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11th Physics Book Back Questions TM - New Book 

Do You Know Box Content 

Click Here to Download More Book Back Questions 

[1] இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் 

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 51A(h) அடிப்பமடக் கடமைகள் பிரிவு IVஇல் 

“அறிவியல் ைனப்பான்மைமயயும், ைனித நேயத்மதயும், சீர்திருத்தத்மதயும், ஆய்வு 

ைனப்பான்மைமயயும் நபாற்றி வளப்பது ஒவ்வவாரு இந்தியக் குடிைகனின் கடமையாகும்’ என்று 

கூறப்பட்டுள்ளது. இதுநவ ேைது அறிவியல் கல்வியின் நோக்கைாகும். 

நீங்கள் எமதப்பற்றி நபசுகிறீர்கநளா, அதமன அளவீடு வசய்து பின்பு அதமன எண்களால் வவளிப்படுத்த 

முடியும் என்றால் ைட்டுநை உங்களுக்கு அதமனப் பற்றி ஓரளவாவது வதரிந்துள்ளது எனலாம். ஆனால் 

எண்கள் மூலம் அதமன விளக்க முடியாது எனில், உங்களுக்கு மிகக்குமறவான ைற்றும் 

நபாதுைற்றதான அளநவ அதமனப் பற்றிய அறிவு உள்ளது - லார்டு வகல்வின் 

நரடியன் (rad): வட்டத்தின் ஆரத்திற்கு சைைான நீளம் வகாண்ட வட்டவில் வட்டத்தின் மையத்தில் 

ஏற்படுத்தும் நகாணம், ஒரு நரடியன் ஆகும். 

ஸ்டிநரடியன் (sr): ஆரத்தின் வர்க்கத்திற்கு சைைான பரப்பு உமடய நகாளப்பரப்பின் ஒரு பகுதி, 

நகாளத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் திண்ைக்நகாணம் ஒரு ஸ்டிநரடியன் ஆகும். 

நிமறயின் மிகப்வபரிய வசயல்முமற அலகு சந்திரநசகர் எல்மல (CSL) யாகும். 

1 CSL = சூரியனின் நிமறமயப் நபான்று 1.4 ைடங்கு 

காலத்தின் மிகக்குமறந்த ேமடமுமற அலகு நேக் (Shake) 

1 நேக் = 10-8s 

“காலம் சீராக முன்நனாக்கி வசல்கின்றது” - சர் ஐசக் நியூட்டன் 

“கடிகாரம் காட்டுவநத காலம்” - ஆல்பரட் ஐன்ஸ்டீன் 

இரு அளவுகமளக் கூட்டும் வபாழுது ஏற்படும் வபருைப் பிமையானது தனித்தனி அளவுகளின் தனிப் 

பிமைகளின் கூடுதலுக்குச் சைம். 

இரு அளவுகளின் நவறுபாட்டினால் ஏற்படும் பிமையின் வபருை ைதிப்பானது தனித்தனி அளவுகளின் 

தனிப் பிமைகளின் கூடுதலுக்குச் சைம். 

இரு அளவுகமளப் வபருக்குவதால் ஏற்படும் வபருைப் பின்னப் பிமையானது தனித்தனி அளவுகளின் 

பின்னப்பிமைகளின் கூடுதலுக்குச் சைம். 
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இரு அளவுகமள வகுப்பதால் வபறப்படும் வபருை பின்னப் பிமையானது தனித்தனி அளவுகளின் 

பின்னப்பிமைகளின் கூடுதலுக்குச் சைம். 

ஒரு அளவின் n ஆவது அடுக்கின் வபருை பின்னப் பிமையானது. அதன் பின்னப்பிமைமய n ஆல் 

வபருக்குதலுக்கு சைம். 

உங்களுக்குத் வதரியுைா? 

வபா.ஆ.மு* (BCE) 350 இல் இயற்பியல் (Physics) என்ற வபயர் அரிஸ்டாட்டில் (Aristotle) என்பவரால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. (*வபாது ஆண்டுக்கு முன்) 

Cgs, mks ைற்றும் SI அலகு முமறகள் வைட்ரிக் அல்லது தசை அலகு முமறயாகும். ஆனால் fps அலகு முமற 

வைட்ரிக் அலகு முமற அல்ல. 

துமண அளவுகளான தளக்நகாணம் ைற்றும் திண்ைக்நகாணம் ஆகியமவ வழிமுமற அளவுகளாக 

1995ஆம் ஆண்டு (GCWM) ைாற்றப்பட்டது. 

நிமறமய அளவிடப் பயன்படும் உருமள பிளாட்டினம் – இரிடிய உநலாகக்கலமவயால் 

உருவாக்கப்படுவநதன்? 

 சுற்றுச்சூைலாலும், காலத்தின் ைாற்றத்தினாலும் பிளாட்டினம் – இரிடியம் உருமள மிகக் குமறந்த 

அளநவ பாதிக்கப்படும். 

இந்தியாவில் உள்ள நதசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் (NPL) (புதுதில்லி) நீளம், நிமற, காலம் நபான்ற 

இயற்பியல் படித்தரங்கமள, பராைரித்தல் ைற்றும் தரம் உயர்த்துதல் ஆகிய பணிகமள நைற்வகாள்கிறது. 

சில வபாதுவான ேமடமுமற அலகுகள் 

i) ஃவபர்மி = 1 fm = 10-15m 

ii) 1 ஆங்ஸ்ட்ராம் = 1 A0 = 10-10m 

iii) 1 ோநனாமீட்டர் = 1nm = 10-9m 

iv) 1 மைக்ரான் = 1 𝜇m = 10-6m 

v) ஒளியாண்டு (வவற்றிடத்தில், ஒளியானது ஒரு ஆண்டில் வசல்லக்கூடிய வதாமலவு) 

1 ஒளியாண்டு = 9.467 x 1015m 

vi) வானியல் அலகு- புவியிலிருந்து சூரியனின் சராசரி வதாமலவு 

(1 AU = 1 Astronomical Unit) 

1 AU = 1.496 x 1011 m 

vi) 1 பர்வசக் (பாரலாட்டிக் வோடி) 
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(வில்லின் நீளம் ஒரு வானியல் அலகும் (1AU)), மையக் நகாணம் ஒரு (one second) வோடி வில்லும் 

வகாண்ட வட்டவில்லின் ஆரநை 1 பர்வசக் (Parsec) ஆகும்). 

1 பர்வசக் = 3.08 x 1016m = 3.26 ஒளியாண்டு  

குறிப்பு 

இயற்பியலில் ஒரு வபரிய அமைப்பு (macroscopic system) என்பது ேம் கண்ணால் காணக்கூடிய ஒரு 

கல்லிலிருந்து, வானில் இருக்கும் விண்மீன்கள் வமர அமனத்மதயும் குறிக்கும். மீநுண்ணமைப்பு 

(microscopic system) என்பது ேம் கண்ணிற்கு புலப்படாத சிறிய அளவிலான மூலக்கூறுகமளக் குறிக்கும். 

சிறிய அளவிலான மூலக்கூறுகள் ஒருங்கிமணயும் நபாது வபரிய அளவிலான வபாருள் உருவாகிறது. 

1. இயற்பியலில் ோம் வவவ்நவறு இடங்களில் பரிைாணம் என்ற வசால்மல பயன்படுத்துகிநறாம். எனநவ 

அடிக்கடி ேைக்கு பரிைாணம் என்பமதப்பற்றி ஐயம் எற்படும். உதாரணைாக ஆற்றலின் பரிைாணம், ஒரு 

பரிைாண இயக்கம் ைற்றும் அணுஒன்றின் பரிைாணம் நபான்ற வசாற்வறாடர்கமளப் பயன்படுத்துநவாம். 

இயற்பியல் அளவு ஒன்றின் பரிைாணம் என்பது அதமன விவரிக்கும் அடிப்பமட அளவின் அடுக்குறிநய 

பரிைாணநை என்பமத நிமனவில் வகாள்ளநவண்டும். ஒரு பரிைாண இயக்கம், இருபரிைாண இயக்கம் 

ைற்றும் முப்பரிைாண இயக்கம் நபான்றமவ அந்த வபாருள் இயங்கும் வவளியின் (space) பரிைாணத்மதக் 

குறிக்கின்றன. அணுவின் பரிைாணம் என்பது அணுவின் அளமவக் குறிக்கின்றது. எனநவ வவறுைநன 

பரிைாணம் என்பது அர்த்த்தைற்றதாகும். இடத்திற்கு ஏற்ப பரிைாணம் என்பதன் வபாருமள புரிந்து வகாள்ள 

நவண்டும். 

2. sin 𝜃 , cos 𝜃  நபான்ற அமனத்து முக்நகாணவியல் சார்புகளும் பரிைாணைற்றமவகளாகும் ( 𝜃 

பரிைாணைற்றது), அடுக்குக்குறி சார்புகள் ex ைற்றும் ைடக்மக சார்புகள் lnx நபான்றமவகளும் 

பரிைாணைற்றமவகளாகும் (x க்கு பரிைாணம் இருக்கக்கூடாது) வதாடர் விரிவாக்கம் (முடிவுறு அல்லது 

முடிவற்ற) வசய்யப்பட்ட சார்பின் விரிவில் x0, x1, x2,…… என்ற உறுப்புகள் காணப்பட்டால் x என்பது 

நிச்சயைாக பரிைாணைற்ற அளவாகும். 

சரியான விமடமயத் நதர்ந்வதடுத்து எழுதுக. 

1. அடிப்பமட ைாறிலிகளில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சைன்பாடு வபறப்படுகிறது. இந்த சைன்பாட்டின் அலகு 

அ) Kg-2 

ஆ) m3 

இ) s-1 

ஈ) m 

2. ஒரு நகாளத்தின் ஆரத்மத அளவிடுதலில் பிமை 2% எனில், அதன் கனஅளமவக் கணக்கிடுதலின் 

பிமையானது 

அ) 8% 
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ஆ) 2% 

இ) 4% 

ஈ) 6% 

3. அமலவுறும் ஊசலின் நீளம் ைற்றும் அமலவு நேரம் வபற்றுள்ள பிமைகள் முமறநய 1% ைற்றும் 3% 

எனில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் அளவிடுதலில் ஏற்படும் பிமை 

அ) 4% 

ஆ) 5% 

இ) 6% 

ஈ) 7% 

4. வபாருவளான்றின் நீளம் 3.51m என அளவிடப்பட்டுள்ளது. துல்லியத்தன்மை 0.01m எனில், அளவீட்டின் 

விழுக்காட்டுப் பிமை 

அ) 351% 

ஆ) 1% 

இ) 0.28% 

ஈ) 0.035% 

5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதிக முக்கிய எண்ணுருக்கமளக் வகாண்டது எது? 

அ) 0.007 m2 

ஆ) 2.64 x 1024 kg 

இ) 0.0006032 m2 

ஈ) 6.3200 J 

6. 𝜋 இன் ைதிப்பு 3.14 எனில் 𝜋2ன் ைதிப்பு 

அ) 9.8596 

ஆ) 9.860 

இ) 9.86 

ஈ) 9.9 

7. கீழ்க்கண்ட இமணகளில் ஒத்த பரிைாணத்மத வபற்றுள்ள இயற்பியல் அளவுகள். 
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அ) விமச ைற்றும் திறன் 

ஆ) திருப்புவிமச ைற்றும் ஆற்றல் 

இ) திருப்புவிமச ைற்றும் திறன் 

ஈ) விமச ைற்றும் திருப்பு விமச 

8. பிளாங்க் ைாறிலியின் (Planck’s constant) பரிைாண வாய்ப்பாடு  

அ) [ML2T-1] 

ஆ) [ML2L-3] 

இ) [MLT-1] 

ஈ) [ML3T-3] 

9. t என்ற கணத்தில் ஒரு துகளின் திமசநவகம் v = at + bt2 எனில் b-இன் பரிைாணம் 

அ) [L]  

ஆ) [LT-1] 

இ) [LT-2] 

ஈ) [LT-3] 

10. ஈர்ப்பியல் ைாறிலி G யின் பரிைாண வாய்ப்பாடு 

அ) [ML3T-2] 

ஆ) [M-1L3T-2] 

இ) [M-1L-3T-2] 

ஈ) [ML-3T2] 

11. CGS முமறயில் ஒரு வபாருளின் அடர்த்தி 4 g cm-3 ஆகும். நீளம் 10 cm, நிமற 100 g வகாண்டிருக்கும் 

ஓர் அலகு முமறயில் அப்வபாருளின் அடர்த்தி 

அ) 0.04 

ஆ) 0.4 

இ) 40 

ஈ) 400 
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12. விமசயானது திமசநவகத்தின் இருைடிக்கு நேர்விகிதப் வபாருத்தமுமடயது எனில் விகித 

ைாறிலியின் பரிைாண வாய்ப்பாடு 

அ) [MLT0] 

ஆ) [MLT-1] 

இ) [ML2T] 

ஈ) [ML-1T0] 

13. (𝜇0𝜀0)1/2 ன் பரிைாணத்மதக் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது வபற்றிருக்கும்? 

அ) நீளம் 

ஆ) காலம் 

இ) திமசநவகம் 

ஈ) விமச 

14. பிளாங் ைாறி (h) வவற்றிடத்தின் ஒளியின் திமசநவகம் (c) ைற்றும் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு ைாறிலி (G) 

ஆகிய மூன்று அடிப்பமட ைாறிலிகள் வகாண்டு வபறப்படும் கீழ்காணும் எந்த வதாடர்பு நீளத்தின் 

பரிைாணத்மதப் வபற்றிருக்கும். 

அ)
√ℎ𝐺

𝑐
3
2

 

ஆ)
√ℎ𝐺

𝑐
5
2

 

இ)√
ℎ𝑐

𝐺
 

ஈ)√
𝐺𝑐

ℎ
3
2

 

15. ஓர் அளவின் நீளம் (l) மின்காப்பு வபாருளின் விடுதிறன் (𝜀) நபால்ட்ஸ்நைன் ைாறிலி (kB) தனிச்சுழி 

வவப்பநிமல (T) ஓரலகு பருைனுக்கான மின்னூட்ட துகள்களின் எண்ணிக்மக, (n) ஒவ்வவாரு துகளின் 

மின்னூட்டம் (q) ஆகியவற்றிமன வபாருத்தது எனில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் நீளத்திற்கான எந்த சைன்பாடு 

பரிைாணமுமறயில் சரி? 

அ) l = √
𝑛𝑞2

𝜀𝑘𝐵𝑇
 

ஆ) l = √
𝜀𝑘𝐵𝑇

𝑛𝑞2  
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இ) l = √
𝑞2

𝜀𝑛
2
3𝑘𝐵𝑇

 

ஈ) l = √
𝑞2

𝜀𝑛𝑘𝐵𝑇
 

விமடகள் 

1. அ) Kg-2    2. ஈ) 6%    3. ஈ) 7%    4. இ) 0.28%    5. ஈ) 6.3200 J   

6. இ) 9.86    7. ஆ) திருப்புவிமச ைற்றும் ஆற்றல்   8. அ) [ML2T-1]   9. ஈ) [LT-3]   

10. ஆ) [M-1L3T-2]   11. இ) 40    12. ஈ) [ML-1T0]   13.  இ) திமசநவகம்    

14. அ) 
√ℎ𝐺

𝑐
3
2

    15. ஆ) l = √
𝜀𝑘𝐵𝑇

𝑛𝑞2
 

                                                       

[2] இயக்கவியல் 

குறிப்பு 

வதாகுபயன் வவக்டரின் எண்ைதிப்பு ைற்றும் திமசமய வவக்டர்களின் இமணகர விதிமயப் 

பயன்படுத்தியும் காணலாம். 

இரண்டு வவக்டர்களின் கூடுதமல கூறுகள் முமறயில் கான்பது, ஆய அச்சுத்வதாகுப்புகமளத் நதர்வு 

வசய்வமதப் வபாருத்தது. ஆனால் வடிவியல் முமறயில் வவக்டர்களின் கூடுதல் ைற்றும் கழித்தமலக் 

காண்பதற்கு ஆய அச்சுத்வதாகுப்பு அவசியமில்மல. 

சீரான வட்ட இயக்கத்தில் மையநோக்கு விமச, வபாருளின் இடப்வபயர்ச்சிக்குச் வசங்குத்தாக 

வசயல்படுவதால், மையநோக்கு விமசயினால் வபாருளின் மீது வசய்யப்பட்ட நவமல சுழியாகும். 

வலதுமக விதியின்படி, வலதுமகயின் விரல்கள் வமளயும் திமசயில் வபாருளின் சுைற்சிமயக் 

கருதினால், ைடக்கப்பட்ட விரல்களுக்குச் வசங்குத்தாக உள்ள வபருவிரல், வதாகுபயன் வவக்டர் 
𝐶
→ இன் 

திமசமயக் குறிக்கும். 

1) வகாடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் இயங்கும் வபாருள் கடந்த வதாமலவு எப்நபாதும் நேர்க்குறி ைதிப்மப 

ைட்டுநை வபற்றிருக்கும். சுழி அல்லது எதிர்க்குறி ைதிப்பிமனப் வபற்றது. 

2) வகாடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் வபாருள் அமடந்த இடப்வபயர்ச்சி நேர்க்குறி, சுழி அல்லது எதிர்க்குறி 

ைதிப்பிமனப் வபற்றிருக்கலாம். 

3) வபாருள் அமடந்த இடப்வபயர்ச்சி, வபாருள் கடந்த வதாமலவிற்குச் சைைாகநவா அல்லது 

குமறவாகநவா இருக்கும். ஆனால் ஒரு நபாதும் கடந்த வதாமலமவவிட அதிகைாக இருக்காது. 
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4) இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இமடநய வபாருள் கடந்த வதாமலவு, பல்நவறு ைதிப்புகமளப் வபற்றிருக்கும். 

ஆனால் அப்புள்ளிகளுக்கு இமடநயயான இடப்வபயர்ச்சி ஒநர ஒரு ைதிப்பிமன ைட்டுநை வபற்றிருக்கும் 

(எண் ைதிப்பில்) 

சில நேரங்களில் கீழ்நோக்கிய திமசயிமன நேர்க்குறி y அச்சு என்றும் கருதுவதுண்டு. தமடயின்றி 

தாநன வசங்குத்தாக கீழ்நோக்கி விழும் வபாருளின் முடுக்கம் ‘g’ ஐ, இந்நிகழ்வில் நேர்க்குறியாகக் கருத 

நவண்டும். (a = g) 

இங்கு a நேரத்மத சார்ந்து இருப்பின் இதமன வதாமகயீட்டிலிருந்து வவளிநய எடுக்க முடியாது. 

நீருள்ள கிணறு எனில் இயக்கச் சைன்பாடுகமளக் வகாண்டு தண்ணீர் எவ்வளவு ஆைத்தில் உள்ளது 

என்பதமனக் கண்டறியலாம். அதாவது தண்ணீர் உள்ள ைட்டம் வமர கிணற்றின் ஆைத்மதக் 

காணலாம். 

இயற்பியல் ைற்றும் கணிதத்தில் 𝜋  என்ற எண் அதிமுக்கத்துவம் வாய்ந்தது. இது ஒரு பகா எண். 

இருப்பினும் 𝜋 யிமனத் நதாராயைாக ≈ 3.14 அல்லது 
22

7
 என கணக்கீடுகளில் ோம் பயன்படுத்துகிநறாம். 

இந்த இரண்டுநை 𝜋 இன் உண்மையான ைதிப்பு இல்மல அது ஒரு நதாராயநை. 

நேர்க்நகாட்டுத்திமச நவகத்தின் (�⃗�) திமச வட்டத்தின் வதாடுநகாட்டின் வழியாகவும், நகாணத்திமச 

நவகத்தின் (�⃗⃗⃗�) திமச, சுைல் அச்சின் வழியாகவும் உள்ளது. நைலும் ஆரமும் (𝑟) வட்டமையத்திலிருந்து 

ஆரம் வழியாக வவளிநோக்கிச் வசயல்படும் ஒரு வவக்டராக குறிப்பிடப்படுகிறது. 

சீரான வட்ட இயக்கத்தில் மைய நோக்கு முடுக்கத்தின் எண் ைதிப்பு ைாறிலி. ஆனால் மைய நோக்கு 

முடுக்கம் ைாறிலி அல்ல. அதன் திமச வதாடர்ந்து ைாற்றைமடந்து வகாண்நட இருக்கும். 

நேர்க்நகாட்டு இயக்கத்தின் இயக்கச்சைன்பாடுகள் ைாறாத நேர்க்நகாட்டு முடுக்கம் உமடய 

வபாருட்களுக்கு ைட்டுநை வபாருந்தும். அநதநபான்று நகாண இயக்கத்தின் இயக்கச் சைன்பாடுகள் ைாறாத 

நகாண முடுக்கம் உமடய வபாருட்களுக்கு ைட்டுநை பயன்படுத்த முடியும். 

உந்தத்தின் அலகு kg m s-1  ஆகும். 

வவற்றிடத்தில் அமனத்துப் வபாருட்களும் ‘g’ என்ற சை முடுக்கத்துடன் கீநை விடும் என்பமதக் கலிலிநயா 

கண்டறிந்தார். 

சரியான விமடமய நதர்ந்வதடுத்து எழுதுக 

1. பின்வரும் எந்த கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்வதாகுப்பு இயற்பியலில் பயன்படுத்தப்படுவதில்மல. 

அ)  

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


Physics                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            9 

ஆ)  

இ)  

ஈ)  

2. பின்வருவனவற்றுள் எது ஓரலகு வவக்டர்? 

அ) 𝑖̂ + 𝑗̂ 

ஆ) 
�̂�

√2
 

இ) �̂� −
�̂�

√2
 

ஈ) 
�̂�+�̂�

√2
 

3. பின்வருவனவற்றுள் எந்த இயற்பியல் அளவு ஸ்நகலரால் குறிப்பிட இயலாது? 

அ) நிமற 

ஆ) நீளம் 

இ) உந்தம் 

ஈ) முடுக்கத்தின் எண்ைதிப்பு 

4. m1 ைற்றும் m2  நிமற வகாண்ட இரண்டு வபாருட்கள் h1 ைற்றும் h2 உயரத்திலிருந்து விழுகின்றன. 

அமவ தமரமய அமடயும்நபாது அவற்றின் உந்தங்களின் எண்ைதிப்புகளின் விகிதம் என்ன? 

அ) √
ℎ1

ℎ2
 

ஆ) √
𝑚1ℎ1

𝑚2ℎ2
 

இ) 
𝑚1

𝑚2
√

ℎ1

ℎ2
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ஈ) 
𝑚1

𝑚2
 

5. துகவளான்று எதிர்குறி திமசநவகத்மதயும், எதிர்குறி முடுக்கத்மதயும் வபற்றுள்ளது எனில், 

அத்துகளின் நவகம் 

அ) அதிகரிக்கும் 

ஆ) குமறயும் 

இ) ைாறாது 

ஈ) சுழி 

6. துகவளான்றின் திமசநவகம் �⃗� = 2𝑖̂ + 𝑡2𝑗̂ − 9�⃗⃗� எனில், t = 0.5 வினாடியில் அத்துகளின் முடுக்கத்தின் 

எண்ைதிப்பு யாது? 

அ) 1 ms-2 

ஆ) 2 ms-2 

இ) சுழி 

ஈ) -1ms-2 

7. வபாருவளான்று கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து கீநை விழுகிறது, அப்வபாருள் 4 வினாடியில் தமரமய 

அமடந்தால் கட்டிடத்தின் உயரவைன்ன? (காற்றுத்தமடமயப் புறக்கணிக்க) 

அ) 77.3m 

ஆ) 78.4m 

இ) 80.5m 

ஈ) 79.2m 

8. v என்ற திமசநவகத்துடன் பந்து ஒன்று வசங்குத்தாக நைல்நோக்கி எறியப்படுகிறது அது t நேரத்தில் 

தமரமய அமடகிறது. பின்வரும் எந்த v – t வமரபடம் இவ்வியக்கத்திமன சரியாக விளங்குகிறது. 

அ)  

ஆ)  
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இ)  

ஈ)  

9. சைஉயரத்தில் உள்ள இரு வபாருட்களில் ஒன்று தானாக கீழ்நோக்கி விழுகிறது. ைற்வறான்று 

கிமடத்தளத்தில் எறியப்படுகிறது. ‘t’ வினாடியில் அமவ கடந்த வசங்குத்து வதாமலவுகளின் விகிதம் 

என்ன? 

அ) 1 

ஆ) 2 

இ) 4 

ஈ) 0.5 

10. குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து பந்து ஒன்று கீநை விழுகிறது. பின்வருவனவற்றுள் எப்படம் பந்தின் 

இயக்கத்திமனச் சரியாக விளக்குகிறது. 

அ)  

ஆ)  

இ)   
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ஈ)  

11. xy தளம் ஒன்றில் துகவளான்று கடிகாரமுள் சுைலும் திமசயில் சீரான வட்ட இயக்கத்மத 

நைற்வகாள்கிறது. அத்துகளின் நகாணத் திமசநவகத்தின் திமச 

அ) +y திமசயில் 

ஆ) +z திமசயில் 

இ) – z திமசயில் 

ஈ) – x திமசயில் 

12. துகவளான்று சீரான வட்ட இயக்கத்மத நைற்வகாள்கிறது. இதற்கான சரியான கூற்மற நதர்வு வசய்க. 

அ) துகளின் திமசநவகம் ைற்றும் நவகம் ைாறிலி 

ஆ) துகளின் முடுக்கம் ைற்றும் நவகம் ைாறிலி 

இ) துகளின் திமசநவகம் ைற்றும் முடுக்கம் ைாறிலி 

ஈ) துகளின் நவகம் ைற்றும் முடுக்கத்தின் எண்ைதிப்பு ைாறிலி 

13. வபாருவளான்று u ஆரம்பத்திமச நவகத்துடன் தமரயிலிருந்து வசங்குத்தாக நைல் நோக்கி 

எறியப்படுகிறது. அப்வபாருள் மீண்டும் தமரமய அமடய எடுத்துக்வகாள்ளும் நேரம் 

அ) 
𝑢2

2𝑔
 

ஆ) 
𝑢2

𝑔
 

இ) 
𝑢

2𝑔
 

ஈ) 
2𝑢

𝑔
 

14. கிமடத்தளத்மதப் வபாருத்து 300 ைற்றும் 600 நகாணத்தில் இரண்டு வபாருட்கள் எறியப்படுகின்றன. 

அவற்றின் கிமடத்தள வேடுக்கம் முமறநய 𝑅300  ைற்றும் 𝑅600  எனக்கருதினால், பின்வருவனவற்றுள் 

வபாருத்தைான இமணமய நதர்வு வசய்க. 

அ) 𝑅300 = 𝑅600 

ஆ) 𝑅300 = 4𝑅600 
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இ) 𝑅300 = 
𝑅

600

2
 

ஈ) 𝑅300= 2 𝑅600 

15. நகாள் ஒன்றில், 50m உயரத்திலிருந்து வபாருவளான்று கீநை விழுகிறது. அது தமரமய அமடய 

எடுத்துக்வகாள்ளும் நேரம் 2 வினாடி எனில், நகாளின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் ைதிப்பு என்ன? 

அ) g = 20 m s-2 

ஆ) g = 25 ms-2 

இ) g = 15 m s-1 

ஈ) g = 30 m s-1 

விமடகள் 

1. ஈ)     2. ஈ)
�̂�+�̂�

√2
    3. இ) உந்தம்    4. இ)

𝑚1

𝑚2
√

ℎ1

ℎ2
   

5. அ) அதிகரிக்கும்    6. அ) 1 ms-2    7. ஆ) 78.4m    8. இ)    

9. அ) 1      10. அ)      11. இ) – z திமசயில்   

12. ஈ) துகளின் நவகம் ைற்றும் முடுக்கத்தின் எண்ைதிப்பு ைாறிலி   

13. ஈ)
2𝑢

𝑔
    14. அ)𝑅300 = 𝑅600    15. ஆ) g = 25 ms-2 

 

[3] இயக்க விதிகள் 

“உலகம் நதான்றிய காலத்திலிருந்நத இயந்திரவியல் உள்ளது” - வான் லாவ் 

அரிஸ்டாட்டில் 
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 வபாருமள ைாறாத திமசநவகத்தில் வசலுத்த அதன்மீது நிகரவிமச வசயல்படுத்தப்பட நவண்டும். 

கலிலிநயா ைற்றும் நியூட்டன் 

 ைாறாத திமசநவகத்தில் வசல்லும் ஒரு வபாருள் மீது வசயல்படும் நிகர விமச சுழியாகும். 

குறிப்பு 

நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிமய பயன்படுத்தும்நபாது விமச (action) ைற்றும் எதிர்விமச (reaction) 

இரண்டும் ஒநர வபாருளின் மீது எப்வபாழுதும் வசயல்படாது. 

இரண்டு வபாருள்களின் மீதும் ஒநர அளவுமடய விமச வசயல்பட்ட நபாதிலும் அமவகள் வபற்ற முடுக்கம் 

வவவ்நவறானமவ, ஏவனனில் முடுக்கம் நிமறக்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும். அதாவது, ஒநர அளவான 

விமசக்கு, கனைான வபாருள் அமடயும் முடுக்கம் குமறவாகவும், நலசான வபாருள் அமடயும் முடுக்கம் 

அதிகைாகவும் இருக்கும். 

நீட்சித்தன்மையற்ற வைல்லிய கயிறு ஒன்றில் கட்டித் வதாங்கவிடப்பட்ட ஊசல்குண்டு, நிகர விமசயின் 

திமசயில் இயங்கவில்மல என்பமத இங்கு கவனிக்கவும். A ைற்றும் C புள்ளிகளில் இழுவிமச T = mg 

cos𝜃  , ைற்ற அமனத்து புள்ளிகளிலும் இழுவிமச T ஆனது mg cos𝜃  மவவிட அதிகம். ஏவனனில், 

ஊசல்குண்டு சுழியற்ற மைய நோக்கு முடுக்கத்மத வபற்றுள்ளது. புள்ளி B யில், நிகர விமச நூலின் 

வழியாக நைல் நோக்கிச் வசயல்படுகிறது. இந்த ஊசல் குண்டின் இயக்கத்திமன சீரற்ற வட்ட 

இயக்கத்திற்கு உதாரணைாகக் கருதலாம். ஏவனனில் ஊசல்குண்டு மைய நோக்கு முடுக்கம் ைற்றும் 

வதாடுநகாட்டு முடுக்கம் இரண்மடயும் வபற்றுள்ளது. 

𝜃  = 00 எனில், கயிறுகள் வசங்குத்தாக இருக்கும். ஒவ்வவாரு கயிற்றின் இழுவிமச T = 
𝑚𝑔

2
 ஆகவும் 

இருக்கும். 

ஓய்வு நிமல உராய்வு விமச fs = 𝜇𝑠𝑁 ஆனது ஒரு வவக்டர் வதாடர்பு அல்ல. ஏவனனில் வசங்குத்துவிமச 

N ைற்றும் ஓய்வு நிமல உராய்வு விமச fs இரண்டும் ஒநரதிமசயில் வசயல்படாது. நைலும், fs ன் ைதிப்பு 

வசங்குத்து விமசயின் 𝜇𝑠  ைடங்காக இருப்பினும் இமவ இரண்டும் ஒநரதிமசயில் வசயல்படாது. 

இக்கருத்து இயக்கநிமல உராய்வு விமச வதாடர்பிற்கும் வபாருந்தும். 

வபாருள் சறுக்கிச் வசல்லத் வதாடங்கும் புள்ளியில், tan𝜃s = 𝜇𝑠 இயக்க உராய்வுக் குணகத்மதக் கண்டறிய, 

வபாருள் ேழுவிச் வசல்லத் வதாடங்கிய பின்னர், படிப்படியாக சாய்நகாணத்மத குமறக்கலாம், 

எக்நகாணத்திற்கு ோணயம், அழிப்பான் நபான்ற வபாருட்கள் ைாறா திமசநவகத்தில் வசல்கிறநதா, 

அக்நகாணத்தின் நடன்ஜன்ட் ைதிப்பு இயக்க உராய்வுக் குணகத்மதக் வகாடுக்கும். 

இயக்க உராய்வு விமசமய பின்வரும் சைன்பாட்டிலிருந்து கணக்கிடலாம் 𝜇𝑠 = 𝑡𝑎𝑛𝜃𝑘 , 𝜃𝑘<𝜃𝑠 . 

மிதிவண்டி இயக்கத்தில் உராய்வு விமச: 

மிதிவண்டி முன்நனாக்கிச் வசல்லும்நபாது, அதன் முன் சக்கரம் ைற்றும் பின்சக்கரங்களின் உராய்வு 

விமசயின் திமசயிமனக் காண்க. 
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மிதி வண்டியிமன இயக்கும் நபாது மிதி கட்மடகளின் மூலம் (pedal) பரப்பிமனப் பின்நனாக்கித் தள்ள 

முயற்சிக்கிநறாம். எனநவ பின்சக்கரத்தின் சாமலமயத் வதாடும்புள்ளி ஒரு பின்நனாக்குத் 

திமசநவகத்மதப் வபறும். இதற்கு எதிராக உராய்வு விமச வசயல்பட்டு பின்சக்கரத்மத முன்நனாக்கித் 

தள்ளுகிறது. 

முன்சக்கரம் மிதிவண்டியில் உறுதியாகப் வபாருத்தப்பட்டிருப்பதால், பின்சக்கரம் முன் சக்கரத்மத 

முன்நனாக்கித் தள்ளுகிறது. அதனால் உராய்வு விமசயானது முன்சக்கரத்மத பின்நனாக்கித் தள்ள 

முயற்சிக்கிறது. இரண்டு சக்கரங்களிலும் வசயல்படும் உராய்வுவிமச இயக்க உராய்வு விமச அல்ல. 

அமவ நிமல உராய்வு விமசதான் என்பமதக் கவனத்தில் வகாள்ள நவண்டும். சக்கரங்கள் சுைலாைல் 

சறுக்கிச் வசல்லும்நபாது தான் இயக்க உராய்வு விமச ஏற்படுகிறது. 

சரியான விமடமயத் நதர்ந்வதடுத்து எழுதுக.  

1. வமளவுச் சாமல ஒன்றில் கார் ஒன்று திடீவரன்று இடது புறைாகத் திரும்புநபாது அக்காரிலுள்ள 

பயணிகள் வலது புறைாகத் தள்ளப்படுவதற்கு, பின்வருவனவற்றுள் எது காரணைாக அமையும்? 

அ) திமசயில் நிமலைம் 

ஆ) இயக்கத்தில் நிமலைம் 

இ) ஓய்வில் நிமலைம் 

ஈ) நிமலைைற்ற தன்மை 

2. பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, m என்ற நிமற வசங்குத்துச் சுவவரான்று ேழுவாைல் 

நிற்பதற்காக F எண்ற கிமடத்தள விமச அந்நிமறயின் மீது வசலுத்தப்படுகிறது இந்நிமலயில் கிமடத்தள 

விமச F ன் சிறுை ைதிப்பு என்ன? 

 

அ) mg ஐ விடக் குமறவு 

ஆ) mg க்குச் சைம் 

இ) mg ஐ விட அதிகம் 

ஈ) கண்டறிய முடியாது 

3. நேர்க்குறி x அச்சுத்திமசயில் வசன்று வகாண்டிருக்கும் வாகனத்தின் தமடமய (brake) திடீவரன்று 

வசலுத்தும்நபாது ேமடவபறுவது எது? 

அ) எதிர்க்குறி x அச்சுத்திமசயில் வாகனத்தின்மீது உராய்வுவிமச வசயல்படும் 
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ஆ) நேர்க்குறி x அச்சுத் திமசயில் வாகனத்தின் மீது உராய்வுவிமச வசயல்படும் 

இ) வாகனத்தின் மீது எவ்வித உராய்வு விமசயும் வசயல்படாது. 

ஈ) கீழ்நோக்கிய திமசயில் உராய்வுவிமச வசயல்படும். 

4. நைமசமீது மவக்கப்பட்டிருக்கும் புத்தகத்தின் மீது நைமச வசலுத்தும் வசங்குத்து விமசமய, 

எதிர்ச்வசயல் விமச என்று கருதினால்; நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி இங்கு வசயல் விமசயாக (action 

force) எவ்விமசமயக் கருத நவண்டும்? 

அ) புவி, புத்தகத்தின் மீது வசலுத்தும் ஈர்ப்பு விமச 

ஆ) புத்தகம், புவியின் மீது வசலுத்தும் ஈர்ப்புவிமச 

இ) புத்தகம் நைமசயின் மீது வசலுத்தும் வசங்குத்துவிமச 

ஈ) நைற்கண்ட எதுவுமில்மல 

5. m1 < m2 என்ற நிபந்தமனயில் இரு நிமறகளும் ஒநர விமசயிமன உணர்ந்தால், அவற்றின் 

முடுக்கங்களின் தகவு 

அ) 1 

ஆ) 1ஐ விடக் குமறவு 

இ) 1ஐ விட அதிகம் 

ஈ) நைற்கண்ட அமனத்தும் 

6. எதிர்க்குறி y அச்சு திமசயில் முடுக்கைமடயும் துகளின் “தனித்த வபாருள் விமட படத்மத” நதர்ந்வதடு. 

(ஒவ்வவாரு அம்புக் குறியும் துகளின் மீதான விமசமயக் காட்டுகிறது. 

அ)  

ஆ)  
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இ)  

ஈ)  

7. m என்ற நிமற படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, வழு வழுப்பான இரட்மடச் சாய்தளத்தில் ேழுவிச் 

வசல்லும்நபாது, அந்நிமற உணர்வது 

 

அ) பாமத AB பாமதயில் அதிக முடுக்கத்மதப் வபறும் 

ஆ) பாமத AC பாமதயில் அதிக முடுக்கத்மதப் வபறும் 

இ) இருபாமதயிலும் சை முடுக்கத்மதப் வபறும் 

ஈ) இருபாமதகளிலும் முடுக்கத்மதயும் இல்மல 

8. படத்தில் காட்டியவாறு வழுவழுப்பான கிமடத்தள பரப்பில் m, 2m நிமறகள் மவக்கப்பட்டுள்ளன. 

முதல் நிமலயில் F1 விமச இடப்புறமிருந்து வசயல்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு F2 விமச ைட்டும் 

வலப்புறமிருந்து வசயல்படுத்தப்படுகிறது. வபாருள்கள் ஒன்மறவயான்று வதாடும் பரப்பில், இரு 

நிமலகளிலும் சைவிமசகள் வசயல்படுகின்றன எனில் F1 : F2 

 

அ) 1 : 1 

ஆ) 1 : 2 

இ) 2 : 1 

ஈ) 1 : 3 
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9. ைாறாத் திமசநவகத்தில் வசல்லும் துகளின் மீது வசயல்படும் விமசயின் ைதிப்பு என்ன? 

அ) எப்வபாழுதும் சுழி 

ஆ) சுழியாக இருக்க நவண்டிய அவசியமில்மல 

இ) எப்வபாழுதும் சுழியற்ற ைதிப்பு 

ஈ) முடிவு வசய்ய இயலாது 

10. ஓய்வுநிமல உராய்வுக் குணகம் 𝜇𝑠  வகாண்ட, கிமடத்தளப் பரப்புடன் 𝜃  நகாணம் சாய்ந்துள்ள 

சாய்தளவைான்றில் m என்ற நிமறவழுக்குச் வசல்லத் வதாடங்குகிறது எனில் அந்தப் வபாருள் உணரும் 

வபருை ஓய்வுநிமல உராய்வு விமசயின் அளவு 

அ) mg 

ஆ) 𝜇𝑠mg 

இ) 𝜇𝑠mg sin𝜃 

ஈ) 𝜇𝑠mg cos𝜃 

11. வபாருவளான்று ைாறாத் திமசநவகத்தில் வசார வசாரப்பான பரப்பில் வசல்லும்நபாது கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

எது சாத்தியம்? 

அ) வபாருளின் மீதான வதாகுபயன் விமசசுழி 

ஆ) வபாருளின்மீது விமச ஏதும் வசயல்படவில்மல 

இ) வபாருளின் மீது புறவிமச ைட்டும் வசயல்படுகிறது. 

ஈ) இயக்க உராய்வு ைட்டும் வசயல்படுகிறது. 

12. வபாருவளான்று வசார வசாரப்பான சாய்தளப்பரப்பில் ஓய்வுநிமலயில் உள்ளது எனில் 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சாத்தியம்? 

அ) வபாருளின் மீது வசயல்படும் ஓய்வுநிமல உராய்வு ைற்றும் இயக்க உராய்வு சுழி 

ஆ) ஓய்வுநிமல உராய்வு சுழி ஆனால் இயக்க உராய்வு சுழியல்ல. 

இ) ஓய்வுநிமல உராய்வு சுழியல்லா, இயக்க உராய்வு சுழி 

ஈ) ஓய்வுநிமல உராய்வு, இயக்க உராய்வு இரண்டும் சுழியல்ல. 

13. மையவிலக்கு விமச எங்கு ஏற்படும்? 

அ) நிமலைக் குறிப்பாயங்களில் ைட்டும் 
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ஆ) சுைல் இயக்க குறிப்பாயங்களில் ைட்டும் 

இ) எந்த ஒரு முடுக்கைமடயும் குறிப்பாயத்திலும் 

ஈ) நிமலை, நிமலைைற்ற குறிப்பாயம் 

14. பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்மறத் நதர்வு வசய்க. 

அ) மையவிலக்கு ைற்றும் மையநோக்கு விமசகள் வசயல், எதிர்வசயல் இமணகள் 

ஆ) மையநோக்கு விமச இயற்மக விமசயாகும். 

இ) மையவிலக்கு விமச, ஈர்ப்பு விமசயிலிருந்து உருவாகிறது. 

ஈ) வட்ட இயக்கத்தில் மையநோக்கு விமச மையத்மத நோக்கியும், மையவிலக்கு விமச 

வட்டமையத்திலிருந்து வவளிநோக்கியும் வசயல்படுகிறது. 

15. ைனிதவராருவர் புவியின் துருவத்திலிருந்து, ேடுவமரக் நகாட்டுப் பகுதிமய நோக்கி வருகிறார். 

அவரின்மீது வசயல்படும் மையவிலக்கு விமச 

அ) அதிகரிக்கும் 

ஆ) குமறயும் 

இ) ைாறாது 

ஈ) முதலில் அதிகரிக்கும். பின்பு குமறயும் 

விமடகள் 

1. ஆ) இயக்கத்தில் நிமலைம்    

2. இ) mg ஐ விட அதிகம்   

3. அ) எதிர்க்குறி x அச்சுத்திமசயில் வாகனத்தின்மீது உராய்வுவிமச வசயல்படும்   

4. இ) புத்தகம் நைமசயின் மீது வசலுத்தும் வசங்குத்துவிமச     

5. இ) 1ஐ விட அதிகம் 

6. இ)      

7. ஆ) பாமத AC பாமதயில் அதிக முடுக்கத்மதப் வபறும்   

8. இ) 2 : 1  9. ஆ) சுழியாக இருக்க நவண்டிய அவசியமில்மல   
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10. ஈ)𝜇𝑠 mg cos𝜃   

11. அ) வபாருளின் மீதான வதாகுபயன் விமசசுழி   

12. இ) ஓய்வுநிமல உராய்வு சுழியல்லா, இயக்க உராய்வு சுழி   

13. ஆ) சுைல் இயக்க குறிப்பாயங்களில் ைட்டும்   

14. ஈ) வட்ட இயக்கத்தில் மையநோக்கு விமச மையத்மத நோக்கியும், மையவிலக்கு விமச 

வட்டமையத்திலிருந்து வவளிநோக்கியும் வசயல்படுகிறது.   

15. அ) அதிகரிக்கும் 

 

[4] நவமல, ஆற்றல் ைற்றும் திறன் 

“பருப்வபாருநள ஆற்றல், ஆற்றநல ஒளி, ோம் அமனவரும் ஒளி ைனிதர்கள்”- ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

குறிப்பு 

ஒரு வபாருளின் மீது புறவிமச வசயல்படும்நபாது அப்வபாருள் எவ்வாறு சுழி முடுக்கத்துடன் (ைாறா 

திமசநவகத்தில்) இயங்கும்? 

 வசயல்படுத்தப்படும் புறவிமசக்கு சரியாக எதிர்திமசயில் ைற்வறாரு விமட வசயல்பட்டால் இது 

சாத்தியநை. அமவ இரண்டும் சைைான எண்ைதிப்மபக் வகாண்டு, ஒன்றுக்வகான்று எதிர் திமசயில் 

வசயல்படுவதால், வபாருளின் மீது வசயல்படும் நிகரவிமச சுழியாகும். எனநவ வபாருளானது சுழி 

முடுக்கத்துடன் இயங்கும். 

ோம் நிமலயாற்றமல வமரயமற வசய்யும்நபாது வபாருளானது ஏன் ைாறா திமசநவகத்தில் ேகர்த்தப்பட 

நவண்டும்? 

வபாருளானது ைாறா திமசநவகத்தில் ேகரவில்மல என்றால் அது வதாடக்க ைற்றும் இறுதி நிமலகளில் 

ைாறுபட்ட திமசநவகங்கமளக் வகாண்டிருக்கும். நவமல – இயக்க ஆற்றல் நதற்றப்படி புறவிமசயானது 

கூடுதலாக இயக்க ஆற்றமலச் வசலுத்தும். ஆனால் ோம் நிமலயாற்றமல புவியீர்ப்பு விமச, சுருள்வில் 

விமச ைற்றும் கூலும் விமச நபான்ற விமசகளுக்கு வமரயறுத்துள்நளாம். எனநவ வபாருமள வதாடக்க 

நிமல முதல் இறுதிநிமல வமர ேகர்த்தும்நபாது புற அமைப்பு (புற விமச) எந்த இயக்க ஆற்றமலயும் 

வசலுத்தக்கூடாது. 

சுருள்வில்லினுள் நசமிக்கப்பட்டுள்ள நிமல ஆற்றலானது சுருள்வில்லுடன் இமணக்கப்பட்டுள்ள 

நிமறமயச் சார்ந்தல்ல. 

இழுவிமசயும் வபாருள் வசல்லும் திமசயும் எப்நபாதும் ஒன்றுக்வகான்று வசங்குத்தாக உள்ளதால் 

இழுவிமசயானது வபாருளின்மீது எவ்வித நவமலயும் வசய்யாது. 
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புவியீர்ப்பு விமசயானது வபாருளின் மீது நவமல வசய்கிறது. நைலும் அது ஆற்றல் ைாற்றா விமச 

என்பதால் இயக்கம் முழுவதும் வபாருளின் வைாத்த ஆற்றல் ைாறாது. 

திறன் (P) = 
செய்யப்பட்ட வேலை (𝑊)

எடுத்துக்ச ொண்ட 
வேரம் (𝑡)

 

 P = 
𝑊

𝑡
 

(𝑃ெரொெரி) = 
செய்யப்பட்ட ச ொத்த வேலை

எடுத்துக்ச ொண்டச ொத்தவேரம்
 

உடனடித்திறன் 

(𝑃உடனடி) = 
𝑑𝑤

𝑑𝑡
 

உங்களுக்குத் வதரியுைா? 

மின்னிமை விளக்குகள் 1000 ைணி நேரம் ஒளிவீசும். CFL விளக்குகள் 6000 ைணி நேரம் ஒளிவீசும். 

ஆனால் LED விளக்குகள் 50000 ைணிநேரம் ஒளி வீசும் (ஏறத்தாை 25 ஆண்டுகள், ோவளான்றுக்கு 5.5 

ைணி நேரம்) 

சரியான விமசமயத் நதர்ந்வதடுத்து எழுதுக. 

1. (2𝑖̂ + 𝑗̂) N என்ற சீரான விமச 1 kg நிமறயுள்ள ஒரு வபாருளின்மீது வசயல்படுகிறது. வபாருளானது 

(3 𝑗̂ + �̂�)  என்ற நிமல முதல் (5 𝑖̂ + 3𝑗̂)  என்ற நிமல வமர இடம்வபயருகிறது. வபாருளின் மீது 

விமசயினால் வசய்யப்பட்ட நவமல 

அ) 9J 

ஆ) 6J 

இ) 10J 

ஈ) 12 J 

2. 80 m உயரமுள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் நைலிருந்து 1kg ைற்றும் 2 kg நிமறயுள்ள பந்துகள் நபாடப்படுகிறது. 

புவிமய நோக்கி ஒவ்வவான்றும் 40 m விழுந்த பிறகு அவற்றின் இயக்க ஆற்றல்களின் விகிதம் 

அ) √2: 1 

ஆ) 1 :√2 

இ) 2 : 1 

ஈ) 1 : 2 
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3. 1kg நிமறயுள்ள ஒரு வபாருள் 20 ms-1 திமசநவகத்துடன் நைல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. அது 18m 

உயரத்மத அமடந்தவுடன் கணநேர ஓய்வு நிமலக்கு வருகிறது. உராய்வு விமசயால் இைக்கப்பட்ட 

ஆற்றல் எவ்வளவு? 

அ) 20J 

ஆ) 30J 

இ) 40J 

ஈ) 10 J 

4. ஒரு இயந்திரம் நீமர வதாடர்ச்சியாக ஒரு குைாயின் வழிநய இமறக்கிறது. நீரானது v என்ற 

திமசநவகத்துடன் குைாமய விட்டுச் வசல்கிறது ைற்றும் இமறக்கப்படும் நீரின் ஓரலகு நீளத்தின் நிமற 

m என்க. நீருக்கு இயக்க ஆற்றல் அளிக்கப்பட்ட வீதம் யாது? 

அ) 
1

2
𝑚𝑣3 

ஆ) 𝑚𝑣3 

இ) 
3

2
𝑚𝑣2 

ஈ) 
5

2
𝑚𝑣2 

5. 4 m நிமறயுள்ள ஒரு வபாருள் – தளத்தில் ஓய்வு நிமலயில் உள்ளது. அது திடீவரன மூன்று 

துண்டுகளாக வவடித்துச் சிதறுகிறது. m நிமறயுள்ள இரு துண்டுகள் v என்ற சை நவகத்தில் 

ஒன்றுக்வகான்று வசங்குத்தாக இயங்குகிறது. வவடிப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட வைாத்த இயக்க ஆற்றல் 

அ) 𝑚𝑣2 

ஆ) 
3

2
𝑚𝑣2 

இ) 2𝑚𝑣2 

ஈ) 4𝑚𝑣2 

6. ஒரு அமைப்பின் நிமல ஆற்றல் உயருகிறது எனில் 

அ) ஆற்றல் ைாற்றா விமசக்வகதிராக அமைப்பினால் நவமல வசய்யப்படுகிறது 

ஆ) ஆற்றல் ைாற்றும் விமசக்வகதிராக அமைப்பினால் நவமல வசய்யப்படுகிறது 

இ) ஆற்றல் ைாற்றா விமசயினால் அமைப்பின் மீது நவமல வசய்யப்படுகிறது 

ஈ) ஆற்றல் ைாற்றும் விமசயினால் அமைப்பின் மீது நவமல வசய்யப்படுகிறது. 
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7. R ஆரமுள்ள ஒரு வசங்குத்து வட்டத்மத நிமறவு வசய்ய m நிமறயுள்ள வபாருள் கீழ்முமனயில் எந்த 

சிறுை திமசநவகத்துடன் வட்டப்பாமதயில் நுமைய நவண்டும்? 

அ) √2𝑔𝑅 

ஆ) √3𝑔𝑅 

இ) √5𝑔𝑅 

ஈ) √𝑔𝑅 

8. ஒரு மூடிய பாமதக்கு ஆற்றல் ைாற்றா விமசயினால் வசய்யப்பட்ட நவமல? 

அ) எப்நபாதும் எதிர் குறியுமடயது 

ஆ) சுழி 

இ) எப்நபாதும் நேர்க்குறியுமடயது 

ஈ) வமரயறுக்கப்படாதது 

9. ஒரு வபாருளின் நேர்க்நகாட்டு உந்தம் 0.1% உயர்ந்தால் அதன் இயக்க ஆற்றல் உயரும் அளவு 

அ) 0.1% 

ஆ) 0.2% 

இ) 0.4% 

ஈ) 0.01% 

10. ஒரு வபாருளின் நிமல ஆற்றல் 𝛼 −
𝛽

2
𝑥2 எனில். வபாருளினால் உணரப்பட்ட விமச 

அ) F = 
𝛽

2
𝑥2 

ஆ) F = 𝛽𝑥 

இ) F = -𝛽𝑥 

ஈ) F = −
𝛽

2
𝑥2 

11. காற்றால் இயங்கும் ஒரு மின்னியற்றி காற்று ஆற்றமல மின் ஆற்றலாக ைாற்றுகிறது. 

மின்னியற்றியானது அதன் இறக்மககளில் படும் காற்று ஆற்றலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிமய ைட்டும் மின் 

ஆற்றலாக ைாற்றுவதாகக் கருதுக. v என்பது காற்றின் நவகம் எனில், வவளியீடு மின்திறன் எதற்கு 

நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்? 

அ) v 
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ஆ) v2 

இ) v3 

ஈ) v4 

12. சை நிமறயுள்ள இரு வபாருள்கள் m1 ைற்றும் m2 ஒநர நேர்க்நகாட்டில் முமறநய 5 ms-1 ைற்றும்  

-9 ms-1 என்ற திமசநவகங்களில் இயங்குகின்றன. நைாதலானது மீட்சி நைாதல் எனில் நைாதலுக்குப்பின் 

m1 ைற்றும் m2 வபாருள்களின் திமசநவகங்கள், முமறநய 

அ) -4 ms-1 ைற்றும் 10 m s-1 

ஆ) 10 m s-1 ைற்றும் 0 m s-1 

இ) -9m s-1 ைற்றும் 5 m s-1 

ஈ) 5 m s-1 ைற்றும் 1 m s-1 

13. ஒரு வபாருள் வதாடக்கப் புள்ளியில் மவக்கப்பட்டு F = kx என்ற விமச அதன் மீது வசயல்படுகிறது (k 

என்பது நேர்க்குறி ைதிப்புள்ள ைாறிலி) U(0) = 0 எனில் U(x) ைற்றும் x இமடநய உள்ள வமரபடைானது 

(இங்கு U என்பது நிமல ஆற்றலின் சார்பு) 

அ)  

ஆ)  

இ)  

ஈ)  

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


Physics                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            25 

14. x அச்சின் வழிநய இயங்குைாறு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வபாருள் அநத திமசயில் ஒரு விமசக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறது. அவ்விமசயானது வதாடக்கப்புள்ளியில் இருந்து வபாருளின் வதாமலவு x ஐப் 

வபாறுத்து F(x) = -kx + a3 என ைாறுகிறது. இங்கு k ைற்றும் a என்பமவ நேர்க்குறி ைதிப்புள்ள ைாறிலிகள். 

x ≥ 0 என்பதற்கு வபாருளின் நிமல ஆற்றலுக்கான சார்பு வடிவம் 

அ)  

ஆ)  

இ)  

ஈ)  

15. k என்ற விமச ைாறிலி வகாண்ட ஒரு சுருள்வில் ஒரு துண்டு ைற்வறான்மற விட இரு ைடங்கு நீளம் 

உள்ளவாறு இரு துண்டுகளாக வவட்டப்படுகிறது. நீளைான துண்டு வபற்றுள்ள விமச ைாறிலியானது 

அ) 
2

3
k 

ஆ) 
3

2
k 

இ) 3k 

ஈ) 6k 

விமடகள் 

1. இ) 10J  2. ஈ) 1 : 2  3. அ) 20J  4. அ) 
1

2
𝑚𝑣3  5. ஆ) 

3

2
𝑚𝑣2  6. அ) ஆற்றல் ைாற்றா விமசக்வகதிராக 

அமைப்பினால் நவமல வசய்யப்படுகிறது  7. இ) √5𝑔𝑅  8. ஆ) சுழி  9. ஆ) 0.2%  10. ஆ) F = 𝛽𝑥  11. ஈ) v4  

12. இ) -9m s-1 ைற்றும் 5 m s-1  13. இ)  
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14. ஈ)   15. ஆ) 
3

2
k 

 

[5] துகள்களாலான அமைப்பு ைற்றும் திண்ைப்வபாருட்களின் இயக்கம் 

இயற்மகயில் ோம் காண்பது, புள்ளி நிமறகமள அல்ல, ைாறாக திண்ைப் வபாருட்கநள ….. – நைக்ஸ் 

பிளாங்க் (Max Planck) 

ேடக்கும் ைனிதமனப்வபாருத்து படகின் சார்புத் திமசநவகத்தின் எண்ைதிப்பானது, நிமலயாக 

உற்றுநோக்கியவமரப் வபாருத்து படகின் சார்புத் திமசநவகத்தின் எண்ைதிப்மப விட அதிகம். 

நிமலைத்திருப்புத்திறன் ைதிப்பு எந்த அச்மசப் வபாருத்து சுைற்றும்நபாது சிறுைைாக உள்ளநதா அந்த 

அச்மசப் வபாருத்து சுைற்றுவது எளிமையானது. 

குறிப்பு 

அச்சுக்கு இமணயான விமச, அச்சுக்கு வசங்குத்தான திமசயில் திருப்பு விமசமய வகாடுக்கிறது. நைலும் 

இதமன கருத நவண்டிய அவசியமும் இல்மல. அச்மச வவட்டிச் வசல்லும் விமசகள், r = 0 என்பதால் 

திருப்பு விமசமய உருவாக்காது. அச்சின் வழிநயயான நிமல வவக்டர் அச்சிற்கு வசங்குத்தாக திருப்பு 

விமசமய விமளவிக்கும் எனநவ இதமனக் கருத நவண்டிய அவசியம் இல்மல. 

சில நிகழ்வுகளில் நிகர விமச ைற்றும் நிகர திருப்பு விமசகள் ஒன்மறவயான்று சைன் வசய்யாது. இரு 

விமசகள் ஒத்த விமசகளாக இல்லாைல் எதிவரதிர் திமசயில் இல்லாைலும் இருப்பின், வபாருளானது 

நேர்நகாட்டு இயக்கம் ைற்றும் சுைற்சி இயக்கம் இரண்மடயும் வபற்றிருக்கும். 

வவவ்நவறான அச்சின் நிமலகமளப் வபாருத்து சீரான நிமற அடர்த்தி வகாண்ட திண்ைத்தண்டின் 

நிமலைத் திருப்புத்திறன் நவறுபடுகிறது. வபாருளின் வவளிப்புறத்திநலநய அச்சின் நிமல 

கருதப்படுகிறது. 

உடல் பருைன், திருப்பு விமச ைற்றும் நிமலைத் திருப்புத்திறன் 

உடல் பருைன் ைற்றும் அதநனாடு கூடிய உடல் உபாமதகளான முதுகு வலி, மூட்டு வலி நபான்றமவ 

உடலின் நிமறமையத்தின் இடப்வபயர்வினால் ஏற்படுகிறது. நிமறமையத்தின் இடப்வபயர்வினால் 

சைானைற்ற (unbalanced) திருப்பு விமச வசயல்பட்டு இந்த உடல் உபாமதகளுக்கு காரணைாகிறது. 

உடலின் மைய அச்சிலிருந்து நிமறயானது தூரைாக பரவி இருப்பதால் உடலின் நிமலைத்திருப்புத்திறன் 

அதிகரிக்கிறது இதனால் உடமல திருப்புவது கடினைாக இருக்கும். 

சரியான விமட நதர்ந்வதடுக்க. 

1. துகள்களால் ஆன அமைப்பின் நிமற மையம் சாராதிருப்பது 
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அ) துகள்களின் நிமல 

ஆ) துகள்களுக்கிமடநய உள்ள வதாமலவு 

இ) துகள்களின் நிமற 

ஈ) துகளின் மீது வசயல்படும் விமச 

2. இரட்மட உருவாக்குவது 

அ) சுைற்சி இயக்கம் 

ஆ) இடப்வபயர்ச்சி இயக்கம் 

இ) சுைற்சி ைற்றும் இடப்வபயர்ச்சி 

ஈ) இயக்கமின்மை 

3. துகள் ஒன்று ைாறாத திமசநவகத்துடன் X அச்சுக்கு இமணயான நேர்நகாட்டின் வழிநய இயங்கி 

வகாண்டிருக்கிறது. ஆதிமயப் வபாருத்து எண்ணளவில் அதன் நகாண உந்தம். 

அ) சுழி 

ஆ) x ஐப் வபாருத்து அதிகரிக்கிறது 

இ) x ஐப் வபாருத்து குமறகிறது. 

ஈ) ைாறாதது. 

4. 3 kg நிமறயும் 40 cm ஆரமும் வகாண்ட உள்ளீடற்ற உருமளயின் மீது கயிறு ஒன்று சுற்றப்பட்டுள்ளது. 

கயிற்மற 30N விமசமய வகாண்டு இழுக்கப்படும் நபாது உருமளயின் நகாண முடுக்கத்மத காண்க. 

அ) 0.25 rad s-2 

ஆ) 25 rad s-2 

இ) 5 m s-2 

ஈ) 25 m s-2 

5. உருமள வடிவக் கலனில் பகுதியாக நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடி மவக்கப்பட்டுள்ளது. கலனிற்கு வசங்குத்து 

இரு சை வவட்டியின் வழிச்வசல்லும் அச்மசப்பற்றி கிமடத்தளத்தில் சுைலும் நபாது அதன் நிமலைத் 

திருப்புத்திறன் 

அ) அதிகரிக்கும் 

ஆ) குமறயும் 
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இ) ைாறாது 

ஈ) சுைலும் திமசமயச் சார்ந்தது. 

6. திண்வபாருள் ஒன்று நகாண உந்தம் L உடன் சுைல்கிறது இதன் இயக்க ஆற்றல் பாதியானால் நகாண 

உந்தைானது 

அ) L 

ஆ) L/2 

இ) 2L 

ஈ) L/√2 

7. துகள் ஒன்று சீரான வட்ட இயக்கத்திற்கு உட்படுகிறது. நகாண உந்தம் எமதப் வபாருத்து ைாறாது 

அ) வட்டத்தின் மையத்மத 

ஆ) வட்டப்பரிதியில் ஏநதனும் ஒரு புள்ளிமய 

இ) வட்டத்தின் உள்நள ஏநதனும் ஒரு புள்ளிமய 

ஈ) வட்டத்தின் வவளிநய ஏநதனும் ஒரு புள்ளிமய 

8. ஒரு நிமறயானது நிமலயான புள்ளிமயப் வபாருத்து ஒரு தளத்தில் சுைலும்நபாது, அதன் நகாண 

உந்தத்தின் திமசயானது 

அ) சுைலும் தளத்திற்கு வசங்குத்துத் திமசயில் வசல்லும் நகாட்டின் வழியாக இருக்கும் 

ஆ) சுைலும் தளத்திற்கு 450 நகாணத்தில் வசல்லும் நகாட்டின் வழியாக இருக்கும் 

இ) ஆரத்தின் வழியாக இருக்கும் 

ஈ) பாமதயின் வதாடுநகாட்டு திமசயின் வழியாக இருக்கும் 

9. சைைான நிமலைத் திருப்புத்திறன் வகாண்ட வட்டத்தட்டுகள், மையம் வழிநய வட்டத்தட்டுகளின் 

தளத்திற்கு வசங்குத்தாக வசல்லும். அச்மசப் பற்றி 𝜔1 ைற்றும் 𝜔2 என்ற நகாண திமசநவகங்களுடன் 

சுைல்கின்றன. இவ்விரு வட்டத்தட்டுகளின் அச்சுகமள ஒன்றிமணக்குைாறு அமவ ஒன்றுடன் ஒன்று 

வபாருத்தப்படுகின்றன எனில், இந்நிகழ்வின்நபாது ஆற்றல் இைப்பிற்கான நகாமவயானது 

அ) 
1

4
𝐼(𝜔1 − 𝜔2)2 

ஆ) 𝐼(𝜔1 − 𝜔2)2 

இ) 
1

8
𝐼(𝜔1 − 𝜔2)2 
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ஈ) 
1

2
𝐼(𝜔1 − 𝜔2)2 

10. IB நிமலைத் திருப்புத்திறன் வகாண்ட வட்டத்தட்டு ைாறாத நகாண திமசநவகம் 𝜔  வுடன் 

கிமடத்தளத்தில் சைச்சீரான அச்மசப் பற்றி சுைல்கிறது. ஓய்வு நிமலயிலுள்ள ைற்வறாரு வட்டத்தட்டின் Ib 

என்ற நிமலைத்திருப்புத்திறனுடன் சுைலும் வட்டத்தட்டின் மீது அச்சுைலும் அச்சிநலநய விடப்படுகிறது. 

இதனால் இரு வட்டத்தட்டுகளும் ைாறா நகாண நவகத்தில் சுைல்கிறது. இந்நிகழ்வில் உராய்வினால் 

ஏற்படும் ஆற்றல் இைப்பு 

அ)
1

2

𝐼𝑏
2

(𝐼𝑎+𝐼𝑏)
𝜔2 

ஆ)
𝐼𝑏

2

(𝐼𝑎+𝐼𝑏)
𝜔2 

இ)
(𝐼𝑏−𝐼𝑎)2

(𝐼𝑎+𝐼𝑏)
𝜔2 

ஈ)
1

2

𝐼𝑏𝐼𝑏

(𝐼𝑎+𝐼𝑏)
𝜔2 

11. M நிமறயும் R ஆரமும் வகாண்ட திண்ைக் நகாணைானது 𝜃 நகாணம் உள்ள சாய்தளத்தில் கீழ்நோக்கி 

ேழுவாைல் உருளுதலின் நபாதும் உருளாைல் சறுக்குதலின் நபாதும் வபற்றிருக்கும் முடுக்கங்களின் 

விகிதம் 

அ) 5 : 7 

ஆ) 2 : 3 

இ) 2 : 5 

ஈ) 7 : 5 

12. மையத்மத வதாட்டுச் வசல்லும் R விட்டமுமடய வட்டத்தட்டு வவட்டி எடுக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள 

பகுதியின் தளத்திற்கு வசங்குத்தான அச்மசப் வபாருத்து நிமலைத்திருப்புத் திறனானது 

அ) 12 MR2/32 

ஆ) 13 MR2/32 

இ) 11 MR2/32 

ஈ) 9MR2/32 

13. திண்ைக்நகாளம் ஒன்று சறுக்காைல் உச்சியிலிருந்து கீழ்நோக்கி அமைதிநிமலயிலிருந்து h 

குத்துயரம் வகாண்ட சாய்தளத்மத கடக்கும்நபாது அதன் நவகம். 

அ) √
4

3
𝑔ℎ 
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ஆ) √
10

7
𝑔ℎ 

இ) √2𝑔ℎ 

ஈ) √
1

2
𝑔ℎ 

14. கிமடத்தளத்தில் உருளும் சக்கரம் ஒன்றின் மையத்தின் நவகம் v0 சக்கரத்தின் பரியில் மையப் 

புள்ளிக்கு இமணயான உயரத்தில் உள்ள புள்ளி இயக்கத்தின் நபாது வபற்றிருக்கும் நவகம். 

அ) சுழி 

ஆ) v0 

இ) √2v0  

ஈ) 2v0 

15. சாய்தளத்தில் M நிமறயும் R ஆரமும் வகாண்ட உருமள வடிவப்வபாருள் ேழுவாைல் கீழ்நோக்கி 

உருள்கிறது. அது உருளும் உராய்வு விமசயானது 

அ) இயக்க ஆற்றமல வவப்ப ஆற்றலாக ைாற்றும் 

ஆ) சுைற்சி இயக்கத்மத குமறக்கும் 

இ) சுைற்சி ைற்றும் இடப்வபயர்ச்சி இயக்கங்கமள குமறக்கும் 

ஈ) இடப்வபயர்ச்சி ஆற்றமல சுைற்சி ஆற்றலாக ைாற்றும். 

விமடகள் 

1. ஈ) துகளின் மீது வசயல்படும் விமச  2. அ) சுைற்சி இயக்கம்  3. ஈ) ைாறாதது.  4. ஆ) 25 rad s-2  5. அ) 

அதிகரிக்கும்  6. ஈ) L/√2  7. அ) வட்டத்தின் மையத்மத  8. அ) சுைலும் தளத்திற்கு வசங்குத்துத் திமசயில் 

வசல்லும் நகாட்டின் வழியாக இருக்கும்  9. அ) 
1

4
𝐼(𝜔1 − 𝜔2)2  10. ஈ) 

1

2

𝐼𝑏𝐼𝑏

(𝐼𝑎+𝐼𝑏)
𝜔2  11. அ) 5 : 7  12. ஆ) 13 

MR2/32  13. அ) √
4

3
𝑔ℎ  14. இ)√2v0   15. ஈ) இடப்வபயர்ச்சி ஆற்றமல சுைற்சி ஆற்றலாக ைாற்றும். 

 

[6] ஈர்ப்பியல் 

வானவியலின் மிக முக்கியைான கண்டுபிடிப்பு என்னவவனில் பூமியானது என்ன விதைான 

அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறநதா, அநத விதைான அணுக்களால் தான் தூரத்து ேட்சத்திரங்களும் 

ஆக்கப்படிருக்கிறது என்று கண்டறிந்தநத – ரிச்சர்டுஃவபநைன் 

குறிப்பு 
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புவிக்கும் நிலவுக்கும் இமடநய உள்ள வதாமலவு ைற்றும் புவியின் ஆரம் ஆகியவற்றின் ைதிப்புகளின் 

மூலம் நைற்கண்ட கணக்கீடு அமைந்துள்ளது. 

 2400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கிநரக்க நூலகர் (எரட்நடாஸ்தனிஈஸ்) (ERATOSTHENIS) புவியின் 

ஆரத்மத கணக்கிட்டார். அநத நபால கிநரக்க வானியல் அறிஞர் ஹிப்பார்க்கஸ் புவிக்கும் நிலவுக்கும் 

இமடநய உள்ள வதாமலமவக் கண்டறிந்தார்.  

உங்களுக்குத் வதரியுைா? 

1798ல் வென்றி காவண்டிஷ் முறுக்குதராசு (torsion balance) கருவியின் மூலம் G = 6.75 x 10-11 N m2 

kg-2எனக் கண்டறிந்தார். இன்று ேவீன வதாழில் நுட்பத்தின் மூலம் G இன் ைதிப்பு மிகத் துல்லியைாக 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தற்நபாது G = 6.67259 x 10-11 N m2 kg-2 என்ற ைதிப்பு ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

புவியின் சுைற்சி அச்சுக்கு நேராக துருவ விண்மீன் அமைந்துள்ளதால் அவ்விண்மீன் நிமலயானதாக 

நதான்றுகிறது. நபாலாரிஸ் விண்மீநன (Polaris) துருவ விண்மீன் ஆகும். 

சரியான விமடமயத் நதர்ந்வதடுத்து எழுதுக. 

1. நகாளின் நிமல வவக்டரும் நேர்க்நகாட்டு உந்தமும் ஒன்றுக்வகான்று வசங்குத்தாக அமைவது 

அ) அண்மை நிமல ைற்றும் நசய்மை நிமலயிலும் 

ஆ) அமனத்து புள்ளிகளிலும் 

இ) அண்மை நிமலயில் ைட்டும் 

ஈ) எப்புள்ளியிலும் அல்ல 

2. திடீவரன புவி ைற்றும் சூரியனின் நிமறகள் இரு ைடங்காக ைாறினால், அமவகளுக்கிமடநயயான 

ஈர்ப்பியல் விமச 

அ) ைாறாது 

ஆ) 2 ைடங்கு அதிகரிக்கும் 

இ) 4 ைடங்கு அதிகரிக்கும் 

ஈ) 2 ைடங்கு குமறயும் 

3. சூரியமன ஒரு நகாள் நீள் வட்டப்பாமதயில் சுற்றி வருகிறது. நகாளின் அண்மை வதாமலவு (r1) 

ைற்றும் நசய்மைத் வதாமலவு (r2) களில் திமசநவகங்கள் முமறநய v1 ைற்றும் v2 எனில் 
𝑣1

𝑣2
= 

அ) 
𝑟2

𝑟1
 

ஆ) (
𝑟2

𝑟1
)2 

இ) 
𝑟1

𝑟2
 

ஈ) (
𝑟1

𝑟2
)2 
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4. புவியிமன வட்டப்பாமதயில் சுற்றி வரும் துமணக்நகாளின் சுற்றுக்காலம் எதமன சார்ந்தது அல்ல? 

அ) சுற்றுப்பாமதயின் ஆரம் 

ஆ) துமணக்நகாளின் நிமற 

இ) சுற்றுப்பாமதயின் ஆரம் ைற்றும் துமணக்நகாளின் நிமற ஆகிய இரண்மடயும் 

ஈ) சுற்றுப்பாமதயின் ஆரம் ைற்றும் துமணக்நகாளின் நிமற ஆகிய இரண்மடயும் அல்ல 

5. புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இமடநய உள்ள வதாமலவு இரு ைடங்கானால், ஓராண்டு என்பது எத்தமன 

ோட்கள் 

அ) 64.5 

ஆ) 1032 

இ) 182.5 

ஈ) 730 

6. வகப்ளரின் இரண்டாம் விதிப்படி சூரியமனயும் நகாமளயும் இமணக்கும் ஆர வவக்டர் சைகால 

அளவில் சைபரப்புகமள ஏற்படுத்துகின்றன. இவ்விதியானது ________ ைாறா விதிப்படி அமைந்துள்ளது. 

அ) நேர்நகாட்டு உந்தம் (Linear momentum) 

ஆ) நகாண உந்தம் (Angular momentum) 

இ) ஆற்றல் 

ஈ) இயக்க ஆற்றல் 

7. புவியிமனப் வபாறுத்து நிலவின் ஈர்ப்பு நிமல ஆற்றல் 

அ) எப்வபாழுதும் நேர்க்குறி உமடயது 

ஆ) எப்வபாழுதும் எதிர்குறி உமடயது 

இ) நேர்க்குறியாகநவா அல்லது எதிர்க்குறியாகநவா அமையும் 

ஈ) எப்வபாழுதும் சுழி 

8. சூரியமன நீள் வட்டப்பாமதயில் சுற்றி வரும் நகாள் ஒன்று A, B ைற்றும் C ஆகிய நிமலகளில் 

வபற்றுள்ள இயக்க ஆற்றல்கள் முமறநய KA, KB, ைற்றும் KC ஆகும். இங்கு வேட்டச்சு AC ைற்றும் SB 

யானது சூரியனின் நிமல S-ல் வமரயப்படும் வசங்குத்து எனில், 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


Physics                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            33 

 

அ) KA> KB> KC 

ஆ) KB< KA< KC 

இ) KA< KB < KC 

ஈ) KB> KA> KC 

9. புவியின் மீது சூரியனின் ஈர்ப்பியல் விமச வசய்யும் நவமல 

அ) எப்வபாழுதும் சுழி 

ஆ) எப்வபாழுதும் நேர்குறி உமடயது 

இ) நேர்க்குறியாகநவா அல்லது எதிர்க்குறியாகநவா அமையும் 

ஈ) எப்வபாழுதும் எதிர்குறி உமடயது 

10. புவியின் நிமறயும் ஆரமும் இரு ைடங்கானால் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g 

அ) ைாறாது 

ஆ) 
𝑔

2
 

இ) 2g 

ஈ) 4g 

11. புவியினால் உணரப்படும் சூரியனின் ஈர்ப்பு புலத்தின் எண் ைதிப்பு 

அ) ஆண்டு முழுவதும் ைாறாது 

ஆ) ஜனவரி ைாதத்தில் குமறவாகவும் ஜூமல ைாதத்தில் அதிகைாகவும் இருக்கும். 

இ) ஜனவரி ைாதத்தில் அதிகைாகவும் ஜூமல ைாதத்தில் குமறவாகவும் இருக்கும். 

ஈ) பகல் நேரத்தில் அதிகைாகவும் இரவு நேரத்தில் குமறவாகவும் இருக்கும். 

12. வசன்மனயிலிருந்து திருச்சிக்கு ஒரு ைனிதர் வசன்றால், அவர் எமடயானது 

அ) அதிகரிக்கும் 

ஆ) குமறயும் 

இ) ைாறாது 
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ஈ) அதிகரித்து பின்பு குமறயும் 

13. சுருள்வில் தராசு ஒன்றுடன் 10kg நிமற இமணக்கப்பட்டுள்ளது. சுருள்வில் தராசு மின் உயர்த்தி 

ஒன்றின் கூமரயில் வபாருத்தப்பட்டுள்ளது. மின் உயர்த்தி தானாக கீநை விழும் நபாது, தராசு காட்டும் 

அளவீடு. 

அ) 98 N 

ஆ) சுழி 

இ) 49 N 

ஈ) 9.8 N 

14. ஈர்ப்பின் முடுக்கத்தின் ைதிப்பு அதன் தற்நபாமதய ைதிப்பிமனப் நபால ோன்கு ைடங்காக ைாறினால், 

விடுபடு நவகம் 

அ) ைாறாது 

ஆ) 2 ைடங்காகும் 

இ) பாதியாகும் 

ஈ) 4 ைடங்காகும் 

15. புவியிமனச் சுற்றும் துமணக்நகாளின் இயக்க ஆற்றல் 

அ) நிமல ஆற்றலுக்குச் சைம் 

ஆ) நிமல ஆற்றமல விடக் குமறவு 

இ) நிமல ஆற்றமல விட அதிகம் 

ஈ) சுழி 

விமடகள் 

1. அ) அண்மை நிமல ைற்றும் நசய்மை நிமலயிலும்  2. இ) 4 ைடங்கு அதிகரிக்கும்   3. அ)
𝑟2

𝑟1
   

4. ஆ) துமணக்நகாளின் நிமற   5. ஆ) 1032   6. ஆ) நகாண உந்தம் (Angular momentum)   

7. ஆ) எப்வபாழுதும் எதிர்குறி உமடயது   8. அ)  KA>KB> KC  9. இ) நேர்க்குறியாகநவா அல்லது 

எதிர்க்குறியாகநவா அமையும்  10. ஆ) 
𝑔

2
  11. இ) ஜனவரி ைாதத்தில் அதிகைாகவும் ஜூமல ைாதத்தில் 

குமறவாகவும் இருக்கும்.  12. ஆ) குமறயும்  13. ஆ) சுழி  14. ஆ) 2 ைடங்காகும்   

15. ஆ) நிமல ஆற்றமல விடக் குமறவு 
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[7] பருப்வபாருளின் பண்புகள் 

உலகம் நதான்றியதிலிருந்து தற்காலம் வமர உருவாக்கப்பட்ட பல மிகப்வபரும் முன்நனற்றங்கள் 

பருப்வபாருளின் பண்புகள் பற்றிய அறிமவ ைனிதகுலத்திற்கு பயனுள்ள சில நதமவயாக ைாற்ற 

நவண்டுவைன்ற ஊக்கைான விருப்பத்தின் படி வசய்யப்பட்டதாகும். - லார்டுவகல்வின் 

உங்களுக்குத் வதரியுைா? 

பருப்வபாருளின் மூன்று இயல்பு நிமலகளுடன் (திண்ைம், திரவம் ைற்றும் வாயு) நசர்த்து அதிக வவப்பமும், 

அதிக அழுத்தமும் உள்ள சூழ்நிமலகளில், பருப்வபாருளானது பிற நிமலகளான பிளாஸ்ைா, நபாஸ்-

ஐன்ஸ்டீன் வாயுப்பண்பு ஆகிய நிமலகளிலும் உள்ளது. கூடுதல் நிமலகளான குவார்க்-குளுவான் 

பிளாஸ்ைா நபான்ற நிமலயிலும் உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. அண்டத்தில் உள்ள அணுக்களால் ஆன 

பருப்வபாருளின் வபரும்பகுதியானது வவப்ப பிளாஸ்ைாவாக, அரிதான விண்மீன் திரள் ைற்றும் 

அடர்த்தியான விண்மீன்கமளக் வகாண்டுள்ளது. 

மிதிவண்டியின் டயருக்கு காற்று நிரப்பிய உடன் அதுநபாதுைான அளவு உள்ளதா என ோம் அதமன 

அழுத்திப் பார்க்கிநறாம். உண்மையில் இங்கு நசாதித்துப் பார்ப்பது காற்றின் அமுக்கத் தன்மைநய ஆகும். 

டயரானது அதன் எளிதான உருளுதலுக்கு குமறவாக அமுங்குவதாக இருக்க நவண்டும். 

உண்மையில் மிதிவண்டியில் இலகுவாக பயணம் வசய்ய பின்பக்க டயர் முன்பக்க டயமர விட 

குமறவாக அமுங்குவதாக இருத்தல் நவண்டும். 

எது அதிக மீட்சிப் பண்பு உமடயது? இரப்பரா? எஃகா? உண்மையில் எஃகு தான் அதிக மீட்சிப் பண்பு 

உமடயது. எஃகு ைற்றும் இரப்பர் இரண்டின் மீதும் சைைான அழுத்தத்மத (stress) வகாடுத்தால் எஃகு 

குமறவான திரிமபநய அமடயும். எனநவ யங் மீட்சிக்குணகம் எந்தப் வபாருளுக்கு அதிகநைா அதுநவ 

அதிக மீட்சிப் பண்பு (elastic) உமடயது. எனநவ எஃகு இரப்பமர விட அதிக மீட்சித்தன்மை வகாண்டது. 

ஒரு இடத்தில் உள்ள வளிைண்டல அழுத்தம் என்பது அந்த இடத்திற்கு நைல் உள்ள காற்றினால் ஓரலகு 

நைற்பரப்பில் வசலுத்தப்படும் புவியீர்ப்பு விமச ஆகும். இது உயரம் ைற்றும் வானிமல காற்றின் அடர்த்தி 

ஆகியவற்மற சார்ந்தது ைாறுகிறது. உண்மையில் உயரம் அதிகரிக்கும் நபாது காற்றழுத்தம் குமறகிறது. 

உயரத்மதப் வபாறுத்து காற்றழுத்தம் குமறவது அன்றாட வாழ்வில் விரும்பத்தகாத விமளமவக் 

வகாண்டுள்ளது. உதாரணைாக, மிக உயரைான இடங்களில் சமைப்பதற்கு நீண்ட நேரம் ஆகிறது. 

காற்றழுத்தத்திற்கு இரத்த அழுத்தத்திற்கும் இமடநய அதிக நவறுபாடு காரணைாக உயரம் அதிகமுள்ள 

இடங்களில் மூக்கில் இரத்தம் வடிதல் ைற்வறாரு வபாதுவான நிகழ்வாகும். புவிப்பரப்பில் கடல் ைட்டத்தில் 

அதன் ைதிப்பு 1 atm ஆகும். 

1 atm அழுத்தம் = 1.013 x 105 pa 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் அதன் மிதக்கும் தன்மைமயக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் நீரின் ஆைத்திற்கு 

மூழ்கலாம் அல்லது உயநர வரலாம். இதமன அமடய, நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் நீர் அல்லது காற்றினால் 

நிரப்பக்கூடிய நிமலப்படுத்தும் வதாட்டிகமளக் வகாண்டுள்ளன. நிமலப்படுத்தும் வதாட்டிகள் காற்றினால் 

நிரப்பப்பட்டால் சுற்றுப்புற நீமர விட நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் வைாத்த அடர்த்தியானது குமறந்து அது 

நைற்பரப்பிற்கு வரும் (நேர் மிதக்கும் தன்மை). காற்மற வவளிநயற்றி வதாட்டிகளில் நீமர நிரப்பினால் 

நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் வைாத்த அடர்த்தி சுற்றுப்புற நீமர விட அதிகைாகி கப்பல் மூழ்கும் 
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(எதிர்மிதக்கும்தன்மை). நீர்மூழ்கிக் கப்பமல எந்த ஒரு ஆைத்திலும் நிமலநிறுத்த, வதாட்டிகள் காற்று 

ைற்றும் நீரால் நிரப்பப்படுகின்றன (ேடுநிமல மிதக்கும் தன்மை). 

நீர்ைத் துளியின் ஆரம் சிறியதாக இருந்தால் நீர்ைத் துளியினுள் மிமகயழுத்தம் அதிகைாக இருக்கும். 

உட்புறமுள்ள இம்மிமகயழுத்தத்தின் காரணைாகநவ சிறு பனித்துளிகளானது திண்ைங்கள் நபால 

உறுதியாக உள்ளன. 

பனிச்சறுக்கு விமளயாடும் ஒருவர், பனிக்கட்டியின் நைல் சறுக்கிச் வசல்லும் நபாது கூரான உநலாக 

சறுக்கு ைர முமனகளால் ஏற்படும் அழுத்தத்தினால் பனிக்கட்டியானது சிறிது உருகும். ஆனால் 

பனித்துளிகள் உறுதியானது பந்து தாங்கிகமளப் நபால் வசயல்பட்டு அவர் வைன்மையாக சறுக்கிச் 

வசல்வதற்கு உதவுகின்றன. 

குறிப்பு 

பாகுநிமலயானது உராய்மவப் நபான்றதாகும். வபாருளின் இயக்க ஆற்றல் வவப்ப ஆற்றலாக 

வவளிப்படுகிறது. 

திரவத் துளியானது ஒநர ஒரு நைற்பரப்மப ைட்டுநை வகாண்டிருக்கும். எனநவ r ஆரமுள்ள நகாள வடிவ 

திரவத் துளியின் நைற்பரப்பு 4𝜋r2 ஆகும். ஆனால் குமிழியானது நைற்பரப்புகமளக் வகாண்டுள்ளதால் 

நகாள வடிவ குமிழியில் வைாத்த நைற்பரப்பு 2 x 4𝜋r2 க்குச் சைைாகும். 

ஒரு சிலந்தி வமல ோம் எண்ணுவமத விட மிகவும் வலுவானதாகும். சிலந்தி வமலயின் ஒரு தனி 

நூலானது அதன் நிமறமய விட பல ஆயிரம் ைடங்கு நிமற வகாண்ட பறக்கும் பூச்சிகமளத் தடுக்க 

இயலும். சிலந்தி வமலயின் யங் குணகம் நதாட்ராயைாக 4.5 x 109 N m-2.  

சரியான விமடமயத் நதர்ந்வதடுத்து எழுதுக 

1. x ைற்றும் y என்ற இரு கம்பிகமளக் கருதுக. x கம்பியின் ஆரைானது y கம்பியின் ஆரத்மதப் நபால 3 

ைடங்கு உள்ளது. அமவ சைைான பளுவால் நீட்டப்பட்டால் y – இன் மீதான தமகவு 

அ) x-இன் தமகவுக்கு சைம் 

ஆ) x – இன் தமகமவப் நபால் 3 ைடங்கு 

இ) x – இன் தமகமவப் நபால் 9 ைடங்கு 

ஈ) x-இன் தமகவில் பாதி 

2. ஒரு கம்பியானது அதன் வதாடக்க நீளத்மதப் நபால இரு ைடங்கு நீட்டப்பட்டால் கம்பியில் ஏற்பட்ட திரிபு 

அ) 1 

ஆ) 2 

இ) 3 

ஈ) 4 
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3. ஒநர வபாருளால் ஆன மூன்று கம்பிகளின் பளு-நீட்சி வமரபடம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் தடிைனான கம்பிஎது? 

 

அ) கம்பி 1 

ஆ) கம்பி 2 

இ) கம்பி 3 

ஈ) அமனத்தும் ஒநர தடிைன் வகாண்டமவ 

4. வகாடுக்கப்பட்ட ஒரு வபாருளுக்கு விமறப்புக் குணகைானது யங் குணகத்தில்(
1

3
)பங்கு உள்ளது. அதன் 

பாய்ேன் விகிதம் 

அ) 0 

ஆ) 0.25 

இ) 0.3 

ஈ) 0.5 

5. 2 cm ஆரமுள்ள ஒரு சிறிய நகாளம் பாகியல் தன்மை வகாண்ட திரவத்தில் விழுகிறது. பாகியல் 

விமசயால் வவப்பம் உருவாகிறது. நகாளம் அதன் முற்றுத் திமசநவகத்மத அமடயும் நபாது வவப்பம் 

உருவாகும் வீதம் எதற்கு நேர்த்தகவில் அமையும்? 

அ) 22 

ஆ) 23 

இ) 24 

ஈ) 25 

6. ஒநர பருைமனக் வகாண்ட இரு கம்பிகள் ஒநர வபாருளால் ஆனது. முதல் ைற்றும் இரண்டாம் 

கம்பிகளின் குறுக்கு வவட்டுப் பரப்புகள் முமறநய A ைற்றும் 2A ஆகும். F என்ற விமச வசயல்பட்டு முதல் 

கம்பியின் நீளம் ∆𝑙  அதிகரிக்கப்பட்டால் இரண்டாவது கம்பிமய அநத அளவு நீட்ட நதமவப்படும் விமச 

யாது? 

அ) 2F 
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ஆ) 4F 

இ) 8F 

ஈ) 16F 

7. வவப்பநிமல உயரும் நபாது திரவம் ைற்றும் வாயுவின் பாகுநிமல முமறநய 

அ) அதிகரிக்கும் ைற்றும் அதிகரிக்கும் 

ஆ) அதிகரிக்கும் ைற்றும் குமறயும் 

இ) குமறயும் ைற்றும் அதிகரிக்கும் 

ஈ) குமறயும் ைற்றும் குமறயும் 

8. ஒரு முழு திண்ைப் வபாருளின் யங்குணகம் 

அ) 0 

ஆ) 1 

இ) 0.5 

ஈ) முடிவிலி 

9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஸ்நகலர் அல்ல? 

அ) பாகு நிமல 

ஆ) பரப்பு இழுவிமச 

இ) அழுத்தம் 

ஈ) தமகவு 

10. கம்பியின் வவப்பநிமல உயர்த்தப்பட்டால், அதன் யங்குணகம் 

அ) ைாறாது 

ஆ) குமறயும் 

இ) அதிக அளவு உயரும் 

ஈ) மிகக் குமறவான அளவு உயரும் 

11. ைாறா பருைன் V வகாண்ட தாமிரம்l நீளமுள்ள கம்பியாக நீட்டப்படுகிறது. இந்த கம்பி F என்ற ைாறா 

விமசக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் உருவாக நீட்சி∆ l. Y ஆனது யங்குணகத்மதக் குறித்தால் பின்வரும் 

வமரபடங்களில் எது நேர்க்நகாடாகும்? 

அ) ∆𝑙எதிராக V 
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ஆ) ∆𝑙எதிராக Y 

இ) ∆𝑙எதிராக F 

ஈ) ∆𝑙எதிராக
1

𝑙
 

12. ஒரு திரவத்தின் R ஆரமுள்ள குறிப்பிட்ட எண்ணிக்மகயிலான நகாளகத் துளிகள் ஒன்று நசர்ந்து R 

ஆரமும் V பருைனும் வகாண்ட ஒநர திரவத்துளியாக ைாறுகிறது. திரவத்தின் பரப்பு இழு விமச T எனில் 

அ) ஆற்றல் = 4 V T (
1

𝑟
−

1

𝑅
)வவளியிடப்பட்டது 

ஆ) ஆற்றல் = 3 V T (
1

𝑟
+

1

𝑅
)உட்கவரப்பட்டது 

இ) ஆற்றல் = 3 V T (
1

𝑟
−

1

𝑅
)வவளியிடப்பட்டது 

ஈ) ஆற்றல் வவளிப்படவும் இல்மல உட்கவரப்படவும் இல்மல 

13. கீழ்க்கண்ட ோன்கு கம்பிகளும் ஒநர வபாருளால் ஆனமவ. ஒநர இழுவிமச வசலுத்தப்பட்டால் 

இவற்றுள் எது அதிக நீட்சிமயப் வபறும்? 

அ) நீளம் = 200 cm, விட்டம் = 0.5 mm 

ஆ) நீளம் = 200 cm, விட்டம் = 1 mm 

இ) நீளம் = 200 cm, விட்டம் = 2 mm 

ஈ) நீளம் = 200 cm, விட்டம் = 3 mm 

14. ஒரு பரப்மப ஒரு திரவத்தால் ஈரைாக்கும் அளவு முதன்மையாக சார்ந்துள்ளது. 

அ) பாகுநிமல 

ஆ) பரப்பு இழுவிமச 

இ) அடர்த்தி 

ஈ) பரப்புக்கும் திரவத்திற்கும் இமடநய உள்ள நசர்நகாணம் 

15. ைாறுபட்ட குறுக்கு வவட்டுப் பரப்பு வகாண்ட ஒரு கிமடைட்டக் குைாயில், நீரானது 20 cm குைாயின் 

விட்டமுள்ள ஒரு புள்ளியில் 1 m s-1திமசநவகத்தில் வசல்கிறது. 1.5 ms-1 திமசநவகத்தில் வசல்லும் 

புள்ளியில் குைாயின் விட்டைானது 

அ) 8 

ஆ) 16 

இ) 24 

ஈ) 32 
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விமடகள் 

1. இ) x – இன் தமகமவப்நபால் 9 ைடங்கு   2. ஈ) 4   3. அ) கம்பி 1    4. ஈ) 0.5   

5. ஈ) 25   6. ஆ)  4F   7. இ) குமறயும் ைற்றும் அதிகரிக்கும்   8. ஈ) முடிவிலி    

9. ஈ) தமகவு   10. ஆ) குமறயும்   11. இ) ∆𝑙எதிராக F   

12. இ) ஆற்றல் = 3 V T (
1

𝑟
−

1

𝑅
) வவளியிடப்பட்டது   

13. அ) நீளம் = 200 cm, விட்டம் = 0.5 mm    

14. ஈ) பரப்புக்கும் திரவத்திற்கும் இமடநய உள்ள நசர்நகாணம்    

15. ஆ) 16 

 

[8] வவப்பமும் வவப்ப இயக்கவியலும் 

ோனறிந்த வமகயில், பிரபஞ்ச உள்ளடகத்மத வகாண்டிருக்கும் ஒநர இயற்பியல் நகாட்பாடு வவப்ப 

இயக்கவியல் நகாட்பாநட ஆகும். இமத ஒரு நபாதும், யாராலும் தூக்கி எறிந்து விட முடியாது. - 

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

குறிப்பு 

வவப்பம் என்பது ஆற்றல் அளவு என்ற தவறான புரிதல் சில நேரங்களில் ஏற்படுவதுண்டு. “இது மிகவும் 

வவப்பைான தண்ணீர்”; “இது வவப்பம் குமறந்த தண்ணீர்” நபான்றமவ வபாருளற்ற வாக்கியங்களாகும். 

ஏவனனில், வவப்பம் என்பது ஒரு அளவு அல்ல; அது உயர் வவப்பநிமலயிலுள்ள வபாருளிலிருந்து 

குமறந்த வவப்பநிமல உள்ள வபாருளுக்கு பாயும் பரிைாற்ற ஆற்றலாகும். வவப்பப்படுத்தும் நிகழ்வு 

முடிவுற்றப் பின்னர் வவப்பம் என்ற வார்த்மதமய ோம் பயன்படுத்தக் கூடாது. வவப்பம் என்பது 

பரிைாற்றைமடயும் ஆற்றமல குறிக்குநையன்றி வபாருளில் நசமித்து மவக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றமலக் 

குறிக்காது. 

வவப்ப ஏற்புத்திறன் அல்லது தன்வவப்ப ஏற்புத்திறன் என்பது வபாருள்களில் வபாதிந்துள்ள வவப்பத்தின் 

அளமவக் குறிப்பமவ அல்ல. ஏவனனில் வவப்பம் என்பது உயர் வவப்பநிமலயிலுள்ள வபாருளிலிருந்து 

குமறந்த வவப்பநிமல உள்ள வபாருளுக்கு பாயும் ஒரு பரிைாற்ற ஆற்றலாகும். எனநவ வவப்ப 

ஏற்புத்திறன் என்பமத விட அக ஆற்றல் ஏற்புத்திறன் என்பநத சரியான பதைாகும் ஆனால் 

வேடுங்காலைாக இவ்வார்த்மதகள் வைக்கத்தில் உள்ளதால் அவற்மற அப்படிநய ோம் 

பயன்படுத்துகிநறாம். 

நிமலைாற்றத்தின் நபாது வவப்பத்மதக் வகாடுக்கநவா அல்லது நீக்கநவா நேர்ந்தாலும் ,அதன் 

வவப்பநிமல ைாறாைல் வதாடர்ந்து அநத நிமலயில் நீடிக்கும். 

வாயுக்கள் அல்லது திரவங்கமள ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும் நபாது அக்கலமவயின் இறுதிச் சைநிமல 

வவப்பநிமல அப்வபாருள்களின் நிமறகள், தன்வவப்ப ஏற்புத்திறன்கள் ைற்றும் வவப்பநிமலகமளச் 

சார்ந்திருக்கும் என்பமத இங்கு நிமனவில் வகாள்ள நவண்டும். நைலும் சை அளவுள்ள ஒநர 
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வபாருள்கமள ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும் நபாது ைட்டுநை இறுதி வவப்பநிமலயானது தனித்தனி 

வவப்பநிமலகளின் சாராசரி ைதிப்பிற்கு சைைாகும். 

ைாறா நிமல : (Steady state) 

எந்த நிமலயில், அமனத்து இடங்களிலும் வவப்பநிமல ஒரு ைாறாைதிப்பிமன அமடகிறநதா ைற்றும் எந்த 

இடத்திலிருந்தும் எவ்விதைான வவப்பமும் பரிைாற்றப்படாைல் உள்ளநதா அந்நிமலநய ைாறாநிமல என 

அமைக்கப்படுகிறது. 

வபாதுவாக வவப்பநிமல பருப்வபாருள்களுடன் ைட்டுநை (திட, திரவ ைற்றும் வாயு) வதாடர்புமடயது என்ற 

வபாதுக் கருத்து உள்ளது. ஆனால் வவப்பக் கதிர்வீச்சும் ஒரு வவப்ப இயக்கவியல் அமைப்பாகும். இதற்கு 

ேன்கு வமரயறுக்கப்பட்ட வவப்பநிமலயும், அழுத்தமும் உண்டு. சூரியனிலிருந்து வரும் கட்புலனாகும் 

கதிர்வீச்சின் வவப்பநிமல 5700K. இதமன புவி கிட்டத்தட்ட 300K வவப்பநிமலயுள்ள அகச்சிவப்பு 

கதிர்வீச்சால் வவளிக்கு (space) மீண்டும் உமிழ்கிறது. 

முழுமையான கரும்வபாருளாக இல்லாத வபாருளுக்கு 

E = e 𝜎 T4 

இங்கு ‘e’ என்பது பரப்பின் உமிழ்திறன் ஆகும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட வவப்பநிமல ைற்றும் அமலநீளத்தில் வபாருளின் பரப்பினால் கதிர் வீசப்படும் ஆற்றலுக்கு, 

அநத வவப்பநிமல ைற்றும் அமலநீளத்தில் முழுக்கரும்வபாருளினால் கதிர் வீசப்படும் ஆற்றலுக்கும் 

உள்ளதகநவ உமிழ்திறன் என வமரயறுக்கப்படுகிறது. 

வவப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் அக ஆற்றலானது அமைப்பிலுள்ள ஒவ்வவாரு மூலக்கூறின் ஒழுங்கற்ற 

இயக்கத்தினால் ஏற்படும் இயக்க ஆற்றமலயும், அவற்றின் நவதியியல் அமைப்பினால் ஏற்படும் 

நிமலயாற்றல் இவற்மற ைட்டுநை சார்ந்திருக்கும் என்பமத ேன்கு புரிந்து வகாள்ள நவண்டும். அமைப்பு 

முழுவதற்குைான வைாத்த இயக்க ஆற்றல் அல்லது அமைப்பின் ஈர்ப்புநிமல ஆற்றல் நபான்றமவ 

அமைப்பின் அக ஆற்றலின் ஒரு பகுதி என்று தவறாகக் கருதக்கூடாது. 

1. ஒநர வவப்பநிமல ைற்றும் அக ஆற்றலுமடய இரண்டு வாயு நிரப்பப்பட்ட வகாள்கலன்கமளக் கருதுக. 

அவற்றில் ஒன்று தமரயிலும், ைற்வறான்று இயக்கத்திலுள்ள இரயில் வண்டியிலும் மவக்கப்படுகிறது. 

இரயில் வண்டியில் உள்ள வாயுக் வகாள்கலன் இரயிலின் நவகத்தில் இயங்கினாலும் அதன் உள்நள 

உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் அக ஆற்றலில் எவ்வித உயர்வும் ஏற்படவில்மல. 

2. ஒநர வவப்பநிமல ைற்றும் அதிக ஆற்றலுமடய இரண்டு வாயு நிரப்பப்பட்ட வகாள்கலமனக் கருதுக. 

அவற்றில் ஒன்று தமரயிலும், ைற்வறான்று h உயரத்திலும் மவக்கப்படுகின்றது. H உயரத்திலுள்ள வாயுக் 

வகாள்கலனின் ஈர்ப்பு நிமலஆற்றல் அதிகவைனினும் இந்த அதிகரிப்பு, வாயுவின் அக ஆற்றலில் எவ்வித 

ைாற்றத்மதயும் ஏற்படுத்தாது. 

வவப்பநிமல ைாறா நிகழ்வில் (Isothermal process), ேல்லியல்பு வாயுவின் உள்நள வவப்பம் பாய்ந்தாலும் 

அதன் அக ஆற்றலில் எவ்வித உயர்வும் ஏற்படாது. 

நஜம்ஸ் ஜுலின் காலத்திற்கு முன்பு, வவப்பம் என்பது கநலாரிக் (Caloric) என்ற பாய்ந்நதாடும் ஓர் திரவம் 

என்று ைக்கள் கருதினார்கள். அத்திரவம் உயர் வவப்பநிமலயில் உள்ள வபாருளிலிருந்து, குமறந்த 
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வவப்பநிமலயிலுள்ள வபாருளுக்கு பாயும் எனவும் கருதினார்கள். கநலாரிக் திரவக்கருத்தின்படி உயர் 

வவப்பநிமலப் வபாருளில் அதிக கநலாரிக் திரவமும் உள்ளன. ஏவனனில் வவப்பம் என்பது ஓர் அளவு 

தற்காலத்தில் ோம் வவப்பம் என்பது ஓர் அளவு அல்ல அது பரிைாற்றிக் வகாள்ளப்படும் ஓர் பரிைாற்ற ஆற்றல் 

என்று புரிந்து வகாண்டிருக்கிநறாம். எனநவ “வவப்ப இயந்திரவியல் சைானம்” என்பது ஓர் தவறான 

பிரநயாகைாகும். ஏவனனில் இயந்திர ஆற்றல் என்பது ஓர் அளவாகும். எந்த ஒரு வபாருளும் 

அதிகைாகநவா அல்லது குமறவாகநவா இயந்திர ஆற்றமலப் வபற்றிருக்கலாம். ஆனால் வவப்பத்திற்கு 

இது வபாருந்தாது. ஏவனனில் வவப்பம் என்பது ஓர் அளவு அல்ல. இருந்த நபாதிலும் இந்தப் பிரநயாகம் 

வதான்றுவதாட்நட ேமடமுமறயில் இருந்து வருவதால் அது தற்நபாதும் பின்பற்றப்படுகிறது. 

 இதன் சரியானப் பிரநயாகம் “ஜுலின் அக ஆற்றல்–இயந்திரவியல் ஆற்றல் சைானம்” 

என்பநதயாகும். அடிப்பமடயில் ஜுல் இயந்திர ஆற்றமலநய அக ஆற்றலாக ைாற்றியுள்ளார். ஜுலின் 

துடுப்பு சக்கர ஆய்வில் நிமறகளின் ஈர்ப்பு நிமலஆற்றல், துடுப்பு சக்கரத்தின் சுைல் இயக்க ஆற்றலாக 

ைாற்றைமடந்து, பின்னர் நீரின் அக ஆற்றலாக ைாற்றைமடகிறது. 

அமனத்து மீள்நிகழ்வுகளும் மீவைது நிகழ்வுகள் தான். ஆனால் அமனத்து மீவைதுநிகழ்வுகளும் 

மீள் நிகழ்வுகளாக இருக்க நவண்டிய அவசியமில்மல. எடுத்துக்காட்டாக, பிஸ்டமன மிக வைதுவாக 

அழுத்தும் நபாது உருமளயின் சுவருக்கும், பிஸ்டனுக்கும் இமடநய உராய்வு விமச இருந்தால் சிறிதளவு 

ஆற்றல் சூைலுக்கு இைக்கப்படும். இவ்வாற்றமல மீண்டும் வபற இயலாது. எனநவ இது மீவைது நிகழ்வாக 

இருந்தாலும் மீள் நிகழ்வு  இல்மல. 

வவப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியின் படி, வவப்பநிமல ைாறா நிகழ்வில் ,வகாடுக்கப்பட்ட 

வவப்பம்முழுவதும் நவமலயாக ைாற்றைமடகிறது. (Q = W) எனில் வவப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் 

விதியின் கூற்றுக்கு முரணாக உள்ளதா? இல்மல. 

ஏவனனில் வவப்பநிமல ைாறா விரிவு என்பது ஒரு சுைற்சி நிகழ்வு இல்மல (Non- Cyclic prosess). 

இந்நிகழ்வுகளின் ைட்டுநை வவப்பம் முழுமையாக நவமலயாக ைாற்றைமடகிறது. ஆனால் வவப்ப 

இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் படி சுைற்சி நிகழ்வில் (Cyclic Process) ேமடவபறும் நிகழ்வுகளில் 

வகாடுக்கப்பட்ட வவப்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ைட்டுநை நவமலயாக ைாற்றைமடகிறது”. (𝜂< 100%) 

எனநவ அமனத்து வவப்ப இயந்திரங்களும் சுைற்சி நிகழ்வில் இயங்குவதால் வகாடுக்கப்பட்ட வவப்பத்மத 

முழுமையாக நவமலயாக ைாற்றுவதில்மல. 

 

உங்களுக்குத் வதரியுைா? 

ஒநர நிமறயுமடய இரண்டு வவவ்நவறு வபாருள்கமள ஒநர வீதத்தில் வவப்பப்படுத்தும் நபாது, குமறந்த 

தன்வவப்ப ஏற்புத் திறனுமடய வபாருளின் வவப்பநிமல நவகைாக அதிகரிக்கும். இநதநபான்று அவற்மற 

குளிர்விக்கும் நபாதும், குமறந்ததன் வவப்ப ஏற்புத்திறனுமடய வபாருள் நவகைாக குளிர்வமடயும். 

இறுக்கைாக மூடப்பட்டுள்ள கண்ணாடிக் குவமளயின் மூடிமய எளிதாகத் திறக்க, அதமன சூடான 

தண்ணீரில் அருநக சிறிது நேரம் மவத்திருக்க நவண்டும், பின்னர் அதமன எளிதாகத் திறக்கலாம். 

ஏவனனில் கண்ணாடிக் குவமளயின் மூடியின் வவப்ப விரிவு கண்ணாடிமய விட அதிகைாக 

இருப்பதாகும். 
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நவக மவக்கப்பட்ட சூடான முட்மடமய குளிர்ந்த தண்ணீரில் நபாட்டு அதன் ஓட்டிமன உரித்தால் அது 

முட்மடயிலிருந்து எளிதாக பிரிந்து வரும். ஏவனனில் முட்மட ைற்றும் ஓடு ஒவ்வவான்றும் வவவ்நவறு 

வவப்ப விரிமவப் வபற்றிருப்பதாகும். 

பகல் நேரங்களில் ,சூரியக்கதிர்கள் கடல் நீமர விட நவகைாக நிலத்மத சூநடற்றும் இதற்குக் காரணம் 

நிலத்தின் குமறவான தன்வவப்ப ஏற்புத்திறன் ஆகும். இதன் விமளவாக நிலப்பரப்பில் உள்ள காற்று 

விரிவமடந்து அதன் அடர்த்தி குமறந்து நைநல வசன்று விடும். அநத நேரத்தில் கடற்பரப்பிலுள்ள 

குளிர்ந்த காற்று நிலத்மத நோக்கி வீசும் இதமனநய கடல்காற்று (sea breeze) என்று அமைக்கின்நறாம். 

இரவு நேரங்களில் கடற்பரப்மப விட, நிலப்பரப்பு நவகைாக குளிர்ச்சி அமடயும் (நிலப்பரப்பின் குமறந்த 

தன்வவப்ப ஏற்புத்திறன்). இதன் விமளவாக கடற்பரப்பிலுள்ள காற்று விரிவமடந்து அதன் அடர்த்தி 

குமறந்து நைநல வசன்று விடும். அநத நேரத்தில் நிலப்பரப்பிலுள்ள அடர்த்தி அதிகைான குளிர்ந்த காற்று 

கடமல நோக்கி வீசும். இதமனநய நிலக்காற்று (Land breeze) என்று அமைக்கின்நறாம். 

பிஸ்டமன மிக நவகைாக அழுத்தும் நபாது உருவாகும் வவப்பத்திமனக் குறுகிய நேரத்தில் சூைலுக்குக் 

கடத்த இயலாது. எனநவ வாயுவின் வவப்பநிமல விமரவாக உயரும். இத்தத்துவம் டீசல் 

இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. காற்று-வபட்நரால் கலமவமய வவப்பப் பரிைாற்றமில்லா 

முமறயில் மிக நவகைாக அமுக்கும் நபாது அக்கலமவயின் வவப்பநிமல தீப்பற்றும் அளவுக்கு மிக 

நவகைாக உயரும். 

காரில் பயன்படுத்தப்படும் டீசல் இயந்திரங்கள் ைற்றும் நைாட்டார் வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் 

வபட்நரால் இயந்திரங்கள் ஆகியமவ அமனத்தும் ேமடமுமற வவப்ப இயந்திரங்கள். டீசல் 

இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் அதிகபட்சைான 44% ஆகும். வபட்நரால் இயந்திரத்தின் வபருை 

பயனுறுதிறன் 30% ஆகும். ஏவனனில் இமவ ேல்இயல்பு இயந்திரங்கள் (கார்நனா இயந்திரங்கள்) 

அல்ல. இவற்றின் பயனுறு திறன் வவப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

தற்காலத்தில் நைாட்டார் மசக்கிள் ஒன்று 1L வபட்நராலுக்கு 50 km வதாமலவு பயணிக்கிறது. அதாவது 1L 

வபட்நராலில் 30% ைட்டுநை இயந்திர நவமலயாக ைாற்றைமடகிறது. மீதமுள்ள 70% வபட்நரால் பயனற்ற 

வவப்பைாக சூைலுக்கு வவளிநயற்றப்படுகிறது. 

நகாமட காலத்தில் ோம் ைண்பாமனத் தண்ணீமர குடிக்கப் பயன்படுத்துகிநறாம். ைண்பாமனயானது 

அதனுள்நள ஊற்றப்பட்ட தண்ணீரின் வவப்பநிமலமய குமறக்கிறது. ைண்பாமனமய 

குளிர்சாதனப்வபட்டியாகக் (Refrigerator) கருதலாைா? கருத முடியாது. ஏவனன்றால் வவப்ப 

எந்திரத்திற்நகா அல்லது குளிர்சாதனப்வபட்டிக்நகா சுைற்சி நிகழ்வு (cyclic process) மிக முக்கியநதமவ 

ஆகும். ைண்பாமனயில் ேடக்கும் குளிர்விக்கும் நிகழ்வானது ஒரு சுைற்சி நிகழ்வல்ல. 

ைண்பாமனசுவற்றில் உள்ள நுண்ணிய துமளகளிலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் வவளிநயறுவதால் 

உள்ளிருக்கும் நீரானது குளிர்விக்கப்படுகிறது. நீர் மூலக்கூறுகள் துமள வழியாக சுற்றுப்புறசூைலுக்கு 

வவளிநயறிய பின் திரும்பவும் ைண்பாமணக்குள் வருவதில்மல. ைண்பாமனயில் வவப்பைானது 

குளிர்ந்த நீரிலிருந்து, வவளிப்புற வளிைண்டலத்துக்கு கடத்தப்பட்டாலும், இது வவப்ப இயக்கவியலின் 

இரண்டாம் விதிக்கு முரணாக இல்மல. ஏவனனில் ைண்பாமனக்குள் இருக்கும் (தண்ணீர் + வவளிப்புற 

வளிைண்டலம்) நசர்ந்த இரு வவப்ப இயக்கவியல் அமைப்பாகக் கருதினால் இதன் என்ட்நராபி எப்நபாதும் 

அதிகரிக்கிறது. 

சரியான விமடமயத் நதர்ந்வதடுத்து எழுதுக. 
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1. வவப்பைான நகாமடகாலத்தில் சாதாரண நீரில் குளித்த பின்னர் ேைது உடலின் 

அ) அக ஆற்றல் குமறயும் 

ஆ) அக ஆற்றல் அதிகரிக்கும் 

இ) வவப்பம் குமறயும் 

ஈ) அக ஆற்றல் ைற்றும் வவப்பத்தில் ைாற்றம் நிகைாது 

2. சார்லஸ் விதியின் படி பருைன் ைற்றும் வவப்பநிமலக்குைான வமரபடம் 

அ) ஒரு நீள்வட்டம் 

ஆ) ஒரு வட்டம் 

இ) ஒரு நேர்க்நகாடு 

ஈ) ஒரு பரவமளயம் 

3. மசக்கிள் டயர் திடீவரன்று வவடித்து அதில் உள்ள காற்று விரிவமடகிறது. இதற்கு__________ 

நிகழ்வு என்று வபயர். 

அ) வவப்ப நிமலைாறா 

ஆ) வவப்பப் பரிைாற்றமில்லா 

இ) அழுத்தம் ைாறா 

ஈ) பருைன் ைாறா 

4. ஒரு ேல்லியல்பு வாயு ஒன்று (P1, V1, T1, N) என்ற சைநிமல நிமலயிலிருந்து (2P1, 3V1, T2, N) என்ற 

ைற்வறாரு சைநிமலநிமலக்குச் வசன்றால் 

அ) T1 =T2 

ஆ) T1 = 
𝑇2

6
 

இ) T1 = 6T2 

ஈ) T1 = 3T2 

5. சீரான அடர்த்தி உள்ள தண்டு ஒன்றிமன வவப்பப்படுத்தும் நபாது அத்தண்டின் பின்வரும் எப்பண்பு 

அதிகரிக்கும். 

அ) நிமற 

ஆ) எமட 

இ) நிமற மையம் 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


Physics                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            45 

ஈ) நிமலைத் திருப்புத்திறன் 

6. மூடப்பட்ட பாத்திரத்தினுள் உணவு சமைக்கப்படுகிறது. சிறிது நேரத்திற்குப் பின் நீராவி பாத்திரத்தின் 

மூடிமய சற்நற நைநல தள்ளுகிறது. நீராவிமய வவப்ப இயக்க அமைப்பு என்று கருதினால் 

இந்நிகழ்விற்கு வபாருத்தைான கூற்று எது? 

அ) Q> 0, W > 0, 

ஆ) Q <0, W > 0, 

இ) Q > 0, W < 0, 

ஈ) Q <0, W < 0, 

7. ோம் அதிகாமல உடற்பயிற்சி வசய்யும் நிகழ்வில், ேைது உடமல ஒரு வவப்ப இயக்க அமைப்பு என்று 

கருதினால், கீழ்க்கண்டவற்றுள் வபாருத்தைானக் கூற்று எது? 

அ) ∆U >0, W >0, 

ஆ)∆U < 0, W > 0, 

இ)∆U < 0, W < 0, 

ஈ)∆U =0, W >0, 

8. நைமச மீது மவக்கப்பட்ட சூடான நதநீர் சிறிது நேரத்தில் சூைலுடன் வவப்பச் சைநிமலமய 

அமடகிறது. அமறயில் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகமள வவப்ப இயக்க அமைப்பு என்று கருதினால் 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எக்கூற்று வபாருத்தைானது? 

அ) ∆U > 0, Q = 0 

ஆ) ∆U >0, W <0 

இ) ∆U >0, Q > 0 

ஈ) ∆U = 0, Q >0 

9. ேல்லியல்பு வாயு ஒன்று (Pi, Vi) என்ற வதாடக்க நிமலயிலிருந்து(Pf, Vf) என்ற இறுதி நிமலக்கு 

பின்வரும் மூன்று வழிமுமறகளில் வகாண்டு வசல்லப்படுகிறது. எவ்வழிமுமறயில் வாயுவின் மீது வபருை 

நவமல வசய்யப்பட்டிருக்கும்? 
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அ) வழிமுமற A 

ஆ) வழிமுமற B 

இ) வழிமுமற C 

ஈ) அமனத்து வழிமுமறகளிலும் சைைான நவமல வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

10. A → B → C → D என்ற மீள் சுற்று நிகழ்வில் (Cyclic process) உள்ள ேல்லியல்பு வாயுவின் V – T 

வமரபடம் காட்டப்பட்டுள்ளது. (இங்கு D → A ைற்றும் B → C இவ்விரண்டும் வவப்பப் பரிைாற்றமில்லா 

நிகழ்வுகள்) 

 

இச்வசயல்முமறக்கு வபாருத்தைான PV வமரபடம் எது? 

அ)  

ஆ)  

இ)  

ஈ)  
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11. வவகு வதாமலவிலுள்ள விண்மீவனான்று 350 nm அமலநீளத்தில் வபருைச் வசறிவு வகாண்ட 

கதிர்வீச்மச உமிழ்கிறது எனில், அவ்விண்மீனின் வவப்பநிமல 

அ) 8280 K 

ஆ) 5000 K 

இ) 7260 K 

ஈ) 9044 K 

12. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நிமலைாறிகமளக் வகாண்ட வதாகுப்பு? 

அ) Q, T, W 

ஆ) P, T, U 

இ) Q, W 

ஈ) P, T, Q 

13. பருைன் ைாறா நிகழ்விற்கு பின்வருவனவற்றுள் எது வபாருத்தைானது? 

அ) W = 0 

ஆ) Q = 0 

இ) U = 0 

ஈ) T = 0 

14. நீரின் உமறநிமலக்கும் அதன் வகாதிநிமலக்கும் இமடநய இயங்கும் வவப்ப இயந்திரத்தின் 

பயனுறுத்திறன் 

அ) 6.25% 

ஆ) 20% 

இ) 26.8% 

ஈ) 12.5% 

15. ஒரு இலட்சிய குளிர்பதனப்வபட்டியின் உமறவிக்கும் பாகத்தின் (freezer) வவப்பநிமல -120C. அதன் 

வசயல்திறன் குணகம் COP யானது 5 எனில் குளிர்பதனப் வபட்டிமயச் சூழ்ந்துள்ள காற்றின் 

வவப்பநிமல என்ன? 

அ) 500 C 

ஆ) 45.20 C 

இ) 40.20 C  
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ஈ) 37.50 C 

விமடகள் 

1. அ) அக ஆற்றல் குமறயும்  2. இ) ஒரு நேர்க்நகாடு  3. ஆ) வவப்பப் பரிைாற்றமில்லா  4. ஆ) T1 = 
𝑇2

6
   

5. ஈ) நிமலைத் திருப்புத்திறன்  6. அ) Q> 0, W > 0,  7. ஆ) ∆U < 0, W > 0,  8. இ)  ∆U >0, Q > 0   

9. ஆ) வழி முமற B  10. அ)   11. அ)  8280 K  12. ஆ) P, T, U  13. அ) W = 0   

14. இ) 26.8%  15. இ) 40.20 C 

 

[9] வாயுக்களின் இயக்கவியற் வகாள்மக 

வவப்ப இயக்கவியமலக் வகாண்டு ஒருவரால் கிட்டத்தட்ட அமனத்மதயும் நைநலாட்டைாகக் கணக்கிட 

இயலும்; வாயுக்களின் இயக்கவியற் வகாள்மகமயக் வகாண்டு ேம்ைால் துல்லியைாக சிலவற்மறக் 

கணக்கிடஇயலும்”.  - யூஜின்விக்னர் (Eugene Wigner) 

குறிப்பு 

சராசரி இருைடி மூல நவகைானது, சராசரி நவகத்திற்குச் சைைானதல்ல. சராசரி நவகைானது, இருைடி 

மூலநவகத்மதப் நபான்று 0.92 ைடங்காகும். 

ஆச்சர்யமூட்டும் ஓர் உண்மை என்னவவன்றால், வாயு மூலக்கூறுகள் ஒரு முமற சைநிமலமய 

(equilibrium) அமடந்துவிட்டால் வகாடுக்கப்பட்ட நவக எல்மலக்குள் உள்ள வைாத்த மூலக்கூறுகளின் 

எண்ணிக்மக ைாறாது. எடுத்துக்காட்டாக மூலக்கூறு ஒன்று வதாடக்கத்தில் 12 ms-1, என்ற நவகத்தில் 

இயங்கி ைற்வறாரு மூலக்கூறுடன் நைாதலுற்று தனது நவகத்மத 9m s-1என ைாற்றிக் வகாண்டால், அந்த 

ைற்வறாரு மூலக்கூறு வதாடக்கத்தில் நவறு நவகத்தில் இயங்கி நவறு ஒரு மூலக்கூறுடன் நைாதலுற்று 

தனது நவகத்மத 12 m s-1என ைாற்றிக் வகாள்ளும். இவ்வாறு வாயு மூலக்கூறுகள் ஒரு முமற 

சைநிமலமய அமடந்து விட்டால் வகாடுக்கப்பட்ட நவக எல்மலக்கும் (அதாவது v லிருந்து v + dv என்ற 

நவக எல்மலக்குள்) உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்மக ைாறாது. 

பிவரௌனியன் இயக்கம் பற்றிய ஐன்ஸ்டீனின் வகாள்மக விளக்கத்திற்கான நசாதமன முடிவுகமள 

1908 ஆம் ஆண்டு ஜீன்வபரின் (Jean Perrin) என்ற அறிவியல் அறிஞர் வவளியிட்டார். பிவரௌனியன் 

இயக்கம் பற்றிய ஐன்ஸ்டீனின் வகாள்மக விளக்கங்கள் ைற்றும் ஜீன்வபரினின் நசாதமன முடிவுகளும் 

இயற்பியல் முக்கியத்தும் வாய்ந்தமவயாகும். ஏவனனில், அணுக்கள் ைற்றும் மூலக்கூறுகள் 

இருப்பதற்கான நேரடிச் சான்றாக இமவகள் உள்ளன. 

வபாருத்தைான விமடமயத் நதர்ந்வதடுத்து எழுதுக. 
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1.  m நிமற வகாண்ட பந்து ஒன்று u நவகத்துடன் x அச்மசப் வபாருத்து 600 நகாணத்தில் வசன்று 

சுவவரான்றின் மீது மீட்சி நைாதமல ஏற்படுத்துகிறது. xைற்றும் y திமசயில் அப்பந்தின் உந்த ைாறுபாடு 

என்ன? 

 

அ) ∆𝑝𝑥 =  −𝑚𝑢, ∆𝑝𝑦 = 0 

ஆ) ∆𝑝𝑥 =  −2𝑚𝑢, ∆𝑝𝑦 = 0 

இ) ∆𝑝𝑥 =  0, ∆𝑝𝑦 = 𝑚𝑢 

ஈ) ∆𝑝𝑥 =  𝑚𝑢, ∆𝑝𝑦 = 0 

2. ேல்லியல்பு வாயு ஒன்று சைநிமலயில் உள்ள நபாது பின்வரும் அளவுகளில் எதன் ைதிப்பு சுழியாகும்? 

அ) rmsநவகம் 

ஆ) சராசரி நவகம் 

இ) சராசரி திமசநவகம் 

ஈ) மிகவும் சாத்தியைான நவகம். 

3. ைாறா அழுத்தத்திலுள்ள ேல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் வவப்பநிமலமய 100 K லிருந்து 10000 K க்கு 

உயர்த்தும் நபாது, அதன் சராசரி இருைடி மூலநவகம்vrms எவ்வாறு ைாறுபடும்? 

அ) 5 ைடங்கு அதிகரிக்கும் 

ஆ) 10 ைடங்கு அதிகரிக்கும் 

இ) ைாறாது 

ஈ) 7 ைடங்கு அதிகரிக்கும் 

4. ஒரு திறந்த கதவின் மூலம் இமணக்கப்பட்ட முழுவதும் ஒத்த அளவுள்ள A ைற்றும் B என்ற இரண்டு 

அமறகள் உள்ளன. குளிர்சாதன வசதியுள்ள A அமறயின் வவப்பநிமல B அமறமய விட 40C 

(குமறவாக உள்ளது. எந்த அமறயிலுள்ள காற்றின் அளவு அதிகைாக இருக்கும்? 

அ) அமற A 

ஆ) அமற B 
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இ) இரண்டு அமறகளிலும் ஒநர அளவுள்ள காற்று இருக்கும் 

ஈ) கண்டறிய இயலாது 

5. வாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி இடப்வபயர்வு இயக்க ஆற்றல் பின்வருவனவற்றுள் எதமனச் சார்ந்தது? 

அ) நைால்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் வவப்பநிமல 

ஆ) வவப்பநிமலமய ைட்டும் 

இ) அழுத்தம் ைற்றும் வவப்பநிமல 

ஈ) அழுத்தத்மத ைட்டும் 

6. ேல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் அக ஆற்றல் U ைற்றும் பருைன் V ஆகியமவ இரு ைடங்காக்கப்பட்டால், 

அவ்வாயுவின் அழுத்தம் என்னவாகும்? 

அ) இரு ைடங்காகும் 

ஆ) ைாறாது 

இ) பாதியாகக் குமறயும் 

ஈ) ோன்கு ைடங்கு அதிகரிக்கும் 

7. 8g ஹீலியம் ைற்றும் 16 g ஆக்ஸிஜன் உள்ள வாயுக் கலமவயின்𝛾= 
𝐶𝑝

𝐶𝑣
ைதிப்பு என்ன? 

அ) 23/15 

ஆ) 15 / 23 

இ) 27/17 

ஈ) 17 /27 

8. வகாள்கலம் ஒன்றில் ஒரு நைால் அளவுள்ள ேல்லியல்பு வாயு உள்ளது. ஒவ்வவாரு மூலக்கூறின் 

சுதந்திர இயக்கக் கூறுகளின் எண்னிக்மகயும் f எனில், 𝛾= 
𝐶𝑝

𝐶𝑣
யின் ைதிப்பு என்ன? 

அ) f 

ஆ) 
𝑓

2
 

இ) 
𝑓

𝑓+2
 

ஈ) 
𝑓+2

𝑓
 

9. வாயு ஒன்றின் வவப்பநிமல ைற்றும் அழுத்தத்மத இரு ைடங்காக்கும் நபாது, அவ்வாயு மூலக்கூறுகளின் 

சராசரி நைாதலிமடத்தூரம் எவ்வாறு ைாறுபடும்? 

அ) ைாறாது 
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ஆ) இரு ைடங்காகும் 

இ) மும்ைடங்காகும் 

ஈ) ோன்கு ைடங்காகும் 

10. பின்வருவனவற்றுள் எந்த வமரபடம் ைாறா வவப்பநிமலயிலுள்ள ேல்லியல்பு வாயுவின் அழுத்தம் 

ைற்றும் அடர்த்தியின் சரியானத் வதாடர்மபக் காட்டுகிறது? 

அ)  

ஆ)  

இ)  

ஈ)  

11. வாயுக்கலமவ ஒன்று, 𝜇1  நைால்கள் ஓரணு மூலக்கூறுகமளயும் 𝜇2 நைால்கள் ஈரணு 

மூலக்கூறுகமளயும் ைற்றும் 𝜇3 நைால்கள் நேர்க்நகாட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறுகமளயும் 

வகாண்டுள்ளது. இவ்வாயுக்கலமவ உயர் வவப்பநிமலயில் உள்ள நபாது அதன் வைாத்த சுதந்திர 

இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்மக யாது? 

அ) [3𝜇1+ 7(𝜇2 + 𝜇3)] NA 

ஆ) [3𝜇1+ 7𝜇2 + 6𝜇3] NA 

இ) [7𝜇1+ 3(𝜇2 + 𝜇3)] NA  

ஈ) [3𝜇1+ 6(𝜇2 + 𝜇3)] NA 
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12. ஓரலகு நிமறயுள்ள மேட்ரஜனின் அழுத்தம் ைாறாத் தன்வவப்ப ஏற்புத்திறன் ைற்றும் பருைன் ைாறாத் 

தன்வவப்ப ஏற்புத் திறன்கள் முமறநய SP ைற்றும் SV எனில் பின்வருவனவற்றுள் எது மிகப் 

வபாருத்தைானது? 

அ) SP– SV = 28R 

ஆ) SP – SV = R/28 

இ) SP – SV = R/14 

ஈ) SP – SV = R 

13. பின்வரும் வாயுக்களில், எவ்வாயு வகாடுக்கப்பட்ட வவப்பநிமலயில் குமறந்த சராசரி இருைடி 

மூலநவகத்மதப் (vrms) வபற்றுள்ளது? 

அ) மெட்ரஜன் 

ஆ) மேட்ரஜன் 

இ) ஆக்ஸிஜன் 

ஈ) கார்பன் –மட –ஆக்மேடு 

14. ைாறா வவப்பநிமலயில் , வகாடுக்கப்பட்ட வாயு மூலக்கூறின் நைக்ஸ்வவல் – நபால்ட்ஸ்வைன் நவகப் 

பகிர்வுவமள நகாட்டின் பரப்பு பின்வருவனவற்றுள் எதற்குச் சைைாகும். 

அ) 
𝑃𝑉

𝑘𝑇
 

ஆ) 
𝑘𝑇

𝑃𝑉
 

இ) 
𝑃

𝑁𝑘𝑇
 

ஈ) PV 

15. T1 ைற்றும் T2 என்ற இருநவறு வவப்பநிமலகளில் உள்ள ேல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் அழுத்தத்துடன் 

எண் அடர்த்தியின் வதாடர்பு பின்வரும் வமரபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வமரபடத்திலிருந்து ோம் 

அறிவது. 

 

அ) T1 = T2 

ஆ) T1> T2 
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இ) T1< T2 

ஈ) எதமனயும் அறிய இயலாது 

விமடகள் 

1. அ) ∆𝑝𝑥 =  −𝑚𝑢, ∆𝑝𝑦 = 0  2. இ) சராசரி திமசநவகம்  3. ஆ) 10 ைடங்கு அதிகரிக்கும்  4. அ) அமற A  

5. அ) நைால்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் வவப்பநிமல  6. ஆ) ைாறாது  7. இ) 27/17  8. ஈ) 
𝑓+2

𝑓
   

9. அ) ைாறாது  10. ஈ)   11. அ) [3𝜇1+ 7(𝜇2 + 𝜇3)] NA  12. ஆ) SP – SV = R/28   

13. ஈ) கார்பன் –மட –ஆக்மேடு  14. அ)
 𝑃𝑉

𝑘𝑇
  15. ஆ) T1> T2 

 

[10] அமலவுகள் 

வாழ்க்மக என்பது குைப்பத்தின் இரு நிமலகளுக்கு இமடநய நிகழும் ைாறா அமலவுகளாகும். - 

H.L.வைன்வகன் (H.L.Menken) 

குறிப்பு 

ஒரு தனிச் சீரிமச இயக்கம் அமலவுறு இயக்கைாகும் ஆனால் அமனத்து அமலவுறு இயக்கமும் 

தனிச்சீரிமச இயக்கைாக இருக்க நவண்டிய அவசியமில்மல. 

சுருள் வில்லின் கிமடத்தள அமலவுகள் ைற்றும் வசங்குத்து அமலவுகளின் அமலவு நேரம் சைைாக 

இருக்கும். 

விமறப்பு ைாறிலியின் தமலகீழ் வேகிழ்வுத் தன்மை ைாறிலி (flexible constant) அல்லது இணக்கம் 

(compliance) எனப்படுகிறது. இது C என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இது N-1m அலகால் 

அளவிடப்படுகிறது. 

n சுருள்கள் வதாடரிமணப்பில் இருப்பின், வதாகுபயன் இணக்கம் 

 Cs = ∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1  

n சுருள்கள் பக்க இமணப்பில் இருப்பின், வதாகுபயன் இணக்கம் 

1

𝐶𝑃
= ∑

1

𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1  

வவப்பநிமலயினால் தனிஊசலின் நீளத்தில் ஏற்படும் விமளவு 

வவப்பநிமல ைாறுபாட்டின் காரணைாக வதாங்கவிடப்பட்ட கம்பியானது பாதிப்பமடகிறது என வகாள்க. 

வவப்பநிமல உயர்த்தும் நபாது கம்பியின் நீளத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பானது 
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𝑙 =  𝑙0(1 + 𝛼∆𝑡) 

என ைாற்றைமடகிறது. இங்கு  𝑙0  என்பது கம்பியின் ஆரம்ப நீளம் ைற்றும் 𝑙  என்பது வவப்பநிமலயின் 

உயர்வால் ஏற்படும் கம்பியின் இறுதி நீளம். ∆𝑡  என்பது வவப்பநிமல ைாற்றம் ைற்றும் 𝛼  என்பது நீள் 

விரிவவண் என்க. எனநவ 

 T = 2𝜋√
1

𝑔
 = 2𝜋√

𝑙0(1+𝛼∆𝑡)

𝑔
 

 = 2𝜋√
𝑙0

𝑔
√(1 + 𝛼∆𝑡) 

T = T0(1 + 𝛼∆𝑡)
1

2 ≈T0(1 +
1

2
𝛼∆𝑡) 

⟹
𝑇

𝑇0
− 1 =  

𝑇 − 𝑇0

𝑇0
=  

∆𝑇

𝑇0
=  

1

2
𝛼∆𝑡 

இங்கு ∆𝑡 என்பது வவப்பநிமல ைாறுபாட்டின் காரணைாக அமலவு நேரத்தில் ஏற்படும் ைாறுபாடு ைற்றும் 

T0 என்பது தனிஊசலின் வதாடக்க நீளம் 𝑙0 ஆக உள்ள நபாது உள்ள அமலவு நேரம். 

ஆற்றல் ைாறா விதி: 

இயக்க ஆற்றல் ைற்றும் நிமல ஆற்றல் இரண்டும் சீரமலவு சார்பு ைற்றும் அவற்றின் ைதிப்புகள் அமலவு 

காலம் 
𝑇

2
 பிறகு மீண்டும் நிகழும். ஆனால் x அல்லது t ன் எல்லா ைதிப்புகளுக்கும் வைாத்த ஆற்றல் ைாறிலி. 

தனிச்சீரிமச இயக்கத்திற்கு இயக்க ஆற்றலும் நிமல ஆற்றலும் எப்வபாழுதும் நேர்க்குறி. இயக்க 

ஆற்றமல எதிர் ைதிப்பில் எடுத்துக் வகாள்ளக்கூடாது. ஏவனனில் இது திமசநவகத்தின் இரு ைடிக்கு நேர் 

விகிதப் வபாருத்தைமடயாது என்பமத நிமனவில் வகாள்க. 

ஒரு இயற்பியல் அளவின் அளவீடு இயல் எண்ணாகநவ இருக்க நவண்டும். இயக்க ஆற்றல் எதிர்குறி 

எனில், திமசநவகத்தின் எண்ைதிப்பு கற்பமன எண்ணாகும். இது ேமடமுமறயில் ஏற்புமடயது அல்ல. 

சைநிமலயில் முழுவதும் இயக்க ஆற்றலாகவும் , வபருை நிமலயில் முற்றிலும் நிமலயாற்றலாகவும் 

இருக்கும். 
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நரடிநயா (அல்லதுவதாமலக்காட்சி) ஏற்பி சுற்றுக்கமள நரடிநயா நிமலயத்துடன் (அல்லது 

வதாமலக்காட்சி) இமசவு வசய்தலில் ஒத்திமசவு தத்துவம் பயன்படுகிறது. 

உங்களுக்குத் வதரியுைா? 

வதாமகயீட்டு ைாறிலி x1 என்பது ஒப்பு ைாறியாகும். 

∫ 𝑡𝑑𝑡 =
𝑦

0

∫ 𝑥𝑑𝑥 =  ∫ 𝑝𝑑𝑝 =
𝑦

0

𝑦2

2

𝑦

0

 

ைாறி t, x ைற்றும் p என்பன ஒப்பு ைாறிகள் ஏவனனில் வதாமகயீட்டின் நபாது t,x அல்லது p ஆகிய எந்த 

ைாறிகமள மவத்து வதாமகயீட்மட ோம் வசய்யும் நபாது ஒநர விமட கிமடக்கப் வபறும். 

ஒத்திமசவு அதிர்வுகள் பாலத்தில் ஏற்படுவமத தவிர்க்க பாலத்தின் மீது இராணுவ வீரர்கள் 

அணிவகுத்து கடந்து வசல்ல அனுைதிக்கப்பட ைாட்டார்கள். 

 இராணுவ வீரர்கள் பாலத்மதக் கடந்து வசல்லும்நபாது, அவர்கள் பாலத்தின் மீது காலடி எடுத்து 

மவக்கும் அதிர்வவண் பாலத்தின் இயல்பு அதிர்வவண்ணிற்கு சைம் எனில் இப்பாலம் ஒத்திமச 

அதிர்வுகமள வபறலாம். வீச்சின் ைதிப்பு மிகப்வபரியது என்பதால் பாலம் இடிந்து விை வாய்ப்புள்ளது. 

சரியான விமடமயத் நதர்ந்வதடுக்க. 

1. தனிசீரிமச இயக்கத்தில் ஒரு முழு அமலவிற்கான இடப்வபயர்ச்சிக்கு எதிரான முடுக்கைானது 

ஏற்படுத்துவது 

அ) நீள்வட்டம் 

ஆ) வட்டம் 

இ) பரவமளயம் 

ஈ) நேர்க்நகாடு 

2. சீரிமச இயக்கத்மத நைற்வகாள்ளும் துகள், A ைற்றும் B என்ற புள்ளிகமள ஒநர திமசநவகத்துடன் 

கடக்கிறது. A யிலிருந்து B க்கு வசல்ல எடுத்துக் வகாள்ளும் நேரம் 3 s ைற்றும் B யிலிருந்து A க்கு வசல்ல 

மீண்டும் 3 s எடுத்துக் வகாள்ளுகிறது எனில் அதன் அமலவுநேரம். 

அ) 15 s 

ஆ) 6 s 

இ) 12 s 

ஈ) 9 s 

3. புவியின் நைற்பரப்பில் உள்ள வினாடி ஊசலின் நீளம் 0.9m. புவிமயப் நபால n ைடங்கு முடுக்கத்மதப் 

வபற்றுள்ள X என்ற நகாளின் நைற்பரப்பில் உள்ள நபாது அநத ஊசலின் நீளம் 

அ) 0.9n 
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ஆ) 
0.9

𝑛
𝑚 

இ) 0.9 n2m 

ஈ) 
0.9

𝑛2 

4. a முடுக்கத்துடன், கிமடத்தளத்தில் இயங்கிக் வகாண்டிருக்கும் பள்ளி வாகனத்தின் நைற்கூமரயில் 

கட்டி வதாங்கவிடப்பட்ட தனிஊசல் ஒன்றின் அமலவுநேரம் 

அ) T ∝
1

𝑔2+𝑎2 

ஆ) T ∝
1

√𝑔2+𝑎2
 

இ) T ∝ √𝑔2 + 𝑎2 

ஈ) T ∝ (𝑔2 + 𝑎2) 

5. 1 : 2 என்ற விகிதத்தில் நிமற வகாண்ட A ைற்றும் B என்ற இரு வபாருள்கள், முமறநய kA ைற்றும் kB 

சுருள் ைாறிலி வகாண்ட நிமறயற்ற இரு சுருள்வில்கள் மூலம் தனித்தனிநய வதாங்கவிடப்பட்டுள்ளது. 

இரு வபாருள்களும் வசங்குத்தாக அமலவுறும் நபாது அவற்றின் வபருைத்திமச நவகங்கள் 1 : 2 என்ற 

விகிதத்தில் உள்ள நபாது A யின் வீச்சானது B யின் வீச்மசப் நபால் __________ ைடங்காகும். 

அ) √
𝑘𝐵

2𝑘𝐴
 

ஆ) √
𝑘𝐵

8𝑘𝐴
 

இ) √
2𝑘𝐵

𝑘𝐴
 

ஈ) √
8𝑘𝐵

𝑘𝐴
 

6. m நிமறயுடன் இமணக்கப்பட்ட சுருள் வில்லானது வசங்குத்தாக அமலவுறும் நபாது அதன் 

அமலவுநேரம் T ஆகும். அச்சுருள்வில்லானது இரு சைபாகங்களாக வவட்டப்பட்டு அவற்றுள் ஒன்றுடன் 

அநத நிமற வதாங்கவிடப்பட்டுள்ளது அதன் வசங்குத்து அமலவின் அமலவுநேரம் 

அ) T’ = √2T 

ஆ) T’ = 
𝑇

√2
 

இ) T’ = √2𝑇 

ஈ) T’ = √
𝑇

2
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7. m நிமற வகாண்ட வபாருளானது புறக்கணிக்கத்தக்க நிமற வகாண்டகப்பின் வழியாக k1, k2 சுருள் 

ைாறிலி வகாண்ட ேல்லியல்பு சுருள்கள் மூலம் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வதாங்கவிடப்பட்டுள்ளது. அதன் 

வசங்குத்து அமலவின் அமலவு நேரம் 

 

அ) T = 4𝜋√𝑚 (
1

𝑘1
+

1

𝑘2
) 

ஆ) T = 2𝜋√𝑚 (
1

𝑘1
+

1

𝑘2
) 

இ) T = 4𝜋√𝑚(𝑘1 + 𝑘2) 

ஈ) T = 2𝜋√𝑚(𝑘1 + 𝑘2) 

8. ஒரு தனி ஊசலின் அமலவுநேரம் T1 அது வதாங்கவிடப்பட்டுள்ள புள்ளியானதுy = kt2 என்ற 

சைன்பாட்டின் படி வசங்குத்தாக நைல்நோக்கி இயங்குகின்றது. இங்கு y என்பது கடந்த வசங்குத்து 

வதாமலவு ைற்றும் k = 1 ms-2, இதன் அமலவு நேரம் T2 எனில் 
𝑇1

2

𝑇2
2 (g = 10 ms-2) என்பது 

அ) 
5

6
 

ஆ) 
11

10
 

இ) 
6

5
 

ஈ) 
5

4
 

9. k சுருள் ைாறிலி வகாண்ட ேல்லியல்பு சுருள் வில்லானது ஓர் அமறவயான்றின் நைற்கூமரயில் 

வபாருத்தப்பட்டு அதன் கீழ்முமனயில் M நிமற வகாண்ட வபாருளானது வதாங்கவிடப்பட்டுள்ளது. 

சுருள்வில்மல நீட்சியுறாத நிமலயில் வபாருமள விடுவிக்கும் நபாது சுருள்வில்லின் வபருைநீட்சி 

அ) 4
𝑀𝑔

𝑘
 

ஆ) 
𝑀𝑔

𝑘
 

இ) 2
𝑀𝑔

𝑘
 

ஈ) 
𝑀𝑔

2𝑘
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10. தனிஊசல் ஒன்று மிக அதிக உயரம் வகாண்ட கட்டிடத்தில் வதாங்க விடப்பட்டுள்ளநபாது, சீரிமச 

அமலஇயற்றிமயப் நபால தன்னிச்மசயான முன்னும் பின்னும் இயக்கத்மத நைற்வகாள்கிறது. 

சைநிமலப்புள்ளியிலிருந்து 4m வதாமலவில், ஊசல் குண்டின் முடுக்கைானது 16 ms-2எனில் அதன் 

அமலவு நேரம் 

அ) 2 s 

ஆ) 1 s 

இ) 2𝜋s 

ஈ) 𝜋s 

11. ஒரு உள்ளீடற்ற நகாளகம் நீரினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது இது ஒரு நீண்ட கயிற்றினால் வதாங்க 

விடப்பட்டுள்ளது. நகாளத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள ஒரு சிறு துமளயினால் நீரானது வவளிநயறும் 

நிமலயில் நகாளம் அமலவுறும் நபாது அதன் அமலவுநேரம் 

அ) ஆரம்பத்தில் அதிகரித்து பிறகு குமறயும் 

ஆ) ஆரம்பத்தில் குமறந்து பிறகு அதிகரிக்கும் 

இ) வதாடர்ந்து அதிகரிக்கும் 

ஈ) வதாடர்ந்து குமறயும் 

12. அமலயியற்றியின் தமடயுறு விமசயானது திமசநவகத்திற் குநேர்த்தகவில் உள்ளது எனில் தகவு 

ைாறிலியின் அலகு 

அ) kg m s-1 

ஆ) kg m s-2 

இ) kg s-1 

ஈ) kg s 

13. தமடயுறு அமலயியற்றியானது 100 அமலவுகமள முழுமைப்படுத்தும் வபாழுது வீச்சானது அதன் 

ஆரம்ப வீச்சின்
1

3
 ைடங்காகக் குமறகின்றது. 200 அமலவுகமள முழுமைப்படுத்தும் நபாது அதன் வீச்சின் 

ைதிப்பு என்ன? 

அ)
1

5
 

ஆ) 
2

3
 

இ) 
1

6
 

ஈ) 
1

9
 

14. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த வமகக் வகழு சைன்பாடு தமடயுறு அமலயியற்றிமய குறிக்கும்? 
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அ) 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝑦 = 0 

ஆ) 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝛾

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑦 = 0 

இ) 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝑘2𝑦 = 0 

ஈ) 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑦 = 0 

15. 𝑙 நீளமுமடய தனிஊசல் ஒன்றின் நிமலை நிமற ைற்றும் ஈர்ப்பியல் நிமற சைைற்றது எனில் அதன் 

அமலவு நேரம் 

அ) T = 2𝜋√
𝑚𝑖𝑙

𝑚𝑔𝑔
 

ஆ) T = 2𝜋√
𝑚𝑔𝑙

𝑚𝑖𝑔
 

இ) T = 2𝜋
𝑚𝑔

𝑚𝑖
√

𝑙

𝑔
 

ஈ) T = 2𝜋
𝑚𝑖

𝑚𝑔
√

𝑙

𝑔
 

விமடகள் 

1. ஈ) நேர்க்நகாடு  2. இ) 12 s  3. அ) 0.9n  4. ஆ) T ∝
1

√𝑔2+𝑎2
  5. ஆ)√

𝑘𝐵

8𝑘𝐴
  6. ஆ)  T1 = 

𝑇

√2
  7. அ) T = 

4𝜋√𝑚 (
1

𝑘1
+

1

𝑘2
)  8. இ)

 6

5
  9. இ)  2

𝑀𝑔

𝑘
  10. ஈ) 𝜋s  11. அ) ஆரம்பத்தில்அதிகரித்துபிறகுகுமறயும்  12. இ)  kg 

s-1  13. ஈ)
1

9
   14. ஆ)

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 + 𝛾
𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑦 = 0  15. அ)  T = 2𝜋√

𝑚𝑖𝑙

𝑚𝑔𝑔
 

 

[11] அமலகள் 

ோம் வைதுவாக்கப்பட்ட ஒலி ைற்றும் ஒளி அமலகள், நபரண்டத்தினுள் இமசவு வபற்று ேடக்கும் 

அதிர்வவண்களின் கற்மற. ோம் புனித உயிர்நவதியல் உமடகளால் உடுத்தப்பட்ட ஆத்ைாக்கள் ைற்றும் 

ேைது ஆத்ைாக்கள் உடல்கள் வழியாக தைது இமசமய இமசக்கின்றன. – ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

சுனாமி (ஜப்பானிய வைாழியில் சூ-னாஅ-மீ என உச்சரிக்கப்படுகிறது) என்பது துமறமுக அமலகள் 

என்ற வபாருள்படும். 

சுனாமி என்பது அதிகநவகத்துடனும் மிகப் வபரும் விமசயுடனும் வதாடர்ச்சியாக வரும் வபரிய இராட்சச 

அமலகளாகும்.  

2017 இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வபற்றவர்கள் நபராசிரியர் வரய்னர் வவய்ஸ், நபராசிரியர் வரய்னர் 

வவய்ஸ், நபராசிரியர் நபரிசி நபரிஸ் ைற்றும் நபராசிரியர் கிப்எஸ் தார்நன. “LIGO ஆய்வகத்தில் ஈர்ப்பு 

அமலகளின் ஆய்வுப் பணியில் இவர்களுமடய உறுதியான பங்களிப்பிற்காக” வைங்கப்பட்டது. 
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குறிப்பு 

குறுக்கமல, வேட்டமலகளின் திமசநவகம் மீட்சிப் பண்புகமளப் வபாருத்தது (கம்பியின் இழுவிமச T , 

பருைக் குணகம் K நபான்றமவ) ைற்றும் நிமலைப் பண்புகமளயும் (அடர்த்தி அல்லது ஓரலகு 

நீளத்திற்கான நிமற) வபாருத்தது.  

v = √
மீட்சிப்பண்பு

நிலை ப்பண்பு
 

அறிவியல் அறிஞர்களின் கணக்கீட்டின் படி, ோம் இரு ஒலி அமலகமள, வதளிவாக நகட்கக்கூடிய மிகக் 

குமறந்த நேர இமடவவளி (ைனித வசவியின் வதாடர் நகட்கும் திறன்) ஒரு விோடியின்
1

10
 பகுதி அதாவது 

0.1 s ஆகும். 

திமசநவகம்
 டந்ததூரம்

எடுத்துக்ச ொண்டவேரம்
 

2𝑑

𝑡
 

2d = 344 x 0.1 = 34.4 m 

D = 17.2 m 

200C –யில் எதிவராலி (echo) நகட்க, எதிவராலிக்கும் சுவர் (பரப்பு) அமைய நவண்டிய குமறந்தபட்சத் 

வதாமலவு 17.2 m. 

ஒலிப்பான்கள், மூலத்திலிருந்து எதிர்கட்டத்திலிருந்தால் பாமத நவறுபாடு
𝜆

2
. நைலும்

𝜆

2
 பாமத நவறுபாடு 

உருவாகும் நபாது, வைாத்தபாமதநவறுபாடு𝜆 ஆகும். எனநவ அமலகள் ஒநர கட்டத்தில் அமைவதால், 

B-ல்ஒலியின்வசறிவு வபருைைாக இருக்கும். 

ஒலி அமலகளின் வமககள்: ஒலி அமலயின் அதிர்வவண் அடிப்பமடயில் ஒலி அமலகமள 3 

குழுக்களாகப் பிரிக்கலாம். 

1. நகளா ஒலி (தாழ் அதிர்வவண் அமல Infrasonic) 20 Hz விட குமறவான அதிர்வவண் உமடய ஒலி 

அமலகள் ைனிதன் நகட்கமுடியாத (நகளா) ஒலி எனப்படும். இந்த அமலகள் நிலேடுக்கத்தின் நபாது 

ஏற்படும். பாம்புகள் இந்த அதிர்வவண் உமடய ஒலிகள் நகட்கக் கூடியமவ. 

2. வசவியுணர் ஒலி (Audible Waves) 

20 Hz முதல் 20 kHz (20,000 Hz) வமர அதிர்வவண் உமடய ஒலி அமலகள் ைனித வசவி உணரும் 

அமலகள் எனப்படும். நைற்கண்ட அதிர்வவண் வேடுக்க ஒலி அமலகமள ைனிதனின் வசவியால் 

உணரஇயலும். 

3. மீவயாலி (உயர் அதிர்வவண் ஒலி அமல Ultrasonic)  

20 kHz மய விட அதிக அதிர்வவண் உமடய ஒலி அமலகள் மீவயாலி எனப்படும். வவ்வால்கள் (Bats) 

இந்த ஒலிமய ஏற்படுத்தவும், நகட்கவும் கூடியமவ. 

நிமலயான நகட்பவர் ைற்றும் நிமலயான ஒலி மூலம் எனில் மூலமும், நகட்பவரும், ஊடகத்மதப் 

வபாருத்து ஓய்வில் உள்ளனர்எனப் வபாருள். 
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ஒலியின் நவகத்தில் ஏற்படும் ைாறுபாடு (ஒலி மூலம் ஓய்விலும் நகட்பவர் ேகரும் நபாது) அல்லது ஒலியின் 

அமலநீளத்தில் ஏற்படும் ைாறுபாடு (நகட்பவர் ஓய்விலும் ஒலி மூலம் ேகரும் நபாது) காரணைாகநவ 

அதிர்வவண் ைாறுபாடு ஏற்படுகிறது என்பமத கவனிப்பது முக்கியைாகும். 

ஒலி மூலம் ைற்றும் நகட்பவர் என இரண்டும் ேகரும் நபாதும், ஒலியின் நவக ைாறுபாடு ைற்றும் ஒலியின் 

அமலநீள ைாறுபாடு ஆகிய இரண்டின் காரணைாக அதிர்வவண் ைாறுபாடு ஏற்படுகிறது. 

ஒலியில் ஏற்படும் டாப்ளர் விமளவு சைச்சீர்தன்மையற்றது. அநத நவமள, ஒளியில் ஏற்படும் டாப்ளர் 

விமளவு சைச்சீர்தன்மை வகாண்டது. 

நிமலயான நகட்பவமர நோக்கி ஒலி மூலம் ேகரும் நபாது ஏற்படும் நகட்டுணர் அதிர்வவண் ைற்றும் 

நிமலயான ஒலி மூலத்மத நோக்கி அநத நவகத்தில் நகட்பவர் ேகரும் நபாது ஏற்படும் நகட்டுணர் 

அதிர்வவண் ஆகியமவ சைைாக இருப்பதில்மல. இவ்விரு நிகழ்வுகளில் சார்பு நவகம் ஒன்றாக இருந்த 

நபாதிலும், நகட்டுணர் அதிர்வவண் வவவ்நவறாக உள்ளது. ஆகநவ ஒலியில் ஏற்படும் டாப்ளர் விமளவு 

சைச்சீர் தன்மையற்றது என்கிநறாம். ஒலி பரவலிக்கு ஊடகம் நதமவ என்பதும் ஊடகத்மதப் வபாருத்து 

அதன் நவகம் அமைகிறது என்பநத காரணம் ஆகும். 

ஒளி ைற்றும் பிற மின்காந்தக் கதிர்வீச்சுகமளப் வபாருத்த வமர இவ்விரு நேர்வுகளில் நகட்டுணர் 

(அல்லது கண்டுணர்) அதிர்வவண் ஒன்றாகநவ இருக்கும். ஆகநவ ஒளி ைற்றும் பிற மின்காந்தக் 

கதிர்வீச்சுகளில் ஏற்படும் டாப்ளர் விமளவு சைச்சீர் தன்மை வகாண்டுள்ளது. ஏவனனில் ஒளியின் பரவல் 

ஊடகத்மதப் வபாருத்து அமைவதில்மல. 

உங்களுக்குத் வதரியுைா? 

1. நசணமல நவகம் (supersonic speed): 

ஒலியின் திமசநவகத்மத விட அதிகநவகத்தில் இயங்கும் வபாருள் நசணமல நவகத்தில் (supersonic 

speed) வசல்வதாக கருதப்படும். 

2. ைாக் எண் 

மூலத்தின் திமச நவகத்திற்கும், ஒலியின் திமசநவகத்திற்கும் இமடநயயான தகநவ ைாக்எண் 

எனப்படும். 

 ைாக்எண் = 
மூைத்தின்திலெவே ம்

ஒலியின்திலெவே ம்
 

ஒலிமய விட நவகைாக ஒலி மூலம் ேகரும் நபாது (அதாவது சூப்பர்சானிக் நவகத்தில் மூலம் ேகரும் 

நபாது) நகட்டுணர் அதிர்வவண்மணக் கணக்கிட உதவும் சைன்பாடுகள் 

𝑓′ =  (
𝑣 + 𝑣𝐿

𝑣
) 𝑓 

𝑓′ =  (
𝑣

𝑣 +  𝑣𝑆
) 𝑓 

ஆகியமவ பயன்படாது. நைலும் ஒலி மூலத்தின் முன்புறம் உள்ள நிமலயான நகட்பவரால் ஒலிமய 

நகட்க முடியாது. ஒலி அமலகளானது மூலத்திற்கு பின்புறம் அமைவநத காரணைாகும். 
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 இத்தமகய நவகங்களில், புதிதாக உருவாகும் அமலகளும் முன்கணத்தில் உருவான 

அமலகளும் ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விமளவினால் மிகப்வபரிய வீச்சுடன் கூடிய ஒலிமய உருவாக்கின்றன. 

இமத ‘ஒலிமுைக்கம்’ (sonic boom) அல்லது ‘அதிர்ச்சிஅமல’ (shock wave) என்கிநறாம். 

சரியான விமடமயத் நதர்ந்வதடுத்து எழுது.  

1. ைாணவர் ஒருவர் தனது கிட்டாமர, 120 Hz இமசக்கமவயால் மீட்டி, அநத நேரத்தில் 4வது 

கம்பிமயயும் மீட்டுகிறான். கூர்ந்து கவனிக்கும் நபாது, கூட்டு ஒலியின் வீச்சு வினாடிக்கு 3 முமற 

அமலவுறுகிறது. 4வது கம்பியின் அதிர்வவண் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது? 

அ) 130 

ஆ) 171 

இ) 110 

ஈ) 120 

2. குறுக்கமல ஒன்று A ஊடகத்திலிருந்து B ஊடகத்திற்கு வசல்கிறது. A ஊடகத்தில் குறுக்கமலயின் 

திமசநவகம் 500 ms-1, அமலநீளம் 5m. B ஊடகத்தில் திமசநவகம் 600 ms-1, எனில் B ல்அதிர்வவண், 

அமலநீளம் முமறநய 

அ) 120 Hz ைற்றும் 5 m 

ஆ) 100 Hz ைற்றும் 5 m 

இ)120 Hz ைற்றும் 6 m 

ஈ) 100 Hz ைற்றும் 6 m 

3. ஒரு குறிப்பிட்ட குைாய்க்கு 1000 Hz விட குமறவாக 4 சீரிமச அதிர்வவண்கள் கீநை 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அமவ: 300 Hz, 600 Hz, 750 Hz ைற்றும் 900 Hz. இந்த வதாடரில் விடுபட்ட இரு 

அதிர்வவண்கள் யாமவ? 

அ) 100 Hz, 150 Hz 

ஆ) 150 Hz, 450Hz 

இ) 450 Hz, 700 Hz 

ஈ) 700 Hz, 800 Hz 

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரி? 

A   B 

1. தரம்  A) வசறிவு 

2. சுருதி  B) அமலவடிவம் 
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3. உரப்பு  C) அதிர்வவண் 

(1), (2), (3) க்கான சரியான நஜாடி 

அ) (B), (C) ைற்றும் (A) 

ஆ) (C) , (A) ைற்றும் (B) 

இ) (A), (B) ைற்றும் (C) 

ஈ) (B), (A) ைற்றும் (C) 

5. கீழ்க்கண்ட அமலகளில் எது அதிக திமசநவகத்தில் வசல்லும்? 

 

இங்குvA, vB, vC ைற்றும்vD என்பன (A), (B), (C), (D)யின் திமசநவகங்கள் 

அ) 𝑣𝐴 > 𝑣𝐵 > 𝑣𝐷 > 𝑣𝐶 

ஆ) 𝑣𝐴 < 𝑣𝐵 < 𝑣𝐷 < 𝑣𝐶 

இ) 𝑣𝐴 = 𝑣𝐵 = 𝑣𝐷 = 𝑣𝐶 

ஈ) 𝑣𝐴 > 𝑣𝐵 = 𝑣𝐷 > 𝑣𝐶 

6. 5000 Hz அதிர்வவண் உமடய ஒலி காற்றில் இயங்கி நீர் பரப்மப தாக்குகிறது. நீர், காற்றில் 

அமலநீளங்களின் தகவு 

அ) 4.30 

ஆ) 0.23 

இ) 5.30 

ஈ) 1.23 

7. இரு இமணயாக ைமலகளுக்கிமடநய நிற்கும் ஒருவன் துப்பாக்கியால் சுடுகிறான். முதல் 

எதிவராலிமய t1 s இலும் 2 வது எதிவராலிமய t2 இலும் நகட்கிறான். ைமலகளுக்கிமடநயயான 

இமடவவளி 

அ) 
𝑣(𝑡1−𝑡2)

2
 

ஆ) 
𝑣(𝑡1𝑡2)

2
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இ) 𝑣(𝑡1 + 𝑡2) 

ஈ) 
𝑣(𝑡1+𝑡2)

2
 

8. ஒரு முமன மூடிய காற்றுத் தம்பம் ஒன்று 83 Hz அதிர்வவண் உமடய அதிர்வுறும் வபாருளுடன் 

ஒத்ததிர்வு அமடகிறது எனில் காற்றுத் தம்பத்தின் நீளம் 

அ) 1.5 m 

ஆ) 0.5 m 

இ) 1.0 m 

ஈ) 2.0m 

9. x திமசயில் இயங்கிக் வகாண்டுள்ள அமல ஒன்றின் இடப்வபயர்ச்சி y இற்கான சைன்பாடு  

y = (2 x 10-3) sin (300t -2x +
𝜋

4
), இங்கு x, y மீட்டரிலும் t வினாடியிலும் அளக்கப்பட்டால், அமலயின் 

நவகம் 

அ) 150 ms-1 

ஆ) 300 ms-1 

இ) 450 ms-1 

ஈ) 600 ms-1 

10. இரண்டு சீரான கம்பிகள் நசர்ந்தாற் நபால் அவற்றின் அடிப்பமட அதிர்வவண்களில் 

அதிர்வுறுகின்றன. அவற்றின் இழுவிமசகள், அடர்த்திகள், நீளங்கள், விட்டங்களின் தகவுகள் முமறநய 

8 : 1, 1 : 2, x : y ைற்றும் 4 : 1. அதிக சுருதியின் அதிர்வவண் 360Hz ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் விம்ைல்கள் 

10 எனில் x : y ன்ைதிப்பு 

அ) 36 : 35 

ஆ) 35 : 36 

இ) 1 : 1 

ஈ) 1 : 2 

11. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அமலமயக் குறிக்கிறது 

அ) (𝑥 − 𝑣𝑡)3 

ஆ) 𝑥 (𝑥 + 𝑣𝑡) 

இ) 
1

(𝑥+𝑣𝑡)
 

ஈ) sin(𝑥 + 𝑣𝑡) 
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12. ஊஞ்சல் ஒன்றில் உள்ள ைனிதன், ஊஞ்சல் வசங்குத்துக் நகாட்டிலிருந்து 600 வரும் நபாது ஒரு 

விசிமல எழுப்புகிறான். அதன் அதிர்வவண் 2.0k Hz. ஊஞ்சலின் நிமலயான பிடிைானத்திலிருந்து விசில் 

2 m ல் உள்ளது. ஊஞ்சலின் முன்நனமவக்கப்பட்ட ஒரு ஒலி உணர்கருவி இந்த ஒலிமய உணர்கிறது. 

ஒலி உணர்கருவி உணரும் ஒலியின் வபருை அதிர்வவண். 

அ) 2.027 kHz 

ஆ) 1.974 kHz 

இ) 9.74 kHz 

ஈ) 1.011 kHz 

13. நேர்க்குறி x திமசயில் வசல்லும் அமலயின் வீச்சு t = 0s ல் y =
1

1+𝑥2என்க. t = 2s அதன் வீச்சு y = 

1

1+(𝑥−2)2 என அமைகிறது. அமலயின் வடிவம் ைாறவில்மலவயனில், அமலயின் திமசநவகம் 

அ) 0.5 ms-1 

ஆ) 1.0 ms-1 

இ) 1.5 ms-1 

ஈ) 2.0 ms-1 

14. சீரான கயிறு ஒன்று m நிமறயுடன் நிமலயான அமைப்பிலிருந்து வசங்குத்தாகத் வதாங்குகிறது. கீழ் 

முமனயில் ஒரு குறுக்கமல துடிப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. கீழ் முமனயிலிருந்து இந்த துடிப்பு நைநலழும் 

நவக ைாறுபாடு (v) கீழிருந்து உயரம் (h) மயப் வபாருத்தது காட்டும் வமரபடம் 

அ)  

ஆ)  

இ)  

ஈ)  

15. ஆர்கன் குைாய்கள் A, B யில் A ஒரு முமனயில் மூடப்பட்டது. அது முதல் சீரிமசயில் அதிர்வுறச் 

வசய்யப்படுகிறது. குைாய் B இரு புறமும் திறந்துள்ளது. இது 3வது சீரிமசயில் அதிர்வுற்று A உடன் ஒரு 

இமசக்கமவ மூலம் ஒத்திமசவு அமடகிறது. A ைற்றும் B குைாயின் நீளங்களின் தகவு 
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அ) 
8

3
 

ஆ) 
3

8
 

இ) 
1

6
 

ஈ) 
1

3
 

விமடகள் 

1. ஆ) 171    2. ஈ) 100 Hz ைற்றும் 6 m   3. ஆ) 150 Hz, 450Hz   4. அ) (B), (C) ைற்றும் (A)   

5. இ)𝑣𝐴 = 𝑣𝐵 = 𝑣𝐷 = 𝑣𝐶   6. அ) 4.30   7. ஈ)
𝑣(𝑡1+𝑡2)

2
   8. இ) 1.0 m   9. அ) 150 ms-1   

10. அ) 36 : 35   11. ஈ) sin(𝑥 + 𝑣𝑡)   

12. அ) 2.027 kHz   13. ஆ) 1.0 ms-1   14. ஈ)    15. இ)
 1

6
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