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அமிவில் செய்முறமத்தேர்வு - சுருக்க செய்முறம 2015 - 2016 
உிரில்- ோவவில் 

1. கிகள யளகப்டுத்த டத்துடன் கபணங்களக் கண்டதல் 

2.உள்லரில் களடக்கும் நர்கின் புல் யட்டம், அல் யட்டம், நகபந்தத்தள்யட்டம், சூக யட்டம் ஆகனயற்ள 

தித்துப் ிரித்து ர்ளயக்கு சநர்ித்தல் 

3.ககடுக்கப்ட்டுள் கண்ணடி லயத்தள தண்ணணக்கனின் மூம் உற்று ணக்குதல் 

4.தயப கசஅனல் ஆய்வு கதத்தல் ஆய்வு ( கற்ல் சுயசம்) 

உிரில்- வியங்கில் 

5.ககடுக்கப்ட்டுள் நதரிகள அளடனம் கணுதல்: அ) நித இதனம் ஆ) நித மூள இ) நித சறுீபகம் 

6.ககடுகப்ட்டுள் டத்தல் / நதரினில் குக்கப்ட்டுள் நல்ச் சுபப்ிளன அளடனம் கணுதல் அ) 

ளதபய்டு சுபப்ி         ஆ) களணனத்டில் உள் ங்கர்ஹன் தட்டுகள் இ) அட்ரீல் சுபப்ி 

7.ஸ்டர்ச்சற்க ஆய்வு ( அணனடின் ஆய்வு முள ) 

8.ககடுக்கப்ட்ட மயத்தள அளடனம் கண்டு டம் யளபந்து கங்களக் குத்தல் 

தவேிில் 

9.ககடுக்கப்ட்டுள் தண்ந நதரிளனக் ககண்டு களபசளத் தனரித்து , அக்களபசன் யடிகட்டுதன் 

தன்ளநளனக் ககண்டு வ்யளகக் களபசல் ன்ளதக் கண்டதல். 

10.ககடுக்கப்ட்டுள் நதரி களபசள அநந / கபந ? ன்ளதக் கண்டதல். 

11.ககடுக்கப்ட்டுள்  இபண்டு நதரிக் களபசல் A , B , அக்களபசல்கின் தன்ளநளன PH திளக் ககண்டு 

கண்டதல் 

இற்பில் 

12.தமகு அயி - ககடுக்கப்ட்ட எம மெய் ணனத்தன் தடிநளக் கண்டதல் 

13.ஏம் - இன் யிதளன கநய்ப்ித்தல் 

14.கந்தப்பும் டம் யளபதல் 

15.ககடுக்கப்ப்ட்டுள் குயிகன்சன் குயினதூபத்ளத அ) கதளகமள் முள ஆ) U-V முளனில் கணல். 

செய்முறம 

1. அ) கனிகறர வறகப்படுத்ேி படத்துடன் காணங்கறரக் கண்டமிேல் : - 

த ாக்கம் :- ககடுக்கப்ட்டுள் கினின் யளகளன தகுந்த கபணங்கலடன் யிக்குதல். 

* ககடுக்கப்ட்டுள் கி  -------------------------------------------------- 

*அளடனம் கணல் :- 1) சளதப்ற்றுள் திக்கி - கர்ரி  - தக்கி 

காணம்:- * எம நரின்  சூல் இளகள் இளணந்த ணநற்ட்ட சூல்ளனிமந்து உமயகது. 

           * கி கயித்ணதல் கநல்னது, டுத்ணதலும் உட்ணதலும் இளணந்து சளதப்ற்றுள்தக உள்து 
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           * கி முலதும் உண்ணக்கூடினது. 

ஆ) அளடனம் கணல்:- 2) தபள் கி - னல்தன (கட்டிங்கம்) 

காணம்:- * நரின் இளணனத  சூல்கில் இமந்து உமயகது. 

       * எவ்கயம சூளமம் தித்த எம கினக நமள்து. 

        * அளத்டு கிகலம் எம கதுய கம்ில் இளணந்துள். 

இ) அளடனம் கணல்:- 3) கூட்டுக்கி -  

காணம்:- * எம கண் நஞ்சரி முலதும் கினக நமள்து 

        * கமவுற் நர்கள் சறு கிகக நமள். 

      * கித்ணதல் - யிளதளனச் சுற் உள் ணதல் ணன் அளநப்ண கித்ணதகும். 

முடிவு :- ககடுக்கப்ட்ட கி தகுந்த கபணங்கள் நற்றும் டத்டுடன் யளகப்டுத்தப்ட்டது. 

2.யரின் பாகங்கறரப் பிரித்து பார்றவக்கு றவத்ேல்: 

த ாக்கம்:- நரின் கங்களத் தித்துப் ிரித்து ர்ளயக்கு ளயத்தல் 

* ககடுக்கப்ட்டுள் நர் -------------------------------------------------------------- 

*செய்முறம:- ககடுக்கப்ட்டுள் நரின் கங்க புல் யட்டம் , அல் யட்டம் , நகபந்த யட்டம் , சூக 

யட்டம் ஆகன ஊச ககண்டு ிரித்து ர்ளயக்கு சநர்ப்ிக்கப்ட்டது. 

முடிவு:-  ககடுக்கப்ட்ட நரின் கங்கள் தித்தினக ிரிக்கப்ட்டு ர்ளயக்கு சநர்ப்ிக்கப்ட்டது. 

3.சகாடுக்கப்பட்டுள்ர கண்ணாடி  ழுவத்ேிறன தண்தணாக்கி மூயம் உற்று த ாக்கல்: 

த ாக்கம்:- ககடுக்கப்ட்டுள் கண்ணடி லயத்தள உற்று ணக்க அளடனம் கணல். 

 * தண்ணணக்கனில் உள் லயம் -------------------------------------------------- 

 * நகபந்தப்ளனின் குறுக்கு கயட்டுத்ணதற்ம் 

* நகபந்தப் ள ன்கு சுயர்கல் சூமப்ட்டது 

*உள் அடுக்கற்கு டடீம் ன்று கனர் 

*நகபந்த அளகில் ளநக்ணபஸ்ணர் தய் கசல்கள் உள் 

*இந்தத் தய் கசல்கள் குன்ல் ிரியின் மூம் நகபந்தத் துகள்கள உமயக்குகன். 

 *சூயின்  ீள்சவட்டுத் தோற்மம்  

*எவ்கயம சூலும் , இபண்டு அடுக்கு சூல் உளகளக் ககண்டது 

*சூல் உளனினுள் உள் மகசல்ஸ் தசுயின் கமப்ள கணப்டுகது 

*சூன் எம முளனில் உள் தண்ணின துளக்கு ளநக்ணபளல் ன்று கனர். 

*கமப்ளனினுள் 8 உட்கமக்கள் உள். 

முடிவு:- ககடுக்க்கப்ட்ட கண்ணடி லயம் அளடனம் கணப்ட்டது. 

4. ச ாேித்ேல்  ிகழ்விறன  ிரூபித்ேல்:- 
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 த ாக்கம்: ச ாேித்ேல்  ிகழ்விறன  ிரூபித்ேல் 

தேறவான சபாருட்கள்:- சர்க்களபக் களபசல், ஈஸ்ட் , சுண்ணம்புக் களபசல் 

செய்முறம:- * கூம்புக்குடுளயனில் சர்க்களபக்களபசள டுத்து சது ஈஸ்ட் ணசர்த்து , எம துள அளடப்ல் 

மூடி, எம ணக்கு குமளனச் கசமகணன். 

         *ணக்கு குமனின் நறுமுள சுண்ணம்பு ீமள் முகளயனில் கமத்தணன். 

  

கண் அய 

 

கதத்தல் , தளபயமதல் 

சுண்ணம்பு ீர் ல் ணல்  நறுதல்         

 

ஆல்கஹல் யசம் உணபப்ட்டது 

CO2 யம கயி யமயதல் சுண்ணம்பு ீர் ல் ணல்  

நனது         

 

முடிவு:- ஈஸ்ட், சர்க்களப களபசள கதக்கச் கசய்மம் ணது த்தல் நற்றும் CO2 யம உமயகது. 

உிரி - வியங்கில் 

   5.சகாடுக்கப்பட்ட ாேிரிற அறடாரம் கண்டு படத்துடன் விரக்குக. 

த ாக்கம்:- ககடுக்கப்ட்டுள் நதரிளன அளடனம் கணல் 

*ககடுக்கப்ட்டுள் நதரி ---------------------------------------------------------------------. 

 அ) இதனம்:- * இதனம் கர்டினக் ன்னும் சப்பு தளசனல் ஆ கூம்பு யடிய உறுப்பு ஆகும். 

          *இதனத்ளத சுற் கரிகர்டினம் னும் உள உள்து. 

 * இதனத்தல் 2 ஆரிக்கள்கள் , 2 கயண்டிரிக்கள்கள்  ன்கு அளகளக் ககண்டது. 

 *இதனம் இபத்தத்ளத உடன் அளத்து குதகலக்கும் கசலுத்துகது. 

 ஆ) நித மூள:- ககடுக்கப்ட்டுள் நதரி------------------------------------------------------------------. 

 *நித மூள நண்ளட ஏட்டுக் குமக்குள் உள்து. 

 *கநின்ஜஸ் ப்டும் மூன்று துகப்பு உளகல் சூமப்ட்டுள்து. 

 *இது முன் மூள, டு மூள , ின் மூள  3 டுதககப் ிரிக்க்கப்ட்டுள்து. 

 *இது மபன் ப்டும் பம்பு கசல்கல் ஆது 

 இ) சறுீபகம்:- ககடுக்கப்ட்டுள் நதரி -------------------------------------------------------------------- 

 * சறுீபகம் - நிதின் நக முக்கன கமவு ீக்க உறுப்பு. 

 * அயளப யிளத யடியத்துடன் ணநல்பு யனிற்ளனின் ின்குதனில் (ம்ர்) உள்து. 

 * ணகப்சூல் ன்னும் த்தல் சூழ்ப்ட்டுள்து. 

 * இதன் கயிப்குத - கர்கடக்ஸ் , உட்குத - கநடுல் 
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 * இது கப்பன் ப்டும் தண்கசனல் அகல் ஆது. 

முடிவு:- ககடுக்கப்ட்ட நதரி------------------------------------------- ஆகும். 

6. சகாடுக்கப்பட்டுள்ர ாேிரிில் / படத்ேில் குமிக்கப்பட்டுள்ர உள்ர  ாரில்யா சுப்பிற அறடாரம் கண்டு விரக்குக. 

த ாக்கம்:- ககடுக்கப்ட்டுள் டத்தல் / நதரினில் உள் நல் சுபப்ிளன அளடனம் கணல். 

 ககடுக்கப்ட்டுள் சுபப்ி ------------------------------------------------- 

 

சுபப்ி அளநயிடம் ஹர்ணநன் ணிகள் 

ளதபய்டு குபல்யளனின் இமபுமும்  ளதபக்ஸன் ஆலளந ஹர்ணநன் 

 உடல் கயப்த்ளத அதகரிக்கது 

 இபத்தத்தல் அணனடின், சர்க்களப 

அளய எலங்குடுத்துகது 

 குள சுபப்பு 

     - கய்டர் ணய் 

 நளக சுபப்பு - கணபயன் ணய் 

 

களணனம்  

ங்கர்ஹன் 

தட்டுக்கள் 

களணனம்   குலக்ணககன்  

 

 

 

இன்சுன் 

 இன்சுன் குலக்ணகளஸ 

களக்ணகஜக நற்றுகது 

 குலக்ணககன் களக்ணகஜள  

குலக்ணகஸக நற்றுகது 

 இளய இபண்டும் தகபதர் கசனல் 

மூநக இபத்த சர்க்களப அளயக் 

கட்டுப்டுத்துகன் 

 இன்சுன் குளவு - டனடிஸ் 

கநல்டஸ் 

அட்ரீல் 

சுபப்ி     

இபண்டு சறுீபகங்கள் ணநல்        ஆல்ணடஸ்டீணப – 

கர்டிணஸன் 

 

அட்ரீன் - ர் 

அட்ரீன்     

 ஆல்ணடஸ்டீணபன் தது உப்புகின் 

யர் சளத நற்த்ளத 

பநரிக்கது 

 கர்டிணஸன் கர்ணளஹட்ணபட் 

யர்சளத நற்த்ளத பநரிக்கது 

 அட்ரீன், ர் அட்ரீன் 

உடன் அயசப க ளகள 

தர்ககள் உடள யிளபயக 

தனர் கசய்கன். 
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 முடிவு:  ககடுக்கப்ட்டுள் நல் சுபப்ிளன அளடனம் கணப்ட்டு ணிகள் யிக்கப்ட்ட்து. 

7. அதாடின் ஆய்வு மூயம் கண்டமிேல்: 

த ாக்கம்:- உணவுக்களபசல் ஸ்டர்ச் உள்த ன்ளத அணனடின் ஆய்வு மூம் கண்டதல் 

தேறவான சபாருள்கள்: ஆய்வுக்குமய், அணனடின் களபசல் 

செய்முறம:-நதரிக் களபசல்கள் A ,B திணன டுத்து அணனடின் களபசல் ணசர்த்து கக்க ணயண்டும். 

ய .ண் உணவுக்களபசல் கண் ஸ்டர்ச் 

1 A அடர் ீ ம் ஸ்டர்ச் உள்து 

2 B  நற்ம் இல்ள ஸ்டர்ச் இல்ள 

முடிவு:- ஸ்டர்ச் உள் உணவுக்களபசல் ஆய்வுக்குமய்  A ல் உள்து 

8.சகாடுக்கப்பட்ட  ழுவத்ேின் அறடாரம் கண்டு படம் வறந்து பாகம் குமித்ேல். 

த ாக்கம்:- ககடுக்கப்ட்ட கண்ணடி லயத்தள இம் கண்டந்து டம் யளபந்து குப்பு லதுதல் 

ககடுக்கப்ட்ட கண்ணடி லயம் ------------------------------------------------------ 

அ) இத்ேச் ெிவப்பணு ( எரித்தாறெட்) 

1) இமபுமும் குமந்த யட்ட யடிய கசல்கள் 

2) இம் இபத்தச் கசல்கில் உட்கம உள்து 

3) முதர் இபத்தச் கசல்கில் உட்கம உள்து 

4) ஹணீநகுணின் ப்டும் சயப்பு  சுயச ந உள்தல் இளய சயப்க உள் 

5) இளய குளந்தல்  - இபத்தணசளக ணய் 

6) அதகரித்தல் – ளசதீநன ணய் 

ஆ) இத்ே சவள்றர அணுக்கள்:- (லூக்தகாறெட்) 

1) அநீய்டு யடிய கசல்கள்  2) கதிய உட்கம உள்து  3) உடனுள் புகும் ணய்க்கமநகள 

ணநக்ணகளசட்ணடசஸ் முள மூம் அமக்கது. 

4) இளய குளந்தல் – லூக்ணகிின ணய் , அதகரித்தல்  _ லூக்ணகநன ணய் ற்டுகது 

இ) பிராஸ்தாடிம்:- 1) நிதரில் நணரின ணய் ற்டக் கபணநகது 

2) கண் அிஸ் ககசு மூம் நிதனுக்கு பவுகது. 

3) இதன் யழ்க்ளகச் சுமற்ச நிதன் நற்றும் அிஸ் கண் ககசு இபண்டிலும் டக்கது 

4) நிதில் இதன் கதற்று ள ஸ்ணணபணசனிட்டுகள் 

முடிவு:- ககடுக்க்கப்ட்ட கண்ணடி லயம் அளடனம் கணப்ட்டு,டம் நற்றும் குப்புகள் ர்ளயக்கு 

சநர்ப்ிக்கப்ட்டது. 
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தவேிில் 

9 சகாடுக்கப்பட்டுள்ர கறெல் எவ்வறகக் கறெல் என்பறேக் கண்டமிேல். 

த ாக்கம்:- ககடுக்க்கப்ட்டுள் தண்ந நதரிளனக் ககண்டு களபசளத் தனரித்து , யடிகட்டுதல் மூம் வ்யளக 

களபசல் க் கணுதல். 

தேறவானறவ :- யடிதள் , புல் ,. ணசதளக்குமய் 

சகாள்றக:- 1) உண்ளநக்களபசல் – எம டித்தது , யடிதில் துகள்கள் துவும் தங்கது 

2) கதங்கல் –  டித்தது, யடிதில் துகள்கள் தங்கும். 

ணசதள  கண் அய 

50  ந ீரிள முகளயனில் டுத்து , 

அதனுடன் தண்ந நதரிளன ன்கு கக்க , 

களபசள யடிதள் ககண்டு யடிகட்ட ணயண்டும் 

யடிதில் துகள்கள் 

தங்கயில்ள 

உண்ளநக் களபசல் 

 யடிதில் துகள்கள் 

தங்குகன் 

கதங்கல் 

முடிவு : ககடுக்கப்ட்ட தண்ந நதரி_______________________________ 

10. சகாடுக்கப்பட்டுள்ர கறெல் அியா , கறெயா எனக் கண்டமிேல். 

த ாக்கம்:- ககடுக்க்கப்ட்டுள் களபசல் அநந , கபந க் கண்டதல் 

தேறவானறவ:-  ிப்தலீன் , கநத்தல் ஆபஞ்சு , ணசடினம் கர்ணட் , துத்தகத் துமயல் 

செய்முறம:- 5 ந நதரி களபசள ன்கு ணசதளக் குமய்கில் டுத்துக் ககண்டு , ிப்தலீன், கநத்தல் 

ஆபஞ்சு, ணசடினம் கபணட் , துத்தகத் துமயல் ஆகனயற்ளத் தித்திணன ணசர்க்க ணயண்டும். 

ய . ண் ணசதள கண் அய 

1 ிப்தலீன் நற்ம் இல்ள அநக் களபசல் 

2 கநத்தல் ஆபஞ்சு இஞ்சயப்பு ம் அநக் களபசல் 

3 ணசடினம் கர்ணட் தளபத்து கங்குதல் அநக் களபசல் 

4 துத்தக துமயல் கற்றுக் குநழ்கள் 

கயிணனற்ம் 

அநக் களபசல் 

முடிவு:- ககடுக்கப்ட்டுள் களபசல்  - அநம் 

     அல்யது 

ய . ண் ணசதள கண்  அய 

1 ிப்தலீன் இஞ்சயப்பு ம் கபக் களபசல் 

2 கநத்தல் ஆபஞ்சு நஞ்சள் ம் கபக் களபசல் 

3 ணசடினம் கர்ணட் தளபத்துப்கங்கயில்ள கபக் களபசல் 
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4 துத்தக துமயல் கற்றுக் குநழ்கில்ள கபக் களபசல் 

11. கறெல்கரின் ேன்றற  PH ோள் சகாண்டு அமிேல் 

த ாக்கம்:- ககடுக்கப்ட்டுள் களபசன் தன்ளநளன PH தள் ககண்டதல் 

தேறவானறவ :- PH தள் , ணசதளக் குமய்  ,  PH = 7 டு ளத் தன்ளந 

   PH = 7  யிட அதகம் – கபம்,    PH = 7  யிட குளவு – அநம். 

முடிவு: களபசல் A – கபத் தன்ளந ககண்டது. 

 களபசல் A – அநத் தன்ளந ககண்டது. 

இற்பில் 

12.ேிருகு அரவி: 

 த ாக்கம்: ககடுக்கப்ட்ட ணனத்தன் தடிநன் கணல் 

சூத்ேிம் : நீச்சற்வு = 
புரினிளட தூபம்தளக்ணகன்

 கநத்த ிரிவுகள் 
  = 

𝟏 ந.நீ
𝟏𝟎𝟎

= 𝟎.𝟎𝟏 ந. நீ 

       தடிநன் = புரிக்ணகல் அவு +  ( தளக்ணகல் என்ப்பு x நீச்சற்வு ) ± சுமத் தமத்தம் 

செய்முறம: 

1. தமகு அயினின், நீச்சற்வு, சுமப்ிளம, சுமத் தமத்தம் ஆகன கண்டன ணயண்டும். 

2. தமகு அயினின் முகங்கலக்கு இளடணன 

3. புரிக்ணகல் நற்றும் தளக்ணகல் என்ப்பு அவுகள அட்டயளப் டுத்தணன். 

புரினிளட தூபம் = 1 ந.நீ நீச்சற்வு = 0.01 ந.நீ 

சுமப்ிளம = இல்ள  சுமத் தமத்தம் = இல்ள. 

 

ய. ண் புரிக்ணகல் அவு 

 (PSR) ந.நீ. 

தளக்ணகல் என்ப்பு  

HSC 

தளக்ணகல்அவு 

HSC X LC 

தடிநன்  

PSR + (HSC X LC) ± 2 

ந.நீ.  

1 1 29 0.29 1.29 

2 1 31 0.31 1.31 

ணசதள நதரிக் 

களபசல் 
PH தின் ம் ணதபனந  

PH நதப்பு 

அய 

PH தின் நீது எம துி நதரிக் 

களபசள ளயத்து  PH தின் 

நற்த்ளதக் கயிக்க 

ணயண்டும் 

 A ணசப்புக் 

களபசல் 

 ீம் 12 கபத்தன்ளந 

B யிிகர் சயப்பு 2 அநத் தன்ளந 
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      சபசரி =  1.29 + 1.31      2. .60 

---------------------  = ----------------  = 1.30 

            2             2  

முடிவு:- ககடுக்கப்ட்ட ணனத்தன் தடிநன் = 1.30 ந.நீ 

13. ஓம் விேிற சய்ப்பித்ேல்  

த ாக்கம்:- ககடுக்கப்ட்ட கடத்தனின் நன்தளடளனக் கண்டந்து – ஏம் யிதளன கநய்ப்ித்தல். 

சூத்ேிம் :- கம்ினின் நன்தளட  R = V / I ஏம் 

V = நன்லத்த ணயறுடு ,          I = கம்ினின் மம் நன்ணட்டம் 

நன் சுற்று :-  

 ணநற்கண்டயறு நன் சுற்று அளநத்து நன்கத்தல் 2 ணயல்ட் ளயத்து அதற்க நன்ணட்டத்ளத 

அம்நீட்டர் மூம் அக்க ணயண்டும்.  

 இணத ணல் நங்கத்தன் அவுகள நற் ணசதளளன தமம் கசய்து அவுகள குக்க ணயண்டும். 

ய. ண் கம்ினில் மம் 

நன்ணட்டம் I ஆம்ினர் 

நன்லத்த 

ணயறுடு V  

ணயல்ட் 

R = V / I 

ஏம் 

1 0.4 1.6 4 

2 0.6 2.4 4 

3 0.8 3.2 4 

4 1 4 4 

       சபசரி = 4 + 4 + 4 + 4  = 4 

         4  

       

வறபட முறம: 


 I நற்றும் V க்க சரின அவு தட்டத்ளத x, y அச்சுகில் குத்ணதன். 


 புள்ிகள ணர்க்ணகட்டல் இளணத்து P, Q புள்ிகளக் குத்து சய்யிளக் கண்டந்ணதன். 


 ணர்க்ணகட்ளட ின்புநக ீட்டித்து அது ஆதப்புள்ி யம கசல்கத  சரிர்த்ணதன். 

முடிவு:  

1. ககடுக்கப்ட்ட கம்ினின் நன்தளட  

1. கணக்கட்டு முள - 4 ஏம்.  

2. யளபடம் முள -  4 ஏம் 

2. I நற்றும் V யளபட ணர்ணகடது ஆதப்புள்ி யம கசல்கது. ஆகணய இது ஏம் யிதளன கநய்ப்ிக்கது.  

14) காந்ே புயப் படம் வறேல் 
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 த ாக்கம் : கந்த துமயதத்தல் சட்ட கந்ததல், சட்ட கந்ததன் யட துமயம் புயினின் யடக்கு ணக்க உள் ணது 

கந்த பும் டம் யளபதல்.         

தேறவானறவ:  யளபளக குநலூசகள் சட்டகந்தம் சன சட்டகந்த ஊசகட்டி  

செய்முறம: 


 தின் ளநனத்தல் கந்த ஊசளன ளயத்து அதன் இம முளகள குத்துக்ககள் ணயண்டும். 


 இப்புள்ிகள இளணத்தல் ணர்ணகட்டல் இளணத்தல்  ணர்க்ணகடு உமயகும். இது புயி கந்த 

துமயதம் ப்டும். 


 புயிகந்த துமய தக்ணகட்டின் நீது சட்ட கந்தத்தன் யடதுமயம் புயிக்கு யடக்கு  ணக்க இமக்குநறு 

ளயக்க ணயண்டும். 


 யடதுமயத்தன் அமணக கந்த ஊச கட்டிளன ளயத்து ஊசனின் தளசளன குக்க ணயண்டும். 


 இவ்யறு கதன்துமயத்தல் முடிமம் யளப ளநனப்புள்ிகள் குக்கப்ட்டு அயற்ள இளணத்தல் 

கந்தப்புக் ணகடு களடக்கும், 

முடிவு: 

 சட்ட கந்தத்தன் யடதுமயம் புயிகந்த துமய தத்தல் யடக்கு  ணக்க இமக்கும் ணது கந்த  

புப்டம் யளபனப்ட்டது.. 

15) குவிசயன்ெின் குவி தூம் காணல்: 

த ாக்கம்: ககடுக்கட்ட குயிகன்சன் குயினதூபத்ளத  

1. கதளகமள் முள  2. U-V  முளனில் கணல். 

தேறவானறவ: குயிகன்சு, தங்க, தளப, அவுணகல். 

சூத்ேிம்:  . U-V  முளனில் குயிகன்சன் குயினதூபம் 𝒇 =
𝐮𝐯

𝐮+𝐯
 கச.நீ. 

u = கமலக்கும் கன்சற்கும் இளடணன உள் தூபம் 

v = ிம்த்தற்கும் கன்சற்கும் இளடணன உள் தூபம் 

செய்முறம: சோறயசபாருள் முறம 

 

1. கன்ளச தங்கனில் கமத்த கதளகமள ணக்க ளயக்க ணயண்டும். 

2. கன்சன் நறுபும் தளபளன முன்னும் ின்னும் கர்த்த கமின் கதிய தளகம ிம்நத்ளத க 

ணயண்டும். 

3. கன்சற்க்கும் தளபக்கும் இளடணன கதளளய அக்க ணயண்டும். இது குயிகன்சன் குயின கதளவு 

ஆகும். 

செய்முறம : U-V  முறம 

1. குவி கன்ளச தங்கனில் கமத்த ஒளி ஊட்டப்பட்ட கம்பி வலை முன் குறிப்பிட்ட த ொலைவில் 

லவத்த ன். 
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2.  கன்சன் நறுபும் தளபளன முன்னும் ின்னும் கர்த்த கமின் கதிய தளகம ிம்நத்ளத 

தளபனில் ிடித்ணதன். 

3. ஆய்யிள தமம் கசய்து U , V  அவுகள அவுணகல் அந்து அட்டயளணனில் லதணன். 

 

ய.ண் ிம்த்தன் தன்ளந கமின் 

கதளவு 

 u  கச.நீ. 

ிம்த்தன் 

கதளவு  

v  கச.நீ. 

குயினகதளவு 

𝒇 =
𝐮𝐯

𝐮 + 𝐯
 

கச.நீ. 

1 𝒖 < 𝟐𝒇 

 
15 31 10.10 

2 17 15 10.10 

3 𝒖 >  𝟐𝐟 25 17 10.10 

4 31 15 10.10 

         சபசரி = 
𝟏𝟎.𝟏𝟎+𝟏𝟎.𝟏𝟎+𝟏𝟎.𝟏𝟎+𝟏𝟎.𝟏𝟎

𝟒
 

          = 10.1 0 கச.நீ. 

முடிவு: 

 ககடுக்கப்ட்ட குயிகன்சன் குயினதூபம்   

1. கதளகமள் முள = 10.10 கச.நீ. 

2. U-V  முள      = 10.1 0 கச.நீ. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 


