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�ಾ�ಗತ �ಪ��

ಆ��ಯ ಅಭ���ಗ� ೕೆ,

“ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ ��ಒ” ತರ�ೇ� �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� �ಾ�ಗತ. ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಮು�ಯು��ದ�ಂ�ೆ, �ೊ���ಕ ��ಒ �ಾಲ

�ೆಂಟರ�ೆ �ೕವ� �ೇರು��ೕ� ಎಂದು ��ೕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ಮ� �ೌಶಲ�ದ ಆ�ಾರದ�� �ಾಯ್ ಅಥ�ಾ �ಾನ �ಾಯ್ ��ೕ�ೆಸ

�ೆ �ೕವ� �ೇರಬಹು�ಾ��ೆ. �ಾಯ್ ��ೕ�ೆಸನ�� �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆ ಪ���� (�ಆರಎಂ) ಆ�, �ೕವ� ಕ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ�ಸ�ೇಕು

ಮತು� �ಾಡ�ೇಕು. �ೕವ� �ೕನನ�� �ಾತ�ಾಡ�ೇ�ರುವ�ದ�ಂದ, �ೕವ� ಅ�ವೃ��ಪ���ೊಳ��ೇ�ರುವ �ಾ�ಥ�ಕ

�ೌಶಲ�ೆಂದ�ೆ ಧ�� �ಾಗೂ ಉ�ಾ�ರ�ೆ �ಾಮಥ���ಾ��ೆ �ೕವ� ಇಂ��ಷನ�� �ಾತ�ಾಡಲು ಶಕ��ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� �ಮ�

�ಾಜ�ದ �ಾ�ಂ�ೕಯ �ಾ�ೆಯ�� �ಾತ�ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಅತ�ಂತ �ೆಚು� ಪ�ಮುಖ�ಾ� �ಮ� �ಾ�ನ��

�ಾತೃ�ಾ�ೆಯ ಪ��ಾವ ಇರ�ಾರದು.

ಈ ಪ�ಸ�ಕವ� ��ಾಲ�ಾ�ದು�, ಇದು ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಷಯಗಳನು� ಆಧ�� �ಾಲು� ��ಾಗಗಳ�ಾ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ.

ಸಂವಹನ�ಾ� ಇಂ��ಷ, �ೈಯ��ಕ ಪ��ಾಮ�ಾ�ತ� ಮತು� ವೃ�� �ೌಶಲಗಳ� ಮತು� �ೊ�ೕನ ಆ��ೆ. �ಾಡೂ�ಲಗಳ

ಅನುಕ�ಮದ���ೕ �ೕವ� ತರ�ೇ� ಪ�ೆಯು��ೕ�. ಪ�� �ಾಡೂ�ಲಅನೂ� ಓ�, �ಮ� ಪ�ಮುಖ ಕ��ೆಯನು� ನಮೂ�� ಮತು�

�ೊ�ೆಯ�� ವಕ��ೕಟನ��ರುವ ಪ��ೆ��ೆ ಉತ���.
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ತರ�ೇತು�ಾರ��ೆ �ಾ�ಾನ� ಸೂಚ�ೆಗಳ�

1. �ೕವ� ತರಗ��ೆ ಪ��ೇ�ಸು��ದ�ಂ�ೆ�ೕ ಸೂಚಕರು ಮತು� ಇತರ ಅಭ���ಗ��ೆ ವಂ��.

2. ಪ�� ತರಗ�ಗೂ ಸ��ಾದ ಸಮಯ�ೆ� ಆಗ��.

3. �ಯತ�ಾ� ಆಗ��. ಅಗತ� �ಾಜ�ಾ��ಂತಲೂ ಕ�� ಇದ��ೆ ಅಭ���ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

4. �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ೆ� �ೕವ� ತರಗ��ೆ ಬರ�ಾಗ�ದ��ೆ �ಮ� ಸೂಚಕ��ೆ ���.

5. �ಮ� ಸೂಚಕರು ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದರ �ೕ�ೆ ಗಮನ�ರ�.

6. �ಮ�ೆ ಏ�ಾದರೂ ��ಯ�ದ��ೆ, �ೈ �ೕ�ೆ�� ಸ�ಷ��ೆ �ೇ�.

7. ಈ ಪ�ಸ�ಕದ��ನ ಪ�� �ಾಡೂ�ಲನ �ೊ�ೆಯಲೂ� ಎಲ� ಅ�ಾ�ಸಗಳನೂ� �ಾ�. ಇದು ಕಲ��ೆಯನು� ಉತ�ಮ�ಾ� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ�ಲು

ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

8. �ಾಧ��ಾದಷೂ� �ೆಚು� �ಾ� �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೌಶಲಗಳನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾ�. ಅ�ಾ�ಸ�ಾ�� ತರ�ೇತು�ಾರರು ಅಥ�ಾ ಸಹ ಅಭ���ಗಳ

ಸ�ಾಯ ಪ�ೆ��.

9. �ದು�ತ್ ಮತು� ಪ�ಕರಗ��ೆಂ��ೆ �ೆಲಸ �ಾಡು�ಾ� �ಮ� ತರ�ೇತು�ಾರರು �ೕ�ದ ಎಲ� ಸೂಚ�ೆಗಳನೂ� ��ೕಕ��. 

10. �ೕವ� �ೕ�ಾ� �ೆ�ಸ �ಾ��ೊಂ���ೕ� ಎಂದು ಖ�ತಪ��.

11. ಎಲ� ಚಟುವ��ೆಗಳ�, ಚ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಆಟಗಳ�� ಸ��ಯ�ಾ� �ಾಗವ��.

12. �ತ�ವ� �ಾ�ನ �ಾ�, ಶುಭ� ಬ�ೆ� ಧ�� ಮತು� ತರಗ��ೆ ಆಗ�ಸುವ�ದಕೂ� ಮುನ� �ಮ� ಕೂದಲನು� �ಾ��ೊ��

�ಮ� �ತ�ದ ಸಂ�ಾಷ�ೆಯ�� �ೕವ� �ೆನ�ಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಮೂರು ಶಬ�ಗ�ೆಂದ�ೆ ��ೕಸ, �ಾ�ಂಕಯೂ ಮತು� �ಾ� ಆ��ೆ.



 
 
 

�ಷಯಗಳ ಪ�� (ಕಂಪ��ಟರ್ �ಾಡ್��ೇರ್ ಅ�ಸ�ಂಟ್)

�ಾಪ�ರ್ - 1 ____________________________________________________________________________________________

�ದು�ತ್ನ �ಾ�ಥ�ಕ ಕಲ��ೆ

1.1 �ದು�ತ್ ಎಂದ�ೇನು?

1.2ಕ�ೆಂಟ ಮತು� �ೕ�ೆ�ೕಜ್ನ ಕಲ��ೆ:

1.3ಎ�ೆ�ಾ�ನ ಹ�ವ�

1.4ಎ� ಕ�ೆಂಟ ಮತು� �� ಕ�ೆಂಟ

1.5�ೆ��ೆ�ನ್

1.6 ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ �ಧಗಳ�

1.7 ��ಚ್ �ಧಗಳ�

1.8 ಎಎಂ�ೕಟರುಗಳ�, �ೕಲ��ೕಟರುಗಳ ಮ�ೆ� ವ��ಾ�ಸ (ಎ�ೆ��ಕಲ ಸಲಕರ�ೆಗಳ�)

1.9 ��ನ� ಅಳ�ೆ ಸಲಕರ�ೆಗಳ�

1.10 ಮೂ�ಂಗ್ ಐರನ ಮತು� ಮೂ�ಂಗ್ �ಾ�ಲ ಸಲಕರ�ೆಗಳ ಮ�ೆ� ವ��ಾ�ಸ

1.11 ��ಟಲ ಮ���ೕಟರ

�ಾಪ�ರ್ - 2 ____________________________________________________________________________________________

�ೆ�ಸ�ರ್ಗಳ�, ಇಂಡಕ�ನ್�, �ೆ�ಾ�ಟನ್� ಮತು� �ೋಲ��ಂಗ್ ಮತು� � �ೋಲ��ಂಗ್

2.1��ನ� �ೕ�ಯ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣ

2.2�ೋಲ��ಂಗ್ ಎಂದ�ೇನು?

2.3ಒಎಚ್ಎಂ �ೕ�

2.4��ಂ�ೆಡ್ ಸಕೂ��ಟ �ೋಡ್�ಗಳ� ಮತು� ಅದರ ಅ���ೇಶನಗಳ�

2.5� �ೋಲ��ಂಗ್ ಪ�ಕರಗಳ�

2.6 ಇಂಡಕ�ನ್

2.7 �ಾ�ನ್�ಾಮ�ರಗಳ�

2.8 ��ೊನನ್

2.9 �ೆ�ಾ�ಟರಗಳ�

�ಾಪ�ರ್ - 3 ____________________________________________________________________________________________ 

ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾಗಗಳ� 

3.1 ಎ�ೆ�ಾ��ಕ �ಾಗಗಳ�

3.2 �ೆ�ಕಂಡಕ�ರುಗಳ�

3.3 ��ೕಡ್ಗಳ�

3.4 ��ಡ್� �ೆ���ೈಯರಗಳ�

�ಾಪ�ರ್ - 4 ____________________________________________________________________________________________

�ಾ���ಸ�ರ್ಗಳ� 

4.1 �ಾ��್ಸ�ರಗಳ�

4.2 ಇನ�ಟ�ರಗಳ� ಮತು� ಕನ�ಟ�ರಗಳ�

4.3 ಅನ ಇಂಟರ�ೆ�ಡ್ ಪವರ ಸ�ೆ�ೖ
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��ಟಲ್ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್�

5.1. ��ಟಲ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಎಂದ�ೇನು?

5.2 ಇಂಟ�ೆ�ೕ�ೆಡ್ ಸಕೂ��ಟಗಳ�

5.3 ಐ�ಯನ ಅ���ಾ�

5.4 �ಾ�ಕ �ೇಟ್

5.5 ಕಂ�ಾ�ೇಟರ ಎಂದ�ೇನು?

5.6 ಎನ�ೋಡರಗಳ� ಮತು� ��ೋಡರಗಳ�

5.7 ಎ/� ಮತು� �/ಎ ಕನ�ಟ�ರುಗಳ�

5.8 �ೕ�ಯಲ ಟು �ಾ�ರಲಲ ಕನ�ಶ�ನ ಮತು� �ಾ�ರಲಲ ಟು �ೕ�ಯಲ ಕನ�ಶ�ನ

�ಾಪ�ರ್ - 6 ____________________________________________________________________________

��ಾ�ಕಲ್, ಎ�ೆ��ಕಲ್ ಮತು� ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್� ಅ�ೆ�ಸ�ಗಳ�

6.1 �ಯರಗಳ�

6.2 �ೆಲ�ಗಳ�

6.3 �ೆ�ಪರ �ೕಟರ

6.4 �ೆ�ವ್ಗಳ�

6.5 �ೆನ್ರಗಳ�

6.6 ��ೇಗಳ� ಮತು� ಇದರ �ಧಗಳ�

6.7 �ೖ�ೊ�ೕ��ೕ�ೆಸರ

6.8 �ೆಂ�ಯಂ ��ೕ�ೆಸರ

6.9 ಕಂಪ��ಟರಗಳ ಪ�ಚಯ

6.10 ಮದರ�ೋಡ್�

6.11 ಕಂಪ��ಟರ ಪ�ಕರಣಗಳ�

6.12 �ೇಬಲಗಳ� ಮತು� ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ�
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�ಾಡ್��ೇರ್ ಗುರು�ಸು��ೆ 

7.1 ಐ/ಒ �ಾದನಗಳ�

7.2 �ೕಟ�ಗಳ�

�ಾಪ�ರ್ - 8 ____________________________________________________________________________

�ಾಡ್��ೇರ್

8.1 �ಾ�ಮ್ ಇನ�ಾ�ಲ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� �ೆ�ೆಯುವ�ದು

8.2 �ೋಮ್ ಇನ�ಾ�ಲ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� �ೆ�ೆಯುವ�ದು

8.3 �ಾಡ್� �ೆ�ವ್ ಇನ�ಾ�ಲ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� �ೆ�ೆಯುವ�ದು

8.4 ��� �ಪ್ಗಳ�

�ಾಪ�ರ್ - 9 ____________________________________________________________________________

�ಾಡ್��ೇರ್ -2

9.1 �ಾಡ್� �ಸ�, ��ಂಡರುಗಳ� ಮತು� �ೆಕ�ರುಗಳ�

9.2 ಎಫ್� �ೆ�ವ್

9.3 �ೆ�ವ್ಗಳ �ಧಗಳ�

9.4 ಎಸಎಂ�ಎಸ

9.5 �ಎಂಒಎಸ



 
 
 

 

�ಾಪ�ರ್ - 10 ____________________________________________________________________________

�ಂ�ೋಸ್ ಇನ್�ಾ��ೇಶನ್

10.1 �ಾಫ್��ೇರ �ಧಗಳ�

10.2 ಆಪ�ೇ�ಂಗ್ �ಸ�ಮ್ನ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆಗಳ�

10.3 ��ೕ�ಾ��ಂಗ್ �ಾ�ೆಯ �ಧ

10.4 �ೆಸ��ಾಪ್ಗಳ� ಮತು� ಐ�ಾನಗಳ�

10.5 �ಂ�ೋಸ ಎಕ್��ೕರರ

10.6 ಕಡತಗಳ� ಮತು� �ೕಲ�ರುಗಳ �ಾಮ��ಗಳ�

10.7 �� �ೋಮ್

10.8 �� �ೈಟರ

10.9 ಕಂಪ��ಟರ �ೊ��ೇಜ್ನ ಇ��ೕ�ನ �ೆ�ಂಡ್ಗಳ�

�ಾಪ�ರ್ - 11 ____________________________________________________________________________

�ಾಡ್� �ೆ�ವ್ಗಳ�

11.1 �ಾಡ್� �ೆ�ವ್ನ ಒಳ�ೆ

11.2 �ೇಡ್

11.3 �ಾ�ಡ್ �ೆಕ�ರ

11.4 �ಾ�ೆ�ೕರ�ಂದ �� ತ�ೆಯುವ�ದು

11.5 ಆಂ��ೈರಸ ಮತು� ಆಂ��ೆ�ೖ�ೇರ ವ��ಾ�ಸ

�ಾಪ�ರ್ - 12 ____________________________________________________________________________

�ಾಫ್��ೇರ್ ಇನ್�ಾ��ೇಶನ್

12.1 �ಾಫ್��ೇರ ಇನ�ಾ��ೇಶನ

12.2 ಕಂಪ��ಟರ �ೕಂ�ೆ�ೆನ್
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10.2 ಆಪ�ೇ�ಂಗ್ �ಸ�ಮ್ನ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆಗಳ�
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10.4 �ೆಸ��ಾಪ್ಗಳ� ಮತು� ಐ�ಾನಗಳ�

10.5 �ಂ�ೋಸ ಎಕ್��ೕರರ
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�ಾಪ�ರ್ - 11 ____________________________________________________________________________

�ಾಡ್� �ೆ�ವ್ಗಳ�
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11.2 �ೇಡ್
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11.4 �ಾ�ೆ�ೕರ�ಂದ �� ತ�ೆಯುವ�ದು
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�ಾಪ�ರ್ - 12 ____________________________________________________________________________

�ಾಫ್��ೇರ್ ಇನ್�ಾ��ೇಶನ್

12.1 �ಾಫ್��ೇರ ಇನ�ಾ��ೇಶನ

12.2 ಕಂಪ��ಟರ �ೕಂ�ೆ�ೆನ್
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ಕ��ೆ ಫ��ಾಂಶಗಳ�:

 �ೆ�ೕ�ಗ�ಂದ ��ೕ��ದ ಸಮಯಬದ��ೆ ಮತು� �ಸು� �ೋಸ್ ಅವ�, ��ಾನ ಮತು� ತರ�ೇ� �ಾಯ್ಕ�ಮದ ರಚ�ೆ

 ಸಂ� �ೆ ಮತು� ಮೂಲ�ೌಕಯ್ದ ಬ� �ೆ.

 �ಾರದ ಮತು� ಸೂಕಷ ಸಲಕರ�ೆಯನು� ಚ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸ��ಾಂತ�ಸುವ ಸುರಕ�ೆ

 ಪ�ಥಮ ���ೆ�

 ಕೃತಕ ಉ��ಾಟ

 �ದು�ತ ಸುರಕ�ೆ

 ��ಸಗಳ �ಧಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು. 

 ��ಚಗಳ �ಧ ಗುರು�ಸು��ೆ ಮತು� ��ೇಷಣಗಳ�. 

 �ೕಟರ �ಧಗಳ� ಮತು� ಅಳ�ೆ �ೆ�ೕ�ಯ ಗುರು�ಸು��ೆ. 

 ಮ���ೕಟರ ಬಳ� �ೕ�ೆ�ೕಜ ಮತು� ಕ�ೆಂಟಅನು� ಅ�ೆಯುವ�ದು (ಅನ�ಾಗ-��ಟಲ). 

 �-ಐ ��ಾನ ಮತು� ಪವರ �ೕಟರ ಬಳ� ಎ� ಮತು� �� ಪವರ ಅ�ೆಯುವ�ದು.

• �ೆ�ೕ�ಗಳನು� ತರ�ೇತು�ಾರರು �ಾ�ಾ್�ಾರ, �ಾ�ಬಗಳ�, ಕ�ೇ�ಗಳ�, �ೊ�ೕರಗಳ� ಇ�ಾ���ೆ ಇದ�ಾ�� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗು�ಾ��ೆ: 

1. ಸುರಕ�ಾ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಯ ಪ�ದಶ್ನ

2. ಪ�ಥಮ ���ೆ� ಅ�ಾ�ಸದ ಪ�ದಶ್ನ

3. ಕೃತಕ �ೆ���ೇಶನ ಪ�ದಶ್ನ ಮತು� ಅ�ಾ�ಸ. 

4. �ದು�ತ ಸುರಕ�ೆ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳ ಪ�ದಶ್ನ. 

• ��ನ� �ೕ�ಯ ��ಸಗಳ� ಮತು� ��ಚಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆ�ೕ�ೕಗ��ೆ �ೕ��ೕ �ೆಷನಅನು� ತರ�ೇತು�ಾರರು �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ. 

�ೕ��ೕ �ೆಷನನ ನಂತರ �ೆ�ೕನರ ��ನ� ��ಸಗಳ �ತ�ವನು� �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅವ�ಗಳ �ೆಸರು �ೇಳ�ವಂ�ೆ �ೆ�ೕ�ಗ��ೆ �ೇಳ��ಾ��ೆ.

�ಾಪ�ರ - 1

�ದು�ತನ �ಾ�ಥ�ಕ ಕಲ��ೆಗಳ� 

ಅವ� ಪ�ವ� ಚಟುವ��ೆ
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 ಸಂ� �ೆ ಮತು� ಮೂಲ�ೌಕಯ�ದ ಬ� �ೆ:

ಒ�ಾಯನ �ಾರತದ ಅ� �ೊಡ� ��ೇಶನ �ೇಂದ��ಾ�ದು�, ನ�ೕಕ�ಸಲ�ಟ� ತರ�ೇ� ��ಾನಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೋಸ್ �ಾಡೂ�ಲಗಳನು�

�ೊಂ��ೆ. ನಗರ, ಪಟ�ಣ, �ಾ��ೕಣ, ಅ�ವೃ���ಾಗದ ಮತು� ಗುಡ��ಾಡು ಪ��ೇಶಗಳ�� �ಾರತ �ಾತ�ವಲ� ��ಧ �ೇಶಗಳಲೂ� ಉದ�ಮ�ೆ� ಪ�ರಕ�ಾದ

ಗುಣಮಟ�ದ ತರ�ೇ� �ಾಮ��ಯನು� ಇದು �ೊಂ��ೆ. ಒ�ಾಯನ ಎಜು�ೆಕ ಎಂಬುದು ಎನಎಸ�� �ಾಲು�ಾರ�ಾ��ೆ ಮತು� ಐಎಸಒ 9001:2015 

ಪ��ಾ�ೕಕೃತ ಕಂಪ��ಾ��ೆ. ಇದು ��ಾ�ರ�ಾದ ಅ��ತ�ವನು� �ೊಂ�ದು�, ತರ�ೇ� �ಾಮ��ಗಳ� ಮತು� ಪಠ�ಕ�ಮ ದಕ�ೆಯನು� ಐ� ಮತು� ಐ��ೕತರ

ವಲಯಗಳ�, ಎ�ೆ�ಾ��ಕ�, ಪ��ಾಸ ಮತು� ಪ��ಾ�ೋದ�ಮ, ��ೇಲ, �ೆಟವ�್ಂಗ, �ಾ���ಾ��, ಕೃ�, ��ೈಲ �ಾ�ಪ�ಾಪ ��ೇ�, ಆ�ೋಗ�

�ೇ�ೆ, ಅ�ಾ�ೆಲ ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಮತು� ��ಾ�ಸ, ಆ�ಥ� ಇತ�ಾ��ಯ�� ಒಳ�ೊಂ��ೆ.

�ಾರದ ಮತು� ಸೂಕಷ ಸಲಕರ�ೆಯನು� ಚ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸ��ಾಂತ�ಸುವ ಸುರಕ�ೆ

 �ೆಲದ �ೕ��ಂದ ಅಥ�ಾ ಕು�ತು�ೊಂಡು �ಾಮ��ಗಳನು� ಎತ��ೇ�. 

 ಲಭ� �ಾ�ಂ��ಂಗ �ಾಧನವನು� ಬಳ�. 

 ಹ�ಾತ ಅಥ�ಾ ಜಕ್ �ೊ�ೆಯುವ ಚಲ�ೆ �ಾಡ�ೇ�. 

 ಅ��ಪ�ಸು��ೆ��ಾ�ಗ �ಾರವನು� ಎತ��ೇ�. 

 �ಾ�ಡಲು �ಾಕಷು� ಸ��ಾವ�ಾಶ ಮತು� �ೆಲಕು ಇದ� ಪ��ೇಶದ�� �ಾರವನು� ಎ��. 

 ಚ�ಸುವ�ದು ಸುಲಭ�ಾಗುವ�ದ�ೆ� ವಸು� ವನು� ಬದ�� ಮತು� �ೆಲಸವನು� ಮರು��ಾ�ಸ �ಾ�. 

 ಸಹ�ೆಲಸ�ಾರ�ಂದ �ೆರವ� ಪ�ೆ��. 

 ಉತ�ಮ �ೈ�ಕ ಆ�ಾರ �ೊಂ��. 

 �ೇಹದ ಸ�ೕಪದ�� �ಾರ ಇರ�. 

 ಹಗುರ �ಾಮ��ಗ�ಂದ �ಾ�ದ ಕಂ�ೇನರ ಬಳ�. 

 �ಾಧ���ಾ�ಗ �ಾರದ �ಾತ�ವನು� ಕ�� �ಾ�. 

 �ಾಮ��ಗಳನು� ಎತು��ಾಗ �ರುಚ�ೇ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಸ�ೇ�. 

 ಪ�ನ�ಾವ�್ತ, �ಾರದ ಮತು� �ೊಡ� �ಾಮ��ಯನು� ಎತ��ೇ�. 

 �ಾರವನು� ಭುಜ ಮತು� ಮ�ಕ��ನ ಎತ�ರ�ೆ� ��ದು�ೊ��. 

 ಕ�ೆ�ೕಯರಗಳ�, � �ೈಡಗಳ� ಅಥ�ಾ ಚೂಟಗಳನು� ಬಳ� ನೂಕುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಎ�ೆಯುವ�ದನು� �ಾ�.
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 ಸಂ� �ೆ ಮತು� ಮೂಲ�ೌಕಯ�ದ ಬ� �ೆ:

ಒ�ಾಯನ �ಾರತದ ಅ� �ೊಡ� ��ೇಶನ �ೇಂದ��ಾ�ದು�, ನ�ೕಕ�ಸಲ�ಟ� ತರ�ೇ� ��ಾನಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೋಸ್ �ಾಡೂ�ಲಗಳನು�

�ೊಂ��ೆ. ನಗರ, ಪಟ�ಣ, �ಾ��ೕಣ, ಅ�ವೃ���ಾಗದ ಮತು� ಗುಡ��ಾಡು ಪ��ೇಶಗಳ�� �ಾರತ �ಾತ�ವಲ� ��ಧ �ೇಶಗಳಲೂ� ಉದ�ಮ�ೆ� ಪ�ರಕ�ಾದ

ಗುಣಮಟ�ದ ತರ�ೇ� �ಾಮ��ಯನು� ಇದು �ೊಂ��ೆ. ಒ�ಾಯನ ಎಜು�ೆಕ ಎಂಬುದು ಎನಎಸ�� �ಾಲು�ಾರ�ಾ��ೆ ಮತು� ಐಎಸಒ 9001:2015 

ಪ��ಾ�ೕಕೃತ ಕಂಪ��ಾ��ೆ. ಇದು ��ಾ�ರ�ಾದ ಅ��ತ�ವನು� �ೊಂ�ದು�, ತರ�ೇ� �ಾಮ��ಗಳ� ಮತು� ಪಠ�ಕ�ಮ ದಕ�ೆಯನು� ಐ� ಮತು� ಐ��ೕತರ

ವಲಯಗಳ�, ಎ�ೆ�ಾ��ಕ�, ಪ��ಾಸ ಮತು� ಪ��ಾ�ೋದ�ಮ, ��ೇಲ, �ೆಟವ�್ಂಗ, �ಾ���ಾ��, ಕೃ�, ��ೈಲ �ಾ�ಪ�ಾಪ ��ೇ�, ಆ�ೋಗ�

�ೇ�ೆ, ಅ�ಾ�ೆಲ ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಮತು� ��ಾ�ಸ, ಆ�ಥ� ಇತ�ಾ��ಯ�� ಒಳ�ೊಂ��ೆ.

�ಾರದ ಮತು� ಸೂಕಷ ಸಲಕರ�ೆಯನು� ಚ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸ��ಾಂತ�ಸುವ ಸುರಕ�ೆ

 �ೆಲದ �ೕ��ಂದ ಅಥ�ಾ ಕು�ತು�ೊಂಡು �ಾಮ��ಗಳನು� ಎತ��ೇ�. 

 ಲಭ� �ಾ�ಂ��ಂಗ �ಾಧನವನು� ಬಳ�. 

 ಹ�ಾತ ಅಥ�ಾ ಜಕ್ �ೊ�ೆಯುವ ಚಲ�ೆ �ಾಡ�ೇ�. 

 ಅ��ಪ�ಸು��ೆ��ಾ�ಗ �ಾರವನು� ಎತ��ೇ�. 

 �ಾ�ಡಲು �ಾಕಷು� ಸ��ಾವ�ಾಶ ಮತು� �ೆಲಕು ಇದ� ಪ��ೇಶದ�� �ಾರವನು� ಎ��. 

 ಚ�ಸುವ�ದು ಸುಲಭ�ಾಗುವ�ದ�ೆ� ವಸು� ವನು� ಬದ�� ಮತು� �ೆಲಸವನು� ಮರು��ಾ�ಸ �ಾ�. 

 ಸಹ�ೆಲಸ�ಾರ�ಂದ �ೆರವ� ಪ�ೆ��. 

 ಉತ�ಮ �ೈ�ಕ ಆ�ಾರ �ೊಂ��. 

 �ೇಹದ ಸ�ೕಪದ�� �ಾರ ಇರ�. 

 ಹಗುರ �ಾಮ��ಗ�ಂದ �ಾ�ದ ಕಂ�ೇನರ ಬಳ�. 

 �ಾಧ���ಾ�ಗ �ಾರದ �ಾತ�ವನು� ಕ�� �ಾ�. 

 �ಾಮ��ಗಳನು� ಎತು��ಾಗ �ರುಚ�ೇ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಸ�ೇ�. 

 ಪ�ನ�ಾವ�್ತ, �ಾರದ ಮತು� �ೊಡ� �ಾಮ��ಯನು� ಎತ��ೇ�. 

 �ಾರವನು� ಭುಜ ಮತು� ಮ�ಕ��ನ ಎತ�ರ�ೆ� ��ದು�ೊ��. 

 ಕ�ೆ�ೕಯರಗಳ�, � �ೈಡಗಳ� ಅಥ�ಾ ಚೂಟಗಳನು� ಬಳ� ನೂಕುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಎ�ೆಯುವ�ದನು� �ಾ�.
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ಪ�ಥಮ ���ೆ�:

ಎಲ� ��ಾ��್ಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನ ಅಂಶಗಳ ಬ� �ೆ ಅ�ವ� �ೊಂ�ರುವಂ�ೆ ಈ �ಾಉ್ಕ�ಮದ �ಾಗವನು� ರೂ�ಸ�ಾ��ೆ:

 ಪ�ಥಮ ���ೆ� �ಟನ ಸ�ಳ

 ಸಂ� �ೆಯ�� ಪ�ಥಮ ���ೆ� �ೕಡಲು �ಾರು ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲ����ಾ��ೆ?

 ಸ�ೕಪದ�� ಎ�� �ೈದ��ೕಯ �ೌಲಭ� �ಗುತ��ೆ.

 ಸಂತ�ಸ�ರ �ೈಯ��ಕ �ಾ���ಾದ ತುತು್ ಸಂಪಕ್, ಅಲ�್ಗಳ� ಮತು� ಇತರ ಪ�ಮುಖ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಎ�� ಕಂಡು�ೊಳ��ೇಕು.

 ಅಗತ���ಾ�ಗ ಕೃತಕ ಉ��ಾಟವನು� �ಾ�ಾಗ �ೕಡ�ೇಕು.

�ದು�ತ ಸಮ�ೆ�ಂದ ರ�ಸಲು:

• ಸಜ್ ���ೆಕ�ರನು� ಬಳ�ದರೂ, ಸಕೂ�್ಟ�ೆ �ದು�ತ �ೋಡ ಅ� �ೆ��ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��. 

• ಅ� �ೆಚು� ಸಲಕರ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ಾವ��ೇ ಔಟ�ೆಟಗಳನು� ಓವರ�ೋಡ �ಾಡ�ೇ�. ಒ���ೆ ಒಂದ��ಂತ �ೆಚು� ಅ�ಕ �ಾ��ೇಜ

ಸಲಕರ�ೆಯನು� ಸಂಪ�್ಸ�ೇ�. 

• ಬಳ�ೆ �ಾಡ��ಾ�ಗ ಸಲಕರ�ೆಗಳನು� ಅನಪ�ಗ �ಾ� ಶ�� ಉ�� ಮತು� �ಾಕ ಮತು� ಅ�� ಅ�ಾಹುತ ಅ�ಾಯವನು� ಕ�� �ಾ�. 

• �ದು�ತ �ಾಡ್ಗಳ� ಸು��ಲ�, ಒ�ೆ�ಲ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ೕ�ಾ�ಲ� ಎಂಬುದನು� ಖ�ತಪ�ಸಲು �ಂಗ��ೊ�� ತ�ಾಸ�ೆ �ಾ�. 

• ಅ�ಕ ದಟ��ೆ ಪ��ೇಶಗಳ�, �ಾ�ೆ್ಟಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ನ �ಾ�ಯ�� ಎ�ೆಯ�ೇ�. 

• ಅಗತ��ದ��� �ಸ�ರ�ೆ �ಾಡ್ಗಳ� ಮತು� ಪವರ ��ಪಗಳ ಬದ��ೆ �ೆಚು�ವ� ಔಟ�ೆಟಗಳನು� �ಾ��ಸಲು ದೃ�ೕಕೃತ ಎ�ೆ��ೕ�ಯನಅನು� ಬಳ�. 

• �ಾ��ೕಯ�ಾ� ಗುರು�ಸಲ�ಟ� �ಾ��ೊ�ೇಟ��ಂದ �ಾನ��ೆ �ೊಂ�ದ �ದು�ತ ಸಲಕರ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ�� ಮತು� ಎಲ�

ಉ�ಾ�ದಕರ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಎಚ���ೆ�ಂದ ಓ�. 
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ಪ�ಚಯ

 

ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಡ��ೇರ:

ಕಂಪ��ಟರನ್್ �ೌ�ಕ್ �ಾಗವನು�್ �ಾಡ್್ �ೇರ್ ಎಂದು್ ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದನು�್ �ೆಲವ�್ �ಾ�್ ಮ�ನ�್ ಅಥ�ಾ್ ಕಂಪ��ಟರ್ ಸಲಕರ�ೆ್ ಎಂದೂ್

ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಕಂಪ��ಟರ �ಾಡ್�ೇರ�ೆ �ೆಲವ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ೆಂದ�ೆ �ೕ�ೋಡ್, �ಾ�ಟರ, �ೌಸ ಮತು� �ೆಂಟ�ಲ ���ೆ�ಂಗ ಯು�ಟ

ಆ��ೆ. ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಡ್�ೇರ �ಾ�ಸುವ��ಲ�. ಇದು ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಹ� �ಾಮ���ಾ�ರುವ��ಲ�. ಬದ��ೆ ಇದು ಒಳ �ಾಮ���ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದರ

ಸುತ� ಕಂಪ��ಟರ �ೇ�ಂಗ ಇರುತ��ೆ. ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಡ್�ೇರನ�� ಹಲವ� ��ನ� �ಾಗಗ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈ �ೈ� ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ�ಾದವ�ಗ�ೆಂದ�ೆ

ಮದರ�್ೋಡ್.್ 

�ಾಫ��್ೇರ�್ೆ್�ೋ��ದ�ೆ, �ಾಡ್�ೇರ ಎಂಬುದು �ೌ�ಕ �ಾಮ���ಾ��ೆ. �ಾಡ್�ೇರ ಮತು� �ಾಫ��ೇರಗಳ� ಅಂತರಸಂಪಕ್ �ೊಂ��ೆ. �ಾಫ�

�ೇರ ಇಲ��ೇ ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಡ್�ೇರ �ೆಲಸ �ಾಡುವ��ಲ�. �ಾಫ��ೇರ ��ೇ್��ದ �ೆಲಸವನು� �ಾಡಲು �ಾಡ್�ೇರ ಇಲ��ೇ �ಾಧ��ಲ.
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ಪ�ಚಯ

 

ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಡ��ೇರ:

ಕಂಪ��ಟರನ್್ �ೌ�ಕ್ �ಾಗವನು�್ �ಾಡ್್ �ೇರ್ ಎಂದು್ ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದನು�್ �ೆಲವ�್ �ಾ�್ ಮ�ನ�್ ಅಥ�ಾ್ ಕಂಪ��ಟರ್ ಸಲಕರ�ೆ್ ಎಂದೂ್

ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಕಂಪ��ಟರ �ಾಡ್�ೇರ�ೆ �ೆಲವ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ೆಂದ�ೆ �ೕ�ೋಡ್, �ಾ�ಟರ, �ೌಸ ಮತು� �ೆಂಟ�ಲ ���ೆ�ಂಗ ಯು�ಟ

ಆ��ೆ. ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಡ್�ೇರ �ಾ�ಸುವ��ಲ�. ಇದು ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಹ� �ಾಮ���ಾ�ರುವ��ಲ�. ಬದ��ೆ ಇದು ಒಳ �ಾಮ���ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದರ

ಸುತ� ಕಂಪ��ಟರ �ೇ�ಂಗ ಇರುತ��ೆ. ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಡ್�ೇರನ�� ಹಲವ� ��ನ� �ಾಗಗ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈ �ೈ� ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ�ಾದವ�ಗ�ೆಂದ�ೆ

ಮದರ�್ೋಡ್.್ 

�ಾಫ��್ೇರ�್ೆ್�ೋ��ದ�ೆ, �ಾಡ್�ೇರ ಎಂಬುದು �ೌ�ಕ �ಾಮ���ಾ��ೆ. �ಾಡ್�ೇರ ಮತು� �ಾಫ��ೇರಗಳ� ಅಂತರಸಂಪಕ್ �ೊಂ��ೆ. �ಾಫ�

�ೇರ ಇಲ��ೇ ಕಂಪ��ಟರನ �ಾಡ್�ೇರ �ೆಲಸ �ಾಡುವ��ಲ�. �ಾಫ��ೇರ ��ೇ್��ದ �ೆಲಸವನು� �ಾಡಲು �ಾಡ್�ೇರ ಇಲ��ೇ �ಾಧ��ಲ.
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�ೈಯ��ಕ ಕಂಪ��ಟರನ �ಾ�ಥ�ಕ ಆ���ೆಕ�ರ �ೇ�ರುತ��ೆ?

ಕಂಪ��ಟರ ಆ���ೆಕ�ರ:

ಕಂಪ��ಟರನ ಪ�ಮುಖ �ಾಗಗಳ� ಮ���ೕ��ಾ �ಾಧನಗಳ� ಇತರ �ೆ��ೆರಲ �ಾಧನಗಳ�

1) ಕಂಪ��ಟರ

2) �ಾ�ಟರ

3) �ಾಡ್ �ಸ�/ �ಾಡ್ �ೆ�ವ

4) �ೕ�ೋಡ್

5) �ೌಸ / �ಾ��ಕ�ಾಲ / 

   ಟಚ�ಾ�ಡ

1) �� �ೋಮ / ��� �ೆ�ವ

2) �ೕ��ೕ �ಾಡ್

3) �ೌಂಡ�ಾಡ್

4) ��ೕಕರಗಳ�

5) �ೆಡ�ೕನಗಳ� / �ೆಡ�ೆಟ

6) �ೖ�ೊ�ೕ�ೕನ

1) ��ಂಟರ

2) �ಾ��ನರ

3) �� ಬನ್ರ (�� �ೆ�ಾಡ್ರ,

   ��-ಆರ/�� �ೈಟರ �ೆ�ವ)

4) �ೕ�ೆಮ

5) ಯುಎಸ� �ಾ��ಶ �ೆ�ವ

6) �ೆಬ�ಾ�ಮ

7) ��ಟಲ �ಾ���ಾ

8) ��ಟಲ �ಾಯ� �ೆ�ಾಡ್ರ

9) �ಾ�ಮ�ಾಡ್ರ

5
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�ಾಡ��ೇರನ ವ�ೕ�ಕರಣಗ� ೕೆನು?

�ದು�ತನ �ಾ�ಥ�ಕ ಕಲ��ೆಗಳ�

1.1 ಎ�ೆ���� ಎಂದ�ೇನು?  

ಆಧು�ಕ ಜಗ��ನ�� �ದು�ತ ನಮ� ಸುತ�ಲೂ ಇ�ೆ. �ೆಲ �ೕನ ಗಳ�, ಕಂಪ��ಟರುಗಳ�, 

�ೆಳಕುಗಳ�, �ೋಲ��ಂಗ ಐರನ ಗಳ� ಮತು� ಏರ  ಕಂ�ೕಷನರ ಗಳ� ಇ�ಾ�� ಬಳ�ೆಯ 

ಮೂಲಕ ನಮ� ಸುತ� ಅ��ತ�ದ���ೆ. �ದು�ತ�ಂದ �ೕವ� �ೇಪ್��ರಲು ಬಯ�ದರೂ, 

�ಸಗ್ದ�� �ಂ�ನ ಮೂಲಕ ನಮ� �ೇಹದ�� ಹ�ಯುತ��ೆ. 

�ದು�ತ ಎಂಬುದು �ೈಸ�್ಕ ರೂಪ�ಾ�ದು�, �ಸಗ್ದ ರೂಪದ���ೆ �ಾಗೂ ��ಧ

ರೂಪಗಳನು� ಇದು ಒಳ�ೊಂ��ೆ. �ದು�ತ�ನು� �ದು�ತ ಹ��ನ ರೂಪದ��

�ವ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

6
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�ಾಡ��ೇರನ ವ�ೕ�ಕರಣಗ� ೕೆನು?

�ದು�ತನ �ಾ�ಥ�ಕ ಕಲ��ೆಗಳ�

1.1 ಎ�ೆ���� ಎಂದ�ೇನು?  

ಆಧು�ಕ ಜಗ��ನ�� �ದು�ತ ನಮ� ಸುತ�ಲೂ ಇ�ೆ. �ೆಲ �ೕನ ಗಳ�, ಕಂಪ��ಟರುಗಳ�, 

�ೆಳಕುಗಳ�, �ೋಲ��ಂಗ ಐರನ ಗಳ� ಮತು� ಏರ  ಕಂ�ೕಷನರ ಗಳ� ಇ�ಾ�� ಬಳ�ೆಯ 

ಮೂಲಕ ನಮ� ಸುತ� ಅ��ತ�ದ���ೆ. �ದು�ತ�ಂದ �ೕವ� �ೇಪ್��ರಲು ಬಯ�ದರೂ, 

�ಸಗ್ದ�� �ಂ�ನ ಮೂಲಕ ನಮ� �ೇಹದ�� ಹ�ಯುತ��ೆ. 

�ದು�ತ ಎಂಬುದು �ೈಸ�್ಕ ರೂಪ�ಾ�ದು�, �ಸಗ್ದ ರೂಪದ���ೆ �ಾಗೂ ��ಧ

ರೂಪಗಳನು� ಇದು ಒಳ�ೊಂ��ೆ. �ದು�ತ�ನು� �ದು�ತ ಹ��ನ ರೂಪದ��

�ವ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.
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1.2 ಕ�ೆಂಟ ಮತು� �ೕ�ೆ�ೕಜನ ಕಲ��ೆ:

�ಾ�ಥ�ಕ ಎ�ೆ��ಕಲ ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ ಸಕೂ�್ಟಗಳ� ಮೂರುವ ��ಧ ಆದ�ೆ ಸಂಬಂ�ತ ಎ�ೆ��ಕಲ ಪ��ಾಣಗಳನು� ಒಳಗ�ೊಂ�ರುತ��ೆ:

�ೕ�ೆ�ೕಜ (�)

ಕ�ೆಂಟ, (ಐ) ಮತು�

�ೆ��ೆ�ನ� (Ω).

1.2.1 �ದು�ತ �ೕ�ೆ�ೕಜ

�ೕ�ೆ�ೕಜ (�) ಎಂಬುದು ಎ�ೆ��ಕಲ �ಾಜ್ ರೂಪದ�� ಸಂಗ���ದ �ದು�ತ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಂ�ಾವ� ಶ���ಾ��ೆ. �ೕ�ೆ�ೕಜಅನು� ಬಲ ಎಂದು

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾ�ದು�, ಇದು ಕಂಡಕ�ರ ಮೂಲಕ ಎ�ೆ�ಾ�ನಗಳನು� ನೂಕುತ��ೆ ಮತು� ಇದರ �ೕ�ೆ�ೕಜ �ೆ��ದ�ಷೂ� �ೕಡ�ಾದಸ ಸಕೂ�್ಟನ ಮೂಲಕ

ಎ�ೆ�ಾ�ನ ಅನು� ನೂಕುವ �ಾಮಥ�್ �ೆ��ರುತ��ೆ. ಶ���ೆ ತನ� �ೆಲಸ �ಾಡಲು �ಾಮಥ�್�ರುವ�ದ�ಂದ, ಈ ಸಂ�ಾವ� ಶ��ಯನು�, ಸ�ಳ�ಂದ ಅಥ�ಾ

�ೋಡ�ಂದ ಇ�ೊ�ಂದ�ೆ� ಸಕೂ�್ಟ�ಂದ �ದು�ತ�ನು� �ಾ�ಸುವ ಅಂಶ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾವ��ೇ್ ಎರಡು್ �ಾ�ಂಟಗ್ಳ�, ಸಂಪಕ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಜಂಕನಗಳ ಮಧ�ದ��ನ �ೕ�ೆ�ೕಜ ವ��ಾ�ಸವ� (ಇದನು� �ೋಡ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ)

ಸಂ�ಾವ� ವ��ಾ�ಸ ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡುತ��ೆ. ಇದನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೕ�ೆ�ೕಜ �ಾ�ಪ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ಎರಡು್�ಾ�ಂಟಗ್ಳ್ಮಧ�ದ್ಸಂ�ಾವ�್ವ��ಾ�ಸವನು�್�ೕಲ��್್ಎಂದು್ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ ��ೆ�ಯು � ಆ�ರುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ� ಶ���ೆ ಇ ಎಂದು

�ೆಲವ� �ಾ� ಇಎಂಎಫ ಎಂದೂ ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.್ �ೆಚು�್�ೕ�ೆ�ೕಜ್್ಇದ�ಷೂ�್ಒತ�ಡ್�ೆ��ರುತ��ೆ್ (ನೂಕುವ ಬಲ) ಮತು� �ೆಲಸ �ಾಡುವ �ಾಮಥ�್ವ�

�ೆ��ರುತ��ೆ.

�ೋಲ� ಎಂದ�ೇನು?

(ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ ಯೂ�ಟಗಳ �ಸ�ಂನ�� �ೆಲಸ ಅಥ�ಾ ಶ��ಯ ಒಂದು ಪ��ಾ�ತ

ಯೂ�ಟ ಆ��ೆ, ಬಲದ ���ನ�� ಒಂದು �ೕಟರ ಅಂತರದ ಮೂಲಕ ಅ���ೇಶನನ

�ಾ�ಂಟನ�� ಒಂದು ನೂ�ಟನ ಬಲದ ಮೂಲಕ �ಾಗುವ�ದ�ೆ� ಇದು ಸಮ�ಾ��ೆ:  107

ಎಜ್ ಮತು� ಒಂದು �ಾ�ಟ-�ೆ�ೆಂಡ�ೆ ಸ�ಾನ. ... ಇದನು� ನೂ�ಟನ �ೕಟರ ಎಂದೂ

ಕ�ೆಯ�ಾ��ೆ)

7
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�ರಂತರ �ೕ�ೆ�ೕಜ ಮೂಲವನು� �� �ೕ�ೆ�ೕಜ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಲ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಬದ�ಾಗುವ �ೕ�ೆ�ೕಜಅನು� ಎ� �ೕ�ೆ�ೕಜ ಎಂದು

ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ�ೕಜಅನು� �ೕಲ��ನ�� ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು ಒಎಚಎಂ �ೆ��ೆ�ನ� ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆಂ�ಯರ ಎ�ೆ��ಕಲ ಕ�ೆಂಟಅನು�

ನೂಕಲು ಅಗತ��ರುವ ಎ�ೆ��ಕಲ ಒತ�ಡ ಎಂಬು�ಾ� �ವ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕ�ೆ�ೕಜಅನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೕಲ�� �ವ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇತರ

ಉಪ ಯು�ಟಗಳನು� �ೖ�ೊ�ೕ �ೕಲ�� (μV = 10-6 V) �� �ೕಲ�� (mV = 10-3 V) ಅಥ�ಾ ��ೋ �ೕಲ�� ( kV = 103 V ) ಎಂದು

�ವ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕ�ೆ�ೕಜ �ಾ��ವ ಆ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆ�ವ ಕೂ�ಾ ಆ�ರಬಹುದು.

��ರ�ಾದ �� (�ೈ�ೆಕ� ಕ�ೆಂಟ) �ೕ�ೆ�ೕಜ ಮೂಲ�ಾದ 5�, 12�, 24 � ಇ�ಾ��ಯನು� ಉ�ಾ��ಸಲು �ಾ�ಟ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಪವರ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು�

ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಎ� (ಅಲ��ೇ್�ಂಗ ಕ�ೆಂಟ) �ೕ�ೆ�ೕಜ ಮೂಲವ� �ೌಟುಂ�ಕ, ಔದ��ಕ ಮತು� �ೆಳ�ನ ಉ� �ೇಶ�ೆ� �ಾಗೂ ಪವರ

�ಾ�ನ��ಶನ�ೆ ಲಭ��ರುತ��ೆ.

�ಾ�ಾನ�್ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್್ಸಕೂ�್ಟಗ್ಳ�್ಕ��್�ೕ�ೆ�ೕಜ್್��್�ಾ�ಟ�ಯ��್ �ೆಲಸ್�ಾಡುತ��ೆ. ಇವ�ಗಳನು� 1.5 �ೕಲ� ಮತು� 24 �ೕಲ� �� ಮ�ೆ�

ಪ��ೈಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ರಂತರ್�ೕ�ೆ�ೕಜ್ �ೋಸ್್ �ೆ್ ಸಕೂ�್ಟ್್ �ಂಬಲ್್ ಅನು�್ �ಾ�ಟ�್�ೕ�ೆ�ೕಜ್್ ಆ�್ ಧ�ಾತ�ಕ್ +,್ ಮತು�್ ಋ�ಾತ�ಕ�ಾ�್ –್

�ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ��ೆ�ಯು ��ಾ��ಯ �ಕ�ನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ.್ಅಲ��ೇ್�ಂಗ್�ೕ�ೆ�ೕಜ್್�ೋಸ್್ �ೆ್ಸಕೂ�್ಟ್್�ಂಬಲ್ಒಂದು್ವೃತ��ಾ�ದು�್ಇದು್

�ೈನ್�ೇವ್ಅನು�್ಒಳ�ೆ್�ೊಂ�ರುತ��ೆ.

�ೕ�ೆ�ೕಜ �ಂಬಲ

ಸಕೂ�್ಟನ್��್ಎರಡು್ �ಾ�ಂಟ್್�ೕ�್�ೕ�ೆ�ೕಜಅ್ನು�್ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ್ಮತು�್ಈ್ಎರಡು್ �ಾ�ಂಟಗ್ಳ್ಮಧ�ದ್�ೕ�ೆ�ೕಜಅ್ನು�್ �ಾ�ಾನ��ಾ�್

�ೕ�ೆ�ೕಜ್�ಾ�ಪ್ಎಂದು್ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ಒಎಚಎಂ ಎಂದ�ೇನು?

(ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ �ಸ�ಮ ಯೂ�ಟಗಳ�� ಎ�ೆ��ಕಲ �ೆ��ೆ�ನ�ನ ಪ��ಾ�ತ ಯೂ�ಟ ಒಎಚಎಂ

ಆ��ೆ) ಇ�ೕ�ನ� ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಗು���ಾಗ ಒಎಚಎಂಗಳನು� ಅಲ��ೇ್�ಂಗ ಕ�ೆಂಟ (ಎ�) ಮತು�

�ೇ��ೕ ��ೕ�ೆ��� ಅ���ೇಶನಗಳನು� (ಆರಎಫ) ��ೋಟ �ಾಡಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೇಸ

ಎಸಎಲ ಯೂ�ಟ�ೆ ಕ�� �ಾ�ದ ಒಎಚಎಂ, �ೆ��ೕರ �ಾ�ದ ಒಂದು ��ೊ �ೕಟರ ಕೂ�ಬ

�ಾ�ದ ಪ�� ಆಂ�ಯರ �ೆ��ೕರ�ೆ ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ (1 ��ೋ �ಾ� m 2 • s -3 • A -2 . ಪ��

ಆಂ�ಯರ �ೕಲ��ೆ ಒಎಚಎಂ ಕೂಡ ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ (�/ಎ) 

8
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�ರಂತರ �ೕ�ೆ�ೕಜ ಮೂಲವನು� �� �ೕ�ೆ�ೕಜ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಲ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಬದ�ಾಗುವ �ೕ�ೆ�ೕಜಅನು� ಎ� �ೕ�ೆ�ೕಜ ಎಂದು

ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ�ೕಜಅನು� �ೕಲ��ನ�� ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು ಒಎಚಎಂ �ೆ��ೆ�ನ� ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆಂ�ಯರ ಎ�ೆ��ಕಲ ಕ�ೆಂಟಅನು�

ನೂಕಲು ಅಗತ��ರುವ ಎ�ೆ��ಕಲ ಒತ�ಡ ಎಂಬು�ಾ� �ವ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕ�ೆ�ೕಜಅನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೕಲ�� �ವ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇತರ

ಉಪ ಯು�ಟಗಳನು� �ೖ�ೊ�ೕ �ೕಲ�� (μV = 10-6 V) �� �ೕಲ�� (mV = 10-3 V) ಅಥ�ಾ ��ೋ �ೕಲ�� ( kV = 103 V ) ಎಂದು

�ವ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕ�ೆ�ೕಜ �ಾ��ವ ಆ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆ�ವ ಕೂ�ಾ ಆ�ರಬಹುದು.

��ರ�ಾದ �� (�ೈ�ೆಕ� ಕ�ೆಂಟ) �ೕ�ೆ�ೕಜ ಮೂಲ�ಾದ 5�, 12�, 24 � ಇ�ಾ��ಯನು� ಉ�ಾ��ಸಲು �ಾ�ಟ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಪವರ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು�

ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಎ� (ಅಲ��ೇ್�ಂಗ ಕ�ೆಂಟ) �ೕ�ೆ�ೕಜ ಮೂಲವ� �ೌಟುಂ�ಕ, ಔದ��ಕ ಮತು� �ೆಳ�ನ ಉ� �ೇಶ�ೆ� �ಾಗೂ ಪವರ

�ಾ�ನ��ಶನ�ೆ ಲಭ��ರುತ��ೆ.

�ಾ�ಾನ�್ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್್ಸಕೂ�್ಟಗ್ಳ�್ಕ��್�ೕ�ೆ�ೕಜ್್��್�ಾ�ಟ�ಯ��್ �ೆಲಸ್�ಾಡುತ��ೆ. ಇವ�ಗಳನು� 1.5 �ೕಲ� ಮತು� 24 �ೕಲ� �� ಮ�ೆ�

ಪ��ೈಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ರಂತರ್�ೕ�ೆ�ೕಜ್ �ೋಸ್್ �ೆ್ ಸಕೂ�್ಟ್್ �ಂಬಲ್್ ಅನು�್ �ಾ�ಟ�್�ೕ�ೆ�ೕಜ್್ ಆ�್ ಧ�ಾತ�ಕ್ +,್ ಮತು�್ ಋ�ಾತ�ಕ�ಾ�್ –್

�ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ��ೆ�ಯು ��ಾ��ಯ �ಕ�ನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ.್ಅಲ��ೇ್�ಂಗ್�ೕ�ೆ�ೕಜ್್�ೋಸ್್ �ೆ್ಸಕೂ�್ಟ್್�ಂಬಲ್ಒಂದು್ವೃತ��ಾ�ದು�್ಇದು್

�ೈನ್�ೇವ್ಅನು�್ಒಳ�ೆ್�ೊಂ�ರುತ��ೆ.

�ೕ�ೆ�ೕಜ �ಂಬಲ

ಸಕೂ�್ಟನ್��್ಎರಡು್ �ಾ�ಂಟ್್�ೕ�್�ೕ�ೆ�ೕಜಅ್ನು�್ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ್ಮತು�್ಈ್ಎರಡು್ �ಾ�ಂಟಗ್ಳ್ಮಧ�ದ್�ೕ�ೆ�ೕಜಅ್ನು�್ �ಾ�ಾನ��ಾ�್

�ೕ�ೆ�ೕಜ್�ಾ�ಪ್ಎಂದು್ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ಒಎಚಎಂ ಎಂದ�ೇನು?

(ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ �ಸ�ಮ ಯೂ�ಟಗಳ�� ಎ�ೆ��ಕಲ �ೆ��ೆ�ನ�ನ ಪ��ಾ�ತ ಯೂ�ಟ ಒಎಚಎಂ

ಆ��ೆ) ಇ�ೕ�ನ� ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಗು���ಾಗ ಒಎಚಎಂಗಳನು� ಅಲ��ೇ್�ಂಗ ಕ�ೆಂಟ (ಎ�) ಮತು�

�ೇ��ೕ ��ೕ�ೆ��� ಅ���ೇಶನಗಳನು� (ಆರಎಫ) ��ೋಟ �ಾಡಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೇಸ

ಎಸಎಲ ಯೂ�ಟ�ೆ ಕ�� �ಾ�ದ ಒಎಚಎಂ, �ೆ��ೕರ �ಾ�ದ ಒಂದು ��ೊ �ೕಟರ ಕೂ�ಬ

�ಾ�ದ ಪ�� ಆಂ�ಯರ �ೆ��ೕರ�ೆ ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ (1 ��ೋ �ಾ� m 2 • s -3 • A -2 . ಪ��

ಆಂ�ಯರ �ೕಲ��ೆ ಒಎಚಎಂ ಕೂಡ ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ (�/ಎ) 
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ಗಮ�� 

1.2.2 ಎ�ೆ��ಕ ಕ�ೆಂಟ

ಎ�ೆ��ಕ  ಕ�ೆಂಟ (I) ಎಂಬುದು ಎ�ೆ��ಕಲ �ಾಜ್ ಹ�ವ� ಆ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇದನು� ಆಂ�ಯರ �ೕ�ಯ ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ಂಬಲ ಐ ಆ�ರುತ��ೆ

ಅಂದ�ೆ್ಇಂ�ೆ���). ಇದು್�ರಂತರ�ಾದ್ಮತು�್ಸ�ಾನ�ಾದ್ಎ�ೆ�ಾ�ನಗ್ಳ್ಹ��ಾ��ೆ್ (ಇದನು� ��ಫ� ಎನ��ಾಗುತ��ೆ) ಮತು�(ಅಣು�ನ ಋ�ಾತ�ಕ

ಕಣಗಳ�) �ೕ�ೆ�ೕಜ �ೋಸ್�ಂದ ನೂಕಲ�ಡುವ ಸಕೂ�್ಟ ಇ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾಸ�ವದ��, �ೆ�ೆ�ವ ಟ�್ನಲ�ಂದ �ಾ��ವ ಟ�್ನಲ�ೆ ಎ�ೆ�ಾ�ನ

ಗಳ ಹ�ವ� ಮತು� ಸರ◌್ಕೂ�ಟನ್್ಸುಲಭ್ಹ�ವ�್��ಸುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಕ�ೆಂಟ �ಾ��ವ�ಂದ �ೆ�ೆ�ವ ಕ�ೆ�ೆ ಕ�ೆಂಟ ಹ�ಯುತ��ೆ.

�ಾ�ಾನ��ಾ�್ಸಕೂ�್ಟ್ಡ�ಾ�ಾ�ಮಗ್ಳ��, ಸಕೂ�್ಟನ ಮೂಲಕ ಕ�ೆಂಟನ ಹ�ವ� �ಾಣದ ಗುರುತನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ, ಜ�ೆ�ೆ ಐ ��ೆ�ಯನು� ಇದು

�ೋ��, ಕ�ೆಂಟ ಹ��ನ �ಜ�ಾದ �ಕ�ನು�್�ೋ�ಸುತ��ೆ.್ಆ�ಾಗೂ�, ಈ �ಾಣದ ಗುರುತು �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಕ�ೆಂಟ ಹ��ನ �ಕ�ನು�

�ೋ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಸ�ವ ಹ��ನ �ಕ�ನು� ಇದು �ೋ�ಸುವ��ಲ�.

�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಕ�ೆಂಟ ಹ�ವ�

ಕ�ೆಂಟ ಇಲ��ೆ�ೕ �ೕ�ೆ�ೕಜ ಸಕೂ��ಟನ�� ಇರಬಹುದು. ಆದ�ೆ �ೕ�ೆ�ೕಜ ಇಲ��ೇ ಕ�ೆಂಟ

ಇರ�ಾರದು ಮತು� �� ಅಥ�ಾ ಎ� �ೕ�ೆ�ೕಜ ಮೂಲವ� ಒಪನ ಅಥ�ಾ �ೆ� ಒಪನ ಸಕೂ��ಟ

ಕಂ�ಷನ ಆ�ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಇದು �ಾವ��ೇ �ಾಟ� ಸಕೂ��ಟ ಅನು�

��ೋ�ಸುತ��ೆ.ಇದ�ಂದ ಸಕೂ��ಟ �ಾ��ೕ�ಾಗುತ��ೆ.

9
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ಒಂದು್�ೕ�ಯ��್ಇದು್ಸಕೂ�್ಟನ್್ಸುತ�್ಧ�ಾತ�ಕ್�ಾಜ್್್ಆ�ದು�, �ಾ��ವ�ಂದ �ೆ�ೆ�ವ ಕ�ೆ�ೆ ಇರುತ��ೆ. ಸಕೂ�್ಟ ಮೂಲಕ �ಾ�ಟ� �ಾ��ವ

ಟ�್ನಲ�ಂದ ಮು��ದ ಸಕೂ�್ಟ ಸುತ�  �ಾ��ವ �ಾಜ್ನ ಚಲ�ೆಯನು� ಡ�ಾ�ಾ�ಮ �ೋ�ಸುತ��ೆ.  �ಾ��ವ �ಂದ �ೆ�ೆ�ವ�ೆ

�ಾ�ಾನ◌್ಯ�ಾ�್�ದು�ತ್ಹ�ಯು��ೆಯನು�್�ಾಂಪ��ಾ�ಕ್ಕ�ೆಂಟ್ಹ�ವ�್ಎಂದು್ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ಸಕೂ�್ಟನ್��್ ಹ�ಯುತ��ೆ್ ಎಂದು್ �ಾ�ಸ�ಾದ್ ಎ�ೆ��ಕ್ ಕ�ೆಂಟನ್್ �ಕ�ನು�್ ಕಂಡು��ಯಲು್ ಈ್ ��ಾನವನು�್ ಬಳಸ�ಾ��ೆ. ಎಲ� ಸಕೂ�್ಟ

ಡ�ಾ�ಾ�ಮನ��, �ಾಂ��ೆಂಟಗಳ ��ೆ�ಯ�� �ೋ�ಸ�ಾಗುವ �ಾಣದ್ಗುರುತುಗ�ಾದ್��ೕಡ�್್ಮತು�್�ಾ���ಸ�ರ್�ಾ�ಂಟಗ್ಳ�್ಇ�ಾ�ರುತ��ೆ.

ನಂತರ್ಕ�ೆ�ನ�ನಲ ಕ�ೆಂಟ ಹ�ವ�್ಎ�ೆ��ಕಲ್ಕ�ೆಂಟಅ್ನು�್�ಾ��ವ�್ಂದ್�ೆ�ೆ�ವ್ಕ�ೆಂಟ�್ೆ್�ೕಡುತ��ೆ್ಮತು�್ಇದು್�ಾಸ�ವ್ಎ�ೆ�ಾ�ನಗ್ಳ್ಹ��ನ್

����ೆ್�ರುದ��ಾ��ೆ.

1.3ಎ�ೆ�ಾ�ನ ಹ�ವ�

ಸಕೂ�್ಟನ್್ ಸುತ�್ ಎ�ೆ�ಾ�ನಗ್ಳ್ ಹ��ನ್ �ಕು�್ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ್ ಕ�ೆಂಟ್ ನ��್ �ೆ�ೆ�ವ�್ಮದ್ �ಾ��ವ್ ಆ�ರುತ��ೆ. ಎ�ೆ��ಕಲ್ ಸಕೂ�್ಟನ್��್

�ಾಸ�ವದ್ಕ�ೆಂಟ್ಹ�ವ�್�ಾ�ಟ�ಯ್�ೆ�ೆ�ವ್�ೕಲ್್ (�ಾ��ೋಡ)�ಂದ ಹ�ಯುತ��ೆ ಮತು� ಇದು ಧ�ಾತ�ಕ �ೕಲ�ೆ (ಆ�ೋಡ) �ಾಪ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ�ೆಂದ�ೆ, ಎ�ೆ�ಾ�ನನ �ಾಜ್ �ೆ�ೆ�ವ ಆ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇದು �ಾ��ವ ಟ�್ನಲ�ೆ ಆಕ�್ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಎ�ೆಕ◌್�ಾ�ನಗ್ಳ್ಹ�ವನು�್್

ಎ�ೆ�ಾ�ನ ಕ�ೆಂಟ ಹ�ವ� ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ಡ�ೕಡ ಎಂದ�ೇನು?

(ಎರಡು ಟ�್ನಲಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಒಂದು �ೆ�ಕಂಡಕ�ರ �ಾಧನವ� ಒಂದು ���ನ�� �ಾತ�

ಕ�ೆಂಟ ಹ�ಯಲು ಅನುವ� �ಾಡುತ��ೆ) 

�ಾ���ಸ�ರ ಎಂದ�ೇನು?

(ಮೂರು ಸಂಪಕ್ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ �ೆ�ಕಂಡಕ�ರ �ಾಧನವ� �ೆ����ೇಶನ ಜ�ೆ�ೆ ಆಂ����ೇಶನ�ೆ

ಅಹ್�ಾ�ರುತ��ೆ) 

�ಾ��ೋಡ ಎಂದ�ೇನು?

(�ಾ��ೋಡ ಎಂಬುದು �ೆ�ೆ�ವ ಆ� �ಾಜ್ ಆದ ಎ�ೆ�ೊ�ೕಡ ಆ��ೆ.) 

10
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ಒಂದು್�ೕ�ಯ��್ ಇದು್ಸಕೂ�್ಟನ್್ಸುತ�್ಧ�ಾತ�ಕ್�ಾಜ್್್ಆ�ದು�, �ಾ��ವ�ಂದ �ೆ�ೆ�ವ ಕ�ೆ�ೆ ಇರುತ��ೆ. ಸಕೂ�್ಟ ಮೂಲಕ �ಾ�ಟ� �ಾ��ವ

ಟ�್ನಲ�ಂದ ಮು��ದ ಸಕೂ�್ಟ ಸುತ�  �ಾ��ವ �ಾಜ್ನ ಚಲ�ೆಯನು� ಡ�ಾ�ಾ�ಮ �ೋ�ಸುತ��ೆ.  �ಾ��ವ �ಂದ �ೆ�ೆ�ವ�ೆ

�ಾ�ಾನ◌್ಯ�ಾ�್�ದು�ತ್ಹ�ಯು��ೆಯನು�್�ಾಂಪ��ಾ�ಕ್ಕ�ೆಂಟ್ಹ�ವ�್ಎಂದು್ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ಸಕೂ�್ಟನ್��್ ಹ�ಯುತ��ೆ್ ಎಂದು್ �ಾ�ಸ�ಾದ್ ಎ�ೆ��ಕ್ ಕ�ೆಂಟನ್್ �ಕ�ನು�್ ಕಂಡು��ಯಲು್ ಈ್ ��ಾನವನು�್ ಬಳಸ�ಾ��ೆ. ಎಲ� ಸಕೂ�್ಟ

ಡ�ಾ�ಾ�ಮನ��, �ಾಂ��ೆಂಟಗಳ ��ೆ�ಯ�� �ೋ�ಸ�ಾಗುವ �ಾಣದ್ಗುರುತುಗ�ಾದ್��ೕಡ�್್ಮತು�್�ಾ���ಸ�ರ್�ಾ�ಂಟಗ್ಳ�್ಇ�ಾ�ರುತ��ೆ.

ನಂತರ್ಕ�ೆ�ನ�ನಲ ಕ�ೆಂಟ ಹ�ವ�್ಎ�ೆ��ಕಲ್ಕ�ೆಂಟಅ್ನು�್�ಾ��ವ�್ಂದ್�ೆ�ೆ�ವ್ಕ�ೆಂಟ�್ೆ್�ೕಡುತ��ೆ್ಮತು�್ಇದು್�ಾಸ�ವ್ಎ�ೆ�ಾ�ನಗ್ಳ್ಹ��ನ್

����ೆ್�ರುದ��ಾ��ೆ.

1.3ಎ�ೆ�ಾ�ನ ಹ�ವ�

ಸಕೂ�್ಟನ್್ ಸುತ�್ ಎ�ೆ�ಾ�ನಗ್ಳ್ ಹ��ನ್ �ಕು�್ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ್ ಕ�ೆಂಟ್ ನ��್ �ೆ�ೆ�ವ�್ಮದ್ �ಾ��ವ್ ಆ�ರುತ��ೆ. ಎ�ೆ��ಕಲ್ ಸಕೂ�್ಟನ್��್

�ಾಸ�ವದ್ಕ�ೆಂಟ್ಹ�ವ�್�ಾ�ಟ�ಯ್�ೆ�ೆ�ವ್�ೕಲ್್ (�ಾ��ೋಡ)�ಂದ ಹ�ಯುತ��ೆ ಮತು� ಇದು ಧ�ಾತ�ಕ �ೕಲ�ೆ (ಆ�ೋಡ) �ಾಪ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ�ೆಂದ�ೆ, ಎ�ೆ�ಾ�ನನ �ಾಜ್ �ೆ�ೆ�ವ ಆ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇದು �ಾ��ವ ಟ�್ನಲ�ೆ ಆಕ�್ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಎ�ೆಕ◌್�ಾ�ನಗ್ಳ್ಹ�ವನು�್್

ಎ�ೆ�ಾ�ನ ಕ�ೆಂಟ ಹ�ವ� ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ಡ�ೕಡ ಎಂದ�ೇನು?

(ಎರಡು ಟ�್ನಲಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಒಂದು �ೆ�ಕಂಡಕ�ರ �ಾಧನವ� ಒಂದು ���ನ�� �ಾತ�

ಕ�ೆಂಟ ಹ�ಯಲು ಅನುವ� �ಾಡುತ��ೆ) 

�ಾ���ಸ�ರ ಎಂದ�ೇನು?

(ಮೂರು ಸಂಪಕ್ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ �ೆ�ಕಂಡಕ�ರ �ಾಧನವ� �ೆ����ೇಶನ ಜ�ೆ�ೆ ಆಂ����ೇಶನ�ೆ

ಅಹ್�ಾ�ರುತ��ೆ) 

�ಾ��ೋಡ ಎಂದ�ೇನು?

(�ಾ��ೋಡ ಎಂಬುದು �ೆ�ೆ�ವ ಆ� �ಾಜ್ ಆದ ಎ�ೆ�ೊ�ೕಡ ಆ��ೆ.) 
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ಕ�ೆಂಟಅ್ನು�್ಆಂಪ�್್ಮೂಲಕ್ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ್ಮತು�್ಆಂಪ್ಅಥ�ಾ್ಆಂ�ಯರನು�್ಎ�ೆ�ಾ�ನಗ್ಳ�್ಅಥ�ಾ್�ಾಜ್್(�ೊಲಂಬಸನ�� ಕೂ�) ಪ��ಾಣವ�

ಒಂದು �ೆ�ೆಂಡನ�� (�ೆ�ೆಂಡುಗಳ�� �) ಸಕೂ�್ಟನಲ�◌ಿ್�ಗ�್�ಾ�ಂಟಅ್ನು�್�ಾ�ಾಗುವ�ದ್ಆ�ಾರದ��್�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಎ�ೆ��ಕಲ್ಕ�ೆಂಟಅ್ನು�್�ಾ�ಾನ��ಾ�್ಆಂಪ�ನ್��್�ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ್ಇದರ್ಜ�ೆ�ೆ್�ೖ�ೊ�ೕ್ಆಂಪ�್್(μA = 10-6A)್ಅಥ�ಾ್��್ಆಂಪ�್್( mA = 10-

3A )್ಕೂಡ್ಇರುತ��ೆ. 

1.4ಎ� ಕ�ೆಂಟ ಮತು� �� ಕ�ೆಂಟ

• ಒಂ�ೇ್���ನ��್ಹ�ಯುವ್ಕ�ೆಂಟ್್ಅನು�್�ೈ�ೆಕ�್್ಕ�ೆಂಟ್ಅಥ�ಾ್��್ಎಂದು್ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

• ಸಕೂ�್ಟ್್ಮೂಲಕ್�ಂದ�ೆ�್�ಾಗೂ್ಮುಂದ�ೆ�್ಚ�ಸುವ್ಕ�ೆಂಟಅ್ನು�್ಅಲ��ೇ್�ಂಗ್ಕ�ೆಂಟ್ಅಥ�ಾ್ಎ�್ಎಂದು್ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎ�್ಆ�ರ�್ಅಥ�ಾ್��್ಆ�ರ�, �ೕ�ೆ�ೕಜ �ೋಸ್ಅನು� ಸಂಪ�್��ಾಗ ಸಕೂ�್ಟನ �ೆ��ೆ�ನ� ಮತು� �ೕ�ೆ�ೕಜ �ೋಸ್ ನೂಕುವ ಮೂಲಕ

ಹ�ವ� �ೕ�ತ�ೊಂಡು ಕ�ೆಂಟ◌್್್ಸಕೂ�್ಟ್್ಮೂಲಕ�ೇ್ಚ�ಸುತ��ೆ.

ಕ�ೆಂಟ್್�ೋಸ್್ ಗಳ�್�ೕ�ೆ�ೕಜ್�ೋಸ್್ ನ್�ರುದ��ಾ�ದು�, ಇವ� �ಾಟ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೕಸ� ಸಕೂ�್ಟ ಆ�ರಯತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಓಪನ ಸಕೂ�್ಟಅನು� ಇದು

��ೋ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಕ�ೆಂಟ ಹ�ಯುವ��ಲ�.

ಆ�ೋಡ ಎಂದ�ೇನು?

(ಆ�ೋಡ ಎಂಬುದು �ಾ��ವ ಆ� �ಾಜ್ ಆದ ಎ�ೆ�ೊ�ೕಡ ಆ��ೆ.) 

�ೆ�ೆ�ವ ಟ��ನಲ�ಂದ �ಾ��ವ�ೆ ಸಕೂ��ಟನ

ಸುತ� �ಾಸ�ವ�ಾ� ಹ�ಯುತ��ೆ.

ಹ��ನ �ಕ�ನು� ಆಧ�� ಎ�ೆ��ಕಲ ಕ�ೆಂಟ �ೌಲ�ದ��

�ಾ��ವ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆ�ವ ಆ�ರಬಹುದು.

ಕ�ೆಂಟ �ೕ�ೆ�ೕಜ ಇಲ��ೇ ಅ��ತ�ದ��ರುವ��ಲ�� ಇದ�ಂದ್��್

ಆ�ರ�್ಅಥ�ಾ್ಎ�್ಆ�ರ�್ಕ�ೆಂಟ್ಮೂಲವ�್�ಾಟ್್ಅಥ�ಾ್

�ೆ�್�ಾಟ್್ಸಕೂ�್ಟ್ಆ�ರ�ೇಕು� ಆದ�ೆ್ಓಪನ್ಸಕೂ�್ಟ್

ಆ�ರ�ಾರದು� ಇದು ಹ�ವನು� ತ�ೆಯುತ��ೆ�್
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1.4 .1ಎ� ಕ�ೆಂಟ ಮತು� �� ಕ�ೆಂಟ ಮಧ�ದ ವ��ಾ�ಸ

ಅಲ��ೇ್�ಂಗ ಕ�ೆಂಟ (ಎ�) �ೈ�ೆಕ� ಕ�ೆಂಟ (��)

�ೊ�ೊ�ಯು�ವ ಶ��ಯ ಪ��ಾಣ
�ೆಚು� ದೂರ�ೆ� �ಾ�ಸಲು ಸುರ�ತ ಮತು� �ೆಚು� ಶ��

�ೕಡುತ��ೆ

�� �ೕ�ೆ�ೕಜ ತುಂ�ಾ ದೂರ �ಾಗುವ��ಲ�. 

ಇದು ಶ��ಯನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

ಎ�ೆ�ಾ�ನಗಳ ಹ��ನ �ಕು�

�ಾರಣ
�ೈರನ ಜ�ೆ�ೆ �ರುಗುವ �ಾ��ಾ��ಸಂ �ೈರನ ಜ�ೆ�ೆ ��ರ �ಾ��ಾ��ಸಂ

ಆವೃ��
ಅಲ��ೇ್�ಂಗ ಕ�ೆಂಟ ಆವೃ��ಯು 50 ಹಟ�್

ಅಥ�ಾ 60 ಹಟ�್ ಆ�ರುತ��ೆ.

�ೈ�ೆಕ� ಕ�ೆಂಟನ ��ೕ�ೆ���ಯು

�ೊ�ೆ��ಾ�ರುತ��ೆ.

�ಕು�
ಸಕೂ�್ಟನ�� ಹ�ಯು�ಾಗ ಇದು ತನ� �ಕ�ನು�

�ಮು�ಖ�ಾ�ಸುತ��ೆ.

ಸಕೂ�್ಟನ�� ಇದು ಒಂದು ���ನ��

ಹ�ಯುತ��ೆ.

ಕ�ೆಂಟ
ಸಮಯ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಬದ�ಾಗುವ

�ಾ���ಟೂ�ಡನ ಕ�ೆಂಟ ಇ�ಾ��ೆ.
ಇದು ��ರ �ಾ���ಟೂ�ಡನ ಕ�ೆಂಟ ಆ��ೆ.

ಎ�ೆ�ಾ�ನಗಳ ಹ�ವ�
ಎ�ೆ�ಾ�ನಗಳ� �ಕು� ಬದ�ಸು��ರುತ��ೆ - ಮುಂ�ೆ

ಮತು� �ಂ�ೆ

ಎ�ೆ�ಾ�ನಗಳ� ಒಂ�ೇ ���ನ�� ಅಥ�ಾ

ಮುಂದ�ೆ� ��ರ�ಾ� ಚ�ಸುತ��ೆ

�ಾವ�ದ�ಂದ ಪ�ೆಯ�ಾ��ೆ ಎ� ಜನ�ೇಟರ ಮತು� �ೕನ� �ೆಲ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಟ�

�ಾ��ವ �ಾನದಂಡಗಳ� ಇಂ�ೆಡನ�. �ೆ��ೆ�ನ� �ಾತ�.

ಪವರ �ಷಯ 0 & 1 ಮ�ೆ� ಇರುತ��ೆ ಇದು ಎಂ�ಗೂ 1 ಆ�ರುತ��ೆ.

�ಧಗಳ�
�ನು�ಾಯ�ಲ, �ೆ�ೕಪ�ಾಯ�ಲ, 

ಟ��ಾಂಗು�ಲರ, �ೆ��ೕರ
ಶುದ� ಮತು� ��ಯುವ

ಎ�ೆ�ಾ�ನಗಳ ಹ�ವ� �ಕು� �� �ಕು� ಏಕ�ಕು�

��ಾ�� ಇದು (+, -) ��ಾ�� �ೊಂ��ೆ. ಇದು ��ಾ�� �ೊಂ�ಲ�.

�ೋಡನ �ಧ
ಅವ�ಗಳ �ೊಡ �ೆ���ವ , ಇಂಡ��ವ ಅಥ�ಾ

�ೆ�ಾ��ವ ಆ��ೆ.

ಇವ�ಗಳ �ೋಡ �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೆ���ವ

ಆ�ರುತ��ೆ.

ಕನ���ಬಲ ಸುಲಭ�ಾ� �ೈ�ೆಕ� ಕ�ೆಂಟ ಆ� ಬದ�ಸಬಹುದು
ಸುಲಭ�ಾ� ಅಲ��ೇ್�ಂಗ ಕ�ೆಂಟ ಆ�

ಬದ�ಸಬಹುದು

ಸಬ�ೆ�ೕನ
ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಮತು� �ಾಗ�ೆ�ೆ �ೆಲವ� ಸಬ�ೆ�ೕಷನ

ಅಗತ���ೆ

ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಮತು� �ಾಗ�ೆ�ೆ ಹಲವ�

ಸಬ�ೆ�ೕಷನ ಅಗತ���ೆ

ಅ�ಾಯ ಅ�ಾಯ�ಾ� ಅತ�ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ�

ಅ���ೇಶನ
�ಾ�ಕ��ಗಳ�, ಉದ�ಮಗಳ� ಮತು� �ೌಟುಂ�ಕ

ಉ� �ೇಶ

ಎ�ೆ�ೊ�ೕ� �ೇ�ಂಗ, ಎ�ೆ�ೊ�ೕ��ಸ, 

ಎ�ೆ�ಾ��ಕ ಸಲಕರ�ೆ ಇ�ಾ��.
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1.4.2 ��ಸಗಳ�

��ಸಗಳನು� ಎ�ೆ�ಾ��ಕ ಸಕೂ�್ಟಗಳ�� ಬಳ�, ಎ�ೆ��ಕ ಓವರ�ೋಡ�ಂದ ರ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವ� ರಕ�ಾತ�ಕ �ೆಲಸವನು� �ಾಡುತ��ೆ. 

��ಸಅನು� ಕ�� �ೆ��ೆ�ನ� �ೋಹದ ತಂ��ಂದ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಇದನು� ದ�ಸದ �ಾಮ��ಯ�� ಇಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಟ್ ಸಕೂ�್ಟ, ಓವರ

ಕ�ೆಂಟ ಅಥ�ಾ �ೋ��ೆ�ಾದ �ೋಡ ಸಂಪಕ್�ಾದ�ೆ, ��ಸ�ೊಳ�ರುವ �ೈರ ಕರಗುತ��ೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ �ಾಗುವ �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ

ಕ�ೆಂಟ�ಂ�ಾ� �ೕ�ಾಗುತ��ೆ. ಕ�ೆಂಟ ಪ��ೈಸುವ ಎ�ೆ��ಕಲ �ಸ�ಂ�ಮದ �ದು�ತ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಕ�ತ�ೊ�ಸುತ��ೆ. ��ಸಗಳ� �ಸ�ಂನ ಸಹಜ

�ಾಯ್�ವ್ಹ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾ�ಸುವ��ಲ�. ��ಸಗಳ� ಎರಡು �ಧಗಳ�� ಲಭ���ೆ: ಎ� ��ಸಗಳ� ಮತು� �� ��ಸಗಳ�.

1.5 �ೆ��ೆ�ನ�

�ೆ��ೆ�ನ�, ( R ) ಎಂಬುದು ಕ�ೆಂಟನ ಹ�ವನು� �ೆ�ಸ� �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ತ�ೆಯಲು �ಾಮ��ಯ �ಾಮಥ�್�ಾ��ೆ ಮತು� ಇನೂ� �ೆಚು� ಸ�ಷ��ಾ�

�ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ, ಸಕೂ�್ಟನ�� ಎ�ೆ��ಕ �ಾಜ್ನ ಹ��ಾ��ೆ. ಇದನು� ಸ��ಾ� �ಾಡುವ ಸಕೂ�್ಟ ಅಂಶವನು� “�ೆ�ಸ�ರ” ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೆ��ೆ�ನ ಎಂಬುದು ಸಕೂ�್ಟ ಅಂಶ�ಾ�ದು�, ಒಎಚಎಂಸನ ��ೕಕ ��ೆ��ಾ�ರುವ ( Ω, Omega) �ಂದ ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೋ ಒಎಚಎಂಎಸ( kΩ 

= 103Ω ) ಮತು� ��ಾ ಒಎಚಎಂಎಸ ( MΩ = 106Ω ) ಆ�ರುತ��ೆ. �ೆ��ೆ�ನ�ನ �ಾ�ಲೂ� �ೆ�ೆ�ವ ಆ�ರುವ��ಲ�. �ಾ��ವ ಆ�ರುತ��ೆ.

�ೆ�ಸ�ರ ��ೆ�ಗಳ�

�ೆ�ಸ�ರನ��ನ �ೆ��ೆ�ನ� �ತ�ವ� ಕ�ೆಂಟನ ಸಂಬಂಧ�ಂದ, �ೕ�ೆ�ೕಜ ಮೂಲಕ, ಸಕೂ�್ಟ ಎ��ಂಟ ಉತ�ಮ ಕಂಡಕ�ರ ಆ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೆಟ�

ಕಂಡಕ�ರ ಆ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದರ �ೕ�ೆ �ಯಂ��ಸಲ����ೆ.  ಕ�� �ೆ��ೆ�ನ� ಎಂದ�ೆ 1Ω ಅಥ�ಾ ಕ�� ಆ�ರುವ�ದು �ಾಮ�, ಅಲು���ಯಂ ಅಥ�ಾ

�ಾಬ್ನ ನಂತಹ �ಾಮ��ಗಳನು� ಬಳ� �ಾ�ರುವ ಉತ�ಮ ಕಂಡಕ�ರ ಆ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 1MΩ ಅಥ�ಾ �ೆ��ನವ� �ಾ�ಸ

����ೕನ ಅಥ�ಾ �ಾ���ಕನಂತಹ �ಾಮ��ಯನು� ಇನು��ೇ�ಂಗ�ೆ ಬಳ� �ಾಡ�ಾದ �ೆಟ� ಕಂಡಕ�ರ ಎಂಬುದನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ.

�ೆ�ಸ�ರ ಅನು� �ಾ��ವ ಸಕೂ�್ಟ ಎ��ಂಟ ಎಂದು ವ�ೕ್ಕ�ಸಲ����ೆ ಮತು� ಇದು ಪವರ �ೆ�ವರ �ಾಡ�ಾಗದು ಅಥ�ಾ ಶ��ಯನು�

ಸಂಗ��ಸ�ಾಗದು. ಬದ��ೆ �ೕಟ ಮತು� �ೈಟ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಪವರಅನು� �ೆ�ಸ�ರಗಳ� ಗ��ಸುತ��ೆ.

�ೆ��ೆ�ನ� ನ��ನ ಪವರ, �ೕ�ೆ�ೕಜ ��ಾ�� ಮತು� ಕ�ೆಂಟ �ಕು� 

�ೇ�ೇ ಇದ�ರೂ ಎಂ�ಗೂ �ಾ��ವ ಆ�ರುತ��ೆ� ್
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ಸಕೂ�್ಟನ��ನ �ೕ�ೆ�ೕಜ, ( v ) ಮತು� ಕ�ೆಂಟ, ( i ) ��ರ �ೆ��ೆ�ನ�, ( R ) ಆ�ರುತ��ೆ ಮತು� �ೆ��ೆ�ನ�ನ �ೌಲ��ೆ� ಸ�ಾನ�ಾದ ಇ��ಾ��ೊಂ��ೆ

�ೇರ �ೇ�ೆಯ ಸಂಬಂಧವನು� ಉ�ಾ���ದು�, ಈ �ೆಳ�ನ �ತ�ದ�� �ೋ�ಸ�ಾ��ೆ:

ಮೂರು ಯು�ಟಗಳನು� ಇ�� �ಾ�ಾಂ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ:

ಸಕೂ�್ಟನ�� ಎರಡು �ಾ�ಂಟಗಳ ಮ�ೆ� ಸಂ�ಾವ� ಶ��ಯನು� ಅ�ೆಯುವ�ದರ �ೕ�ೆ�ೕಜ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ಾವ� ವ��ಾ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇದನು�

�ೕಲ� �ಾ�ಪ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೕ�ೆ�ೕಜ �ೋಸ್ನು� �ೊ�ೕಸ� ಲೂಪ�ೆ ಕ�ೆಕ� �ಾ��ಾಗ, ಸಕೂ�್ಟ ಸುತ� ಹ�ಯುವ ಕ�ೆಂಟಅನು� �ೕ�ೆ�ೕಜ ಉ�ಾ��ಸುತ��ೆ.

�� �ೕ�ೆ�ೕಜನ�� �ೋಸ್ಅನು� �ಾ��ವ ಮತು� �ೆ�ೆ�ವ ಎಂಬು�ಾ� �ೋ�� ��ಾ��ಯನು� �ವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೕ�ೆ�ೕಜ ಅನು� �ೕಲ��ನ�� ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ೕ�ೆ�ೕಜ�ೆ” V” ಅಥ�ಾ ಎನ�್�ೆ” E” ಸಂ�ೇತ �ೊಂ�ರುತ��ೆ.

ಕ�ೆಂಟ ಹ�ವ� ಎ�ೆ�ಾ�ನಗಳ ಹ��ನ ಸಂ�ೕಜ�ೆ�ಾ��ೆ ಮತು� ಒ�ಾ��ೆ ಹ�ವ� ಸಕೂ�್ಟ ಮೂಲಕ ಇರುತ��ೆ.

ಕ�ೆಂಟ ಎಂಬುದು �ರಂತರ�ಾದ ಮತು� ಸ�ಾನ �ಾರಜ ಹ��ಾ�ದು�, ಇದನು� ಆಂ�ಯಸ್ ಅಥ�ಾ ಆಂಪ� ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಇದು

“I” �ಂಬಲ �ೊಂ��ೆ.

ಕ�ೆಂಟ �ೕ�ೆ�ೕಜ�ೆ ಸಂಪ�ಣ್ ಅನು�ಾತ�ಾ���ೆ ( I ∝ V )

ಅಲ��ೇ್�ಂಗ ಕ�ೆಂಟನ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೌಲ� (rms) ಸ�ಾನ ಸ�ಾಸ� ಪವರ ನಷ�ವನು�, �ೆ���ವ ಎ��ಂಟ ಮೂಲಕ ಹ�ಯುವ �ೈ�ೆಕ� ಕ�ೆಂಟ�ೆ

ಇರುತ��ೆ.

ಸಕೂ�್ಟನ ಸುತ� ಹ�ಯುವ ಕ�ೆಂಟ�ೆ �ೆ��ೆ�ನ� �ರುದ� ಅನು�ಾತ �ೊಂ�ರುತ��ೆ.

�ೆ��ೆ�ನ�ನ ಕ�� �ೌಲ�ವ� ಕಂಡಕ�ರ ಅನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಅ�ಕ �ೌಲ�ದ �ೆ��ೆ�ನ� ಇನು��ೇಟರ ಅನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ.
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�ೇರ �ೇ�ೆಯ ಸಂಬಂಧವನು� ಉ�ಾ���ದು�, ಈ �ೆಳ�ನ �ತ�ದ�� �ೋ�ಸ�ಾ��ೆ:

ಮೂರು ಯು�ಟಗಳನು� ಇ�� �ಾ�ಾಂ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ:

ಸಕೂ�್ಟನ�� ಎರಡು �ಾ�ಂಟಗಳ ಮ�ೆ� ಸಂ�ಾವ� ಶ��ಯನು� ಅ�ೆಯುವ�ದರ �ೕ�ೆ�ೕಜ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ಾವ� ವ��ಾ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇದನು�

�ೕಲ� �ಾ�ಪ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೕ�ೆ�ೕಜ �ೋಸ್ನು� �ೊ�ೕಸ� ಲೂಪ�ೆ ಕ�ೆಕ� �ಾ��ಾಗ, ಸಕೂ�್ಟ ಸುತ� ಹ�ಯುವ ಕ�ೆಂಟಅನು� �ೕ�ೆ�ೕಜ ಉ�ಾ��ಸುತ��ೆ.

�� �ೕ�ೆ�ೕಜನ�� �ೋಸ್ಅನು� �ಾ��ವ ಮತು� �ೆ�ೆ�ವ ಎಂಬು�ಾ� �ೋ�� ��ಾ��ಯನು� �ವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೕ�ೆ�ೕಜ ಅನು� �ೕಲ��ನ�� ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ೕ�ೆ�ೕಜ�ೆ” V” ಅಥ�ಾ ಎನ�್�ೆ” E” ಸಂ�ೇತ �ೊಂ�ರುತ��ೆ.

ಕ�ೆಂಟ ಹ�ವ� ಎ�ೆ�ಾ�ನಗಳ ಹ��ನ ಸಂ�ೕಜ�ೆ�ಾ��ೆ ಮತು� ಒ�ಾ��ೆ ಹ�ವ� ಸಕೂ�್ಟ ಮೂಲಕ ಇರುತ��ೆ.

ಕ�ೆಂಟ ಎಂಬುದು �ರಂತರ�ಾದ ಮತು� ಸ�ಾನ �ಾರಜ ಹ��ಾ�ದು�, ಇದನು� ಆಂ�ಯಸ್ ಅಥ�ಾ ಆಂಪ� ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಇದು

“I” �ಂಬಲ �ೊಂ��ೆ.

ಕ�ೆಂಟ �ೕ�ೆ�ೕಜ�ೆ ಸಂಪ�ಣ್ ಅನು�ಾತ�ಾ���ೆ ( I ∝ V )

ಅಲ��ೇ್�ಂಗ ಕ�ೆಂಟನ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೌಲ� (rms) ಸ�ಾನ ಸ�ಾಸ� ಪವರ ನಷ�ವನು�, �ೆ���ವ ಎ��ಂಟ ಮೂಲಕ ಹ�ಯುವ �ೈ�ೆಕ� ಕ�ೆಂಟ�ೆ

ಇರುತ��ೆ.

ಸಕೂ�್ಟನ ಸುತ� ಹ�ಯುವ ಕ�ೆಂಟ�ೆ �ೆ��ೆ�ನ� �ರುದ� ಅನು�ಾತ �ೊಂ�ರುತ��ೆ.

�ೆ��ೆ�ನ�ನ ಕ�� �ೌಲ�ವ� ಕಂಡಕ�ರ ಅನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಅ�ಕ �ೌಲ�ದ �ೆ��ೆ�ನ� ಇನು��ೇಟರ ಅನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ.
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ಕ�ೆಂಟ �ೆ��ೆ�ನ��ೆ �ಮು�ಖ ಅನು�ಾತ �ೊಂ�ರುತ��ೆ ( I 1/∝ R )

�ೆ��ೆ�ನ� ಅನು� “Ohms “ ನ�� ಅ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಇದು ��ೕಕ ��ೆ� ” Ω” ಅಥ�ಾ ಅಕರ ” R “ ಅನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ.

ಪ��ಾಣ ��ೆ� ಅಳ�ೆಯ

ಯು�ಟ

�ವರ�ೆ

�ೕ�ೆ�ೕಜ V ಅಥ�ಾ E �ೕಲ� V

ಕ�ೆಂಟ I ಆಂ�ಯರ A

�ೆ��ೆ�ನ� R Ohms Ω

1.5.1 �ೆ�ಸ�ರುಗಳ �ಧಗಳ�

ಎರಡು �ಾ�ಥ�ಕ �ಧದ �ೆ�ಸ�ರುಗ��ೆ.

�ೕ�ಯರ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�

�ಾನ �ೕ�ಯರ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�

1 �ೕ�ಯರ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�:

�ೕ�ೆ�ೕಜ ಮತು� �ಾಪ�ಾನವನು� ಅಳವ��ದ ನಂತರ ಬದ�ಾಗುವ �ೌಲ�ದ �ೆ�ಸ�ರುಗಳನು� �ೕ�ಯರ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ� ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಇ�ೊ�ಂದು �ಾ�ನ�� �ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ, ಅಳವ��ದ �ೕ�ೆ�ೕಜನ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಕ�ೆಂಟ �ೌಲ��ೆ� ಅನು�ಾತ �ೊಂ�ರುವ �ೆ��ೆ�ರುಗಳ� �ೕ�ಯರ

�ೆ�ಸ�ರುಗ�ಾ��ೆ.

�ಾ�ಾನ��ಾ�, �ೕ�ಯರ �ಾ�ಪ�್ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಎರಡು �ಧದ �ೆ�ಸ�ರುಗ�ರುತ��ೆ.

��ೆ�ಡ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�

�ೇ��ಬಲ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�

��ೆ�ಡ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�

�ೆಸ�ೇ �ೇಳ�ವಂ�ೆ, ��ೆ�ಡ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�, �ಗ�ತ �ೌಲ�ವನು� �ೊಂ�ರುವ �ೆ�ಸ�ರ ಆ��ೆ ಮತು� �ಗ��ದ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ �ೌಲ�ವನು�

ಬದ�ಸ�ಾಗದು.

��ೆ�ಡ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ �ಧಗಳ�

�ಾಬ್ನ �ಾಂ��ಷನ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�

�ೈರ ವ�ಂಡ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�

�ನ �ಲಂ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�

�ಕ �ಲಂ �ೆ�ಸ�ರುಗಳ�
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1.6 ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ �ಧಗಳ�

• � �ೈಂಡ �ೕಟ ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ�, �ಮ� �ೕ�ಂಗ ಕ�ೆಕ��ನ �ೈನ ಆಫ �ೈಟ �ೕ�ತ�ಾ�ದ��ೆ ಅತ�ಾ

�ೕ�ಂಗ ಕ�ೆಕ�ರನ ಪ��ೇಶ�ೆ� �ೌ�ಕ ಪ��ೇಶವ� ��ಯ���ಾ�ಗಲೂ �ೕವ� ಅವ�ಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ�

ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� �ೕಟ �ಾಡಬಹು�ಾ��ೆ.

• �-ಸಬ ಕ�ೆಕ�ರುಗಳನು� ���ಂ��ವ � �ೇಪನ �ಟಲ �ೆಲ�ಂ�ಾ� �ೆಸ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತು� ಅವ�ಗಳನು�

��ಧ ಅ���ೇಶನಗಳ�� ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ.

• �ಾಟ �ಾ��ಪ ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ� ಒಟು� ವ�ವ� �ೆಯನು� ಶಟ �ೌನ �ಾಡ�ೇ ಅಥ�ಾ ಸಲಕರ�ೆ�ೆ �ಾ�

ಉಂ�ಾಗದಂ�ೆ �ಾರದ ಅ�ಯ�� �ಾಗಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ೇ�ಸಲು, �ೆ�ೆಯಲು ಅಥ�ಾ ಬದ�ಸಲು

�ೆ���ಯನಗ��ೆ ಅನುವ� �ಾಡುತ��ೆ. 

• IP67 ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ� ಧೂಳ� ಅಥ�ಾ �ೕರು ಹ�ಯು��ೆಯನು� ತ�ೆಯುತ��ೆ ಮತು�

ಗಡು�ಾದ �ಾ�ಾವರಣ�ೆ� ಸೂಕ��ಾ�ಸುತ��ೆ.

• ��ಟರು ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ� ಅನು� �ಾ��ೆ, ��ಾ��ಾಹ್�ೆ ಮತು� ತೂ�ಸು��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ��ಟ�ಯ ಉನ�ತ ಪ��ಾಣವನು� ತಲುಪಲು

��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತು� ಸಶಸ� ಪ�ೆದಗಳ ಸಲಕರ�ೆ�ಂ��ೆ �ಗ�ತ �ಾಯ್ಗಳನು� ನ�ೆಸುತ��ೆ.
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Computer Hardware Assistant

 
 

34

 
 

• �ಾಡು�ಲರ ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ� ಅನು� �ಾ�ಹಕರ ಗು�ಗಳನು� �ಾಗೂ ಅ���ೇಶನಗಳ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೊಂ�ಸಲು, ��ೇಷ ಸಂಪಕ್ �ಾಧನಗಳನು�

�ೊಂ�ಸಲು ಕಟ�ಡದ �ಾ�ಕಗಳನು� ಬಳ� �ಾ��ಗರ �ಾಡಬಹು�ಾ��ೆ.

• ಪವರ ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ� ಇವ� ಎ� ಅತ�ಾ �� ಮೂಲ�ಂದ ಎ�ೆ��ಕ ಪವರಅನು� ಎ�ೆ�ಾ��ಕ �ಾಧನಗ��ೆ

ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಇದರ ಜ�ೆ�ೆ, ಪವರ �ಾಂ�ಾ�ಕ�ಗಳ�, �ಗ�ಲ �ಾಂ�ಾ�ಕ� ಕ�ಸ�ರಗಳ�� �ಸ�ಂ ಕಂ�ೊ�ೕಲ

ಮತು� ಕಮೂ���ೇಶನ�ೆ ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ.

• �ೆ�ಸ �ಟ ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ� ಅನು� ��ಂ�ೆಡ ಸಕೂ�್ಟ �ೋಡ್ನ � �ೇ�ೆಡ �ೋಲಗಳ� �ಾಗೂ

�ೋಲ�ರ �ಾ�ದವ�ಗಳನು� ಒತ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ.

• �ೆ�ೕಸ ಕ�ೆಕ�ರುಗಳ� �ೋ ಔಟ �ಾ��ಂಗ, �ಾ�ಗ��ಸಂ ಇಲ��ರು��ೆ ಮತು� �ಪ�ೕತ

��ಾ��ಾಹ್�ೆ�ಂ��ೆ, ಗಡಸು �ಾ�ಾವರಣದಲೂ� ��ರ�ಾ�ರಬಹುದು.

1.7 ��ಚ �ಧಗಳ�

��ನ� ಅ���ೇಶನಗ��ೆ ��ನ� ��ಚಗಳನು� ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ��್ಷ� ಅ���ೇಶನ�ೆ ಸ��ಾದ ��ಚ ಬಳಸ�ೇ�ರುವ�ದು ಉತ�ಮ.

�ೋಟ� ��ಚ: ಈ �ೕ�ಯ ��ಚ ಅನು� �ೊ�ೇಶನ ಮೂಲಕ �ವ್�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಎರಡ��ಂತ �ೆಚು�

��ಷನಗಳ� ಅಗತ���ಾ�ಗ �ೋಟ� ��ಚ ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂದ�ೆ �ೇ��ೕ ��ೕವರನ�� �ಾ�ಂಡ

ಬದ�ಸು�ಾಗ. �ೋಟ� ��ಚ �ದವ� ��ಂಡಲ ಅಥ�ಾ �ೋಟರ ಅನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇದು ��ಂಡಲ

�ಾ�ನ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ೆಂ�ೆಂಟಗ��ೆಂ��ೆ ಸಕು�್ಲರ �ಾಂ�ಾ�ಕ� �ಾ�ಸುವ ಟ�್ನಲ ಅ�ೇ

ಇ�ಾ�ರುತ��ೆ. 
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