணதிடசயவகம்  

 

B - சீரான காந்தபுலம் 

 

t - காலத்தில் சுருளானது 

 

 𝛉 = 𝛚𝐭 யகாணம் சுழற்றப்ெடுகிறது 

. 

  ɸ   - சுருளுடன் பதாடர்புடடே காந்தப்ொேம். 

பதாடக்கத்தில் கம்ெிச்சுருள் பசங்குத்தாக உள்ளது. 
பதாடக்கத்தில் கம்ெிச்சுருளின்தளம் காந்தப்புலத்துடன் ஏற்ெடுத்தும் யகாணம் சுழி. ெின் 

கம்ெிச்சுருள் வலஞ்சுழிோக சுற்றப்ெடுகிறது. 

தூண்டப்ெட்ட மின்னிேக்குவிடச 𝒆 = −
𝒅ɸ

𝒅𝒕
   

[ஆனால்     ɸ = NBAcosθ]  

 

 `                                            𝒆 = − 𝒅
𝒅𝒕

(𝑵𝑩𝑨𝐜𝐨𝐬𝜽)             (𝐄𝐨 = 𝑵𝑩𝑨𝝎) 

 

[அதிர்பவண் 𝒗 =
𝛚

𝟐𝛑
]                                     𝐞 = 𝐍𝐁𝐀𝛚𝐬𝐢𝐧 𝛚𝐭  

எந்த ஒரு கணத்திலும் தூண்டப்ெட்ட மின்னிேக்கு விடசேின் மதிப்பு 

 

e = Eo sin ωt 

 
யகாணம் சுருளின்தளம் B என்ற காந்தபுலத்திற்கு தூண்டப்ெட்ட மின்னிேக்குவிடச 

ωt = 0 குத்தாக உள்ளது   e = 0 

ωt = π / 2 இடணோக உள்ளது   e = +E0  

ωt = π குத்தாக உள்ளது   e = 0 

ωt = 3π / 2 இடணோக உள்ளது   e = -E0 

ωt = 2π குத்தாக உள்ளது   e = 0 

பவளிச்சுற்றில் ொயும் மின்யனாட்டம் டசன் வடளயகாடாக அடமயும் . 
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2) AC – மின்னியற்றி – ஒரு கட்ைம் 

 

தத்துவம்   : மின்காந்த தூண்டல்  

முக்கிய ொகங்கள் :  

(i) சுழல் சுருள்  

 யதனிரும்பு உள்ளகம் மீது சுற்றப்ெட்டுள்ள சுழல்சுருள். 

 யதனிரும்பு உள்ளகம் காந்தொேத்டத 

அதிகரிக்கும்.யமலும் சுழல் சுருடளத்தாங்கும். 

(ii) புலக்காந்தம்  

 திறன்குடறந்த டடனயமா – ேிடலோன காந்தம் 

 அதிக திறன் டடனயமா – மின்காந்தம்  

(iii) நழுவுவலளயங்கள் :  

 R1,R2 உள்ளடீற்ற உயலாகவடளேங்கள்,சுருளின் இரண்டு  முடனகளில் 

இடணக்கப்ெட்டுள்ளது. .சுழல்சுருளுடன் இடவகளும் சுழல்கிறது.  

  (IV)       தூரிலககள் :  

 B1,B2 – உயலாகத்தகடுகள் (அ) கார்ென்தூரிடககள் . இடவ உருவாகும்  

மின்யனாட்டத்டத பவளிச்சுற்றுக்கு பசலுத்துகின்றன. 

  ரவலல செய்யும் விதம் : 

 காந்தபுலத்டத பொறுத்து கம்ெி சுருளின் திடசேடமப்பு மாறும்  யொது, 

கம்ெிசுருளில் மின்னிேக்குவிடச தூண்டப்ெடுகிறது. 

 ABCD சுருள் இடஞ்சுழிோக சுற்றப்ெடுகிறது. 

முதல் சுற்று இரண்டாம் சுற்று 

 சுருளின் AB ெகுதி கீழ்யோக்கியும்,DC 

யமல்யோக்கியும் ேகரும். 

 சுருளின் AB ெகுதி யமல்யோக்கியும்,DC 

கீழ் யோக்கியும் ேகரும். 

 ெிளமிங் வலக்டக விதிெடி 

மின்யனாட்டம் சுற்றில் DCBA 

திடசேில் ொயும். 

 ெிளமிங் வலக்டக விதிெடி 

மின்யனாட்டம் சுற்றில் ABCD 

திடசேில் ொயும். 
 பவளிச்சுற்றில் மின்யனாட்டம் 

B1லிருந்து B2 க்கு ொயும். 

 பவளிச்சுற்றில் மின்யனாட்டம் B2 

விலிருந்து B1  க்கு  ொயும் 

 

 தூண்டப்ெட்ட மின்னிேக்குவிடச   𝐞 = 𝑬° 𝐬𝐢𝐧𝝎𝒕 

 மின்ணிேக்குவிடசேின் பெரும மதிப்பு E௦ = NBA𝛚 

 

      

     N  = சுற்றுகளின் எண்ணிக்டக    

     A  = சுருளின் ெரப்பு  

     B = காந்தப்ொேம்         

     𝛚 = யகாணதிடசயவகம் 
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3. மின் மாற்றியின் அலமப்பு செயல்ொட்லை விளக்குக. 
 மின்மாற்றி : குடறந்த மாறுதிடச 

மின்னழுத்தத்டத அதிக மாறுதிடச 
மின்னழுத்தமாக (அ) அதிக மாறு திடச 
மின்னழுத்தத்டத குடறந்த மாறு திடச 
மின்னழுத்தமாகவும் மாற்றும் மின்சாதனம் . 

தத்துவம் : மின்காந்தத்தூண்டல்  

அலமப்பு :  

 P,S யதனிரும்பு உள்ளகத்தில் 

சுற்றப்ெட்டுள்ள துடணச்சுற்று, 

முதன்டமசுற்று. 

 Np – முதன்டமச்சுருள்களின் எண்ணிக்டக,  

 Ns - துடணச்சுருள்களின் எண்ணிக்டக  

 Ip - முதன்டமச்சுருளில் மின்யனாட்டம்,  

 Is - துடணச்சுருளில் மின்யனாட்டம் 

 Ep - முதன்டமச்சுருள்களில் மின்னிேக்குவிடச,  

 Es – துடணச்சுருள்களில் மின்னிேக்குவிடச   

முதன்டம மற்றும் துடணச்சுருள்களுடன் ஒயர அளவு காந்தப்ொேம் பதாடர்புடடேதால் 
ஒவ்பவாரு சுற்றிலும் மின்னிேக்குவிடச சமம். 

                           
𝑬𝑷

𝑵𝑷
=

𝑬𝑺

𝑵𝑺
    

                          𝑬𝑺

𝑬𝑷
=

𝑵𝑺

𝑵𝑷
       ________ (𝟏)                      

ேல்லிேல்பு மின்மாற்றிக்கு    
உள்ளடீு திறன் = பவளிேடீு திறன் 

𝑬𝑷 𝑰𝑷 = 𝑬𝑺𝑰𝑺                            
𝑬𝑺

𝑬𝑷
=

𝑰𝑷

𝑰𝑺
      ________  (𝟐) 

சமன் (1) மற்றும் (2) லிருந்து  

𝑬𝑺

𝑬𝑷
=

𝑵𝑺

𝑵𝑷
=

𝑰𝑷

𝑰𝑺
= 𝑲  𝑲 = மின்மாற்றி விகிதம் 

ெயனுறுதிறன் : η   

η=
பவளிேிடுதிறன்

உள்ளடீுதிறன்
=

Es Is

Ep Ip
  ேல்லிேல்பு மின்மாற்றிக்கு η=1 (100%) 

ேடடமுடறேில் η<1 (ஒன்டறவிடக்குடறவு) 
 

 

 

ஏற்று மின்மாற்றி இறக்கு மின்மாற்றி 
     K    >   1 

     ES    >    EP 

     NS   >    NP 

     IS     <    IP 

மின்யனாட்டத்டத குடறப்ெதன் மூலம் 
மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கும். 

     K   <   1 

     ES    <   EP 

     NS   <   NP 

     IS      >   IP 

மின்யனாட்டத்டத அதிகரிப்ெதான் மூலம் 
மின்னழுத்தம் குடறயும். 
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4. மின்தலையாக்கி (R), மின்தூண்டி (L), மின்ரதக்கி சதாைர்இலைப்ெில் : 
 

 R -  மின்தடட, L - மின்தூண்டி,  

C - மின்யதக்கி  மற்றும்  

e - மின்னிேக்குவிடசமூலம் பதாடர்  

   இடணப்ெில் இடணக்கப்ெடுகிறது  

 சுற்றில் ொயும் மின்யனாட்டம் – I 

 

மின்தடடக்கு குறுக்யக ொயும் மின்னழுத்த யவறுொடு    VR = IR         1               

    (I யுடன் VR ஆனது ஒயரகட்டத்தில்) 

மின்தூண்டிக்கு குறுக்யக ொயும் மின்னழுத யவறுொடு  VL = IXL                   2  

(I டே விட VL ஆனது π/2 முந்தி இருக்கும்)  

மின்யதக்கி குறுக்யக உள்ள மின்னழுத்த யவறுொடு      Vc = IXc                      3   

(I டே விட Vc ஆனது π/2 ெின்தங்கி இருக்கும்) 

 VL  மற்றும் Vc ஒன்றுக்பகான்று 180O கட்ட யவறுொட்டில் உள்ளன. 

பதாகுெேன் மின்னழுத்தம். 

 OB2 = OA2 + OB2 

 𝑽𝟐 = 𝑽𝑹
𝟐 + (𝑽𝑳 − 𝑽𝑪)

𝟐 

 𝑽 = √𝑽𝑹
𝟐 + (𝑽𝑳 − 𝑽𝑪)

𝟐 

 𝑽 = √(𝑰𝑹𝟐) + (𝑰𝑿𝑳 − 𝑰𝑿𝑪)
𝟐 

 𝒁 =
𝑽

𝑰
= √𝑹𝟐 + (𝑿𝑳 − 𝑿𝑪)

𝟐       = மின் எதிர்ப்பு.   இதன் அலகு : ஓம்.  

 மின்னழுத்தத்திற்க்கும், மின்யனாட்டதிற்கும் 
இடடயே  உள்ள கட்ட யகாணம் ɸ 

 𝐭𝐚𝐧 ɸ =
𝑽𝑳−𝑽𝒄

𝑽𝑹
 

 

 𝐭𝐚𝐧 ɸ =
𝑿𝑳−𝑿𝒄

𝑽𝑹
 

 

 ɸ = 𝐭𝐚𝐧−𝟏 (
𝑿𝑳−𝑿𝑪

𝑹
)   

i = IOSin(𝝎t± ɸ) எந்த ஒருகைத்திலும் சுற்றில் ொயும் மின்ரனாட்ைம். 

 

 

 

 

 



SOFTVISION (VIJAY XEROX), CHSM.                                                            செல்: 7373694141                            

 

27 
P.MUTHUKUMAR.PGT                                  GHSS PERIYASIRUVATHUR 

ொைம்-5 

மின்காந்த அலலகளும், அலல ஒளியியலும்  

 

3-மதிப்செண்கள் : 
1) மின்காந்த அலலகள் என்றால் என்ன? 

 ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்தாக ஏற்ெடும் மின் மற்றும் காந்தப்புல மாறுொடுகள் 
மின்காந்த மாறுொடுகடளக் பவளிேில் உருவாக்கும், இத்தகே யவறுொடுகள், 
அடலகளின் ெண்புகடளக் பகாண்டு ஊடகத்தின் உதவிேின்றி பவளிேில் ெரவுகின்றன. 
இடவ “ மின்காந்த அடலகள்” எனப்ெடும். 
 

2) அகெிவப்புகதிர்களின் ெயன்கள் யாலவ? 

 அகசிவப்பு விளக்குகள் முடேீக்கு சிகிச்டசக்கு ெேன்ெடுகிறது. 
 வானிடல தட்ெ பவப்ெ முன்னறிவிப்புக்கு ெேன்ெடுகிறது. 
 மூலக்கூறுகளின் கட்டடமப்டெ ஆராே. 

 

3) புறஊதாக் கதிர்களின் ெயன்கள் யாலவ? 

 ொக்டீரிோக்கடள அழிக்க, உணவு பகடாமல் ொதுகாக்க. 
 மருத்துவ உெகரணங்களில் உள்ள நுண்ணுேிர்கடள பகால்ல. 
 அணுவின் கட்டடமப்டெ கண்டறிே. 
 

4) ப்ைான்ர ாெர் வரிகள் என்றால் என்ன? 

 சூரிே ேிறமாடலேில் காணப்ெடும் கருடமவரிகள் ப்ரான்ய ாெர் வரிகள். 
 இடவ வரிஉட்கவர் ேிறமாடலக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் . 

 

5) வானம் நீலநிறத்தில் ரதான்றக்காைைம் என்ன? 

 ராயல ஒளிச்சிதறல் விதிப்ெடி. 
 குடறந்த அடலேீளம் உடடே ேீலேிற ஓளி, அதிக அடலேீலமுடடே சிவப்பு ேிற 

ஒளிடேவிட அதிகமாக சிதறல் அடடவதால் வானம் ேீலேிறமாக காட்சிேளிக்கிறது. 
 

6) டிண்ைால் ஒளிச்ெிதறல் என்றால் என்ன ?  

   கூழ்மத்துகள்,வழியே ஒளி சிதறடிக்கப்ெடும் ேிகழ்வு   “டிண்டால் விடளவு” ஆகும்.                                                                                                                                                                                                        

 

7) முழு அக எதிசைாளிப்ெிற்கான நிெந்தலனகள் யாலவ? 

 ஒளிோனது அட்ர்வுமிகு ஊடகத்திலிருந்து, அடர்வு குடற ஊடகத்திற்க்கு பசல்ல 
யவண்டும். 

 ெடுயகாணம், அட்ர்வுமிகு ஊடகத்தில் மாறுேிடலக்யகாணத்டதவிட அதிகமாக 
அடமே யவண்டும்.    i > c 

8) நியூட்ைனின் வலளயங்களின் லமயம் கருலமயாக ரதான்றக்காைைம் என்ன? 

பலன்சு கண்ணாடி தகட்டட பதாடும்புள்ளிேில் கற்யறாட்டின் தடிமன் சுழி. 
எனயவ, அடலகளிள் ொடத யவறுொடு இல்டல . அடர்வுமிகு கண்ணாடிேில் 
எதிபராளிக்கப்ெட்ட ஒளி அடலோனது கட்டயவறுொடு அடடகிறது. எனயவ 
டமேப்புள்ளி கருடமோக யதான்றுகிறது. 

 

9) ஒலியியல் சுழற்ெியின் அளவானது எந்சதந்த காைைிகலள ொர்ந்துள்ளது? 

 ெடிகத்தின் தடிமன்  

 ெடிகத்தின் அடர்த்தி  

 ெேன்ெடும் ஒளிேின் அடலேீளம் 
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5 மதிப்செண்கள் : 
 

1) புருஸ்ைர்விதிலயக்கூறி நிருெி: 
 

       தளவிடளவு யகாணத்தில் ஒளிக்கற்டற ெடும்பொழுது, எதிபராளிக்கும் கதிரும், 
விலகலடடந்த கதிரும் ஒன்றுக்பகான்று குத்தாக அடமயும்.   

 

 ip + 900 + r = 1800 

  

      r =  900 - ip 
 

ஸ்பேல் விதிப்ெடி    
 
 

 
 
 

                         tan ip  =  µ 

 
 

 
 

  
 

2) மின்காந்த அலலகளின் ெிறப்ெியல்புகள்:- 
 

 முடுக்கிவிடப்ெட்ட மின்னூட்டங்களால் மின்காந்த அடலகள் 
உருவாக்கப்ெடுகின்றன. 

 இடவ ெரவுவதற்கு ெருப்பொருள் ஊடகம் யதடவேில்டல. 
 இடவ மின்னூட்டமின்றி அடமவதால் மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களால் 

விலக்கமடடவதில்டல. 
 பவற்றிடத்தில் ஒளிேின் திடசயவகத்தில் பசல்லும். [ C =3x108மீ/வி  ] 

 இடவ குறுக்கடலகள் E  மற்றும் B ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்தாக அடமயும். 

3) ரொலைாய்டுகளின் ெயன்கலள கூறுக. 

 பவேில்காப்புக் கண்ணாடிோக ெேன்ெடுகிறது. 

 முப்ெரிமாண ேகரும் ெிம்ெங்கடள யதாற்றுவிக்கப்ெேன்ெடுகின்றன. 

 வாகனங்களில் ஒளிமூலத்தால் கண்கள் கூசுவடத தவிர்க்க. 

 இரேில்களிலும், விமானங்களிலும் ஒளிபசறிடவக் கட்டுெடுத்த. 

 மூலக்கூறுகளின் வடிவங்கடளயும், அளவுகடளயும் ஆராே. 

 
 
 
 
 

விதி:   தளவிலளவுக் ரகாைத்தின் ரைன்சென்ட் மதிப்பு எண்ைளவில் அந்த ஊைகத்தின் ஒளிவிலகல் 
 எண்ைிற்கு ெமம். 
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4) தட்ைடுக்கு ெற்றி எழுதுக. 
 

 எதிபராளிப்ொல் ஏற்ெடும் தள விடளடவ 
ெேன்ெடுத்தி                        
தட்டடுக்கு அடமக்கப்ெடுகிறது.  

 ஒரு குழாேினுள் ெலக் கண்ணாடி தட்டுகள் 
இடணோக ஒன்றன் மீது ஒன்று  
பொருத்தப்ெட்டுள்ளது.                       

 இடவ குழாேின் அச்சுக்கு 32.50                              
சாய்வாக கண்ணாடி தகடுகள் பொருத்தப்ெடுகின்றன. 

 குழாேின் அச்சில் வழியே ஒளிக்கதிர்கள் 57.50 ெடுயகாணத்தில் விழுகிறது. 
 ெடுதளத்திற்க்கு பசங்குத்தான அதிர்வுகள் எதிபராளிக்கப்ெடும் மற்றும்                                                                         

இடணோனடவ ஊடுருவிச் பசல்லும். 
 தட்டடுக்கு தளவிலளவாக்கியாகவும், ெகுப்ொனாகவும் பசேல்ெடும். 

  
 

5) லநக்கல் ெட்ைகம்  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 கால்டசட் ெடிகத்டதக் பகாண்டு வடிவடமக்கப்ெடுகிறது.  

 அகலத்டதப் யொன்று மூன்று மடங்கு ேீளம் பகாண்டது. 720 மற்றும் 1080  
யகாணங்கடளக் பகாண்டது.  

 மூடலவிட்டம் வழிோக இரண்டு ெகுதிகளாக பவட்டப்ெட்டு மீண்டும் 
ஒன்றுடன் ஒன்று கனடா ொல்சம் என்ற ஒளி ஊடுருவும் சிபமன்ட் பகாண்டு 
ஒட்டப்ெடுகிறது.  

 யசாடிேம் ஒளிக்கு : 
 சாதாரண கதிரின் ஒளி விலகல் எண்  1.658   

 அசாதாரண ஒளி விலகல் எண்   1.486 .  

 கனடா ொல்சம் ஒளி விலகல் எண்   1.550 .  

 இது இரண்டு கதிருக்கும் ஒன்றாகயவ அடமவதால் கனடா ொல்சம் 
தளவிடளவு ஒளிடே யதாற்றிவிப்ெதில்டல.  

 தளவிடளவுரா ஒளி டேக்கல் ெட்டகத்தில் ெடுமாறு பசய்தால் இரட்டட ஒளி 
விலகல் ஏற்ெட்டு சாதாரண கதிர் அசாதாரண கதிராகவும் ெிரிகிறது.  

 சாதாரண கதிர் முழு அக எதிபராளிப்பு அடடவதால் ஊடுருவதில்டல.  

 கனடா ொல்சம் வழிோக ஊடுருவி வரும் அசாதாரண கதிர் தள விடளவுற்ற 
கதிராக இருக்கும்.  

 டேக்கல் ெட்டகம் தளவிடளவாக்கிோகவும், ெகுப்ொனாகவும் பசேல்ெடும். 
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10 மதிப்செண்கள் : 
 

1) சவளிவிடுநிறமாலல, உட்கவர்நிறமாலல இவற்லற விவரி. 
 

 
 
 

 

நிறமாலல நிறமாலல வலககள் விளக்கம் உதாைைம் 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) சவளிவிடு நிறமாலல: 
 

ஒளிமூலம் ஒன்றிலிருந்து 
யேரடிோக பவளிப்ெடும் 
ஒளிடே ேிரமாடலமாணி 
பகாண்டு ஆராயும்யொது 
பவளிவிடும் ேிறமாடல 
பெறலாம் 

 
 
 
 

பதாடர் பவளிவிடு 
ேிறமாடல 

 இது இடடபவளிேில்லாமல் 
எல்லா அடல 
ேீளங்கடளயுடடே 
ஒளியுட்டப்ெட்டெட்டடோகும். 
(ஊதா முதல் சிவப்பு வடர) 

 இது ஒளிமூலத்தின் 
பவப்ெேிடலடேப் பொருது 
அடமயும். 

ேீர்மப்பொருட்கள்  

கார்ென் வில்  

மின்னிடல விளக்கு 

 
 

வரி பவளிவிடு 
ேிறமாடல 

 இது வடரேறுக்கப்ெட்ட 
அடலேீளங்கள் பகாண்ட 
கூர்டமோன வரிகளாகும். 

 இடவ வாயுவின் தன்டமடே 
கண்டறிேவும் ெேன்ெடுகிறது.  

யசாடிே ஆவி 
விளக்கிலுள்ள யசாடிேம்  

ொதரச ஆவி 
விளக்கிலுள்ள ொதரசம்.  

 
 
 

ெட்டடபவளிவிடு 
ேிறமாடல 

 இடவ ஒருமுடனேில் 
கூர்டமோகவும், சிறிது சிறிதாக 
பேருக்கம் குடறந்து பகாண்யட 
வந்து மறுமுடனேில் மங்கலாக 
இருக்கின்ற ெல 
பொலிவுெட்டடகளால் ஆனது..  

யசாடிே ஆவி 
விளக்கிலுள்ள யசாடிேம்  

ொதரச ஆவி 
விளக்கிலுள்ள ொதரசம்.  

 
 
 
 
 
 
 

(2) உட்கவர் நிறமாலல: 
 

ஒளிமூலம் ஒன்றிலிருந்து 
பவளிப்ெடும் ஒளிோனது 
உட்கவர் பொருள்களின் 
வழியே பசலுதப்ெட்டெின், 
ேிறமாடலமானிடேக் 
பகாண்டு ஆராயும் பொது 
கிடடப்ெது. 

 
 
 
 

பதாடர் உட்கவர் 
ேிறமாடல 

 ஒளிமூலம் ஒன்றிலிருந்து 
பவளிப்ெடும் ஒளிோனது ஓர் 
உட்கவர் பொருளின்வழியே 
பசலுதப்ெட்டெின் 
ேிறமாடலமானி பகாண்டு 
ஆராயும்யொது கிடடப்ெது.  

பவள்டள 
ஒளிப்ொடதேில்  
டவக்கப்ெட்டெச்டசக் 
கண்ணாடி ெச்டச 
வண்ணத்டத தவிர 
மட்டற்ற 
வண்ணங்கடள 
உட்கவரும். 

 
 
 
 

வரி உட்கவர் 
ேிறமாடல 

 கார்ென் வில்லிருந்து வரும் 
ஒளிடே யசாடிே ஆவிவிளக்கின் 
வழிோக அனுமதித்து அதடன 
ேிறமாடலமாணிடேக் பகாண்டு 
ஆராயும் யொது கிடடக்கும் 
பதாடர் ேிறமாடலேில் இரண்டு 
கருடம வரிகள் மஞ்சள் 
ெகுதிேில் கிடடக்கும்.  

 
 

5896 A0 

5890 A0 

 
 
 

ெட்டட உட்கவர் 
ேிறமாடல 

 பவள்டள ஒளிடே அயோடின் 
ஆவி (அ) ேீர்த்த ேிடலேிலுள்ள 
இரத்தம் வழியே பசலுத்தும் 
யொது பதாடர்ச்சிோக 
ஒலியுட்டப்ெட்ட ெிண்ணணிேில் 
கருடம ெட்டடகள் காணப்ெடும். 
 

 கருடம 
ெட்டடகள் 

 சாேங்கள் 
தோரிக்க. 
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2) இைமான் ஒளிச்ெிதறலல விளக்குக: 

இைாமன் விலளவு: 

 

 பொருபளான்றின் வழியே ஒற்டறேிற ஒளி பசல்லும் யொது சிதறடலடடகிறது. 

 சிதறலடடந்த ஒளி, ெடுகின்ற அதிபவண்டண மட்டுமில்லாமல் சில புதிே 
அதிபவண்கடள பகாண்டிருந்தது. “இது இராமன் விடளவு” எனப்ெடும். 

 

சில ேிகழ்வுகளில், ஒளி ஃயொட்டான்கள் அணுக்கள் 
(அ) மூலக்கூறுகளின் மீது யமாதும் யொது 
மீட்சிெண்ெினால் ஃயொட்டானின் ஆற்றலில் இழப்யொ 
ஏற்யொ ேிகழ்வதில்டல. இந்த அதிர்பவண்ணில் 
மாற்றமடடோத வரிகள் ராயல வரிகள். 

 

 

ஒரு யொட்டான், திரவத்தின் அணு (அ) மூலக்கூறின் 
மீது யமாதும் யொது ெடுகின்ற ஃயொட்டானின் 
ஆற்றலின் ஒரு ெகுதி திரவத்தின் அணுடவ 
கிளர்ச்சியுற பசய்ே ெேன்ெடுகிறது. இந்த குடறந்த 
அதிர்பவண் வரிகள் “ஸ்யடாக்ஸ் வரிகள்”” எனப்ெடும். 

 

 

 

ஒரு யொட்டான், திரவத்தின் அணு (அ) மூலக்கூறின் 
மீது யமாதும் யொது சிதறலடிக்கப்ெட்ட யொட்டான் 
ஆற்றடலப் பெறுகிறது. இதனால் உருவாகும் அதிக 
அதிர்பவண் பகாண்ட வரிகள் “ஆண்டிஸ்யடாக்ஸ் 
வரிகள்”” எனப்ெடும். 

 

 

இராமன் இடப்பெேர்ச்சி:    ∆v = v 0 – v s 

v 0  –  ெடுகின்ற கதிர்வசீ்சின் அதிர்பவண் 

vs   -  சிதறலடிக்கப்ெட்ட கதிர்வசீ்சின் அதிர்பவண் 

 ராமன் இடப்பெேர்ச்சி ெடுகின்ற ஒளிேில் அதிர்பவண்டண சார்ந்தது 
அல்ல. விடளடவ ஏற்ப்ெடுத்தும் பொருளின் தன்டமடே சார்ந்தது. 

∆ v  -  மதிப்பு ஸ்யடாக் வரிக்கு = யேரினம் 

∆ v  -  மதிப்பு ஆண்டிஸ்யடாக் வரிக்கு = எதிரினம் 

 

 ஸ்யடாக் வரிகளின் பசறிவு, ஆண்டிஸ்யடாக் வரிகளின் பசறிடவ விட அதிகமாக இருக்கும். 
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3) அலலக் சகாள்லகயின் ெடி முழு அக எதிசைாளிப்லெ விவரி: 
 

 XY என்ெது, அடர்வுமிகுந்த ஊடகத்டதயும், அடர்வுமிகுந்த குடறந்த ஊடகத்டதயும் 
ெிரிக்கும் சமதளம். 

 இந்த ஊடகங்களில் அடலமுகப்ெின் திடசயவகங்கள் குடறயே Cm, Ca. 

 ஒரு சமதள அடலமுகப்பு அடர்வுமிகு ஊடகத்திலிருந்து, அடர்வு குடறந்த 
ஊடகத்திற்கு நுடழகிறது எனக்கருதுயவாம். 

 ெடுயகாணம் i, விலகு யகாணம் r. 

 
𝐬𝐢𝐧 𝐢

𝐬𝐢𝐧 𝐫
= 

𝑩𝑪

𝑨𝑫
 =  

𝒄𝒎𝒕

𝒄𝒂𝒕
= 

𝒄𝒎

𝒄𝒂
 

எனயவ  பசங்யகாண முக்யகாணம் ADCல் மூன்று யேர்வுகள் அடமேலாம்.  

(i) AD < AC    (ii) AD = AC     (iii) AD > AC 

  (i) AD< AC 

 𝐬𝐢𝐧 𝒓 =
𝑨𝑫

𝑨𝑪
  ஒன்டற விடக் குடறவு 

 Sin r < 1 அதாவது r <  900 எனில் ஒருவிலகலடடந்த  

 அடல முகப்பு சாத்திேம். 

 

 

 

 (ii) AD = AC 

 i அதிகமாகும் யொது rம் அதிகமாகும். 

 AD = AC எனில் sin 𝑟=1 (அ) r=900 

 அதாவது விலகலடடந்த அடலமுகப்பு  

இரு ஊடகங்கடள ெிரிக்கும் தளத்டத  

சற்யற பதாட்டு பசல்லும். 

 எந்த ெடு யகாணத்தின் மதிப்புக்கு விலகு  யகாணம்  

900 என அடமகிறயதா இதுயவ, மாறுேிடலக்  

யகாணம், C ஆகும். 

 

(iii) AD > AC 

          sin 𝑟 > 1     r > 900 

இது ேடடமுடறேில் சாத்திேமல்ல. 

எனயவ ெடும் அடலமுகப்பு  முழுவதுமாக 

எதிபராளிப்பு அடடந்து அடர்வு மிகு  

ஊடகத்தியலயே திருப்ெெடும். 

இது முழு அக எதிபராளிப்பு என்கியறாம். 

 

 

முழு அக எதிசைாளிப்புக்கான நிெந்தலனகள்: 

 ஒளி அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்வுகுடற ஊடகத்திற்கு பசல்ல யவண்டும்.  

 ெடுயகாண மதிப்பு அடர்வு மிகு ஊடகத்துக்குள் மாறுேிடலக் யகாணத்டதவிட 

அதிகமாக அடமே யவண்டும். ( i > c ). 
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ொைம் – 6  

அணு இயற்ெியல் 

3 மதிப்செண்கள் : 
1) மில்லிகன் எண்சைய் துளி ஆய்வின் தத்துவம் யாது? 

ஈர்ப்பு விடசோல் தானாக விழுகின்ற மின்னூட்ட மற்ற துகளின் இேக்கம் மற்றும் 
சீரான மின்புலத்தில் மின்னூட்டம் பெற்றதுகளின் இேக்கம் ெற்றி ஆராய்வதாகும். 

 

2) சமன் Xகதிர், வன் Xகதிர்கள் ரவறுெடுத்துக. 
பமன் X-கதிர்கள் வன் X-கதிர்கள் 

 அதிக அடலேீளம் 4A0 

 அதிர்பவண் குடறவு 
 ஊடுருவுதிறன் குடறவு 

 குடறந்த அடலேீளம் 1A0 

 அதிர்பவண் அதிகம் 

 ஊடுருவுதிறன் அதிகம் 
 

3) லாரவ ஆய்வு முடிவுகள் ெற்றி எழுதுக: 
 X -கதிர்கள் மிகக் குடறந்த அடலேீளமுடடே மின்காந்த அடலகள். 
 ெடிகத்தில் அணுக்கள், ஒழுங்கான முப்ெரிமாண அணிக்யகாடவேில் 

அடமந்திருக்கும். 
 

4) ரமாஸ்ரல விதிலயக் கூறுக. 
சிறப்பு X - கதிர் ேிறமாடலேில் யதான்றும் ேிறமாடல வரிேின் அதிர்பவண், 

உமிழும் தனிமத்தின் அணு எண்ணின் இருமடிக்கு யேர்விகிதத்தில் இருக்கும்.  V ∞ Z 2 

 

5) ரலெரின் ெிறப்ெியல்புகள் யாலவ? 

(i) ஒற்டற ேிறஒளி (ii) ஒரிேல்புதன்டம உடடேது (iii) விரிந்து பசல்லாது 

. 
6) ரலெர் செயலலப்செற நிெந்தலனகள் யாது? 

 அணுத்பதாடக ஏற்றம் (ii) கிளர்ச்சியுற்ற ேிடல இடடேிடலோக இருக்க யவண்டும். 
 பவளிவரும் யொட்டான்கள் யமலும் யொட்டான்கடள தூண்ட யவண்டும். 

 

7) அயனியாக்க மின்னழுத்தம் வலையறு? 

அணு ஒன்றிலிருந்து எலக்ட்ராடன பவளியேற்ற அதன் மீது யமாதும், எலக்ட்ரானின் 
ஆற்றல் ஆற்றல் யொதுமானதாக இருக்குமாறு முடுக்கம் பசய்யும் மின்னழுத்தம் 
அேனிோக்க மின்னழுத்தம் எனப்ெடும். 
 

8) ரொரின் அனு மாதிரியின் எடுரகாள்கள் யாலவ? 

 எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருடவச்சுற்றி அடனத்து சுற்றுொடதகளிலும் சுற்றி 
வரமுடிோது ஆனால், எலக்ட்ரான்கள் அனுமதிக்கப்ெட்ட சுற்றுப்ொடதகளில் 
மட்டுயம சுற்றி வரமுடியும். இந்த ொடதகள் “கதிர்வசீா ொடதகள்” ஆகும். 

எலக்ட்ரானின் யகாண உந்தம் =
𝑛ℎ

2𝜋
 

 அதிக ஆற்றல் பகாண்ட கதிர்வசீா ொடதேிலிருந்து, குடறந்த ஆற்றல் பகாண்ட 
கதிர்வசீா ொடதக்கு எலக்ட்ரான் தாவும்யொது மட்டுயம அணுவானது கதிர் விடச 
பவளிவரும். 

    𝐸2 − 𝐸1 = ℎ𝑣 
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9) இயல்புநிலல அணுத்சதாலக: 
பவப்ெச்சமேிடல அடிேிடலேில் அணுக்களின் எண்ணிக்டக (N1) கிளர்ச்சி 

ேிடலேிலுள்ள எண்ணிக்டகடே (N2) விட அதிகமாக இருக்கும். N1>N2 

 

10) அணுத்சதாலக ஏற்றம்: 
கிளர்ச்சிேிடல அணுக்களின் எண்ணிக்டக (N2) அடிேிடல அணுக்களின் எண்ணிக்டக 
(N1) ஐ விட அதிகம் எனில் அது அணுத்பதாடக ஏற்றமாகும். N1 < N2 

 

 

5 மதிப்செண்கள் : 
ெண்புகள் : 

 

1) ரகரதாடு கதிர் ெண்புகள் 2) புலழக்கதிர் ெண்புகள் 3) X-கதிர்கள் ெண்புகள் 

 யேர்யகாட்டில் பசல்கின்றன  யேர்யகாட்டில் பசல்கின்றன  யேர்யகாட்டில் பசல்கின்றன 

 புடகப்ெடதகட்டட 
ொதிக்கும் 

 புடகப்ெடதகட்டட ொதிக்கும்  புடகப்ெடதகட்டட 
ொதிக்கும் 

 வாயுக்கடள அேனிோக்கும்  வாயுக்கடள அேனிோக்கும்  வாயுக்கடள அேனிோக்கும் 

 பொருட்களின் மீது 
விழும்யொது ஒளிர்தடல 
உண்டாக்கும் 

 பொருட்களின் மீது 
விழும்யொது ஒளிர்தடல 
உண்டாக்கும் 

 பொருட்களின் மீது 
விழும்யொது ஒளிர்தடல 
உண்டாக்கும் 

 மின்புலம், மற்றும் 
காந்தப்புலத்தால் 
விலக்கமடடயும். 

 மின்புலம், மற்றும் 
காந்தப்புலத்தால் 
விலக்கமடடயும். 

 மின்புலம், மற்றும் 
காந்தப்புலத்தால் 
விலக்கமடடோது. 

 

4) ெிைாக் விதியிலனக்கூறிப் செறுக 

 

 ஓற்டற அடலேீளம் பகாண்ட x கதிர்கள் ெடிகத்தின் மீது 𝜃 யகாணத்தில் 
விழச்பசய்ேப்ெடுகிறது. 

 AB, DE – ெடுகதிர்கள் 

 BC, EF – ெிரதிெலிப்புக்கதிர்கள் 

 Y,Z – அணிக்யகாடவ  தளங்கள் 

 d – அணிக்யகாடவ தளங்களுக்கு இடடயே உள்ள பதாடலவு. 
 ABC, DEF ஆகிே இருகதிர்களுக்கு இடடயேோன  

        ொடத யவறுொடு= 𝑃𝐸 + 𝐸𝑄 − (1) 

 

 ∆𝑃𝐵𝐸-ல்   PE = 𝑑 sin 𝜃           −   (2) 

 ∆𝑄𝐵𝐸-ல்  EQ = 𝑑 sin 𝜃          −  (3) 

சமன் (2) ,(3)  ஐ (1)-ல் ெிரதிேிட 

 

      2𝑑 sin 𝜃 = 𝑛λ    – (4) 

 
ஆக்ககுறுக்கீட்டு விடளவால் பெரும பசறிவு  

உண்டாகும். 
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5) ல ட்ைென் நிறமாலல வரிகள்: 
 

i) லலலமன் வரிலெ: 
எலக்ட்ரான்கள் உேர் வட்டப்ொடதேிலிருந்து, முதல் வட்டப்ொடதக்கு தாவும் யொது உருவாவது. 

    n1  = 1  , n2  =  2  ,  3  ....      புறஊதா ெகுதி.  

                  

அடல எண்    𝑣 = R (1 −
1

n2
2) 

 

ii) ொமர் வரிலெ: 
எலக்ட்ரான்கள் உேர் வட்டப்ொடதேிலிருந்து, இரண்டாம் வட்டப்ொடதக்கு தாவும் யொது உருவாவது. 

  n1=2, n2=3,4...    கட்புலனாகும் ெகுதி 
 

அடல எண்       𝑣 = R (
1

4
−

1

n2
2) 

 

iii) ொஷன் வரிலெ 

எலக்ட்ரான்கள் உேர் வட்டப்ொடதேிலிருந்து, மூன்றாம் வட்டப்ொடதக்கு தாவும் யொது உருவாவது. 

  n1 = 3, n2 = 4  ,5 ...       அகச்ெிவப்பு ெகுதி            

 

   அடல எண்        �̅� = 𝑅 (
1

9
−

1

𝑛2
2) 

 

iv) ெிைாக்சகட் வரிலெ:  

எலக்ட்ரான்கள் உேர் வட்டப்ொடதேிலிருந்து, ோன்காம் வட்டப்ொடதக்கு தாவும் யொது உருவாவது.  

 n1 = 4, n 2= 5 , 6...      அகச்ெிவப்பு ெகுதி     
 

   அடல எண்            �̅� = 𝑅 (
1

16
−

1

𝑛2
2) 

 

v) ஃப்ண்ட் வரிலெ  :  

எலக்ட்ரான்கள் உேர் வட்டப்ொடதேிலிருந்து, ஐந்தாம் வட்டப்ொடதக்கு தாவும் யொது உருவாவது.  

 n1=5, n2=6,7...      அகச்ெிவப்பு ெகுதி  

 

      அடல எண்              �̅� = 𝑅 (
1

25
−

1

𝑛2
2) 
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ெத்து மதிப்செண்கள்: 

1) எலக்ட்ைானின் மின்னூட்ை நிலறத்தகவு (𝒆 𝒎⁄ ) காைல் – தாம்ென் முலற: 

மின்னூட்ை நிலறத்தகவு: ஓரலகு ேிடறக்கான மின்னூட்டம். 

தத்துவம்:    யகத்யதாடு கதிர்கள் மின்புலத்தாலும், காந்தப் புலத்தாலும்   
  விலகலடடயும். 

அலமப்பு: 

 உேர் பவற்றிடமாக்கப்ெட்ட மின்னிறக்க குழாய். 

 யகயதாடிற்கும், D1 மற்றும் D2 ஆயனாடிற்கும் இடடயே யகயதாடு கதிர்கள் 

உருவாகிறது. 

 யகயதாடுக் கதிர்கள் P1 மற்றும் P2 உயலாக தட்டுகள் வழிோகச் பசன்று குழாேின் 

முகப்புதட்டின் மீது விழுந்து ஒளிப்புள்ளி Qடவ உருவாக்குகிறது. 

 P1, P2 க்கு அளிக்கப்ெடும் மின்னழுத்த யவறுொட்டால், புள்ளி Q1 என்ற புள்ளிக்கு 

விலக்கமடடகிறது. 

 V - ஐ கைக்கிடுதல்: 

மின்புலம், காந்தப்புலத்தின் மதிப்பு சரி பசய்ேப்ெடுகிறது 

எனயவ,  

மின்புல விடச = காந்தப் புலத்தால் விடச 

 

 Ee = BeV 

 

    𝑉 =
𝐸

𝐵
        −  (1) 

 

e/m - கைக்கிடுதல்: 

 காந்தத்தூண்டல் ேிறுத்தப்ெடுகிறது  

 பதாடக்க திடசயவகம் u = 0 

 கீழ் யோக்கிே முடுக்கம்  a =  eE/m 

 எலக்ட்ரான் கடக்க ஆகும் காலம்  𝑡 =
𝑙

𝑣
 

 l- தகடுகளின் ேீளம்  

  𝑦1 =
1

2
(
𝐸𝑒

𝑚
)

𝑙

𝑣2

2
− (2)                                                (𝑣 =

𝐸

𝐵
) 

ெடத்திலிருந்து    𝑦 = 𝑘𝑦1 

 

  𝑦 = 𝑘
1

2

𝑒

𝑚

𝑙2𝐵2

𝐸
 

 

  
𝑒

𝑚
=

2𝑦𝐸

𝑘𝑙2𝐵2
= 1.7592 × 1011𝐶𝑘𝑔−1 
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2) ரொர் அணு மாதிரி n-ஆவது சுற்றுப்ொலதக்கான ஆைம்: 𝑟𝑛 

 

 Ze – யேர் மின்னூட்டம் பகாண்ட அணுக்கரு 

 Z – அணு எண் 

 e – எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம் 

 𝑟𝑛 – nஆவது சுற்றுப்ொடதேின் ஆரம். 
கூலும் விதிேின் ெடி, 

- - - - -  (1) ேிடல மின்னிேல் கவர்ச்சி விடச  =                                                                                                                  
 

 

- - - - -  (2) எபலக்ட்ரானின் மீது டமேயோக்குவிடச     =                                                                       

                  சமேிடலக்கு  (1) = (2)      

       
                                               

- - - - (3)                                                                         

யொரின் எடுக்யகாள்ெடி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-            - (4)  

 

(3) , (4)ல் இருந்து  
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3) ரூெிரலெர் 

அலமப்பு : 

 

 

 

 

 

 

 

 ரூெி – என்ெது அலுமினிே ஆக்டைடால் ஆன ெடிகத்தண்டு (𝐀𝐥𝟐𝐨𝟑) 

 ேீளம் – 10 cm, விட்டம் – 0.8 cm. 

 ரூெிதண்டின் முடனகள் இடணோகவும் தட்டடோகவும், இருக்கும். 

 ஒருமுடன முழுவதும் பவள்ளிப்பூச்சுக்  பகாண்ட ஆடிோகவும், மறுமுடனப்ெகுதி 
பவள்ளிப்பூச்சு பகாண்டதாகும். 

 பசனான் பதறிப்புக் குழாய்டே சுற்றி இருக்கும், இது அணுக்கடள கிளர்ச்சிோக்க 
பசய்ேப்ெேன்ெடுகிறது. 

 

செயல்ொடு: 

 சாதாரண ேிடலேில் பெரும்ொலான குயராமிே அணுக்கள் அடிேிடல E1 ல் 
இருக்கும். 

 ஒளி பதறிப்பு குழாேினுள் ஒளியூட்டெடும்யொது 5500A0 குயராமிேம் அேனிகள் E3 

கிளர்ச்சி ேிடலக்கு பசல்கின்றன. 

 கிளர்ச்சி அேனிகள் ஆற்றடல அணிக்யகாடவக்கு பகாடுத்துவிட்டு E2 ேிடலடே 

அடடயும். 

 E2 ேிடலேில் ஆயுட்காலம் 10-3S 

 எனயவ, E1 , E2 ேிடலகளுக்கிடடயே அணுத்பதாடக ஏற்றம் ஏற்ெடுகிறது. 

 இப்யொது அேனிகள் E1 அடிேிடலக்கு பசல்லும்யொது 6943A0 அடலேீளம் பகாண்ட 

யொட்டாடன பவளிவிடும். 

 இந்த யொட்டான் ரூெிதண்டின் ஆடிகளால் ெிரதிெலிக்கப்ெட்டு தூண்டு உமிழ்வு 

ேடடபெறும். 

 இறுதிோக 6943A0 அடலேீளம் பகாண்ட சிவப்புேிற ஒளித் துடிப்புகள் பவளிவரும். 
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4)  லீியம் – நியான் ரலெர் 

அலமப்பு: 

 

 

 

 

 

 

 

 குவார்ட்ஸ் குழாோல் ஆனது 

 குழாேினுள் அழுத்தம் – 1mmHg 

 குழாேினுள் அழுத்தவிகிதம் 1:4 (He : Ne) 
 குழாேின் ஒருமுடனேில் முழுவதும் 

ெிரதிெலிக்கும் ஆடியும், மறுமுடனேில் ெகுதி ெிரதிெலிக்கும் ஆடியும் 
பொருத்தப்ெட்டு இருக்கும். 

 வாயுக்கனுக்கு மின்யொக்கிடன ேிகழ்த்த ஒருதிறன் மிக்க யரடியோ அதிர்பவண்  

மின்னிேற்றி ெேன்ெடுகிறது. 
 இதனால் He அணுக்கள் கிளர்ச்சி ேிடலடே அடடயும் . 

செயல்ொடு: 

 வாயுக்களில் வழியே மின் யொக்கு ேிகழும் 
யொது He-Ne அணுக்கள் யமாதலுற்ற 
இடடேிடலோன 20.61 eV மற்றும் 20.66 eV 

ேிடலக்கு உேர்த்தும். 
 

 இவ்வாறு ேிோன் அணுக்களின் 
அணுத்பதாடக ஏற்றத்திற்கு He உதவுகிறது. 

 
 ேிோன் அணு 20.66 eV ஆற்றல் 

ேிடலேிலிருந்து 18.70 eV ஆற்றல் பகாண்ட 
அடிேிடலக்கு வரும் யொது 6328 A0 பகாண்ட 
யொட்டான்கள் உமிழப்ெடும். 
 

 இந்த யொட்டான்கள் ெிரதிெலிக்கப்ெட்டு கிளர்ச்சியுற்ற ேிோன் அணுக்கள் 6328Ao 
அடலேீளத்துடன் உமிழப்ெடுகிறது. 
 

 ெின் E ேிலிருந்து அடிேிடலக்கு அணுக்கள் இறுதிோக ஏற்ெடும் ேிகழ்வு 
கதிர்வசீ்சற்றது. 
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ொடம் – 7  

கதிர்வசீ்சு மற்றும் ெருப்சொருளின் இருலமப் ெண்பு ொர்ெியல் சகாள்லக: 
 

3 - மதிப்செண்கள்:  

1. ஒளிமின் விலளவு என்றால் என்ன? 

 X-கதிர்கள், γ கதிர்கள் புறஊதாக்கதிர்கள் மற்றும் கட்புலனாகும் ஒளிக்கதிர்கள் 
ஆகிேடவ உயலாகப் பொருட்கள் மீதுெடும்பொழுது எலக்ட்ரான்கள் உமிழ்கின்றன. 
இந்ேிகழ்வு ஒளிமின் விடளவு எனப்ெடும். 
 

2. ஒளிமின் கலன்களின் ெயன்கள் எலவரயனும் மூன்றிலனக் கூறுக. 
 திடரப்ெடத்துடறேில் ஒலிேிடன மீண்டும் ஏற்ெடுத்த. 
 உடலகளில் பவப்ெேிடலடேக் கட்டுப்ெடுத்த. 
 பதருவிளக்குகடளத் தானாக இேக்கப்ெேன்ெடுகிறது. 

 

3. நிறுத்து மின்னழுத்தம் வலையறு. 
 ஒளி மின்யனாட்டம் சுழிோகுமாறு ஆயனாடிற்கு பகாடுக்கப்ெடும் சிறும எதிர் 
மின்னழுத்தம் ேிறுத்து (அ) பவட்டு மின்னழுத்தம் எனப்ெடும். 
 

4. ெிறப்பு ொர்ெியல் எடுரகாள்கலளக் கூறுக. 
 (i) இேற்ெிேல் விதிகள், அடனத்துக் குறிப்ொேங்களுக்கும் ஒயர மாதிரி 
அடமயும். 
 (ii) அடனத்துக் குறிப்ொேங்களிலும், பவற்றிடத்தில் ஒளிேின் திடசயவகம் 
மாறிலிோகும். 
 

5. நிலலம மற்றும், நிலலமமற்ற குறிப்ொயங்கள் என்ெலவ யாலவ? (3) 
நிலலம குறிப்ொயம்: 
 குறிப்ொேத்தில் உள்ள பொருள்கள் ேியூட்டன் விதி மற்றும் எந்திரவிேல் 

விதிக்கு உட்ெடும். 
 இதில் பவளிப்புற விடச பசேல்ெடாதவடர பொருள் ஓய்வு ேிடலேியல 

இருக்கும். 
நிலலமமற்ற குறிப்ொயம் 

 குறிப்ொேத்தில் ேியூட்டன் விதிகள் பொருந்துவதில்டல. 
 பவளிப்புற விடச பசேல்ெடாத யொதும் பொருள் முடுக்கமடடயும். 

 

6. எலக்ட்ைான் நுண்ரைாக்கியின் வைம்புகள் யாலவ? 

 உேர் பவற்றிடத்தில் பசேல்ெடும் 

 அந்ேிடலேில் ஆவிோக கூடிே மற்றும் சிடதந்துயொகும் உேிர்கடளப் ெற்றி 
அறிே இந்த நுண்யணாக்கி ெேன்ெடுத்த இேலாது. 
 

7. ெயன் சதாைக்க அதிர்சவண் – வலையறு. 
 ெடுகதிர்வசீ்சின் சிறும அதிர்பவண் ெேன் பதாடக்க அதிர்பவண். 
 இந்த சிறும அதிர்பவண்ணிற்கு கீழ் ஒளி மின்யனாட்டம் ஏற்ெடுவதில்டல. 
8. சவளிரயற்று ஆற்றல்: 
 எலக்ட்ராடன உயலாகப்ெரப்ெிலிருந்து பவளியேற்ற யதடவப்ெடும் சிறும 

ஆற்றல்.   𝑤 = ℎ𝑣0 
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9) ஒருசொருள் ஒளியின் திலெரவகத்தில் இயங்கினால் அதன் நிலறயின் 
மதிப்பு என்ன?  

           𝑚 =
𝑚0

√1−
𝑣2

𝑐2

 ,  𝑚 =
𝑚0

√1−
𝑐2

𝑐2

 ,  𝑚 =
𝑚0

𝑜
 ,   𝑚 = ∞ 

அதன் ேிடற முடிவிலி மதிப்டெ அடடயும். 

10) ஒளிமின்கலன்கள் என்றால் என்ன? 

 ஒளிோற்றடல மின்னாற்றலாக மாற்றும் கருவி. 

வடககள்: 

 ஒளி உமிழ்மின்கலன் 

 ஒளி யவால்ட்டா மின்கலன் 

 ஒளி கடத்தும் மின்கலன் 

 

11) எசலக்ட்ைான் நுண்ரைாக்கியின் வைம்புகள் . 
உேர் பவற்றிடத்தில் பசேல்ெடுவதால் அந்ேிடலேில் ஆவிோகக்கூடிே 

மற்றும் சிடதந்து யொகக்கூடிே உேிர் பொருட்கடள ெற்றி அறிே இந்த 
நுண்யணாக்கிடே ெேன்ெடுத்த இேலாது . 
 

5 மதிப்செண்கள் : 

1) ெருப்சொருளின் டி-ெிைாலி அலலநீளத்திற்கான ரகாலவலயப் செருக: 

ெிளாங் சமன் ொட்டின்ெடி 

  𝐸 = h𝑣       −  (1)       h - ெிளாங்க்மாறிலி 

ஐன்ஸ்டீன் ேிடற ஆற்றல் சமன்ொடு  

   E = 𝑚𝑐2        −  (2)       c - ஒளிேின் திடசயவகம் 

(1), (2) லிருந்து 

 ℎ𝑣   = 𝑚𝑐2 

               
ℎ𝑐 

𝜆
 = 𝑚𝑐2 

               𝜆   =
ℎ

𝑚𝑐
                     

 𝜆 =
ℎ

𝑚𝑣
     ( C = V ) 

           𝜆  =  
ℎ

𝑃
                                              ( 𝑃 = 𝑚𝑣 = உந்தம்) 
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ஒளிமின் விலளவிற்கான ஐன்ஸ்டீன் ெமன்ொடு: 

 ெடுகதிர்வசீ்சின் ஒரு யொட்டானுக்கும், உயலாகத்திலுள்ள ஒரு எலக்ட்ரானுக்கும் 

இடடயே உள்ள ேிகழ்வால் ஒளி எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்ெடுகின்றன. 

 ஆற்றல் hv யொட்டான் உயலாகப்ெரப்ெில் யமாதும்யொது அதன் ஆற்றல் 

இருவழிகளில் ெேன்ெடுகிறது. 

(i) யொட்டானின் ஆற்றலின் ஒருெகுதி உயலாகெரப்ெிலிருந்து எலக்ட்ராடன 

பவளியேற்றுகிறது. 

(ii) எஞ்சிே ஆற்றல் எலக்ட்ரானுக்கு இேக்க ஆற்றலாகக் பகாடுக்கப்ெடும். 

யொட்டானின் ஆற்றல் = பவளியேற்று ஆற்றல் + எலக்ட்ரானின் இேக்க ஆற்றல் 

                     ℎ𝑣 = 𝑤 + 1 2⁄ 𝑚𝑣2       −  (1) 

யமாதலில் ஆற்றல் இழக்கெடாமல் இருந்தால் 

                    ℎ𝑣 = 𝑤 + 1 2⁄ 𝑚𝑣பெருமம்
2         −  (2) 

இதுயவ, ஐன்ஸ்டீன் சமன்ொடு, 

யமலும் 𝑤 = ℎ𝑣° எனில் 

                    ℎ𝑣 − ℎ𝑣° = 1
2⁄ 𝑚𝑣பெருமம்

2       

                   ℎ(𝑣 − 𝑣°) = 1
2⁄ 𝑚𝑣பெருமம்

2      − (3) 

2) ஒளிமின் உமிழ்தலின் விதிகலளக் கூறுக. 
 

 ஒளிேின் பசறிவு எவ்வளவு அதிகம் இருப்ெினும், எந்த அதிர்பவண்ணுக்கு 
கீழ் ஒளிமின் உமிழ்தல் முற்றிலும் ேிகழாயதா, ெடுகதிரின் அந்த சிறும 
அதிர்பவண் ெேன் பதாடக்க அதிர்பவண் எனப்ெடும். 

 குறிப்ெிட்ட ஒளி உணர்திறன் மிக்க பொருளிற்கு, ஒளிமின்யனாட்டமானது 
ெடுகதிரின் பசறிவிற்கு யேர்தகவில் இருக்கும் . 

 ஒளிமின் விடளவு ஒரு உடனடி ேிகழ்வாகும், அதாதவது ெடுகதிருக்கும், 
எலக்ட்ரான் உமிழ்வதற்கும் காலப்ெின்னடடவு இருக்காது. 

  ஒளி எலக்ட்ரான்களின் பெரும இேக்க ஆற்றல், ெடுகதிரின் 
அதிர்பவண்ணிற்கு யேர்தகவில் இருக்கும். பசறிவிடன சார்ந்தது அல்ல. 
 

3) ஒளிமின்கலத்தின் ெயன்கலள எழுதுக: 
 திடரப்ெடத்துடறேில் ஒலிேிடன மீண்டும் ஏற்ெடுத்த 

 உடலகளில் பவப்ெேிடலடே கட்டுப்ெடுத்த 

 பதருவிளக்குகடள தானாக இேக்க 

 ஒளிேின் பொலிவுத் தன்டமடே அளவிடும் கருவிகளில் 

 திருடர் அறிவுப்பு மணிேிலும், தீ அறிவிப்பு மணிேிலும் ெேன்ெடுகிறது. 
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4) நீளக்குறுக்கம் ெற்றி குறிப்பு வலைக: 
 

 ஓய்வு ேிடலேில் S மற்றும் S’ குறிப்ொேத்டத கருதுயவாம். 

 S’ உள்ள தண்டட ஆய்வாளர்   lo  ேீளம் 

என அளவிடுகின்றார். 

 S’ குறிப்ொேம் யேர்குறி X திடசேில் V 

திடசயவகத்துடன் இேங்கும் யொது ேீளம் 

l என ஆய்வாளர் அளவிடுகிறார். 

 

        𝑙 = 𝑙°√1 −
𝑣2

𝑐2
                𝑙 < 𝑙° 

 ஓய்வுேிடல ஆய்வாளடரப் பொருத்து, V 

திடசயவகத்தில் இேங்கும் தண்டின் ேீளம் √1 −
𝑣2

𝑐2     

குறுக்கமடடயும். – இது லாரன்ஸ் ெிட்ஸ் 

பஜரால்டு குறுக்கம் ஆகும். 

எடுத்துக் காட்டு : 

 மிக யவகமாக ேகரும் ஆய்வாளாருக்கு வட்ட 

வடிவ பொருள், ேீள் வட்டமாக பதரியும். 

 

 

5) கால நீட்டிப்பு ெற்றி குறிப்பு வலைக: 
 
 S மற்றும் S’ என்ற குறிொேங்களில் S’ குறிப்ொேம் S-ஐ பொருத்து v 

திடசயவகத்துடன் யேர்திடச X அச்சில் இேங்குவதாகக் பகாள்யவாம். 

 S’ குறிப்ொேத்தில் உள்ள கடிகாரம் t0 கால இடடபவளிேில் டசடக 

பவளிேிடுகிறது. 

 S குறிப்ொேத்தில் ஆய்வாளர் இந்த கால இடடபவளிடே t என  கணக்கிட்டால் 

கால இடடபவளி  
 

      t =
𝑡𝑜

√1−𝑣2

𝑐2⁄

    அதாவது     t  > t.0 

 

 

 கால இடடபவளி            அளவிற்கு ேீண்டு காணப்ெடும். 

 (எ.கா) இேங்கும் விண்பவளி கலத்தில் உள்ளகாடிகரம், புவிேில் உள்ள 

காடிகாரங்கடளவிட பமதுவாக பசல்வதாக யதான்றும். 
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6) ஐன்ஸ்டீன் – நிலற ஆற்றல் ெமன்ொடு: 
 

ேியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்ெடி, 

F =
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣)   − (1) 

சார்ெிேல் பகாள்டகப்ெடி  

𝐹 = 𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
+  𝑣 .

𝑑𝑚

𝑑𝑡
 − (2) 

 

இேக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பு 

dEk = 𝐹. 𝑑𝑥 
 

= (𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
+  𝑣 .

𝑑𝑚

𝑑𝑡
)  𝑑𝑥 

= 𝑚 . 𝑑𝑣.
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+  𝑣 . 𝑑𝑚 .

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

 
dEk = 𝑚 . 𝑣 . 𝑑𝑣 + 𝑣2 . 𝑑𝑚 − (3) 
ஐன்ஸ்டீன் சார்ெிேல் பகாள்டகப்ெடி 

m =
𝑚0

√1 −
𝑣2

𝑐2

 

𝑚2𝑐2 − 𝑚2𝑣2 = 𝑚0
2𝑐2 

வடகேிட 

c2𝑑𝑚 = 𝑚 𝑣 𝑑𝑣 + 𝑣2 . 𝑑𝑚 − (4) 
(3), (4) ஐ ஒப்ெிட 

 
dEk = 𝑐2𝑑𝑚      −  (5) 

(பதாடகேிட) 
 

∫ dEk

Ek

0

= 𝑐2 ∫ 𝑑𝑚
𝑚

𝑚0

 

 
𝐸𝑘 = 𝑚𝑐2 − 𝑚0𝑐

2 
 

பமாத்தஆற்றல் 

= இேக்கஆற்றல் + ஒய்வு ேிடற ஆற்றல் 

= m c2 − m0c
2 + m0c

2 
 

𝐸 = 𝑚𝑐2         
 

 
7) எசலக்ட்ைானின் டி-ெிைாலி அலலநீளம் 
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ொைம் – 8  

அணுக்கரு இயற்ெியல் 

3 மதிப்செண்கள் : 
 

1) ஐரொரைாப்புகள் 2) ஐரொொர்கள் 3) ஐரொரைான்கள் 

 ஒத்த தனிமம்  

 யவறுெட்ட ேிடற 
எண்கள், ஒயரமாதிரி 
-ோன அணு எண்கள் 

 

.(எ.கா) 1H1, 1H2, 1H3 

 யவறுெட்ட தனிமம் 

 யவறுெட்ட அணு எண், 
ஒயர மாதிரிோன ேிடற 
எண். 

 
 

(எ.கா) 8O16, 7N16 

 யவறுெட்ட தனிமம் 

 ஒயர எண்ணிக்டகேிலான 
ேியூட்ரான்கள் 

 

(எ.கா) 6C14, 8O16 

 

4) அணுக்கருவின் ெிலைப்பு ஆற்றல்:  

 புயராட்டான்களும், ேியூட்ரான்களும் யசர்ந்து அணுக்கரு உருவாகும்யொது, 
மடறயும் ேிடற அதற்கு சமமான ஆற்றலாக மாற்றப்ெடுகிறது. இதுயவ “ெிடணப்பு 
ஆற்றல்” எனப்ெடும். 
 

5) க்யூரிவலையறு:  

 ஒரு வினாடிக்கு 3.7X1010 சிடதவுகடளத்தரும் கதிரிேக்கதனிமத்தின் அளவு–க்யூரி. 
 

6) ைாண்ட்ென் – வலையறு:  

 1கிராம் காற்றில் 1.6X1012 யஜாடி அேனிகடள உண்டாக்ககூடிே கதிர்வசீ்சின் அளவு. 
 

7) நியூட்ைானின் ஏரதனும் மூன்று ெண்புகலள எழுதுக:  

 ட ட்ரஜன்கடளத் தவிர அடனத்து அணுக்கருக்களிலும் ேியூட்ரான்கள் 
உள்ளன. 

 இடவ சுழிமின்னூட்டம் பகாண்டது, மின் மற்றும் காந்தபுலங்களால் 
விலக்கமடடோது. 

 இதன் அடர ஆயுட்காலம் 13 ேிமிடங்கள். 
 

8) நிலறவழு என்றால் என்ன?  

 ேிடறவழு – அணுக்கருவில் உள்ள அணுக்கருத்துகளின் பமாத்த ேிடறக்கும், 
அணுக்கருவின் உண்டம ேிடறக்கும் இடடயே உள்ள யவறுொடு. 
 

9) அணுக்கரு உலலகளின் ெயன்கள் யாலவ? 

 

 மின்திறன் உற்ெத்திக்கு,  

 கதிரிேக்க ஐயசாயடாப்புகள் உருவாக்க,  

 அறிவிேல் ஆராய்சிக்கு 

 

10) அணுக்கரு ெிளலவ என்றால் என்ன? 

 கனமான தனிமத்தின் அணுக்கரு இரு துண்டுகளாக உடடயும் யொது, அதிக 
ஆற்றல் பவளிப்ெடும் ேிகழ்வு – அணுக்கரு ெிளடவ. 
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11) ரொடி உருவாதல் – ெருப்சொருள் அழிதல். 
 

 ரொடி உருவாதல் – அதிக ஆற்றல் பகாண்ட யொட்டனானது , எலக்ட்ரான் 
மற்றும் ொசிட்ரான் யசாடிோக மாறுதல். 

 ெருப்சொருள் அழிதல் – எலக்ட்ரானும், ொசிட்ரானும் யசர்ந்து யொட்டான்கள் 
உருவாகின்றன. 

 

12) α – ெிலதவு என்றால் என்ன? எ.கா தருக.  

  கதிரிேக்க தனிமம் α துகடள பவளிேிடும் யொது அணு எண் 
இரண்டும் ேிடற எண் ோன்கும் குடறயும்.   

(எ.கா)  88Ra226 → 86Rn222 + 2He4
 

 

13) உற்ெத்தி உலல என்ெது யாது? 

 ெிளடவக்கு உட்ெடாத பொருட்கடள ெிளடவக்க் உட்ெடும் பொருட்களாக 
உருவாக்கு முடற உற்ெத்தி பசய்தல், இவ்வாறு தானாக எரிபொருடள 
தோரிக்கும் உடலகள், உற்ெத்தி உடலகள் எனப்ெடும். 
 

14) மாறுநிலல ெருமன் மாறுநிலல நிலற என்றால் என்ன ? 

ஒவ்பவாரு ெிளடவக்கு ெிறகும் குடறந்தது ஒரு ேியூட்ரானாவது அடுத்த 
ெிளடவடே ஏற்ெடுத்தும் வடகேில் அடமயும் பொருளின் ெருமன் மாறுேிடல 
ெருமன். இதற்கு உட்ெடும் ேிடற மாறுேிடல ேிடற எனப்ெடும்.  

 

5 மதிப்செண்கள் : 
 

 

1) α – கதிர் ெண்புகள் 2) β – கதிர் ெண்புகள் 3) γ – கதிர் ெண்புகள் 

α – கதிர்கள் யேர்மின்சுடம 
உடடேன 

எதிர்மின் 
சுடமயுடேன 

 

மின்சுடமேற்றது. 
 

 

மின்புலத்தாலும், 
காந்தப்புலத்தாலும் 
விலக்கமடடயும். 

மின்புலத்தாலும், 
காந்தப் புலத்தாலும் 
விலக்கமடடயும். 

மின்புலத்தலும், காந்தப் 
புலத்தலும், 

விலக்கமடடவதில்டல. 

ஒளிப்ெடதகட்டட ொதிக்கும். ஒளிப்ெடதகட்டட 
ொதிக்கும். 

ஒளிப்ெடதகட்டட 
ொதிக்கும். 

அதிக அேனிோக்கும் 
திறனுடடேது. 

 

γ கதிர்கடள விட 
அேனிோகும் திறன் 

குடறவு. 

அேனிோகும் திறன் 
மிகக்குடறவு. 

ஊடுருவுதிறன் மிகக்குடறவு. ஊடுருவுதிறன் 
குடறவு. 

ஊடுருவுதிறன் 
மிகஅதிகம். 
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4) அணுக்கரு விலெயின் ெண்புகள் 5) நியூட்ைானின் ெண்புகள் 

 அணுக்கரு விடச மின்னூட்டம் சார்ெற்றது,    

 (n-n), (n-p), (p-p) மூன்றுயசாடிகளுக்கும்  

சமமாக அடமயும். 

 ட ட்ரஜன்கடளத் தவிர அடனத்து 

அணுக்கருக்களிலும் ேியூட்ரான்கள் உள்ளன. 

 இதுவடர கண்டறிேப்ெட்டவிடசகளில் 

அணுக்கருவிடசயே மிக அதிகவலிடம 

பகாண்டது. 

 புயராட்டாடனவிட அதிகேிடற, 

சுழிமின்யனாட்டம் பகாண்ட 

ேடுேிடலத்துகள். 

 இது ஈர்ப்ெிேல் விடசடே யொல் 1040  

மடங்கு வலிடமோனது. 

 மின் மற்றும் காந்த புலத்தால் 

விலக்கமடடோது. 

 

 

 குடறந்த பேடுக்கமுடேது (அளவு 10-15m) 

   அணுக்கருவுக்குள் ேிடலப்ொடுடேது 

அணுக்கருவுக்கு பவளியே ேிடலப்ொடற்றது.   

   T1/2 = 13 ேிமிடங்கள்    

             

 on
1→1H

1 + -1e
0 + 𝑣 

                              

 

 

 அணுக்கரு துகள்களுக்குக்கிடடயே மீசான் 

துகள் ெரிமாற்றம் பசய்ேப்ெடுகிறது. 

 ேியூட்ரான் இேக்கஆற்றடல பொருத்து 3 

வடகப்ெடும். 

 யவகேியூட்ரான்கள்    – 0.5MeV to 10MeV 

 பவப்ெேியூட்ரான்கள்   – 0.025MeV 

 குடறயவகேியூட்ரான்கள் – 0 முதல் 1000eV 

 

 

 

6) கதிரியக்க இைப்செயர்ச்ெி விதிலய விளக்குக: 

ெிலதவு தனிமத்தில் ஏற்ெடும் மாற்றம் விலன 

 

    

    α −சிடதவு 

தனிமம் α துகடள பவளிேிடும் யொது அணு 
எண்ணில் இரண்டும், ேிடறஎண்ணில் ோன்கும், 
குடறகிறது. 

 

 

ZXA → Z-2YA - 4 + 2He4 

 

β − சிடதவு 

தனிமம் β துகடள பவளிேிடும் யொது அதன் 
அணு எண்ணில் ஒன்று அதிகரிக்கும், ேிடற 
எண்ணில் எந்த மாற்றமும் இல்டல. 

 

 

ZXA → Z+1YA + -1e0 

  

γ − சிடதவு  
 

அணு எண் மற்றும் ேிடற எண்ணில் எந்த 
மாற்றமும் இல்டல. ஆற்றல் மட்டத்தில் 
மட்டும் மற்றம் ேிகழும். 

உேர்ந்த ஆற்றல் 
மட்டத்திலிருந்து குடறந்த 
ஆற்றல் மட்டத்திற்கு 
வரும்யொது ஆற்றல் 
பவளிப்ெடுகிறது. 
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10 - மதிப்செண்கள்: 
 

1) சகய்கர் - முல்லர் எண்ைியின் தத்துவம், அலமப்பு செயல்ெடுமுலற விளக்குக: 

 

ெயன் : கதிரிேக்க கதிர் வசீ்சுகளின்  

பசறிடவ அளவிட 

 

தத்துவம் : கதிர்வசீ்சுக்கள் வாயுக்களின் 

வழியே பசல்லும் யொது 

வாயுக்கடள அேனிோக்கும். 

 

 

அலமப்பு : 

 யகயதாடு  -  கண்ணாடிோல் சூழப்ெட்ட உயலாகக் குழாய் 

 ஆயனாடு  –  குழாேின் அச்சின் வழியே  உள்ள டங்ஸ்டன் கம்ெி 

 ஆர்கான்  -  குழாேினுள் குடறந்த அழுத்தத்தில்  ேிறப்ெட்டவாயு 

 டமக்கா தகடு -  கதிர்விச்சிக்கள் குழாேினுள் பசல்வதற்கானவழி 

 1000V  -  பகாடுக்கப்ெடும் மின்னழுத்த யவறுொடு 

   (ஆயனாடு மற்றும் யகயதாடுக்கு இடடயே) 

 100 mega ohm -  உேர்மின்தடட R-ன் மதிப்பு 

              

செயல்ொடு: 

 அேனிோக்கும் கதிர்வசீ்சுக்கள் எண்ணிேினுள் நுடழயும் யொது முதன்டம 

அேனிோக்கத்தால் ஒரு சில அேனிகள் யதான்றுகின்றது. 

 யமாதலின் விடளவாக சிறுகால இடடபவளிேில் ஏராளமான 

எலக்ட்ரான்கள் உருவாகின்றன. 

 மின்யனாட்டதுடிப்பு மின்தடட R-ன் வழியே ொயும்யொது உருவாகும் 

மின்னழுத்த யவறுொடு எலக்ட்ரானிேல் எண்ணிடே பசேல்ெடச்பசய்கிறது. 

 எலக்ட்ரானிேல் எண்ணி குறிப்ெிடும் எண்ணிக்டக கதிர்வசீ்சின் பசறிவுக்கு 

யேர்தகவில் இருக்கும். 

 வாயுக்களின் அேனிோக்கம், ெடும் கதிர்வசீ்சின் வடகடே பொறுத்தது 

அல்ல. 

 எனயவ GM எண்ணிடே பகாண்டு கதிர்வசீ்சின் வடகடே 

கண்டறிேமுடிோது. 
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2)  கதிரியக்க தனிமம் ஒன்றில் எந்த ஒரு ரநைத்திலும் உள்ள தனிமத்தின் 
அளலவக் கண்ைறிய ரகாலவலயப் செறுக: 
 

விதி:  

ஒரலகு காலத்தில் சிடதவடடயும் அணுக்களின் எண்ணிக்டக 
அந்யேரத்தில் அத்தனிமத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்டகக்கு 
யேர்தகவில் அடமயும். 

 பதாடக்கத்தில் கதிரிேக்க தனிமம் ஒன்றின்  

அணுக்களின் எண்ணிக்டக – N0 

 t காலத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்டக  – N 

 dt காலத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்டக - dN 

 

    −𝑑𝑁

𝑑𝑡
      𝑁 

 

    𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝜆𝑁   [λ − சிடதவு மாறிலி] 

 

   dN

𝑁
= −𝜆𝑑𝑡 

 

பதாடகேிட 

 

 loge N = −λt + c − (1) 
 

  t=0 எனும் யொது N=No 

 

 (1) =>  loge N° = c − (2) 
 

    (2) ஐ (1) ல் ெிரதிேிட 
 

loge N = −λt + loge N°           பதாடக்கத்தில் 
சிடதவு யவகமாக இருக்கும். 

loge (
N

N°
) =  −λt  யேரம் அதிகரிக்கஅடுக்கு குறி முடறப்ெடி          

சிடதவு யவகம் குடறயும். 
              𝑁 = 𝑁°𝑒

−𝜆𝑡  அடனத்து அணுக்களும் சிடதவுற ஆகும் காலம் 
முடிவிலி. 

அடர ஆயுட்காலம்:  

பமாத்த அணுக்களில் ொதிேளவு சிடதவடடே எடுத்துக்பகாளும் காலம் 
அடரஆயுட்காலம் ஆகும். 

T = t 1 2⁄     எனும்யொது  N =
𝑁°

2⁄   

        𝑇1/2 =
log𝑒 2

𝜆
= 

log10 2

𝜆
  X  2.3026 => T1/2 = 

0.6931

λ
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3.  செயின் ெிரிட்ஜ் நிறமாலலமானி : 
ெயன்:  

இது ஐயசாயடாப்புகளின் அணுேிடறடேத் துல்லிேமாக அளந்தறிேப் 
ெேன்ெடுகிறது. 
அலமப்பு : ஒன்று அல்லது அதற்கு யமற்ெட்ட 
எலக்ட்ரான்கள் ேீக்கப்ெட்ட அணுக்கள் ேிகர 
யேர்மின்னூட்டத்டத பெற்று யேர்மின் 
அேனிகளாகின்றன. 
 யேர்மின் அேனிக்கற்டற S1, S2 என்ற குறுகிே 

ெிளவுகளின் வழிோக பசலுத்தப்ெடுகிறது. 
 திடசயவக யதர்ந்பதடுப்ொனில் மின்புலம் மற்றும் 

காந்தப்புலம் ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்தாகவும், 
அேனிக் கற்டறக்கு பசங்குத்தாகவும் அடமவும். 
இந்த மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களின் விடளவாக 
குறிப்ெிட்ட திடசயவகம் பகாண்ட அேனிகள் 
மட்டுயம இந்த அடமப்டெ விட்டு பவளியேறும். 

 மின்புலம், மற்றும் காந்தபுலம் சரிபசய்து ஒன்றின் விடளடவ மற்பறான்று 
இல்லாமல் பசய்யுமாறு அடமக்க யவண்டும். 
E – மின்புலம்     Eq –  மின்புலத்தால் ஏற்ெடும் விடச 

B -  காந்தபுலம்  BqV –  காந்தப்புலத்தால் ஏற்ெடும்விடச 

q – யேர் அேனிகளின் மின்னூட்டம்   V - அேனிகளின் திடச யவகம் 

V:கைக்கிடுதல்:   மின்புல விடச = காந்தபுல விடச 

    Eq = 𝐵𝑞𝑉 

                𝑉 =
𝐸

𝐵
 

m : கைக்கிடுதல்: 

 V என்ற திடசயவகம் பகாண்ட அேனிகள் மட்டுயம திடசயவக 
யதர்ந்யதடுப்ொனில் S3-ல் நுடழந்து D-ல் நுடழகிறது. 
 இந்த காந்தப்புலத்தால் உருவாகும்விடச = டமே யோக்கு விடச தருகிறது 

                        𝐵′𝑞𝑉 =
𝑚𝑣2

𝑅
 

                                       m     =
B′qV

R
                                             (V = E

B⁄ ) 

                          𝑚 =
𝐵𝐵′q𝑅

𝐸
 

 பவவ்யவறு ேிடறகடள பகாண்ட அேனிகள் பவவ்யவறு ஆரங்கள் பகாண்ட 
வட்ட ொடதேில் பசன்று கருடம யகாடுகடள உண்டாக்குகின்றன. 

 இத்பதாடலவு  2R க்கு சமம். 
 இதிலிருந்து R கணக்கிடலாம். 
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3) காஸ்மிக் கதிர்கள் என்றால் என்ன? அதன் வலககள் கூறி, 
குத்துயைவிலளவு, குறுக்கு ரகாட்டு விலளவு விவரி: 
 

காஸ்மிக் கதிர்கள்: γ கதிர்கடளவிட ெலமடங்கு அேனிோக்கும் திறன் 
பகாண்ட புவிேின் புறபவளிேிளிருந்து, புவிடே வந்தடடயும் கதிர்கள் 
காஸ்மிக் கதிர்கள் எனப்ெடும். 
முதன்லம காஸ்மிக் கதிர்கள்: புவிேின் பவளிப்புறப்ெடலத்தில் நுடழயும் 
காஸ்மிக் கதிர்கள் . 
துலை காஸ்மிக் கதிர்கள்: முதன்டமக் காஸ்மிக் கதிர்கள் புவிேின் 
வளிமண்டலத்தின் வாயுக்களுடன், விடனபுரிவதால் வருவாகும் கதிர்கள் 
துடண காஸ்மிக் கதிர்கள் எனப்ெடும். 
குறுக்கு ரகாட்டு விலளவு: 

 குறுக்கு யகாட்டடப் பொறுத்து காஸ்மிக் கதிர்களின் 

பசறிவு மாறுெடுவது குறுக்குக் யகாட்டு விடளவு ஆகும். 
 துருவப்ெகுதிேில் – பசறிவுபெருமம் ( θ = 900 ) 
 ேடுவடரக் யகாட்டுப்ெகுதிேில் – பசறிவு சிறுமம். ( θ = 00 ) 
 42o - 90o – பசறிவு மாறிலி  

காைைம்:  

 காஸ்மிக் கதிர்கள் துருவப்ெகுதிேில் காந்த 
விடசக்பகாடுகருக்கு இடணோக இருக்கும். 
எனயவ எளிதில் புவிடே அடடயும் .எனயவ,  
பசறிவுபெருமம். 

 (ii) ேடுவடரக் யகாட்டுப் ெகுதிேில் காந்தவிடசக் 
யகாடு பசங்குத்தாக இருக்கும். எனயவ துகள்கள் 
விளக்க மடடந்து திருப்ெப்ெடுகின்றன. எனயவ 
பசறிவு சிறுமம். 

குத்துயை விலளவு: 
 குத்துேரத்டதப் பொருத்து காஸ்மிக் கதிர்களின் 

பசறிவு மாறுெடுவது குத்துேரவிடளவு ஆகும். 

 பெருமபசறிவு – 20 km உேரம் வடர , அதற்க்கு யமல் உேரம் அதிகரிக்க 
பசறிவு குடறயும். 
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ொைம் – 9 

குலறகைத்திொதனங்களும், அவற்றின் ெயன்களும் 

 

3 மதிப்செண்கள்: 
1) திருத்துதல் என்றால் என்ன?  

மாறுதிடச மின்னழுத்தம் அல்லது மாறுதிடச மின்யனாட்டத்டத யேர்திடச 

மின்னழுத்தம் அல்லது யேர்திடச மின்யனாட்டமாக மாற்றும் ேிகழ்வு 

“திருத்துதல்”. இந்ேிகழ்வுக்கு ெேன்ெடும் சாதனம் “திருத்தி” எனப்ெடும். 

 

2) செருக்கியின் ெட்லை அகலம் என்றால் என்ன?  

தாழ்வு பவட்டு மற்றும் உேர்வு பவட்டு அதிர்பவண்களுக்கு இடடப்ெட்ட 

அதிர்பவண் இடடபவளி      BW = fU - fL 

 

3) எதிர் ெின்னுட்ைத்தால் விலனயும் நற்ெயன்கள் யாலவ?  

 உேர்வான ேிடல ேிறுத்தப்ெட்டபெருக்கம்   

 இடரச்சல் அளவில் குடறப்பு 

 அதிகரிக்கப்ெட்ட ெட்டட 

 அகலம் குடறந்த குடலவு. 

 

4) சொது ரகட் என்றால் என்ன?  

 NAND மற்றும் NOR – பொது யகட்டுகள் 

 ஏபனனில் இடவ மற்ற (AND , OR , NOT) லாஜிக் பசேல் ொடுகடள பசய்ேக்கூடிேடவ. 

 

5) டீ-மார்கன் ரதற்றங்கலளக் கூறுக.  

முதல் ரதற்றம்: 

கூடுதலின் ேிரப்ெி, ேிரப்ெிகளின்  பெருக்கற்ெலனுக்கு சமமாக அடமயும் 

. 

                     A + B̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = �̅�. �̅� 

இைண்ைாம் ரதற்றம்: 

பெருக்கற் ெலனின் ேிரப்ெிோனது,  ேிரப்ெிகளின் கூடுதலுக்கு சமமாகும். 

 

                             A. B̅̅ ̅̅ ̅ = A̅ + B̅ 
 

6) ெின்னூட்ைம் என்றால் என்ன? அதன் வலககள் யாலவ? 

ஒரு பெருக்கிேின் பவளிேிட்டிலிருந்து ஒரு ெகுதிடே எடுத்து உள்ளடீ்டுடன் 

பசலுத்துதல் “ெின்னூட்டம்” ஆகும். 

வடககள்: யேராக்கெின்னூட்டம், எதிராக்க ெின்னூட்டம். 

 

7) சதாகுப்பு சுற்று என்றால் என்ன?  

ஒரு சிலிக்கான் ெடிக பமன்ெடலத்தின் மீது பசேல்திறன் மற்றும் 

பசேல்திறனற்ற உறுப்புகடளயும், அவற்றின் இடணப்புகடளயும் 

பகாண்டதாகும். 

8) உள்ளார்ந்த குலறகைத்தி என்றால் என்ன?  

 தூே மாசற்ற குடறக்கடத்தி உள்ளார்ந்த குடறகடத்தி ஆகும். 
 கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் மின்துடளகள் எண்ணிக்டகசமமாகும். 

(எ-கா)  Ge மற்றும் Si 
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9) மாசூட்ைல் என்றால் என்ன? 

உள்ளார்ந்த குடறகடத்திேினுள் மிகச்சிறிே அளவிலான மாசுயசர்க்டக 
ேிகழ்வு “மாசூட்டல்” எனப்ெடும். 
 

10) சதாகுப்புச்சுற்றின் ெயன்கள் யாலவ? 

 மிகசிறிே உருவடமப்பு,  

 மலிவானவிடல,  

 மிகச்சிறிேஎடட,  

 ேம்ெகத்தன்டம. 
 

11) அலலயியற்றிக்கான ெர்சகௌென் நிெந்தலனகலள கூறுக. 
 வடளப்பெருக்கம் Aβ=1 

 யேராக்க ெின்னூட்டம் → ெின்னூட்டவடலடேச்சுற்றி பமாத்த கட்டபெேர்ச்சி 
0o அல்லது 2π-ன் முழுமடங்காகும். 

 

12) ஒளி உமிழ் லைரயாடு என்றால் என்ன? 

 ஆற்றல் ஊட்டப்ெடும் யொது கண்ணுறு ஒளிடே 
உமிழக் கூடிே, முன்யனாக்கு சார்ெிலடமந்த PN 
சந்திடடயோடு. 

 ெயன்: கணக்கிடும் கருவிகள், இலக்க கடிகாரங்களில். 
 

13) செயல்ொட்டு செருக்கியின் முக்கியப்ெண்புகள் கூறுக. 
 உள்ளடீு மின்பனதிர்ப்பு மிக அதிகம். 
 பவளிேடீு மின்பனதிர்ப்பு மிக குடறவு. 
 பெருக்கம் மிக அதிகம். 

 

14) செனர் லைரயாடு என்றால் என்ன? குறியீடு வலைக: 
அதிகஅளவு மாசூட்டப்ெட்டகுடறகடத்தி PN சந்திடடயோடு. 
ெின்யனாக்கு சார்ெிலும், முறிவுப்ெகுதிேில் மட்டுயம 
பசேல்ெடும். 

 

15) டிைான்ெிஸ்ைரின் மின்சுற்றலமப்புகள் . 
 

 

1. சொது அடிவாய்           2. சொது உமிழ்ப்ொன்         3. சொது ஏற்ொன்  
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16)லைரயாடு AND மற்றும் OR ரகட் 

  
 

5-மதிப்செண்கள் : 
 

1) மின்ரனாட்ை செருக்க எண் α,β-க்கு இலைரயயான சதாைர்பு.  

மின்ரனாட்ை செருக்க எண்: 

 பவளிேடீு மின்யனாட்டத்திற்கும், உள்ளடீு 

மின்யனாட்டத்திற்கும் உள்ளதகவு ஆகும்.  

சொது அடிவாய் சுற்றில்: 

 𝛼 =
𝐼𝑐

𝐼𝐸
     α-ன் மதிப்பு  0.95 முதல் 0.99 வடர 

சொது உமிழ்ப்ொன் சுற்றில்: 

 மின்யனாட்டம் பெருக்கம் 𝛽 =
𝐼𝑐

𝐼𝐵
  

 β-ன் மதிப்பு: 50-க்கும் 300-க்கும் இடடேில் அடமயும் 

சிலடிரான்சிஸ்டருக்கு:1000 

  𝛼 =
𝐼𝑐

𝐼𝐸
          (𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶) 

  𝛼 =
𝐼𝑐

𝐼𝐵+𝐼𝐶
                       

     
1
𝛼
= 𝐼𝐵

𝐼𝐶
+1              

        
1

𝛼
− 1 =

1

𝛽
     

       𝛽 =
𝛼

1−𝛼
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2)  அலை அலலத்திருத்தி: 

ெயன் :  ac அடலேின் அடரச் சுற்டறதிருத்த உதவும் மின்சுற்று 

அலமப்பு: திருத்தப்ெடயவண்டிே ac மின்னழுத்தம் மின்மாற்றிேின் துடணச்சுருள் 

S1, S2-க்கு இடடயே பெறப்ெடுகிறது. 

 டடயோடு D-ேின் P முடன  S1  உடனும்,  N முடன  RL வழிோக S2 உடனும் 

இணக்கப்ெடுள்ளது. 

 திருத்தப்ெட்ட Vdc, RL
 வழிோக பெறப்ெடுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

செயல்ொடு: 

ரநர் அலைச்சுற்று எதிர் அலைச்சுற்று 

 S1 யேர் மின்னழுத்தம் பெறும். 

 டடயோடு முன்யனாக்கு சார்ெில் 

அடமயும். 

 RL-க்கு குறுக்யக மின்னழுத்தம் ஏற்ெடும். 

 S1 எதிர் மின்னழுத்தம் பெறும். 

 டடயோடு ெின்யனாக்கு சார்ெில் 

அடமயும். 

 டடயோடு கடத்தாது, RL-க்கு குறுக்யக 

மின்னழுத்தம் சுழி. 
 

ெயனுறுதிறன்: DC பவளிேடீ்டிற்கும் AC உள்ளடீ்டிற்கும்  இடடயே உள்ள தகவு = 40.6% 

 

3. டீமார்கன்- ரதற்றங்கலள கூறி நிருெி: 
 

முதல் ரதற்றம்: கூடுதலின் ேிரப்ெி, ேிரப்ெிகளின் பெருக்கற்ெலுனுக்கு சமம். 

     𝐀 + 𝐁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅�. �̅� 
 

இைண்ைாம் ரதற்றம்: பெருக்கற்ெலனின் ேிரப்ெிோனது, ேிரப்ெிகளின் கூடுதலுக்கு சமம்.

                 𝐀.𝐁̅̅ ̅̅ ̅ = �̅� + �̅� 

A B �̅� �̅� 𝐀. 𝐁̅̅ ̅̅ ̅ �̅� + �̅� 𝐀 + 𝐁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  �̅�. �̅� 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 
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10 மதிப்செண்கள் 

  

1) கால்ெிட் அலலயியற்றி: 
அலமப்பு: 

 மின்தடட R1 R2 மற்றும் RE என்ென சுற்றுக்கு யொதுமானசார்டெ அளிக்கின்றன. 

 மின்யதக்கிகள் C1, C2 மற்றும் மின்தூண்டிட ெக்கஇடணப்ெில் உள்ள அடமப்பு 

அதிர்பவண்டண தீர்மானிக்கும் சுற்று. 

 C4 – மின்யதக்கி d.c ஐ தடுத்து பதாட்டிச்சுற்றுக்கு ac 

ொடதடே ஏற்ெடுத்துகிறது. 

 யதடவோன யேராக்க ெின்னூதட்டத்டத C1- க்கு 

குறுக்யக மின்னழுத்தம் அளிக்கிறது.  

செயல்ெடும் விதம்: 

 ஏற்ொன் மின்னழுத்த மூலத்தின் சாவி 

இடணக்கப்ெட்டவுடன் பதாட்டி சுற்றில் ேிடலேற்ற 

மின்யனாட்டம் உருவாக்கி “தடடயுறு சீரிடச 

அடலவுகள்” உருவாக்கப்ெடுகின்றன. 

 C1-க்கு குருக்யகோன அடலவுகள்  அடிவாய் 

உமிழ்ப்ொன் சந்திக்கு அளிக்கப்ெட்டு ஏற்ொன் 

சுற்றில் பெருக்கப்ெட்ட வடிவமாக யதான்றுகிறது. 

 எந்த ஒரு கணத்திலும் முடன 1 ஆனது, முடன 3 ஐ சார்ந்து யேர்மின்னழுத்தில் 

அடமந்தால், முடன 2 ஆனது, முடன 3ஐ சார்ந்து, எதிர் மின்னழுத்தத்தில் அடமகிறது. 

 எனயவ, புள்ளிகள் 1-ம், 2-ம் 180o கட்டயவறுொட்டில் அடமகின்றன, யமலும் பெருக்கிேின் 

கட்டயவறுொடு 180o ஆகும். பமாத்தகட்டயவறுொடு 360o. 

 அதாவது பதாட்டிசுற்றின் ஆற்றல் அடலவுகளுடன் ஒத்தகட்டத்திலும், A 𝛽 =1 என 

அடமந்தால் சுற்றில் அடலவுகள் பதாடர்ந்து ேிடல ேிறுத்தப்ெடும். 

அதிர்பவண்     f =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

 

இதில்  𝑐 =
𝑐1𝑐2

𝑐1+𝑐2
 

 

 

     𝑓 =
1

2𝜋
√

c1+c2

LC1c2
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2) ெமனச்சுற்று அலலதிருத்தி: 
அலமப்பு: 

 ோன்கு டடயோடுகள் D1, D2, D3 மற்றும் D4 வடலெின்னல் அடமப்ெில் 

உள்ளது. 

 உள்ளடீு A மற்றும் C முடனோனது, மின்மாற்றிேின் துடணச்சுருள் S1 

மற்றும் S2 உடனும், பவளேீிடு B மற்றும் D முடனோனது புறமின்தடட RL  

உடன் இடணக்கப்ெட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

செயல்ொடு: 

 

 

ரநர் அலைச்சுற்று எதிர் அலைச்சுற்று 

 புள்ளி C-ஐ பொறுத்து A ஆனது 

யேர் மின்னழுத்தத்டத 

பெறுகிறது. 

 புள்ளி A-ஐ பொறுத்து C ஆனது யேர் 

மின்னழுத்தத்டத பெறுகிறது. 

 எனயவ டடயோடு D1 மற்றும் D3 

முன்யனாக்கு சார்ெில் அடமந்து 

கடத்துகின்றன. 

 எனயவ டடயோடு D2, D4 

முன்யனாக்கு சார்ெில் அடமந்து 

கடத்துகின்றன. 

 D2, D4 ெின்யனாக்கு சார்ெில் 

உள்ளதால் கடத்தாது. 

 டடயோடுகள் D3, D1 ெின்யனாக்கு 

சார்ெில் உள்ளதால் கடத்தாது. 

 ஆகயவ, சுற்றில் மின்யனாட்டம் 

S1ABDCS2 மூலம் RL வழிோக  

ொய்கிறது. 

 ஆகயவ சுற்றில் மின்யனாட்டம் 

S2CBDAS1 மூலம் RL வழிோக 

ொய்கிறது. 

ெயனுறு திறன்  :  81.2 % 
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ொைம் – 10 

தகவல் சதாைர்பு அலமப்புகள் 

3 மதிப்செண்கள்: 
1) தாவு சதாலலவு என்றால் என்ன ? 

வால் அடல ெரவுவதில் , ஒரு குறிப்ெிட்ட அதிர்பவண்ணுக்கு ெரப்பும் 
புள்ளிேிலிருந்து ஏற்கும் புள்ளி வடர உள்ள குடறந்தெட்சத் பதாடலவு , 
தாவு எனப்ெடும். 

2) தாவு மண்ைலம் என்றல் என்ன ? 

தடர அடல ஏற்பு இல்லாத புள்ளிக்கும் , வான் அடல முதலாவதாக எந்த 
புள்ளிேில் ஏற்ெடுகிறயதா அந்தப் புள்ளிக்கும் இடடப்ெட்டப் ெகுதி “தாவு 
மண்டலம் எனப்ெடும் . 
தாவு மண்டலத்தினுள் அடல ஏற்பு இருக்காது. 

3)  வசீ்சுப் ெண்ரெற்றம் என்றால் என்ன ? (AM) 
உேர் அதிர்பவண் பகாண்ட டசடக ஊர்தி அடலகளின் வசீ்சு , டசடகேின் 
பசறிவுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றுெடும் பசேல்முடற வசீ்சு ெண்யெற்றம் 
எனப்ெடும். 

4) ென்ரெற்ற எண் என்றல் என்ன ? 

ெண்யெற்றத்திற்க்கு. ெின் ஊர்தி அடலேின் வசீ்சில் ஏற்ெட்ட மாற்றத்திற்கும் 
ெண்யெற்றத்திர்க்கு முன் ஊர்தி அடலேின் வசீ்சுக்கும் உள்ள தகவு 
ெண்யெற்ற எண் என வடரேறுக்கெடுகிறது. 
 

 
 

5) அலல வரிலெயின் அகலம் வலையறு . 
  கடடயகாடிேில் உள்ள அதிர்பவண்களின் யவறுொட்டிற்கு சமமாகும். 
அதாவது யமல்ெக்க ெட்டடேின் பெரும அதிர்பவண்ணுக்கும் கீழ்ெக்க 
ெட்டடேின் சிறும அதிர்பவண்ணுக்கும் உள்ள யவறுொடுக்கு சமம். 
 

6) ரைைாரின் ெயன்கள் யாலவ ? 

 வான் மற்றும் கடல் வழி ெேணங்கள் ொதுகாப்ொக அடமே  

 மடழ துளிகள் யரடார் டசடககடள எதிபராளிக்கும் . 
 எனயவ , மிக துல்லிே முடறேில் வானிடல முன்னறிவிப்பு பசய்ே 

இேலுகிறது. 
 யரடார் துடிப்புகடளக் பகாண்டு உயலாகங்கள் எண்டணகள் தாது 

பொருட்கள் புடதந்துள்ள இடங்கடள அறிே முடியும். 
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5 மதிப்செண்கள் : 
1) வசீ்சு ெண்ரெற்ற AM அலலெைப்ெி : 

 

2) அதிர்சவண் ெண்ரெற்ற FM அலலெைப்ெி . 
 

 

3) கலக்கி ெிரிக்கும் AM ஏற்ெி. 
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4) கலக்கி ெிரிக்கும் FM ஏற்ெி . 
 

 

 

5) ரைைார் ெைப்புதல் மற்றும் ஏற்பு . 
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6) இலக்க முடற தகவல் பதாடர்பு. 

 

7) ஒளி இலழ தகவல் சதாைர்பு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) பசேற்டகக்யகாள் தகவல் பதாடர்பு. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOFTVISION (VIJAY XEROX), CHSM.                                                            செல்: 7373694141                            

 

62 
P.MUTHUKUMAR.PGT                                  GHSS PERIYASIRUVATHUR 

10 மதிப்செண்கள் 

1) கருப்பு சவள்லள சதாலலக்காட்ெி ஏற்ெி 
 

 

 

2) கருப்பு சவள்லள ெைப்ெி. 
 

 

மலல ரொன்ற ெகிப்ப்புத் தன்லம , இலைவிைாத முயற்ெி ,     
எல்லலயற்ற நம்ெிக்லக  இலவதாம் நற்காரியத்தில் சவற்றிலய தரும். 
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புத்தக ஒரு மதிப்செண் 

வினா விலைகள் 

ஆ.ரம.நி.ெள்ளி , செரியெிறுவத்தூர் 

           ொைம் - 1 

                 ொைம் – 2 

 

               ொைம் – 3 
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                 ொைம் – 4 
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            ொைம் – 5                         ொைம் – 6 
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                  ொைம் - 8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         ொைம் – 7 
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         ொைம் – 9    
    

 

                 ொைம் – 10 

சதாகுத்தவர்: 
   P.முத்துகுமார் MSc., BEd., 

   (முதுகடல இேற்ெிேல் ஆசிரிேர் ) 
   அரசு யமல்ேிடலப் ெள்ளி , 
   பெரிேசிறுவத்தூர்.  

   விழுப்புரம் (Dt). 


