1.ൈൈദ്ത പൈാഹതിെെ ഫലങള്
രാസഫലം അോോാണിക ചാലനം -ഇലോോാൈലറില സ്തന ഇലോോാണകളെെ ചാലനം
ോലാഹീോചാലനം - സ്തന ഇലോോാണകളെെ ചാലനം മലമള ൈൈദ്തപൈാഹം.
Cu SO4 , H2O--> Cu+, SO4-, H+, OH+ve ഇലോോാഡിോലക്, -ve അോോാണ്
-ve ഇലോോാഡിോലക്, +ve അോോാണ്
ൈൈദ്തോലപനം = ഒര ോലാഹതിനോേല േെറാര ോലാഹം പശനത്
+ve ഇലോോാഡ് = ോലാഹം
-ve ഇലോോാഡ് = ൈള/സണ്
ഇലോോാൈലറ് = സിലൈരൈനോേറ് /ോസാഡിോം സോൈനഡ്+ോോാളഡ് സോൈനഡ് / ോോാേിക് ആസിഡ്
ൈൈദ്തൈിോേഷണനിോേം --> m = സിരാങം x Q (m-ോസ്, Q=ൈൈദ്തചാരജ്)

താപഫലം
ജളനിോേം --> H = I2Rt = V2t/R =VIt
ഓംനിോേം --> V = IR (V-ോൈാളടത, I-കറണ്, R-പതിോരാധം, t = സേോം)
നിോോാം = ഹീറിംോ് ോകാോില് = ഉോരന ദൈണാങം, ഉോരന പതിോരാധം, ചടപഴത നിലകാനള കഴിൈ്
ൈൈദ്ത പൈര = H/t =I2R = V2/R = VI പൈറിെെ യണിറ് - ൈാട് (W)
സരകാഫ്സ് = ഫ്സ് ൈോര് = െലഡ് + െിന് = താഴ ദൈണാങം
പകാശഫലം
ഇനകാഡെസെ് ലാമ് = ഫിലെേെ് = െങ്സ്റണ് = ഉോരന റസിസ്റിൈിറി, ഉോരന ദൈണാങം,
െൈളതപകാശമണാകാനള കഴിൈ്
റസിസ്റിൈിറി p = AR/l ( A=ൈിസീരണം, l=നീളം, R=പതിോരാധം )
ഡിസ്ചാരജ് ലാമ് = ഇലോോാഡകള ൈഴി ൈാതകതിലെെയള ഡിസ്ചാരജ് മലം പകാശം
ൈാതകവം നിറവം Ne-O, N-R, Na-Y, Hg-W, Cl-G, H-B
ഫ്ളറെസെ് ലാമ് - CFL – ഫ്ളറെസെ് പദാരഥം, അളോൈോലറ്, - ോേനേകള്
LED- ോനടങള്
2.ൈൈദ്തകാനികോപരണം
ചാലകവോോി ബനെെട കാനികഫ്ളകിെെ
ൈ്തിോാന നിരകിന് ആനപാതികോോി
emf.ോാനിോകാരജം ->ൈൈദ്ോതാരജം

േ്ച്ല ഇനഡകന - ഒര ോകാോിലിലനിന് േെറാര ോകാോിലിോലക്
ൈപേറി ോകാോിലില് AC ആോാല് െസകെറിോിലതെരചോാോി ൈൈദ്തി ലഭികം
േ്ച്ല് ഇനഡകന് പോോാജനെെടതിോിരികനത്- ോനോോാേറില്
ോനോോാേര് 2 തരം സ്െറെ് അെ്-ോൈാളടത ഉോരതന., െസകെറിോിലകടതലചറുകള്, ൈപേറിോിലകനം കെിോ കറഞ ചറുകള്
സ്െറെ് ഡൗണ്-ോൈാളടത താഴന., ൈപേറിോിലകടതലചറുകള്, െസകെറിോിലകനം കെിോ കറഞ ചറുകള്
ൈപേറിോിലം െസകെറിോിലം പൈരതല്ം
Vs/Vp = Ns/Np
Vp x Ip = Vs x Is
െസലഫ് ഇെകന്- AC കെനോപാകന അോതോകാോിലില് തെന ൈൈദ്തി ോപരണം െചയെെടന.ഈ
ൈൈദ്തി നലകന emf െെ ൈിപരീത ദിശോിലാണ് (Back emf)
ഫ്ളേിംോിെെ ഇെതൈകനിോേം
പരസരം ലംബോോിരികന ചണൈിരല്-കാനികേണലം, നടൈിരല്-ൈൈദ്തപൈാഹം, എനിൈോാോാല്

തളൈിരല്-ബലതിെെ ദിശോാോിരികം
ൈൈദ്തോോോടാര് = ൈൈദ്ോതാരജം ->ോാനിോകാരജം
ൈേോോാോഫാണ്=ശോോാരജം->ൈൈദ്ോതാരജം(ജനോറററിെെ തത്ം)
ലൗഡ്സീകര്=ൈൈദ്ോതാരജം ->ശോോാരജം(ോോോടാറിെെ തത്ം)
രണിലം ഭാോങള് ഒരോപാെല....
3. ൈൈദ്ത പൈര ഉത്പാദനവം ൈിതരണവം
പൈര സ്ോറഷന ൈിൈിധതരം
ൈഹോോാഇലോിക്- ോാനിോകാരജം->ൈൈദ്ോതാരജം
െതരേല്-താോപാരജം->ോാനിോകാരജം-> ൈൈദ്ോതാരജം
ന്കിോര്-ആണോൈാരജം->
 താോപാരജം-> ോാനിോകാരജം-> ൈൈദ്ോതാരജം
പൈരജനോററര്-സ്ോററര് = നിശലഭാോം(ആരോേചര്), ോറാടര്= കറങന ഭാോം (ഫീലഡ്കാനം) എൈകറര്
=സഹാോക dc ജനോററര് = ഫീലഡ്കാനതിനാൈശ്ോോ ൈൈദ്തി നലകനതിന്
തീോഫസ് ജനോററര്, സിംോിളോഫസ് ജനോററര്
ഉത്പാദനം - 11kV ോൈാളോടജ് ഉോരതി ോപഷണം െചയന.പിനീെ് ോൈാളോടജ് താഴന
പൈരൈിതരണം AC ോിലാണ്....ഊരജനഷവം ോൈാളോടജ് താഴയം പരിഹരികനതിന്....

സ്റാര കണകന
ഗഹൈൈദ്തീകരണം -സോനരരീതിോില്- പോത്കം, പോത്കം നിോനികനതിന്-ഒോര ോൈാളടത
ലഭ്ോകനതിന്.
ഫ്സ്, സ്ിച് എനിൈ ോഫസില് ോഫസം ന്േലം ഉപകരണതിന് ലഭികണം.
എരത് ൈലന് ഉറൊകണം െേോിന് ഫ്സ്, െേോിനസ്ിചിനം, kWh- േീററിന േിെോില്
തീ പിന പോ് - ോഫസ് = ചൈെ്, കറെ് = ന്േല്, പച = എരത്
എരത് പിനിന് ൈണം കടതലാണ്, നീളം കടതലാണ്.
ൈൈദ്തിയെെ ൈ്ൈസാോിക യണിറ് - kWh = ൈാടിലള പൈര്X േണികര്/ 1000
4. ശോം
സ്ാഭാൈിക ആവതി - കമനം െചയന ൈസൈിെെ സ്ാഭാൈിക ആവതി
സ്ാധീനികന ഘെകങള - പദാരതതിെെ സ്ഭാൈം , നീളം, ോേദതല ൈിസീരണം, ൈസൈിെെ ൈലിൈ്...
ശോോപഷണതിന് ോധ്േം ആൈശ്ോണ്.- പരീകണം.....- ഉദാഹരണങള്....
ൈിൈിധോധ്േങളിലെെ ശോം സഞരികനത് ൈ്ത്സ ോൈോതിലാണ്.
ശോം അനൈദരഘ്തരംോോണ്.
പോൈോം v = f x (f = ആവതി, തരംോൈദരഘ്ം
ശോതിെെ സൈിോശഷതകള ശോ തീവതഉചതശതിഗണം

ശോതീവത a2 (ആോതിയെെൈരഗം) - യണിറ്= W/m2
ഉചത= ശോംഉണാകനോകളൈിഅനഭൈതിെെഅളൈ്, യണിറ്= dB

ഉചതെോസ്ാധീനികനഘെകങള- ആോതി, പതലൈിസീരണം, ോോാതസംോോാതാവംതമിലളഅകലം,
ോധ്േതിെെസാനത, ൈായപൈാഹദിശ.

ശതി= ശോകരമത= ആവതികടോമാളശതികടന.
ഉോരനശതി= സീകളെെശോം, കിളികളെെശോം, ഗാസ്ൈീഴനശോം.....
താഴശതി= പരഷശോം, പശൈിെെശോം, താറാൈിെെശോം, ഇെിമഴകം.....
ോബസ്= താഴശതികളെെകടം,
േബ്ള= ഉോരനശതികളെെകടം,
ഗണം- ഒോരഉചതയംആവതിയംഉളശോംോൈരതിരിചറിയനതിനളസൈിോശഷത
ോഡാപരഇഫക്ശോോോാതസ്ോോാതാൈിെെഅടോതക്ചലികോമാളോകളകനശോതിെെആവതികടന.
ശോോോാതസ്അകലോമാള, ആവതികറയന.
(ഒരെസകെിലലഭികനൈസകിളകളെെഎണംൈ്ത്ാസെെടനത്.....)
ഉദാഹരണങള.....
പോണാദിതകമനം= ഒരൈസൈിെെകമനംെകാണ്അോതആവതിോിലേെറാരൈസകമനംെചയനത്....
അനനാദം= പോണാദിതകമനതിന്ൈിോധോോകനൈസൈിെെസ്ാഭാൈികആവതിയം, ോപരണംെചയന
ൈയൈിെെസ്ാഭാൈികആവതിയംതല്ോകോമാളആോതികടന.
ോസാോണാേീറര, ജലതിലതാഴിോൈപെിെലശോൈ്തിോാനങള.....
ബീറുകള
ആവതിോിലോനരിോൈ്ത്ാസമളരണൈസകളകമനംെചയോമാളഉണാകനശോൈ്തിോാനം
ോൈണപരിധി= േനഷ്ന്ോകളകാളകഴിയനത്= 20 Hz മതല20kHz ൈെര
20 Hz ലതാെഴ= ഇനഫാോസാണിക്= തിേിംോലം, ആന, കണാമോം, ഭേികലകം.....
20kHz ലകടതല= അളോോസാണിക്= നാോ്, ൈവാല, ോഡാളഫിന, ോസാണാര, ോാളടണൈിസില, ECG, US
Scan.....
ശദതിെെആൈരതനപതിപതനം....സനരഭങള....
ോൈണസിരത= ോൈണാനഭൈം1/10 െസകെ്ോനരംനിലകനത്....
പതിധ്നി= 1/10 െസകെിനോശഷംോതംപതിപതിചശോംോകളകനത്.....34 m നോശഷം
െകടിെങളെെശോശാസം.....ോേീകരണങള.......
ശോേലിനീകരണം........കറയാനളോരഗങള.....
5.പകാശം
പകാശ പകീരണനം = പകാശം ഘെകൈരണങളാോി ോൈരതിരിയനത്.

ൈൈദ്തകാനികെസോം = ൈൈദ്തകാനികൈികിരണങളെെ സമഹം
തരംോൈദരഘ്ം കടതല = ചൈെ്,
തരംോൈദരഘ്ം കറൈ് = ൈോലറ്
േഴൈില് = അനരീകതിെല ജലകണികകളില സര്പകാശതിനസംഭൈികന പകീരണനം
ഓോരാൈരണവം ദഷിോരഖയോോി ഒര ോകാണ ഉണാകന. ചൈെ്-42.7, ൈോലറ് -40.8
േഴൈില് ൈിലോപാെല ൈളഞകാണന.
അതാര്ൈസകള - അതിെെ ൈരണെതയം അതിെെ ഘെകൈരണങെളയം ോതം പതിഫലിെികന .
സതാര് ൈസകള - അതിെെ ൈരണെതയം ഘെകൈരണങെളയം ോതം കെതിൈിടന.
രണ പിസങളപോോാോിച് ൈരണങളെെ പനരസംോോാജനം

ന്ടെെ ൈരണപമരംൈീകണസിരത = നാം കാണന ദശ്ാനഭൈം 1/16 െസകെ് ോനരം െററിനോില് നിലകനത്.
ഉദാഹരണങള......
പാഥേിക ൈരണങള -->പച+നീല + ചൈെ് = െൈളെ്
ദ്ിതീോൈരണങള --> േഞ= പച+ചൈെ്,
േജന = ചൈെ്+ നീല , സോന്= പച+നീല
പരകൈരണോജാെികള -- പച + േജന = േഞ + നീല = സോന്+ചൈെ് = െൈളെ്
ൈിസരണം = ോേരഹിതവം ആൈരതിചളതോോ പതിപതനംആകാശതിെെ നീലനിറം, ഉദോസര്െെ ചൈെ് നിറം
തരംോൈദരഘ്ം കറഞൈരണങള നീല, ൈോലറ് എനിൈ എളെതില് ൈിസരണം സംഭൈികന.
ൈൈദ്തകാനികെസോതിെല അദശ്ൈികിരണങള....
ഇനഫാെറഡ് = തരംോൈദരഘ്ം കെിോ ൈികിരണങള്, ൈിദരോഫാോടാ ടകാന്, െി. ൈി. റിോോട് കണോോളില്,
റിോോട് െസനസിംോ്, താപൈികിരണങള്...
അളോൈോലറ് = തരംോൈദരഘ്ം കറൈ്, സിലൈരോോാൈേഡില് രാസോറം ഉണാകന., ൈിറാേിന് D
ഉണാകന., സിന് കാനസര്, ഫ്ളറെസനസണാകന.
അപാോസചന നലകനതിന് ചൈന ൈരണം = തരംോൈദരഘ്ം കടതല്...ൈിസരണം കറൈ്
6.ഇലോോാണിക്
R=റസിസ്ററകള് - ൈൈദ്തപൈാഹം നിോനികനതിന് റസിസ്റനസിെെ യണിറ് - ഓം (
L=ഇെകറകള് - ൈൈദ്തപൈാഹതിെല ോറങെള നിോനികന കമിചരള് 
ഇനഡകനസിെെ യണിറ് െഹനറി 
C=കൊസിററകള് ൈൈദ്തചാരജ് സംഭരികനതിനംആൈശ്ാനസരണം ൈിടെകാടകനതിനം
കൊസിറനസിെെ യണിറ് ഫാരഡ് F)

അരദചാലകങള = ജരോമനിോം, സിലികണ്
ഡോോാഡ്  ൈ്ത്സ ധൈതയള(p,n) അരദചാലകങള് ോചരന സംൈിധാനം.
ോഫാരോൈഡ് ബോസിങ് = p +ve, n ve ബനിചാല് ൈൈദ്തി പൈഹികം
റിോൈഴ് ബോസിങ് = p ve, n +ve ബനിചാല് ൈൈദ്തി പൈഹികില.
LED = ൈൈദ്തി പൈഹികോമാള പകാശം പറെെടൈികന ഡോോാഡ്

െറകിഫിോകഷന = AC െോ DC ആകന പൈരതനം.
ഹാഫ് ോൈൈ് െറകിഫിോകഷന  ഒര ഡോോാഡപോോാോിചളത്
ഫള ോൈൈ് െറകിഫിോകഷന  രോണാ അതിലധികോോ ഡോോാഡപോോാോിചളത്
ോനസിസ്ററ്  രണ് ഡോോാഡ് ോചരനസംൈിധാനം pnp, npn
ഉപോോാോം ആംപിഫിോകഷന് ദരബലോോ സിഗലകെള ശകിെെടതന സംൈിധാനം.
IC ചിപകള്  ോനസിസ്ററകള്, ഡോോാഡകള്, കൊസിററകള്, റസിസ്ററകള് എനിൈ ഒരേിച് ോചരന
സംൈിധാനം  സൗകര്ം, ൈലിെം കറൈ്, കറഞ െചലൈ്, കറഞ ഊരജം
7. നമെെ പപഞം
ചനന് ഒര പാൈശ്ം ഭേിെോ ചറാന 27 ദിൈസം ോൈണം. ഓോരാ ദിൈസവം ചനന സേീപം കാണന നകതോണ്
ആദിൈസെത നാള് അഥൈാ നകതം.

സര്ന ഒോരാ മെത ദിൈസവം ഏോതത് നകത ോണതിനസേീപോോണാ അതാണ് ആ േലോാളോസം.
~ഒര നാളിോനാെൊെം സര്ന കാണെെടന കാലോളൈാണ് ഞാറുോൈല.
സൗരേണലങള - പഭാേണലം(Photosphere), ൈരണേണലം(Chromosphere), െകാോറാണ(Corona)
പഭാേണലതിെല തീവോോ പകാശം കാരണം, ൈരണേണലവം, െകാോറാണയം സാധാരണദശ്ോൈാറില.

നകതങളെെ താപനിലയം കളറം
താപനില- ചൈെ്< േഞ < െൈളെ് < നീല -താപനില കടതല്
സര്നില ഊരജമണാകനത്.......- ന്കിോരഫ്ഷന് - E = mc2
ോ്ാലകി - ഗരത്ാകരഷണബലം െകാണ് പരസരം ബനെെടകിെകന ോകാെികണകിന് നകതങളം
നകതാനരദൈ്വം ോചരനത്.
ആോോാണേികല യണിറ് - സര്നിലനിന് ഭേിോിോലകള ദരം.
പകാശൈരഷം - പകാശം ഒര ൈരഷംെകാണ് സഞരികനദരം.
േഹാോോാെനസിദാനം - സങലൊതീതോോ സാനതയം താപനിലയമള ഒരൈസോിലനിന്
േഹാോോാെനതിലെെ പപഞമണാോി എന സിദാനം.
ബഹിരാകാശപര്ോൈകണതിെെ ോനടങള..
ഇന്ോിെല ബഹിരാകാശ ോോൈഷണം....
ഇക്ോറാറിോല ഉപഗഹങള- ഭേദ്ോരഖയ് മകളിലപരിോേണം െചയന ഉപഗഹങള്- ഇതിെെ
പരിോേണകാലം ഭേിയെെ ഭേണതിന തല്ോോാല് അതിെന ഭസിര ഉപഗഹം എനപറയന.
ോപാളാര ഉപഗഹങള - ഉതരദകിണ ധൈങളക മകളിലെെ ഭേിെോ പരിോേണം െചയന ഉപഗങള്.
8. ഊരജപരിപാലനം
ഇനനങള - ഖര-ദാൈക-ൈാതക ഉദാഹരണങള്
ജ്ലനം - ഓകിജനോോി പൈരതിച് താപവം പകാശവം ഉണാകനത്.
പരണജ്ലനം, ഭാോികജ്ലനം
ോഫാസിലിനനങള
െപോോളിോം - െപോോള്, ഡീസല്, േെണണ, നാഫ്, ലോിോകറീംോ് ഓോില്, െപോോളിോം ോ്ാസ്,
പാരഫിനഫാക്, ബിറുേിന്
കലകരി - 4 തരം -പീറ്, ലിോൈനറ്, ആനൈസറ്, ബിറുേിനസ് ോകാള്
കലകരി ോസ്ദനം െചയാല - ോകാളൊര്, ോകാളോ്ാസ്, ോകാക്, അോോണിോ
CNG – കംപസ്ഡ് നാച്റല ോ്ാസ്, പഥാനഘെകം-േീോഥോ് ന്, ൈാഹനങളില്, ൈ്ൈസാോശാലകളില്
LNG – ലിക്ിൈഫഡ് നാച്റല ോ്ാസ്, ദൈീകരിച് ഇനനോകി ഉപോോാോികന.
LPG – ലിക്ിൈഫഡ് െപോോളിോം ോ്ാസ് , െപാൈപനം, ബ്െടോ് നം, േണമണാകനത്=ഈൈഥലെേരക്ാപ്റന്.
കോലാറിഫിക് മല്ം - ഒര കിോലാഗാം ഇനനം പരണോോി കതനതിെെ ഫലോോി ഉണാകന താപം.
ൈഹോജന് കോലാറിക് മല്ം കടതലാെണങിലം ോോാെനസ്ഭാൈം ഉളതിനാല ോാരഹിക ഇനനേല.
ബോോാോസ്- സസ്ജന അൈശിഷം- കോലാറിഫിക് മല്ം കറൈ്, ----പരിഹാരം ബോോാോ്ാസ് സൗോരാരജം - ോസാളാര് പാനല്, ോസാളാര് ൈാടര് ഹീറര്, ോസാളാരകകര്,
ോസാളാര െതരേല പൈരപാെ്
കാറാെികള..
സമദം-ഊരജോോാതസ് -ോൈലിോോാരജം, തിരോലകളിലനിനം ഊരജം.
ജിോോാെതരേല ഊരജം -ഭൗോനരതാപം ഉപോോാോിച്, -ോഹാട്ോസാട്സ്
ന്കിോര ഊരജം - E=mc2
ന്കിോര ഫിഷന- ഭാരകടതലള ന്കിോസിെന ൈിഘെിെികനത്
ന്കിോര ഫ്ഷന -ഭാരം കറഞ ന്കിോസകള കടിോചരകനത്.
പാരമര് ഊരജോോാതസകള.....
പാരമോര്തര ഊരജോോാതസകള.....
ഊരജപതിസനി - ഊരജതിെെ ൈരദിച ആൈശ്കതയം ലഭ്തോിെല കറവം
പരിഹാരോരഗങള.......

