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12th Physics Book Back Questions TM - New Book 

Do You Know Box Content 

Click Here to Download More Book Back Questions 

[1] நிலை மின்னியல் 

மின்சாரம் என்பது முலைப்படுத்தப்பட்ட மின்னலை - ஜார்ஜ் கார்லின் 

i) மின்துகள் என்பது மின் தன்லை பபற்றுள்ள துகள் (Particle) ஆகும். அதாவது, எைக்ட்ரான் ஆனது எதிர் 

மின்னூட்டம் பகாண்ட ஒரு மின்துகள் ஆகும். புலராட்டான், ஒரு லேர் மின்துகள். 

ii) பபாருபளான்று பபற்றுள்ள மின்தன்லை பண்பு (Property) ைற்றும் மின்தன்லையின் அளவு ஆகியலவ 

மின்னூட்டம் என்ை பசால்லினால் குறிக்கப்படுகின்ைன. 

iii) ஒரு பபாருளானது மின்தன்லை பபறும் நிகழ்லவக் (Process) குறிப்பதற்கு மின்லனற்ைம் என்ை பசால் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பு 

இரு மின்துகள்களுக்கிலடலய பவற்றிடத்தில் பசயல்படும் விலசலய விட அலவ நீருக்குள் 

லவக்கப்படும் லபாது பசயல்படும் விலச 1/80 பங்காகக் குலைந்துள்ளலதக் கவனிக்கவும். சாதாரண 

உப்லப (NaCl) நீரில் இடும்லபாது, நீரின் அதிக ைதிப்புலடய சார்பு விடுதிைனால் (𝜖
r 
= 80), Na ைற்றும் Cl 

அயனிகளுக்கு இலடலய நிைவும் நிலைமின் விலச குலைந்து விடுகிைது. இதனால் தான் நீர் ஒரு சிைந்த 

கலரப்பானாக உள்ளது. 

இரு மின்துகள்கலள விட அதிக எண்ணிக்லகயில் உள்ள மின்துகள் அலைப்புகளில், லைற்பபாருந்துதல் 

தத்துவத்லதப் பயன்படுத்தாைல் கூலும் விதி முழுலை பபைாது. லைற்பபாருந்துதல் தத்துவம் ைற்றும் 

கூலூம் ஆகியலவ நிலை மின்னியலின் அடிப்பலடத் தத்துவங்களாகும். நிலை மின்னியலில் 

காணப்படும் அலனத்து நிகழ்வுகலளயும் இவ்விரண்டு தத்துவங்கள் விளக்குகின்ைன ஆனாலும் 

இவ்விரண்டு தத்துவங்கலளயும் ஒன்றிலிருந்து ைற்பைான்லைத் தருவிக்க இயைாது. 

(மின்னூட்டம் பபற்ை) பபாருள்களின் இயக்கத்லத விளக்குவதற்கு புைம் என்கிை கருத்தாக்கத்லதப் 

பயன்படுத்துவலத விட மின்னழுத்தம் அல்ைது மின்னழுத்த ஆற்ைல் என்கிை கருத்தாக்கத்லதப் 

பயன்படுத்துவது எளிலையானது. 

மின் இருமுலனயின் மின்னழுத்தம் 
1

𝑟2  என்ைவாறு குலைகின்ைது; அலத சையம் புள்ளி மின்துகளின் 

மின்னழுத்தம் 
1

𝑟
 என்ைவாறு குலைகின்ைது. எனலவ ஒரு புள்ளி மின்துகலளவிட மின் இருமுலனயின் 

மின்னழுத்தம் லவகைாகக் குலைகின்ைது. ஏபனன்ைால் மின் இருமுலனயிலிருந்து பதாலைவு 

அதிகரிக்கும் லபாது லேர் ைற்றும் மின்துகள்களின் விலளவுகள் ஒன்லைபயான்று சைன்பசய்து 

பகாள்கின்ைன. 

குறிப்பிட்டபவாரு மின்துகள் நிலையலைப்பானது லகாளக, உருலள அல்ைது சைதள சைச்சீர் தன்லை 

பகாண்டிருக்கும் லபாது அத்தலகய மின்துகள் அலைப்புகளின் மின்புைத்லத எளிதில் கண்டறிய காஸ் 

விதி ஒரு சிைந்த வழிமுலையாகும். அத்தலகய சைச்சீர் தன்லை அலையாத நிலையில் லேரடியான 

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


Physics                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            2 

வழிமுலைலயலய (கூலூம் விதியும் நுண்கணிதமும்) பின்பற்ை லவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, மின் 

இருமுலனயின் மின்புைத்லதக் கண்டறிய காஸ் விதிலயப் பயன்படுத்துவது கடினம். ஏபனனில், அதற்கு 

லைலை குறிப்பிட்ட எந்தபவாரு சைச்சீர் தன்லையும் கிலடயாது. 

உங்களுக்குத் பதரியுைா? 

மின் இருமுலனயின் மீது பசயல்படும் திருப்பு விலச என்ை தத்துவத்தின் அடிப்பலடயில் நுண்ணலை 

அடுப்பு (microwave oven) பசயல்படுகிைது. ோம் உண்ணும் உணவில் உள்ள நீர் மூைக்கூறுகள் 

நிலைத்த மின் இருமுலனகள் என்பலத அறிலவாம். இவ்வடுப்பு உருவாக்கும் நுண்ணலைகள், 

அலைவுறும் மின்காந்தப் புைங்கலள ஆகும். ஆதைால் அலவ நீர்மூைக்கூறுகளின் மீது திருப்பு விலசலய 

பசயல்படுத்துகின்ைன. நீர் மூைக்கூறு ஒவ்பவான்றின் மீதும் திருப்பு விலச பசயல்படுவதால் அலவ மிக 

லவகைாக சுழற்ைப்படுகின்ைன. அதிலிருந்து பவப்ப ஆற்ைல் உருவாக்கப்படுகிைது. இவ்வாறு உருவாகும் 

பவப்பத்தினால் உணவு சூடாக்கப்படுகிைது. 

சிை சையங்களில் மின் இலணப்லபக் பகாடுத்தாலும் கூலர விசிறி (ceiling fan) இயங்க ைறுப்பலதப் 

பார்த்திருப்லபாம். ஆனால் அதன் இைக்லககலள சற்று சுழற்றிய பின் விசிறி இயல்பாக சுற்றுவலத 

அறிலவாம். ஏன்? ஒரு பபாருலள சுழைச் பசய்ய அதன் மீது திருப்புவிலச பசலுத்தப்பட லவண்டும். கூலர 

விசிறியில் இந்த பதாடக்கத் திருப்புவிலசலய அளிப்பதற்கு மின்லதக்கி பபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

கண்படன்சர் (Condenser) என்ை பபயரில் அறியப்படும் மின்லதக்கி பழுதலடந்து விட்டால், லதலவப்படும் 

பதாடக்கத் திருப்பு விலசலய அதனால் அளிக்க இயைாது. 

கணினி விலசப்பைலகயிலுள்ள பட்டன்கள் (keys) மின்காப்புடன் கூடிய மின்லதக்கிகளால் ஆனலவ. 

 

பட்டலன அழுத்தும்லபாது தட்டுகளுக்கு இலடலயயுள்ள பதாலைவு குலைவதால் மின்லதக்குத்திைன் 

அதிகரிக்கிைது. இதனால் தூண்டப்படும் எைக்ட்ரானிய சுற்றுகளால் எந்த பட்டன் அழுத்தப்பட்டது என்ை 

தகவல் கணினிலய அலடகிைது. 

சரியான விலடலயத் லதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

1. –q மின்னூட்ட ைதிப்புள்ள இரு புள்ளி மின்துகள்கள் படத்தில் உள்ளவாறு லவக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றுக்கு ேடுவில் P என்ை புள்ளியில் +q ைதிப்புள்ள மூன்ைாவது மின்துகள் லவக்கப்படுகிைது. P 

லிருந்து அம்புக்குறியிட்டு காட்டப்பட்டுள்ள திலசகளில் சிறிய பதாலைவுகளுக்கு +q மின்துகள் 

ேகர்த்தப்பட்டால் எந்தத் திலச அல்ைது திலசகளில், இடப்பபயர்ச்சிலயப் பபாருத்து, +q ஆனது 

சைநிலையில் இருக்கும்? 
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அ) A1 அல்ைது A2 

ஆ) B1 ைற்றும் B2 

இ) இரு திலசகளிலும் 

ஈ) சைநிலையில் இருக்காது 

2. பின்வரும் மின்துகள் நிலையலைப்புகளில் எது சீரான மின்புைத்லத உருவாக்கும்? 

அ) புள்ளி மின்துகள் 

ஆ) சீரான மின்னூட்டம் பபற்ை முடிவிைா கம்பி 

இ) சீரான மின்னூட்டம் பபற்ை முடிவிைா சைதளம் 

ஈ) சீரான மின்னூட்டம் பபற்ை லகாளகக் கூடு 

3. பின்வரும் மின்புைக் லகாடுகளின் வடிவைப்பிலிருந்து இம்மின்துகள்களின் மின்னூட்ட விகிதம் |
𝑞1

𝑞2
| 

என்ன? 

 

அ) 
1

5
 

ஆ) 
25

11
 

இ) 5 

ஈ) 
11

25
 

4. 2 ×105 N C-1 ைதிப்புள்ள மின்புைத்தில் 300 ஒருங்கலைப்பு லகாணத்தில் மின் இருமுலன ஒன்று 

லவக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்மீது பசயல்படும் திருப்புவிலசயின் ைதிப்பு 8 Nm. மின் இருமுலனயின் நீளம் 

1 cm எனில் அதிலுள்ள ஒரு மின்துகளின் மின்னூட்ட எண்ைதிப்பு 

அ) 4 mC 
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ஆ) 8 mC 

இ) 5 mC 

ஈ) 7 mC 

5. மின்துகள்கலள உள்ளடக்கிய ோன்கு காஸியன் பரப்புகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஒவ்பவாரு 

காஸியன் பரப்லபயும் கடக்கும் மின்பாய ைதிப்புகலள தரவரிலசயில் எழுத்துக. 

 

அ) D < C < B < A 

ஆ) A < B = C < D 

இ) C < A = B < D 

ஈ) D > C > B > A 

6. நீருக்குள் லவக்கப்பட்டுள்ள மூடிய பரப்பின் பைாத்த மின்பாய ைதிப்பு _________ 

 

 

அ) 
80𝑞

𝜖0
 

ஆ) 
𝑞

40𝜖0
 

இ) 
𝑞

80𝜖0
 

ஈ) 
𝑞

160𝜖0
 

7. q1 ைற்றும் q2 ஆகிய லேர் மின்னூட்ட அளவு பகாண்ட இரு ஒலர ைாதிரியான மின்கடத்துப் பந்துகளின் 

லையங்கள் r இலடபவளியில் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன. அவற்லை ஒன்லைாபடான்று பதாடச் பசய்துவிட்டு 

பின்னர் அலத இலடபவளியில் பிரித்து லவக்கப்படுகின்ைன, எனில் அவற்றிற்கு இலடலயயான விலச 
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அ) முன்லப விடக் குலைவாக இருக்கும் 

ஆ) அலதயளவு இருக்கும் 

இ) முன்லப விட அதிகைாக இருக்கும் 

ஈ) சுழி 

8. பின்வரும் மின்துகள் அலைப்புகளின் நிலை மின்னழுத்த ஆற்ைல்கலள இைங்கு வரிலசயில் எழுதுக. 

 

அ) 1 = 4 < 2 < 3 

ஆ) 2 = 4 < 3 < 1 

இ) 2 = 3 < 1 < 4 

ஈ) 3 < 1 < 2 < 4 

9. பவளிப்பரப்பின் ஒரு பகுதியில் மின்புைம், �⃗� = 10𝑥𝑖̂ நிைவுகிைது. மின்னழுத்த லவறுபாடு 𝑉 =  𝑉𝑂 − 𝑉𝐴 

எனில் (இங்கு 𝑉0எஎன்பது ஆதிப்புள்ளியில் மின்னழுத்தம்) x = 2 m பதாலைவில் மின்னழுத்தம் VA = 

______________ 

அ) 10 V 

அ) -20 V 

இ) +20 V 

ஈ) -10 V 

10. R ஆரமுலடய மின்கடத்துப் பபாருளாைான, பைல்லிய லகாளகக் கூட்டின் பரப்பில் Q மின்னூட்ட 

அளவுள்ள மின்துகள்கள் சீராகப் பரவியுள்ளன. எனில், அதனால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான 

சரியான வலரபடம் எது? 

அ)  
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ஆ)  

இ)  

ஈ)  

11. A ைற்றும் B ஆகிய இரு புள்ளிகள் முலைலய 7V ைற்றும் -4V மின்னழுத்தத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளன 

எனில் A லிருந்து B க்கு 50 எைக்ட்ரான்கலள ேகர்த்தச் பசய்யப்படும் லவலை 

அ) 8.80 × 10-17 J 

ஆ) -8.80 × 10-17 J 

இ) 4.40 × 10-17 J 

ஈ) 5.80 × 10-17 J 

12. ஒரு மின்லதக்கிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த லவறுபாடு Vலிருந்து 2V ஆக அதிகரிக்கப்படுகிைது 

எனில், பின்வருவனவற்றுள் சரியான முடிவிலனத் லதர்ந்பதடுக்க. 

அ) Q ைாைாைலிருக்கும், C இரு ைடங்காகும். 

ஆ) Q இரு ைடங்காகும், C இரு ைடங்காகும். 

இ) C ைாைாைலிருக்கும், Q இரு ைடங்காகும். 

ஈ) Q ைற்றும் C இரண்டுலை ைாைாைலிருக்கும் 

13. இலணத்தட்டு மின்லதக்கி ஒன்று V மின்னழுத்த லவறுபாட்டில் Q அளவு மின்னூட்டம் பகாண்ட 

மின்துகள்கலள லசமிக்கிைது. தட்டுகளின் பரப்பளவும் தட்டுகளுக்கு இலடலயயான பதாலைவும் 

இருைடங்கானால் பின்வருவனவற்றுள் எந்த அளவு ைாறுபடும். 

அ) மின் லதக்குத்திைன் 

ஆ) மின்துகள் 

இ) மின்னழுத்த லவறுபாடு 
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ஈ) ஆற்ைல் அடர்த்தி 

14. மூன்று மின்லதக்கிகள் படத்தில் உள்ளவாறு முக்லகாண வடிவ அலைப்பில் இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

A ைற்றும் C ஆகிய புள்ளிகளுக்கிலடலய உள்ள இலணைாற்று மின்லதக்குத்திைன் 

 

அ) 1𝜇𝐹 

ஆ) 2 𝜇𝐹 

இ) 3 𝜇𝐹 

ஈ) ¼ 𝜇𝐹 

15. 1 cm ைற்றும் 3 cm ஆரமுள்ள இரு உலைாகக் லகாளங்களுக்கு முலைலய -1 × 10-2 C ைற்றும் 5 × 

10-2 C அளவு மின்னூட்டங்கள் பகாண்ட மின்துகள்கள் அளிக்கப்படுகின்ைன. இவ்விரு லகாளங்களும் 

ஒரு மின்கடத்து கம்பியினால் இலணக்கப்பட்டால் பபரிய லகாளத்தில், இறுதியாக இருக்கும் மின்னூட்ட 

ைதிப்பு 

அ) 3 × 10-2 C 

ஆ) 4 × 10-2 C 

இ) 1 × 10-2 C 

ஈ) 2 × 10-2 C 

விலடகள்: 

1. ஆ) B1 ைற்றும் B2  2. இ) சீரான மின்னூட்டம் பபற்ை முடிவிைா சைதளம்  3. ஈ) 
11

25
  4. ஆ) 8 mC  

5. அ) D < C < B < A  6. ஆ) 
𝑞

40𝜖0
  7. இ) முன்லப விட அதிகைாக இருக்கும்  8. அ) 1 = 4 < 2 < 3    

9. இ) +20 V   10. ஆ)    11. ஆ) -8.80 × 10-17 J  

12. இ) C ைாைாைலிருக்கும், Q இரு ைடங்காகும் 13. ஈ) ஆற்ைல் அடர்த்தி  14. ஆ)  2𝜇𝐹  15. அ) 3 × 10-2 C 
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[2] மின்லனாட்டவியல் 

ோம் மின்சாரத்லத மிக மிக விலை குலைந்ததாக ஆக்குலவாம்; அதனால் இனிலைல் பணக்காரர்கள்தான் 

பைழுவர்த்திகலள ஏற்றுவார்கள் – தாைஸ் ஆல்வா எடிசன் 

அயனிகள் 

எந்த ஒரு பபாருளும் எைக்ட்ரான்கள் ைற்றும் புலராட்டான்கலள சைைான எண்ணிக்லகயில் பகாண்டு 

ேடுநிலைத் தன்லையுடன் அலையும். பவளிக்கட்டில் உள்ள எைக்ட்ரான்கள் அணுலவ விட்டு 

பவளிலயறினால், அது கட்டுைா எைக்ட்ரானாக ைாறி மின்லனாட்டத்லத ஏற்படுத்தும். பவளிவட்ட 

எைக்ட்ராலன இழந்த அணு அதிக லேர்மின்னூட்டத்லத பகாண்டிருக்கும். எனலவ அது லேர்மின் அயனி 

எனப்படும். இந்த அயனிகள் கட்டுைா எைக்ட்ரான்கலள லபான்று சுதந்திரைாக இயங்க இயைாது. 

உங்களுக்குத் பதரியுைா? 

மின்லனாட்டைானது மின்கை அடுக்குகளால் ைட்டும் உற்பத்தி பசய்யப்படுகின்ைன என்பதில்லை. 

இயற்லகயில் ஏற்படும் மின்னல்பவட்டு மிகக்குறுகிய காைத்தில் மிக அதிக மின்லனாட்டத்லத 

ஏற்படுத்தும். மின்னலின்லபாது, லைகங்களுக்கும் தலரக்கும் (புவிக்கும்) மிக அதிக அளவு மின்னழுத்த 

லவறுபாடு லதான்றுவதால் லைகங்களிலிருந்து தலரக்லகா (புவிக்கு) அல்ைது தலரயிலிருந்து 

லைகத்துக்லகா மின்துகள்கள் பாய்கிைது. 

ைனித உடலில் அதிக அளவு நீர் உள்ளதால் மின்தலட குலைவாக கிட்டத்தட்ட 200 Ω அளலவ இருக்கும். 

லைலும் உைர்ந்த லதாலின் மின்தலட மிக அதிகைாக கிட்டத்தட்ட 500 k Ω அளவு இருக்கும். ஆனால் 

லதாைானது ஈரைானதாக இருந்தால் மின்தலடயின் ைதிப்பு குலைந்து கிட்டத்தட்ட 1000 Ω அளலவ 

இருக்கும். எனலவ மின் இலணப்புகலள ஈரைான லககளுடன் பதாடுவது மிகவும் ஆபத்தானதாகும். 

ஒரு சிை பபாருட்களின் பவப்பநிலையானது ஒரு குறிப்பிட்ட பவப்பநிலைக்கு கீலழ குலையும்லபாது அதன் 

மின்தலட எண் சுழியாகும். இந்த பவப்பநிலையானது ைாறுநிலை பவப்பநிலை அல்ைது பபயர்வு 

பவப்பநிலை எனப்படும். இந்த நிகழ்விலன பவளிப்படுத்தும் பபாருட்கள் மீக்கடத்திகள் (Superconductors) 

எனப்படும். முதன் முதலில் 1911ல் காைர்லிங் ஒன்ஸ் என்பவர் பாதரசைானது 4.2 K பவப்பநிலையில் 

மீக்கடத்தும் தன்லைலய பவளிப்படுத்துவலதக் கண்டறிந்தார். இந்த மீக்கடத்திகளில் மின்தலட R = 0 

என்பதால் இதில் ஒரு முலை பசலுத்தப்படும் மின்லனாட்டம் எவ்வித மின்னழுத்த லவறுபாடும் இன்றி 

தங்கியிருக்கும். 

தமிழ்ோடு மின்சார வாரியம் ோம் பயன்படுத்தும் மின் ஆற்ைலுக்கான கட்டணத்லத பபறுகிைலத தவிர 

மின்திைனுக்கான கட்டணம் அல்ை. IV மின்னழுத்த லவறுபாட்டினால் பாயும் மின்லனாட்டம் 1 A எனில் 

உருவாகும் திைன் 1 W ஆகும். 

மின்தலடயில் உருவாக்கப்படும் (பவளிலயறும்) மின்திைனின் அளவு P = I2R ஆகும். இதன் மூைம் ோம் 

அறிவது, மின்திைனானது மின்லனாட்டத்தின் இருைடிலய பபாறுத்தது. எனலவ மின்லனாட்டத்லத 

இருைடங்காக்கினால் மின்திைனானது ோன்கு ைடங்காகும். மின்னழுத்த லவறுபாட்டிற்கும் இந்த 

விளக்கம் பபாருந்தும். 

 காரில் முகப்பு விளக்கு எரியும் நிலையில் என்ஜிலன இயக்கும்லபாது, முகப்பு விளக்கின் பபாலிவு 

சிறிது குலையும். இதற்கு காரணம் காரில் உள்ள மின்கைத்தின் அகமின்தலட ஆகும். 
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 கால்வனா மீட்டர் என்பது மின்லனாட்டத்லத கண்டறியவும் அளவிடவும் உதவும் ஒரு சாதனம் 

ஆகும். மிகச்சிறிய அளவு மின்லனாட்டங்கலள அளவிட இதலன பயன்படுத்த முடியும். ஒரு மின்சுற்றின் 

பவவ்லவறு பகுதிகளில் உள்ள மின்னழுத்த லவறுபாட்லட ஒப்பிடவும் இது பபருைளவு 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

குறிப்பு 

ஒரு கடத்தியில் இழுப்பு திலசலவகத்தின் பபாதுவான ைதிப்பு 10-4 ms-1 ஆகும். இந்த மிகச்சிறிய 

திலசலவகத்தில் எைக்ட்ரான்கள் பசன்ைால், மின் சுற்றில் உள்ள மின் விளக்லக அலடய பைைணி லேரம் 

ஆகும், பிைபகப்படி மின்கைத்தின் ஸ்விட்லச அழுத்தியவுடன் மின் விளக்கு ஒளிர்கிைது? மின் கைத்தின் 

ஸ்விட்சு இயக்கப்பட்டவுடன் எைக்ட்ரான்கள் மின்கைத்தின் எதிர் மின் முலனயிலிருந்து விைகி ேகர்ந்து 

அருகிலுள்ள எைக்ட்ரான்கள் மீது விலசலய ஏற்படுத்தும். இந்நிகழ்வு கடத்தி வழிலய ஒளியின் 

திலசலவகத்தில் பசல்லும் மின்புைத்லத உருவாக்கும். அதாவது மின்கைத்திலிருந்து ஆற்ைைானது 

மின்விளக்கிற்கு ஒளியின் திலசலவகத்தில் மின்புைத்தின் மூைம் பரவுகிைது. இதன் காரணைாக 

ஸ்விட்லச இயக்கியவுடன் மின் விளக்கு ஒளிர்கிைது. 

மின்லனாட்ட அடத்தி ஒரு பவக்டர் அளவு. ஆனால் மின்லனாட்டம் ஒரு ஸ்லகைர் அளவு. ஏன்? 

பபாதுவாக மின்லனாட்டம் I என்பது மின்லனாட்ட அடர்த்தி ைற்றும் மின்துகள்கள் பாயும் பரப்பு பவக்டர் 

ஆகியவற்றின் புள்ளிப்பபருக்கம் ஆகும். 

 𝐼 =  𝐽 . 𝐴  

லைற்பரப்பு A வின் பசங்குத்து பவக்டரின் திலசலயப் பபாறுத்து மின்லனாட்டம் I ஆனது லேர்க்குறி 

அல்ைது எதிர்க்குறிலயப் பபறும். 

 

மின்தலடகளின் நிைக்குறியீடுகலள காணும்லபாது மூன்று வலளயங்கள் உள்ள பகுதி ேைக்கு இடது 

புைம் இருக்குைாறு லவத்துக்பகாள்ள லவண்டும். மின்தலடகளில் உலைாக நிை வலளயங்கள் இடது 

புைைாக இருக்காது. 
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சரியான விலடலயத் லதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

1. பின்வரும் வலரபடத்தில் ஒரு பபயர் பதரியாத கடத்திக்கு அளிக்கப்பட்ட மின்னழுத்த லவறுபாடு ைற்றும் 

மின்லனாட்ட ைதிப்புகளின் பதாடர்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த கடத்தியின் மின்தலட என்ன? 

 

அ) 2Ω 

ஆ) 4 Ω 

இ) 8 Ω 

ஈ) 1 Ω 

2. ஒரு மீட்டர் நீளத்திற்கு 2 Ω மின்தலட பகாண்ட கம்பியானது 1m ஆரமுள்ள வட்ட வடிவைாக 

ைாற்ைப்படுகிைது. வட்டத்தின் வழிலய எதிபரதிராக படத்தில் உள்ள A ைற்றும் B புள்ளிகளுக்கிலடலய 

பதாகுபயன் மின்தலடயின் ைதிப்பு காண்க. 

 

அ) 𝜋 Ω 

ஆ) 
𝜋

2
Ω 
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இ) 2𝜋 Ω 

ஈ) 
𝜋

4
Ω 

3. ஒரு பராட்டி சுடும் மின்இயந்திரம் 240 V இல் பசயல்படுகிைது, அதன் மின்தலட 120 Ω எனில் அதன் 

திைன் 

அ) 400 W 

ஆ) 2 W 

இ) 480 W 

ஈ) 240 W 

4. ஒரு கார்பன் மின்தலடயாக்கியின் மின்தலட ைதிப்பு (47±  4.7) k Ω எனில் அதில் இடம்பபறும் 

நிைவலளயங்களின் வரிலச 

அ) ைஞ்சள் – பச்லச – ஊதா – தங்கம் 

ஆ) ைஞ்சள் – ஊதா – ஆரஞ்சு – பவள்ளி 

இ) ஊதா – ைஞ்சள் – ஆரஞ்சு – பவள்ளி 

ஈ) பச்லச – ஆரஞ்சு – ஊதா – தங்கம் 

5. பின்வரும் மின்தலடயின் ைதிப்பு என்ன? 

 

அ) 100 k Ω 

ஆ) 10 k Ω 

இ) 1k Ω 

ஈ) 1000 k Ω 

6. ஒலர நீளமும் ைற்றும் ஒலர பபாருளால் பசய்யப்பட்ட A ைற்றும் B என்ை இரு கம்பிகள் வட்டவடிவ 

குறுக்கு பரப்லபயும் பகாண்டுள்ளன. RA = 3RB எனில் A கம்பியின் ஆரத்திற்கும் B கம்பியின் ஆரத்திற்கும் 

இலடப்பட்ட தகவு என்ன? 

அ) 3 

ஆ) √3 

இ) 
1

√3
 

ஈ) 
1

3
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7. 230 V மின்னழுத்த மூைத்துடன் இலணக்கப்பட்ட கம்பியில் திைன் இழப்பு P1. அக்கம்பியானது இரு 

சைைான பகுதிகளாக பவட்டப்பட்டு இரு துண்டுகளும் பக்க இலணப்பில் அலத மின்னழுத்த மூைத்துடன் 

இலணக்கப்படுகின்ைன. இந்நிலையில் திைன் இழப்பு P2 எனில் 
𝑃2

𝑃1
 எனும் விகிதம் 

அ) 1 

ஆ) 2 

இ) 3 

ஈ) 4 

8. இந்தியாவில் வீடுகளின் பயன்பாட்டிற்கு 220 V மின்னழுத்த லவறுபாட்டில் மின்சாரம் 

அளிக்கப்படுகிைது. இது அபைரிக்காவில் 110 V அளவு என அளிக்கப்படுகிைது. இந்தியாவில் 

பயன்படுத்தப்படும் 60W மின்விளக்கின் மின்தலட R எனில், அபைரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படும் 60 W 

மின்விளக்கின் மின்தலட 

அ) R 

ஆ) 2R 

இ) 
𝑅

4
 

ஈ) 
𝑅

2
 

9. ஒருபபரியகட்டிடத்தில், 40W மின்விளக்குகள் 15, 100 W மின்விளக்குகள் 5, 80W மின்விசிறிகள் 5 

ைற்றும் 1kW மின்சூலடற்றி 1 ஆகியலவ இலணக்கப்பட்டுள்ளன. மின் மூைத்தின் மின்னழுத்தம் 220 V 

எனில் கட்டிடத்தின் லைய மின் உருக்கியின் அதிகபட்ச மின்லனாட்டம் தாங்கும் அளவு 

அ) 14 A 

ஆ) 8 A 

இ) 10 A 

ஈ) 12 A 

10. பின்வரும் மின்சுற்றில் உள்ள மின்லனாட்டம் 1 A எனில் மின்தலடயின் ைதிப்பு என்ன? 

 

அ) 1.5 Ω 
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ஆ) 2.5 Ω 

இ) 3.5 Ω 

ஈ) 4.5 Ω 

11. மின்கை அடுக்கிலிருந்து பவளிவரும் மின்லனாட்டத்தின் ைதிப்பு என்ன? 

 

அ) 1A 

ஆ) 2 A 

இ) 3 A 

ஈ) 4 A 

12. ஒரு கம்பியின் பவப்பநிலை மின்தலட எண் 0.00125/0C. 200C பவப்பநிலையில் கம்பியின் 

மின்தலட 1Ωஎனில் எந்த பவப்பநிலையில் அதன் மின்தலட 2Ω ஆகும்? 

அ) 8000C 

ஆ) 7000C 

இ) 8500C 

ஈ) 8200C 

13. 2.1 V மின்கைைானது 10 Ω  மின்தலட வழிலய 0.2 A மின்லனாட்டத்லத பசலுத்தினால் அதன் 

அகமின்தலட 

அ) 0.2 Ω 

ஆ) 0.5 Ω 

இ) 0.8 Ω 

ஈ) 1.0 Ω 

14. ஒரு தாமிரத்துண்டு ைற்றும் ைற்பைாரு பஜர்ைானியத்துண்டு ஆகியவற்றின் பவப்பநிலையானது 

அலை பவப்பநிலையிலிருந்து 80 K பவப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கப்படுகிைது. 

அ) இரண்டின் மின்தலடயும் அதிகரிக்கும்.  
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ஆ) இரண்டின் மின்தலடயும் குலையும் 

இ) தாமிரத்தின்மின்தலட அதிகரிக்கும். ஆனால் பஜர்ைானியத்தின் மின்தலட குலையும். 

ஈ) தாமிரத்தின் மின்தலட குலையும். ஆனால் பஜர்ைானியத்தின் மின்தலட அதிகரிக்கும். 

15. ஜுலின் பவப்ப விதியில், R ைற்றும் t ைாறிலிகளாக உள்ளது. H ஐ y அச்சிலும் I2 ஐ x அச்சிலும் லகாண்டு 

வலரயப்பட்ட வலரபடம் ஒரு 

அ) லேர்க்லகாடு 

ஆ) பரவலளயம் 

இ) வட்டம் 

ஈ) நீள்வட்டம் 

விலடகள்: 

1. அ) 2Ω  2. அ) 𝜋 Ω  3. இ) 480 W  4. ஆ) ைஞ்சள் – ஊதா – ஆரஞ்சு – பவள்ளி  5. அ) 100 k Ω   

6. இ) 
1

√3
  7. ஈ) 4  8. இ) 

𝑅

4
  9. ஈ) 12 A  10. இ) 3.5 Ω  11. அ) 1A  12. ஈ) 8200C  13. ஆ) 0.5 Ω   

14. ஈ) தாமிரத்தின் மின்தலட குலையும். ஆனால் பஜர்ைானியத்தின் மின்தலட அதிகரிக்கும்.   

15. அ) லேர்க்லகாடு 

 

[3] காந்தவியல் ைற்றும் மின்லனாட்டத்தின் காந்த விலளவுகள் 

“காந்தவிலச உயிர்லபான்ைது அல்ைது ஆன்ைாலவ ஒத்தது; உயிலராட்டமுள்ள உடலில் 

ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு பவளிப்படும்லபாது பை வலககளில் அது ைனித ஆன்ைாலவலய விஞ்சி விடுகிைது.” 

- வில்லியம் கில்பர்ட் 

உங்களுக்குத் பதரியுைா? 

புவி காந்தப்புைத்லத பயன்படுத்தி திலச அறிவதற்காக, பபரும்பான்லையான பைலவகளும், விைங்களும் 

அவற்றின் கண்களில் காந்த நுண் உணர்வுகலளப் பபற்றுள்ளன. 

கண்களின் காந்த நுண் உணர்வு – ஜீப்ராபின்ச் (Zebrafinch) என்ை பைலவ, அதன் விழித்திலரயில் 

உள்ள கிரிப்லடாகுலராம்ஸ் (Protein Cryptochromes – Cry 4) என்ை புரதத்லதக் பகாண்டு, 

புவிகாந்தப்புைத்லத உணர்ந்து அது பைக்கும் திலசலய அறிந்துபகாள்கிைது. 

1600-ஆம் ஆண்டில் வாழ்ந்த வில்லியம் கில்பர்ட் என்ை அறிஞர், புவி ஒரு மிகப்பபரிய ஆற்ைல் வாந்த 

சட்டகாந்தம் லபான்று பசயல்படுகிைது என்ை பகாள்லகலய முன்பைாழிந்தார். ஆனால் இக்பகாள்லக 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்படவில்லை. ஏபனனில், புவியின் உள்லள உள்ள மிக உயர்ந்த பவப்பநிலையில், 

அக்காந்தம், அதன் காந்தத்தன்லைலய இழந்துவிடும். 
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 சூரியனிடமிருந்து வரும் பவப்பக்கதிர்கள்தான் புவியின் காந்தப்புைத்திற்குக் காரணம் என்று 

லகாவர் (Gover) என்ை அறிஞர் முன்பைாழிந்தார். இக்கதிர்கள் பூைத்தியலரலகப் பகுதியின் (equatorial 

region) அருலக உள்ள காற்லை பவப்பப்படுத்தும். இந்த பவப்பக் காற்று புவியின் வட ைற்றும் பதன் 

அலரக்லகாளங்கலள லோக்கி வீசும்லபாது மின்லனற்ைம் அலடகிைது. புவிப்பரப்பிலுள்ளஎ ஃபபர்லரா 

காந்தப்பபாருட்கள் காந்தத்தன்லைலய அலடவதற்கு இந்த மின்லனற்ைம் பபற்ை பவப்பக்காற்லை 

காரணைாக இருக்கைாம். இன்றுவலர புவியின் காந்தத்தன்லைலய விளக்குவதற்கு பல்லவறு 

பகாள்லககள் முன்பைாழியப்பட்டன. ஆனால் எந்த ஒரு பகாள்லகயும் புவியின் காந்தத்தன்லைக்கான 

காரணத்லத முழுலையாக விளக்கவில்லை. 

வடதுருவ ஒளித்லதாற்ைம் (Aurora Borealis) ைற்றும் பதந்துருவ ஒளித்லதாற்ைம் (Auroa Australias) 

உயர்ந்த குறுக்குக்லகாட்டுப் பகுதியில் வசிக்கும் ைக்கள் (ஆர்டிக் அல்ைது அண்டார்டிக் பகுதிக்கு அருகில்) 

இரவு வானில் பளிச்சிடும் பவளிர் நீை ஒளி லதான்றுவலத கண்டிருப்பீர்கள். வானில் லதான்றும் 

இந்தாஅச்சரியைான காட்சிக்கு வடதுருவ ஒளித்லதாற்ைம் அல்ைது பதன்துருவ ஒளித்லதாற்ைம் என்று 

பபயர். சிை லேரங்களில் துருவ ஒளி என்றும் இதலன அலழப்பார்கள். புவியின் வடக்கு அலரக்லகாளம் 

ைற்றும் பதற்கு அலரக்லகாளங்களின் காந்தத் துருவங்களுக்கு லைல் இந்த ஒளிக்காட்சிலயக் காணைாம். 

வடக்குத்திலசயில் இதலன வடதுருவ ஒளித்லதாற்ைம் என்றும் பதற்குத்திலசயில் இதலன பதன்துருவ 

ஒளித்லதாற்ைம் என்றும் அலழக்கப்படுகிைது. புவியின் வளிைண்டைத்தில் உள்ள வாயுத்துகள்கள், 

சூரியக்காற்றினால் (Solar wind) சூரியனின் வளிைண்டைத்திலிருந்து பவளியிடப்படும் அதிகைாக 

மின்னூட்டப்பட்ட துகள்களுடன் இலடவிலன புரிவதால் இந்த ஒளித்லதாற்ைம் ஏற்படுகிைது. லைலும் 

பவவ்லவறு நிைங்களில் ஒளி லதான்றுகிைது. அயனிநிலையில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் மூைக்கூறுகள் 

லைாதலில் ஈடுபடும்லபாது பச்லச வண்ணத்துடன் கூடிய பவளிர் ைஞ்சள் நிை ஒளி லதான்றும். 

அயனிநிலையில் உள்ள லேட்ரஜன் மூைக்கூறுகள் லைாதலில் ஈடுபடும்லபாது, நீைம் அல்ைது ஊதா-

சிவப்பு வண்ண ஒளித்லதாற்ைம் லதான்றுகிைது. 

(a) புவி ஒரு சீரற்ை காந்தப்புைத்லதப் பபற்றிருந்தாலும், உங்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் தலடயின்றி 

பதாங்கவிடப்பட்டுள்ள சட்டகாந்தம் இடப்பபயர்ச்சி இயக்கத்லத லைற்பகாள்ளாைல், சுழற்சி இயக்கத்லத 

ைட்டுலை (திருப்புவிலச) லைற்பகாள்கிைது ஏன்? 

ஏபனனில், ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிகள் (உங்கள் ஆய்வுக் கூடத்திற்குள்) புவியின் காந்தப்புைம் சீரானது. 

(ஆ) ஒரு சீரற்ை காந்தப்புைத்தில், சட்டகாந்தபைான்று தலடயின்றி பதாங்கவிடப்பட்டுள்ளலபாது என்ன 

நிகழும்? 

அச்சட்டகாந்தம், இடப்பபயர்ச்சி இயக்கம் (பதாகுபயன் விலச மூைைாக) ைற்றும் சுழற்சி இயக்கம் 

(திருப்புவிலச மூைைாக) இவ்விரண்லடயும் உணரும். 

காந்த மிதப்பு இரயில் வண்டி 

காந்த மிதப்பு இரயில் வண்டிலய லைக்லீவ் (Maglev) இரயில் வண்டி என்றும் அலழக்கைாம். 

மின்காந்தங்கலளப் பயன்படுத்தி அவற்றின் ஓடுபாலதயிலிருந்து சிை பசண்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு 

இவற்லை மிதக்கச் பசய்கின்ைனர். லைக்லீவ் இரயில் வண்டிகளுக்கு சக்கரங்கள் லதலவயில்லை லைலும் 

இலவ மிக உயர்ந்த லவகத்தில் பசல்கின்ைன. இவற்றின் அடிப்பலட இயந்திர நுட்பம் இரு லஜாடி 

காந்தங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைன. ஒரு லஜாடி காந்தம் விைக்கு விலசலயப் பயன்படுத்தி இரயில் 
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வண்டிலய அதன் ஓடுபாலதயிலிருந்து சிை பசண்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு காற்றில் மிதக்க லவக்கிைது. 

ைற்பைாரு லஜாடி காந்தம் மிதக்கும் இந்த இரயில் வண்டிலய மிக உயர்ந்த லவகத்தில் முன்லனாக்கிச் 

பசலுத்துகின்ைன. ைரபாக ோம் பயன்படுத்தும் இரயில் வண்டியுடன் லைக்லீவ் இரயில் வண்டிலய 

ஒப்பிடும்லபாது இது ஓலசயற்ைது, அதிர்வற்ைது ைற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வித தீங்கும் 

விலளவிக்காததாகும். வருங்காை பதாழில்நுட்பங்கலளப் பயன்படுத்தி லைக்லீவ் இரயில் வண்டிகள் 

தற்லபாதுள்ள லவகத்லதவிட மிக அதிக லவகத்தில் இயக்கும் வல்ைலைலய பபற்றுள்ளன. 

ேம் வாழ்க்லகயின் பல்லவறு அம்சங்களில் ஆர்வமூட்டும் வலகயில் காந்தவியல் பங்காற்றுகிைது. 

பதால்லியல் சார் இடைான கீழடியிலும் அதன் பதாடர்பு உள்ளது. குறிப்பிட்ட இடத்தில் பூமிக்கடியில் 

பதான்லையான கட்டலைப்பு ஏலதனும் உள்ளதா என்பலதக் கண்டறிய ‘காந்தைானி அளவியை”"எ

(magnetometer surveying) என்ை ேன்கு நிறுவப்பட்ட அறிவியல் வழிமுலை பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 இந்த முலையில், ஓரிடத்தின் காந்தப்புைம் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகளின் காந்தப்புைத்திலிருந்து 

எந்த அளவில் ைாறுபடுகிைது என்று அளவிடப்படுகிைது. இம்ைாறுபாட்டிற்குக் காரணம் அவ்விடத்தின் 

அடியில் ஏலதனும் பழங்காை புலதயுண்ட சுவர், ைண்பாலனகள், பசங்கற்கள், கல்ைலைகள், 

நிலனவிடங்கள், வாழ்விடங்கள் உள்ளிட்ட பை பதால்லியல் பபாருட்களில் காணப்படும் லைக்னலடட் 

என்ை கனிைமும் அதலனச் சார்ந்த கனிைங்களுலை ஆகும். அக்கனிைங்கள் டயா, பாரா அல்ைது பபர்லரா 

ஆகிய இம்மூன்று காந்த இயல்புகளில் ஏலதனும் இரு இயல்லபப் பபற்றிருக்கும். லைலும் இலவ 

ஒவ்பவான்றும் பவவ்லவறு காந்த ஏற்புத்திைலனயும் பபற்றிருக்கும். 

 முன்லையிலுள்ள இந்திய புவிக்காந்தவியல் நிறுவனம் (Indian Institute of Geomagnetism) கீழடியில் 

லைற்பகாண்ட காந்தைானி அளவியல் ஆய்வின் மூைம் அப்பகுதியின் அடியில் பழங்காை சுவர், 

ைண்பாலனகள் உள்ளிட்ட பதால்லியல் அலைப்புகள் புலதந்துள்ளன என்று கண்டறிந்தனர்.  

தற்சுழற்சி (Spin) 

நிலை, மின்னூட்டம் லபான்லை அடிப்பலடத்துகளின் ைற்பைாரு பண்லப தற்சுழற்சி ஆகும். தற்சுழற்சி 

என்பது குவாண்டம் எந்திரவியல் நிகழ்வாகும் (இது பதாகுதி 2இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது). 

பபாருட்களின் காந்தப்பண்புக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணியாகும். பலழய எந்திரவியலில் (Classical 

mechanics) ோம் விவரிக்கும் தற்சுழற்சி, குவாண்டம் எந்திரவியலின் தற்சுழற்சியிலிருந்து முற்றிலும் 

லவறுபட்டதாகும். குவாண்டம் எந்திரவியலில் கூைப்படும் தற்சுழற்சி உண்லையில் சுழற்சிலயக் 

குறிப்பதில்லை. இது உள்ளார்ந்த லகாண உந்தத்லதக் குறிக்கிைது. உள்ளார்ந்த பகாஓண 

உந்தத்திலனப்பற்றி பலழய எந்திரவியலில் எவ்வித குறிப்பும் இல்லை. பேடுங்காைைாக தற்சுழற்சி 

என்லை வழங்கப்படுவதால் இப்பபயலர நிலைத்து விட்டது. துகளின் தற்சுழற்சி லேர்க்குறி ைதிப்லப 

ைட்டுலை பபறும். ஆனால் புைகாந்தப்புைத்தில் தற்சுழற்சி பவக்டரின் ஒருங்கலைவு (Orientation of spin) 

லேர்க்குறி அல்ைது எதிர்க்குறி ைதிப்புகலளப்பபறும். 

எடுத்துக்காட்டாக, எைக்ட்ரானின் தற்சுழற்சி S = 
1

2
. புைகாந்தப்புைம் பசயல்படும் நிலையில் தற்சுழற்சி, 

காந்தப்புைத்தின் திலசக்கு இலணயாகலவா அல்ைது எதிர்-இலணயாகலவா ஒருங்கலையும். 

இதிலிருந்து எைக்ட்ரானின் காந்தத் தற்சுழற்சி ms இரண்டு ைதிப்புகலளப் பபறும். அலவ முலைலய 

ms = 
1

2
 (லைல்லோக்கிய தற்சுழற்சி) ைற்றும் 
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ms = 
1

2
 (கீழ்லோக்கிய தற்சுழற்சி). புலராட்டான் ைற்றும் நியூட்டானின் தற்சுழற்சி S = 

1

2
. லைலும் லபாட்டானின் 

தற்சுழற்சி s = 1. 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) என்பது காந்த ஒத்ததிர்வு பபாருட் பிம்பம் எனப்படும். தலை, ைார்பு, 

அடிவயிறு ைற்றும் இடுப்பபலும்பு லபான்ைவற்றில் ஏற்படும் அசாதாரணத் தன்லைலய கண்டறியவும், 

ைருத்துவம் பசய்யவும் ைருத்துவருக்குத் துலணபுரிகிைது. இது உடலைக் பகடுதல் பசய்யாத ைருத்துவச் 

லசாதலனயாகும். வட்ட வடிவ திைப்பின் உள்லள லோயாளி படுக்கலவக்கப்படுகிைார். (உண்லையில் 

மீக்கடத்தியினால் உருவாக்கப்பட்ட வரிச்சுருளின் உட்பகுதிலய இத்திைப்பாகும்). மீக்கடத்தியின் வழிலய 

வலிலையான மின்லனாட்டம் பசலுத்தப்பட்டு வலிலைமிக்க காந்தப்புைம் உருவாக்கப்படுகிைது. 

இக்காந்தப்புைம் லரடிலயா அதிர்வுத் துடிப்புகலள உருவாக்கி கணினிக்குக் பகாடுக்கும் இக்கணினி 

உள்ளுறுப்புகளின் பிம்பத்லதக் பகாடுக்கிைது. இதன் துலணயுடன் ைருத்துவர் உள்ளுறுப்புகளுக்கு 

சிகிச்லசயளிப்பார்.  

குறிப்பு 

i) முலனவலிலை ஒரு ஸ்லகைர் அளவாகும். அதன் பரிைாணம் [M0LT0A] ஆகும். இதன் SI அைகு NT-1 

(நியூட்டன் /படஸ்ைா) அல்ைது A m (ஆம்பியர் – மீட்டர்). 

ii) நிலைமின்னியலில் உள்ள லேர்க்குறி ைற்றும் எதிர்க்குறி மிந்துகள்கலளப் லபான்லை, காந்தப்புைத்தில் 

உள்ள ஒரு காந்தத்தின் வடமுலன, காந்தப்புைத்தின் திலசயிலைலய விலசலய உணரும். அலத 

லேரத்தில் காந்தத்தின் பதன்முலன காந்தப்புைத்தின் திலசக்கு எதிர்த்திலசயில் விலசலய உணரும். 

iii) முலனவலிலையானது, காந்தப்பபாருளின் தன்லை, அதன் குறுக்கு-பவட்டுப் பரப்பு ைற்றும் எந்த 

அளவிற்கு அப்பபாருள் காந்தைாக்கப்பட்டுள்ளது என்பவற்லைச் சார்ந்தது. 

iv) காந்தம் ஒன்றிலன நீளவாக்கில் இரு சைதுண்டுகளாக பவட்டினால், அதன் முலனவலிலை 

பாதியாகக் குலையும். 

v) காந்தம் ஒன்றின் நீளத்திற்கு பசங்குத்தாக அதலன இருசைதுண்டுகளாக பவட்டினால், அதன் 

முலனவலிலையில் எவ்வித ைாற்ைமும் ஏற்படாது. 

vi) காந்தம் ஒன்றிலன இருதுண்டுகளாக பவட்டி அதிலிருந்து தனித்த வடமுலனலயலயா 

பதன்முலனலயலயா பபைமுடியாது. ைாைாக ேைக்கு இரண்டு தனித்தனியான காந்தங்கள் கிலடக்கும் 

லவறு வலகயில் கூறுலவாைாயின், இயற்லகயில் தனித்த வடமுலன அல்ைது தனித்த பதன்முலன 

என்ை ஒன்று இல்லை. 

மீக்கடத்திகள் முழுலையான டயாகாந்தப்பபாருட்களாகும். டயா காந்தப்பபாருட்கள் மீக்கடத்திகளாக 

ைாறும்லபாது மீக்கடத்தியிலிருந்து காந்தப்பாயம் விைக்கித்தள்ளப்படும். இந்நிகழ்விற்கு பைய்சனர் 

(Meissner) விலள என்று பபயர். 
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பவப்பநிலை (TC) க்கு கீலழ, மீக்கடத்திகள் ஒரு முழுலையான டயாகாந்தப் பபாருட்கலளப் லபான்று 

பசயல்படுகின்ைன. 

மின்லனாட்டம் ஒரு பவக்டர் அளவல்ை. இது ஒரு ஸ்லகைர் அளவாகும். ஆனால் கடத்தியில் பாயும் 

மின்லனாட்டத்திற்கு திலச உண்டு. எனலவ கடத்தியின் சிறு கூறில் பாயும் மின்லனாட்டத்லத பவக்டர் 

அளவாகக் கருதைாம். அதாவது 𝐼𝑑𝑙⃗⃗  ⃗. 

மின்னூட்டம் q வின் (மூைத்தின்) அடுக்கும், மின்புைம் E இன் அடுக்கும் ஒன்ைாக இருக்கும். இலத 

லபான்று மின்லனாட்டக்கூறு Idl இன் (மூைத்தின்) அடுக்கும் காந்தப்புைம் B இன் அடுக்கும் ஒன்ைாக 

இருப்பலத இங்கு கவனிக்க லவண்டும். லவறுவலகயாகக் கூறும்லபாது மின்புைம் �⃗�  யானது 

மின்னூட்டத்திற்கு (மூைத்திற்கு) லேர்த்தகவு. ஆனால் மின்னூட்டத்தின் உயர் அடுக்குகளுக்கு (q2, 

q3,……..)எலேர்த்தகவல்ை. இலதலபான்று, காந்தப்புைம் �⃗�  மின்லனாட்டக்கூறு 𝐼𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ (மூைத்திற்கு) லேர்த்தகவு. 

ஆனால் மின்லனாட்டக்கூறின் உயர் அடுக்குகளுக்கு லேர்த்தகவல்ை. காரணம் ைற்றும் விலளவு 

இவ்விரண்டும் லேர்ப்லபாக்குத் பதாடர்புலடயலவகளாகும். 

லகாட்டு வழித்பதாலகயீடு என்பது ஒரு லகாடு அல்ைது வலளவின் மீது பசய்யப்படும் பதாலகயீட்லடக் 

குறிக்கும். 

∫ என்ற
𝑐

 குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிைது மூடப்பட்டக் லகாட்டு வழித்பதாலகயீடு என்பது ஒரு மூடப்பட்ட 

வலளவு (அல்ைது லகாடு) மீது பசய்யப்படும் பதாலகயீட்லடக் குறிக்கிைது. ∮அல்லது ∮ என்ற
𝑐

 குறியீடு 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

வரிச்சுருலள மின்காந்தைாகவும் பயன்படுத்தைாம். ஒரு வலிலையான காந்தப்புைத்லத இது உருவாக்கும். 

இதலன இயக்கலவா அல்ைது நிறுத்தலவா முடியும். நிலையான காந்தத்லதப் பயன்படுத்தி இவ்வாறு 

நிகழ்த்த முடியாது. வரிச்சுருளின் உள்லள இரும்பு சட்டபைான்லை லவப்பதன் மூைம் காந்தப்புைத்தின் 

வலிலைலய லைலும் அதிகரிக்கைாம். எவ்வாபைனில், வரிச்சுருளினால் ஏற்பட்ட காந்தப்புைம் இரும்புச் 

சட்டத்லதயும் காந்தைாக்கும். எனலவ நிகர காந்தப்புைைானது வரிச்சுருளினால் ஏற்பட்ட காந்தப்புைம் 

ைற்றும் இரும்புச் சட்டம் காந்தைானதால் ஏற்பட்ட காந்தப்புைங்களின் கூடுதைாகும். இப்பண்புகளின் 

காரணைாகத்தான் பல்லவறு வலகயான மின்சாதனங்கலள வடிவலைப்பதில் வரிச்சுருள் முக்கியப் 

பங்காற்றுகிைது. 
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டியூட்ரான்கலள (ஒரு புலராட்டான் ைற்றும் ஒரு நியூட்ரான் பகாண்ட பதாகுப்பு) முடுக்கமுடியும். ஏபனனில், 

இதன் மின்னூட்டம், ஒரு புலராட்டானின் மின்னூட்டத்திற்குச் சைைானதாகும். ஆனால் நியூட்ராலன (சுழி 

மின்னூட்டம் பகாண்ட துகள்) லசக்லளாட்ரான் பகாண்டு முடுக்க இயைாது. 

பபரிலியத்லத, டியூட்ரான் பகாண்டு லைாதச் பசய்யும்லபாது உயர் ஆற்ைலுலடய நியூட்ரான் கற்லை 

பவளிலயறும். இந்த நியூட்ரான் கற்லரலய புற்றுலோய் தாக்கப்பட்ட பகுதியில் பசலுத்தும்லபாது அது 

புற்றுலோய் பசல்லின் DNA லவத்தாக்கி அழிக்கும் இதற்கு லைக – நியூட்ரான் புற்றுலோய் சிகிச்லச முலை 

(Fast –neutron cancer therapy) என்று பபயர். 

சரியான விலடலய லதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

1. பின்வரும் மின்லனாட்டச் சுற்றின் லையம் O வில் உள்ள காந்தப்புைத்தின் ைதிப்பு 

 

அ) 
𝜇0𝐼

4𝑟
⊗ 

ஆ) 
𝜇0𝐼

4𝑟
⊙ 

இ) 
𝜇0𝐼

2𝑟
⊗ 

ஈ) 
𝜇0𝐼

2𝑟
⊙ 

2. சீரான மின்னூட்ட அடர்த்தி 𝜎 பகாண்ட மின்னூட்டப்பட்ட இலணத்தட்டு மின்லதக்கியின் இரண்டு 

தகடுகளுக்கு ேடுலவ எைக்ட்ரான் ஒன்று லேர்க்லகாட்டுப்பாலதயில் பசல்கிைது. சீரான காந்தப்புைத்திற்கு 

(�⃗� ) ேடுலவ இந்த அலைப்பு உள்ளலபாது, எைக்ட்ரான் தகடுகலளக் கடக்க எடுத்துக்பகாள்ளும் லேரம் 

 

அ) 𝜀0
𝑒𝑙𝐵

𝜎
 

ஆ) 𝜀0
𝑙𝐵

𝜎𝑙
 

இ) 𝜀0
𝑙𝐵

𝑒𝜎
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ஈ) 𝜀0
𝑙𝐵

𝜎
 

3. பசங்குத்தாக பசயல்படும் காந்தப்புைத்தில் (�⃗� )  உள்ள, q மின்னூட்டமும் m நிலையும் பகாண்ட 

துகபளான்று V மின்னழுத்த லவறுபாட்டால் முடுக்கப்படுகிைது. அத்துகளின் மீது பசயல்படும் விலசயின் 

ைதிப்பு என்ன? 

அ) √
2𝑞3𝐵𝑉

𝑚
 

ஆ) √
𝑞3𝐵2𝑉

2𝑚
 

இ) √
2𝑞3𝐵2𝑉

𝑚
 

ஈ) √
2𝑞3𝐵𝑉

𝑚3  

4. 5 cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் பகாண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழிலய 3 ஆம்பியர் 

மின்லனாட்டம் பாய்கிைது. அக்கம்பிச்சுருளின் காந்த இருமுலனத் திருப்புத்திைனின் ைதிப்பு என்ன? 

அ) 1.0 A m2 

ஆ) 1.2 A m2 

இ) 0.5 A m2 

ஈ) 0.8 A m2 

5. பைல்லிய காப்பிடப்பட்ட கம்பியினால் பசய்யப்பட்ட சைதள சுருள் (plane spiral) ஒன்றின் சுற்றுகளின் 

எண்ணிக்லக N = 100. பேருக்கைாக சுற்ைப்பட்ட சுற்றுகளின் வழிலய I = 8 mA அளவு மின்லனாட்டம் 

பாய்கிைது. கம்பிச்சுருளின் உட்புை ைற்றும் பவளிப்புை ஆரங்கள் முலைலய a = 50 mm ைற்றும் b = 100 

mm எனில், சுருளின் லையத்தில் ஏற்படும் காந்தத்தூண்டலின் ைதிப்பு 

அ) 5 𝜇𝑇 

ஆ) 7 𝜇𝑇 

இ) 8 𝜇𝑇 

ஈ) 10 𝜇𝑇 

6. சைநீளமுலடய மூன்று கம்பிகள் வலளக்கப்பட்டு சுற்றுகளாக ைாற்ைப்பட்டுள்ளன. ஒன்று வட்ட 

வடிவிலும் ைற்பைான்று அலர வட்ட வடிவிலும் மூன்ைாவது சதுர வடிவிலும் உள்ளன. மூன்று 

சுற்றுகளின் வழியாகவும் ஒலர அளவு மின்லனாட்டம் பசலுத்தப்பட்டு சீரான காந்தப்புைம் ஒன்றில் 

லவக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்று சுற்றுகளின் எந்த வடிவலைப்பில் உள்ள சுற்று பபருை திருப்பு விலசலய 

உணரும்? 

அ) வட்ட வடிவம் 
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ஆ) அலரவட்ட வடிவம் 

இ) சதுர வடிவம் 

ஈ) இலவ அலனத்தும் 

7. N சுற்றுக்களும் R ஆரமும் பகாண்ட இரு கம்பிச்சுருள்கள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு R பதாலைவில் 

பபாது அச்சில் அலையும்படி லவக்கப்பட்டுள்ளன. கம்பிச்சுருள்களின் வழிலய ஒலர திலசயில் I 

மின்லனாட்டம் பாயும்லபாது கம்பிச்சுருள்களின் ேடுலவ மிகச்சரியாக 
𝑅

2
 பதாலைவில் உள்ள P ஏற்படும் 

காந்தப்புைம் 

 

அ) 
8𝑁𝜇0𝐼

√5𝑅
 

ஆ) 
8𝑁𝜇0𝐼

53/2𝑅
 

இ) 
8𝑁𝜇0𝐼

5𝑅
 

ஈ) 
4𝑁𝜇0𝐼

√5𝑅
 

8. I நீளமுள்ள கம்பி ஒன்றின் வழிலய Y திலசயில் I மின்லனாட்டம் பாய்கிைது. இக்கம்பிலய �⃗� =
𝛽

√3
(𝑖̂ +

𝑗̂ + �̂�)𝑇  என்ை காந்தப்புைத்தில் லவக்கும்லபாது, அக்கம்பியின் மீது பசயல்படும் ைாரன்ஸ் விலசயின் 

எண்ைதிப்பு 

அ) √
2

3
 𝛽𝐼𝑙 

ஆ) √
1

3
 𝛽𝐼𝑙 

இ) √2𝛽𝐼𝑙 

ஈ)√
1

2
 𝛽𝐼𝑙 

9. l நீளமும் pm திருப்புத்திைனும் பகாண்ட சட்டகாந்தபைான்று படத்தில் காட்டுயுள்ளவாறு வில் லபான்று 

வலளக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டகாந்தத்தின் புதிய காந்த இருமுலன திருப்புத்திைனின் ைதிப்பு 
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அ) pm 

ஆ) 
3

𝜋
𝑝𝑚 

இ) 
2

𝜋
𝑝𝑚 

ஈ) 
1

2
𝑝𝑚 

10. q மின்னூட்டமும், m நிலையும் ைற்றும் r ஆரமும் பகாண்ட மின்கடத்தா வலளயம் ஒன்று 𝜔 என்ை 

சீரான லகாண லவகத்தில் சுழற்ைப்படுகிைது எனில், காந்தத்திருப்புத்திைனுக்கும் லகாண உந்தத்திற்கும் 

உள்ள விகிதம் என்ன? 

அ) 
𝑞

𝑚
 

ஆ) 
2𝑞

𝑚
 

இ) 
𝑞

2𝑚
 

ஈ) 
𝑞

4𝑚
 

11.எ ஃபபர்லரா காந்தப்பபாருள் ஒன்றின் B-H வலளலகாடு பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

இப்பபர்லரா காந்தப்பபாருள் 1 cmக்கு 1000 சுற்றுகள் பகாண்ட நீண்ட வரிச்சுருளின் உள்லள 

லவக்கப்பட்டுள்ளது.எ ஃபபர்லரா காந்தப்பபாருளின் காந்தத் தன்லைலய முழுவதும் நீக்க 

லவண்டுபைனில் வரிச்சுருள் வழிலய எவ்வளவு மின்லனாட்டத்லத பசலுத்த லவண்டும்? 

 

அ) 1.00 mA 

ஆ) 1.25 mA 
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இ) 1.50 mA 

ஈ) 1.75 mA 

12. இரண்டு குட்லடயான சட்ட காந்தங்களின் காந்தத்திருப்புத்திைன்கள் முலைலய 1.20 Am2 ைற்றும் 

1.00 Am2 ஆகும். இலவ ஒன்றுக்பகான்று இலணயாக உள்ளவாறு அவற்றின் வடமுலன, 

பதன்திலசலய லோக்கி இருக்கும்படி கிலடத்தள லைலச மீது லவக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விரண்டு குட்லட 

காந்தங்களுக்கும் காந்த ேடுவலர (magnetic equator) பபாதுவானதாகும். லைலும் அலவ 20.0cm 

பதாலைவில் பிரித்து லவக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விரண்டு காந்தலையங்கலளயும் இலணக்கும் லகாட்டின் 

ேடுலவ O புள்ளியில் ஏற்படும் நிகர காந்தப்புைத்தின் கிலடத்தள ைதிப்பு என்ன? (புவிக் காந்தப்புைத்தின் 

கிலடத்தள ைதிப்பு 3.6 x 10-5 Wbm-2) 

அ) 3.60 x 10-5 Wbm-2 

ஆ) 3.5 x 10-5 Wbm-2 

இ) 2.56 x 10-4 Wbm-2 

ஈ) 2.2 x 10-4 Wbm-2 

13. புவி காந்தப்புைத்தின் பசங்குத்துக்கூறும், கிலடத்தளக்கூறும் சைைதிப்லபப் பபற்றுள்ள இடத்தின் 

சரிவுக் லகாணத்தின் ைதிப்பு? 

அ) 300 

ஆ) 450 

இ) 600 

ஈ) 900 

14. R ஆரமும், 𝜎 பரப்பு மின்னூட்ட அடர்த்தியும் பகாண்ட மின்காப்புப்பபற்ை தட்டு அதன் பரப்பின் மீது 

அதிகப்படியான மின்னூட்டங்கலளப் பபற்றுள்ளது. தட்டின் பரப்பிற்கு பசங்குத்தாக உள்ள 

அச்லசப்பபாறுத்து 𝜔 என்ை லகாணதிலசலவகத்துடன் இது சுற்றுகிைது. சுழலும் அச்சுக்கு பசங்குத்தான 

திலசயில் பசயல்படும் B வலிலை பகாண்ட காந்தப்புைத்திற்கு ேடுலவ இத்தகடு சுழன்ைால், அதன் மீது 

பசயல்படும் திருப்புத்திைனின் எண்ைதிப்பு என்ன? 

அ) 
1

4
𝜎𝜔𝜋𝐵𝑅 

ஆ) 
1

4
𝜎𝜔𝜋𝐵𝑅2 

இ) 
1

4
𝜎𝜔𝜋𝐵𝑅3 

ஈ) 
1

4
𝜎𝜔𝜋𝐵𝑅4 

15. 𝑝𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (−0.5𝑖̂ + 0.4𝑗̂)𝐴𝑚2 என்ை பவக்டர் ைதிப்புலடய காந்த இருமுலனயானது, �⃗� = 0.2𝑖̂𝑇 என்ை 

சீரான காந்தப்புைத்தில் லவக்கப்பட்டால் அதன் நிலையாற்ைல் ைதிப்பு 
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அ) -0.1 J 

ஆ) -0.8 J 

இ) 0.1 J 

ஈ) 0.8 J 

விலடகள்: 

1. அ) 
𝜇0𝐼

4𝑟
⊗  2. ஈ) 𝜀0

𝑙𝐵

𝜎
  3. √

2𝑞3𝐵2𝑉

𝑚
  4. ஆ) 1.2 A m2  5. ஆ) 7 𝜇𝑇  6. அ) வட்ட வடிவம்  7. ஆ) 

8𝑁𝜇0𝐼

53/2𝑅
   

8. அ) √
2

3
 𝛽𝐼𝑙  9. ஆ) 

3

𝜋
𝑝𝑚  10. இ) 

𝑞

2𝑚
  11. இ) 1.50 mA  12. இ) 2.56 x 10-4 Wbm-2  13. ஆ) 450   

14. ஈ) 
1

4
𝜎𝜔𝜋𝐵𝑅4  15. இ) 0.1 J 

 

[4] மின்காந்தத்தூண்டலும் ைாறுதிலச மின்லனாட்டமும் 

“லசாதலன அறிவியலில் இயற்லக உணர்த்துவலத ேம் ைனம் விருப்புபவறுப்பற்று ஏற்றுக்பகாண்டால், 

இயற்லகலய ேைது அன்புத்லதாழியாகவும் சிைந்த விைர்சகராகவும் திகழ்வார்” - லைக்லகல்எஃபாரலட 

ைாறுதிலச மின்னழுத்த லவறுபாடு என்பது சீரான லேர இலடபவளியில் முலனவுத்தன்லை (Polarity) 

ைாறுகின்ை மின்னழுத்த லவறுபாடு ஆகும் ைற்றும் அதனால் விலளயும் ைாறுதிலச மின்லனாட்டத்தின் 

திலசயும் அதற்லகற்ப ைாறுகின்ைது. 

லசன் வடிவ ைாறுதிலச மின்னழுத்த லவறுபாடு 

 ைாறுதிலச மின்னழுத்த லவறுபாட்டின் அலை வடிவம் லசன் அலை என்ைால், அது லசன்வடிவ 

ைாறுதிலச மின்னழுத்த லவறுபாடு எனப்படுகிைது. அதற்கான பதாடர்பு  

 𝑣 =  𝑉𝑚 sin𝜔𝑡 

 ஒரு ைாறுதிலச மின்லனாட்டங்களின் RMS ைதிப்பு என்பது ஒரு சுற்றில் உள்ள அலனத்து 

மின்லனாட்டங்களின் இருைடிகளின் சராசரியின் இருைடி மூைம் என வலரயறுக்கப்படுகிைது.  

கட்ட பவக்டர் (Phasor) 

 ஒரு லசன் வடிவ ைாறுதிலச மின்னழுத்த லவறுபாடானது (அல்ைது மின்லனாட்டம்) 

பதாடக்கப்புள்ளிலயப் பபாருத்து, இடஞ்சுழியாக 𝜔  என்ை லகாணத்திலசலவகத்துடன் சுழலும் ஒரு 

பவக்டரால் குறிப்பிடப்படுகிைது. அத்தலகய ஒரு சுழலும் பவக்டர் கட்ட பவக்டர் எனப்படும். 

திைன் காரணி (Power factor) 

i) திைன் காரணி = cos ∅ = முந்தி அல்ைது பின்தங்கி உள்ள கட்டக்லகாணத்தின் பகாலசன் ைதிப்பு 

ii) திைன் காரணி = 
𝑅

𝑍
= 

மின்தடை

மின்எதிர்ப்பு
 

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


Physics                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            25 

iii) திைன் காரணி = 
𝑃𝑎𝑣

𝑉𝑅𝑀𝑆𝐼𝑅𝑀𝑆
 

   = 
உண்டைத்திறன்

ததோற்றத்திறன்
 

மின்காந்தத் தூண்டலின் முக்கியத்துவம்! 

மின்காந்தத்தூண்டல் நிகழ்வின் பயன்பாடு இன்லைய வாழ்க்லகயில் எல்ைா இடங்களிலும் உள்ளது. 

வீட்டு உபலயாக சாதனங்கள் முதல் பபரிய பதாழிற்சாலை இயந்திரங்கள் வலர, லகலபசி முதல் கணினி 

ைற்றும் இலணயம் வலர, மின்சார கிடார் முதல் பசயற்லகக்லகாள் தகவல் பதாடர்பு வலர, அலனத்தும் 

பசயல்பட மின்சாரம் லதலவ. மின்திைனுக்கான லதலவ எப்லபாதும் அதிகரித்துக்பகாண்லட உள்ளது. 

 மின்காந்தத்தூண்டல் நிகழ்வின்படி பசயல்படும் மின்னியற்றிகள் ைற்றும் மின்ைாற்றிகளின் 

உதவியுடன் மின்திைனுக்கான லதலவ நிலைவு பசய்யப்படுகிைது. எனலவ மின்காந்தத் தூண்டல் 

கண்டுபிடிப்பு இல்லைபயன்ைால், ைனிதனின் ேவீன பசாகுசு வாழ்க்லக சாத்தியைாகி இருக்காது. 

குறிப்பு 

கம்பிச்சுருளுக்கும் காந்தப்புைத்திற்கும் இலடலய உள்ள சார்பு திலசயலைப்லப ைாற்றுவதன் மூைம் 

மின்னியக்கு விலசலய உருவாக்கைாம். இதலன காந்தப்புைத்தில் கம்பிச்சுருலள சுழற்றிலயா அல்ைது 

நிலையான கம்பிச்சுருளுக்குள் காந்தப்புைத்லத சுழற்றிலயா சாத்தியைாக்கைாம். இங்கு சுழலும் 

கம்பிச்சுருள் வலக கருதப்படுகிைது. 

காந்தப்புைத்தில் கம்பிச்சுருலள ஒன்லைச் சுழற்றிலயா அல்ைது நிலையான கம்பிச்சுருளுக்குள் 

காந்தப்புைத்லத சுழற்றிலயா ைாறுதிலச மின்னியக்குவிலசயானது உருவாக்கப்படுகிைது. இவற்றில் 

முதல் வலக சிறிய AC மின்னியற்றிகளிலும், இரண்டாம் வலக பபரிய AC மின்னியற்றிகளிலும் 

பயன்படுகின்ைன. பபரும்பாைான மின்திைன் உற்பத்தி நிலையங்களில் சுழலும் காந்தப்புைம் வலகலய 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

சுவாரசியம் என்னபவனில், இயற்லகயில் லசன் அலைகள் பபாதுவாக காணப்படுபலவ. நீரின் 

அலைகள், ஊசல் அலைவுகள் லபான்ை காைமுலை இயக்கங்கள் லசன் அலைகளுடன் 

பதாடர்புலடயலவ. இதனால் லசன் அலையானது இயற்லகயின் லதர்வு எனத்பதரிகிைது. 

உதாரணைாக ைாறுதிலச மின்லனாட்டத்தின் ஒரு அலரச்சுற்றில் i1, i2,எ ……….in என n 

மின்லனாட்டங்கலள ோம் கருதினால், அதன் சராசரி ைதிப்பு வருைாறு 

Iav = 
அடைச்சுற்றில் உள்ள அடைத்து மின்தைோட்ைங்களின் கூடுதல்

மின்தைோட்ைங்களின் எண்ணிக்டக
 

Iav = 
𝑖1+𝑖2+⋯+𝑖𝑛

𝑛
 

ைாறுதிலச மின்லனாட்டத்தின் RMS ைதிப்பானது பயனுறு ைதிப்பு எனவும் அலழக்கப்படுகிைது. அது Iபயன் 

என குறிப்பிடப்படுகிைது. ைாறுதிலச மின்லனாட்டத்தின் RMS ைதிப்லப அதற்குச் சைைான லேர்திலச 

மின்லனாட்டத்துடன் ஒப்பிடப் பயன்படுகிைது. ைாறுதிலச மின்லனாட்டைானது சுற்று ஒன்றின் வழிலய 

குறிப்பிட்ட லேரம் பாயும்பபாழுது உருவாக்கும் பவப்ப ஆற்ைலை, அலத லேரத்தில் அலத சுற்றில் 

உருவாக்கும் ைாைாத லேர்மின்லனாட்டத்தின் ைதிப்பு, ைாறுதிலச மின்லனாட்டத்தின் பயனுறு ைதிப்பு 

எனப்படுகிைது. ைாறுதிலச மின்னழுத்த லவறுபாட்டின் பயனுறு ைதிப்பு Vபயன் என குறிப்பிடப்படுகிைது. 
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உதாரணைாக ைாறுதிலச மின்லனாட்டத்தின் ஒரு சுற்றில் i1, i2,எ ….,in என n மின்லனாட்டங்கலளக் 

கருதினால், அதன் RMS ைதிப்பு வருைாறு 

IRMS = √
ஒரு சுற்றில் உள்ள இருைடியோக்கப்பட்ை அடைத்துமின்தைோட்ைங்களின்கூடுதல் 

மின்தைோட்ைங்களின் எண்ணிக்டக
 

IRMS = √
𝑖1
2+𝑖2

2+⋯+𝑖𝑛
2

𝑛
 

மின் ஒத்ததிர்வு நிகழ்வு சுற்றில் L ைற்றும் C இரண்டும் இருந்தால் ைட்டுலை சாத்தியைாகிைது. அப்லபாது 

தான் 1800 கட்ட லவறுபாடு பகாண்டுள்ள மின்னழுத்த லவறுபாடுகள் VL ைற்றும் VC இரண்டும் 

ஒன்லைபயான்று நீக்கிவிடுகின்ைன. சுற்ைானது மின்தலடப்பண்பு உலடயதாகிைது. இது RL ைற்றும் RC 

சுற்றிகளில் ஒத்ததிர்வு ஏற்படாது என்பலதக் குறிக்கிைது. 

ஜுல் பவப்பைாதல் ைற்றும் சுற்றிலிருந்து மின்காந்த அலைகளின் கதிர்வீச்சு ஆகியலவ அலைப்பின் 

ஆற்ைலைக் குலைக்கின்ைன. எனலவ, அலைவுகள் தலடயுறு அலைவுகளாகின்ைன. 

உங்களுக்குத் பதரியுைா? 

வீட்டு உபலயாக மின்கருவிகளில் மின்னழுத்த லவறுபாடு ைற்றும் மின்லனாட்ட ைதிப்பீடுகள் பபாதுவாக 

அதன் RMS ைதிப்பால் குறிப்பிடப்படுகின்ைன. வீடுகளுக்கான AC மின்விநிலயாகம் 230V, 50Hz ஆகும். 

இங்கு 230V என்பது RMS அல்ைது பயனுறு ைதிப்பு ஆகும். அதன் பபருை ைதிப்பு Vm = √2 Vrms = √2 ×230 

= 325 V. 

ELI என்ைால் என்ன? 

 

ELI என்பது ஒரு சுருக்கப்பபயர் (Acronym) ஆகும். அதன் பபாருள் ஒரு மின்தூண்டிச் சுற்றில் மின்னியக்கு 

விலச (EMF) மின்லனாட்டத்லத (Current) முந்திச் பசல்கிைது என்பதாகும். 

ICE என்ைால் என்ன? 

 

ICE என்பது ஒரு சுருக்கப் பபயர் ஆகும். அதன் பபாருள் ஒரு மின்லதக்கிச் சுற்றில் மின்லனாட்டம் (Current) 

மின்னியக்கு விலசலய (EMF மின்னழுத்த லவறுபாடு) முந்திச் பசல்கிைது என்பதாகும். 
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சரியான விலடலயத் லதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

1. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு எைக்ட்ரான் லேர்க்லகாட்டுப்பாலத XY- இல் இயங்குகிைது. கம்பிச்சுற்று 

abcd எைக்ட்ரானின் பாலதக்கு அருகில் உள்ளது. கம்பிச்சுற்றில் ஏலதனும் மின்லனாட்டம் 

தூண்டப்பட்டால் அதன் திலச யாது? 

 

அ) எைக்ட்ரான் கம்பிச்சுருலளக் கடக்கும்லபாது, மின்லனாட்டம் அதன் திலசலய திருப்புகிைது. 

ஆ) மின்லனாட்டம் தூண்டப்படாது. 

இ) abcd 

ஈ) adcb 

2. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, ஒரு பைல்லிய அலரவட்ட வடிவ r ஆரமுள்ள கடத்தும் சுற்று (PQR) 

கிலடத்தள காந்தப்புைம் B – இல் அதன் தளம் பசங்குத்தாக உள்ளவாறு விழுகிைது. 

 

அதன் லவகம் v உள்ளலபாது சுற்றில் உருவான மின்னழுத்த லவறுபாடு 

அ) சுழி 

ஆ) 
𝐵𝑣𝜋𝑟2

2
 ைற்றும் P உயர் மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும் 

இ) 𝜋𝑟𝐵𝑣 ைற்றும் R உயர் மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும் 

ஈ) 2𝑟𝐵𝑣 ைற்றும் R உயர் மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும். 

3. t என்ை கணத்தில், ஒரு சுருலளாடு பதாடர்புலடய பாயம் 𝜙𝐵 = 10𝑡2 − 50𝑡 + 250 என உள்ளது. t = 

3s –இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விலசயானது 

அ) -190 V 

ஆ) -10V 
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இ) 10 V 

ஈ) 190 V 

4. மின்லனாட்டைானது 0.05 s லேரத்தில் +2A லிருந்து -2A ஆக ைாறினால், சுருளில் 8V மின்னியக்கு 

விலச தூண்டப்படுகிைது. சுருளின் தன் மின் தூண்டல் எண் 

அ) 0.2 H 

ஆ) 0.4 H 

இ) 0.8 H 

ஈ) 0.1 H 

5. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, ஒரு சுருளில் பாயும் மின்லனாட்டம் i லேரத்லதப் பபாருத்து ைாறுகிைது. 

லேரத்லதப் பபாருத்து தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விலசயின் ைாறுபாடானது 

 

 

அ)  

ஆ)  
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இ)  

ஈ)  

6. 4 cm2 குறுக்குபவட்டுப் பரப்பு பகாண்ட ஒரு வட்ட கம்பிச்சுருள் 10 சுற்றுகலளக் பகாண்டுள்ளது. அது 

பசன்டிமீட்டருக்கு 15 சுற்றுகள் ைற்றும் 10 cm2 குறுக்கு-பவட்டுப்பரப்பு பகாண்ட ஒரு 1 m நீண்ட 

வரிச்சுருளின் லையத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பிச்சுருளின் அச்சானது வரிச்சுருளின் அச்சுடன் 

பபாருந்துகிைது. அவற்றின் பரிைாற்று மின்தூண்டல் எண் யாது? 

அ) 7.54𝜇𝐻 

ஆ) 8.54 𝜇𝐻 

இ) 9.54 𝜇𝐻 

ஈ) 10.54 𝜇𝐻 

7. ஒரு மின்ைாற்றியில் முதன்லை ைற்றும் துலணச்சுற்றுகளில் முலைலய 410 ைற்றும் 1230 சுற்றுகள் 

உள்ளன. முதன்லைச்சுருளில் உள்ள மின்லனாட்டம் 6A எனில், துலணச்சுருளின் மின்லனாட்டைானது 

அ) 2A 

ஆ) 18 A 

இ) 12 A 

ஈ) 1 A 

8. ஒரு இைக்கு மின்ைாற்றி மின்மூைத்தின் மின்னழுத்த லவறுபாட்லட 220 V இல் இருந்து 11 V ஆகக் 

குலைக்கிைது ைற்றும் மின்லனாட்டத்லத 6A இல் இருந்து 100A ஆக உயர்த்துகிைது. அதன் 

பயனுறுதிைன் 

அ) 1.2 

ஆ) 0.83 

இ) 0.12 
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ஈ) 0.9 

9. ஒரு மின்சுற்றில் R, L, C ைற்றும் AC மின்னழுத்த மூைம் ஆகிய ஆலனத்தும் பதாடராக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன. L ஆனது சுற்றிலிருந்து நீக்கப்பட்டால், மின்னழுத்த லவறுபாடு ைற்றும் 

மின்லனாட்டம் இலடலய உள்ள கட்ட லவறுபாடு 𝜋/3  ஆகும். ைாைாக C ஆனது நீக்கப்பட்டால், கட்ட 

லவறுபாடானது மீண்டும் 𝜋/3 என உள்ளது. சுற்றின் திைன் காரணி 

அ) ½  

ஆ) 1/√2 

இ) 1 

ஈ) √3/2 

10. ஒரு பதாடர் RL சுற்றில், மின்தலட ைற்றும் மின்தூண்டல் மின்ைறுப்பு இரண்டும் சைைாக உள்ளன. 

சுற்றில் மின்னழுத்த லவறுபாடு  

அ) 
𝜋

4
 

ஆ) 
𝜋

2
 

இ) 
𝜋

6
 

ஈ) பூஜ்ஜியம் 

11. ஒரு பதாடர் RLC சுற்றில், 100Ω மின்தலடக்குக் குறுக்லக உள்ளமின்னழுத்த லவறுபாடு 40 V ஆகும். 

ஒத்ததிர்வு அதிர்பவண் 𝜔  ஆனது 250 rad/s. C இன் ைதிப்பு 4𝜇𝐹  எனில் , Lக்கு குறுக்லக உள்ள 

மின்னழுத்த லவறுபாடு 

அ) 600 V 

ஆ) 4000 V 

இ) 400 V 

ஈ) 1 V 

12. ஒரு 20 mH மின்தூண்டி, 50𝜇𝐹 மின்லதக்கி ைற்றும் 40Ω மின்தலட ஆகியலவ ஒரு மின்னியக்கு 

விலச 𝑣 = 10 𝑠𝑖𝑛340 𝑡  பகாண்ட மூைத்துடன் பதாடராக இலணக்கப்பட்டுள்ளன. AC சுற்றில் திைன் 

இழப்பு 

அ) 0.76 W 

ஆ) 0.89 W 

இ) 0.46 W 

ஈ) 0.67 W 
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13. ஒரு சுற்றில் ைாறுதிலச மின்லனாட்டம் ைற்றும் மின்னழுத்த லவறுபாட்டின் கணலேர ைதிப்புகள் 

முலைலய  𝑖 =  
1

√2
sin(100𝜋𝑡)𝐴  ைற்றும் 𝑣 =  

1

√2
sin (100𝜋𝑡 +

𝜋

3
)𝑉  ஆகும். சுற்றில் நுகரப்பட்ட 

சராசரித்திைன் (வாட் அைகில்) 

அ) ¼ 

ஆ) 
√3

4
 

இ) ½  

ஈ) 
1

8
 

14. ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்லதக்கியில் உள்ள பபருை மின்னூட்டம் Q ஆகும். ஆற்ைைானது மின் 

ைற்றும் காந்தப்புைங்களில் சைைாக லசமிக்கப்படும் லபாது, மின்னூட்டத்தின் ைதிப்பு 

அ) 
𝑄

2
 

ஆ) 
𝑄

√3
 

இ) 
𝑄

√2
 

ஈ) Q 

15. 
20

𝜋2 𝐻 மின்தூண்டியானது மின்லதக்குத்திைன் C பகாண்ட மின்லதக்கியுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

50 Hz இல் பபருைத் திைலன பசலுத்தத் லதலவயான C இன் ைதிப்பானது 

அ) 50 𝜇𝐹 

ஆ) 0.5 𝜇𝐹 

இ) 500 𝜇𝐹 

ஈ) 5 𝜇𝐹 

விலடகள் 

1. அ) எைக்ட்ரான் கம்பிச்சுருலளக் கடக்கும்லபாது, மின்லனாட்டம் அதன் திலசலய திருப்புகிைது.  2. ஈ) 

2𝑟𝐵𝑣 ைற்றும் R உயர் மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும்.  3. ஆ) -10V  4. ஈ) 0.1 H 

5. அ)  
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6. அ) 7.54𝜇𝐻  7. அ) 2A  8. ஆ) 0.83  9. இ) 1  10. அ) 
𝜋

4
  11. இ) 400 V  12. இ) 0.46 W  13. ஈ) 

1

8
   

14. இ) 
𝑄

√2
  15. ஈ) 5 𝜇𝐹 

 

[5] மின்காந்த அலைகள் 

குறிப்பு 

இடப்பபயர்ச்சி மின்லனாட்டம்: லைக்ஸ்பவல்தான் இடப்பபயர்ச்சி மின்லனாட்டம் என்ை பசால்லைத் லதர்வு 

பசய்தார். ஆனால் உண்லையில் இடப்பபயர்ச்சி மின்லனாட்டத்தில் எந்த மின்துகளும் இடப்பபயர்ச்சி 

அலடவதில்லை. வரைாற்றுக் காரணங்களுக்காக ோம் அலத பபயலர பயன்படுத்துகிலைாம்.  

உங்களுக்குத் பதரியுைா? 

துகள்கலளப் லபான்லை மின்காந்த அலைகளுக்கும் லேர்க்லகாட்டு உந்தம் ைற்றும் லகாண உந்தம் ஆகிய 

பண்புகள் உள்ளன என்பது ஒரு வியப்பளிக்கும் இயல்பாகும். ஒளியியல் கிடுக்கிகளின் (optical tweezers) 

கண்டுபிடிப்பு ைற்றும் உயர் பசறிவு ஒளித் துடிப்புகளின் உருவாக்கம் ஆகியவற்றிற்காக 2018 ஆம் 

ஆண்டு லோபபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

நுண்துகள்கள் ைற்றும் மூைக்கூறுகள் ஆகியவற்லை ஓரிடத்திலிருந்து ைற்பைாரு இடத்திற்கு ேகர்த்தப் 

பயன்படும் ஒரு கருவிலய ஒளியியல் கிடுக்கி ஆகும். ைருத்துவத் துலையில் இதற்கு பை பயன்பாடுகள் 

உள்ளன. உடலில் உள்ள திசுக்களிலிருந்து (normal tissues) பாக்டீரியா ைற்றும் லவரசுகலளப் 

பிரித்பதடுக்கவும் புற்றுலோய் பசல்களிலிருந்து ேல்ை நிலையிலுள்ள பசல்கலள ைட்டும் தனிலய 

பிரித்பதடுக்கவும் இலவ பயன்படுகின்ைன. மின்காந்த அலைகளின் லேர்க்லகாட்டு உந்த பண்லபப் 

பயன்படுத்திலய ஒளியியல் கிடுக்கிகள் பசயல்படுகின்ைன. 

அதிகளவிைான லேர்க்லகாட்டு உந்தத்லத சூரிய ஒளி அளிப்பதால் ஒரு வால் விண்மீனின் பருப்பபாருள் 

நிலை பின்லனாக்கி தள்ளப்படுவதால் தான் அதற்கு வால் லபான்ை அலைப்பு உருவாகின்ைது. 

மின்காந்த அலைகளின் லகாண உந்த பண்லப எளிதில் புரிந்து பகாள்ளைாம். எதிபரதிர் மின்னூட்டம் 

தாங்கிய, ஓரச்சில் அலைந்த இரு உள்ளீடற்ை உருலளகளுக்கு இலடயில் வரிச்சுருள் ஒன்று 

லவக்கப்பட்டுள்ள அலைப்பு ஒன்லைக் கருதுக. அவ்வுருலளகளில் பாய்ந்து பகாண்டிருக்கும் ைாறுதிலச 

மின்லனாட்டம் திடீபரன நிறுத்தப்பட்டால், உள் உருலளயும் பவளி உருலளயும் எதிபரதிர் திலசயில் 

சுழை ஆரம்பிக்கும். ைாறுதிலச மின்லனாட்டத்தினால் உருவாகும் மின்காந்தப் புைத்தின் லகாண உந்தம் 

இவ்வுருலளக்கு அளிக்கப்படுவதனாலைலய அலவ சுழல்கின்ைன.  

சரியான விலடலய லதர்ந்பதடுத்து எழுதுக 

1. 
1

𝜇0𝜖0
 இன் பரிைாணம் 

அ. [L T-1]  

ஆ. [ L2T-2]  

இ. [L-1T]  
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ஈ. [L-2T2] 

2. மின்காந்த அலை ஒன்றின் காந்தப்புைத்தின் எண்ைதிப்பு 3× 10−6  𝑇          எனில்,அதன்மின்புலத்தின் 

ைதிப்பு என்ன? 

அ. 100 V m-1 

ஆ. 300 V m-1 

இ. 600 V m-1 

ஈ. 900 V m-1 

3. எந்த மின்காந்த அலைலயப் பயன்படுத்தி மூடுபனியின் வழிலய பபாருட்கலளக் காண இயலும் 

அ. லைக்லரா அலை         

ஆ. காைாக்கதிர்வீச்சு           

இ.  X – கதிர்கள்          

ஈ. அகச்சிவப்புகதிர்கள் 

4. மின்காந்த அலைகலளப் பபாறுத்து பின்வருவனவற்றுள் எலவ தவைான கூற்றுகளாகும்? 

அ. குறுக்கலை  

ஆ. இயந்திர அலைகள் அல்ை  

இ. பேட்டலை 

ஈ. முடக்கப்பட்ட மின்துகள்களினால் உருவாக்கப்படுகின்ைன 

5. அலையியற்றி ஒன்லைக் கருதுக. அதில் உள்ள மின்னூட்டப்பட்டத் துகபளான்று அதன் 

சராசரிப்புள்ளிலயப் பபாறுத்து 300 MHz அதிர்பவண்ணில் அலைவுறுகிைது எனில், அலையியற்றியால் 

உருவாக்கப்பட மின்காந்த அலையின் அலைநீளத்தின் ைதிப்பு 

அ.  1 m  

ஆ. 10 m  

இ. 100 m  

ஈ. 1000 m 

6. மின்புைம் ைற்றும் காந்தப்புைத்லதாடு இலணந்த மின்காந்த அலைபயான்று எதிர்க்குறி x  

அச்சுத்திலசயில் பரவுகிைது. பின்வருவனவற்றிள் என்ச்சைன்பாட்லடப் பயன்படுத்தி அந்த மின்காந்த 

அலையிலன குறிப்பிடைாம். 

அ. �⃗� =𝐸0𝑗̂ைற்றும்�⃗� = 𝐵0�̂� 
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ஆ. �⃗� =𝐸0�̂�ைற்றும்�⃗� = 𝐵0𝑗̂ 

இ. �⃗� =𝐸0𝑖̂ைற்றும்�⃗� = 𝐵0𝑗 ̂  

ஈ. �⃗� =𝐸0𝑗̂ைற்றும்�⃗� = 𝐵0𝑖 ̂

7. பவற்றிடத்தில் பரவும் மின்காந்த அலை ஒன்றின் மின்புைத்தின் சராசரி இருைடிமூை ைதிப்பு (rms) 3Vm-

1 எனில் காந்தப்புைத்தின் உச்சைதிப்பு என்ன? 

அ. 1.414 × 10−8 𝑇   

ஆ. 1.0 × 10−8 𝑇    

இ. 2.828 × 10−8 𝑇    

ஈ. 2.0 × 10−8 𝑇   

8.  𝑣 = 𝑣𝑖̂  என்ை திலசலவகத்துடன் மின்காந்த அலை ஒரு ஊடகத்தில் பரவுகின்ைது. இவ்வலையின் 

ைாறுதிலச மின்புைன் +y – அச்சின் திலசயில் இருந்தால், அதன் ைாறுதிலச காந்தப்புைம் 

_________________ இருக்கும். 

அ. –y திலசயில்  

ஆ. –x திலசயில்  

இ. +z திலசயில்  

ஈ. –z திலசயில் 

9. காந்த ஒரு முலன (magnetic monopole) ஒன்று லதான்றுகிைது எனக் கருதினால், பின்வரும் 

லைக்ஸ்பவல் சைன்பாடுகளில் எச்சைன்பாட்லட ைாற்றியலைக்க லவண்டும்? 

அ. ∮ 𝐸.⃗⃗  ⃗
𝑠

d𝐴  = 
𝑄மூைப்பட்ை

𝜖0
 

ஆ. ∮ �⃗� . 𝑑𝐴 ⃗⃗  ⃗ = 0    

இ. ∮ �⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 𝜇0𝐼மூைப்பட்ை+ 𝜇0𝜀0
𝑑

𝑑𝑡
∫ �⃗� . 𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗
𝑠

 

ஈ. ∮ �⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = −
𝑑

𝑑𝑡
∅𝐵 

10. பிரான்ல ாபர் வரிகள் எவ்வலக நிைைாலைக்கு எடுத்துக்காட்டு? 

அ. வரி பவளியிடு   

ஆ. வரி உட்கவர்  

இ. பட்லட பவளியிடு  

ஈ. பட்லட உட்கவர் 
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11. பின்வருவனவற்றுள் எதுமின்காந்த அலையாகும்? 

அ.  𝛼– கதிர்கள்  

ஆ. 𝛽– கதிர்கள்  

இ. 𝛾– கதிர்கள்   

ஈ. இலவ அலனத்தும் 

12. பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலைலய உருவாக்கப்பயன்படுகிைது? 

அ. முடுக்குவிக்கப்பட்ட மின்துகள்   

ஆ. சீரான திலசலவகத்தில் இயங்கும் மின்துகள் 

இ. ஓய்வுநிலையிலுள்ள மின்துகள்   

ஈ. மின்னூட்டைற்ை ஒரு துகள் 

13. ஒரு சைதள மின்காந்த அலையின் மின்புைம் E = E0 sin [106x –𝜔𝑡 ]  

எனில் 𝜔 வின் ைதிப்பு என்ை? 

அ. 0.3 × 10−14 rad s-1 

ஆ. 3 × 10−14 rad s-1 

இ. 0.3 × 1014 rad s-1  

ஈ. 3 × 1014 rad s-1 

14. பின்வருவனவற்றுள் மின்காந்த அலைலயப் பபாறுத்து தவைான கூற்றுகள் எலவ? 

அ. இது ஆற்ைலைக் கடத்துகிைது   

ஆ. இது உந்தத்லதக் கடத்துகிைது 

இ. இது லகாண உந்தத்லதக் கடத்துகிைது   

ஈ. பவற்றிடத்தில் அதன் அதிர்பவண்லணப் பபாறுத்து பவவ்லவறு லவகங்களில் பரவுகிைது. 

15. மின்காந்த அலையின் மின்புைம் ைற்றும் காந்தப்புைங்கள் 

அ. ஒலர கட்டத்தில் உள்ளன. லைலும் ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்து 

ஆ. ஒலர கட்டத்தில் இல்லை. லைலும் ஒன்றுக்பகான்று இல்லை 

இ. ஒலர கட்டத்தில் உள்ளன. லைலும் ஒன்றுக்பகான்று இல்லை 

ஈ. ஒலர கட்டத்தில் இல்லை. லைலும் ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்து 

விலடகள்: 
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1. ஆ) [ L2T-2]   2. ஈ) 900 V m-1   3. ஈ) அகச்சிவப்புகதிர்கள்   4. இ ) X – கதிர்கள்    

5. அ) 1 m      6. ஆ) �⃗� =𝐸0�̂�ைற்றும்�⃗� = 𝐵0𝑗 ̂  7. அ) 1.414 × 10−8 𝑇       

8. இ) +z திலசயில்  9. ஆ) .∮ �⃗� . 𝑑𝐴 ⃗⃗  ⃗ = 0    10. ஆ) வரி உட்கவர்   11. இ ) 𝛾– கதிர்கள்   

12. அ) முடுக்குவிக்கப்பட்ட மின்துகள்   13. ஈ) 3 × 1014 rad s-1   

14. ஈ) பவற்றிடத்தில் அதன் அதிர்பவண்லணப் பபாறுத்து பவவ்லவறு லவகங்களில் பரவுகிைது.   

15. அ) ஒலர கட்டத்தில் உள்ளன. லைலும் ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்து. 

 

[6] கதிர் ஒளியியல் (RAY OPTICS) 

புககப்படக்கருவிகள், நுண்ண ோக்கிகள், த ோகைண ோக்கிகள் மற்றும் ஒளியியல் கருவிகளுக்குத் 

ண கையோன தைன்ஸ்ககை ைடிைகமக்கும் ணபோது, தைன்ஸ் கூட்டகமப்ணப தபோதுைோகப் 

பயன்படுத் ப்படுகிறது. இக்கூட்டகமப்பு, சிறந்  உருப்தபருக்கம் மற்றும் துல்லியமோன பிம்பத்க க் 

ண ோற்றுவிக்கும். 

குறிப்பு 

குழி மற்றும் குவி ஆடிககைக் தகோண்டு பிம்பங்ககை ைகையும் முகறகய மீள் போர்கை தெய்து தகோள்ை 

ணைண்டும். அ ோைது, தபோருகை தைவ்ணைறு நிகைகளில் கைத்து, பிம்பத்தின் நிகை, பிம்பத்தின் 

 ன்கம எவ்ைோறு தகோள்ை ணைண்டும். 

பற்ெக்கைத்தின் ணைகத்க ச் சுழியிலிருந்து 𝜔  ைகை அதிகரிக்கும் ணபோது ஒளி மகறந்து விடுகிறது. 

பற்ெக்கைத்தின் ணைகத்க  ணமலும் அதிகரித்துக் தகோண்ணட தென்று 2  𝜔  மதிப்கப அகடயும் ணபோது 

எதிதைோளிக்கப்பட்ட ஒளி அடுத்து தைட்டு ைழியோகச் தென்று உற்றுப் போர்ப்பைகை அகடகிறது. எனணை, 

𝜔  வின் ஒற்கறப்பகட மதிப்புகளுக்தகல்ைோம் ஒளி மகறைதும், (பற்களினோல்  டுக்கப்பட்டும்), 

இைட்கடப்பகட மதிப்புகளுக்தகல்ைோம் ஒளி த ரிைதும் (தைட்டு ைழியோக அனுமதிக்கப்பட்டும்) மோறி மோறி 

 கடதபறும். 

படுகதிர் தெங்குத் ோக  ைத்தில் விழும் ணபோது அ ன் படுணகோ ம் சுழியோகும். 

உங்களுக்குத் த ரியுமோ? 

1. பைப்புகளின் மீது  குந்  பூச்கெ ஏற்படுத்துை ன் மூைம் ஒணை ண ை எதிதைோளிப்பு (அல்ைது) ஒணை ண ை 

ஒளிவிைகல் ண ோற்றுவிக்கும் ஒளிப்பைப்புககை உருைோக்கைோம். இவ்ைோறு, ஒரு கண் ோடிப் பைப்பின் மீது 

பூசும் தபோருளின் அைகை மோற்றி அ கனப் பகுதி ஒளிபுகு பைப்போகவும், பகுதி ஒளி எதிதைோளிப்புப் 

பைப்போகவும் மோற்றைோம். இவ்ைோறு உருைோக்கப்பட்ட கண் ோடிகய ைணிக ரீதியோக இரு ைழிக் 

கண் ோடி மற்றும் அகை அல்ைது போதி தைள்ளி பூெப்பட்ட கண் ோடி என அகைக்கிறோர்கள். இரு ைழி 

கண் ோடி பின்பக்கம் முழுைதும் இருைோக்கப்பட்டோல் அது போர்ப்ப ற்கு ெோ ோை  ஒரு கண் ோடி 

ணபோன்ணற கோ ப்படும். ஆனோல், இரு ைழிக்கண் ோடியின் பின்புறம் ணகமிைோக்கள் மகறத்து 

கைக்கப்பட்டிருக்கைோம். எனணை,  மக்கு அறிமுகமில்ைோ  இடங்களில் கைக்கப்பட்டுள்ை 

கண் ோடிகளின் முன்பு  ோம் நிற்கும் ணபோது மிகவும் எச்ெரிக்ககயோக இருக்க ணைண்டும். இரு ைழிக் 

கண் ோடியோ என ணெோதித்துப் போர்க்க ஒரு ைழிமுகற உள்ைது. விைைோல் கண் ோடிகயத் த ோடும் 

ணபோது, விைலுக்கும் அ ன் பிம்பத்திற்கும் இகடணய இகடதைளி இருந் ோல் அது ெோ ோை  கண் ோடி 

அவ்ைோறு இல்ைோமல் விைல் ண ைடியோகப் பிம்பத்க த் த ோட்டோல் அஃது இரு ைழிக் கண் ோடியோகும். 
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2. ைளிமண்டை ஒளிவிைகல்: தைவ்ணைறு ஒளி விைகல் எண்ககைக் தகோண்டுள்ை ைளிமண்டைத்தின் 

தைவ்ணைறு அடுக்குகளின் ைழிணய ஒளி தெல்லும் ணபோது த ோடர் ஒளிவிைகல் ஏற்படுைதினோல் அ ன் 

போக  த ோடர்ந்து விைகைகடயும். உ ோை மோகச் சூரிய உ யத்தின் ணபோது  ோம் கோணும் சூரியன், 

உண்கமயில் சூரியன் உதிப்ப ற்குச் சிறிது ண ைத்திற்கு முன்ணப த ரியத் த ோடங்கும். இண  ணபோன்று, 

சூரியன் உண்கமயில் மகறந்  பிறகும்  மக்குச் சூரியன் த ரியும். இவ்விைண்டு நிகழ்வுகளுக்கும் 

கோை ம், ைளிமண்டைத்தினோல் ஏற்படும் ஒளிவிைகல் ஆகும். உண்கமயோன சூரிய உ யம் என்பது 

சூரியன் கிகடத் ைத்க க் கடப்பக க் குறிக்கிறது. கீணை கோட்டப்பட்டுள்ை படங்கள் கிகடத் ைத்க ப் 

தபோருத்துச் சூரியனின் உண்கமயோன நிகை மற்றும் ண ோற்றநிகைககைக் கோட்டுகின்றன. இப்படம் 

ைளிமண்டைத்தினோல் ஏற்படும் ஒளிவிைககை விைக்குை ற்கோக மிககப்படுத் ப்பட்ட படமோகும். 

சூரியனின் திகெயில் ஏற்படும் ண ோற்ற மோற்றம் கிட்டத் ட்ட அகை டிகிரி. இ ற்கோன ண ை ணைறுபோடு 2 

நிமிடங்கைோகும். இண  நிகழ்வின் கோை மோகத்  ோன் சூரியஉ யம் மற்றும் மகறவின் ணபோது சூரியன் 

ெற்று  ட்கடயோகத் த ரிகிறது ( முட்கடைடிவில் ). படத்தில் கோட்டப்பட்டுள்ை விண்மீன்களின் 

நிகைகளுக்குக் கோை மும் இண  நிகழ்வு  ோன். உண்கமயில் விண்மீன்கள் மின்னுைதில்கை, அகை 

மின்னுைது ணபோன்று ண ோன்றுகின்றன. இ ற்குக் கோை ம் தைவ்ணைறு ஒளி விைகல் எண்ககைப் 

தபற்றுள்ை ைளிமண்டை அடுக்குகளின் இயக்கணமயோகும். இைவு ைோனில் த ளிைோக இ கன  ோம் 

கோ ைோம். 
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உள்ண ோக்கு உடற்குைோய் (endoscope)  என்பது, ஒளி இகைகளின் கட்டு ஆகும். ண ோயோளியின் 

உடலுக்குள் இ கனச் தெலுத்தி உட்புற உறுப்புககை மருத்துைர்கள் ஆய்வு தெய்ைோர்கள். உள்ண ோக்கு 

உடற்குைோய் முழு அக எதிதைோளிப்புத்  த்துைத்தின் அடிப்பகடயில் ணைகை தெய்கிறது. ஒளி இகைககை 

ைோய் மூக்கு அல்ைது ஏண னும் உடலில் உள்ை ஒரு திறந்  துைோைம் ைழியோக ண ோயோளியின் உடலுக்குள் 

தெலுத்துைோர்கள். அவ்ைோறு தெலுத்தி, அறுகை சிகிச்கெககையும்  ற்ணபோது ணமற்தகோள்கின்றனர். 

 

 

நிறப்பிரிககக்கோன சிறந்  ஓர் எடுத்துக்கோட்டு,எ‘ைோனவில்ைோகும்’.எமகைக்கோைங்களில் நீர்த்துளிகளினோல் 

சூரிய ஒளி நிறப்பிரிகக அகடை ோல் ைோனவில் எற்படுகிறது. மகைதபோழியும் தபோழுண ோ அல்ைது 

மகைதபோழிந்து நின்ற பின்ணனோ அல்ைது பின்புறமோகச் சூரியன் உள்ை நிகையில் நீருற்று ஒன்கறப் 

போர்க்கும் தபோழுண ோ, ைோனவில்கை  ோம் போர்க்க முடியும். கோற்றில் மி ந்து தகோண்டிருக்கும் நீர்த் 

துளிகளின் மீது விழும் சூரியஒளி, நிறப்பிரிகக அகடந்து அ ன் ஏழு ைண் ங்கைோகப் பிரிகக 

அகடயும். எனணை, கோற்றில் மி ந்து தகோண்டிருக்கும் நீர்த்துளிகள், கண் ோடி முப்பட்டகம் ணபோன்று 

தெயல்படுகின்றன. நீர்த்துளியினுள் நுகைந்  ஒளிக்கதிர் அதிலிருந்து தைளிணயறுை ற்கு முன்பு, ஒரு 

முழு அக எதிதைோளிப்பு அகடை ோல் மு ன்கம ைோனவில் உருைோகும். இது படத்தில் கோட்டப்பட்டுள்ைது. 

மு ன்கம ைோனவில்லில் ஊ ோவிலிருந்து சிைப்பு ைகை உள்ை ைண் ங்ககைப் போர்ப்ப ற்கோன 

போர்கைக் ணகோ ம் 400 மு ல் 420 ைகையிருக்கும். மு ன்கம ைோனவில்லின் தைளிப்புறமோகத் துக  

ைோனவில் ண ோன்றுகின்றது. நீர்த்துளியினுள் நுகைந்  சூரியஒளி அதிலிருந்து தைளிணயறுை ற்கு 
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முன்னர், இைண்டு முழு அக எதிதைோளிப்புககை அகடை ோல் ‘துக ைோனவில்’எ ண ோன்றும். சிைப்பு 

ைண் த்திலிருந்து ஊ ோ ைண் ம் ைகை போர்ப்ப ற்கோன போர்கைக் ணகோ ம், 520மு ல் 540 

ைகையிலிருக்கும். 

 

ெரியோன விகடகயத் ண ர்ந்த டுத்து எழுதுக 

1. திகெதயோப்பு பண்பிகனப் தபற்ற (Isotropic) ஊடகத்தின் ைழிணய தெல்லும் ஒளியின் ணைகம், 

பின்ைருைனைற்றுள் எ கனச் ெோர்ந்துள்ைது? 

அ. அ ன் ஒளிச்தெறிவு  

ஆ. அ ன் அகைநீைம் 

இ. பைவும்  ன்கம   

ஈ. ஊடகத்க ப் தபோருத்து ஒளி மூைத்தின் இயக்கம் 

2. 10 cm நீைமுகடய  ண்டு ஒன்று, 10 cm குவியத் தூைம் தகோண்ட குழி ஆடியின் மு ன்கம அச்சில் 

கைக்கப்பட்டுள்ைது.  ண்டின் ஒரு முகன குழி ஆடியின் முகனயிலிருந்து 20 cm த ோகைவில் 

இருந் ோல், கிகடக்கும் பிம்பத்தின் நீைம் என்ன? 

அ. 2,5 cm  

ஆ. 5 cm  

இ. 10 cm  

ஈ. 15 cm 

3. குவியத்தூைம் f தகோண்ட குவி ஆடியின் முன்போகப் தபோருதைோன்று கைக்கப்பட்டுள்ைது. 

தபரி ோகப்பட்டதமய்பிம்பம்கிகடக்கணைண்டுதமனில், குவி ஆடியிலிருந்து தபோருகை கைக்க ணைண்டிய 

தபரும மற்றும் சிறுமத் த ோகைவுகள் யோகை? 

அ. 2f மற்றும் c  

ஆ. cமற்றும்≤ 

இ. f மற்றும் O  

ஈ. ணமற்கண்ட எதுவுமில்கை 

4. கோற்றிலிருந்து, ஒளிவிைகல் எண் 2 தகோண்ட கோண் ோடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது எனில், 

ெோத்தியமோன தபரும விைகுணகோ த்தின் மதிப்பு என்ன? 
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அ. 300   

ஆ. 450    

இ. 600    

ஈ. 900 

5. கோற்றில், ஒளியின் திகெணைகம் மற்றும் அகைநீைம் முகறணய 𝑉𝑎  மற்றும் 𝜆𝑎  இண  ணபோன்று 

 ண்ணீரில் 𝑉𝑤 மற்றும் 𝜆𝑤 எனில்,  ண்ணீரின் ஒளி விைகல் எண் என்ன? 

அ. 
𝑉𝑤

𝑉𝑎
 

ஆ. 
𝑉𝑎

𝑉𝑤
 

இ. 
𝜆𝑤

𝜆𝑎
 

ஈ. 
𝑉𝑎𝜆𝑎

𝑉𝑤𝜆𝑤
 

6. பின்ைருைனைற்றிள் விண்மீன்கள் மின்னுை ற்கோன ெரியோன கோை ம் எது? 

அ. ஒளி எதிதைோளிப்பு   

ஆ. முழு அகஎதிதைோளிப்பு 

இ. ஒளி விைகல்    

ஈ.  ை விகைவு 

7. ஒளிவிைகல் எண் 1.47 தகோண்ட இரு புற குவிதைன்ஸ் ஒன்று திைைம் ஒன்றில் மூழ்கி, ெம ை 

கண் ோடித்  கடு ணபோன்று தெயல்படுகிறது எனில், திைைத்தின் ஒளிவிைகல் எண் எவ்ைோறு இருக்க 

ணைண்டும்? 

அ. ஒன்கற விடக் குகறவு  

ஆ. கண் ோடிகய விடக் குகறைோக 

இ. கண் ோடிகய விட அதிகமோக  

ஈ. கண் ோடிக்குச் ெமமோக 

8.  ட்கடக் குவிதைன்ஸ் ஒன்றின் ைகைவுப் பைப்பின் ைகைவு ஆைம் 10 cm. ணமலும், அ ன் 

ஒளிவிைகதைண் 1.5. குவிதைன்சின்  ட்கடப் பைப்பின் மீது தைள்ளி பூெப்பட்டோல் அ ன் குவியத்தூைம் 

அ. 5 cm  

ஆ. 10 cm  

இ. 15 cm  

ஈ. 20 cm 
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9. ஒளிவிைகல்எண் 1.5 தகோண்ட கண் ோடிப் பட்டகம் ஒன்றினுள் கோற்றுக் குமிழ் ஒன்று உள்ைது. 

(தெங்குத்துப் படுகதிர் நிகைக்கு அருகில்) ஒரு பக்கத்திலிருந்து போர்க்கும் ணபோது, கோற்றுக்குமிழ் 5 cm 

ஆைத்திலும், மற்தறோரு ஆைத்திலும் உள்ைது எனில், கண் ோடிப் பட்டகத்தின்  டிமன் என்ன? 

அ. 8 cm  

ஆ. 10 cm  

இ. 12 cm  

ஈ. 16 cm 

10. ஒளிவிைகல் எண் n தகோண்ட ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் ைழிணய தெல்லும் ஒளிக்கதிர், கோற்றிலிருந்து 

இந்  ஊடகத்க ப் பிரிக்கும்  ைத்தின் மீது 450ணகோ த்தில் விழுந்து முழுஅக எதிதைோளிப்பு அகடகிறது 

எனில், n இன் மதிப்பு என்ன? 

அ. n= 1.25  

ஆ. n= 1.33  

இ. n= 1.4  

ஈ. n= 1.5 

விகடகள் 

1. ஆ) அ ன் அகைநீைம்   2. ஆ) 5 cm   3. ஈ) ணமற்கண்ட எதுவுமில்கை   4. அ)  300 5. ஆ) .
𝑉𝑎

𝑉𝑤
  

6. இ) ஒளிவிைகல்  7. ஈ) கண் ோடிக்குச் ெமமோக  8. ஆ) 10 cm   9. இ) 12 cm  10. ஈ) n= 1.5  

 

[7] அகை ஒளியியல் 

குறிப்பு 

குறிப்பிட்ட அதிர்தைண் தகோண்ட ஒளி, தைவ்ணைறு ஊடகங்களின் ைழியோகச் தென்றோலும் அ ன் 

அதிர்தைண்ணில் எவ்வி  மோற்றமும் ஏற்படோது. அவ்வூடகத்தின் ைழியோகச் தெல்லும் ஒளியின் 

ணைகத்திற்கு ஏற்ப அ ன் அகைநீைத்தில் மோற்றம் ஏற்படும். 

தெங்குத்துப் படுணகோ  நிகையில் ஒளி அகை தமல்ணைடு பைப்பின் மீது விைோமல், ணைறு ஒரு குறிப்பிட்ட 

படுணகோ ம் i  ல் விழுந் ோல், அ ற்கோன விைகு ணகோ ம் r ஆகும். எனணை, போக  ணைறுபோட்டிற்கோன 

2 𝜇𝑑 +
𝜆

2
= (2𝑛 + 1)

𝜆

2
(அ) 2𝜇𝑑 = 𝑛𝜆  ெமன்போட்டின் இடப்பக்கம் உள்ை 

2𝜇𝑑  என்ற ப ம்2𝜇𝑑 cos 𝑟என மோற்றமகடயும். 

𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃 = (2𝑛 + 1)
𝜆

2
 (nைது தபருமம்)) 

இங்கு sin 𝜃   என்பது விளிம்பு விகைவின் ணகோ  பைைகைக் தகோடுக்கிறது. ண ோைோயமோக்கலின் 

அடிப்பகடயில் திகையின் கமயத்திலிருந்து 
𝑦

𝐷
 த ோகைவில் அகமந்துள்ை தபருமம் அல்ைது சிறுமத்தின் 

நிகைகய 𝑠𝑖𝑛𝜃 விற்கு பதிைோக tan𝜃 தகோண்டு விைரிக்கைோம். (ஏதனனில் 𝜃 மிகவும் சிறியது) எனணை 

sin𝜃 = 𝑡𝑎𝑛𝜃 =
𝑦

𝐷
 , இங்கு y என்பது திகையின் கமயத்திலிருந்து தபருமம் அல்ைது சிறுமம் அகமந்துள்ை 

நிகைகயக் குறிக்கிறது. ணமலும் D என்பது ஒன்கறப் பிைவிலிருந்து திகை உள்ை த ோகைகைக் 

குறிக்கிறது. 
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ஒற்கறப் பிைவு ஆய்வில் சிறுமத்தின் நிபந் கன 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑛𝜆. இங்கு n என்பது சிறுமங்களின் ைரிகயக் 

குறிக்கும். ஆனோல் விளிம்பு விகைவுக் கீற்றணி ஆய்வில் தபருமத்திற்கோன நிபந் கன 𝑠𝑖𝑛𝜃 =

𝑁𝑚𝜆.  இங்கு m என்பது தபரும விளிம்பு விகைவு ைரிகெகயக் குறிக்கும் என்பக  நிகனவில் 

கைத்திருக்க ணைண்டும். 

உங்களுக்குத் த ரியுமோ? 

நீரின் மீது படர்ந்திருக்கும் எண்த ய்ப் படைம் மற்றும் ணெோப்புக்குமிழ் ணபோன்றகை ணபோை கண்கைர் 

ைண் ங்ககை தைளிப்படுத்துகின்றன (படத்தில் கோட்டப்பட்டுள்ைது). இவ்ைண் ங்களுக்குக் 

கோை ம் தமல்ணைடுகளின் ணமற்பைப்பு மற்றும் அடிப்பைப்பிற்கு இகடயில் பை முகற எதிதைோளிப்பு அகடந்  

தைள்கை ஒளிக்கதிர்களின் குறுக்கீட்டு விகைைோகும். இவ்ைண் ங்கள் தமல்ணைடுகளின்  டிமன், 

தமல்ணைடுகளின் ஒளிவிைகல் எண் மற்றும் ஒளியின் படுணகோ ம் ஆகியைற்கறச் ெோர்ந்  ோகும். 

 

ஒரு குறுந் கடு (Compact disc) கண்கைர் ைண் ங்களில் பைபைக்கின்றது. பதிவு தெய்யப்பட்டிருக்கும் 

பைபைப்போன பக்கத்தில் ைட்ட ைடிை குறுகிய தைட்டுகள் கோ ப்படும். இவ்தைட்டுகளின் அகைம் 

கண்ணுறு ஒளியின் அகைநீைத்துடன் ஒப்பிடத் க்க அைவில் உள்ை ோல், தைள்கை ஒளி அகைகள் 

குறுந் கடுகளின் இப்பக்கத்தின் மீது பட்டு எதிதைோளிக்கும் ணபோது விளிம்பு விகைவு ஏற்பட்டுக் கண்கைர் 

ைண் ங்களில் குறுந் கடுகள் ண ோன்றுகின்றன. போடல்கள் மற்றும் படங்கள் பதிவு தெய்யப்பட்டிருக்கும் 

பிைவுகள் விளிம்பு விகைவுக் கீற்றணி ணபோன்று தெயல்படுகின்றன. 

 

ெரியோன விகடகயத் ண ர்ந்த டுத்து எழுதுக 

1. பல்ணைறு ைண் ங்களில் எழு ப்பட்ட எழுத்துகளின் மீது (ஊ ோ, பச்கெ, மஞ்ெள், மற்றும் சிைப்பு) 

ெம ைக் கண் ோடி ஒன்று கைக்கப்பட்டுள்ைது. எந்  ைண் த்தில் எழு ப்பட்ட எழுத்து அதிக 

உயைத்தில் த ரியும்? 

அ. சிைப்பு  

ஆ. மஞ்ெள்  

இ. பச்கெ  

ஈ. ஊ ோ 
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2. கருகம நிறத்  ோளின் மீது 1mm இகடதைளியில் இைண்டு தைள்கை நிறப்புள்ளிகள் 

கோ ப்படுகின்றன. ண ோைோயமோக 3mm விட்டமுகடய விழிதைன்ஸ் உள்ை விழியினோல் இப்புள்ளிகள் 

போர்க்கப்படுகின்றன. விழியினோல் இப்புள்ளிககைத் த ளிைோகப் பகுத்துப் போர்க்கக் கூடிய தபருமத் 

த ோகைவு என்ன? [ பயன்படும் ஒளியின் அகைநீைம் 500mm] 

அ. 1 m  

ஆ. 5 m   

இ. 3 m   

ஈ. 6 m 

3. யங் இைட்கடப்பிைவு ஆய்வில், பிைவுகளுக்கு இகடணய உள்ை த ோகைவு இரு மடங்கோக்கப்படுகிறது. 

திகையில் ண ோன்றும் பட்கட அகைம் மோறோமல் இருக்க ணைண்டுதமனில், பிைவுகளுக்கும் திகைக்கும் 

இகடணய உள்ை த ோகைவு எவ்ைைவு இருக்க ணைண்டும்? 

அ.  2D   

ஆ. 
𝐷

2
 

இ. √2D                      

ஈ. 
𝐷

√2
 

4. 𝐼 மற்றும் 4 𝐼 ஒளிச் தெறிவுகள் தகோண்ட இைண்டு ஒற்கற நிற ஓரியல் ஒளிக்கற்கறகள் ஒன்றுடன் 

ஒன்று ணமற்தபோருந்துகின்றன. த ோகுபயன் பிம்பத்தின் ெோத்தியமோன தபரும மற்றும் சிறும 

ஒளிச்தெறிவுகள் முகறணய 

அ. 5 𝐼 and 𝐼   

ஆ. 5 𝐼 and 3 𝐼   

இ. 9 𝐼 and 𝐼  

ஈ. 9 𝐼 and 3 𝐼 

5. 5 × 10−3   cm  டிமன் தகோண்ட ணெோப்புப் படைத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது. கண்ணுறு பகுதியில் 

எதிதைோளிப்பு அகடந்  ஒளியின் தபரும அகைநீைம் 5320 Å எனில் ணெோப்புப் படைத்தின் ஒளிவிைகல் 

எண் என்ன? 

அ. 1.22   

ஆ. 1.33   

இ. 1.51   

ஈ. 1.83 

6. 1.0× 10−5 cm அகைம் தகோண்ட ஒற்கறப் பிைவினோல் ஏற்படும் விளிம்பு விகைவின் மு ல் சிறுமம் 300 

எனில், பயன்படுத் ப்படும் ஒளியின் அகைநீைம் என்ன? 

அ. 400 Å     
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ஆ. 500 Å 

இ. 600 Å     

ஈ. 700 Å 

7. கண் ோடித் ட்டு ஒன்றின் மீது 600 ணகோ த்தில் ஒளிக்கதிர் விழுகிறது. எதிதைோளிப்பு மற்றும் 

ஒளிவிைகல் அகடந்  ஒளிக்கதிர்களிைண்டு ஒன்றுக்தகோன்று தெங்குத் ோக அகமந் ோல், கண் ோடியின் 

ஒளி விைகல் எண் எவ்ைைவு? 

அ. √3   

ஆ. 
3

2
 

இ. √
3

2
 

ஈ. 2 

8. படத்தில் கோட்டப்பட்டுள்ை யங் இைட்கடப் பிைவு ஆய்வில் ஒரு துகை கண் ோடி ஒன்றினோல் 

மூடப்படுகிறது எனில், கமயப் தபருமம் எங்கு அகமயும்? 

 

அ. கீழ்ண ோக்கி இடம்தபயரும்  

ஆ. ணமல்ண ோக்கி இடம்தபயரும் 

இ. அங்ணகணய த ோடர்ந்து இருக்கும்  

ஈ. தகோடுக்கப்பட்ட விைைங்கள் ணபோதுமோன ல்ை 

9. நிணகோல் பட்டகம் ைழியோகச் தெல்லும்ஒளி 

அ. பகுதி  ைவிகைவு அகடயும்  

ஆ.  ைவிகைவு அகடயோது 

இ. முழுைதும்  ைவிகைவு அகடயும்  

ஈ. நீள் ைட்டமோகத்  ைவிகைவு அகடயும் 

10. ஒளியின் குறுக்கீட்டுப் பண்பிகன தைளிப்படுத்தும் நிகழ்வு 

அ. குறுக்கீட்டு விகைவு  

ஆ. விளிம்பு விகைவு  

இ.  ஒளிச் சி றல்  
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ஈ.  ை விகைவு 

விகடகள்: 

1. ஈ) ஊ ோ  2. ஆ) 5m  3. அ) 2D  4. இ) 9 𝐼 and 𝐼  5.ஆ) 1.33  6.ஆ) 500 Å  7.அ) √3   

8. ஆ) ணமல்ண ோக்கி இடம்தபயரும்  9. இ) முழுைதும்  ைவிகைவு அகடயும்  10. ஈ)   ைவிகைவு 

 

[8] கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்தபோருளின் இருகமப் பண்பு 

குறிப்பு 

ஆற்றலின் SI அைகு ஜூல் ஆகும். ஆனோல் அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியலில் ஆற்றல் ஆனது 

எைக்ட்ைோன் ணைோல்ட் எனும் அைகினோல் குறிக்கப்படுகிறது. 

ஒரு எைக்ட்ைோன் ணைோல்ட் என்பது 1V மின்னழுத்  ணைறுபோட்டினோல் முடுக்கப்படும் ணபோது எைக்ட்ைோன் 

தபறும் இயக்க ஆற்றலின் அைைோகும். 

1eV = எைக்ட்ைோன் தபறும் இயக்க ஆற்றல் 

      = மின்புைத்தினோல் எைக்ட்ைோன் மீது தெய்யப்படும் ணைகை 

      = q V 

      = 1.602× 10−19𝐶 × 1𝑉 

      = 1.602× 10−19𝐽 

இங்கு, ஒளிச்தெறிவு என்பது அ ன் தபோலிவுத்  ன்கமகயக் குறிக்கும். மங்கைோன ஒளிகய விட 

தபோலிைோன ஒளியோனது அதிக தெறிவிகனக் தகோண்டிருக்கும். 

குைோண்டம் கருத்துப்படி தகோடுக்கப்பட்ட அகைநீைத்தில் ஒளிச் தெறிவு என்பது ஓைைகு கோைத்தில் ஓைைகு 

பைப்பின் மீது படும், ெமமோன ஆற்றகைப் தகோண்டுள்ை, ஆற்றல் குைோண்டோ அல்ைது ஃணபோட்டோன்களின 

எண்ணிக்கக ஆகும். இ ன் அைகு Wm-2. 

துகள்களின் அகை இயல்பிகன உறுதி தெய்யும் ணெோ கன எைக்ட்ைோனுக்கு மட்டுணம தெய்யப்படவில்கை 

என்பக  இங்கு கைனத்தில் தகோள்ை ணைண்டும். நியூட்ைோன், ஆல்போ துகள்கள் ணபோன்ற துகள்கள் 

இயக்கத்தில் உள்ைணபோது, அைககப் பண்கபப் தபற்றுள்ைன. அகை  குந்  படிகங்களின் மீது 

படும்ணபோது விளிம்பு விகைவுக்கு உட்பட்டு சி றடிக்கப்படுகின்றன. நியூட்ைோன் விளிம்பு விகைவு 

ஆய்வுகள் படிக அகமப்பிகன ஆைோய்ை ற்கு தபருமைவு பயன்படுகின்றன. 

விளிம்பு விகைவு என்பது அகைகளின் ஒரு பண்பு ஆகும். அகைகள்  கடகளின் மீது 

படும்தபோழுத ல்ைோம்,  கடகளின் விளிம்புகளில் ைகைந்து தெல்லும். அகைகளின் இந்  ைகைந்து 

தெல்லும் பண்கப விளிம்பு விகைவுஎனப்படும். அகைகளின்ைகையும் அைவு அ ன் அகைநீைத்க ப் 

தபோருத் து. 

ஒளி அகைகளின் அகைநீைம் மிகச் சிறியது என்ப ோல், ஒளியில் ஏற்படும் விளிம்பு விகைவு 

மிககுகறைோகும் என்பக  அைகு 6 இல் கற்ணறோம். எனணை ஒளியின் விளிம்பு விகைவிகன 

ஆைோய்ை ற்கு விளிம்பு விகைவு கீற்றணிகள் பயன்படுகின்றன. 

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


Physics                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            46 

X-கதிர்களின் அகைநீைம் மற்றும் எைக்ட்ைோன்களின் டிப்ைோய் அகைநீைம் (10-10m என்ற அைவில் 

உள்ை ோல்) ஆகியகை ஒளி அகைகளின் அகைநீைத்க  விட குகறவு என்ப ோல், x-கதிர் விளிம்பு 

விகைவிற்கு கீற்றணிககைப் பயன்படுத்  முடியோது. 

படிகங்களில் அணு  ைங்களுக்கு இகடப்பட்ட த ோகைவு x- கதிர்களின் அகைநீைம் மற்றும் 

எைக்ட்ைோன்களின் டிப்ைோய் அகைநீைங்களுக்கு ஒப்பிடக்கூடிய ைககயில் உள்ைது. எனணை, 

இகைகளின் x-கதிர் விளிம்பு விகைவிற்கு படிகங்கள் முப்பரிமோனக் கீற்றணியோகப் 

பயன்படுத் ப்படுகின்றன. 

உங்களுக்குத் த ரியுமோ? 

சுைோைசியமோன ஒரு விஷயத்க  இங்கு கைனிக்க ணைண்டும். ஒளியோனது மின்கோந்  அகைகள் 

என்பக  உறுதி தெய் து தெர்ட்ஸின் ணெோ கன. ஆனோல் அண  ணெோ கன  ோன் ஒளியோனது துகள் 

இயல்பும் தகோண்டுள்ைது என்ப ற்கோன மு ல் ஆ ோைத்க யும் தகோடுத்துள்ைது. 

ஒளியோனது எவ்ைோறு அகை மற்றும் துகள் கற்கறயோக இருக்கும் என்பக ப் புரிந்து தகோள்ை படிப்பைர் 

சிைமப்படைோம். ஆனோல் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ணபோன்ற மிகப் தபரிய அறிவியல் விஞ்ஞோனிகளுக்கு கூட 

இந்  சிக்கல் இருந் து என்பக  நிகனவில் தகோள்ை ணைண்டும். 

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 1954 இல்  ம்முகடய  ண்பர் கமக்ணகல் தபஸ்ண ோ என்பைருக்கு எழுதிய 

கடி த்தில் இது த ோடர்போன மனப்ணபோைோட்டத்க  விைரித்துள்ைோர். 

“கடந்  ஐம்பது ஆண்டுகைோக ஆழ்ந்  சிந் கனகளின் அடிப்பகடயில்,எ‘ஒளி குைோண்டோ என்றோல் என்ன?’எ

எனும் ணகள்விக்கோன விகடகய என்னோல் த ருங்க இயைவில்கை!  ற்கோைத்தில், ஒவ்தைோருைரும் 

அந் க் ணகள்விக்கோன விகட த ரியும் என நிகனப்பர். ஆனோல் அைர்  ம்கமணய ஏமோற்றிக் தகோள்கிறோர்”. 

 

ெரியோன விகடகயத் ண ர்ந்த டுத்து எழுதுக. 

1. 𝜆𝑒 அகைநீைம் தகோண்ட எைக்ட்ைோன் மற்றும் 𝜆𝑝 தகோண்ட ஃணபோட்டோன் ஆகியகை ஒணை ஆற்றகைப் 

தபற்று இருப்பின், அகைநீைங்கள் 𝜆𝑒 மற்றும் 𝜆 𝑝 இகடயிைோன த ோடர்பு 

அ. 𝜆𝑝 ∝ 𝜆𝑒 

ஆ. 𝜆𝑝 ∝ √𝜆𝑒 

இ. 𝜆𝑝 ∝
1

√𝜆𝑒
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ஈ. 𝜆𝑝 ∝ 𝜆𝑒
2 

2. எைக்ட்ைோன் நுண்ண ோக்கியில் பயன்படும் எைக்ட்ைோன்கள் 14kV மின்னழுத்  ணைறுபோட்டினோல் 

முடுக்கப்படுகின்றன. இந்  மின்னழுத்  ணைறுபோடு 224kV ஆக அதிகரிக்கும் ணபோது, எைக்ட்ைோனின் 

டிப்ைோய் அகைநீைமோனது 

அ. 2 மடங்கு அதிகரிக்கும்  

ஆ. 2 மடங்கு குகறயும் 

இ. 4 மடங்கு குகறயும் 

ஈ. 4 மடங்கு அதிகரிக்கும் 

3. 3× 10−6𝑔 நிகற தகோண்ட துகளுடன் த ோடர்புகடய அகையின் அகைநீைம் மற்றும் 6× 106𝑚𝑠−1 

திகெணைகத்தில்  கரும் எைக்ட்ைோனின் அகைநீைம் ஆகியகை ெமமோக இருப்பின், துகளின் 

திகெணைகம் 

அ. 1.82× 10−18𝑚𝑠−1 

ஆ. 9× 10−2𝑚𝑠−1 

இ. 3× 10−31𝑚𝑠−1 

ஈ. 1.82× 10−15𝑚𝑠−1 

4. 𝜆  அகைநீைமுள்ை கதிர்வீச்சினோல் ஒரு உணைோகப் பைப்பு ஒளியூட்டப்படும் ணபோது, அ ன் நிறுத்து 

மின்னழுத் ம் V ஆகும். 2 𝜆  அகைநீைமுள்ை ஒளியினோல் அண  பைப்பு ஒளியூட்டப்பட்டோல், நிறுத்து 

மின்னழுத் ம் 
𝑉

4
 ஆகும். எனில் அந்  உணைோகப் பைப்பிற்கோன பயந்த ோடக்க அகை நீைம் 

அ. 4𝜆 

ஆ. 5𝜆 

இ. 
5

2
𝜆 

ஈ. 3𝜆 

5. 330 nm அகைநீைம் தகோண்ட ஒளியோனது 3.55 eV தைளிணயற்று ஆற்றல் தகோண்ட உணைோகத்தின் 

மீது படும் ணபோது, உமிைப்படும் எைக்ட்ைோனுடன் த ோடர்புகடய அகையின் அகைநீைமோனது (h= 

6.6× 10−34𝐽𝑠 எனக் தகோள்க) 

அ. < 2.75× 10−9𝑚 

ஆ. ≥ 2.75 × 10−9𝑚 

இ. ≤ 2.75 × 10−12𝑚 

ஈ. < 2.5× 10−10𝑚 

6. ஒளி உ ர் பைப்பு ஒன்று அடுத் டுத்து 𝜆  மற்றும் 
𝜆

2 
 அகைநீைம் தகோண்ட ஒற்கற நிற ஒளியினோல் 

ஒளியூட்டப்படுகிறது. இைண்டோைது ண ர்வில் உமிைப்படும் எைக்ட்ைோனின் தபரும இயக்க ஆற்றல் ஆனது 

மு ல் ண ர்வில் உமிைப்படும் எைக்ட்ைோனின் தபரும இயக்க ஆற்றகை விட 3 மடங்கோக இருப்பின் , 

உணைோகத்தின் தைளிணயற்று ஆற்றைோனது 
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அ. 
ℎ𝑐

𝜆
 

ஆ. 
2ℎ𝑐

𝜆
 

இ. 
ℎ𝑐

3𝜆
 

ஈ. 
ℎ𝑐

2𝜆
 

7. ஒளிமின் உமிழ்வு நிகழ்வில், ஒரு குறிப்பிட்ட உணைோகத்தின் பயந்த ோடக்க அதிர்தைண்க  விட 4 

மடங்கு அதிர்தைண் தகோண்ட கதிர்வீச்சு அந்  உணைோகப்பைப்பில் படும் ணபோது, தைளிப்படும் 

எைக்ட்ைோனின் தபரும் திகெணைகமோனது 

அ. √
ℎ𝑣0

𝑚
 

ஆ. √
6ℎ𝑣0

𝑚
 

இ.2 √
ℎ𝑣0

𝑚
 

ஈ. √
ℎ𝑣0

2𝑚
 

8. 0.9 eV மற்றும் 3.3 eVஎஃணபோட்டோன் ஆற்றல் தகோண்ட இைண்டு கதிர்வீச்சுகள் ஒரு உணைோகப்பைப்பின் 

மீது அடுத் டுத்து விழுகின்றன. உணைோகத்தின் தைளிணயற்று ஆற்றல் 0.6 eV எனில், இரு ண ர்வுகளில் 

தைளிவிடப்படும் எைக்ட்ைோன்களின் தபரும ணைகங்களின்  கவு 

அ. 1:4   

ஆ. 1:3                 

இ. 1:1  

ஈ. 1:9 

9. 520 nm அகைநீைம் தகோண்ட ஒரு ஒளிமூைம் ஒரு வினோடிக்கு 1.04× 1015 ஃணபோட்டோன்ககை 

தைளிவிடுகிறது. 460 nm அகைநீைம் தகோண்ட இைண்டோைது ஒளிமூைம் ஒரு வினோடிக்கு 

1.38× 1015ஃணபோட்டோன்ககை தைளிவிடுகிறது. இைண்டோைது மூைத்தின் திறனுக்கும் மு ல் மூைத்தின் 

திறனுக்கும் இகடணய உள்ை விகி ம் 

அ. 1.00   

ஆ. 1.02                        

இ. 1.5  

ஈ. 0.98 

10. சூரிய ஒளியின் ெைோெரி அகைநீைம் 550 nm மற்றும் அ ன் ெைோெரி திறன் 3.8× 1026𝑊 எனில், சூரிய 

ஒளியிலிருந்து ஒரு வினோடி ண ைத்தில் மனி னின் கண்கள் தபறக் கூடிய ஃணபோட்டோன்களின் ெைோெரி 

எண்ணிக்ககயோனது 

அ. 1045 
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ஆ. 1042 

இ. 1054 

ஈ. 1051 

11. ஒளிமின் தைளிணயற்று ஆற்றல் 3.313 eV தகோண்ட ஒரு உணைோகப் பைப்பின் பயன் த ோடக்க 

அகைநீைம் 

அ. 4125 Å  

ஆ. 3750 Å 

இ. 6000 Å    

ஈ. 2062.5 Å 

12. ஒளிமின் தைளிணயற்று ஆற்றல் 1.235 eV தகோண்ட ஒரு ஒளி உ ர்வுமிக்க உணைோகத் ட்டின் மீது 

500 nm அகைநீைம் தகோண்ட ஒளிபடுகிறது எனில், உமிைப்படும் ஒளி எைக்ட்ைோன்களின் இயக்க 

ஆற்றைோனது (h= 6.6× 10−34𝐽𝑠 எனக் தகோள்க) 

அ. 0.58 eV  

ஆ. 2.48 eV           

இ. 1.24 eV  

ஈ. 1.16 eV 

13. ஒரு உணைோகத்தின் மீது 𝜆 அகைநீைம் தகோண்ட ஃணபோட்டோன்கள் படிகின்றன. உணைோகத்திலிருந்து 

உமிைப்படும் அதிக ஆற்றல் தகோண்ட எைக்ட்ைோன்கள், B எண்மதிப்பு தகோண்ட தெங்குத்து 

கோந் ப்புைத்தினோல் R ஆைமுகடய ைட்டவில் போக யில் ைகைக்கப்படுகின்றன எனில், உணைோகத்தின் 

ஒளிமின் தைளிணயற்று ஆற்றல் 

அ. 
ℎ𝑐

𝜆
− 𝑚𝑒 +

𝑒2𝐵2𝑅2

2𝑚𝑒
 

ஆ. 
ℎ𝑐

𝜆
+ 2𝑚𝑒[

𝑒𝐵𝑅

2𝑚𝑒
]2 

இ. 
ℎ𝑐

𝜆
− 𝑚𝑒 −

𝑒2𝐵2𝑅2

2𝑚𝑒
 

ஈ. 
ℎ𝑐

𝜆
− 2𝑚𝑒[

𝑒𝐵𝑅

2𝑚𝑒
]2 

14. A, B மற்றும் C என்னும் உணைோகங்களின் தைளிணயற்று ஆற்றல்கள் முகறணய 1.92 eV, 2.0 eV 

மற்றும் 5.0 eV ஆகும். 4100 Å அகைநீைம் தகோண்ட ஒளிபடும் ணபோது ஒளி எைக்ட்ைோன்ககை உமிழும் 

உணைோகம் / உணைோகங்கள் 

அ. A மட்டும்   

ஆ. A மற்றும் B 

இ. அனத்து உமிழும் 

ஈ. ஏதுமில்கை 
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15. தைப்ப ஆற்றகை உட்கைர்ை ோல் எைக்ட்ைோன்கள் உமிைப்படுைது _______________ உமிழ்வு 

எனப்படும் 

அ. ஒளிமின்  

ஆ. புை 

இ. தைப்ப அயனி  

ஈ. இைண்டோம் நிகை 

வி கடகள் 

1. ஈ)  𝜆𝑝 ∝ 𝜆𝑒
2  2. இ) 4 மடங்கு குகறயும்   3. ஈ) 1.82× 10−15𝑚𝑠−1  4. ஈ) 3𝜆   5. ஆ.)  ≥ 2.75 × 10−9𝑚   

6. ஈ)  
ℎ𝑐

2𝜆
   7. ஆ) √

6ℎ𝑣0

𝑚
   8. ஆ) 1:3    9. இ) 1.5   10. அ) 1045   

11. ஆ) 3750 Å  12. இ) 1.24 eV   

13. ஈ) 
ℎ𝑐

𝜆
− 2𝑚𝑒[

𝑒𝐵𝑅

2𝑚𝑒
]2 14. ஆ) A மற்றும் B   15. இ) தைப்பநிகை 

 

[9] அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல் 

குறிப்பு 

மின்னூட்ட எண் ோனது 

 அ. பயன்படுத் ப்படும் ைோயு 

 ஆ. மின்ைோய்களின் இயல்பு ஆகியைற்கறச் ெோர்ந்திைோது 

கெட்ைஜன் நிறமோகை ைரிகளின் குகறந்  அகைநீைப் பகுதியில், (மு ன்கம) ைரிகளுடன் கூட 

மங்கைோன ைரிகள் உடனிருப்பக  H.C. யுணைம ற்றும் அைைது குழு 1931-ல் கண்டறிந் து. ஐணெோணடோப்பு 

இடப்தபயர்ச்சி விகைவு (அல்ை துஐணெோணடோப்பு  கர்வு) கோை மோக ஒணை  னிமத்தின் ஐணெோணடோப்புகள் 

ெற்ணற ணைறுபட்ட நிறமோகை ைரிககை தைளிவிடுகின்றன. இந்  மங்கைோன ைரிகளின் ண ோற்றம் 

கெட்ைஜன் அணுவில் ஐணெோணடோப்பு உள்ைக  உறுதிப்படுத்தியது (இது  டியூட்டிரியம் எனப் 

தபயரிடப்பட்டது).  

நிறமோகையில் ஒளி மிகுந்  ைரிகளுக்கும் மங்கைோன ைரிகளுக்கும் இகடணய உள்ை அகைநீை அல்ைது 

அகை எண் ணைறுபோட்கடக் தகோண்டு டியூட்டிரியம் அணுவின் நிகற கெட்ைஜன் அணுவின் 

நிகறகயப் ணபோல் இரு மடங்கோகும் என்பது க க்கிடப்பட்டது. ணபோர் அணு மோதிரியினோல் இந்  

ஐணெோணடோப்பு  கர்கை விைக்க இயைவில்கை. (மிகச் சிறிய அைணை இருந் ோலும், அணுக்கருவின் 

இயக்கம் கண்டறியப்பட்ட ோல்) ணபோரின் அணுமோதிரியில் அணுக்கரு இயக்கத்க க் கருத்தில் தகோண்டு 

கருத்தியல் அடிப்பகடயில் க க்கிடப்பட்ட கெட்ைஜன் மற்றும் டியூட்டிரிய அணுக்களின் ைரிகளின் 

அகை எண் அல்ைது அகை நீை ணைறுபோடுகள் நிகறமோகைகளின் கண்டறியப்பட்ட மதிப்புகளுடன் 

தபோருந்தி ைந் ன. 

கெட்ைஜன் அணுவுக்கும் டியூட்டிரியம் அணுவுக்கும் இகடணயயோன ணைறுபோடு என்னதைனில் 

கெட்ைஜன் அணுவில் ஒரு எைக்ட்ைோனும் ஒரு புணைோட்டோனும் உள்ைன. மோறோக டியூட்டிரியம் அணுவில் 

ஒரு எைக்ட்ைோன், ஒரு புணைோட்டோன் மற்றும் ஒரு நியூட்ைோன் ஆகியகை உள்ைன. 
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ஐன்ஸ்டீனின் நிகற-ஆற்றல் ெமத் ன்கமகயப் பயன்படுத்தி ஒரு அணுநிகற அைகிற்குச் ெமமோன 

ஆற்றல் ைருமோறு 

1u = 1.66× 10−27 × (3 × 108)2 

      = 14.94× 10−11 𝐽 ≈ 931𝑚𝑒𝑉ஆகும். 

அணுக்கரு இயற்பியல் ஆைோய்ச்சியின் த ோடக்க கோைங்களில் கதிர்வீச்சு என்ற தெோல் கதிரியக்க 

அணுக்கருக்களில் இருந்து தைளிைரும் உமிழ்வுககைக் குறிப்பிடுை ற்கோகப் பயன்படுத் ப்பட்டு ைந் து. 

𝛼 –கதிர்கள் உண்கமயில் 𝐻𝑒2
4  அணுக்கருக்கள் என்பக யும் 𝛽- கதிர்கள் எைக்ட்ைோன்கள் என்பக யும் 

இப்ணபோது  ோம் அறிணைோம். கண்டிப்போக அகை மின்கோந் க் கதிர்வீச்சுகள் அல்ை. எனணை,   𝛾- கதிர் 

மட்டுணம மின்கோந் க் கதிர்வீச்ெோகும். 

ஆல்போ சிக வின் ணபோது, நிகைத் ன்கமயற்ற அணுக்கருைோனது ஏன் 𝐻𝑒2
4  அணிக்கருகை 

தைளிவிடுகின்றது? அது ஏன்  ோன்கு  னித் னி நியூக்ளியோன்ககை தைளிவிடுைதில்கை? ஏதனனில் 

𝐻𝑒2
4  – இலும் இைண்டு புணைோட்டோன்களும் இைண்டு நியூட்ைோன்களும் அல்ைைோ உள்ைன. இ ன் 

கோை த்க  பின்ைருமோறு விைக்கைோம். எடுத்துக்கோட்டோக 𝑈92
238  அணுக்கருைோனது  ோன்கு  னித் னி 

நியூக்ளியோன்ககை (இைண்டு புணைோட்டோன்கள் மற்றும் இைண்டு நியூட்ைோன்கள்) தைளியிடுை ன் மூைம் 

𝑇ℎ90
234  அணுக்கருைோகச் சிக வுற்றோல், இந்  நிகழ்வின் சிக வு ஆற்றல் Q எதிர்க்குறி தகோண்ட ோக 

இருக்க ணைண்டும். ஆல்போ சிக விற்கு பிறகு உண்டோகும் விகைவுப் தபோருள்களின் தமோத்  

நிகறயோனது,  ோய் அணுக்கருவின் 𝑈92
238  நிகறகய விட அதிகமோக இருக்கும் என்பக  இது கோட்டுகிறது. 

ஆற்றல் மோறோ விதிகய மீறும் என்ப ோல் இத் ககய நிகழ்வு இயற்ககயில் ஏற்படோது. எந் தைோரு சிக வு 

நிகழ்வும் ஆற்றல் மோறோ விதி, ண ர்க்ணகோட்டு உந் ம் மோறோவிதி ஆகியைற்றுக்கு உட்பட்டு இருக்க 

ணைண்டும். 

ஒரு கியூரி என்பது 1 g ணைடியம் 1 வினோடியில் உமிழும் சிக வுகளின் எண்ணிக்ககக்குச் ெமமோகும்; 

அ ோைது ஒரு வினோடிக்கு 3.7× 1010 சிக வுகள். 

குகறந்  அகை ஆயுட்கோைம் தகோண்ட தபோருள் அதிக ஆயுட்கோைம் தகோண்ட தபோருகை விடக் 

குகறைோன கோைணம தெயல்போட்டில் இருக்கும் என்ப ோல் அது போதுகோப்போனது என்று கூற முடியோது. 

ஏதனனில் , குகறந்  ஆயுட்கோைம் தகோண்ட தபோருள் அதிக கதிரியக்கச் தெயல்போட்டிகனக் 

தகோண்டிருக்கும். எனணை அது அதிக கதிரியக்கத்  ன்கமயுடன் இருப்ப ோல் அதிக ஆபத்து தகோண்டது. 

இந்தியோவில்  ற்ணபோது 22 அணுக்கரு உகைகள் தெயல்போட்டில் உள்ைன.  மிழ் ோட்டில் கல்போக்கம், 

கூடங்குைம் ஆகிய இரு இடங்களில் அணுக்கரு உகைகள் கோட்டப்பட்டுள்ைன.  ம் ஆற்றல் ண கைகய 

நிகறணைற்றுைண  அணுக்கரு உகைகளின் ண ோக்கமோக இருப்பினும் இந்தியோவின் ஆற்றல் 

ண கையில் தைறும் 2% அைவு மட்டுணம அைற்றோல் ைைங்க முடிகிறது. 

உங்களுக்குத் த ரியுமோ? 

ஒணைதயோரு ண க்கைண்டி அைவு அணுக்கருவின் பருப்தபோருளின் நிகறயோனது கிட்டத் ட்ட டிரில்லியம் 

டன்களுக்குச் ெமமோகும். 

ஆல்போ சிக வின் ஒரு முக்கியமோன பயன்போடு, ஆபத்து நிகறந்  எவ்ைககத் தீயிலிருந்தும்  ம்கமக் 

கோத்திடும் தீயு ர் (smoke detector) கருவியோகும். 

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


Physics                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            52 

 

தீயு ர் கருவியோனது, கிட்டத் ட்ட 0.2 mg அைவுள்ை, அதமரிசியம் ( 𝐴𝑚95
241 ) என்றகைக்கப்படும் மிகக் 

குகறந்  கதிரியக்கத்  ன்கம தகோண்ட ஒரு தெயற்ககக் கதிரியக்க ஐணெோணடோப்பு பயன்படுத் ப்படுகிறது. 

எதிதைதிர் மின்ணனற்றம் தெய்யப்பட்ட இரு உணைோகத் ட்டுகளுக்கு இகடயில் இந்  கதிரியக்க மூைம் 

கைக்கப்படுகின்றது.  ட்டுகளுக்கிகடணய கோற்றிலுள்ை க ட்ைஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் மூைக்கூறுகள் 

𝐴𝑚95
241  இலிருந்து தைளிவிடப்படும் 𝛼- கதிர்வீச்சினோல் த ோடர்ந்து அயனியோக்கம் தெய்யப்படுகின்றன. 

இ ன் விகைைோக, சிறிய அைவு நிகையோன மின்ணனோட்டம் த ோடர்ந்து மின்சுற்றில் தெல்கின்றது. 

இந்நிகையில், புகக உட்தென்றோல் கோற்று மூைக்கூறுகளுக்குப் பதிைோக புககத்துகள்கைோல் கதிர்வீச்சு 

உட்கைைப்படும். இ ன் விகைைோக, குகறைோன அைணை அயனியோக்கம்  கடதபறுை ோல் உருைோகும் 

மின்ணனோட்டமும் குகறயும். மின்ணனோட்டத்தின் இந்  ெரிவு மின்சுற்றோல் உ ைப்பட்டு எச்ெரிக்கக 

மணியும் ஒலிக்கப்படுகின்றது. அதமரிசியத் ோல் தைளிவிடப்படும் கதிர்வீச்சு அைவு போதுகோப்போன அைகை 

விடவும் மிக குகறைோன ோகணை இருப்ப ோல் அது  மது உடலுக்கு தீங்கற்றது. 

ெரியோன விகடகயத் ண ர்ந்த டுத்து எழுதுக 

1. மின்னழுத் ம் V ணைோல்ட் மூைமோக முடுக்கப்படும் ஆல்ஃபோ துகள் ஒன்று அணு எண் Z தகோண்ட 

அணுக்கருகை ண ோக்கி ணமோ லுக்கு உட்பட அனுமதிக்கப்படும்ணபோது, அணுக்கருவிலிருந்து ஆல்ஃபோ 

துகளின் மீச்சிறு அணுகு த ோகைவு 

அ. 14.4
𝑍

𝑉
Å 

ஆ. 14.4 
𝑉

𝑍
Å 

இ. 1.44
𝑍

𝑉
Å 

ஈ. 1.44 
𝑉

𝑍
Å 

2. கெட்ைஜன் அணுவில்  ோன்கோைது சுற்றுப்போக யில் இயங்கும் எைக்ட்ைோனின் ணகோ உந் ம்: 

அ.  h   

ஆ. 
ℎ

𝜋
 

இ. 
4ℎ

𝜋
 

ஈ. 
2ℎ

𝜋
 

3.   n=1 சுற்றுப்போக க்கு அயனியோக்க அழுத் ம் 122.4 V தகோண்ட அணுவின் அணு எண்: 

அ. 1                       

ஆ. 2                    

இ. 3                 
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ஈ. 4 

4. கெட்ைஜன் அணுவின் மு ல் மூன்று சுற்றுப்போக களின் ஆைங்களின் விகி ம் 

அ. 1:2:3   

ஆ. 2:4:6              

இ. 1:4:9  

ஈ. 1:3:5 

5. ணகண ோடு கதிர்களின் மின்னூட்டம் 

அ. ண ர்க்குறி   

ஆ. எதிர்க்குறி  

இ.  டுநிகை  

ஈ. ைகையறுக்கப்ப்படவில்கை 

6. ணஜ.ணக. ோம்ெனின் e/m ஆய்வில், எைக்ட்ைோன் கற்கறக்குப் பதிைோக மியூைோன் (மியூைோம் என்பது 

எைக்ட்ைோன் மின்னூட்ட மதிப்கபயும் எைக்ட்ைோகனப் ணபோல் 208 மடங்கு நிகறயும் தகோண்ட ஒரு துகள்) 

கற்கறகயப் பயன்படுத்தும் அகடய: 

அ. B ன்மதிப்பு 208 மடங்கு அதிகரிக்கப்பட ணைண்டும் 

ஆ. B ன்மதிப்பு 208 மடங்கு குகறக்கப்பட ணைண்டும் 

இ. B ன்மதிப்பு 14.4 மடங்கு அதிகரிக்கப்பட ணைண்டும் 

ஈ. B ன்மதிப்பு 14.4 மடங்கு குகறக்கப்பட ணைண்டும் 

7. 𝐿𝑖++, 𝐻𝑒+  மற்றும் H ஆகியைற்றில் n=2 லிருந்து n=1 க்கு  கர்வு ஏற்படும் ணபோது உமிைப்படும் 

அகைநீைங்களின் விகி ம்: 

அ. 1:2:3  

ஆ. 1:4:9              

இ. 3:2:1  

ஈ. 4:9:36 

8. ஒரு புணைோட்டோன் மற்றும் ஒரு எைக்ட்ைோனின் மின்னழுத் ம் V= 𝑉0ln (
𝑟

𝑟0
) எனக் தகோடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

(இங்கு 𝑟0  ஒரு மோறிலி) மின்னழுத் த்திற்கு ணபோர் அணு மோதிரிகயப் பயன்படுத்தினோல், மு ன்கம 

குைோண்டம் எண் n ஐப் தபோறுத்து n ஆைது சுற்றுப்போக  𝑟𝑛 இன் மோறுபோட்டின்  ன்கம 

அ. 𝑟𝑛 ∝
1

𝑛
 

ஆ. 𝑟𝑛 ∝ 𝑛 

இ. 𝑟𝑛 ∝
1

𝑛2 
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ஈ. 𝑟𝑛 ∝ 𝑛2 

9. 27Al அணுக்கரு ஆைம் 3.6 தபர்மி எனில்64Cu அணுக்கரு ஆைம் ஏறக்குகறய 

அ. 2.4   

ஆ. 1.2 

இ. 4.8   

ஈ. 3.6 

10. அணுக்கரு கிட்டத் ட்ட ணகோை ைடிைம் தகோண்டது எனில் நிகற எண் A தகோண்ட அணுக்கரு 

ஒன்றின் பைப்பு ஆற்றல் எவ்ைோறு மோறுபடும்? 

அ. A2/3   

ஆ. A4/3 

இ. A1/3  

ஈ. A5/3  

11. 𝐿𝑖3
7 அணுக்கருவின் நிகறயோனது அதிலுள்ை அகனத்து நியூக்ளியோன்களின் தமோத்  நிகறகய விட 

0.042  u குகறைோக உள்ைது எனில், 𝐿𝑖3
7  அணுக்கருவின் ஒரு நியூக்ளியோனுக்கோன பிக ப்போற்றல்: 

அ. 46 MeV  

ஆ. 5.6 MeV         

இ. 3.9 MeV   

ஈ. 23 MeV 

12. 𝑀𝑝  என்பது புணைோட்டோனின் நிகறகயயும் 𝑀𝑝  என்பது நியூட்ைோனின் நிகறகயயும் குறிக்கும். Z 

புணைோட்டோன்களும் N நியூட்ைோன்களும் தகோண்ட அணுக்கரு ஒன்றின் பிக ப்போற்றல் B எனில் 

அவ்ைணுக்கருவின் நிகற M (N, Z) ஆனது: (இங்கு c என்பது ஒளியின் ணைகம்) 

அ. M (N,Z) = 𝑁𝑀𝑛 + 𝑍𝑍𝑝 − 𝐵𝑐2 

ஆ. M (N,Z) = 𝑁𝑀𝑛 + 𝑍𝑍𝑝 + 𝐵𝑐2 

இ. M (N,Z) = 𝑁𝑀𝑛 + 𝑍𝑍𝑝 − 𝐵/𝑐2 

ஈ. M (N,Z) = 𝑁𝑀𝑛 + 𝑍𝑍𝑝 + 𝐵/𝑐2 

13. (த ோடக்க நிகற எண் A மற்றும் த ோடக்க அணு எண் Z தகோண்ட) கதிரியக்க அணுக்கரு ஒன்று 2 

ஆல்போ துகள்கள் மற்றும் போசிட்ைோன்ககை உமிழ்கிறது. இறுதி அணுக்கருவின் நியூட்ைோன் மற்றும் 

புணைோட்டோன் எண்களின் விகி ம்: 

அ. 
𝐴−𝑍−4

𝑍−2
 

ஆ. 
𝐴−𝑍−2

𝑍−6
 

இ. 
𝐴−𝑍−4

𝑍−6
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ஈ. 
𝐴−𝑍−12

𝑍−4
 

14. கதிரியக்கத்  னிமம் A இன் அகை ஆயுட்கோைம் மற்தறோரு கதிரியக்கத்  னிமம் B –இன் ெைோெரி 

ஆயுட்கோைத்திற்கு ெமமோகும். த ோடக்கத்தில் அவ்விைண்டு  னிமங்களின் அணுக்களின் எண்ணிக்கக 

ெமமோக உள்ைது எனில்: 

அ. A மற்றும் B ன்த ோடக்கச் சிக வு வீ ம் ெமம் 

ஆ. A மற்றும் B ன்சிக வு வீ ம் எப்ணபோதும் ெமம் 

இ. A கைவிட B ணைகமோக சிக ைகடயும் 

ஈ. B கயவிட A ணைகமோக சிக ைகடயும் 

15.  t=0 ண ைத்தில் ண ைத்தில் அகமப்பு ஒன்றிலுள்ை அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கக  𝑁0 . அகை 

ஆயுட்கோைத்தில் போதியைவு கோைம் ( t= 
1

2
𝑇1/2) ஆகும் ணபோது உள்ை அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கக:  

அ. 
𝑁0

2
   

ஆ. 
𝑁0

√2
 

இ. 
𝑁0

4
 

ஈ. 
𝑁0

8
 

விகடகள்: 

1. இ) 1.44
𝑍

𝑉
Å    2. ஈ) 

2ℎ

𝜋
    3. இ) 3   4. இ) 1:4:9   5. ஆ) எதிர்க்குறி  6. இ) B ன் மதிப்பு  

14. 4 மடங்கு அதிகரிக்கப் பட ணைண்டும்  7. ஈ) 4:9:36   8. ஆ) 𝑟𝑛 ∝ 𝑛   9. இ) 4.8  10. அ) A2/3   

11. ஆ) 5.6 MeV         12. இ) M(N,Z) = 𝑁𝑀𝑛 + 𝑍𝑍𝑝 − 𝐵/𝑐2   13.ஆ)  
𝐴−𝑍−2

𝑍−6
     14. இ) A  கைவிட B 

ணைகமோக சிக ைகடயும்  15. ) 
𝑁0

√2
 

 

[10] எைக்ட்ைோனியல் ைற்றும் தகவல் பதாடர்பு அலைப்புகள் 

குறிப்பு 

தெயல் திறனற்ற கூறுகள்: ஒரு மின்சுற்றில் மின்திறகன உற்பத்தி தெய்ய இயைோ  கூறுகள். 

தெயல் திறனுள்ை கூறுகள்: ஒரு மின்சுற்றில் மின்திறகன உற்பத்தி தெய்யும் கூறுகள். 

ைட்டப்போக யில் சுற்றும் எைக்ட்ைோன்களின் ஆற்றல் எைக்ட்ைோன் ணைோல்ட் (eV) என்னும் அைகில் 

அைவிடப்படுகிறது. 

குகற கடத்திகளில், இக திறன் பட்கடயில் உள்ை எைக்ட்ைோன்கள் பிக க்கப்பட்ட எைக்ட்ைோன்கள் 

என்ப ோல், அகை மின்கடத் லுக்கு பயன்படோது. 

துகை என்பதின் ைகையகற: எைக்ட்ைோன் கிைர்ச்சி அகடயும் ணபோது, ெகப்பிக ப்பு முறியும். எனணை, 

கிைர்ச்சி அகடந்  எைக்ட்ைோன் பிக ப்பிகன முழுகமயோக்க கோலியிடத்க  ஏற்படுத்தும். இந்  

எைக்ட்ைோன் பற்றோக்குகற துகை எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ைது. 
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சிலிக்கோன் கடணயோடில் ஒவ்தைோரு 100C தைப்பநிகைக்குப் பின்ணனோக்கு த விட்டிய மின்ணனோட்டமோனது 

இரு மடங்கோகும். 

 ல்லியல்பு கடணயோடு: மின்ணனோக்குச் ெோர்பில் உள்ை ணபோது கடத்தியோகவும், பின்ணனோக்குச் ெோர்பில் 

உள்ை ணபோது கோப்போனோகவும் தெயல்படும்.  ல்லியல்பு கடணயோடுகளில் முன்ணனோக்கு மின் கட சுழி 

ஆகும். மின்னழுத்  அைண் புறக்கணிக்கத்  க்க ோக கரு ப்படும். 

சுற்றில் கடணயோடின் முகனககை மோற்றினோல், AC உள்ளீடு கெககயின் எதிர் அகைச் சுற்று 

தைளியீடோகப் தபறப்பட்டு ண ர் அகைச் சுற்று  டுக்கப்படும். 

கமயச் ெோவி மின்மோற்றி: துக ச் சுற்றின் கமயப்புள்ளியில் உள்ை ெோவி, இக ப்பு  ை ஏதுைோன ைெதி 

தகோண்டுள்ைது. இ ன் மூைம், துக ச் சுருளின் ஒரு கமயத்திற்கும் கமயப்புள்ளிக்கும் இகடணய 

தூண்டப்பட்ட மின்னழுத் த்க  அைவிடைோம். கமயப் ெோவி இக ப்புப் புள்ளி  கையிக ப்பு 

தெய்யப்பட்டோல் துக ச் சுற்றுக்குக் குறுக்ணக அளிக்கப்படும் மின்னழுத் ம் இைண்டு போதியோக 

பிரிக்கப்படும். எடுத்துக்கோட்டோக துக ச் சுற்றின் குறுக்ணக உள்ை மின்னழுத் ம் 240V எனில் துக ச் 

சுற்றின் ஒரு முகனக்கும் கமயச் ெோவி இக ப்பிற்கும் உள்ை மின்னழுத் ம் +120V மற்றும் மற்தறோரு 

முகனக்கு உள்ை மின்னழுத் ம் -120 V  ஆகும். 

(i) 4V க்கு குகறைோன பின்ணனோக்கு மின்னழுத் த்தில் தெனோர் முறிவு அதிகமோக இருக்கும். 

(ii) 6V க்கு அதிகமோன பின்ணனோக்கு மின்னழுத் த்தில் ெரிவு முறிவு அதிகமோன இருக்கும் 

(iii) 4V மற்றும் 6V க்கு இகடப்பட்ட மின்னழுத் த்தில் இைண்டு விகைவுகளுணம இருக்கும். 

தெனோர் கடணயோடு முறிவுப் பகுதியில் நுகைை ற்கு முன்பு அளிக்கப்படும் தபரும மின்னழுத் ம் தபரும 

பின்ணனோக்கு ெோர்பு மின்னழுத் ம் எனப்படும். ைணிகரீதியோக இது PIV  அைவீடு எனப்படும். 

PNP டிைோன்சிஸ்டரில் அடிைோயும் ஏற்போனும் உமிழ்ப்போகனப் தபோருத்து எதிர் மின் ைோயோக இருப்பக  

 டுவில் உள்ை N குறிக்கிறது. ஆனோல், NPN  டிைோன்சிஸ்டரின் அடிைோயும் ஏற்போனும் உமிழ்ப்போகனப் 

தபோருத்து ண ர்மின் ைோயோக இருப்பக   டுவில் உள்ை P குறிக்கிறது. 

ைடிைம் மற்றும் மோசூட்டல் அைவின் ணைறுபோட்டின் கோை மோக உமிழ்ப்போனுக்கு பதிைோக ஏற்போனுக்கும், 

ஏற்போனுக்கு பதிைோக உமிழ்ப்போனுக்கும் இக ப்புகள்  ை இயைோது. 

தபோது ஏற்போன் ைடிைகமப்பில் தைளியீடு ஆனது உமிழ்போனிலிருந்து தபறப்படுை ோல் இச்சுற்று 

உமிழ்ப்போன் பின்த ோடர்ச்சுற்று எனவும் அகைக்கப்படுகிறது. 

டிைோன்சிஸ்டரின் தெயல்படும் பகுதியில் ஏற்போன் மின்ணனோட்டமோனது ஏற்போன் – உமிழ்ப்போன் 

மின்னழுத்  ணைறுபோட்கடச் ெோர்ந்து இருக்கோது. 

NAND மற்றும் NOR ைோஜிக்ணகட்டுகள் தபோது ணகட்டுகள் என அகைக்கப்படுகின்றன. ஏதனனில் பிற 

ைோஜிக்ணகட்டுககை NAND அல்ைது NOR  ணகட்டுகளிலிருந்து உருைோக்கமுடியும் 

உங்களுக்குத் த ரியுமோ? 

உைகின் மு ல் கணினியோன ENIAC  ஆனது தபன்சில் ணைனியோ பல்ககைக்கைத்தில் J. பிதைஸ் 

பிர்ஏக்கர்ட் மற்றும் ஜோன் தமக்கோணை ஆகிணயோர்கைோல் கண்பிடிக்கப்பட்டது. இ ன் ைடிைகமப்பு 1943 இல் 

த ோடங்கி 1946 இல் முடிைகடந் து. இது 1800 ெதுை அடிபைப்பைவில் அகமந்திருந் து. இதில் 18,000 

தைற்றிடக்குைோய்கள் இருந் ன ணமலும் இது  50 டன் அைவிற்கு எகடகயக் தகோண்டிருந் து. 

உயர்வு (1) மற்றும்  ோழ்வு (0) என்ற கருத்து ஒன்றும் புதி ல்ை. உண்கமயில் அது 1938 இல் ெோனன் 

என்பைைோல் த ோகைணபசி இக ப்புச் சுற்றுகளில் பயன்படுத் ப்பட்டது. 

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


Physics                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            57 

ெரியோன விகடகயத் ண ர்ந்த டுத்து எழுதுக 

1. ஒரு சிலிக்கோன் கடணயோடின் மின்னழுத்  அைண் (ண ோைோயமோக) 

அ. 0.7 V   

ஆ. 0.3 V             

இ. 2.0 V  

ஈ. 2.2 V 

2. ஒரு குகற கடத்தியில் மோசுட்டலின் விகைைோக 

அ. இயங்கும் மின்னூட்ட ஊர்திகள் குகறயும் 

ஆ. ணைதிப்பண்புகளில் மோற்றம் ஏற்படும் 

இ. படிக அகமப்பின் மோற்றம் ஏற்படும் 

ஈ. ெகப்பிக ப்பு முறியும் 

3. ெோர்பளிக்கப்படோ  p-n ெந்தியில், p-பகுதியில் உள்ை தபரும்போன்கம மின்னூட்ட ஊர்திகள் (அ ோைது, 

துகைகள்) n-பகுதிக்கு விைைல் அகடை ற்கு கோை ம். 

அ. p-n ெந்தியின் குறுக்ணக உள்ை மின்னழுத்  ணைறுபோடு 

ஆ. n- பகுதியில் உள்ைக  விட, p-பகுதியில் உள்ை அதிக துகைதெறிவு 

இ. n- பகுதியில் உள்ை கட்டுறோ எைக்ட்ைோன்களின் கைர்ச்சி 

ஈ. p- பகுதியில் உள்ைக  விட, n-பகுதியில் உள்ை எைக்ட்ைோன்களின் அதிக தெறிவு 

4. ஓர் ண ர் அகை அகைதிருத்தியில் திருத் ப்பட்ட மின்னழுத் ம் ஒரு பளு மின் கடக்கு அளிக்கப்பட்டோல், 

உள்ளீடு கெகக மோறுபோட்டின் எந் ப் பகுதியில் பளு மின்ணனோட்டம் போயும் 

அ. 00-900  

ஆ. 900-1800 

இ. 00-1800  

ஈ. 00-3600 

5. தெனோர் கடணயோடின் மு ன்கமப் பயன்போடு எது? 

அ. அகை திருத்தி 

ஆ. தபருக்கி  

இ. அகை இயற்றி  

ஈ. மின்னழுத் ச் சீைகமப்போன் 

6. சூரிய மின்கைன் இந் த்  த்துைத்தின் அடிப்பகடயில் தெயல்படுகிறது. 

அ. விைைல்  
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ஆ. மறு இக ப்பு  

இ. ஒளி ணைோல்டோ தெய்ைபோடு 

ஈ. ஊர்தியின் போய்வு 

7. ஒளி உமிழ்வு கடணயோடில் ஒளி உமிழ்ப்படக் கோை ம் 

அ. மின்னூட்ட ஊர்திகளின் மறு இக ப்பு 

ஆ. தைன்சுகளின் தெயல்போட்டோல் ஏற்படும் ஒளி எதிதைோளிப்பு 

இ. ெந்தியின் மீது படும் ஒளியின் தபருக்கம் 

ஈ. மிகப் தபரிய மின்ணனோட்ட கடத்தும் திறன் 

8. p-n ெந்தியில் உள்ை மின்னழுத்  அைண் (i) குகறக்கடத்திப் தபோருளின் ைகக 

(ii) மோசூட்டலின் அைவு (iii) தைப்பநிகை ஆகியைற்கறப் தபோருத்து அகமயும். 

பின்ைருைனைற்றில் எது ெரியோனது? 

அ. (i) மற்றும் (ii)        

ஆ. (ii) மட்டும் 

இ. (ii)  மற்றும் (iii)  

ஈ. (i), (ii) மற்றும் (iii) 

9. ஓர் அகை இயற்றியில் த ோடர்ச்சியோன அகைவுகள் ஏற்பட 

அ. ண ர் பின்னூட்டம் இருக்க ணைண்டும் 

ஆ. பின்னூட்ட மோறிலி ஒன்றோக இருக்க ணைண்டும் 

இ. கட்டமோற்றம் சுழி அல்ைது 2 𝜋யோக இருக்க ணைண்டும் 

ஈ. ணமற்கூறிய அகனத்தும். 

10. ஒரு NOT ணகட்டின் உள்ளீடு A = 1011 எனில், அ ன் தைளியீடோனது, 

அ. 0100   

ஆ. 1000               

இ. 1100  

ஈ. 0011 

11. பின்ைருைைனைற்றில் எது மின்ணனோக்குச் ெோர்பில் உள்ை கடணயோடிகனக் குறிக்கும் 

அ)  
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ஆ)  

இ)  

ஈ)  

12. பின்ைரும் மின்சுற்று எந்  ைோஜிக் ணகட்டிற்குச் ெமமோனது 

 

அ. AND ணகட்  

ஆ. OR ணகட்  

இ. NOR ணகட்  

ஈ. NOT ணகட் 

13.  பின்ைரும் மின்சுற்றின் தைளியீடு 1 ஆக இருக்கும் ணபோது, உள்ளீடு ABC ஆனது 

 

அ. 101   

ஆ. 100                    

இ. 110  

ஈ. 010 

14. பண்ணபற்றும் கெககயின் க  ண ை வீச்சிற்கு ஏற்ப ஊர்தி அகையின் அதிர்தைண் மோற்றப்படுைது 

______________________ எனப்படும். 

அ. வீச்சுப் பண்ணபற்றம்  

ஆ. அதிர்தைண்பண்ணபற்றம் 

இ. கட்டப் பண்ணபற்றம் 

ஈ. துடிப்பு அகை பண்ணபற்றம் 

15. 3MHz மு ல் 30MHz ைகையிைோன அதிர்தைண் த டுக்கம் பயன்படுைது 

அ.  கை அகைப்பைைல் 
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ஆ. தைளி அகைப்பைைல் 

இ. ைோல் அகைப்பைைல் 

ஈ. தெயற்ககக்ணகோள்  கைல் த ோடர்பு 

விகடகள் 

1. அ) 0.7 V   2. இ) படிக அகமப்பின் மோற்றம் ஏற்படும்   3. ஆ)  n- பகுதியில் உள்ைக  விட, p-பகுதியில் 

உள்ை அதிக துகைதெறிவு   4. இ)  00-1800 5. ஈ) மின்னழுத் ச் சீைகமப்போன்  6. இ)  ஒளி ணைோல்டோ 

தெயல்போடு 7. அ) மின்னூட்ட ஊர்திகளின் மறுஇக ப்பு  8. ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iii)  

9. ஈ) ணமற்கூறிய அகனத்தும் 10. அ) 0100 

11. அ.   12. இ)  NOR ணகட்  13. அ) 101 14. ஆ)  அதிர்தைண் 

பண்ணபற்றம்   15. இ)  ைோல் அகைப்பைைல் 

 

[11] இயற்பியலின் அண்லைக்காை வளர்ச்சிகள் 

1954 –இல் ஜார்ஜ் டி வால் என்பவர் யுனிலைட் எனப்படும் முதல் இைக்குமுலை பசயல்பாடு பகாண்ட 

திட்டமிடக்கூடிய லராலபாலவ கண்டுபிடித்தார். ேவீன இயந்திர ைனிதவியல் பதாழிலின் தந்லத லஜாசப் 

ஏஞ்சல்பபர்கர் ைற்றும் ஜார்ஜ் டிவால் உைகத்தின் முதல் இயந்திர ைனித நிறுவனத்லத 1956-இல் 

உருவாக்கினர். 1961-இல் யுனிலைட் ஆனது நியூ பஜர்சியில் ஒரு பஜனரல் லைாட்டார்ஸ் தானியங்கிகள் 

பதாழிற்சாலையில் கார் உதிரி பாகங்கலள ேகர்த்துவதற்காக இயக்கப்பட்டது. 

உங்களுக்குத் பதரியுைா? 

பை கண்டுபிடிப்புகளும், உலரக்கத்தக்க புதுலைகளும் அறிவியல் புலனவுகளில் இருந்து 

லதான்றியதாகும். லராலபாக்களும் இதற்கு விதிவிைக்கல்ை. லராலபாடிக்ஸ் (எந்திரனியல்) (ROBOTICS) 

என்ை பசால் லராலபா என்ை வார்த்லதயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட்து. 1920, இல் பசக் எழுத்தாளர் கார்ல் 

லகபக் என்பவரால் ‘லராஸ்ஸம் யுனிவர்ஸ் லராலபாக்கள்’எஎன்ை ோடகத்தில் அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

லராலபா என்ை வார்த்லத பதாழிைாளர் அல்ைது லவலை எனப் பபாருள்படும் ‘லராலபாட்டா’எ என்ை 

பசால்லில் இருந்து பபைப்பட்டதாகும். பசயற்லக ைனிதர்கலள உருவாக்கும் ஒரு பதாழிற்சாலையில் 

ோடகம் பதாடங்குகிைது. ைனிதர்கள் என தவைாகக் பகாள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள் லபாை அலவ 

காட்சியளிக்கின்ைன (படம் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது) இந்த பாத்திரங்கள் ஆன்டிராய்டுகளில் இருக்கும் 

ேவீன யுக்திகலளப் லபான்ைலத ஆகும். 
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சரியான விலடலய லதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

1. ZnO பபாருளின் துகள் அளவு 30 nm. இந்த பரிைாணத்தின் அடிப்பலடயில் அது இவ்வாறு 

வலகப்படுத்தப்படுகிைது. 

அ) லபரளவு பபாருள் 

ஆ) ோலனா பபாருள் 

இ) பைன்லையான பபாருள் 

ஈ) காந்தப்பபாருள் 

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இயற்லகயான ோலனா பபாருள் எது? 

அ) ையிலிைகு 

ஆ) ையில் அைகு 

இ) ைணல் துகள் 

ஈ) திமிங்கைத்தின் லதால் 

3. மிகவும் நிலைத்த தன்லை பகாண்ட பசயற்லகப் பபாருள் உருவாக்குவதற்கான திட்ட வலரயலை 

எதலனப் பின்பற்றியது 

அ) தாைலர இலை 

ஆ) ைார்ஃலபா பட்டாம்பூச்சி 

இ) கிளிமீன் 

ஈ) ையிலிைகு 

4. அணுக்கலள ஒன்று திரட்டி ோலனா பபாருலள உருவாக்கும் முலை அலழக்கப்படுவது 

அ) லைலிருந்து –கீழ் அணுகுமுலை 

ஆ) கீழிலிருந்து –லைல் அணுகுமுலை 

இ) குறுக்கு கீழ் அணுகுமுலை 

ஈ) மூலை விட்ட அணுகுமுலை 

5.எ‘ஸ்கி பைழுகு’எஎன்பது ோனா பபாருளின் பயன்பாடு ஆகும். அது பயன்படும் துலை 

அ) ைருத்துவம் 

ஆ) ஜவுளி 

இ) விலளயாட்டு 

ஈ) வாகன பதாழிற்சாலை 

6. எந்திரனியல் துலையில் பயன்படுத்தப்படும் பபாருள்கள் 

அ) அலுமினியம் ைற்றும் பவள்ளி 
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ஆ) பவள்ளி ைற்றும் தங்கம் 

இ) தாமிரம் ைற்றும் தங்கம் 

ஈ) எஃகு ைற்றும் அலுமினியம் 

7. லராலபாக்களில் தலசக்கம்பிகள் உருவாக்க பயன்படும் உலைாகக்கைலவகள் 

அ) வடிவ நிலனவு உலைாகக்கைலவகள் 

ஆ) தங்கம் தாமிர உலைாகக் கைலவகள் 

இ) தங்கம் பவள்ளி உலைாகக் கைலவகள் 

ஈ) இரு பரிைாண உலைாகக்கைலவகள்  

8. மூலளயானது வலிலயச் பசயைாக்குவலத நிறுத்த பயன்படுத்தப்படும் பதாழில்நுட்பம் 

அ) துல்லிய ைருத்துவம் 

ஆ) கம்பியில்ைாமூலள உணர்வி 

இ) பைய்நிகர் உண்லை 

ஈ) கதிரியக்கவியல் 

9. புலராட்டான்கள் ைற்றும் நியூட்ரான்களுக்கு நிலைலய அளிக்கும் துகள் 

அ) ஹிக்ஸ் துகள் 

ஆ) ஐன்ஸ்டீன் துகள் 

இ) ோலனா துகள் 

ஈ) லபரளவு துகள் 

10. ஈர்ப்பு அலைகலள கருத்தியைாக முன்பைாழிந்தவர் 

அ) கான்ராட் லரான்ட்பஜன் 

ஆ) லைரி கியூரி 

இ) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

ஈ) எட்வார்டு பர்பசல் 

விலடகள் 

1. ஆ) ோலனா பபாருள்  2. அ) ையிலிைகு  3. இ) கிளிமீன்  4. ஆ) கீழிலிருந்து –லைல் அணுகுமுலை   

5. இ) விலளயாட்டு  6. ஈ) எஃகு ைற்றும் அலுமினியம்  7. அ) வடிவ நிலனவு உலைாகக்கைலவகள்   

8. இ) பைய்நிகர் உண்லை  9. அ) ஹிக்ஸ் துகள்  10. இ) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 
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