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ൈവദയതപവാഹതിെന ഫലങള
ോകാപര സളോഫറിെന ൈവദയതവിോശഷണം
     ോകാപര  സളോഫറ്  ലായനിെയ  കാരബണ 
ഇലോകാഡകള  ഉപോയാഗിച്  ൈവദയതവിോശഷണം 
നടതന കമീകരണമാണ് ചിതതില കാണനത്. 
പവരതനഫലമായി  െനഗറീവ്  ഇലോകാഡില 
ോകാപറിെന  ഒരാവരണം  രപെപടനതകാണാം. 
ോകാപര  സളോഫറ്  ലായനിയില  അതിെല 
ഘടകങള അോയാണകളായാണ്   (Cu++ & SO4--) 

സിതി  െചയനത്.  ഇതില  ോപാസിറീവ് 
അോയാണായ  Cu++  അോയാണ  െനഗറീവ്  ഇലോകാഡിെലതി  രണ്  ഇലോകാണിെന  സവീകരിച് 
ആറമായി മാറകയം ( Cu++ + 2e  → Cu)ഇലോകാഡില നിോകപികെപടകയം െചയനതിനാലാണ് 
െനഗറീവ്  ഇലോകാഡില  െചമിെന   ആവരണം  ഉണാകനത്.  ോകാപര  സളോഫറ്  ലായനിയെട 
നീലനിറതിന്  കാരണം  Cu++അോയാണിെന  സാനിധയമാണ്.  ൈവദയതവിോശഷണഫലമായി 
ലായനിയിെല  Cu++അോയാണിെന  എണം  കറയനതിനാല  ലായനിയെട  നീലനിറം  കോമണ 
കറഞവരന. ഈ പവരതനതില ൈവദയതി ഉപോയാഗിച് ൈവദയതവിോശഷണതിലെട ോകാപര 
സളോഫറിെന രാസവിഘടനതിന് വിോധയമാകനതിനാല ഇവിെട ൈവദയതിയെട രാസഫലമാണ് 
ഉപോയാഗെപടതിയിരികനത്.
   ോകാപര ഇലോകാഡ് ഉപോയാഗിചള  ൈവദയതവിോശഷണം  

               ോപാസിറീവ് ഇലോകാഡായി ഒര ോകാപര ോഫായിലം െനഗറീവ് ഇലോകാഡായി കാരബണ 
ോറാഡം  ഉപോയാഗിച്  ോകാപര  സളോഫറിെന  ൈവദയതവിോശഷണതിന്  വിോധയമാകിയാല 
ോപാസിറീവ്  ഇലോകാഡിന്  (  ോകാപര)  നാശനം സംഭവികകയം െനഗറീവ്  ഇലോകാഡില ോകാപര 
ോലപനം െചയെപടകയം െചയം.  

 ോപാസിറീവ് ഇലോകാഡിെല പവരതനം
       ോകാപര തകിടിെല ോകാപര ആറങള രണ്  ഇലോകാണകെള ോപാസിറീവ്  ഇലോകാഡില 
ഉോപകിച് ോകാപര അോയാണായി (Cu++)  മാറി ലായനിയില പോവശികന. [ Cu – 2e →Cu++]

ഇോത സമയം ലായനിയിെല  Cu++   അോയാണ െനഗറീവ് ഇലോകാഡിെലതി  രണ് ഇലോകാണിെന 
സവീകരിച് ആറമായി മാറി അവിെട നിോകപികെപടന.   [Cu+++2e →Cu]                      
യണിറ്  സമയതില  ോപാസിറീവ്  ഇലോകാഡില  നിനം  ലായനിയില  പോവശികന 
അോയാണകളെട എണവം ലായനിയില നിനം െനഗറീവ് ഇലോകാഡിെലതി നിരവീരയമാകെപടന 
അോയാണകളെട എണവം തലയമായതിനാല ലായനിയിെല ോകാപര അോയാണകളെട എണതില 
മാറം  ഉണാകനില.  അതിനാല  ഈ  പവരതനഫലമായി   ലായനിയെട  ഗാഢതക്  മാറം 
സംഭവികനില. 
അോയാണിക ചാലനം
സാധാരണ ചാലകങളില ഇലോകാണകളെട ചാലനം വഴിയാണ് ൈവദയതപവാഹം സാധയമാകനത്. 
എനാല ഇലോകാൈലറകളില  (ഉദാ:-  ോകാപര  സളോഫറ്  ലായനി,  ഉപ്  ലായനി  etc.)  െനഗറീവ് 
ചാരജളതം  ോപാസിറീവ്  ചാരജളതമായ  അോയാണകളെട  ചാലനം  മോഖനയാണ് 
ൈവദയതപവാഹം സാധയമാകനത്. ഇതിെനയാണ്  അോയാണിക ചാലനം എന് വിളികനത്.
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ൈവദയതോലപനം
    ഒര  ചാലകതിെന  ഉപരിതലതില  ൈവദയതവിോശഷണം  മോഖന  ഒര  ോലാഹം  പശന 
പകിയയാണ്  ൈവദയതോലപനം.  ഒര  DC  ൈവദയതോസാതസ്  ഉപോയാഗിച്    ോലപനം  െചയാന 
ഉോദശികനോലാഹം  ോപാസിറീവ്  ഇലോകാഡായം  ആ  ോലാഹതിെന  ലവണലായനി 
ഇലോകാൈളറായം  ോലപനം  െചയെപോടണ  വസ  െനഗറീവ്  ഇലോകാഡായം  കമീകരിചാണ് 
ൈവദയതോലപനം നടോതണത്. 

ോലപനം +ve 
ഇലോകാഡ്

– ve 
ഇലോകാഡ്

ഇലോകാൈലറ്

ഇരമ്  സണില 
െവളി 

െവളി ഇരമ് സണ സിലവര ൈനോടറ്

അലമിനിയം 
സണില  സവരണം 

സവരണം അലമിനിയം 
സണ

ോഗാളഡസയൈനഡിെനയം 
ോസാഡിയംസയൈനഡിെനയം 
മിശിതം.

ഇരമാണിയില 
ോകാമിയം

ോകാമിയം ഇരമാണി ോകാമികാസിഡ്

ൈവദയതോലപനതിെന ഉപോയാഗങള
1. ഭംഗി വരദിപികാം  2. ോലാഹനാശനം തടയാം  3. ോലാഹശദീകരണം. 

ഫാരെഡയെട ൈവദയതവിോശഷണ നിയമം  .  
         ൈവദയതവിോശഷണഫലമായി  ഇലോകാഡില  നിോകപികെപടകോയാ 
സവതനമാകെപടകോയാ  െചയന  പദാരതതിെന  മാസ്  ഇലോകാൈലറിലെട  കടതിവിടന 
ചാരജിന് ോനര അനപാതതിലായിരികം.

അതായത് പദാരതതിെന മാസ് 'm' കിോലാഗാമം പവഹിച ചാരജ് Q കളമം ആയാല 
m = സിരസംഖയ x Q ആയിരികം.

*  ഒര  ോലാഹകപിെന  ഉളഭാഗം  മാതം  െവളിെകാണ്  ോലപനം  െചയനതിനാവശയമായ 
സാമഗികള ലിസ് െചയക.കമീകരണതിെന ചിതം വരയക.

*  ോകാപര  സളോഫറ്  ലായനിെയ  കാരബണ  ോറാഡകളപോയാഗിച്   ൈവദയതവിോശഷണതിന് 
വിോധയമാകന.

1. ോപാസിറീവ് ഇലോകാഡിെനയം െനഗറീവ് ഇലോകാഡിെനയം മാസിലണാകന മാറെമന്?
2. ഇലോകാൈലറിെന ഗാഢതക് സംഭവികന മാറെമന്?
3.  കാരബണ  ദണകളക്  പകരം  ോകാപരതകിടകള  ഉപോയാഗിച്  ൈവദയതവിോശഷണം 
നടതിയാല ഇലോകാഡകളെട മാസിനം ലായനിയെട ഗാഢതകം എെനലാം മാറമാണണാകനത്?
ൈവദയതപവാഹതിെന താപഫലം  .  
       ചിതതിോലതോപാെല ഒോര നീളവം വണവമള ഒര 
അലമിനിയം  കമിയം  നിോകാം  കമിയം  ോശണീരീതിയില 
കമീകരിച്  ൈവദയതി  പവഹിപിചാല  നിോകാം  കമി 
ചടപഴകന.  ഇവിെട അലമിനിയം കമിയിലെടയം നിോകാം 
കമിയിലെടയം  പവഹികന  ൈവദയതി  തലയമാെണങിലം  നിോകാമിന്  പതിോരാധം 
കടതലായതിനാലാണ് ഇത് കടതല ചടാകനത്. 
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   ഈ സരകയടിെല നിോകാം കമിമാറിയതിനോശഷം ൈവദയതി പവഹിപിചാല അലമിനിയം കമി 
ചട പഴകന. നിോകാം കമി മാറിയോപാള സരകയടിെല പതിോരാധം കറയകയം കറന് 
വരദികകയം  െചയതിനാലാണ്  ഇോപാള  അലമിനിയം  കമി  ോനരോതതിോനകാള  കടതല 
ചടായത്. 
        ഒര ചാലകതിലെട ൈവദയതി പവഹികോമാള അതില ഉലപാദിപികെപടന താപതിെന 
അളവ്  ചാലകതിെന  പതിോരാധെതയം,  ചാലകതിലെട  പവഹികന  കറനിെനയം,   കറന് 
പവഹികന സമയെതയം ആശയികന.
ജള നിയമം
      ഒര ചാലകതിലെട ൈവദയതി പവഹികോമാള അതില ഉലപാദിപികെപടന താപതിെന 
അളവ്  ചാലകതിലെട  പവഹികന  കറനിെന  വരഗതിെനയം  ചാലകതിെന 
പതിോരാധതിെനയം,    കറന് പവഹികന സമയതിെനയം ഗണനഫലതിന് തലയമായിരികം. 

ഇതാണ് ജള നിയമം. ജയിംസ് പോസാട് ജള എന ശാസജനാണ് ഈ നിയമം ആവിഷരിചത്.
 അതായത്   H = I2Rt           H – താപം, I – കറന്, R – പതിോരാധം, t – സമയം.

ഓം നിയമം ഉപോയാഗിച്   H= VI t     അെലങില   H = V2t/R എനം എഴതാം.

* Page 70 Problems.
              ൈവദയതഹീറര,  അയണ ോബാക്,ഇോമരഷന ഹീറര എനിവ ൈവദയതിയെട താപഫലം 
ഉപോയാഗെപടതന  ഉപകരണങളാണ്.  ൈവദയതി  പവഹികോമാള  ചടപഴകന  ഹീറിങ് 
ോകായിലകള ഇതരം ഉപകരണങളില  ഉപോയാഗികന.  ഉയരന  െറസിസിവിറിയം ,ഉയരന 
ദവണാങവം ,ചടപഴത  അവസയില  ദീരഘോനരം  നിലകാന  കഴിവളതമായ 
നിോകാമാണ് ഹീറിങ് ോകായിലകള നിരമികാന ഉപോയാഗികനത്.
ൈവദയത പവര
     യണിറ് സമയതില  (ഒര െസകനില)ൈവദയതി െചയന പവതിെയയാണ് ൈവദയത പവര 
എന് പറയനത്. ൈവദയതപവര P = I2R = VI = V2/R ആയിരികം.ൈവദയത പവറിെന യണിറ് വാട് 
ആണ്.  ഇതിനം  W  എന അകരം െകാണ് സചിപികന.  ഒര ൈവദയോതാപകരണതില  100W 

എന് ോരഖെപടതിയാല അതിനരതം ഒര നിശിത ോവാളടിലള  (230V)ൈവദയതി നലകിയാല 
ആ ഉപകരണം െസകനില 100 ജള പവതിെചയെമനാണ്. അതായത് ഒര െസകനില 100 ജള 
ൈവദയോതാരജം  സവീകരിച്  ഉപകരണതിെന  സവഭാവമനസരിച്  100  ജള 
പകാോശാരജോമാ,ോതാോപാരജോമാ,മോറെതങിലം  ഊരജോമാ  ആകി  മാറം.Text  book  െല 
ോപാബംസ്.
സരകാഫയസ്  (Safety fuse)  
       ോഷാരട് സരകയോടാ,  ഓവരോലാഡിോങാനിമിതം   ൈവദയത സരകീടിനം ഉപകരണങളകം 
തകരാറകള ഉണാകാനിടയണ്.  ഈ അപകടം തടയനതിനള സംവിധാനമാണ് സരകാ ഫയസ്. ( 
സരകയടിന്  താങാനാകനതിലധികം  ഉപകരണങള  സരകയടില  ഉളെപടതനതാണ്  ഓവര 
ോലാഡിങ്.  ോഫസ്  -  നയടല ൈലനകള ോനരിട്  സമരകതില വരനത് നിമിതം സരകയടിെല 
പിോരാധം വളെരയധികം താഴനതിെനയാണ് ോഷാരട് സരകയടിങ് എന് പറയനത്.)
           ൈവദയതിയെട താപഫലം പോയാജനെപടതിയിരികന സംവിധാനമാണ് സരകാഫയസ്. 
ദവണാങം(melting point)  വളെര കറവായ െലഡിെനയം ടിനിെനയം സങരമാണ്  (Alloy)  ഫയസ് 
വയര നിരമാണതിനപോയാഗികനത്. സരകയടില അമിതൈവദയതി പവഹികോമാള ഫയസ്
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 വയര ഉരകി െപാടിോപാകകയം സരകയട് വിോഛദികെപട് ൈവദയതപവാഹം നിലയകയം െചയന.
െറസിസിവിറി
     ഒര ചാലകതിെന പതിോരാധം R( Resistance)അതിെന നീളതിന് (l)ോനര അനപാതതിലം 
ോഛദതലവിസീരണതിന് (Area of cross section)വിപരീതാനപാതതിലമായിരികം.

അതായത്  R=സിരസംഖയ .l/A          Or   R =ρ l/A .  Or  ρ=RA/l  .  ഈ സിസംഖയയാണ് 
െറസിവിറി.   ഒര  ചാലകതിെന  െറസിസിറി  അതിെന  നീളം,വണം  എനിവമാറനതിനനസരിച് 
മാറനില.ഓോരാ പദാരതതിനം ഒര നിശിത െറസിസിറി ഉണായിരികം.
ഇനകാനസന് ലാമ്
       ൈവദയതിയെട പകാശഫലം ഉപോയാഗെപടതന ഉപകരണമാണ് ഇനകാനസന് ലാമ്. ഇതില 
ഗാസ്  ബളബിനകതായി  രണ്  ോലാഹകമികളില  ഒര  ഫിലെമന്  താങിനിരതിയിരികന. 

ചടചപഴകോമാള ധവള പകാശം(white  light)  പറെപടവികാന കഴിയന ടങസണ െകാണാണ് 
ഫിലെമന്  നിരമിചിരികനത്.  ഇനകാനെസന്  എന പദതിനരതം താപതാല ജവലികനത് 
എനാണ്.  ഉയരന  ദവണാങവം(melting  point),  ഉയരന  ഡകിലിറിയം,ചടപഴത  അവസയില 
ദീരഘോനരം നിലനിലകാന കഴിവളതമായ ോലാഹമാണ് ടങസണ. 

         െപാടിയ ഒര ബളബിെന ഒര ഫിലെമനിലെട ൈവദയതി കടതിവിടാല ഉടന അത് എരിഞ് 
ോപാകനത  കാണാം.  അതായത്  വായവിെന  സാനിധയതില  ഫിലെമന് 
എരിഞ(ഓകീകരികെപടന)ോപാകന.  അതിനാല അതിനാല ബളബിനകത് കറഞമരദതില 
അലസവാതകങള(Inert  gases)   നിറചാണ്  ഉപോയാഗികനത്.  ഇത്  വഴി  ഫിലെമനിെന 
ഓകീകരണം,ബാഷീകരണം എനിവ തടയനതിനാല ബളബിന് ആയസം കമതയം( Efficiency) 

വരദികന.

ഡിസചാരജ് ലാമകള
       ഇനകാനസന് ലാമകളില  ൈവദയതിയെട ഭരിഭാഗവം (60% ോതാളം) താപമായി നഷെപടന. 

ഊരജനഷം വളെര കറവായ പകാശോസാതസാണ് ഡിസചാരജ് ലാമകള.

        രണറതം ഓോരാ ഇലോകാഡകള ഘടിപിച ഒര ഗാസ് ടയബാണ് ഇതിെന പധാനഭാഗം. ഇതില 
കറഞമരദതില അനോയാജയമായ  ഒര വാതകം  (  ഉദാഹരണം:-  െമരകറി  ബാഷം,  ോസാഡിയം 
ോവപര,ൈനടജന  etc..)  നിറചിരികം.   ഇലോകാഡകളില ഉയരന ോവാളോടജ്  പോയാഗികോമാള 
ടയബിനകെത  വാതകം  അോയാണീകരികെപടം.  ഈ  അോയാണകളം  അോയാണീകരികെപടാത 
മറാറങളമായി കടിയിടികനതിെന ഫലമായി പകാശം ഉണാകന.  പകാശതിെന നിറം ടയബില 
നിറചിരികന വാതകെത ആശയിചിരികന.

വാതകങളം അവ ഉണാകന പകാശതിെന നിറവം

Neon Orange red

Nitrogen Red

Sodium Yellow

Mercury White

Chlorine Green

Hydrogen Blue
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ഫറസന് ലാമകള
       അഗങളില  ഓോരാ ഹീറിങ് ോകായിലകള ഘടിപിചതം കറഞമരദതില െമരകറി ബാഷം 
നിറചതമായ  ഒര  നീണ  ഗാസ്  ടയബാണ്  ഇതിെന  പധാനഭാഗം.  ചടാകോമാള  ഇലോകാണകെള 
ഉലസരജികാന ോശഷിയളവയാണ് ഇതിെല ഹീറിങ്  
ോകായിലകള.  ഇലോകാണ ഉലസരജന ോശഷി               
വരദിപികനതിനായി ഇവയില ോതാറിയം ഓൈകഡ് 
ോലപനം െചയിടണ്. ഗാസ് ടയബിെന വശങളില ഒര 
ഫറസന് പദാരതവം ോലപനം െചയിടണ്.
                     ോകായിലിലെട ൈവദയതി കടതിവിടോമാള ോകായില 
ചടായി ഇലോകാണകെള ഉലസരജികന. ഈ ഇലോകാണകള െമരകറി 
ആറങളമായി  കടിയിടികകയം  തലഫലമായി  അദശയമായ  അളടാ 
വയലറ്  വികിരണങള  ഉണാകകയം  െചയന.  ഈ  അളടാവയലറ് 
വികിരണങെള ഫറസന് പദാരതം ആഗിരണം െചയ്  ദശയപകാശെത 
പറതവിടന.

       സാധാരണ ഫിലെമന് ലാമിെന (ഇനകാനെസന് ലാമ്) അോപകിച് 
ഫറസന്  ലാമിന്  ഏെറ  ോമനമകളണ്.  *  ഊരജനഷം  കറവ്  ( 
നലകനൈവദയതിയെട  ഭരിഭാഗവം  പകാശമായിമാറന)  *  ആയസ്  കടതല  (ഇനകാനെസന് 
ലാമിെന  അഞിരടി)  *  കടതല  പകാശം  *  ഫറസന്  ലാമില  നിനള  പകാശം  നിഴല 
ഉണാകനില.

ോകാമാക് ഫറസന് ലാമ്   (CFL)  
       ഇോപാള  വയാപകമായി  ഉപോയാഗിചവരനതം  കറഞ  പവറില  പവരതികനതമായ 
ലാമകളാണിവ.  െമരകറി ബാഷം നിറചതം,വശങളില ഫറസന് പദാരതം ോലപനം െചയതമായ 
നീളം കറഞ (ഫറസന് ലാമിോലതിെന അോപകിച്)  ഒര ഗാസ് ടയബ്,  രണ് ഇലോകാഡകള,  ഒര 
ഇലോകാണിക് സരകയട് എനിവയാണ് ഒര CFL  െന പധാനഭാഗങള. 

                       ഇലോകാണിക് സരകയടിെന സഹായോതാെട ഇലോകാഡകളകിടയില    40kHz ോലാ 
അതിലകടതോലാ  ആവതിയള  (frequency)  ൈവദയതി  നലകന.  അോപാള  ഇലോകാഡകളില 
നിനം  ഇലോകാണകള  ഉലസരജികകയം  ഈ  ഇലോകാണകള  ടയബിനകെത  െമരകറി 
ആറങളമായി കടിയിടിച് അളടാ വയലറ് വികിരണങെള  പറെപടവികകയം െചയന.ഫറസന് 
പദാരതം  അളടാ  വയലറ്  വികിരണങെള  ആഗിരണം  െചയ്  ദശയപകാശം  പറെപടവികന. 

വിപണിയില സീോറാവാട് ബളെബനറിയെപടന 10W ഫിലെമന് ലാമിോനകാള കറഞപവറില 
3W മതല CFL കള ലഭയമാണ്. 
എല  .  ഇ  .  ഡി  ലാമകള  :    വളെരകറഞപവറപോയാഗിച്  ൈവദയോതാരജം  പകാോശാരജ 
മാകനവയാണ് എല.ഇ.ഡി ലാമകള.  2V  മതല വയതയസ  ോവാളടതയില പവരതികന ഇവ 
വളെര  ോവഗതില  ഇവയെട   പചാരം  ഏറിവരനണ്.  നിരമിചിരികന  പദാരതതിെന 
സവഭാവം,നിരമാണരീതി എനിവയനസരിച് വയതയസ നിറതിലളപകാശം ലഭയമാകന LED കള 
വിപണിയില ലഭയമാണ്.   ഫറസന് ലാമകള,CFL  എനിവക് ധാരാളം ോമനമകളെണങിലം ചില 
നയനതകളം  ഇവ യണ്. Eg:- * വില കടതല   * ഉപോയാഗശനയമായ ലാമകളിെല ടയബിനളിെല 
െമരകറി ബാഷവം  ഫറസന് പദാരതവം ഉണാകന പാരിസിതിക പശങള  (Environmental 

effects). 
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 മാതകാോചാദയങള

1.  ൈവദയതി  ഉപോയാഗിചള  ഒര  പവരതനതിെന  അപരണമായചിതീകരണമാണ് 
താെഴതനിരികനത്.
a.  ഈ  പവരതനതിെന  ോപെരന്?     b.ൈവദയതിയെട 
ഏതഫലമാണ് ഇവിെട ഉപോയാഗ െപടതിയിരികനത്? 

c. സരകയടില ഒര ബാററി ശരിയായ രീതിയില ഉളെപടതി  
ചിതം പരതീകരിച് വരയക.  d. ബീകറില എടതിരികന 
ലായനിോയത്?   e.ലായനിയിെല  +ve അോയാണ  ഏത് 
ഇലോകാഡി ോലകായിരികം സഞരികനത്? 

2. H = I2Rt എനത് ഒര നിയമതിെന ഗണിതരപമാണ്.
a.ഏതാണീ നിയമം?  b. ഇതിെല ഓോരാ ചരങളം എനിെന സചിപികന ? 

c.നിയമം പസാവികക.   d.  ഒര താപോനാപകരണെത  230 V  ൈലനില കണക്െചയിരികന. 

ൈവദയതപവാഹതീവത  2A  ആെണങില  5 മിനിറെകാണ്  ഉലപാദിപികെപടന  താപം 
കണകാകക.                               

3. ബനം കെണതി പരിപികക.                                                                                     

a. ഇലകിക് കറന് : ആമിയര ; ൈവദയത പവര : ….........

b. ജള നിയമം: പോസാട് ജള; ൈവദയതവിോശഷണമിയമം: …......

c. ഇലകിക് ബളബ്: പകാശ ഫലം; ോസഫി ഫയസ്: ….......

d. െറസിസനസ്: ഓം; െറസിസിവിറി : …...............

e. െമറാലിക് കണകര: സവതന ഇലോകാണകള; …............. ;  സവതനഅോയാണകള.

f. ഹീറിങ് എലിെമന്: നിോകാം; ഫയസ് വയര: ….....

4.  ൈവദയതിയെട  താപഫലം  (heating  effect)ഉപോയാഗെപടതന  ഒര  ഉപകരണമാണ്  അയണ 
ോബാക്.
a. ഇതിെന ോകായില നിരമികാനപോയാഗികന പദാരതോമത്?                                                  

b. ഈ പദാരതതിെന രണ് സവിോശഷതകെളഴതക. 

5.  നിനം ോകാപര സളോഫറിെന കാരബണോറാഡകള ഉപോയാഗിചള ൈവദയതവിോശഷണവമായി 
ബനെപട്   താെഴതനിടള  പസാവനകളില  െതോറാ  ശരിോയാെയെനഴതക.  െതറെണങില 
തിരതിെയഴതക.                                                                                                                

a. ോപാസിറീവ്  ഇലോകാഡില ോകാപര ോലപനം െചയെപടം. 

b. പവരതനഫലമായി ോകാപര സളോഫറ് ലായനിയെട നീലനിറം കറയം. 

c. ഈ പവരതനതിന് AC ൈവദയതിോയാ DC ൈവദയതിോയാ ഉപോയാഗികാം. 

d. ോകാപര സളോഫറ് ലായനിയില അതിെല ഘടകങള അോയാണകളായാണ് നിലനിലകനത്. 
e. ോകാപര അോയാണിെന ചാരജ് +ve ആണ്.
6. ചിതതിോലതോപാെല രണ് ബളബകള ോശണീരീതിയില (series)കമീകരിചിരികന.



a. ഓോരാ ബളബിെനയം പതിോരാധം കണകാകക.

b. ഇതില കടതല പകാശികന  ബളോബത് ?
c. ഈ ബളബ് കടതല പകാശം നലകനെതനെകാണ്?
                                                                                 7
d. ഈ  ബളബകള  സമാനരമായി(parallel)  കമീകരിചാല  ഏത്  ബളബായിരികം  കടതല 
പകാശം തരിക? എനെകാണ്?
ഉതരം: a. L1 െന പതിോരാധം R1= V2/P = 200x200/40 = 100 ഓം
      L2 െന പതിോരാധം R2= V2/P = 200x200/50 = 800 ഓം.

b. ബളബ് L1 നനായി പകാശികം.

b.L1 ന് പതിോരാധം കടതലായതിനാല.

7. ഒര ൈവദയോതാപകരണതിെന ചിലഭാഗങള താെഴ സചിപിചിരികന.

*നീളമള ഗാസ് ടയബ് * ഹീറിങ് ോകായില * െമരകറി ബാഷം * ഫറസന് പദാരതം * ോതാറിയം 
ഓൈകഡ്.
a.  ഏതാണീ  ഉപകരണം?  b.ഇതിെന  പവരതനം  ചരകിെയഴതക  c.  സാധാരണ  ബളബിെന 
അോപകിച് ഈ ഉപകരണതിനള മന് ോമനമകെളഴതക.

8. ോസാഡിയം ോവപര ലാമ് ഡിസചാരജ് ലാമിന് ഒരദാഹരണമാണ്.
a.  ഒര  ഡിസചാരജ്  ലാമിെല  പധാനഭാഗങോളെതലാം?  b.  ഈ  ലാമില  നിനം  ലഭികന 
പകാശതിെന നിറെമന്? c. ചവന പകാശം ലഭികാന ഇതില നിറോകണവാതകോമത്?
d. ൈഹഡജന വാതകം നിറചാല ഏതനിറതിലള പകാശം ലഭികം?

8.  ഫിലെമന്  ലാമകെള  ഇനകാനസന്  ലാമകെളനം  വിളികന.  a.   ഇനകാനസന്  എന 
പദതിെന അരതെമന്?
b. ഏത് പദാരതം െകാണാണ് ഫിലെമന് ലാമിെല ഫിലെമന്  നിരമികനത്?
c.  ഫിലെമന് ലാമിനളഭാഗതനിനം വായനീകം െചയകോയാ കറഞമരദതില അലസവാതകം 
നിറകകോയാ  െചയനതെകാണള െമചെമന്?  d.  ഫിലെമന്  നിരമാണവസെവനനിലയില ഈ 
പദാരതതിെന പധാനസവിോശഷതകോളവ? e. ഫിലെമന് ലാമിെന പധാനനയനതെയന്?
f. ഫിലെമന് ലാമിന് പകരമായി ഉപോയാഗികന മന് പകാശോസാതസകളെട ോപെരഴതക.

g. ഇവയില ഇലോകാണിക് സരകയടിെന സഹായോതാെട പവരതികന ഉപകരണോമത്?
9. ρ = AR/L  എനത് െറസിസിവിറി കണകാകനതിനള സതവാകയമാണ്.
a.  ഇതില  A,R,L  എനിവ എനിെന സചിപികന.  b.  െറസിസിവിറിയെട  യണിെറന്?  c.  ഒര 
ചാലകതിെന നീളം ഇരടിയാകിയാല െറസിസിവിറി എതമടങാകം?

10.അമിതൈവദയതപവാഹം  മലം  സരകയടിനം  ഉപകരണങളകം  ഉണാകാനിടയള  നാശനഷം 
ഒഴിവാകനതിനള സംവിധാനമാണ് ോസഫി ഫയസ്.
a. ൈവദയതിയെട ഏതഫലമാണ് ോസഫി ഫയസില പോയാജനെപടതിയിരികനത്?
b. ോസഫി ഫയസ് നിരമികാനപോയാഗികന പദാരതോമത്?
c.   ോസഫി  ഫയസ്  നിരമികാനപോയാഗികന  പദാരതമനനിലയില  ഇതിെന  പധാന 
സവിോശഷതെയന്?
d.വണംകടിയ കമി ഫയസ് വയറായി ഉപോയാഗികനതിെനകറിചള നിങളെട അഭിപായെമന് 
11. 250V ല ഒര നിശിതപവര ലഭികതകവണം നിരമിച ഒര ഫിലെമന് ലാമിെന 100V ല 



                                                                       8
പവരതിപിചോപാള  അതിെന  പവര  16W  ആെണന്  കണ.  എങില  നിശയികെപട  പവര 
എതയായിരന.                                                                                             Model Exam:2012 

ഉതരം. 100W.   (സചന: P=V2/R)

12. പരിപികക.                                                                                            Model Exam:2012

a. ഇലോകാൈളറിലെട ൈവദയതപവാഹം സാധയമാകനത്  ….........െന ചാലനം മലമാണ്.
13. ശരിയായ പസാവന െതരെഞടെതഴതക.                                                        SSLC:2012

ഒര ഇനകാനെസന് ലാമിന് നലകന ൈവദയോതാരജതിെന …..........

a. പകതി ഭാഗം പകാോശാരജവം പകതി ഭാഗം താോപാരജവമായി മാറന. b. ഭരിഭാഗവം
താോപാരജവമായി  മാറന.  c.  ഭരിഭാഗവം  പകാോശാരജവമായി  മാറന.  d.  മഴവന  ഭാഗവം 
യാനിോകാരജമായിമാറന.

14. a. ഒര ചാലകതിെന പതിോരാധെത സവാധീനികന ഘടകങോളെതലാം?          SSLC:2012

b.പതിോരാധെത ഈ ഘടകങളമായി ബനിപികന സമവാകയം രപീകരികക.

c. ഇലകിക് ബളബിെന ഫിലെമനായി ടങ്സണ ഉപോയാഗികനതിനള അനകല ഘടക ങോളവ?

ഉതരം:  a.ചാലകതിെന നീളം,  ോഛദതലവിസീരണം(വണം),  നിരമിചിരികന പദാരതതിെന 
സവഭാവം( െറസിസിവിറി)
b. R ∞ L/A    Or  R = സിരസംഖയ x L/A      Or    R=ρL/A

15.  230V  ല പവരതികന  1kW  ഹീററിനാോണാ  100W  ടങസണ  ബളബിോനാോണാ  കടതല 
പതിോരാധം? എനെകാണ്?                                                                                        SSLC:2013

ഉതരം:  P = V2/R   Or   R = V2/P     

അതെകാണ്  ഹീററിെന പതിോരാധം = 230x230/1000 = 529Ώ .

ബളബിെന പതിോരാധം = 230x230/100 = 5290Ώ .

16.  ഒര ഹീറര ോകായില രണതലയഭാഗങളായി മറിചതിനോശഷം ഒരഭാഗം വീണം ഇോത ഹീററില 
തെന ഉപോയാഗികന.                                                                                               SSLC:2013

a. ോകായിലിെന പതിോരാധതിന് എന സംഭവികന?

b. ഉലപാദിപികന താോപാരജതിന് എന മാറമണാകം?  

c. ോകായിലിെന െറസിസിവിറിക് എനതമാറം സംഭവികന?

ഉതരം: a.  പതിോരാധം പകതിയാകന. (കാരണം: ഒര ചാലകതിെന പതിോരാധം നീളതിന് ോനര 
അനപാതതിലായിരികം)

b.  താപം  H  =  V2/R,  താപം  പതിോരാധതിന്  വിപരീതാനപാതതിലായതിനാല 
ഉലപാദിപികെപടന താോപാരജം ഇരടിയാകം.

c.  െറസിസിവിറിക്  മാറം  സംഭവികില.  കാരണം  െറസിസിവിറി  ചാലകതിെന  നീളോതോയാ 
വണോതോയാ ആശയികനില.

 17. ഒര ഇലകിക് അയണില 230V,750W എന് ോരഖെപടതിയിരികന.      Ist Term Exam: 2012

 a. എനാണ് ഇതില സചിപിചിരികനത്?
 b. 230V ല 5 മിനിറ് ഈ ഉപകരണം പവരതിചാല ഉലപാദിപികെപടന താപെമത?

 ഉതരം: a. 750 W എനത് ഉപകരണതിെന പവര. ഈ പവര ലഭയമാകാന ഉപകരണതിന്    
 നലോകണ െപാടനഷയലാണ് 230V.
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b.  ോകായിലിെന പതിോരാധം R = V2/P = 230x230/750 = 5290/75Ώ .

താപം  H = V2t/R = 230x230x5x60/(5290/75) =225000 ജള.

18.  ഒര  ോകാപരവയറമായി  ബനെപട  രണവിലകള  താെഴതനിരികന.  ഓോരാനം  എനിെന 
സചിപികനെവെനഴതക.                                                                         Ist Term Exam: 2012

a. 1.69x10-8Ώ m   b. 1.5Ώ .
19. താെഴ തനിടള സരകയട് നിരീകികക.                                             Ist Term Exam: 2012

ഫയസിലെട പരമാവധി കടനോപാകാന കഴിയന കറന്  2A  ഉം ഫിലെമനകളെട പതിോരാധം  6Ώ 

വീതവം ൈവദയതോസാതസിെന 12V ഉം ആണ്.
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a. ഏെതങിലെമാര ബളബ് തടരചയായി പകാശികാന ഏത് സവിച് ON െചയണം. 

b. ഏത് സവിച് ON െചയാലാണ് ോഷാരട് സരകയടിങ് 
കാരണമാകനത്? 

c.  ഏെതലാം  സവിചകള   ON  െചയാലാണ്  അത് 
ഓവരോലാഡിങിന് കാരണമാകനത്?  

ഉതരം: a.Switch S3.(ബളബ് B2 മാതം പകാശികം)

b. Switch S2. ( സരകയടിെല പതിോരാധം പജയമാകം)

c.  Switch S1.& Switch S3.  ഇവ ON െചയോമാള സരകയടിെല സഫലപതിോരാധം,

1/R=1/6+1/6 = 2/6     Or   R = 6/2 = 3Ώ .
അതെകാണ്  ഇോപാള  സരകയടിെല  കറന്   I  =  V/R  =  12/3  =  4A.  ഫയസിന്  താങാനാകന 
കറനിോനകാള  (ഫയസിെന  ആമിയോറജ്)  കടതല  കറന്  പവഹികകയം  ഫയസ് 
എരിഞോപാകകയം െചയം.

20. ഒോര വണവം നീളവമള ഒര അലമിനിയം കമിയം,നിോകാം കമിയം താെഴകാണന ചിതതി 
ോലതോപാെല  സരകയടില  ഉളെപടതിയിരികന. 

Model Exam:2013
a. ഏതിനാണ് കടതല പതിോരാധം? 

b. ഏതായിരികം കടതല ചടാകനത്?
ഉതരം:- a. നിോകാമിന്.  b.നിോകാമിന് പതിോരാധം കടതലായതിനാല അത് കടതല ചടാകം. 

21.  ൈവദയതി  ഉപോയാഗിച്  ഒര  പദാരതെത  രാസവിഘടനതിന്  വിോധയമാകന 
പവരതനമാണ് ൈവദയതവിോശഷണം.

a.  ോകാപര സളോഫറ് ലായനിെയ കാരബണ ഇലോകാഡകളപോയാഗിച് ൈവദയതവിോശഷണതിന് 
വിോധയമാകോമാള മാസില മാറമണാകനത് ഏത് ഇലോകാഡിനാണ്?
b.  ഈ  പവരതനഫലമായി  ോപാസിറീവ്  ഇലോകാഡിലം  െനഗറീവ്  ഇലോകാഡിലം  നടകന 
പവരതനസമവാകയെമഴതക.

c.  പവരതനഫലമായി  ോകാപര  സളോഫറ്  ലായനിയെട  നിറതിന്   ഉണാകനമാറെമന്? 

എനെകാണ്?
d. കാരബണ ോറാഡിനപകരം ോകാപറപോയാഗിച് ോകാപര സളോഫറിെന ൈവദയതവിോശഷണതിന് 
വിോധയമാകിയാല  ഓോരാ  ഇലോകാഡിലമണടാകന  മാറെമന്?  അതിെന 
പവരതനസമവാകയെമഴതക.
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e.  ോകാപറപോയാഗിച്  ൈവദയതവിോശഷണം നടതോമാള ലായനിക്  നിറം  മാറം  സംഭവികാത 
െതനെകാണ്?
22.  ഫളറസന്  ലാമകളെടയം,  CF  ലാമകളെടയം  ഉപോയാഗം  ഊരജപതിസനിക്  നെലാര 
പരിഹാരമാെണങിലം ഇതണാകന പാരിസിതികപശം ഏെറ വലതാണ്. ഇവ ഉണാകന പധാന 
പാരിസിതികപശെമന്? ഇതിന് എന് പരിഹാരമാണ് നിങളക് നിരോദശിക വാനളത്. 
ഈ ലാമകളില നിറയന െമരകറിയാണ് പാരിസിതിക പശതിന് കാരണമാകനത്.  ഉപോയാഗ 
ോശഷം ഉോപകികനഇതില നിനം െമരകറി മണിലം െവളതിലം എതിചരനത് മാരകമായ 
ആോരാഗയപശങളക്  കാരണമാകന.  ഉപോയാഗോശഷം  വലിെചറിയാെത  ശാസീയമായി 
സംസരികക എനതാണ് ഈ പശതിെനാര പരിഹാരം.

23.  ചിതം നിരീകികക.  ഒര ഇരമ് സണില ോകാപര 
ോലപനം െചയനതിെന ചിതമാണിത്.
a.  സണില  ോകാമിയമാണ്  ോലപനം  െചോയണെതങില 
സരകയടില വരോതണമാറങെളെനലാം?

b.സണില  ോലപനം  െചയെപടന  ോലാഹതിെന  അളവ് 
എനിെന ആശയിചിരികന?

c.ഇവിെട  ഉപോയാഗിചിരികന  ൈവദയതിയെട  ഗാഫ് 
വരയക.

d. ൈവദയതിയെട ഏത് ഫലമാണ് ഇവിെട ഉപോയാഗെപടതിയിരികനത്?
e. ഈ സരകയടില ൈവദയതചാലനം സാധയമാകനെതങെന?

ഉതരം: e.  ബാഹയസരകയടില ഇലോകാണ ചാലനം മലവം ഇലോകാൈളറില അോയാണികചാലനവം 
മലമാണ്  ൈവദയതചാലനം സാധയമാകനത്.
24. പടിക പരതീകരികക.

ോലപനം െചോയണ ോലാഹം ഇലോകാൈലറ്

ോകാപര ോകാപര സളോഫറ്

സിലവര     …...............       

നിോകാം …................

ോഗാളഡ് …................

25. താെഴ തനിടള പസാവനകെള തരം തിരിച് അനോയാജയമായ തലെകടകളക് താെഴ എഴതക. 

* അമിതമായി കറന് പവഹിചാല ഉരകി െപാടിോപാകം. * ഉയരന ദവണാങം * ചടപഴത് െവളത 
അവസയില നിലകാനള കഴിവ് * ടിനിെനയം െലഡിെനയം സങരം.

26. ബളബിലനിനം ോശഖരിച ഒര ഫിലെമനിെന കഷണം 6V ബാററിയമായി ഘടിപികന.

a. എനായിരികം നിരീകണം? 

b. ഫിലെമന് ബളബിനകതായിരികോമാള ഇങെന സംഭവികാതെതനെകാണ്?
c.  ഫിലെമന് നിരമികാനപോയാരികന പദാരതോമത്?
d. ഈ പദാരതതിെന മന് സവിോശഷതകെളഴതക.

27. ൈവദയതോലപനം നടതോമാള ശദിോകണ കാരയങെളെനലാം?

ഉതരം: *ോലപനം െചോയണോലാഹം ോപാസിറീവ് ഇലോകാഡായം ോലപനതിന് വിോധയമാോകണ 
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വസ െനഗറീവ് ഇലോകാഡായം ഉപയാഗികണം. *ോലപനം െചോയണോലാഹതിെന ലവണലായനി 
ഇലോകാൈളറായി ഉപോയാഗികണം * DC ൈവദയതി ഉപോയാഗികണം.

28. ഒര അലമിനിയം കമി വലിച നീടി നീളം ഇരടിയാകന.

a. ഇതിെന പതിോരാധതിന്  (Resistance) എനമാറമണാകം?

b. െറസിസിവിറിക്കണാകന മാറെമന്?
ഉതരം:a.  വലിചനീടോമാള നീളം രണമടങാകകയം ോഛദതലവിസീരണം  (Cross sectional area) 

പകതിയാകകയം െചയനതിനാല പതിോരാധം നാലമടങായി വരദികം.

b. ചാലകതിെന വലിപവമായി െറസിസിവിറിക് ബനമിലാതതിനാല െറസിസിവിറി മാറില.

29. 230V ല പവരതികനതം ഒോരവണമള 
ഫിലെമനകള  ഉളതമായ  മന്  ലാമകളെട 
ചിതം തനിരികന.

a.  ഇതില  പവര  കടിയ  ബളോബത്?  ഉതരം 
നയായീകരികക.

b.  ഈ  ബളബകള  ോശണീരീതിയില 
കമീകരിചാല കടതല പകാശം തരനോതത്? 

എനെകാണ്? c. ഫിലെമന് ലാമകളെട കമതയം ആയസം വരദിപികാന എന് കമീകരണമാണ് 
െചയിടളത്?  d.  ഇതരം  ലാമകളില  ഫിലെമനായി  നിോകാം  ഉപോയാഗികനതിെനകറിച് 
നിങളെട അഭിപായെമന്?
ഉതരം:a.  A  എന ബളബിെല ഫിലെമനിെന നീളം കറവായതിനാല െറസിസനസ് കറവം പവര 
കടതലം ആയിരികം.

b.  ോശണീരീതിയില  ബനിപികോമാള  പതിോരാധം  കടതലള  C  എന  ബളബ്  കടതലായി 
പകാശികം.

c.  ബളബിനകം  വായനിരമാരജനം  െചയ്  കറഞമരദതില  ആരഗണ  ോപാെലയള  അലസ 
വാതകങള നിറചിരികന.

d. ചടാകോമാള തീവമായപകാശം പറെപടവികവാനള ോശഷി നിോകാമിനിലാതതിനാല ബളബ് 
പവരതികില.

30.  താെഴതനിടള  ഉപകരണങോളാോരാനം 
ൈവദയതിയെട  ഏത്  ഫലമാണ്  നലകന 
െതെനഴതക.

31.  ഒര ൈവദയത ഹീററില  2000W,200V  എന് 
ോരഖെപടതിയിരികന.

a.  ഇതിെല ഹീറിങ് ോകായിലിെന പതിോരാധെമത?  b.  ഇത് പവരതികനതിനാവശയമായ കറന് 
കണകാകക. c. ഈ ഹീറര 100V ല പവരതിപിചാല പവര എതയായിരികം?

d. ഹീറിങ് ോകായിലണാകാന ടങ്സണ ഉപോയാഗികാതെതനെകാണ്?
ഉതരം:a. പതിോരാധം R = V2/P = 200x200/2000=20Ω .

b.  P = VI     Or  I = P/V = 2000/200 = 10A.
c. പവര P = V2/R   = 100x100/20 = 500W.

                                                                             



d.  അനരീകതില തറനിരികന ടങ്സണ ചടാകോമാള എരിഞോപാകം.

                                                                  തയാറാകിയത് : ഇബാഹിം.വി.എ.

ഗവണെമന് ൈഹസള
മടികല

        Email:ebrahimvathimattom@gmail.com
                                                                                         Mobile Ph. 9495676772 

mailto:ebrahimvathimattom@gmail.com
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അധയായം  . 6     ൈവദയതകാനികേപരണം  

       ഒര ചാലകവമായി ബനെപട കാനികഫകിന് വയതിയാനം സംഭവികനതിെന ഫലമായി 
ചാലകതില  ഒര  emf  ഉലപാദിപികെപടന  പതിഭാസമാണ്  ൈവദയതകാനികേപരണം.

(Electromagnetic  Induction).  ഇതരതില  ഉലപാദിപികെപടന  emf  െന  േപരിത  emf 

എനവിളികന. Induced emf െന അളവ്  ഫളക് വയതിയാനനിരകിന് ആനപാതികമായിരികം.

 ഈ  പതിഭാസം  പരീകിചറിയനതിനള 
സാമഗികളം പവരതനവം താെഴ െകാടതിരികന. 

ഒര  ബാര  കാനവം,  ഒര  ഗാലവേനാ  മീററമായി 
ബനിപിചിടള  ഒര  കമിചരളമാണ്  ഈ 
പവരതനതിനാവശയമായിടളത്.                                           

പവരതനം നിരീകണം നിഗമനം

1.കാനം  േവഗതില 
കമിചരളിനകേതക് 
ചലിപികന.

ഗാലവേനാമീറര  സചി 
ഒര  വശേതക് 
വിഭംശികന

േകായിലില  ൈവദയതപവാഹം 
ഉണാകന.

2.കാനം  േവഗതില 
കമിചരളിനകത്  നിനം 
പറേതക് ചലിപികന.

ഗാലവേനാമീറര  സചി 
എതില   വശേതക് 
വിഭംശികന

േപരിത ൈവദയതിയെട ദിശ മാറന.

3.കാനം 
കമിചരളിനകേതേകാ 
പറേതേകാ  സാവധാനം 
ചലിപികന.

ഗാലവേനാമീറര  സചി 
കറഞവിഭംശനം 
കാണികന.

േപരിതൈവദയതിയെട അളവ് കറയന.

4.ശകികടിയ  കാനം 
ഉപേയാഗിച്  പവരതനങള 
1,2,3  ആവരതികന.

ഗാലവേനാമീറര  സചി 
കടതല വിഭംശികന

േപരിതൈവദയതിയെട അളവ് കടന.

5. കടതല ചറകളള കമിചരള 
ഉപേയാഗിച്  പവരതനങള 
1,2,3  ആവരതികന.

ഗാലവേനാമീറര  സചി 
കടതല വിഭംശികന

േപരിതൈവദയതിയെട അളവ് കടന.

6.കാനം  നിശലമാകി 
വചതിനേശഷം  കമിചരള 
കാനതിന്  സമീപേതേകാ 
വിദരേതേകാ ചലിപികന.

ഗാലവേനാമീറര  സചി 
വിഭംശികന

കാനവം  കമിചരളം  തമില 
ആേപകിക  ചലനതിലാകേമാള 
േകായിലില  ൈവദയതി  േപരണം 
െചയെപടന.

7.  കമിചരളിനകത്  കാനം 
നിശലമായി വയന.

ഗാലവേനാമീറര  സചി 
വിഭംശികനില.

കാനവം  കമിചരളം  തമില 
ആേപകിക  ചലനതിലാകേമാള 
മാതേമ(ചാലകവമായി  ബനെപട 
കാനികഫകിന്  വയതിയാനം 
സംഭവിചാല  മാതം)   േകായിലില 
ൈവദയതിേപരണം െചയെപടനള.
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േപരിത emf (Induced emf)െന അളവ് വരദിപികവാനള മാരഗങള
*  ശകിേയറിയ  കാനം  ഉപേയാഗികക  *  േകായിലിെല  ചറകളെട  എണം  വരദിപികക  * 

കാനതിെന അെലങില േകായിലിെന ചലനേവഗത വരദിപികക.

AC   ജനേററര  

 ൈവദയതകാനികേപരണതതവതിെന അടിസാനതില 
പവരതികന  ഒര  ഉപകരണമാണിത്.  ഇതില 
യാനിേകാരജം  (Mechanical  Energy) 

ൈവദയേതാരജമായി പരിവരതനം െചയെപടന.

          ഒര ഫീലഡ് കാനം,  കാനതിെന  North N 

South  S  ധവങളകിടയില  സവതനമായി  കറങാന 
കഴിയന  ഒര  ആരേമചര(കമിചരള),കമിചരളിെന 
അഗങളില ഘടിപിചിടള ഒര േജാഡി സിപ് റിങകള R1,R2 സിപ് റിങകളില സരശിചിരികന 
ഒരേജാഡി കാരബണ ബഷകള  B1,B2  എനിവയാണ് ഒര  AC  ജനേറററിെന പധാന ഭാഗങള. 
ആരേമചറില  േപരണം  െചയെപടന   േപരിതൈവദയതിെയ  ബാഹയ  സരകീടിേലക് 
എടകനതിനള സംവിധാനമാണ്    സിപ് റിങകളം    ബഷകളം.                  

                               ഫീലഡ് കാനതിെന North ല നിന് South േലക് പറെപടന കാനിക ഫക് 
ആരേമചര  േകായിലിലെട  കടനേപാകന.  ആരേമചര  നിശിതേവഗതയില  കറങനതിനാല 
േകായിലിലെട കടനേപാകന ഫകിന് വയതിയാനം സംഭവികന.(ആരേമചര േകായിലിെന പതലം 
കാനിക  മണലതിന്  ലംബമാകേമാള  ആരേമചര  േകായിലിലെട  പരമാവധി  ഫകം  പതലം 
കാനിക മണലതിന് സമാനരമാകേമാള  േകായിലിലെട പജയം ഫകം കടന്േപാകം)  തനലം 
േകായിലില  ൈവദയതി  േപരണം  െചയെപടകയം  ഇത്  ബാഹയ  സരകയടിേലക്  പവഹികകയം 
െചയന.  ആരേമചറിെന  പതലം  കാനികബലേരഖകളക്  ലംബമാകേമാള  (Normal)  ഫളക് 
വയതിയാനനിരക് ഏറവം കറവായതിനാല ഈ സനരഭതില ആരേമചറില േപരണം െചയെപടന 
ൈവദയതി  പജയവം   ആരേമചറിെന  പതലം  കാനികബലേരഖകളക്  സമാനരമാകേമാള 
(Parallel)  ഫളക്  വയതിയാനനിരക്  ഏറവം കടതലായതിനാല ഈ സനരഭതില ആരേമചറില 
േപരണം െചയെപടന ൈവദയതിപരമാവധിയം ആയിരികം.  അതിനാല ആരേമചര ഓേരാ ഭമണം 
പരതിയാകേമാഴം  ൈവദയതി  പജയതില  നിനം 
പരമാവധിയിെലതി  തിരിച്  പജയതിെലതകയം  തടരന് 
വിപരീതദിശയില  വരദിച്  പരമാവധിയിെലതിയേശഷം 
വീണം പജയതിെലതകയം െചയന. AC ജനേറററില നിനം 
ലഭികന  ൈവദയതിയെട  ഗാഫിക്  ചിതീകരണമാണ്  താെഴ  കാണനത്.  ഒര  െസകനില 
ആരേമചര  പരതീകരികന  ഭമണങളെട  എണമായിരികം  ജനേറററില  നിനം  ലഭികന 
ൈവദയതിയെട ആവതി(Frequency). ആവതിയെട യണിറ് Hertz ആണ്.
        കമിചരളം കാനവം ഉപേയാഗിച് നടതിയ പരീകണതിലനിനം ലഭിച ൈവദയതിയം 
AC ജനേറററില നിനം ലഭികന ൈവദയതി (Alternating current AC) ദിശമാറനൈവദയതിയാണ്. 
എനാല പരീകണതിലെട ലഭിച ൈവദയതി തടരചയിലാതതം AC ജനേറററില നിനം 
ലഭികന  ൈവദയതി  തടരചയളതമാണ്.  ൈസകിള  ഡയനാേമാ  ഇതരതിെലാര  െചറിയ 
ജനേറററാണ്.  ൈസകിളിെല െപഡല കറകേമാള ഡയനാേമായിെല  ആരേമചര തടരചയായി 
കറങകയം േപരിത ൈവദയതി ഉണാകകയം െചയനതിനാലാണ് ബളബ് പകാശികനത്.
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DC   ൈവദയതി  

      ഒേര ദിശയില പവഹികന ൈവദയതിയാണ്  DC  ൈവദയതി.  ൈവദയത വിേശഷണം,ബാററി 
ചാരജിങ്,േറഡിേയാ,  TV,കാലകേലറര തടങിയ ഇലേകാണിക്  ഉപകരണങള എനിവയ്  AC 

അനേയാജയമല. ഇതിന് DC ൈവദയതി ആവശയമാണ്. 
DC   ജനേററര  

     DC  ൈവദയതി  ലഭയമാകന  ഒര  ഉപകരണമാണ്  DC 

ജനേററര.  AC  ജനേറററിേലതേപാെല  ഒര ഫീലഡ്  കാനം, 

ഒര ആരേമചര(കമിചരള),ബഷകള  B1,B2  എനിവ ഒര  DC 

ജനേറററിലം  ഉണ്.  എനാല  AC  ജനേറററിെല  സിപ് 
റിങിനപകരം  ഒര  േജാഡി  അരദവലയങള(സപളിറ് 
റിങകള)  ആണ്  DC  ജനേറററിലളത്.  DC  ജനേറററിെന 
ആരേമചറിലം ഉലപാദിപികെപടനത്  AC  ൈവദയതിയാണ്. 
എനാല  സപളിറ്   റിങകള,ബഷകള  എനിവയെട 
സഹായേതാെടയാണ്  (ആരേമചര ഓേരാ ഭമണം പരതീകരി 
കേമാഴം സ് പിറ് റിങം ബഷം തമിലള ബനം പരസരം മാറന)  ഈ ൈവദയതിെയ DC യായി 
ബാഹയസരകയടില ലഭയമാകനത്. 
            ഒര  DC  ജനേറററില  നിനം  ലഭികന  ൈവദയതിയെട  ഗാഫിക്  ചിതീകരണം 
താെഴെകാടതിരികന.  ഒര  ബാററിയിലനിനം 
ലഭികന  DC  ൈവദയതിയിലനിനം  വയതയസമായി 
സനനസവഭാവമള (pulsating ) ൈവദയതിയാണ് ഒര DC 

ജനേറററില നിനം ലഭികനത്.
AC  ജനേറററിെനയം  DC  ജനേറററിെനയം  പവരതന 
ങളിെല സാമയതകളം വയതയാസവം താെഴകാണനരീതിയില പടികെപടതാം.

AC ജനേററര DC ജനേററര

ഫീലഡ്  കാനതിെന  ധവങളകിടയില 
ആരേമചര കറങന.

ഫീലഡ്  കാനതിെന  ധവങളകിടയില 
ആരേമചര കറങന.

ആരേമചര  കറങേമാള  സിപ്റിങ് 
എലായേപാഴം  ബഷമായി  സമരകതില 
വരന.

ആരേമചര  കറങേമാള  സപിറ്റിങ് 
എലായേപാഴം  ബഷമായി  സമരകതില 
വരന.

പരണവളയങേളാേരാനം  എലായേപാഴം 
ഒേര ബഷിെനതെന സരശിചിരികന.

ഓേരാ  അരതഭമണം പരതിയാകേമാഴം 
അരദവളയങളം  ബഷം  തമിലളല  ബനം 
പരസരം മാറന.

ആരേമചറില  എലായേപാഴം  AC യാണ് 
ഉലപാദിപികെപടനത്.

ആരേമചറില  എലായേപാഴം  AC യാണ് 
ഉലപാദിപികെപടനത്.
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ചലികം ചരള ൈമേകാേഫാണ  (Moving coil microphone)  
            ശേബാരജെത ൈവദയേതാരജമായി പരിവരതിപികന ഒര ഉപകരണമാണ് ചലികം 
ചരള  ൈമേകാേഫാണ.  ൈവദയതകാനീകേപരണതതവതിെന  അടിസാനതിലാണ്  ഇത് 
പവരതികനത്.
           ഒര ഫീലഡ്  കാനം,  േവായസ്  േകായില,ഡയഫം 
എനിവയാണ്  ഇതിെല പധാന ഭാഗങള.  ഫീലഡ്  കാനതിെന 
ധവങളകിടയില  സവതനമായി  കമനം  െചയതകവിധമാണ് 
േവായസ് േകായില കമീകരിചിരികനത്.  േവായസ് േകായിലിെന 
ഡയഫവമായി ബനിപിചിടണ്.
                ശബം ഡയഫതില തടേമാള ഡയഫവം അതിേനാട് 
ബനിപിചിടള  േവായിസ്  േകായിലം  കമനം  െചയകയം 
കാനികമണലതില  കമനംെചയന    േവായസ്  േകായിലില 
ഡയഫതില  പതിച  ശബതിനനസതമായ  ൈവദയതസിഗലകള 
േപരണം  െചയെപടകയം  െചയന.  അതായത്  ഉചത  (loudness) 

കടിയ ശബം  ഡയഫതില പതിചാല   േപരിതസിഗലിെന ആയതിയം കടന.    
മചവല ഇണകന
      ഒര പചിരമ്  േകാറില അടതടതായി  കവചിത െചമകമി  (Insulated  copper  wire) 

െകാണള രണ് േകായിലകള ചിതതിേലതേപാെല കമീകരികക.

               സവിച് ON െചയേമാള ഗാലവേനാമീറര സചി ഒരവശേതക് വിഭംശിചതിനേശഷം 
പജയതിേലക് തിരിച് വരികയം OFF െചയേമാള സചി എതിരവശേതക് വിഭംശിചതിനേശഷം 
പജയതിേലക് തിരിച് വരികയം െചയന.

                       സവിച്  ON  െചയേമാള  ഒനാമെത 
േകായിലിനചറം  െപെടന്  ഒര  കാനികമണലം 
രപെപടകയം  ഈ  കാനികമണലതില  സിതി  െചയന 
രണാമെതേകായിലില  ൈവദയതകാനികേപരണം  മലം 
ൈവദയതി േപരണം െചയെപടകയം െചയന. എനാല സവിച് 
OFF  െചയേമാള  ൈവദയതപവാഹം  നിലചതിനാല 
ഒനാമെത േകായിലിന്  ചറമള കാനികമണലം െപെടന് 
മാറനതിനാല  രണാമെതേകായിലില  േനരേതതിെന  വിപരീതദിശയില  ൈവദയതി  േപരണം 
െചയെപടന.  സവിച്  ON  െചയകഴിഞാല  അലപസമയതിനകം  സരകയടിെല   കറന് 
െസഡിയാകനതിനാല  അതിനചറമള  കാനികമണലം  സിരമായിരികം.  അതിനാല 
രണാമെതേകായിലില ൈവദയതേപരണം ഉണാകനില. ഇവിെട ൈവദയതി നലകിയ േകായിലിെന 
ൈപമറിേകായിെലനം ൈവദയതി േപരണം െചയെപട േകായിലിെന െസകനറി േകായില എനം 
വിളികന.

                  ഈ സജീകരണതിെല  DC ൈവദയതേസാതസ് 
മാറി  പകരം  ഒര  6V  AC  േസാതസം  ഗാലവേനാമീററിെന 
സാനത്  ഒര  േടാരച്  ബളബം  ചിതതിേലതേപാെല 
കമീകരിചതിനേശഷം  സവിച്  ഓണാകിയാല  ബളബ് 
തടരചയായി പകാശികനതകാണാം. 
ഇവിെട ൈപമറിേകായിലിലെട തടരചയായി വയതിയാനം 
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സംഭവികന  ൈവദയതി  (AC  ൈവദയതി)  പവഹികനതിനാല  അതിനചറം  വയതിയാനം 
സംഭവികന  കാനികമണലമാണ്   ഉണാകനത്.  ഈ  മണലതില  സിതിെചയന 
െസകനറിേകായിലില തടരചയായി േപരിതൈവദയതി ഉണാകകയം െചയന.

                അടതടതായി സിതി െചയന രണ് േകായിലകളിെലാനിലെട വയതിയാനം 
സംഭവികന  ൈവദയതി  പവാഹികേമാള   അതിന്  ചറമള  കാനികമണലതിന് 
മാറമണാകകയം  തലഫലമായി  രണാമെതേകായിലില  emf  േപരിതമാകകയം  െചയന 
പതിഭാസമാണ്  മചവല  ഇണകന.  െസകനറിേകായിലിെല  ചറകളെട  എണം  ൈപമറിെയ 
അേപകിച് കടനതിനനസരിച്  െസകനറിയിെല emf അഥവാ ൈവദയതി വരദികം.  
ടാനേസാമര
    മചവല  ഇണകന  പേയാജനെപടതിയിടള 
ഒരപകരണമാണ് ടാനേസാമര.  AC  ൈവദയതിയെട േവാളടത 
വയതയാസെപടതാന ഇതപേയാഗികന.  

              ഒര പചിരമ്  േകാറില ൈപമറിേകായിലം 
അതിനമകളിലായി  െസകനറിേകായിലം  ചറിെയടതിടള 
കമീകരണമാണ്    ടാനേസാമര.  പധാനമായം  രണതരം 
ടാനേസാമറകളാണളത്.  േവാളടത  ഉയരതം  ടാനേസാമറം 
(Step  up  transformer)   േവാളടത  താഴം  ടാനേസാമറം  (Step  down  transformer).ഒര 
ടാനേസാമറിെല  െസകനറിയിെല  േവാളടത  ൈപമറിയിലനലകന  േവാളടതെയയം, 
ൈപമറിയിെലയം  െസകനറിയിെലയം  ചറകളെട  എണതിെന  അനപാതെതയം 
ആശയിചിരികന.   പവരതനതിലം  ഘടനയിലം  ഒര  step  up  transformer  ഉം  step  down 

transformer ഉം തമിലള വയതയാസം താെഴ പടികയിലെകാടതിരികന.

Step up transformer Step down transformer

േവാളടത ഉയരതന. േവാളടത താഴന.

ൈപമറിയില ചറകളെട എണം കറവ് ൈപമറിയില ചറകളെട എണം കടതല

െസകനറിയില ചറകളെട എണം കടതല െസകനറിയില ചറകളെട എണം കറവ്

ൈപമറിേകായിലില  താരതേമയന  വണം 
കടിയ െചമകമി ഉപേയാഗികന.

ൈപമറിേകായിലില താരതേമയന വണം 
കറഞ െചമകമി ഉപേയാഗികന.

െസകനറിേകായിലില താരതേമയന വണം 
കറഞ െചമകമി ഉപേയാഗികന.

െസകനറിേകായിലില  താരതേമയന 
വണം  കടിയ  െചമകമി 
ഉപേയാഗികന.

ൈപമറിയിെല  ൈവദയതപവാഹതീവത 
െസകനറിയിേലതിേനകാള കടതലാണ്

ൈപമറിയിെല  ൈവദയതപവാഹതീവത 
െസകനറിയിേലതിേനകാള കറവാണ്

         ഒര ടാനേസാമറിെല ൈപമറിയിെലയം െസകനറിയിെലയം ചറകളെട എണം  (Np,Ns), 

േവാളടത (Vp,Vs), പവാഹതീവത (Ip,Is) എനിവ തമില താെഴകാണനരീതിയില ബനിപികാം.

Vp/Vs= Np/Ns= Is/Ip.  ഒര ടാനേസാമറിെല  ഇനപടിെലയം (ൈപമറിയിെലയം) ഔട്പടിെലയം 
(െസകനറി)  പവര  തലയമായിരികം.  അതായത്  ഒര  ടാനേസാമര  അതിേലക്  നലകന  പവര 
ഉയരതകേയാ താഴകേയാ െചയനില.



                                                                               6
െസലഫ് ഇണകന
       ഒര  കമിചരളിലെട  വയതിയാനം  സംഭവികന  ൈവദയതി  പവഹികേമാള 
അേതേകായിലിലതെന  ഒര  emf  േപരിതമാകനതിെനയാണ്  െസലഫ്  ഇനഡകന  എന് 
പറയനത്. ഈ emf െന ദിശ നിലവിലള ൈവദയതപവാഹദിശക് എതിരായതിനാല സരകയടിെല 
സഫലേവാളടതയം ൈവദയതപവാഹതീവതയം കറയാന ഇത് കാരമണാകനതിനാല ഈ emf െന 
ബാക് emf എന് വിളികന. 

         ഒര  സരകയടിെല  ൈവദയതപവാഹതിനണാകന  മാറങെള  എതിരകാന  കഴിവള 
േകായിലകെള ഇനഡകറകെളനം ഇനഡകറകളെട ഈ കഴിവിെന ഇണകനസ് എനം വിളികന.

            ചിതതിേലതേപാെല ഒര സരകയട് കമീകരികക. 

ഇതിെല  AB,  നീളമള  ഒര  ഇനസേലറഡ്  േകാപര 
വയറാണ്.  സവിച്  ON  െചയ്  ബളബിെന  പകാശം 
നിരീകിചതിനേശഷം  വയര  AB  രണാമെത 
ചിതതിേലതേപാെല  ചരളാകിയതിനേശഷം  സവിച്  ON 

െചയ് ബളബിെന പകാശം വീണം നിരീകികന. രണാമെത 
സനരഭതില  ബളബിെല  പകാശതീവതകറയനതായി 
കാണാം.  നിവരന  കമി  ചരളാകിയാലം  അതിെന 
പതിേരാധതിന്  (Resistance)  മാറം  സംഭവികനില.  െസലഫ് ഇനഡകനസ് എന പതിഭാസം 
മലമാണ് രണാമെത സരകയടില ൈവദയതപവാഹം കറഞത്.
                         സരകയടിലെട പവഹികന വയതിയാനം സംഭവികന ൈവദയതി  (AC) 
േകായിലിന്  ചറം  വയതിയാനം  സംഭവികന  കാനികമണലം  സഷികകയം  തനമലം 
അേതേകായിലില ൈവദയതകാനികേപരണം  നടകകയമാണ്  ഇവിെട   െചയനത്.  സരകയടിെല 
േകായിലിനകത് ഒര പചിരമ് േകാര കടതിവചം,  േകായിലിെല ചറകളെട എണം വരദിപിചം 
പരീകണം  ആവരതികേമാള  സരകയടിെല  ൈവദയതപവാഹം  വീണം  കറയനതായികാണാം. 

അതായത്  അനേയാജയമായ  േകാറപേയാഗിചം,ചറകളെട  എണം  വരദിപിചം  ഇനഡകറിെന 
ഇനഡകനസ്  വരദിപികാം.  AC  സരകയടകളില  പവരനഷം  കടാെത  ൈവദയതപവാഹം 
ആവശയാനസരണം കറയനതിന് ഇനഡകറകളപേയാഗികന.
േമാേടാരതതവം
        കാനികമണലതില സിതിെചയന ൈവദയതവാഹിയായ ചാലകം  (conductor)  ഒര 
ബലതിന് വിേധയമാകന.  ഇതാണ് േമാേടാരതതവം.  ഫമിങിെന ഇടതൈക നിയമം ഉപേയാഗിച് 
ഈ ബലതിെന ദിശ മനസിലാകാം.

                        ഇടതകയിെല തളവിരല (thumb),നടവിരല(middle finger),ചണവിരല (fore 

finger) എനിവ പരസരം ലംബമായി വരതകവിധം നിവരതക. ചണവിരല കാനികമണല
തിെന  ദിശെയയം(  North  pole ല  നിനം  south  pole  േലക്),  നടവിരല  ചാലകതിെല 
ൈവദയതപവാഹതിെന ദിശെയയം( +ve  ല നിന്  -ve  േലക്)  സചിപികനെവങില തളവിരല 
ബലതിെന ദിശെയ സചിപികം. േജാണ ആംേബാസ് ഫമിങ് എന ശാസജനാണ് ഈ തതവം 
ആവിഷരിചത്.
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ൈവദയതേമാേടാര   (DC   േമാേടാര  )  
        ൈവദയേതാരജം യാനിേകാരജമാകിമാറന ഒരപകരണമാണ് ൈവദയതേമാേടാര. ഒര DC 

ജനേറററിലള ഭാഗങള തെനയാണ് (ഫീലഡ് കാനം,ആരേമചര,സ് ളിറ്റിങകള,ബഷകള) ഒര 
DC  േമാേടാറിലമളത്.  കാനികമണലതില 
സിതിെചയന  ൈവദയതവാഹിയായ  ചാലകതില  ഒര 
ബലം  പേയാഗികെപടനെവനതാണ്    േമാേടാറിെന 
പവരതനതതവം. 

    DC  േമാേടാറിെന  േരഖാചിതമാണ്  ഇവിെട 
തനിരികനത്.         ഒര  ഫീലഡ് കാനതിെന ധവങള 
കിടയില സവതനമായി കറങാന കഴിയന തരതില ഒര 
ആരേമചര  കമീകരിചിരികന.  ആരേമചറിലെട  ൈവദയതി 
പവഹികേമാള അത് ഫമിങിെന ഇടതൈക നിയമമനസരിച് ചലികന. ഈ ചലനം ഭമണമായി 
മാറതകരീതിയിലാണ് ഇത് രപകലപനെചയിരികനത്. 
ചലികം ചരള ലൗഡസീകര  ( Moving coil loud speaker)  
      േമാേടാരതതവതിെന അടിസാനതില പവരതികന ഉപകരണമാണ്  ചലികം  ചരള 
ലൗഡസീകര.  ഇത്  ൈവദയേതാരജെത ശേബാരജമാകി  മാറന.ഒര സിരകാനം,േവായിസ് 
േകായില,േപപര േകാണ എനിവയാണ് ഇതിെല പധാനഭാഗങള. 

               സിരകാനതിെന ധവങളകിടയില സവതനമായി കമനം െചയതകവിധമാണ് 
േവായിസ്  േകായില  കമീകരിചിരികനത്.  ഇതിെന  ഡയഫവമായി  ബനിപിചിരികന. 
ൈമേകാേഫാണിലനിനള  ൈവദയതസിഗലകെള  ആംപിൈഫ  െചയതിനേശഷം  ഈ 
േകായിലിലെട കടതിവിടന. അേപാള ൈവദയതപവാഹതീവതകനസരിച് േമാേടാര തതവതിെന 
അടിസാനതില   ബലം  പേയാഗികെപടനതിനാല  േകായിലം   അതിേനാട്  ബനിപിചിടള 
ഡയഫവം  കമനം െചയം. അേപാള േനരെത ൈമേകാേഫാണില പതിചശബതിന് സമാനമായ 
ശബം കടതല ഉചതയില പനസഷികെപടന. 

   മാതകാേചാദയങള  

1. ഒര  ചാലകവമായി  ബനെപട  കാനികഫകിന്  വയതിയാനം  സംഭവികനതിെന  ഫലമായി 
ചാലകതില ഒര emf േപരണം െചയെപടന പതിഭാസമാണ് ൈവദയതകാനികേപരണം.

a. ഈ പതിഭാസം കെണതിയ ശാസജനാര്?
b. ഈ പതിഭാസം പരീകിചറിയാനാവശയമായ സാമഗികള ലിസ് െചയക.

c. േപരിത emf െന അളവ് വരദിപികാന മന് മാരഗങള നിരേദശികക.

d. ഈ തതവതിെന അടിസാനതില പവരതികന രണ് ഉപകരണങളെട േപെരഴതക.     

ഉതരം: a.ൈമെകല ഫാരെഡ.

b.ബാര കാനം, കമിചരള,ഗാലവേനാമീറര
c.  ശകിേയറിയ കാനം ഉപേയാഗികക,  കമിചരളിെല എണം 
വരദിപികക,  കാനതിെന  അെലങില  കമിചരളിെന 
ചലനേവഗത കടക.

d.ജനേററര,മവിങ്േകായില ലൗഡ് സീകര.

2. ചിതം നിരീകികക.
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a. ഈ ഉപകരണതിെന േപെരന്? 

b.ഇതിെന പവരതനതതവെമന്?
c.ഇതിെല സിപ് റിങകളെടയം ബഷകളെടയം ധരമെമന്?
ഉതരം :c. ആരേമചറില രപെപടന ൈവദയതി ബാഹയ സരകയടിേലെകതികക.

3.ഒര AC ജനേറററിെന ചിതമാണ് താെഴതനിടളത്.
a.  ഇതിെന  ഒര  DC  ജനേറററാകിമാറാന  ഇതില 
എനമാറണാണ് വരേതണത്?
b. ഇതില നിനം ലഭികന ൈവദയതിയെട ഗാഫ് വരയക.

ഉതരം :a.  സിപ്  റിങിനപകരം  സ്  പിറ് 
റിങപേയാഗികണം. 

b. 

4.ജനേറററിെന  ഘടന,പവരതനം  എനിവയമായി  ബനെപട  ചിലപസാവനകള 
താെഴതനിരികന.  ഇവെയ  AC  ജനേറററമായി  ബനെപടവ,DC  ജനേറററമായി  ബനെപടവ 
എനിങെന പടികെപടതക.

*  ൈവദയതകാനീകേപരണതതവം അടിസാനമാകി പവരതികന. *  സപിറ് റിങ് കമയേടറര * 

ആരേമചര േകായിലില  AC  ഉലപാദിപികെപടന.  *  ബാഹയസരകയടില  DC  ലഭികന.  *  സിപ് 
റിങ്.
ഉതരം :c 

AC ജനേററര DC ജനേററര

ൈവദയതകാനീകേപരണതതവം 
അടിസാനമാകി പവരതികന.

ൈവദയതകാനീകേപരണതതവം 
അടിസാനമാകി 
പവരതികന.

സിപ് റിങ്. സപിറ് റിങ് കമയേടറര

ആരേമചര  േകായിലില  AC 

ഉലപാദിപികെപടന.

ആരേമചര  േകായിലില  AC 

ഉലപാദിപികെപടന.

ബാഹയസരകയടില DC ലഭികന

5.  ഒര  ചലികം  ചരള  ൈമേകാേഫാണിെന  ചിതമാണ് 
താെഴതനിരികനത്.
a.  ഏത്  തതവതിെന  അടിസാനതിലാണ്  ഈ  ഉപകരണം 
പവരതികനത്? b. ഇതിെന പവരതനം ചരകിെയഴതക.

c. ഇതില നടകന ഊരജപരിവരതനെമന്?
6.  ഒര  ചലികം  ചരളലൗഡസീകറിെന  പവരതനവമായി 
ബനെപട  ഏതാനം  പസാവനകള  താെഴതനിരികന.  ഇവ 
കമതിെലഴതക.
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*േവായിസ്  േകായില  കമനം  െചയന.  *  ശബം  ഉണാകന*  ൈവദയതസിഗല  േവായിസ് 
േകായിലിെലതന. * േപപര േകാണ കമനം െചയന.

7. ചിതം നിരീകികക.

a.ഏത്  പതിഭാസം  നിരീകിചറിയനതിനള 
കമീകരണമാണിത്?
b.  ഈ  പതിഭാസം  പേയാജനെപടതി  പവരതികന 
ഒരപകരണതിെന േപെരഴതക.

c. സവിച് ON െചയാല എനാണ് നിരീകികനത്?
d.  ഈ കമീകരണതില  AC  േസാതസിന്  പകരം  DC 
േസാതസ് ഉപേയാഗിചാല എനമാറമാണ് നിരീകികാന 
സാധികനത്?
ഉതരം :a.മചവല ഇണകന. b.ടാനേസാമര. c.  ബളബ് തടരചയായി പകാശികം. d.  സവിച്  ON 

ആകേമാഴം OFF ആകേമാഴം മാതം ബളബ് പകാശികം.

8. ഒര ടാനേസാമറിെന ചിതമാണ് താെഴകാണനത്.
a. ഇതിെന പവരതനതതവെമന്?
b. ഘടനയില ഒര സപപ് ടാനേസാമറം സപ് ഡൗണ ടാനേസാമറം 
തമിലള രണ് പധാനവയതയാസങെളഴതക.

c.ഒര  സപപ്  ടാനേസാമറിെല  ഇനപട്  പവറം  ഔട്പട്  പവറം 
തമിലള ബനെമന്?
d.  ഒര  ടാനേസാമറിെല  ൈപമറിയിെലയം  െസകനറിയിെലയം 
േവാളേടജം ചറകളെട എണവം തമില ബനിപികന സമവാകയ 
െമഴതക.

e. 240V AC െയ 12V AC യാകിമാറന ഒര ടാനേസാമറിെന ൈപമറിയില 4800 ചറകളെണങില 
െസകനറിയിെല ചറകളെട എണം കണകാകക.

f.  "ഒര ബാററിയില നിനള  DC  ൈവദയതി ഈ ടാനേസാമറില ഇനപടായി നലകിയാല ഔട് 
പടില  ൈവദയതി  ലഭികില.”  ഈ  പസാവനേയാട്  നിങള  േയാജികനേവാ?  ഉതരം 
നയായീകരികക.

ഉതരം :b. 

സപപ് ടാനേസാമര സപ് ഡൗണ ടാനേസാമര

ൈപമറിയിേലകാള  കടതലാണ് 
െസകനറിയിെല ചറകള

ൈപമറിയിേലകാള  കറവാണ് 
െസകനറിയിെല ചറകള

ൈപമറിേകായിലില  താരതേമയന 
വണം കടിയ കമിയം െസകനറിയില 
വണം  കറഞകമിയം 
ഉപേയാഗിചിരികന.

ൈപമറിേകായിലില  താരതേമയന 
വണം  കറഞ  കമിയം 
െസകനറിയില  വണം  കടിയ 
കമിയം ഉപേയാഗിചിരികന.

c. ഇനപടിെലയം ഔട്പടിെലയം പവര തലയമാണ്.
d. Vp/Vs= Ns/Np.

e. Vp = 240V   Vs= 12V    Np.= 4800
Vp/Vs= Np/Ns.     Or   240/12 = 4800/ Ns          അതെകാണ്   Ns = 4800x12/240 = 240.



                                                                            10
e. DC ൈവദയതി വയതിയാനം സംഭവികാത ൈവദയതിയായതിനാല ൈപമറിയില കാനിക 
മണലതിന്  വയതിയാനം  സംഭവികനില.  അതിനാല  െസകനറിയില  ൈവദയതി  േപരണം 
െചയെപടനില.

9.സരകയടില  ഒര  മീറര  നീളമള  െചമകമി  AB 

ഉളെപടതിയിരികന.

a.  ഈ  െചമകമിെയ  ഒര  ചരളാകിമാറിയതിനേശഷം 
സരകയടില  ഉളെപടതിയാല  ബളബിെന  പകാശതില 
എനമാറമാണ് നിങള പതീകികനത്?
b. ഈ മാറതിന് കാരണമായ പതിഭാസതിെന േപെരന്?
c. ഈ പതിഭാസതിെന ഒര പാേയാഗിക ഉപേയാഗം എഴതക.

d. AC േസാതസിനപകരം ഒര 6V ബാററി ഉപേയാഗിച് ഈ പവരതനം നടതിയാല ബളബിെന 
പകാശതില എനമാറമണാകം? 

ഉതരം : a. ബളബിെന പകാശം  കറയം. b. െസലഫ് ഇണകന. c. 

ഊരജനഷം കടാെത AC ൈവദയതി നിയനികാം.

d. ബളബിെന പകാശതില മാറമണാകില.

10.ഒര  ചലികം  ചരള  ലൗഡസീകറിെന  ചിതമാണ്  ചവെട 
തനിടളത്.
a. ഇതിെല പധാന ഘടകങേളവ?

b. ഈ ഉപകരണതില നടകന ഊരജമാറെമന്?
c. ലൗഡസീകറിെന പവരതനം ചരകിെയഴതക.

d.  ഇതിെല  ഊരജപരിവരതനവം,പവരതനതതവവം  ഒര  ൈമേകാേഫാണിേനതില  നിനം 
എങെന വയതയാസെപടിരികന?

ഉതരം : a,b,c page 7 േനാട് കാണക.

d.  ലൗഡസീകറില  ൈവദയേതാരജം  യാനിേകാരജം  (ശേബാരജം)  ആയിമാറന.  േമാേടാര 
തതവതിെന  അടിസാനതിലാണ്  ഇത്  പവരതികനത്.  എനാല   ൈമേകാേഫാണില 
ശേബാരജം  ൈവദയേതാരജ  മായിമാറന.  ൈവദയതകാനീകേപരണതതവതിെന 
അടിസാനതിലാണ് ഇത് പവരതികനത്.
11.  ചിതം  നിരീകികക.  a.  ഈ  ഉപകരണെത 
തിരിചറിയക. b. ഇതിെന ഘടന വിവരികക. 

c.  ഇതിെന  പവരതന  തതവെമഴതക.  d.  ഇതില  നടകന 
ഊരജപരിവരതനെമന്?
ഉതരം : a. DC േമാേടാര.  b,c,d. Page 7 േനാട് കാണക.

12.  രണ്  കാനികധവങളകിടയില  ൈവദയത 
വാഹിയായ ഒര ചാലകം AB കമീകരി ചിരികന.

a.ചാലകതില  അനഭവെപടന  ബലം  (ചാലകം 
ചലികനത്) ഏത് ഭാഗേതകായിരികം?
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b. ബലതിെന ദിശ (ചലന ദിശ) കെണതാന നിങെള സഹായിച നിയമേമത്?
c.ഈ നിയമം പസാവികക.

d.കാനികമണലതില സിതി  െചയന  ൈവദയത വാഹിയായ  ചാലകതില അനഭവെപടന 
ഇതരം ബലം പേയാജനെപടതി പവരതികന ഒര ഉപകരണതിെന േപെരഴതക.

13.  ഒര  ജനേറററിെനയം  േമാേടാറിെനയം  ഘടന  സമാനമാണ്?  എനാല  ഇവ  തമിലള  രണ് 
പധാന വയതയാസങെളഴതക.

ജനേററര േമാേടാര

യാനിേകാരജം 
ൈവദയേതാരജമായി മാറന.

ൈവദയേതാരജം യാനിേകാരജമായി മാറന.

ൈവദയതകാനികേപരണ  തതവം 
അടിസാനമാകി 
പവരതികന.

കാനികമണലതില  സിതി  െചയന 
ൈവദയതവാഹിയായ   ചാലകതില  ബലം 
അനഭവെപടന  എന  തതവം  (േമാേടാര  തതവം) 

അടിസാനമാകി പവരതികന.

14.ഒര  കടി  DC  ജനേറററിെന  ഘടനവരച്  അടയാള 
െപടതിയതില ചില െതറകള സംഭവിചിരികന.

a. ചിതം പകരതിവരച് െതറ് തിരതക.

b. DC ജനേറററിെന പവരതന തതവെമന്? 

c. ഇതില നടകന ഊരജപരിവരതനം എന്?
d.  DC  ജനേറററില  നിനള  ൈവദയതിയെട  അളവ് 
വരദിപികനതിന് രണ് മാരഗങള നിരേദശികക.

e.  ഇതില  നിനം  ലഭികന  ൈവദയതിയെട  ഗാഫിക് 
ചിതീകരണം നടതക.

f.  ഇതില നിനം ലഭികന ൈവദയതി ഒര ബാററിയില നിനം ലഭികന ൈവദയതിയില നിനം 
എങെന വയതയാസ െപടിരികന.

g.  DC  ജനേറററില നിനള ൈവദയതി  ഒര ടാനേസാമറില ഇനപടായി  നലകിയാല ഔട്പട് 
ലഭികേമാ? ഉതരം സാധകരികക.

h.  DC ജനേറററിെന ഒര AC ജനേറററാകാന ഘടനയില എനമാറമാണ് വരേതണത്?
i. ഏത് ജനേറററില നിനള ൈവദയതിയാണ് ൈവദയതേലപനതിന് ഉപേയാഗികാന കഴിയനത്?
ഉതരം :  d.  ശകിേയറിയ ഫീലഡ്  മാഗറ്  ഉപേയാഗികക,  ആരേമചര േകായിലിെല ചറകളെട 
എണം വരദിപികക, ആരേമചറിെന ഭമണേവഗത കടക.

e. 

f.  ബാററിയില  നിനള  ൈവദയതി  വയതിയാനം  സംഭവികാത  DC  യാണ്.  എനാല  DC 

ജനേറററിലനിനള ൈവദയതി ഏകദിശീയെമങിലം സനനസവഭാവമള (വയതിയാനം സംഭവികന) 

താണ്.  
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g.  ഔട്പട്  ലഭികം.  DC  ജനേറററിലനിനള ൈവദയതിയെട ദിശമാറനിെലങിലം  തടരചയായി 
വയതിയാനം  സംഭവികനണ്.  അതിനാല  ൈപമറിേകായിലിനചറം  വയതിയാനം  സംഭവികന 
കാനികമണലം  രപെപടകയം  െസകനറിയില  ൈവദയതി  േപരണം  െചയെപടനതിന് 
കാരണമാകകയം െചയം.

h. സ് പിറ് റിങകളക് പകരം സിപ് റിങകള ഉപേയാഗികക.

i. DC ജനേറററില നിനള ൈവദയതി.
15. ബനം കെണതി പരിപികക.

a.AC ൈവദയതിയം DC ൈവദയതിയം നിയനികാം:പതിേരാധം; AC െയ മാതം നിയനികന: ….

b.കറന്  നിയനികന-ഊരജനഷമണാകന:പതിേരാധം;കറന്  നിയനികന-ഊരജ 
നഷമണാകനില: …...........

c. സിപ് റിങ്: AC ജനേററര; സ് പിറ് റിങ്: …...........

d.  ജനേററര:യാനിേകാരജം ൈവദയേതാരജമാകന; േമാേടാര: …...........

e. ലൗഡ് സീകര: േമാേടാര തതവം; ടാനേസാമര: .........

f. ൈവദയത പവാഹതീവത:ആമിയര; ൈവദയതിയെട ആവതി: …...

g. ടാനേസാമര:മചവല ഇണകന; ഇണകര: ….......

h. ജനേററര: ആരേമചര; മവിങ് േകായില ൈമേകാേഫാണ: ….....

ഉതരം . a.ഇണകര  b. ഇണകര  c. DC ജനേററര  d.ൈവദയേതാരജം യാനിേകാരജമാകന. 

e.മചവല ഇണകന  f. െഹരടസ്  g. െസലഫ് ഇണകന  h. േവായസ് േകായില.

16.ഒര ടാനേസാമറിെന ചിതം തനിരികന. a. ഇത് ഏതതരം 
ടാനേസാമറാണ്? b. ടാനേസാമറിെന പവരതനതതവെമന്?
c. ഇതിെന  െസകനറിയിെല  ചറകളെട  എണം  200 
ആെണങില  ഇതിെന  ഇനപടില  ഒര ബാററിയിലനിനള 
40V നലകിയാല ഔട്പട് േവാളേടജ് എതയായിരികം.

 ഉതരം . c. 1200    

17.ഒര  ജനേറററിെല  ആരേമചര  െസകനില  50  പാവശയം 
കറങന. ഈ പസാവനയമായി ബനെപട ശരിയായ ആശയേമത്?           

a.  ഇതില  നിനള  ൈവദയതിയെട  േവാളടത  50V  ആയിരികം.  b.ഇതില  നിനം  ലഭികന 
ൈവദയതിയെട ആവതി 50Hz ആയിരികം. c. ഇതില നിനം 50A കറന് ലഭികം. 

ഉതരം . b.ഇതില നിനം ലഭികന ൈവദയതിയെട ആവതി 50Hz ആയിരികം.

18. DC ഉപേയാഗിച് മാതേമ ൈവദയതേലപനം നടക.  എനാല AC യില മാതം പവരതികന 
ഒരപകരണതിെന േപെരഴതക.

ഉതരം . AC േമാേടാര.

19.  ഒര  AC  ജനേറററിെല  ഫീലഡ്  കാനധവങളകിടയില  കറങിെകാണിരികന 
ആരേമചറിെന  പതലവമായി   കാനിക  മണലം  എതേകാണിലാകേമാഴാണ്  േകായിലിലെട 
കടനേപാകന കാനിക ഫക് :                                                                            SSLC: 2012

a. ഏറവം കടതലാകനത്?   b. ഏറവം കറവാകനത്?
ഉതരം . a.90 ഡിഗി.    b. പജയം ഡിഗി. 
20. ഒര AC ജനേറററിെല ഫീലഡ് കാനധവങളകിടയില കറങിെകാണിരികന
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ആരേമചറിെന  പതലവമായി   കാനിക  മണലം  എതേകാണിലാകേമാഴാണ്  േകായിലില 
േപരിതമാകന emf:

 a. ഏറവം കടതലാകനത്?   b. ഏറവം കറവാകനത്?
ഉതരം .a. പജയം ഡിഗി.       b. 90 ഡിഗി.
21. ഒര ടാനേസാമറിെന ഒര AC േസാതസമായി ബനിപിച് പവരതിപിചേപാള ൈപമറിയിെല 
കറന് ഒരാമിയറം െസകനറിയിെല കറന് രണാമിയറമാെണന് കണ.

a.  ഇത്  ഏതതരം  ടാനേസാമറാണ്?   b.  ഇതിെന  ൈപമറിയില  1000V  നലകിയാല 
െസകനറിയിെല  േവാളടതെയതയായിരികം?  c.  ടാനേസാമറകള  DC  യില 
പവരതികാതെതനെകാണ്?
ഉതരം .a.  സപ്  ഡൗണ  ടാനേസാമര.  (െസകനറിയിെല  കറന്  ൈപമറിയിേലതിേനകാള 
കടതലാണ്)  b.500V  (കറന് ഇരടിയാകന. അതിനാല േവാളേടജ് പകതിയാകം.)

c.  DC  ൈവദയതി  വയതിയാനം  സംഭവികാത  ൈവദയതിയായതിനാല  ൈപമറിയില  കാനിക 
മണലതിന്  വയതിയാനം  സംഭവികനില.  അതിനാല  െസകനറിയില  ൈവദയതി  േപരണം 
െചയെപടനില.

22.  ഒര സപ്  ഡൗണ ടാനേസാമറിെന ൈപമറിയില  7000  ചറകളണ്.  ഇതിെന ൈപമറിയില 
240V  നലകിയേപാള  െസകനറിയില  12V  ലഭിച.  െസകനറിയിെല  ചറകളെട  എണം 
കണകാകക.                                                                                               Model Exam: 2013

ഉതരം: Vp/Vs= Np/Ns .      Vp= 240V,   Vs= 12V, Np=7000

240/12 =7000/Ns .    അതെകാണ്  Ns .= 350

22. A ക് അവേയാജയമായവ B യില നിന് കെണതിെയഴതക.                           SSLC 2013

     

A B

AC ജനേററര െസലഫ് ഇണകന

ടാനേസാമര സിപ് റിങ്

DC ജനേററര മയചവല ഇണകന

ഇണകര സ് പിറ് റിങ്

23. ഒര ടാനേസാമറിെന ൈപമറിേവാളടത 6V ഉം െസകനറി േവാളടത 240V മാണ്. SSLC:2013

a.  ഇത്  ഏതതരം  ടാനേസാമറാണ്?  b.  ഏത്  േകായിലിലാണ്  കടതല  ചറകളളത്?  c.  ഏത് 
േകായിലിലാണ്  കറന്  കടതല?  d.  ൈപമറിയിെലയം  െസകനറിയിെലയം  പവര  തമിലള 
ബനെമന്?
ഉതരം .a.  സപപ്  ടാനേസാമര    b.  െസകനറി  േകായിലില.  c.  ൈപമറിേകായിലില.  d. 

ൈപമറിയിെലയം െസകനറിയിെലയം പവര തലയമായിരികം. 

                                                                                  തയാറാകിയത്: ഇബാഹിം. വി.എ.

                                                                                   ഗവെണന് ൈഹസള, മടികല.

                                                                                   Email:ebrahimvathimattom@gmail.com
                                                                                   Mob.Ph.9495676772
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അധയായം .7

ൈവദയതപവര ഉലപാദനവം വിതരണവം
  വനകിട  ജനേറററകള  ഉപേയാഗിചാണ്  പവര  േസഷനകളില  വലിയേതാതില  ൈവദയതി 
ഉലപാദിപികനത്.  ജലപാതം  (waterfall),  നീരാവി  തടങിയവയിലനിനാണ്  ജനേറററകള 
കാവശയമായ യാനിേകാരജം ലഭയമാകനത്. 
ൈഹേഡാഇലകിക് പവരേസഷന
            ഉയരതില െകടിനിരതിയ ജലം ഒഴകിെകാണവന് അതിെന ശകി ഉപേയാഗിച് 
ജനേറററിെന ടരൈബന കറകി  ൈവദയതി  ഉലപാദിപികന േകനങളാണ്   ൈഹേഡാഇലകിക് 
പവരേസഷന. ഇടകി പവര േസഷന ഇതിെനാര ഉദാഹരണമാണ്.
െതരമല പവര േസഷന
     കലകരി,നാഫ,ലിൈഗറ് തടങിയ ഇനനങള കതിചണാകന താേപാരജം ഉപേയാഗിച് 
ൈവദയതി ഉലപാദിപികന േകനങളാണ് െതരമല പവര േസഷന.  ആലപഴയിെല കായങളതള 
പവരേസഷന ഇതരതിലളതാണ്.
നയകിയര പവരേസഷന
        ആണേവാരജം  ഉപേയാഗിച്  ൈവദയതിഉലപാദിപികന  േകനങളാണ്  നയകിയര 
പവരേസഷന.
ഇനയയിെല പധാന പവരേസഷനകള

ൈഹേഡാഇലകിക് 
പവരേസഷന

െതരമല പവര 
േസഷന

നയകിയര 
പവരേസഷന

പളിവാസല െനയ് േവലി താരാപര

ഇടകി രാമഗണം കലപാകം

കറയാടി കായംകളം നേറാറ

ശബരിഗിരി ഫറാക േകാട
ൈവദയതജനേററര
     ഒര  ൈവദയതജനേറററിെന  പധാനഭാഗം  ഫീലഡ്  കാനവം  ആരേമചറമാണ്. 
വനകിടജനേറററകളില  ശകിേയറിയ  ഫീലഡ്  കാനം  ആവശയമാണ്.  ഒര  പരിധിയിലകടതല 
ശകിയള  സിരകാനങള നിരമികാന കഴിയനില,  ഉപേയാഗം മലം സിരകാനതിെന ശകി 
കയികന,സിരകാനതിെന  ശകി  ആവശയാനസരണം  വരദിപികവാേനാ  കറയവാേനാ 
കഴിയനില  എനീ  കാരണങളാല   ഇതരം  ജനേറററകളില  ഫീലഡ്  കാനമായി 
ൈവദയതകാനമാണ് ഉപേയാഗികനത്. 
എൈകറര
      ഫീലഡകാനമായ ൈവദയതകാനം നിരമികനതിനാവശയമായ  DC  ൈവദയതി ലഭയമാകന 
സഹായകജനേറററകെളയാണ് എൈകറര എന് വിളികനത്.
േറാടറം േസററം
      ഒര  ജനേറററിെല  ഫീലഡകാനേമാ  അെലങില  ആരേമചേറാ  ഭമണം  െചയിപിചാണ് 
ൈവദയതകാനികേപരണം  സാധയമാകനത്.  ജനേറററിെല  കറങന  ഭാഗെത  േറാടെറനം 
നിശലമായിരികന ഭാഗെത േസറെറനം വിളികന. 

        പവര ജനേറററകളില ഉപേയാഗികന ആരേമചര വളെരഭാരം കടിയവയാണ്.  അതിനാല 
സാധാരണയായി ഇതരം ജനേറററകളില ആരേമചര േസററായാണ് ഉപേയാഗികനത്. ഇതമലം 
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ബഷ് ഒഴിവാകവാനം അവിെടയണാകന സാരക് ഒഴിവാകവാനം കഴിയന.
സിംഗിളേഫസജനേററര
       ഒരേജാഡി  കാനികധവങളകിടയില ഒര ആരേമചര  കമീകരിചിടള ജനേറററകളാണ് 
സിംഗിളേഫസജനേററര.  ഇതരം  ജനേറററകളിലനിനം  രണവയറകളായിരികം  പറേതക് 
വരനത്. കടകളിലം,വീടകളിലം മറം ഉപേയാഗികനത് സിംഗിളേഫസജനേറററകളാണ്.
തീേഫസജനേററര
       ഒരേജാഡി കാനികധവങളകിടയില  120° േകാണില മന് സമാന  ആരേമചറകള പരസരം 
ബനിപിച്   കമീകരിചിടള ജനേറററകളാണ്  തീേഫസ്  ജനേററര.  മന്  ആരേമചരേകായിലിെല 
ഓേരാ  സവതന  അഗങള  കടിേയാജിപിചബിനവിെല  െപാടനഷയല  പജയമായിരികം.  ഈ 
േപായിനിലനിനള  നയടല 
ൈലനം  മന്  േഫസ് 
ൈലനകളമടകം  നാല്  ൈലനക 
ളാണ്  തീേഫസ്  ജനേറററകളില 
നിനം  പറതവരനത്.  ഓേരാ 
േഫസ് ൈലനില നിനം ഗാഫില 
കാണിചിരികനതേപാെല 
വയതയസേഫസിലള  ൈവദയതി 
ലഭികന.
പവര േപഷണവം വിതരണവം
     ൈവദയതേപഷണ വിതരണ ശംഖലയെട ചിതമാണ് താെഴതനിരികനത്.
നമെട  രാജയത്  11kV  ലാണ് 
ൈവദയതി  ഉലപാദിപികനത്. 
ഈ ൈവദയതിയെട േവാളടത ഒര 
step  up  transformer  (power 
transformer)ഉപേയാഗിച്  220kV 
േലകയരതിയതിനേശഷം 
േപഷണൈലനിലെട  വിതരണ 
േകനങളിെലതികകയം 
അവിെടവച്  step  down  transformer  ഉപേയാഗിച്  ആവശയമായ  േവാളടജിേലക്  താഴിയേശഷം 
ഉപേഭാകേകനതിെലതികകയം  െചയന.  ൈവദയതേപഷണ  വിതരണ  ശംഖലയില  സപപ് 
ടാനേസാമര  ഉലപാദനേകനതിലം   സപ്ഡൗണ  ടാനേസാമറകള  വിതരണേകനങളിലമാണ് 
ഉപേയാഗികനത്.
പസരണനഷം  (Transmission loss)  
      േപഷണൈലനിലെട ൈവദയതി വിതരണേകനങളിെലതനതിനിടയില ജളനിയമമനസരിച് 
ൈവദയതിയെട ഒര ഭാഗം താപരപതില നഷെപടനതിെനയാണ്  പസരണനഷം(Transmission 

loss)  എന്  വിളികനത്.  പസരണനഷം  േപഷണൈലനിെന  പതിേരാധെതയം(Resistance), 

ൈവദയതപവാഹതീവതെയയം (Current Intensity) ആശയിചിരികന. 

               പതിേരാധം  കറവായ  അലമിനിയം,െചമ്  എനീ  ചാലകങളിലെട  േപഷണം 
നടതിപസരണനഷം  കറയാം.  എനാല  പസരണനഷം  വലിയേതാതില  കറയനതിനളമാരഗം 
ഉയരനേവാളേടജില ൈവദയതി േപഷണം െചയകെയനളതാണ്. പവര P = V.I ആയതിനാല 
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േവാളടത ഉയരതിയാല ൈവദയതപവാഹതീവത കറയം. േപഷണൈലനിലണാകന താപം 
കറനിെന  വരഗതിന്  ആനപാതികമായതിനാല  േവാളടത  ഉയരതിയാല   ഊരജനഷം 
(പസരണനഷം)  കറയന.  ഇതരതില പസരണനഷം കറയനതിനാണ് വിതരണേകനതിലവച് 
ൈവദയതിയെട േവാളടത 220kV േലകയരതിയതിനേശഷം േപഷണം (transmission) െചയനത്.
സാര കണകന
    ഗാരഹികാവശയതിനള വിതരണടാനേസാമറിേലക് 
മന്  ൈലനകളം  പറേതക്  നാല്  ൈലനകളമാണ് 
വരനത്.  ഈ ടാനേസാമറിെല െസകനറിേകായിലകള 
താെഴചിതതില  കാണനതേപാെല  സാര  കണകന 
രീതിയിലാണ് ബനിപിചിരികനത്. ഇതില മന് േഫസ് 
ൈലനകളം  കടിേയാജിപിചബിനവിെല  േവാളടത 
പജയമായിരികം.  ഈ ബിനവില നിനാണ് നയടലൈലന 
ആരംഭികനത്.  സാര  കണകനിെല  രണ്  േഫസ് 
ൈലനകളകിടയിെല െപാടനഷയല വയതയാസം 400V ഉം 
േഫസ്  -നയടല  ൈലനകളകിടയിെല  െപാടനഷയല 
വയതയാസം  230  V  ഉം  ആണ്.  നമെട  രാജയത്  വീടകളില ഉപേയാഗികന  ൈവദയേതാപകരണ 
ങെളലാം  തെന  230V  ലാണ്  പവരതികനത്.  അതിനാല  ഒര  േഫസ്  ൈലനം  ഒര 
നയടലൈലനമാണ് ഒര വീടിേലക് േവണിവരനത്. 
ഗഹൈവദയതീകരണം
       നമെട വീടകളില ഉപേയാഗികന ബളബ്,അയണേബാക്,മികി,വാഷിങ് െമഷിന തടങിയ 
എലാൈവദയേതാപകരണങളം  230V ല  പവരതിക 
നവയാണ്.  എനാല  ഇവ  ഓേരാനിനം  ആവശയമായ 
ൈവദയതി  വയതയസമാണ്.  ഇത്  ലഭയമാകനതിനായി 
സരകയടില   ഉപകരണങെള  താെഴ  ചിതതില 
കാണനതേപാെല  സമാനരമായാണ്  (Parallel) 

ഘടിപികനത്.  ഇതരതില ബനിപികനതമലം എലാ ഉപകരണതിനം തലയേവാളടത (230V) 
യം  ആവശയാനസരണം  ൈവദയതിയം   ലഭികനേതാെടാപം  തെന  ഓേരാ  ഉപകരണങെളയം 
പേതയകം പേതയകം നിയനികവാനം കഴിയന.

                 വിതരണൈലനിലനിനം സരവീസ് വയറിലെട വീടിെലതന ൈവദയതി ആദയം 
കിേലാവാടവരമീററിലം  (ഉപേയാഗിച ൈവദയേതാരജം കണകാകനതിനള ഉപകരണം)  തടരന് 
െമയിനഫയസിലെട    െമയിനസവിചിലം  (എലാ  സരകയടിെലയം  ൈവദയതി  വിേഛദികവാനള 
സംവിധാനം)  വിവിധശാഖകളിെലതന.ഒര  സരകയടിെല  ഫയസകളം  സവിചകളം  േഫസ് 
ൈലനിലാണ് ഉളെപടേതണത്.
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       െമയിനഫയസകളക് പകരമായി  MCB (Miniature circuit Breaker) യം സരകിതതവം ഉറപ 
വരതനതിനായി  ELCB  യമാണ്   (Earth  Leakage  Circuit  Breaker)  ഇേപാള  ഉപേയാഗിച 
വരനത്.
തീപിന പഗ്
      ഇനസേലഷന  തകരാറമലേമാ  മേറാ  േഫസ്  ൈലന, 
ൈവദയേതാപകരണതിെന  േലാഹചടകടമായി 
സമരകതില വനാല  ഉപകരണം ൈകകാരയം 
െചയനവരക് ഉണാകാനിടയള അപകടസാധയത 
ഒഴിവാകനതിനള ഒര സംവിധാനമാണ് തീപിന 
പഗ്.  പഗിെല  താരതേമയന  നീളവം  വണവം 
കടതലള  എരത്  പിന  (E)  ഉപകരണതിെന 
ചടകടമായം (metallic case)െചറിയപിനകേളാേരാനം േകായിലിെന             പഗിെന ഉളഭാഗം 

അഗങളമായം   ബനിപിചിരികം.  തീപിന  പഗ്  േസാകറിലമരതേമാള എരത്പിന എരത് 
ൈലനമായി സമരകതില വരം.  യാദശികമായി  േഫസ് ൈലന ഉപകരണതിെന ചടകടമായി 
സമരകതില  വനാല   അമിതമായ  അളവില  ൈവദയതി   എരത്പിനിലെടയം  തടരന് 
പതിേരാധംകറവായ  എരത്  ൈലനിലെടയം  (എരത്കമി  വണം  കടിയതായതിനാല) 

എരത്െചയെപടകയം,  ഇത്  ഫയസ്  എരിഞ്  സരകയട്  വിേഛദികെപടനതിനം  അപകടം 
ഒഴിവാകനതിനം കാരണമാകകയം െചയന.

             എരത്പിനിന് നീളം കടതലായതിനാല േസാകറില ഉളെപടതേമാള ഇത് സരകയടമായി 
ആദയം  സമരകതില വരികയം േസാകറില നിനം േവരെപടതേമാള അവസാനം സരകയടില 
നിനം േവരെപടകയം െചയനതിനാല ആദയാവസാനം  സരക ഉറപാകന. അതേപാെല പിനകള 
െനടെക നീളതില േഛദിചിരികനതിനാല അത് േസാകറില ഉറചിരികനതിനം സഹായികന.
കിേലാവാടവരമീറര
      നാം  ഉപേയാഗികന  ൈവദയേതാരജം  കണകാകനതിനള  ഒരപകരണമാണ് 
കിേലാവാടവരമീറര. കിേലാവാടവര എന യണിറിലാണ് ൈവദയേതാരജം കണകാകനത്. ആയിരം 
വാട്  (1kW)  പവറള ഒരപകരണം ഒരമണികര െകാണ് വിനിേയാഗികന ൈവദയേതാരജമാണ് 
ഒര കിേലാവാടവര. 

അതായത് കിേലാവാടിലള ൈവദയേതാരജം = പവര(വാടില)x സമയം(മണികറില)/1000.
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മാതകാേചാദയങള

1.  വനജനേറററകള  ഉപേയാഗിചാണ്  ൈവദയതനിലയങളില  വനേതാതില  ൈവദയേതാരജം 
ഉലപാദിപികനത്.
a.ഇതരം  ജനേറററകളില  ഫീലഡ്  കാനമായി  സിരകാനതിനപകരം  ൈവദയതകാനമാണ് 
ഉപേയാഗികനത്? എനെകാണ്? b. എൈകറര എനാെലന്? ഇതിെന ആവശയകതെയന്? 

c. ജനേറററിെല േസറര,േറാേടാര എനിവ എെനന് വിശദീകരികക.

d.വനജനേറററകളില ഫീലഡകാനമാണ് േറാടറായി  ഉപേയാഗികനത്. എനെകാണ്?
e. ഒര തീേഫസ് ജനേററര സിംഗിള േഫസ് ജനേറററില നിനം എങെന വയതയാസെപടിരികന.

f. തീേഫസ് ജനേറററില നയടല േപായിന് സഷിചിരികനെതങെന?

ഉതരം: a. * ഒര പരിധിയില കടതല ശകിയള സിരകാനങള ഉണാകാന കഴിയില 
*  സിരകാനങളെട  ശകി  കേമണ  കറഞേപാകം .  *  സിരകാനതിെന  ശകി 
ആവശയാനസരണം കടവാേനാ കറയവാേനാ കഴിയില .

 b. ഒര DC ജനേറററാണ് എൈകറര . പവര ജനേറററിെല ഫീലഡ് കാനതിനാവശയമായ 
(Electro magnet) ൈവദയതി നലകനതിനാണ് ഇത് ഉപേയാഗികനത് .
c.  ജനേറററിെല  കറങന  ഭാഗെത  േറാടെറനം   നിശലമായിരികന  ഭാഗെത 
േസറെറനം വിളികന . 

d. േനാട്  കാണക .

e.സിംഗിള  േഫസ്  ജനേറററില  ഒര  ആരേമചര  ഒരേജാഡി  കാനികധവങള  
കിടയിലാണ്  കമീകരിചിരികനത് .  എനാല  തീേഫസ്  ജനേറററില   ഒര  േജാഡി 
കാനികധവങളകിടയിലായി  120  ഡിഗി  േകാണില  സമാനമായ  മന്   ആരേമചറ 
കളാണ്  കമീകരിചിരികനത് .
f.  മന്  ആരേമചര  േകായിലകളെടയം  ഓേരാ  അഗങള  കടിേയാജിപിചാണ്  നയടല 
ൈലന സഷികനത് .
2.  നമെട  നാടിെല  ൈവദയത  േപഷണ  വിതരണ  ശംഖലയെട േബാക്  ഡയഗമാണ്  താെഴ 
തനിടളത്. 

a.ജനേറററില നിനള ഔട് പട് േവാളേടജ് എത?

b.  ൈവദയത  േപഷണ  വിതരണവമായി  ബനെപട്  പസരണനഷം  എനതെകാണ്  എനാണ് 
അരതമാകനത്?
c.ഉലപാദന  േകനതില വച്  പവര  ടാനേസാമറപേയാഗിച്  േവാളടത  220kV ആയി ഉയരതന 
തിെന ആവശയകതെയന്?
d. ഗാരഹിക ഉപേഭാകാകളക് എതേവാളടതയിലാണ് ൈവദയതി വിതരണം െചയനത്?
ഉതരം: a. 11kV.    b.  see note.   c. പസരണ നഷം കറയനതിനേവണിയാണ്  േവാളടത 
220kV ആയി ഉയരതനത് . കാരണം താപനഷം H = I2Rt ആണ് .  ഇവിെട  പവാഹതീവത 
I കറചാല താപനഷം കറയാം . അതെകാണ്  P = VI  പകാരം േവാളേടജ് ഉയരതി
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 പവാഹതീവത താഴവാനം അതവഴി താപനഷം കറയാനം കഴിയം .    d. 230V ല .

 3. ൈവദയതവിതരണ ടാനേസാമറിെന ചിതമാണ് ഇവിെട തനിടളത്.
a.ഈ ടാനേസാമറിെന െസകനറിയില കമികള ബനിപിചിരികനരീതി എന് േപരിലാണറിയ 
െപടനത്?  b.  ഇതിെന  ഇനപടിേലക്  മന് 
ൈലനകളമാതമാണ്  വരനെതങിലം  ഔട്പടില  നാല് 
ൈലനകള ഉണ്. ഇത് ലഭയമാകനെതങെന?

c.  ഔട്പടിെല  ഒര  ൈലന  നയടലം  മെനണം  േഫസ് 
ൈലനമാണ്.  രണ് േഫസ് ൈലനകളകിടയിെല െപാടനഷയല 
വയതയാസെമത?

d.  നയടല  ൈലനിനം  ഒര  േഫസ്  ൈലനിനം  ഇടയിലള 
െപാടനഷയല വയതയാസെമത?

 ഉതരം: a. സാര കണകന .    b. െസകനറിയിെല മന് 
േകായിലകളിേലാേരാനിെനയം  ഓേരാ  അഗങള  കടിേയാജിപിച്  ഒര  നയടല  ൈലനം  
മന് േഫസ് ൈലനകളമടകം നാലൈലനകള .

c. 400V.    d. 230V.
4.  വിതരണ  ടാനേസാമറിെല  െസകനറിയില  കമികള 
കമീകരിചിരികനരീതിയാണതാെഴ ചിതീകരിചിരികനത്.
a. ഈ കമീകരണതിെന േപെരന്?
b. ഇതിെല N എന ബിനവിെല െപാടനഷയല എത?

c.  ഒര ഗാരഹീക ഉപേഭാകാവിന് ഈ ൈലനകളില നിനം 
ഏെതലാം ൈലനകളായിരികം നലകക?

ഉതരം: a.സാര കണകന .    b. പജയം .    c. ഒര േഫസ് 
ൈലനം നയടല ൈലനം .

5.  നമെട  വീടകളില  ഉപേയാഗികന  ൈവദയേതാപകരണങെളലാം  തെന  230V  ലാണ് 
പവരതികനെതങിലം ഇവയാവശയമായ കറന് വയതയസമാണ്.
a. 1000W പവറള ഒര അയണേബാകിന് ആവശയമായ കറന് കണകാകക?

b.  ഈ  അയണ  േബാകം  ഒര  100W  ബളബം  ചിതതിേലതേപാെല  കമീകരിചാല  അയണ 
േബാകിന്  ലഭികന   കറന്   കണകാകി 
അതിന്   ആവശയമായത  കറന് 
ലഭികനണയേണാെയന്  പരിേശാധികക?

c.  ആവശയതിന്  കറന്  ലഭികനിെലങില 
അത്  ലഭയമാകതകരീതിയില  ഇവെയ 
കമീകരിചിരികനതിെന ചിതം വരയക.

d. ഈ രീതിയില കമീകരികനതെകാണള മെറാര േമനമകടിെയഴതക.

ഉതരം: a. P = VI    Or  I = P/V = 1000/230 = 4 .17 A.

b. അയണേബാകിെന പതിേരാധം R1 = V2/P =  230x230/1000= 53 ഓം .

ബളബിെന പതിേരാധം R2 = V2/P =  230x230/100= 529 ഓം .

സരകയടിെല ആെക പതിേരാധം R = R1 +R2 = 53+529 = 582 ഓം .
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അയണേബാകിന്  ലഭികന ൈവദയതി = V/R = 230/582 =0.4 A.

അയണേബാകിന് ആവശയമായ ൈവദയതി ലഭികനില .

c. 
d.  ഓേരാ  ഉപകരണെതയം  െവേവെറ  സവിചകള 
പേയാഗിച് പേതയകം പേതയകം നിയനികാം .

6.ഒര  ഗഹൈവദയതീകരണ  സരകയടില  ൈവദയേതാ 
പകരണങള കടാെത െമയിന സവിച്, െമയിന ഫയസ്,െമയിന 
ഫയസ്  േബാരഡ്,  kWh  മീറര  തടങിയവയം 
ഉളെപടതിയിടണ്.
a. ഇവയെട സാനം കമതിെലഴതക.

b. ഗഹൈവദയതീകരണ സരകയടില െമയിന സവിചിെന ധരമെമന്?
c.സരകയടിെല ഏത് ൈലനിലാണ് ഫയസം സവിചം ഘടിപിേകണത്?
d. ഫയസിന് പകരമായി ഉപേയാഗികന ഒര സംവിധാനതിെന േപെരഴതക.

ഉതരം: a. kWh മീറര ,െമയിന ഫയസ് , െമയിന സവിച് ,െമയിന ഫയസ് േബാരഡ് .
b. സരകയടിെല എലാ ശാഖകളിേലകം ൈവദയതി നലകനതിനം വിേഛദികനതിനം .

c. േഫസ് ൈലനില .     d. MCB 

7.  ൈവദയതസരകീടകളിലപേയാഗികന  ഒര  സരകാസംവിധാനമാണ് 
ചിതതില കാണനത്.
a. ഈ സംവിധാനതിെന േപെരന്?

  b. ഇതിെല നീളം കടിയ പിനിെന േപെരഴതക.

  c. മറ് പിനകേളകാള ഈ പിനിന് നീളവം വണവം കടലളതെകാണള െമചെമന്?
d. ഈ സരകാസംവിധാനം സരക ഉറപവരതനെതങെനെയന് ചരകിെയഴതക.

ഉതരം: a. തീപിന പഗ് .    b. എരത്  പിന .    c. വണം കടതലളതിനാല  പതിേരാധം  
കറവായിരികം .  അതിനാല  എരതിങ്  എളപതിലാകന .  കടാെത  പഗ്  േസാകറില 
ഘടിപികേമാള  അറിയാെത  എരത്  ൈലന  േഫസ്  ൈലനമായി  സമരകതില  
വരാനള  സാധയത  ഇലാതാകന .  എരത്  പിനിന്  നീളം  കടതലായതിനാല  പഗ്  
േസാകറില  ഘടിപികേമാള  എരത്  പിന  സരകയടമായി  ആദയം  സമരകതില  
വരികയം  േസാകറില  നിനം  േവരെപടതേമാള  േസാകറില  നിനം  അവസാനം  
സമരകം വിേഛദികകയം െചയനതിനാല ആദയാവസാനംവെര സരക ഉറപാകന .

e.   see note.
8.  കിേലാ വാടവര മീറര എന ഉപകരണം ഉപേയാഗിചാണ് നാം ഉപേയാഗികന ൈവദയേതാരജം 
കണകാകനത്.
a. ൈവദയേതാരജതിെന വയാവസായിക യണിേറത്?
b. ഈ യണിറിന് ഒര നിരവചനം നലകക.

c. ഇത് എത ജളിന് സമമാണ്?
d.ഒര വീടില 18W െന 4 CFL  കള ദിവസം 5 മണികര വീതവം 60W ലള 2 ഫാനകള ദിവസം 3 

മണികര  വീതവം  പവരതികനെവങില  ഒര  മാസം  (30  ദിവസം)  ഉപേയാഗികന 
ൈവദയേതാരജം കണകാകക.
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e.  250 V  ല പവരതികന ഒര ബളബിലെട  0.1A  ൈവദയതി പവഹികനെവങില അത്  ഒര 
യണിറ് ൈവദയതി ഉപേയാഗികാന എതമണികര എടകം?

ഉതരം: a. കിേലാവാടവര (യണിറ്)
b.  ആയിരം  വാട്  പവറള  ഒരപകരണം  ഒരമണികര  പവരതികനതിനള 
ൈവദയേതാരജതിെന അളവാണ് ഒര കിേലാവാടവര .

c. 1000x60x60 = 3600000 ജള .

d. ഒര ദിവസെത ഉപേയാഗം 
         = (4 x18 x 5 + 2 x 60 x 3)/1000 = 0.72 യണിറ് .
ഒര മാസെത ഉപേയാഗം =30x0.72= 21.6 യണിറ് .
e. ബളബിെന പവര P = VI = 250x0.1=25W.

ഉപേയാഗിച ഊരജം = പവര x സമയം /1000.   

അതെകാണ്  സമയം = ഉപേയാഗിച ഊരജംx1000/പവര   = 1x1000/25 = 40 മണികര .  

9.ഒര  വിതരണൈലനില  നിനം  രണവീടകളിേലക് 
കണകന നലകിയിരികനത് ചിതീകരിചിരികന.

a.  P,Q,R,S  എനിവയില  ഭമിയില  നിനം  സരശിചാല 
ഇലകിക് േഷാേകലകാന സാധയതയിലാത ൈലേനത്? 

b.  P,R  എനീ  ൈലനകളകിടയിെല  െപാടനഷയല 
വയതയാസെമത?

c.  Q,S എനീ  ൈലനകളകിടയിെല  െപാടനഷയല 
വയതയാസം എത?

d. S ഉം ഭമിയം തമിലള െപാടനഷയല വയതയാസെമത?

e. R ഉം ഭമിയം തമിലള െപാടനഷയല വയതയാസെമത?

ഉതരം: a. രണവീടിേലകം െപാതവായി നലകിയിരികന ൈലന R ആണ് . ഇത് നയടല 
ൈലനായിരികം . അതിനാല ഇതില െതാടാല േഷാേകലകാന സാധയതയില .

b. േഫസ് - നയടല   230V.     c. േഫസ് - േഫസ്  400V.   d. 230V    e. പജയം .

10. ചിതം നിരീകികക. 

a. A,B എനീ സരകയടകളില ഗഹൈവദയതീകരണതിന് സവീകരിചിരികന സരകയേടത്?
b. ഈ രീതി ഉപേയാഗികനതെകാണള രണ് േമനമകെളഴതക.                       Model Exam: 2012

ഉതരം:  a.  സമാനരകമീകരണം  (Parallel)  ചിതം  A  യിലാണ് .  അതിനാല  ഈ 
സരകയടായിരികം ഗഹൈവദയതീകരണതിന് സവീകരികനത് .
b. എലാ ഉപകരണതിനം തലയമായ േവാളടത (230V) ലഭികം . സവിചപേയാഗിച് ഓേരാ
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 ഉപകരണെതയം പേതയകം പേതയകം നിയനികാം .

11.  പവര ജനേറററമായി ബനെപട ഏതാനം വാചകങള താെഴ തനിരികന.  േബാകില നിനം 
അനേയാജയമായ പദങള െതരെഞടത് ഈ വാചകങള പരതീകരികക.  Ist Term Exam: 2012

േസറര , േഫസ് ,േറാടര ,എൈകറര ,ഗാൈഫറ് ,ബഷ്

a. ജനേറററിെല കറങന ഭാഗമാണ് ….............

b. ജനേറററിെല നിശലമായിരികന ഭാഗമാണ്  …..........

c.ഫീലഡ് മാഗറിനാവശയമായ DC നലകന ഉപകരണമാണ് ….....

12.  ൈവദയേതാരജതിെന വയാവസായിക യണിറാണേലാ  കിേലാവാടവര(kWh).  ഒര  kWh  െന 
ജളാകിെയഴതക.                                                                                                          SSLC:2012

ഉതരം: 1000x60x60 = 3600000 ജള .

13.a.ഒര   ഇസിരിെപടിയെട  ഹീറിങ്  േകായില ഏെതാെക  ൈവദയതൈലനമായിടാണ്  ബനി 
പിചിരികനത്?  b. ഇസിരിെപടി ഉപേയാഗികേമാള തീപിന പഗ് സരകിതതവം 
ഉറപവരതനെതങെനെയന്  വിശദീകരികക.                                                        SSLC:2012 

ഉതരം: a. നയടലം േഫസം .    b. േനാട് കാണക.

14.a. ൈവദയത വിതരണ ശംഖലയിെല പസരണ നഷം എനാെലന്? വിശദീകരികക.SSLC: 2012

b. ഇത് ലഘകരികാന അവലംബിചിടള മാരഗവം അതിെന തതവവം വിശദീകരികക.

ഉതരം:a. േനാട് കാണക.  b. േചാദയം 2c യെട ഉതരം കാണക.

15.  25W,60W,100W  പവറകളള  3 ബളബകള  230V  സെപയില  സമാനരമായി  ബനിപി 
ചിരികന.  ഓേരാ  ബളബിനം  ലഭികന  േവാളേടജ്  എത?  നിതയജീവിതതില  ഇത് 
പേയാജനെപടതന സനരഭെമഴതക.                                                               Model Exam: 2013

ഉതരം:  എലാ  ബളബിനം  230V ലഭികം .  ഈ  രീതിയിലാണ്  ഗാരഹീേകാപകരണങള 
സരകയടില കമീകരികനത് .
16.  വിതരണടാനേസാമറിെന  െസകനറിയില  സാര  കണകന  രീതിയിലാണേലാ  േകായിലകള 
ബനിപിചിരികനത്.                                                                                                   SSLC:2013

a. വിതരണടാനേസാമറില നിനം പറതവരന ൈലനകളെട എണെമത? 

b. അവയില േഫസ് ൈലനകളെട എണെമത? നയടല ൈലനകളെടേയാ?

c. നയടല ൈലനം ഭമിയം തമിലള െപാടനഷയല വയതയാസെമത?

ഉതരം: a. 4     b. േഫസ് -3, നയടല -1.     c. പജയം .

17. ഒര വീടില അഞ് 100W ബളബകള ഒരദിവസം 5 മണികര പവരതിപികകയാെണങില ഒര 
ദിവസം ഉപേയാഗികന ഊരജം kWh ല കണകാകക.                                            SSLC:2013  

ഉതരം:ഉപേയാഗികന ഊരജം = 5x100x5/1000=  2.5 യണിറ് . 
18.ചിതം നിരീകികക.

a.  ഇത് ഏത് തരം ജനേറററില നിനള ൈവദയതിയെട 
ഗാഫാണ്?
b. ഈ ജനേററര സാധാരണ ജനേറററില നിനം എങെന 
വയതയാസെപടിരികന?

ഉതരം:a.തീേഫസ് ജനേററര .   b. േചാദയം 1.e യെട ഉതരം കാണക .
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19. പവര ഉലപാദന േപഷണ വിതരണവമായി ബനെപട വിവിധ ഘടങള എഴതിയിരികന. ഇവ 
കമതിെലഴതക.

a. വിതരണ ടാനേസാമര 11kV െയ 230V ആകന. b.  വന  വയവസായശാലകളക്  നലകാനായി 
220kV യില നിന് 66kV യിേലക് താഴന.  c. ടരൈബന കറകി ജനേററര പവരതിപികന. d. 

പവര  േസഷനില  നിനം  220kV  േപഷണം  ആരംഭികന.  e.  11kV  യില  ൈവദയതി 
ഉലപാദിപികന. f. ഗാരഹിക ഉപേഭാകാകളക് ൈവദയതി ലഭികന.

ഉതരം:c.  ടരൈബന  കറകി  ജനേററര  പവരതിപികന .  e.11kV  യില  ൈവദയതി 
ഉലപാദിപികന .d.  പവര  േസഷനില  നിനം  220kV  േപഷണം  ആരംഭികന .  b.വന 
വയവസായശാലകളക്  നലകാനായി  220kV  യില  നിന്  66kV  യിേലക്  താഴന .a. 

വിതരണ  ടാനേസാമര  11kV  െയ  230V  ആകന .  f.ഗാരഹിക  ഉപേഭാകാകളക് 
ൈവദയതി ലഭികന .

20.ബനം കെണതി അനേയാജയമായി പരിപികക.

a. പളിവാസല: ജലൈവദയതനിലയം; താരാപര: …......

b. ജനേററര:11kV; പവര ടാനേസാമര: ….......

c. നയടല-േഫസ് :230V; േഫസ്-േഫസ്: …......

d.ൈവദയത പവാഹ തീവത : ആമിയര; ൈവദയേതാരജം: …..........

   ഉതരം: a. ആണവനിലയം .  b.220kV.  c.400V. d. കിേലാവാടവര
21. ചിതം നിരീകിച് നയടല വയര തിരിചറിയക.

ഉതരം:  േലാഹചടകടിേലക്  നലകിയിരികനത്  B  എനൈലനാണ് .  അതിനാല  B 

യാണ് നയടല ൈലന .

22.ഗഹൈവദയതീകരണതിെന ഒര ഭാഗം തനിരികന.

a. ഇതിെല േഫസ് ൈലേനത്? b. ഈ ൈലന നിങള തിരിചറിഞെതങെന? c.  B  എന  സവിച് 
ഓണാകിയാല ഏത് ബളബാണ് പകാശികനത്?
d. ഈ സരകയടില േശണീരീതിയില( Series) കമീകരിചിരികന ബളബകേളെതലാം?

ഉതരം:  a.  Y  ആണ്  േഫസ്  ൈലന .  b.  കാരണം  ഈ  ൈലനിലാണ്  സവിചകള 
ഘടിപിചിരികനത് .
c. B4 എന ബളബ് പകാശികം .      d. B2 ഉം B3 യം .

23.ഒര ഗഹൈവദയതീകരണസരകയട്  തനിരികന . 

a.ഇതില വിതരണൈലന  ആദയം ഘടിപിചിരികനത് ഏത് ഉപകരണതിേലകാണ് ?
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b. ഇവിെട ഉപകരണങള കമീകരിചിരികനത് ഏത് രീതിയിലാണ്?
c. കതിടവരകള െകാണ് സചിപിചിരികന ൈലേനത്?
d. ഈ വീടിെല വാടവരമീററിെല ഇേപാഴെത റീഡിങ് 1830 ആണ്. സരകയടിെല ഹീറര ദിവേസന 
3  മണികറം  ബളബം  ഫാനം  6  മണികര  വീതവം  പവരതിപിചാല  ഒരമാസം  (30  ദിവസം) 

കഴിയേമാള മീറര റീഡിങ് എതയാകം?

 ഉതരം: a.വാടവരമീറര .    b. സമാനരരീതിയില    c. എരത് ൈലന .

d. ഒരമാസെത ഉപേയാഗം = (1000x3+6x75 + 6x100)x30/1000=4050/1000=121.5

ഒരമാസം കഴിയേമാഴള റീഡിങ് = 1830 +121.5 = 1951.5

23. താെഴതനിടള പസാവനകള െതേറാ ശരിേയാെയെനഴതക. െതറെണങില തിരതിെയഴതക.

a.നാം ഉപേയാഗികന ൈവദയത ഗേഹാപകരണങെളലാം തെന     പവരതികനത് 230V ലാണ്.
b.  ൈവദയേതാപകരണങെള  സമാനരമായി  ഘടിപികേമാള  ഓേരാ  ഉപകരണവം  അവയെട 
പവറിനനസരിച് വയതയസ അളവില കറനപേയാഗികന.

c. ഫയസ് േഫസ് ൈലനിലം  സവിച് നയടല ൈലനിലമാണ് ഘടിപിേകണത്.
d.  ഒര െസകനില ഒരപകരണം 1000J ൈവദയേതാരജം ഉപേയാഗികനെവങില അതിെന പവര 
1000W ആണ്.
e.തീേഫസ്  ജനേറററിെല  ഓേരാേകായിലിലം  ഉലപാദിപികെപടന  ൈവദയതിയെട  പരമാവധി 
േവാളടത തലയമാണ്.
f.  തീേഫസ്  ജനേറററില ഒര േകായിലിന്  ചറമായി  120  ഡിഗി  േകാണളവില മന്  കാനങള 
കമീകരിചിരികന.

g. പവര ജനേറററകളില ൈവദയതി ഉലപാദിപികനത് 220kV ലാണ്.
h.  ൈവദയത  പവര  ഉലപാദന   വിതരണ  ശംഖലയില  ഉലപാദനേകനതില  സപ്  ഡൗണ–  
ടാനേസാമറം വിതരണേകനങളില സപപ് ടാനേസാമറകളം ഉപേയാഗികന.

I.  ൈവദയേതാപകരണങെള  സമാനരമായി  കമീകരികേമാള  എലാ  ഉപകരണങളകം  തലയ 
േവാളടതയം തലയഅളവില ൈവദയതിയം ലഭികന.

 ഉതരം:  a.ശരി .     b.ശരി .   c.െതറ് .  ഫയസം  സവിചം  േഫസ്  ൈലനിലാണ് 
ഘടിപിേകണത് .
d.ശരി .  e. ശരി . f.  െതറ് .  ഒര  േജാഡി  കാനിക  ധവങളകിടയില  120  ഡിഗി 
േകാണളവില മന് ആരേമചറകള  കമീകരിചിരികന . g. െതറ് . പവര ജനേറററകളില
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 ൈവദയതി ഉലപാദിപികനത് 11kV ലാണ് .  h.െതറ് .  ൈവദയത പവര ഉലപാദന –
വിതരണ  ശംഖലയില  ഉലപാദനേകനതില  സപപ്  ടാനേസാമറം  
വിതരണേകനങളില സപ് ഡൗണ ടാനേസാമറകളം ഉപേയാഗികന .

I.  െതറ് .  ൈവദയേതാപകരണങെള  സമാനരമായി  കമീകരികേമാള  എലാ  
ഉപകരണങളകം തലയ േവാളടതയം പവറിനനസരിച് വയതയസ അളവില ൈവദയതിയം  
ലഭികന .

24. ഒര ൈവദയത സരകയടില േഫസ് ൈലനിലാണ് ഫയസം സവിചം ഘടിപിേകണത്.
a.  നയടല  ൈലനില  ഫയസ്  ഘടിപിചാല  അമിതൈവദയത  പവാഹമണായാല  ഫയസ്  എരിഞ് 
സരകയടിെല  ൈവദയത  പവാഹം  നിലകില.  b.നയടല  ൈലനില  സവിച്  ഘടിപിചാല  ഈ 
സവിചപേയാഗിച്  ഉപകരണെത  ON/OFF  ആകാനാവില.  c.നയടല  ൈലനില  കറന് 
ഇലാതതിനാല അതില സരശിചാല േഷാേകലകനില. ഈ പസാവനകേളാട് പതികരികക.

ഉതരം:  എലാപസാവനകളം െതറാണ്.   a.  അമിതൈവദയത പവാഹമണായാല  ഫയസ് എരിഞ് 
ൈവദയതപവാഹം  നിലയെമങിലം  ഈ  സരകയടില ൈകകാരയം  െചയേമാള േഫസ്  ൈലനമായി 
സമരകമണാവകയം അപകടസാധയത ഉണാകകയം െചയം.

b.നയടല  ൈലനില  സവിച്  ഘടിപിചാലം  ഈ  സവിചപേയാഗിച്  ഉപകരണെത  ON/OFF 

െചയാനാകം.എനാല സവിച്  OFF  െചയതിനേശഷം സരകയടില ൈകകാരയം െചയേമാഴം േഫസ് 
ൈലനമായി സമരകതിനിടവരികയം അപകട സാധയത ഉണാകകയം െചയം. 

c.േഫസ്  ൈലനിെല ൈവദയതപവാഹം  തെനയാണ്  നയടല ൈലനിലം  ഉളത്.  എനാല നയടല 
ൈലനം  ഭമിയം  തമിലള  െപാടനഷയല  വയതയാസം  പജയമായതിനാല  നയടല  ൈലനില 
സരശികന  ആളെട  ശരീരതിലെട   കറന്  ഭമിയിേലെകാഴകാതതിനാലാണ്  ഇലകിക് 
േഷാേകലകാതത്.

                                                                  തയാറാകിയത്:             ഇബാഹിം . വി .എ .

                                                                                                        GHS Mudickal
                                                                                                        Ph.9495676772
                                                                           Email: ebrahimvathimattom@gmail.com

mailto:ebrahimvathimattom@gmail.com
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അധയായം  .8 -  ശബം  

    വസകളെട കമനം(vibration)  മലമാണ്  ശബമണാകനത്.  െചണയില വലിചെകടിയ 
തകലിെന  കമനം  മലവം,വയലിനില  കമികളെട  കമനം  മലവം,ഓടകഴലില 
വായയപതിെന(air  column)  കമനം  മലവമാണ്  ശബമണാകനത്.  ഒര  വസ  കമനം 
െചയണാകന  ശബതിെന  സവഭാവം  വസവിെന  കമനാവതിെയ  (frequency) 

ആശയികന.വയതയസ ആവതിയള ടയണിങ് ോഫാരക് ഉോതജിപിച് ശബം ശവിചാല 
ഈ വയതയാസം തിരിചറിയാം.

സവാഭാവിക ആവതി  (Natural frequency)  
  ഒര  വസവിെന  സവതനമായി  കമനം  െചയാനനവദിചാല  ഒര  നിശിത 
ആവതിയിലായിരികം അത് കമനം െചയനത്.  ഈ ആവതിെയ വസവിെന സവാഭാവിക 
ആവതി (natural frequency)എനപറയന.  വലിചനീടിയ  ഒരകമിയെട  സവാഭാവിക 
ആവതി  അതിെന  നീളെതയം ,  വണെതയം  (area  of  cross  section), 

വലിവബലെതയം  (tension),  കമിനിരമിചിരികന  പദാരതതിെന 
സവഭാവെതയം  ആശയിചിരികന . വീണകമികളിെല  വണതിലം 
വലിവബലതിലമള  വയതയാസം  മലമാണ്  ഓോരാകമിയിലം  മീടോമാള 
ശബവയതയാസമണാകനത്.  അതോപാെല  വീണകമിയെട  വിവിധഭാഗങളില വിരലമരതി 
കമനം െചയന കമിയെട നീളം കമീകരിചം ശബവയതയാസം ഉണാകാന കഴിയം.

ശബോപഷണം  (Transmission of sound)  
       ശബതിന് സഞരികാന ഒര മാധയമം ആവശയമാണ്.  ഇത് ലളിതമായ 
ഒര  പരീകണതിലെട  വയകമാകാം.   ഒര  മണി  ോകാരകിലറപിച് 
ചിതതിോലതോപാെല ഫളാസിനകത് കമീകരിച് ഫാസ്  അടചതിനോശഷം 
അത് കലകി മണിശബം ശവികക. അതിനോശഷം വാകവം പമപോയാഗിോചാ 
മോറെതങിലം  രീതിയിോലാ  ഫാസിനകെത  വായനീകം  െചയോശഷം 
മണിശബം വീണം ശവികക.  ഇോപള ശബം തീെരോകളകാന കഴിയനില. 
ഇതിലനിനം  ശബതിന്  സഞരികാന  ഒര  മാധയമം  ആവശയമാണ്  എന് 
മനസിലാകാം.  ബഹിരാകാശതം  ചനനിലം  മറം  ആശയ  വിനിമയതിന്  
ോറഡിോയാ  ആവശയമായിവരനത്  അവിെട  ഒര  മാധയമം (അനരീകം) 

ഇലാതതിനാലാണ് .
                വായവിലെടമാതമല ഖര  -  ദാവകമാധയമതിലെടയം ശബം സഞരികം. 
തീെപടിയം  നലം  ഉപോയാഗിചള  ോടായെടലോഫാണില  നലിലെടയാണ്  ശബം 
സഞരികനത്.  അതോപാെല െവളതിലതാഴിവച ഒര സീല പാതതില സണെകാണ് 
തടോമാള   െവളതിലെടയം  തടരന്  വായവിലെടയം  സഞരിചാണ്  ശബം  നമെട 
െചവിയിെലതനത്.  എലാ  മാധയമങളിലെടയം  ശബം  സഞരികനത്  ഒോരോവഗതയിലല. 
ഖരപദാരതങളിലെട  ഏറവം  കടിയോവഗതയിലം ദാവകങളില  അതിോനകാള 
കറഞോവഗതയിലം  വാതകങളില  ഏറവംകറഞോവഗതയിലമാണ്  ശബം 
സഞരികനത്. 



                                                                        2
അനൈദരഘയതരംഗരപതിലാണ്  (Longitudinal  wave)ശബം  എലാമാധയമങളി 
ലെടയം  സഞരികനത്.  ശബതരംഗം  ഒര  മാധയമതിലെട  സഞരികോമാള  അത് 

മാധയമതിലണാകന മരദവയതിയാനെതസചിപികന ചിതമാണ് താെഴെകാടതിടളത്.
ചിതതില  C,R  എനിവ യഥാകമം മരദംകടിയോമഖലയം  (ഉചമരദ ോമഖല-  Compression) 

മരദം കറഞോമഘലെയയം (നീചമരദ ോമഖല -Rarefaction) സചിപികന. അടതടത രണ് 
ഉചമരദ  ോമഖലകള  തമിലള  അകലോമാ  രണ്  നീചമരദോമഖലകളതമിലള  അകലോമാ 
ആണ്  ഒര  തരംഗതിെന  തരംഗൈദരഖയം(Wavelength  λ).  മകളിെല  ചിതതിെല 
തരംഗതിെന  തരംഗൈദരഘയം  1m  ആണ്.  ഒര  തരംഗതിെന    തരംഗൈദരഘയവം  (λ) 

ോവഗതയം (v) ആവതിയം (f) തമിലള ബനം v=f λ. എനതാണ്.
ശബതിെന സവിോശഷതകള
1.ശബതീവത(Intensity of sound)

           ശബതിെന  സഞാരപാതക്  ലംബമായ  യണിറ്  വിസതിയിലെട  ഒര  
െസകനില കടനോപാകന ശബാരജതിെന അളവാണ് ശബതീവത (Intensity of 

sound).  ശബതീവത  ശബതിെന  ആയതിയെട 
വരഗതിനാനപാതിക  മാണ്.  ഇതിെന  യണിറ്  
W/m2 (വാട് െപര െസായരമീറര ) ആണ്.
    ഒര  വസവില  ആഞ് തടോമാഴം  പതിെയ 
തടോമാഴം  അത്  കമനം  െചയനത്  അതിെന 
സവാഭാവികആവതിയിലതെനയായിരികം . 
എനാല  ശബതില  വയതയാസമണാകനത് 
കമനായതിയിലള  (amplitude)  വയതയാസം 
െകാണാണ് .  ചിതം കാണക.

പോണാദിതകമനം  (Forced vibration)  
       കമനം െചയന ഒര വസവിെന ോപരണമലം ോപരണം െചലതന വസവിെന അോത 
ആവതിയില മെറാരവസ കമനം െചയനതിെനയാണ് പോണാദിതകമനെമന് പറയനത്. 
ഒര  ടയണിങ്  ോഫാരക്  ഉോതജിപിച്  അതിെനതണ്  ഒര  ോമശയിലമരതോമാള  ോമശ 
കമനം  െചയനത്  ടയണിങ്  ോഫാരകിെന  സവാഭാവിക  ആവതിയിലായിരികം.  ഇോപാള 
ോമശ പോണാദിത കമനതിലാെണന് പറയന.

2. ശബതിെന ഉചത(loudness)

   ശബം  ഒരാളിലണാകന  ോകളവി  അനഭവമാണ്  ഉചത  (loudness).  ഉചത 
ശബതീവതെയയം ശബതിെന ആവതിെയയം,ോകളവികാരെന െചവിയെട ോശഷിോയയം 
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ആശയിചിരികന.  ഉചതെയ  സൗണ്  പഷര  െലവല എനം  വിളികന. 

െഡസിബല(dB) എന  യണിറിലാണ്   ഉചത  പസാവികനത്.  െഡസിബല 
മീററപോയാഗിച്  ഉചത  അളകാം.  120db ലില  കടിയ  ശബം  െചവിക്  ോവദനയം 
ആോരാഗയപശങളം ഉണാകം. 
ഉചതെയ സവാധീനികനഘടകങള

• ആയതി(Amplitude)  *കമനം  െചയന  വസവിെന  പതലവിസീരണം(ഒോര 
ആവതിയള  ടയണിങ്  ോഫാരകകളില  വലത്  കടതല  ഉചതയിലള  ശബമണാകം-

പതലവിസീരണം കടിയാല ഉചതയം  കടം)  *  ോസാതസം ോശാതാവം  തമിലള അകലം 
*മാധയമതിെന സാനത (സാനത കടിയാല ഉചത കടം)*വായവിെന ചലനം.

3.ശതി(Pitch)

      ശബകരമത(shrillness)െയയാണ്  ശതി(Pitch)എന് പറയനത്. ശതി ആവതിയമായി
ബനെപടിരികന.  ആവതികടിയ  ശബതിന്  ഉയരന  ശതിയം (high  pitch) 

ആവതികറഞ  ശബതിന്  താഴ  ശതിയം (low  pitch) ആയിരികം. 
വലിചെകടിയകമിയെട കമനാവതി ഉയരനതായതിനാല ഇതിലനിനള ശബതിെന കര 
ശതി അയചെകടിയ കമിയോടതിോനകാള  ഉയരനതായിരികം. 

        സീശബം,ചീവീടിെന ശബം,ചിലടയനശബം,വിസില എനിവ ഉയരന ശതികം 
പരഷശബം,താറാവിെന  ശബം,ഡമിെന  ശബം,  ഇടിമഴകം  എനിവ  താഴ  ശതികം 
ഉദാഹരണങളാണ്.  താഴ ശതിയള ശബതിെന കടെത  ോബസ്(Bass) എനം ഉയരന 
ശതിയള ശബതിെന കടെത െടബിള എനം പറയന.

4. ശബതിെന ഗണം( Timbre)

        ഒോര ഉചതയം ശതിയം ആയാലോപാലം രണ് ശബങെള ോവരതിരിചറിയാന കഴിയനത് 
ശബതിെന ഗണം എന സവിോശഷതമലാണ്.  ഒര മറയപറം  നിന്  സംസാരികന രണ് 
സഹതകെള (അവരെട ശബം ഒോര ഉചതയം ശതിയം ഉളതായാലോപാലം) അവെര ശബം 
െകാണ്  തിരിചറിയാന  കഴിയനത്  അവരെട  ശബതിെന  ഗണതിലള  വയതയാസം 
െകാണാണ്.
          െതാണയിെല  സവനതനകള(vocal  code)  കമനം  െചയാണ്  ഒരാളില 
ശബമണാകനത്.  ഈകമനം  മക്,വായ,െതാണ  എനിവെയ  പോണാദിതകമനതിന് 
വിോധയമാകന.  ഇങെന  വിവിധോസാതസകളിലനിനള  ശബതിെന  സംോയാജിത 
രപമായാണ്  ശബം  ഒരാളിലനിനം  പറതവരനത്.  ഇത്  ഓോരാരതരിലം 
വയതയസമായതിനാലാണ് ഗണം വയതയസമാകനത്.
   ോഡാപര ഇഫക്  (Doppler Effect)  

            ശബോസാതസം ോശാതാവം തമിലള ആോപകികചലനം മലം  ോശാതാവ്  
ശവികന  ശബതിെന  ആവതിയില  മാറമണാകന  പതിഭാസമാണ്  ോഡാപര 
ഇഫക്(Doppler Effect).   കിസയന ആനഡിയാസ് ോഡാപര എന ശാസജനാണ് ഈ 
പതിഭാസം ആദയമായി വിശദീകരിചത്. ോസാതസ് ോശാതാവിനടോതക് ചലിചാല  ഒര
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 െസകനില ോശാതാവിന് ലഭികന ൈസകിളകളെട എണം കടനതിലാല ആവതി(ശതി) 
കടകയം,ോസാതസ്  ോശാതാവിലനിനം  ദോരക്  ചലിചാല   ആവതി  (ശതി)  കറയകയം 
െചയന.ോഡാപര  ഇഫക്  ഉപോയാഗെപടതി  ചലികന  ഒര  വസവിെന  ചലനോവഗത 
കണകാന   കഴിയം.  അതിനാല വാഹനങളെട  ോവഗത  മനസിലാകാന  ോപാലീസ് ഈ 
രീതി ഉപോയാഗികനണ്.                                                                     
അനനാദം  (Resonance)  
         പോണാദിതകമനതിന് വിോധയമാകന വസവിെന സവാഭാവിക ആവതിയം ോപരണം 
െചയന  വസവിെന  സവാഭാവിക  ആവതിയം  തലയമായാല   പോണാതിതകമനതിന് 
വിോധയമാകന  വസ  കടിയ  ആയതിയില കമനം  െചയം.  ഈ  സനരഭതില  രണ് 
വസകളം അനനാദതിലാെണന് പറയന.

         ോസാോണാമീറര  ഉപോയാഗിച്  ഈ 
പതിഭാസം  നിരീകികാം.  ോസാോണാമീററിെല 
ബിഡജകള അടതടതായി കമീകരിചോശഷം ഒര 
െചറിയ  ോപപര  ൈറഡര  ബിഡജകളകിടയിെല 
കമിയില െകാളതിയിട്   ഒര ടയണിങ് ോഫാരക് 
ഉോതജിപിച് അതിെന തണ് ോസാോണാമീററില അമരതക. അോപാള ോസാോണാമീറര കമി 
പോണാദിതകമനതിന്  വിോധയമാകം.  ബിഡജകള  തമിെല  അകലം  അലപാലപമായി 
വരദിപിച് പരീകണം തടരക.   ഒര ഘടതിെലതോമാള ബിഡജകളകിടയിെല കമി 
ഉയരന ആയതിയില കമനം െചയകയം ോപപര ൈറഡര   െതറിച് ോപാകകയം െചയം. 

                      ഈ ഘടതില ബിഡജകളകിടയില വരന കമിയെട സവാഭാവിക ആവതി 
ടയണിങ്  ോഫാരകിെന  സവാഭാവിക  ആവതിക്  തലയമാകകയം  അവപരസരം 
അനനാദതിലാകകയം െചയനതിനാലാണ് ഇങെന സംഭവികനത്. 
    മെറാര പവരതനതിലെടയം                     അനനാദം 
അനഭവിചറിയാം.    താെഴ ചിതതിോലത ോപാെല ഒര ബീകറില 
ജലെമടത്  അതില  ഒര  PVC  ൈപപ്  പരമാവധി  താഴി 
വയക(വായയപതിെന  നീളം  ഏറവം  കറവാകനതരതില).  ഒര 
ടയണിങ്  ോഫാരക്  ഉോതജിപിച്  ൈപപിെന  വായഭാഗത് 
കാണികക. ഇോപാള ൈപപിനകെത വായയപെത(Air column) 

ടയണിങ്  ോഫാരക്  പോണാദിതകമനതിന്  വിോധയമാകം. 

ൈപപ് സാവധാനം മകളിോലകയരതി വായയപതിെന (Air column) നീളം കമീകരികക. 
വായയപതിന്  ഒര  നിശിത  നീളമാകോമാള   ശബം   ഉയരന  ഉചതയില  ോകളകാന 
കഴിയം. ഇോപാള വായയപതിെന സവാഭാവിക ആവതി ടയണിങ് ോഫാരകിെന സവാഭാവിക 
ആവതിക് തലയമാകകയം  വായയപം ടയണിങ്  ോഫാരകമായി  അനനാദതിലായി  
അത് ഉയരന  ആയതിയില  കമനം  െചയകയം  െചയതിനാലാണ്  കടിയ  ഉചതയില 
ശബമണായത്.
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ബീറകള  (Beats)  
       ആവതിയില  ോനരിയവയതയാസമള  (10Hz  ല  താെഴ)രണ്  വസകള 
ഒോരസമയം കമനം െചയോമാള അവയെട ശബതിലണാകന ഉയരച താഴയാണ്  
(rise and fall) ബീറ്സ് . 
                 ഒോര ആവതിയള രണ് ടയണിങ് ോഫാരെകടത് ഒനിെന തണില ഒര െചറിയ 
നല് ചറിോയാ െമഴക് പിടിപിോചാ ആവതിയില ോനരിയമാറം വരതിയതിനോശഷം രണം 
ഒനിച് ഉോതജിപിച് അതിെന ശബം ശവിചാല ബീറ്സ് അനഭവെപടം.

ശവണപരിധി  (Limit of audibility)  
            ഒര നിശിത പരിധികഉളില ആവതിയളതം ഒര നിശിത അളവില കടതല 
ഉചതയമളതമായ ശബം മാതോമ നമക് ോകളകാന കഴിയ.  20Hz  മതല  20000Hz വെര 
ആവതിയള  ശബമാണ്  സാധാരണയായി  മനഷയരക്  ോകളകാന  കഴിയനത്.  ഇതിെന 
ശവണപരിധി  (Limit  of  audibility) എന്  പറയന.  20Hz  ല  താെഴ  ആവതിയള 
ശബെത ഇനഫാോസാണിക്  ശബെമനം 20000Hz (20kHz)ല കടതല  ആവതിയള 
ശബെത  അളടാോസാണിക്  ശബം എനം  വിളികന.  ഇനഫാോസാണിക്  ശബവം 
അളടാോസാണിക്  ശബവം  മനഷയരക്  ോകളകാന  കഴിയില.  എനാല 
കണാമഗം,തിമിംഗലം,ആന  തടങിയ  ജീവികളക്  ഇനഫാോസാണിക്  ശബവം 
നായ,വവാല,ോഡാളഫിന എനിവയ് അളടാോസാണിക് ശബവം ശവികാന കഴിയം.

            വവാലകള രാതി സഞരികനതിനം ഇരപിടികനതിനം,എലികള,നിശാശലഭങള 
എനിവ  വവാലകളിലനിനം  രകെപടനതിനം  അളടാോസാണികശബം  ഉപോയാഗ 
െപടതന.  ശകമായ  ഭമികലകതിന്  മോനാടിയായി  ഇനഫാോസാണിക്  ശബം  
ഉണാകാറണ് .
         അളടാോസാണിക്  ശബം  മനഷയന്  ോകളകാന  കഴിയിെലങിലം  വിവിധ 
ആവശയങളക് ഇത് ഉപോയാഗെപടതനണ്.
*ഹദയതിെന ചിതെമടകാന (Echocardiography) *കരള,കിഡനി തടങിയ ആനരാവയവ 
ങെളകറിച്  പഠികാന  *  കിഡനിയിലണാകന കല്  െപാടിച്  കളയാന  *  സമദതിെന 
ആഴം അളകാനപോയാഗികന SONAR ല. 

ശവണസിരത  (Persistence of hearing)  
       ഒര ശബം െചവിയിലണാകന ശവണാനഭവം 1/10 െസകന് സമയോതക് െചവിയില 
തങിനിലകം. െചവിയെട ഈ സവിോശഷതയാണ് ശവണസിരത(Persistence of hearing).

അനരണനം  (Reverberation)  
    ഒര  ശബം മറികകെത വിവിധ വസകളില തടി ആവരതനപതിപതനതിന്  
(multiple  reflection)  വിോധയമാകനതിെന  ഫലമായി  അനഭവെപടന  മഴകമാണ്  
അനരണനം  (Reverberation).  ഒര  ഹാളില  ആവരതനപതിപതനം  മലം  അനരണനം 
ഉണാകനത്  ഒര  നയനനതയാെണങിലം  ആവരതനപതിപതനം  പോയാജനെപടതന 
സനരഭങളണ്. ഉദാഹരണം:- െമഗാോഫാണ,ോഹാണ, സതോസാപ്, സൗണ് ോബാരഡകള
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(വളെര നീളം കടിയ ഹാളകളില ോകാണോകവ് ആകതിയള സൗണ്ോബാരഡകള ശബെത 
തീവതകറയാെത അകോലക് എതികന.)

പതിധവനി   (Echo)  
       ശബം ദരതള വസകളിലതടി പതിപതിച്   വീണം ോകളകന പിഭാസമാണ് 
പതിധവനി (Echo). െചവിയില ആദയശബം പതിച് 1/10 െസകനിനളില പതിപതിചശബം 
െചവിയിെലതിയാല  രണ്  ശബവം  ോവരതിരിചറിയാന  കഴിയാതതിനാല   പതിധവനി 
(Echo)  ഉണാകകയില.  അതിനാല ോശാതാവം പതിപതനവസവം തമില കറഞത്  17m 

ദരമെണങിോല  പതിധവനി    അനഭവെപടകയള.  ഇതയം  അകലം  ഭിതികളകിലാത 
തിനാലാണ് ഒര മറികകത്  സാധാരണഗതിയില പതിധവനി ഉണാകാതത്.
െകടിടങളെട ശബശാസം   (Acoustics of Building)    
     ഒര  ഹാള  നിരമികോമാള  ശബം  ഹാളിനകെതലായിടതം  വയകമായി 
ലഭയമാകതകവിധതില  അതിെന  രപെപടതാന  െചോയണകാരയങെളകറിച് 
പതിപാദികന ശാസശാഖയാണ്  െകടിടങളെട ശബശാസം (Acoustics of Building). 

     ഹാളിനകെത വിവിധ വസകളില തടി ശബം  പതിപതികനത(reflection)  മലമള 
പതിധവനി,അനരണനം  എനിവയാണ്  ഒര  ഹാളിനകതണാകന  പധാനപശങള. 

പരപരതപതലങളില ശബതിന്  പതിപതനം കറവായതിനാല കരടനകളിടം,കാരപറ് 
വിരിചം,ചമരകള പരപരതതാകിയം കഷയനകളള സീറകളപോയാഗിചം ഈ പശം ഒര 
പരിധിവെര കറയാം. 
ശബമലിനീകരണം
 ജലമലിനീകരണം,വായമലിനീകരണം  എനിവോപാെല  വയാപകമായി  ചരചെചയെപടനി 
െലങിലം  ആധനീകകാലഘടതില  ശബമലിനീകരണവം  ഒര  വലിയ  പശമാണ്.  ഉയരന 
ഉചതയിലള  ശബം  ദീരഘോനരം  ശവികനത്  ശാരീരികവം  മാനസീകവമായ 
ആോരാഗയപശങളക്  കാരണമാകനതായി  െതളിയികെപടിടണ്.  അതിനാല 
ശബമലിനീകരണം  തടയനതിനള  നടപടികള  നാോമാോരാരം  െചോയണതണ്. 
ശബമലിനീകരണവമായി  ബനെപടനിയമങളനസരിചം,എയരോഹാണ,  ലൗഡസീകര 
എനിവ ഉോപകിച് അെലങില  ഉപോയാഗം കറചം ോറാഡരികിലം മറം മരങള നടപിടിപിചം 
നമക് ശബമലിനീകരണം കറയാം.

മാതകാോചാദയങളം ഉതരങളം  .  
1. പരിപികക. 

a. വയലിന: വലിച് െകടിയ കമിയെട കമനം;ഓടകഴല: …......   

b. സമദതിെന ആഴം: SONAR; ഉചത : ….......

ഉതരം. a. വായയപതിെന കമനം.      b. െഡസിബല മീറര.

2.താെഴ തനിടളതില ഒറെപടനിലകനോതത്?   എനെകാണ്?  

 a.  30Hz, 300Hz, 3000Hz, 30000Hz. 
 b. ഉചത, തീവത,ഗണം,അനരണനം.

 c.നായ, കണാമഗം,വവാല,ോഡാളഫിന.
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ഉതരം. a. 30000Hz.  ശവണപരിധിക് െവളിയില.

b. അനരണനം.  മറളവ ശബതിെന സവിോശഷതകളാണ്.
c.കണാമഗം. മറജീവികളക് അളടാോസാണികശബം ോകളകാനാകം.

3. ശരിയായ രീതിയില ോചരെതഴതക. 

A B C

a.ശബ തീവത കരമത കറവ് ടബിള

b.ഉചത പോണാതിത കമനം W/m2

c.താഴ ശതി ആവതി െഡസിബല

d.ഉയരന ശതി ോകളവി അനഭവം മഴകം

e.കടിയ ആയതി അനരണനം ോബസ്

f.ആവരതനപതിപതനം സീ ശബം അനനാദം

ഉതരം. 

A B C

a.ശബ തീവത ആവതി W/m2

b.ഉചത ോകളവി അനഭവം െഡസിബല

c.താഴ ശതി കരമത കറവ് ോബസ്

d.ഉയരന ശതി സീ ശബം ടബിള

e.കടിയ ആയതി പോണാതിത കമനം അനനാദം

f.ആവരതനപതിപതനം അനരണനം മഴകം

                                                                                                         
4. െതോറാ ശരിോയാ എെനഴതക. െതറെണങില തിരതിെയഴതക. 

a. സമദതിെന ആഴം കണകാകാന ഇനഫാോസാണിക് ശബം ഉപോയാഗികന. 

b. ഭകമതിന് മമായി ഇനഫാ ോസാണിക് ശബം ഉണാകാറണ്. 
c. ആവതി കടോമാള ശതി കടന. 

d.  വിവിധ വസകളില തടി ശബം ഇടവിട്  െചവിയിെലതനതമലം ഉണാകന മഴകമാണ് 
അനനാദം.  

e.  ഒോര ആവതിയള രണ് വസകള ഒോരസമയം കമനം െചയോമാഴണാകന ശബതിെന 
ഉയരച താഴയാണ് ബീറ്സ്.  
f.  ആന,  തിമിംഗലം  തടങിയ  ജീവികളക്  20000Hz  ല  കടതല  ആവതിയള  ശബം 
ോകളകാന കഴിയം.  

g. അളടാോസാണിക് ശബവം ഇനഫാോസാണിക് ശബവം മനഷയരക് ോകളകാന കഴിയില. 
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h.  വാതകങളിലെട  ശബം  ഖരവസകളില  സഞരികനതിോനകാള  ഉയരനോവഗതയില 
സഞരികം.

I. വാതകങളില മാതം ശബം  അനൈദരഘയതരംഗരപതില സഞരികന.

j.  ഒര  ശബതിെന  തരംഗൈദരഘയവം  ോവഗതയം   വയതയസ  മാധയമങളില 
വയതയസമായിരികം.

k. ശബതിെന തീവത കടോമാള ഉചത കടന.

4.  ഉതരം.  a.െതറ്.  സമദതിെന  ആഴം  കണകാകാന  അളടാോസാണിക്  ശബം 
ഉപോയാഗികന.   b. ശരി.    c. ശരി.
d.െതറ്.  വിവിധ  വസകളില  തടി  ശബം  ഇടവിട്  െചവിയിെലതനതമലം  ഉണാകന 
മഴകമാണ് അനരണനം.

e.െതറ്.   ആവതിയില  ോനരിയവയതയാസമള  രണ്  വസകള  ഒോരസമയം  കമനം 
െചയോമാഴണാകന ശബതിെന ഉയരച താഴയാണ് ബീറ്സ്.  
f.  െതറ്.ആന,  തിമിംഗലം  തടങിയ  ജീവികളക്  20Hz  ല  താെഴ  ആവതിയള  ശബം 
ോകളകാന കഴിയം.  

g.  ശരി.      h.െതറ്.  വാതകങളിലെട  ശബം  ഖരവസകളില  സഞരികനതിോനകാള 
കറഞനോവഗതയിലാണ് സഞരികനത്.
i.  െതറ്.  എലാമാധയമതിലെടയം   ശബം   അനൈദരഘയതരംഗരപതിലാണ് 
സഞരികനത്.   j.ശരി.   k. ശരി.  
5.  ശബോസാതസം  ോശാതാവം  തമിലള  ആോപകികചലനം  മലം  ോശാതാവിന് 
ശബകരമതയില വയതിയാനം അനഭവെപടന.

a. ഈ പതിഭാസം എന ോപരില അറിയെപടന?  

b. ഇത്  ഉപോയാഗെപടതന ഒര സനരഭം എഴതക.  

5. ഉതരം. a. ോഡാപര ഇഫക്.   b. വാഹനങളെട ോവഗത മനസിലാകാന.

6. തകിയിടിരികന ഒര െബലില ആഞ്തടോമാള അത് കടിയ ആവതിയിലം പതിെയ 
തടോമാള കറഞ ആവതിയിലം   കമനം െചയന. അതെകാണാണ് രണ സനരഭങളിലം 
ശബതിന് വയതയാസമണാകനത്. ഈ പസാവനോയാട് നിങളെട അഭിപായെമന്?
ഉതരം.  ഈ  പസാവന  െതറാണ്.  രണ്  സനരഭങളിലം  െബല്  കമനം  െചയനത്  ഒോര 
ആവതിയിലാണ്  (െബലിെന  സവാഭാവിക  ആവതിയില).  എനാല  ആയതിയില 
(amplitude) വയതയാസമളതിനാലാണ് ശബതിന് വയതയാസമണാകനത്. 
7. പതിധവനി  എനാെലന്?  ഒര  മറിയിലിരന്  സംസാരികോമാള  പതിധവനി 
ഉണാകനില.   എനെകാണ്?
ഉതരം. ോനാട് കാണക. 

8. ഒര ഓഡിോറാറിയം നിരമികോമാള അതിനകത്  എലായിടതം ശബം വയകമായി 
ോകളകതകവിധതിലള കമീകരണം െചോയണതണ്.
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a. ഇതമായി ബനെപട ശാസശാഖയെട ോപെരന്?
b. ോശാതാകള കടതലളോപാള ഹാളിനകത് അനരണനം കറവായിരികം. എനെകാണ്? 

c.ശബം െമചെപടതാന മെറെനലാം കാരയങള െചയാന കഴിയം?

ഉതരം.  a.  എകസിക്  ഓഫ്  ബിലഡിങ്.    b.  ോശാതാകളെട  വസവം  മറം  നനായി 
ശബെത ആഗിരണം െചയനതിനാല അനരണനം കറയന.

c.കരടനകളിടം,  കാരപറ്  വിരിചം,ചമരകളപരപരതതാകിയം,  കഷയനകളള  സീറകള 
പോയാഗിചം ശബം െമചെപടതാന  കഴിയം. 

9.  വലിചെകടിയ നലില വയതയസ നീളമള നാല്  സിമിള െപനഡലങള ചിതതിോലത 
ോപാെല കമീകരിചിരികന.  ഇതില  A  യെടയം  D  യെടയം നീളം  തലയമാണ്.  A  എന 
സിമിള െപനഡലം മാതം ശദോയാെട ോദാലനം െചയികന. 

                      
           
  

  
    

a. A യെട ോപരണയാല മറ െപനഡലങെളലാം ോദാലനം െചയന. ഈ ോദാലനെത അഥവാ 
കമനെത  …...... എന് വിളികന.

b.  എലാ  സിമിള  െപനഡലവം  ോദാലനം  െചയനത്   ….........  എന  സിമിള 
െപനഡലതിെന സവാഭാവിക ആവതിയിലായിരികം.

c.  B,C,D,E  എനീ  െപനലങളില  ഉയരന  ആയതിയില  ോദാലനം  െചയനത്  …... 

ആയിരികം.

d. ഉയരന ആയതിയില കമനം െചയന ഈ പതിഭാസം എന് ോപരില അറിയെപടന?

ഉതരം:  a.പോണാദിതകമനം.    b.  A  എന  െപനലതിെന  സവാഭാവിക 
ആവതിയിലായിരികം.    c. D എന െപനലം.  d.അനനാദം.

10. 20Hz നം 20000Hz നം ഇടയിലള എലാ ശബവം മനഷയരക് ോകളകാന കഴിയം.

a. ഈ പസാവനോയാട് നിങള ോയാജികനോവാ? എന്െകാണ്?
b.  ഉചത  എനതെകാണ്  എനാണ്  അരതമാകനത്?  ഇത്  ഏത്  യണിറിലാണ് 
പസാവികനത്?
c. ആവതിയില മാറം വരതാെത ഉചതയില മാറം വരതാനാകോമാ? വിശദീകരികക.
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d. ഒോര  ആയതിയില  ഒര  വസ  18000Hz  ആവതിയിലം  മെറാന്   25000Hz 

ആവതിയിലം  കമനം  െചയന.  ഏത്  വസ പറെപടവികന ശബതിനായിരികം  ഉചത 
കടതല?

ഉതരം. a. ഇല. 20Hz നം 20000Hz നം ഇടയില ആവതിയളതം ഒര നിശിത പരിധിയില 
കടതല ഉചതയമള ശബം മാതോമ മനഷയരക് ോകളകാനാക.

b.ശബം ഒരാളിലണാകന ോകളവി അനഭവമാണ് ഉചത(loudness). ഉചത  ശബതീവതെയയം 
ശബതിെന ആവതിെയയം,ോകളവികാരെന െചവിയെട ോശഷിോയയം ആശയിചിരികന. 

ഉചതയെട യണിറ് െഡസിബല ആണ്.
c. ആയതി (amplitude) വരദിപിചാല മതി. (ശകിയായി കമനം െചയികക).

d.  18000Hz  ല  കമനം  െചയന  വസ  ഉണാകന  ശബതിനായിരികം  കടതല  ഉചത. 

25000Hz ശവണപരിധിക് പറതായതിനാല ഉചത പജയമായിരികം.

11. അനനാദം പരീകിചറിയാന ഉപോയാഗികന ഒരപകരണതിെന ോപെരഴതക.

ോസാോണാമീറര.

12.  n,v  എനിവ ശബതിെന ആവതി,  ോവഗത എനിവോയയം  λ  തരംഗൈദരഘയെതയം 
സചിപികനെവങില ഇവെയ ബനിപികന സമവാകയെമഴതക.         

ഉതരം: v=f λ.

13. a. ശബതിെന നാല് സവിോശഷതകോളവ?                                       Model Exam: 2013

b.  ചിതം  A,B  എനിവ  രണ്  വയതയസ  ോസാതസകളില  നിനള  ശബതരംഗങെള 
സചിപികന.        

ഇതിോലതിനാണ് ഉചത കടതല? ഏതാണ് ഉയരന ശതിയളത്?
c.  3000Hz,  100Hz,  1500Hz,  25000Hz.  എനീ ആവതികളള ശബങളില ോകളകാള 
കഴിയാതോതത്?
ഉതരം. a. ഉചത, തീവത,ഗണം,ശതി.
b. B. ഇതിന് ആയതി കടതലാണ്.
(കറിപ്:  ഈ  ോചാദയതിന്  ഒര  അപാകതയളതായി  കാണന.  ഒര  ശബതിെന  ഉചത  ആവതിോയയം 
ആശയികനണ്.  ഇവിെട  ഒനാമോതതില  ആവതികടതലം  ആയതി  കറവമാണ്.  ആവതികടതല  ഉചത 
കടനതിനം ആയതികറവ്  ഉചത കറയനതിനം കാരണമാകന.  എനാല രണാോതതില ആവതി കറവം ഉചത 
കടതലമാണ്.  അതിനാല  രണിെനയം  ഉചത  താരതമയം  െചയാന  ബദിമടാണ്.  ആവതി  ഒരോപാെലയായാല 
ആയതിയെട അടിസാനതില ഉചത താരതമയം െചയാം. അതിനാല ആയതി മാതം താരതമയം െചയാല B ക് ഉചത 
കടതലാെണന് ഉതരെമഴതാം.) 
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A യെട ആവതി = 4/2 = 2Hz.    B യെട ആവതി = 1.5/3 = 0.5 Hz.

ആവതി കടതല A ക് ആയതിനാല A യെട ശതി ഉയരനതായിരികം. 

c. 25000Hz. ശവണപരിധിക് െവളിയിലാണിത്.
14. 512Hz ആവതിയള ഒരടയണിങ് ോഫാരകിനടതായി 508Hz ആവതിയള മെറാര 
ടയണിങ് ോഫാരകണ്. രണിോനയം ഒോരസമയം ഉോതചിപിചാല           Model Exam:2012 

a.  ോകളകന  ശബതിെന  പോതയകതെയന്?      b.  ഈ  പതിഭാസം  എനോപരില 
അറിയെപടന?

ഉതരം. a. ശബതിെന തടരചയായ ഉയരചതാഴ ോകളകാം.  b. ബീറ്സ്.
15. 320m/s  പോവഗതില ഒര മാധയമതില കടി സഞരികന ശബതരംഗം മാധയമതില 
സഷികന  മരദവയതിയാനതിെനയം  തരംഗം 
സഞരികന  ദരതിെനയം  ഗാഫിക് 
ചിതീകരണമാണ്  തനിരികനത്.  ഇത്  നിരീകിച് 
താെഴതനിടള  ോചാദയങളക്  ഉതരെമഴതക. 

Model Exam:2012  
a. ഈ തരംഗതിെന തരംഗൈദരഘയെമത?

b. തരംഗതിെന ആവതി കണകാകക.

ഉതരം: a. 2 മീറര.      b.   v = fλ.      Or  f = v/λ =  300/2=150Hz.

16.  ശബതിെന  വായവിെല  പോവഗം  340m/s  ആണ്.  കമനം  െചയന  വസവില  നിന് 
0.01 മീറര  ൈദരഘയമള  ശബതരംഗങള  വായവിലെട  സഞരിച്  നിങളെട 
െചവിയിെലതനെവങില ഈ ശബം നിങളക് ോകളകാനാകോമാ? ഉതരം സാധകരികക.

                                                                                                                           SSLC:2012
ഉതരം:  ഈ തരംഗതിെന ആവതി  = v/λ = 340/0.01 = 34000Hz.  ഇതിെന ആവതി 
ശവണപരിധിോയകാള ഉയരനതായതിനാല ഈ ശബം ശവികാനാവില.

17. OX ദിശയില സഞരികന ഒര ശബതിെന 
പാതയിലള െചറകണികയാണ് P. 

a. കണികയെട കമനദിശോയത്?
b.  ോഫാരകിെന  P  ോയാടടപിചാല  P  യെട 
കമനായതിയില എനമാറം വരം.

c. ഇരടി  ആവതിയള  (frequency) 

ോഫാരകപോയാഗിചാല തരംഗൈദരഘയതില വരനമാറോമത്?
ഉതരം. a. OX       b. ആയതി വരദികം. (ോസാതസില  നിനള അകലം കറയനതിനാല) 

c.  ആവതിയം  തരംഗൈദരഘയവം  വിപരീതാനപാതതിലായതിനാല  (f=v/λ)   ആവതി 
ഇരടിയാകിയാല തരംഗൈദരഘയം പകതിയാകം)

18.ബനം കെണതി പരിപികക.                                                                     SSLC:2013  

ആവതി: െഹരടസ്;    ശബ തീവത:  …....    

ഉതരം: W/m2.
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19. ഒര  മാധയമതില  കടി  ശബതരംഗങള  കടനോപാകോമാള  കണികകളകണാകന 
സാനാനരെതയം ദരെതയം ബനിപികന ഗാഫ് ചിതീകരികക.

ഉതരം: 

20.  താെഴെകാടതിരികനത്  രണ് 
ശബതരംഗങളെട  ഗാഫിക് 
ചിതീകരണമാണ്.                SSLC:2013

a. ഇതില ഉചത കടിയ ശബോമത്?  

b. ആയതി കടതല ഏതിലാണ്? 

c. രണ് തരംഗതിനം ഒോരോപാെലയളത് 
ശബതിെന ഏത് സവിോശഷതയാണ്?
d.  ഒര  ശബതിെന  ആയതി 
വരദികോമാള  അതിെന  ഊരജതിന് 
എന് സംഭവികന?   

ഉതരം: a. B      b.  B     c. ശതി. 
d. ഊരജം വരദികം.

21.  ഒര  ടയണിങ്  ോഫാരക്  ഉോതജിപിച്  അതിെന  തണ്  ോമശോമല  അമരതോമാള 
ഉചതില ശബം ോകളകന.

a.  ോമശയെട  കമനാവതി  എനായിരികം?   b.  ശബതിെന  ഉചത  വരദിചതിന് 
കാരണെമന്?  c. ഈ പതിഭാസം എനോപരില അറിയെപടന. വിശദീകരികക.

ഉതരം.  a.  ടയണിങോഫാരകിെന  സവാഭാവിക  ആവതിയിലായിരികം  ോമശകമനം 
െചയനത്. 
b.ോമശയം  ോഫാരകം  ഒോര  ആവതിയിലാണ്  കമനം  െചയനെതങിലം  ോമശക് 
പതലവിസീരണം കടതലായതിനാല ോമശയെട കമനം മലം ഉചത കടിയ ശബം ഉണാകന. 

ഈ രണ് ശബവം ഒരമിച് ോകളകനതിനാലാണ്  ഉചത വരദികനത്.
c. പോണാദിത കമനം.  കമനം െചയന ഒര വസവിെന ോപരണമലം ോപരണം െചലതന 
വസവിെന  അോത  ആവതിയില  മെറാരവസ  കമനം  െചയനതിെനയാണ് 
പോണാദിതകമനെമന് പറയനത്.
22.  സമോദാപരിതലതില കിടകന ഒര കപലില  1500m  അകെല ജോലാപരിതലതിന് 
െതാടതാെഴ വച് ഒര ോസാടനമണാകന. 

a.  ശബം  കപലിനടോതക്  ഏെതലാം  മാധയമതിലെടെയതം?    b.  സമദജലതിെല 
ശബതിെന ോവഗത 1500m/s ആെണങില ോസാടനതിനോശഷം എത സമയം കഴിഞാണ്
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ശബം ജലതിലെട കപലിനടെതതനത്?c. വായവിലെട ോസാടനശബം കപലിെലതനത് 
എതസമയതിനോശഷമായിരികം? (വായവിെല ശബതിെന ോവഗത 340m/s).

d. കപലില നിലകന ഒരാളക് ഈ രണ് ശബങളം ോവറിട് ോകളകാന കഴിയോമാ? ഉതരം 
സാധകരികക.

ഉതരം. a. ജലതിലെടയം വായവിലെടയം.     b.  സമയം = ദരം/ോവഗത = 1500/1500 = 1s.

c. സമയം = ദരം/ോവഗത = 1500/340 = 4.4s.

d.ജലതിലെട സഞരിെചതിയ ശബം െചവിയിെലതി  (4.4 – 1 = 3.4s) 3.4  െസകനിന് 
ോശഷമാണ്  വായവിലെട  സഞരിച്  െചവിയിെലതിോചരനത്.  ഇത്  ശവണസിരതയായ 
0.1 െസകനിോനകാള കടതലായതിനാല രണ് ശബവം ോവറിട് ോകളകാനാകം. 

23. ചിതതില  കാണന  ടയണിങ്ോഫാരകകെള 
കമനം െചയികന.

a.  ഇതില  ഏത്  ടയണിങ്ോഫാരകായിരികം 
ഉചതകടിയ ശബമണാകനത്? എനെകാണ്?
b.ോസാോണാമീററപോയാഗിച്  അനനാദം 
പരീകിചറിയാന  ഇതില  നിനം  ഏത്  ടയണിങ് 
ോഫാരകാണ് കടതല ഉചിതമായത്? എനെകാണ്?
c. അനനാദം എനാെലന്?
ഉതരം. a. ടയണിങ് ോഫാരക് A.  കാരണം ഇതിന് പതലവിസീരണം കടതലാണ്.
b.   ടയണിങ് ോഫാരക്  A.   ോപപര ൈറഡര നനായി െതറിച്  ോപാകണെമങില അതിന് 
ോവണത ഊരജം ലഭികണം. ഇതിന്  മാസ് കടിയ ടയണിങ് ോഫാരകാണതമം.

c. ോനാട് കാണക.

24. താെഴതനിടളവെയ ോജാഡികളാകിെയഴതക.

ഉചത, തീവത, െഡസിബല, W/m2, ശതി, ടബിള.

ഉതരം. ഉചത  െഡസിബല– ,   തീവത  – W/m2, ശതി  ടബിള– .

25.  ദരതള  വസകളില  തടി  പതിപതിച്  ശബം  ആവരതിച്  ോകളകനതിെനയാണ് 
പതിധവനി (Echo) എന് പറയനത്.
a.പതിധവനി (Echo) വയകമായിോകളകാന ോശാതാവം പതിപതനവസവം തമിലണാോകണ 
കറഞദരെമത?

b.  ജലതില  പതിധവനി(എെകാ)  ോകളകണെമങില  ഈ  ദരം  കടതലായിരികോമാ 
കറവായിരികോമാ? എനെകാണ്?
ഉതരം:  a.  17  മീറര       b.  കടതലായിരികം.  കാരണം  ശബതിന്  ജലതില ോവഗത 
കടതലാണ്.
26. 6420m/s, 1498m/s,340m/s എനിവ വായ,ജലം, അലമിനിയം എനീ മാധയമങളിലെട
യള  ശബതിെന  ോവഗതയാണ്.  ഇതില  അലമിനിയതിെല  ശബോവഗതോയതാകാണ് 
സാധയത?              ഉതരം: 6420m/s.  (കടിയ ോവഗത)
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27. ശബം ഒരാളിലണാകന ോകളവി അനഭവമാണ് ഉചത.

a. ഉചതെയ സവാധീനികന ഘടകങോളവ? 

b.ശബ  മലിനീകരണം നിയനികാന രണ് പാോയാഗിക മാരഗങള നിരോദശികക.

c.  ശരാശരി  എത  െഡസിബല  വെരയള  ശബമാണ്  അസവസതോയാ  ആോരാഗയപശോമാ 
ഉണാകാതെത നമക് ശവികാന കഴിയനത്?
d.  ോസാതസിലനിനള അകലം കടോനാറം ഉചത കറയനത് താെഴപറയനവയില ഏതിന് 
കറവ് സംഭവികനത്  മലമാണ്? ആവതി, ആയതി, തരംഗൈദരഘയം, ോവഗത.

ഉതരം: a. ശബതീവത, ആവതി,െചവിയെട ോശഷി.
b.  ശബമലിനീകരണവമായി  ബനെപടനിയമങളനസരിചം,എയരോഹാണ,  ലൗഡസീകര 
എനിവ ഉോപകിച്  അെലങില  ഉപോയാഗം കറചം  മരങള ധാരാളമായി  നടപിടിപിചം 
നമക് ശബമലിനീകരണം കറയാം.

c. 120 െഡസിബല.  d. ആയതി.
  28. ശബതിെന കരമതെയയാണ് (shrillness) ശതി (pitch) എന് പറയനത്.

a. ശതിയം ആവതിയം തമിലള ബനെമന്?
b. ോബസ്, ടബിള എനിവ എന്?
c.  സീ  ശബവം,  ഗാസടയന  ശബവം  ഉയരന  ശതികദാഹരണങളാണ്.  താഴ  ശതിക് 
രണദാഹരണങെളഴതക.

ഉതരം: a. ആവതി കടോനാറം ശതിയം കടന.  b&c. ോനാട് കാണക.

29. ശബതിെന  അനനാദം  പരീകിചറിയനതിനള 
കമീകരണമാണ് ചിതതില കാണനത്.
a.  രണ്  വസകള  അനനാദതിലാകോമാള  പോണാദിത 
കമനതിന് വിോധയമാകന വസ ഉയരന ആവതിയില കമനം 
െചയന. ഈ പസാവനോയാട് പതികരികക.

b.  ഈ  പരീകണതില  ഏെതാെകവസകളാണ് 
അനനാദതിലാകനത്?
ഉതരം:  a.ഈ  പസാവന  െതറാണ്.  അനനാദതിലാകോമാള  പോണാദിത  കമനതിന് 
വിോധയമാകനവസ  ോപരണം  െചയന   വസവിെന  അോത  ആവതിയിലാണ്  കമനം 
െചയനത്. എനാല കടിയആയതിയില   കമനം െചയം.

b. ടയബിനകെത വായ യപവം ടയണിങ് ോഫാരകം.

                                                                                                        ഇബാഹിം . വി .എ .

                                    ഗവണെമന്ൈഹസള ,മടികല  

                          ോഫാണ: 9495676772

                                                               

       





അധയായം  .9   പകാശപതിഭാസങള  
ഗാസ് പിസതിലെടയള പകാശതിെന അപവരതനം   (Refraction)  
   ഒര  ഗാസ്  പിസതിേലക്  പകാശം  പതിപികേമാള   പിസതിേലക്  പേവശികേമാഴം 
പിസതില  നിനം  പറത  കടകേമാഴം  പകാശതിന്  അപവരതനം  സംഭവികന.  ആദയം 
പകാശിക സാനത കറഞമാധയമമായ വായവില   നിനം പകാശിക സാനത കടിയ മാധയമമായ 
ഗാസിേലക്  പേവശികനതിനാല  അപവരതനരശി  ലംബേതാടടകകയം  രണാമതായി 
പകാശിക  സാനത  കടിയ  മാധയമമായ  ഗാസില 
നിനം   പകാശിക  സാനത  കറഞമാധയമമായ 
വായവിേലക് പേവശികനതിനാല ലംബതില 
നിനകലകയം  െചയന.  പിസം  രണരീതിയില 
വച്  പകാശം  പതിപികേമാഴം 
അപവരതനരശി  പിസതിെന  പാദേതാടാണ് 
അടകനത്.  ഒര  േലസരേടാരചില  നിനള  (monochromatic  colour)  പകാശം  പിസതില 
പേവശിച് പറതവരനതാണ് ചിതതില കാണനത്.

പകാശതിെന പകീരണനം  .  
  ദശയപകാശം  അതിെന  ഘടകവരണങളായി  േവരതിരിയന  പതിഭാസമാണ്  പകീരണനം . 
ദശയപകാശതിെല  ഘടകവരണങളെട 
തരംഗ  ൈദരഘയതിലള  വയതയാസം  മലം 
ഓേരാ  വരണതിനം  വയതയസനിരകില 
അപവരതനം  സംഭവികനതാണ് 
പകീരണനതിനകാരണം .  തരംഗൈദരഘയം 

കടേനാറം  അപവരതനനിരക്  കറയന. 
സരയപകാശം  പിസതിലെട  കടനേപാകേമാള 
പകീരണനം  മലം  അത്  ഘടകവരണങളായി 
േവരപിരിയനതാണ്  ചിതതില  കാണനത്.  സരയപകാശതിെല  ഏറവം 
കറഞതരംഗൈദരഘയമള  (കടിയ  ആവതിയള)  വയലറ്  ഏറവം  കടതല 
അപവരതനതിന്  വിേധയമായി    പാദേതാടടതായം   തരംഗൈദരഘയം  ഏറവം 
കടതലള ചവപ് ഏറവം കറഞ അപവരതനതിന് വിേധയമായി  പാദതില നിനം 

അകെലയായം കമീകരികെപടന.

പകീരണനം മലമണാകന ഘടകവരണങളെട കമമായ വിതരണെത െസകം  എന് വിളികന. 

           സരയപകാശതിനപകരം  െമഴകതിരിയില നിനള പകാശേമാ  േടാരചില നിനള 
പകാശേമാ  പിസതിലെട  കടതിവിടാലം  അവക്  പകീരണനം  സംഭവികകയം  െസകം 
രപെപടകയം െചയം.  എനാല ഇവയിെല ഘടകവരണങളെട അംശം സരയപകാശതില നിനം 
വിഭിനമായതിനാല െസകതിെല ഘടകവരണങളെട തീവതയില മാറമണാകം. 

      പിസതിനപകരം  ജലതിലെട പകാശം കടതിവിടം സമാനമായ െസകം രപെപടതാന 
കഴിയം. 
മഴവില്
   അനരീകതിെല ജലകണികകളിലെട സരയപകാശം കടനേപാകേമാഴണാകന പകീരണനം 
മലമാണ് മഴവിലണാകനത്. രാവിെലേയാ ൈവകേനരേമാ സരയനപറം തിരിഞനിന് 
(രാവിെലയാെണങില  പടിഞാറഭാഗേതക് തിരിഞനിനം ൈവകിടാെണങില കിഴേകാട
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തിരിഞനിനം)  െവളം സ് േപെചയാല മഴവിലിന് സമാനമായ ദശയം കാണാന കഴിയം. 

          ജലകണികയിേലക്  പേവശികേമാഴം  പറതകടകേമാഴം  ഓേരാ  അപവരതനവം 
കണികകളില  വച്  ഒര  പരണാനരപതിപതനവം  (total 

internal reflection) സംഭവിചാണ് മഴവില് രപെപടനത്. 
ചിതം  കാണക.  ജലകണികയിേലക്  പേവശികന  ഒര 
പകാശകിരണതിന്  രണ്  അപവരതനവം  ഒര 
പരണാനര  പതിപതനവം  സംഭവിച്  ഏഴ്  വരണങളള 

ഒര വരണരാജിയായി പറതവരന.  ഇതില ഏറവം മകളിലായി 
വയലറം  തടരന്  ഇനിേഗാ,ബ,ഗീന,മഞ,ഓറഞ്  എനീ 
നിറങളം ഏറവം താെഴയായി  ചവപം കാണെപടന. 

      ആരക്  രപതിലാണ്  മഴവില്  കാണെപടനെതങിലം 
യഥാരതതില മഴവില് വതാകാരമാണ്. ഇതിെന ഒര ഭാഗം മാതം നാം കാണനതിനാലാണ് അത് 
ചാപംേപാെല േതാനനത്.സരയന ചകവാളതില നിനയരേനാറം നമക് ദശയമാകന 
മഴവിലിെന ഭാഗം കറഞവരം . ഉയരതില നിന് േനാകിയാല (വിമാനതില നിേനാമേറാ) 

മഴവില് വതാകതിയില കാണാം.  മഴവിലിെന  േകനെതയം  നിരീകകെനയം  തമില 
േയാജിപികന  േരഖയാണ്  ദഷിേരഖ . ജലകണികകളിേലക്  പതികന  പകാശരശികളം 

(പതനരശികള)  ദഷിേരഖയം  സമാനരമായി  വരേമാള  മാതേമ  നമക്  മഴവില്  
കാണാന  കഴിയ . അതിനാലാണ് രാവിെലയം ൈവകേനരവം ഒഴിെകയള സമയങളില നമക് 

മഴവില് കാണാന കഴിയാതത്.
              അനരീകതില നിറഞ്നിലകന അേനകം ജലകണികകളില പകാശതിന് 
പകീരണനം  സംഭവിച്  അത്  വിവിധവരണങളായി  പറതവരന.  ഓേരാ  വരണവം  ദഷി 
േരഖയമായി  നിശിത  േകാണ  ഉണാകനതിനാലാണ്  മഴവില്  വതരപതില  
അതെലങില ചാപതിെന  രപതില കാണെപടനത് . ഏറവം കടിയ േകാണളവ്  (42.7 

ഡിഗി)  ഉണാകനത്  ചവപായതിനാല  മഴവിലിെന  പറം  വക്  ചവപായം  ഏറവം  കറഞ 

േകാണളവ്  (  40.8  ഡിഗി)  ഉണാകനത്  വയലറായതിനാല  മഴവിലിെന  അകെത  അരിക് 
വയലറ് നിറതിലം  കാണെപടന.

അതാരയവസകളം സതാരയ വസകളം   (Opaque & transparent Objects)  
പകാശംകടതിവിടാത വസകെള അതാരയവസകെളനം(ഉദാഹരണം:കാരഡ് േബാരഡ്,  തടി,etc.) 

പകാശം കടതിവിടനവസകെള സതാരയവസകെളനം(ഗാസ്,െസേലാേപപര,etc.)  പറയന.
അതാരയവസവിെന നിറം
        ചിതതിേലതേപാെല ചവന ഒരകടലാസിേലക് 
ഒര േടാരചില നിനള പകാശം  വീഴി  അതില നിനം 
പതിപതിചവരന  പകാശം  പതികതകവിധം  ഒര 
െവളത  പതലം  െചരിച്  പിടികക.  െവളതപതലം 
ചമനനിറതില  കാണാന  കഴിയം.  ചമനകടലാസിെന 
സാനത്  പച,നീല  തടങിയ  വരണതിലള 
േപപറപേയാഗിച്  പരീകണം  ആവരതികേമാഴം 
െവളതേപപര അതാത് വരണതില കാണെപടന. 
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       ഒര  അതാരയവസ  അതില  പതികന  വരണങളില  നിനം  അതിെന  നിറെതമാതം 
പതിപതിപികയം മറളവെയ ആഗിരണം െചയകയം െചയന.

 അതായത്  ഒര  അതാരയവസ  പതിപതിപികന  വരണേമേതാ  അതാണ്  
ആവസവിെന  സവാഭാവികനിറം .  ഒര  അതാരയവസവിെന  നാം  കാണനത്  അതില  നിനം 

പതിപതിചവരന  വരണം  നമെട  കണില  പതികേമാഴാണ്.  എലാ  വരണെതയം 
പതിപതിപികന  വസ  െവളതനിറതിലം  ഒര  വരണെതയം 
പതിപതിപികാത   വസ  കറതനിറതിലം  കാണെപടന . അതിനാല  കറപ്  ഒര 

വരണമല വരണങളെട അഭാവമാെണന് പറയന. 
സതാരയവസവിെന നിറം
        ഒര സതാരയവസവിെന നിറം അത് കടതിവിടന വരണെത ആശയിചിരികന. അതായത് 
നീലനിറതിലള ഒര സതാരയവസ നീലവരണെത നനായി  കടതിവിടകയം  മറളവരണങെള 
ആഗിരണം െചയകയം െചയന. ഒര പച െസേലാേപപറപേയാഗിച് ഒര െവളേപപര നിരീകിചാല 
അത്  പചനിറതിലായിരികം  കാണെപടനത്.  കാരണം  െവളത  കടലാസ്  എലാവരണെതയം 
പതിപതിപികന.  എനാല  ഈ  നിറങളില  നിനം  െസേലാേപപര  പചെയമാതം  കടതിവിട് 
മറളവെയ ആഗിരണം  െചയനതിനാല നമെട കണിെലതിേചരനത് പചനിറം മാതമായിരികം. 

     

ഘടകവരണങലെട സംേയാജനം
     പിസതിലെട  സരയപകാശെത  കടതിവിട് 
അവെയ  ഘടകങളായി  േവരതിരിചതിെന  വിപരീത 
പവരതനവം  സാധയമാണ്.  താെഴ  കാണിചിരികന 
കമീകരണതിലെട  ഇത്  െതളിയികാം.  ഒനാമെത 
പിസം  സരയപകാശെത  ഘടകങളായി 
േവരതിരികകയം  ഈ  ഘടകവരണങെള  രണാമെത 
പിസം  സംേയാജിപിച്  ധവളപകാശമാകി  മാറകയം 
െചയന. 
നയടെന വരണപമരം
     ചിതതില  കാണനതേപാെല  സൗരെസകതിെല  പധാന 
നിറങളായ  Red,  Orange,  Yellow,  Green,  Blue,  Indigo,  Violet 

(VIBGYOR)  എനിവ  അേതകമതില  അവയെട 
തീവതയാനപാതികമായ വിസീരണതില ഒര വതതകിടില െപയിന് 
െചയ കമീകരണമാണ്  നയടെന വരണപമരം.  ഈ തകിട്  േവഗതില 
കറകേമാള നമെട കണിെന വീകണസിരത (persistence of vision)
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മലം  ഘടകവരണങെളലാം  കടിേചരന  അനഭവമണാകകയം  തകിട്  െവളത  നിറതില 
കാണെപടകയം െചയം.

    നാം ഒര ദശയം കണാല  1/16 െസകന് േനരേതക് അത് കണിെന െററിനയില തങിനിലകം.  ഈ 
പതിഭാസമാണ്  കണിെന  വീകണസിരത (persistence  of  vision).  തടരചയായി  താേഴക്  പതികന 
മഴതളികള  േവറിട്  കാണനതിനപകരം  ഗാസ്  ദണേപാെല  കാണനതം  കതിച  ചനനതിരി 
വതാകതിയില േവഗതില ചഴറേമാള ഇടമറിയാെത ജവാല കാണെപടനതം കണിെന വീകണസിരത 
മലമാണ്.
പാഥമിക വരണങളം ദവിതീയ വരണങളം
   ചവപ്, പച, നീല എനീ  വരണങെള  പാഥമിക  വരണങെളന്  പറയന.  ഈ 
വരണങളപേയാഗിച്  മറവരണങളണാകവാന  കഴിയം.  എനാല  മറവരണങളപേയാഗിച്  ഈ 
വരണങെള ഉണാകാനാവില. അതിനാലാണ് ഇവെയ പാഥമിക വരണങെളനപറയനത്.
          രണ് പാഥമിക വരണങള േചരനണാകന വരണങെള ദവിതീയവരണങെളന് വിളികന. 

ചിതതിേലതേപാെല A,B,C എനീ തകിടകളില ഓേരാ 
േജാഡി  പാഥമിക  വരണങള  െപയിന്  െചയ് 
േവഗതില  കറകേമാള  ഇവ  ഓേരാനം  യഥാകമം 
മഞ, മജന,സയന എനീ വരണങളില കാണപടന. 

മഞ, മജന, സയന എനിവ  ദവിതീയ വരണങളാണ്.

ചവപ് + പച  ----->  മഞ;   ചവപ് + നീല ----->  മജന;  പച + നീല ----->  സയന .

    മെറാര പവരതനതനം വഴിയം പാഥമിക വരണങളെട 
സംേയാജനതിലെട  രപെപടന  ദവിതീയ  വരണങെള 
കെണതാം.ചവപ്,നീല,പച  നിറങള  ലഭികന  മന് 
േടാരചകളില  നിനള  പകാശം  പരസരം  അതിവയാപനം 
െചയതകവിധം  (ചിതം  കാണക)  ഒര െവളത പതലതില 
വീഴക.  മന പവരതനതിേലതേപാെല ചവപം പചയം േചരന 
ഭാഗത്  മഞയം,  ചവപം  നീലയം  േചരന  ഭാഗത് 
മജനയം,പചയം  നീലയം  േചരന  ഭാഗത്  സയനം, 

ചവപ്,പച,നീല  എനിവ  സംഗമികന  ഭാഗത്  െവളയം 
കാണാം.
പരകവരണങള
   ധവളപകാശം  ലഭികാന  പാഥമിക  വരണേതാെടാപം  േചേരണ  വരണേജാഡികെള  അഥവാ 
ദവിതീയവരണെതയാണ് പരകവരണം എന് പറയനത്.
നീലയെട പരകവരണം  മഞ–
പചയെട പരകവരണം  മജന                –
ചവപിെന പരകവരണം  സയന–
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ചിതതില  ഓേരാ  പാഥമിക  വരണവം  അതിെന  പരകവരണവം  പശിയിടള  തകിടകളാണ് 
കാണിചിരികനത്.  ഇവെയ വളെര േവഗതില കറകിയാല അവെയലാം  െവളത  നിറതില 
കാണെപടം. 

സമനവിത പകാശം  (Composite colour)  
     ഒനിലധികം വരണങള േചരന പകാശം സമനവിതപകാശം എനറിയെപടന.  ഉദാഹരണം: 

ധവളപകാശം.
പകാശതിെന വിസരണം
   സരയപകാശം  അനരീകതിെല  സകകണികകളില  (വായ  തനാതകള , 

ജലബാഷം ,പക ,െപാടിപടലങള)  തടി  കമരഹിതവം  ആവരതിചളതമായ 
പതിപതനതിന് വിേധയമായി ചറപാടം വയാപികന പതിഭാസമാണ് വിസരണം . 
തരംഗ  ൈദരഘയതിനനസരിച്  സരയപകാശതിെല  ഓേരാവരണതിനം  വയതയസനിരകലാണ് 
വിസരണം  ഉണാകനത്.  തരംഗൈദരഘയം  കടനതിനനസരിച്  വിസരണനിരക്  കറയനതിനാല 
നീലവരണതിന്  കടതല  വിസരണവം  ചവപിന്  ഏറവം  കറഞവിസരണവം 
സംഭവികന.  എനാല  കണികകളെട  വലിപം  കടതലായാല  എലാവരണങളകം  ഏതാണ് 
ഒേരനിരകിലായിരികം വിസരണം സംഭവികനത്.
       ചിതതില  കാണന 
കമീകരണം  ഉപേയാഗിച് 
വിസരണം  പരീകിചറിയാം. 
ഒര  ബീകറില  മകാല 
ഭാഗേതാളം  േസാഡിയം 
തേയാസളേഫറിെന 
ജലീയലായനിെയടത് 
അതിേലക്  ഒര  േടാരചില 
നിനള പകാശം കടതിവിട്  പറതവരനപകാശം ഒര സീനില പതിപികക.  ലായനിയിേലക് 
രേണാ മേനാതളി സളഫയറികാസിഡ് േചരതതിനേശഷം നിരീകിചാല ലായനിയില നീലനിറം 
വയാപികനത കാണാം.  ലാനിയില രപെപടന സകമമായ സളഫര കണികകളില പകാശതിന് 
വിസരണം  സംഭവിചതിനാലാണ്  ഈ  നിറം  മാറമണാകനത്.  തരംഗൈദരഘയം  കറവായ 
നീലവരണതിന്  കടതലായി  വിസരണം  സംഭവിച്  നാലപാടം  വയാപിചതിനാലാണ്  നീലനിറം 
കടതലായികാണെപടത്.  ലായനികകതവച് ഓേരാഘടകവരണതിനം അവയെട തരംഗൈദരഘയ 
തിനനസരിച്  വയതയസനിരകില   തടരചയായി  വിസരണം  സംഭവിചതിനാല  തരംഗൈദരഘയം 
കറവായ ചവപ് വിസരണെത അതിജീവിച് പറതവരന. 

           എനാല കറചേനരതിനേശഷം ലായനിയില ചാരനിറം വയാപികം. സളഫര കണികകളക് 
വലിപം  കടനതിനാല  എലാവരണങളകം   ഒേരേപാെല  വിസരണം  സംഭവിച്  ചറപാടം 
വയാപികകയം  എലാവരണവം കടിേചരന അനഭവം ഉണാകകയം െചയനതിനാലാണ് ചാരനിറം 
(ഏകേദശം  െവളപ്)  ഉണാകനത്.   ഈ  പരീകണഫലതിെന അടിസാനതില താെഴപറയന 
പകതി പതിഭാസങളക് വിശദീകരണം നലകാം.
ആകാശതിെന നീലനിറം
          സരയപകാശം  അനരീകതിലെട  സഞരികേമാള  വായതനമാതകളിലം  
െപാടിപടലങളിലം  തടി  വിസരണതിന്  വിേധയമാകന .  തരംഗൈദരഘയം 
കറവായ വയലറ് ,നീല തടങിയ വരണങളക് കടതലായി വിസരണം സംഭവിച് 
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ചറപാടം  വയാപികനതിനാല   വയലറ് ,നീല  എനിവയെട  സംേയാജിതരപമായ 
ആകാശനീല നിറതില ആകാശം കാണെപടന . 
ചനനില  അനരീകതിെന  അഭാവം  മലം  പകാശതിന്  വിസരണം  സംഭവികാതതിനാലാണ് 
ചനനിെല ആകാശം ഇരണ് കാണെപടനത്. 
     െപാടിപടലങള കടതലളപേദശങളിെല ആകാശം ചാരനിറതില കാണെപടാറണ്.  ഇവിെട 
എലാവരണങളം  ഒരേപാെല  വിസരണതിന്  വിേധയമാകനതിനാല  എലാവരണവം  കടിേചരന 
അനഭവമണാകനതാണിതിനകാരണം.
ഉദയാസമയ സരയെന നിറം
          ഉദയാസമയങളില സരയപകാശം ദീരഘദരം 
അനരീകതിലെട  സഞരിചാണ്  ഭമിയിെലതനത്. 
ഈ  സഞാരതിനിടയില  തരംഗൈദരഘയം  കറവായ 
വയലറ്,നീല,ഇനഡിേഗാ  തടങിയ  വരണങള 
തടരചയായ  വിസരണം  മലം  നഷെപടേപാകന. 

അവേശഷികനവയില പാമഖയം ചവപ്, ഓറഞ് 
എനിവയായതിനാല ഇവയെട സംേയാജിതനിറതില  (ഓറഞ് കലരന ചവപ്)  സരയന അഥവാ 
ആകാശം കാണെപടന.
അളടാവയലറ് വികിരണവം ഇനഫാെറഡ് വികിരണവം
     സരയപകാശേതാെടാപം ദശയപകാശം കടാെത അദശയമായ മറ് ൈവദയതകാനികവികിരണങളം 
ഭമിയിെലതനണ്.  തരംഗൈദരഘയം കറഞവരന കമതില  (ആവതി കടിവരന കമതില) 

അവെയ േറഡിേയാതരംഗങള, ഇനഫാെറഡ് തരംഗങള, ദശയപകാശം,അളടാവയലറ് വികിരണം, 

X  കിരണം,  ഗാമാ  കിരണം  എനിങെന  പടികെപടതാം.  അതായത്  തരംഗൈദരഘയം  കടിയ 
വികിരണം (ആവതി കറഞ വികിരണം) േറഡിേയാതരംഗവം തരംഗൈദരഘയം കറഞ വികിരണം 
(ആവതി കടിയ വികിരണം) ഗാമയമാണ്. 
           ൈവദയത കാനിക െസകതില ദശയപകാശതിന് ഇരവശതായാണ് ദശയപകാശേതകാള 
കടിയ  തരംഗൈദരഘയമള  ഇനഫാെറഡ്  വികിരണവം  ദശയപകാശേതകാള  കറഞ 
തരംഗൈദരഘയമള അളടാവയലറ്  വികിരണവം കാണനത്.    
     ഇനഫാെറഡ്  വികിരണതിന്  തരംഗൈദരഘയം  കടതലായതിനാല     മടല 

മഞള  സനരഭങളിലം   വിസരണെത  അതിജീവിച്  കടതല  ദരം  സഞരികാന  കഴിയം. 
അതിനാല  ഇതരം  സാഹചരയങളില  വയകമായ  േഫാേടാെയടകാന  ഇനഫാെറഡ് 
േഫാേടാഗാഫി  ഉപേയാഗികന. TV പവരതിപികന Remote control,  ഉപഗഹ നിയനണം 

എനിവയിലം ഇനഫാെറഡ് വികിരണം ഉപേയാഗെപടതന. 

               േഫാേടാഗാഫിക്  ഫിലിമില  രാസമാറമണാകന  വികിരണമാണ്  
അളടാവയലറ്  കിരണം .  കറഞേതാതിലള  അളടാവയലറ്  വികിരണങള 
നമെട  ശരീരതില  ൈവറമിന  D  ഉണാകം .  അതിനാല  രാവിെലയം  ൈവകിടം  
ഇളം െവയില െകാളനത് നലതാണ് . 
               എനാല അമിതമായി അളടാവയലറ് വികിരണങള ശരീരതില പതിചാല അത് സിന 
കയാനസറിന് കാരണമാകം. 
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ഫറസന് പദാരതം
 തരംഗൈദരഘയം  കറഞവികിരണെത  (അദശയ  വികിരണെത)  ആഗിരണം  െചയ് 
തരംഗൈദരഘയം കടിയവികിരണമാകി (ദശയപകാശം) മാറനവയാണ് ഫറസന് പദാരതങള.
അപകടസചനാ സിഗലകള
           അപകടസചന കാണികാന ചവനലാമകേളാ, ചവനെകാടികേളാ ആണ് സാധാരണയായി 
ഉപേയാഗികനത്.  ചവപിന്  തരംഗൈദരഘയം  കടതലായതിനാല ഇതില നിനള പകാശതിന് 
കാരയമായ  വിസരണം  കടാെത  ദീരഘദരം  സഞരികാന  കഴിയം.അതിനാല  വളെര 
ദരതനിനേപാലം ഈ അടയാളം കാണാന കഴിയം. 

മാതകാ േചാേദയാതരങള
1. ദശയപകാശം ഘടകവരണങളായി േവരതിരിയനപതിഭാസമാണ് പകീരണനം. 

a. ഒര പിസതിലെട സരയപകാശതിന് പകീരണനം സംഭവികനത് ചിതീകരികക.

b.  സരയപകാശതിെല   ഘടകവരണങളെട  എന്  സവിേശഷതമലമാണ്  ഇതിന്  പകീരണനം 
സംഭവികനത്?
c.  ഘടകവരണങളില  ഏറവം  കടതല  വയതിയാനം  സംഭവിച്  പിസതിെന  പാദേതാടടകന 
വരണേമത്?
d. വരണതിെന തരംഗൈദരഘയവം വയതിയാനനിരകം എങെന ബനെപടിരികന?

e. എനാണ് െസകം?

f.  "സരയപകാശം,െമഴകതിരിയെട  പകാശം,  േടാരചിലനിനള  പകാശം  എനിവെയലാം 
ധവളപകാശമായതിനാല   ഇവയെടെയലാം  െസകം 
ഒേരേപാലളതായിരികം.”  ഈ  പസാവനേയാട് 
പതികരികക.

                                                                      ഉതരം. 1.a. 

b. തരംഗൈദരഘയതിലള വയതയാസം.

c.  വയലറ്.    d.  തരംഗൈദരഘയം  കടനതിനനസരിച് 
വയതിയാനം  കറയന.    e.  സരയപകാശതിെല 
ഘടകവരണങളെട കമമായ വിതരണെതയാണ്  െസകം 
എന്  വിളികനത്.    f.  എലാപകാശതിെനയം  െസകതിെല  വരണങളെട  കമം 
ഒരേപാെലയാെണങിലം   ഘടകവരണങളെട  അംശം  ഓേരാനിലം   വിഭിനമായതിനാല 
െസകതിെല ഘടകവരണങളെട തീവതയില മാറമണാകം. 

2. മഴവിലിന് കാരണമായ പകാശപതിഭാസമാണ് ചിതതില കാണനത്.
 a. ജലകണികയിലപേവശികന പകാശം ഏെതലാം
പതിഭാസങളകാണ് വിേധയമാകനത്?
b.  സരയെന  സാനം,നിരീകകെന  സാനം,  മഴവിലിെന  സാനം 
എനിവ എങെന ബനെപടിരികന.

c. എനാണ് ദഷിേരഖ? 

d. മഴവിലിെന പറം വകിെന നിറം ചവപായികാണനെതനെകാണ്?
e. മഴവില് ആരക് രപതില കാണെപടാനള കാരണെമന്?    

ഉതരം: a. രണ് അപവരതനവം ഒര പരണാനരപതിപതനവം.
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b. സരയന് പറം തിരിഞ് നിരീകകന നിലകേമാഴാണ് മഴവില് കാണനത്.  അതിനാല രാവിെല 
പടിഞാറദിശയിലം  ൈവകിട്  കിഴക്   ദിശയിലമാണ്  മഴവില്  ദശയമാകനത്.     c.  േനാട് 
കാണക.Page:2.

d.ദഷി  േരഖയമായി  ഏറവം  കടിയ  േകാണളവ്  (42.7  ഡിഗി)  ഉണാകനത്  ചവപായതിനാല 
മഴവിലിെന പറംവക് ചവപായികാണെപടനത് .
e.  ഓേരാ വരണവം ദഷി  േരഖയമായി  നിശിത േകാണ ഉണാകനതിനാലാണ്  മഴവില്  
വതരപതില അതെലങില ചാപതിെന രപതില കാണെപടനത് .
3. െതേറാശരിേയാെയെനഴതക. െതറെണങില തിരതിെയഴതക.

a. സരയന ചകവാളതില നിനയരനതിനനസരിച് മഴവിലിെന ദശയമാകനഭാഗം കറഞവരം.

b.ജലകണികയിെല പതനരശിയം ദഷിേരഖയം സമാനരമായിരികം.

c.ദഷിേരഖയമായി  മറ്  വരണരശികെള  അേപകിച്  കടിയ  േകാണളവ്  ഉണാകന  വരണമാണ് 
വയലറ്.
d. ഒര അതാരയവസ ആഗിരണം െചയന വരണമാണ് ആവസവിെന നിറം. 

e. ചവപ് നിറതിന് തരംഗൈദരഘയവം വിസരണനിരകം കറവാണ്.
ഉതരം.  a.  ശരി.    b.  ശരി.     c.  െതറ്.  ദഷിേരഖയമായി മറ്  വരണരശികെള അേപകിച് കടിയ 
േകാണളവ്  ഉണാകന വരണമാണ്   ചവപ്.      d.  െതറ്.  ഒര അതാരയവസ പതിപതിപികന 
വരണമാണ്  ആവസവിെന  നിറം.   e.  െതറ്.  ചവപ്  നിറതിന്  തരംഗൈദരഘയം  കടതലം 
വിസരണനിരക് കറവാണ്.
4.പകാശെത കടതിവിടാതവസകളാണ് അതാരയവസകള.

a. അതാരയവസവായ ഒര പചില പചനിറതില കാണെപടാനള കാരണെമന്?
b. "  പചനിറമള ഒരില ഏത് സാഹചരയതിലം പചനിറതിലകാണെപടം.”  ഈ പസാവനേയാട് 
പതികരികക. 

c. കറപ് ഒര നിറമെലന് പറയനെതനെകാണ്?
d. എലാനിറങെളയം പതിപതിപികന വസ ഏതനിറതിലായിരികം  കാണെപടക?

e. ചമനപകാശമള ഒര മറിയില പച,ചവപ്,െവള എനീ നിറങളിലള ഓേരാ പന് വചിരികന. 

ഓേരാനം ഏത് നിറതില കാണെപടം?

ഉതരം:  a.  ഒര  അതാരയവസവില  നിനം  പതിപതിചവരന  പകാശം  നമെട 
കണിെലതേമാഴാണ്  ആ  വസവിെന  നാം  കാണനത്.  ഒര  പചയില  അതില  പതികന 
വരണങളില  നിനം  പചവരണെതമാതം  പതിപതിപികകയം  മറളവരണങെള  ആഗിരണം 
െചയകയം െചയന. അതിനാല ഇലയില നിനം പചപകാശം മാതമാണ് നമെട കണിെലതനത്. 
തനമലം അത് പചനിറതില കാണെപടന.

b.  ഈ  പസാവന  ശരിയല.  പച  പകാശതിലം,  െവളതപകാശതിലം,  മഞ  പകാശതിലം 
മാതേമ  പചയില  പചനിറതില  കാണെപടകയള.  മെറലാപകാശതിലം  അത്  ഇരണ് 
കാണെപടം. {കറിപ്: സമനവിത മഞപകാശതില പച വസ പചനിറതില കാണെപടം. എനാല 
സമനവിതപകാശമലാത മഞപകാശതില  (ഉദാഹരണം:  േസാഡിയം േവപര ലാമില നിനള 
പകാശതില) പച വസ ഇരണ നിറതിേല കാണെപടകയള.}

c. കാരണം ഒര നിറെതയം പതിപതിപികാത വസവാണ് കറത് കാണെപടനത്.
d. െവളതനിറതില. 
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e. പച പന് : ഇരണ് കാണെപടം. യാെതാര വരണെതയം പതിപതിപികനില.

ചവപ് പന്: ചവപ് നിറതില കാണെപടം. കാരണം ചവപ് വരണെത പതിപതിപികന.

െവളത പന്: ചവപ് നിറതില കാണെപടം. കാരണം അതില പതികന വരണങളില നിന്
 ചവപ് വരണെത പതിപതിപികന.

5. സരയപകാശം ഒരസമനവിതപകാശമാണ്.
a. എനാണ് സമനവിതപകാശം? 

b. നയടെന വരണപമരം േവഗതില കറകേമാള അത് െവളതനിറതിലകാണെപടനത് നമെട 
കണിെന ഒര സവിേശഷത മലമാണ്. ഈ സവിേശഷതെയെനന് വിശദീകരികക.

c. നിതയജീവിതതില ഈ സവിേശഷത അനഭവേവദയമാകന രണസനരഭങള  എഴതക.

d.ഒര  വതതകിടില  സൗരെസകതിെല  പധാനനിറങള  വിവിധെസകറിലായി  െപയിന് 
െചയതിനേശഷം  കറകിയേപാള  പതീകിചരീതിയില  െവളതനിറതില  കാണെപടില. 

എനായിരികാം ഇതിെന കാരണങള?

ഉതരം:  a.  ഒനിലധികം  വരണങള  േചരന  പകാശം  സമനവിതപകാശം  എനറിയെപടന. 

ഉദാഹരണം: ധവളപകാശം.

b.വീകണസിരത (persistence of vision).  നാം ഒര ദശയം കണാല  1/16 െസകന് േനരേതക് 
അത് കണിെന െററിനയില തങിനിലകം. ഈ പതിഭാസമാണ് കണിെന വീകണസിരത.

c.  തടരചയായി താേഴക് പതികന മഴതളികള േവറിട് കാണനതിനപകരം ഗാസ് ദണേപാെല 
കാണനതം  കതിച  ചനനതിരി  വതാകതിയില  േവഗതില  ചഴറേമാള  ഇടമറിയാെത  ജവാല 
കാണെപടനതം കണിെന വീകണസിരതമലമാണ്.
d.ഓേരാെസകറിെനയം  വിസീരണം  സരയപകാശതിെല ഘടകവരണങളെട  തീവതകാനപാതിക 
മാകണം. തകിട് വളെര േവഗതില കറകണം. 

6. വരണങളില  പാഥമികവരണങളം ദവിതീയവരണങളമണ്.
a.ഏെതലാമാണ്  പാഥമികവരണങള?  എനെകാണാണ്  ഇവെയ  പാഥമികവരണങളായി 
കണകാകനത്?
b.   പാഥമികവരണങള  േചരതണാകാന  കഴിയന  മന്  ദവിതീയവരണങളം 
േപരം ഓേരാനിെനയം ഘടകങളെട േപരെമഴതക.

ഉതരം: േനാട് കാണക. Page:4.

7.  ഒര  വതതകിടിെന  പകതിഭാഗത്  ചിതതിേലതേപാെല  മഞനിറവം 
ബാകിപകതിഭാഗത് നീലനിറവം െപയിന് െചയിടണ്. 
a. ഇത് േവഗതില കറകിയാല ഏത് നിറതില കാണെപടം?

b.ഈ വരണേജാഡികള എനേപരില അറിയെപടന?

c. ഇതരതിലള മറ് രണ് വരണേജാഡികളെട േപെരഴതക.

ഉതരം: a. െവളത നിറതില     b. പരകവരണങള.   c. മജന  പച– ,  സയന - ചവപ്.
8.  ആകാശം  നീലനിറതില  കാണെപടനതം  ഉദയാസമയങളില   ആകാശം  ചവനനിറതില 
കാണെപടനതം പകാശതിെന വിസരണം മലമാണ്.
a. എനാണ് വിസരണം? 

b. വിസരണനിരകം തരംഗൈദരഘയവം എങെന ബനെപടിരികന?

c. സരയപകാശതില ഏറവം കടതല വിസരണതിന് വിേധയമാകന വരണേമത്?



                                                                            10
d. വിസരണതിന്  കാരണമായകണികകളെട  വലിപവം  വിസരണനിരകം  തമിലള 
ബനെമന്?
e.ഏത്  സാഹചരയതിലാണ്  തരംഗൈദരഘയതിലള  വയതയാസതിനതീതമായി 
എലാവരണതിനം ഒേരേപാെല വിസരണം സംഭവികനത്?
ഉതരം: a. See page:5

b. തരംഗൈദഗഘയം കറയനതിനനസരിച് വിസരണനിരക് കടന.

c. വയലറ്.  d.കണങളെട വലിപം കടനതിനനസരിച് വിസരണനിരകം കടം.

e.കണികകളെട  വലിപം  പകാശതിെന  തരംഗൈദരഘയേതകാള  കടതലായാല 
എലാവരണതിനം ഒേരനിരകില (തരംഗൈദരഘയതിലള വയതയാസതിനതീതമായി)  വിസരണം 
സംഭവികം.

9. കാസില നടതിയ ഒര പരീകണതിെന കമീകരണമാണ് ചിതതില കാണിചിരികനത്.

     
a. പകാശതിെന ഏതപതിഭാസവമായി ബനെപട പരീകണമാണിത്?
b. ഇവിെട ബീകറില എടതിടള രാസവസകേളവ?

c. എെനലാമാണ് ഈ പരീകണതിലെട നിരീകികെപടനത്?
d. ഈ പരീകണതിലെട എതിേചരന നിഗമനെമന്?
e. ആകാശം നീലനിറതില കാണെപടനിനള കാരണം വിശദീകരികക.

f.  ഈ  പരീകണഫലതിെന  അടിസാനതില  ഉദയാസമയങളില  ആകാശം  അഥവാ  സരയന 
ചവപ് നിറതില കാണെപടനതിനള കാരണം വിശദീകരികക.

g. ചനനില ആകാശം ഇരണ് കാണെപടനതിന് കാരണെമന്?
ഉതരം:a. വിസരണം.    b. േസാഡിയം തേയാസളേഫറ് ലായനി, സളഫയറികാസിഡ്.
c. 1.ഏറവം കടതല വിസരണവം കറഞ വിസരണവം സംഭവികന വരണങേളത്?
        2. കണികകളെട വലിപം കടേമാള വിസരണതിലണാകനമാറെമന്?
d.   ഏറവം  കടതല  വിസരണം  സംഭവികന  വരണം  നീലയം  ഏറവം   കറഞ  വിസരണവം 
സംഭവികന  വരണം  ചവപമാണ്.   കണികകളെട  വലിപം  കടേമാള  എലാവരണങളകം 
ഒേരനിരകില  വിസരണം  സംഭവികം.  e. See Page.5.  ആകാശതിെന നിറം.   f. See page.6 

g.  ചനനില അനരീകമിലാതതിനാല  പകാശതിന് വിസരണം സംഭവികനില. അതിനാലാണ് 
ചനനിെല ആകാശം ഇരണ് കാണെപടനത്. 
10. ദശയപകാശേതാെടാപം സരയനിലനിനം മറപലവികിരണവം ഭമിയിെലതന.

a.  ൈവദയതകാനീകെസകതിെല  അംഗങെള  അവയെട  തരംഗൈദരഘയം 
കറഞവരനകമതിെലഴതക.



                                                                            11
b. ദശയപകാശതിെന ഇരവശതമള വികിരണങേളവ?

c.ഇതില വിദരവസകളെട േഫാേടാെയടകാനപേയാഗികനവികിരണേമത്?  ഈ വികിരണതിെന 
ഏത്  സവിേശഷതയാണ്  ഇവിെട  പേയാജനെപടതിയിരികനത്?  വിശദീകരികക. 

സരയവികിരണതില ഈ വികിരണതിെന സാനിധയം എങെന തിരിചറിയാം?

ഉതരം: a. േറഡിേയാതരംഗങള, ഇനഫാെറഡ് തരംഗങള, ദശയപകാശം,അളടാവയലറ് കിരണം, 

X കിരണം, ഗാമാ കിരണം.

b. ഇനഫാെറഡ് തരംഗങളം അളടാവയലറ് വികിരണവം.

c.  ഇനഫാെറഡ്  വികിരണം.   കടിയതരംഗൈദരഘയം.  ഇനഫാെറഡ്  വികിരണതിന് 
തരംഗൈദരഘയം കടതലായതിനാല    മടല മഞള സനരഭങളിലം  വിസരണെത അതിജീവിച് 
കടതല  ദരം  സഞരികാന  കഴിയം.  അതിനാല  ഇതരം  സാഹചരയങളില  വയകമായ 
േഫാേടാെയടകാന  ഇനഫാെറഡ്  േഫാേടാഗാഫി  ഉപേയാഗികന.  സരയപകാശതിെല 
താപഫലതില  നിനം  ഇനഫാെറഡ്  വികിരണതിെന  സാനിധയംം  തിരിചറിയാം.(അതായത് 
െവയിലിന് ചടളത് അതില  ഇനഫാെറഡ് വികിരണതിെന സാനിധയമളതിനാലാണ്)
11.  ൈവദയതകാനിക െസകതില ദശയപകാശതിന് സമീപതായി കാണെപടന വികിരണമാണ് 
അളടാവയലറ് വികിരണം.

a.ഇതിെന തരംഗൈദരഘയം ദശയപകാശതിെന തരംഗൈദരഘയവമായി താരതമയം െചയക.

b. അദശയമായ ഇതിെന സാനിധയം എങെന തിരിചറിയാം?

c.  കറഞഅളവില ഇളംെവയില െകാളനത് നലതാെണന്പറയനത് ഈ തരംഗതിെന ഏത് 
സവിേശഷതമലമാണ്?
d. ഫറസന് പദാരതങള എനാെലന്?
ഉതരം:a. ദശയപകാശേതകാള തരംഗൈദരഘയം കറവാണ് അളടാവയലറ് വികിരണതിന്.
b. േഫാേടാഗാഫിക് ഫിലിമിെല രാസമാറതിലനിനം അളടാവയലറ് വികിരണതിെന സാനിധയം 
തിരിചറിയാം.

c.  കറഞേതാതിലള അളടാവയലറ് വികിരണങള നമെട ശരീരതില ൈവറമിന D ഉണാകം.

d. See page:6.
12. അപകടസിഗലകളക് സാധാരണയായി ചവപ് നിറമാണ്. ഇതിെന കാരണം വിശദീകരികക.

ഉതരം:See Page:7.

13.വതാകതിയിലള  ഒര  തകിടിെന  പകതി  ഭാഗം  ചിതതിേലതേപാെല 
നീലനിറതില െപയന്  െചയിരികന.  ബാകിഭാഗം ഏതനിറതില െപയിന് 
െചയ് േവഗതില കറകിയാല അത് െവളതനിറതിലകാണെപടം? തകിടിെന 
േവഗതിലകറകേമാള  െവളതനിറതില  കാണെപടാനള  കാരണം 
വിശദമാകക.                                                                      Model Exam:2012

ഉതരം.  മഞനിറതില.   മഞയം നീലയം പരകവരണങളാണ്.പരകവരണങള കടിേചരനാല 
െവളതനിറമണാകം.   തകിടിെന േവഗതില കറകേമാള കണിെന 
വീകണസിരതമലം  ഈ  രണ്  വരണവം  കടിേചരന 
അനഭവമണാകനതിനാല അത് െവളതനിറതില കാണെപടം.

13.ധവളപകാശം  ഒരതിേകാണ  പിസതിലെട  കടതിവിടേപാള 
ലഭിച െസകമാണ് ചിതീകരിചിരികനത്.         Model Exam:2012
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a.  X എന് അടയാളെപടതിയിരികന വരണതിെന േപെരഴതക?

b. ദശയപകാശതിെന െസകതില ആവതി ഏറവം കറഞ ഘടകവരണേമത്?
c.  ധവള  പകാശെത   ഒര  തിേകാണ  പിസതിലെട  കടതിവിടേമാള  വിവിധവരണങളായി 
േവരതിരിയാനളകാരണെമന്?
d.  ൈവദയതകാനികെസകതില  ദശയപകാശേതകാള  തരംഗൈദരഘയം  കടിയ 
ഒരവികിരണതിെനയം  തരംഗൈദരഘയം കറഞ ഒരവികിരണതിെനയം േപെരഴതക.

ഉതരം:  a.  വയലറ്.      b.  ചവപ്.    c.  ഓേരാഘടകതിെനയം  തരംഗൈദരഘയതിലള 
വയതയാസതിനനസരിച് വയതയസനിരകില   അപവരതനം സംഭവികനതിനാല.

d.  തരംഗൈദരഘയം കടിയത്: ഇനഫാെറഡ്, തരംഗൈദരഘയം കറഞത്: അളടാവയലറ്.
14.  കറപം  െവളപം  നിറങളായി  പരിഗണികെപടനില.  അേപാള  ഒര  വസ  കറതതായി 
കാണെപടനെതേപാള?                                                                                              SSLC:2012

ഉതരം:  എലാ  വരണങെളയം  ആഗിരണം  െചയേമാള  (  അതായത്  ഒര  വരണെതയം 
പതിപതിപികാതിരികേമാള).

15.a.  A,B  എനീ  ചിതങളില  സചിപിചിരികന 
പകാശരശികള  പിസതില  കടി  കടന് 
പറതവരനതവെര  അവയണാകന  മാറങള 
വയകമാകനവിധം ചിതങള പരതിയാകക.

b.  ചിതങള  തമില  വയതയാസമെണങില 
അതിനള കാരണങെളഴതക.

ഉതരം: a.                                                               

b.  േലസര ബീമില ഒര വരണം  മാതമളതിനാല അതിന്  അപവരതനം  മാതം  സംഭവികന. 
എനാല സരയപകാശതില ഘടകവരണങളളതിനാല അപവരതനേതാെടാപം പകീരണനവം 
നടകന. 

16. a. താെഴതനിടളലതിേലതാണ് ശരിയായ പസാവനേയത്?                            Model exam:2013

ഒര സമനവിതപകാശം ഒര പിസതിലെട കടതിവിടന. പറതവരന രശിയില 
1. തരംഗൈദരഘയം ഏറവം കറഞതിന് കടതല വയതിയാനം സംഭവികന.

2. തരംഗൈദരഘയം ഏറവം കടിയതിന് കടതല വയതിയാനം സംഭവികന.

b. താെഴ െകാടതിടളവയ് കാരണമായ പകാശികപതിഭാസങളെട േപെരഴതക.

(i) മഴവില്    (ii) അസമയ സരയെന ചവപനിറം.

ഉതരം: a.  തരംഗൈദരഘയം ഏറവം കറഞതിന് കടതല വയതിയാനം സംഭവികന.

b.(i) പകീരണനം    (ii). വിസരണം.
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17. അനേയാജയമായി േചരെതഴതക.                                                                 Model exam:2013

ഇനഫാെറഡ് ൈവറമിന D ഉയരന ആവതി

അളടാവയലറ് പാഥമിക വരണം താഴ ആവതി

നീലപകാശം വിദരവസകളെട േഫാേടാ വിസരണം

ഉതരം:

ഇനഫാെറഡ് വിദരവസകളെട േഫാേടാ താഴ ആവതി

അളടാവയലറ് ൈവറമിന D ഉയരന ആവതി

നീലപകാശം പാഥമിക വരണം വിസരണം

18.  ഒര  േടാരചില  നിനള  മഞപകാശം  ഒര  പച  േപപറില  പതിച്  െവളതസീനിേലക് 
പതിപതിപികന.                                Model Exam:2013

a. സീന ഏത നിറതില കാണെപടം?

b. ഇതിെന കാരണം രേണാ മേനാവാചകതിെലഴതക.

ഉതരം:a.  പച.  (ഇവിെട  തനിരികന  മഞ 
സമനവിതപകാശമാെണന  സങലപതിലാണ്  പച  എന് 
ഉതരം  എഴതിയിരികനത്.  എലാ  മഞപകാശവം 
സമനവിതപകാശമാകണെമനില.)

b.  പചയം  ചവപം  േചരനതാണ്  മഞ.  പച  േപപറില 
പതികന ഈ വരണങളിെല പചെയമാതം പതിപതിപികന.

19.  താെഴെകാടതിരികന  പസാവനകള  ഇനഫാെറഡ്  രശികെള  സംബനികനത്,  അളടാ 
വയലറിെന സംബനികനത് എനിങെന തരം തിരിെചഴതക.                                  SSLC: 2013

a. അമിതമായി പതിചാല സിന കയാനസറിന് കാരണമാകം.

b. വിദരവസകളെട േഫാേടാെയടകാനപേയാഗികന.

c. ദശയപകാശേതകാള തരംഗൈദരഘയം കടതലാണ്.
d. ശരീരതില വിറാമിന ഡി ഉലപാദിപികന.

ഇനഫാെറഡ് രശി . അളടാ വയലറ് .

 വിദരവസകളെട 
േഫാേടാെയടകാനപേയാഗികന.

 അമിതമായി പതിചാല സിന 
കയാനസറിന് കാരണമാകം.

 ദശയപകാശേതകാള 
തരംഗൈദരഘയം കടതലാണ്.

ശരീരതില വിറാമിന ഡി 
ഉലപാദിപികന.

20.(I).a.  ഒര  പിസതിലെടയള  ധവളപകാശതിെന(white  light)  ഘടകവരണങളെട 
വയതിയാനവം തരംഗൈദരഘയവമള ബനെമന്?                                                         SSLC:2013 

b.  പച,  ചവപ്,  ഇനിേഗാ  എനീ  നിറങെള  അവയെട  തരംഗൈദരഘയങളെട 
അവേരാഹണകമതില (descending order)എഴതക.

c.  ഒര  തിേകാണഗാസ്  പിസതിലെട  സരയപകാശവം  മെറാനിലെട  േലസര  ബീമം  െചരിച് 
കടതിവിടന. പകാശപാതക് എന്സംഭവികനെവന് ചിതം വരച് കാണികക.
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ഉതരം:  a.  l തരംഗൈദരഘയവം  വയതിയാനവം  വിപരീതാനപാതതിലാണ്.   അതായത് 
തരംരൈദരഘയം കടേനാറം വയതിയാനം കറയന.

b. ചവപ്,പച,  ഇനിേഗാ  c. 15.a യെട ഉതരം കാണക.

21. വിവിധനിറങള െപയിന് െചയ തകിടകളാണ് ചിതതില കാണനത്.                 SSLC:2013

a.  ചിതതില  പരകവരണങളള 
തകിടകേളെതലാം?

b.  പാഥമികവരണങള  മാതമള 
തകിടകേളെതലാം?

c.  ഡിസകള  വളെര  േവഗതില 
കറകിയാല  ഓേരാഡിസിലം 
കാണെപടന നിറെമന്?
ഉതരം. a. ഡിസ് A.   ഡിസ് C.   

b. ഡിസ് B,   ഡിസ് D.   

c. ഡിസ് A – െവളപ്,   ഡിസ് B – മഞ,  ഡിസ് C – െവളപ്,  ഡിസ് D – മജന.

22.  താെഴതനിടളവയില  ഒറെപട  നിലകനേതത്?  ഇത്  മറളവയില  നിനം  എങെന 
വയതയാസെപടിരികന?

a.ചവപ്, പച, മഞ,നീല.    b. െവളപ്,മഞ,മജന,സയന.

ഉതരം: a.  മഞ. മറളവ പാഥമിക വരണം.       b.  െവളപ്. മറളവ ദവിതീയ വരണം. 

23. ബനം കെണതി പരിപികക.

a. മഴവില്: പകീരണനം; ആകാശതിെന നീലനിറം: …........

b. നീല: പാഥമിക വരണം; സയന: ….......      c. ചവപ് + നീല = മജന;  ------- + ------  = സയന.

ഉതരം: a. വിസരണം.  b. ദവിതീയവരണം.       c. നീല + പച.

21. താെഴതനിടളവ ഏതനിറതില കാണെപടെമെനഴതക.

a. സമനവിതമഞപകാശതില ചവന വസ.      b. സമനവിതമഞപകാശതില നീലവസ.

c.  സമനവിതമഞപകാശതില  െവളതവസ.      d.  നീല  വസവിെന  പചെസേലാേപപറിലെട 
േനാകന.  e. മഞനിറമള വസവിെന നീലെസേലാേപപറിലെട േനാകന.

ഉതരം: a. ചവപ്.  b. കറപ്.  c. മഞ.   d. കറപ്.  e. കറപ്. 

                                                                         തയാറാകിയത്:
                                                                                                    വി.എ. ഇബാഹിം.

                                                                                                    ഗവെണന് ൈഹസള, മടികല
                                                                                                     Ph: 9495676772
                                                                                      email: ebrahimvathimattom@gmail.com


