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സവഺഗതക്കഽറ഻പ്പ് 

 

ര഻യീെട്ട രര഻ശ഼ലനഺര്ത്ത഻കുള, 
 
 
"കമ്പ്ൿാട്ടർ ഹഺർീഡെയർ അസ഻സ്റ്റന്റ്" രര഻ശ഼ലന രര഻രഺട഻യ഻ുലക്ക് സെഺഗതം. 
രര഻ശ഼ലനം രാർത്ത഻യഺക്ക഻യ ുശഷം, രീെടഽക്കഽന്നവർക്ക്: 

 

1. രദ്ധത഻ തയ്യഺറഺക്കഽകയഽം ഇൻസ്റ്റുലഷനഺയ഻ തയ്യഺറഺകഽകയഽം ീെയ്യുക 

2. ുസഺഫ്റ്റീവെയറഽകൾ / ഉരകരണങ്ങൾ / ഉരഺധ഻ സ഻സ്റ്റം എന്ന഻വ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീെയ്യുക 

3. കമ്പ്ൿാട്ടർ സംവ഻ധഺനങ്ങളുീട ര഻ഴവഽകൾ രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻ന്റ പ്ലഺൻ 
തയ്യഺറഺക്കഽക 

4. കമ്പ്ൿാട്ടർ സംവ഻ധഺനങ്ങളുീട ര഻ഴവഽകൾ കണ്ടഽര഻ട഻ക്കഽക 

5. കമ്പ്ൿാട്ടർ സ഻സ്റ്റങ്ങള഻ൽ ൂവകലൿങ്ങൾ രഽനർന഻ർമ്മ഻ക്കഽക 

6. ീടസ്റ്റ് സ഻സ്റ്റങ്ങൾ 

7. ആസാതണത്ത഻നഺയ഻ പ്ലഺൻ ീെയ്യുക, തയ്യഺറഺക്കഽക 

8. കമ്പ്ൿാട്ടർ സ഻സ്റ്റങ്ങൾ കമ഼കര഻യ്ക്ക്കഽക 

9. ുകഺൺഫ഻ഗർ ീെയ്ക്ത കമ്പ്ൿാട്ടർ സംവ഻ധഺനങ്ങൾ രര഻ുശഺധ഻ക്കഽക, 
രര഻ുശഺധ഻ക്കഽക 

10. കമ്പ്ൿാട്ടർ സംവ഻ധഺനങ്ങളുീട രര഻രഺലനത്ത഻നഺയ഻ ഒരഽങ്ങഽക 

11. കമ്പ്ൿാട്ടർ സ഻സ്റ്റങ്ങൾ ന഻ലന഻ർത്തഽക 

12. ുകഺൺഫ഻ഗർ / റ഼ഡ് ീെയ്ക്ത കമ്പ്ൿാട്ടർ സ഻സ്റ്റം രര഻ുശഺധ഻ക്കഽക, രര഻ുശഺധ഻ക്കഽക 

 
ഓുരഺ ീമഺഡൿാളുകളും വഺയ഻ക്കഽക, ന഻ങ്ങളുീട രധഺന രഠനങ്ങള഻ൽ ുലഺഗ഻ൻ 
ീെയ്ക്് രവർത്ത഻ഫലകത്ത഻ന്റീറ ുെഺദ്ൿങ്ങൾ അവസഺന഻െ഻ക്കഽക. 

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

സവഺഗതക്കഽറ഻പ്പ് 

 

ര഻യീെട്ട രര഻ശ഼ലനഺര്ത്ത഻കുള, 
 
 
"കമ്പ്ൿാട്ടർ ഹഺർീഡെയർ അസ഻സ്റ്റന്റ്" രര഻ശ഼ലന രര഻രഺട഻യ഻ുലക്ക് സെഺഗതം. 
രര഻ശ഼ലനം രാർത്ത഻യഺക്ക഻യ ുശഷം, രീെടഽക്കഽന്നവർക്ക്: 

 

1. രദ്ധത഻ തയ്യഺറഺക്കഽകയഽം ഇൻസ്റ്റുലഷനഺയ഻ തയ്യഺറഺകഽകയഽം ീെയ്യുക 

2. ുസഺഫ്റ്റീവെയറഽകൾ / ഉരകരണങ്ങൾ / ഉരഺധ഻ സ഻സ്റ്റം എന്ന഻വ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീെയ്യുക 

3. കമ്പ്ൿാട്ടർ സംവ഻ധഺനങ്ങളുീട ര഻ഴവഽകൾ രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻ന്റ പ്ലഺൻ 
തയ്യഺറഺക്കഽക 

4. കമ്പ്ൿാട്ടർ സംവ഻ധഺനങ്ങളുീട ര഻ഴവഽകൾ കണ്ടഽര഻ട഻ക്കഽക 

5. കമ്പ്ൿാട്ടർ സ഻സ്റ്റങ്ങള഻ൽ ൂവകലൿങ്ങൾ രഽനർന഻ർമ്മ഻ക്കഽക 

6. ീടസ്റ്റ് സ഻സ്റ്റങ്ങൾ 

7. ആസാതണത്ത഻നഺയ഻ പ്ലഺൻ ീെയ്യുക, തയ്യഺറഺക്കഽക 

8. കമ്പ്ൿാട്ടർ സ഻സ്റ്റങ്ങൾ കമ഼കര഻യ്ക്ക്കഽക 

9. ുകഺൺഫ഻ഗർ ീെയ്ക്ത കമ്പ്ൿാട്ടർ സംവ഻ധഺനങ്ങൾ രര഻ുശഺധ഻ക്കഽക, 
രര഻ുശഺധ഻ക്കഽക 

10. കമ്പ്ൿാട്ടർ സംവ഻ധഺനങ്ങളുീട രര഻രഺലനത്ത഻നഺയ഻ ഒരഽങ്ങഽക 

11. കമ്പ്ൿാട്ടർ സ഻സ്റ്റങ്ങൾ ന഻ലന഻ർത്തഽക 

12. ുകഺൺഫ഻ഗർ / റ഼ഡ് ീെയ്ക്ത കമ്പ്ൿാട്ടർ സ഻സ്റ്റം രര഻ുശഺധ഻ക്കഽക, രര഻ുശഺധ഻ക്കഽക 

 
ഓുരഺ ീമഺഡൿാളുകളും വഺയ഻ക്കഽക, ന഻ങ്ങളുീട രധഺന രഠനങ്ങള഻ൽ ുലഺഗ഻ൻ 
ീെയ്ക്് രവർത്ത഻ഫലകത്ത഻ന്റീറ ുെഺദ്ൿങ്ങൾ അവസഺന഻െ഻ക്കഽക. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

പര഻ശ഼ലനഺര്ത്ഥ഻കള്ക്ക്കഽള്ള പൊതുനപഺതഽന഻ര്ത്ദേശ്് 
 

1. ന഻ങ്ങൾ ക്ലഺസ഻ൽ രുവശ഻ക്കഽുമ്പ്ഺൾ രര഻ശ഼ലകുനയഽം മവ് 
രര഻ശ഼ലനഺർത്ത഻കുളയഽം അഭ഻വഺദ്ൿം ീെയ്യുക   

2. ക്ലഺസ഻ൽ എലലഺയ്ക്ുെഺഴഽം സമയന഻ഷ്ഠ രഺല഻യ്ക്ക്കഽക. 

3. രത഻വഺയ഻ ക്ലഺസ഻ൽ ഹഺജരഺകഽക. ആവശൿമഺയ ഹഺജർ ഇലലഺത്ത 
രര഻ശ഼ലനഺർത്ത഻കൾക്ക് സർട്ട഻ഫ഻ക്കവ് നൽകഽന്നതലല. 

4. ഏീതെ഻ലഽം കഺരണത്തഺല് ക്ലഺസ഻ല് ഹഺജരഺകഺന്റ കഴ഻യഺീതവന്നഺല് ന഻ങ്ങളുീട 
രര഻ശ഼ലകീന വ഻വരം അറ഻യ഻ക്കഽക. 

5. ന഻ങ്ങളുീട രര഻ശ഼ലകന്റ രറയഽകുയഺ കഺണ഻ക്കഽകുയഺ 
ീെയ്യുന്നകഺരൿങ്ങള് ശദ്ധ഻ക്കഽക. 

6. എീെെ഻ലഽം ന഻ങ്ങള്ക്ക് മനസ഻ലഺകഺീത വന്നഺല് ൂക ഉയര്ത്ത഻ വൿക്തത ുതടഽക. 

7. ഈ രഽസ്തകത്ത഻ല് ഓുരഺ ുമഺഡൿാള഻ന്റുറയഽം അവസഺനത്ത഻ലഽള്ള എലലഺ 
അഭൿഺസങ്ങളും ന഻ങ്ങള് ീെയ്ക്തഽീവന്ന് ഉറെഺക്കഽക. 

8. ന഻ങ്ങള് രഠ഻ച്ച രഽത഻യ ൂനരഽണൿങ്ങള് കഴ഻യഽന്നത തവണ രര഻ശ഼ല഻ക്കഽക. 
രര഻ശ഼ലനത്ത഻നഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട രര഻ശ഼ലകന്റീറുയഺ 
സഹരര഻ശ഼ലനഺര്ത്ത഻കളുീടുയഺ സഹഺയം ുതടഽക. 

9. ൂവദ്ൿഽത഻യഽം ഉരകരണങ്ങളും ഉരുയഺഗ഻ച്ച് രവര്ത്ത഻ക്കഽുമ്പ്ഺള് ന഻ങ്ങളുീട 
രര഻ശ഼ലകന്റീറ ന഻ര്ുേശമനഽസര഻ച്ചുള്ള ആവശൿമഺയ മഽന്റകരഽതലഽകള് എടഽക്കഽക. 

10. ന഻ങ്ങള് വൃത്ത഻യഺയ഻ വസ്തം ധര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം ഊര്ജസെലനഺീണന്നഽം 
എുെഺഴഽം ഉറെഺക്കഽക.  

11. രര഻ശ഼ലനുവളയ഻ല് എലലഺ രവര്ത്തനങ്ങള഻ലഽം െര്ച്ചകള഻ലഽം കള഻കള഻ലഽം 
സജ഼വമഺയ഻ രീെടഽക്കഽക.  

12. ക്ലഺസ഻ുലക്ക് വരഽന്നത഻നഽമഽമ്പ്് രത഻വഺയ഻ കഽള഻ക്കഽകയഽം വൃത്ത഻യഺയ഻ വസ്തം 
ധര഻ക്കഽകയഽം മഽട഻ െ഼ക഻വയ്ക്ക്കഽകയഽം ീെയ്യുക. 

ന഻ങ്ങള് എുെഺഴഽം ഓര്ക്കഽകയഽം ൂദ്നംദ്഻ന സംഭഺഷണങ്ങള഻ല് ഉരുയഺഗ഻ക്കഽകയഽം 
ീെുയ്യണ്ട ഏവവഽം രധഺനീെട്ട മാന്ന് വഺക്കഽകളഺണ് ദ്യവഺയ഻ (PLEASE), നന്ദ഻ (THANK 
YOU), ക്ഷമ഻ക്കണം (SORRY) എന്ന഻വ. 

 

 
 



 

 
 
 

 

              

(                      ) 

       - 1 ______________________________________________________________  
ൂവദ്ൿഽത഻യഽീട അട഻സ്ഥഺന ആശയങ്ങൾ   
1.1 എന്തഺണ്ുവൈദ്യഽത഻?   

1.2    ,                      : 

1.3 ഇലക്ദ്രഺണ്ുു്പൈഺഹം  

1.4 എസ഻ുകള്കറന്റംുി഻സ഻ുകള്കറന്റം 

1.5 നറസ഻സ്റ്റന്സ് 

1.6 ൈ഻ൈ഻ധുതരംുകള്കണക്ററഽകള്ക് ു

1.7 ൈ഻ൈ഻ധുതരംുസവ഻ച്ചറകള്ക് ു

1.8 ആമ഼ററഽകള്കളറംുദൈഺ്ട്മ഼ററഽകള്കളറംുതള഻ലഽള്ള പൊതു ൈയതയഺസം(ഇലക്്ര഻ക്കല്ുു
ഉപകള്കരണ്്)ു 

1.9 ൈ഻ൈ഻ധുഅളവ്ുഉപകള്കരണ്് ു

1.10 ചല഻ക്കഽംുഅയണ്,ുചല഻ക്കഽംുചഽരഽ്ുുഉപകള്കരണ്്ുുതള഻ലഽള്ള പൊതുൈയതയഺസം 

1.11 ി഻ജ഻റല്ുുമ്ട഻മ഼റര്ത് ു

       - 2 _______________________________________________________________  
നറസ഻സ്റ്ററഽകള്ക്,ു ഇന്സിക്രന്സ്, കള്കപ്പഺസ഻റന്സ്, ദസഺ്ിറ഻ം് & ി഼-
ദസഺ്ിറ഻ം് 
2.1 ൈ഻ൈ഻ധതരംുനറസ഻സ്റ്ററഽകള്കളറനരുൈര്ത്ഗ഼കള്കരണം 
2.2 എന്തഺണ്ുദസഺ്ിറ഻ം്? 
2.3 ഓംുന഻യമം 
2.4 ്പ഻ന്ഡ് ുസര്ത്കള്കയാട്ുദബഺര്ത്ിഽകള്കളറംുഅൈയഽനരു്പദയഺഗൈഽം 
2.5 ി഻-ദസഺ്ിറ഻ം്ഉപകള്കരണ്് 

2.6 ഇന്സിക്റന്സ് (ദ്പരകള്കതവം) 
2.7 ്രഺന്സ് ദഫഺര്ത്മറഽകള്ക് 
2.8 അനഽനഺദ്ം 
2.9 കള്കപഺസ഻ററഽകള്ക് 

       - 3 _______________________________________________________________  
ഇലക്ുടഺണ഻ക് ഘടകങ്ങൾ  
3.1 ഇലക്ദ്രഺണ഻ക്ഘരകള്ക്് 

3.2 അര്ത്ദ്ധചഺലകള്ക്് 

3.3 ിദയഺിഽകള്ക് ു

3.4 ്ബ഻ഡ് ്നറക്റ഻ഫയറഽകള്ക് 

       - 4 _______________________________________________________________ 
്രഺന്സസ഻സ്റ്ററഽകള്ക് ു

4.1 ്രഺന്സസ഻സ്റ്ററഽകള്ക് 

4.2 ഇന്സനൈര്ത്ടറഽകള്കളറംകള്കണ്നൈര്ത്ടറഽകള്കളറം 

4.3 അണ്ഇന്റ്റഡ് ു(തരൈ഻ലലഺത്ത)ുപൈര്ത്ുുസദേ 
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പഠന ഫലങ്ങള് :  

 പര഻ശ഼ലനഺര്ത്ഥ഻ഔള഻ിന഻ന്ന് കൃഔിതിന഻ഠയുയഽ ൃ്ചടക്കവുവഽ ൃരതപത഼ഷിക഻കവുഽന്ന് ഽ. ുഔഺഴ്സ്ൃ
ഔഺലയളവ്, ര഼ത഻ശഺ്രതത , പര഻ശ഼ലനപര഻പഺ്഻യഽീ്ൃഗ്ന. 

                                        

 ഭഺരമഽള്ളതഽ ൃസാഷികകമതുയഺീ്ൃൂഔഔഺരി ൃീെുേണ്ടതഽമഺയൃഉപഔരണങ്ങള്ൃൃ
െല഻പ്പ഻കവുഽഔയഽ ൃസ്ഥഺന ൃമഺറ്റുഔയഽ ൃീെേുന്ന് ത഻ീലൃസഽരഷിക഻തതവ .   

 രതപഥമൃശഽരതശാഷ.  
 ഔിരതത഻മൃശവഺുസഺച്ഛ്വഺസ .  
 ൂവദിഽത഻ൃസഽരഷിക.  
 വ഻വ഻ധതര ൃഫ്ിാസഽഔളുീ്ൃസവ഻ുശഷതഔള്ൃൃത഻ര഻ചടകറ഻യി.ൃ  
 വ഻വ഻ധതര ൃസവ഻ചടകുഔളുീ്ൃസവ഻ുശഷതഔള്ൃൃത഻ര഻ചടകറ഻യി.ൃ  
 വ഻വ഻ധതര ൃമ഼റ്ററഽഔളു  ്വയഽീ്ൃ്ളവ്ൃസ഼മയഽ .  
 മള്ട഻മ഼റ്റര്ത്(ൃ്നഺുലഺഗ്-ഡ഻ജ഻റ്റി)ൃ ഉപുയഺഖ഻ചടകക ുവഺള് ു ടജഽ  ഔറന് റഽ  ്ളകവുി . 
 വ഻-ഐൃര഼ത഻യ഻ിൃൃപവര്ത്ൃൃമ഼റ്റര്ത്ൃൃഉപുയഺഖ഻ചടകകൃഡ഻സ഻,എസ഻ൃപവര്ത്ൃൃ്ളകവുി.ൃ 

 
 

 
 പര഻ശ഼ലഔന്ൃൃപര഻ശ഼ലനഺര്ത്ഥ഻ഔീളൃവര്ത്കവുകുഷഺപ്പുഔള്,ൃ 

ലഺബഽഔള്,ഒഫ്഼സഽഔള്,ുറഺറഽഔള്ൃൃഎന്ന് ഻വ഻്ങ്ങള഻ിൃൃതഺീഴൃപറയഽന്ന് വയ്ക്കവുഺയ഻ൃ
ീഔഺണ്ടഽുപഺഔഽ : 

1. സഽരഷികഺമഽന്ഔരഽതലഽഔള്ൃൃവ഻ശദ഼ഔര഻ചടകുഔഺണ഻കവുഺന്.ൃ 

2. രതപഥമശഽരതശാഷൃര഼ത഻ൃവ഻ശദ഼ഔര഻ചടകുഔഺണ഻കവുഺന്.ൃ 

3. ഔിരതത഻മശവഺുസഺച്ഛ്വഺസ ൃനിഔഽന്ന് ര഼ത഻ൃവ഻ശദ഼ഔര഻ചടകുഔഺണ഻കവുഺന്.ൃ 

4. ൂവദിഽത഻ൃസഽരഷികൃമഽന്ഔരഽതലഽഔള്ൃൃവ഻ശദ഼ഔര഻ചടകുഔഺണ഻കവുഺന്.ൃ 

വ഻വ഻ധതര ൃഫ്ിാസഽഔുളയഽ ൃസവ഻ചടകുഔുളയഽ ൃസ ബന്ധ഻ചടകൃരഽൃവ഼ഡ഻ുയഺൃപര഻ശ഼ലഔന്ൃൃ
പര഻ശ഼ലനഺര്ത്ഥ഻ഔീളൃഔഺണ഻കവുഽ .വ഼ഡ഻ുയഺൃീസഷനഽുശഷ ൃപര഻ശ഼ലഔന്ൃൃവ഻വ഻ധൃതര ൃ
ഫ്ിാസഽഔള് ൃൃപര഻ശ഼ലനഺര്ത്ഥ഻ഔീളൃഔഺണ഻ചടകകൃ്വയഽീ്ൃുപര്ത്ൃൃപറയഺന്ൃൃആവശിീപ്പ്ഽ . 

 
 

അധയഺയം – 1 

ൂവദിഽത഻യഽീ്ൃ്്഻സ്ഥഺന ആശയങ്ങള്  

പര഻ശ഼ലനൃീസഷനഽമഽമ്പഽള്ളൃരതപവര്ത്തനങ്ങള് 
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 ഇന്സ്റ്റ഻റ്റ്യൂട്ടിനായ഻ുനയഽം അന഻ൗഺനസ്ഔരയങ്ങുളയഽം പറ്റ്യൂട്ടി഻ :  

ഒറ഻ുയഺണ്  ഏറ്റവഽ ൃ നാതനമഺയൃ പര഻ശ഼ലനര഼ത഻ഔളു ൃ ഫ്ലരതപദമഺയൃ ുഔഺഴ്സ്ൃ
ുമഺഡിാളുഔളു ൃ ഉപുയഺഖീപ്പ്ഽതഽന്ന് ൃ ഇഫിയ഻ീലൃ ഏറ്റവഽ ൃ വല഻യൃ
ീതഺഴ഻ിപര഻ശ഼ലനുഔരതദ്രങങ്ങള഻ി  ന്ന് ഺഔഽന്ന് ഽ. ഇഫിയ഻ീലൃ മഺരതതമലലൃ മറ്റകൃ രഺജിങ്ങള഻ുലയഽ  
നഖര,ൃ ്ര്ത്പനഖര,ൃ രതഖഺമ഼ണ,ൃ ്വ഻ഔസ഻ത,ൃ ഖ഻ര഻വര്ത്ഖുമകലഔള഻ലഽ്ന഼ള ൃ
വിവസഺയങ്ങള്കവുകൃുനര഻ടകൃഉപുയഺഖ഻കവുഺവഽന്ന് വ഻ധ ൃസഽസ്ഥ഻രൃഖഽണുമുള്യഽള്ളൃപര഻ശ഼ലന ൃ
ുന്഻യൃ യഽവഺകവുീളൃ സജ്ജമഺകവുഽന്ന് ത഻ി  ഒറ഻ുയഺണ്  ന഻ര്ത്ണഺയഔൃ പക് കൃ വഹ഻ചടകുവരഽന്ന് ഽ.ൃ
എന്  എ്ൃ ഡ഻ൃ സ഻ൃ കവുകൃ പക് ഺള഻തമഽള്ളൃ ഒറ഻ുയഺണ്  എഡഽീനക്ക് രഽൃ ഐൃ എ്ൃ ൃ
9001:2015 സര്ത്ട഻ൂഫ്മ്ൃഔമ്പന഻യഺവ്.ൃവിഺപഔമഺയൃസഺന്ന് ഻ധിമഽള്ളൃഈൃഔമ്പന഻ൃ  ഐൃ്഻,ൃ
ുനഺണ്  ഐൃ ്഻ൃ ുമകലഔള഻ി  മഺരതതമലല,ൃ ഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്്,രത്ഺവി &്ാറ഻സ ,റ഼ീ്യ്ക്ിൃ  
ീനറ്റകവൃര്ത്കവു഻ ഗ്,ുഹഺ്പ഻റ്റഺല഻റ്റ഻,ഔിഷ഻,ീമഺൂബി-ലഺപൃു് ഺപൃ റ഻പ്പയറ഻ ഗ്,ൃ
ആുരഺഖിപര഻രഷിക,വ്രതതന഻ര്ത്മഺണവഽ ൃ ഡ഻ൂസന഻ ഖഽ ൃ തഽ്ങ്ങ഻ൃ ുടീറൃ ുമകലഔള഻ുലകവുകൃ
ആവശിമഺയ,ൃ ഒര്ത്ഡര്ത്  ്നഽസര഻ചടകുള്ളൃ ീതഺള഻ലഺള഻ഔീളൃ സജ്ജമഺകവുഽന്ന് ത഻നഽള്ളൃ
പര഻ശ഼ലനരതഔമവഽ ൃപഺുിപപത഻യഽ ൃ്വല ബ഻ചടകുവരഽന്ന് ഽ.     
 
ഭഺരമഽള്ളതഽം സാക്ഷ്മമഺയ഻ ൂഔഔഺരയം ീെുേണ്ടതഽമഺയ ഉപഔരണം ന഼ക്കഽഔയഽം ൗഺനം 
മഺറ്റ്യൂട്ടിുഔയഽം ീെേുന്ധത഻ീല സഽരക്ഷ഻തതവം 

 
 ഇതര ൃസഺധനങ്ങള്  ന഻ലതഽന഻ുന്ന് ഺൃഇരഽന്ന് ഽീഔഺുണ്ടഺൃഉയര്ത്തഽന്ന് ഴിൃഴ഻വഺകവുഽഔ.  
 ലഭിമഺയൃസഹഺുയഺപഺധ഻ഔള്  ഉപുയഺഖ഻കവുഽഔ. 
 ീപീടന്ന് ഽള്ളുതഺൃീതന്ന് ഻ുപ്പഺഔഽന്ന് ുതഺൃആയൃെലനങ്ങള്  ഴ഻വഺകവുഽഔ. 
 രഽൃത്സ്സവ്തഽവ഻നഽമഽഔള഻ലാീ്ൃഭഺര ൃഉയര്ത്തരഽഴി. 
 ഭഺര ൃഉയര്ത്തി  ഔഺി  ഉറപ്പ഻കവുഺന്  ുവണ്ടരതതൃസ്ഥലവഽ ൃരതപഔഺശവഽ ൃഉള്ളൃഇ്ത഻ി  ീെേുഔ.  
 െല഻യ്ക്കവുി  ്നഺയഺസമഺകവുഺന്  വ്തഽകവുള്  പര഻ഠയഔര഻കവുഽഔയഽ ൃുജഺല഻ൃപഽനര്ത്രാപഔിപനൃ

ീെേുഔയഽ ൃുവണ . 
 സഹരതപവര്ത്തഔരഽീ്ൃസഹഺയ ൃുത്ഽഔ. 
 നലലൃശഺര഼ര഻ഔൃഗ്നൃപഺല഻കവുഽഔ. 
 ശര഼രുതഺട്ൃുെര്ത്തഽീഔഺണ്ടകൃവ്തഽകവുള്  ഉയര്ത്തഽഔ. 
 ഭഺര ൃഔഽറഞ്ഞൃപദഺര്ത്ഥങ്ങള്ീഔഺണ്ടഽണ്ടഺകവു഻യൃഔീണ്ടയ്ക്നറഽഔള്  ഉപുയഺഖ഻കവുഽഔ. 
 സഺധിമഺയ഻്ുതഺള ൃഭഺരത഻ീെൃവല഻പ്പ ൃഔഽറയ്ക്കവുഽഔ. 
 വ്തഽകവുള്  ഉയര്ത്തഽുമ്പഺള്  ശര഼ര ൃവളയ്ക്കവുഽഔുയഺൃത഻ര഻കവുഽഔുയഺൃീെേരഽഴി. 
 ഭഺരുമറ഻യതഽ ൃവല഻പ്പുമറ഻യതഽമഺയവ്തഽകവുള്  ആവര്ത്ത഻ചടകകൃഉയര്ത്തഽന്ന് ഻ീലലന്ന് കൃഉറപ്പഺകവുഽഔ. 
 ുതഺളുഔള്കവുഽ ൃഔഺിമഽടുയരത഻നഽ ൃഇ്യ഻ി  ഭഺര ൃഉയര്ത്തഽഔ. 
 ഭഺര ൃതള്ളലഽ ൃവല഻കവുലഽ ൃഴ഻വഺകവുഺന്  ഔണ്ീവയറഽഔള്,ൃൂൈഡഽഔള്,ൃൊടുഔള്  എന്ന് ഻വൃ

ഉപുയഺഖ഻കവുഽഔ. 
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 ഇന്സ്റ്റ഻റ്റ്യൂട്ടിനായ഻ുനയഽം അന഻ൗഺനസ്ഔരയങ്ങുളയഽം പറ്റ്യൂട്ടി഻ :  

ഒറ഻ുയഺണ്  ഏറ്റവഽ ൃ നാതനമഺയൃ പര഻ശ഼ലനര഼ത഻ഔളു ൃ ഫ്ലരതപദമഺയൃ ുഔഺഴ്സ്ൃ
ുമഺഡിാളുഔളു ൃ ഉപുയഺഖീപ്പ്ഽതഽന്ന് ൃ ഇഫിയ഻ീലൃ ഏറ്റവഽ ൃ വല഻യൃ
ീതഺഴ഻ിപര഻ശ഼ലനുഔരതദ്രങങ്ങള഻ി  ന്ന് ഺഔഽന്ന് ഽ. ഇഫിയ഻ീലൃ മഺരതതമലലൃ മറ്റകൃ രഺജിങ്ങള഻ുലയഽ  
നഖര,ൃ ്ര്ത്പനഖര,ൃ രതഖഺമ഼ണ,ൃ ്വ഻ഔസ഻ത,ൃ ഖ഻ര഻വര്ത്ഖുമകലഔള഻ലഽ്ന഼ള ൃ
വിവസഺയങ്ങള്കവുകൃുനര഻ടകൃഉപുയഺഖ഻കവുഺവഽന്ന് വ഻ധ ൃസഽസ്ഥ഻രൃഖഽണുമുള്യഽള്ളൃപര഻ശ഼ലന ൃ
ുന്഻യൃ യഽവഺകവുീളൃ സജ്ജമഺകവുഽന്ന് ത഻ി  ഒറ഻ുയഺണ്  ന഻ര്ത്ണഺയഔൃ പക് കൃ വഹ഻ചടകുവരഽന്ന് ഽ.ൃ
എന്  എ്ൃ ഡ഻ൃ സ഻ൃ കവുകൃ പക് ഺള഻തമഽള്ളൃ ഒറ഻ുയഺണ്  എഡഽീനക്ക് രഽൃ ഐൃ എ്ൃ ൃ
9001:2015 സര്ത്ട഻ൂഫ്മ്ൃഔമ്പന഻യഺവ്.ൃവിഺപഔമഺയൃസഺന്ന് ഻ധിമഽള്ളൃഈൃഔമ്പന഻ൃ  ഐൃ്഻,ൃ
ുനഺണ്  ഐൃ ്഻ൃ ുമകലഔള഻ി  മഺരതതമലല,ൃ ഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്്,രത്ഺവി &്ാറ഻സ ,റ഼ീ്യ്ക്ിൃ  
ീനറ്റകവൃര്ത്കവു഻ ഗ്,ുഹഺ്പ഻റ്റഺല഻റ്റ഻,ഔിഷ഻,ീമഺൂബി-ലഺപൃു് ഺപൃ റ഻പ്പയറ഻ ഗ്,ൃ
ആുരഺഖിപര഻രഷിക,വ്രതതന഻ര്ത്മഺണവഽ ൃ ഡ഻ൂസന഻ ഖഽ ൃ തഽ്ങ്ങ഻ൃ ുടീറൃ ുമകലഔള഻ുലകവുകൃ
ആവശിമഺയ,ൃ ഒര്ത്ഡര്ത്  ്നഽസര഻ചടകുള്ളൃ ീതഺള഻ലഺള഻ഔീളൃ സജ്ജമഺകവുഽന്ന് ത഻നഽള്ളൃ
പര഻ശ഼ലനരതഔമവഽ ൃപഺുിപപത഻യഽ ൃ്വല ബ഻ചടകുവരഽന്ന് ഽ.     
 
ഭഺരമഽള്ളതഽം സാക്ഷ്മമഺയ഻ ൂഔഔഺരയം ീെുേണ്ടതഽമഺയ ഉപഔരണം ന഼ക്കഽഔയഽം ൗഺനം 
മഺറ്റ്യൂട്ടിുഔയഽം ീെേുന്ധത഻ീല സഽരക്ഷ഻തതവം 

 
 ഇതര ൃസഺധനങ്ങള്  ന഻ലതഽന഻ുന്ന് ഺൃഇരഽന്ന് ഽീഔഺുണ്ടഺൃഉയര്ത്തഽന്ന് ഴിൃഴ഻വഺകവുഽഔ.  
 ലഭിമഺയൃസഹഺുയഺപഺധ഻ഔള്  ഉപുയഺഖ഻കവുഽഔ. 
 ീപീടന്ന് ഽള്ളുതഺൃീതന്ന് ഻ുപ്പഺഔഽന്ന് ുതഺൃആയൃെലനങ്ങള്  ഴ഻വഺകവുഽഔ. 
 രഽൃത്സ്സവ്തഽവ഻നഽമഽഔള഻ലാീ്ൃഭഺര ൃഉയര്ത്തരഽഴി. 
 ഭഺര ൃഉയര്ത്തി  ഔഺി  ഉറപ്പ഻കവുഺന്  ുവണ്ടരതതൃസ്ഥലവഽ ൃരതപഔഺശവഽ ൃഉള്ളൃഇ്ത഻ി  ീെേുഔ.  
 െല഻യ്ക്കവുി  ്നഺയഺസമഺകവുഺന്  വ്തഽകവുള്  പര഻ഠയഔര഻കവുഽഔയഽ ൃുജഺല഻ൃപഽനര്ത്രാപഔിപനൃ

ീെേുഔയഽ ൃുവണ . 
 സഹരതപവര്ത്തഔരഽീ്ൃസഹഺയ ൃുത്ഽഔ. 
 നലലൃശഺര഼ര഻ഔൃഗ്നൃപഺല഻കവുഽഔ. 
 ശര഼രുതഺട്ൃുെര്ത്തഽീഔഺണ്ടകൃവ്തഽകവുള്  ഉയര്ത്തഽഔ. 
 ഭഺര ൃഔഽറഞ്ഞൃപദഺര്ത്ഥങ്ങള്ീഔഺണ്ടഽണ്ടഺകവു഻യൃഔീണ്ടയ്ക്നറഽഔള്  ഉപുയഺഖ഻കവുഽഔ. 
 സഺധിമഺയ഻്ുതഺള ൃഭഺരത഻ീെൃവല഻പ്പ ൃഔഽറയ്ക്കവുഽഔ. 
 വ്തഽകവുള്  ഉയര്ത്തഽുമ്പഺള്  ശര഼ര ൃവളയ്ക്കവുഽഔുയഺൃത഻ര഻കവുഽഔുയഺൃീെേരഽഴി. 
 ഭഺരുമറ഻യതഽ ൃവല഻പ്പുമറ഻യതഽമഺയവ്തഽകവുള്  ആവര്ത്ത഻ചടകകൃഉയര്ത്തഽന്ന് ഻ീലലന്ന് കൃഉറപ്പഺകവുഽഔ. 
 ുതഺളുഔള്കവുഽ ൃഔഺിമഽടുയരത഻നഽ ൃഇ്യ഻ി  ഭഺര ൃഉയര്ത്തഽഔ. 
 ഭഺര ൃതള്ളലഽ ൃവല഻കവുലഽ ൃഴ഻വഺകവുഺന്  ഔണ്ീവയറഽഔള്,ൃൂൈഡഽഔള്,ൃൊടുഔള്  എന്ന് ഻വൃ

ഉപുയഺഖ഻കവുഽഔ. 
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പ്പഥമ ശഽപ്ശാഷ 

 
 
സഽരഷികഺപപത഻യഽീ്ൃഭഺഖമഺയ഻ൃഎലലഺൃവ഻ദിഺര്ത്ഥ഻ഔളു ൃതഺീഴീഔഺ്ഽതവീയകവുഽറ഻ചടകകൃ 
ുബഺധവഺുള്ഺരഺീണന്ന് കൃഉറപ്പഺകവു഻യ഻ര഻കവുണ : 

 രതപധമശഽരതശാഷൃഔ഻റ്റ഻ീെൃസ്ഥഺന . 
 ഇന്റ഻റ്റ്ാട഻ിൃൃരതപഥമശഽരതശാഷൃനിഔഺന്ൃൃുയഺഖിതയഽള്ളൃആള്?ൃ 
 െ഻ഔ഻നഺസൗഔരി ൃലഭിമഺഔഽന്ന് ൃഏറ്റവഽ ൃ്്ഽതൃഇ് . 
 ്പഔ്ത഻ന്ൃഇരയഺയൃവിക്ത഻യഽീ്ൃ്്഻യഫ഻രമഺയ഻ൃബന്ധീപ്പ്ഺനഽള്ളവരഽീ്ൃ

വ഻വര ,്ലര്ത്ജ഻ഔള്,ൃമറ്റകൃരതപധഺനൃവ഻വരങ്ങള്ൃൃഎന്ന് ഻വൃഎവ഻ീ്ന഻ന്ന് കൃലഭ഻കവുഽീമന്ന് ക. 
 ആവശിീമക് ഻ിൃൃഔിരതത഻മശവഺുസഺച്ഛ്വഺസ ൃഎങ്ങ഻ീനൃനിഔഽീമന്ന് ക. 

 
ൂവദിഽതഺപഔ്ങ്ങള഻ിന഻ന്ന് കൃസ രഷികണ ൃുന്ഺന്:ൃ 

 
 രഽൃ സര്ത്്ൃ ീരതപഺടക്്ര്ത്ൃൃ ഉപുയഺഖ഻കവുഽുമ്പഺഴഽ ,സര്ത്ഔിാട഻ിൃൃ ഇലക്രത്഻കവുിൃൃ ുലഺമ്ൃ വളീരൃ

്ധ഻ഔമ഻ീലലന്ന് കൃഉറപ്പഺകവുഽഔ.  

 രഽപഺട്ൃഉപഔരണങ്ങള്ീഔഺണ്ടകൃഓടകലറ്റുഔള്ൃൃഒവര്ത്ുലഺമ്ൃീെേുന്ന് ഴിൃഴ഻വഺകവുഽഔ.  

 ഉപുയഺഖ഻കവുഺതുപ്പഺള്ൃൃ ഉപഔരണങ്ങള്ൃൃ പ്ലഖ഻ിന഻ന്ന് കൃ ന഼കവു ൃ ീെയ്ക്ഴിൃ ുഷഺകവു഻നഽ ൃ
്ഗ്ന഻ബഺധകവുഽ ൃഉള്ളൃസഺധിതൃഔഽറയ്ക്കവുഽഔ.  

 ൂവദിഽതൃ ുഔഺര്ത്ഡഽഔള്കൃവുകൃ ഷികതുമഺൃ ീപഺടുലഺൃ മറ്റകൃ ുഔ്ഽഔുളഺൃ സ ഭവ഻ചടക഻ട഻ീലലന്ന് കൃ
ഉറപ്പഺകവുഺന്ൃൃമഺസത഻ിൃൃര഻കവുിൃൃ്വൃപര഻ുശഺധ഻കവുഽഔ.  

 ൂവദിഽതൃ ുഔഺര്ത്ഡഽഔള്ൃൃ വളീരൃ രത്ഺഫ്഻ക്ൃ ഉള്ളൃ ഇ്ങ്ങള഻ലാീ്ുയഺൃ
ഔഺര്ത്ീപ്പറ്റുഔള്കവു്഻യ഻ലാീ്ുയഺൃവഺത഻ലഽഔള്കവുകൃവ഻ലങ്ങീനുയഺൃസ്ഥഺപ഻കവുരഽഴി.    

 ്ധ഻ഔൃ ഓടകലറ്റുഔള്ൃൃ ആവശിീമക് ഻ിൃൃ എക്റന്ഷന്ൃൃ ുഔഺര്ത്ഡഽഔുളഺൃ പവര്ത്ൃൃ ്രത്഻പ്പുഔുളഺൃ
ഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ത഻നഽപഔര ൃൂലസന്സഽള്ളൃരഽൃഇലക്രത്഼ഷിീനീകവുഺണ്ടകൃ്വൃസ്ഥഺപ഻കവുഽഔ.  

 ുദശ഼യതലത഻ിൃൃ് ഖ഼ഔഺരമഽള്ളൃരഽൃലുബഺറടറ഻യ഻ിന഻ന്ന് കൃസര്ത്ട഻ൂഫ്ൃീെയ്ക്തീപ്പടവയഺവ്ൃ
എലലഺൃൂവദിഽതൃഉപഔരണങ്ങളുീമന്ന് കൃഉറപ്പഺകവുഽഔയഽ ൃന഻ര്ത്മഺതഺവ഻ീെൃഎലലഺൃന഻ര്ത്ുഩശങ്ങളു ൃ
രതശപുയഺീ്ൃവഺയ഻കവുഽഔയഽ ൃീെേുഔ.  
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ആമഽകം 

 
 

 
രഽ ഔംപയായറ഻ീെ ഹഺഡ് ീവയ : 

 
 
രഽൃ ഔ പിാടറ഻ീെൃ ഭൗത഻ഔഗ്ഔങ്ങീളയഺവ്ൃ ഹഺര്ത്മ്ീൃവയര്ത്ൃൃ എന്ന് ഽപറയഽന്ന് ഴി. ഇത഻ീനൃ
ഔ പിാടറ഻ീെൃ ീമഷ഻നറ഻ൃ ്ീലലക് ഻ിൃൃ ഉപഔരണ ൃ എന്ന് ഽ ൃ വ഻ള഻കവുഽന്ന് ഽ. ഔ഼ുബഺര്ത്മ്, ുമഺണ഻റ്റര്ത്,ൃ 
മൗ്, ീസന്രത്ിൃൃ രുതപഺസ്സസ഻ ഗ്ൃ യാന഻റ്റകൃ എന്ന് ഻വീയലലഺ ൃ ഔ പിാടര്ത്ൃൃ ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറഽഔള്കവുകൃ
ഉദഺഹരണങ്ങളഺവ്.ൃ ഈൃ ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറഽഔള്ൃൃ പലതഽ ൃ ഔ പിാടറ഻ീെൃ ബഺഹിഭഺഖതകൃ
ഔഺണഺനഺവ഻ലല.ൃ ഔഺരണ ൃ്വൃഔ പിാടര്ത്ൃൃ ീഔയ്ക്സ഻നഔതകൃ്്കവു ൃ ീെയ്ക്ത഻ര഻കവുഽ .ൃഔ പിാടര്ത്ൃൃ
ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറ഻ിൃൃപലൃഭഺഖങ്ങളുീണ്ടക് ഻ലഽ ൃ്വയ഻ിൃൃഏറ്റവഽ ൃരതപധഺനമഺവ്ൃമദുബഺഡ്.  

ുസഺഫ്ററൃ്റകീൃവയറഽമഺയ഻ൃ തഺരതമി ൃ ീെേുുമ്പഺള്ൃൃ ഹഺര്ത്മൃ്ീൃവയറ഻ന്ൃ രഽൃ ഭൗത഻ഔഺ്ത഻തവമഽണ്ടക. 
ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറഽ ൃ ുസഺഫ്ററ്റകീൃവയറഽ ൃ പര്പര ൃ ബന്ധീപ്പടവയഺവ്.ൃ ുസഺഫ്ററ്റകീൃവയറ഻ലലഺീതൃ
ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറ഻ന്ൃ രതപവര്ത്ത഻കവുഺനഺവ഻ലല. ീസന്രത്ിൃൃ ുരതപഺസ്സസ഻ ഗ്ൃ യാന഻റ്റ഻ീെൃ സഹഺയമ഻ലലഺീതൃൃ
ന഻ര്ത്ുഩശങ്ങള്ൃൃനിഔ഻ൃഹഺര്ത്മ്ീൃവയറ഻ീനൃരതപവര്ത്ത഻പ്പ഻കവുഺന്ൃൃുസഺഫ്ററ്റകീൃവയറ഻ന്ൃആവഽഔയഽമ഻ലല. 

4



 
 

Computer Hardware Assistant   
 

 
 

8 
 

 
 

 
ആമഽകം 

 
 

 
രഽ ഔംപയായറ഻ീെ ഹഺഡ് ീവയ : 

 
 
രഽൃ ഔ പിാടറ഻ീെൃ ഭൗത഻ഔഗ്ഔങ്ങീളയഺവ്ൃ ഹഺര്ത്മ്ീൃവയര്ത്ൃൃ എന്ന് ഽപറയഽന്ന് ഴി. ഇത഻ീനൃ
ഔ പിാടറ഻ീെൃ ീമഷ഻നറ഻ൃ ്ീലലക് ഻ിൃൃ ഉപഔരണ ൃ എന്ന് ഽ ൃ വ഻ള഻കവുഽന്ന് ഽ. ഔ഼ുബഺര്ത്മ്, ുമഺണ഻റ്റര്ത്,ൃ 
മൗ്, ീസന്രത്ിൃൃ രുതപഺസ്സസ഻ ഗ്ൃ യാന഻റ്റകൃ എന്ന് ഻വീയലലഺ ൃ ഔ പിാടര്ത്ൃൃ ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറഽഔള്കവുകൃ
ഉദഺഹരണങ്ങളഺവ്.ൃ ഈൃ ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറഽഔള്ൃൃ പലതഽ ൃ ഔ പിാടറ഻ീെൃ ബഺഹിഭഺഖതകൃ
ഔഺണഺനഺവ഻ലല.ൃ ഔഺരണ ൃ്വൃഔ പിാടര്ത്ൃൃ ീഔയ്ക്സ഻നഔതകൃ്്കവു ൃ ീെയ്ക്ത഻ര഻കവുഽ .ൃഔ പിാടര്ത്ൃൃ
ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറ഻ിൃൃപലൃഭഺഖങ്ങളുീണ്ടക് ഻ലഽ ൃ്വയ഻ിൃൃഏറ്റവഽ ൃരതപധഺനമഺവ്ൃമദുബഺഡ്.  

ുസഺഫ്ററൃ്റകീൃവയറഽമഺയ഻ൃ തഺരതമി ൃ ീെേുുമ്പഺള്ൃൃ ഹഺര്ത്മൃ്ീൃവയറ഻ന്ൃ രഽൃ ഭൗത഻ഔഺ്ത഻തവമഽണ്ടക. 
ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറഽ ൃ ുസഺഫ്ററ്റകീൃവയറഽ ൃ പര്പര ൃ ബന്ധീപ്പടവയഺവ്.ൃ ുസഺഫ്ററ്റകീൃവയറ഻ലലഺീതൃ
ഹഺര്ത്മ്ീൃവയറ഻ന്ൃ രതപവര്ത്ത഻കവുഺനഺവ഻ലല. ീസന്രത്ിൃൃ ുരതപഺസ്സസ഻ ഗ്ൃ യാന഻റ്റ഻ീെൃ സഹഺയമ഻ലലഺീതൃൃ
ന഻ര്ത്ുഩശങ്ങള്ൃൃനിഔ഻ൃഹഺര്ത്മ്ീൃവയറ഻ീനൃരതപവര്ത്ത഻പ്പ഻കവുഺന്ൃൃുസഺഫ്ററ്റകീൃവയറ഻ന്ൃആവഽഔയഽമ഻ലല. 
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രഽ ുപഴ്സണല്  ഔംപയായറ഻ീെ വഺതുതഽഗനന എതാഺ്? 

 

 
 

 
ഔംപയായ  വഺതുതഽഗനന: 

രഽൃഔ പിാടറ഻ീെൃ
രതപധഺനൃഗ്ഔങ്ങള് ൃ

മള്ട഻-മ഼ഡ഻യൃ
ഉപഺധ഻ഔള് ൃ

മറ്റകൃബഺഹിൃഉപഺധ഻ഔള് ൃ

1)  ഔ പിാടര്ത് ൃ
2)  ുമഺണ഼റ്റര്ത് ൃ
3)ൃഹഺര്ത്മ്ൃ
ഡ഻്ക്/ഹഺര്ത്മ്ൃൂരതഡവ് 
4) ഔ഼ുബഺര്ത്മ് 
5)  മൗ് / രത്ഺക്ുബഺള് ൃ/   

    ്ചടകകൃപഺമ് 

1)  സ഻ഡ഻-ുറഺ  / 
ഡ഻വ഻ഡ഻ൃൂരതഡവ് 
2)  വ഼ഡ഻ുയഺൃഔഺര്ത്മ് 
3)  സൗണ്ടകൃഔഺര്ത്മ് 
4)  ്പ഼കവുറഽഔള് ൃ
5) ീഹമ്ുഫ്ഺണ്് / 
ീഹമ്ീസറ്റക 
6)  ൂമുരതഔഺുഫ്ഺണ് ൃ

1)  രതപ഻െര്ത് ൃ
2)  ്ഔഺനര്ത് ൃ
3)  സ഻ഡ഻-ബര്ത്ണര്ത് ൃ(സ഻ഡ഻- 
റ഻കവുഺര്ത്ഡര്ത്,ൃ 
     സ഻ഡ഻-ആര്ത്/ൃസ഻ഡ഻-ആര്ത്ൃൃ
ഡബ്ല്്ാൃൂരതഡവ്) 
4)  ുമഺഡ  
5)  യഽഎ്ബ഻ൃഫ്ഺഠയൃ
ൂരതഡവ്  
6)  ീവബഔൃഺ  
7)  ഡ഻ജ഻റ്റിൃൃഔിഺമറ 
8)  ഡ഻ജ഻റ്റിൃൃുവഺയ്ക്ൃ് ൃ
റ഻കവുഺര്ത്ഡര്ത് ൃ
9)  ഔഺ ുഔഺര്ത്ഡര്ത് ൃ
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ഹഺഡ് ീവയ  വഖ഼ഔരണം എന്ധഺല്  എതാ്? 

 
 
ൂവദയഽത഻യഽീന അന഻ൗഺന ആശയങ്ങള്  

 
 
1.1 എതാഺ് ൂവദയഽത഻? 

ഈൃആധഽന഻ഔൃുലഺഔതകൃൂവദിഽത഻ൃനമഽകവുഽെഽറ്റു ൃ
എലലഺയ഻്തഽമഽണ്ടക – ീസിുഫ്ഺണഽഔള്,ൃഔ പിാടറഽഔള്,ൃ
വ഻ളകവുഽഔള്,ൃുസഺള്ഡറ഻ ഗ്ൃ്ുയണഽഔള്,ൃഎയര്ത്ൃൃ
ഔണ്ട഼ഷണറഽഔള്ൃൃഎന്ന് ഻വയഽീ്ീയലലഺ ൃരതപവര്ത്തനത഻ന്ൃ
ൂവദിഽത഻ൃുവണ . ൂവദിഽത഻ീയൃന഻ന്ഖള്ൃൃ
ുബഺധപാര്ത്വ ൃഴ഻വഺകവുഺന്ൃൃരതശമ഻ചടകഺിുപ്പഺലഽ ൃ്ഴിൃ
രതപഔിത഻യ഻ിൃൃഎലലഺയ഻്തഽഔഽണ്ടക, ഇ്഻മ഻ന്ന് ല഻ലഽ  
ന഻ങ്ങളുീ് ശര഼രത഻നഽള്ള഻ി ു പ്പഺലഽ .  

ൂവദിഽത഻ൃരഽൃരതപഔിത഻ൃരതപത഻ഭഺസമഺഔഽന്ന് ഽ.ൃ
രതപഔിത഻യ഻ീലവ഻ു്യഽ ൃപലൃരാപങ്ങള഻ലഺയ഻ൃ്ഴിൃ

രതപതിഷികീപ്പ്ഽന്ന് ഽ.ൃൂവദിഽതൃെഺര്ത്ജഽഔളുീ്ൃരതപവഺഹീതയഺവ്ൃീപഺതഽവ഻ിൃൃൂവദിഽത഻ൃഎന്ന് കൃ
ന഻ര്ത്വെ഻കവുീപ്പ്ഽന്ന് ഴി. 
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ഹഺഡ് ീവയ  വഖ഼ഔരണം എന്ധഺല്  എതാ്? 

 
 
ൂവദയഽത഻യഽീന അന഻ൗഺന ആശയങ്ങള്  

 
 
1.1 എതാഺ് ൂവദയഽത഻? 

ഈൃആധഽന഻ഔൃുലഺഔതകൃൂവദിഽത഻ൃനമഽകവുഽെഽറ്റു ൃ
എലലഺയ഻്തഽമഽണ്ടക – ീസിുഫ്ഺണഽഔള്,ൃഔ പിാടറഽഔള്,ൃ
വ഻ളകവുഽഔള്,ൃുസഺള്ഡറ഻ ഗ്ൃ്ുയണഽഔള്,ൃഎയര്ത്ൃൃ
ഔണ്ട഼ഷണറഽഔള്ൃൃഎന്ന് ഻വയഽീ്ീയലലഺ ൃരതപവര്ത്തനത഻ന്ൃ
ൂവദിഽത഻ൃുവണ . ൂവദിഽത഻ീയൃന഻ന്ഖള്ൃൃ
ുബഺധപാര്ത്വ ൃഴ഻വഺകവുഺന്ൃൃരതശമ഻ചടകഺിുപ്പഺലഽ ൃ്ഴിൃ
രതപഔിത഻യ഻ിൃൃഎലലഺയ഻്തഽഔഽണ്ടക, ഇ്഻മ഻ന്ന് ല഻ലഽ  
ന഻ങ്ങളുീ് ശര഼രത഻നഽള്ള഻ി ു പ്പഺലഽ .  

ൂവദിഽത഻ൃരഽൃരതപഔിത഻ൃരതപത഻ഭഺസമഺഔഽന്ന് ഽ.ൃ
രതപഔിത഻യ഻ീലവ഻ു്യഽ ൃപലൃരാപങ്ങള഻ലഺയ഻ൃ്ഴിൃ

രതപതിഷികീപ്പ്ഽന്ന് ഽ.ൃൂവദിഽതൃെഺര്ത്ജഽഔളുീ്ൃരതപവഺഹീതയഺവ്ൃീപഺതഽവ഻ിൃൃൂവദിഽത഻ൃഎന്ന് കൃ
ന഻ര്ത്വെ഻കവുീപ്പ്ഽന്ന് ഴി. 
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1.2    ,                      : 

എലലഺൃ്്഻സ്ഥഺനൃഇലക്രത്഻കവുല്,ൃഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്്ൃസര്ത്ഔിാടുഔള഻ലഽ ൃമാന്ന് കൃവിതി്ത,ൃ
എന്ന് ഺിൃൃവളീരുയീറൃബന്ധീപ്പടൃൂവദിഽതൃമഺരതതഔളുണ്ടക:ൃൃ  

ുവഺള്ുട്, (v),  

ഔറെക, (i)  

ീറസ഻റന്് (Ω). 
 
1.2.1 ൂവദയഽത ുവഺള്ുയജ്: 

 
ുവഺള്ുയജ്, (V) എന്ന് ഴി രഽൃഇലക്രത്഻കവുിൃൃസുപ്ലയഽീ്,ൃഇലക്രത്഻കവുിൃൃെഺര്ത്ജ഻ീെൃരാപത഻ിൃൃ
സ ഭര഻കവുീപ്പടൃസ്ഥ഻ത഻ുഔഺര്ത്ജ (potential energy)ൃആവ്. രഽൃെഺലഔത഻ലാീ്ൃഇലക്ുരത്ഺണഽഔീളൃ
മഽുന്ന് ഺടുതള്ളുന്ന് ൃ ബലമഺയ഻ൃ ുവഺള്ുടജ഻ീനൃ ഔരഽതഺവഽന്ന് തഺവ്.ൃ ുവഺള്ുട്ൃ ഔാ്ഽുഫഺറഽ ൃ
രഽൃ ന഻ശ്ച഻തൃ സര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃ ഇലക്ുരത്ഺണഽഔീളൃ മഽുന്ന് ഺടു”തള്ളഺനഽള്ള”ൃ ്ത഻ീെൃ ഔഴ഻വ്ൃ
വര്ത്പ഻കവുഽന്ന് ഽ. ഊര്ത്ജത഻ന്ൃ രതപവര്ത്ത഻കവുഺനഽള്ളൃ ഔഴ഻വഽള്ളത഻നഺിൃൃ ഈൃ സ്ഥ഻ത഻ുഔഺര്ത്ജീതൃ
രഽൃ സര്ത്ഔിാട഻ീലൃ രണ്ടകൃ ബ഻ദ്രങഽകവുള്ൃൃ ്ഥവഺൃ ുനഺഡഽഔള്കവു഻്യ഻ിൃൃ ഇലക്ുരത്ഺണഽഔീളൃ
ൂവദിഽതൃ ഔറെകൃ രാപത഻ിൃൃ െല഻പ്പ഻കവുഺന്ൃൃ ആവശിമഺയൃ ജാളുഔള്ൃൃ എന്ന് ൃ ന഻ലയ഻ലഺവ്ൃ
വിവഹര഻കവുഽന്ന് ഴി. 

 

രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ിൃൃഏീതക് ഻ലഽ ൃരണ്ടകൃബ഻ദ്രങഽകവുുളഺൃഔണഷികനഽഔുളഺൃ(ുനഺഡഽഔള്)ൃതമ്മ഻ലഽള്ളൃ
ുവഺള്ുട്ൃ വിതിഺസീതൃ ീപഺീടന്ഷിിൃൃ വിതിഺസ ൃ (p.d.) എന്ന് കൃ പറയഽന്ന് ഽ.ൃ സഺധഺരണൃ
ഇത഻ീനൃ ുവഺള്ുട്ൃുരതഡഺപൃഎന്ന് കൃവ഻ള഻കവുഽന്ന് ഽ. 
രണ്ടകൃ ബ഻ദ്രങഽകവുള്കവു഻്യ഻ലഽള്ളൃ ീപഺീടന്ഷിിൃൃ വിതിഺസ ൃ ്ളകവുഽന്ന് ഴിൃ ുവഺള്ടകൃ എന്ന് ഺവ്.ൃ
ഇത഻ീെൃ രതപത഼ഔ ൃ V, ്ീലലക് ഻ി ൃ ―v―ൃ ആവ്. ൃ െ഻ലുപ്പഺള് ൃ  ഉി പഺദ഻പ്പ഻കവുീപ്പ്ഽന്ന്  
ഇലക്ു്ഺുമഺട഼വ് ുഫ്ഺഴ്സസ഻ീന(emf) സാെ഻പ്പ഻കവുഺന്  ഊര്ത് ജത഻ന് ീറ ( Energy) പ്പത഼ഔമഺയ  E 
്ീലലക് ഻ി ൃ ―e‖  ഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. ുവഺള്ുട്ൃ ഔാ്ഽ ുതഺറഽ ൃ മര്ത്ഩവഽ (രതപുയഺഖ഻കവുീപ്പ്ഽന്ന് ൃ
ബല )ൃഔാ്ഽന്ന് ഽ.്തഺഔീടൃരതപവിത഻ൃീെേഺനഽള്ളൃുശഷ഻ൃവര്ത്പ഻പ്പ഻കവുഽഔയഽ ൃീെേുന്ന് ഽ. 
 

എതാഺ് ജാള് ? 

(്ഫഺരഺരതര യാന഻റ്റക വിവസ്ഥയ഻ി  (SI) രതപവിത഻ ്ഥവഺ ഊര്ത് ജത഻ന്ീറ 
റഺന്ുഡര്ത് മ് യാന഻റ്റക ആവ് ജാള്. രഽൃനിാടന്ൃബല ൃീഔഺണ്ടകൃബലത഻ീെൃ
ദ഻ശയ഻ുലകവുകൃരഽൃമ഼റ്റര്ത്ൃന഼കവുഽുമ്പഺള്ൃബല ൃീെലഽതഽന്ന് ൃബ഻ദ്രങഽവ഻ിൃ
ന്കവുഽന്ന് ൃരതപവിത഻കവുകൃതഽലിമഺണ഻ഴി.ൃരഽൃജാള്ൃഎന്ന് ഴി 107എര്ത്ഗ് ്ഥവഺൃ
രഽൃവഺടകൃീസകവുെക. ...ഇത഻ീനൃരഽൃനിാടന്ൃമ഼റ്റര്ത്ൃഎന്ന് ഽ ൃപറയഽന്ന് ഽ) 
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ുവഺള്ുട്ൃ ുരൃ ന഻ലയ഻ിതഽ്ര്ത്ചടകയഺയ഻ൃ ന഻ലന഻ികവുഽഔയഺീണക് ഻ിൃൃ ്ത഻ീനൃ ഡ഻സ഻ൃ
ുവഺള്ുട്ൃ എന്ന് ഽ ൃ ുവഺള്ുട്ൃ ന഻ശ്ച഻തഔഺലയളവ഻ിൃൃ മഺറ഻ീകവുഺണ്ട഻ര഻കവുഽഔയഺീണക് ഻ിൃൃ
എസ഻ൃ ുവഺള്ുട്ൃ എന്ന് ഽ ൃ പറയഽന്ന് ഽ.ൃ  ുവഺള്ുട്ൃ ്ളകവുഽന്ന് ത഻നഽപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ൃ യാന഻റ്റകൃ
ആവ്ൃ ുവഺള്ടക.രഽൃ ആമ്പ഻യര്ത്ൃൃ ൂവദിഽത഻ൃ രതപവഺഹത഻ിൃൃ രഽൃ ഒ ൃ ീറസ഻റന്സ഻ലാീ്ൃ
ീെലഽതഺീപ്പ്ഽന്ന് ൃ ൂവദിഽതമര്ത്ഩ ൃ രഽൃ ുവഺള്ടകൃ ആയ഻ര഻കവുഽ . ുവഺള്ുടജഽഔള്ൃൃ സഺധഺരണൃ
ുവഺള്ട഻ലഺവ്ൃഔണകവുഺകവുീപ്പ്ഽന്ന് ഴി.്ത഻ീെൃവ഻വ഻ധൃഖഽണ഻തങ്ങള് ൃ  ൂമുപ്ഔഺുവഺള് യ്തു (μV = 
10-6 V), മ഻ലല഻ുവഺള്യ്തു (mV = 10-3 V) ഔ഻ുലഺുവഺള്യ്തു ( kV = 103 V ) എന്ന് ഻ങ്ങ഻ീന 
വിവഹര഻കവുീപ്പ്ഽന്ന് ഽ.. ുവഺള്ുട്ൃീനഖറ്റ഼ുവഺൃുപഺസ഻റ്റ഼ുവഺൃആഔഺ . 
 
ഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്ൃ സര്ത്ഔിാടുഔള഻ലഽ ൃ സ഻റങ്ങള഻ലഽ ൃ 5v, 12v, 24v തഽ്ങ്ങ഻യൃഡയരക്ട്ൃ ഔറെകൃ
(ുനര്ത്ധഺരഺൃൂവദിഽത഻)ൃുവഺള്ുട്ൃുസഺഴ്സ്ൃൃൃഉിപഺദ഻പ്പ഻കവുഺന്ൃൃ്ധ഻ഔവഽ ൃബഺറ്ററ഻ുയഺൃ
ൂവദിഽത഻ൃ സുപ്ലുയഺൃ ഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. ്ുതസമയ ൃ എൃ സ഻ (alternating current ്ഥവഺ 
രതപതിഺവര്ത് ത഻ധഺരഺ ൂവദിഽത഻) ഖഺര്ത്ഹ഻ഔഺവശിങ്ങള്കവുഽ ൃ വിഺവസഺയ഻ഔൃ ഊര്ത്ജത഻നഽ ൃ
രതപഔഺശത഻നഽ ൃൂവദിഽത഻ൃുരതപഷണത഻നഽ ൃഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. 
 

 
 
സഺധഺരണൃഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്ൃസര്ത്ഔിാടുഔള്ൃൃ  1.5V നഽ  24V DC ഇ്യ഻ലഽള്ള തഺഴ്സന്ന്  ുവഺള് ു ട് ഡ഻ 
സ഻ ബഺറ്ററ഻ സുപ്ലയ഻ലഺവ് രതപവര്ത് ത഻കവുഽന്ന് ഴി. സ്ഥ഻രൃ ുവഺള്ുട്ൃ ുസഺഴ്സസ഻ീെൃ സര്ത്ഔിാടകൃ
െ഻ഹ്ന ൃ  രഽൃബഺറ്ററ഻ൃെ഻ഹ്ന ൃഎന്ന് ൃന഻ലയ഻ി ൃുപഺസറ്റ഼വ്, +, ീനഖറ്റ഼വ്, – , ്്യഺളങ്ങുളഺീ്ൃ
രതദഽവഺഭ഻മഽകി ൃ സാെ഻പ്പ഻ചടകുീഔഺണ്ടഺവ്ൃ ഔഺണ഻കവുഽന്ന് ഴി. എൃ സ഻ൃ ുവഺള്ുട്ൃ ുസഺഴ്സസ഻ീെൃ
സര്ത്ഔിാടകൃെ഻ഹ്ന ൃഉള്ള഻ിൃൃൂസന്ൃൃതര ഖുതഺ്ഽഔാ്഻യൃരഽൃവിതമഺവ്. 
 
ുവഺള്ുയജ് െ഻്ങളങ്ങള്  

 
രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ിൃൃരണ്ടകൃബ഻ദ്രങഽകവുള്കവു഻്യ഻ീലൃീപഺീടന്ഷിിൃൃവിതിഺസമഺവ്ൃുവഺള്ുട്.ഈൃ
ബ഻ദ്രങഽകവുള്കവു഻്യ഻ീലൃുവഺള്ുടജ഻ീനൃ“ുവഺള്ുട്ൃുരതഡഺപ”ൃഎന്ന് കൃവ഻ള഻കവുഽന്ന് ഽ. 
 

എതാഺ് ഒം? 

(ഇെര്ത്നഺഷണിൃ സ഻റ ൃ ഒഫ്റൃ യാന഻റ്റകസ഻ീലൃ (SI) ൂവദിഽത 
രതപത഻ുരഺധത഻ന്ീറ യാന഻റ്റക ആവ് ഒ . ആള്ടര്ത് ു നറ്റ഻ ഗ് ഔറന്റ്(എ 
സ഻),ുറഡ഻ുയഺ-രതഫ്഼ഔവന്സ഻ ്പ്ല഻ുകവുഷനഽഔള് എന്ന് ഻വയ഻ി  സഺക് ിപ഻ഔ 
സ കിഔളഺി ഖഽണ഻ചടകുീഔഺണ്ടഽ  ഒ  ഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. ്്഻സ്ഥഺനൃ  SI 
യാന഻റ്റ഻ുലകവുകൃെഽരഽകവുഽുമ്പഺള്ൃരഽൃഒ ൃഎന്ന് ഴിൃരഽൃഔ഻ുലഺരതഖഺ ൃമ഼റ്റര്ത്ൃ
്ഔവുയര്ത്മ്/സെീസകവുന്മ്ൃഔിാബമ്/സെൃആമ്പ഻യര്ത്ൃ്ഔവുയര്ത്മ്ൃ (1 kg times m 2 
• s -3 • A -2 ) ആവ്. ഒ ൃ എന്ന് ഴിൃ ുവഺള്ടക/സെആമ്പ഻യറ഻ന്ൃ (V/A)) 
തഽലിവഽമഺയ഻ര഻കവുഽ . 
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ുവഺള്ുട്ൃ ുരൃ ന഻ലയ഻ിതഽ്ര്ത്ചടകയഺയ഻ൃ ന഻ലന഻ികവുഽഔയഺീണക് ഻ിൃൃ ്ത഻ീനൃ ഡ഻സ഻ൃ
ുവഺള്ുട്ൃ എന്ന് ഽ ൃ ുവഺള്ുട്ൃ ന഻ശ്ച഻തഔഺലയളവ഻ിൃൃ മഺറ഻ീകവുഺണ്ട഻ര഻കവുഽഔയഺീണക് ഻ിൃൃ
എസ഻ൃ ുവഺള്ുട്ൃ എന്ന് ഽ ൃ പറയഽന്ന് ഽ.ൃ  ുവഺള്ുട്ൃ ്ളകവുഽന്ന് ത഻നഽപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ൃ യാന഻റ്റകൃ
ആവ്ൃ ുവഺള്ടക.രഽൃ ആമ്പ഻യര്ത്ൃൃ ൂവദിഽത഻ൃ രതപവഺഹത഻ിൃൃ രഽൃ ഒ ൃ ീറസ഻റന്സ഻ലാീ്ൃ
ീെലഽതഺീപ്പ്ഽന്ന് ൃ ൂവദിഽതമര്ത്ഩ ൃ രഽൃ ുവഺള്ടകൃ ആയ഻ര഻കവുഽ . ുവഺള്ുടജഽഔള്ൃൃ സഺധഺരണൃ
ുവഺള്ട഻ലഺവ്ൃഔണകവുഺകവുീപ്പ്ഽന്ന് ഴി.്ത഻ീെൃവ഻വ഻ധൃഖഽണ഻തങ്ങള് ൃ  ൂമുപ്ഔഺുവഺള് യ്തു (μV = 
10-6 V), മ഻ലല഻ുവഺള്യ്തു (mV = 10-3 V) ഔ഻ുലഺുവഺള്യ്തു ( kV = 103 V ) എന്ന് ഻ങ്ങ഻ീന 
വിവഹര഻കവുീപ്പ്ഽന്ന് ഽ.. ുവഺള്ുട്ൃീനഖറ്റ഼ുവഺൃുപഺസ഻റ്റ഼ുവഺൃആഔഺ . 
 
ഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്ൃ സര്ത്ഔിാടുഔള഻ലഽ ൃ സ഻റങ്ങള഻ലഽ ൃ 5v, 12v, 24v തഽ്ങ്ങ഻യൃഡയരക്ട്ൃ ഔറെകൃ
(ുനര്ത്ധഺരഺൃൂവദിഽത഻)ൃുവഺള്ുട്ൃുസഺഴ്സ്ൃൃൃഉിപഺദ഻പ്പ഻കവുഺന്ൃൃ്ധ഻ഔവഽ ൃബഺറ്ററ഻ുയഺൃ
ൂവദിഽത഻ൃ സുപ്ലുയഺൃ ഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. ്ുതസമയ ൃ എൃ സ഻ (alternating current ്ഥവഺ 
രതപതിഺവര്ത് ത഻ധഺരഺ ൂവദിഽത഻) ഖഺര്ത്ഹ഻ഔഺവശിങ്ങള്കവുഽ ൃ വിഺവസഺയ഻ഔൃ ഊര്ത്ജത഻നഽ ൃ
രതപഔഺശത഻നഽ ൃൂവദിഽത഻ൃുരതപഷണത഻നഽ ൃഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. 
 

 
 
സഺധഺരണൃഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്ൃസര്ത്ഔിാടുഔള്ൃൃ  1.5V നഽ  24V DC ഇ്യ഻ലഽള്ള തഺഴ്സന്ന്  ുവഺള് ു ട് ഡ഻ 
സ഻ ബഺറ്ററ഻ സുപ്ലയ഻ലഺവ് രതപവര്ത് ത഻കവുഽന്ന് ഴി. സ്ഥ഻രൃ ുവഺള്ുട്ൃ ുസഺഴ്സസ഻ീെൃ സര്ത്ഔിാടകൃ
െ഻ഹ്ന ൃ  രഽൃബഺറ്ററ഻ൃെ഻ഹ്ന ൃഎന്ന് ൃന഻ലയ഻ി ൃുപഺസറ്റ഼വ്, +, ീനഖറ്റ഼വ്, – , ്്യഺളങ്ങുളഺീ്ൃ
രതദഽവഺഭ഻മഽകി ൃ സാെ഻പ്പ഻ചടകുീഔഺണ്ടഺവ്ൃ ഔഺണ഻കവുഽന്ന് ഴി. എൃ സ഻ൃ ുവഺള്ുട്ൃ ുസഺഴ്സസ഻ീെൃ
സര്ത്ഔിാടകൃെ഻ഹ്ന ൃഉള്ള഻ിൃൃൂസന്ൃൃതര ഖുതഺ്ഽഔാ്഻യൃരഽൃവിതമഺവ്. 
 
ുവഺള്ുയജ് െ഻്ങളങ്ങള്  

 
രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ിൃൃരണ്ടകൃബ഻ദ്രങഽകവുള്കവു഻്യ഻ീലൃീപഺീടന്ഷിിൃൃവിതിഺസമഺവ്ൃുവഺള്ുട്.ഈൃ
ബ഻ദ്രങഽകവുള്കവു഻്യ഻ീലൃുവഺള്ുടജ഻ീനൃ“ുവഺള്ുട്ൃുരതഡഺപ”ൃഎന്ന് കൃവ഻ള഻കവുഽന്ന് ഽ. 
 

എതാഺ് ഒം? 

(ഇെര്ത്നഺഷണിൃ സ഻റ ൃ ഒഫ്റൃ യാന഻റ്റകസ഻ീലൃ (SI) ൂവദിഽത 
രതപത഻ുരഺധത഻ന്ീറ യാന഻റ്റക ആവ് ഒ . ആള്ടര്ത് ു നറ്റ഻ ഗ് ഔറന്റ്(എ 
സ഻),ുറഡ഻ുയഺ-രതഫ്഼ഔവന്സ഻ ്പ്ല഻ുകവുഷനഽഔള് എന്ന് ഻വയ഻ി  സഺക് ിപ഻ഔ 
സ കിഔളഺി ഖഽണ഻ചടകുീഔഺണ്ടഽ  ഒ  ഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. ്്഻സ്ഥഺനൃ  SI 
യാന഻റ്റ഻ുലകവുകൃെഽരഽകവുഽുമ്പഺള്ൃരഽൃഒ ൃഎന്ന് ഴിൃരഽൃഔ഻ുലഺരതഖഺ ൃമ഼റ്റര്ത്ൃ
്ഔവുയര്ത്മ്/സെീസകവുന്മ്ൃഔിാബമ്/സെൃആമ്പ഻യര്ത്ൃ്ഔവുയര്ത്മ്ൃ (1 kg times m 2 
• s -3 • A -2 ) ആവ്. ഒ ൃ എന്ന് ഴിൃ ുവഺള്ടക/സെആമ്പ഻യറ഻ന്ൃ (V/A)) 
തഽലിവഽമഺയ഻ര഻കവുഽ . 
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1.2.2 ഇലക്ടപ്ന഻ക്ട ഔറെ് (ൂവദയഽത ധഺര) 

  
 
ഇലക്ടന഻ക്ട ഔറെ് (ൂവദയഽതധഺര) (I) എന്ന് ഴിൃൂവദിഽതൃെഺര്ത്ജ഻ീെൃ രതപവഺഹമഺവ്. ഇത഻ീെൃ
ത഼രതവതൃ ്ളകവുഽന്ന് ഴിൃ ആമ്പ഻യറ഻ിൃൃ ആവ്.ൃ ആൃ ത഼രതവതീയ(intencity)ൃ സാെ഻പ്പ഻കവുഽന്ന് ൃ
െ഻ഹ്നമഺവ്ൃ i. ഇലക്രത്഻ക്ൃ ഔറെകൃ എന്ന് ഴിൃ തഽ്ര്ത്ചടകയഺയതഽ ൃ ഏഔതഺനവഽമഺയൃ
ഇലക്ുരത്ഺണ്(്ണഽവ഻ീലൃ ീനഖറ്റ഼വ്ൃ ഔണ )ൃ രതപവഺഹമഺവ്(ഇത഻ീനൃ രതഡ഻ഫ്ററ്റകൃ എന്ന് കൃ
വ഻ള഻കവുഽന്ന് ഽ).ൃ ഇലക്ുരത്ഺണഽഔീളൃ ഈൃ വ഻ധ ൃ മഽുന്ന് ഺടകൃ “തള്ളു”ന്ന് ഴിൃ ുവഺള്ുട്ൃ ുസഺഴ്സ്ൃ
ആഔഽന്ന് ഽ. വഺ്തവത഻ിൃൃ ഇലക്ുരത്ഺണഽഔള്ൃൃ രതപവഹ഻കവുഽന്ന് ഴിൃ സുപ്ലയഽീ്ൃ ീനഖറ്റ഼വ് (-ve) 
ീ്ര്ത്മ഻നല഻ിന഻ന്ന് ക ുപഺസറ്റ഼വ്(+ve) ീ്ര്ത്മ഻നല഻ുലകവുഺവ്.ൃ എളുപ്പത഻ിൃൃ സര്ത്ഔിാടകൃ
മനസ഻ലഺകവുഺനഺയ഻ൃ സഺരതമ്പദഺയ഻ഔൃ ര഼ത഻യ഻ിൃൃ സക് ിപ഻കവുഽന്ന് ഴിൃ ഔറെൃകൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃ
ീ്ര്ത്മ഻നല഻ിന഻ന്ന് കൃീനഖറ്റ഼വ഻ുലകവുകൃരതപവഹ഻കവുഽന്ന് ഽൃഎന്ന് ഺവ്. 
ീപഺതഽവ഻ിൃൃ സര്ത്ഔിാടകൃ ഡയരതഖമഽഔള഻ി,ൃ രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ലാീ്യഽള്ളൃഔറെകൃ രതപവഺഹത഻ീെൃ
ദ഻ശൃസാെ഻പ്പ഻കവുഺനഺയ഻ൃ ഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഴിൃ ൃ ൃ I, ്ീലലക് ഻ി ൃ ―I‖ െ഻ഹ്നകനവഽമഺയ഻ൃബന്ധീപ്പടൃ
്്രതതൃ ്്യഺള ൃ ആവ്. എന്ന് ഺിൃൃ ്്രതതൃ ്്യഺള ൃ സാെ഻പ്പ഻കവുഽന്ന് ഴിൃ സഺരതമ്പദഺയ഻ഔൃ
ഔറെകൃരതപഹഺഹദ഻ശീയയഺീണന്ന് ഽ ൃയഥഺര്ത്ഥൃരതപവഺഹദ഻ശീയൃ്ീലലന്ന് ഽ ൃഒര്ത്കവുഽഔ. 
 
                      

 

രഽൃ സര്ത്ഔിാട഻ലഽ്ന഼ള ൃ ഔറെകൃ ഇലലഺീതതീന്ന് ൃ ുവഺള്ുടജ഻ന്ൃ
ന഻ലന഻ികവുഺനഺവഽ .ൃ എന്ന് ഺിൃ ുവഺള്ുടജ഻ലലഺീതൃ ഔറെ഻ന്ൃ
ന഻ലന഻ികവുഺനഺവ഻ലല. ്തഽുപഺീലൃ തഽറസ്സഺയുതഺൃ പഺത഻ൃ
തഽറസ്സഺയുതഺൃആയൃ്വസ്ഥയ഻ലഽള്ളൃഎസ഻ൃ്ീലലക് ഻ിൃഡ഻സ഻ൃ
ുവഺള്ുട്ൃ ുസഺഴ്സസഽഔള്ൃ ുഷഺര്ത്ടകസര്ത്ഔിാടുഔീളൃ വര്ത്ജ഻കവുഽന്ന് ഽ.ൃ
ഔഺരണ ൃആൃ്വസ്ഥൃ്ത഻ീനൃനശ഻പ്പ഻കവുഽന്ന് ഽ. 
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രഽൃ ന഻ലയ്ക്കവുകൃ സര്ത്ഔിാട഻നഽെഽറ്റുമഽള്ള,ൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ിന഻ന഻ന്ന് ഽ ൃ ീനഖറ്റ഼വ഻ുലകവുഽള്ളൃൃ 
ുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃെഺര്ത്ജ഻ീെൃ രതപവഺഹമഺവ്ൃഇഴി.മഽഔള഻ിൃൃ ീഔഺ്ഽതൃെ഻രതതത഻ിൃൃ രഽൃ്്ഞ്ഞൃ
സര്ത്ഔിാട഻നഽെഽറ്റു ൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃ െഺര്ത്ജ഻ീെ(തഽളഔള്)ൃ െലന ൃ ഔഺണഺ .ൃ ബഺറ്ററ഻യഽീ്ൃ
ുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃ ീ്ര്ത്മ഻നല഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ തഽ്ങ്ങ഻ൃ സര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃ രതപവഹ഻ചടകകൃ ്ഴിൃ ബഺറ്ററ഻യഽീ്ൃ
ീനഖറ്റ഼വ്ൃീ്ര്ത്മ഻നല഻ിൃൃത഻ര഻ീചടകതഽന്ന് ഽ. ഔറെ഻ീെൃുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃീനഖറ്റ഼വ഻ുലകവുഽള്ളൃ
ഈൃരതപവഺഹീതയഺവ്ൃൃൃസഺരതമ്പദഺയ഻ഔൃഔറെകൃരതപവഺഹ ൃഎന്ന് കൃപറയഽന്ന് ഴി.. 

ൂവദിഽത഻ൃഔണ്ടഽപ഻്഻ചടകൃഔഺലീതൃവ഻ശവഺസ ൃരഽൃസര്ത്ഔിാട഻ിൃൃൂവദിഽത഻യഽീ്ൃരതപവഺഹ ൃ
ുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃീനഖറ്റ഼വ഻ുലകവുകൃആീണന്ന് ഺയ഻രഽന്ന് ഽ.ൃഎലലഺൃസര്ത്ഔിാടകൃഡയരതഖമഽഔള഻ലഽ ൃ 
ഡുയഺഡഽഔളുു്യഽ ൃ രത്ഺന്സ഻ററഽഔളുു്യഽ ൃ മഽഔള഻ീലൃ രതപത഼ഔങ്ങള഻ീലൃ ്്രതതൃ ്്യഺള ൃ
സഺരതമ്പദഺയ഻ഔൃഔറെകരതപവഺഹത഻ീെൃദ഻ശയഺവ്ൃഔഺണ഻കവുഽന്ന് ഴി. 

 
 

 
 
സഺപ്രദഺയ഻ഔ ഔറെ് പ്പവഺഹംൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ ീനഖറ്റ഼വ഻ുലകവുഽള്ളൃ ൂവദിഽതൃ
രതപവഺഹീതയഺവ്ൃ ഔഺണ഻കവുഽന്ന് ഴി.ൃ എന്ന് ഺിൃൃ ഇഴിൃ ഇലക് രു്ത ഺണഽഔളുീ്ൃ യഥഺര്ത്ഥൃ
രതപവഺഹത഻ീെൃവ഻പര഼തൃദ഻ശയ഻ലഺവ്. 
 
1.3 ഇലക്ടുപ്നഺണ്  പ്പവഺഹം 

 
രഽൃ സര്ത്ഔിാട഻നഽെഽറ്റുമഽള്ളൃ ഇലക്ുരത്ഺണഽഔളുീ്ൃ രതപവഺഹ ൃ സഺരതമ്പദഺയ഻ഔൃ ഔറെകൃ
രതപവഺഹത഻ീെൃ എത഻ര്ത്ദ഻ശയ഻ി,്തഺയഴിൃ ീനഖറ്റ഼വ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ുലകവുകൃ
ആയ഻ര഻കവുഽ .രഽൃ ഇലക്രത്഻കവുിൃൃ സര്ത്ഔിാട഻ീലൃ യഥഺര്ത്ഥൃ ഔറെകൃ രതപവഺഹ ൃ ബഺറ്ററ഻യഽീ്ൃ
ീനഖറ്റ഼വ്ൃ ുപഺള഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ (ഔഺുഥഺമ്)ൃ തഽ്ങ്ങ഻ൃ ബഺറ്ററ഻യഽീ്ൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃ
ുപഺള഻ി(ആുനഺമ്)ൃ ത഻ര഻ീചടകതഽന്ന് ൃ ഇലക്ുരത്ഺണഽഔളുീ്ൃ രതപവഺഹമഺവ്.ഇത഻നഽഔഺരണ ൃ
ഇലക്ുരത്ഺണ഻ീലൃീനഖറ്റ഼വ്ൃെഺര്ത്്ൃുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃീ്ര്ത്മ഻നല഻ുലകവുകൃആഔര്ത്ഷ഻കവുീപ്പ്ഽന്ന് തഺവ്.ൃ
ഇലക്ുരത്ഺണഽഔളുീ്ൃഈൃരതപവഺഹീതൃഇലക്ടുപ്നഺണ്  ഔറെ് ു ഺൃഎന്ന് കൃവ഻ള഻കവുഽന്ന് ഽ.  

 

 

എതാഺ് ഡുയഺഡ്? 
(രണ്ടകൃ ീ്ര്ത്മ഻നലഽഔുളഺ്ഽഔാ്഻യൃ ഈൃ ്ര്ത്പെഺലഔൃ ഉപഔരണ ൃ ഔറെകൃ രഽൃ
ദ഻ശയ഻ുലകവുകൃമഺരതത ൃഴഽഔഺന്ൃ്നഽവദ഻കവുഽന്ന് ഽ) 

എതാഺ് പ്നഺന്സ്റ്സ഻റ? 
ീറക്്഻ഫ്഻ുകവുഷന്ൃ (ുശഺധന )ൃ ഔാ്ഺീതൃ ആ പ്ല഻ഫ്഻ുകവുഷനഽ ൃ ൃ (രതപവര്ത്പന )ൃ
ഔഴ഻വഽള്ള,ൃമാന്ന് കൃഔണഷികനഽഔുളഺ്ഽഔാ്഻യൃരഽൃ്ര്ദ്പെഺലഔൃഉപഔരണ .  

 

എതാഺ് ഔഺുഥഺഡ്? 

(ീനഖറ്റ഼വ്ൃെഺര്ത്ജഽള്ളൃഇലക്ുരത്ഺമ്ൃആവ്ൃഔഺുഥഺമ്.) 
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രഽൃ ന഻ലയ്ക്കവുകൃ സര്ത്ഔിാട഻നഽെഽറ്റുമഽള്ള,ൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ിന഻ന഻ന്ന് ഽ ൃ ീനഖറ്റ഼വ഻ുലകവുഽള്ളൃൃ 
ുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃെഺര്ത്ജ഻ീെൃ രതപവഺഹമഺവ്ൃഇഴി.മഽഔള഻ിൃൃ ീഔഺ്ഽതൃെ഻രതതത഻ിൃൃ രഽൃ്്ഞ്ഞൃ
സര്ത്ഔിാട഻നഽെഽറ്റു ൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃ െഺര്ത്ജ഻ീെ(തഽളഔള്)ൃ െലന ൃ ഔഺണഺ .ൃ ബഺറ്ററ഻യഽീ്ൃ
ുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃ ീ്ര്ത്മ഻നല഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ തഽ്ങ്ങ഻ൃ സര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃ രതപവഹ഻ചടകകൃ ്ഴിൃ ബഺറ്ററ഻യഽീ്ൃ
ീനഖറ്റ഼വ്ൃീ്ര്ത്മ഻നല഻ിൃൃത഻ര഻ീചടകതഽന്ന് ഽ. ഔറെ഻ീെൃുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃീനഖറ്റ഼വ഻ുലകവുഽള്ളൃ
ഈൃരതപവഺഹീതയഺവ്ൃൃൃസഺരതമ്പദഺയ഻ഔൃഔറെകൃരതപവഺഹ ൃഎന്ന് കൃപറയഽന്ന് ഴി.. 

ൂവദിഽത഻ൃഔണ്ടഽപ഻്഻ചടകൃഔഺലീതൃവ഻ശവഺസ ൃരഽൃസര്ത്ഔിാട഻ിൃൃൂവദിഽത഻യഽീ്ൃരതപവഺഹ ൃ
ുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃീനഖറ്റ഼വ഻ുലകവുകൃആീണന്ന് ഺയ഻രഽന്ന് ഽ.ൃഎലലഺൃസര്ത്ഔിാടകൃഡയരതഖമഽഔള഻ലഽ ൃ 
ഡുയഺഡഽഔളുു്യഽ ൃ രത്ഺന്സ഻ററഽഔളുു്യഽ ൃ മഽഔള഻ീലൃ രതപത഼ഔങ്ങള഻ീലൃ ്്രതതൃ ്്യഺള ൃ
സഺരതമ്പദഺയ഻ഔൃഔറെകരതപവഺഹത഻ീെൃദ഻ശയഺവ്ൃഔഺണ഻കവുഽന്ന് ഴി. 

 
 

 
 
സഺപ്രദഺയ഻ഔ ഔറെ് പ്പവഺഹംൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ ീനഖറ്റ഼വ഻ുലകവുഽള്ളൃ ൂവദിഽതൃ
രതപവഺഹീതയഺവ്ൃ ഔഺണ഻കവുഽന്ന് ഴി.ൃ എന്ന് ഺിൃൃ ഇഴിൃ ഇലക് രു്ത ഺണഽഔളുീ്ൃ യഥഺര്ത്ഥൃ
രതപവഺഹത഻ീെൃവ഻പര഼തൃദ഻ശയ഻ലഺവ്. 
 
1.3 ഇലക്ടുപ്നഺണ്  പ്പവഺഹം 

 
രഽൃ സര്ത്ഔിാട഻നഽെഽറ്റുമഽള്ളൃ ഇലക്ുരത്ഺണഽഔളുീ്ൃ രതപവഺഹ ൃ സഺരതമ്പദഺയ഻ഔൃ ഔറെകൃ
രതപവഺഹത഻ീെൃ എത഻ര്ത്ദ഻ശയ഻ി,്തഺയഴിൃ ീനഖറ്റ഼വ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ുലകവുകൃ
ആയ഻ര഻കവുഽ .രഽൃ ഇലക്രത്഻കവുിൃൃ സര്ത്ഔിാട഻ീലൃ യഥഺര്ത്ഥൃ ഔറെകൃ രതപവഺഹ ൃ ബഺറ്ററ഻യഽീ്ൃ
ീനഖറ്റ഼വ്ൃ ുപഺള഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ (ഔഺുഥഺമ്)ൃ തഽ്ങ്ങ഻ൃ ബഺറ്ററ഻യഽീ്ൃ ുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃ
ുപഺള഻ി(ആുനഺമ്)ൃ ത഻ര഻ീചടകതഽന്ന് ൃ ഇലക്ുരത്ഺണഽഔളുീ്ൃ രതപവഺഹമഺവ്.ഇത഻നഽഔഺരണ ൃ
ഇലക്ുരത്ഺണ഻ീലൃീനഖറ്റ഼വ്ൃെഺര്ത്്ൃുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃീ്ര്ത്മ഻നല഻ുലകവുകൃആഔര്ത്ഷ഻കവുീപ്പ്ഽന്ന് തഺവ്.ൃ
ഇലക്ുരത്ഺണഽഔളുീ്ൃഈൃരതപവഺഹീതൃഇലക്ടുപ്നഺണ്  ഔറെ് ു ഺൃഎന്ന് കൃവ഻ള഻കവുഽന്ന് ഽ.  

 

 

എതാഺ് ഡുയഺഡ്? 
(രണ്ടകൃ ീ്ര്ത്മ഻നലഽഔുളഺ്ഽഔാ്഻യൃ ഈൃ ്ര്ത്പെഺലഔൃ ഉപഔരണ ൃ ഔറെകൃ രഽൃ
ദ഻ശയ഻ുലകവുകൃമഺരതത ൃഴഽഔഺന്ൃ്നഽവദ഻കവുഽന്ന് ഽ) 

എതാഺ് പ്നഺന്സ്റ്സ഻റ? 
ീറക്്഻ഫ്഻ുകവുഷന്ൃ (ുശഺധന )ൃ ഔാ്ഺീതൃ ആ പ്ല഻ഫ്഻ുകവുഷനഽ ൃ ൃ (രതപവര്ത്പന )ൃ
ഔഴ഻വഽള്ള,ൃമാന്ന് കൃഔണഷികനഽഔുളഺ്ഽഔാ്഻യൃരഽൃ്ര്ദ്പെഺലഔൃഉപഔരണ .  

 

എതാഺ് ഔഺുഥഺഡ്? 

(ീനഖറ്റ഼വ്ൃെഺര്ത്ജഽള്ളൃഇലക്ുരത്ഺമ്ൃആവ്ൃഔഺുഥഺമ്.) 
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ഔറെകൃ്ളകവുഽന്ന് ഴിൃആ പസ഻ി ( Amps) ആ്. രഽൃആ പൃ്ഥവഺൃആ പ഻യര്ത്  എന്ന് ഴിൃരഽൃ
ീസകവുന്ഡ഻ി  സര്ത്ഔിാട഻ീലൃരഽൃന഻ശ്ച഻തൃബ഻ദ്രങഽവ഻ീനൃഔ്ന്ന് ഽുപഺഔഽന്ന് ൃഇലക്ുരത്ഺണഽഔളുീ്ൃ
എണ്ണ , (t in Seconds) ്ീലലക് ഻ി . െഺര്ത്് (Q in Coulombs)ആഔഽന്ന് ഽ. 
 
സഺധഺരണൃ ഇലക്രത്഻കവുി  ഔറെക ്ളവ്ൃ ആ പസ഻ി  ആവ്ൃ പറയഽന്ന് ഴി.ൂമുപ്ഔഺ 
ആംപ്സ഻ീെ ഉപസര്ത്ഖ  (μA = 10-6A) ്ീലലക് ഻ി  മ഻ലല഻ആംപ്സ഻ീെ ഉപസര്ത്ഖ ( mA = 10-3A ) 
ഉപുയഺഖ഻ചടകുീഔഺണ്ടഺവ്ൃഇഴിൃഎഴഽതഽന്ന് ഴി. 
 

   
 
1.4 എസ഻ ഔറെും ഡ഻സ഻ ഔറെും 
 രഽൃ ദ഻ശയ഻ുലകവുകൃ മഺരതത ൃ രതപവഹ഻കവുഽന്ന് ൃ ഔറെ഻ീനൃ  ഡയരക്ട് ഔറെ് അഥവഺ ഡ഻ സ഻ 

എന്ന് ഽ  ,  
 സര്ത്ഔിാട്ത഻ലാീ്ൃ ഇരഽദ഻ശഔള഻ുലകവുഽ ൃ മഺറ഻മഺറ഻ൃ രതപവഹ഻കവുഽന്ന് ൃ ഔറെ഻ീനൃ 

ആള്യുനറ്റ്യൂട്ടി഻ം ക ഔറെ് അഥവഺ എ സ഻ എന്ന് ഽ ൃപറയഽന്ന് ഽ.  
 എൃ സ഻ൃ ആയഺലഽ ൃ ഡ഻ൃ സ഻ൃ ആയഺലഽ ൃ രഽൃ ുവഺള്ുട്ൃ ുസഺഴ്സസഽമഺയ഻ൃ ഔണക്ട്ൃ

ീെയ്ക്തഺി  മഺരതതുമൃ രഽൃ സര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃ ഔറെക രതപവഹ഻കവുഽഔയഽള്ളു. ഈൃ രതപവഺഹൃ
ത഼രതവതയഺഔീടൃസര്ത്ഔിാട഻ീെൃീറസ഻റന്സ഻ുനയഽ ൃ്ത഻ീനൃമഽുന്ന് ഺടകൃതള്ളുന്ന് ൃുവഺള്ുട്ൃ
ുസഺഴ്സസ഻ുനയഽ ൃആരതശയ഻ചടക഻ര഻കവുഽ . 

ഔറെകൃ ുസഺഴ്സസഽഔള്  ുവഺള്ുട്ൃ ുസഺഴ്സസഽഔള്കവുകൃ വ഻പര഼തമഺയ഻ര഻കവുഽ .ൃ ്വൃ ുഷഺര്ത്ടക 
സര്ത്ഔിാുടഺ(ൃ രതഹസവപര഻വഺഹ ) ുലഺ്മ്ൃ സര്ത്ഔിാുടഺൃ ആഔഺീമക് ഻ലഽ ൃ ഔറെക 
രതപവഹ഻കവുഺതൃഒപ്പന്  സര്ത്ഔിാടകൃആയ഻ര഻കവുഽഔയ഻ലല. 
 

  

എതാഺ് ആുനഺഡ്? 

(ുപഺസ഻റ്റ഼വ് െഺര്ത്ജഽള്ള ഇലക്ുരത്ഺമ് ആവ് ആുനഺമ്.) 

ഇലക്ുരത്ഺണഽഔള്  യഥഺര്ത്ഥത഻ി  രഽൃ
സര്ത്ഔിാട഻നഽെഽറ്റു  ീനഖറ്റ഼വ് ീ്ര്ത്മ഻നല഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ
ുപഺസ഻റ്റ഼വ഻ുലകവുകൃരതപവഹ഻കവുഽന്ന് ഽ. 

ഇലക്ടപ്ന഻ക്കല് ഔറെ് അത഻ീെ പ്പവഺഹദ഻ശ 
അനഽസര഻ച്ച് ുപഺസ഻റ്റ്യൂട്ടി഼വ് മാലയുമഺ 
ീനഖറ്റ്യൂട്ടി഼വ് മാലയുമഺ ഉള്ളതഺയ഻ര഻ക്കഽം  

ുവഺള്ുട്ൃഇലലഺീതൃഔറെകൃന഻ലന഻ികവുഽഔയ഻ലലൃഎന്ന് ൃഔഺരി ൃ
രതശപ഻കവുഽഔ.ൃരഽൃഔറെകൃുസഺഴ്സ്,്ഴിൃഎസ഻ൃആയഺലഽ ൃഡ഻സ഻ൃ
ആയഺലഽ ൃുഷഺര്ത്ടകൃ്ീലലക് ഻ി ീസമ഻-ുഷഺര്ത്ടകൃസര്ത്ഔിാടകൃ
സവ഼ഔര഻കവുഽീമക് ഻ലഽ ൃഔറെകൃരതപവഺഹ ൃ്നഽവദ഻കവുഺതത഻നഺി 
ഒപ്പന് സര്ത്ഔിാടകൃസവ഼ഔര഻കവുഽഔയ഻ലല.ൃ  
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1.4.1 എ സ഻ ഔറെ്, ഡ ഡ഻ സ഻ ഔറെ് എന്ധ഻വതമില഻ലഽള്ള വയതയഺസങ്ങള്  

 ആള്യുനറ്റ്യൂട്ടി഻ം ക ഔറെ് (എസ഻) ഡയരക്ട് ഔറെ് (ഡ഻സ഻) 
   
വഹ഻ക്കഺവഽന്ധ 
ഊജത്തി഻ീെ അളവ് 

ദാരസ്ഥലങ്ങള഻ുലകവുകൃ
ീഔഺണ്ടഽുപഺഔഺന്ൃൃ
സഽരഷിക഻തവഽ ൃഔാ്ഽതിൃൃപവര്ത്ൃൃ
നിഔഽന്ന് തഽ . 

വളീരൃദാരുതകവുകൃ
ീഔഺണ്ടഽുപഺഔഺനഺവ഻ലല.ദാരുമറഽ ൃ
ുതഺറഽ ൃ ഊര്ത്ജ ൃനരീപ്പ്ഺന്ൃൃ
തഽ്ങ്ങഽന്ന് ഽ.. 

ഇലക്ടുപ്നഺണ്  
പ്പവഺഹദ഻ശക്ക് ഔഺരണം  

ഔമ്പ഻യ഻ലാീ്ൃരതഭമണ ീെേുന്ന് ൃ
ഔഺഫ഻ഔത 

ഔമ്പ഻യ഻ലാീ്ൃസ്ഥ഻രമഺയൃ
ഔഺഫ഻ഔത 

പ്ഫ഼ഔവന്സ്റ്സ഻(ആവിത്തി഻) രഺജിീതൃ ആരതശയ഻ചടകകൃ എൃ സ഻ൃ
യഽീ്ൃ രതഫ്഼ഔവന്സ഻ 50Hz 
്ീലലക് ഻ി ൃ60Hz ആയ഻ര഻കവുഽ  

ഡ഻ൃ ശ഻ൃ യഽീ്ൃ
രതഫ്഼ഔവന്സ഻പാജി . 

ദ഻ശ രഽൃ സര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃ
രതപവഹ഻കവുഽുമ്പഺള്ൃൃ
വ഻പര഼തദ഻ശയ഻ുലകവുകൃമഺറഽന്ന് ഽ 

സര്ത്ഔിാട഻ീെൃ രഽൃ
ദ഻ശയ഻ുലകവുഽമഺരതത ൃ
രതപവഹ഻കവുഽന്ന് ഽ. 

ഔറെ് സമയമനഽസര഻ചടകകൃ ഔറെീ഻െൃ
്ളവ്ൃമഺറഽന്ന് ഽ 

ഔറെ഻ീെൃ ്ളവ്ൃ
സ്ഥ഻രമഺയ഻ര഻കവുഽ . 

ഇലക്ടുപ്നഺണഽഔളുീന 
പ്പവഺഹം 

ഇലക്ുരത്ഺണഽഔള്ൃൃ ്വയഽീ്ൃൃൃൃൃ
ദ഻ശൃ മഽുന്ന് ഺടു ൃ
പ഻റുഔഺടുമഺയ഻ൃൃമഺറഽന്ന് ഽ  

ഇലക്ുരത്ഺണഽഔള്ൃൃ ുരൃ
ദ഻ശയ഻ുലകവുഽതീന്ന് ,ൃ ്തഺയഴിൃ
മഽുന്ന് ഺടുതീന്ന് ൃന഼ങ്ങഽന്ന് ഽ. 

എവ഻ീനന഻ന്ധ് ലഭ഻ക്കഽന്ധഽ എസ഻ൃ ജനുററ്ററ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ
ീമയ഻നഽഔള഻ിന഻ന്ന് ഽ   

ീസിൃൃ്ീലലക് ഻ിൃൃബഺറ്ററ഻. 

ന഻ഷ്കപ്ഔ഻യഺവൗഔള്  ത്സ്സീപ്പ്ി.ൃ ീറസ഻റന്്ൃമഺരതത . 

പവ  ഗനഔം 0 നഽ  1 നഽ  ഇ്യ഻ി . എുപ്പഺഴഽ  1. 

വ഻വ഻ധ തരങ്ങള്  ൂസന്ൃൃ തര ഖഺഔിത഻, 
വ഻ഷമെതഽര്ത്ഭഽജ , 
രതത഻ുഔഺണഺഔിത഻, സമെതഽര . 

ശഽപവഽ ൃ്പദ്രങ഻കവുഽന്ന് തഽ  

ഇലക്ടുപ്നഺണഽഔളുീന 
പ്പവഺഹദ഻ശ 

ഇരഽദ഻ശഔള഻ുലകവുഽ  ഏഔദ഻ശ 

പ്ദഽവതവം രതദഽവതവ  (+, -) രതദഽവതവ ൃഇലല. 
ുലഺഡ് തരങ്ങള്  Their load is resistive, inductive or 

capacitive. 
Their load is usually resistive in nature. 

രാപുഭദം വരഽത്തില്  ്നഺയഺസ ൃഡ഻ൃസ഻ൃആകവു഻ൃ
മഺറ്റഺ  

്നഺയഺസ ൃഎൃസ഻ൃആകവു഻ൃ
മഺറ്റഺ  

സബ്സ്റ്ുറഷന്സ്റ്  ഉിപഺദനത഻നഽ ൃ
രതപസരണത഻നഽ ൃഏതഺനഽ ൃ
സബുറഷനഽഔള്ൃൃമത഻ 

ഉിപഺദനത഻നഽ ൃ
രതപസരണത഻നഽ ൃഔാ്ഽതിൃൃ
സബുറഷനഽഔള്ൃൃുവണ  

അപഔന സവഭഺവം ്പഔ്ഔര  വളീരൃ്പഔ്ഔര  

പ്പുയഺഖം ഫ്ഺക്്റ഻ഔള്,ൃ
വിവസഺയശഺലഔള്,ൃ 
ഖഺര്ത്ഹ഻ഔഺവശിങ്ങള് ൃ

ഇലക്ുരത്ഺുപ്ലറ്റ഻ ഗ്,ൃ
ഇലക്ുരത്ഺള഻സ഻് , 
ഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്ൃഉപഔരണങ്ങള് ൃ
എന്ന് ഻വയ഻ി ൃ
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രതഫ്഼ഔവന്സ഻പാജി . 

ദ഻ശ രഽൃ സര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃ
രതപവഹ഻കവുഽുമ്പഺള്ൃൃ
വ഻പര഼തദ഻ശയ഻ുലകവുകൃമഺറഽന്ന് ഽ 

സര്ത്ഔിാട഻ീെൃ രഽൃ
ദ഻ശയ഻ുലകവുഽമഺരതത ൃ
രതപവഹ഻കവുഽന്ന് ഽ. 

ഔറെ് സമയമനഽസര഻ചടകകൃ ഔറെീ഻െൃ
്ളവ്ൃമഺറഽന്ന് ഽ 

ഔറെ഻ീെൃ ്ളവ്ൃ
സ്ഥ഻രമഺയ഻ര഻കവുഽ . 

ഇലക്ടുപ്നഺണഽഔളുീന 
പ്പവഺഹം 

ഇലക്ുരത്ഺണഽഔള്ൃൃ ്വയഽീ്ൃൃൃൃൃ
ദ഻ശൃ മഽുന്ന് ഺടു ൃ
പ഻റുഔഺടുമഺയ഻ൃൃമഺറഽന്ന് ഽ  

ഇലക്ുരത്ഺണഽഔള്ൃൃ ുരൃ
ദ഻ശയ഻ുലകവുഽതീന്ന് ,ൃ ്തഺയഴിൃ
മഽുന്ന് ഺടുതീന്ന് ൃന഼ങ്ങഽന്ന് ഽ. 

എവ഻ീനന഻ന്ധ് ലഭ഻ക്കഽന്ധഽ എസ഻ൃ ജനുററ്ററ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ
ീമയ഻നഽഔള഻ിന഻ന്ന് ഽ   

ീസിൃൃ്ീലലക് ഻ിൃൃബഺറ്ററ഻. 

ന഻ഷ്കപ്ഔ഻യഺവൗഔള്  ത്സ്സീപ്പ്ി.ൃ ീറസ഻റന്്ൃമഺരതത . 

പവ  ഗനഔം 0 നഽ  1 നഽ  ഇ്യ഻ി . എുപ്പഺഴഽ  1. 

വ഻വ഻ധ തരങ്ങള്  ൂസന്ൃൃ തര ഖഺഔിത഻, 
വ഻ഷമെതഽര്ത്ഭഽജ , 
രതത഻ുഔഺണഺഔിത഻, സമെതഽര . 

ശഽപവഽ ൃ്പദ്രങ഻കവുഽന്ന് തഽ  

ഇലക്ടുപ്നഺണഽഔളുീന 
പ്പവഺഹദ഻ശ 

ഇരഽദ഻ശഔള഻ുലകവുഽ  ഏഔദ഻ശ 

പ്ദഽവതവം രതദഽവതവ  (+, -) രതദഽവതവ ൃഇലല. 
ുലഺഡ് തരങ്ങള്  Their load is resistive, inductive or 

capacitive. 
Their load is usually resistive in nature. 

രാപുഭദം വരഽത്തില്  ്നഺയഺസ ൃഡ഻ൃസ഻ൃആകവു഻ൃ
മഺറ്റഺ  

്നഺയഺസ ൃഎൃസ഻ൃആകവു഻ൃ
മഺറ്റഺ  

സബ്സ്റ്ുറഷന്സ്റ്  ഉിപഺദനത഻നഽ ൃ
രതപസരണത഻നഽ ൃഏതഺനഽ ൃ
സബുറഷനഽഔള്ൃൃമത഻ 

ഉിപഺദനത഻നഽ ൃ
രതപസരണത഻നഽ ൃഔാ്ഽതിൃൃ
സബുറഷനഽഔള്ൃൃുവണ  

അപഔന സവഭഺവം ്പഔ്ഔര  വളീരൃ്പഔ്ഔര  

പ്പുയഺഖം ഫ്ഺക്്റ഻ഔള്,ൃ
വിവസഺയശഺലഔള്,ൃ 
ഖഺര്ത്ഹ഻ഔഺവശിങ്ങള് ൃ

ഇലക്ുരത്ഺുപ്ലറ്റ഻ ഗ്,ൃ
ഇലക്ുരത്ഺള഻സ഻് , 
ഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്ൃഉപഔരണങ്ങള് ൃ
എന്ന് ഻വയ഻ി ൃ

 
 
 

 
 

Computer Hardware Assistant   
 

 
 

26 
 

 
 

 
1.4.2 ഫയാസഽഔള്  
ഇലക്ുരത്ഺണ഻ക്ൃ സര്ത്ഔിാടുഔീളൃ ്മ഻തൃ ുലഺഡ഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ സ രഷിക഻കവുഺനഺവ്ൃ ഫ്ിാസഽഔള്ൃൃ
ഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഴി.ൃ്വയ്ക്കവുകൃരഽൃസ രഷികണൃദൗതിമഽണ്ടക. 
ത഼പ഻്഻കവുഺതൃപദഺര്ത്ഥ ൃീഔഺണ്ടഽള്ളൃരഽൃഔടയ഻ിൃൃസ്ഥഺപ഻ചടകൃീറസ഻റന്്ൃഔഽറഞ്ഞൃരഽൃ
ുലഺഹഔമ്പ഻യഺവ്ൃ ഫ്ിാ്. ുഷഺര്ത്ടകൃ സര്ത്ഔിാടകൃ ീഔഺണ്ടകൃ ്മ഻തൃ ൂവദിഽത഻ൃ രതപവഺഹുമഺൃ
്നഽുയഺജിമലലഺതൃുലഺമ്ൃഔണഷികുനഺൃസ ഭവ഻കവുഽുമ്പഺള്ൃൃഫ്ിാസ഻ീലൃ രതദവണഺക്  ൃഔഽറഞ്ഞൃ
ുനര്ത്തൃ ഔമ്പ഻ൃ ഉരഽഔ഻ുപ്പഺഔഽന്ന് ഽ.ൃ ഔാ്഻യൂവദിഽത഻ൃ ുലഺമ്ൃ രതപവഹ഻കവുഽുമ്പഺള്ൃൃ ഉണ്ടഺഔഽന്ന് ൃ
തഺപ ൃ മാലമഺവ്ൃ ഔമ്പ഻ൃ ഉരഽഔഽന്ന് ഴി.ൃ ്ുതഺീ്ൃ ഇലക്രത്഻കവുിൃൃ സ഻റത഻ിന഻ന്ന് ഽ ൃ പവര്ത്ൃൃ
സുപ്ലൃ വ഻ുച്ഛ്ദ഻കവുീപ്പ്ഽന്ന് ഽ.സ഻റുതഺട്ൃ ഔണക്ട്ൃ ീെേീപ്പടൃ പവര്ത്ൃൃ സുപ്ലയഽീ്ൃ സഺധഺരണൃ
രതപവര്ത്തനീതൃ ഫ്ാ്ൃ ബഺധ഻കവുഽന്ന് ഻ലല. രണ്ടകൃ തരത഻ലഽള്ളൃ ഫ്ിാസഽഔള്ൃൃ ലഭിമഺവ്: എസ഻ൃ
ഫ്ിാസഽഔളു ൃഡ഻സ഻ൃഫ്ിാസഽഔളു . 
 
1.5 ീറസ഻റന്സ്റ്തു 
ീറസ഻റന്് ( R ) എന്ന് ഴിൃരഽൃസര്ത്ഔിാട഻ിൃൃൂവദിഽതൃഔറെകൃ്ീലലക് ഻ിൃൃൂവദിഽതൃ
െഺര്ത്ജ഻ീെൃരതപവഺഹീതൃരതപത഻ുരഺധ഻കവുഽന്ന് ത഻ന്ൃ്ീലലക് ഻ിൃൃത്യഽന്ന് ത഻ന്ൃരഽൃ
വ്തഽവ഻നഽള്ളൃഔഴ഻വഺവ്. ഇഴിൃഔിതിമഺയ഻ൃന഻ര്ത്വഹ഻കവുഽന്ന് ൃസര്ത്ഔിാട഻ീലൃഗ്ഔമഺവ് 
―ീറസ഻റര്ത്‖ൃ. 
രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ീലൃരതപത഻ുരഺധത഻ീെൃമഺരതതൃ്ളകവുഽന്ന് ത഻നഽള്ളൃയാന഻റ്റകൃആവ്ൃഒ . രതഖ഼കവുകൃ
െ഻ഹ്ന ൃീഔഺണ്ടഺവ് ( Ω, ുമഖ ) ്ത഻ീനൃസാെ഻പ്പ഻കവുഽന്ന് ഴി.ഒമ഻ീെൃഖഽണ഻തങ്ങള്ൃൃഔ഻ുലഺ-
ഒ ് ( kΩ = 103Ω ), ീമഖഺ-ഒ ് ( MΩ = 106Ω ) എന്ന് ഻ങ്ങീനയഺവ്. ീറസ഻റന്സ഻ന്ൃീനഖറ്റ഼വ്ൃ
മാലിമ഻ലല,ൃുപഺസ഻റ്റ഼വ്ൃമാലി ൃമഺരതതുമയഽള്ളു. 
 

 
 
രഽൃീറസ഻ററ഻ീലൃീറസ഻റന്സ഻ീെൃ്ളവ഻ീനൃന഻യരതഫ഻കവുഽന്ന് ഴി ്ത഻ലാീ്ൃ രതപവഹ഻കവുഽന്ന് ൃ
ൂവദിഽതൃ ഔറെു ൃ ുവഺള്ുടജഽ ൃ തമ്മ഻ലഽള്ളൃ ബന്ധമഺവ്.ൃ  ഇതഺവ്ൃ സര്ത്ഔിാടകൃ ന഻ര്ത്മ഻ചടകൃ
പദഺര്ത്ഥ ൃതഺഴ്സന്ന് ൃീറസ഻റന്സഽള്ളൃസഽെഺലഔമഺുണഺ(good conductor)ഔാ്഻യൃീറസ഻റന്സഽള്ളൃ
ഔഽെഺലഔമഺുണഺ(bad conductor)എന്ന് കൃ ത഼രഽമഺന഻കവുഽന്ന് ഴി.ൃ ഉദഺഹരണത഻ന്ൃ ീറസ഻റന്് 1Ω 
്ീലലക് ഻ിൃൃ ്ത഻ിൃൃ ഔഽറവ്ൃആീണക് ഻ിൃൃ സര്ത്ഔിാടകൃ ന഻ര്ത്മ഻ചടക഻ടുള്ളഴിൃ ീെമ്പക,ൃ ്ലാമ഻ന഻യ ൃ
ുപഺലഽള്ളൃസഽെഺലഔങ്ങള്ീഔഺണ്ടഺീണന്ന് ഽ ൃൃീറസ഻റന്്ൃ 1MΩ ്ീലലക് ഻ി ൃ്ത഻ിൃൃഔാ്ഽതിൃൃ
ആീണക് ഻ി ൃ സര്ത്ഔിാടകൃ ന഻ര്ത്മ഻ചടക഻ടുള്ളഴിൃ ഗ്ലഺ്,ൃ ുപഺര്ത്ീസല഻ന്,ൃ പ്ലഺറ഻ക്ൃ എന്ന് ഻വുപഺലഽള്ളൃ
ഔഽെഺലഔങ്ങള്ീഔഺണ്ടഺീണന്ന് ഽ ൃമനസ഻ലഺകവുഺ .ൃ 
ീറസ഻റര്ത്ൃൃ സര്ത്ഔിാട഻ീലൃ രഽൃ ന഻ഠയരതഔ഻യൃ ഗ്ഔമഺവ്.ൃ ്ഴിൃ പവര്ത്ൃൃ സവ഼ഔര഻കവുഽഔുയഺൃ
സ ഭര഻കവുഽഔുയഺൃ ീെേുന്ന് ഻ലല. പഔര ൃ തഺപുമഺൃ രതപഔഺശുമഺൃ ആയ഻ൃ രതപതിഷികീപ്പ്ഽന്ന് ൃ
പവറ഻ീനൃ്ഴിൃആഖ഻രണ ൃീെേുന്ന് ഽ.   

  

ുവഺള്ുയജ഻ീെ പ്ദഽവതവുമഺ ഔറെ഻ീെ ദ഻ശുയഺ 
എതാഽതീന്ധയഺയഺലഽം രഽ ീറസ഻റന്സ്റ്സ഻ീല പവ 
ുപഺസ഻റ്റ്യൂട്ടി഼വ് ആയ഻ര഻ക്കഽം 

13



 
 

Computer Hardware Assistant   
 

 
 

28 
 

 
 

 
സ്ഥ഻രൃീറസ഻റന്്ൃ( R ) ഉള്ള രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ീലൃുവഺള്ുട്, ( v ) ഔറെകൃ( i ) എന്ന് ഻വതമ്മ഻ലഽള്ളൃ
ബന്ധ  തഺീഴൃ െ഻രതതത഻ിൃൃ ഔഺണ഻ചടകുപഺീലൃ ീറസ഻റന്്ൃ മാലിത഻ന്ൃ തഽലിമഺയൃ
െര഻ുവഺ്ാ്഻യൃi-v ുനര്ത്ുരകയഺയ഻ര഻കവുഽ : 

 
ഈൃമാന്ന് കൃയാന഻റ്റുഔുളയഽ ൃതഺീഴീഔഺ്ഽതുപഺീലൃസ ുഷികപ഻കവുഺ : 
ുവഺള്ുട്ൃ്ഥവഺൃീപഺീടന്ഷിിൃൃവിതിഺസ ൃഎന്ന് ഴിൃരഽൃസര്ത്ഔിാട഻ീലൃരണ്ടകൃ
ബ഻ദ്രങഽകവുള്കവു഻്യ഻ീലൃസ്ഥ഻ത഻ുഔഺര്ത്ജത഻ീെൃ്ളവഺവ്.ൃഇത഻ീനൃ―ുവഺള്ടകൃുരതഡഺപ ― എന്ന് ക 
പറയഽന്ന് ഽ. 
രഽൃുലഺ്മ്ൃലാപൃസര്ത്ഔിാട഻ുനഺട്ൃരഽൃുവഺള്ുട്ൃഉറവ഻് ൃഗ്഻പ്പ഻കവുഽുമ്പഺള്ൃൃ
ുവഺള്ുട്ൃആൃസര്ത്ഔിാട഻നഽെഽറ്റു ൃരതപവഹ഻കവുഽന്ന് ൃരഽൃഔറെകൃഉിപഺദ഻പ്പ഻കവുഽന്ന് ഽ. 
രഽൃഡ഻ൃസ഻ൃുവഺള്ുട്ൃഉറവ഻്ത഻ി ൃ +ve (ുപഺസ഻റ്റ഼വ്) , -ve (ീനഖറ്റ഼വ്) െ഻ഹ്നങ്ങള്ൃൃ
ുവഺള്ുട്ൃസുപ്ലയഽീ്ൃരതദഽവതവ ൃസാെ഻പ്പ഻കവുഺന്ൃൃഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ.ൃ  
ുവഺള്ുട്ൃ്ളകവുഽന്ന് ഴിൃ‖ ുവഺള്ടക‖ –ി  ആവ്. ്ത഻ീെൃെ഻ഹ്ന ൃുവഺള്ുടജ഻ന്ൃ‖ V‖ എന്ന് ഽ ൃ
ഊര്ത്ജത഻ന്‖ E‖ എന്ന് ഽ ൃആവ്. 
ഔറെകൃരതപവഺഹ ൃഎന്ന് ഴിൃരഽൃസര്ത്ഔിാട഻ലാീ്യഽള്ളൃഇലക്ുരത്ഺണഽഔളുീ്ൃരതപവഺഹമഺവ്. 
രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃതഽ്ര്ത്ചടകയഺയഽ ൃുരുപഺുലയഽ ൃഉള്ളൃെഺര്ത്ജ഻ീെൃരതപവഺഹമഺവ്ൃഔറെക.ൃ
ഇഴിൃ്ളകവുഽന്ന് ഴിൃആ പ഻യറ഻ിൃൃ്ീലലക് ഻ിൃൃആ പസ഻ിൃൃആവ്.ൃഔറെ഻ീെൃെ഻ഹ്ന ൃ―I‖ ആവ്. 
ഔറെകൃുവഺള്ുടജ഻ീെൃുനര്ത്്നഽപഺതത഻ലഺഔഽന്ന് ഽ ( I ∝ V ) 
രഽൃആള്ടര്ത്ുനറ്റ഻ ഗ്ൃഔറെ഻ീെൃസഫ്ലൃ (rms) മാലി  രതപത഻ുരഺധുശഷ഻യഽള്ളൃരഽൃ
പദഺര്ത്ഥത഻ലാീ്ൃരതപവഹ഻കവുഽന്ന് ൃഡയരക്ട്ൃഔറെ഻ുെത഻നഽൃതഽലിമഺയൃശരഺശര഻ൃപവര്ത്ൃൃ
നരമഺയ഻ര഻കവുഽ .  
രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃരതപവഹ഻കവുഽന്ന് ൃഔറെ഻ുനഺ്ഽള്ളൃരതപത഻ുരഺധമഺവ്ൃീറസ഻റന്്. 
രഽൃീറസ഻റന്സ഻ീെൃതഺഴ്സന്ന് ൃമാലി ൃരഽൃെഺലഔുതയഽ ൃഉയര്ത്ന്ന് മാലി ൃരഽൃ
ഇന്സഽുലറ്ററ഻ുനയഽ (ുരഺധഔ )ൃസാെ഻പ്പ഻കവുഽന്ന് ഽ. 
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സ്ഥ഻രൃീറസ഻റന്്ൃ( R ) ഉള്ള രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ീലൃുവഺള്ുട്, ( v ) ഔറെകൃ( i ) എന്ന് ഻വതമ്മ഻ലഽള്ളൃ
ബന്ധ  തഺീഴൃ െ഻രതതത഻ിൃൃ ഔഺണ഻ചടകുപഺീലൃ ീറസ഻റന്്ൃ മാലിത഻ന്ൃ തഽലിമഺയൃ
െര഻ുവഺ്ാ്഻യൃi-v ുനര്ത്ുരകയഺയ഻ര഻കവുഽ : 

 
ഈൃമാന്ന് കൃയാന഻റ്റുഔുളയഽ ൃതഺീഴീഔഺ്ഽതുപഺീലൃസ ുഷികപ഻കവുഺ : 
ുവഺള്ുട്ൃ്ഥവഺൃീപഺീടന്ഷിിൃൃവിതിഺസ ൃഎന്ന് ഴിൃരഽൃസര്ത്ഔിാട഻ീലൃരണ്ടകൃ
ബ഻ദ്രങഽകവുള്കവു഻്യ഻ീലൃസ്ഥ഻ത഻ുഔഺര്ത്ജത഻ീെൃ്ളവഺവ്.ൃഇത഻ീനൃ―ുവഺള്ടകൃുരതഡഺപ ― എന്ന് ക 
പറയഽന്ന് ഽ. 
രഽൃുലഺ്മ്ൃലാപൃസര്ത്ഔിാട഻ുനഺട്ൃരഽൃുവഺള്ുട്ൃഉറവ഻് ൃഗ്഻പ്പ഻കവുഽുമ്പഺള്ൃൃ
ുവഺള്ുട്ൃആൃസര്ത്ഔിാട഻നഽെഽറ്റു ൃരതപവഹ഻കവുഽന്ന് ൃരഽൃഔറെകൃഉിപഺദ഻പ്പ഻കവുഽന്ന് ഽ. 
രഽൃഡ഻ൃസ഻ൃുവഺള്ുട്ൃഉറവ഻്ത഻ി ൃ +ve (ുപഺസ഻റ്റ഼വ്) , -ve (ീനഖറ്റ഼വ്) െ഻ഹ്നങ്ങള്ൃൃ
ുവഺള്ുട്ൃസുപ്ലയഽീ്ൃരതദഽവതവ ൃസാെ഻പ്പ഻കവുഺന്ൃൃഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ.ൃ  
ുവഺള്ുട്ൃ്ളകവുഽന്ന് ഴിൃ‖ ുവഺള്ടക‖ –ി  ആവ്. ്ത഻ീെൃെ഻ഹ്ന ൃുവഺള്ുടജ഻ന്ൃ‖ V‖ എന്ന് ഽ ൃ
ഊര്ത്ജത഻ന്‖ E‖ എന്ന് ഽ ൃആവ്. 
ഔറെകൃരതപവഺഹ ൃഎന്ന് ഴിൃരഽൃസര്ത്ഔിാട഻ലാീ്യഽള്ളൃഇലക്ുരത്ഺണഽഔളുീ്ൃരതപവഺഹമഺവ്. 
രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃതഽ്ര്ത്ചടകയഺയഽ ൃുരുപഺുലയഽ ൃഉള്ളൃെഺര്ത്ജ഻ീെൃരതപവഺഹമഺവ്ൃഔറെക.ൃ
ഇഴിൃ്ളകവുഽന്ന് ഴിൃആ പ഻യറ഻ിൃൃ്ീലലക് ഻ിൃൃആ പസ഻ിൃൃആവ്.ൃഔറെ഻ീെൃെ഻ഹ്ന ൃ―I‖ ആവ്. 
ഔറെകൃുവഺള്ുടജ഻ീെൃുനര്ത്്നഽപഺതത഻ലഺഔഽന്ന് ഽ ( I ∝ V ) 
രഽൃആള്ടര്ത്ുനറ്റ഻ ഗ്ൃഔറെ഻ീെൃസഫ്ലൃ (rms) മാലി  രതപത഻ുരഺധുശഷ഻യഽള്ളൃരഽൃ
പദഺര്ത്ഥത഻ലാീ്ൃരതപവഹ഻കവുഽന്ന് ൃഡയരക്ട്ൃഔറെ഻ുെത഻നഽൃതഽലിമഺയൃശരഺശര഻ൃപവര്ത്ൃൃ
നരമഺയ഻ര഻കവുഽ .  
രഽൃസര്ത്ഔിാട഻ലാീ്ൃരതപവഹ഻കവുഽന്ന് ൃഔറെ഻ുനഺ്ഽള്ളൃരതപത഻ുരഺധമഺവ്ൃീറസ഻റന്്. 
രഽൃീറസ഻റന്സ഻ീെൃതഺഴ്സന്ന് ൃമാലി ൃരഽൃെഺലഔുതയഽ ൃഉയര്ത്ന്ന് മാലി ൃരഽൃ
ഇന്സഽുലറ്ററ഻ുനയഽ (ുരഺധഔ )ൃസാെ഻പ്പ഻കവുഽന്ന് ഽ. 
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ഔറെകൃീറസ഻റന്സ഻ീെൃവ഻പര഼തഺനഽപഺതത഻ലഺയ഻ര഻കവുഽ  ( I 1/∝ R ). 

ീറസ഻റന്്ൃ്ലകവുഽന്ന് ൃയാന഻റ്റക ―ഒ ―ആവ് . ്ത഻ീന രതപത഻ന഻ധ഼ഔര഻കവുഽന്ന് ഴി രതഖ഼കവുക െ഻ഹ്ന  ‖ Ω‖ 
്ീലലക് ഻ി  ഇ ഗ്ല഼ഠയൃ്ഷികര ‖ R ― ആഔഽന്ന് ഽ. 

 

്ളവ്      ്ളവ഻ീെ 
യാന഻റ്റക 

െഽരഽകവു  

ുവഺള്ുട് V or E ുവഺള്ടക V 

ഔറെക  I ആ പ഻യര്ത്  A 

ീറസ഻റന്് R ഒ  Ω 

 
 
1.5.1 വ഻വ഻ധതരം ീറസ഻ററഽഔള്  

്്഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻ൃരണ്ടകൃതര ൃീറസ഻ററഽഔള്  ഉണ്ടക. 

ല഼ന഻യ  ീറസ഻ററഽഔള്  
ുനഺണ്  ല഼ന഻യ  ീറസ഻ററഽഔള്  
1. ല഼ന഻യ  ീറസ഻ററഽഔള് : 

ീെലഽതീപ്പ്ഽന്ന് ൃുവഺള്ുടജ഻നഽ ൃതഺപന഻ലയ്ക്കവുഽ ൃ്നഽസര഻ചടകകൃമാലിങ്ങള്  വിതിഺസീപ്പ്ഽന്ന് ൃ
ീറസ഻ററഽഔളഺവ്ൃല഼ന഻യര്ത്  ീറസ഻ററഽഔള് .  values change with the applied voltage and temperature, 
are called linear resistors. മീറ്റഺരഽൃതരത഻ി  പറഞ്ഞഺി ,ഔറെകൃമാലി ൃീെലഽതീപ്പ്ഽന്ന് ൃ
ുവഺള്ുടജ഻ീെൃുനര്ത്്നഽപഺതത഻ലഺയ഻ര഻കവുഽന്ന് ൃീറസ഻ററഽഔളഺവ്ൃല഼ന഻യര്ത്  ീറസ഻ററഽഔള് . 

ീപഺതഽവ഻ി  ല഼ന഻യര്ത്  ീറസ഻ററഽഔള്  രണ്ടകൃവ഻ധമഽണ്ടക.  

സ്ഥ഻രൃീറസ഻ററഽഔള്   

്സ്ഥ഻രൃീറസ഻ററഽഔള്  

 
സ്ഥ഻ര ീറസ഻ററഽഔള്  

ുപര്ദ്ൃസാെ഻പ്പ഻കവുഽന്ന് തഽുപഺീലതീന്ന് ൃസ്ഥ഻രൃീറസ഻ററഽഔള്കവുകൃരഽൃന഻ശ്ച഻തൃമാലി ൃ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻കവുഽ .ൃ ്ഴിൃമഺറ്റഺന്  ഔഴ഻യഽഔയ഻ലല. 

 
വ഻വ഻ധൃസ്ഥ഻ര ീറസ഻ററഽഔള്  

ഔഺര്ത്ബണ്  ുഔഺ ുപഺസ഻ഷന്  ീറസ഻ററഽഔള്  

വയര്ത്  വൗണ്ടകൃീറസ഻ററഽഔള്  

ത഻ന്  ഫ്഻ല഻ ൃീറസ഻ററഽഔള്  

ത഻കവുക ഫ്഻ല഻  ീറസ഻ററഽഔള്  
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1.6 വ഻വ഻ധ തരം ഔണക്ടറ്റ്യൂട്ടിറഽഔള്  

 ൂൈന്സ്റ്ഡ് ുമറ്റ്യൂട്ടി് ഔണക്ടറ്റ്യൂട്ടിറഽഔള് :  ഇവ ുമറ്റ഻ ഗ് ഔണക്്റ഻ുലകവുഽള്ള 
ന഻ങ്ങളുീ് ദിര഻ പഥ  പര഻മ഻തമഺീണക് ഻ുലഺ ്ീലലക് ഻ി  ുമറ്റ഻ ഗ് 
ഔണക്്റ഻ുലകവുഽള്ള ഔഺയ഻ഔ രതപഺപിത ത്യീപ്പ്ഽഔയഺീണക് ഻ുലഺ 
ുപഺലഽ  ്വീയ സഽരഷിക഻തമഺയഽ  ്നഺയഺസമഺയഽ  ുമറ്റക 
ീെേ഻കവുഺന്  സഺധ഻കവുഽ . 

 
 

 ഡ഻-സബ്സ്റ് ഔണക്ടറ്റ്യൂട്ടിറഽഔള് : ഇവയഽീ് D-ആഔിത഻യ഻ലഽള്ളൃ
ുലഺഹഔവെമഺവ്ൃഈൃുപര഻നഽഔഺരണ . ുടീറൃ
്പ്ല഻ുകവുഷനഽഔള഻ിൃൃഇവൃഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. 

 
 
 

 ുഹഺയ് സവഺപ് ഔണക്ടറ്റ്യൂട്ടിറഽഔള് : ുലഺമ്ൃഉള്ളുപ്പഺള്തീന്ന്   സ഻റ ൃ
പാര്ത്ണമഺയഽ ൃ്്യ്ക്കവുഺീതയഽ ൃഉപഔരണത഻ന്ൃുഔട്ൃ
സ ഭവ഻കവുഺീതയഽ ൃീ്ക്ന഼ഷിന്മഺര്ത്കവുകൃഗ്ഔങ്ങള്ൃൃ
സഽരഷിക഻തമഺയ഻ൃഔാട഻ുചടകര്ത്കവുഺുനഺൃന഼കവു ൃീെേഺുനഺൃ
മഺറ്റ഻സ്ഥഺപ഻കവുഺുനഺൃസഺധ഻കവുഽന്ന് ഽ. 

 
 

 IP67 ഔണക്ടനറഽഔള് :  ഇവൃീപഺ്഻,ൃജല ൃഎന്ന് ഻വൃ
രതപുവശ഻കവുഽന്ന് ഴിൃത്യഽഔയഽ ൃഔു഻നൃസഺഹെരിങ്ങള഻ിൃൃ 
പരഽകവുന്ൃൃഉപുയഺഖ ൃസഺധിമഺകവുഽഔയഽ ൃീെേുന്ന് ഽ. 

 
 

 മ഻ല഻റ്റ്യൂട്ടിറ഻ ഔണക്ടനറഽഔള് : ഇവൃരാപഔിപനൃ
ീെയ്ക്ത഻ര഻കവുഽന്ന് ഴി  ഈ്ഽന഻ിപ,വ഻ശവസന഼യത,ഔിതിതൃതഽ്ങ്ങ഻ൂസനിത഻ന്ൃആവശിമഽള്ളൃ
ഉന്ന് തൃന഻ലവഺരുതഺ്ഽഔാ്഻യഺവ്.ൂസന഻ുഔഺപഔരണങ്ങള഻ിൃൃ്വൃരതപുതിഔൃദൗതി ൃ
ന഻ര്ത്വഹ഻കവുഽന്ന് ഽ. 
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ഉന്ന് തൃന഻ലവഺരുതഺ്ഽഔാ്഻യഺവ്.ൂസന഻ുഔഺപഔരണങ്ങള഻ിൃൃ്വൃരതപുതിഔൃദൗതി ൃ
ന഻ര്ത്വഹ഻കവുഽന്ന് ഽ. 
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 ുമഺഡഽല  ഔണക്ടനറഽഔള്: ഇവ  ഔറമറഽീ്ൃആവശിമനഽസര഻ചടകു ൃഉപുയഺഖമനഽസര഻ചടകു ൃ 

ുനരീതൃന഻ര്ത്മ഻ചടകൃുബ്ല്ഺകവുഽഔ സൃസവ഻ുശഷര഼യ഻ിൃൃഗ്഻പ്പ഻ചടകുീഔഺണ്ടഺവ്ൃസജ്ജമഺകവുഽന്ന് ഴി. 

 
 പവ  ഔണക്ടനറഽഔള് : എസ഻ൃ്ീലലക് ഻ിൃൃഡ഻സ഻ൃഉറവ഻്ങ്ങള഻ിൃൃ

പവര്ത്ൃൃനിഔഺന്ൃൃഇഴിൃഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽൃ. സ഻റ ൃ
ന഻യരതഫണത഻നഽ ൃആശയവ഻ന഻മയത഻നഽ ൃൃപവര്ത്ൃൃ
ുഔഺണ്ടഺക്്ഽഔള്ൃൃഔാ്ഺീതൃസ഻ഗ്നിൃൃുഔഺണ്ടഺക്ട്ൃലററഽഔളു ൃ
ഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. 

 
 

 പ്പതു-ഫ഻റ്റ്യൂട്ടി് ഔണക്ടനറഽഔള് :  ഇവ ുസഺള് ഡര്ത്  ീെേുന്ന് ത഻നഽപര  
രതപ഻ന് റമ് സര്ത് ഔിാടക ുബഺര്ത് ഡഽഔള഻ീല രതപ് രതതാ ുഹഺളുഔള഻ലാീ് (പ഻ 
്഻ എചടകക) ്മര്ത് ത഻ സ്ഥഺപ഻കവുഽഔയഺവ് ീെേുന്ന് ഴി. 

 
 
 

 
 തുുപതു ഔണക്ടനറഽഔള് :  തഺഴ്സന്ന് ൃവഺതഔൃബഹ഻ര്ത്ഖമന , 

ഔഺഫ഻ഔതയഽീ്ൃ്ഭഺവ  ,ത഻ഔഞ്ഞ വ഻ശവസന഼യത 
എന്ന് ഻വൃബഹ഻രഺഔഺശൃുപ്ഔ ൃുപഺലഽള്ളൃഔ്ഽതൃ
രതപഔാലൃപര഻സ്ഥ഻ത഻ൃസഺഹെരിങ്ങീളൃ്ത഻ജ഼വ഻കവുഺന്ൃൃ
ഇവീയൃരതപഺപതമഺകവുഽന്ന് ഽ. 

 
1.7 വ഻വ഻ധ തരം സവ഻ച്ചുഔള്  

വ഻വ഻ധൃതര ൃരതപുയഺഖങ്ങള്കവുകൃവ഻വ഻ധതര ൃസവ഻ചടകുഔള്ൃൃഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഽ. രഽ ന഻ശ്ച഻ത 
രതപുയഺഖത഻ന് ്ത഻നനഽുയഺജിമഺയ സവ഻ചടകുതീന്ന്  ുവണ . 

 
ുറഺയറ഻ സവ഻ച്ച്:   െഺരതഔ഻ഔമഺയ഻ൃെല഻പ്പ഻ചടകുീഔഺണ്ടഺവ്ൃഈൃസവ഻ചടകകൃ
രതപവര്ത്ത഻പ്പ഻കവുഽന്ന് ഴി. രണ്ട഻ലധ഻ഔ ൃസ്ഥഺനങ്ങള഻ിൃൃ
രതപുയഺഖ഻ുകവുണ്ട഻വരഽുമ്പഺഴഺവ്ൃഇഴിൃഉപുയഺഖ഻കവുഽന്ന് ഴി.ൃ
ഉദഺഹരണത഻ന്ൃ രഽൃുറഡ഻ുയഺവ഻ീലൃബഺന്മ്ൃമഺറ്റുന്ന് ൃസവ഻ചടകക.ൃ 
ഇതര ൃസവ഻ചടകുഔള഻ിൃൃ്ഴിൃരതബമന ൃീെേ഻കവുഺനഽള്ളൃരഽൃ
ഭഺഖമഽണ്ടഺഔഽ .ൃ്ത഻ീഫൃരതഭമണപഥത഻ി ൃന഻ശ്ച഻തൃസ്ഥഺനങ്ങള഻ിൃൃ
ീ്ര്ത്മ഻നലഽഔള്ൃൃഉണ്ടഺഔഽ . 
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