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ہیاستقبال خطبہ  

 

 ,کیشر زیعز
 

کے ٹریووگ پروگرام میں کے  کو ٹریووگاس .ٓامدید  خوش کمپیوٹر ہارڈ ویئر اصشٹوٹ  هے  مکمل کر
گے  بعد، کے لابل ہو جایں  هے   :ان میں شامل ہیں ٓاپ جن کاموں کو کر

هے  اهشٹال.1  ی کرهاتیار  موطوبہ بودی اور لےئ کےکر
 کرها اهشٹال کوصافٹ ویئر / اوزار / ڈواؑیس صشٹم .2
کے لےئ موطوبہ بودی اور تیاری .3  کرها کمپیوٹر صشٹم کی خرابیوں کی تشخیص 
 کرهاکمپیوٹر صشٹم کی خرابیوں کی تشخیص .4
 کرها مرمت کمپیوٹر صشٹم کی خرابیوں کی.5
 کرهاٹیشٹ  وصشٹم ک.6
هے کوفیگریشن .7  ی کرهاتیار  موطوبہ بودی اور لےئ کےکر
 کرها کمپیوٹر صشٹم کو کوفیگر.8
 کرها اور ٹیشٹ معائوہ اکوفیگریشن ک ےئ گیے کمپیوٹر صشٹم ک.9

کے لےئ موطوبہ بودی اور تیاری .10 کے صشٹم کی دیکه بهال   کرها کمپیوٹر 
کے صشٹم کی دیکه بهال .11  کرهاکمپیوٹر 
کے صشٹم ک  گیےےئک کوفیگریشن / مرمت .12  هاکر اور ٹیشٹ معائوہ اکمپیوٹر 

کے صواالت کو ٓازمائیں گ ان کریں اور ٓاخر میں ورکشاپ  .ہر ماڈیول کو پڑھیں، اہم مشق میں ال   
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کے لےئ  ہدایات عامٹریووگ   

 
 .یں، تو اپےن اصتاد اور دیگر شرکاء کو صالم کرںجب ٓاپ کالس روم میں داخل ہو.1
 یں.رہ کے پابودولت .2
کے حامل امیدواروں کو رہین حاضر صے یبالاعدگ.3  یا جائے گا.دهہیں  صود. کم حاضری 
 .ںید اطالعاگر، کشی بھی وجہ صے، ٓاپ کو کالس چھوڑها پڑتا ےہ، اصاتذہ کو .4
کے اصتاد.5  . ےیفرما توجہیں اس پر ہاتے یا دکھ ےتکہ جوٓاپ 
 اگر ٓاپ کشی چیز کو هہیں صمجھےت تو اپوا ہاتھ اٹھائیں اور پوچھیں..6
کے اختتام پر اس ک تاب میں ہر ما.7  صمجھےن میں مدد مےل گی  ٓاپ کو تطورات کو بہتر اس صے. کریں ضرور مشقڈیول 
کے باد کشی بھی هئی مہارت کو صیکھ.8  مدد صے وںیصاتھ دوصرے لےئ اپےن ٹریور یا کے  . مشقکریں  مشق ی بارک ئےن 

 ںیکر حاضل
کے دوران، اپےن ٹریور کی طرف صے ہدایت کی تمام ضروری احتیاطی تدابیر لیں. ی ور یمشبجلی اور .9 هے   کے صاتھ کام کر

 .ںیبوائ یویكی ٓاها هظر اچھا اور  پہووا کپڑے  ضاف ولت ہر.10
کے دوران تمام صرگرمیوں، بات چیت اور کھیلوں میں.11  .ںیل حطہ کر چڑھ بڑھ تربیت 
 کریں. یکوگھاور اپےن بالوں کو  یںہمیشہ غشل کریں ، ضاف کپڑے پہو پہےل صے ٓاهے ںیم کالس ٓاپ.12
اور اپوی روزمرہ گ فتگو، میں اصتعمال  ؑیےیاد رکھ ہمیشا  تین اہم الفاظ کوان   معذرت اور  ہیشکر ،یمہرباه براہ

 کیجیے۔

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 )کمپیوٹر ہارڈویئر اصشٹوٹ( نیمضام فہرصت
 

 ____________________________________________ 1 باب
 ، تطور  یادیبو یک یبجل
 بجلی کیا ےہ؟ 1.1
 تطور  کا جیوولٹ اور  کرهٹ 1.1
 بہاؤ کا الیک ٹران 1.1
1.1 AC   کرهٹ اورDC کرهٹ 
 وسیزصٹیر 1.1
کے الشام 1.1    کویک ٹر 
کے الشام 1.1  صوئچ 
   فرق  انیدرم کے( اوزار ل ن ٹريمیال) ٹریوولٹم   ٹر،یم میا 1.1
   اوزار کےمختلف هاپےن 1.1

هگ 1.11 هگ اور  رن یآ -موو     فرق  انیدرم کے اوزار لیؑ کوا موو 
 ڈیجیٹل ملٹی میٹر 1.11

 ____________________________________________ 1 باب
ص ذ  هڈک ٹ ٹر، ر  ور  وسیشٹیپیک   وس،یا  هگ ا  ور  صولڈ  هگیڈ   ا   شولڈ 

کے مختلف لشم کی درجہ بودی 1.1  ریجشٹشٹیوس 
هگ ک صول 1.1 ؟ ڈر     یا ےہ 
   لاهون کا اوم 1.1
هٹ 1.1    مالیاصت کے اس اور  بورڈس صرکٹ ڈیپر 
کے اوزار 1.1  ڈی صولڈرهگ 
 اهڈک ٹوس 1.1
 ٹراهشفارمر 1.1
 (گوهج)وسیجوهیر 1.1
 کیپیک ٹر 1.1
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  :کے هتائخ تؿلیم
 کورس کی مدت، ظریكہ کار، اور تربیتی پروگرام کی صاخت.ےہ تولؽ کی پابودی کی ولت اور  ادب  صے ؾلموں ظالب . 
 .کے بارے میں  ادارے اور بویادی ڈھاهچے 
  میں زفاػت. زٹاهے صامان و صازبھاری اور هازک 
  ایڈ فشٹ 
  صاهس هكلی 
   بچاو صےبدلی 
  پہچان کی تفػیالت کی الشامکے  فیوز. 
 تفػیالت اور  پہچان کی لشم کی صوئچ. 
 زد کی هاپےن اور  پہچان کی لشم کی میٹر. 
 ئے -یواالگمیٹر ) ملٹی تے ہو  .هاپوا کو کرهٹ اور  وولٹیخڈیدیٹو( کا اصتؿمال کر
  V-I ئے تے ہو  .هاپوا کوڈی صی اور اے صی  کے ظریكہ کار اور پاور میٹر کا اصتؿمال کر

 
 

 
 

 لے ذا کر ظالب ؾلموں ,ٹریور کے، ورکطاپ، لیب، دفاتر، صٹور وغیرہ تک زیر تربیت   :کو اهشٹی ٹیوٹ 
 .گے کریں زفاػتی ازتیاط کا مؼاہرہ .1
 .گے کریں مؼاہرہ ؾملیفشٹ ایڈ کا  .2
 .گے کریں مؼاہرہ ؾملیهكلی صاهس کا  .3
کے ازتیاظی  صےبدلی  .4  .گے دیں وکا ڈیم ؾموزفاػت 

 کے فیوز اور صوئچوں پر ایک ویڈیو صیطن  ظالب ؾلموں ,ٹریور کے بؿد، ٹریورگے دکھائیںکو مختلف لشم   ,. ویڈیو صیطن 
کے هام  کر کو مختلف فوذوں کی تػاویر دکھا ظالب ؾلموں  .گے پوچھیںان 

 1- باب

 بدلی کی بویادی تػورات

  صرگرمی کی صیطن صے پہےل

1
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  کے بارے میں اهفراصٹرکچرادارے اور 

صب صے بڑا کاروباری مراکز میں صے ایک ےہ. یہ هہ غرف  کےبھارت  ؾوراینکی وذہ صے  ماڈیول کورس موجرتازہ ترین تربیتی ظریكہ کار اور 
کے  بہترین اور  پائیدارلےئ  بھارت میں بلکہ دیگر ک ئی ممالک میں بھی ظہری، مضافاتی، دیہی، پشماهدہ اور پہاڑی ؾاللوں میں، غوؿتوں 

هے میں اہم کردار ادا کرتا ےہ. ؾوراین ایڈوٹیم،  تیار کو غالزیتوں کمپوی  صرٹیفایڈ IS 9001: 2015 کے صاتھ ظریک اور  NSDCکر
کے پاس ٓائی ٹی اور غیر ٓائی ٹی  ، زوصپیٹالیٹی ورکوگ، هیٹ ریٹیو،الیک ٹراهکس، ٹریول ایوڈ ٹورذم،  صاتھ صاتھ کے ظؿبوںےہ، ذن 

کی ضروریات کو  مختلف ظؿبوں دیگراور  ڈیزائووگ اور  میووفیک كدمگ پوظاک کی ،زیلتھکیؿر ،مرمت کیزراؾت، موبائیو اور لیپٹاپ 
کے لےئ هے   .ےہ مہارت اور  لابلیت تربیتی ظاهدار پورا کر

 
 ازتیاظی ؾمو میں لےذاهے اور  الهےبھاری اور هازک صامان کو 

 
 

 ئے صامان اٹھاهے صے بچیںفرش پر رکھے ذاهے والے صامان ا   .ٹھاهے اور بیٹھے ہو
 .دصتیاب ہیوڈلوگ ایڈ کا اصتؿمال کریں 
 .اچاهک اور ذھٹکا دیےن والی صرگرمی صے بچیں 
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  کے لےئ ٹھوس لیویو دصتیاب   ہو.اٹھاهے کا کام تب کریں ذب کافی ذگہ، مواصب روظوی اور پاؤں زماهے 
 .کے ظریكوں کو بہتر بوائیں هے  کے لےئ اظیای کو دوبارہ ڈیزائن کریں اور کام کر هے کو ٓاصان بواهے    چلےن پھر
 .ظریک کارکووں صے مدد زاغو کریں 
 .ذشماهی بواوٹ کو بہتر بوائے رکھیں  
 .کے لریب رکھیں  اٹھاتے ولت لوڈ ذشم 
 .ہلکا پھلکا مواد صے بوا کوٹیوروں اصتؿمال کریں 
 مکن ہو تو لوڈ کا صائز کم کریں.اگر م 
 .کے دوران مڑے یا ذھکے هہیں  اظیای کو اٹھاهے 
  کریں کی بار بار، بھاری اور بڑے لوڈ هہ اٹھائے ذائے. اس بات کا اظمیوان 
 کے درمیان رکھیلوڈ کو کودھے اور اهگ  لیوں کی اوهچائی 
 ئڈ یا ڈ کے لےئ کوویئر، صال هے   تؿمال کریںھال اصدھکا مارها یا کھیوچوا کم کر
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 ایڈفشٹ 

 
کے بارے میں مؿلومات ہیں  :صیفٹی پروگرام میں یہ بھی اظمیوان کیا ذاها چاہےئ کہ تمام ظالب ؾلموں کو مودرذہ ذیو 

 فشٹ ایڈ کٹ کی ذگہ. 
 کے لےئ کون کون ذمہ دار ہیں؟  اهشٹی ٹیوٹ میں فشٹ ایڈ دیےن 
 لریب ترین فشٹ ایڈ کہاں ےہ. 
  ،ذیشے ہوگامی رابعہ، الرذی اور دیگر مواصب ذاتی مؿلومات؟ظکار کی ذاتی مؿلومات کہاں مو صک تی ےہ 
 هے پر هكلی صاهس کس ظرح دیےت ہیں  .ضرورت پڑ

 
کے زادجات  کے لےئ: صےبدلی   زفاػت 

 
  تے ولت بھی، اس بات صے  پروٹیک ٹر صرج کے لےئ بدلی کا لوڈ بہت زیادہ هہیں ےہ. لیجیے ہو معمئنکا اصتؿمال کر  کہ صرکٹ 
 کے صاتھ ٓاؤٹ لیٹ اوورلوڈایک صے زیادہ اصبا ئیوشز  ب  هے صے بچیں. کبھی بھی ایک پلگ میں ایک صے زیادہ ہائی وولٹیخ ایپال کر

 هہ اصتؿمال کریں.
   کے کے لےئ پلگ صے غیر اصتؿمال ظدہ صامان کو ہٹا دیں. ذھٹکےتواهائی کو بچاهے اور بدلی  هے  کے خعرے کو کم کر  اور ٓاگ 
   کے لےئ کہ بدلی هے  مہیےن میں ایک بار ان کی ذاهچ پڑتال  ,هہیں ہیں والے خرابی دیگر یا پھےٹیا  گھیشے تار کےیہ اظمیوان کر

 کریں.
 کے کے کو تاروں بدلی  کے هیچے لالین   .ذاے گزیرا صے هہ ذگہوں والی پہو چہو اهتہائییا  ٓارپار  یا دروازے 
  هےپر صٹرپس ایکشٹیوطن کارڈ  یا پاور ئشوس یافتہ  اهسػار ہو   پر غور کریں.اوٹلیٹس لگواهے صے اضافی  الیک ٹریطنکے بدائے ال
 کے اصباب کی لومی ظور پر تشلیم ظدہ لیبارٹری کی ظرف صے تػدیق کی گ ئی ےہ، اور کارخاهہ  لیں یہ اظمیوان کر کہ تمام بدلی 

  .یںصے پڑھ غور دار کی ظرف صے دی ذاهے والے تمام ہدایات کو 
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 تؿارف

 

 
 

 کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر:

 
 

کے ذشماهی ؾواغر کو ہارڈ ویئر کہا ذاتا ےہ.  اصے مطیوری یا کمپیوٹر کا پرزا بھی کہا ذاتا ےہ.  کی بورڈ، ماهیٹر،  بار ک ئیکشی بھی کمپیوٹر 
کے ہارڈویئر  کو هہیں دیکھا ذاصک تا ےہ کیوهکہ یہ کمپیوٹر  ماؤس اور مرکزی پروصیشوگ یوهٹ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی محالیں ہیں. کمپیوٹر 

کے ایک اهدروهی  ؾوػر ےہ، ذو بلکہکے ػاہری  ؾوػر هہیں  ےہ. کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر بہت صے مختلف  کیس صے ڈھوکا ہوتاکمپیوٹر 
 زػوں پر مطتمو ےہ، لیکن ظاید ان میں صے صب صے اہم مدربورڈ ےہ.

کے مكابےل میں ہارڈ ویئر ایک ذشماهی  کے بغیر صافٹ ویئر  چیز ےہ. ہارڈ ویئر اور صافٹ ویئر ایک دوصرے پر مبوی ہیں، صافٹ ویئر 
کے بغیر  اہارڈ ویئر ک اکمپیوٹر ک کے لےئ ہارڈ ویئر  هے  کوئی کام هہیں ےہ. مرکزی پروصیشوگ یوهٹ کی مدد صے صافٹ ویئر ہدایت کا کام کر

 بیکار ہو ذائے گا.
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کے مكابےل میں ہارڈ ویئر ایک ذشماهی  کے بغیر صافٹ ویئر  چیز ےہ. ہارڈ ویئر اور صافٹ ویئر ایک دوصرے پر مبوی ہیں، صافٹ ویئر 
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 ذاتی کمپیوٹر کا بویادی ڈھاهچہ کیا ےہ؟

 

 
 

 
 کمپیوٹر کی صاخت:

کے مین اذزای ملٹی میڈیا ڈیوائس دیگر پیریفیرل ڈیوائس  کمپیوٹر 
 ( پرهٹر1
 ( صکیور2
( صی ڈی برهر )صی ڈی 3

ریکارڈر، صی ڈی ٓار / صی ڈی 
 ٓار ڈبلیو ڈرائیو(

 ( موڈیم4
5 )USB فلیض ڈرائیو 
 ( ویب کیم6
 دیٹو کیمرے ( ڈی7
 ( ڈیدیٹو ٓاواز ریکارڈر8
 کیم کوڈر (9

( صی ڈی روم / ڈی 1
 وی ڈی ڈرائیو

 ( ویڈیو کارڈ2
 ( صاؤهڈ کارڈ3
 ( اصپیکر4
( ہیڈ فون / 5

 ہیڈصیٹ
  ( مائیکروفون6

  

 ( کمپیوٹر1
 ( ماهیٹر2
 ( ہارڈ ڈصک / ہارڈ ڈرائیو3
 ( کی بورڈ4
 ( ماؤس / ٹریک بال /5

  ٹچ پیڈ     
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 ہارڈویئر کی درذہ بودی کیا ہیں؟

 
 

کے بویادی تػورات  بدلی 

 
 

 بدلی کیا ےہ؟1.1
ئ ٹس، صولڈرهگ ٓائرن اور ایئر   کے زماهے میں، صیو فون، کمپیوٹر، ال ٓاج 

کے ذریؿہ بدلی ہمارے ارد گرد موذود ےہ ... یہ کے اصتؿمال  اں کوڈیطور وغیرہ 
کام  میں ُیوت َویل، یہ بھیتک کہ اگر ٓاپ  بدلی صے بچےن کی کوظض کریں تو 

 اهدر کے ذشم ہمارے کر لے صے بدلی هڈهےنوالي میں ٓاهدھی  یہ کرتی رہتی ےہ،
ےہ،. ہوتیموذود تک    
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 کرهٹ اور وولٹیخ کا تػور: 1.2

 ہوتیں ہیں ذو یہ ہیں: مكدار کی بدلی متؿلق زیادہ بہت لیکنتمام بویادی الیک ٹریکو یا الیک ٹراهک صره ٹس میں تین مختلف 
 (،v)وولٹیخ، 

 اور ( i)کرهٹ، 
 (.Ωریزصٹیوس )

 الیک ٹرکو وولٹیخ: 1.2.1

 
 

کے ظور پر صمدھا ذا صک تا   ایشی ظالتمکوہ تواهائی ےہ. وولٹیخ کو ایک ( الیک ٹریکو چارج کی ظکو میں مسفوظ بدلی کی مVوولٹیخ، )
کے "دھکہوگازیادہ  ذتوا اور وولٹیخ ک ٹر صے دھکیلتا ےہ، الیک ٹران کو کوڈ و ےہ ذ  تواهائی. ہوگی زیادہ اتوی ہی  " کی غالزیتیلےن، اس 

هے کام میں  کرهوٹالیک ٹریکو کو ئلیک ٹراهوں کہ ےہ صک تا ذا کیا بھی صے لشم اس کچھ بیان کا تواهائی ممکوہ اس لہذا ےہ غالزیت کی کر
 ..ےہ ہوتا ظمار میں ذول ذشے کرها کام لےئ کے ذاهے لے تک هوڈ یا پوائوٹ دوصرے  صے هوڈ یا پوائوٹ ایک کا صرکٹ میں ظکو کی

 
 

کے درمیان وولٹیخیںہ کہےت بھی هوڈذیشےیا ذوکطن ) کوکطنصرکٹ میں کشی بھی دو پوائوٹس،  پوٹیوطو ڈفرهس )پ ی  کوفرق  ےک ( 
  ؾام ظور پر وولٹیخ ڈراپ بھی کہا ذاتا ےہ. شےڈی.( کہا ذاتا ےہ، ذ

کے درمیان پوٹیوطو ڈفرهس متغیر وولس میں هاپا ذاتا ےہ، ذس ک کے صمال ، یا V صمبوصرکٹ  ادو پوائوٹس  ےہ، ہوتا  " v"اهگریزی 
هے والی  کے صمال، یا  E اینرجیکے لؑیے ( رسفو ٹوروموٹیلیک) emfاگرچہ کبھی کبھی پیدا ہو بھی اصتؿمال کیا ذاتا کا   ―e ‖اهگریزی 

هے کام زیادہ ہی اتوی اور  ےہ ہوتا( فورس پطگ یا) دباؤ زیادہ ہی اتوا ہو زیادہ ذتوا وولٹیخ لیے اصیےہ.   .ےہ ہوتی غالزیت کی کر
 
 
 
 

 ذول کیا ےہ؟

 ایک ذو،ےہ )ایس ٓائی( میں، کام یا تواهائی کی مؿیاری یوهٹ هؼام االلوامی بین کے یوهٹس (
هے  میٹر ایک صمت کی ظالتکا  ایپلی کیشن پوائنٹ صے ظالتی هیوٹن ک تک ذاهے میں ہو

کے برابر ہوتا ےہ:  یہ... کے برابر ہوتا ےہ صیکوڈ  فی واٹ  ر ایک 107ergs  :معابق والے کام 
 )هیوٹن میٹر بھی کہا ذاتا ےہ
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هے کام زیادہ ہی اتوی  .ےہ ہوتی غالزیت کی کر

 وولٹ کو وولٹیخ۔ ےَہ  ذاتا کہا وولٹیخ AC کو وولٹیخ والے بدلےن پر ولت- ولت ذبکہ ےَہ، ذاتا کہا وولٹیخ DC کو ذریؿہ وولٹیخ شلشوم
ر ایک کی ےَہ  ذاتا ِکیا واضر ظرح  ِاس ُکچھ کو وولٹ ایک ذشمیوں ےَہ، ذاتا هاپا میں  کے hm اوہم( ایک) کو کرهٹ الین ٹريم   ایمِپؑ

ذیلی ملٹی ذس میں  ےَہ  ذاتا ِکیا ایکشپریس وولٹ صے کو وولٹیخ پر ؾام ظور ۔ . پریطر الیک ٹریکو واال لگےن لؑیے کے ھیجےنب صے ریِدشٹوس
 kV)یا هلووولٹس ( mV = 10-3 Vمليوولٹس )(، μV = 10-6 Vماينرو وولٹس ) َذیشے َہیں ذاتےک ےئ  ِاصتیمالصابكہ  لؑیے کے بتاهے کوپلز 

= 103 V)و محبت یا موفی ہوصک تا ےہ.. وولٹیخ یا ت 
 

ئیاور پاور  َبیٹِریخ ٹس الیک ٹراهک خاص ظور پر کو صپال کے ذریؿہ )ڈایریکٹڈی صی مشلشو میں ِصشٹمساور  صرک ِ  َذیشے کرهٹ( وولٹیخ 
هے پیدا کووغیرہ  5v، 12 v، 24 vکہ  اور  ھریُلوگ ذریؿہ وولٹیخ کرهٹ( الٹرهیِٹوگ )اے صی ذب کہہیں۔  ذاتا ِکیااصتمال  لیےکے  کر

   ہیں۔ ذاتا ِکیا صتیمال لیےکے  ٹراهشِمطنپاور  ہی صاتھاور  ِبدلیپاور اور  غوؿتی

 
 

ٹس الیک ٹراهک ؾام ئی کے َبیٹری  DC وولٹیخ کم کےدرمیان  کے V DC 24اور  V 5۔1صرک ِ تے کام پر صپال  کے ذریؿہ مشلشو وولٹیخہیں۔  کر
کے لؑیے  کی پوالِریٹی هطان ،– ِهگیِٹو،اور  ،+ پوِذِٹو، ذس میوںہیں  ذاتےدؑیے  میںظکو  کےن هطا کے َبیٹری  صے ؾام ظور هطان  صرِکٹ 

تے ہیںصمت   هطان بوا ہوتا کالہر  هطان اهدر ِذشکے گوال ہوتا ےہ ایکهطان  صرِکٹ کا لؑیے کے ذریؿہ وولٹیخ الٹرهیِٹوگ۔ کی همائودگی کر
 ۔  ےَہ 

 وولٹیخ کا هطان

 
کے  کے درمیان وولٹیخ ؾام ظور پر "وولٹیخ وولٹیخ ہمیطہ ایک صرکٹ  کے ظور پر هاپا ذاتا ےہ اور دو پوائوٹس  کے درمیان فرق  دو هکات 

 .ڈراپ" کہا ذاتا ےہ

  کیا ےہ؟ اوہم
کے بین االلوامی هؼاماوہم ( -الٹرهیِٹوگ۔ےَہ  ُیوِهٹ مؿیاری  کا ریِدشٹوس ِالیک ٹِرکو( SI)میں یوهٹس 

 لیاصی ذب لؑیے کے بتاهے کو ردؾمو میں اصتؿمالوں کے (RF)فریکوئوشی-ریِڈیو( اور AC)کرهٹ
بویادی لیویو  صبشے کے ُیوِهٹس SI۔ ےَہ  ہوتا ِاصتیمال کااوہم بھی  تب ےَہ  ذاتا ضرب کیا صے همبروں

هے تک رکیوب فی  صیکوڈمربؽ فی  ِمیٹر ِکلوگرام ایک ایک اوہم پر، کر  kg 1 (ےَہ برابر   کےمربؽ  ایمِپؑ
رفی  وولٹ ایک۔اوہم m 2 • s-3 • A-2 ضرب    )ےَہ  ہوتا برابر کے بھی )V\ A( ایمِپؑ
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 وولٹ کو وولٹیخ۔ ےَہ  ذاتا کہا وولٹیخ AC کو وولٹیخ والے بدلےن پر ولت- ولت ذبکہ ےَہ، ذاتا کہا وولٹیخ DC کو ذریؿہ وولٹیخ شلشوم
ر ایک کی ےَہ  ذاتا ِکیا واضر ظرح  ِاس ُکچھ کو وولٹ ایک ذشمیوں ےَہ، ذاتا هاپا میں  کے hm اوہم( ایک) کو کرهٹ الین ٹريم   ایمِپؑ

ذیلی ملٹی ذس میں  ےَہ  ذاتا ِکیا ایکشپریس وولٹ صے کو وولٹیخ پر ؾام ظور ۔ . پریطر الیک ٹریکو واال لگےن لؑیے کے ھیجےنب صے ریِدشٹوس
 kV)یا هلووولٹس ( mV = 10-3 Vمليوولٹس )(، μV = 10-6 Vماينرو وولٹس ) َذیشے َہیں ذاتےک ےئ  ِاصتیمالصابكہ  لؑیے کے بتاهے کوپلز 

= 103 V)و محبت یا موفی ہوصک تا ےہ.. وولٹیخ یا ت 
 

ئیاور پاور  َبیٹِریخ ٹس الیک ٹراهک خاص ظور پر کو صپال کے ذریؿہ )ڈایریکٹڈی صی مشلشو میں ِصشٹمساور  صرک ِ  َذیشے کرهٹ( وولٹیخ 
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ٹس الیک ٹراهک ؾام ئی کے َبیٹری  DC وولٹیخ کم کےدرمیان  کے V DC 24اور  V 5۔1صرک ِ تے کام پر صپال  کے ذریؿہ مشلشو وولٹیخہیں۔  کر
کے لؑیے  کی پوالِریٹی هطان ،– ِهگیِٹو،اور  ،+ پوِذِٹو، ذس میوںہیں  ذاتےدؑیے  میںظکو  کےن هطا کے َبیٹری  صے ؾام ظور هطان  صرِکٹ 

تے ہیںصمت   هطان بوا ہوتا کالہر  هطان اهدر ِذشکے گوال ہوتا ےہ ایکهطان  صرِکٹ کا لؑیے کے ذریؿہ وولٹیخ الٹرهیِٹوگ۔ کی همائودگی کر
 ۔  ےَہ 

 وولٹیخ کا هطان

 
کے  کے درمیان وولٹیخ ؾام ظور پر "وولٹیخ وولٹیخ ہمیطہ ایک صرکٹ  کے ظور پر هاپا ذاتا ےہ اور دو پوائوٹس  کے درمیان فرق  دو هکات 

 .ڈراپ" کہا ذاتا ےہ

  کیا ےہ؟ اوہم
کے بین االلوامی هؼاماوہم ( -الٹرهیِٹوگ۔ےَہ  ُیوِهٹ مؿیاری  کا ریِدشٹوس ِالیک ٹِرکو( SI)میں یوهٹس 

 لیاصی ذب لؑیے کے بتاهے کو ردؾمو میں اصتؿمالوں کے (RF)فریکوئوشی-ریِڈیو( اور AC)کرهٹ
بویادی لیویو  صبشے کے ُیوِهٹس SI۔ ےَہ  ہوتا ِاصتیمال کااوہم بھی  تب ےَہ  ذاتا ضرب کیا صے همبروں

هے تک رکیوب فی  صیکوڈمربؽ فی  ِمیٹر ِکلوگرام ایک ایک اوہم پر، کر  kg 1 (ےَہ برابر   کےمربؽ  ایمِپؑ
رفی  وولٹ ایک۔اوہم m 2 • s-3 • A-2 ضرب    )ےَہ  ہوتا برابر کے بھی )V\ A( ایمِپؑ
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 الیک ٹرکو کرهٹ 1.2.2  

 
 

رس میں هاپا ذاتا ےہ،  بدلی کی چارج کی )I( الیک ٹرک کرهٹ  )ظدت( ، یؿوی ِاهٹیوِشیٹیIِذشکی ؾالمت ےہ صرگرمی یا بہاؤ ےہ اور یہ ایمِپؑ
ےہ ِذشے وولٹیخ صورس کی  (ا ذاتا ےَہ ِذشے ڈریفٹ کہ )کا ُمشلشو اور یکشاں بہاؤ (موفی  ذرہ  اایٹم ک )یہ ِکشی صرِکٹ میں ِالیک ٹروهس

کے  موفی ” دھکیال“ظرف صے  ئی  ٹرِمولس کی ظرف بہےت ہیں اور  VE+  ٹرِمولس صے محبت VE-( ذاتا ےہ۔ زكیكت میں، ِالیک ٹروهس صپال
کے لؑیے کوویوطوو کرهٹ بہاؤ کو َایشا صمدھا ذاتا ےہ ِک کرهٹ محبت صے  موفی  ٹرِمو    و کی اور بہتا ےہ۔صرِکٹ کو ٓاصاهی صے صمدھےن 

کے صاتھ ہوتا  ”I“ ، یا صمال لیٹر میںIصرِکٹ ڈایاگرام میں ؾام ظور پر، صرِکٹ میں کرهٹ کا بہاؤ ایک ِتیر صے ِدکھایا ذاتا ےہ ذو هطان، 
کے بہاؤ کی اغو صمت  اؤ کی صمت ۔ لیِکن، یہ ِتیر ؾام ظور پر کوویوطوو کرهٹ بہ کی ظرف اظارہ کرتا ےہےہ اور ِتیر کی صمت کرهٹ 

 ۔بتاےدکھاتا ےہ اور ذُرری هِہیں کہ بہاؤ کی اغو صمت 

 روایتی کرهٹ بہاؤ

 
 

 کرهٹبغیر  کے وولٹیخ لیِکن ےَہ، صک تا ہو َموُذود وولٹیخ کے کرهٹبغیر  میں صرِکٹ
 کُھال-یآادھا کُھال کو ذریؿہ وولٹیخ AC یا DC صےاور اس ظرح   صک تا ہو هِہیں َموُذود

 یہےہ کیوهکہ  ہوتی هفرت ُاصے صے تزال والی صرِکٹ ظارٹ لیِکنےہ  ہوتا پشود صرِکٹ
 ےہ۔ صک تا کربرباد  ُاصے
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کی  (صوراخ )کی  موفی  کا محبت ےہ۔ یہ ڈایاگرام، بود صرِکٹ میں محبت چارج ایک ظرح  صے، یہ صرِکٹ میں محبت چارج کا بہاؤ ےَہ، ذو

کے محبت ٹرِموو صے  موفی  ٹرِموو تک ذاتے ہیں۔ محبت صے  موفی  تک ذاهیےوالے کرهٹ  صرگرمی ِدکھاتا ےہ ذو صرِکٹ میں صے ہوکر َبیٹری 
   تا ےہ۔کوویوطوو کرهٹ بہاؤ ماها ذا یا روایتی کے اس بہاؤ کو ؾام ظور صے

کے َدوران  یبدلی ک یے اصیدریافت  صرِکٹ میں  الین ٹريم  کرهٹ ِاصی صمت میں بہتا ےہ  کہ گیا تھا ماهاُچوا گیا تھا ذس میوں ایشا  کو رو
کے بہاؤ کی ص ایَذیشے اذز  س۔ تمام صرِکٹ ڈایاگرامس میں، ڈایوڈ اور ٹراهِدشٹر پوائوٹ مت کے هطاهات پر دکھایے گ ےئ ِتیر روایتی کرهٹ 

تے ہیں۔  میں ہو

.  
 

 
 

کے بہاؤ کے اغو ہوایشا بہاؤ  کا الین ٹريم ل کرهٹ  میں اس ظرح  صے روایتی کرهٹ  تا ےہ ذو محبت صے  موفی  تک بہتا ےہ اور الیک ٹروهس 
 خالف ہوتا ےہ۔کے  صمت کے بہاؤ

. 
 بہبؤ کب الیکٹران 1.3

 
هے کی وذہ  صے صرِکٹ میں الیک ٹروهس کا بہاؤ  موفی ک محبت ہو کے بہاؤ  مخالف صمت میں ہوتا ےہ۔  الین ٹريم ل  ےصے روایتی کرهٹ 

کے  موفی  لعب کے محبت لعب (َکیتھوڈ ) صرِکٹ میں بہےن والے اغو کرهٹ الیک ٹروهس صے بوا ہوتا ےہ ذو َبیٹری   )صے بہےت ہیں اور َبیٹری 
 ظرفپر  موفی  چارج ہوتا ےہ اور اصیلؑیے وہ محبت ٹرِموو کی کے معابق الیک ٹرون  تؿارفپر واپس ٓا ذاتے ہیں۔ اصکا وذہ یہ ےہ کہ  (ایووڈ

کے اس بہاؤ کو الیک ٹرون کرهٹ   بہاؤ کہا ذاتا ےہ۔ کامتوذہ ہوتا ےہ۔ الیک ٹروهس 

. 
 

 

   ؟ہیں کیا ڈایوڈ
تے ٹرِمولس دو ِذشکے ڈوايس صیِمیکوڈک ٹر ایشا ایک(   ہی ایک پر ؾام ظور  ذو ،ہیں ہو

  (ےَہ  دیےت اذازت کو بہےنکی کرهٹ میںصمت 

   ےَہ؟ کیا ِدشٹرٹراه
تے سکوکطو ِتین ِذشکے ڈوايس ہوتا ےہ ایشا ایک صیِمیکوڈک ٹر (  هے یہاور  ،ہیں ہو  ُصدھار

   (ےَہ  ہوتا لابو بھی کے پھیالهے ہی صاتھ کے
 

 کیتھڈو کیا ےہ؟

 (کیتھوڈ موفی چارج واال الیک ٹروڈ ےہ(
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کی  (صوراخ )کی  موفی  کا محبت ےہ۔ یہ ڈایاگرام، بود صرِکٹ میں محبت چارج ایک ظرح  صے، یہ صرِکٹ میں محبت چارج کا بہاؤ ےَہ، ذو

کے محبت ٹرِموو صے  موفی  ٹرِموو تک ذاتے ہیں۔ محبت صے  موفی  تک ذاهیےوالے کرهٹ  صرگرمی ِدکھاتا ےہ ذو صرِکٹ میں صے ہوکر َبیٹری 
   تا ےہ۔کوویوطوو کرهٹ بہاؤ ماها ذا یا روایتی کے اس بہاؤ کو ؾام ظور صے

کے َدوران  یبدلی ک یے اصیدریافت  صرِکٹ میں  الین ٹريم  کرهٹ ِاصی صمت میں بہتا ےہ  کہ گیا تھا ماهاُچوا گیا تھا ذس میوں ایشا  کو رو
کے بہاؤ کی ص ایَذیشے اذز  س۔ تمام صرِکٹ ڈایاگرامس میں، ڈایوڈ اور ٹراهِدشٹر پوائوٹ مت کے هطاهات پر دکھایے گ ےئ ِتیر روایتی کرهٹ 

تے ہیں۔  میں ہو

.  
 

 
 

کے بہاؤ کے اغو ہوایشا بہاؤ  کا الین ٹريم ل کرهٹ  میں اس ظرح  صے روایتی کرهٹ  تا ےہ ذو محبت صے  موفی  تک بہتا ےہ اور الیک ٹروهس 
 خالف ہوتا ےہ۔کے  صمت کے بہاؤ

. 
 بہبؤ کب الیکٹران 1.3

 
هے کی وذہ  صے صرِکٹ میں الیک ٹروهس کا بہاؤ  موفی ک محبت ہو کے بہاؤ  مخالف صمت میں ہوتا ےہ۔  الین ٹريم ل  ےصے روایتی کرهٹ 

کے  موفی  لعب کے محبت لعب (َکیتھوڈ ) صرِکٹ میں بہےن والے اغو کرهٹ الیک ٹروهس صے بوا ہوتا ےہ ذو َبیٹری   )صے بہےت ہیں اور َبیٹری 
 ظرفپر  موفی  چارج ہوتا ےہ اور اصیلؑیے وہ محبت ٹرِموو کی کے معابق الیک ٹرون  تؿارفپر واپس ٓا ذاتے ہیں۔ اصکا وذہ یہ ےہ کہ  (ایووڈ

کے اس بہاؤ کو الیک ٹرون کرهٹ   بہاؤ کہا ذاتا ےہ۔ کامتوذہ ہوتا ےہ۔ الیک ٹروهس 

. 
 

 

   ؟ہیں کیا ڈایوڈ
تے ٹرِمولس دو ِذشکے ڈوايس صیِمیکوڈک ٹر ایشا ایک(   ہی ایک پر ؾام ظور  ذو ،ہیں ہو

  (ےَہ  دیےت اذازت کو بہےنکی کرهٹ میںصمت 

   ےَہ؟ کیا ِدشٹرٹراه
تے سکوکطو ِتین ِذشکے ڈوايس ہوتا ےہ ایشا ایک صیِمیکوڈک ٹر (  هے یہاور  ،ہیں ہو  ُصدھار

   (ےَہ  ہوتا لابو بھی کے پھیالهے ہی صاتھ کے
 

 کیتھڈو کیا ےہ؟

 (کیتھوڈ موفی چارج واال الیک ٹروڈ ےہ(
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کے کشی ایک خاص  -کو اس ظرح صے بیان کیا ذاتا ےہ  ampere یا amp میں هاپا ذاتا ےہ اور  Amps کرهٹ کو ایک صیکوڈ میں صرکٹ 
هے والے الےه ٹروهس یا چارج  .)صیکیوڈ میں (tهولوبس میں( کی تؿداد،  (Q هكعہ صے گزر

کو  milliamps (mA = 10-3A) یا micr amps (μA = 10-6A) میں دکھایا ذاتا ےہ ذس میں Amps ؾام ظور پر الین ٹريم کرهٹ کو
کے لےئ صابكے کا اصتؿمال کیا ذاتا  هے   .ےہمعلؽ کر

    
 AC 1.4  کرهٹ اور DC کرهٹ 

  ڈی صی کہےت ہیں اور  ایک ہی صمت میں بہےن والے کرهٹ کو ڈایریکٹ کرهٹ، یا •  
  اے صی ماها ذاتا ےہ  ے بدلےن والے کرهٹ کو الٹرهیِٹوگ کرهٹ، یاِپیچھ-صرِکٹ میں ٓاگے •  

کے ” بہاؤ“ڈی صی، صرِکٹ میں کرهٹ غرف تب ہوتا ےہ ذب اصے وولٹیخ صورس صے ذوڑا ذاتا ےَہ، ذس کا  یا ہو اے صی صرِکٹ 
   زدود میں ہوتا ےہ۔ کےریِدشٹوس اور ُاصے دھکیلےن والے وولٹیخ صورس 

 صورس صے ایک ظرح  صے الگ ہیں کیوهکہ، اهھیں ظارٹ یا بود صرِکٹ پشود ےہ لیِکن اوپن صرِکٹ صے اهھیں هفرتکرهٹ صورس وولٹیخ    
 ہیں کیوهکہ اصمیں کرهٹ کا بہاؤ هِہیں ہوتا۔ ہوتی

 

  
 
 
 

  اهوڈ کیا ےہ؟

 )اهوڑ محبت چارج واال الیک ٹروڈ ےہ(

ْٹروْهس  ووٹْرمِ  موفی   میں صْرِکٹ میں زكیكت الیک ْ
 .ہیں تک بہےت ٹْرِموو محبت صے

صمت  کیبہاؤ  کرهٹ، الیک ٹرککہ  ذہن میں رکھیں

 .ےہ صک تا ہو کا ویؑلو موفی   یا محبت معابق کے

 لہذا رہتا هِہیں میں وذود کرهٹبغیر  کے ووْلٹیخکہ  یاد رکھیں
 ُاهھیں ،اے صی یا ہوڈی صی  چاےہ ذریؿہ کرهٹ بھی کوئی

 اوپن بھی ِکشی لیِکنےہ  پشود ٹصْرکِ  ظارٹ -یاصیِمی ظارٹ
 صے بہےن کو کرهٹ یہهفرت ہیں کیوهکہ  اهھیں صے صْرِکٹ

 ےہ۔   روک تا
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کے درمیان فرق  1.4.1  اے صی کرهٹ اور ڈی صی کرهٹ 

هےٹگ کرهٹ   )ڈی صی  (ڈائریکٹ کرهٹ    )اے صی  (الٹر
   

کے بغیر، ڈی صی  کے هكػان  تواهائی 
وولٹیخ زیادہ فاغےل پر موتكو هہیں کیا 

 ذا صک تا.

کے ظویو فاغےل پ کے لےئ، زیادہ ظہر  هے  ر موتكو کر
 صے زیادہ پاور  فراہم کرها ممکن ےہ.

لے ذا صک ےت  مكدارتواهائی کا  ِذشے 
 ہیں

کے ارد گرد  کے ارد گرد گُھومتا ہوا مكواظیس مكواظیس  ہوا ذماتار  کے بہاؤ کی صمت کی وذہ تار   الیک ٹراهوں 
ڈایریکٹ کرهٹ کی فریکوئوشی غفر 

 ےہ۔  
سػر ےہ کہ الٹرهیِٹوگ کرهٹ فریکوئوشی ملک پر مو

 ہیں۔ Hz 60یا  Hz 50کی فریکوئوشی 
 فریکوئوشی

یہ صرِکٹ میں ایک ہی صمت میں 
 ےہ۔  یبہت

 صمت ےہ۔ بدلتیهی صمت ٓاپ  یہ صرِکٹ میں بہےت ولت

کے صاتھ اصکی ظدت   تبدیو ولت 
 ۔ےہہوتی هہیں 

کے صاتھ اصکی ظدت  کرهٹ ۔ےہ ہوتی رہتی تبدیو ولت 

لشو ایک ہی صمت الیک ٹروهس مش
 میں یا ٓاگے بڑھےت رہےت ہیں۔  

الیک ٹروهس کا بہاؤ الیک ٹروهس صمت بدلےت رہےت 
 ٓاگے اور ِپیچھے۔ –ہیں 

 الیک ٹراهوں کی رواهی

 ےہ ہوتا زاغو صے ذوریٹرز اور میوس A.C صیو یا بیٹری 
 غیر فؿال پیرامیٹر امپیڈهس .ریِدشٹوس غرف

 پاور فیک ٹر ان رہتا ےہکے درمی 1اور  0 رہتا ےہ۔   1ہمیطا 
 الشام .مربؽ ,محلث ,صووصایڈل، ٹریپیزؑاڈل دھڑک تا ہوا   خالع اور 

کے بہاؤ کی صمت دو صمت میں ایک ہی صمت میں    الیک ٹراهوں 

 پولرائزیطن ۔ےہ ہوتا پولیِریٹی (-+، )اصمیں   ےہ۔ ہوتا اصمیں پولیِریٹی هِہیں
 فعرت کاریزصٹیو  لوڈؾام ظور پر اهکا 

 ا ےہ۔  تہو
 یا َکیپیِشِٹوہ ، اهڈک ٹیوریزصٹیوکی فعرت   لوڈے اهک

 ےہ۔ ہوتی
 لوڈ کی لشم

کے لابو ٓاصاهی صے الٹرهیِٹوگ  تبدیلی 
 کرهٹ میں تبدیو ہوتا ےہ۔  

کے لابو ٓاصاهی صے ڈایریکٹ کرهٹ میں تبدیو ہوتا ےہ۔  تبدیلی 

کے لؑیے زیادہ  هے اور ٹراهشمیطن  پیدا کر
 ں۔  صبشٹیطووں کی ضرورت ہی

کے لؑیے کم صبشٹیطووں  هے اور ٹراهشمیطن  پیدا کر
 کی ضرورت ہیں۔

 صب صٹیطن

  خعرات خعرهاک زیادہ خعرهاک  
الیک ٹروپلیِٹوگ، الیک ٹروِلِشیس، 

 الیک ٹراهک صازوصامان وغیرہ۔ 
کے لؑیے۔  اصتؿمال کارکھاهوں، اهڈصٹریز اور گھریلو مكاغد 

12



 
 

Computer Hardware Assistant   
 

 
 

24 
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 فیوز  1.4.2  

کے لےئ  کے اضافے صے ان کی زفاػت  ان کا کام زفاػتی ہوتا ےہ۔ ایک کم کا اصتؿمال کیا ذاتا ےہ.  فیوز الیک ٹراهک صرک ٹس میں، بدلی 
کے تار کو ن ذلےنریزصٹی مواد میں رکھکر فیوز بوایا ذاتا ےہ۔ ظارٹ صرِکٹ، اوور کرهٹ یا غلط لوڈ کوکطن کی غورت  یوال وس والے میٹو 

کے اهدر کی پتلی تار ِپگھو ذاتی ےہ۔  هے والی صے پیدا  بھاری کرهٹ بہاؤ ،اس کی وذہمیں، فیوز  هے واالےہ.   گرمیہو ئی کر  ۔ کرهٹ صپال
ئی  ال کے مؿمولپاور صپال ئی صے ذوڑے ِصشٹم  تے ٓاپ  ین ٹريم ل ِصشٹم صے الگ ہو ذاتا ےہ۔ فیوز پاور صپال ریطن کو متاجر هِہیں کر

تے ہیں: اے صی فیوز اور ڈی صی فیوز۔   کے ہو  ہیں۔ فیوز دو ظرح 

 ریزصٹیوس 1.5 
کے (R(ریزصٹیوس،  کے بہاؤ کو یا خاص ظور پر الین ٹريم چارج  هے یا روکےن کی  یبہاؤ ک کشی مادہ کی صرکٹ میں کرهٹ  مخالفت کر

 .غالزیت ےہ. اس صرکٹ کا ذو زػہ درصت ظریكے صے کرتا ےہ اصے "ریزصٹر" کہا ذاتا ےہ
-Mega َاور  ( Kil-hms) kΩ = 103Ωمیں هاپا ذاتا ےہ َاور  (، اومیگاΩ )، یوهاهی هطانhmsریِدشٹوس صرِکٹ کا وہ زػہ ےہ ِذشے 

hms ( MΩ = 106Ω )   کے کے صاتھ اصتیمال ِکیا ذاتا ےہ۔ ذہن میں رکھیں کہ ریِدشٹوس  موفی  َویلکو دکھاهے  کے هِہیں ہو  لؑیے صابكے  ُیو 
تے ہیں۔    صک ےت ہیں، غرف محبت ہو

 ریزصٹر هطان

 
 

ه ریزصٹر میں ریِدشٹوس کی مكدار کو اس کے تؿلق صے کوٹرول کی ذاتی ےہ ِذس صے ظے ہوتا ےہے صے گزر کہ  والے کرهٹ اور اصکے وولٹخ 
کے ظور پر، کم ریِدشٹوس،  –” بیڈ کوڈک ٹر“کم ریِدشٹوس ےَہ، یا  –” ُگڈ کوڈک ٹر“صرِکٹ الیمیوٹ  یا اس صے  1Ωزیادہ ریِدشٹوس۔ محال 

یا اس صے  1MΩکم یہ دکھاتا ےہ کی صرِکٹ ُگڈ کوڈک ٹر ےہ ذو تاهبے، ایلومیویم یا کاربن َذیشے مواد صے بوا ےہ ذب کی زیادہ ریِدشٹوس، 
 ہ اظارہ کرتا ےہ کہ صرِکٹ بیڈ کوڈک ٹر ےہ ذو گالس، پورصیِلن یا پالصِٹک َذیشے مواد صے بوا ہوا ےہ۔  زیادہ ی

کےظور پر کالصیفائی ِکیا ذاتا ےہ اور یہ پاور هِہیں دے صک تا یا تواهائی کو اصٹور هِہیں کر صک تا۔ اس  ریزصٹر کو غیر فؿال صرِکٹ الیمیوٹ 
تے ہیں۔  کے بدائے ریزصٹر گرمی اور روظوی  هے والے پاور کو ذذب کر  کےظور پر ػاہر ہو

  
 

 کا ریِدْشٹْوس باوُذود کےصمت  کی کرهٹاور  پولیِریٹی ووْلٹیخ
 ےہ۔   رہتا محبت یطاہمپاور 
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کے َویل i-vکے درمیان کا تؿلق  ( i )اور کرهٹ   ( v )کے صرِکٹ میں وولٹیخ، ( R )کوهشٹیوٹ ریِدشٹوس، ئن پیدا کریگا ذس کا صلوپ ریِدشٹوس  کے برابر ہوگا َذیشے کی  تؿلق کی ِصیدھی ال ُیو 

 دکھایا گیا ےَہ:   ِهچے دؑیے فگر میں

 
 :اس ظرح صے تین یوهٹس کو خالغہ کیا ذا صک تا ےہ

کے پوٹیوِطیو ایورذی کا هاپ ےہ اور اصے ؾام ظور پر  کے دو پیمائض   کے هام صے ذاها ذاتا ےہ۔  ” وولٹیخ ڈراپ“وولٹیخ اور پوٹیوِطیو ڈفرهس صرِکٹ 

 یخ صرِکٹ میں کرهٹ کا بہاؤ کرتا ےہ۔  ذب کلوج ُلوپ صرِکٹ میں وولٹیخ صورس ذوڑا ذاتا ےہ تب وولٹ

کے لؑیے ِکیا ذاتا ہیں۔  ( ِهگیِٹو)  ve -اور  (پوِذِٹو )  ve ڈی صی وولٹیخ صورس میں + ئی کی پولیِریٹی دکھاهے   هطان کا اصتیمال وولٹیخ صپال

کے لؑیے  هطان” Vlts” وولٹیخ کو  کے لؑیے  هطا” V” میں هاپا ذاتا ےہ اور وولٹیخ   ےہ۔   ہوتا ”E” نیا ایورذی 

کے بہاؤ کا مدموؾہ ےہ۔   کےکرهٹ کا بہاؤ صرِکٹ میں الیک ٹرون   بہاؤ اور صوراخ 

 ےہ۔  ” I“میں هاپا ذاتا ےہ اور اصکا هطان ” Amps“یا  "ampers"ےہ اور اصے  اوکرهٹ، صرِکٹ میں چارج کا ُمشلشو اور یکشاں بہ

کے ِصیدھے متواصب ےَہ   ( I ∝ V )کرهٹ وولٹیخ 

کے برابر  ہوتا ےہ۔   یُیو کی اوصط پاور هكػان ریِدشِٹیو الیمیوٹ صے بہےن وال َویل (rms) ِٹوگ کرهٹ کا مؤجرالٹرهی  ڈایریکٹ کرهٹ 

کے خالف کے ذریؿے کرهٹ بہاؤ   .ےہ ہوتا ریزصٹیوس صرکٹ 

 ھاتا ےہ۔  ُیو کا ریِدشٹوس اهشُیلیٹر کو دک ُیو کوڈک ٹر کو دکھاتا ےہ اور ہائی َویل ریِدشٹوس کا کم َویل
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کے  الےٹ متواصب واال ےَہ   ( I 1/∝ R )کرهٹ ریِدشٹوس 
 ےہ۔ “  R” یا زرف ” Ω” میں هاپا ذاتا ےہ اور اصکا یوهاهی هطان“  hms“ریِدشٹوس کو 

  
 مكدار هاپ کی اکائی هطان مختػر

V  V  یا  E Vlt وولٹیخ 
A I Ampere کرهٹ 
Ω R hms ریِدشٹوس 

 

کے الشام 1.5.1  ریزصٹر 
کے   .ریزصٹر ہیںدو لشم 

 ِلیِویر ریزصٹر
 ِلیِویر ریزصٹرس-هون
 :ِلیِویر ریزصٹر .1  

کے صاتھ بدلتی ےَہ، اهہیں ِلیِویر ریزصٹرس کہا ذاتا ہیں۔ ُدصرے الفاظ میں،  وے ریزصٹرس، ذن کی َویل ُگو وولٹیخ اور درذہ زرارت  ُیو ال
کے ِصیدھے مت ایشا ریزصٹر، ِذشکے کرهٹ کی َویل ُگو وولٹیخ   واصب ہوتا ےَہ، ُاصے ِلیِویر ریزصٹر کہا ذاتا ےہ۔  ُیو ال

کے ریزصٹرس ہیں ِذومیں ِلیِویر خػوغیات ہوتی ہیں۔     ؾام ظور پر، دو ظرح 
 فکشڈ ریزصٹر

 
 ویرؑیبو ریزصٹر

 فکشڈ ریزصٹر
کے َویلُیو ہوتا ےہ اور ف فکشڈ ریزصٹر وہ ریزصٹر ہوتا ےہ ذس کا ایک مخػوص َویلذیشا کہ هام صے پتہ چلتا ےہ،  ُیو کو بدال  کشڈ ریزصٹرس 

 .هِہیں ذا صک تا۔  
کے الشام  فکشڈ ریزصٹر 

 کاربن کمپوِذطن ریزصٹرس  
 وایر واُؾوڈ ریزصٹرس  

 تِھن فلم ریزصٹرس  
 تِھک فلم ریزصٹرس   
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کے الشام 1.6    کویک ٹر 

ئوڈ میٹ کویک ٹرس یہ اظمیوان کرتا ےہ کہ بھےل ہی کویک ٹر ذوڑ کو دیکھےن کی ٓاپ  کی زد مسدود ےہ  بال
اور ٓاصاهی صے اهہیں  ذا هِہیں صک ےت، تب بھی ٓاپ  مسفوظ ظور پرظور پر یا کویک ٹر ذوڑ تک ٓاپ  ذشماهی 

 ذوڑ صک ےت ہیں۔  

 
 

کے ظیو کی وذہ صے ِمال ےَہ، اور -Dخػوصصب کویک ٹرس کو ان کا هام ُاهکی م-ِڈی کے میٹو  ظیپ 
 .تدربات میں اصتیمال ِکیا ذاتا ہیں۔   صے بہتاهھیں 

 
 
 
ٹ صویپ کویک ٹرس ماہریووں کو ُپوری ِصشٹم کو بود ک ےئ بغیر یا اوزار کو هكػان پُہوچایے بغیر مسفوظ اہ• 

هے، ِهکالےن، یا بدلےن میں مدد کرتا ےہ۔   ظور پر  اذزای ذوڑ

 
 

 
گرد اور پاهی کو اهدر ذاهے صے روک ےت ہیں، ِذس وذہ صے وے صخت کویک ٹر  67ٓائی پ ی  • 

کے لؑیے کامو ہیں۔    مازول میں اور صخت اصتؿمال 
 
 
 

 
کے لؑیے ڈیزائن ک ےئ  اؾلی صے لساظ کےِمِلٹری کویک ٹرس کو مضبوظی، مؿتبر، اور درصتگی  • هے  کے ہائی مؿیار کو ُپورا کر ،  ہیںے ذاتِمِلٹری 

ک تے ہیں ےاور وہ مشلر افواج  کے مخػوص افؿال کی خدمت کر  .صامان 
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هے ُپورا کو مكاغد کے کشٹمر لؑیے، کے بواهے کو اهتؼامات مخػوص کے رابعہ کو، کویک ٹرس موڈُیولر •  کے ضروریات کی تدربات اور  لؑیے کے کر

کس ِبلِڈهگ َتییار صے پہےل معابق    ۔ہیں ذاتے بواے کرکے اصتیمال کا بال

 
 

 وائشز کو پاور کویک ٹرس الیک ٹراهک ڈیA\ C  یاD\ C  تے صورس صے  الین ٹريم ل پاور فراہم کر
کے لؑیے  کے ؾالوہ، ِصگوو کوهٹیکٹ کلشٹرس بھی ِصشٹم کوٹرول اور مواغلت  ہیں۔ پاور کوهٹیک ٹس 

 اصتیمال ک ےئ ذاتے ہیں۔  

 
 

  کے پلیٹ پر بےن  پریس یے صرِکٹ بورڈ  کے بدائے، پِرهٹ ک ےئ ہو هے  فٹ کویک ٹرس کو صولڈر کر
کے لؑیے ڈیزائن ِکیا گیا ےہ۔   (PTH) اخصور   میں لگاهے 

 
 
 
 

 
  کے کم ٓاوٹ گیِشوگ،َگیر مكواظیس اور زیادہ لابو اؾتماد -صپیس کویک ٹرس ان 

ئی  کے وذہ صے، اهتہائی صخت مازولیاتی زاالت کا مكابلہ کر صک ےت ہیں ذو خال هے  ہو
کے مازول ک  ؾالمات ہیں۔   یپرواز 

 
 

کے  1.7    الشامصوئچ 
بمخ کے لؑیےمختلف صوئچیس اصتیمال ک ےئ ذاتے ہیں، لہذا دؑیے گ ےئ تدر کے لؑیے صہی  ےتلف تدربات 

 صوئچ کا اصتیمال کرها بیہتر ےہ۔  

 Rtary switch:   تب روٹری صوئچ: اس لشم کی صوئچ گھومتی ےہ اور چلتی ےہ. روٹری صوئچز 
تے اصتؿمال کیے ذاتے ہیں ذب دو صے زائد ظرائط ضروری  کے بیوڈ کو  ہیں، ہو ذیشے ریڈیو ریشیور 

روٹری صوئچ میں صِپوڈل یا روٹر ہوتا ےہ اور وہاں پر ٹرِمولس کا دائرہ ہوتا ےہ ِذشکے صاتھ  تبدیو کرها
 گول کاهٹریک ٹر رابعہ بوتا ےہ ذو صِپوڈل کی زالت پر موسػر ہوتا ےہ۔  
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