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+2 இற்பில் முக்கிான லினா லிடைகள் 

2 திப்பபண் tpdhf;fs; 
1. கூலும் லிதி 

இரு னள்ரி ின்னூட்ைங்களுக்கிடையான கலர்ச்சி லிடச அல்யது லிட்டு லிடச 
அம்ின்னூட்ைங்கரின் பபருக்குத் பதாடகக்கு யேர்த்தகலிலும் அலற்மிற்கு இடைப்பட்ைத் 
பதாடயலின் இருடிக்கு திர்த்தகலிலும் அடமம். 

   
2. காஸ் லிதி 

ந்த ஒரு மூடி பப்பின் லறிய பசல்படும் ின்னயத்தின் பாத்தப் பா திப்ன 
அப்பப்பில் உள்ர பாத்த ின்னூட்ைத்தின் 1/εₒ ைங்குக்குச் சம்                                                                       

   

3. ஓின் லிதி 
ாமா பலப்பேிடயில் கைத்தி ஒன்மின் லறிய பாமம் சீான ின்யனாட்ைம் 

கைத்திின் முடனகளுக்கிடைப்பட்ை ின்னழுத்த யலறுபாட்டிற்கு யேர்த்தகலில் அடமம்.     
 

4. கிர்ச்சஃபின் லிதி 
முதல் லிதி: 

ஒரு ின்சுற்மில் ந்தபலாரு சந்திப்பிலும் சந்திக்கின்ம ின்யனாட்ைங்கரின் குமிில் 
கூட்டுத்பதாடக சுறிாகும். 

 
இண்ைாம் லிதி: 

ஒரு மூடி ின்சுற்மின் பலவ்யலறு பகுதிகரில் உள்ர ின்தடை ற்றும் 
ின்யனாட்ைம் ஆகிலற்டமப் பபருக்கி லரும் அரவுகரின் குமிில் கூட்டுத்தன்ட 
அம்மூடி சுற்மில் உள்ர ின்னிக்கு லிடசகரின் குமிில் கூட்டுத்பதாடகக்குச் சம். 

 
5. ஃபாயைின் ின்னாற்பகுத்தல் லிதி 
முதல் லிதி: 

ின்னாற்பகுத்தயின் யபாது ின்லாில் பலரிப்படும் பபாருரின் ேிடமானது ின்பகு 
திலத்தின் லறிய பாமம் ின்னூட்ைத்திற்கு யேர்த்தகலில் அடமம். 

 
இண்ைாம் லிதி: 

ின்பகு திலத்தின் லறிய குமிப்பிட்ை அள்வு ின்னூட்ைம் பசலுத்தப்படும் யபாது ஒரு 
ின்லாில் பலரிப்படும் தனித்தின் ேிடம அத்தனித்தின் யலதி இடைாற்றுக்கு 
யேர்த்தகலில் அடமம். 

 
6. [{y; tpjpiaf; $Wf. 

flj;jpapy; cz;lhFk; ntg;g Mw;wyhdJ> 
 (i)   R khwhjNghJ> kpd;Ndhl;lj;jpd; ,Ukbf;F NeHtpfjj;jpYk; 
 (ii)  I khwhjNghJ> R kpd;jilf;F vjpHtpfpjj;jpYk; 
 (iii) kpd;Ndhl;lk; ghAk; fhyj;jpw;F NeHtpfpjj;jpYk; ,Uf;Fk;. 
   H = VIt 

 

7. Nkf;];nty;ypd; tyf;if jpUF tpjpiaf; $Wf. 
kpd;Ndhl;lk; ghAk; flj;jpiar; Rw;wp mike;Js;s fhe;j tpirf;NfhLfspd; 

jpirahdJ> tyJ if jpUF xd;wpid kpd;Ndhl;lk; nry;Yk; jpirapy; nrYj;Jk;NghJ> 
jpUF RoYk; jpirahy; ngwg;gLk;. 
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8. gal; - rhtHl; tpjpiaf; $Wf. 

gal; - rhtHl; tpjpg;gb dl ePsKs;s flj;jp topNa nry;Yk; kpd;Ndhl;lj;jpdhy; Vw;gLk; 
fhe;jj; J}z;ly; 

 kpd;Ndhl;lj;jpw;F (I) NeHtpfpjj;jpYk; 
 kpd;Ndhl;lf; $wpd; ePsj;jpw;F (dl) NeHtpfpjj;jpYk; 
 kpd;Ndhl;lf; $wpidAk; P iaAk; ,izf;Fk; NeHf;Nfhl;bw;Fk;> kpd;Ndhl;lf; $W 

dlf;Fk; cs;s Nfhzj;jpd; ird; kjpg;gpw;F NeHtpfpjj;jpYk;  

 kpd;Ndhl;lf; $wpypUe;J> Gs;spapd; njhiytpd;   
1

𝑟2
  

   𝑑𝐵 ∝
𝐼𝑑𝑙 sin 𝜃

𝑟2
  

 
9. Nld;[d;l; tpjpiaf; $Wf. 

xd;Wf;nfhd;W NeHf;Fj;jhd ,U Gyq;fs; nray;gLk; Gs;spapy; njhq;ftplg;gl;l 
fhe;j CrpahdJ mt;tpU Gyq;fspd; njhFgad; jpirapy; epw;Fk;. 

 
10. Mk;gpahpd; Rw;W tpjpiaf; $Wf. 

ve;jnthU %ba tisNfhl;bidr; Rw;wpa fhe;jg; Gyj;jpd; Nfhl;L topj; 

njhifaPl;L kjpg;G  𝐵  . 𝑑𝑙     MdJ> cl;GFjpwd; 𝜇𝑜 kw;Wk; tisNfhl;lhy; %lg;gl;l gug;G 

topNa ghAk; kpd;Ndhl;lk; 𝐼𝑜 Mfpatw;wpd; ngUf;fw; gydpw;Fr; rkk;.    𝐵  . 𝑑𝑙    = 𝜇𝑜𝐼𝑜   
 

11. tyJ cs;sq;if tpjpiaf; $Wf. 
tyJ ifapy; tpuy;fspd; jpirapy; kpd;Ndhl;lk; ghAk; RUs;fs; mikAkhW 

thpr;RUis gw;wpf;nfhz;lhy;> ePl;lg;gl;l ngUtpuy; fhe;jg;Gyj;jpd; jpirapidj; jUk;. 
 

12. Kid tpjpiaf; $Wf. 
 xU KidapypUe;J Nehf;Fk;NghJ> thpr;RUs; topNa ghAk; kpd;Ndhl;lk; tyQ;Ropahf 

mike;jhy; mUNf cs;s Kid njd;Kid> Nra;ikapy; cs;s Kid 
tlKidahFk;. 

 xU KidapypUe;J Nehf;Fk;NghJ> thpr;RUs; topNa ghAk; kpd;Ndhl;lk; ,lQ;Ropahf 
mike;jhy; mUNf cs;s Kid tlKid> Nra;ikapy; cs;s Kid 
njd;KidahFk;. 
 

13. gpnskpq;fpd; ,lJ if tpjpiaf; $Wf. 
,lJ ifapd; ngUtpuy;> Rl;L tpuy;>  eLtpuy; %d;iwAk; xd;Wf;nfhd;W NeHf;Fj;jhd 

jpirfspy; itj;Jf; nfhz;lhy;> 
 Rl;Ltpuy; - fhe;jg;Gyj;jpd; jpiriaAk; 
 eLtpuy; - kpd;Ndhl;lj;jpd; jpiriaAk; Fwpj;jhy; 
 ngUtpuy; - flj;jp ,aq;Fk; jpirapidf; Fwpf;Fk;. 

 
14. ஃபாயைின் ின்காந்த லிதிகள் 

முதல் லிதி: 
 ஒரு மூைப்பட்ை சுற்யமாடு பதாைர்ன பகாண்ை காந்தப்பாம் ாறும்பபாழுது அந்த சுற்மில் 

ின்னிக்கு லிடச தூண்ைப்படுகிமது. காந்தப் பாத்தில் ாற்மம் ேிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் 
லடில் ட்டுய தூண்ைப்பட்ை ின்னிக்கு லிடச ேீடிக்கும். 
இண்ைாம் லிதி: 

 மூைப்பட்ை சுற்மில் தூண்ைப்பட்ை ின்னிக்கு லிடசின் ண் திப்ன சுற்றுைன் பதாைர்ன 
பகாண்ை காந்தப்பாம் ாறும் லதீத்திற்கு யேர்த்தகலில் இருக்கும். 

 
15. பயன்ஸ் லிதி 

ஒரு சுற்மில் தூண்ைப்பட்ை ின்யனாட்ைத்தின் திடச ப்யபாதும் அடத உருலாக்கக் 
காைாக இருந்த காந்தப்பா ற்மத்டத திர்க்கும் லடகில் அடமம். 
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16. ஃபிபரிங் லயது டக லிதி 

லயது டகின் ஆள்காட்டி லில், ேடுலில் ற்றும் பபருலில் ஆகி மூன்டமமம் 
ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்தாக டலத்துக் பகாண்ைால்,  
1.ஆள்காட்டி லில் காந்தப்னயத்தின் திடசடமம் 
2.பபருலில் கைத்தி இங்கும் திடசடமம் 

3.ேடுலில் தூண்ைப்பட்ை ின்யனாட்ைத்தின் திடசடக்  குமிக்கும். 
 

17. டைபென்ஸ் தத்துலம் 
1. அடயமுகப்பிலுள்ர ஒவ்பலாரு துகளும் அந்த ஊைகத்தில்   ஒரிின் திடசயலகத்தில் 

பசல்யக்கூடி இண்ைாம்ேிடய  அடயக் குட்டிகடர உருலாக்கும் ஒரி மூயங்கராகும் 
2. அந்த கைத்தில் இண்ைாம் ேிடய அடயக்குட்டிகரின் முன்னம உடமய னதி 

அடயமுகப்பாகும். 
 

18. னரூஸ்ைர் லிதி 
தரலிடரவு யகாைத்தின் யைஞ்சன்ட் திப்ன ண்ைரலில் அந்த ஊைகத்தின் 

ஒரிலியகல் ண்ைிற்குச் சம். 
            𝑡𝑎𝑛 𝑖𝑃  =  𝜇 

 

 

வரையறு வினாக்கள் 
1. 1 கூலும்  

காற்மியயா அல்யது பலற்மிைத்தியயா, ஒரு ீட்ைர் இடைபலரிில் டலக்கப்பட்டுள்ர, 
ஒத்த ின்னூட்ைங்களுக்கிடையான லிட்டு லிடச 𝟗 𝒙 𝟏𝟎𝟗 𝑵 னில் அம்ின்னூட்ை திப்ன 
ஒரு கூலும் ன லடறுக்கப்படுகிமது. 

 
2. ின்னயச் பசமிவு 

ின்னயத்தில் ஒரு னள்ரிில் டலக்கப்பட்டுள்ர ஓயகு யேர் ின்னூட்ைம் உைரும் 
லிடச, அப்னள்ரிில் ின்னயச் பசமிவு னப்படுகிமது. இதன்அயகு 𝑵 𝑪−𝟏 

 

3. ின்னழுத்த யலறுபாடு 
ின்னயத்தில் இரு னள்ரிகளுக்கிடைய உள்ர ின்னழுத்த யலறுபாடு ன்பது ஒரு 

னள்ரிியிருந்து ற்பமாரு னள்ரிக்கு ின்லிட்டு லிடசக்கு திாக ஓயகு யேர் 
ின்னூட்ைத்டத ேகர்த்தச் பசய்ப்படும் யலடய ஆகும். 

 
4. ின்னழுத்த யலறுபாட்டின் அயகு அல்யது யலால்ட் 

ஒரு னள்ரிியிருந்து ற்பமாரு னள்ரிக்கு ஒரு கூலும் யேர் ின்னூட்ைத்டத ின்லிட்டு 
லிடசக்கு திாக ேகர்த்தச் பசய்ப்படும் யலடய ஒரு ெூல் னில் அப்னள்ரிகளுக்கிடைய 
உள்ர ின்னழுத்த யலறுபாடு ஒரு யலால்ட் ஆகும். 

 
5. ின்னழுத்தம் 

ின்னழுத்தம் --- ஓயகு யேர் ின்னூட்ைத்டத முடிலியாத் பதாடயலியிருந்து 
ின்லிடசக்கு திாக, அப்னள்ரிக்கு பகாண்டு லச் பசய்ப்படும் யலடய ஆகும். 

 
6. ின்னயப் பாம் 

பகாடுக்கப்பட்ை பப்பின் லறிய பசல்லும் ின்லிடசக் யகாடுகரின் பாத்த 
ண்ைிக்டக ஆகும். இதன் அயகு 𝑵 𝒎𝟐 𝑪−𝟏  

 

7. கைத்திின் ின்யதக்குத்திமன் 
கைத்திக்கு அரிக்கப்படும் ின்னூட்ைத்திற்கும், கைத்திில் உருலாகும் 

ின்னழுத்தத்திற்கும் உள்ர தகவு ஆகும். 
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8. ின்யதக்குதிமனின் அயகு அல்யது 1 ஃபாட் 

கைத்தி ஒன்மிற்கு 1 கூலும் ின்னூட்ைம் அரிக்கப்படும்யபாது, அதன் ின்னழுத்த 
உர்வு     1 யலால்ட் னில், கைத்திின் ின்யதக்குதிமன் 1 ஃபாட் ஆகும். 

 
9. இழுப்னத்திடசயலகம் 

பலரிப்னமத்தியிருந்து பசல்படும் ின் னயத்தினால், கைத்திின் லறிய கட்டுப்பாைற்ம 
இக்கத்தில் உள்ர யக்ட்ான்கள் ீது திைிக்கப்படும் திடசயலகம் இழுப்னத்திடசயலகம் 
ஆகும். 

 
10. இக்க ண் 

ஓயகு லயிட பகாண்ை ின்னயத்தினால் பபமப்படும் இழுப்னத் திடசயலகம் . இதன் 
அயகு 𝒎𝟐 𝑽−𝟏𝒔−𝟏 

 

11. தன் ின்தடை ண் 
ஓயகு ேீரமும், ஓயகு குறுக்கு பலட்டுப் பப்னம் பகாண்ை கைத்தி ஒன்று 

ின்யனாட்ைத்திற்கு ற்படுத்தும் ின் தடை அக்கைத்திப் பபாருரின் தன் ின்தடை ண் 
னப்படும். இதன் அயகு - Ω m 

 
12. பபர்வு பலப்பேிடய 

சாதாை கைத்திகள், தங்கள் ின் தடைட திடீபன இறந்து ீக்கைத்திகராக 
ாறுகின்ம பலப்பேிடய பபர்வு பலப்பேிடய அல்யது ாறுேிடய பலப்பேிடய னப்படும். 

 
13. ின் தடை பலப்பேிடய ண் 

1˚𝐶 பலப்பேிடய உர்லால் ற்படும் ின்தடை ாறுபாட்டிற்கும்,  0˚𝐶 ல்  உள்ர          
ின்தடைக்கும் உள்ர தகவு ின்தடை பலப்பேிடய ண் னப்படும். 

 
14. ngy;baH Fzfk; tiuaW. 

 ,uz;L ntt;Ntwhd cNyhfq;fs; nfhz;l re;jpapy; xU Mk;gpaH kpd;Ndhl;lk; xU 
tpdhb Neuj;jpy; ghAk;NghJ ntsptplg;gLk; my;yJ cl;ftUk; Mw;wypd; msT 
ngy;baH Fzfk; vdg;gLk;. 

 ,jid 𝜋 vdf; Fwpf;fyhk;. 
 ,jd; myF volt. 

 
15. jhk;rd; Fzfk; tiuaW. 

 xU cNyhfj;jpy; 1°𝐶 ntg;gepiy NtWghl;bYs;s ,U Gs;spfSf;fpilNa xU 
Mk;gpaH kpd;Ndhl;lk; xU tpdhb Neuj;jpw;F ghAk;Ngh ntsptplg;gLk; my;yJ 
cl;ftug;gLk; ntg;g Mw;wypd; msT jhk;rd; Fzfk; vdg;gLk;. 

 ,jid 𝜎 vdf; Fwpf;fyhk;. 
 ,jd; myF °𝐶. 

 
16. Mk;gpaH tiuaW. 

ntw;wplj;jpy; my;yJ fhw;wpy; xU kPl;lH ,ilntspapy; itf;fg;gl;Ls;s 
Gwf;fzpf;fj;jf;f FWf;Fg; gug;G nfhz;l> ,U ePz;l ,izf;flj;jpfs; topNa> xU kPl;lH 
ePsj;jpy; nry;Yk; kpd;Ndhl;lk; Vw;gLj;Jk; tpirapd; kjpg;G 2 x 10

-7 
N m

-1  vdpy;> 
mk;kpd;Ndhl;l msT xU Mk;gpaH vd tiuaWf;fg;gLfpwJ. 

 
17. kpd;Ndhl;l tisaj;jpd; jpUg;Gj; jpwd; tiuaW. 

ghAk; kpd;Ndhl;lk; kw;Wk; tisaj;jpd; gug;G ,tw;wpd; ngUf;fw;gyid kpd;Ndhl;l 
tisaj;jpd; jpUg;Gj;jpwd; vd tiuaWf;fyhk;. 
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18. தன்ின்தூண்ைல் ண்ைின் அயகு அல்யது 1 பைன்மி 

கம்பிச் சுருள் ஒன்மில் பாமம் ின்யனாட்ைம் ஒரு லினாடிக்கு ஒரு ஆம்பிர் ன்ம 
லதீத்தில் ாறும்யபாது, அக்கம்பிில் தூண்ைப்படும் திர் ின்னிக்கு லிடை 1 யலால்ட் ன 
அடமானால், அச்சுருரின் தன்ின்தூண்ைல் ண் 1 பைன்மி னப்படும். 

 
19. தக்காைி அல்யது Q - காைி 

தக்காைி அல்யது Q-காைி – கம்பிச் சுருள் அல்யது ின்யதக்கிின் குறுக்யக உள்ர 
ின்னழுத்த யலறுபட்டிற்கும், பசலுத்தப்படும் ின்னழுத்தத்திற்கும் உள்ர தகவு ஆகும் 

 
20. திமன் காைி 

சாசரி திமனுக்கும் யதாற்மத் திமனுக்கும் உள்ர தகவு திமன் காைி ஆகும். 
 

21. பரிாற்று ின்தூண்ைல் ண் 
சுருள் ஒன்மில் பாமம் ின்யனாட்ைம் ஒரு லினாடிக்கு ஒரு ஆம்பிர் ன்ம லதீத்தில் 

ாறும்பபாழுது, ற்பமாரு சுருரில் தூண்ைப்படும் திர்ின்னிக்கு லிடச ண்ைரலில் 
அவ்லிரு சுருள்கரின் பரிாற்று ின் தூண்ைல் ண்ைிற்குச் சம். இதன் அயகு பைன்மி. 

 
22. ஒரிில் அச்சு 

படிகத்தின் ஒரு குமிப்பிட்ை  திடசில் சாதாைக் கதிரும், அசாதாைக்கதிரும் 
சதிடசயலகத்தில் பசல்லும் அச்சு ஒரிில் அச்சு ஆகும். 

    
பயன்பாடுகள் 
1. ின் யதக்கிின் பன்பாடுகள் 

 இடல தானிிங்கி ந்திங்கரில் தீப்பபாமி ற்படுலடதத் தலிர்க்கவும் 
 ின் திமன் லறங்கிகரில் ின்னழுத்த ற்ம இமக்கத்டதக் குடமப்பதற்கும் 
 ின் காந்த அடயவுகடரத் யதாற்றுலிக்கவும்  
 யடியா சுற்றுகடர ஒத்திடசவு பசய்வும் பன்படுகின்மன. 
 

2. துடை ின்கயன்ரின் பன்பாடுகள் 
 துடை ின்கயன்கள் ீண்டும் ின்யனற்மம் பசய்ப்பைக் கூடிடல. 
 அலற்மின் அகின் தடை ிகவும் குடமவு. 
 கார்கள், இருசக்க லாகனங்கள், டிக்குகரில் பன்படுகின்மன. 

 
3. ீக்கைத்திகரின் பன்கள். 

 இடல இில் லண்டிகடர தண்ைலாரங்கரில் இருந்து உர்த்தவும் 
 ின் அனுப்படீ்டுக் கம்பிகரிலும் 
 கைினிகரில் யசிக்கும் அடிப்படைக் கூறுகராகவும் பன்படுகின்மன. 
 

4. அகச்சிலப்ன கதிர்கள் 
 இடல முைேீக்கு சிகிச்டசில் பன்படுகின்மன 
 லானிடய தட்பபலப்ப முன்னமிலிப்னக்கு பன்படுகின்மன 
 மூயக்கூறு கட்ைடப்னகடர ஆாய்லதற்கு பன்படுகின்மன. 
 

5. னம ஊதாக் கதிர்கள் 
 யபாயி பத்திங்கள் ற்றும் டகயடக பதிவுகடரக் கண்ைமிமம் தைலில் 

ஆய்லகங்கரிலும்  
 உைவுப் பபாருள்கள் பகைால் பாதுகாக்கவும் 
 அணுலின் கட்ைடப்டபக் ஆாய்லதற்கும் பன்படுகின்மன. 
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6. இான் ேிமாடய 

 அமிலியின் அடனத்துப் பிரிவுகரிலும் பன்படுகின்மன. 
 பதாறில் துடமில் பபாருள்கரின் பண்னகடர அமிவும் 
 யலதிச் யசர்க்டக பற்மி ஆாவும் பன்படுகின்மன. 
 

7. யபாயாய்டுகரின் பன்கள் 
 பலில் காப்னக் கண்ைாடிகராகவும் 
 படற ண்பைய் ஓலித்தில் ேிமங்கரின் யலறுபாட்டிடனத் பதரிவு படுத்தவும் 
 இில்கரிலும் ஆகா லிானங்கரிலும் ஒரிச் பசமிடலக் கட்டுப்படுத்த சன்னல் 

கண்ைாடிகராகவும் பன்படுகின்மன. 
 
   என்றால் என்ன? வினாக்கள் 

1. ின் இருமுடன ற்றும் அதன் இருமுடனத் திருப்னத்திமன் 
ின் இருமுடன:  

இரு சான, திதிான, ிகச் சிமி இடைபலரிில் பிரிக்கப்பட்டுள்ர 
ின்னூட்ைங்கள் ஒரு ின் இருமுடனாகும். 
இருமுடனத் திருப்னத்திமன்: 

 யதனும் ஒரு ின்னூட்ைத்தின் ண்திப்பிடன ின்னூட்ைங்களுக்கிடைய உள்ர 
பதாடயலினால் பபருக்கக் கிடைப்பதாகும். 

 
2. ின்னழுத்த ஆற்மல் 

இரு னள்ரி ின்னூட்ைங்கடர ஒருங்கடச் பசய்ப்படும் யலடய ின்னழுத்த 
ஆற்மல் னப்படும். 

 
3. ச ின்னழுத்தப் பப்ன 

ஒரு பப்பினுடை அடனத்துப் னள்ரிகளும், ச ின்னழுத்தத்தில் உள்ர பப்ன ச 
ின்னழுத்தப் பப்ன னப்படும். 

 
4. ேிடய ின்னில் தடுப்னடம 

இது னம ின்னயத்தியிருந்து பலரிின் ஒரு குமிப்பிட்ை பகுதிட தனிடப்படுத்தும் 
ேிகழ்வு ஆகும். 

 
5. இடி, ின்னயின்யபாது த்தடிில் ேிற்படதலிை காரினுள் இருப்பது பாதுகாப்பானது. ன்? 

 யபருந்தின் உயயாகப் னமப்பப்பினுள், ின்னய திப்ன சுறி. 
 யபருந்து ேிடய ின்னில் தடுப்னடமாகச் பசல்படுகிமது 
 ின்னயின் யபாது யபருந்தின் னமப்பப்ன லறிய ின்னிமக்கம் ேடைபபறுகிமது. 
 

6. ேிடய ின்தூண்ைல் 
ஒரு ின்னூட்ைத்தின் பதாடுதல் இன்மிய யலபமாரு ின்னூட்ைத்டத உருலாக்கும் 

ேிகழ்வு ேிடய ின் தூண்ைல் னப்படும்.  
 

7. ின்காப்னகள் 
அடனத்து யக்ட்ான்களும் அணுக்கருவுைன் இறுக பிடைக்கப்பட்டுள்ர அணுக்கடரப் 

பபற்றுள்ர ின்கைத்தாப் பபாருள்கள் ின்காப்னகள் ஆகும். .கா. டக்கா, யபாடனட். 
 

8. முடனலற்ம மூயக்கூறு  
யேர் ின்னூட்ைங்கரின் ஈர்ப்னடமும், திர் ின்னூட்ைங்கரின் ஈர்ப்ன டமும் 

ஒன்மாக பபாருந்தி அடகின்ம மூயக்கூறு முடனலற்ம மூயக்கூறு னப்படும்.  
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9. முடனவுள்ர மூயக்கூறு 
யேர் ின்னூட்ைங்கரின் ஈர்ப்னடம், திர் ின்னூட்ைங்கரின் ஈர்ப்ன டத்தியிருந்து 

பிரிக்கப்பட்டுள்ர மூயக்கூறு முடனலள்ர மூயக்கூறு னப்படும்.  
 

10. கூர் முடனச்பசல்பாடு 
ின்னூட்ைம் பபற்ம கைத்திின் கூான முடனகரியிருந்து ின்னூட்ைம் கசிகின்ம 

ேிகழ்வு கூர்முடனச் பசல்பாடு னப்படும். 
 

11. ீக்கைத்துதிமன் அல்யது ீக்கைத்திகள் 
ிகக் குடமந்த பலப்பேிடயில் சுறி ின்தடைமைன் ின்யனாட்ைத்டதக் கைத்தும் 

உயயாகங்கரின் தன்ட ீக்கைத்துத் திமன் னப்படும். இப்பண்டப பலரிப்படுத்தும் பபாருள்கள் 
ீக்கைத்திகள் னப்படும் 

 
12. பபர்வு பலப்பேிடயில் ற்படும் ாறுபாடுகள் ாடல? 

 தன்ின்தடை ண் சுறிாகின்மது 
 ின்கைத்து ண் முடிலியா திப்டப அடைகிமது 
 காந்தப்பாக் யகாடுகள் பபாருரியிருந்து ஒதுக்கித் தள்ரப்படுகின்மன. 

13. ின்னழுத்தானிில் தாிக்கம்பி பன்பைாது ன்? 
 தாிக் கம்பிின் தன்ின்தடை ண் குடமவு. 
 ின்தடை பலப்பேிடய ண் அதிகம். 
 

14. ின் திமன் ற்றும் ின்னாற்மல் யலறுபடுதுக 

ின் திமன் ின்னாற்மல் 
ின்யனாட்ைத்தினால் ஒரு லினாடிில் 

பசய்ப்படும் யலடயின் அரவு. 
யலடய பசய்மம் திமடாகும் 

அயகு: லாட் அயகு: ெூல் 
 

15. ின்னிக்குலிடச ற்றும் ின்னழுத்தயலறுபாடு யலறுபடுத்துக 

ின்னிக்குலிடச ின்னழுத்த யலறுபாடு 
1.திமந்த ின்சுற்மில் ஒரு ின்கயனின் இரு   
முடனகளுக்கிடைப்பட்ை ின்னழுத்தங்கரின் 

யலறுபாடு 

மூடி சுற்மில் யதனும் இரு னள்ரிகரின் 
ின்னழுத்தங்கரின் யலறுபாடு 

2.ின் தடைடச் சார்ந்ததல்ய ின் தடைடச் சார்ந்தது 
 
16. rPngf; tpisT vd;why; vd;d? 

,Uk;G kw;Wk; jhkpuk; Mfpa ,U ntt;NtW cNyhfq;fisf; nfhz;l xU 
kpd;Rw;wpy;> mtw;wpd; re;jpfs; ntt;NtW ntg;gepiyfspy; itf;fg;gl;lhy;> Rw;wpd; topNa 
kpd;dpaf;Ftpir cUthFk;. ,t;tpisT rPngf; tpisT vdg;gLk;. 

 
 

17. ngy;baH tpisT vd;why; vd;d? 
,U ntt;NtW cNyhfq;fs; nfhz;l xU Rw;wpy; kpd;Ndhl;lk; ghAk;NghJ> 

cNyhfq;fspd; xU re;jpapy; ntg;gk; ckpog;gLk;> kw;nwhd;wpy; ntg;gk; cl;ftug;gLk;. 
,t;tpisT ngy;baH tpisT vdg;gLk;.  

 
18. kpd;Ndhl;l czHT El;gk; vd;why; vd;d? 

fhy;tdhkPl;lhpd; topNa XuyF kpd;Ndhl;lk; ghAk;NghJ Vw;gLk; tpyfNy 

kpd;Ndhll czHT El;gk; vdg;gLk;.  
𝜃

𝐼
=

𝑛𝐵𝐴

𝐶
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19. kpd;Ndhl;l czHT El;gj;ij vt;thW mjpfhpf;fyhk;? 

 fk;gpr; RUspy; Rw;Wfspd vz;zpf;ifia mjpfhpj;jy; 
 fhe;jj; J}z;lypid mjpfhpj;jy; 
 RUspd; gug;gpid mjpfhpj;jy; 
 fk;gpapd; XuyF tpyfYf;fhd jpUg;G tpiriaf; Fiwj;jy;. 

 
20. kpd;dOj;j czHT El;gk; vd;why; vd;d? 

 XuyF kpd;dOj;jj;jpw;fhd tpyfiy kpd;dOj;j czHT El;gk; vdyhk;. 

  
𝜃

𝑉
=

𝑛𝐵𝐴

𝐶𝐺
  

 
21. டசக்யராட்ானின் லம்னகள் 

 டீக்கரின் பபரி பப்பில் சீான காந்தப்னயம் ேிறுவுலது கடினம். 
 பபரு திடசயலகங்கரில் ஒப்னட ேிடம ாறுபாடு ஒத்திடசடலக் குடயக்கும். 
 உர் அதிர்பலண்கரில் யக்ட்ான்கடர டசக்யராட்ானால் முடுக்க இயாது. 
 

22. ின்காந்தத் தூண்ைல்  
ஒரு மூைப்பட்ை சுற்றுைன் பதாைர்ன பகாண்ை காந்தப் பாத்தில் ாற்மங்கள் ற்படும் 

பபாழுது ின்னிக்கு லிடச தூண்ைப்படும் ேிகழ்வு ின் காந்தத் தூண்ைல் னப்படும். 
 

23. பரிாற்று ின் தூண்ைல்  
ஒரு சுருரில் பாமம் ின்யனாட்ைத்தில் ாற்மம் ற்படுபபாழுது ற்பமாரு சுருரில் 

ின்னிக்கு லிடச தூண்ைப்படும் ேிகழ்வு பரிாற்று ின் தூண்ைல் னப்படும். 
 

24. தூண்ைப்பட்ை ம்ன்னிக்கு லிடசட உருலாக்கும் முடமகள் 
 காந்தத் தூண்ைடய ாற்றுலதன் மூயமும் 
 சுருள் உள்ரைக்கி பப்பிடன ாற்றுலதன் மூயமும் 
 காந்தப்னயத்டதப் பபாறுத்து சுருரின் திடசடப்டப ாற்றுலதன் மூயமும் 

தூண்ைப்பட்ை ின்னிக்கு லிடசட உருலாகயாம் 
 

25. ாறுதிடச ின்யனாட்ைம் 
சுருரில் தூண்ைப்படும் ின்யனாட்ைம் ண்திப்பிலும் திடசிலும் காயத்டதப் 

பபாறுத்து ாமிக்பகாண்யை இருப்பதால் இது ாறுதிடச ின்யனாட்ைம் னப்படும். 
 

26. ாறுதிடச ின்யனாட்ைத்தின் rms திப்ன 
ாறுதிடச ின்யனாட்ைானது ஒரு ின்தடைாக்கி ஒன்மின் லறிாக குமிப்பிட்ை 

யேம் பாமம்பபாழுது உருலாக்கும் பலப்ப ஆற்மடய, அயத யேத்தில் அயத ின்தடைில் 
உருவ்லக்கும் ாமாத யேர்ின்யனாட்ைத்தின் திப்ன, ாறுதிடச ின்யனாட்ைத்தின் திப்ன rms 
திப்ன னப்படுகிமது. 

 
27. ஃப்ான்யைாபர் லரிகள் 

சூரி ேிமாடயில் காைப்படும் கருட லரிகளுக்கு ஃப்ான்யைாபர் லரிகள் ன்று பபர். 
 

28. டின்ைால் ஒரிச்சிதமல் 
ஒரிக்கற்டம ஒரு கூழ்க் கடசல் லறிாகச் பசல்லும் பபாழுது அதன் பாடத 

பதரிலாகப் னயனாகிமது.இதற்குக் காைம் கூழ்த்துகள், தன்ீது படும் ஒரிாய்ச் சிதமச் 
பசய்தயய ஆகும். கூழ்த்துகள்கரால் ஒரி சிதமடிக்கப்படும் ேிகழ்வு டிண்ைால் ஒரிச்சிதமல் 
னப்படும். 
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29. இான் லிடரவு 

பபாருபரான்மின் லறிய ஒற்டம ேிம ஒரி பசல்லும்யபாது சிதமயடைகிமது. 
சிதமயடைந்த ஒரி, படுகின்ம அதிர்பலண்டை ட்டுல்யால் சிய னதி அதிர்பலண்கடரமம் 
பகாண்டிருந்தது. இதடன இான் லிடரவு ன்கியமாம். 

 
30. ஸ்யைாக்ஸ் ற்றும் ஆண்ட்டிஸ்யைாக்ஸ் லரிகள் 

ஸ்யைாக்ஸ் லரிகள் --- படுகின்ம அதிர்பலண்டை லிை குடமலான அதிர்பலண் பகாண்ை 
லரிகள். 
ஆண்ட்டிஸ்யைாக்ஸ் லரிகள் --- படுகின்ம அதிர்பலண்டை லிை அதிகாக அதிர்பலண் பகாண்ை 
லரிகள் 

 
31. ேிடய ேிறுத்தப்பட்ை குறுக்கீட்டு லிடரவு ற்பை ேிப்ந்தடன  

 இரு மூயங்களும் ஓரியாக இருக்க யலண்டும். 
 இரு மூயங்களும் ிகக் குறுகயாக அட யலண்டும். 
 தனித்தனிான, அகயான பட்டைகள் பபறுலதற்கு இரு மூயங்களும் ஒன்றுக்பகான்று ிக 

அருகில் அட யலண்டும். 
 

32. இட்டை ஒரிலியகல்  
கால்டசட் படிகத்தில் தரலிடரவுமா ஒரிக்கதிர் லிழும் பபாழுது, அது படிகத்தினுள் இரு 

கதிர்கராகப் பிரிந்து பசல்லும் ேிகழ்வு இட்டை ஒரிலியகல் னப்படும். 
 

33. ஒரிில் சுறற்சி சார்ந்துள்ர காைிகள் 
 படிகத்தின் தடின் 
 படிகத்தின் அைர்த்தி 
 பன்படும் ஒரிின் அடயேீரம் ற்றும் கடசயின் பலப்பேிடய 

 
3 kjpg;ngz; tpdh – tpilfs; 

1. kpd;tpirf; NfhLfspd; gz;Gfs; 
  

1) ,it Neh; kpd;D}l;lj;jpy; njhlq;fp vjph; kpd;D}l;lj;jpy; KbAk;. 
2) xd;iwnahd;W ntl;bf;nfhs;shJ. 
3) kpd;Gyj;jpd; jpir Nfhl;bd; njhLNfhl;bdhy; Fwpf;fg;gLk; 
4) E - d; kjpg;G mjpfnkdpy; NfhLfs; neUf;fkhfTk;> E - d; kjpg;G FiwT vdpy; 

NfhLfs; ,ilntsp tpl;Lk; fhzg;gLk;. 

5) xt;nthU XuyF kpd;D}l;lKk; ntw;wplj;jpy; 
1

𝜀0
 msT kpd;tpirf;NfhLfis  

cUthf;Fk;. 
 

2. xU Gs;sp kpd;D}l;lj;jhy; xU Gs;spapy; Vw;gLk; kpd;Gyj;jpw;fhdf; Nfhitiag; ngWf. 
 

 
2

0

0
r

qq

4

1
F


=  

 𝐸 =
𝐹

𝑞0
=

1

4𝜋𝜀0

𝑞

𝑟2 

 E   =
1

4πε0

q

r2 r  

 E d; jpir kpd;D}l;lk; NeH kpd;D}l;lkhf ,Ue;jhy; ntspNehf;fpAk;> vjpH kpd;D}l;lkhf 
,Ue;jhy; cs;Nehf;fpAk; nray;gLk;. 
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3. rPuhd kpd;Gyj;jpy; itf;fg;gl;l kpd; ,UKid kPjhd jpUg;G tpirf;fhdf; Nfhitiag; 

ngWf. 
τ = tpirfspy; xd;W x tpirfSf;F ,ilNaahd nrq;Fj;Jj; njhiyT 

    = 𝐹 x 2𝑑 sin 𝜃 
    = 𝑞𝐸 x 2𝑑 sin 𝜃 
   τ = 𝑝𝐸 sin 𝜃 

  τ  = p   x E    
4. xU Gs;sp kpd;D}l;lj;jhy; xU Gs;spapy; Vw;gLk; kpd;dOj;jj;jpw;fhdf; Nfhitiag; 

ngWf. 
dV = - E dx 

 

𝐸 =
1

4𝜋𝜀0

𝑞

𝑥2
 

 

𝑑𝑉 = −
1

4𝜋𝜀0

𝑞

𝑥2
. 𝑑𝑥 

 

𝑉 =
𝑞

4𝜋𝜀0𝑟
 

 
nra;ag;gLk; Ntiy> kpd; tpirf;F vjpuhdJ vd;gij vjpHf;Fwp Fwpf;fpwJ. 

 
5. kpd;Njf;fpapd;  jj;Jtj;ij tpsf;Ff. 

 A vd;gJ q NeHkpd;D}l;lk; nfhz;l xU  cNyhfj;jl;L. 
 A apd; kpd;Njf;Fj; jpwd; 𝐶 =  𝑞/𝑉 . 
 B vd;w kw;nwhU cNyhfj;jl;L A apd; 

mUNf nfhz;L tug;gLfpwJ. 
 Af;F mUNf cs;s Bapd; gf;fj;jpy; 

vjpHkpd;D}l;lk; J}z;lg;gLfpwJ. 
 mjw;F rk msT NeH kpd;D}l;lk Bapd; 

kWgf;fj;jpy; J}z;lg;gLfpwJ. 
 Bapd; vjpH kpd;D}l;lk; Aapd; 

kpd;dOj;jj;ijf; Fiwf;fpwJ. 
 Bapd; NeH kpd;D}l;lk; Aapd; 

kpd;dOj;jj;ij mjpfhpf;fpwJ. 
 Bapd; vjpH kpd;D}l;lk; Af;;F mUfpy; 

,Ug;gjhy; Aapd; kpd;dOj;jk; Fiwe;JtpLfpwJ. 
 vdNt Aapd; kpd;Njf;Fjpwd; mjpfhpf;fpwJ. 
 B jiu ,izg;G nra;ag;gLk; NghJ mjpYs;s NeH kpd;D}l;lk; 

eLepiyahf;fg;gLfpwJ. 
 ,jdhy; Aapd; kpd;dOj;jk; NkYk; FiwfpwJ. 
 vdNt Aapd; kpd;Njf;Fj; jpwd; Fwpg;gpLk; msTf;F mjpfhpf;fpwJ. 

6. kpd;Njf;fpapDs; Njf;fp itf;fg;gl;Ls;s Mw;wy; 
𝑞2

2𝐶
 vd epWTf. 

 kpd;Njf;fp vd;gJ kpd;D}l;lj;ij Njf;fp itf;Fk; xU rhjdk;. 
 kpd;D}l;lj;ij Njf;fp itf;f nra;ag;gLk; NtiyahdJ> kpd;Njf;fapDs; 

epiykpd;dOj;j Mw;wyhf Nrkpj;J itf;fg;gLfpwJ. 
 𝑑𝑤 =  𝑉 𝑑𝑞 

 𝑑𝑤 =
𝑞

𝐶
 𝑑𝑞 

 𝑤 =
C2

q2

 

 2CV
2

1
U =  
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7. kpd;Ndhl;lj;jpw;Fk; ,Og;Gj; jpirNtfj;jpw;Fk; cs;sj; njhlHigg; ngWf. 

 flj;jpapy; cs;s fl;Lwh vyf;l;uhd;fspd; vz;zpf;if = nAL 
 vyf;l;uhd;fspd; kpd;D}l;lkk; = e 
 𝑞 =  𝑛𝐴𝐿  𝑒 

 𝑡 =
𝐿

𝑣𝑑
 

 
 𝐼 = 𝑛𝐴𝑒𝑣𝑑 

 
 𝐼 ∝ 𝑣𝑑 

 

 
𝐼

𝐴
= 𝑛𝑒𝑣𝑑 

 
8. kPf;flj;jpfspd; gad;fs; 

1. kPf;flj;J ,aw;wpfs; mikg;Gfspy; Mw;wy; Nrkpg;G jpwd; mikg;Gfshf kPf;flj;jpfs; 
cs;sd. 

2. ,tw;wpd; fhe;jq;fs; ,uapy; tz;bfis jz;lthsq;fspy; ,Ue;J cah;j;jg; 
gad;gLfpd;wd. 

3. ,uhf;nfl;Lfspd; cjtpapd;wp Jizf;Nfhs;fis Neubahf mtw;wpd; tl;lg;ghijf;F 
Vt gad;gLfpd;wd. 

4. kpd; mDg;gpf; fk;gpfspy; gad;gLj;jyhk; 
5. fzpdpfspy; epidT my;yJ Nrkpf;Fk; mbg;gilf; $Wfshfr; nray;gLfpd;wd.  

 
9. kpd;jilahf;fpfs; njhlhpizg;G kw;Wk; gf;f ,izg;gpy; cs;s NghJ njhFgad; 

kpd;jilf;fhd Nfhitiag; ngWf. 
kpd;jilahf;fpfspd; njhlhpizg;G kpd;jilahf;fpfspd; gf;f ,izg;G 

  R1, R2, R3 kw;Wk; R4 vd;w kpd;jil kjpg;G nfhz;l 
ehd;F kpd;jilahf;fpfs; njhlhpizg;gpy; 

,izf;fg;gl;Ls;sd. 

R1, R2, R3 kw;Wk; R4 vd;w kpd;jil kjpg;G 
nfhz;l ehd;F kpd;jilahf;fpfs; gf;f 

,izg;gpy; ,izf;fg;gl;Ls;sd. 

  xt;nthU kpd;jilahf;fpapYk; kpd;Ndhl;lk; I 
rkk;. 

  xt;nthU kpd;jilahf;fpYk; kpd;dOj;jk; 
V rkk;.  

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4 

𝑉1 = 𝐼𝑅1, 𝑉2 = 𝐼𝑅2, 𝑉3 = 𝐼𝑅3, 𝑉4 = 𝐼𝑅4 𝐼1 =
𝑉

𝑅1
, 𝐼2 =

𝑉

𝑅2
, 𝐼3 =

𝑉

𝑅3
, 𝐼4 =

𝑉

𝑅4
 

𝑉 = 𝐼𝑅𝑆 𝐼 =
𝑉

𝑅𝑃
 

𝐼𝑅𝑆 = 𝐼𝑅1 + 𝐼𝑅2 + 𝐼𝑅3 + 𝐼𝑅4 
𝑉

𝑅𝑃
=

𝑉

𝑅1
+

𝑉

𝑅2
+

𝑉

𝑅3
+

𝑉

𝑅4
 

𝑅𝑆 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 
1

𝑅𝑃
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+

1

𝑅4
 

 
10. ntg;gepiyiar; rhHe;J kpd;jil khWgLtij tpsf;Ff. 

 ntg;gepiy caUk; NghJ flj;jpfspd kpd;jil mjpfhpf;Fk;. 

 𝑅𝑡 = 𝑅0(1 +  𝛼𝑡) 

 𝛼 =
𝑅𝑡−𝑅0

𝑅0𝑡
 

 1°𝐶 ntg;gepiy caHthy; Vw;gLk; kpd;jil khWghl;bw;Fk;> 0°𝐶y; cs;s 
kpd;jilf;Fk; cs;s jfT kpd;jil ntg;gepiy vz; vd tiuaWf;fg;gLfpwJ. ,jd; 
myF: 𝒑𝒆𝒓 °𝑪. 

 cNyhfq;fs; NeHf;Fwp kpd;jil ntg;gepiy vz; nfhz;lit. 
 kpd;fhg;Gg; nghUs;fs; kw;Wk; Fiwf;flj;jpfs; vjpHf;Fwp kpd;jil ntg;gepiy 

vz;izg; ngw;wit. 
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11. Nthy;l; kPl;liuf; nfhz;L xU kpd;fyj;jpd; mfkpd;jiliaf; fhZk; Nrhjidia tpthp. 

 V = IR 
 V = E – Ir 

 Ir = E – V  

 𝑟 =  
𝐸−𝑉

𝑉
 𝑅 

 
 
 

12. tPl;];Nlhd; rkdr;Rw;W rkepiyapy; miktjw;fhd epge;jidiag; ngWf. 
 𝐼1−𝐼𝑔−𝐼3 = 0  

 𝐼2+𝐼𝑔−𝐼4 = 0 

 𝐼1𝑃+𝐼𝑔𝐺−𝐼2𝑅 = 0 

 𝐼1𝑃+𝐼3𝑄−𝐼2𝑅−𝐼4𝑆 = 0 

 𝐼𝑔 = 0 

 
𝑃

𝑄
=

𝑅

𝑆
 

 
13. kPl;lH rkdr; Rw;iwf; nfhz;L fk;gpr; RUs; xd;wpd; kpd;jil kw;Wk; kpd;jil ntg;gepiy 

vz;iz vt;thW fzf;fpLtha;? 
jj;Jtk;: 

 tPl;];;Nlhd; rkdr; Rw;wpd; kw;nwhU tbtNk kPl;lH rkdr; Rw;W MFk;. 
nray;ghL: 
* kPl;lH rkdr; Rw;W fk;gpapd; kPJ njhLNfhiy efHj;jp fhy;tdhkPl;lhpy; kpd;Ndhl;lk; 

RopahFkhW nra;aNtz;Lk;. 
* ,g;Gs;sp J vd;f. 
* AJ kw;Wk; JC gFjpfs; R>S vd;w kpd;jilfSf;Fg; gjpyhf mikfpd;wd. 

 

* 
P

Q
=

AJ

JC
=

𝑙1

𝑙2
 

* P = Q
𝑙1

𝑙2
 

* jd;;kpd;jil vz;:  𝛒 =
𝐏𝛑𝐫𝟐

𝐋
     

* kpd;jil ntg;gepiy vz;:  𝛂 =
𝐑𝟐−𝐑𝟏

𝐑𝟏𝐭𝟐−𝐑𝟐𝐭𝟏
 

 
14. kpd;dOj;jkhdpapd; jj;Jtj;ij tpsf;Ff. 

* kpd;dOj;j NtWghl;il mstpl cjTk; fUtpNa kpd;dOj;jkhdpahFk;. 
* kpd;dOj;jf; fk;gpapd; kPJ njhLNfhiy efHj;jp fhy;tdhkPl;lhpy; kpd;Ndhl;lk; 

RopahFkhW nra;aNtz;Lk;. 
* A kw;Wk; Jf;F ,ilg;gl;l kpd;dOj;j NtWghL> kpd;fydpd; kpd;dpaf;F tpirf;Fr; 

rkkhFk; NghJ> fhy;tdh kPl;lhpd; topNa kpd;Ndhl;lk; ghahJ. 
* ,g;NghJ fhy;tdhkPl;lH Rop tpyf;fk; fhl;Lk;. 
* AJ vd;gJ rkd; nra;Ak; ePsk;. 
* AJ = Irl 

* E = Irl 

* 𝐸 ∝ 𝑙 
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15. kpd;dOj;jkhdpiag; gad;gLj;jp nfhLf;fg;gl;l ,U kpd;fyd;fspd; kpd;dpaf;F tpirfis 

vt;thW xg;gpLtha;? 
nray;ghL: 
 njhL rhtpia kpd;dOj;jkhdpf;  fk;gpapd; kPJ efHj;j fhy;tdhkPl;lH Roptpyf;fk; 

fhl;Lk;gbr; nra;ag;gLfpwJ. 
 𝐸1 = 𝐼𝑟𝑙1 
 𝐸2 = 𝐼𝑟𝑙2 

 
𝐸1

𝐸2
=

𝑙1

𝑙2
 

 𝐸2 = 𝐸1
𝑙2

𝑙1
 

 
16. /ghuNlapd; kpd;dhw;gFg;gpd; Kjy; tpjpiaf; $wp rhpghHf;f. 

Kjy; tpjp: 
kpd;dhw;gFj;jypd; NghJ kpd;thapy; ntspg;gLk; nghUspd; epiwahdJ kpd;gF 

jputj;jpd; topNa ghAk; kpd;D}l;lj;jpw;F NeHj;jftpy; mikAk;. 𝑚 ∝ 𝑞   
tpjpiar; rhpghHj;jy;: 
 vjpHkpd;thia ntspNa vLj;J> Nja;j;Jf; fOtp> Jilj;J cyu itj;j gpd;dH mjd; 

epiwiaf; fhz Ntz;Lk;.  
 mjid kPz;Lk; gioa ,lj;jpy; nghUj;j Ntz;Lk;. 

 
𝑚1

𝑚2
=

𝐼1

𝐼2
 

 𝑚 ∝ 𝐼   

 
𝑚3

𝑚4
=

𝑡1

𝑡2
 

 𝑚 ∝ 𝑡   
 𝑚 ∝ 𝐼𝑡   
 𝑚 ∝ 𝑞 vdNt Kjy; tpjp rhpghHf;fg;gl;lJ. 

 
17. /ghuNlapd; kpd;dhw;gFg;gpd; ,uz;lhk; tpjpiaf; $wp rhpghHf;f. 

,uz;lhk; tpjp: 
kpd;gF jputj;jpd topNa Fwpg;gpl;l msT kpd;D}l;lk; nrYj;jg;gLk;NghJ xU 

kpd;thapy; ntspg;gLk; jdpkj;jpd; epiw> mj;jdpkj;jpd; Ntjpa ,izkhw;Wf;F 
NeHj;jftpy; mikAk;. 𝑚 ∝ 𝐸 
tpjpiar; rhpghHj;jy;: 
* CuSO4 fiurypy; jhkpu kpd;tha;fisAk;> AgNO3 fiurypy; nts;sp kpd;tha;fisAk; 

nrUf Ntz;Lk;. 
* vjpHkpd;tha;fis ntspna vLj;J> ed;whfj; Nja;j;Jf; fOtp> cyu itj;j gpwF> 

mtw;wpd; epiwfisf; fhz Ntz;Lk;. 
* gpd;dH mtw;wpw;Fhpa ,lq;fspy; nghUj;jp rpwpJ Neuj;jpw;F kpd;Ndhl;lj;ijr; nrYj;j 

Ntz;Lk;. 
* gpd;dH vjpHkpd;tha;fis ntspNa vLj;J ed;whf ePhpy; myrp> cyu itj;j gpwF 

mtw;wpd; epiwfisf; fhz Ntz;Lk;. 
* ,tw;wpypUe;J ntspg;gLk; jhkpuk; kw;Wk; nts;spapd; epiw m1 kw;Wk; m2. 

* 
𝑚1

𝑚2
=

𝐸1

𝐸2
 

* 𝑚 ∝ 𝐸 vdNt ,uz;lhk; tpjp rhpghHf;fg;gl;lJ. 
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18. Nldpay; kpd;fyj;jpd; nray;ghl;il tpsf;Ff.  

* kpd;fydpd; ngaH :  Nldpay; kpd;fyd; Kjd;ik kpd;fyd; 
* vjpHkpd;tha;  :  Jj;jehfj; jz;L  
* NeHkpd;tha;  :  jhkpug; ghj;jpuk; 
* kpd;gFjputk;  :  CuSO4 fiury; 

kpd;fydpy; nray;gLk; Ntjptpid: 
* Ez;Jisg; ghz;lk; xd;wpDs; cs;s ePHj;j fe;jf mkpyj;jpy; Jj;jehfj; jz;L 

itf;fg;gl;bUf;Fk;. 
* Ez;Jisg; ghz;lk; CuSO4 fiurypDs; itf;fg;gl;bUf;Fk;. 
* Jj;jehfj; jz;L fe;jf mkpyj;Jld; tpidGhpe;J Zn

++ madpfisAk; ,U 
vyf;l;uhd;fisAk; jUk;. 

* Zn
++ madpfs; Ez;Jisg; ghz;lj;jpy; cs;s Jisfspd; topNa nrd;W jhkpu 

ry;/Ngl; fiurYld; tpidGhpe;J Cu
++ madpfis cUthf;Fk;. 

* Cu
++ madpfs; NeHkpd;thahd jhkpug; ghj;jpuj;jpy; gbAk;. 

* Nldpay; kpd;fyd; kpd;Rw;wpy; ,izf;fg;gLk;NghJ> Jj;jehfj; jz;bypUe;J ,U 
vyf;;l;uhd;fs; Rw;wpd; topNar; nrd;W jhkpuj;jpy; cs;s jhkpu madpfis 
eLepiyahf;Fk;. 

* ,jdhy; jhkpuj;jpypUe;J Jj;jehfj;jpw;F kpd;Ndhl;lk; ghAk;. 
epiw: 
* ,jpypUe;J ngwg;gLk; kpd;dpaf;F tpir: 1.08 V 
Fiw:  
* ,J ePz;l Neuj;jpw;F epiyahd kpd;Ndhl;lj;ijr; nrYj;j ,ayhj Kjd;ik kpd;fyd; 

MFk;. 
 

19. nyf;yhQ;rp kpd;fyj;jpd; nray;ghl;il tpsf;Ff. 
* kpd;fydpd; ngaH :  nyf;yhQ;rp kpd;fyd; - Kjd;ik kpd;fyd;  
* Nfj;NjhL   :  Jj;jehfj; jz;L  
* MNdhL   :  fhHgd; jz;L 
* kpd;gF jputk;  :  mk;Nkhdpak; FNshiuL fiury; 
kpd;fydpy; eilngWk; Ntjp tpid: 
* Mf;]p[Ndw;wj;jpd; %yk; Jj;jehfj; jz;by; cs;s Zn mZf;fs; Zn

++ 

madpfshfTk;>  ,U vyf;;l;uhd;fshfTk; khw;wkilfpd;wd. 
* Zn

++ mk;Nkhdpak; FNshiuLld; tpidGhpe;J Jj;jehff; FNshiuilAk;> mk;Nkhdpah 
thAitAk; jUfpd;wd. 

* ghj;jpuj;jpypUe;J mk;Nkhdpah thA jg;gpj;Jr; nrd;WtpLk;. 
* Ez;Jisg; ghz;lj;jpy; cs;s Jisfspd; topNa nry;Yk; i`l;u[d; madpfs; 

khq;fdPR – il – Mf;irLld; tpidGhpAk;NghJ> i`l;u[d; madpfspd; 
NeHkpd;D}l;lk; fhHgd; jz;Lf;F khw;wg;gLfpwJ. 

* fhHgd; kw;Wk; Jj;jehfj; jz;Lfis ntspapy; ,izf;Fk;NghJ> Jj;jehfj;jpYs;s 
,U vyf;l;uhd;fs; fhHgd; jz;il mile;J mjd; NeHkpd;D}l;lj;ij eLepiyahf;Fk;. 

* vdNt fhHgdpypUe;J kpd;Ndhl;lk; Jj;jehfj;jpw;F nry;Yk;. 
gad;fs;: 
* kpd;Ndhl;lk; njhlHe;J Njitg;glhj ,lq;fspy; nyf;yhQ;rp kpd;fyd; gad;gLj;jg;gLk;. 
* ,k;kpd;fyd; 1.5 V kpd;dpaf;F tpiriaAk;> 0.25 A kpd;Ndhl;lj;ijAk; jUk;. 
FiwghL: 
* ,J ePz;l Neuj;jpw;F epiyahd kpd;Ndhl;lj;ijr; nrYj;j ,ayhj Kjd;ik kpd;fyd; 

MFk. 
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20. fhhPa - mkpy Nrkf;fyj;jpd; nraw;ghl;il tpsf;Ff. 

 kpd;fydpd; ngaH :  fhhPa – mkpy Nrkf;fyk; (Jiz kpd;fyd;) 
 Nfj;NjhL   :  nkd;ik jd;ik nfhz;l fhhPak; (Pb)  
 MNdhL   :  fhhPa Mf;i]L (PbO2) 
 kpd;gF jputk;  :  ePHj;j fe;jf mkpyk; 
 
Nfj;Njhby; eilngWk; Mf;rp[Ndw;w tpid: 
 kpd;fyd; ntspr;Rw;wpy; ,izf;fg;gLk; NghJ> vjpHkpd;thapy; eilngWk; Mf;]p[Ndw;w 

tpidahy; nkd;ikj; jd;ik nfhz;l fhhPak;> fe;jf mkpyj;Jld; tpidGhpe;J fhhPa 
ry;/Ngl; kw;Wk; ,U vyf;;l;uhd;fisj; jUk;. 

 ,e;j vyf;l;uhd;fs; ntspr;Rw;wpy; vjpHkpd;thapypUe;J  NeHkpd;tha;f;Fr; nry;Yk;. 
MNdhby; eilngWk; xLf;ftpid: 
 NeHkpd;thapy; Mf;]p[d; ,wf;f tpid eilngWk;. 
 NeHkpd;thapy;> fhHPa Mf;i]L> fe;jf mkpyj;Jld; tpidGhpe;J fhhPa ry;/Ngl;ilj; 

jUk;NghJ ,U vyf;l;uhd;fSk; eLepiyahf;fg;gLk;. 
 ,jdhy; kuG kpd;Ndhl;lk; NeHkpd;thapypUe;J vjpHkpd;thapw;Fg; ghAk;. 
gad;fs;: 
 Gjpajhf kpd;Ndw;wk; nra;ag;gl;l kpd;fyj;jpd; kpd;dpaf;Ftpir 2.2 V MfTk;> kpd;gF 

jputj;jpd; xg;glHj;jp 1.28 MfTk; ,Uf;Fk;. 
 ,jd; mfkpd;jil Fiwthf ,Ug;gjhy; mjpf kpd;Ndhl;lj;ijj; jUk;. 
 ,jid kPz;Lk; kpd;Ndw;wk; nra;ayhk;. 
FiwghLfs;: 
 kpd;dpwf;fk; nra;Ak;NghJ kpd;dpaf;F tpir 2 V Mff; FiwAk;. 
 

21. ntg;gkpd;dpul;il mLf;fpd; jj;Jtk;> mikg;G kw;Wk; nray;gLk; tpjj;ij tpsf;Ff. 
gad;:  ntg;gf; fjpHtPriyf; fz;lwpag; gad;gLfpwJ. 

  jj;Jtk;: rPgf; tpistpd; mbg;gilapy; nray;gLfpwJ. 
  mikg;G: 

* ntg;g kpd;dpul;ilapy; Njhd;Wk; kpd;dpaf;F tpir kpff; FiwT. 
* vdNt mjpf vz;zpf;ifapy; ntg;g kpd;dpul;ilfs; njhluhf ,izf;fg;gLfpd;wd. 
* ,jd; Kidfs; xU fhy;tdhkPl;lUld; ,izf;fg;gLfpd;wd. 
* ntg;gkpd;dpul;ilfspd; xU rpy re;jpfs; (1, 3, 5) fUikaplg;gl;L ntf;fg; fjpHtPr;ir 

cl;ftUkhW nra;ag;gLfpd;wd.. 
* kw;w re;jpfs; (2,4) FspH re;jpfs; vdg;gLk;. 

* ,tw;wpd; kPJ fjpHtPr;R tpohjthW kiwf;fg;gl;bUf;Fk;. 
nray;gLk; tpjk;: 
* fUikahd re;jpfspd; kPJ (1, 3, 5) ntg;gf; fjpHtPr;R tpOk;nghOJ> re;jpfspy; 

ntg;gepiy NtWghL Njhd;wp mjpf ntg;g kpd;dpaf;F tpir Njhd;Wk;. 
* fhy;tdhkPl;lhpy; Njhd;Wk; tpyfy;> fjpHtPr;rpd; nrwptpidg; nghWj;J mikAk;. 
 
 

22. fhe;jtpay; nyhud;]; tpirapd; rpwg;gpay;Gfs;: 
1. kpd;D}l;lk; mikjp epiyapy; ,Ue;jhy; tpir RopahFk;. 
2. tpirahdJ kpd;D}l;lj;jpw;F Neh;j;jftpYk; 
3. tpirahdJ fhe;jj;J}z;lYf;F Neh;j;jftpYk; 
4. tpirahdJ B f;F Fj;jhf cs;s jpiNtff; $Wf;F Neh;tpfpjj;jpYk; 
5. vjph;f;Fwp kpd;D}l;;lq;fSf;F> ,t;tpir vjpuhd jpirapYk; nray;gLk;. 
 

23. RUs; cs;slA;Fk; gug;ig khw;Wtjd; }yk; kpd;dpaf;F tpiriaj; J]z;Lk; Kiwia tptup 

 flj;jpapd; Muk;g gug;g[ = L1QRM1 
 flj;jpapd; nWjp gug;g[    = L2QRM2 
 gug;gpd; khWghL  = L2L1M1M2 
 dA = 𝑙dx 
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 dϕ = BdA 
 e =

−dϕ

  dt
 

 e = −B𝑙v 
 

24. RHy; kpd;Bdhl;lA;fs; vd;why; vd;d? mjid vt;thW Fiwf;fyhk;? RHy; kpd;Bdhl;lj;jpd; 

gad;ghLfs; ahit? 

 RHy; kpd;Bdhl;lA;fs; 

 cByhf;f fl;o xd;W fhe;jg;g[yj;jpy; naA;Fk;bghGJ my;yJ epiyahf cs;s cByhff; 

fl;oapd; tHpBa bry;Yk; fhe;jg;ghak; khWk;bghGJ cByhff; fl;oapDs; J]z;lg;gLk; 

kpd;Bdhl;lk; MFk; 

 cByhff; fl;of;Fg;gjpyhf bky;ypa jfLfis gad;gLj;Jtjd; }yk; RHy; 

kpd;Bdhl;lj;ijf; Fiwf;fyhk;. 

 RHy; kpd;Bdhl;lj;jpd; gad;fs;: 

1. miytpyh fhy;tdh kPl;lh; 

2. J]z;ly; ciy: 

3. J]z;ly; kpd;Bkhl;lhh;fs;: 

4. kpd;fhe;jj; jilfs;: 

5. Btfk; fhl;Lk; fUtp: 

 
25. xU ePz;l tupr;RUspd; jd;kpd;J]z;ly; vz;zpw;fhd rkd;ghl;ilg; bgWf. 

 Ɩ ePsKk; A FWf;Fg; gug;g[k; bfhz;l N Rw;Wfs; cila tupr;RUisf; fUJBthk;. 

 RUspy; gha[k; kpd;Bdhl;lk; I 
 tupr;RUspd; ve;jbthU g[s;spapYk; fhe;jg;ghak; B =

𝜇0ΝΙ

𝑙
 

 xU Rw;Wf;fhd fhe;jg;ghak; ϕ =
𝜇0ΝΙΑ

𝑙
  

 bkhj;jf; fhe;jg;ghak; ϕ =
𝜇0Ν2ΙΑ

𝑙
 

 ϕ = LI 
 L =

𝜇0Ν
2Α

𝑙
 

 μ fhe;j cl;g[Fjpwd; bfhz;l cs;sfk; gad;gLj;jg;gl;lhy;  L =
μΝ2Α

𝑙
 

 
26. nU ePz;l tupr;RUspd; gupkhw;W kpd;J]z;ly; vz;zpw;fhd rkd;ghl;ilg; bgWf. 

 S1,S2 vd;gd Ɩ  ePsKs;s nU tupr;RUs;fshFk;.  
 N1,N2  vd;gd S1,S2 – d; Rw;WfshFk;. 
 nU RUs;fspd; FWf;Fg; gug;g[ A MFk;.  

 Β1 = μ𝜊
Ν1

Ɩ
I1 

 ϕ2 = Β1ΑΝ2 
 

 ϕ2 =
μ𝜊Ν1Ν2  I1Α

Ɩ
 

 ϕ2 = MI1 
 

 M =
μ𝜊Ν1Ν2  Α

Ɩ
  

 μ fhe;j cl;g[Fjpwd; bfhz;l cs;sfk; gad;gLj;jg;gl;lhy; M =
μΝ1Ν2  Α

Ɩ
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27. /ghuNlapd; kpd;fhe;jj;J}z;ly; tpjpfs;: 

Kjy; tpjp: 
 xU %lg;gl;l Rw;NwhL njhlh;G nfhz;l fhe;jg;ghak; khWk;nghOJ me;j Rw;wpy; 

kpd;dpaf;F tpir J}z;lg;gLfpwJ. 
 fhe;jg;ghaj;jpy; khw;wk; epfo;e;J nfhz;bUf;Fk; tiuapy; kl;LNk J}z;lg;gl;l kp;d;dpaf;F 

tpir ePbf;Fk;. 
,uz;lhk; tpjp: 

 %lg;gl;l Rw;wpy; J}z;lg;gl;l kpd;dpaf;F tpirapd; vz;kjpg;G> Rw;Wld; njhlh;G nfhz;l 
fhe;jg;ghak; khWk; tPjj;jpw;F Neh;j;jftpy; ,Uf;Fk;. 

 
28. kpd;fhe;j miyfspd; rpwg;gpay;Gfs;: 

1. KLf;Ftpf;fg;gl;l kpd;D}l;lq;fshy; kpd;fhe;j miyfs; cUthfpd;wd. 
2. ,it guTtjw;F Clfk; Njit ,y;iy. 
3. kw;Wk; khWghLfs; ngUk kw;Wk; rpWk kjpg;Gfis xNu fhyj;jpy; ngWfpd;wd. 
4. ,it FWf;fiyfshFk;. 
5. ,it ntw;wplj;jpy; xspapd; jpirNtfj;jpy; nry;fpd;wd. 
6. ,it kpd; kw;Wk; fhe;jg;Gq;fshy; tpyfy; miltjpy;iy. 
 

29. g[\^;lh; tpjpiaf; Twp tpsf;Ff. 

 jstpist[f; Bfhzj;jpy; xspf;fw;iw gLk;BghJ vjpbuhspf;Fk; fjpUk;, tpyfyile;j 

fjpUk; xd;Wf;bfhd;W Fj;jhf mika[k;. 

 𝑖𝑝 + 90° + 𝑟 = 180° 

 𝑟 = 90° − 𝑖𝑝 

 
sin 𝑖𝑝

sin 𝑟
= 𝜇 

 
sin 𝑖𝑝

sin 90°−𝑖𝑝
= 𝜇 

 
sin 𝑖𝑝

cos 𝑖𝑝
 = 𝜇                    

 tan 𝑖𝑝 = 𝜇 

 jstpist[f; Bfhzj;jpd; Blq;rd;l; kjpg;g[ vz;zstpy; me;j Clfj;jpd; xsptpyfy; 

vz;zpw;Fr; rkk;.      
30. FWf;fPl;L tpist[ kw;Wk; tpspk;g[ tpist[ BtgLj;Jf. 

FWf;fPl;L tpist[ tpspk;g[ tpist[ 

1. nit nuz;L Xupay; }yA;fspypUe;J 

cUthd nU btt;BtW 

miyf;Fl;ofs; Bkw;bghUe;Jtjhy; 

Vw;gLfpwJ. 

   nit xBu miyKfg;gpYs;s btt;BtW 

g[s;spfspypUe;J btspte;j miyf;Fl;ofs; 

Bkw;bghUe;Jtjhy; Vw;gLfpJ. 

2. gl;ilfs; rk nilbtsp cilait. gl;ilfs; rk nilbtspaw;wit. 

3. bghypt[g; gl;ilfspd; brwpt[ rkkhf 

nUf;Fk;. 

brwpt[ Btfkhff; Fiwa[k;. 

4. mjpf mstpy; gl;ilfis cilait. Fiwe;j mstpy; gl;ilfis cilait. 

 
31. Nghyuha;Lfspd; gad;fs;: 

1. ,it ntapy; fhg;Gf; fz;zhbfshfg; gad;gLfpd;wd. 
2. fhh; Nghd;w thfdq;fspd; xspapdhy; fz; $Rtijj; jtph;f;fg; gad;gLfpd;wd. 
3. gioa vznza; Xtpaj;jpy; epwq;fspd; NtWghl;bidj; njspTgLj;jg; gad;gLfpd;wd. 
4. Kg;ghpkhz efUk; gpk;gq;fisj; Njhw;Wtpf;fg; gad;gLfpd;wd. 
5. ,uapy;fspYk; Mfha tpkhdq;fspYk; rd;dy; fz;zhbfshfg; gad;gLfpd;wd. 
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5 திப்பபண் லினா லிடைகள் 

1. kpd; ,UKidapd; mr;Rf; Nfhl;by; cs;s xU Gs;spapy; kpd;Gyk; 

 
 topNaBP

dr

q

4

1
E

2

0

1


  

 
 topNaPA

dr

q

4

1
E

2

0

2


  

)E(EE 21   

 topNaBP
r

p2

4

1
E

3

0
  

d2xqp   

 

2. kpd; ,UKidapd; eLtiuf;Nfhl;by; cs;s xU Gs;spapy; kpd;Gyk;: 

 
 topNaBP

dr

q

4

1
E

22

0

1


  

 
 topNaPA

dr

q

4

1
E

22

0

2


  

)EE(cosE2E 211    

3

0 r

p

4

1
E


  

d2xqp   
 

3. kpd; ,UKidahy; xU Gs;spapy; kpd;dOj;jk;: 














210 r

1

r

1

4

q
V  









 cos

r

d
1

r

1

r

1

1  








 cos

r

d
1

r

1

r

1

2

 

2

0r4

cosp
V




  

rpwg;G NeHTfs;: 

2

0r4

p
V0)1


   

2

0r4

p
V180)2




   

0V90)3  
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4. kpd;Njf;fpfspd; njhlhpizg;G kw;Wk gf;f ,izg;G: 

njhlhpizg;G gf;f ,izg;G 

1. 𝑞 - rkk;    𝑉 - rkk; 

2. 𝑉 = V1    + V2     + V3 𝑞 = 𝑞1  + 𝑞2 + 𝑞3 

3. 𝑉 = 𝑞  
1

𝐶1
 + 

1

𝐶2
 +

1

𝐶3
  𝑞 = (𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3)𝑉 

4. 
𝑞

𝐶𝑆
= 𝑞  

1

𝐶1
 +  

1

𝐶2
 +

1

𝐶3
  𝐶𝑝𝑉 = 𝑉(𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3) 

5. 
1

𝐶𝑆
=

1

𝐶1
 +  

1

𝐶2
 +

1

𝐶3
 𝐶𝑝 = (𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3) 

 
5. thd; - b – fpuhg; kpd;dpaw;wpapd; jj;Jtk;> mikg;G kw;Wk; nray;ghL: 

 jj;Jtk;: epiykpd; J}z;ly; kw;Wk; $HKidr; nray;ghL 

 rPg;G Dapd; NeHkpd;dOj;jk; 10
4 
V vd ,Uf;FkhW kpd;jpwd; toq;fp nra;fpwJ. 

 caH mOj;jj;jpy; fhw;W epug;gg;gl;l v/Ff; fyj;jpdhy; Nfhsj;ij %Ltjpd; %yk; Nfhsj;jpd; 

kpd;D}l;lf; frpitf; Fiwf;fyhk;. 

 gad;: 

 ,jd; %yk; 10
7 
V vd;w mstpy; mjpf epiykpd;dpay; kpd;dOj;jk; cw;gj;jp nra;ag;gLfpwJ. 

 ,k;kpd;dOj;jk; mZf;fUg; gpsitapy; gad;gLk; NeHkpd; madpfis KLf;Ftpf;fg; gad;gLfpwJ. 

 

6. fh]; tpjpAk; mjd; gad;ghLfSk;: 
fh]; tpjp: 

ve;jnthU %ba gug;gpy; nray;gLk; kpd;Gyj;jpd nkhj;j gha kjpg;G> mg;gug;gpy; cs;s nkhj;j 

kpd;D}l;lj;jpd; 
0

1


 klq;Ff;Fr; rkk;. 

i) Neuhd Kbtpyh ePsk; nfhz;l kpd;D}l;lk; ngw;w fk;gpapdhy; Vw;gLk; kpd;Gyk;: 

 cosθEds  

)cos,(Eds 100      

πrl)E(2  

lλq   

r
E

02


  

ii) kpd;D}l;lk; ngw;w Kbtpyh> rkjsg; gug;gpdhy; Vw;gLk; kpd;Gyk;: A2E  

Aσq   

02


E

 
 
iii) ,U ,izahd kpd;D}l;lg;gl;l jfLfshy; Vw;gLk; kpd;Gyk;: 

 jfLfSf;F eLNt cs;s Gs;spapy ; kpd;Gyk; 
0


E  

 jfLfSf;F ntspNa cs;s Gs;spapy; kpd;Gyk; 0E  
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iv) rPuhd kpd;D}l;lk; ngw;w Nfhs tbtf ; $l;bdhy; Vw;gLk; kpd;Gyk;: 

i. Nfhs tbtf; $l;bw;F ntspNa cs;s Gs;spapy; 
 

)E( 2r4   

2

0r4

q
E


  

ii. gug;gpd; kPJ cs;s xU Gs;spapy;: 

R)r(  
2

0R4

q
E


 

iii. Nfhs tbtf; $l;bd; cl;Gwj;jpy; cs;s xU Gs;spapy;: 

)'E( 2r4   

0q   

0E   
 

7. ,izj;jl;L kpd;Njf;fpapd; jl;LfSf;fpilNa kpd;fhg;Gg; ghsk; cs;sNghJ kpd;Njf;Fj; jpwd;: 

0


E  

0r


E  

tEtdEV ')(   

Aσq   

CC r'  
 

8. fhe;jg; Gyj;jpy; RUspd; jpiraikg;ig khw;Wtjd; %yk; kpd;dpaf;F tpiria cUthf;Fjy;: 
𝑒 = Eo sin ωt 
Eo = NBAω 

RUspd;  
jpiraikg;G 

RUspd; jsk; 
fhe;jg; Gyj;jpw;F 

J}z;lg;gl;l 
kpd;dpaf;F tpir 

00 nrq;Fj;jhf 0 

900 ,izahf 0E  

1800 nrq;Fj;jhf 0 

2700 ,izahf 0E  

3600 nrq;Fj;jhf 0 

 
 

9. AC kpd;dpaw;wp - xU fl;lk; 
jj;Jtk; - kpd;fhe;jj; J}z;ly; 
Kf;fpa ghfq;fs;: 
i) Roy; RUs; 
ii) Gyf; fhe;jk; 
iii) eOT tisaq;fs; 
iv) J}hpiffs; 
J}z;lg;gl;l kpd;Ndhl;lj;jpd; jpiria /gpnskpq; tyJ if tpjp %yk; mwpayhk;. 

𝑒 = Eo sin ωt 
Eo = NBAω 
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10. Roy; kpd;Ndhl;lq;fs; kw;Wk; mtw;wpd; gad;fs;: 

Roy; kpd;Ndhl;lk;: 
cNyhff; flj;jp xd;W fhe;jg; Gyj;jpy; ,aq;Fk;NghJ mf;flj;jpapy; J}z;lg;gLk; kpd;Ndhl;lk; Roy; 

fhw;W my;yJ ePHr;Roy; Nghd;w %lg;gl;l ghijapy; gha;tjhy;> ,t;tif kpd;Ndhl;lk; Roy; kpd;Ndhl;lk; 
vd miof;fg;gLfpwJ. 

 
Roy; kpd;Ndhl;lj;jpd; gad;fs;: 

 miytpyh fhy;tdh kPl;lH 
 J}z;ly; ciy 
 J}z;ly; kpd;Nkhl;lhHfs; 
 kpd;fhe;jj; jilfs; 
 Ntfk; fhl;Lk; fUtp 

 
11. kpd;khw;wpapd; jj;Jtk;> mikg;G kw;Wk; Ntiy nra;Ak; tpjk;: 

Fiwe;j khWjpir kpd;dOj;jj;ij mjpf khWjpir kpd;dOj;jkhfTk;> mjpf khWjpir 
kpd;dOj;jj;ij Fiwe;j khWjpir kpd;dOj;jkhfTk; khw;w cjTk; rhjdk kpd;khw;wp vdg;gLk;. 
jj;Jtk; - kpd;fhe;jj; J}z;ly; 
EpIp = EsIs 

 
Es

Ep
=

Ns

Np
=

Ip

Is
= k 

 Vw;W kpd;khw;wpf;F   k > 1 
 ,wf;F kpd;khw;wpf;F  k < 1  
 

jpwd; sPLcs;

jpwd; ntspaPL
  

 
 
12. kpd;J}z;b kl;Lk; cila ac Rw;W: 

𝑒 = Eo sin ωt 

𝑒 ′ = −L .
di

dt
 

𝑒 = − 𝑒′ 

i = Io sin(ωt - 
𝜋

2
) 

 
 

13. kpd;Njf;fp kl;Lk; cila ac Rw;W: 

 
 

𝑒 = Eo sin ωt 

𝑒 =
𝑞

𝐶
 

i = Io sin(ωt +
𝜋

2
) 
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14. khWjpir kpd;daf;F tpir bray;gLj;jg;gLk; kpd;jilahf;fp kl;LBk cila xU Rw;wpy; gha[k; 

kpd;Bdhl;lj;jpw;fhd rkd;ghl;ilg; bgWf. kpd;dGj;jj;jpw;Fk; kpd;Bdhl;lj;jpw;Fk; cs;s fl;lj; 

bjhlh;igf; fhz;f. 

 𝑒 = E0 sin ωt 
 𝑒 = 𝑖𝑅 
 𝑖𝑅 = E0 sin ωt 
 𝑖 = I0 sin ωt 
 I0 =

E0

R
 

 kpd;dGj;jKk; kpd;Bdhl;lKk; xBu fl;lj;jpy; cs;sd. 

 
 
15. kpd;jilahf;fp> kpd;J}z;b kw;Wk; kpd;Njf;fp cila a.c. Rw;W: 

VR = IR 
VL = IXL 
VC = IXC 
V2 = VR

2 + (VL − VC)2 
 

jilkpd;

GkWg;kpd; njhFgad;
tan  

)(wtsinIi 0   
 
16. kpd;fhe;j miyfspd; gad;fisf; Fwpg;gpLf. 

1. BuoBah miyfs;: 

 nit BuoBah kw;Wk; bjhiyf;fhl;rp bra;jpj; bjhlh;g[f;F gad;gLfpwJ. 

 bry;Bghd;fspy; kPcah; mjph;btz; bfhz;l BuoBah miyfs; gad;gLfpd;wd. 

2. ikf;Buh miyfs;: 

 Bulhh; kw;Wk; bra;jpj; bjhlh;g[f;F gad;gLfpd;wd. 

 ikf;Buh miy rikaw;fyd;fspy; gad;gLfpd;wd. 

3. mfr;rptg;g[f; fjph;fs;: 

 KlePf;Fr; rpfpr;irapy; gad;gLfpd;wd. 

 thdpiy jl;gbtg;g Kd;dwptpg;g[f;Fg; gad;gLfpd;wd. 

 }yf;TW fl;likg;g[fis Muha cjt[fpd;wd. 

4. fz;ZW xsp: 

 nit bghUs;fspypUe;J ckpHg;gLk; my;yJ vjpbuhspf;fg;gLk; xspahFk;. 

 njd; miyePs beLf;fk;  4000𝐴° − 8000𝐴° 

5. g[w Cjhf; fjph;fs;: 

 ghf;OupaA;fis mHg;gjw;Fg; gad;gLfpd;wd. 

 Bghypg; gj;jpuA;fisf; fz;lwpat[k;, jlatpay; JiwapYk; gad;gLfpd;wd. 

 czt[g; bghUs;fisg;; ghJfhf;fg; gad;gLfpd;wd. 

 mZtpd; fl;likg;igf; fz;lwpat[k; cjt[fpd;wd. 

6. X- fjph;fs;: 

 kUj;Jtj; Jiwapy; Beha;fz;Lzh; fUtpahfg; gad;gLfpd;wd. 

 jpz;kA;fspd; goff; fl;likg;ig Muha cjt[fpd;wd. 

7. γ - fjph;fs; 

 mZf;fU fl;likg;g[ gw;wp mwpa cjt[fpd;wd. 

 g[w;W Beha; rpfpr;irf;Fg; gad;gLfpd;wd. 
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17. ief;fy; gl;lfk; gw;wp Fwpg;g[ tiuf. 

 ief;fy; gl;lfk; fhy;irl; gofj;jhy; MdJ. 

 mfyj;ijg; Bghd;W }d;W klA;F ePsKk; 72° , 108° BfhzA;fs; cila fhy;irl; gofk; 

nuz;L gFjpfshf }iytpl;lk; AB tHpahf btl;lg;gLfpwJ. 

 nJ kPz;Lk; fdlh ghy;rk; bfhz;L xl;lg;gLfpwJ. 

 Brhoak; xspf;F rhjhuz fjphpd; xsptpyfy; vz; 1.658 

 mrhjhuzf; fjpUf;F 1.486 

 fdlh ghy;rj;jpd; xsptpyfy; vz; 1.550 

 nJ nuz;L fjpUf;Fk; xd;whfBt miktjhy; fdlh ghy;rk; jstpist[ xspia 

Bjhw;Wtpg;gjpy;iy. 

 jstpist[wh xsp ng;gl;lfj;jpy; gLk;bghGJ nul;il xsptpyfy; Vw;gLfpwJ. 

 njdhy; rhjhuzf; fjpUk; mrhjhuzf; fjpUk; cUthfpd;wd. 

 rhjhuzf; fjph; fdlh ghy;rj;jhy; jLf;fg;gl;L KG mf vjpbuhspg;g[ milfpwJ. 

 vdBt fdlh ghy;rk; tHpBa CLUtp tUk; mrhjhuzf; fjph; jstpist[w;w fjpuhf nUf;Fk;. 

 ief;fy; gl;lfk; jstpisthf;fp kw;Wk; gFg;ghdhfg; gad;gLfpwJ. 

 
 

18. ,uhkd; tpisT gw;wp tpsf;Ff. 
 
,uhkd; tpisT: 
 nghUnshd;wpd; topNa xw;iwepw xsp nry;Yk;NghJ rpjwyile;j xsp> gLfpd;w 
mjpHntz;iz kl;Lky;yhky; rpy Gjpa mjpHntz;fisAk; nfhz;bUf;Fk; vd;gNj ,uhkd; 
tpisT. 

 ];Nlhf;]; thpfs;: gLfpd;w mjpHntz;iz tpl Fiwthd mjpHntz; nfhz;l thpfs;. 
 Mz;b];Nlhf;]; thpfs;: gLfpd;w mjpHntz;iz tpl mjpfkhd mjpHntz; nfhz;l 

thpfs;. 
 ,uhkd; ,lg;ngaHr;rp gLfpd;w xspapd; mjpHntz;izr; rhHe;jjy;y. 
 ,uhkd; ,lg;ngaHr;rp ];Nlhf;]; thpfSf;F NeH,dkhfTk;> Mz;b];Nlhf;]; thpfSf;F 

vjpH ,dkhfTk; ,Uf;Fk;. 
 ];Nlhf;]; thpfspd; nrwpT Mz;b];Nlhf;]; thpfspd; nrwpit tpl mjpfk;. 

,uhkd; epwkhiyapd; gad;fs;: 
 mwptpaypd; midj;Jg; gphpTfspYk; gad;gLfpwJ. 
 jdpkq;fis tifg;gLj;jg; gad;gLfpwJ. 
 nghUs;fspd; gz;Gfis mwpag;gad;gLfpwJ. 
 Ntjpr; NrHf;if gw;wp Muhag; gad;gLfpwJ. 

 
19. epwkhiyapd; tiffis tpthp. 

ntsptpL epwkhiy: 
 xsp%yk; xd;wpypUe;J Neubahf ntsptplg;gLk; xspia epwkhiykhdpiaf; nfhz;L MuhAk; 
NghJ ,e;j epwkhiyiag; ngwyhk;. 
tiffs;: 

1. njhlH ntsptpL epwkhiy> 2. thp ntsptpL epwkhiy> 3. gl;il ntsptpL epwkhiy. 
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cl;ftH epwkhiy: 
 xsp%yk; xd;wpypUe;J ntsptplg;gLk; xspahdJ XH cl;ftH nghUspd; topNa 
nrYj;jg;gl;lgpd; epwkhiykhdpiaf; nfhz;L MuhAk;nghOJ cl;ftH epwkhiy fpilf;fpd;wJ. 
 
tiffs;:  

1. njhlH cl;ftH epwkhiy> 2. thp cl;ftH epwkhiy> 3. gl;il cl;ftH epwkhiy 
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