
ഫിസിക്സ് ഊന്നല് മേ�ഖലകള്

യൂണീറ്റ്   1   വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹത്തിന്റെ� ഫലങ്ങള്  
വൈ�ദ്യുതഉപകരണങ്ങളിന്റെല ഊര്ജ�ാറ്റം

ഉപകരണം ഊര്ജമാറ്റം

വൈ�ദ്യുത ബള്ബ് വൈ�ദ്യുതതാര്ജം പ്രകാത�ാര്ജം ആകുന്നു

ഇന്ഡക്ഷന് കുക്കര് വൈ�ദ്യുതതാര്ജം താതപാര്ജം ആകുന്നു

ത!ാത"ജ് ബാറ്റ"ി ( ചാര്ജ് തചായ്യുത&ാള് ) വൈ�ദ്യുതതാര്ജം രാത'ാര്ജം ആകുന്നു

മിക്സി വൈ�ദ്യുതതാര്ജം യാന്ത്രിതകാര്ജം ആകുന്നു

ത'ാള്ഡ"ിങ് അയണ് വൈ�ദ്യുതതാര്ജം താതപാര്ജം ആകുന്നു

വൈ�ദ്യുത കാന്തം വൈ�ദ്യുതതാര്ജം കാന്തിതകാര്ജം ആകുന്നു

വൈ�ദ്യുത തമാത/ാര് വൈ�ദ്യുതതാര്ജം യാന്ത്രിതകാര്ജം ആകുന്നു

വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹത്തിന്റെ� താപഫലം

ജൂള് ഹീറ്റിങ്   (   ഓ�ിക് ഹീറ്റിങ്   )  

'ര്ക്യൂ/ിലൂടെ3 വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുത&ാള് താതപാര്ജം രൂപടെ7ടുന്ന പ്ര�ര്

ത്തനമാണ് ജൂള് ഹീറ്റിങ്.
ജൂള്നിയ�ം

വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തില് ഉല്പാദി7ിക്കടെ7ടുന്ന താപത്തിടെ@ (H) അള�് 

വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹതീവ്രതയുടെ3 (I) �ര്ഗത്തിടെ@യും ചാലകത്തിടെ@ പ്രതിതരാധത്തിടെ@യും (R) വൈ�ദ്യുതി 

പ്ര�ഹിക്കുന്ന 'മയത്തിടെ@യും (t) ഗുണനഫലത്തിന് തനര് അനുപാതത്തിലായിരിക്കും.

H = I2Rt

വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്നതുമൂലം ഒരു ചാലകത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന താപടെത്ത '്വാധീനിക്കുന്ന ഘ3കങ്ങള്

1) വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹതീവ്രത (കറ�്) (I) – ക"@് ഇര/ി ആയാല് താപം നാല് മ3ങ്ങ് ആകുന്നു. ക"@് 

പകുതി ആയാല് താപം 1/4 ആയി കു"യുന്നു.

2) ചാലകത്തിന്റെ� പ്രതിമേരാധം (R) – ക"@ില് �്യത്യാ'ം �രാടെത പ്രതിതരാധം ഇര/ിയായല് താപം

ഇര/ിക്കുന്നു. എന്നാല് 'ാധാരണ ഗതിയില് പ്രതിതരാധം ഇര/ിക്കുത&ാള് ക"@് പകുതി ആകുന്നതിനാല് 

താപവും പകുതി ആകുന്നു.

3) വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്ന സ�യം (t) – 'മയം ഇര/ി ആകുത&ാള് താപവും ഇര/ിക്കുന്നു.

ജൂള്നിയമം ഉപതയാഗിച്ചുള്ള ഗണിതപ്രശ്നങ്ങള് ടെചയ്യുന്നതിനാ��്യമായ 'മ�ാക്യങ്ങള്

H = I2Rt
H = VIt
H = V2t/R
R = V /I

H = താപം (യൂണീറ്റ് J),   I = ക"@് (യൂണീറ്റ് A), V = ടെപാ/ന്ഷ്യല് �്യത്യാ'ം (ത�ാള്ത/ജ്) 

(യൂണീറ്റ് V), t = 'മയം (യൂണീറ്റ്  s), R= പ്രതിതരാധം (യൂണീറ്റ്  Ω).



വൈ�ദ്യുത പ�ര്   (P)  

യൂണീറ്റ് 'മയത്തില് ഒരു വൈ�ദ്യുത ഉപകരണം �ിനിതയാഗിക്കുന്ന വൈ�ദ്യുത ഊര്ജമാണ് വൈ�ദ്യുത 

പ�ര്.

യൂണീറ്റ് - �ാട്ട് (W)
ഗണിതപ്രശ്നങ്ങള് ന്റെചയ്യുന്നതിനാ�ശ്യ�ായ സ��ാക്യങ്ങള്

P = H/t
P = I2R
P = VI
P = V2/R

ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ� വൈ�ദ്യുത പ�റിന്റെന സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്

1) പ്രതിമേരാധം (R) - പ്രതിതരാധം കൂടുത&ാള് പ�ര് കു"യുന്നു. (പ്രതിതരാധം ഇര/ിക്കുത&ാള് പ�ര് പകുതി 

ആകുന്നു)

2) മേ�ാള്മേട്ടജ് (V) - ത�ാള്ത/ജ് കൂടുത&ാള് പ�ര് കൂടുന്നു. (ത�ാള്ത/ജ് ഇര/ിക്കുത&ാള് പ�ര് നാല് 

മ3ങ്ങാകുന്നു, ത�ാള്ത/ജ് പകുതി ആകുത&ാള് പ�ര് 1/4 ആയി കു"യുന്നു)
വൈ�ദ്യുത താപമേനാപകരണങ്ങള്

വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹത്തിടെ@ താപഫലം പ്രതയാജനടെ7ടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് വൈ�ദ്യുത 

താപതനാപകരണങ്ങള് - വൈ�ദ്യുത ഇസ്തിരിന്റെ>ട്ടി, മേസാള്ഡറിങ് അയണ്, വൈ�ദ്യുത ഹീറ്റര്, ഇമേ�ഴ്സണ് ഹീറ്റര്.
ഹീറ്റിങ് മേകായില്

വൈ�ദ്യുത താപതനാപകരണങ്ങളില് വൈ�ദ്യുതതാര്ജം താതപാര്ജമാകുന്ന ഭാഗമാണ് ഹീറ്റിങ് 

മേകായില്. 

ഹീറ്റിങ് തകായിലായി ഉപതയാഗിക്കുന്നത് നിമേCാം എന്ന തലാഹ'ങ്കരമാണ്. (നിക്കല്, ത]ാമിയം, ഇരു&് 

എന്നി�യുടെ3 'ങ്കരം)
നിമേCാ�ിന്റെ� സ�ിമേശഷതകള്

➔ ഉയര്ന്ന "'ിറ്റി�ിറ്റി
➔ ഉയര്ന്ന ദ്ര�ണാങ്കം

➔ ചുട്ടുപഴുത്ത അ�സ്ഥയില് ജ്വലിക്കാടെത ദീര്ഘതനരം നിലനില്ക്കാനുള്ള കഴി�്.

സുരക്ഷാഫ്യൂസ്

ഒരു 'ര്ക്ക്യൂ/ിലൂടെ3 അമിത വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹം ഉണ്ടാകുന്നതുമൂലമുള്ള അപക3ങ്ങളില്നിന്നു നടെeയും 

ഉപകരണങ്ങടെളയും 'ംരക്ഷിക്കാനുള്ള 'ം�ിധാനമാണ് സുരക്ഷാഫ്യൂസ്.

സുരക്ഷാഫ്യൂ'ിടെ@ പ്രധാന ഭാഗമാണ് 3ിന്നും ടെലഡും തചര്ന്ന തലാഹ'ങ്കരം ടെകാണ്ടു നിര്eിച്ച 

ഫ്യൂസ് �യര്. ഇതിന്  താഴ്ന്ന ദ്ര�ാണാങ്കം ആണുള്ളത്.
സര്ക്യൂട്ടില് അ�ിത വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹത്തിനിടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്

➔ ഓ�ര് മേലാഡിങ് - 'ര്ക്ക്യൂ/ില് താങ്ങാവുന്നതിലധികം പ�റുള്ള ഉപകരണങ്ങള് പ്ര�ര്

ത്തി7ിക്കുന്നത്.

➔ മേഷാര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ട് - ബാറ്റ"ിയിടെല തപാ'ിറ്റീ�് ടെ3ര്മിനലും ടെനഗറ്റീ�് ടെ3ര്മിനലും തeിതലാ, ടെമയിന്

'ിടെല രണ്ടു �യറുകള് തeിതലാ പ്രതിതരാധമില്ലാടെത '&ര്ക്കത്തില് �രുന്നതാണ്.
ഫ്യൂസിന്റെ� പ്ര�ര്ത്തനം

'ര്ക്യൂ/ില് അനു�ദനീയമായതിതനക്കാള് കൂടുതല് ക"@് ഒഴുകുത&ാള് ]മത്തിലധികം താപം 

ഉണ്ടാകുന്നു. അത7ാള് ദ്ര�ണാങ്കം കു"ഞ്ഞ ഫ്യൂ'് �യര് ഉരുകി വൈ�ദ്യുതബന്ധം �ിതpദിക്കുന്നു.



ഫ്യൂസ് �യര് സര്ക്യൂട്ടില് ഘടി>ിക്കുമേKാള് ശ്രദ്ധിമേNണ്ട കാര്യങ്ങള് 

• ഫ്യൂ'് �യ"ിടെ@ അഗ്രങ്ങള് യഥാസ്ഥാനങ്ങളില് ദൃഢമായി ബന്ധി7ിക്കണം .

• ഫ്യൂ'് �യര് കാരിയര് തബ'ില് നിന്ന് പു"തത്തക്കു തള്ളി നില്ക്കരുത് .

• അനുതയാജ്യമായ ആ&യത"ജിലുള്ള ഫ്യൂ'് �യര് ഉപതയാഗിക്കുക .

• തvണിയിലാണ് ഫ്യൂ'് �യര് 'ര്ക്യൂ/ില് ബന്ധി7ിതക്കണ്ടത് .

പ്രതിമേരാധകങ്ങളുന്റെട C�ീകരണം

➔ മേശ്രണീരീതി - 'ര്ക്കീ/ില് പ്രതിതരാധകങ്ങടെള ഒന്നിതനാടെ3ാന്ന്
തു3ര്ച്ചയായി ബന്ധി7ിച്ച് 'ര്ക്കീ/് ഒറ്റ7ാതയിലൂടെ3 പൂര്

ത്തിയാക്കുന്നതാണ് തvണീരീതി.

➔ സ�ാന്തരരീതി - 'മാന്തരരീതിയില് പ്രതിതരാധകങ്ങളുടെ3 'മാന

അഗ്രങ്ങള് ടെപാതു�ായി ഒതരാബിന്ദുക്കളില് ബന്ധി7ിക്കുന്നു.

മേശ്രണീരീതി സ�ാന്തരരീതി

സഫലപ്രതിമേരാധം കൂടുന്നു കു"യുന്നു.

കറ�് എല്ലാ പ്രതിതരാധകത്തിലും ഒതര 

ക"@് പ്ര�ഹിക്കുന്നു.

ഓതരാ പ്രതിതരാധകത്തിലും 

�്യത്യസ്ത ക"@് പ്ര�ഹിക്കുന്നു. 
പ്രതിതരാധം കു"ഞ്ഞതില് കൂ3ിയ 
ക"ന്റും പ്രതിതരാധം കൂ3ിയതില് 

കു"ഞ്ഞ ക"ന്റും പ്ര�ഹിക്കുന്നു.

മേ�ാള്മേട്ടജ് ഓതരാ പ്രതിതരാധകത്തിനും 

�്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പ്രതിതരാധം 
കൂ3ിയതിന് കൂ3ിയ ത�ാള്ത/ജും 
പ്രതിതരാധം കു"ഞ്ഞതിന് കു"ഞ്ഞ

ത�ാല്ത/ജും ലഭിക്കുന്നു.

എല്ലാ പ്രതിതരാധകത്തിനും ഒതര 

ത�ാള്/ത ('വൈ~ ത�ാള്ത/ജ്) 

ലഭിക്കുന്നു.

സഫലപ്രതിമേരാധം
കാണുന്നതിനുള്ള സ��ാക്യം

R = R1 + R2  + R3 I/R = 1/R1+ 1/R2 +1/ R3 

ബള്ബുകള് സര്ക്യൂട്ടില് ഉള്
ന്റെ>ടുത്തുമേKാള്

പ�ര് കു"ഞ്ഞ ബള്
ബിനായിരിക്കും കൂടുതല് പ്രകാ�ം

പ�ര് കൂ3ിയ ബള്ബിനായിരിക്കും 

കൂടുതല് പ്രകാ�ം.

വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹത്തിന്റെ� പ്രകാശഫലം

ഇന്കാന്ഡന്റെസ�് ലാK്

'ാധാരണ ത�ാള്ത/ജില് ഫിലടെമ@് ലാമ്പുകളിടെല ഫിലടെമ@് ചുട്ടു പഴുത്ത് പ്രകാ�ം തരുന്നു. 

അതിനാല് ഇത്തരം ലാമ്പുകടെള ഇന്കാന്ഡന്റെസ�് (താപത്താല് തിളങ്ങുന്നത്) ലാമ്പുകള് എന്നു പ"യുന്നു.

➔ ഫിലടെമ@് നിര്eിച്ചിരിക്കുന്ന തല ാഹം -   ടങ്സറ്റണ്



ടങ്സറ്റണിന്റെ� പ്രമേത്യകതകള്
➔ ഉയര്ന്ന "'ിറ്റി�ിറ്റി
➔ ഉയര്ന്ന ദ്ര�ണാങ്കം
➔ തനര്ത്ത ക&ികളാക്കാന് കഴിയുന്നു
➔ ചുട്ടുപഴുത്ത് ധ�ളപ്രകാ�ം പു"ത്തു�ി3ാനുള്ള കഴി�്

 ഫിലടെമ@ിടെ@ ഓക്സീകരണം ത3യാനായി - ബള്ബിനക�ശം �ായു ശൂന്യ�ാക്കുന്നു.

 ഫിലടെമ@ിടെ@ ബാഷ്പീകരണം പരമാ�ധി കു"യ്ക്കാന് - ബള്ബില് കുറഞ്ഞ �ര്ദ്ദത്തില് 

അലസ�ാതകമേ�ാ വൈനട്രജമേനാ നിറയ്ക്കുന്നു.

മേപാരായ്മ   -   ഇന്കാന്ഡടെ'@് ലാമ്പുകളില് നല്കുന്ന വൈ�ദ്യുതതാര്ജത്തിടെ@ ഭൂരിഭാഗവും താപരൂപത്തില് 

നഷ്ടന്റെ>ടുന്നതിനാല് ഇ�യുന്റെട ക്ഷ�ത കുറ�ാണ്.

യൂണീറ്റ്   - 2   വൈ�ദ്യുതകാന്തികഫലം  
➔ ഏടെതാരു ചാലകത്തിലടെ3യും വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കു&ള് അതിനു ചുറ്റും കാന്തിക�ണ്ഡലം രൂപം 

ടെകാള്ളുന്നു. 

➔ കാന്തികമണ്ഡലത്തിടെ@ ദി� കാന്തത്തിടെ@ ഉത്തരധ്രു�ത്തില് നിന്ന് ദക്ഷിണധ്രു�ത്തിതലക്കാണ്.

➔ കാന്തികമണ്ഡലത്തിടെ@ 'ാന്നിദ്ധ്യവും ദി�യും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മാഗ്നറ്റിക് തകാ&'് 

(കാന്തസൂചി) ഉപതയാഗിക്കുന്നു. കാന്തസൂചിയുടെ3 ഉത്തരധ്രു�ം ചലിക്കുന്ന ദി�യാണ് 

കാന്തികമണ്ഡലത്തിടെ@ ദി�.

ന്റെജയിംസ് ക്ലാര്N് �ാക്സ് ന്റെ�ല്ലിന്റെ� �ലതുവൈക ന്റെപരു�ിരല് നിയ�ം  .  
➔ വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹം മൂലം ഒരു ചാലകത്തിനു ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തികമണ്ഡലത്തിടെ@ ദി� 

കടെണ്ടത്തുന്നതിനുപതയാഗിക്കുന്ന നിയമമാണ് �ലതുവൈകടെപരു�ിരല് നിയമം. 
➔ തള്ള�ിരല് വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹദി�യില് �രത്തക്ക�ിധം ചാലകടെത്ത �ലതുവൈകടെകാണ്ട് 

പി3ിക്കുന്നതായി 'ങ്കല്പിച്ചാല് ചാലകടെത്ത ചുറ്റി7ി3ിച്ച മറ്റു �ിരലുകള് കാന്തികമണ്ഡലത്തിടെ@ 

ദി�യില് ആയിരിക്കും.

വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹമുള്ള ഒരു നി�ര്ന്ന ചാലകത്തിനു   (  ഋജുചാലകം  )   ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക�ണ്ഡലം  

➔ ചാലകത്തിനു ചുറ്റും �ലയരൂപത്തിലാണ് കാന്തികമണ്ഡലം രൂപംടെകാള്ളുന്നത്.

 
ടെതക്ക് �3ക്ക് ദി�യില് സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ3   ന്റെതN് നിന്ന് �ടമേNാട്ടാണ്   വൈ�ദ്യുതി   

പ്ര�ഹിക്കുന്നടെതങ്കില്  ,   
➔ ചാലകത്തിന് മുകളില് കാന്തികമണ്ഡലത്തിടെ@ ദി� – പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴമേNാട്ട്

➔ ചാലകത്തിന് താന്റെഴ കാന്തികമണ്ഡലത്തിടെ@ ദി�- കിഴക്കു നിന്ന് പടിഞ്ഞാമേറാട്ട്.

ടെതക്ക് �3ക്ക് ദി�യില് സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ3   �ടക്കു നിന്ന് ന്റെതമേNാട്ടാണ്   വൈ�ദ്യുതി   

പ്ര�ഹിക്കുന്നടെതങ്കില്  ,   

➔ ചാലകത്തിന് മുകളില് കാന്തികമണ്ഡലത്തിടെ@ ദി� – കിഴക്കു നിന്ന് പടിഞ്ഞാമേറാട്ട്.

➔ ചാലകത്തിന് താടെഴ കാന്തികമണ്ഡലത്തിടെ@ ദി�- പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴമേNാട്ട്
വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹമുള്ള ഒരു �ലയ ചാലകത്തിനു ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക�ണ്ഡലം

വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്ന ക&ിച്ചുരുളില്,

➔  വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹം പ്രദക്ഷിണദിശയില് പ്ര�ഹിക്കുന്ന അഗ്രത്ത് -  ദക്ഷിണധ്രു��ം 

➔ അപ്രദക്ഷിണദിശയില് വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്ന അഗ്രത്ത് - ഉത്തരധ്രു��ം



മേസാളിമേനായിഡ്

'ര്7ിളാകൃതിയില് ചുറ്റിടെയടുത്ത ക�ചിതചാലകമാണ് ത'ാളിതനായിഡ്.
വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹമുള്ള മേസാളിമേനായിഡിനു ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക�ണ്ഡലം

വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്ന ത'ാളിതനായിഡില്, 

➔  വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹം പ്രദക്ഷിണദിശയില് പ്ര�ഹിക്കുന്ന അഗ്രത്ത് -  ദക്ഷിണധ്രു��ം 

➔ അപ്രദക്ഷിണദിശയില് വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്ന അഗ്രത്ത് - ഉത്തരധ്രു��ം

വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹം മൂലം ഒരു മേസാളിമേനായിഡില് ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തശക്ത �ര്ദ്ധി>ിക്കുന്നതിനുള്ള �ാര്ഗ്ഗങ്ങള്

➔ വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹതീവ്രത �ര്ദ്ധി7ിക്കുക.
➔ ത'ാളിതനായിഡിടെല ചുറ്റുകളുടെ3 എണ്ണം �ര്ദ്ധി7ിക്കുക
➔ ത'ാളിതനായിനുള്ളില് തകാ"ായി പച്ചിരു&് �യ്ക്കുക

➔ പച്ചിരുമ്പുതകാ"ിടെ@ തpദതലപര7ള�് (�ണ്ണം) കൂട്ടുക.
മേ�ാമേട്ടാര്തത്വം

ഒരു കാന്തികണ്ഡലത്തില് സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്ന '്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാവുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ3 വൈ�ദ്യുതി 

പ്ര�ഹിക്കുത&ാള് ചാലകത്തില് ഒരു ബലം ഉള�ാകുകയും അത് ചലിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു. 

ഡി  .  സി മേ�ാമേട്ടാര്  

ഭാഗങ്ങള്

➔ NS -കാന്തികധ്രു�ങ്ങള്

➔ XY- തമാത/ാര് തിരിയുന്ന അക്ഷം

➔ ABCD - ആര്ടെമച്ചര്

➔ B1, B2 - ഗ്രാവൈഫറ്റ് ബ്രഷുകള്

➔ R1, R2 - '്~ിറ്റ് "ിങ്ങുകള്

പ്ര�ര്ത്തനം.
➔ വൈ�ദ്യുത തമാത/ാ"ിടെ@ ആര്തമച്ച"ിലൂടെ3 വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുത&ാള് ഫ്ടെളമിങ്ങിടെ@ ഇ3തുവൈക 

നിയമമനു'രിച്ച് ആര്തമച്ച"ില് ഒരു ബലം അനുഭ�ടെ7ടുകയും ബലത്തിടെ@ ദി�യില് ആര്തമച്ചര്

തിരിയുകയും ടെചയ്യുന്നു.
➔ ഓതരാ അര്ധഭ്രമണത്തിനു ത�ഷവും ആര്തമച്ച"ിടെല വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹദി� �ിപരീതമാക്കുന്നത് 

സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങ് കമ്മ്യൂമേട്ടറ്ററാണ്.

➔ ഊര്ജമാറ്റം - വൈ�ദ്യുമേതാര്ജം യാന്ത്രിമേകാര്ജ�ാകുന്നു.

➔ പ്ര�ര്ത്തനതത്വം - മേ�ാമേട്ടാര് തത്വം

ചലിക്കുംചുരുള് ലൗഡ്സ്പീNര്

ഭാഗങ്ങള്
➔ ഫീല്ഡ് കാന്തം
➔ ത�ായി'് തകായില്
➔ ഡയഫ്രം
➔ പച്ചിരു&് തകാര്
➔ പച്ചിരു&് ക�ചം
➔ കണക്ടിങ് �യര്



പ്ര�ര്ത്തനം

വൈമത]ാതഫാണില് നിടെന്നത്തുന്ന വൈ�ദ്യുതസ്പന്ദനങ്ങടെള ആം~ിഫയര് ഉപതയാഗിച്ച്

�ക്തിടെ7ടുത്തി ലൗഡ് സ്പീക്ക"ിടെ@ ത�ായി'് തകായിലിലൂടെ3 ക3ത്തി �ിടുന്നു. ഈ വൈ�ദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങള്
ക്കനുസൃതമായി കാന്തികമണ്ഡലത്തിലിരിക്കുന്ന ത�ായി'് തകായില് മുതന്നാട്ടും പിതന്നാട്ടും അതിത�ഗം

ചലിക്കുന്നു. ഈ ചലനങ്ങള് ഡയഫ്രടെത്ത ചലി7ിക്കുകയും �ബ്ദം പുനസൃഷ്ടിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നുു.

➔ പ്ര�ര്ത്തനതത്വം - മേ�ാമേട്ടാര് തത്വം

➔ ഊര്ജമാറ്റം - വൈ�ദ്യുമേതാര്ജം ശമേ{ാര്ജ�ായി �ാറുന്നു.

യൂണീറ്റ്   - 3   വൈ�ദ്യുതകാന്തികമേപ്രരണം  

വൈ�ദ്യുതകാന്തികമേപ്രരണം

ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധടെ7/ കാന്തിക ഫ്ലക്സില് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിടെ@ ഫലമായി ചാലകത്തില് ഒരു

emf തപ്രരണം ടെചയ്യടെ7ടുന്ന പ്രതിഭാ'മാണ് വൈ�ദ്യുതകാന്തികമേപ്രരണം (electromagnetic induction).

വൈ�ദ്യുതകാന്തികമേപ്രരണം �ഴി ഒരു മേസാളിമേനായിഡില് ഉണ്ടാകുന്ന മേപ്രരിത      emf      �ര്ദ്ധി>ിNാനുള്ള �ാര്ഗ്ഗങ്ങള്   
➔ കാന്ത�ക്തി �ര്ദ്ധി7ിക്കുക
➔ ക&ിച്ചുറ്റുകളുടെ3 എണ്ണം�ര്ദ്ധി7ിക്കുക
➔ ചലനത�ഗത �ര്ദ്ധി7ിക്കുക

AC   ജനമേററ്റര്  ,   ബാറ്ററി  , DC   ജനമേററ്റര് എന്നി�യില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈ�ദ്യുതിയുന്റെട പ്രമേത്യകതകള്  



AC   ജനമേററ്റര്  
ഭാഗങ്ങള്

➔ NS -കാന്തികധ്രു�ങ്ങള്

➔ ABCD - ആര്ടെമച്ചര്

➔ B1, B2 - ഗ്രാവൈഫറ്റ് ബ്രഷുകള്

➔ R1, R2 - സ്ലി7് "ിങ്ങുകള്

ഫീല്ഡ് കാന്തം- ജനത"റ്റ"ില് കാന്തികഫ്ളക്സ്

സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ആര്മേ�ച്ചര്   -   പച്ചിരു&് തകാ"ില് ക�ചിത

ടെചമ്പുക&ി ചുറ്റിടെയടുത്ത ]മീകരണം. ഇതിടെന ഒരു

അക്ഷടെത്ത ആധാരാമാക്കി ക"ക്കാന് കഴിയും.

സ്ലി>് റിങുകള്- ആര്തമച്ചര് ടെ3ര്മിനലുകളുമായി �ിളക്കിതച്ചര്ത്ത പൂര്ണ�ളയങ്ങള്. ഇ� ആര്

തമച്ച"ിടെനാ7ം അതത അക്ഷടെത്ത ആധാരമാക്കി ക"ങ്ങുന്നു.

ബ്രഷുകള് -സ്ലിപ്പു "ിങ്ങുകളുമായി 'ദാ സ്പര്�ിച്ചുടെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ]മീകരണം. ബാഹ്യ 'ര്

ക്യൂ/ിതലക്ക് ഇതിലൂടെ3 വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുന്നു.
പ്ര�ര്ത്തനം

യാന്ത്രിതകാര്ജം ഉപതയാഗിച്ച് ആര്തമച്ച"ിടെനതയാ ഫീല്ഡ് കാന്തടെത്തടെയാ ക"ക്കുന്നു. അത7ാള് 
കാന്തികഫ്ളക്സിന് �്യതിയാനം 'ംഭ�ിക്കുന്നതിനാല് വൈ�ദ്യുത കാന്തികതപ്രരണം �ഴി ആര്തമച്ച"ില് ഒരു 

emf തപ്രരിതമാവുന്നു. അതിടെ@ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹം സ്ലി7് "ിങ്ങുകള് ബ്രഷുകള് എന്നി� 

�ഴി ബാഹ്യ'ര്ക്യൂ/ില് എത്തുന്നു. ചലനദി� മാറുന്നതിനാല് ഓതരാ അര്ദ്ധഭ്രമണം കഴിയുത&ാഴും ആര്

തമച്ച"ിടെലയും ബാഹ്യ'ര്ക്യൂ/ിടെലയും വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹദി� മാറുന്നു.

➔ പ്ര�ര്ത്തനതത്വം - വൈ�ദ്യുതകാന്തികമേപ്രരണം

➔ ഊര്ജമാറ്റം - യാന്ത്രിമേകാര്ജം വൈ�ദ്യുമേതാര്ജ�ാകുന്നു.

➔ ആര്തമച്ച"ില് പരമാ�ധി  emf തപ്രരിതമാകുന്ന 'ന്ദര്ഭങ്ങള് - ആര്മേ�ച്ചറിന്റെ� പ്രതലം 

കാന്തിക�ണ്ഡലത്തിന് സ�ാന്തര�ായി �രുമേKാള് (900, 2700)

➔ ആര്തമച്ച"ിടെല  emf പൂജ്യമാകുന്ന 'ന്ദര്ഭങ്ങള് -  ആര്മേ�ച്ചറിന്റെ� പ്രതലം കാന്തിക�ണ്ഡലത്തിന് 

ലംബ�ായി �രുമേKാള് (00, 1800, 3600)

DC   ജനമേററ്റര്  



ഭാഗങ്ങള്

➔ NS -കാന്തികധ്രു�ങ്ങള്

➔ ABCD - ആര്ടെമച്ചര്

➔ B1, B2 - ഗ്രാവൈഫറ്റ് ബ്രഷുകള്

➔ R1, R2 - '്~ിറ്റ് "ിങ്ങുകള്
പ്ര�ര്ത്തനം

യാന്ത്രിതകാര്ജം ഉപതയാഗിച്ച് ആര്തമച്ച"ിടെന ക"ക്കുന്നു. അത7ാള് കാന്തികഫ്ളക്സിന് �്യതിയാനം 

'ംഭ�ിക്കുന്നതിനാല് വൈ�ദ്യുത കാന്തികതപ്രരണം �ഴി ആര്തമച്ച"ില് ഒരു emf തപ്രരിതമാവുന്നു. അതിടെ@ 
ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹം '്~ിറ്റ് "ിങ്ങുകള് ബ്രഷുകള് എന്നി� �ഴി ബാഹ്യ'ര്ക്യൂ/ില് 

എത്തുന്നു. ചലനദി� മാറുന്നതിനാല് ഓതരാ അര്ദ്ധഭ്രമണം കഴിയുത&ാഴും ആര്തമച്ച"ിടെല വൈ�ദ്യുത 

പ്ര�ാഹദി� മാറുന്നു. എന്നാല് അതതാടെ3ാ7ം '്~ിറ്റ് "ിങ്ങുകള് ബ്രഷുകള് എന്നി� തeിലുള്ള '&ര്ക്കം 

മാറുന്നതിനാല് ബാഹ്യ'ര്ക്യൂ/ില് വൈ�ദ്യുതി ഒതര ദി�യില് പ്ര�ഹിക്കുന്നു.

AC   ജനമേററ്ററും   DC   ജനമേററ്ററും തമ്മിലുള്ള ഘടനാപര�ായ �്യത്യാസങ്ങളും സാ�്യങ്ങളും  
സാ�്യങ്ങള്

1. ഘ3നാപരമായി ആര്തമച്ചര്, ഫീല്ഡ് കാന്തം എന്നി� ഇ� രണ്ടിലും ഉണ്ട്.

2. ഇ� രണ്ടും വൈ�ദ്യുതകാന്തികതപ്രരണതത്വമനു'രിച്ചാണ് പ്ര�ര്ത്തിക്കുന്നത്.

3. ഇ� രണ്ടിത@യും ആര്തമച്ച"ില് ഉല്പാദി7ിക്കടെ7ടുന്നത് AC തടെന്നയാണ്.
�്യത്യാസങ്ങള്

AC ജനമേററ്റര് DC ജനമേററ്റര്

സ്ലി7് "ിങ്, ബ്രഷ് എന്നി� ഉപതയാഗിക്കുന്നു. '്~ിറ്റ് "ിങ്, ബ്രഷ് എന്നി� ഉപതയാഗിക്കുന്നു.

ബാഹ്യ 'ര്ക്യൂ/ില് AC ലഭ്യമാകുന്നു. ബാഹ്യ 'ര്ക്യൂ/ില് DC ലഭ്യമാകുന്നു.

ആര്തമച്ചത"ാ കാന്തതമാ ക"ക്കി AC 
ലഭ്യമാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിടെ@ ഘ3ന

ആര്തമച്ചര് ക"ക്കുന്നതിലൂടെ3 മാത്രതമ DC 
ലഭ്യമാക്കാന് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് 

ഇതിടെ@ ഘ3ന.

�്യൂച്ച്വല് ഇന്ഡക്ഷന്

'മീപസ്ഥങ്ങളായി സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്ന രണ്ട് ക&ിച്ചുരുളുകളില് ഒന്നിടെല 
വൈ�ദ്യുതപ്ര�ാഹതീവ്രതയിതലാ ദി�യിതലാ മാറ്റമുണ്ടാകുത&ാള് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക ഫ്ളക്സിന് 

മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. ഇതിടെ@ ഫലമായി രണ്ടാമടെത്ത ക&ിച്ചുരുളിലും ഒരു emf തപ്രരിതമാകുന്നു. ഈ 

പ്രതിഭാ'മാണ് �്യൂച്ച്വല് ഇന്ഡക്ഷന്.

➔ വൈ�ദ്യുതി നല്കുന്ന തകായില് - വൈപ്ര�റി മേകായില് (ഇന്പുട്ട് മേകായില്)

➔ വൈ�ദ്യുതി തപ്രരിതമാവുന്ന തകായില് - ന്റെസN�റി മേകായില് (ഔട്ട് പുട്ട് മേകായില്)
ട്രാന്മേ�ാ�ര്

പ�"ില് �്യത്യാ'ം �രാടെത AC യുടെ3 ത�ാള്/ത ഉയര്ത്താതനാ താഴ്ത്താതനാ 'ഹായിക്കുന്ന 

ഉപകരണമാണ് ട്രാന്മേ�ാ�ര്.

➔ AC ത�ാള്/ത ഉയര്ത്തുന്നതിനുള്ള ട്രാന്ത¨ാമ"ാണ് ന്റെ�പ് അപ് ട്രാന്മേ�ാ�ര്

➔ AC ത�ാള്/ത താഴ്ത്തുന്നതിനുള്ള ട്രാന്ത¨ാമ"ാണ് ന്റെ�പ് ഡൗണ് ട്രാന്മേ�ാ�ര്
പ്ര�ര്ത്തനം

വൈപ്രമ"ി തകായിലില് AC നല്കുത&ാള് അതിനു ചുറ്റും �്യതിയാനം 'ംഭ�ിക്കുന്ന കാന്തികമണ്ഡലം 

ഉണ്ടാകുന്നു. അത7ാള് അതത കാന്തികമണ്ഡലത്തില് സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്ന ടെ'ക്ക@"ി തകായിലില് തപ്രരിത emf



ഉണ്ടാകുന്നു. ടെ'ക്ക@"ിയില് ഉണ്ടാകുന്ന ത�ാള്ത/ജ് അ�ിടെ3യുള്ള ചുറ്റുകളുടെ3 എണ്ണത്തിന് 

ആനുപാതികമായിരിക്കും.

➔ പ്ര�ര്ത്തനതത്വം - �്യൂച്ച്വല് ഇന്ഡക്ഷന് (വൈ�ദ്യുതകാന്തികമേപ്രരണം)

ന്റെ�>് അ>് ട്രാന്മേ�ാ�ര് ന്റെ�>് ഡൗണ് ട്രാന്മേ�ാ�ര്

വൈപ്രമ"ി ചുറ്റുകളുടെ3 എണ്ണം ടെ'ക്ക@"ിതയക്കാള് കു"�്. വൈപ്രമ"ി ചുറ്റുകളുടെ3 എണ്ണം ടെ'ക്ക@"ിതയക്കാള് കൂടുതല്.

ഔ/്പു/് ത�ാള്/ത ഇന്പു/് ത�ാള്/തതയക്കാള് കൂടുതല്. ഇന്പു/് ത�ാള്/ത ഔ/്പു/് ത�ാള്/തതയക്കാള് കൂടുതല്.

വൈപ്രമ"ി തകായിലിടെ@ ചാലക കനം ടെ'ക്ക@"ി 

തകായിലിതനക്കാള് കൂടുതല്.

ടെ'ക്ക@"ി തകായിലിടെ@ ചാലക കനം വൈപ്രമ"ി 

തകായിലിതനക്കാള് കൂടുതല്.

ഇന്പു/് ക"@് ഔ/്പു/് ക"@ിതനക്കാള് കൂടുതല്. ഔ/്പു/് ക"@് ഇന്പു/് ക"@ിതനക്കാള് കൂടുതല്.

ന്റെസല്ഫ് ഇന്ഡക്ഷന്

ഒരു ത'ാളിതനായിഡില് വൈ�ദ്യുതി പ്ര�ഹിക്കുത&ാഴുണ്ടാകുന്ന ഫ്ളക്സ് �്യതിയാനം, അതത 

ചാലകത്തില് വൈ�ദ്യുത പ്ര�ാഹടെത്ത എതിര്ക്കുന്ന ദി�യില് ഒരു emf (ബാN് emf) ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ 

പ്രതിഭാ'മാണ് ന്റെസല്ഫ് ഇന്ഡക്ഷന്. 
➔ ടെ'ല്ഫ് ഇന്ഡക്ഷടെ@ ഫലമായി 'ര്ക്യൂ/ിടെല 'ഫല ത�ാള്/ത കു"യുന്നതിനാല് ബള്ബുകളുടെ3 

പ്രകാ�ം കു"യുന്നു.

ന്റെസല്ഫ് ഇന്ഡക്ഷന് (ബാN് emf) ഉണ്ടാകണന്റെ�ങ്കില്,

➔ നല്കുന്ന വൈ�ദ്യുതി AC ആയിരിക്കണം.

➔ 'ര്ക്യൂ/ില് ത'ാളിതനായിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ന്റെസല്ഫ് ഇന്ഡക്ഷന് (ബാN് emf) �ര്ദ്ധി>ിക്കുന്നതിനുള്ള �ാര്ഗ്ഗങ്ങള്,

➔ ചുറ്റുകള് കൂടുതലുള്ള ത'ാളിതനായിഡ് ഉപതയാഗിക്കുക.

➔ ത'ാളിതനായിഡിനുള്ളില് പച്ചിരു&് തകാര് �യ്ക്കുക.

➔ പച്ചിരുമ്പുതകാ"ിടെ@ തpദതലപര7ള�് (�ണ്ണം) കൂട്ടുക.
ചലിക്കും ചുരുള് വൈ�മേCാമേഫാണ്

കാന്തികമണ്ഡലത്തില് സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്ന ത�ായി'് തകായില് അതിതനാ3് ബന്ധി7ിച്ചിരിക്കുന്ന

ഡയഫ്രത്തില് പതിക്കുന്ന �ബ്ദതരംഗങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി ക&നം ടെചയ്യുന്നു. ഇതിടെ@ ഫലമായി ത�ായി'്

തകായിലില് �ബ്ദത്തിനനുസൃതമായ വൈ�ദ്യുത 'ിഗ്നലുകള് ഉണ്ടാകുന്നു. 



➔ ഊര്ജമാറ്റം -  ശമേ{ാര്ജ ംവൈ�ദ്യുമേതാര്ജ�ായി �ാറുന്നു.

➔ പ്ര�ര്ത്തനതത്വം - വൈ�ദ്യുതകാന്തികമേപ്രരണം.

പ�ര്മേപ്രഷണം
➔ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിതലക്ക് പ�ര് തപ്രഷണം ടെചയ്യുത&ാള് ചാലകത്തില് താപരൂപത്തില് ഊര്ജ നഷ്ടം 

ഉണ്ടാകും. ഇത് പ്രസരണനഷ്ടം എന്ന"ിയടെ7ടുന്നു.
➔ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിതലക്ക് പ�ര് തപ്രഷണം ടെചയ്യുത&ാള് അനുഭ�ടെ7ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് മേ�ാള്മേട്ടജ് 

താഴ്ചയും പ്രസരണനഷ്ടവും .

➔ പ�ര്ത!ഷനില് വൈ�ദ്യുതി ഉല്പാദി7ിക്കുന്നത് 11 KV ത�ാള്/തയിലാണ്.

➔ പ�ര് ത!ഷനില് �ച്ചുതടെന്ന ടെ!7് അ7് ട്രാന്ത¨ാമര് ഉപതയഗിച്ച് ത�ാള്/ത 220 kV �ടെര ഉയര് 

ത്തുന്നു. ഇതിടെ@ ഫലമായി കറന്റും താപരൂമേപണയുള്ള ഊര്ജനഷ്ടവും കു"യുന്നു.
➔ പ�ര് തപ്രഷണത്തിടെ@ �ി�ിധ ഘ/ങ്ങളില് 'ബ് ത!ഷനുകളില് �ച്ച് ത�ാള്/ത ]മമായി 

താഴ്ത്തുകയും �ിതരണ ട്രാന്ത¨ാമ"ിതലക്ക് 11 KV യില് വൈ�ദ്യുതി എത്തിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു. 

➔ ഗാര്ഹിക ആ��്യങ്ങള്ക്കുള്ള 230 V ഉം �്യാ�'ായിക ആ��്യങ്ങള്ക്കുള്ള 400 V ഉം �ിതരണ 

ട്രാന്ത¨ാമ"ിടെ@ ഔ/്പു/ില് നിന്നു ലഭിക്കുന്നു.
വൈ�ദ്യുതാഘാതമേ�ല്NാതിരിNാന് പാലിമേNണ്ട മുന്കരുതലുകള്

➔ നനഞ്ഞ വൈകടെകാണ്ട് വൈ�ദ്യുത ഉപകരണങ്ങള് വൈകകാര്യം ടെചയ്യുകതയാ '്വിച്ച് പ്ര�ര്

ത്തി7ിക്കുകതയാ ടെചയ്യരുത്.
➔ '്വിച്ച് ഓഫാക്കിയ ത�ഷം മാത്രതമ ത'ാക്കറ്റില് ~ഗ് ഘ3ി7ിക്കാനും ത'ാക്കറ്റില്നിന്നു �ിടുതല് 

ടെചയ്യാനും പാടുള്ളൂ.

➔ വൈ�ദ്യുതതാപകരണങ്ങള് പ്ര�ര്ത്തി7ിതക്കണ്ടി �രുത&ാള് "ബര് ടെചരു7് ധരിക്കുക.

➔ വൈ�ദ്യുത വൈലനുകള്ക്കു 'മീപം പ/ം പ"ത്തരുത്.

➔ ത3ബിള് ഫാന് ഉപതയാഗിച്ച് തലമു3ി ഉണക്കരുത്.

വൈ�ദ്യുതാഘാതമേ�ല്ക്കുമേKാള് നല്മേകണ്ട പ്രഥ�ശുശ്രൂഷ

➔ �രീരതാപനില �ര്ദ്ധി7ിക്കുക (�രീരം തിരുeി ചൂടുപി3ി7ിക്കുക)

➔ കൃത്രിമ �്വാത'ാച്ഛ്വാ'ം നല്കുക.

➔ മ'ിലുകള് തിരുeി പൂര്�സ്ഥിതിയിലാക്കുക.

➔ ഹൃദയം പ്ര�ര്ത്തി7ിക്കാനുള്ള പ്രഥമശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുക. (ടെനഞ്ചില് ]മമായി, �ക്തിയായി 

അമര്ത്തുക) 

➔ എത്രയും ടെപ/ന്ന് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുക.
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�സ്തുക്കളുടെ3 ഉപരിതലങ്ങളില് ത/ി പ്രകാ�രശ്മികള് അതത മാധ്യമത്തിതലക്കുതടെന്ന തിരിടെക 

�രുന്നതാണ് പ്രകാ�പ്രതിപതനം.
പ്രതിപതനനിയ�ങ്ങള്

➔ മിനു'മുള്ള പ്രതലങ്ങളില് ത/ി പ്രകാ�ം പ്രതിപതിക്കുത&ാള് പതനതകാണും പ്രതിപതനതകാണും 

തുല്ല്യമായിരിക്കും. 
➔ പതനരശ്മിയും പ്രതിപതനരശ്മിയും പതനബിന്ദു�ിതലക്ക് പ്രതിപതനതലത്തിനു �രയ്ക്കുന്ന ലംബവും 

ഒതര തലത്തില് ആയിരിക്കും.



മേകാണ്മേക�് ദര്>ണം മേകാണ്ന്റെ�ക്സ് ദര്>ണം എന്നി� രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ� പ്രമേത്യകതകള്  .  

മേകാണ്ന്റെ�ക്സ് ദര്>ണം മേകാണ്മേക�് ദര്>ണം

�സ്തു�ിന്റെ� സ്ഥാനം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ� സ്ഥാനം, സ�ിമേശഷതകള്

മുഖ്യ തഫാക്ക'ിനും 
തപാളിനും ഇ3യില് 
പ്രതിബിംബം 

രൂപടെ7ടുന്നു. ഇത് 
ടെചറുതും മിഥ്യയും നി�ര്

ന്നതുമായിരിക്കും.

�ളടെര അകടെല F - ല്. യഥാര്ഥം, തലകീഴായത്, ടെചറുത്.

C - യ്ക്ക് അപ്പു"ം F - നും C - യ്ക്കും ഇ3യില്. യഥാര്ഥം, തലകീഴായത്, 

ടെചറുത്.

C - യില്. C - യില് തടെന്ന. യഥാര്ഥം, തലകീഴായത്, തുല്ല്യ 

�ലു7ം.

C - യ്ക്കും F - നും ഇ3യില്. C – യ്ക്ക് അപ്പു"ം. യഥാര്ഥം, തലകീഴായത്, �ലുത്.

 F - ല് അനന്തതയില്.

F - നും P - യ്ക്കും ഇ3യില് ദര്7ണത്തിന് പിന്നില്. മിഥ്യ, നി�ര്ന്നത്, �ലുത്. 

മേകാണ്മേക�് ദര്>ണം മേകാണ്ന്റെ�ക്സ് ദര്>ണം

യഥാര്ത്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങളും മിഥ്യാപ്രതിബിംബവും 
രൂപീകരിക്കുന്നു

മിഥ്യാപ്രതിബിംബം മാത്രം രൂപീകരിക്കുന്നു.

�സ്തു�ിതനക്കാള് �ലിയ പ്രതിബിബവും ടെച"ിയ 
പ്രതിബിംബവും �സ്തു�ിടെ@ തുല്ല്യ �ലി7വുമുള്ള 

പ്രതിബിംബവും രൂപീകരിക്കുന്നു.

�സ്തു�ിതനക്കാള് ടെച"ിയ പ്രതിബിംബം മാത്രം 

രൂപീകരിക്കുന്നു.

യഥാര്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങള് ദര്7ണത്തിനു 
മുന്നിലായും മിഥ്യാപ്രതിബിംബങ്ങള് ദര്7ണത്തിനു 

പി"കിലും രൂപം ടെകാള്ളുന്നു.

ദര്7ണത്തിന് പി"കില് മാത്രം പ്രതിബിംബം രൂപം

ടെകാള്ളുന്നു.

�സ്തു�ില് നിന്ന് ദര്7ണത്തിതലക്കുള്ള ദൂരം 
മാറുന്നതനു'രിച്ച് പ്രതിബിംബത്തിടെ@ സ്ഥാനം 

'്വഭാ�ം എന്നി� മാറുന്നു.  

�സ്തു ഇ�ിടെ3യിരുന്നാലും പ്രതിബിംബം 

ഉണ്ടാകുന്നത് ദര്7ണത്തിനു പി"കില് P യ്ക്കും F നും 

ഇ3യിലായിരിക്കും.

ദര്>ണസ��ാക്യം

ദര്7ണത്തിടെ@ തഫാക്ക'് ദൂരം ‘f’ ഉം, ദര്7ണത്തില് നിന്ന് �സ്തു�ിതലക്കുള്ള ദൂരം ‘u’ വും ദര്

7ണത്തില് നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിതലക്കുള്ള ദൂരം ‘v’ യും ആയാല്,

1/f = 1/u + 1/v 

ഗണിതപ്രശ്നങ്ങള് ന്റെചയ്യുന്നതിനാ�ശ്യ�ായ സ��ാക്യങ്ങള്

➔ f = uv / (u+v)
➔ v = uf / (u-f)
➔ u = vf / (v-f)



ആ�ര്ധനം

➔ പ്രതിബിംബത്തിടെ@ ഉയരവും �സ്തു�ിടെ@ ഉയരവും തeിലുള്ള അനുപാതമാണ് ആ�ര്ധനം.

➔ ആ�ര്ധനം (m) = പ്രതിബിംബത്തിന്റെ� ഉയരം / �സ്തു�ിന്റെ� ഉയരം = hi / ho = -v/u

➔ ആ�ര്ധനം ടെനഗറ്റീ�ാടെണങ്കില് യഥാര്ത്ഥ പ്രതിബിംബവും (തലകീഴായത്), 

തപാ'ിറ്റീ�ാടെണങ്കില് മിഥ്യാപ്രതിബിംബവും (നി�ര്ന്നത്) ആയിരിക്കും.
➔ ആ�ര്ധനം ഒന്നായിരിക്കുത&ാള് �സ്തു�ിടെ@ �ലു7വും പ്രതിബിംബത്തിടെ@ �ലു7വും 

തുല്ല്യമായിരിക്കും.
➔ ആ�ര്ധനം ഒന്നിതനക്കാള് കൂടുതല് ആയിരിക്കുത&ാള് പ്രതിബിംബം �സ്തു�ിതനക്കാള് 

�ലുതായിരിക്കും.
➔ ആ�ര്ധനം ഒന്നിതനക്കാള് കു"�ായാല് പ്രതിബിംബത്തിടെ@ �ലു7ം �സ്തു�ിതനക്കാള് 

ടെചറുതായിരിക്കും
ന്യൂകാര്ട്ടീഷ്യന് ചിഹ്നരീതി

ന്യൂകാര്/ീഷ്യന് ചിഹ്നരീതിയനു'രിച്ച്,

➔ ദര്7ണത്തില്നിന്നു �സ്തു�ിതലക്കുള്ള അകലം (u) = ന്റെനഗറ്റീ�്

➔ ദര്7ണത്തില്നിന്നു പ്രതിബിംബത്തിതലക്കുള്ള അകലം (v) = ന്റെനഗറ്റീ�് (യഥാര്ഥ പ്രതിബിംബം 

ആടെണങ്കില്)

➔ �സ്തു�ിടെ@ ഉയരം (OB) = മേപാസിറ്റീ�്

➔ പ്രതിബിംബത്തിടെ@ ഉയരം (IM) = ന്റെനഗറ്റീ�് (യഥാര്ഥ പ്രതിബിംബം ആടെണങ്കില്)



➔ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം  ദര്7ണത്തിന് പിന്നില് ഉണ്ടാകുന്നതിനാല്, ദര്7ണത്തില്നിന്നു 

പ്രതിബിംബത്തിതലക്കുള്ള അകലം (v) = മേപാസിറ്റീ�്

➔ പ്രതിബിംബത്തിടെ@ ഉയരം (IM) = മേപാസിറ്റീ�്
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ഒരു സുതാര്യമാധ്യമത്തില്നിന്നു പ്രകാ�ിക'ാന്ദ്രതയില് �്യത്യാ'മുള്ള മടെറ്റാരു മാധ്യമത്തിതലക്ക് 
പ്രകാ�ം ചരിഞ്ഞുപതിക്കുത&ാള് മാധ്യമങ്ങളുടെ3 �ിഭജനതലത്തില് �ച്ച് അതിടെ@ പാതയ്ക്ക് �്യതിയാനം 

'ംഭ�ിക്കുന്നു. ഇതാണ് അപ�ര്ത്തനം (Refraction).

➔ അപ�ര്ത്തനത്തിന് കാരണം - �ി�ിധ �ാധ്യ�ങ്ങളുന്റെട പ്രകാശികസാന്ദ്രതയിലുള്ള �്യത്യാസം

ഗ്ലാസ് സ്ലാബിലൂന്റെടയുള്ള അപ�ര്ത്തനം

➔ �ായു�ില് നിന്ന് ഗ്ലാ'ിതലക്ക് ക3ക്കുത&ാള് (പ്രകാ�ിക 'ാന്ദ്രത
കു"ഞ്ഞ മാധ്യമത്തില് നിന്ന് കൂ3ിയ മാധ്യമത്തിതലക്ക്

ക3ക്കുത&ാള്) -  അപ�ര്ത്തനരശ്മി ലംബമേത്താട് അടുക്കുന്നു.

➔ ഗ്ലാ'ില് നിന്ന് �ായു�ിതലക്കു ക3ക്കുത&ാള് (പ്രകാ�ിക 'ാന്ദ്രത
കൂ3ിയ മാധ്യമത്തില് നിന്ന് കു"ഞ്ഞ മാധ്യമത്തിതലക്ക്

ക3ക്കുത&ാള്) - അപ�ര്ത്തനരശ്മി ലംബത്തില് നിന്ന് അകലുന്നു.

പ്രകാശികസാന്ദ്രത

പ്രകാ�ത�ഗടെത്ത '്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിടെ@ കഴി�ാണ് പ്രകാശികസാന്ദ്രത (optical 

density).

പ്രകാശികസാന്ദ്രതയും പ്രകാശമേ�ഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം  .  

➔ പ്രകാ�ിക'ാന്ദ്രത കൂ3ിയ മാധ്യമത്തില് - പ്രകാശമേ�ഗം കുറ�്.

➔ പ്രകാ�ിക'ാന്ദ്രത കു"ഞ്ഞ മാധ്യമത്തില് - പ്രകാശമേ�ഗം കൂടുതല്.

Cിട്ടിNല് മേകാണ്

പ്രകാ�രശ്മി പ്രകാ�ിക'ാന്ദ്രത കൂ3ിയ മാധ്യമത്തില് നിന്ന് പ്രകാ�ിക'ാന്ദ്രത കു"ഞ്ഞ 

മാധ്യമത്തിതലക്ക് ക3ക്കുത&ാള് അപ�ര്ത്തനതകാണ് 900 ആവുന്ന 'ന്ദര്ഭത്തിടെല പതനതകാണാണ് 

]ി/ിക്കല് തകാണ്. ജലത്തിടെല ]ി/ിക്കല് തകാണള�് 48.60 ആണ്.

പൂര്ണ്ണാന്തരപ്രതിപതനം

പ്രകാ�ിക'ാന്ദ്രത കൂ3ിയ മാധ്യമത്തില്നിന്ന്  കു"ഞ്ഞ മാധ്യമത്തിതലക്ക് ]ി/ിക്കല് 
തകാണിതനക്കാള് കൂ3ിയ പതനതകാണില് പ്രകാ�രശ്മി പ്രത��ിക്കുത&ാള് ആ രശ്മി അപ�ര്ത്തനത്തിനു 

�ിതധയമാകാടെത അതത മാധ്യമത്തിതലക്ക് പ്രതിപതിക്കുന്നതാണ് പൂര്ണാന്തരപ്രതിപതനം.



പൂര്ണാന്തരപ്രതിപതനം നടNാന് മേ�ണ്ട സാഹചര്യങ്ങള്
➔ പ്രകാ�രശ്മി പ്രകാ�ിക'ാന്ദ്രത കൂ3ിയ മാധ്യമത്തില് നിന്ന് കു"ഞ്ഞ മാധ്യമത്തിതലക്ക് 

'ഞ്ചരിക്കണം.

➔ പതനതകാണ് ]ി/ിക്കല് തകാണിതനക്കാള് കൂടുതലായിരിക്കണം.

നിത്യജീ�ിതത്തില് പൂര്ണാന്തരപ്രതിപതനത്തിന്റെ� പ്രാമേയാഗിക ഉപമേയാഗങ്ങള്
➔ ചികിത്സാരംഗത്ത് → എന്മേഡാമേ�ാ>്

➔ �ാര്ത്താ�ിനിമയരംഗത്ത്  → ഒപ്റ്റിNല് വൈഫബര് മേകബിളുകള്.

ന്റെലന്സുകള്

➔ തഗാതളാപരിതലങ്ങളുള്ള ഒരു സുതാര്യമാധ്യമമാണ് ന്റെലന്സ് .

➔ നാം പ്രധാനമായും ഉപതയാഗിക്കുന്ന ടെലന്സുകളാണ് മേകാണ്ന്റെ�ക്സും മേകാണ്മേകവും.

ന്റെലന്സുകളു�ായി ബന്ധന്റെ>ട്ട സാമേങ്കതിക പദങ്ങള് 

C1, C2 – �]താതകന്ദ്രങ്ങള്

O – പ്രകാ�ികതകന്ദ്രം.

AB, XY – മുഖ്യ അക്ഷം

➔ ഒരു ടെലന്'ിടെ@ മധ്യബിന്ദു�ാണ് പ്രകാശികമേകന്ദ്രം (P).
➔ ടെലന്'ിടെ@ ��ങ്ങള് ഭാഗങ്ങളായി �രുന്ന 'ാങ്കല്പികതഗാളങ്ങളുടെ3 തകന്ദ്രങ്ങളാണ് 

�Cതാമേകന്ദ്രങ്ങള് (C).
➔ ടെലന്'ിടെ@ രണ്ടു �]താതകന്ദ്രങ്ങടെളയും ബന്ധി7ിച്ചുടെകാണ്ട് പ്രകാ�ികതകന്ദ്രത്തില്ക്കൂ3ി 

ക3ന്നുതപാകുന്ന 'ാങ്കല്പികതരഖയാണ് മുഖ്യ ആക്ഷം.
➔ തകാണ്ടെ�ക്സ് ടെലന്'ിടെ@ മുഖ്യ അക്ഷത്തിനു 'മീപവും 'മാന്തരവുമായി ടെലന്'ില് പതിക്കുന്ന 

പ്രകാ�രശ്മികള് അപ�ര്ത്തനത്തിനുത�ഷം മുഖ്യ അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദു�ില് തകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഈ ബിന്ദു�ിടെന തകാണ്ടെ�ക്സ് ടെലന്'ിടെ@ മുഖ്യമേഫാNസ് എന്നു പ"യുന്നു.
➔ തകാണ്തക�് ടെലന്'ിടെ@ മുഖ്യ അക്ഷത്തിനു 'മീപവും 'മാന്തരവുമായി ടെലന്'ില് പതിക്കുന്ന 

പ്രകാ�രശ്മികള് അപ�ര്ത്തനത്തിനുത�ഷം പരസ്പരം അകലുന്നു. ഈ രശ്മികള് പതനരശ്മികളുടെ3 

അതത ��ത്ത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദു�ില്നിന്നു പു"ടെ7ടുന്നതായി തതാന്നുന്നു. ഈ 

ബിന്ദു�ാണ് മേകാണ്മേക�് ന്റെലന്സി� മുഖ്യമേഫാNസ്.



\  മേകാണ്ന്റെ�ക്സ് ന്റെലന്സ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങള്  

�സ്തു�ിന്റെ� സ്ഥാനം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ�
സ്ഥാനം

പ്രതിബിംബത്തിന്റെ� സ്വഭാ�ം / �ലു>ം

യഥാര്ഥം /
�ിഥ്യ

തലകീഴായത് /
നി�ര്ന്നത്

�ലുത് /

ന്റെചറുത് / അമേത
�ലു>ം

�ിദൂരതയില് F ല് യഥാര്ഥം തലകീഴായത്. ടെചറുത്

2F ന് അപ്പു"ം. ടെലന്'ിടെ@ മറു ��ത്ത്

2F നും F നും ഇ3യില്.

യഥാര്ഥം തലകീഴായത്. ടെചറുത്.

2F ല്. ടെലന്'ിടെ@ മറു��ത്ത്

2 F ല്

യഥാര്ഥം തലകീഴായത്. അതത �ലു7ം.

2F നും F നും 
ഇ3യില്

ടെലന്'ിടെ@ മറു��ത്ത്

2F ന് അപ്പു"ം.

യഥാര്ഥം തലകീഴായത്. �ലുത്.

F ല്. അനന്തതയില് യഥാര്ഥം തലകീഴായത്. �ലുത്.

F നും ടെലന്'ിനും 

ഇ3യില്.

�സ്തു ഇരിക്കുന്ന അതത

��ത്ത്.

മിഥ്യ നി�ര്ന്നത് �ലുത്.

മേകാണ്ന്റെ�ക്സ് ന്റെലന്സ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ� മേരഖാചിത്രങ്ങള്

�സ്തു അനന്തതയില്

�സ്തു 2F ന് അപ്പു"ം



�സ്തു 2F ല് 

�സ്തു 2F നും F നും ഇ3യില്

�സ്തു F ല്.

�സ്തു F നും ടെലന്'ിനും 

ഇ3യില്.

മേകാണ്മേക�് ന്റെലന്സ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം

➔ തകാണ്തക�് ടെലന്'ില് �സ്തു എ�ിടെ3 ഇരുന്നാലും പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് �സ്തു ഇരിക്കുന്ന 

അമേത �ശത്ത് പ്രകാശിക മേകന്ദ്രത്തിനും (P) മേഫാNസിനും (F) ഇടയിലാണ് . പ്രതിബിംബം �ിഥ്യ, 

നി�ര്ന്നത് , ന്റെചറുത് ആയിരിക്കും.



മേകാണ്മേക�് ന്റെലന്സും മേകാണ്ന്റെ�ക്സ് ന്റെലന്സും രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങള്  -   താരത�്യം  

മേകാണ്ന്റെ�ക്സ് ന്റെലന്സ് മേകാണ്മേക�് ന്റെലന്സ്

യഥാര്ത്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങളും മിഥ്യാപ്രതിബിംബവും 
രൂപീകരിക്കുന്നു

മിഥ്യാപ്രതിബിംബം മാത്രം രൂപീകരിക്കുന്നു.

�സ്തു�ിതനക്കാള് �ലിയ പ്രതിബിബവും ടെച"ിയ 
പ്രതിബിംബവും �സ്തു�ിടെ@ തുല്ല്യ �ലി7വുമുള്ള 

പ്രതിബിംബവും രൂപീകരിക്കുന്നു.

�സ്തു�ിതനക്കാള് ടെച"ിയ പ്രതിബിംബം മാത്രം 

രൂപീകരിക്കുന്നു.

യഥാര്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങള് ടെലന്'ിടെ@ മറു��ത്തും
മിഥ്യാപ്രതിബിംബങ്ങള് �സ്തു ഇരിക്കുന്ന അതത 

��ത്തും രൂപം ടെകാള്ളുന്നു.

�സ്തു ഇരിക്കുന്ന അതത ��ത്തു മാത്രം പ്രതിബിംബം 

രൂപം ടെകാള്ളുന്നു.

�സ്തു�ില് നിന്ന് ടെലന്'ിതലക്കുള്ള ദൂരം 
മാറുന്നതനു'രിച്ച് പ്രതിബിംബത്തിടെ@ സ്ഥാനം 

'്വഭാ�ം എന്നി� മാറുന്നു.  

�സ്തു ഇ�ിടെ3യിരുന്നാലും പ്രതിബിംബം 
ഉണ്ടാകുന്നത് �സ്തു ഇരിക്കുന്ന അതത ��ത്ത് 

പ്രകാ�ിക തകന്ദ്രത്തിനും (P) തഫാക്ക'ിനും (F) 

ഇ3യിലാണ് .

യൂണീറ്റ്   - 6   കാഴ്ചയും �ര്ണ്ണങ്ങളുന്റെട മേലാകവും  
പ്രകാശപ്രകീര്ണനം

➔ 'മന്വിതപ്രകാ�ം ഘ3ക�ര്ണ്ണങ്ങളായി ത�ര്തിരിയുന്ന പ്രതിഭാ'മാണ് പ്രകാശപ്രകീര്ണനം.

➔ ഒന്നില് കൂടുതല് �ര്ണങ്ങള് 'ംതയാജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാ�മാണ് സ�ന്വിത പ്രകാശം.

➔ പ്രകീര്ണനഫലമായുണ്ടാകുന്ന �ര്ണങ്ങളുടെ3 ]മമായ �ിതരണടെത്ത �ര്ണരാജി എന്നു പ"യുന്നു.

➔ തരംഗവൈദര്ഘ്യം കു"ഞ്ഞ �ര്ണങ്ങള്ക്ക് - കൂടുതല് �്യതിയാനം സംഭ�ിക്കുന്നു.

➔ തരംഗവൈദര്ഘ്യം കൂ3ിയ �ര്ണങ്ങള്ക്ക് -  കുറ�് �്യതിയാനം സംഭ�ിക്കുന്നു.

പ്രകീര്ണനത്തിന് കാരണം

പ്രി'ത്തില് ചരിഞ്ഞ് പ്രത��ിക്കുന്ന അ�'രത്തിലും പ്രി'ത്തില് നിന്നു പു"ത്തുക3ക്കുത&ാഴും 

പ്രകാ�ത്തിന് അപ�ര്ത്തനം 'ംഭ�ിക്കുന്നു. �്യതിയാനത്തിന്റെ� അള�് തരംഗവൈദര്ഘ്യന്റെത്ത 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് �്യത്യസ്ത അളവുകളില് �ര്ണങ്ങള്ക്ക് �്യതിയാനം 'ംഭ�ിക്കുന്നതാണ് പ്രകീര്

ണനത്തിനു കാരണം.

പ്രിസത്തിലൂന്റെടയുള്ള പ്രകാശപ്രകീര്ണനം
➔ പ്രി'ത്തിടെ@ പാദതത്താ3്  ഏറ്റവും അടുത്തു കാണുന്ന

�ര്ണം - �യലറ്റ്.
➔ പ്രി'ത്തിടെ@ പാദത്തില് നിന്ന് ഏറ്റവും അകന്ന്

കാണുന്ന �ര്ണം - ചു�>്
➔ പ്രി'ത്തിടെ@ പാദത്തില് നിന്നുള്ള �ര്ണങ്ങളുടെ3

]മം-  �യലറ്റ് (violet), കടും നീല (indigo), നീല 

(blue), പച്ച (green), �ഞ്ഞ (yellow), ഓറഞ്ച് 

(orange), ചു�>് (red). (VIBGYOR)



�ഴ�ില്ല് 
➔ സൂര്യപ്രകാ�ത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിടെല ജലകണികകളില് 'ംഭ�ിക്കുന്ന പ്രകീര്ണനം കാരണമാണ്

മഴ�ില്ലുണ്ടാകുന്നത്.

➔ രാ�ിടെല മഴ�ില്ല് കാണുന്ന ദിക്ക് - പടിഞ്ഞാറ്

➔ വൈ�കുതന്നരം മഴ�ില്ല് കാണുന്ന ദിക്ക് - കിഴN്
➔ അന്തരീക്ഷത്തിടെല ജലകണികയിലൂടെ3 ക3ന്നുതപാകുന്ന പ്രകാ�രശ്മിക്ക് രണ്ടു പ്രാ�ശ്യം അപ�ര്

ത്തനവും ഒരു പ്രാ�ശ്യം ആന്തരപ്രതിപതനവും 'ംഭ�ിക്കുന്നു.

➔ മഴ�ില്ലിടെ@ പു"ം�ക്കില് കാണടെ7ടുന്ന �ര്ണം - ചു�>്

➔ മഴ�ില്ലിടെ@ അകടെത്ത അരുകില് കാണടെ7ടുന്ന �ര്ണം - �യലറ്റ്
➔ ദൃഷ്ടിതരഖയുമായി ഒതര തകാണള�ില് കാണടെ7ടുന്ന കണികകളിലൂടെ3 പു"ത്തു�രുന്ന ഒതര �ര്

ണത്തിലുള്ള� ആയതിനാല് ഇ� ഒരു വൃത്തചാപത്തില് സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്നതായി നമുക്ക് 

അനുഭ�ടെ7ടുന്നു.

➔ �ിമാനത്തില് നിന്ന് തനാക്കിയാല് മഴ�ില്ല് വൃത്താകൃതിയില് കാണടെ7ടുന്നു.

�ര്ണ്ണങ്ങളുന്റെട സംമേയാജനം

➔ ഒരു പ്രി'ത്തിലൂടെ3 ക3ന്നു തപാകുത&ാള് പ്രകീര്ണനം
'ംഭ�ിച്ച് ഘ3ക�ര്ണങ്ങളായി മാ"ിയ പ്രകാ�രശ്മികടെള
മടെറ്റാരു പ്രി'ത്തിലൂടെ3 ക3ത്തി�ിടുത&ാള് �ീണ്ടും

ധ�ളപ്രകാ�മായി മാറുന്നു.
�ീക്ഷണസ്ഥിരത

➔ ഒരു ദൃ�്യനുഭ�ം നമ്മുടെ3 കണ്ണിടെ@ ടെ"റ്റിനയില് 0.0625 s (1/16

s) 'മയതത്തക്ക് തങ്ങി നില്ക്കും. ഈ പ്രതിഭാ'മാണ് �ീക്ഷണസ്ഥിരത.

➔ 0.0625 ടെ'ക്ക@ിനകത്ത് ഒന്നിലധികം ദൃ�്യങ്ങള് കണ്ടാല് അ�യുടെ3ടെയല്ലാം 

പരിണിതദൃ�്യാനുഭ�ം കണ്ണിലുണ്ടാകും.

➔ �ീക്ഷണസ്ഥിരതയ്ക്കുദാഹരണങ്ങള് - 

➔ ന്യൂ/ടെ@ �ര്ണപ&രം ത�ഗത്തില് ക"ക്കുത&ാള് ന്റെ�ള്ള നിറത്തില്  കാണുന്നു. 

➔ ത�ഗത്തില് ചുഴറ്റുന്ന തീ7ന്തത്തിടെ@ പാത വൃത്താകൃതിയില് കാണുന്നു.

➔ മഴത്തുള്ളികള് ഗ്ലാസ്ദണ്ഡ് തപാടെല കാണടെ7ടുന്നത്.
➔ ഫാന് ത�ഗത്തില് ക"ങ്ങുത&ാള് ഇതളുകള് ഡിസ്ക്കുമേപാന്റെല കാണടെ7ടുന്നത്.  

പ്രകാശത്തിന്റെ� �ിസരണം
➔ പ്രകാ�ത്തിന് മാധ്യമത്തിടെല കണങ്ങളില് ത/ി 'ംഭ�ിക്കുന്ന ]മരഹിതവും ഭാഗീകവുമായ 

ദി�ാ�്യതിയാനമാണ് �ിസരണം.

➔ തരംഗവൈദര്ഘ്യം കു"ഞ്ഞ �ര്ണങ്ങള്ക്ക് - �ിസരണം കൂടുതല് സംഭ�ിക്കുന്നു.

➔ തരംഗവൈദര്ഘ്യം കൂ3ിയ �ര്ണങ്ങള്ക്ക് - �ിസരണം കുറ�്  സംഭ�ിക്കുന്നു.

➔ ആകാ�ം നീല നി"ത്തില് കാണുന്നു- സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെല തരംഗവൈദര്ഘ്യം കുറഞ്ഞ �ര്ണങ്ങളായ �യലറ്റ്, 

കടും നീല, നീല എന്നീ �ര്ണങ്ങള്N് അന്തീരക്ഷത്തിന്റെല കണങ്ങളില്ത്തട്ടി കൂടുതല് �ിസരണത്തിന് 

�ിമേധയ�ാകുന്നതിനാല്.

➔ ഉദയാസ്തമയങ്ങളില് സൂര്യനും  ച]�ാളവും ചു�ന്നിരിക്കുന്നു - ഈ സ�യത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് 

ഭൂ�ിയിന്റെലത്താന് കൂടുതല് ദൂരം സഞ്ചരിമേNണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാല് തരംഗവൈദര്ഘ്യം കുറഞ്ഞ �ര്ണങ്ങള്N് 

�ിസരണം സംഭ�ിച്ച് നഷ്ടന്റെ>ടുന്നു. മേശഷിക്കുന്ന�യില് പ്രാമുഖ്യം തരംഗവൈദര്ഘ്യം കൂടിയ ചു�>്, �ഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് 



എന്നീ നിറങ്ങള്Nാണ്. അ�യുന്റെട സംമേയാജന നിറത്തില് ഈ സ�യം സൂര്യന്റെനയും ചC�ാളന്റെത്തയും കാണാന് 

സാധിക്കുന്നു.

➔ കണങ്ങളുടെ3 �ലി7ം കൂടുത&ാള് - �ിസരണവും കൂടുന്നു.

➔ കണങ്ങളുടെ3 �ലു7ം പ്രകാ�ത്തിടെ@ തരംഗവൈദര്ഘ്യതത്തക്കാള് കൂടുതലായാല് - എല്ലാ �ര്ണങ്ങള്ക്കും 

ഒരുമേപാന്റെല �ിസരണം സംഭ�ിക്കുന്നു (പട്ടണങ്ങളിന്റെല ആകാശം ചാരനിറത്തില് കാണുന്നു)

➔ �ാഹനങ്ങളുടെ3 ടെ3യില് ലാമ്പുകള്ക്കും 'ിഗ്നല് ലാമ്പുകള്ക്കും ചു�7് നി"ം നല്കുന്നു - ചു�>ിന് തരംഗവൈദര്

ഘ്യം കൂടുതലായതിനാല് �ിസരണം സംഭ�ിNാന്റെത കൂടുതല് ദൂരം സഞ്ചരിNാന് കഴിയുന്നു.

യൂണീറ്റ്   7 –   ഊര്ജപരിപാലനം  

 ഫ�ോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ
➔ ലക്ഷക്കണക്കിനു �ര്ഷങ്ങള്ക്കുമു&് മണ്ണിന3ിയില്ടെ7ട്ടു തപായ ''്യങ്ങളും ജീ�ികളും �ായു�ിടെ@  

അ'ാന്നിധ്യത്തില് ഉന്നത താപനിലയിലും മര്ദ്ദത്തിലും രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുണ്ടായതാണ് മേഫാസില് 
ഇന്ധനങ്ങള്.

➔ കല്Nരി, ന്റെപമേട്രാളിയം, പ്രകൃതി �ാതകങ്ങള് എന്നി� തഫാ'ില് ഇന്ധനങ്ങളാണ്
➔ തഫാ'ില് ഇന്ധനങ്ങള് ഉപതയാഗിച്ചു തീരുന്നതനു'രിച്ച് പുനരുല്പാദി7ിക്കടെ7ടുന്നില്ല. അതിനാല് ഇ� 

പുനഃസ്ഥാപിNാന് കഴിയാത്ത ഊര്ജ്ജമേªാതസ്സുകള് ആണ്
കല്Nരി

➔ ഭൂമിയില്നിന്നു ലഭിക്കുന്ന തഫാ'ില് ഇന്ധനങ്ങളില് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കല്Nരി ആണ്.
➔ കല്ക്കരി യിടെല പ്രധാന ഘ3കം കാര്ബണാണ്.
➔ അ3ങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്ബണിടെ@ അ3ിസ്ഥാനത്തില് കല്ക്കരിടെയ പീറ്റ്, ലിവൈ¬റ്റ്,  മേകാള്, ആന്ത്രവൈസറ്റ് 

എന്നിങ്ങടെന നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
➔ കല്ക്കരിടെയ �ായു�ിടെ@ അ'ാന്നിദ്ധ്യത്തില് ത'്വദനം ടെചയ്താല് അമേ�ാണിയ, മേകാള്ഗ്യാസ്, മേകാള്ട്ടാര്, 

മേകാN് എന്നി� ലഭിക്കും.

സി  .  എന്  .  ജി   (Compressed Natural Gas),    എല്  .   എന്  .   ജി   (Liquefied Natural Gas)   
➔ പ്രകൃതി�ാതകത്തില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.
➔ പ്രധാന ഘ3കം �ീന്റെഥയ്ന് ആണ്.
➔ �ാഹനങ്ങളിലും, �്യ�'ായ �ാലകളിലും, ടെതര്മല് പ�ര്ത!ഷനുകളിലും ഇന്ധനമായി ഉപതയാഗിക്കുന്നു.
➔ എല്. എന്.ജി. യുടെ3 പ്രാധാന്യം -പ്രകൃതി�ാതകന്റെത്ത ദ്ര�ീകരിച്ച് സൗകര്യപ്രദ�ായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിമേലN് 

ന്റെകാണ്ടുമേപാകാം.
എല്  .   പി  .   ജി   . (Liquefied Petroleum Gas)  

➔ ടെപതട്രാളിയടെത്ത അ�്വികത'്വദനം ടെചയ്യുത&ാള് കിട്ടുന്നു.

➔ പ്രധാനഘ3കം ബ്യൂന്റെട്ടയ്ന് ആണ്.

➔ നി"തമാ മണതമാ ഇല്ല.

➔ �ാതക തചാര്ച്ച തിരിച്ച"ിയാനായി ഈന്റെതയ്ല് ന്റെ�ര്ക്യാപ്റ്റന് കലര്ത്തുന്നു.

എല്  .   പി  .   ജി യും സുരക്ഷയും  

➔ എല്.പി.ജി 'ിലിണ്ട"ില് �ാതക തചാര്ച്ചയുള്ളത7ാള് വൈ�ദ്യുത '്വിച്ച് ഓണ് ടെചയ്യുകതയാ ഓഫ് 
ടെചയ്യുകതയാ അരുത് - സ്പാര്Nിങ് മൂലം തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകും.

➔ �ാതക തചാര്ച്ചയുള്ളത7ാള് ജനാലകതളാടെ3ാ7ം �ാതിലുകളും തു"ന്നിടുക – എല്. പി.ജി N് �ായു�ിമേനNാള് 
സാന്ദ്രത കൂടുതലായതിനാല് അ� അന്തരീക്ഷത്തില് താന്റെഴയാകും സ്ഥിതി ന്റെചയ്യുക.

➔ "ബര് 3്യൂബ് കൃത്യമായ ഇ3ത�ളകളില് പരിത�ാധിച്ച് തചാര്ച്ച ഇടെല്ലന്ന് ഉ"പ്പു �രുത്തുക.

➔ ടെ"ഗുതലറ്റര് ഓണ് ടെചയ്തതിനുത�ഷം മാത്രം !ൗ�ിടെ@ തനാബ് തിരിക്കുക.

➔ 'ിലിണ്ട"ിടെ@ കാലാ�ധി കഴിഞ്ഞി/ില്ല എന്നു"7ാക്കുക.

➔ A24 എന്ന് തരഖടെ7ടുത്തിയ 'ിലിണ്ട"ിടെ@ കാലാ�ധി 2024 �ാര്ച്ച് 31 �ടെരയാണ്.



ഗ്യാസ് ലീക്കുണ്ടായാല് ന്റെചമേÈണ്ട കാര്യങ്ങള്

➔ പു"ത്തുനിന്ന് വൈ�ദ്യുതബന്ധം �ിതpദിക്കുക.

➔ ടെ"ഗുതലറ്റര് ഓഫ് ടെചയ്ത് 'ിലിണ്ടര് ആടെളാഴിഞ്ഞ സ്ഥലതത്തക്കു മാറ്റുക.

➔ �ാതിലുകളും ജനാലകളും തു"ന്നിടുക.

➔ നനഞ്ഞ ചണച്ചാക്കുപതയാഗിച്ച് 'ിലിണ്ട"ിടെ@ �ായറ്റം മൂ3ി ഓക്സിജനുമായുള്ള '&ര്ക്കം ഒഴി�ാക്കി തീ 
ടെകടുത്താം.

ഹരിമേതാര്ജം   (  ഗ്രീന് എനര്ജി  )  

➔ പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഊര്ജതÅാതസ്സുകളില് നിന്ന് പരി'രമലിനീകരണം ഉണ്ടാകടെത നിര്eിക്കുന്ന ഊര്
ജമാണ് ഹരിമേതാര്ജം.

➔ പുനസ്ഥാപിക്കാന് കഴിയുന്ന ഊര്ജതÅാതസ്സുകളില്നിന്ന് ഉല്7ാദി7ിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ഊര്ജങ്ങളും 
ഹരിമേതാര്ജ�ാണ്.

ബ്രൗണ് എനര്ജി

➔ പുനസ്ഥാപിക്കാന് കഴിയാത്ത ഊര്ജതÅാതസ്സുകളായ കല്ക്കരി, ടെപതട്രാളിയം തു3ങ്ങിയ� 
ഉപതയാഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഊര്ജവും ന്യൂക്ലിയര് ഊര്ജവും ബ്രൗണ് എനര്ജിയാണ്.

➔ ബ്രൗണ് എനര്ജി ആമേഗാളതാപനത്തിനും പരിസ്ഥിതി �ലിനീകരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

ഹരിമേതാര്ജം ബ്രൗണ് എനര്ജി

ത'ാളാല് ടെ'ല് അതറ്റാമിക "ിയാക്ടറുകള്

വൈറ്റഡല് എനര്ജി ഡീ'ല് എന്ജിനുകള്

വൈഹതÈാ ഇലക്ട്രിക് പ�ര് ടെതര്മല് പ�ര് ത!ഷനുകള്

കാറ്റാ3ി കല്ക്കരി

ഊര്ജപ്രതിസന്ധി

➔ ഊര്ജത്തിടെ@ ആ��്യകതയിടെല �ര്ദ്ധനവും ഊര്ജത്തിടെ@ ലഭ്യതയിലുള്ള കു"വുമാണ് ഊര്ജപ്രതിസന്ധി.

ഊര്ജപ്രതിസന്ധിക്കുള്ള കാരണങ്ങള്

➔ ഊര്ജം പാഴാക്കി കളയുന്നു.

➔ പുനസ്ഥാപിക്കാന് പറ്റാത്ത ഊര്ജതÅാതസ്സുകടെള കൂടുതലായി ഉപതയാഗിക്കുന്നത്

➔ �്യ�'ായ�ത്ക്കരണം.

➔ ജന'ംഖ്യാ�ര്ദ്ധന�്

ഊര്ജപ്രതിസന്ധിക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങള്

➔ ഊര്ജം യുക്തി'ഹമായി ഉപതയാഗിക്കുക.

➔ 'ൗതരാര്ജം പരമാ�ധി ഉപതയാഗടെ7ടുത്തുക.

➔ ടെപാതു യാത്രാ 'ൗകര്യങ്ങള് കഴിയുന്നത്ര ഉപതയാഗിക്കുക.

➔ യന്ത്രങ്ങള്ക്ക് യഥാ'മയം അറ്റകുറ്റ7ണി ടെചയ്യുക.

Prepared by,

Joji George, HST
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