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இயற்பியல் விதிகள் 

Important Laws in Physics 

 

இயற்பியல் பகுதியில் உள்ள முக்கியமான விதிகள்  இந்த பகுதியில் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

நியூட்டனின்  விதிகள் 

1. முதல் விதி: 

ஒய்வு நிலையில் இருக்கும் ஒரு கபாருளின் மீது விலை கையல்படாதவலை அது ஒய்வு நி

லையிலைலய இருக்கும். இதுலபான்றுஇயக்கத்திலுள்ள ஒரு கபாருள் கதாடர்ந்து இயக்

க நிலையிலைலய இருக்கும். 

நியூட்டனின் முதல் விதிலய நிலைம விதி அல்ைது ைடத்துவ விதி எனவும் அலைக்கைா

ம் 

2. இைண்டாம் விதி: 

இயங்குகின்ற ஒரு கபாருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதம் அதன் மீது கைலுத்தப்படும் வி

லைக்கும் லநர் விகிதத்தில் இருப்பதுடன் விலைகையல்படும் திலையிலைலய இருக்கும். 

3. மூன்றாம் விதி: 

ஒவ்கவாரு விலனக்கும் அதற்கு ைமமான எதிர்விலன உண்டு. 

எ.கா: *   

பலூன் காற்லற கவளிலயற்றி முன்லனாக்கிச் கைல்லுதல் 

நீாில் நீந்துபவர் நீலை பின்லனாக்கித் தள்ளி முன்லனாக்கிச் கைல்லுதல் 

மனிதன் நடக்கும்லபாது தலைக்கு எதிைாக காலை உந்தி தூக்குதல்  
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 நீாில் மிதக்கும் படகில் இருந்து குதிக்கும்லபாது, படகு நம்லம விட்டு விைகி கைல்லுத

ல் 

நீயூட்டனின் கபாது ஈர்ப்பு விதி:   

அண்டத்திலுள்ள ஒவ்கவாரு கபாருளும் மற்கறாரு கபாருலள அவற்றின் நிலறகளின் 

கபருக்கற் பைனுக்கு லநர்விகிதத்திலும்அவற்றிற்கிலடலயயுள்ள கதாலைவின் இருமடி

க்கு எதிர் விகிதத்திலும் அலமந்த விலையுடன் ஈர்க்கிறது. 

நியூட்டனின் குளிர்வு விதி: 

உயர் கவப்பநிலையில் உள்ள ஒரு கபாருள் கவப்பத்லத இைக்கும் வீதம் அப்கபாருளி

ன் ைைாைாி கவப்பநிலைக்கும் சுற்றுப்புற சூைலுக்கும்இலடலய உள்ள கவப்பநிலை லவ

றுபாட்டிற்கு லநர்விகிதத்தில் இருக்கும். 

மிதத்தல் விதிகள்(ஆர்க்கிமிடிஸ் விதி) 

மிதக்கும் ஒரு கபாருளின் எலட, அப்கபாருளின் கவளிலயற்றப்பட்ட திைவத்தின் எலட

க்குச் ைமமாக இருக்கும். 

மிதக்கும் ஒரு கபாருளின் ஈர்ப்பு லமயம், அப்கபாருளால் கவளிலயற்றப்பட்ட திைவத்தி

ன் ஈர்ப்பு லமயம் இவ்விைண்டுக்கும் ஒர்கைங்குத்துக் லகாட்டில் அலமயும். 

பாஸ்கல் விதி: 

மூடப்பட்ட திைவத்தின் மீது கைலுத்தப்படும் கவளி விலையின் அழுத்தம் திைவத்தின் அ

லனத்துப் பகுதிக்கும் ைமமாகக் கடத்தப்படும். 

பைப்பு இழுவிலை: 

ஒரு திைவப் பைப்பு தனது பைப்லப சுருக்கிக்ககாள்ள முயலுலகயில், அதன் புறப்பைப்பி

ல் லதான்றும் இழுவிலை பைப்பு இழுவிலைஎனப்படும். இது எல்ைாத் திலையிலும் ைமம். 

எ.கா: நீாில் எண்கெய் விட்டால் படைம்லபால் படருவது. மலை நீர் பாதைைம் குமிழ் வ

டிவம் கபறுவதற்கு காைெம் பைப்பு இழுவிலைலயஆகும். 

பாகியல் விலை: 
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ஒரு திைவம் கமதுவாகவும், ைீைாகவும் கிலடத்தளத்தில் கைல்லுலகயில் கீழ்ப்பைப்பில் உ

ள்ள திைவம் ஓட்டமின்றி நிலைத்திருக்கும்.இவ்வாறு பாகுகபாருட்களின் கவவ்லவறு ப

டைங்களுக்கு இலடலய உருவாகும் ைார்பு இயக்கத்திற்கு பாய்கபாருட்கள் ஏற்படுத்தும்

தலடலய பாகியல் விலை எனப்படும். 

பாயில் விதி: 

மாறாத கவப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட எலடயுள்ள வாயுவின் கன அளவும் அதன் 

அழுத்தமும் எதிர்விகிதத் கதாடர்லபப்கபற்றுள்ளன.  PV = மாறிலி. 

ைார்ைஸ் விதி: 

மாறாத அழுத்தத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட எலடயுள்ள வாயுவின் கன அளவு அதன் தனி 

கவப்பநிலையுடன் லநர்விகிதத்தில் மாறும். 

ஒரு வாயுவின் கன அளவு மாறாது இருக்கும்லபாது அவ்வாயுவின் அழுத்தம் அதன் த

னி கவப்பநிலையுடன் லநர்விகிதத் கதாடர்லபப்கபற்றிருக்கும். 

கவப்ப விலளவு பற்றிய ஜூல் விதி: 

மின்லனாட்டத்தினால் ஒரு கடத்தியில் உருவாகும் கவப்பம், கைலுத்தப்படும் மின்லனா

ட்டத்தின் வலிலமயின் இருமடிக்குலநர்விகிதத்திலும், கடத்தியின் மின்தலடக்கு லநர்வி

கித்த்திலும் கடத்தியின் வைியாக மின்ைாைம் பாயும் காை அளவுக்குலநர்விகிதத்திலும் அ

லமயும். 

ககப்ளர் விதிகள்: 

முதல் விதி: லகாள்கள் சூாியலன, ஒரு குவியமாகக் ககாண்ட நீள் வட்டப்பாலதகளில் 

சுற்றிவருகின்றன. 

லகாள்களின் இயக்கம் பற்றிய ககப்ளாின் முதல் விதியின் மற்கறாரு கபயர் சுற்றுப்பா

லதகளின் விதி 

இைண்டாம் விதி: லகாலளயும் சூாியலனயும் இலெக்கும் ஆைகவக்டர் ைமகாை அளவு

களில் ைம பைப்பளவுகலள அைகிடுகிறது. 
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மூன்றாம் விதி: லகாள்களின் சுற்றுக் காைங்களின் இருமடிகள் சூாியனின்றும் அவற்றி

ன் கதாலைவுகளின் மும்மடிக்கும் லநர்விகிதத்தில்இருக்கும். 

இைாமன் விலளவு: 

தூைிகளற்ற தூய்லமயான ஊடகத்தின் மூைம் ஒரு குறிப்பிட்ட அலைநீளம் உள்ள ஒளி

கற்லறலய கைலுத்தினால், கவளியாகும்ஒளிக்கற்லறகளில் அலதவிட அதிக அலைநீ

ளம் உள்ள நிறக்கதிர்களும் காெப்படுகின்றன. இவ்விலளவினால் வானம், கடல்ஆகி

யலவ நீைநிறமாக லதான்றுவதன் காைெம் விளக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்ைிலய இைாம

ன் விலளவு எனப்படுகிறது. 

ஒளிமின் விலளவு: 

ஒளிமின்விலளவு(photoelectriceffect) என்பது மாலை (உலைாகம்) லபான்ற ஒரு கபாரு

ள் மீது குறிப்பிட்ட அதிர்கவண் ககாண்ட ஒளிஅல்ைது மின்காந்த அலைகள் வீழும்

லபாது, அப்கபாருளில் இருந்து இைத்திைன்கள் கவளிலயறுகின்றன. இதுலவ ஒளிமின் 

விலளவாகும்.இது குவாண்டம் இயல்பியலில் அதன் தனிச்ைிறப்பான விலளவுகளில் ஒ

ன்று.முதலில் இவ்விலளலவக் 1887ஆம் ஆண்டு ஐன்ாிக் ஏர்ட்சு,என்பவர் கண்டுபிடித்

தார் . இதனால் இவ்விலளவு ஏர்ட்ைின் விலளவு என முன்னர் அலைக்கப்பட்டது. ஆ

னாலும் இப்கபயாில் இதுதற்லபாது அலைக்கப்படுவதில்லை. இவ் விலளவு குவாண்ட

ம் இயற்பியல் ககாள்லககள் கண்டுபிடித்து நிறுவுவதற்கு முன்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

இவ்விலளலவ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்லடன், குவாண்டம் இயற்பியல் ககாள்லககளின் படி 

விளக்கினார்.இவ்விலளலவ விளக்கியதற்காக ஐன்சுட்லடனுக்கு 1921 ஆம் ஆண்டு 

இயற்பியல் லநாபல் பாிசு வைங்கப்பட்டது. 

கபர்கனளவி லதாற்றம்: 

வாிச்ைீர் ஒட்டத்தில் பாகுநிலையற்ற, அமுக்க இயைாத ஒரு திைவத்தின் ஏலதனும் ஒரு பு

ள்ளியில் கையல்படும் கமாத்த ஆற்றல் ஒருமாறிலி, இதுலவ கபர்கனளலி லதாற்றம். 

ஓம் விதி: 

மாறாத கவப்பநிலையில் மின்லனாட்டம் மின்னழுத்த லவறுபாட்டிற்கும் லநர்விகித்த்தி

லும், மின்தலடக்கு எதிர்விகிதத்திலும் இருக்கும். V = IR 

ஆம்பியர் விதி: 
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ஒருவன் மின்லனாட்டத் திலையில் காந்த ஊைிலயப் பார்த்துக்ககாண்டு நீந்துவதாகக் க

ருதினால் காந்த ஊைியின் வடதுருவம் அவனதுஇடது லகப்புறம் திரும்பும். 

ஃபிளம்மிங்கின் வைக்லக விதி: 

வைது லகயின் கபருவிைல், நடுவிைல், ஆள்காட்டி விைல் மூன்லறயும் ஒன்றுக்ககான்று 

கைங்குத்தாக லவத்தால், இதில் கபருவிைல்கடத்தி நகரும் திலைலயயும், ஆள்காட்டி வி

ைல் காந்தப்புைத்தின் திலைலயயும் உெர்த்தினால் நடுவிைல் மின்ைாைம் தூண்டப்படும்

திலையிலனக் குறிக்கும். 

ஃபிளம்மிங்கின் இடக்லக விதி: 

இடலகலகயின் கபருவிைல், ஆள்காட்டி விைல், நடுவிைல், மூன்லறயும் ஒன்றுக்ககான்று

 லநர்க்குத்தாக இருக்குமாறு லவத்தால்,ஆள்காட்டி விைல் காந்தப்புைத்தின் திலைலயயு

ம், நடுவிைல் மின்லனாட்டத்தின் திலைலயயும் காட்டுவதாகக் ககாண்டால், கபருவிைல்

விலையின் திலைலயயும் அதன் மூைம் கடத்தியின் நகரும் திலையும் காட்டும். 

மின்காந்தத் தூண்டலின் விதிகள்: 

ஒரு கடத்திக்கும், ஒரு காந்தப் புைத்திற்கும் இலடலய ஒப்புலம இயக்கம் இருக்கும்லபா

து கடத்தியில் மின் இயக்குவிலை தூண்டப்படும்.இதுலவ மின்காந்தத் தூண்டல் எனப்ப

டும். இந்த தூண்டு மின்னியக்கு விலை கடத்தியில் ஒரு மின்லனாட்டத்லத உண்டாக்கு

ம். 

பாைலட முதல் விதி:  

 மூடிய சுற்றுடன் கதாடர்புலடய காந்தப் பாயம் மாறும்லபாகதல்ைாம் மின்னியக்குவி

லையும், மின்லனாட்டமும் தூண்டப்படும்.காந்தப்பாயம் மாற்றம் நீடிக்கும் வலையில் தூ

ண்டப்படும் மின்லனாட்டமும் நீடிக்கும். 

பாைலட இைண்டாம் விதி:  

 ஒரு மின் சுற்றுடன் ைம்பந்தமுலடய காந்தப்பாயம் மாறிக்ககாண்டிருக்கும்லபாது அச்சு

ற்றில் மின்னியக்குவிலை தூண்டப்படுகிறது.தூண்டப்பட்ட மின் இயக்கு விலையின் அ

ளவு மற்றும் மின்லனாட்ட மதிப்புகள் காந்தப்பாயம் மாறும் வீதத்திற்கு லநர் விகிதத்தில்

உள்ளது. 
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கைன்ஸ் விதி: தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விலை மற்றும் மின்லனாட்டத்தின் திலைகள்,

 அலவ உண்டாவதற்கான இயக்கத்லதஎதிர்க்கும் வலகயில் அலமயும். 

கவப்ப இயக்கவியலின் பூச்ைிய விதி 

ஒன்றுக்ககான்று கவவ்லவறான மூன்று அலமப்புகளில் மூன்றாவது அலமப்பானது மு

தல் மற்றும் இைண்டாவது அலமப்புகளுடன்தனித்தனிலய கவப்பச் ைமநிலையில் இருந்

தால், முதல் மற்றும் இைெடாவது[1] அலமப்புகளும் தங்களுக்குள் கவப்பச் ைமநிலையி

ல்இருக்கும். கவப்பநிலை என்னும் கருத்து கவளிவைக் காைெமாக இருந்தது இந்த கவ

ப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ய விதி ஆகும். 

கவப்ப இயக்கவியல் முதல் விதி 

கவப்ப இயக்கவியல் முதல் விதியின்படி ஆற்றைானது ஒரு வலகயிலிருந்து மற்கறாரு 

வலகயாக மாறக்கூடியது மற்றும் எந்த ஒருகையல்முலறயிலும் ஆற்றலை ஆக்கலவா அ

ல்ைது அைிக்கலவா இயைாது. கவப்ப இயக்கவியல் முதல் விதியானது ஒவ்கவாருகைய

ல்முலறயின் லபாதும் நிகழும் கவவ்லவறு ஆற்றல் மாற்றங்கலளப் பற்றிக் கூறுகிறது. 

ஆனால், அத்தலகய ஆற்றல் மாற்றங்கள்பற்றி விளக்குவதில்லை. ஒரு கையல்முலற நி

கழும் திலையானது தன்னிச்லையானதா அல்ைது தன்னிச்லையற்றதா என்பலதப் பற்றி

யகருத்லதயும் கவப்ப இயக்கவியல் முதல் விதி கூறவில்லை. 

கவப்ப இயக்கவியல் இைண்டாம் விதி 

ககல்வின் பிளாங்க் கூற்று 

ஒரு முழுலமயான சுற்றில் ஒரு கபாருளிலிருந்து கவப்பத்லத உறிஞ்ைி, அந்த அலமப்பி

ல் எத்தலகய ைிறு மாற்றத்லதயும்ஏற்படுத்தாமல், முழுவதுமாக லவலையாக மாற்றக் கூ

டிய இயந்திைத்லத வடிவலமக்க இயைாது. 

கிளாைியஸ் கூற்று 

எத்தலகய லவலையும் கைய்யாமல் கவப்பத்லதக் குளிர்ந்த கபாருளிலிருந்து சூடான 

கபாருளுக்கு மாற்றுவது இயைாது. 
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என்ட்லைாபிலய அதிகாிக்கூடிய கையல்முலறயானது தன்னிச்லையானதாகும். இக்கூற்

று என்ட்லைாபி கூற்று எனப்படும். என்ட்லைாபிஎன்பது ஒழுங்கற்ற தன்லமலய குறிக்கி

றது.ஒர் இயந்திைத்தின் திறன் எப்கபாழுதும் 100% அலடயாது. 

ஓர் இயந்திைத்தின் திறன் என்பது கவளிப்படுத்திய ஆற்றலுக்கும் உறிஞ்ைப்பட்ட ஆற்ற

லுக்கும் உள்ள விகிதத்தின் மதிப்பாகும். எனலவ100% திறலன ஒரு கபாதும் அலடய 

இயைாது. 

கிர்ச்ைாஃபின் மின்லனாட்ட விதி 

i1 + i4 = i2 + i3 

கிர்க்காஃபின் மின்லனாட்ட விதி பின்வருமாறு: 

எந்த ஒரு புள்ளியிலும், அதன் உள் நுலையும் மின்லனாட்டங்களின் கூட்டுத்கதாலக, 

கவளிலயறும் மின்லனாட்டங்களின்கூட்டுத்கதாலகக்குச் ைமமானதாகும். 

[அல்ைது] ஒரு மின்சுற்றில், எந்தகவாரு ைந்திப்பிலும் ைந்திக்கின்ற மின்லனாட்டங்களி

ன்குறியியல் கூட்டுத்கதாலக சுைியாகும். இது பின்வரும் ைமன்பாட்டினால் தைப்படும்: 

கிர்ச்ைாஃபின் மின்னழுத்த விதி 

v1 + v2 + v3 + v4 = 0 

ஒரு மூடப்பட்ட தடத்லதச் சுற்றி விழும் மின்னழுத்த லவறுபாடுகளின் கூட்டுத்கதாலக 

சுைியாகும். இது ஆற்றல் அைியாலமயின்விலளவாகும். 

ைாலை ஒளிச்ைிதறல் விதி 

ைிதறைலடயும் அளவு ஒளியின் அலைநீளத்தின் நான்குமடி மதிப்பிற்கு எதிர்விகிதத்தில்

 உள்ளது. 
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