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தீண்நாமை ைனிதந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

அடிபெம்  
மின்னணுப செநாறியியல்

செய்முறை

தமிழ்நாடு அரசு விமையில்ைநாப ெநா்நூல் வழங்கும் திட்த்தின கீழ சவளியி்பெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை

ெதாழிற்கல்வி  
மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு
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The wise
possess all

க ற் க  க செ ட ை

விற�லனககு அனறு
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iii

முன்னுறைமுன்னுறை

அன்பார்ந்த மபாணவ, மபாணவிகளே! 

நீஙகள் ப்பாறியியல் துறையில் முன்னணித் துறையபாக விேஙகும் இம்மின்னணுப் 
ப்பாறியியல் ்பாடப்பிரிறவத் ள்தர்நப்தடுத்்தறமக்கு எஙகள் ம்னமபார்ந்த ்பாரபாட்டுக்கறேயும், 
வபாழ்த்துக்கறேயும் ப்தரிவித்துக் பகபாள்கிளைபாம்.

இப்்திள்னபாரபாம் வகுப்பில் கருத்தியல் (Theory) ்பாடத்திட்டத்தின மூலம் நீஙகள் 
அடிப்்றட மின்னணுவியல் குறித்துத் ப்தளிவபாகப் புரி்நது பகபாள்வீரகள் எ்ன நம்புகிளைபாம். 
இசபசெய்முறைப் ்யிற்சி மூலம் நமது அனைபாட வபாழ்க்றகயில் நபாம் ்யன்டுத்தும் மின்னணு 
்யன்டு ப்பாருட்கள் பசெயல்்டும் வி்தம், அ்தற்ன ்தயபாரிக்கப் ்யன்டுத்்தப்்டும் மின்னணு 
செபா்த்னஙகளின பசெயல்்பாடு மற்றும் அதில் ஏற்்டும் குறைகறே மிக எளிறமயபாகக் 
கணடறியும் வி்தம் ஆகியவற்றை அறி்நது பகபாள்வீரகள். எ்னளவ இப்்யிற்சி நறடமுறையில் 
உள்ே மின்னணு ப்தபாழில்நுட்்ம் குறித்து நீஙகள் அறி்நது பகபாள்ே உ்தவும் எ்ன நம்புகிளைபாம்.

எ்னளவ இசபசெய்முறைப் ்யிற்சியிற்ன நல்ல முறையில் கற்று, எதிரகபாலத்தில் சிை்ந்த 
மின்னணு ப்தபாழில்நுட்் வல்லுநரகேபாக வேர வபாழ்த்துகிளைபாம். 
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சபொருளடக்கம்சபொருளடக்கம்

பயிற்சி  1 பற்ை றைப்பும் அதன் சதொழில்நுடபஙகளும் 01

பயிற்சி  2 பல அளறைமொனியின் பயன்பொடுகள் 06

பயிற்சி  3 ஏசி / டி.சி மின்்னழுத்தம் மற்றும் டி.சி. மின்்்னொடடம் அளத்தல் 09

பயிற்சி  4  ைண்ணக் குறியீடு மற்றும் பல அளறைமொனி  
மூலம் மின்தறடகளின் மதிப்புகறள ஒப்பிடுதல்  12

பயிற்சி  5  மின் தறடகறள சதொடரிலும், பக்க இற்ணப்பிலும்  
இற்ணத்துச் ்ெொதித்தல் 14

பயிற்சி  6  மின்்தக்கி, மின்தூணடி, மின்மொற்றி, சதொடர் சுருள்  
மற்றும் ஒலிப்பொன் - ்ெொதித்தல் 17

பயிற்சி  7 றட்யொடுகள் மற்றும் டிைொன்சிஸடர்கறளச் ்ெொதித்தல்  21

பயிற்சி  8 6 V டிசி மின்ைழஙகிறய அறமத்தல் (பொல ைறகத்திருத்தி) 26

பயிற்சி  9 ஐசி 7812 ஐப் பயன்படுத்தி மின்்னழுத்த சீைொக்கிறயக் கடடறமத்தல் 28

பயிற்சி 10 சபொது உமிழப்பொன் (CE) சுற்றிற்னக் கடடறமத்தல் 30

பயிற்சி  11  ஜீ்னர் றட்யொடின் மின்்னழுத்த மற்றும்  
மின்்்னொடட கு்ணநலன்கறள அறிதல் 32

பயிற்சி 12 அடிப்பறடத் தர்க்க ைொயில்கறளக் கடடறமத்தல் 35
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நொன் ்கடபறத, 

மைந்து விடுகி்ைன்…

நொன் பொர்ப்பறத,  

நிற்னவில்  சகொள்கி்ைன்…

 ஆ்னொல்..

நொன் செய்து பொர்ப்பறத, 

புரிந்து சகொள்கி்ைன்…
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1

1பற்ை றைப்பும், அதன் 
சதொழில்நுடபஙகளும்

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

்நொக்கம்:-
சூடடுகநகநாலின (ெற்ற மவபபுகநகநாலின) ெநாகங்கள், செயல்ெடும் விதம் ைறறும் ெற்ற மவபபின நுணுககங்கள் 
குறித்து அறிந்து சகநாள்ளுதல்.

்தறையொ்ன உபகை்ணஙகள்
வ.எ மதலவயான ெ�ாருள்/ 

உ�்கரணங்கள்
வரம்பு / ேதிப்பு எண்ணிகல்க

1 சூடடுகநகநால் 25 வநாடஸ் 1

2 ெற்ற மவபபு  ஈயம் ----- நதமவயநா்ன அளவு

3 ெற்ற மவபபுப ெமெ ------ நதமவயநா்ன அளவு

25 ைொடஸ பற்ை றைப்புக் ்கொலின் கடடறமப்பு:-  

 
படம் 1.1 25 ைொடஸ பற்ை றைப்புக் ்கொல்

சூடடுகநகநால் 5 முககிய ெநாகங்கமளக சகநாண்து.

1. மகபபிடி

2. மினனிமழ

3. சவளிபபு்ற அமைபபு

4. ெற்றமவபபுக நகநால்

5. மினகம்பி வ்ம் (Power cord)

பயி
ற்சி
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அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை2

1. றகப்பிடி 
்வீ்ன சூடடுகநகநாலின மகபபிடியநா்னது ச்கிழியி்னநால் (PVC) உருவநாககபெடுகி்றது.

2. மின்னிறழ
இது சூடடுகநகநாலின முககிய ெநாகைநாகும்.  இது சூடடுகநகநாலிறகு நதமவயநா்ன சவபெத்மதத் தருகி்றது 
(மின்னநாற்றல் சவபெ ஆற்றைநாக ைநாற்றபெடுகி்றது).

3. உடல்பகுதி
இது மினனிமழமயயும் ெற்றமவபபுக நகநால் மும்னமயயும் தநாங்கிப பிடிககி்றது.

4. சூடடுக்்கொல்
ெற்ற மவபபு நகநால் மும்னயநா்னது சி்றந்த க்த்தியநா்ன செம்பி்னநால் ஆ்னது.  இதன மூைம் ெற்ற மவபபு 
செயதல் ைறறும் நீககுதல் நவமைகமளச் செயயைநாம். ெற்ற மவபபு மும்ன 3 வமககமளக சகநாண்து.  
அமவ.

1. செனசில் மும்ன

2. நீள் வட் மும்ன

3. வமளவு மும்ன

ெற்ற மவபபுத் நதமவககு ஏற்றவநாறு மும்னயநா்னது ெயனெடுத்தபெடும்.

5. மின்ைழஙகு ைடம் (Power cord)
இது சூடடுகநகநாலிறகுத் நதமவயநா்ன உள்ளீடு மின்னழுத்தத்மதத் (230 V AC  ) தருகி்றது.

12V DC பற்ைறைப்புக் ்கொல்

படம் 1.2 12V DC பற்ைறைப்புக் ்கொல்

அமைநெசியில் உள்ள அச்சிட் சுறறுப ெைமகயில் ெற்றமவபபு செயவதறகும், LED- சதநாமைககநாடசியில் 
உள்ள தநாயபெைமகயில் ெற்றமவபபு செயவதறகும், இவவமக ெற்றமவபபுகநகநால் செரிதும் ெயனெடுகி்றது.
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3அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை

பற்ை றைப்பு நிறலயம் (Soldering Station)

படம் 1.3 பற்ைறைப்பு நிறலயம் 

ெநாதநாரண ெற்றமவபபுக நகநாலிறகும், இந்த ெற்றமவபபு நிமையத்திறகும் உள்ள வித்தியநாெம் என்னசவன்றநால், 
ெற்றமவபபு நிமையத்தில் ெயனெடுத்தபெடும் நகநாலின சவபெ அளவிம்ன ைநாறறி  அமைககைநாம்.  
ெற்ற மவபபு நிமையைநா்னது மினவழங்கிமயயும், ைநாறறியமைககும் சவபெககடடுபெடுத்திமயயும், 
அதன அளவிம்னக கநாட் சிறிய திமர ஒனம்றயும் சகநாணடிருககும்.  அதில் ெற்ற மவபபுக நகநால் 
மவபெதறகநா்ன தநாங்கி ஒனறும், சூடடுகநகநாமைச் சுத்தபெடுத்த தணணீரில் ்ம்னத்த க்றெஞ்சு ஒனறும் 
மவககபெடடிருககும்.  இந்த நிமையத்தின மூைம் மின்னணுச் ெநாத்னங்கமளப ெற்றமவபபு செயயவும், மிக 
எளிமையநாகப ெற்றமவபபிம்ன நீககவும் செயயைநாம்.

பற்ைறைப்பிற்ன நீக்கும் உறிஞ்சி (Desoldering Pump or Sucker)
இது அச்சிட் சுறறுப ெைமகயில் உள்ள ெற்றமவபபிம்ன நீககும் நெநாது, உருகி வரககூடிய ஈயப ெறறிம்ன 
உறிஞ்ெப ெயனெடுகி்றது.

படம் 1.4 பற்ைறைப்பிற்ன நீக்கும் உறிஞ்சி
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அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை4

படம் 1.5 பற்ைறைப்பிற்ன நீக்கும் உறிஞ்சியுடன் பற்ை றைப்புக் ்கொல்

பற்ைறைப்பிற்ன நீக்கும் விக் (Wick)

        

Fig 1.6 விக்
இது சைல்லிய செம்புககம்பிகளநால் உருவநாககபெட் 5 மிமீ அகைம் சகநாண் வமை நெநான்ற அமைபெநாகும்.  
இது அச்சிட் சுறறுப ெைமகயில் உள்ள மின்னணு ெநாத்னங்களின ெற்றமவபமெ நீககவும், குறிபெநாக 
IC-ககளின பின ெற்றமவபபிம்ன ெநாதிபபினறி நீககப ெயனெடுகி்றது.

பற்ைறைப்புப் பறெ (Soldering Flux)
ெற்றமவபபுப ெமெ கீழகநாணும் கநாரணங்களுககநாக ெயனெடுத்தபெடுகி்றது.

1. திரவ ஈயத்தில் உள்ள அழுககுகமள (துரு நெநான்றமவ) நீககப ெயனெடுகி்றது.

2. ெற்ற மவபபுப ெகுதிகளில் உள்ள அழுககுககமள (துரு நெநான்றமவ) நீககப ெயனெடுகி்றது.

3. திரவ ஈயம் எளிதநாக ெற்ற மவபபு ெகுதிகளில் ெறறிக சகநாள்ள ெயனெடுகி்றது.

பற்ைறைப்பு ஈயம் (Soldering Lead)
இது ஈயம் ைறறும் தகரம் நெநான்றவற்றநால் ஆ்ன கைமவயநாகும்.  இது 16 முதல் 20 SWG (Standard Wire Gauge)    
சகநாண் அளவுகளில் கிம்ககி்றது.  ஈயம் 40%  தகரம் 60% சகநாண்தநாக இககைமவ உள்ளது.
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பொதுகொப்பு முன்ச்னச்ெரிக்றககள்
1. ெற்றமவபபுக நகநாலிறகு மினெபமள சகநாடுத்து, அது சூ்நாகும் வமர கநாத்திருககவும்.

2. ெற்றமவபபுக நகநாலிம்ன அதறகுரிய தநாங்கியில் மவககவும்.

3. தணணீரில் ்ம்னககபெட் க்றெஞ்மெ அருகில் மவத்துக சகநாள்ளவும்.  இது ெற்றமவபபுக 
நகநாலிம்னச் சுத்தபெடுத்தவும், ெற்றமவபபு செயயும் நெநாது விரலில் சூடுெடடுவிட்நால் அதறகு 
முதலுதவியநாகவும் ெயனெடுகி்றது. 

4. ெற்றமவபபுக நகநால் நெநாதிய சவபெம் அம்ந்துவிட்தநா எனெமத அறிய, அதன மும்னமய ஈயத்தில் 
மவத்து அது உருகுகி்றதநா எ்னக கநாண நவணடும்.

5. ெற்றமவபபுக நகநாலின மும்னமய சதநாடடுப ெநாரககக கூ்நாது.  ஏச்னனில் அது 400ºC அளவிறகு 
சவபெபெடுத்தபெடும்.

6. ெற்றமவபபு செயயும்நெநாது சவளிவரும் புமகமய சுவநாசித்தல் கூ்நாது.

7. ெற்றமவபபுச் செயல் முடிந்த பி்றகு மககமள ்னகு கழுவிச் சுத்தபெடுத்த நவணடும்.  ஏச்னன்றநால் 
ெற்றமவககும் செநாருடகளில் ்ம் உ்லுககுத் தீங்கு விமளவிககும் இரநாெய்னப செநாருடகள் 
கைந்துள்ள்ன.

பற்ைறைப்பு முறைகள்
1. ஈயம் ெற்ற மவபபிறகு நதமவயநா்ன உருகுநிமை அளவு 60ºC.

2. ெற்றமவபபுச் செயல்ெநாடு சி்றபெநாக அமைய, ஈயைநா்னது ்ன்றநாக உருககபெ் நவணடும்.

3. ெற்றமவபபு ஈயைநா்னது அரிபபுத் தனமையின ெநாதிபபுககு உள்ளநாகநாத சி்றந்த கைமவயநாக இருகக 
நவணடும்.

4. ெற்றமவபபு மும்னயநா்னது எபநெநாதும் தூயமையநாக மவககபெடடிருகக நவணடும்.

5. ெற்றமவபபு மும்னயநா்னது துருபபிடித்தலின கநாரணைநாக கருபெநாகவும், அழுககு நிம்றந்ததநாகவும் 
இருககும்.  ெற்ற மவபபு நவமை துவங்குவதறகு முன மும்னகமள நதயத்து சுத்தபெடுத்த நவணடும்.

6. ெற்ற மவககும் மின கம்பியின மும்னகளும் தூயமையநாககபெ் நவணடும்.

7. ெற்ற மவபெதறகு முன, மின கம்பியின மின கநாபபிம்ன நீககிவிடடு, அதம்ன முறுககி சுத்தபெடுத்த 
நவணடும்.

8. இமணபபு செயவதறகு, நதமவககு அதிகைநா்ன ெமெ ைறறும் ஈயம் ெயனெடுத்தக கூ்நாது.

9. ச்ருககைநா்ன மின சுறறுகளில் ெற்ற மவபபு செயயும் நெநாது அருகில் உள்ள ஒயரகள் ைறறும் 
உெகரணங்கள் ெநாதிககபெ்நாைல் ெநாரத்துக சகநாள்ள நவணடும்.

10.  IC மும்னகமள ெற்றமவககும் நெநாது அதிகபெடியநா்ன சவபெம் IC ககுள் செல்ைநாைல் ெநாரத்துக 
சகநாள்ள நவணடும் ைறறும் அருகருநக உள்ள IC மும்னகமள ெற்ற மவககும் நெநாது குறுககுச் சுறறு 
ஏறெ்நாைல் ெநாரத்துக சகநாள்ள நவணடும்.

முடிவு:
சூடடுகநகநாலின கட்மைபபு, செயல்ெடும் விதம், ெற்ற மவபபு மும்ற ஆகியவறம்ற அறிந்து சகநாணந்ன.
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2பயிற்சி

்நொக்கம்: 
ெை அளமவைநானியின ெயனகள், முனச்னச்ெரிகமககள் ெறறி அறிந்து சகநாள்ளுதல்.

்தறையொ்ன சபொருடகள்
வ.எண நதமவயநா்ன செநாருடகள்/ 

உெகரணங்கள்
வரம்பு/ ைதிபபு எணணிகமக

1 ெை அளமவைநானி ஓபபுமை வமக 1

2 ெை அளமவைநானி இைகக வமக 1

பல அளறைமொனி செயல்படும் முறை

 
படம் 2.1 ஒப்புமை வமை பல அளமவைானி படம் 2.2 இலகை வமை பல அளமவைானி

அளவீடுகமள அளபெதறகு ெை அளமவைநானி ஒரு ந்ரமும்ன (+ve) நெநாதம்னக கம்பிமயயும் (சிவபபு 
வணணத்தில் இருககும்) ஒரு எதிரமும்ன (-ve) நெநாதம்னக கம்பிமயயும் (கருபபு வணணம்) தன்னகத்நத 
சகநாணடிருககும்.

இது கீழகநாணும் மின ைறறும் மின்னணுவியல் அளவுகமள அளககபெயனெடுகி்றது.

1. டி.சி. மின்னழுத்தம்

2. டி.சி. மினந்னநாட்ம்

3. ஏ.சி. மின்னழுத்தம்

4. ஏ.சி. மினந்னநாட்ம் (சிை கருவிகளில் ைடடும் இவவெதி உள்ளது).

பல அளறைமொனியின் பயன்பொடுகள்

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை
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5. மினதம்

6. சதநா்ரச்சி நெநாதம்ன

7. ஒரு டிரநானசிஸ்்மர நெநாதித்து NPN வமகயநா அல்ைது PNP வமகயநா எ்னககண்றிதல்

8. ஒரு டிரநானசிஸ்்ரின கசைக்ர எமிட்ர – கசிவு மினந்னநாட்ம் (ICEO) (நெஸ் – இமணககபெ்நாத 
நிமையில்)

9. மினநதககுத்தி்றன – 20 mfd வமர (சிை கருவிகளில் ைடடும் இவவெதி உள்ளது).

10. அதிரசவண – 20 kHz வமர (சிை கருவிகளில் ைடடும் இவவெதி உள்ளது).

11. hFE  அதநாவது முனந்னநாககு மினந்னநாட் ைநாெம் (Ic / Ib யின விகிதம்) (சிை கருவிகளில் ைடடும் 
இவவெதி உள்ளது).

குறிப்பு
அளவீடுகமள அளபெதறகு ெை அளமவைநானி ஒரு ந்ரமும்ன (+ve) நெநாதம்னக கம்பிமயயும் (சிவபபு 
வணணத்தில் இருககும்) ஒரு எதிரமும்ன (-ve) நெநாதம்னக கம்பிமயயும் (கருபபு வணணம்) தன்னகத்நத 
சகநாணடிருககும்.

முன்ச்னச்ெரிக்றககள்
1. டி.சி. மின்னழுத்தத்மத அளககும் நெநாது அதிகக கவ்னத்து்ன, கருவிமய ெரியநா்ன துருவங்களு்ன 

இமணகக நவணடும். அதநாவது ந்ரமும்ன நெநாதம்னக கம்பிமய டிசி ெபமளயின ெநாசிடிவ 
மும்னயு்னும் எதிரமும்ன நெநாதம்னக கம்பிமய ச்கடிவ மும்னயு்னும் இமணகக நவணடும். 
செநாதுவநாக மின்னழுத்தம் அளககும் நெநாது மீட்மர ெபமளயு்ன ெகக இமணபபில் இமணகக 
நவணடும்.

2. டி.சி. மினந்னநாட்ம் அளககும் செநாழுது மீட்மர, ெபமள ைறறும் ெளுவு்ன சதநா்ரில் இமணகக 
நவணடும். அதநாவது ெநாசிடிவ நெநாதம்னககம்பிமய ெபமளயின ெநாசிடிவ மும்னயு்னும் ச்கடிவ 
நெநாதம்னக கம்பிமய ெளுவு்னும் இமணகக நவணடும். 

3. நைநை செநால்ைபெட் இரு அளவீடுகளிலும் நெநாதம்னக கம்பிகமள துருவங்கமள ைநாறறி இமணத்தநால் 
மீட்ரின முள் எதிரத்திமெயில் ்கர முயறசித்து, அதன சதநா்ரச்சியநாக  ெழுதம்யக கூடும். 

4. ஏ.சி. மின்னழுத்தம் அளககும் செநாழுதும் ெகக இமணபபில் இமணகக நவணடும். ஆ்னநால் துருவங்கள் 
ெநாரத்து இமணககத் நதமவயில்மை. ஏச்னனில் ஏ.சி. மினெநாரத்திறகு நிமையநா்ன துருவங்கள் இல்மை.

5. ஏ.சி. மினந்னநாட்ம் அளககும்நெநாதும், (டி.சி. மினந்னநாட்ம் அளபெது நெநால்) கருவிமய, 
மினவழங்கிககும் (supply) ெளுவுககும் சதநா்ரிமணபபில் இமணகக நவணடும். ஆ்னநால் துருவங்கள் 
ெநாரத்து இமணககத் நதமவயில்மை . 

6. ஓம் எல்மையில் மவத்துக சகநாணடு மின்னழுத்தம் அல்ைது மினந்னநாட்த்திம்ன அளககக கூ்நாது. 
அளந்தநால் மீட்ர ெழுதம்ந்து விடும்.

7. அளககும் செநாழுது, கருவிமய ந்ரநாகப ெநாரத்து அளகக நவணடும். இல்மைசயனில் இ்ைநாறுத்நதநாற்றப 
பிமழயின கநாரணைநாக அளவீடுகள் தவ்றநாக அமைந்து விடும்.

8. உயரமின்னழுத்தம் (அல்ைது) மினந்னநாட்ம் அளககும்நெநாது ஒரு நெநாதம்னக கம்பிமய 
மினனிமணபபிலும், ைறச்றநாரு நெநாதம்னக கம்பிமய ்ைது மகயநாலும் சதநா்ககூ்நாது. மீறி்னநால், 
மின்னதிரச்சி ஏறெடும்.

9. ஒரு சுறறில் ்நாம் அளகக நவணடிய இ்த்தில் உள்ள மின்னழுத்தத்மத அல்ைது மினந்னநாட்த்மத 
யூகித்து, எல்மைமயத் நதரந்சதடுகக நவணடும். ெரியநாக யூகிகக முடியவில்மை எனில் முதலில் அதிக 
எல்மைமயத் நதரந்சதடுத்து அளகக நவணடும். அவவநாறு அளந்த மின்னழுத்தம் கும்றவநாக இருந்தநால் 
அதறநகறெ கும்றந்த எல்மைமயத் நதரந்சதடுத்து மீணடும் அளகக நவணடும். அபசெநாழுதுதநான 
மீட்ர துல்லியைநாக அளவுகமளக கநாணபிககும்.

10. கும்றந்த மின்னழுத்த / மினந்னநாட் எல்மைமயத் நதரந்சதடுத்து அதிக மின்னழுத்தம்/ 
மினந்னநாட்த்திம்ன அளககக கூ்நாது. அவவநாறு அளந்தநால் மீட்ர ெழுதம்ந்து விடும்.
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11. ஓம் வரம்புகமள சதநா்ங்கும் முனபு 0 Ω-ககு ெரி செயதல் நவணடும். அபசெநாழுதுதநான துல்லியைநா்ன 
அளவுகமள அளகக இயலும்.

12. மினெகதி கம்பி (power cord) அல்ைது எந்தசவநாரு மினகம்பியின சதநா்ரச்சிமயச் நெநாதிகக X 1 ஓம் 
வரம்பிம்னத் நதரந்சதடுத்து நெநாதம்னயிம்ன நைறசகநாள்ள நவணடும்.

13. கருவிகளில் டிசி எனெது  எனனும் குறியீ்நால் குறிககபெடுகி்றது.

14.  இைகக வமக ெை அளமவைநானிகளில் எதிர மின்னழுத்தம் அல்ைது மினந்னநாட்த்திம்ன அளந்தநால், 
எதிர (-) குறியீடடு்ன அளவுகமளக கநாணபிககும். ஒபபுமை வமகக கருவிகளில், நெநாதம்னக 
கம்பிகளின துருவங்கமள ைநாறறி எதிர (-) அளவுகமள அளககைநாம். 

15. இைகக வமக ெை அளமவைநானிகளில் நதரந்சதடுத்த வரம்பிம்ன வி் அதிகைநா்ன அளவீடுகமள 
அளந்தநால், எல்.சி.டி திமரயின இ்து ஓரத்தில் ‘1’ எ்னக கநாணபிககும். இது அதிகப ெளு எனெமதக 
குறிககி்றது. ஓம் வரம்பில் இது ∞ Ω எனெமதக குறிககி்றது. 

16. ஓம் வரம்பில் ‘1’ எ்னக கநாணபித்தநால், அமத வி் அதிக வரம்பில் மவத்து அளந்து ெநாரகக நவணடும்.  
அதிகெடெ வரம்பிலும் ‘1’ எ்னக கநாணபித்தநால், ்நாம் அளககும் செநாருள் தி்றந்துவிட்து எ்ன அரத்தம்.

17. ெை அளமவைநானிகளில், ஓம் வரம்பில் துல்லியைநா்ன அளவீடுகள் கிம்பெதறகு, ைநானியில் உள்ள 
மினகைங்கமளக குறிபபிட் கநாை இம்சவளியில் ைநாற்ற நவணடும்.

பல அளறைக் கருவியின் பயன்கள்
1. வநா்னநாலி, சதநாமைககநாடசி  ைறறும் இதர மின்னணுவியல் ெநாத்னங்களில் ஏறெடும். ெழுதுகமள நீககப 

ெயனெடுகி்றது.

2. மின உெகரணங்கமள ெழுது நீககவும் ெயனெடுகி்றது.

3. புதிய மின்னணுவியல் ெநாத்னங்கள் தயநாரிபபிலும் இது ெயனெடுகி்றது

4. புதிய மின்னணுவியல் ெநாத்னங்கமளப செநாருத்துவதிலும் ெயனெடுகி்றது

5. செநாதுவநாக ஏ.சி ைறறும் டி.சி மினந்னநாட்ங்கள், மின்னழுத்தங்கள் ைறறும் மினதம்மய அளககப 
ெயனெடுகி்றது.

முடிவு:
இதன மூைம் ெைஅளமவைநானியின செயல்ெநாடுகள், முனச்னச்ெரிகமககள் ைறறும் ெயனகள் ெறறி அறிந்து 
சகநாணந்ன.
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்நொக்கம் 
ெை அளமவைநானிமயப ெயனெடுத்தி ந்ரதிமெ மின்னழுத்தம், ந்ரதிமெ மினந்னநாட்ம் ைறறும் ைநாறுதிமெ 
மின்னழுத்தம்  ஆகியவறம்ற அளத்தல்.

்தறையொ்ன சபொருடகள்
வ. எண. நதமவயநா்ன செநாருடகள் / 

உெகரணங்கள்
வரம்பு/ைதிபபு எணணிகமக

1 ெை அளமவைநானி - 1

2 சீரநாககபெட் மின வழங்கி அல்ைது ெை 
மின்னழுத்த சவளியீடடு மினவழங்கி 

0-30 V டிசி, 2 A அல்ைது  
1.5 V-12 V

1

3 ெணெமை வநாச்னநாலி அல்ைது 6V / 12 V 
டி.சி.மினந்னநாடி 

- 1

4 மினைநாறறி 0-12V, 1A 1

்நர்திறெ மின்்னழுத்தத்றத அளக்கும் முறை: 

OFF
V

A

V

படம் 3.1 ்நர்திறெ மின்்னழுத்தத்றத அளத்தல்

1. சீரநாககபெட் மின வழங்கிமய ெை அளமவைநானியு்ன 
ெ்ம் 3.1 ல் உள்ளது நெநாை இமணககவும்.

2. சவவநவறு மின்னழுத்த அளவுகமளப செ்ற, சீரநாககபெட் 
மினவழங்கியின மின்னழுத்தத்மத ைதிபபு ைநாறும் 
மினதம் மூைம் ைநாற்றவும்.

3. மின்னழுத்த ைதிபபுகமள அட்வமணபெடுத்தவும்.

3்நர்திறெ மின்்னழுத்தம், ்நர்திறெ 
மின்்்னொடடம் மற்றும் மொறுதிறெ 

மின்்னழுத்தம் - அளத்தல்

பயி
ற்சி

வ.எ  டிசி மின்னழுத்தம் - அளவீடு 
(Meter reading)

1

2

3

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை
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்நர்திறெ மின்்்னொடடத்றத அளக்கும் முறை : 

V

10A mA COM

A

A

Ω

~ +

+

–

–

படம் 3.2 ்நர்திறெ மின்்்னொடடத்றத அளத்தல்

1. ெை அளமவைநானியில் 250mA வரம்பிம்னத் 
நதரந்சதடுககவும்.

2. சீரநாககபெட் மின வழங்கிமய ெை அளமவைநானியு்ன 
ெ்ம் 3.2 ல் உள்ளது நெநாை ெளுவின (ெணெமை வநாச்னநாலி 
அல்ைது மினந்னநாடி) வழிநய இமணககவும்.

3. சவவநவறு மினந்னநாட் அளவுகமளப செ்ற, சீரநாககபெட் 
மினவழங்கியின மின்னழுத்தத்மத (6 V – 12 V) ைதிபபு 
ைநாறும் மினதம் மூைம் ைநாற்றவும்.

4. மின்னழுத்த ைதிபபுகமள அட்வமணபெடுத்தவும் 

மொறுதிறெ மின்்னழுத்தத்றத அளக்கும் முறை :

230 V
AC

0–12V, 1 Amp
12

0 50

VΩACOM
50 ACV

12 V
AC

படம் 3.3 ஏசி மின்்னழுத்தத்றத அளத்தல்

வ.எ  டிசி மினந்னநாட்ம் - அளவீடு 
(Meter reading)

1

2

3
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1. மினைநாறறியின முதனமைச் சுருமள ஏ.சி. 
மினவழங்கியு்ன, ெ்ம் 3.3 -ல் உள்ளது நெநாை 
இமணககவும்.

2. ெை அளமவைநானிமய (0-50V ஏ.சி. மின்னழுத்த வரம்பு) 
மினைநாறறியின துமணச் சுருளு்ன ெ்ம் 3.3 ல் உள்ளது 
நெநாை இமணககவும்.

3. துமணச்சுருளில் கிம்ககும் ஏ.சி மின்னழுத்தத்மத 
கண்றிந்து அட்வமணபெடுத்தவும்.

முடிவு 
ெை அளமவைநானிமயப ெயனெடுத்தி, ந்ரதிமெ மின்னழுத்தம் ந்ரதிமெ மினந்னநாட்ம் ைறறும் ைநாறுதிமெ 
மின்னழுத்தம் ஆகியவறம்ற அளககும் மும்றமய அறிந்து சகநாணந்ன.  

வ.எ  ஏசி மின்னழுத்தம் - அளவீடு
(Meter reading)

1

2

3
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4
்நொக்கம்  
வணணககுறியீடு ைறறும் ெை அளமவைநானி நெநாதம்ன மூைம் மினதம் ைதிபபுகமளக கண்றிதல்.

்தறையொ்ன சபொருடகள்
வ.எண. நதமவயநா்ன செநாருடகள் / 

உெகரணங்கள்
வரம்பு/ைதிபபு எணணிகமக

1. மினதம்கள் ½ வநாடஸ் 10 சவவநவறு ைதிபபுகளில்

2. ெை அளமவைநானி ----- 1

ைறைபடம்

∞ 0

VΩA R in �COM

X1

படம் 4.1 மின்தறடயிற்ன அளத்தல்

செய்முறை 
1. சகநாடுககபெட் 10 மினதம்களின ைதிபபுகமள வணணக குறியீடு மூைம் கண்றிந்து 

அட்வமணபெடுத்தவும். 
2. முதலில் 0 Ω ெரி செயது சகநாள்ள நவணடும். நதமவகநகற்றவநாறு ஓம் வரம்புகமள, நதரந்சதடுககும் 

ெநாவியின மூைம் ைநாறறியமைத்துக சகநாள்ள நவணடும்.
3. ெைஅளமவைநானி மூைம் நைறகண் 10 மினதம்களின ைதிபபுகமள அளந்து அட்வமணபெடுத்தவும்.
4. இரணடு ைதிபபுகளும் ஏ்றத்தநாழ ெைைநாக இருந்தநால் அம்மினதம் இயங்கும் நிமையில் உள்ளது எ்ன 

அரத்தம்.
5. அளமவைநானியின முள் ்கரநாைல் ∞ Ω எ்னக கநாணபித்தநால் மினதம் தி்றந்த நிமையில் உள்ளது 

(Open)  எ்னைநாம். இம்மினதம்மய சுறறுககளில் ெயனெடுத்தக கூ்நாது.
6. அளமவைநானியின முள், மினதம்யின ைதிபமெ வி் அதிகைநா்ன ைதிபபிம்னக கநாணபித்தநால், 

அம்மினதம்யின ைதிபபு உயரந்து விட்து எ்னைநாம். இம்மினதம்மயயும் சுறறுககளில் 
ெயனெடுத்தக கூ்நாது.

பயி
ற்சி

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

ைண்ணக் குறியீடு மற்றும் பல 
அளறைமொனி ்ெொதற்ன மூலம் 

மின்தறட மதிப்புகறளக் கணடறிதல்
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13அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை

மொதிரி அடடைற்ண 
வ. எண். வண்ணக குறியீடு்கள் ேதிப்பு (வண்ணக 

குறியீடு்கள் 
�யன�டுத்தி)

மதர்நெதடுககும் 
சாவியின நிலை

அளவீடு முடிவு

1. ெழுபபு கருபபு 
ெழுபபு

100 Ω X 1 98 Ω ்னறு

2. ைஞ்ெள் ஊதநா தங்கம் 4.7 Ω X 1 லிருந்து 
X 10 K Ω வரை

∞ Ω திறந்த 
நிரை

அடடைற்ண
வ. எண். வண்ணக 

குறியீடு்கள்
ேதிப்பு (வண்ணக 

குறியீடு்கள் �யன�டுத்தி)
மதர்நெதடுககும் 
சாவியின நிலை

அளவீடு 
(Meter reading)

முடிவு

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

முடிவு 
மினதம் ைதிபபுகமள வணணக குறியீடு ைறறும் ெைஅளமவைநானி மூைம்  நெநாதித்து அறிந்து சகநாணந்ன.
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அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை14

5பயிற்சி

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

மின்தறடகளின் சதொடரிற்ணப்பு 
மற்றும் பக்க இற்ணப்பு முறை

்நொக்கம்
மினதம்கமளத் சதநா்ரிமணபபிலும், ெகக இமணபபிலும் இமணத்து, அவறறின மினந்னநாட்ங்கள் 
ைறறும் மின்னழுத்தங்கமள அளபெது குறித்து அறிந்து சகநாள்ளுதல்.

்தறையொ்ன சபொருடகள் / உபகை்ணஙகள்
வ.எண செநாருள் / உெகரணங்கள் செயர ைதிபபு எணணிகமக

1. சீரநாககபெட் மினவழங்கி 0-30 V டி.சி. , 1 A 1

2. நவநால்ட மீட்ர 0-30 V டி.சி. 1

3. அம்மீட்ர 0-100  mA 1

4. மினதம்கள் சவவநவறு ைதிபபு சகநாண் 
மினதம்கள் 3

மின் தறடகள் - சதொடரிற்ணப்பு
R1 R2 R3

V1 V2 V3+

0–100mA

0–30V 0–30V 0–30V
– +

–+

– + –

Regulated power

A

படம் 5.1 சதொடரிற்ணப்பு

செய்முறை
1. மினசுறறினெடி இமணபபுகமள இமணககவும்.

2. மினவழங்கிமய இயககி, குறிபபிட் அளவு உள்ளீடடு டி.சி. மின்னழுத்தத்மத சுறறுககுத் தரவும்.

3. ஒவசவநாரு மினதம்யின இருமும்னகளுககிம்நய உள்ள மின்னழுத்தத்மத (V1,V2,V3) அளககவும்.

4. சைநாத்த மினந்னநாட்த்திம்ன (I) அளககவும்.

5. உள்ளீடடு டி.சி. மின்னழுத்தத்மத ைநாறறிக சகநாடுத்து, நைறகண்வழிமும்றகமளப பினெறறி 
அளவுகமளக குறிககவும்.

6. ைதிபபுகமள அட்வமணபெடுத்தவும்.
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15அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை

அடடைற்ண 
வ.எண் Vin (மவால்ட்ஸ்) V1 V2 V3 I

1 2

2 4

3 6

4 8

5 10

மின்தறடகள் பக்க இற்ணப்பு

0–30V

R1

R2

R3

Regulated power supply
V

me

0–100mA

0–100mA
me

0–100mA
me

0–100mA
me

V

+–

+

+

–

–

+ –

+ –

படம் 5.2 பக்க இற்ணப்பு

செய்முறை
1. மினசுறறினெடி இமணபபுகமள இமணககவும்.

2. மினவழங்கிமய இயககி, குறிபபிட் அளவு உள்ளீடடு டி.சி.  மின்னழுத்தத்மத சுறறுககுத் தரவும்.

3. ஒவ்வொரு மினதரையின வழியய பொயும் மினயனொடைதரத (I1,I2,I3) அளக்கவும்.

4. வழங்கு மின்னழுத்தத்மத (V) அளககவும்.

5. உள்ளீடடு டி.சி. மின்னழுத்தத்மத ைநாறறிக சகநாடுத்து, நைறகண்    வழிமும்றகமளப பினெறறி 
அளவுகமளக குறிககவும்.

6. ைதிபபுகமள அட்வமணபெடுத்தவும்.
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அடடைற்ண 
வ.எண் Vin (மவால்ட்ஸ்) I1 I2 I3 V

1 2

2 4

3 6

4 8

5 10

முடிவு
மினதம்கமள சதநா்ரிமணபபிலும், ெகக இமணபபிலும் இமணத்து அவறறின மினந்னநாட்ங்கள் ைறறும் 
மின்னழுத்தங்கமள அளபெது குறித்து அறிந்துசகநாணந்ன. 
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17அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை

6மின்்தக்கி – மின்தூணடி – 
மின்மொற்றி – சதொடர்ச் சுருள் மற்றும் 

ஒலிப்பொன் – ்ெொதற்ன

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

பயி
ற்சி

்நொக்கம்  
மினநதககி – மினதூணடி – மினைநாறறி – சதநா்ரச் சுருள் ைறறும் ஒலிபெநான ஆகியவறம்றச் நெநாதித்தல்.

யதரவயொன உப்கைணங்கள் 

வ.எண் ்பொருள்/உப்கைணங்கள் ்பயர் மதிப்பு எண்ணிகர்க

1. மினயதக்கி 1000 µF/25V 1

2. மினதூண்டி - 1

3. மினமொறறி 0 – 6V , 500 mA 1

4. ்தொைர்ச்சுருள் 12 V 1

5. ஒலிப்பொன - 1

மின்்தக்கி ்ெொதற்ன 

∞Ω 0

VΩA

+

10
00

 μ
f 

/ 
25

V

+

+

+

+

–

–

–

–

–

COM

X1

படம் 6.1 மின்்தக்கி ்ெொதற்ன

ெைஅளமவைநானியின  சதரிவுச்ெநாவிமய × 1 ஓம் நிமையில் அமைககவும்.

1. அளமவைநானியின சிவபபு மும்னமய ெமெ மினநதககியின ந்ரமின (+) மும்னயு்னும், கருபபு 
மும்னமய மினநதககியின எதிரமின  (-) மும்னயு்னும் இமணகக நவணடும்.

2. அளமவைநானியின முள்ளநா்னது உ்்னடியநாக வைது ெகக ஓரத்திறகுச் செனறு, பின சைதுவநாக இ்து 
ெகக ஓரத்திறகு வந்தம்ந்தநால், மினநதககி ்ல்ை ்மையில் உள்ளதநாக அரத்தம்.

3. அளமவைநானியின முள்ளநா்னது (0 Ω) அளமவக கநாடடி்னநால், மினநதககி குறுககுச் சுற்றநாகி விட்தநாக 
அரத்தம். 
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4. அளமவைநானியின முள்ளநா்னது (∞ Ω) அளமவக கநாடடி்னநால், மினநதககி தி்றந்த நிமையில் உள்ளதநாக 
அரத்தம். 

5. அளமவைநானியின முள் குறிபபிட் மினதம் அளவிநைநய நினறிருந்தநால், மினநதககியில் கசிவு 
ஏறெடடுள்ளதநாக அரத்தம். 

மின்தூணடிறயச் ்ெொதித்தல்

∞ 0

VΩACOM

6.2 மின் தூணடி ்ெொதற்ன

1. ெைஅளமவைநானியின  சதரிவுச்ெநாவிமய × 1 ஓம் நிமையில் அமைககவும்.

2. அளமவைநானியின இரு மும்னகமளயும் சுருளின இரு மும்னகநளநாடு இமணந்து, குறிமுள் கநாடடும் 
அளமவக குறிககவும்.

3. அளமவைநானியின  அளவு பூஜ்ஜிய அளவிறகு அருகில் இருந்தநால், சுருள் ்ல்ை நிமையில் உள்ளதநாக 
அரத்தம்.

4. அளமவைநானியின அளவு (∞Ω) அளமவக கநாடடி்னநால், சுருள் தி்றந்த நிமையில் உள்ளதநாக அரத்தம்.

மின்மொற்றிறயச் ்ெொதித்தல்

∞ 0

VΩACOM

X1

6.3 மின்மொற்றி ்ெொதற்ன
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1. ெைஅளமவைநானியின  சதரிவுச்ெநாவிமய × 1 ஓம் நிமையில் அமைககவும்.

2. அளமவைநானியின இரு மும்னகமளயும்  மினைநாறறி முதனமைச் சுருளின இரு மும்னகநளநாடு 
இமணத்து, குறிமுள் கநாடடும் அளமவக குறிககவும்.

3. அளமவைநானியின அளவு சிைநூறு மினதம் அளமவக கநாடடி்னநால், முதனமைச் சுருளநா்னது ்ல்ை 
நிமையில் உள்ளதநாக அரத்தம்.

4. அளமவைநானியின முள் (∞Ω) அளமவக கநாடடி்னநால், முதனமைச் சுருளநா்னது தி்றந்த நிமையில் 
உள்ளதநாக அரத்தம். 

5. அளமவைநானியின இருமும்னகமள துமணச்சுருளின இருமும்னகநளநாடு இமணத்து, குறிமுள் 
கநாடடும் அளமவக குறிககவும்.

6. அளமவைநானி சிறிய அளவு மினதம் ைதிபமெக கநாடடி்னநால், துமணச் சுருளநா்னது ்ல்ை நிமையில் 
உள்ளதநாக அரத்தம்.

7. அளமவைநானியின முள்  (∞Ω) அளமவக கநாடடி்னநால், துமணச் சுருளநா்னது தி்றந்த நிமையில் 
உள்ளதநாக அரத்தம். 

சதொடர்ச்சுருறளச் ்ெொதித்தல்

12V

NC

–+
–

–+

+

N.O

படம் 6.4 சதொடர்ச்சுருள் ்ெொதற்ன
1. சதநா்ரச்சுருளிறகு 12 V டி.சி மின்னழுத்தம் தரவும்.

2. சதநா்ரச்சுருளின N.O. ெநாவி மும்னநயநாடு, FM வநாச்னநாலியின அல்ைது ஏநதனும் ஒரு ெளுவின 
ந்ரமின (+) மும்னமய இமணககவும்.

3. 12 V டி.சி மினவழங்கிமய இயககவும் (ON).

4. தறநெநாது சதநா்ரச்சுருளில் ‘கிளிக’  எ்ன ஒலி நகடகும். இது NC மும்ற செயல்ெடும் நிமைககு 
வந்துவிட்மதக குறிககும்.

5. தறநெநாது FM வநாச்னநாலி இயங்க ஆரம்பிககும்.
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ஒலிப்பொற்ன ்ெொதித்தல்

∞ 0

VΩACOM

X1

படம் 6.5 ஒலிப்பொன் ்ெொதற்ன

1.  ெைஅளமவைநானியின  சதரிவுச்ெநாவிமய × 1 ஓம் நிமையில் அமைககவும்.

2. அளமவைநானியின இரு மும்னகமள, ஒலிபெநானின இரு மும்னகளு்ன இமணககவும்.

3. தறநெநாது ஒலிபெநானில் ”கர…கர” எ்ன ஒலி நகடகும். இது ஒலிபெநான ்ல்ை நிமையில் உள்ளமதக 
குறிககும்.

4. நெநாதம்னயின நெநாது ”கர…கர” என்ற ஒலி நகடகவில்மைசயன்றநால் ஒலிபெநான தி்றந்த நிமையில் 
உள்ளதநாக அரத்தம்.

முடிவு 
மினநதககி – மினதூணடி – மினைநாறறி – சதநா்ரச் சுருள் ைறறும் ஒலிபெநான ஆகியவறம்றச் நெநாதிககும் 
மும்றமய அறிந்து சகநாணந்ன.
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்நொக்கம் :
ம்நயநாடுகள் ைறறும் டிரநானசிஸ்்ரகமளச் நெநாதித்தல் 

்தறையொ்ன சபொருடகள்
வ. எண் ெ�ாருள்/ உ�்கரணங்களின ெ�யர வரம்பு/ ேதிப்பு எண்ணிகல்க

1. ஒபபுமை ெை அளமவைநானி

(Analog multimeter)

-- 1

2. ம்நயநாடு IN 4007 1

3. ஜீ்னர ம்நயநாடு 6V or 12 V 1

4. டிரநானசிஸ்்ர BC 548 (NPN) 1

5 டிரநானசிஸ்்ர BC 558 (PNP) 1

றட்யொறடச் ்ெொதித்தல் - மின்சுற்று ைறைபடம்

∞ 0

7Ω

VΩA IN4007COM

X1

படம் 7.1 றட்யொறடச் ்ெொதித்தல்

7 றட்யொடுகள் மற்றும் 
டிைொன்சிஸடர்கறளச் ்ெொதித்தல்

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

பயி
ற்சி
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செய்முறை:
ஒபபுமை ெை அளமவைநானிமயப ெயனெடுத்தி, ம்நயநாடுகமளச் நெநாதித்தல்

ெை அளமவைநானியின சிவபபுச் நெநாதம்னககம்பிமய ஓம் அளவிலும், கருபபுச் நெநாதம்னக 
கம்பிமயப செநாது நிமையிலும் இமணககவும்.

1. ஓம் வரம்பில்  X1 நிமைமயத் நதரந்சதடுககவும். பினபு, ைநானியின குறிமுள்மள 0 Ω ககு ெரி செயயவும்.

2. ம்நயநாடின ஆந்னநாடிம்ன கருபபு நெநாதம்னக கம்பியு்னும், நகத்நதநாம் சிவபபு நெநாதம்னக 
கம்பியு்னும் இமணககவும். 

அளமவைநானியில் சுைநார 7 Ω கநாணபித்தநால், ம்நயநாடு ் ன்றநாக உள்ளது எ்னைநாம். இது முனந்னநாககுச் 
ெநாரபுச் நெநாதம்ன ஆகும்.

அளமவைநானியில் அளவீடு (Reading) 0 Ω கநாணபித்தநால், ம்நயநாடு குறுககுச் சுறறு ஆகிவிட்து 
எ்னைநாம். 

அளமவைநானியில், அளவீடு ∞ Ω கநாணபித்தநால், அதநாவது கருவியின முள் ்கரவில்மை எனில், 
ம்நயநாடு தி்றந்த நிமையில் உள்ளது (Open) எ்ன அளமவைநானியில் அளவீடு 7 Ω றகு நைல் அதநாவது 
100 Ω அல்ைது 5 kΩ கநாணபித்தநால், ம்நயநாடின முனந்னநாககுச் ெநாரபு மினதம் அதிகரித்து விட்து 
எ்னைநாம்.

குறிபபு: கீழககநாணும் நிமைகளில் உள்ள ம்நயநாடுகமள, சுறறில் ெயனெடுத்தக கூ்நாது.

1. தி்றந்த நிமை (Open) (அல்ைது)

2. குறுககுச் சுறறு (short) (அல்ைது)

3. முனந்னநாககுச் ெநாரபு மினதம் அதிகரித்தல்

4. ஆந்னநாம் சிவபபுச் நெநாதம்னக கம்பியு்னும், நகத்நதநாம் கருபபுச் நெநாதம்னக கம்பியு்னும் 
இமணகக நவணடும்.

கருவியில் அளவீடு ∞ Ω கநாணபித்தநால், ம்நயநாடு ்ன்றநாக உள்ளது எ்னைநாம். இது பினந்னநாககுச் 
ெநாரபுச் நெநாதம்ன எ்னபெடுகி்றது.

கருவியில் அளவீடு 0 Ω கநாணபித்தநால், ம்நயநாடு குறுககுச் சுற்றநாகி உள்ளது எ்னைநாம்.

கருவியில் ஏநதனும் ஓம் ைதிபபிம்னக கநாணபித்தநால், ம்நயநாடு கசிவநாகி விட்து எ்னைநாம். 

குறிபபு : கசிவநாகி விட் ம்நயநாம்ச் சுறறில் ெயனெடுத்த இயைநாது.

றட்யொடு/ஜீ்னர் றட்யொடு ்ெொதித்தல் - அடடைற்ண 
(ஒவசவநாரு ம்நயநாம்யும் நெநாதித்து, தனித்தனி அட்வமண வமரதல் நவணடும்.) 

வ. எண் மசாதலன மதர்நெதடுககும் 
சாவியின நிலை

ஆமனாடு ம்கத்மதாடு ்கருவியின 
அளவீடு

முடிவு

1 முனந்னநாககுச் 
ெநாரபுச் நெநாதம்ன

X 1 கருபபுச் 
நெநாதம்னக 
கம்பி

சிவபபுச் 
நெநாதம்னக 
கம்பி

2 பினந்னநாககுச் 
ெநாரபுச் நெநாதம்ன

X1 முதல்

X 1 KΩ வமர

சிவபபுச் 
நெநாதம்னக 
கம்பி

கருபபுச் 
நெநாதம்னக 
கம்பி

இறுதிச் மசாதலன முடிவு : 
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டிைொன்சிஸடறைச் ்ெொதித்தல்

∞ 0

7Ω

BC 548B

C
B

E

VΩACOM

X1

படம் 7.2 டிைொன்சிஸடறைச் ்ெொதித்தல்

செய்முறை
ஒரு NPN  டிரநானசிஸ்்மர எடுத்துக சகநாள்ளவும்.

1. அளமவைநானிமய முதலில் X I  ஓம் நிமையில் மவத்துகசகநாணடு, அளமவைநானிமய ’0’ ஓம்ஸிறகு 
ெரி செயய நவணடும். கருபபு நி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய டிரநானசிஸ்்ரின அடிவநாய மும்னயு்னும், 
சிவபபு நி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய உமிழபெநான மும்னயு்னும் இமணககவும். அளமவைநானியில் 
அளவநா்னது சுைநார 7Ω கநாணபித்தநால், அந்த டிரநானசிஸ்்ர ்ல்ை நிமையில் உள்ளது எ்ன அறியைநாம்.

2. கருபபு நி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய டிரநானசிஸ்்ரின அடிவநாய மும்னயு்னும், சிவபபு நி்றச் 
நெநாதிககும் கம்பிமய, ஏறெநான மும்னயு்னும் இமணககவும்.  அளமவைநானியில் அளவநா்னது சுைநார 
7 Ω கநாணபித்தநால் அந்த டிரநானசிஸ்்ர ்ல்ை நிமையில் உள்ளது எ்ன அறியைநாம்.

இபசெநாழுது அளமவைநானிமய X 1 K Ω நிமையில் மவத்துக சகநாணடு ‘0‘ ஓம்ஸிறகு ெரி செயய 
நவணடும்.

3. சிவபபுநி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய அடிவநாய மும்னயு்னும், கருபபு நி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய 
ஏறெநான மும்னயு்னும் இமணககவும். அளமவைநானியின முள் ்கரநாைல் ∞ Ω கநாணபித்தநால், அந்த 
டிரநானசிஸ்்ர ்ல்ை நிமையில் உள்ளது எ்ன அறியைநாம்.

4. சிவபபு நி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய அடிவநாய மும்னயு்னும், கருபபு நி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய 
உமிழபெநான மும்னயு்னும் இமணககவும்.  அளமவைநானியின முள் ்கரநாைல் ∞ Ω கநாணபித்தநால், 
அந்த டிரநானசிஸ்்ர ்ல்ை நிமையில் உள்ளது எ்ன அறியைநாம்.

5. சிவபபு நி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய ஏறெநான மும்னயு்னும், கருபபு நி்ற நெநாதிககும் கம்பிமய 
உமிழபெநான மும்னயு்னும் இமணககவும்.  அளமவைநானியின முள் ்கரநாைல் ∞ Ω கநாணபித்தநால், 
அந்த டிரநானசிஸ்்ர ்ல்ை நிமையில் உள்ளது எ்ன அறியைநாம்.

6. கருபபு நி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய ஏறெநான மும்னயு்னும், சிவபபு நி்றச் நெநாதிககும் கம்பிமய 
உமிழபெநான மும்னயு்னும் இமணககவும். அளமவைநானியின முள் ்கரநாைல் ∞ Ω கநாணபித்தநால், 
அந்த டிரநானசிஸ்்ர ்ல்ை நிமையில் உள்ளது எ்ன அறியைநாம்.

நெநாதம்ன எண - 3 முதல் 6 வமரயில், அளமவைநானியின முள் ‘0‘ ஓம் கநாணபித்தநால், அந்த 
டிரநானசிஸ்்ரில் குறுககுச் சுறறு  ஏறெடடுள்ளது எ்ன அறியைநாம்.

நெநாதம்ன எண - 3 முதல் 6 வமரயில், அளமவைநானியின முள் சிை ஓம் அளவுகமளக (சுைநார 100 Ω  
அல்ைது 2 K Ω  ) கநாணபித்தநால், அந்த டிரநானசிஸ்்ரில் கசிவு ஏறெடடுள்ளது எ்ன அறியைநாம்.

PNP டிரநானசிஸ்்மர நெநாதம்ன செயயும் நெநாது அளமவைநானியின நெநாதிககும் கம்பியின மும்னகமள 
ைநாறறிச் நெநாதிககவும்.
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மொதிரி அடடைற்ண – NPN – டிைொன்சிஸடர்- ஒப்புறமைறக பல 
அளறைமொனிறயப் பயன்படுத்தி.. 

வ. 
எண்

மதர்நெதடுககும் 
சாவியின நிலை

உமிழப்�ான அடிவாய் ஏற�ான அளவீடு முடிவு

1 X 1 +ve மும்ன -ve மும்ன ---- 7 Ω ்னறு

2 X 1 ---- -ve மும்ன +ve மும்ன 7 Ω ்னறு

3 X 1 K -ve மும்ன +ve மும்ன ---- ∞ Ω ்னறு

4 X 1 K ---- +ve மும்ன -ve மும்ன ∞ Ω ்னறு

5 X 1 K -ve மும்ன ---- +ve மும்ன ∞ Ω ்னறு

6 X 1 K +ve மும்ன ---- -ve மும்ன ∞ Ω ்னறு

இறுதிச் நெநாதம்ன முடிவு : ்னறு. சுறறுககளில் இதம்னப ெயனெடுத்தைநாம்.

அடடைற்ண – NPN – டிைொன்சிஸடர்- ஒப்புறமைறக பல அளறைமொனிறயப் 
பயன்படுத்தி  (NPN – BC 548)

வ.எ நதரந்சதடுககும் 
ெநாவியின நிமை

E B C அளவீடு முடிவு

1 X 1 -ve முனை +ve முனை ----

2 X 1 ---- +ve முனை -ve முனை

3 X 1 K +ve முனை -ve முனை ----

4 X 1 K ---- -ve முனை +ve முனை

5 X 1 K -ve முனை ---- +ve முனை

6 X 1 K +ve முனை ---- -ve முனை

இறுதிச் நெநாதம்ன முடிவு
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25அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை

அடடைற்ண – (PNP)– டிைொன்சிஸடர்- ஒப்புறமைறக பல அளறைமொனிறயப் 
பயன்படுத்தி.. (PNP – BC 558)

வ.எ நதரந்சதடுககும் 
ெநாவியின நிமை

E B C அளவீடு முடிவு

1 X 1 +ve முனை -ve முனை ----

2 X 1 ---- -ve முனை +ve முனை

3 X 1 K -ve முனை +ve முனை ----

4 X 1 K ---- +ve முனை -ve முனை

5 X 1 K -ve முனை ---- +ve முனை

6 X 1 K +ve முனை ---- -ve முனை

இறுதிச் நெநாதம்ன முடிவு

முடிவு: 
இதன மூைம், ஒரு கும்றக்த்தி ம்நயநாடு ஜீ்னர ம்நயநாடு ைறறும் டிரநானசிஸ்்ரகமளச் நெநாதிககும் 
மும்றமயத் சதரிந்து சகநாணந்ன. 
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அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை26

்நொக்கம்
ஒரு 6 V டி.சி. மினவழங்கி (ெநாை வமகத் திருத்தி) சுறறிம்ன அமைத்து, அதன உள்ளீடடு ைறறும் சவளியீடடு 
மின்னழுத்தங்கமள அளத்தல்.

்தறையொ்ன சபொருடகள்
வ.எண் ெ�ாருள்/உ�்கரணங்கள் ெ�யர ேதிப்பு எண்ணிகல்க

1. ெை அளமவைநானி - 1

2. தநாழவடுககு மினைநாறறி 0 – 6 V, 0.5 A 1

3. மின வழங்கு வ்ம் (Power cord) - 1

4. ம்நயநாடு IN 4007 4

5. மினதம் 100 Ω, 1W 1

6. ெமெ மினநதககி 1000 μF/ 25V 2

மின்சுற்று ைறைபடம்

Pri

b d

1000 µF /
25V

c
a

A

A

A

A

K

K

D1

D2

D4

D3

K

K

4 X
IN4007

S 100Ω / 1W

R

+

–

+

–Sec
6 VAC

படம் 8.1 பொல ைறகத் திருத்தி மின்சுற்று

8பயிற்சி

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

6V டி.சி. மின்ைழஙகிறய  
(பொல ைறகத் திருத்தி) அறமத்தல்
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27அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை

செய்முறை
1. மினசுறறில் கநாட்பெடடுள்ளவநாறு ஒரு ெநாை வமகத் திருத்திச் சுறம்ற அமைககவும்.

2. அதன உள்ளீடடிறகு 230 V ஏ.சி.  மினவழங்கியிலிருந்து மினனிமணபபுத் தரவும். 

3. ெை அளமவைநானிமயப ெயனெடுத்தி திருத்தியின உள்ளீடு ஏ.சி. மின்னழுத்தத்மதயும், சவளியீடு 
டி.சி. மின்னழுத்தத்மதயும் அளககவும்.

4. மினவழங்கிமய நிறுத்தம் செயது விடடு, திருத்திமய மின இமணபபிலிருந்து நீககவும்.

அடடைற்ண
வ.எ மின்னழுத்தம் அளவுகள்

1 ஏ.சி. உள்ளீடடு மின்னழுத்தம்

2 டி.சி.  சவளியீடடு மின்னழுத்தம் 

(வடிச்சுறறு இல்ைநாைல் )

3 டி.சி.  சவளியீடடு மின்னழுத்தம் (வடிச்சுறறு்ன)

முடிவு
ஒரு ெநாைவமகத் திருத்திச் சுறறிம்ன அமைத்து, அதன உள்ளீடடு ைறறும் சவளியீடடு மின்னழுத்தங்கமள 
அளபெது ெறறி அறிந்து சகநாணந்ன.
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அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை28

்நொக்கம்
ஐசி 7812 - ஐ ெயனெடுத்தி அமைககபெட் ஒரு மின்னழுத்த சீரநாககிககு, சீரமைககபெ்நாத உள்ளீடடு 
மின்னழுத்தமதக சகநாடுத்து, அதன சவளியீடம் அறிதல்.

யதரவயொன உப்கைணங்கள்

வ.எண் ெ�ாருள்/உ�்கரணங்கள் ெ�யர ேதிப்பு எண்ணிகல்க

1 சீரநாககபெட் மினவழங்கி 0 - 30V DC, 1 A 1

2 ெை அளமவைநானி ---- 2

3 ஐசி 7812 ----- 1

4 ெமெ மினநதககி 100 μF/ 25 V 1

5 மினநதககி 0.1 μF 1

சுற்று ைறைபடம்

+

–

+

3

2

1

IN
7812
COM

OUT

+

–

–

V

(0–50V)
10µf
25VC2C1

படம் 9.1 மின்்னழுத்தச் சீைொக்கி

9பயிற்சி

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

மின்்னழுத்தச் சீைொக்கிறய   
(ஐசி 7812 - ஐ பயன்படுத்தி)  

அறமத்தல்
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29அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை

செய்முறை
1. மினசுறறுப ெ்த்தில் கநாடடியவநாறு செநாருடகமள இமணககவும்.

2. மினசுறறின உள்ளீடடிறகு அதநாவது ஐ.சி.யின முதல் பினனிறகு சீரமைககபெ்நாத  டி.சி. மின்னழுத்தம்  
(12-15 V) தரவும்.

3. சீரமைககபெ்நாத உள்ளீடடு மின்னழுத்தத்மதயும், சீரமைககபெட் சவளியீடடு  மின்னழுத்தத்மதயும் 
குறித்துக சகநாள்ளவும்.

4.  உள்ளீடடு ைறறும் சவளியீடடு மின்னழுத்தங்கமள அட்வமணபெடுத்தவும்.

5. மினவழங்கிமயத் துணடித்து, மினசுறம்ற இமணபபிலிருந்து நீககவும்.

மின்்னழுத்த அடடைற்ண
வ.எண் டி.சி உள்ளீட்டு மினனழுத்தம்  

(மவால்ட்்களில்)
டி.சி. ெவளியீட்டு மினனழுத்தம்   

(மவால்ட்்களில்)

1

2

3

4

5

முடிவு
IC 7812-ஐ ெயனெடுத்தி அமைககபெட் ஒரு மின்னழுத்தச் சீரநாககிககு, சீரமைககபெ்நாத உள்ளீடடு 
மின்னழுத்தத்மதக சகநாடுத்து, அதன சவளியீடம் அறிந்து சகநாணந்ன. 
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அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை30

்நொக்கம் :
செநாது உமிழபெநான (C.E) செருககிச் சுறறிம்ன அமைத்தல்

்தறையொ்ன சபொருடகள்
வ.எண் மதலவயான ெ�ாருட்்கள்/உ�்கரணங்கள் வரம்பு/ேதிப்பு அளவு

1 டிரநானசிஸ்்ர BC 548  1

2 மின தம் 47 KΩ, 10KΩ,  

 820Ω,   180Ω

ஒவசவநானறிலும் ஒனறு

3 சீரநாககபெட் மின வழங்கி 0 – 30 V DC,1 A 1

4 பிசரட நெநாரடு ---- 1

5 ெமெ மினநதககி 100 μF/16 V 1

6 ெமெ மினநதககி 1 μF/16 V 2

7 ெை அளமவைநானி ---- 1

ைறைபடம்
+9V

+

–

+ –+ –

10K

47K
820Ω

BC548
e

b

CQ2

1 μf 16V

100 μf
16V

1 μf 16V

180Ω

படம் 10.1 சபொது எமிடடர் (C.E) சபருக்கிச் சுற்று – ஒரு நிறல 

10பயி
ற்சி

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

சபொது  உமிழப்பொன் (C.E) சபருக்கிச் 
சுற்றிற்ன அறமத்தல்
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31அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை

செய்முறை
1. ெ்த்தில் உள்ளது நெநால் அம்னத்துப செநாருடகமளயும் ெற்ற மவத்து இமணகக நவணடும்.

2. சுறறிறகு மினெகதிமய வழங்க நவணடும்.

3. B + , உமிழபெநான, அடிவநாய, ஏறெநான மின்னழுத்தங்கமள அளந்து ெடடியலி்வும்.

அடடைற்ண
வ.எண் அளக்க மவண்டிய 

முலன்கள்
அளவீடு

1 B +

2 E

3 B

4 C

முடிவு:
செநாது உமிழபெநான (C.E) செருககிச் சுறறிம்ன அமைத்து, மின்னழுத்தங்கமள அளந்து 
அட்வமணபெடுத்திந்னன.
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அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை32

்நொக்கம் :-
ஜீ்னர ம்நயநாடின மின்னழுத்த – மினந்னநாட் ( V-I )  குண்ைனகமளயும், முறிவு மின்னழுத்தத்மதயும் 
அறிதல்.

்தறையொ்ன சபொருடகள்:

வ.எண் உ�்கரணங்கள்/ ெ�ாருள் ெ�யர வரம்பு/ேதிப்பு எண்ணிகல்க

1. சீரநாககபெட் மினவழங்கி 0-30 V DC, 2A 1

2. ெை அளமவைநானி ----- 2

3. ஜீ்னர ம்நயநாடு 6.3 V 1

4. மினதம் 1  K Ω, ½ W 1

5. பிரட நெநாரடு ---- 1

6. ஒறம்றத் திரிக கம்பி ----- நதமவயநா்ன அளவு

சுற்று ைறைபடம்:

(0–10)V(0–30)V
V

(0–30)mA

D1

K

1K

R

A

0

+

–

+ –

+

– V

A

படம் 11.1 சீைொக்கிச் சுற்று

11பயி
ற்சி

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

ஜீ்னர் றட்யொடு – V-I  
கு்ணநலன்கள்
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33அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை

செய்முறை
1. ெ்த்தில் உள்ளவநாறு சுறறிம்ன இமணககவும்.

2. மினவழங்கி மின்னழுத்தத்மத 0.5 V – லிருந்து அட்வமணயில் உள்ளெடி ெடிபெடியநாக உயரத்திக 
சகநாணடு செல்ைவும்.

3. அம்மீட்ர எல்மையில் அளமவைநானிமய மவத்துகசகநாணடு இமணயநா்ன சவளியீடடு 
மினந்னநாட்த்மதக (IR) குறிககவும்.

4. பினந்னநாககு முறிவு மின்னழுத்தத்மதக கணடுபிடிககவும்.

5. பினந்னநாககு மின்னழுத்தத்திறகும் (VR), பினந்னநாககு மினந்னநாட்த்திறகும் (IR)   வமரெ்ம் (Graph)  
வமரயவும்.

6. மின்னழுத்த அட்வமணயில் பினந்னநாககு மின்னழுத்தத்மதயும் (VR), பினந்னநாககு 
மினந்னநாட்த்மதயும் (IR)  அட்வமணபெடுத்தவும்.

0.3–0.7v

+VF

VF

–VZ

–VR

IZ(min)

IZ(max)

–IR

+IF
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அடடைற்ண
வ. எண் மினனழுத்தம் VR   (V) மினமனாட்்டம் IR (mA)

1 0.5  V

2 1.0 V

3 1.5 V

4 2.0 V

5 2.5 V

6 3.0 V

7 3.5 V

8 4.0 V

9 4.5 V

10 5.0 V

11 5.5 V

12 6.0 V

13 6.5 V 

14 7.0 V

முடிவு 
ஜீ்னர ம்நயநாடின மின்னழுத்த – மினந்னநாட் (V-I) குண்ைனகமளயும், முறிவு மின்னழுத்தத்மதயும் 
அறிந்துசகநாணந்ன.
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்நொக்கம் :
ம்நயநாடுகள் ைறறும் டிரநானசிஸ்்ரகமளப ெயனெடுத்தி, AND, OR, NOT ஆகிய தரகக வநாயில்கமளக 
கட்மைத்து, அவறறின உணமை அட்வமணமயச் ெரிெநாரத்தல்.

்தறையொ்ன சபொருடகள்
வ. எண. நதமவயநா்ன செநாருடகள் / உெகரணங்கள் வரம்பு / ைதிபபு எணணிகமக

1 சீரநாககபெட் மினவழங்கி 0-30 V டி.சி, 1 A 1

2 ம்நயநாடுகள் IN 4007 4

3 டிரநானசிஸ்்ர BC 548 1

4 ஒளி உமிழவு ம்நயநாடு (LED) - 1

5 மினதம்கள் 1 K Ω, 10 K Ω, 200 Ω ஒவசவநானறிலும் ஒனறு

6 ெநாவிகள் SPDT 2

7 பிரடநெநாரடு - 3

8 மினகம்பி (Wire) ஒறம்றத்திரிக கம்பி நதமவயநா்ன அளவு

OR ைொயில் உணறம அடடைற்ண – OR ைொயில்

B
IN 4007‘S2’

+5V

+5V
1K

Output
Y

A
IN 4007‘S1’

 

படம் 12.1 OR ைொயில்

12பயி
ற்சி

அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல்-செய்முறை

அடிப்பறடத் தர்க்க ைொயில்கறளக் 
கடடறமத்தல்

உள்ளீடு ெவளியீடு

A B Y = A + B

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1
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அடிப்படை மின்னணுப ப்பொறியியல்-பெய்முடை36

AND ைொயில் உணறம அடடைற்ண – AND ைொயில்

5V

B
IN 4007

‘S2’–
+

5V

+5V

+5V

1K

Output

Y

A
IN 4007

‘S1’–
+

படம் 12.2 AND ைொயில்

NOT ைொயில்

10 kΩ

200Ω

–
5V

5V

படம் 12.3 NOT ைொயில்

செய்முறை:
1. சுறறில் உள்ளெடி, பிரட நெநாரடில் OR, AND ைறறும் NOT வநாயில்கமள அமைபெதறகுத் நதமவயநா்ன 

செநாருடகமளத் தளரந்த இமணபபில்ைநாைல் ெரியநா்ன மும்றயில் இமணககவும். 

2. மினவழங்கியின மின்னழுத்தம் 5Vறகு மிகநாைல் இருகக நவணடும்.

3. ஒவசவநாரு வநாயிலின செயல்ெநாடம்யும், அதறகுரிய உணமை அட்வமணநயநாடு ெரிெநாரகக 
நவணடும்.

முடிவு 
ம்நயநாடுகள் ைறறும் டிரநானசிஸ்்ரகமளப ெயனெடுத்தி, AND, OR, NOT ஆகிய தரகக வநாயில்கமளக 
கட்மைத்து, அவறறின உணமை அட்வமண ெரிெநாரககபெட்து.

உள்ளீடு சவளியீடு

A B Y = A . B

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

NOT - வநாயில்

உள்ளீடு A  சவளியீடு Y=Ā

0 1

1 0
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கீழக்கொணும் ஏ்தனும் ஒரு பயிற்சிறய,  
செயல்திடடமொக செய்து சகொள்ளலொம். மதிப்சபண(5) 

1. அஸ்்புள் ெனமை வமக அமையநாககிமயப (Astable multivibrator) ெயனெடுத்தி அைங்கநார எல்.இ.டி 
விளககுகள் அமைத்தல்  (டிைொன்ிஸைர் மினசுறறு)

2. தரகக வநாயில் நெநாதம்னக கருவி (Logic Probe tester)

3. துணடுகள் திமரயில் (7 Segment display) 0 முதல் 9 வமரயுள்ள எணகமள ஒளிைச் ்்யதல்.
4. எல்.இ.டி. அணிகள் திமரயில் (LED matrix display) ஏநதனும் 5 தமிழ  எழுததுக்கரள ஒளிைச் ் ்யதல்.
5. எல்.இ.டி. அணிகள் திமரயில் ஏநதனும் 5 ஆங்கிை எழுத்துககமள ஒளிரச் ்்யதல்.

நைறகண் செயல்திட்ங்களில் இல்ைநாத நவறு ஏநதனும் ஒனறிம்ன  ெம்ைந்தபெட் சதநாழிறகல்வி ஆசிரியர 
விரும்பி்னநால், அதம்னத் நதரவு செயது சகநாள்ளைநாம். 
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்பாடநூல் வல்லுநர
முற்னவர ்தபாளமபா்தரனபநடுமபாைன, 
இறணப் ள்ரபாசிரியர மற்றும் துறைத்்தறலவர (ப்பாறுப்பு),
றமயக்கருவியபாக்கம் ம்மற்றும் ளசெறவ ஆய்வகம்,
பசெனற்னப் ்ல்கறலக்கழகம்,
கிணடி வேபாகம், பசெனற்ன.

ளமலபாய்வபாேர 
முற்னவர எ. விமலபா ஜுலியட், ள்ரபாசிரியர மற்றும் ்தறலவர,
மின்னணு மற்றும் அேவுக் கருவியியல் துறை,
எஸ்.ஆர.எம் அறிவியல் மற்றும் ப்தபாழில்நுட்் நிறுவ்னம்,
கபாட்டபாஙகுேத்தூர.

சதொழிற்கல்வி -அடிப்பறட மின்்னணுப் சபொறியியல் - செய்முறை 
்மல்நிறல முதலொம் ஆணடு

நூலபாசிரியரகள் மற்றும் ளமலபாய்வபாேரகள்

்தர கட்டுப்்பாடு
ஆளரபாக்கியம் ப்லிக்ஸ்
பசெனற்ன.

புத்்தக வடிவறமப்பு 
ஆளரபாக்கியம் ப்லிக்ஸ்
பசெனற்ன.

ஒருஙகிறணப்பு
ரளமஷ் முனிசெபாமி

்பாடநூல் ஆசிரியரகள்
அ. இ்தயபசெல்வன, ப்தபாழிற்கல்வி ஆசிரியர,
அரசு ளமல்நிறலப் ்ள்ளி,
ளமட்டூர அறண,
ளசெலம் மபாவட்டம்.

சி. பவஙகடகிரி, ப்தபாழிற்கல்வி ஆசிரியர,
மன்னர ளமல்நிறலப் ்ள்ளி,
சிவகஙறக.

எஸ். ரமபா, ப்தபாழிற்கல்வி ஆசிரியர,
அரசு அரசு ஆணகள் ளமல்நிறலப் ்ள்ளி, 
விருத்்தபாசெலம்,
கடலூர மபாவட்டம்.

ஜி.அன்ரசி, ப்தபாழிற்கல்வி ஆசிரியர,
அரசு ளமல்நிறலப் ்ள்ளி,
மஙகேம்ள்ட்றட,
கடலூர மபாவட்டம்.

வபா.ரமண சு்ந்தரம் 
ப்தபாழிற்கல்வி ஆசிரியர,
பஜ்னரல் கரியப்்பா ளமல்நிறலப் ்ள்ளி,
செபாலிகிரபாமம், பசெனற்ன

இ்நநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகணட் ளமப்லித்ள்தபா ்தபாளில் 
அசசிடப்்ட்டுள்ேது. ஆப்பசெட் முறையில் அசசிட்ளடபார:

்பாட ஒருஙகிறணப்்பாேரகள்
அ. இேஙளகபாவன, விரிவுறரயபாேர,
மபாவட்ட ஆசிரியர கல்வி மற்றும் ்யிற்சி நிறுவ்னம், 
திரூர, திருவள்ளூர மபாவட்டம்

க.ரவிசசெ்நதிரன, முதுநிறலப்்ட்ட்தபாரி ஆசிரியர,
்த்நற்த ப்ரியபார அரசி்னர ளமல் நிறலப்்ள்ளி,
புழுதிவபாக்கம், கபாஞ்சிபுரம் மபாவட்டம்.

்பா.மலரவிழி, ்ட்ட்தபாரி ஆசிரியர,
ஊரபாட்சி ஒனறிய நடுநிறலப்்ள்ளி,
்பாடியநல்லூர,
திருவள்ளூர மபாவட்டம்.
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