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PREFACE 
 

“I hear and I forget – I see and I remember - I do and I 

understand – I think and I learn” 

 
The Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh, Vijayawada 

made an attempt to provide work books for the thirst time to the 

Intermediate students with relevant and authentic material with an aim 

to engage them in academic activity and to motivate them for self 

learning and self assessment. 

 

These work books are tailored based on the concepts of “learning by 

doing” and “activity oriented approach” to sharpen the students in four 

core skills of learning – Understanding, Interpretation, Analysis and 

Application. 

 
The endeavour is to provide ample scope to the students to 

understand the underlying concepts in each topic. The workbook 

enables the student to practice more and acquire the skills to apply the 

learned concept in any related context with critical and creative 

thinking. The inner motive is that the student should shift from the 

existing rote learning mechanism to the conceptual learning mechanism 

of the core concepts. 

 
I am sure that these compendia are perfect tools in the hands of the 

students to face not only the Intermediate Public Examinations but also 

the other competitive Examinations. 

 
My due appreciation to all the course writers who put in all their 

efforts in bringing out these work books in the desired modus. 

 

--- V. Rama Krishna, I.R.S. 

Secretary, 
B.I.E., A.P., Vijayawada. 
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యూనిట్ -1: తరంగాలు 

ముఖ్యంశాలు : 

❖ ఒక యానకంలో అలజడి కలిగ ంచినపుడు తరంగాలు జనిస్ాా యి  
❖ తరంగాలు యానకంలో పరయాణిస్తా  శక్తా ని పరస్ర ంప జేస్ాా యి  
❖ యానకంలో తరంగాలు  పరయాణించేటపుడు ఆ యానకంలోని అణువులు కంపిస్ాా యి  
❖ తరంగం పరయాణించేపుడు ఆ యానకంలోని అణువులు కంపించటం మాతరమే జరుగుత ంది. 

అంతేక్ాని తరంగం తోపాటు అణువులు వాటి స్ాా నాలను వదిలిపెటిి  వెళ్ళిపో వు  
❖ 3 రక్ాల తరంగాలు కలవు, యాంత్రరక తరంగాలు, విద్ుుద్యస్ాకంత తరంగాలు, ద్రవు తరంగాలు  
❖ ధ్వని తరంగాలు, జల తరంగాలు, తీగలో తరంగాలు, భూ తరంగాలు, అలల తరంగాలు 

మొద్లగునవి  యాంత్రరక తరంగాలకు ఉదాహరణలు  
❖ క్ాంత్ర తరంగాలు, రేడియో తరంగాలు, స్తరు తరంగాలు మొద్లగునవి విద్ుుద్యస్ాకంత 

తరంగాలు 
❖ చలించే కణాలతో స్ాంగతుం కలిగ ఉండే తరంగాలను  ద్రవు తరంగాలు అంటారు. (ఒకవేళ కణం 

ద్రవురాశి గనుక ఎకుకవగా ఉంటే తరంగ ధ్రమము మరుగున పడుత ంది. 
❖ యనకంలో పరయాణించే పురోగామి తరంగానిి వర ణంచాలంటే స్ాా నం (x) మర యు క్ాలం (t) పెైన 

ఆధారపడే ఒక గణిత హరాతమక పరమేయం y (x, t) = A sin (kx – ωt+ϕ) పర గణించాలి  
❖ యనకంలో తరంగ స్మీకరణం y (x, t) = A sin (kx – ωt+ϕ) లో ϕ అనేది తరంగం తొలి ద్శ 

అంటారు  
❖ యనకంలో యాంత్రరక తరంగాల వేగం ఆ యానకం జడతవ మర యు స్ిా త్రస్ాా పక ధ్రామలపెై ఆధారపడి 

ఉంటుంది  
❖ ధ్ృడమ ైన స్ర హద్ుు  వద్ు  పతన మర యు పరావరాన తరంగాల ఫలిత స్ాా నభరంశం స్ునాి అనగా, 

y = yi + yr = 0 
❖ పునరావృతమయియు పతన మర యు పరవరాన తరంగాల అధాురోపనం వలల  స్ాా వర లేదా స్ిా ర 

తరంగాల నమూనా ఏరపడుత ంది. స్ాా వర తరంగాల కంపన పర మిత్ర క్ాలంతోపాటు మారుప 
చ ంద్ద్ు  

❖ స్ాా నం (x) మర యు క్ాలం (t) రాశులు పురోగామి తరంగంలోనెైతే దాని హరాతమక పరమేయంలో 
ర ండత కనిపిస్ాా యి క్ానీ స్ాా వర తరంగంలో మాతరం అవి ర ండత వేరు వేరు హరాతమక పరమేయాలతో 
వేరుపడి ఉంటాయి  



❖ బాహు లేదా అనువర ా త పౌనఃపునుం యానకం కంపించే స్హజ పౌనఃపునాునిక్త స్మానంగా లేదా 
అత్ర ద్గగ రగా ఉనిపుడు స్ంభవించే ధ్రామనిి అనునాద్ం అంటారు. ఈ స్ిా త్రలో యానకంలోని 
కణాలు హెచుు కంపన పర మిత్రతో కంపిస్ాా యి 

❖ తకుకవ పౌనఃపును భేద్ం గల ర ండు ధ్వని తరంగాలు ఒక్ే దిశలో పరయాణింస్తా  అధాురోపనం 
చ ంద్టం వలల  విస్పంద్నాలు ఏరపడతాయి  

❖ ర ండు తరంగాల పౌనఃపును భేద్ం విస్పంద్న పౌనఃపునాునిక్త స్మానం 
❖ వీణ, గ టారు, వయోలిన్ లాంటి తీగ స్ంగీత వాయిద్ు పర కరాలను శృత్ర చేయడానిక్త విస్పంద్నాల 

స్తతరా నిి వర ా ంపజేస్ాా రు  
❖ ధ్వని జనకం మర యు పర శీలకునిక్త మధ్ు స్ాపేక్ష చలనం ఉనిపుడు డాపల ర్ పరభావం స్ంభవిస్ుా ంది  
❖ నిజ పౌనఃపునాునిక్త మర యు ద్ృశు పౌనఃపునాునిక్త మధ్ు గల భేదానిి డాపల ర్ విస్ాా పనం అంటారు  

పర శీలకుడు గరహ ంచే ద్ృశు పౌనఃపునాునిక్త స్ాధారణ స్మీకరణం,  

𝜈1 = (
v ± v𝑜 ± v𝑤

v ± v𝑠 ± v𝑤
) 𝜈 

ఇంద్ులో ν మర యు ν1 లు నిజ మర యు ద్ృశు పౌనఃపునాులు  
v, vs,vo మర యు  vw అనునవి వరుస్గా యానకంలో తరంగం, జనకం, పర శీలకుడు మర యు గాలి 
యొకక వేగాలు  
స్ంజఞా  స్ాంపరదాయం: 
(i) ఏద ైనా వేగం (vs/vo/ vw) తరంగం పరయాణించే దిశలోనే ఉంటే వాటిక్త ఋణ గురుా  పెటాి లి  
(ii) ఏద ైనా వేగం (vs/vo/ vw) తరంగం పరయాణించే దిశకు వుత్రరేకంగా  ఉంటే వాటిక్త ధ్న  

గురుా  పెటాి లి  
❖ డాపల ర్ పరభావానిక్త ఒక పర మిత్ర ఉంది, ధ్వని జనకం/పర శీలకుడు/గాలి యొకక వేగ పర మాణాలు 

ధ్వని వేగం కంటే మించకూడద్ు  

విధాురుా ల జిజఞా స్ క్ోస్ం ఈ యూనిట్ క్త స్ంబంధ్ంగా ఇకకడ క్ొనిి రక్ాల స్ంగీత వాయిద్ు పర కరాలు 
ఇవవబడినాయి గమనించండి 



                                 

                                                                                         

                                                                                                                                            

                                      

 

క్రంది వాటిక్ ఒక్క మ్టలో సమ్ధానాలివ్వండి  

1. యానకంలో ఏద ైనా అలజడిని కలగజేస్ేా   అకకడ  _________ జనిస్ాా యి 

2. యానకంలో తరంగాలు పరస్ర ంచేటపుడు ఆ యానకంలోని అణువులు _________ 

3.  యానకంలోని కంపించే అణువుల పరభావం అనేది ఆ యానకం యొకక _________ ధ్రమం పెైన 
ఆధారపడి  ఉంటుంది  



4. తరంగాలు యానకం గుండా _________ ని పరస్ర ంపజేస్ాా యి  

5. గాలిలో ధ్వని తరంగాలు పరస్ార ంచేటపుడు _________ మర యు ________ విరళీకరణ ప రా ంతాలు 
ఏరపడతాయి 

6. అణువుల స్ాంద్రత స్ంపీడన ప రా ంతంలో ________ గానత మర యు విరళీకరణ ప రా ంతంలో  _______ 
గానత ఉంటుంది  

7. యానకంలోని  అణువులు తరంగం చలించే దిశలోనే కంపిస్ుా ంటే వాటిని  __________ తరంగాలు 
అంటారు  

8.  యానకంలోని  అణువులు తరంగం చలించే దిశకు లంబంగా కంపిస్ుా ంటే వాటిని  __________ 
తరంగాలు అంటారు  

9. పురోగామి తరంగం యొకక గణితరూపం ____________ 

10. కంపించే కణం యొకక గర సి్ స్ాా న భరంశానిి స్తచించే పరామిత్రని _________ అంటారు 

11. కంపించే కణం యొకక తక్షణ స్ాా నానిి, వేగానిి నిరాా ర ంచే రాశిని _________ అంటారు  

12. స్ెైన్ లేదా క్ొస్స్ెైన్  పరమేయానిి కలిగ  ఉండే స్మాస్ానిి _________  పరమేయం అంటారు  

13. ఈ క్రంద ఇవ్వబడిన క్ృత్ాయలలో ఏ రక్మ ైన తరంగాలు జనిస్ాా యో పేర్కకనుము  

(a) తాడు ఒక చివరను ఆధారానిక్త కటిి  ర ండవ చివరను చేతోా  పటుి క్ొని క్ొదిు గా పైెక్త క్తందిక్త జఞడించినపుడు 
________ 

(b) గాలిలో స్ంపీడన విరళీకరణ ప రా ంతాలను ఏరపరుస్తా  పరయాణించే తరంగం __________ 

(c) ర ండు చివరలను గటిి గా కటిి న ఒక తీగపెై ఒక చివరన స్ిి క్ తో ఒక ద బబ వేస్ేా   ________ 

(d) నిరమలంగా ఉండే ఒక నీటి మాడుగులో ఒక గులక రాయిని జఞరవిడిస్ేా  _________ 

(e) గాలితో నిండిన ఒక స్తా పంలో ముషాలక్ానిి ముంద్ుకు వెనుకకు జర పితే ________ 

14. స్ాగదీస్ిన తీగలో పునఃస్ాా పక బలం అంటే తీగలో _________ అని అరాం  

15. ఒక తీగ యొకక రేఖయ స్ాంద్రతను __________ గా క్ొలుస్ాా ము మర యు దాని పరమానాలు 
________ 



16. టీచర్ – సటూ డ ంట్ క్ృతయం: పొ డవెైన ఒక తాడుని తరగత్ర గదిలో ర ండు ఎద్ుర ద్ురు క్తటిక్ీ ఊచలక్త గటిి గా 
కటిండి. ఒక స్ిి క్ తీస్ుకుని తీగ ఒక చివరన స్ోి ో క్ ఇస్ేా  తీగపెై ఒక పల్స్ ఈ చివర నుంచి ఆ చివరకు 
పరయాణించటం గమనిస్ాా రు.   స్ెకండల  గడియారం, మీటర్ స్ేకలు స్హాయంతో తీగ పెైన పరయాణించే త్రరుక్ 
తరంగ పల్స్ వేగానిి కనుక్ోకండి. 

17. నతుటన్ పరక్ారం యానకంలో ధ్వని తరంగాలు పరయాణించేపుడు పీడనం, ఉషోణ గరత లలో కలిగే 
మారుపలు __________ పరక్తరయలో ఉంటాయని పేరకకనాిరు  

18. లాపాల స్ పరక్ారం యానకంలో ధ్వని తరంగాలు పరయాణించేపుడు పీడనం, ఉషోణ గరత లలో కలిగే మారుపలు 
__________ పరక్తరయలో ఉంటాయని పేరకకనాిరు 

19. S.T.P అనగా __________ 

20. S.T.P వద్ు  పీడనం విలువ ______ మర యు ఉషోణ గరత విలువ _________ 

21. S.T.P వద్ు  గాలిలో ధ్వని తరంగ వేగం _______ 

22. ర ండు లేక అంతకంటే ఎకుకవ తరంగాలు ఒకదానితో ఒకటి అధాురోపణం జర గే దానిని ________ 
స్తతరం అంటారు  

23. y 1 మర యు y 2 స్ాా న భరంశాలు గల ర ండు తరంగాలు అధాురోపణం చ ందినపుడు వాటి ఫలిత స్ాా నభరంశం 
________ 

24. ఒక్ే ద్శలో ఉండే ర ండు తరంగాల అధాురోపణం జర గ నపుడు వాటి ఫలిత కంపన పర మిత్ర పెర గ తే 
దానిని ______________ అంటారు 

25. వుత్రరేక ద్శలో ఉండే ర ండు తరంగాల అధాురోపణం జర గ నపుడు వాటి ఫలిత కంపన పర మిత్ర తగ గ తే  
దానిని ______________ అంటారు 

26. ధ్ృడ స్ర హద్ుు  వద్ు  పరావరానం చ ందిన తరంగానిక్త _________ ద్శాభేద్ం ఉంటుంది  

27. ఆవరాన పతన మర యు పరవరాన తరంగాలు ఒక స్తా పాక్ార గకటింలో లేదా తీగపెైన అధాురోపణం 
చ ందితే ఏరపడే ఫలిత నమూనాను  ____________ అంటారు  

28. స్ాా వర తరంగంలో కంపించే కణాల కంపన పర మిత్ర స్ునాి అయియు స్ాా నాలను ________ అంటారు  

29. స్ాా వర తరంగంలో కంపించే కణాల కంపన పర మిత్ర గర సి్ం అయియు స్ాా నాలను ________ అంటారు  



30. ఒక కంపించే వువసా్కు స్ాధ్ుమయియు కంపన పౌనఃపునాులనే  ___________ అంటారు 

31.  ర ండు వరుస్ అస్పంద్నాలు లేదా పరస్పంద్నాల మధ్ు ద్తరం ________ కు స్మానం  

32.   ర ండు వరుస్ అస్పంద్నాలు మర యు పరస్పంద్నాల మధ్ు ద్తరం ________ కు స్మానం 

33. స్ాగదీస్ిన తీగకు స్ాధ్ుమయియు కంపన రీత లు _________ 

34. ఒక కంపించే వువసా్ యొకక కనీస్ పౌనః పునాునిి ________ అంటారు  

35. ఒక స్ాగదీస్ిన తీగ ప రా ధ్మిక పౌనః పునాునిక్త స్మీకరణం __________ 

36. ఒక చివర త రచి ఇంక్ో చివర మూస్ిన గకటాి నిి _________ అంటారు  

37. మూస్ిన గకటిం యొకక అనుస్వరాలు _________ 

38. ర ండు చివరల త రచిన గకటాి నిి _________ అంటారు  

39 త రచిన గకటిం యొకక అనుస్వరాలు _________ 

40. కంపించే ఒక శృత్రద్ండంతో స్ాగదీస్ిన తీగను లేదా గకటింలో గాలిసా్ంభానిి కంపింపజేస్ేా  వాటిని 
________ కంపనాలు అంటారు  

41. ఒక స్ెకనుకు వినిపించే విస్పంద్నాల స్ంఖును ___________ అంటారు  

42. 25 హెరి్్, 22 హెర్జ్ పౌనః పునాులు గల ర ండు ధ్వని తరంగాల వలల  విస్పంద్నాలు ఏరపడినపుడు 
విస్పంద్న పౌనః పునుం _______ 

43. టీచర్ క్ృతయము: క్ంది వాటిని సపసూ ంగా విధాయరథు లక్ు వివ్ర్ ంచండి 

క్తరంద్ ఇవవబడిన వాటిలో ఏవి (i) పురోగామి తరంగం (ii) స్ాా వర తరంగం (iii) ఏవీ క్ాద్ు 

(a) y = 0.45 sin (45x – 11t +π) 

(b) y = 2 cos (3x) sin (10t) 

(c) y = 2√𝑥 − 𝑣𝑡 

(d) y = 3 sin (5x - 0.5t) + 4 cos (5x – 0.5t) 

(e) y = cos x sin t + cos 2x sin 2t 

44. క్రంద ఇవ్వబడిన క్ృత్ాయనిి చదివి అడిగ న ప్రశ్ిలక్ు సమ్ధనాలనిముు  



టీచర్ తరగత్ర గదిలో ఆక్ాష్ ని పిలిచి 200 cm పొ డవు, 5 g ద్రవురాశి గల తీగను ఇచాుడు. క్షిత్రజ 
స్మాంతర టేబల్స పెై తీగ ఒక చివరను ఆధారానిక్త కటిి  ర ండవ చివరను కపీప మీద్ుగా పో నిచిు దానిక్త 
2500 g (2.5 kg) బరువును వేలాడదీశారు. ఆక్ాష్ తీగపెై ఒకచివర స్ిి క్ తో క్ొటిగా తీగలో కంపనాలు 
పరస్ార ంచటానిి గమనించాడు ( గురుతవ తవరణం g = 10 m/s2) 

1. తీగలో తరంగాలను జనింప చేయటానిక్త ఆక్ాష్ ఏమి చేశాడు ? 
2. తీగపెైన ఏ రకమ ైన తరంగాలు పరయాణించాయి ? 
3. ఆక్ాష్ తీస్ుకుని తీగ రేఖీయ స్ాంద్రత ఎంత ? 
4. తీగలో ఏరపడే తనుత ఎంత ? 
5. తీగలో తరంగ పరస్ార వేగo ఎంత ? 
6. తీగ మొతాం పొ డవుక్త ప రా ధ్మిక పౌనః పునుంతో ఒక స్ాా వర తరంగం ఏరపడితే దాని 

పౌనః పునుం ఎంత ? 

45. క్రంద ఇవ్వబడిన క్ృత్ాయనిి చదివి అడిగ న ప్రశ్ిలక్ు సమ్ధనాలనిముు 

రాజేష్, వినోద్ అనే ఇద్ు రు విదాురుా లను టీచర్ పిలిచి వార క్త పౌనఃపునుం త లియని ర ండు 
శృత్రద్ండాలను ఇచాురు. వార రువురూ ర ండు మూస్ిన గకటాి లను బిగగ రగా ధ్వనింపజేస్ి కంపించిన 
గాలిసా్ంభం పొ డవులు 50 cm మర యు 52 cm లుగా కనుగకనాిరు. ర ండు మూస్ిన గకటాి లు వాటి 
ప రా ధ్మిక పౌనః పునాులతో కంపించాయనుకుంటే, 

(a) మొద్టి గకటిం ప రా ధ్మిక పౌనః పునుం ఎంత ? 
(b) ర ండవ గకటిం ప రా ధ్మిక పౌనః పునుం ఎంత ? 
(c) ర ండు గకటాి లను ఒక్ేస్ార  కంపింప జేస్ినటల యితే స్ెకనుక్త వినిపించే విస్పంద్నాలు ఎనిి ? 
(d) విస్పంద్నాలు ఏరపడినపుడు ర ండు ధ్వని తరంగాల మధ్ు ద్శాభేద్ం ఎంత ఉంటుంది ? 

46. క్రంద ఇవ్వబడిన వాకాయలు సర్ య ైనవో కాదో  త్ లప్ండి 

1. యానకంలో తరంగ పరస్ారం జర గేటపుడు యానకంలోని కణాలు కూడా తరంగంతో పాటుగా 
పరయాణిస్ాా యి (  ) 

2. యాంత్రరక తరంగాల పరస్ారానిక్త ఒక యానకం అవస్రం ( ) 

3. ధ్ృడ స్ర హద్ుు  వద్ు  పతన తరంగం కంపన పర మిత్ర స్ునాి ( ) 

4. కంపించే కణం కంపన పర మిత్రని ఎపుపడత ధ్నాతమకంగా తీస్ుక్ోవాలి ( ) 



5. స్ాా వర తరంగాల నమూనాలో వరుస్గా ర ండు అస్పంద్నాలు లేదా ర ండు పరస్పంద్నలు పకక పకకనే 
ఏరపడవచుు ( ) 

6. ఒక మూస్ినగకటిం ప రా ధ్మిక పౌనః పునుం కంటే అంతే పొ డవు కలిగ న ఒక త ర చిన గకటిం ప రా ధ్మిక 
పౌనః పునుం ఎకుకవగా ఉంటుంది ( ) 

7. తీగలో తనుతను ర టిి ంపు చేస్ేా దానిలో తరంగ వేగం కూడా ర టిి ంపు అవుత ంది ( ) 

8. ధ్వని జనకం లేదా పర శీలకుని ఏ వేగలక్ ైనా డాపల ర్ పరభావం వర ా స్ుా ంది  ( ) 

9. డాపల ర్ పరభావం ధ్వని తరంగాలకు మాతరమే వర ా స్ుా ంది  ( ) 

10. ఒక యానకంలో అనుధ ైర్య మర యు త్రరుక్ తరంగాలు ర ండత ఒక్ేస్ార  పరస్ార ంచడం  స్ాధ్ుమే 
 ( ) 

47. ఈ క్రంది వాకాయలను చదివి అడిగ న ప్రశ్ిలక్ు సమ్ధనములు ఇవ్వండి (విధాయర్ ు  ప్రతి సంధర్ాానిక్  సర్ ైన 
సటత్ార లను ర్ాబటూ టంలో టచీర్ త్ోడాపటు/సటచనలు సపసూ ంగా ఇవావలి) 

మంచి స్ేిహ త ల ైన  స్రళ, విమల ఒకరోజు క్ారు మర యు ర ైలులో విడివిడిగా పరయాణిస్ుా నాిరు. క్ారు 
మర యు ర ైలు వేగాలు వరుస్గా 90 km/s మర యు108 km/s. ర ైలు 600 హెర్జ్ పౌనః పునుంతో 
కూత వేస్తా  ఉంటుంది ( గాలిలో ధ్వని వేగం 340 m/s గా  తీస్ుక్ోండి ) 

1. క్ారు మర యు ర ైలు ర ండత ఒక్ే దిశలో పరయాణిస్ేా  వాటి మధ్ు స్ాపేక్ష వేగం ఎంత ? 
2. క్ారు మర యు ర ైలు ర ండత వుత్రరేక దిశలో పరయాణిస్ేా  వాటి మధ్ు స్ాపేక్ష వేగం ఎంత ? 
3. ర ైలు గనుక క్ారుని స్మీపిస్ుా ంటే క్ారులో కూరుుని స్రళ ఎంత పౌనః పునుం వింటుంది ? (క్ారు 

నిశులంగా ఉంద్ని అనుక్ోండి ) 
4. ర ైలు గనుక క్ారు నుంచి ద్తరంగా వెళ్ా ంటే క్ారులో కూరుుని స్రళ ఎంత పౌనః పునుం వింటుంది 

? (క్ారు నిశులంగా ఉంద్ని అనుక్ోండి ) 
5. క్ారు గనుక కూత వేస్ే ర ైలుని స్మీపిస్ుా ంటే స్రళ ఎంత ఎంత పౌనః పునుం వింటుంది ? (ర ైలు 

నిశులంగా ఉంద్ని అనుక్ోండి ) 
6. క్ారు గనుక కూత వేస్ే ర ైలు నుంచి ద్తరంగా వెళ్ా ంటే స్రళ ఎంత ఎంత పౌనః పునుం వింటుంది ? 

(ర ైలు నిశులంగా ఉంద్ని అనుక్ోండి ) 
7. ర ైలు వెంబడి క్ారు పరయాణిస్ుా ంటే స్రళ వినే పౌనః పునుం ఎంత ? 
8.  క్ారు వెంబడి ర ైలు పరయాణిస్ుా ంటే స్రళ వినే పౌనః పునుం ఎంత ? 
9. క్ారు, ర ైలు ఒకదానికనొకటి ద్గగ రగా స్మీపిస్ుా ంటే స్రళ వినే పౌనః పునుం ఎంత ? 



10.  క్ారు, ర ైలు ఒకదానికనొకటి ద్తరంగా పరయాణిస్ుా ంటే స్రళ వినే పౌనః పునుం ఎంత ? 

48. బాహుళ ైచ్ఛిక్ ప్రశ్ిలు  

1. y (x, t) = A Sin (kx-ωt+ϕ) స్మీకరణంలో y యొకక గర షి్ విలువ _______ 

(a) |A| కనాి తకుకవ (b) |A| కనాి ఎకుకవ (c) |A| కు స్మానం (d) ఏదీక్ాద్ు  

2. తొలి కంపన ద్శ (∅) ను పొ ంద్డానిక్త నిబంధ్న _______ 

(a) x=0 అయినపుడు (b) t=0 అయినపుడు (c) x=0, t=0  అయినపుడు (d) ఏదీక్ాద్ు  

3. క్తంద్ ఇచిున వాటి మధ్ు స్ర ైన స్ంబంధానిి గుర ా ంచండి (వేరు వేరు యానక్ాలలో యాంత్రరక తరంగాల 
వడులు) 

(a) Vఘన > Vద్రవ  < Vవాయు    (b) Vఘన > Vద్రవ  > Vవాయు  

(c) Vఘన < Vద్రవ  < Vవాయు   (d) Vఘన < Vద్రవ  > Vవాయ 

4. ఘన పదారాా లలో ధ్వని తరంగ వేగం ఎకుకవ ఎంద్ుకంటే __________ 

(a) ఘనపదారాా ల స్ంపీడనం కషి్ం క్ాబటిి  వాటిక్త స్తా ల గుణకం ఎకుకవ ఉండటం వలల   

(b) ఘనపదారాా ల స్ంపీడనం కషి్ం క్ాబటిి  వాటిక్త స్తా ల గుణకం తకుకవ ఉండటం వలల   

(c) ఘనపదారాా ల స్ంపీడనం స్ులభం క్ాబటిి  వాటిక్త స్తా ల గుణకం ఎకుకవ ఉండటం వలల   

(d) ఘనపదారాా ల స్ంపీడనం స్ులభం క్ాబటిి  వాటిక్త స్తా ల గుణకం తకుకవ ఉండటం వలల  

5. ధ్వనివేగం మీద్ పరభావం చతపేవాటిలో అత్ర ముఖుమ ైనది  __________ 

(a) కంపన పర మిత్ర  (b) తీవరత  (c) పౌనః పునుం  (d) యానకం స్ిా త్రస్ాా పక ధ్రమం  

6. ఒక ఆవరాన తరంగంలో పరమాణ క్ాలానిక్త స్ంభవించే చక్ీరయాల స్ంఖు  __________ 

(a) పౌనః పునుం (b) కంపన పర మిత్ర  (c) తరంగధ ైర్యం  (d) ఆవరాన క్ాలం  

7.                                             ర ండు స్పంద్నలు అధాురోపణం చ ందినపుడు ఈ క్తరంది స్ర ైనదానిని 
గుర ా ంచండి  



(a) ర ండు స్పంద్నలు ఒక్ే ద్శలో(∅ = 0°) ఉండ ివాటి కంపనపర మిత ల మొతాం అవుత ంది  

(b) ర ండు స్పంద్నలు వుత్రరేక ద్శలో(∅ = 180°) ఉండి వాటి కంపనపర మిత ల భేద్ం అవుత ంది 

(c) ర ండు స్పంద్నలు ఒక్ే ద్శలో(∅ = 0°) ఉండ ివాటి కంపనపర మిత ల భేద్ం అవుత ంది 

(d) ర ండు స్పంద్నలు వుత్రరేక ద్శలో(∅ = 180°) ఉండి వాటి కంపనపర మిత ల మొతాం అవుత ంది 

8. ఒక ధ్ృఢ స్ర హద్ుు  మీద్ పతనమయియు తరంగం స్మీకరణం yi (x, t) = Asin (kx-ωt) అయినట్లల తే దాని 
పరవరాన తరంగ స్మీకరణం _______ 

(a) yr (x, t) = A Sin (kx-ωt) 

(b) yr (x, t) = A Sin (kx-ωt+π) 

(c) yr (x, t) = A Sin (kx-ωt+π/2) 

(d) yr (x, t) = A Sin (kx-ωt+2π) 

9. ఒక వృదిు  , ఒక క్షయం కలిపితే _________ అంటారు 

(a) ఒక విస్పంద్నం (b) ర ండు విస్పంద్నాలు (c) స్గం విస్పంద్నం (d) విస్పంద్నం లేద్ు  

10. వయొలిన్ లేదా గ టార్ వంటి వాయిద్ు పర కరాలను స్ంపూరణంగా శుర త్రలో ఉంచాలంటే వాటి విస్పంద్న 
పౌనః పునుం _________ చేయాలి  

(a) పెంచి గర షి్ంగా (b) తగ గ ంచి కనిషి్ంగా (c) పూర ా గా రద్ుు  (d) శృత్ర చేయటంలో విస్పంద్నాల పరభావం 
లేద్ు 

11. డాపల ర్ పరభావం స్ంభవించాలంటే ఈ క్తరంది వాటిలో స్ర ైన నిబంధ్న ________ 

(a) ధ్వని జనకం మర యు పర శీలకుడు ఇరువురూ నిశులంగా  

(b)  ధ్వని జనకం మర యు పర శీలకుడు ఇరువురూ ఒక్ే వేగంతో చలనం  

(c) జనకం లేదా పర శీలకుడు లేదా ఇరువురూ వేరు వేరు వేగాలను కలిగ ఉంటే 

(d) పెైవేవీ క్ాద్ు 

12. స్మాన పొ డవులు కలిగ న ఒక స్నాియి మర యు ఒక ఫ్ూల టు లను వాయిస్ేా  _____ 

(a) ఫ్ూల టు కంటే స్నాియి నోట్ ఎలల పుడత తకుకవగా ఉంటుంది 

(b) స్నాియి కంటే ఫ్ూల టు నోట్ ఎలల పుడత తకుకవగా ఉంటుంది 



(c) స్నాియి మర యు ఫ్ూల టు నోట్ లు ఎలల పుడత స్మానంగా ఉంటాయి  

(d) పెైవేవీ క్ాద్ు 

13. విస్పంద్న ద్ృగ వష్యం అనేది దేని ఫలితమనగా _______ 

(a) ధ్వని తరంగాల నిరామణాతమక వుత్రకరణం  

(b) ధ్వని తరంగాల వినాశాతమక వుత్రకరణం 

(c)  ధ్వని తరంగాల ఉభయ నిరామణాతమక మర యు వినాశాతమక వుత్రకరణాలు  

(d)  పెైవేవీ క్ాద్ు 

14. శృత్రద్ండం భుజఞలక్త క్ొంచ ం మ ైనంతో పూత పూస్ేా  దాని పౌనః పునుం ________ 

(a) పెరుగుత ంది (b) తగుగ త ంది (c) పెరగచుు లేదా తగగ చుు (d) మారుప ఉండద్ు  

15. A మర యు B అనే ర ండు శృత్రద్ండాలను ధ్వనింపజేస్ినపుడు స్ెకనుక్త x విస్పంద్నాలు ఉతపతా్ర 
అయినాయి. A యొకక పౌనః పునుం n అయితే B పౌనః పునుం ______ 

(a) n-x  (b) n+x  (c) a లేదా b  (d) nx  

16. వాతావరణ ఉషోణ గరత పెర గ తే కంపించే శృత్రద్ండం పౌనః పునుం _______ 

(a) స్వలపంగా పెరుగుత ంది (b) స్వలపంగా తగుగ త ంది (c) మారుప ఉండద్ు పెరగవచుు లేదా తగగ వచుు 

49. క్తరంద్ ఇవవబడిన రాస్ుల స్ంక్ేతాలను వాటి పేరల తో జతపరచండి  

1. y (x,t)    ( )  ( A ) ద్శాక్ోణం  
2. A     ( )  ( B ) తరంగ స్ంఖు  
3. K     ( )  ( C ) కంపన పర మిత్ర  
4. ω              ( )  ( D ) తరంగ పరమేయం  
5. ϕ     ( )  ( E ) క్ోణీయ పౌనః పునుం  
6. (kx-ωt+ϕ)    ( )  ( F ) తొలిద్శ  

50.  క్రంద ఇవ్వబడిన ర్ాసులను వాటి ప్రమ్ణాలత్ో జతప్రచండి 

1. తరంగధ ైర్యం  ( λ )   ( )  ( A ) మీటర్/స్ెకన్  



2. పౌనః పునుం ( ν )   ( )  ( B ) మీటర్  
3. తరంగ స్ంఖు ( k )   ( )  ( C ) రేడియన్  
4.  క్ోణీయ పౌనః పునుం (ω )      ( )  ( D ) హెర్జ్  
5. కంపన ద్శ  (ϕ)   ( )  ( E ) రేడియన్/మీటర్  
6. తరంగ వేగం  ( v )   ( )  ( F ) రేడియన్/స్ెకన్  

51. క్రంద ఇవ్వబడిన ర్ాసులను సర్ ైన సమ్స్ాలత్ో జతప్రచండి 

1.  తరంగ స్ంఖు ( k )   ( )  ( A ) ω/2π 

2. పౌనః పునుం ( ν )   ( )  ( B ) λ/T 

3. ఆవరాన క్ాలం  ( T )   ( )  ( C ) 2πν 

4. క్ోణీయ పౌనః పునుం (ω )          ( )  ( D ) 2π/λ 

5. తరంగ వేగం  ( v )   ( )  ( F ) 2π/ω 

52. వేరు వేరు యానక్ాలలో తరంగ వేగాలను స్ర ైన స్తతరా లతో జతప్రచండి 

1. తీగలో త్రరుక్ తరంగవేగం   ( ) ( A ) √
𝛾𝑃

𝜌
 

2. యానకంలో అనుధ ైర్య తరంగ వేగం   ( ) ( B ) √
𝑃

𝜌
 

3. ఘన స్ీి ల్స రాడ్ లో అనుధ ైర్య తరంగ వేగం  ( ) ( C ) √
𝑇

𝜇
 

4. వాయువులలో అనుధ ైర్య తరంగ వేగం  ( ) ( D ) √
𝑌

𝜌
 

(నతుటన్ స్తతరం) 

5. వాయువులలో అనుధ ైర్య తరంగ వేగం ( ) ( E ) √
𝐵

𝜌
 

(లాపాల స్ స్వరణ) 

53. క్తరంద్ ఇవవబడిన స్ంగీత వాయిద్ు పర కరాలు ఏ రకమ ైనవో వాటితో జతపరచండి  

1. గ టార్, వయోలిన్      ( )   ( A ) త రచిన గకటాి లు   
2. ఫ్ూల ట్, బాక్ా(trumpet)   ( )  ( B ) మూుజిక్ సా్ంభాలు(నెలిల యాపపర్ దేవాలయంలో ) 
3. శృత్ర లయ లను జనింపజేస్ేవి ( )   ( C ) తీగ వాయిదాులు  
4. స్నాియి(clarinet), శాక్షాఫో న్ ( )   ( D ) మూస్ిన గకటాి లు  



54. విధాయర్ ు  క్ృతయం: క్రంద ఇవ్వబడిన ప్రశ్ిలను స్ాధించుము (అవ్సరమ ైన చ ోట టీచర్ సహకారం 
తీసుకొనవ్చుు) 

1. ఒక పురోగామి తరంగ స్మీకరణం, y(x,t)= 0.5 Sin(120x-80t+π/3) m అని ఇవవబడింది. అయితే  

1. (a) తొలి స్ాా నభరంశం   (b) తొలి ద్శ (c) కంపన పర మిత్ర  

(d) క్ోణీయ పౌనః పునుం మర యు తరంగ స్ంఖు  (e) తరంగ వేగం   
(f) తరంగధ ైర్యం మర యు   (g) ఆవరాన క్ాలం   

2. ఒక తీగ మీద్ ఏరపడిన హరాతమక తరంగం, y(x,t) = 3.0 sin (36t + 0.314x + π/4) 

(a) ఇచిునది స్ాా వర తరంగమా లేక  పురోగామి తరంగమా? 

(b) కంపన పర మిత్ర మర యు పౌనః పునుం ఎంత ? 

(c) తొలి కంపన ద్శ ఎంత ?  (d) తరంగధ ైర్యం ఎంత ? 

3. 2.5 kg బరువు గల ఒకతీగ 200 నతుటన్ తనుతకు స్ాగదీయ బడింది. స్ాగదీస్ిన తీగ పొ డవు 20 m. 
తీగ ఒక చివరన త్రరుక్ స్పంద్న కలిగ స్ేా  తీగ ర ండవ చివరకు స్పంద్న చేరుక్ోవటానిక్త ఎంత స్మయం 
పడుత ంది ?  

4. గాలిలో తరంగ వేగానిక్త నతుటన్ స్తతరం కనాి మినిగా లాపాల స్ స్వరణ దావరా ఖచిుతతవం ఎకుకవగా 
ఉంటుంద్ని ఎలా స్మర ా స్ాా వు ?   

5. v = √
𝛾𝑃

𝜌
 స్తతరం దావరా గాలిలో తరంగ వేగం (a) పీడనం పెైన ఆధార పడద్ు  (b) ఉషోణ గరతతో పాటు 

పెరుగుత ంది (c) తేమతో పాటు పెరుగునని ఎలా నిరూపిస్ాా వు ? 

6. ఒక గబిబలం 1000 khz పౌనః పునుం గల అత్రధ్వనులను గాలిలో వెలువర స్ుా ంది. ధ్వని తరంగం ఒక 
నీటి ఉపర తలానిి తాక్తనపుడు (a) పరవర ా త ధ్వని (b) పరస్ార త ధ్వనుల  తరంగధ ైర్యం లను ల క్తకంచండి ( 
గాలిలో ధ్వని వేగం 340 m/s మర యు నీటిలో 1486 m/s ) 

7. ఒక హాస్ిపటల్స లో అత్రధ్వనిత స్ాకనర్ ను కణజఞలంలోని కనణి త లను గుర ా ంచడానిక్త 
ఉపయోగ స్ుా నాిరు. స్ాకనర్ 4.2 MHz పౌనః పునుం వద్ు  పనిచేస్ేా  ఆ కణజఞలంలో ధ్వని వేగం 1.7 km/s 
అయితే దానిలో ధ్వని  తరంగధ ైర్యం ఎంత ? 



8. A మర యు B అనే ర ండు శృత్రద్ండాలను ధ్వనింపజేస్ేా  స్ెకనుక్త 4 విస్పంద్నాలు ఏరపడతాయి.A 
మర యు B లు ఒక్ే తీగ, ఒక్ే తనుతతో విడివిడిగా 0.96 m మర యు 0.97 m పొ డవుల వద్ు  స్మశుర త్రలో 
ఉంటే వాటి పౌనః పునాులు కనుక్ోకండి. 

9. ఒక ధ్వని నోట్ 256 hz పౌనః పునుం గల శృత్రద్ండంతో 7 విస్పంద్నాలను, 266 hz పౌనః పునుం గల 
శృత్రద్ండంతో 3 విస్పంద్నాలను ఏరపరుస్ుా ంది. ఆ ఒక ధ్వని నోట్ పౌనః పునుం కనుక్ోకండి. 

10. ఒక స్బ్ మ ర ైన్ లో అమర ున SONAR వువసా్ 40 khz పౌనః పునుం వద్ు  పనిజేస్ుా ంది. శత ర  స్బ్ 
మ ర ైన్ ఒకటి 360 kmph వేగం తో SONAR ను స్మీపిసాో్ ంది. శత ర  స్బ్ మ ర ైన్ నుంచి పరావర ా త ధ్వని 
పౌనః పునుం ఎంత ? ( నీటిలో ధ్వని వేగం 1450 m/s గా తీస్ుక్ోండి ) 

సమ్ధానాలు 

1. తరంగాలు  
2. డో ళనాలు లేదా కంపనాలు  
3. స్ిా త్ర స్ాి పక  
4. శక్తా   
5. స్ంపీడనాలు, విరళీకరణాలు  
6. ఎకుకవ , తకుకవ  
7. అనుధ ైర్య  
8. త్రరుక్  
9. y (x,t) = Asin(kx – ωt) 

10.  కంపన పర మిత్ర 
11.  ద్శ  
12.  హరాతమక  
13.  (a) త్రరుక్ (b) అనుధ ైర్య (c) త్రరుక్ (d) అనుధ ైర్య మర యు త్రరుక్ (e) అనుధ ైర్య 
14.  తనుత  
15.  ద్రవురాశి/పొ డవు , kg/m  
16.  క్ాల స్ రూమ్ కృతుం  
17.  స్మ ఉషోణ గరత  
18.  స్ిి రోష్ణ క  
19.  Standard Temperature and Pressure 
20.  P = 1 atm and T  = 0 oC 
21.  331 m/s 



22.  అధాురోపణ స్తతరం  
23.  y = y1 + y2 

24.  నిరామణాతమక  
25.  వినాశాతమక 

26. 180o or π rad 

27. స్ాి వర తరంగాలు  
28. అస్పంద్న స్ాా నం  
29. పరస్పంద్న స్ాా నం 

30. కంపన రీత లు  
31.  λ/2 

32.  λ/4 

33.  𝜈𝑛 =
𝑛𝑣

2𝐿
  ;  n=1,2,3,… 

34.  ప రా ధ్మిక పౌనః పునుం 

35.  v/2L 

36.  మూస్ిన గకటిం  
37.  𝜈𝑛 = (2𝑛 + 1)

𝑣

4𝐿
 ; n=0,1,2,3,… 

38. త రచిన గకటిం  
39. 𝜈𝑛 =

𝑛𝑣

2𝐿
  ; n=1,2,3,… 

40. బలాతకృత కంపనాలు  
41. విస్పంద్న పౌనః పునుం 

42. 3 Hz 

43. (a) పురోగామి (b) స్ాి వర (c) ఏదీక్ాద్ు (d) ర ండు పురోగామి తరంగాల అధాురోపణం 

(e) ర ండు స్ాి వర తరంగాల అధాురోపణం 

44. (1) స్ిి క్ తో తీగ పెైన క్ొటిడం (2) త్రరుక్ తరంగాలు (3) (3) 𝜇 =
𝑚

𝑙
= 2.5 × 10−3 kg/m 

(4) T = mg = 25 N (5) 𝑣 = √
𝑇

𝜇
= 100 𝑚/𝑠  (6)  𝜈1 =

𝑣

2𝐿
= 25 𝐻𝑧   

45. (a) 170 Hz (b) 164 Hz (c) 6 విస్పంద్నాలు/స్ెకను (d) 00 వృదిా క్త (ఒక్ే ద్శ) మర యు  
1800 క్షయానిక్త (వుత్రరేక ద్శ) 

46.  (1) F (2) T (3) T (4) T (5) F (6) T (7) F (8) F (9) F (10) T 

47. (1) 18 kmph లేదా  5 m/s (2) 198 kmph లేదా 55 m/s (3) 658 Hz (4) 551 Hz 

(5) 644 Hz  (6) 556 Hz (7) 592 Hz (8) 610 Hz (9) 706 Hz (10) 511 Hz 

48.  (1) c (2) c (3) b (4) a (5) d (6) a (7) b (8) b (9) a (10) c (11) c (12) a     
(13) c (14) b (15) c (16) b 

49.  (1) D (2) C (3) B (4) E (5) F (6) A 

50.  (1) B (2) D (3) E (4) F (5) C (6) A 



51.  (1) D (2) A (3) F (4) C (5) B 

52.  (1) C (2) E (3) D (4) B (5) A 

53.  (1) C (2) A (3) B (4) D 

 

54. విధాయర్ ు  స్ాధించ వ్లసిన సమసయలు  

  1. (a) 0.433 m (b) π/3 rad (c) 0.5 m (d) ω = 80 rad/s, k = 120 rad/m  

(e) 0.67 m/s (f) 0.052 m (g) 0.078 s 

2. (a) ధ్న x దిశలో పరయాణించే పురోగామి తరంగం   (b) 3 cm and 5.73 Hz  (c) π/4 rad  

(d) λ = 20 cm 

3. 𝜇 =
𝑚

𝑙
 = 0.125 kg/m, 𝑣 = √

𝑇

𝜇
= 40 𝑚/𝑠,  t = l/v = 0.5 s 

4. నతుటన్ నియమం పరక్ారం,   𝑣 = √
𝑃

𝜌
 = 280 m/s 

    లాపాల స్ స్వరణ పరక్ారం,  𝑣 = √
𝛾𝑃

𝜌
 = 331 m/s 

5. i) 𝑣 = √
𝛾𝑃

𝜌
= √

𝛾𝑅𝑇

𝑀
  క్ాబటిి  స్ిా ర ఉషోణ గరత వద్ు  v స్ిా రం మర యు పీడనం పైె ఆధారపడద్ు 

ii)  𝑣 ∝ √𝑇 క్ాబటిి  ఉషోణ గరత పెర గ తే ధ్వనివేగం కూడా పెరుగుత ంది  
iii) గాలిలో తేమ పెర గ తే స్ాంద్రత తగుగ త ంది మర యు  𝑣 ∝

1

√𝜌
 క్ాబటిి  స్ాంద్రత తగ గ త ే

ధ్వనివేగం పెరుగుత ంది  
6. (a) 𝜆𝑎𝑖𝑟 = 3.4 × 10−4m, (b) 𝜆𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 14.86 × 10−4 m 

7. λ = 4.05 × 10−4 m 

8. n 1=388 Hz, n2=384 Hz 

(Hint: 𝑛1 − 𝑛2 = 4 ;  𝑛1𝑙1 = 𝑛2𝑙2 ) 

9. 263 Hz 

10. SONAR నుంచి ధ్వని తరంగం శత ర  స్బ్ మ ర ైన్ ను తాక్తనపుడు పౌనః పునుం vi =43 khz  
స్బ్ మ ర ైన్ నుంచి పరావర ా త ధ్వని తరంగం SONAR ని చేర నపుడు పౌనః పునుం vi =46 khz 

 

PREPARED BY 

M PEDDAIAH, JL IN PHYSICS 

GJC (B), NAGARI CHITTOOR-Dt 

Mobile: 8886852914 

Email: midde.peddaiah@gmail.com 



                         3. తరంగ దృశ్యా శ్యస్్తరం 
సయరయంశం(synopsis) 
తరంగయగరం(wavefront):- ఒకే దశ లో కంప ంచుచున్న బందువుల బందు పధాన్నన తరంగాగ్రం అంటారు. లేదా ఒకే దశలో గ్ల  
తలాన్నన తరంగాగ్రం అంటారు. 
బందు జన్కం గోళాకార తరంగాగరా న్నన విడుదల చేసుత ంది,  కానీ ఎకకువ దూరం లో అది సమతల తరంగాగ్రముగా 
మారుత ంది. 
చీలిక వెలకవర ంచే తరంగాగ్రం సూూ పాకారం లో ఉంట ంది. 

 

హ ైగెన్స్ స్తూతరం(Huygens principle):- తరంగయగయర ము ప ై గల ప్రతి బందువు గోళాకయర  గౌణ తరంగయలను వెలువర ంచే బందు జనకంగయ 
ప్నిచేస్తు్ ంది. 
నిజానికి టెలెసక ోప్ు లోనికి పయక్షిక తరంగం ప్రవేశంచినా, అది వస్తు్ వు యొకో ప్ూర ్ ప్రతిబంభానిి ఏరపరుస్తు్ ంది. 
హ ైగెన్స్ స్తూత్ార నిి ఉప్యోగ ంచి ప్రయవర్న మర యు వకరరభవన నియమాలను వివర ంచవచుు.  

డాప్ల ర్ ప్రభావం(Doppler Effect):- కయంతి జనకం మర యు ప్ర శీలకుని మధ్ా సయపేక్ష గమనం ఉనిప్ుపడు కయంతి జనకం పౌనఃప్ునాం 
లో దృశ్యా మారుపను డాప్ల ర్ ప్రభావం అంటారు. 
ప్ర శీలకుని నుండి కయంతి జనకం దూరంగయ వెళుత ంటే, దాని తరంగధ ైర్యము ఎరుప్ు రంగు వెైప్ు జరుగుత ంది( ఎరుప్ు విసయ్ ప్నం), 
కయంతి జనకం ప్ర శీలకునికి దగగరగయ వస్తు్ ంటే, దాని తరంగధ ైర్యం నీలి రంగు వెైప్ుకు జరుగుత ంది( నీలి విసయ్ ప్నం) 
ఎరుప్ు విసయ్ ప్నము విశవ వయాకోచానిి త్ లియజసే్తు్ ంది.  
                             

 
=-        

 
  లేదా    

 
=  రెఖీయ 

 
     ( కాంతి జన్కం దూరంగా వళె్త ంటే) 

అధాారోపణ న్నయమం(Principle of superposition):- యాన్కం లో ఏద నైా బందువు వదద అనేక తరంగాల ఫలిత స్ాూ న్భ్రంశము, 
ఒకకుకు తరంగ్ం కలకగ్జసేే స్ాూ న్భ్రంశాల సదశిా మొత్ాత న్నకి సమాన్ం.  
                           Y=y1+y2+y3+……… 
 



అధాారోపణం చ ందని్ రెండు తరంగాల ఫలిత కంపన్ పర మితి.  

                               A=   
    

            

రెండు సంబదధ కాంతి జన్కాల ఫలిత తీవరతన్ు ఈ కిరంద ిసమీకరణం ఇసుత ంది  

                                I=I1+I2+2            

 స్తంబదధ  కయంతి తరంగయలు (Coherent Waves):-తరంగయలు ఒకే దశలో లేదా స్థిర దశ్య బేధ్ంత్ో ఉంటే వయటిని స్తంబదధ  తరంగయలు 
అంటారు.  

            అస్తంబదధ  కయంతి                                                          స్తంబదధ  లేజర్ కయంతి  

                  
 
వాతికరణం(Interference):-  రెండు లేదా అంతకంట ేయకెకువ సంబదధ  కాంతి తరంగాలక కలస న్పుుడు అవి కాంతిన్న ప ంచడం లేదా 
తగ గంచడం జరుగ్ుత ంది. 
ఉదా:- సబుు బుడగ్లలో రంగ్ులక, సీత్ాకోకచిలకక రంగ్ులక మొదల ైన్వి. 
ఏద ైనా బందువు వదద  ఫలిత తీవరత:- రెండు సంబదధ కాంతి తరంగాల మధ్ా స ూర దశా భదేము   అయన్ వాటి ఫలిత తీవరత  
                                                I=4I0 cos2( 

 
) 

పధ్ బధే్ం (x) మర యు దశా బేధ్ం ( ) ల మధ్ా సంబంధ్ం   
                              =  

 
 (x) 

స్తూచన:- రెండు కయంతి జనకయల మధ్ా స్థిర దశ్య బధే్ం లేకపక త్ే వాతికరణం జరగదు. అప్ుపడు ఫలిత తీవరత కేవలం 2I0 అవుత ంది. 
నిరయాణాతాక వాతికరణానికి నియమం:- రెండు స్తంబదధ  కయంతి జనకయలు  s1 మర యు s2 లు దశలో కంపథంచుచుని, ఏద ైనా బందువు P 
వదద  ప్ద బధే్ం, 
                    S1PS2P=nλ                   ( n=0,1,2,3,……) 

                             d Sin = nλ 

                                      = nλ/d 

n వ వెలుగు ప్టటీ  సయి నము xn=n  

 
 

ఫలిత తీవరత   I=4I0     
వినాశ్యతాక వాతికరణానికి నియమం:- S1P మర యు S2P ల మధ్ా దశ్య బధే్ం (n+ 

 
)   ఉనిప్ుపడు వినాశ్యతాక వాతికరణం 

జరుగును. 
                                       S1PS2P = (n+ 

 
) λ       ( n=1,2,3,…..) 

అదే విదముగయ n వ చీకటి ప్టటీ  సయి నం xn=(n+ 

 
)   

 
 

ఫలిత కయంతి తీవరత       I=0 
 



యంగ్ దివ చీలికయ ప్రయోగం లో ప్టటీ  మందము  
                                   =  

 
 

                           ఇచుట   అనునది కయంతి తరంగధ ైర్యము   
                                    D అనునది చీలికల నుండి త్ రకు గల దూరం  
                                    d అనునది రెండు చీలికల మధ్ా దూరం  
వాతికరణ ప్టటీలు అతిప్రయవలయ ఆకృతిలో ఉంటాయి, దూరము D ఎకుోవగయ ఉనిప్ుపడు ఇంచుమంచు స్తరళరేఖలు. 
S1 మర యు S2 లు బందు జనకయలెైనప్పటికర ప్టటీలు స్తరళరేఖలే. బందు జనకయలకు బదులు చీలికలు తీస్తుకుంటే ప్టటీలు స్తరళరేఖలు 
ఎకుోవ తీవరతత్ో ఉంటాయి. 
 

.   
                   ( D తకుోవగయ ఉనిప్ుపడు)                                                  (D ఎకుోవగయ ఉనిప్ుపడు)    
యంగ్ దివ చీలికయ ప్రయోగములో చేస్థన ప్ర కిరయలకు  ఫలిత్ాలు  
 

S.No ప్ర కిరయ  ఫలితం 
1 
 

చీలికలనుండి త్ రను దూరంగయ జర పథత్ే  
 

కోణీయ అంతరం(/d)  స్థిరంగయ ఉంట ంది.కయనీ ప్టటీల 
వయస్్తవ అంతర౦ ప రుగుత ంది.  

2 ఒక జనకయనికి బదులు హ్రస్తవ తరంగధ ైర్యము గల మరొక 
జనకయనిి ఉప్యోగ స్ే్   

ప్టటీల అంతర౦ మర యు కోణయీ అంతరం కూడా 
తగుగ త ంది.  

3 రెండు చీలికల మధ్ా దూరము ప ంచిత్ే  ప్టటీల అంతరం మర యు కోణయీ అంతరం కూడా 
తగుగ త ంది. 

4 జనకం చీలికను జంట చీలిక తలానికి దగగరగయ జర పథత్ే  వాతికరణ వూాహ్ం మరీ తకుోవ 
నిశతమౌత ంది.మర యు చివర గయ ప్టటీలు 
అదృశామవుత్ాయి . 

5 ఏకవరణ కయంతి జనకం బదులు వేరొక త్ లలని కయంతి జనకయనిి 
ఉప్యోగ స్ే్   

కేందర ప్టటీ  త్ లుప్ులో ఉండి ,దానికి ఇరువెపై్ులా ఎరుప్ు 
రంగు ప్టటీలు,స్తుదూరంగయ నీలం ప్టటీలు ఏరపడుత్ాయి.  

 
                        



వివర్నం(Diffraction):-కయంతి ఒక వస్తు్ వు లేదా కంత యొకో జాామతీయ నీడలోనికి వంగ  ప్రయాణ ంచడానిి వివర్నం 
అంటారు.  
వివర్నం అనునది ధ్వని తరంగయలు, నీటి తరంగయలు, దరవా తరంగయలు ప్రదర శంచే ఒక సయధారణ అభిలక్షణం.  
కయంతి తరంగధ ైర్యము వస్తు్ వు యొకో ప్ర మాణముత్ో పక లుదగ నది అయినప్ుపడు(a≈λ)  వాతికరణం గమనించవచుు.   
 

  
 
మన కనుి లేదా దృశ్య ప్ర కరయలెైన దూరదర శని,స్తూక్షా దర శని వంట ివయటి ప్ర మత ప్ృధ్కోరణo(resolution), వివర్న 
దృగ వషయ౦కయరణంగయనే ప్ర మతమయిాంది మర యు వస్తు్ వుల ప్రతిబంభాలు బూజరగయ కనిపథంచుటకు కయరణం వివర్నం.  
ఒంటి చీలికయ వివర్నం (single slit diffraction) :- 
ఒంటి చీలిక వివర్న ప్రయోగంలో చీకటి ప్టటీలు ఏరపడాలంటే చీలిక యొకో ఎగువ  మర యు దిగువ గల కయంతి కిరణాల మధ్ా ప్ద బేధ్ం  
λ లేదా 2λ లేదా 3λ..... ఉండాలి.  
చీకటి ప్టటీల కనిష్యీ నికి నియమం    a sin = mλ  

                                             =   

 
 

  వెలుగు ప్టటీ  గర ష్యీ నికి                        = (m+ 

 
)  
 
 

 
 

 
                                   (ప్టం :- ఏక చీలికయ వివర్న వూాహ్ం ) 
 
 
 



 
వాతికరణం మర యు వివర్న వూాహాల మధ్ా త్ేడాలు. 

వాతికరణం వివర్నం 
1. వాతికరణ వూాహ్ం లో అనేక వెలుగు మర యు చీకటి 

ప్టటీలు స్తమాన ఎడంత్ో ఉంటాయి  
1.వివర్న వూాహ్ంలో కేందరరయ గర ష్యీ నికి ఇరువెపై్ులా గౌణ గర ష్యీ ల 
తీవరత ప్డపిక త ంది  

2. రెండు స్తనిని చీలికల గుండా వెలువడని కయంతి 
తరంగయల  

అధాారోప్ణ౦ వలన వాతికరణ ప్టటీలు ఏరపడుత్ాయి  

2. ఒకే చీలిక లో అనేక స్తంఖాాక తరంగయల అధాారోప్ణం వలన 
వివర్న ప్టటీలు ఏరపడుత్ాయి. 

3. రెండు చీలికల మధ్ా దూరం “a” ఉనిప్ుపడు =/a 
వదద  గర షీం ఏరపడుత ంది.   

3.ఏక చీలిక మందం “a” కు  అదే కోణం =/a వదద  కనిషీ తీవరత  
ప ందుత్ాము. 

వాతికరణం మర యు వివర్నాలలో కయంతి శకి్ ప్ునర వతరణ జరుగుత ంద,ికయంతి ఒక పయర ంతం లో తగ గ  చీకటి ప్టటీ  ఏరపడినప్ుపడు, మరొక 
పయర ంతంలో ప ర గ  వెలుగు ప్టటీలను ఏరపరుస్తు్ ంది.కయవున వాతికరణం మర యు వివర్నాలలో శకి్ నితాతవ నియమం పయటించబడుత ంది. 
దృక్ సయధ్నాల ప్ృధ్కోరణ సయమరధయo(Resolving power of optical instruments) 
దగగరగయ ఉని వస్తు్ వులను వేరు ప్రచ గలిగే కంటి లేదా దృక్ సయధ్నం యొకో సయమరధయం నే ప్ృధ్కోరణ సయమరధయం అంటారు. 
ప్ృధ్కోరణానికి Rayleigh స్తూతరం:-   sin=1.22  

 
 

 దగగరగయ ఉని నక్షత్ార ల వంటి వస్తు్ వులను వేరు చేయాలంటే కోణీయ విభజన  తకుోవగయ ఉండాలి. దానిని సయధించుటకు తకుోవ 
తరంగధ ైర్యము గల కయంతిని వయడవలెను మర యు వస్తు్  కటకం యొకో కంత ప దదదిగయ ఉండునట ల  చూస్తుకొనవలెను. 
మనిషథ కంటి యొకో ప్ృధ్కోరణ సయమరధయం=  

 
 

ఇచుట d అనునది రెండు వస్తు్ వుల మదా ఎడం మర యు D అనునది వస్తు్ వు నుండి కంటికి  గల దూరం.  
స్తంయుక్ స్తూక్షా దర శని యొకో ప్ృధ్కోరణ సయమరధయం =      

     
  

ఇచుట న   అనునది వస్తు్ వు మర యు వస్తు్  కటకం మధ్ా గల యానకం యొకో వకరరభవన గుణకం. 
ఇకోడ లబధం n sin ని శంఖాాతాక కంత(numerical aperture) అంటారు. కొనిిసయరుల  దరని విలువను వస్తు్  కటకం ప ై ముదిరసయ్ రు.  
కిరణ దృశ్యాశ్యస్్తరం చ లుల బాట (validity of Ray optics):- కయంతి, కిరణం వలె కొంత దూరం వరకు మాతరమే ప్రవర ్స్తు్ ంది.ఈ దూరయనిి 
ఫ్ రనెల్ దూరం (Fresnel distance) అంటారు. ఆ దూరయనిి దాటి కిరణం తరంగంగయ విస్్తర స్తు్ ంది.  

ఫ్ రనెల్ దూరము (Fresnel distance )  ZF= 
  

 
  

ఇచుట a కిరణం యొకో వెడలుప లేదా కంత యొకో ప్ర మాణము. 
ధ్ృవణం(polarization) 
స్తూరుాని నుండి మనము ప ందు కయంతి అధ్ృవిత కయంతి . అనగయ తిరాక్ తలములో విధ్ుాత్ స్తదిశ అనీి సయధ్ామయియా దశిలలో ఉంట ంది. 
ఈ అధ్ృవిత కయంతిని టూరాలెైన్స , టోపయజ్,కయాలస్ ైట్ వంటి స్తపటికల గుండా ప్ంపథన కయంతి కంప్నాలు ఒక తలం లోనికే ప్ర మతమౌత్ాయి. 
ఆ కయంతినే స్తమతల ధ్ృవిత కయంతి అంటారు. 
ప్రయవర్నం,వకరరభవనం,ప్రసయరం మర యు ప్ర క్షపే్ణం వంటి ప్రకిరయల దావరయ ధ్ృవిత కయంతిని ప ందవచుు.  
కయంతి స్తమతల ధ్ృవితమా, కయదా త్ లియజేయుటకు ఒక జత పక లరోయిడ్ ప్లకలు అవస్తరం అవుత్ాయి. 
                      



                      ధ్ృవణకయర               విశ్లలషణకయర   

 
మాలస్ నియమం (Malus’ Law):- విశ్లలషణకయర  గుండా ప్రసయరమయియా  కయంతి తీవరత, ధ్ృవణ మర యు విశ్లలషణకయరుల అక్షముల మధ్ా  
కోస్ ైన్స కోణం యొకో వరయగ నికి అనులోమానుపయతంలో ఉంట ంద.ి  
                          I=I0 cos2  
బూర సీ్తర్ కోణం(Brewster’s angle):- ఏ ప్తనకోణం వదద  అయిత్ే ప్రయవర్న కయంతి ప్ూర ్గయ స్తమతల దృవితం అవుత ందో  ఆ కోణానిి 
బూర సీ్తర్ కోణం అంటారు. 
                              iB=tan-1()  
 
స్తవలప స్తమాధాన ప్రశిలు(short Answer questions) 
1.హ ైగ్న్ సూతరమేమి?దాన్న పరయోజన్మేమి ? 
2. తరంగాల అధాారోపణ న్నయమాన్నన త్ లపండి. 
3. కాంతి తరంగాల పధ్ బేధ్ం(x) మర యు దశా భేదం( )ల మధ్ా సంబంధాన్నన త్ లుండి. 
4. సంబదధ కాంతి జన్కాలక అన్గానేమి,అలాంటి జన్కాలకక ఒక ఉదాహరణ ఇవవండి. 
5.తరంగ్ధ ైరయా ాల ఎరుపు విస్ాత పన్ము మర యు నీలి విస్ాత పన్ము అంటే ఏమిటి ? 
6. ఏకవరణ కాంతి అన్గానేమి? త్ లలన్న కాంతి ఏకవరణ కాంతియా ? 
7. రెండు టయాబుల ైట ల  వాతికరణ వయాహాన్నన యేరురుస్ాత యా?వివర ంచండ.ి  
8. వాతికరణం అన్గానేమి? న్నజజీవితంలో కాంతి వాతికరణాన్నకి ఒక ఉదాహరణ ఇవవండి. 
9. వివరతన్ం అన్గానేమి? కాంతి వివరతన్ం జరుగ్ు పర స ూతిన్న త్ లుండి. 
10. కంత (aperture)ప దదది కలిగ న్ కెమరెా, కంత చిన్నది గ్లిగ న్ కెమరెా కంట ేఎకకువ సుష్టత కలిగ న్ పరతిబంభాలక ఏరురుసుత ంది 
     ఎందుకక? 
11. ధ్ృవణం అన్గానేమి? సూరుాన్నన్ుండి నేరుగా వచుు కాంతి ధ్ృవితకాంతియా? 
12. మాలస్ న్నయమాన్నన త్ లుండి  
13. ధ్ృవణ కోణం లేదా బరర సటర్ కోణం అన్గానేమీ ? 
14. పో లరాయడల  ఉపయోగాలన్ు త్ లుండి? 
 
 



 
ఖాళీలు ప్ూర ంప్ుము (Fill up the Blanks) 

1. LASER కిరణం సంబదధ కాంతి, ఎందుకంటే అది __________(అనేక/ఒక)ే తరంగ్ధ ైరయా ం గ్ల సంబదధ తరంగాలన్ు కలిగ   
    ఉంట ంది.   
2.  ఏ దృగ వష్య౦ కారణం వలన్ నీటిప ై త్ేలకత న్న పలకచన్న చమురు పొ ర ప ై సూరా కాంతి పడిన్పుుడు అది  
     అదుుతమెైన్ రంగ్ులన్ు పరదర ిసుత ంది_________________. 
3. న్క్షతరం మన్న్ుండి దూరం గా వెళ్త ంటే, దాన్న రంగ్ు వరణపటం లో _____________(ఎరుపు/నీలం) వెైపున్కక  
   విస్ాత పన్ం చ ందుత ంది.  
4. కాంతి విరళ యాన్కం న్ుండి స్ాందరతల యాన్కం లోన్నకి పరవేశంచిన్, దాన్న పౌన్ఃపున్ాం _________________ 
    (మారున్ు/స ూరంగా ఉండున్ు ).  
5. యంగ్ దివచీలికా పరయోగ్ంలో త్ లలన్న కాంతిన్న వాడిన్,________రంగ్ు కాంతి కేందర త్ లకపు పటటటకి ఇరువెైపులా ఉంట ంది.  
6. యంగ్ దివచీలికా పరయోగ్ంలో చీలికల న్ుండి త్ రకక గ్ల దూరం ఎకకువ కాకపో త్ే, వాతికరణ పటటటల వయాహం _______ 
    (అతిపరావలయ/సరలరేఖ) ఆకృతి. 
7. _____________ (సంబదధ/ఏకవరణ) కాంతి తరంగాలక మాతరమే వాతికరణాన్నన ఏరురుస్ాత య.  
8. వివరతన్ం వలన్ వృత్ాత కార వసుత వు వెన్ుక __________( చీకటి నీడ/వెలకగ్ు చుకు) ఏరుడుత ంది. 
9. వివరతన్ం లో కేందరపటటట  న్ుండి దూరం గా జర గ త్ే వెలకగ్ు పటటటల తీవరత ___________ (ప రుగ్ుత ంది/తగ్ుగ త ంది).  
10. మన్ము దూరదర ిన్న యొకు పృధ్కురణ స్ామరధాం ప ంచాలంటే కాంతి తరంగాధ ైరయా ాన్నన _______(ప ంచాలి/తగ గంచాలి) 
     అలాగే వసుత  కటకపు కంత__________(ప ంచాలి/తగ గంచాలి). 
11. సంయుకత సూక్షమ దర ిన్న యొకు పృధ్కురణ స్ామరధాం, ఉపయోగ ంచిన్ కాంతి తరంగాధ ైరయా ాన్నకి ______________ 
     (అన్ులోమాన్ుపాతం/విలోమాన్ుపాతం) లో ఉంట ంది.  
12. కాంతిన్న ధ్ృవణం చ ందించవచుు, ఎందుకంటే అవి _____________(అన్ుధ ైరయా /తిరాక్) సవభావాన్నన కలిగ  ఉంటాయ.  
13. ________కోణం వదద పరావరతన్ కాంతి పయర తగా సమతల ధ్ృవితం.  
14. పో లరాయడలన్ు చలకవ కళళజోడులలో(sunglasses) వాడుత్ారు, ఎందుకంటే అవి కాంతి తీవరతన్ు ___________ 
     (సగ్ం/ నాలగ వ వంత ) కక తగ గస్ాత య.  
15. బరర సటర్ కోణం వదద పరావరతన్ మర యు వకరరభ్వన్ కిరణాల మధ్ా కోణం _______________.  
(స్తమాధానాలు:- 1. ఒకే 2. వాతికరణం 3. ఎరుప్ు 4. స్థిరంగయ ఉండును 5. ఎరుప్ు 6. అతి ప్రయవలయ 7. స్తంబదధ  
8. వెలుగు చుకో 9. తగుగ త ంది. 10. తగ గంచాలి , ప ంచాలి 11. విలోమానుపయతం 12. తిరాక్ 13. ధ్ృవణకోణం లేదా బూర సీ్తర్ 
కోణం 14. స్తగం 15. 90౦)   
 

 

 



న్నజమా- కాదా?(TRUE or FALSE) 

1. టటచర్ బో రుు  వెైప్ు తిర గ  వయర యునప్ుపడు, మనము అతని గొంత  వినగలము కయనీ అతని ముఖం చూడలేము, ఎందుకంటే 
ధ్వని తరంగయలు వివర్నం చ ందుత్ాయి కయనీ కయంతి తరంగయలు తకుోవ తరంగధ ైర్యము కయరణంగయ అతని ముఖం ప ై నుండి 
వివర్నము చ ందలేవు.                                                                                                              ( అవును/కయదు) 
2. చీలిక వెడలుప తగ గంచుచూ వెళ్ళిన, చీలిక వెడలుప కయంతి తరంగధ ైర్యముత్ో పక లుదగ నది అయినప్ుపడు కయంతి ఒక కిరణం 
గయ మారుత ంది.                                                                                                                      (అవును/కయదు)  
3.కయంతి  వివర్నం కయరణంగయ ఎగ రే ప్క్షుల మర యు విమానాల నీడలు భూమప  ైప్డవు.                       (అవును/కయదు) 
4. డేగ (గరదద ) కంటి పయప్(pupil) వయాస్తము మనిషథ కంటి పయప్ వయాస్తము కంటే ఎకుోవ, కయవున మనిషథ కంటికంటే డేగ కంటికి 
ప్ృధ్కోరణ సయమరధయం ఎకుోవ మర యు వివర్న ప్రభావయలు తకుోవ .                                                (అవును/కయదు)  
5. హ ైగన్స్ తరంగ నిరయాణము నుండి మనము ఈ విషయానిి త్ లుస్తుకుంటాము. ఆదేమటంటే పయక్షిక తరంగయగరం టెలిసక ోప్ 
లోనికి ప్రవేశంచి పయక్షిక లేదా అస్తంప్ూర ్  ప్రతిబంభాలను ఏరపరస్తు్ ంది.                                               (అవును/కయదు) 
6. యంగ్ దివచీలికయ ప్రయోగంలో  త్ లలని కయంతిని ఉప్యోగ ంచిన,కేందర వెలుగు ప్టటీ కి స్తమీప్ములో ఎరుప్ు రంగు ప్టటీ  
ఉంట ంది ఎందుకంటే ఆ సయి నము నీలి రంగుకు వినాశ్యతాక వాతికరణం జరుగుత ంది.                        (అవును/కయదు)        
7. సీత్ాకోక చిలకక( Morpho butterfly)  రెకుల రంగ్ులక, రంగ్ుల వరణ దరవాం వలన్ యేరుడిన్వి కావు, కానీ అవి కాంతి  
వాతికరణం  వలన్ ఏరుడిన్వి.                                                                                 (అవున్ు/కాదు) 

 
8. త్ేనెటటగలు,చీమల వంటి వివిద కరటకయలు ఆకయశంలో కయంతి యొకో ధ్ృవణ దిశను వయటి ప్రయాణానికి 
ఉప్యోగ ంచుకుంటాయి.                                                                                                        (అవును/కయదు) 
9. కరటకయల యొకో స్తూక్షా వివరయలను చూచుటకు ఎలకయీా న్స మ ైకరో సక ోప్ ను ఉప్యోగ సయ్ రు, ఎందుకంట ేఎలకయీా నల  స్తూక్షా తరంగ 
ధ ైరయ్ యల వలన  దాని ప్ృధ్కోరణ సయమరధయం ఆపథీకల్ మ ైకరో సక ోప్ ల కంటే ఎకుోవ.                              (అవును/కయదు)  
10. డిజిటల్ యుగంలో కూడా ఇంకయ పక లరోయిడ్ ఫ్థల్ా లను వయడుచునాిరు,ఎందుకంటే వయటిని డ వలప్ చేయుటకు మర యు  
    ముదిరంచుటకు ఎకుోవ స్తమయం వేచి ఉండాలి్న అవస్తరం లేదు.అంత్ే కయకుండా వయటిని మారుడం లేదా టాంప్ర్ 
చేయలేము,కయవున భదరత్ా ప్రమాణాల ప్రయోజనాలకు ఉప్యోగ ంచవచుు.                                    (అవును/ కయదు)  
(స్తమాధానాలు:- 1. అవును  2. కయదు 3. అవును 4. అవును 5. కయదు 6. అవును 7. అవును 8. అవును 9. అవును 10. 
అవును ) 
 
 



జత ప్రుచుము (MATCH THE FOLLOWING) 
1.  తరంగయగయర లను వయటి జనకయలత్ో జతప్రచుము. 

                              I                                 II 
1) బందు జనకము  a) స్తూ్ పయకయర తరంగయగరం  
2) స్తుదూరప్ు నక్షతరము నుండి వచుు కయంతిలో కొంత 
    భాగము   

b) గోళాకయర తరంగయగరం  

3) క్షితిజ స్తమాంతర చీలిక నుండి వచుు కయంతి  c) స్తమతల తరంగయగరం  
4) కుంభాకర కటకం యొకో నాభి వదద  జనకం ఉనిప్ుపడు 
     కటకం నుండి వెలువడు కయంతి.  

d) ఏదర కయదు  

( స్తమాధానాలు:- 1-b, 2-c , 3-a, 4-c ) 

2. ప్ధ్ బధే్ములను వయటి దశ్య బేధ్ములత్ో జతప్రుచుము. 

I II 

1) 0 a)    

2)  b)  3  

3) /2 c)   0 

4) 3/2 d)  2  

( స్తమాధానాలు:- 1-c, 2-d , 3-a, 4-b ) 

3. ఈ కిరంది ప్రకిరయలను వయటి దృగ వషయములత్ో జతప్రచండి.  

                              I                                 II 
1) రెండు స్తంబదధ  కయంతి తరంగయల అధాారోప్ణం a) వివర్నం  
2) ఒకే చీలిక నుండి వచిున అనంత తరంగయల అధాారోప్ణం  b) ప్ృధ్కోరణ సయమరధయం  
3) నక్షత్ార ల వంటి సయమీప్ాములో నుని వస్తు్ వులను 
  వేరుప్రచగలుగు కంటి లేదా దృక్ సయధ్నం యొకో సయమరధయం   

c) ధ్ృవణం 

4) కయంతి కంప్నాలను ఒక తలంలోనికి ప్ర మతం చేయడం  d) వాతికరణం  
( స్తమాధానాలు:- 1-d, 2-a, 3-b, 4-c ) 

4. ఈ కిరంది వయటిని వయటి స్తూతరములత్ో జతప్రచుము  

                              I                                 II 
1) బూర సీ్తర్ కోణం  a)  ZF=  


 

2) మాలస్ నియమం  b)  sin= 1.22 


 
 

3) ఫ్ రనెల్ దూరం  c)  i= tan-1() 

4) టెలిసక ోప్ ప్ృధ్కోరణ సయమరధయం  d)  I=I0 cos2
 



( స్తమాధానాలు:- 1-c, 2-d , 3-a, 4-b ) 

5. ఈ కిరంది ప్దాలను యంగ్ దివచీలికయ ప్రయోగం లోని విలువలత్ో జతప్రుచుము.   

                              I                                 II 
1) ప్టటీ  మందము  a) n 

 
 

2) కేందర వెలుగు ప్టటీ  తీవరత  b)  =  
 

 

3) n వ గర షీ సయి నం  c)  (n-
 

 
)
 

 
 

4) n వ కనిషీ సయి నం  d)  4I0 

( స్తమాధానాలు:- 1-b,2-d , 3-a, 4-c ) 

6. ఈ కిరంది ప్దాలను వివర్నం ఒంటి చీలికయ ప్రయోగంలోని విలువలత్ో జతప్రుచుము  

                              I                                 II 
1) ఒంటి చీలిక వదద  వివర్నానిని నియమం  a) (m+ 

 
)
 
 

2) m వ కనిషీ సయి నం  b)   2


 
 

3) m వ గర షీ సయి నం  c)   a≈ 

4) కేందర గర షీ ప్టటీ  మందం  d)  m


 
 

( స్తమాధానాలు:- 1-c, 2-d , 3-a, 4-b ) 

బహ్ుళ ఐచిుక ప్రశిలు (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS) 

1) హ ైగన్స్ నిరయాణము వివర ంచని దృగ వషయము 

a) ప్రయవర్నం    b) వకరరభవనం  

c) వివర్నం               d) వరణప్ట ఉతపత్ి                                                                         (        ) 

2) కయంతి తీవరతలు I మర యు 4I కలిగ న రెండు స్తంబదధ  ఏకవరణ కయంతి ప్ుంజాలు అధాారోప్ణం చ ందిన, సయధ్ామయియా  

     గర షీ మర యు కనిషీ తీవరతలు. 

a) 5I మర యు  I   b)  5I మర యు 3I 

c) 3I మర యు  I   d)  9I మర యు   I                                                                        (        ) 

3) 1mm వెడలుప గల ఒక స్తనిని చీలికను 600nm తరంగద ైర్యము గల ఏకవరణ కయంతిచే ప్రతిదరపథ్  చ ందించిన, 2m దూరములో గల  

    త్ రప ై ఇరువెపై్ులా గల మొదటి కనిష్యీ ల మధ్ా దూరమ ంత.  
a) 1.2cm    b) 1.2mm 

c) 2.4cm   d) 2.4mm                                                                                     (        ) 



4) రెండు కయంతి జనకయల మధ్ా యాదృచిికంగయ మారే దశ్య బధే్ం ( ) ఉనిప్ుపడు వయటి ఫలిత తీవరత 

a)    I0    b) I0/2 

c)  2I0    d) స్తునాి                                                                                     (        ) 

5) యంగ్ దివచీలికయ ప్రయోగంలో ఏకవరణ కయంతికి బదులు త్ లలని రంగు కయంతిని వయడని ఏమ జరుగుత ంద?ి 

a) ప్టటీలు గమనించడం జరగదు   

b) అనీి వెలుగు ప్టటీలు త్ లల గయ వుంటాయి  

c) అనీి వెలుగు ప్టటీల రంగులు ఊదా మర యు ఎరుప్ు మధ్ా ఉంటాయి      

d) కేందర ప్టటీ  మాతరము త్ లల గయ ఉండ,ి మగత్ావి రంగులు కలిగ  ఉంటాయి                                              (        ) 

6) యంగ్ దివచీలికయ ప్రయోగయనిి గయలిలో చేప్టీి, తరయవత ప్ూర ్ అమర కను నీటిలో ముంచిన, ప్టటీ  మందము  

a) ప రుగును    b) తగుగ ను  

c) మారదు   d) ప్టటీలు అదృశామౌత్ాయి                                                         (        ) 

7) యంగ్ దివచీలికయ ప్రయోగంలో చీలికల మధ్ా దూరయనిి 3 రెట ల  ప ంచిన, ప్టటీ  మందము ఎంత అవుత ంది.   

a) 1/3 రెట ల     b) 1/9 రెట ల   

c) 3 రెట ల     d)   9 రెట ల                                                                                    (        ) 

8) తరంగధ ైర్యము  గల కయంతి, వెడలుప a గల చీలికప ై ప్తనమ ైన వివర్నానికి నియమం  

a) a/=1    b) a/1 

c) a/1   d) ఏదర కయదు                                                                                    (        ) 

9) 550nm తరంగధ ైర్యము గల కయంతి 0.55mm వెడలుప గల చీలికప ై ప్తనమ నై, వివర్న మొదటి కనిషీ కోణం ఎంత? 

a) 0.001rad   b) 0.01rad  

c) 1rad    d) 0.1rad                                                                                         (        ) 

10) త్ ర నుండి D దూరంలో a వెడలుప గల చీలికను ఉంచారు. చీలికను తరంగధ ైర్యము  గల కయంతిత్ో ప్రకయశంప్జసే్థన కేందర గర షీం 

      వెడలుప ఎంత.   

a ) 
   

 
    b)  

 

 
 

c)  
  

 
    d)  

 

 
                                                                                                  (        ) 

11 ) యంగ్ దివచీలిక ప్రయోగంలో ఒక బందువు వదద  తీవరత,గర షీ తీవరతకు  
 
 వ వంత  ఉంట ంద.ిఅయిన ఆ బందువు కోణయీసయి నము  

a) sin-1(


 
      b)  sin-1(



  
) 

c)  sin-1(


  
)   d)  sin-1(



  
 )                                                                                         (        ) 



12) ఒక యానకయనికి ధ్ృవణకోణం 60౦, అయిన ఆ యానకయనికి స్తందిగధ కోణం ఎంత? 

a) sin-1     b) tan-1
   

c) cos-1
     d) sin-1  

  
                                                                                            (        ) 

13)  పక లరయయిడ్ ను I0 తీవరతత్ో వచుు కయంతికి 450 కోణంత్ో ఉంచారు.ధ్ృవణం చ ందని తరువయత పక లరయయిడ్ గుండా వచుహు కయంతి  

     తీవరత.  
a) I0    b) I0/2 

c) I0/4    d) స్తునాి                                                                                            (        ) 

14) పక లరయయిడ్ గుండా ధ్ృవణకయంతిని ప్ంపథ, పక లరయయిడ్ గుండా చూస్తూ్  దాని అక్షం ప్రంగయ ఒక ప్ూర ్ భరమణం చ ందించిన, ఈ కిరంది  

     వయటిలో ఒక దానిని గమనిసయ్ ము.  

a) కయంతి తీవరత కరమేపీ స్తునాికి తగ గ ,స్తునాి వదేద  ఉంట ంది      

b) కయంతి తీవరత కరమేపీ గర ష్యీ నికి చేర , గర షీము వదేద  ఉంట ంద ి 

c) కయంతి తీవరతలో మారుప ఉండదు      

d) కయంతి తీవరత రెండు సయరుల  గర షీంగయ,రెండు సయరుల  శూనాంగయ ఉంట ంది                                                     (        ) 

15) కంత ప్ర మాణం 4mm మర యు కయంతి తరంగధ ైర్యం 400nm నకు కిరణ దృశ్యా శ్యస్్తరప్ు ఉజాా యింప్ు దూరయనిిఅంచనా వేయండి. 

a) 40m                  b) 40cm 

c) 40mm    d) 400nm                                                                                              (        ) 

16) యంగ్ దివచీలికయ ప్రయోగంలో ప్ధ్ బధే్ము /6 గల బందువు వదద  కయంతి తీవరత I, గర షీ తీవరతను I0 త్ లియజసే్ే్  అప్ుపడు I/I0   

a)   

 
    b) 1/2 

c) 3/4     d)  1/                                                                                                    (        ) 

17)  10 cm వయాస్తము గల టేలెసక ోప్ు 5000 A౦ తరంగధ ైర్యము వదద  కోణయీ ప్ృధ్కోరణం యొకో కరమము ఎంత?    

a) 10
6 

rad    b) 10
-2

rad 

c)  10
-4

rad    d)  10
-6

rad                                                                                                  (        ) 

18) రెండు పక లరయయిడ్ ప్లకలను ఒకదానికొకటి 90౦ కోణంత్ో ఉంచి వయటి మధ్ా మూడవ పక లరయయిడ్ ను  కోణంత్ో ఉంచిన,  

    వయటిగుండా ప్రసయరమయియా కయంతి తీవరత యి ంత? 

a) I=(I0/4) sin22                b) I=(I0/4) cos22 

c)  I=(I0/4) sin2
   d) I=(I0/4) cos2

                                                                                          (        ) 

19) నాలుగు కయంతి తరంగయలను కిరంది స్తమీకరణాలు త్ లియజసేయ్ యి. వీటిలో ఏ తరంగయలు కలిస్థనప్ుపడు వాతికరణంను గమనించగలం.  

    i) y=a sint    ii) y=a sin(t+)    iii) y=a sin2t.    iv) y=a sin2(t+) 



a) i మర యు  ii   b) i మర యు iii 

c) ii మర యు iv    d) iii మర యు iv                                                                                            (        ) 

20) జనకం ప్ర మాణం S , రెండు చీలికల తలం నుండి దాని దూరం s అనుకుందాం,వాతికరణ ప్టటీలు కనిపథంచాలంటే 

    పయటించవలస్థన నిబంధ్న 
  a) s/S /d                   b) s/S  /d 

  c) S/s  /d                  d) S/s  /d                                                              (     ) 

 

( స్తమాధానాలు:- 1.(d), 2.(d), 3.(d),4.(c),5.(d),6.(b),7.(a),8.(a),9.(a),10.(a),11.(c),12.(d),13.(c),14.(d),15.(a) 

16.(c),17.(d),18.(a),19.(d),20.(a).) 

మొదటి సయి యి స్తమస్తాలు (PROBLEMS:LEVEL-1) 
1. గాలిలో పసుపు స్ో డయిం కాంతి తరంగ్ధ రైయాం 5890A౦, అది వకరరభ్వన్ గ్ుణకం 1.5 కలిగ న్ గాజులోన్నక ిపరవశేంచిన్, దాన్న  

    a) తరంగ్ధ ైరయాం b) పౌన్ఃపున్ాం c) వేగ్ము గాజులో కన్ుగొన్ండి.       (Ans: a) 3927A0,b) 5.09x1014Hz c) 2x108m/s) 

2. సుదూరపు పాలపుంత న్ుండి వచుహు కాంతి యొకు తరంగ్ధ రైయాము భ్రమిప  ైగ్ల జన్కం తరంగ్ధ ైరయాం కంట ే 0.5 % ప ర గ న్ట ల  

    గ్మన్నంచడం జర గ ంది.అయన్ ఆ పాలపుంత తిరోగ్మన్ వేగ్ం (velocity of recession) ఎంత?       (Ans:- 1.5x106m/s) 

3) 5x10
-7

m తరంగ్ధ రైయాము గ్ల ఆకకపచు ఏకవరణ కాంతి 1mm ఎడం ఉన్న చీలికలన్ు పరకాశంపజేస న్,2m దూరంలో గ్ల త్ రప ై  

    ఏరుడని్ వాతికరణ పటటటలలో రెండు వలెకగ్ు రేఖల మధ్ా అంతరం ఎంత?                                   (Ans: 1mm ) 

4) యంగ్ దివచీలికా పరయోగాన్నన 5893A౦ తరంగ్ ధ రైయామున్న పసుపుపచు కాంతిత్ో చపేటిటన్పుుడు 100cm దూరంలో గ్ల  

     త్ రప ై వాతికరణ వయాహము గ్మన్నంచడం జర గ ంది. 9వ వెలకగ్ు పటటట,కేందర గ్ర ష్టము న్ుండి 10mm దూరములో కలదు. 

     అయన్ చీలికల మధ్ా దూరం ఎంత?                                                                           (Ans: 0.53mm) 

5) 6328A0 తరంగ్ధ ైరయాం ఉన్న కాంతి 0.2mm వడెలకు ఉన్న చీలికప ై లంబంగా పతన్మెనై్, కేందర గ్ర ష్టము యొకు కోణయీ 

    మందమెంత?                                                                                                       (Ans:0.36౦) 

6) a మందం ఉన్న చీలికన్ు త్ లలన్న కాంతిచే పరకాశవంతము గావించిన్, a యొకు ఏ విలకవకక 6500nm తరంగ్ధ ైరయామున్న  

    ఎరుపు కాంతి యొకు మొదట ికన్నష్టము 300 వదద  ఉంట ంది.                                                 ( Ans: 1.3m) 

7) ఒక విశలలష్ణకార , ధ్ృవణకార త్ో 30౦ కోణముత్ో ఉన్నద.ి విశలలష్ణకార  న్ుండ ివెలకవడని్ కాంతి తీవరత, ధ్ృవణకార ప  ైపతన్మెనై్  

    కాంతి తీవరతకక  
 
 వ వంత  ఉంట ంద,ి అయన్ n విలకవ ఎంత?.                                              (Ans: 8/3) 

8) గాలి న్ుండి గాజులోన్నక ిపరవేశాన్నక ిబరర సటర్ కోణం ఎంత?   

                                                                                                                             (Ans:56.31౦) 

 



 రెండవ సయి యి స్తమస్తాలు (PROBLEMS: LEVEL- 2) 

1. యంగ్ దివచీలికా పరయోగ్ంలో 600nm కాంతిన్న ఉపయోచిన్, త్ రప  ైఒక విభాగ్ములో 12 పటటటలక ఏరుడాా య. కాంతి తరంగ్ ధ ైరాయ ాన్నన  

    400nm కక మార ున్, అద ేవిభాగ్ములో ఎన్నన పటటటలక ఏరుడత్ాయ?                                         (Ans: 18)  

2.యంగ్ దివచీలికా పరయోగ్ంలో గ్ర ష్ట  తీవరత I౦. త్ రప  ైఒక బందువు వదద కిరంది సందరాులలోకాంతి తీవరత కన్ుగొన్ండి? 

   a) వాతికర ంచుకకన్ు రెండు కిరణాల మధ్ా దశా బధే్ం  /3 ఉన్నపుుడు 

   b) వాటి మధ్ా పధ్ బధే్ం /4 ఉన్నపుుడు                                                                   (Ans: a)  
 
 I0   b) I0/2 

3. యంగ్ దివచీలికా పరయోగ్ంలో చీలికల మధ్ా దూరం 0.5mm. వాతికరణ పటటటలన్ు త్ రప ై పొ ందుటకక రెండు తరంగ్ ధ ైరైాయ ాలక 650nm 

మర యు 520nm గ్లిగ న్ కాంతి పుంజాన్నన ఉపయోగ ంచిన్, ఉమమడి కేందర గ్ర ష్టము న్ుండ ిఏ బందువు వదద  రెండూ తరంగ్ ధ ైరాయ ాల 

వలన్ వలెకగ్ు పటటటలక ఏకరభ్విస్ాత య.                                                                                        (Ans: 7.8mm) 

4. యంగ్ దివచీలికా పరయోగ్ంలో 600nm తరంగ్ ధ రైయాము గ్ల కాంతిన్న ఉపయోగ ంచిన్, 1m దూరంలో గ్ల త్ రప ై పటటట  కోణీయ మందము  

    0.2౦ గా గ్మన్నంచడం జర గ ంది.పయర త పరయోగాన్నన వకరరభ్వన్ గ్ుణకం 4/3 కలిగ న్ నీటలిో ముంచిన్ పటటట  కోణయీమందం ఎంత? 

                                                                                                                                     (Ans: 0.150 ) 

5) 20cm వసుత కటక దావరం గ్ల దూరదర ిన్న ఉపయోగ ంచి చూడగ్లకగ్ు రెండు న్క్షత్రా ల మధ్ా కోణయీ ఎడం (angular separation) 

    ఎంత?(ఉపయోగ ంచిన్ కాంతి తరంగ్ధ రైయాము 5900A౦)                                                        (Ans: 3.6x10-6rad) 

                                                         సమాపతం  

(Prepared by K.Raja Sekhar, JL in Physics,GJC,Tangutur,Prakasam Dt.) 

cell:9985502010, mail:kataruraja@gmail.com 

  
   

                                                                                                                                           

 



eTTK´+XÊ\T

1. $<äT´‘Y Á|üeVæ≤düTÔqï yêVü≤ø£+ ‘·q #·T≥Tº ñ+&˚ Á|ü<˚X¯+˝À nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·ìï ms¡Œs¡TdüTÔ+~ Bìì yÓTT<ä≥

nj·TsY ôdº&é ø£qT>=Hêï&ÉT.

2. $<äT´‘Y Á|üyêVü≤~X¯qT ã{Ïº nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·~X¯ e÷s¡T‘·T+~.

3. e÷s¡T‘·Tqï $<ä́ ‘Y πøåÁ‘·eTT e\¢ $<äT´‘·TÔ Á|üeVæ≤düTÔqï yêVü≤ø£+ Ò̋<ë r>∑\ e\¢ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+

ms¡Œ&ÉT‘·T+~.

4. dæús¡ Ò̋<ë ìX¯Ã\düú‹˝À >∑\ Äy˚XÊ\T $<äT´‘Y πøåÁ‘·ìï e÷Á‘·y˚T @s¡Œs¡TkÕÔsTT. ø±˙ #·*+#˚ Äy˚XÊ\T $<äT´‘Y

nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+ ¬s+&ç+{Ïì @s¡Œs¡TkÕÔsTT.

5. m) n+|æj·TsY }<˚ ìuÛÑ+<äq (_) n+|æj·TsY ≈£î‹#˚‹ ìj·TeT+, (dæ) e÷ø˘‡yÓ̋ Ÿ ø±sYÿÁdü÷ÿ ìj·Te÷\

düVü‰j·T+‘√ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘ê~X¯qT ‘Ó\TdüTø=qe#·TÃqT.

6. ˇø£ nj·TkÕÿ+‘· jÓTTø£ÿ Á|üu≤eeTT m+‘· es¡≈£î ø£*Z ñ+≥T+<√ <ëìì nj·TkÕÿ+‘·πøåÁ‘·+ (B) n+{≤s¡T.

7. yÓãsY / MT≥s¡T2 Ò̋<ë f…kÕ¢ nH˚ì B jÓTTø£ÿ S.I. Á|üj·TD≤\T

8. ôd’ø√Á{≤Hé |ü]ø£s¡+ <ë«sê ø£D≤\qT m≈£îÿe X¯≈£îÔ\≈£î ‘·«s¡̇  ø£è‘·+ #˚j·Te#·TÃqT.

9. m≈£îÿe Äy˚XÊ\ e\¢ ø£*π> |òü*‘· πøåÁ‘·ìï ø£qT>=q&ÜìøÏ Ä<ë´s√|æ‘· düTÁ‘êìï yê&ÉT‘ês¡T.

10. ˇø£ ø£D+ô|’ $<äT´‘Y nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘ê\ e\¢ ø£*π> |òü*‘· ã˝≤ìï ˝Àπs+CŸ ã\+ e\¢ ‘Ó\TdüTø√e#·TÃqT.

˝À¬s+CŸ ã˝≤ìï F=  QE + Q(V x B) ‘√ dü÷∫+|üe#·TÃ

11. ªQµ Äy˚X¯+ >∑\ V ø£DeTT B y˚>∑+‘√ Áù|s¡D >∑\ πøåÁ‘·+˝À Á|üj·÷DÏùdÔ Bìô|’ |üì#˚j·TT ã\eTT

F =  Q(V x B) = BQ V sinM

12. ˇø£ ø£D+ eè‘êÔø±s¡ e÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏ+#ê\+fÒ mv2 n_Ûπø+Á<äã\+ nedüs¡+

                                                        
  r

13. á n_Ûπø+Á<äã\eTT nj·TkÕÿ+‘· ã˝≤ìøÏ düe÷qT nsTT‘˚  B Q V = mv2
 eT]j·TT eè‘êÔø£s¡ |ü<∏ä yê´Hês¡úeTT

                                                        
                              r

r=  MV

           
BQ

14. E eT]j·TT B \T |üs¡düŒs¡+ \+ã+>± ñ+&˚ y˚>∑es¡Dø£+ V = E

                                                        
                  B

15. ôd’ø√¢Á{≤Hé̋ À ø£D bÂD|ü⁄Hê´+ n = Bq

                                         
2m

16. N #·T≥T¢ >∑\ eè‘êÔø±s¡ r>∑#·T≥Tº yÓ’XÊ\´+ A nsTT‘˚ nj·TkÕÿ+‘· Áu≤eTø£+  M = NiA

17. bı&ÉyÓ’q ‹qïì yêVü≤ø£ e\¢ ø£*π> nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·ìï ãj·T{Ÿ ` kÕesYº düTÁ‘·+ <ë«sê ‘Ó\TdüTø=qe#·TÃqT.

18. n #·T≥Tº >∑\ eè‘·TÔø±s¡ r>∑ #·≥º>∑+&Ü i $<äT´‘Y Á|üeVæ≤düTÔqï e⁄qï|ü&ÉT nø£å+ô|’ @<˚ì _+<äT e<ä› B =    u0nir2

                                                        
                                                                           2(r2+x2)3/2

eT]j·TT eè‘·Ôπø+Á<ä+ e<ä› B = uoni

                                     
 2r

#·*+#̊ ÄẙXÊ\T eT]j·TT nj·TkÕÿ+‘·‘·«eTT



19. ô|¢$T+>¥ m&ÉeT#˚‹ ìj·TeTeTT :` m&ÉeT#˚‹ #·÷|ü⁄&ÉT Áy˚\T, eT<ä́  y˚\T, u§≥q Áy˚\T \qT |üs¡düŒs¡+ \+ã

~X¯\T #ê∫‘˚ (Strctch)

#·÷|ü⁄&ÉT y˚\T g nj·TkÕÿ+‘· ~X¯qT

eT<Ûä́  y˚\T g $<äT´‘Y Á|üyêVü≤ ~X¯qT ‘Ó*|æ‘˚

u§≥q y˚\T g yêVü≤ø£+ ø£~ Ò̋ ~X¯qT ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~.

20. Ä+|æj·TsY e\j·T dü÷Á‘·+  ˇø£ dü+eè‘· |ü]|ü<∏ä+˝À nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+ jÓTTø£ÿ πsFj·T düe÷ø£*ì $<äT´‘Y

Á|üyêVü≤ìøÏ r
0
 ¬s≥T¢ ñ+≥T+~.

21. $<äT´‘Y ã+<Ûäø£ uÀ\T dü÷ú|ü+ô|’ bı&ÉyÓ’q r>∑ <ä>∑Zs¡<ä>∑Zs¡>± düeT dü]Œ˝≤ø±s¡+>± #·T≥T¢ #·T{Ïºq<˚ kÕ*Hê\T&é

(m) kÕ*sTT&é ˝À|ü\     B=r
0
ni (_) yÓ\T|ü\ B R 0

22. $<äT´‘Y ã+<Ûä‘· |ü<ës¡ú+‘√ #˚dæq >∑T\¢ eè‘·TÔø±s¡ ]+>∑Tô|’ n~Ûø£dü+K´˝À r>∑#·T≥º <ä>∑Zs¡>± #·T{Ïºq<˚ {ÀsêsTT&é

{ÀsêsTT&é e\¢  B=r0
ni

    
 2 Br

23. ¬s+&ÉT düe÷+‘·s¡ yêVü≤ø±\ >∑T+&Ü $<äT´‘Y Á|üeVæ≤düTÔHêï|ü&ÉT. Á|üe÷D bı&Ée⁄ ô|’ |üì#˚j·TT ã\+ F=r0
i
1
i2

    
                                                                                                                     L    2 Br

24, πø+Á<ä≈£î #·T≥Tº |ü]Áã$T+#˚ m\Áø±Hé jÓTTø£ÿ nj·TkÕÿ+‘· ~«<äèeÁu≤eTø£+  M = evr  Ç+<äT˝À e  Äy˚X¯eTT.
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25. @ø£Ø‹ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+˝À ñ+∫q$<äT´‘Y Á|üeVæ≤düTÔqï r>∑ #·T≥ºô|’ |üì#˚j·TT{≤sYÿ  = MBsinM

Ò̋<ë = BiAN sinM ndüeTØ‹ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+˝À ñ+∫q yêVü≤ø£+ ô|’ {≤sYÿ ã\+ |üq#˚kÕÔsTT.

26. $<äT´‘Y Á|üeVæ≤düTÔqï r>∑#·T≥ºqT @ø£Ø‹ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·eTT˝À ñ+∫‘˚ n~ {≤sYÿ≈£î ˝ÀHÓ’ ø=+‘· ø√D+ n|ües¡Ôq+

#Ó+<äT‘·T+~. $<äT´‘Y n|ües¡ÔHêìøÏ nqT˝ÀeTqT bÕ‘·+˝À ñ+≥T+~.

27. >±˝≤«Hê MT≥s¡T≈£î düe÷+‘·s¡+>± ø£\T|üã&çq n\Œ ìs√<ëìï wü+{Ÿ ìs√<ä+ n+{≤s¡T.

28. >±\T´HêMT≥s¡T≈£î düe÷+‘·s¡+>± wü+{Ÿ ìs√<ëìï ø£*|ænMTà≥sY>± e÷s¡Ãe#·TÃqT.

29. >±˝≤«Hê MT≥s¡T≈£î ÁX‚DÏ̋ À n~Ûø£ ìs√<ëìï ø£*|æ y=\TºMT≥s¡T>± e÷s¡Ãe#·TÃqT.

30. Ä<äs¡Ù nMTà≥s¡T ìs√<Ûä+ 0 eT]j·TT Ä<äs¡Ù y=\Tº MT≥sY ìs√<ä+ nq+‘·+

Short Questions

1. $<äT´‘Y nj·TkÕÿ+‘·‘·«eTT\ eT<Ûä́  dü+ã+<ä+ ‘Ó*|æq~ XÊÁdüÔy˚‘·Ô mes¡T ?

») Äj·TsYôdº&é

2. <ä+&Üj·TkÕÿ+‘·+<ä>∑Zs¡≈£î ø£+bÕdt dü÷∫ø£qT rdüTø=ìeùdÔ n~ m+<äT≈£î n|ües¡Ôq+ #Ó+<äTqT.

») ø£+bÕdt dü÷∫ø£ ô|’ nj·TkÕÿ+‘· ã\+ |üì#˚j·TTqT ø±ã{Ïº n|ües¡ÔqT #Ó+<äTqT.

3. $<äT´‘·TÔ Á|üeVæ≤düTÔHêïqï yêVü≤ø±ìï nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+˝À ñ+∫‘˚ @yÓTÆ‘·T+~.

») n~ ã˝≤ìøÏ̋ ÀqTne⁄‘·T+~. Bìì ô|ò¢$T+>¥ m&ÉeT#˚‹ ìj·TeT+ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√e#·TÃqT.

4. kÕ*HêsTT&é n+fÒ @$T{Ï ?

») bı&ÉyÓ’q r>∑qT <ä>∑Zs¡<ä>∑Zs¡>± düeTdüs¡Œ˝≤ø±s¡+>± #·T{Ïºq≥T e+{Ï neT]ø£qT kÕ*HêsTT&é n+{≤s¡T.

5. ‹qïì yêVü≤ø±+>∑T+&Ü $<äT´‘·TÔqT |ü+|æq|ü⁄&ÉT @s¡Œ&˚ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘· Äø±s¡+ @$T{Ï ?

») yêVü≤ø£+ #·T≥º @ø£ πø+Á<ä eè‘êÔ\T

6. kÕ\HêsTT&é @s¡ø£|ü⁄ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+ @s¡Œ&ÉTqT.



») <ä+&Üj·TkÕÿ+‘·+ e\¢ @s¡Œ&˚ πøåÁ‘êìï b˛*ñ+≥T+~.

7. nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘êìøÏ SI Á|üe÷D+ @$T{Ï?

») f…kÕ¢

8. e÷qe⁄ì˝Àì @ uÛ≤>±\T nj·TkÕÿ+‘êìï ø£*Zñ+≥T+~.

») nj·÷Hé $<äT´‘·TÔ e\¢ >∑T+&Ó, yÓT<ä&ÉT nj·TkÕÿ+‘·‘·«ìï ø£*Zñ+{≤sTT.

9. r yê´kÕs¡ú+ >∑\ eè‘êÔø±s¡ e÷s¡Z+˝À q ny˚X¯+ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+˝À Á|üj·÷DÏ+∫q~.

Ä dü]Œ˝≤ø±s¡ yê´kÕs¡ú+ m+‘·?

» r = mv

                 
 Bq

10. ôd’ø√¢Á{≤Hé |üì#˚j·TT dü÷Á‘·+ @$T{Ï ?

») Äy˚X¯‘·ø£DeTT nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘êìøÏ \+ã+>± Á|üj·÷DÏ+∫q|ü&ÉT n~ ˝À¬s+CŸ ã˝≤ìøÏ ˝ÀHÓ’ ø£D+ eè‘êÔø±s¡

e÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏdüTÔ+~.

11) m\Áø±ºqT‘·«s¡D°ø£è‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ôd’ø√¢Á{≤HéqT ñ|üjÓ÷–+#·s¡T m+<äT≈£î ?

») m\Áø±ºHé Á<äe´sê• ‘·≈£îÿe >∑\ ø£DeTT n~ #ê˝≤ m≈£îÿe y˚>±\qT bı+<äTqT.

12. ôd’ø√¢Á{≤Hé̋ Àì ø£D |ü<∏ä+@$T{Ï ?

») dü]Œ˝≤ø±s¡eTT.

13. m\Áø±ºHé $•cÕºy˚X¯eTTqT ø£qT>=qT≥˝À dü÷Á‘·+ @$T{Ï ?

») $<äT´‘Y, nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘ê\qT π̌økÕ] \+ã+>± e]Ô+|ü#˚j·T&É+ e\¢ m\Áø±ºHéô|’ ìø£s¡ ã\+ düTHêï ne⁄‘·T+~.

14. kÕ*HêsTT&é ˝À|ü\ nj·TkÕÿ+‘· Áù|s¡D m+‘· ?

») B = r
0
ni

15. n+|æj·TsY e\j·T dü÷Á‘·+ ‘Ó\TŒeTT ?

») ˇø£ dü+eè‘· |ü]|ü<∏ä+˝À nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+ jÓTTø£ÿ πsFj·T düe÷ø£*ì $<äT´‘Y Á|üyêVü≤ìøÏ r
0
 ¬s≥T¢ ñ+≥T+~.

16. {≤sYÿ n+fÒ @$T{Ï

») edüTÔe⁄ Ò̋<ë ø£D≤ìøÏ ÁuÛÑeTD <äs¡à+ ø£*–+#·Tq~.

17. πø+Á<äeTT #·T≥Tº ‹]π> m\Áø±ºHé ~´<äèe Áu≤eTø£+ m+‘· ?

») m = evr

                 
    2

18. ø£~ Ò̋ r>∑#·T≥º >±˝≤«q MT≥s¡T˝À |ü⁄{≤ø±s¡ nj·TkÕÿ+‘· <äèe\H˚ m+<äT≈£î yê&ÉT‘ês¡T ?

») πs&çj·T˝Ÿ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘êìï ms¡Œs¡TkÕÔsTT.

19. wü+{Ÿ ìs√<Ûä+ ñ|üjÓ÷>∑+ j˚T$T ?

») n~Ûø£ $<äT´‘Y qT+&ç >±˝≤«Hê MT≥s¡TqT ø±bÕ&ÉTqT.

20. >±˝≤«Hê MT≥s¡TqT nMTà≥sY>± m≥¢ e÷s¡TÃ‘ês¡T ?

») düe÷+‘·s¡+>± n\Œìs√<ëìï ø£*|æ e÷s¡Ãe#·TÃqT.

21. >±˝≤«Hê MT≥s¡TqTï y√\Tº MT≥s¡T>± m≥T¢e÷s¡TÃ‘ês¡T ?

») ÁX‚DÏ̋ À n~Ûø£ ìs√<ëìï ø£*|æ

22. n<äs¡Ù nMTà≥s¡T, Ä<äs¡Ù y√\Tº MT≥s¡T ìs√<Ûë\T m+‘· ?



») düTHêï, nq+‘·+

23. ø£~ Ò̋ r>∑#·T≥º >±˝≤«Hê MT≥s¡T\T $<äT´‘Y, n|ües¡ÔqeTT\ eT<Ûä́  dü+ã+<Ûä+ @$T{Ï?

») nqT˝Àe÷qTbÕ‘·+.

Problems

1. 1 ôd+.MT. yê´kÕs¡úeTT, 10 #·T≥T¢>∑\ ˇø£ eè‘êÔø±s¡ r>∑ #·T≥º>∑T+&Ü 1 Ä+|æj·TsY $<äT´‘·TÔ Á|üeVæ≤düTÔ+~. r>∑

#·T≥º πø+Á<ä+ e<ä<ä nj·TkÕÿ+‘· Áù|s¡D m+‘· ?

2. B MT≥s¡T¢ bı&Ée⁄>∑\ r>∑qT eè‘êÔø±s¡eTT˝À e+∫ <ëì >∑T+&Ü 1 Ä+|æj·TsY $<äT´‘·TÔ |ü+|æ‘˚ nj·TkÕÿ+‘·

Áu≤eTø£+ m+‘· ?

3. Ábı{≤qT, V”≤*j·TyéT πø+Á<äø±\T π̌ø y˚>∑+‘√ πøåÁ‘·~X¯≈£î \+ã+>± nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+˝ÀøÏ Á|üj·÷DÏùdÔ n$

Á|üj·÷DÏ+#˚ eè‘êÔø±s¡ yê´kÕs¡ú\ ìwüŒ‹Ô m+‘· ?

4. 1 MT≥s¡T bı&Ée⁄ >∑\ r>∑ >∑T+&Ü 2 n+|æj·Ts¡¢ $<äT´‘·TÔ Á|üeVæ≤düTÔ+~. Bìì 0.05 f…kÕ¢ Áù|s¡D >∑\ πøåÁ‘·+˝À

300 ø√D+‘√  ñ+∫‘˚ Är>∑ô|’ |üì#˚j·TT ã\+ m+‘· ?

5. ˇø£ >±˝≤«Hê MT≥s¡T ìs√<Ûä+ 999 zeTT\T, wü+{Ÿ ìs√<Ûä+ 1 zyéT Bìì 1 Ä+|æj·TsY ø=*#˚ nMTà≥s¡T>±

e÷]Ã‘˚ >±˝≤«Hê MT≥s¡T >∑T+&Ü b˛j˚T $<äT´‘Y m+‘· ?

6. ¬s+&ÉT düe÷+‘·s¡ yêVü≤ø±\ >∑T+&Ü 5 Ä+|æj·Ts¡¢ $<äT´‘Y Á|üeVæ≤düTÔqï|ü&ÉT n$ 0.25 N/m ã\+‘√

$ø£]¸+#·T≈£î+fÒ yê{Ï eT<Ûä́  <ä÷s¡+ m+‘· ?

7. 100 #·T≥T¢, 10 ôd+.MT yê´kÕs¡eTT >∑\ eè‘êÔø±s¡ r>∑#·T≥Tº >∑T+&Ü 1 Ä+|æj·TsY $<äT´‘·TÔ Á|üeVæ≤ùdÔ nj·TkÕÿ+‘·

~«<äè Áu≤eTø£+ m+‘· ?

8. ˇø£ ‹qïì bı&ÉyÓ’q r>∑ >∑T+&Ü 35 n+|æj·TsY $<äT´‘·TÔ Á|üeVæ≤düTÔ+~. 20 ôd+.MT <ä÷s¡eTT˝À ù|s¡D m+‘· ?

9. 0.5 MT≥s¡T¢ bı&Ée⁄  1ôd+.MT, yê´kÕs¡ú+ >∑\ kÕ*HêsTT&é̋ À 500 #·T≥T¢ ñHêïsTT. <ëì >∑T+&Ü 5 n+|æj·Ts¡¢

$<äT´‘Y Á|üeVæ≤ùdÔ nj·TkÕÿ+‘· ù|s¡D m+‘· ?

10. ˇø£ ôd’ø√¢Á{≤Hé &√\ø˘ bÂq|ü⁄q´+ 1Mhz nsTT‘˚ ø£D≤ìï ‘·«s¡D°ø£è‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ m+‘· nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+

nedüs¡+ ?

Fill in the blanks

1. ø±+‹ ‘·s¡+>±\T $<äT´‘Y nj·TkÕÿ+‘· ‘·s¡+>±\T

2. πs&çjÓ÷ ‘·s¡+>±\qT ø£qT>=qï~ ôV≤sY®

3. nj·TkÕÿ+‘·‘·àeTTq≈£î eT÷\+  Äy˚XÊ\ >∑eTq+

4. E eT]j·TT B \ Á|üe÷D≤\T es¡Tdü>± q÷≥Hé / ≈£î\+uŸ eT]j·TT f…kÕ¢

5. dæús¡ $<äT´‘·TÔ ny˚XÊ\T $<äT´‘Y  πøåÁ‘êìï ø£*ZkÕÔsTT.

6. #·*+#˚ ny˚XÊ\T $<äT´‘·TÔ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘êìø£*ZkÕÔsTT.

7. m≈£îÿe X¯øÏÔ >∑\ ø£DeTT\qT ôd’ø√¢Á{≤Hé‘√ ‘·«s¡D°ø£è‘·+ #˚j·Te#·TÃqT.

8. ˇø£ ø£D+ jÓTTø£ÿ Äy˚XÊìøÏ, Á<äe´sê•øÏ >∑\ ìwüŒ‹Ôì $•cÕºy˚X¯+ n+{≤s¡T.

9. y˚>∑ es¡Dø£+ V= E

                                    
  B

10. $<äT´‘Y Á|üeVæ≤düTÔqï r>∑qT @ø£Ø‹ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+˝À ñ+∫‘˚ n~ ã˝≤ìøÏ ˝ÀqT ne⁄‘·T+~.



11. 1 >±dt R 10-4  f…kÕ¢

12. $<äT´‘·TÔ Á|üeVæ≤düTÔqï eè‘êÔø±s¡ r>∑ #·T≥º nj·TkÕÿ+‘·+ >± Á|üe]ÔdüTÔ+~

13. >±dt nH˚~ nj·TkÕÿ+‘·+ Áù|s¡D ≈£î Á|üe÷D+

14. kÕ*HêsTT&é̋ À|ü\ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+  B=r
0
ni

15. ùd«#êÃ+‘·sêfi¯|ü⁄ |ü]àj·T _*{Ï  4B x 10-7 H/M

16. $<äT´‘Y \÷|t jÓTTø£ÿ ~«<äèe Áu≤eTø£+ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+ ô|’ Ä<ës¡ |ü&É<äT.

17. bı&ÉyÓ’q yêVü≤ø£+ >∑T+&Ü $<äT´‘Y Á|üeVæ≤düTÔq|ü&ÉT @s¡Œ&˚ ã\πsK\T dü+eè‘· @ø£ πø+Á<ä eè‘ê\T

18. Q Äy˚X¯+ >∑\ ø£D+  V y˚>∑+‘√ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘ê˝ÀìøÏ Á|üj·÷DÏùdÔ <ëìô|’ |üì #˚j·T ã\+

 F = BQV sinM

True or false

1. |ü]à{ÏM{Ï nH˚~ $<äT´‘Y πøåÁ‘·+ j·÷qø±ìï @ $<Ûä+>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+<√, j·÷qø£+ e\¢ m˝≤ Á|üu≤$‘·+

ne⁄‘·T+<√ ‘Ó\T|ü⁄qT (T)

2. q÷´≥Hé /MT2 nH˚~ nj·TkÕÿ+‘· Áù|s¡D≈£î SI Á|üe÷D+ (F)

3. ˇø£ ny˚X¯+ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+˝À ñ+~ nj·TkÕÿ+‘· ã\+ y˚>∑ dü~X¯≈£î \+ã+>± ñ+fÒ |üì »s¡T>∑<äT (T)

4. ôd’ø√¢Á{≤Hé̋ À ø£D ø√DÏj·T bÂq|ü⁄q´+  m    (F)

    
                           Bq

5. ôd’ø√¢Á{≤Hé̋ À ny˚•‘· ø£D bÂq'|ü⁄q´+ <ëì X¯øÏÔô|’ Ä<ës¡|ü&É<äT (T)

6. ô|¢$T+>¥ m&ÉeT #˚‹ ìj·TeT+˝À u§≥q Áy˚\T $<äT´‘·TÔ Á|üyêVü≤~X¯qT ‘Ó*j·T#˚j·TTqT (F)

7. ˇø£ kÕ*HêsTT&é ˝À|ü\ nj·TkÕÿ+‘· Áù|s¡D ndüeTØ‹>± ñ+&ÉTqT (F)

8. $<äT´‘Y πøåÁ‘· Á|üu≤e+ ø£Hêï nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘· Á|üu≤e+ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~ (T)

9. {≤+C…+{Ÿ >±˝≤«Hé MT≥s¡T˝À $<äT´‘Y Á|üyêVü≤+ nH˚~. n|ües¡ÔqeTTq≈£î nqT˝Àe÷qT bÕ‘·+˝À ñ+≥T+~ (T)

10. CÖ˝Ÿ / f…kÕ¢ nqTq~ nj·TkÕÿ+‘· Áu≤eTø£+q≈£î SI Á|üe÷D+ (T)

11. Ä<äs¡Ù nMTà≥s¡T ìs√<Ûä+ nq+‘·s¡+ (F)

12. m\Áø±ºHé $•c º̨y˚X¯+ ø£qT>±qT <ÛëyéT‡Hé |ü<ä›‹˝À $<äT´‘Y nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘ê\T  |üs¡düŒs¡+ \+ã+>± Á|üjÓ÷–+#·

ã&çq~ (T)

13. eè‘êÔø±s¡ r>∑#·T≥º m\Áø±ºHé ~«<äèe Áu≤eTø£+  r
0
ni (T)

14. $<äT´‘Y Á|üyêVü≤ ~X¯qT e´‹πsø£+ #˚ùdÔ n|ües¡Ôq+ Ä<˚~X¯̋ À ñ+≥T+~. (F)

Match the following

uÛÖ‹ø£ dæúsê+ø£+ $\Te

X¯Sq´j·÷qø£ |ü]àj·T_*{Ï

X¯Sq´j·÷qø£ |üπsà{Ï M{Ï

$X¯«>∑Ts¡T‘·« dæúsê+ø£+

4B x w10-7 H/M1

8.85 x 10-12 C2 N-1 M-2

6.67  x 10-11 NM2  Kg-2



{≤+CÒ+{Ÿ >±˝≤«Hê MT≥s¡T˝À πøåÁ‘·+ πs&çj·T˝Ÿ nj·TkÕÿ+‘· πøåÁ‘·+

nMTà≥s¡T

y√\Tº MT≥s¡T

n|ües¡Ôq+

‘·≈£îÿe ìs√<Ûä+

m≈£îÿe ìs√<Ûä+

$<äT´‘Y n|ües¡Ôq nqT˝Àe÷qT bÕ‘·+

Äes¡Ôq ø±\+

ø√D°j·T bÂq'|ü⁄q´+

yê´kÕs¡ú+

ny˚X¯ y˚>∑+

>∑‹» X¯øÏÔ

ôd’ø√¢Á{≤Hé˝À

2B m/QB

QB/2B m

mv/BQ

QBr/m

B2Q2R2/2m

uÛÖ‹ø£ sê• Á|üe÷D+

$<äT´‘Y πøåÁ‘· rÁe‘· (E)

nj·TkÕÿ+‘· ù|s¡q (B)

nj·TkÕÿ+‘· n_ÛyêVü≤+ (M)

yÓãsY

q÷´≥Hé / ≈£L\÷+uŸ

f…kÕ¢.
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HOSA AID. Sed Agncthoadcing Scvoarz. 08 QSewodrco. 

waa”) 08 wA)ars7r0 (Hy): 
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- 
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DOD OEdgwroseovo: 
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Boo DSHS aook = Bir. 
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mh 
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DAIS D GLOSF TAPS Soersrd Srey Gs), Sogo HG Got ZGo HHrossosvSg. 

WO BW WAL SPAS B05 w8 Sordesorr DAYSQIMPDDD MBMWDSWOO. 

AC wd606 SH Qo Gorden Gotran, DC wS6H6 SH SSarGwde0ev0d.



6) 

7) 

8) 

9) 

SHeLOS" Sowoajw Doricio SCor SS DAHS HOHPevovosseyy, 
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14)E=B8lv = Hlv = 15 x 10°? x 10 x 10 = 0.15V



_ _ _£ 15x107F -i 
15)F=8lv => v5 =tgxpesus 5 ms 

5 

16) F = @ = na® = 800 x 0.05 x 2 = ootev 
at dt OL 

17) B= = Bla 

= x (0.2 x 10-4) x (1)2 x 5 

=0.5 x 10-*V =5 x 10-6V 

  

= 50uV 

di 
18) E = -L= 

-2 -2 
8 = —L( ays) 
_8x005 4 =; =0. 

VI. DeAKeo (GSS - Il) 

1) ere XY Sevoes® Gob SoS, Sv0 Z wxoxoboSo Srgao woroa,oc Eo Dos), 

DVMDGSIOG HIG. 

B = -18 gauss = —18 x 10°7*T 

A=5 ™ 10°7*m? 

@ = BAcosO = (-18x 1077) x (Sx 1077) 

= —90 x 10°? Wh) = —900ni’b 

2) U =< Li? 
1 

32 = 5% L x (4)? => L = 4H 

5 320 
P=(R => R => = 200 

~-tL* 92 
R 2 

3) 28 arto ws), Qdeal, = Lz = L/2 = 0.9 x10-4H 

08 arrio Ging), NEGoR, = Rp = R/2 = 30 

Lall by _ - Laly Roth 

Rill Rp Cap * Cate) 
at + (Lex 1074 09x1074) (6+3) _ 03 x 10-? = 3 x« 10-5 

(Lex 10-440.9x10-4) (6x 3) 

    se Qorosol = 
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5) 

  

_ Hana 

L= I 

_ (4m x 1077)- (300)*- (4.00 x 1074) _ _4 
= se0 x 102 = 161 x 10°°H 

@®, = 3(at? — bt?) 

do 
E = — = Sat? — 6bt 

dt 
5 -_ 8 _ gatt-ebr z_ 
Oe DSHS! =3=-7 = 3at 2bt 

DSHS MOQoTP Gocser0 $6 

di b 
“= 0 => 6at — 2b =0 => t=— 
dt ° 3a 

b 
t= 762 DANG dO 

  

b 5 b? 
imax = 3a(—)? — 2b(—) = —- — imax a(s) GD 3a 

BF 6 
CS), DOHTHl max = mom 6A 

Lepp = Lt Lo = 4+8 = 12mH 

Darosdorr— ~ +o aii a? 
Leff li le 8 

& 2 

  

  

= = Li? 
Z 

1(li)?_ 18? 

2 ~L 228 

2 2 1.216, 
Fy = 3. and By, 1, 

  wy Soda 8§ Fdo === x 100 = 0.21 x 100 = 21% 
a 

  

Mage 

M= i 
_ (4m x 107-7) -1000 - 20 -(10 x 107*) 

~ 1 
= 8n x 10°°H 

_ oN? rr? 

L= i 

Ly _ Myla _ 1 2 
—)j? x-= 1:2 

Ly T; ly @ 1 
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10) EF = Blv =a) (0.3K 1077) X 5 x 10 = 1.5 x 10-9 

b) aavoA O30), DEM) BE ePovaden Iaosoo SNGIrAod) Deyo oot) GPO S) DHE 

QDEPDVA. 

11) Neos arcios,, = B sind 

= 5 x 10°*sin30 = 2.5 x 10°7T 

Botts DOS SOS GS DOGS Sok = Bly 

5 
= (2.5 « 107*) x (25) x 1800 x ie 

B= 3.123V 

12) E = Blv = Bi(=) = 5 Bla 
0.5 x 12 x 400 

= ———"*~ = 100 2 

_ aod = ai 13) EF = Zn (BA) = Apion 

2 
= (2x 10-7) = (40 x 107-7) x 1500 x di 

= 7.54 x 10-8V 

_ 
14) d@ = B.A 

= = 

A = [7k 
B = By) (2i +3) + 4k)T 
@ = By (2i + 3) + 4k) - L2k = 4Byl? Wb 

Ey = NBAw = NBA(2rv) = 100 x 0.01 x01 x2 x*314x05 = 0314V 

VIII. QSe* Ho YS) eo



08.8. avd. ah nor, 

PFOSPNYOGHMHGd, 

Qeddy wr dav swrwo, BF ev, Mootwrd er, 

Ph.No 7989010111 
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11. విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు 
 

ముఖ్ు ాంశాలు: 

విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాలు: 

 విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాలు అనేవి విద్యు త్ మరియు అయస్క ాంత క్షేత్రాలు 

ఒకదానితోమరొకటి లాంబాంగా ఉాంటాయి మరియు త్రరతి క్షేత్రతాం కూడా తరాంగాం యొకక  త్రరస్ర 

దిశకు లాంబాంగా ఉాంటాంది. 

 మాక్్స  వెల్ సిదాధ ాంతాం త్రరకారాం అనిి  పౌనఃపున్యు ల విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు 

శూను ాంలో  . 

ఇకక డఅయస్క ాంత త్రరవేశు శీలత  

శును  యానకాంయొకక  పెరిమిటివిటి  

మాక్్స  వెల్ త్రరకారాం స్థస్న నత్రంాంశ విద్యు త్ 

    

మాక్స్  వెల్ సమీకరణాలు: 
 1862లోమాక్స్్ ె ల్వె ద్యు త్,అయస్క ాంా లన్యలుగుత్రాథమికసమీకరణాలను 

త్రరతిాదిాంచను.వాటినిమాక్స్్ ె ల్ మీకరణాలుఅనిఅాంటారు. 

విద్యు త్కక గాస్ నియమాం 

అయస్క ాంతాె నికిగాస్ నియమాం 

ఫెరడే నియమాం 

ఆాంపైర్ నియమాం 

విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాల ధర్మా లు: 

1. విద్యు త్ అయస్క ాంత తరాంగాం X-అక్షాం యొకక  ధన  ాతా క దిశలో త్రరయాణిస్తాంటే, 

విద్యు త్ క్షేత్రతాం Y-అక్షానికి సమాాంతరాంగా డోలనాం అవుత్కాంది మరియు అయస్క ాంత 

క్షేత్రతాం Z-అక్షానికి సమాాంతరాంగా డోలనాం అవుత్కాంది, అపుు డు 

 

 

లుక్షేత్రత కాంరన రరిమిత్కలు 

2. శూను ాంలోకాాంతి వేగాం. 

3. విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలత్రరస్ర శకి త సదిశను ాయిాంటిాంగ్సదిశఅాంటారు మరియు 

దీనిని ఇలా పేరొక ాంటారు. 
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4. ాయిాంటిాంగ్ దిశ యొకక  SI త్రరమాణాం లేదా  . 

5. ఒక చత్రకాం పై S యొకక  కాల సగటను తరాంగ తీత్రరత అనిఅాంటారు. 

 
6. విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలసగటశకి తస్ాంత్రరత 

 

 

విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాల రర ణరటాం: 
 

S.No పేరు తరంగదైర్య ం పౌన:పునయ ం 
(Hz) 

ఉతప త్త ి గుర్ంిపు 

1 రేడియో 

తరాంగాలు 

> 0.1 మీ  ఆాంటెని్య లలొనీఎలక్ట్కాాన్ ల త్రిత్రరతె రణాం 

రుణ తె రణాం 

త్రగాహ కాంలోనీ 

ఏరియల్్ లేదా 

యాాంటెన్య 

 

2 మైత్రో 

తరాంగాలు 

0.1m నుాంచి 
1mm 

 స్థకి స్ట్క్ట్సా్న్ న్యళాం లేదా మాగి త్రటాన్న్యళాం బాంద్య 

సు రశ డయోడ్ 

లు 

3 రర్మరుణ 1మిమి నుాంచి 
700nm 

 అణువులు మరియు రరమాణువుల 

కాంరనాం 

థర్మా పైల్్ , 

బోలోమీటర్, 

రర్మ 

రుణఫోటోత్రగఫిక్స 

ఫిలా్  
4 కాంటికి 

కనిపాంచే కాాంతి 

700nm నుాంచి 
400nm 

 

 

తకుక ర శకి త స్థస్నయికి 

సాంత్రకమణాంచాందినపుు డురరమాణువులోని 

ఎలక్ట్కాానుస్ట్కాాంతిని విడురల చేస్తయి 

కనిు , 

ఫోటోత్రగఫిక్స 

ఫిలా్  

ఫోటోరటాలు 
5 అతినీలలొహిత 

తరాంగాలు 

400nm నుాంచి 
1nm 

 రరమాణువులలోనీ 

అాంతరకరు ర్మలులోనీఎలక్ట్కాానుస్ట్ 

ఒక శకి త స్థస్నయి నుాంచి తకుక రస్థస్నయికి 

సాంత్రకమణాంచాందినపుు డు 

ఫోటోత్రగఫిక్స 

ఫిలా్ , 

ఫోటోరటాలు 

6 X-కిరణాలు 

 
1nm నుాండి 
0.001nm 

 X-కిరణన్యళాలు లేదా 

అాంతరకరు ర్మలుఎలక్ట్కాానుస్ట్ 

ఫోటోత్రగఫిక్స 

ఫిలా్ , 

గీగర్గొటాాలు, 

అయనీకరణ 

పేటికలు 

7 γ - కిరణాలు 

 

<0.001nm  కాంత్రరకరేడియో ధారిా క క్షయాం ఫోటోత్రగఫిక్స 

ఫిలా్ , 

గీగర్ గొటాాలు, 

అయనీకరణ 

పేటికలు 
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విద్యు దాయస్క ాంత రర ణరటాం యొకక  అనురర తన్యలు: 

మొతతాం విద్యు దాయస్క ాంత రర ణరటాంలోని వివిధ త్రాాంాలు ఈ త్రకిాంది ఉరయోగాల కి 

ఉాంచబడాాయి 

1. రేడియో తరాంగాలను ర్మడార్ మరియు రేడియో త్రరస్ర్మలోస్ట్  ఉరయోగిస్తరు. 

2. ఉరత్రగహాల దూరపు వైర్ లెస్ కమ్యు నికషన్ లో, మైత్రోవేవ్ ఓవెనస్ట్ లొమైత్రో తరాంగాలు ను 

ఉరయోగిస్తరు. 

3. అణువుల నిర్మా ణానిి  తెలుస్ోరడానికి రర్మ రుణ,త్రద్యశు కాాంతిమరియు అతినీలలోహిత 

కిరణాలను ఉరయోగిస్తరు. 

4. X- కిరణాల త్రద్యరణముదెా ర్మ సఫ టికాల నిర్మా ణానిి  విరరిస్తాంది 

5. ఎముకలు ఎక్్స -కిరణాలకు అారరరశ కమైనవి అయితే మాాంసాం ారరరశ కాంగా 

ఉాంటాంది. అాంద్యరలన మానర శరీరాం యొకక  ఎక్్స -రేయొకక  చిత్రానిి  ఎముకలోస్ట్  

రగుళ్లస్ట్ మరియు రగుళళ ను వైరు  నిర్మధరణలో ఉరయోగిాంచరచ్చు . 

6. γ కిరణాలనురరమాణు కాంత్రరక నిర్మా ణమును తెలుస్ోరడానికిఉరయోగిస్థస్త రు. 

అదనపు సమాచారం: 

 కాసాి క్సకిరణాల తరాంగదైర ఘాం m నుాండి m మధు  ఉాంటాంది,విశె ాంలో 

ఉాండెα-కణాలు మరియుβకణాలు విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు కావు కానీ అవి 

ఆవేిత కణాలు. 

 

I. అతి సె లు  సమాధానత్రరశి లు: 
1) గామా కిరణాల తరాంగదైర ఘు ాం ఎాంత? 

2) X- కిరణాలుయొకక  ఒక ఉరయోగాం ఇరె ాండి 

3) మైత్రోతరాంగాలను ఏవిధాంగా ఉతు తిత చేస్తరు? 

4) విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాల ఉతు తిత సూత్రతాం ఏమిటి? 

5) X- కిరణాలు మరియు మైత్రోతరాంగాల యొకక  వేగాం యొకక  నిషు తిత ఎాంత? 

6) సె్వ చ్ు ాంతర్మళాం లొ ఒకవిద్యు దాయస్క ాంతతరాంగానికి, విద్యు త్ మరియు అయస్క ాంత 

క్షేత్రాల యొకక  రరిమిత్కలు మధు  సాంబాంధాం ఏమిటి? 

7) ఒకక్స్ాసిటర్నుఆవేితాంచేయడానికి 0.6 Aవిద్యు త్రతు వాహానిి  రాంపతే, స్థపేస్ట్టస్ట్ మధు  స్థస్న నత్రంాంశ 

విద్యు త్ త్రరవాహాం ఎాంత? 

II. సతు ాం లేదా అసతు ాంసమాధానాంఇరె ాండి 
1) హెర్ా్ విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాల ఉనికిని త్రరయోగాతా కాంగాత్రరరరిశ ాంచినిరూపాంచ్డు. 

2) మారుత్కని  విద్యు త్ క్షేత్రతాం అయస్క ాంత క్షేత్రానిి  ఉతు తిత చేయరని మాక్్స  వెల్ 

చూపాంచ్డు. 

3) విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు అనేవి అాంతరిక్షాంలో విద్యు త్ మరియు అయస్క ాంత 

క్షేత్రాలు సైన్ రత్రకాంగా కాలాంతో ాట మారుతూ ఉాండే తరాంగాలు. 

4) నీలకాాంతి,X-కిరణాల కాంటే ఎకుక ర పౌనఃపును ాం కల్వగి ఉాంటాంది. 

5) రర్మరుణ త్రాాంతాంలో సూరు కిరణాలు అతు ాంత తీత్రరాంగా ఉాంటాయి. 

6) గామా కిరణాల రరమాణు కకాంత్రరకానిి ఒక స్థసినతి నుాండి మరొక స్థసినతికి 

సాంత్రకమణాంచాందిచ్చడరలనఉతు తిత చేయరచ్చు . 
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7) వేలకొలదిఎలక్ట్కాాన్ లుఒక శకి త స్థస్నయి నుాండి మరొక శకి త 

స్థస్నయికిమారినపుు డుత్రవరకాాంతినిఉదాఘటిస్తయి. 

8) కాాంతితరాంగాలుఅాంతర్మళాం లొ ఎటరాంటి యానకాం అరసరాం లేకుాండాత్రరయాణిస్తయి. 

9) అాంతర్మళాం లొ విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాల వేగాం . 

10) విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాల సగట విద్యు త్ శకి తస్ాంత్రరత . 

III. ఖ్ళీలను నిాంరాండి 
1) విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాంలో విద్యు త్ మరియు అయస్క ాంత క్షేత్రాలు ఒకదానితోమరొకటి 

_______________ గా ఉాంటాయి. 

2) విద్యు త్ అయస్క ాంత తరాంగాలు శూను ాంలో త్రరయాణిాంచేటపుు డు ఒక _________ ఉాంటాంది. 

3) విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాలలో, విద్యు త్ మరియు అయస్క ాంత క్షేత్రత సదిశల మధు  రశ 

రు ుా సాం ___________. 

4)  ____________తెల్వయచేస్తాంది. 

5) మాక్్స  వెల్ రరికలు న నుాంచి, విద్యు త్ క్షేత్రతాంమారడాం  రలస్ట్_______________ ఏరు డుత్కాంది. 

6) ____________ఉరయోగిాంచి రనరదార్మనల యొకక  నిర్మా ణానిి  రరిశోధాంచరచ్చు . 

7) కాండర్మల నొపు కి చికిత్  చేయడానికి ఉరయోగిాంచే వికిరణాలు____________. 

8) రనరు ___________ అయినపుు డు వాహక విద్యు త్ స్థస్న నత్రంాంశ విద్యు త్ రలేనే ఉాంటాంది. 

9) విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాలలో రేడియో తరాంగాల యొకక  అక్ట్లాా హై త్రీక్స్ె నీ్  బ్ు ాండ్ ను 

_________లో ఉరయోగిస్తరు. 

10) విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాలు __________ మరియు _____________ రాండిాంటిని కల్వగి ఉాంటాయి. 

11) లోహపు లక్షు ాం పై అధక శకి త గల ఎలక్ట్కాానస్ట్నుఅభిఘాానికి గురిచేసి ఉతు తిత చేస్వ 

విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు? ______________. 

12) RADARలో ఉరయోగిాంచే విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు __________. 

13) విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాలు___________ విద్యు త్ ఆవేశాం దెా ర్మ ఉతు తిత చేయబడాయి. 

IV. మల్వపాుల్ చ్యిస్ త్రరశి లు: 
1) దిగుర పేరొక ని  వాటిలో ఏది కనీస తరాంగదైర ఘాం? 

ఎ) నీల్వ కాాంతి  బ)  గామా(γ)  కిరణాలు   సి)  రర్మరుణ  డి)  మైత్రో తరాంగాలు 

2) దిగుర పేరొక ని  ఏది గరిష ాచొచ్చు కుపోయే స్మరను ాం కల్వగి ఉాంటాంది? 

ఎ) అతినీలలోహిత కిరణాలు బ) మైత్రో తరాంగాలు సి) గామా(γ)కిరణాలు డి) రేడియో 

తరాంగాలు 

3) దిగుర పేరొక ని  దేనిని ఉషణ వికిరణాం అనిఅాంటారు? 

a) X-కిరణాలు   బ) గామా(γ) కిరణాలు   సి) రర్మ రుణ డి) రేడియోతరాంగాలు 

4) విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు తిరు క్స సె భారాం లో ఉాంటాయి? 

a) త్రవరణము బ) రు తీకరణము  సి) రర్మరర తనాం   డి) 

విరర తనాం 

5) దిగుర వాటిలో ఏది విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు కావు? 

a) కాసాి క్స కిరణాలు బ) గామా(γ) కిరణాలు   c)  β-కిరణాలు   d) ఎక్్స -

కిరణాలు 

6) 10cm అనేది ఏ రర ణరటాంతో సాంబాంధాం కల్వగిన తరాంగదైర ఘు ాం? 

a) రర్మ రుణ బ) అతినీలలోహిత కిరణాలు   సి) మైత్రో తరాంగాలు డి) X కిరణాలు 
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7) , లుγ - కిరణాలు, ఎక్్స  కిరణాలు మరియు మైత్రో తరాంగాలు యొకక  వేగాలు అయితే 

a)   b)  c)  d)  

8) మాక్్స  వెల్ తన త్రరసిరధ సమీకరణాలలో విద్యు దాయస్క ాంతతతె ాం అనే భారనను 

రరిచయాం చేశాడు. 

a) ఎసి b) స్థస్న నత్రంాంశ విద్యు త్ సి) అరర్మధము డి) త్రరతిర్మధము 

9) ఆవేశాం ఉని పుు డు విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాం ఉతు తిత అవుత్కాంది. 

a) స్థసినర వేగాంతో కరలడాం    c) విద్యు త్ క్షేత్రతాంలో రడటాం 

b) రృ తా కార కక్షు లో కరలడాం   d) b మరియు c రాండూ 

10) దిగుర పేరొక ని  ఏది సమతల విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాంలో శూను  సగట విలురను కల్వగి 

ఉాంటాంది? 

a) విద్యు త్ మరియు అయస్క ాంత క్షేత్రాలు రాండూ b) అయస్క ాంత క్షేత్రతాం మాత్రతమే 

b) విద్యు త్ క్షేత్రతాం మాత్రతమే    d) ఏదీకాద్య 

11) ఒకఆవేిత కణాం దాని యొకక  సగట సమాసినతినుాండి పౌనఃపును ాంతో చేస్తాంది. 

డోలకముదెా ర్మ ఉతు తిత చేయబడ ావిద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాల పౌనఃపును ాం 

a)   b)  c)  d)  

12) సమాచ్ర మారిు డి కి కృత్రతిమ ఉరత్రగహాలు ఉరయోగిాంచే తరాంగాలు 

a) మైత్రో తరాంగాలు బ) రర్మరుణ సి) రేడియో తరాంగాలు   డి) ఎక్్స -

కిరణాలు 

13) కాు న్ ర్ కణాలను న్యశనాం చేయడాం కొరకు వైరు శాక్ట్సతాంలో ఏ 

విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాలను ఉరయోగిస్తరు? 

a) రర్మ రుణ తరాంగాలు బ) కాంటికి కనిపాంచే కిరణాలు   సి)  γ - కిరణాలు డి) 

అతినీలలోహిత కిరణాలు 

14) విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాం యొకక  త్రరస్రదిశ 

a) E b) B   c) B E   d)  E B  

15) X-అక్షాంవెాంబడిత్రరయాణిస్తని ఒక సమతల విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాం E మరియు B 

జతలను కల్వగి ఉాంటాంది. 

a) ,   b) ,  c) ,  d) ఏదీకాద్య 

16) నకిలీ కరనీ్  నోటస్ట్ను గురి తాంచడాం కొరకు ఉరయోగిాంచే EM రేడియేషన్ ల యొకక  పేరు 

a) IR b) మైత్రో తరాంగాలు  సి) యువి కిరణాలు డి)  γ-కిరణాలు 

17) శూను ాం గుాండా వెళ్లత్కని  విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాం, 

, తరువాత ___________ 

a)  బ)   సి)   డి) ఇవేవీ కావు
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V. దిగుర వాటిని జతచేయాండి: 
1)  

i.  a.  

ii.  b.  

iii.  c.  

iv.  d.  

2) 

i.  a.  

ii.  b.  

iii. c c.  

iv.  d.  

v.  e.  

3) 

i. విద్యు త్ కు గాస్ నియమాం a.  

ii. ఫెరడే నియమాం b.  

iii. ఆాంపైర్ - మాక్్స  వెల్ నియమాం c.  

iv. అయస్క ాంతతె నికి గాస్ నియమాం d.  

4) 

i. రేడియో తరాంగాలు a. < 0.001 nm 

ii. రర్మ రుణ b. 1 nm నుాండి 0.001 nm 

iii. కాాంతి c. 400 nm నుాంచి 1 nm 

iv. X- కిరణాలు d. 700 నుాంచి 400 ఎన్ ఎమ్ 

v. γ - కిరణాలు e. 1 మిమి నుాంచి 700 ఎన్ ఎమ్ 

vi. మైత్రో తరాంగాలు f. 0.1 మీ నుాంచి 1 మిమి 

vii. అతినీలలోహిత g. > 0.1 మీ 
 

5) 

i. అతినీలలోహిత a. త్రగాహ కాంలోనీఏరియల్్  

ii. మైత్రో తరాంగాలు b. థర్మా పైల్్  

iii. X- కిరణాలు c. బాంద్య సు రశ  డయోడ్ లు 

iv. కాాంతి d. ఫోటోత్రగఫిక్స ఫిలా్  

v. రర్మ రుణ e. కనిు  

vi. రేడియో తరాంగాలు f. గీగర్ గొటాాలు 

vii. γ - కిరణాలు g. అయనీకరణ పేటికలు 
6) 

i. స్థకి స్ట్క్ట్సా్న్ న్యళాం a. రర్మ రుణ 

ii. అణువులు మరియు రరమాణువు ల b. మైత్రో తరాంగాలు 
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కాంరనాం 

iii. ఆాంటెని్య లో ఎలక్ట్కాాన్ ల యొకక  

స్థశీ ఘ్త్రరతె రణాం, రుణ తె రణాం 

c. γ - కిరణాలు 

iv. X- కిరణాలన్యళాలు d. రేడియో తరాంగాలు 

v. కాంత్రరకాం యొకక  రేడియోధారిా క 

క్షయాం 

e. X- కిరణాలు 

 

VI. సమసు లు (లెరల్ - I) 
1) సమతలాంలో అయస్క ాంత క్షేత్రతాం విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాం 

అయితేతరాంగాం యొకక  

పౌనఃపును ాంఎాంత?  

2) సమాాంతర స్థపేస్్ట్  క్స్ాసిటర్ యొకక  స్థపేస్్ట్  ల మధు  పొటెనియిల్ బేధాం Vs-1రేట రరద 

ఛార్ ్చేయబడుత్కాంది. ఒకవేళ క్స్ాసిటెన్్  2μF అయితే, క్స్ాసిటర్ యొకక  డైఎలక్ట్కికా్స లో 

స్థస్న నత్రంాంశ విద్యు త్ విలుర ఎాంత? 

3) 1μF క్స్ాసిటర్ యొకక  సమాాంతర స్థపేస్్ట్  ల మధు  ఉాండే స్థసనలాంలో తక్షణ స్థస్న నత్రంాంశ 

విద్యు త్ 1.0Aఅయితేపొటెస్థనియిల్ బేధాం లొ మారుు  ఎాంత? 

4) 12సాంమీ వాు స్ర నాం కల్వగిన స్థపేస్ట్టస్ట్ మధు  అయస్క ాంత క్షేత్రతాం,0.15A వాహక విద్యు త్ ఉని  

స్థపేస్్ట్  ల యొకక  అక్షాం వెాంబడి 100 μF యొకక  సమాాంతర స్థపేస్్ట్  క్స్ాసిటర్ యొకక  4mm 

దూరాం దెా ర్మ వేరు చేయబడుత్కాంది? 

5) ఒక ఉరకరణములో, విద్యు త్ క్షేత్రతాం 18Vm-1యొకక  వాు పతతో డోలనాం 

చేయడానికికనుగొనబడిాంది. డోలన అయస్క ాంత క్షేత్రతాం యొకక  రరిమాణాం? 

6) సూరుు డు  Wm-2  యొకక  విద్యు దాయస్క ాంత అభివాహానిి  భూమి ఉరరితలానికి 

చేరుస్థస్తడు. కొలతల కపుు పై రటన జరిగిన మొతతాం స్మరను ాం (10m × 10m) 

7) క్స్ాసిటర్రలకల నుాండి R లాంబదూరాంలొక్స్ాసిటర్రలకలమధు అయస్క ాంత 

క్షేత్రతాంరలనస్థస్న నత్రంాంశ విద్యు త్ఎాంత? 

8) సూరుు ని నుాంచి రచేు  కాాంతి యొకక  విద్యు త్ క్షేత్రతాం యొకక  RMS విలుర 720 NC-

1.విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాం యొకక  మొతతాం సగట శకి త స్ాంత్రరత? 

9) శూను ాంలో X- అక్షాం దిశ లొ త్రరయాణిస్తని  ఒక సమతల విద్యు దాయస్క ాంత 

తరాంగపౌనఃపును ాం 25MHz .కాల- అాంతర్మళాం లొఒకనిరి ధష ాబాంద్యవు = 6.3 

V/m.అబాంద్యవురరద ఎాంత? 

10) 7.5 MHz నుాంచి 12 MHz బ్ు ాండ్ లో ఏదైన్య స్థస్వషాన్ ను రేడియో ట్యు న్ చేయగలద్య. 

సాంబాంధత తరాంగదైర ఘు ాం బ్ు ాండ్ ఏమిటి? 

11) శూను ాంలో ఒక హారా తవిద్యు దాయస్క ాంత తరాంగఅయస్క ాంత క్షేత్రత భాగాం డొలన 

రరిమితి 

B0  = 510  nT.ఈ తరాంగాం విద్యు త్ క్షేత్రత భాగాం డొలన రరిమితిఎాంత? 

VII. సమసు లు (లెరల్ - II) 
1) విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాం యొకక  విద్యు త్ క్షేత్రత వాు పత E0  = 120 N/C మరియు దాని 

పౌన:పును ాం =  50.0  MHz అని భావిాంచాండి. E మరియు B కొరకు సమీకరణాలను 

కనుగొనాండి. 

2) ఒకసమతల విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాం లోఅయస్క ాంత క్షేత్రతాం సమీకరణము 
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. విద్యు త్ క్షేత్రానికి సమీకరణానిి  

ర్మయాండి. 

3) ఒకఅరర్మరర తకతలాంపైలాంబాంగరతనమయేు  కాాంతిశకి త అభివాహాం 18 

W/cm2,తలాంవైశాలు ాం20 అయితే30 నిమిషాల కాలాంాటతలాంపై త్రరయోగిాంచే 

సగట బలానిి  కను కో ాండి. 

4) శూను ాంలో విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాం యొకక  విద్యు త్ క్షేత్రతాం E = 3.1 cos (1.8 y + 1.5 

× 106  t) అనుకుాందాాం. తరాంగాం యొకక  అయస్క ాంత క్షేత్రత భాగానికి సమీకరణానిి  

ర్మయాండి.  

5) 100 W విద్యు త్బల్్  యొకక  స్మరధు ాంలో 5% రృశు  వికిరణాంగా మారు బడుత్కాంది. 10 

మీటర స్ట్ దూరాంలో కనిపాంచే వికిరణాం యొకక  సగట తీత్రరత ఎాంత? 

6) శూను ాంలోత్రరయాణి౦చేవిద్యు దాయస్క ాంతతరాంగపౌనఃపును ాం = 3.0 MHzఅయితే , 

4.0పెరిమిటివిటిగలర్మరకాం గుాండాత్రరయాణిస్వతఆతరాంగతరాంగదైర ఘు ాం,పౌనఃపును ాంల 

నుకను కో ాండి. 

VIII. ఈ త్రరతి త్రరశి లోనూ రాండు త్రరకటనలుాంటాయి, 

ప్రకటన 1 – అసరని్ మరియు ప్రకటన 2 – కారణాం. ఈ త్రరతి 

త్రరశి కూ న్యలుగు త్రర ుా మిా య ఎాంపకలు ఉాంటాయి, వీటిలో 

ఒకటి మాత్రతమే సరైన సమాధానాం. దిగుర ఇరె బడ ా'a', 'b', 'c', 

'd'అనే ోడ్ స్థలోస్ట్ఒకదానిని మీరు 

ఎాంచ్చోవాల్వ 

a– ప్రకటన 1 సతు ాం. ప్రకటన 2 సతు ాం మరియు ప్రకటన 

Iకొరకు సరైన విరరణ.  

b – ప్రకటన 1 సతు ాం. ప్రకటన 2 సతు ాం, అయితే ప్రకటన 

Iకొరకు సరైన విరరణ కాద్య.  

c – త్రరకటన 1 సతు ాం. ప్రకటన 2 అసతు ాం.  

d – త్రరకటన 1 తపుు . ప్రకటన 2 సతు ాం. 
 

1) ప్రకటన 1:విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు వికిరణ పీడన్యనిి  త్రరరరిశ స్తాంది  

ప్రకటన 2:విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాలు శకి తని తీస్కుపోాయి 

2) ప్రకటన 1: కాాంతి ఒక తిరు క్స తరాంగాం కానీ విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాం కాద్య 

త్రరకటన 2:మాక్స్్ ె ల్విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాల వేగాం అది త్రరయాణిాంచే యానకాం 

యొకక  త్రరవేశు శీలతమరియు పెరిమిటివిటితో సాంబాంధాం కల్వగి ఉాంటాంరని 

చూపాంచ్డు. 

3) ప్రకటన 1: మైత్రోవేవ్ ఓవెన్ లో రాంట ోసాం, ఆహారాం ఎలస్ట్పుు డూ లోహపు కాంటైనర్ లో 

ఉాంచబడుత్కాంది  

ప్రకటన 2:  మైత్రోవేవ్ యొకక  శకి త లోహపు కాంటైనర్ లో ఆహార్మనికి స్లంాంగా బదిలీ 

చేయబడద్య. 
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4) ప్రకటన 1: భూమి చ్చటా్య రరిత్రంమిస్తని  ఉరత్రగహాల నుాండి మాత్రతమే ఎక్్స -రే ఖగోళ 

శాక్ట్సతాం స్ధు ాం 

ప్రకటన 2: ఇతర టెల్వస్కక ప్ తో పోల్వస్వత ఎక్్స -రే టెల్వస్కక ప్ యొకక  స్మరను ాం ఎకుక రగా 

ఉాంటాంది. 

 

 
 

సమాధానాలు 
I. అతి సె లు  సమాధాన త్రరశి లు: 

1) < 0.001 nm 

2) ఎక్్స  రేలను వైరు శాక్ట్సతాంలో ర్మగనిర్మధరణ స్ధన్యలుగా ఉరయోగిస్తరు. 

3) స్థకి స్ట్క్ట్సా్న్ న్యళాం లేదా మాగి త్రటాన్న్యళాం 

4) తె రణాం చాందే ఆవేశాలు విద్యు త్ మరియు అయస్క ాంత క్షేత్రాలను ఉతు తిత చేస్తాంది. 

5) 1:1 

6)  

7)  

II. సమాధానాం సతు ాం లేదా అసతు ాం 
1) సతు ాం 

2) అసతు ాం ( విద్యు త్ ీల్ ాలను మారు డాం విధగా అయస్క ాంత క్షేత్రానిి  ఉతు తిత 

చేయాల్వ) 

3) సతు ాం 

4) అసతు ాం ( స్థలస్ట్  లై్ కు ఎక్్స -కిరణాల కాంటే తకుక ర పౌన:పును ాం ఉాంటాంది) 

5) సతు ాం 

6) సతు ాం 

7) సతు ాం 

8) సతు ాం 

9) అసతు ాం (  ) 

10) సతు ాం 

III. ఖ్ళీలను నిాంరాండి 
1) రరసు రాం లాంబాంగా 

2) వేగాం 

3) స్న్యి  ( విద్యు త్ మరియు అయస్క ాంత క్షేత్రత సదిశలు ఎలస్ట్పుు డూ ఒక రశ లో మారుతూ 

ఉాంటాయి) 

4) విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాల వేగాం యొకక  విలోమము ( ) 

5) ఒక అయస్క ాంత క్షేత్రతాం 

6) ఎక్్స -రేలు 

7) రర్మరుణ 
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8) ఎసి లేదా డిసి 

9) సల్యు లర్ ఫోన్ కమ్యు నికషన్ 

10) శకి త, త్రరరు వేగాం 

11) ఎక్్స -రేలు 

12) మైత్రోవేవ్ 

13) డోలన 

IV. మల్వపాుల్ చ్యిస్ త్రరశి లు: 
1) బ 2)  సి 3) సి 4) ఎ (తిరు క్స తరాంగాం మాత్రతమే త్రవరణాం చాంద్యత్కాంది) 

5) C (β- కిరణాలు ఎలక్ట్కాానుస్ట్ కల్వగి ఉాంటాయి, ఇవి విద్యు దాయస్క ాంత తరాంగాలు కావు) 

6) C 7) C (అనిి  విద్యు దాయస్క ాంతతరాంగాలు కూడా ఒక వేగాంతో త్రరయాణిస్తయి) 

8) బ 9) డి 10) ఎ 11) డి 12) ఎ 13) సి 14) డి 15) బ 16) సి 17) ఎ 

V. దిగుర వాటిని జతచేయాండి: 
1) i – b ii – a iii –d iv– c 

2) i – d ii – e iii -b iv– c v- a 

3) i – c ii – d iii –b iv– a 

4) i – g ii – e iii –d iv– b v -a vi– f vii - c 

5) i – d ii – c iii –g iv– e v -b vi- a vii - f 

6) i – b ii – a iii –d iv– e v- c 

VI. సమసు లు (లెరల్ - I) 
1)  

  
k =  

 

 
 

 

2)  

3)  

 

 

4) , బాంద్యవు అక్షాం మీర ఉాంది  0. 

5)  

6) మొతతాం స్మరధు ము =  సౌరసినర్మాంకము వైశాలు ాం 

  =  
          =   

7)  
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8) మొతతాం సగట శకి త =  

=  

=  

9)  

10)  

 
తరాంగదైర ఘు ాం బ్ు ాండ్ 25మీ నుాంచి 40మీ. 

11)  

VII. సమసు లు (లెరల్ - II) 
1)  

 

 

 

 

 

 

2)  

 
3) ఉరరితలాంపై రడే మొతతాం శకి త 

 

మొతతాం త్రరరు వేగాం  

సర్మసరి బలాం  

4)  

 

5)  

 
6) శూను ాంలో, మాధు మాంలో  

రత్రీంరన గుణకాం  

తరాంగదైర ఘు ాం  
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తరాంగ వేగాం  

తరాంగ దైర ఘు ాం మరియు వేగాం సగాం అవుత్కాంది మరియు పౌనఃపును ాం మారకుాండా 

ఉాంటాంది. 

VIII. ఈ త్రరశి లోస్ట్  త్రరతి త్రరశి లో రాండు త్రరకటనలు 

త్రరకటనలుాంటాయి. 
1) b 

2) d 

3) d 

4) c 

 

 

 

యస్.కె. యన్. జాన్ షైదా, 

భౌత్తకశాస్తసఅిధాయ రకుడు, 

ప్రభుతవ  జూనియర్ కళాశాల, చేప్ోలు, గుంటూరు జిలా్ల, 
Ph.No 7989010111 
 



                       16.సంసర్గ  వ్యవ్సథలు 
                (communication systems) 

సారాంశం(synopsis):-  
సమాచారాన్ని ప్రసార్ం చేసే కారాయన్ని సంసర్గం అంటార్ు. సమాచార్ ప్రసార్ం విజయవ్ంతం కావ్డాన్నకి, సమాచారాన్ని ప్ంపే  

వ్యకిి, సవీకరి్ ఒక ఉమమడి భాషను అర్ధం చేసుకోవ్డం తప్పన్నసరి.  

ఆధున్నక సంసర్గ వ్యవ్సథను J.C.Bose, F.B.Morse, G.Marconi,Alexander Graham Bell వ్ంటి శాసిరవేతిలు అభివ్ృద్ధధ   

చేశార్ు. 

సంసర్గ  వ్యవ్సథ  వివిధ ర్ూపాలు (Different Forms of Communication Systems) 

టెలీగ్ాా ఫ్,రేడియో, టీవి, టెలిఫో న్,రాడార్ ,సో నార్, ఇమయెిల్,ఫాయక్స్(Fax), మొబ ైల్, టెలి ప్రంటింగ్ మొదల ైనవి.  

సంసర్గ  వ్యవ్సథలో మూలకాలు (Elements Of Communication Systems)  

ప్రతీ సంసర్గ  వ్యవ్సథలో మూడు ప్రధాన మూలకాలు కలిగ్ి ఉంటాయి. 

1. ప్రసారిణి(Transmitter):-  

సంద్ేశ సంకేతాన్ని చానెల్ ద్ాీరా ప్రసార్ం అయియయవిధంగ్ా శకిి ర్ూపాంతర్ణి(transducer)ద్ాీరా అనువెైన ర్ూప్ం లోన్నకి 

మార్చడమే ప్రసారిణి ప్న్న.సంకేతం సదృశ(ఎనలాగ్) లేద్ా డిజిటల్ ర్ూప్ం లో ఉండొచ్ుచ.  

2.మాధయమం(channel):- మాధయమం అనునద్ధ ప్రసారిణి మరియు గ్ాా హకాన్ని తంత్రర లేద్ా న్నసిoత్రర విధానములోభౌత్రకంగ్ా 

కలిపే సాధనం.చానల్ ద్ాీరా ప్రసారిత సంకేతం ప్రయాణిసుి నిప్పపడు చానల్ లోన్న అసంప్ూర్ణతల(imperfections) కార్ణంగ్ా 

అద్ధ విర్ూప్ణం( distorted) చ ందవ్చ్ుచ .   

3. గ్ాా హకం :- పాడ ైన సంకేతాన్ని ప్పనరిిరిమంచి  విన్నయోగద్ార్ున్నకి అంద్ధంచ్ు ప్న్న గ్ాా హకం చేసుి ంద్ధ.  

                                                                     

                                                                       సంసర్గ  వ్యవ్సథ   

 

 

 

 
      ప్రసారిణ ి       గ్ాా హకం  

         ఘోష 

         చానెల్  



సంసర్గం యొకక ర ండు ప్దదతులు:-  

1. బందువ్ప నుండ ిబందువ్పకు (point-to-point):-  

బందువ్ప నుండి మరొక బందువ్పకు సంసర్గ  ప్దధత్రలో ఒక ప్రసారిణి నుంచి ఒక గ్ాా హకాన్నకి మధయ అనుసంధానం ద్ాీరా 

సమాచార్ ప్రసార్ం జర్ుగుతుంద్ధ.  

ఉద్ా:- టెలిఫో నీ 

2. ప్రసార్ం (Broadcast):-  

ప్రసార్ం ప్దధత్రలో ఒకక ప్రసారిన్నకి అనేక సంఖ్యలో గ్ాా హకాలు ఉంటాయి.  

ఉద్ా:- రేడియో, T.V  

సంకేతం (signal):- 

విధుయత్ ర్ూప్ంలోకి మార,ి ప్రసార్న్నకి తగ్ిన విధంగ్ా ఉండే సమాచారాన్ని సంకేతం అంటార్ు.  

సంకేతాలు సదృశ (ఎనలాగ్) లేద్ా డిజిటల్ కావ్చ్ుచ.  

వోలేి జి లేద్ా విధుయత్ ప్రవాహంలోన్న ఆవిచిచని మార్ుపలను ఎనలాగ్ సంకేతాలు అంటార్ు. కానీ ద్ధీ సంఖ్ాయ వ్యవ్సథ  (బ ైనరీ) లో  

కేవ్లం ర ండు సాథ యిలు( 0 మరియు 1) మాతరమే ఉంటాయి. 

 
సంకేతాల ప్టీీ  వెడలుప (Band width of transmission medium):- 

వ్.సంఖ్య                    వివ్ర్ణ       నుండ-ివ్ర్కు             వాయప్ి   
1. మాటాా డే సంకేతాలకు (speech signals)    300Hz-3100Hz          2800Hz 
2. సంగ్ీతాన్నకి (music)          20Hz-20kHz            20 kHz 
3. వీడియో సంకేతాలకు            4.2MHz  
4. టి వి సంకేత ప్రసారాన్నకి               6MHz  



సూచ్న:- ప్టీీ  వెడలుప ఎకుకవ్గ్ా ఉంటే సమాచార్ం లో నషీం లేకుండా ఎకుకవ్ సమాచారాన్ని ఇమడచవ్చ్ుచ. 

సహాక్ష కేబుల్ (coaxial cable) తీగ మాధయమం యొకక ప్టీీ  వెడలుప సుమార్ుగ్ా 750MHz ఉంట ంద్ధ.  

సేీచాంతరాళంలో రేడియో తర్ంగ్ాల ద్ాీరా కొన్ని వ్ందల kHz నుంచి కొన్ని GHz వ్ర్కు గల చాలా విసిృత పౌనఃప్పనయ 

వాయప్ిలో సంసర్గం జర్ుగుతుంద్ధ. 

దృశాతంతువ్ప సమకూరేచ ప్రసార్ ప్టీీ  వెడలుప 100GHz కంటే ఎకుకవ్గ్ా ఉంట ంద్ధ. 

 

విధుయదయసాకంత తర్ంగ్ాల వాయప్నం (Propagation of Electromagnetic waves) 

  

 

                 విధుయదయసాకంత తర్ంగ్ాల వివిధ వాయప్న ప్దధతులు  

1. భూ తర్ంగం ( GROUND WAVE):-  

అధధక తర్ంగధ ైరాయ ాల వ్దద  (అంటే తకుకవ్ పౌనఃప్పనాయల వ్దద) విధుయదయసాకంత తర్ంగ్ాలను పెదద  ఆంటెనాిల సహాయంతో 

(/4) భూ తర్ంగం వ్ల  ప్రసార్ం చేసాి ర్ు. ఇలాంటి వాయప్న రీత్రన్న ఉప్రితల తర్ంగ వాయప్నం అంటార్ు. ఈ ప్దదత్రలో తర్ంగం 

మెలాగ్ా జార్ుతుంద్ధ ,తర్ంగం భూమిపెై ప్రయాణిసుి నిప్పపడు తను ప్రయాణిసుి ని పరా ంతంలో విధుయత్ ప్రవాహాన్ని పేరరేప్సుి ంద్ధ.  

భూమి శకిిన్న శోష్ంచ్ుకోవ్డం వ్లన తర్ంగం క్షీణత చ ందుతుంద్ధ. భూ తర్ంగ ప్దధత్రలో వాయప్నం చ ంద్ధంచే సంకేతం యొకక 

పౌనఃప్పనయ వాయప్ి  30MHz కంటే తకుకవ్ ఉంట ంద్ధ. 

ఉద్ా:- AM ప్రసార్ం  



  
2. ఆకాశ తర్ంగం(SKY WAVE):- 
30MHz మొదలుకొన్న 40MHz పౌనఃప్పనయ వాయప్ిలో గల విధుయదయసాకంత తర్ంగ్ాల సంసరాగ న్ని, అయనో మండలంతో 
ప్రావ్రి్నం చ ంద్ధంచి ప ందవ్చ్ుచ. 30MHz వ్ర్కు గల పౌనఃప్పనాయలకు అయనో ఆవ్ర్ణప్ప ప ర్ ప్రావ్రి్కంగ్ా ప్న్నచేసుి ంద్ధ.  
సంప్ూరాణ ంతర్ ప్ర్వ్రి్నం మాద్ధరిగ్ా విధుయదయసాకంత తర్ంగ్ాలు వ్ంగ్ి భూమి వెపై్ప మళ్లా  దృగ్ిీషయంగ్ా ఉంట ంద్ధ.  
ఉద్ా:-  BBC మరియు రేడయిో ఔతా్హికులు( Radio Amateurs) లఘు తర్ంగ్ాలను ఆకాశ తర్ంగ వాయప్న ప్దధత్రలో 
ఉప్యోగ్ిసాతార్ు.Marconi లఘు తర్ంగ్ాలను సంసరాగ న్ని ఉప్యోగ్ించార్ు.  
 

 
 
3.అంతరిక్ష (రోదసవ) తర్ంగం (space wave):-  
40MHz పెైబడిన పౌనఃప్పనాయల వ్దద  సంసరాగ న్నకి అంతరకి్ష తర్ంగ ప్దధత్రన్న ఉప్యోగ్సిాి ర్ు. ఈ పౌనఃప్పనాయల వ్దద  ఆంటెనాిలు  
సాపేక్షంగ్ా చినివిగ్ా ఉండి,చాలా తర్ంగధ ైరాయ ాల ఎతుి లతో వీటిన్న భూమిపెై ఉంచ్వ్చ్ుచ.  
అంతరిక్ష తర్ంగం ప్రసార్ ఆంటెనాి నుంచి గ్ాా హక ఆంటెనాి వ్ర్కు సర్ళరేఖ్ా మార్గంలో  ప్రయాణిసుి ంద్ధ. అంతరకి్ష తర్ంగ్ాలను 
దృష్ీరేఖ్ా (line-of-sight- LOS) సంసరాగ న్నకి, ఉప్గాహ సంసరాగ న్నకి కూడా ఉప్యోగ్ిసాి ర్ు.   
ఉద్ా:- టెలివిజన్ ప్రసార్ం , మెైకోా తర్ంగ అనుసంధానాలు (microwave links), ఉప్గాహ సంసర్గం.

 
 

ప్టం:-  



భూమి వ్కతా కార్ణంగ్ా ఏద్ో  ఒక బందువ్ప వ్దద  ప్రతయక్ష తర్ంగ్ాలు అడుు కోబడటాన్నకి కార్ణం వాయప్నం యొకక దృష్ీ  రేఖ్ా 
సీభావ్మే. క్షిత్రజాన్నకి ఆవ్ల సంకేతాన్ని గాహించాలంటే గ్ాా హక ఆంటెనాి ఎతుి  దృష్ీరేఖ్ా తర్ంగ్ాలను అడుు కునేంత ఉండాలి.  
ప్రసార్ ఆంటెనాి రేడియో క్షిత్రజo (Radio horizon)  dT=      
ర ండు ఆంటెనాిల మధయ గరషీి దృష్ీ  రేఖ్ా దూర్ం        dM=      +       
మాడుయలేషన్,ద్ాన్న ఆవ్శయకత (Modulation and its Necessity) 
తకుకవ్ పౌనఃప్పనయం ఉని సంకేతాన్ని అధధక పౌనఃప్పనయం గల వాహక సంకేతాన్నకి జోడించే ప్రకియాను మాడుయలేషన్ అంటార్ు.  
a) ఆంటెనాిలేద్ా ఏరియల్ ప్రిమాణం తగ్ిగంచ్ుటకు  

b) వికిర్ణ సామర్ధాం పెంచ్ుటకు. వికిర్ణ సామర్ధాం ( 

 )2 కి అనులోమానుపాతంలో ఉంట ంద్ధ. అంటే  తగ్ేగ  కొద్దద  లేద్ా 

పౌనఃప్పనయం పెరిగ్ేకొద్దద  వికిర్ణ సామర్ధాం పెర్ుగుతుంద్ధ.  
మాడుయలేషన్ లో ర్కాలు  
1.డోలన ప్రిమిత్ర మాడుయలేషన్ (Amplitude Modulation) 
2. పౌనఃప్పనయ మాడుయలేషన్ (Frequency Modulation) 
3. దశా మాడుయలేషన్ (Phase Modulation)  
 

 
Am అనునద్ధ మాడుయలేషన్ అయిన తర్ంగం యొకక కంప్న ప్రిమిత్ర మరియు Ac అనునద్ధ వాహక తర్ంగ కంప్న ప్రిమిత్ర 

అయిన  =   

  
  న్న మాడుయలేషన్ సూచి( Modulation Index) అంటార్ు. వాసివ్ంగ్ా, సంకేత విర్ూప్ణం లేకుండా 

చేయడాన్నకి   1 అయియయవిదంగ్ా చ్ూసాి ర్ు.  
AM తర్ంగం యొకక గరిషీ కంప్న ప్రిమిత్ర (Ac+ Am) మరియు కన్నషీ కంప్న ప్రిమిత్ర ( Ac+ Am)  



డోలన ప్రిమిత్ర మాడుయలేషన్ సంకేతం లో పౌనఃప్పనాయలు ( c-m), c మరియు  ( c + m) 
డోలన ప్రిమిత్ర మాడుయలేషన్ తర్ంగం ఉతాపదన ( Production of Amplitude Modulated Wave):- 
డోలన ప్రిమిత్ర మాడుయలేషన్ తర్ంగ్ాలను సంద్ేశ సంకేతం , వాహక తర్ంగ్ాలను అరేఖీయ ప్రికరాన్నకి(non-linear) 
అనువ్రిించి, ఆ తర్ువాత బాండ్ పాస్ ఫ్లీర్ ద్ాీరా ప ందవ్చ్ుచ.  
మాడుయలేటింగ్ సంకేతాన్ని AM తర్ంగ ర్ూప్ం నుంచి ప్పనర్ుదధరించే ప్రకియా అయిన AM శోధనాన్ని ఏకద్ధకకరిణి, ఆచాాదన 
శోధకం( envelope detector) ల సహాయంతో చేసాి ర్ు.  
సీలప సమాధాన ప్రశిలు  
1. సంసర్గ  వ్యవ్సథ  పరా ధమిక మూలకాలు ఏమిటి?  
2.శకిి ర్ూపాంతర్ణి అనగ్ా నేమి ? ఒక ఉద్ాహర్ణ ఇవ్ీండి? 
3. మాటాా డే సంకేతాల పౌనఃప్పనయ వాయప్ిన్న పేరొకనండి. 
4. సంగ్ీతము యొకక పౌనఃప్పనయ వాయప్ి  ఎంత?  
5. సంకేతము యొకక ప్టీీ  వెడలుప(Bandwidth) అనగ్ానేమి? టి వి సంకేతాల యొకక ప్టీీ  వెడలుప ఎంత? 
6. ఆకాశ తర్ంగ సంసర్గం అనగ్ానేమీ? 
7. ట ివి సంకేత ప్రసార్న్నకి అంతరిక్ష తర్ంగ ప్దధత్రన్న ఎందుకు వాడుతార్ు?  
8. మాడుయలేషన్ ను న్నర్ీచించ్ండి. ద్ాన్న ఆవ్శయకత ఎందుకు?  
9. మాడుయలేషన్ పరా ధమిక ప్దదతులను పేరొకనండి . 
10. మాడుయలేషన్ సూచి అనగ్ానేమీ? విర్ూప్ణ లేకుండా ఉండడాన్నకి ద్ాన్న విలువ్ను ఎంత ఉంచాలి?  
ఖ్ాళీలను ప్ూరింప్పము  
1.ఎలకాీా న్నక్స వ్లయాన్ని ఉప్యోగ్ించి సంకేత డోలన ప్రిమిత్రన్న పెంచే ప్రకియాను ____________(మాడుయలేషన్/వ్ర్ధనం)  
   అంటార్ు.  
2.గ్ాా హకం వ్దద  వాహక తర్ంగం నుంచి సమాచారాన్ని త్రరిగ్ి ప ంద్ే ప్రకియాను ___________(మాడుయలేషన్/డీ మాడుయలేషన్ ) 
  అంటార్ు. 
3. తకుకవ్ దూర్ప్ప సంసరాగ న్నకి _____________(భూ తర్ంగ్ాలను/ఆకాశ తర్ంగ్ాలను) వాడుతార్ు. 
4. ఆకాశ తర్ంగ్ాలను ఉప్యోగ్ించే సంసర్గం,భూమి ఉప్రితలంపెై గల ____________(టరర పో ఆవ్ర్ణప్ప /అయనో ఆవ్ర్ణప్ప) 
    వాయు ప ర్ ప్రావ్రి్నం వ్లన జర్ుగుతుంద్ధ.  
5.________________(ఆకాశ తర్ంగ్ాలను/అంతరిక్ష తర్ంగ్ాలను) దృష్ీ  రేఖ్ా సంసరాగ న్నకి,ఉప్గాహ సంసరాగ న్నకి కూడా  
   ఉప్యోగ్ిసాి ర్ు. 
6. తర్ంగధ ైర్యాం   వ్దద  సంకేతాలను ప్రసార్ం చేయుటకు ఆంటెనాి యొకక ప్రిమాణం సుమార్ు _________( /  

  
 )  

    ఉండాలి.   
7. ఆంటెనాి ఉద్ాగ ర్ సామర్ధాము పెంచ్ుటకు సంకేతం యొకక పౌనఃప్పనాయన్ని ___________(పెంచాలి/తగ్ిగంచాలి). 
8. మొబ ైల్ ఫో నాలో సంసరాగ న్నకి ______________(ఆకాశ/అంతరిక్ష) తర్ంగ్ాలను వాడుతార్ు.  



9. ఇంటర ిట్ ద్ాీరా సంసర్గంలో ,కంప్ూయటరా్ను ____________(ఉప్గాహం/దృశా తంతుర ల) తో అనుసంధానం చేసాి ర్ు.  
10. పౌనఃప్పనయం 40MHz కంటే ఎకుకవ్ గల సంకేతాలను ప్రసార్ం చేయుటకు ____________(ఆయనో ఆవ్ర్ణం/ఉప్గాహం)  
    అవ్సర్ం.  
సమాధానాలు:- 1. వ్ర్ధనం 2. డీ మాడుయలేషన్ 3. భూ తర్ంగం 4. ఆయనో ఆవ్ర్ణప్ప 5. అంతరిక్ష తర్ంగ్ాలను 6. /4  
                      7. పెంచాలి 8. అంతరిక్ష 9. దృశా తంతుర లు 10. ఉప్గహాం  
  ఒప్పప-తప్పపలు  (TRUE or FALSE) 
1.సదృశ(Analogue) సంసర్గం కంటే డిజిటల్ సంసర్గం ఎకుకవ్ ఉప్యోగకర్ం, ఎందుకంటే ఒకే చానెల్ గుండా ఎకుకవ్ 
సంఖ్యలో డిజిటల్ సంకేతాలను ప్ంప్వ్చ్ుచ.                                                                              (ఒప్పప /తప్పప) 
2. అంతరిక్ష తర్ంగం ప్రసార్ ఆంటెనాినుండి నేర్ుగ్ా గ్ాా హక ఆంటెనాికు ప్రయాణిసుి ంద్ధ. కానీ ఆకాశ తర్ంగ వాయప్నం ఆయనో  
   ఆవ్ర్ణ ప్రావ్రి్నం వ్లన జర్ుగుతుంద్ధ.                                                                               (ఒప్పప/తప్పప)    
3. టెలిగ్ాా ము, టెలిఫో న్,రేడియో మరియు ట ివి లో గల సాంకేత్రకతలను అన్నిటినీ మొబ ైల్ ఫో న్ అను ఒకే ప్రికర్ంలో  
   అనుసంధాన్నంప్బడాు యి.                                                                                                     (ఒప్పప/తప్పప) 
4.మొబ ైల్ ఫో న్ నుండి బయటకు వెళళు(outgoing) లేద్ా లోప్లకు వ్చ్ుచ(incoming) సంకేతాల పౌనఃప్పనాయలు  
   వరే్ువేర్ుగ్ా ఉంటాయి,ఎందుకంటే అవి ఒకద్ాన్నతో మరొకటి కలిస్పో కుండా ఉండుటకు.                   (ఒప్పప/తప్పప)        
5.MODEM అను ప్దం మాడుయలేటర్ మరియు డ ీమాడుయలేటర్ అనుద్ాన్నకి సంక్షిపి్ ర్ూప్ం.              (ఒప్పప/తప్పప) 
6.టి వి సంకేతాలకు పౌనఃప్పనయం ఎకుకవ్ ఉండుటవ్లన ఆయనో ఆవ్ర్ణముచే భూమిపెైకి త్రరిగ్ి ప్ర్వ్రి్నం  
   చ ంద్ధంచ్బడుతాయి.                                                                                                           (ఒప్పప/తప్పప)  
7. విమానప్ప పెైలట్ ప్రయాణీకుల మొబ ైల్ ఫో నాను ఏరోపేా న్ మోడ్ (Aero plane mode) లో ఉంచ్మన్న కోర్ుతాడు, ఎందుకంటే  
    మొబ ైల్ సంకేతాలు విమానప్ప గమన సంకేతాలతో అడుు (interfere)ప్డకుండా ఉండుటకు.           (ఒప్పప/తప్పప) 
8.ప్రయాణించే మోటార్ సెైకల్, రేడియో గాహించ ేసంకేతంలో అంతరాయాన్ని కలగజేసుి ంద్ధ. ఎందుకంటే ద్ాన్న ఇంజిన్ లో  
   బగ్ించ్బడిన సాపర్క పా్గ్ లో సుపలింగ్ాలు(sparks) విధుయదయసాకంత తర్ంగ్ాలను ఉతపతి్ర చేసుి ంద్ధ (ఒప్పప/తప్పప) 
9. ఎలివేటర్ (లిఫీ్ట) వ్ంటి లోహప్ప ప్ంజర్ం(cage)లో పలేవ్మెైన సంకేతాన్ని (poor signal) ప ందుతాము. ఎందుకంటే లిఫీ్ట 
ఒక ఫార్డేకేజ్ (faraday cage) వ్ల  ప్న్నచేస్ ద్ాన్నలోన్న వ్చ్ుచ విధుయదయసాకంత తర్ంగ్ాలను అడుు కుంట ంద్ధ.    
                                                                                                                                         (ఒప్పప/తప్పప) 
10. ఉర్ుములతో కూడిన తుఫాను(Thunderstorm) సమయంలో తీగలతో గల టెలిఫో న్ విన్నయోగం ప్రమాదకర్ం, 
     ఎందుకంటే అద్ధ బయట ితీగలతో కలుప్బడినద్ధ. అయితే ఇంటి లోప్ల సెల్ ఫో న్ ఉప్యోగ్ించ్ుట సుర్క్షితం ఎందుకంటే  
     అద్ధ వెలుప్లి తీగలతో కలప్బడలేదు.                                                                                  (ఒప్పప/తప్పప) 
(సమాధానాలు:- 1. ఒప్పప 2. ఒప్పప 3. ఒప్పప 4. ఒప్పప 5.ఒప్పప 6. తప్పప 7.ఒప్పప 8.ఒప్పప 9.ఒప్పప 10.ఒప్పప) 
 
 
 



 
జతప్ర్చ్ుము (Match The Following)  
1. న్నవేశ శకిి ర్ూపాంతర్ణులను వాటి న్నర్గమ శకిి ర్ూపాంతర్ణుల జతతో జతప్ర్ుచ్ుము.  

                         I                          II 
1. మెైకోా ఫో న్  a) LCD త ర్  
2. కీ బో ర్ుు   b) సవపకర్  
3. క మెరా  c) మాన్నటర్  
4. బల సెనా్ర్ుా  (బటనుా ) d) వెలుగు( బలుులు ) 

(సమాధానం :- 1-b, 2-c, 3-a,4-d) 
2. సంకేతాన్ని ద్ాన్న వాయప్న యనకంతో జతప్ర్చ్ుము.  

                         I                          II 
1. లఘు రేడియో తర్ంగ్ాలు  a) సహాక్ష కేబుల్  
2. కాంత్ర సంకేతం b) ఆకాశం  
3. విధుయత్ సంకేతం  c) గ్ాలి అణువ్పలు  
4. ధీన్న (అర్ుప్ప) d) దృశా తంత్రర  

(సమాధానం:- 1-b,2-d,3-a,4-c) 

3.ఈ కింాద్ధ ప్రకియాలను వాట ిసాంకేత్రక ప్దజాలముతో జతప్ర్చ్ుము  

                         I                          II 
1. ఒక ర్ూప్ములో శకిిన్న మరో ర్ూప్ంలోకి మారేచ  

సాధనము  
a) క్షీణత  

2. అనవ్సర్ప్ప సంకేతము  b) ప్టీీ  వెడలుప  
3. మాధయమం ద్ాీరా ప్రసార్ం అవ్పతుని సంకేతం సతీ 

నషీము  
c) శకిి ర్ూపాంతర్ణి 

4. ఒక ప్రికర్ం ప్న్నచేసే పౌనఃప్పనాయల వాయప్ి   d) ఘోష(Noise) 
(సమాధానం:- 1-c, 2-d,3-a,4-b)  

 

 



4.కింాద్ధ సంసర్గ  తర్ంగ్ాలను వాటి విన్నయోగంతో జతప్ర్ుచ్ుము.  

                         I                          II 
1. తకుకవ్ దూర్ప్ప సంసరాగ న్నకి  a) అంతరిక్ష తర్ంగం  
2. క్షిత్రజాన్నకి ఆవ్ల (Beyond Horizon) సంసరాగ న్నకి  b) భూ తర్ంగం  
3. ఎకుకవ్ పౌనఃప్పనయం గల తర్ంగ్ాలను ఆంటెనాిల 

మధయ దృష్ీ  రేఖ్ా ప్దధత్రలో ప్ంప్పటకు   
c) ఆకాశ తర్ంగం  

4. మొబ ైల్ ఫో నాలో సంసరాగ న్నకి  
(సమాధానం :- 1-b,2-c, 3-a,4-a) 

5.ఆధున్నక సంసర్గ సాంకేత్రకతలను వాటి సాంకేత్రక ప్దజాలముతో జతప్ర్ుచ్ుము  

                         I                          II 
1. టెలీగాఫవ  a)సాకన్ చేస్న ముద్ధరత విషయం యొకక టెలిఫో న్నక్స 

ప్రసార్ం 
2. Fax  b) సంకేతాలతో వ్చ్న సంద్శేాల ప్రసార్ం 
3. ఇంటర ిట్  c) రేడియో తర్ంగ్ాలను ఉప్యోగ్ించి వాయిస్ లేద్ా 

డేటా యొకకన్నసింతీర (wireless)  బద్ధలీ. 
4. మొబ ైల్  d) సమాచార్ మారిపడి కోసం ప్రప్ంచ్వాయపి్ 

కంప్ూయటరా్ అనుసంధానం.  
(సమాధానం :- 1-b,2-a,3-d,4-c)  
బహుళ్ ైచిాక ప్రశిలు (Multiple choice Questions)  
1.మాడుయలేషన్ ఎందులో జర్ుగుతుంద్ధ?                                                                     ( ) 
a) ప్రసారిణి              b) రేడియో సేకరిణ ి

c) ప్రసారిణి మరియు సేకరిణ ిమధయ         d) ఏద్దకాదు 
2. ట ివి సంకేత ప్రసారాన్నకి ఏ ప్దధత్రన్న ఉప్యోగ్ించ్ర్ు                                                    ( ) 
a) భూ తర్ంగ వాయప్నం   b) ఆకాశ తర్ంగ వాయప్నం  

c) అంతరిక్ష తర్ంగ వాయప్నం      d) ఏద్ద కాదు  

3. మాడుయలేషన్ అనేద్ధ అధాయరోప్ణం చ ంద్ధంచే కింాద వాటిలో ఏ  ప్రకియా                             ( ) 
a) ఎకుకవ్ పౌనః ప్పనయ రేడయిో తర్ంగ్ాలపెై తకుకవ్ పౌనః ప్పనయ ఆడియో సంకేతం     
b) తకుకవ్ పౌనఃప్పనయ ఆడియో తర్ంగ్ాలపెై తకుకవ్ పౌనఃప్పనయ రేడియో సంకేతం  



c) తకుకవ్ పౌనఃప్పనయ రేడియో తర్ంగ్ాలపెై ఎకుకవ్ పౌనః ప్పనయ ఆడియో సంకేతం  
d) తకుకవ్ పౌనఃప్పనయ రేడియో తర్ంగ్ాలపెై తకుకవ్ పౌనఃప్పనయ ఆడియో సంకేతం  
4. ఆడియో సంకేతం  ప్రసార్ం చేయలేము,ఎందుకంటే                                                     ( ) 
a) సంకేతాన్నకి ఘోష (noise) ఎకుకవ్      
b) సుదూర్ సంసర్గం కొర్కు సంకేతాన్ని వ్ర్ధనం చేయలేము  
c) ప్రసారిణి ఆంటెనాి ప డవ్ప చినిద్ధగ్ా తయార్ు చయేలేము  
d) ప్రసారిణి ఆంటెనాిప డవ్ప చాలా ఎకుకవ్ కావ్పన ఆచ్ర్ణ సాధయం కాదు.  

5. యాంటెనాిఅనునద్ధ కింాద్ధ విధంగ్ా మారేచ ప్రికర్ం                                                      ( ) 
a) విధుయదయసాకంత శకిిన్న రేడియో పౌనఃప్పనయ సంకేతంగ్ా మార్ుచను      
b) రేడియో పౌనఃప్పనయ సంకేతాన్ని విధుయదయసాకంత శకిిగ్ా మార్ుచను  
c) మార్గన్నరేదశిత(guided) విధుయదయసాకంత తర్ంగ్ాలను సేీచాాoతరాళ(free space) విధుయదయసాకంత తర్ంగ్ాలుగ్ా  
    మరియు ఇట -అట గ్ా మార్ుచను                              
d)ఇవి ఏవీ కాదు  

6.ఆకాశ తర్ంగ్ాలను ఉప్యోగ్ించి క్షిత్రజాన్నకి ఆవ్ల జరిగ్ే సంసరాగ న్నకి కింద ఇచిచన పౌనఃప్పనాయలలోఏద్ధ అనుకూలమెైనద్ధ? 
a) 10kHz          b) 10MHz                                                                               ( ) 

c) 1GHz                  d) 1000GHz  
7. Ultra High Frequency (UHF) వాయప్ి  లోన్న పౌనఃప్పనాయలు సాధార్ణంగ్ా కింద్ధ తర్ంగ్ాల ప్రసార్ం ద్ాీరా అవ్పతాయి.   
a) భూ తర్ంగ్ాలు   b) ఆకాశ తర్ంగ్ాలు                                                       ( ) 

c) ఉప్రితల తర్ంగ్ాలు              d) అంతరిక్ష తర్ంగ్ాలు  

8.ఆకాశ తర్ంగ్ాలు ఆయనో ఆవ్ర్ణముచే ప్ర్వ్రి్నము చ ందుటను సార్ూప్యత కలిగ్ిన దృగ్ిీషయం 
a) కాంత్ర ప్రావ్రి్నం   b) కాంత్ర ప్రసార్ం                                                            ( ) 

c) కాంత్ర వ్కీభావ్నం                  d) కాంత్ర సంప్ూరాణ ంతర్ ప్రావ్రి్నం 

9. పరా థమిక రేడియో యాంటెనాి ఒక లోహప్ప కడీు  , ద్దన్న ప డవ్ప కింాద్ధ వాన్నలో ద్ేన్నకి  సమానంగ్ా ఉంట ంద్ధ 
a) సేీచాాంతరాళo లో ప్న్నచేసే పౌనఃప్పనయం వ్దద   అంత ఉంట ంద్ధ.                                     ( )    
b)  సేీచాాంతరాళoలో ప్న్నచేసే పౌనఃప్పనయం వ్దద  /2 అంత ఉంట ంద్ధ. 
c)  సేీచాాంతరాళoలో ప్న్నచేసే పౌనఃప్పనయం వ్దద  /4 అంత ఉంట ంద్ధ.                                  
 d) సేీచాాంతరాళoలో ప్న్నచేసే పౌనఃప్పనయం వ్దద  3/4 అంత ఉంట ంద్ధ.                                  



10.డోలన ప్రిమిత్ర మాడుయలేషన్(AM) తర్ంగంలో 500Hz ఆడియో పౌనఃప్పనాయన్నకి వాహక తర్ంగ పౌనఃప్పనయం ఎంత?  
a) 50Hz   b) 100Hz                                                                                ( ) 

c) 500Hz                    d) 50,000Hz  
11) ప్రసార్ మరియు గ్ాా హక ఆంటెనాిల ఎతుి లు ఒకొకకకటి h, అయిన వాటి మధయ గరిషీ దృష్ీ  రేఖ్ా దూర్ము ఎంత? 
     (భూమి యొకక వాయసార్ధము R)                                                                                 (   ) 
a)       b)      

c)                                    d)      
12) పౌనఃప్పనయ మాడుయలేషన్(FM) చ ంద్ధన తర్ంగంలో                                                        (   ) 
a) కాలంతోపాట  పౌనఃప్పనయం మార్ుతుంద్ధ      
b) కాలంతోపాట  డోలన ప్రమిిత్ర మార్ుతుంద్ధ   
c) కాలంతోపాట  పౌనఃప్పనయం, డోలనప్రిమిత్ర ర ండూ మార్ుతాయి                                         
d) పౌనఃప్పనయం, డోలనప్రమిిత్ర స్థర్ంగ్ా ఉంటాయి.                                         
13) డిజిటల్ సంకేతాలు అనేవి                                                                                         (   ) 
i) అవిచిాని విలువ్లను సమకూర్చవ్ప      
ii) విలువ్లను వివికి మెటాగ్ా సూచిసాి యి  
iii)ద్ధీసంఖ్ాయమానాన్ని(binary system) ను ఉప్యోగ్ంిచ్ుకోవ్చ్ుచ                                    
iv)దశాంశ(decimal) మరయిు ద్ధీ సంఖ్ాయ(binary)వ్యవ్సథను ర ండింటినీ ఉప్యోగ్ించ్ుకోవ్చ్ుచ. 
పెై ప్రవ్చ్నాలలో ఏద్ధ న్నజం 
a) (i) మరియు (ii) మాతరమే                                     b) (ii) మరియు(iii) మాతరమే  
c) (i),(ii) మరియు(iii) మాతరమే కానీ (iv) కాదు           d) (i), (ii),(iii) మరియు(iv) అనీి  

14) m(t)= 10              అనునద్ధ c(t)= 50               అనేవాహక తరంగంతో డోలన ప్రిమిత్ర 
మాడుయలేషన్ చ ంద్ధన తర్ంగం,అయిన మాడుయలేషన్ సూచీన్న కనుగ్ొనండి.                               (   ) 
a) 0.2    b) 0.01 

c) 0.5                                    d) 0.02 

 
 
 
 
 



15) ఎకుకవ్ దూర్ప్ప టి వి ప్రసారాన్నకి ఉప్గాహాన్ని ఉప్యోగ్ించ్ుట  అవ్శయం ఎందుకంటే            (  ) 
a) టీవి సంకేతం తకుకవ్ తర్ంగద్ ైరాయ ాన్ని కలిగ్ి ఉంట ంద్ధ      
b) టీవి సంకేతం ఎకుకవ్ తర్ంగద్ ైరాయ ాన్ని కలిగ్ి ఉంట ంద్ధ  
c) ట ివి సంకేతం కాంత్ర సంకేతాన్ని కలిగ్ి ఉంట ంద్ధ              
d) ట ివి సంకేతాలు ఆయనో ఆవ్ర్ణంచే ప్రావ్రి్నం చ ంద్ధంచ్బడవ్ప  
( సమాధానాలు:- 1-a, 2-a, 3-a, 4-d, 5-c, 6-b, 7-d, 8-d, 9-c, 10-d, 11-a, 12-a, 13-c, 14-a, 15-d ) 
 

 సమసయలు ( I వ్ సాథ యి) 
1. ఒక టి వి టవ్ర్ ఎతుి  300m. అయిన ద్దన్న వ్లన ట ివి ప్రసార్లను ప ందగలుగు గరిషీ దూర్ం ఎంత? (సమాధానం: 62km) 
2.గ్ోప్పర్ం పెై గల ప్రసార్ ఆంటెనాి ఎతుి  32m, గ్ాా హక ఆంటెనాి ఎతుి  50m. దృష్ీ  రేఖ్ా ప్దధత్రలో సంచార్ం కొర్కు వాటి మధయ  
   ఉండవ్లస్న గరిషీ దూర్ం ఎంత?(భూమి వాయసార్ధం 6400km)                                        (సమాధానం:45.5 km) 
3. ఒక సంద్ేశ సంకేతాన్ని ప్రసార్ం చేయడాన్నకి 15v శిఖ్ర్ వోలేీ జ్ గల వాహక తర్ంగ్ాన్ని ఉప్యోగ్ించార్ు. మాడుయలేషన్ 
సూచీ 60% ఉండడాన్నకి మాడుయలేటింగ్ సంకేతం శిఖ్ర్ వోలేీ జ్ ఎంత ఉండాలి?                        (సమాధానం:- 9V)  
4.AM తర్ంగం యొకక గరిషీ డోలన ప్రిమిత్ర 15V మరియు కన్నషీ డోలన ప్రిమిత్ర 3 V గ్ా కనుగ్ొనాిర్ు. అయిన 
   మాడుయలేషన్ సూచీ విలువ్ ఎంత?                                                                              (సమాధానం :- 2/3) 
5. 5kHz పౌనఃప్పనయం గల సంకేతాన్ని 2MHz పౌనఃప్పనయం గల వాహక తర్ంగం పె ైడోలన ప్రిమిత్ర మాడుయలేషన్ చ ంద్ధంచిన, 
    ఫలిత సంకేతం యొకక పౌనఃప్పనాయలు                                      (సమాధానం:- 2005kHz, 2000kHz,1995kHz) 
6. టెలిఫో న్ సంచార్ సేవ్లు 10GHz వాహక పౌనఃప్పనయం వ్దద  ప్న్నచేసాి యి . అందులో 10% మాతరమే ప్రసార్న్నకి 
ఉప్యోగ్ించిన,ఒకొకకక చానెల్ కు 5kHz ప్టీీ  మందము (bandwidth) అవ్సర్మెనై, ఒకేసారి ఎన్ని టెలిఫో న్ చానెళును 
ప్రసార్ం చేయవ్చ్ుచ?                                                                                            (సమాధానం:-2x 105 ) 
సమసయలు ( II వ్ సాథ యి) 
1. టి వి టవ్ర్ చ్ుటటీ  జానా సాందరత 1000/m2, ట ివి ప్రసారాలు 128km వాయసార్ధ ప్రిమిత్రన్న చేర్ుటకు ప్రసార్ ఆంటెనాిఎతుి  

ఎంత ఉండాలి. ఎంత  జనాభాను ప్రసారాలు చేర్ుకోగలవ్ప? (భూమి వాయసార్ధం Re=6.4x106m)  
                                                                                              (సమాధానాలు :- 1280m, 5.14x 107 ) 
                                                                సమాపి్ం  
(తయార్ు చేస్నద్ధ క .రాజశేఖ్ర్ ,భౌత్రక శాసిర అద్ాయప్కులు, ప్రభుతీ జూన్నయర్ కళ్ాశాల, టంగుటటర్ు,ప్రకాశం జిలాా .  
ఫో న్ నెంబర్ :- 9985502010)  
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