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പ്രിയപ്പെ ട്ടവരേ ,
വളപ്പെ പ്പെ റിപ്പെയൊ ു അധ്യൊയമൊണ് വൈവദ്യുതകൊന്തികഫലം, എങ്കിലും ഈ
അധ്യൊയത്തിപ്പെല ില ആശയങ്ങൾ മക്കൾസിന് സംശയമുളവൊക്കുന്നതൊയി മൊഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ആയതിനൊൽ രേനൊട്ട് വൊയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും വ്യക്തമൊവൊത്ത കൊ ്യങ്ങൾ 9562091136 എന്ന
വൊട്ടസ്ആ ് നമ്പറിൽ രേവൊയിസ് പ്പെമരേ;ജ് ആരേയൊ പ്പെ=ക്സ്റ്റ് പ്പെമരേ;ജ് ആരേയൊ രേ ൊദിക്കുക,
തീർച്ചയൊയും മൊഷ് മറുപ=ി നൽകൊം.
ഒ ുപൊ=് സ്രേനഹരേത്തൊപ്പെ=,
അനിമൊഷ്
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ക്ലാസ്സ് :10
ിഷയം: ഫിസിക്സ്

● വൈ ദ്യൂതപ്ര ാഹമൂള്ളചാലകത്തിന്ചുറ്റുമുള്ളകാന്തികമണ്ഡലം
● ലതുവൈകപെ രു ിരൽനിയമം
● ഒരുസ ാളിസനായിഡിന്ചുറ്റുമുള്ളകാന്തികമണ്ഡലം
● കാന്തികധ്രു ത
● കാന്തികമണ്ഡലപെത്ത ്വാധിനിക്കുന്നഘടകങ്ങൾ
● സമാസ,ാർതത്ത്വം
● ഡി. ിസമാസ,ാർ
● ചലിക്കുംചുരുൾലൗഡ് ് ീക്കർ-ഘടന,പ്ര ർത്തനം
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അധ്യായം 02 വൈ ദ്യുതകാന്തികഫലം
വൈ ദ്യൂതപ്ര ാഹമൂള്ളചാലകത്തിന്ചുറ്റുമുള്ളകാന്തികമണ്ഡലം
1.
(a) തൊപ്പെഴ തന്നി ിക്കുന്ന

ിത്രങ്ങൾ തി ിച്ചറിയുക

(b) കൊന്തികമണ്ഡലരേ ഖകളുപ്പെ= ദിശ എങ്ങപ്പെന തി ിച്ചറിയൊം?
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(c) ിത്രത്തിൽ നൽകിയി ിക്കുന്ന കൊന്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധൊനവ്യത്യൊസങ്ങൾ എപ്പെന്തല്ലൊം?
ഉത്തരം:
(a) ിത്രം 2.1 ബൊർകൊന്തം,
ിത്രം 2.2 വൈവദ്യുതകൊന്തം
(b) ഒ ു കൊന്തസൂ ി ഉപരേയൊഗിച്ച് കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU സൊന്നിധ്യവും ധ്രുവതയും
മന;ിലൊക്കൊം
(c) ബാർകാന്തം:
● ബൊർകൊന്തത്തിപ്പെU കൊന്തികത സ്ഥി മൊണ്
● ബൊർകൊന്തത്തിപ്പെU ധ്രുവത സ്ഥി മൊണ്
● ബൊർകൊന്തം തു ൊകൃതിയിലൊണ്
വൈ ദ്യുതകാന്തം:
● വൈവദ്യുതകൊന്തത്തിപ്പെU കൊന്തികത വ്യത്യൊസപ്പെ =ുത്തൊവുന്നതൊണ്
● വൈവദ്യുതകൊന്തത്തിപ്പെU ധ്രുവത കറUിപ്പെU ദിശക്കനുസ ിച്ച് മൊറുന്നു
● വൈവദ്യുതകൊന്തം പല ൂപത്തിലും നിർമിക്കൊം

ഈഴ്സ്റ്റഡിന്റെ
2. ഈഴ്സ്റ്റഡിപ്പെU പ ീക്ഷണവുമൊയി ബന്ധപ്പെ ട്ട
രേ ൊദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്ത ം എഴുതുക?

പരീക്ഷണം
ിത്രങ്ങൾ നി ീക്ഷിച്ച് തൊപ്പെഴ തന്നി ിക്കുന്ന

(a) കൊന്തസൂ ിയുപ്പെ= ഉത്ത ധ്രുവം വ്യതി ലിച്ച ദിശ നി ീക്ഷിച്ച് പട്ടിക 2.1 പൂർത്തീക ിക്കൂ.
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(b) വൈവദ്യുതപ്രവൊഹദിശ A യിൽ നിന്ന് B യിരേലക്കൊവുരേമ്പൊൾ ൊലകത്തിലൂപ്പെ=യുള്ള ഇലക്
രേ_ൊണുകളുകപ്പെ= പ്രവൊഹം ഏതു ദിശയിലൊയി ിക്കും?
(c) ൊലകം കൊന്തസൂ ിക്ക് തൊപ്പെഴയൊക്കി പ ീക്ഷണം ആവർത്തിച്ച് നി ീക്ഷണം പട്ടിക 2.2 ൽ
എഴുതൂ.

ഉത്തരം:
(a)

അപ്രദക്ഷിണദിശ
പ്രദക്ഷിണദിശ

(b)

ൊലകത്തിലൂപ്പെ=യുള്ള ഇലക്രേ_ൊണുകളുകപ്പെ= പ്രവൊഹം B യിൽ നിന്നും A രേലക്ക്,
കൊ ണം ഇലക്രേ_ൊൺ പ്രവൊഹത്തിന് എതിർ ദിശയിലൊയി ിക്കും വൈവദ്യുതകറU് ഒഴുകു
ന്നത്.

(c)

പ്രദക്ഷിണദിശ
അപ്രദക്ഷിണദിശ
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3. മുകളിൽ മന;ിലൊക്കിയ പ ീക്ഷണപ്പെത്ത അ=ിസ്ഥൊനപ്പെ =ുത്തി തൊപ്പെഴ പറയുന്നവയ്ക്ക് ഉത്ത ം
കപ്പെണ്ടത്തുക?
(a) കൊന്തസൂ ി വിഭ്രംശിക്കൊനുള്ള കൊ ണം എന്തൊയി ിക്കും?
(b) വിഭ്രംശിത്തിപ്പെU ദിശ വൈവദ്യുതപ്രവൊഹത്തിപ്പെU ദിശപ്പെയ ആശ്രയിക്കുന്നുരേണ്ടൊ?
ഉത്തരം:
(a) വൈവദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒ ു ൊലകത്തിനു ുറ്റും ഒ ു കൊന്തികമണ്ഡലം ൂപപ്പെ =ുന്നു.
ഈ കൊന്തികമണ്ഡലവും കൊന്തസൂ ിക്കു ുറ്റുമുള്ള കൊന്തികമണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള പ സ്
പ പ്രവർത്തനഫലമൊയൊണ് കൊന്തസൂ ി വിഭ്രംശിക്കുന്നത്.
(b) ഉണ്ട്, കൊന്തികമണ്ഡലം ൂപപ്പെ ട്ടത് വൈവദ്യുതപ്രവൊഹം ഉള്ളതുപ്പെകൊണ്ടൊണ്.അതൊയത്
വൈവദ്യുതപ്രവൊഹദിശ മൊറുന്നതിനനുസ ിച്ച് കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ദിശയും മൊറുന്നു.
വൈ ദ്യുതി പ്ര ഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിനുചുറ്റും ഒരു കാന്തികമണ്ഡലം രൂപന്റെ1ടുന്നു. ഈ
കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രത്യേത്യകത
4. ിത്രം 2.4 ൽ കൊണുന്ന ീതിയിൽ ഒ ു കൊർഡ്രേബൊർഡിലൂപ്പെ= വൈവദ്യുത ൊലകം ക=ത്തി
ലംബമൊയി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീക ിക്കുക. കൊർഡ്രേബൊർഡിലൂപ്പെ= ക=ന്നുരേപൊകുന്ന
ഭൊഗങ്ങൾ X,Y എന്നിങ്ങപ്പെന അ=യൊൾപ്പെ =ുത്തിയി ിക്കുന്നു.

ഒ ു മൊഗപ്പെനറ്റിക് രേകൊമ്പസിപ്പെU സഹൊയത്തൊൽ കൊർഡ്രേബൊർഡിപ്പെല ബിന്ദുവൊയ X ന്
ുറ്റുമുള്ള സ്ഥൊനങ്ങളിൽ ൊലകത്തിലൂപ്പെ= വൈവദ്യുതപ്രവൊഹം ഉണ്ടൊകുരേമ്പൊഴുള്ള
കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ദിശ അ=യൊളപ്പെ =ുത്തി തൊപ്പെഴ തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തിയൊക്കൂ.
(a) പ്പെസർക്കീട്ടിൽ A ക്കും B ക്കുമി=യിൽ വൈവദ്യുതപ്രവൊഹദിശ A യിൽ നിന്ന് B
യിരേലക്കൊരേണൊ B യിൽനിന്ന് A യിരേലക്കൊരേണൊ?
(b) മൊഗ്പ്പെനറ്റിക് രേകൊമ്പസിപ്പെല ഉത്ത ധ്രവം നി ീക്ഷിച്ച് X ന് ൂറ്റുമുള്ള ഭൊഗത്ത്
കൊന്തികമണ്ഡലരേ ഖ പ്രദക്ഷിണദിശയിലൊരേണൊ അപ്രദക്ഷിണദിശയിലൊരേണൊ ?
ഉത്തരം:
(a) A യിൽ നിന്ന് B യിരേലക്ക്
(b) അപ്രദക്ഷിണദിശയിൽ.
I.G.M.M.R.SCHOOL NILAMBUR, MALAPPURAM DISTRICT 9562091136
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വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം

ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ വലതുകൈപെരുവിരൽ നിയമം.

5. ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വെ
 ല്ലിന്റെ വലതുകൈപെരുവിരൽ നിയമം പ്രസ്ഥാവിക്കുക?
ഉത്തരം: തള്ളവിരൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹദിശയിൽ വരത്തക്കരീതിയിൽ ചാലകത്തെ വലതു
കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതായി സങ്കൽപ്പിച്ചാൽ ചാലകത്തെ ചുറ്റിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു വിരലുകള്
കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലാകും.

വലയചാലകം
6. മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ഉത്തരം എഴുതുക

ചുരുളിനുള്ളിൽ കാന്തികമണ്ഡലരേഖകള് ഒരേ ദിശയിലല്ലേ കാണപ്പെടുന്നത്?
(a) ചുരുളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതപ്രവാഹദിശ വിപരീതദിശയിലാക്കിയാൽ
കാന്തികമണ്ഡലരേഖകളുടെ ദിശയിൽ എന്തു വ്യത്യാസമാണ് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്?
(b) വൈദ്യുതപ്രവാഹം പ്രദക്ഷിണദിശയിലാകത്തക്കവിധം കമ്പിച്ചുരുള് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോള്
കാന്തികമണ്ഡലരേഖകള് എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്?
(c) വൈദ്യുതപ്രവാഹം അപ്രദക്ഷിണദിശയിലാണെങ്കിൽ കാന്തികമണ്ഡലരേഖകള് കാണപ്പെടു
ന്നതോ?
ഉത്തരം:
(a) അതെ.
(b) ദിശവിപരീതമാകും.
(c) ചുരുളിനുള്ളിലേക്ക്.
ANEESH NILAMBUR 9562091136
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ു ുളിന് പുറരേത്തക്ക്.
കാന്തികമണ്ഡലപെത്ത ്വാധിനിക്കുന്നഘടകങ്ങൾ

7. വലയ ൊലകത്തിപ്പെU കൊന്തികമണ്ഡലപ്പെത്ത സ്വൊധിനിക്കുന്ന ഘ=കങ്ങൾ ഏവ? അവ
എപ്രകൊ മൊണ് കൊന്തികമണ്ഡലപ്പെത്ത സ്വൊധിനിക്കുന്നത് എന്നും എഴുതുക?
ഉത്തരം:
● കമ്പിചുറ്റുകളുന്റെട എണ്ണം:
കമ്പി ുറ്റുകളുപ്പെ= എണ്ണം വർധി ിക്കുരേമ്പൊൾ കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ശക്തിയും
ആനുപൊതികമൊയി കൂ=ുന്നു.
● വൈ ദ്യുതപ്ര ാഹതീവ്രത:
വൈവദ്യുതപ്രവൊഹതീവ്രത കൂ=ിയൊൽ കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ശക്തിയും വർധിക്കു
ന്നു.
● ത്യേകാറിന്റെ ത്യേAദതല ിസ്തീർണ്ണം:
രേtദതലവിസ്തീർണ്ണം (കനം) കൂ=ിയ പച്ചി ുമ്പ് രേകൊർ കൂ=ുതൽ കൊന്തികമണ്ഡലം
ഉണ്ടൊക്കുന്നു.

ഒരുസ ാളിസനായിഡിന്ചുറ്റുമുള്ളകാന്തികമണ്ഡലം
ത്യേസാളിത്യേനായിഡ്

8.
(a) എന്തൊണ് രേസൊളിരേനൊയ്ഡ്?

(b) രേസൊളിരേനൊയ്ഡിനുള്ളിൽ പച്ചി ുമ്പുരേകൊർവച്ചരേശഷം വൈവദ്യുതി ക=ത്തിവിട്ടൊൽ ഇത്
കൊന്തമൊയി മൊറുമരേല്ലൊ, ഈ ഉപക ണം ഏതു രേപ ിലൊണറിയപ്പെ =ുന്നത്?
(c) ഒ ു മൊഗ്പ്പെനറ്റിക്ക് രേകൊമ്പ;ിപ്പെU സഹൊയത്തൊൽ രേസൊളിരേനൊയ്ഡിപ്പെU ണ്ടഗ്രങ്ങളിലുള്ള
കൊന്തികതയുപ്പെ= പ്രരേത്യകത പ ിരേശൊധിക്കൂ.
(d) രേസൊളിരേനൊയ്ഡിനുള്ളിപ്പെല പച്ചി ുമ്പ് മൊറ്റി പ ീക്ഷണമൊവർത്തിച്ചൊൽ കൊന്തസൂ ിയുപ്പെ=
ലനത്തിൽ എന്തു മൊറ്റമൊണ് കൊണുന്നത്?
ഉത്തരം:
(a) സർ ിളൊകൃതിയിൽ ുറ്റിപ്പെയ=ുത്ത കവ ിതമൊയ ൊലകമൊണ് രേസൊളിരേനൊയ്ഡ്.
(b) വൈവദ്യുതകൊന്തം.
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(c) വൈവദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന രേസൊളിരേനൊയ്ഡിൽ വൈവദ്യുതപ്രവൊഹം പ്രദക്ഷിണദിശയിൽ
ആപ്പെണങ്കിൽ ആ അഗ്രം ദക്ഷിണധ്രവവും അപ്രദക്ഷിണദിശയിൽ വൈവദ്യുതിപ്രവഹിക്കു
രേമ്പൊൾ ആ അഗ്രം ഉത്ത ധ്രവവുമൊയി ിക്കും.
(d) കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ശക്തി കുറയുന്നതിനൊൽ കൊന്തസൂ ിയുപ്പെ= ലനം കു
റവൊയൊ ിക്കും.

വൈ ദ്യുതിയുന്റെട കാന്തികഫലത്തിന്റെ

ഉപത്യേയാഗം

9. മുകളിൽ കൊണിച്ചി ിക്കുന്ന ിത്രം നി ീക്ഷിച്ച് തൊപ്പെഴ തന്നി ിക്കുന്ന രേ ൊദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്ത പ്പെമഴു
തുക?
(a) സ്വിച്ച് ഒൊൺ പ്പെ യ്യുരേമ്പൊൾ ൊലകം ലിക്കുന്നിരേല്ല?
(b) ഇത് ഏത് ദിശയിരേലക്കൊണ്?
(c) ൊലകത്തിപ്പെU ലനദിശപ്പെയ ഏപ്പെതല്ലൊം ഘ=കങ്ങളൊണ് സ്വൊധിനിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം:
(a) ഉണ്ട്
(b) ഫ്പ്പെളമിങ്ങിപ്പെU ഇ=തുവൈകനിയമപ്രകൊ ം, ൂണ്ടുവി ൽ കൊന്തികമണ്ഡലപ്പെത്ത സൂ ി ിക്കു
കയും( N to S), കറU് ൊലകത്തിപ്പെU A യിൽ നിന്ന് B യിരേലക്ക് രേപൊകുന്നതൊയും ക ു
തിയൊൽ ൊലകത്തിൽ അനുഭവപ്പെ =ുന്ന ബലം U ആകൃതിയിലുള്ള കൊന്തത്തിപ്പെU
ഉള്ളിരേലക്ക് ആയി ിക്കും.
(c)
● വൈവദ്യുതപ്രവൊഹതീവ്രത
● കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ദിശ
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ഫ്ളെമിങ്ങിന്റെ ഇടതുകൈനിയമം

FLR= motoR
FRR=geneRatoR
10. ഫ്ളെമിങ്ങിന്റെ ഇടതുകൈനിയമം പ്രസ്താവിക്കുക?
ഉത്തരം:
ഇടതുകൈയുടെ തള്ളവിരൽ, ചൂണ്ടുവിരൽ, നടുവിരൽ എന്നിവ പരസ്പരം ലംബമായി
പിടിക്കുക. ചൂണ്ടുവിരൽ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലും നടുവിരൽ വൈദ്യുതദിശയിലു
മായാൽ തള്ളവിരൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചാലകത്തിന്റെ ദിശയിലും ആയിരിക്കും.

മോട്ടോർ തത്ത്വം
ഡി.സി മോട്ടോർ

11. മോട്ടോർതത്ത്വം പ്രസ്താവിക്കുക?
ഉത്തരം:
ഒരു കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാവുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ
വൈദ്യുതിപ്രവഹിക്കുമ്പോള് ചാലകത്തിൽ ഒരു ബലം ഉളവാകുകയും അത് ചലിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നു.
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12. ഒ ു വൈവദ്യുതരേമൊരേട്ടൊറിപ്പെU ിത്രമൊണ് തന്നി ിക്കുന്നത്, ിത്രം നി ീക്ഷിച്ച് ഭൊഗങ്ങൾ എഴുതു
ക?
ഉത്തരം:
● N, S
- കൊന്തികധ്രുവങ്ങൾ
● XY
- രേമൊരേട്ടൊർ തി ിയുന്ന അക്ഷം
● ABCD
- ആർരേമച്ചർ
● B 1 , B2
- ഗ്രൊവൈഫറ്റ് ബ്രഷുകൾ
● R1 , R2
- സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകൾ
13. ഒ ു വൈവദ്യുതരേമൊരേട്ടൊറിപ്പെU ഭൊഗങ്ങളൊയ ആർരേമച്ചർ, സ്പ്ലിറ്റ്റിങ് കമ്മ്യുരേട്ടറ്റർ എന്നിവപ്പെയക്കു
റിച്ച് പ്പെ റുവിവ ണം എഴുതുക?
ഉത്തരം:
ആർത്യേമച്ചർ
 പച്ചി ുമ്പുരേകൊറിനു മുകളിൽ ുറ്റിയ കമ്പിച്ചു ുളുകളൊണ് ആർരേമച്ചർ.
 ഇത് സ്വതന്ത്രമൊയി തി ിയത്തക്ക ീതിയിൽ തി ശ്ചീനമൊയി കൊന്തികമണ്ഡലത്തിൽ
സ്ഥിതി പ്പെ യ്യുന്നു.ഇതിപ്പെU AB എന്ന വശത്തും CD എന്ന വശത്തും അനുഭവപ്പെ =ുന്ന
ബലങ്ങൾ വിപ ീത ദിശകളിലൊയി ിക്കും.
 വൈവദ്യുതി ക=ന്നുരേപൊകുരേമ്പൊൾ ഉണ്ടൊകുന്ന ഈ വിപ ീത ബലങ്ങൾ കൊ ണമൊണ്
ആർരേമച്ചർ കൊന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ കറങ്ങുന്നത്.
സ്പ്ലിറ്റ്റിങ് കമ്മ്യുത്യേ`റ്റർ
 രേമൊരേട്ടൊറിപ്പെU ഭ്രമണം തു=ർച്ചയൊയി നിലനിൽക്കൊൻ ആർരേമച്ചറിലൂപ്പെ=യുള്ള വൈവദ്യു
തപ്രവൊഹദിശ തു=ർച്ചയൊയി മൊറിപ്പെകൊണ്ടി ിക്കണം.ഓരേ ൊ അർധഭ്രമണത്തിനു രേശഷവും
പ്പെസർക്കീട്ടിപ്പെല വൈവദ്യുതപ്രവൊഹദിശ മൊറ്റൊൻ സഹൊയിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ്റിങ്ങുകളൊണ്.
 ഇതിപ്പെന സ്പ്ലിറ്റ്റിങ്ങ് കമ്മ്യൂരേട്ടറ്റർ എന്നും വിളിക്കുന്നു.
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ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ്സ
 ്പീക്കർ-ഘടന,പ്രവർത്തനം
14. ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ ഘടനാചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കു,ശേഷം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്ക്ക്
ഉത്തരം എഴുതുക?

(a) വോയിസ് കോയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്

(b) ഡയഫ്രം ഏതു ഭാഗവുമായാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്?
(c) വോയ്സ് കോയിലിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തുന്നതെവിടെ നിന്നാണ്?
(d) വോയ്സ് കോയിലിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോള് എന്തു സംഭവിക്കും?
ഉത്തരം:
(a) കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ
(b) വോയ്സ് കോയിലുമായി
(c) മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന്
(d) മോട്ടോർ തത്ത്വമനുസരിച്ച് വോയ്സ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യും, തുടർന്ന് ഡയഫ്രം
കമ്പനം ചെയ്യുകയും ശബ്ദമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
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അധ്യായം രണ്ട് : വൈ ദ്യുതകാന്തികഫലം

02: ിലയിരുത്താം

1. സ്വതന്ത്രമൊയി നിൽക്കുന്ന ഒ ു കൊന്തസൂ ിയുപ്പെ= തൊപ്പെഴക്കൂ=ി പ്പെതക്കു നിന്ന് വ=രേക്കൊട്ട് ഒ ു
ൊലകത്തിലൂപ്പെ= വൈവദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു.
(a) കൊന്തസൂ ിയുപ്പെ= ഉത്ത ധ്രവം ഏതു ദിശയിലൊണ് തി ിയുക?
(b) ഏതു നിയമം പ്രരേയൊജനപ്പെ =ുത്തിയൊണ് ഈ നിഗമനത്തിപ്പെലത്തിരേച്ചർന്നത്?
(c) നിയമം പ്രസ്തൊവിക്കുക?
(d) ൊലകത്തിലൂപ്പെ=യുളള വൈവദ്യുതപ്രവൊഹം കിഴക്കുപ=ിഞ്ഞൊറുദിശയിൽ ആയൊൽ
കൊന്തസൂ ിയുപ്പെ= വിഭ്രംശപ്പെത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുപ്പെ= ഊഹം എന്തൊണ്? കൊ ണം
വിശദമൊക്കുക.
ഉത്തരം:
(a) കിഴക്കു ദിശയിൽ
(b) വലതുവൈകപ്പെപ ുവി ൽ നിയമം
(c) തള്ളവി ൽ വൈവദ്യുതപ്രവൊഹദിശയിൽ വ ത്തക്ക ീതിയിൽ ൊലകപ്പെത്ത വലതു
വൈകപ്പെകൊണ്ട് പി=ിക്കുന്നതൊയി സങ്കൽ ിച്ചൊൽ ൊലകപ്പെത്ത ുറ്റിപി=ിച്ചി ിക്കുന്ന മറ്റു
വി ലുകൾ കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ദിശയിലൊകും.
(d) വൈവദ്യുതപ്രവൊഹം കിഴക്കു പ=ിഞ്ഞൊറൊയൊൽ കൊന്തിമണ്ഡലം പ്പെതക്കുവ=ക്കൊയി ിക്കും,
രേകൊമ്പസും ഉത്ത ധ്രവത്തിൽ ആയതിനൊൽ വിഭ്രംശം ഉണ്ടൊകില്ല.
2. ഒ ു രേസൊളിരേനൊയ്ഡിലൂപ്പെ= വൈവദ്യുതി ക=ത്തിവി=ുരേമ്പൊഴുണ്ടൊകുന്ന ധ്രുവത എങ്ങപ്പെന
കപ്പെണ്ടത്തൊം? വൈവദ്യുതവൊഹിയൊയ രേസൊളിരേനൊയ്ഡിന് ുറ്റുമുള്ള കൊന്തശക്തി
വർധി ിക്കൊനുള്ള മൊർഗങ്ങൾ നിർരേദശിക്കുക.
ഉത്തരം:
(a) വൈവദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന രേസൊളിരേനൊയ്ഡിപ്പെന ഒ ഗ്രത്തു നിന്നു രേനൊക്കുരേമ്പൊൾ വൈവദ്യു
തപ്രവൊഹം പ്രദക്ഷിണദിശയിൽ ആപ്പെണങ്കിൽ ആ അഗ്രം ദക്ഷിണധ്രവവും
അപ്രദക്ഷിണദിശയിൽ വൈവദ്യുതിപ്രവഹിക്കുരേമ്പൊൾ ആ അഗ്രം ഉത്ത ധ്രവവുമൊയി ിക്കും.
(b)
i.
ുറ്റുകളുപ്പെ= എണ്ണം വർധി ിക്കുക
ii. കറU് വർധി ിക്കുക
iii. രേസൊളിരേനൊയ്ഡിനുള്ളിപ്പെല രേകൊറിപ്പെU കനം കൂട്ടുക
3. ഒ ു കവ ിത ൊലകം AB ഒ ു ു ുളൊക്കി വച്ചി ിക്കുന്ന ിത്രമൊണ് പ്പെകൊ=ുത്തി ിക്കുന്നത്.
ഇതിലൂപ്പെ= A യിൽ നിന്ന് B യിരേലക്ക് വൈവദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നു ക ുതുക. എങ്കിൽ
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02 വൈ ദ്യതകാന്തികഫലം

(a) AB എന്ന

ൊലകത്തിപ്പെല ഇലക്രേ_ൊണുകളുപ്പെ= പ്രവൊഹദിശ എപ്രകൊ മൊയി ിക്കും?
(b) AB എന്ന ൊലകത്തിനു ുറ്റുമുള്ള കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ദിശ കപ്പെണ്ടത്തൊൻ കഴിയുരേമൊ?
ഇതിനു സഹൊയകമൊയ നിയമം പ്രസ്തൊവിക്കുക.
(c) കമ്പി ു ുളിനുള്ളിൽ കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ദിശ കപ്പെണ്ടത്തുന്നപ്പെതങ്ങപ്പെനപ്പെയന്ന്
വിശദമൊക്കുക.
ഉത്തരം:
(a) B യിൽ നിന്ന് A യിരേലക്കൊയി ിക്കും
(b) രേമശയിൽ നിന്ന് പുറരേത്തയ്ക്ക്.
(c) വലതുവൈകപ്പെപ ുവി ൽ നിയമം,തള്ള ിരൽ വൈ ദ്യുതപ്ര ാഹദിശയിൽ രത്തക്കരീതിയിൽ
ചാലകന്റെത്ത ലതുവൈകന്റെകാണ്ട് പിടിക്കുന്നതായി സങ്കൽ1ിച്ചാൽ ചാലകന്റെത്ത
ചുറ്റിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു ിരലുകള് കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലാകും.
4. വൈവദ്യതി പ്രവഹിക്കുന്ന AB എന്ന ൊലകത്തിനു ുറ്റുമുള്ള കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ദിശ
അ=യൊളപ്പെ =ുത്തിയി ിക്കുന്നു.

മൊക്സ്പ്പെവല്ലിപ്പെU വലംപി ി സ്ക്രൂനിയമത്തിപ്പെU അ=ിസ്ഥൊനത്തിൽ വൈവദ്യുത
പ്രവൊഹദിശ കപ്പെണ്ടത്തി എഴുതുക?
ഉത്തരം:
B യിൽ നിന്ന് A യിരേലക്കൊയി ിക്കും
5. വളപ്പെ നീളം കൂ=ിയ ഒ ു രേസൊളിരേനൊയ്ഡിലൂപ്പെ= വൈവദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു. രേസൊളിരേനൊയ്
ഡിനുള്ളിപ്പെല കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU അളവുമൊയി ബന്ധപ്പെ ട്ട് തൊപ്പെഴ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ
ശ ിയൊയവ കപ്പെണ്ടത്തി എഴുതുക.
(a) പൂജ്യമൊയി ിക്കും
(b) എല്ലൊ ബിന്ദുക്കളിലും ഒരേ അളവിലൊയി ിക്കും
(c) അഗ്രങ്ങളിരേലപ്പെക്കത്തുരേന്തൊറും ക്രമമൊയി കുറയുന്നു
(d) അഗ്രങ്ങളിരേലപ്പെക്കത്തുരേന്തൊറും ക്രമമൊയി കൂ=ുന്നു.
ഉത്തരം:
(b)എല്ലൊ ബിന്ദുക്കളിലും ഒരേ അളവിലൊയി ിക്കും
6. ഒ ു കൊന്തികമണ്ഡലത്തിലൂപ്പെ=യുള്ള ഇലക്രേ_ൊണുകളുപ്പെ= സഞ്ചൊ ദിശ അ=യൊളപ്പെ =ു
ത്തിയി ിക്കുന്നു. കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഇലക്ത്യേkാണുകളിൽ അനു
ഭ ന്റെ1ടുന്ന ബലത്തിന്റെ ദിശ ത്യേപ1റിനുള്ളിത്യേലക്കുള്ള ദിശയിലാണ്. ഈ പ്രസ്തൊവന
ശ ിരേയൊ? ഫ്ളമിങ്ങിപ്പെU ഇ=തുവൈകനിയമത്തിപ്പെU സഹൊയത്തൊൽ വിശദമൊക്കുക.
ഉത്തരം: ശ ിയൊണ്, കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ദിശ, വൈവദ്യുതപ്രവൊഹദിശ, ബലത്തിപ്പെU ദിശ ഇവ
പ സ്പ ം ലംബമൊയി ിക്കും.

I.G.M.M.R.SCHOOL NILAMBUR, MALAPPURAM DISTRICT 9562091136

13

SSLC PHYSICS FOCUS AREA-2022

7.

02 വൈ ദ്യതകാന്തികഫലം

ൊലകവലയത്തിനു ുറ്റുമുണ്ടൊകുന്ന കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU തീവ്രതയുമൊയി ബന്ധപ്പെ ട്ട
പ ീക്ഷണത്തിൽ ൊലകവലയം പ്പെതക്കുവ=ക്കു ദിശയിൽ വച്ചി ിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ചരേല്ലൊ.
ഇതിപ്പെU ആവശ്യകതപ്പെയന്തി?

ഉത്തരം: ഭൂമിയുപ്പെ= കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU സ്വൊധീനം കൊന്തസൂ ിപ്പെയ ബൊധിക്കൊതി ിക്കൊനൊണ്
അരേ ൊൾ കൊന്തസൂ ി സ്വതന്ത്രമൊയി ലിക്കുന്നു.
8. ഒ ു ഡി,സി രേമൊരേട്ടൊറിൽ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്മ്യുരേട്ടറിൽ അർധവളയങ്ങളൊണ് ഉപരേയൊഗിക്കു
ന്നത്, ഇതിപ്പെU ആവശ്യകത എന്ത്?
ഉത്തരം: ഓരേ ൊ അർധഭ്രമണത്തിനുരേശഷവും പ്പെസർക്കീട്ടിപ്പെല വൈവദ്യുതപ്രവൊഹദിശ മൊറ്റൊൻ
സഹൊയിക്കുന്നത് ഇതിപ്പെU സഹൊയത്തൊലൊണ്.
9. വൈവദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒ ു രേസൊളിരേനൊയ്ഡിപ്പെന വലിച്ച് ു ുളുകൾ തമ്മിലുള്ള
അകലം വർധി ിക്കുന്നു. ഇതിപ്പെU കൊന്തശക്തിയിൽ എന്തു മൊറ്റം വ ും? വിശദമൊക്കുക.
ഉത്തരം: കൊന്തികശക്തി കുറയും, കൊ ണം യൂണിറ്റ് പ ിലുള്ള ബലരേ ഖകളുപ്പെ= എണ്ണം
കുറയുന്നു.
10. രേമൊരേട്ടൊർ തത്ത്വം പ്രസ്തൊവിക്കുക. ൊലകത്തിപ്പെല വൈവദ്യുതപ്രവൊഹദിശയും
കൊന്തികമണ്ഡലത്തിപ്പെU ദിശയും ഒന്നുതപ്പെന്നയൊയൊൽ ൊലകത്തിപ്പെU ലനം
എപ്രകൊ മൊയി ിക്കും?
ഉത്തരം:
ഒ ു കൊന്തികമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതിപ്പെ യ്യുന്ന സ്വതന്ത്രമൊയി ലിക്കൊവുന്ന
ൊലകത്തിലൂപ്പെ= വൈവദ്യുതിപ്രവഹിക്കുരേമ്പൊൾ ൊലകത്തിൽ ഒ ു ബലം ഉളവൊകുകയും
അത് ലിക്കുകയും പ്പെ യ്യുന്നു.
ചാലകം ചലിക്കുകയില്ല.
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