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PART - A- (10 X 1 = 10) 

I. Answer ALL the following objective questions. (Choose the Correct Answer) 

1.  Contact resistance exerted by one body on the another body is called 

(a) force (b) work (c) kinetic energy (d) friction 

ஒரு உடால் நற்றாரு உடில் றெலுத்தப்டும் றதாடர்பு எதிர்ப்பு எt;thW 

அழமக்கப்டுகிது 

(அ) ெக்தி  (ஆ) வயழ  (இ) இனக்க ஆற்ல்  (ஈ) உபாய்வு 

2. The kinetic energy of rotation = __________ 

(a) I ω  (b) I ω
2
  (c) ½ I ω

2
  (d) I

2
 ω / 2 

சுமற்ெினின் இனக்க ஆற்ல் = __________ 

(அ) I ω (b) I ω2 (c) ½ I ω2 (d) I2 ω / 2 

3. The rate at which the angular displacement changes with the time is called 

a) Angular displacement   b) angular velocity   c) angular acceleration   d) angular change 

   Neuj;Jld; வகாண இடப்றனர்ச்ெி நாறும் யதீம்  vt;thW அழமக்கப்டுகிது 

a) வகாண இடப்றனர்வு   b) வகாண வயகம்    c) வகாண முடுக்கம்  d) வகாண khw;wk; 

4. The value of acceleration due to gravity ________ with increase of depth. 

(a)increase (b) decrease (c) no change (d) none of the above  

ஆமத்தின் அதிகரிப்பு ஈர்ப்பு  காபணநாக முடுக்கj;jpd; நதிப்பு --------------- 

(அ) அதிகரிப்பு (ஆ) குழவு (இ) நாற்ம் இல்ழ (ஈ) வநற்கண்டழய எதுவுநில்ழ 

5. Farad is the unit of 

(a) capacitance (b) self-inductance (c) mutual inductance (d) conductance of an 

electrode 

ஃபத் என்து  vjd;அகு 

(அ) றகாள்வு (ஆ) சுன தூண்டல் (இ) பஸ்ப தூண்டல் (ஈ) ஒரு நின்முழனின் டத்ழத 

6.Current sensitivity is expressed in  

(a) A/mm (b) mA/mm (c) μA/mm (d) nA/mm 

kpd;Ndhl;l உணர்தின்  vjdhy; றயிப்டுத்தப்டுகிது 

(அ) A / mm (b) mA / mm (c) μA / mm (d) nA / mm 

7. Reverse bias means  



(a) no current flows (b) large current flows  

(c) potential barrier across junction increases  (d)resistance of depletion layer increases 

தழகீழ் ொர்பு என்gjd; றாருள் 

(அ) kpd;Ndhl;l ாய்ச்ெல்கள் இல்ழ (ஆ) றரின நின்வாட்ட ஓட்டங்கள் 

(இ) ெந்தி முழுயதும் ொத்தினநா தழட அதிகரிக்கிது  

(ஈ) குழப்பு அடுக்கின் எதிர்ப்பு அதிகரிக்கிது 

 

8.When forward biased LED emits light because of  

(a) recombination of carriers (b)light generated in breaking the covalent bonds 

(c) light produced by collisions (d) none of the above. 

முன்வாக்கி ொர்புழடன  எல்.ஈ.டி vjd; காபணநாக றயிச்ெத்ழத றயினிடுகிது 

(அ) வகரினர்கின் நறுெீபழநப்பு   (ஆ) வகாயன்ட் ிழணப்புகழ உழடப்தில் உருயாகும் ஒி 

(இ) வநாதல்கால் உருயாகும் ஒி  (ஈ) வநற்கூின எதுவும் இல்ழ. 

 

9. The work function for photoelectric effect 

(a) depends upon the frequency of incident light 

(b) is same for all metals 

(c)  is different for different metals 

(d) none of the above 

ஒிநின்ழுத்த யிழவுக்கா ணி றெனல்ாடு  

(அ) L ஒினின் அதிர்றயண்ழணப் றாறுத்தது 

(ஆ) அழத்து உவாகங்களுக்கும் ஒவப நாதிரினாJ 

(,) றயவ்வயறு உவாகங்களுக்கு வயறுட்டது 

(ஈ) வநவ எதுவும் இல்ழ 

 

10.In optical fibre the concept of aperture is applicable in describing the ability of 

__________ 

(a) Light collection (b) light scattering  

(c) Light dispersion (d) Light polarization. 

ஆப்டிகல் ஃழரில் __________ இன் திழ யியரிப்தில் துழ கருத்து றாருந்தும் 

(அ) ஒி வெகரிப்பு   (ஆ) ஒி ெிதல் 

(இ) ஒி gphpjy;   (ஈ) ஒி துருயப்டுத்தல் 



 

 

 

 

PART – B (5 X 4 = 20) 

II. Answer ALL the questions for the followings. Write not more than 200 words each. 

11`(a)Discuss an expression for the kinetic energy 

,af;f Mw;wYf;fhd ntspg;ghl;il tpthp. 

(or) 

(b) State and prove parallel and perpendicular axis theorem. 

,izahd kw;Wk; nrq;Fj;jhd mr;R Njw;wj;ij ep&gpf;fTk; 

12 (a) Discuss the expression for the variation of g with latitude. 

அட்ெவபழகயுடன் g இன் நாறுாட்டிற்கா றயிப்ாட்ழடப் ற்ி யியாதிக்கவும். 

(or) 

(b) Explain the working of Venturimeter. 

Venturimeter. இன் றெனல்ாட்ழட யிக்குக. 

13 (a) State and explain Couloumb’s theorem. 

$k;gpd; Njw;wj;ijf; $wp tpsf;Ff. 

(or) 

(b) Obtain the expression for the capacity of a parallel plate capacitor. 

ஒரு இழண தட்டு நின்வதக்கினின் தினுக்கா றயிப்ாட்ழடப் றறுtij tpthp. 

14 (a) Explain the working principle of LED 

எல்.ஈ.டி றெனல்டும் றகாள்ழகழன யிக்குங்கள் 

(or) 

State and prove De Morgan’s theorem. 

b.khh;fd; Njw;wj;ijf; $wp tpsf;Ff. 

15 (a) What do you mean by photo electricity? Discuss the Einstein’s photoelectric equation. 

xsp kpd;dOj;jk; என்ால் என்? ஐன்ஸ்டீின் ஒிநின்ழுத்த ெநன்ாட்ழடப் ற்ி 
யியாதிக்கவும் 

(or) 

(b) Explain how the light is propagated in optical fibre. 

ஆப்டிகல் ஃழரில் ஒி எவ்யாறு பப்ப்டுகிது என்ழத யிக்குக. 

 



 

 

 

 

PART - C -  (3 X 15 = 45) 

III. Answer any Three questions: 

16. Define moment of inertia. Derive an expression for the moment of inertia of a (i) solid 

sphere and hallow sphere about a diameter 

rlj;Jt jpUg;Gjpwid யழபனறு. ஒரு (i) திட வகாம் நற்றும் ஒரு யிட்டம் ற்ின ntw;wpl 

வகாத்தின் tpl;lj;jpy; rlj;Jt jpUg;G jpwdpd; Nfhl;ghl;il tiuaW 

17.Describe with relevant theory, compound pendulum method to find the acceleration due to 

gravity(g) and write a note on Bernoulli’s theorem. 

fyg;G Cry; Kiwapd; %yk; <h;g;G fhuzkhd KLf;fj;ij fz;lwpAk; Kiwia 
jFe;j tpsf;fj;Jld; tpthp. ngh;dypapd; Njw;wj;ij gw;wp rpW Fwpg;ngOJf. 

 

18.Discuss the theory of ballistic galvanometer and also explain about the damping 

correction. 

ாிஸ்டிக் கால்யவாநீட்டரின் வகாட்ாட்ழடப் ற்ி யியாதி, kw;Wk; தணிக்கும் திருத்தம் 

ற்ியும் யிக்குக 

 

19. Give the brief account of OR,AND, NOT, NOR and NAND gates and also explain about 

the π filter. 

OR, AND, NOT, NOR நற்றும் NAND யானில்கis சுருக்கநாf tpsf;Ff kw;Wk  π யடிப்ான் 

ற்ியும் யிக்குக 

 

20. Explain the features of (i) photo emissive,(ii) photo conductive and (iii) photovoltaic cells 

and mention their applications. 

(I) புழகப்ட உநிழ்வு, (ii) புழகப்ட கடத்தும் நற்றும் (iii) ஒிநின்ழுத்த கங்கின் 

அம்ெங்கழ யிக்கி அயற்ின் னன்ாடுகழக் குிப்ிடவும். 

 

******************** 

 


