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அன்புள் ங்வகற்யக்கு: 

 

சர்யவதச BPO னற்ச தட்டத்தற்கு உங்கர யபவயற்கன்வம். ங்கள் இந்த 
னற்சரன முடித்ததும், உள்ட்டு கல் பசண்டல் வசயவீர்கள் என்று 
எதர்ர்க்கப்டுகது. அது உங்களுக்குள் தரநரன பயத்து யய்ஸ் அல்து 
ன்-யய்ஸ் பஸஸில் இயக்கம். யய்ஸ் பஸஸில் யடிக்ரகனர் வசரய 
பததனக (CRM) ங்கள் பதடர்புகர ப நற்றும் பதடர்புகள் பகள் 
வயண்டினயக்கும். ங்கள் பதரவசனல் வச வயண்டினயப்தல், முதன்ரந 
தரநனக ங்கள் குபல் நற்றும் ஆக்பசண்ட் தகுதகர யர்த்துக்பகள் 
வயண்டும். ங்கள் ஆங்கம் நற்றும் உங்கள் நத்தன் உள்ளூர் பந்தன 
பநமரன சநநக, சபநக, தய்பநம தக்கநல்நல் வசுயது நகவும் 
முக்கனநதகும். 

 

இந்த புத்தகம், குப்க படரநன், கம்யூக்வகட்டிவ் ஆங்கம், தப்ட்ட்ட 
தன், பதமல்துர தரநனக ன்கு முக்கன படரநன்கக க்கப்ட்ட 
டப்வு யரகப்டகும். டப்யன் யரச உங்கள் னற்ச 
அட்டயரணரன ன்ற்றும். ஒவ்பயய டப்ரயயும் டித்து, கற்யற்ர 
உள்ட்டு, கரடசனல் ணத்தள் வகள்யகர முனற்சக்கவும். 
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1. ங்கள் யகுப்னுள் தரமந்ததும் உங்கள் ஆசனர் நற்றும் சக ங்வகற்ர்கர யபவயற்கவும். 

2. எப்வதும் ஒவ்பயய யகுப்ற்கும் வபதற்கு பசல்வும். 

3. தயநல் யகுப்ற்கு பசல்வும். யகுப்ற்கு ஒளங்கக யபத ர்களுக்கு சன்று யமங்கப்டது. 

4. ங்கள் ஏதயது கபணத்தல் யகுப்ற்கு பசல் முடினயல்ரபனன்ல், ஆசனடம் பதயக்க  

வயண்டும். 

5. ஆசனர் கூறுயது நற்றும் கட்டுயரத கயக்க வயண்டும். 

6. உங்களுக்கு ஏதயது புனயல்ரபனன்ல், ரகரன தூக்க பதவுப்டுத்தக் பகள் வயண்டும். 

7. இந்த புத்தகத்தல் ஒவ்பயய டத்தன் கரடசனலியக்கும் னற்சகர கண்டிப்க பசய்ன வயண்டும். 

8. ங்கள் புதனதக கற்றுக்பகண்ட எந்தபயய தரயும் கூடுநயரபனல் முர னற்ச பசய்ன  

வயண்டும். 

9. நன்சபம் நற்றும் கயயகளுடன் வயர பசய்யும்வது, ஆசனன் அவுரபப்டி வதரயன  

முன்பச்சக்ரகயும் பசய்துக்பகள் வயண்டும். 

10. ங்கள் எப்வதுவந முரன சயரட அணந்து வர்த்தனக இயக்க வயண்டும். 

11. னற்சனன்வது எல் பசனல்டுகள், கந்துரபனடல்கள், நற்றும் யரனட்டுக்கல் ஆர்யத்துடன்  

கந்துக்பகள் வயண்டும். 

எப்வதும் யகுப்ற்கு யயம்வது குத்துயட்டு, சுத்தந உரடனணந்து, முடி சயக்பகண்டு 
யபவயண்டும். 
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கற்றன் ன்கள்:  

 னழற்சழனளர்கழடநழதந்து தயளந நற்றும் எறக்கம் தழர்ளர்க்கப்டுகழது. னழற்சழ தழட்டத்தழன் 
ளடப்ழளழறௌ, தொந, நற்றும் அநப்தை. 

 கல்யழ ழனம் நற்றும் அடிப்ட யசதழகள் ற்ழ அழதல். 
 கநள நற்றும் நற் கதயழக கர்த்துயது நற்றும் இடநளற்ம் ஸசய்யதழன் ளதுகளப்தை. 
 தொதறதயழ. 
 ஸசனற்க சுயளசம். 
 நழன்சளபத்தழன் ளதுகளப்தை. 
 ழதஸ்கழன் யக குழப்தைக அடனளம் களடதல். 
 ஸ்யழட்ச்கழன் யக குழப்தைக அடனளம் களடதல். 
 நவட்டர் யககள் நற்றும் அக்கும் யழஸ்தவர்ணத்த அடனளம் களடதல். 
  யகனள- நவட்டர்க (அளக்-டிஜழட்டல்) னன்டுத்தழ ஹயளல்ஹடஜ் நற்றும் நழன்சளபத்த 
அயழடுதல். 

 யர் நவட்டர் நற்றும் V-I தொன னன்டுத்தழ DC நற்றும் AC சக்தழன அயழடுதல். 
 
 
 

 

 ஆசழளழனர் னழற்சழனளர்க கல்யழ ழனத்தழன் ட்ட, ளழஹசளதக்கூடம், அறயகம், ண்டகசள 
ஆகழனயற்ழற்கு அமத்து ஸசல்யது: 

1. ளதுகளப்தை தொன்ஸச்சளழக்க ஸசனல்யழக்கம். 

2. தொதறதயழ னழற்சழ ஸசனல்யழக்கம். 

3. ஸசனற்க சுயளசம் நற்றும் னழற்சழ ஸசனல்யழக்கம். 

4. நழன்சளப ளதுகளப்தை தொன்ஸச்சளழக்க ஸசனல்யழக்கம்.  
 ஆசழளழனர் னழற்சழஸறுயர்கறேக்கு யகனள ழதஸ்கள் நற்றும் ஸ்யழட்சுகழன் றோடிஹனள ஸதளகுப் 
களட்டுயளர். றோடிஹனளயழற்கு ழன், ஆசழளழனர் னழற்சழஸறுயர்கறேக்கு யகனள ழதஸ்கள் நற்றும் 
ஸ்யழட்சுகழன் களண்ழத்து அயற்ழன் ஸனர்க ஹகட்ளர். 

 
 

அத்தழனளனம் - 1 
நழன்சளபத்தழன் அடிப்ட ஹகளட்ளடுகள் 

வகுப்பு ததொடங்குவதற்கு முன் தெயல்பொடுகள்: 

1
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 கல்யழ ழறுயம் நற்றும் அடிப்ட யசதழக ற்ழ: 

ஏளழனன் இந்தழனளயழன் நழகப்ஸளழன ஸதளமழல்தொ கல்யழ, றோ னழற்சழ தொந, நற்றும் தழன்நழக்க 
ளடப்ழளழறௌக ஸகளண்ட கல்யழ ழனநளகும். இது இந்தழனளயழன் கர்தைம், தைகர், ஊபளட்சழ, 
யர்ச்சழனடனளத நற்றும் நப்குதழ நட்டுநல்ளது ல்ஹயறு ளடுகழறம் ழனள ஸதளமழல்தொ தபத்த 
யர்ப்தழல் தொக்கழன ங்கு யகழக்கழது. ஏளழனன் டுஸடக், NSD-த்டன் இணந்து, டி நற்றும் டி அல்ளத 
ழளழறௌகள் நட்டுநல்ளது நழன்ட, சுற்றுள னணம், சழல் யர்த்தகம், ஸட்ஸயளர்க்கழங், உசளழப்தை, 
ஹயளண்ந, ஸநளல் நற்றும் ஹப்டளப் ளழப்ஹர், ஆஹபளக்கழனம், ஆட தனளளழப்தை நற்றும் யடியநப்தை, 
உசளழப்தை நற்றும் இன்தம் யகனள ளடப்ழளழறௌகழல் ழதைணத்துயம் ஸ னழற்சழ யளய்ப்தைக 
உதயளக்குயதழல் யழளழயளகம் உள் எத ஸ்ஏ 9001-2008 சளன்று ஸற் ழறுயநளகும். 
 
கநள நற்றும் நற் கதயழக கர்த்துயது நற்றும் இடநளற்ம் ஸசய்யதழன் ளதுகளப்தை: 

 

 
 உட்களர்ந்தழதக்கும் ஹளது தபனழறதந்து ஸளதட்க தூக்குயத தயழர்க்க ஹயண்டும். 

 கழடக்கும் கனளறேம் உகபணங்க னன்டுத்தறௌம். 

 தழடீஸப அல்து துள்றேம் அசறௌக னன்டுத்துயத தயழர்க்கறௌம். 

 தடகறேக்கு ஹநல் ளபத்த தூக்க கூடளது. 

 ஹளதுநள ழடிப்தை, இடயசதழ நற்றும் ஸயழச்சம் உள் இடத்தழல் தூக்க ஹயண்டும். 

 இடநளற்ம் ஸசய்யத சுநளக்க, ணழன தழதத்தம் ஸசய்யது அல்து நறுயடியநப்தை ஸசய்ன ஹயண்டும். 

 சக ஊமழனர்கழன் உதறௌன ளட ஹயண்டும். 

 ஆஹபளக்கழனநள உடநப்தைடன் இதக்க ஹயண்டும். 

 அதகழறள்யற் தூக்க ஹயண்டும். 

 ஹசள ஸளதட்களள ஸகளள்றௌக னன்டுத்த ஹயண்டும். 

 சளத்தழனநள ஹளது ளபத்தழன் அய குக்க ஹயண்டும். 

 ஸளதட்க தூக்கும் ஹளது தழதம்ஹயள, குழனஹயள கூடளது. 

 அடுத்தடுத்து ளபநள நற்றும் ஸநளத்தநளயற் தூக்களநறதப்த உறுதழ ஸசய்ன ஹயண்டும். 

 தூக்கும் ஸளதட்கள் ஹதளள் நற்றும் கடக்கனழன் உனபத்தழல் இதக்க ஹயண்டும். 

 தள்றேயது அல்து இறப்த தயழர்க்க கன்ஹயனர், சறுக்கு அல்து சறுக்ஹகளடன னன்டுத்தறௌம். 
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 கல்யழ ழறுயம் நற்றும் அடிப்ட யசதழக ற்ழ: 

ஏளழனன் இந்தழனளயழன் நழகப்ஸளழன ஸதளமழல்தொ கல்யழ, றோ னழற்சழ தொந, நற்றும் தழன்நழக்க 
ளடப்ழளழறௌக ஸகளண்ட கல்யழ ழனநளகும். இது இந்தழனளயழன் கர்தைம், தைகர், ஊபளட்சழ, 
யர்ச்சழனடனளத நற்றும் நப்குதழ நட்டுநல்ளது ல்ஹயறு ளடுகழறம் ழனள ஸதளமழல்தொ தபத்த 
யர்ப்தழல் தொக்கழன ங்கு யகழக்கழது. ஏளழனன் டுஸடக், NSD-த்டன் இணந்து, டி நற்றும் டி அல்ளத 
ழளழறௌகள் நட்டுநல்ளது நழன்ட, சுற்றுள னணம், சழல் யர்த்தகம், ஸட்ஸயளர்க்கழங், உசளழப்தை, 
ஹயளண்ந, ஸநளல் நற்றும் ஹப்டளப் ளழப்ஹர், ஆஹபளக்கழனம், ஆட தனளளழப்தை நற்றும் யடியநப்தை, 
உசளழப்தை நற்றும் இன்தம் யகனள ளடப்ழளழறௌகழல் ழதைணத்துயம் ஸ னழற்சழ யளய்ப்தைக 
உதயளக்குயதழல் யழளழயளகம் உள் எத ஸ்ஏ 9001-2008 சளன்று ஸற் ழறுயநளகும். 
 
கநள நற்றும் நற் கதயழக கர்த்துயது நற்றும் இடநளற்ம் ஸசய்யதழன் ளதுகளப்தை: 

 

 
 உட்களர்ந்தழதக்கும் ஹளது தபனழறதந்து ஸளதட்க தூக்குயத தயழர்க்க ஹயண்டும். 

 கழடக்கும் கனளறேம் உகபணங்க னன்டுத்தறௌம். 

 தழடீஸப அல்து துள்றேம் அசறௌக னன்டுத்துயத தயழர்க்கறௌம். 

 தடகறேக்கு ஹநல் ளபத்த தூக்க கூடளது. 

 ஹளதுநள ழடிப்தை, இடயசதழ நற்றும் ஸயழச்சம் உள் இடத்தழல் தூக்க ஹயண்டும். 

 இடநளற்ம் ஸசய்யத சுநளக்க, ணழன தழதத்தம் ஸசய்யது அல்து நறுயடியநப்தை ஸசய்ன ஹயண்டும். 

 சக ஊமழனர்கழன் உதறௌன ளட ஹயண்டும். 

 ஆஹபளக்கழனநள உடநப்தைடன் இதக்க ஹயண்டும். 

 அதகழறள்யற் தூக்க ஹயண்டும். 

 ஹசள ஸளதட்களள ஸகளள்றௌக னன்டுத்த ஹயண்டும். 

 சளத்தழனநள ஹளது ளபத்தழன் அய குக்க ஹயண்டும். 

 ஸளதட்க தூக்கும் ஹளது தழதம்ஹயள, குழனஹயள கூடளது. 

 அடுத்தடுத்து ளபநள நற்றும் ஸநளத்தநளயற் தூக்களநறதப்த உறுதழ ஸசய்ன ஹயண்டும். 

 தூக்கும் ஸளதட்கள் ஹதளள் நற்றும் கடக்கனழன் உனபத்தழல் இதக்க ஹயண்டும். 

 தள்றேயது அல்து இறப்த தயழர்க்க கன்ஹயனர், சறுக்கு அல்து சறுக்ஹகளடன னன்டுத்தறௌம். 
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தொதறதயழ : 

 
 
ளதுகளப்தை தழட்டத்தழன் எத குதழனளக ழன்யதயற் ல்ள நளணயர்கறேம் அழயத உறுதழ ஸசய்ன ஹயண்டும்: 

 தொதறதயழ ஸட்டி இதக்கும் இடம். 

 கல்யழ ழனத்தழல் தொதறதயழ ஸசய்ன சளன்று ஸற்யர் னளர்? 

 அதகழறள் நதத்துயந ங்குள்து? 

 ளதழக்கப்ட்டயளழன் தழப்ட்ட தகயல்கள அயசப ஸதளடர்தை, எவ்யளந நற்றும் தழப்ட்ட தகயல்கள் 
ஹளன்யற் ங்கழதந்து ஸறுயது? 

 ஹதயனள ஹளது ஸசனற்க சுயளசத்த ப்டி அழப்து. 
 

நழன்சளப ழகழ்றௌகழறதந்து ளதுகளத்தல்:  

 

 றச்சழ ளதுகளப் னன்டுத்தும் ஹளதும், சர்க்கழதட்டிற்கு நழகறௌம் அதழகநள நழன்சளப தளக்கம் இல்ளதத உறுதழ 
ஸசய்னறௌம். 

 நழன்சளப துகழல் நழகறௌம் அதழகநள உகபணங்க இணத தயழர்க்க ஹயண்டும். எஹப சநனத்தழல், உனர் 
ஹயளல்ஹடஜ் ஸகளண்ட எத உகபணத்தழற்கு ஹநல் ழக் ஸசய்னக்கூடளது. 

 ரளக் அடிப்து நற்றும் தவயழத்து அளனத்த குக்க நற்றும் நழன்சளபத்த ஹசநழப்தற்கு, உஹனளகத்தழல் இல்ளத ஹளது 
உகபணங்கழன் ழக்க கமற்ழ யழடுயது. 

 நளதம் எததொ நழன்சளப கம்ழகள் ழளழனளநல், யழளழனளநல், நற்ப்டி ஹசதநடனளநல் இதப்த உறுதழ ஸசய்யதற்கு 
ளழஹசளத ஸசய்னப்ட ஹயண்டும். 

 நழன்கம்ழக அதழக யளகம் உள் குதழகள்< களர்ஸட்டிற்கு அடினழல் அல்து யளனழற்டிக்கு குறுக்களக ஏட யழடக்கூடளது. 

 யழளழயளக்க இணழப்தைக்கள் நற்றும் யர் ட்டிக ம்தையத யழட, உளழநம் ஸற் க்ட்ளவசழன யத்து ஹதயனள 
இடத்தழல் நழன்சளப துக அநக்க ஹயண்டும். 

 நழன் சளதங்கள் ஹதசழனநனநளக்கப்ட்ட ளழஹசளத கூடத்தளல் சளன்று ஸற்ழதப்த உறுதழ ஸசய்ன ஹயண்டும், நற்றும் 
தனளளழப்ளளழன் அழறௌப ல்ளயற்த்ம் கயநளக டிக்க ஹயண்டும்.  
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     : 

 
 
எத கணழழனழன் யன்ஸளதள்: 

 
 
யன்ஸளதள் ன்து எத கணழழனழன் ஸ்தூ தோகூளகும். இது சழ சநனத்தழல் கணழழனழன் இனந்தழபம் அல்து 
சளதம் ன்றும் அமக்கப்டும். யன்ஸளதழன் உதளபணம், கவஹளர்டு, நளழட்டர், நறௌஸ், நற்றும் நத்தழன 
ஸசனற்ளடு ழளழறௌ (சழழத்) ஆகும். கணழழனழன் யன்ஸளத ளர்க்க தொடினளது. ஸன்ளல், அது கணழழனழன் 
ஹநற்தைத்தழல் உள் ஸளதல். ஆளல், அது கணழழ ஹநற்ஸட்டிக்குள் இதப்தளகும். எத கணழழனழன் 
யன்ஸளதள் ல்ஹயறு ளகங்க ஸகளண்டது, இயற்ழல் நழகறௌம் தொக்கழனநளந்து நதர்ஹளர்டளகும்.  

ஸநன்ஸளதறேடன் எப்ழடுகனழல், யன்ஸளதள் ஸ்தூநளது. ஸநன்ஸளதள் நற்றும் யன்ஸளதள் 
என்ழணந்தய. எத கணழழனழல் ஸநன்ஸளதள் இல்ளத யன்ஸளதள் ஸசனல்டளது. யன்ஸளதள் இல்ளநல் 
நத்தழன ஸசனற்ளடு ழளழயழன் (சழழத்) உதயழத்டன் ஹபடினளக ஸநன்ஸளத ஸசனல்டுத்துயதளல் ஸநன்ஸளதள் 
னன்டளது.  
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     : 

 
 
எத கணழழனழன் யன்ஸளதள்: 

 
 
யன்ஸளதள் ன்து எத கணழழனழன் ஸ்தூ தோகூளகும். இது சழ சநனத்தழல் கணழழனழன் இனந்தழபம் அல்து 
சளதம் ன்றும் அமக்கப்டும். யன்ஸளதழன் உதளபணம், கவஹளர்டு, நளழட்டர், நறௌஸ், நற்றும் நத்தழன 
ஸசனற்ளடு ழளழறௌ (சழழத்) ஆகும். கணழழனழன் யன்ஸளத ளர்க்க தொடினளது. ஸன்ளல், அது கணழழனழன் 
ஹநற்தைத்தழல் உள் ஸளதல். ஆளல், அது கணழழ ஹநற்ஸட்டிக்குள் இதப்தளகும். எத கணழழனழன் 
யன்ஸளதள் ல்ஹயறு ளகங்க ஸகளண்டது, இயற்ழல் நழகறௌம் தொக்கழனநளந்து நதர்ஹளர்டளகும்.  

ஸநன்ஸளதறேடன் எப்ழடுகனழல், யன்ஸளதள் ஸ்தூநளது. ஸநன்ஸளதள் நற்றும் யன்ஸளதள் 
என்ழணந்தய. எத கணழழனழல் ஸநன்ஸளதள் இல்ளத யன்ஸளதள் ஸசனல்டளது. யன்ஸளதள் இல்ளநல் 
நத்தழன ஸசனற்ளடு ழளழயழன் (சழழத்) உதயழத்டன் ஹபடினளக ஸநன்ஸளத ஸசனல்டுத்துயதளல் ஸநன்ஸளதள் 
னன்டளது.  
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எத தழப்ட்ட கணழழனழன் அடிப்ட கட்டநப்தை ன்? 

 

 
 

கணழழ கட்டநப்தை: 

கணழழனழன் தொக்கழன 
ளகங்கள் 

ஊடக சளதங்கள் நற் தை சளதங்கள் 

1) கணழழ 
2) நளழட்டர் 
3) லளர்ட் டிஸ்க்/லளர்ட் 

டிபவ் 
4) கழஹளர்டு 
நறௌஸ்/டிபளக்ளல்/டச் ஹட்  

  

1) சழடி பளம்/டியழடி டிபவ் 
2) றோடிஹனள களர்டு 
3) சறௌண்ட் களர்டு 
4) ஸ்தேக்கர் 
5) ஸலட்ஹளன்/ஸலட் ஸசட் 
நக்ஹபளஹளன் 

1) ழளழண்டர் 
2) ஸ்ஹகர் 
3) சழடி-ர்ர் (றடி ஸபக்களர்ட, 

சழடி-ஆர்/சழடி-ஆர்டழள்த 
டிபவ்) 

4) ஹநளடம் 
5) தஸ்ழ ழளஷ் டிபவ் 
6) ஸயப்ஹகம் 
7) டிஜழட்டல் ஹகநபள 
8) டிஜழட்ட யளய்ஸ் ஸபக்களர்டர் 
ஹகம்களர்டர் 

 
 
 
 
 
 

5



 
 

Computer Hardware Assistant   
 

 
 

12 
 

 
 

 
யன்ஸளதழன் யகப்ளடுகள் ன்? 

 
நழன்சளபத்தழன் அடிப்ட ஹகளட்ளடுகள்: 

 
 

1.1 நழன்சளபம் ன்ளல் ன்?   

இன்ன றோ உகழல், ஸசல் ஹளன், கணழழகள், யழக்குகள், 
ஹசளல்டளழங் அய்பன், நற்றும் குழர் சளதம் ஹளன்ய 
இனங்குயதளல் நழன்சளபம் ம்ந சுற்ழ இதக்கழது. ளம் 
நழன்சளபத்தழறதந்து தப்ழக்க ழத்தளறம், அது இனற்க 
தொறயதும், இடினழறதந்து ற்டும் நழன்றறதந்து நது 
உடறதள் யபனழல் தொறயதுநளக ஹய ஸசய்கழது. 

நழன்சளபம் எத இனற்க இனல்ழகழ்யளகும் இது இனற்க 
தொறயதும் ல்ஹயறு யடியங்கழல் ழகழ்கழன்து. சுதக்கநளக, 

நழன்சளபம் நழன்தெட்ட ளய்றௌ ப்டுகழது. 
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நழன்சளபத்தழன் அடிப்ட ஹகளட்ளடுகள்: 
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நழன்சளபத்தழறதந்து தப்ழக்க ழத்தளறம், அது இனற்க 
தொறயதும், இடினழறதந்து ற்டும் நழன்றறதந்து நது 
உடறதள் யபனழல் தொறயதுநளக ஹய ஸசய்கழது. 

நழன்சளபம் எத இனற்க இனல்ழகழ்யளகும் இது இனற்க 
தொறயதும் ல்ஹயறு யடியங்கழல் ழகழ்கழன்து. சுதக்கநளக, 

நழன்சளபம் நழன்தெட்ட ளய்றௌ ப்டுகழது. 
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1.2 நழன்சளப ஹயல்ஹடஜ்ஜழன் ஹகளட்ளடுகள்: 

ல்ள நழன்சளப அல்து நழன்ட சர்க்கழதட்கறேம் தோன்று யழத்தழனளசநள, ஆளல், கழட்டத்தட்ட ஸதளடர்தைடன 
நழன்சளப அறௌகள் ஸகளண்டய, அய; 

ஹயல்ஹடஜ் (v)கபண்ட் (i) நற்றும் 

 

1.2.1 நழன்சளப ஹயளல்ஹடஜ்: 

 
 

ஹயளல்ஹடஜ், (V) ன்து நழன்சளப ளய்யழன் யடியளக ஹசநழக்கப்ட்ட நழன்சளப யழழஹனளகத்தழன் நழன்றத்த 
ஆற்ளகும். நழன்டக்க எத கடத்தழனழன் யமழனளக தள்றேம் அறத்தநளக ஹயளல்ஹடஜ ழக்களம். 
நழன்டக்க ஸகளடுக்கப்ட்ட கடத்தழனழன் யமழஹன ”தள்றேம்” தன்ந, ஹயளல்ஹடஜ் வ்யறௌ அதழகநளக 
உள்ஹதள அவ்யறௌ அதழகம் இதக்கும். ஆற்ல் ஹய ஸசய்த்ம் தன்ந உள் ஹளது இந்த நழன்றத்த ஆற்ல், 
ஜஷல்றல் ஹதயப்டும் ணழனளக நழன்டக்க நழன்சளப யடியழல் சர்க்கழதட்ட சுற்ழ ஏளழடத்தழறதந்து 
நற்ஸளன்ழற்கு கர்த்தும் தைள்ழ அல்து தொடிச்சளக யழயளழக்கப்டளம். 

 

 
 
எத சர்க்கழதட்டில் தளயது இபண்டு தைள்ழகள், இணப்தைகள் அல்து சந்தழப்தைகள் (தொடிச்சு ப்டுயது) இடனழல் 
உள் ஹயளல்ஹடஜழன் யழத்தழனளசம் சளத்தழனநள ஹயறுளடு (p.d.) ப்டுயது ஸளதுயளக ஹயளல்ஹடஜ் றோழ்ச்சழ 
ன்மக்கப்டும். 

இபண்டு தைள்ழகறேக்கழடனழள சளத்தழனநள ஹயறுளடு, சர்க்கழதட் சழன்ம் V அல்து சழழன v-த்டன் ஹயளல்ட்டில் 
அக்கப்டும். ஆற்ல், E சழழன ―e‖ சழசநனம் உற்த்தழ ஸசய்னப்ட்ட emf- (ஸக்ட்ஹபளஹநளட்டிவ் ஃஹளர்ஸ்) 
சுட்டிக்களட்டுயதற்கு னன்டுத்தப்டும். ழகு, ஹயளல்ஹடஜ் வ்யறௌ அதழகஹநள, அறத்தம் அவ்யறௌ அதழகநளக 
(அல்து தள்றேம் அறத்தம்) இதக்கும் நற்றும் ணழன ஸசய்த்ம் தழன் அவ்யறௌ அதழகநளக இதக்கும்.   
 

ஜஷல்ஸ் ன்ளல் ன்? 
ன்ளட்டு அகுதொனழல் (SI)  எத ணழ அல்து ஆற்றன் ழனள 
அகு எத ழதட்டன் அறத்தத்தழற்கு சநநளக னன்ளட்டின் தைள்ழ எத நவட்டர் 
ஸதளறௌ யமழனளக அறத்தத்தழன் தழசனழல் கதயது: 

107 ergs நற்றும் எத யளட்-யழளடிக்கு சநநளது… 

ழதட்டன்-நவட்டர் ன்றும் அமக்கப்டும்)  
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எத ழனள ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபம் டிசழ ஹயளல்ஹடஜ் ப்டுகனழல், சநனத்தழற்ஹகற்டி அவ்யப்ஹளது 
நளறுடும் ஹயளல்ஹடஜ் சழ ஹயளல்ஹடஜ் ப்டும். ஹயளல்ஹடஜ் ன்து ஹயளல்ட்டில் அக்கப்டும், எத ஏம்(Ohm) 
தழப்ளற்ல் யமழனளக எத ஆம்னர் நழன்ஹளட்டத்த அறத்த ஹதயனள நழன்சளப அறத்தம் எத ஹயளல்ட் ன்று 
யபனறுக்கப்டுகழது.   
ஹயளல்ஹடஜ் ஸளதுயளக துண-ஸதக்கறல் ஹயளல்ஹடஜ்ஜ நக்ஹபள ஹயளல்ட்ஸ் (μV = 10-6V), நழல்றஹயளல்ட்ஸ் 
(mV = 10-3 V), அல்து கழஹள ஹயளல்ட்ஸ் (kV = 103 V) ன்று குழப்ழடுயதற்கு தொன்ஸளட்டுகறேடன் 
னன்டுத்தப்டுகழது. ஹயளல்ஹடஜ் ளசழடிவ் அல்து ஸகடிவ்யளக இதக்களம். 
 
நழன்ட சர்க்தட் அல்து அநப்தைகழல் ளட்டளழ அல்து யர் யழழஹனளகம் ஸதம்ளறம் ழனள D.C. 
(டபக்ட் கபண்ட்) ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபநள 5v, 12v, 24v ஹளன்யற் உதயளக்க னன்டுத்தப்டுகழது. அஹத 
ஹளல், A.C. (ஆல்டர்ஹட்டிங் கபண்ட்) ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபம் றோடு, நற்றும் ஸதளமழற்சள நழன்சளபம் நற்றும் யழக்கு 
அத்துடன் நழன்சளபம் ஸசறத்துயதற்கு னன்டும். 
 

 
ஸளதுயள நழன்ட சர்க்கழதடகள் குந்த ஹயளல்ஹடஜ் D.C. ஹட்டளழ யழழஹனளகம் 1.5 v நற்றும் 24 v-ற்கு 
இடனழல் ஸசனல்டும். சர்க்தட் சழன்த்த ழனள ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபநளக ஹட்டளழனழல் அழக்கப்டும் 
சழன்ம் ளசழடிவ் +, ஸகட்டிவ் _ அழகுழ தொறௌத்தழன் தழசனழல் சுட்டிக்களட்டப்டும். நளறுளடு ஹயளல்ஹடஜ் 
ஆதளபத்தழன் சர்க்கழதட் சழன்ம் எத யட்டத்தழதள் ஸடுகன ஸகளண்டதளகும். 
 
ஹயளல்ஹடஜ் சழன்ங்கள்: 

 
எற் ஸசல்     ன்நடங்கு ஸசல்கள்      டிசழ ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபம்   சழ ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபம்  

 

ஏம்ஸ் ன்ளல் ன்? 

ஏம்ஸ் ன்து ன்ளட்டு அகுதொனழல் (SI) நழன்சளப தழர்ப்ளற்றன் 
ழனள அகு. ஏம்ஸ் நளறுளடு நழன்ஹளட்டம் (A.C.) நற்றும் ஹபடிஹனள 
ஃழளவக்யன்சழ (R.F.) னன்ளடுகழல் நளறுநழன் தழப் குழப்தற்கு கற் 
ண்கழன் ஸதக்கறல் னன்டுத்தப்டும். SI அகழன் அடிப்டக்கு 
குக்கும் ஹளது எத ஏம் எத கழஹளகழபளம் சதுப நவட்டர் எத கசதுபத்தழற்கு எத 
சதுப ஆம்னபதக்கு (1 kg times m 2 · s -3 · A -2) சநநளது. எத ஏம் ன்து எத 
ஆம்னதக்கு எத ஹயளல்ட்டிற்கும் சநநளது (V/A)). 
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(டபக்ட் கபண்ட்) ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபநள 5v, 12v, 24v ஹளன்யற் உதயளக்க னன்டுத்தப்டுகழது. அஹத 
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ஸளதுயள நழன்ட சர்க்கழதடகள் குந்த ஹயளல்ஹடஜ் D.C. ஹட்டளழ யழழஹனளகம் 1.5 v நற்றும் 24 v-ற்கு 
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ஏம்ஸ் ன்ளல் ன்? 

ஏம்ஸ் ன்து ன்ளட்டு அகுதொனழல் (SI) நழன்சளப தழர்ப்ளற்றன் 
ழனள அகு. ஏம்ஸ் நளறுளடு நழன்ஹளட்டம் (A.C.) நற்றும் ஹபடிஹனள 
ஃழளவக்யன்சழ (R.F.) னன்ளடுகழல் நளறுநழன் தழப் குழப்தற்கு கற் 
ண்கழன் ஸதக்கறல் னன்டுத்தப்டும். SI அகழன் அடிப்டக்கு 
குக்கும் ஹளது எத ஏம் எத கழஹளகழபளம் சதுப நவட்டர் எத கசதுபத்தழற்கு எத 
சதுப ஆம்னபதக்கு (1 kg times m 2 · s -3 · A -2) சநநளது. எத ஏம் ன்து எத 
ஆம்னதக்கு எத ஹயளல்ட்டிற்கும் சநநளது (V/A)). 
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Note that  

    
 
 

1.2.2 நழன்ஹளட்டம்: 

  
நழன்ஹளட்டம் (I) ன்து நழன்ஹற் அசறௌ அல்து ளய்ச்சல் நற்றும் ஆம்னர்ளழல் அக்கப்டும் (ஸசழயழற்கு, 
சழன்ம் i). இது ஸதளடர்ந்து ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபத்தளல் எத சர்க்கழதட்ட சுற்ழ “தள்ப்டும்” நழன்டக்கழன் (எத 
அடயழன் தழர்ந துகள்கள்) சவபள ளய்ச்சல் (கர்றௌ) ஆகும். நழன்டக்கள் யழழஹனளகத்தழன் ஸகட்டியழறதந்து 
(-ve) தொயழறதந்து ளசழடிவ் (+ve) தொயழற்கு ளத்ம் நற்றும் சர்க்கழதட்ட ழதளக தைளழந்துக்ஸகளள்யதற்கு 
ளபம்ளழன நழன்ஹளட்டம், நழன்ஹளட்டம் ளசழடிவ்யழறதந்து ஸகட்டியழற்கு ளய்யதளக அதநளழக்கப்டுகழது. 

ஸளதுயளக சர்க்கழதட் யபப்டத்தழல், சர்க்கழதட் யமழனளக ளத்ம் நழன்ஹளட்டம் யமக்கநளக அம்தைக்குழத்டன் 
இணந்த சழன்ம் I, அல்து சழழன I, நழன்ஹளட்டத்தழன் ளய்யழன் சளழனள தழசன சுட்டிக்களட்டும். ழதம், 
யமக்கநளக இந்த அம்தைக்குழ ளபம்ளழன நழன்ஹளட்ட ளய்யயழன் தழசன சுட்டிக்களட்டும் நற்றும் சளழனள 
ளய்ச்சறன் தழசன அல். 
 
ளபம்ளழன நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சல்: 

 

 
 

எத சர்க்கழதட்டில் நழன்ஹளட்டம் இல்ளநல் ஹயளல்ஹடஜ் இதக்க தொடித்ம், ஆளல், 
ஹயளல்ஹடஜ் இல்ளநல் நழன்ஹளட்டத்தளல் இதக்க தொடினளது நற்றும் ந்தஸயளத 
ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபதொம் டிசழ அல்து சழ ஹளன்ய, தழந்த அல்து ளதழ தழந்த 
சர்க்கழதட் ழன யழதம்தைம் ஆளல் குந்த சர்க்கழதட் ழன யழதம்ளது 
ஸன்ளல் இது ஹசதஹநற்டுத்தும். 
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எத யகனழல் சர்க்கழதட்ட சுற்ழத்ள் இந்த ளசழடிவ் நழன்ஹற் ளய்ச்சல், ளசழட்டியழறதந்து 
ஸகட்டியழற்குளழனது. யபப்டம் ஹட்டளழனழன் ஸகட்டிவ் தொயழறதந்து சர்க்கழதட் யமழனளக தழதம்தைம், 
ஹட்டளழனழன் ளசழட்டிவ் தொயழறதந்து தோடின சர்க்கழதட்ட சுற்ழ ளத்ம் ளசழட்டிவ் நழன்ஹற்ம் (துகள்) 
அசய களட்டுகழது. இந்த ளசழட்டியழறதந்து ஸகட்டியழற்கு ளத்ம் நழன்ஹற்ம் யமக்கநளக, ளபம்ளழன 
நழன்ஹற் ளய்ச்சல் ப்டும். 

நழன்சளபம் கண்டுப்ழடிக்கப்ட்ட ஹளது நழன்சளப நழன்ஹளட்ட தழச சர்க்கழதட்டிதள் ளய்யதளக இந்த ளபம்ளழனம் 
ஹதர்றௌ ஸசய்தது. ல்ள சக்கழதட் யபப்டத்தழறம், டஹனளட் நற்றும் டிபளன்சழஸ்டர் ஹளன் சளதங்கழன் 

சழன்தொம் பம்ளழன நழன்சளப ளய்ச்சறன் தழசன அம்தை குழகள் களட்டும். 
 

 
 

 
 
ழகு, ளபம்ளழன நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சல், நழன்ஹளட்ட ளய்ச்ச ளசழட்டியழறதந்து ஸகட்டியழற்கு அழக்கழது 
நற்றும் இது நழன்டக்கழன் அசல் ளய்ச்சறன் தழச தழர்நனளது. 
 
1.3 நழன்ட ளய்ச்சல்: 

 
சர்க்கழதட்ட சுற்ழ நழன்டயழன் ளய்ச்சல், ஸகட்டியழறதந்து ளசழட்டியழற்கள ளபம்ளழன நழன்ஹளட்ட 
ளய்ச்சறன் தழசக்கு தழர்நனளது. ஹட்டளழனழன் ஸகட்டிவ் தொயழறதந்து (கத்ஹதளட்) எத நழன்சளப 
சர்க்கழதட்டிதள் சளழனள நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சல் ஸகளண்ட நழன்டகள் ஹட்டளழனழன் ளசழட்டிவ் தொயழறதந்து 
(அஹளட்) தழதம்தைகழது. ஸன்ளல், எத நழன்டயழன் நவதள நழன்ஹளட்டம் ஸகட்டியளக 
யபனறுக்கப்ட்டுள்து. அதளல் அது ளசழட்டிவ் தொயளல் கயபப்டுகழது. நழன்டக்கழன் இந்த ளய்ச்சல் 
நழன்ட நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சல் ப்டும். 

 

டஹனளட் ன்ளல் ன்? 

(இபண்டு தொறௌகள் ஸகளண்ட எத குக்கடத்தழ எத தழசனழல் நட்டும் 
நழன்ஹளட்டத்த ளன அதநதழக்கழது)  
 

டிபளன்சழஸ்டர் ன்ளல் ன்? 

(தோன்று இணப்தைகள் ஸகளண்ட எத குக்கடத்தழ சளதம் தழதத்தத்தழற்கு 
கூடுதளக ஸதக்கத்தழற்கு தகுதழனளது). 

கத்ஹதளட் ன்ளல் ன்? 

(கத்ஹதளட் ன்து தழநனளக நழன்ஹற்ப்ட்ட  நழன்யளனளகும்). 
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எத யகனழல் சர்க்கழதட்ட சுற்ழத்ள் இந்த ளசழடிவ் நழன்ஹற் ளய்ச்சல், ளசழட்டியழறதந்து 
ஸகட்டியழற்குளழனது. யபப்டம் ஹட்டளழனழன் ஸகட்டிவ் தொயழறதந்து சர்க்கழதட் யமழனளக தழதம்தைம், 
ஹட்டளழனழன் ளசழட்டிவ் தொயழறதந்து தோடின சர்க்கழதட்ட சுற்ழ ளத்ம் ளசழட்டிவ் நழன்ஹற்ம் (துகள்) 
அசய களட்டுகழது. இந்த ளசழட்டியழறதந்து ஸகட்டியழற்கு ளத்ம் நழன்ஹற்ம் யமக்கநளக, ளபம்ளழன 
நழன்ஹற் ளய்ச்சல் ப்டும். 

நழன்சளபம் கண்டுப்ழடிக்கப்ட்ட ஹளது நழன்சளப நழன்ஹளட்ட தழச சர்க்கழதட்டிதள் ளய்யதளக இந்த ளபம்ளழனம் 
ஹதர்றௌ ஸசய்தது. ல்ள சக்கழதட் யபப்டத்தழறம், டஹனளட் நற்றும் டிபளன்சழஸ்டர் ஹளன் சளதங்கழன் 

சழன்தொம் பம்ளழன நழன்சளப ளய்ச்சறன் தழசன அம்தை குழகள் களட்டும். 
 

 
 

 
 
ழகு, ளபம்ளழன நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சல், நழன்ஹளட்ட ளய்ச்ச ளசழட்டியழறதந்து ஸகட்டியழற்கு அழக்கழது 
நற்றும் இது நழன்டக்கழன் அசல் ளய்ச்சறன் தழச தழர்நனளது. 
 
1.3 நழன்ட ளய்ச்சல்: 

 
சர்க்கழதட்ட சுற்ழ நழன்டயழன் ளய்ச்சல், ஸகட்டியழறதந்து ளசழட்டியழற்கள ளபம்ளழன நழன்ஹளட்ட 
ளய்ச்சறன் தழசக்கு தழர்நனளது. ஹட்டளழனழன் ஸகட்டிவ் தொயழறதந்து (கத்ஹதளட்) எத நழன்சளப 
சர்க்கழதட்டிதள் சளழனள நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சல் ஸகளண்ட நழன்டகள் ஹட்டளழனழன் ளசழட்டிவ் தொயழறதந்து 
(அஹளட்) தழதம்தைகழது. ஸன்ளல், எத நழன்டயழன் நவதள நழன்ஹளட்டம் ஸகட்டியளக 
யபனறுக்கப்ட்டுள்து. அதளல் அது ளசழட்டிவ் தொயளல் கயபப்டுகழது. நழன்டக்கழன் இந்த ளய்ச்சல் 
நழன்ட நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சல் ப்டும். 

 

டஹனளட் ன்ளல் ன்? 

(இபண்டு தொறௌகள் ஸகளண்ட எத குக்கடத்தழ எத தழசனழல் நட்டும் 
நழன்ஹளட்டத்த ளன அதநதழக்கழது)  
 

டிபளன்சழஸ்டர் ன்ளல் ன்? 

(தோன்று இணப்தைகள் ஸகளண்ட எத குக்கடத்தழ சளதம் தழதத்தத்தழற்கு 
கூடுதளக ஸதக்கத்தழற்கு தகுதழனளது). 

கத்ஹதளட் ன்ளல் ன்? 

(கத்ஹதளட் ன்து தழநனளக நழன்ஹற்ப்ட்ட  நழன்யளனளகும்). 
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நழன்சளபம் ஆம்ப்ழல் அக்கப்டுகழது நற்றும் எத ஆம்ப் அல்து ஆம்னர், சர்க்கழதட்டில் குழப்ழட்ட தைள்ழனழல் எத 
யழளடினழல் (t யழளடி) ளய்கழன் நழன்ட அல்து நழன்ஹளட்டம்  யபனறுக்கப்ட்டுள்து. 

நழன்ஹளட்டம் ஸளதுயளக நக்ஹபள ஆம்ப் (μA = 10-6A), நழல்ற ஆம்ப் (mA = 10-3 A) ன்று குழப்ழடுயதற்கு 
தொன்ஸளட்டுகறேடன் னன்டுத்தப்டுகழது.  

 

   
 

1.4 சழ நழன்ஹளட்டம் நற்றும் டிசழ நழன்ஹளட்டம்: 

 எற் தழசனழல் ளத்ம் நழன்ஹளட்டம் ஹபடி நழன்ஹளட்டம், அல்து டி.சழ. ப்டும் நற்றும், 

 சர்க்கழதட்டில் தொன்தம், ழன்தம் நளறுடும் நழன்ஹளட்டம் நளறுடும் நழன்ஹளட்டம், அல்து .சழ. ப்டும்.  

எத யகனழல், நழன்ஹளட்ட ஆதளபங்கள், ஹயளல்ஹடஜ் ஆதளபங்கழன் தழர்நனளய, குறுகழன அல்து தோடின 
சர்க்கழதட் ழகழல் அளல், தழந்த சர்க்கழதட் ழகள் யழதம்ப்டளதய. ஸன்ளல். இதழல் நழன்ஹளட்டம் 
ளய்யதழல். 

 

  
 

அன்ஹளட் ன்ளல் ன்? 

(அன்ஹளட் ன்து ஹர்நனளக நழன்ஹற்ப்ட்ட நழன்யளனளகும்). 

நழன்டக்கள் உண்நனழல் ஸகட்டிவ் 
தொநனழறதந்து ளசழட்டிவ் 
தொநக்கு ளய்கழது. 

நழன்ஹளட்டத்தழன் ளசழட்டிவ் நதழப்தை 
அல்து ஸகட்டிவ் நதழப்தை அதன் 
ளய்ச்சறன் தழசன ஸளதத்தது ன்த 
கயழக்கறௌம். 

ஹயளல்ஹடஜ் இல்ளநல் நழன்ஹளட்டம் இதக்க தொடினளது. 
அதளல், ந்தஸயளத நழன்ஹளட்ட ஆதளபதொம், டிசழ அல்து 
சழ குதழ-குறுகழன சர்க்கழதட் ழன யழதம்தைம். ஆளல், 
ந்தஸயளத தழந்த சர்க்கழதட் ழனத்ம் ஸயறுக்கும். 
ஸன்ளல், அது ளய்ச்ச தடுக்கும் ன்த 
கயழக்கறௌம். 
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1.4.1 சழ நழன்ஹளட்டம் நற்றும் டிசழ நழன்ஹளட்டதழற்கு இடனழள நளறுளடுகள்: 

 நளறுட்ட நழன்ஹளட்டம் (சழ) ஹபடி நழன்ஹளட்டம் (டிசழ) 
   
டுத்துச் ஸசல்க்கூடின 
ஆற்றன் அறௌ 

வண்ட கபங்கழல் ளதுகளப்ளக 
நளற்ளம், அதழக நழன்சக்தழ அழக்கும். 

டிசழனழன் ஹயளல்ஹடஜ் ஸயகு தூபம் 
ழபனளணழக்க தொடினளது, அது சக்தழன 
இமக்க ஸதளடங்கும். 

நழன்ட ளய்ச்சல் 
தழசக்கு களபணம் 

எனளழதெஹட சுற்றும் களந்தயழச எனளழதெஹட ழனள களந்தயழச 

அதழர்ஸயண் எத ளட்ட ஸளதத்து நழன்ஹளட்ட 
அதழர்ஸயண் 50Hz அல்து 60 Hz 
இதக்கும். 

ஹபடி நழன்ஹளட்டத்தழன் அதழர்ஸயண் 
தஜ்ஜழனநளகும். 

தழச எத சர்க்கழதட்டில் ளத்ம் ஹளது அது 
தது தழசன நளற்றும். 

அது சர்க்கழதட்டில் எஹப தழசனழல் 
ளத்ம். 

நழன்ஹளட்டம் அது ஹபத்தழற்கு ற்யளறு ளழநளணத்தழல் 
நளறுடும் நழன்ஹளட்டம். 

அது ழனள ளழநளண 
நழன்ஹளட்டம். 

நழன்டயழன் ளய்ச்சல் நழன்டக்கள் தொன்தம், ழன்தம் 
தழசன நளற்ழக்ஸகளள்றேம். 

நழன்டக்கள் ழனளக எஹப 
தழசனழல் அல்து ”தொன்ஹ” கதம். 

ஸப்ட்டது சழ ஸஜஹபட்டர் நற்றும் ஸநனழன்கள். ஹட்டளழ ஸசல். 

ழயழ யமழனகு நழன்நறுப்தை. தழர்ப்ளற்ல் நட்டும். 

நழன்சக்தழ களபணழ 0 & 1-ற்க்கு இடனழல் இதக்கும். ப்ஹளதும் 1-ஆக இதக்கும். 

யககள் குமழப் அடப்தை, சளழயகம், 
தொக்ஹகளணம், சதுபம். 

தூய்நனள நற்றும் துடிப்தைள்து. 

நழன்ட ளய்ச்சறன் 
தழச 

இததழச. எற் தழச. 

தொறௌ இதற்குள் தொறௌ (+,-) இதற்கு தொறௌ இல். 

றேயழன் யக தழர்ப்ளற்ல், தூண்டுதல், ஸகளண்நம். யமக்கநளக இயற்ழன் றே தழப்தைத் 
தன்நத்டனது. 

நளற்றுளழந சுநளக ஹபடி நழன்ஹளட்டநளக 
நளற்க்கூடினது. 

சுநளக நளறுடும் நழன்ஹளட்டநளக 
நளற்க்கூடினது. 

துண ழனம் உற்த்தழ நற்றும் ஸசறத்துதறக்கு சழ 
துண ழனங்கள் ஹதயப்டும். 

உற்த்தழ நற்றும் ஸசறத்துதறக்கு  
துண ழனங்கள் ஹதயப்டும். 

அளனநள ஆத்தளது. நழகறௌம் ஆத்தளது. 

னன்ளடு உற்த்தழச்சள, ஸதளமழற்சள, நற்றும் 
றோட்டு உஹனளகம். 

க்ட்ஹபளழஹட்டிங், 
க்ட்ஹபளசழஸ், நழன்ட 
சளதங்கள் ஹளன்ய. 
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1.4.1 சழ நழன்ஹளட்டம் நற்றும் டிசழ நழன்ஹளட்டதழற்கு இடனழள நளறுளடுகள்: 

 நளறுட்ட நழன்ஹளட்டம் (சழ) ஹபடி நழன்ஹளட்டம் (டிசழ) 
   
டுத்துச் ஸசல்க்கூடின 
ஆற்றன் அறௌ 

வண்ட கபங்கழல் ளதுகளப்ளக 
நளற்ளம், அதழக நழன்சக்தழ அழக்கும். 

டிசழனழன் ஹயளல்ஹடஜ் ஸயகு தூபம் 
ழபனளணழக்க தொடினளது, அது சக்தழன 
இமக்க ஸதளடங்கும். 

நழன்ட ளய்ச்சல் 
தழசக்கு களபணம் 

எனளழதெஹட சுற்றும் களந்தயழச எனளழதெஹட ழனள களந்தயழச 

அதழர்ஸயண் எத ளட்ட ஸளதத்து நழன்ஹளட்ட 
அதழர்ஸயண் 50Hz அல்து 60 Hz 
இதக்கும். 

ஹபடி நழன்ஹளட்டத்தழன் அதழர்ஸயண் 
தஜ்ஜழனநளகும். 

தழச எத சர்க்கழதட்டில் ளத்ம் ஹளது அது 
தது தழசன நளற்றும். 

அது சர்க்கழதட்டில் எஹப தழசனழல் 
ளத்ம். 

நழன்ஹளட்டம் அது ஹபத்தழற்கு ற்யளறு ளழநளணத்தழல் 
நளறுடும் நழன்ஹளட்டம். 

அது ழனள ளழநளண 
நழன்ஹளட்டம். 

நழன்டயழன் ளய்ச்சல் நழன்டக்கள் தொன்தம், ழன்தம் 
தழசன நளற்ழக்ஸகளள்றேம். 

நழன்டக்கள் ழனளக எஹப 
தழசனழல் அல்து ”தொன்ஹ” கதம். 

ஸப்ட்டது சழ ஸஜஹபட்டர் நற்றும் ஸநனழன்கள். ஹட்டளழ ஸசல். 

ழயழ யமழனகு நழன்நறுப்தை. தழர்ப்ளற்ல் நட்டும். 

நழன்சக்தழ களபணழ 0 & 1-ற்க்கு இடனழல் இதக்கும். ப்ஹளதும் 1-ஆக இதக்கும். 

யககள் குமழப் அடப்தை, சளழயகம், 
தொக்ஹகளணம், சதுபம். 

தூய்நனள நற்றும் துடிப்தைள்து. 

நழன்ட ளய்ச்சறன் 
தழச 

இததழச. எற் தழச. 

தொறௌ இதற்குள் தொறௌ (+,-) இதற்கு தொறௌ இல். 

றேயழன் யக தழர்ப்ளற்ல், தூண்டுதல், ஸகளண்நம். யமக்கநளக இயற்ழன் றே தழப்தைத் 
தன்நத்டனது. 

நளற்றுளழந சுநளக ஹபடி நழன்ஹளட்டநளக 
நளற்க்கூடினது. 

சுநளக நளறுடும் நழன்ஹளட்டநளக 
நளற்க்கூடினது. 

துண ழனம் உற்த்தழ நற்றும் ஸசறத்துதறக்கு சழ 
துண ழனங்கள் ஹதயப்டும். 

உற்த்தழ நற்றும் ஸசறத்துதறக்கு  
துண ழனங்கள் ஹதயப்டும். 

அளனநள ஆத்தளது. நழகறௌம் ஆத்தளது. 

னன்ளடு உற்த்தழச்சள, ஸதளமழற்சள, நற்றும் 
றோட்டு உஹனளகம். 

க்ட்ஹபளழஹட்டிங், 
க்ட்ஹபளசழஸ், நழன்ட 
சளதங்கள் ஹளன்ய. 
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1.4.2 ஃழதஸ்கள்:  

ஃழதஸ்கள் நழன்சளப நழகுசுநனழறதந்து நழன்ட சர்க்கழதட்க ளதுகளக்க னன்டுத்தப்டுகழன். அய ளதுகளப்தை 
அம்சங்கள் ஸகளண்டய.  

ஃழதஸ் ன்து குந்த தழர்ப்ளற்ல் உஹளக கம்ழ தவப்ழடிக்களத ஸளதறேக்குள் யத்து ஸசய்னப்ட்டிதக்கும். எதஹய 
குறுக்ஹகளட்டம், நழகுநழன்ஹளட்டம், அல்து ஸளதத்தநழல்ளத சுந இணப்தை ற்ட்டளல், ஃழதறதள் இதக்கும் ஸநல்றன 
கம்ழ உதகழயழடும். இது நழக அதழகநள நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சளல் உதயளகும் ஸயப்த்தளல் ற்டும்.ம் நழன்சளப யழழஹனளக 
நழன்ஹளட்ட அநப்ழறதந்து நழன் யழழஹனளகம் துண்டிக்கப்டும். ஃழதஸ்கள் நழன் யழழஹனளகத்தழல் இணக்கப்ட்டுள் 
யமக்கநள ஸசனற்ளடு அநப்தைக ளதழக்களது. ஃழதஸ்கள் இபண்டு யககழல் கழடக்கும் அய: சழ ஃழதஸ்கள் நற்றும் 
டிசழ ஃழதஸ்கள். 
 
1.5 தழர்ப்ளற்ல்: 

தழர்ப்ளற்ல், (R) ன்து சர்க்கழதட்டிதள் ளத்ம் நழன்ளற், குழப்ளக நழன்ஹளட்டம் ளய்யத தழர்க்கும் அல்து 
தயழர்க்கும் ஸளதழன் தழளகும். இத சளழனளக ஸசய்த்ம் சர்க்கழதட் தோப்ஸளதள் “நழன்தடனம்” ப்டும். 

தழர்ப்ளற்ல் ஏம்ஸ்-ல் அக்கப்டும் எத சர்க்கழதட்  தோகநளகும். கழஹபக்க சழன்ம் ( Ω, எஹநகள), கழஹள ஏம்ஸ் ( kΩ = 103Ω) 
நற்றும் ஸநகள-ஏம்ஸ் (MΩ = 106Ω) நழன்ஸளட்டுகறேடன் குழப்ழடுயதற்கு னன்டுத்தப்டுகழன். தழர்ப்ளற்றக்கு 
ஸகட்டிவ் நதழப்தை கழடனளது, ளசழட்டிவ் நட்டும் தளன் ன்து கயழக்கறௌம். 
நழன்தடனம் சழன்ங்கள் 

 
 

நழன்தடனத்தழன் தழர்ப்ளற்ல் அறௌ நழன்ஹளட்டம் அதன் யமழஹன ஹயளல்ஹடஜ்ஜ அடத்ம் ஸதளடர் யத்து அது ‘ல் 
கடத்தழ’ – குந்த தழர்ப்ளற்ல், அல்து ‘ஸகட்ட கடத்தழ” – உனர் தழர்ப்ளற்ல் ன்த தவர்நளழத்து எறங்கு டுத்தப்டும். 
குந்த தழர்ப்ளற்ல், உதளபணம், 1 Ω அதற்கு குயளக இதந்தளல் அந்த சர்க்கழதட் ல் கடத்தழ, அது ஸசம்தை, அறநழழனம் 
அல்து களழப்ஸளதளல் ஸசய்னப்ட்டது. அஹத ஹளல் உனர் தழர்ப்ளற்ல், 1M Ω அதற்கு ஹநல் இதந்தளல் அது ஸகட்ட கடத்தழ, 
அது நழன்களப்தை ஸளதட்கள, கண்ணளடி, ஹளர்சறன், நற்றும் ழளஸ்டிக்களல் ஆது. 

எத நழன்தடனம் ழயழ சர்க்கழதட் ஸளதளக ழளழக்கப்ட்டுள்து, அதளல், அது நழன்சக்தழ அழப்து அல்து ஆற் 
ஹசநழப்த ஸசய்ன இனளது. அதற்கு தளக நழன்தடனம் கழபகழத்த நழன்சக்தழ உஷ்ணம் நற்றும் ஸயப்நளக ஹதளன்றுகழது.  

  
 
 
 
 

நழன்சக்தழனளது தழர்ப்ளற்றல் ஹயளல்ட்ஹடஜ் 
களந்தசக்தழ நற்றும் நழன்ஹளட்டம் ந்த தழசனழல் 
இதந்தளறம் ப்ஹளதும் ளசழட்டிவ்யளக இதக்கும். 
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ழனள தழர்ப்ளற்ல் (R) ஸகளண்ட எத சர்க்கழதட்டில் ஹயளட்ஹடஜ் (v) நற்றும் நழன்ஹளட்டத்தழற்கு (i) 
இடனழள ஸதளடர்தை, கவஹம டத்தழல் களட்டப்ட்டுள்ப்டி தழர்ப்ளற்ல் நதழப்ழற்கு சநநள சளழய 
உண்டளக்கும். 
 

 
 
அந்த தோன்று ழளழறௌகறேம் இப்டி சுதக்கப்டளம்: 

 எத சர்க்கழதட்டின் இபண்டு தைள்ழகறேக்கு இடனழள சளத்தழனநள ஆற்றன் அறௌ ஹயளல்ட்ஹடஜ் அல்து 
சளத்தழனநள நளறுளடளகும். இது ஸளதுயளக அதன் “ஹயளல்ட் றோழ்ச்சழ” ன்று குழப்ழடப்டும். 

 எத ஹயளல்ட்ஹடஜ் ஆதளபம் தோடின றெப் சர்க்கழதட்டில் இணக்கப்டும் ஹளது, ஹயளல்ட்ஹடஜ் சர்க்கழதட்ட 
சுற்ழ நழன்ஹளட்ட ளய்ச்ச உதயளக்கும். 

 டிசழ ஹயளல்ட்ஹடஜ் ஆதளபங்கழல் +ve (ளசழட்டிவ்) –ve (ஸகட்டிவ்) சழன்ம், ஹயளல்ட்ஹடஜ் யழழஹனளகத்தழன் 
களந்தசக்தழன குழப்ழடுயதற்கு னன்டுத்தப்டுகழது. 

 ஹயளல்ஹடஜ் “ஹயளல்ட்ஸ்”-ல் அக்கப்டுகழது நற்றும் ஹயளல்ட்ஹடஜழற்கு ‗V‘ நற்றும் ஆற்றக்கு ―E‖ ன் 
சழன்ம் ஸகளண்டுள்து. 

 நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சளது நழன்ட ளய்ச்சல் நற்றும் சர்க்கழதட் யமழனளக தொறநனள ளய்சறன் 
இணப்ளகும். 

 நழன்ஹளட்டம் ன்து எத சர்க்கழதட்ட சுற்ழ ஸதளடர்ச்சழனக நற்றும் சவபளக ளத்ம் நழன்தெட்டநளகும், இது 
“ஆம்னர்” அல்து ”ஆம்ப்ஸ்”-ஆல் அக்கப்டும் நற்றும் “I” சழன்ம் ஸகளண்டிதக்கும். 

 நழஹளட்டநளது ஹயளல்ட்ஹடஜழற்கு ஹபடி யழகழத சநளக இதக்கும் ( I ∝ V ). 

 எத நளறுட்ட நழன்ஹளட்டத்தழன் தழன்நழக்க (rms) நதழப்தை, எத தழர்ப்தை தோக்கூறு யமழனளக ளத்ம் ஹபடி 
நழன்ஹளட்டம், அஹத சபளசளழ நழன்சக்தழ இமப்தை ஸகளண்டிதக்கும். 

 நழன்ஹளட்டம் எத சர்க்கழதட்ட சுற்ழ ளய்யத தடுப்து தழர்ப்ளற்ளகும். 

 தழர்ப்ளற்றன் குந்த நதழப்தை எத கடத்தழன குழக்கும் நற்றும் தழர்ப்ளற்றன் அதழக நதழப்தை எத 
நழன்களப்ள குழக்கும். 
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ழனள தழர்ப்ளற்ல் (R) ஸகளண்ட எத சர்க்கழதட்டில் ஹயளட்ஹடஜ் (v) நற்றும் நழன்ஹளட்டத்தழற்கு (i) 
இடனழள ஸதளடர்தை, கவஹம டத்தழல் களட்டப்ட்டுள்ப்டி தழர்ப்ளற்ல் நதழப்ழற்கு சநநள சளழய 
உண்டளக்கும். 
 

 
 
அந்த தோன்று ழளழறௌகறேம் இப்டி சுதக்கப்டளம்: 

 எத சர்க்கழதட்டின் இபண்டு தைள்ழகறேக்கு இடனழள சளத்தழனநள ஆற்றன் அறௌ ஹயளல்ட்ஹடஜ் அல்து 
சளத்தழனநள நளறுளடளகும். இது ஸளதுயளக அதன் “ஹயளல்ட் றோழ்ச்சழ” ன்று குழப்ழடப்டும். 

 எத ஹயளல்ட்ஹடஜ் ஆதளபம் தோடின றெப் சர்க்கழதட்டில் இணக்கப்டும் ஹளது, ஹயளல்ட்ஹடஜ் சர்க்கழதட்ட 
சுற்ழ நழன்ஹளட்ட ளய்ச்ச உதயளக்கும். 

 டிசழ ஹயளல்ட்ஹடஜ் ஆதளபங்கழல் +ve (ளசழட்டிவ்) –ve (ஸகட்டிவ்) சழன்ம், ஹயளல்ட்ஹடஜ் யழழஹனளகத்தழன் 
களந்தசக்தழன குழப்ழடுயதற்கு னன்டுத்தப்டுகழது. 

 ஹயளல்ஹடஜ் “ஹயளல்ட்ஸ்”-ல் அக்கப்டுகழது நற்றும் ஹயளல்ட்ஹடஜழற்கு ‗V‘ நற்றும் ஆற்றக்கு ―E‖ ன் 
சழன்ம் ஸகளண்டுள்து. 

 நழன்ஹளட்ட ளய்ச்சளது நழன்ட ளய்ச்சல் நற்றும் சர்க்கழதட் யமழனளக தொறநனள ளய்சறன் 
இணப்ளகும். 

 நழன்ஹளட்டம் ன்து எத சர்க்கழதட்ட சுற்ழ ஸதளடர்ச்சழனக நற்றும் சவபளக ளத்ம் நழன்தெட்டநளகும், இது 
“ஆம்னர்” அல்து ”ஆம்ப்ஸ்”-ஆல் அக்கப்டும் நற்றும் “I” சழன்ம் ஸகளண்டிதக்கும். 

 நழஹளட்டநளது ஹயளல்ட்ஹடஜழற்கு ஹபடி யழகழத சநளக இதக்கும் ( I ∝ V ). 

 எத நளறுட்ட நழன்ஹளட்டத்தழன் தழன்நழக்க (rms) நதழப்தை, எத தழர்ப்தை தோக்கூறு யமழனளக ளத்ம் ஹபடி 
நழன்ஹளட்டம், அஹத சபளசளழ நழன்சக்தழ இமப்தை ஸகளண்டிதக்கும். 

 நழன்ஹளட்டம் எத சர்க்கழதட்ட சுற்ழ ளய்யத தடுப்து தழர்ப்ளற்ளகும். 

 தழர்ப்ளற்றன் குந்த நதழப்தை எத கடத்தழன குழக்கும் நற்றும் தழர்ப்ளற்றன் அதழக நதழப்தை எத 
நழன்களப்ள குழக்கும். 
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நழன்ஹளட்டம் தழர்ப்ளற்றன் ஹர்நளள சநன் யழகழதத்தழல் இதக்கும் ( I 1/∝ R ). 

தழர்ப்ளற்ல் ”ஏம்ஸ்” –ஆல் அக்கப்டும் நற்றும் கழஹபக்க சழன்ம் ‖ Ω‖ அல்லது ―R‖ ன் றத்த 
ஸகளண்டிதக்கும். 

       அறௌ       சழன்ம் அயழன் 
அகு 

சுதக்க 
குழதௌடு 

ஹயளல்ட்ஹடஜ்    V அல்து E     ஹயளல்ட் V 

நழன்ஹளட்டம்           I      ஆம்னர் A 

தழர்ப்ளற்ல்           R       ஏம்ஸ் Ω 

 
 

1.5.1 நழன்தடனநழன் யககள்: 

இபண்டு அடிப்ட யகனள நழன்தடகள் உள்: 

ஹளழனல் நழன்தடனம் 

ஹளழனல் அல்ளத நழன்தடனம் 

1. ஹளழனல் நழன்தடனம்: 

நழன்தடனத்தழன் னன்டுத்தப்டும் ஹயளல்ட்ஹடஜ் நற்றும் ஸயப்த்தழன் நளறும் நதழப்தை ஹளழனல் நழன்தடனம் 
ப்டும். நற்ப்டி, நழன்தடனத்தழன் நழன்ஹளட்ட நதழப்தை னன்டுத்தப்டும் ஹயளட்ஹடஜழன் ஹளழடனள 
சநன் யழகழதத்தழல் இதப்து ஹளழனல் நழன்தடனம் ப்டும். 

ஸளதுயளக, ஹளழட ண்தைள் இபண்டு யகனளன் நழன் தடகள் உள்: 

ழனள நழன்தடனம் 

நளறுடும் நழன்தடனம் 
 

ழனள நழன்தடனம்: 

எத ஸனர் ல்ளயற்த்ம் கூறும், ழனள நழன்தடனம் ன்து குழப்ழட்ட நதழப்தை ஸகளண்ட 
நழன்தடனம்னளகும் நற்றும் ழனள நழன்தடனத்தழன் நதழப் நளற் தொடினளது. 

ழனள நழன்தடனம் யககள்: 

களழப்ஸளதள் கய நழன்தடனம் 

கம்ழ சுற்ப்ட்ட நழன்தடனம் 

ஸநன் டம் நழன்தடனம் 

அடர்த்தழ டம் நழன்தடனம் 
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1.6 இணப்தைகழன் யக: 

 ழண்ட் ஹநட் இணப்தைகள் இணப்தைக ஹசர்ப்து கட்டுப்டுத்தப்ட்டு, 
ஸதளழனளநல் இதந்தளல் அல்து இணப்தைக ஹசர்க்கும் குதழ தட 
ஸசய்னப்ட்டிதந்தளறம், அயற் ளதுகளப்ளக நற்றும் சுநளக ஹசர்ப்த 
உறுதழ ஸசய்த்ம். 

 
 
 

 டி-சப் இணப்தைகள் அயற்ழன் சழப்ள டி-யடியழள உஹளக கூட்டளல் 
இப்டி அமக்கப்டுகழன். இய ல்ஹயறு னன்ளட்டிற்கு 
னன்டுத்தப்டுகழன். 

 
 
 

சூடள இடநளற்று இணப்தைகள் ஸடக்வசழனன்கள், இனந்தழபத்தழற்கு ஹசத அளனம் 

இல்ளநல், அநப் தொறநனளக தோடளநல், ளபத்தழற்க்கு அடினழல் உள் 

ளகங்க  ளதுகளப்ளக ஹசர்க்க, அகற் அல்து நளற் அதநதழக்கழது. 

 
 

 

 IP67 இணப்தைகள் தூசு நற்றும் தண்ணவர் இததள் 

தமயத தயழர்த்து, கடுநனள சூமல் நற்றும் கபடுதொபடள 
னன்ளட்டிற்கு ஸளதத்தநளக்க 

ஹயண்டும். 

 

நழறடளழ இணப்தைகள் இபளடயத்தழன் உனர்ந்த    தபத்த கயத்தழல் ஸகளண்டு உறுதழ, ம்கத்தன்ந, நற்றும் துல்றனநளக 

யடியநக்கப்ட்டுள்து. நற்றும் இய இபளடய கதயழகழல் குழப்ழட்ட அம்சங்கழல் னன்டுகழன். 
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1.6 இணப்தைகழன் யக: 

 ழண்ட் ஹநட் இணப்தைகள் இணப்தைக ஹசர்ப்து கட்டுப்டுத்தப்ட்டு, 
ஸதளழனளநல் இதந்தளல் அல்து இணப்தைக ஹசர்க்கும் குதழ தட 
ஸசய்னப்ட்டிதந்தளறம், அயற் ளதுகளப்ளக நற்றும் சுநளக ஹசர்ப்த 
உறுதழ ஸசய்த்ம். 

 
 
 

 டி-சப் இணப்தைகள் அயற்ழன் சழப்ள டி-யடியழள உஹளக கூட்டளல் 
இப்டி அமக்கப்டுகழன். இய ல்ஹயறு னன்ளட்டிற்கு 
னன்டுத்தப்டுகழன். 

 
 
 

சூடள இடநளற்று இணப்தைகள் ஸடக்வசழனன்கள், இனந்தழபத்தழற்கு ஹசத அளனம் 

இல்ளநல், அநப் தொறநனளக தோடளநல், ளபத்தழற்க்கு அடினழல் உள் 

ளகங்க  ளதுகளப்ளக ஹசர்க்க, அகற் அல்து நளற் அதநதழக்கழது. 

 
 

 

 IP67 இணப்தைகள் தூசு நற்றும் தண்ணவர் இததள் 

தமயத தயழர்த்து, கடுநனள சூமல் நற்றும் கபடுதொபடள 
னன்ளட்டிற்கு ஸளதத்தநளக்க 

ஹயண்டும். 

 

நழறடளழ இணப்தைகள் இபளடயத்தழன் உனர்ந்த    தபத்த கயத்தழல் ஸகளண்டு உறுதழ, ம்கத்தன்ந, நற்றும் துல்றனநளக 

யடியநக்கப்ட்டுள்து. நற்றும் இய இபளடய கதயழகழல் குழப்ழட்ட அம்சங்கழல் னன்டுகழன். 
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 ஹநளடுர் இணப்தைகள் யளடிக்கனளளழன் இக்கு நற்றும் னன்ளட்டின் ஹதயக்ஹகற், தொன்தை ஸசய்னப்ட்ட 

கட்டுறுப்தைக்கக் ஸகளண்டு ழபத்ஹனளக ஸதளடர்தை ற்ளடுகளல் யடியநக்களம். 

 
 யர் இணப்தைகள் சழ அல்து டிசழ  ஆதளபங்கழறதந்து நழன்ட 

கதயழகள், நழன்ட நழன்சக்தழன அழக்கழன். யர் ஸதளடர்தைகறேக்கு 
கூடுதளக, சழஸ்டம் கட்டுப்ளடு நற்றும் ஸதளத்ஸதளடர்தைக்கு சழஸ்டம் 
கட்டுப்ளடு 

 
 

     -                                                 
                      -        (PTH)                 
             . 

 
 
 

 

 ஸ்ஹஸ் இணப்தைகள் அயற்ழன் குயள ஹகசழங், 
களந்தசக்தழனற், நற்றும் நழகுந்த ம்கத்தன்நனளல் நழகறௌம் 
கடுநனள சுற்றுச்சூமல் ழன தளங்குயது தளன் அதன் 
யழண்டனப (ஸ்ஹழட்) சுற்றுசூமல் தழத்தன்ந. 

 

1.7 ஸ்யழட் யககள்: 

ல்ஹயறு னன்ளடுகறேக்கு  யகனள ஸ்யழட்சுகள் னன்டுத்தப்டுகழன். அதளல், னன்ளட்டிற்கு ற்டி சளழனள 
ஸ்யழட்சுக னன்டுத்துயது சழந்தது. 

 

ஹபளட்டளழ ஸ்யழட்ச்:   இந்த யக ஸ்யழட்சுகள் சுமற்சழனழல் ஸசனல்டும். ஹபளட்டளழ ஸ்யழட்சுகள் 
இபண்டுக்கு ஹநற்ட்ட ழகழல் னன்டுத்தும் ஹளது ஹதயப்டும். உதளபணம், 
ஹபடிஹனள ளழசழயளழல் ஹண்டு நளற்றும் ஹளது. ஹபளட்டளழ  ஸ்யழட்சுகழல் ஸ்ழண்டில் அல்து 
ஹபளட்டர் இதக்கும் நற்றும் ஸ்ழண்டிறன் ழன ஸளதத்து யட்டயடிய ஸதளடர்ள 
யளழசனள ஸடர்நழறடன் ஸதளடர்தை ற்டுத்தும். 
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