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                                 ആമുഖം

കണ്ണൂർ  ജില്ലയുടെ�  SSLC,  +2  ടെ�ൊതു  �രീക്ഷൊ  ഫലം  ഉയർത്തൊൻ,  ജില്ലൊ
�ഞ്ചൊയത്തും വിദ്യൊഭ്യൊസ വകുപ്പും സംയുക്തമൊയി  ന�പ്പൊക്കി  വരുന്ന മുകുളം
സമഗ്ര  വിദ്യൊഭ്യൊസ  �രി�ൊ�ിടെയ  കുറിച്ച്  നമുക്കറിയൊമല്ലല്ലൊ.  അതിടെ:
ലക്ഷ്യപ്രൊപ്തിക്കൊയി ജില്ലയിടെല മികച്ച അധ്യൊ�കരുടെ� സഹകരണല്ലത്തൊടെ�
ഇത്തവണയും കൈകപുസ്തകം തയ്യൊറൊക്കുകയൊണ് .എല്ലൊ �ൊഠഭൊഗങ്ങളിലൂടെ�യും
ഒരവല്ലലൊകനം ന�ത്തൊനും ല്ലMൊദ്യമൊതൃകകൾ കുട്ടികടെള �രിMയടെപ്പടുത്തൊനും
ഉതകും  വിധമൊണ്  ഈകൈകപുസ്തകം  തയ്യൊക്കിയിട്ടുള്ളത്  .  എല്ലൊതരം
ല്ലMൊദ്യമൊതൃകകളും ഈ കൈകപുസ്തകത്തിൽ ഉൾടെപ്പടുത്തൊൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് .
�ത്തൊംതരം  ഭൗതികശൊസ്ത്രത്തിൽ  ടെമച്ചടെപ്പട്ട  ല്ലഗ്രഡ്  കരസ്ഥമൊക്കൊൻ
കുട്ടികൾക്ക് സൊധിക്കത്തക്കവിധം ഈ കൈകപുസ്തകം ഉ�ല്ലയൊഗിക്കൊൻ കഴിയും
എന്ന്  വിശ്വസിക്കുന്നു.  അതുവഴി  വിദ്യൊഭ്യൊസരംഗത്ത്  വീണ്ട ും  ജില്ലടെയ
ഒന്നൊമടെതത്തിക്കൊനുള്ള  സദുദ്യമത്തിന്  ദീ�ശിഖകളൊവൊനും  സൊധിക്കുടെമന്ന്
പ്രത്യൊശിക്കുന്നു.
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1. വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹത്തിന്റെ� ഫലങ്ങള്

വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹത്തിന്റെ� താപഫലം
വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്നതിന്റെ� ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന താപപാർജം 
പ്രപയാജനന്റെ!ടുത്തുന്നതാണ് താപഫലം
പ്രധാന ഉപകരണങ്ങള്
1. വൈ�ദ്യുത ഹീറ്റർ
2.വൈ�ദ്യുത ഇസ്തിരിന്റെ!ട്ടി
3.പ0ാള്ഡറിങ് അയൺ
4.ഇപമഴ്സൺ ഹീറ്റർ

               

●കറ�് ഇരട്ടി ആയാല് താപം നാല് മടങ്ങ് �ർധിക്കുന്നു.
● കറ�് പകുതി ആയാല് താപം 1/4 ആയി കുറയുന്നു.
● കറ�ില് �്യത്യാ0ം �രാന്റെത പ്രതിപരാധം ഇരട്ടിയായാല് താപം ഇരട്ടിക്കുന്നു.
● 0മയം ഇരട്ടി ആകുമ്പാള് താപവും ഇരട്ടിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് ബള്ബ് -പ്രകാശഫലം
ഇലക്ട്രിക് അയൺ-താപ ഫലം

വൈ�ദ്യുത പമാപട്ടാർ -യാന്ത്രിക ഫലം
ബാറ്ററി ചാർജ് ന്റെചയ്യുന്നത് -രാ0 ഫലം

                                                             ജൂള്നിയമം
വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തില് ഉല്പാദി!ിക്കന്റെ!ടുന്ന താപത്തിന്റെ� (H) അള�് 
വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹതീവ്രതയുന്റെട (I) �ർഗത്തിന്റെ�യും ചാലകത്തിന്റെ� പ്രതിപരാധത്തിന്റെ�യും (R) 

വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്ന 0മയത്തിന്റെ�യും (t) ഗുണനഫലത്തിന് പനർ 
അനുപാതത്തിലായിരിക്കും

H = താപം (യൂണിറ്്റ -J)
I = കറ�് (യൂണിറ്റ് - A) 

V= ന്റെപാട്ടന്ഷ്യല് �്യത്യാ0ം(യൂണിറ്്റ -V)
t = 0മയം (യൂണിറ്്റ -s)

R= പ്രതിപരാധം (യൂണിറ്്റ - )Ω

                
          H = I2Rt
         H = V I t
         H = V2 t / R

  വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്നതുമൂലം ഒരു 
  ചാലകത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന താപന്റെത്ത 
      0്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്

 1) വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹതീവ്രത (കറ�് ) (I)
 2) ചാലകത്തിന്റെ� പ്രതിപരാധം (R)
 3) വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്ന 0മയം (t) 



വൈ�ദ്യുത പ�ർ (P)

    യൂണിറ്റ് - �ാട്ട് ( W) 

 ഹീറ്റിങ് പകായില്
വൈ�ദ്യുത താപപനാപകരണങ്ങളില് വൈ�ദ്യുതാർജം താപപാർജമാകുന്ന ഭാഗമാണ് 
ഹീറ്റിങ് പകായില്.
ഹീറ്റിങ് പകായിലായി ഉപയാഗിക്കുന്നത് നിപfാം എന്ന പലാഹ0ങ്കരമാണ് . (നിക്കല്, 
പfാമിയം, ഇരുമ്പ്   എന്നി�യുന്റെട 0ങ്കരം)                                              

                      

സുരക്ഷാഫ്യൂ0്
ഒരു 0ർകീട്ടിലൂന്റെട അമിത വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹം ന്റെകാണ്ടുള്ള അപകടങ്ങളില്നിന്നു 
നന്റെpയും ഉപകരണങ്ങന്റെളയും 0ംരക്ഷിക്കാനുള്ള 0ം�ിധാനമാണ് സുരക്ഷാഫ്യൂ0് .
ഫ്യൂ0് �യർ നിർpിച്ചിരിക്കുന്നത്   ടിന്നും ന്റെലഡും പചർന്ന പലാഹ0ങ്കരം ന്റെകാണ്ടാണ്  
ഇതിന് താഴ്ന്ന ദ്ര�ണാങ്കം ആണുള്ളത്
•0ർകീട്ടില് അമിത വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹത്തിനിടയാക്കുന്ന 0ാഹചര്യങ്ങള്
* ഓ�ർ പലാഡിങ്          * പഷാർട്ട് 0ർകീട്ട് 
പ്രതിര�ോധകങ്ങളുടെ� സംര�ോജനം

ശ്രേ�ണീ            സമാന്തരം

 
  R = R 1 + R 2 

 സഫല പ്രതിശ്രേരാധം കൂടുന്നു.  സഫല പ്രതിശ്രേരാധം കുറയുന്നു.

ഓശ്രേരാ പ്രതിശ്രേരാധകത്തിലൂടെ�യും 

പ്രവഹിക്കുന്ന കറന്റ് തുല്ല്യം.

ഓശ്രേരാ പ്രതിശ്രേരാധകത്തിലൂടെ�യും 
പ്രവഹിക്കുന്ന കറന്റ് വ്യത്യസ്തം

ഓശ്രേരാ പ്രതിശ്രേരാധകത്തിനും ലഭിക്കുന്ന
ടെ*ാട്ടന്ഷ്യല് വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തം

ഓശ്രേരാ പ്രതിശ്രേരാധകത്തിനും ലഭിക്കുന്ന 

ടെ*ാട്ടന്ഷ്യല് വ്യത്യാസം തുല്ല്യം.

  

 P= V x I ,  P= I2 R   ,   P  = V2/R

R
1

R
1R

2

R
2

നിശ്രേ0ാമിടെന്റ സവിശ്രേ1ഷതകള്
 ➔ ഉയര്ന്ന റസിസ്റ്റിവിറ്റി
  ➔ ഉയര്ന്ന ദ്രവണാങ്കം
  ➔ ചുട്ടു*ഴുത്ത അവസ്ഥയില് ജ്വലിക്കാടെത 
    ദീര്ഘശ്രേനരം നിലനില്ക്കാനുള്ള കഴിവ് 



                      വൈ�ദ്യുതിയുടെ� പ്രകോശ ഫലം 
 ഇൻകോൻഡടെസന്റ് ലോമ്പ് (ഫിലടെ+ന്റ് ലോമ്പ്)
➔ഫിലടെമന്റായി  �ങ്സ്റ്റൺ എന്ന ശ്രേലാഹം ഉ*ശ്രേയാഗിക്കുന്നു
➔ഫിലടെമന്റിടെന്റ ബാഷ്പീകരണം കുറയ്ക്കാന് നൈനട്രജന് വാതകം നിറക്കുന്നു.

 

● ഇന്കാന്ഡടെസന്റ് ലാമ്പുകളില് നല്കുന്ന നൈവദ്യുശ്രേതാര്ജത്തിടെന്റ ഭൂരിഭാഗവും 
താ*രൂ*ത്തില്  നഷ്ടടെYടുന്നതിനാല് ഇവയുടെ� ക്ഷമത കുറവാണ്.
 ഡിസ്ചോർജ് ലോമ്പ് 
ഗ്ലാസ് കുഴലിടെല വാതകത്തിലൂടെ�യുള്ള നൈവദ്യുത ഡിസ്ചാര്ജിടെന്റ ഫലമായി 
പ്രകാ1ം ഉണ്ടാവുന്നു.
 CFL -  ശ്രേകാം*ാക്ട് ഫ്ലൂറടെസന്റ് ലാമ്പ് 

 ●  ടെമര്കുറി അ�ങ്ങിയതിനാല് *രിസ്ഥിതിക്ക് ശ്രേദാഷം
LED ( വൈലറ്റ് എ+ിറ്റിംഗ് ഡര�ോഡ്)

പചാദ്യമാതൃകകള്
1. ബന്ധം കന്റെണ്ടത്തി പൂരി!ിക്കുക
a) വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹതീവ്രത : ആമ്പയർ
    വൈ�ദ്യുത പ�ർ : .........
b) ഇലക്ട്രിക് ബള്ബ് : പ്രകാശഫലം
    പ0ാള്ഡറിംഗ് അയൺ : ...............
2. വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹ തീവ്രത 1/2 മടങ്ങായാല് ചാലകത്തില് രൂപം ന്റെകാള്ളുന്ന
    താപത്തില് �രുന്ന മാറ്റം എത്ര?
     ( 1/2 മടങ്ങ് , 2 മടങ്ങ് , 1/4 മടങ്ങ് , 4 മടങ്ങ് )
3. ഹീറ്റിംഗ് പകായില് ആയി നിപfാം ഉപപയാഗിക്കാന് കാരണന്റെമന്ത് ?
4. സുരക്ഷാ ഫ്യൂ0് 0ർക്കീട്ടില് ഘടി!ിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയില് ആണ് ?
5. വൈ�ദ്യുതിയുന്റെട ........... പ്രപയാജനന്റെ!ടുത്തിയാണ് ഫ്യൂ0് പ്ര�ർത്തിക്കുന്നത് .
    ( യാന്ത്രിക ഫലം, പ്രകാശ ഫലം, താപ ഫലം , കാന്തികഫലം)

�ങ്സറ്റണിടെന്റ പ്രരത:കതകള്

   ➔ ഉയര്ന്ന ടെറസിസ്റ്റിവിറ്റി
   ➔ ഉയര്ന്ന ദ്രവണാങ്കം
   ➔ ശ്രേനര്ത്ത കമ്പികളാക്കാന് കഴിയുന്നു
   ➔ ചുട്ടു*ഴുത്ത് ധവള പ്രകാ1ം 
    പുറത്തുവി�ാനുള്ള കഴിവ്

                           LED ലാമ്പിന്റെ� പമന്മകള് 
➡ക️ുറഞ്ഞ വൈ�ദ്യുത ഉപപഭാഗം      കൂടിയ ആയുസ്സ് ➡️
➡ക️ൂടിയ ക്ഷമത                           പരിസ്ഥിതി 0ൗഹൃദം➡️



6. 200 V ല് പ്ര�ർത്തിക്കുന്ന ഹീറ്ററിലൂന്റെട 0.5 A കറ�് ഒഴുകുന്നു എങ്കില് അതിന്റെ�
   പ�ർ കണക്കാക്കുക?
7. പ്രതിപരാധകങ്ങളുന്റെട 0ംപയാജനവുമായി ബന്ധന്റെ!ട്ട പ്രസ്താ�നകള് തന്നിരിക്കുന്നു
.
   പ�ണി രീതി,0മാന്തര രീതി എന്നിങ്ങന്റെന തരം തിരിക്കുക.
  a .പ്രതിപരാധകങ്ങളിന്റെല പ�ാള്പട്ടജ് തുല്യം
  b. ഓപരാ പ്രതിപരാധകത്തിലും ഒഴുകുന്ന കറ�് തുല്യം
  c. 0ഫല പ്രതിപരാധം കൂടുന്നു.
  d. 0ഫല പ്രതിപരാധം കൂടുന്നു.
8) ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക

. a . പ്രതിപരാധകങ്ങള് ഏത് രീതിയിലാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ?
           (പ�ണി / 0മാന്തരം )
  b. 0ഫല പ്രതിപരാധം എത്ര?
9. ബന്ധം കന്റെണ്ടത്തി പൂരി!ിക്കുക
 ഹീറ്റിംഗ് പകായില് : നിപfാം
 ഫിലന്റെമ�് :     ...........
10. വൈ�ദ്യുതി കടന്നുപാകുന്ന ഒരു ചാലകത്തില് ഉല്!ാദി!ിക്കന്റെ!ടുന്ന താപന്റെത്ത
     0്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് ഏന്റെതല്ലാം
11. LED ബള്ബുകള്ക്കുള്ള പമന്മകള് എന്റെന്തല്ലാം?
12.ഫിലന്റെമ�് ലാമ്പുകളുന്റെട ഉപപയാഗം നിയന്ത്രിപക്കണ്ടതാണ്. എന്തുന്റെകാണ്ട് ?
13. ഫിലന്റെമ�് ലാമ്പില് വൈനട്രജന് �ാതകം നിറയ്ക്കുന്നത്  എന്തിന്?

14. ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക, ഒപരാ പ്രതിപരാധകത്തിനും
      4  Ω �ീതം പ്രതിപരാധം നല്കിയാല് 0ഫല
       പ്രതിപരാധം എത്ര?

15.ഫ്യൂ0് �യർ ഉരുകിപ!ാകാന് ഇടയാകുന്ന അമിത  വൈ�ദ്യുതി പ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്ന
      0ാഹചര്യങ്ങള് ഏന്റെതല്ലാം ആയിരിക്കും ?
16. �ീടുകളില് ഫ്യൂ0്  �യർ 0ർക്കീട്ടില് ഘടി!ിക്കുമ്പാള് �ദ്ധിപക്കണ്ട കാര്യങ്ങള്
    എന്താന്റെക്ക എന്ന് എഴുതുക?
17.     ഒരു സർക്കീട്ടിലെ� ഒരു ഉപകരണം 440 W  പവർ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.

        യവോൾയട്ടജ് 220 V        എങ്കിൽആമ്പ�യ�ജ് എത്ര   എന്ന് കണക്കോക്കുക?

6Ω6Ω3Ω



2. വൈ�ദ്യുത കാന്തികഫലം

• ഒരു ഋജു ചാലകത്തിനു ചുറ്റും നൈവദ്യുത പ്രവാഹ ഫലമായി കാന്തികമണ്ഡലം 
ഉണ്ടാവുന്നു
• 0ിസ്റ്റ്യന് ഈഴ്സ്റ്റഡ് ആണ് ഇത് കടെണ്ടത്തിയത്.
  �ലതുവൈക ടെ=രു�ി�ൽ നി�+ം 
  

   �ലത് വൈക ന്റെപരു�ിരല് നിയമം ആ�ിഷ്കരിച്ചത് ജയിം0് ക്ലാർക്്ക മാക്സ് ന്റെ�ല്
    ആണ്.

വൈ�ദ്യുതി ഒഴുക്കുന്ന ഋജു ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ� ദിശ 
മന0ിലാക്കാന് �ലത് വൈക ന്റെപരു�ിരല് നിയമം 0ഹായിക്കുന്നു.

കാന്ത1ക്തി സ്ഥിരമാണ്  കാന്ത1ക്തി താല്ക്കാലികമാണ്

ധ്രുവത മാറ്റാന് കഴിയില്ല നൈവദ്യുതിയുടെ� ദി1 മാറ്റി ധ്രുവത മാറ്റാന് 
കഴിയും

കാന്ത1ക്തി ആവ1്യാനുസരണം വര്
ദ്ധിYിക്കാന് കഴിയില്ല.

കാന്ത1ക്തി ഒരു  വര്ദ്ധിYിക്കാനും 
കുറയ്ക്കാനും കഴിയും.

                                  ര+ോര@ോർ തത്വം

ബോർ കോന്തം വൈ�ദ്യുത �ോഹി�ോ� രസോളിരനോ�ിഡ്

 തള്ള �ിരല് വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹ ദിശയില് �രത്തക്ക�ിധം �ലതുവൈക 
ന്റെകാണ്്ട ചാലകന്റെത്ത ചുറ്റിപിടിക്കുക . ചുറ്റിപിടിക്കുന്ന �ിരലുകള് കാന്തിക 

മണ്ഡലത്തിന്റെ� ദിശയില് ആയിരിക്കും

കാന്തികമണ്ഡലത്തിലിരിക്കുന്ന വൈ�ദ്യുത�ാഹിയായ ചാലകത്തില്
ബലം അനുഭ�ന്റെ!ടുന്നു. 



ചലിക്കും ചുരുള് ലൗഡ്സ്പീക്കർ

   
    പ്രവര്ത്തന തത്വം - ശ്രേമാശ്രേട്ടാര് തത്വം
    
    ഊര്ജമാറ്റം - നൈവദ്യുശ്രേതാര്ജം 1ശ്രേuാര്  
    ജമാകുന്നു

മാതൃകാ പചാദ്യങ്ങള്
1. വൈ�ദ്യുത �ാഹിയായ ചാലകത്തിന് 0മീപന്റെത്ത കാന്തസൂചി ചലിക്കാന് 
കാരണം എന്്ത ?
2. ഋജു ചാലകത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ� ദിശ കാണാന് 
0ഹായിക്കുന്ന നിയമം ഏത് ?
3. �ലത് വൈക ന്റെപരു�ിരല് നിയമത്തില് ന്റെപരു�ിരലിന്റെ� ദിശ 
സൂചി!ിക്കുന്നത് ...........
(a .കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ� ദിശ, b. വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹ ദിശ , c. 
ചാലകത്തിന്റെ� ചലനദിശ)

പ്രധാന
ഭാഗങ്ങള് 
• സ്ഥിരകാന്തം
•ആര്ശ്രേമച്ചര്
•സ്പ്ലിറ്റ് റിങുകള്
•ഗ്രാനൈഫറ്റ് ബ്രഷുകള് 

ഡയഫ്രം

ശ്രേവായിസ് ശ്രേകായില്

ഫീല്ഡ് കാന്തം.



4.പ0ാളിപനായ്ഡിലൂന്റെടയുള്ള വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹ തീവ്രത കൂടുപമ്പാള് 
കാന്തശക്തി ...........
( കൂടുന്നു , കുറയുന്നു , മാറ്റമില്ല )
5.കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെല വൈ�ദ്യുത�ാഹിയായ ചാലകത്തിന്റെ� 
ചലനദിശന്റെയ 0്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് ഏ� ?
6. ഫ്ലമിംഗിന്റെ� ഇടതു വൈക നിയമത്തില് കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ� ദിശ 
സൂചി!ിക്കുന്നത് ഏത് �ിരലാണ് ?
7. ബന്ധം കന്റെണ്ടത്തി പൂരി!ിക്കുക
ഋജു ചാലകത്തിന്റെല കാന്തികമണ്ഡലം : �ലതു വൈക ന്റെപരു�ിരല് നിയമം
കാന്തികമണ്ഡലത്തില് ചാലകത്തിന്റെ� ചലനം : ..............
8.വൈ�ദ്യുത പമാപട്ടാറില് വൈ�ദ്യുതിയുന്റെട ഏത് ഫലമാണ് 
പ്രപയാജനന്റെ!ടുന്നത് ?
9. DC പമാപട്ടാറിന്റെല ആർപമച്ചർ തുടർച്ചയായി ഒപര ദിശയില് കറങ്ങാന്
     0ഹായിക്കുന്ന 0ം�ിധാനം ഏത് ?
10. ചലിക്കും ചുരുള് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്ര�ർത്തിക്കുന്ന തത്വം എന്്ത ?
11. പമാപട്ടാർ തത്വത്തിന്റെ� അടിസ്ഥാനത്തില് വൈ�ദ്യുപതാർജന്റെത്ത
    ശപ¯ാർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏത് ?
12.വൈ�ദ്യുതാ�ാഹിയായ പ0ാളിപനായ്ഡിന്റെ� കാന്തശക്തിന്റെയ
     0്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് ഏ�?



3.വൈ�ദ്യുതകാന്തിക പ്രേ�രണം
വൈ�ദ്യുതകാന്തിക പ്രേ�രണതത്വം

ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെ�ട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സില് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിപ്പെ%
ഫലമായ ചാലകത്തില് ഒരു emf പ്രേ�രണം പ്പെചയ്യപ്പെ�ടുന്ന �തിഭാസം

,

വൈ�ദ്യുതകാന്തിക പ്രേ�രണം �ഴിയുണ്ടാകുന്ന വൈ�ദ്യുത ��ാഹദിശപ്പെയ 
സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് 

 ●  കാന്തത്തിപ്പെ%പ്രേയാ, കമ്പിചുരുളിപ്പെ%പ്രേയാ ചലന ദിശ
  ● കാന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെ% ദിശ

ഫ്പ്പെളമിങിപ്പെ% �ലതു വൈക നിയമം
വൈ�ദ്യുത കാന്തികപ്രേ�രണം �ഴി ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെപ്പടുന്ന വൈ�ദ്യുതിയുപ്പെ� ദിശ
കപ്പെ�ത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.
ചൂണ്ടു�ിരല്           കാന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെ+ ദിശ
 തള്ള�ിരല്          ചാലകത്തിപ്പെ+ ചലനദിശ      
     സൂചിപ്പിക്കുന്നുപ്പെ�ങ്കില്
നടു�ിരല്             പ്രേ�രിതവൈ�ദ്യുതിയുപ്പെ� ദിശ

�ത്യാ�ര്ത്തിധാരാ 

വൈ�ദ്യുതി (AC)

ക്രമമായ ഇ�പ്രേ�ളകളില് 
തു�ര്ച്ചയായി ദിശ 
മാറിപ്പെക്കാ�ിരിക്കുന്ന 
വൈ�ദ്യുതി

പ്രേ�ര്ധാരാ വൈ�ദ്യുതി (DC) തു�ര്ച്ചയായി ഒപ്രേര 
ദിശയില് ��ഹിക്കുന്ന 

വൈ�ദ്യുതി.

  ●   കമ്പിച്ചുറ്റുകളുടെ
 എണ്ണം

  ●  കാന്തശക്തി

 ●  കാന്തത്തിടെ�യ�ാ കമ്പി

  ചുരുളിടെ�യ�ാ ചലനയ�ഗത 

പ്രേ�രിത  emf പ്പെന 
സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്



ചലിക്കും ചുരുള് വൈമപ്രേCാപ്രേഫാണ്

   �ധാന ഭാഗങ്ങള്  

ഡി.സി ജനപ്രേIറ്റര്
                                                      

      

എസി ജ�പ്രേ�റ്റര്

                                                    

നമ്മുപ്പെട രാജ്യത്ത്  �ിതരണത്തി നുപ്രേ�ണ്ടി ഉല്�ാദി�ിക്കുന്ന AC യുപ്പെട ആവൃത്തി 
50 വൈസക്കിള് / പ്പെസക്ക%്  അഥ�ാ 50 Hz ആണ്.

 

��ര്ത്തന തത്വം : വൈ�ദ്യുതകാന്തിക പ്രേ�രണം
ഊര്ജമാറ്റം : ശപ്രേ\ാര്ജം വൈ�ദ്യുപ്രേതാര്ജമാകുന്നു

��ര്ത്തന തത്വം : വൈ�ദ്യുതകാന്തിക പ്രേ�രണം
ഊര്ജമാറ്റം : യാന്ത്രിപ്രേകാര്ജം വൈ�ദ്യുപ്രേതാര്ജമാകുന്നു

എസി ജനപ്രേIറ്ററുകളില് സ്ലി�് Iിങ്ങുകളും ഡിസി 
ജനപ്രേIറ്ററുകളില് സ്പ്ലിറ്റ് Iിങ്ങും ഉപപ്രേയാഗിക്കുന്നു.

��ര്ത്തന തത്വം : വൈ�ദ്യുതകാന്തിക പ്രേ�രണം
ഊര്ജമാറ്റം : യാന്ത്രിപ്രേകാര്ജം വൈ�ദ്യുപ്രേതാര്ജമാകുന്നു

            �ധാന ഭാഗങ്ങള്      
                   ■ സ്ഥിരകാന്തം
             ■  ആര്പ്രേമച്ചര്
             ■  സ്ലി�് Iിങുകള്
             ■  ഗ്രാവൈഫറ്്റ ബ്രഷുകള്

            �ധാന ഭാഗങ്ങള്      
                   ■ സ്ഥിരകാന്തം
             ■  ആര്പ്രേമച്ചര്
             ■  സ്പ്ലിറ്റ് Iിങ്ങ്
             ■  ഗ്രാവൈഫറ്്റ ബ്രഷുകള്

• ഫീല്ഡ് കാന്തം. 
• പ്രേ�ായിസ് പ്രേകായില് 
• ഡയഫ്രം 
• പച്ചിരുമ്പു പ്രേകാര്



സമീപസ്ഥങ്ങളായി  സ്ഥിതി  പ്പെചയ്യുന്ന
രണ്ട്   കമ്പിച്ചുരുളുകളില്  ഒന്നിപ്പെല
വൈ�ദ്യുത��ാഹ  തീവ്രതയിപ്രേലാ
ദിശയിപ്രേലാ  മാറ്റമുണ്ടാകുപ്രേമ്പാള്  അതിന്
ചുറ്റുമുള്ള  കാന്തിക  ഫ്ളക്സിന്
മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു.  ഇതിപ്പെ%  ഫലമായി
രണ്ടാമപ്പെത്ത  കമ്പിച്ചുരുളിലും  ഒരു  emf
പ്രേ�രിതമാകുന്നു.

ഒരു പ്രേസാളിപ്രേനായിഡില് വൈ�ദ്യുതി
��ഹിക്കുപ്രേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ഫ്ളക്സ്
�്യതിയാനം,  അപ്രേത  ചാലകത്തില്
വൈ�ദ്യുത  ��ാഹപ്പെത്ത  എതിര്ക്കുന്ന
ദിശയില്  ഒരു  emf  (ബാക്ക്  emf)
ഉണ്ടാക്കുന്നു.  ഈ  �തിഭാസമാണ്
പ്പെസല്ഫ് ഇന്ഡക്ഷന്.

ട്രാന്പ്രേ}ാമറുകള് ��ര്ത്തിക്കുന്നത് 
മ്യൂച്ച്വല് ഇന്ഡക്ഷന് �ഴിയാണ് .

ഇന്ഡക്ടറുകളുപ്പെട ��ര്ത്തനം പ്പെസല്
ഫ് ഇന്ഡക്ഷന് �ഴിയാണ് .

ട്രാന്പ്രേ}ാമര്
പ്പെ��് അ�് ട്രാന്പ്രേ}ാമര് പ്പെ��് ഡൗണ് ട്രാന്പ്രേ}ാമര്

AC പ്രേ�ാള്ട്ടത ഉയര്ത്തുന്നു. AC പ്രേ�ാള്ട്ടത താഴ്ത്തുന്നു
പ്പെസക്ക%Iിയില് ചുറ്റുകള് കൂടുതലും  
വൈ�മIിയില് ചുറ്റുകള് കുIവും ആണ് .

വൈ�മIിയില് ചുറ്റുകള് കൂടുതലും 
പ്പെസക്ക%Iിയില് ചുറ്റുകള്  കുIവും ആണ്

വൈ�മIിയില് �ണ്ണം കൂടിയ കമ്പികളും
പ്പെസക്ക%Iിയില് �ണ്ണം കുIഞ്ഞ 
കമ്പികളും ഉപപ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്പെസക്ക%Iിയില് �ണ്ണം കൂടിയ കമ്പികളും
വൈ�മIിയില് �ണ്ണം കുIഞ്ഞ കമ്പികളും 
ഉപപ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

                                

വൈ�മറിവൈ�മറി പ്പെസക്ക+റിപ്പെസക്ക+റി

മ്യൂച്വല് ഇന്ഡക്ഷന്

ട്രാന്പ്രേ}ാമIിപ്പെല വൈ�മIി, പ്പെസക്ക%Iി പ്രേ�ാള്പ്രേട്ടജുകളും                                                  
                        ചുറ്റുകളുപ്പെട എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം V s / V p = N s / N p

പ്പെസല്ഫ് ഇന്ഡക്ഷന്



ഇന്ഡക്ടര് 

വൈ�ദ്യുത��ാഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങപ്പെള എതിര്ക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുളുകളാണ് ഇന്
ഡക്ടര്.

പ�ര് പ്രേ�ഷന് - �ിതരണാ�ശ്യത്തിനായി �ന്പ്രേതാതില് വൈ�ദ്യുതി ഉല്പാദി�ിക്കുന്ന 
സ്ഥലങ്ങള്
പ�ര് പ്രേ�ഷണം - പ�ര് പ്രേ�ഷനുകളില് നിന്ന് വൈ�ദ്യുതി ഉപപ്രേയാഗിക്കുന്ന 
സ്ഥലപ്രേത്തക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

 

■ �സരണ നഷ്ടം കുIക്കുന്നതിന് പ്രേ�ാള്പ്രേട്ടജ് ഉയര്ത്തുന്നതു �ഴി കI%് കുIയുകയും 
താപരൂപത്തിലുള്ള ഊര്ജനഷ്ടം കുIയുകയും പ്പെചയ്യുന്നു.
● പ�ര് പ്രേ�ഷനില് വൈ�ദ്യുതി ഉല്പാദി�ിക്കുന്ന പ്രേ�ാള് ട്ടത – 11KV (11000V)
● പ�ര് പ്രേ�ഷനില് ഉപപ്രേയാഗിക്കുന്ന ട്രാന്പ്രേ}ാമര്  - പ്പെ�പ് അപ് ട്രാന്പ്രേ}ാമര്
●  �ിതരണ ട്രാന്പ്രേ}ാമര് - പ്പെ�പ് ഡൗണ് ട്രാന്പ്രേ}ാമര്
● ഒരു പ്രേഫസിനും ന്യൂട്രലിനും ഇടയില് ലഭിക്കുന്ന പ്രേ�ാള്ട്ടത- 230 V
● രണ്്ട പ്രേഫസുകള്ക്കിടയില് ലഭിക്കുന്ന പ്രേ�ാള്ട്ടത - 400 V

ഗൃഹവൈ�ദ്യുതീകരണം
●ഗൃഹവൈ�ദ്യുതീകരണ സര്കീട്ടില് ഉപകരണങ്ങള് സമാന്തരമായി
  ഘടി�ിക്കുന്നു.
● ഫ്യൂസും സ്വിച്ചും പ്രേഫസ് വൈലനില് ആണ് ഘടി�ിക്കുന്നത്.

 ഉപകരണങ്ങള് സമാന്തരരീതിയില് ഘടി�ിക്കുന്നതുപ്പെകാണ്ടുള്ള പ്രേമന്മകള്

 ∙ ഉപകരണങ്ങപ്പെള സ്വിച്ച്  ഉപപ്രേയാഗിച്ച്  യപ്രേഥഷ്ടം നിയ്യത്രിക്കാന് കഴിയുന്നു.
 ∙ പ്രേരഖപ്പെ�ടുത്തിയ പ�Iിനനുസരിച്ച്  ഉപകരണങ്ങള് ��ര്ത്തിക്കുന്നു.

 ∙ ഒരു ഉപകരണം നശിച്ചാലും മറ്റുള്ള� ��ര്ത്തിക്കുന്നു.

�തീകം -

 �സരണ നഷ്ടം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിപ്രേലക്്ക പ�ര് പ്രേ�ഷണം പ്പെചയ്യുപ്രേമ്പാള് 
ചാലകത്തില് താപരൂപത്തില് ഊര്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്

 ■  പ്പെസല്ഫ് ഇന്ഡക്ഷന് �ഴി ��ര്ത്തിക്കുന്നു.
■  AC പ്പെസര്ക്കീട്ടുകളില് മാത്രം ��ര്ത്തിക്കുന്നു.

 ■  താപം മൂലം ഊര്ജം നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നില്ല.



  വൈ�ദ്യുപ്രേതാര്ജ്ജം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് -  �ാട്ട് അ�ര് മീറ്റര്. 

വൈ�ദ്യുപ്രേതാര്ജ്ജത്തിപ്പെ% �്യ�സായിക യൂണിറ്റ് -  കിപ്രേലാ�ാട്്ട അ�ര് (kWh) 

ഇന്സുപ്രേലഷന് തകരാര് മൂലപ്രേമാ മപ്രേറ്റാ പ്പെസര്ക്കീട്ടില് കI%്  ലീക്ക്  ഉണ്ടായാല്
പ്പെസര്ക്കീട്ട്  ഓപ്രേട്ടാമാറ്റിക്  ആയി �ിപ്രേ©ദിക്കപ്പെ�ടാന് സഹായിക്കുന്നു.

ത്രീ പിന് പ്ലഗും എര്ത്തിങ്ങും
 ∙ വൈ�ദ്യുത ഉപകരണങ്ങള് ഉപപ്രേയാഗിക്കുപ്രേമ്പാള് സുരക്ഷിതത്വം ഉIപ്പു

   �രുത്താനായി ത്രീ പിന് പ്ലഗ്ഗ് ഉപപ്രേയാഗിക്കുന്നു.
∙ത്രീ പിന് പ്ലഗ്ഗിപ്പെല  എര്ത്ത്പിന് മറ്റു പിന്നുകപ്പെളക്കാള് തടിച്ചതും നീളം
  കൂടിയതുമാണ്

 ∙ എര്ത്ത്പിന് ഉപകരണങ്ങളുപ്പെട പ്രേലാഹചട്ടക്കൂടും ആയി ഘടി�ിച്ചിരിക്കുന്നു.
 ∙ എര്ത്ത് പിന്നും, എര്ത്ത് �യറും �ണ്ണം കൂട്ടി നിര്മ്മിക്കാന് കാരണം  �തിപ്രേരാധം

   കുIയ്ക്കുന്നതിനാണ്.

വൈ�ദ്യുതാഘാതപ്രേമല്ക്കാതിരിക്കാന് പാലിപ്രേക്കണ്ട മുന്കരുതലുകള് 
 ➔ നനഞ്ഞ വൈകപ്പെകാണ്്ട വൈ�ദ്യുത ഉപകരണങ്ങള് വൈകകാര്യം പ്പെചയ്യുകപ്രേയാ ,

    സ്വിച്്ച  ��ര്ത്തി�ിക്കുകപ്രേയാ പ്പെചയ്യരുത് .
 ➔ സാധാരണ പ്രേസാക്കറ്റില് പ�ര് കുടിയ ഉപകരണങ്ങള് ��ര്ത്തി�ിക്കരുത് .
  ➔ സ്വിച്്ച ഓഫ്  പ്പെചയ്തു കഴിഞ്ഞ്  മാത്രം പ്രേസാക്കറ്റില് നിന്ന് പ്ലഗ്ഗ്   പ്രേ�ര്പ്പെ�ടുത്തുക.

വൈ�ദ്യുതാഘാതപ്രേമല്ക്കുപ്രേമ്പാള് നല്പ്രേകണ്ട �ഥമ ശുശ്രൂഷ .

ഫ്യൂസിനു പകരമായി ശാഖാ പ്പെസര്ക്കീട്ടുകളില്   ഉപപ്രേയാഗിക്കുന്ന സം�ിധാനമാണ്  MCB 
വൈ�ദ്യുതിയുപ്പെട താപഫലവും കാന്തികഫലവും 

ഉപപ്രേയാഗപ്പെ�ടുത്തിയാണ്  MCB ��ര്ത്തിക്കുന്നത് .

ELCB

 ➔ ശരീര താപനില �ര്ധി�ിക്കക ( ശരീരം തിരുമ്മി ചൂടുപിടി�ിക്കുക).
 ➔ കൃത്യമശ്വപ്രേസാച്ഛ്വാസം നല്കുക.
 ➔ മസിലുകള് തിരുമ്മി പൂര്വ്വസ്ഥിതിയില് ആക്കുക.
 ➔ ഹൃദയം ��ര്ത്തി�ിക്കാന് പ്പെനഞ്ചില് Cമമായി ശക്തിയായി അമര്ത്തുക.
 ➔ പ്പെപപ്പെട്ടന്ന് ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുക



മാതൃകാ പ്രേചാദ്യങ്ങള്
1) കൂട്ടത്തില് പ്പെപടാത്തത് കപ്പെണ്ടത്തുക. ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുക.
     (വൈമപ്രേCാപ്രേഫാണ്, ലൗഡ് സ്പീക്കര്, ട്രാന്സ് പ്രേഫാമര് , ജനപ്രേIറ്റര്)
2) വൈ�ദ്യുതകാന്തികപ്രേ�രണ ഫലമായുണ്ടാവുന്ന പ്രേ�രിത emf പ്പെന സ്വാധീനിക്കുന്ന
    ഘടകങ്ങള് ഏപ്പെതല്ലാം?
3) �സരണ നഷ്ടം എന്നതുപ്പെകാണ്്ട എന്താണ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത് ? ഇത് എങ്ങപ്പെന
    പരിഹരിക്കാം ?
4) താപ്പെഴ പ്പെകാടുത്തിരിക്കുന്ന �സ്താ�നകളില് പ്പെതറ്റുള്ളത് തിരുത്തി എഴുതുക

a) പ�ര്പ്രേ�ഷനില് വൈ�ദ്യുതി ഉല്പാദി�ിക്കുന്നത് 110 KV പ്രേ�ാള്ട്ടതയിലാണ് .
b) പ�ര് പ്രേ�ഷനില് �ച്ചുതപ്പെന്ന പ്പെ��് അ�് ട്രാന്പ്രേ}ാമര് ഉപപ്രേയഗിച്്ച പ്രേ�ാള്ട്ടത
    220 kV �പ്പെര ഉയര്ത്തുന്നു.
c) പ്രേഫസിനും ന്യൂട്രല്നുമിടയില് പ്പെപാട്ടന്ഷ്യല് �്യത്യാസം 230V.
d) രണ്ടു പ്രേഫസുകള്ക്കിടയിലുള്ള പ്പെപാട്ടന്ഷ്യല് �്യത്യാസം 110V യും ആയിരിക്കും.

5) ചിത്രം നിരീക്ഷിച്്ച താപ്പെഴ പIയുന്ന പ്രേചാദ്യങ്ങള്ക്്ക ഉത്തരം കപ്പെണ്ടത്തുക.

 
 ഈ സര്ക്കീട്ടില് 6 V DC യ്ക്ക് പകരം 6 V AC നല്കിയാല് ബള്ബിപ്പെ% സ്വിച്്ച ഓണ് 
പ്പെചയ്യുപ്രേമ്പാള് �കാശതീവ്രതകുIയുന്നു. 
a) എന്താണ്  ഇതിനു കാരണം?
b) ഇതിനു കാരണമായ �തിഭാസം ഏത്  പ്രേപരില് അIിയപ്പെ�ടുന്നു?
c) പ്രേസാളിപ്രേനായിഡിനുള്ളിപ്രേലക്കു ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കടത്തി�ച്ചാല് �കാശ തീവ്രതയ്ക്ക്   
  എന്ത് മാറ്റം �രും ? എന്ത് പ്പെകാണ്്ട ?
6) പ്രേചരും പടി പ്രേചര്ക്കുക



7) ഗൃഹ വൈ�ദ്യുതീകരണത്തില് താപ്പെഴ പIയുന്ന ഉപകരണങ്ങളുപ്പെട ധര്മപ്പെമന്ത് ?
a) MCB                                 b) ELCB                                       c) എര്ത്ത് �യര്

8) ചിത്രം നിരീക്ഷിച്്ച താപ്പെഴ പIയുന്ന പ്രേചാദ്യങ്ങള്ക്്ക ഉത്തരം കപ്പെണ്ടത്തുക.

a) തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏത്  ഉപകരണത്തിപ്രേ%താണ്
b) ഈ ഉപകരണത്തില് നടക്കുന്ന ഊര്ജ്ജമാറ്റം എന്ത്
c) ഈ ഉപകരണത്തിപ്പെ% ��ര്ത്തനതത്വം എന്ത്?

9) ഇന്ത്യയില് ഉത്പാദി�ിക്കുന്ന വൈ�ദ്യുതിയുപ്പെട ആവൃത്തി എത്ര?

10) താപ്പെഴ പ്പെകാടുത്തിരിക്കുന്ന �സ്താ�നകപ്പെള പ്പെ��് അ�് ട്രാന്പ്രേ}ാമIിപ്പെന
 സംബന്ധിക്കുന്നത് , പ്പെ��് ഡൗണ് ട്രാന്പ്രേ}ാമIിപ്പെന സംബന്ധിക്കുന്നത്
 എന്നിങ്ങപ്പെന പട്ടികപ്പെ�ടുത്തുക.?
 a) വൈ�മIി ചുറ്റുകളുപ്പെട എണ്ണം പ്പെസക്കന്ഡIി ചുറ്റുകപ്രേളക്കാള് കുI�്.
 b) പ്പെസക്കന്ഡIിയില് കനം കൂടിയ കമ്പി ചുറ്റുകള് ഉപപ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
 c) പ്പെസക്കന്ഡIിയില് വൈ�ദ്യുതി ��ാഹ തീവ്രത കുI�്.
d) വൈ�മIിയില് കനം കൂടിയ കമ്പി ചുറ്റുകള് ഉപപ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
11) �ിതരണ ട്രാന്പ്രേ}ാര്മIിപ്പെ% ഔട്ട്പുട്ടില് നിന്ന് എത്ര �യറുകളാണ് പുIപ്രേത്തക്ക്
      �രുന്നത്? ഏപ്പെതല്ലാം?
12) ഗാര്ഹിക ഉപകരണങ്ങള് സമാന്തര രീതിയില് ഘടി�ിക്കുന്നത് പ്പെകാണ്ടുള്ള
      പ്രേമന്മകള് എപ്പെന്തല്ലാം?
13) സബ്പ്രേ�ഷനുകളിപ്പെല ട്രാന്പ്രേ}ാമറുകള് ഏതുതരമാണ്?
14) ഒരു സ്ഥാപനത്തില് 25W പ�ര് ഉള്ള നാല് LED ബള്ബുകള് 5 മണിക്കൂറും , 
100W പ�ര് ഉള്ള അഞ്ച് ഫാനുകള് 2 മണിക്കൂറും ��ര്ത്തിക്കുന്നുപ്പെ�ങ്കില്
    ഒരു   ദി�സം ഉപപ്രേയാഗിച്ച വൈ�ദ്യുത ഉപപ്രേയാഗം കപ്പെണ്ടത്തുക?
15) വൈ�ദ്യുതാഘാതപ്രേമല്ക്കുപ്രേമ്പാള് നല്പ്രേകണ്ട �ഥമ ശുശ്രൂഷകള് ഏപ്പെതല്ലാം?
16) എര്ത്ത് പിന് ഉപകരണത്തിപ്പെ% ഏത് ഭാഗവുമായാണ് ബന്ധി�ിച്ചിരിക്കുന്നത്?
17) എസി ജനപ്രേIറ്ററും ഡിസി ജനപ്രേIറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഘടനാപരമായ �്യത്യാസം
      എന്ത്?
*****************************************************************************************



യൂണിറ്റ്- 4
പ്രകാശത്തിന്റെ�പ്രതിപതനം

      പ്രതിപതനനിയമങ്ങൾ

➔പതനക�ോണും പ്രതിപതനക�ോണും തുല്യമോയിരിക്കും

➔പതനരശ്മിയും പ്രതിപതനരശ്മിയും പതനബിന്ദുവികലക്ക് പ്രതിപതനതലത്തിനു വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും 
ഒകര തലത്തിലോയിരിക്കും

ക്രമപ്രതിപതനം 

➔മിനുസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ സമോന്തരമോയി പതിക്കുന്ന പ്ര�ോശരശ്മി�ൾ പ്രതിപതനത്തിനുകശഷം 

സമോന്തരമോയി പ്രതിപതിക്കുന്നു.

വിസരിതപ്രതിപതനം (ക്രമരഹിതപ്രതിപതനം )

➔മിനുസമല്ലോത്ത പ്രതലത്തിൽ സമോന്തരമോയി പതിക്കുന്ന പ്ര�ോശരശ്മി�ൾ പ്രതിപതനത്തിനുകശഷം 

സമോന്തരമോയി പ്രതിപതിക്കുന്നില്ല.

സമതലദർപ്പണത്തിൽരൂപന്റെപ്പടുന്നപ്രതിബിംബങ്ങളുന്റെ%സവിശേശഷതകൾ

➔ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നു വസ്തുവികലക്കുള്ള അ�ലത്തിന് തുല്യ അ�ലത്തിൽ ദർപ്പണത്തിന് 
പിന്നിലോയി പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെപ്പടുന്നു

➔പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതും വസ്തുവിപ്പെ4 അകത വലുപ്പത്തിലുമോയിരിക്കും

➔രണ്ട് സമതലദർപ്പണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ക�ോണളവ് θ0 ആപ്പെണങ്കിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ രൂപപ്പെപ്പടുന്ന



ശേകാൺന്റെവക്സ്ദർപ്പണത്തിന്റെലപ്രതിബിംബരൂപീകരണം

➔വസ്തുവിപ്പെ4 സ്ഥോനം ദർപ്പണത്തിനു മുമ്പിൽ എവിപ്പെടയോയിരുന്നോലും പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 സ്ഥോനം 
എകപ്പോഴും ദർപ്പണത്തിപ്പെ4 കപോളിനും മുഖ്യ കDോക്കസിനും ഇടയിലോയിരിക്കും

➔പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതും വസ്തുവികനക്കോൾ പ്പെFറുതും ആയിരിക്കും

ശേകാൺശേകവ്ദർപ്പണത്തിന്റെലപ്രതിബിംബരൂപീകരണം

ശേകാൺശേകവ്ദർപ്പണം

വസ്തുവിപ്പെ4 സ്ഥോനം പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 സ്ഥോനം പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 
സവികശഷത�ൾ

വളപ്പെര അ�പ്പെല F ൽ യഥോർഥം, തല�ീഴോയത്, പ്പെFറുത്

C-യ്ക്ക് അപ്പുറം C-യ്ക്കും F നും ഇടയിൽ യഥോർഥം, തല�ീഴോയത്, പ്പെFറുത്

C-യിൽ C-യിൽ യഥോർഥം, തല�ീഴോയത്, 
വസ്തുവിപ്പെ4 അകത വലുപ്പം

C-യ്ക്കും F നും ഇടയിൽ C-യ്ക്ക് അപ്പുറം യഥോർഥം, തല�ീഴോയത്, വലുത്

F ൽ വളപ്പെര അ�പ്പെല (അനന്തതയിൽ) യഥോർഥം, തല�ീഴോയത്, വലുത്

F നും P യ്ക്കും ഇടയിൽ ദർപ്പണത്തിന് പുറ�ിൽ മിഥ്യ, നിവർന്നത്, വലുത്

ദർപ്പണങ്ങൾനിത്യജീവിതത്തിൽപ്രശേയാജനന്റെപ്പടുത്തുന്നസന്ദർഭങ്ങൾ

ശേകാൺശേകവ്ദർപ്പണങ്ങളുന്റെ%ഉപശേയാഗങ്ങൾ

 കഷവിങ്ങ് മിറർ
 കമക്കപ്പ് മിറർ
 കMോക്ടർമോരുപ്പെട പ്പെOഡ്മിറർ
 വോOനങ്ങളുപ്പെട പ്പെO  M് ലോമ്പിപ്പെ4 റിഫ്ലക്ടർ
 കസോളോർ ക�ോൺസകTറ്ററു�ളിൽ പ്ര�ോശരശ്മി�പ്പെള ക�ന്ദ്രീ�രിക്കുന്നതിന്

ശേകാൺന്റെവക്സ്ദർപ്പണങ്ങളുന്റെ%ഉപശേയാഗങ്ങൾ

 റിയർവ്യൂ മിറർ
 പ്പെതരുവുവിളക്കു�ളിപ്പെല റിഫ്ലക്ടർ



ദർപ്പണം പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 സ്ഥോനം, സവികശഷത�ൾ പ്രകയോജനപ്പെപ്പടുത്തുന്ന 
സന്ദർഭങ്ങൾ

സമതല 
ദർപ്പണം

ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നു  വസ്തുവികലക്കുള്ള അ�ലത്തിന് തുല്യമോയി 

ദർപ്പണത്തിനു പിന്നിലോയി പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെപ്പടുന്നു. 
പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതും വസ്തുവിപ്പെ4 അകത 
വലുപ്പത്തിലുമോയിരിക്കും

മുഖം കനോക്കുന്നതിന്

ക�ോൺപ്പെവക്സ് 
ദർപ്പണം

പ്രതിബിംബം എല്ലോയ്കപ്പോഴും മുഖ്യ കDോക്കസിനും കപോളിനും 

ഇടയിൽ രൂപപ്പെപ്പടുന്നു. പ്രതിബിംബം പ്പെFറുതും മിഥ്യയും 
നിവർന്നതുമോയിരിക്കും

റിയർവ്യൂ മിറർ ആയി 
ഉപകയോഗിക്കുന്നു

ക�ോൺക�വ് 
ദർപ്പണം

വളപ്പെര അ�പ്പെലയുള്ള പ്ര�ോശരശ്മി�പ്പെള മുഖ്യകDോക്കസികലക്കു 
ക�ന്ദ്രീ�രിക്കുന്നു

കMോക്ടർമോരുപ്പെട പ്പെOM്
മിറർ

ക�ോൺക�വ് 
ദർപ്പണം

മുഖ്യ കDോക്കസിൽ നിന്നു പുറപ്പെപ്പടുന്ന പ്ര�ോശ രശ്മി�പ്പെള 
സമോന്തരമോയി അ�കലക്ക് പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നു

വോOനങ്ങളിപ്പെല 
പ്പെOM് ലോമ്പു�ളിപ്പെല 
റിഫ്ലക്ടർ

ക�ോൺക�വ് 
ദർപ്പണം

മുഖ്യ കDോക്കസിനും കപോളിനുമിടയിൽ സ് ഥിതി പ്പെFയ്യുന്ന 
വസ്തുക്കളുപ്പെട വളപ്പെര വലുപ്പത്തിലും നിവർന്നതുമോയ പ്രതിബിംബം 
രൂപീ�രിക്കുന്നു

കഷവിങ്ങ് മിറർ

ദർപ്പണസമവാക്യം

➔u=ദർപ്പണത്തിൽനിന്ന് വസ്തുവികലക്കുള്ള ദൂരം

➔v=ദർപ്പണത്തിൽനിന്ന് പ്രതിബിംബത്തികലക്കുള്ള ദൂരം

➔f=ദർപ്പണത്തിപ്പെ4 കDോക്കസ് ദൂരം



ന്യൂകാർട്ടീഷ്യൻചിഹ്നരീതി

➔X-അക്ഷവും Y-അക്ഷവും സന്ധിക്കുന്ന ബിന്ദു മൂലബിന്ദു(O)

➔ദർപ്പണത്തിപ്പെ4 കപോൾ മൂലബിന്ദു ആയി �ണക്കോക്കിയോണ് നീളം 
അളക്കുന്നത്

➔എല്ലോ അളവു�ളും മൂലബിന്ദുവിൽ നിന്നോണ് അളകക്കണ്ടത്
➔മൂലബിന്ദുവിൽ നിന്നു വലകത്തോട്ട് അളക്കുന്നവ കപോസിറ്റീവും എതിർ 

ദിശയിൽ അളക്കുന്നവ പ്പെനഗറ്റീവും ആയിരിക്കും
➔പതനരശ്മി ഇടത്തുനിന്നും വലകത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതോയി പരിഗണിക്കുന്നു

➔X-അക്ഷത്തിനു മു�ളികലക്കുള്ള ദൂരം കപോസിറ്റീവും തോകഴക്കുള്ളത് 
പ്പെനഗറ്റീവും ആയിരിക്കും

 ‘u’ എല്ലോയ്കപ്പോഴും പ്പെനഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും

 യഥോർത്ഥ പ്രതിബിംബമോപ്പെണങ്കിൽ ‘v’ പ്പെനഗറ്റീവും മിഥ്യ 

പ്രതിബിംബമോപ്പെണങ്കിൽ ‘v’ കപോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും

 ക�ോൺ ക�വ് ദർപ്പണമോപ്പെണങ്കിൽ ‘f’ പ്പെനഗറ്റീവും ക�ോൺപ്പെവക്സ് 

ദർപ്പണമോപ്പെണങ്കിൽ ‘f’ കപോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും



ആവർധനം

➔പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 ഉയരവും വസ്തുവിപ്പെ4 ഉയരവും തമ്മിലുള്ള അനുപോത 
സംഖ്യയോണ് ആവർധനം

➔യൂണിറ്റില്ലോത്ത ഒരു ഭൗതി� അളവോണ് ആവർധനം
➔ആവർധനം ഒന്ന് ആയിരിക്കുകമ്പോൾ വസ്തുവിപ്പെ4 വലുപ്പവും 

പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 വലുപ്പവും തുല്യമോയിരിക്കും
➔ആവർധനം ഒന്നികനക്കോൾ കൂടുതലോയോൽ പ്രതിബിംബം വസ്തുവികനക്കോൾ 

വലുതോയിരിക്കും
➔ആവർധനം ഒന്നികനക്കോൾ പ്പെFറുതോയോൽ പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 വലുപ്പം 

വസ്തുവികനക്കോൾ പ്പെFറുതോയിരിക്കും
➔ആവർധനം കപോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുകമ്പോൾ പ്രതിബിംബം നിവർന്നതും 

മിഥ്യയും ആയിരിക്കും
➔ആവർധനം പ്പെനഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുകമ്പോൾ പ്രതിബിംബം തല�ീഴോയതും 

യഥോർഥവുമോയിരിക്കും

 മാതൃകാ ശേചാദ്യങ്ങൾ  
          1. ഒന്നോം പദകജോMി ബന്ധം �പ്പെണ്ടത്തി രണ്ടോംപദകജോMി പൂരിപ്പിക്കു�

    കഷവിംഗ് മിറർ: ക�ോൺക�വ് ദർപ്പണം :: വോOനങ്ങളിപ്പെല റിയർവ്യൂ മിറർ :.........................

  2. ഒരു ക�ോൺപ്പെവക്സ് ദർപ്പണത്തിപ്പെ4 വക്രതോആരം 24 cm ആണ്. ഇതിപ്പെ4 കDോക്കസ് ദൂരം 
     എത്ര?
  3. എകപ്പോഴും നിവർന്നതും വസ്തുവികനക്കോൾ പ്പെFറുതുമോയ പ്രതിബിംബം രൂപീ�രിക്കുന്ന ദർപ്പണം 
     ഏത്?
  4. തോപ്പെഴ പ്പെ�ോടുത്തവയിൽ ശരിയോയ പ്രസ്തോവന ഏത് ?                                                
     a)ആവർധനം ഒന്നികനക്കോൾ കൂടുതലോയോൽ പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 വലിപ്പം 
        വസ്തുവികനക്കോൾ പ്പെFറുതോയിരിക്കും.  
     b)ആവർധനം കപോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുകമ്പോൾ പ്രതിബിംബം നിവർന്നതും മിഥ്യയും 
        ആയിരിക്കും.
     c)ആവർധനം കപോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുകമ്പോൾ പ്രതിബിംബം തല�ീഴോയതും 
       യഥോർഥവുമോയിരിക്കും.



5. രണ്ട് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ 60º ക�ോണവിൽ ക്രമീ�രിച്ച് ദർപ്പണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു    
   വസ്തുപ്പെവച്ചോൽ രൂപപ്പെപ്പടുന്ന  പ്രതിബിംബങ്ങളുപ്പെട എണ്ണം എത്ര?   
            ( 4, 5, 6, 7)

6. ഒരു ക�ോൺക�വ് ദർപ്പണം ഒരു വസ്തുവിപ്പെ4 അകത വലിപ്പമുള്ള യഥോർത്ഥ പ്രതിബിംബം
    രൂപീ�രിക്കുന്നത് വസ്തുവിപ്പെ4 സ്ഥോനം എവിപ്പെടയോയിരിക്കുകമ്പോഴോണ്?   

     (C-യ്ക്ക് അപ്പുറം, C-യിൽ, C-യ്ക്കും F-നും ഇടയിൽ, F നും P യ്ക്കും ഇടയിൽ)    
            
 7.Fിത്രം നിരീക്ഷിക്കു�                     

  a) പതനക�ോൺ എത്രയോണ് ?                                                                                         
  b) പ്രതിപതനക�ോൺ എത്രയോണ് ?    

8. ചുവപ്പെട പ്പെ�ോടുത്തവയിൽ നിന്നു ക�ോൺക�വ് ദർപ്പണം, ക�ോൺപ്പെവക്സ് ദർപ്പണം എന്നിവയുമോയി 
ബന്ധപ്പെപ്പട്ട പ്രസ്തോവന�പ്പെള തരം തിരിച്ച്  പട്ടി�പ്പെപ്പടുത്തു�.
(a)കമക്കപ്പ് മിറർ ആയി
(b)വോOനങ്ങളിൽ റിയർവ്യൂ മിറർ ആയി
(c)കസോളോർ ക�ോൺസൻകTറ്ററു�ളിൽ
(d)കഷവിങ്ങ് മിറർ 
(e)വോOനങ്ങളുപ്പെട പ്പെOM് ലോമ്പിപ്പെല റിഫ്ലക്ടർ
 (f)കMോക്ടർമോരുപ്പെട പ്പെOM് മിറർ

9. ചുവപ്പെട പ്പെ�ോടുത്ത പ്രകത്യ�ത�ളുള്ള പ്രതിബിംബങ്ങൾ ലഭിക്കോൻ ഏത് തരം ദർപ്പണമോണ്
    ഉപകയോഗികക്കണ്ടത് എന്ന് �പ്പെണ്ടത്തു�.
(a)യഥോർഥം,വസ്തുവികനക്കോൾ വലുത്
(b)മിഥ്യ,വസ്തുവികനക്കോൾ വലുത്
(c)മിഥ്യ,വസ്തുവികനക്കോൾ പ്പെFറുത്
(d)യഥോർഥം, വസ്തുവികനക്കോൾ പ്പെFറുത്
10.(a)എകപ്പോഴും നിവർന്നതും മിഥ്യയുമോയ പ്രതിബിംബം രൂപീ�രിക്കുന്ന കഗോളീയദർപ്പണം ഏത്?
    (b)ഈ പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 വലിപ്പം വസ്തുവികനക്കോൾ വലുകതോ പ്പെFറുകതോ?



11.തോപ്പെഴ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടി�യിപ്പെല വിട്ടുകപോയ ഭോഗങ്ങൾ അനുകയോജ്യമോയരീതിയിൽ 
   പൂരിപ്പിക്കു�

സന്ദർഭം ദർപ്പണം ദർപ്പണത്തിപ്പെ4 ഉപകയോഗം

മുഖ്യ കDോക്കസിനും 
കപോളിനുമിടയിൽ സ് ഥിതി 
പ്പെFയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുപ്പെട വളപ്പെര
വലുപ്പത്തിലും 
നിവർന്നതുമോയ 
പ്രതിബിംബം 

രൂപീ�രിക്കുന്നു.

ക�ോൺക�വ് ദർപ്പണം കഷവിങ്ങ് മിറർ

വളപ്പെര അ�പ്പെലയുള്ള 
പ്ര�ോശരശ്മി�പ്പെള 
മുഖ്യകDോക്കസികലക്കു 

ക�ന്ദ്രീ�രിക്കുന്നു.

...............(a)................... ..............(b)....................

പ്രതിബിംബം 
എല്ലോയ്കപ്പോഴും മുഖ്യ 
കDോക്കസിനും കപോളിനും 

ഇടയിൽ രൂപപ്പെപ്പടുന്നു. 
പ്രതിബിംബം പ്പെFറുതും 
മിഥ്യയും 

നിവർന്നതുമോയിരിക്കും.

.............(c)...................... ...............(d)....................

12.ഒരു ക�ോൺക�വ് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് 10 cm അ�പ്പെല 1 cm ഉയരമുള്ള വസ്തുവച്ചിരിക്കുന്നു. 
  ദർപ്പണത്തിനു മുമ്പിൽ രൂപപ്പെപ്പടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 ഉയരം 2.5 cm ആകുന്നു.
  (a)ആവർധനം �ണക്കോക്കു�. 
  (b)ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തികലക്കുള്ള ദൂരം �ണക്കോക്കു�.

13.ഒരു ക�ോൺക�വ് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് 24 cm അ�പ്പെല സ് ഥിതി പ്പെFയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിപ്പെ4 
   യഥോർത്ഥ പ്രതിബിബം ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് 12 cm അ�പ്പെല രൂപപ്പെപ്പടുന്നു. ദർപ്പണത്തിപ്പെ4  
   കDോക്കസ് ദൂരം �ണ്ടുപിടിക്കു�



14. 15 cm കDോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു ക�ോൺക�വ് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് 20 cm അ�പ്പെല ഒരു വസ്തു
    വച്ചോൽ പ്രതിബിംബം ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അ�പ്പെലയോയി രൂപപ്പെപ്പടുപ്പെമന്ന് 
     �ണക്കോക്കു�.

15.     ഒരു ക�ോൺക�വ് ദർപ്പണത്തിനു മുന്നിൽ 15 cm  അ�പ്പെലയോയി 2 cm   ഉയരമുള്ള വസ്തുവച്ചകപ്പോൾ
        അതിപ്പെ4 യഥോർത്ഥ പ്രതിബിംബം 30 cm  അ�പ്പെലയോയി രൂപപ്പെപ്പടുന്നു.  
   a)ദർപ്പണത്തിപ്പെ4 കDോക്കസ്ദൂരം �ണ്ടുപിടിക്കു�.                                                             

   b)ആവർധനം �ണക്കോക്കു�.                                                                                          

   c)   പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 ഉയരം �ണക്കോക്കു�.          
                                                                               
16.   കDോക്കസ് ദൂരം 20 cm       ആയ ഒരു കഗോളീയ ദർപ്പണത്തിനു മുമ്പിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിപ്പെ4
      പ്രതിബിംബത്തിന് -1(   പ്പെനഗറ്റീവ് ഒന്ന് )  ആവർധനം ലഭിക്കുന്നു.
a)     ഇത് ഏത് തരം ദർപ്പണമോണ് ? 
b)    പ്രതിബിംബത്തിപ്പെ4 രണ്ട് സവികശഷത�ൾ എഴുതു�. 
c)    ഈ ദർപ്പണത്തിന് മുന്നിൽ 45 cm    അ�പ്പെല വസ്തുപ്പെവച്ചോൽ രൂപീകൃതമോകുന്ന
     പ്രതിബിംബത്തികലക്കുള്ള അ�ലം �ണക്കോക്കു�.



യൂണിറ്റ്  -5  
പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനം

അപവർത്തനം 
➔ ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റ�ാരു 

മാധ്യമത്തിലേ�ക്ക് പ്രകാശം ചരിഞ്ഞു പതിക്കുലേ$ാൾ മാധ്യമങ്ങളുറ്റ( വിഭജന ത�ത്തിൽ വച്ച് 

അതിറ്റ- പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് അപവർത്തനം

➔ അപവർത്തനത്തിന് കാരണം - മാധ്യമങ്ങളുറ്റ( പ്രകാശ സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസം

          പ്രകാശിക സാന്ദ്രത
➔ പ്രകാശലേവഗറ്റത്ത സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിറ്റ- കഴിവ്

   വിവിധ സുതാര്യ മാധ്യമങ്ങറ്റ9 അവയുറ്റ( പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂ(ിവരുന്ന ക്രമത്തിൽ(ആലേരാഹണ 

    ക്രമത്തിൽ) എഴുതുലേ$ാൾ    

                                      വായു<ജലം< ഗ്ലാസ് <വജ്രം

        പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയും പ്രകാശ വേവഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
➔ ഒരു മാധ്യമത്തിറ്റ- പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുലേ$ാൾ അതിലൂറ്റ(യുള്ള പ്രകാശലേവഗം കുറയുന്നു
➔ ഒരു മാധ്യമത്തിറ്റ- പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറയുലേ$ാൾ അതിലൂറ്റ(യുള്ള പ്രകാശലേവഗം കൂടുന്നു 

       
➔ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കൂ(ിയ മാധ്യമത്തിലേ�ക്കു പ്രകാശം ചരിഞ്ഞു 

പതിക്കുലേ$ാൾ അപവർത്തനരശ്മി �ംബലേത്താ(് അടുക്കുന്നു

➔ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂ(ിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേ�ക്കു പ്രകാശം ചരിഞ്ഞു 
പതിക്കുലേ$ാൾ അപവർത്തനരശ്മി �ംബത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നു



➔ ഒരു മാധ്യമത്തിലേ�ക്ക് �ംബമായി പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിറ്റ- പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നില്ല

  

അപവർത്തനനിയമങ്ങൾ

➔ പതനലേകാൺ, അപവർത്തനലേകാൺ, വിഭജനത�ത്തിൽ പതനബിന്ദുവിലൂറ്റ( വരച്ച �ംബം എന്നിവ 
ഒലേര ത�ത്തി�ായിരിക്കും

➔ പതനലേകാണിറ്റ-യും അപവർത്തനലേകാണിറ്റ-യും sine വി�കൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതവി�
sin i
sinr

 ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയായിരിക്കും. ഇത് റ്റOൽ നിയമം എന്നറിയറ്റPടുന്നു

വേകവല അപവർത്തനാങ്കം
➔ ശൂന്യതറ്റയ അലേപക്ഷിച്ച് ഒരു മാധ്യമത്തിറ്റ- അപവർത്തനാങ്കം

ആവേപക്ഷിക അപവർത്തനാങ്കം
➔ ഒരു മാധ്യമത്തിന് മറ്റ�ാരു മാധ്യമറ്റത്ത അലേപക്ഷിച്ചുള്ള അപവർത്തനാങ്കം

                                           
➔ മാധ്യമം ഒന്നിറ്റന അലേപക്ഷിച്ച് മാധ്യമം രണ്ടിറ്റ- അപവർത്തനാങ്കം

                  n21 =  മാധ്യമം  -1   ന്റെല പ്രകാശവേവഗം  

                                       മാധ്യമം-2 ന്റെല പ്രകാശവേവഗം

➔ മാധ്യമം രണ്ടിറ്റന അലേപക്ഷിച്ച് മാധ്യമം ഒന്നിറ്റ- അപവർത്തനാങ്കം

                  n12 =  മാധ്യമം  -2   ന്റെല പ്രകാശവേവഗം  

                               മാധ്യമം-1 ന്റെല പ്രകാശവേവഗം



ക്രിട്ടിക്കൽ വേകാൺ
 പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂ(ിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ 

മാധ്യമത്തിലേ�ക്കു പ്രകാശരശ്മി ക(ക്കുലേ$ാൾ അപവർത്തന ലേകാൺ 90° ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിറ്റ� 
പതനലേകാൺ

 ജ�ത്തിറ്റ� ക്രിട്ടിക്കൽ ലേകാൺ 48.6°

 ഗ്ലാസിറ്റ� ക്രിട്ടിക്കൽ ലേകാൺ 42°

പൂർണ്ണാന്തര പ്രതിപതനം
➔ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂ(ിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേ�ക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ 

ലേകാണിലേനക്കാൾ കൂ(ിയ പതനലേകാണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രലേവശിക്കുലേ$ാൾ പ്രകാശരശ്മി 
അപവർത്തനത്തിനു വിലേധയമാകാറ്റത അലേത മാധ്യമത്തിലേ�ക്കു പ്രതിപതിക്കുന്നതാണ് പൂർണ്ണാന്തര 
പ്രതിപതനം

പൂർണ്ണാന്തര പ്രതിപതനത്തിന്റെ പ്രവേയാഗിക ഉപവേയാഗങ്ങൾ

➔ ചികിത് സാരംഗത്ത്- എൻലേ^ാലേ_ാP്

➔ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത്- ഒപ്�ിക്കൽ ഫൈaബർ ലേകബിളുകൾ

ന്റെലൻസുകളുമായി ബന്ധന്റെ:ട്ട സാവേങ്കതിക പദങ്ങൾ

➔ പ്രകാശിക വേകന്ദ്രം   :ഒരു റ്റ�ൻസിറ്റ- മധ്യബിന്ദു

➔ വക്രതാ വേകന്ദ്രം   :റ്റ�ൻസിറ്റ- വശങ്ങൾ ഭാഗങ്ങ9ായി വരുന്ന സാങ്കൽPിക ലേഗാ9ങ്ങളുറ്റ( ലേകന്ദ്രങ്ങൾ

➔ മുഖ്യ അക്ഷം   :ഒരു റ്റ�ൻസിറ്റ- രണ്ട് വക്രതാ ലേകന്ദ്രങ്ങറ്റ9യും ബന്ധിPിച്ചു റ്റകാണ്ട് പ്രകാശിക 
ലേകന്ദ്രത്തിൽ കൂ(ി ക(ന്നുലേപാകുന്ന സാങ്കൽPികലേരഖ

➔ വേകാൺന്റെവക്സ് ന്റെലൻസിന്റെ മുഖ്യവേ?ാക്കസ്   :

              ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസിറ്റ- മുഖ്യ അക്ഷത്തിനു സമീപവും സമാന്തവുമായി റ്റ�ൻസിൽ പതിക്കുന്ന    

              പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിനു ലേശഷം മുഖ്യ അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ 

              ലേകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ബിന്ദുവാണ് ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസിറ്റ- മുഖ്യ ലേaാക്കസ്.



➔ വേകാൺവേകവ് ന്റെലൻസിന്റെ മുഖ്യവേ?ാക്കസ്  

               ലേകാൺലേകവ് റ്റ�ൻസിറ്റ- മുഖ്യഅക്ഷത്തിനു സമീപവും സമാന്തരവുമായി റ്റ�ൻസിൽ പതിക്കുന്ന 

               പ്രകാശരശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിനു ലേശഷം പരസ്പരം അകലുന്നു. ഈ രശ്മികൾ പതനരശ്മികളുറ്റ( 

               അലേത വശത്ത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നു പുററ്റPടുന്നതായി ലേതാന്നുന്നു. ഈ 

               ബിന്ദുവാണ് ലേകാൺ ലേകവ് റ്റ�ൻസിറ്റ- മുഖ്യ ലേaാക്കസ്

 ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസിറ്റ- മുഖ്യലേaാക്കസ് : യഥാർഥം

 ലേകാൺലേകവ് റ്റ�ൻസിറ്റ- മുഖ്യലേaാക്കസ് : മിഥ്യ

➔ വേ?ാക്കസ് ദൂരം   :പ്രകാശികലേകന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യലേaാക്കസിലേ�ക്കുള്ള ദൂരം

ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ

വസ്തുവിറ്റ- സ്ഥാനം പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- 
സ്ഥാനം

പ്രതിബിംബത്തി
റ്റ- വലുPം

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്വഭാവം

വിദൂരതയിൽ F ൽ റ്റചറുത് യഥാർഥം ത�കീഴായത്

2F ന് അപ്പുറം 2F നും F നും ഇ(യിൽ റ്റചറുത് യഥാർഥം ത�കീഴായത്

2F ൽ 2F ൽ വസ്തുവിറ്റ- അലേത
വലുPം

യഥാർഥം ത�കീഴായത്

2F നും F നും 
ഇ(യിൽ

2F ന് അപ്പുറം വലുത് യഥാർഥം ത�കീഴായത്

F ൽ വിദൂരതയിൽ വലുത് യഥാർഥം ത�കീഴായത്

F നും റ്റ�ൻസിനും 
ഇ(യിൽ

വസ്തു സ് ഥിതി റ്റചയ്യുന്ന
അലേത വശത്ത്

വലുത് നിവർന്നത് മിഥ്യ



വേകാൺന്റെവക്സ് ന്റെലൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വേരഖാചിത്രങ്ങൾ

➔ വസ് ത ു 2F ന് അപ്പുറം

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്ഥാനം :2F നും F നും ഇ(യിൽ

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്വഭാവം :യഥാർഥം,ത�കീഴായത്

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- വലുPം :റ്റചറുത്

➔ വസ് ത ു 2F ൽ 

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്ഥാനം :2F ൽ

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്വഭാവം :യഥാർഥം,ത�കീഴായത്

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- വലുPം :വസ്തുവിറ്റ- അലേത വലുPം

➔ വസ് ത ു 2F ന ും F ന ും ഇടയിൽ 

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്ഥാനം :2F ന് അപ്പുറം

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്വഭാവം :യഥാർഥം,ത�കീഴായത്

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- വലുPം :വലുത്



➔ വസ് ത ു F ൽ

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്ഥാനം : വിദൂരതയിൽ

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്വഭാവം :യഥാർഥം,ത�കീഴായത്

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- വലുPം :വലുത്

➔ വസ് ത ു F ന ും ന്റെലൻസിന ും ഇടയിൽ

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്ഥാനം : വസ്തുസ് ഥിതി റ്റചയ്യുന്ന അലേത വശത്ത്

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്വഭാവം:നിവർന്നത് ,മിഥ്യ

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- വലുPം : വലുത്

വേകാൺവേകവ് ന്റെലൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വേരഖാ ചിത്രം



പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്ഥാനം : F ന ും P യ് ക്ക ും ഇ(യിൽ

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്വഭാവം :നിവർന്നത് ,മിഥ്യ

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- വലുPം :റ്റചറുത്

വേകാൺവേകവ് ന്റെലൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന 
പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിവേശഷതകൾ

  വസ്തുവിറ്റ- സ്ഥാനം എവിറ്റ(യായിരുന്നാലും ഒരു ലേകാൺലേകവ് റ്റ�ൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന

പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്ഥാനം എല്ലായ്ലേPാഴും F നും P യ്ക്കും ഇ(യി�ായിരിക്കും

  പ്രതിബിംബം എല്ലായ്ലേPാഴും റ്റചറുതും നിവർന്നതും മിഥ്യയും ആയിരിക്കും

➔റ്റ�ൻസ് സമവാക്യം  

➔u = ന്റെലൻസിൽനിന്നു വസ്തുവിവേലക്കുള്ള അകലം

➔v = ന്റെലൻസിൽ നിന്നു പ്രതിബിംബത്തിവേലക്കുള്ള അകലം

➔f = ന്റെലൻസിന്റെ വേ?ാക്കസ് ദൂരം

 ‘u’ എല്ലായ്ലേPാഴും റ്റനഗ�ീവ് ആയിരിക്കും

 യഥാർത് ഥ പ്രതിബിംബമാറ്റണങ്കിൽ ‘v’ ലേപാസി�ീവും മിഥ്യ 

പ്രതിബിംബമാറ്റണങ്കിൽ ‘v’ റ്റനഗ�ീവും ആയിരിക്കും

 ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസാറ്റണങ്കിൽ ‘f’ ലേപാസി�ീവും ലേകാൺലേകവ് 

റ്റ�ൻസാറ്റണങ്കിൽ ‘f’ റ്റനഗ�ീവും ആയിരിക്കും

ന്യൂകാർട്ടീഷൻ ചിഹ്നരീതിഉപവേയാഗിച്ച് 

u,v,f എന്നിവയുന്റെട വിലകൾ എഴുതുവേUാൾ



ആവർധനം
➔പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- ഉയരവും വസ്തുവിറ്റ- ഉയരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാത 

സംഖ്യയാണ് ആവർധനം

ആവർധനം,m=

                     

ന്റെലൻസിന്റെ പവർ
➔ റ്റ�ൻസിറ്റ- മീ�റിലുള്ള ലേaാക്കസ് ദൂരത്തിറ്റ- വ്യുൽക്രമം

➔ പവറിറ്റ- യൂണി�് ^ലേയാപ്�ർ(D)

➔ ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസിറ്റ- പവർ ലേപാസി�ീവ്
➔ ലേകാൺലേകവ് റ്റ�ൻസിറ്റ- പവർ റ്റനഗ�ീവ്

 മാതൃകാ വേചാദ്യങ്ങൾ

1.      താറ്റഴ റ്റകാടുത്ത പ്രസ്താവനക9ിൽ ശരിയായത് ഏത് ?
•          വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേ�ക്ക് പ്രകാശ രശ്മി ചരിഞ്ഞു പതിക്കുലേ$ാൾ അപവർത്തന രശ്മി

  �ംബത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നു.
•          വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേ�ക്ക് പ്രകാശ രശ്മി ചരിഞ്ഞു പതിക്കുലേ$ാൾ അപവർത്തന രശ്മി

 �ംബലേത്താ(് അടുക്കുന്നു
•         വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേ�ക്ക് പ്രകാശ രശ്മി ചരിഞ്ഞു പതിക്കുലേ$ാൾ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നില്ല

2.          ഒരു ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം വലുതും യഥാർഥവുമാറ്റണങ്കിൽ വസ്തുവിറ്റ-
    സ്ഥാനം എവിറ്റ(യായിരിക്കും?
            (2F ൽ, F   നും റ്റ�ൻസിനും ഇ(യിൽ,F  നും 2F  നും ഇ(യിൽ,2F  ന് അപ്പുറം)

3. .    ഒരു പ്രകാശ രശ്മി വായു,     ഗ്ലാസ് എന്നീ മാധ്യമങ്ങ9ിലൂറ്റ(രണ്ട് ക(ന്നുലേപാകുന്നത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
  ഇവയിൽ ശരിയായചിത്രം ഏത്?



4. 100 cm        ലേaാക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസിറ്റ- പവർ എത്രയാണ് ?

            (+
1

100
D , +100 D , +1 D , +2 D )

5.    പ്രകാശ രശ്മി മാധ്യമം A    യിൽ നിന്ന് മാധ്യമം B    യിലേ�ക്ക് പ്രലേവശിക്കുലേ$ാൾ അപവർത്തനം
 സംഭവിക്കുന്നത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

a)      ഇവയിൽ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂ(ിയ മാധ്യമം ഏത്?
b)      പ്രകാശ ലേവഗം ഏത് മാധ്യമത്തി�ാണ് കൂടുതൽ ?

6.  ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക.

a)          ഒരു ട്രaിറ്റ� ജ�ത്തിൽ ചരിച്ചു വച്ച റ്റപൻസി�ിറ്റ- ജ�ത്തിന(ിയിലുള്ള ഭാഗം വ9ഞ്ഞു കാണുന്നു. 
        ഇതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഏത് ?
b)   ഈ പ്രതിഭാസം നിർവചിക്കുക.
c)   ഈ പ്രതിഭാസത്തിനു കാരണറ്റമന്ത്?

7.    ഒരു ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസിനുമുന്നിൽ 20 cm      അകറ്റ� ഒരു വസ്തുവച്ചലേPാൾ റ്റ�ൻസിൽ നിന്നും 30 cm
       അകറ്റ�യായി യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം �ഭിച്ചു.    റ്റ�ൻസിറ്റ- ലേaാക്കസ് ദൂരം കണക്കാക്കുക.

8.      ഒരു ലേകാൺലേകവ് റ്റ�ൻസിറ്റ- ലേaാക്കസ് ദൂരം 15 cm ആണ്.    ഈ റ്റ�ൻസിൽ നിന്നും 30 cm
           അകറ്റ�യായി ഒരു വസ്തു വച്ചാൽ �ഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിലേ�ക്കുള്ള അക�ം കണക്കാക്കുക.



9.        ചുവറ്റ( റ്റകാടുത്ത പ്രസ്താവനകൾക്ക് അനുലേയാജ്യമായവ ലേബാക്സിൽ നിന്നും റ്റതരറ്റഞ്ഞടുത്ത് എഴുതുക.

 പ്രകാശിക ലേകന്ദ്രം,  ലേaാക്കസ് ദൂരം,  വക്രതാ ലേകന്ദ്രം,  മുഖ്യ അക്ഷം

         
a)           ഒരു റ്റ�ൻസിറ്റ- രണ്ട് വക്രതാ ലേകന്ദ്രങ്ങറ്റ9യും ബന്ധിPിച്ചു റ്റകാണ്ട് പ്രകാശിക ലേകന്ദ്രത്തിൽ കൂ(ി
     ക(ന്നുലേപാകുന്ന സാങ്കൽPികലേരഖ
b)       റ്റ�ൻസിറ്റ- വശങ്ങൾ ഭാഗങ്ങ9ായി വരുന്ന സാങ്കൽPിക ലേഗാ9ങ്ങളുറ്റ( ലേകന്ദ്രങ്ങൾ.
c)    പ്രകാശികലേകന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യലേaാക്കസിലേ�ക്കുള്ള ദൂരം.
d)   ഒരു റ്റ�ൻസിറ്റ- മധ്യബിന്ദു.

10. (a)      താറ്റഴ റ്റകാടുത്തവയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണാന്തരപ്രതിപതനം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ
          റ്റതരറ്റഞ്ഞടുത്ത് എഴുതുക.
i)          പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂ(ിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതിലേ�ക്ക് പ്രകാശ രശ്മി ചരിഞ്ഞ് പ്രലേവശിക്കണം
ii)          പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കൂ(ിയതിലേ�ക്ക് പ്രകാശ രശ്മി ചരിഞ്ഞ് പ്രലേവശിക്കണം
iii)    പതനലേകാൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ലേകാണിന് തു�്യമായിരിക്കണം
iv)    പതനലേകാൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ലേകാണിലേനക്കാൾ കൂടുത�ായിരിക്കണം
b)       പൂർണ്ണാന്തര പ്രതി പതനം പ്രലേയാജനറ്റPടുത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ എഴുതുക.

11.          ഗ്ലാസിൽ നിന്നും വായുവിലേ�ക്ക് പ്രലേവശിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മിയുറ്റ( ഗ്ലാസിറ്റ� ക്രിട്ടിക്കൽ ലേകാൺ 42° 
ആകുന്നു.
a)  പതനലേകാൺ 42°     ആ കുലേ$ാൾ അപവർത്തന ലേകാൺ എത്ര
b)  പതനലേകാൺ 40°     ആകുലേ$ാൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഏത്?
c)  പതനലേകാൺ 45°    ആകുലേ$ാൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഏത്?  ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുക

12.      ചി� മാധ്യമങ്ങ9ിറ്റ� പ്രകാശലേവഗം ചുവറ്റ( പട്ടികയിൽ റ്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

മാധ്യമം  പ്രകാശ വേവഗം(m/s)

വജ്രം 1.25 x 108 

ജലം 2.25 x 108

ഗ്ലാസ് 2 x 108

a)      തന്നിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങറ്റ9 പ്രകാശികസാന്ദ്രതയുറ്റ( ആലേരാഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക
b)            ഇവയിൽ ഏതു മാധ്യമത്തിലേ�ക്ക് വായുവിൽ നിന്നും പ്രകാശം പതിക്കുലേ$ാഴാണ് കൂടുതൽ
      അപവർത്തനത്തിന് വിലേധയമാകുന്നത് ?
c)         പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകാശലേവഗം ഉപലേയാഗിച്ച് വജ്രത്തിറ്റ- അപവർത്തനാങ്കം
   കണ്ടുപി(ിക്കുക.
d)     ജ�റ്റത്ത അലേപക്ഷിച്ച് ഗ്ലാസിറ്റ- അപവർത്തനാങ്കം കണക്കാക്കുക.
13.     ചുവറ്റ( നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകറ്റ9 ക്രമപ്രതിപതനം,   ക്രമരഹിതപ്രതനം എന്നിങ്ങറ്റന
      പട്ടികറ്റPടുത്തുക.      

•   പ്രതിപതനകിരണങ്ങൾ സമാന്തരമല്ലാറ്റത സഞ്ചരിക്കുന്നു
•   പ്രതിപതനകിരണങ്ങൾ സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു
•     പ്രതിപതനത്തിനു ലേശഷം വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം രൂപറ്റPടുന്നില്ല
•    പ്രതിപതനത്തിനുലേശഷം വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം രൂപറ്റPടുന്നു
•     പ്രകാശം മിനുസമുള്ള പ്രത�ത്തിൽ പതിക്കുലേ$ാൾ സംഭവിക്കുന്നു
•     പ്രകാശം മിനുസമല്ലാത്ത പ്രത�ത്തിൽ പതിക്കുലേ$ാൾ സംഭവിക്കുന്നു

ക്രമപ്രതിപതനം  ക്രമരഹിതപ്രതനം

• •



14.         ഗ്ലാസിൽ നിന്നും വായുവിലേ�ക്ക് വ്യത്യസ്തലേകാണവുക9ിൽ റ്റചരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ കിരണങ്ങ9ാണ്
      ചുവറ്റ( ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

                ചിത്രം(1)                                            ചിത്രം(2)                                            ചിത്രം(3)

a)       ഗ്ലാസിറ്റ- ക്രിട്ടിക്കൽ ലേകാണിറ്റന സൂചിPിക്കുന്ന ചിത്രം ഏത് ?
b)    ക്രിട്ടിക്കൽ ലേകാൺ എന്നാറ്റ�ന്ത് ?
c)     ഗ്ലാസിറ്റ- ക്രിട്ടിക്കൽ ലേകാൺ എത്ര ?
d)     പൂർണ്ണാന്തരപ്രതിപതനറ്റത്ത സൂചിPിക്കുന്ന ചിത്രം ഏത് ?
e)     പൂർണ്ണാന്തരപ്രതിപതനം എന്ന പ്രതിഭാസം വിശദീകരിക്കുക ?

15.        ഒരു റ്റ�ൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബവുമായി ബന്ധറ്റPട്ട ചി� പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു
       ഇവയിൽ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബവുമായി ബന്ധറ്റPട്ടവ റ്റതരറ്റഞ്ഞടുറ്റത്തഴുതുക
i)ത�കീഴായത്
ii)നിവർന്നത്
iii)   സ്ക്രീനിൽ പതിPിക്കാൻ കഴിയില്ല
iv)   സ്ക്രീനിൽ പതിPിക്കാൻ കഴിയും
v)      വസ്തുവിറ്റ- സ്ഥാനവും പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്ഥാനവും റ്റ�ൻസിറ്റ- ഒലേരവശത്താണ്

16. ചി�  മാധ്യമങ്ങളുറ്റ( അപവർത്തനാങ്കം പട്ടികയിൽ റ്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

മാധ്യമം അപവർത്തനാങ്കം

ജ�ം 4
3

ഗ്ലാസ് 3
2

വജ്രം 12
5

a)മാധ്യമത്തിറ്റ- അപവർത്തനാങ്കവും അതിറ്റ� പ്രകാശലേവഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധറ്റമന്ത്?                 

b)ആലേപക്ഷിക അപവർത്തനാങ്കവും ലേകവ� അപവർത്തനാങ്കവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസറ്റമന്ത്?         

c)      പട്ടികയിറ്റ� വിവരങ്ങൾ ഉപലേയാഗിച്ച് വജ്രത്തിറ്റ� പ്രകാശലേവഗം കണക്കാക്കുക?
      (    വായുവിറ്റ� പ്രകാശ ലേവഗം = 3 x108 m/s )  
                 



17.      ഒരാൾ ഉപലേയാഗിക്കുന്ന കണ്ണ(യുറ്റ( റ്റ�ൻസിറ്റ- പവർ -2D ആണ്.
     a)    ഈ റ്റ�ൻസ് ഏത് തരമാണ്
     b)    റ്റ�ൻസിറ്റ- പവർ എന്നതുറ്റകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നറ്റതന്ത്?
     c)     ഈ റ്റ�ൻസിറ്റ- ലേaാക്കസ് ദൂരം കണ്ടുപി(ിക്കുക.
18.     ഒരു ലേകാൺറ്റവക്സ് റ്റ�ൻസിന് മുന്നിൽ 30 cm  അകറ്റ�യായി 3 cm    ഉയരമുള്ള ഒരു വസ്തു വച്ചിരിക്കുന്നു.    
       റ്റ�ൻസിറ്റ- ലേaാക്കസ് ദൂരം 20 cm ആണ്.
    a)   പ്രതിബിംബത്തിലേ�ക്കുള്ള അക�ം എത്ര?
    b)  പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്വഭാവറ്റമന്ത്?
    c)  പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- ഉയരറ്റമന്ത്

19.ചുവറ്റ( റ്റകാടുത്ത ലേരഖാചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക.

a) ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- സ്ഥാനം കറ്റണ്ടത്തുക.                                     

b)    പ്രതിബിംബത്തിറ്റ- രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ എഴുതുക.                                                              



 6.കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ� ല�ാകവും

നിയര് ല�ായിന്റ്
ഒരു വസ്തുവിനെ� വ്യക്തമായി കാണാന് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബിന്ദു.

ആര ാഗ്യമുള്ള കണ്ണുകൾ ഉള്ള വ്യക്തിക്്ക   നിയര് ല�ായിന്റ് 25 cm ആണ്. 

ഫാര് ര*ായിന്്റ
ഒരു വസ്തുവിനെ� വ്യക്തമായി കാണാന് കഴിയുന്ന  ഏറ്റവും അകനെ,യുള്ള ബിന്ദു.
ആര ാഗ്യമുള്ള കണ്ണുകൾ ഉള്ള വ്യക്തിക്്ക   ഫാര് ര*ായിന്്റ അ�ന്തത ആണ്.

കണ്ണിനെന്റ സമഞ്ജ�ക്ഷമത
വസ്തുക്കളുനെ5 സ്ഥാ�ം എവിനെ5യിരുന്നാലും പ്രതിബിംബം നെ:റ്റി�യി,് *തിക്കത്തക്കവിധം 
നെ,ന്സിനെന്റ വക്രത വ്യത്യാസനെ>ടുത്തി രഫാക്കസ് ദൂ ം ക്രമീക ിക്കാനുള്ള കണ്ണിനെന്റ 
കഴിവാണ്  സമഞ്ജ�ക്ഷമത.

അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ� ര�ാക്കുരCാൾ
• സീ,ിയ:ി ര*ശികൾ                         
സരEാചിക്കുന്നു.
• നെ,ന്സിനെന്റ വക്രത കൂടുന്നു.  
• നെ,ന്സിനെന്റ രഫാക്കസ് ദൂ ം 
കു:യുന്നു. 

ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി
അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കനെN വ്യക്തമായി കാണാന് സാധിക്കുന്നു.അകനെ,യുള്ളവസ്തുക്കനെN 
വ്യക്തമായി കാണാന് സാധിക്കുന്നില്ല.

• അകനെ,യുള്ള വസ്തുവിനെന്റ പ്രതിബിംബം നെ:റ്റി�യുനെ5 മുCി,ായി ിക്കും രൂ*നെ>ടുന്നത്.
• ര�ത്ര രഗാNത്തിനെന്റ �ീNം കൂടുന്നതും , കണ്ണിനെ, നെ,ന്സിനെന്റ *വര് കൂടുന്നതും ഹ്രസ്വ 
ദൃഷ്ടിക്്ക കാ ണമാണ് .
• അനുരയാജ്യമായ *വറുള്ള  രകാണ്രകവ് നെ,ന്സു*രയാഗിച്ച് ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി  
    * ിഹ ിക്കാം.

   അകനെ,യുള്ള വസ്തുവിനെ�ര�ാക്കുരCാൾ
    •  സീ,ിയ:ി ര*ശികൾ
      വിശ്രമാവസ്ഥപ്രാ*ിക്കുന്നു
    • നെ,ന്സിനെന്റ വക്രത കു:യുന്നു.
    • നെ,ന്സിനെന്റ രഫാക്കസ് ദൂ ം കൂടുന്നു.



ദീര്ഘദൃഷ്ടി
അകനെ,യുള്ള വസ്തുക്കനെN വ്യക്തമായി കാണാന് സാധിക്കുന്നു.അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കനെN 
വ്യക്തമായി കാണാന് സാധിക്കുന്നില്ല.

• അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെന്റ പ്രതിബിംബം നെ:റ്റി�യുനെ5 *ി:കില് രൂ*നെ>ടുന്നു.
• ര�ത്ര രഗാNത്തിനെന്റ �ീNം കു:യുന്നതും , കണ്ണിനെ, നെ,ന്സിനെന്റ *വര് കു:യുന്നതും 
ദീര്ഘദൃഷ്ടിക്്ക കാ ണമാണ് .
•അനുരയാജ്യമായ *വറുള്ള  രകാണ്നെവക്സ് നെ,ന്സു*രയാഗിച്്ച ദീര്ഘദൃഷ്ടി 
* ിഹ ിക്കാം.
പ്രകീര്ണ�ം.
 സമ�്വിത പ്രകാശം ഘ5കവര്ണങ്ങNായി രവര്തി ിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീര്
ണ�ം.
• ഒന്നില് കൂടുതല് വര്ണങ്ങൾ സംരയാജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമ�്വിത
   പ്രകാശം.
•വര്ണങ്ങളുനെ5 ത ംഗദൈദര്ഘ്യനെത്ത ആശ്രയിച്്ച  വ്യത്യസ്ത അNവുകNില് വര്ണങ്ങൾ
ക്്ക വ്യതിയാ�ം സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രകീര്ണ�ത്തി�് കാ ണം.

‣ത ംഗ ദൈദര്ഘ്യം കു:ഞ്ഞ വര്ണത്തി�് (വയ,റ്റ് ) - വ്യതിയാ�ം കൂടുതല് 
സംഭവിക്കുന്നു.
‣ത ംഗ ദൈദര്ഘ്യം കൂ5ിയ വര്ണത്തി�് (ചുവ>് ) - വ്യതിയാ�ം കു:വ്  സംഭവിക്കുന്നു.

മഴവില്്ല
സൂ ്യപ്രകാശത്തി�് അന്ത ീക്ഷത്തിനെ, ജ,കണികകNില് സംഭവിക്കുന്ന പ്രകീര്ണ�ം
മൂ,മാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് .

 ‣  ാവിനെ, മഴവില്്ല കാണനെ>ടുന്ന ദിക്്ക  *5ിഞ്ഞാ:്
 ‣ ദൈവകുരന്ന ം മഴവില്്ല കാണനെ>ടുന്ന ദിക്്ക കിഴക്്ക
 ‣ പ്രകാശം ഒരു ജ,കണികയിലൂനെ5 ക5ന്നു ര*ാകുരCാൾ  ണ്ടു പ്രാവശ്യം അ*വര്

ത്ത�വും ഒരു പ്രാവശ്യം ആന്ത പ്രതി*ത�വും സംഭവിക്കുന്നു.
‣മഴവില്ലിനെന്റ പു:ം വക്കില് കാണനെ>ടുന്ന വര്ണം -ചുവ>്

 ‣ മഴവില്ലിനെന്റ അകനെത്ത അരുകില് കാണനെ>ടുന്ന വര്ണം - വയ,റ്റ്
 ‣ വിമാ�ത്തില് �ിന്ന് ര�ാക്കുരCാൾ മഴ വില്ലിനെന്റ ആകൃതി -  വൃത്തം



വീക്ഷണ സ്ഥി ത
ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം �മ്മുനെ5 കണ്ണിനെന്റ നെ:റ്റി�യില് 1/16 s തങ്ങി �ില്ക്കുന്ന 
സവിരശഷതയാണ് വീക്ഷണസ്ഥി ത.
ഉദാഹ ണങ്ങൾ
‣�്യൂട്ടനെന്റ വര്ണ*C ം രവഗത്തില് ക:ക്കുരCാൾ നെവള്ള �ി:ത്തില് 
  കാണനെ>ടുന്നു
‣രവഗത്തില് ചുഴറ്റുന്ന തീ>ന്തത്തിനെന്റ *ാത വൃത്താകൃതിയില് കാണുന്നു.
‣മഴ നെ*യ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ദണ്ഡുര*ാനെ, കാണുന്നു.
‣ ഫാന് ക:ങ്ങുന്നത് ഡിസ്ക്കു ര*ാനെ, കാണനെനെ>ടുന്നു.
വിസ ണം
പ്രകാശത്തി�് മാധ്യമത്തിനെ, കണങ്ങNില് തട്ടി സംഭവിക്കുന്ന ക്രമ ഹിതവും 
ഭാഗീകവുമായ ദിശാവ്യതിയാ�മാണ് വിസ ണം.

‣ത ംഗദൈദര്ഘ്യം കു:ഞ്ഞ വര്ണങ്ങൾക്്ക വിസ ണം കൂടുത,ായി ിക്കും.
‣ത ംഗദൈദര്ഘ്യം കൂ5ിയ വര്ണങ്ങൾക്്ക വിസ ണംകു:വായി ിക്കും.
‣കണങ്ങളുനെ5 വലു>ം കൂടുന്നതനുസ ിച്ച് വിസ ണം  കൂ5ി വരുന്നു.
‣കണങ്ങളുനെ5 വലു>ം പ്രകാശത്തിനെന്റ ത ംഗദൈദര്ഘ്യരത്തക്കാൾ 
 കൂടുത,ായാല്,എല്ലാ വര്ണങ്ങൾക്കും വിസ ണം ഒരുര*ാനെ,യായി ിക്കും

                                             ‣  ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങNില് സൂ ്യന്
                                               ചുവപ്പു�ി:ത്തില് കാണനെ>ടുന്നു.
                                            ‣ആകാശം �ീ, �ി:ത്തില് കാണുന്നു.
                                            ‣ആഴക്ക5ല് �ീ,�ി:ത്തില് കാണുന്നു.

വാഹ�ങ്ങളുനെ5 നെ5യില് ,ാമ്പുകൾക്കും സിഗ്നല് ,ാമ്പുകൾക്കും ചുവപ്പു �ി:ം �ല്
കിയി ിക്കുന്നത് ചുവ>ി�് ത ംഗദൈദര്ഘ്യം കൂ5ിയതി�ാല് വിസ ണം സംഭവിക്കാനെത

കൂടുതല് ദൂ ം സഞ്ച ിക്കാന് കഴിയുന്നതി�ാ,ാണ്. 

5്വിന്റല് പ്രഭാവം
 ഒരു നെകാരNായിഡല് ദ്രവത്തിലൂനെ5രയാ സനെ�ന്ഷ�ിലൂനെ5രയാ പ്രകാശകി ണങ്ങൾ
ക5ന്നുര*ാകുരCാൾ അവയ്ക്കു സംഭവിക്കുന്ന വിസ ണം മൂ,ം വNനെ  നെച:ിയ കണങ്ങൾ
പ്രകാശിതമാകുന്നു. അതി�ാല് പ്രകാശത്തിനെന്റ സഞ്ചാ *ാത ദൃശ്യമാകുന്നു.

വിസരണം

 ചന്ദ്ര�ില് അന്ത ീക്ഷം ഇല്ലാത്തതി�ാല്
പ്രകാശത്തി�് വിസ ണം സംഭവിക്കുന്നില്ല.

ചന്ദ്രന്നെന്റ  ആകാശം ഇരുണ്ട 
�ി:ത്തില് കാണുന്നു.



മാതൃകാ രചാദ്യങ്ങൾ
1) താനെഴ തന്നി ിക്കുന്ന പ്രസ്താവ�കൾ * ിരശാധിച്്ച ശ ിയായത് കനെണ്ടത്തുക
     നെതറ്റുള്ളത് തിരുത്തുക
  a) അകനെ,യുള്ള വസ്തുക്കനെN ര�ാക്കുരCാൾ നെ,ന്സിനെന്റ രഫാക്കസ് ദൂ ം കു:യുന്നു
  b) അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കനെN ര�ാക്കുരCാൾ നെ,ന്സിനെന്റ വക്രത കൂടുന്നു.

2) മഞ്ഞുള്ള  ാത്രിയില് ര5ാര്ച്്ച നെതNിക്കുരCാൾ പ്രകാശത്തിന്നെ: *ാത വ്യക്തമാകുന്നു
    ഇതി�് കാ ണം ................ ?  (പ്രകീര്ണ�ം, 5്വിന്റല് പ്രഭാവം)

3) ദീര്ഘദൃഷ്ടിയുള്ള ഒ ാളുനെ5 �ിയര് ര*ായിന്:് 25 cm ല് (കൂടുതല്/ കു:വ് )?

4) ആര ാഗ്യമുള്ള കണ്ണുള്ള ഒ ാNില് എവിനെ5യാണ് പ്രതിബിംബം രൂ*നെ>ടുന്നത് . ?

5) �്യൂട്ടനെന്റ വര്ണ്ണ*C ം രവഗത്തില് ക:ക്കുരCാൾ നെവള്ള �ി:ത്തില് കാണനെ>ടും.
    ഇതിനു കാ ണമായ പ്രതിഭാസം ഏതാണ്  ? 

6) പ്രകാശ ശ്മി ഒരു ജ, കണികയിലൂനെ5 ക5ന്നു ര*ാകുന്നതാണ്
   ചിത്രീക ിച്ചി ിക്കുന്നത്  .

  

      

a) ചിത്രത്തില് �ിന്നും X, Y എന്നീ വര്ണ്ണങ്ങൾ തി ിച്ച:ിയുക
b) ജ,കണികയിലൂനെ5 ക5ന്നുര*ാകുന്ന പ്രകാശ ശ്മിക്്ക എത്ര തവണ 
     അ*വര്ത്ത�ം സംഭവിച്ചു?
c) എത്ര തവണ ആന്ത  പ്രതി*ത�ം സംഭവിച്ചു?
d) മഴവില്ലിനെന്റ പു:ംവക്കില് കാണനെ>ടുന്ന വര്ണം ?
e) മഴവില്ലിനെന്റ അകനെത്ത അരുകില് കാണനെ>ടുന്ന വര്ണം?
f) വിമാ�ത്തില് �ിന്ന് ര�ാക്കിയാല് മഴവില്്ല ഏതാകൃതിയില് കാണനെ>ടുന്നു.?

7) 5ീച്ചര് രബാര്ഡില് എഴുതുന്നത് *ിന്നെബഞ്ചില് ഇ ിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വ്യക്തമായി
   കാണാന് കഴിയുന്നില്ല. 
a) കുട്ടിയുനെ5 കണ്ണിനെന്റ ദൈവക,്യം ഏത് ?
b) ഈ സന്ദര്ഭത്തില് പ്രതിബിംബ രൂ*ീക ണം എവിനെ5യായി ിക്കും ?
c) ഈ ദൈവക,്യം എങ്ങനെ� * ിഹ ിക്കാം?



8)  ചിത്രം �ി ീക്ഷിക്കുക

a) ധവNപ്രകാശം  പ്രിസത്തിലൂനെ5 ക5ന്നു ര*ാകുരCാൾ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു.
b) ഇങ്ങനെ� സംഭവിക്കാന് കാ ണനെമന്ത്    
c) ഏതു വര്ണ്ണത്തി�ാണ് കു:ഞ്ഞ വ്യതിയാ�ം സംഭവിച്ചത് ? 
d) ഏതു വര്ണ്ണത്തി�ാണ് കൂ5ിയ വ്യതിയാ�ം സംഭവിച്ചത് ? 
e) വര്ണങ്ങളുനെ5 ത ംഗദൈദര്ഘ്യവും അവയ്ക് സംഭവിച്ച വ്യതിയാ�വും തമ്മിലുള്ള
    ബന്ധം  എന്ത?്
9) അന്ത ീക്ഷത്തിലൂനെ5 ക5ന്നുവരുരCാൾ സൂ ്യപ്രകാശത്തിനെ,
    a) ഏത് വര്ണ്ണത്തി�ാണ് കൂടുതല് വിസ ണം സംഭവിക്കുന്നത് ?
    b) ഏതി�ാണ് കു:വ്  വിസ ണം സംഭവിക്കുന്നത് ?

10)  ചിത്രം �ി ീക്ഷിക്കുക

    a) ചിത്രം സൂചി>ിക്കുന്ന ര�ത്ര ദൈവക,്യം ഏത് ?
   b) ഈ ദൈവക,്യത്തിനെന്റ കാ ണങ്ങൾ എഴുതുക ?
   c) ഈ ദൈവക,്യം എങ്ങനെ� * ിഹ ിക്കാം ?



യൂണിറ്റ്   7  
ഊര്ജപരിപാലനം

പൂര്ണജ്വലനം

➔ ഇന്ധനങ്ങള് ഓക്സിജനുമായി തീക്ഷ്ണമായി പ്രതിപ്രവര്ത്തിച്ച് താപവും പ്രകാശവും

           അതതാട ാപ്പം കാര്ബണ്ഡൈ%ഓഡൈക്സഡും നീരാവിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പൂര്ണജ്വലനം.

പൂര്ണജ്വലനം നടക്കാന് വേ�ണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ

➔  ജ്വലനത്തിനാവശ്യമായ ഓക്സിജന് ലഭ്യമാക്കണം

➔  ഖര ഇന്ധനങ്ങള് ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം
➔ ജ്വലിക്കാനാവശ്യമായ താപനിലയിടലത്തിതച്ചരണം

പൂര്ണജ്വലനത്തിന്റെ  സ�ിവേ!ഷതകൾ

➔ കാര്ബണ് തമാതണാഡൈക്സ%് ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

➔ താതപാര്ജം കൂടുതല്
➔ കരി ഉണ്ടാകുന്നില്ല
➔ പുക കുറവാണ്
➔ ഇന്ധനനഷ്ടം കുറവ്

ഭാഗിക ജ്വലനം

ജ്വലനത്തിനാവശ്യമായ ഓക്സിജന് ലഭ്യമടല്ലങ്കില് ജ്വലനത്തിട> തതാത് കുറയും. ഇതാണ്
ഭാഗിക ജ്വലനം
ഭാഗിക ജ്വലനത്തിന്റെ  സ�ിവേ!ഷതകൾ

➔ കാര്ബണ് തമാതണാഡൈക്സ%് ഉണ്ടാകുന്നു.

➔ കരി, പുക എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു.

➔ ജ്വലനത്തിട> നിരക്ക് കുറവ്
➔ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം
➔ ഇന്ധനനഷ്ടം കൂടുതല്

വേ'ാസില് ഇന്ധനങ്ങൾ
ലക്ഷക്കണക്കിനു വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പ് മണ്ണിന ിയില്ടപ്പട്ടു തപായ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും
വായുവിട> അസാന്നിധ്യത്തില് ഉന്നതതാപനിലയിലും മര്ദ്ദത്തിലും 
രൂപാന്തരംപ്രാപിച്ചുണ്ടായതാണ് 

➔ തQാസില് ഇന്ധനങ്ങള്: കല്ക്കരി, ടപതRാളിയം, പ്രകൃതിവാതകം 

➔ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന തQാസില് ഇന്ധനം : കല്ക്കരി

➔  തQാസില് ഇന്ധനങ്ങള് പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് കഴിയാത്ത ഊര്ജ്ജത\ാതസ്സുകള് ആണ്
കല്ക്കരി

➔ കല്ക്കരിയിടല പ്രധാനഘ കം കാര്ബണ് 

➔ അ ങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്ബണിട> അ ിസ്ഥാനത്തില് കല്ക്കരിടയ പീറ്റ് , ലിഡൈaറ്റ് ,

             ബിറ്റുമിനസ് തകാള്, ആന്ത്രഡൈസറ്റ് എന്നിങ്ങടന നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് .



➔ കല്ക്കരിടയ വായുവിട> അസാന്നിദ്ധ്യത്തില് തസ്വദനം ടfയ്താല് അതമാണിയ, തകാള്

ഗ്യാസ് ,തകാള്ട്ടാര്, തകാക്ക് എന്നിവ ലഭിക്കും.

         

 (CNG)  (LNG)  (LPG)
കംപ്രസ് %് നാf്വറല് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡൈQ%് നാf്വറല്ഗ്യാസ് ലിക്വിഡൈQ%് ടപതRാളിയംഗ്യാസ്

മുഖ്യഘ കം മീതiന് മുഖ്യഘ കം മീതiന് മുഖ്യഘ കം ബ്യൂടട്ടയ്ന്

➔ ഗാര്ഹിക എല്.പി.ജിയില് വാതകതച്ചാര്ച്ച തിരിച്ചറിയാനായി ഈടതയ്ല് ടമര്ക്യാപ്റ്റന് 
കലര്ത്തുന്നു

ഗ്യാസ് ലീക്കുണ്ടായാല് ന്റെചവേ.ണ്ട കാര്യങ്ങൾ

➔ പുറത്തുനിന്ന് ഡൈവദ്യുതബന്ധം വിതoദിക്കുക.

➔ ടറഗുതലറ്റര് ഓQ് ടfയ്ത് സിലിണ്ടര് ആടളാഴിഞ്ഞ സ്ഥലതത്തക്കു മാറ്റുക.

➔ വാതിലുകളും ജനാലകളും തുറന്നിടുക.

 A24 എന്ന് തരഖടപ്പടുത്തിയ സിലിണ്ടറിട> കാലാവധി 2024 മാര്ച്ച്  വടരയാണ്

 B24 എന്ന് തരഖടപ്പടുത്തിയ സിലിണ്ടറിട> കാലാവധി 2024 ജൂണ് വടരയാണ്

C24 എന്ന് തരഖടപ്പടുത്തിയ സിലിണ്ടറിട> കാലാവധി 2024 സപ്തംബര് വടരയാണ്

D24 എന്ന് തരഖടപ്പടുത്തിയ സിലിണ്ടറിട> കാലാവധി 2024 %ിസംബര് വടരയാണ്

ബവേയാമാസ്

➔ ജന്തുക്കളില് നിന്നും സസ്യങ്ങളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന  ഡൈജവാവശിഷ്ടങ്ങള് ബതയാമാസ് 
എന്നറിയടപ്പടുന്നു

➔ ഉദാഹരണം: വിറക്, fാണകവരളി

ബവേയാഗ്യാസ്

➔ ഡൈജവാവശിഷ്ടങ്ങള് ബതയാഗ്യാസ് പ്ലാ>ില് നിതക്ഷപിച്ചാല് ഓക്സിജട> അഭാവത്തില് 
ബാക്ടീരിയകളുട  പ്രവര്ത്തനQലമായി ബതയാഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു

➔ ബതയാഗ്യാസിടല പ്രധാനഘ കം മീതiന്

കവേലാറിക മൂല്യം

➔ ഒരു കിതലാഗ്രാം ഇന്ധനം പൂര്ണമായി കത്തുതമ്പാള് പുറത്തുവിടുന്ന താതപാര്ജത്തിട> 
അളവ്

➔ കതലാറിക മൂല്യത്തിട> യൂണിറ്റ് kJ/kg

ഗാര്ഹിക ഇന്ധനമായി ഡൈഹഡ്രജന് ഉപതയാഗിക്കാത്തതിന് കാരണം 
ഡൈഹഡ്രജന്എളുപ്പം തീപ്പി ിക്കുന്നതും സ് തQാ ക സ്വഭാവമുള്ളതു 

മാണ്.അതിനാല് സംഭരിച്ചു ടവക്കുന്നതിനും വിതരണം ടfയ്യുന്നതിനും 
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്



ഒരു നല്ല ഇന്ധനത്തിനുണ്ടായിരിവേക്കണ്ട ഗുണങ്ങൾ

➔ എളുപ്പം ലഭ്യമാകണം
➔ ടfലവു കുറവായിരിക്കണം
➔ ഉയര്ന്ന കതലാറികമൂല്യമുണ്ടായിരിക്കണം
➔ കത്തുതമ്പാള് അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം കുറവായിരിക്കണം

പുനസ്ഥാപിക്കാന് കഴിയുന്ന ഊര്ജ 
ത\ാതസ്സുകള്

പുനസ്ഥാപിക്കാന് കഴിയാത്ത ഊര്ജ 
ത\ാതസ്സുകള്

 സൗതരാര്ജം
 കാറ്റില് നിന്നുള്ള ഊര്ജം 
 തിരമാലയില് നിന്നുള്ള ഊര്ജം
 ബതയാമാസില് നിന്നുള്ള ഊര്ജം
 ജിതയാടതര്മ്മല് ഊര്ജം
 ബതയാഗ്യാസ്
 ഡൈറ്റ%ല് എനര്ജി

 കല്ക്കരി
 പ്രകൃതിവാതകം
 ടപതRാളിയം
 ന്യൂക്ലിയര് ഊര്ജം

ഗ്രീന് എനര്ജി   (  ഹരിവേതാര്ജം  )  

➔ പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഊര്ജ ത\ാതസ്സുകളില് നിന്ന്  പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാടത 

നിര്മ്മിക്കുന്ന ഊര്ജം. പുനസ്ഥാപിക്കാന് കഴിയുന്ന ഊര്ജത\ാതസുകളില് നിന്ന് 
ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാതരം ഊര്ജങ്ങളും ഹരിതതാര്ജത്തില് ഉള്ടപ്പടുന്നു

ബ്രൗൺ എനര്ജി

➔ അന്തരീക്ഷമലിനീകരണവും ആതഗാളതാപനം ഉള്ടപ്പട യുള്ള പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങങ്ങളും 
ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊര്ജം

ഗ്രീന് എനര്ജി ബ്രൗണ് എനര്ജി

 സൗതരാര്ജം
 കാറ്റില് നിന്നുള്ള ഊര്ജം 
 തിരമാലയില് നിന്നുള്ള ഊര്ജം
 ബതയാമാസില് നിന്നുള്ള ഊര്ജം
 ജിതയാടതര്മ്മല് ഊര്ജം
 ബതയാഗ്യാസ്
 ഡൈറ്റ%ല് എനര്ജി

  തസാളാര് ടസല്ലുകള്

  ഡൈഹതഡ്രാ ഇലക്ട്രിക് പവര്

 കല്ക്കരി
 പ്രകൃതിവാതകം
 ടപതRാളിയം
 ന്യൂക്ലിയര് ഊര്ജം
 അതറ്റാമിക് റിയാക്ടര്
 ടതര്മ്മല് പവര്സ് തറ്റഷനുകള്



ഊര്ജപ്രതിസന്ധി

➔ ഊര്ജത്തിട> ആവശ്യകതയിടല വര്ധനവും ഊര്ജത്തിട> ലഭ്യതയിലുള്ള കുറവുമാണ് 
ഊര്ജപ്രതിസന്ധി

ഊര്ജപ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള മാര്ഗങ്ങൾ

➔ ഊര്ജം യുക്തിസഹമായി ഉപതയാഗിക്കുക
➔ പുനസ്ഥാപിക്കാന് കഴിയുന്ന ഊര്ജ ത\ാതസ്സുകള് പരമാവധി ഉപതയാഗടപ്പടുത്തുക
➔ സൗതരാര്ജ് ജം പരമാവധി പ്രതയാജനടപ്പടുത്തുക
➔ ടപാതു യാത്രാസൗകര്യങ്ങള്  കഴിയുന്നത്ര ഉപതയാഗിക്കുക

മാതൃകാ വേചാദ്യങ്ങൾ

1.ഒന്നാംപദതജാ%ി ബന്ധം കടണ്ടത്തി രണ്ടാംപദതജാ%ി പൂരിപ്പിക്കുക

എല്.പി.ജി: ബ്യൂടട്ടയ്ന്

സി.എന്.ജി: ......................

2.കൂട്ടത്തില് ടപ ാത്തത് ഏത്? അതിനുള്ള കാരണം എഴുതുക

    കല്ക്കരി,ബതയാഗ്യാസ്,പ്രകൃതിവാതകം,ടപതRാളിയം

3.പുനസ്ഥാപിക്കാന് കഴിയുന്ന ഒരു ഊര്ജ ത\ാതസാണ് ബതയാഗ്യാസ്

a)ബതയാഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നടതങ്ങടന?

b)ബതയാമാസിടന അതപക്ഷിച്ച് ബതയാഗ്യാസിനുള്ള രണ്ട് തമന്മകള് എഴുതുക

4. പൂര്ണജ്വലനം, ഭാഗികജ്വലനം എന്നിവ താരതമ്യം ടfയ്യുക.

5.ഉയര്ന്ന കതലാറിക മൂല്യമുള്ള ഒരു ഇന്ധനമാണ് ഡൈഹഡ്രജന്.

a)കതലാറിക മൂല്യം എന്നതുടകാണ്ട് എന്താണ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്

b)ഗാര്ഹിക ഇന്ധമായി ഡൈഹഡ്രജന് ഉപതയാഗിക്കുന്നില്ല. കാരണടമന്ത്/

6.സാധാരണ ഉപതയാഗിക്കുന്ന ഒരു ഗാര്ഹിക ഇന്ധനമാണ് LPG .

a)LPG യുട  പൂര്ണ്ണരൂപം എഴുതുക

b)LPG യിടല പ്രധാന ഘ കം ഏത്

c)ഗാര്ഹിക LPG ക്ക് ഒരു പ്രതത്യക ഗന്ധമുണ്ടാക്കാന് കാരണടമന്ത്

7.തQാസില് ഇന്ധനങ്ങള് പുനസ്ഥാപിക്കാന് കഴിയാത്ത ഊര്ജ ത\ാതസ്സുകളാണ്

a)തQാസില് ഇന്ധനങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നടതങ്ങടന



b)ഭൂമിയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ലഭ്യമാകുന്ന തQാസില് ഇന്ധനം ഏത്

8.ഒരു നല്ല ഇന്ധനത്തിനുണ്ടായിരിതക്കണ്ട സവിതശഷതകളില് ഒന്നാണ് ഉയര്ന്ന കതലാറിക 
മൂല്യം

a)കതലാറിക മൂല്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത്

b)നല്ല ഇന്ധനത്തിനുണ്ടായിരിതക്കണ്ട മറ്റ് രണ്ട് സവിതശഷതകള് എഴുതുക.

9.a)2020 മാര്ച്ച് വടര കാലാവധിയുള്ള ഒരു എല്. പി.ജി. സിലിണ്ടറില് ഇത് 
എങ്ങടനയായിരിക്കും 

      തരഖടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ?

  b)എല്.പി.ജി. വാതക തച്ചാര്ച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപക ങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് ശ്രദ്ധിതക്കണ്ട 
രണ്ട് 

     മുന്കരുതലുകള് എഴുതുക

11.കല്ക്കരിടയ വായുവിട> അസാന്നിധ്യത്തില് തസ്വദനം ടfയ്യുതമ്പാള് ലഭിക്കുന്ന 
ഏടതങ്കിലും രണ്ട് 

     ഉല്പന്നങ്ങളുട  തപടരഴുതുക

12.a)ഊര്ജപ്രതിസന്ധി എന്നാല് എന്ത് ?

    b)ഊര്ജപ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള രണ്ട് മാര്ഗങ്ങള് എഴുതുക

13.ചുവട  തബാക്സില് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഊര്ജ ത\ാതസ്സുകടള ഗ്രീന്എനര്ജി, 
ബ്രൗണ്എനര്ജി 

      എന്നിങ്ങടന പട്ടികടപ്പടുത്തുക.

നാഫ്ത,ബതയാഗ്യാസ്,സൗതരാര്ജം,കല്ക്കരി,കാറ്റില് നിന്നുള്ള

ഊര്ജം,സി.എന്.ജി,ബതയാമാസ്,അതറ്റാമിക് റിയാക്ടര്,ടതര്മ്മല് പവര്
ത�ഷന്

ഗ്രീന് എനര്ജി ബ്രൗണ് എനര്ജി

• •


