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LIST OF EXPERIMENT- MAJOR PRACTICALS 

 

 1     Young’s Modulus   - Non Uniform Bending 

  2  Surface and Interfacial Surface Tension –Drop Weight Method  

   3  Sonometer −Verification of Transverse Laws of Vibration 

        4 Coefficient of Viscosity of a Liquid  

 

    5 Young’s Modulus   - Uniform Bending  

 

       6  Spectrometer- Refractive index of the solid prism 

  

 7  Newton’s law of cooling- Specific heat capacity of a liquid 

 

 8  Lee’s disc- Thermal conductivity of a bad conductor 

  

\ 9  Air wedge- Diameter of the wire 

 

 10 Torsional pendulum- rigidity modulus of the wire 

 

 11 Compound Pendulum- Acceleration due to gravity 

 

 12 Metre Bridge-Specific resistance   

  

 13  Junction diode and Zener diode 

  

 14  Static Torsion- Rigidity modulus of a wire 

 

        15 Melde’s string – Transverse and Longitudinal modes. 
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aq;Fzfk;-rPww;w tisT 

Nehf;fk;:  

      Fz;LPrp kw;Wk; Ez;Nzhf;fpiag; gad;gLj;jp nfhLf;fg;gl;l 
rl;lj;jpd; aq;Fzfj;ij  rPuw;w tisT Kiw %yk; fhzy;. 

tha;g;ghL: 

rl;lj;jpd; aq;Fzfk;
2

3

3

4

 Nm
sbd

mgl
q  

m→ epiw  (kg) 

g→ GtpaPHg;G KLf;fk; (msec−2) 

l→    ,U fj;;jp KidfSf;fpilNa cs;s JHuk;; ( m) 

b→ rl;lj;jpd; mfyk;  (m)  

d→ rl;lj;jpd; jbkd; (m) 

s→ m Kg epiwf;fhd ika ,wf;fk; (m) 

 

nra;Kiw: 

 nfhLf;fg;gl;lr; rl;lj;jpid ,U fj;jp KidfSf;fpilNa l kPl;lh; 
,ilntspapy; epWj;jTk;. NkYk; rl;lkhdJ fj;jp KidfSf;Fg; gpwF 
,UGwKk; rk njhiyapy; ,Uf;FkhW itf;f Ntz;Lk;.  rl;lj;jpd; 
ikaj;jpy; Xh; Fz;Lrpapid Neuhfg; nghUj;jTk;. rl;lj;jpd; ikaj;jpy; xU 
Ehypy; ntWk; viljhq;fpapid njhq;f tpl Ntz;Lk;. gpwF viljhq;fpapy; 
xt;nthU 50 fpuhk; vilfw;fisg; gbg;gbahf 3 my;yJ 4 Kiw Nrh;j;Jk; 
kw;Wk; vLj;Jk; rl;lj;jpid kPl;rpay; jd;ikf;F nfhz;L tuTk;. gpd; 
rl;lj;jpd; ikaj;jpy; xU Ehypy; ntWk; viljhq;fpapid njhq;f tpl 
Ntz;Lk;. Ez;Nzhf;fpapy; Fz;Lrpapd; Kidapd; gpk;gj;jpid fpilkl;l 
Nfhl;Lld; nghUj;j Ntz;Lk;. Ez;Nzhf;fpapYs;s  Kjd;ik kw;Wk; 
nth;dpah; msTf;NfhypYs;s  mstPLfis mstpl;L vil VWk; 
neLthpirapy;; ml;ltidg; gLj;jTk;. ,ij Nghy; xt;nthU 50 fpuhk; 
vilfw;fisg; gbg;gbahf Nrh;j;J  Ez;Nzhf;fpapy; Fz;Lrp; Kidapd; 
gpk;gj;jpid fpilkl;l Nfhl;Lld; nghUj;jp Ez;Nzhf;fpapYs;s  Kjd;ik 
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kw;Wk; nth;dpah; msTf;NfhypYs;s  mstPLfis mstpl;L vil VWk; 
neLthpirapy;ml;ltidg; gLj;jTk;. 

,r; nra;Kiwapid vil ,wq;Fk; NghJk; nraw;gLj;jTk;.  xt;nthU 
50 fpuhk; vilfw;fisg; gbg;gbahf vLj;J Ez;Nzhf;fpapy; Fz;Lrp 
Kidapd; gpk;gj;jpid fpilkl;l Nfhl;Lld; nghUj;jp Ez;Nzhf;fpapYs;s  
Kjd;ik kw;Wk; nth;dpah; msTf;NfhypYs;s  mstPLfis mstpl;L vil 
,wq;Fk; neLthpirapy; ml;ltidg; gLj;jTk;. vil VWk; kw;Wk; ,wq;Fk; 
neLthpirapy; cs;s mstPl;bd; ruhrhp kjpg;gid fhzTk;. ,k;kjpg;gid 
ruhrhp ,wf;fk; neLthpirapy; ml;ltidg; gLj;jTk;. gpd; m Kg epiwf;fhd 
ika ,wf;fj;jpd; kjpg;ig fhzTk;. mjid (s) vdf; nfhs;f. rl;lj;jpd; 
jbkd; kw;Wk; mfyk; (d&b), ,tw;wpd; kjpg;gpid jpUF mstp kw;Wk; 
nth;dpah; fhypg;gh; cjtpf; nfhz;L mstplTk;. me;j mstPLfis 

ml;ltiz 2 kw;Wk; ml;ltiz 3 apy; Fwpg;gpLf. NkYk; 2

3

3

4

 Nm
sbd

mgl
q vd;w 

rkd;ghl;bidg; gad;gLj;jp rl;lj;jpd; aq;Fzfj;jpidf; fz;lwpayhk;.  

XtnthU gStpw;Fk; mjw;fhd ruhrup ,wf;fj;jpd; kjpgpgpid ruhrhp 
,wf;fk; neLthpirapy; ml;ltidapypUeJ fz;lwpayhk;. gpd; gStpid X 
mr;rpYk; ,wf;fj;jpid Y mr;rpYk; nfhz;L xU tiuglk; tiuaTk;. me;j 
tiuglj;jpypUeJ (s/m) apd; kjpg;gpidg; ngwTk;. gpd; aq; Fzfj;jpid 
fPo;fhZk; rkd;ghl;bypUe;J fz;lwpayhk;. 

 

 

 

ml;ltiz-1 (m Kg epiwf;fhd ika ,wf;fk; s(m) 

gS 
(×10−3Kg) 

Ez;Nzhf;fp mstPL  ×10−2m ruhrup 
,wf;fk; 

 ×10−2m 

m Kg 
epiwf;fhd 

ika ,wf;fk; 
×10−2m 

vil Vw;wk;  vil ,wf;fk; 
M.S.R V.S.C C.R M.S.R V.S.C C.R 

W         
W+50         
W+100         
W+150         
W+200         
W+250         
W+300         
W+350         

m

s
slopeNm

slopebd

gl
q  2

3

3

)
1

(
4
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ruhrup S=   ×10−2m 

ml;ltiz -2 rl;lj;jpd; jbkd;–jpUF mstp 

 kPr;rpw;wsT = 0.01mm  Ropg;gpio =           Ropj;;jpUj;jk; =    

t.vz;  Ghpf;Nfhy;mstPL 

(×10−3m) 

jiyf;Nfhy; 

Xd;wpg;G(div) 

jiyf;Nfhy; 

mstPL(×10−3m) 

fzf;fplg;gl;l 

mstPL(×10−3m) 

jpUj;jg;gl;l 

mstPL(×10−3m) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

            ruhrup d =   ×10−3m 

ml;ltiz −3 rl;lj;jpd; mfyk;– ntu;dpau; msTNfhy;  

kPr;rpw;wsT = 0.01cm  

t.vz; Kjd;ikmsT Nfhy; 

mstPL (×10−2m) 

ntu;dpau; 

Xd;wpg;G(div) 

fzf;fplg;gl;l 

mstPL(×10−2m) 

rhpahd 

mstPL(×10−2m) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

                                                                           
ruhrup b =        ×10−2m 
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gS 
(×10−3Kg) 

ruhrup 
,wf;fk; 
×10−2m 

50  
100  
150  
200  
260  
300  
350  

 

fzf;fPL rl;lj;jpd; aq;Fzfk;
2

3

3

4

 Nm
sbd

mgl
q  

m→   epiw  (kg) 

g→ GtpaPHg;G KLf;fk (msec−2) 

l→,U fj;;jp KidfSf;fpilNa cs;s JHuk;; ( m) 

b→ rl;lj;jpd; mfyk;  (m)  

d→ rl;lj;jpd; jbkd; (m) 

s→ m Kg epiwf;fhd ika ,wf;fk; (m) 

     

q=  
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KbT: 

 nfhLf;fg;gl;l rl;lj;jpd; aq;Fzfk; (fzf;fPL Kiw) q=   Nm-2 

   rl;lj;jpd; aq;Fzfk; (tiuglk; Kiw) q=   Nm-2 
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gug;G ,Otpir kw;Wk; Kftpil gug;G ,Otpir-JspvilKiw    

Nehf;fk;:  

nfhLf;fg;gl;l jputj;jpd; gug;G ,Otpir kw;Wk; Kftpil gug;G 
,Otpiria JspvilKiw %yk; fhzy;  

tha;g;ghL: 

  ePupd;;  gug;G ,Otpir 1

8.3

 Nm
r

mg
T  

T→ ePupd;; gug;G ,Otpir ( Nm−1) 

m→ xU Jsp ePupd; vil ( kg) 

g→ GtpaPu;g;G KLf;fk; ( msec−2 ) (g= 9.8 msec−2)  

r→ fz;zhb Fohapd; Muk; (m)   

ePu; kw;Wk; kz;nziza;f;fpilNaahd Kftpil gug;G ,Otpir 

   1
'

' )1(
8.3

 Nm
r

gm
T




 

'T  → ePu; kw;Wk; kz;nzz;iza;f;fpilNaahd Kftpil gug;G ,Otpir                                       

(Nm−1) 

'm  → jputj;jpDs; xU Jsp ePupd; vil ( kg) 

g→ GtpaPu;g;G KLf;fk; ( msec−2 ) (g= 9.8 msec−2)  

r→ fz;zhb Fohapd; Muk; (m)   

σ → kz;nzz;izapd; mlu;j;jp  ( Kg/m3 )(800 Kg/m3) 

ρ→ ePupd; mlu;j;jp (Kg/m3 )(1000 Kg/m3) 
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nra;Kiw: 

  4mm tpl;lKs;s xH FWfpa fz;zhbf; Fohapid mkpyk; kw;Wk; 
ePhpdhy; Rj;jk; nra;J nfhs;sTk;. ,f;fz;zhbf; Fohapid gpAnul; 
cld; ug;gh; Foha; %yk; ,izf;fTk;. ,g; GAnul;bid XU 
jhq;fpapy; epWj;jTk;.  GAnul;bypUe;J  fz;zhbf; Foha;f;F tUk; 
ePhpd; Ntfj;jpidf; fl;Lg;gLj;j rPuikg;ghd; xd;iw ug;gh; FohAld; 
,izf;fTk;. ,r;rPuikg;ghidg; gad;gLj;jp Xh; epkplj;jpy; Vwj;jho 8 
Jspfs; fz;zhbf; FohapypUe;J fpilf;FkhW mikj;Jf; nfhs;s 
Ntz;Lk;. 

   cyh;e;j fhyp FLitapd; epiwapid vz;Kiw juhR %yk; 
mstplg;gl Ntz;Lk;. me;j epiwapid w1 vd mstplTk;. fz;zhb 
Fohapd; fPNo FLitia itj;J mjpy; 50 Jspfis Nrfhpf;fTk;. 
mjd; epiwapid w2 vd mstplTk;. NkYk; FLitapy; kw;nwhU 50 
Jspfis Nrfhpj;J mjd; epiwapid w3 vd mstplTk;.  NkYk; 

FLitapy; kw;nwhU 50 Jspfis Nrfhpj;J mjd; epiwapid w4 vd 
mstplTk;. NkNy cs;s mstPLfisg; gad;gLj;jp xU Jspapd; 

ruhrhp epiwapidf; fzf;fplTk;. mjid m vdf; nfhs;f.  

  ePhpd; kw;Wk; kz;nzz;iza;; ,tw;wpw;fpilNa cs;s Kftpil 
gug;G ,Otpir fhz;gjw;F, FLitapy; rpwpjsT kz;nzz;iza; 
vLj;J mjd; epiwapid w1’ vd mstplTk;. fz;zhbf; 

FohapypUe;J ntspg;gLk; Jspfs; kz;nzz;iza;;f;Fs; fpilf;FkhW 
mikj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;epiyapy; FLitapy; 30 Jspfs; 
Nrfhpf;fTk;.mtw;wpd; epiwapid w2’ vd mstplTk;. ,Njg;Nghy; 60 
Jspfs; kw;Wk; 90 Jspfs; FLitapy; Nrfhpj;J mtw;wpd; 
mstPLfis KiwNa w3’ kw;Wk; w4’  vdTk; vLj;Jf; nfhs;s 
Ntz;Lk;.  NkNy cs;s mstPLfisg; gad;gLj;jp 
kz;nzz;iza;;f;Fs; fpilf;fg; ngWk; xU Jspapd; ruhrhp 

epiwapidf; fzf;fplTk;. mjid m’  vdf; nfhs;f. 

  fz;zhb Fohapd; tpl;lj;jpid jpUF mstpf; nfhz;L 
fzf;fplTk;. ePh; kw;Wk; kz;nzz;iza; ,tw;wpd; mlh;j;jp KiwNa 
ρ kw;Wk;    vd vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;;.  
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  ePupd;;  gug;G ,Otpirapid 1

8.3

 Nm
r

mg
T

 vd;w rkd;ghl;bd; %yk; 
fzf;fplyhk;.  ,jpy; m vd;gJ ePhpd; Xh; Jspapd; vil g, GtpaPHg;G 
KLf;fk; kw;Wk; r vd;gJ fz;zhb Fohapd; MukhFk;. 

 

 ePu; kw;Wk; kz;nziza;f;fpilNaahd Kftpil gug;G ,Otpirapid 

1
'

' )1(
8.3

 Nm
r

gm
T





 
 

 
vd;w rkd;ghl;bd; %yk; fzf;fplyhk;.  ,jpy; m’ vd;gJ 
kz;nzz;iza;f;Fs; ePhpd; Xh; Jspapd; vil g, GtpaPHg;G KLf;fk; 
kw;Wk; r vd;gJ fz;zhb Fohapd; MukhFk;. ρ kw;Wk; σ  vd;gJ ePH 

kw;Wk; kz;nzz;iza; ,tw;wpd; mlh;j;jpahFk;. NkNy Fwpg;gpl;l 
#j;jpuj;jpidg; gad;gLj;jp ePhpd; gug;G ,Otpir kw;Wk; Kftpil 
gug;G ,Otpirapidf; fzf;fplyhk;.

 

fzf;fPL : (gug;G ,Otpir)  

fhyp FLitapd; epiw       w1 =   Kg 

FLit + 30 Jsp ePupd; vil    w2 =  Kg 

FLit +60 Jsp ePupd; vil    w3 =  Kg 

FLit +90 Jsp ePupd; vil    w4 =  Kg 

ml;ltiz 1 (xU Jsp ePupd; vil) 

Jspfspd; 
vz;zpf;if 

Jspfspd; 
epiw 
(×10−3kg)  

xU Jsp 
ePupd; vil 
(×10−3kg)  

Ruhrup 
(×10−3kg)   

    
    
    
    

        ruhrup m =     ×  10−3Kg 
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fzf;fPL : (Kftpil gug;G ,Otpir) 

FLit + kz;nzz;izapd;; epiw     w1’ =  Kg 

FLit + kz;nzz;iza; + 30 Jsp ePupd; vil   w2’ =  Kg 

FLit + kz;nzz;iza; + 60 Jsp ePupd; vil   w3’ = Kg 

FLit+kz;nzz;iza; + 90 Jsp ePupd; vil  w4’ =  Kg 

      ml;ltiz- 2(jputj;jpDs; xU Jsp ePupd; vil) 

Jspfspd; 
vz;zpf;if 

Jspfspd; 
epiw    
(×10−3kg)   

xU Jsp 
ePupd; vil 
(×10−3kg)   

Ruhrup 
(×10−3kg)   

    
    
    
    

       m’ =             ×10−3Kg 

 

ml;ltiz-3 fz;zhb Fohapd; Muk;- jpUF mstp 

 kPr;rpw;wsT = 0.01mm  Ropg;gpio =             Ropj;;jpUj;jk; =    

t.vz; Ghpf;Nfhy;mstPL 
(×10−3m) 

jiyf;Nfhy; 
Xd;wpg;G(div) 

jiyf;Nfhy; 
mstPL(×10−3m) 

fzf;fplg;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

jpUj;j g;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

1      
2      
3      
4      
5      

            ruhrup r=   ×10−3m 

fzf;fPL:  (gug;G ,Otpir) 

m =                Kg                

g=        9.8 msec−2   

r=                 m  
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ePupd;;  gug;G ,Otpir 1

8.3

 Nm
r

mg
T  

fzf;fPL:  (Kftpil gug;G ,Otpir) 

  ePu; kw;Wk; kz;nziza;f;fpilNaahd Kftpil gug;G ,Otpir 

1
'

' )1(
8.3

 Nm
r

gm
T





 

'T =             Nm−1 

'm  =              kg   

g=     9.8 msec−2   

r=                   m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KbT 

  ePupd;;  gug;G ,Otpir    T=  

  ePu; kw;Wk; kz;nziza;f;fpilNaahd Kftpil gug;G ,Otpir T’= 
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Rukhdp - FWf;fjpu;T tpjpfis rupghu;j;jy; ,irf;fitapd; 
mjpu;ntz; fhzy; 

Nehf;fk;:  

 Rukhdpiag; gad;gLj;jp  FWf;fjpu;T tpjpfis rupghu;j;jy; kw;Wk; 
,irf;fitapd; mjpu;ntz; fhzy; 

tha;g;ghL: 

Kjy; tpjp n l = khwpyp (M khwpyp) 

,uz;lhk; tpjp   M/l2 = khwpyp (n khwpyp ) 

nra;Kiw: 

 ஒரு மீட்டருக்கு மமல் நீளமுடடய செவ்வக மரப்செட்டியின் ஒரு 
முடையில் சகொக்கியும் மறுமுடையில் கப்ெிஒன்று செொருத்தப்ெட்டிருக்கும்.  

சகொக்கியில் ெீரொை குறுக்குசவட்டு ெரப்ெளவுடடய கம்ெியின் ஒரு முடைடயப் 

செொருத்தவும். சகொக்கியில் இருந்து கம்ெியிடை சதொய்வில்லொமல் இழுத்துக் 

கப்ெி வழியொக எடட தொங்கியில் சதொங்கவிட மவண்டும். அதொவது கம்ெியின் 
மறுமுடை கப்ெி வழியொகச் சென்று எடடதொங்கியுடன் செொருத்தப்ெட மவண்டும்-  

எடடதொங்கியில் ஒரு குறிப்ெிட்ட ெளுவிடை சதொங்க விட மவண்டும்.  மமலும் 

இரு ெிறிய கத்தி முடை சகொண்ட மரக்கட்டட நகர்வி  சுரமொைியின்  நீளத்தில் 

நகர்த்தக்  கூடியதொக  இருக்கும்.  இதடைப்  ெயன்ெடுத்தி அதிர்வுறும்  கம்ெியின் 
நீளத்தின்  மதிப்ெிடை  அளவிடலொம்.  

இழுத்துக் கட்டப்ெட்ட கம்ெியின் குறுக்கதிர்வின் முதல் விதியொைது 

ெளு மொறிலியொக இருக்கும் மெொது  இடெக்கடவயின்  அதிர்சவண்  அதிர்வுறும் 

கம்ெியின்  நீளத்திற்கு  எதிர் விகிதத்தில்  இருக்கும்.  எடடதொங்கியில் ஓரு 

குறிப்ெிட்ட ெளுவிடை சதொங்கவிட மவண்டும்.  ெின் சகொடுக்கப்ெட்ட  

இடெக்கடவகளில்  ஒன்டற  எடுத்து  அதன்  அதிர்சவண் மதிப்டெக்  குறித்துக்  

சகொள்ள மவண்டும்.  கம்ெியின்  மமல் V   வடிவமுடடய மெப்ெர்  கீற்று  ஒன்டற  

செொருக மவண்டும்.  இடெக்கடவ  முடையிடை  ஒரு ரப்ெர்  தண்டின்  மமல்  

அடித்து  சுரமொைியிலுள்ள  கம்ெியின் அருகில் டவத்து இரு மரக்கட்டட  

நகர்விடை  நகர்த்தவும்.  ஒரு நிடலயில்  V   வடிவமுடடய மெப்ெர்  கீற்று  கீமழ  
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விழும்.  அதொவது  இடெக்கடவயின்  அதிர்வும்  இரு மரக்கட்டட நகர்விற்கு  

இடடமயயுள்ள  நீளமுள்ள கம்ெியின்  அதிர்வும்  ஒத்து இருக்கும்.  இந்த  

நிடலயிடை  ஒத்திடெ அதிர்வு  எைலொம்.  ெின் இரு மரக்கட்டட நகர்விக்கு  

இடடமய  உள்ள  அதிர்வுறும்  கம்ெியின்  நீளத்திடை அளவுமகொல்  சகொண்டு  

அளவிடவும்.   இது  மெொல  மற்ற  இடெக்கடவக்கொை கம்ெியின் அதிர்வுறும்  

நீளத்டத  அளந்து  அட்டவடை ெடுத்தவும்.  இடெக் கடவயின்  அதிர்சவண்  

மற்றும்  அதிர்வுறும்  கம்ெியின் நீளம்  இவற்றின் (nl) செருக்கற்ெலன்  

மதிப்ெிடை  கண்டறிந்து  அட்டவடை ெடுத்தவும்.   nl  யின் மதிப்பு  ஓரு  

மொறிலி  ஆகும். 

இழுத்துக் கட்டப்ெட்ட கம்ெியின் குறுக்கதிர்வின் இரண்டொம் விதியொைது 

இடெக் கடவயின் அதிர்சவண் மொறிலியொக இருக்கும் மெொது,. எடடதொங்கிகள் 

சதொங்கும் ெளு, அதிர்வுறும்  கம்ெியின்  நீளத்திற்கு  இரு மடிக்கு மநர்விகிதத்தில் 

இருக்கும்.  

எடடதொங்கியில்  4 கிமலொ கிரொம்  எடடயிடைச் மெர்க்கவும். ெின் அதிர்சவண் 
மடறக்கப்ெட்ட ஓரு இடெக் கடவயின்  முடையிடை  ரப்ெர் தண்டின்  மமல்  

அடித்து சுரமொைியிலுள்ள கம்ெியின் அருகில் டவக்க மவண்டும்.  அவ்வொறு  

இடெக் கடவயிடை  டவக்கும் மெொமத  மரக்கட்டட  நகர்விடை  நகர்த்தி 

கம்ெியின் மமல்  செொருகப்ெட்ட   V   வடிவ மெப்ெர் கீற்று  கீமழ  விழுமொறு  

செய்யவும். இந்நிடலயில்  இரு  மரக்கட்டட நகர்விக்கு  இடடப்ெட்ட 

சதொடலவிடை அளவுமகொல் சகொண்டு அளக்கவும்.  இந்த  அளவடீு 4 கிமலொ 

கிரொம் ெளுவுக்கொை அதிர்வுறும்  கம்ெியின்  நீளமொகும்.  ெின்  ெளுவின்  

மதிப்ெிடை   ெடிப்ெடியொக  (0.5 Kg) குடறத்து  ஒவ்சவொரு  ெளுவிற்கும்  

அதிர்வுறும் கம்ெியின் நீளத்திடை அளவிட்டு  அட்டவடை  ெடுத்தவும். 𝑀

  𝑙2
 யின் 

மதிப்ெிடை  கண்டறியவும்.   
𝑀

  𝑙
2. மதிப்பு  ஒரு  மொறிலியொகும்.  

,irf;fitapd; mjpu;ntz; fhzy; 

சுரமொைியிலுள்ள  கம்ெியின் ஆரத்திடை திருகு அளவி சகொண்டு 

அளவிடவும்.  𝜌 என்ெது  கம்ெிப்  செொருளின்  அடர்த்தி  எைில்  𝜋𝑟2𝜌𝑙  கம்ெியின்  
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நிடறயொகும்.  கம்ெியின்  நீளம் ஒரு மீட்டர் ஆகும் மெொது  𝜋𝑟2𝜌  கம்ெியின்  

நிடறயொகும்.  இடெக்கடவயின் அதிர்சவண் மதிப்ெிடை கீழ்வரும்  

ெமன்ெொட்டில்  இருந்து செறலொம்.  

𝑛 =
1

2
√

𝑀𝑔

𝑙2𝑚
𝐻𝑧 

 g என்ெது  புவியரீ்ப்பு முடுக்கம் ஆகும். g = 9.8ms-2   𝑚   என்ெது  

சுரமொைியிலுள்ள   ஒரு மீட்டர் நீளமுள்ள கம்ெியின்  நிடறயொகும். 

ml;ltiz 1 (Kjy; tpjp  n l = khwpyp)  gS(M) =   kg 

t.vz; ,irf;fitapd; mjpu;ntz; 
(n)  Hz 

mjpu;TWk; ePsk; (l)  
m 

n l = khwpyp  
(Hz.m) 

    
    
    
    
    
    
    
ml;ltiz  2 (,uz;lhk; tpjp M/ l2 = khwpyp ) n=  Hz 

t.vz; epiw (M) 

 kg  
 

mjpu;TWk; ePsk; (l)   
m 

M/ l2 = khwpyp 
kg/m2 
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ml;ltiz: fk;gpr;RUspd;  Muk;– jpUF mstp 

kPr;rpw;wsT = 0.01mm   Ropg;gpio =         Ropj;;jpUj;jk; =   

t.vz; Ghpf;Nfhy;mstPL 
(×10−3m) 

jiyf;Nfhy; 
Xd;wpg;G(div) 

jiyf;Nfhy; 
mstPL(×10−3m) 

fzf;fplg;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

jpUj;j g;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

       ruhrup  r =   ×10−3m 

fzf;fPL: 

இடெக்கடவயின் அதிர்சவண்    𝑛 =
1

2
√

𝑀𝑔

𝑙2𝑚
𝐻𝑧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KbT  

Rukhdpiag; gad;gLj;jp  FWf;fjpu;tpd; Kjy; ,U tpjpfs; 
rupghu;f;;fg;gl;ld 

,irf;fitapd; mjpu;ntz;   
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jputj;jpd; ghfpay; vz; 

 Nehf;fk;: 

 GA+nul; kw;Wk; Ez;Gio Fohiag; gad;gLj;jp nfhLf;fg;gl;l 
jputj;jpd; ghfpay; vz; fhzy;  

tha;g;ghL: 

 jputj;jpd; ghfpay; vz; 
2

4

)(
8

 Nsmht
Vl

ga
  

   jputj;jpd; mlu;j;jp (Kg/m3 ) 

 g  GtpaPu;g;G KLf;fk; ( msec−2 ) (g= 9.8 msec−2)  

  a  Ez;Gio Fohapd; Muk;  (m)  

  V   ePupd; gUkd; (m3) 

 l Ez;Gio Fohapd; ePsk; (m)  

 h mOj;j KfL (cauk;) (m)  

nra;Kiw: 

  GAnul;by; ve;j  jputj;jpd;  ghfpay; vz; fhzg;gl Ntz;LNkh 
mjid epug;g Ntz;Lk;. GAnul;bYs;s jputk; Ez;Giof; Fohapd; topahf 
rPuhf ghatjw;fhf rPuikg;ghid Kw;wpYk; jpwe;j epiyapy; itf;f 
Ntz;Lk;. XU FLitapidg; gad;gLj;jp Ez;Giof;  FohapypUe;J 
ntspNaWk; ePhpid Nrfhpf;fTk;. GAnul;bYs;s ePhpd; msT 0 cc 
epiyapid milTk; NghJ epWj;Jf; fbfhuj;jpidj; njhlh;r;rpahf Xltpl 
Ntz;Lk. mg;NghJ 0 ccf;fhd Neuj;jpd; mstpid Rop vd fhy 
neLthpirapy; ml;ltizg; gLj;jTk;. GAnul;bYs;s ePhpd;  msT 5cc 
epiyapid milAk; NghJ Neuj;jpd; mstpidf; FwpjJ ml;ltizg; 
gLj;jTk.; NkYk; ,Nj Nghy; 10cc, 15cc, 20cc, 25cc, 30cc, 35cc kw;Wk; 40cc 
epiyapw;Fkhd Neuj;jpid mstplTk;.  Ez;Giof; FohapypUe;J 0 5 10 
15 … 40cc epiyapd; nrq;Fj;J cauj;jpid mstplTk;.  h1 vdgJ  

0 ccapd; nrq;Fj;J cauk; kw;Wk; h2 vd;gJ 10 ccapd; nrq;Fj;J cauk; 
vdf; nfhs;f. ruhrhp cauj;jpid h=(h1+h2)/2 vdf; nfhs;f.  t vd;gJ 10 
cc jputk; ntspNaWtjw;fhd Neuk; vdf; nfhz;lhy; ghfpay; vz;iz gpd; 
tUk; Rj;jpuk; %yk; fhzyhk;  
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l

ahg

t 8

1010 46


 

 

a vd;gJ Ez;Giof; Fohapd; MukhFk;. ,jid Ez;Nzf;fpapd; %yk; 
fz;lwpayhk;. ρ jputj;jpd; mlh;j;jpahFk;. g vd;gJ GtpaPHg;G KLf;fk; g-

9.8m/sec2. l vd;gJ Ez;Giof; Fohapd; ePskhFk;. η vd;gJ jputj;jpd; 
ghfpay; vz; MFk;. 

ml;ltiz 1  

t.vz; gpA+nul;  
mstPL(cc) 

fhyk; 
(sec) 

Ez;Gio FohapypUe;J 
gpA+nul;bd; cauk; (m) 

1 0   
2 5   
3 10   
4 15   
5 20   
6 25   
7 30   
8 35   
9 40   

ml;ltiz 2; 

fdmsT 

neLf;fk;(cc)  

h1×10−2m h2×10−2m h=(h1+h2)/2 

(×10−2m) 

fhyk; 

 t (sec) 

ht ×10−2msec 

0-10      

5-15      

10-20      

15-25      

20-30      

25-35      

30-40      

        ruhrup (ht) =   msec 
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ml;ltiz 3: Ez;Gio Fohapd; Muk;  (r) 

,lk;; Ez;Nzhf;fpapd; mstPL; (×10−2m) tpl;lk; 
(×10−2m) 

Muk;  
(×10−2m) Kjd;ikmsT 

Nfhy; mstPL 
(×10−2m) 

ntu;dpau; 
Xd;wpg;G(div) 

rhpahd 
mstPL 
(×10−2m) 

,lJ      
tyJ    
Nky;      
fPo;    
        Ruhrup a =    ×10−2m 

fzf;fPL  

       jputj;jpd; mlu;j;jp (Kg/m3 ) 

 g  GtpaPu;g;G KLf;fk; ( msec−2 ) (g= 9.8 msec−2)  

  a  Ez;Gio Fohapd; Muk;  (m)  

  V   ePupd; gUkd;  

  l Ez;Gio Fohapd; ePsk; (m)  

   h mOj;j KfL (cauk;) (m)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KbT :  nfhLf;fg;gl;l jputj;jpd; ghfpay; vz; η   …………Ns/m2 
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aq;Fzfk;-rPuhd tisT 

Nehf;fk;:  

      Fz;LPrp kw;Wk; Ez;Nzhf;fpia gad;gLj;jp nfhLf;fg;gl;l rl;lj;jpd; 
aq;Fzfj;ij  rPuhd tisT Kiw %yk; fhzy;.  

tha;g;ghL:  

rl;lj;jpd; aq;Fzfk; 2

3

2

2

3  Nm
sbd

amgl
q  

m→   epiw  (kg) 

g→ GtpaPHg;G KLf;fk; (msec−2) 

l→  ,U fj;;jp KidfSf;fpilNa cs;s JHuk;; ( m) 

b→ rl;lj;jpd; mfyk;  (m)  

d→ rl;lj;jpd; jbkd; (m) 

s→ m Kg epiwf;fhd ika Vw;wk; (m) 

nra;Kiw: 

 nfhLf;fg;gl;lr; rl;lj;jpid ,U fj;jp KidfSf;fpilNa l kPl;lh; 
,ilntspapy; epWj;jTk;. NkYk; rl;lkhdJ fj;jp KidfSf;Fg; gpwF 
,UGwKk; rk njhiyapy; ,Uf;FkhW itf;f Ntz;Lk;.  rl;lj;jpd; 
ikaj;jpy; Xh; Fz;Lrpapid Neuhfg; nghUj;jTk;. fj;jp KidapypUe;J a 

cm njhiytpy; ,U GwKk; xU Ehypy; ntWk; viljhq;fpapid njhq;f tpl 
Ntz;Lk;. gpwF viljhq;fpfspy;; xt;nthU 50 fpuhk; vilfw;fisg; 
gbg;gbahf 3 my;yJ 4 Kiw Nrh;j;Jk; kw;Wk; vLj;Jk; rl;lj;jpid 
kPl;rpay; jd;ikf;F nfhz;L tuTk;. gpd; rl;lj;jpd; ikaj;jpypUf;Fk;  
Fz;Lrp; Kidapd; gpk;gj;jpid Ez;Nzhf;fpapYs;s fpilkl;l Nfhl;Lld; 
nghUj;j Ntz;Lk;. Ez;Nzhf;fpapYs;s  Kjd;ik kw;Wk; nth;dpah; 
msTf;NfhypYs;s  mstPLfis mstpl;L vil VWk; neLthpirapy;; 
ml;ltidg; gLj;jTk;. ,ij Nghy; xt;nthU 50 fpuhk; vilfw;fisg; 
,UGwKk; gbg;gbahf Nrh;j;J  Ez;Nzhf;fpapy; Fz;Lrp; Kidapd; 
gpk;gj;jpid fpilkl;l Nfhl;Lld; nghUj;jp Ez;Nzhf;fpapYs;s  Kjd;ik 
kw;Wk; nth;dpah; msTf;NfhypYs;s  mstPLfis mstpl;L vil VWk; 
neLthpirapy;ml;ltidg; gLj;jTk;. 

,r; nra;Kiwapid vil ,wq;Fk; NghJk; nraw;gLj;jpTk;.  
xt;nthU 50 fpuhk; vilfw;fis ,UGwj;jpypUe;J gbg;gbahf vLj;J 
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Ez;Nzhf;fpapy; Fz;Lrp Kidapd; gpk;gj;jpid fpilkl;l Nfhl;Lld; 
nghUj;jp Ez;Nzhf;fpapYs;s  Kjd;ik kw;Wk; nth;dpah; 
msTf;NfhypYs;s  mstPLfis mstpl;L vil ,wq;Fk; neLthpirapy; 
ml;ltidg; gLj;jTk;. vil VWk; kw;Wk; ,wq;Fk; neLthpirapy; cs;s 
mstPl;bd; ruhrhp kjpg;gid fhzTk;. ,k;kjpg;gid ruhrhp Vw;wk; 
neLthpirapy;ml;ltidg; gLj;jTk;. gpd; m Kg epiwf;fhd ika Vw;wj;jpd; 
kjpg;ig fhzTk;. mjid (s) vdf; nfhs;f. rl;lj;jpd; jbkd; kw;Wk; 
mfyk; (d&b), ,tw;wpd; kjpg;gpid jpUF mstp kw;Wk; nth;dpah; fhypg;gh; 
cjtpf; nfhz;L mstplTk;. me;j mstPLfis ml;ltiz 2 kw;Wk; 

ml;ltiz 3 apy; Fwpg;gpLf. NkYk; 2

3

2

2

3  Nm
sbd

amgl
q vd;w rkd;ghl;bidg; 

gad;gLj;jp rl;lj;jpd; aq;Fzfj;jpidf; fz;lwpayhk.;  

XtnthU gStpw;Fk; mjw;fhd ruhrup ,wf;fj;jpd; kjpgpgpid ruhrhp Vw;wk; 
neLthpirapy; ml;ltidapypUeJ fz;lwpayhk;. gpd; gStpid X 
mr;rpYk; Vw;wj;jpid Y mr;rpYk; nfhz;L xU tiuglk; tiuaTk;. me;j 
tiuglj;jpypUeJ (s/m) apd; kjpg;gpidg; ngwTk;. gpd; aq; Fzfj;jpid 
fPo;fhZk; rkd;ghl;bypUe;J fz;lwpayhk;. 

 

 

ml;ltiz -1 m Kg epiwf;fhd ika Vw;wk; (m) 

gS 
(kg) 

Ez;Nzhf;fp mstPL (×10−2m) ruhrup 

(×10−2

m) 

m Kg 

epiwf;fh
d ika 
Vw;wk; 

(×10−2m) 

vil Vw;wk; vil ,wf;fk; 
Kjd;ikmsT 
Nfhy; mstPL 

(×10−2m) 

ntu;dpau; 
Xd;wpg;G 
(div) 

rhpahd 
mstPL 

(×10−2m) 

Kjd;ikmsT 
Nfhy; mstPL 

(×10−2m) 

ntu;dpau; 
Xd;wpg;G 
(div) 

rhpahd 
mstPL 

(×10−2m) 

W         

W+50         

W+100         

W+150         

W+200         

W+250         

W+300         

W+350         

    ruhrup S=   ×10−2m 

m

s
slopeNm

slopebd

agl
q  2

3

2

)
1

(
2

3
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ml;ltiz 2 rl;lj;jpd; jbkd;– jpUF mstp 

kPr;rpw;wsT = 0.01mm   Ropg;gpio =               Ropj;;jpUj;jk; =    

t.vz; Ghpf;Nfhy;mstPL 

(×10−3m) 

jiyf;Nfhy; 

Xd;wpg;G(div) 

jiyf;Nfhy; 

mstPL(×10−3m) 

fzf;fplg;gl;l 

mstPL(×10−3m) 

jpUj;j g;gl;l 

mstPL(×10−3m) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

            ruhrup d =   ×10−3m 

 

ml;ltiz −3 rl;lj;jpd; mfyk;– ntu;dpau; msTNfhy; 

kPr;rpw;wsT = 0.01cm  

t.vz; Kjd;ikmsT 

Nfhy; mstPL 

(×10−2m) 

ntu;dpau; 

Xd;wpg;G(div) 

fzf;fplg;gl;l 

mstPL(×10−2m) 

rhpahd 

mstPL(×10−2m) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

                                                                             
ruhrup   b =       ×10−2m 
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fzf;fPL  

gS 
(×10−3Kg) 

ruhrup 
,wf;fk; 
×10−2m 

50  
100  
150  
200  
260  
300  
350  

 

rl;lj;jpd; aq;Fzfk 2

3

2

2

3  Nm
sbd

amgl
q

 

m

s
slopeNm

slopebd

agl
q  2

3

2

)
1

(
2

3
 (tiuglk; %yk;) 

m→ epiw  (kg) 

g→ GtpaPHg;G KLf;fk (msec−2) 

l→,U fj;;jp KidfSf;fpilNa cs;s JHuk;; ( m) 

b→ rl;lj;jpd; mfyk;  (m)  

d→ rl;lj;jpd; jbkd; (m) 

s→ m Kg epiwf;fhd ika Vw;wk; (m) 

q= rl;lj;jpd; aq;Fzfk; (Nm-2) 
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KbT: 

 nfhLf;fg;gl;l rl;lj;jpd; aq;Fzfk; (fzf;fPL Kiw) q=   Nm-2 

     rl;lj;jpd; aq;Fzfk; (tiuglk; Kiw) q=   Nm-2 
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epwkhiykhdp-Kg;gl;lfj;jpd; xsp tpyfy; vz; fhzy ; 

Nehf;fk;:   

 epwkhiykhdpiag; gad;gLj;jp Kg;gl;lfj;jpd; Nfhzk; , rpWk jpir 
khw;Wf;Nfhzk; kw;Wk;  xsp tpyfy; vz; fhzy; 

tha;g;ghL: 

Kg;gl;lfj;jpd; xsp tpyfy; vz; = 
)2/sin(

)2/)sin((

A

DA
  

Kg;gl;lfj;jpd; Nfhzk;   A 

rpWk jpir khw;Wf;Nfhzk;;             D 

 

1 MSD= 30’  1VSD= 29’  L.C= 1’ 

fUtpapd; mikg;G: 

 epwkhiykhdpapy; ,izahf;fp,  Kg;gl;lfNkir, njhiyNehf;fp vd;w 
%d;W mbg;gilahd gFjpfs; cs;sd. 

,izahf;fp: 

,izahd xspf;fw;iwia cUthf;Fk; mikg;G ,izahf;fpahFk;. 
,jDs; ,Uf;Fk; ePz;l cUis tbtf; Fohapd; cl;Gw Kidapy; 
Ftpnyd;R xd;Wk; ntspg;Gw Kidapy; nrq;Fj;Jg; gpsT xd;Wk; cs;sd. 
nyd;rpd; Ftpaj;jpy; gpsT ,Uf;FkhW gpdtpw;Fk; nyd;rpw;Fk; ,ilg;gl;l 
njhiyit rhp nra;ayhk;. xsp%yj;ij Nehf;fp ,Uf;FkhW gpsT 
itf;fg;gl;bUf;Fk;. gpstpd; mfyk; khw;wpaikf;ff; $ba yifapy; 
,Uf;Fk;. ,izahf;fpahdJ fUtpapd; mbg;gFjpAld; ,Wf;fkhfg; 
nghUj;jg;gl;bUf;Fk;. 

Kg;gl;lf Nkir 

Kg;gl;lfk;, fPw;wzp Nghd;wtw;iw itg;gjw;F Kg;gl;lf Nkir gad;gLfpwJ. 
kl;lk; nra;Ak; %d;W jpUFfs; nghUj;jg;gl;l, ,U cNyhf tl;lj;jl;Lfs; 
cs;sd. Kg;gl;lf Nkiria, mjd; ikak; topahfr; nry;Yk; nrq;Fj;J 
,r;irg; nghUj;J Row;w ,aYk;. mjd; epiyia V1 kw;Wk; V2 vd;w 
nth;dpah; msTfshy; Fwpg;gplyhk;. Kg;gl;lf Nkiria caHj;jp my;yJ 
jho;j;jp Njitahd cauj;jpy; nghUj;jKbAk;. 
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njhiyNehf;fp 

Fohapd; Xur;rpy;, xU Kidapy; nghUsUF nyd;Rk; kWKidapy; 
FQf;Ff;fk;gpfs; nghUj;jg;gl;l fz;zUR nyd;Rk; cila thdpay; 
njhiyNehf;fp cs;sJ. ,izahf;fpapy; ,Ue;J tUk; ,izf;fw;iwia 
FWf;F fk;gpfs; kPJ Ftpj;J, njspthd gpk;gj;ij 
Vw;gLj;JkhWnjhiyNehf;fpapy; cs;s fz;zUF nyd;Rf;Fk; nghUsUF 
nyd;Rf;Fk; ,ilg;gl;l njhiyitr; rhpnra;ayhk;. Kg;gl;lf Nkiriag; 
Nghd;Nw, njhiyNehf;fpAk; nrq;Fj;J mr;irg; nghUj;J Royf;$bajhFk;. 
bfphpapd; mstPLfs; fhz;gjw;fhf tl;l msTf;Nfhy; xd;W 
njhiyNehf;fpAld; ,izf;fg;gl;bUf;Fk;. njhiyNehf;fpiaAk; 
Kg;gl;lfNkiriaAk; Njitg;gLk; ,lj;jpy; epiyahfg; nghUj;jpf; nfhs;s 
Muj;jpUFfs;(Radial screw) cs;sd.  Ez;zsT rhpnra;tjw;F(fine 

adjustments) njhLtpay; jpUFfs; cs;sd.  

nra;Kiw 

epwkhiykhdpiar; rhpnra;jy;; 

epwkhiykhdpiaf; nfhz;L Nrhjiziar; nra;tjw;F Kd; 
fPo;;f;Fwpg;gpl;lthW ,jidr; rhpnra;a Ntz;Lk; 

1 fz;zUF nyd;rpid rhpnra;jy; 

xspA+l;lg;ngw;w gug;G xd;wpid Nehf;fp, jpUg;gp, fz;zUF 
nyd;rpid Kd;Dk; gpd;Dkhf efHj;jp, FWf;Ff;fk;gpfs; njspthfj; 
njhpAkhW nra;a Ntz;Lk; 

2 njhiyNehf;fpiar; rhpnra;jy; 
njhiytpy; cs;s nghUis Nehf;fpj; njhiyNehf;fpia itj;J, 
mg;nghUspd; njspthd gpk;gk; FWf;Ff; fk;gpfspd; kPJ 
cUthFkhW, fz;zUF nyd;Rf;Fk; nghUsUF nyd;Rf;Fk; 
,ilNaahd njhiyitr; rhp nra;a Ntz;Lk;. mjhtJ, 
njhiyNehf;fp ,izahd fjph;fis kl;LNk Vw;FkhW rhpnra;a 
Ntz;Lk;. 

3 ,izahf;fpiar; rhpnra;jy; 
,izahf;fpapd; mr ;Rf;Nfhl;by; njhiyNehf;fpia itf;f Ntz;Lk;. 
,izahf;fpapy; cs;s gpsT Xsp%yj;jhy; xspA+l;lg;glNtz;Lk;. 
njhiyNehf;fpapy; cs;s FWf;Ff; fk;gpfsps; kPJ gpstpd; 
njspthd gpk;gk; cUthFkhW, ,izahf;fpapy; cs;s nyd;Rf;Fk; 
gpstpw;Fk;  ,ilg;gl;l njhiyitr; rhp nra;a Ntz;Lk;. 
njhiyNehf;fp ,izahd fjph;fis kl;LNk Vw;FkhW 
rhpnra;ag;gl;bUg;gjhy ;, ,izahf;fpapypUe;J ntsptUk; 
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xspf;fjph;fs; ,izahf tUk;NghJ kl;LNk, gpstpd; njspthd 
gpk;gk; cUthFk. 

4 Kg;gl;lf Nkiria rhprkkhf;Fjy; 
,ur kl;lk; xd;iwf; nfhz;L kl;lk; nra;Ak; jpUFfspd; cjtpahy; 
Kg;gl;lf Nkiriaf; fpilkl;lkhf rhprkkhf;f Ntz;Lk;. 

Kg;gl;lfg; nghUspd; xsp tpyfy; vz;izf; fhzy;. 

  epwkhiykhdpiaf; nfhz;L Nrhjiziaj; njhlq;FKd; njhiyNehf;fp, 
,izahf;fp, Kg;gl;lf Nkir Nghd;wtw;iwr; rhpnra;a Ntz;Lk;. 
Kg;gl;lfj;jp; Nfhzk;, kw;Wk; rpWkj; jpirkhw;Wf; Nfhzk; mwpag;gl;lhy;,  
Kg;gl;lfg; nghUspd; xsp tpyfy; vz;izf; fzf;fplyhk;. 

Kg;gl;lfj;jpd; Nfhzk; (A). 

முப்ெட்டகத்தின் விலக்கு முகங்கள் ெந்திக்கும் விளிம்பு இடையொக்கிடய மநொக்கி 
இருக்குமொறு முப்ெட்டகத்டத முப்ெட்டகம் மமடெயின் மமல் மீது டவக்க மவண்டும். 
.மெொடியம் ஆவி விளக்கொல்  ெிளவு ஒளியூட்ட ெடுகிறது. .இடையொக்கியிலிருந்து வரும் 

இடையொை கதிர்கள்  முப்ெட்டகத்தின் AB மற்றும் AC ெக்கங்களில், AB என்ற விலக்கு 

முகத்திலிருந்து எதிசரொளிக்க ெட்டக்கதிர், அதொவது ெிளவின் ெிம்ெம் சதொடலமநொக்கியின் 

செங்குத்துக் கம்ெியுடன் ஒன்றியிருக்குமொறு  சதொடலமநொக்கிடய சுழற்றி T1 நிடலயில் 

செொருத்தவும். சவர்ைியர் அளவடீுகள்   குறிப்ெிடப்ெட மவண்டும்.AC என்ற விலக்கு 

முகத்திலிருந்து எதிசரொளிக்க ெட்ட கதிர் . அதொவது ெிளவின் ெிம்ெம் சதொடலமநொக்கியின் 

செங்குத்து கம்ெியுடன் ஒன்றியிருக்குமொறு சதொடலமநொக்கிடய சுழற்றி T2 நிடலயில்  

செொருத்தவும்.. மீண்டும் சவர்ைியர் அளவடீுகள் குறிக்கப்ெட மவண்டும். இரு 

அளவடீுகளுக்கும் இடடமய உள்ள மவறுெொடு சதொடலமநொக்கிி் சுழற்றப்ெட்ட 

மகொைமொகும்.  இது முப்ெட்டகக் மகொைத்தின்  இரு மடங்கிற்கு ெமம்.   இம் மதிப்ெில்  ெொதி 
முப்ெட்டகக் மகொைமொகும்.  

       

ெிறும திடெ மொற்றுக் மகொைம் 

இடையொக்கியில் இருந்து வரும் ஒளியொைது ஒரு விலக்க முகததினுள் சென்று விலகல் 

அடடந்து அடுத்த விலக்கு முகத்தில் வருவடத, சதொடலமநொக்கியில் ெொர்க்கக் 

கூடியவொறு முப்ெட்டகம் முப்ெட்டக மமடையின் மீது டவக்கப்ெடமவண்டும். திடெ  

மொற்று மகொைம் குடறயுமொறு முப்ெட்டகம் மமடெடய சுழற்ற மவண்டும். ஒரு கட்டத்தில் 

ெிம்ெம் கை மநரத்துக்கு நின்று எதிர்த் திடெயில் நகரத் சதொடங்கும். அதொவது திடெ மொற்ற 

மகொைம் அதிகரிக்கும் ெிளவின் ெிம்ெம் நின்று திரும்பும் இடத்தில் சதொடலமநொக்கிடய 
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செொருத்தி ெிம்ெமொைது  செங்குத்துக் கம்ெியுடன் ஒன்றியிருக்குமொறு  செய்ய மவண்டும். 

இந்த நிடல முப்ெட்டகத்தின் ெிறும திடெமொற்ற நிடலயொகும். சவர்ைியர் அளவடீுகள் 

குறிக்கப்ெட மவண்டும். jw;NghJ  Kg;gl;lfj;ij mfw;wp njhiyNehf;fpiar; 

Row;wp Neh;f;fjpiuf; fhz Ntz;Lk;. Neh;f;fjpUk; nrw;Fj;Jf; fk;gpAk; 

xd;wpUf;FkhW nra;J, nth;dpaH mstPLfisf; Fwpf;f Ntz;Lk;. ,U 
mstPLfSf;Fk; ,ilNaahd NtWghL rpWkj;jpir khw;Wf; NfhzkhFk;.  

 
)2/sin(

)2/)sin((

A

DA
  

மமற்கூறிய ெமன்ெொட்டிடை ெயன்ெடுத்தி Kg;gl;lfg; nghUspd; xsp tpyfy; 

vz;izf; fhzyhk;. 

ml;ltiz 1 Kg;gl;lfj;jpd; Nfhzk; 

;Vjpnuhypf;fg;gl;l 
fjpu; 

ntu;dpau; A ntu;dpau; B 2A A 

gf;fk; 1 
 
 
 

        

gf;fk; 2 
 
 
 

        

 

ml;ltiz 2 Kg;gl;lfj;jpd; rpWk jpir khw;Wf;Nfhzk; 

fjpu; ntu;dpau; A ntu;dpau; B D Ruhrup 

 D 

tpyfyile;j 

Xspf; fjpu;  

        

Neu;f;fjpu; 
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fzf;fPL: 

Kg;gl;lfj;jpd; xsp tpyfy; vz;= 
)2/sin(

)2/)sin((

A

DA
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KbT: 

 Kg;gl;lfj;jpd;; Nfhzk;  A= …………… 

 Kg;gl;lfj;jpd; rpWk jpir khw;Wf;Nfhzk;  D=……………  

 Kg;gl;lfj;jpd; xsp tpyfy; vz;  μ=………….. 
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 jputj;;jpd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd; 

(epA+l;ldpd; Fspu;T Kiw) 

Nehf;fk;:  

 

epA+l;ldpd; Fspu;T Kiw %yk; jputj;;jpd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd; 
fhzy; 

 

tha;g;;ghL: 

 

jputj;;jpd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd; KKgJ
ww

swttswwsw
S //

)/))(((

13

111221211
3




  

  fhyp fNyhupkhdpapd; epiw     w1=  

 fNyhupkhdp+; ePupd; epiw       w2= 

 fNyhupkhdp; +; jputj;jpd;; epiw    w3= 

 fNyhupkhdpapd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd;  s1= 

 ePupd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd;   s2=  

 jputj;;jpd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd;       s3= 
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ml;ltiz 

ntg;gepiy 
°C 

fhyk; (sec) ntg;gepiy 
neLf;fk; 

°C 

fhyk; (sec) t2/t1  

ePu;  jputk; ePu;  jputk; 

80 
 

      

78 
 

      

76 
 

      

74 
 

      

72 
 

      

70 
 

      

68 
 

      

66 
 

      

64 
 

      

62 
 

      

60 
 

      

         ruhrup t2/t1 = 
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nra;Kiw 

cyHe;j xU fUk; Nfhsf; fNyhhpkhdpapd; epiwapid fzf;fplTk;.       
mjid w1 vdf; nfhs;f. 

1. gpwF me;j fNyhhpkhdpapy; 90˚C  ntg;gepiyapYs;s ePhpid epug;gp 

xU jhq;fpapy; njhq;f tpl Ntz;Lk;;. me;j fNyhhpkhdpapy; xU 

ntg;gkhdpapidg; nghUj;jTk;. gpd; ntg;gkhdpapy; 80˚C  tUk;NghJ 
xU epWj;J fbfhuj;jpidj; njhlHr;rpahf XltplTk;. gpd; 

fNyhhpkhdpapYs;s ePhpd;  ntg;gepiy 78˚C tUk;NghJ epWj;J 

fbfhuj;jpidf; nfhz;L Neuj;jpid Fwpj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.   

,J Nghy 60˚C  ntg;gepiy tUk;tiu,  xt;nthU 2˚C ntg;gepiy 
FspHtjw;fhd Neuj;jpd; mstPl;Lfisf; Fwpj;J ml;ltizg; 
gLj;jTk;. gpwF ePH epuk;gpa fNyhhpkhdpapd; epiwapid fzf;fplTk;.  

mjid w2 vdf; nfhs;f. fNyhhpkhdpapYs;s ePhpid Kw;wpaYkhf 
mfw;wp cyutplTk;;. 

2. gpd;G cyh;e;j fNyhhpkhdpapy; 90˚C  ntg;gepiyapYs;s jputj;jpid 

epug;gp xU jhq;fpapy; njhq;f tpl Ntz;Lk;;. me;j fNyhhpkhdpapy; xU 
ntg;gkhdpapidg; nghUj;jTk;. ePH epug;gg;gl;L nra;j mNj 
nra;Kiwapid jputj;jpw;Fk; nra;J mjd; mstPLfis ml;ltizg; 
gLj;jTk;.  gpwF jputk; epuk;gpa fNyhhpkhdpapd; epiwapid 

fzf;fplTk;.  mjid w3vdf; nfhs;f.  
3. jputj;jpd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd; fPo;fhZk; rkd;ghl;bypUe;J 

ngwyhk; 

KKgJ
ww

swttswwsw
S //

)/))(((

13

111221211
3




  

4. ePH kw;Wk; jputk; ,tw;wpw;fhd FspHT tiuf;NfhLfis tiue;J 

mjpypUe;J 
𝑡2

𝑡1
-apd; kjpg;gpidg; ngw;W jputj;jpd; jd; ntg;g 

Vw;Gj;jpwid tiuglk; %yk; fhzyhk;. 
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fzf;fPL KKgJ
ww

swttswwsw
S //

)/))(((

13

111221211
3




  

khjphp tiuglk;       

    

             ntg;gepiy 

                   °C  

        

                                                                              ePu;  

 

                                                                      

                                                                            jputk; 

                                                                                                                    
fhyk; (sec) 

   

KbT : 

 jputj;;jpd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd;  

  fzf;fPl;L Kiw =          JKg-1K-1 

  tiugl Kiw  =   JKg-1K-1 
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xU mupjpw;flj;jpapd; ntg;gf;flj;Jj;jpwd; 

(yP tl;L Kiw) 

Nehf;fk;:  

 

 nfhLf;fg;gl;l mupjpw;flj;jpapd; ntg;gf;flj;Jj;jpwid  yP tl;L 
Kiwapy; fhz;f 

 

tha;g;ghL:  11

21

2 )22)((

)2( 




 KWm

hrr

hrmsRd
K


 

 
  

m  tl;bd; epiw      kg 

s   tl;bd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd;    JKg-1K-1  

R   θ2 ºC y; Fspu;T tpfpjk; (∂θ/∂t)    ºC/sec 

r  tl;bd; Muk;           m 

d  ml;ilapd; jbkd;      m  

h  tl;bd;; jbkd;        m 

θ1  ePuhtpf;fydpd; epiyahd ntg;gepiy   ºC 

θ2  tl;bd; epiyahd ntg;gepiy     ºC 

  tl;bd; Rw;wsT             2πr =    ×10−2m 
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mikg;G: 

A என்ற தடிமைொை ெித்தடள தட்டிடை கம்ெியின் மூலம் கிடடமட்டமொக 

சதொங்கவிட மவண்டும். ெித்தடள தட்டின் மமல் ஓர் அட்டடடய டவக்கவும். 

உமலொகத் தட்டின்விட்டமும் அட்டடயின் விட்டமும் ஒத்திருக்க மவண்டும்- 

அட்டடயின் மமல் ெித்தடளத் தட்டின்  ஒத்த குறுக்குசவட்டு உடடய நீரொவிப் 

செட்டியிடை  (B) டவக்கவும். அட்டடயின் மமல் மற்றும் கீழ் புறத்தில் உள்ள 

துடளயில் இரு சவப்ெமொைிடய செொருக மவண்டும்.  

செய்முடற 

அட்டடயின் தடிமத்திடை திருகுஅளவி சகொண்டு கண்டறியவும். 

அட்டடயின் கீழுள்ள ெித்தடள தட்டில் ஆரத்திடை (r) மற்றும் 

தடிமத்திடையும் (h) சவர்ைியர் கொலிப்ெர் சகொண்டு அளவிடவும்.  ெொதொரை 

தரொெின் மூலம் ெித்தடள தட்டின் எடடடயக் கைக்கிடவும். ெின்பு நீரொவிடய 

நீரொவிப் செட்டியினுள் செலுத்தவும்.  சவப்ெமொைது அட்டடயின்  வழியொக கீழ் 

உள்ள A என்ற ெித்தடள தட்டிற்கு கடத்தப்ெடுகிறது.  ெித்தடள தட்டில் 

சவப்ெமொைது ெடிப்ெடியொக உயர்ந்து கொைப்ெடும்.  ஒரு நிடலயில் ெித்தடளத் 

தட்டில் சவப்ெநிடலயொைது ஒரு நிடலயொை மதிப்ெிடை சென்றடடயும். 

இந்நிடலயில் சமொத்த அடமப்பும் ஒரு நிடலயொை நிடல அடடந்ததொகும். 

நீரொவி சவப்ெநிடல மற்றும் நிடலயொை சவப்ெநிடல மதிப்ெிடை T1 மற்றும் T2 

என்ற சவப்ெமொைி சகொண்டு கண்டறியலொம். ெித்தடளத் தட்டு நிடலயொை 

சவப்ெநிடல அடடந்ததற்கு ெிறகு அட்டடயிடை அகற்றவும். இந்நிடலயில்  

நீரொவிப் செட்டியும் ெித்தடள தட்டும் மநரடியொக இடைந்து இருக்கும். ெித்தடள 

தட்டில் நிடலயொை சவப்ெநிடலடய விட 10ͦ ͦC அதிகமொகும் வடர ெித்தடள 

தட்டிடை நீரொவி செட்டியுடை மநரடியொக டவக்கவும். ெின் நீரொவி செட்டியிடை 
அகற்றி ெித்தடள தட்டிடை மட்டும் தொங்கியில் சதொங்குமொறு செய்து அதடை 

குளிர்வடடய செய்யவும். தட்டின் சவப்ெநிடல (θ+ 5) ͦC வந்தவுடன் நிறுத்து 

கடிதத்திடை ஓட விட மவண்டும்.தட்டின் சவப்ெநிடல (θ-5) ͦC வரும்வடர 

ஒவ்சவொரு டிகிரி சவப்ெநிடல  குடறவதற்கொை மநரத்திடை  அளவிடவும்.  ெிறகு 



ROLL NO Expt. No   Date  Page 
 

I B.Sc PHYSICS TAMIL MEDIUM 
 SIGNATURE  
 

மநரத்தின் மதிப்டெ  X  அச்ெிலும் சவப்ெநிடலயிடை  Y அச்ெிலும் குறித்து 

வடரெடம் ஒன்டற வடரக. அந்த வடரெடத்தில் நிடலயொை சவப்ெநிடலக்கு 

மமல் மற்றும் கீழ்  அடர டிகிரி சவப்ெநிடலகளில் ஒரு குறுக்கு மகொடு  வடரந்து  

ஒரு டிகிரி குளிர்வுக்கொை மநரத்திடை  (R) வடரெடம் மூலம் கண்டறியவும். 

 

 

 

மமற்கூறிய ெமன்ெொட்டிடை ெயன்ெடுத்தி ஒரு கடத்தியின் அரிதிற் கடத்தியின் 

சவப்ெக் கடத்துத்திறடைக் கைக்கிடலொம். 

 ml;ltiz 1 

 t.vz; ntg;gepiy 

°C 

fhyk; (sec) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

 

11

21

2 )22)((

)2( 




 KWm

hrr

hrmsRd
K
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ml;ltiz -2 mhpjpw;flj;jpapd;;; jbkd; jpUF mstp 

 kPr;rpw;wsT = 0.01mm   Ropg;gpio =                 Ropj;;jpUj;jk; =    

t.vz; Ghpf;Nfhy;mstPL 

(×10−3m) 

jiyf;Nfhy; 

Xd;wpg;G(div) 

jiyf;Nfhy; 

mstPL(×10−3m) 

fzf;fplg;gl;l 

mstPL(×10−3m) 

jpUj;jg;gl;l 

mstPL(×10−3m) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

        ruhrup d=   ×10−3 m 

ml;ltiz −3 tl;bd;; jbkd;(h);– ntu;dpau; msTNfhy; 

kPr;rpw;wsT = 0.01cm  

t.vz; Kjd;ikmsT 

Nfhy; mstPL 

(×10−2m) 

ntu;dpau; 

Xd;wpg;G(div) 

fzf;fplg;gl;l 

mstPL(×10−2m) 

rhpahd 

mstPL(×10−2m) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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khjphp tiuglk;      

    

             ntg;gepiy 

                   °C  

        

 

                                                                      

                                                                             

                                                                                                                    
fhyk; (sec) 

 

fzf;fPL 

11

21

2 )22)((

)2( 




 KWm

hrr

hrmsRd
K


 

  m  tl;bd; epiw    =  kg 

  s  tl;bd; jd; ntg;g Vw;Gj;jpwd; =  JKg-1K-1  

  R     θ2 ºC y; Fspu;T tpfpjk; (∂θ/∂t)=   ºC/sec 

  r tl;bd; Muk;    =  m 

  d  ml;ilapd; jbkd;   =  m  

  h tl;bd;; jbkd;    =  m 

  θ1 ePuhtpf;fydpd; epiyahd ntg;gepiy =     ºC 

  θ2 tl;bd; epiyahd ntg;gepiy  =  ºC 
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KbT:  

 nfhLf;fg;gl;l mupjpw;flj;jpapd;  

 ntg;gf;flj;Jj;jpwd;           K=        11  KWm  

 

 

    

 

 



ROLL NO Expt. No   Date  Page 
 

I B.Sc PHYSICS TAMIL MEDIUM 
 SIGNATURE  
 

fhw;W Mg;G 

Nehf;fk;:  

 fhw;W Mg;G Kiwapy; FWf;fPl;L gl;ilfis cUthf;fp 
nfhLf;fg;gl;l fk;gpapd; jbkid fzf;fply;.  

tha;g;ghL:  

  m
l

d




2
  

β      gl;il mfyk;       m 

l  epiyahd KidapypUe;J  fk;gpapd; ePsk;  m 

d        fk;gpapd; tpl;lk;      m 

λ Nrhbak; Mtp tpsf;fpd; miy ePsk; =   5893×10−10 m 

ml;ltiz 1  

gl;il vz;  Ez;Nzhf;fp mstPL (cm) 20 gl;ilfspd; 
mfyk; (cm) 

xU gl;ilapd; 
ruhrup mfyk;  Kjd;ikmsT 

Nfhy; mstPL 
(cm) 

ntu;dpau; 
Xd;wpg;G 
(div) 

rhpahd 
mstPL(cm) 

N      

n+5      

n+10      

n+15      

n+20      

n+25      

n+30      

n+35      

n+40      

n+45      

n+50      

          ruhrup β =       m 
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அடமப்பு 

இரு ெம அளவு உடடய கண்ைொடி தகட்டிடை  AB என்ற ஒருமுடையில் 
ஒன்றொக டவத்து இடைக்கப்ெட மவண்டும்.  அதன் மறுமுடையில்ஒரு 
சமல்லிய  கம்ெியிடை செொருக மவண்டும். கம்ெியின் நீளமொைது 
கண்ைொடித் தகட்டிற்கு செங்குத்தொக இருக்குமொறு அடமக்கப்ெட மவண்டும்.  
இரு கண்ைொடித் தகட்டிற்கிடடமய சமல்லிய கொற்றுஆப்ெின் தடிமைொைது 
ெடிப்ெடியொக அதிகரித்து இருக்கும்.  

மெொடியம் ஆவி விளக்கிலிருந்து செறப்ெடும் ஒளிக்கதிர்கள்  L என்ற 

குவிவில்டலயின் மூலம் இடைக் கதிரொகப் செறப்ெடும். ெின் கிடடமட்ட 

த்துடன்   45 டிகிரி  ெொய்வொை G கண்ைொடி தகட்டின் மீது  விழச் செய்ய 

மவண்டும்.  எதிசரொளிக்கப்ெட்ட ஒரு ெகுதியொைது செங்குத்தொக கீமழ சென்று  
கொற்றுஆப்பு ெகுதிக்கு செங்குத்தொகச்  சென்று அடடயும். குறுக்கீட்டு முடற 
மூலம் அடுத்தடுத்த இருள் மற்றும் ெிரகொெமொை ெட்டடகடளப் செறலொம். 

இந்த அடமப்ெிடை நுண்மைொக்கி சகொண்டு  G என்ற கண்ைொடித் தகட்டின் 

மமல்ெொர்க்க முடியும்.  

செய்முடற 

A என்ற முடையில் உள்ள சதளிவொை இருள்  ெட்டடயிடை nth     
ெட்டட எை சகொள்க. நுண்மைொக்கியிடை ெரி செய்து அதன் செங்குத்து 

குறுக்குக்  கம்ெியுடன்  n ெட்டடயொைது ஒன்றியிருக்குமொறு செொருத்தவும். 

ெின்  நுண்மைொக்கியில் உள்ள முதன்டம மற்றும் சவர்ைியர் அளவடீுகடளக்  
குறித்துக் சகொள்ள மவண்டும்.   நுண்மைொக்கியில் உள்ள திருகுகிடைப்  

ெயன்ெடுத்தி மிக கவைமொக 5 ெட்டடகள் நகர்த்தி அதொவது (n+5)th 
ெட்டடயிடை செங்குத்துக் குறுக்குக்  கம்ெியுடன்  ஒன்றியிருக்குமொறு 
செய்து முதன்டம மற்றும் சவர்ைியர் அளவடீுகடள குறித்துக்   சகொள்ள 

மவண்டும். இதுமெொலமவ n+10, n+15,… n+50 வடர ஒவ்சவொரு ஐந்து 

ெட்டடகடள சமதுவொக நகர்த்தி நுண்மைொக்கி மூலம் அளவடீுகடளக் 
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குறித்துக்சகொள்ள மவண்டும். இந்த அளவடீுகடள ெயன்ெடுத்தி 20 
ெட்டடக்கொை ெரொெரி ெட்டட அகலம் S-யின் கண்டறியவும். ஒரு ெட்டடயின் 

அகலத்தின் மதிப்டெ 𝛽 =
𝑆

20
 என்ற ெமன்ெொட்டின் மூலம் கொைலொம். t 

என்ெது கம்ெியின் தடிமன் ஆகும்.   l என்ெது கம்ெியின் நீளமொகும். அதொவது 

A முடையிலிி்ருந்து கம்ெி செொருகப்ெட்ட இடம் வடர உள்ள நீளமொகும். 

கொற்று ஆப்ெின் மகொைம் 𝜃 =
𝑙

𝑡
 ஆகும். 𝜆 என்ெது மெொடியம் ஆவி விளக்கின் 

அடலநீளமொகும். கொற்றுஆப்ெின் மகொைம் 𝜃 =
𝜆

2𝛽
    மமற்கூறிய இரு மகொை 

ெமன்ெொட்டின் மூலம் கம்ெியின் தடிமனுக்கொை  ெமன்ெொட்டிடை செறலொம். 

கம்ெியின் தடிமனுக்கொை ெமன்ெொடு  𝑡 =
𝜆𝑙

2𝛽
 

இச் ெமன்ெொட்டின் ெயன்ெடுத்தி கம்ெியின் தடிமடை கொற்று ஆப்பு முடறயில் 
கண்டறியலொம். 

 

   

 

                    M 

 

 

  

                    G Xsp %yk; 

 

Ftp tpy;iy 

 L 
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fzf;fPL  

  fk;gpapd; tpl;lk; 

m
l

d




2
  

  β =       m 

  l =    m 

  d =            m 

  λ=   5893×10−10 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KbT:  

 fk;gpapd; tpl;lk;     =               m 
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KWf;fiyTfs; %yk; epiykj;jpUg;Gj; jpwd; 

Nehf;fk;:  

 KWf;fiyTfs; Kyk; nfhLf;fg;gl;l jfl;bd; epiykj; 
jpUg;Gj;jpwidAk; njhq;ftplg;gl;Ls;s fk;gpg;nghUspd; tpiwg;G 
Fzfj;ijAk; fhzy;. 

tha;g;ghL: 

22

1

2

22

1

2

2

2

0

0 /)(2 mKgddm
TT

T
I 


  

2

42

1

2

2

2

1

2

2

)(

)(16 




 Nm

rTT

ddml
n


 

T0    cUisfspy;yhky; jfl;bd; miyT Neuk;; (seconds) 

T1  cUisfs; d1 njhiytpy; ,Uf;Fk;NghJ jfl;bd; miyT Neuk;; 
(seconds) 

T2  cUisfs; d2 njhiytpy; ,Uf;Fk;NghJ jfl;bd; miyT Neuk;; 
(seconds) 

n fk;gpapd; tpiwg;G Fzfk; (Nm-2) 

I0 jfl;bd; epiykj; jpUg;Gj;jpwd; (kg/m2) 

m cUisapd; epiw (kg) 

r fk;gpapd; Muk; (m) 

l fk;gpapd; ePsk; (m) 

mikg;G 

முறுக்கு ஊெலின் அடமப்பு AB என்ற ஓர் வட்டத்தட்டு ெமச்ெீரொக ஒரு 

கம்ெியின் மூலம் சதொங்க  விடப்ெட்டுள்ளது. கம்ெியின் ஒருமுடை ஒரு 

தொங்கியில்  ெச்ெின் மூலம் நிறுத்தப்ெட்டுள்ளது. கம்ெியின் மறுமுடை 

வட்டத்தட்டின் டமயத்துடன் இடைக்கப்ெட்டுள்ளது.  
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செய்முடற 

இரு ெம எடட உள்ள எடடகற்கடள வட்டத்தட்டு  டமயத்தின் அருகில் 

அதொவது  d1 என்ற சதொடலவில் டவக்கவும். கம்ெியிடை அச்ெொக சகொண்டு 

வட்டக் தகட்டிடை சமதுவொக சுழற்றி விடவும். இவ்வடமப்ெொைது கம்ெியிடை 

அச்ெொக சகொண்டு  முறுக்கு ஊெல் அடலவுக்கு  உட்ெடுகிறது.  இப்செொழுது 10  

அடலவுக்கொை மநரத்திடை அளவிடவும். இதிலிருந்து  ஒரு அடலவுக்கொை 

மநரத்திடைக் கைக்கிடலொம். இதடை  T1 எை குறித்துக்சகொள்ள மவண்டும். 

ெின்பு ெம எடட உள்ள இரு எடட கற்கடள  வட்டத்தட்டின் விளிம்ெின், அதொவது 

d2 என்ற சதொடலவில் டவத்து முன்கூறியதுமெொல் செய்து ஒரு அடலவுக்கொை 

மநரத்திடைக் கைக்கிடவும்.  இந்த அளவடீு  T2 எை குறித்துக் சகொள்ளமவண்டும். 

 இப்செொழுது இரு ெம எடட உள்ள எடட கற்கடள வட்டத் தட்டிலிருந்து 

அகற்றவும்.  ெின்பு வட்டத் தட்டிடை மட்டும் சுழற்றி   ஒரு அடலவுக்கொை 

மநரத்திடைக் கைக்கிடவும்.  இதடை T0  குறித்துக் சகொள்ள மவண்டும். இச் 
மெொதடைடயக் கம்ெியின் நீளத்டத மொற்றி மீண்டும் செய்யவும். ஒவ்சவொரு 

கம்ெியின்  நீளத்திற்கும் அடலவு மநரங்கடளக் கைக்கிடவும். அதொவது T0, T1,   T2     

இவற்றின் அளவடீுகள் கைக்கிடவும். கம்ெியின் ஆரத்டத திருகுஅளவியின் 

மூலம் கைக்கிடலொம். கம்ெியிடை அச்ெொகக் சகொண்ட வட்டத்தட்டின் நிடலமத் 

திருப்புத்திறடைக்  கீழ்கொணும் ெமன்ெொட்டின்  மூலம் கொைலொம்.  கம்ெியின் 

விடறப்புக்  குைகத்திடை கீழ்க்கொணும் ெமன்ெொட்டின் மூலம் கண்டறியலொம்.  

22

1

2

22

1

2

2

2

0

0 /)(2 mKgddm
TT

T
I 


  

2

42

1

2

2

2

1

2

2

)(

)(16 




 Nm

rTT

ddml
n
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ml;ltiz I: 

ePsk;(m) jfl;bd; kPJ cUisfspd; 

epiy 

10 KWf;F miyTfsf;fhd 

Neuk; (sec) 

miyT Neuk;; 

(seconds) 

jlit 1 jlit 2 ruhrhp 

 cUisfs; ,y;yhky;     T0 

cUisfs; d1 njhiytpy;     T1 

cUisfs; d2 njhiytpy;     T2 

 cUisfs; ,y;yhky;     T0 

cUisfs; d1 njhiytpy;     T1 

cUisfs; d2 njhiytpy;     T2 

 cUisfs; ,y;yhky;     T0 

cUisfs; d1 njhiytpy;     T1 

cUisfs; d2 njhiytpy;     T2 

  

 ml;ltiz -2  fk;gpapd; Muk; – jpUF mstp 

kPr;rpw;wsT = 0.01mm     Ropg;gpio =             Ropj;;jpUj;jk; =    

t.vz; Ghpf;Nfhy;mstPL 

(×10−3m) 

jiyf;Nfhy; 

Xd;wpg;G(div) 

jiyf;Nfhy; 

mstPL 

(×10−3m) 

fzf;fplg;gl;l 

mstPL(×10−3m) 

jpUj;j g;gl;l 

mstPL(×10−3m) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

        ruhrup r=   ×10−3 m  
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fzf;fPL:  

2

42

1

2

2

2

1

2

2

)(

)(16 




 Nm

rTT

ddml
n


 

T0    cUisfspy;yhky;  jfl;bd; miyT Neuk;; (seconds) 

T1  cUisfs; d1 njhiytpy; ,Uf;Fk;NghJ jfl;bd; miyT 
Neuk;; (seconds) 

T2  cUisfs; d2 njhiytpy; ,Uf;Fk;NghJ jfl;bd; miyT 
Neuk;; (seconds) 

n fk;gpapd; tpiwg;G Fzfk; (Nm-2) 

I0 jfl;bd; epiykj; jpUg;Gj;jpwd; (kg/m2) 

m  cUisapd; epiw (kg) 

r  fk;gpapd; Muk; (m) 

l  fk;gpapd; ePsk; (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KbT:  

 1. fk;gpapd; tpiwg;G Fzfk;              Nm-2 

 2. jfl;bd; epiykj; jpUg;Gj;jpwd;             kg/m2 
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$l;L Cry; 

Nehf;fk;:  

 $l;L Criyf; nfhz;L Gtp <u;g;G KLf;fj;ijAk; <u;g;G ikaj;ij 
rhu;e;j Rotpaf;f Muj;ijAk; fzf;fply;. 

tha;g;ghL: 

 2

2

2 sec/4 m
T

l
g   

 g Gtp <u;g;G KLf;fk;  (m/sec2) 

 l ,iz khw;Wj; jdp Crypd; miyTNeuk;  (m) 

 T miyTNeuk; (sec) 

ml;ltiz 1 

Kid A apypUe;J 
fj;jp Kidapd; 
njhiyT (m) 

20 miyTfsf;fhd Neuk; (sec) miyTNeuk;   
(sec) jlit 1 jlit 2 ruhrhp 

5     
10     
15     
20     
25     
30     
35     
40     
45     
55(jiy fPo; epiy)     
60     
65     
70     
75     
80     
85     
90     
95     
 

 



ROLL NO Expt. No   Date  Page 
 

I B.Sc PHYSICS TAMIL MEDIUM 
 SIGNATURE  
 

 

mikg;G 

கூட்டு ஊெல் என்ெது ஏறத்தொழ ஒரு மீட்டர் நீளமுடடய ஒரு செவ்வக 
உமலொகத் ெட்டமொகும். அதில் ெமச்ெீரொை சதொடலவில் ெல துடளகள் 
நீளவொக்கில் இடப்ெட்டிருக்கும். ஏமதனும் ஒரு துடளயிடை சுவற்றில் 
அடமக்கப்ெட்ட கத்திமுடையில் கிடடமட்டமொக  நிறுத்தி  கூட்டுஊெடலத் 
சதொங்கவிட மவண்டும். 

செய்முடற 

கூட்டு ஊெலின் என்ற  முடையில் உள்ள முதல்  துடளயிடை 
கத்திமுடையில் செொருத்தவும். ெிறிய வசீ்சு சகொடுத்து  கூட்டு ஊெடல 
அடலவுக்கு உட்ெடுத்தவும். 10 அடலவுக்கொை மநரத்திடைக் கண்டறியவும். 
அதிலிருந்து ஓர் அடலவுக்கொை மநரத்திடைக் கைக்கிடவும். இதுமெொல் 
ஈர்ப்புடமயத்தின் ஒமர ெக்கத்தில் உள்ள அடைத்துத் துடளகடள 
ஒன்றன்ெின் ஒன்றொக சுவற்றில் இடைக்கப்ெட்டக் கத்திமுடையில் நிறுத்தி 
10 அடலவுக்கொை மநரத்திடை அளவிட்டு அதிலிருந்து ஓர் அடலவுக்கொை 
மநரத்திடைக் கண்டறியவும்.   உமலொக ெட்டத்திடை தடலகீழொக்கி ஈர்ப்பு 
டமயத்திற்கு மறுெக்கத்தில் உள்ள துடளகடள கத்திமுடையில் ஒன்றன் 
ெின் ஒன்றொக செொருத்தி 10 அடலவுகளுக்கொை மநரத்திடை அளவடீ்டு 
அதிலிருந்து ஓர் அடலவுக்கொை மநரத்திடை அளவிடவும். துடளகளின் 
சதொடலவிடை உமலொகச் ெட்டத்தின் ஒரு முடையிலிருந்து  அளவிட 
மவண்டும். துடளகளின் சதொடலவு மற்றும் அடலவு மநரம் இவற்றிடை 
அட்டவடைப் ெடுத்தவும்.  துடளகளின் சதொடலவிடை X அச்ெிலும் 
அடலவு மநரத்திடை Y அச்ெிலும் சகொண்டு ஒரு வடரெடம் வடரயவும். 
ெடத்தில் கட்டப்ெட்டவொறு இரு ஒத்த வடளவுகள் கிடடக்கப்ெடும். ஒரு 

குறிப்ெிட்ட அடலவு மநர மதிப்ெில் X அச்சுக்கு இடையொக ஒரு மகொடு 

வடரயவும். அது அந்த வடரெடத்தில் உள்ள வடளவுகளில் P, Q, R மற்றும் 

S என்ற நொன்கு இடங்களில் சவட்டும். அதிலிருந்து T என்ற அடலவு 

மநரத்திற்கொை கூட்டு ஊெலின் ெரியடீ்டு நீளம் l  மதிப்ெிடை கண்டறியலொம். 
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இது மெொல் சவவ்மவறு T மதிப்புக்கொை l யின் மதிப்ெிடை வடரெடம் மூலம் 

கண்டறிந்து அட்டவடைப் ெடுத்தவும். ெின்  𝑙

𝑇2
 யின் மதிப்ெிடைக்  

கைக்கிட்டு புவியரீ்ப்பு முடுக்கத்தின்  மதிப்டெக் கண்டறியலொம்.𝑔 = 4𝜋2 𝑙

𝑇2
  

மமலும் வடரெடத்திலிருந்து சுழற்ெி ஆரத்தின் மதிப்ெிடையும் 

கண்டறியலொம்.  வடரெடத்தில் m1 மற்றும் m2 என்ற இரு புள்ளிகளில் 

கூட்டு ஊெல் ஆைது குடறந்த அடலவு மநரத்திடைப் செற்றிருக்கும்.  
சுழற்ெி ஆரம் ஆகும். 

 

ml;ltiz 2- ‘g’ fhzy;  

tiu 
glj;jpypUe;J 
miyT 
Neuk;(T) 

,iz khw;Wj; jdp Crypd; Neuk;  g=4π2 (l/T2) 

m/sec2 AC BD l=(AC+BD)/2 

     
     
     
     
     
   ruhrup 

ml;ltiz 3- ‘k’ fhzy;  

t.vz; h1=AC/2 h2=BD/2 k=√h1h2 

    
    
    
       Ruhrup Rotpaf;f Muk; k=   
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fzf;fPL: 

2

2

2 sec/4 m
T

l
g   

 g Gtp <u;g;G KLf;fk;  (m/sec2) 

 l ,iz khw;Wj; jdp Crypd; miyTNeuk;  (m) 

 T miyTNeuk; (sec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KbT: 

 Gtp <u;g;G KLf;fk;       g= m/sec2 

 <u;g;G ikaj;ij rhu;e;j Rotpaf;f Muk;  k=   metre 
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fhup /gh];lu; rkdr;Rw;W 

Nehf;fk;:  

fhup /gh];lu; rkdr;Rw;wpidg; gad;gLj;jp nfhLf;fg;gl;l 

fk;gpr;RUspd; kpd;jil kw;Wk; fk;gpr;RUs; nghUspd; kpd;jil vz; 

fhzy;. 

tha;g;;ghL: 

𝑟′ =
𝑅

𝐴𝐽1 − 𝐴𝐽2
𝑜ℎ𝑚/𝑚 

𝑋 = 𝑅 ± (𝐴𝐽1 − 𝐴𝐽2)𝑟′ 𝑜ℎ𝑚 

𝜌 =
𝜋𝑟2𝑋

𝑙
𝑜ℎ𝑚. 𝑚 

kpd;Rw;W:    

                                      L.cell  +   - 

              
             
             
             
             
             
                    
 A                   B 

 

 

 

 

 

R 
Q P S 

H

R 

R 
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செய்முடற 

கொரி ெொஸ்டர் ெமைச்சுற்று  வனீ்ஸ்மடன்  சுற்றின்  தத்துவத்தின்  

அடிப்ெடடயில்  அடமந்ததொகும்.  இதில்  ஒரு மீட்டர்  நீளமுள்ள  ெீரொை  கம்ெி 

ெமைச்சுற்றின்   A  மற்றும் B முடையுடன் இடைக்கப்ெட்டிருக்கும்.   மமலும்  

ஒரு அளவுமகொலில் அளவுகள்   குறிக்கப்ெட்டு மரச்ெட்டத்துடன்  

இடைக்கப்ெட்டிருக்கும்.  இச் ெமைச்சுற்றில்  4 இடடசவளிகள்  இருக்கும்.   இரு 

ெம  மதிப்புடடய  மின்தடட P   மற்றும்   Q ெமைச்சுற்றின் இடடசவளி  2 
மற்றும் 3 யில் இடைக்கப்ெட மவண்டும்.   இடடசவளி 1 மட்டும் 4  யில்  ஒரு 

மின்தடடயும்  சுழி மின்தடட உடடய ஓரு செப்புத்தகடு இடைக்கப்ெட 

மவண்டும்.  A  முடையில் சலக்ரொன்சு  மின்கலத்தின் மநர்மின்வொய் முடை 

இடைக்கப்ெட மவண்டும். சலக்ரொன்சு  மின்கலத்தின்  எதிர்மின்வொய் முடை 

ெமைச்சுற்றின்  B முடைக்கு ெொவி வழியொக இடைக்கப்ெட மவண்டும். ெின் 

ெமைச்சுற்றின் வலதுபுறத்தில் இருக்கும் இடடசவளியில் R என்ற மின்தடட 

செட்டியிடை இடைக்கவும். இடது புறத்தில் உள்ள இடடசவளியில் ஓரு 

செப்புத்தகடிடை  இடைக்கவும். ெமைச்சுற்றில் டமயத்தில் இருக்கும் தகட்டின் 

நடு முடையிலிருந்து உயர் மின்தடட, கொல்வைொமீட்டர்  மற்றும்  ைொக்கி 
மெொன்றவற்டற  சதொடர் இடைப்ெில்  இடைக்கவும்.  

ெகுதி1 ெமைச்சுற்றிலுள்ள கம்ெியின் மின்தடட  கொைல்.  

ெமைச்சுற்றின்  முதல் ெகுதியொை ெமைச்சுற்றிலுள்ள கம்ெியின்  மின்தடட 

கொண்ெதற்கொை  செயல்முடறயில்  R என்ற  மின்தடட செட்டியிடை 

இடடசவளி  1 யில்  இடைக்கவும்.  S  என்ற  மின்தடட  மதிப்பு  இல்லொத  

செப்புத் தகட்டிடை  இடடசவளி   4-யில்  இடைக்கவும்.  ெின்  மின்தடட R   யில் 

0.1 ohm மெர்த்து ைொக்கிடய A மற்றும் B என்ற முடைகளில்  டவத்து 

கொல்வைொ மீட்டரில் ஏற்ெடும் விலகடல கொைவும்.  கொல்வைொமீட்டிரில் 

கொைப்ெடும்  விலகல்   ஒன்றுக்சகொன்று  எதிர்திடெயில்   இருந்தொல்  

ெமைச்சுற்றில்  அடமக்கப்ெட்ட மின்  அடமப்பு ெரியொைதொகும்.  ெின்  
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ைொக்கியிடை  A  முடையிலிருந்து  கம்ெியின்  மமல்  டவத்து  சமதுவொக  

நகர்த்தவும்.  ைொக்கி AJ என்ற  நிடலயிலிருக்கும்  மெொது  கொல்வைொ மீட்டரில்  

சுழி விலகல்  அடடகிறது. 𝐿1 என்ெது      R    என்ற  மின்தடட  மதிப்ெிற்கொை  

ெரியடீ்டு நீளமொகும்.  ெின் R    மின்தடடயின்  மதிப்ெிடை  ெடிப்ெடியொக  உயர்த்தி 

(0.2,0.3,….1.0 ohm)  ஒவ்சவொரு R யின்  மதிப்ெிற்கொை  ெரியடீ்டு நீளத்டத அளந்து   

𝐿1     என்ற சநடு வரிடெயில் அட்டவடை ெடுத்தவும்.  R  மற்றும் S   இவற்றிடை  

ெரிமொற்றம்  செய்து மீண்டும்  இச்செயல் முடறயிடை செயல்ெடுத்தி 

ஒவ்சவொரு மின்தடட R யின்  மதிப்ெிற்கொை ெரியடீ்டு நீளத்திடை அளந்து  

𝐿2 என்ற சநடு வரிடெயில் அட்டவடை ெடுத்தவும்.  ெின்   𝐿1  மற்றம் 𝐿2    

இவற்றின்  மவறுெொட்டிடை கண்டறிந்து  𝑟′ யின்  மதிப்ெிடைக்  கீழ்க்கொணும் 

ெமன்ெொட்டின் மூலம் செறவும்.  

𝑟′ =
𝑅

𝑙2 − 𝑙1
𝑜ℎ𝑚/𝑚 

ெகுதி 2: கம்ெிச்சுருளின் மின்தடட மதிப்பு கொைல்.  

   ெின்  செப்புத் தகட்டிடை அகற்றி மின்தடட மதிப்பு கொைப்ெட மவண்டிய 

கம்ெிச் சுருளிடை  இடடசவளி 4 யில்  இடைக்கவும்.  ெின்  ைொக்கிடய 

கம்ெியின் டமயத்தில் அதொவது 50 சென்டிமீட்டரில் டவத்து  மின்தடட செட்டி  R    

யிலுள்ள  மின்தடட மதிப்ெிடை  ெடிப்ெடியொக  அதிகரித்து கொல்வைொ மீட்டரில்  

ஏற்ெடும்  விலகடல  கொைவும். ஒரு  குறிப்ெிட்ட  மின்தடட மதிப்ெிற்கு 

கொல்வைொ மீட்டரில்    ஏற்ெடும்  விலகல்  ஏறத்தொழ  சுழி  விலகல் நிடலயிடை 

அடடயும்.  அந்த  மின்தடட மதிப்ெிற்கு   முன்  மற்றும்  ெின் மதிப்புடடய  

மின்தடட மதிப்ெிற்கொை ெரியடீ்டு  நீளத்திடை அளவிடவும்.  ெின் மின்தடட 

செட்டி மற்றும் கம்ெிச்சுருள் இவற்றிடை  ெரிமொற்றம்  செய்து மீண்டும்  

இச்செயல் முடறயிடை  செய்து   𝐿1  மற்றம் 𝐿2 என்ற  ெரியடீ்டு நீளத்திடை 

அளவிடவும்.   ெின்  முதல் ெகுதியில் கண்டறியப்ெட்ட 𝑟′ ,  ெரியடீ்டு  நீளங்கள்   𝑙1 

மற்றம் 𝑙2  சகொண்டு ெின்வரும் ெமன்ெொட்டிடை ெயன்ெடுத்தி கம்ெிச்சுருளின் 

மின்தடட மதிப்ெிடை  கண்டறியலொம். 
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X = R ± (𝑙2 − 𝑙1)𝑟′𝑜ℎ𝑚 

ெின்  (𝑙2 − 𝑙1)  யின் மதிப்பு மநர் குறி உடடயதொக இருந்தொல்  (𝑙2 − 𝑙1)𝑟′என்ெதன் 

மதிப்டெ  R யுடன்  கூட்டப்ெட மவண்டும்.  இல்டலசயைில்  (𝑙2 − 𝑙1)𝑟′ என்ெதன் 

மதிப்டெ R யிலிருந்து கழிக்கப்ெட மவண்டும்.   X என்ெது கம்ெிச்சுருளின் 

மின்தடட மதிப்ெொகும்.  இப்மெொது  கம்ெிகளின்  நீளம்(L)  மற்றும் ஆரத்திடை (r) 

அளவிடவும்.  கம்ெிச் சுருளில்  ஆரத்திடை  திருகு அளவி  சகொண்டு  

அளவிடலொம்.  கம்ெிச் சுருள் செொருளின்  மின்தடட எண்   ρ யின்  மதிப்டெ  

ெின்வரும்  ெமன்ெொட்டின்  மூலம் கண்டறியலொம். 

 𝜌 =
𝜋𝑟2𝑋

𝐿
𝑜ℎ𝑚 𝑚 

ml;ltiz 1: fhup/gh];lu; rkdr;Rw;wpDs; cs;s fk;gpapd; XuyF ePsj;jpy; 
kpd;jil (r’) 

t.vz; kpd;jil R(Ω) ruPaPl;L ePsk; (m) 
𝑟′ =

𝑅

𝐴𝐽1 − 𝐴𝐽2
𝑜ℎ𝑚/𝑚 

𝐴𝐽1 𝐴𝐽2 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
         ruhrup 𝑟′= 

ml;ltiz 2: fk;gp; RUspd;  kpd;jil (Ω) 

t.vz; kpd;jil  R  (Ω) ruPaPl;L ePsk; (m) 𝑋 = 𝑅 ± (𝐴𝐽1 − 𝐴𝐽2)𝑟′ 𝑜ℎ𝑚 

𝐴𝐽1 𝐴𝐽2 
1     
2     
3     
4     
5     

ruhrup 𝑋 =  
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ml;ltiz: fk;gpr;RUspd;  Muk;– jpUF mstp 

kPr;rpw;wsT = 0.01mm   Ropg;gpio =         Ropj;;jpUj;jk; =   

t.vz; Ghpf;Nfhy;mstPL 
(×10−3m) 

jiyf;Nfhy; 
Xd;wpg;G(div) 

jiyf;Nfhy; 
mstPL(×10−3m) 

fzf;fplg;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

jpUj;j g;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

       ruhrup  r =   ×10−3m 

fzf;fPL: 

𝑟′ =
𝑅

𝐴𝐽1 − 𝐴𝐽2
𝑜ℎ𝑚/𝑚 

𝑋 = 𝑅 ± (𝐴𝐽1 − 𝐴𝐽2)𝑟′ 𝑜ℎ𝑚 

𝜌 =
𝜋𝑟2𝑋

𝑙
𝑜ℎ𝑚𝑚 

 fk;gp; RUspd;  kpd;jil X=   Ω 

 fk;gpapd; Muk;   r   =   m 

 fk;gp; RUspd; ePsk;  l=   m 

  

 

 

KbT: 

fk;gpr;RUspd; kpd;jil X=     ohm 

fk;gpr;RUs; nghUspd; kpd;jil vz; ρ=   ohm- m 
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kPl;lu; rkdr;Rw;W 

Nehf;fk;:  

  kPl;lu; rkdr;Rw;wpidg; gad;gLj;jp nfhLf;fg;gl;l fk;gpr;RUspd; 
kpd;jil kw;Wk; fk;gpr;RUs; nghUspd; kpd;jil vz; fhzy;. 

 

tha;g;ghL: 

 fk;gpr;RUspd; kpd;jil X= R (l x / l R) ohms 

 fk;gpr;RUs; nghUspd; kpd;jil vz; ρ =(𝜋𝑟2X)/L ohm m 

 

 

kpd; Rw;W:   

                                     L.cell +   - 

              
             
             
             
             
             
                   
 A                   B 

 

  

 

nra;Kiw: 

  kPl;lh; rkdr;Rw;wpy; xU kpl;lh; ePsKs;s rPuhd fk;gp 

ெமைச்சுற்றின்   A  மற்றும் B முடையுடன் இடைக்கப்ெட்டிருக்கும்.   மமலும்  

ஒரு அளவுமகொலில் அளவுகள்   குறிக்கப்ெட்டு மரச்ெட்டத்துடன்  

இடைக்கப்ெட்டிருக்கும்.  ,e;j ெமைச்சுற்றில் 2 -இடடசவளிகள் இருக்கும்.   

R X 

H

R 

R 
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Vwj;jho ெம  மதிப்புடடய  மின்தடட R   மற்றும்   fk;gpr;RUs; X  ெமைச்சுற்றின்  
,lJ kw;Wk; tyJ இடடசவளியில் KiwNa  இடைக்கப்ெட மவண்டும்.  

rkdr;Rw;wpd; Kid A nyf;yhd;R kpdfyj;jpd; Neh;kpd; tha; KidAld; 

kw;Wk; B vd;Dk; nyf;yhd;R kpdfyj;jpd; Neh;kpd; tha; KidAld; rhtp 

topahf இடைக்கப்ெட மவண்டும். ikaj;jpYs;s KidapypUe;J 

cah;kpd;jil, fhy;tdhkPl;lh; kw;Wk; [hf;fp ,tw;wpid njhlh; ,izg;gpy; 

,izf;fTk;.  gpd; kpd;jilg;ngl;b R-apy; xU Fwpg;gpl;l kpd;jil 

kjpg;gpidr; Nrh;j;J, [hf;fpia rkdr;Rw;wpd; Kid A kw;Wk; Bf;F mUfpy;  
itj;J fhy;tdhkPl;lhpy; Vw;gLk; tpyfiy fhzTk;. ,t;tpU tpyfYk; 
xd;Wf;nfhd;W vjph;jpirapy; ,Ue;jhy; mikf;fg;gl;l kpd;Rw;W 
rhpahdjhFk;. [hf;fpia rkdr;Rw;wpYs;s fk;gpapd; Nky; nkJthf 

efh;j;jTk;.  [hf;fp AJ vd;w epiyapy; cs;s NghJ fhy;tdhkPl;lhpy; Rop 

tpyfy; Vw;gLk;;. rkdr;Rw;wpd; Kid AapypUe;J J tiuAs;s fk;gpapd; ePsk; 

rhpaPl;L ePsk; vdyhk;. A KidapypUe;J 𝑙1  vd;w rhpaPl;L ePsj;jpid 

mstplTk;. 𝑙1 vd;gJ R vd;w kpd;jilf;fhd rhpaPl;L ePskhFk;. (𝑅 ∝ 𝑙1) . 

X vd;w fk;gpr;RUSf;fhd rhpaPl;L ePsk;.  𝑙2 = 100 − 𝑙1  MFk;. (𝑋 ∝ 𝑙2) . 

kpd;jilg;ngl;b R-apd; kpd;jil kjpg;gpidg; gbg;gbahf khw;wp rhpaPl;L 

ePsq;fs; 𝑙1  kw;Wk; 𝑙2 = 100 − 𝑙1 ,tw;wpid mstplTk;. 

X vd;w fk;gpr;RUSf;fhd kpd;jilapidf; fPo;fhZk; rkd;ghl;bypUe;Jg; 

ngwyhk;;  𝑋1 = 𝑅
𝑙2

𝑙1
 (R ,lJ Gwj;jpYs;s NghJ) 

gpd; மின்தடட R   மற்றும்   fk;gpr;RUs; X  ெமைச்சுற்றின் tyJ kw;Wk; ,lJ 
இடடசவளியில் KiwNa  இடைக்கப்ெட மவண்டும்.  mjhtJ kpd;jil R 

kw;Wk; fk;gpr;RUs; X ,tw;wpid ghpkhw;wk; nra;aTk;. Nkw;$wpa 

nraw;Kiwapid nraw;gLj;jp  fk;gpr;RUs; X kw;Wk; kpd;jil R 

,tw;wpw;fhd rhpaPl;L ePsq;fis 𝑙1  kw;Wk; 𝑙2 = 100 − 𝑙1 mstplTk;. (𝑋 ∝

𝑙1)  kw;Wk;; (𝑅 ∝ 𝑙2) vdf; nfhs;f. vப்NghJk A KidapypUe;J  rhpaPl;L 

ePsj;jpid mstplTk;. X vd;w fk;gpr;RUSf;fhd kpd;jilapidf; fPo;fhZk; 

rkd;ghl;bypUe;Jg; ngwyhk;;  𝑋2 = 𝑅
𝑙1

𝑙2
 (R tyJ Gwj;jpYs;s NghJ) 

,t;thW fpilf;fg; ngw;w 𝑋1  kw;Wk; 𝑋2  ruhrhp X apd; kjpg;igg; 
fz;lwpaTk;. 
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fk;gpapd; ePsk; kw;Wk; Muk; ,tw;wpid msTf;Nfhy; kw;Wk; jpUFmstp 
nfhz;L  mstplTk;. fk;gpr;RUs; nghUspd; kpd;jil vz; kjpg;gpidg; 

gpd;tUk; rkd;ghl;bapypUe;J fz;lwpaTk;. 𝜌 =
𝜋𝑟2 𝑋

𝐿
𝑜ℎ𝑚 𝑚. 

ml;ltiz 1  fk;gp; RUspd;  kpd;jil (Ω) 

kpd;jil  R  
(Ω) 

kpd; jil R 
,lJ gf;fk; 

X=R(lx/ lR) kpd; jil R   
tyJ gf;fk; 

X=R(lx/ lR)Ω 

lx lR  lx lR  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

         ruhrup X= 

ml;ltiz -2 fk;gpapd; Muk;– jpUF mstp 

kPr;rpw;wsT = 0.01mm   Ropg;gpio =            Ropj;;jpUj;jk; =     

t.vz; Ghpf;Nfhy;mstPL 
(×10−3m) 

jiyf;Nfhy; 
Xd;wpg;G(div) 

jiyf;Nfhy; 
mstPL(×10−3m) 

fzf;fplg;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

jpUj;jg;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

        ruhrup r=   ×10−3 m 

fzf;fPL 

 fk;gp; RUspd;  kpd;jil X=   Ω 

 fk;gpapd; Muk;   r   =   m 

 fk;gp; RUspd; ePsk;  l=   m 
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KbT: 

fk;gpr;RUspd; kpd;jil   X=   ohm 

fk;gpr;RUs; nghUspd; kpd;jil vz; ρ=   ohm- m 
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re;jp kw;Wk; nrdu; ilNahbd; gz;gpay;Gfs; 

Nehf;fk;:  

 ; re;jp kw;Wk; nrdu; ilNahbd; Kd;Ndhf;F kw;Wk; gpd;Ndhf;F 
gz;gpay;Gfis Muha;jy 
 

re;jp; ilNahL;- Kd;Ndhf;F rhu;G  ml;ltiz:                                                                                                  

+      -    

                                

             +  

      +  

-                      

 

 

 

gpd;Ndhf;F rhu;G         ml;ltiz: 

        

                                    -    +                                                           

                                                         

         +  

  

  

 

  

 

 

t.vz; kpd;dOj;jk; 
(volt) 

kpd;Ndhl;lk; 
(mA) 

   

   
   
   
   
   
   
   
   

t.vz; kpd;dOj;jk; 
(volt) 

kpd;Ndhl;lk; 
(μA) 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

V m

A

A 

V μ

A

A 
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nra;Kiw: 

ெந்தி டடமயொடிடை  முன்மைொக்கு  மற்றும்  ெின்மைொக்கு  ெொர்பு  உட்ெடுத்தி 
அதன்  ெண்ெியல்புகடள  ஆரொயப்ெட மவண்டும்.   மின்ைழுத்த ெிரிப்ெொன் 

முடறயில்  மின்சுற்றிடை  அடமக்கவும்.   

முன்மைொக்கு  ெொர்பு :   

ெடத்தில்  கொட்டப்ெட்டுள்ளவொறு  மின்சுற்றிடை அடமக்கவும். 

மின்கலத்தின்  மநர் மின்வொய் முடை மின்தடட மொற்றியின்  கீமழ  உள்ள  ஒரு 

முடையுடை  இடைக்கப்ெட மவண்டும்.  மின்கலத்தின்  எதிர்மின்வொய்  முடை   

மின்தடட மொற்றியின்  கீமழ உள்ள  மற்சறொரு  முடையுடன்  இடைக்கப்ெட 

மவண்டும்.   ெந்தி டடமயொடின்  மநர்மின் முடை மற்றும்  மவொல்ட் மீட்டரின்  

மநர்மின்  முடை இரண்டடயும் Nrர்த்து  மின்தடட  மொற்றியின்  மமலுள்ள  

முடையில்  இடைக்கப்ெட மவண்டும். ெந்தி டடமயொடின்  எதிர்மின் முடை  

மில்லி அம்மீட்டர்  மநர்மின் முடையுடன்  இடைக்கப்ெட மவண்டும்.  மமலும்   

அம்மீட்டரின்  எதிர்முடை  மின்தடட மொற்றியின்  எதிர்மின்  முடை  மற்றும்  

மவொல்ட் மீட்டரின் எதிர் முடை  இடவ  அடைத்தும்  ஒரு நிடலயில்  இருக்க 

மவண்டும். இப்மெொது மின்தடட மொற்றியின்  நிடலயிடை  ெரிசெய்து  

மின்சுற்றில்  இடைக்கப்ெட்ட  மவொல்ட் மீட்டரில் 0.2 v  என்ற மின்ைழுத்தம் 

கிடடக்கப்  செறுமொறு  செய்யவும். இந்த  நிடலயில்  மின் சுற்றில்  ெொயும்  

மின்மைொட்டத்தின்  மதிப்ெிடை அம்மீட்டர்  மூலம்  அளவிடவும்.   மின்தடட 

மொற்றி யிடை    சகொண்டு டடமயொடின்  மின்ைழுத்தத்திடை  (0.4, 0.6 ,…..2.0v) 
ெடிப்ெடியொக  உயர்த்தி    ஒவ்சவொரு மவொல்ட் மீட்டரின் அளவடீுகளுக்கு   

மின்சுற்றில்  ெொயும் மின்மைொட்டத்தின்  மதிப்ெிடை  அம்மீட்டர்   உதவி 

சகொண்டு  அளவிடலொம். ெின்  மின்ைழுத்தத்தின்  மதிப்ெிடை  X அச்ெிலும்   

மின்மைொட்டத்தின் மதிப்ெிடை  Yஅச்ெிலும்  சகொண்டு  ஒரு  வடரெடம்  வடரய  

மவண்டும்.   இந்த  வடரெடத்திலிருந்து ெந்தி டடமயொடின்  முன்மைொக்கு ெொர்பு 

மின்தடட மதிப்ெிடை கண்டறியலொம்.   
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ெின்மைொக்கு ெொர்பு : 

ெடத்தில்  கொட்டப்ெட்டுள்ளவொறு  மின்சுற்றிடை அடமக்கவும். 

மமற்கூறிய  முன்மைொக்கு  ெொர்ெில் மின்சுற்று  அடமப்ெில்  ெந்தி டடமயொடின்  

மநர் மற்றும் எதிர்மின் முடையிடை  திருப்ெி இடைக்கவும்.  மில்லி 
அம்மீட்டருக்கு ெதிலொக டமக்மரொ அம்மீட்டரிடை  இடைக்கப்ெட மவண்டும்.  

அதொவது மின்கலத்தின் மநர்மின் முடை  டடமயொடின் எதிர்மின் முடையுடன் 

இடைக்கப்ெட மவண்டும். இப்செொழுது  ெந்தி டடமயொடு ெின்மைொக்கு ெொர்ெில் 

அடமக்கப்ெட்டதொகும்.   இந்த  ெொர்ெிலும் டடமயொடுக்கு அளிக்கப்ெடும் 

மின்ைழுத்தத்தின் மதிப்ெிடை மொற்றி மின் சுற்றில் ெொயும் மின்மைொட்டத்தின் 

மதிப்ெிடை கண்டறியவும். இதடை மின்தடட மொற்றி சகொண்டு 

செயல்ெடுத்தலொம். ெின் மின்ைழுத்தத்திடை X  அச்ெிலும் மின்மைொட்டத்திடை  

Yஅச்ெிலும்   சகொண்டு ஒரு வடரெடம் வடரயவும்.  ெின்மைொக்கு ெொர்ெில்  

டடமயொடுக்கு சகொடுக்கப்ெடும் மின்ைழுத்தம் மொறுெடும்மெொது   மின்சுற்றில் 

ெொயும் மின்மைொட்டத்தின் மதிப்ெொைது ஏறத்தொழ  ஒ௫ நிடலயொை மதிப்ெிடைமய 

செற்றிருக்கும்.  ெந்தி டடமயொடின் ெண்ெியல்பு வடர மகொடுகளின்  மொதிரி  

வடரெடம் ெடத்தில் கொட்டப்ெட்டுள்ளது. 
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nrdu; ilNahL; - Kd;Ndhf;F rhu;G  ml;ltiz: 

+           - 

                                

              +        

  

  

 

      

  

 

 

gpd;Ndhf;F rhu;G         ml;ltiz:  

-        + 

                               

  

  

  

  

 

 

 

 

 

t.vz; kpd;dOj;jk; 
(volt) 

kpd;Ndhl;lk; 
(mA) 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

t.vz; kpd;dOj;jk; 
(volt) 

kpd;Ndhl;lk; 
(μA) 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

V m

A

A 

V m

A

A 
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செைர் டடமயொடிடை  முன்மைொக்கு  மற்றும்  ெின்மைொக்கு  ெொர்பு  உட்ெடுத்தி 
அதன்  ெண்ெியல்புகடள  ஆரொயப்ெட மவண்டும்.   மின்ைழுத்த ெிரிப்ெொன் 

முடறயில்  மின்சுற்றிடை  அடமக்கவும்.   

முன்மைொக்கு  ெொர்பு :   

ெடத்தில்  கொட்டப்ெட்டுள்ளவொறு  மின்சுற்றிடை அடமக்கவும். மின்கலத்தின்  

மநர் மின்வொய் முடை மின்தடட மொற்றியின்  கீமழ  உள்ள  ஒரு முடையுடை  

இடைக்கப்ெட மவண்டும்.  மின்கலத்தின்  எதிர்மின்வொய்  முடை   மின்தடட 

மொற்றியின்  கீமழ உள்ள  மற்சறொரு  முடையுடன்  இடைக்கப்ெட மவண்டும்.   

செைர் டடமயொடின்  மநர்மின் முடை மற்றும்  மவொல்ட் மீட்டரின்  மநர்மின்  
முடை இரண்டடயும் Nrர்த்து  மின்தடட  மொற்றியின்  மமலுள்ள  முடையில்  

இடைக்கப்ெட மவண்டும். செைர் டடமயொடின்  எதிர்மின் முடை  மில்லி 
அம்மீட்டர்  மநர்மின் முடையுடன்  இடைக்கப்ெட மவண்டும்.  மமலும்   

அம்மீட்டரின்  எதிர்முடை  மின்தடட மொற்றியின்  எதிர்மின்  முடை  மற்றும்  

மவொல்ட் மீட்டரின் எதிர் முடை  இடவ  அடைத்தும்  ஒரு நிடலயில்  இருக்க 

மவண்டும். இப்மெொது மின்தடட மொற்றியின்  நிடலயிடை  ெரிசெய்து  

மின்சுற்றில்  இடைக்கப்ெட்ட  மவொல்ட் மீட்டரில் 0.2 v  என்ற மின்ைழுத்தம் 

கிடடக்கப்  செறுமொறு  செய்யவும். இந்த  நிடலயில்  மின் சுற்றில்  ெொயும்  

மின்மைொட்டத்தின்  மதிப்ெிடை அம்மீட்டர்  மூலம்  அளவிடவும்.   மின்தடட 

மொற்றி யிடை    சகொண்டு டடமயொடின்  மின்ைழுத்தத்திடை  (0.4, 0.6 ,…..2.0v) 
ெடிப்ெடியொக  உயர்த்தி    ஒவ்சவொரு மவொல்ட் மீட்டரின் அளவடீுகளுக்கு   

மின்சுற்றில்  ெொயும் மின்மைொட்டத்தின்  மதிப்ெிடை  அம்மீட்டர்   உதவி 

சகொண்டு  அளவிடலொம். ெின்  மின்ைழுத்தத்தின்  மதிப்ெிடை  X அச்ெிலும்   

மின்மைொட்டத்தின் மதிப்ெிடை  Yஅச்ெிலும்  சகொண்டு  ஒரு  வடரெடம்  வடரய  

மவண்டும்.   இந்த  வடரெடத்திலிருந்து செைர் டடமயொடின்  முன்மைொக்கு ெொர்பு 

மின்தடட மதிப்ெிடை கண்டறியலொம்.   
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ெின்மைொக்கு ெொர்பு : 

ெடத்தில்  கொட்டப்ெட்டுள்ளவொறு  மின்சுற்றிடை அடமக்கவும். 

மமற்கூறிய  முன்மைொக்கு  ெொர்ெில் மின்சுற்று  அடமப்ெில்  செைர் டடமயொடின்  

மநர் மற்றும் எதிர்மின் முடையிடை  திருப்ெி இடைக்கவும்.  மில்லி 
அம்மீட்டருக்கு ெதிலொக டமக்மரொ அம்மீட்டரிடை  இடைக்கப்ெட மவண்டும்.  

அதொவது மின்கலத்தின் மநர்மின் முடை  டடமயொடின் எதிர்மின் முடையுடன் 

இடைக்கப்ெட மவண்டும். இப்செொழுது  செைர் டடமயொடு ெின்மைொக்கு ெொர்ெில் 

அடமக்கப்ெட்டதொகும்.  இப்மெொது  மின்தடட மொற்றியின்  நிடலயிடை  

ெரிசெய்து  மின்சுற்றில்  இடைக்கப்ெட்ட  மவொல்ட் மீட்டரில் 1.0 v  என்ற 

மின்ைழுத்தம் கிடடக்கப்  செறுமொறு  செய்யவும்.  இந்த  நிடலயில்  மின் சுற்றில்  

ெொயும்  மின்மைொட்டத்தின்  மதிப்ெிடை டமக்மரொ அம்மீட்டர்  மூலம்  

அளவிடவும். மின்தடடமொற்றி சகொண்டு, டடமயொடுக்கு அளிக்கப்ெடும் 

மின்ைழுத்தத்தின் மதிப்ெிடை (2.0v, 3.0v, 4.0v) மொற்றி, மின் சுற்றில் ெொயும் 

மின்மைொட்டத்தின் மதிப்ெிடை கண்டறியவும். ெின்மைொக்கு ெொர்ெில்  

டடமயொடுக்கு சகொடுக்கப்ெடும் மின்ைழுத்தம் மொறுெடும் மெொது,   மின்சுற்றில் 

ெொயும் மின்மைொட்டத்தின் மதிப்ெொைது சுழி மதிப்ெிடைமய செற்றிருக்கும். 

டடமயொடுக்கு சகொடுக்கப்ெடும் மின்ைழுத்தமொைது செைர் முறிவு 

மின்ைழுத்தத்திடை சநருங்கும் NghJ டமக்மரொ அம்மீட்டரில் அதிகமொை 

மின்மைொட்டத்தின் மதிப்ெிடை கண்டறியலொம். ெின் மின்ைழுத்தத்திடை X  

அச்ெிலும் மின்மைொட்டத்திடை  Yஅச்ெிலும்   சகொண்டு ஒரு வடரெடம் 

வடரயவும்.    செைர் டடமயொடின் ெண்ெியல்பு வடர மகொடுகளின்  மொதிரி  

வடரெடம் ெடத்தில் கொட்டப்ெட்டுள்ளது. 
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khjphp tiuglk;  

(re;jp; ilNahL)      (nrdu;; ilNahL)  

                                                               

        I mA 

V volt                                                                       I mA 

                          VZ                                                                 

        I (μA)           V volt    V volt  V volt 

              I (μA) 

       

 

KbT:  

 re;jp kw;Wk; nrdu; ilNahbd; Kd;Ndhf;F kw;Wk; gpd;Ndhf;F 

gz;gpay;Gfs; Muhag;gl;ld. 

re;jp lNahbd; Kd;Ndhf;F kpd;jil =  

re;jp lNahbd; gpd;Ndhf;F kpd;jil = 

nrdu; KwpT kpd;dOj;jk;   = 
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kpd;dOj;jkhdp–Fiw neLf;f Nthy;l;kPl;lu;– msTj;jpUj;jk; 

Nehf;fk;:  

 nfhLf;fg;gl;l Fiw neLf;f Nthy;l;kPl;liu kpd;dOj;jkhdpia 

gad;gLj;jp msT jpUj;jk; nra;f 

Rw;Wg;glk;:                         

     Ba               K 

                                

                     

           A             +      -                               J                    B 

                D.C 

                      Ba +     -          K 

                                

 

   A                                                      J                   B   

                                +         - 

                        

 

 

H

R 

G 

V 
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செய்முடற 

       மவொல்ட்மீட்டடர அளவு திருத்தம்  செய்வதற்கொை  மெொதடை இரு 

ெகுதிகடள உடடயது.  முதல் ெகுதியில்   மடைியல் மின்கலத்திற்கொை ெரியடீ்டு 

நீளத்திடை அளந்து  மின்ைழுத்தமொைியிடை ெடித்தரப்ெடுத்தமவண்டும். இந்தப் 

ெகுதியிடை  செயல்ெடுத்துவதற்கொை மின்சுற்றிடை ெடம் 1-ல் கொட்டப் 

ெட்டுள்ளவொறு அடமக்கவும். 2 மவொல்ட் மின்கலத்தின் மநர்மின்வொய் 

முடையொைது மின்ைழுத்தமொைியின் A என்ற முடையுடன் இடைக்கப்ெட 

மவண்டும். 2  மவொல்ட் மின்கலத்தின் எதிர்மின்வொய் முடையொைது சதொடு ெொவி 

மூலம் மின்ைழுத்தமொைியின் B என்ற முடையுடன் இடைக்கப்ெட மவண்டும்.   

மீண்டும்  A என்ற முடை  மடைியல் மின்கலத்தின் மநர்மின்வொய் முடையுடன் 

இடைக்கப்ெட மவண்டும். மடைியல் மின்கலத்தின் எதிர் மின்வொய்முடை 
உயர்மின்தடட, கொல்வைொமீட்டர் மற்றும் ைொக்கி மெொன்றவற்டற சதொடர் 
இடைப்ெில் இடைக்கவும். ைொக்கிடய A மற்றும் B என்ற முடைகளில்  டவத்து 

கொல்வைொமீட்டரில் ஏற்ெடும் விலகடல கொைவும்.  கொல்வைொமீட்டிரில் 

கொைப்ெடும் விலகல் ஒன்றுக்சகொன்று  எதிர்திடெயில்   இருந்தொல்  

ெமைச்சுற்றில்  அடமக்கப்ெட்ட மின்  அடமப்பு ெரியொைதொகும்.  ெின்  

ைொக்கியிடை  A  முடையிலிருந்து  கம்ெியின்  மமல் டவத்து  சமதுவொக  

நகர்த்தவும்.  ைொக்கி AJ என்ற  நிடலயிலிருக்கும்  மெொது  கொல்வைொ மீட்டரில்  சுழி 
விலகல்  அடடகிறது.     கம்ெியின் நீளம் AJ    மடைியல் மின்கலத்திற்கொை  

ெரியடீ்டு நீளம் எைப்ெடும் இதடை 𝑙0   எைக் குறித்துக்சகொள்ள மவண்டும்.  

மற்சறொரு ெகுதியொைது nfhLf;fg;gl;l Fiw neLf;f மவொல்ட்மீட்டடர 

அளவு திருத்தம் செய்வது. அதற்கொை மின்சுற்று ெடம் 2-ல் 
கொட்டப்ெட்டுள்ளவொறு  அடமக்கவும்.  மவொல்ட் மீட்டரின் மநர்மின்வொய் 

முடையொைது மின்ைழுத்தமொைியின் A முடையுடன்  இடைக்கப்ெட 

மவண்டும். மவொல்ட் மீட்டரின் எதிர்மின்வொய் முடையொைது ைொக்கியுடன் 

இடைக்கப்ெடமவண்டும்.  ைொக்கியிடை மின்ைழுத்தமொைியிலுள்ள AB என்ற 

கம்ெியின் மமல் சமதுவொக நகர்த்தவும். AJ என்ற ஒரு குறிப்ெிட்ட நிடலயில் 
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மின்சுற்றில் இடைக்கப்ெட்ட மவொல்ட்மீட்டரின் அளவடீு  0.1 volt ஆக 

கிடடக்கப்செறும்.  அதொவது  மின்ைழுத்தமொைியிலுள்ள AJ என்ற ெகுதி கம்ெியின் 

நீளமொைது   0.1 volt      மின்ைழுத்தத்திற்கொை  ெரியடீ்டு  நீளமொகும். இதடை 𝑙1 

எைக் குறித்துக் சகொள்ளவும்.  இதுமெொலமவ ைொக்கிடய மின்ைழுத்தமொைி 
கம்ெியின் மமல் டவத்து  ஒவ்சவொரு  மவொல்ட்மீட்டர்  அளவடீுகளுக்கொை (0.2,0-

0.3,0.4 ….1.0V) ெரியடீ்டு  நீளங்கடள அளந்து  அட்டவடைப்  ெடுத்தவும்.   

ஒவ்சவொரு மவொல்ட் மீட்டர் அளவடீுக்கொை கைக்கிடப்ெட்ட மின்ைழுத்தத்தின் 

மதிப்ெிடைக்   கீழ்க்கொணும் ெமன்ெொட்டின் மூலம் செறலொம்.  

𝑣; =
𝐸𝑙1

𝑙0
 volt 

 இதில் E என்ெது  மடைியல் மின்கலத்தின் மின்ைியக்கு விடெ ஆகும்.  

𝑙1என்ெது மவொல்ட்மீட்டர் அளவடீு  மின்ைழுத்தத்திற்கொை ெரியடீ்டு நீளமொகும்.  

மமலும் மடைியல் மின்கலத்திற்கொை  ெரியடீ்டு நீளம்  𝑙0  ஆகும். ெின்  

மவொல்ட்மீட்டர் அளவடீு  மற்றும் கைக்கிடப்ெட்ட மின்ைழுத்தம்  இவற்றிடை X 

அச்ெிலும் மற்றும் Y அச்ெிலும் குறித்து ஒரு வடரெடம்  வடரயவும்.  

கைக்கிடப்ெட்ட மின்ைழுத்தத்தின் மதிப்ெிற்கும்  மவொல்ட்மீட்டர் அளவடீு  

மதிப்ெிற்கும் உள்ள  மவறுெொட்டிடை திருத்தம் எைலொம். கைக்கிடப்ெட்ட 

மின்ைழுத்தத்தின் மதிப்பு  மவொல்ட்மீட்டர் அளவடீு  மதிப்பு விட அதிகமொக 
இருந்தொல் திருத்தம் மநர்குறியொகும்.. கைக்கிடப்ெட்ட மின்ைழுத்தத்தின் மதிப்பு  

மவொல்ட்மீட்டர் அளவடீு  மதிப்பு விட குடறவொக இருந்தொல் திருத்தம் 
எதிர்குறியொகும்.    திருத்தத்திற்கும்   மவொல்ட்மீட்டர் அளவடீுக்கும்  மற்சறொரு  

வடரெடம்  வடரயவும்.    இவ்வொறொக சகொடுக்கப்ெட்ட Fiw neLf;f 

மவொல்ட்மீட்டடர அளவு திருத்தம் செய்யலொம். 
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ml;ltiz  Nldpay; kpd;fyj;jpd; rupaPl;L ePsk; l1= 

tupir 
vz; 

rupaPl;L ePsk;(m) fzf;fplg;gl;l kpd;dOj;jk; 
(Nthy;l;) 

𝑣; =
𝐸𝑙1

𝑙0
 

jpUj;jk; 
(V΄ -V) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

khjphp tiuglk;  

 

  

   

 

 

KbT:  

 nfhLf;fg;gl;l Fiw neLf;f Nthy;l;kPl;liu kpd;dOj;jkhdpia 

gad;gLj;jp msT jpUj;jk; nra;ag;gl;L jFe;;j tiuNfhLfs; 

tiuag;gl;ld 
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epiy KWf;F-tpiwg;G Fzfk; 
 

Nehf;fk;:  

 
 cUis tbtj; jz;lhf cUthf;fg;gl;Ls;s nghUspd; tpiwg;Gf; 
Fzfj;ij (G)  epiy KWf;F Ma; fUtpiaf; nfhz;L fhzy; 
 

tha;g;ghL:  fzf;fPL Kiwapy;  tpiwg;Gf; Fzfk; 

𝐺 =
4𝑚𝑔𝑅𝑙𝐷

𝜋𝑟4𝑠
𝑁𝑚−2 

 tiuglk; Kiwapy;  tpiwg;Gf; Fzfk; 

    

𝐺 =
4𝑔𝑅𝑙𝐷

𝜋𝑟4

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
𝑁𝑚−2𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =

𝑠

𝑚
 

G tpiwg;Gf; Fzfk; 𝑁𝑚−2 

m  epiw (Kg)  

D MbapypUe;J msTNfhypd; njhiyT  (m) 

l      jz;bd; epiyahd Kidf;Fk;  
 Mbf;FkpilNa cs;s njhiyT      (m)  
 
r jz;bd; Muk; (m) 

s ‘m’ kg epiwf;fhd msTNfhypy;  
 Vw;gLk; ruhrhp mstPL khw;wk;   (m); 
 
g  GtpaPu;g;G KLf;fk;-           9.8 m/sec2   
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mikg;G 

உருடள வடிவொை  தண்டிடை முடையில் நிடலயொக நிறுத்தவும். 

மற்சறொரு முடை ஒரு ெக்கரத்தின் டமயத்துடன் இடைக்கப்ெட்டிருக்கும். 

ெக்கரத்தின் விளிம்ெில் ஒரு ெள்ளத்தின் மீது நொடொ ஒன்று  சுற்றப்ெட்டிருக்கும். 

சுற்றப்ெட்டிருக்கும் நொடொவின்  மறுமுடையில்  எடடதொங்கி ஒன்று 

சதொங்கவிடப்ெட்டிருக்கும்.  எடட தொங்கியில் எடட ஏறும்மெொதும் மற்றும் எடட 

எடுக்கும்மெொதும் தண்டொைது  சுழற்றப்ெடும். ஒரு ெமதள ஆடியிடை தண்டின் 

மமல் செங்குத்தொக ெக்கரத்திற்கு அருகொடமயில்  சமழுகு சகொண்டு செொருத்தவும். 

ெமதள ஆடிக்கு முன் ஒரு மீட்டர் சதொடலவில் அளவுமகொல்உடன் கூடிய 

சதொடலமநொக்கிடய டவக்கவும்.  சதொடலமநொக்கியில் ஆடியில் சதரியும்    

அளவுமகொலின் ெிம்ெத்திடை செறுமொறு செய்யவும்.  

செய்முடற 

ெக்கரத்தின் மீது சுற்றப்ெட்ட நொடொவின் ஒரு முடையில்  சவறும் 

எடடதொங்கிடய  மட்டும் சதொங்கவிட மவண்டும்.  சதொங்கவிடப்ெட்ட எடட 

தொங்கியில் குடறந்தது மூன்று அல்லது நொன்கு முடறமயனும் ஒன்றன்ெின் 

ஒன்றொக எடடக்கற்கடள ஏற்றி ெின்பு  அகற்றவும்.  இச்செயலிடை கடிகொர திடெ 

மற்றும் எதிர்கடிகொர  திடெயிலும் செயல்ெடுத்தவும்.  இவ்வொறு செய்வதொல் 

தண்டிடை மீட்ெியில்  தன்டமக்கு உட்ெடுத்தப்ெடலொம்.  ெிறகு சவறும் 

எடடதொங்கிடய மட்டும் ெக்கரத்தின் மீது நொடொ மூலம் சதொங்க விடவும்.   

சதொடலமநொக்கியில் ஆடியில் சதரியும் அளவுமகொலின் ெிம்ெத்திடைக் கொைவும்.  

ெின் சதொடலமநொக்கியில் குறுக்குக் கம்ெியுடன் ஒன்றியிருக்கும் அளவுமகொலின் 

அளவடீ்டிடைக் குறித்துக் சகொள்ள மவண்டும். ெிறகு ஒவ்சவொரு ௭டடக்கற்கடள 

மெர்த்து அதைொல்  ஏற்ெடும் அளவுமகொலின் அளவடீ்டின் மொற்றத்திடைக் 

குறித்துக் சகொள்ள மவண்டும்.    4 கிமலொ கிரொம் வடர மெொட்டு ஒவ்சவொரு 1/2 

கிமலொ கிரொம் எடடக்கொை அளவுமகொலின் அளவடீ்டில் மொற்றத்திடைக்  

கண்டறியவும். இமத செயல்முடறயிடை ஒவ்சவொரு எடடக்கற்கடள  எடுத்து 

அதைொல் ஏற்ெடும்அளவுமகொல் அளவடீ்டின் மொற்றத்திடைக் குறித்துக் சகொள்ள 

மவண்டும்.  மெொதடைடய கடிகொர திடெயில் செயற்ெடுத்தவும்.  இமதமெொல எதிர் 

கடிகொர திடெயில் இச்செயல் முடறயிடை செயல்ெடுத்தவும்.  கடிகொரதிடெயில் 
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எடட ஏறும்மெொதும் இறங்கும்மெொதும் கிடடக்கப்செறும் அளவடீ்டின் ெரொெரி 

மதிப்ெிடை A என்று  குறித்துக்சகொள்ள மவண்டும். எதிர்கடிகொரதிடெயில் எடட 

ஏறும் மெொதும் மற்றும் எடட இறங்கும்மெொதும் கிடடக்கப்செறும் அளவடீ்டின் 

ெரொெரி மதிப்ெிடை B எைக் குறித்துக் சகொள்ள மவண்டும்.  ெின்  A மற்றும் B 

இவற்றின் மவறுெொட்டில் ெொதி  அளவிடைக் கண்டறியவும். இந்த அளவடீ்டின் 

மூலம் M கிமலொகிரொம் எடடக்கொை ெரொெரி அளவுமகொல் அளவடீ்டின்(s) 

மொற்றத்திடைக் கொைலொம். தண்டில் ஆரத்திடை திருகு அளவி சகொண்டு 

கைக்கிடலொம்.  R என்ெது ெக்கரத்தின்ஆரமொகும். l என்ெது நிடலயொை 

முடையிலிருந்து ஆடி செொருத்தப்ெட்ட இடம் வடர உள்ள சதொடலவு  தண்டின் 

நீளமொகும். D என்ெது ஆடிக்கும் அளவு மகொலுக்கும இடடமயயொை சதொடலவு 

ஆகும்.   

𝐺 =
4𝑚𝑔𝑅𝑙𝐷

𝜋𝑟4𝑠
𝑁𝑚−2 

மமற்கூறிய  அடைத்து ெண்ெிகடளக் சகொண்டு சகொடுக்கப்ெட்ட  உருடள வடிவ 

தண்டின் விடறப்புக் குைகத்திடை ெமன்ெொட்டின் மூலம் கண்டறியலொம்.  

XtnthU gStpw;Fk; mjw;fhd அளவுமகொலின் அளவடீ்டின் (s) 
மொற்றத்தpd; kjpgpgpid ruhrhp அளவுமகொலின் அளவடீ்டின் (s) மொற்றம் 
neLthpirapy; ml;ltidapypUeJ fz;lwpayhk;. gpd; gStpid X 

mr;rpYk; அளவுமகொலின் அளவடீ்டின் (s) மொற்றj;jpid Y mr;rpYk; 

nfhz;L xU tiuglk; tiuaTk;. me;j tiuglj;jpypUeJ (s/m) apd; 
kjpg;gpidg; ngwTk;. gpd; aq; Fzfj;jpid fPo;fhZk; 
rkd;ghl;bypUe;J fz;lwpayhk;. 

𝐺 =
4𝑔𝑅𝑙𝐷

𝜋𝑟4

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
𝑁𝑚−2𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =

𝑠

𝑚
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ml;ltiz-1  ‘m’ kg epiwf;fhd msTNfhypy; Vw;gLk; ruhrhp mstPL khw;wk;   (m); 
 
vil 
(10−3 k
g) 

njhiyNehf;fp mstPLfs; 
 jz;Ltyk;GupKWf;fg;gLk;NghJ 

 

njhiyNehf;fp mstPLfs;  
jz;L ,lk;Gup KWf;fg;gLk;NghJ 

ruhrup 
     (𝑅1 − 𝑅2) × 10−2

2
 

 
 (m) 

4m vilf;F  
ruhrhp mstPL 
khw;wk; (m)  

vil 
Vw;wk; 

vil 
,wf;fk; 

Ruhrup 
      
(R1) 

vil 
Vw;wk; 

vil ,wf;fk; ruhrup 
       
(R2) 

W         
W+m         

W+2m         
W+3m         
W+4m         
W+5m         
W+6m         
W+7m         

ruhrup 

ml;ltiz 2 fk;gpapd; Muk; – jpUF mstp 
kPr;rpw;wsT = 0.01mm   Ropg;gpio =             Ropj;;jpUj;jk; =    

t.vz; Ghpf;Nfhy;mstPL 
(×10−3m) 

jiyf;Nfhy; 
Xd;wpg;G(div) 

jiyf;Nfhy; 
mstPL) 
(×10−3m) 

fzf;fplg;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

jpUj;j g;gl;l 
mstPL(×10−3m) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

       ruhrup    r=   ×10−3 m 
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fzf;fPL:  

gS 
(×10−3Kg) 

ruhrup 
,wf;fk; 
×10−2m 

50  
100  
150  
200  
260  
300  
350  

  fzf;fPL Kiwapy;  tpiwg;Gf; Fzfk; 

𝐺 =
4𝑚𝑔𝑅𝑙𝐷

𝜋𝑟4𝑠
𝑁𝑚−2 

 tiuglk; Kiwapy;  tpiwg;Gf; Fzfk; 

    

𝐺 =
4𝑔𝑅𝑙𝐷

𝜋𝑟4

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
𝑁𝑚−2𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =

𝑠

𝑚
 

 G tpiwg;Gf; Fzfk; 𝑁𝑚−2 

 m  epiw (Kg)  

 D MbapypUe;J msTNfhypd; njhiyT  (m) 

l      jz;bd; epiyahd Kidf;Fk;  
 Mbf;FkpilNa cs;s njhiyT      (m)  
 
 r jz;bd; Muk; (m) 

 s ‘m’ kg epiwf;fhd msTNfhypy; Vw;gLk; ruhrhp khw;wk; (m); 

 g  GtpaPu;g;G KLf;fk;- 9.8 m/sec2  
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KbT: 

jz;lhf cUthf;fg;gl;l nghUspd; tpiwg;G Fzfk;  

 fzf;fPL Kiwapy G =  𝑁𝑚−2 

 tiuglk; Kiwapy;G=                    𝑁𝑚−2 


