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iii

தமிழ்நாடு அரசு பநாடத்திடட கடடமைப்புக்  குழுவின் ந்நாக்கைநான நைமபடுத்தப்படட கல்விக்கநான 
அணுகுமுமைமை, உலகளநாவிை தரத்துடன் இமையுைநாறு நைல்நிமலக் கல்விமை வலுப்படுத்தும 
புதிை வழிகநாடடுதல்களுக்கு இைஙக, இநதப் புத்தகம எழுதப்படடுளளது. இநதப் புத்தகம, அடிப்பமட 
மின்னணுப் ெபநாறியிைல் பற்றிை அறிவு நைமபநாடடிற்கு ைடடுைல்லநாைல், மின்னணு உபகரைஙகளில் 
ஏற்படும சிறு குமைபநாடுகமளத் தீரப்பது, ந�நாதமன, அளவீடடுக் கருவிகள, நிறுவமல மகைநாளுதல் 
ைற்றும உபகரைஙகள பரநாைரிப்பு பற்றிை திைன்கமளக் கற்பிப்பதமன  ந்நாக்கைநாகக் ெகநாண்டு 
வடிவமைக்கப் படடிருக்கிைது.

இநதப் புத்தகம, மின்னணுவிைல் ைற்றும ெதநாடரபுமடை துமைகளில் �மீபத்திை வளரச்சிகமள 
உளளடக்கிை புதுமைைநான பநாடத்திடடத்தின் அடிப்பமடயில் அமைக்கப்படடுளளது. இது மின்னணுவிைல் 
குறித்த கற்ைமல ஊக்குவிப்பதற்கு உதவிைநாக இருக்கும. ஒவெவநாரு அலகும, மின்னணுவிைல் 
ைநாைவரகளுக்கு அடிப்பமட பமடப்பநாற்ைமல ெவளிப்படுத்தும விதைநாக வடிவமைக்கப்படடு 
எழுதப்படடுளளது.  இது, ைநாைவரகளுக்கு சுைைநாகக் கற்பதற்கநான வநாய்ப்புகமள வழஙகி, அவரகளின் 
கற்பமனத் திைன் ைற்றும நகளவி ஞநானத்மத ஊக்குவிக்கும ஓர முைற்சிைநாகும. 

ஒவெவநாரு அலகும, �மபநதப்படட தமலப்பின் அறிமுகத்துடன் ெதநாடஙகுகிைது. நைலும, 
விஞஞநானிகளின் சுருக்கைநான வரலநாறு, ெதநாடரபுமடை கண்டுபிடிப்புகள, பழெைநாழிகள அல்லது 
குறிப்பிடட விஞஞநானக் கருத்துக்களுடன் ெதநாடரபுமடை தமிழ இலக்கிை நைற்நகநாளகள, கற்ைல் 
ந்நாக்கஙகள, கற்ைல் விமளவுகள, ெதநாடரபுமடை படஙகள, எளிமைைநான விரிவநான விளக்கஙகள 
ைற்றும ஆழைநான புரிதலுக்கநான �ைன்பநாடுகமளயும உளளடக்கிைது. 

இநதப் பநாடத்திடடத்திமன நைமபடுத்த அமைக்கப்படட தமிழ்நாடு பநாடத்திடட வளரச்சிக் குழுவின் 
தமலவர நபரநாசிரிைர எம. ஆனநதகிருஷைன் ைற்றும தமிழ்நாடு ைநாநிலக் கல்வி, ஆரநாய்ச்சி ைற்றும 
பயிற்சி மைைத்தின் (SCERT) இைக்குனர, இமை இைக்குனர, ஒருஙகிமைப்பநாளரகள  ஆகிநைநாரின் 
உற்�நாகம ைற்றும வழிகநாடடல் ஆகிைவற்மை ்நாம பநாரநாடடுகிநைநாம. இப்பநாடநூல் தைநாரிப்பிற்கு உதவிை 
ெதநாழில்நுடப ஊழிைரகள ைற்றும அலுவலக ஊழிைரகள ஆகிநைநாரின் பஙகளிப்புகளுக்கு எஙகளின் 
்ன்றியிமன  ெதரிவித்துக் ெகநாளகிநைநாம. 

இநதப் புத்தகத்தின் தரத்திமன நைமபடுத்த, முன்நனற்ை, ்நாஙகள விைர�னஙகமளயும 
ைதிப்புமிக்க பரிநதுமரகமளயும வரநவற்கிநைநாம. இது, இநதப் புத்தகத்தில் விவநாதிக்கப்படும 
விடைஙகமள நைலும உைரத்த உதவும.

இநதப் புத்தகம, கற்ைல்-கற்பித்தல்  ெ�ைல்பநாடடில் ஒரு ெபரிை ைநாற்ைத்மதக் ெகநாண்டுவரும 
என ்மபுகிநைநாம. இப்புத்தகத்மத  ைநாைவ/ைநாைவிைர ்ன்முமையில் பைன்படுத்தி வநாழக்மகயில் 
ெவற்றிெபை வநாழத்துகிநைநாம.

அடிப்பமட மின்னணு ெபநாறியிைல் பயிலும ெதநாழிற்கல்வி ைநாைவரகள எதிரகநாலத்தில் 
ெதநாழிற்துமையில் உடனடி நவமல வநாய்ப்பிமனப் ெபற்றிட ைநாநில கல்வியிைல் ஆரநாய்ச்சி ைற்றும பயிற்சி 
நிறுவனமும தமிழ்நாடு திைன் நைமபநாடடுக் கழகமும இமைநது அடிப்பமட மின்னணு ெபநாறியிைல் 
பநாடப் புத்தகத்திமன திருத்தி வடிவமைத்துளளது. நதசிை ைற்றும ைநாநில திைன் நைமபநாடடுத் துமை 
ஒவெவநாரு ைநாைவமரயும ெ�ய்முமைத் திைனநாய்வு ெ�ய்து �நான்றிதழ வழஙகுகிைது.

ெநாழத்துக்களுடன்,
முமைவர் தடாநைடாதரன் சேடுைடா்றன் 

குழுத்தமைவர்

முனனுடரமுனனுடர
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்பயிறசி 1 ்பை அளடைேநானிடயப ்பயன்படுத்தி ேநாறு திடெ மின்னழுத்தம்,  
ம்ர் திடெ மின்னழுத்தம், ேறறும் ம்ர் திடெ மினம்னநாடைம் – அளத்தல்

்பயிறசி 2 ைண்்ணக் குறியீடு ேறறும் ்பை அளடைேநானி மெநாதட்ன மூைம் மினதடை 
ேதிபபுகடளக் கண்ைறிதல்

்பயிறசி 3 ெெயல்திைன அறை உறுபபுகடள மெநாதித்தல்

்பயிறசி 4 டைமயநாடுகள் ேறறும் டிரநானசிஸைர்கடளச் மெநாதித்தல்

்பயிறசி 5 ்பறைடைபபு ேறறும் ்பறைடைபபு நீக்கத்திறகநா்ன ்பயிறசி

்பயிறசி 6 6 V ம்ர் மினம்னநாடை மினைழங்கிடய அடேத்தல் (்பநாைைடக திருத்தி)

்பயிறசி 7 ஜீ்னர் டைமயநாடு  ்பயன்படுத்தி மின்னழுத்த சீரநாக்கி அடேத்தல்

்பயிறசி 8 மேடெக்கணினிடய ஒருங்கு அடேத்தல் ேறறும் ஒருங்கு பிரித்தல்

்பயிறசி 9 ேடிக்கணினிடய ஒருங்கு அடேத்தல் ேறறும் ஒருங்கு பிரித்தல்

்பயிறசி 10 தநாய் ்பைடகயின ்பநாகங்கடள அடையநாளம் கண்டு நிறுவுதல்

்பயிறசி 11 டேயச் ெெயைநாக்க அைகு (CPU) ேறறும் சீரறை அணுகல் நிட்னைகம்   
(RAM )நிறுவுதல்

்பயிறசி 12 அச்சுபெ்பநாறி ேறறும் ைருடிடய நிறுவும் முடைகள்

்பயிறசி 13 விண்மைநாஸ மெடையகத்டத நிறுவுதல் ேறறும் அதன பிநடதய 
உள்ளடேவு

்பயிறசி 14 ெெயல்்பநாடடு மகநாபபு அடைவுகள் ேறறும் ெெயல் களம் ( DOMAIN) நிறுவுதல்

்பயிறசி 15 எதிர் ்ச்சு நிரல்  - ெேனெ்பநாருள் நிறுவுதல்

்பயிறசி 16 உபுண்டு லி்னக்ஸ இயக்க முடை நிறுைல்

்பயிறசி 17 உபுண்டு லி்னக்ஸ ெர்ைரின பிநடதய நிறுைல் ெெயல்முடை

்பயிறசி 18 ைடையடேபபு ெநாத்னங்கள் அடையநாளம் கநாணுதல்
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1 1
அடிப்படை மின்னியல் 

தத்துவங்கள்
(Basic Electrical Principles)

1. மின்சாரத்தின அடிப்படை 
2.  மினனியல் அலகுகள் மற்றும் அதன 

வடரயடைகள்
3. ஓமின விதி மற்றும் அதடை நிரூபித்தல்

4. கிர்சாபின விதிகள்
5. மின தடைகளின ச்யல்்பசாடுகள்
6. மின ததக்கிகளின ச்யல்்பசாடுகள் 

1.1 அறிமு்கம்
மின்சாரம் என்பது நீர, நிலம், கசாற்று, ஆகசாயம் 
மற்றும் செருபபு த்பசானறு மனித வசாழக்டகயின 
ஓர அஙகமசாகத் திகழகிைது. மனித வசாழக்டகயில் 
மின மற்றும் மினைணு ்சாதைஙகளின ஆக்கிரமிபபு 
சதசாைரந்து அதிகரித்து வரும் நிடலயில், இந்தச் 
 ் சாதைஙகளின அடிப்படை தத்துவம், தவடல 
ச்ய்யும் விதத்டதத் சதரிந்து சகசாள்்ள தவண்டியதும், 
இந்தச்  ் சாதைஙகட்ள முடையசாகப ்பயன்படுத்தவும், 
்பசாதுகசாக்கவும் அவற்றில் ஏற்்படும் ்பழுதுகள் குறித்து 
அறிந்து சகசாள்்ளவும் இப்பசாைப்பகுதிss மிகவும் 
அவசியமசாகும். 

1.1.1 மின்்சாரத்தின் வரலசாறு
ஜூன 1752 ல் , அசமரிக்க விஞ்சானி ச்பஞ்மின 
ஃபரசாஙக்ளின என்பவர “மினைல் என்பது 
மின்சாரம்” எை நிரூபிக்க முயற்சித்தசார. அதற்கு, 
மடைக்கசாலத்தில், ்பைக்கும் ்படைத்தில் கம்பிகட்ள 
டவத்து சலய்ைன குடுடவயுைன (Leyden Jar) 
இடைத்தசார. சலய்ைன குடுடவ என்பது ஆரம்்ப 
கசால மின்்தக்கி ஆகும். ்படைத்டதப ்பைக்க விடை 
ச்பசாழுது, மினைல் சிறிது தசாக்கி, மினைதிரச்சிடய 
உைரந்தசார. இதன மூலம் மினைல் என்பது 
இயற்டக மின்சாரம் என்படத நிரூபித்தசார.

1800ல் இத்தசாலிய விஞ்சானி 
 அசலஸ்சாண்டதரசா தவசால்ைசா என்பவர 
தன கண்டுபிடிப்பசாை ’தவசால்ைசாயிக் அடுக்கு’ 
மின்சாரத்டத உற்்பத்தி ச்ய்கிைது என்படத 
நிரூபித்தசார.

்கற்றலின் ்�சாக்்கம்

்பசாைம்

ப்பஞ்மின் ஃபரசாஙக்ளின் மின்்னலிலிருந்து 
மின்்சாரம் எடுக்்க முயறசி ப்யதசார்

நி்்கசாலசா பைஸலசாப்பஞ்மின் ஃபரசாஙக்ளின்
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1.1.2 மின்்சாரம்
மின்சாரம் என்பது கசாற்டைப த்பசால், கண்க்ளசால் 
்பசாரக்க முடியசாத ஒரு வடக ஆற்ைலசாகும். 
மின்சாரத்டத, மின உ்பகரைஙகளின ச்யல்்பசாடு 
மூலம் அறியலசாம்.

மின உயிரபபு த்சாதிப்பசான (Line tester) 
மற்றும் ்பல அ்ளடவமசானி மூலமும் மின்சாரம் 
இருப்படதச் த்சாதித்தறியலசாம். 

1.1.3 மின்்சார உற்பத்தி 
1831-32 ல் இஙகிலசாந்து விஞ்சானி டைக்்்கல் 
ஃ்பசார்ை என்பவர, ஃ்பசாரதை மினகசாந்த விதிகட்ளப 
்பயன்படுத்தி, மினைசாக்கி (Electromagnetic 
Generator) ஒனறிடை உருவசாக்கிைசார. ச்ரபிய 
அசமரிக்க விஞ்சானி நிதகசாலசா சைஸலசா என்பவர 
ெவீை ஏ.சி. மின்சாரம் வைஙகும் முடைடய 
வடிவடமத்தசார.

1.1.4 மின்்சார உற்பத்தியின் வட்க்கள்
மின்சார உற்்பத்தியின முக்கிய வடகக்ளசாவை..

1. நீர மின்சார நிடலயம்
2. அைல் மின்சார நிடலயம்
3. அணு மின்சார நிடலயம்
4. கசாற்ைசாடல மின்சார நிடலயம்
5. இயற்டக வசாயு மின்சார நிடலயம்
5. சூரிய மின்சார நிடலயம்  

(தெரதிட் மின்சாரம்) (Solar Power Station)

1.2 மின்்சாரத்தின் வட்க்கள்
மின்சாரம் (current) இரண்டு வடகப்படும். 
அடவயசாவை.
1. மசாறுதிட் மின்சாரம் (ஏ.சி) (Alternating current)
2. தெரதிட் மின்சாரம் (டி.சி) (Direct current)

1.2.1  ைசாறுதிட் மின்்சாரம் (ஏ.சி) 
(Alternating Current)

இதன திட் மசாறிக் சகசாண்தை இருப்பதசால் 
மசாறுதிட் மின்சாரம் எை அடைக்கப்படுகிைது. இதில் 
மின உயிரபபு முடை (ஃத்பஸ) மற்றும் ச்பசாதுமுடை 
(Phase and Neutral) எை இரு முடைகள் உள்்ளை. 
இதில் மின உயிரபபு முடை (ஃத்பஸ முடை) + ஆக 
இருக்கும் ச்பசாழுது, ச்பசாது முடை – ஆகச் ச்யல்்படும். 
மின உயிரபபு முடை (ஃத்பஸ முடை) – ஆக 
இருக்கும் ச்பசாழுது ச்பசாது முடை + ஆகச் ச்யல்்படும்.

மின உயிரபபு முடையில், மின த்சாதிப்பசான 
(Line Tester) மூலம் த்சாதித்தசால்  த்சாதிப்பசானில் 
வி்ளக்கு எரியும். அதெகம் த்பர ்பசாரத்திருபபீரகள் 
தசாதை. ச்பசாதுமுடையில் டவத்துச் த்சாதித்தசால் 
வி்ளக்கு எரியசாது. இது + ம் இல்டல. – ம் இல்டல. 

ஏ.சி. மின்்சாரத்தின் அடலவடிவம்
ெமது ெசாடடில் வைஙகப்படும் ஒரு முடை (Single 
Phase) மினைழுத்தம் மற்றும் அதிரசவண் 220 
V/ 50 Hz ஆகும். கீழகசாணும் அடலவடிவம் ட்ன 
அடலவடிவமசாகும் (Sine Waveform). தமடல 
ெசாடுகளில் குறிப்பசாக அசமரிக்கசாவில் 110 V / 60 Hz  
்பயன்படுத்தப்படுகிைது. ்பைம் 1.1 ல் மசாறுதிட் 
மின்சாரத்தின அடலவடிவமசாகும். 

வீச்சு (Amplitude)
X அச்சிலிருந்து அடலயின ஒரு ்பக்கத்தில் உள்்ள 
மிக உயரமசாை புள்ளி வடர உள்்ள தூரமசாகும். 
இதன அலகு தவசால்டஸ ஆகும்.

துருவங்கள்
அடலயின முதல் தமல் ்பசாதி தெரமின (+) அடர 
அடல எைவும், இரண்ைசாவது கீழப ்பசாதி எதிரமின(–) 
அடர அடல எைவும் அடைக்கப்படுகிைது. இரண்டு 
அடர அடலகளும் த்ரந்தது ஒரு முழு அடல (One 
complete cycle) எைப்படுகிைது.

அடலவடிவம்

A

B

C

D
E

U

t

்பைம் 1.1 ஏசி ட்ன அடலவடிவம்

அடலநீளம் (Wavelength)
அடலயின ஆரம்்பப புள்ளியிலிருந்து முடியும் புள்ளி 
வடர உள்்ள நீ்ளம், அடலநீ்ளம் எைப்படுகிைது. 
இதன அலகு மீடைர ஆகும்.

பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்2
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1.2.2  ் �ர்திட் மின்்சாரம் (Direct Current)

–

+

OV

்பைம் 1.3 தெரதிட் மின்சாரம்

இதன திட் மசாைசாமல் தெரதகசாைசாக 
இருப்பதசால் தெரதிட் மின்சாரம் எைப்படுகிைது. 
தூய்டமயசாை டி.சி. டய த்படைரியிலிருந்து 
ச்பைலசாம். ஏ.சி. மின்சாரத்டதத் தூய டி.சி. யசாக 
மசாற்றியும் ்பயன்படுத்தலசாம். இதில் +, - எை இரு 
முடைகள் உள்்ளை. 

1.3 மின்னியல் குணங்கள்
மினனியலின அடிப்படை குைஙக்ளசாைது 
மினைழுத்தம் (Voltage), மினதைசாடைம் (Electric 
Current) மற்ைம் மினதடை (Resistance) ஆகியை 
ஆகும்.

1.3.1 மின்்னழுத்தம் (Voltage)
மினைழுத்தத்டதப புரிந்து சகசாள்்ள முதலில் ஓர 
எளிடமயசாை உதசாரைத்டதப ்பசாரபத்பசாம்.

்பைம் 1.4 மினைழுத்தத்டத நீரின அழுத்தத்துைன ஒபபிடுதல்

ெமது வீடுகளில் தமல்நிடல நீரத் ததக்கத் 
சதசாடடிகளில் (Overhead tank) தண்ணீடர 
மினதைசாடி (Motor) மூலம் முழுவதும் நிரபபுதவசாம். 

 உச்்த்திறகு உச்் (Peak to Peak value) ைதிபபு
தெரமின (+) அடர அடலயின உச்சிப புள்ளிக்கும், 
எதிரமின (–) அடர அடலயின உச்சிப புள்ளிக்கும் 
இடைதய உள்்ள மதிபபு, உச்்த்திற்கு உச்் மதிபபு 
எைப்படுகிைது. இதன அலகு தவசால்டஸ ஆகும்.

அதிர்பவண் (Frequency):
ஒரு விைசாடிக்கு எத்தடை முழு அடலகள் (Number 
of complete cycles per second) கிடைக்கிைததசா, 
அதுதவ அதிரசவண் எைப்படும். இதன அலகு 
செரடஸ. இடதவிைப ச்பரிய அலகுகள் கிதலசா 
செரடஸ (KHz), சமகசா செரடஸ (MHz) மற்றும் 
ஜிகசா செரடஸ (GHz) அதற்கு தமலும்...

1 2 3

t0

்பைம் 1.2 ஏசி அடலயின அதிரசவண்

ஒரு விைசாடியில் 3 முழு அடலகள் 
 ஏற்்படைசால், அவவடலயின அதிரசவண் 
3 செரடஸ ஆகும். இது ்பைம் 1.2 (அ) ல் 
கசாடைப்படடுள்்ளது. 

குடைந்த அதிரசவண் அதிக 
அடலநீ்ளத்டதயும், அதிக அதிரசவண் குடைந்த 
அடலநீ்ளத்டதயும் சகசாண்டிருக்கும். இது ்பைம் 1.2 
(ஆ)ல் கசாடைப்படடுள்்ளது.
அடலநீ்ளம் (λ) =  ஒளியின (அ) மினகசாந்த 

அடலகளின திட்தவகம் (C)  

அதிரசவண் (F)
λ = C / F 
அடலநீ்ளத்தின அலகு-மீடைர, 
ஒளியின திட்தவகம்–மசாறிலி- 3×108 
மீடைர/விைசாடி
 அதிரசவண்ணின அலகு .. செரடஸ

3பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்
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மினதைசாடைம் எனகிதைசாம். அதசாவது ஒரு 
கைத்தியின வழிதய மின்சாரம் ்பசாயும்த்பசாது 
ஒரு விைசாடியில் அதன குறுக்கு சவடடுப 
்பரபட்பக் கைந்து ச்ல்லும் எலக்டரசானகளின 
சமசாத்த அ்ளடவத்தசான மினதைசாடைம் (Electric 
Current சுருக்கமசாக Current) எனகிதைசாம். 
மினதைசாடைமசாைது I எனை எழுத்தசால் 
குறிக்கப்படுகிைது. இதன மதிப்பசாைது ஆம்பியர 
(Ampere) எனை அலகசால் அ்ளக்கப்படுகிைது.

குடைந்த்பட் அலகு மில்லி ஆம்பியர (mA) 
மற்றும் டமக்தரசா ஆம்பியர (mA). அதிக்பட் அலகு 
ஆம்பியர மடடுதம.

1.3.3 மின்தடை (Resistor)

ஒரு ச்பசாருள் தனவழிதய ்பசாயும் மினதைசாடைத்திடை 
எதிரத்தசால் அக்குைம் மினதடை எைப்படுகிைது. 
மினதடைக் குைத்டதக் சகசாண்டிருக்கும் ஓர ச்பசாருளுக்கு 
மினதடைபச்பசாருள் (Resistor) எனறு ச்பயர. இது R எனும் 
எழுத்தசால் குறிக்கப்படுகிைது. இதன அலகு ஓம் (Ω). அதிக 
மதிபபுடைய அலகுகள் கிதலசா ஓம் (kΩ) மற்றும் சமகசா ஓம் 
(MΩ).

மினதடை என்படதப புரிந்து சகசாள்்ள 
வீடடில் குைசாய் திைக்கும் அ்ளடவ ஒபபிடடுப 
புரிந்து சகசாள்்ளலசாம். குைசாயிடை முழுவதுமசாகத் 
திைந்தசால், நீர ்பசாயத்தடை குடைவசாக இருப்பதசால், 
அதிக நீர சவளிதயறும். 

குைசாயிடைச் சிறிதசாகத் திைந்தசால், 
தண்ணீர ்பசாயத்தடை அதிகமசாக இருப்பதசால், 
குடைவசாக நீர சவளிதயறும்.

இதத த்பசால் மினசுற்றில் அதிக மினதடை (High Resistance) 
இருந்தசால் குடைவசாை மினதைசாடைமும் (Low current), 
குடைந்த மினதடை (Low resistance) இருந்தசால் அதிகமசாை 
மினதைசாடைமும் (High current) ்பசாயும்.

மின்தடையின் விதி்கள்
ஒரு கைத்தியின மினதடை மதிபபு கீழகண்ை 
கசாரணிக்ளசால் தவறு்படும்.

மினதடையின மதிபபு
1. கைத்தியின நீ்ளத்திற்கு தெரவிகிதத்தில் 

இருக்கும்.
2. கைத்தியின குறுக்கு சவடடுப ்பரபபிற்கு 

எதிரவிகிதத்தில் இருக்கும்.

சுற்றிலும் உள்்ள கசாற்றின அழுத்தத்திைசால் 
சதசாடடித் தண்ணீர அழுத்தத்துைன இருக்கும். 
இத்தண்ணீரின அழுத்தத்டத வைஙகு 
மினைழுத்தத்துைன (Supply Voltage) ஒபபிைலசாம்.

ஒரு கைத்தியின வழிதய மினதைசாடைம் 
்பசாய்வதற்குத் ததடவயசாை அழுத்ததம 
மினைழுத்தமசாகும். இது V அல்லது E எனை 
எழுத்தசால்  குறிக்கப்படும். இதன அலகு தவசால்ட 
ஆகும். அதிக்பட் அலகு கிதலசா தவசால்ட(kV) 
குடைந்த ்பட் அலகு மில்லி தவசால்ட (mV) & 
டமக்தரசா தவசால்ட (mV).

ஒரு தவசால்ட என்பது ஒரு ஆம்பியர  மினதைசாடைத்டத 
ஒரு ஓம் மினதடையுள்்ள சுற்றில் ச்லுத்தத் ததடவப்படும் 
மினைழுத்ததம ஆகும்.

ஒரு கிதலசா அரிசிடய/தகசாதுடமடய 
எடைத்பசாை எடைக்கல் வடிவடமத்து உள்்ளது 
த்பசால் ஒரு தவசால்ட என்பதடை தமதல உள்்ள 
்பத்தியில் விவரித்துள்த்ளசாம்.

1.3.2 மின்்்னசாடைம் (Electric Current)
மினதைசாடைத்திடைப புரிந்து சகசாள்்ள ஓர 
 எடுத்துக்கசாடடு மூலம் முயற்சிக்கலசாம். வீடடில் 
உள்்ள குைசாயிடைத் திைந்தவுைன தண்ணீர 
ச்ல்வதற்கு வழி கிடைப்பதசால் நீர தவகமசாக 
சவளிதயறுகிைது. தமல்நிடல நீரத் சதசாடடியில் 
நீர அழுத்தத்துைன இருப்பதசால் இது நிகழகிைது.

–+

்பைம் 1.5 நீரின ஓடைத்டத மினதைசாடைத்துைன ஒபபிடுதல்

இதத த்பசால், மினதைசாடைம் ்பசாய்வதற்குத் தகுந்த கைத்தும் 
கம்பிகள் (Conductors) மூலம் ஒரு ்பளுவுைன (எ.கசா. 
மினவி்ளக்கு) இடைத்துவிடைசால்  எலக்டரசானகள் அதிக 
அழுத்தபபுள்ளி அதசாவது அதிக அழுத்த முடையிலிருந்து 
குடைந்த அழுத்த முடைடய தெசாக்கி தவகமசாக ெகரும். 
இதுதவ மினதைசாடைம் ஆகும்.

ஒரு மினசுற்றிதலசா அல்லது கைத்தியிதலசா 
உயர அைரத்தி நிடலயிலிருந்து தசாழ அைரத்தி 
நிடலக்கு எலக்டரசானகள் ெகருவடததய 

பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்4
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ஓமின விதிடய ஓர எடுத்துக் கசாடடின 
மூலம் புரிந்து சகசாள்்ளலசாம்.

1 

2

3

2. 
3. 

1. 

்பைம் 1.8 ஓமின விதி – ஓரு ச்யல்வி்ளக்கம்

ஒரு ப�கிழிக் குடுடவயில் (Plastic bottle)
1. தமல் ்பக்கம் ஒரு துட்ள
2. ெடுவில் ஒரு துட்ள
3. கீதை ஒரு துட்ள இடடு (மூனறு துட்ளகளின 

அ்ளவுகள் ் மமசாக இருக்க தவண்டும்) நீரசால் 
நிரபபிைசால் எனை ஆகும்? ்பைத்திடைப 
்பசாரக்கவும்

ெம்டமச் சுற்றிப புவியீரபபு விட்யுைன, கசாற்று 
எபச்பசாழுதும் ஒரு குறிபபிடை அழுத்தத்துைன 
இருக்கும். 

3. அதன இைத்தடைக்கு (specific resistance 
or resistivity) தெர விகிதத்தில் இருக்கும்.

lR
A

ρ=

R

A

=

lR = ρ

ρ = 

்பைம் 1.7 கைத்தியின மினதடை மதிபட்பப ்பசாதிக்கும் 
கசாரணிகள்

R – மினதடை, A - குறுக்கு சவடடுப்பரபபு, 
r - இைத்தடை

இது ்பைம் 1.7ல் கசாடைப்படடுள்்ளது.

1.4 ஓமின்விதி (OHM’S LAW)
மினைழுத்தம், மினதைசாடைம் மற்றும் மினதடை 
ஆகியை ஒனறுக்சகசானறு சதசாைரபுடையது 
என்பதடை சஜரமன இயற்பியல் விஞ்சானி ஜசாரஜ் 
ட்மன ஓம் என்பவர ஒரு விதியிடை வகுத்தசார. 
இதுதவ ஓமின விதி (Ohm’s law) எைப்படுகிைது.

1 1 

1A

1Ω 2Ω

0.5A

்பைம் 1.6 நீரின ஓடைத்டத மினதடையுைன ஒபபிடுதல்

(அ)

(இ)

(ஆ)

5பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்
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எ.்கசா. 1: V=100 V, R=10 Ω எனில்  மினதைசாடைத்தின 
மதிபபிடைக் கண்டுபிடிக்கவும். மினதடை 
மதிபபு நிடலயசாக இருப்பதசாகக் சகசாள்தவசாம்.

 100 10
10

VI A
R

= = =

1.4.1 தி்றன் (Power)
குறிபபிடை தெரத்தில் ச்ய்யப்படும் மினனியல் 
தவடல, திைன எைப்படுகிைது.
திைன (P ) =  ச்ய்யப்படை மினனியல் தவடல  
 தெரம்

 =  W
T

,    P =  
V × I × t

t
அல்லது

திைன (P) = மினைழுத்தம் X மினதைசாடைம் 
திைன, ‘வசாட’ எனனும் அலகசால் 

அ்ளக்கப்படுகிைது. திைன ‘P’ எனனும்  ஆஙகில 
எழுத்தசால் குறிபபிைப்படுகிைது. அதிக திைடை 
அ்ளக்கக் கிதலசாவசாட அல்லது சமகசாவசாட எனனும் 
அலகு ்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

1 கிதலசாவசாட = 1000 வசாடஸ, 
i.e ; 1KW = 1000 வசாடஸ

1 சமகசாவசாட = 10,00,000 வசாடஸ
மின்க்திடயக் கண்டுபிடிக்கக் கீழகண்ை 
 சூத்திரஙகள் ்பயன்படுகினைை.
 P = V × I   ........................................  1
ஓமின விதிப்படி V = I × R ஐ (1) ல் பிரதியிடைசால்
 P = I × R × I = I2R  ....................  2
ஓமின விதிப்படி I = V/R ஐ (1) ல் பிரதியிடைசால்

P = V × V/R
 P = V2/R   3

எைதவ மூனறு சூத்திரஙகள் மூலம் 
மின்க்தியின மதிபட்பக் கண்ைறியலசாம்.

 i) P = V × I
 ii) P = I2 R
 iii) P = V2/R

மின்்க்திடயக் ்கணக்கிடும் ்கணக்கு்கள்
எ.்கசா 1:  V = 10 தவசால்டஸ I = 2 ஆம்பியர எனில் 

மின்க்திடயக் கைக்கிடுக.
P = V × I = 10 × 2 = 20 வசாடஸ

1. கசாற்று குடுடவயில் உள்்ள நீடர 
அழுத்துகிைது. தமதலயுள்்ள துட்ளயிலிருந்து 
ஒர்ளவு தவகத்துைன நீர சவளிதயறும்.

2. ெடுவில் உள்்ள துட்ளயிலிருந்து சிறிது 
அதிக தவகத்துைன நீர சவளிதயறும்.

 கசாரைம் கசாற்றின அழுத்தம், புவியீரபபு 
விட்தயசாடு தமதல இருக்கும் தண்ணீரின 
அழுத்தத்திைசாலும் ்ற்தை தவகமசாக நீர 
சவளிதயறும்.

3. கீதை உள்்ள துட்ளயிலிருந்து மிக அதிக 
தவகத்துைன நீர சவளிதயறும். இதற்குக் 
கசாரைம் தமற்ச்சானை கசாரைஙகளுைன, 
ெடுதவ உள்்ள தண்ணீரின அழுத்தத்திைசாலும் 
தவகம் மிக அதிகமசாகி விடுகிைது.

இதத த்பசால் ஒரு மினசுற்றிலும், 
மினைழுத்தம் அதிகமசாைசால் மினதைசாடைம் 
அதிகமசாகும். மினைழுத்தம் குடைந்தசால் 
மினதைசாடைமும் குடையும் (இரண்டு நிடலகளிலும் 
மினதடை மதிபபு மசாைசாமல் இருக்க தவண்டும்)

அதசாவது I α V
மினதைசாடைத்திற்கும் மினதடைக்கும் 
இடைதயயுள்்ள சதசாைரட்ப ஏற்கைதவ ்படித்ததசாம்.

ஓமின் விதி 
மசாைசாத சவப்பநிடலயில், ஒரு மினசுற்றில் 
்பசாயும் மினதைசாடைமசாைது, அளிக்கப்படும் 
மினைழுத்தத்திற்கு தெர விகிதத்திலும், 
மினதடைக்கு எதிர விகிதத்திலும் இருக்கும்.

மினைழுத்தம்
மின தடை

மினதைசாடைம் = 

I = V/R

ஓமின விதிடயக் கீழக்கண்ைவசாறு 
மசாற்றியடமக்கலசாம்

V

V = I x R

I R

V

I R

V

I R

=I
R
V R =

I
V

கைக்கீடுகள் மூலம் கீழக்கண்ைவசாறு ஓமின 
விதிடய நிரூபிக்கலசாம்.

பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்6
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7
மின்க்திடயப ்பயனுள்்ள வடகயில்  ச்லவழிக்கும் 
ச்பசாருளுக்கு மின்பளு எனறு ச்பயர

எ.்கசா. மின்விளக்கு, மின்விசிறி, மிக்சி, வசாப்னசாலி 
ைறறும் பதசாடலக்்கசாடசி.

1.4.5 மின் சுறறு (Electrical Circuit)
மின வைஙகியின (Power supply ) இரு 
முடைகளிலும் ஒரு ்பளுடவ இடைத்தசால், அதன 
வழிதய மினதைசாடைம் ்பசாயும். இவவிடைபபு 
முடை மினசுற்று எைப்படுகிைது.

R

IR

VR

்பைம் 1.10 மின சுற்று

1.4.6 குறியீடு்கள் (Symbols)
மின்பளுக்கள் மற்றும் மினனிடைபபுகளின 
உண்டமயசாை உருவத்டத அடைவரசாலும் 
எளிதில் வடரய இயலசாது. எைதவ, 
மினனிடைபபுகள், மின்பளுக்கள், மின 
உ்பகரைஙகள் மற்றும் மினைணுவியல் 
்சாதைஙகள் ஆகியவற்றிற்கு எளிடமயசாை 
குறியீடுகள் வைஙகப்படடுள்்ளை.

எடுத்துக்கசாடடிற்குச் சில குறியீடுகள் கீதை 
சகசாடுக்கப்படடுள்்ளை

–

+

்பைம் 1.11 குறியீடுகள்

1.4.7 மூடிய மின் சுறறு வடர்பைம் (Circuit 
Diagram)

எளிடமயசாை குறியீடுகள் ்பயன்படுத்தப்படைசால் 
அடைவரும் எளிதில் வடரந்து விடுவசாரகள். 

1.4.2  மின்னியக்கு விட்  
(Electro motive force, shortly EMF)

ஒரு மினபுள்ளியில் எதிரமினதுகள்களின 
(Electrons) அழுத்தத்திைசால் கிடைக்கும் விட்தய 
 மினனியக்கு விட் எைப்படுகிைது. மினகலஙகள் 
மற்றும் மினைசாக்கி (டைைதமசா) த்பசானை மின்க்தி 
மூலஙகளின மினைழுத்தத்டத, மினனியக்கு விட் 
எனதை கூை தவண்டும். இதன அலகு தவசால்டஸ 
ஆகும்.

1.4.3 மின்்னழுத்த ்வறு்பசாடு (Potential 
Difference)

ஒரு மினசுற்றில் உள்்ள ்பளுவின இரு 
முடைகளுக்கிடைதய உள்்ள மினைழுத்ததம 
மினைழுத்த தவறு்பசாடு எைப்படுகிைது. இதன 
அலகு தவசால்டஸ ஆகும்.

R1

R2

E

்பைம் 1.9 ்பளுவின இரு முடைகளுக்கிடைதய உள்்ள 
மினைழுத்த தவறு்பசாடு

1.4.4 மின்்பளு (Load)
ஒரு மின உ்பகரைத்திற்கு மின்க்திடயக் 
சகசாடுத்தசால் அதடைப ்பயன்படுத்தி 
மினஉ்பகரைம் இயஙகுகிைது. அதசாவது ஒரு 
 மினவிசிறிக்கு மின்க்திடயக் சகசாடுத்தசால், 
அது சுைனறு, கசாற்டை வைஙகுகிைது. இதில், 
மினவிசிறி மின்சாரத்திற்கு ஒரு ்பளு ஆகும். ஒரு 
மினவி்ளக்கிற்கு மின்க்திடயக் சகசாடுத்தசால் 
அதன மூலம் ஒளிடய வைஙகுகிைது. இதில் 
மினவி்ளக்கு, மின்சாரத்திற்கு ஒரு ்பளு ஆகும். 

இதன மூலம் ெசாம் சதரிந்து சகசாண்ைது 
எனைசவனில்,
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இச்சுற்றில் எல்டலயில்லசாத அ்ளவு மினதைசாடைம் 
்பசாயும். அதசாவது 

0
V

= =∞AI  ஆம்பியர. இது மிகவும் 
ஆ்பத்தசாைது. சில செசாடிகளில் அ்ளவுக்கதிகமசாை 
சவப்பம் இச்சுற்றில் ஏற்்படும். இதைசால், தீவி்பத்து 
ஏற்்பைக் கூடும். 

்பைம் 1.14 குறுக்கு மினசுற்று 

இதடைத் தவிரப்பதற்கு மின உருகு இடை (Fuse 
wire), மினசுற்றிடைத் துண்டிக்கும் அடமபபு 
(Main Circuit Breaker), மற்றும் மின கசிவுச் 
சுற்று துண்டிக்கும் அடமபபு (ELCB) ஆகியடவ 
்பயன்படுகிைது.

1.4.10 மின் உருகு இடை (Fuse Wire)
குறுக்கு மினசுற்றிைசால் ஏற்்படும் தீவி்பத்திடைத் 
தவிரப்பதற்கு குடைந்த உருகு நிடல சகசாண்ை 
(Low melting point) தகரப பூச்சு பூ்ப்படை சமல்லிய 

்பைம் 1.12 மினசுற்று வடர்பைம்

மினனிடைபபுகட்ள எளிடமயசாை குறியீடுகளுைன 
வடரயும் முடைக்கு, மினசுற்று வடர்பைம் எனறு ச்பயர.

ஒரு மினசுற்றில் மின்சாரம் ்பசாய்வதற்கு ஏற்்ப 
ஒனறு அல்லது அதற்கு தமற்்படை ்பளுக்கள், 
மினவைஙகியின இரு முடைகளுைன 
இடைக்கப்படடிருந்தசால் அச்சுற்று முற்றுப 
ச்பற்ை மினசுற்று (Closed circuit) எைப்படுகிைது. 
இச்சுற்றில் மின்சாரம் ்பசாயும்.

1.4.8 தி்றந்த மின்சுறறு (Open Circuit)
ஒரு மினசுற்றில் மின்சாரம் ்பசாய 
வழிதய இல்லசாதவசாறு மின கம்பி (wire) 
துண்டிக்கப்படடிருந்தசாதலசா, ்சாவி இயஙகசா 
நிடலயில் (Switch off) இருந்தசாதலசா, அச்சுற்று 
திைந்த மினசுற்று (Open circuit) எைப்படுகிைது. 
இச்சுற்றில் மின்சாரம் ்பசாயசாது.

்பைம் 1.13 (அ & ஆ)ல் திைந்த மினசுற்றின ்பைஙகள் 
கசாடைப்படடுள்்ளது.

1.4.9 குறுக்கு மின்சுறறு (Short circuit)
ஒரு மினசுற்றில் மின்சாரம் ்பசாயத் தடைதய 
இல்லசாதவசாறு, இடைக்கப்படைசால், அச்சுற்று, 
குறுக்கு மினசுற்று எைப்படுகிைது. (்பசாரக்க: ்பைம் 1.14). ்பைம் 1.15 மின உருகு இடை ்பயன்படுத்தப்படை சுற்று

S
I

(a)

S

(b)
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தசாமிரக்கம்பிகள் (Tin coated copper wires) மின 
சுற்றுைன சதசாைரிடைபபில் இடைக்கப்படுகிைது. 
குறுக்கு மினசுற்று அல்லது, அ்ளவுக்கு அதிகமசாை 
்பளு ஏற்்படும் ச்பசாழுது (Overload) சவப்பம் 
அதிகமசாகி, இக்கம்பிகள் உருகி மினசுற்றிடைத் 
துண்டிக்கிைது. ்பைம் 1.15 ஐ ்பசாரக்கவும்.

இதைசால் குறுக்கு மினசுற்று, திைந்த 
மினசுற்ைசாகி , அதிக மினதைசாடைம் சதசாைரச்சியசாகப 
்பசாய்வது தடுக்கப்படுகிைது. இதைசால் தீவி்பத்து 
தவிரக்கப்படுகிைது. மின உருகு இடை 1 A, 2 A, 5A 
மற்றும் 10A அ்ளவுகளில் கிடைக்கிைது. தற்கசாலஙகளில் 
மின உருகு இடைகளுக்குப ்பதிலசாக, மினசுற்றிடைத் 
துண்டிக்கும் அடமபபு (MCB) ்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

1.4.11  பதசாைரிடணபபு மின்சுறறு  
(Series circuit)

ஒரு மினசுற்றில் மின்சாரம் ்பசாய ஒதர ஒரு வழி 
மடடும் இருக்குமசாறு ஒனறுக்கு தமற்்படை ்பளுக்கள் 
இடைக்கப்படைசால் அச்சுற்று சதசாைரிடைபபு 
மினசுற்று எைப்படுகிைது.

R1 R2

்பைம் 1.16 சதசாைரிடைபபு மினசுற்று

1.4.12  ்பக்்க இடணபபு மின்சுறறு  
(Parallel circuit) 

ஒரு மினசுற்றில் மின்சாரம் ்பசாய ஒனறிற்கு 
தமற்்படை வழிகள் இருக்குமசாறு ்பல ்பளுக்கள் 
இடைக்கப்படைசால் (்பசாரக்க: ்பைம் 1.17) ்பக்க 
இடைபபு அல்லது இடை இடைபபு மினசுற்று 
எைப்படுகிைது.

IT

I1 I2 I3

R3R2R1

A

B

12v

்பைம் 1.17  ்பக்க இடைபபு மினசுற்று

1.5  மின்தடை்கடள பதசாைரில் 
இடணத்தல் 

்பைத்தில் R1 R2 மற்றும் R3 ஆகிய மூனறு மின 
தடைகள் சதசாைரில் இடைக்கப்படடுள்்ளடதக் 
கசாைலசாம்.

இச்சுற்றில், இரு முடைகளுக்கிடைதய 
‘V’ எனனும் மினைழுத்தமசாைது ச்லுத்தப்படும் 
ச்பசாழுது கீழக்கசாணும் குறிபபுகட்ளக்  கவைத்தில் 
சகசாள்்ள தவண்டும். 

R1

+

–

R2

R3

்பைம் 1.18  சதசாைரிடைபபில் மின தடைகள்

1. மினதைசாடைத்தின I எனனும் அ்ளவசாைது 
எல்லசா மினதடைகளிலும் ஒதர அ்ளவசாக 
இருக்கும்.

2. மினதடைகளின இடைதய ஏற்்படும் 
மினைழுத்தக் குடைவு (Voltage drop) மின 
தடைகளின மதிபபுக்கு ஏற்ைவசாறு மசாறு்படும். 
ie., 

1
2
3

.
.
.

V I R
V I R
V I R

=
=
= 3

2

1

3. இச்சுற்றில் ஒவசவசாரு மினதடையிலும் 
ஏற்்படும் மினைழுத்த வீழச்சிகளின கூடடுத் 
சதசாடக வைஙகு மினைழுத்தத்திற்குச் 
்மமசாக இருக்கும்.

ஆதலசால், V = IR1 + IR2 + IR3
 இந்தச் ்மன்பசாடடிடைப  ்பயன்படுத்தித் 

சதசாைரிடைபபின சமசாத்த மின தடைக்கசாை 
சூத்திரத்திடைத் தருவிக்கலசாம்.

V = I (R1 + R2 + R3)

ஓமின விதிப்படி.. V
I

= R1 + R2 + R3

சமசாத்த மின தடை R = R1 + R2 + R3

ஏசைனில் R = V
I

R என்பது சமசாத்த மின தடை ஆகும். 
சமசாத்த மின தடை (R) எனை அ்ளவசாைது 

9பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்
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தரப்படும்ச்பசாழுது கீழகசாணும்  குறிபபுகட்ளக் 
கவைத்தில் சகசாள்்ள தவண்டும்.

1. ஒவசவசாரு மின தடையின இரு 
 முடைகளுக்கு இடைதய உள்்ள 
 மினைழுத்த தவறு்பசாடு (Potential difference) 
்பட்ள மினைழுத்தத்திற்குச் ்மமசாக 
இருக்கும்.

2. மினதைசாடைத்தின அ்ளவசாைது 
மினதடையின மதிபபிற்தகற்ைவசாறு 
மசாறு்படும். அதசாவது மினதடை R1 ல் I1 , R2 
ல் I2 எை இருக்கும். 

 i.e. I1 = V/R1, I2 = V/R2
3. மினதடைகளின வழிதய ச்ல்லும் 

மினதைசாடைஙகளின கூடடுத்சதசாடக 
சுற்றின சமசாத்த மினதைசாடைத்திற்குச் 
்மமசாக இருக்கும்.

    I = I1+I2
இச்்மன்பசாடடைப ்பயன்படுத்தி, ்பக்க 

இடைபபிற்கசாை சமசாத்த மினதடை கசாை 
உதவும் சூத்திரத்திடைத் சகசாடுக்கலசாம். 

ஓமின விதிப்படி V
R1

V
R

V
R2

= +

 

1
R1

V
R

1
R2

= +V
 
 
 

இரண்டு ்பக்கஙகளிலும் “V” ஐ நீக்கவும்.

 

1
R1

1
R

1
R2

= + 
 
 

மீ.சி.ம. மூலம் எளிடமப்படுத்திைசால்…

   

1
R1

1
R

1
R2

= + 
 
 

1
R

R2 + R1
R1R2

=V
 
 
 

குறுக்குப ச்பருக்கல் ச்ய்தசால் R(R1 + R2) = R1 • R2

    R1 + R2
R1R2R = 

சமசாத்த மினதடை  R1 + R2
R1R2R = 

4. சுற்றில் ஏதசாவது ஒரு இைத்தில் மின 
இடைபபு துண்டிக்கப்படைசாலும், பிை 
இடைபபுகளில் மினதைசாடைம் இருக்கும். 
(்பசாரக்க: ்பைம் 1.20)

அச்சுற்றில் உள்்ள அடைத்து மினதடைகளின 
கூடடுத் சதசாடகக்குச் ்மமசாக இருக்கும்

தமற்கண்ை சூத்திரத்திடைப 
்பயன்படுத்தித் சதசாைரிடைபபு மினசுற்றில் சமசாத்த 
மினதடை மதிபபிடைக் கண்ைறியலசாம்.

4. ஒவசவசாரு மினதடையின வழிதய ச்ல்லும் 
மினதைசாடைத்டதயும் I = V

R  மூலம் 
கைக்கிைலசாம்.

5. இச்சுற்றின ஏதசாவது ஒரு இைத்தில் 
இடைபபு விடு்படைசாலும் சுற்று முழுவதும் 
மினதைசாடைம் ்பசாயசாது.

1.5.1 பதசாைரிடணபபு முட்றயின் ்பயன்்கள்
1. இவவடக இடைபபு முடையசாைது 

வீடடு வித்்ஙகள் மற்றும் 
திருவிைசாக்களில் அலஙகசாரத் சதசாைர 
மினவி்ளக்குகளில் (decorative serial sets) 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

2. இவவிடைபபு முடைடயப ்பயன்படுத்தி, 
குைல் வி்ளக்கு , மினைடுபபு, மினவிசிறிகள், 
மிக்சி த்பசானை மின உ்பகரைஙகளில் 
ஏற்்படும் ்பழுதிடைக் கண்ைறியலசாம்.

1.6  ்பக்்க இடணபபு முட்ற 
(PARALLEL CIRCUIT)

I

I1

R1

I2

R2

்பைம் 1.19 ்பக்க இடைபபில் மினதடைகள்

்பைம் 1.19 ல் இரண்டு  மினதடைகள் ்பக்க 
இடைபபில் இடைக்கப்படடிருப்படதக் 
கசாைலசாம். இம்முடையில் இரண்டு மின 
தடைகளின இரு முடைகளும் தனித்தனிதய 
இடைக்கப்பை தவண்டும். மினதைசாடைம் ்பசாயும் 
்பசாடதகளின எண்ணிக்டக, இடைக்கப்படடுள்்ள 
மினதடைகளின எண்ணிக்டகக்குச் ்மமசாக 
இருக்கும். மினைழுத்தம் “V” சுற்றுக்குத் 

பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்10
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1.7.1 ைதிபபு ைசா்றசா மின்தடை (fixed resistor)
இவவடக மினதடையின மதிபட்ப மசாற்ை 
இயலசாது. எைதவ இடவ மதிபபு மசாைசா 
மினதடைகள் எைப்படுகினைை. இதன குறியீடு 
்பைம் 1.21 ல் கசாடைப்படடுள்்ளது.

்பைம் 1.21 மதிபபு மசாைசா மினதடையின குறியீடுகள் 
இதில் தமலும் சில வடககள் உள்்ளை. இவ 
வடககள், மினதடை தயசாரிக்கப ்பயன்படும் 
ச்பசாருடகளின அடிப்படையில் மசாறு்படுகினைை. 

ைதிபபு ைசா்றசா மின்தடையின் வட்க்கள்
1. கரிம மினதடை (carbon resistor)
2. கம்பியசால் சுற்ைப்படை மினதடை  

(wire wound resistor)
3. உதலசாக ஆக்ட்டு மினதடை  

(metal oxide resistor)
4. உதலசாகப ்பைல மினதடை  

(metal film resistor)
5. அச்சிைப்படை மினதடைகள்  

(Printed resistors)
6. தமற்்பரபபில் ்பதிக்கப்படும் ச்பசாருடகள் 

(surface mounted Device - SMD ) வடக 
மினதடை

I

R2
R1

்பைம் 1.20

5. இம் மினசுற்றில் மினதைசாடைம் ஒனறுக்கு 
தமற்்படை ்பசாடதகளில் ்பசாய்கிைது. அதசாவது 
ஒவசவசாரு மினதடையின வழிதயயும் 
மினதைசாடைம் ்பசாய்கிைது, சமசாத்த 
மினதைசாடைத்திலிருந்து கிட்ளயசாகப 
பிரிந்து ஒவசவசாரு மினதடையின வழிதய 
்பசாயும் மினதைசாடைத்திடைக் கிட்ள 
மினதைசாடைம் எனகிதைசாம்.

்பக்்க இடணபபு முட்றயின் ்பயன்்கள்
வீடுகளிலும் சதசாழிற்்சாடலகளிலும் மின 
இடைபபு வைஙக, ்பக்க இடைபபுமுடை 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

1.7  மின்தடை்களின் வட்க்கள்
மினதடைகள் இருச்பரும் பிரிவுக்ளசாகப 
பிரிக்கப்படுகினைை. 

1. மதிபபு மசாைசா மினதடை(Fixed resistor) 
2 மதிபபு மசாறும் மினதடை (variable resistor) 

்பைம் 1.22 மதிபபு மசாைசா மினதடை(Fixed resistor) - ்பல்தவறு வடககள்

Linear Resistor
Non Linear 

Resistor

Fixed Resistor Variable Resistor

Thermistor

Photo Resistor 
LDR

Preset

Surface Mount 
SMD

Thick film 
Resistor

Wire wound 
Resistor

Carbon Composition 
Resistor

Thin film 
Resistor

Potentiometer Rheostat Varistor Resistor

Resistor

11பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்
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சி்றபபு வட்க மின் தடை்கள்
7. தெர மின சவப்பக் குைகம் வடக மின 

தடைகள் (Positive Temperature Coefficient 
Resistors (PTC) )

8. எதிரமின சவப்பக் குைகம் வடக மின 
தடைகள் (Negative Temperature Coefficient 
Resistors (NTC))

1.7.2 ்கரிை மின்தடை (carbon resistor)

 ்பைம் 1.23 கரிம மினதடை

 
 

சுடைக் களிமண்தைசாடு கரிக்கலடவடய 
இடைத்து அததசாடு கம்பிடய உயர 
அழுத்தத்திலும் சவப்பத்திலும் டவத்துச் சிறு சிறு 
குச்சிகள் வடிவத்தில் தயசாரிக்கப்படுகிைது. இது 
அ்ளவிற்தகற்ைவசாறு தயசாரிபபு முடையில் சிறு சிறு 
மசாற்ைம் ச்ய்யப்படடு உருவசாக்கப்படுகிைது. இதன 
வழிதய குடைந்த அ்ளவு சகசாண்ை மினதைசாடைம் 
மடடுதம ச்லுத்த முடியும். அதிக மினதைசாடைம் 
ச்லுத்திைசால் இது எரிந்து விடும்.

்பயன்்கள்: 
குடைந்த மினதைசாடைத்திடைப ்பயன்படுத்தும் 
வசாசைசாலி, சதசாடலக்கசாடசி மற்றும் டி.வி.டி. 
பத்ளயரகளில் ்பயன்படுகினைை.

1.7.3 ்கம்பியசால் சுற்றப்படை மின்தடை (wire 
wound resistor)

குறிபபிடை நீ்ளம் சகசாண்ை டெக்தரசாம் கம்பியசாைது 
உருட்ளயின தமல் சுற்ைப்படடிருக்கும். கம்பியின 
இரு முடைகளும் ச்ம்புக் கசால்கத்ளசாடு 
இடைக்கப்படடிருக்கும். பின அதன தமற்்பரபபின 
தமல் ச்ரசாமிக் ்பசாதுகசாபபுப பூச்்சாைது பூ்ப்படடிருக்கும். 

்பைம் 1.24 கம்பியசால் சுற்ைப்படை மினதடை

இது அதிகத் சவப்பம் மற்றும் அதிக 
திைன தசாக்குபபிடிக்கக் கூடிய இைஙகளில் 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது. இதில் துல்லியமசாை 
அ்ளவிடைக் சகசாண்டிருக்கும் மினதடைகளும் 
தயசாரிக்கப்படுகிைது.

்பயன்்கள்
1. இந்த வடக மினதடைக்ளசாைது ச்பரும்்பசாலும்  

சதசாடலக்கசாடசி, மின்க்தி வைஙகி, மற்றும்  
தடலகீழிச் சுற்றுகளில் (Inverter circuits) 
்பயன்படுகிைது. 

2. ச்பசாது ஒலிச்பருக்கி அடமபபுகளில் (public 
Address system ) ்பயன்படுகிைது.

1.7.4  ் ைற்பரபபில் ்பதிக்்கப்படும் ப்பசாருட்கள் 
வட்க (SMD) மின்தடை்கள்

SMD எனைசால் SURFACE MOUNT DEVICE 
ஆகும். அச்சிடைச் சுற்றுப ்பலடககளில் (PCB) 
தசாமிரப ்படடைகளின தமல் தெரடியசாகப 
்பற்ை  டவக்கப்படுவதசால் SMD மினதடைகள் 
எைப்படுகிைது. ்பயன்பசாடடில் உள்்ள கரிம 
மினதடைகட்ள விை அ்ளவில் மிகச்சிறியது. 
்துர , ச்வவக மற்றும் நீள் வடை வடிவஙகளில் 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

்பைம் 1.25 SMD மின தடைகள்

நிட்ற்கள்
1. இவவடக மினதடைகள், சிறு முடைகள் 

மூலம் ்பலடககளின தமல் ்பற்ை 
டவக்கப்ப டுகிைது. இதைசால், ்பலடககளில் 
துட்ளயிடுவது தவிரக்கப்படடு, ்பலடகயின 
இரு்பக்கஙகளிலும் ச்பசாருடகட்ளப 
 ச்பசாருத்தவும், ்பற்ை டவக்கவும் (Double 
Sided PCB) ்பயன்படுத்த முடிகிைது.

2) அச்சுப்பலடகயின தமல் ஒரு எடுத்துப 
ச்பசாருத்தும் இயந்திரம் (PICK AND PLACE 
MACHINE) மூலம் எளிதில் ச்பசாருத்தலசாம்.

குட்ற்கள்
்பழுதசாை மினதடைகட்ள அகற்றி, புதிய 
மினதடைகட்ளப ச்பசாருத்துவது மிகக் கடிைம்

பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்12
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1.7.5  ைதிபபு ைசாறும் மின்தடை  
( variable resistor)

மினசுற்றில் ச்யல்்படும்த்பசாது அதன மதிபட்பத் 
ததடவக்தகற்்ப மசாற்றியடமத்துக் சகசாள்்ளலசாம். 
எைதவ இடவ மதிபபு மசாறும் மினதடைகள் 
எைப்படுகிைது.

்பைம் 1.26ைதிபபு ைசாறும் மின்தடையின் குறியீடு

மதிபபு மசாறும் மினதடை என்பது ஒர ச்பசாடைனஷிதயசா 
மீடைதர ஆகும். இது வசாசைசாலி மற்றும் 
சதசாடலக்கசாடசிகளில் ஒலிக் கடடுப்பசாடுக்ளசாகவும், 
மற்றும் பிை கடடுப்பசாடுக்ளசாகவும் ்பயன்படுகிைது, 
இதன முதல்்பகுதி வசா்ர த்பசானை அடமப்பசாகவும் 
அதன தமல் ஓர சமல்லிய உதலசாக அடமபபு எளிதசாகச் 
சுைலும் வண்ைமும், மின சதசாைரபுடையதசாகவும் 
அடமக்கப்படடிருக்கும்.

்பைம் 1.27 மதிபபு மசாறும் மினதடை (ச்பசாடைனஷிதயசாமீடைர)

T1 T2 T3

இதில் ஓர ெழுவும் வட்ளயமும் (அ) 
சதசாைர வட்ளயமும் அடமக்கப்படடு, சுைலும் 
்பகுதிதயசாடு சதசாடடுக் சகசாண்டிருக்குமசாறு 
 ச்பசாருத்தப்படடிருக்கும். இதில் மூனறு இடைபபுக்-  
கசால்கள் உள்்ளை. இதன இரண்டு இடைபபுக் 
கசால்கள் கரிமப ்பசாடதயின (carbon track) 

இரு முடைதயசாடும், மற்சைசானறு சதசாைர 
 வட்ளயத்ததசாடும் இடைக்கப்படடிருக்கும்.

1.7.6  தனி வட்க மின்தடை்கள் :  
என். டி.சி & பி.டி.சி (N.T.C & P.T.C)

இபத்பசாது சில தனிவடக மினதடைகட்ளப ்பற்றி 
அறிந்துசகசாள்்ளப த்பசாகிதைசாம். அடவகள் என. 
டி.சி( N.T.C) யும் பி.டி.சி (P.T.C)யும் ஆகும் . இடவகள் 
சில சிைப்பசாை ்பண்புகட்ளக் சகசாண்டுள்்ளை.

்�ர் பவப்பக் குண்க மின்தடை்கள் (Positive 
Temperature Co- efficient (P.T.C) Resistors) 
(Posistors)

(a) (b)

்பைம் 1.28 ச்பசாசிஸைரகள்

இவவடக மினதடைகள் சவப்பநிடல 
 உயரும்த்பசாது அவற்றின தடையின 
அ்ளவு அதிகமசாகும். இடவகள் வண்ைத் 
சதசாடலக்கசாடசிப ச்படடிகளில் “ஆடதைசாதமடடிக் 
டீகசாசிங” சுற்றுகளில் ்பயன்படுகினைை. 
்பைம் 1.28ல் ச்பசாசிஸைர கசாடைப்படடுள்்ளது.

1.7.7 எதிர் பவப்பக் குண்க மின் தடை்கள் 
(Negative Temperature Co-Efficient 
(NTC) Resistors) (Thermistors)

்பைம் 1.29 சதரமிஸைர

இவவடக மினதடைகளின சவப்பநிடல உயரும்  
த்பசாது தடையின அ்ளவு குடைகிைது. மின இயஙகி 
(Power supply) இயக்கப்படும்த்பசாது உண்ைசாகும் திடீர 
மினதைசாடைத்திைசால் (surge current) சில  உறுபபுகள் 
த்தமடையலசாம். அந்நிடலடயத் தவிரக்க என. 
டி.சி மினதடைகள் ்பயன்படுத்தப்படுகினைை. இது 
்பைத்தில் கசாடைப்படடுள்்ளது.
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1.8  மின்தடையின் வண்ணக்குறியீடு 
(COLOUR CODING)

மினதடைகளின மதிபபிடை அறிய அதன 
தமற்்பரபபில் மூனறு வண்ைப்படடைகள் 
வட்ளயஙக்ளசாகப பூ்ப்படுகிைது. ஒவசவசாரு 
வண்ைத்திற்கும் ஒரு மதிபபு சகசாடுக்கப்படுகிைது. 
இதுதவ வண்ைக்குறியீடு எைப்படுகிைது. இது  
்பைம் 1.30 (அ) ல் கசாடைப்படடுள்்ளது.

்பைம் 1.30 மினதடையின வண்ைக்குறியீடு

1 2 3 4

இதில் முதல் வண்ைம் மினதடை மதிபபின 
முதல் இலக்கமசாகவும் இரண்ைசாவது வண்ைம் 
இரண்ைசாம் இலக்கமசாகவும் எடுத்துக்சகசாள்்ள 
தவண்டும். மூனைசாவது வண்ைத்திற்கசாை 
மதிபபின எண்ணிக்டகடய 10 ன அடுக்கசாகக் 
சகசாண்டு, தமற்கண்ை இரண்டு இலக்கஙகளுைன 
ச்பருக்க தவண்டும். கிடைக்கும் மதிபபு ஓம் அ்ளவில் 
இருக்கும். ெசானகசாவது வண்ைம் ஏற்ைத்தசாழவுக் 
குறியீைசாக (tolerance code) ்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

1.8.1 ஏற்றத்தசாழ்வு (Tolerance)
ஏற்ைத்தசாழவு என்பது மினதடை மதிபபில் 
அனுமதிக்கப்படை மசாறு்பசாடு ஆகும். சில 
தயசாரிப்பசா்ளரகள் மினதடையின மதிபபு, 
ஏற்ைத்தசாழவு, மின்க்தி அ்ளவு (wattage) 
ஆகியவற்டை தெரடியசாகதவசா, வண்ை 
வட்ளயமசாகதவசா மினதடையின உைலில் ்பதித்து 
விடுகினைைர.

்பைம்  1.31 ஏற்ைத்தசாழவு

மினதடைகட்ளத் தயசாரிக்கும் த்பசாது 
நிரையிக்கப்படை அ்ளவிற்குச் ்ரியசாகத் தயசாரிக்க 
இயலசாது. அதன அ்ளவில் ்ற்றுக் கூடுதலசாகதவசா, 
குடைவசாகதவசாதசான இருக்கும். இது தவிரக்க 
முடியசாத சில தயசாரிபபு முடைகளில் ஏற்்படுகிைது. 
ஆகதவ, தயசாரிபபின அ்ளவில் மதிபபு மசாற்ைம் 
ஏற்்படுகிைது. இதுதவ ஏற்ைத்தசாழவு எைப்படுகிைது. 
இதன மதிபபு ±5% (அ) ±10% ஆக இருக்கலசாம். 
மினதடையின வண்ைப ்படடைகளில் கடைசி 
்படடை தஙக நிைமசாக இருந்தசால் ±5% எைவும், 

அடைவடை 1.1 மினதடையின வண்ைக்குறியீடு
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I5

I4

I3

I2

I1

J

1.33 கிரச்்சாஃபின மினதைசாடை விதி

்பைத்தில், J எனை ்ந்திபபு ஐந்து கைத்திகளின 
மூலம் ஏற்்படுத்தப்படடுள்்ளது. இதில் ்பசாயும் 
மினதைசாடைஙகள் I1 , I2 , I3, I4 மற்றும் I5 ஆகும்.

I1 , I2 , & I3 ஆகியடவ ்ந்திபட்ப தெசாக்கிப 
்பசாய்கினைை. I4 மற்றும் I5 ்ந்திபபிலிருந்து 
சவளிதய ்பசாய்கினைை. கிரச்்சாஃபின மினதைசாடை 
விதியின்படி

I1 + I2 + I3 = I4+ I5
i.e., ்ந்திபட்ப தெசாக்கிப ்பசாயும்  மினதைசாடைஙகள்= 
்ந்திபபிலிருந்து சவளிதய ்பசாயும் மினதைசாடைஙகள்.

 அதசாவது;
I1 + I2 + I3 - I4 - I5 = 0 . இதுதவ கிரச்்சாஃபின 

மினதைசாடை விதி ்மன்பசாடு ஆகும்.

1.9.2 மின்்னழுத்த விதி (Voltage Law):
ஒரு சதசாைர மினசுற்றில்  இடைக்கப்படடுள்்ள 
ஒவசவசாரு மினதடையில் ஏற்்படும் மினைழுத்த 
வீழச்சிகளின கூடடுத் சதசாடக, வைஙகு 
 மினைழுத்தத்திற்குச் ்மமசாக இருக்கும்.

ஒரு முற்றுபச்பற்ை மினசுற்றில் ஏற்்படும் 
மினைழுத்த வீழச்சிகளினகூடடுத்சதசாடக வைஙகு 
மினைழுத்தத்திற்குச் ்மமசாக இருக்கும். இதுதவ 
கிரச்்சாஃபபின மினைழுத்த விதி (சுருக்கமசாக KVL) 
எைப்படுகிைது.

V = IR1 + IR2 + IR3
V = V1+V2+V3

D C

A B

R2V2= IR2

V1= IR1

V3= IR3

R1

+

–
V

R3

்பைம் 1.34s கிரச்்சாஃபின மினைழுத்த விதி

சவள்ளியசாக இருந்தசால் ±10% ஏற்றத்தாழ்வு 
 மதிபட்பயும் சகசாண்டிருக்கும்.

வண்ைக் குறியீடு மூலம் மினதடை 
மதிபபுக்கட்ளக் கசாணுதல்

எடுத்துக்்கசாடடு 1: ்பழுபபு ்கறுபபு ்பழுபபு 
     1 0 × 101 

 = 10 × 10 
    100 Ω

எடுத்துக்கசாடடு 2: ்பழுபபு சிவபபு கறுபபு 
   1 2 × 100 
 = 12 × 1
    12 Ω

எடுத்துக்்கசாடடு 3: சிவபபு சிவபபு சிவபபு
 2 2 x 102 

 2,200 Ω
 2.2 kΩ

எடுத்துக்்கசாடடு 4: ்பழுபபு ்கறுபபு ்பச்ட்
  1 0 x 105 

  10,00,000 Ω 
  1 சமகசா ஓம் (1M Ω)

 ்பைம் 1.32

1.9 கிர்ச்்சாஃபின் விதி்கள்
வடலப பினைல் சுற்றுக்களில் ்பசாயும் மினதைசாடை 
மதிபபிடை ஓமின விதி மூலம் எளிதில் கண்ைறிய 
இயலசாது. கிர்ச்தாாஃப் விதிகட்ளப  ்பயன்படுத்தி 
ஏ.சி. மற்றும் டி.சி. சுற்றுக்களில் உள்்ள மினதைசாடை 
மதிபபிடையும் கண்ைறியலசாம். கிரச்்சாஃப விதிகள் 
இரண்டு வடகப்படும் . 
அடவயசாவை: 

1. மினதைசாடை விதி 
2. மினைழுத்த விதி

1.9.1 மின்்்னசாடை விதி :
ஒரு ்ந்திபட்ப தெசாக்கிப ்பசாயும் மினதைசாடைஙக-
ளின கூடடுத் சதசாடக, அச்்ந்திபபிலிருந்து 
சவளிதய ்பசாயும் மினதைசாடைஙகளின கூடடுத் 
சதசாடகக்குச் ்மமசாக இருக்கும். இதுதவ 
கிரச்்சாஃபின மினதைசாடைவிதி எைப்படுகிைது.
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1.10 மின்்தக்கி (CAPACITOR)

மினததக்கி என்பது மின்க்திடயத் தனனுள் ததக்கி 
டவத்துக் சகசாண்டு ததடவயசாை ச்பசாழுது சவளிதயற்றும் 
ஒரு மினைணுவியல் ச்பசாருள் ஆகும். மினததக்கிடய 
ஆஙகிலத்தில் Capacitor எை அடைக்கிதைசாம்.

இதன அலகு ஃ்பசாரட ஆகும் . ஃ்பசாரட மிகப ச்பரிய 
அலகு ஆகும். சிறிய அலகுகள் டமக்தரசா ஃ்பசாரட (mF) 
ட்பதகசா ஃ்பசாரட (pF) மற்றும் ெசாதைசா ஃ்பசாரட (nF)

்பைம் 1.35 ல் மினததக்கியின  உடகடைடமபபு 
கசாடைப்படடுள்்ளது. மின்க்திடயத் ததக்கும் 
திைடை மினததக்குத்திைன (capacitance) 
எனறும், மின்க்திடயத் ததக்கும் ச்பசாருட்ள 
மினததக்கி எனறும் அடைக்கிதைசாம். 
மினதடைகட்ளப த்பசாலதவ, மினததக்கிகளும் 5 
முதல் 20% அனுமதிக்கப்படை ஏற்ைத்தசாழவுைன 
தயசாரிக்கப்படுகிைது.

1.10.1 அடைபபு
்பைத்திடை ெனகு கவனிக்கவும். இரு 
கைத்திகளுக்கு ெடுதவ ஓர கைத்தசாப ச்பசாருள் 
 டவக்கப்படடுள்்ளது. கைத்தசாப ச்பசாருட்ள, கைத்தசா 
ஊைகம் (dielectric medium) எனறும் கைத்திகட்ள 
 மினவசாய்கள்(Electrodes ) எனறும் அடைக்கிதைசாம். 

்பைம் 1.35: மினததக்கியின 
்பகுதிகள்

இதில் ்பயன்படுத்தப்படும் கைத்தசாப- 
ச்பசாருளின ச்பயடரக் சகசாண்டு மினததக்கியின 
வடககள் (எ.கசா., கசாகித மற்றும் டமக்கசா 
மினததக்கிகள்) ச்பயரிைப்படடுள்்ளை.

1.10.2 மின்்தக்கி ்வடல ப்யயும் விதம்
்பைம் 1.36 ல் ஒரு மினததக்கி மினசுற்றுைன 
இடைக்கப்படடுள்்ளது. 

மின்்்னற்றம் 
மினததக்கி ஒரு மினகலத்துைன ்சாவி மூலம் 
இடைக்கப்படடுள்்ளது. ்சாவி ”S” ஐ இயக்கிைசால் 

மினதைசாடைம் ்பசாயும். இதைசால் , “A “ முடை 
தெர மினதைற்ைமும் (Positive charge) B முடை 
எதிர மினதைற்ைமும் ச்பறுகிைது.  சமசாத்தத்தில் 
கைத்திகளில் மினபுலம் ஏற்்படுகிைது.  இந்நிகழவு 
மினதைற்ைம் (Charging) எைப்படுகிைது. முழுவதும் 
மினதைற்ைம் அடைந்ததும்   அதன மினைழுத்தம் 
வைஙகு  மினைழுத்தத்திற்க்குச் ்மமசாக இருக்கும். 
அதன பின மினசுற்றில் மினதைசாடைம் ்பசாயசாது.  
கைத்திகளில் உள்்ள  மினதைற்ைத்தின அ்ளவசாைது, 
கைத்தசாப ச்பசாருளின தனடம, கைத்திகளுக்கு 
இடைதய உள்்ள இடைசவளி மற்றும்  மினகலத்தின 
மினைழுத்தத்டதப ச்பசாறுத்தும் அடமகிைது. 

்பைம் 1.36 மினசுற்றில்  மினததக்கி

+Q+ Q–
+
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–

 VC

மின்னி்றக்்கம் 
மினதைற்ைம் அடைந்த அம்மினததக்கிடய 
அச்சுற்றிலிருந்து நீக்கிய பினபு, ஒரு ்பளுவுைன 
இடைத்தசால், ததஙகியிருந்த மின்க்தி முழுவதும் 
கசாலியசாகி விடும். இச்ச்யல்்பசாடு,  மினனிைக்கம் 
எைப்படுகிைது.

1.10.3 ்கைத்தசா ஊை்க வலிடை  
(Dielectric strength)

கைத்தசாபச்பசாரு்ளசாைது, அதற்கு ்பசாதிபபில்லசாத 
அ்ளவிற்கு மினைழுத்த தவறு்பசாடடிடைத் தசாஙகும் 
திைன கைத்தசா ஊைக வலிடம (Dielectric strength) 
எைப்படுகிைது. 

1.11.4 மின்்தக்கி்களின் ப்யல்்பசாடு்கள்
1. ்பக்க இடைபபில் இடைத்தசால் , இது டி.சி. 

மின்க்திடயத் ததக்கி டவக்கும். 
2. சதசாைரிடைபபில் இடைத்தசால் , இது டி.சி. 

மின்சாரத்டதத் தடுக்கும்.
3 இது ஏ.சி. மின்சாரத்டத அடுத்த சுற்றுைன 

இடைக்கும் (coupling) ஆைசால் டி..சி. 
மின்சாரத்டதத் தடுக்கும் (blocking).

பாடம் 1 அடிபபடட மின்னியல் தத்துவங்கள்16
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எைப்படுகிைது. இதன குறியீடு ்பைத்தில் 
கசாடைப்படடுள்்ளது.

்பைம் 1.37

1.11.7.1 ைசா்றசா மின்்தக்கியின் வட்க்கள்
1. கசாகித மினததக்கிகள்
2. டமக்கசா மினததக்கிகள் 
3. ்பசாலியஸைர மினததக்கிகள் 
4. ச்ரசாமிக் மினததக்கிகள் 
5. ்பட் மினததக்கிகள் 
 (துருவம் மற்றும் துருவமில்லசா வடககள்)
6. தைண்ைலம் மினததக்கிகள்
 (உதலசாக ஃபிலிம் மினததக்கிகள்)
7. SMD மினததக்கிகள்
8. மீ மினததக்கிகள் (அல்டரசா (அ) சூப்பர) 

்பயன்படுத்தப்படுகினைை.

 ப்ரசாமிக் மின்்தக்கி்கள் (Ceramic Capacitors)
இதில் ச்ரசாமிக் துகள்கள் மினகைத்தசாப ச்பசாரு்ளசாகப 
்பயன்படுத்தப்படுகினைது.  இதன இருபுைமும் 
சவள்ளிபபூச்சு சகசாடுக்கப்படுகிைது. இது ்பசாரப்பதற்கு 
வடடு த்பசால் இருப்பதசால், வடடு மினததக்கி (Disc 
capacitor) எைவும் அடைக்கப்படுகிைது.

்பைம் 1.38 ச்ரசாமிக் மினததக்கி

இந்த மினததக்கிகள் 100 pF முதல் குடைந்த 
மதிபபு mF வடரயிலும், மினைழுத்த வரம்பு 16 
V முதல் 200 V வடரயிலும் கிடைக்கினைை.  
தமலும் இவவடக மினததக்கிகள் சவப்பநிடல 
 மசாற்ைத்தசால் ்பசாதிக்கப்பைசாமல் இருக்கும். 

்பயன்்கள்
1. தடுத்தல்
2. இடைத்தல்
3. துண்டித்தல்
4. உயர அதிரசவண்ணிடை வடிகடடுதல்

4 ்பளுவுைன இடைத்தசால் மினனிைக்கம் 
அடைந்துவிடும்.

5 இது ததடவயற்ை அடலகட்ள  மசாற்றுப்பசாடத 
(by passing) மூலம் தடரயிடுகிைது.

6 ்பக்க இடைபபில் இடைத்தசால், துடிபபு 
கலந்த டி.சி. யில் உள்்ள சிற்ைடலகட்ள 
வடிகடடி, தூய்டமயசாை டி.சி.,  மின்சாரத்டதக் 
கிடைக்கச் ச்ய்கிைது.

7 ததடவயற்ை அடலகட்ளத் துண்டிக்கிைது 
(decoupling).

8 அடலயசாக்கிச் சுற்றுக்களில், சவவதவறு 
விதமசாை அதிரசவண் அடலகட்ள 
உற்்பத்தி ச்ய்வதில் சுருளுைன இடைந்து 
மினததக்கிகளும் முக்கிய ்பஙகு வகிக்கினைை.

9 தற்கசாலஙகளில், மிக அதிக மதிபபுடைய 
மினததக்கிகள் (ஃ ்பசாரட மதிபபிலுள்்ள 
அல்டரசா மினததக்கிகள்)  மினகலஙகளுக்கு 
மசாற்ைசாகப ்பயன்படுத்தப்படுகினைை. 
அல்டரசா மினததக்கிகள்  தவகமசாக 
 மினதைற்ைம் அடையும் தனடம உடையது.

10 தற்கசாலஙகளில் ச்ல்லிைத்பசி 
சதசாடுதிடரகளில் மின ததக்கு சதசாடுதிடர 
(capacitive touch screen) ஆகப ்பயன்படுகிைது

1.10.5 மின்்தக்குத்தி்றன் (Capacitance)
மின்க்திடயத் ததக்கி டவக்கும் திைன 
 மினததக்குத்திைன (Capacitance) எைப்படுகிைது.

மினததக்குத்திைன (C) என்பது 
 மினதைற்ைம் (Q- கூலும் எனை அலகசால் அ்ளக்கப 
்படுகிைது) மற்றும் கைத்திகளுக்கிடைதய உள்்ள 
மினைழுத்த தவறு்பசாடு ஆகியவற்றுக்கிடைதய 
உள்்ள விகிதம் ஆகும்.
ஃ C = Q/V மினததக்குத்திைன (C) = மினதைற்ைம் ( Q)

 மினைழுத்தம் (V)
ஒரு கூலும் = 6.2 x 1018 எலக்டரசானகள்

1.10.6 மின்்தக்கியின் வட்க்கள்
மினததக்கிகள் இரு ச்பரும் பிரிவுக்ளசாகப 
பிரிக்கப்படுகினைை.

1. மசாைசா மினததக்கிகள் (Fixed Capacitors)
2. மசாறும் மினததக்கிகள் (Variable Capacitos)

ைசா்றசா மின்்தக்கி்கள் (Fixed capacitors)
மினததக்குத் திைன மதிபட்ப மசாற்ை இயலசாத 
வடக மினததக்கிகள், மசாைசா மினததக்கிகள். 
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முன்ப்னச்்ரிக்ட்க்கள்
இம் மினததக்கியின தமல் -முடை 
குறிபபிைப்படடிருக்கும். மற்சைசாரு முடை + 
முடையசாகும்.

டி.சி. மினைழுத்தத்துைன இடைக்கும் 
ச்பசாழுது துருவஙகள் ்பசாரத்து இடைக்க 
தவண்டும். டி.சி.யின + முடை, மினததக்கியின + 
முடையுைனும், டி.சி.யின – முடை, மினததக்கியின 
- முடையுைனும், இடைத்தல் தவண்டும்.

எச்்ரிக்ட்க:
்பட் மினததக்கிகட்ள துருவஙகள் மசாற்றி இடைக்கக் 
கூைசாது. அவவசாறு இடைத்தசால் மினததக்கி சவடித்துச் 
சிதறிவிடும்.

்பயன்படுத்தப்படும் மினததக்கி மதிபபுகள் 
0.47 mfd லிருந்து 4700 mfd வடர  மினைழுத்த 
வரம்பு 3 V லிருந்து 500V வடர

்பயன்்கள்:
1. வடிகடைப ்பயன்படுகிைது
2. (இனசவரடைர) ்பயன்படுகிைது.
3. புடகப்பைசமடுக்கத் ததடவப்படும் ்பளீர 

ஒளிடய உண்ைசாக்கப ்பயன்படுகிைது.

SMD வட்க மின்்தக்கி
இவவடக மினததக்கி தெரடியசாக, அச்சிடை 
 சுற்றுப்பலடககளில் உள்்ள தசாமிரப ்பற்ை டவபபு 
முடைகளில் ்பற்ை டவக்கப்படுவதசால்,  SMD 
வடக மினததக்கி எை அடைக்கப்படுகிைது. ்பைம் 
1.41ss ல் இவவடக மின ததக்கி கசாடைப்படடுள்்ளது.

்பைம் 1.41 SMD மினததக்கி

 மீ  (Ultra) மின்்தக்கி
இது அதிக மதிபபுடைய ஆைசால்  குடைந்த 
மினைழுத்த வரம்பிடை உடைய ஒரு வடக 
மினததக்கியசாகும். இது ஒரு இரடடைப ்பைலஙகள் 
சகசாண்ை மினததக்கியசாகும். இது சூப்பர மின 
ததக்கி எைவும் அடைக்கப்படுகிைது. இது கரிடய 
மினவசாய்க்ளசாகக் சகசாண்ைது. 

ைதிபபிட்னக் ்கண்ைறிதல்

Figure 1.39

்பைம் 1.39ல் மின ததக்கிகளின மதிபபு 102 மற்றும் 
103 எைக் குறிபபிைப்படடுள்்ளது.

102 எனைசால் 10 X 102= 1000pF
= 1 கிதலசா பிதகசா ஃ்பசாரட = 1kpF
103 எனைசால் 10 X 103=10,000pF
= 10 கிதலசா பிதகசா ஃ்பசாரட = 10kpF

்பட் மின்்தக்கி்கள் (Electrolytic Capacitors)
்பைம் 1.40 ல் ்பட் மினததக்கி கசாடைப்படடுள்்ளது.

(Al2O3)

்பைம் 1.40 ்பட் மினததக்கிகள்

இவற்றில் அலுமினியம் ஆக்ட்டு கைத்தசாப 
ச்பசாரு்ளசாகப ்பயன்படுத்தப்படுகிைது. சுத்தமசாை 
அலுமினியத் தசா்ளசாைது தெரமினவசாயசாகச் (anode) 
ச்யல்்படுகிைது. ்பட் வடிவிலசாை அலுமினியம்
கைத்தசாபச்பசாருளின தமல் பூ்ப்படடு 
எதிமினவசாயசாகச் (cathode) ச்யல்்படுகிைது.
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இது ்சாதசாரை வடக ்பட் மின 
ததக்கிகட்ள விை 10 முதல் 100 மைஙகு மின 
்க்திடய த்மித்து டவக்கும். இது மினகலஙகட்ள 
விை அதிதவகமசாக மினதைற்ைமும் ,  மின்சாரத்டத 
வைஙகவும் முடியும். இதன மூலம், திரும்்ப 
மினதைற்ைம் ச்ய்யும் வடக மினகலஙகட்ள 
(Rechargeable batteries) விை அதிக தைடவ 
மினதைற்ைம் மற்றும்  மினனிைக்கம் ச்ய்யலசாம்.

்பயன்்கள்
டிசி மூலம் இயஙகும் மகிழுந்துகள் (cars), 
 த்பருந்துகள் (buses), சதசாைரவண்டி (train) 
 ்பளுதூக்கிகள்(cranes), ெகரவிகள் (elevators) 
மற்றும் கணினிகளில் நிடலயசாை தரம் (static 
RAM) ஆகவும் ்பயன்படுகிைது.

இயஙகு மின்்னழுத்தம்

்பைம் 1.42 (அ)  இயஙகு மினைழுத்தம்

்பைம் 1.42(அ) ல் மினததக்கியில் 
 குறிபபிைப்படடிருக்கும் மினைழுத்தம் அதற்கு 
அளிக்கப்பை தவண்டிய அதிகப ்பட்  மினைழுத்தம் 
ஆகும். ஆைசால் அதில் மூனறில் இரண்டு ்பஙகு 
மினைழுத்தம் மடடுதம அளிக்கப்பை தவண்டும். 
எ.கசா. 1000 mfd/25V மினததக்கிக்கு அதிக்பட்ம் 
16V மினைழுத்தம் அளிப்பது  மினததக்கிக்குப 
்பசாதுகசாப்பசாைதசாகும்.

ைசாறும் மின்்தக்கி்கள் 
(Variable Capacitors) 
கு றி ப பி ட ை 
வ ட ர ய ட ை க் கு ள் 
மினததக்கும் திைன 
மதிபட்ப மசாற்றி அடமக்கப்படும் வடக  மினததக்கிகள், 
மசாறும் மினததக்கிகள் எைப்படுகிைது.
இப்பகுதியில் ்பல்தவறு விதமசாை தவறு்படும் 
மினததக்கிகட்ளப ்பற்றி ்படிக்கவிருக்கிதைசாம்.
இதன குறியீடு ்பைம் 1.42 (ஆ) ல் கசாடைப்படடுள்்ளது.

குழு மின்்தக்கி
இதனுள் இரண்டு தவறு்படும் மினததக்கிகள் 
உள்்ளதசால் குழு மினததக்கி எைப்படுகிைது.

இது இரண்டு வடகப்படுகிைது.
1. குழு மினததக்கி (உதலசாக வடக)
2. குழு மினததக்கி (செகிழி வடக)

குழு மின்்தக்கி (உ்லசா்க வட்க)
்பைம் 1.43 ல் குழு மினததக்கி (உதலசாக வடக) 
கசாடைப்படடுள்்ளது. இதில் கசாற்று கைத்தசாப 
ச்பசாரு்ளசாக உள்்ளது. இதில் இரண்டு சதசாகுதித் 
தகடுகள் இருக்கும். ஒரு சதசாகுதி நிடலயசாைது 
ஆகும். இது நிடலபபி (Stator) எைப்படும். 
இனசைசாரு சதசாகுதி, இயஙகக்கூடியதசாகும். 
இடவ இயஙகி (Rotor) எைப்படும். இயஙகி ஒரு 
அச்சுைன இடைக்கப்படடுள்்ளது. அச்சிடை 
சுைற்றும் ச்பசாழுது, அதனுைன இடைக்கப்படை 
ெகரும் தகடுகள்,  நிடலயசாை தகடுகளுக்கிடைதய 
ெகரவதசால், மினததக்குத்திைன மதிபபு மசாறுகிைது.

இந்த தகடுத் சதசாகுதிகளில் இயஙகும் 
தகடுகள் நிடலத் தகடுகட்ள விடடு முழுவதும் 
சவளியில் இருந்தசால், இரு சதசாகுதித் தகடுகளுக்-
கிடைதயயும் ்பரபபு குடைவசாக  இருப்பதசால் அந்த 
நிடலயில் மினதைற்புத்திைன குடைவசாகும்.  மசாைசாக 
இரண்டு சதசாகுதி தகடுகளில், இயஙகும் தகடுகள் 
முழுவதும் நிடலத்தகடுகளுக்குள்  இருந்தசால் 
அந்த நிடலயில் தகடுகளின ்பரபபு அதிகமசாக 
 இருப்பதசால் மினததக்குத்திைன அதிகமசாக இருக்கும். 
இதன குடைந்த அ்ளவு மினதைற்புத்திைன 49 PF 
அதிக்பட் மினதைற்புத்திைன 500 PF. ்பைத்தில் 
கசாடைப்படடுள்்ளது த்பசால், இதில் இரு தவறு்படும் 
மினததக்கிகள் உள்்ளை.

்பைம் 1.43s குழு மினததக்கி (உதலசாகம்)

1.10.7 மின்்தக்கி்கடள பதசாைரிடணபபில் 
இடணத்தல் 

இரண்டு மினததக்கிகட்ள சதசாைரிடைபபில் 
இடைத்தசால் அதன சமசாத்த மினததக்குத்திைன.

Variable capacitor
Symbol

்பைம் 1.42 (ஆ) 
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1
C1

1
C

1
C2

= +

C1 + C2
C1C2C = 

C1 C2

்பைம்  1.44 சதசாைரிடைபபில் மினததக்கிகள்

்கணக்கு
10 µF, 15 µF அ்ளவுள்்ள இரண்டு மினததக்கிகள் 
சதசாைரிடைபபில் இடைக்கப்படைசால் சமசாத்த மினததக்குத் 
திைன எவவள்வு?

C1 + C2
C1C2C = 

   25
10 × 15C = 

சமசாத்த மினததக்குத் திைன  C = 6 mF

1.10.8  மின்்தக்கி்கடளப ்பக்்க இடணபபில் 
இடணத்தல்

்பைம் 1.45 ல் ்பக்க இடைபபில் மினததக்கிகள் 
இடைக்கப்படடுள்்ளடதக் கசாடடுகிைது.
இரண்டு மினததக்கிகட்ள ்பக்க  இடைபபில்  
இடைத்தசால் அதன சமசாத்த மினததக்குத் திைன  
C  = C1 + C2

C1

C2

+

+

்பைம் 1.45 ்பக்க இடைபபில் மினததக்கிகள்

1.10.9 டி.சி. சுறறு்களில் மின்்தக்கியின் 
ப்யல்்பசாடு

்பைம் 1.46ல் டிசி மினசுற்றில் மினததக்கியின 
ச்யல்்பசாடு கசாடைப்படடுள்்ளது.

ஒரு மினததக்கியசாைது டி.சி.  மினசுற்றில் 
இடைக்கப்படும் த்பசாது முழுவதும் சீரசாக 
மினததக்கம் ஏற்்படும் வடர (Charge), அதில் அதிகமசாக 

மினதைசாடைம் ஏற்்படும். மினததக்கிகளில் முழுவதும் 
மினததக்கம் ஏற்்படைவுைன மினதைசாடைம் நினறு 
அதன மினைழுத்த அ்ளவு, சுற்றுக்குக் சகசாடுக்கப்படை 
மினைழுத்தத்திற்கு ் மமசாக இருக்கும். டிசி யுைன ஒரு 
மினததக்கி சதசாைரிடைபபில் இடைக்கப்படைசால், 
டிசி டயத் தடுக்கும்.

+
+

+ + +

–

–

– – –

V
V

R

்பைம் 1.46 டிசி மினசுற்றில் மினததக்கியின ச்யல்்பசாடு

1.10.10 ஏ.சி. சுறறு்களில் மின்்தக்கி்கயின் 
ப்யல்்பசாடு 

்பைம் 1.47ல் ஏசி மினசுற்றில் ஒரு மினததக்கியின 
ச்யல்்பசாடு கசாடைப்படடுள்்ளது.

ஒரு மினததக்கியசாைது டி.சி. மினசுற்றில் 
 இடைக்கப்படும் த்பசாது அதில் ஒவசவசாரு 
90°லும் அதசாவது முதல்கசால் சுற்றில் (Quarter 
Cycle) மினதைற்ைமும், இரண்ைசாவது கசால் 
சுற்றில் மினனிைக்கமும் (Discharge) ஏற்்படுகிைது. 
மீண்டும் மூனைசாவது கசால்சுற்றில் மினதைற்ைமும், 
ெசானகசாவது கசால்சுற்றில் மினனிைக்கமும், எதிரத் 
திட்யில் ஏற்்படுகிைது.

ic

VC
V rms

C +Q

+Q

i

்பைம் 1.47. ஏசி மினசுற்றில் மினததக்கியின ச்யல்்பசாடு

ic

VC
V rms

C +Q

+Q

i
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இந்த ்பசாைப்பகுதியின முடிவில் மசாைவரகள் கீழக்கசாணும் ச்யல்்பசாடுகள் குறித்து அறிந்து சகசாள்வசாரகள்.  
1. மின்சாரத்தின அடிப்படை
2. மின்சார அலகுகள்
3. ஓமின விதி

4. கிரச்்சாஃப விதிகள்
5. மின தடைகள் தவடல ச்ய்யும் விதம்
6. மினததக்கிகள் தவடல ச்ய்யும் விதம்

்கற்றல் விடளவு்கள்

அருஞப்சாற ப்பசாருள்

வ. எண் சச்தாற்கள் விளக்கம்

1 ஆம்பியர மினதைசாடைத்தின அலகு
2 தவசால்ட மினைழுத்தத்தின அலகு

3 ஓம் மின தடையின அலகு

4 செரடஸ அதிரசவண்ணின அலகு

5 வசாட மின ்க்தியின அலகு (ஒரு விைசாடியில் ஒரு ஜூலுக்குச் ்மம்.)

6 தெர திட் மின்சாரம் ஒரு திட்யில் ்பசாயும் மினதைசாடைம்

7 மின உருகு இடை மிக அதிக மினதைசாடைத்திலிருந்து ்பசாதுகசாக்கும் அடமபபு

8 மசாறு திட் மின்சாரம் குறிபபிடை கசால இடைசவளியில் திட் மசாறும் மினதைசாடைம்

வி்னசாக்்கள்

்ரியசா்ன விடைடய ்தர்ந்பதடுத்து எழுது்க  
 1 ைதிபப்பண்
1. மினதைசாடைத்தின அலகு ______
 அ) மினைழுத்தம்  ஆ) ஆம்பியர
 இ) ஓம்ஸ  ஈ)  தமற்கண்ை 

எதுவுமில்டல.

2. திைன கைக்கிைப்படும் சூத்திரம்
 அ)  P = I . R ஆ)  P = V. I
 இ)  P = V/I ஈ) P = V/R

3. இரண்டு மினதடைகள் சதசாைரில் 
இடைக்கப்படடிருந்தசால், 
சமசாத்த மினதடையின அட்ளவக் 
கைக்கிடுவதற்கசாை சூத்திரம் 

 அ) R = R1 + R2 ஆ) R = R1 /R2
 இ) R = R1 X R2 ஈ) R = R1 + R2/R1

4. இரண்டு மினதடைகள் 150Ω மற்றும்150Ω , 
்பக்க இடைபபில் இடைக்கப்படடிருந்தசால், 
சமசாத்த மினதடையின மதிபபு  …….. 

 அ)  50 Ω ஆ) 100 Ω இ ) 200 Ω ஈ) 75 Ω 

5. 10,00,000 Ω மதிபபுடைய மின தடையின 
வண்ைக் குறியீடுகட்ள கூறுக?

 அ) ்பழுபபு கருபபு ்பழுபபு
 ஆ) ்பழுபபு கருபபு மஞ்ள் 
 இ) ்பழுபபு கருபபு ்பச்ட்
 ஈ) ்பழுபபு கருபபு தஙகம் 

6. அடல நீ்ளத்தின அலகு
 அ)  டமக்தரசா ஃ்பசாரட ஆ) ஆம்பியர
 இ)  ஓம் ஈ) மீடைர 

7. பினவருவைவற்றுள் எது உண்டம 
இல்டல?

 அ)   மினைழுத்தம் அதிகரிக்கும் த்பசாது 
மினதைசாடைமும் அதிகரிக்கும்  

 ஆ)  மின தடை அதிகரிக்கும் த்பசாது மின்க்தி 
அதிகரிக்கும் 

 இ)   மினைழுத்தம் குடையும்  த்பசாது 
மினதைசாடைமும் குடையும்.

 ஈ)   மின தடை குடையும் த்பசாது மினதைசாடைம் 
அதிகரிக்கும் 
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8. மினததக்கியின அலகு
 ஆ) ஆம்பியர இ) ஓம்ஸ
 இ) ஃ்பசாரட ஈ) வசாட

9. மினததக்கிகள் ்பக்க இடைபபில் 
இடைக்கப்படடிருந்தசால் சமசாத்த மின 
ததக்குத்திைன கைக்கிடும் சூத்திரம் 

 அ) C = C1 + C2 / C1 +C2
 ஆ) C = C1 + C2
 இ) C = C1 + C2 / C1.C2
 ஈ) C = C1- C2

10. பினவருவைவற்றுள் ஒத்துபத்பசாகசாத 
ஒனறிடை எழுதுக

 அ) ஓம் ஆ) கிதலசா ஓம்
 இ) சமகசா வசாட ஈ) சமகசா ஓம்

ஒரு சில வரி்களில் விடையளிக்்கவும்    
 3 ைதிபப்பண்்கள்

1. ஓமின விதிடய வடரயறு.
2. வடரயறு: திைந்த சுற்று, மூடிய சுற்று  
3. அடையசா்ளக் குறியீடு வடரக.
 i) ஏசி மினவைஙகி 
 ii) டிசி மினவைஙகி 
 iii) மினதடை
4. மினதடை எனைசால் எனை?

5. மினதடையின ஏற்ைத்தசாழவு எனைசால் எனை?
6. 100 Ω, 150 Ω மதிபபுள்்ள மினதடைகள் ்பக்க 

இடைபபில் இடைக்கப்படைசால் சமசாத்த 
மினதடை எவவ்ளவு?.

7. 15 Ω, 10 Ω மதிபபுள்்ள மினதடைகள் 
சதசாைர இடைபபில் இடைக்கப்படடு 
50V  சகசாடுக்கப்படைசால் சுற்றில் ச்ல்லும் 
மினதைசாடைத்தின அ்ளவிடைக் கைக்கிடுக

8. விரிவசாக்கம் கூறு i) NTC  ii ) PTC  iii) PCB
9. சிறு குறிபபு எழுதுக
 i) SMD மினததக்கி ii) மீ மினததக்கி (Ultra 

capacitor)
10. ைசாண்ைலம் மினததக்கியின அனுகூலஙகள் 

மூனறிடை கூறுக.
11.  மினததக்கியின மினமறுபபுத் திைன (capacitive 

reactance) எனைசால் எனை?

12. மசாறும் மின ததக்கி எனைசால் எனை? அடையசா்ளக் 
குறியீடு வடரக.

கீழ்க்்கண்ை வி்னசாக்்கடள அடரப ்பக்்க அளவில் 
விளக்கு்க. 5 ைதிபப்பண்்கள்

1. கம்பியசால் சுற்ை்படும் வடக மினதடையின  
உடகடைடமபபுப ்பைம் வடரந்து வி்ளக்குக.

2. கரிம மின தடைகள் ்பற்றி ்பைத்துைன விவரிக்கவும் .
3. கிரச்்சாஃப விதி எனைசால் எனை? வி்ளக்குக.
4. ்பட் மினததக்கிகள் ்பற்றி ்பைத்துைன விவரிக்கவும்.
5. மினததக்கி வடககளின ச்பயரகட்ள எழுதுக.

கீழ்க்்கண்ை வி்னசாக்்களுக்கு விரிவசா்க 
விடையளிக்்கவும் 10 ைதிபப்பண்்கள்

1. கிரச்்சாஃப விதிடய ்பயன்படுத்தி, சுற்று 1 - ல் உள்்ள 
மினதடைகள் வழிதய ்பசாயும் மினதைசாடைத்தின 
மதிபபிடை கண்டுபிடி.

A

F

B

E

C

D

110V100V

20Ω

3Ω 4Ω

I1 I2

I1 I2

I1+I2

 
சுற்று 1

2. 50 Ω ,100 Ω  மதிபபுள்்ள இரண்டு மினதடைகள் 
சதசாைரிடைபபில் இடைக்கப்படடு   300 V 
சகசாடுக்கப்படுகிைது. சுற்றில் ஏற்்படும் மினைழுத்த 
வீழச்சிகளின கூடடுத்சதசாடக வைஙகு 
மினைழுத்தத்திற்கு ்மம் எை நிரூபி. 

3. 100 Ω, 150 Ω மதிபபுள்்ள இரு மினதடைகள் 
ஒரு ்பக்க இடைபபில் இடைக்கப்படடு 240 
V சகசாடுக்கப்படுகிைது. சுற்றில் ்பசாயும் கிட்ள 
மினதைசாடைஙகளின கூடடுத் சதசாடக, சமசாத்த 
மினதைசாடைத்திற்குச் ்மம் என்படத நிரூபிக்கவும்.

4. மினததக்கியின ச்யல்்பசாடுகட்ளப ்படடியலிடுக. 

விடை்கள்
1) ஆ 2)  ஆ 3) அ 4) ஈ  5) இ
6) ஈ 7) ஆ 8) இ 9) ஆ 10) இ
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2மின்னியல் சாதனங்கள்

்கற்றலின் ந�ாக்கம்
இப்பாடப்குதியின் முடிவில் மபாணவர்கள் கீழ்க்கபாணும் செயல்்பாடு்கள் குறித்து அறிந்து 
ச்கபாள்வபார்கள்.
1.  மின்்கலங்கள், மின்தூண்டி்கள், மின்மபாற்றி்கள், ெபாவி்கள் மற்றும் மின் உருகு இழை்கள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்ழட செயல்்பாடு்கள் குறித்து அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.
2.  ஒலிவபாஙகி மற்றும் ஒலிப்பானின் செயல்்பாடு்கள் குறித்து அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.

(Electrical Devices)

்பாடம்

அறிமு்கம்
நம் அன்்பாட வபாழ்கழ்கயில் ்ல மின்னியல் 
மற்றும் மின்்னணுவியல் வீட்டு உ்யயபா்கச் 
ெபாத்னங்கழைப (யமபாட்டபார ்ம்ப, மின்யதய்பபுப 
ச்ட்டி, மின் அம்மி(Mixie), மின்ெலழவ இயந்திரம், 
சதபாழல்க்கபாட்சி, தழடயில்லபா மின்வைஙகி(UPS) 
ய்பான்்ழவ) ்யன்்டுத்துகிய்பாம். 

இதன் அடிப்ழட செயல்்பாடு்கழை அறிந்து 
ச்கபாள்ளும் ச்பாருட்டு இப்பாடத்தில் மின்னியல் 
ெபாத்னங்கைபா்ன 

1. மின்்கலங்கள்
2. மின்தூண்டி்கள்
3. மின்மபாற்றி்கள்
4. ெபாவி்கள் மற்றும் மின்உருகு இழை்கள் 

ஆகியவற்ழ்ப ் ற்றி அறிந்து்க ச்கபாள்யவபாம்.

2.1 மின்்கலங்கள் (CELLS)

மின்்கலங்கள் இரெபாய்ன ெ்கதிழய மின்ெ்கதியபா்க 
மபாற்றித் தருகின்்்ன. மின்்கலங்களின் சதபாகுபபு 
’ய்ட்டரி’ எ்னப்டுகி்து.

மின்னியல் மற்றும் மின்்னணு சுற்று்களில் 
்யன்்டுத்தப்டும் மின்்கலத்தின் அழடயபாை்க 
குறியீடு கீயை ்கபாண்பி்க்கப்ட்டுள்ைது.

– +

்டம் 2.1 மின்்கலத்தின் அழடயபாை்க குறியீடு

மின்்கலத்தில் உள்ை இரண்டு வழ்கயபா்ன 
மின் வபாய்்கள் (Electrodes) மற்றும் மின்்கு திரவம் 
(Electrolytes) ஆகியவற்றி்னபால் ஏற்்டும் இரெபாய்ன 
விழ்ன மூலம் மின்்னழுத்தத்ழத உண்டபா்ககுவயத 
மின்்கலத்தின் யவழலயபாகும். இதில் ஒரு 
மின்வபாய் யநர மின் முழ்னயபா்கவும் (+ve terminal) 
மற்ச்பாரு மின்வபாய் எதிர மின் முழ்னயபா்கவும்  
(-ve terminal) ்யன்்டுத்தப்டுகி்து. 

2.1.1 மின்்கலங்களின் வக்கப்ாடு
மின்்கலங்கள் இரண்டு முழ்யில் 
வழ்கப்டுத்தப்டுகின்்்ன. அழவ, 

1. முதன்ழம மின்்கலங்கள்
2. துழண மின்்கலங்கள்

முதன்கமை மின்்கலங்கள் (Primary cells)

சில வழ்க மின்்கலங்கள்,அதன் இரெபாய்ன ெ்கதிழய 
இைந்து விட்டபால் அவற்ழ் மறு்டியும் ெ்கதியூட்ட இயலபாது. 
இந்த வழ்க மின்்கலங்கள் முதன்ழம மின்்கலங்கள் 
எ்னப்டும்.  
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்டம் 2.2 முதன்ழம மின்்கலத்தின் அழமபபு

அல்்கழலன் மின்்கலம் (Alkaline Cell), லித்தியம் 
மின்்கலம் (Lithium cell), சின்்க-்கபார்ன் மின்்கலம் 
(Zinc – carbon Cell) அல்லது உலர மின்்கலம் (Dry 
cell) ய்பான்்ழவ முதன்ழம மின்்கலங்கள் ஆகும்.

துகை மின்்கலங்கள் (Secondary Cells)

சில வழ்க மின்்கலங்கழை அழவ தன்னுழடய இரெபாய்ன 
ெ்கதிழய இைந்த பின்பும் மீண்டும் அவற்ழ் மின்ய்னற்்ம் 
(Charge) செய்து ்யன்்டுத்த முடியும். இவவழ்க 
மின்்கலங்கள் துழண மின்்கலங்கள் எ்னப்டும்.

ஈய அமில மின்்கலம் (Lead Acid Cell), 
லித்தியம் அயனி மின்்கலம் (Lithium Ion Cell), 
நி்க்கல் ய்கட்மியம் மின்்கலம் (Nickel Cadmium Cell) 
ய்பான்்ழவ துழண மின்்கலங்கைபாகும்.

2.2  மின்தூண்டி (INDUCTOR OR COIL)

மின்தூண்டி என்்து மின்்னணு சுற்று்களில் 
்யன்்டும் ஒரு மந்த உறுப்பாகும்(Passive 
component). இது ்கபாந்த விழெழய யெ்கரித்து 
ழவத்து்க ச்கபாண்டு, யதழவயபா்ன ய்பாது 
சவளியிடும் அழமப்பாகும். மின்தூண்டி என்்து 
செம்பு்க ்கம்பிழய (Copper wire), ஒரு உள்ை்கத்தின் 
(core) யமல் சுற்றும் அழமப்பாகும்.

்டம் 2.3  மின்தூண்டி

2.2.1 மின்தூண்டும் தி்றன் (Inductance)
ஒரு மின்தூண்டியின் வழியபா்க மின்ெபாரத்ழதச் 
செலுத்தும் ய்பாது அழதச் சுற்றி ்கபாந்த மண்டலம் 
உண்டபாகி்து. இந்த ்கபாந்த மண்டலமபா்னது 

சுய தூண்டல் மின்்கபாந்த விழெ (Self – EMF) 
மூலம் ஏற்்டும் மின்ெபாரத்ழத எதிர்ககும் தன்ழம 
ச்கபாண்டதபா்க உள்ைது. மின்ெபாரத்தில் ஏற்்டும் 
இந்த எதிரபபுத் தன்ழம்ககு மின்தூண்டும் தி்ன் 
(Inductance) என்று ச்யர. இதன் அலகு ‘ஹென்றி’ 
ஆகும்.

2.2.2  மின்்காநத விகச  
(Electromagnetic Force)

மின்னூட்டத் து்கள்்களு்ககும், மின் மற்றும் ்கபாந்த 
விழெயின் ஒருஙகிழணபபிற்கும் இழடயில் 
ஏற்்டும் விழெ்ககு ’மின் ்கபாந்தவிழெ’ என்று ச்யர.

்டம் 2.4 மின்்கபாந்த விழெ

2.2.3 மின்தூண்டியின் வக்க்கள் 
மின்தூண்டிழய இரண்டு வழ்க்கைபா்கப பிரி்க்க லபாம்.

1. மபா்பா மின்தூண்டி்கள்
2. மபாறும் மின்தூண்டி்கள்

மைா்றா மின்தூண்டி்கள்
மதிபழ் மபாற்் முடியபாத மின்தூண்டி்கள் ’மபா்பா 
மின்தூண்டி்கள்’ ஆகும்.

்டம் 2.5 மபா்பா மின்தூண்டி

மபா்பா மின்தூண்டி்கழை உள்ை்கத்தின் 
(core) அடிப்ழடயில் மூன்று வழ்க்கைபா்கப 
பிரி்க்கலபாம். அழவ,

1. ்கபாற்று உள்ை்க மின்தூண்டி்கள் (Air core 
coil)

2. இரும்பு உள்ை்க மின்தூண்டி்கள் (Iron core 
coil)

3. இயற்்கபாந்த இரும்பு உள்ை்க மின்தூண்டி்கள் 
(Ferrite core coil)
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்யன்்கள்: சதபாடரசுருள் ெபாவி்கள் மின் 
நிழலநிறுத்தி்கள் (Stabilizers), தழடயில்லபா 
மின்வைஙகி்கள் (UPS) மற்றும் மூன்று ்கட்ட நிழல 
மபாற்றி்கள் (Three phase change over switches) 
ய்பான்்வற்றில் ்யன்்டுகின்்்ன.

2.2.5  ஏ.சி. டி.சி. - சுறறு்களில் மின் 
தூண்டியின் சசயல்்ாடு 

ஏ.சி. சுறறு்களில் மின்தூண்டியின் சசயல்்ாடு 
ஏ.சி. மின்சுற்று்களில் மின்ய்னபாட்டம் சதபாடரந்து 
மபாறி்க ச்கபாண்யட இருப்தபால், பின்ய்னபா்ககு 
மின்னிய்ககுவிழெ சதபாடரந்து இரு்ககி்து. 
இந்த பின்ய்னபா்ககு மின்னிய்ககுவிழெ ஆ்னது 
மின்ய்னபாட்டத்தில் உண்டபாகும் அதிரசவண் 
மபாற்்ங்க ழையும் (Frequency), மின்தூண்டியின் 
உள்ை்கத்ழதப (Core) ச்பாருத்தும் அழமகி்து. 
இவவபாறு ஏசி சுற்று்களில் உள்ை மின்தூண்டி்களு்ககு 
ெபாதபாரணத் தழட மட்டுமல்லபாமல் இந்த பின்ய்னபா்ககு 
மின்னிய்ககுவிழெ ்கபாரணமபா்க உண்டபாகும் தழடயும் 
யெரந்து அழமகி்து. இவவபாறு மபாறு மின்ய்னபாட்டத்தின் 
்கபாரணமபா்க உண்டபா்ன இவவிரு தழட்களின் சமபாத்த 

மைாறும் மின்தூண்டி்கள் (Variable inductors)
மபாறும் மின்தூண்டி்களில் அதன் மதிபழ் 
மபாற்்லபாம். இவவழ்க மின்தூண்டி்கள், இழயவு 
சுற்று்களில் அதன் மின்தூண்டும் தி்ழ்ன்க 
குழ்ந்த மதிபபிலிருந்து அதி்க மதிபபு்ககு மபாற்்ப 
்யன்்டுகின்்்ன.

2.2.4 சதாடர் சுருள் (Relay)
சதபாடரசுருள் என்்து குழ்ந்த மின்ய்னபாட்டத்தின் 
மூலம் அதி்க மின்ய்னபாட்டம் ்பாயும் சுற்று்கழைத் 
துண்டி்க்க அல்லது இழண்க்கப ்யன்்டும் ஒரு 
மின்்கபாந்த ெபாவி ஆகும். 

இதன் உள்யை உள்ை ்கம்பிச் சுருளில் 
மின்ய்னபாட்டம் ்பாயும் ய்பாது மின்்கபாந்தப புலம் 
உருவபாகி, அதன் விழைவபா்க சிறிய இரும்புத் 
தண்டு (Lever) இழு்க்கப்டுவதன் மூலம் இந்தச் 
ெபாவி செயல்்டுகி்து. இந்த சதபாடரசுருள் ெபாவி்கள் 
(Relay switches) குழ்ந்த மின்ெ்கதி சுற்று்களில், 
இய்க்க/நிறுத்த ெபாவி்கைபா்கப (ON/OFF switch) 
்யன்்டுகின்்்ன.

i
V

்டம் 2.6 மபாறும் மின்தூண்டி்கள்

்டம் 2.7 சதபாடர சுருள்
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தபாழவடு்ககு மின்மபாற்றி்களு்ககு இழடயயயபா்ன 
வித்தியபாெத்ழத்க ்கண்டறிந்தபார.

2.3.1  மின்மைாறறியின் அகமைபபுக ச்காள்க்க
மின்மபாற்றி என்்து ஒரு முதன்ழமச் சுருழையும் 
(Primary Coil), ஒன்று அல்லது ஒன்று்ககு 
யமற்்ட்ட  துழணச் சுருள்்கழையும் (Secondary 
Coils) ச்கபாண்ட ஒரு நிழலயபா்ன ெபாத்னமபாகும். 
இது ’மின்்கபாந்தத் தூண்டல்’ தத்துவத்தின் 
அடிப்ழடயில் செயல்் டுகி்து. மின்ெ்கதியபா்னது 
முதன்ழமச் சுருளில் ்கபாந்த ெ்கதியபா்க 
மபாற்்ப்டுகி்து. 

lp
ls+

–

+

–

Es

Ep

்டம் 2.9 மின்மபாற்றி

இந்த ்கபாந்த ெ்கதி ்ரஸ்ரத் 
தூண்டல் அடிப்ழடயில் துழணச் சுருளில் 
மின்னிய்ககுவிழெழயத் (EMF) தூண்டுகி்து. 

முதன்ழமச் சுருளில் செல்லும் மபாறு 
மின்ய்னபாட்டம் ஆ்னது மபாறும் தன்ழமயுள்ை ்கபாந்த 
மண்டலத்ழதத் துழணச் சுருளில் உண்டபா்ககுகி்து. 
இந்த மபாறும் ்கபாந்த மண்டலம், துழணச் சுருழை 
சவட்டி, அதில் ஒரு மின்னிய்ககுவிழெழய 
ஏற்்டுத்துகி்து. முதன்ழமச் சுருளில் யநர 
மின்ெபாரத்ழதச் செலுத்தி்னபால் மின்ெபார ஓட்டம் மபாற்்ம் 
அழடவதில்ழல. ஆதலபால் மபா்பாத ்கபாந்த மண்டலம் 
உண்டபாகி்து. இதன் ்கபாரணமபா்கத் துழணச் சுருளில் 
மின்னிய்ககுவிழெ தூண்டப்டுவதில்ழல. எ்னயவ 
மின்மபாற்றி ஆ்னது மபாறு திழெ மின்ய்னபாட்டத்தில் 
(AC)ஆ்க மட்டுயம செயல்்டும்.

2.3.2 சுறறுக்களின் விகிதம் (Turns Ratio)
ஒரு மின்மபாற்றியில் முதன்ழமச் சுருளின் 
மின்்னழுத்தத்திற்கும், துழணச் சுருளின் 
மின்்னழுத்தத்திற்கும் உள்ை விகிதம், முதன்ழமச் 
சுருளின் சுற்று்க்களின் எண்ணி்கழ்க்ககும், 
துழணச் சுருளின் சுற்று்க்களின் 

விழைழவ ”மின்தூண்டியின் மறுபபுத்தி்ன்” (Inductive 
Reactance) என்கிய்பாம்.

மின்தூண்டியின் மறுபபுத்தி்ன் XL = 2πfL
இதில் π = 3.14

f = AC அதிரசவண்
L = இன்ட்கடன்ஸ

டி.சி சுறறு்களில் மின்தூண்டியின் சசயல்்ாடு 
டி.சி. சுற்று்களில் ெபாவிழய இய்ககியவுடன் ஏற்்டும் 
பின்ய்னபா்ககு மின்னிய்ககுவிழெ (Back EMF) 
சுற்றில் உண்டபாகும் மின்ய்னபாட்டத்ழத எதிர்ககி்து. 
நிழலயபா்ன ்கபாந்தபபுலத்ழதப ச்ற்்வுடன் இந்த 
பின்ய்னபா்ககு மின்னிய்ககுவிழெ மழ்ந்து 
விடுகி்து. அதபாவது ெபாவிழய (Switch) இய்ககிய அந்த 
மி்க்க குறுகிய ்கபாலத்திற்கு மட்டுயம பின்ய்னபா்ககு 
மின்னிய்ககு விழெ செயல்்ட்டு அதன் மின்தூண்டும் 
தன்ழம இரு்ககும். அதபாவது டி.சி சுற்று்களில் 
மின்தூண்டி சவறும் மின்தழட தன்ழமழய 
(Resistance) மட்டுயம ச்ற்றிரு்ககும். அழத ்கண்ககில் 
எடுத்து்க ச்கபாள்ை யவண்டியதில்ழல.

2.3 மின்மைாறறி்கள் (TRANSFORMERS)

மின்மபாற்றி என்்து முதன்ழம மற்றும் துழணச் 
சுருள்்கழை்க ச்கபாண்ட ஒரு ெபாத்னமபாகும். 
மின்ெ்கதியபா்னது முதன்ழமச் சுருளிலிருந்து 
துழணச் சுருளிற்கு ்ரஸ்ர தூண்டுதல் (Mutual 
Inductance) ச்கபாள்ழ்கயின் அடிப்ழடயில் 
மபாற்்ப்டுகி்து.

்டம் 2.8 மின்மபாற்றியின் அழடயபாை்க குறியீடு

வரலபாறு: முதன் முதலில் 1880 ஆம் ஆண்டு 
வணி்க ரீதியிலபா்ன மின்மபாற்றி ”வில்லியம் 
ஸடபான்லி” என்்வரபால் உருவபா்க்கப்ட்டது. 
இவர ”ஜபாரஜ்  சவஸடிங்ஹவுஸ” என்்வரின் 
கீழ ்ணி செய்தய்பாது E-வடிவ இரும்பு த்கடு 
உள்ை்கத்தின் மீது சுற்்ப்ட்ட சுற்று்க்களின் 
அழமபழ் ்யன்்டுத்தி உயரவடு்ககு மற்றும் 
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20 

5 

1000 W1000 W

10 A 2.5 A

400 V100 V

்டம் 2.10  உயரவடு்ககு மின்மபாற்றி

தாழவடுககு மின்மைாறறி (Step down Transformer)
துழணச் சுருள் சுற்று்க்களின் எண்ணி்கழ்க, 
முதன்ழமச் சுருள் சுற்று்க்களின் 
எண்ணி்கழ்கழய விட குழ்வபா்க இருந்தபால் 
அது தபாழவடு்ககு மின்மபாற்றி ஆகும். இவவழ்க 
மின்மபாற்றி்கள் வபாச்னபாலி, சதபாழல்க்கபாட்சி 
ய்பான்்வற்றில் மின்ெ்கதி ச்கபாடு்ககும் (Power 
Supply) ்குதியில் ்யன்்டுகி்து.

அடடவகை 2.3:  தாழவடுககு மின்மைாறறியின்  
சுறறுக்களின் விகிதம்

முதன்கமைச் 
சுருள்

துகைச் 
சுருள்

சுற்று்க்களின் விகிதம் 2 1
மின்்னழுத்த விகிதம் 2 1

10

50

2000 W2000 W

2 A 10 A
200 V1000 V

்டம் 2.11 தபாழவடு்ககு மின்மபாற்றி

எண்ணி்கழ்க்ககும் உள்ை விகிதத்திற்கு ெமமபா்க 
இரு்ககும். அதபாவது , 

s
p

s
p

N
N

E
E

=

ஒரு மின்மபாற்றியில் ஒவசவபாரு சுற்றும் 
ஒரு குறிபபிட்ட அைவு மின்்னழுத்தத்ழத ஏற்கும் 
தி்னுழடயழவ. இதுயவ மின்மபாற்றியின் 
சுற்று்க்களின் எண்ணி்கழ்க/யவபால்ட் (Turns Per 
Volt) ஆகும். உதபாரணமபா்க, முதன்ழமச் சுருளில் 
ஒரு யவபால்ட் மின்்னழுத்தத்து்ககு 5 சுற்று்க்கள் 
யதழவப்ட்டபால், 220 யவபால்ட் மின்்னழுத்தமுள்ை 
ஏ.சிழய ஏற்்க அதில் 220 × 5 = 1100 சுற்று்க்கள் 
இரு்ககும். 

2.3.3  மின்மைாறறியின் வக்க்கள்  
(Types of Transformers)

மின்மபாற்றி ஆ்னது சுற்று்க்களின் எண்ணி்கழ்க 
விகிதம் (Turns Ratio), உள்ை்கத்தின் வழ்க 
(Core type), ்யன் ஆகியவற்றின் அடிப்ழடயில் 
வழ்கப்டுத்தப்டுகின்்து.

உயர்வடுககு மின்மைாறறி (Step-up Transformer)
துழணச் சுருள் சுற்று்க்களின் எண்ணி்கழ்க, 
முதன்ழமச் சுருள் சுற்று்க்களின் எண்ணி்கழ்கழய 
விட அதி்கமபா்க இருந்தபால் அது உயரவடு்ககு 
மின்மபாற்றி ஆகும். இவவழ்க மின்மபாற்றி்கள் மின் 
உற்்த்தி நிழலயங்களில் மின்ெ்கதிழய நீண்ட 
தூரத்திற்கு அனுப்ப ்யன்்டுகி்து.

அடடவகை 2.2:  உயர்வடுககு மின்மைாறறியின்  
சுறறுக்களின் விகிதம்

முதன்கமைச் 
சுருள்

துகைச் 
சுருள்

சுற்று்க்களின் விகிதம் 1 2
மின்்னழுத்த விகிதம் 1 2

அடடவகை 2.1:  மின்மைாறறியின் வக்க்கள்
சுறறுக்களின் எண்ணிகக்க உள்்ள்க வக்க ்யன்

● உயரவடு்ககு மின்மபாற்றி ● ்கபாற்று உள்ை்க மின்மபாற்றி ● ஆர.எஃப மின்மபாற்றி
● தபாழவடு்ககு மின்மபாற்றி ● இரும்பு உள்ை்க மின்மபாற்றி ● ஐ.எஃப மின்மபாற்றி
● தனி அடு்ககு (ஐயெபாயலட்டிங) மின்மபாற்றி ● இயற் ்கபாந்த இரும்பு 

உள்ை்க மின்மபாற்றி
● ஆடியயபா மின்மபாற்றி
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3. எடி மின் இைபபு (Eddy current loss) 
 மின்ய்னபாட்டம் இரும்பு உள்ை்கத்தில் 

்பாய்வதபால் உள்ை்கம் சவப்மழடகி்து. 
இத்னபால் ஏற்்டும் இைபபு எடி மின்ெபார 
இைபபு எ்னப்டுகி்து. இரும்பு உள்ை்கத்ழத 
சமல்லிய த்கடு்கைபா்கச் செய்து ்யன்்டுத்தி, 
இந்த இைபழ்்க குழ்்க்கலபாம்.

2.4 ஒலிவாஙகி்கள் மைறறும் 
ஒலிப்ான்்கள் (Microphones & Loud 
Speakers)

இப்பாடத்தில் நபாம் ஒலிவபாஙகி்கள் மற்றும் 
ஒலிப்பான்்கழைப ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்யவபாம். 
ஒலிவபாஙகி்கழையும், ஒலிப்பான்்கழையும் “ஆற்்ல் 
மபாற்றி்கள்” (Transducers) எ்னலபாம். ஆற்்ல் மபாற்றி 
என்்து ஆற்்ழல ஒரு நிழலயில் இருந்து மற்ச்பாரு 
நிழல்ககு மபாற்று்ழவயபாகும். அதபாவது, இழவ 
மின்ஆற்்ழல ஒலி ஆற்்லபா்கயவபா அல்லது ஒலி 
ஆற்்ழல மின் ஆற்்லபா்கயவபா மபாற்றுகின்்்ன.

2.4.1 ஒலிவாஙகி (Microphone or Mic)
ஒலிவபாஙகி, ்கபாற்றில் உண்டபா்க்கப்டும் ஒலி 
அழல்கழை மின் அழல்கைபா்க மபாற்றித்தரும் 
ஒரு “ஆற்்ல் மபாற்றும் ்கருவியபாகும்.” ஒலி 
வபாஙகியிலிருந்து கிழட்ககும் மின் அழலழய 
செவியுணர அழல்கள் (Audio Wave) என்கிய்பாம்.

ஒலிவபாஙகியில் ்ல்யவறு வழ்க்கள் 
உள்ை்ன. அழவயபாவ்ன, 

1. ்கபார்ன் ஒலிவபாஙகி
2. நபாடபா ஒலிவபாஙகி 
3. இய்க்க ஒலிவபாஙகி 
4. மின்யத்ககி ஒலிவபாஙகி

இந்த ஒலிவபாஙகி்களின் சவளியீடு உயரந்த 
மின்மறுபபுத் தி்ன் (High impedance) ஆ்கயவபா, 
அல்லது குழ்ந்த மின்மறுபபுத் தி்்னபா்கயவபா (Low 
Impedance) இரு்க்கலபாம்.

இயக்க ஒலிவாஙகி (Dynamic Microphone or Mic)
இய்க்க ஒலிவபாஙகி அல்லது அழெயும் சுருள் 
ஒலிவபாஙகி எ்னப்டும் இவவழ்க ஒலிவபாஙகி்கள் 
மின்்கபாந்தத் தூண்டல் (Electromagnetic induction) 
ச்கபாள்ழ்கயின் அடிப்ழடயில் இயஙகுகின்்்ன. 
ஒரு ்கபாந்த மண்டலத்தில், ்கபாந்த்க ய்கபாடு்கழை 
சவட்டுமபாறு ஒரு ்கடத்தி இய்க்கப்ட்டபால், 
அ்க்கடத்தியில் ஒரு மின் இய்ககுவிழெ 
தூண்டப்டுகி்து என்்து இ்கச்கபாள்ழ்க ஆகும். 

தனி அடுககு மின்மைாறறி (Isolating Transformer)
இவவழ்க மின்மபாற்றி்கள் 1:1 என்் விகிதத்தில் 
சுற்்ப்ட்டு இரு்ககும். ்ழுது ்பார்ககும் இடங்களில் 
இழவ மிகுதியபா்கப ்யன்்டுத்தப்டுகின்்்ன. 
மு்ககிய மின்வைஙகு ்குதியுடன் 
(சமயின் ெபழையுடன்) யநரடியபா்க ்கருவி 
இழண்க்கப்டுவழத இந்த மின்மபாற்றி தடு்ககி்து. 
இதன் மூலம் மின்்னதிரச்சி ஏற்்டுவழத 
தவிர்க்கலபாம்

1.1

்டம்2.12 தனி அடு்ககு மின்மபாற்றி

அடடவகை 2.4:  தனி அடுககு மின்மைாறறியின்  
சுறறுக்களின் விகிதம்

முதன்கமைச் 
சுருள்

துகைச் 
சுருள்

சுற்று்க்களின் விகிதம் 1 1
மின்்னழுத்த விகிதம் 1 1

2.3.4  மின்மைாறறியில் உண்டாகும் இழபபு்கள் 
(Transformer losses)

ஒரு மி்கச் சி்ந்த மின்மபாற்றியில் சில வழ்க 
இைபபு்கள் உண்டபாகின்்்ன. சி்ந்த வழ்க 
ச்பாருட்்க ழை்க ச்கபா ண்டு தயபாரிப்த்னபால் இந்த 
இைபபு்கழை்க குழ்்க்க முடியுயம தவிர முற்றிலும் 
நீ்க்க முடியபாது. மின்மபாற்றியில் ஏற்்டும் இைபபு்கள் 
மூன்று வழ்கப்டும். அழவயபாவ்ன,

1. செம்பு இைபபு (Copper loss) 
 மின்மபாற்றி்களில் சுற்்ப்ட்டுள்ை செம்பு 

்கம்பி்களின் மின்தழடயி்னபால் உண்டபாகும் 
இைபபு செம்பு இைபபு எ்னப்டும்.

2. ்கபாந்தத் தய்க்க இைபபு (Hysteresis loss)
 மபாறு மின்ய்னபாட்டம் ஒவசவபாரு முழ்யும் 

தன் ்கபாந்த முழ்னழய மபாற்றி்க ச்கபாள்கி்து. 
இவவபாறு, ஒவசவபாரு முழ் திழெ மபாறும் 
ய்பாதும் சிறிது மின்ெ்கதி இைபபு ஏற்்டுகி்து. 
இதுயவ, ்கபாந்தத் தய்க்க இைபபு எ்னப்டும்.
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இரு்ககும். இதிலுள்ை தடிம்னபா்ன த்கடு அழெயபாத 
முழ்யிலும், சமல்லிய த்கடு அதிரும்்டியும் 
அழம்க்கப்ட்டுள்ை்ன. 
இதில் சமல்லிய த்கடு மின்்கலத்தின் எதிரமின் 
முழ்னயுடனும், தடிம்னபா்ன த்கடு மின்்கலத்தின் 
யநரமின் முழ்னயுடனும் இழண்க்கப்ட்டுள்ைது.

்டம்.2.14 மின்யத்ககி ஒலிவபாஙகி

இதில் சமல்லிய த்கடு அதிரவபான் ஆகும். ஒலி 
அழல்கள் அதிரவபாழ்னத் தபா்ககும் ய்பாது அது 
முன்னும் பின்னும் அழெகி்து. அபய்பாது இரண்டு 
த்கடு்களு்ககு இழடயயயுள்ை இழடசவளியின் 
அைவு மபாற்்மழடந்து, மின்யத்ககியின் 
யத்ககுத்தி்ன் மபாற்்மழடகி்து. யத்ககுத்தி்னில் 
ஏற்்டும் மபாற்்ங்கள், ஒலி அழல்கழை முற்றிலும் 
ெபாரந்துள்ைது. ஒலிவபாஙகி இழண்க்கப்ட்டுள்ை 
சுற்றில் செல்லும் மின்ய்னபாட்டமபா்னது இதன் 
்கபாரணமபா்க மபாற்்மழடகி்து. இம்மபாறும் தன்ழம, 
ஒலிவபாஙகியின் சவளியீடபா்க எடு்க்கப்ட்டு 
ச்ரு்ககி்களு்ககு அனுப்ப்டுகி்து. மின்யத்ககி 
ஒலிவபாஙகி செயல்்டுவதற்கு ஒரு மின்்கலன் இரு 
த்கடு்களுடன் சதபாடரிழணபபில் மின்தழடயுடன் 
இழண்க்கப்டுகி்து. இத்னபால் இய்க்க 
ஒலிவபாஙகிழய விட அதி்க ெ்கதி வபாய்ந்த ஒலி 
சவளியீடு கிழட்ககும். இந்த ‘மின் யத்ககி ஒலிவபாஙகி’ 
ஒரு உயர மின்மறுபபுத் தி்ன் ்கருவியபாகும்.

ஒலிவபாஙகியின் சவளியீடபா்ன ஒலிமின் 
அழல்கள் உழ்யிடப்ட்ட ்கம்பி வடம் (Shielded 
cable) மூலம் ஒலிமின் ச்ரு்ககி்களுடன் 
இழண்க்கப்டும்.

2.4.2 ஒலிப்ான் (Loud Speaker)
ஒலிப்பான் என்்து ஒலி மின் அழல்கழை ய்கட்கும் 
ஒலி அழல்கைபா்க மபாற்றும் ஒரு ஆற்்ல் மபாற்றி 
(Transducer) ஆகும்.

இயக்க ஒலிப்ான் (Dynamic Loud Speaker)
அதி்கமபா்கப ்யன்்டுத்தப்டும் இய்க்க ஒலிப்பான் 
ஒன்றின் குறு்ககு சவட்டுத் யதபாற்்ம் ்டத்தில் 
்கபாட்டப்ட்டுள்ைது.

்டம்.2.13 இய்க்க ஒலிவபாஙகி

இய்க்க ஒலிவபாஙகியில், வலிழமயபா்ன ்கபாந்த 
முழ்ன்களு்ககு இழடயில் எளிதபா்க அழெயுமபாறு 
ஒரு ்கம்பிச் சுருள் ழவ்க்கப்ட்டுள்ைது. இந்த ்கம்பிச் 
சுருளுடன் ஒரு அதிரவபான் (Diaphragm) உறுதியபா்க 
இழண்க்கப்ட்டு, இந்த அதிரவபான் ஒலிவபாஙகியின் 
உயலபா்கச் ெட்டத்துடன் பிழண்க்கப்ட்டுள்ைது. 
்கம்பிச்சுருள் மற்் ்குதி்கழைத் சதபாடபாமலும், 
நன்்பா்க ்கபாபபு செய்யப்ட்டும் இருத்தல் யவண்டும். 
இந்த சமபாத்த அழமபபும் தகுந்த முழ்யில் ஒரு 
ச்ட்டியில் (Case) ழவத்து அழம்க்கப்ட்டுள்ைது.

ஒலி அழல்கள் அதிரவபாழ்னத் தபா்ககும்ய்பாது, 
அதிரவபானும் அதனுடன் இழண்க்கப்ட்டுள்ை 
குரல் சுருளும் முன்னும், பின்னும் அழெகின்்்ன. 
இந்த இய்க்கத்தி்னபால் ்கம்பிச் சுருள் ்கபாந்த்க 
ய்கபாடு்கழை சவட்டி, அதன் ்கபாரணமபா்க அதில் 
மின்ெபாரம் தூண்டப்டுகி்து. இந்த தூண்டப்ட்ட 
மின்ெபாரத்தின் வலிழமயும், அதிரசவண்ணும், 
ஒலி அழல்களி்னபால் அதிரவபானில் உண்டபா்ன 
அதிரவு்களின் உண்ழமயபா்ன பிரதி்லிப்பா்க 
இரு்ககும். இந்த தூண்டப்ட்ட மின்ெபாரயம ஒலி 
வபாஙகியின் சவளியீடபாகும்.

இய்க்க ஒலிவபாஙகி சுமபார 50 Hz லிருந்து 
10,000 Hz வழரயிலபா்ன ஒலி அழல்களு்ககு சீரபா்ன 
அதிரசவண் உணரழவ உழடயதபா்க இரு்ககும். 
இது ஒரு குழ்ந்த மின்மறுபபுத்தி்ன் (Low 
Impedence) ்கருவியபாகும்.

மின்நதககி ஒலிவாஙகி (Condenser Microphone)
ஒரு மின்யத்ககியின் இரு த்கடு்களு்ககு இழடயய 
உள்ை இழடசவளி மபாற்்மழடயும்ய்பாது, 
மின்யத்ககியின் மின்யத்ககுத்தி்ன் (Capacitance) 
மபாற்்மழடகி்து என்் தத்துவத்தின் 
அடிப்ழடயில் ’மின்யத்ககி ஒலிவபாஙகி’ யவழல 
செய்கி்து. இவவழ்க ஒலிவபாஙகியின் அழமபபு 
ஒரு மின்யத்ககியின் அழமபழ் ஒத்துள்ைது. 
இரு த்கடு்கழை்க ச்கபாண்ட அழமபபு இந்த 
ஒலிவபாஙகியில் ்யன்்டுத்தப்டுகி்து.இதில் ஒரு 
த்கடு சமல்லியதபா்கவும், மற்ச்பான்று தடிம்னபா்கவும் 
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ஏற்்டும் அதி்க சவப்ம் ்கபாரணமபா்க இந்த மின் உருகு 
இழை உருகி, மின் இழணபழ்த் துண்டிப்தன் 
மூலம் மின் ெபாத்னம் ்பாது்கபா்க்கப்டுவதுடன் தீ 
வி்த்து ஏற்்டுவதும் தடு்க்கப்டுகி்து.

32 V, 125 V, 250 V, 600 V சதபாடஙகி 
25000 V வழர மின்்னழுத்த அைவிலும், 0.01 A, 
0.5 A, 1 A, 2 A, 3 A , 5 A , 10 A, 100 A, 500 
A ய்பான்் மின்ய்னபாட்ட அைவிலும் மின் உருகு 
இழை்கள் கிழட்ககின்்்ன.

2.5.1 மின் உருகு இகழயின் வக்க்கள்
ச்பாதுவபா்க ச்கபாடு்க்கப்டும் உள்ளீடு மின்்னழுத்- 
தத்ழதப ச்பாறுத்து மின் உருகு இழை இரண்டு 
வழ்கப்டும். 

1. மபாறு திழெ மின்ய்னபாட்ட (AC) மின் உருகு 
இழை்கள்

2. யநர திழெ மின்ய்னபாட்ட (DC) மின் உருகு 
இழை்கள்

2.5.2 நமைலும் சில வக்க்கள் 
1. ச்பாதியுழ் மின் உருகு இழை 
2. ்கத்தி வழ்க மின் உருகு இழை
3. யமற் ்ரபபில் ்தி்க்கப்டும் ெபாத்ன வழ்க மின் 

உருகு இழை
4. அச்சு வழ்க மின் உருகு இழை 
5. சவப் வழ்க மின் உருகு இழை 
6. HRC வழ்க மின் உருகு இழை 
7. மீட்டழம்ககும் வழ்க மின் உருகு இழை

ச்ாதியுக்ற மின் உருகு இகழ (Cartridge Fuse)

்டம் 2.16 ச்பாதியுழ் மின் உருகு இழை

செரபாமி்க அல்லது ்கண்ணபாடி உழ்யினுள் 
மின் உருகு இழைழயப ச்பாருத்தி இழவ 
தயபாரி்க்கப்டுகின்்்ன. அதி்க மின்ய்னபாட்டம் 
்யன்்டும் இடங்கைபா்ன யமபாட்டபார, ்கபாற்றுச் 
சீரழமபபி, குளிரெபாத்னபச்ட்டி ய்பான்் 
இடங்களில் ச்பாதியுழ் மின் உருகு இழை 
்யன்்டுத்தப்டுகி்து.

்டம் 2.15 ஒலிப்பான்

‘குரல் சுருள்’ எ்னப்டும் ்கம்பிச் சுருள் 
ஒரு வலிழமயபா்ன ்கபாந்த முழ்ன்களு்ககிழடயய 
உள்ை ்கபாற்று இழடசவளியில் (Air gap) ழவ்க்கப- 
்ட்டுள்ைது. ஒலி சுற்றின் மீது வழல (Spider) 
ச்பாருத்தப்ட்டுள்ைது. இது குரல் சுருழை்க ்கபாற்று 
இழடசவளியில் ெரியபா்கப ச்பாருந்தியிரு்ககுமபாறு 
செய்கி்து. குரல் சுருழையும், ஒலிப்பானின் 
விளிம்ழ்யும் இழண்ககும்்டியபா்கவும், எளிதில் 
அதிரும்்டியபா்கவும் விழ்ப்பா்ன ்கபாகித்க கூம்பு 
(Paper cone) ஒன்று ச்பாருத்தப்ட்டுள்ைது. 

வலிழமயூட்டப்ட்ட ஒலிமின் அழல (AF 
Signal) குரல் சுருளில் செல்லும் ய்பாது, மபாறும் 
்கபாந்த மண்டலம் உண்டபாகி்து. நிழல்க ்கபாந்த 
மண்டலத்திற்கும் மபாறும் ்கபாந்த மண்டலத்திற்கும் 
இழடயில் உண்டபாகும் விழெ, குரல் சுருழை 
முன்னும் பின்னும் ந்கரத்துகி்து. இதன் ்கபாரணமபா்க 
இதனுடன் இழண்க்கப்ட்டுள்ை ்கபாகித்க கூம்பு 
அதிரவழடந்து ஒலிழய உண்டபா்ககுகி்து.

2.5 மின் உருகு இகழ்கள் (FUSES)
மின் உருகு இழை என்்து குழ்ந்த மின் 
தழடயுள்ை உயலபா்கத்தபாலபா்ன ஒரு ்பாது்கபாபபு 
ெபாத்னம் ஆகும். மின் ்ளு்க்களில் சதபாடர 
இழணபபில் இவற்ழ் இழணப்தன் மூலம், 
அைவு்ககு அதி்கமபா்ன மின்ய்னபாட்டம் ்பாயும் ய்பாது 
இந்த மின் உருகு இழை உருகி, மின்சுற்ழ்த் 
துண்டித்துப ்பாது்கபாபபு அளி்ககி்து.

மின் உருகு இழையபா்னது 37% ஈயம் 
மற்றும் 67% இரும்பு ்கலழவயி்னபால் ஆ்னது. மின் 
குறு்ககுச் சுற்று, மின் ெபாத்னம் அதி்க சூடு அழடதல், 
மின் ெபாத்னத்தில் ்ழுது ய்பான்் ்கபாரணங்களி்னபால் 
வை்க்கத்திற்கு மபா்பா்க அதி்க மின்ய்னபாட்டமபா்னது 
மின்உருகுஇழை வழியபா்க செல்ல யநரிடும். இத்னபால் 
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2.6.1  சிறிய அ்ளவிலான மின்சுறறுத் 
துண்டிப்ான் (Miniature Circuit Breaker)

தற்ய்பாது, குழ்ந்த மின்்னழுத்தம் உள்ை 
மின்சுற்று்களில், மின் உருகு இழை்ககு மபாற்்பா்க 
இந்த சிறிய அைவிலபா்ன மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் 
்யன்்டுத்தப்டுகி்து.

மின் இயந்திர (Electro mechanical) 
முழ்யில் செயல்்டும் இழவ, மின்ய்னபாட்டம் 
மிழ்கயபா்கப ்பாயும்ய்பாது மின்சுற்றில் உள்ை 
்ளு்க்கழைப ்பாது்கபா்ககும். மின்சுழம 
அதி்கமபா்னபால் மின்உருகுஇழைழய மபாற்றும் 
்ணியில்லபாததபால், இழவ சி்ந்த மபாற்்பா்க்க 
்கருதப்டுகி்து. மின்உருகுஇழைழயப ய்பால் 
இல்லபாமல் இழத எளிதில் சுவிட்ச் ய்பாடுவது 
ய்பால் ெரி செய்ய முடியும் என்்தபால் இழவ 
செயல்்பாட்டில் சி்ந்த ்பாது்கபாபழ்த் தருவதுடன் 
்யன்்டுத்துவதிலும் எளிழமயபா்க உள்ைது.

்டம் 2.19 சிறிய அைவிலபா்ன மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான்

நவகல சசய்யும் முக்ற
சிறிய அைவிலபா்ன மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் 
மின்்கபாந்த சதபாடரசுருழை்க (Relay) 
ச்கபாண்டதபா்க இரு்ககும். அழத இய்ககும்ய்பாது 
கீழமுழ்னயிலிருந்து யமல்முழ்ன்ககு  வரிச்சுருள் 
(Solenoid) வழியய மின்ய்னபாட்டத்ழதப ்பாய 
அனுமதி்ககும்.

மின்ய்னபாட்டத்தின் அைவு அதி்கமபாகு ம் 
ய்பாது, வரிச்சுருளில் ஏற்்டும் அதி்க ்கபாந்த 
ெ்கதியபா்னது இதில் அழமந்துள்ை ஓர 
உயலபா்க சநம்புய்கபாலின் மூலம் மின்சுற்ழ்த் 
துண்டி்ககி்து.

மின்சுற்றில் ஏற்்ட்ட குழ்்பாடு 
 தீர்க்கப்ட்ட பி்கு மின்ெபாரத்ழதத் திரும்் வைங்க, 
ெபாவிழய்க (Switch) ழ்கயபால் (Manually) மீண்டும் 
இழண்க்கலபாம்.

நமைற்ரபபில் ்திக்கப்டும் சாதன வக்க மின் 
உருகு இகழ (Surface Mount Device – SMD Fuse)
தற்ய்பாது ்யன்்பாட்டில் உள்ை இத்தழ்கய மின் 
உருகு இழை்கள் அச்சிட்ட சுற்றுப ்லழ்கயில் 
(Printed Circuit Board) யநரடியபா்க ் ற்்ழவ்ககும்்டி 
அழம்க்கப்ட்டிரு்ககும். இழவ குழ்வபா்ன 
மின்்னழுத்த மற்றும் மின்ய்னபாட்ட அைவு்களில் 
கிழட்ககின்்்ன.

்டம் 2.17 யமல் ்ரபபு ெபாத்ன வழ்க மின் உருகு இழை

சவப் வக்க மின் உருகு இகழ (Thermal Type Fuse)

சவப்நிழல குறிபபிட்ட அைவு்ககு யமல் உயரும் 
ய்பாது இத்தழ்கய மின் உருகு இழை்கள் உருகி 
மின்ெபாரத்ழத தழட செய்கின்்்ன. சவப் 
உற்்த்தி மின் உ்்கரணங்களில் இத்தழ்கய மின் 
உருகு இழை்கள் ்யன்்டுகின்்்ன. உதபாரணம்: 
குளிரெபாத்னபச்ட்டி, ்கபாபி தயபாரிப்பான்.

்டம் 2.18 சவப் வழ்க மின் உருகு இழை

2.6  மின்சுறறுத் துண்டிப்ான் 
(CIRCUIT BREAKER)

மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் என்்து மிழ்கப்ளு 
(Over load) மற்றும் குறு்ககு மின்சுற்று (Short Circuit) 
ஏற்்டும்ய்பாது தபாய்ன இயஙகி மின்சுற்ழ்த் 
துண்டித்து மின் ெபாத்னங்கழை ்பாது்கபா்ககும் 
ஒரு வழ்கயபா்ன ெபாவி (Switch) ஆகும். இதன் 
அடிப்ழட செயல்்பாடபா்னது மிழ்கப்ளு மற்றும் 
குறு்ககுச்சுற்று ஆகியவற்ழ்்க ்கண்டறிந்து 
மின்ய்னபாட்டம் ்பாய்வழதத் தடுப்யத ஆகும்.

்லவிதமபா்ன மின்சுற்று துண்டிப்பான்்கள் 
உள்ை்ன. மின்்னழுத்த அைவில் ஒபபிடும்ய்பாது, 
சிறிய அைவிலபா்ன மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் 
ஆ்னது (Miniature Circuit Breaker) குழ்ந்த 
மின்்னழுத்தத்தில் செயல்்ட்ககூடியதபாகும்.
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(Ground) செல்லும் தவ்பா்ன மின்ய்னபாட்டத்ழதயும் 
்கண்டறிந்து மின்சுற்ழ்த் துண்டித்து விடும்.

இதில் உள்ை உணரும் சுருளில் (Sensing 
coil) ய்பாதுமபா்ன மின்்னழுத்தம் கிழட்ககும்ய்பாது, 
மின்ய்னபாட்டத்ழதத் துண்டித்து விடும். 
மீண்டும் நபாம் ழ்கயபால் மீட்டழம்ககும் வழர 
அந்நிழலயியலயய நீடி்ககும்.
மின்்னழுத்தத்ழத உணரும் நில்க ்கசிவு 
மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் (Voltage Sensing 
ELCB) உயிர மின் முழ்னயிலிருந்து (Phase) நில 
இழணபபிற்கு (Ground) வழி தவறிச் செல்லும் 
மின்ய்னபாட்டத்ழத்க ்கண்டுபிடி்க்கபாது.

2.6.3. ஆர்.சி.சி.பி. (Residential 
Current Circuit Breakers)
மின்னியல் சுற்று்களின் ் பாது்கபாபபு யதழவ்களு்ககு 
அவசியமபா்ன ஒரு ெபாத்னமபா்க ஆர.சி.சி.பி. உள்ைது. 
இது மின்ய்னபாட்டத்ழத ்கண்டறியும் ெபாத்னமபாகும். 
மின்ய்னபாட்ட வழல சுற்றில் எஙகு ்ழுது 
ஏற்்ட்டபாலும் உட்னடியபா்க மின்சுற்ழ் துண்டி்க்க 
செய்கி்து.

இதழ்ன ஆர.சி.டி. (Resideral Current 
Device) அல்லது ஆர.சி.பி. (Resideral Current 
Breaker) எ்னவும் அழை்க்கலபாம்.

ஆர்.சி.சி.பி. வக்க்கள்
1. இரு துருவ ஆர.சி.சி.பி. (ஒரு முழ்ன (Single 

Phase) மின்வைஙகியில் ்யன்்டுகி்து)
2. நபான்கு துருவ ஆர.சி.சி.பி. (மும்முழ்ன (Three 

phase) மின்வைஙகியில் ்யன்்டுகி்து)

2.6.2  நிலக ்கசிவு மின்சுறறுத்  துண்டிப்ான்  
(Earth Leakage Circuit breaker)

்டம் 2.20 நில்க ்கசிவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான்

நில்க ்கசிவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் என்்து 
உயர நில மின்மறுபபுடன் (High earth impedance) 
மின் நிறுவல்்களில் (Electrical installation) ்யன்்டும் 
ஒரு ்பாது்கபாபபுச் ெபாத்னம் ஆகும். இது மி்கச் சிறிய 
அைவிலபா்ன மின் அதிரச்சி (Electrical shock) 
ஏற்்ட்டபால் கூட மின்சுற்ழ்த் துண்டித்து மின் 
உ்்கரணங்கழைப ் பாது்கபா்ககும். விட்டு விட்டு வரும் 
மி்க்க குழ்ந்த மின்்னழுத்தம் (stray voltage) மின் 
உ்்கரணங்களில் ஏற்்ட்டபாலும் கூட, அவற்றிற்குச் 
செல்லும் மின்ய்னபாட்டத்ழத இது துண்டித்துவிடும். 

இந்த நில்க ்கசிவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் 
இதற்கு வரும் மூல மின்வைஙகியிலிருந்து (Main power 
supply) வரும் மின்ெபாரத்ழதச் ெபாவி முழ்ன்களின் 
வழியய ச்றுமபாறு உள்ை ஒரு வழ்கயபா்ன 
தபாழ ய்பான்் சதபாடர சுருழை்க (Latching relay) 
ச்கபாண்ட ஒரு சி்ப்பா்ன வழ்கயபாகும். ஆதலபால், 
நில்க ்கசிவு ஏற்்ட்டபால் அழத்க ்கண்டுபிடித்து, இது 
மின்சுற்ழ்த் துண்டித்து விடும். 

யமலும் இது, மின்ெபாத்னங்களு்ககுள் உயிர 
மின் முழ்னயிலிருந்து (Phase) நில்க ்கம்பி்ககு 

மின் உருகு இகழககும் சிறிய வக்க மின்சுறறுத் துண்டிப்ானுககும் உள்்ள நவறு்ாடு்கள்
வ. எண் மின் உருகு இகழ (Fuse) சிறிய வக்க மின்சுறறுத் துண்டிப்ான் (MCB)
1 ச்பாதுவபா்க மின் உருகு இழையபா்னது குழ்ந்த உருகும் 

தன்ழமயுழடய ஒரு உயலபா்க ்கம்பியபால் செய்யப்டுகி்து
இது துண்டிபபு (Tripping) மின்சுற்ழ் ச்ற்றுள்ைது .

2 இது மின் மற்றும் சவப்ப ்ண்பு்கள் ச்கபாள்ழ்கயில் 
யவழல செய்கி்து.

இது மின்்கபாந்தவியல் ச்கபாள்ழ்கயில் யவழல 
செய்கி்து.

3 இழத ஒரு முழ் மட்டுயம ்யன்்டுத்தலபாம் . இழத ்ல முழ் ்யன்்டுத்தலபாம்.
4 மின் உருகு இழைழய இய்க்க/நிறுத்த ெபாவியபா்கப (ON/

OFF Switch) ்யன்்டுத்த முடியபாது
இது இய்க்க/நிறுத்த ெபாவியபா்கப (ON/OFF Switch) 
்யன்்டுத்தப்டுகி்து

5  உருகி செயல்்டும் யநரம் மி்கவும் குழ்வபா்க உள்ைது 
(0.002 விநபாடி்கள்)

செயல்்பாட்டு யநரம் உருகு நிழலழய விட 
ஒபபீட்டைவில் அதி்கமபா்க உள்ைது (0.02-0.05 
விநபாடி்கள்)

6  இதன் விழல குழ்வபா்க உள்ைது. இதன் விழல அதி்கமபா்க உள்ைது.
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1. ஒரு துருவம் ஒரு வழி  
(Single pole single way)

2. ஒரு துருவம் இரு வழி (Single pole two way)
3. ஒரு துருவம் ்ல வழி (Single pole multi way)
4. இரு துருவம் ஒரு வழி  

(Double pole single way)
5. இரு துருவம் இரு வழி  

(Double pole two way)
6. இரு துருவம் ்ல வழி  

(Double pole multi way)
7. ்ல துருவம் ்ல வழி (Multi pole multi way)

2.7 சாவி்கள் (SWITCHS)
மின்வைஙகும் புள்ளியிலிருந்து ்ளுவிற்கு 
மின்ெபாரத்ழத்க ்கடத்துவதற்கும், மின்சுற்ழ் 
இய்க்கவும் (ON), துண்டி்க்கவும் (OFF) ்யன்்டும் 
ஒரு ெபாத்னயம ெபாவி (Switch) எ்னப்டும். 

இரண்டு ்கடத்தும் தன்ழமயுள்ை 
உயலபா்கங்கள் இழணயும்ய்பாது மின் 
இழணபழ் ஏற்்டுத்தவும், பிரியும் ய்பாது மின் 
இழணபழ்த் துண்டி்க்கவும் செய்யுமபாறு ெபாவி்கள் 
வடிவழம்க்கப்டுகின்்்ன. 

யதழவழயப ச்பாறுத்து ெபாவி்கள் ்ல 
வழ்க்களில் கிழட்ககின்்்ன. அழவ துருவம் 
(Pole) மற்றும் வழி (Way) இழவ்கழைப ச்பாறுத்து 
அழமயும். அழவயபாவ்ன

1T SPST1P

–

vac

W
S1c

W
S1b

W
S1a 10 

x 4

10 
x 4

10 
x 4

1) ஒரு துருவம் ஒரு வழி 2) ஒரு துருவம் இரு வழி

1. முதன்ழம மற்றும் துழண மின்்கலங்களின் அடிப்ழடழய அறிந்து ச்கபாள்ைலபாம்.
2. மின்தூண்டி்கள், மின்மபாற்றி்கள், ெபாவி்கள் மற்றும் மின் உருகு இழை்கள் ஆகியவற்றின் 

செயல்்பாடு்கழை அறிந்து ச்கபாள்ைலபாம்.
3. மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான்்களின் செயல்்பாடு குறித்து அறிந்து ச்கபாள்ைலபாம்.

்கற்்ல் விழைவு்கள்

வ. எண் ஹ�ொற்கள் விளக்கம்

1 ஆட்யடபா மின்மபாற்றி ஒயர சுருளில் ்ல முழ்ன்கள் எடு்க்கப்ட்டு, இரு முழ்ன்கள் முதன்ழமச் 
சுருைபா்கவும், மற்்ழவ துழணச் சுருள்்கைபா்கவும் ச்கபாண்ட அழமபபு

2 மின்னிய்ககு விழெ ஒரு மின் புள்ளியில் எல்கட்ரபான்்களின் அழுத்தத்தி்னபால் கிழட்ககும் விழெ

3 மின்தூண்டி்கள் மின்சுற்று்களில் மின்தூண்டும் தி்ழ்ன அளி்க்க்ககூடிய உறுபபு

4 ஆற்்ல் மபாற்றி ஆற்்ழல ஒரு வடிவத்திலிருந்து மற்ச்பாரு வடிவத்திற்கு மபாற்றும் அழமபபு

அருஞசெபாற் ச்பாருள்

்டம் 2.22 ெபாவி்களின் வழ்க்கள்

33்பாடம் 2 மின்னியல் ெபாத்னங்கள்
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I  ெரியபா்ன விழடழயத் யதரந்சதடுத்து எழுது்க 
 1 மதிபச்ண்

1. இரெபாய்ன ெ்கதிழய மின்ெ்கதியபா்க மபாற்றும் 
ெபாத்னம் 

 அ) மின்யத்ககி ஆ) மின்்கலம்
 இ) மின்தழட ஈ) மின்மபாற்றி 
2. யவபால்டபாய்்க அடு்ககு என்் முதல் ஈரவழ்க 

மின்்கலத்ழத உருவபா்ககியவர 
 அ) கிர்ஹபாம் ச்ல் 
 ஆ) ழம்கய்கல் ஃ்பாரயட 
 இ) அசலஸெபான்ய்பா யவபால்ட்டபா 
 ஈ) மபார்கய்கபானி 
3. மின்தூண்டியின் அலகு
 அ) ஓம்ஸ ஆ) ்பாரட்
 இ) ச்ஹரடஸ ஈ) ச்ஹன்றி 
4. பின் வருவ்னவற்றுள் எது ஆற்்ல் மபாற்றி?
 அ) மின்தழட ஆ) மின்யத்ககி
 இ) மின்மபாற்றி ஈ) ஒலிவபாஙகி
5. மின் அழலழய ெபத அழலயபா்க மபாற்றும் ெபாத்னம் 
 அ) ஒலிவபாஙகி ஆ) ஒலிப்பான்
 இ) மின்யத்ககி ஈ) மின்்கலம்
6. ெபத அழலழய மின் அழலயபா்க மபாற்றும் ெபாத்னம் 
 அ) மின்மபாற்றி ஆ) ஒலிவபாஙகி
 இ) ஒலிப்பான் ஈ) எதுவுமில்ழல
7. மின்தூண்டியின் மறுபபுத்தி்ன் ்கபாண சூத்திரம் 
 அ) XL = 2pfL ஆ) XL=    1

2πfL

 இ) XL  = 2p  ஈ) XL =     1
2πLC

8. ஒலி அழலத் சதபாகுபபின் மி்க்க குழ்ந்த 
அதிரசவண் ்குதிழய ஏற்று செயல்்டும் 
ஒலிப்பான் 

 அ) உயர அதிரசவண் ஒலிப்பான் (Tweeter)
 ஆ) குழ்ந்த அதிரசவண் ஒலிப்பான் (Woofer)
 இ) மத்திய அதிரசவண் ஒலிப்பான் (Squawker)   
 ஈ) கூம்பு வடிவ ஒலிப்பான்
9. ஒரு தனி அடு்ககு மின்மபாற்றியின் சுற்று்களின் 

விகிதம் 
 அ) 1:2 ஆ) 1:1 இ) 2:1 ஈ) 2:2

10. தபாழ மின்்னழுத்த முழ்யில் உயர மின்ய்னபாட்டம் 
சுற்றில் ்பாயும்ய்பாது ்பாது்கபா்க்க எளிழமயபா்ன 
முழ்யபா்க ்கருதப்டுவது 

வி்னபா்க்கள்
 அ) மீட்டழம்ககும் வழ்க மின் உருகு இழை
 ஆ) தனிப்டுத்தி 
 இ) மின்சுற்றுத் தண்டிப்பான் 
 ஈ) ்கபாற்றுத்தழட ெபாவி 

II ஒரு சில வரி்களில் விழடயளி்க்கவும் 
 3 மதிபச்ண்

1. மின்்கலங்கள் என்்பால் என்்ன?
2. துழண மின்்கலங்கள் என்்பால் என்்ன? 

எடுத்து்க்கபாட்டு தரு்க.
3. வழரயறு :  மின்்கபாந்த விழெ (Electromagnetic 

force)
4. மின்தூண்டியின் ‘தகுதி எண்’  என்்பால் என்்ன?
5. மின்மபாற்றி என்்பால் என்்ன?
6. ஆற்்ல் மபாற்றி்கள் என்்பால் என்்ன?
7. ஒலிவபாஙகியின் ்ணிழய்க கூறு.
8. ஒலிப்பானின் ்ணி யபாது?
9. ெபாவி (Switch) என்்பால் என்்ன?
10. மின்சுற்றுத் துண்டிப்பானின் ்ணி யபாது?

III  கீழ்க்கண்ட வி்னபா்க்களு்ககு ஒரு ்்க்க 
அைவில் விழடயளி்க்கவும் 5 மதிபச்ண்

1. மின்தூண்டிழய எவவபாறு வழ்கப்டுத்துவபாய்? 
விவரி்க்கவும்.

2. மபாறுதிழெ மற்றும் யநரதிழெ மின்ய்னபாட்ட 
சுற்று்களில் மின்தூண்டி்கள் எவவபாறு 
செயல்்டுகி்து என்்ழத விவரி்க்கவும்?

3. ஒலிப்பான்்கள் அழவ ழ்கயபாளும் அதிரசவண் 
வரிழெயின் அடிப்ழடயில் எவவபாறு 
பிரி்க்கப்டுகின்்்ன?  விவரி்க்கவும்

4. இருவழி, மூன்றுவழி ஒலிப்பான் மற்றும் 
ஒலிப்பான்்களின் மின்ெ்கதி தி்ன் ்ற்றி 
விவரி்க்கவும்

5. மின்மபாற்றியில் ஏற்்டும் இைபபு்கள் ்ற்றி 
விவரி்க்கவும்.

IV  கீழ்க்கண்ட வி்னபா்க்களு்ககு விரிவபா்ன 
விழடயளி்க்கவும் 10 மதிபச்ண்

1. ்டங்களின் உதவியுடன் மின்்கலங்களின் 
சதபாடரிழணபபு மற்றும் ்்க்க இழணபபு 
முழ்்கழை விவரி்க்கவும்.  

2. ஒரு மின்மபாற்றி யவழல செய்யும் முழ் மற்றும் 
சுற்று்களின் விகிதத்ழத ்ற்றி விவரி்க்கவும்.

3. இய்க்க ஒலிவபாஙகி - யவழல செய்யும் முழ்ழய 
்டத்துடன் விவரி்க்கவும்.

விழட்கள்: 1. (ஆ) 2. (இ) 3. (ஈ) 4. (ஈ) 5. (ஆ) 6. (ஆ) 7. (அ) 8. (ஆ) 9. (ஆ) 10. (அ)

்பாடம் 2 மின்னியல் ெபாத்னங்கள்34
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3
அடிப்படை மின்னணுவியல் 

தத்துவங்கள்  
(Basic Principles  of Electronics)

்கற்றலின ந�ோக்கம்
இந்த பாடபபகுதியின் முடிவில் மாணவர்கள் 
கீழ்க்காணும் செயல்பாடு்கள் குறித்து அறிநது 
ச்காள்வார்கள்.
1.  அடிபபடட மின்்னணுவியல் ச்காள்ட்க.
2.  அணு அடமபபு.

3.  ்தனிமங்களின் வட்கபபடுத்தும் முடை.
4.  குடை ்கடத்தி்கள் மற்றும் அ்தன் 

செயல்பாடு.
5.  PN-ெநதி செயல்பாடு.

பாடம்

அறிமு்கம்
வவ்கமா்க வளரநது வரும் உலகில் ‘மின்்னணுவியல் 
துடை’, சபாறியியல் துடையில் மி்க மு்ககியப பஙகு 
வகி்ககின்ைது. மின்்னணு  ொ்த்னங்களா்னது 
ொ்தாரண மனி்த வாழ்கட்க மு்தல் சபரிய 
 ச்தாழிற்ொடல்களின் செயல்பாடு்கள் வடர பரநது 
விரிநதுள்ளது. அ்தன் உசெ்க ்கடடமா்க  எஙச்கல்லாம் 
மனி்த உயிர்ககு ஆபத்து  ஏற்படுத்தும் செயல்பாடு்கள் 
உள்ளவ்தா, அவ்விடத்தில்  மனி்தர்ககுப பதில் “மனி்த 
வராவபா்க்கள்” பயன்படுத்்தப படுகின்ை்ன.

மி்க வவ்கமா்க வளரநது வரும் இந்த 
மின்்னணுவியல் ச்தாழில்நுடபம் பற்றிப புதிய்தா்கப 
பயில்பவரு்ககு இது ெற்றுச ெவால் நிடைந்த்தா்கவவ 
உள்ளது. மின்்னணுவியல் துடை குறித்்த இந்த 
அடிபபடட அறிவு, வமற்ச்காண்டு இத்துடைபபற்றி 
எளிடமயா்க அறிநது ச்காள்ள உ்தவும். எ்னவவ 
இபபாடபபகுதியில் அடிபபடட மின்்னணுவியல் 
்தத்துவங்கள் குறித்துப பாரபவபாம்.

மின்்னணுச ொ்த்னங்களின் சில மு்ககியச 
செயல்பாடு்கள்:

1. திருத்து்தல்
2. சபரு்ககு்தல்
3. ்கடடுபபடுத்தி
4. அடலவு்கள் உற்பத்தி
5. ஒளி ஆற்ைடல மின் ஆற்ைலா்க மாற்றுவது
6. மின் ஆற்ைடல ஒளி ஆற்ைலா்க மாற்றுவது 

வபான்ைடவ்கள்

ஆ்க இத்துடைடயப பற்றி நாம் ச்தளிவா்க 
அறிநது ச்காள்ள வவண்டுசமன்ைால், ‘எல்கடரான்’ 
செயல்பாடடட அறிநது ச்காள்ள வவண்டும். 
எ்னவவ எல்கடரான் செயல்பாடு குறித்து மு்தலில் 
பாரபவபாம்.

3.1  அணு அடைபபு (ATOMIC 
STRUCTURE)

உலகில் உள்ள அட்னத்துப சபாருட்களுவம 
அணுவி்னால் ஆ்க்கபபடடடவ என்பட்த நாம் 
அறிவவாம். அணு என்பது ்கண்ணு்ககுத் ச்தரியா்த 
சிறிய து்கள். ஒவ்வவார அணுவும், அணு்க்கரு 
என்ை டமயபபகுதிடய்க ச்காண்டிரு்ககும். 
இதில் வநரமின் சுடமயுடடய(+) து்கள்்களும் 
(protons) மின்சுடமயற்ை து்கள்்களும் (Neutrons) 
அடஙகியுள்ள்ன. இம்டமய்க்கருடவச சுற்றியுள்ள 
வடடபபாட்த்களில் எதிரமின்சுடமயுடடய(-) 
து்கள்்கள் (Electrons) சுற்றி்கச்காண்டிரு்ககும். இது 
கூடு்தல் அணு்க்கரு எ்னபபடுகிைது. படம் 3.1 அணு 
அடமபடப்க ்காடடுகிைது.
ஒரு அணுவின் குணமா்னது கீழ்க்கண்ட மூன்று 
்தன்டமயின் அடிபபடடயில் அடமநதுள்ளது. 
1. அணு எண்
2. அணு எடட
3. மின் சுடம

35
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படம் 3.1 அணு அடமபபு

அணுக்கரு (Nucleus)
இது   அணுவின்   டமயபபகுதியாகும்.   இதில்   
புவராடடான்்களும், நியூடரான்்களும்  உள்ளடஙகி 
இரு்ககும். புவராடடான்்கள் வநரமின் சுடமயுடட-
ய்தா்கவும்,  நியூடரான்்கள்  மின்சுடமயற்ை்தா்கவும் 
அவ்த ெமயம் புவராடடான்்களின் எடட்ககுச 
 ெமமா்ன்தா்கவும் இரு்ககும். 

கூடுதல் அணுக்கரு (Extra Nucleus)
இது அணுவின் சவளிபபுை அடமபபாகும். இது 
எல்கடரான்்கடள மடடுவம ச்காண்டிரு்ககும். 
எல்கடரான் என்பது எதிரமின் சுடமயுடடய்தா்கவும் 
(-) எடடயற்ை்தா்கவும் இரு்ககும். எல்கடரான்்களின் 
மின்சுடமயா்னது புவராடடான்்களின் மின்சுடம்ககு 
எதிரா்க ஆ்னால் ெமமா்க இரு்ககும். அவ்த ெமயம் 
எல்கடரான்்களின் எண்ணி்கட்க, புவராடடான்்களின் 
எண்ணி்கட்க்ககு இடணயா்க இரு்ககும். 

3.1.1 அணு எண்
ொ்தாரண சவபபநிடலயில் ஒரு அணுவில் 
உள்ள எல்கடரான்்களின் எண்ணி்கட்க அல்லது 
புவராடடா ன்்களின் எண்ணி்கட்க்தான் அணு 
எண் எ்னபபடுகிைது.

ஃ அணு எண் =  புவராடடான்்களின் 
எண்ணி்கட்க  (P)

அல்லது 
எல்கடரான்்களின் எண்ணி்கட்க (E)

3.1.2 அணு எடை
புவராடடான்்கள் மற்றும் நியூடரான்்களின் 
கூடடுத் ச்தாட்கவய ஒரு அணுவின் எடடடய 
நிரணயி்ககிைது.

ஃ அணு எடட =  புவராடடான்்களின்  
எண்ணி்கட்க (P) 

+
நியூடரான்்களின் எண்ணி்கட்க (N).

ஏச்னன்ைால் உதிரி டமய்க்கருவிலுள்ள (Extra 
Nucleus) எல்கடரான்்கள் எடடயற்ை்தா்க இரு்ககும். 

இந்த எல்கடரான்்கள், அணு்க்கருடவப 
பலவடடப பாட்த்களில் சுற்றி வருகின்ை்ன. 
வடடபபாட்த்களில் சுற்றிவரும் எல்கடரான்்களின் 
அடமபபா்னது கீழ்க்கண்டவாறு 
வடரயறு்க்கபபடடுள்ள்ன.

1. வடடபபாட்தயில் அடமநதுள்ள 
 எல்கடரான்்களின் எண்ணி்கட்க 

 2 n2 என்னும் சூத்திரத்்தால் 
நிரணயி்க்கபபடுகிைது.

 ‘n’ என்பது வடடபபாட்தயின்  
எண்ணி்கட்கடய்க குறி்ககும். 

உ்தாரணமா்க,
 மு்தல் வடடபபாட்த = 2 n2 = 2 x 12 = 2 

எல்்கடரான்்கள்
 இரண்டாம் வடடபபாட்த  

= 2 x 22 = 8 எல்்கடரான்்கள்
 மூன்ைாம் வடடபபாட்த  

= 2 x 32 = 18 எல்்கடரான்்கள்
2. ்கடடசி வடடபபாட்தயா்னது, 

 அதி்கபடெமா்க 8 எல்கடரான்்கடள மடடுவம 
ச்காண்டிரு்ககும். 

3. ்கடடசி்ககு முநதிய வடடபபாட்தயா்னது, 
அதி்கபடெமா்க 18 எல்கடரான்்கடள மடடுவம 
ச்காண்டிரு்ககும்.

3.2 தனிைங்களின அடைபபு
அட்னத்து அணு்க்களுவம புவராடடான்்கள், 
நியூடரான்்கள் மற்றும் எல்கடரான்்கடள்க 
ச்காண்டு்தான் உருவா்க்கபபடடுள்ளது என்று 
பாரத்வ்தாம். இநநிடலயில் ஒவ்சவாரு ்தனிமத்தின் 
அடமபபிலும் உள்ள வவறுபாடு என்பது, 
அந்த்க  குறிபபிடட ்தனிமத்தின் புவராடடான்்கள், 
நியூடரான்்கள், எல்கடரான்்களின் எண்ணி்கட்க 
மற்றும் அடமபடபப சபாறுத்துள்ளது.

உ்தாரணமா்கச செம்பு அணுவின் 
அடமபபும், ்காரபன் அணுவின் அடமபபும் வவறு 
வவைா்க இருபபது. அ்த்னால் ்தான் அடவ இரண்டும் 
்தனித்்தனி்க குணங்கடள்க ச்காண்டுள்ளது. ஒரு 
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2. எல்கடரானின் எடட m = 9.0 × 10-31 கி.கி
3. எல்கடரானின் ஆரம் r = 1.9 × 10-15 மீ

ஓர எல்கடரானின் மின்்னாற்ைல் மற்றும் அ்தன் 
எடட்ககும் உள்ள விகி்தம் (Ratio between energy 
and mass) 1.77 × 1011 கூலும்/கிகி ஆகும். இ்தன்படி 
எல்கடரானின் எடட அ்தன் மின்வ்னற்ைத்ட்தவிட 
மி்க மி்க்க குடைவா்னது ஆகும். ஆ்தலால்்தான் 
எல்கடரான் ஓரிடத்தில் நிடலயா்க நிற்்க 
முடியாமலும், மின் மற்றும் ்காந்த ஆற்ைலு்ககு மி்க 
எளி்தா்க ஆடபடுத்்தபபடுகின்ை நிடலயிலும் உள்ளது.

3.2.2 எலக்ட்ோன ஆற்றல்
அணு்க்கருடவச சுற்றி வருகின்ை எல்கடரான்்கள் 
இருவி்தமா்ன ஆற்ைல்்கடள்க ச்காண்டிரு்ககிைது. 
எல்கடரான்்கள் மின்சுடமயுடடய ்காரணத்்தால், 
நிடலயாற்ைடலயும் வடடபபாட்தயில் சுற்றி 
வருவ்தால், இய்க்க ஆற்ைடலயும் சபற்றுள்ள்ன. 
இந்த இரு ஆற்ைல்்களின் கூடடுத்ச்தாட்கவய 
சமாத்்த ஆற்ைலாகும்.  டமய்க்கருவிலிருநது 
எல்கடரான்்களின் தூரம் அதி்கரி்க்க அதி்கரி்க்க, 
அ்தன் ஆற்ைலும் அதி்கரி்ககும். ஆ்க்க ்கடடசி 
வடடபபாட்தயில் உள்ள எல்கடரான்்களின் 
ஆற்ைலா்னது, முநட்தய வடடபபாட்தயில் உள்ள 
எல்கடரான்்க ளின் ஆற்ைடல்க ்காடடிலும் அதி்கமாகும். 
இந்த்க ்கடடசி வடடபபாட்த எல்கடரான்்கள்்தான் ஒரு 
சபாருளின் இயற்பியல், வவதியல் மற்றும் மின்னியல் 
்தன்டம்கடள நிரணயி்ககின்ைது.

்கடடசி வடடபபாட்தயில் உள்ள 
எல்கடரான்்க ளின் எண்ணி்கட்க  அதி்கபடெமா்க 
8 எ்னப பாரத்வ்தாம். எ்னவவ இடணதிைன் 
 எல்கடரான்்களின் அதி்கபடெ எண்ணி்கட்க 8 ஆகும். 

இடைதி்றன எலக்ட்ோன (Valance Electron) 
இறுதி வடடபபாட்த (அ) ்கடடசி வடடபபாட்தயில் 
அடமநதுள்ள எல்கடரான்்களு்ககு இடணதிைன் 
எல்கடரான்்கள் என்று சபயர.

தனிைங்களின அணு அடைபபு
சபாதுவா்க மின்ொரத்ட்த்க ்கடத்தும் 
்தன்டமயிட்ன அடிபபடடயா்க்க ச்காண்டு 
்தனிமங்கள் ்கடத்தி்கள் (Conductors), 
்கடத்்தாபசபாருட்கள் (Insulators), குடை்கடத்தி்கள் 
(Semiconductor) எ்ன வட்கபபடுத்்தபபடடுள்ள்ன. 
ஒரு ்தனிமத்திலுள்ள இடணதிைன் 
எல்கடரான்்களின் எண்ணி்கட்கடயப சபாறுத்து 
அ்தன் ்கடத்தும் திைன் அடமகிைது.

்தனிமத்தின் அணு எடடயும், அணு எண்ணும் 
ச்தரிந்தால் அந்தத் ்தனிமத்தின் அணு அடமபடப 
மி்க எளி்தா்க வடிவடம்க்கலாம். உ்தாரணமா்கச 
செம்பு என்கிை ்தனிமத்ட்த எடுத்து்கச்காள்வவாம். 

அணு எடட = 64, அணு எண் = 29
ஃ புவராடடான்்களின் எண்ணி்கட்க = 
எல்கடரான்்களின் எண்ணி்கட்க = 29

நியூடரான்்களின் எண்ணி்கட்க = 64 – 29 = 35

P = 29
N = 35

படம் 3.2 செம்பு ்தனிமத்தின் அணு அடமபபு

படம் 3.2 ஆ்னது செம்பு ்தனிமத்தின் அணு 
அடமபடப்க ்காடடுகிைது. இத்்தனிமத்தில் உள்ள 
29 எல்கடரான்்கள் சவவ்வவறு வடடபபாட்தயில் 
கீழ்க்கண்டவாறு அடம்க்கபபடடுள்ள்தா்க்க 
்காடடபபடடுள்ளது. மு்தல் வடடபபாட்தயில் 2 
எல்கடரான்்களும், இரண்டாவது வடடபபாட்தயில் 
8 எல்கடரான்்களும், மூன்ைாவது வடடபபாட்தயில் 
18 எல்கடரான்்களும், நான்்காம் வடடபபாட்தயில் 1 
எல்கடரானுமா்க இந்த அடிபபடடயில் அட்னத்துத் 
்தனிமங்களின் அணு அடமபபும் அடமநதுள்ளது.

3.2.1 எலக்ட்ோன
மின்்னணுவியல் துடையா்னது ்கண்ணு்ககுத் 
ச்தரியா்த இந்த எல்கடரானின் செயல்பாடடின் 
அடிபபடடயில் அடமநதுள்ள்தால், எல்கடரான் 
பற்றிய சில அடிபபடட்கடள நாம் அறிநது ச்காள்ள 
வவண்டும். எல்கடரான் எதிரமின்சுடமயுடடயது 
என்றும், ்கண்ககில் எடுத்து்கச்காள்ள முடியா்த 
அளவிற்கு மி்க்க குடைந்த எடட (Negligible Mass) 
ச்காண்டது என்றும் நாம் அறிந்த நிடலயில், அ்தன் 
சில மு்ககிய்க குணங்கடளப பற்றியும் ச்தரிநது 
ச்காள்ள வவண்டியது அவசியம். 

1. எல்கடரான்்கள் மின்வ்னற்ைம்  
e = 1.602 × 10-19 கூலும்
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நியான். இடவ முடைவய 5, 6, 8 என்ை 
எண்ணி்கட்கயுடடய இடணதிைன் 
எல்கடரான்்கடள்க ச்காண்ட்தா்க இரு்ககும். 
படம் 3.4 மின்்கடத்்தாப சபாருளின் 
அடமபடப்க ்காடடுகிைது.

குட்ற்கைத்தி
3. ஓர ்தனிமத்திலுள்ள இடணத்திைன் 

எல்கடரான்்களின் எண்ணி்கட்க 4 
ஆ்க இருந்தால், அத்்தனிமம் உவலா்கம் 
மற்றும் உவலா்கமற்ை சபாருள் ஆகிய 
இரு்தன்டம்கடளயும் ச்காண்ட்தா்க 
இரு்ககும். இது குடை்கடத்தி என்று 
அடை்க்கபபடுகிைது. (எ.்கா) ்காரபன், சிலி்கான், 
செரமானியம். படம் 3.5 குடை்கடத்தி்களின் 
அடமபடப்க ்காடடுகிைது.

்கைத்தி்கள்
1. ஒரு ்தனிமத்திலுள்ள இடணதிைன் 

எல்கடரான்்க ளின் எண்ணி்கட்க 4- ்ககும் 
குடைவா்க இருந்தால், அத்்தனிமமா்னது 
உவலா்கமா்கவும், ்கடத்தியா்கவும் இரு்ககும். 
(எ.்கா) வொடியம், ம்கனீசியம் மற்றும் 
அலுமினியம். முடைவய 1, 2, 3 என்ை 
முடையில் இடணதிைன் எல்கடரான்்கடள்க 
ச்காண்டு இரு்ககும். படம் 3.3 ்கடத்தி்களின் 
அடமபடப்க ்காடடுகிைது.

மின்கைத்தோப ப்போருள்
2. ஓர ்தனிமத்திலுள்ள இடணத்திைன் 

எல்கடரான்்களின் எண்ணி்கட்க 
4-்ககும் அதிமா்க இருந்தால், அத்்தனிமம் 
உவலா்கமல்லா்த மின்்கடத்்தாப சபாருளா்க 
இரு்ககும். (எ.்கா) டநடரென், ெல்ஃபர, 

+11 +12 +13

படம் 3.3 

+7 +10+16

படம் 3.4

+6 +14 +32

படம் 3.5 
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3.2.4  ்க்டடு்றோ எலக்ட்ோன்கள்  
(Free Electrons)

ஒவ்சவாரு ்தனிமத்தின் இடணதிைன் 
 எல்கடரான்்களும் சவவ்வவறு ஆற்ைல்்கடள்க 
ச்காண்ட்தா்க இரு்ககும். ்கடடசி வடடபபாட்தயில் 
உள்ள எல்கடரான்்கள் டமய்க்கருடவ விடடுத் 
ச்தாடலவில் இருபப்தால், அ்தன் பிடணபபா்னது 
டமய்க்கருவுடன் மி்கவும் ்தளரந்த நிடலயில் 
இரு்ககும். எ்னவவ இந்த எல்கடரான்்களின் ஆற்ைல் 
அதி்கமா்க இரு்ககும். குறிபபா்க உவலா்கங்களின் 
இடணதிைன் எல்கடரான்்களின் (்தளரந்த 
பிடியுடடய) ஆற்ைல் அதி்கமா்க இரு்ககும். 
இந்த எல்கடரான்்கள் அந்தத் ்தனிமத்தினுள் 
்தன்னிசடெயா்கச சுற்றி்கச்காண்டிரு்ககும். இடவவய 
்கடடுைா எல்கடரான்்கள் (Free Electrons) எ்னபபடும்.

அணு்க்கருவவாடு, ்தளரந்த பிடியுடடய 
இடணதிைன் எல்கடரான்்கவள ்கடடுைா 
எல்கடரான்்கள் எ்னபபடும்.

புைவிடெ ஒன்று ்தரபபடுவ்தன் மூலம் 
இந்த்க ்கடடுைா எல்கடரான்்கடள மி்க எளி்தா்க 
அ்தன் நிடலயிலிருநது சவளி்ககிளபப முடியும். 
உண்டமயில் இந்த எல்கடரான்்கள்்தான் 
ஒரு ்தனிமத்தின் ்கடத்தும் ்தன்டமடய 
நிரணயி்ககின்ை்ன.

1. எந்த ஒரு ்கடத்தியும் அதி்க எண்ணி்க- 
ட்கயிலா்ன ்கடடுைா எல்கடரான்்கடள்க 
ச்காண்டிரு்ககும். ஒரு ்கடத்தியின் வழியா்க 
மின்்னழுத்்தம் ்தரபபடும்வபாது, அதிலுள்ள 
்கடடுைா எல்கடரான்்கள் அந்த மின் 
ெபடளயின் வநரமின்வாய் (+ve) பகுதிடய 
வநா்ககி ந்கரும். இ்தன் மூலம் அ்க்கடத்தியில் 
மின்வ்னாடடமா்னது ஏற்படுகிைது.

2. ொ்தாரண சவபபநிடலயில் எந்த 
ஒரு மின்்கடத்்தாபசபாருளும் ்கடடுைா 
எல்கடரான்்கடள்க ச்காண்டிருபபதில்டல. 
ஆட்கயால் இ்தற்கு மின்்னழுத்்தம் 
ச்காடு்க்கபபடடாலும், இதில் எவ்வி்தமா்ன 
மின்வ்னாடடமும் ஏற்படுவதில்டல.

3. ஒரு குடை்கடத்தி ்தனிமமா்னது ொ்தாரண 
சவபபநிடலயில் குடைந்த ்கடடுைா 
எல்கடரான்்கடள்க ச்காண்டிரு்ககும். 
இ்தற்கு மின்்னழுத்்தம் ்தரபபடும் சபாழுது, 
மி்க்ககுடைந்த அளவு மின்வ்னாடடவம 
நி்கழும். இந்த அளவா்னது மி்க்க 

குடைந்தபடெ அளவு என்ப்தால், இ்த்னால் 
எவ்வி்தச செயல்பாடும் நடடசபறுவதில்டல. 

பவறறிைககுழோய் 
20ஆம் நூற்ைாண்டின் மு்தல் 75 ஆண்டு்கவளாடு 
இந்த வால்வு்களின் பயன்பாடு நின்று விடடது 
என்வை கூைலாம். சவற்றிட்க குைாய் கீழ்க்காணும்  
நான்கு வட்க்களில் பயன்படுத்்தபபடட்ன.  
டடவயாடு, டடரவயாடு, சடடவராடு மற்றும் 
சபன்வடாடு ஆகிய நான்கு மு்ககிய சவற்றிட்க 
குைாய் வட்க்கள் பயன்பாடடில் இருந்த்ன. 
 எடுத்து்க்காடடா்க டடரவயாடு வால்வின் அடமபபு 
படம் 3.6இல் ்காடடபபடடுள்ளது.

படம் 3.6

இது அளவில் சபரிய்தா்க இருந்த்தாலும், 
செயல்படும் வவ்கம் மி்க்ககுடைவு என்ப்தாலும் 
்தயாரிபபு விடல அதி்கம் என்ப்தாலும், 
அட்னத்திற்கும் வமலா்கச செயல்படும்சபாழுது 
அதி்க சவபபத்ட்த சவளிவயற்றுவ்தாலும், 
இ்தற்குப பதிலா்க்க குடை்கடத்தி்கடள்க ச்காண்டு 
உருவா்க்கபபடட ொ்த்னங்கள் 1980்ககு பிைகு 
உருவா்க்கபபடடது. 

3.3  ந்போர் அணு ைோதிரி  
(BOHR’S ATOMIC MODEL)

1913 ஆம் ஆண்டு டசசு இயற்பியல் அறிஞர 
நீல்வபார அணு அடமபபு குறித்து ஓர  விள்க்கத்ட்த 
உருவா்ககி்னார. அ்தன்படி,

1. ஓர அணுவின் அடமப பா்னது, 
வ ந ர மி ன் சு ட ம யு ட ட ய 
அணு்க்கருடவச சுற்றி, 
எ தி ர மி ன் சு ட ம யு ட ட ய 
எல்கடரான்்கள் பல்வவறு நீல்ஃப�ோர்

XI_TM_ELEC_EQUIP_CHAP03_2022.indd   39 4/28/2022   2:06:07 PM



பாடம் 3 அடிபபடட மின்னணுவியல் தத்துவங்கள்40

மடடுவம சுற்றி்கச்காண்டிரு்ககும். ஒவ்சவாரு 
 வடடபபாட்தயும் குறிபபிடட நிடலயா்ன ஆற்ைடல்க 
ச்காண்ட்தா்க இரு்ககும். மு்தலாம் வடடபபாட்தயில் 
உள்ள எல்கடரான் இரண்டாம் வடடபபாட்த்ககு 
எடுத்துச செல்லபபட வவண்டுசமன்ைால், அ்தற்கு 
இரண்டாம் வடடபபாட்த்ககு இடணயா்ன 
ஆற்ைல் ்தரபபடவவண்டும். அவ்வாறு இரண்டாம் 
வடடபபாட்த்ககு வந்த எல்கடரான் மீண்டும் 
மு்தலாம் வடடபபாட்த்ககு இடம் சபயரந்தால், அது 
்தான் சபற்ை ஆற்ைடல இைநதுவிடும். 

ஆற்றல் ை்டைங்கள்
ஒவ்சவாரு வடடபபாட்தயும் குறிபபிடட அளவு 
ஆற்ைடலத் ்தன்வ்னாடு இடணத்து்க  ச்காண்டுள்ளது 
என்பட்த அறிவவாம்.  வடடபபாட்தயில் சுற்றும் 
எல்கடரான்்களும் அந்த வடடபபாட்தயின் 
ஆற்ைடல்க ச்காண்டிரு்ககும். வடடபபாட்தயின் 
அளவு சபரி்தாகும் சபாழுது அ்தன் ஆற்ைலும் 
அதி்கமாகும். எ்னவவ சவளி வடடபபாட்தயில் 
உள்ள எல்கடரான்்களின் ஆற்ைல் 
உள்வடடபபாட்தயில் உள்ள எல்கடரான்்களின் 
ஆற்ைடல்க ்காடடிலும் அதி்கமா்கவவ இரு்ககும்.

படம் 3.7 பல்வவறு வடடபபாட்த்களின் 
ஆற்ைல்்கடளத் ச்தளிவா்க்க ்காடடுகிைது. இது 
ஆற்ைல் மடடங்களின் படம் எ்ன அடை்க்கபபடுகிைது.

மு்தல் ஆற்ைல் மடடம் மு்தல் 
வடடபபாட்தடய்க குறிபப்தா்கவும், இரண்டாவது 
ஆற்ைல் மடடம் இரண்டாம் வடடபபாட்தடய்க 
குறிபப்தா்கவும், அவ்வாவை அடுத்்தடுத்்த மடடங்கள் 
அ்தற்குரிய வடடபபாட்தடய்க குறிபப்தா்கவும் 
உள்ளது. வடடபபாட்த சபரி்தா்க ஆ்க, அ்தன் ஆற்ைல் 
மற்றும் ஆற்ைல் மடடங்களும் அதி்கமா்க இரு்ககும்.

வடடபபாட்தயில் சுற்றி வருமாறு 
அடமநதுள்ளது.

2. இவ்வாறு சுற்றுகின்ை எல்கடரான்்கள் 
வடரயறு்க்கபபடட (குறிபபிடட அளவுள்ள 
ஆரம் ச்காண்ட) வடடபபாட்தயில் 
சுற்றுவ்தா்கவும், 

3. வடரயறு்க்கபபடட வடடபபாட்தயில் 
சுற்றும் எல்கடரான்்கள், குறிபபிடட அளவு 
ஆற்ைல் ச்காண்ட்தா்கவும் இரு்ககும். வடடப 
பாட்தயின் சுற்ைளவு அதி்கமா்க அதி்கமா்க 
எல்கடரானின் ஆற்ைல் அதி்கமாகும்.

4. ஓர எல்கடரானு்ககு கூடு்தல் ஆற்ைல் 
ச்காடு்க்கபபடடால் (எ.்கா. சவபபம், ஒளி), 
அது அந்த வடடபபாட்தயின் அடுத்்த உயர 
நிடல்ககுச சென்றுவிடும். ்தற்வபாது அந்த 
எல்கடரான் பரவெ நிடலயில் இரு்ககும். 
ஆ்னால் இநநிடல ச்தாடரநது நீடி்க்காது. 
ஏச்னன்ைால் அந்த எல்கடரான் மீண்டும் 
்த்னது படைய வடடபபாட்த்ககு வநது விடும். 
அவ்வாறு படைய நிடல்ககு வரும்வபாது 
்தான் சபற்ை ஆற்ைடல (சவபபம், ஒளி 
 வபான்ைவாறு) உமிழநதுவிடும்.

படம் 3.5 ஆ்னது சிலி்க்கான் அணுவின் 
அணு அடமபடப்க ்காடடுகிைது. இதில் 14 
எல்கடரான்்கள் உள்ள்ன. மு்தல் வடடபபாட்தயில் 
2 எல்கடரான்்களும், இரண்டாவது வடடபபாட்தயில் 
8 எல்கடரான்்களும், மூன்ைாவது வடடபபாட்தயில் 
4 எல்கடரான்்களும் அணு்க்கருடவச சுற்றி 
வருகிைது. இந்த வடடபபாட்த்கள் முடைவய K 
வடடபபாட்த, L வடடபபாட்த, M வடடபபாட்த என்று 
அடை்க்கபபடும்.

இந்த எல்கடரான்்கள் அட்னத்துவம 
அ்தற்கு வடரயறு்க்கபபடட வடடபபாட்த்களில் 

r1

r1

r2

r2

r3

r3

படம் 3.7
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சபாருட்கள் இரண்டிற்கும் இடடபபடட நிடலயிலும் 
இரு்ககின்ை்ன. அடவவய குடை்கடத்தி்கள் 
எ்னபபடுகிைது. திடபசபாருட்களின் ்கடத்தும் 
்தன்டமயா்னது அ்தன் ஆற்ைல் படடட்களின் 
மூலம் ச்தளிவா்க விவரி்க்கபபடடுள்ளது. ்கடத்தி்கள், 
்கட்தாபசபாருட்கள், குடை்கடத்தி்களின் ஆற்ைல் 
படடட்கள் குறித்துப பாரபவபாம்.

்கைத்தி்கள் (Conductors)
்கடத்தி என்பது (செம்பு, அலுமினியம்) மி்க எளி்தா்கத் 
்தன்வழிவய மின்வ்னாடடத்ட்த்க ்கடத்தும் ்தன்டம 
ச்காண்டது. ஏச்னனில் இது அதி்க அளவில் 
்கடடுைா எல்கடரான்்கடள்க  ச்காண்டிரு்ககும். 
வமலும் இடணதிைன் படடட்ககும், ்கடத்தும் 
படடட்ககும் இடடவய இடடசவளிவய 
இல்லாமல் ஒன்றின் வமல் ஒன்று படிந்தவாறு 
இரு்ககும். இ்தன் ்காரணத்்தால் குடைந்த அளவு 
மின்்னழுத்்தம்  ்தரபபடடாவல, அதி்க அளவு ்கடடுைா 
 எல்கடரான்்கடள்க ்கடத்தும் பாட்த்ககுத் ்தநது 
மின்வ்னாடடத்திட்ன ஏற்படுத்தும். படம் 3.8 
்கடத்தியின் அடமபபு ்காடடபபடடுள்ளது.

படம் 3.8

மின்கைத்தோபப்போருள் (Insulators):
மின்்கடத்்தாப சபாருட்கள் (மரம், ்கண்ணாடி 
மு்தலிய்ன) ்தன் வழியா்க மின்ொரம் பாய்வட்த 
அனுமதிபபதில்டல. ஆற்ைல் படடட்களின் 
அடிபபடடயில் கூறி்னால், இடணதிைன் 
படடடயா்னது முழு அளவிலும், ்கடத்தும் 
படடடயா்னது ்காலியா்கவும் இரு்ககும். 
வமலும் இடணதிைன்  படடட்ககும், ்கடத்தும் 
படடட்ககும் இடடவய உள்ள தூரமா்னது 
அதி்கமா்க இரு்ககும். (வ்தாரயமா்க 15eV) 
ஆட்கயால் இடணதிைன் பாட்தயில் உள்ள 
எல்கடராட்ன ்கடத்தும் பாட்த்ககுத் ்தள்ளிவிட 
மி்க உயர மின்்னழுத்்தமா்னது வ்தடவபபடுகிைது. 
இ்க்காரணத்தி்னால் அத்்தனிமத்தின் ்கடத்தும் 

முககிய ஆற்றல் ்ப்டடை்கள்  
(Important Energy Bands)
திடபசபாருளில் பல ஆற்ைல் படடட்கள் இருந்தாலும், 
கீழ்க்காணும் படம் 3.8 ல் ்காடடபபடடுள்ள ஆற்ைல் 
படடட்கவள மு்ககியமா்னடவ.

1. இடணதிைன் படடட (Valence Band) 

இடணதிைன் எல்கடரான்்களின் ஆற்ைல்  
அளவீடு (range) இடணதிைன் படடட எ்னபபடும்.

திடபசபாருட்களில் இந்தப படடடயா்னது முழுடம-
யா்கவவா அல்லது பகுதியா்கவவா எல்கடரான்்க-
ளால் நிரபபபபடடிரு்ககும். மந்த வாயு்க்களில் (inert 
gases) இடணதிைன் படடடயா்னது முழுடமயா்க 
நிரபபபபடடிரு்ககும். மற்ை ்தனிமங்களில் குடைவா்க 
நிரபபபபடடிரு்ககும். குடைவா்க நிரபபபபடடிரு்ககும் 
படடட்களில் இன்னும் அதி்க எல்கடரான்்கடளச 
வெரத்து்கச்காள்ளலாம்.

2. ்கடத்தும் படடட (Conduction band)

்கடத்தும் எல்கடரான்்களின் ஆற்ைல் அளவீடு 
(range) ்கடத்தும் படடட எ்னபபடும்.

குறிபபிடட சில ்தனிமங்களில் இடணதிைன் 
எல்கடரான்்களா்னது அணு்க்கருவுடன் ்தளரந்த 
நிடலயில் பிடண்க்கபபடடிரு்ககும். ொ்தாரண 
சவபபநிடலயில் கூடச சில இடணதிைன் 
 எல்கடரான்்கள், இடணதிைன் பாட்தடயவிடடு 
சவளிவயறி்க ்கடடுைா (free electron) 
எல்கடரான்்களாகி விடும். இந்த்க ்கடத்தும் 
படடடயில் (Conduction Band) உள்ள அட்னத்து 
 எல்கடரான்்களும் ்கடடுைா எல்கடரான்்களாகும். 
சபாதுவா்க மின்்கடத்்தாப சபாருட்களில் 
்கடத்தும் படடடயா்னது ்காலியா்க இரு்ககும். 
்கடத்தி்களிலுள்ள ்கடத்தும் படடடயில் ஓரளவு 
்கடடுைா எல்கடரான்்கள் நிரபபபபடடிரு்ககும்.

ஆற்றல் இடைபவளி (For-bidden energy gap) 
்கடத்தும் படடட்ககும் இடணதிைன் படடட்ககும் 
இடடவய உள்ள தூரவம ஆற்ைல் இடடசவளி 
எ்னபபடும்.

திைபப்போருளில் ஆற்றல்்ப்டடை்களின பிரிவு்கள் 
(Classification of Soilds)
சில திடபசபாருட்கள் நல்ல ்கடத்தி்களா்கவும், சில 
்கடத்்தாப சபாருட்களா்கவும் இரு்ககின்ை்ன. சில 
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1 eV

படம் 3.10

3.4 குட்ற்கைத்தி்கள் 
அறிமு்கம்
நீங்கள் கீழ வகுபபு்களில் ்கடத்தும்  சபாருட்களின் 
்தன்டம்கள், ்கடத்்தாப சபாருட்களின் ்தன்டம்கள், 
அ்தன் குணங்கள் ஆகியவற்டைப பற்றி விரிவா்கப 
படித்திருபபீர்கள். ஆ்னால் குடை்கடத்தி என்பது பற்றி 
விரிவா்கப படித்திரு்க்கமாடடீர்கள். இ்தனுடடய 
குணத்தின் அடிபபடடயில்்தான் இடவ  குடை்கடத்தி 
எ்ன அடை்க்கபபடுகிைது.  குடை்கடத்தியா்னது 
மின்்கடத்தியின்  குணத்திற்கும், மின்்கடத்்தாப 
சபாருளின் குணத்திற்கும்  இடடபபடட குணத்ட்த்க 
ச்காண்டது. ஆ்னால் இந்த்க குடை்கடத்தி ்தான் 
இன்டைய நவீ்ன மின்்னணுவியல் மற்றும் ்கணினி 
யு்கத்தின்  முதுச்கலும்பு எ்ன்க கூைலாம். இந்தளவிற்கு 
மு்ககியத்துவம் வாய்ந்த குடை்கடத்தி்கடளப பற்றி 
ெற்று விரிவா்கப பாரபவபாம்.

1950்களில் மின்்னணுவியல் 
செயல்பாடடில் (ச்தாடலத் ச்தாடரபு ொ்த்னங்கள்- 
வாச்னாலி, ச்தாடல்க்காடசி, சபரு்ககிப 
வபான்ைடவ) ஆதி்க்கம் செலுத்தி வந்த சவற்றிட்க 
குைாய் மற்றும் வாயு நிரபபபபடட குைய்்கள், 
இந்த்க குடை்கடத்தியின் வரவால் இன்று 
முற்றிலுமா்க நீ்க்கபபடடுவிடடது. சபரிய வமடெ 
வமல் டவ்ககின்ை அளவிற்கு உருவத்தில் 
சபரி்தா்க இருந்த மின்்னணுவியல் ொ்த்னங்கள் 
இன்று ெடடடப டபயில் வபாடடு்க ச்காள்ளும் 
அளவிற்கு உருமாற்ைம் சபற்றுள்ளதும், 
விடரவா்ன செயல்பாடடிற்கும் ஆணி வவர இந்த்க 
குடை்கடத்தி்கள் ்தான்.

இ்தன் மின்்தடடயின் அளவா்னது (10-4 to 
0.5 Ωm) ்கடத்தி மற்றும் ்கடத்்தாப சபாருட்களின் 
மின்்தடடயின் அளவிற்கு இடடயில் இருந்தால் 
அடவ குடை்கடத்தியா்க்க ்கரு்தபபடும். எ.்கா. 
செரமனியம், சிலி்க்கான், ்காரபன், கிராடபன். 

்தன்டம மி்க்ககுடைந்த அளவு அல்லது இல்லா்த 
நிடலவய இரு்ககும். படம் 3.9 மின்்கடத்்தாப 
சபாருள் அடமபபு ்காடடபபடடுள்ளது.

குட்ற்கைத்தி்கள் (Semiconductors)
குடை்கடத்தி்களின் (செரமானியம், சிலி்கான்) 
மின்்கடத்தும் ்தன்டம, ்கடத்தி்ககும் ்கடத்்தாப 
 சபாருட்களு்ககும் இடடபபடட நிடலயில் இரு்ககும். 
ஆற்ைல்படடட அ்கலத்ட்தப  சபாறுத்்தவடர, 
இடணதிைன் படடடயா்னது கிடடத்்தடட 
முழுடமயா்க நிரபபபபடடும், ்கடத்தும் படடடயா்னது 
்காலியா்கவும் இரு்ககும். வமலும் இவ்விரு 
படடட்களு்ககும் உள்ள இடடசவளி படத்தில் 3.10 
 ்காடடியுள்ளவாறு சிறிய அளவில் இரு்ககும். எ்னவவ 
குடைந்த அளவு  மின்்னழுத்்தம் ்தரபபடும் வபாவ்த 
இடணதிைன் படடடயில் உள்ள  எல்கடரான்்கள் 
்கடத்தும் படடட்ககுத்  ்தள்ளபபடுகின்ை்ன.  குடைந்தபடெ 
 சவபபநிடலயில் ்கடத்தும் படடடயா்னது முழுவதும் 
்காலியா்க இரு்ககும். ஆட்கயால் இநநிடலயில் 
குடை்கடத்தியா்னது ஒரு  மின்்கடத்்தாப சபாருளா்கச 
 செயல்படும். சவபபமா்னது  அதி்கரி்ககும் வபாது ஓரளவு 
எண்ணி்கட்கயில் இடணதிைன்  எல்கடரான்்கள் 
்கடத்தும் பாட்த்ககுச செல்வ்தால் ்கடத்தும் ்தன்டம 
அதி்கரி்ககும்.

படம் 3.9

15 eV
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்காரணமா்க ஒன்ைா்கப பிடண்க்கபபடடுள்ளது. 
இந்தப பிடணபபா்னது ஒவ்சவாரு அணுவும் ்த்னது 
்கடடசி வடடபபாட்தயில் 8  எல்கடரான்்கள் இரு்க்க 
வவண்டும் என்ை வநா்க்கத்தில்  உருவாகிைது. 
ஆ்னால் சபரும்பான்டமயா்ன  குடை்கடத்தி்களில் 
்கடடசி வடடபபாட்த முழுடம  சபறுவதில்டல. 
அ்தாவது ்கடடசி வடடபபாட்தயில் 8 
எல்கடரான்்கள்  இருபபதில்டல. இ்தன் ்காரணமா்க 
ஒரு அணுவா்னது விடரவா்கத் ்தன் அருகில் 
உள்ள அணுவவாடு வபரத்தில் ஈடுபடடு, ்கடடசி 
வடடபபாட்தயில் 8 எல்கடரான்்கடள ஏற்படுத்தி்க 
ச்காள்ள முயலுகிைது. இ்தன் விடளவா்க ஒர 
அணுவா்னது மற்ை அணுவவாடு ்தன்னுடடய 
இடணதிைன் பாட்தயிலுள்ள எல்கடரான்்கடள 
இைநவ்தா, பகிரநவ்தா அல்லது ஏற்று்க ச்காண்வடா 
இந்தச செயல்பாடடட வமற்ச்காள்கிைது. 
குடை்கடத்தி்களில் பிடணபபு்களா்னது 
இடணதிைன் எல்கடரான்்கடளப பகிரநது 
ச்காள்வ்தன் மூலம் ஏற்படுகிைது. அவ்வாைா்ன 
பிடணபபு்கள் ெ்க-இடணதிைன் (வ்கா-வவலன்ட) 
பிடணபபு்கள் எ்னபபடுகிைது.

ஒரு ெ்க-இடணதிைன் பிடணபடப 
ஏற்படுத்துவ்தற்கு ஒவ்வவார அணுவும் ெரிெமமா்ன 
இடணதிைன் எல்கடரான்்கடள வைங்க 
வவண்டும். இந்த இடணதிைன் எல்கடரான்்கடள, 
பிடணபடப ஏற்படுத்தும் அணு்க்களா்னது 
பகிரநது ச்காள்ளும்.

+
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GeGe
+

+

+ +

Ge

Ge

Ge

GeGe

படம் 3.11 

கீழ்க்காணும் அடடவடணயில் ்கடத்தி, 
குடை்கடத்தி, ்கடத்்தாப சபாருள் இவற்றின் 
மின்்தடட அளவா்னது ்காடடபபடடுள்ளது.

வ. 
எண் தனிைங்கள் ்பண்பு

மினதடை 
ைதிபபு

1 செம்பு சிைந்த ்கடத்தி 1.7 x 10-8 Ω m
2 செரமானியம் குடை ்கடத்தி 0.6 Ω m
3 ்கண்ணாடி ்கடத்்தாப சபாருள் 9 x 1011 Ω m

4 டந்கவராம் ்தடட சபாருள் 10-4 Ωm

அடடவடணயில் உள்ள ்தனிமங்களின் 
மின்்தடடயின் அளடவ ஒபபிடடுப பாரத்்தால், 
செரமானியம் ்தனிமத்தின் மின்்தடடயின் 
அளவா்னது, செம்பின் மின்்தடடயின் அளடவ்க 
்காடடிலும் அதி்கமா்கவும், ்கண்ணாடியின் 
மின்்தடட்ககு்க குடைவா்கவும் இருபபது ச்தரிகிைது. 

ஆ்னால் இந்த மின்்தடட குணத்ட்த மடடுவம 
டவத்து்க குறிபபிடட ்தனிமங்கள் குடை்கடத்தி்கள் 
எ்னத் தீரமானி்க்க முடியாது. ஏச்னன்ைால் ்கலபபுத் 
்தனிமங்கள் மூலம் மின்்தடடயின் அளடவ மாற்றி, 
அவற்டை்க ்கடத்தியின்  மின்்தடட்ககுச ெமமா்க்க 
முடியும். எ்னவவ குடை்கடத்தி்ககு என்று சில 
 குறிபபிடட குணங்கள் உள்ளது.

3.4.1 குட்ற்கைத்தியின தனடை்கள் 
குடை்கடத்தியின் மின்்தடடயா்னது ்கடத்தியின் 
மின்்தடட்ககு அதி்கமா்கவும்,  மின்்கடத்்தாப 
சபாருளின் மின்்தடட்ககு்க குடைவா்கவும் 
இரு்ககும். குடை்கடத்தியின் மின்்தடடயா்னது 
எதிர சவபப்க குணம் ச்காண்ட்தா்க இரு்ககும் 
(Negative temperure co-efficient). அ்தவாது 
செரமானியம் குடைந்த சவபபநிடலயில் ஓர 
்கடத்்தாப சபாருளா்கவும், அதி்க சவபபநிடலயில் 
்கடத்தியா்கவும் செயல்படும்.

குடை்கடத்திவயாடு குறிபபிடட ்கலபபு 
்தனிமமா்னது (எ.்கா ஆரெனி்க, வ்கலியம் மு்தலிய்ன) 
வெர்க்கபபடடால், அது அ்தன்  மின்்கடத்தும் குணத்தில் 
சபரிய மாற்ைத்ட்த ஏற்படுத்தும். இது ஒர மு்ககிய்க 
குணமாகும். இது குறித்துப பின்்னர விரிவா்கப 
பாரபவபாம்.

3.4.2  குட்ற்கைத்தியின பிடைபபு்கள் 
(Bonds in semi-conductor)

ஒவ்சவாரு ்தனிமத்தின் அணு்க்களும் அ்தன் 
இடணதிைன் எல்கடரான்்களின் பிடணபபின் 
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3.4.4  ப்போதுவோ்கப ்பயன்படுத்தும் 
குட்ற்கைத்தி்கள்

பல குடை்கடத்தி ்தனிமங்கள் இருந்தாலும் மி்கச சில 
குடை்க்கடத்தி்கள் மின்்னணுவியல் நடடமுடை 
பயன்பாடடில் உள்ளடவ. அபபடி  அதி்கமா்கப 
பயன்பாடடில் உள்ளடவ்கள் செரமானியம் (Ge) 
மற்றும் சிலி்க்கான் (Si) ஆகும். ஏச்னன்ைால் இடவ்களில் 
உள்ள ெ்க-இடணதிைன் (வ்காவவலண்ட) 
பிடணபடப உடடபப்தற்கு மி்க்ககுடைந்த ஆற்ைல் 
(அ்தாவது வ்கா-வவலண்ட பிடணபபிலிருநது 
எல்கடராட்ன சவளி்கச்காண்டு வரத் ்தரபபடும் 
ஆற்ைல் சுமார 0.7eV  செரமனியத்திற்கும், 1.1ev 
சிலி்க்கானு்ககும்) ச்காடுத்்தாவல வபாதுமா்னது. 
ஆ்கவவ இந்த இரு குடை்கடத்தி்கடளப பற்றி இனி 
விரிவா்க்க ்காண்வபாம்.
1. பெர்ைோனியம்: குடை்கடத்தி்களில் செரமானியம் 

ஒர மு்ககியமா்ன பஙகு வகி்ககும் ்தனிமம் என்று 
கூைலாம். ஏச்னன்ைால் இட்த மி்க எளி்தா்கத் 
தூய்டமபபடுத்திப படி்கங்களா்க்கவும் முடியும். 
அடிபபடடயில் செரமானியம் மண்ணிலிருநது 
கிடட்ககும் ்தாது. இது 1886 ஆம் ஆண்டு மு்தன் 
முடையா்க மண்ணிலிருநது  பிரித்ச்தடு்க்கபபடடது. 
இடவ  குறிபபிடட நில்க்கரியின் ொம்பலில் 
இருநதும், துத்்தநா்கத் து்கள்்களிலிருநதும் 
உற்பத்தி செய்யபபடுகிைது. சபாதுவா்க இவ்வாறு 
கிடட்ககும் செரமானியம், செரமானியம் 
டட ஆ்கடஸைடு பவுடர ஆகும். இது பின்்னர 
அ்தவ்னாடு இரு்ககும் ஆ்கஸிென்  நீ்க்கபபடடுச 
சுத்்தமா்ன செரமானியமா்க ஆ்க்கபபடுகிைது. 
செரமானியத்தின் அணு எண் 32. எ்னவவ 
அதில் 32  புராடடான்்களும் 32 எல்கடரான்்களும் 
இரு்ககும். மு்தல் வடடபபாட்தயில் 2 
 எல்கடரான்்கள், இரண்டாம் வடடபபாட்தயில் 
8 எல்கடரான்்கள், மூன்ைாம் வடடபபாட்தயில் 
18 எல்கடரான்்கள், நான்்காம் வடடபபாட்தயில் 
அ்தாவது இடணதிைன் வடடபபாட்தயில் 4 
எல்கடரான்்களுமா்க அடமநதுள்ளது. செரமானிய 
அணுவா்னது 4 வவலன்சி எல்கடரான்்கடள 
ச்காண்டிருபபது இதிலிருநது ச்தளிவாகிைது. 
படம் 3.12 (ii) ஆ்னது செரமானிய அணுவின் 
ெ்க-இடணதிைன் (வ்காவவலண்ட) பிடணபடப்க 
்காடடுகிைது. இதிலுள்ள அணு்க்கள் முடையா்ன 
ஒழுஙகு அடமபபு முடையில் இருபப்தால் இது படி்க 
அடமபடபப சபறுகிைது.

2. சிலிக்கோன: சிலி்க்கான் என்பது ொ்தாரணமா்கப 
பாடை்களில் ்காணபபடும் ்தனிமம் ஆகும். 

படம் 3.11ல் செரமானியம் அணுவின் 
ெ்க-இடணதிைன் (வ்கா-வவலன்ட) 
பிடணபடப்க ்காடடுகிைது. செரமானியமா்னது 
4 வவலன்சி எல்கடரான்்கடள்க ச்காண்டது. 
அ்தன் ்கடடசி  வடடபபாட்தயில் 8 எல்கடரான்்கள் 
டவத்து்க ச்காள்ள அடவ முயற்சி்ககும். 
இ்தட்னச செயல்படுத்்த ஒவ்சவாரு செரமானிய 
அணுவும் (படம் 3.11)இல் ்காடடியுள்ளது வபால், 
்தன்ட்னச சுற்றி (வ்கா-வவலன்ட) பிடணபபு 
இருபபது வபால் ஏற்படுத்தி்க ச்காள்ளும். 
அருகிலிரு்ககும் ஒவ்வவார அணுவும் ஒரு 
இடணதிைன் எல்கடராட்ன டமய அணுவவாடு 
பகிரநது ச்காள்ளும். இந்தப பகிரவின் மூலம் 
டமய அணுவின் ்கடடசி வடடபபாட்த 
8 எல்கடரான்்கவளாடு அணு்க்கருடவச 
சுற்றி வரும். இம்முடையில்்தான் டமய 
அணுவா்னது ெ்க-இடணதிைன் பிடணபடப்க 
ச்காண்டுள்ளது.
ெ்க-இடணதிைன் பிடணபபில் உள்ள மு்ககிய்க 
குறிபபு்கள்

1. ெ்க-இடணதிைன் பிடணபபு்கள் 
இடணதிைன் எல்கடரான்்கள் பகிர்தலின் 
மூலம் ஏற்படுகிைது.

2. ெ்க-இடணதிைன் இடணபபு முடையில் 
ஒரு அணுவின் இடணதிைன் 
 எல்கடரான்்கள் அருகிலிரு்ககும் அணுவின் 
இடணதிைன் எல்கடரான்்கவளாடு வநரடிப 
பிடணபடப ஏற்படுத்தி்கச்காள்கிைது. 
சபாதுவா்க இடணதிைன் எல்கடரான்்கள் 
குறிபபிடட அணுவவாடு ச்தாடரபுடடயது. 
ஆ்தலால்-்தான் குடை்கடத்தியில் 
இடணதிைன் எல்கடரான்்கள் எதுவும் 
உபரியா்க அல்லது வவடலயில்லாமல் 
இருபபதில்டல.

3.4.3 ்படி்கங்கள் (Crystals)
குறிபபிடட ்தனிமங்களின் அணு்க்கள் அல்லது 
மூல்ககூறு்கள் ஒழுங்கா்ன வடிவடம்க்கபபடட 
நிடல்களில் அடம்க்கபபடடிருந்தால் அடவ 
படி்கம் (Crystal) எ்னபபடும். அட்னத்து்க 
 குடை்கடத்தி்களும் படி்க வடிவம் ச்காண்டடவவய. 

செரமானிய்க குடை்கடத்தியின் ஒவ்வவார 
அணுவும் அருகில் இரு்ககும் அணு்க்கவளாடு 
ச்தாடரசசியா்கச சூைபபடடிரு்ககும். ஆட்கயால் ஓர 
சிறு செரமானியம் ்தனிமம் செரமானியப படி்கம் 
என்று அடை்க்கபபடுகிைது.
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45பாடம் 3 அடிபபடட மின்னணுவியல் தத்துவங்கள்

(உ்தாரணமா்க M-பாட்தயிலுள்ள) எல்கடரான், 
‘L’ பாட்தயிலுள்ள சவற்றிடத்ட்த நிரபபும். இ்தன் 
்காரணமா்க ‘M’ பாட்தயில் ஓர சவற்றிடம் ஏற்படும். 
இட்த நிரபப ‘N’ பாட்தயிலிருநது எல்கடரான் வர, 
அவ்விடத்தில் மற்சைாரு துடள ஏற்படும். இபபடி 
இநநி்கழவா்னது ச்தாடரசசியா்க ஏற்பட அ்தன் 
்காரணமா்க வநர மின்்னழுத்்தமா்னது L ல் இருநது 
‘N’டய வநா்ககி அ்தாவது எதிர முட்னடய வநா்ககிச 
செல்லும். இவ்வாறு துடள மின்வ்னாடடமா்னது 
ஏற்படுகிைது.

குறிபபா்கத் துடள மின்வ்னாடடமா்னது, ஓர 
ெ்க-இடணதிைன் பிடணபபிலுள்ள இடணதிைன் 
எல்கடரான்்கள், அடுத்்த வ்கா-வவலண்ட 
 இடணபபிற்கு ந்கரவ்தன் ்காரணமா்கவவ 
ஏற்படுகிைது. இபபடி எல்கடரான்்கள் மூலம் ஏற்படும் 
மின்வ்னாடடத்ட்த ஏன் துடள மின்வ்னாடடம் எ்ன 
அடை்க்க வவண்டும் என்ை ெநவ்த்கம் எைலாம்? 
ஏச்னன்ைால்  இம்மின்வ்னாடடம் ஏற்படுவ்தற்கு 
அடிபபடட்க ்காரணம், ெ்க-இடணதிைன் 
இடணபபில் ஏற்படும் துடள்கள் ந்கருவ்தால் 
ஏற்படுகிைது. எ்னவவ இது துடள மின்வ்னாடடம் 
(Hole Current) எ்னபபடுகிைது.

3.4.6 ஆற்றல் ்ப்டடை விளக்கம்
ஆற்ைல் படடடயின் மூலமா்கத் துடள 
 மின்வ்னாடடத்ட்த எளி்தா்க விள்க்கலாம். 
உ்தாரணமா்க சவபப ஆற்ைலின் ்காரணமா்க 
இடணதிைன் பாட்தயிலிருநது ஓர எல்கடரான் 
்கடத்தும் பாட்த்ககுப படம் 3.13 ்காடடியுள்ளது 
வபால் செல்லும்வபாது, ’L’ என்ை இடத்தில் ஓர 
சவற்றிடத்ட்த ஏற்படுத்துகிைது. ்தற்வபாது ‘N’ 
என்ை இடத்திலிருநது எல்கடரான் ந்கரநது ‘M’ 
இடத்ட்த நிரபபுகிைது. இ்த்னால் ‘N’ என்ை இடம் 
 சவற்றிடமாகிைது. ஆ்க இடணதிைன் எல்கடரான் 
PNML என்ை திடெயில் ந்கர, துடள்கள் அ்தற்கு 
எதிரத் திடெயில் LMNP – என்று ந்கரகிைது.

ொ்தாரண மணவல சிலி்க்கான் டட–
ஆ்கடஸைடு ஆகும். இந்தச சிலி்க்கான் ்கலடவ 
வவதியியல் மாற்ைத்தின் மூலம் 100% சுத்்தமா்ன 
சிலி்க்கா்னா்க மாற்ைபபடடு்க குடை்கடத்தியா்கப 
பயன்படுத்்தபபடுகிைது.

3.4.5  துடள மினந்னோ்டைம் (Hole Current)
அடை சவபபநிடலயில் சுத்்தமா்ன 
குடை்கடத்தியிலுள்ள சில ெ்க-இடணதிைன் 
பிடணபபு்கள் உடடபடடு்க ்கடடுைா எல்கடரான்்கடள 
 ஏற்படுத்தும். மின்புலத்தின் ்காரணமா்க இந்த்க ்கடடுைா 
எல்கடரான்்கள் மின்வ்னாடடத்ட்த ஏற்படுத்தும். அவ்த 
ெமயம் மற்சைாரு மின்வ்னாடடமும் குடை்கடத்தியில் 
பாயும். அதுவவ துடள  மின்வ்னாடடம் எ்னபபடும். 
அ்தாவது சவபப ஆற்ைலி்னால் ெ்க-இடணதிைன் 
பிடணபபு உடடபடும் சபாழுது சவளிவயறும் 
எல்கடரான் ெ்க-இடணதிைன் பிடணபபில் 
ஓர சவற்றிடத்ட்த ஏற்படுத்தும். ஏச்னன்ைால் 
அவ்விடத்திலிருநது எல்கடரான் சவளிவயறி 
விடட்தால் அது சவற்றிடமா்க இரு்ககும். ஆ்கவவ இது 
வநரமடை (+ve) ்தன்டம ச்காண்ட்தா்க ஆகிவிடுகிைது. 
இட்தத்்தான் துடள (Hole) என்கிவைாம். இபபடியா்க 
ஒரு எல்கடரான் சவளிவயறி்னால் ஒரு துடள 
ஏற்படும். இ்த்னால் சவபப ஆற்ைல் துடள–எல்கடரான் 
வொடி்கடள உருவா்ககுகிைது எ்னலாம். துடள்களின் 
மூலம் நடடசபறும் மின்வ்னாடட்க ்கடத்தும் ்தன்டமப 
பற்றி பாரபவபாம்.

படம் 3.12ல் ெ்க-இடணதிைன் 
பிடணபபிலிருநது விடுபடட எல்கடராட்ன 
்காடடுகிைது. உ்தாரணமா்க ‘L’ பாட்தயிலுள்ள  
(படம் 3.12) இடணதிைன் எல்கடரான் சவபப 
ஆற்ைலின் ்காரணமா்க்க ்கடடுைா எல்கடரா்னா்க 
மாறிவிடடால், ெ்க-இடணதிைன் பிடணபபில் (L) ஓர 
துடள (hole) ஏற்படும். இந்த சவற்றிடம் எல்கடராட்ன 
ஈர்ககும் ஓர புள்ளியா்க இரு்ககும். ஆட்கயால் 
அருகிலுள்ள ெ்க-இடணதிைன் பாட்தயிலுள்ள 
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எல்கடரான்்கள் வபடடரியின் வநர முட்னடய 
வநா்ககி ஈர்க்கபபடுகிைது. இது வமலும் வநர 
முட்னயில் அதி்கத் துடள்கடள ஏற்படுத்்த அது 
மீண்டும் எதிர முட்னடய வநா்ககிச செல்லும்.

3.5.1  பு்றவியலோ்ன குட்ற்கைத்தி  
(Extrinisic Semi Conductors)

இந்த்க ்கலபபு்க குடை ்கடத்தி்ககுப புைவியலா்ன 
குடை்கடத்தி என்று சபயர. ்தனி செரமனியம் 
அல்லது சிலி்க்கானுடன் மூன்று அல்லது ஐநது 
இடணதிைன் எல்கடரான் ச்காண்ட ்கலபபுத் 
்தனிமமா்னது சிறிய அளவு வெர்க்கபபடுவ்தன் 
மூலம் இட்தத் ்தயாரி்ககிைார்கள். சுத்்தமா்ன 
குடை்கடத்திவயாடு மி்க்ககுடைந்த ்கலபபுத்்தனிமம் 
வெர்ககும் முடை்ககு மாசூடடல் (Doping) 
என்று சபயர. இவ்வாறு ்கலபபு செய்யபபடட 
குடை்கடத்திடய மாசூடடபபடட அல்லது 
புைவியாலா்ன குடை்கடத்தி (Doped semi Conductor 
அல்லது Extrinsic) என்கிவைாம். சபாதுவா்கச சுமார 
1010 பஙகு குடை்கடத்தியுடன் 1 பஙகு ்கலபபுத் 
்தனிமத்ட்தச வெரத்து மாசூடடல் செய்யபபடுகிைது. 

வபாரான் (Boron), அலுமினியம், இண்டியம் 
வபான்ை ்தனிமங்கள் ்தங்கள் இடணதிைன் 
பாட்தயில் மூன்று எல்கடரான்்கடளயும், பாஸபரஸ, 
ஆரெனி்க, ஆன்டிமணி வபான்ை ்தனிமங்கள் ்தங்கள் 
இடணதிைன் பாட்தயில் ஐநது எல்கடரான்்கடள்க 
ச்காண்ட ்கலபபுத் ்தனிமங்கள் ஆகும்.

மாசூடடலு்ககு  பயன்படுத்்தபபடும் 
்கலபபுத் ்தனிமத்தின் அடிபபடடயில் இரு 
வட்கயா்ன  புைவியலா்ன குடை்கடத்தி்கள் 
பயன்படுத்்தபபடுகின்ை்ன.

1. N வட்க்க குடை்கடத்தி.
2. P வட்க்க குடை ்கடத்தி.

eV

P N M L

படம் 3.13 

3.5  உள்ளோர்்நத குட்ற்கைத்தி 
(INTRINSIC SEMICONDUCTOR)

எந்த ஓர குடை்கடத்தி சுத்்தமா்ன குடை்கடத்தி 
நிடலயில் உள்ளவ்தா, அது உள்ளாரந்த குடை்கடத்தி  
எ்னபபடுகிைது. 

அடை சவபபநிடலயில் (Room 
temperature) துடள-எல்கடரான் வொடி்கள் 
ஏற்படடு, அ்தன் ்காரணமா்க இரு முடை்களில் 
மின்வ்னாடடம் ஏற்படும். ஒன்று ்கடடுைா 
எல்கடரான்்கள் மூலம், மற்சைான்று துடள்களின் 
மூலம். இ்க  குடை்கடத்தியில் ஏற்படும் சமாத்்த 
மின்வ்னாடடமா்னது ்கடடுைா எல்கடரான்்கள் 
மற்றும் துடள்களின் மூலம் ஏற்படும் 
மின்வ்னாடடத்தின் கூடடுத் ச்தாட்கயாகும்.

சுற்றில் (படம் 3.14) மின்  ஒயர்களில் 
செல்லும் மின்வ்னாடடம் முழுவதும் 
 எல்கடரான்்களி்னால் ஏற்படும் மின்வ்னாடடம்! 
அபபடியா்னால் இந்தத் துடள்கள்? வமவல 
உள்ள படத்தில்  ்காடடியுள்ளது வபால் வநரமடை 
்தன்டமயுடடய துடள்கள் எதிர முட்னடய 
வநா்ககிச செல்கிைது. ‘B’ என்ை எதிர முட்னடய 
அடடந்ததும் எல்கடரான்்கள் அம்முட்ன்க்கருவ்க 
துடள்கவளாடு இடணநது அட்த நீ்ககிவிடுகிைது. 
அவ்த  ெமயத்தில் ‘A’ என்ை வநர முட்னயில் உள்ள 

படம் 3.14 
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2. அடை சவபபநிடல ஆற்ைலின் 
்காரணமா்கத் துடள-எல்்கடரான் வொடி்கள் 
உருவாகிைது. ஆ்தலின் துடள்கள் (Holes) 
சிறுபான்டம ்கடத்தி்களாகின்ை்ன. 

எனினும் ஐநது இடணதிைன் எல்கடரான்்கள் 
உள்ள சபாருடள்க ச்காண்டு மாசூடடல் செய்வ்தால், 
துடள்கடள விட அதி்க எண்ணி்கட்கயிலா்ன 
்கடடுைா எல்கடரான்்கள் கிடடபப்தால், இந்த்க 
்கலபபு ்தனிமங்கடள்க ச்காடடயாளி ்கலபபுத் 
்தனிமம் என்றும், N-வட்க்க குடை்கடத்தி என்றும் 
அடை்க்கபபடுகிைது.

படம் 3.16 

3.6.1 “P” வட்கக குட்ற ்கைத்தி
மூன்று இடணதிைன் எல்கடரான்்கடள்க 
ச்காண்ட அலுமினியம், இண்டியம், வபாரான், 
வ்கலியம் (அணு எண்:31) வபான்ை சபாருட்களில் 
ஒன்டை செரமானியத்துடன் வெரத்்தால் கிடட்ககும் 
குடை்கடத்திடய ‘P’ வட்க்க குடை்கடத்தி 
அல்லது ஏற்வபார (acceptor) வட்க்க குடை்கடத்தி 
என்கிவைாம். ஏச்னன்ைால் ஏற்படட துடளயா்னது 
எல்கடராட்ன ஏற்று்கச்காள்ளும். செரமானியம் 
அணுவுடன் ்கலபபுத்்தனிமம் வ்கலியம் 
இடணபப்தன் மூலம் P-வட்க்க குடை்கடத்தி 
 உருவா்க்கபபடுவது படம் 3.17ல் ்காடடபபடடுள்ளது.

வ்கலியம் ்தனிமத்தின் ஒவ்வவார அணுவும், 
படி்கத்வ்தாடு இடணகின்ைது. ஆ்னால் இ்தன் 
மூலம் மூன்று ெ்க-இடணதிைன் பிடணபபு்கள் 
மடடுவம ஏற்படுகிைது. நான்்காவது பிடணபபிற்குத்  
வ்தடவயா்ன ஒர எல்கடரான் இந்த்க ்கலபபுத் 
்தனிமத்தில் குடைவா்க இரு்ககின்ை ்காரணத்தி்னால் 
நான்்காவது பிடணபபு முற்றுப சபைாமல் வபாகிைது. 
இந்த விடுபடட எல்கடராவ்ன துடள எ்னபபடுகிைது. 
எ்னவவ இடண்க்கபபடும் ஒவ்சவாரு வ்கலியம் 
அணுவின் மூலம் ஒரு துடள உருவா்க்கபபட, ஒரு 
சிறிய அளவு ச்காண்ட வ்கலியம் வ்காடி்க்கண்க்கா்ன 
துடள்கடள வைஙகுகிைது. 

3.6 N வட்கக குட்ற்கைத்தி
ஐநது இடணதிைன் ச்காண்ட ்கலபபுத் 
்தனிமங்களா்ன ஆண்டிமனி, ஆரெனி்க, பாஸபரஸ 
வபான்ைடவ செரமானியத்துடன் வெர்க்கபபடடால், 
கிடட்ககும் குடை்கடத்திடய N வட்க அல்லது 
ச்காடடயாளி (Donor) வட்க்க குடை்கடத்தி 
என்கிவைாம். இந்த்க ்கலபபு  ்தனிமத்தில் உள்ள 
ஐநது இடணதிைன் எல்கடரான்்களில், நான்கு 
எல்கடரான்்கள் ெ்க-இடணதிைன் பிடணபபு 
(Co-Valent) முடையில் செரமானிய அணுவில் 
உள்ள நான்கு எல்கடரான்்கவளாடு இடணநது 
 ச்காள்கின்ை்ன. ஆரெனி்க ்தனிமத்தின் மீதியுள்ள 
ஐந்தாவது எல்கடரான்  ெ்க-இடணதிைன் 
பிடணபபில் இடம் கிடட்க்கா்த ்காரணத்தி்னால் (ஒர 
அணுவிற்கு ஒர எல்கடரான் வீ்தம்), படம் 3.15(அ)ல் 
்காடடியுள்ளபடி, இது ்கடடுைா எல்கடரா்னா்க மாறி்க 
்கடத்தும் பகுதிடய அடடகிைது. இ்தன் ்காரணமா்க, 
வெர்க்கபபடும் மி்கசசிறிய ஆரெனி்க  ்கலபபுத்்தனிமம் 
வபாதிய அணு்க்கடள வைஙகி அ்தன் மூலம் 
 வ்காடி்க்கண்க்கா்ன ்கடடுைா எல்கடரான்்கடள 
்கடத்தும் பகுதி்ககுத் ்தருகிைது. 

படம் 3.15 
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படம் 3.15 N வட்க ஆற்ைல் படடடயின் 
அடமபடப்க ்காடடுகிைது. இதில் ்கடத்தும் 
படடடயில் அதி்க எண்ணி்கட்கயில்  எல்கடரான்்கள் 
இருபபட்த்க ்காணலாம். இவ்வட்க  எல்கடரான்்கவள 
சபரும்பான்டம ்கடத்தி்களா்க (Majority carriers) 
அடமகின்ை்ன. N வட்க  குடை்கடத்தியில் 
ஏற்படும்  மின்வ்னாடடத்தின் ்தன்டம படம் 3.15ல் 
்காடடபபடடுள்ளது. கீழ்க்காணும் குறிபபு்கள் 
மு்ககியமா்னடவ.

1. ஐநது இடணதிைன் ச்காண்ட ்கலபபுத் 
்தனிமம் வெரபப்தால் பல புதிய ்கடடுைா 
எல்கடரான்்கள் உருவா்க்கபபடுகின்ைது.

XI_TM_ELEC_EQUIP_CHAP03_2022.indd   47 4/28/2022   2:06:08 PM



பாடம் 3 அடிபபடட மின்னணுவியல் தத்துவங்கள்48

Ge Ge

Ga

Ge

Ge Ge Ge

GeGe

படம் 3.17

எ்னவவ ‘P’ வட்க்க குடை்கடத்தியில் 
துடள்கள் சபரும்பான்டமயா்ன ்கடத்தி்களா்க 
அடமகின்ை்ன. ஒரு மின்்னழுத்்தம் ச்காடு்ககும் 
வபாது ஒரு அணுவில் உள்ள எல்கடரான், அடுத்்த 
அணுவிலுள்ள துடள்களு்ககு இடம் சபயரநது 
புதிய்தா்க ஒரு துடளடய உண்டா்ககுகிைது. 
இந்தத் துடள அடுத்்த அணுவின் எல்கடரான் மூலம்  
நிரபபபபடுவ்தால் அந்த அணுவில் மற்சைாரு 
துடள உண்டாகிைது. இநநி்கழசசி ச்தாடரநது 
நடடசபறுகிைது. அ்தாவது எல்கடரான் வநரமடை 
முட்னடய வநா்ககியும், துடள்கள் எதிரமடை 
முட்னடய வநா்ககியும் ந்கரகின்ை்ன. மூன்று 
எல்கடரான்்கடள்க ச்காண்ட ்கலபபுத் ்தனிமத்ட்த 
ஏற்வபார ்கலபபுத் ்தனிமம் என்கிவைாம். 

Valence
band
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படம் 3.18

3.7 PN ச்நதி

ஒரு ‘P’ வட்க்க குடை ்கடத்தியும் ஒரு ‘N’ வட்க்க 
குடை ்கடத்தியும் குறிபபிடட அளவு  எடு்க்கபபடடு 
இடணத்து, ெநதி உருவா்க்கபபடுகிைது. இடவ 
இரண்டும் ெநதி்ககும் இடம் ்தான் PN ெநதி 
(Junction) எ்ன அடை்க்கபபடுகிைது.

–

–

–
–
–

P N+

+

+
+
+

படம் 3.19

P.N ச்நதி குைங்கள்
ஒரு ‘P’ வட்க்க குடை்கடத்தியும், ஒரு ‘N’ வட்க்க 
குடை்கடத்தியும் படம் 3.19ல் ்காடடியுள்ளபடி 
இடண்க்கபபடடால், முன்்னதில் உள்ள 
துடள்களும், பின்்னதில் உள்ள எல்கடரான்்களும் 
விடரநது சென்று ஒன்வைாசடான்று இடணநது 
்தங்களுடடய மின் ்தன்டமடய இைநது ெம 
நிடல (நியூடரல்) ஆகிவிடும் எ்ன ொ்தாரணமா்க்க 
்கரு்தலாம். ஆ்னால் அவ்வாறு நி்கழவதில்டல. 
‘N’ வட்கயிலுள்ள சில ்கடத்தும் எல்கடரான்்கள், 
‘P’ வட்கயிலுள்ள துடள்களுடன் இடணநது 
விடுகின்ை்ன. இவ்வாறு ஏற்படட எல்கடரான்்களின் 
இைபபு N வட்கடய வநரமடை மின்வ்னற்ைம் 
சபைசசெய்கிைது. அது வபாலவவ துடள்கடள இைந்த 
‘P’ வட்க எதிரமடை மின்வ்னற்ைம் சபறுகிைது. இ்தன் 
்காரணமா்க ெநதிபபில் ஒரு சவறுடம பிரவ்தெம் 

A B C

படம் 3.20 
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49பாடம் 3 அடிபபடட மின்னணுவியல் தத்துவங்கள்

இஙகுச சிறுபான்டமயா்ன ்கடத்தி்களி்னால் மி்க்க 
குடைந்த அளவு மின்ொர ஓடடம் எதிரதிடெயில் 
நடடசபறுகிைது. இந்த இடணபபு முடையில் 
இய்க்கமில்லாப பகுதியின் அளவு சவகுவா்க்க 
குடை்க்கபபடுகிைது. இ்த்னால் PN ெநதியின் 
வழியா்க மின்வ்னாடடம் பாய்கிைது. 

3.7.2 பினந்னோககு சோர்பு (Reverse bias)
மின்்கலத்தின் வநரமடை முட்ன (+ve) N முட்னவயாடும், 
எதிரமடை முட்ன (–ve) P முட்னவயாடும் 
 இடண்க்கபபடடிருபப்தால் இந்த இடணபபு முடை்ககு 
பின்வ்னா்ககு ொரபு (Reverse bias) என்று சபயர.

படத்தில் (3.22) ஒரு PN ெநதி ஒரு  மின்்கலத்துடன் 
இடண்க்கபபடடு்க ்காடடபபடடுள்ளது. 
 இநநிடலயில் அ்தன் ்தடட மின்்னழுத்்தம் V-ன் 
அளவு அதி்கரி்ககிைது. வபடடரியின் வநரமடை 
முட்ன, N முட்ன பகுதியிலுள்ள துடள்கடள  
இழுத்து்கச்காள்கிைது. இ்த்னால் இய்க்கமில்லாப 
பகுதி அ்கலமாகிைது. சபரும்பான்டம ்கடத்தி்கள் 
ெநதியிட்ன்க ்கடநது செல்ல இயலா்த்தால் 
மின்வ்னாடடம் நி்கை முடிவதில்டல. இருந்த 
வபாதும் சிறுபான்டம்க ்கடத்தி்களின் இய்க்கத்்தால் 
குடைந்த அளவு மின்வ்னாடடம் நடடசபறுகிைது. 

இதிலிருநது ஒரு PN டடவயாடு 
முன்வ்னா்ககு ொரபு முடையில் 
இடண்க்கபபடடிரு்ககும்வபாது மடடுவம 
மின்வ்னாடடத்ட்த அனுமதி்ககிைது.

– +

P n

படம் 3.22

(depletion region) உண்டாகிைது. அபபகுதியில் 
துடள்கவளா, ்கடத்தும் எல்கடரான்்கவளா 
இருபபதில்டல. இரண்டு பகுதி்களில் உண்டாகி 
இரு்ககும் மின்வ்னற்ைம் வமற்ச்காண்டு எல்கடரான் 
– துடள இடணபபு நடடசபைாமல் செய்கின்ை்ன. 
இந்த மின்வ்னற்ைம் ்காரணமா்க உண்டாகும் 
மின்்னழுத்்தத்ட்தத் ்தடட மின்்னழுத்்தம் (Barrier 
Potential) என்கிவைாம். இந்தத் ்தடட மின்்னழுத்்தம் 
மி்கவும் மு்ககியத்துவம் வாய்ந்தது. இ்தன் அளவு 
சுமார 0.5 V அளவில் இரு்ககும். டிபளீென் ரீென் 
 எ்னபபடும் சவறுடம பிவர்தெம் சுமார 0.0005 mm 
அளவில் இரு்ககும். 

3.7.1  PN ச்நதி முனந்னோககு சோர்பு  
(Forward bias)

படத்தில் (3.21)  PN ெநதி ஒரு DC மின்்னழுத்்தத்துடன் 
இடண்க்கபபடடிருபபது ்காடடபபடடுள்ளது. 

மின்்கலத்தின் வநரமடை முட்ன ெநதியின் P 
பகுதிவயாடும், எதிரமடை முட்ன N பகுதிவயாடும் 
இடண்க்கபபடடிருபப்தால், இது முன்வ்னா்ககு ொரபு 
எ்னபபடும்.

–+

P n

படம் 3.21

இ்தன் ்தடட மின்்னழுத்்தம் சுழியா்க்க 
குடை்க்கபபடுகிைது. மின்்கலத்தின் வநரமடை 
முட்ன P பகுதியில் உள்ள துடள்கடள வில்ககித் 
்தள்ளுகிைது. மின்்கலத்தின் எதிரமடை முட்ன  
N பகுதியில் உள்ள எல்கடரான்்கடளத் 
்தள்ளுகிைது. இ்தன் ்காரணமா்க எல்கடரான்்களில் 
ஊடடம் ஏற்படடு மின்வ்னாடடம் பாய்கிைது. 
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இந்த பாடபபகுதியின் முடிவில் மாணவர்கள் கீழ்க்காணும் செயல்பாடு்கள் குறித்து அறிநது 
ச்காள்வார்கள்.  

1. அடிபபடட மின்்னணுவியல் ச்காள்ட்க பற்றி அறிநது ச்காள்ளு்தல்.
2. அணு அடமபபு
3. ்தனிமங்கள் எ்தன் அடிபபடடயில் ்கடத்தி, குடை்கடத்தி, ்கடத்்தாப சபாருள் –  

பகு்க்கபபடுகிைது எ்ன அறிநது ச்காள்ளு்தல்.
4. குடை ்கடத்தி்கள் அ்தன் செயல்பாடு ்தற்வபாது பயன்படடில் உள்ளடவ குறித்து அறிநது 

ச்காள்ளு்தல்.
5. PN-ெநதி பற்றி அறிநது ச்காள்ளு்தல்.

்கற்றல் விடளவு்கள்

வ. எண் பசோற்கள் விளக்கம்

1 ஏற்கும் அணு்க்கள் சுத்்தமா்ன குடை்கடத்திலிருநது ்கடடுைா எல்கடரான்்கடள ஏற்று்க ச்காள்ளும் 
மூன்று  இடணதிைன் ்கலபபுத் ்தனிமம்

2 அணு எண் ஓர அணுவின் வநரமின் எதிர மின் து்கள்்களின் எண்ணி்கட்க

3 ெ்க-இடண பிடணபபு இடணதிைன் பாட்தயிலுள்ள எதிர மின்து்கடள அருகிலுள்ள அணு்க்கவளாடு 
பகிர்தல்

4 எதிர மின்து்கள் (எல்கடரான்) கூடு்தல் அணு்க்கருவில் எதிர மின்சுடம ச்காண்ட து்கள்

5 துடள ெ்க-இடண பிடணபபின்வபாது ஊடடம் சபற்று இடணதிைன் படடடயிலிருநது, 
்கடத்தும் படடட்ககு எல்கடரான் ்தாவலால் ஏற்படும் சவற்றிடம் (துடள)

6 குடை்கடத்தி ்கடத்தியுமல்லாது, ்கடத்்தா சபாருளும் அல்லா்த நிடலயில் இரு்ககும் சபாருள்

7 வநரமின் து்கள் (புவராடடான்) மு்ககிய அணு்க்கருவில் வநரமின் சுடமயுடடய து்கள்

அருஞசொற் சபாருள்

வி்னா்க்கள்

I ெரியா்ன விடடடயத் வ்தரநச்தடுத்து எழுது்க 
 1 மதிபசபண்

1. ஒரு அணு எடடடய நிரணயிபபது
அ) புவராடடான்்களின் எண்ணி்கட்க
ஆ) நியூடரான்்களின் எண்ணி்கட்க
இ) புவராடடான் மற்றும் நியூடரான்்களின் 

எண்ணி்கட்க
ஈ) எல்கடரான் மற்றும் புவராடடான்்களின் 

எண்ணி்கட்க

2. ஒரு அணுவில் உள்ள புவராடடான்்களின் 
எண்ணி்கட்கடய .................. என்கிவைாம்.
அ) ஐவொவடாப எண்
ஆ) அணு எண்
இ) அணு எடட
ஈ) எதுவுமில்டல

3. செரமானியத்தின் அணுஎண் 
அ) 6 ஆ) 14
இ) 29 ஈ) 32

பாடம் 3 அடிபபடட மின்்னணுவியல் ்தத்துவங்கள்50
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4. கீழ்க்கண்டடவ்களில் எந்தத் ்தனிமம் 
மூன்று இடணதிைன் எல்கடரான்்கடளப 
சபைா்தது?
அ) வபாரான் ஆ) இண்டியம்
இ) செரமானியம் ஈ) வ்கலியம்

5. கீழ்க்கண்டடவ்களில் எந்தத் ்தனிமம் 
ஐநது இடணதிைன் எல்கடரான்்கடளப 
சபைா்தது?
அ) பாஸபரஸ ஆ) ஆரசெனி்க
இ) ஆண்டிமணி ஈ) இண்டியம்

6. சுத்்தமா்ன குடை்கடத்திடய .................. 
என்று கூறுகிவைாம்.
அ) உள்ளாரந்த்க குடை்கடத்தி
ஆ) புைவியலா்ன்க குடை்கடத்தி
இ) P வட்க்க குடை்கடத்தி
ஈ) N வட்க்க குடை்கடத்தி

7. கீழ்கண்டடவ்களில் ‘ச்காடடயாளி’ 
வட்க்க ்கலபபுத் ்தனிமம் எது?
அ) அலுமினியம் ஆ) வபாரான்
இ) பாஸபரஸ ஈ) இண்டியம்

8. கீழ்கண்டடவ்களில் “ஏற்வபார வட்க” 
்கலபபு ்தனிமம் எது?
அ) ஆண்டிமணி ஆ) வபாரான்
இ) ஆரசெனி்க ஈ) பாஸபரஸ

9. N வட்க்க குடை்கடத்தியில் ்கடடுைா 
எல்கடரான்்கள் என்ப்ன .................. 
்கடத்தி்கள் ஆகும்.
அ) சிறுபான்டம ஆ) சபரும்பான்டம
இ) ்காந்த ஈ) நடுநிடல

10. மாசூடடபபடட குடை்கடத்திடய .................. 
என்று கூறுகிவைாம்.
அ) ்கலபபு்க குடை்கடத்தி
ஆ) உள்ளாரந்த குடை்கடத்தி
இ) சுத்்தமா்ன குடை்கடத்தி
ஈ) புைவியலா்ன குடை்கடத்தி

II ஒரு சில வரி்களில் விடடயளி்கவும் 
 3 மதிபசபண்

1. அணு எண் என்பது என்்ன?
2. அணு எடட என்பது என்்ன?
3. இடணதிைன் எல்கடரான் என்ைால் 

என்்ன?
4. செரமானியம் அணுவின் அடமபடப 

வடர்க.
5. ஆற்ைல் படடட என்ைால் என்்ன?
6. எல்கடரான் சவளியீடு என்ைால் என்்ன?
7. வடரயறு: துடள மின்வ்னாடடம்.
8. மாசூடடல் என்ைால் என்்ன?
9. குடை்கடத்தி என்ைால் என்்ன? 

எடுத்து்க்காடடு ்தரு்க.
10. மூன்று மற்றும் ஐநது இடணதிைன் 

எல்கடராங்கடள்க ச்கான்ட ்தனிமங்கள் 
யாடவ?

III  கீழ்க்கண்ட வி்னா்க்களு்ககு ஒரு ப்க்க 
அளவில் விடடயளி்கவும் 5 மதிபசபண்

1. குறிபபு வடர்க – ்கடடுைா எல்கடரான்்கள்
2. ஆற்ைல் படடட விள்ககு்க.
3. ்கடத்தி, குடை்கடத்தி, ்கடத்்தாபசபாருள் 

விள்ககு்க.
4. N வட்க்க குடை்கடத்திடயப படத்துடன் 

விள்ககு.

IV  கீழ்க்கண்ட வி்னா்க்களு்ககு விரிவா்ன 
விடடயளி்கவும் 10 மதிபசபண்

1. வபார அணு மாதிரி ்தகுந்த படத்துடன் 
விரிவா்க விள்ககு.

2. எல்கடரான் உமிழவின் சவவ்வவறு 
வட்க்கடளப படத்துடன் விள்ககு.

3. PN ெநதியின் அடமபடப படம் வடரநது 
விள்ககு்க

விடை்கள்
1. இ 2. ஆ 3. ஈ 4. இ 5. ஈ
6. அ 7. இ 8. ஆ 9. ஆ 10. ஈ

51பாடம் 3 அடிபபடட மின்்னணுவியல் ்தத்துவங்கள்
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4மின்வழங்கி  
(POWER SUPPLY)

கற்றலின ந�ோககம்
இப்பாடப்குதியின் முடிவில் மபாணவர்கள் கீழ்க்கபாணும் செயல்்பாடு்கள்  
குறித்து அறிந்து ச்கபாள்வபார்கள்.
1.  மின்வழங்கியின் ்ல்்வறு ்குதி்கள் ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.
2.  மின்வழங்கி ்குதியின் ஒவசவபாரு நிலையின் செயல்்பாடு்கள் குறித்து அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.
3.  ் ல்்வறு வல்க திருத்தி சுற்றிலை ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.
4.  ் ல்்வறு வல்க வடி்கட்டி சுற்றிலை ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.
5.  இருதுருவ ெந்தி டிரபான்சிஸடரின் அடிப்லட அலமபபு முலை்கலை அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.
6.  PNP மற்றும் NPN டிரபான்சிஸடரின் ்வலை செய்யும் முலைலய அறிந்து  ச்கபாள்ளுதல்.
7.  டிரபான்சிஸடர எவவபாறு ஒரு ச்ரு்ககியபா்கவும், ஒரு ெபாவியபா்கவும் செயல்்டுகிைது என்்லத 

அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.
8.  டிரபான்சிஸடரின் ்யன்்பாடு்கள் ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.

்பாடம்

4.1 அறிமுகம்
நவீை உைகில், அலைத்து சதபாடரபு ெபாதைங்்களும் 
மின்ைணு்க ்கருவி்களும் ெரிவர இயங்்க ்நர 
மின்ெபாரம் (Direct Current) ்தலவப்டுகிைது. 
இந்த ்நர மின்ெபாரமபாைது மின்்கைம் (Cell) 
அல்ைது மின்வழங்கி அைகு (Power Supply 
Unit) ்குதியிலிருந்து வழங்்கப்டுகின்ைது. 
ச்ரும்்பான்லமயபாை மின்ைணு உ்்கரணங்்கள், 
நன்கு வடி்கட்டப்ட்ட மற்றும் சீர்டுத்தப்ட்ட 
மின்வழங்கி்கலை்ய நலடமுலையில் 
்யன்்டுத்தப்டுகின்ைை.

மின்வழங்கிலய மூன்று வல்க்கைபா்கப 
பிரி்க்கைபாம்.

1. மபாறுதிலெ மின்்ைபாட்டத்லத ்நர திலெ 
மின்்ைபாட்டமபா்க மபாற்றும் மின்வழங்கி  
(AC to DC Power supply)

2. ்நரதிலெ மின்்ைபாட்டத்திலிருந்து மறு் 
்நரதிலெ மின்்ைபாட்டமபா்க மபாற்றும் 
மின்வழங்கி (DC to DC Converter)

3. ்நரதிலெ மின்்ைபாட்டத்லத மபாறுதிலெ 
மின்்ைபாட்டமபா்க மபாற்றும் மின்வழங்கி  
(DC to AC Inverter)

4.1.1  மோறுதிசை மினநனோட்டதசதை ந�ர் 
திசை மினநனோட்டமோக மோறறும் 
மின்வழங்கி (AC to DC Power supply)

இவவல்க மின்வழங்கி மபாறுதிலெ மின்்ைபாட்டத்லத 
்நர திலெ மின்்ைபாட்டமபா்க மபாற்றுகின்ைை.

பயனகள்
1. வபாசைபாலி மற்றும் சதபாலை்க்கபாட்சி்களில் 

்யன்்டுகிைது. 
2. DVD இய்ககி்களில் ்யன்்டுத்தப்டுகிைது.
3. அலைத்து வல்கப ச்ரு்ககி்களிலும் 

்யன்்டுத்தப்டுகிைது.

4.1.2 ந�ர்திசை மினநனோட்டததிலிருந்து 
மறு ந�ர்திசை மினநனோட்டமோக மோறறும் 
மின்வழங்கி (DC to DC Converter)
இவவல்க மின்வழங்கி, ்நரமின்ைழுதத்லத 
ஒரு ்நரமின்ைழுத்த நிலையிலிருந்து மறு ்நர 
 மின்ைழுத்த நிலை்ககு மபாற்றுகின்ைை. 

செல்லிடப்்சி மற்றும்  மடி்க்கணினி்ககு 
்தலவயபாை ்நர மின்ைழுத்தத்லத 
வழங்கும் மின்ெ்கதி வங்கி (Power Bank) யபா்கப 
்யன்்டுகிைது.
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53பாடம் 4 மின்வழங்கி

4.1.3  ந�ர்திசை மினநனோட்டதசதை 
மோறுதிசை மினநனோட்டமோக மோறறும் 
மின்வழங்கி (DC to AC Inverter)

இவவல்க மின் வழங்கி ் நர  மின்ெபாரத்லத மபாறுதிலெ 
மின்ெபாரமபா்க மபாற்றுகின்ைை. இது தலைகீழமபாற்றி 
(Inverter) எைவும் அலழ்க்கப்டுகிைது.

பயனகள்
1. வீடு்களில் ்யன்்டுத்த்ககூடிய தலடயில்ைபா 

மின்வழங்கி (UPS) ்கருவி்களில் இவவல்க 
தலைகீழ மபாற்றி ்யன்்டுகின்ைது.

்மற்்கணட மின்வழங்கி்கள் நலடமுலையில் 
்யன்்டுத்தப்ட்டபாலும் இதில் மபாறுதிலெ 
மின்்ைபாட்டத்லத ்நர திலெ மின்்ைபாட்டமபா்க 
மபாற்றும் மின்வழங்கி்கலை்ய அதி்கமபா்க 
்யன்்டுத்துகி்ைபாம். இப்குதியில் மபாறுதிலெ 
 மின்்ைபாட்டத்லத ்நர திலெ மின்்ைபாட்டமபா்க 
மபாற்றும் மின்வழங்கி எவவபாறு செயல்்டுகிைது 
என்்லதப்ற்றி விரிவபா்க்க ்கபாண்்பாம்.

4.2  மின்வழங்கியின அடிபபச்ட 
சையலபோடுகள் 

மபாறு திலெ மின்்ைபாட்டத்லத (AC) ்நர திலெ 
மின்்ைபாட்டமபா்க (DC) மபாற்றி,  மின்்ைபாட்டத்லத 
சீரபா்ககி வழங்கும் மின்ைணு  உ்்கரணத்திற்கு 
மின்வழங்கி அைகு (Power Supply Unit – PSU) 
என்று ச்யர

்டம் 4.1 ஒரு எளிய மின்வழங்கி 
்கட்டலமபல் ்கபாட்டுகிைது. மின்வழங்கி ்குதியில் 
மின்மபாற்றி, திருத்தி, வடி்கட்டி மற்றும் சீரபா்ககி 
(Regulator) ்யன்்டுத்தப்ட்டுள்ைது.

மினமோறறி: மின்மபாற்றியபாைது மபாறு 
திலெ மின்ைழுத்தத்லத (230 V AC , 50 Hz) 
்தலவயபாை அைவு குலை்க்கச் செய்து திருத்தி்ககு 
அனுபபுகிைது. தபாழவடு்ககு மின்மபாற்றி (Step down 
transformer) இப்ணிலயச் செய்கின்ைது .

திருததி: திருத்தியபாைது, மபாறுதிலெ 
மின்்ைபாட்டத்லத (இரு திலெ மின்்ைபாட்டத்லத 
(AC)), ்நரதிலெ மின்்ைபாட்டமபா்க (ஒரு திலெ 
மின்்ைபாட்டமபா்க(DC)) மபாற்றித்தரும் ்குதியபாகும். 
லட்யபாடு்கள் இப்ணிலயச் செய்கின்ைை. 

்வடிகடடி: திருத்தியிலிருந்து கிலட்ககும் 
சவளியீடு அலைகின்ை ் நர மின்்ைபாட்டமபா்க (pulsating 
direct current) இரு்ககும். வடி்கட்டி அலத அலையற்ை 
்நர மின்ெபாரமபா்க மபாற்றித்தருகிைது. மின்தலட்கள், 
மின்்த்ககி்கள் மற்றும் மின்தூணடி்கள் ்்பான்ை 
மந்த உறுபபு்கள் இப்ணிலயச் செய்கின்ைது.

சீரோககி: இந்த அலமபபு சவளியீடு 
மின்்ைபாட்டத்தின் அழுத்தத்லத (Volt) எந்த 
ஒரு ்கபாரணத்திைபாலும் மபாைபாத வணணம் 
 ஒழுங்கு்டுத்தி ்ளு மின்தலட்ககு தருகிைது. ஜீைர 
லட்யபாடு இப்ணிலயச் செய்கின்ைது.

4.3  குச்றக்டததி ச்டநயோடு அல்லது 
போயிண்ட கோன்டோகட ச்டநயோடு

ஒரு P வல்க குலை்கடத்தி மற்றும் ஒரு N வல்க 
குலை ்கடத்தி குறிபபிட்ட அைவு எடு்க்கப்ட்டு 
இலணத்து, PN ெந்தி லட்யபாடபாைது 
உருவபா்க்கப்டுகிைது. இலவ இரணடும் 
ெந்தி்ககும் இடம் தபான் PN ெந்தி (Junction) எை 
அலழ்க்கப்டுகிைது.

ப்டம் 4.2 குச்றக்டததி ச்டநயோடு அல்லது போயிண்ட 
கோன்டோகட ச்டநயோடு

PN ெந்தி லட்யபாடு்களின் மற்சைபாரு 
வல்க ்பாயிணட் ்கபான்டபா்கட் லட்யபாடபாகும். 
இது கிறிஸடல் லட்யபாடு என்றும் 
 அலழ்க்கப்டுகிைது. இது டங்்கஸடன் என்ை 
உ்ைபா்கத்தபால்  செய்யப்ட்ட சுமபார 0.1mm 
விட்டத்லத உலடயது. பூலைமுடி எைப்டும் 

ப்டம் 4.1 மின்வழங்கியின அடிபபச்ட சையலபோடுகள்
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4.3.3 (க)நீ மினனழுததைம் (Knee Voltage)
PN ெந்தி்ககு முன்்ைபா்ககுச் ெபாரபு ச்கபாடுத்து, அந்த 
மின்ைழுத்தத்லதச் சீரபா்க உயரத்தி்கச்கபாண்ட 
சென்ைபால் ஒரு குறிபபிட்ட  மின்ைழுத்தத்தில் PN 
ெந்தி முறிவு ஏற்்ட்டு அதன் வழியபா்க  மின்்ைபாட்டம் 
்பாயும். அ்ககுறிபபிட்ட  மின்ைழுத்தத்லத (்க)நீ 
மின்ைழுத்தம் என்கி்ைபாம்.

I

V

V

(mA)

A

B

0 0.7 1.4 2.1

I (mA)

0 0.3 0.6 0.9 1.2

ப்டம் 4.4 (க)நீ மினனழுததைம்

4.3.4 பினநனோககுச் ைோர்பு (Reverse bias)

+++
+++
+++
+++

– – –
– – –
– – –
– – –

V

– +

–+

– +

ப்டம் 4.5 பினநனோககுச் ைோர்பு

்டத்தில் (4.6) ஒரு PN ெந்தி ஒரு மின்்கைங்்களுடன் 
பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபில்  இலண்க்கப்ட்டு 
 ்கபாட்டப்ட்டுள்ைது. மின்்கைங்்களின் ்நரமலை 

்கம்பி ஒன்றில் ஒரு செரமபானியம் ்டிவத்துடன் 
(சமல்லிய த்கடு வடிவில்) அழுத்தத்சதபாடுமபாரு 
லவ்க்கப்ட்டிரு்ககும். டங்்கஸடன் ்கம்பி 
செரமபானிய த்கடு்களில்  ெந்திபபின் வழியபா்க 
மி்க குறுகிய ்நரத்திற்கு அதி்க அைவு மின்ெபாரம் 
செலுத்தப்டும். இதைபால் உணடபாகும் சவப்ம் 
்கம்பி சதபாட்டு்க ச்கபாணடிரு்ககும் ஒரு சிறு 
்குதியில் உள்ை எை்கட்ரபான்்கலை சவளி்யற்றி 
அங்கு துலை்கலை உணடபா்ககுகிைது. இவவபாறு 
்கம்பி சதபாட்டு  ச்கபாணடிரு்ககும் இடத்தில் P 
வல்க உணடபாகிைது. இப்குதி மி்க சிறியதபா்க 
இருப்தபால் ெந்திபபில் உள்ை துலை்கள் மி்க 
குலைவபா்க்வ இரு்ககும். இவவபாறு N வல்க 
குலை்கடத்தியும், P வல்க குலை்கடத்தியும் 
இலணந்து ஒரு புதிய லட்யபாடு உணடபாகிைது. 
இவவல்க லட்யபாடு்க்ை ்பாயிணட் ்கபான்டபா்கட் 
லட்யபாடு்கள் எைப்டுகின்ைை.

இலவ்கள் வபாசைபாலி,  சதபாலை்க்கபாட்சி 
அலமபபு்களில் ்ணபிை்ககியபா்கப ்யன்்டுகின்ைை.

4.3.1  PN ைந்தி முனநனோககுச் ைோர்பு 
(Forward bias)

்டத்தில் (4.4) PN ெந்தி ஒரு DC மின்ைழுத்தத்துடன் 
இலண்க்கப்ட்டிருப்து ்கபாட்டப்ட்டுள்ைது. 
மின்்கைங்்களின் ்நரமலை முலை ெந்திபபின் P 
்குதி்யபாடும், எதிரமலை முலை N ்குதி்யபாடு 
இலண்க்கப்ட்டிருப்தபால் இது முன்்ைபா்ககுச் 
ெபாரபு எைப்டும். 

+ –

+ –

ப்டம் 4.3 PN ைந்தி முனநனோககுச் ைோர்பு

இதன் ச்பாட்டன்ஷியல் ்்ரியர  மின்ைழுத்தம் 
சுழியபா்க்க குலை்க்கப்டுகிைது. மின்்கைங்்களின் 
்நரமலை முலை P ்குதியில் உள்ை துலை்கலை 
விை்ககித் தள்ளுகிைது. மின்்கைங்்களின் எதிரமலை 
முலை N ்குதியில் உள்ை எை்கட்ரபான்்கலைத் 
தள்ளுகிைது. இதன் ்கபாரணமபா்க எை்கட்ரபான்்களில் 
ஊட்டம் ஏற்்ட்டு மின்்ைபாட்டம் ்பாய்கிைது. இங்கு 
சிறு்பான்லமயபாை ்கடத்தி்களிைபால் மி்க்க குலைந்த 
அைவு மின்ெபார ஓட்டம் எதிரதிலெயில் நலடச்றுகிைது. 
இந்த இலணபபு முலையில் இய்க்கமில்ைபாப ் குதியின் 
அைவு சவகுவபா்க்க குலை்க்கப்டுகிைது. இதைபால் PN 
ெந்தியின் வழியபா்க மின்்ைபாட்டம் ்பாய்கிைது.
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4.4  திருததிகள் (RECTIFIER)

்டம் 4.7 திருத்தி செயல்்பாட்லட்க ்கபாணபி்ககிைது. 
திருத்தியில் அதி்கமபா்க சிலி்க்கபான் ்யன்்டுத்தப்ட்ட 
குலை்கடத்தி லட்யபாடு ்யன்்டுகிைது. 

4.4.1 திருததியின ்வசககள்

திருததி

அசர  
அச்லததிருததி

நடுமுலையுடன்  
கூடிய முழு 

அலைத்திருத்தி
முழுஅலை 

்பாைவல்கத்திருத்தி 

முழு  
அச்லததிருததி

ப்டம் 4.7 திருததி ்வசககள்

4.4.2  அசர அச்லததிருததி  
(Half – wave rectifier)

இவவல்க திருத்தி, உள்ளீடு மபாறு  மின்ைழுத்தத்தின் 
மின்ைழுத்தத்லத ஒரு ்பாதி அலைநீைத்திலை 
மட்டு்ம ்நர மின்ெபாரமபா்க மபாற்றும். உள்ளீடு 
(Input) இரு திலெ மின்்ைபாட்டமபா்க இருபபினும் 
 திருத்தியின் சவளியீடு (Output) ஒரு திலெ 
மின்்ைபாட்டமபா்க்வ அலமகிைது. இவவபாறு 
ஒரு ்பாதி அலை நீைத்தின் ்்பாது மட்டும் 
திருத்தம் செய்வதபால், இது அலர அலைத்திருத்தி 
எைப்டுகிைது.

A.C
I/P

A.C
I/P

B

A
D

D.C
O/P

t

t

D.C
O/P

RL

+

–

ப்டம் 4.8 அசர அச்லததிருததி

முலை N முலை்யபாடும் எதிரமலை முலை 
P முலை்யபாடும் இலண்க்கப்ட்டிருப்தபால் 
இந்த இலணபபு முலை்ககு பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபு 
(Reverse bias) என்று ச்யர. இந்நிலையில் 
அதன் ச்பாட்டன்ஷியல் ்்ரியர V-ன் அைவு 
 அதி்கரி்ககிைது. மின்்கைங்்களின் ் நரமலை N முலை 
்குதியிலுள்ை துலை்கலை இழுத்து்கச்கபாள்கிைது. 
இதைபால் இய்க்கமில்ைபாப ்குதி அ்கைமபாகிைது. 
ச்ரும்்பான்லம ்கடத்தி்கள் ெந்தியிலை்க ்கடந்துச் 
செல்ை இயைபாததபால் மின்்ைபாட்டம் நி்கழ 
முடிவதில்லை. இருந்த ்்பாதும் சிறு்பான்லம 
்கடத்தி்களின் இய்க்கத்தபால் குலைந்த அைவு 
மின்்ைபாட்டம் நலடச்றுகிைது. 

இதிலிருந்து ஒரு PN லட்யபாடு 
 முன்்ைபா்ககுச் ெபாரபு முலையில் இலண்க்கப- 
்ட்டிரு்ககும் ்்பாது மட்டு்ம மின்்ைபாட்டத்லத 
அனுமதி்ககிைது.

PN ெந்தி குறித்து மு்ககியமபாை இரணடு 
குறிபபு்கள்

1. முறிவு மின்ைழுத்தம் (Breakdown voltage)
2. (்க)நீ மின்ைழுத்தம் (Knee Voltage)

4.3.4  முறிவு மினனழுததைம்  
(Breakdown voltage)

ஒரு குறிபபிட்ட பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபு மின்ைழுத்தில் 
வழங்கி மின்ைழுத்தத்லத  அதி்கரித்து்க ச்கபாண்ட 
செல்லும் ச்பாழுது PN ெந்தி முறிவு ஏற்்ட்டு ெந்தியின் 
வழியபா்க அதி்க அைவு மின்்ைபாட்டம் நலடச்றும். 
எந்த குறிபபிட்ட மின்ைழுத்த நிலையில் இந்த PN 
ெந்தி முறிவு ஏற்்டுகிை்தபா அம்மின்ைழுத்த்ம 
முறிவு மின்ைழுத்தம் எைப்டுகிைது. இந்நிலை 
ஏற்்டின் அதன் தனித் தன்லம்கள் அழிந்து 
விடுகின்ைை.

V 

I 

ப்டம் 4.6 முறிவு மினனழுததைம் 
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4.4.4  முழு அச்ல போ்ல்வசகததிருததி 
(Full wave Bridge rectifier)

D2

D1

VL

iL

+

–

D4

D3

A

B

ப்டம் 4.9 போ்ல்வசகததிருததி

மின்மபாற்றியின் துலணச்சுருளில் நடுமுலை 
இல்ைபாததபாலும், சி்க்கைமபாை சிைந்த முழு 
 அலைத்திருத்தியபா்க இருப்தபாலும் நலடமுலையில் 
ச்ரும்்பாலும் ்பாைவல்கத்திருத்தி ்யன்்டுகிைது. 
இவவல்க திருத்தியில் மின்மபாற்றியின் ஒரு 
துலணச்சுருளுடன் நபான்கு லட்யபாடு்கள் 
D1,D2,D3,D4 ்பாை வடிவில் இலண்க்கப்ட்டுள்ைை. 

சையலபடும் முச்ற: ்டம் 4.12 
்பாைவல்கத்திருத்தி அலமபல்்க ்கபாட்டுகிைது. உள்ளீடு 
மபாறு மின்ைழுத்தத்தின் முதல் அலர அலைநீைத்தின் 
்்பாது, மின்மபாற்றி துலணச்சுருளின் A முலை 
்நரமலையபா்கவும் B முலை எதிரமலையபா்கவும் 
அலமவதபா்க்க ச்கபாள்்வபாம். A முலையுடன் 
லட்யபாடு D1-ன் ஆ்ைபாடு  இலண்க்கப்ட்டுள்ைதபால், 
அது முன்்ைபா்ககுச் ெபாரபு தன்லமலயப ச்ற்று, 
மின்்ைபாட்டத்லத அனுமதி்ககிைது. அ்த ெமயம் 
லட்யபாடு D3-யும் அதன் ்்கத்்தபாடும் எதிரமலை 
முலையுடன் இலண்க்கப்டடுள்ைதபால், 
முன்்ைபா்ககுச் ெபார்பா்க அலமந்து மின்்ைபாட்டத்லத 
அனுமதி்ககிைது. மின்்ைபாட்டம் A முலையிலிருந்து 
D1, ்ளுமின்தலட RL, D3 வழியபா்க B முலைலய 
அலடந்து சுற்லைப பூரத்தி செய்கிைது. ்டம் 4.13–ல் 
முதைபாவது அலர அலைநீைத்தின் ்்பாது செல்லும் 
மின்்ைபாட்டத்தின் திலெ ்கபாட்டப்ட்டுள்ைது. 

இந்த ்நரமலை அலர அலைநீைத்தின் 
்்பாது லட்யபாடு D2, B முலையுடன் 
இலண்க்கப்ட்டுள்ைதபால், பின்்ைபா்ககுச் 
ெபாரபு தன்லமலயப ச்ற்று மின்்ைபாட்டத்லத 
அனுமதிப்தில்லை. இவவபா்ை D4–ம் ்்கத்்தபாடு 
்நரமலை முலையுடன் இலண்க்கப்ட்டுள்ைதபால், 
பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபு தன்லமலயப ச்ற்று 
மின்்ைபாட்டத்லத அனுமதிப்தில்லை. 

உள்ளீடு மபாறு மின்ைழுத்தத்தின் 
இரணடபாவது அலர அலைநீைத்தின் ்்பாது, 

அலர அலைத்திருத்தியின் இலணபபு 
்டம் 4.8(அ)-ல் ்கபாட்டப்ட்டுள்ைது. திருத்தி 
லட்யபாடின் (D) ்நரமுலை (ஆ்ைபாடு) 
மின்மபாற்றியின் A முலையுடனும், எதிர முலை 
(்்கத்்தபாடு) ்ளுத்தலட (RL) வழியபா்க B 
முலையுடனும் இலண்க்கப்ட்டுள்ைது.

உள்ளீடு மபாறு மின்ைழுத்தத்தின் ்நரமலை  
அலர-அலைநீைத்தின் ்்பாது A முலை ்நரமலை 
மின் அழுத்தத்லதயும், B முலை எதிரமலை 
மின்ைழுத்தத்லதயும் ச்றுகிைது. இந்நிலையில் 
ஆ்ைபாடு முலை ்்க்தபாலட  ச்பாருத்தமட்டில் 
்நரமலை ஆகிைது. எை்வ லட்யபாடு D 
 முன்்ைபா்ககுச் ெபாரபு முலையில் அலமந்து, ்நரமலை 
அலை்கலைத் தன் வழியபா்க ்கடத்தி ்ளுத்தலட (RL) 
வழியபா்க B முலை்ககு சென்று சுற்றிலை பூரத்தி 
செய்கிைது. 

உள்ளீடு மபாறு மின்ைழுத்தத்தின் எதிரமலை 
அலர-அலையின் ்்பாது A முலை எதிரமலை 
மின் அழுத்தத்லதயும் B முலை ்நரமலை 
மின்ைழுத்தத்லதயும் ச்றுகிைது. இந்நிலையில் 
ஆ்ைபாடு முலை ்்க்தபாலட ச்பாருத்த மட்டில் 
எதிரமலை ஆகிைது. எை்வ லட்யபாடு D 
பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபு தன்லமலய அலடகிைது. எை்வ 
லட்யபாடு D வழி்ய மின்ெபாரம் ்பாய்வதில்லை. 
சுற்றில் மின்ெபார ஓட்டம் இல்ைபாமல், ்ளுத்தலடயில் 
மின்்ைபாட்டம் இல்ைபாத நிலை உணடபாகிைது.

இவவபாறு ்நரமலை அலர-
அலைநீைத்தின் ்்பாது மட்டும், லட்யபாடு D 
மின்்ைபாட்டத்லத அனுமதி்ககிைது. எதிரமலை 
அலர  அலைநீைத்தின் ்்பாது லட்யபாடு D 
 மின்்ைபாட்டத்லத அனுமதிப்தில்லை. அதபாவது 
மின்மபாற்றி யின் துலணச்சுருளில் இரணடு 
லெ்ககிளின் ்்பாதும் மின் அழுத்தம் உணடபாை 
்்பாதிலும், ்ளுமின்தலடயில் ்நரமலை அலர 
அலைநீைத்தின் ்்பாது மட்டு்ம மின்்ைபாட்டம் 
உணடபாவதபால், இவவல்க திருத்தி அலர 
அலைத்திருத்தி எை அலழ்க்கப்டுகின்ைது. 

ஒரு அலர அலைத்திருத்தியின் உள்ளீடு 
மற்றும் சவளியீடு மின் அழுத்தங்்களின் வலர்ட 
வடிவம் ்டம் 4.8 (ஆ) ல் ்கபாட்டப்ட்டுள்ைது.

அலர அலைத்திருத்தி சுற்றின் சவளியீடு = Emax
π

ெரபாெரி மின் அழுத்தம் Emax x 0.318
சிற்ைலையின் எணணி்கல்க = AC 
வழங்கி மின் அழுத்தத்தின் அதிரசவண (f). 
விலைதிைன் = 40.6%.
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முழு அலைத்திருத்தியின் சவளியீடு DC 
 மின்ைழுத்தம் = 2Emax

π
ெரபாெரி DC மின்ைழுத்தம் EDC = 0.637Emax

சிற்ைலை்களின் எணணி்கல்க = 2 × f (f = 
அதிரசவண)

4.5  ்வடிகடடி சுறறுகள் (FILTER CIRCUITS)

திருத்தி சுற்றின் சவளியீடு ஒரு திலெ 
மின்்ைபாட்டமபா்க இருந்த ்்பாதிலும்,  அதன் 
மதிபபு, மபாற்ைங்்கலை உலடயதபா்க்வ 
உள்ைது.  இந்த மபாற்ைங்்கலை்ய சிற்ைலை்கள் 
(Ripples) என்கி்ைபாம்.

திருத்தி சுற்றின் சவளியீடு மின்ைழுத்தத்லத 
அதபாவது சிற்ைலை்கள் ்கைந்த ் நரமின்ைழுத்தத்லத 
அலைகின்ை ்நரமின்ைழுத்தம் (Pulsating direct 
current) என்கி்ைபாம். 

இந்த வடி்கட்டி சுற்று அலைகின்ை ்நர 
மின்ெபாரத்லத, அலையற்ை ்நர மின்ெபாரமபா்க 
மபாற்றுகிைது. மந்த உறுபபு்கைபாை மின்தலட, 
மின்்த்ககி்கள், மின்தூணடி ்யன்்டுத்தப்ட்டு 
வடி்கட்டி சுற்று்கள் வடிவலம்க்கப்டுகின்ைை.

சிை மு்ககியமபாை வடி்கட்டி சுற்று்கள்
1. மின்தூணடி அல்ைது மின்தூணடி அலமவு 

வடி்கட்டி (Inductor or choke filter)
2. மின்்த்ககி வடி்கட்டி (Capacitor filter)
3. மின்தலட-மின்்த்ககி வடி்கட்டி (RC Filter)
4. மின்தூணடி – மின்்த்ககி வடி்கட்டி  

(LC filter)
5. CLC அல்ைது π (pie) வடிவ வடி்கட்டி (CLC or 

PIE Filter)

4.5.5 π ்வடிகடடி அல்லது CLC ்வடிகடடி 
்டம் 4.11 π வடி்கட்டி அல்ைது CLC வடி்கட்டி அலமபல்்க 
்கபாணபி்ககிைது

C1 C2

L

ப்டம் 4.11 π ்வடிகடடி அல்லது CLC ்வடிகடடி

மின்மபாற்றி  துலணச்சுருளின் B முலை 
்நரமலையபா்கவும் A முலை எதிரமலையபா்கவும் 
அலமகிைது. B முலையுடன் லட்யபாடு D2- ன் 
ஆ்ைபாடு இலண்க்கப்ட்டுள்ைதபால், அது 
முன்்ைபா்ககு ெபாரபு தன்லமலயப ச்ற்று 
மின்்ைபாட்டத்லத அனுமதி்ககிைது. அ்த ெமயம் 
லட்யபாடு D4- ம் அதன் ்்கத்்தபாடும் எதிரமலை 
முலையுடன் இலண்க்கப்ட்டுள்ைதபால், 
முன்்ைபா்ககு மின்அலமவபா்க அலமந்து 
மின்்ைபாட்டத்லத அனுமதி்ககிைது. மின்்ைபாட்டம் 
B முலையிலிருந்து D2, ்ளுமின்தலட RL, D4 
வழியபா்க A முலைலய அலடந்து சுற்லை பூரத்தி 
செய்கிைது. ் டம் 4.10–ல் இரணடபாவது அலர அலை 
நீைத்தின் ்்பாது செல்லும்  மின்்ைபாட்டத்தின் 
திலெ ்கபாட்டப்ட்டுள்ைது. 

இந்த இரணடபாவது அலர அலைநீைத்தின் 
்்பாது லட்யபாடு D1, A முலையுடன் 
இலண்க்கப்ட்டுள்ைதபால், பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபு 
தன்லமலயப ச்ற்று மின்்ைபாட்டத்லத 
அனுமதிப்தில்லை. இவவபா்ை D3–ன் ்்கத்்தபாடு 
்நரமலை முலையுடன் இலண்க்கப்ட்டுள்ைதபால், 
 பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபு தன்லமலயப ச்ற்று 
மின்்ைபாட்டத்லத அனுமதிப்தில்லை.

இவவபாறு ்நரமலை அலர  அலைநீைத்தின் 
்்பாது லட்யபாடு D1, D3 மின்்ைபாட்டத்லத 
்கடத்தும், எதிரமலை அலர அலைநீைத்தின் ்்பாது 
லட்யபாடு D2, D4 மின்்ைபாட்டத்லத ்கடத்தும். 
இரணடு அலைநீைத்தின் ்்பாதும், ்ளு வழியபா்க 
ஒ்ர திலெயில் மின்்ைபாட்டம் செல்கிைது. 
இதன் ்கபாரணமபா்க, இதன் செயல்்பாடும் முழு 
அலைத்திருத்தியபா்க உள்ைது.

VS

0

0

0

0

t

t

t

t

VSM

VL

VLM

ப்டம் 4.10 உள்ளீடு மறறும் ச்வளியீடு ்வசரப்ட 
்வடி்வதசதைக கோடடுகி்றது. 

XI_TM_ELEC_EQUIP_CHAP04_2022.indd   57 4/28/2022   2:13:28 PM



பாடம் 4 மின்வழங்கி58

முலையபா்க மபாசூட்டப்டுவதபால் முறிவு 
மின்ைழுத்தம் மி்க ெரியபா்க இரு்ககும்.

2. ஜீைர லட்யபாடு எப்்பாதும் பின்்ைபா்ககு 
இலணபபில் அதபாவது பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபு 
முலையில் இரு்க்க ்வணடும்.

3. இதன் ெரியபாை முறிவு மின்ைழுத்தம் ஜீைர 
மின்ைழுத்தம் (VZ) எை அலழ்க்கப்டுகிைது.

4. இதலை முன்்ைபா்ககு ெபாரபு நிலையில் 
இலண்ககும் ் ்பாது ெபாதபாரணபா லட்யபாடின் 
்ணபு்கலைப ச்ற்று இரு்ககும்.

5. ஜீைர லட்யபாடபாைது முறிவுப ்குதி்ககுள் 
நுலழந்த ்கபாரணத்திைபால் மட்டு்ம 
்கடத்தும் ்வலைலயச் செய்யபாது. 
இலண்க்கப்ட்டுள்ை சுற்றின் மின்்ைபாட்டம் 
முறிவு  மின்ைழுத்தத்லத விட குலைவபா்க 
இரு்ககின்ைவலர ஜீைர செயல்்ட 
ஆரம்பி்க்கபாது. 

4.7 டிரோனசிஸ்டர்

அடிவபாய், உமிழப்பான், ஏற்்பான் என்ை மூன்று 
முலை்கலையும் இரணடு ெந்திபபு்கலையும் 
உலடய ஒரு குலை்க்கடத்தி ெபாதை்ம 
டிரபான்சிஸடர ஆகும்.

செரமபானியம் அல்ைது சிலி்க்கபான் ்்பான்ை 
குலை்கடத்தி்கலைப ் யன்்டுத்தி டிரபான்சிஸடர்கள்  
உருவபா்க்கப்டுகின்ைை. ச்பாதுவபா்க டிரபான்சிஸடர 
ஆைது தனியபா்கவும், ஒருங்கிலணந்த சுற்றில் 
(Integrated circuit) உள்ைடங்கியவபாறும் 
தயபாரி்க்கப்டுகின்ைை.

இவவல்க வடி்கட்டி சுற்றில் C1, L, C2 
ஆகிய மூன்று மந்த உறுபபு்களும் π என்ை கி்ர்க்க 
எழுத்தின் வடிவில் இலண்க்கப்ட்டுள்ைதபால், 
இந்த வடி்கட்டியபாைது இபச்யர ச்ற்ைது.

உள்ளீடு மின்்த்ககி C1 ஆைது ் தலவயற்ை 
மபாறு மின்ெபாரத்  தன்லம்களு்ககு குலைந்த 
 மின்மறுபபு ச்கபாடு்ககிைது. அ்த ்நரத்தில் ்நரமின் 
தன்லம்களு்ககு  எல்லையில்ைபாத மின்மறுபல்்க 
ச்கபாடு்ககிைது. எை்வ இது ்தலவயற்ை 
மபாறு மின்ெபார தன்லம்கலைத் தலர்ககு  
அனுபபுகிைது. மீதமுள்ை மபாறு மின்ெபார தன்லம்கள் 
மின்தூணடி அலமவு அல்ைது மின்தூணடி மூைம் 
 நீ்க்கப்டுகின்ைை. C2 வபாைது மபாறு மின்ெபார 
தன்லம்களு்ககு குலைந்த மின்மறுபல்யும், 
்நரமின் தன்லம்களு்ககு  எல்லையில்ைபாத 
மின்மறுபல்யும்  அளி்ககிைது. இவவபாறு 
்தலவயற்ை மபாறு மின்ெபார தன்லம்கள் அதி்கமபா்க்க 
குலை்க்கப்டுகின்ைை. 

இவவல்க வடி்கட்டி சுற்று்கள், 
வபாசைபாலி ஏற்பி மற்றும் ச்பாது்க கூட்டங்்களில் 
 ் யன்்டுத்தப்டும் ச்ரு்ககி்களில் (Public Address 
System) ்யன்்டுகின்ைை.

4.6 மினனழுததை சீரோககி
ஜீைர லட்யபாடு ஒரு மின்ைழுத்த சீரபா்ககியபா்க 
்யன்்டுகிைது.

ஜீைர லட்யபாடு என்்து ெரியபா்க  மபாசூட்டப்ட்ட 
மற்றும் முறிவு மின்ைழுத்தம் ச்ற்ை ் டி்க லட்யபாடு 
ஆகும்

்டம் 4.12(அ) மற்றும் 4.12 (ஆ) முலை்ய 
ஜீைர லட்யபாடின் அலடயபாை்க குறியீடு மற்றும் 
குணநைலை்க்கபாட்டுகின்ைது. இதன் முறிவு 
அல்ைது ஜீைர மின்ைழுத்தமபாைது மபாசூட்டத்தின் 
அைலவ ச்பாருத்து இரு்ககும். லட்யபாடபாைது 
அதி்க அைவில் மபாசூட்டப்டும் ் ்பாதும்  இய்க்கமில்ைபா 
்டைமபாைது சமலிந்தும் அதன் விலைவபா்க 
குலைந்த பின்்ைபா்ககு மின்ைழுத்தத்தில் ெந்தியில் 
முறிவு எற்்டும். லட்யபாடபாைது குலைந்த அைவில் 
மபாசூட்டப்டும் ்்பாது இய்க்கமில்ைபாப ்டைமபாைது 
தடித்தும் அதன் விலைவபா்க அதி்க பின்்ைபா்ககு 
மின்ைழுத்தத்தில் ெந்தியில் முறிவும் ஏற்்டும்.

ஜீைர லட்யபாடு ்ற்றிய குறிபபு்கள்:
1. ஒரு ஜீைர லட்யபாடு ெபாதபாரண லட்யபாடு 

்்பான்்ை உள்ை ்்பாதிலும் இதில் 

V V

I

I

VZ

ப்டம் 4.12
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்டம் 4.13 மற்றும் 4.14 NPN மற்றும் 
PNP டிரபான்சிஸடர அலடயபாை்க குறியீடு்கலை்க 
்கபாட்டுகிைது. 

NPN டிரபான்சிஸடர: இதில் 
மின்்ைபாட்டமபாைது அடிவபாயில் இருந்து 
உமிழப்பாலை ்நபா்ககிச்செல்லும்.

PNP டிரபான்சிஸடர: இதில் 
மின்்ைபாட்டமபாைது உமிழப்பானில் இருந்து 
அடிவபாலய ்நபா்ககிச்செல்லும்

(குறிப்பு: NPN டிரபான்சிஸடரில் 
உமிழப்பானின் அம்பு்ககுறி சவளிபபுைம் ்நபா்ககியும், 
PNP டிரபான்சிஸடரில் உமிழப்பானின் அம்பு்ககுறி 
உட்புைம் ்நபா்ககியும் இரு்க்க ்வணடும்.)

n

n

n p

p p

E

B

C

E

B

C

ப்டம் 4.14 NPN மறறும் PNP டிரோனசிஸ்டரின 
உடகட்டசமபசபக கோடடுகி்றது. 

5.3.1  நமறபரபபில பதிககபபடும் ைோதைன 
டிரோனசிஸ்டர் (SMD Transistor)

்மற்்ரபபில் ்தி்க்கப்டும் ெபாதை 
டிரபான்சிஸடரபாைது அச்சிட்ட சுற்றுப ்ைல்கயில் 
்நரடியபா்க ்மற்்ரபபில் உள்ை தபாமிரப ்ற்ை 
லவபபு முலை்களில் ்ற்ை லவ்க்கப்டுகிைது. 

அனுகூ்லங்கள்
1. இவவல்க டிரபான்சிஸடலரப 

்யன்்டுத்துவதபால் அச்சிட்ட 
சுற்றுப ்ைல்கயில் துலை்கள் 
்்பாடத்்தலவயில்லை. 

2. அைவில் சிறியது.

4.8  டிரோனசிஸ்டர் பறறிய குறிபபுகள்
1. டிரபான்சிஸடரில் உமிழப்பான், அடிவபாய், 

ஏற்்பான் எை மூன்று ்குதி்கள் உள்ைை.
2. உமிழப்பாலை விட அடிவபாய் மி்கவும் 

சமல்லியதபா்க இரு்ககும், எனினும் ஏற்்பான் 
இரணலடயும் விட ச்ரிதபா்க இரு்ககும்.

3. ச்பாதுவபா்க உமிழப்பான் மி்க அதி்கமபா்கவும், 
அடிவபாய் மி்க குலைவபா்க மற்றும் சமலிந்தும், 

டிரோனசிஸ்டரின சி்ல ்வசககள்
1. இருதுருவ ெந்தி டிரபான்சிஸடர  

(Bipolar Junction Transistor) 
2. புைவிலைவு டிரபான்சிஸடர  

(Field effect Transistor)

இரு துரு்வ ைந்தி டிரோனசிஸ்டர்  
(Bipolar Junction Transistor) 
ச்பாதுவபா்க இருதுருவ ெந்தி டிரபான்சிஸடரதபான் 
டிரபான்சிஸடர எை அலழ்க்கப்டுகிைது. 
டிரபான்சிஸடர்கள் ச்ரும்்பாலும் ச்ரு்ககி்கைபா்கப 
்யன்்டுகின்ைை. அடிவபாய், உமிழப்பான், 
ஏற்்பான் என்ை மூன்று அடு்ககு்கலையும், இரணடு 
ெந்திபபு்கலையும் ச்கபாணட ஒரு குலை்கடத்தி 
ெபாதைமபாகும். டிரபான்சிஸடலர NPN டிரபான்சிஸடர, 
PNP  டிரபான்சிஸடர எை இரணடு வல்கப்டுத்தைபாம்.

NPN டிரோனசிஸ்டர்
குலைந்த அைவு அ்கைம் ச்கபாணட ஒரு P வல்க 
குலை்கடத்தி இரணடு N வல்க குலை்கடத்தி்களு்ககு 
நடுவில் அலம்க்கப்ட்டு உருவபா்க்கப்ட்டிருந்தபால் 
அது NPN டிரபான்சிஸடர என்று அலழ்க்கப்டுகிைது.

PNP டிரோனசிஸ்டர்
குலைந்த அைவு அ்கைம் ச்கபாணட ஒரு N வல்க 
குலை்கடத்தி இரணடு P வல்க குலை்கடத்தி்களு்ககு 
நடுவில் அலம்க்கப்ட்டு உருவபா்க்கப்ட்டிருந்தபால் 
அது PNP டிரபான்சிஸடர என்று அலழ்க்கப்டுகிைது. 

n-p-n p-n-p 
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்யன்்டுத்தப்டுகின்ைை. இவவல்க டிரபான்சிஸடர 
ச்ரு்ககிச் சுற்றில் நல்ை உறுதித்தன்லம 
உள்ைது. உமிழப்பானுடன் இலண்க்கப்ட்ட 
மின்தலட RE மின்ைழுத்தத்லத நிலைநிறுத்தம் 
செய்கின்ைது. மின்தலட்கள் R1 மற்றும் R2 சதபாடர 
இலணபபில் இலண்க்கப்ட்டு மின்ைழுத்த 
வகுத்தியபா்க Vcc-்ககு ்்க்க இலணபபில் 
அலம்க்கப்டுகின்ைை. மபாறுதிலெ மின்்ைபாட்ட 
ெமி்கலஞை்களில் ஏற்்டுகின்ை இழபல் மின்்த்ககி 
CE (்்க்க இலணபபில் RE உடன் தடு்ககிைது). 
இந்த மின்தலட RE டிரபான்சிஸடரில் ஏற்்டும் 
சவப்த்லத்க குலை்ககிைது.

VCC

RC ICR1

R2

RE

VBE

IE
CE

I1

I2

ப்டம் 4.15

இந்தச் சுற்று ஒரு எதிரமலை (Negative) 
பின்னூட்டத்லத்க ச்கபாடுப்தபால் ச்ரு்ககியின் 
இைபா்ம் குலைகிைது.

4.10  டிரோனசிஸ்டரின இயங்கு 
நிச்லகள்

தரப்டும் முன்்ைபா்ககு மற்றும் பின்்ைபா்ககு ெபாரபு 
மின்ைழுத்தத்லதப ச்பாறுத்து, BJ T - லய மூன்று 
நிலை்களில் இயங்்க செய்யைபாம். அலவயபாவை

1. இயங்கு நிலை (Active Mode)
2. பூரித நிலை (Saturation Mode)
3. சவட்டு நிலை (Cutoff Mode)

இயங்கு நிச்ல: இந்த நிலையில் 
டிரபான்சிஸடர ச்ரு்ககியபா்க செயல்்டுகிைது. 
ச்ரு்ககிசுற்றில் உமிழப்பான் அடிவபாய் 
ெந்தி்ககு முன்்ைபா்ககு ெபாரபு மின்ைழுத்தமும், 
ஏற்்பான் அடிவபாய் ெந்தி்ககு பின்்ைபா்ககு ெபாரபு 
மின்ைழுத்தமும் ச்கபாடுத்தபால் அந்த டிரபான்சிஸடர 
இயங்கு நிலைலய அலடயும். இந்த நிலையில் 

ஏற்்பான் இரணடு்ககும் இலடப்ட்ட 
நிலையில் ச்ரும்்பான்லம ்கடத்தி்கலை 
ஏற்கும் வல்கயில் மபாசூட்டப்ட்டு இரு்ககும்.

4. உமிழப்பான் அதி்க அைவில் 
மபாசூட்டப்ட்ட ்கபாரணத்தபால், அதி்க அைவு 
மின்னூட்ட்கத்தி்கலைஅடிவபாய் ்குதி்ககு 
செலுத்துகின்ைது.

5. டிரபான்சிஸடரில் இரணடு PN ெந்தி்கள் 
உள்ைை, அலவ அடிவபாய் - உமிழப்பான் 
ெந்தி மற்றும் அடிவபாய் - ஏற்்பான் ெந்தி.

6. டிரபான்சிஸடலர இயங்கு நிலை்ககு ச்கபாணடு 
செல்ை இரணடு ெந்திபபு்களு்ககும் ெரியபாை 
DC ெபாரபு மின்ைழுத்தம் தரப்ட ்வணடும்.

7. ச்பாதுவபா்க அடிவபாய் - உமிழப்பான் ெந்தி 
முன்்ைபா்ககுெபாரபிலும், அடிவபாய் - ஏற்்பான் 
ெந்தி பின்்ைபா்ககு ெபாரபிலும் இரு்க்க 
்வணடும்.

8. முதல் ெந்திபபின்மின்தலட குலைவபா்க 
உள்ைதபால் தரப்டும் முன்்ைபா்ககு ெபாரபு 
மின்ைழுத்தம் குலைவபா்க இரு்ககும். 
இரணடபாவது ெந்திபபின் மின்தலட 
அதி்கமபா்க உள்ைதபால் தர்ககூடிய ெபாரபு 
மின்ைழுத்தம் அதி்கமபா்க இரு்ககும்.

4.9  டிரோனசிஸ்டர் ைோர்பு 
(TRANSISTOR BIASING)

ைோர்பு -்வசககள்
ெபாரபு முலைலய பின்வருமபாறு வல்கப்டுத்தைபாம்.
1. அடிவபாய் மின்தலட ெபாரபு அல்ைது மபாைபாத ெபாரபு
2. ஏற்்பான் அடிவபாய் ெபாரபு அல்ைது  பின்னூட்டச் 

ெபாரபு
3. உமிழப்பான் ெபாரபு அல்ைது மின்ைழுத்த 

வகுத்திச் ெபாரபு

ச்ரு்ககி்களில் ெபாரபு என்்து 
மின்்ைபாட்டத்லத்யபா மின்ைழுத்தத்லத்யபா 
டிரபான்சிஸடரின் முலை்களு்ககு்க ச்கபாடுத்து, 
நம்ககு ்தலவயபாை விதத்தில் அலமப்து 
ஆகும். இதன் ்நபா்க்கம் ச்ரு்ககிலய அதன் 
இயங்கு ்குதியில் செயல்்டச் செய்வது ஆகும்.

4.9.1  மினனழுததை ்வகுததிச் ைோர்பு  
(Voltage divider bias)

்டம் 4.15 மின்ைழுத்த வகுத்தி சுற்றிலை்க 
்கபாணபி்ககிைது. இந்தச் ெபாரபு முலைதபான் 
ச்ரு்ககிச் சுற்று்களில் மி்கவும் அதி்கமபா்கப 
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ஏற்்பான் ்குதி்ககு ்கடந்து சென்று எற்்பான் 
மின்்ைபாட்டத்லத IC ஏற்்டுத்தும். இந்நிலையில் 
உமிழப்பான் மின்்ைபாட்டம் முழுவதும் 
ஏற்்பான் சுற்றில் ்பாயும். ஆ்க்வ உமிழப்பான் 
மின்்ைபாட்டம் என்்து ஏற்்பான் மற்றும் அடிவபாய் 
மின்்ைபாட்டங்்களின் கூட்டுத் சதபால்க ஆகும்.

IE = IB + IC

IE IC

IB

VCBVEB

n

E B C

np

ப்டம் 4.16 

4.12  டிரோனசிஸ்டர் ஒரு ைோவியோகச் 
சையலபடுதைல  
(TRANSISTOR AS A SWITCH)

டிரபான்சிஸடரின் மு்ககிய செயல்்பாடு்களில் ஒன்று 
ெபாவியபா்க ்யன்்டுதல் ஆகும்.

டிரோனசிஸ்டர் ஒரு ைோவி - இயங்கு (ON)- நிச்ல.
VCC

+ VCC

RC RCIC = 0R1

R2
RE IE

E

C

I1

I2

0 V

VCC

+ VCC

RC RCIC = 0R1

R2
RE IE

E

C

I1

I2

+V

(a) Cuto� - Open Switch

(b) Saturation- Closed Switch

ப்டம் 4.17 

உமிழப்பான் மின்்ைபாட்டமபாைது அடிவபாய் 
மின்்ைபாட்டத்லதப ச்பாறுத்து அலமயும்.

பூரிதை நிச்ல : இந்த நிலையில் 
டிரபான்சிஸடர முழுவதும் இயங்கு நிலை்ககு 
தள்ைப்ட்டு மூடியெபாவியபா்க செயல்்டுகிைது. 
ச்ரு்ககிசுற்றில், இரணடு ெந்தி்க்களு்ககும் 
அதபாவது உமிழப்பான் அடிவபாய் ெந்தி மற்றும் 
ஏற்்பான் அடிவபாய் ெந்தி்களு்ககு முன்்ைபா்ககு ெபாரபு 
மின்ைழுத்தம் ச்கபாடுத்தபால் அந்த டிரபான்சிஸடர 
பூரித நிலைலய அலடயும். இந்நிலையில் அடிவபாய் 
மின்்ைபாட்டமும், ஏற்்பான் மின்்ைபாட்டமும் அதி்க 
்ட்ெமபா்க இரு்ககும். ஏற்்பான் மின்்ைபாட்டம், 
அடிவபாய் மின்்ைபாட்டத்லதப ச்பாறுத்து இரு்க்கபாது.

ச்வடடு நிச்ல: இந்த நிலையில் 
டிரபான்சிஸடர முழுவதும் இயங்்கபா நிலைலய 
அலடந்து திைந்த ெபாவி ்்பாை செயல்்டும். 
ச்ரு்ககிச்சுற்றில் இரணடு ெந்தி்க்களு்ககும் அதபாவது 
உமிழப்பான் அடிவபாய் ெந்தி மற்றும் ஏற்்பான் 
அடிவபாய் ெந்தி்ககு பின்்ைபா்ககு ெபாரபு மின்ைழுத்தம் 
ச்கபாடுத்தபால் அந்த டிரபான்சிஸடர சவட்டு நிலைலய 
அலடயும். அடிவபாய் மின்்ைபாட்டமும், ஏற்்பான் 
மின்்ைபாட்டமும் சுழியபா்க இரு்ககும். 

4.11  NPN மறறும் PNP 
டிரோனசிஸ்டரின சையலபோடு

4.11.1 NPN டிரோனசிஸ்டரின சையலபோடு
்டமபாைது (4.16) ஒரு NPN டிரபான்சிஸடரின் 
 செயல்்டும் விதத்லத்க ்கபாட்டுகிைது. ்டத்தில் 
 உமிழப்பான் - அடிவபாய் ெந்தி்ககு முன்்ைபா்ககுச் 
ெபாரபு மின்ைழுத்தமும், ஏற்்பான் - அடிவபாய் 
ெந்தி்ககு பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபு மின்ைழுத்தமும் 
ச்கபாடு்க்கப்ட்டுள்ைலத ்கபாணைபாம். உமிழப்பான் 
- அடிவபாய் ெந்தியின் முன்்ைபா்ககுச் ெபாரபு 
நிலையபாைது உமிழப்பானில் உள்ை 
எை்கட்ரபான்்கலை அடிவபாலய ்நபா்ககிப ்பாயச் 
செய்கிைது. இதன் ்கபாரணமபா்க உமிழப்பான் 
மின்்ைபாட்டம் (IE) ஏற்்டுகிைது. இந்த 
மின்்ைபாட்டம் P வல்க அடிவபாய்ப ்குதி்ககுள் 
செல்லும் ்்பாது அதில் உள்ை துலை்க்ைபாடு 
இலணந்து விடும். அடிவபாயபாைது குலைந்த 
அைவு மபாசு செய்யப்ட்டிருப்தபாலும், மி்க 
சமல்லியதபா்க இருப்தபாலும் மி்க்க குலைந்த அைவு 
 எை்கட்ரபான்்க்ை (5% குலைவபா்க) துலை்க்ைபாடு 
இலணந்து அடிவபாய்  மின்்ைபாட்டத்லத (IB) 
ஏற்்டுத்தும். மீதமுள்ை 95% எசை்கட்ரபான்்கள் 

XI_TM_ELEC_EQUIP_CHAP04_2022.indd   61 4/28/2022   2:13:29 PM



பாடம் 4 மின்வழங்கி62

ச்ரிய மபாற்ைத்லத  ஏற்்டுத்தும். இது அப்டி்ய 
ஏற்்பான் மின்்ைபாட்டத்திலும் மபாற்ைத்லத 
ஏற்்டுத்தும். உயர மின்தலட மதிபபு ச்கபாணட 
்ளுமின்தலட RL வழியபா்க ஏற்்பான் மின்்ைபாட்டம் 
்பாய்வதபால் RL -யில் அதி்க  மின்ைழுத்தம் வீழச்சி 
ஏற்்டும்.

இவவபாறு டிரபான்சிஸடர உள்ளீடபா்க கிலட்ககும் 
ெமி்கலஞை்கலைப ச்ரு்க்கம் செய்து சவளியீட்டில் 
வலிலம வபாய்ந்த ெமி்கலஞை்கலைத் தருகிைது.

ச்வபபத தைணிபபோனகள் (heat sink)
சவளியீட்டு ்குதி்களில் ்யன்்டும் டிரபான்சிஸடர்கள் 
விலரவில் சூடபாகிவிடுகின்ைை. அதைபால் 
சவப்த்லத்க குலை்க்க சவப்த் தணிப்பான்்கள் 
்யன்்டுகின்ைை. இது உ்ைபா்கத்தபாைபாைது.

4.14  டிரோனசிஸ்டர் கட்டசமபபுகள் & 
டிரோனசிஸ்டர் சபருககிகளின 
்வசககள் (TRANSISTOR 
CONFIGURATIONS)

ஒரு டிரபான்சிஸடரில் மூன்று முலை்கள் உள்ைை. 
1. அடிவபாய் 
2. உமிழப்பான் 
3. ஏற்்பான்

எனினும் ஒரு டிரபான்சிஸடர சுற்றில் 
இலண்க்கப்டும் ்்பாது நபான்கு முலை்கள் 
்தலவப் டுகின்ைை. அதபாவது இரணடு 
முலை்கள் உள்ளீடபா்கவும், இரணடு முலை்கள் 
சவளியீடபா்கவும் ்யன்்டுத்தப்ட ்வணடும். 
எை்வ டிரபான்சிஸடரின் ஒரு முலை மட்டும் 
உள்ளீடிற்கும், சவளியீடிற்கும் ச்பாதுவபா்க 
அலம்க்கப்டுகின்ைை. ச்பாது முலை தலரயுடன் 
(-முலை) இலண்க்கப்டுகின்ைது.

டிரோனசிஸ்டர் கட்டசமபபு ்வசககள்
டிரபான்சிஸடர ்கட்டலமபல் மூன்று 
வல்கப்டுத்தைபாம்.

1. ச்பாது அடிவபாய் ்கட்டலமபபு (Common base 
configuration)

2. ச்பாது உமிழப்பான் ்கட்டலமபபு (Common 
emitter configuration)

3. ச்பாது ஏற்்பான் ்கட்டலமபபு (Common 
collector configuration)

்டம் 4.17 ஒரு NPN டிரபான்சிஸடர எவவபாறு ON 
நிலைலய (பூரித நிலைலய) அலடகிைது என்்லத்க 
்கபாட்டுகிைது. உள்ளீடு மின்ைழுத்தம் (Vin)-ஆ்க 
்தலவயபாை அைவு மின்ைழுத்தம் அடிவபாய் 
்குதி்ககு்க ச்கபாடு்க்கப்டுகிைது. இதைபால் அடிவபாய் 
வழி்ய செல்லும் மின்ெபாரம் டிரபான்சிஸடலரப 
பூரித நிலை்ககு்க (ON) ச்கபாணடு செல்கிைது. 
இந்நிலையில் VCE = 0 டிரபான்சிஸடர குறு்ககுச் சுற்று 
நிலைலய அலடயும். சிலி்க்கபான் ்யன்்டுத்தப்ட்ட 
டிரபான்சிஸடரு்ககு 0.3 V ்்பாதுமபாைது.

4.13  டிரோனசிஸ்டர் ஒரு 
சபருககியோகச் சையலபடுதைல  
(TRANSISTOR AS AN AMPLIFIER) 

டிரபான்சிஸடலரப ்யன்்டுத்தி வலிலம குலைந்த 
ெமி்கலஞை்கலை ச்ரு்க்கம் செய்ய ்யன்்டுத்தும் 
சுற்று்ககு டிரபான்சிஸடர ச்ரு்ககிச் சுற்று என்று 
ச்யர.

ப்டம் 4.18

்டம் 4.18 ஒரு டிரபான்சிஸடர ச்ரு்ககி அலமபல்்க 
்கபாட்டுகிைது. வலிலம குலைந்த உள்ளீடு 
ெமி்கலஞை்கலை உமிழப்பான்-அடிவபாய் ெந்தி்ககு்க 
ச்கபாடுத்து வலிலம மி்க்க சவளியீடு ெமி்கலஞை-
்கலை ஏற்்பான்-அடிவபாய் ெந்தியில் உள்ை ்ளு RL 
மூைம் எடுத்து்கச்கபாள்கி்ைபாம். 

ச்ரு்ககும் தன்லம நன்கு அலமந்திட உள்ளீடு 
சுற்று்ககு முன்்ைபா்ககுச் ெபாரபு மின்ைழுத்தமும், 
சவளியீடு சுற்று்ககுப  பின்்ைபா்ககுச் ெபாரபு 
 மின்ைழுத்தமும் ச்கபாடு்க்கப்டுகிைது.

உள்ளீடு சுற்ைபாைது குலைந்த மின்தலடலய 
உலடயதபா்க இருப்தபால், ெமி்கலஞை மின்ைழுத்தத்தில் 
ஏற்்டும் சிறிய மபாற்ைம் உமிழப்பான்  மின்்ைபாட்டத்தில் 
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4. மீசயபாலி அதிரசவண ச்ரு்ககி( Ultrasonic  
Amplifier)

5. அ்கைப்ட்லட அதிரசவண ச்ரு்ககி 
(Wideband Frequency Amplifier)

6. வீடி்யபா அதிரசவண ச்ரு்ககி (Video 
Frequency Amplifier)

7. இலடய்கப ச்ரு்ககி (Buffer Amplifier)
8. செயல்்பாட்டுப ச்ரு்ககி (Operational 

Amplifier)

சவளியீட்லடப ச்பாறுத்து ச்ரு்ககியின் வல்க்கள் 
1. மின்ைழுத்தச்ரு்ககி (Voltage Amplifier)
2. மின்்ைபாட்டச்ரு்ககி (Current Amplifier)
3. மின்ெ்கதி ச்ரு்ககி (Power Amplifier)

இலணபபு முலைலயப ச்பாறுத்து ச்ரு்ககி 
வல்க்கள்  

1. மின்தலட - மின்்த்ககி இலணபபு ச்ரு்ககி 
(RC Amplifier)

2. ்நரடி இலணபபு ச்ரு்ககி (Direct Amplifier)
3. மின்மபாற்றி இலணபபு ச்ரு்ககி 

(Transformer Coupled Amplifier)

1  RC இசைபபுப சபருககி  
(RC Coupled Amplifier)

இது அதி்கம் ்யன்்டுத்தப்டும் இலணபபு 
வல்கயபாகும். ஏசைன்ைபால் எளிலமயபாை சுற்ைபா்கவும், 
குலைவபாை செைவிலும் அ்த ெமயம் சிைப்பா்க ஒலி 
அலைலய முழுலமயபா்கப ச்ரு்ககுவதிலும் ்ரந்த 
அதிரசவண வரம்பு (Wide range of frequency) 
ச்கபாணடதபா்கவும் உள்ைது. இது ச்ரும்்பாலும் 
மின்ைழுத்தப ச்ரு்ககி்களில் ்யன்்டுகிைது.

்டம் 4.20 இருநிலை RC இலணபபுப 
ச்ரு்ககிலய ்கபாட்டுகிைது. இலணபபு மின்்த்ககி 
Cc ஆைது, முதல்நிலையின் சவளியீடு இரணடபாம் 
நிலையின் உள்ளீட்டில் அதபாவது இரணடபாவது 
டிரபான்சிஸடரின் அடிவபாயில் இலண்ககிைது. ஒரு 
நிலையின் சவளியீடபாைது அடுத்த நிலையின் 
உள்ளீட்டில் மின்்த்ககி மூைமும், அதற்கு ்்க்க 
இலணப்பா்க மின்தலடலயயும் (Shunt resistor) 
ச்கபாணடு சுற்று உருவபா்க்கப்ட்டபால், அவவல்க 
ச்ரு்ககிச்சுற்று மின்தலட (R) மின்்த்ககி (C) 
இலணபபுப ச்ரு்ககி (RC Coupled Amplifier) எை 
அலழ்க்கப்டுகிைது.

சபோது உமிழபபோன கட்டசமபபு 
(Common emitter configuration)
்டம் 4.19 ச்பாது உமிழப்பான் ்கட்டலமபல்்க 
்கபாட்டுகிைது. இதில் உமிழப்பான் முலையபாைது 
உள்ளீடிற்கும், சவளியீடிற்கும், ச்பாது முலையபா்க 
இலண்க்கப்ட்டுத் தலரயிடப்டுகிைது. 

இவவல்க இலணபபு முலைலயத் தலரயிடப்ட்ட 
உமிழப்பான் ்கட்டலமபபு என்றும் கூைைபாம். 
உமிழப்பான் மற்றும் அடிவபாய் முலை்களு்ககு 
இலடயில் உள்ளீடு ச்கபாடு்க்கப்டுகிைது. உமிழப்பான் 
மற்றும் ஏற்்பான் முலை்களு்ககு இலடயில் சவளியீடு 
எடு்க்கப்டுகிைது.

VCEVBE

RC

IC

IB

IE

ப்டம் 4.19 சபோது உமிழபபோன கட்டசமபபு

டிரோனசிஸ்டர் சபருககிகளின ்வசககள் 
்கட்டலமபல்ப ச்பாறுத்து ச்ரு்ககி வல்க்கள் 

1. ச்பாது அடிவபாய் ச்ரு்ககி  (CB Amplifier)
2. ச்பாது உமிழப்பான் ச்ரு்ககி (CE Amplifier)  
3. ச்பாது ஏற்்பான்ச்ரு்ககி (CC Amplifier)

இயங்கு முலைலயப ச்பாறுத்து ச்ரு்ககி வல்க்கள்  
1. கிைபாஸA  ச்ரு்ககி ( Class A  Amplifier )  
2. கிைபாஸB  ச்ரு்ககி ( Class B  Amplifier )  
3. கிைபாஸC   ச்ரு்ககி( Class C  Amplifier )  
4. கிைபாஸAB  ச்ரு்ககி ( Class AB  Amplifier )  

அதிரசவண அடிப்லடயில் ச்ரு்ககி வல்க்கள் 
1. வபாசைபாலி அதிரசவண ச்ரு்ககி 

 (RF Amplifier)
2. இலடநிலை அதிரசவண ச்ரு்ககி  

(IF Amplifier)
3. செவியுணர  அதிரசவண ச்ரு்ககி  

(AF Amplifier)
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3 நிரபபல-ைமச்சீர் சபருககி 
(Complementary-Symmetry Amplifier)
இவவல்கப ச்ரு்ககி்கள், மின்மபாற்றி்கள் 
்யன்்டுத்தப்டபாமல் ்நரடியபா்க இலண்க்கப்ட்ட 
ஒரு கிைபாஸ ‘B’ தள்ளு – இழு ச்ரு்ககியபா்கச் 
செயல்்டுகின்ைை.

VS

+
+

–
–

VO

+VDD

–VEE

Q1

Q2

NPN

PNP

 ப்டம் 4.21 நிரபபல-ைமச்சீர் சபருககி

்டம் 4.21 நிரப்ல்-ெமச்சீர சுற்று அலமபல்்க 
்கபாட்டுகிைது. மின்மபாற்றி்கள் ் யன்்டுத்தப்டபாததபாலும், 
விலை குலைவபா்க இருப்தபாலும், அைவில் 
மி்கச்சிறியதபா்க இருப்தபாலும் இவவல்க ச்ரு்ககி்கள் 
நலடமுலையில் ்யன்்டுத்தப்டுகின்ைை. ஒரு NPN 
மற்றும் ஒரு PNP டிரபான்சிஸடர்கலைப ்யன்்டுத்தி 
இவவல்கப ச்ரு்ககி்கள் அலம்க்கப்டுகின்ைை. 

உள்ளீடு அலையின் ்நரமலை அலர 
அலையின் ்்பாது டிரபான்சிஸடர T1 (NPN 
டிரபான்சிஸடர) இயங்கும் நிலைலயயும் 
டிரபான்சிஸடர T2 (PNP  டிரபான்சிஸடர) சவட்டு 
நிலைலயயும் அலடகிைது.

உள்ளீடு அலையின் எதிரமலை 
அலர அலையின் ்்பாது டிரபான்சிஸடர T2 
(PNP  டிரபான்சிஸடர) இயங்கும் நிலைலயயும், 
டிரபான்சிஸடர T1 (NPN டிரபான்சிஸடர) சவட்டு 
நிலைலயயும் அலடகிைது.

சுறறின சையலபோடு
உள்ளீடு ெமி்கலஞையபாைது டிரபான்சிஸடர T1 - ன் 
அடிவபாயில் தரப்ட்டபால் அலவ ச்ரு்க்கப்ட்ட 
ெமி்கலஞையபா்க ஏற்்பானில் உள்ை ்ளு மின்தலடயில் 
(RC) கிலட்ககும். இவவபாறு ச்ரு்க்கப்ட்ட 
ெமி்கலஞை்கலை இலணபபு மின்்த்ககி Cc மூைமபா்க 
இரணடபாவது டிரபான்சிஸடர T2 –வின் அடிவபாய் 
்குதி்ககு தரப்டுகிைது. ச்ைப்ட்ட ெமி்கலஞைலய 
இரணடபாம் நிலை டிரபான்சிஸடர T2 ் மலும் ச்ரு்க்கம் 
செய்கிைது. இவவபாறு ஒன்லை அடுத்து மற்சைபான்று ஆ்க 
இரு நிலை்களில் ெமி்கலஞையபாைது ச்ரு்க்கப்டுவதன் 
மூைம் அதன் இைபா்ம் அதி்கரி்க்கப்டுகிைது.

அனுகூ்லங்கள் (Advantages) 
1. சிைப்பாை அதிரசவண ஏற்புத் தன்லம 

(frequency response) தர்ககூடியது.
2. இச்சுற்லை மி்க்ககுலைந்த செைவில் 

ஏற்்டுத்தைபாம்.
3. சுற்று மி்கச் சிறியதபா்கவும், எலட 

குலைவபாைதபா்கவும் இரு்ககின்ைது.

பிரதி கூ்லங்கள் (Disadvantages)
1. இவவல்க ச்ரு்ககி குலைந்த மின்ைழுத்த  

மற்றும் குலைந்த மின்ெ்கதி இைபா்ம்  
ச்கபாணடது.

2. இச்சுற்றில் இலரச்ெல் ்பாதிபபு ஏற்்டுகிைது.
3. மின்மறுபபு ச்பாருத்தம் சிைப்பா்க இரு்க்கபாது.

பயனகள்
RC இலணபபு ச்ரு்ககி ்யன்்டும் இடங்்கள்
● RF சதபாலைத்சதபாடரபு துலைசுற்று
● மின்ைழுத்தபச்ரு்ககிசுற்று
● ச்பாது ்மலட அலமபபின் (PA system) 

முன்ச்று்ககி
● வபாசைபாலி மற்றும் சதபாலை்க்கபாட்சி ஏற்பியில் 

சிறிய ெமி்கலஞை ச்ரு்ககி சுற்று  

ப்டம் 4.20 RC இசைபபுப சபருககி

+VCC

CC CC

RC RC
R1

Cin

R2
RE RECE CE

R2

R1
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கிலட்க்க இரணடு அல்ைது அதற்கு ்மற்்ட்ட 
ச்ரு்ககி நிலை்கள் அலம்க்கப்டுகின்ைை. முதல் 
சிை நிலை்கள் மின்ைழுத்தப ச்ரு்ககி்கைபா்கச் 
செயல்்டுகின்ைை. ்கலடசிப ச்ரு்ககி மின்ெ்கதிப 
ச்ரு்ககியபா்கச் செயல்்டுகின்ைது. 

்டம் 4.22 ஆடி்யபா சுற்று்களில் 
்யன்்டுத்த்ககூடிய மின்ைழுத்தம் மற்றும் 
மின்ெ்கதிப ச்ரு்ககிலய்க ்கபாணபி்ககிைது. 
முதல்நிலை மின்ைழுத்தப ச்ரு்ககி ‘‘முன் 
ச்ரு்ககி’’ எை அலழ்க்கப்டுகிைது. இரணடபாம் 
நிலை மின்ைழுத்தப ச்ரு்ககி ‘‘செலுத்தும் ச்ரு்ககி’’ 
எை அலழ்க்கப்டு கிைது. RC இலணபபுப ச்ரு்ககி 
மின்ைழுத்தப ச்ரு்ககி்ககு உதபாரணமபாகும்.

மினைகதிப சபருககிகள் (Power Amplifiers)
அலை்களின் மின்ெ்கதிலய அதி்கரிப்தற்குப 
்யன் ் டும் ச்ரு்ககி்கலை மின்ெ்கதிப ச்ரு்ககி்கள் 
என்கி்ைபாம்.

இவவபாறு NPN டிரபான்சிஸடர ்நரமலை 
அலர அலைநீைத்தின் ்்பாதும் PNP டிரபான்சிஸடர 
எதிரமலை அலர அலையின் ்்பாதும் அலை்கலை 
ச்ரு்க்கம் செய்கின்ைை. ச்பாதுவபா்க மின்மறுபபுப 
ச்பாருத்தத்திற்கு இவவல்கப ச்ரு்ககி்கள் 
்யன்்டுகின்ைை. இவவல்கப ச்ரு்ககி்கள் 
ஸடீரி்யபா ச்ரு்ககி்களில் ்யன்்டுகின்ைது.

4  மினனழுததைம் மறறும் மினைகதி சபருககிகள் 
(Voltage and power amplifiers) 

ச்ரு்ககும் தன்லமலயப ச்பாறுத்து ச்ரு்ககி்கலை 
மின்ைழுத்தப ச்ரு்ககி, மின்ெ்கதிப ச்ரு்ககி எை 
இரணடு வல்கப்டுத்தைபாம். 

மினனழுததைப சபருககிகள் (Voltage amplifiers)
அலை்களின் மின்ைழுத்தத்லத  அதி்கரிப்தற்குப 
்யன்்டும் ச்ரு்ககி்கலை மின்ைழுத்தப 
 ச்ரு்ககி்கள் என்கி்ைபாம். ்தலவயபாை இைபா்ம் 

 ப்டம் 4.22 மினனழுததைப சபருககி

அட்டவணை 5.1 மின்ைழுத்த மற்றும் மின்ெ்கதி ச்ரு்ககி்கலை ஒபபிடுதல்
்வ. 

எண் ஒபபிடடு அடிபபச்டயில மினனழுததைசபருககி மினைகதி சபருககி

1 அடிப்லடசெயல் இது மின்ைழுத்தத்லத 
உயரத்துகிைது

இது மின்ெ்கதிலய 
உயரத்துகிைது

2 வல்க  சிறிய வல்க ெமி்கலஞை ச்ரு்ககி ச்ரிய வல்க ெமி்கலஞை 
ச்ரு்ககி

3 உள்ளீடு ெமி்கலஞையின் அைவு சிறியது ச்ரியது
4 இலணபபு முலை வல்க RC இலணபபு முலை மின்மபாற்றி இலணபபு முலை
5 அடிவபாய் ்குதி சமல்லியது தடிமைபாைது
6 ஏற்்பான்மின்்ைபாட்ட அைவு குலைவு (1 mA) அதி்கம் (100 mA)
7 ß –அைவு குலைவு (5 முதல் 20) அதி்கம் (100)
8 சவப்மலடதல் குலைவு அதி்கம்
9 ்ளுமின்தலட அதி்கம் (4k முதல் 10k ) குலைவு (5 முதல் 20)
10 உருவம் சிறியது ச்ரியது
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4.16  சபருககிகளில ஏறபடும் 
குச்லவு  
(DISTORTION IN AMPLIFIERS)

உணலமயபாை ெமி்கலஞை்களு்ககும், ச்ரு்க்கப்ட்ட 
ெமி்கலஞை்களு்ககும் உள்ை ்வறு்பாட்லட குலைவு 
(distortion) என்று கூறுகி்ைபாம். ச்ரு்ககி்களில் 
ஏற்்டுகின்ை குலைவு்கலை மூன்று அடிப்லட 
வல்க்கைபா்கப பிரி்க்கைபாம்.

1. வீச்சு குலைவு (Amplitude distortion)
2. ்கட்ட்க குலைவு (Phase distortion)
3. அதிரசவண குலைவு (Frequency distortion)

4.17  டிரோனசிஸ்டர்-பயனபோடுகள்
1. இை்க்க வல்க மற்றும் ஒபபுலம வல்க 

சுற்று்களில், டிரபான்சிஸடர ஒரு ெபாவியபா்கப 
்யன்்டுகிைது.

2. ெமி்கலஞை ச்ரு்ககி ெபாதைங்்களில் 
ச்ரு்ககியபா்கப ்யன்்டுகின்ைை.

3. அலையபா்ககி (oscillator) நுணசெயைபா்ககி்களில் 
சுற்றில் அலைவு்கலை ச்ரு்க்க ்யன்்டுகிைது.

4. அலை்்சி்களில் மி்க மு்ககிய ெபாதைமபா்க 
டிரபான்சிஸடர செயல்்டுகின்ைது. 

5. மின்ெ்கதி சீரபா்ககி மற்றும் ்கட்டுப்டுத்தி்களில் 
டிரபான்சிஸடர ்யன்்டுகிைது.

6. டிரபான்சிஸடரபாைது ஒருங்கிலணந்த 
சுற்று்களின்்கட்டலமபபில் ச்ரிதும் 
்யன்்டுகிைது.

7. நுணசெயைபா்ககி்களில் ஆயிரத்திற்கும் 
்மற்்ட்ட டிரபான்சிஸடர்கள் அதன் ஒவசவபாரு 
சில்லிலும் வடிவலம்க்கப்ட்டிரு்ககும்.

8. இரபாணுவப்யன்்பாட்டில் உள்ை ்ரடபார மற்றும் 
நலட்்சி  (walkie - talkie) ெபாதைங்்களில் 
டிரபான்சிஸடர ்யன் ்டுகின்ைை.   

ஒரு ெ்கதி ச்ரு்ககியபாைது, அதி்க 
மின்ெ்கதிலய சவளியிடும் திைலைப ச்ற்றிரு்க்க 
்வணடும். அதற்கு பின்வரும் சிைப்ம்ெங்்கள் 
ச்ரு்ககி்களில் இருத்தல் அவசியமபாகிைது.

1. அதி்க மின்ெ்கதிப ச்ரு்க்கம் கிலடப்தற்கு 
டிரபான்சிஸடரின் உருவம் ச்ரிதபா்க 
இருத்தல் ்வணடும்.

2. டிரபான்சிஸடரின் அடிவபாய், அதி்க 
மின்்ைபாட்டத்லதத் தபாங்கும் வலிலம ச்றும் 
விதமபா்க தடிமைபா்க உருவபா்க்கப்டுதல் 
்வணடும்.

3. மின்மபாற்றி இலணபபு மூைம் மின்மறுபபுப 
ச்பாருத்தம் கிலட்க்கச் செய்தல் ்வணடும். 

பயனகள்
இவவல்க ச்ரு்ககி்கள் மின்ைணு ெபாதை-
ங்்களிலும், வபாசைபாலியிலும், சதபாலை்க்கபாட்சி-
யின் ஒலிப்குதியிலும், ச்பாது்ககூட்டங்்களு்ககுப 
்யன்்டுத்தப்டும் ஒலிச்ரு்ககி வல்க்களிலும் 
்யன்்டுகின்ைது. 

4.15  சபருககிகளின பினனூட்டம் 
(FEEDBACK IN AMPLIFIERS)

பின்னூட்டம் என்்து, சவளியீட்டு மின்ைழுத்த 
அல்ைது மின்்ைபாட்ட சி்கைல்்களின் ஒரு ் குதிலய 
ச்ரு்ககியின் உள்ளீடபா்க்க ச்கபாடுப்்த ஆகும்.

பின்னூட்டம் இரணடு வல்கப்டும்
1. ்நரமலைப பின்னூட்டம் (Positive 

feedback)
2. எதிரமலைப பின்னூட்டம் (Negative 

feedback)

1. மின்வழங்கியின் ்தலவ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ைைபாம்.
2. AC to DC  மின்வழங்கி வல்க்கள் ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ைைபாம்.
3. வடி்கட்டி சுற்றின் ்யன்்பாடு்கள் ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ைைபாம்.
4. மபாறு திலெ மின்்ைபாட்ட  இணங்கி ்ற்றி சதரிந்து ச்கபாள்ைைபாம்.
5. PNP மற்றும் NPN டிரபான்சிஸடரின் ்வறு்பாட்லட அறிந்து ச்கபாள்ைைபாம்.
6. டிரபான்சிஸடரின் ்கட்டலமபபு்கள் ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ைைபாம்.
7. டிரபான்சிஸடர ்யன்்பாடு்கள் ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ைைபாம்.

கற்றல விசைவுகள்
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விைபா்க்கள்
I  ைரியோன விச்டசயத நதைர்ந்சதைடுதது எழுதுக 

 1 மதிபசபண்
1. திருத்தி ஒன்றின் சவளியீடு .................. 
 அ) அலைகின்ை ்நர மின்ெபாரம் 
 ஆ) சுத்தமபாை ்நர மின்ெபாரம் 
 இ) சுத்தமபாை மபாறு திலெ மின்ெபாரம் 
 ஈ) ்மற்்கணட எதுவுமில்லை
2. ஒரு முழு அலைத்திருத்தியில் மபாறு 

மின்ைழுத்தத்தின் ெபலை அதிரசவண 50 Hz 
எனில்,  சவளியீட்டில் கிலட்க்க்ககூடிய மபாறு 
மின்ைழுத்தத்தின் சிற்ைலையின் அைவு எவவைவு. 

 அ) 50 Hz ஆ) 100 Hz இ) 25 Hz ஈ) 200 Hz
3. உயர மின்ைழுத்தப ்யன்்பாடு்களில் ்யன்்டும் 

திருத்தி .................. 
 அ) நடுமுலை முழு அலைத்திருத்தி 
 ஆ) ்பாை வல்கத்திருத்தி 
 இ) அலர அலைத்திருத்தி 
 ஈ) ்மற்்கணட எதுவுமில்லை

4. வடி்கட்டி சுற்று்களில் ச்பாதுவபா்கப ்யன்்டும் 
மின்்த்ககி .................. 

 அ) லம்க்கபா மின்்த்ககி 
 ஆ) ்கபாகித மின்்த்ககி 
 இ) செரபாமி்க மின்்த்ககி 
 ஈ) ்லெ மின்்த்ககி

5. முழு அலைத்திருத்தியின் அதி்க்ட்ெ திைன் யபாது? 
 அ) 100% ஆ) 81.2% இ) 66.6%  ஈ) 40.6%

6. டிரபான்சிஸடரில் உள்ை குலை்க்கடத்தி 
அடு்ககு்களின் எணணி்கல்க .................. 

 அ) ஒன்று ஆ) இரணடு 
 இ) மூன்று ஈ) நபான்கு

7. ஒரு டிரபான்சிஸடர ஆைது .................. இயங்கும் 
்குதியபாகும் 

 அ) மின்ெபாரம் 
 ஆ) மின்ைழுத்தம் 
 இ) மின்ெபாரம் மற்றும் மின்ைழுத்தம் 
 ஈ) ்மற்்கணட எதுவுமில்லை

8. டிரபான்சிஸடரில் ்யன்்டுத்தப்டும் சவப்த் 
தணிப்பான்்களின் ்யன் .................. 

 அ)  முன்்ைபா்ககுச் ெபாரபு மின்ெபாரத்லத 
அதி்கரி்ககிைது 

 ஆ)  முன்்ைபா்ககுச் ெபாரபு மின்ெபாரத்லத்க 
குலை்ககிைது 

 இ)  அதி்க மபாசூட்டல் – முலைலய நிலை 
நிறுத்துகிைது. 

 ஈ) அதி்க சவப்நிலைலய நீ்ககுகின்ைது. 

9. ஒரு நிரப்ல்-ெமச்சீர ச்ரு்ககியில் .................. 
்யன்்டுத்தப்டுகின்ைை. 

 அ) 1 PNP மற்றும் 1 NPN டிரபான்சிஸடர
 ஆ) இரணடு PNP டிரபான்சிஸடர 
 இ) இரணடு NPN டிரபான்சிஸடர 
 ஈ) இரணடு P ்ெைல் FET
10. மி்க அதி்கமபா்கப ்யன்்டும் இலணபபு முலை 

ச்ரு்ககி .................. 
 அ) ச்பாது உமிழப்பான்
 ஆ) ச்பாது அடிவபாய் 
 இ) ச்பாது ஏற்்பான்
 ஈ) ்மற்்கணட எதுவுமில்லை 

II ஒரு சிை வரி்களில் விலடயளி்க்கவும் 3 மதிபச்ண
1. மின் வழங்கிலய வல்கப்டுத்து்க.
2. திருத்தம் என்ைபால் என்ை?
3. வடி்கட்டி சுற்று எதற்குப ்யன்்டுகிைது?
4. டிரபான்சிஸடர என்ைபால் என்ை?
5. PNP மற்றும் NPN டிரபான்சிஸடர அலடயபாை்க 

குறியீடு்கலை வலர்க.
6. ச்ரு்ககி என்்து என்ை?
7. சவவ்வறு வல்கயபாை டிரபான்சிஸடர 

நிலை்கலை்க (Operating modes) கூறு்க.
8. பின்னூட்டம் என்்து என்ை?
9. குலைவு என்்து என்ை?
10. ச்ரு்ககி்களில் ஏற்்டும் குலைவு்கலை 

வல்கப்டுத்து. 

III  கீழ்க்கணட விைபா்க்களு்ககு ஒரு ்்க்க 
அைவில் விலடயளி்க்கவும் 5 மதிபச்ண

1. மின்வழங்கி அைகு ்கட்டப்டம் வலரந்து விை்ககு்க. 
2. அலர அலைத்திருத்தி ஒன்றிலைப ்டத்துடன் 

விவரி்க்கவும்.
3. NPN டிரபான்சிஸடர செயல்்டும் முலைலய 

விவரி்க்கவும்?
4. மின்ைழுத்தப ச்ரு்ககி மற்றும் மின்ெ்கதிப ச்ரு்ககி 

– ஒபபிடு்க.
5. டிரபான்சிஸடர ்யன்்பாடு்கலை்க கூறு்க.

IV  கீழ்க்கணட விைபா்க்களு்ககு விரிவபாை 
விலடயளி்க்கவும் 10 மதிபச்ண

1. ்பாைவல்க அலைத்திருத்தியின் மின்சுற்றுப ்டம் 
வலரந்து செயல்்டும் முலைலய விவரி்க்கவும்.

2. டிரபான்சிஸடர ச்ரு்ககியபா்கச் செயல்்டும் விதத்லத 
விவரி்க்கவும்.

3. R.C இலணபபு ச்ரு்ககி ்ற்றி விவரி்க்கவும்.

விச்டகள்
1. (அ) 2. (ஆ) 3. (ஆ) 4. (ஈ)  5. (ஆ) 
6. (ஆ) 7. (இ) 8. (ஈ) 9. (அ) 10. (அ) 

67்பாடம் 4 மின்வழங்கி

XI_TM_ELEC_EQUIP_CHAP04_2022.indd   67 4/28/2022   2:13:30 PM



5
தனிவகை குகைைடத்திச்  

சாதனஙைள்

ைறைலின் ந�ாகைம்
இப்பாடப்குதியின் முடிவில் மபாணவர்கள் கீழ்க்கபாணும் செயல்்பாடு்கள்  
குறித்து அறிந்து ச்கபாள்வபார்கள்.

1.  தனிவக்க குகை்கடத்திச் ெபாதனங்களின் அடிப்கட்க ்கருத்து்ககை அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.
2.  தனிவக்க குகை்கடத்திச் ெபாதனங்கள் செயல்்டும் விதத்கத விரிவபா்க அறிதல்.
3.  கதரிஸடர உறுபபு்களின் நிகைமபாறைச் செயகை (Switching action) அறிதல்.
4.  தனிவக்க குகை்கடத்தியின் ்ல்்வறு ்யன்்பாட்டிகன அறிந்து ச்கபாள்ளுதல்.

(Special Type of Semiconductor Devices)

்பாடம்

தனிவகை குகைைடத்திச் சாதனஙைள்

அறிமுைம்
நம் அன்ைபாட வபாழவில் ்ல்்வறு மின்னணு 
விைம்்ர ்ைக்க்ககையும், உயர சதபாழில்நுட்் 
சதபாகை்க்கபாட்சி்ககையும் ்யன்்டுத்துகின்்ைபாம். 
இச்ெபாதனங்கள் நீணட ்கபாை உகைபக்யும், 
்கவரச்சி்கரமபான அம்ெங்ககையும் ச்றறுள்ைது. 
எனினும் இகவ எவவபாறு உருவபா்க்கப்டுகின்ைன 
என்்கத தங்கைபால் அறிய முடிகின்ைதபா? ச்ரும்- 
்பான்கமயபான ெபாதனங்கள், தனிவக்க குகை்கடத்தி 
மின்னணு உறுபபு்கைபான LED, LDR, LCD, ் ்பாட்்டபா 
கட்யபாடு, ்்பாட்்டபா டிரபான்சிஸடர ்்பான்ை 
ெபாதனங்ககை இகணத்து தயபாரி்க்கப்டுகின்ைன. 
இகவ்கள் ஒளி மின்னணுவியல் (Opto electronics) 
உறுபபு்கைபாகும்.

்மற்கணட ெபாதனங்களுடன் 
சதபாழில்துகையில் அதி்கம் செயல்புரியும் FET, 
MOSFET, SCR, DIAC, TRIAC, IGBT ்்பான்ை 
மின்னணுச் ெபாதனங்க கையும், அவறறின் 
்யன்்பாட்டிகனயும்  இப்பாடத்தில்அறிய உள்்ைபாம்.

5.1  ஒளி உமிழும் கடந�ாடு  
(LIGHT EMITTING DIODE, LED) 

LED என்்து ஒரு PN ெந்தி குகை்கடத்திச் ெபாதனம் 
ஆகும். இகத முன்்னபா்ககுச் ெபாரபு முகையில் 
இகண்ககும்்்பாது  சவளிச்ெத்கத உமிழகிைது. 

இது மின் ஒளிரதல் (electroluminescence) 
என்ை ச்கபாள்க்கயின்  அடிப்கடயில் ்வகை 
செய்கின்ைது. ச்பாதுவபா்க அகனத்து்க குகை்கடத்தி 
மின்ெபாதனங்களில் சவப்ம் அல்ைது ஒளியன்்கள் 
(photon’s) ெ்கதியபா்க சவளி்யறைப்டுகின்ைன.

LED ்கள் ச்ரும்்பாலும் சுட்டி்க்கபாட்டியபா்கவும் 
மறறும் திைன்்்சி (smart phone), இை்க்கவக்க 
்கடி்கபாரம், ்கணிப்பான், இை்க்கவக்க ்கணினி, 
திணமநிகை ஒளிஉரு்க ்கபாட்சி, மின்னணு ்ைக்க, 
ஒளியியல் த்கவல் சதபாடரபு (optical communication) 
ஆகிய செயல் முகை்ககுப ்யன்்டுகிைது.

ைடடகைப்பு
்டம் 5.1 LED யின் ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு ஆகும். 
இதில் ஒரு குகை்கடத்தி அடித்தைத்தின் (substrate) 
மீது ‘N’ வக்க அடு்ககு  உருவபா்க்கப்ட்டு, அதன் மீது 
‘P’ வக்க அடு்க்கபானது ் ரவுதல் (diffusion) முகையில் 
அகம்க்கப்டுகின்ைது. இந்த ‘P’ வக்க அடு்ககின் 
சவளிபபுை முகனயில் உ்ைபா்க ்நரமின்வபாய் 
(anode) மறறும் N ்குதியில் எதிரமின்வபாய் 
(cathode) இகணபபு எடு்க்கப்டுகின்ைது. LED 
யின் நடுப்குதியில் சவளிச்ெம் சவளி்யை வழி 
உருவபா்க்கப்டுகிைது.

LED ்கள் ்யன்்டுத்தப்டும் ச்பாருட்்களின் 
அடிப்கடயில் ் ல்்வறு நிைங்ககை  உமிழகின்ைன. 
உதபாரணமபா்க சிவபபு, ்ச்கெ, மஞெள், ஆரஞசு, நீைம் 
மறறும் சவள்கை. சிை LED ்கள் அ்கச்சிவபபு (infrared) 
்கதிர்ககை உமிழகின்ைன.
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+

Vs
–

்டம் 5.1 LED ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு

LED தயபாரி்க்க உதவும் ச்பாருட்்களும், அதனபால் உமிைப்டும் 
நிைங்களும்
● ்்கலியம் ஆரசிகனட் (GaAs) - அ்கச்சிவபபு ்கதிரவீச்சு
● ்்கலியம் ்பாஸக்ட் (GaP) - சிவபபு அல்ைது ்ச்கெ
● ்்கலியம் ஆரசிகனட் ்பாஸக்ட் (GaAsP) - சிவபபு 

அல்ைது மஞெள்

நவகை சசய்யும் விதம்
LED கய முன்்னபா்ககுச் ெபாரபு முகையில் 
இகண்ககும் ் ்பாது எை்கட்ரபான்்களும், துகை்களும் 
(Holes) ெந்திகய ் நபா்ககி  ந்கரகின்ைன. இதனபால் மறு 
இகணபபு (recombination) நகடச்றறு N ் குதியின் 
்கடத்தும் ்ட்கடயில் உள்ை எை்கட்ரபான்்கள் 
P ்குதியின் இகணத்திைன் ்ட்கடயிலுள்ை 
துகை்களுடன் இகணகின்ைது. இப்்பாது ்கடத்தும் 
்ட்கட மறறும் இகணத்திைன் ் ட்கட்ககு இகட்ய 
உள்ை ஆறைல் இகடசவளி ஒளி ஆறைைபா்க 
சவளி்யறுகின்ைது. இந்த ஒளி அைவபானது 
முன்்னபா்ககுச் ெபாரபு மின்்னபாட்டத்திறகு ்நர 
விகிதத்தில் இரு்ககும்.

�ன்கைைள்
● LED கய மி்க துரிதமபா்க இய்க்க மறறும் நிறுத்த 

முடியும் (1 நபா்னபா வினபாடியில்).
● இதன் இயஙகு மின்னழுத்தம் 1.5V முதல் 3.3V, 

மின்்னபாட்டமபானது சிை மில்லி ஆம்பியர்கள்.

● ஆயுட்்கபாைம் 1,00,000 மணி்கள்.
● இகவ சிறிய அைவிலும், குகைந்த எகடயிலும் 

கிகட்ககின்ைன.
● சவப்ப்டுத்த ்வணடிய அவசியம் இல்கை.

5.1.1  ஏழு துண்டு ஒளி உமிழும் கடந�ாடு 
(Seven Segment LED)

ஏழு துணடு ்கபாட்சிப்டுத்தும் (display) 
முகையில் ஏழு LED ்கள் ஒரு சதபாகுதியபா்க 
அகம்க்கப்ட்டுள்ைன. இவறைபால் 0 முதல் 9 
வகரயிைபான எண்ககை ஒளிரச் செய்ய முடியும்.

்டம் 5.2 யில் ஏழு துணடு LED யின் அகமபபு 
்கபாட்டப்ட்டுள்ைது. இதில்  இடம்ச்றறுள்ை ஏழு 
LED-்களும் A முதல் G வகர  ச்யரிடப்ட்டுள்ைன. 
்தகவயபான LED கய முன்்னபா்ககு ெபாரபு 
செய்வதன் மூைம் குறிபபிட்ட எணகண ஒளிரச் 
செய்யைபாம். உதபாரணமபா்க A, B, C, D மறறும் G 
ஆகிய LED ்ககை முன்்னபா்ககுச் ெபாரபு செய்யும் 
்்பாது 3 என்ை எண ்தபான்றும்.

ஏழு அடு்ககு LED யில் இரணடு வக்க்கள் 
உள்ைன. அகவ 

1. ச்பாது ஆ்னபாடு வக்க
2. ச்பாது ்்கத்்தபாடு வக்க.

்டம் 5.2 ஏழு துணடு LED

Pin 1

DP

A B

A

A
7

B
6

C
4

D
2

3,8
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F
9
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10
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5.2.1  இ�கைச் சிதைல் LCD  
(Dynamic Scattering LCD)

ைடடகைப்பு: ்டம் 5.3 யில் இய்க்கச் சிதைல் LCD 
யின் ்கட்டகமபபு ்கபாட்டப்ட்டுள்ைது. இதில் இரணடு 
்கணணபாடித் தட்டு்கள் (Glass plates) உள்ைன. இதன் 
உட்்குதியில் டின் ஆ்ககெடு (SnO2)  பூெப்ட்டுள்ைது. 
தட்டு்களின் முகன்களிலிருந்து மின்வபாய்்கள் 
 எடு்க்கப்டுகின்ைன. இதில் ்யன்்டும் திரவப 
்டி்கமபானது 5 முதல் 50 μm தடிமனில் உள்ைது. 
்கணணபாடி தட்டில் உள்ை ஆ்ககெடு பூச்சு ்மல் 
எழுத்து்க்களின் மபாதிரி அல்ைது ்டிவம் (pattern) 
தனித்தனியபா்க  ்கபாபபிடப்ட்டு ச்பாறி்க்கப்டுகின்ைது.

நவகை சசய்யும் விதம்: ்டம் 5.3 
இய்க்கச் சிதைல் LCD ்வகை செய்யும் விதத்கத 
்கபாணபி்ககின்ைது. ச்பாதுவபா்க இரணடு ஒளி்கடத்தும் 
தட்டு்களு்ககு இகட்ய  மின்னழுத்தம் வைங்கப்டபாத 
்்பாது திரவப ்டி்கத்தில் உள்ை மூை்ககூறு்கள் 
தங்களு்ககுள் ஒருஙகிகணந்து செஙகுத்தபான 
(அல்ைது இகணயபான) திகெயில் இரு்ககும். இதனபால் 
தட்டின் வழியபா்க ஒளி ஊடுருவி செல்லும். ்கடத்தும் 
தட்டு்களு்ககு இகட்ய மின்னழுத்தம் (6 V முதல் 20 V 
AC)  வைங்கப்டும் ் ்பாது மூை்ககூறு்களின் ்கட்டகமபபு 
ஒழுங்கறை முகையில் ்கபாணப்டும். இதன் விகைவபா்க 
்டி்கமபானது ஒளிவிை்க்கம் அகடகின்ைது. ்மலும் 
ஒளியபானது ்ை திகெ்களில் எதிசரபாலி்ககின்ைது. 
இப்்பாது திரவமபானது சவணணிைப பின்னணியில் 
்கருகமயபா்கத் (darkness) ்தபான்றுகிைது.

�ன்கைைள்
1. LCD அைவில் சிறியதபா்கவும், எகட 

குகைவபானதபா்கவும் உள்ைன.
2. இகவ ்வகை செய்ய மி்க குகைந்த 

மின்ெ்கதி (micro watts) ்்பாதுமபானது.
3. மி்கவும் சி்க்கனமபானது.

5.2  திரவப் படிை ைாடசித்திகர 
(LIQUID CRYSTAL DISPLAY, LCD)

LCD என்்து எண்ககையும், எழுத்து்ககையும் 
(numeric and alphanumeric) ்கபாட்சிப்டுத்த ்யன்்டும் 
ஒரு அகமப்பாகும். இதில் ்டி்கமபானது (Crystal) 
திரவ நிகையில், ஒளியியல் (Optical) குணங்ககைப 
ச்றறு செயல்்டுகின்ைது. ச்பாதுவபா்க LCD ்கள் 
ஒளிகய உமிழவ்தபா அல்ைது உற்த்தி செய்வ்தபா 
இல்கை. மபாைபா்க இகவ புை  சவளிச்ெத்தன்கம்ககு 
(illumination) ஏற் மபாறு்டுகின்ைது. LCD யில் 
இரணடு வக்கயபான திரவப்டி்க (liquid crystal) 
ச்பாருட்்கள் ்யன்்டுகின்ைன. அகவ,

1. நிமபாட்டி்க (Nematic)
2. ச்கபாைஸசடரி்க (Cholesteric)

நிமபாட்டி்க திரவப ்டி்கத்தில் உள்ை மூை்ககூறு்கள் 
(molecules) அகனத்தும் தங்களு்ககுள் 
 ஒருஙகிகணந்து தனி அச்சில் உள்ைன. ெபாதபாரண 
நிகையில் இந்த திரவமபானது ஒளிபுகுமபாறு சதளிவபா்க 
இரு்ககும். மபாைபா்க வலிகமயபான மின்னழுத்தம் 
ச்கபாடு்ககும் ்்பாது ்டி்கத்தின் அகமபபில் மபாறைம் 
ஏற்ட்டு திரவத்தைத்கத சதளிவறைதபா்ககிவிடும். 
எனினும் ச்கபாடு்க்கப்ட்ட மின்னழுத்தத்கத 
நீ்ககினபால் ்டி்க அகமப்பானது தனது முந்கதய 
சதளிவபான நிகைகய மீணடும் ச்றும்.

LCD ்கள் ்கட்டகமபபு அடிப்கடயில் இரு 
பிரிவபா்கப பிரி்க்கப்ட்டுள்ைன. அகவ
1. இய்க்கச் சிதைல் (Dynamic scattering) வக்க
2. புை விகைவு (Field effect) வக்க 

்மற்கணட பிரிவு்களில் இய்க்கச் சிதைல் 
LCD அதி்க அைவில் ்யன்்டுவதபால் அதகனப 
்றறி விரிவபா்க்க ்கபாண்்பாம்.

்டம் 5.3 இய்க்கச் சிதைல் LCD ்வகை செய்யும் விதம்
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தீகைைள்
1. புை சவளிச்ெம் அவசியமபாகும்.
2. இரெபாயன ெ்கதிகயப ்யன்்டுத்துவதபால் 

இதன் ஆயுள்்கபாைம் குகைவு.
3. சமதுவபா்க ்வகை செய்யும். இயங்க 

ஆரம்பி்க்க சிை மில்லி வினபாடி்கள் எடுத்து்க 
ச்கபாள்ளும்.

ப�ன்ைள்
1. திணமநிகை ்ட்க்கபாட்சியகமபபில் 

்யன்்டுகின்ைன.
2. மடி்க்கணினியில் (Laptop) ் யன்்டுகின்ைன.
3. சிறிய வக்க ்கணிப்பான்்களில் 

்யன்்டுகின்ைன.
4. ்கருவி்களின் மு்கபபு்களிலும், இை்க்கவக்க 

்கடி்கபாரங்களிலும் ்யன்்டுகின்ைன.
5. உற்த்தி ச்பாருட்்களின் எணணி்கக்ககய 

அைவிடும் ்கருவி்களில் ்யன்்டுகின்ைன.

5.3  ஒளி டிரான்சிஸடர்  
(PHOTO TRANSISTOR)

ஒளி டிரபான்சிஸடர என்்து ஒளிகய ்கணடறியவும் 
மறறும் ச்ரு்க்கம் செய்யவும் ்யன்்டும் ஒரு 
குகை்கடத்திச் ெபாதனமபாகும். இது ஒளி கட்யபாகட 
விட 50 முதல் 100 மடஙகு உணரதிைன் மி்க்கது. 
ச்பாதுவபா்க ஒளி கட்யபாடு உற்த்தி செய்யும் 
செபாற் மின்்னபாட்டத்கத்க ்கட்டுப்பாட்டுச் 
சுறறில் ்யன்்டுத்துவது ்கடினம். என்வ இந்த 
மின்்னபாட்ட்டத்கதப ச்ரு்க்க ்வணடியது 
அவசியமபாகும் என்்தபால் ஒளி டிரபான்சிஸடகரப 
்யன்்டுத்துவது ஏறபுகடயதபா்க உள்ைது.

ஒளி டிரபான்சிஸடர ஒரு கட்யபாடபா்கவும், 
டிரபான்சிஸடர ச்ரு்ககியபா்கவும் இகணந்து 
செயல்்டுகின்ைது. இதறகு ஒளியூட்டப்ட்டபால் அதி்க 
அைவிைபான மின்்னபாட்டத்கத அனுமதி்ககிைது.

ைடடகைப்பு: ்டம் 5.4 யில் NPN ஒளி 
டிரபான்சிஸடரின் ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு 
்கபாட்டப் ட்டுள்ைது. இந்த சுறறு திைந்த அடிவபாய் 
(base) மறறும் ச்பாது உமிழப்பான் (emitter) 
்கட்டகமபபில் இகண்க்கப்ட்டுள்ைது. இதன் 
 அடிவபாய்-ஏற்பான் (base-collector) ெந்தியில் ஒரு 
சைன்ஸ வழியபா்க ஒளி (light) குவி்க்கப்டுகின்ைது. 
நவீன ஒளி டிரபான்சிஸடர்களில், ஒளிகய நன்கு 
உணர்ககூடிய ச்பாருட்்கள் ்யன்்டுத்துவதபால் 
சைன்ஸ ச்பாருத்த ்வணடிய அவசியம் இல்கை.

B

P

N

N

E

C

்டம் 5.4 NPN ஒளி டிரபான்சிஸடர ்கட்டகமபபு மறறும் 
குறியீடு

ஒளி டிரபான்சிஸடரில் மூன்று ்குதி்கள் 
இருந்த ் ்பாதிலும் உமிழப்பான், ஏற்பான் முகன்கள் 
மட்டு்ம ்யன்்பாட்டில் உள்ைன. இஙகு அடிவபாய்-
ஏற்பான் ெந்தியில் ஒளி விழும் ்்பாது உணடபாகும் 

அடடவகை 5.1 LED ைறறும் LCD ஒப்பிடும் முகை
வ. 

எண் ஒளி உமிழும் கடந�ாடு (LED) திரவப் படிை ைாடசித்திகர (LCD)

1 ஏறகும் மின்ெ்கதியின் அைவு அதி்கம் 
10-250 mW/இை்க்கம்

ஏறகும் மின்ெ்கதியின் அைவு குகைவு 
10-200 mW/இை்க்கம்

2 நல்ை பிர்கபாெ நிகை மிதமபான பிர்கபாெ நிகை
3 ஆயுட்்கபாைம் 1,00,000 மணி ்நரமபாகும் இரெபாயன குகை்பாடு ்கபாரணமபா்க 

ஆயுட்்கபாைம் 50,000 மணி ்நரம் வகர 
மட்டு்ம இரு்ககும்.

4 இயஙகு மின்னழுத்த எல்கை 1.5 V  
முதல் 3.3 V DC வகர இரு்ககும்

இயஙகு மின்னழுத்த எல்கை 3 V முதல் 
20 V AC வகர இரு்ககும்

5 சிவபபு, ்ச்கெ, ஆரஞசு, மஞெள், நீைம் மறறும் 
சவள்கை ஆகிய நிைங்ககை உமிழும்

இருளில் ்கணணு்ககுத் சதரியபாது, சவளிபபுை 
சவளிச்ெம் ்தகவப்டுகிைது.
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ைடடகைப்பு: ் டம் 5.5 யில் சூரிய மின்்கைனின் 
்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு உள்ைன. இதில் ஒறகை்க 
குகை்கடத்திப ் டி்கமபானது (crystal) P மறறும் N வக்க 
மபாசு (impurity) ச்பாருட்்களுடன் ்கைபபு செய்யப்ட்டு, 
ஒரு PN ெந்தியபா்க உருவபா்க்கப்டுகின்ைது.  
P வக்க அடு்ககின் ்மல் ்கணணபாடி ஜன்னல் (G) 
அகம்க்கப்டுகின்ைது. இந்த P அடு்ககின் தடிமன் மி்க 
குகைவபா்க இருப்தபால், இதன் மீது விழும் ஒளி்க்கதிர 
சுை்மபா்க கட்யபாடின் ெந்திகயச் சென்ைகடகின்ைது. 
P அடு்கக்க சுறறி நி்க்கல் வகையம் அகமத்து 
்நரமின்வபாய் (positive terminal) எடு்க்கப்டுகின்ைது. N 
அடு்ககின் கீழ்குதியில் உ்ைபா்க இகணபபு அகமத்து 
எதிரமின்வபாய் (negative terminal) எடு்க்கப்டுகின்ைது.

நவகை சசய்யும் விதம்: ்கணணபாடி 
தட்டில் (G) சூரிய ஒளி விழும் ்்பாது அதனுள் 
உள்ை ஒளியன்்கள் (photons) ெந்தி ்குதிகய 
அகடகின்ைது. இந்த ஒளியன்்கள் இகணத்திைன் 
எை்கட்ரபானுடன் ்மபாதி ்்பாதுமபான ெ்கதிகய்க 
்கடத்தும் ்ட்கட்ககு இடம் ச்யரச் செய்கின்ைது. 
இதன் ்கபாரணமபா்க எை்கட்ரபான்-துகை (hole) 
பிகணபபு உருவபாகின்ைது. இதில் புதிதபா்க 
உருவபான எை்கட்ரபான்்கள் P ்குதியில் 
சிறு்பான்கம ்கடத்தி்கைபா்க அகமகின்ைன. 
இகவ எளிதபா்கச் ெந்திகய்க ்கட்ககின்ைன. இ்த 
்்பான்று N ்குதியில் உள்ை துகை்கள் (holes) 
எதிரதிகெயில் ெந்திகய்க ்கட்ககின்ைன. இவவபாறு 
ச்ரும்்பான்கமயபான ்கடத்தி்கள் (carriers) 
ெந்தியின் இரு ் குதி்களிலும் ் ெமி்க்கப்டுகின்ைன.

ஒரு சூரிய மின்்கைன் பிர்கபாெமபான 
ஒளிகயப ச்றும்்்பாது 0.6 V மின்னழுத்தத்கத 
உணடபா்ககுகின்ைது. மின்ெ்கதியின் அைவபானது அது 
செயல்புரியும் ் ரப்ைகவப ச்பாருத்்த அகமகின்ைது. 
ஒரு செல்லில் சவளிப்டும் ெரபாெரி மின்ெ்கதி 30 mW/

மின்்னபாட்டமபானது அடிவபாய் மின்்னபாட்டத்கத 
(Ib) சவளி்யறறுகின்ைது.

டிரபான்சிஸடரு்ககு மின்னழுத்தம் (VCE) 
வைஙகும் ்்பாது உமிழப்பான்-அடிவபாய் ெந்தி 
முன்்னபா்ககுச் ெபாரபு நிகையிலும், ஏற்பான்-
அடிவபாய் ெந்தி பின்்னபா்ககுச் ெபாரபு நிகையிலும் 
இரு்ககும். இப்்பாது டிரபான்சிஸடர இருணட 
(darkness) நிகையில் இரு்ககுமபானபால் மி்க செபாற் 
அை்வ ஏற்பான் மின்்னபாட்டம் (Ic) சவளி்யறும். 
மபாைபா்க அதி்க ஒளியபானது ஏற்பான்-அடிவபாய் 
ெந்தியில் குவியும் ்்பாது டிரபான்சிஸடர ்கடத்தும் 
நிகைகய அகடகின்ைது. ்மலும்  ச்ரு்க்கப்ட்ட 
மின்்னபாட்டத்கத பின்்னபா்ககுச் ெபாரபு ெந்தி 
வழியபா்க ்கடத்துகின்ைது. இந்த மின்்னபாட்டத்தின் 
மதிபபு டிரபான்சிஸடரில் விழும் சவளிச்ெத்தின் 
அைகவப ச்பாருத்து அகமயும்.

ப�ன்ைள்
1. ஒளி ்கணடறியும் (light detector) சுறறு்களில் 

்யன்்டுகிைது.
2. அதி்வ்க ்கணினி ்திவு அட்கட்களில் 

்யன்்டுகிைது.
3. ஒளியியல் நிகை மபாறறி்களில் (optical 

switching) ்யன்்டுகிைது.

5.4 சூரி� மின்ைைன் (SOLAR CELL)

சூரிய மின்்கைன் என்்து ஒளி ஆறைகை மின் 
ஆறைைபா்க மபாறறி தரும் ஒரு ஒளி மின்னழுத்த்க 
்கைம் (photovoltaic cell) ஆகும். இது செயறக்க்்கபாள் 
 செயல்்பாட்டிறகுத் ்தகவயபான மின்ெ்கதிகய 
வைஙகுகிைது. அடிப்கடயில் சூரிய மின்்கைன் 
மி்கபச்ரிய PN ெந்தி கட்யபாடபாகும். இகத சிலி்க்கபான் 
மறறும் செலினியம் ்யன்்டுத்தித் தயபாரி்ககிைபார்கள்.

P
+

–
N

– +

்டம் 5.5 PN ெந்தி சூரிய மின்்கைன் ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு
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ெதுர அஙகுைம் என்ை அைவில் இரு்ககும். இதன் ்ளு 
மின்தகட 4 Ω ஆகும். சவளியீட்டு மின்ெ்கதிகய 
அதி்கரி்க்க ்வணடுசமனில் செல்்களின் 
எணணி்கக்ககயத் சதபாடர மறறும் ்்க்கவபாட்டில் 
அதி்கரி்க்க ்வணடும்.

சூரிய மின்்கைனின் திைன் ்கண்ககிடும் 
சூத்திரம்

திைன் (efficiency) = 
சவளியீட்டு மின் ஆறைல்

ஒளி ஆறைல்
ப�ன்ைள்

1. செயறக்க்்கபாள் மறறும் விணசவளி 
ஊரதி்களு்ககு மின்ெ்கதி வைங்க 
உதவுகின்ைது.

2. ்ெமிபபு ்கைன்்ககைச் (Storage Cells) 
ெ்கதியூட்ட ்யன்்டுகிைது.

3. விட்டிற்ககு ்தகவயபான மின் 
உ்்யபா்கத்திறகும் ்யன்்டுகின்ைது.

5.5  புை விகைவு டிரான்சிஸடர் (FIELD 
EFFECT TRANSISTOR, FET)

அைகு 4 இல் NPN மறறும் PNP  டிரபான்சிஸடர்கள் 
செயல்்பாட்டிகன அறிந்்தபாம். அகவ 
 எை்கட்ரபான்்கள் மறறும் துகை்களினபால்(holes) 
்கட்டுப்டுத்தப்டும் ெபாதனமபாகும். என்வ 
அவறகை மின்்னபாட்டத்தினபால் செயல்்டும் 
ெபாதனம் (Current operated device) என்கி்ைபாம்.

இதில் இரணடு மு்ககிய குகை்பாடு்கள் 
உள்ைன. முதைபாவதபா்க, இதன்  உமிழப்பான் 
அடிவபாய் ெந்தி குகைந்த மின்தகடகயப 
 ச்றறுள்ைது. இரணடபாவதபா்க, இதன் இகரச்ெல் 
அைவு ெறறு அதி்கமபா்க உள்ைது.

்மற்கணட குகை்களு்ககுத் 
தீரவு்கபாண்வ FET ்கள் உருவபா்க்கப்ட்டன. 
்மலும் இகவ ஒருஙகிகணந்தச் சுறறு்களில் 
(Integrated circuits) மு்ககியச் ெபாதனமபா்க 
உள்ைன.

FET மின்புைத்தபால் (Electric field) 
்கட்டுப்டுத்தப்டும் ஒரு ெபாதனமபாகும். இதில் 

இரணடு வக்க்கள் உள்ைன. அகவ
1. ெந்தி புை விகைவு டிரபான்சிஸடர (Junction 

Field Effect Transistor, JFET)

2. உ்ைபா்க ஆ்ககெடு குகை்கடத்தி புை விகைவு 
டிரபான்சிஸடர (Metal Oxide Semiconductor 
Field Effect Transistor, MOSFET).

5.5.1 சந்தி புை விகைவு  டிரான்சிஸடர்  
(Junction Field Effect Transistor, JFET)
JFET என்்து மூன்று முகன்ககை்க ச்கபாணட 
குகை்கடத்திச் ெபாதனமபாகும். இதில் எை்கட்ரபான் 
அல்ைது துகை்கைபால்(holes) மின்்னபாட்டம் 
்கடத்தப்டுகின்ைது. என்வ இதகன ஒரு துருவ 
(Unipolar) ெபாதனம் என்கி்ைபாம். இது உயர 
உள்ளீடு மின்தகடகயயும், குகைந்த இகரச்ெல் 
அைகவயும் ச்றறுள்ைது. இதில் இரணடு 
வக்க்கள் உள்ைன. அகவ

1. N ்ெனல் JFET
2. P ்ெனல் JFET

N நசனல் JFET
்டம் 5.6 யில் N ்ெனல் JFET யின்  ்கட்டகமபபு 
மறறும் குறியீடு உள்ைன. இதில் ஒ்ர சீரபா்க 
மபாசூட்டல் செய்யப்ட்ட N வக்க குகை்கடத்தி 
துணடு (Silicon bar) உள்ைது. இதன் இரணடு 
்்க்கத்திலும் நன்கு மபாசூட்டல் (dope) செய்யப்ட்ட 
P வக்க குகை்கடத்தி ்குதி ்ரவுதல் (diffusion) 
முகையில் ்ெர்க்கப்டுகின்ைது. இந்த இரணடு P 
்குதி்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இகண்க்கப்ட்டு, 
்்கட் (G) முகனயபானது உருவபா்க்கப்டுகின்ைது. 
்மலும் N வக்க குகை்கடத்தி துணடில் இரணடு 
ஓமி்க இகணபபு்கள்  எடு்க்கப்டுகின்ைன. அவறறில் 
ஒரு முகன ்ெபாரஸ (S) எனவும், மறசைபாரு முகன 
டிசரயின் (D) எனவும் அகை்க்கப்டுகின்ைது. இந்த 
இரு முகன்ககை மபாறறியும் ்யன்்டுத்தைபாம். 
்ெபாரஸ முகன வழியபா்க ச்ரும்்பான்கம 
்கடத்தி்கள் (Majority carriers) N துணடினுள் 
நுகைகின்ைன. டிசரயின் முகனயின் வழியபா்க 
ச்ரும்்பான்கம ்கடத்தி்கள் N துணடிகன விட்டு 
சவளி்யறுகின்ைன. 

கூடுதல் மபாசூட்டல் செய்யப்ட்ட இரணடு P 
்குதி்களுடன் குகைவபான மபாசூட்டல்  செய்யப்ட்ட 
ஒரு N துணடுப்குதி இகணத்து இருப்தபால், 
இரணடு இய்க்கமில்ைபாத ்குதி்கள் (depletion layers) 
்டத்தில் ்கபாட்டியுள்ைவபாறு  உருவபா்க்கப்ட்டுள்ைது. 
இவறறிறகு இகடப்ட்ட ்குதி ‘்ெனல்’ என 
 அகை்க்கப்டுகின்ைது. இந்த ்ெனல் வழியபா்க  
ச்ரும்்பான்கம ்கடத்தி்கள் (electrons) ்ெபாரஸ 
்குதியில் இருந்து டிசரயின் ்குதி்ககு செல்கின்ைன. 
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5.6  உநைாை ஆககசடு 
குகைைடத்தி புை விகைவு 
டிரான்சிஸடர் (Metal Oxide 
Semiconductor Field Effect 
Transistor, MOSFET).

இச்ெபாதனம் FET கய ்்பான்்ை ்ெபாரஸ (S), 
டிசரயின் (D) மறறும் ்்கட் (G) என மூன்று 
முகன்ககைப ச்றறுள்ைன. ்்கட் முகனயபானது 
்ெனலில் இருந்து சிலி்க்கபான் கட ஆ்ககெடு 
(SiO2) மூைம் நன்கு ்கபாபபிடப்டுகிைது. MOSFET 
யில் உள்ளீடு மின்தகட அதி்கமபா்கவும், ்்கட் 
 மின்்னபாட்டம் மி்க குகைவபா்கவும் இரு்ககும். 
இதகன  ்கபாபபிடப்ட்ட வபாயில் புை விகைவு 
 டிரபான்சிஸடர (IGFET) எனவும் அகை்க்கைபாம். 
இதில் இரணடு பிரிவு்கள் உள்ைன. அகவ 

இதில் ்்கட் முகனயபானது ச்ரும்்பான்கம 
்கடத்தி்களின் ஓட்டத்கத்க ்கட்டுப்டுத்துகின்ைது.

�ன்கைைள்
1. இதன் உள்ளீடு மின்தகட மி்க அதி்கம்.
2. மின்ெ்கதி ஏறபு குகைவு.
3. மி்க சிறிய அைவில் உருவபா்க்க முடியும்.

தீகைைள்
1. JFET யின் ்ட்கடய்கை இைபா்ம் குகைவு.
2. இதன் மின்னழுத்த இைபா்ம் குகைவு.

ப�ன்ைள்
1. JFET நிகையபான மின்்னபாட்ட ஆதபாரமபா்க 

்யன்்டுகிைது.
2. இகடநிகைப ச்ரு்ககியபா்க (Buffer 

Amplifier) ்யன்்டுகிைது.
3. மின்னணுச் ெபாவியபா்கப ்யன்்டுகிைது. 

pp

G

D

S

்டம் 5.6 N ்ெனல் JFET ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு

அடடவகை 5.2 BJT ைறறும் JFET ஒப்பிடுதல்
வ. எண் BJT JFET

1 இரு துருவ ெபாதனம் (மின்்னபாட்டம் ்கடத்தப்டுவது 
இருவக்க ்கடத்தி்களில் அதபாவது ச்ரும்்பான்கம 
மறறும் சிறு்பான்கம ்கடத்தி்கைபான எை்கட்ரபான்்கள் 
மறறும் ்�பால்்களினபால் )

ஒரு துருவ ெபாதனம் (மின்்னபாட்டம் ்கடத்தப்டுவது 
ஒ்ர ஒரு ச்ரும்்பான்கம ்கடத்தியபான எை்கட்ரபான் 
அல்ைது ்�பாலினபால்)

2 மின்்னபாட்டத்தபால் இய்க்கப்டும் ெபாதனம். மின்னழுத்தத்தபால் இய்க்கப்டும் ெபாதனம்.
3 குகைந்த உள்ளீடு மின்தகட. அதி்க உள்ளீடு மின்தகட.
4 அதி்க இகரச்ெல் அைவு. குகைந்த இகரச்ெல் அைவு.
5 குகைந்த மின்ெ்கதி இைபா்ம். அதி்க மின்ெ்கதி இைபா்ம்.
6 குகைந்த நிகைமபாறை ்வ்கம் உயரந்த நிகைமபாறை ்வ்கம்
7 சவப் நிகைபபுத்தன்கம குகைவு. சவப் நிகைபபுத்தன்கம ெறறு அதி்கம்.
8 உமிழப்பான் மறறும் ஏற்பான் முகன்ககை மபாறறி 

்யன்்டுத்த முடியபாது.
்ெபாரஸ மறறும் டிசரயின் முகன்ககை மபாறறி 
்யன்்டுத்த முடியும்.
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ப�ன்ைள்
1. MOSFET ்கள் ெபாவி (switching) ெபாதனங்கைபா்கவும், 

ெமி்ககஞை ச்ரு்ககி்கைபா்கவும் (Amplifier) 
உள்ைன. 

2. ்ண்கை (FM) வபாசனபாலி மறறும் 
சதபாகை்க்கபாட்சி டியூனர்களில் ் யன்்டுகின்ைன.

3. ்கணினி நிகனவ்கத்தில் (Memory unit) 
்யன்்டுகின்ைது.

5.8  சிலிகைான் ைடடுப்படுத்தும் 
திருத்தி (SILICON CONTROLLED 
RECTIFIER,SCR)

SCR என்்து மூன்று முகன்ககையும், மூன்று 
ெந்தி்ககையும் ச்கபாணட குகை்கடத்திச் 
ெபாதனமபாகும். இது மின்னணுச் ெபாவியபா்க (Switch) 
 செயல்்டுகின்ைது. ்மலும் மின்்னபாட்டத்கத 
ஒ்ர திகெயில் (Unidirection) ்கடத்துகின்ைது. SCR 
யின் மு்ககிய ்ணி மபாறுமின்்னபாட்டத்கத (AC) 
்நரமின்்னபாட்டமபா்க (DC) மபாறறுவது மறறும் 
்ளுவிறகு (load)  வைங்கப்டும் மின்ெ்கதியின் 
அைகவ்க ்கட்டுப்டுத்துவதபாகும். இது திருத்தி 
மறறும் டிரபான்சிஸடரின் குணங்ககை ஒருங்்க 
ச்றறுள்ைது. இதகன கதரிஸடர (Thyristor) 
எனவும் அகை்க்கைபாம்.

ைடடகைப்பு: ் டம் 5.8 SCR யின் ்கட்டகமபபு 
மறறும் குறியீடு ஆகும். இதில் நபான்கு குகை்கடத்தி 
அடு்ககு்கள் இகணத்து PNPN என்ை அகமப்பா்க 
உருவபா்க்கப்டுகின்ைன. இதில் ஆ்னபாடு (A), 
்்கத்்தபாடு (K) மறறும் ்்கட் (G) என மூன்று 
முகன்களும் J1, J2, J3 என மூன்று ெந்தி்களும் 
உள்ைன. PNPN அடு்ககில் சவளிபபுை P ்குதியில் 
ஆ்னபாடு முகனயும், சவளிபபுை N ்குதியில் 

 1. ்மம்்டுத்தப்ட்ட - MOSFET (E-MOSFET) 
2. குகை்க்கப்ட்ட - MOSFET (DE-MOSFET)

5.6.1  நைம்படுத்தப்படட MOSFET 
(Enhancement MOSFET) 

இந்த வக்க MOSFET ்மம்்டுத்தப்ட்ட நிகையில் 
மட்டு்ம ்வகை செய்யும். இதன் ்்கட் மறறும் 
்ெபாரஸ ்குதி்ககு இகட்ய வைங்கப்டும் 
மின்னழுத்தம் (VGS) சுழியபா்க உள்ை்்பாது, 
மின்்னபாட்டத்கத்க ்கடத்தபாது. என்வ இதகன 
ெபாதபாரணமபா்க இயங்கபாத (OFF) MOSFET 
என்கி்ைபாம். இது இை்க்கவக்க சுறறு்களில் 
ச்ருமைவில் ்யன்்டுகின்ைன. இதில் இரணடு 
வக்க்கள் உள்ைன. அகவ 

1. N ்ெனல் E - MOSFET
2. P ்ெனல் E – MOSFET

N நசனல் E – MOSFET
்டம் 5.7  N ் ெனல் E-MOSFET யின்  ்கட்டகமப்பாகும். 
இதில் குகைந்த அைவு மபாசூட்டல் (doping) 
செய்யப்ட்ட P வக்க குகை்கடத்தி உள்ைது. 
இதன் இரு ்குதி்களிலும் அதி்க அைவு மபாசூட்டல் 
 செய்யப்ட்ட N வக்க ்குதி ்ரவப்டுகிைது 
(diffused). இந்த இரணடு N ்குதி்கள் 
்ெபாரஸ (S) மறறும் டிசரயின் (D) முகனயபா்க 
செயல்்டுகின்ைன. இதன் ்மற் ரபபில் ஒரு 
சமல்லிய சிலி்க்கபான் கட ஆ்ககெடு (SiO2) ்டைம் 
உருவபா்க்கப்டுகிைது. இந்த SiO2 ்டைத்தின் 
்மல் உ்ைபா்க இகணபபு  ஏற்டுத்தப்ட்டு ்்கட் 
முகன உருவபா்க்கப்டுகின்ைது. இந்த ஆ்ககெடு 
்குதியபானது உயரந்த உள்ளீடு மின்தகடகய 
(1010 Ω முதல் 1015 Ω) MOSFET ்ககு வைஙகுகின்ைது.

N+ N+

Gate (G)

Source(S)

Drain(D)

்டம் 5.7 N ்ெனல் E-MOSFET ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு
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்டம் 5.9 SCR முன்்னபா்ககு ெபாரபு நிகை

J1

RL

p n p n

J2 J3

V

2. ்்கட் முகன்ககு ்நரமின்னழுத்தம் 
தரப்டும் நிகை

்டம் 5.10 ்்கட் முகன்ககு சிறிய ்நர மின்னழுத்தம் 
வைங்கப்டுவகத்க  ்கபாட்டுகிைது. முதலில் ெந்தி 
J3 முன்்னபா்ககுச் ெபாரபு நிகையிலும், ெந்தி J2 
பின்்னபா்ககுச் ெபாரபு நிகையிலும் உள்ைன. 
இருபபினும் ்்கத்்தபாடில் (N ்குதி) இருந்து 
 எை்கட்ரபான்்கள் ெந்தி J3 வழியபா்க இடபபுைம் 
்நபா்ககி ந்கரகின்ைன. அ்த்்பான்று ்்கட்டில் 
(P ்குதி) இருந்து துகை்கள்(holes) வைபபுைம் 
்நபா்ககி ந்கரகின்ைன. ்மலும் ெந்தி J3 யில் 
உள்ை எை்கட்ரபான்்கள் ெந்தி J2 கய தபாணடி 
ஈர்க்கப்டுவதபால், ்்கட் மின்்னபாட்டத்கத (IG) 
நி்கைச்செய்கிைது. இதனபால் ஆ்னபாடு மின்்னபாட்டம் 
அதி்கரி்க்கப்டுகிைது. என்வ ெந்தி J2 யில் அதி்க 
எை்கட்ரபான்்கள் ் ெரகின்ைன. ் மற்கணட  நி்கழவு்கள் 
குகைந்த ் நரத்தில் நகடச்றறு, ெந்தி J2 யில் முறிவு 
(breakdown) ஏற்டுத்துகின்ைது. இதனபால் SCR 
்கடத்தும் தன்கமகயப ச்றறு இயஙகும் நிகைகய 
(ON state) அகடகிைது. SCR இயங்க  ஆரம்பித்தவுடன் 
்்கட் முகன தனது ்கட்டுப்பாட்கட  இை்ககின்ைது. 
இந்நிகையில் ்்கட் மின்னழுத்தத்கத முழுகமயபா்க 
நிறுத்தினபாலும் ஆ்னபாடு மின்்னபாட்டம் குகையபாது. 
எனினும் SCR கய நிறுத்துவதறகு ஆ்னபாடு 
மறறும் ்்கத்்தபாடு இகட்ய ச்கபாடு்க்கப்டும் 
மின்னழுத்தத்கத சுழியபா்க்க ்வணடும்.

–
–
–

nn pp
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A K

J3
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்டம் 5.10 SCR ்்கட் முகன்ககு ்நரமின்னழுத்தம் 
தரப்டும் நிகை

்்கத்்தபாடு முகனயும், ்்கத்்தபாடு அருகில் உள்ை 
P ்குதியில் ்்கட் முகனயும் எடு்க்கப்டுகிைது. 

்டம் 5.8 SCR ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு

Cathode

G

G

3
3P

2N

N

1P
2

1

Gate

Anode

A

A

K

K

நவகை சசய்யும் விதம்: ெபாதபாரணமபா்க ஒரு 
SCR கய இயங்கச் செய்ய அதன் ்்கத்்தபாகட(K) 
அடிப்கடயபா்க்க ச்கபாணடு அதன் ஆ்னபாடு(A) 
முகனகய உயர  ் நரமின்னழுத்தத்திலும், ்்கட் 
(G) முகனகய சிறிய ்நரமின்னழுத்தத்திலும் 
இகண்க்க ்வணடும். ்மலும் ஒரு ்ளு 
மின்தகடகய (Load Resistor, RL) ஆ்னபாடு –
முகனயுடன் சதபாடர இகணபபில் இகண்க்க 
்வணடும். SCR யின் செயல்்பாட்டிகனப 
பின்வரும் இரணடு வழிமுகை்களில் அறியைபாம்.
1. நைட முகனககு எவ்வித மின்னழுத்தமும் 

தரப்படாத நிகை

்டம் 5.9 SCR யின் முன்்னபா்ககு ெபாரபு மறறும் 
்்கட் முகன்ககு எவவித மின்னழுத்தமும் 
தரப்டபாத நிகையில் உள்ை அகமபக்்க 
்கபாட்டுகிைது. இதில் ஆ்னபாடு முகன 
்்கத்்தபாகட ச்பாறுத்து ்நரமின்னழுத்தத்தில் 
இகண்க்கப்ட்டுள்ைது. இதனபால் ெந்தி J1 மறறும் 
J3 முன்்னபா்ககுச் ெபாரபு நிகைகயயும், ெந்தி J2 
பின்்னபா்ககுச் ெபாரபு நிகைகயயும் அகடகிைது. 
ெந்தி J2 பின்்னபா்ககுச் ெபாரபு நிகையில் 
இருப்தபால் எந்தவித மின்்னபாட்டமும் 
நி்கைவில்கை. என்வ இதகன இயங்கபாத 
நிகை (Off State) என்கி்ைபாம். எனினும் SCR 
்ககு ச்கபாடு்க்கப்டும் மின்னழுத்தத்கத சிறிது 
சிறிதபா்க உயரத்தும்்்பாது ஒரு குறிபபிட்ட 
மின்னழுத்தத்தில் (முன்்னபா்ககு முறிவு 
மின்னழுத்தம்) ெந்தி J2 முறிவு (breakdown) 
அகடகின்ைது. இப்்பாது SCR ்கடத்தும் 
நிகைகய (ON State) அகடகிைது.
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2. ஒளி ்கட்டுப்டுத்திச் சுறறில் ்யன்்டுகின்ைது.
3. சவப்்க்கட்டுப்டுத்திச் சுறறில் ் யன்்டுகின்ைது.
4. ்மபாட்டபார ்வ்க்க்கட்டுப்டுத்திச் சுறறில் 

்யன்்டுகின்ைது.

P2

P1

N2

N1

N3

MT1

MT2

MT1

MT1

MT2 MT2

்டம் 5.11 கடயபா்க ெபாதனத்தின் ்கட்டகமபபு மறறும் 
குறியீடு

5.9 டிகர�ாக (TRIAC)
டிகரயபா்க என்்து மூன்று முகன்ககை உகடய 
ஒரு ெபாவி (Switching) ெபாதனமபாகும். இதன் 
முகன்கள் MT1 (Main Terminal), MT2 மறறும் ் ்கட் (G) 
என அகை்க்கப்டுகின்ைன. இதன் ் ்கட் முகனகய 
்யன்்டுத்தி ்ளுவிறகு (Load) வைங்கப்டும் 
மபாறுமின்ெபாரத்கத்க (AC) ்கட்டுப்டுத்த முடியும். 
டிகரயபா்க என்்தன் விரிவபா்க்கம் டிகர்யபாடு 
ஏ.சி. சுவிட்ச் (Triode AC Switch) என்்தபாகும். 
இதன் மின்்கடத்தும் தன்கம இருதிகெ்களிலும் 
நி்கழவதபால், எந்த ஒரு முகனயில் இருந்தும் 
மறசைபாரு முகன்ககு மின்்னபாட்டத்கத ்கடத்த 
முடியும். 

கட்டமைப்பு: ்டம் 5.17 டிகரயபா்ககின் 
்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு ஆகும். இதில் இரணடு 

ப�ன்ைள்
1. ஏ.சி மின்னழுத்தச் சீரபா்ககி (Stabilizer) 

சுறறு்களில் ்யன்்டுகிைது.
2. மின்னணுச் ெபாவியபா்கச் செயல்்டுகிைது.
3. இன்வரட்டர்களில் ்யன்்டுகிைது.

5.8 கட�ாக (DIAC)

கடயபா்க என்்து இரணடு முகன்ககை உகடய 
ெபாவி (Switching) ெபாதனமபாகும். இதகன இரு 
துருவங்களிலும் (Polarities) இய்க்க முடியும். 
கடயபா்க என்்தன் விரிவபா்க்கம் ‘கட்யபாடு 
 ஆல்சடர்னடிங ்கரணட்’ (Diode Alternating 
Current) என்்தபாகும். இதன் மு்ககிய ்யன்்பாடு, 
டிகரயபா்க  ெபாதனத்திறகுச் ்தகவயபான 
துடிபபு்ககை (triggering pulse) வைஙகுவதபாகும். 
்மலும் ஏ.சி ெபாவி, ஒளி  ்கட்டுப்டுத்தி மறறும் 
மின்னணு ்ெபா்க சுறறு்களில் செயல்்டுகின்ைது.

கட்டமைப்பு: ்டம். 5.11 கடயபா்க 
 ெபாதனத்தின் ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு ஆகும். 
இதில் MT1 மறறும் MT2 என்ை இரு மு்ககிய 
முகன்கள் (Main terminal) உள்ைன. இதன் 
்கட்டகமபபில் நபான்கு குகை்கடத்தி அடு்ககு்கள் 
(P1N1P2N2 & P2N1P1N3) ்்க்க இகணபபில் 
எதிசரதிரபா்க அகம்க்கப்ட்டுள்ைன. இதன் 
அகமபபு டிரபான்சிஸடகரப ்்பான்்ை உள்ை 
்்பாதிலும், அடிவபாய் ்குதியில் எந்த முகனயும் 
இகண்க்கப்டவில்கை.

ப�ன்ைள்
1. டிகரயபா்ககின் மின்ெ்கதி்க ்கட்டுப்டுத்தும் 

அகமபபில் தூணடும் ெபாதனமபா்க 
்யன்்டுகின்ைது.

்டம் 5.12 டிகரயபா்க ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு
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PWM ஆகியவறறில் செயல்்டுகின்ைது. ்மலும் 
விகரவபான செயல்திைகனயும், இகரச்ெகையும் 
நன்கு ்கட்டுப்டுத்தவும் செய்கிைது. IGBT கய 
இருதுருவ உ்ைபா்க ஆ்ககெடு குகை்கடத்தி 
டிரபான்சிஸடர எனவும்,  ்கடத்துதிைன் 
்ண்்றைப்ட்ட புை விகைவு டிரபான்சிஸடர 
(COMFET) எனவும் அகை்க்கைபாம்.

கட்டமைப்பு: ்டம் 5.13 IGBT யின் 
்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு ஆகும். இதன் அகமபபு 
MOSFET கய ்்பான்்ை உள்ைது. எனினும் இதில் 
கூடுதைபா்க டிசரயின் ்குதியின் அரு்்க P+ அடு்ககு 
்ெர்க்கப்ட்டுள்ைது.

இந்த P+ ்குதிகய உட்புகுத்தும் அடு்ககு 
(injecting layer) என்கி்ைபாம். இதறகு அடுத்து N+ 
என்ை இகடநிகை அடு்ககு (Buffer layer) உள்ைது. 
இவவிரணடு அடு்ககு்களு்ககு இகட்ய J1 என்ை 
PN ெந்தி இடம்ச்றறுள்ைது. இதனுடன் J2 மறறும் 
J3 என்ை PN ெந்தி்கள் ்டத்தில் ்கபாட்டியுள்ைவபாறு 
உள்ைன. IGBT இயங்கபாத (OFF) நிகையில், ெந்தி 
J1 பின்்னபா்ககு மின்னழுத்தத்கதயும், ெந்தி J2 
முன்்னபா்ககு மின்னழுத்தத்கதயும் தருகின்ைது. 

ப�ன்ைள்
1. இகவ நடுத்தர மறறும் உயர மின்ெ்கதி 

்யன்்பாடு்கைபான SMPS, இன்வரட்டர 
மறறும் இழுகவ ்மபாட்டபார (traction motor) 
ஆகியவறறில் ்யன்்டுகிைது.

2. ்ை எணணி்கக்கயுகடய IGBT ்கள் 
்்க்க இகணபபில் இகண்க்கப்ட்டு மி்க 
உயர மின்னழுத்தத்கதயும் (6500 V), 
மின்்னபாட்டத்கதயும் (நூறறு்க்கண்க்கபான 
ஆம்பியர்கள் ) ்கட்டுப்டுத்துகின்ைன.

SCR–்கள் எதிசரதிர திகெ மறறும் ்்க்கவபாட்டில் 
(antiparallel direction) இகண்க்கப்ட்டுள்ைது. 
இரணடு SCR ்களின் ்்கட் முகன்கள் 
 ஒன்றிகணந்து ச்பாது ்்கட் (G) முகனயபாகின்ைது. 
்மலும் MT1 மறறும் ்்கட் முகன்கள் அரு்கரு்்க 
இருப்கத ்டத்திலிருந்து அறியைபாம். ்்கட் இரு 
திகெயிலும் மின்்னபாட்டத்கத்க ்கட்டுப்டுத்தும் 
திைகனப ச்றறுள்ைது.

ப�ன்ைள்
1. ஏ.சி மின்ெ்கதிகய இய்க்கவும், நிறுத்தவும் 

(ON/OFF) ஒரு நிகையபான ெபாவியபா்க 
்யன்்டுகிைது. 

2. ்மபாட்டபார ்வ்க்க்கட்டுப்டுத்தியபா்கப 
்யன்்டுகிைது. 

3. சவளிச்ெத்தின் அைகவ்க்கட்டுப்டுத்தப 
்யன்்டுகிைது. 

4. சவப்்க்கட்டுப்டுத்தியபா்கப ்யன்்டுகிைது.
5. ்கட்ட (Phase) ்கட்டுப்டுத்தியபா்கப ் யன்்டுகிைது.

5.10  மின்ைாப்பு வாயில் இருதுருவ 
டிரான்சிஸடர் (INSULATED GATE 
BIPOLAR TRANSISTOR, IGBT)

IGBT என்்து மூன்று முகன்ககை உகடய 
குகை்கடத்திச் ெபாதனமபாகும். இது மி்க உயரந்த 
மதிபபுகடய இருதுருவ மின்்னபாட்டத்கத (bipolar 
Current) ஏறறு செயல்்டுத்தும் திைனுகடயது. 
IGBT வடிவகமபபில் BJT மறறும் MOSFET 
என்ை ெபாதனங்ககை ஒருஙகிகணத்து 
உருவபா்ககுகின்ைனர. இது ்ல்்வறுப 
்யன்்பாட்டிகன ச்றறுள்ைது. குறிப்பா்க மின்ெ்கதி 
மின்னணு சுறறு்கைபான UPS , SMPS மறறும் 

்டம் 5.13 IGBT இன் ்கட்டகமபபு மறறும் குறியீடு
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79்பாடம் 5 தனிவக்க குகை்கடத்திச் ெபாதனங்கள்

2. குகைந்த எகட : தனித்த மின்னணு 
உறுபபு்ககை ச்கபாணடு ்கட்டகம்க்கப்டும் 
சுறறு்களின் எகடகய விட, ஐ.சி.்களின் 
எகட குகைவபா்க்வ இரு்ககும்.

3. குகைந்த மின்ெ்கதி நு்கரவு :ஐ.சி - ்கள் 
அவறறின் சிறிய அைவு மறறும் சிைந்த 
்கட்டகமபபின் ்கபாரணமபா்க தனித்த 
சுறறு்ககை விட குகைந்த மின்ெ்கதிகய்ய 
்யன்்டுத்துகிைது.

4. குகைந்த செைவு :ஐ.சி - ்கள் சிைந்த 
்கட்டகமபபு சதபாழில்நுட்்ம் மறறும் 
குகைந்த ச்பாருட்்ககைப ் யன்்டுத்துவதன் 
்கபாரணமபா்க தனித்த சுறறு்ககை விட மலிவு 
விகையில் கிகட்ககிைது.

5. உயரந்த நம்்்கத்தன்கம: குகைந்த 
இகணபபு்ககைப ்யன்்டுத்துவதபால், 
தனித்த சுறறு்ககை விட ஐ.சி - ்கள் அதி்க 
நம்்்கத்தன்கமகய வைஙகுகிைது.

6. ்மம்்டுத்தப்ட்ட ்வ்கம்: நிகைமபாறும் 
்வ்கம் (switching speed) மறறும் குகைந்த 
மின் நு்கரவு ்கபாரணமபா்க ஐ.சி–்கள்  
்மம்்டுத்தப்ட்ட ்வ்கத்தில் செயல்்டுகிைது.

ஐ.சியின்  தீகைைள்
1. ஒருஙகிகணந்த சுறறில் ஒரு உறுபபு 

்ழுதகடந்தபாலும் முழு சுறறும் அதபாவது 
அந்த ஐ.சிகய மபாறைப்ட ்வணடும்.

2. குகைந்த சவப் குண்கத்கத அகடவது 
்கடினம்.

3. இதன் மின்ெ்கதி ஏறகும் திைன் ஒரு 
வரம்பிறகு உட்்ட்டது.

4. சுருள்்கள் அல்ைது மின்தூணடி்கள் ஐ.சி - 
யில் ்கட்டகம்க்க முடியபாது.

5. குகைந்த இகரச்ெல் மறறும் உயர 
மின்னழுத்த செயல்்பாடு்ககை எளிதில் ச்ை 
முடியபாது.

ஒருஙகிகைந்த சுறறுைள் வகைைள் 
1 ஒபபுகம வக்க ஒருஙகிகணந்த சுறறு்கள்.
2 இை்க்க வக்க ஒருஙகிகணந்த  சுறறு்கள்.

5.11  ஒருஙகிகைந்த சுறறு 
(INTEGRATED CIRCUITS )

ஒரு எளிய மின்னணு சுறகை சுை்மபா்க 
்கட்டகம்க்க ஒரு சிை எணணி்கக்கயிைபான 
மின்னணு (Digital Circuit) உறுபபு்கள் மறறும் 
இகணபபு்கள் ்்பாதுமபானதபாகும். இருபபினும், 
சி்க்கைபான மின்னணு சுறகை ்கட்டகம்க்க 
்வணடுசமனில் அதி்க எணணி்கக்கயிைபான 
மின்னணு உறுபபு்களும் அதற்கபான 
இகணபபு்களும் ்தகவப்டும். ்மலும் இது 
்்பான்ை சி்க்கைபான சுறறு்ககை உருவபா்க்க 
அதி்க ்நரம் ்தகவப்டுவதுடன் அவறறின் 
நம்்்கத்தன்கமயும்குகைவபா்க்வ இரு்ககும். 
்மற்கணட சிரமங்ககை ஒருஙகிகணந்த 
சுறறு்கைபால் (IC) மட்டு்ம ெரிசெய்ய முடியும்.

ஐ. சி. என்ைால் என்ன ?
ஐ.சி. என்்து குகை்க்கடத்திப ச்பாருளினபால் 
ஆன ஒரு சில் (chip) ஆகும். இந்த சில்லின் ்மல் 
்ல்்வறு மின்னணு உறுபபு்கள் ஒன்்ைபாசடபான்று 
இகண்க்கப்ட்டுஐ.சி. உருவபா்க்கப்டுகிைது. 
இது செயைபாறறும் உறுபபு்கள் (டிரபான்சிஸடர, 
கட்யபாடு ) மறறும் மந்த உறுபபு்கள் ( மின்தகட, 
மின்்த்ககி) ச்கபாணட சதபாகுப்பாகும்.

்டம் 5.14  ஒ ருஙகிகணந்த சுறறு (Integrated Circuits)

ஐ.சியின். �ன்கைைள்
1. சிறிய அைவு : தனித்த (discrete) மின்னணு 

உறுபபு்ககை்க ச்கபாணடு ்கட்டகம்க்கப்ட்ட 
சுறறு்ககை விட ஐ.சி - ்ககைப ்யன்்டுத்தி 
சிறிய அைவிைபான சுறறு்ககை எளிகமயபா்க  
உருவபா்க்க முடியும்.
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1. ஒளி மின்னணுவியல் மறறும் கதரிஸடர ெபாதனங்ககைப ்றறிய அடிப்கட அறிகவத் சதரிந்து 
ச்கபாணடது.

2. ்ல்்வறு சுறறு்களின் வடிவகமபபில் தனிவக்க குகை்கடத்தி்கள் ்யன்்டுவகத அறிந்து 
ச்கபாணடது.

3. கதரிஸடர வக்கச் ெபாதனங்ககைப ்யன்்டுத்தி எவவபாறு மின்ெ்கதிகய்க ்கட்டுப்டுத்த முடியும் 
என்்கதத் சதரிந்து ச்கபாணடது.

4. சிறிய வக்க மின்னணுச் சுறறு்ககைத் தனிவக்க குகை்கடத்தி்கைபால் ்கட்டகம்க்க அறிந்து 
ச்கபாணடது.

ைறைல் விகைவுைள்

வ. எண் ச�ொறகள் விளககம்

1 ்ரவுதல் (Diffusion) ச்பாருட்்களின் ஒருஙகிகணபபு அவறறில் உள்ை து்கள்்களின் இயல்்பான 
இய்க்கதபால் ஏற்டுவது.

2 எை்கட்்ரபாலூமிசனசென்ஸ 
(Electroluminescence)

ஒரு மின்னழுத்தம் வைஙகுவதன் ்கபாரணமபா்க ஏற்டும் மின்ஒளிரவு. 

3 வபாயில் (Gate) FET-ன் ்கட்டுப்டுத்தும் முகனயபாகும். இதன் வழியபா்க தரப்டும் 
மின்னழுத்தம் ்ெபாரஸ மறறும் டிசரயின் இகட்ய செல்லும் 
மின்்னபாட்டத்கத்க ்கட்டுப்டுத்தும்.

4 சுட்டி்க்கபாட்டி்கள் (Indicators) ஒருநிகை அல்ைது அைகவ ்கபாட்டும் ெபாதனமபாகும்.

5 செறிவு (Intensity) விகெ, பிர்கபாெம் அல்ைது ்கபாந்தபபுைம் அைவிடும் சமபாத்தப ்ண்பாகும்.

6 ்மபா்னபாலிதி்க (Monolithic) ஒரு சில் –யில் செயைபாறறும் மறறும் துகணபுரியும் ெபாதனங்ககை அகமத்து 
திடநிகை சுறறு உருவபா்க்கப்டுவது.

7 நிமபாட்டி்க (Nematic) திரவ ்டி்கத்்தபாடு சதபாடரபுகடய அல்ைது குறி்ககும் மூை்ககூறு்கள் 
இகணயபா்க ஒருஙகிகண்க்கப்ட்ட ்்பாதும் நன்கு வகரயறு்க்கப்ட்ட 
தைத்தில் அகம்க்கப்டவில்கை.

8 ஒளி மின்னணுவியல் 
(Opto electronics)

மின்னணு மறறும் ஒளியியல் இகணந்து ்யன்்டும் சதபாழிறநுட்்ம்

அருஞசசாற சபாருள்

I  சரி�ான விகடக�த் நதர்ந்சதடுத்து எழுதுை 
 1 ைதிப்சபண்

1. கீழ்க்கணட ச்பாருட்்களில் மஞெள் நிை LED கய 
தயபாரி்க்கப ்யன்்டுவது எது?

 அ) ்்கலியம் ஆரசிகனட் 
 ஆ) ்்கலியம் ்பாஸக்ட்
 இ) ்்கலியம் ஆரசிகனட் ்பாஸக்ட்
 ஈ) ்பாஸ்ரஸ
2. ஒரு திரவப ்டி்க ்கபாட்சித் திகர (LCD) 

முகையபானது
 அ) ஒளிகய உமிழும் 
 ஆ) ஒளிகய உற்த்தி செய்யும்

வினாகைள்
 இ)  சவளிபபுை ஒளிதன்கமகய திருத்தி 

அகம்ககும்
 ஈ) ்மற்கணட எதுவுமில்கை

3. திரவப ்டி்க ்கபாட்சித் திகர (LCD) ஏறகும் மின்ெ்கதி 
அைவபானது

 அ) மி்க்ககுகைவு
 ஆ) குகைவு
 இ) அதி்கம்
 ஈ) மி்கஅதி்கம்

்பாடம் 5 தனிவக்க குகை்கடத்திச் ெபாதனங்கள்80
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4. சூரிய மின்்கை உற்த்தியில் ச்ரும்்பாலும் 
்யன்்டும் ச்பாருள் எது?

 அ) ்கபார்ன் ஆ) ஈயம்(lead)
 இ) தபாமிரம்  ஈ)  செலினியம்

5. செயறக்க ்்கபாள்்களின் செயல்்பாட்டிற்ககு 
்தகவயபான ஆறைகை .................. வைஙகுகிைது

 அ) எரிச்பாருள் மின்்கைன்
 ஆ) எடிென் மின்்கைன்
 இ) கிகர்யபாசஜனி்க ்ெமிப்்கம் 
  ஈ) சூரிய மின்்கைன்

6. JFET கய .................. டிரபான்சிஸடர என்றும் 
அகை்க்கைபாம்.

 அ) ஒரு துருவ 
 ஆ) இரு துருவ
 இ) ஒரு ெந்தி 
 ஈ) ்மற்கணட எதுவுமில்கை.

7. MOSFET யின் ்்கட் ்குதியில் ்கபாபபிடப்டும் 
(Insulated) ்டைம் 

  அ) SiO2 ஆ) Si 
 இ) O2 ஈ) H2O

8. ஒரு SCR யின் ்கட்டுப்பாட்டு முகன 
அ) ்்கத்்தபாடு  ஆ) ஆ்னபாடு
இ) ஆ்னபாடு மின்வைஙகி  ஈ) ்்கட்

9. SCR யின் செயல்ப்பாட்கட நிறுத்த ..................
 அ)  ஆ்னபாடு மின்னழுத்தத்கத சுழியபா்க்க 

குகை்க்க ்வணடும்.
 ஆ)  ் ்கட் மின்னழுத்தத்கத சுழியபா்க்க குகை்க்க 

்வணடும்
 இ)  ் ்கட்முகனகயப பின்்னபா்ககுச் ெபார்பா்க 

இகண்க்க ்வணடும்.
 ஈ) ்மற்கணட எதுவுமில்கை.

10. ்்கட் முகன இல்ைபாத ெபாதனம்
 அ) டிகரயபா்க  ஆ) FET 
 இ) SCR  ஈ) கடயபா்க

11. IGBT கய .................. ஆ்கவும் அகை்க்கைபாம்
 அ) MOIGT 
 ஆ) COMFET 
 இ) GEMFET 
 ஈ) ்மற்கணட அகனத்தும்

விகடைள்
1. (இ) 2. (இ) 3. (அ) 4. (ஈ) 5. (ஈ)
6. (அ) 7. (அ) 8. (ஈ) 9. (அ)
10. (ஈ) 11. (ஆ)

II  ஒரு சிை வரிைளில் விகட�ளிகைவும் 
 3 ைதிப்சபண்

1. LED யின் நன்கம்கள் சிைவறகை்க கூறு்க.
2. ஏழு துணடு LED முகையில் எண.9 எவவபாறு 

்கபாணபி்க்கப்டும் என்்கத்க கூறு்க.
3. LDR யின் குறியீடு வகரந்து, அதன் பிை ச்யர்ககை 

எழுது்க.
4. ஒளி கட்யபாடு மறறும் ஒளி டிரபான்சிஸடர 

எவவபாறு ்வறு்டுகின்ைன என்்கத்க கூறு்க.
5. LCD யின் தீகம்கள் யபாகவ?
6. MOSFET யின் ஏ்தனும் மூன்று ்யன்்பாட்டிகன்க 

கூறு்க.
7. கடயபா்க என்்து என்ன?
8. டிகரயபா்க யின் குறியீடு வகர்க. அதன் 

முகன்களின் ச்யர்ககை்க எழுது்க.
9. டிகரயபா்கயின் ஏ்தனும் மூன்று ் யன்்பாட்டிகன்க 

கூறு்க.
10. IGBT யின் செயல்்பாட்டிகன்க கூறு்க.

III  கீழகைண்ட வினாகைளுககு ஒரு பகை 
அைவில் விகட�ளிகைவும் 5 ைதிப்சபண்

1. ஏழு துணடு LED முகைகய சுரு்க்கமபா்க விை்ககு்க. 
2. LED மறறும் LCD ஒபபிடு்க.
3. சூரிய மின்்கைன் ்வகை செய்யும் முகைகய 

விை்ககு்க.
4. BJT மறறும் JFET ஒபபிடு்க.
5. ஐ.சி. யின் நன்கம்ககை விை்க்கவும்.

IV  கீழகைண்ட வினாகைளுககு விரிவாை 
விகட�ளிகைவும் 10 ைதிப்சபண்

1. LCD யின் ்கட்டகமபபு மறறும் செயல்்பாட்டிகனத் 
சதளிவபான ்டத்துடன் விவரி்க்கவும்.

1. இய்க்கச் சிதைல் LCD யின் இன் ்கட்டகமபபு 
மறறும் செயல்்பாட்டிகனத் சதளிவபான 
்டத்துடன் விவரி்க்கவும்.

2. UJT யின் செயல்்பாட்டிகன சதளிவபான 
்டத்துடன் விவரி்க்கவும்.

3. SCR செயல்்டும் விதத்கதச் ெபாரபு (biasing) 
வகரப ்டத்துடன் விவரி்க்கவும்.

81்பாடம் 5 தனிவக்க குகை்கடத்திச் ெபாதனங்கள்
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6அலையாக்கிகள் 
(OSCILLATORS)

கற்றலின் ந�ாக்கம்
இப்பாடப்குதியின் முடிவில் மபாணவர்கள் கீழ்க்கபாணும் செயல்்பாடு்கள் குறித்து  
அறிந்து ச்கபாள்வபார்கள்.
1.  நேரமறைப பின்னூடடத்றதைப ்யன்்டுத்தி, அறையபா்ககி சுற்று்களின் அடிப்றட்க 

ச்கபாள்ற்க்கறைப ்ற்றி அறிந்து ச்கபாள்ளுதைல்.
2.  எல்.சி, ஆர.சி மற்றும் ்டி்க வற்க அறையபா்ககி்களின் செயல்்பாடறட அறிந்து ச்கபாள்ளுதைல்.
3.  ் ன்றம அதிரவியின் செயல்்பாடு மற்றும் அவற்றின் வற்க்கறை அறிந்து ச்கபாள்ளுதைல்.
4.  ் ல்நவறு துறை்களில் அறையபா்ககியின் ்யன்்பாடறடப ்ற்றி அறிதைல்.

்பாடம்

E.H. ஆம்ஸ்ட்ராங்

அலையாக்கிகள் (OSCILLATORS)

மபாணவச் செல்வங்கநை, ்ண்றை வபாச�பாலியில் 
(FM Radio) ்பாடல்்கறை ந்கடடிருபபீர்கள் 
அல்ைவபா? சதைபாறை்க்கபாடசியில் (TV) திறைப்ட்க 
்கபாடசி்கறை ்பாரத்திருபபீர்கள்தைபாந�? அறவ 
எஙகிருந்து வருகின்ை�? ஒலி்ைபபு  (வபாச�பாலி 
& சதைபாறை்க்கபாடசி) நிறையங்களில் உற்்த்தி 
செயயப்டடு, பின் அறவ ஊரதி அறையின் 
மீது சுமத்தைப்டடு ஒலி்ைபபு செயயப்டுகிைது. 
அறதைத்தைபான் ேபாம் ச்ற்று்க ச்கபாள்கிநைபாம்.

அறையபா்ககி்கள் என்்து குறிபபிடட 
அதிரசவண உள்ை அறைவு்கறை உருவபா்ககும் ஒரு 
மின்�ணுச் ெபாதை�மபாகும். இதில் உற்்த்தியபாகும் AC 
மின்�ழுத்தைம் எந்தை ஒரு AC உள்ளீடும் இல்ைபாமநைநய 
ஏற்்டுகின்ைது. எனினும் அறையபா்ககி்ககுத் 
நதைறவயபா� ெ்கதிறய நேரமின்ெபாைத்தில் (DC 
Source) இருந்து ச்ை நவணடும்.  

அறையபா்ககி்கள் ச்ரும்்பான்றமயபா� 
மின்�ணுச் ெபாதை�ங்களில் ்யன்்டுகின்ை�. 
குறிப்பா்க வபாச�பாலி, சதைபாறை்க்கபாடசி மற்றும் 
அறைந்சி ஒளி்ைபபிற்குத் நதைறவயபா� ஊரதி 
அறை்கறை உற்்த்தி செயகின்ை�.

அலையாக்கியின் வரைாறு
அறையபா்ககியின் உருவபா்க்கத்தில் விஞ்பானி E.H. 
ஆம்்ஸடைபாங ச்ரும்்ங்கபாற்றி�பார. இவர 1912 ஆம் 

ஆணடில் விஞ்பானி லீ  டிிஃ்பாை்ஸட உருவபா்ககிய 
ஆடியபான் (டிறைநயபாடு  சவற்றிட்ககுழபாய) என்ை புதிய 
ெபாதை�த்றதை நெபாதைற� செயயும் ந்பாது, அதைன் ஒரு 
முற�றய மற்சைபாரு முற�யுடன் இறணத்தைபார. 
இச்செயல்்பாடடின் விறைவபா்க 
உயர ச்ரு்ககுத்திைனுறடய 
முதைல் மின்�ணுப ச்ரு்ககிறய 
்கணடறிந்தைபார. நமலும் 
இவர இச்செயல் முறைறய 
‘மீளுருவபா்க்கம்’ அதைபாவது 
நேரமறைப பின்னூடடம் 
(Regeneration or Positive feedback) 
எ� அறழத்தைபார. இதுநவ அவர ்கடடறமத்தை முதைல் 
மின்�ணு அறையபா்ககியபாகும்.

ஆம்்ஸடைபாஙகின் இவ்விரு ்கணடுபிடிபபும் 
வபாச�பாலி ஒலி்ைபபில் புைடசிறயச் செயதைது. 
இவர சதைபாடர அறை வபாச�பாலிறய (CW Radio) 
செயல் வடிவமபா்க்கத் நதைறவயபா� ெபாதை�ங்கறை 
உருவபா்ககி�பார. ஏச�னில் அ்க்கபாைத்தில் 
செயதி்கறை்க ்கம்பியில்ைபாத் தைந்தி (புள்ளி மற்றும் 
ந்கபாடு) முறையில் ஒலி்ைபபி�பார்கள். சதைபாடர 
அறையபா�து வபாச�பாலி ஒலித்தை்கவல்்கறை 
(குைல் மற்றும் இறெ) ஒலி்ைப்த் நதைறவப்டடது. 
ஆம்்ஸடைபாங அறையபா்ககியின் மூைம் உயர 
அதிரசவண உறடய (kHz முதைல் MHz 
வறையிைபா�) சதைபாடர அறை ெமி்கற்்கள் 
உற்்த்தி செயயப்டட�. 
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83பாடம் 7 அலையாக்கிகள்

6.1  அலையாக்கிகளின் வலகப்ாடு 
(CLASSIFICATION OF OSCILLATORS)

அறையபா்ககி்கள் கீழ்க்கணடவபாறு 
வற்கப்டுத்தைப்டுகின்ை�.

6.1.1 உற்த்தி செய்யும் அலை 
அலைபல்ப ச்ாறுத்து இரு வலககளாக 
பிரிக்கப்டுகின்்றன.
1. லென்வடிவ அலையாக்கி (Sinusoidal 
Oscillator): ஒரு அறையபா்ககியின் சவளியீடடு 
மின்�ழுத்தைம் றென்வடிவ அறையபா்க நேைத்றதை 
அடிப்றடயபா்க்க ச்கபாணடு இருந்தைபால் அதைற� 
றென்வடிவ அறையபா்ககி அல்ைது ஹபாரநமபானி்க 
அறையபா்ககி என்கிநைபாம். நேரமறைப பின்னூடட 
மற்றும் எதிரமறை மின்தைறட அறையபா்ககி்கள் 
இவ்வற்கறயச் ெபாரந்தைது. றென்வடிவ 
அறையபா்ககியின் அறை அறமபபு ்டம் 6.1 (அ)-
யில் ்கபாடடப்டடுள்ைது. 
2. லென்வடிவமிலைா அலையாக்கி (Non Sinusoidal 
Oscillator): இவ்வற்க அறையபா்ககி்கள் றென் வடிவ 
அறை இல்ைபாது பிை அறை்கைபா� ெதுை அறை, 
செவ்வ்க அறை மற்றும் இைம்்ப்ல் அறை்கறை 
உற்்த்தி செயகின்ை�. இதைற� ‘ரிைபா்கநெஷன் 
அறையபா்ககி என்றும் அறழ்க்கைபாம். இதைன் அறை 
அறமபபு ்டம் 6.1 (ஆ) யில் ்கபாடடப்டடுள்ைது. 
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்டம் 6.1 றென் மற்றும் ெதுை அறை

6.1.2  அடிப்லை ச�ாழில நுட்த்ல�ப 
ச்ாறுத்து இருவலககளாகப 
பிரிக்கப்டுகின்்றன

1. எதிரமறை மின்தைறட அறையபா்ககி 
(Negative Resistance Oscillator)

 இவ்வற்க அறையபா்ககியபா�து, எதிரமறை 
மின்தைறட ச்ரு்ககும் ெபாதை�த்றதை்க 
ச்கபாணடு அறையபா்ககியின் நேரமறை 
மின்தைறடறய ெமன் செயகிைது. 

2. பின்னூடட அறையபா்ககி (Feedback Oscillator)
 இவ்வற்க அறையபா்ககியபா�து, பின்னூடட 

ச்ரு்ககியில் உள்ை நேரமறைப 
பின்னூடடத்றதை ச்கபாணடு ்ர்க்கபாென் 
நி்ந்தைற�றயச் ெரிசெயகிைது.

6.1.3  அதிரசவண் சவளியீடு ச்ாறுத்து 
வலககள் 

1) செவிஉணர அதிரசவண (AF ) 
அறையபா்ககி = 20 Hz முதைல் 20 kHz 

2) வபாச�பாலி அதிரசவண (RF) அறையபா்ககி 
= 20 kHz- 30 MHz

3) மி்க உயர அதிரசவண (VHF) அறையபா்ககி 
= 30 MHz – 300 MHz  

4) மீ (Ultra) உயர அதிரசவண (UHF) 
அறையபா்ககி = 300 MHz – 3 GHz

5) நுணணறை அதிரசவண (Microwave) 
அறையபா்ககி = 3 GHz நமல்

6.2 லென்வடிவ அலைவுகளின் 
வலககள் (Types of Sinusoidal Oscillation)

றென்வடிவ மின் அறைவு்கறை இைணடு 
வற்கயபா்கப பிரி்க்கைபாம்
1. தைணியும் அறைவு்கள்
2. தைணியபாதை அறைவு்கள்

6.2.1  �ணியும் அலைவுகள் (Damped 
Oscillation) 

்டம் 6.2 (அ) தைணியும் அறைவு்களின் அறை 
அறமபபு ஆகும். இதில் ஒவ்சவபாரு அறைவு 
ஏற்்டும் ந்பாதும் ஒைைவு ஆற்ைல் (வீச்சு) 
குறைந்து்க ச்கபாணநட செல்கின்ைது. மின் 
இழபபி�பால் (electrical losses, I2R) இவ்வபாறு 
ஏற்்டுகின்ைது. நமலும் ஆற்ைல் இழபற் ஈடு 
செயயும் வழிமுறை்கள் இவ்வறமபபில் இல்ைபாதை 
்கபாைணத்தைபால் அறை்களின் வீச்சு குறைந்து 
ச்கபாணநட சென்று சுழி நிறைறய அறடகின்ைது.

6.2.2  �ணியா� அலைவுகள் (Undamped 
Oscillation)

்டம் 6.2 (ஆ) தைணியபாதை அறைவு்களின் அறை 
அறமப்பாகும். இதில் ஒவ்சவபாரு அறைவு்களின் 
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ச�ாடடிச்சுறறு (Tank Circuit): இதில் 
மின்தூணடி (Coil or Inductor, L) மற்றும் 
மின்நதை்ககி (C) உள்ை�. அறையபா்ககியின் 
 அதிரசவணறண (Frequency) மின்தூணடியின் 
தூணடுதிைன் (Inductance) மற்றும் 
மின்நதை்ககியின் மின்நதை்ககுதிைன் (Capacitance) 
நிரணயி்ககின்ை�.

டிரான்சிஸைர ச்ருக்கி (Transistor Amplifier): 
இப்குதி டி.சி மின்ெ்கதிறய மின்்கைனில் (battery) 
இருந்து ச்ற்று அதைற� ஏ.சி. மின்ெ்கதியபா்க மபாற்றி 
சதைபாடடிச் சுற்றிற்கு தைருகின்ைது. டிைபான்சி்ஸடர 
ச்ரு்ககியின் மு்ககிய ்ணி, சதைபாடடிச்சுற்றில் 
இருந்து வரும் அறைவு்கறைப ச்ரு்ககுவதைபாகும்.

பின்னூடைச் சுறறு (Feedback Circuit): இந்தை 
சுற்று அறையபா்ககி்ககுத் நதைறவயபா� நேரமறைப 
 பின்னூடடத்றதை (Positive Feedback)  வழஙகுகின்ைது. 
இதில் ச்ரு்ககியின் சவளியீடடு ெமி்கற்யின் 
ஒரு ்குதி சதைபாடடிச் சுற்றிற்கு உள்ளீடபா்க ெரியபா� 
்கடடத்தில் (Phase) ச்கபாடு்க்கப்டுகிைது. இவ்வபாறு 
செயவதை�பால் தைணியபாதை அறைவு்கறைப 
(நிறையபா� வீச்சு) ச்றுகின்நைபாம்.

6.4  அலையாக்கியில பின்னூடைம் 
(FEEDBACK IN OSCILLATOR)

பின்னூடட நி்கழவில், ச்ரு்ககியின் சவளியீடடு 
ெமி்கற்யின் ஒரு ்குதி உள்ளீடபா்க பின்னூடட 
முறையில் தைைப்டுகின்ைது. இபபின்னூடடச் 
 செயல்்பாடடின் ்கபாைணமபா்க ெமி்கற்்கள் மீணடும் 
உருவபா்க்கப்டடு, ச்ரு்க்கப்டடு மற்றும் நிறையபா� 
சவளியீடபா்க தை்க்க றவ்க்கப்டுகின்ை�. 

ச்பாதுவபா்க அறையபா்ககியபா�து ச்ரு்ககிச் 
சுற்றி�பால் ்கடடறம்க்கப்டடு, அதைன் சவளியீடடு 
ெமி்கற்யின் ஒரு ்குதி பின்னூடடமபா்க 
 உள்ளீடடிற்கு தைைப்டுகின்ைது. இவ்வழிமுறையில் 
ச்ரு்ககியிலிருந்து நவ்கமபா்க ெமி்கற்யபா�து 
எந்தைவிதை சவளிபபுை ெமி்கற்யும் தைைபாமநை 
 உருவபாகின்ைது என்்றதை ்டம் 6.4 யில் அறிய 
முடிகிைது. இஙகு மபாறுமின்ந�பாடட ெமி்கற் 
(AC Signal) நேரமின்ந�பாடடத்தில் (DC Supply) 
இருந்து ச்ைப்டுகின்ைது.

6.4.1  ந�ரைல்றப பின்னூடைம்  
(Positive Feedback)

ஒரு அறையபா்ககியில் உள்ை ச்ரு்ககிச் 
சுற்று நேரமறைப பின்னூடட முறையில் 
அறம்க்கப்டநவணடும். ச்ரு்ககியின் சவளியீடடு 

வீச்சும் மபாைபாமல் ஒநை அைவில் மற்றும் நேை 
அடிப்றடயில் இரு்ககும். இம் முறையிலும் 
ஆற்ைல் இழபபு உணடபாகின்ைது. எனினும் 
இழபபிற� ஈடுசெயய நிறையபா� மின்ெ்கதி (DC 
Supply) வழங்கப்டுகின்ைது. எ�நவ தைணியபாதை 
அறை்கள் சதைபாடரச்சியபா்க கிறட்ககின்ை�. 
இதைற� நீடித்தை அறை்கள் (sustained Oscillation) 
என்றும் அறழ்க்கைபாம். ்ல்நவறு மின்�ணு 
ெபாதை�ங்களின் செயல்்பாடடிற்கு அறையபா்ககி 
சுற்றி�பால் உருவபா்க்கப்டும் சதைபாடரச்சியபா� 
அறை்கநை ்யன்்டுகின்ைது.

t

e

t

e

்டம் 6.2 தைணியும் மற்றும் தைணியபாதை அறைவு்கள்

6.3  அலையாக்கியின் முக்கிய 
்குதிகள் (ESSENTIAL PARTS OF 
AN OSCILLATOR)

்டம் 6.3 அறையபா்ககியின் ்கடடப்டமபாகும். 
இதைன் மு்ககிய ்குதி்கள் 

்டம் 6.3 அறையபா்ககி ்கடடப்டம்
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ெமி்கற்யின் ஒரு ் குதி உள்ளீடபா்க ஒநை ்கடடத்தில் 
(in phase) தைைப்டும் ந்பாது, இந்தை பின்னூடட 
ெமி்கற்யும், உள்ளீடு ெமி்கற்யும் ஒன்று நெரந்து 
ெமி்கற்யின் வீச்றெ (amplitude) உயரத்துகிைது.

்டம் 6.4 நேரமறைப பின்னூடடம்

ஒரு ச்பாது உமிழப்பான்(CE) ச்ரு்ககி 1800 

்கடட(phase) மபாற்ைத்றதை அதைன் உள்ளீடு மற்றும் 
சவளியீடு ெமி்கற் இறடநய  உருவபா்ககுவது 
ந்பான்நை, நேரமறை பின்னூடட சுற்றும் 1800 

்கடட மபாற்ைத்றதை அதைன் சவளியீடு மற்றும் உள்ளீடு 
பின்னூடட ெமி்கற் இறடநய  உருவபா்ககுகின்ைது. 
நமற்்கணட ்கடட மபாற்ைநம நேரமறைப 
 பின்னூடடத்திற்கு ்கபாைணமபா்க அறமகின்ைது.

ஒரு சிறிய அைவு நேரமறைப பின்னூடட 
ெமி்கற்றயப ச்ரு்ககி்ககு தைரும் ந்பாது, அது 
உயரந்தைப ச்ரு்க்கத்றதை வழஙகுகின்ைது. 
எனினும் இறைச்ெறையும், குறைறவயும் 
நெரத்நதை தைருகின்ைது.

6.4.2  ந�ரைல்றப பின்னூடைத்ல� 
்யன்்டுத்து�ல (Using positive feedback)

ஒரு ச்ரு்ககி பின்னூடடமின்றிச் செயல்்டுவறதை 
திைந்தை சுற்று (Open loop) செயல்்பாடு எ�ைபாம். 
அதுநவ பின்னூடடத்துடன் (நேரமறை அல்ைது 
எதிரமறை) செயல்்டுமபா�பால் அறதை மூடிய சுற்று 
(closed loop) செயல்்பாடு என்கிநைபாம். ச்பாதுவபா்க 
எதிரமறைப பின்னூடடத்றதை ் யன்்டுத்தும் ந்பாது 
அதி்க ்டறடய்கைம், குறைந்தை இறைச்ெல் மற்றும் 
குறைவு ந்பான்ை ேன்றம்கறைப ச்ைைபாம். 
எனினும் அறையபா்ககி சுற்றைப ச்பாருத்தை 
வறை நேரமறைப  பின்னூடட முறைறயப 
்யன்்டுத்துவதைபால் ச்ரு்ககியின் இைபா்ம் (Gain) 
அதி்கமபாகின்ைது. கூடுதைல் விறைவபா்க குறைந்தை 
்டறடய்கைமும், அதி்க குறைவும்  ஏற்்டுகின்ை�. 

இருந்தை ந்பாதிலும் அறையபா்ககி உருவபா்ககும் 
றென் அறை்களின் வடிவம் எந்தை ்பாதிபபும் 
அறடவதில்றை. 

அறையபா்ககி்களில் நேரமறைப பின்னூடடம் 
்யன்்டுத்தும் ந்பாது அதைன் வீச்சு நிறையபா்க 
இரு்க்க நவணடும். எ�நவ அதைன் முடிய 
சுற்று இைபா்ம் ஒன்ைபா்க இரு்க்க நவணடும். 
நவறுவிதைமபா்க கூறி�பால் சுற்றில் எற்்டும் 
 இைபா்மபா�து (ச்ரு்ககியி�பால் வழங்கப்டடது), 
 அச்சுற்றில் எற்்டும் இழபபிற்கு (பின்னூடட சுற்றின் 
்கபாைணமபா்க) ெரியபா்க ச்பாருந்தை நவணடும். 
இவ்வபாறு சவளியீடடு ெமி்கற்யின் வீச்சு 
 அதி்கரி்க்கபாமலும், குறையபாமலும் ்டம் 7.5 யில் 
உள்ை்டி இரு்க்க நவணடும்.

இதைற� அறடய ்ர்க்கபாென் நி்ந்தைற� 
(Barkhausen Criteria) ்யன்்டுத்தை நவணடும் இது 
கீழ்க்கணடவபாறு தைைப்டுகின்ைது. 

|Aß | = 1

A = ச்ரு்ககியின் இைபா்ம் (Amplifier gain)
ß =  பின்னூடடதின் இடமபாற்ை செயல்்பாடு (transfer 

function of feedback)

6.4.3  அலைவுக்கான நி்ந�லன (Condition 
for Oscillation)

ச்ரு்ககியின் மின்�ழுத்தை இைபா்மும், 
பின்னூடட ்பாறதையில் ஏற்்டும் இழபபும் ெமமபா்க 
இரு்ககும் ந்பாது நேரமறைப பின்னூடடம் 
ஒநை அதிரசவணணில் நி்கழும். உதைபாைணமபா்க 
சவளியீடடு ெமி்கற்யின் ஒரு ்குதி (1/30)  
பின்னூடடமபா்க உள்ளீடடிற்கு ஒநை ்கடடத்தில் 
தைரும்ந்பாது, ச்ரு்ககியின் ைபா்மபா�து 30 மடஙகு 
அதி்கமபாகி அறைவு்கறை உருவபா்ககும்.

அறையபா்ககியின் மு்ககிய நி்ந்தைற�்கள்
1. அறைவு்கள் ஒரு குறிபபிடட 

அதிரசவணணில் ேறடச்ை நவணடும். 
2. அறைவு்களின் வீச்சு எபந்பாதும் 

நிறையபா�தைபா்க இரு்க்க நவணடும். 
்ல்நவறு அறையபா்ககி வடிவறமபபு முறை்கள் 
்யன்்பாடடில் உள்ை ந்பாதிலும், நமற்்கணட 
நி்ந்தைற�்கறை அடிப்றடயபா்க்க ச்கபாணநட 
அறமகின்ை�. சிை வடிவறமபபு குறிபபிடட 
அறைவடித்றதையும், அதிரசவண ்டறடறயயும் 
 உருவபா்ககுகின்ை�. வடிவறமபபு எவ்வபாறு 
 இருபபினும் ெமி்கற்்ககுத் நதைறவயபா� 
நிறையபா� வீச்சு மற்றும் அதிரசவண ச்ை்க 
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கீழ்க்கணட வழிமுறை்கறைப ்யன்்டுத்தை 
நவணடும். 

செயலமுல்ற 1: நேரமறைப பின்னூடடம் 
ஒரு அதிரசவணணில் மடடுநம நி்கழும், அதைபாவது 
நதைறவயபா� அறைவு்களின் அதிரசவண என்்றதை 
உறுதி செயயவும். இதைற� அறடய நதைறவயபா� 
அதிரசவணணிற்கு உரிய ெமி்கற்றயப 
 பின்னூடடமபா்கத் தைை நவணடும் அல்ைது பின்னூடட 
ெமி்கற் ஒநை ்கடடத்தில் (in phase) தைைப்டுகின்ைது 
என்்றதை உறுதி செயய நவணடும். 

செயலமுல்ற2: அறைவு்களு்ககு 
(oscillation) ந்பாதுமபா� ச்ரு்க்கம் நதைறவப்டும் 
 அதிரசவணணில், மி்கவும் குறுகிய ்டறடய்கைம் 
உள்ை ச்ரு்ககியில் ேறடச்றுவறதை உறுதி 
செயயவும். 

செயலமுல்ற 3: இைணடு சதைபாகுபபு (set) 
மின்�ழுத்தை அைவு்களு்ககு இறடநய சவளியீடறட 
மபாற்ை, ஒரு ச்ரு்ககிறய ெபாவி (Switch) முறையில் 
்யன்்டுத்தை நவணடும். குறிபபிடட ்கபாை 
தைபாமதைத்துடன் ச்ரு்ககிறய இய்க்க மற்றும் நிறுத்தை 
செயது, உருவபா்ககும் ெமி்கற்யின் ்கபாை நேைத்றதை 
்கடடுப்டுத்தை முடியும். செயல்முறை 1 மற்றும் 2 
றென் அறையபா்ககியிலும், செயல்முறை 3 ெதுை 
அறையபா்ககியிலும் ்யன்்டுகின்ை�. 

6.4.4  நிலையான வீச்சு  
(Constant Amplitude) 

்டம் 6.4 யில் ்கபாடடியுள்ைவபாறு ஒரு 
அறையபா்ககியில் ஒரு ச்ரு்ககிச்சுற்று, நேரமறைப 
பின்னூடடச் சுற்று மற்றும் அறைவு்களின் 
அதிரசவணறண்க ்கடடுப்டுத்தும் வழிமுறை்கள் 
உள்ை�. ஒரு LC இறெவு சுற்று, RF றென் 
அறையபா்ககியில் உருவபாகும் அறைவு்கறை்க 
்கடடுப்டுத்துவது ந்பாை எதிரமறைப 
பின்னூடடச் சுற்று ெமி்கற்்களின் வீச்றெ 
நிறைப்டுத்துகின்ைது. 

நிறைபபுத் தைன்றம இல்ைபாவிடில் 
 ெமி்கற்்களின் வீச்சு சிறிது சிறிதைபா்க குறைந்து 
தைணியும் அறைவு்கைபா்க (damped oscillation) 
மபாறிவிடும். மபாைபா்கப ்டம் 7.5ல் ்கபாடடியுள்ைவபாறு 
வீச்சு சிறிது சிறிதைபா்க உயரந்து மபாறு்பாடறட 
ஏற்்டுத்தும். எ�நவ நிறையபா� வீச்றெப 
ச்ை ச்ரு்ககியின் சவளியீடடு  இைபா்மபா�து 
(Gain) அறைவு்களின் ந்பாது தைன்னிச்றெயபா்க 
்கடடுப்டுத்தை்ட நவணடும். 

6.5  டிரான்சிஸைர அலையாக்கியின் 
வலககள்

அறையபா்ககி்கள் சவவ்நவறு ச்யர்களில் 
 இருபபினும் தைணியபாதை அறை்கறைத் தைரும் ஒநை 
்ணிறயச் செயகின்ை�. இவற்றின் சதைபாடடிச் 
சுற்றின் அறமபபும், பின்னூடடம் வழஙகி இழபற் 
ஈடு செயயும் முறையில் மடடுநம மபாறு்டுகின்ை�. 
மின்�ணுச் சுற்று்களில் ்யன்்டும் ்ல்நவறு 
அறையபா்ககி்களில் சிைவற்றை்க ்கபாணந்பாம்.
● ஹபாரடலி அறையபா்ககி
● ஆர. சி. ்கடட மபாற்ை அறையபா்ககி
● ்டி்க அறையபா்ககி 

6.5.1 ்டிக அலையாக்கி (Crystal Oscillator) 
ச்பாதுவபா்க எல்.சி. மற்றும் ஆர.சி. வற்க 
அறையபா்ககி்களில் சிை குறை்கள் உள்ை�. 
இவற்றில் சவளியீடடு அறை்களின் அதிரசவண 
 நிறையற்ைதைபா்க(Instability) உள்ை�. ஏச�னில் 
இவற்றில் ்யன்்டும் மின்தைறட்கள், மின்தூணடி 
ஆகிய� சவப்நிறை  மபாற்ைத்தி�பால் 
்பாதிப்றடகின்ை�. எ�நவ மின்�ழுத்தை 
மபாறு்பாடு ்கபாைணமபா்க அறைவு்களின் அதிரசவண 
மபாற்ைமறடகின்ைது. 

்டம் 6.5 நிறையபா� வீச்சு

நமற்்கணட அறையபா்ககி்களு்ககு 
மபாற்ைபா்க ்டி்க அறையபா்ககி்கள் அதி்க நிறைபபு 
தைன்றமயுடன் (stability) வடிவறம்க்கப்டுகின்ை�. 
இதைன் அறமபபு ்கபால்பிட்ஸ அறையபா்ககிறயப 
ந்பான்நை உள்ை ந்பாதிலும் எல்.சி. சுற்றிற்கு 
மபாற்ைபா்க ்டி்கமபா�து (Crystal) பின்னூடட சுற்றில் 
நெர்க்கப்டுகிைது. 
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வரைாறு: 1880 ஆம் 
ஆணடு தைற்கவு அல்ைது அழுத்தை 
மின்ெபாைத்றதை (Piezoelectricity) 
விஞ்பானி்கள் ஜபாகுவபா்ஸ 
மற்றும் பியரி ்கணடறிந்தை�ர. 
பின்�ர முதைல் உை்கப ந்பாரின் 
ந்பாது ்பால்சைஙந்கவின் 
என்ை விஞ்பானி குவபாரட்ஸ 
சைநெபாந�டடறை உருவபா்ககி அதைன் மூைம் நெபா�பார 
என்ை ்கருவிறய இய்ககி�பார. முதைல் ்டி்கத்தைபால் 
 ்கடடுப்டுத்தைப்டும் அறையபா்ககிறய, நைபாசெல்லி 
உபற்ப ்யன்்டுத்தி விஞ்பானி அசை்க்பாணடர 
M.நி்க்கல்ென் 1917 ஆம் ஆணடு ்கடடறமத்தைபார. 
எனினும் இவைது முன்னுரிறம வபால்டர கிடடன் 
்கபாடி என்்வைபால் ெரச்றெ்ககுரியதைபா�து. 1921 ஆம் 
ஆணடு விஞ்பானி ்கபாடி முதைல் குவபாரட்ஸ ்டி்க 
அறையபா்ககிறய உருவபா்ககி�பார.

்டி்கம் என்்து பீநெபா எை்கடரி்க தைன்றமயுள்ை 
குவபாரட்ஸ(quarts), டூரமலின்(tourmaline) மற்றும் 
நைபாசெல்லி உபபு(Rochelle salt) ஆகியவற்ைபால் 
தையபாரி்க்கப்டும் ஒரு ச்பாருைபாகும். இறவ அழுத்தை 
மின் விறைவு என்ை குணத்றதைப ச்ற்றுள்ைது. 

அழுத்� மின் விலளவு (Piezoelectric effect)
ஒரு ்டி்கத்திற்கு இயந்திை அழுத்தைத்றதைத் 
(mechanical stress) தைரும்ந்பாது, அதைற்ந்கற்் 
மின்னுடடத்றதை (electric charge) அது 
உருவபா்ககுகின்ைது. மபாைபா்கப ்டி்கத்திற்கு 
மின்புைம் (Electric field) தைரும்ந்பாது இயந்திை 
விறெ அழுத்தைம் (mechanical strain) ஏற்்டும். 
இதுநவ அழுத்தை மின் விறைவு எ�ப்டும். 
இச்செயல்்பாடடி�பால் ்டி்கமபா�து குறிபபிடட 
அதிரசவணணில் அறைவு்கறை சவளியீடும். 

மின்சுறறு விளக்கம்: ்டம் 6.6 யில் 
 டிைபான்சி்ஸடர ்டி்க அறையபா்ககியின் மின்சுற்று 
்கபாடடப்டடுள்ைது. இதில் மின்தைறட்கள் R1 
மற்றும் R2 மின்�ழுத்தை வகு்க்கருவி்கைபா்கவும், 
உமிழப்பான் மின்தைறட RE சுற்றை 
நிறைப்டுத்தைவும் (stabilize) செயகின்ை�. 
நமலும் உமிழப்பான் மின்நதை்ககி CE மபாற்றுவழி 
மின்நதை்ககியபா்கவும், இறணபபு மின்நதை்ககி Ci 
ஆ�து ஏற்்பான் மற்றும் அடிவபாய இறடநய 
உள்ை DC மின்�ழுத்தைத்றதைத் தைடு்க்கவும் 
்யன்்டுகின்ைது. ஏற்்பான் சுற்றில் உள்ை RF 
மின்தூணடி (coil) ஆ�து AC ெமி்கற்்கறை 
DC ெபறை (Vcc) சுற்றிற்கு ந்பா்கபாதைவபாறு 

தைடு்ககின்ைது. எ�நவ சவளியீடடு ெமி்கற்்கள் 
ஏற்்பான் வழியபா்க ்ளுவிற்குச் (load) செல்கின்ை�. 

நவலை செய்யும் வி�ம்: மின்சுற்றில் 
உள்ை ெபாவிறய இய்ககியவுடன்(ON) மின்நதை்ககி 
C1 மின்னூடடம் (charge) ச்றுகிைது. முழுறமயபா்க 
மின்நதை்ககி மின்னூடடம் (Charge) அறடந்தை பிைகு 
மின்னிை்க்கம் (Discharge) செயது அறைவு்கறை 
உணடபா்ககுகிைது. அறைவு்களின் அதிரசவண 
அைவபா�து மின்நதை்ககி்கள் C1, C2, மற்றும் 
 ் டி்கத்தின் மதிபற்ச் ெபாரந்து இரு்ககும். 

அறையபா்ககியின் அதிரசவண 
அைவபா�து ்டி்கத்தின் ஒத்தைதிரவு (resonant) 
அதிரசவணணு்ககுச் ெமமபா்க இரு்ககுமபா�பால், 
அதி்க உறுதித்தைன்றம உறடய அறை்கறை 
இச்சுற்று உருவபா்ககும். ்டி்க அறையபா்ககியின் 
செயல்்பாடு சவப் நிறையி�பால் எவ்விதை ்பாதிபபும் 
அறடவதில்றை. 

�ன்லைகள் 
1. உயரந்தை “Q” ்கபாைணி.
2. மி்கச்சிைப்பா� அதிரசவண நிறைபபுத்தைன்றம.
3. எளிறமயபா� சுற்று.

தீலைகள்
1. இறெவுச் சுற்ைபா்கப ்யன்்டுத்தை முடியபாது.
2. ்டி்கம் உறடய்ககூடியது. எ�நவ இதைற� 

குறைந்தை மின்ெ்கதி சுற்று்களில் மடடுநம 
்யன்்டுத்தை முடியும். 

வரால்டர் கி்்டன் கராடி

R1

Ci

Co

Q

R2

RE CE

C2

C1

Vout

Y

+VCC

R.F. 

்டம் 6.6 டிைபான்சி்ஸடர ்டி்க அறையபா்ககி
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6.5.2  ் டிக அலையாக்கியின் ்யன்்ாடுகள்
்டி்க அறையபா்ககி்கள் நுணசெயலி (Microprocessor) 
மற்றும் நுண்கடடுப்டுத்தி்ககுத் (Microcontroller) 
நதைறவயபா� ்கடி்கபாை ெமி்கற்றய (Clock 
Signal) வழங்கப ்யன்்டுகின்ைது. இது அற�த்து 
உள் இய்க்கத்தின் ஒத்திய்க்கத்திற்்கபா� 
(Synchronization) ்கடி்கபாைத் துடிபபு்கறை உற்்த்தி 
செயகிைது. நமலும் இைபாணுவ மற்றும் விணசவளி 
 செயல்்பாடடிற்்கபா� சதைபாடரபு முறைறய திைம்்ட 
நிரவகி்க்கவும், வழிேடத்தைவும் ்யன்்டுகின்ைது.

அறையபா்ககியி�பால் விணசவளி 
்யணத்றதை ஆைபாயச்சி மற்றும் அைவீடு செயயவும், 
தைடங்கறை அறியவும், அைறவ்க்கருவி மற்றும் 
மருத்துவ ெபாதை�ங்களு்ககுத் நதைறவயபா� நேைச் 
ெமி்கற்றய (Timing Signal) ச்கபாடு்க்கவும் முடியும். 
சதைபாழில் துறையில் உள்ை ்ல்நவறு ்யன்்பாடு்கைபா� 
்கணினி, இை்க்க முறை, ்கடற்ெபார அறிவியல், நமபாடம், 
உணரி்கள், சதைபாறைத்சதைபாடரபு மற்றும் வடடு இய்க்க்கம் 
ஆகியவற்றில் ்டி்க அறையபா்ககி ்யன்்டுகின்ைது. 
இறவ்கள் தைபானியஙகி துறையில் இயந்திை்க ்கடடுப்பாடு 
மற்றும் ஜி.பி.எ்ஸ ்கருவி்களில் ் யன்்டுகின்ை�. நமலும் 
வீடடு உ்நயபா்கப ச்பாருட்கைபா� சதைபாறை்க்கபாடசி, 
தைனிே்ர ்கணினி, ்கபாசணபாலி விறையபாடடு, 
ச்பாம்றம்கள், வபாச�பாலி மற்றும் அறைந்சி 
ந்பான்ைவற்றிலும் ் யன்்டுகின்ை�.

6.6  ் ன்லை அதிரவிகள் (MULTIVIBRATORS)

்ன்றம அதிரவி்கள் என்்து இைணடு நிறை்கறை 
உறடய நிறைமபாற்ை (Switching) உறுப்பாகும். 
இதைன் இைணடு நிறை்களிலும் ச்ரு்ககி்கள் 
(டிைபான்சி்ஸடர) உள்ை�. இதில் முதைல் நிறையின் 
சவளியீடு இைணடபாவது நிறை்ககு உள்ளீடபா்கவும், 
அநதைந்பான்று இைணடபாவது நிறையின் சவளியீடு 
முதைல் நிறை்ககு உள்ளீடபா்கவும் தைைப்டுகின்ைது. 
இரு நிறை்களின் சவளியீடடில் ஒன்று 
உயர நிறையபா்கவும் (ON state) மற்சைபான்று 
தைபாழநிறையபா்கவும் (OFF state) இரு்ககும். 

்ன்றம  அதிரவி்களின் சவளியீடறட 
நிரணயி்க்க மந்தை (passive) உறுபபு்கைபா� 
மின்தைறட மற்றும் மின்நதை்ககி ்யன்்டுகின்ை�. 
்ன்றம அதிரவி்கள் மூன்று வற்கப்டும். அறவ 

1. நிறையற்ை ்ன்றம அதிரவி
2. ஒருநிறை ்ன்றம அதிரவி
3. இருநிறை ்ன்றம அதிரவி. 

6.6.1  நிலையற்ற ்ன்லை அதிரவி  
(Astable multivibrator)

எந்தை ஒரு சவளிபபுை தூணடுதைல் துடிபபு (triggering 
pulse) தைைப்டபாமல் ெதுை அறைறய (square 
wave) உருவபா்ககும் சுற்றை நிறையற்ை ்ன்றம 
அதிரவி என்கிநைபாம். இதைற� ிஃபிரி ைன்னிங 
(free running) ்ன்றம அதிரவி என்றும் கூைைபாம். 
இதில் மபாைபாதை நிறை(stable state) இல்றை. 
மபாைபா்க இைணடு அறையைவபா� (quasi) மபாைபாதை 
நிறை மடடுநம உள்ை�. இைணடு நிறை்களில் 
ஒன்று செயற்்டு(ON state) நிறையில் இரு்ககும் 
ந்பாது மற்நைபான்று செயற்்டபா நிறையில் (OFF 
state) இரு்ககும். குறிபபிடட நேைத்திற்குப பின்�ர 
மின்நதை்ககி மின்னிை்க்கம் (discharge) செயயும் 
ந்பாது இைணடு நிறை்களும் செயற்்டு மற்றும் 
செயற்்டபா நிறைறய மபாற்றி்க ச்கபாள்ளும். 

6.6.2  ஒருநிலை ்ன்லை அதிரவி 
(Monostable multivibrator) 

இந்தை வற்க ்ன்றம அதிரவியில் ஒரு மபாைபாதை 
நிறையும்(stable state), ஒரு அறையைவபா�(quasi) 
மபாைபாதை நிறையும் உள்ை�. இறதை “ஒன் ஷபாட” 
்ன்றம அதிரவி என்றும் அறழ்க்கைபாம். இதைன் 
சவளியீடடு துடிபபின் நேை அைறவத்  தீரமபானிப்து 
RC நேை மபாறிலியபாகும். இதைற� அறிய 1.11 * R * C  
 சூத்திைத்றதைப ்யன்்டுத்தைைபாம். 

நிறையற்ை ்ன்றம அதிரவி ந்பான்று 
இதை�பால் ெதுை அறைறய தைன்னிச்றெயபா்க 
உருவபா்க்க முடியபாது. எ�நவ ெதுை அறைறய 
உற்்த்தி செயய சவளிபபுை தூணடும் துடிபற் 
இதைற்கு தைை நவணடும். 

6.6.3  இருநிலை ்ன்லை அதிரவி(Bistable 
Multivibrator) 

இவ்வற்க ்ன்றம அதிரவியில் இைணடு மபாைபாதை 
நிறை்கள்(stable state) உள்ை�. ஒரு நிறையில் 
இருந்து மற்சைபாரு நிறை்ககு மபாை, தூணடும் 
துடிபற்(triggering pulse) சுற்றிற்கு தைை நவணடும். 
மீணடும் முந்றதைய நிறைறய அறடய மற்சைபாரு 
தூணடும் துடிபபு நதைறவப்டுகிைது. 

கடைலைபபு: ்டம் 6.7 இருநிறை ்ன்றம 
அதிரவியின் மின்சுற்று ஆகும். இதில் இைணடு 
NPN டிைபான்சி்ஸடர்கள் Q1 மற்றும் Q2 உள்ை�. 
 டிைபான்சி்ஸடர Q2 யின் சவளியீடபா�து மின்தைறட 
R2 வழியபா்க டிைபான்சி்ஸடர Q1 யின் அடிவபாய 
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முற�யுடன் இறணந்துள்ைது. அநதைந்பான்று Q1 
யின் சவளியீடபா�து R1 வழியபா்க Q2 யின் அடிவபாய 
முற�யுடன் இறணந்துள்ைது. மின்நதை்ககி்கள் 
C1 மற்றும் C2 நிறைமபாற்ை (Switching) 
்ணபிற� நமம்்டுத்துகின்ை�. இதை�பால் உயர 
அதிரசவணணுறடய ெதுை அறை்கள் மி்க நவ்கமபா்க 
எழுச்சி ச்ற்றும், வீழச்சி அறடந்தும்(fast rise and fall 
) உருவபாகின்ை�. இதைன் ்கபாைணமபா்க அறை்கள் 
எபந்பாதும் குறைவு (distortion)  அறடவதில்றை. 
C1 மற்றும் C2  ்கம்முடநடடிங(commutating) 
அல்ைது ்ஸபீட அப (speed up) மின்நதை்ககி எ� 
அறழ்க்கப்டுகிைது. 

வவலை செய்யும விதம: மின் 
சுற்றின் ெபாவிறய இய்ககியவுடன்(ON) Q1, 
Q2 என்ை டிைபான்சி்ஸடர்களில் ஒன்று ்கடத்தை 
துவஙகுகின்ைது. பின்�ர இந்தை டிைபான்சி்ஸடர 
பூரிதை(saturation) நிறை்ககுச் செல்கிைது. மற்சைபாரு 
டிைபான்சி்ஸடர எதிரமறைப பின்னூடடத்தைபால் 
இயங்கபாதை(cutoff) நிறையில் உள்ைது. 

அதைபாவது Q1 இயஙகுவதைபா்கவும்(ON), Q2 
இயங்கபாதைதைபா்கவும்(Off) ்கருதுநவபாம். இதுநவ 
சுற்றின் மபாைபாதை நிறையபாகும். இச்சுற்றிற்கு ஒரு 
தூணடும் துடிபபு சவளியில் இருந்து தைரும் வறை 
இந்நிறைநய நீடி்ககும்.

இபந்பாது ஒரு தூணடும் துடிபபு, 
மீைறமவு(Reset) ்குதி்ககு(Q2ன் அடிவபாய 
முற�) உள்ளீடபா்க தைைப்டும்ந்பாது, அதைன் 
 முன்ந�பா்ககுச் ெபாரபு நிறைறய அதி்கரித்து 
டிைபான்சி்ஸடர Q2றவ இயங்கச்(ON) செயகிைது. 
இதை�பால் ஏற்்பான் மின்ந�பாடடம் உயரந்து 
அதைன்  மின்�ழுத்தைத்றதை்க குறை்ககிைது. 
எ�நவ மின்�ழுத்தை வீழச்சியின் ்கபாைணமபா்க 
அதைனுடன் இறணந்துள்ை  டிைபான்சி்ஸடர 
Q1 பின்ந�பா்ககுச் ெபாரபு நிறைறய ச்ற்று 

இயங்கபாதை(OFF) நிறை்ககுச் செல்கிைது. இதுநவ 
மின்சுற்றின் இைணடபாவது மபாைபாதை நிறையபாகும். 
இந்நிறை டிைபான்சி்ஸடர Q1 ்ககு தூணடும் துடிபபு 
தைரும் வறை நீடி்ககும்.

நமற்்கணட செயல்்பாடடிற� நி்கழத்தை 
எதிரமறை துடிபற்யும் ்யன்்டுத்தைைபாம். அறமவு 
(set) ்குதி்ககு உள்ளீடபா்க எதிரமறைத் துடிபற் 
தைரும்ந்பாது முதைல் மபாைபாதை நிறையிலிருந்து 
இைணடபாவது மபாைபாதை நிறை்ககு மபாற்ைமறடகிைது. 
மீைறமவு ்குதி்ககு எதிரமறை துடிபற்த் 
தைரும்ந்பாது முந்றதைய நிறை்ககு மபாற்ைமறடகிைது. 
பயன்கள் 

1. ்கணினி நிற�வ்கத்தில் ்யன்்டுகிைது.
2. ச்யரவுப ்திவ்கம்(Shift Register), 

எணணிச் சுற்று்களின் (Counter) 
நிற�வ்கப ்குதியில் ்யன்்டுகின்ை�.

3. அதிரசவண வகுபபியில்(frequency divider) 
்யன்்டுகிைது. 
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்டம் 6.8 இருநிறை ்ன்றம அதிரவி

இந்தை ்பாடப்குதியின் முடிவில் மபாணவர்கள் கீழ்க்கபாணும் செயல்்பாடு்கள் குறித்து அறிந்து 
ச்கபாள்வபார்கள். 
1. றென்வடிவ மற்றும் றென் வடிவமற்ை அறை்களின் அடிப்றட ்ணற் அறிந்து  ச்கபாணடது.
2. சதைபாடரபு ெபாதை�ங்களின் செயல்்பாடடில் அறையபா்ககியின் அவசியத்றதை அறிந்து  ச்கபாணடது.
3. அறையபா்ககியில் நேரமறைப பின்னூடடத்தின் ்யன்்பாடறடத் சதைரிந்து  ச்கபாணடது.
4. இை்க்க முறை மின்�ணுவியல் துறையின் அடிப்றடயபா்க இருநிறை ்ன்றம அதிரவி 

இருப்றதைத் சதைரிந்து ச்கபாணடது.

கற்றல விலளவுகள்
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வினாக்கள்
I ெரியான விலைலயத் ந�ரநச�டுத்து எழுதுக 
 1 ைதிபச்ண்
1. ஒரு அறையபா்ககி .................. மபாற்றுகின்ைது
 அ) AC மின்ெ்கதிறய DC மின்ெ்கதியபா்க
 ஆ) DC மின்ெ்கதிறய AC மின்ெ்கதியபா்க
 இ) இயந்திை ெ்கதிறய AC மின்ெ்கதியபா்க
 ஈ) நமற்்கணட எதுவுமில்றை
2. ஒரு LC டிைபான்சி்ஸடர அறையபா்ககியில் உள்ை 

செயல்்டும் உறுபபு ..................
 அ) LC சதைபாடடிச் சுற்று ஆ) ெபாரபு சுற்று
 இ) டிைபான்சி்ஸடர ஈ) RC சுற்று
3. அறையபா்ககி உற்்த்திச் செயயும் அறைவு்கள்
 அ) தைணியும் அறைவு்கள் 
 ஆ) தைணியபாதை அறைவு்கள்
 இ) ்ணந்ற்ைப்டட அறை்கள்
 ஈ) நமற்்கணட எதுவுமில்றை
4. ்டி்க அறையபா்ககி ச்பாதுவபா்கப ்யன்்டும் 

ெபாதை�ம்
 அ) வபாச�பாலி வபாஙகி
  ஆ) வபாச�பாலி ஒலி்ைபபி
 இ) சதைபாறை்க்கபாடசி வபாஙகி
  ஈ) சதைபாறை்க்கபாடசி ஒளி்ைபபி

5. ஒரு ்டி்கத்தில்(Crystal) அழுத்தை மின் விறைவு 
என்்து ..................

 அ)  இயந்திை அழுத்தைம் ்கபாைணமபா்க ஒரு 
மின்�ழுத்தைம் உருவபா்க்கப்டுவது

 ஆ)  சவப்நிறை ்கபாைணமபா்க மின்தைறடயில் 
மபாற்ைம் ஏற்்டுவது

 இ)  சவப்திறை ்கபாைணமபா்க அதிரசவணணில் 
மபாற்ைம் ஏற்்டுவது 

 ஈ)  நமற்்கணட எதுவுமில்றை

6. ்டி்கத்தில் .................. ஆ�து, ்டி்க அறையபா்ககி 
அதிரசவணறண மி்கவும் நிறையபா்க இரு்க்கச் 
செயகிைது 

 அ) ்கடி�த் தைன்றம ஆ) அதிரவு தைன்றம 
 இ) குறைந்தை ‘Q’ ஈ) உயரந்தை ’Q’
7. எந்தை நிறையிலும் நிறையற்ை ்ன்றம அதிரவி 

.................. இரு்ககும்
 அ) நிறையபா�தைபா்க(stable)
 ஆ) நிறையற்ைதைபா்க(unstable)
 இ) பூரிதைநிறையபா்க(Saturated)
 ஈ) (அ) மற்றும் (இ)

8. எந்தை நிறையிலும்(State) இருநிறை ்ன்றம 
அதிரவி .................. இரு்ககும்.

 அ) நிறையபா�தைபா்க(stable) 
 ஆ) நிறையற்ைதைபா்க(unstable)
 இ) பூரிதைநிறை(unstable)
 ஈ) சுதைந்திைமபா்க

9. ஒரு ஒருநிறை ்ன்றம அதிரவி .................. 
இரு்ககும்.

 அ) ஒரு மபாைபாதை நிறையும் இன்றி 
 ஆ) ஒரு மபாைபாதை நிறையபா்க
 இ) இைணடு மபாைபாதை நிறையபா்க 
 ஈ) நமற்்கணட எதுவுமில்றை

10. ஒரு அறையைவபா�(Quasi) மபாைபாதை நிறை 
ச்ற்றுள்ை மின்சுற்று

 அ) இருநிறை ்ன்றம அதிரவி சுற்று 
 ஆ) ஒருநிறை ்ன்றம அதிரவி சுற்று
 இ) மூன்று மபாைபாதை நிறைச் சுற்று 
 ஈ) மூன்று நிறைச் சுற்று

II ஒரு சிை வரிகளில விலையளிக்கவும் 
 3 ைதிபச்ண்கள்

1. அறையபா்ககி என்்து என்�? அதைன் 
வற்கப்பாடடிற�்க கூறு்க.

2. அழுத்தை மின் விறைவு என்்து என்�?
3. ெதுை அறை்கள் எவ்வபாறு உற்்த்தி 

செயயப்டுகின்ை� என்்றதை்க கூறு்க.
4. டிைபான்சி்ஸடர அறையபா்ககியின் வற்க்கறை்க கூறு்க.
5. அறையபா்ககியில் நேரமறைப பின்னூடடம் 

என்ைபால் என்�?
6. ்ன்றம அதிரவி என்்து என்�? அதைன் 

வற்க்கறை்க கூறு்க.
7. ்டி்க அறையபா்ககியின் ேன்றம, தீறம்கறைத் தைரு்க.

III  கீழக்கண்ை வினாக்களுக்கு ஒரு ்க்க 
அளவில விலையளிக்கவும் 5 ைதிபச்ண்கள்

1. தைணியும், தைணியபாதை அறைவு்கறை அறைஅறமபபு 
்டத்துடன் விை்ககு்க.

2. அறையபா்ககியில் உள்ை மு்ககிய ்குதி்கறை 
்டத்துடன் விை்ககு்க.

3. குறிபபு வறை்க!   i.  நிறையற்ை ்ன்றம அதிரவி)
 ii.  ஒருநிறை ்ன்றம அதிரவி
4. ஒரு அறையபா்ககியின் செயல்்பாடடில் நேரமறைப 

பின்னுடடம் அவசியமபா�து என்்றதை நிருபி்க்கவும்.

IV கீழக்கண்ை வினாக்களுக்கு விரிவாக 
விலையளிக்கவும் 10 ைதிபச்ண்கள்

1. ஹபாரடலி அறையபா்ககியின் ்கடடறமபபு மற்றும் 
நவறை செயயும் முறைறய மின்சுற்று ்டத்துடன் 
விவரி்க்கவும்.

2. ்டி்க அறையபா்ககியின் மின்சுற்று ்டம் வறைந்து 
அதைன் செயல்முறை்கறை விவரி்க்கவும்.

3. இருநிறை ்ன்றம அதிரவி ்கடடறமபபு மற்றும் 
நவறை செயயும் விதைத்றதை மின்சுற்று ்டத்துடன் 
விவரி்க்கவும்.

விலைகள்
1. (ஆ) 2. (இ) 3. (ஆ) 4. (அ)  5. (அ)
6. (ஈ) 7. (ஆ) 8. (அ) 9. (ஆ) 10. (ஆ)

அலையாக்கிகள் பரா்டம 790
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7
இலக்கவக்க 

மின்னணுவியல்
(Digital Electronics)

்கற்றலின ந�ோக்கம்
இந்த பாடபபகுதியின் முடிவில் மாணவர்கள் கீழ்க்காணும்  
செயல்பாடு்கள் குறித்து அறிநது ச்காள்வார்கள். 
1.  ஒபபுமம மற்றும் இல்க்கவம்க ெமி்கமஞை்கள் பற்றி அறிநது ச்காள்ளு்தல்.
2.  இல்க்கவம்க  மின்சுற்றின் செயல்பாடு்கள் குறித்து  அறிநது ச்காள்ளு்தல்.
3.  எண்முமை்கள் பற்றி அறிநது ச்காள்ளு்தல்.
4.  எண்முமை மாற்ைங்கள் பற்றி அறிநது ச்காள்ளு்தல்.
5.  எண்்கமை ஒரு குறியீட்டிலிருநது மற்சைாரு குறியீட்டிற்கு மாற்றும் முமை பற்றி அறிநது 

ச்காள்ளு்தல்.

பாடம்

அறிமு்கம்

மின்்னணுவியல் துமையில் இல்க்கவம்கச் 
சுற்று்களின் செயல்பாடு்கமை அறிநது ச்காள்ளும் 
பாடப பிரிவவ இல்க்கவம்க மின்்னணுவியல் 
எ்னபபடுகிைது.

இல்க்கவம்க என்ை வாரத்ம்தமய்க 
வ்கட்டவுடன் நம் நிம்னவிற்கு வருவது 
இல்க்கவம்க்க ்கணிபபான் மற்றும் 
இல்க்கவம்க்க ்கணினி்கள்்தான். இமவ 
இரண்டும் இல்க்கவம்க மின்்னணுவியலு்ககுச் 
சிைந்த எடுத்து்காட்டு்கள். இமவ மட்டுமல்லாது, 
இன்மைய ்காலத்தில் இந்த இல்க்கவம்க 
சுற்று்கமை்க ச்காண்டு உருவா்க்கபபடா்த 
ொ்த்னங்கவை இல்மல என்று கூைலாம்.  
குழநம்த்கள் விமையாடும் சபாம்மம மு்தல் 
வாச்னாலி, ச்தாமல்க்காட்சி, செயற்ம்க்கவ்காள் 
எ்ன அம்னத்துச் ொ்த்னங்களிலும் இந்த 
இல்க்கவம்க மின்்னணுவியலின் செயல்பாடு்கள் 
நிமைநதுள்ைது.

ஒரு மும்னயிலிருநது மற்சைாரு மும்ன்ககு 
மின்்னணு ெமி்கமஞைமய அனுபபுவ்தற்கு இரண்டு 
முமை்கள் உள்ை்ன. அமவ,

1. ஒபபுமம முமை
2. இல்க்கவம்க முமை

7.1  ஒப்புகை சமிககஞை்கள் ைறறும் 
இலக்கவக்க சமிககஞை்கள் 

i) ஒப்புகை சமிககஞை
ச்தாடரச்சியா்க மாறி்கச்காண்வடயிரு்ககும்  
ெமி்கமஞை (மின்வ்னாட்டம் அல்லது மின்்னழுத்்தம்) 
ஒபபுமம ெமி்கமஞை எ்னபபடும்.
உ்தாரணம்:  சினுொயடல் என்கிை மென் வடிவ 

அமல்கள்

Volts (v)

Time (t)

படம் 7.1 ஒபபுமம ெமி்கமஞை
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பாடம் 8 இலக்கவக்க மின்னணுவியல்92

ii) இலக்கவக்க சமிககஞை 
ஒரு ெமி்கமஞை அதி்கபட்ெமா்க இருநிமல அல்லது 
இரு மதிபபு்கமை மட்டுவம ச்காண்டிருந்தால் அது 
இல்க்கவம்க ெமி்கமஞை எ்னபபடும்.

உ்தாரணம் : ெதுர அமல்கள்

1

0.5

A
m

pl
itu

de

Square wave

Time

படம் 7.2 இல்க்கவம்க ெமி்கமஞை

இல்க்கவம்க ெமி்கமஞை இரண்டு நிமல்கமை 
(ON or OFF) மட்டுவம ச்காண்டிருபப்தால், 
துல்லியமா்ன அைவு்கமைத் ்தர முடிகிைது.   எ்னவவ, 
இம்முமையா்னது அ்னலா்க முமைமய்க ்காட்டிலும் 
சிைந்த்தா்க்க ்கரு்தபபடுகிைது.

7.2. இலக்கவக்கச் சுறறு 

இல்க்கவம்க ெமி்கமஞை்கமை மட்டுவம 
ம்கயாை்ககூடிய மின்்னணுவியல் சுற்று்ககு 
இல்க்கவம்கச் சுற்று என்று சபயர.

உ்தாரணம்: இல்க்கவம்க்க ்கணிபபான், 
இல்க்கவம்க்க ்கணினி.

இல்க்கவம்கச் செயல்பாடு என்பது 
இருநிமலச் செயல்பாட்மட  (ON or OFF அல்லது  
1 or 0) ச்காண்ட்தால், இல்க்கவம்கச் சுற்று்களில் 
1 மற்றும் 0 என்ை இருநிமல எண்முமை 
பயன்படுத்்தபபடுகிைது. 

ஆ்கவவ, இல்க்கவம்கச் சுற்று்களில் 
பயன்படுத்்தபபடும் எண்முமை்கள் பற்றி நாம் 
அறிநது ச்காள்ை வவண்டியது அவசியம்.

7.3 தரவு பிரதியீடு
்கணிபசபாறி்கள் ்தரவு்கமை ‘0’ (சுழியம்) மற்றும் 
‘1’ (ஒன்று) என்ை எண்்களில் ம்கயாளுகின்ைது. 
எண், எழுத்து, சிைபபு்ககுறியீடு எ்ன ்தரவு எந்த 
வம்கயா்க இருந்தாலும் அமவ ்கணிபசபாறியால் 
புரிநதுச்காள்ை்ககூடிய ‘0’ (சுழியம்) அல்லது ‘1’ 

(ஒன்று) என்ை எண் வடிவில் மாற்ைபபட வவண்டும். 
்கணிபசபாறி்கள் புரிநதுச்காள்ை்ககூடிய 0 மற்றும் 
1 ஆகியமவ இயநதிர சமாழி (Machine Language) 
எ்ன அமழ்க்கபபடுகின்ைது. 0 அல்லது 1 ஆகிய 
இரண்டு எண்்கள் ஆஙகிலத்தில், Binary Digits 
(Bit) என்று அமழ்க்கபபடுகிைது. ்தமிழில் இமவ 
“இருநிமல எண்்கள்” அல்லது “இரும எண்்கள்” 
(Binary) என்று அமழ்க்கபபடுகிைது. எ்னவவ, 
்தரவு பிரதியீடு்கமைப பற்றி ்கற்ைல் ்கணிபசபாறி 
்கற்ைலில் மு்ககியா்ன பகுதியாகும். இருநிமல 
எண்்கள் அ்தன் அைமவ அடிபபமடயா்க ச்காண்டு 
பல்வவைா்க அமழ்க்கபபடுகின்ைது. அமவ 
வருமாறு: 

1 பிட் (Bit) – இருநிமல எண்்கைா்ன 0 அல்லது 
1 பிட் எ்ன அமழ்க்கபபடும். இது ்கணிபசபாறி 
்தரவின் அடிபபமட அலகு ஆகும். 

2. Bit என்ை ஆஙகில வாரத்ம்த Binary digit 
என்பதின் சுரு்க்கம். நிபில் (Nibble) என்பது 
4 பிட்டு்களின் ச்தாகுதி.

3. மபட் (Byte) என்பது 8 பிட்டு்களின் 
ச்தாகுதி. ்கணிபசபாறியில் நிம்னவ்கத்ம்த 
அைவிடுவ்தற்கு அடிபபமட அலகு மபட் ஆகும்.

4. வவரடு நீைம் (Word length) என்பது ஒரு 
்கணிபசபாறியின் மமய செயல்கத்தில் 
எத்்தம்ன பிட்டு்கள் செயற்படுத்்தபபடும் 
என்பம்த குறி்ககும். எடுத்து்க்காட்டா்க, 
வவரடு நீைம் – 8 பிட்டு்கள், 16 பிட்டு்கள், 32 
பிட்டு்கள் மற்றும் 64 பிட்டு்களின் அைவில் 
அமம்க்கபபடும் (இன்மைய ்கணிபசபாறி்கள் 
32 பிட்டு்கள் அல்லது 64 பிட்டு வவரடு 
நீைத்தில் வடிவமம்க்கபபடுகிைது).

்கணிப்்போறி நிக்னவ்கம் (முதனகை ைறறும் 
இரண்ோம்நிகல நிக்னவ்கம்)
்கணிபசபாறி நிம்னவ்கங்கள் (மு்தன்மம மற்றும் 
இரண்டாம்நிமல நிம்னவ்கம்) சபாதுவா்க 
கிவலாமபட் (Kilobyte - KB) அல்லது சம்கா மபட் 
(Megabyte -MB) என்ை அைவு்களில் குறிபபிடபபடும். 
பதின்ம எண் முமையில் 1 கிவலா என்பது 1000 
என்ப்தாகும். அ்தாவது, 103. இருநிமல எண் 
முமையில் 1 கிவலா மபட் என்பது 1024 மபட்டு்கள் 
அ்தாவது 210 ஆகும். கீவழ ச்காடு்க்கபபட்டுள்ை 
அட்டவமண பல்வவறு நிம்னவ்க அைவு்கமை்க 
்காட்டுகிைது.
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சபாதுவா்க நமடமுமையில் பதின்ம எண் 
(்தெமஎண்) முமை பயன்படுத்்தபபடுகிைது. இதில் 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ஆகிய 10 இல்க்கங்கள் 
்கண்ககிடுவ்தற்குப பயன்படுகின்ை்ன. ஆ்னால் 
இல்க்கவம்க மின்்னணுவியலில் ‘1’ மற்றும் ‘0’ 
ஆகிய இருநிமல எண்்கமை மட்டுவம பயன்படுத்்த 
முடியும்.

இல்க்கவம்க ்கணினி, நுண்செயலா்ககி  
மற்றும் இல்க்கவம்க மின்்னணு்க ்கருவி்கள் 
வபான்ைமவ நாம் ச்காடு்ககின்ை ்தெம எண்்கமை 
வநரடியா்க ஏற்று்கச்காண்டு செயலாற்றுவது 
என்பது மி்கமி்க ்கடி்னமா்ன செயலாகும்.  எ்னவவ, 
இமவ இருநிமல எண் முமையில் செயலாற்றி்னால் 
மி்க எளி்தா்க இரு்ககும்.  இந்த முமை ெரியா்ன்தா்க 
இருந்தாலும் பயன்படுத்துவதில் அதி்க சிரமம் 
இருந்தது.  ஏச்னன்ைால் ்தெம எண்்கமை்க 
குறிபப்தற்கு பல இல்க்க இருநிமல எண்்கமைப 
பயன்படுத்்த வவண்டியிருந்தது.  எ்னவவ, 
இச்சிரமத்ம்த்க குமை்ககும் வநா்ககில் எண்ணிமல 
முமை, பதி்னாறு நிமல வபான்ை எண் முமை்களும் 
பயன்படுத்்தபபடுகின்ை்ன.  இத்்தம்கய எண்்களின் 
நீைமா்னது இருநிமல எண்்களின் நீைத்ம்த 
விடவும் குமைவா்க இரு்ககும்.

சில எண் முமை்கள் பற்றிய விவரங்கள் 
கீவழ ச்காடு்க்கபபட்டுள்ை்ன.

7.4.1 பதினை நிகல எணமுக்ற
இந்த எண் முமை 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ஆகிய பத்து 
எண் உரு்க்கமை்க ச்காண்டது. இது பழமமயா்ன, 
சபாதுவா்க பயன்பாட்டில் உள்ை முமையாகும். இது 
“நிகல ைதிப்பு” (Positional Value) முமையாகும்.

படம் 7.3s ்தரவு்களின் குறிபபு முமை

ஒரு உமரயில் உள்ை எழுத்துரு்க்கமை்க 
குறி்க்க மபட்டு்கள் பயன்படுத்்தபபடுகின்ை்ன. 
எழுத்துரு்க்கள் மற்றும் எண்்கமை்க 
குறி்க்க பல்வவறு குறியீட்டு முமை ்கள் 
பயன்படுத்்தபபடுகின்ைது.

இதில், ”்த்கவல் பரிமாற்ைத்திற்்கா்ன 
அசமரி்க்க ்தரநிமல குறியீடு முமை ” (ASCII-
American Standard Code for Information 
Interchange) சபாதுவா்க பயன்பாட்டில் உள்ை ஒரு 
குறிமுமையாகும்

7.4. எண முக்ற்கள் 
அறிமு்கம் 
எண் முமை என்பது சபாதுவா்க சபாருட்்கள் 
அல்லது மற்ை செயல்பாடு்களின் எண்ணி்கம்கமய 
அறிநது ச்காள்ைப பயன்படும் முமையாகும்.

அட்டவமண7.1  பல்வவறு நிம்னவ்க அைவு்கமை்க (Read 2^10 as 2 power 10)

சபயர சுரு்க்கம் அைவு
கிவலா K 2^10=1,024
சம்கா M 2^20=1,048,576
ஜி்கா G 2^30=1,073,741,824
சடரா T 2^40=1,099,511,627,776

பீட்டா P 2^50=1,125,899,906,842,624

எ்க்ா E 2^60=1,152,921,504,606,846,976

ஜீடா Z 2^70=1,180,591,620,717,411,303,424

வயாட்டா Y 2^80=1,208,925,819,614,629,174,706,176
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பதினை இருநிகல எணணிகல பதி்னோறு 
நிகல

0 0000 000 0000
1 0001 001 0001
2 0010 002 0002
3 0011 003 0003
4 0100 004 0004
5 0101 005 0005
6 0110 006 0006
7 0111 007 0007
8 1000 010 0008
9 1001 011 0009
10 1010 012 A
11 1011 013 B
12 1100 014 C
13 1101 015 D
14 1110 016 E
15 1111 017 F

7.4.5  இருை தசைக குறியீடு  எண  
(Binary Coded Decimal Number)

இரும ்தெம்க குறியீடு (BCD) என்பது இருநிமல 
எண்்கமை (Binary) வபான்வை 0 மற்றும் 1 என்ை 
எண்்கமை மட்டும் ச்காண்ட்தாகும். 0 என்பது 
ஒரு பிட் எ்னவும், 1 என்பது ஒரு பிட் எ்னவும் 
குறி்க்கபபடுகிைது.
இரும ்தெம்க குறியீடு எண் முமையில் ஒவசவாரு 
்தெம எண்ணும் நான்கு பிட்்கமை்க ச்காண்ட 
இருநிமல எண்்கைால் குறிபபிடபபடுகின்ைது.  
நான்கு பிட்்கமை்க ச்காண்ட எண்ணா்னது ‘Nibble’ 
எ்னவும், எட்டு பிட்்கமை்க ச்காண்ட எண்ணா்னது 
‘Byte’ எ்னவும் அமழ்க்கபபடுகிைது.

7.4.2 இருநிகல எண்கள் (Binary Number)
இது ‘1’ அல்லது ‘0’ ஆகிய இரு எண்்கமை மட்டுவம 
ச்காண்டிரு்ககும்.  இ்தன் அடிமா்னம் (Radix 
அல்லது Base) 2 ஆகும். 
உதாரணம் : 10102

ஒரு ொ்தாரண ொவிமய (Switch) 
இருநிமல எண் முமையின்படி செயல்படும் ஒரு 
மாதிரியா்க எடுத்து்க ச்காள்ைலாம்.  ஏச்னனில், 
இந்த இரண்டு நிமல்கமையும் ON அல்லது OFF 
மற்றும் ‘1’ அல்லது ‘0’ எ்ன வமரயறு்க்கலாம். ்தெம 
எண்்கமை குறிபபிடுகின்ைவபாது மட்டும் அ்தன் 
அடிமா்னத்ம்த நாம் எழுதுவதில்மல.

7.4.3  எணணிகல எண்கள் (Octal Number)
எண்ணிமல எண்்கள் 0 மு்தல் 7 வமரயிலா்ன 
எட்டு எண்்கமை்க ச்காண்டிரு்ககும். இ்தன் 
அடிமா்னம் 8 ஆகும். 
உ்தாரணம் : 76128

7.4.4  பதி்னோறுநிகல எண  
(Hexadecimal Number) 

பதி்னாறு நிமல எண்ணா்னது 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, A, B, C, D, E மற்றும் F என்கிை பதி்னாறு 
எண்்கமை்க ச்காண்ட்தாகும். இ்தன் அடிமா்னம் 16 
ஆகும். 
உதாரணம் : 508D16

எண முக்ற்கள்

பதினை
Decimal

அடிைோ்னம் 10
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

அடிைோ்னம் 8
(0,1,2,3,4,5,6,7)

அடிைோ்னம் 16
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

அடிைோ்னம் 2
(0,1)

இருநிகல 
Binary

எணணிகல 
Octal

பதி்னோறு நிகல 
Hexadecimal
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எண்   8    A    B     5    .  C     9
அடிமா்னத்தின் 
இடமதிபபு 163 162  161  160 . 16-1  16-2 

7.5 எணமுக்ற ைோற்றங்கள்
ஒருவம்க எண்மண மற்சைாரு வம்க எண்ணா்க 
மாற்றுவ்தற்கு அந்த எண்ணின் முழுபபகுதி மற்றும் 
பின்்னப பகுதி்களு்ககு ்தனித்்தனி முமை்கள் 
்கமடப பிடி்க்கபபடுகின்ை்ன.  எ்னவவ, முழு மற்றும் 
பின்்ன பகுதி்கமைத் ்தனித்்தனியா்க மாற்றி பின்பு 
புள்ளி உ்தவி்க ச்காண்டு வெரத்து எழு்த வவண்டும்.

சில எண் முமை மாற்ைங்கள் பற்றி கீவழ 
விவரி்க்கபபட்டுள்ைது.

7.5.1  பதினை எண – இருநிகல எண 
(Decimal to Binary)

பதின்ம எண்மண இருநிமல எண்ணா்க 
மாற்றுவ்தற்குப பதின்ம எண்மண ச்தாடரச்சியா்க 
2 ஆல் ஈவு 0 வரும் வமர வகு்க்கவவண்டும். 
ஒவசவாரு வகுத்்தலின் வபாதும் கிமட்க்கப 
சபறும் மீதியா்னது ்தனியா்க எழு்தபபடுகிைது. 
இவவாறு கிமட்ககும் மீதி்கமை கீழிருநது வமலா்க 
எழுதி்னால் இருநிமல எண் கிமட்ககும்.

எ.்கா. 26 என்ை பதின்ம எண்மண 
இருநிமல எண்ணா்க மாற்று்க.

	 ∴		2610 = 110102

7.5.2.  இருநிகல எண - பதினை எண  
(Binary to Decimal)

இருநிமல எண்ணின் அடிமா்னம் இரண்டு 
ஆகும்.  எ்னவவ ச்காடு்க்கபபட்ட இருநிமல 
எண்மண அ்தன் இடமதிபபால் சபரு்ககி அ்தன் 
ச்தாம்கயிம்ன்க கூட்ட வவண்டும்.  
எ.்கா.  10112 என்ை  இருநிமல எண்மண பதின்ம 
எண்ணா்க மாற்று்க.

1         0        1       1
23     22     21      20

எ்னவவ ்தனியா்க உள்ை இரும ்தெம்க 
குறியீடு எண்ணின் மி்கச்சிறிய எண் 0000 
(0) எ்னவும், மி்கபசபரிய எண் 1001 (9) எ்னவும் 
இரு்ககும்.
உ்தாரணம் : 1000 0111BCD

எண்களின இ்ைதிப்பு 
இருநிமல எண், ்தெம எண், எண்ணிமல 
எண், பதி்னாறுநிமல எண்்கள் ஒவசவான்றும் 
ஒவசவாரு அடிமா்னத்ம்த்க ச்காண்டிருந்தாலும், 
வமற்கூறிய எண்்கமை ஒரு எண்ணில் இருநது 
வவறு ஒரு எண்ணிற்கு மாற்றுவ்தால் அ்தன் 
மதிபபு மாறுவதில்மல. ஒவசவாரு எண் 
முமை்ககும் உரிய அடிமா்னமா்னது (Weight) கீவழ 
ச்காடு்க்கபபட்டுள்ைது.

தசை எண முக்ற (Decimal Number System)
2857.45 என்கிை ்தெம எண்ணின் இடமதிபபா்னது, 
ஒவசவாரு இல்க்க எண்ணிற்கும் எவவாறு 
இரு்ககும் என்பது கீவழ ச்காடு்க்கபபட்டுள்ைது.

எண்  2     8      5      7   .  4     5
அடிமா்னத்தின் 
இடமதிபபு 103  102  101  100  . 10-1 10-2  

இருநிகல எண முக்ற  
(Binary Number System)
1011.01 என்கிை இருநிமல எண்ணின் இடமதிபபு 
கீவழ ச்காடு்க்கபபட்டுள்ைது. 

எண்  1    0    1      1   .   0     1

அடிமா்னத்தின் 
இடமதிபபு 23   22    21      20  .  2-1   2-2

எணணிகல எண முக்ற  
(Octal Number System)
7356.32   என்கிை எண்ணிமல எண்ணில் 
உள்ை இல்க்கங்களின் இடமதிபபு கீவழ 
ச்காடு்க்கபபட்டுள்ைது.

எண்  7    3    5    6   .  3      2
அடிமா்னத்தின் 
இடமதிபபு 83   82   81    80 .  8-1   8-2

பதி்னோறு நிகல எண முக்ற (Hexadecimal 
Number System)
8AB5.C9 என்கிை பதி்னாறு நிமல எண்ணில் 
உள்ை இல்க்கங்களின் இடமதிபபா்னது கீவழ 
ச்காடு்க்கபபட்டுள்ைது.
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7.5.6  பதி்னோறு நிகல எண – பதினை எண 
(Hexadecimal to Decimal)

பதி்னாறு நிமல எண்ணின் அடிமா்னம் 16 
ஆகும். எ்னவவ ச்காடு்க்கபபட்ட பதி்னாறு நிமல 
எண்மண அ்தன் இடமதிபபால் சபரு்ககி அ்தன் 
ச்தாம்கயிம்ன்க கூட்ட வவண்டும்.

எ.்கா. B35 என்ை பதி்னாறு நிமல 
எண்மணப பதின்ம எண்ணா்க மாற்ைவும்.
இமணயா்ன பதின்ம எண்   
 =  (B x 162 ) + (3 x 161) + (5 x 160)
 = (11 x 256) + (3 x 16)  + (5 x 1)
 = 2816 + 48 + 5
 ஃ B3516 = 286910

7.5.7  எணணிகல எண – இருநிகல எண 
(Octal to Binary)

எண்ணிமல எண்ணின் ஒவசவாரு 
இல்க்கத்ம்தயும் ்தனியா்க எடுத்து அ்தற்கு 
இமணயா்ன இருநிமல எண் மதிபமப மூன்று 
ச்தாடர்கைா்கப பிரித்து எழு்த வவண்டும். 

ஒரு பிட்மட்க ச்காண்ட ஆ்கடல் எண்்களும் 
அ்தற்குச் ெமமா்ன மூன்று பிட்்கமை்க ச்காண்ட 
இருநிமல எண்்களும் கீவழ அட்டவமண 7.2ல் 
ச்காடு்க்கபபட்டுள்ைது.

அட்வகை 7.2:   எணணிகல எண – இருநிகல எண 
ைோற்றம்

எண்ணிலை எண் இலணயான இருநிலை எண்

0 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
6 110
7 111

எ.்கா: 43 என்ை எண்ணிமல எண்மண 
இருநிமல எண்ணா்க மாற்ைவும்.
  4      3
 100   011
 438 = 1000112

இமணயா்ன பதின்ம எண்
 = (1 × 23) + (0 ×	22) + (1 ×	21) + (1 ×	20)
 = (1 ×	8)    +  (0 × 4)  + (1 ×	2)   + (1 ×	1) 
 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11
 ∴	10112 = 1110

7.5.3.  பதினை எண – எணணிகல எண 
(Decimal to Octal)

பதின்ம எண்மண எண்ணிமல எண்ணா்க 
மாற்றுவ்தற்கு, பதின்ம எண்மணத் ச்தாடரச்சியா்க 
8ஆல் ஈவு 0 வரும் வமர வகு்க்க வவண்டும்.

எ.்கா. பதின்ம எண் 408-ஐ எண்ணிமல 
எண்ணா்க மாற்று்க.

8 408
8 51 0−

−6 3

40810= 6308

7.5.4  எணணிகல எண – பதினை எண 
(Octal to Decimal)

ஒரு எண்ணிமல எண்ணின் அடிமா்னம் 8 
ஆகும்.  எ்னவவ, ச்காடு்க்கபபட்ட எண்ணிமல 
எண்மண அ்தன் இடமதிபபால் சபரு்ககி அ்தன் 
ச்தாம்கயிம்ன்க கூட்ட வவண்டும். 

எ.்கா. 3758 என்ை எண்ணிமல 
எண்மண பதின்ம எண்ணா்க மாற்று்க.
இமணயா்ன பதின்ம எண்
 = (3 x 82)  + (7 x 81) + (5 x 80)
 = (3 x 64) + (7x 8)  + (5 x 1)
 = 192 + 56 + 5 = 253
 ஃ 3758 = 25310

7.5.5  பதினை எண – பதி்னோறு நிகல எண 
(Decimal to Hexadecimal)

பதின்ம எண்மண பதி்னாறு நிமல எண்ணா்க 
மாற்றுவ்தற்குப பதின்ம எண்மண 16ஆல் வகுத்து, 
ஈமவயும், மீதிமயயும் குறித்து்க ச்காள்ை வவண்டும். 

எ.கா. 4538 என்ை பதின்ம எண்மண 
பதி்னாறு நிமல எண்ணா்க மாற்று்க.

16 4538
16 283 10
1617 11

1 1

−
−

−

453810 =  11BA16
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எ.்கா: 7B3 என்ை பதி்னாறு நிமல 
எண்மண அ்தற்கிமணயா்ன இருநிமல 
எண்ணா்க மாற்று்க.

7 B 3
0111 1011 0011

ஃ 7B316 = 0111101100112
குறிப்பு: முழுபபகுதியில் (Integer) இடதுபுைம் 

உள்ை பூஜ்ஜியங்கமை நீ்ககி விடலாம்.

7.5.10.  இருநிகல எண – பதி்னோறு நிகல 
எண (Binary to Hexadecimal)

ச்காடு்க்கபபட்ட இருநிமல எண்ணின் 
முழுபபகுதியிம்ன வலது ப்க்கத்திலிருநது 
நான்கு நான்கு ச்தாடர்கைா்கப பிரித்து அ்தற்குரிய 
மதிபபு்கமை எழு்த வவண்டும்.

எ.்கா: 110110101011100 என்ை இருநிமல 
எண்மண பதி்னாறு நிமல எண்ணா்க மாற்ைவும்.

0110 1101 0101 1100
6 D 5 C

ஃ 1101101010111002 = 6D5C16

7.5.11  மிதப்புப் புள்ளி பதினை எணகை 
இருநிகல எணைோ்க ைோறறுதல்

“2ன் ச்தாடர சபரு்க்கல் முமை”மயப பயன்படுத்தி 
ச்காடு்க்கபபட்ட மி்தபபுப புள்ளி பதின்ம எண்மண 
இருநிமல எண்ணா்க மாற்ைலாம்.
எ.்கா:    முழு எண்பகுதி

0.2 × 2 = 0.4 0 (படி-1)
0.4 × 2 = 0.8 0  (படி-2)
0.8 × 2 = 1.6 1  (படி-3)
0.6 × 2 = 1.2 1  (படி-4)
0.2  × 2 = 0.4 0  (விமடயா்க கிமட்க்கப 

சபற்ை ்கமடசி முழு எண்)

குறிபபு: மி்தபபுப புள்ளி மீண்டும் அவ்த சபரு்ககு 
மதிபபு மு்தல் படிநிமல வபாலவவ கிமட்ககும்.

விமடயா்க கிமட்க்கபசபற்ை அம்னத்து 
முழு எண்்கமையும், வமலிருநது கீழா்க எடுத்து 
எழுது்க. அதுவவ, ச்காடு்க்கபபட்ட மி்தபபுப புள்ளி 
எண்ணிற்கு நி்கரா்ன இருநிமல எண் ஆகும். 
(0.2)10 = (0.00110)2

7.5.8  இருநிகல எண – எணணிகல எண 
(Binary to Octal)

ச்காடு்க்கபபட்ட இருநிமல எண்ணின் 
முழுபபகுதியிம்ன வலது ப்க்கத்திலிருநது மூன்று 
மூன்று ச்தாடர்கைா்கப பிரித்து அ்தற்குரிய மதிபமப 
எழு்த வவண்டும். அவவாறு பிரி்ககும்வபாது மூன்று 
பிட்்களு்ககு்க குமைவா்க இருந்தால் இடதுப்க்கம் 
பூஜ்ஜியங்கமைச் வெரத்து்க ச்காள்ைலாம்.
எ.்கா: 010111011 என்ை இருநிமல எண்மண 
அ்தற்கிமணயா்ன எண்ணிமல எண்ணா்க 
மாற்று்க. 

010 111 011
2 7 3

ஃ 0101110112 = 2738
7.5.9  பதி்னோறு நிகல எண – இருநிகல 

எண (Hexadecimal to Binary)
பதி்னாறு நிமல எண் – இருநிமல எண் 
மாற்ைத்தில் ஒவசவாரு பதி்னாறு நிமல 
எண்மணயும் 4 இல்க்கங்கள் ச்காண்ட இருநிமல 
எண்்கைா்க மாற்றி எழு்த வவண்டும்.

ஒரு பிட்மட்க ச்காண்ட பதி்னாறு 
நிமல எண்்களும், அ்தற்குச் ெமமா்ன நான்கு 
பிட்்கமை்க ச்காண்ட இருநிமல எண்்களும் கீவழ 
அட்டவமண 7.3ல் ச்காடு்க்கப பட்டுள்ைது.

அட்வகை 7.3:   பதி்னோறு நிகல எண – இருநிகல 
எண ைோற்றம்

பதினாறு நிலை எண் இலணயான இருநிலை எண்

0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
A 1010
B 1011
C 1100
D 1101
E 1110
F 1111
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1-ன் நிரபபு எண்ணா்ன 1101 ஆ்னது A3A2A1A0  
என்கிை சவளியீட்டில் கிமட்ககும். இவ்த முமையில் 
எத்்தம்ன பிட்்கமை்க ச்காண்ட இருநிமல 
எண்்கமையும் 1-ன் நிரபபு எண்ணா்க மாற்றி்க 
ச்காள்ைலாம்.

7.6.2  2-னநிரப்புஎண  
(2’s Complement Number) 

ஒரு இருநிமல எண்ணின் 2-ன் நிரபபு எண்மண 
்கண்டுபிடி்க்க மு்தலில் அவசவண்ணின் 1-ன் 
நிரபமப்க ்கண்டுபிடித்து அ்தனுடன் 1ஐ்க கூட்ட 
வவண்டும். 

உ்தாரணமா்க, 
0101 என்ை எண்ணிற்கு 1-ன் நிரபபு எண் = 1010

இ்தனுடன் 1ஐ்க கூட்டி்னால் 1010 + 1 = 1011
எ்னவவ 0101 என்ை இருநிமல எண்ணின் 

2-ன் நிரபபு 1011 ஆகும். 
இருநிமல எண்்கமை கூட்டுவ்தற்கு 

கீழ்காணும் விதிமுமை்கள் பின்பற்ைபபடுகிைது.

1. 0 + 0 = 0
2. 0 + 1 = 1  இந்த மூன்று கூட்டலிலும் மீதி 

(Carry) ஏற்படுவதில்மல.
3. 1 + 0 = 1 எ்னவவ மீதி (Carry) = 0 ஆகும்.
4.  1 + 1 = 10 ஆகும். இம்த பத்து என்று 

அமழ்க்க்க கூடாது. இதில் 0 என்பது 
கூட்டுத்ச்தாம்க (Sum) எ்னவும், 1 என்பது 
மீதி (Carry) எ்னவும் அமழ்க்கபபடும்.

உதோரைம்,

1. 1011 மற்றும் 1100 என்கிை இருநிமல 
எண்்கமை கூட்டவும்.

மு்தல் இல்க்கம் =  1011+
இரண்டாம் இல்க்கம் =  1100

கூட்டுத்ச்தாம்க = 10111

 இதில் கூட்டுத் ச்தாம்க (Sum) = 0111, மீதி 
(Carry) = 1 ஆகும்.

2. 11101 மற்றும் 11011001 என்கிை இருநிமல 
எண்்கமை கூட்டவும்.

மு்தல் இல்க்கம் = 00011101 +
இரண்டாம் இல்க்கம் = 11011001

கூட்டுத்ச்தாம்க = 11110110

}

7.5.12.  பதினை எண – இருை பதினைக 
குறியீடு (Decimal to BCD)

இரும பதின்ம்க குறியீடு என்பது பதின்ம 
எண்்கமை (0-9) நான்கு இல்க்கங்கள் ச்காண்ட 
இருநிமல எண்்களில் குறிபபிடபபடுகிைது.

இதில் ச்காடு்க்கபட்ட ஒவசவாரு பதின்ம 
எண்ணும் அ்தற்கிமணயா்ன  நான்கு இல்க்க 
இருநிமல எண்ணா்க மாற்ைபபட வவண்டும்.

எ.்கா : 892 என்ை பதின்ம எண்மண 
இரும ்தெம்க குறியீடு எண்ணா்க மாற்று்க.

8 9 2
1000 1001 0010

ஃ 89210 = 100010010010BCD

7.5.13.  இருை பதினைக குறியீடு – பதினை 
எண (BCD to Decimal)

ச்காடு்க்கபபட்ட இரும பதின்ம்க குறியீடு 
எண்மண வலது புைத்திலிருநது நான்கு நான்கு 
ச்தாடர்கைா்கப பிரித்து அ்தற்கு இமணயா்ன 
பதின்ம எண்மண எழு்த வவண்டும்.

எ.்கா. 100100111000 என்ை இரும பதின்ம்க 
குறியீடு எண்ணிற்கு இமணயா்ன பதின்ம 
எண்மண எழுது்க.

1001  0011 1 000
9 3 8

ஃ 100100111000BCD  = 93810

7.6  இருநிகல எண்களின கூட்ல், 
்கழிததல் முக்ற

இருநிமல எண்்களின் கூட்டல், ்கழித்்தல், 
சபரு்க்கல், வகுத்்தல் வபான்ை செயல்பாடு்கள் நாம் 
ச்காடு்ககும் ்தெம எண்்கள் இருநிமல எண்்கைா்க 
மாற்ைபபட்டு அமவ ்தர்க்கச் சுற்று்கள் (Logic 
Circuits) மூலமா்க நி்கழத்்தபபடுகிைது. இது எவவாறு 
நி்கழத்்தபபடுகிைது என்பம்தப பாரபவபாம்.

7.6.1  1-ன நிரப்பு எண  
(1’s Complement Number) 

1-ன் நிரபபு என்ைால் உள்ளீடு A என்பது 
சவளியீட்டில் A ஆ்க இரு்ககும். அ்தாவது A = 0 
என்ைால் A = 1 ஆகும்.

A3A2A1A0  என்கிை உள்ளீட்டில் 0010 
என்ை இருநிமல எண் ச்காடு்க்கபபட்டால் அ்தன் 
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1) வ்தமவ. இருநிமல எண் முமையில், சபரிய 
எண்்கமை இருநிமல எண்்கைா்க மாற்றும்வபாது, 
இத்்தம்கய எண்்கள் மி்கநீைமா்க இரு்ககும். 
எ்னவவ சில சிைபபு இருநிமல குறியீடு்கள் 
(Binary Codes) எழுத்து்க்கமையும் (alphabets) 
குறி வடிவத்ம்தயும் (Character) குறிபபிடத் 
வ்தமவபபடுகிைது. இந்த அடிபபமடயில் கீழ்கண்ட 
இருநிமல குறியீடு்கள் பயன்படுகின்ை்ன. அமவ,

1. இரும பதின்மக் குறியீடு
2. Gray குறியீடு
3. Excess 3 குறியீடு
4. ASCII குறியீடு

7.7.1  இருை பதினைக குறியீடு (BCD) - 8421 
குறியீடு

இரும பதின்ம்க குறியீடு என்பது Binary Coded 
Decimal எ்னபபடும். இது பதின்ம எண்்கமை  
(0 மு்தல் 9 வமர) நான்கு இல்க்கங்கள் ச்காண்ட 
இருநிமல எண்்களில் குறிபபிடபபடுகிைது.

அதி்கமா்க பயன்படுத்்தபபடும் குறியீடு 
ஆ்னது 8421 குறியீடு ஆகும். குறியீடின் இடமதிபபு  
8 - 4 - 2 - 1 (23 - 22 - 21 - 20) ஆகும். 
பதின்ம எண்மண இரும பதின்ம்க குறியீடா்க 
மாற்றுவ்தற்கு நான்கு இல்க்கங்கள் ச்காண்ட 
இருநிமல எண்்கைால் குறிபபிட வவண்டும்.

சில பதின்ம எண்்களு்ககு இமணயா்ன 
இரும பதின்ம்க குறியீடு அட்டவமணயில் 
ச்காடு்க்கபபட்டுள்ைது.

அட்வகை 7.4: பதினை எணணிறகு 
இகையோ்ன  இருை பதினைக குறியீடு எண

பதின்ம எண் இரும பதின்ம்க குறியீடு
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
10 0001 0000
56 0101 0110

963 1001 0110 0011

7.6.3  இருநிகல எண்களின கூட்ல் முக்ற
இருநிமல எண்்கமை கூட்டுவ்தற்கு கீழ்காணும் 
விதிமுமை்கள் பின்பற்ைபபடுகிைது.

1. 0 + 0 = 0
2. 0 + 1 = 1  இந்த மூன்று கூட்டலிலும் மீதி 

(Carry) ஏற்படுவதில்மல.
3. 1 + 0 = 1 எ்னவவ மீதி (Carry) = 0 ஆகும்.
4.  1 + 1 = 10 ஆகும். இம்த பத்து என்று 

அமழ்க்க்க கூடாது. இதில் 0 என்பது 
கூட்டுத்ச்தாம்க (Sum) எ்னவும், 1 என்பது 
மீதி (Carry) எ்னவும் அமழ்க்கபபடும்.

7.6.4  இருநிகல எண்களின ்கழிததல் 
முக்ற

கீழ்காணும் விதிமுமை்கள் ்கழித்்தலு்ககு 
பயன்படுத்்தபபடுகிைது.

1.  0 - 0 = 0
2.  1 - 0 = 0
3.  1 - 1 = 0
4. 0 - 1 = 1 - இதில் ‘0’-ல் இருநது ‘1’ஐ 

வநரடியா்க ்கழி்க்க முடியாது. எ்னவவ 
அடுத்்த நிரலில் (Column) இருநது ‘1’ஐப 
சபற்று்க ்கழி்க்க வவண்டும். அ்தாவது 0 - 
1 = 10 - 1 = 1 ஆகும். இதில் ்கடன் (borrow) 
ஆ்னது 1 ஆகும்.

உ்தாரணம், 
10112-லிருநது 01112-ஐ ்கழி்க்கவும்.

 1011 (-)
 0111 
 0100

மு்தல் நிரல்              =>   1-1 =0
இரண்டாவது நிரல் =>   1-1 = 0
மூன்ைாவது நிரல்    =>    0-1 = 10-1 = 1
நான்்காவது நிரல்    =>   0-0=0 
ஃ 10112 – 01112 = 01002

7.7  இருநிகல குறியீடு்கள் (BINARY 
CODES)

இல்க்கவம்க மின்சுற்று்கள் இயஙகுவ்தற்கு 
இரண்டு நிமல்கள் (அ்தாவது உயரநிமல (High), 
்தாழநிமல (Low) அல்லது ON, OFF அல்லது 0, 

}

XI_TM_ELEC_EQUIP_CHAP07_2022.indd   99 4/28/2022   6:13:25 PM



பாடம் 8 இலக்கவக்க மின்னணுவியல்100

(Complement) ஆகின்ை குறியீடுஆகும். இத்்தம்கய 
்தன்மமயா்னது இல்க்கவம்க ்கணினியில் 
்கழித்்தல் செயமல செயவ்தற்குப பயன்படுகிைது. 
இதுவும் ஒரு பிரதிபலிபபு (reflective) குறியீடு ஆகும்.

இந்த Excess-3 குறியீடு முமையில் ஒரு 
பதின்ம எண்ணு்ககு ெமமா்ன 4 பிட்டு்கமை்க 
ச்காண்ட இருநிமல எண்ணுடன் 3-ஐ்ககூட்ட 
வவண்டும். உ்தாரணமா்க, 6 என்ை பதின்ம 
எண்மண Excess-3 குறியீடில் குறிபபிடுவ்தற்கு 
மு்தலில் அ்தனுடன் 3-ஐ்க கூட்ட வவண்டும். 
இபசபாழுது முடிவு 9 எ்ன கிமட்ககும். இ்தம்ன 4 
பிட்டு்கள் ச்காண்ட இருநிமல எண்ணா்க குறிபபிட 
வவண்டும். எ்னவவ முடிவா்னது 1001 என்ை 
இருநிமல எண்ணா்க கிமட்ககும்.

உ்தாரணம்: 548 என்ை பதின்ம எண்மண 
Excess-3 குறியீடு எண்ணா்க மாற்ைவும்
பதின்ம எண்  5  4  8
ஒவசவாரு எண்ணுடனும்  +3 +3 +3 
3-ஐ கூட்டவும்
   8 7 11
இமணயா்ன Excess-3 குறியீட்சடண் = 1000 
0111 1011
பதின்ம எண்ணிற்கு ெமமா்ன Excess-3  குறியீடு 
ஆ்னது அட்டவமண 7.6ல் ச்காடு்க்கபபட்டுள்ைது.

அட்வகை 7.6:   பதினை எணணிறகு சைைோ்ன 
Excess-3  குறியீடு

பதின்ம எண் Excess-3 குறியீடு

0 0011

1 0100

2 0101

3 0110

4 0111

5 1000

6 1001

7 1010

8 1011

9 1100

7.7.2 Gray குறியீடு
Gray குறியீடிற்கு அடிமா்னம் (Weight) எதுவும் 
கிமடயாது. எ்னவவ இ்தம்ன ்கணி்த 
செயல்பாடு்களில் பயன்படுத்்த முடியாது. ஆ்னால் 
இ்தம்ன உள்ளீடு/சவளியீடு ொ்த்னங்களு்க்கா்ன 
பயன்பாட்டிலும், சிலவம்க A/D மாற்றி்களிலும் 
(Converters) பயன்படுத்தி்க ச்காள்ைலாம்.

Gray குறியீடா்னது குமைவா்ன 
மாற்ைங்கமை்க ச்காண்ட குறியீடாகும். அ்தாவது 
இதிலுள்ை அடுத்்தடுத்்த எண்்கள் ஒவர ஒரு பிட்டில் 
மட்டுவம மாற்ைத்ம்த்க ச்காண்டிரு்ககும்.

இந்த Gray குறியீடு ்கண்ணாடி வபான்று 
பிரதிபலி்ககின்ை ்தன்மம சபற்ை ஒரு பிரதிபலிபபு 
(reflective) குறியீடு ஆகும்.

0 மு்தல் 15 வமரயிலா்ன ்தெம எண்ணிற்கு 
ெமமா்ன Gray குறியீடு்களும், இருநிமல குறியீடு்களும் 
அட்டவமணயில் ச்காடு்க்கபபட்டுள்ைது.

அட்வகை 7.5:   Gray குறியீடு ைோற்றம்
பதின்ம எண் இருநிலை குறியீடு Gray குறியீடு

 0 0000 0000
 1 0001 0001
 2 0010 0011
 3 0011 0010
 4 0100 0110
 5 0101 0111
 6 0110 0101
 7 0111 0100
 8 1000 1100
 9 1001 1101
10 1010 1111
11 1011 1110
12 1100 1010
13 1101 1011
14 1110 1001
15 1111 1000

7.7.3 Excess – 3 குறியீடு
இந்த Excees-3 குறியீடு ஆ்னது இரும பதின்ம்க 
குறியீட்டின் ஒரு வம்கயாகும். Excess-3 
குறியீடிற்கு அடிமா்னம் (Weight) இல்மல. 
இந்த Excess-3 குறியீடா்னது ்தா்னா்க நிரபபு 
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7.7.5  Gray குறியீடு – இருநிகல எண 
ைோற்றம்

ச்காடு்க்கபபட்ட Gray குறியீடு எண்மண அ்தற்கு 
இமணயா்ன இருநிமல எண்ணா்க மாற்றுவ்தற்கு 
கீழ்காணும் விதிமுமை்கள் பின்பற்ைபபடுகின்ை்ன.

1. இருநிமல எண்ணின் சபரு மதிபபு பிட்டும் 
(சபரு மதிபபு பிட்டும்), Gray குறியீடின் 
சபருமதிபபு பிட்டும் (சபரு மதிபபு பிட்டும்) 
ஒவர மதிபபா்க இரு்ககும்.

2. கிமட்க்கப சபறுகின்ை இருநிமல 
எண்ணின் சபரு மதிபபு பிட்டுடன் Gray 
குறியீடின் அடுத்்த பிட்மட கூட்ட வவண்டும். 
இபபடியா்க, ஒவசவாரு முமையும் 
 கிமட்க்கபசபறுகின்ை இருநிமல எண்ணின் 
பிட்மட அடுத்்தடுத்துள்ை Gray குறியீடு 
பிட்டுடன் கூட்ட வவண்டும். கூட்டும் வபாது 
மீதி (Carry) வந்தால் விட்டு விட வவண்டும்.

உ்தாரணம்: Gray குறியீடு 1110-மவ 
அ்தற்கு இமணயா்ன இருநிமல எண்ணா்க 
மாற்ைவும்
படி 1:  இருநிமல எண் மற்றும் Gray குறியீடின் 

சபரு மதிபபு பிட் (MSB) ஒவர மதிபபா்க இரு்க்க 
வவண்டும்.

 1   1   1    0  Gray குறியீடு
 
 1  இருநிமல எண்

படி 2:  கிமட்க்கபசபற்ை இருநிமல எண் பிட்மட 
(1) அடுத்துள்ை Gray குறியீடின்  பிட்டுடன் (1) 
கூட்ட வவண்டும்.

 1   1  1  0   Gray குறியீடு
  
 1   0           இருநிமல எண்

படி 3:  இரண்டாவது பிட்மட மூன்ைாவது பிட்டுடன் 
கூட்டவும்.

 1  1    1  0   Gray குறியீடு

 1  0    1     இருநிமல எண்
படி 4:  மூன்ைாவது பிட்மட நான்்காவது பிட்டுடன் 

கூட்டவும். மீதி (carry) வந்தால் அம்த 
விட்டுவிட வவண்டும்.

7.7.4  இருநிகல எண – Gray குறியீடு 
ைோற்றம்

ச்காடு்க்கபபட்ட இருநிமல எண்மண அ்தற்கு 
இமணயா்ன Gray குறியீடிற்கு மாற்றுவ்தற்கு 
கீழ்கண்ட விதிமுமை்கள் பின்பற்ைபபடுகின்ை்ன.

1. Gray குறியீடின் சபரு மதிபபு பிட்டும்(MSB), 
இருநிமல எண்ணின் சபரு மதிபபு பிட்டும் 
(MSB) ஒவர மதிபபா்க இரு்ககும்

2. பின்்னர சபரு மதிபபு பிட்மட (இடமிருநது 
வலமா்க) ப்க்கத்தில் உள்ை பிட்டுடன் கூட்ட, 
அடுத்்த குறியீடின் பிட் கிமட்ககும். இவவாறு 
அடுத்்தடுத்து உள்ை பிட்டுடன் கூட்ட 
வவண்டும். கூட்டும் வபாது மீதி வந்தால் 
அ்தம்ன விட்டுவிட வவண்டும்.

உதாரணம்: 1011 என்ை இருநிமல 
எண்மண Gray குறியீடா்க மாற்ைவும்.

படி1: இருநிமல எண்ணின் சபரு மதிபபு 
பிட்டும், Gray குறியீடின் சபரு மதிபபு பிட்டும் ஒவர 
மதிபபா்க இரு்ககும். எ்னவவ, சபரு மதிபபு பிட்மட 
அபபடிவய எழு்தவும்.
 1   0   1    1   இருநிமல எண்
 
 1   1              Gray குறியீடு

படி2: சபரு மதிபபு பிட்மட ப்க்கத்திலுள்ை 
பிட்டுடன் கூட்டவும்.
 1  + 0  1  1 இருநிமல எண்
         
 1     1            Gray குறியீடு

படி3: இரண்டாவது பிட்மட மூன்ைாவது 
பிட்டுடன் கூட்டவும்.
 1 0+  1   1   இருநிமல எண்
 
 1  1   1   1       Gray குறியீடு

படி4: மூன்ைாவது பிட்மட நான்்காவது 
பிட்டுடன் கூட்டவும். மீதி (Carry) வந்தால் அம்த 
விட்டுவிட வவண்டும்.
 1  0  1+  1    இருநிமல எண்
 
 1  1   1    0    Gray குறியீடு
ஃ (1011)2 = (1110)G

இதில் ‘G’ என்பது Gray குறியீமட்க 
குறி்ககிைது.
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4. நிரல்படுத்்த்ககூடியது
5. சீரற்ை செயல்பாடு்களில் எளி்தா்க 

்கண்ககிட்க கூடியது.

7.8.2 தீகை்கள்
1. வடிவமம்ககும் செலவு அதி்கம்
2. உல்க நடபபு்களில் அ்னலா்க முமை 

உள்ை்தால் அவற்மை இல்க்கவம்க 
முமை்ககு மாற்ை வவண்டியுள்ைது.

3. மு்தன்முமை பயன்படுத்தும்வபாது சிறு 
பிமழ ஏற்படுவ்தற்்கா்ன வாயபபு உண்டு.

 1  1  1     0

 1  0  1     1
ஃ (1110)G = (1011)2

இதில் ‘G’ என்பது Gray குறியீமட்க குறி்ககிைது

7.8  இலக்கவக்க மின்னணுவியலின 
�னகை்களும், தீகை்களும்

7.8.1 �னகை்கள்
1. வடிவமமபபது எளிது
2. சிைந்த துல்லியத்ம்த்க ச்காடு்க்க்க கூடியது
3. நம்பத்்தகுந்தது

இந்த பாடபபகுதியின் முடிவில் மாணவர்கள் கீழ்க்காணும் செயல்பாடு்கள் குறித்து அறிநது ச்காள்வார்கள்.
1. ஒபபுமம ெமி்கமஞை்களு்ககும், இல்க்கவம்க ெமி்கமஞை்களு்ககும்  உள்ை வவறுபாடு்கள் பற்றி அறிநது 

ச்காள்ைலாம்.
2. ஒரு எண் முமையிலிருநது மற்சைாரு எண் முமை்ககு மாற்ைம் செயயபபடுவது பற்றி அறிநது 

ச்காள்ைலாம்.
3. அடிபபமட இல்க்கவம்க மின்சுற்றுப பற்றி அறிநது ச்காள்ைலாம்.
4. எளிய இல்க்கவம்க மின்சுற்மை அமமபபது மற்றும் வொ்தம்ன செயவது பற்றி ச்தரிநது ச்காள்ைலாம்.

்கற்றல் விகைவு்கள்

வ. எண ்சோற்கள் விைக்கம்
1 இரும ்தெம்க குறியீடு(BCD) நான்கு இல்க்க இருநிமல எண் முமை – ்தெம எண்்களு்ககு இமணயா்ன எண் 

மதிபமப்க ச்காண்ட அமமபபு

2 இருநிமல எண் முமை 0, 1 ஆகிய இரண்டு இல்க்கங்கமை்க ச்காண்ட எண் முமை

3 இல்க்க வம்க 0,1 ஆகிய இல்க்கங்கள் மட்டுவம பயன்படுத்்தபபடுவது

4 சிறு மதிபபு பிட் இருநிமல எண் ச்தாடரில் மு்தல் இல்க்கம் (வலது ப்க்கத்திலிருநது)

5 சபரு மதிபபு பிட் இருநிமல எண் ச்தாடரில் இறுதி இல்க்கம் (இடது ஓரம்)

அருஞ்சோற ்போருள்

பாடம் 8 இல்க்கவம்க மின்்னணுவியல்102
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பகுதி அ
I சரியோ்ன விக்கயத நதர்ந்தடுதது எழுது்க 
 1 ைதிப்்பண
1. இல்க்கவம்க ெமி்கமஞையில் உள்ை நிமல்களின் 

எண்ணி்கம்க 
 அ) ஒன்று ஆ) இரண்டு
 இ) எட்டு ஈ) பத்து
2. ஒரு மென் அமல என்பது
 அ) இல்க்கவம்க அமல
 இ) இல்க்கவம்க அமல மற்றும் ஒபபுமம அமல 
 ஆ) ஒபபுமம அமல 
 ஈ) இல்க்கவம்க அமல அல்லது ஒபபுமம அமல

3. பதின்ம எண் 16 ஐ இருநிமல எண் முமையில் 
மாற்றும் வபாது

 அ) 11111 ஆ) 10000 இ) 11100 ஈ) 11000
4. இருநிமல எண் 10101்ககு ெமமா்ன பதின்ம நிமல 

எண்
 அ) 13 ஆ) 19 இ) 21 ஈ) 23
5. பதின்ம எண் 19ஐ எண்ணிமல எண் முமையில் 

மாற்றும் வபாது 
 அ) 21 ஆ) 23 இ) 25 ஈ) 22
6. எண்ணிமல எண் 16்ககு ெமமா்ன பதின்ம எண்
 அ) 15 ஆ) 16 இ) 13 ஈ) 14
7. எந்த ்தர்க்க வாயில் ‘்தமலகீழி’ 

என்ைமழ்க்கபபடுகிைது?
 அ) AND வாயில்  ஆ) OR வாயில் 
 இ) NOT வாயில்  ஈ) வமற்்கண்ட அம்னத்தும். 

8. எண்ணிமல எண் முமையில் உள்ை 
நிமல்களின் எண்ணி்கம்க

 அ) 10  ஆ) 2  இ) 8   ஈ) 16
9. கீழ்க்கண்ட பூலியன் வ்தற்ைங்களில் எது 

ெரியா்னது?
 அ) 0 + A = A ஆ) A + A = A
 இ) A + A = 0 ஈ)  1+ A = 1

விக்்கள்
1) ஆ  2) ஆ 3) ஆ  4) இ 5) ஆ
6)  ஈ 7)  இ 8) இ 9)  ஆ 10) அ

வி்னோக்கள்
10. NOT வாயிலிற்கு உள்ளீடு ெமி்கமஞை ‘1’ என்று 

வழஙகும்வபாது, அ்தன் சவளியீடா்னது 
 அ) 0  ஆ) 1 
 இ) 0 அல்லது 1 ஈ) வமற்்கண்ட எதுவுமில்மல.

பகுதி - ஆ
II ஒரு சில வரி்களில் விமடயளி்க்கவும் 

 3 மதிபசபண்
1. வமரயறு – இல்க்கவம்க ெமி்கமஞை
2. இருநிமல எண் முமை என்ைால் என்்ன?
3. ெமிஞமெ என்ைால் என்்ன? உ்தாரணம் ்தரு்க.
4. ்தர்க்க வாயில்்கள் என்ைால் என்்ன?
5. NOT வாயில் - வமரயறு
6. ஒரு மாறி வ்தற்ைம் என்ைால் என்்ன? 
7. பதின்ம எண் 18ஐ இருநிமல எண்ணா்க மாற்று்க. 
8. இல்க்கவம்க முமை ஏன் நம்ப்கத்்தன்மமயா்னது?
9. இரும ்தெம குறியீடு்களின் (இரும ்தெம்க குறியீடு 

Codes) சபயர்கமை எழுது்க.

பகுதி - இ
III கீழ்க்கண்ட வி்னா்க்களு்ககு ஒரு ப்க்க அைவில் 

விமடயளி்க்கவும் 5 மதிபசபண்
1. ஒபபுமம மற்றும் இல்க்கவம்க ெமி்கமஞை்கள் பற்றி 

விவரி.
2. இருநிமல எண் முமை பற்றி விை்ககு்க.
3. இல்க்கவம்க மின்்னனுவியலின் நிமை்கமையும் 

குமை்கமையும் எழுது்க.
4. ்கரய குறியீடு 110-மவ அ்தற்கு இமணயா்க 

இருநிமல எண்ணா்க மாற்ைவும்

பகுதி - ஈ
IV கீழ்க்கண்ட வி்னா்க்களு்ககு விரிவா்ன 

விமடயளி்க்கவும் 10 மதிபசபண்
1. இரு நிமல  குறியீடு்கள் (Binary) பற்றி விவரி்க்கவும்
2. எண் முமை்கள் (Number System ) பற்றி 

விவரி்க்கவும்

103பாடம் 8 இல்க்கவம்க மின்்னணுவியல்
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பாடம் 8 இலக்கவக்கக ்கணினி அடிபபகட்கள்104

8
இலக்கவக்கக ்கணினி 

அடிப்பகை்கள்
(Fundamentals of Digital Computers)

்கற்றலின் ந�ோக்கம்

இந்த பாடபபகுதியின் முடிவில் மாணவர்கள் 
கீழ்க்காணும் செயல்பாடு்கள் குறித்து அறிநது 
ச்காள்வார்கள்.
1.  ்கணினி த்தான்றிய வி்தம் பற்றி அறிநது 

ச்காள்ளு்தல்.
2.  இல்க்க வக்க ்கணினியின் வளரச்சிகய்க 

குறித்து அறிநது ச்காள்ளு்தல்.

பாடம்

3.  ்கணினியில் பயன்படுத்்தபபடும் சமாழி்களின் 
த்தகவ குறித்து அறிநது ச்காள்ளு்தல்.

4.  ்கணினியின் இரு மு்ககிய சொல்லாடல்்கள் 
பற்றி அறிநது ச்காள்ளு்தல்.

5.  ்கணினியின் கமயச் செயல்கத்தின் 
செயல்பாடு்கள் குறித்து அறிநது ச்காள்ளு்தல்.

8.1 இலக்கவக்க (டிஜிடைல்)  
்கணினி - அடிப்பகை்கள் 
(FUNDAMENTAL OF DIGITAL COMPUTER)

8.1.1 அறிமு்கம் 
்கம்யூடடர – ்கணினி! இன்று இக்தவிட 
ஓர வசீ்கரமான வாரத்க்த தவறு இல்கல 
என்று்தான் கூற தவண்டும். பரநது விரிந்த இந்த 
உல்கம் ்கணினியின் வரவால் நம் க்க்ககுள் 
வநதுவிடட்தா்க ஒர உணரவு. உல்கத்தின் 
எம்மூகலயில் எநநி்கழவு நடந்தாலும் வகல்தளம் 
மூலம் அக்த அறிநது ச்காள்ள, பாரத்து இன்புற, 
த்கடடு இரசி்க்க.. இன்னும் நாம் இரு்ககின்ற 
இடத்திலிருநத்த இந்த உல்கத்க்த்க ்காண  
அகனத்து்ககும் தமலா்க நம்ககு ஓர அடிகமயாய்ப 
பணியாற்றப பகட்க்கபபடடது்தான் இந்த்க 
்கணினி.

8.1.2 ்கணினி பி்றபபின் வரலோறு
மனி்தன் பல நூற்றாண்டு்களு்ககு முன்பிருநத்த 
சில ்கண்ககீடு்ககள வகரயறு்க்கப பல 
முகற்ககள்க க்கயாண்டு வந்தான். எண்்கள் 
உருவா்க்கபபடட பிறகு இ்தன் தவ்கம் ெற்று 
அதி்கரித்்தது. மனி்தனால் மு்தன் மு்தலில் 
உருவா்க்கபபடட ்கண்ககிடும் ்கருவி “அபா்கஸ்” 
(ABACUS) என்னும் மணிச்ெடடம். 

படம் 8.1 மணிச்ெடடம்

இது சீனர்களால் உருவா்க்கபபடடது 
என்க கூறபபடுகிறது. இ்தகனத் ச்தாடரநது பல 
 ்கண்ககீடடு்க ்கருவி்கள் (Slide Rules, Pascal 
calculating Machine, Nappier Bones, தபான்றகவ) 
 தமற்்கத்திய நாடடு விஞ்ானி்களால் 
உருவா்க்கபபடடது. 

இவற்றில் மி்க மு்ககியமானது இங்கிலாநது 
நாடடின் ்கணி்த தமக்த ொரலஸ் பதபஜ் (1791-
1871) அவர்கள்  உருவா்ககிய பகுமுகற பகுபபான் 
(Analytical Engine) என்ற இயநதிரவியல் ொ்தனம்.

இது பற்ெ்க்கரங்்ககள்க ச்காண்டு 
 உருவா்க்கபபடட ொ்தனம். ஒவசவாரு பல் 
ந்கரும் தபாது ஒவசவாரு எண் ந்கரவ்தா்க 
 அகம்க்கபபடடது. இ்தன் செயல்பாடகட மி்க 
எளிகமயா்கப புரிநது ச்காள்ள சிறந்த எடுத்து்க 
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ச்தரியாது. ஒரு குழநக்த்ககுச் சொல்வது தபால் 
சொல்ல தவண்டும். 

2-ஐ மனதில் கவத்து்க ச்காள்., மூன்று 
விரல் விடு... என்று எபபடி நாம் ஒன்றாம் வகுபபு 
படி்ககும் தபாது... சொல்லி்க ச்காடுத்்தார்கதளா 
அதுதபால்... ்கணினி்ககும் நாம் சொல்லித் ்தர 
தவண்டும். எவவாசறனில்..,

A = 2
B = 3
C = A + B
PRINT C
END்ாப்க்ககூடு்கள்

1. A = 2 ... என்றால், ‘2‘ என்கிற எண்கண 
‘A’ என்கிற ்ாப்க்க கூடடினுள் (Memory) 
கவ என்று நாம் ்கணினி்ககு்க ்கடடகள 
இடுகிதறாம்.

2. B = 3 ... என்றால், ‘3‘ என்கிற எண்கண 
‘B’ என்கிற ்ாப்க்க கூடடினுள் கவ என்று 
நாம் ்கணினி்ககு்க ்கடடகள இடுகிதறாம்.

3. C = A + B ... என்றால், A + B - ன் கூடடுத் 
ச்தாக்ககய ‘C’ என்கிற ் ாப்க்க கூடடினுள் 
கவ, என்று சபாருள்.

 (கூடடல் தபான்ற செயல்பாடு்ககள 
தமற்ச்காள்ள்க ்கணினியில் ்தனி அகமபபு 
உள்ளது. அது குறித்துப பின்னர பாரபதபாம்).

்தற்தபாது நம்ககுத் த்தகவயான செயல்பாடு 
நடநது விடடது, விகட எங்கு, எந்த ்ாப்க்க 
கூடடினுள் உள்ளது என்பதும் ச்தரிகிறது. ஆ்கதவ 
அக்தத் திகரயில் ்காடட “ PRINT C” என்ற ்கடடகள 
பயன்படுத்்தபபடுகிறது. ்தற்தபாது விகட திகரயில் 
்காடடபபடும். சொல்லபதபானால் “PRINT” என்ற 
வாரத்க்த மடடும் புதியது. “END” என்ற வாரத்க்த 
செயல்பாடு முடிநது விடடது என்பக்த்க குறி்ககிறது.

இது்தான் ்கணிபபானு்ககும் (Calculator) 
்கணினி்ககும் உள்ள மு்தல் தவறுபாடு மற்றும் 
அனுகூலம்..

இக்தவிட இன்னும் ஓர சபரிய தவறுபாடும், 
அனுகூலமும் உள்ளது. அக்தப பின்னரப 
பாரபதபாம்.

்தற்தபாது இந்த்க ்கணினியின் பரிணாம 
வளரச்சிப பற்றி்க ்காண்தபாம்.

்காடடு, வா்கனங்்களில் பயன்படுத்்தபபடும் தவ்கம் 
்காடடு்க ்கருவி (Speedo meter) ஆகும்.

படம் 8.2 பகுமுனபபு பகுபபான்

இக்த அடிபபகடயா்க்க ச்காண்டு 
 உருவா்க்கபபடடது ்தான் ்கணிபபான் (Calculator). 
்கணிபபானின் வளரச்சி அகடந்த நிகல்தான் 
்கணினி. சொல்லபதபானால் ்கணிபபான் என்பது 
சிறிய ்கண்ககிடும் ்கருவி என்றும், ்கணினி 
என்பது சபரிய ்கண்ககிடும் ்கருவி என்றும் 
அகழ்க்கபபடுகிறது.

  ்கணிபபான் சிறிய்தா்க இருபப்தால் சிறிய  ்கண்ககிடும் 
்கருவியா...?

  ்கணிணி சபரிய்தா்க இருபப்தால் சபரிய ்கண்ககிடும் 
்கருவியா...?

்கணினிகயப பற்றி அறிநது ச்காள்ளத் 
துவங்கும் முன் இரண்டு மு்ககியமான 
 ்கருத்து்க்ககள நாம் நிகனவில் ச்காள்ள 
தவண்டும்.

அடிபபகடயில் ்கணினி ஒரு முடடாள். 
அ்தற்கு எதுவும் ச்தரியாது. 

i) ்கணினி்ககுச்  சுயமா்கச் சிநதி்க்கத் 
ச்தரியாது... ஏன், என்ன, எ்தற்கு என்று 
த்கள்வி த்கட்கத் ச்தரியாது...

ii) ்கணினி ்தவதற செய்யாது... (நாம் ்தவறு 
செய்்தால்்தான்...)

உ்தாரணமா்க 2,3 என்ற எண்்ககள்க கூடட 
தவண்டுசமன்றால்... 2+3 =  என்ற சபாத்்தான்- 
்ககள அழுத்தினால் விகட கிகட்ககுமா? என்றால், 
நிச்ெயம் கிகட்க்காது. ஏசனன்றால் ்கணினி்ககு 2 
என்ற எண் குறித்த்தா 3 என்ற எண் குறித்த்தா 
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8.2.  ்கணினியின் தகலமுக்ற்கள்: (GENERATION OF COMPUTER)

No. ்தகலமுகற பயன்படுத்்தபபடட மு்ககிய 
ொ்தனங்்கள்

்தகுதி்கள் / குகறபாடு்கள்

1 மு்தல் ்தகலமுகற 
்கணினி 
(1940 - 56) ENIAC

Vacuum tube

• அளவில் சபரியது
• (20’ நீளம்  X 20’அ்கலம்)
• அதி்க சவபபத்்தால் பழுது ஏற்படடது.
• இயநதிர சமாழி பயன்படுத்்தபபடடது.

First Generation Computers - ENIAC , EDVAC , UNIVAC 1 ENIAC weighed about 27 tons, size 8 
feet × 100 feet × 3 feet and consumed around 150 watts of power

2 இராண்டாம் 
்தகலமுகற 
்கணினி 
(1956 - 63)

Transistors

• அளவில் சிறிய்தானது
• குகறந்த அளவு சவபபம் ஏற்படடது.
• குகறந்த மின்ெ்கதி த்தகவபபடடது.
•  இயநதிர சமாழி மற்றும் அெம்பளி 

சமாழி பயன்படுத்்தபபடடது.

Second Generation Computers IBM 1401, IBM 1620, UNIVAC 1108

3 மூன்றாம் 
்தகலமுகற 
்கணினி 
(1964 – 71)

Integrated Circuits (IC)

•  அளவில் சிறிய்தா்க, செயல்பாடடில் 
தவ்கம் ச்காண்ட்தா்க, நம்ப்கத்்தன்கம 
மி்க்க்தா்க

• குகறந்த மின்ெ்கதி செலவு
• உயரமடட சமாழி

Third Generation Computers IBM 360 series, Honeywell 6000 series

4. நான்்காம் 
்தகலமுகற 
்கணினி 
(1971 ்ககு தமல்)

Microprocessor Very Large Scale 
Integrated Circuits

(VLSI)

• அளவில் மி்கச் சிறிய்தா்க, அதிதவ்க 
செயல்பாடு
• மடி்க்கணினி உருவா்க்கபபட வாய்பபு

5. ஐந்தாம் 
்தகலமுகற 
்கணினி 
(1980 ்ககு தமல்) Ultra Large Scale Integration (ULSI)

• செயற்க்க நுண்ணறிவு
• மி்கச்சி்க்கலான ்கண்ககீடு்களு்ககும் 
தீரவு
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இ்ககுறியீடு்ககள அல்லது மதிபபு்ககளத் 
்தவிர மு்தல் ்தகலமுகற ்கணினியில் தவறு 
எதுவும் ்தர முடியாது. இகவ இந்த இரண்டு 
இல்க்கங்்ககள (0,1) மடடுதம ச்காண்டிருபப்தால், 
இக்த ‘இருநிகல’ (Binary) என்கிதறாம். ஆ்க 
இயநதிர சமாழிகய ‘இருநிகல சமாழி’ (Binary 
Language) என்றும் அகழ்க்கலாம். ஏசனன்றால் 
‘Bi’ – என்றால் இரண்டு என்று அரத்்தம். இம்முகற 
மி்கவும் சிரமமா்க இருந்த ்காரணத்்தால், அடுத்்த 
்கடட சமாழி உருவா்க்கபபடடது.

்தெம எண் இயநதிர சமாழி
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101

II - இரணைோம் தகலமுக்ற ம�ோழி:  
(II - generation language)
இது சுரு்க்க சமாழி (Assembly language) 
என  அகழ்க்கபபடுகிறது. இதில் எண்்களும் 
பயன்படுத்்தலாம், எழுத்து்களும் பயன்படுத்்தலாம். 
ஆனால் எழுத்து்க்கள் வாரத்க்த்களின் 
சுரு்க்கங்்களா்க மடடுதம இரு்க்க தவண்டும்.

ஏசனன்றால்,

அன்கறய ்கணினியின் ‘மூகள’ ஓர சிறு 
குழநக்தயின் மூகள தபான்றது…
ஒரு 3 வயது குழநக்த்ககு நாம் எவவாறு CAT, 
RAT, BAT, BALL என்று சிறு, சிறு வாரத்க்த்களா்க 
சொல்லித் ்தருவது தபால், வாரத்க்த்களின் 
சுரு்க்கங்்களா்க மடடுதம ்தர முடியும்.

எ.கா
ADDITION - ‘ADD’
SUBTRACTION - ‘SUB’
MULTIPLICATION - ‘MUL’
DIVISION – ‘DIV’

இது தபான்று இரண்டு (அ) மூன்று எழுத்து்க்ககள்க 
ச்காண்ட வாரத்க்த்களா்க மடடுதம இரு்க்க 
தவண்டும்.  மூன்று அல்லது  நான்கு  எழுத்து்க்களு்ககு 

8.3  ்கணினி ம�ோழி்கள் ம�ோழி்கள் 
(LANGUAGES)

அறிந்து ம்கோள்்க..
்கணினி்ககு சமாழி அவசியமா?
‘ஒரு மனி்தன் இன்சனாரு மனி்ததனாடு 
உகரயாடுவ்தற்கு எபபடி சமாழியானது அவசியம் 
த்தகவதயா, அது தபாலதவ நாம் ்கணினிதயாடு 
உறவாட ஓர சமாழியானது அவசியம் த்தகவ’.

ம�ோழி்களின் தகலமுக்ற :  
(Generation of computers) 
I முதலோம் தகலமுக்ற ம�ோழி: (I - generation 
language) இயந்திர ம�ோழி (Machine language – 
Low level language)
்கணினி என்பது ஓர மின்ொர இயநதிரம். 
ஆக்கயால், இ்தகன ‘மின்ொர சமாழி’ என்றும் 
கூறலாம். மின்ொர சமாழி என்றால் என்ன? 
இதில் எத்்தகன எழுத்து்க்கள் உள்ளது? இது 
குறித்து அறிநது ச்காள்ள.. (உ்தாரணமா்க) ஒரு 
ொவிகய(சுவிடகெ) எடுத்து்க ச்காள்ளலாம். ஒரு 
ொவிகய எத்்தகன வி்தத்தில் செயல்படுத்்தலாம்?

ஒர ொவிகய்க இரண்டு நிகல்களில் 
மடடுதம இய்க்க முடியும்.

1- மின்ொரம் இரு்ககின்ற நிகலகயயும், 
0-மின்ொரம் இல்லா்த நிகலயிகனயும் குறி்ககும். 
மின்ொர சமாழி இந்த இரண்டு நிகல்ககள மடடும் 
ச்காண்டது.

ொவி

ON

1

OFF

0

இயங்கு நிலை இயங்்கா நிலை

இந்த இரண்டு நிகல்ககளத்்தான் தநரடி 
மின் குறியீடு்கள் (Direct Electrical notations) 
என்கிதறாம்.

ஆ்க 1, 0 ஆகிய இந்த இரு எண்்கள் 
மடடுதம இந்த இயநதிர சமாழியில் பயன்படுத்்த 
முடியும். இ்தகனப பயன்படுத்தித்்தான் அகனத்து 
எண்்களும், எழுத்து்க்களும் மு்தல் ்தகலமுகற 
்கணினியில் ச்காண்டு வர முடிந்தது.
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மூன்றாம் ்தகலமுகற சமாழி்தான் எளி்தா்க 
உள்ளது. ஆ்தலால் இந்த மூன்றாம் ்தகலமுகற 
சமாழி்களின் வரவிற்குப பிறகு்தான், ொ்தாரண 
ம்க்களும் ்கணினி குறித்துப படி்க்கவும், அ்தகன 
இய்க்கவும் ஆரம்பித்்தனர. இ்தகனயும் ்கடநது 
நான்்காம் ்தகலமுகற சமாழி உருவா்க்கபபடடது.

�ோன்்கோம் தகலமுக்ற ம�ோழி: 
(IV Generation Language):
இந்த சமாழி்கள் பயன்பாடடு சமாழி்கள் (Application 
Languages) என அகழ்க்கபபடுகின்றன. இதில், 

Foxbase, Foxpro, Excell, MS - WORD, POWER 
POINT, ACCESS, ORACLE தபான்ற பல 
சமாழி்கள் உள்ளது.

மூன்றாம் ்தகலமுகற சமாழிதய 
எளிகமயாகி விடட நிகலயில்., அ்தகன விட 
இதில் என்ன எளிகம? .. புதுகம..?

ொ்தாரணமா்க நம் மனதில் ஓர த்கள்வி 
எழலாம். இவவளவு சபரிய இந்த்க ்கணினிகய ஓர 
ொ்தாரணமா்க்க ்கணிபபான் தபால் பயன்படுத்்த 
முடியா்தா? தநரடியா்கச் சில எண்்ககள்க கூடட, 
்கழி்க்க, வகு்க்க.. இது தபான்று செய்ய இயலா்தா?.. 

முடியும்..
உதோரண�ோ்க: 10, 20 எண்்ககள்க 

கூடடும் தவகலகயச் செய்வ்தா்க்க ச்காள்தவாம். 
நான்்காம் ்தகலமுகற சமாழி்களில் ஒன்றான 
Foxpro சமாழி்ககுள் சென்று ?10 + 20 
என்று ச்காடுத்து விகெபபலக்கயின் ‘Enter’ 
சபாத்்தாகனத் ்தடடினால் 30 என்ற விகட வரும்.

இது தபாலதவ மூன்றாம் ்தகலமுகற 
சமாழியான COBOL சமாழியில் தமலுள்ளவாறு 
ச்காடுத்்தால் விகட கிகட்க்காது. ஏசனன்றால் 
்கணினி்ககு 10, 20 குறித்து எதுவும் ச்தரியாது.

பின் நான்்காம் ்தகலமுகற சமாழியில் 
எபபடிச் ொத்தியமானது? இங்கும் இது  தநரடியா்கச் 
ொத்தியமில்கல.

நிகனவில் ச்காள்்க: நாம் ்கணினி்ககு எது 
ச்காடுத்்தாலும் அது ஓர ்ாப்க்க கூடடிற்குத் 
்தரபபடதவண்டும். 

என்தவ Foxpro சமாழி்ககுள் சென்று த்கள்வி்ககுறி (?) 
்தந்த பின் எந்த ஓர எண் ்தரபபடடாலும், அது படம் 9.10ல் 
்காடடியுள்ளது தபால் ஓர ்ாப்க்க கூடடிற்குச் சென்று 
விடும். ஆ்தலால் 30 என விகட கிகட்ககிறது.

தமல் உள்ள அகனத்து வாரத்க்த்ககளயும் 
இது தபால் சுரு்ககித்்தான் பயன்படுத்்த முடியும். 
ொ்தாரணமா்க வாரத்க்த்களின் சுரு்க்கங்்கள் 
(abbreviation) அகனத்க்தயும் நிகனவில் கவத்து்க 
ச்காள்வது ்கடினம். தமலும் வாரத்க்த்களின் 
 சுரு்க்கத்திற்கு அரத்்தம் கிகடயாது. 

ஆ்கதவ இதுவும் மி்கச் சிரமமா்க இருந்த 
்காரணத்தினால், இம் சமாழியிகனப பலர 
்கற்்கதவா, பயன்படுத்்ததவா இயலவில்கல.

மூன்்றோம் தகலமுக்ற ம�ோழி :  
(III - Generation language)
மூன்றாம் ்தகலமுகற சமாழி - உயரமடட 
சமாழி (High Level Language- HLL) என 
அகழ்க்கபபடுகிறது. இதில்…,

BASIC, FORTRAN, COBOL. PASCAL, ‘C’, 
PROLOG, ALGOL, C++, JAVA, LISP… தபான்ற 
ஆயிர்க்கண்க்கான சமாழி்கள் உள்ளன.

மு்தல் இரண்டு ்தகலமுகறகய விட 
இதில் என்ன முன்தனற்றம், எளிகம உள்ளது?

இதில் ்கணினி்ககுத் ்தரபபட தவண்டிய 
்கடடகள்கள் அகனத்க்தயும் ொ்தாரண ஆங்கில 
வா்ககியங்்களில் எழுதுவது தபால எழு்தலாம்.
எ.்கா:-

IF AGE >18 ALLOW THE PERSON TO VOTE.

தமதல ்தரபபடடுள்ள வா்ககியத்தின் அரத்்தம் 
என்ன?

18 வயதிற்கு தமல் உள்ளவர்ககள ஓடடுப 
தபாட அனுமதி்க்கலாம்.

தமதல ்தரபபடடுள்ள வா்ககியம் குறித்துச் 
சிறிது ஆங்கிலம் ச்தரிந்த எவரும் புரிநது 
அரத்்தம் கூறுவர. ்தற்தபாது இந்த வா்ககியம் ஓர 
்கணினிசமாழி வா்ககியம் என்றால், நம்புவீர்களா! 
ஆம் மாணவர்கதள இது ‘COBOL’ என்கிற 
மூன்றாம் ்தகலமுகற ்கணினி சமாழியில் 
எழு்தபபடும் வா்ககியம். 

இபபடியா்க இது ‘COBOL’ சமாழியில் 
மடடுமல்லாமல், மூன்றாம் ்தகலமுகற சமாழியில் 
உள்ள அகனத்து சமாழி்களிலும் இதுதபாலதவ 
ொ்தாரண ஆங்கிலச் சொற்சறாடர்களா்க நாம் 
்கணினி்ககு்க ்கடடகள்கள் ்தரலாம். எனதவ 
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மூகள மற்றும் இ்தயம் தபான்றது. மற்ற பா்கங்்கள் 
(விகெபபலக்க, சுடடி, திகரய்கம்) மனி்தரின் க்க, 
்கால் தபான்றது. 

8.4.1  ்கணினியின் வன்ம்போருள் 
சோதனங்கள்: (Hardware parts of 
Computer)

வன்சபாருள் என்றால் என்ன? ்கணினிகயப 
 சபாருத்்தவகர நம் ்கண்ணிற்கு எந்தப 
சபாருட்கசளல்லாம் ச்தரிகிறத்தா அகவ 
வன்சபாருட்கள் ஆகும்.

எ.கா: KEYBOARD, CPU, VDU..., அ்தற்குள் 
இரு்ககும் மின்னணு ொ்தனங்்கள் மு்தல், சிறு 
மகரயாணி வகர அகனத்துப சபாருட்களும் 
வன்சபாருட்கதள. 

8.4.2  ்கணினியின்-ம�ன்ம்போருள் 
சோதனங்கள்

● ்கணினிகயப சபாருத்்தமடடில் நம் 
்கண்ணிற்குத் ச்தரியா்தது எதுதவா அது 
சமன்சபாருளாகும்.

எ.கா: அகனத்து சமாழி்கள், நிரல்்கள் 
மற்றும் நாம் ்கணினி்ககுத் ்தரும் ஒவசவாரு 
்கடடகளயும் சமன்சபாருள்்தான்.

8.5  ்கணினியின் ்போ்கங்கள் 
வக்கப்படுத்துதல்

்கணினியில் பயன்படும் ொ்தனங்்ககள அவற்றின் 
செயல்பாடு்களின் அடிபபகடயில் மூன்று 
வக்க்களா்கப பிரி்க்கலாம்.

1. உள்ளீடு ொ்தனங்்கள் (Input Devices)
2. சவளியீடு ொ்தனங்்கள் (Output Devices)
3. உள்ளீடு மற்றும் சவளியீடு ொ்தனங்்கள் 

(Both Input and Output Devices)

உள்ளீடு சோதனங்கள் (Input Devices)
1. விகெபபலக்க (Keyboard)
2. சுடடி ( Mouse)
3. ஒளிப தபனா (Light Pen)

மவளியீடு சோதனங்கள் (Output Devices)
1. திகரய்கம் (VDU)
2. அச்சுபசபாறி (Printer)

Memory
Location

10 20+?

படம் 8.3 

செயலா்க்கத்திற்குத் த்தகவயான 
பாதி ்கடடகள்கள் (்ாப்க்க கூடடிற்குச் 
சொல்லபபடுகின்ற தவகல்கள்) Foxpro 
சமாழி்ககுள்தளதய ்தரபபடடு விடுவ்தால், மீதி பாதி 
்கடடகள்கள் ச்காடுத்்தால் தபாதும்.

ஆனால் மூன்றாம் ்தகலமுகற 
சமாழி்களில் அகனத்து்க ்கடடகள்களும் நாம் 
்தான் ்தர தவண்டும்.

இன்னும் இது குறித்துத் ச்தளிவா்கப 
 புரிநதுச்காள்ள நான்்காம் ்தகலமுகற 
சமாழி்ககும்- மூன்றாம் ்தகலமுகற சமாழி்ககும் 
உள்ள வித்தியாெம் குறித்துப பாரபதபாம்.

மூன்றாம் ்தகலமுகற சமாழியில் 
எவவி்தச் செயல்பாடு்களும் ஒரு நிரல் (program) 
எழுதுவ்தன் மூலமா்கத்்தான் செயல்படுத்்த 
முடியும். ஆனால் நான்்காம் ்தகலமுகற சமாழியில் 
(தநரடியா்க) சில தவகல்ககள நிரல் எழு்தாமதல 
செயல்படுத்்த முடியும். ஆ்க நிரல் எழு்தாமதல 
நான்்காம் ்தகலமுகற சமாழி்ககள தநரடியா்கப 
பயன்படுத்்த முடியும் என்ப்தால், இது பயன்பாடடு 
சமாழி்கள் (அ) ச்தாகுபபு்கள் எனபபடுகிறது. 

8.4  ்கணினியின் முககிய ்போ்கங்கள்

(i) விகசப்பலக்க (Keyboard)
இது நாம் ்கணினி்ககுள் என்ன ்தர தவண்டும் 
என்று விரும்புகிதறாதமா அகவயகனத்க்தயும் 
(்கடடகள்கள்) இ்தன் மூலம் ்தரலாம்.
(ii) சுடடி (Mouse)
இ்தன் மூலமும் நாம் ்கணினி்ககுச் செயல்பாடடு 
்கடடகள்ககளத் ்தரலாம்.

(iii) திகரய்கம் (Monitor)
இது நாம் ்கணினி்ககுள் என்ன ்தருகிதறாம், அது 
என்ன பதில் ்தருகிறது என்பக்த்க ்காடடும் திகர.

க�யசமசயல்கம் (CPU)
இது்தான் நாம் ்தரும் அகனத்து்க ்கடடகள்ககளயும் 
செயல்படுத்தும் பா்கம். எனதவ இது ்கணினியின் 
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1. தவகல செய்யும் முகறயின் அடிபபகடயில் 
(ச்தாழில்நுடபம்) 

2. செயல்திறன் (அளவு) மற்றும் 
நிகனவ்கத்தின் அடிபபகடயில்

தவகல செய்யும் முகறயின் அடிபபகடயில் 
்கணினியானது மூன்று வக்க்களா்க உள்ளது.  
இது படம் 8.8 இல் ்காடடபபடடுள்ளது. 

1. ச்தாடரமுகற ்கணினி (Analog Computer)
2. இல்க்கமுகற ்கணினி (Digital Computer)
3. ்கலபபு்க ்கணினி (Hybrid Computer) (்கலபபு்க 

்கணினி எடுத்துச் செல்ல எளி்தானது - 
அ்தாவது, மடி்க்கணினி) 

உள்ளீடு �றறும் மவளியீடு சோதனங்கள்  
(Both Input and Output Devices)

1. ச்தாடு திகரய்கம் (Touch Screen)
2. குறுவடடு (CD)
3. பதிவு அடகட (Memory card)
4. வன்்தடடு (Hard disk)
5. தபனா தெமிபபான் (Pen drive)

இது வகர ்கணினியின் உப்கரணங்்கள் 
பற்றி்க பாரத்த்தாம். இனி்தான் ்கணினியின் 
செயல்பாடு குறித்துப பார்க்கப தபாகிதறாம்.

8.6 ்கணினி வக்க்கள்
்கணினி்கள் இரண்டு வக்க்களா்க 
பிரி்க்கபபடடுள்ளது.

படம் 8.4 வன்சபாருட்களின் பகுதி்கள்

RAM

படம் 8.5 ்கணினி வக்க்கள்-செயல்படும் ்தன்கம மற்றும் ச்தாழில்நுடப அடிபபகடயில்
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அகனத்து வி்தமான ்கண்ககீடு்களும் ்கணி்தச் 
செயல்பாடு்கள் (Arithmetic Operations) என்று ்தான் 
அகழ்க்கபபடும்.  இச்செயல்பாடு (எ.்கா: கூடடல், 
்கழித்்தல், சபரு்க்கல், வகுத்்தல்..) ்கணிபபான் செயல்பாடு 
தபாலதவ...

ஏரளனம் (Logic)  என்பது என்ன... 
மாணவர்கதள இதில்்தான் ்கணினி என்ற 
வாரத்க்தயின் சிறபபம்ெம் அடங்கியுள்ளது. இது 
குறித்துச் ெற்று வித்தியாெமா்கப பாரதபாம்.

மாணவர்கதள.... நீங்்கள் வசி்ககும் உங்்கள் 
பகுதியில் நீண்ட நாள் தீர்க்கபபடாமல் இரு்ககும் 
ஓர பிரச்ெகன உள்ளது. இக்த நீங்்கதள உங்்கள் 
திறகமகயப பயன்படுத்தித் தீரவு ்காண்பது என 
முடிசவடு்ககிறீர்கள்... இ்தற்கு மு்தற்்கடடமாய் நீங்்கள் 
என்ன செய்வீர்கள்?.

மு்தலில் அபபிரச்ெகன குறித்து விவாதிபபீர்கள். 
அபதபாது ஒவசவாருவரும் ஒவசவாரு 
்கருத்து சொல்வார்கள். இந்த்க ்கருத்து என்பது 
அபபிரச்ெகனகயத் தீரபப்தற்கு உண்டான 
தயாெகனயா்க இரு்ககும். உ்தாரணமா்க உங்்கள் 
நண்பர்கள் 10 நபர்கள் இவவிவா்தத்தில் ்கலநது 
ச்காள்வ்தா்க்க ச்காள்தவாம். 

10 நபர்களும் அவரவரு்ககுத் த்தான்றும் 
தயாெகன்ககள்க கூறுவர.

இந்த ஒவசவாரு தயாெகனயுதம அபபிரச்- 
ெகன்ககுரிய தீரவா்க இரு்க்கலாம். இருந்தாலும் 10 
தயாெகன்ககளயும் எடுத்து்க ச்காள்ள முடியுமா? 
முடியாது.. அதில் ஏ்தாவது ஒன்கறத்்தான் ‘முடிவா்க’ 
(தீரவா்க) நம்மால் எடுத்து்கச்காள்ள முடியும்.

இக்த்க கீழ்க்கண்ட படம் ச்தளிவா்க 
விள்ககுகிறது.

படம் 8.8 முடிசவடுத்்தலின் விள்க்கம்

செயல்திறன் (அளவு) மற்றும் நிகனவ்கத்தின் 
அடிபபகடயில் - படம் 8.9.- இல் ்காடடபடடுள்ளது.

1. நுண் ்கணினி (Micro Computer)
2. சிறு ்கணினி (Mini Computer)
3. சபருமு்க்க ்கணினி (Main Frame Computer)
4. மீத்திறன் ்கணினி (Super Computer)

8.7  க�யச மசயல்கத்தின் முககியப 
்பகுதி்கள்: (MAJOR DIVISONS OF 
CPU)

்கணி்த 
ஏரளனபபகுதி

(ALU)

உள்ளீடு
(Input)

சவளியீடு 
Output

நிகனவ்கப பகுதி
(Memory Unit)

்கடடுபபாடட்கம்
(Control Unit)

படம் 8.7 கமயச் செயல்கத்தின் பகுதி்கள்

்கணினியின்  கமயச்செயல்கம் மூன்று 
மு்ககியப பகுதி்களா்கப பிரி்க்கபபடடுள்ளது.

1.  ்கணி்த ஏரளனபபகுதி (ALU)
2.  நிகனவ்கப பகுதி (MEMORY UNIT)
3. ்கடடுபபாடட்கம் (CONTROL UNIT)

8.7.1  ்கணித ஏரளனச மசயல்கம்  
(ALU Arithmetic Logic Unit)

இதில் ்கணி்தச் செயல்பாடு்கள் (Arithmetic 
Operations) என்றால், எண்்ககளப  பயன்படுத்திச் 
 செயல்படுத்்தபபடும் ்கண்ககீடு்கள் ஆகும். சபாதுவா்க 
சொன்னால் ்கணினியில்  தமற்ச்காள்ளபபடும் 

படம் 8.6 ்கணினி வக்க்கள்-நிகனவ்கம் மற்றும் செயல்பாடடின் அடிபபகடயில்
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 இறுதியா்க நாம் எங்கு வநது விடதடாம்...?
1, 0-்ககு வநது விடதடாம். அ்தாவது 

இயநதிர சமாழி்ககு வநது விடதடாம்.
அ்தாவது 

1. ்கணினி்ககு்க ச்காடு்க்கபபடட நிகல 
(condition) உண்கமயா்க (True) 
இருந்தால்.., ்கணினி (இயநதிர சமாழி) 
மின்ொர்க குறியீடான ‘1’ – ஐ சபறுகிறது.

‘1’ - ஐப சபற்றால் ்கணினி 
இந்த நிகல்ககு (Condition) அடுத்துள்ள 
பகுதியிகனத் ச்தாடரநது படி்ககும்.

2. ச்காடு்க்கபபடட (Condition) நிகல உண்கம 
இல்லா்த (FALSE) தபாது... ்கணினி 
மின்ொர்க குறியீடான ‘0’ கவ சபறுகிறது.

இபபடி ‘0‘- கவ சபற்றால், அந்த 
நிகலயிகன (Condition) ச்தாடரநது 
 அடுத்துள்ள பகுதிகயப படி்க்காமல், அந்த 
வரிகயத் துண்டித்து விடடு, அ்தற்கு அடுத்்த 
வரியிகனப படி்க்க ஆரம்பி்ககும்.

எ.்கா:
IF நிகல (condition) ALLOW THE PERSON TO VOTE.

ELSE DON’T ALLOW THE PERSON TO VOTE.

்கணினி தமற்்கண்ட ்கடடகளகயப 
படி்ககும் தபாது, 

1. IF AGE > 18 என்ற ‘நிகல’கயப (Condition) 
படி்ககும் தபாது, ச்காடு்க்கபபடட நிகல 
‘சமய்’யா்க (TRUE) இருந்தால்.. அந்த 
இடத்தில் ்கணினி்ககு மின்ொர்க குறியீடான 
‘1’ கிகட்ககும். ‘1’ கிகடத்்தால் ்கணினி 
இந்த்க குறிபபிடட நிகலயின் (Condition) 
 அடுத்துள்ள வா்ககியத்க்தத் ச்தாடரநது 
படித்து, அ்தன்படி செயல்படும்.

இது தபான்று
2. IF AGE > 18 என்ற இந்த ‘நிகல’ ‘சபாய்‘ 

(False) அ்தாவது, வயது 18்ககும் குகறவா்க  
இருந்தால், அந்தச் ெமயத்தில் ்கணினி்ககு 
மின்ொர்க குறியீடான ‘0’ கிகட்ககும்.  
மின்ொர்க குறியீடு ‘0’ கிகடத்்தால், ்கணினி 
அந்தச் ெமயத்தில் எந்த வரிகயப படித்து்க  
ச்காண்டிரு்ககிறத்தா, அந்த வரிகய அந்த 
‘நிகல’தயாடு (Condition) துண்டித்து விடடு, 
அடுத்்த வரிகயப படி்க்க ஆரம்பி்ககும்.

இ்தன்படி ஏரளனம் (Logic) என்றால் -  
தயாெகன(idea). தயாெகன என்பது- 
 பிரச்ெகன்க்கான தீரவு (Solution). தீரவு (solution) 
என்பது முடிசவடுத்்தல் (Taking decision). 
ஆ்க.. ஏரளணம் (Logic) என்றால்,  முடிசவடுத்்தல் 
(Taking decision)-முடிசவடு்ககும் திறன் 
என்ப்தாகும்.

முடிசவடு்ககும் திறன் (Logic capability)…
அடிபபகடயில் எதுவுதம ச்தரியா்த, 
சுயமா்க சிநதி்க்க இயலா்த இந்த்க ்கணினி 
முடிசவடு்ககுமா?... 
முடிசவடு்ககும் திறன் எபபடி இ்தற்கு வந்தது?

ெற்றுச் சிநதிபதபாம்... ொ்தாரணமா்க 
நாம் முடிசவடு்ககும் தபாது எத்்தகன வி்தத்தில் 
முடிசவடு்க்கலாம்? 

உ்தாரணமா்க... உன் நண்பன், உன்னிடம் 
இன்று சினிமாவிற்குப தபா்கலாம்... வருகிறாயா? 
என்று த்கடகிறான். நீ என்ன பதில் சொல்வாய்? 
தபாவ்தா்க முடிசவடுத்்தால்.... ெரி வருகிதறன் 
என்பாய். இல்கலசயன்றால்.. நான் வரவில்கல 
என்று கூறுவாய். இவவிரண்கடயும் ்தவிரத்து 
‘பார்க்கலாம்’ என்று பதில் கூறினால் உன்க்கா்க 
உன் நண்பன் எவவளவு தநரம் திகரயரங்கு 
வாயிலில் ்காத்திரு்க்க முடியும்...? பார்க்கலாம் 
என்பது ஒரு தீர்க்கமில்லா்த பதில். ஆக்கயால் 
தீர்க்கமில்லா ஓர பதிகல முடிவா்க ஏற்்க முடியாது.

மி்கத் ச்தளிவா்க்க கூறினால், எந்த்க  த்கள்வி்ககும், 
எந்த செயல்பாடடிற்கும் இரண்டு பதில்்கள் 
மடடுதம ொத்தியம். (ஆம், இல்கல)

முடிசவடுத்்தல்

ஆம் 
(Yes)
TRUE

ON

1

இல்கல 
(No)

FALSE

OFF

0
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அ்கச நசமிபபு (Internal Memory)
்கணினியினுள் அ்தாவது, ்தாய்பபலக்கயில் (Mother 
Board) அகமநதுள்ள தெமிபபான்்களு்ககு அ்கச் 
தெமிபபு என்று சபயர. இது ஐநது வக்க்ககள்க 
ச்காண்டது. அகவ ROM, RAM, PROM, EPROM, 
EEPROM. இகவ ஒவசவான்றுதம ஒரு IC - ்தான். 
இகவ்கள் என்ன த்தகவ்க்கா்கப பயன்படுத்்தப 
படுகின்றது என இனிப பாரபதபாம்.

ROM - Read Only Memory
ROM - இ்தன் விரிவா்க்கத்திலிருநத்த நாம் இ்தன் 
செயல்பாடகடத் ச்தளிவா்கப புரிநது ச்காள்ளலாம். 
இ்தனுள் இருபபக்த (்கணினி) படி்க்க மடடுதம 
முடியும். 

எ.கா : ஒரு ்கணிபபாகன எடுத்து்கச்காள்தவாம்.
்கணிபபாகன (Calculator) ‘ஆன்(ON)‘ செய்கிதறாம். 
திகரயில் என்ன ச்தரிகிறது?
‘0’
ஆனால் பூஜ்ஜியம் என்ற சபாத்்தாகன 
அழுத்திதனாமா... இல்கலதய பிறகு எபபடி திகரயில் 
‘0’ வந்தது... ்தானா்க வநது விடுமா? ்தானா்க வராது... 
வரகவ்ககிறார்கள்...

இக்தப தபாலதவ நாம் ்கணினிகய 
எபதபாது ‘ஆன்‘ செய்த்தாம் என்றாலும், ்கணினி 
்தன்கனத் ்தயார படுத்தி்க  ச்காள்வ்தற்குத் 
த்தகவயான சில தவகல்ககளச் செய்யும். 
 அடிபபகடயில் எதுவுதம ச்தரியா்த ்கணினி எபபடித் 
்தானா்க தவகலச் செய்யும்? இக்தச் செய்வ்தற்குத் 
த்தகவயான ்கடடகள, இந்த ‘ROM’லிருநது்தான் 
பிறபபி்க்கபபடுகிறது.

இது ஒரு ‘IC’ - (ஒருங்கிகணந்த சுற்று) இதில் 
எபசபாழுது நாம் ்கணினிகய ‘ஆன்’ செய்்தாலும், 
்கணினி சில சுய-பரிதொ்தகன்ககள (Self Test) 
தமற்ச்காள்ள தவண்டும். இக்த  ஆங்கிலத்தில் 
POST என்று கூறுவர (Power On Self Test). இந்தப 
பரிதொ்தகன்ககள தமற்ச்காண்டு, அகனத்து 
உப்கரணங்்களும் ெரியா்க இருந்தால்்தான், அது 
்தன் சபாறுபகப நம்மிடம் ஒபபகட்ககும். அ்தன் 
பிறகு்தான் எதுவும் நாம் ்கணினியில் ்தர முடியும்.

படம் 8.9 ROM - Read Only Memory

ஆ்தலால் ்தான் எந்த சமாழியில், (உயர 
மடட சமாழி & பயன்பாடடு சமாழி) எந்தச்  ெமயத்தில் 
்கணினி ஒரு நிகலகயப படித்்தாலும், அங்கு 
முடிசவடு்ககும் தவகலகயச் செய்கிறது. எனதவ 
எம்சமாழியில் நிரல் எழுதினாலும், அதில் ‘நிகல‘ 
(Condition) ்தரபபடடால், அந்த நிகல ‘சமய்’யா்க 
(TRUE) இரு்ககும் படெத்தில் என்ன செய்ய 
தவண்டும் என்பக்த அந்த நிகலயிகன (Condition) 
ச்தாடரநது ்தர தவண்டும் என்றும், நிகல (Condition) 
‘சபாய்’யா்க (FALSE) இரு்ககும்  படெத்தில், என்ன 
செய்ய தவண்டும் என்பக்த அடுத்்த வரியில் ்தர 
தவண்டும் எனவும் ஆசிரியர கூறுவார.

ஆ்க இந்த முடிசவடு்ககும் திறனும் 
்கணினி்ககு தநரடியா்கப புரிய்க கூடிய ‘இயநதிர 
சமாழியில்’ (Machine language) இருபப்தால், 
்கணினியால் தநரடியா்க முடிசவடு்க்க முடிகிறது. 

முடிசவடு்ககும் திறன் ்கணினி்ககு இருபப்தால்- 
்தான் ்கணினி ்கணிபபாகன விட சிறந்த்தா்க்க 
்கரு்தபபடுகிறது. இது்தான் ்கணிபபானு்ககும், 
்கணினி்ககும் உள்ள மற்றுசமாரு மி்கப சபரிய 
வித்தியாெம் ஆகும்.

இந்த ALU செயல்பாடகட இன்னுசமாரு 
எடுத்து்க்காடடுடன் பார்க்கலாம்.

IF BASICPAY > 2000 CALCULATE HRA 
= 20 *BASICPAY/100.

தமற்கூறிய இந்த வரியில் ்கணினி முடிவும் 
(Logical part) எடு்ககிறது, ்கண்ககீடும் (Arithmetic 
part) செய்கிறது.

LOGICAL PART ARITHMETIC PART

BASICPAY > 2000 HRA
=20*BASICPAY/100

ஆ்க்க ்கணினி எபதபாது இந்த வரிகயப 
படித்்தாலும் ‘்கணி்த ஏரணப பகுதி’ (ALU) இந்தச் 
செயல்பாடடிகன தமற்ச்காள்ளும்.

8.7.2 நிகனவ்கப ்பகுதி : (Memory Unit)
இது கமயச் செயல்கத்தின் மற்றுசமாரு 
மு்ககியப பகுதியாகும். சபாதுவா்க இபபகுதி இரு 
பிரிவு்ககள்க ச்காண்டது.

1. அ்கச் தெமிபபு (Internal Memory)
2. புறச் தெமிபபு (External Memory)
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(இல்கலசயன்றால் ‘10’ என்ற எண்கண 
ச்காடுத்்தப பிறகு ‘=’ குறிகய அழுத்்த விகட ‘15’ 
என்க கிகட்க்காது...)

 ஆ்க்க ்கணிபபாதனா, ்கணினிதயா 
்தயார நிகல்ககு வந்தபின், ்தரபபடும் ்த்கவல்்கள் 
அகனத்தும் இந்த ‘RAM‘-ற்குள்்தான் செல்லும். 
அ்தனுள் எபபகுதியில் (Location) சென்று பதிவாகிறது 
என்பக்த்க கூற இயலாது என்ப்தால், இது ‘Random 
Access Memory ’என அகழ்க்கபபடுகிறது. 
தமலும் இது ்தற்்காலி்க நிகனவ்கம் (Temporary 
Memory) எனவும், தநரடி நிகனவ்கம் (Live 
Memory) எனவும் அகழ்க்கபபடுகிறது. ஆனால் 
மின்ொரம் துண்டி்க்கபபடடாதலா, ்கணினி ஆஃப 
 செய்யபபடடாதலா இந்த நிகனவ்கம் முற்றிலும் 
்தன் ்தன்கமகய இழநது விடும். அ்தாவது அ்தனுள் 
்தரபபடடது அகனத்தும் அழிநது விடும். ஆனால் 
்கணினி ்தான் ‘உயிர நிகல’யில் இரு்ககும் வகர 
்தரபபடும் அகனத்தும் இந்த நிகனவ்கத்திற்குள் 
்தான் செல்லும் என்ப்தால், இது ‘்தற்்காலி்க’ மற்றும் 
‘தநரடி’ நிகனவ்கம் என அகழ்க்கபபடுகிறது.

நாம் ்கணினியின் திகரயில் ஒன்கற்க 
்காண்கிதறாம் என்றால், அது ‘RAM’ - ல் இருபப்தா்க 
அரத்்தம்.

RAM - நிகனவ்கத்தின் ஒத்துகழபபு இல்லாமல் 
எந்த செயல்பாடும் ்கணினியில் தமற்ச்காள்ள 
இயலாது. 

ஆ்கதவ இந்த ROM, RAM இல்லாமல் எந்த்க 
்கணிபபானும், ்கணினியும் தவகலச் செய்யாது.

PROM – Programmable Read Only Memory
இதுவும் ஓர நிகலயான நிகனவ்கம். இ்தனுள்ளும் 
்கணினி ்தன்கனத் ்தயார நிகல்ககு்க ச்காண்டு 
வருவ்தற்குத் த்தகவயான ்கடடகள்ககளத் 
்தர முடியும். ROM - ல் பதிவு செய்திரு்ககும் அத்த 
்கடடகள்ககள இங்கு, இந்த IC - ல் நாம் ்தரலாம். 
ஆனால், இதிலும் ஒதர ஒரு முகற மடடுதம பதிவு 
செய்ய முடியும். அ்தன் பிறகு அக்த மாற்றதவா, 
அழி்க்கதவா முடியாது.

படம் 8.11 PROM – Programmable Read Only Memory

இந்த்க ்கடடகள்ககள இ்தனுள் 
பதியகவத்்தபபின் இந்த IC- கய சீலிடடு 
 விடுவார்கள். அ்தன் பிறகு அ்தனுள் 
பதியபபடடகவ்ககள மாற்றதவா, அழி்க்கதவா 
முடியாது. அ்தனுள்  இருபபக்த்க ்கணினியால் 
படி்க்க மடடுதம முடியும் என்ப்தால்்தான் இது ‘Read 
Only Memory ‘ என  அகழ்க்கபபடுகிறது. இது ஓர 
நிகலயான நிகனவ்கம் (Permanent memory or 
Non-volatile memory) எனவும் அகழ்க்கபபடுகிறது.

ஆ்க இந்த ‘ROM‘ இல்லாமல், எந்த்க 
 ்கணிபபானும், ்கணினியும் ்தன்கனத் ்தயார 
நிகல்ககு்க ச்காண்டு வர முடியாது.

RAM – Random Access Memory
Random - சீரற்ற (ஓர வகரமுகறயில்லாமல்)
Access - அணு்கல்
Memory- நிகனவ்கம்

இது மற்சறாரு IC - ஆகும். இங்கு 
இ்தன் அவசியம் என்ன? எ்தற்்கா்க இது 
பயன்படுத்்தபபடுகிறது?

எ.்கா. மீண்டும் ்கணிபபாகனதய எடுத்து்க 
ச்காள்தவாம்.

படம் 8.10

்கணிபபானில் 5,10 என்ற இரு எண்்ககள்க கூடட 
தவண்டும் என்று கவத்து்க ச்காள்தவாம். என்ன 
செய்தவாம்.
Step 1 :  ்கணிபபாகன ஆன் செய்கிதறாம். 

திகரயில் ‘0’ ச்தரிகிறது
Step 2 :  அடுத்து ‘5’ என்ற எண் அழுத்்தபபட, 

திகரயில் ‘5’ ச்தரிகிறது.
Step 3 : அடுத்து ‘+’ அழுத்்தபபடுகிறது
Step 4 :  அடுத்து ‘10’ என்ற எண்ணிற்கு, மு்தலில் 1 

அழுத்்தபபடும். ்தற்தபாது திகரயில் 1 மடடுதம 
இரு்ககும். முன்னர ்தரபபடட ‘5’ என்கிற 
எண்கணத் திகரயில் ்காண முடியாது..
அது  எங்கு சென்றுவிடடது? அந்த எண் 

்கண்டிபபா்க ஓர நிகனவ்கத்தில் ்தான் இரு்க்க 
தவண்டும். அது்தான் இந்த RAM.
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இல்கல மாணவர்கதள !
தமற்குறிபபிடடுள்ள நான்கு IC-்க்களும் 

ஒதர த்தகவ்க்கா்க (துவ்க்க தவகல) 
பயன்படுத்்தபபடு வ்தால், அ்தன்  பயன்பாடடு 
எளிகமகய்க ்கருத்தில் ச்காண்டு, இந்த 4‘ 
IC’- ்க்களில் ஏ்தாவது ஒன்று பயன்படுத்்தபபடுகிறது.

்தற்தபாது சபரும்பாலும் EPROM-IC- 
ஆனது துவ்க்க தவகல நிகனவ்கமா்கவும், தநரடி 
நிகனவ்கமா்க ‘RAM’-ம் பயன்படுத்்தபபடுகிறது.

பு்ற நிகனவ்கம் (EXTERNAL MEM0RY) 
இதுவகர நாம் பாரத்்த உள் நிகனவ்கங்்களில் 
(Internal Memory) நிகலயா்க எ்தகனயும் 
நாம் தெமித்து கவ்க்க இயலாது. ்கணினியில் 
எவற்கறதயனும் நாம் நிகலயா்கச் தெமி்க்க 
தவண்டுசமன்றால், அ்தகனப புற நிகனவ்கத்தில் 
்தான் தெமி்க்க முடியும்.

இதில் கீழ்க்கண்ட வக்க்கள் உள்ளன:
1. மின்்காந்த நாடா (Magneticm Tape)
2. குறுந்தடடு (Floppy Disk)
3. வன் வடடு (Hard Disk)
4. குறு வடடு (Compact Disk)
5. தபனா தெமிபபான் (Pen drive) 
6. பதிவு அடகட (Memory Card)

தமற்்கண்ட நிகனவ்கங்்களில், 
குறுவடடு்க்கள், வன் வடடு்கள், தபனா தெமிபபான் 
ஆகியகவ்கள் அதி்கமா்கப பயன்படுத்்தப 
படுகின்றன. இந்த நிகனவ்கங்்களில் எவவளவு 
தெமி்க்க முடியும் என்பக்த அறிநது ச்காள்ள, இ்தன் 
ச்காள்ளளவு குறித்துப பாரபதபாம்.

நிகனவ்கங்களின் அலகு : (Unit of Memory)
எவவி்த அளவீடு்களா்க இருந்தாலும் அ்தற்கு அலகு 
என்று ஒன்று இரு்ககும். இந்த நிகனவ்கத்தில் 
தெமி்க்கபபடும் அல்லது பதியபபடும் ்த்கவல்்கள் 
இ்தன்மூலம் ்கண்ககிடபபடுகிறது.
நிகனவ்கத்தின் அலகு- Byte – என்ப்தாகும்.

‘O’ - Bit (பிட), ‘I’ Bit (பிட) என ஏற்்கனதவ 
(இயநதிர சமாழியில்) பாரத்திரு்ககிதறாம்.

பிற அளவீடு்களில் உள்ளது தபாலதவ 
இதிலும் அளவீடு வாய்பபாடு உள்ளது.

EPROM – Erasable Programmable Read Only 
MEMORY
இந்த IC -னுள்ளும் ்கணினி ்தன்கனத் ்தயார 
நிகல்ககு்க ச்காண்டு வருவ்தற்குத் த்தகவயான 
்கடடகள்ககள மடடுதம ்தர முடியும். இ்தற்கும் 
முன்னால் படித்்த ROM, PROM, IC - ்க்களும் உள்ள 
வித்தியாெம் என்னசவனில்.. இந்த EPROM- ல் 
பதியபபடட ்கடடகள்ககளப புற  ஊ்தா்க்கதிர்ககள 
அ்தனுள் செலுத்துவ்தன் மூலம் பதியபபடட 
்கடடகள்ககள அழித்து விடலாம். மீண்டும் அத்த 
IC - யினுள் ்கணினி ்தயார நிகல்ககு்க ச்காண்டு 
வருவ்தற்குத் த்தகவயான ்கடடகள்ககள நாம் 
பதியலாம். ஆ்க இந்த IC - யில் பதியபபடடக்த, 
த்தகவபபடும் ெமயத்தில் மாற்றவும், ஏத்தனும் 
குகறபாடு்கள் த்தான்றினால் அ்தகன மி்க 
எளி்தா்கச் ெரி செய்தும் ச்காள்ளலாம்.

படம் 8.12 EPROM – Erasable Programmable Read Only 
MEMORY

EEPROM – Electrically Erasable Programmable 
Read Only Memory

படம் 8.13  EEPROM – Electrically Erasable Programmable 
Read Only Memory

இந்த IC - ம் ஓர நிகலயான நிகனவ்கமா்க, தி்கழகிறது.  
இ்தனுள்ளும் அத்த ்கணினி ்தன்கனத் ்தயார 
நிகல்ககு்க ச்காண்டு வருவ்தற்குத் த்தகவயான 
்கடடகள்ககளப பதியலாம். த்தகவபபடும் 
 ெமயத்தில் இ்தனுள் பதியபபடட நிரகலச் ெற்று்க 
கூடு்தல் மின்னழுத்்தம் செலுத்துவ்தன் மூலம் 
அழித்துவிடடு, மீண்டும் புதிய நிரகல இ்தனுள் 
பதியலாம்.
● அபபடியானால் ்கணினியில் இந்தத் துவ்க்க 

நிகல நிகனவ்கத்தில் (Booting memory (or) 
IC) ROM, PROM, EPROM, EEPROM ஆகிய 
நான்கு IC ்க்களும் செயல்படுகிற்தா? என்ற 
ெநத்த்கம் உங்்களு்ககு எழலாம்.
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அநதநரத்தில் ்கணினி யாகர அனுமதிபபது 
எனத் ்தடுமாறும். அபதபாது இந்த்க ்கடடுபபாடட்கம் 
 செயல்படடு, சபாறுபகபத் ்தன் ்கடடுபபாடடில் 
எடுத்து்க ச்காண்டு, யாகரயும் அனுமதி்க்காமல் 
‘கி்க.....கி்க....கி்க’ என ஒலி எழுபபும். அபதபாது ஏத்தா 
நாம் ்தவறு செய்கிதறாம் என அறிநது ச்காள்ளலாம். 
இ்தன் மூலம் ்கடடுபபாடட்கம் உள்ளீடடு ்கருவியின் 
செயல்பாடகட்க ்கடடுபபடுத்துகிறது.

மவளியீடடு ்கருவி - ்கடடுப்போடு:
எ.்கா: ்கணினியின் அ்க நிகனவ்கத்தில் (RAM) 
50 ப்க்கங்்கள் ச்காண்ட ஓர ்த்கவல் ்தயாரா்க 
உள்ளது. அ்தகனத் ்தற்தபாது ஓர அச்சுபபிரதி 
எடு்க்க தவண்டும் என்க ச்காள்தவாம். அ்தற்்கான 
்கடடகள வழங்்கபபடுகிறது. ்தற்தபாது ‘RAM’ -ல் 
இரு்ககும் இந்த 50- ப்க்கங்்களும் அச்சுபசபாறி்ககு 
(Printer) செல்ல முயற்சி்ககும். ஆனால் அது 
ொத்தியமில்கல. ஏசனன்றால் ்கணினிகய 
 அச்சுபசபாறிதயாடு இகணத்திரு்ககும் வடம் 
மூலம் (Bus (or) PORT), ஒதர ெமயத்தில் எத்்தகன 
வரி்கள் செல்ல முடியுதமா, அது மடடும்்தான் 
செல்ல தவண்டும். ஆ்க இங்த்கயும்  ்கடடுபபாடட்கம், 
்கடடுபபாடகடத் ்தன் வெம் எடுத்து்க ச்காண்டு, ஒரு 
தநரத்தில் எத்்தகன வரி்கள் வடம் மூலம் அனுபப 
முடிகிறத்தா அ்தகன அச்சுபசபாறி்ககு அனுபபும். 
இவவாறா்க ்கடடுபபாடட்கம் சவளியீடடு்க 
்கருவியின்  செய்லபாடகட்க ்கடடுபபடுத்துகிறது.

உள்ளீடு - மவளியீடு ்கருவி - ்கடடுப்போடு
எ.கா : புறச் தெமிபபானான தபனா தெமிபபானில் 
திகரபபடம் ஒன்று உள்ளது. அக்த்க ்கணினித் 
திகரயில் ்காண தவண்டும். இ்தற்்கான ்கடடகள 
ச்காடுத்்தால், அந்த  முழுபபடமும் ‘RAM’-ற்கு வர 
முற்சி்ககும். இங்கும் தமற்கூறிய வக்கயில்்தான் இந்த 
USB - (Universal Serial Bus) குறிபபிடட வடம் மூலம் 
‘RAM’- உடன் இகண்க்கபபடடி ரு்ககும். இங்த்கயும் 
இந்த்க ்கடடுபபாடட்கம்  செயல்பாடகடத் ்தன்வெம் 
எடுத்து்கச்காண்டு சிறிது சிறி்தா்க ‘RAM’-்ககு அனுபபும். 
இவவாறா்க்க ்கடடுபபாடட்கம் உள்ளீடு மற்றும் 
சவளியீடு ொ்தனங்்ககளயும் ்கடடுபபடுத்துகிறது.

ஆ்க்க ்கடடுபபாடட்கமானது உள்ளீடு, 
சவளியீடு மற்றும் உள்ளீடு & சவளியீடு 
 ொ்தனங்்களின் செயல்பாடதடாடு, ்கணினியில் 
நட்ககும் ஒவசவாரு செயல்பாடகடயும் 
 ்கடடுபபடுத்துகிறது. ்கடடுபபாடட்கத்தின் ஒபபு்தல் 
இல்லாமல் ்கணினியில் எச்செயல்பாடும் 
நகடசபறாது.

இதன் வோயப்போடு:
10MM = 1CM என்பது தபால்... த்தாராயமா்க 10 

Bits = 1 byte என்று கூறலாம்
மி்கச் ெரியா்க 8 Bits = 1 byte

அடடவகண 8.1: தெமிபபு அலகு-வாய்பபாடு
0 பிட
1 பிட
8 பிடடு்கள் 1 கபட
1024 கபட 1 கிதலா கபட (kilo byte) 
1024 கி.கப 1 சம்கா கபட (mega 

byte) 
1024 சம.கப 1 ஜி்கா கபட (giga byte)
1024 ஜி.கப 1 சடரா கபட (terra byte)

எனப பிடடு்களில் ஆரம்பித்து, சடரா கபட வகர இந்த 
அலகு வளரநதுள்ளது. இ்தற்கு தமலும் உள்ளது.

8.7.3 ்கடடுப்போடை்கம் (Control Unit):
சபாதுவா்க்க ்கணினி பல்தவறு தவகல்ககள 
(நாம் இடும் ்கடடகள்ககள) செய்கின்றது. அத்த 
தபால் பல உப்கரணங்்ககளயும் ்தன்தனாடு 
இகணத்துச் செயலாற்றுகிறது. இநநிகலயில் 
இகவ  அகனத்க்தயும் ்கண்்காணி்க்க, ்கடடுபபடுத்்த 
அகம்க்கபபடட ஓர அகமபபு்தான் இந்த்க 
்கடடுபபாடட்கம்.

்கணினியில் உள்ளீடடு ்கருவியா்க 
 விகெபபலக்க, சுடடி ஆகியகவயும், சவளியீடடு 
்கருவி்களா்க நிகனவ்கம், அச்சுபசபாறி 
ஆகியகவயும், தெமிபபு நிகனவ்கங்்களா்க வன் 
வடடு, தபனா தெமிபபான் மற்றும் தெமிபபு அடகடயும் 
பயன்படுத்்தபபடுகிறது. இகவயகனத்தும் 
்கணினிதயாடு (CPU)-மின்வடங்்களின் மூலம் 
இகண்க்கபபடுகிறது. இகவ்ககள எவவாறு 
்கடடுபபாடட்கம் ்கடடுபபடுத்துகிறது என்பக்தச் 
சுரு்க்கமா்கப பாரபதபாம்.

உள்ளீடடு ்கருவி - ்கடடுப்போடு:
(எ.்கா) விகெபபலக்க மூலம் நாம்  ்கணினி்ககுத் 
்த்கவல்்ககளத் ்தரும் தபாது, அதிதவ்கமா்கத் ்தடடச்சு 
செய்வ்தா்க கவத்து்க ச்காள்தவாம். அச்ெமயத்தில் 
ஒதர தநரத்தில் 4 அல்லது 5  எழுத்து்க்களின் 
சபாத்்தான்்கள் அழுத்்தபபட, ஒன்று்ககும் தமற்படட 
எழுத்து்க்கள் தபாடடி தபாடடு்க ச்காண்டு 
்கணினி்ககுள் நுகழய முயற்சி செய்யும். 
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மதோகுபபு (Compilers)
இது ஓர நிரகல (Programme) முழுகமயா்க 
(எத்்தகன வரி்கள் இருந்தாலும்) எடுத்து்க 
ச்காண்டு, ஒவசவாரு வரியா்க சமாழி மாற்றம் 
செய்யும். எந்த வரியில் ்தவறு்கள் இருந்தாலும் 
அ்தகன்க குறித்து்க ச்காண்டு, அடுத்்த வரிகயப 
படி்க்க ஆரம்பி்ககும். அகனத்து வரி்ககளயும் 
சமாழி மாற்றம் செய்்தபின், இறுதியா்க எந்த 
வரி்களில் ்தவறு உள்ளது எனப படடியலிடும். 
பின்னர அ்தகன நாம் குறித்து்க ச்காண்டு நிரல் 
உள் சென்று ்தவறு்ககளச் ெரி செய்யலாம்.

வரி ம�ோழி �ோறறி (Interpreter)
இது நிரலின் மு்தல் வரிகயப படி்ககும், இயநதிர 
சமாழியா்க மாற்றும். மு்தல் வரியிதலதய ஏ்தாவது 
்தவறு இருந்தால், இந்த சமாழிமாற்றி அங்த்கதய 
நின்று விடும். அந்தத் ்தவகற உடனடியா்கத் 
திகரயில் ்காடடும். அந்தத் ்தவகறச் ெரிசெய்்தால் 
்தான் இம்சமாழி மாற்றி அடுத்்த வரிகயப படி்க்க 
ஆரம்பி்ககும். இ்தனால் ்தான் இது வரிசமாழி மாற்றி 
என அகழ்க்கபபடுகிறது.
● ஒவசவாரு ‘உயரமடட சமாழி’ மற்றும் 

பயன்பாடடு சமாழிதயாடும் இந்த சமாழி 
சபயரபபாளர்களில் ஏ்தாவது ஒன்று 
(ச்தாகுபபு அல்லது வரிசமாழி மாற்றி) உடன் 
இகண்க்கபபடடிரு்க்க தவண்டும்.

8.9  இயக்க முக்ற (OPERATING SYSTEM)

நாம் இவவிய்க்க முகற பற்றி அறிநது ச்காள்ளும் 
முன் இதுவகர நாம் பாரத்்த விவரங்்ககள 
மீண்டும் ஒரு முகற நிகனவுபடுத்திப பாருங்்கள்.

குறிபபு : (நிகனவு கூர்க....)
● ்கணினி எக்தயும் ்தானா்கச் செய்யாது....
● ROM, RAM (உள் நிகனவ்கம்)
● புற நிகனவ்கம் (வன் வடடு) .... மு்தலியன ....

சுரு்க்க விள்க்கம்: இய்க்க முகற என்பது 
ஓர சமன்சபாருள். இது ்கணினியில் நாம் ஒரு 
சமாழி்ககுள் (மூன்றாம் (அ) நான்்காம் ்தகலமுகற) 
செல்வ்தற்கு முன்பும், சமாழிகயவிடடு சவளிதய 
வந்த பின்பும், சில மு்ககியமான செயல்்ககளச் 
செய்வ்தற்்கா்க உ்தவ்க கூடியது. அ்க மற்றும் 
புறச் தெமிபபானில் இருபபக்த நீ்க்க (Delete), 
்கணினியின் ஒரு தெமிபபானிலிருநது இன்சனாரு 
தெமிபபானிற்கு பிரதி (Copy) எடுபபது தபான்றகவ.

்கடடுபபாடட்கம் – ‘குடும்பத் ்தகலவர’  தபான்றது..

8.8  மதோகுபபு & வரிம�ோழி �ோறறி: 
(COMPILERS & INTERPRETERS)

்தற்தபாது வகர ்கணினி அறிந்தது, ்கணினி்ககுத் 
ச்தரிந்தச்தல்லாம் ‘இயநதிர சமாழி’ மடடுதம. 
ஆனால் நம்ககுத் ச்தரிந்தது ‘உயரமடட சமாழி’ 
மற்றும் ‘பயன்பாடடு சமாழி’. ்கணினி்ககுத் 
ச்தரிந்தது நம்ககுத் ச்தரியாது. நம்ககுத் ச்தரிந்தது 
்கணினி்ககுத் ச்தரியாது.

ஆனால் நாம் இருவரும் தபசி்கச்காள்ள 
தவண்டும் ! எபபடிப தபசி்க ச்காள்வது?

எ.கா:

● நம் நாடடு பிர்தமர ரஷய நாடடிற்குச் சென்று அ்தன் 
அதிபகர ெநதித்து தபசுவ்தா்க்க ச்காள்தவாம்.

● நமது பிர்தமரு்ககு இநதி அல்லது ஆங்கில சமாழி 
ச்தரியும். ரஷய அதிபரு்கத்கா ருஷய சமாழி 
மடடுதம ச்தரியும்.

● ஆனால் இருவரும் தபசி்க ச்காள்ள தவண்டும்.
● எபபடி?
● அங்கு ஒரு நபர (சமாழி சபயரபபாளர), இரு 

சமாழி்களும் அறிந்தவர, இருவரு்ககும் இகடதய 
அமரநது ஆங்கிலத்க்த ருஷய சமாழியிலும், 
ருஷய சமாழிகய ஆங்கிலத்திலும் சமாழி 
சபயரபபார.

அது தபாலதவ…..
இங்கும் சமாழி சபயரபபாளர 

 த்தகவபபடுகிறார. அது்தான் இந்தத் ச்தாகுபபு 
& வரி சமாழி மாற்றி. இது நாம் ்தரும் உயரமடட 
சமாழி மற்றும் பயன்பாடடு சமாழி ்கடடகள்ககள, 
்கணினி அறிந்த இயநதிர சமாழியா்கவும், அது 
்தருகின்ற பதிகல – (இயநதிர சமாழியிகன) நாம் 
 அறிநதிரு்ககும் உயரமடட சமாழி (அ) பயன்பாடடு 
சமாழியா்கவும் மாற்றித் ்தருகிறது. 

இந்த சமாழி சபயரபபாளர வன் சபாருளா? 
சமன் சபாருளா? இதுவும் ஓர சமன்சபாருள்்தான். 
இதுவும் ஓர உயரமடட சமாழியில்  எழு்தபபடட 
நிரல் ்தான்…. பின் எ்தற்கு இந்த இரு சமாழி 
 சபயரபபாளர்ககள நாம் பயன்படுத்்த தவண்டும்.

ச்தாகுபபு & வரிசமாழி மாற்றி, இகவ்கள் 
சமாழிமாற்றம் செய்யும் வி்தத்தில் ெற்று தவறுபாடு 
உள்ளது. இது குறித்துப பாரபதபாம்.
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்தற்தபாது நமது நிகலயும் அத்த 
நிகல்தான். சமாழி்கள் இல்லாமல் ்கணினியில் 
ஒன்றும் செய்ய இயலாது. ஆனால் சமாழி்கள் 
சவளியில் (புற நிகனவ்கத்தில்) இரு்ககிறது. 
இக்த எடு்க்க நாம் ்தரும் ்கடடகளயும் ஏ்தாவது ஒரு 
சமாழியில் ்தான் இரு்க்க முடியும் என்ற நிகலயில்  
என்ன செய்யலாம்..?

இந்த நிகலயில் நம்ககு மூன்றாவது 
நபரா்க உ்தவுபவர்தான் இந்த (ஆபபதரடடிங் 
சிஸ்டம்) இய்க்க முகற. அபபடிசயன்றால் இந்த 
(OS) இய்க்க முகற என்ன வன்சபாருளா?.. 
இல்கல. இதுவும் ஓர சமன்சபாருள்்தான். 
சமன்சபாருள் என்றால்! எங்கு இருபப்தற்்கான 
வாய்பபு உண்டு? நிகலயா்க இரு்க்க 
தவண்டுசமன்றால், அது புறநிகனவ்கத்தில் 
மடடுதம இரு்க்க முடியும். ஆம்.... இந்த இய்க்க 
முகற - சமன்சபாருளும் புற நிகனவ்கத்தில் 
்தான் பதிநது கவ்க்கபபடடிரு்ககும்.

புற நிகனவ்கத்தில் இரு்ககும் இந்த 
சமன்சபாருகள எபபடி நாம் இய்ககுவது. 
ஏசனன்றால் நாம் ்கணினிகய ஆன் செய்்த பின் - 
அது ்தயார நிகல்ககு வந்த பிறகு  அ்தாவது ‘RAM’ –  
சபாறுபதபற்கும். இநநிகலயில் நாம் ்தரும் 
 ்கடடகள்கள் ‘RAM’ ற்குத்்தான் செல்லும். அபதபாது 
அங்கு அ்க்கடடகளகய எடுத்து்க ச்காண்டு 
தவகலச் செய்வ்தற்கு இந்த இய்க்க முகற (OS) 
அங்குத் ்தயாரா இரு்க்க தவண்டும். 

அபபடியானால் ஒவசவாரு முகற 
்கணினிகய ஆன் செய்யும் தபாதும் புற 
 நிகனவ்கத்தில் இரு்ககும் இய்க்க முகற (OS) 
்தானா்க ‘RAM’ -ற்கு வநது விடுமா? என்றால், 
அதுவும் ொத்தியமில்கல. (ஏசனன்றால் 
்கணினி ்தானா்க எந்த தவகலயும் செய்யாது) 
அபபடியானால் இய்க்க முகறகய ‘RAM’ - ற்கு 
ச்காண்டு  வருவ்தற்குத் த்தகவயான ்கடடகள 
ஏத்தா ஒரு இடத்தில் இருந்தா்க தவண்டும். 
அது எங்கு  இருபப்தற்்கான வாய்பபு உள்ளது 
என்றால், பூடடிங் நிகனவ்கம் என்று கூறபபடும் 
‘ROM’-ல் ்தான் இது இருந்தா்க தவண்டும். அதில் 
்கணினிகய ஆன் செய்்த பின் தமற்ச்காள்ளும் 
POST - முடித்்த பிறகு, இ்க்கணினியில் வன் வடடு 
(Hard disc) உள்ள்தா எனத் த்தடு. இருந்தால்! அதில் 
இந்த இய்க்க முகற (OS) இரு்ககிற்தா எனத் த்தடு.. 
இருந்தால், அக்த எடுத்து வநது ‘RAM’ – ல் த்த்ககு 
என்பது வகர அந்த ‘ROM’ -ல் ்கடடகள இரு்ககும்.

இது ்கணினி்ககும், பயன்பாடடாளரு்ககும் 
ஓர பாலமா்கச் செயல்பட்க கூடியது.
● இந்த இய்க்க-முகற (OS) இல்லாமல் ்கணினி 

இயங்்கா்தா.....?
- இயங்்காது (இன்கறய ்கால்க ்கணினி)

இது குறித்துச் ெற்று விரிவா்கப பாரபதபாம். 
மு்தலில் ்கணினிகய ‘ON(ஆன்)’ செய்த்தாம் 
என்றால் என்ன நட்ககிறது....? பூடடிங்(Booting) 
நிகனவ்கத்தில் சொல்லியிரு்ககின்றபடி அ்தாவது 
ROM-கய படி்ககும். POST -  முடித்துவிடடு, 
சபாறுபகப RAM - யிடம் ஒபபகட்ககும். இனி நாம் 
்கணினி்ககு்க ்கடடகள்கள் ்தரலாம்.
● புற நிகனவ்கத்தில் .... உள்ளது.
● புற நிகனவ்கத்தில் உள்ள சமாழி்களில் 

ஏத்தனும் ஒன்கறத் த்தரநச்தடு்க்க ஓர 
்கடடகள ்தர தவண்டும். ஆனால் அ்க்கடட 
களதய ஏ்தாவது ஒரு சமாழியில் ்தான் 
இருந்தா்க தவண்டும். ஏசனன்றால் நாம் 
்கணினி்ககு ஒரு வரி ்கடடகள ்தர தவண்டு-
சமன்றாலும் அதுவும் ஏ்தாவது ஒரு சமாழியில் 
்தான் இருந்தா்க தவண்டும் ..... ஆனால் எல்லா 
சமாழி்களும் சவளியில் (புற நிகனவ்கத்தில்) 
மாடடி்க ச்காண்டத்த .....

● எபபடி இக்த எடுபபது .... !
இக்தப புரிநது ச்காள்ள உங்்களு்க்கா்க 

ஒரு சிறு பழங்்கக்த:

ஒரு வீடடில் நிகறய எலி்கள் இருந்தன.
பூகன ஒன்று தினமும் ஒவசவாரு எலியா்க பிடித்து 
ொபபிடடு வந்தது... இ்தனால் ்கல்க்கமகடந்த 
எலி்கள் ஒன்று கூடி பூகனயிடம் இருநது ்தபபி்க்க 
என்ன செய்யலாம் என தயாசித்்தது... அபதபாது 
ஒரு எலி சொன்னது... பூகனயின் ்கழுத்தில் மணி 
ஒன்கற ்கடடி விடலாம்.  இ்தனால் பூகன வரும் 
தபாது ெத்்தம் த்கடடு நாம் ஓடிவிடலாம்... என்றது.  
ஆஹா... சூபபர ஐடியா என அகனத்து எலி்களும் 
க்க்தடடின. ஆதலாெகன கூறிய எலி மணிகயயும் 
்கயிற்கறயும் எடுத்து வந்தது... நடுவில் கவத்து... ம் 
ெரி யார தபாய் ்கடடுகிறீர்கள்... என்றது... நீ தபா.. நீ 
தபா என்று ஒரு எலி மற்சறான்கற கூறியத்த ்தவிர 
யாராலும் பூகன்ககு மணிகய ்கடட முடியவில்கல... 
்கடடச் சென்றாதல பூகன பிடித்து்க ச்காள்ளுதம!... 
பின் எபபடி இக்த நிகறதவற்றுவது... ஒரு வழி 
 இரு்ககின்றது... பூகனயின் ்கழுத்தில் மணிகய்க 
்கடட தவண்டுசமன்றால் தவறு ஓர நபர எலி்ககு 
உ்தவ தவண்டும்.
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● உண்கமயான பூடடிங் செயல்பாடு (Booting 
Process) என்பது, இய்க்க முகறகய (OS) புற 
நிகனவ்கத்தில் இருநது, உள் நிகனவ்கமா்க 
- RAM ச்காண்டு வருவது்தான். ்தற்தபாது 
‘RAM’ -ல் நாம் ்தரும் ்கடடகள்ககள 
எடுத்து்க ச்காண்டு செயல்படும் இய்க்க 
முகற (OS) ்தயாரா்க உள்ளது. இனி நாம் எச் 
 செயல்பாடகட தமற்ச்காள்ள விரும்புகிதறாதமா 
அ்தகன தமற்ச்காள்ளலாம்.

வினோக்கள்

I  ெரியான விகடகயத் த்தரநச்தடுத்து எழுது்க 1 
மதிபசபண்

1. மனி்தனால் மு்தன்மு்தலில் உருவா்க்கபபடட 
்கண்ககிடும் ்கருவி ..................

 அ) சிகலட ரூல் ஆ) தநபபியர தபான்ஸ்
 இ) மணிச்ெடடம்  ஈ) பகுமுகற பகுபபான்

2. பகுமுகற பகுபபாகன உருவா்ககியவர யார?
 அ) பிகளஸ் பாஸ்்கல் ஆ) நியூடடன்
 இ) நீல்தபார ஈ) ொரலஸ் பாதபஜ்

3. ்கணினியின் ்தநக்த யார?
 அ) பிகளஸ் பாஸ்்கல் ஆ) ொரலஸ் பாதபஜ்
 இ) பில் த்கடஸ்  ஈ) ஜான் தநபபியர

4. மு்தன்மு்தலில் உருவா்க்கபபடட ்கணினியின் 
சபயர?

 அ) IBM ஆ) கம்கதராொஃபட
 இ) ENIAC ஈ) DELL
5. ்கணினிகயப சபாறுத்்தவகர இயநதிர சமாழி 

என்பது ..................
 அ) உயரமடட சமாழி
 ஆ) ்தாழநிகல சமாழி
 இ) மி்க உயரமடட சமாழி
 ஈ) இதில் ஏதுமில்கல

6. ்கணினிகயப சபாறுத்்தவகர நம் ்கண்ணிற்குத் 
ச்தரியா்த சபாருள் ..................

 அ) வன்சபாருள்
 ஆ) சமன்சபாருள்
 இ) வன் மற்றும் சமன்சபாருள்
 ஈ) இதில் ஏதுமில்கல

7. கீழுள்ளவற்றுள் ஒத்து தபா்கா்த ஒன்கற எழுது.
 அ) திகரய்கம் ஆ) அச்சுபசபாறி
 இ) சுடடி ஈ) வகரவி

8. கீழுள்ளவற்றுள் எது உயிர நிகனவ்கம்?
 அ) ROM ஆ) RAM
 இ) PROM ஈ) EPROM

9. கீழுள்ளவற்றுள் ஒத்துப தபா்கா்த ஒன்கற எழுது.
 அ) பிட ஆ) கபட
 இ) கி.வாட ஈ) சம்கா கபட

10. ச்தாகுபபு மற்றும் வரி சமாழி மாற்றி்கள் ..................
 அ) வன்சபாருள்
 ஆ) சமாழி்கள்
 இ) சமாழி சபயரபபாளர்கள்
 ஈ) இய்க்க முகறகம
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II ஒரு சில வரி்களில் விகடயளி 3 மதிபசபண்
1. ்கணினி என்றால் என்ன?
2. ்கணினியின் ்தகலமுகற சபயர்ககள எழுது்க.
3. கமயச் செயல்கத்தின் மு்ககியப பா்கங்்ககள எழுது்க.
4. ச்தாகுபபு மாற்றி்ககும், வரிசமாழி மாற்றி்ககும் உள்ள வித்தியாெத்க்த எழுது்க.
5. ்கணினியில் தமற்ச்காள்ளபபடும் ்கண்ககீடடு செயல்பாடு்கள் குறித்து எழுது்க.

III கீழ்க்கண்ட வினா்க்களு்ககு ஒரு ப்க்க அளவில் விகடயளி 5 மதிபசபண்
1. ்கணினியின் ்தகலமுகற்ககள விவரி்க்கவும்.
2. ROM, RAM செயல்பாடகட விவரி்க்கவும்.
3. இய்க்க முகறகம – விள்ககு்க.

IV கீழ்க்கண்ட வினா்க்களு்ககு விரிவான விகடயளி 10 மதிபசபண்
1. ்கணினி சமாழி்களின் ்தகலமுகறயிகன விரிவா்க விள்ககு்க.
2. ்கணினியின் ்தகலகம செயல்கத்தின் ்கடடபபடம் வகரநது செயல்பாடடிகன விள்ககு்க.

விடைகள்

1. (இ) 2. (ஈ)  3. (ஆ) 4. (இ) 5. (ஆ)
6. (ஆ) 7. (இ) 8. (ஆ)  9. (இ) 10. (இ)
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9இயக்க முறை & 
தாய்பலற்க-மீள்பாரறவை

்கறைலின் ந�ாக்கம்

இந்த பாடபபகுதியின் முடிவில் மாணவர்கள் 
கீழ்க்காணும் செயல்பாடு்கள் குறித்து அறிநது 
ச்காள்வார்கள்.
1. இய்க்க முறைறம மற்றும் துவ்க்கம் பற்றி அறி்தல்
2.  இய்க்கமுறைறமயின் வற்க்கள், செயல்பாடு்கள், 

கூறு்கள், பண்பு்கள் அறி்தல்

பாடம்

3.  ்தாயபலற்க-வற்க்கள், கூறு்கள், செயல்பாடு்கள், 
பற்றி அறி்தல்

4. CPU-அம்ெங்கள் அறி்தல்
5. நிறைவ்கம்-RAM, HDD

9.1.  இயக்க முறைறை ஒரு மீள 
்பாரறவை

சீடடல் ்கணினி ்தயாரிபபு நிறுவைத்தில் பணிபுரிந்த 
்கணினி வடிவறமபபாளரும், சபாறிஞருமாை 
டிம்்படடரென் அப்பாது உருவா்க்கபபடட 
நுண்செயலியாை இண்டல் 16-பிட-8086 
சில்லிறை (சிபபிறை) பரி்ொ்தறை செயய 
விரும்பிைார. அ்தன் விறளவா்க அவர QDOS-
(Quick and Dirty Operating System) என்னும் 
இய்க்க முறைறமறய எழுதிைார, இது்வ 
மு்தல் இய்க்க முறைறமயாகும். அ்்த ்ேரம், 
IBM (International Business Machines) ஒரு ்தனி 
ேபர (Personnel Computer) ்கணினிறய PC-XT 
(Extended Technology) இண்டல் 8088 என்ை 
சில்லிறை்க (சிபறப்க) ச்காண்டு உருவா்ககி 
அ்தற்கு ஒரு இய்க்க முறைறமறய உருவா்ககித் 
்தருமாறு பில்்்கடறஸை ்்கடடது. அந்த ்கணினி்ககு 
புது இய்க்க முறைறமயிறை உருவா்ககுவ்தற்குப 
பதிலா்க, பில் ்்கடஸ் டிம்்படடரென் உருவா்ககிய 
QDOS-யிறை விறல்ககு வாஙகி அ்தறை 
PC-XT-்ககு ஏற்ைார ்பால் மாற்ைம் செயது 
அ்தற்கு PC-DOS எை சபயரிடடு, பின்ைர அ்தறை 
றம்க்ரா –ொபட வடடு இய்க்க முறைறம (Micro 
Soft Disk Operating System-MSDOS) எை 
சபயர மாற்ைம் செயது அ்தற்குரிய உரிமத்ற்தயும், 
்காபபீடறடயும் சபற்று விடடார. 

றம்க்ரா-ொபட வடடு இய்க்க முறைறம 
(Micro Soft Disk Operating System - MS-DOS) 
என்ை இந்த நிறுவைம் சூறல 27, 1981-
ல் அறிமு்கபபடுத்்தபபடடது. இது மூன்று 
நிறுவைங்களு்ககு இய்க்க முறையிறை 
்தயாரித்து ்தநதுள்ளது. இந்த இய்க்கமுறை 
எழுத்து வடிவ பயைர இறடமு்க முறைறய்க 
ச்காண்டது. IBM- நிறுவைத்திற்கு PC-DOS-ம், 
DR-DOS என்னும் இய்க்க முறைறம Novell 
நிறுவைத்திற்கும், MS-DOS மற்ை ்கணினி 
்தயாரிபபு நிறுவைங்களு்ககும் அளித்துள்ளது. 
MS-DOS இய்க்க முறைறம RAM-்ககு வநது 
்ெரந்தவுடன் திறரயில் படம் 2.2.-ல் ்காடடியுள்ளது 
்பால் ”C” என்ை குறியீடு ச்தரியும். ஒரு ்தனி ேபர 
்கணினியாைது சேகிழவடடு(Floppy) மூலமா்க 
துவ்க்கம் (Boot) செயயபபடடால் “C” பதிலா்க 
“A” எை்க ்காடடும். “C” – என்பது வன்-்தடறட்க 
குறி்ககும். இந்த முயற்சி்ககுப பிைகு ஒவசவாரு 
்கணினியின் இய்க்க முறைறமயிறை 
நிறுவு்தலின் மூலமா்க பில் ் ்கடஸைஸு்ககு ஏராளமாை 
வருவாய கிடடியது. பின்ைர றம்க்ராொஃபட 
நிறுவைம் MS-DOS 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4.1, 6, 6.1, 
6.2 எை பல்்வறு பதிபபு்கறள சவளியிடடது. 
இறவ அப்பாது உருவ்க்கபபடட மற்ை 
இய்க்கமுறைறம்கறள்க ்காடடிலும் சிைபபா்க 
செயல்படடது. 
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9.3  இயக்கமுறைறையிறை 
துவைககுதல் (BOOTING OF 
OPERATING SYSTEM)

இய்க்கமுறை என்பது ்கணினி இயஙகுவ்தற்்காை 
அடிபபறட சமன்சபாருளாகும். ்கணினிறய 
எப்பாது துவ்க்கம் (ஆன்) செய்தாலும் அ்தன் 
RAM-ல்  எதுவும் இரு்க்காது. அ்்த ெமயத்தில்  
ROM-ல் இரு்ககும்  POST (Power On Self 
Test) என்ை நிரலின்படி மு்தலில் செயல்பட 
ஆரம்பி்ககும். இது RAM, விறெபபலற்க 
்பான்ைவற்றை பரி்ொதிபபதுடன், அ்தன் 
்தயார நிறலயிறையும் உறுதிபடுத்தும். இது 
உறுதிபடுத்்தபபடடபின் அடிபபறட உள்ளீடு, 
சவளியீடு முறைறமயிறை(BIOS) செயல்படுத்தும். 
இந்த செயல்பாடு்தான் துவ்ககு்தல் (Booting) 
என்ைறை்க்கபபடுகிைது. இ்தன்பிைகு பூடஸ்டராப 
ஏற்றி (Bootstrap Loader) என்னும் நிரலாைது 
வன்்தடடிலிருநது உயிர நிறைவ்கமாை “RAM” 
்ககு வந்தறடயும். இய்க்கமுறை துவ்க்க செயல்பாடு 
என்பது படம் 9.3-ல் ்காடடியுள்ளது ்பால் இரண்டு 
வற்க்கறள்க ச்காண்டது.

படம் 9.3 இய்க்கமுறை செயல்பாடடின் இருவற்க்கள்

9.3.1 குளிர துவைக்கம்
்கணினியாைது முற்றிலும் அறைத்து 
றவ்க்கபபடட நிறலயிலிருநது துவ்க்கபபடடால், 
அது குளிர துவ்க்கம் எைபபடும். பயைாளர 
ஆன் சபாத்்தாறை அழுத்தியவுடன்  ROM-
லிருநது ்கடடறள்கறளப சபற்று துவ்ககும் 
செயல்பாடடிறை ்மற்ச்காள்ளும்.

9.3.2 சூடாை துவைக்கம்
்கணினியின் மீள்-அறமவு (Reset) சபாத்்தாறை 
அழுத்திைாலும் அல்லது மறு-துவ்க்கம் 
(Restart) பணி்ககுறியிறை சொடு்ககி அ்தன் 
மூலம் துவ்க்க நி்கழவு ேடந்தால், அது சூடாை 

படம் 9.1 ்கடடறள குறி

1993-ல் றம்க்ராொஃபட நிறுவைம் ்தனிேபர 
்கணினியில் ்கடடறள ச்காடுத்து இய்ககும் இய்க்க 
முறைறம்ககுப பதிலா்க சுடடியின் மூலமா்க 
ஒரு குறியிறை கிளி்க செயது செயலாற்றும் 
முறையிறை அறிமு்கபபடுத்தியது. இந்த நுடபம் 
“வறர்கறல பயைர இறடமு்கம்” (Graphic 
User Interface) எை அறை்க்கபபடடது. இது்தான் 
்தற்்பாது ேறட முறையில் மி்க எளிறமயா்க 
எல்்லாராலும் பயன்படுத்்தபபடும் விண்்டாஸ் 
இய்க்கமுறைறம்ககு அடித்்தளமாகும்.

9.2 இயக்கமுறைறையின் நதறவை
்கணினி சமன்சபாருள் உற்பத்தியாளர்கள் 
்கணினியின் வன்சபாருள் ்கடடறமபபிறை 
அறிநது ச்காள்ளாம்ல பயன்பாடடாளர்களு்ககுத் 
்்தறவபபடும் சமன்சபாருறள உருவா்க்க இந்த 
இய்க்கமுறைறம அவசியமாகிைது. ஏசைன்ைால் 
இய்க்கமுறை அறைத்து சமன்சபாருள் மற்றும் 
வன்சபாருள்்கறள்க ற்கயாளும் வழிமுறையாகும். 
சபரும்பாலாை ்ேரங்களில் ்கணினியில் 
ஒன்று்ககும் ்மற்படட நிரல்்கள் செயல்படுவ்தன் 
மூலம் அ்தன் றமயசசெயல்கம், நிறைவ்கம் 
மற்றும் ்ெமிபப்கம் ஒ்ர ெமயத்தில் இய்க்கபபடும். 
இறவயறைத்ற்தயும் ஒருஙகிறண்க்க இந்த 
இய்க்கமுறை அவசியமாகிைது. இய்க்கமுறை 
என்பது பயன்பாடடாளரு்ககும், ்கணிணி்ககும் ஒரு 
இறடமு்கமா்க படம் 9.2-ல் ்காடடியுள்ளது ்பால் 
செயல்படும்.

படம் 9.2 இய்க்கமுறையின் ்்தறவ
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படம் 9.4 பல பயைர

9.4.2 ்பல ்பயைர இயக்க முறைறை
ஒ்ர ்தரவு மற்றும் பயன்பாடு்கறள ஒ்ர ்ேரத்தில் 
பல பயைர்களால் அணு்க அனுமதி்ககும். 
்கணினி்கள் மற்றும் மடி்க்கணினி்களில் 
இது பயன்படுத்்தபபடுகிைது. பயைர்கள் 
ஒருவரு்கச்காருவர ச்தாடரபு ச்காள்ளலாம் 
(படம் 9.4 ஐப பார்க்கவும்). ஆைால், ோம் பல 
பயைர அறமபபு பற்றி ்பசும் ்பாது, யுனி்கஸ் 
மற்றும் லிை்கஸ் இய்க்க முறைறம்கறள 
நிறைவில் ச்காள்்வாம், அறவ பல பயைர 
இய்க்க முறைறம்ககு அரபபணி்க்கபபடடறவ.  
விண்்டாஸ்-NT, விண்்டாஸ்-XP, விஸ்டா, 
லிை்கஸ், யுனி்கஸ் மற்றும் ்தற்்பாற்தய 
விண்்டாஸ்-10 ஆகியறவ பல பயைர மற்றும் 
பலபணி இய்க்க முறை்களாகும்(Multi-Tasking 
Operating System).

படம் 9.5 பல பயைர சிைபபியல்பு்கள்

9.5  இயக்கமுறைறையின் 
செயல்்பாடு்கள /அம்ெங்கள

படம் 9.5 இய்க்கமுறைறமயின் பல்்வறு 
அம்ெங்கள் குறித்து ்காடடுகிைது:

துவ்க்கம் எைபபடுகிைது. இந்த முறைத் துவ்க்கம் 
மு்தல் நிறலயிலிருநது துவங்காது என்ப்தால் 
பல பரி்ொ்தறை்கள் ்தவிர்க்கபபடும். இபபடி 
துவஙகும்்பாது சில ெமயங்களில் ்தரவு்கள் 
முழுறமயா்க ் ெமி்க்கபபடாமல் ் பா்கலாம் அல்லது 
்கணினி பழு்தா்கலாம்.

9.4 செயல்முறைத் திைன் 
அடிப்பறடயில் இயக்கமுறைறையின் 
வைற்க்கள

செயல்முறைத் திைன் அடிபபறடயில் 
இய்க்கமுறைறம கீழ்கண்டவாறு 
வற்கபபடுத்்தபபடுகிைது.

9.4.1 ஒறறை ்பயைர இயக்கமுறைறை
ஒரு ்ேரத்தில் ஒரு பயைறர ஒ்ர ஒரு 
பணிறய மடடு்ம செயய அனுமதிபப்தால், 
இது ஒற்றை பயைாளர இய்க்கமுறைறம எை 
அறை்க்கபபடுகிைது. பயன்பாடடாளரின் பணி 
அசசுப பிரதி எடுபப்தா்க இரு்க்கலாம் அல்லது 
வன்்தடடில் ்ெமிபப்தா்க இரு்க்கலாம் அல்லது 
்்காபபிறை ச்தாகுபப்தா்க இரு்க்கலாம். 
MS-DOS இய்க்கமுறைறம ஒற்றை பயைர 
இய்க்கமுறைறம்ககு ஒரு சிைந்த எடுத்து்க்காடடாகும். 
துவ்க்கத்தில் விண்்டாஸ் முறைறமயும், 
ஒற்றைப பயைர முறைறமயா்கத்்தான் இருந்தது. 
விண்்டாஸ்-98 அறிமு்கத் திற்குப பிைகு்தான் 
இதில் ஒ்ர ் ேரத்தில் பல செயல்பாடு்கறளயும், ஒ்ர 
்ேரத்தில் ஒன்று்ககு ்மற்படட பயைாளர்களும் 
இய்க்க முடியும். விண்்டாஸைாைது ்தைது முன்திறர 
செயல்பாடாை “வறர்கறல பயைர இறடமு்க” 
செயல்பாடடிறை DOS-இய்க்கமுறைறமயிறை 
பின்புலமா்க்க ச்காண்டு இயஙகுகிைது. 
இரண்டாயிரமாவது ஆண்டில் புது வரவா்க 
விண்்டாஸ்-NT அறிமு்கபபடுத்்தபபடடது. இ்தன் 
மூலம் ஒரு ்கணினிறய மற்சைாரு ்கணினி்யாடு 
பகிர்தல் (LAN-வடம் மூலம்) என்பது ொத்தியமாைது.

● MS-DOS - வறர்கறல பயைர இறட மு்கம் 
இல்லா்த இய்க்க முறைறம. விண்்டாஸ் என்பது 
ஒரு வறர்கறல பயைர இறடமு்கத்தின் மூலம் 
MS-DOS உடன் ச்தாடரபு ச்காள்ள உங்கறள 
அனுமதித்்த ஒரு பயன்பாடாகும்.

● விண்்டாஸ் என்.டி - அ்தன் சொந்த வறர்கறல 
பயைர இறடமு்கத்துடன் ஒரு இய்க்க முறைறம. 
எை்வ, வறர்கறல பயைர இறட மு்கத்ற்த 
வைங்க கூடு்தல் பயன்பாடு ்்தறவயில்றல.
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9.5.2 நிறைவை்க நைலாணறை
நிறைவ்க ்மலாண்றம (Memory Management) 
என்பது ்கணினியின் பிர்தாை நிறைவ்கத்ற்த 
்கடடுபபடுத்து்தல், ஒருஙகிறணத்்தல் மற்றும் 
ஒடடுசமாத்்த ்கணினி செயல்திைறை ்மம்படுத்்த, 
பல்்வறு இயஙகும் நிரல்்களு்ககு நிறைவ்க 
ச்தாகுதி்கறள (ஸ்்பஸ்) ஒது்ககு்தல் ஆகும். 
நிறைவ்க ்மலாண்றம என்பது பயைர 
்்காரி்கற்க்களின் அடிபபறடயில் ்தனிபபடட 
நிரல்்களு்ககு குறிபபிடட நிறைவ்க ச்தாகுதி்கள் 
ஒது்க்கபபடுவற்த உள்ளட்ககுகிைது. பயன்பாடடு 
மடடத்தில், இயஙகும் ஒவசவாரு நிரலு்ககும் 
எல்லா ்ேரங்களிலும் ்பாதுமாை நிறைவ்கம் 
கிறடபபற்த நிறைவ்க ்மலாண்றம உறுதி 
செயகிைது.

நிறைவ்க ்மலாண்றம 
செயல்முறையின் ்ோ்க்கம், CPU-வின் பயன்பாடு 
மற்றும் மு்ககிய நிறைவ்கம் வழியா்க அ்தன் 
பயைர்களு்ககு ்கணினி ்தரும் பதிலின் ்வ்கம் 
இரண்றடயும் ்மம்படுத்துவ்தாகும்.  இந்த 
்காரணங்களு்க்கா்க ்கணினி்கள் பல நிறைவ்க 
்மலாண்றம திடடங்களுடன் ச்தாடரபுறடய பல 
நிரல்்கறள மு்ககிய நிறைவ்கத்தில் றவத்திரு்க்க 
்வண்டும். நிறைவ்க ்மலாண்றம ச்தாடரபா்க 
பின்வரும் செயல்பாடு்களு்ககு இய்க்க முறைறம 
சபாறுபபு:
● நிறைவ்கத்தின் பகுதி்கள் ்தற்்பாது 

அந்தந்த பயைரால் ்கண்்காணித்து 
பயன்படுத்்தபபடுகிைது.

● நிறைவ்கத்தின் செயல்பாடறட 
தீரமானித்்தலும், ்தரவு்கள் நிறைவ்கத்தின் 
உள் செல்வற்தயும் சவளி செல்வ்தயும் 
தீரமானித்்தல்.

● மு்ககிய நிறைவ்கத்தில் உள்ள நிரலு்ககு 
ஏற்ைார ்பால் நிறைவ்க ச்தாகுதி்கறள 
ஒது்ககு்தலும் அல்லது நீ்ககு்தலும்(Garbage 
Collection-்தரவு்க குபறப).

9.5.3 செயல்முறை நை லாணறை
செயல்முறை ்மலாண்றம என்பது 
செயல்முறை்கறள உருவா்ககுவ்தற்கும், 
நீ்ககுவ்தற்கும் மற்றும் ஒருவரு்கச்காருவர 
ச்தாடரபு ச்காள்ள ஒத்திறெபப்தற்கும் செயல்முறை 
வழிமுறை்கறள வைஙகுகிைது. செயல்முறை 
என்பது ஒரு ்கணினியில் ்மற்ச்காள்ளபபடும் 
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1. பயைர இறட மு்கம்
2. ்்காபபு ்மலாண்றம
3. நிறைவ்க ்மலாண்றம
4. ்தவறு ெகிபபுத்்தன்றம
5. செயல்முறை ்மலாண்றம
6. பாது்காபபு ்மலாண்றம

9.5.1 ்பயைர இறட மு்கம் (UI)
பயைர இறடமு்கம் இய்க்க முறைறமயின் 
குறிபபிடத்்த்க்க அம்ெங்களில் ஒன்ைாகும், ்மலும் 
பயைர ்கணினியுடன் ச்தாடரபு ச்காள்ள ஒ்ர வழி. 
்கணினி இறடமு்கம் பயைர ேடபு இல்றல என்ைால் 
, பயைர ்கணினி பயன்பாடறட அவர்களின் 
ொ்தாரண பயன்பாடறட (வாழ்கற்கயிலிருநது) 
சமதுவா்க குறை்ககிைது. GUI-வறர்கறல பயைர 
இறடமு்கம் என்கிை முறை இவவிய்க்கமுறையின் 
சவற்றி்ககு மு்ககிய ்காரணமாகும். GUI என்பது 
ொளர அடிபபறடயிலாை அறமபபாகும், இது 
I/O-ஐ இய்ககுவ்தற்கும், அடடவறணயில் 
(சமனு்க்களில்) இருநது ்்தரவு செயவ்தற்கும், 
்்தரவு செய்த பணிறய உள்ளிடுவ்தற்்காை 
விறெபபலற்கறய சுடடி்க்காடடும் ொ்தைத்ற்த்க 
ச்காண்டுள்ளது. ஒவசவாரு அம்ெமும் பயைர்கறள 
மி்க எளி்தா்க ஈர்க்க துடிபபாை வண்ணங்களில் 
உள்ளை. எை்வ , ச்தாட்க்க நிறலயாளர்கள் 
gui-உ்தவியால் ஈர்க்கபபடுகிைார்கள் மற்றும் 
ொளர செயதி சபடடி்கறள ்மல்-வரல் அல்லது 
்மல்-விரி (Pop-up) செயகிைார்கள். குறிபபிடட 
பயன்பாடடின் சின்ைங்கள் மு்ககிய பஙகு 
வகி்ககின்ைை. இப்பாது, லிை்கஸ் விநி்யா்கம் 
GUI அடிபபறடயிலாை இய்க்க முறைறமயா்கவும் 
கிறட்ககிைது. 
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பாது்காபபு அம்ெங்களும் இய்க்க முறைறமயால் 
மட டு்ம வைங்கபபடுகின்ைை.

9.5.5 தவைறு ெகிபபுத்தன்றை
இய்க்க முறைறம்கள் வலுவா்க இரு்க்க 
்வண்டும். பயைரால் ஒரு ்தவறு ஏற்படுவ்தால், 
இய்க்க முறைறம செயலிை்க்க்ககூடாது. அ்தற்கு 
பதிலா்க இய்க்க முறைறம ்தவறு ெகிபபுத்்தன்றம 
திைன்்கறள்க்க  ச்காண்டிருநது, அ்தன் 
நிறலறயத் ்த்க்க றவத்து்க ச்காள்ள ்வண் டும்.

9.5.6 ந்காபபு நைலாணறை
்்காபபு ் மலாண்றம என்பது இய்க்கமுறைறமயின் 
மு்ககியமாை செயல்பாடாகும்,  இது ்தரவு ்ெமிபபு 
நுடபங்கறள ற்கயாளுகிைது. இய்க்க முறைறம 
ஒரு ்கணினியில் உள்ள ்்காபபு்கள், ்்காபபுறை்கள் 
மற்றும் அறடவு அறமபபு்கறள நிரவகி்ககிைது. ஒரு 
்கணினியில் உள்ள எந்தசவாரு ்தரவும் ்்காபபு 
ஒது்ககீடடு அடடவறண (FAT) மூலம் ்்காபபு்கள் 
மற்றும் ்்காபப்கங்கள் / ்்காபபுறை்கள் வடிவில் 
்ெமி்க்கபபடும். ் ்காபபு சபயர, வற்க (உறர அல்லது 
றபைரி), அளவு, ச்தாட்க்க மு்கவரி மற்றும் அணு்கல் 
முறை (ச்தாடரசசியாை / குறியீடடு / குறியீடடு-
வரிறெ / ்ேரடி / உைவிைர)

்பான்ை ்்காபபு்கறளப பற்றிய 
சபாதுவாை ்த்கவல்்கறள FAT ்ெமி்ககிைது. 
இய்க்கமுறைறமயின் ்்காபபு, ்மலாளர 
்்காபபு்கறள உருவா்க்க, திருத்்த, ே்கசலடு்க்க, 
நிறைவ்கத்ற்த ஒது்க்க மற்றும் FAT ஐ 
புதுபபி்க்கவும் உ்தவுகிைது. ெரியாை அணு்கல் 
உரிறம்களுடன் திை்க்கபபடட ்்காபபு்கறளப 
படி்க்க அல்லது திருத்்த இய்க்கமுறைறம 
அனுமதி்ககிைது. அடுத்்த ்தறலமுறை (சே்கஸ்ட 
செை்ரஷன்) ்்காபபு முறைறம (என்.டி.எஃப.
எஸ்) மற்றும் எ்கஸ்ட 2 (லிை்கஸ்) ்பான்ை ்வறு 
சில ்்காபபு ்மலாண்றம நுடபங்களும் உள்ளை.

9.5.7 ்பல செயலாக்கம்
இது இய்க்க முறைறமயின் அம்ெங்களில் ஒன்ைாகும். 
இது ஒரு இயஙகும் செயல்முறை்ககு (்வறல) 
இரண்டு அல்லது அ்தற்கு ்மற்படட செயலி்கறள்க 
ச்காண்டுள்ளது. செயலா்க்கங்கள் (ஒ்ர ்ேரத்தில்) 
இறணயா்க ேறடசபறுவ்தால் இது  இறண 
செயலா்க்கம் என்று அறை்க்கபபடுகிைது. ஒவசவாரு 
செயலியும் ஒ்ர பணியின் சவவ்வறு பகுதி்கறள 

்வறலயின் அல்காகும். Word-Process என்பது 
்கணினியில் ஒரு ்தனிபபடட பயைரால் இய்க்கபபடும் 
நிரல் செயல்முறையாகும். அசசுபசபாறி அல்லது 
திறர்ககு சவளியீடறட அனுபபுவது ்பான்ை 
்கணினி பணி ஒரு செயல்முறை என்றும் 
அறை்க்கபபடலாம். ்கணினி்கள் செயல்முறை்களின் 
ச்தாகுபறப்க ச்காண்டிரு்ககின்ைை. அறவ இரண்டு 
பிரிவு்களா்க வற்கபபடுத்்தபபடுகின்ைை:
● இய்க்கமுறை செயல்முறை்கள், ்கணினி 

குறியீடடால் செயல்படுத்்தபபடுகின்ைை.
● பயைர செயல்முறை்கள், அறவ பயைர 

குறியீடடால் செயல்படுத்்தபபடுகின்ைை. 
இந்த செயல்முறை்கள் அறைத்தும் ஒ்ர 

CPU-வில் ஒ்ர ்ேரத்தில் இயங்க்ககூடும். ஒரு 
செயல்முறை்ககு அ்தன் பணிறய முடி்க்க CPU ் ேரம், 
நிறைவ்கம், ்்காபபு்கள் மற்றும் I/O ொ்தைங்கள் 
உள்ளிடட சில ஆ்தாரங்கள் ்்தறவ. செயல்முறை 
நிரவா்கத்துடன் ச்தாடரபுறடய செயல்பாடு்களு்ககு 
இய்க்க முறைறம சபாறுபபாகும். அ்தாவது CPU-
்களில் செயல்முறை்கள் மற்றும் பிை்வறல்கறள 
திடடமிடல் இ்தன் சபாறுபபாகும்.

9.5.4 ்பாது்காபபு நைலாணறை
்கணினி மற்றும் சமன்சபாருள் துறையில் உள்ள 
மு்ககிய ெவால் பயைரின் முறையாை ்தரறவ 
குறும்பர்களிடமிருநது (்ே்க்கர்களிடமிருநது) 
பாது்காபப்தாகும். இ்தற்்கா்க இய்க்க முறைறம 
பயைரு்ககு மூன்று பாது்காபபு நிறல்கறள 
வைஙகுகிைது. அறவ

1. ்்காபபு அணு்கல் நிறல (File access level)
2. ்கணினி நிறல (System level)
3. வறலயறமபபு நிறல (Network level)

பிை பயைர்களால் உருவா்க்கபபடட ்்காபபு்கறள 
ற்கயாள, ஒருவரு்ககு அணு்கல் அனுமதி இரு்க்க 
்வண்டும். ்்காபபு்கறள உருவா்ககியவர 
அல்லது ்கணினியின் நிரவாகியால் அனுமதி்கள் 
வைங்கபபடலாம். ்கணினி பயைர பாது்காபபு 
பலபயைர சூைலில் ்கடவுசசொல்லால் 
வைங்கபபடுகிைது. விண்்டாஸ் மற்றும் லிை்கஸ் 
இரண்டும் ்கடவுசசொல் வெதிறய வைஙகுகின்ைை. 
வறலயறமபபு பாது்காபபு என்பது வறரயறு்க்க 
முடியா்த ஒன்ைாகும். எை்வ, உலச்கஙகிலும் 
உள்ள ம்க்கள் அத்்தற்கய பாது்காபறப வைங்க 
முயற்சி்ககின்ைைர. ்ம்ல உள்ள அறைத்து 
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்மம்படுத்துகிைது. ஒரு குறிபபிடட ்கணினிறய 
ொரநதிரு்ககும் சுறம குறை்ககிைது. 

படம் 9.7 பகிரபபடட இய்க்கமுறை

9.6 முககிய இயக்க முறைறை்கள
● யுனி்கஸ் (UNIX)
● றம்க்ராொபட விண்்டாஸ்  

(Microsoft Windows)
● லிை்கஸ் (LINUX)
● iOS
● ஆண்டராயடு (Android)

ேவீை இய்க்க முறைறம்கள் ஒரு 
வறர்கறல பயைர இறடமு்கத்ற்த (GUI) 
பயன்படுத்துகின்ைை. கிராபி்கஸ் மற்றும் உறர 
கூறு்களின் ்கலறவறயப பயன்படுத்தி திறரயில் 
ச்தளிவா்க்க ்காடடபபடும் படவுரு (ஐ்கான்்கள்), 
சபாத்்தான்்கள், படடி்கள் (சமனு்க்கள்) மற்றும் 
அறைத்ற்தயும் ்்தரவு (கிளி்க) செயய GUI 
பயைறர அனுமதி்ககிைது. 

Free 
BSD

Mac OS

Linux

Red hatSun 
Cobalt

Windows

Solaris

படம் 9.8 பல்்வறு இய்க்கமுறை்கள்

அல்லது இரண்டு அல்லது அ்தற்கு ்மற்படட  
சவவ்வறு பணி்கறள செயல்படுத்துகிைது. 
செயல்பாடு்கள் இறணயா்க ேறடசபறுவ்தால், 
அதி்வ்க செயலா்க்கம் ொத்தியமாகிைது. இது 
்கணினியின்  ெ்கதிறய அதி்கரி்ககிைது.

9.5.8 ந�ரப ்பகிரவு
இய்க்க முறைறம்களின் அம்ெங்களில் இதுவும் 
ஒன்ைாகும். ஒ்ர ்ேரத்தில் பல பணி்கள் 
அல்லது செயல்முறை்கறள செயல்படுத்்த இது 
அனுமதி்ககிைது. ஒவசவாரு பணி்ககும் ஒரு 
குறிபபிடட ்ேரம் ஒது்க்கபபடுகிைது. இந்த ்ேரப 
பிரிவு ்ேரபபகிரவு என்று அறை்க்கபபடுகிைது. ஒரு 
்ேரம் முடிந்ததும் அல்லது செயல்முறை முடிந்ததும் 
செயலி பல்்வறு செயல்முறை்களு்ககு இறட யில் 
்வ்கமா்க மாறுகிைது. எடுத்து்க்காடடா்க, P1, P2, 
P3 எைபபடும் மூன்று செயல்முறை்கள் உள்ளை 
மற்றும் ஒவசவாரு செயல்முறை்ககும் முறை்ய 
30, 40, 50 நிமிடங்கள் ஒது்க்கபபடுவ்தா்க 
ச்காள்்வாம். செயல்முறை P1 20 நிமிடங்களு்ககுள் 
முடிந்தால் , செயலி அடுத்்த செயல்முறை P2 
ஐ செயல்படுத்துகிைது. P2 செயல்முறை 40 
நிமிடங்களு்ககுள் முடி்க்க முடியவில்றல என்ைால், 
்தற்்பாற்தய செயல்முறை P2 இறட நிறுத்்தபபடடு 
அடுத்்த செயல்முறை P3 ்ககு மறுகிைது.

9.5.9 ்பரவைல் இயக்க முறைறை
இந்த அம்ெம் இல்க்கவற்க வறலயறமபபு (இறணயம் 
/ அ்க இறணயம்) வழியா்க உலச்கஙகிலும் பல 
இடங்களில் உள்ள ்தரவு்கள் மற்றும் பயன்பாடு்கறள 
்கவனித்து்க ச்காள்கிைது. உலச்கஙகிலும் உள்ள 
எந்த்க ்கணினியிலும் இரு்ககும் பகிரபபடட ்தரவு 
மற்றும் ்்காபபு்கறள அணு்க பரவல்

இய்க்க முறைறம பயன்படுத்்தபபடுகிைது. 
படம் 9.7 இல் ்காடடபபடடுள்ள படி பயைர 
சவவ்வறு இடங்களிலிருநது ்தரறவ ற்கயாள 
முடியும். பயைர்கள் ்தங்கள் ்கணினியில் 
கிறடத்்தால் அற்த அணு்கலாம். பரவல் இய்க்க 
முறைறமயின் ேன்றம்கள் பின்வருமாறு:

ஒரு  இடத்தில் உள்ள பயைர இறணய 
வழியா்க மற்சைாரு இடத்தில் கிறட்ககும் 
எல்லா வளங்கறளயும் பயன்படுத்்தலாம். பல 
்கணினியிலுள்ள ்த்கவல்்கறள இறணயத்தில் 
எளி்தா்க ்ெர்க்க முடியும். இது வாடி்கற்கயாளர்கள் 
மற்றும் வாடி்கற்கயாளர்களுடைாை ச்தாடரபு்கறள 
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இயஙகுகின்ைை. படம் 9.10 உபுண்டு திைபபுத் 
திறரறய்க ்காடடுகிைது.

படம் 9.10 உபுண்டு லிை்கஸ் இய்க்கமுறை

படம் 9.11 இல் ்காடடபபடடுள்ளபடி உபுண்டு, 
மிண்ட, ஃசப்டாரா, சரடோட, சடபியன், கூகிளின் 
ஆண்டராயடு, கு்ராம் ஓஎஸ் மற்றும் கு்ராமியம் 
ஓஎஸ் ்பான்ை லிை்கஸின் சில ்வறுபடட 
விநி்யா்கங்கள் உள்ளை, அறவ பயைர்களிறட்ய 
பிரபலமா்க உள்ளை. லிை்கஸ் இய்க்க முறைறம 
பின்லாநதின் பல்்கறல்க்கை்க மாணவரிடமிருநது 
“லிைஸ்சடாரவால்டஸ்” திடடமா்க 1991-இல் 
உருவாைது. ்கணினி மாணவர்கள் மற்றும் 
பு்ராகிராமர்களு்க்காை செயதி குழுவில் ்தைது 
திடடம் குறித்்த ்த்கவல்்கறள சவளியிடடார . 
ஒரு முழுறமயாை மற்றும் செயல்பாடடு இய்க்க 
முறைறமறய உருவா்ககுவதில் சவற்றி சபற்ை 
ஒரு சபரிய வைஙகி்களிடமிருநது அவர ஆ்தரவும் 
உ்தவியும் சபற்ைார. லிை்கஸ் யுனி்கஸ் இய்க்க 
முறைறம்ககு ஒத்்த்தாகும்.

படம் 9.11 லிை்கஸ் பகிரவு

9.6.3 றைகநராொபட் விணநடாஸ்
றம்க்ராொபட விண்்டாஸ் என்பது 
றம்க்ராொஃபட நிறுவைத்்தால் வடிவறம்க்கபபடட 
்தனியுரிம இய்க்க முறைறம்களின் குடும்பமாகும், 
இது மு்தன்றமயா்க இன்சடல் மற்றும் ஏஎம்டி 
்கடடறமபபு ொரந்த ்கணினி்கறள இல்க்கா்க்க 
ச்காண்டது. இ்தன் விவரங்கள் 2.13 (அ) மற்றும் 
(ஆ) விண்்டாஸ் அடிபபறட திறர்கறள்க 
்காடடுகின்ைை. 

இய்க்கமுறைறம வணி்க உரிமத்துடன் 
்தனியுரிமமா்க இரு்க்கலாம் அல்லது திைந்த மூலமா்க 
இரு்க்கலாம். ஒவசவாரு இய்க்க முறைறமயின் 
GUI-்ககும் வித்தியாெமாை ்்தாற்ைமும் 
பண்பு்களும். எை்வ பயைர ்வறு இய்க்க 
முறைறமறய மாற்ை விரும்பிைால் , அது மு்தலில் 
அறிமு்கமில்லா்த்தா்கத் ்்தான்ைலாம். இருபபினும், 
ேவீை இய்க்க முறைறம்கள் பயன்பாடடின் 
எளிறமயா்க வடிவறம்க்கபபடடுள்ளை மற்றும் 
சபரும்பாலாை அடிபபறட்க ச்காள்ற்க்கள் 
ஒ்ர மாதிரியாைறவ. படம் 9.8 சில இய்க்க 
முறைறம்கறள்க ்காடடுகிைது. படம் 9.9 இய்க்க 
முறைறம நிறுவைங்கறளயும் அ்தன் உரிமங்கள் 
குறித்தும் இதில் ்காடடபபடடுள்ளது. 

Operating System

Proprietary  
Licence

Open source free 
licence

•  Microsoft 
Windows

• Apple Mac OS
• Apple Mac iOS

• UNIX
• LINUX
•  Google's 

Android

படம் 9.9 உரிமம் / திைந்த நிறல இய்க்கமுறை

9.6.1 யுனிகஸ்
யுனி்கஸ் என்பது பல்தரபபடட, பல-பயைர இய்க்க 
முறைறம்களின் குடும்பமாகும், இது மு்தலில் 
AT&T சபல் ஆயவ்கங்களிலிருநது 1970-்களில் 
ச்கன்்தாம்ென் மற்றும் சடன்னிஸ் ரிசசி ஆகி்யாரால் 
இய்க்கமுறைறமயின் வளரசசி ச்தாடங்கபபடடது.

9.6.2 லிைகஸ்
லிை்கஸ் என்பது திைந்த மூல இய்க்க 
முறைறம்களின் குடும்பம். இற்த உல்கம் 
முழுவதும் உள்ள எவரும் மாற்றியறமத்து 
விநி்யாகி்க்க முடியும். இது விண்்டாஸ் ்பான்ை 
்தனியுரிம சமன்சபாருளிலிருநது ்வறுபடடது, 
அற்த சொந்தமாை நிறுவைத்்தால் மடடு்ம மாற்ை 
முடியும். லிை்கஸ் இய்க்க முறைறமயின் மு்ககிய 
ேன்றம என்ைசவன்ைால், அது திைந்த மூலமாகும். 
பல பதிபபு்கள் மற்றும் அவற்றின் புதுபபிபபு்கள் 
உள்ளை. ்தனிபபயைா்க்கம் எளி்தாைது என்ப்தால் 
சபரும்பாலாை ்ெறவய்கங்கள் லிை்கஸில் 
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மூல உரிமத்தின் கீழ சவளியிடபபடடது. ்்கமிங 
மற்றும் டிஜிடடல் ்்கமரா்க்கள் ்பான்ை பிை 
ொ்தைங்களின் இய்க்க முறைறம்களில் பல 
மாறுபாடு்கறள உருவா்க்க இது அனுமதி்ககிைது.

9.7 இயக்க முறைறையின் கூறு்கள
9.7.1 ொதை இயககி (Device Driver)
்கம்பயூடடிஙகில், ஒரு ொ்தை இய்ககி என்பது ஒரு 
்கணினி நிரலாகும், இது ஒரு குறிபபிடட வற்க 
ொ்தைத்ற்த ்கணினியுடன் இறண்ககிைது அல்லது 
்கடடுபபடுத்துகிைது. ஒரு இய்ககி வன்சபாருள் 
ொ்தைங்களு்ககு ஒரு சமன்சபாருள் இறட 
மு்கத்ற்த வைஙகுகிைது. இய்க்க முறைறம்கள் 
மற்றும் பிை ்கணினி நிரல்்கறள, வன்சபாருள் 
செயல்பாடு்கறள அணுகுவ்தற்கு வன்சபாருள் 
பயன்படுத்்தபபடுவற்தப பற்றிய துல்லியமாை 
விவரங்கறள அறியாமல், உ்தவுகிைது. 
ஒரு இய்ககி, ்கணினிபடறட (பஸ்) அல்லது 
வன்சபாருள் இறண்க்கபபடடுள்ள ்த்கவல்ச்தாடரபு 
துறண அறமபபு மூலம், ொ்தைத்துடன் ச்தாடரபு 
ச்காள்கிைது. அறைபபு நிரல் இய்ககியில் ஒரு 
வைங்கறள செயல்படுத்தும்்பாது, இய்ககி 
ொ்தைத்திற்கு ்கடடறள்கறள சவளியிடுகிைது. 
ொ்தைம் ்தரறவ மீண்டும் இய்ககி்ககு அனுபபியதும், 
இய்ககி அெல் அறைபபு நிரலில் ேறட முறை்கறளச 
செயல்படுத்்தலாம். இய்ககி்கள் வன்சபாருள் 
ொரந்தறவ மற்றும் இய்க்க முறைறம ொரந்தறவ. 
்்தறவயாை ஒத்திறெவற்ை ்ேரத்ற்த ொரந்த 
வன்சபாருள் இறட மு்கத்திற்கு ்்தறவயாை 
குறு்ககீடு ற்கயாளு்தறல வைங்கலா்க 
ச்காடு்ககின்ைை.

9.7.2 ்கரைல் (Kernal)
்கரைல் ஒரு இய்க்க முறைறமயின் றமயமாகும். 
நிரல்்கறள இய்ககுவ்தற்கும் இயநதிரங்களின் 
வன்சபாருளு்ககு பாது்காபபாை அணு்கறல 
வைஙகுவ்தற்கும் இது சமன்சபாருளாகும். ்கணினி 
இய்க்க முறைறமயின் மி்க அடிபபறடயாை  
கூறு ்கரைல் ஆகும். ்கணினி ்கரைல்்களின் 
ஒபபீடு குறிபபிடட இய்க்க முறைறம்களின் 
விருத்தியாளர்களால் (சடவலபபர்களால்) 
செயயபபடட வடிவறமபபு மற்றும் ்கடடமறமபபு 
்்தரவு்கள் பற்றிய நுண்ணறிறவ வைங்க 
முடியும். உல்களவில் பங்களிபபாளர்களால் 
உருவா்க்கபபடட லிை்கஸ் ்கரைல் ஒரு இலவெ 

படம் 9.12 விண்்டாஸ் திறர

9.6.4  நைகிணநடாஷ் - இயக்க முறைறை 
(நைக ஓஎஸ் Mac-OS)

்மகிண்்டாஷ் ஆபப்ரடடிங சிஸ்டம் (்ம்க 
ஓஎஸ்) என்பது ஆபபிள் இன்்க வடிவறமத்்த ஒரு 
இய்க்க முறைறம (ஓஎஸ்) ஆகும், இது ஆபபிள் 
்மகிண்்டாஷ் ச்தாடர ்கணினி்களில் நிறுவபபடடு 
இய்க்கபபடுகிைது. 1984-இல் அறிமு்கபபடுத்்தபபடடது, 
இது ஒரு வறர்கறல பயைர இறட மு்கம் (GUI) 
அடிபபறடயிலாை OS ஆகும். இது பல ்வறுபடட 
பதிபபு்களா்க சவளியிடபபடடது. ்ம்க ஓஎஸ் GUI 
அடிபபறடயிலாை இய்க்க முறைறம்களின் 
முன்்ைாடியா்க்க ்கரு்தபபடுகிைது. ஏசைனில், 
இது MSDOS ச்தாழில் ்தரமா்க இருந்த ்பாது 
ச்தாடங்கபபடடது.

்ம்க ஓஎஸ் என்பது விண்்டாஸ் அல்லது 
லிை்கஸ் ஓஎஸ் ்பான்ை செயல்பாடு்கறளயும் 
்ெறவ்கறளயும் வைஙகும் முற்றிலும் 
திைறமயாை ஓஎஸ் ஆகும். லிொ ஓஎஸ்ஸின் 
சில குறியீடு அடிபபறட மற்றும் அம்ெங்கள் ்ம்க 
ஓஎஸ்ஸில் இறண்க்கபபடடுள்ளை. ்ம்க ஓஎஸ் 
ஆபபிள் ்தயாரித்்த ்தனி ேபர ்கணினி இயங்க 
வடிவறம்க்கபபடடுள்ளது. இறவ இயல்பா்க, x86 
்கடடறமபறப ஆ்தரி்க்காது. 2012 ஆம் ஆண்டு 
நிலவரபபடி, ்மகிண்்டாஷ் 128 ்்க , ்ம்க ஓஎஸ் 
7, ்ம்க ஓஎஸ் எ்கஸ் மற்றும் ்ம்க மவுண்டன்லயன் 
உள்ளிடட பல பதிபபு்கறள ் ம்க ஓஎஸ் சவளியிடடது.

9.6.5 ஆணட்ராயடு (Android)
ஆண்டராயடு (Android) இய்க்க முறைறம என்பது 
லிை்கஸ் அடிபபறடயிலைா ஒரு சமாறபல் இய்க்க 
முறைறமயாகும். இது மு்தன்றமயா்க ஸ்மாரட 
்பான்்கள் மற்றும் வறரவு இல்க்கமா்ககி்களில் 
இயஙகுகிைது. ஆண்டராயடு Apache V2 திைந்த 
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அ்தன் வடிவறமபறபப சபாறுத்்தது. ஆைால் 
ஒரு குறிபபிடட ்கணினி்ககு, ஒவசவாரு 
்கண்ககீடும் ஒ்ர துல்லியத்துடன் 
செயயபபடுகிைது. ஒரு ்கணினியில் ஏற்படும் 
பிறை்கள்   ச்தாழில்நுடப பலவீைத்ற்த விட 
மனி்தைால் ஏற்படுவது  அதி்கம்.

3. ்ெமிபபு திைன்:  ்கணினி அதி்க அளவு 
மற்றும் அதி்க செயல்திைன் ச்காண்ட 
்தரவு மற்றும் வழிமுறை்கறள ்ெமி்க்க 
பயன்படுகிைது.

9.9 ்கணினியின் வைரம்பு/குறை்பாடு
1. குறைநத நுண்ணறிவு: ்கணினி்ககு சுயமா்க 

சிநதி்ககும் திை்ைா, ்்கள்வி ்்கட்ககும் 
திை்ைா இல்றல என்ை ்பாதிலும், அ்தற்கு 
இடபபடும் ்வறலறய துல்லியமா்க 
செயது முடி்ககும். இது மனி்தன் செயயும் 
அ்்த ்வறலறய செயயும். ஆைால் 
மு்ககிய ்வறுபாடு என்ைசவன்ைால் 
்கணினி மனி்தறை விட அதி்வ்கமா்க 
செயதுமுடி்ககும் . 

2. உ்ணரவு்கள இல்றல: ்கணினி ஒரு 
இயநதிரம் மடடு்ம இ்தற்கு மனி்தறை 
்பால சிநதி்ககும் திை்ைா உணர்வா 
கிறடயாது. 

3. ்படிக்கககூடிய தரவு இயநதிரம்: ்கணினியின் 
்தரவு, இயநதிரம் மூலம் படி்க்கபபடுகிைது, 
்கணினியிலிருநது சபைபபடட ்தரவு ்கணினி 
மூல்ம படி்க்க முடியும்.

4. இது செயல்படுவ்தற்கு மின்ெ்கதி  
்்தறவபபடுகிைது. 

5. வன்சபாருள் முறிவு ்காரணமா்க சில சி்க்கல் 
ஏற்படலாம்.

9.10  மின் வைழஙகி (POWER SUPPLY)

மின் வைஙகி என்பது ஒரு மின்னியல் மற்றும் 
மின்ைணுவியல் ொ்தைமாகும். இது மின்னியில் 
பளுவிற்கு ்்தறவயாை மின்ெ்கதிறய 
வைஙகுகிைது. இ்தன் மு்தன்றமப பணி, மின் 
மூலத்தில் இருநது வரும் மின்ொரத்ற்த 
ெரியாை மின்ைழுத்்தம், மின்்ைாடடம் மற்றும் 
அதிரசவண்ணா்க மாற்றி பளுவிற்கு ்தருவ்தாகும்.

மற்றும் திைந்த-மூல, ஒற்றை்க்கல், மட டு (அ்தாவது, 
ஏற்ை்க கூடிய ்கரைல் சபாருள்்களின் இய்க்க 
்ேரத்தில் செருகுவ்தற்கும் அ்கற்றுவ்தற்கும் இது 
துறணபுரிகிைது), யூனி்கஸ் ்பான்ை இய்க்க 
முறைறம ்கரைல்.

9.7.3 செல் (Shell)
்கம்பயூடடிஙகில், ஒரு இய்க்க முறைறமயின் 
்ெறவறய அணுகுவ்தற்்காை ஒரு பயைர இறட 
மு்கம் சஷல் ஆகும். சபாதுவா்க, இய்க்க முறைறம 
சஷல்்கள் ்கணினியின் பஙகு மற்றும் குறிபபிடட 
செயல்பாடறடப சபாறுத்து ்கடடறள –வரி இறட 
மு்கம் (Command Line Interface-CLI) அல்லது 
வறர்கறல பயைர இறட மு்கம் (GUI)-ஐப 
பயன்படுத்துகின்ைை. இது இய்க்க முறைறமறயச 
சுற்றியுள்ள சவளிபபுை அடு்ககு என்ப்தால் இது 
சஷல் என்று சபயரிடபபடடது. சஷல்-குறிபபிடட 
ஸ்கிரிபடிங சமாழிறயப பற்றிய ்கருத்து்கறளப 
புரிநது ச்காள்ள ்கடடறள -வரி சஷல்்களு்ககு 
பயைர ்கடடறள்கறளயும் அவற்றின் அறைபபு 
ச்தாடரியல் பற்றியும் ச்தரிநதிரு்க்க ்வண்டும் 
(எடுத்து்க்காடடா்க, Bash-பாஷ்). ்கணினி 
பயைர்கறளத் ச்தாடங்க, வறர்கறல சஷல்்கள் 
குறைந்த சுறமறய ்கணினி மீது றவ்ககின்ைை. 
்மலும் அறவ பயன்படுத்்த எளி்தாைறவ 
எை வற்கபபடுத்்தபபடுகின்ைை. அறவ சில 
குறைபாடு்களுடன் வருவ்தால், சபரும்பாலாை 
GUI- இய்க்கபபடட இய்க்க முறைறம்களும் CLI 
சஷல்்கறள வைஙகுகின்ைை.

9.8.  ்கணினியின் சிைபபியல்பு்கள/
அம்ெங்கள

1. ்வ்கம்: ‘்கணினி’ மி்க ்வ்கமா்க  செயல்படும்  
ொ்தைம். ்கணினி எந்த ஒரு செயறலயும் 
செயய சில விைாடி்க்ள எடுத்து்கச்காள்ளும். 
்கணினி செயல்படும்  ்வ்கம் றம்க்ரா 
விோடி்கள் (10-3), மில்லி விோடி்கள் (10-6), 
ோ்ைா விோடி்கள் (10-9) மற்றும் றப்க்்கா 
விைாடி்களில்(10-12) அளவிடபபடுகிைது. ஒரு 
ெ்கதிவாயந்த ்கணினி, விைாடி்ககு சுமார 
3-4 மில்லியன் எளிய செயல்பாடு்கறளச 
செயயும் திைன் ச்காண்டது.

2. துல்லியம்: ்கணினி மி்கத் துல்லியமா்க 
்தைது செயல்பாடறட ்மற்ச்காள்ளும். ஒரு 
குறிபபிடட ்கணினியின் செயல்பாடடு அளவு 
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மாற்றியா்க செயல்படடு குறைந்த மின்ெ்கதிறய 
மடடு்ம வீணா்ககுவ்தால் அதி்க ேன்றம்கறள 
்தருகிைது. படம் 9.13 – யில் இய்க்க நிறல மின் 
வைஙகியின் மாதிரி ்காண்பி்க்கபபடடுள்ளது.

படம் 9.13 இய்க்கநிறல மின் வைஙகி

9.10.5  தறடயில்லா மின்வைழஙகி : 
(Uninterruptible Power Supply, UPS)

்தறடயில்லா மின் வைஙகி என்பது மின் மற்றும் 
மின்ைணு ொ்தைமாகும். பளுவிற்கு ்தரபபடும் 
பிர்தாை மின்ெ்கதி ஆ்தாரம் (Power Source) 
திடீசரை ்்தால்வியறடயும் ்பாது, ்்தற்கு 
மாற்ைா்க உட்ை ்்தறவயாை மின்ெ்கதிறய 
வைஙகுகிைது. படம். 9.14 ்தறடயில்லா மின் 
வைஙகிறய ்காண்பி்ககிைது.

படம் 9.14 ்தறடயில்லா மின்வைஙகி

9.10.6  அச்சிட்ட சுறறுப ்பலற்க்கள :  
(Printed Circuit Boards, PCB)

அசசிடபபடட சுற்றுப பலற்க்கள், மின்ைணு 
உறுபபு்கறளப சபாருத்தி்க ச்காள்ளவும், 
்்தறவயாை மின் இறணபபு்கறள ்தரவும் 
பயன்படுகின்ைது. பலற்கயில் உள்ள 
அடித்்தளத்தின் (Substrate) மீது ்தாமிரத்்தால் 
ஆை சமன்்த்கடு்கள் சபாறி்க்கபபடடு, ்தடங்களும் 
(Tracks) ்கடத்தும் பாற்த்களும் (Conductive Paths) 
உருவா்க்கபபடுகின்ைை.

மின் வைழஙகியின் வைற்க்கள:
மின் வைஙகிறய ஒரு சபரும் பிரிவு்களா்க 
பிரி்க்கலாம். அறவ,

1. சீரறம்க்கபபடா்த மின் வைஙகி
2. சீரறம்க்கபபடட மின் வைஙகி

9.10.1 சீரறைக்கப்படாத மின் வைழஙகி
இந்த வற்க மின் வைஙகி, அ்தன் ஏற்ை இை்க்க 
மின்ைழுத்்தத்தின் ்காரணமா்க மின்ைணு 
ொ்தைங்களு்ககு ்்கடு விறளவிபப்தால் 
சபரும்பாலும் பயன்படுவதில்றல.

9.10.2 சீரறைக்கப்பட்ட மின் வைழஙகி
சீரறம்க்கபபடட மின் வைஙகி நிறலயாை 
மின்ைழுத்்தம் மற்றும் மின்்ைாடடத்ற்த 
்தருவ்தால், அறைத்து மின்ைணு மின் வைஙகியில் 
இரண்டு வற்க்கள் உள்ளை. அறவ,

1. ்ேரியல் மின்வைஙகி (Linear Power Supply)
2. இய்க்க நிறல மின் வைஙகி (Switched Mode 

Power Supply)

9.10.3  ந�ரியல்  மின் வைழஙகி:  
(Linear Power Supply)

ஒரு ்ேரியல் மின் வைஙகி என்பது, அதிலுள்ள  
ச்தாடர சுற்று உறுபபு்கள் மூலம் ்்தறவயற்ை 
சவளியீடடு மின்ைழுத்்தத்ற்த ்தறரயிை்க்கம் செயது 
நீராை மின்ைழுத்்தத்ற்த ்தருவ்தாகும். இதில் 
ெற்று சி்க்கலாை நீரா்ககி சுற்றை பயன்படுத்தி மி்க 
குறைந்த பளுறவயும், மின்்தட சீரா்க்கத்ற்தயும் 
(Line regulation) அறடய முடிகிைது. இது்வ 
நீரா்க்கபபடட மின் வைஙகியாகும்.

9.10.4  இயக்க நிறல  மின் வைழஙகி : 
(Switched Mode Power Supply,SMPS)

இந்த வற்க மின் வைஙகி ் ்தறவயாை சவளியீடடு 
மின்ைழுத்்தத்ற்த ்தருவ்தற்கு, நிறலயாை 
்ேரியல் முறை்களு்ககு (RPS) மாற்ைா்க 
குறை ்கடத்தி நிறலமாற்ை ச்தாழில்நுடபத்ற்த 
பயன்படுத்துகிைது. அடிபபறட இய்க்கநிறல 
மாற்றியில் இரண்டு பகுதி்கள் உள்ளை. அறவ 
மின்ெ்கதி நிறலமாற்றி பகுதி மற்றும ்கடடுபபாடடு 
சுற்று ஆகும். இய்க்க நிறல மின் வைஙகி ஒரு 
்ேரியல் சீ்ககிறய விட அதி்க திைனுறடயது. (96%) 
ஏசைனில் இதிலுள்ள டிரான்சிஸ்டர ஒரு நிறல 
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ஆைால் பலற்கயில் உள்ள இடங்களு்ககு 
ஏற்ைவாறு கூறு்களின் அளவு மாறுபடும். 

சவவ்வறு ்தாய பலற்க்கள் மாறுபடட 
திைன்்கள், வரம்பு்கள், அம்ெங்கள், அளவு/
வடிவம் (வடிவ ்காரணி) ஆகியவற்றை்க  
ச்காண்டிருந்தாலும், அறவ சபரும்பாலும் அவற்றின் 
வடிவ்க ்காரணி்களால் மடடு்ம அறடயாளம் 
்காணபபடுகின்ைை. ஒவசவாரு உற்பத்தியாளரும் 
்கணினி்களின் வடிவறமபபிற்கு ஏற்ைவாறு 
அ்தன் வடிவத்ற்த உருவா்ககுகிைார்கள்.  IBM 
்ககு ஏற்ைவாறு ்தயாரி்க்கபபடட ்தாய பலற்க 
மற்றும் அ்தன் இண்க்கமாை ்கணினி்கள் மற்ை 
வடிவ்க்காரணி அளவு்களு்ககும் சபாருநதும்.              
ATX படிவ்க்காரணி்கறளப பயன்படுத்தி 
்கடடபபடுத்்தபபடட ்தாய பலற்க IBM மற்றும் Apple 
உடபட 2005 இல் ்தயாரி்க்கபபடட சபரும்பாலாை 
்கணினி்களில் பயன்படுத்்தபபடடை.

்தாய பலற்க்களின் சில மு்ககிய வற்க்கள் 
கீ்ை உள்ளை.

9.11.2.  தாய ்பலற்க வைடிவை ்காரணி்களின் 
சுருக்கைாை ஒபபீடு 

அடடவறண 9.2 மி்கவும் பிரபலமாை ்தாய பலற்க 
வடிவ ்காரணி்களில் சிலவற்றை ஒபபிடுகிைது. படம் 
9.16 ்தாய பலற்கயின் கூறு்கள் மற்றும் அவற்றின் 
செயல்பாடு்கள்.

9.12.  தாய ்பலற்கயின் கூறு்கள 
ைறறும் அவைறறின் 
செயல்்பாடு்கள

்தாய பலற்கயில் பல கூறு்கள் உள்ளை. அதில் சில 
மு்ககிய ்தாய பலற்க கூறு்கள் பின்வருமாறு,

முககிய தாய ்பலற்க கூறு்கள
1. CPU (மத்திய செயலா்க்க அலகு)சிப
2. RAM (சீரற்ை அணு்கல் நிறைவ்கம்) 

ஸ்லாடஸ்
3. ெவுத்பிரிடஜ்/ோரத்பிரிடஜ் 
4. பயாஸ் ( அடிபபறட உள்ளீடு / சவளியீடு 

அறமபபு) 
5. உள்ளீடு/சவளியீடு ்பாரட
6. USB (யுனிவரெல் சீரியல் பஸ்)
7. CPU ஸ்லாட
8. PCI (ஒன்றுடசைான்று இறண்க்கபபடட புை 

கூறு)

அச்சிட்ட சுறறுப ்பலற்கயின் (PCS)  வைற்க்கள :
இதில் மூன்று வற்க்கள் உள்ளை. அறவ,

1. ஒற்றை அடு்ககு - PCB – படம் 9,15 (அ)
2. இரடறட அடு்ககு - PCB – படம் 9,15 (ஆ)
3. பல அடு்ககு - PCB – படம் 9,15 (இ)

படம் 9.15 (a) ஓர அடு்ககு  PCB

படம் 9.15 (b) இரண்டடு்ககு PCB

படம் 9.15 (c) மூன்ைடு்ககு PCB

9.11. தாய ்பலற்க: அறிமு்கம் 
்தாய பலற்க அறைத்து அம்ெங்களிலும் 
விரிவாைது மற்றும் பயன்பாடடுத் ்்தறவ்கறள 
பூரத்தி செயய எந்த வற்கயாை கூறு்கறளயும் 
விதி்கறள ச்காண்டுள்ளது. ்தாய பலற்க அறைத்து 
்்தறவ்கறளயும் பூரத்தி செயய ்தன்னிறைவு 
சபற்றுள்ளது மற்றும் அறைத்து செயல்பாடு்கறளயும் 
நிரவகி்ககும் ஒற்றை பலற்க ஆகும். பின்்தளத்ற்த 
்பாலல்லாமல் அதி்க கூறு்கறள றவத்திரு்க்க பல 
நீடிபபு பலற்க்களுடன் இறண்ககும் வெதி உள்ளது. 
இது அறைத்து கூறு்கறளயும் நிரவகி்ககும் ஒரு 
்தறலறம பலற்கயா்க உள்ளது. 

சுடடி, விறெபபலற்க்கள் ்தாய பலற்கயில் 
USB ்பாரடடு்களுடன் இறண்க்கபபடடுள்ளை. 
பல பலற்க்கள் கூடு்தல் ொ்தைங்கறள  
இறண்க்கப பயன்படுகின்ைது. சவபபமடு மற்றும் 
ேவீை ்தாய பலற்கயில் ஏற்படும் அதி்க சவபபத்ற்த 
சவளி்யற்றுவ்தற்கு விசிறி்கள் உள்ளை.

9.11.1. தாய ்பலற்கயின் வைற்க்கள
்கணினி, மடி்க்கணினி, ற்க்க்கணினி மற்றும் 
திைன்்பசி்களில் ்தாய பலற்க்கள் உள்ளை. கூறு்கள் 
மற்றும் செயல்பாடு்கள் ஒ்ர மாதிரியாைறவ. 
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மற்றும் ்காந்த ோடா்க்கள் ்பான்ை ்ேரடி அணு்கல் 
்ெமிபப்க ொ்தைங்களுடன் ஒபபிடும்்பாது,   
்தரவு்கறள படி்க்கவும் எழு்தவும்  RAM  ஊட்கம் 
மி்கவும் ்வ்கமாை்தாகும்.

3. சதன்  இற்ணவி /வைட இற்ணவி 
இறவ ்தாய பறலற்க  உள்ள்க ்தர்க்க சிப 
ச்தாகுதியில் உள்ள இரண்டு சிப்கள் ஆகும்.

1. ச்தன்  இறணவி 
2. வட இறணவி 

சபாதுவா்க, ச்தன்  இறணவி  ்கணினி 
்கடடறமபபில் வட  இறணவி  சிப ச்தாகுதிறய  
விட, ்தாய பலற்கயின்  திைன்்கறள சமதுவா்க  
செயல்படுத்துகிைது.

வட இறணவியாைது அறமபபு இறணவி  
அல்லது நிறைவ்க ்கடடுபடுத்தி றமயம்  என்றும் 
அறை்க்கபபடுகிைது. முன்ப்க்க பாடறட  (FSB) 
வழியா்க ்ேரடியா்க CPU உடன் இறண்க்கபபடடு 
அதி்க செயல்திைன் ்்தறவபபடும் பணி்கறள 
்கடடுபடுத்துகிைது. ச்தன் இறணவியுடன் ்ெரநது, 
அறவ CPU மற்றும் பிை ்தாயபலற்க கூறு்களு்ககு 
இறட்யயாை ்த்கவல்ச்தாடரபு்கறள 
நிரவகி்ககின்ைை.

4.  ்பயாஸ் (அடிப்பறட உளளீடு/சவைளியீட்டு 
அறைபபு)

பயாொைது, அறமபபு பயாஸ், PC பயாஸ் அல்லது 
ROM பயாஸ் என்றும் அறை்க்கபபடுகிைது. 
நிறலசபாருள் ஆைது, துவ்க்க செயல்பாடடின் 
்பாது வன்சபாருறள துவ்க்க பயன்படுகிைது, 
மற்றும் இய்க்க முறைறம மற்றும் நிரல்்களு்க்காை 
இய்க்க ்ேர ்ெறவ்கறளயும் இது வைஙகுகிைது. 
திைன் வைங்கபபடும் ்பாது இய்க்கபபடும் மு்தல் 
சமன்சபாருள் பயாஸ் நிறலசபாருளாகும்.  இது 
PC அறமபபு ்பாரடில்  நிறுவபபடடடுள்ளது.

5. உளளீடு/சவைளியீட்டு இற்ணபபு
உள்ளீடு/சவளியீடடு ்பாரடுட்கள் என்பது 
்தாயபலற்கயில் உள்ள CPU மற்றும் 

9. AGP (முடு்க்கபபடட கிராபி்கஸ் ்பாரட) 
ஸ்லாட 

10. ISA (ச்தாழில்துறை நிறலயாை ்கடடிட-
்க்கறல) ஸ்லாட 

11. இறண ்பாரட 
12. FDC (சேகிழவடடு ்கடடுபபடுத்தி)
13. IDE (ஒருஙகிறணந்த  டிறரவ மின்ைணு 

்கடடுபடுத்தி)
14. CMOS (நிரபபு உ்லா்கம் ஆ்கறெடு 

குறை்கடத்தி)
15. மின்வைஙகி இறணபபான் 
16. சுடடி மற்றும் விறெபலற்க ்பாரட 
17. DIP (இரடறட உள் ச்தாடர ச்தாகுபபு) 

அறமபபு 
18. சேடடுலி 
19. சவபப மடு (குளிசசி அறமபபு)
20. ்கடி்கார மின்னியற்றி 

1. CPU (ைத்திய செயலாக்க அலகு)சிப
CPU என்பது ஒரு ்கணினியில் உள்ள மின்ைணு 
சுற்று ஆகும். இது ஒரு நிரறல உருவா்ககும் 
வழிமுறை்கறள செயல்படுத்துகிைது. இது ஒரு 
றமய செயலி அல்லது மு்ககிய செயலி என்றும் 
அறை்க்கபபடுகிைது. ்கணினி நிரல்்களில் உள்ள 
வழிமுறை்களால் குறிபபிடபபடட அடிபபறட 
்தர்க்கம், எண்்கணி்தம், ்கடடுபபடுத்து்தல் மற்றும் 
உள்ளீடு/சவளியீடு (1/0) செயல்பாடு்கறள CPU 
செயல்படுத்துகிைது.

2.  RAM ( சீரறை அணு்கல் நிறைவை்கம்) 
ஸ்லாட்்கள

RAM என்பது ஒரு வற்கயாை ்கணினி 
நிறைவ்கமாகும், இதில் படி்க்கவும் எழு்தவும் 
முடியும். இது ்தற்்காலி்கமா்க ்தரவு மற்றும் 
இயநதிர்க குறியீடறடச ்ெமி்க்கப பயன்படுகிைது. 
RAM நிறைவ்கத்தில் ்தரவு்களின் இருபபிடம் 
எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் கிடடத்்தடட அ்்த 
ெமயத்தில்  ்தரறவப படி்க்க்வா  அல்லது 
எழு்த்வா  அனுமதி்ககிைது. வன் வடடு, CD/DVD 

படிவ்க ்காரணி உற்பத்தியாளர சபயர 
மற்றும் ்்ததி பரிமாணங்கள் பயன்பாடு்கள் 

்தரநிறல - ATX Intel1995 12 X 13 அஙகுலம் பணி அறமபபு /்கணினி 
சிறிய - LPX Intel 1997 9.6X9.6 அஙகுலம் சிறிய படிவ ்காரணி
சிறிய - ITX VIA2001 6.7X6.7 அஙகுலம் சிறிய படிவ ்காரணி
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இது PCB மற்றும் ஒரு நுண்செயலி (CPU) 
இறட்ய இயநதிர மற்றும் மின் இறணபபு்கறள 
வைஙகுகிைது. ்மலும் இது,  ஒன்று அல்லது அ்தற்கு 
்மற்படட இயநதிர்க கூறு்கறள்க ச்காண்டுள்ளது. 
எை்வ, பற்ைறவபபு  இல்லாமல் ்தாயபலற்கயில் 
CPU ஐ நிறுவலாம்.

8. PCI  (புை ொதை இற்ணமு்கம்) சதாகுதி
PCI (புை ொ்தை இறணமு்கம்) என்பது ்கணினியுடன் 
வன்சபாருறள இறணபப்தற்்காை உள் ்கணினி 
பாடறடயாகும். இது ஒரு செயலி பாடறடயின் 
அறைத்து செயல்பாடு்கறளயும் ஆ்தரி்ககிைது. PCI 
விறரவி (PCIe, PCI-e அல்லது PCI-E)-யிலிருநது 
்வறுபடுத்துவ்தற்கு வை்க்கமாை PCI என்று 
அறை்க்கபபடுகிைது.

9.  AGP (முடுக்கப்பட்ட கிராபிகஸ் ந்பாரட்) 
சதாகுதி

வீடி்யா அடறடறய (கிராபி்கஸ் ்காரடு) ்கணினி 
அறமபபில் ஒரு முறைறய மற்சைாரு முறையுடன் 
இறணபப்தற்்காை பயன்படுத்்தபபடும்.  அதி்வ்க  
வழி்காடடியா்க AGP வடிவறம்க்கபபடடது. 
மு்தன்றமயா்க, இது 3D ்கணினி வறர்கறல 
முடு்க்கம் செயய பயன்படுத்்தபபடடது. AGP 
ஆைது, மு்தலில் PCI ச்தாடரின் வழித்்்தான்ைலா்க 
வடிவறம்க்கபபடடுள்ளது. வீடி்யா 
அடறட்களு்க்காை இறணபபு்கள் இருபபினும், 
இது PCIe ச்தாகுதி்களால் மாற்ைபபடுகிைது.

புை ொ்தைங்களு்ககு இறட்ய உள்ள 
இறணபபு்களாகும் . உள்ளீடு மற்றும் சவளியீடடு 
செயல்முறை்கறளச செயய இரண்டு நிரபபு 
முறை்கள் உள்ளை. அறவ உள்ளீடு/சவளியீடடு 
நிறைவ்க-வறரபடம்  (MMIO) மற்றும் உள்ளீடு/
சவளியீடடு ் பாரட-வறரபடம் (PMIO) ஆகும். மாைா்க 
இறவ சபருங்கணினி்களில் உள்ள வழி்காடடி 
மூலம்  இ்தற்ச்கன்று அரபணி்க்கபபடட  உள்ளீடு/
சவளியீடடு செயலி்கறள பயன்படுத்துகிைது 
்மலும் இறவ இவற்றின் சொந்த வழிமுறை்களில் 
செயல்படுகிைது.

6 USB (உல்களாவிய சதாடரபு ்பாட்றட ) 
USB என்பது ஒரு ச்தாழில்துறை ்தரநிறலயாகும். 
இறவ சபாதுவா்க இறணபபி்கள், வடங்கள் 
மற்றும் ச்தாடரபு்க்காை சேறிமுறை்களு்க்கா்க 
உருவா்க்கபபடடு ்மலும்  இறவ திைன் 
வைஙகி்கள் மற்றும் ்கணினி ொ்தைங்கள் 
மற்றும் பிை ்கணினி்களு்ககு இறட்ய 
இறணபபிறை ஏற்படுத்்தவும் மற்றும் ்கணினி 
ச்தாடரபு்களு்க்கா்கவும்  பயன்படுகிைது.  பல்்வறு 
USB வன்சபாருள்்கள் உள்ளை, இதில் பல 
்வறுபடட இறணபபி்கள் உள்ளை, அவற்றில்  
USB-C ெமீபத்திய வற்கயாகும்.

7. CPU – சதாகுதி(Slot)
ஒரு CPU-ச்தாகுதி  ஆைது, CPU செருகி அல்லது 
செயலி செருகி என்றும் அறை்க்கபபடுகிைது, 

படம் 9.16 ்தாய பலற்க கூறு்கள்
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குறிபபு: றமய அறமவு சபாதுவா்க SCSI, Fiber 
வழி்காடடி மற்றும் SATA ொ்தைங்கறள 
இறண்ககும் ொ்தைங்கறள்க குறி்க்க இது 
பயன்படுகிைது.

14.  CMOS (நிரபபு உநலா்க ஆகறெடு 
குறை்கடத்தி்கள) மின்்கலம் 

CMOS மின்்கலம் என்பது, நிறைவ்க மின்்கலம் 
என்றும்   ்கடி்கார மின்்கலம் அல்லது நி்கழ ்ேர 
்கடி்காரம் (RTC) என்றும் அறை்க்கபபடுகிைது. 
சபாதுவா்க இது  ஒரு CR2032 லித்தியம் சுருள்  
செல் ஆகும். திைன் வைஙகி (PSU) துண்டி்க்கபபடும் 
்பாது அல்லது அறண்க்கபபடும் ்பாது CMOS 
மின்்கலனின்  ஆயுட்காலம் மூன்று ஆண்டு்கள் 
எை மதிபபிடபபடுகிைது.

15. திைன் வைழஙகி  இற்ணப்பான் 
திைன் வைஙகியாைது ்கணினி ்வறல 
செயயவ்தற்கு  ்்தறவயாை மின்ொரத்ற்த 
வைஙகுகிைது. இது 110-்வால்ட நிறலயாை  AC 
(மாறு  திறெ மின்்ைாடடம்) திைறை 12 ்வால்ட, 
5 ்வால்ட, 3.3 ்வால்ட என்ை அளவில்  DC (்ேர 
திறெ  மின்்ைாடடம்)  திைைா்க எடுத்துச்காள்ளும்.

16. சுட்டி ைறறும் விறெப்பலற்க ந்பாரடு்கள 
அறைத்து ்கணினி்களும் ்தாய பலற்கயுடன் 
்ேரடியா்க இறண்க்கபபடட விறெபபலற்க 
்பாரறட்க ச்காண்டுள்ளை. பல ்கணினி்களில் 
விறெப பலற்க்கள் மற்றும் சுடடி்கள்  
இரண்டும் PS/2 ஸ்றடல் இறணபபி்கறள்ய 
பயன்படுத்துகின்ைை. மற்றும் இறணபபி்கள் 
சவவ்வறு பயன்பாடடிற்்கா்கவும் 
பயன்படுத்்தபடுகிைது.

17.  DIP (இரட்றட வைறரக ந்காட்டு  சதாகுபபு) 
அறைபபு 

DIP அறமபபு என்பது ஒரு நிறலயாை இரடறட 
வறர்க ்்காடடு ச்தாகுபபில் மற்ைவற்றுடன் 
ச்தாகு்க்கபபடட ஒரு  ற்கமுறை மின்ொர அறமபபு 
ஆகும். இந்த சொல் ஒரு ்தனிபபடட அறமபபு அல்லது 
முழு அறமபறபயும் குறி்ககிைது. DIP அறமபபு  மற்ை 
மின்ைணு ்தாய பலற்க கூறு்களுடன் ்ெரநது 
அசசிடபபடட சுற்று பலற்கயில் (்தாயபலற்க) 
பயன்படுத்்த வடிவறம்க்கபபடடுள்ளது. 

10.  ISA (நிறலயாை சதாழில்துறை 
்கட்டிடக்கறல) சதாகுதி

ISA-றவ விரிவுபடுத்்தபபடட  நிறலயாை 
ச்தாழில்துறை ்கடடிட்க்கறல (EISA) எைபபடும் 
32-பிட பாடறடயா்க நீடடி்ககும் முயற்சி ேடந்தது. 
ஆைால் இந்த முயற்சி சவற்றியறடயவில்றல. 
்மலும் EISA ஆைது பின்ைர வந்த VESA உள் 
பாடறட  மற்றும் PCI பாடறட ஆகியவற்ைால் 
மாற்ைமறடந்தது. இது இன்று உள்ள 32 பிட 
பாடறடறய  மாற்றியறமத்துள்ளது.

11. இற்ண ந்பாரட்
இறண ் பாரட என்பது ்கணினியில் ொ்தைங்கறள 
இறணபப்தற்்காை பயன்படுத்்தபபடும் ஒரு 
வற்கயாை இறடமு்கமாகும். அ்தாவது, இறண 
்பாரடடு்கள் ஒ்ர ்ேரத்தில் பல பிட ்தரவு்கறள 
அனுபபுகின்ைை. மாைா்க, ச்தாடர இறடமு்கங்கள், 
பிட ்தரவு்கறள ஒ்ர ் ேரத்தில் ஒரு முறை மடடு்ம   
அனுபபுகின்ைை. இறண அறமபபில் ்தரவு்கறள 
பரிமாற்ைம் செயய, பல ்தரவு ்்காடு்கள் இறண 
்பாரட வழி்காடடி்களில் உள்ளது. இறண ்பாரட 
்்கபிள் ஆைது  ஒரு ெம்கால ச்தாடர ்பாரடடின் 
்்கபிறள விட சபரியது, அதில் ஒ்ர ஒரு ்தரவு வரி 
மடடு்ம உள்ளது. ்தாய பலற்க்களின் கூறு்கள் 
படம் 9.35 இல் ்காடடபபடடுள்ளது.

12. FDC (ச�கிழ் வைட்டு ்கட்டு்படுத்தி) 
FDC என்பது ஒரு சிைபபு ்ோ்க்கத்திற்்காை சிப 
மற்றும் ச்தாடரபுறடய வடடு ்கடடுபடுத்தி சுற்ைாகும். 
இது ்கணினியின் சேகிழ வடடு இய்க்க்கத்தில் 
(FDD) இருநது வாசிபபற்தயும் எழுதுவற்தயும் 
்கடடுபபடுத்துகிைது மற்றும் அவற்றை  இய்ககுகிைது.

13.  IDE (ஒருஙகிற்ணநத இயக்க 
மின்ைணுவியல்) ்கட்டுப்படுத்தி

IDE, Ethernet, FireWire, USB மற்றும் பிை 
அறமபபு்கறள இறண்க்கப பயன்படுத்்தபபடும் 
ொ்தைங்கள் றமய  அறமவு  என்ைறை்க்கபடுகிைது. 
எை்வ, IDE ்கடடுபபடுத்தி றமய  அறமறவ்க 
குறி்ககிைது. றமய அறமவாைது, றமய 
்கடடுபடுத்தி அல்லது றமய அறமவு பாடறட  (HBA) 
என்றும் அறை்க்கபபடுகிைது. ஒரு றமய அறமவா்க 
செயல்படும் ்கணினிறய  பிை வறல்தள மற்றும் 
்ெமிபப்க ொ்தைங்களுடன் இது இறண்ககிைது.
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அதிரசவண்்களு்ககு இறடயில் உள்ள ்பாது, 
செயல்்களின் ஒருஙகிறணபபின் ்காரணமா்க ஒரு 
சமட்ரா்ைாம் உருவா்க்கபபடுகிைது. படம் 9.16 ல் 
்தாய பலற்க  பா்கங்கள் ்காடடபபடடுள்ளது.

9.13. ்பாட்றட்கள (BUS)
சமல்லிய செம்பு்க ்கம்பி்களால் ஆைா ரிபபன் 
்பான்ை வடம் பாடறட்கள் எைபபடும். பாடறட்கள் 
என்பது அதி்வ்க உள் இறணபபாகும். செயலி 
மற்றும் பிை கூறு்களு்ககு இறட்ய ்கடடுபாடடு 
ெமி்கறஞ்கள் மற்றும் ்தரறவ அனுபப பாடறட்கள் 
பயன்படுத்்தபபடுகின்ைை. இது செயலிறய RAM, 
ோரட டிறரவ , வீடி்யா செயலி, உள்ளீடு/
சவளியீடு டிறரவ்கள் மற்றும்  ்கணினியின் மற்ை 
கூறு்கள் உடன் இறண்ககிைது. எடுத்து்காடடா்க 
, ஒரு பாடறட, றமயச செயற்பகுதி (CPU) மற்றும் 
்கணினி நிறைவ்கத்திற்கு இறடயில் ்தாயபலற்க 
(Motherboard) வழியா்க ்தரறவ ச்காண்டு 
செல்கிைது.

மூன்று வற்கயாை பாடறட்கள் உள்ளது, 
அறவ 

1. மு்கவரிப பாடறட 
2. ்தரவுப பாடறட அல்லது  உள்  பாடறட 
3. ்கடடுபாடடு பாடறட 

படம் 9.18 பாடறட

9.13.1 ்பாட்றடயின் நவை்கம் 
்தாயபலற்க (Motherboard) பாடறடயாைது 
உள்ளிரு்ககும் பகுதி்களு்ககு இறடயில் ்தரறவ 
மாற்றுகிைது. பாடறடயின்  ்வ்கம்  என்ை 
சொல், ்கணினி பாடறட எவவளவு விறரவா்க 
ஒரு ்கணினி கூறில் இருநது மற்சைான்று்ககு 
்தரறவ ே்கரத்்த முடியும் என்பற்த்க  குறி்ககிைது. 
பாடறடயின் ்வ்கம் என்பது அதி்க ்தரறவ ஒரு 

18. ச�ட்டுளி்கள (Jumpers)
சேடடுளி என்பது குறுகிய நீளம் ச்காண்ட ஒரு 
்கடத்தி ஆகும். இது மின்ைணு சுற்றின் ஒரு 
பகுதிறய மூட, திை்க்க அல்லது ஒரு வழி செயயப 
பயன்படுத்்தபபடுகிைது. சபாதுவா்க, ்தாய பலற்க 
்பான்ை அசசிடபபடட சுற்று பலற்க்கறள 
அறம்க்க்வா அல்லது ்கடடறம்க்க்வா சேடடுளி 
பயன்படுத்்தபபடுகிைது. (படம் 9.17)

படம் 9.17 சேடடுளி்கள்

்தாயபலற்க, வன்வடடு, ் மாடம், ஒலி அடறட மற்றும் 
இ்தர ்கணிபசபாறி ொ்தைங்கறள ற்கமுறையா்க 
்கடடறம்க்க சேடடுளியாைது பயன்படுகிைது. 
எடுத்து்க்காடட்க ்தாயபலற்கயாைது ஏ்்தனும் 
குறு்ககீடு்கறள்க ்கண்டறிந்தால், அவவெதிறய 
செயல்படுத்்த்வா அல்லது செயலிை்க்கச செயய்வா 
சேடடுளியால் முடியும்.

19. சவைப்ப ைடு (குளிரூட்டும்  அறைபபு)
சவபப மடு என்பது ஒரு செயலற்ை சவபபப 
பரிமாற்றியாகும், இது ்தாய பலற்கயின் பா்கங்களில் 
உருவாகும் சவபபத்திறை, திரவ அல்லது ்காற்று 
்பான்ை திரவ ஊட்கமா்கா மாற்றுகிைது. இ்தைால் 
சவபபமாைது  ொ்தைத்திலிருநது விலகிச செல்லும்.  
்தாய பலற்கயில், சவபப மடு சபாதுவா்க CPU, GPU 
(கிராபி்கஸ் பராெசிங யூனிட), சிப ச்தாகுதி்கள் மற்றும் 
RAM ச்தாகுதி்கறள குளிரவி்க்கப பயன்படுகிைது.

20. ்கடி்கார மின் ஆககி
்கடி்கார மின் ஆ்ககி என்பது மின்ைணு அறலயியற்றி  
(சுற்று) ஆகும், இது ்கடி்கார ெமி்கறஞ்கறள 
உருவா்ககி, ஒரு சுற்று செயல்பாடறட 
ஒத்திறெபபதில் பயன்படுத்்தபபடுகிைது. 
்கடி்கார ெமி்கறஞ அதி்க மற்றும் குறைந்த 
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● PCI (Peripheral Component Interconnect)-  
SCSI (Small Computer System Interface), 
வறல்தள அடறட, ஒலி அடறட, வீடி்யா 
அடறட

● PCI (Peripheral Component Interconnect) 
விறரவி - வறல்தள அடறட, ஒலி அடறட, 
வீடி்யா அடறட, ்மாடம் 

● VESA (Video Electronics Standards 
Association) - வீடி்யா அடறட

்ம்ல உள்ள பல விரிவா்க்க அடறட 
சபாருத்தி வை்க்கற்று ்பாயவிடடை. ்கணினியில் 
்வறல செயயும் ் பாது நீங்கள் சபரும்பாலும் AGP, 
PCI மற்றும் PCI விறரவி ஆகியவற்றை மடடு்ம 
அறிநது ச்காள்ள ்பாகிறீர்கள்.   படம் 9.19 இல் 
்கடடுபாடடு பலற்க விரிவா்க்க சபாருத்தி, பகுதி்கள் 
மற்றும் விரிவா்க்க அடறட ்காடடபபடடுள்ளது.

படம் 9.19 விரிவா்க்க ச்தாகுபபு்கள்

9.15.1. விரிவைாக்க அட்றட்கள 
இது இணஙகி அடறட, கூடு்தல் அடறட,விரிவா்க்க 
பலற்க, உள்அடறட , இறடமு்க இணஙகி அல்லது 
அடறட  எைவும் அறை்க்கபபடுகிைது.  விரிவா்க்க 
அடறட என்பது அசசிடபபடட சுற்று பலற்க (PCB) 
ஆகும். இது ்தாய பலற்கயில் உள்ள விரிவா்க்க 
சபாருத்திகுள் சபாருத்்தபபடடிரு்ககும். இது 
வறர்கறல அடறட வழியா்க, ்மம்படுத்்தபபடட 
வீடி்யா செயல்திைன் ்பான்ை கூடு்தல் 
திைன்்கறள ்கணினி்ககு வைஙகும் உள் 
அடறடயாகும். விரிவா்க்க அடறட்கள் சில 
ெமயங்களில் விரிவு படுத்்தபபடட ்தாய பலற்க்கள் 
எைவும் அறை்க்கபபடுகிைது. படம் 9.20 இல் 
விரிவா்க்க அடறட ்காடடபபடடுள்ளது. 

குறிபபிடட ்ேரத்து்ககுள் எந்தளவிற்கு ்தரறவ  
ே்கரத்துகிைது என்பற்தப சபாறுத்து உள்ளது. 

பாடறடயின் அ்கலம் என்பது றமயச 
செயற்பகுதி்ககு (CPU) ஒ்ர ் ேரத்தில்  அனுபபபபடும் 
பிடடு்களின் எண்ணிற்கறய குறி்ககிைது. ்மலும் 
பாடறடயின் ்வ்கம் என்பது, ஒரு சோடி்ேரத்திற்கு 
எத்்தறை பிடடு்கறள அனுபபமுடியும் என்பற்த்க 
குறி்ககிைது. ஒவசவாரு முறையும் ்தரவு 
நிறைவ்கத்தில் இருநது றமயச செயற்பகுதி்ககு 
(CPU) செல்லும் ்பாது பாடறட சுைற்சி ஏற்படுகிைது.

பாடறடயின் ்வ்கம் சம்கா சேரடஸில் 
(MHz) அளவிடபபடுகிைது. இது ஒ்ர ்ேரத்தில் 
பாடறட முழுவதும்  எவவளவு ்தரவு்கறள ே்கரத்்த 
முடியும் என்பற்த்க  குறி்ககிைது. பாடறடயின் ் வ்கம் 
சபாதுவா்க முன்ப்க்க பாடறடயின் (FSB) ்வ்கத்ற்த 
குறி்ககிைது . இது  றமயச செயற்பகுதிறய  (CPU) 
வட்ககு பாலத்துடன் இறண்ககிைது. முன்ப்க்க 
பாடறடயின் (FSB) ் வ்கம்  66MHz   மு்தல் 800MHz  
வறர இரு்க்கலாம்.

9.14 ்பயாஸ்  சிப (BIOS CHIP)
அடிபபறட உள்ளீடு / சவளியீடு அறமபபு்ககு 
சுரு்க்கமா்க  பயாஸ் எைபபடும்  ்தாய பலற்க்களில் 
்காணபபடும் ்ராம்(ROM) சிப ஆகும். இது உங்கள் 
்கணினி அறமபறப மி்க அடிபபறடயாை 
நிறலயில் அணு்கவும், அற்த அறம்க்கவும் 
அனுமதி்ககிைது. ்கணினி ்தாய பலற்கயில் பயாஸ் 
சிப எபபடி இரு்ககும் என்ப்தற்கு கீ்ை உள்ள படம் 
ஒரு எடுத்து்க்காடடாகும்.

9.15  விரிவைாக்க ச்பாருத்தி்கள 
(EXPANSION SLOTS)

விரிவா்க்க சபாருத்தி என்பது ்தாய பலற்கயில் 
உள்ள ஒரு செருகி  ஆகும் . இது விரிவா்க்க 
அடறடறய ( அல்லது சுற்றுப  பலற்க ) செரு்க 
பயன்படுகிைது. இது வீடி்யா, ஒலி, ்மம்படட 
வறர்கறல, ஈச்தரசேட அல்லது நிறைவ்கம் 
்பான்ைறவ்கறள  ்கணினி்ககு கூடு்தல் 
அம்ெங்களா்க வைஙகுகிைது. 
● AGP (Accelerated Graphics Port) -  

வீடி்யா அடறட 
● AMR (Audio Modem Riser) - ்மாடம், ஒலி 

அடறட 
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படம் 9.21 நிறைவ்க ச்தாகுபபு்கள்

9.17 மு்கபபுப ்பகுதி இற்ணபபி்கள 
(FRONT PANEL CONNECTORS) 

மு்கபபு பகுதி இறணபபி்களாைது fpanel அல்லது 
system panel connector அல்லது system panel 
header controls எைவும் அறை்க்கபபடுகிைது. 
இது மின்ெ்கதி சபாத்்தான், மீடடறம சபாத்்தான் 
மற்றும் எல்.இ.டி-்க்கறள்க ச்காண்டிரு்ககும். 
படத்தில் ்காடடபபடடுள்ள ்கணினியின் முன்பகுதி 
வடங்கள், எளிறமயா்க ்கண்டுபிடி்க்க ஏதுவா்க 
இரு வண்ணங்கறள்க ச்காண்ட்தா்க இரு்ககும். 
்கருபபு அல்லது சவள்றள நிை வடம் ்தறர 
இறணபறப்க குறிபப்தா்கவும்,  மற்ை வண்ணத்ற்த 
ச்காண்டிரு்ககும் வடம் மின்ெ்கதிறயத் 
்தரும் வடமா்கவும் இரு்ககும்.  வடங்களின் 
வண்ணங்கள் மற்றும் இறணபபு்கள் உங்களிடம் 
உள்ள ்கணினி சபடடி மற்றும் ்தாயபலற்கறயப 
சபாறுத்து மாறுபடும்.  இருபபினும், படம் 9.22-
ல் ்காடடபபடடுள்ள ்்கபிள்்கள் சபாதுவா்க 
பயன்பாடடில் உள்ளறவ.

படம் 9.22 முன்ப்க்க இறணபபி்கள்

படம் 9.20 விரிவா்க்க அடறட்கள்

9.15.2  ்கணினியில் உளள விரிவைாக்க 
அட்றட்களின் வைற்க்கள.

இறடமு்க அடறட (ATA, ஊடறல, EIDE, ஃபயர்வர, 
IDE, இறண, RAID, SCSI,  ச்தாடர மற்றும் USB).
● MIDI
● ்மாடம் 
● MPEG குறிவில்ககி 
● வறல்தள அடறட 
● ஒலி அடறட
● இறெவி அடறட 
● ஒளித்்்தாற்ை்க ்கவரவு அடறட 
● வீடி்யா அடறட 

9.16.  நிறைவை்க ச்பாருத்தி  
ஒரு நிறைவ்க சபாருத்தி , நிறைவ்க  ொ்கச்கட 
அல்லது  RAM சபாருத்தியாைது ்கணினியில் 
RAM-றய (்கணினி நிறைவ்கம்) செரு்க 
அனுமதி்ககிைது  சபரும்பாலாை ்தாய பலற்க்களில்  
இரண்டு  மு்தல் ோன்கு  நிறைவ்க சபாருத்தி்கள் 
உள்ளை. இது ்கணினியில் பயன்படுத்்தபபடும்  
வற்கறய தீரமானி்ககிைது. ்கணினி்களு்க்காை 
சபாதுவாை RAM வற்க்கள் SDRAM  மற்றும் 
DDR,  மடி்கணினி்களு்க்காை சபாதுவாை RAM 
வற்க்கள்  SODIMM  ஆகும். ஒவசவான்றும் 
பல்்வறு வற்க்கள் மற்றும் ்வ்கம் ச்காண்டறவ. 
்கணினி்களில் நிறைவ்க சபாருத்தி்கள் எபபடி 
இரு்ககும் என்ப்தற்கு கீ்ை உள்ள படம் 9.21 ஒரு 
எடுத்து்க்காடடு. ்கணினி்ககுள் இருபபது ் பால இந்த 
படத்தில் மூன்று நிறைவ்க சபாருத்தி்களு்ககு 
மூன்று திைந்த மற்றும் ்்தறவயாை இடங்கள் 
இரு்ககும். 

XI_TM_ELEC_EQUIP_CHAP09_2022.indd   137 4/28/2022   3:28:49 PM



பாடம் 9 இயக்க முறை & தாயபலற்க-மீளபாரறவை138

சபாதுவா்க பயன்படுத்்தபபடும் சில 
சபாருத்தி்கறளப பாரப்பாம்.

படம் 9.23 உள்ளீடு / சவளியீடு இறணபபி்கள்

9.18.1 சதாடர ச்பாருத்தி 
ச்தாடர சபாருத்தி ஒ்ர ்ேரத்தில் ஒரு பிட எை 
்தரவு்கறள ச்தாடரசசியா்க அனுபபும். எை்வ 
இதில் 8 பிட்கறள பரிமாற்ைம் செயய  ஒ்ர 
ஒரு வடம் ்்தறவபபடுகிைது. இ்தன் செயல்பாடு 
சமதுவா்க இரு்ககிைது. ச்தாடர சபாருத்தி்களில்  
சபாதுவா்க 9-பின் அல்லது  25-பின் ஆண் 
இறணபபி்கள் உள்ளை. அறவ COM (ச்தாடரபு) 
சபாருத்தி்கள் அல்லது RS323C சபாருத்தி்கள் 
என்றும் அறை்க்கபபடுகின்ைை. படம் 9.24  இல் 
்காடடபபடுள்ளது

படம் 9.24 ச்தாடர சபாருத்தி

9.18.2 இற்ண மு்கம் (Parallel Port)
இறண மு்கங்கள் ஒரு ெமயத்தில் 8 பிடடு்கள் 
அல்லது 1 றபட அளவுள்ள ்தரவு்கறள அனுபபும் 
அல்லது சபறும்.  ப்க்க மு்கங்கள் 25 சபண் வற்க 
பின்்கள் ச்காண்ட அறமபபாகும்.  இது அசசுபசபாறி, 
வருடி, புை வன் வடடு ்ெமிபப்கம் ்பான்ைவற்றை 
இறண்க்க பயன்படுகிைது. படம் 9.25-ல் இ்தன் 
படம் ்காடடபபடடுள்ளது.

9.17.1  ்கணினி- உள ்பகுதியில் 
வைடங்களின் வைற்க்கள

● HDD LED (IDE LED) – வன்வடடு செயல்படுவற்த்க 
குறி்ககும் விள்ககு.  இது வன்வடடில் உள்ள 
்த்கவல்்கறள படி்ககும் சபாழுதும், எழுதும் 
சபாழுதும் ்கண்சிமிடடி ஒளிரும்.

● PLED (Power LED) – ்கணினியின் மின்ெ்கதி 
இறணபறப்க குறி்ககும் ஒளியாகும்.

● PWRSW (Power SW) – ்கணினி்ககு மின்ெ்கதி 
்தரும் சபாத்்தாறை ்கடடுபபடுத்தும் அறமபபு

● Reset SW – மீடடறமவு சபாத்்தறை 
இய்ககுவ்தற்்காைது

● ஒலிபபான் - உள் ஒலிபபான் ்கணினி 
துவஙகும் ்பாது பீப ெப்தத்ற்த ஒலி்ககும்.

சபரும்பாலாை ்கணினி ம்தர்பாரடு்களுடன், 
்கணினி ்பைல் வடங்கள் ்ேரடியா்க 
்தாயபலற்கயுடன் இறண்க்கபபடடுள்ளை. 
இருபபினும், ASUS ்பான்ை சில ்தாயபலற்க 
உற்பத்தியாளர்கள் ்தாயபலற்கயுடன் 
Q-இணபறப ்ெரத்துள்ளைர. Q-இறணபபு 
மூலம், பயைர ்கணினி ்பைல் வடங்கறள 
்தாயபலற்கயிலிருநது விலகி, Q-இறணபபிறய 
்தாயபலற்கயுடன் இறண்க்க முடியும்.

9.18  உளளீடு சவைளியீடு 
ச்பாருத்தி்கள 

்கணினி மற்றும் சவளிபபுை ொ்தைங்களாை 
சுடசடலி, அசசுபசபாறி, ்மாடம் ஆகியறவ்களு்ககு 
இறட்ய இறடமு்கமா்க செயல்படும் 
இறணபபு சபாருத்தி எைபபடும். படம் 9.23 இல் 
்காடடபபடடுள்ளது.
சபாருத்தி்கள் இரண்டு வற்கபபடும் 

1. உள்ளறமந்த சபாருத்தி 
 இது வன்்தடடு இய்ககி , குறுவடடு 

இய்ககி, உள்ளறமந்த ்மாடம் ்பான்ை 
உள் ொ்தைங்களுடன் ்தாய பலற்கறய 
இறண்ககிைது.

2. சவளியறமந்த சபாருத்தி 
 இது ்மாடம், சுடசடலி, அசசுபசபாறி, பிளாஷ் 

இய்ககி ்பான்ை சவளிபபுை ொ்தைங்களு-
டன் ்தாய பலற்கறய இறண்ககிைது.
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்கணினி, அறல்பசி ்பான்ை இல்க்கவற்க 
ொ்தைங்களு்ககிறட்ய குறுகிய தூரத்திற்கு 
த்்கவல் பரிமாற்ைம் செயது ச்காள்ள முடியும். இது 
அரு்கறல மு்கம் ச்காண்ட மற்ை ொ்தைங்க்ளாடு 
ஒத்திய்க்கத்ற்த ஏற்படுத்தும். இதில் இரண்டு 
வற்கயாை அரு்கறல மு்கங்கள் உள்ளை.
● உள்வருவது  -  இது அரு்கறல 

ொ்தைத்திலிருநது வரும் ்த்கவறல சபைப 
பயன்படுகிைது.

● சவளிசெல்வது – இது அருகிலுள்ள மற்ை 
அரு்கறல ொ்தைத்்்தாடு ச்தாடரபு ஏற்படுத்்த 
அறைபபு விடு்க்கப பயன்படுகிைது.  

9.19 BIOS-CMOS அறைவு்கள
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 
என்பது ்கணினியின் ்தாயபலற்கயில் 
அறமநதுள்ள ஒரு சிறிய அளவிலாை நிறைவ்கம் 
ஆகும்.  இ்தனுள், ்கணினிறய ஆன் செய்தவுடன் 
்தன்றைத் ்தயார படுத்துவ்தற்குத் ்்தறவயாை 
்கடடறள்கள் பதியபபடடிரு்ககும். அது்வ 
BIOS அறமவு என்ைறை்க்கபபடுகிைது. இந்த 
அறமவு்கள் ்கணினியின் ்்ததி, ்ேரம் மற்றும் 
வன்சபாருள் ொரந்த நிறல்கள் ஆகியவற்றை்க 
ச்காண்டிரு்ககும்.

விண்்டாஸ் இய்க்க அறமவு உள்ள 
்தனி்க ்கணினியிலுள்ள BIOS அறமறவ இய்க்க 
்தயாரிபபாளர விறெபபலற்கயின் F10, F2, F12  
அல்லது DEL விறெயில் ஏ்்தனும் ஒன்றை 
்்தரநச்தடுபபாைா்க அறமத்திரு்க்கலாம். 
விண்்டாஸ் 10 இய்க்க முறையில் உள்ள முன் 
துவ்ககு “Advance Start Menu Recovery Settings” 
மூலம், குறிபபிடட அ்க்கணினி ஆன் செய்தவுடன் 
்மற்ச்காள்ளும் “Power On Self Test”  ்பா்்த 
BIOS அறமவு்கறள மாற்றியறம்க்கலாம்.

9.20 நுணசெயலாககி – அறிமு்கம்
்கணினி இயஙகுவ்தற்கு ்தரபபடும் ்கடடறள்கறள 
அறிநது, செயல்பாடு்கறள ்மற்ச்காள்வ்தற்குத் 
்்தறவயாை அடிபபறட ்தர்க்கச சுற்று்கறள 
ச்காண்டிரு்க்க்க கூடியது ்தான் இந்த 
நுண்செயலா்ககி. இது்வ ்கணினி்ககுத் ்தரபபடும் 
சபரும்பாலாை ்கடடறள்கறள செயல்படுத்தும் 
மு்ககிய ஒருஙகிறணந்த சுற்ைாகும்.

படம் 9.25 ப்க்க இறண மு்கம்

9.18.3 USB – மு்கம்
உல்களாவிய ச்தாடர பாடறட இறணபபி என்பது 
இ்தன் விரிவா்க்கம் ஆகும். குறுகிய தூர இல்க்கவற்க 
்த்கவல் இறணபபு்ககு இது ்தரமாை்தா்கவும், 
ஏற்ை்தா்கவும்  உள்ளது.  இவவிறணபபியின் மூலம் 
அசசுபசபாறி, புற்கபபட்க ்கருவி, விறெபபலற்க, 
ஒலிபபான் ்பான்ைவற்றை இறண்க்கலாம். படம் 
9.26-ல் இது ்காடடபபடடுள்ளது.

படம் 9.26 USB மு்கம்

9.18.4 PS-2 மு்கம்
PS-2 என்பது ்தனிபபடட அறமபபு-2 என்பற்த்க 
குறிபப்தாகும். இது 6-சபண் வற்க பின்்கள் 
ச்காண்ட  ்தரபபடுத்்தபபடட  மு்கமாகும்.  இ்தறை 
சிறு-DIN ஆண் வற்க வடத்துடன் இறண்க்கலாம்.  
இது IBM நிறுவைத்்தால் விறெபபலற்க, சுடறட 
்பான்ைவற்றை ்தனி ஒரு ்கணினி்யாடு 
இறண்க்கப அறிமு்கபபடுத்்தபபடடது.  ்தற்்பாது 
இது பயன்பாடடில் இல்றல.

9.18.5 புை ஊதாக்கதிர மு்கம் (Infrared Port)
இந்த புை ஊ்தா்க்கதிர இறணபபி மூலம் 6மீ 
சுற்ைளவிற்கு வடம் இல்லாமல் ்தரவு்கறள பரிமாறி்க 
ச்காள்ளலாம். இரு புை ஊ்தா்க்கதிர மு்கங்கறள 
ஒன்றை ஒன்று பாரத்து்க ச்காள்ளுமாறு 
றவத்்தால், பரஸ்பர புை ஊ்தா ஒளியின் மூலமா்க 
்தரவு்கறளப பரிமாற்றி்க ச்காள்ளலாம்.

9.18.6 அரு்கறல மு்கம் (Bluetooth Port)
இது வடமில்லா ்த்கவல் ச்தாடரபிற்கு 
பயன்பட்க கூடிய அறமபபாகும். இ்தன் மூலம் 
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9.21 CPU – வின் செயல்்பாடு்கள
1. விறெபபலற்க அல்லது சுடடியின் மூலமா்க 

்கணினி்ககுள் ்தரபபடும் ்தரவு்கறள 
சபற்று்க ச்காள்ளும். படம் 9.28 CPU-வின் 
அடிபபறட செயல்பாடு்கறள ்காடடுகிைது.        

2. உள்ளீடடின் மூலம் சபைபபடட ்தரவு்களின் 
மீது ்கண்ககீடு்கள் மற்றும் தீரவு 
வழிமுறை்கள் ்மற்ச்காள்ளபபடும்.

3. செயல்முறைத் தீரவு ்காணபபடட ்தரவு்கறள 
திறர மற்றும் அசசுப சபாறி ்பான்ைவற்றில் 
சவளியீடா்க கிட்க்கச செயயும்.

4 இது செயல்முறைத் தீரவு ்காணபபடட 
்தரவு்கறள எதிர்காலத் ்்தறவ்க்கா்க 
்தற்்காலி்கமா்க இறடமாற்று நிறைவ்கத்தில் 
்ெமி்ககும்.

9.21.1 நிரல் செயல்்பாட்டின் ்கருத்து 
்கணினி மற்றும் சமன்சபாருள் சபாறியியலில் 
செயல்படுத்து்தல் என்பது, ்கணினி அல்லது 
சமயநி்கர இயநதிரம், ஒரு ்கணினி நிரலின் 
அறிவுறுத்்தல்்கறளப படித்து செயல்படும் 
செயல்முறையாகும். ஒரு நிரலின் ஒவசவாரு 
்கடடறளயும் ஒரு குறிபபிடட செயலின் 
விள்க்கமாகும், இது ஒரு குறிபபிடட சி்க்கறலத் 
தீரபப்தற்்கா்க ்மற்ச்காள்ளபபடும். ஒவசவாரு 
்கடடறள்ககும் செயல்படுத்து்தல் என்பது “சபறு்தல் 
– குறியா்க்கம் – செயல்படுத்து்தல்” ஆகியவற்றை 
உள்ளட்ககிய்தாகும். செயல்படுத்தும் ்கணினி 
வழிமுறை்கறளப பின்பற்றுவ்தால், அந்த 
அறிவுறுத்்தல்்களின் சொற்சபாருளு்ககு ஏற்ப 
குறிபபிடட விறளவு்கள் உருவா்க்கபபடுகின்ைை.

 ்கணினி்க்காை நிரல்்கள் 
மனி்த ச்தாடரபு இல்லாமல் ஒரு ச்தாகுதி 
செயல்பாடடில் செயல்படுத்்தபபடலாம் அல்லது 
ஒரு சமாழிசபயரபபின் மூலம் ஒரு பயைர 
்கடடறள்கறளத் ்தடடசசு செயயலாம். நிரல் 
அறிவுறுத்்தல்்கறள்க ச்காண்ட ச்தாகுபபு 
்கடடறள்கள் ெஙகிலி ்்காரறவயா்க 
செயல்படுத்்தபபடும்.

“ஓடடம்” (Run) மற்றும் “செயல்படுத்து்தல்” 
(Execute) ஆகிய இரண்டும் பயைர ் மற்ச்காள்ளும் 
ஒ்ர செயல்பாடாை நிரறல இய்ககுவற்த்ய 
குறி்ககும் சொல்லாகும்.

9.20.1  றைய செயலாக்க அலகு (CPU) 
அடிப்பறட்கள

சபாதுவா்க CPU – ்கணினியின் மூறள 
என்ைறை்க்கபபடும். இது்வ ்கணினி்ககுத் ்தரபபடும் 
்கடடறள்கறளப சபறுவ்தயும், ்கண்ககீடு்கள் 
்மற்ச்காள்வ்தயும் அ்தன்படி செயல்படு்தறலயும் 
்கவனித்து்க ச்காள்ளும். குறிபபா்க இது 
கீழ்க்காணும் ோன்கு செயல்பாடு்கறள 
ச்காண்டுள்ளது. ்கடடறள்கறளப சபறு்தல் (fetch), 
குறிவில்க்கம் (decode), செயலா்க்கம்(execute), 
்ெமித்்தல்(store).  இதில் மு்தலில், இது ்கணினியின் 
நிறைவ்கத்திலிருநது ்கடடறள்கறளப சபறும்.

உள்ளீடு, ்ெமித்்தல், செயலா்க்கம், 
சவளியீடு, ்கடடுபபாடு ஆகிய ஐநது மு்ககிய 
செயல்பாடு்கறள இந்த றமய செயலா்க்கம் 
(்கணினி) ்மற்ச்காள்ளும்.

9.20.2 CPU – வைற்க்கள
ஒரு உள்ள்க CPU. இது ஆரம்ப்க ்காலத்தில் 
உருவா்க்கபபடட ்தனிேபர மற்றும் அலுவல்க 
்கணினி்களில் பயன்படுத்்தபபடட மி்கபபைறமயாை 
CPU -வாகும். இ்தறைத் ச்தாடரநது 
● இரு உள்ள்க நுண்செயலா்ககி
● ோன்கு உள்ள்க நுண்செயலா்ககி
● ஆறு உள்ள்க நுண்செயலா்ககி
● எடடு உள்ள்க நுண்செயலா்ககி
● பத்து உள்ள்க நுண்செயலா்ககி ஆகியறவ 

உருவா்க்கபபடடை.
இந்த CPU வாைது ்தாயபலற்கயில் 

உள்ள  CPU செருகியில் சபாருத்்தபபடும். 
இ்்தாடு ்கணினியில் பயன்படுத்்தபபடும் 
பிை வன்சபாருட்களும் சபாருத்்தபபடும். இது 
ஆயிரத்திற்கும் ்மற்படட டிரான்சிஸ்டர்கறள்க 
உள்ளட்ககிய சமல்லிய அடு்ககு்கறள்க ச்காண்ட 
ெதுர வடிவிலாை சில்லு ஆகும். படம் 9.27-ல் 
இ்தன் அறமபபு ்காடடபபடடுள்ளது.

படம் 9.27 CPU
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9.22 CPU-வின் ச்பாது ொதைங்கள
இது ஆறு மு்ககிய ொ்தைங்கறள ச்காண்ட்தாகும்.
● ்கடடுபபாடடு அலகு
● ்கணி்த ஏரளை அலகு
● பதி்வற்றி்கள்
● இறடமாற்று ்ெமிபப்கம்
● பாடறட்கள்
● ்கடி்காரம்

அறைத்து ொ்தைங்களும் ஒன்்ைான்று 
இறணநது செயல்படும். படம் 9.29 CPU-வின் 
ொ்தைங்கறள்க ்காடடுகிைது. 

9.22.1 ்கட்டு்பாட்டு அலகு
்கடடுபபாடடு அலகு கீழ்காணும் செயல்பாடு்கறள 
உள்ளட்ககியது.
● இது அறிவுறுத்்தல்்கறளப சபற்று, குறியா்க்கம் 

செயது பின் செயல்பாடு்கறள ்மற்ச்காள்ளும்.
● இது வன்சபாருட்கறள 

்கடடுபபடுத்துவ்தர்க்காை ெமி்கறஞ்கறள 
அனுபபும்.

● இது ்தரவு்கறள ்கணினி முழு்க்க அனுபபும்.

9.21.2 செயல்முறை
செயல்படுத்துவ்தற்கு முன், எந்த நிரறலயும் 
மு்தலில் எழு்த ்வண்டும். இது மூல நிரல் 
எை அறை்க்கபபடுகிைது, இது ச்தாகு்க்கபபடடு, 
பின்ைர குறித்்த ்ேரத்தில் செயல்படுத்்தபபடும். 
இந்த செயலா்க்கம் சபரும்பாலும் ஒரு இய்க்க 
முறைறமயால் உள்வாங்கபபடுகிைது. இது நிரறல 
நிறைவ்கத்தில் ஏற்றுவதுடன், இயஙகு (றடைமி்க) 
இறணபறபச செயல்படுத்துகிைது.  பின்ைர நிரலின் 
நுறைவுப புள்ளி்ககு ்கடடுபபாடறட ே்கரத்துவ்தன் 
மூலம் செயல்பாடறடத் ச்தாடஙகுகிைது. 
இவவறைத்து வழிமுறை்களும் இய்க்கமுறையில் 
உள்ள இருநிறல இறடமு்க பயன்பாடறட 
சபாறுத்்தது. இந்த நிறலயில்்தான் செயலா்க்கம் 
துவஙகும். பிைகு இறுதி ்கடடறள வறர செயல்படடு 
சபாதுவாை நிறுத்்தம் சபறும் அல்லது ் மாதி நிற்கும்.   

9.21.3 செயல்்படுத்தககூடியது (Executable)
செயல்படுத்தும் குறி, செயல்படுத்தும் ்்காபபு அல்லது 
செயல்படுத்தும் நிரல் அல்லது செயல்படுத்தும் றபைரி 
என்பது, குறிபபிடட பணிறய ்மற்ச்காள்வ்தற்்காை 
குறிவில்க்கம் செயயபபடட ்கடடறள்களாகும். 
இ்தன் உண்றமயாை சமாழிமாற்ைம் என்பது 
்கணினியின் CPU-விற்கு ்ேரடியா்க புரிய்க கூடிய 
இயநதிர சமாழியா்க மாற்ைபபடுவ்தாகும்.

படம் 9.28 CPU - செயல்பாடு்கள்
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RAM-லிருநது ்தை்ககுத் ் ்தறவபபடும் ்தரறவ ் ்தடி 
எடுபப்தற்கு பதிலா்க, இநநிறைவ்கத்திலிருநது 
மி்க விறரவா்க ்தரறவ எடுத்து்க ச்காள்ளும்.

9.22.5 ்பாட்றட்கள
இது அதி்வ்கம் ச்காண்ட இறடநிறல 
இறணபபியாகும்.  செயலா்ககி்ககும், பிை 
ொ்தைங்களு்ககும் இறட்ய ்தரவு்கறளயும், 
்கடடுபபாடடு ெமி்கறஞ்கறளயும் ்தருவ்தற்கு 
இது பயன்படுகிைது.  இது மூன்று வற்க்கறள்க 
ச்காண்டது.
● மு்கவரிப பாடறட – இது செயலா்ககியிலிருநது 

நிறைவ்க மு்கவரிறயப சபற்று மு்தன்றம 
நிறைவ்கம் மற்றும் உள்ளீடு/சவளியீடு 
ொ்தைங்களு்ககு எடுத்துச செல்லும்.

● ்தரவுப பாடறட – இது செயலா்ககி்ககும், பிை 
ொ்தைங்களு்ககும் இறட்ய ்தரவு்கறள 
எடுத்துச செல்லும்.

● ்கடடுபபாடடு பாடறட – செயலா்ககியிலிருநது 
்கடடுபபாடடு ெமி்கறஞ்கறள பிை 
ொ்தைங்களு்ககு எடுத்துச செல்லும். இது 
்கடி்கார துடிபறபயும் எடுத்துச செல்லும்.

9.22.6 ்கடி்காரம்
CPU ஆைது ்கணினியின் அறைத்து கூறு்கறளயும் 
ஒருஙகிறண்க்கப பயன்படும் ்கடி்காரத்ற்த்க 
ச்காண்டுள்ளது. ்கடி்காரம் ஒரு வை்க்கமாை 
மின் துடிபறப அனுபபுகிைது, இது அறைத்து 
கூறு்கறளயும் ்ேரத்ற்த அடிபபடியா்க்க ச்காண்டு 
ஒத்திறெ்ககிைது.

துடிபபு்களின் அதிரசவண் ்கடி்கார ்வ்கம் 
என்று அறை்க்கபபடுகிைது. ்கடி்கார ்வ்கம் 
சேரடஸில் அளவிடபபடுகிைது. அதி்க அதிரசவண் 
ச்காண்ட்தா்க இருந்தால், அது அதி்க வழிமுறை்கறள 
செயல்படுத்தும் திைன் சபற்ைது என்று அரத்்தம்.

1980்களில், செயலி்கள் சபாதுவா்க 3 
சம்காசேரடஸ் (MHz) மு்தல் 5 MHz வறரயிலாை 
விகி்தத்தில் இயஙகிை, அ்தாவது விைாடி்ககு 
3 மில்லியன் மு்தல் 5 மில்லியன் துடிபபு்கள் 
ச்காண்ட ் வ்கத்தில் இயஙகும். இன்று, செயலி்கள் 
சபாதுவா்க 3 ஜி்காசேரடஸ் (ஜி்காசேரடஸ்) மு்தல் 
5 ஜி்காசேரடஸ் ்வ்கத்தில். இயஙகுகின்ைை, 
அ்தாவது விைாடி்ககு 3 பில்லியன் மு்தல் 5 
பில்லியன் ஜி்கா சேரடஸ் ்வ்கத்தில் இயங்க்க 
கூடியது

9.22.2 ்கணித ஏரளை அலகு (ALU)
ALU இரண்டு மு்ககிய செயல்பாடு்கறள்க 
ச்காண்டது.
● இது ்கண்ககீடு மற்றும் ்தர்க்க முடிவு்கள் 

்மற்ச்காள்ளும் செயல்பாடறட செயயும்.
● இது மு்தன்றம நிறைவ்கத்திற்கும், துறண 

்ெமிபப்கத்திற்கும் இறட்ய பாற்தயா்க 
செயல்படுகிைது. இ்தன் மூலம்்தான் ்தரவுப 
பரிமாற்ைம் நி்கழும்.

ALU – அறைத்து வற்கயாை 
்கண்ககீடு்கறளயும், முடிவு்கறளயும் 

்மற்ச்காள்ளும்

9.22.3 ்பதிநவைறறி்கள
CPU-வினுள் அறமநதிரு்ககும் சிறிய ஆைால் 
அதி்வ்கம் ச்காண்ட நிறைவ்கமாகும்.  இது 
நுண்செயலா்ககியால் செயலா்க்கத்திற்குத் 
்்தறவயாை சிறிய அளவிலாை ்தரவு்கறள இதில் 
்ெமிபப்தன் மூலம் கீழ்க்காணும் ்வறல்கறள 
செயயும். 
● அடுத்து செயல்படுத்தும் அறிவுறுத்்தலின் 

மு்கவரியிறை ்ெமிபபது.
● ்தற்்பாற்தய அறிவுறுத்்தறல குறியா்க்கம் 

செயது ்ெமிபபது.
● ்கண்ககீடு்களின் முடிவு்கறள ்ெமிபபது.

ஒவசவாரு நுண்செயலா்ககியும் 
சவவ்வைாை எண்ணி்கற்க 
ச்காண்ட பதி்வற்றி்கறள ்வறுபடட 
்ோ்க்கத்திற்்கா்க அறம்க்கபபடடிருந்தாலும், 
சபரும்பாலான்வற்றில் கீழ்க்காணும் ்ோ்க்கங்கள் 
நிறை்வற்ைபபடடிரு்ககும்.
● நிரல் எண்ணி
● நிறைவ்க மு்கவரி பதி்வற்றி
● நிறைவ்க ்தரவுப பதி்வற்றி
● திரடடி 

9.22.4 இறடைாறறு நெமிப்ப்கம் (Cache)
இது நுண்செயலா்ககியினுள் அறம்க்கபபடட சிறிய 
அளவிளாை அதி ்வ்கம் ச்காண்ட சீரற்ை அணு்கல் 
்ெமிபப்கமாகும். இது நுண்செயலா்ககி மீண்டும் 
எடுத்து செயலபடுவ்தர்ககு ஏதுவா்க ்தற்்காலி்கமா்க 
்தரவு்கறளயும், அறிவுருத்்தல்்கறளயும் ்தன்னுள் 
றவத்திரு்ககும்.  இ்தைால் செயலா்ககியாைது 
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9.25  CPU வைற்க்கள - 32 BIT 
ைறறும் 64 BIT

32-பிட் ைறறும் 64-பிட் என்ைால் என்ை?
்கணினி்கறளப சபாறுத்்தவறர, 32-பிட மற்றும் 
64-பிட இறட்ய உள்ள வித்தியாெம் செயலா்க்க 
ெ்கதிறயப பற்றி்ய ஆகும். 32-பிட செயலி்கறள்க 
ச்காண்ட ்கணினி்கள் பறையறவ, சமதுவாைறவ 
மற்றும் குறைவாை பாது்காபபுறடயறவ, அ்்த 
ெமயம் 64-பிட செயலி புதியது, ்வ்கமாைது 
மற்றும் அதி்க பாது்காபபாைது.

ஆைால் 32 ைறறும் 64 எண்களுககு  
என்ை அரத்தம்?
உங்கள் ்கணினியின் றமயச செயலா்க்க அலகு 
(CPU) உங்கள் ்கணினியின் மூறளறயப 
்பால்வ செயல்படுகிைது. இது உங்கள் 
்கணினியின் பிை பகுதி்களு்ககுச செல்லும் 
அறைத்து ்த்கவல்ச்தாடரபு்கறளயும் ்தரவு 
ஓடடத்ற்தயும் ்கடடுபபடுத்துகிைது. சில ்கணினி்கள் 
இரண்டு அல்லது அ்தற்கு ்மற்படட செயலி்கறளப 
பயன்படுத்துகின்ைை. இருபபினும், இப்பாது 
இரண்டு மு்ககிய வற்க செயலி்கள் மடடு்ம 
உள்ளை: 32-பிட செயலி்கள் மற்றும் 64-பிட 
செயலி்கள். உங்கள் ்கணினி பயன்படுத்தும் 
செயலியின் வற்கறயப சபாருத்து அ்தன் 

9.23. ்பதிவு அறைபபு 
ஒரு பதி்வடடில் அறிவுறுத்்தல், மு்கவரி இருபபிடம் 
அல்லது செயல்பாடு்கறள றவத்திரு்க்க முடியும். 
சில ்ேரங்களில், அறிவுறுத்்தல் அ்தன் ஒரு 
பகுதியா்க பதிவு செயயபபடடுள்ளது.

9.23.1 ்பதிவு்களின் வைற்க்கள
பதி்வடு்கறள இரண்டு மு்ககிய வற்க்களா்கப 
பிரி்க்கலாம்.

1. பயைர ்காண்ககூடிய பதிவு்கள்
2. ்கடடுபபாடு மற்றும் நிறலப பதிவு்கள்.

இந்த இரண்டு வற்க்களில் செயலி்களில் உள்ள 
பதி்வடு்கறள ோம் ச்தளிவா்க பிரி்க்க முடியாது.

9.24 CPU அம்ெங்கள
நிரலில் உள்ள வழிமுறை்களால் குறிபபிடபபடட 
அடிபபறட எண்்கணி்தம், ்தர்க்கம், ்கடடுபபடுத்து்தல் 
மற்றும் உள்ளீடு/சவளியீடு (I/O) செயல்பாடு்கறள 
CPU செயகிைது. இது மு்ககிய நிறைவ்கம் மற்றும் 
I/O ெர்கயூடரி ்பான்ை சவளிபபுை கூறு்கள் மற்றும் 
கிராபி்கஸ் செயலா்க்க அலகு்கள் (GPU ்கள்) 
்பான்ை சிைபபு செயலி்களுடன் முரண்படுகிைது.

படம் 9.29 CPU - கூறு்கள்
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நு்கரவு மற்றும் மின் ்கலனின்  ஆயுள் செலவில், AMD 
செயலி்கறள விடவும் அதி்கமா்க உள்ளது. எை்வ, 
குறுகிய பணிசசுறம்கள் மற்றும் ்தனித் ச்தாகுபபு 
பூஸ்ட்களு்ககு குறிபபா்க மடி்க்கணினி்களில், ் படடரி 
ஆயுட்காலம் பற்றிய அ்க்கறை இல்லா்த ்பாது  
புதிய இன்சடல்-இயஙகும் மடி்க்கணினி்கறளப 
பயன்படுத்்தலாம். ்கணினியில் உள்ள செயலி, ்தாய 
பலற்க அல்லது ொ்கச்கடடின் இண்க்கத்்தன்றமறய 
மாற்ை விரும்பிைால், அடி்க்கடி ்தாய பலற்க மற்றும் 
சிபசெட மாற்ைங்கள் ்காரணமா்க AMD செயலியுடன் 
ஒபபிடுற்கயில் Intel்ககு குறைவாை விருபபங்க்ள 
உள்ளை.

உ்தாரணம் - Intel Xeon, Intel Core i 
ச்தாடர, Intel Core m ச்தாடர

2. ்மம்படட றம்க்ரா ொ்தைங்கள் (AMD) 
AMD என்பது ்மம்படட நுண் ொ்தைங்கறள்க 
குறி்ககிைது. இது ொண்டா கிளாரா, 
்கலி்பாரனியாவில் உள்ள ஒரு அசமரி்க்க 
பன்ைாடடு குறை்க்கடத்தி நிறுவைம் ஆகும். 
இது செரரி ொண்டரஸ், ொ்க கிஃ்பாரட, ொன் 
்்கரி ஆகி்யாரால் ்கண்டுபிடி்க்கபபடடது. இது 
இரண்டாவது மூல உற்பத்தியாளரா்க x86 
செயலி்கறள வைங்கத் ச்தாடஙகியது மற்றும் 
Am386 உடன் ்பாடடியாளரா்க மாறியது.

1-10 அளவில் இருந்தால், AMD செயலி்களில்  
5-10 என்ை அளவில் வருகின்ைை. இ்்த வரம்பில் 
உள்ள இன்சடல் செயலி்கறள விட இது 
மலிவாைது. ்தற்்பாற்தய ்தறலமுறை ச்தாகுபபு 
ச்தாடருடன் ஒபபிடுற்கயில் இந்த செயலி்கள் 
திைறமயாைறவ. ்கணினி்கள், ற்க்பசி்களில்  

ஒடடுசமாத்்த செயல்திைறையும், எந்த வற்கயாை 
சமன்சபாருறளப பயன்படுத்்தலாம் என்பற்தயும் 
ச்காண்டு பாதிபபு ஏற்படுகிைது.

1990 ்களில் இருநது 2000 ்களின் 
முற்பகுதியில் உருவா்க்கபபடட சபரும்பாலாை 
்கணினி்கள் 32-பிட அறமபறப்க ச்காண்டுள்ளை, 
அறவ 2^32 (அல்லது 4,294,967,296) 
றபடடு்கறள (டிஜிடடல் ்த்கவல் அலகு்கள்) 
RAM (சீரற்ை அணு்கல் நிறைவ்கம்) அணு்க 
முடியும். இ்தற்கிறடயில், 64-பிட செயலி 2^64 
(அல்லது 18,446,744,073,709,551,616) 
RAM றபடடு்கறள்க ற்கயாள முடியும். ்வறு 
வாரத்ற்த்களில் கூறுவ்தாைால், 64-பிட செயலி 4 
பில்லியன் 32-பிட செயலி்கறள விட அதி்கமாை 
்தரறவ செயலா்க்க முடியும்.

1. இன்சடல்
இன்சடல் என்பது “ஒருஙகிறணந்த 
மின்ைணுவியல்” என்பற்த்க குறி்ககிைது. 
இன்சடல் ்காரபப்ரஷன் என்பது சிலி்க்கான் 
பள்ளத்்தா்ககில் ்கலி்பாரனியாவின் ொண்டா 
கிளாராறவ ்தறலறமயிடமா்க்க ச்காண்ட 
ஒரு அசமரி்க்க பன்ைாடடு நிறுவைம் மற்றும் 
ச்தாழில்நுடப நிறுவைமாகும். இது ராபரட சோயஸ் 
என்பவரால் ்கண்டுபிடி்க்கபபடடது. இது மு்தல் x86 
செயலியின் சடவலபபர - இன்சடல் 8086.

ோம் 1-10 அளவில் ்பசிைால், இன்சடல் 
செயலி்க்களில் 4-10 என்ை அளவில் வரும். இந்த 
செயலி்கள் ேல்ல CPU செயல்திைன் மற்றும் 
கிடடத்்தடட அறைத்து Intel செயலி்களும் iGPU 
உடன் வருகின்ைை. இந்த செயலி, அதி்க மின் 

அட்டவைற்ண 9.2 இன்சடல் ைறறும் AMI இறடநய உளள நவைறு்பாடு
இன்சடல் AMD
AMD செயலிறய விட விறல குறைவு  ்மலும் 
குறைவாை மதிபபு உள்ளது.

அதி்க மதிபபுடன் இரு்ககும் ்மலும்  இன்சடல்றல விட 
குறைவாை விறல.

AMD ஐ விட குறைவாை செயல்திைன் ச்காண்டது. இன்சடல்றல விட அதி்கமாை செயல்திைன் ச்காண்டது.

Clock Speed   Boost  (14 nm) உடன் பயன்படுத்தும் 
்பாது சூடா்க்க முடியும்

சிறிய லித்்்தாகிராஃபி ்காரணமா்க சபாதுவா்க குளிரசசியா்க 
இரு்ககும் (TSMC 7nm இன்சடல் 10 nm ்பான்ைது)

IPC (ரா்கச்கட ஏரி) AMD (Zen 3) ஐ விட குறைவா்க 
இரு்ககும் 

IPC(Zen 3) Intel (Rocket Lake) ஐ விட அதி்கமா்க இரு்ககும்

்கடி்கார ்வ்கம் 5.0 GHz ஆகும் ்கடி்கார ்வ்கம் 5.0 GHz ஐ அறடயலாம் ஆைால் அதி்க 
சவபபத்ற்த விறளவி்ககிைது

இது ெமசசீர பல் செயல் திைன்்கறள்க ச்காண்ட 4 
ொ்கச்கடடு்கள்/28 ச்தாகுபபு்கள்  வறர உள்ளது.

இது 8 ொ்கச்கடடு்கள்/128 ச்தாகுபபு்கள்  வறர ெமசசீர பல் 
செயல்  திைன்்கறள்க ச்காண்டுள்ளது.
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மு்தலாைறவ). சீரற்ை அணு்கல் நிறைவ்கம் 
(RAM) என்பது மு்தன்றம மற்றும் அழியும் 
நிறைவ்கமாகும். ROM என்பது மு்தன்றம மற்றும் 
அழியா்த நிறைவ்கமாகும்.

சீரற்ை அணு்கல் நிறைவ்கம் இரண்டு 
வற்கபபடும். அறவ இய்க்க நிறல RAM(DRAM) 
மற்றும் நிறலயாை RAM (SRAM) ஆகும்.
● DRAM பரவலா்க ்கணினியின் மு்ககிய 

நிறைவ்கமா்க பயன்படுகிைது 
● SRAM என்பது ோன்கு மு்தல் ஆறு 

டிரான்சிஸ்டர்களால்  உருவா்க்கபபடுகிைது 
அடடவறண 9.3: SRAM மற்றும் DRAM 

இறட்ய உள்ள ்வறுபாடு்கள்

9.27 சீரறை அனு்கல்  
நிறைவை்கத்தின் ்பல்நவைறு வைற்க்கள

(Different Type of Random  
Access Memory, Ram)
்கணினியின் மு்ககிய நிறைவ்கத்தின் ஒரு 
பகுதியா்க சீரற்ை அணு்கல் நிறைவ்கம் 
(Ram) உள்ளது. இது சபரும்பாலும் றமயச 
செயல்கத்திைால் (CPU) அணு்க்க கூடியது. Ram 
- ஐ பயன்படுத்தி ்தரவு்கறள எழு்தவும், படி்க்கவும் 
முடியும் என்ப்தால் இ்தறை சீரற்ை முறையில் 
றமயச செயல்கம் அணுகுகின்ைது. சபாதுவா்க 
RAM பல்்வறு செயல்பாடடில் உள்ள்தால், 
இ்தற்கு மின்ொரம் நிறுத்்தபபடடால் ்ெமி்க்கபபடட 
்த்கவல்்கறள இைநதுவிடும். இது றமய  
செயல்கத்திைால் நி்கழத்்தபபடும் செயல்பாடு்கறள 

நீங்கள் ொ்தாரண விறளயாடடு மற்றும் அன்ைாட 
பயன்பாடடிற்கு மடடு்ம பயன்படுத்்த நீங்கள் 
Ryzen APU ்கறள பயன்படுத்்தலாம். வீடி்யா 
எடிடடிங, 3டி மாடலிங ்பான்ை ்கடிைமாை 
பணி்களு்ககு, Ryzen 7 அல்லது 9 CPU்கள் அல்லது 
த்சரட ரிபபறர  பயன்படுத்்தலாம்.

AM4 இயஙகு்தளத்தில் உள்ள Ryzen 
்கணினி்களின்  CPU்கள் மற்றும் APUS்களு்ககு, 
்தாய பலற்க  சிபசெட ெரிபார்க்கபபட ்வண்டும் 
இல்றலசயனில் PC ச்தாட்க்கம் ஆ்காது, இருபபினும் 
புதிய செயலி்களு்ககு USB BIOS ஒளிரும் ்தாய 
பலற்க்கள்  மூலம் இற்த எளி்தா்க தீர்க்க முடியும்.

உ்தாரணம் AMD Ryzen, AMD 
த்சரடறரபபர, AMD FX-ச்தாடர, AMD EPYC, AMD 
ஆபசடரான், AMD அத்லான் 64

குறிபபு : இந்த புத்்த்கம் ஆல்டர ் ல்க மற்றும் 
சென் 3 ் மம்பாடு அறடவ்தற்கு முன் எழு்தபபடடது, 
இதில் கூைபடடுள்ளது எதிர்காலத்தில் மாற்ைங்கள் 
அறடயலாம்.

அடடவறண 9.3 இன்சடல் மற்றும் 
AMD்ககு இறடயிலாை ்வறுபாடறட்க 
்காடடுகிைது.

9.26. நிறைவைா்கம் - அறிமு்கம் 
்கணினி நிறைவ்கத்தில் இரண்டு அடிபபறட 
வற்க்கள் உள்ளை. அறவ மு்தன்றம 
நிறைவ்கம் (RAM மற்றும்  ROM) , துறண 
நிறைவ்கம் (வன்்தடடு இய்ககி , குறுந்தடடு இய்ககி 

அட்டவைற்ண 9.3
எண் SRAM DRAM 

1 SRAM ஆைது குறைந்த அணு்கல் ்ேரத்ற்த்க 
ச்காண்டுள்ளது, எை்வ இது DRAM உடன் 
ஒபபிடும்்பாது ்வ்கமா்க உள்ளது 

DRAM ஆைது அதி்க அணு்கல் ்ேரத்ற்த்க 
ச்காண்டுள்ளது, எை்வ இது SRAM உடன் 
ஒபபிடும்்பாது சமதுவா்க உள்ளது.

2 அதி்க விறல குறைந்த விறல 

3 SRAM ்ககு நிறலயாை மின்ொரம் 
்்தறவபபடுகிைது,ஏசைனில்  இந்த 
வற்கயாை நிறைவ்கம் அதி்க மின்ெ்கதிறயப 
பயன்படுத்துகிைது.

DRAM ல்  மின்்்த்ககியில் ்த்கவல் 
்ெமி்க்கபபடுவ்தால், இதில் குறைந்த மின்ெ்கதி்ய 
்பாதுமாை்தாகும்.

4 சி்க்கலாை உள்ளறமவு சுற்றின் ்காரணமா்க DRAM 
நிறைவ்க சில்றலவிட குறைந்த ்ெமிபபுத் திைன் 
கிறட்ககிைது

DRAM-ன் ஒரு பிட நிறைவ்க அறையில்  உள்ள 
சிறிய உள்ளறமவு சுற்றின் ்காரணமா்க, அதி்க  
்ெமிபபுத்  திைன் கிறட்ககிைது.

5 SRAM குறைவாை ்ெமிபபு திைன் ச்காண்டுள்ளது DRAM அதி்கமாை ்ெமிபபு திைன் ச்காண்டுள்ளது. 
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்காத்திருபபு நிறல்கறள விதி்க்காமல் CPU-யின் 
நிறைவ்க ்பருநதில் இயஙகுகிைது. SDRAM 
என்பது பல சில்லு்கறள உள்ளட்ககிய ச்தாகுதி்களா்க 
சபாதுவில் கிறட்ககிைது மற்றும் ச்தாகுதி்களு்ககு  
்்தறவயாை திைறை உருவா்ககுகிைது. 

3. இரடறட ்தரவு SDRAM (DDR SDRAM) - 
Double Data Rate SDRAM :

SDRAM – யின் இந்த ்வ்கமாை பதிபபு  ்கடி்கார 
ெமி்கறஞயின் இரு விளிம்பு்களிலும் அ்தன் 
செயல்பாடறட செயகிைது. அ்்த ்ேரம் ஒரு 
நிறலயாை SDRAM அ்தன் செயல்பாடு்கறள 
்கடி்கார ெமி்கறஞயின் உயரும் விளிம்பில் 
செயகிைது. ்கடி்காரத்தின் இரு விளிம்பு்களிலும் 
்தரவு பரிமாற்ைம் செயயபபடுவ்தால், ்தரவு பரிமாற்ை 
வீ்தம் இரடடிபபாகும். அதி்க விகி்தத்தில் ்தரறவ 
அணு்க நிறைவ்க அறை்கள் இரண்டு குழு்க்களா்க 
ஒருங்கறம்க்கபபடுகிைது.  இது DDR2, SDRAM, 
DDR 3, SDRAM மற்றும் DDR4, SDRAM எை 
பல்்வறு ்காலங்களில் சவவ்வறு செயற்க்களில் 
கிறட்ககிைது.

4. விறரவு DRAM (Cache DRAM)
இந்த வற்க நிறைவ்கம் சிைபபு வற்க DRAM 
நிறைவ்கமாகும். இது இயஙகு சில்லு விறரவு 
நிறைவ்கத்துடன் (SRAM) மு்ககிய DRAM - ்ககு 
அதி்வ்க  இறடய்கமா்க  (buffer)செயல்படுகிைது. 

9.28  வைன் வைட்டு இயக்க்கம்  
அறிமு்கம்

வன் வடடு இய்க்க்கம் ஆைது (HDD), வன் 
வடடு/இய்க்க்கம் (HD), ஒரு நிறலயாை வடடு / 
இய்க்க்கம் என்று    அறியபபடுகிைது.  ஒரு வன் 
வடடு இய்க்க்கம் என்பது ்கணினியில் உள்ள 
்தரவு்கறள ்ெமி்க்க பயன்படும் ஒரு ொ்தைமாகும் 
- இது மு்தன்றமயாை  மற்றும் மி்கபசபரிய 
்ெமிபபு ொ்தைமாகும். இது ்கணினியில் உள்ள 
சபரும்பாலாை ்்காபபு்கறள உள்ளட்ககிய 
வன்சபாருள் ஆகும்.

உங்கள் ்கணினியில் “C: இய்க்க்கத்ற்த “ 
்கண்டுள்ளீர்களா? அது ்தான் உங்கள் வன் வடடு 
இய்க்க்கமாகும். “C இய்க்க்கம்” என்பது வன் வடடு 
இய்க்க்கத்திற்்காை ச்தாழில்நுடப ரீதியா்க ெரியாை 
சபயர அல்ல என்ைாலும், இது ்பசசுவை்ககில் “C 
இய்க்க்கம்” என்ைறை்க்கபபடுகிைது. (்மலும் இது 
HDD - இன் ஒரு பகுதிறய மடடு்ம குறி்ககிைது).

்ெமி்க்க உ்தவுகிைது. சபரும்பான்றமயாை நிரல்்கள் 
மற்றும் ்தரவு்கள் RAM - யில் ்ெமி்க்கபபடுகின்ைை. 
ஒருஙகிறண்க்கபபடட RAM சில்லி்கள் வடிவில் 
கிறட்ககின்ைை. 

1. SRAM (நிறலயாை RAM)
2. DRAM (இயஙகுநிறல RAM)

1.  SRAM - நிறலயாை RAM: ( Static RAM)
SRAM நிறைவ்கம் மின்ெ்கதிறயப பயன்படுத்தும் 
வறர ் ெமி்க்கபபடட ்த்கவல்்கறளத் ்த்க்க றவ்ககும் 
திைன் ச்காண்ட சுற்று்கறள்க ச்காண்டுள்ளது. 
அ்தாவது, இந்த வற்கயாை நிறைவ்கத்திற்கு 
நிறலயாை மின் ெ்கதி ்்தறவபபடுகிைது. விறரவு 
(Cache) நிறைவ்கத்ற்த உருவா்க்க SRAM 
நிறைவ்கங்கள் பயன்படுகின்ைை.

2. DRAM இயஙகுநிறல RAM: 
DRAM என்பது இருநிறல ்த்கவல்்கறள 
மின்னூடட வடிவில் மின்்்த்ககி்களு்ககு 
அளிபப்தன் மூலமும் ்ெமி்க்க உ்தவுகின்ைது. 
மின் ்்த்ககி்களில் ்ெமி்க்கபபடட ்த்கவல்்கள் ஒரு 
குறிபபிடட ்காலத்திற்குப பிைகு இை்க்க ்ேரிடும். 
எை்வ மின் ்்த்ககி்கறள அவற்றின் பயன்பாடறட 
்த்க்கறவபப்தற்்காை அவவப்பாது மின்்ைற்ைம் 
செயயபபட ் வண்டும். சபாதுவா்க DRAM ஐ ச்காண்டு 
மு்ககிய நிறைவ்கம் உருவா்க்கபபடுகிைது.

DRAM - ன் வைற்க்கள :
DRAM - ன் வற்க்கறள ்காண்்பாம்.

1. ஒத்தியங்கா DRAM (A Synchronous Dram)
இந்த வற்க நிறைவ்க ொ்தைத்தில் ்ேரம் 
ஒத்தியங்கா முறையில் ்கடடுபபடுத்்தபபடுகிைது. 
இதில் ஒரு சிைபபு நிறைவ்க ்கடடுபபடுத்தி 
சுற்று ்ேரத்ற்த ்கடடுபபடுத்்த ்்தறவயாை 
்கடடுபபாடு ெமி்கறஞ்கறள உருவா்ககுகிைது. 
நிறைவ்கத்தின் பதிலில்  ஏற்படும் ்தாம்தத்ற்த 
றமய செயல்கம் ்கண்ககில் எடுத்து்க ச்காள்ள 
்வண்டும்.

2. ஒத்தியஙகு DRAM ( Synchronous Dram)
இந்த வற்க RAM சில்லு்களின் அணு்கல் 
்வ்கம் ்ேரடியா்க  CPU - யின் ்கடி்காரத்துடன் 
ஒத்தியங்கபபடுகின்ைை. இ்தற்கு நிறைவ்க 
சில்லு்கள் ்தயாராகி இரு்க்க ்வண்டும் என்று CPU 
எதிரபார்ககும், ்மலும் அதுவும் செயல்பாடடிற்கு 
்தயாரா்க்வ இரு்ககும். இந்த நிறுவைங்கள் 
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வடடு இய்க்க்கத்தின் உள்்ள சபாருத்்தபபடடு 
்காந்தப சபாருட்களால் பூெபபடட, ஒரு உ்லா்க 
சபடடி அல்லது ச்தாகுபபால் மூடபபடடிரு்ககும். 
இது கிறடமடட அல்லது செஙகுத்து நிறலயில் 
சபாருத்்தபபடடு, ்தடடு்களு்ககு ்ம்லயும் கீ்ையும் 
மின்்காந்த வாசிபபு அல்லது எழுது்தலுடன் கூடிய 
வன் வடடு இரு்ககும். ்தரு்க்க இய்க்க்கத்தின் 
அறமபபு படம் 9.30 இல் ்காடடபபடடுள்ளது

9.29.  வைன் வைட்டு ச்காளற்க ைறறும் 
நவைறல செயயும் விதம் :

வன் வடடின் ச்காள்ற்க - ஒரு வன் வடடு 
சபாதுவா்க ்தரவுமற்றும் ்த்கவல்்கறள ்ெமி்க்க 
எளிய ்காந்தவியல் ச்காள்ற்கயின் அடிபபறடயில் 
செயல்படுகிைது. ஒரு வன் வடடு சபாதுவா்க 
ஒரு சபரிய ்த்கடறட்க ச்காண்டிரு்ககும் ்காந்த 
சபாருளால் ஆைா ்தடடு என்று அறை்க்கபபடுகிைது. 
படம் 9.31 ல் HDD யின் செயல்பாடு ்காடடபபடடுள்ளது. 
்தடடு சபாதுவா்க வடட வடிவில் ்கடடபபடடுள்ளது. 
்காந்த ்தடடின் ்மற்பரபபு பில்லியன் ்கண்க்காை 
சிைய சபடடி்களா்க பிரி்க்கபபடடுள்ளது. சிறிய 
பகுதி்களின் ்காந்தமயமா்க்கல் ்தன்னிசசியா்க 
செயல்படலாம். ்தடடின் ்காந்தமயமா்க்கபபடட 
சிறிய பகுதி இரும உயரறவ்க குறி்ககிைது மற்றும் 
இது இரும மதிபபு ஒன்று்ககு (1) ெமமாை்தாகும். 
அ்்தெமயம், ்கந்தமயமா்க்கபடா்த சிறிய பகுதி 
குறைறவ்க குறி்ககிைது மற்றும் இரும மதிபபு 
பூஜ்ஜியத்திற்கு (0) ெமமாைது. இது வன் வடடு 
இய்க்கங்கள் மூலம் ்ெமி்க்கபபடும் எழுத்து்க்கள், 
எண்்கள் மற்றும் பிை ்தரவு வடிவங்கறள்க 
குறி்ககும் இரும மதிபபு்களின் ்கலறவயாகும். 
அ்தாவது பூஜ்ஜியங்கள் அல்லது ஒன்று. வன் 
வடடு இய்ககி்கள் மூலம் ்ெமி்க்கபபடும் ்த்கவலின் 
சிறிய பகுதி பிட எை அறை்க்கபடுகிைது. 
சபாருட்களின் ்காந்தமயமா்க்கல் செயல்முறை 
சபாதுவா்க வடடு்களில் ்த்கவல்்கறள ்ெமி்க்க 
விரும்பபபடுகிைது. ஏசைனில் மின்ொரம் வைஙகு்தல் 
நிறுத்்தபபடடால்  ்தரவு்கறள ்ெமிபபதில் இது 
பதிபறப  ஏற்படுத்துவதில்றல. நீண்ட ்காலத்திற்கு 
மின் விநி்யா்கத்துடன் இறண்க்கபடாவிடடாலும், 
்தரவு இய்க்கத்்தால் ்த்க்கறவ்க்கபபடும். 
சவளிபபுைத்திலிருநது ்காந்தமயமா்க்கல்  நீ்ககும் 
வறர வன் வடடின் ்காந்தமயமா்க்கபடட பகுதி 
்காந்தமா்க்வ இரு்ககும். இ்தன் மூலம் ்தரறவ 
ேம்ப்கமாை ்ெமிபறப அனுமதி்ககிைது.

9.28.1 வைன் வைட்டு இயக்க்கங்கள ஏன் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது ?
ஒரு வன் வடடு இய்க்க்கங்களின் மு்தன்றம 
்ோ்க்கம் டிஜிடடல் ்தரறவ அ்தன் ‘்தடடு்களில்’ 
்ெ்கரிபபது  (விறரவா்கச சுைலும் ்காந்த-சபாருள் 
பூெபபடட வடடு்கள்) மற்றும் ்்தறவபபடும்்பாது 
்த்கவறலப சபறுவதுமாகும். இது ்த்கவறல 
மீடசடடு்க்க ்மலும் ்கணினி அறண்க்கபபடடாலும் 
்தரறவத் ்த்க்கறவ்க சீரற்ை அணு்கறலப 
பயன்படுத்துகிைது. (ச்தாடரபுறடய ்தரறவ எந்த 
வரிறெயிலும் அணு்கலாம் ஆைால் வரிறெயா்க 
அணு்க முடியாது), இ்தன்  ்காரணமா்க “நிறலயற்ை 
்ெமிபபு” எைவும் இது அறை்க்கபபடுகிைது.

்கணினியின் ்ெமிபப்க திைறை நீடடி்க்க  
சவளிபபுை வன் வடடு இய்க்க்கங்கள் பயன்படுகிைது. 
சவளிபபுை வன் வடடு இய்க்க்கங்கள் எளிதில் 
எடுத்துச செல்ல்ககூடியறவ, மு்ககியமாை 
்்காபபு்கறள உங்களுடன் எடுத்துச செல்லவும், 
பயணத்தின்்பாது அவற்றை அணு்கவும் சவளிபபுை 
வன் வடடு இய்க்க்கங்கள்  பயன்படுத்்தபடுகிைது. 
்கணினியில் உள்ள மு்ககியமாை ்தரவு மற்றும் 
்்காபபு்களின் ்காபபுபபிரதி்கறள ்கணினியிலிருநது  
்வறு இடங்களில் ்ெமி்க்கவும் இறவ 
பயன்படுத்்தபபடுகின்ைை. ்காபபுபபிரதி்கறள 
உருவா்ககுவதும் ்ெமிபபதும் உண்றமயில் 
சவளிபபுை வன் வடடு இய்க்க்கங்களின் மு்ககியமாை 
செயல்பாடாகும். ஏசைன்ைால், உள் வன் வடடு 
இய்க்க்கங்கள் செயலிைந்தால், ்கணினியில் 
உள்ள அறைத்து நிரல்்கள், பயன்பாடு்கள் மற்றும் 
்்காபபு்கள் சிற்தநது நிரந்தரமா்க இை்க்கபபடும்.

9.28.2. தருக்க இயககி  
வன் வடடு்களில்  ்தடடு்கள், வடட வடிவ 
உ்லா்க வடடு்கள் உள்ளை, அறவ வன் 

படம் 9.30 வன்வடடின் அறமபபு
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பகுதி நிமிடத்திற்கு பல ஆயிரம் சுைற்சசி்கறள (rpm) 
்மற்ச்காள்ளும் ் வ்கத்தில் சுைல்கிைது. சபாதுவா்க 
சுைல் ்வ்கம் 5,400 rpm, 7,200 rpm, 10,000 rpm 
மற்றும் 15,000 rpm ஆகும். ச்தாழில்நுடபத்தின் 
முன்்ைற்ைத்துடன் ்தடடு்களின் ்வ்கத்திறை  
அதி்கரி்க்க முடியும்.

எழுதும் / படி்ககும் பகுதி : ்தடடு்களில் 
உள்ள ்தரவு்கறள படி்க்கவும் எழு்தவும் இந்தப 
பகுதி பயன்படுகிைது. இய்ககி்கள், ஒரு ்தடடின் 
்மற்பரபபில் இரண்டு எழுதும் / படி்ககும் பகுதி்கறள 
ச்காண்டிரு்ககும். ்தரவு்கறள எழுதும் ் பாது எழுதும் 
/ படி்ககும் பகுதியாைது ்தடடு்களின் ்மற்பரபபில் 
உள்ள ்காந்த துருவ முறைபறப மாற்றுகிைது. 
்தரறவ படி்ககும் ்பாது ்தடடின் ்மற்பரபபில் ்காந்த 
துருவமுறைபறப இந்த பகுதி ்கண்டறியும்.

படி்ககும் / எழுதும் ்பாது, படி்ககும் / எழுதும் 
பகுதியாைது ்தடடின் ்மற்பரபபிறை ச்தாடாமல் 
்காந்த துருவ முறைபறப உணரகிைது. சுைலல் 
ஆைது சுைலும் ்பாது எழுதும் / படி்ககும் பகுதி்கள் 
மற்றும் ்தடடு்களு்ககு இறட்ய ஒரு நுண்ணிய 
்காற்று இறடசவளி பராமரி்க்கபபடுகிைது. இது 
்தறல பை்ககும் உயரம் எைவும் அறை்க்கபபடுகிைது. 
சுைல் சுைல்வற்த நிறுத்தும் ்பாது இந்த ்காற்று 
இறடசவளி அ்கற்ைபபடும் ்பாது, எழுதும் / படி்ககும் 
பகுதியாைது சுைலு்ககு அருகில் உள்ள ்தடடு பகுதியில் 
இரு்ககும். இந்த பகுதி ்தறரயிைஙகும் பகுதி எைவும் 
அறை்க்கபபடுகிைது. ்தறரயிைஙகும் மண்டலம் 
்தறல்ககும் ்தடடு்ககும் இறடயில் உராயறவ்க 
குறை்க்க ஒரு மெகு எண்சணய பூெபபடடுள்ளது.

வடடு இய்ககியில் உள்ள ்தர்க்கம், 
்தறல்கள் ்மற்பரபறப ச்தாடும் முன் 
்தறரயிைஙகும் மண்டலத்திற்கு ே்கரத்்தபபடுவற்த 
உறுதி செயகிைது. இய்ககியில் ்்காளாறு 
ஏற்படடு மற்றும் படி்ககும் /எழுதும் பகுதியாைது 
்தற்செயலா்க ்தறரயிைஙகும் மண்டலத்திற்கு 
சவளி்ய ்தடடின் ் மற்பரபிறைத் ச்தாடடால், அந்த  
பகுதியில் இறடமுறிவு ஏற்படுகிைது. இந்த பகுதி 
இறடமுறிவில் ்தடடில் உள்ள ்காந்த பூசசு கீைபபடடு, 
படி்ககும் / எழுதும் பகுதியில் ்ெ்தம் ஏற்படலாம். 
இது சபாதுவா்க ்தரவு இைபறப ஏற்படுத்துகிைது.   

தூண்டும் ற்க அறமபபு :  படி்ககும் / எழுதும் 
பகுதியாைது தூண்டும் ற்க அறமபபு பகுதியில் 
சபாருத்்தபபடடுள்ளது. இது ்தடடில் ்தரவு்கறள 
எழுதும் / படி்ககும் பகுதியில் அறமநதுள்ளது. ஒரு 
இய்ககியில் உள்ள அறைத்து ்தடடு்களு்க்காை 
படி்ககும் / எழுதும் பகுதியாைது ஒரு தூண்டு 

படம் 9.31 வன்வடடு இயஙகுமுறை

9.29.1  வைன்-வைட்டின் இயறபியல் ைறறும் 
தரக்க கூறு்கள 

சபாதுவா்க ்கணினியில் ்தரவு மற்றும் 
பயன்பாடு்களு்க்காை ்ெமிபப்கத்ற்த வைஙகும் 
வன் இய்ககி, அ்தற்குள் ோன்கு மு்ககிய கூறு்கறள்க 
ச்காண்டுள்ளது. அறவ ்தடடு (்தரறவ ் ெமிபப்தற்்கா்க), 
சுைல் (்தடடு்கறள சுைற்றுவ்தற்கு), படி்க்ககும் / எழுதும் 
பகுதி (்தரறவ படி்க்கவும் எழு்தவும்) மற்றும் இய்ககி  
(படி்ககும் / எழுதும்  பகுதியின் செயல்்கறள்க 
்கடடுபபடுத்்த ). ச்தாழில்நுடபத் திைறம வாயந்த IT 
வல்லுேர்கள் மடடு்ம வன்வடடில் உள்ள கூறு்களில் 
்வறல செயய முடியும். 

தட்டு : சபாதுவா்க HDD ஆைது ்தடடு்கள் 
எைபபடும் ஒன்று அல்லது அ்தற்கு ்மற்படட 
்தடறடயாை வடட வடிவ வடடு்கறள்க 
ச்காண்டுள்ளது.்தடடு்களில் ்தரவு்கள் இரும்க 
குறியீடு்களில் (0s மற்றும் 1s) பதிவு செயயபபடடுள்ளை. 

சுைலும் ்தடடு்களின் ச்தாகுபபு, ்தறல 
வடடு இறணபபு (HDA) எைபபடும் ஒரு வை்ககில் 
சீல் செயயபடுகிைது. ்தடடு என்பது இரண்டு 
்மற்பரபபு்களிலும் (்மல் மற்றும் கீழ ) ்காந்தப 
சபாருட்களால் பூெபபடட ஒரு திடமாை, வடடமாை 
வடடு ஆகும். வடடு ்மற்பரபபின் ்காந்தப பகுதி 
அல்லது ்களங்கறள துருவபபடுத்துவ்தன் மூலம் 
்தரவாைது குறியா்க்கம் செயயபபடுகிைது. ்தடடின் 
இரு பரபபு்களிலிருநதும் ்தரறவ ஏழு்தவும் அல்லது 
படி்க்கவும் முடியும். ்தடடு்களின் எண்ணி்கற்க மற்றும் 
ஒவசவாரு ்தடடு்களின் ்ெமிபபு திைன் ஆகியறவ 
இய்க்க்கத்தின் சமாத்்த திைறை தீரமானி்ககிைது.

சுழல் : ஒரு சுைல் அறைத்து ்தடடு்கறளயும் 
இறணத்து மற்றும் அது ்மாடடருடன் 
இறண்க்கபபடடுள்ளது. சுைலும் ்மாடடார ஒரு 
நிறலயாை ்வ்கத்தில் சுைல்கிைது. வடடின் ்தடடு 
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மற்றும் வழிமுறை்கறள மாற்றுவ்தற்கு ஒரு 
பலற்கறயயும் ச்காண்டிரு்ககும். 

9.30 HDD இன் செயல்திைன்
சுைலும் ஊட்கத்திலிருநது ்தரவு்கறள எவவளவு 
்வ்கமா்க படி்ககும் / எழுதும் பகுதியின் வழியா்க 
றமய ்கணினி்ககு மாற்ைபபடுகிைது  என்ப்தன் 
அடிபபறடயில்  வன் வடடு இய்க்க்கத்தின் 
செயல்திைன் அளவிடபபடுகிைது. இது்பாதுவா்க 
்தரவு செயல்திைன் எைவும் குறிபபிடபபடுகிைது. 
்மலும் ஒரு விைாடி்ககு ஜி்காறபடடு்களில் 
(அல்லது ஜி்காபிடடு்களில்) அளவிடபபடுகிைது.

HDD யின் வைற்க்கள 
வன் இய்ககி ஒரு இறடமு்க ்கம்பியின் வழியா்க 
்தாய பலற்கயுடன் இறண்க்கபபடடுள்ளது. வன் 
இய்ககி இறடமு்கத்தில் மூன்று மு்ககிய வற்க்கள் 
உள்ளை. இதில் பறைய IDE (ஒருஙகிறணந்த  
இய்க்க மின்ைணு) PATA (இறண  ATA )எைவும் 
அறை்க்கலாம். புதிய SATA (ச்தாடர ATA) மற்றும் 
SCSI (சிறிய ்கணினி அறமபபு இறடமு்கம்) 
இறவ ெரவர்கள் மற்றும் ச்தாழிற்ொறல்களில் 
மு்ககியமா்க பயன்படுத்்தபடுகிைது.

வீடடு ்கணினியில் உள்ள வன் 
இய்ககியின் இரண்டு மு்ககிய வற்க்களில் பறைய 
IDE வன் இய்ககி மற்றும் புதிய SATA வன் இய்ககி 
அடஙகும். இது படம் 9.33 இல் ்காடடபபடடுள்ளது. 
திைன் மற்றும் ்தரவு இறணபபி்கறளத் ்தவிர 
இறவ இரண்டும் ஒ்ர அளவுடன் இரு்ககும்.

ற்க அறமபபுடன் இறண்க்கபபடடுள்ளது. 
இ்தைால் ஒ்ர ்ேரத்தில் ்தடடு்கள் முழுவதும் இது 
ே்கரத்்தபபடுகிைது.

இய்ககி ்கடடுபாடடு பலற்க : ்கடடுபாடடு 
பலற்க என்பது ஒரு அடசிடபபடட சுற்று 
பலற்கயாகும். இது வடடு இய்க்க்கத்தின் 
அடிபபகுதியில் சபாருத்்தபபடடுள்ளது. இது ஒரு 
நுண்செயலி, உள் நிறைவ்கம், சுற்று மற்றும் 
நிறலசபாருள் ஆகியவற்றை ச்காண்டுள்ளது. 
நிறலபபடுத்தியாைது சுைல் ்மாடடாரு்ககு 
வைங்கபபடும் திைன் வைஙகிறயயும் ்மாடடாரின் 
்வ்கத்ற்தயும் ்கடடுபபடுத்துகிைது.  இது இய்ககி 
மற்றும் ்கண்ககீடடு அறமபபு இறட்யயாை 
்த்கவல் ச்தாடரபு்கறளயும் நிரவகி்ககிைது. 
கூடு்தலா்க,  இது தூண்டு  ற்க அறமபபிறை 
ே்கரத்துவ்தன் மூலமும் சவவ்வறு எழுதும் / 
படி்ககும் பகுதி்களு்ககு இறடயில் மாறுவ்தன் 
மூலமும் எழுதும் / படி்ககும் பகுதியின் 
செயல்பாடு்கறள ்கடடுபடுத்துகிைது மற்றும் ்தரவு 
அணு்கறல ்மம்படுத்துகிைது.

9.29.2. ைறை கூறு்கள
கூறு்கள் மற்றும் சவளிபபுை உறையில் அறைத்து 
கூறு்கறளயும் ஒன்ைா்க றவத்திரு்ககும் வன் வடடு 
ஆகும். முன்-இறுதி சுற்று பலற்க இய்ககியின் 
முடிவில் உள்ள பலற்க்களுடன் இறணநது 
உள்ளீடு மற்றும் சவளியீடடு ெமி்கறஞ்கறள 
்கடடுபடுத்துகிைது. எந்த வற்கயாை இய்ககியா்க 
இருந்தாலும், அது மின்ொரம் வைஙகுவ்தற்கு ஒரு 
பலற்கறயயும் மற்ை ்கணினியிலிருநது ்தரவு 

படம் 9.32 வன்-வடடின் இயற்பியல் மற்றும் ்தர்க்க கூறு்கள் 

XI_TM_ELEC_EQUIP_CHAP09_2022.indd   149 4/28/2022   3:28:50 PM



பாடம் 9 இயக்க முறை & தாயபலற்க-மீளபாரறவை150

9.30.1 HDD நவை்கம்   
மடி்கணினி்களு்ககு சபாதுவா்க 5400 RPM 
மற்றும் ்கணினி்களு்ககு 7200 RPM ்வ்கத்தில் 
பயன்படுகிைது.  இது HDD சிைந்த இயற்பியல் ் வ்கம் 
ஆகும். அதி்க ்வ்க இய்ககி்கள் சபாதுவா்க அதி்க 
சவபபம், ெத்்தம், அதிரவு அல்லது மடி்கணினிறயப 
பயன்படுத்தும் ்பாது அதி்க ெ்கதிறய 
உருவா்ககுகிைது. ஆைால் சில விதிவில்ககு்கள் 
உள்ளை.

உயர rpm வன் இய்ககி = ்வ்கமாை வன் 
வடடு ்வ்கம் - உண்றம 

RPM என்ைால் என்ை? RPM என்பது ஒரு 
நிமிடத்திற்கு்காை சுைல்்கறள்க குறி்ககிைது. 
்மலும் இது வன் வடடு ்தடடு்களின் சுைற்சி 
்வ்கத்ற்த அளவிட பயன்படுகிைது. மற்ை 
அறைத்தும் ெமமா்க இருபப்தால், ் வ்கமா்க சுைலும் 
்தடடு்கள் விறரவாை வன்வடடு இய்ககி்களில் 
சமாழி சபயர்க்கபபடும் உண்றமயில் வன் வடடு 
இய்ககியின் RPM அ்தன் ஒடடு சமாத்்த ்வ்கத்தில் 
மி்கபசபரிய ்தா்க்கத்ற்த ஏற்படுத்துகிைது.

சவளிபபுை இறணபபு வற்க்கள்: 
சவளிபபுை வன்  இய்க்க்கங்கள் பல்்வறு 
இறணபபு்களா்கப பயன்படுத்்தலாம்:

USB, USB C (a.k.a. USB Type-C)
eSATA, Firewire (400 அல்லது 800)
்தண்டர்பால்ட.

9.31 USB
USB என்பது சவளிபபுை வன்வடடு 
இய்க்க்கங்களு்க்காை மி்கவும் சபாதுவாை 
இறணபபு வற்க. இது படம் 9.35 இல் 
்காடடபபடடுள்ளது. இது பயன்படுத்்த மி்கவும் 
எளி்தாைது.

படம் 9.35 USB

படம் 9.33 SATA  மற்றும் IDE ( வன்வடடு வற்க)

வன் இய்ககி்கள் என்பது ே்கரும் 
பகுதி்கறள்க ச்காண்ட இயநதிர ொ்தைங்களாகும். 
இறவ மலிவாைறவ மற்றும் மாற்று்தலு்ககு 
எளியறவ என்ைாலும் எல்லா ்தரவு்கறளயும் 
இை்க்க ்ேரிடும். கூடு்தல் ்ெமிபப்க இடத்திற்்கா்க 
்கணினியில் ்மலும் வன் இய்ககி்கறளச 
்ெர்க்கலாம்.

மு்தலில் நீங்கள் உங்கள் ்கணினியின் ்தாய 
பலற்கறயப பார்க்க ்வண்டும் அல்லது உங்கள் 
்தாய பலற்க ற்க்யடறடப பாரத்து அதில் பறைய 
IDE இறணபபி்கள் உள்ள்தா அல்லது புதிய SATA 
இறணபபி்கள் உள்ள்தா என்பற்தத் உறுதிபடுத்தி்க 
ச்காள்ள ்வண்டும். ்தாய பலற்கயில் இரண்டு 
வற்க இறணபபான்்கள் கூட இரு்க்கலாம். இறவ 
படம் 9.39 இல் ்காடடபபடடுள்ளது.

படம் 9.34 SATA  மற்றும் IDE – ்தாயபலற்க 
உடைாை இறணபபி்கள்

்தாய பலற்கயில் IDE இறணபி்கள் 
இருந்தால், உங்களு்ககு IDE(PATA) வன் இய்ககி 
்்தறவபபடும். ்தாய பலற்கயில் வை்க்கமா்க 
இரண்டு IDE இறணபபி்கள் உள்ளை.  ்மலும் 
ஒவசவாரு இறணபபான்்களும்  இரண்டு 
இய்ககி்கள் வறர ்கடடுபடுத்்த முடியும். இது 
சமாத்்தம் ோன்கு இய்ககி்கறள இறண்க்க 
அனுமதி்ககிைது. ஒரு புதிய ்கணினியில் SATA 
இறணபி்கள் இரு்ககிைது. ஒரு SATA  இறணபபி, 
ஒரு இய்ககிறய மடடு்ம ச்காண்டிரு்ககும். 
உங்கள் ்கணினியில் அதி்க உைவன் 
இய்ககி்கறள ்ெர்க்க விரும்பிைால் நீங்கள் ்தனி 
்தரவு இறணபபான்்கறள பயன்படுத்்த ்வண்டும். 
்மலும் இய்ககி்கறள அதில் நிறுவுவ்தற்கு இடமும் 
்்தறவபபடும்.
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I ெரியாை விறடறயத் நதரநசதடுத்து எழுதவும் 
 1 மதிபசபண்
1. பயைர மற்றும் வன்சபாருள் இறட்யயாை 

இறடமு்கம் __________________  
ஆகும்.

 அ) CPU ஆ) OS  இ) ALU ஈ) CU
2. பின்வருவைவற்றுள் எது இய்ககு முறைறம 

இல்லா்தது.
 அ) Linux ஆ)  Windows
 இ) Unix  ஈ) Dos
3. பின்வருவைவற்றுள் ஒற்றை பயைர இய்க்க 

முறைறம எது?
 அ) Linux ஆ)  Windows இ) Mac ஈ) 

Dos
4. ்கணிபசபாறியில் ஒவசவாரு 

அறிவுறுத்்தல்்கறளயும் இய்ககி அவற்றை 
நிரலா்க மாற்றுவது  ______________  

 அ) உள்ளீடு  அலகு 
 ஆ) சவளியீடு அலகு
 இ) நிறைைவ்க அலகு
 ஈ) றமயச செயல்க அலகு
5. மடி்க்கணினியில் உள்ள சிைந்த HDD – ன்  

்வ்கம்
 அ) 5400 rmp ஆ) 7200 rmp
 இ) 6400 rmp ஈ) 8200 rmp
6. Macintosh இய்க்க முறைறம துவ்க்கபபடட 

ஆண்டு  __________________  
 அ) 1984 ஆ) 1970
 இ) 1982 ஈ) 1988

விைாக்கள

7. ்ேரியல் சீரா்ககிறயவிட SMP – ன் திைன் 
__________________   அதி்கம்.

 அ) 90% வறர ஆ) 96% வறர
 இ) 85% வறர ஈ) 88% வறர
8. ்கணினியில் பயன்படுத்்தபபடும் மின்்கலன் 

ச்தாகுபபு
 அ) நி்க்கல் - ்்கடமியம்  ஆ) CMOS
 இ) ஆல்்கலின் ஈ) லித்தியம்
9. ்தாயபலற்கயிலுள்ள றமயச செயல்கம் 

மற்றும் சவளிபபுைச ொ்தைங்களு்ககு 
இறட்ய இறணபபு்கறள ்தருவது  
__________________   ஆகும்.

 அ) ச்தாடர சபாருத்தி 
 ஆ) USB சபாருத்தி
 இ)  உள்ளீடு / சவளியீடு சபாருத்தி 
 ஈ)   HDMI சபாருத்தி
10. __________________ ஒ்ர ்ேரத்தில் 

பிட்கறள அனுபபவும், ஏற்்கவும் செயகிைது.
 அ) 2 ஆ)  4 இ) 8 ஈ) 12

II. சில வைரி்களில் விறடயளிக்கவும். 
 3  மதிபசபண்்கள்
1. இய்க்க முறைறமயின் ்்தறவ என்ை?
2. ஒற்றை பயைர இய்க்க முறைறமறயப 

பற்றி சுரு்க்கமா்க கூைவும்.
3. பல பயைர இய்க்க முறைறமைறயப பற்றி 

சுரு்க்கமா்க கூைவும்.
4. இய்க்க முறைறமயின் மு்ககிய 

செயல்பாடு்கள் பற்றி்க கூைவும்.
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5. வறரயறு : றம்க்ராஃொபட விண்்டா.
6. ்கணினியின் குணங்கறளப பற்றி்க கூைவும்.
7. விரிவா்க்கம் ்தரவும்.
 அ) SMPS ஆ) USB இ) GUI   
8. விரிவா்க்க ஸ்லாட என்ைால் என்ை?
9. சபாருத்தி என்ைால் என்ை? அ்தன் 

வற்க்கறள்க கூைவும்.
10. விறரவு நிறைவ்கம் என்ைால் என்ை?
11. ்கணினியிலுள்ள பாடறட்களின் 

வற்க்கறள்க கூைவும்.
12. இய்க்க முறைறமயின் கூறு்கள் யாறவ?

III. கீழ்க்காணும் விைாக்களுககு  
விறடயளிக்கவும். 5  மதிபசபண்்கள்
1. இய்க்க முறைறமயின் ச்தாட்க்கம்  (Booting 

of OS)  பற்றி விள்க்கவும்.
2. செயல்முறை அடிபபறடயில் இய்க்க 

முறைறமயின் வற்க்கறள விள்க்கவும்.

3. SRAM  மற்றும்  DRAM ்வறுபாடு்கறள 
படடியலிடவும்.

4. லிை்கஸ் ்ெறவய்க ்மலாண்றமயின் 
படம் வறரநது விள்க்கவும்.

5. ்தாய பலற்க வடிவ ்காரணி்கள் பற்றி 
சுரு்க்கமா்க ஒபபிடு்க.

IV. கீழ்க்காணும் விைாக்களுககு  விரிவைாை 
விறடயளிக்கவும். 10 மதிபசபண்்கள்
1. ்தாயபலற்கயின் கூறு்கள் மற்றும் அவற்றின் 

செயல்பாடு்கள் பற்றி விள்க்கவும். (ஏ்்தனும் 
ஐநது)

2. RAM – ன் வற்க்கறள விரிவா்க விள்க்கவும்.
3. இய்க்க முறைறமயின் மு்ககிய அம்ெங்கறள 

விள்க்கவும். (ஏ்்தனும் ஐநது)
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10கணினி வலையலைப்புகளின் 
அத்தியாவசியஙகள்  

COMPUTER NETWORK ESSENTIALS

கற்றலின் ந�ாககம்

இப்பாடப ்குதியிலிருந்து மபாணவன் பின்வரு்வனவற்றை அறிந்து க�பாள்ள முடியும்.
1. வ்ைய்மபபு க�பாழில்நுட்ம் ்றறிய 

�ருத்துக�ள.
2. வ்ையின் �டட்மபபு ்றறிய 

க�பாழில்நுட்ங�ள
3. வடங�்்ள �டட்மத்�ல்.
4. வ்ைய்மபபு சபா�னங�ள மறறும் 

புறைக�ருவி�ளின் ்யன்்பாடு.

5. வின்்டபாஸ் ்ச்வய�ம்-2019 ்றறிய 
�ருத்துரு.

6. LINUX – ்ச்வய�ம் ்றறிய �ருத்துரு.
7. ��வல் க�பாழில்நுட் ்பாது�பாபபின் 

அடிப்்ட�ள
8. ஃ்யரவபாலின் ்யன்்பாடு�ள
9. ITIL-ன் �டட்மபபு

்பாடம்

10.1.  வலையலைப்பு கருத்துரு 
ைறறும் த�ாழில்நுட்பம்

10.1.1. வலையலைப்பு ்பறறிய கருத்துரு
�ணிபக்பாறி வ்ைய்மபபு என்்து ்ல்்வறு 
�ணினி சபா�னங�ளுககி்ட்ய ந்டக்றும் 
��வல் ்ரிமபாறறை கசயல்்பாடு�ள ஆகும், 
இது ஒன்்றைபாகடபான்று இ்ணக�ப்டட 
அல்ைது வ்ையபாக�ம் கசயயப்டட 
�ணிபக்பாறி�ளுககி்ட்ய ��வல் மறறும் 
வ்ளங�்்ள ்கிரந்து க�பாளளு�ல் ்றறி 
்குப்பாயவு கசயவ்�க குறிககும். இதில் �ணினி 
வ்ைய்மபபு ்றறிய ்ல்்வறு �ருத்துருக�்்ள 
நபாம் �பாணைபாம்.

கணினி வலையலைப்பு என்்றால் என்்ன?
இன்று �ணினி வ்ைய்மப்பானது 
எல்ைபா இடங�ளிலும் �பாணப்டுகிறைது. 
வீடு�ள, அலுவை�ங�ள, க�பாழிறசபா்ை�ள, 
மருத்துவம்ன�ள இரயில் நி்ையங�ள மறறும் 
ஓயவு அ்றை�ள ்்பான்றைவறறில் நபாம்மபால் �பாண 
முடியும்.

மக�ள அல்ைது க்பாருட�்்ள 
ஒன்்றைபாகடபான்று க�பாடரபு்டுத்தி அ�ன் மூைம் 
்யனுள்ள ��வல்�்்ள அவர�ளுககி்ட்ய 

/அ்வ�ளுககி்ட்ய ்ரிமபாறிக க�பாள்ள 
கசயயும் மு்றை வ்ைய்மபபு எனப்டும். 
அ்னத்து �ரவு ்ரிமபாறறை வ்ைய்மபபு�ளும் 
மு்னயங�ள, �னியபாள �ணிபக்பாறி�ள 
அல்ைது வ்ைய்மபபு மறறும் இ்ணபபு�்்ள 
ஏற்டுத்� உ�வும் மின்னணு சபா�னங�ள, 
மு்னயங�ளுககி்ட்ய ��வல்�்்ள எடுத்துச் 
கசல்ை உ�வும் இ்ணபபு�ள (�ம்பி இ்ணபபு 
/�ம்பியில்ைபா இ்ணபபு) ஆகியவற்றை 
க�பாண்டிருககும். �ணினி வ்ைய்மபபில் 
இரு ்வறு்டட சபா�னங�ளுககி்ட்ய ��வல் 
்ரிமபாறறைத்திறகு ஒன்றுககும் ் மற்டட ஊட�ங�ள 
மறறும் சபா�னங�ள ்யன்்டுத்�ப்டுகிறைது. ரூடடர 
(Router), ஸ்விடசஸ் (switch), ஹப (HUB) மறறும் 
Bridges ஆகிய்வ�ளும் வ்ை சபா�னங�ள 
்டம் 10.1-ல் �பாடட்டடுள்ளது.

்டம் 10.1 வ்ைய்மபபு சபா�னங�ள
153
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�ணிபக்பாறி மறறும் ்ச்வய� �ணிபக்பாறி 
என்றை வபாரத்்��ளுக�பான அரத்�ங�்்ள நபாம் 
புரிந்து க�பாள்ள ்வண்டும். வபாடிக்�யபா்ளர 
்ச்வய� வ்ைய்மப்பானது (Client server 
network) ்டம் 10.3.ல் �பாடடப்டடுள்ளது.

்டம் 10.3 வபாடிக்�யபா்ளர ்ச்வய� 
வ்ைய்மபபு

வாடிகலகயாளர் கணினி (Client Computer)
ஒரு �ணிபக்பாறியபானது மறகறைபாரு 
�ணிபக்பாறியில் இருந்து வ்ளங�்்ள 
அல்ைது ��வல்�்்ள ்�டடு க்றுமபாயின் அது 
வபாடிக்�யபா்ளர �ணிபக்பாறி (Client Computer) 
எனப்டும். (எ.�பா.): ்�பாபபு ்ச்வய�த்தில் 
இருந்து ்�பாபபி்ன ்திவிறைக�ம் கசய�ல். 
இ்ணயத்தில் ��வல்�்்ளத் ்�டு�ல்.

நேலவயக கணிப்த்பாறி (Server Computer)
ஒரு �ணிபக்பாறியபானது மறறை 
�ணிபக்பாறி�ளுககு வழஙகுவ�ற�பான 
வ்ளங�்்ள க�பாண்டிருககுமபாயின் அது 
்ச்வய� �ணிபக்பாறி எனப்டும். ்ச்வய� 
�ணிபக்பாறியபானது வ்ைய்மபபில் உள்ள 
வபாடிக்�யபா்ளர �ணிபக்பாறி�ளுககு  ஒன்று 
அல்ைது அ�றகு ்மற்டட ்ச்வ�்்ள 
வழஙகுவ�றகு க்பாருத்�மபான இயக� அ்மபபு 
(OS) மறறும் க�பாடரபு்டய கமன்க்பாருள�ளுடன் 
நிறுவப்டடிருககும்.

வாடிகலகயாளர் – நேலவயக 
கணினி வலையலைப்பு: இவவ்ைய்மபபில் 
இ்ணந்துள்ள வபாடிக்�யபா்ளர (Client Computers) 
�ணிபக்பாறி�ளின் ்�பாரிக்��ளுககு ஏற் 
குறிபபிடட ்ச்வ�்்ள க�பாடரச்சியபா� வழஙகும் 
வி�மபா� உயர�ர �டட்மபபுடன் கூடிய ் ச்வய� 
�ணிபக்பாறியபானது (Service computer) வ்ை 
இயக� அ்மபபுடன் (்ச்வய� இயக� அ்மபபு) 
மறறும் க�பாடரபு்டய கமன்க்பாருள�ளுடன் 
நிறுவப்டடிருககும். வ்ைய்மபபு�ளில் 
வபாடிக்�யபா்ளர ்ச்வய� வ்ைய்மப்பானது 
க்ரும்ளவில் ்யன்்டுத்�ப்டுகிறைது.

10.2. வலையலைப்பு 
த�ாழில்நுட்பஙகள்

�ணினி வ்ைய்மப்பானது இரு வ்�யபா� 
வ்�ப்டுத்�ப்டடுள்ளது.

1. சரியபான வ்ை பின்னல்
2. வபாடிக்�யபா்ளர – ்ச்வயபா்ளர 

வ்ைய்மபபு

10.2.1.  ேரியா்ன வலை பின்்னல்  
(Peer to Peer Networks)

இரண்டு அல்ைது இரண்டிறகு ்மற்டட 
�ணிபக்பாறி�்்ள ஒரு அ்மபபுடன் (Devices) 
இ்ணப்�றகு அனுமதிககும் க�பாழில்நுட்ம் 
சரியபான வ்ை பின்னல் (Peer to Peer) வ்ைய்மபபு 
எனப்டும். இவவ்�யபான இ்ணப்பானது 
�னிப்டட ்ச்வய�ம் எதுவுமின்றி ்�பாபபி்ன 
எளிதில் ்ரிமபாறிக க�பாள்ள அனுமதிககும். 
இவவ்ைய்மபபில் இ்ணந்திருக� ஒவகவபாரு 
மு்னயக �ணிபக்பாறியும் சரியபான வ்ை 
பின்னல் �ணிபக்பாறியபா� இவவ்ைய்மபபில் 
இ்ணந்திடும். ்மலும் இவவ்ைய்மபபில் 
இ்ணந்திருககும் மறகறைபாரு �ணிபக்பாறிககு 
��வ்ை அனுபபுவ�றகும், க்றுவ�றகும் இது 
அனுமதிககும். குழு �வனம் ்�்வப்டும் 
சிை கசயல்்பாடு�்்ள கசயய இவவ்� 
வ்ைய்மப்பானது ்யன்்டும். ்மலும் ஒரு 
சரியபான இ்னபபில் இருந்து மறகறைபாரு சரியபான 
இ்னபபிறகு ்ச்வ வழங� அனுமதிககும் ்டம் 
10.2.-ல் சரியபான வ்ைய்மப்் �பாணைபாம்.

்டம் 10.2 சரியபான வ்ை பின்னல் 

10.2.2. வாடிகலகயாளர் நேலவயகம் 
வலையலைப்பு (Client Server Network)
வபாடிக்�யபா்ளர ் ச்வய� வ்ைய்மப்பானது 
வபாடிக்�யபா்ளர (client) மறறும் ்ச்வய�க 
(server) �ணிபக்பாறி�்்ள க�பாண்டு 
உருவபாக�ப்டடுள்ளது. வபாடிக்�யபா்ளர 
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10.3.2.  �கர்ப்பு்ற வலையலைப்பு 
(Metropolitan Network)

ந�ரபபுறை வ்ைய்மப்பானது அ�ப்ரபபு 
வ்ைய்மப்் க�பா்ை்்சி வடங�ள 
மூைம் இ்ணத்து க்ரிய ்ரபபிறகுள 
உருவபாக�ப்டடிருககும். ந�ரபபுறை வ்ைய்மபபின் 
அ்ளவபானது அ�ப்ரபபு வ்ைய்மப்் விட 
க்ரிய�பா�வும், ்ரந்� வ்ைய்மப்் விட 
சிறிய�பா�வும் இருககும். ந�ரபபுறை வ்ைய்மப்பானது 
ந�ரத்திறகுள க்ரிய ்ரபபி்ன க�பாண்டிருககும். 
ந�ரபபுறை வ்ைய்மபபின் ்வ�மபானது 100 
Mbps வ்ர இருகும். ்டம் 10.5.ல் ந�ரபபுறை 
வ்ைய்மப்பானது �பாண்பிக�ப்டடுள்ளது.

்டம் 10.5. ந�ரபபுறை வ்ைய்மபபு

10.3.3.  ்பரந� வலையலைப்பு (Wide Area 
Network)

்ரந்� வ்ைய்மப்பானது க�பா்ைதூரத்திறகு 
�ரவு�்்ள அனுப் வ்�  கசயகின்றைது. 
இ்ணயமபானது (Internet) ் ரந்� வ்ைய்மபபின் 
்வ�மபானது 10 Mbps-20 Mbps வ்ர ஆகும். 
்டம் 10.6-ல் ்ரந்� வ்ைய்மப்பானது 
�பாடடப்டடுள்ளது.

10.3. வலையின் வலககள் 
வ்ைய்மபபின் அ்ள்வப க்பாருத்து �ணினி 
வ்ைய்மப்பானது மூன்று முககிய பிரிவு�்ளபா�ப 
பிரிக�ப்டடுள்ளது.

1. அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபு (LAN)
2. ந�ரபபுறை வ்ைய்மபபு (MAN)
3. ்ரந்� வ்ைய்மபபு (WAN)

10.3.1.  அகப்்பரப்பு வலையலைப்பு  
(Local Area Network)

அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபு என்்து ஒரு சிறிய 
்ரபபிறகுள, அ�பாவது ்ளளி, மருத்துவம்ன, 
அடுககுமபாடி, குடியிருபபு�ள ் ்பான்றைவறறில் உள்ள 
�ணிபக்பாறி�்்ள இ்ணத்து உருவபாக�ப்டடது 
ஆகும். அ�ப்ரபபு வ்ைய்மப்பானது குறுகிய 
்குதிககுள அ்மக�ப்டுவ�பால் அ�ன் ்வ�ம் 
�ணிசமபா� இருககும். அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபின் 
்வ�மபானது 100 Mbps மு�ல் 1000 Mbps வ்ர 
இருககும். அ�ப்ரபபு வ்ைய்மப்பானது 
வடங�்்ள க�பாண்டு மடடும் உருவபாக�ப்டும் 
அ்மப்பா� வ்ரயறுக�ப்டவில்்ை. 
அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபின் புதிய ்ரிணபாமமபா� 
வடங�ளின்றியும் (wireless) இது இயஙகும் வி�மபா� 
வ்ளரச்சி க்றறுள்ளது. ்டம் 10.4.ல் அ�ப்ரபபு 
வ்ைய்மப்பானது �பாண்பிக�ப்டடுள்ளது.

்டம் 10.4 அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபு (LAN)

்டம் 10.6 ்ரந்� வ்ைய்மபபு
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தி்சயில் �ரவு�்்ள கசலுத்தும் வசதி ்பாட்ட 
�டட்மபபில் இல்்ை. ்டம் 10.7ல் ஒற்றை 
வடத்தில் இ்ணக�ப்டடிருககும் ்பாட்ட 
�டட்மப்்க �பாணைபாம்.

்டம் 10.7 ்பாட்ட �டட்மபபு –  
முதுகுத் �ண்டு வடத்துடன்

10.4.2.  வலளய கட்டலைப்பு  
(RING TOPOLOGY)

இம்மு்றையபானது ஒவகவபாரு �ணிபக்பாறியுடனும் 
இரண்டு மு்னயங�ள பி்ணக�ப்டட வ்்ளய 
வடிவிைபான �டட்மப்்க க�பாண்டிருககும். 
இ�ன் �ரக� ரீதியபான அ்மபபு மூடப்டட 
வ்்ளயத்்� ் ்பான்றைது. �ரவு ் பாகக�டடு�்ளபானது 
வ்ைய்மபபில் உள்ள ஒரு சபா�னத்தில் இருந்து 
மறகறைபாரு சபா�னத்திறகு வ்்ளய வடிவில் 
�ரவு�்்ள ஒ்ர தி்சயி்ை்ய ்யணிககின்றைன. 
அ்னத்து கசயதி�ளும் வ்்ளய �டட்மபபில் 
முழுவதும் ஒ்ர தி்சயி்ை்ய ்யணிககின்றைன. 

10.4.  வலையலைப்பு கட்டலைப்புகள் 
(NETWORK TOPOLOGIES)  

ஒரு �ணிபக்பாறியபானது வ்ைய்மபபுடன் 
எந்� வ்�யில் இ்ணக�ப்டடுள்ளது என்்்� 
குறிபபிடுவது வ்ைய்மபபு �டட்மபபியல் 
எனப்டும். ஐந்து வ்�யபான வ்ை 
�டட்மபபு�ள உள்ளன.

1. ்பாட்டக �டட்மபபு (BUS Topology)
2. வ்்ளயக �டட்மபபு (RING Topology)
3. நடசத்திரக �டட்மபபு (STAR Topology)
4. �ைபபின க�டட்மபபு (HYBRID Topology)
5. வ்ைபபின்னல் �டட்மபபு (MESM 

Topology)

10.4.1.  ்பாடல்ட கட்டலைப்பு  
(BUS TOPOLOGY)

்பாட்ட �டட்மபபு என்்து ஒரு வ்�யபான 
வ்ை �டட்மபபு ஆகும். இம்மு்றையில் 
ஒவகவபாரு �ணிபக்பாறி மறறும் வ்ைய்மபபு 
சபா�னங�ள அ்னத்தும் ஒற்றை வடத்துடன் 
இ்ணக�ப்டடிருககும். இம்மு்றையில் 
�ரவபானது ஒரு மு்னயில் இருந்து மறகறைபாரு 
மு்னககு ஒ்ர தி்சயில் கசல்லும். இரு 

அட்டவலை 10.1 LAN, MAN ைறறும் WAN இல்டநயயா்ன நவறு்பாடு
எண். LAN MAN WAN

1. வ்ரய்றை LAN – Local Area Network MAN – Metropolitan Area 
Network WAN – Wide Area Network

2. உரி்ம
வ்ைய்மப்பானது 
க்ரும்்பாலும் �னியபாருககு 
கசபாந்�மபான�பா� இருக�ம்.

உரிமமபானது �னியபார 
அல்ைது க்பாதுத்து்றைககு 
கசபாந்�மபான�பா� 
இருக�ைபாம்.

உரிமமபானது �னியபார 
அல்ைதுக்பாதுத் து்றைககு 
கசபாந்�மபான�பா� இருககும்.

3. ்வ�ம் மி�வும் ்வ�மபானது சரபாசரியபானது LAN-ஐ விட ்வ�ம் 
கு்றைவபானது

4. �பாம�ம் வ்ை ்கிர�லுக�பான 
�பாம�ம் கு்றைவு

வ்ை ்கிர�லுக�பான 
�பாம�ம் சரபாசரியபானது.

வ்ைப ்கிர�லுக�பான 
�பாம�ம் அதி�ம்

5. கநரிசல் WAN-னுடன் ஒபபிடும் 
்்பாது கு்றைவு

LAN-னுடன் ஒபபிடும் 
்்பாது அதி�ம்

LAN மறறும் MAN-ஐ விட 
அதி�ம்

6. பி்ழ 
க்பாறுபபு

வடிவ்மத்�ல் மறறும் 
்ரபாமரித்�ல் எளிது. ்மலும் 
WAN-ஐ விட கு்றைந்� 
கசைவு

வடிவ்மத்�ல் மறறும் 
்ரபாமரித்�ல் சிக�ைபானது 
LAN-ஐ விட கசைவு அதி�ம்

வடிவ்மத்�ல் மறறும் 
்ரபாமரித்�ல் சிக�ைபானது. 
LAN MAN விட கசைவு 
அதி�ம். 
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10.4.4. கைப்பி்னக கட்டலைப்பு 
இரண்டு அல்ைது இரண்டிறகு ்மற்டட வ்ை 
�டட்மபபு�ள இ்ணத்து உருவபாக�ப்டடது 
�ைபபின �டட்மபபு ஆகும். எடுத்துக�பாடடபா� 
நடசத்திர மறறும் வ்ைபபின்னல் �டட்மபபு 
இ்ணத்து உருவபாக�ப்டுவது �ைபபின 
�டட்மபபு எனப்டும், (்டம் 10.10).

்டம் 10.10 �ைபபினக �டட்மபபு

10.4.5.  வலைப்பின்்னல் கட்டலைப்பு  
(Mesh Topology)

கு்றைந்�்டசம் இரண்டு மு்னயங�ளுககி்ட்ய 
இரண்டு அல்ைது அ�றகு ் மற்டட வழித்�டங�்்ளக 
க�பாண்ட �டட்மபபு, வ்ைபபின்னல் 
�டட்மபபு எனப்டும்.வ்ைய்மபபில் ஒரு 
மு்னயத்தில் இருந்து மறகறைபாரு மு்னயம் 
்நபாககி அனுப்ப்டும் கசயதியபானது சபாத்தியமபான 
்ல்்வறு வழித்�டங�ளுள ஒன்்றை ்�ரந்க�டுத்து 
கசல்லும். ்றைந்� வ்ைய்மபபு இ்ணயம் 
(WAN)  இந்� வ்ைபபின்னல் �டட்மப்் 
்யன்்டுத்துகின்றைன, (்டம் 10.11).

்டம் 10.11 வ்ைபபின்னல் �டட்மபபு

10.5. த�றிமுல்றகள் ைறறும் I/P 
முகவரி (PROTOCOL AND IP ADDRESS)

10.5.1.  த�றிமுல்ற ்பறறிய கருத்துரு 
(Concept of protocol)

வ்ைய்மபபு கநறிமு்றை�ள 
வ்ைய்மபபின் க்ரிய கசயல்்பாடு�்்ள 
குறுகிய வ்ரயறுக�ப்டட கசயல்்பாடு�்ளபா� 
பிரிககின்றைன. ��வல்�்்ள கவறறி�ரமபா� 

(�டி�பார தி்சயில் அல்ைது எதிர �டி�பார 
தி்சயில்) வ்்ளய �டட்மபபில் உள்ள ஏ்�னும் 
ஒரு சபா�னம் அல்ைது வடமபானது கசயலிழந்�பால் 
அது கமபாத்� வ்்ளய்மப்்யும் ்பாதிககும். 
்டம் 10.8.ல் ஒன்்றைபாகடபான்று இ்ணக�ப்டட 
மு்னயங�்்ள க�பாண்ட வ்்ளய �டட்மப்் 
�பாணைபாம்.

 device 1 

device 2 

device 3 

device 4 

device 5 

device 6 

்டம் 10.8 வ்்ளய �டட்மபபு-ஒன்்றைபாகடபான்றை 
இ்ணக�ப்டட மு்னயங�்்ள க�பாண்ட வ்்ளய 
�டட்மபபு

10.4.3. �டேத்திரக கட்டலைப்பு 
நடசத்திர �டட்மபபில் ஒவகவபாரு மு்னயமும் 
பிரத்தி்ய� வடங�்்ள க�பாண்டு ்மயச் 
சபா�னத்துடன் இ்ணக�ப்டடிருககும்.

அ்னத்து �ரவு�ளும் ்மயச் 
சபா�னத்தின் (Central hub) வழி்ய �பான் கசல்லும். 
வ்ைய்மபபில் ஏற்டும் சிக�ல்�்ளபால் 
வ்ைய்மபபு ்பாதிக�ப்டபாமல் சிக�்ை 
�விர�வும் வ்ைய்மபபு க�பாடர்பான புளளி 
விவரங�்்ள ்ச�ரிப்�றகும் உ�வும் சபா�னமபா� 
்மயச் சபா�னம் வி்ளஙகுகிறைது. ்டம் 10.9.ல் 5 
�ணினி�்்ள ்மயச் சபா�னத்துடன் இ்ணத்து 
உருவபாக�ப்டட நடசத்திர வ்ை�டட்மப்் 
�பாணைபாம்.

்டம் 10.9 நடசத்திர �டட்மபபு-ஐந்து �ணினி�்்ள 
்மயச் சபா�னத்துடன் இ்ணத்து உருவபாக�ப்டட 
நடசத்திர வ்ைய்மபபு
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க�ரு 192.168.1-ன் எடுத்துக�பாட்ட �பாடடுகிறைது.  
�ரவு�்்ள வ்ைய்மபபில் அனுப் மறறும் 
இயக�, �ணினி�ள �ங�ள துவஙகும் இடத்்�யும், 
்சரும் இட�்�யும் அ்டயபா்ளம் �பாண ்வண்டும். 
இது்வ இ்ணய கநறிமு்றை மு�வரி ஆகும். 
இ்ணய கநறிமு்றை மு�வரியபானது 0 மு�ல் 255 
வ்ர எண்�்்ள க�பாண்ட நபான்கு ் குதி�்ளபாைபான 
க�பாகுப்பாகும்.ஒவகவபாரு ்குதியும் புளளி�்ளபால் 
பிரிக�டடிருககும். 173.194.43.7 என்்து இ்ணய 
கநறிமு்றை மு�வரிக�பான எடுத்துக�பாடடபாகும். 
இ்ணய கநறிமு்றை மு�வரியபானது க�ருவின் 
மு�வரி்ய ்்பான்றை�பாகும். மு�வரியின் ஒரு  ்குதி 
�டடிடமபானது உை�த்தின் எந்� ்குதியில் உள்ளது 
என்்்�க குறிககின்றைது. அடுத்�ப ்குதியபானது 
அந்� நபாடடின் எந்� மபாநிைம் அல்ைது ந�ரம் என்்்� 
குறிககும். அடுத்� ் குதியபானது அக�டடிடத்தின் எந்� 
ந�ரத்தின் எந்� ்குதி என்்்�க குறிககும். அடுத்� 
்குதியபானது குறிபபிடட க�ருவி்ன குறிககின்றைது. 
அத்க�ருவில் அ்மந்துள்ள வீடு�ளின்  (�ணினி�ள) 
மு�வரியபானது 
192.168.1.20 192.168.1.21 192.168.1.22  ஆகும்.
3. ்யனர ்டடடபாகிரபாம் கநறிமு்றை�ள (UDP)
UDP  என்்�ன் விரிவபாக�ம் USER 
DATAGRAM PROTOCOL என்்�பாகும். இது 
�ரவு ்ரிமபாறறைத்திறகு ்யன்்டும் TCP / IP 
கநறிமு்றை க�பாகுதியின் ஒரு ்குதியபாகும்.
்யனர ்டடடபாகிரபாம் கநறிமு்றையபானது ஊட� 
ஒளி்ரபபு�ளில் ்யன்்டுத்�ப்டுகிறைது.
4. ்�பாபபு ்ரிமபாறறை கநறிமு்றை�ள
்�பாபபு ்ரிமபாறறை கநறிமு்றையபானது க்பாதுவபா� 
்ல்்வறு வ்ைய்மபபு�ளுககுள ்�பாபபு�்்ள 
்ரிமபாறறைம் கசயது க�பாள்ள ்யன்்டுகிறைது.
்�பாபபு�ள என்்்வ உ்ர, ் �பாபபு�ள, ் ல்லூட� 
்�பாபபு�ள ்்பான்றை்வயபா� இருக�ைபாம். 
இந்� மு்றை ்ரிமபாறறைமபானது மறறை மு்றை�்்ள 
�பாடடிலும் ்வ�மபானது.
5. மீ உ்ர ்ரிமபாறறை கநறிமு்றை�ள (HTTP)
மீ உ்ர ்ரிமபாறறை கநறிமு்றையபானது (Hyper Text 
Transfer Protocol) ்யனபா்ளர – ்ச்வயபா்ளர 
மபாதிரி்ய அடிப்்டயபா� க�பாண்ட�பாகும்.
மீ உ்ர ்ரிமபாறறை கநறிமு்றையபான� வ்ை 
்யனபா்ளர (Web client) மறறும் வ்ை ் ச்வயபா்ளர 
(Web Server) இ்ட்ய இ்ணபபி்ன 
ஏற்டுத்துகிறைது.மீ உ்ர ்ரிமபாறறை கநறிமு்றை 
��வ்ை�்்ள வ்ைப்க�ங�ளில் �பாடடுகிறைது.

அனுபபுவ�ரககும் மறறும் க்றுவ�றகும், ��வல் 
க�பாடரபு ்ரிமபாறறைத்தின் இருபுறைமும் உள்ள 
சபா�னங�ள கநறிமு்றை ்ண்பு�்்ள பின்்றறை 
்வண்டும்.வ்ைய்மபபு கநறிமு்றை�்்ள 
ஏறறுக க�பாண்டு கசயல்்டுவ�ற�பான 
வழிமு்றை்ய கமன்க்பாருள, வன்க்பாருள 
அல்ைது இரண்டிலும் உருவபாக�ைபாம்.

10.5.2. த�றிமுல்றகள் (protocol)
மின்னணு சபா�னங�ள �ங�ளுககுள ��வல்�்்ள 
்ரிமபாறிக க�பாள்ள அனுமதிககும் நி்ையபான 
விதி�ளின் க�பாகுபபு கநறிமு்றை எனப்டும். எந்� 
வ்�யபான �ரவு�ள ்ரிமபாறிக க�பாள்ளப்ட 
்வண்டும், என்ன �டட்்ள�ள �ரவு�்்ள அனுப் 
மறறும் க்றை ்யன்்டுத்�ப்ட ்வண்டும், �ரவு�ள 
்ரிமபாறறைத்்� எவவபாறு உறுதி கசயய ்வண்டும் 
்்பான்றை விதி�்்ள இது உள்ளடககியிருககும். 
(எ.�பா) TCP, IP VDP, FTP HTTP, HTTPS.
1. ்ரிமபாறறை �டடுப்பாடடு கநறிமு்றை�ள 

(Transmission Control Protocol – TCP)
்ரிமபாறறை �டடு்்பாடடு கநறிமு்றையபானது 
வ்ைய்மபபில் ��வல் க�பாடரபு�ை்்ள 
்ரிமபாறிக க�பாள்ள ்யன்்டுகிறைது.

்ரிமபாறறு �டடுப்பாடடு கநறிமு்றையபானது 
��வ்்ள சிறிய க�பாகுதி�்ளபா� பிரித்து இைககிறகு 
அனுபபும்.இருபபினும், IP-யபானது க�பாகுதி�ள 
சரியபான மு�வரிக� அனுப்ப்டுவ்� உறுகி 
கசயகின்றைது.
2. இ்ணய கநறிமு்றை (Internet Protocol - IP)
இ்ணய கநறிமு்றை மு�வரி (IP Address) என்்து 
�ணினி வ்ைய்மபபில் இ்ணந்துள்ள 
ஒவகவபாரு �ணிபக்பாறியும், �ங�ளுககி்ட்ய 
��வ்ை ்ரிமபாறிக க�பாள்ள உ�வும்.எண் 
வடிவிைபான அ்டயபா்ளம் ஆகும்.இ்ணய 
கநறிமு்றை மு�வரியபானது (IP Address) இரண்டு 
முககிய ்யன்்பாடு�்்ள வழஙகுகிறைது.
 i)  வழஙகு �ணினி அல்ைது வ்ைய்மபபின் 

இ்டமு�த்்� அ்டயபா்ளம் �பாணு�ல்.
 ii)  இருபபிட மு�வரி

்டம் 10.12 க�ரு 192.168.1 எடுத்துக�பாடடு
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வலையலைப்பு அடுககு த�ா்டர்்பா்ன 
நைைாணலை த�றிமுல்றகள்
● வழித்திடட வழிமு்றை�ள (Routing)
● ்ல்்ரபபு குழு ்மைபாண்்ம  

(Multicast Group Management)
● வ்ைய்மபபு அடுககு மு�வரி ஒதுககீடு 

(Network layer Address Management)

10.6.3.  ந்பாககுவரத்து அடுககு  
(Transport Layer)

ஒரு �ணிபக்பாறியில் இருந்து இயககு 
�ணிபக்பாறிககு �ரவி்ன ்ரிமபாறறைம் கசயயும் 
இப்்பாககுவரத்து அடுக�பானது, வ்ைய்மபபு 
அடுககின் ்மல் �டட்மக�ப்டடுள்ளது.இது ஒன்று 
அல்ைது ஒன்றிறகு ்மற்டட வ்ைய்மபபு�்்ள 
்யன்்டுத்தும் ்ச்வ்ய வழஙகுகிறைது.்மலும் 
்ச்வ கசயல்்பாடடின் �ரத்்�யும் ்ரபாமரிககிறைது.

இது எவவ்ளவு �ரவபானது, எஙகு, எந்� 
்வ�த்தில் அனுப்ப்ட ்வண்டும் என்்்�யும் 
தீரமபானிககிறைது.இந்� அடுக�பானது, ்யன்்பாடடு 
அடுககில் இருந்து க்றைப்டும் கசயதி�்்ள 
�டட்மககிறைது. �ரவு அை�பானது இைககிறகு 
பி்ழயின்றியும், வரி்சப்டியும் கசன்றை்டந்��பா 
என்்்� உறுதி கசயய இது உ�வுகின்றைது. 
்்பாககுவரத்து அடுககு �ரவு �டடுப்பாடு, பி்ழக 
�டடு்்பாடு, ்குதி�்ளபா� பிரித்�ல் மறறும் பிரித்� 
்குதி�்்ள ்சரத்�ல் ்்பான்றைவறறின் மூைம் 
இ்ணபபின் நம்்�த் �ன்்ம்ய �டடுப்டுத்� 
உ�வுகிறைது. �ரவு ்ரிமபாறறைம் கவறறி�ரமபா� 
ந்டக்றறை�ற�பான ஒபபு்�யும், ்மலும் �ரவபானது 
பி்ழயின்றி இைககி்ன கசன்றை்டந்து விடடபால் 
அடுத்� �ரவு�்்ள அனுபபுவ�ற�பான ஒபபு்�்யயும் 
வழஙகுகிறைது. TCPயபானது ்்பாககுவரத்து அடுககிறகு 
ஒரு சிறைந்� எடுத்துக�பாடடபாகும்.

ந்பாககுவரத்து அடுககின் முககிய தேயல்்பாடுகள்
● அமரவு அடுககில் இருந்து க்றைப்டும் 

கசயதி�்்ள ்குதி�்ளபா� பிரித்து, அ்வ�்்ள 
எண்�்்ள க�பாண்டு வரி்சப்டுத்தும்.

● இைககு �ணினியில் கசயதியபானது சரியபான 
கசயல்மு்றைககு வழங�ப்டடுள்ளது என்்்� 
்ரிமபாறறை அடுககு உறுதி கசயகின்றைது.

● ்மலும் இது முழு கசயதி்யயும் எந்� வி� 
பி்ழயுமின்றி கசன்றை்டந்�்� உறுதி 
கசயயும்.இல்்ைகயனில், அந்� கசயதியபானது 
மீண்டும் அனுப்ப்டட்� உறுதி கசயயும்.

10.6. TCP / IP ைாதிரி – 4 அடுககுகள்
TCP / IP என்்�ன் விரிவபாக�ம் Transmission control 
Protocol / Internet Protocol என்்�பா�ம். TCP / IP 
மபாதிரியபானது OSI (Open System Internation) திறைந்� 
மு்றை இ்ட இ்ணபபு மபாதிரியின் சுருக�மபான 
்திப்பாகும்.இது பின்வரும் நபான்கு அடுககு�்்ள 
க�பாண்டுள்ளது.
1. வ்ைய்மபபு அணு�ல் / இ்ணபபு அடுககு
2. இ்ணய அடுககு
3. ்ஹபாஸ்ட-டு-்ஹபாஸ்ட அடுககு / ்ரிமபாறறை 

அடுககு
4. கசயல்்பாடு / ்யன்்பாடடு அடுககு

10.6.1.  வலையலைப்பு அணுகல் அடுககு 
(Network Area Layer)

TCP / IP மபாதிரியில் உள்ள நபான்கு அடுககு�ளில் 
மு�ைபாவது அடுககு வ்ைய்மபபு அணு�ல் 
அடுக�பாகும்.வ்ைய்மப்் ்யன்்டுத்தி 
�ரவு�்்ள எவவபாறு அனுப்ப்டல் ்வண்டும் 
என்றை விவரத்தி்ன வ்ரயறைக� இது 
உ�வுகிறைது. இ்ணயச்சு வடம், ஒளி இ்ழ வடம், 
�ண்ணபாடி ஒளியி்ழ வடம் அல்ைது முறுக�ப்டட 
இ்ண அச்சு வடம் ்்பான்றை வ்ைய்மபபு 
ஊட�ங�்்ள ்நரடியபா� அணு�ககூடிய 
வன்க்பாருள�ள பிடடு�்்ள எவவபாறு ஒளித் 
துடிபபு�்ளபா� மபாறறை ் வண்டும் என்றை ��வ்ையும் 
க�பாண்டிருககும். வ்ைய்மபபு மூைம் �ரவு�ள 
எவவபாறு அனுப்ப்ட ்வண்டும் என்்்� 
வ்ரயறுககிறைது.ஒ்ர வ்ைய்மபபில் உள்ள 
இரண்டு சபா�னங�ளுககி்ட்ய ந்டக்றைம் 
�ரவு ்ரிமபாறறைத்திறகு இது க்பாறுப்பாகும்.

10.6.2. இலைய அடுககு
TCP / IP மபாதிரியில் இரண்டபாவது அடுக�பானது 
இ்ணய அடுக�பாகும்.(Network Layer) இது 
வ்ைய்மபபு அடுககு எனவும் அ்ழக�ப்டும். 
இவவடுககின் மி� முககிய ்ணியபானது, �ரவு 
க�பாகுபபு�்்ள எந்� ஒரு வ்ைய்மபபில் 
இருந்தும் எந்� ஒரு �ணிபக்பாறியில் இருந்தும் 
அ்வ கசல்லும் ்பா்�்ய க்பாருட்டுத்�பாமல் 
இைக்� கசன்றை்டயும் வ்ர அனுபபுவ�பாகும். 
மபாறும் நீ்ளத்்� க�பாண்ட �ரவு வரி்ச்ய 
்ல்்வறு வ்ைய்மபபு�ளின் உ�வியுடன், ஒரு 
மு்னயத்தில் இருந்து மறகறைபாரு மு்னயத்திறகு 
அனுபபுவ�றகுத் ்�்வயபான கசயல்்பாடடு 
மறறும் ந்டமு்றைக குறிபபு�்்ள வழஙகுகிறைது.
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10.7. �ரவு ்பரிைாற்றம்
�ரவு ்ரிமபாறறைம் என்்து இரு 
சபா�னங�ளுககி்ட்ய �ரவி்ன ்ரிமபாறறைம் 
கசயவ�பாகும்.இது ��வல் க�பாடரபு மு்றை 
எனவும் அ்ழக�ப்டும். ஒன்்றைபாகடபான்று 
இ்ணக�ப்டட ஒவகவபாரு சபா�னத்திலும் ��வல் 
க�பாடரபி்ன ஏற்டுத்� ்பாட்ட�ள (Buses), 
வ்ைய்மபபு�ள (Networks) ்்பான்றை்வ 
வடிவ்மக�ப்டடுள்ளன.மூன்று வ்�யபான 
��வல் க�பாடரபு மு்றை�ள உள்ளன.
● ஒரு வழி மு்றை (Simplex)
● அ்ர இரட்ட வழிமு்றை (Half-Duplex)
● முழு இரட்ட வழிமு்றை (Full-Duplex)

10.7.1. ஒரு வழி முல்ற
ஒரு வழிமு்றையில் �ரவபானது ஒரு தி்சயில் 
மடடு்ம கசல்லும். இ்ணபபில் உள்ள இரு 
சபா�னங�ளில் ஒன்று மடடு்ம �ரவி்ன 
அனுபபும். மறகறைபான்று �ரவி்னப க்றறுக 
க�பாளளும்.ஒரு வழி மு்றையபானது �ரவி்ன 
ஒரு தி்சயில் அனுபபுவ�றகு அ்ைவரி்சயின் 
முழு திறை்னயும் ்யன்்டுத்திக க�பாளளும்.(எ.�பா.) 
கசயதி ஏறபி (Pager)

10.7.2. அலர-இரடல்ட வழிமுல்ற
அ்ர-இரட்ட வ்�யில் ஒவகவபாரு சபா�னமும் 
�ரவு்்ள அனுப்வும் க்றைவும் முடியும்.ஆனபால் 
ஒ்ர ்நரத்தில் இரு கசயல்�்்ள ்மறக�பாள்ள 
இயைபாது. ஒரு சபா�னம் �ரவி்ன அனுபபும் 
்்பாது, மறகறைபான்று க்றறுக க�பாளளும்.அடுத்து 
அது்்பால் ்நரமபாறைபா� கசயல்்டும்.

அ்ர-இரட்ட மு்றை்மயபானது 
ஒ்ர சமயத்தில் இரு தி்ச�ளிலும் �ரவு ்கிரவு 
்�்வப்டபா� இடங�ளில் ்யன்்டுகிறைது.
அ்ைவரி்சயின் முழு திறை்னயும் ஒவகவபாரு 
தி்சயிலும் �ரவி்ன அனுபபும்்்பாது 
்யன்்டுத்திக க�பாள்ள முடியும். (எ.�பா.) ந்ட 
்்சி (வபாககி-டபாககி) (இதில் இரு தி்சயிலும் 
கசயதி்ய அனுப் முடியும். ஒரு சமயத்தில் ஒரு 
தி்சயில் மடடு்ம அனுப்ைபாம்)

10.7.3. முழு இரடல்ட வழிமுல்ற
முழு இரட்ட வழிமு்றையில் இரு சபா�னங�ளும் 
ஒரு சமயத்தில் இரு தி்சயிலும் கசயதி்ய 

10.6.4.  ்பயன்்பாடடு அடுககு (Application Layer)
்யன்்பாடடு அடுக�பானது கமன்க்பாருள 
்யன்்பாடு�ளுடன் க�பாடரபு க�பாண்டு ��வல் 
க�பாடரபு கூறு�்்ள கசயல்்டுத்துகிறைது. 
்யன்்பாடடு நிரல்�ளினபால் உருவபாக�ப்டும் 
�ர்வ ்றறிய வி்ளக�மபானது, எப்்பாதும் OSI 
மபாதிரியின் எல்்ைககு கவளியில் இருககும்.
(எ.�பா.)்�பாபபு ்ரிமபாறறைம் (File Transfer), 
மின்னஞசல் (E-mail), க�பா்ை உளநு்ழவு 
(Remote login) ்்பான்றை்வயபாகும்.

்பயன்்பாடடு அடுககினுல்டய தேயல்்பாடுகள்
்யன்்பாடடு அடுக�பானது இ�ர க�பாடரபு 
சபா�னங�்்ள அ்டயபா்ளம் �பாண உ�வுகிறைது. 
�ரவு வ்ளங�ள கி்டப்்�யும் தீரமபானிககிறைது. 
்மலும் க�பாடர்் ஒத்தி்சக� உ�வுகிறைது.
● ்யனர�்்ள க�பா்ைவில் உள்ள 

வழஙகு �ணினியில் (Host) உளநு்ழய 
அனுமதிககிறைது.

● ்ல்்வறு வ்�யபான மின்னஞசல் 
்ச்வ�்்ள இந்� அடுக�பானது வழஙகுகிறைது.

TCP / IP ைாதிரியின் �ன்லைகள்
● ்ல்்வறு வ்�யபான �ணிபக்பாறி�ளுககு 

இ்ட்ய க�பாடரபி்ன ஏற்டுத்� உ�வுகிறைது.
● இயக� அ்மப்் சபாரந்திரபாமல் இது 

இயஙகுகிறைது.
● இது ்ை வழி�ட கநறிமு்றை�்்ள 

ஆ�ரிககிறைது. (Routing Protocols)
● இது நிறுவனங�ளுககி்ட்ய இ்ணய 

கசயல்்பாடு�்்ள கசயல்்டுத்துகிறைது.
● TCP/IP மபாதிரியபானது ்யனர ்ச்வயபா்ளர 

�டட்மபபில் அதி�மபா� ்யன்்டக கூடியது.

TCP / IP ைாதிரியின் குல்றகள்
● TCP / IP மபாதிரி்ய உருவபாககுவதும், 

்�யபாளுவதும் சிக�ைபான�பாகும்.
● ்ரிமபாறறை அடுக�பானது க�பாகுபபு�்்ள 

வழஙகுவ�றகும் / கசன்றை்டந்��றகும் 
உத்திரவபா�ம் அளிக�பாது.

● TCP / IP மபாதிரியில் கநறிமு்றை�்்ள 
மபாறறுவது எளி�பானது அல்ை.

● அ�னு்டய ்ச்வ�ள, இ்டமு�ங�ள 
மறறும் கநறிமு்றை�ள ்்பான்றைவறறில் 
இருந்து க�ளிவபான பிரி�ல் இல்்ை.
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வ்ைய்மபபு) வ்ைய்மபபு தி்சவி�ள 
உ�வியுடன் ஒன்்றைபாகடபான்று இ்ணத்து 
உருவபாக�ப்டுவது வ்ைய்மபபு�ளுககு 
இ்ட்யயபான வ்ைய்மபபு எனப்டும். 
வ ் ை ய ் ம ப பு � ளு க கி ் ட ் ய ய பா ன  
வ்ைய்மபபில் உள்ள ஒவகவபாரு 
வ்ைய்மபபும் பிறை வ்ைய்மபபில் இருந்து 
்வறு்டட மு�வரி்ய க�பாண்டிருககும்.
வ்ைய்மபபு மு�வரியபானது இ்ணய 
வ்ைய்மபபில் உள்ள ஒரு வ்ைய்மப்் 
அ்டயபா்ளம் �பாண உ�வுகிறைது.கவவ்வறு 
அ்மவிடங�ளில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்தின் 
்ல்்வறு ்யனர�ள �ரவு மறறும் வ்ளங�்்ள 
்கிரந்து க�பாள்ளவும், க�பாடரபு க�பாள்ளவும் இது 
அனுமதிககிறைது. நவீன வணி�ங�ள இ்ணய- 
வ்ைய்மபபின்றி கசயல்்ட முடியபாது. ்ல்்வறு 
வ்�யபான இ்ணய-வ்ை அ்மபபு�ள.

1. இ்ணயம் (Internet)
2. அ� இ்ணயம் (Intranet) 
3. புறை இ்ணயம் (Extranet)

10.8.1. இலையம்(Internet)
இ்ணயம் என்்து உை�்ளபாவிய கவளிப்்டயபா� 
அணு�ககூடிய ஒன்்றைபாகடபான்று இ்ணக�ப்டட 
�ணினி இ்ணய வ்ைய்மபபு ஆகும் (Inter-
network). இது �ரநி்ைப்டுத்�ப்டட இ்ணய 
கநறிமு்றை�்்ளப ்யன்்டுத்தி �ரவி்ன 
அனுபபும். மி�பக்ரிய வ்ைய்மபயி்ன 
க�பாண்டது.

அனுப்வும், க்றைவும் முடியும்.்டம் 10.13ல் முழு 
இருவழி மு்றை்மயபானது �பாடடப்டடுள்ளது. 
முழு இரட்ட வழிமு்றையில் ஒரு தி்சயில் 
கசல்லும் சமிக்ஞையபானது �னது இ்ணபபு திறைன், 
எதிரதி்சயில் கசல்லும் சமிக்ஞை்யபாடு ்கிரந்து 
க�பாளளும். இது இரு வழி�ளில் ந்டக்றும்
● ஒன்று இ்ணப்பானது இரண்டு �னித்�னி 

்ரிமபாறறை ்பா்��்்ள க�பாண்டிருக� 
்வண்டும். ஒன்று ��வ்ை அனுபபுவ�றகும் 
மறகறைபான்று ��வ்ை க்றுவ�றகும் ஆகும். 
அல்ைது வழித்�டத் திறைனபானது இரு தி்சயிலும் 
கசல்லும் சமிக்ஞை�ளுககு ்கிரந்�ளிக�ப்டும்.

● முழு இரட்ட வழிமு்றை  அ்னத்து 
்நரங�ளிலும் ஒ்ர சமயத்தில் இரு 
தி்ச�ளிலும் ��வல் க�பாடரபு ்�்வப்டும் 
�டங�ளில் உ்்யபா�ப்டுகிறைது.

● அ்ைவரி்சயின் வழித்�டத் திறைனபானது 
இரு தி்ச�ளுககும் ்கிரந்�ளிக�ப்டும்.

்டம் 10.13 முழு – இரட்ட வழிமு்றை

10.8. இலைய- வலையலைப்பு
இரண்டு அல்ைது இரண்டிறகு ்மற்டட �ணினி 
வ்ைய்மபபு�்்ள (க்பாதுவபா� அ�ப்ரபபு 

அட்டவலை 10.2 ஒரு வழி முல்ற, அலர இரடல்ட  வழிமுல்ற ைறறும்  
முழு இரடல்ட வழிமுல்ற இல்டநயயா்ன நவறு்பாடு:

ஒருவழி மு்றை்ம அ்ர இரட்ட வழிமு்றை முழு இரட்ட வழிமு்றை

ஒரு தி்சயிைபான க�பாடரபு இரு தி்சயிைபான க�பாடரபு. 
ஆனபால் ஒரு சமயத்தில் ஒரு 
தி்சயிைபான க�பாடரபு மு்றை

ஒ்ர சமயத்தில் இரு தி்சயிைபான 
க�பாடரபு

அனுபபுனர �ரவி்ன அனுப் 
முடியும் ஆனபால் �ரவி்ன க்றை 
முடியபாது.

அனுபபுனர �ரவி்ன அனுப்வும் 
முடியும், க்றைவும் முடியும். ஆனபால் 
ஒரு சமயத்தில் ஒன்று மடடு்ம 
ந்டக்றும்.

ஒ்ர சமயத்தில் அனுபபுனர 
�ரவி்ன அனுப்வும் முடியும் 
க்றைவும் முடியும்.

அ்ர இரட்ட வழிமு்றை மறறும் 
இரட்ட வழிமு்றை்ய �பாடடிலும் 
கு்றைந்� கசயல்திறைன் க�பாண்டது.
(எ.�பா.) கசயதி ஏறபி (Pager)

முழு- இரட்ட வழிமு்றை்ய விட 
கு்றைந்� கசயல்திறைன் க�பாண்டது.
ண் ந்ட ்்சி (வபாககி-டபாககி)

ஒரு வழி மு்றை்ம மறறும் அ்ர 
இரட்ட வழிமு்றை்ய �பாடடிலும் 
சிறைந்� கசயல்திறைன் க�பாண்டது.
அ்ை்்சி (cell phone)
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அக இலையத்தில் குல்ற்பாடுகள்
● அ� இ்ணயத்்� கசயல்்டுத்துவ�றகு 

மிகுந்� கசைவு மறறும் ்நரமபாகும்.
● ்யனரின் திருபதியறறை அனு்வம் ்யன்்பாடடு 

விகி�த்்� கு்றைககும்.
● இவவ்மபபின் கவறறி மறறும் கசயல்்பாடடு 

திறை்ன அ்ளவிடுவது �டினம்.

10.8.3. பு்ற இலையம் (Extranet)
புறை இ்ணயமபாவது, ஒரு நிறுவனத்தின் அ� 
இ்ணயத்்�, அந்நிறுவனத்தின் கவளியில் 
இருககும் வழஙகுநர�ள, விற்்னயபா்ளர�ள, 
்ஙகு�பாரர�ள, வபாடிக்�யபா்ளர�ள 
அல்ைது வணி� இ்ண்வபார ்்பான்றை 
்யனர�ளுககும் விரிவு்டுத்துவது ஆகும். 
வணி� நடவடிக்��ளுககு புறை இ்ணயத்தின் 
்�்வயபானது நபாளுககு நபாள அதி�ரித்து 
வருகிறைது. எடுத்துக�பாடடபா� ்திவு கசயயப்டட 
வபாடிக்�யபா்ளர�ளுககு க�பாளமு�ல் 
ஆ்ண்ய வழஙகு�ல், வி்ைப்டடியல், ்ணம் 
கசலுத்து�ல் க�பாடர்பான கசயல்்பாடு�ள, இ்ண 
வபாடிக்�யபா்ளர க�பாடர்பான கசயல்்பாடு�ள, 
்ஙகு�பாரர�ளுக�பான க்பாருள�்்ள ்றறிய 
வி்ளக� ்�்யடு�ள, ்ஙகு�பாரர�ளுக�பான 
�ளளு்டி வி்ை்டடியல் ்்பான்றை்வயபாகும்.

பு்ற இலையத்தின் �ன்லைகள்
● வபாடிக்�யபா்ளர�ள மறறும் ் ஙகு�பாரர�ளுககு 

்யன்்பாடு�ள மறறும் ��வல்�ள கி்டக�ச் 
கசயவ�ன் மூைம் கநகிழ்வுத் �ன்்ம்ய 
்மம்்டுத்துகிறைது. ்மலும் வணி�த்தில் 
ஈடு்டடுள்ள அ்னத்து �ரபபின்ரயும் 
அவர�ளுககு ஏறறை வ்�யில் கசயல்்ட 
்வககிறைது.

● மு்றையபா� கசயல்்டுத்�ப்டட புறை 
இ்ணயமபானது, கவவ்வறு வ்�யபான 
அணு�ல் ்டிநி்ை�்்ள உருவபாககும். ்மலும் 
அ�ன் வி்்ளவபா� நிறுவனத்தின் �ரவு�்்ள 
யபார அணு� முடியும் என்றை �டடுப்பாடு�்்ள 
ஏற்டுத்து�ன் மூைம் நிறுவனத்தின் 
்பாது�பாபபி்ன அதி�ரிக� முடியும்.

பு்ற இலையத்தின் குல்ற்பாடுகள்
● வ்ைய்மபபில் எவவபாறு ்வ்ை கசயவது 

என்்து ்றறி ்யனர�ளுககு ்யிறசி அளிக� 
மிகுந்� ்நரம் ்�்வப்டும்.

இலையத்தின் �ன்லைகள்
● ்ல்்வறு மக�ள வீடடில் இருந்�்டி்ய 

அலுவை�ப ்ணி�்்ள ்மறக�பாள்ளவும், 
அல்ைது கமயநி�ர அலுவை� அனு்வத்்� 
க்றை இ்ணயமபானது உ�வுகிறைது.

● இ்ணயத்தின் உ�வியுடன் மபாணவர�ளுககு 
�்டயில்ைபா �ல்வி்ய வழங� முடியும்.

● இ்ணயத்தின் உ�வியுடன் ஒருவர 
��வல்�்்ள வி்ரவபா�வும் எளி�பா�வும் 
அணு� முடியும்.

இலையத்தின் குல்ற்பாடுகள்
● இ்ணய அணு�லுககு எந்�வி� �்டயும் 

இல்ைபா��பால் ��வ்ை உை�ம் முழுவதும் 
உள்ள யபாரபாலும் எளி�பா� அணு� முடியும்.

● ்�பாபபு ்ச்வய�த்தில் ஏ்�னும் ்ழுது 
ஏற்டடபால், ்ச்வய�த்தில் உள்ள 
்�பாபபி்ன அணு� முடியபாது.

● மு்றையறறை அணு�ல் (Hacking) அல்ைது தீஙகு 
வி்்ளவிககும் நச்சு நிரல் (Malwares Virus)  
்்பான்றை அ்பாயங�ள உள்ளன.

10.8.2. அக இலையம் (Intranet)
அ� இ்ணயம் என்்து ஒரு நிறுவனத்திறகுள 
அ்மக�ப்டும் �னியபார வ்ைய்மபபு ஆகும். 
அ� இ்ணயமபானது க்பாதுவபா� க�பாழில் 
நிறுவனங�ளுக�பானது.்ை ்ரந்� வ்ைய்மபபு 
என்்து ்ை அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபு 
க�பாழில்நுட்ங�்்ள ஒன்்றைபாகடபான்று 
இ்ணத்து உருவபாக�ப்டடது ஆகும். க�பாழில் 
நிறுவனங�ளுககி்ட்ய நிறுவனம் ்றறிய 
��வல்�்்ள ்கிரந்து க�பாள்ளவும், �ணினி 
வ்ளங�்்ள ்கிரவதும் அ� இ்ணயத்தின் 
முககிய ்நபாக�மபாகும்.

அக இலையத்தின் �ன்லைகள்
● இது மின்னஞசல்�்்ளயும் மறறும் 

கூடடங�்்ளயும் (Meeting) கு்றைககிறைது.
● இது ்ணியபா்ளர�ளின் ஈடு்பாட்ட 

்மம்்டுத்துகிறைது. ்மலும் ்ணியபா்ளர�ளின் 
க�பாழில் அறி்வப ்கிரவும் ்்யன்்டுகிறைது.

● அ�க கூடடு �ைபாச்சபாரத்தி்ன 
நிறுவனங�ளில் �டட்மக�ப ்யன்்டுகிறைது.

● நிறுவனத்தின் உற்த்தி திறை்ன அதி�ரிக� 
உ�வுகிறைது.
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மறு உருவபாக�ம் கசயயும். இது இரண்டு 
க்பாருத்தி�ளுடன் (Ports) கூடிய சபா�னம் ஆகும்.

10.9.2. லையம் (Hub)
அடிப்்டயில் ்மயம் என்்து, ஒன்றிறகு ்மற்டட 
க்பாருத்தி�ளுடன் ்வறு்டட கி்்ள�ளில் 
இருந்து வரககூடிய ்ைவ்�யபான �டங�்்ள 
இ்ணக�ககூடியது ஆகும். ்டம் 10.15-ல் 
வ்ைக�பான ்மயத்்� (Hub) �பாணைபாம். 
�ணிபக்பாறி A ஆனது ஒரு கசயதி்ய �ணிபக்பாறி 
B-ககு அனுப் ்வண்டும். �ணிபக்பாறி A 
ஆனது கசயதி்ய ஈ�ரகநட வடம் வபாயிைபா� 
்மயத்திறகு அனுபபுகிறைது. ்மயமபானது 
அச்கசயதி்ய இ்ணக�ப்டடுள்ள அ்னத்து 
�ணிபக்பாறி�ளுககும் மீண்டும் அனுபபுகிறைது. 
்ல்்வறு வ்�யபான ்மயங�ள உள்ளன. 
அ்வயபாவன:

1. கசயல்திறைன் ்மயம் (Active Hub)
2. கசயல்திறைனறறை ்மயம் (Passive Hub)
3. நுண்ணறிவு ்மயம் (Intelligent Hub)

்டம் 10.15 வ்ைய்மபபு - ்மயம்

தேயல்தி்றன் லையம் (Active Hub)
இவவ்�யபான ்மயங�ள சுய மின் சகதியுடன் 
இயங�ககூடியது. ்மலும் வ்ைய்மபபுடன் 
இ்ணந்து சமிக்ஞை�்்ள க�ளிவபான�பா�வும், 
அ�ன் திறை்ன அதி�ரிக�வும், சமிக்ஞை�்்ள 
க�பாடரந்து கசலுத்திடவும் உ�வுகிறைது.

தேயல்தி்ற்னற்ற லையம் (Passive Hub)
இவவ்�யபான ்மயங�ள மறறை 
மு்னயங�ளில் இருந்து வடங�்்ள 
்சரககின்றைன. வ்ைய்மபபில் மின் 
சகதி்ய கசயலில் உள்ள ்மயத்தில் 
இருந்தும் க்றுகின்றைன. இந்� ்மயங�ள 
சமிக்ஞை�்்ளத் க�ளிவபான�பா� மபாறறைபாமலும், 
திறை்ன அதி�ரிக�பாமலும் வ்ைய்மபபில் 
அனுபபும். ்மலும் மு்னயங�ளுககி்டயபான 

● வ்ைய்மப்் �வறைபா� ்யன்்டுத்�ககூடும்.
● வ்ைய்மப்் ்ரபாமரிப்�ற�பான கசைவு 

மி� அதி�ம்.
● இயந்திரத்தில் ஏற்டும் ஏ்�னும் ஒரு 

�வறு �பாரணமபா� ��வைபானது உள 
வ்ைய்மபபிறகு கவளியில் ்கிர முடியும். 
்டம் 10.4-ல் இ்ணய-வ்ைய்மப்் 
�பாணைபாம்.

 

Internet 

Suppliers,customersand collaborators 

Intranet 

Extranet 

The 
Company 

only 

்டம் 10.14 இ்ணய – வ்ைய்மபபு மீள்பார்வ

10.9. வலையலைப்பு ோ�்னஙகள்
�ணினி, அச்சுபக்பாறி�ள, க�பா்ைந�ல் 
இயந்திரம் மறறும் இ�ர மின்னணு சபா�னங�்்ள 
வ்ைய்மபபில் இ்ணக� உ�வும் �ருவி�ள, 
வ்ைய்மபபு சபா�னங�ள எனப்டும்.
இச்சபா�னங�்ளபானது, ஒன்று அல்ைது ்வறு்டட 
வ்ைய்மபபு�ளில் �ரவி்ன ்வ�மபா�வும், 
்பாது�பாப்பா�வும் மறறும் சரியபான �டத்திலும் 
்ரிமபாறறைம் கசயகிறைது. வ்ைய்மபபு 
சபா�னங�்ளபானது அ� வ்ைய்மப்பா�்வபா 
அல்ைது இ்ணய-வ்ைய்மப்பா�்வபா 
இருக�ைபாம்.

10.9.1. திருப்பிகள் (Repeaters)
திருபபி�்ளபானது ்ருநி்ை அடுககில் (Physical 
Layer) ்வ்ை கசயகிறைது. வ்ைய்மபபில் 
கசல்லும் சமிக்ஞை�ள வலுவிழககும் முன் அல்ைது 
அது சி்�ந்து ்்பாகும் முன், அந்� சமிக்ஞை�்்ள 
மீண்டும் உருவபாககி அ்� வ்ைய்மபபில் 
கசலுத்தும். இ�ன் மூைம் சமிக்ஞை�ள �டத்�ப்டும் 
நீ்ளத்்� நீடடிககும். இ்வ சமிக்ஞை�ளின் 
திறை்ன க்ருககுவதில்்ை. சமிக்ஞை�ள 
வலுவிழககும் ்்பாது அவற்றை ஒவகவபாரு 
பிடடபா� ந�கைடுத்து அவற்றை அசல் திறைனுடன் 
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10.9.4. திலேவி (Router)
ஒ்ர மபாதிரியபான கநறிமு்றை க�பாகுதி�்்ள 
க�பாண்டிருகும் இரு அ�ப்ரபபு 
வ்ைய்மபபு�ளுககுககி்ட்ய �ரவு�்்ளப 
்கிரும் ஒரு வன்க்பாருள சபா�னம் தி்சவி ஆகும். 
க்பாதுவபா� தி்சவியபானது கு்றைந்�து இரண்டு 
அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபு மறறும் இ்ணய ் ச்வ 
வழஙகு்வருடன் (ISP) இ்ணக�ப்டடிருககும். 
இது அ�றகுரிய �ர்வ க�பாகுபபு வடிவில் 
க்றுகிறைது. �ரவு க�பாகுபபுக�ள அவறறின் இைககு 
மு�வரி�ள ்சரக�ப்டட �ரவு சடட�ங�ள ஆகும்.

10.9.5. நுலைவி (Gateway)
இரண்டு அல்ைது இரண்டிறகு ்மற்டட 
்வறு்டட வ்ைய்மபபு�்்ள இ்ணப்�றகு 
நு்ழவியபானது (Gateway) ்யன்்டுகிறைது. 
க்பாதுவபா� நு்ழவி என்்து ஒரு 
�ணிபக்பாறியபானது ஒன்றிறகு ்மற்டட வ்ை 
இ்டமு� அட்ட (Network Interface Card)்யக 
க�பாண்டு ்வறு்டட வ்ைய்மபபு�ளுடன் 
இ்ணந்திருக� உ�வுவ�பாகும். கவவ்வறு 
வ்ைய்மபபு மபாதிரி�ளின் அடிப்்டயில் 
இயஙகும் இரண்டு வ்ைய்மபபு�்்ள, 
ஒன்்றைபாகடபான்று இ்ணககும் இது இ்ணபபு 
்பா்�யபா� கசயல்்டுகிறைது. இது கசயதி மு�வர ் ்பால் 
ஒரு �ணிபக்பாறியில் இருந்து �ரவி்னப க்றறு, 
அவற்றை இைக்�வ்�யபா� மபாறறைம் கசயது 
மறகறைபாரு �ணிபக்பாறிககு அனுபபும். ்டம் 10.17-ல் 
நு்ழவியின் மபாதிரியபானது �பாடடப்டடுள்ளது.

்டம் 10.17 நு்ழவி

க�பா்ைவி்ன அதி�ரித்�லுககு இவற்றை 
்யன்்டுத்� முடியபாது.

நுணைறிவுள்ள லையம் (Intelligent Hub)
இ்வ க�பா்ை நி்ை (Remote) ்மைபாண்்ம 
திறைன்�ளுடன் கூடிய கசயல் திறைன் உள்ள ் மயம் 
்்பான்றை�பாகும். ்மலும் இ்வ வ்ைய்மபபில் 
உள்ள சபா�னங�ளுககு கநகிழ்வபான �ரவு 
விகி�ங�்்ள வழஙகுகின்றைன. ்மயம் வழியபா� 
கசல்லும் ்்பாககுவரத்்� �ண்�பாணிக�வும், 
்மயத்தில் உள்ள ஒவகவபாரு க்பாருத்தி்யயும் 
�டட்மக�வும் நிரவபாகிக� இது உ�வுகிறைது.

10.9.3. த�ா்டர்பி (Switch)
க�பாடரபி என்்து இ்டய�த்துடன் கூடிய ்ை 
க்பாருத்தி�்்ள க�பாண்ட�பாகும். ்மயத்தின் 
வ்�யில் இ�ன் வடிவ்மபபு இருகும். ஆறறைல் 
மறறும் கசயல்திறை்ன அதி�ரிக�ககூடிய 
க�பாடரபியபானது �ரவு�்்ள முன்்னபாககி அனுபபும் 
முன்்பா� பி்ழ�்்ள ்சபாதிககும். பி்ழ�ளுடன் 
கூடிய க�பாகுபபுக�்்ள முன்்னபாககி 
அனுப்பாமல் திறை்மயபா� கசயல்்டும். ்மலும் 
நல்ை க�பாகுபபுக�்்ள ்�ரவு கசயது சரியபான 
க்பாருத்திககு, மடடும் அனுபபும். உளவரககூடிய 
அ்னத்து கசயதி�்்ளயும் மீண்டும் அனுபபுவ�றகுப 
்திைபா�, திடடமிடப்டடுள்ள / சரியபான இைககிறகு 
மடடும் கசயதி்ய க�பாடரபியபானது அனுபபும். (எ.�பா.) 
�ணிபக்பாறி A ஆனது �ணிபக்பாறி B-ககு க�பாடரபி 
மூைம் கசயதி்ய அனுபபும். வ்ைய்மபபில் 
உள்ள மறறை �ணினி�ள அந்� கசயதி�்்ள எந்� 
வி� குறுககீடும் இல்ைபாமல் அ்� சமயத்தில் அனுப் 
முடியும். ்டம் 10.16-ல் ்ல்்வறு �ணினி�ள 
க�பாடரபியுடன் இ்ணக�ப்டடுள்ள்� �பாணைபாம்.

்டம் 10.16 க�பாடரபி

க�பாடரபி�்ளபானது சிை �டடுப்பாடு�்்ளப 
க்றறிருந்�பாலும்  அ�னுடன் ்நரடியபா� 
இ்ணக�ப்டடுள்ள உ்�ரணங�ளின் 
மு�வரி்ய மடடும் அது க�ரிந்திருககும்.

XI_TM_ELEC_EQUIP_CHAP10_2022.indd   164 4/28/2022   3:33:31 PM



165பாடம் 10 இயக்க முறை & தாயபலற்க-மீளபாரறவை

1. இலையச்சு வ்டம் (Co axial Cable)
கவளிபபுறைத்தில் கநகிழியபால் உ்றையிடப்டட 
இரண்டு இ்ணயபான �டத்தி�்்ள 
க�பாண்டிருககும். இரண்டு �டத்தி�ளுடன் 
�னித்�னியபா� �பாபபிடப்டட ் பாது�பாபபு உ்றை�்்ள 
க�பாண்டிருககும். இ்ண அச்சு வடமபானது இரண்டு 
மு்றை�ளில் ��வ்ை ்ரிமபாறறைம் கசயகிறைது.

1. அடிக�ற்றை மு்றை்ம (Base Band Mode)
2. அ�ைக�ற்றை மு்றை்ம  

(Broad band Mode)
்�பிள க�பா்ைக�பாடசி மறறும் ஒபபு்ம வ்� 
க�பா்ைக�பாடசி வ்ைய்மபபு�ள க்ரும்்பாலும் 
இ்ண அச்சு வடத்்�்ய ்யன்்டுத்துகின்றைன.

ஒளிரும் ஈ�ர கநட வடமபானது மின்�பாந்� 
அ்ை�்்ள �டத்தும் ஊட�மபா� கசயைபாறறுகிறைது. 
்டம் 10.19-ல் இ்ணயச்சு வடமபானது 
�பாடடப்டடுள்ளது.

்டம் 10.19 இ்ண அச்சு வடம்

�ன்லைகள்
● கு்றைந்� இ்றைச்சல் ்பாதிபபு.
● உயர அ்ைவரி்ச.
● நிறுவுவதும் ்ரபாமரிப்து எளிது.
● கசைவு கு்றைவு.

10.10 வலை ்பரிைாற்ற ஊ்டகம்
�ரவு ்ரிமபாறறை கசபாறகறைபாடர�ளில் ்ரிமபாறறை 
ஊட�ம் என்்து �ரவி்ன அனுபபு்வருககும் 
க்று்வருககும் இ்ட்யயபான ்பா்� ஆகும். 
இது �ரவி்ன ஒரு இடத்தில் இருந்து மறகறைபாரு 
இடத்திறகு அனுப்ப ்யன்்டும் ்பா்�யபாகும். 
்டம் 10.18 ஆனது ்ல்்வறு வ்�யபான ்ரிமபாறறை 
ஊட�ங�்்ள �பாடடுகிறைது. ் ரிமபாறறை ஊட�மபானது 
பின்வருமபாறு வ்�ப்டுத்�ப்டடுள்ளது.

1. வழி�பாடடப்டட ஊட�ம் (Guides Media)
2. வழி�பாடடப்டபா� ஊட�ம் (Un Guided Media)

10.10.1. வழிகாட்டப்்பட்ட ஊ்டகம்
இது �ம்பியினபாைபான அல்ைது எல்்ைககுட்டட 
்ரிமபாறறை ஊட�ம் எனவும் அ்ழக�ப்டும், 
சமிக்ஞை�ள ்ரநி்ை இ்ணபபு�ளினபால் 
ஆன குறுகிய ்பா்�யில் �டத்�ப்டுவதுடன் 
�டடுப்டுத்�ப்டுகின்றைன.

�ன்லைகள்
● அதி� ்வ�ம்
● ்பாது�பாப்பானது
● ஒபபீடட்ளவில் குறுகிய தூரங�ளுககு 

்யன்்டுத்�ப்டும்.
வழி�பாடடப்டட ஊட�மபானது மூன்று முககிய 
வ்��்்ள க�பாண்டுள்ளது.

1. இ்ண அச்சு வடம் (Coaxal Cable)
2. முறுக�ப்டட இ்ண வடம் (Twisted Pair 

Cable)
3. �ண்ணபாடி ஒளியி்ழ வடம் (Optical Fibre 

Cable)

 

Transmission 
Media 

Unguided 
Media 

Twisted Pair  
Cable 

Coaxial  
Cable 

Optical 
Fiber 
Cable 

Radio 
wave 

Micro 
wave Infrared 

Guided 
Media 

Figure10.18 :Types of Transmission Media ்டம் 10.18 ்ரிமபாறறை ஊட� வ்��ள
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3.  காப்பி்டப்்பட்ட முறுககப்்பட்ட இலை வ்டம் 
(Shielded Twisted Pair)

கவளிபபுறை குறுககீடு�ளில் இருந்து �ரவு�்்ள/
சமிக்ஞை�்்ள ்பாது�பாக� இது கூடு�ல் 
உ்றையி்ன க்றறிருககும். இது அதி்வ�த்�ரவு 
ஈ�ரகநட வடங�ளிலும், க�பா்ை்்சியின் குரல் 
மறறும் �ரவு ்பா்��ளிலும் ்யன்்டுகின்றைன.

�ன்லைகள்
● �பாபபிடப்டபா� முறுககு இ்ண வடத்தி்னக 

�பாடடிலும் �ரவு கசல்லும் ்வ�ம் அதி�ம்.
● குறுககீடு�்்ளக கு்றைககின்றைது.
● ஒபபீடட்ளவில் ்வ�ம் அதி�மபானது.

குல்ற்பாடுகள்
● ஒபபீடட்ளவில் நிறுவுவதும் ்ரபாமரிப்தும் 

�டினம்.
● கசைவு அதி�ம்
● அ்ளவில் க்ரியது

4.  ஒளி இலை வ்டம் (Optical Fibre Cable)
இது �ண்ணபாடி அல்ைது கநகிழியபாைபான ஆன 
வடம் மூைம் ஒளி பிரதி்லிபபு �த்துவத்்� 
்யன்்டுத்தி கசயல்்டுகிறைது �ண்ணபாடி ஒளி 
இ்ழயின் உள்ள�மபானது கு்றைந்� அடரத்தி்ய 
க�பாண்ட �ண்ணபாடி அல்ைது கநகிழியபாைபான 
உ்றையிடப்டடிருககும். இது ்மலு்றை 
அல்ைது கவளியு்றை (Cladding) எனப்டும். இது 
அதி� அ்ளவிைபான �ரவு�்்ளப ்ரிமபாறறைம் 
கசயய ்யன்்டுகின்றைது. இந்� வடமபானது 
ஒரு தி்சயி்ைபா அல்ைது இரு தி்சயிலு்மபா 
�ரவு�்்ளக �டத்� முடியும். WDM-ஆனது (Wave 
length Division Multiplexer) ஒரு தி்ச மறறும் 
இரு தி்ச மு்றை�்்ள ஆ�ரிககிறைது. ்டம் 10.21 
ஒளிஇ்ழ வடமபானது �பாடடப்டடுள்ளது.

 

Outer jacket 

Plastic shield 
Glass fibre and cladding 

Kevlar reinforcing 
material 

்டம் 10.21 �ண்ணபாடி ஒளியி்ழ வடம்

குல்ற்பாடுகள்
● ஒற்றை வடத்தில் ்பாதிபபு ஏற்டடபால் முழு 

வ்ைய்மப்்யும் ்பாதிககும்.

2.  முறுககப்்பட்ட இலை வ்டம்  
(Twisted Pair Cable)

ஒன்்றை ஒன்று ் பாதிக�பா� வண்ணம் �பாபபிடப்டட 
இரண்டு �னித்�னியபான �டத்தி�்்ளக 
க�பாண்டிருககும். க்பாதுவபா� இது ்்பான்றை ்ை 
இ்ண�ள ஒரு ்பாது�பாபபு உ்றையில் ஒன்றைபா� 
இ்ணக�ப்டுகின்றைன. அ்வ�ள மி�வும் 
்ரவைபா� ்யன்்டுத்�ப்டும் ்ரிமபாறறை ஊட�ங�ள 
ஆகும். ்டம் 10.20-ல் முறுக�ப்டட இ்ண 
வடத்்� �பாணைபாம்.

்டம் 10.20 முறுக�ப்டட இ்ண வடம்

முறுக�ப்டட இ்ண வடத்தில் இரண்டு 
வ்��ள உள்ளன.

1. �பாபபிடப்டபா� முறுக�ப்டட இ்ண வடம் 
(Unshielded Twisted Pair)

2. �பாபபிடப்டட முறுக�ப்டட இ்ண வடம் 
(Shielded Twisted Pair)

காப்பி்டப்்ப்டா� முறுககப்்பட்ட இலை வ்டம்
இவவ்�யபான வடமபானது குறுககீட்ட �டுககும் 
திறை்ன க�பாண்டுள்ளது. இது க�பா்ை்்சி 
்யன்்பாடு�ளில் ்யன்்டுகிறைது.

�ன்லைகள்
● கு்றைந்� கசைவு
● நிறுவுவது எளி�பானது
● அதி்வ� திறைன்

குல்ற்பாடுகள்
● கவளிபபுறை குறுககீடு�்ளபால் 

்பாதிக�ப்டுகின்றைன.
● �பாபபிடப்டட முறுககு இ்ண வடத்துடன் 

ஒபபிடும் ்்பாது கு்றைந்� திறைன் மறறும் 
கசயல்்பாடு.

● சமிக்ஞை�ளின் வலுவிழககும் திறைனபால் 
கு்றைந்� தூரப ்ரிமபாறறைம்.
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1. நிைப்ரபபு
2. கசயற்�க்�பாள

1. அகச்சிவப்பு கதிர்கள் (Infra Red)
மி�க கு்றைந்� தூர ்ரிமபாறறைங�ளுககு அ�ச்சிவபபு 
�திர�்ளபானது ்யன்்டுகிறைது. இ்வ�ள 
�்ட�ளின் வழியபா� ஊடுருவ முடியபாது. 
அதிரகவண் வரம்்பானது 300 GHZ மு�ல் 400 THz 
வ்ரயபாகும். க�பா்ைக�பாடசி க�பா்ை இயககி�ள, 
�ம்பியில்ைபா சுடடி�ள வி்சப்ை்� மறறும் 
அச்சுபக்பாறி�ள ் ்பான்றைவறறில் இது ் யன்்டுகிறைது.

2. அருகலை (Wi-Fi)
க்பாதுவபா� அரு�்ை வ்ைய்மப்பானது 
அதி�மபா�ப ் யன்்டுகிறைது. ் மலும் இது சபாத்தியமபா� 
உள்ள ஒவகவபாரு சபா�னத்்�யும் ஒன்்றைபாகடபான்று 
இ்ணககும். �ம்பியில்ைபா அ�ப்ரபபு 
வ்ைய்மப்் (LAN) எளி�பாககுவ�ற�பா� 2.4 
GHZ அல்ைது 5.2 GHz-ல் அ்ைவரி்சயில் இது 
உருவபாக�ப்டடுள்ளது. அரு�்ை இ்ணபபில் 
்பாது�பாபபு அச்சுறுத்�ல் க�பாடர்பான சிக�ல்�ள 
உள்ளன. ஆனபால் அ்� சமயத்தில் இருக�ககூடிய 
்ல்்வறு ்பாது�பாபபு மு்றை�்்ளப ்யன்்டுத்தி 
அவற்றைத் �டுக�ைபாம். WEP, WPA மறறும் WPA2 
்்பான்றை்வ க்பாதுவபான ்பாது�பாபபு மு்றையில் 
அடஙகும்.

3. ஒளி-அருகலை (Light Fidelity)
Li-Fi என்்�ன் விரிவபாக�ம் Light Fidelity என்்�பாகும். 
இ்வ புளுடூத் (Bluetooth) ்்பான்று வபாகனபாலி 
அ்ை�்்ள ்யன்்டுத்�பாமல் ஒளி அ்ை�்்ள 
்யன்்டுத்தி �ரவு�்்ள ்ரிமபாறறைம் கசயயும். ஒளி 
அ்ை�்்ள ்யன்்டுத்தி �ரவு�்்ள ்ரிமபாறறைம் 
கசயயும். ஒளி அரு�்ை ஆனது அரு�்ை (Wi-Fi)
்ய விட அதி� ்வ�ம் வபாயந்�து. இது முழுதும் 
வ்ையபாக�ம் கசயயப்டட, அதி்வ�மபானதும், 
இரு தி்சயிைபான �ம்பியில்ைபாத் க�பாழில்நுட்ம் 
ஆகும். ஒரு �டடிடத்தின் உள்்ள மறறும் அ�்ன 
சுறறியுள்ள அ்னத்து வி்ளககு�ளிலும் ஒளி-
அரு�்ை வசதியபானது ்யன்்டுத்�ப்டும் ்்பாது 
அது ஒரு அரு�்ை தி்சவி்யக �பாடடிலும் அதி� 
அ்ளவிைபான கசயல் எல்்ை்ய வழஙகுகிறைது.

4. ஊ்டலை (Blue Tooth)
வபாகனபாலி அ்ை�்்ளப ்யன்்டுத்தி குறுகிய 
்ரபபில் �ம்பியில்ைபா க�பாழில் நுட்ம் மூைம் 

�ன்லைகள்
● திறை்னயும், அ்ை நீ்ளத்்�யும் 

அதி�ரிககிறைது.
● இைகுவபானது.
● சமிக்ஞை�ள வலுவிழப்து கு்றைவு.
● மின்�பாந்� குறுககீடு�ளினபால் ்பாதிபபின்்ம
● சி்�க�வல்ை மூைககூறு க்பாருட�்்ளத் 

�டுககும் திறைன்.

குல்ற்பாடுகள்
● நிறுவுவதும், ்ரபாமரிப்தும் �டினம்
● அதி� கசைவு
● எளிதில் முறியககூடியது.

10.10.2  வழிகாட்டப்்ப்டா� ஊ்டகஙகள்  
(Un Guided Media)

இது �ம்பியில்ைபா அல்ைது வரம்்றறை ்ரிமபாறறை 
ஊட�ம் எனவும் அ்ழக�படும். எந்�வி� ் ருநி்ை 
ஊட�ங�ளும் இன்றி மின்�பாந்� அ்ை�்்ளப 
்ரிமபாறறைம் கசயயும்.

�ன்லைகள்
● சமிக்ஞை�ள �பாறறின் வழியபா� 

ஒளி்ரப்ப்டுகிறைது
● கு்றைந்� ்பாது�பாபபுத் ்�்வ
● க�பா்ைதூர �பார ் ரிமபாறறைத்திறகுப ் யன்்டும்

வழி�பாடடப்டபா� ஊட�ங�ள 
மூைம் ்ல்்வறு வ்�யபான சமிக்ஞை�ள 
அனுப்ப்டுகின்றைன. அ்வயபாவன:

1. வபாகனபாலி அ்ை�ள (Radio Waves)
2. அ�ச்சிவபபு �திர�ள (Infra-Red)
3. அரு�்ை (Wi-Fi)
4. ஊட்ை (Bluetooth)
5. வபாகனபாலி அ்ை�ள (Radio Waves)

இ்வ�்்ள எளிதில் உருவபாக� 
முடியும். ்மலும் இ்வ �டடிடங�ளின் ஊ்ட 
ஊடுருவககூடியது. சமிக்ஞை�்்ள அனுப் மறறும் 
க்றுவ�றகு அ்ை ஏந்்�ணி�்்ள (Antennas) 
சீர்மக� ்வண்டியதில்்ை. அ்ைநீ்ளமபானது 
3KHZ-ல் இருந்து 1GHz வ்ரயபாகும். AM 
மறறும் FM வபாகனபாலி�ள மறறும் �ம்பியில்ைபா 
க�பா்ை்்சி�ள (Cardless Phones) வபாகனபாலி 
அ்ை�ள மூைம் ்ரிமபாறறைம் கசயகின்றைன. ்மலும் 
இது இரு வி�மபா� வ்�ப்டுத்�ப்டடுள்ளது.
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● Essentials
● Standard
● Data center

10.11.13. நேலவயகம் 2019 தைன்த்பாருலள 
நிறுவுவ�றகுத் ந�லவயா்ன வன்த்பாருள் 
அலைப்புகள்

CPU Socket 1.4 GHZ (64 பிட கசயலி) 
அல்ைது ஒற்றை உள்ள�த்்� 
(Single Core)ஐ விட ்வ�ம் 
அதி�மபானது

நி்னவ�ம் 2 GB நி்னவ�ம் 
்�்வ Windows Server 
Essential ்திப்் நிறுவ 
்வண்டுகமனில், 4 GB 
நி்னவ�மபானது ்�்வ.
60 GB �ணிபக்பாறி 
அ்மபபிறகு ஒதுக�ப்டட 
(System partition) 160 GB 
அ்ளவுள்ள வன்வடடபானது 
்�்வ.

வ்ைய்மபபு 
இ்சவபாககி 
(Network adaptor)

Giga bit ஈத்�ர கநட 
வ்ைய்மபபு இ்சவபாககி 
(10/100/1000 base TPHY / 
NAC)

இ்ணய 
இ்ணபபு

சிை கசயல்்பாடு�ளுககு 
இ்ணய வசதி 
அணு�ல் ்�்வப்டும் 
அல்ைது ்மக்ரபாசபாபட 
�ணககீடு (Microsoft 
Account) அணுகு�லுககுத் 
்�்வப்டைபாம்.

தி்சவி (Router) IPv NAT அல்ைது IPv6 
ஆ�ரிககும் தி்சவி அல்ைது 
்யரவபால் ்�்வப்டும்.

கூடு�ல்  
்�்வ�ள

DVD-RAM வடடு இயககி

10.12. தேயலில் உள்ள அல்டவு 
களச் நேலவகள் நிறுவு�ல் ைறறும் 
கட்டலைத்�ல் (ACTIVE DIRECT KEY 
DOMAIN SERVICES)

்மயப்டுத்�ப்டட மறறும் வ்ரயறுக�ப்டட 
விண்்டபாஸ் வ்ைய்மப்் உருவபாக�, 
அனுமதிககும் கசயல்்பாடடில் ஒரு முககிய 
்குதியபா� கசயலில் உள்ள அ்டவு 

��வல்�்்ள ்ரிமபாறறைம் கசயய உ�வுவது 
ஊட்ை ஆகும். வடங�ளின் உ�வியின்றி 
�ம்பியில்ைபா மின்னணு சபா�னங�்்ள 
இ்ணப்�றகுப ்யன்்டும் அதி்வ�மபான, 
ஆனபால் கு்றைந்� ஆறறைல் க�பாண்ட க�பாழில்நுட்ம் 
ஆகும். இது குறுகிய க�பா்ைவில் உள்ள 
நி்ையபான (Fixed) மறறும் ந�ரககூடிய (Mobile) 
சபா�னங�ள அல்ைது �ணிபக்பாறி�ளுககி்ட்ய 
�ரவி்னப ்ரிமபாறறைம் கசயயப ்யன்்டுகிறைது. 
இ்ணபபில் உள்ள குறுகிய க�பா்ைவில் உள்ள 
சபா�னங�ளுககி்ட்ய நன்றைபா� கசயல்்டும். 
க�பா்ைவபானது அதி�ரிக�ப்டும் ்்பாது இது 
இ்ணபபி்ன க�பாடரவதில் ் �பால்விய்டகிறைது. 
�ரவு ்ரிமபாறறை ்வ�ம் மறறும் ்ரப்பானது 
அரு�்ை வசதி்ய விட கு்றைவபாகும்.

10.11. நேலவயகம் (SERVER)
்ச்வய�ம் என்்து ஒரு �ணிபக்பாறி நிரைபா�்வ 
அல்ைது சபா�னமபா�்வபா அ்மந்து மறகறைபாரு 
மறறும் �ணிபக்பாறி நிரலுககு அல்ைது அ�னு்டய 
்யனருககு ் ச்வ�்்ள வழஙகுவது ஆகும். �ரவு 
்மயத்தில் ்ச்வய� நிரல் (Server Program) 
இயங�ககூடிய �ணிபக்பாறி ்ச்வய�ம் எனக 
குறிக�ப்டும்.

10.11.1.  விணந்டாஸ் நேலவயக வரைாறு 
(Window Server History)

விண்்டபாஸ் NT குடும்் இயக� அ்மபபு�ளின் 
ஒரு ்குதியபா� விண்்டபாஸ் ்ச்வய�ம் 2019 
(Windows Server 2019) ஆனது விண்்டபாஸ் 
்ச்வய� இயக� அ்மபபு�ளுள ்மக்ரபாசபாபட 
நிறுவனத்�பால் கவளியிடப்டட 8வது 
்திப்பாகும். விண்்டபாஸ்-10 இயக� அ்மப்் 
அடிப்்டயபா�க க�பாண்ட ்ச்வய� இயக� 
அ்மபபில் இரண்டபாவது ்திப்பாகும். 2018 மபாரச் 
20-ல் விண்்டபாஸ் இன்்சடுன் முன்்னபாடட 
்திப்பா� கவளியிடப்டடது. ் மலும் 2018 அக்டபா்ர 
2-ல் சரவ்�ச �்ளத்தில் கவளியிடப்டடது. 
அ�்ன க�பாடரந்து விண்்டபாஸ் ்ச்வய�ம் 
2019 இயக� அ்மப்பானது 2021, ஆ�ஸ்ட 18ல் 
கவளியிடப்டடது. 

10.11.2. விணந்டாஸ் நேலவயகம் 2019 
்பதிப்பு (Windows Server 2019-Edition)
Window 2019 ்யனர�ளுக�பா� மூன்று வி� 
்திபபு�்்ள க�பாண்டுள்ளது.
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1. க�பாள�ைன் க்பாருள (Container Objects)
மி� அடரத்தியபான அைகு�ள, ஒருங�்மவு 
க�பாண்ட அைகு�ள, �்ளம் மறறும் �டட்மக�ப்டட 
அைகு�்ளவும் இருக�ைபாம்.

2. லஃப க்பாருள�ள (Leaf Objects)
இவவ்� க்பாருள�்ளபானது ்யனர�ள, அச்சுப 
க்பாறி�ள மறறும் �ணினி�ள ் ்பான்றை இவற்றைத் 
�ன்னுள க�பாண்டிருக�பாது.

10.13. லி்னகஸ் அறிமுகம் 
யுனிகஸ் ்்பான்றை ்ல்்வறு இயக� அ்மபபு�ள 
உருவபாக�ப்டடபாைம். அவறறில் லினகஸ் 
்்பான்று எந்� ஒரு இயக� அ்மபபும் பிறை்ைம் 
அ்டயவில்்ை. லினகஸ் ஆனது யுனிகஸ் 
இயக� அ்மபபின் ந�லியபாகும். லினகஸ் ஆனது 
LINUX Kernail-ஐ அடிப்்டயபா�க க�பாண்டு 
உருவபாக�ப்டட, இைவச மறறும் திறைந்� மூை 
(Open Source) இயக� அ்மபபு�ளின் குடும்்ம் 
ஆகும். லினக்ஸை அடிப்்டயபா�க க�பாண்டு 
உருவபாக�ப்டும் இயக� அ்மபபு�ள லினகஸ் 
வழங�ல் (LINUX DISTRIBUTION) அல்ைது லினகஸ் 
விநி்யபா�ம் (Destroys) எனப்டும்.

10.13.1. லி்னகஸ் நேலவயகம் – அறிமுகம் 
லினகஸ் திறைந்� மூை இயக� அ்மபபு�ளுள, 
லினகஸ் ்ச்வய�மபானது (LINUX Server) சகதி 
வபாயந்�தும் மறறும் திறைன் வபாயந்�துமபாகும். 
�ணிபக்பாறி மறறும் வ்ைய்மபபு நிரவபா�ம், 
வ்ை ்ச்வ�்்ள மறறும் �ரவுத் �்ளம் 
்மைபாண்்ம கசய�ல் ்்பான்றை வணி� 
்யன்்பாடு�ளின் அதி�ரித்து வரும் ்�்வ�்்ள 
நிவரத்தி கசயய லினகஸ் ்ச்வய�மபானது 
உருவபாக�ப்டடுள்ளது. ் பாது�பாபபு நி்ைத்�ன்்ம 
மறறும் கநகிழ்வு நன்்ம �பாரணமபா� லினகஸ் 
்ச்வய� இயக� அ்மப்பானது மறறை ் ச்வய� 
இயக� அ்மபபு�்்ளக �பாடடிலும் க்ரும்்பாலும் 
விரும்்ப்டுகிறைது. லினகஸ் ்ச்வய� இயக� 
அ்மபபு�ளுககு சிை எடுத்துக�பாடடு�ள.

Centos, Ubuntu, Server, Gentoo, Debian, 
Slackware ் ்பான்றை்வ ஆகும். ் ச்வய�ங�்்ள 
இயககுவ�ற�பான சிறைந்� இயக� அ்மப்பா� 
லினகஸ் �ரு�ப்டுகிறைது. ஏகனனில் லினகஸில் 
்யனர ்டவழி இ்டமு�மபானது ்�்வயில்்ை. 
அ்னத்� �டட்்ள�ளும் �டட்்ள மு�பபின் 

�்ளர ்ச்வ�ள (ADDS) ்யன்்டுகிறைது. 
இச்்ச்வயபானது ்யனர உள நு்ழ�ல் (Login), 
்யன்ர ்றறிய ��வல்�ள, ்பாது�பாபபு அனுமதி, 
நிறுவனத்தின் பிரிவு�ள, �ணிபக்பாறி குழுக�ள 
மறறும் ்ல்்வறு வ்�யபான வ்ைய்மபபு 
்ச்வ�்்ள நிரவகிககிறைது. இது ்யனர�்்ள 
�ருக� ்டிநி்ை பிரிவு�்ளபா� (Logical 
Hierarchical) �டட்மக� ��வல் க�பாழில்நுட் 
்மைபா்ளர�ளுககு உ�வுகிறைது.

10.12.2.  தேயலில் உள்ள அல்டவு  
(Active Directory)

க்யர குறிபபிடுவது ்்பாை, கசயலில் உள்ள 
அ்டவபானது �ரவுத்�்ள திரடடு�ள (Clusters), 
�னியபாள �ணிபக்பாறி�ள (PCs), அச்சுப க்பாறி�ள, 
்�பாபபு�ளின் திரடடு�ள (File Stocks) குழு திடட 
மு்றை�ள மறறும் ்�பாபபு அதி�பாரமளித்�ல் 
்்பான்றைவற்றை ்சமிககும் மூைமபா� அல்ைது 
�ரவுத் �்ளமபா� இது ்யன்்டுகிறைது. �்ள 
வ்ைய்மபபில் (Domain Network) ்யனர 
விவரங�ள சரி்பாரப்் ்�யபாளுவதில் 
மி�பக்ரிய ் மய ் பாத்திரமபா� இது ் யன்்டுகிறைது. 
இது மு்றையபான ்யனர�்்ள வ்ைய்மபபில் 
அனுமதிப்�ன் மூைம் இ்� சபாத்தியமபாககுகிறைது. 
(AD) ்யனரின் �ணககு�ள மறறும் அவறறின் 
PIN�்்ள வபாடிக்�யபா்ளர�ளின் �ணினியில் 
்சமிப்�றகுப ் திைபா�, ஒ்ர இடத்தில் ் சமிப்�ன் 
மூைம் அவறறுககு ் பாது�பாப்் ் மயப்டுத்துகிறைது. 
��வல் க�பாழில்நுட் நிரவபாகி�ள ்யனர 
�ணககு�்்ள உருவபாக�்வபா மறறும் நீக�்வபா 
்யனர�ள �ங�ள PIN-�்்ள �டட்மக� 
அல்ைது மபாறறுவ�றகு, அனுமதிப்�ற�பான 
உரி்ம்ய க்றறிருககிறைபார�ள. இது �்ள 
வ்ைய்மபபில் ்யனர�ள �ங�ள �ணினியில் 
இருந்து எப்டி க�பாடரபு க�பாளகின்றைபார�ள 
என்்்�த் தீரமபானிககிறைது. கசயலில் உள்ள 
்�பாபபு அ்டவ�மபானது நீக�ப்டடு விடடபால், 
��வல் க�பாழில்நுட் ்மைபா்ளர�ள ஒவகவபாரு 
�ணிபக்பாறியிலும் கசபாந்� ்யனர �ணககு�்்ள 
அ்டந்து அ்�பாடு ஒவகவபாரு ்யனருககுமபான 
�டவுச் கசபால்்ை (Password) அவர�ளு்டய 
�ணினியில் மறுசீர்மபபு கசயய ்வண்டும்.

10.12.3  தேயலில் உள்ள அல்டவு த்பாருளின் 
வலககள்

கசயலில் உள்ள அ்டவு க்பாரு்ளபானது இரண்டு 
முககிய வ்��்ளபா� வ்�ப்டுத்�ப்டடுள்ளது.
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அடடவ்ண 10.3  
்�பாபபு அ்டவு மறறும் வி்ளக�ம்

வ. 
எண். ்�பாபபு அ்டவு மறறும் வி்ளக�ம்

1.

/
இது மூை ்�பாபபு அ்டவு ஆகும். இது 
்�பாபபு அ்மபபில் உயரமடடத்தில் 
உள்ள ்�பாபபு அ்டவு�்்ள மடடு்ம 
க�பாண்டிருககும்.

2.

/ bin
இயஙகுநி்ை ்�பாபபு�ள • அ்மந்துள்ள 
இடம் இது. இவவ்�யபான ்�பாபபு�ள 
அ்னத்து ்யனர�ளும் அணுகும் 
வ்�யில் இருககும்.

3.
/ dev
இ்வ சபா�னங�்்ள இயககுவ�றகுரிய 
்�பாபபு�்ளபாகும் (Device Drivers)

4.

/etc
்மற்பார்வயபா்ளர ்�பாபபு அ்டவு 
�டட்்ள�ள, �டட்மத்�லுக�பான 
்�பாபபு�ள, வடடு�்்ள �டட்மக� 
்�்வயபான ்�பாபபு�ள அனுமதிக� 
்யனர�ளின் ்டடியல், குழுக�ள, ஈ�ரகநட, 
வழஙகு�ள, முககியமபான கசயதி�்்ள 
எஙகு அனுப் ்வண்டும் ்்பான்றை 
��வல்�ள இருககும்.

5.
/lib
்கிரப்டட நூை�க ்�பாபபு�ள மறறும் 
சிை சமயங�ளில் ்வறறு �ரனல் (Kernal) 
க�பாடரபு்டய ்�பாபபு�ள இருககும்.

6.
/Boot
�ணினி்ய துவஙகுவ�ற�பான 
்�பாபபு�்்ளக க�பாண்டுள்ளது.

7.
/home
்யனர�ள மறறும் பிறை �ணககு�ளுக�பான 
மு�பபு அ்ட்வ (Home Directory) 
க�பாண்டிருககும்.

8.

/mnt
குறுவடடு மறறும் கநகிழ்வடடு�்்ள 
இயககுவ�ற�பான குறுவடடு இயககி  
CD-ROM drive) மறறும் கநகிழ்வடடு 
இயககி�்்ள (Floppy diskette drive) 
நிறுவுவ�ற�பான பிறை �ற�பாலி� 
்�பாபபு�்்ளக க�பாண்டிருககும்.

வழியபா� இயக�ப்டும். ்யனர�ள �ணிபக்பாறி 
அ்மபபின் முழு கசயல் திறை்னயும் க்றை இது 
உ�வுகின்றைது. லினகஸின் சிை நன்்ம�ள 
பின்வருமபாறு:

்டம் 10.22 லினகஸ் – ்ச்வய�த்தின் ்ல்்வறு 
இயக� அ்மபபு�ளின் சின்னங�ள

்ல்்வறு வ்�யபான லினகஸ் இயக� அ்மபபின் 
சின்னங�ள

10.13.2.  லி்னகஸின் நகாப்பு அலைப்புகள்  
(File Structure of Linux) 

லினகஸ் ்�பாபபு ்டிநி்ை அ்மபபு அல்ைது 
்�பாப்்மபபு ்டிநி்ை �ரநி்ையபானது (FHS), 
்�பாபபு அ்டவு அ்மபபு�்்ளயும் மறறும் ்�பாபபு 
அ்டவு உள்ளடக�ங�்்ளயும் லினகஸ் இயக� 
மு்றை ்்பான்று வ்ரயறுககிறைது. இது லினகஸ் 
அ்மபபின் மூைம் நிரவகிக�ப்டுகிறைது.
● ்�பாபபு நி்ை அ்மபபில் (FHS) ்�பாபபு�ள 

மறறும் ்�பாபபு அ்டவு�ள அ்னத்தும், 
கவவ்வறு நி்னவ� சபா�னங�ளில் 
அல்ைது கமயநி�ர நி்னவ�த்தில் 
்சமிக�ப்டடிருந்�பாலும் கூட, அ்னத்தும் 
root ்�பாபபு அ்டவின் கீழ் ்�பான்றும்.

● இவறறுள சிை ்�பாபபு அ்டவு�ள குறிபபிடட 
அ்மபபில் மடடு்ம இருககும்.

● பிறை இயக� அ்மபபு�ளிள க்ரும்்பாைபான 
்�பாபபு அ்டவு�ள அ்னத்தும் யுனிகஸ் 
இயக� அ்மபபு�ளிலும் இருககும். ்மலும் 
க்பாதுவபா� அ்வ அ்� ் ்பாை்வ கசயல்்டும். 
இருபபினும் இஙகுள்ள வி்ளக�ங�ள குறிப்பா� 
FHS-க�பா� ்யன்்டுத்�ப்டுகின்றைன. ்மலும் 
அ்வ லினகஸ் �விர ்வறு �்ளங�ளுககு 
அதி�பாரபூரவமபா� �ரு�ப்டவில்்ை.
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வ்ளங�ளின் வலுவபான குழுக�ளில் இருந்தும், 
்ரிந்து்ர�ளில் இருந்தும் ்யன்டகின்றைனர. 
்டம் 10.23-ல் லினகஸ் ்ச்வய� ்மைபாண்்ம 
�பாடடப்டடுள்ளது.

்டம் 10.23 லினகஸ் – ்ச்வய� ்மைபாண்்ம

10.14.1. லி்னகஸ் முல்னயம் (Linux Terminal)
லினகஸ் அடிப்்ட்ய புதிய ்யனர�ள 
எளி�பா� க்றுவ�றகு லினகஸ் மு்னயம், 
லினகஸ் �டட்்ள வரி மறறும் �டட்்ள�்்ள 
இயககு�லில் இருந்து துவங� ்வண்டும் 
என்்்� நபாம் அறி்வபாம். உ்ர 
அடிப்்டயிைபான �டட்்ள�்்ள �டடச்சு 
கசயவ�றகும், இயககுவ�றகும் ்யன்்டும் 
இ்டமு�ம் மு்னயம் (Terminal) ஆகும். இன்னும் 
்ை �டட்்ள�ள அணுகுவ�றகும் மறறுகமபாரு 
்யன்்பாடபாகும். 

10.14.2.  முல்னய முன்ைாதிரி  
(Terminal Emulator)

வ்ர�்ை சூழ்நி்ையில் மு்னயத்்� 
(Terminal) ்யன்்டுத்� அனுமதிக�ககூடிய நிரல் 
மு்னய முன்மபாதிரியபாகும். க்ரும்்பாைபான மக�ள 
�ங�ள அன்றைபாட �ணினி ்�்வ�ளுக�பா� 
வ்ர�்ை ்யனர இ்டமு�த்துடன் கூடிய 
இயக� அ்மப்் ்யன்்டுத்துகின்றைனர. 
க்ரும்்பாைபான லினகஸ் ்ச்வய� 
்யன்்பாடடபா்ளர�ளுககு மு்னய முன்மபாதிரியின் 
்யன்்பாடு அவசியமபாகும்.

9.

/proc
கசயல்்பாடடு எண் மூைம் ்�பாப்பா� 
குறிபபிடப்டட அ்னத்து 
கசயல்்பாடு�்்ளயும் க�பாண்டிருககும். 
அல்ைது �ணிபக்பாறிககுத் ்�்வயபான 
பிறை ��வல்�்்ள க�பாண்டிருககும்.

10.
/ tmp
�ணிபக்பாறியபானது துவஙகுவ�றகு 
இ்டயில் ்யன்்டும் �ற�பாலி�மபான 
்�பாபபு�்்ளக க�பாண்டிருககும்.

11.

/ usr
நிரவபா� �டட்்ள�ள, ்கிரப்டட 
்�பாபபு�ள, நூை� ்�பாபபு�ள 
்்பான்றைவற்றை உள்ளடககிய அ்னத்து 
்யனர�்ளபாலும் ்யன்்டுத்�க கூடியது. 
இ�ர ்நபாக�ங�ளுக�பா�ப ்யன்்டுகிறைது.

12.

/ var
க்பாதுவபா� உளநு்ழ�ல் மறறும் 
அச்சிடப்டும் ்�பாபபு�ள ்்பான்றை மபாறும் 
நீள ்�பாபபு�்்ளக க�பாண்டிருககும். 
மபாறும் எண்ணிக்�யிைபான �ரவு�்்ள 
க�பாண்ட இ�ர வ்�யபான ்�பாபபு�்்ளக 
க�பாண்டிருககும்.

13.

/sbin
�ணினி்ய நிரவபா�ம் கசயயககூடிய 
இருநி்ை ்�பாபபு�்்ள (இயஙகுநி்ை) 
க�பாண்டிருககும். (எ.�பா.) Fdisk மறறும் 
Ifconfigulities

14. /karnel
�ரனல் ்�பாபபு�்்ளக க�பாண்டிருககும்.

10.14 லி்னகஸ் நேலவயக 
நைைாணலை கணநைாட்டம் 

லினகஸ் ்ச்வய� அ்மப்பானது லினகஸ் 
திறைந்� மூை இயக� அ்மபபின் ்மல் 
�டட்மக�ப்டடுள்ள ்ச்வய�ம் ஆகும். 
வபாடிக்�யபா்ளர�ளுககு கு்றைந்� �டடண 
விருப்த்தின் அடிப்்டயில்  உள்ளடக�த்்� 
வழஙகு�ல், ்யன்்பாடு�ள மறறும் ்ச்வ�ள 
வழஙகு�ல் ்்பான்றை வணி� மு்றை்ய 
வழஙகுகிறைது. ஏகனனில், லினகஸ் ஆனது ஒரு 
திறைந்� மூை இயக� அ்மப்பாகும். இது ்யனர�ள 
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இயக� அ்மபபினபால் க்பாதுவபா� 
்யன்்டுத்�ககூடிய இைவச மு்னய 
முன்மபாதிரி�ள சிை.

்மக ஓ எஸ் எகஸ் (Mac 
OS X)

Terminal (�பான்மவு), 
Term 2

விண்்டபாஸ் (Windows) PUTTY

லினகஸ் (Linux) Terminal, KDE, Konsole 
X Term

ஒவகவபாரு மு்னய முன்மபாதிரி�ளும் 
�னகக�ன்று �னிச் சிறைபபு�்்ள க்றறுள்ளன. 
ஆனபால் ்டடியலிடப்டட ஒவகவபான்றும் சிறைப்பா� 
கசயைபாறறும் ்மலும் ்யன்்டுத்துவ�றகும் 
எளி�பான�பாகும்.

தெல் (SHELL)
லினகஸ் இயக� அ்மபபில் கெல் (Shell) �டட்்ள 
வரி இ்டமு�மபானது ்யனரின் �டட்்ள 
மறறும் உ்ர ்�பாபபு�்்ள இ்டமபாறறைம் கசயது 
்மலும் �டட்்ள�ளுடன் இ்ணந்து எவவபாறு 
கசயல்்டுகிறைது என்்்� ்ச்வய� அ்மபபிறகு 
உணரத்துகிறைது. Bourne Shell (Sh) மறறும் C Shell 
(csh) ்்பான்றை ்ல்்வறு வ்�யபான கெல்�ள 
்ரவைபா�ப ்யன்்டுத்�ப்டுகின்றைன. �டட்்ள�ள 
எவவபாறு கமபாழி க்யரக�ப்டுகின்றைன என்்து 
க�பாடர்பா� ஒவகவபாரு கெல்லும் (Shell) 

நி்ைத்�ன்்ம 
(Stability)

கசயல்திறைன் நி்ை�்்ள ்ரபாமரிக� க�பாடர இ்டகவளியில் மறு க�பாடக� 
(Reboots) கசயய ்வண்டியதில்்ை. லினகஸ் இயக� அ்மப்பானது மி�ச் சரியபா� 
நிறுவப்டடிருந்�பால் / �டட்மக�ப்டடிருந்�பால் க்பாதுவபா� ஏ்�னும் வன்க்பாருள 
கசயலிழபபு ஏற்டும் வ்ரயில் அல்ைது �ணினியபானது நிறுத்�ப்டும் வ்ர கசயல்்டும்.

்பாது�பாபபு 
(Security)

லினகஸ் ஆனது மி�ச் சிறைந்� உயரநி்ை ்பாது�பாப்் வழஙகுகிறைது. திறைன் மிக� 
ஃ்யரவபால், அது ்்பான்று ்ல்திறைன் வபாயந்� ்�பாபபு அணு�ல் அனுமதி�ள ்�்வயறறை 
்�பாபபு அணு�்ையும் அல்ைது நச்சு நிர்ையும் �டுககும்.

வ்ைய்மபபு 
(Networking)

இது விதிவிைக�பான சிை வ்ைய்மபபு அம்சங�்்ள வழஙகுகிறைது. இது ்ை 
்யன்்பாடு�ளின் ்பாது�பாபபிற�பா� �னிப்யனபாக�க கூடியது. (Customizable)

கநகிழ்வு �ன்்ம 
(Flexibility)

மூைககுறி மு்றையபானது அ்னத்து ்யனர�ளுககும் உடனடியபா� கி்டக�ககூடியது. 
ஏகனனில் இது திறைந்� மூைகுறிமு்றை அ்மப்பாகும். ்யனர�ள �ங�ள ்�்வ�ளுககு 
ஏற் இ்� �னிப ்யனபாககிக க�பாள்ள முடியும்.

க�பாழில்நுட் 
ஆ�ரவு / 
ஒத்து்ழபபு

லினகஸ் ஆனது மி�ச் சிறைந்� க�பாழில்நுட் ஒத்து்ழப்் வழஙகுகிறைது. இது ்ல்்வறு 
ஆ்ைபாச�ர�ள, வணி� ரீதியபான விநி்யபா�ஸ்�ர�ள மறறும் கசயலில் உள்ள சமூ� 
்மம்்பாடடபா்ளர�்ளபால் ்யன்்டுத்�ப்டுகிறைது.

்ல் ்ணியபாக�ம் 
(Multi tasking)

ஒ்ர சமயத்தில் ்ை ்ணி�்்ள கசயயககூடிய அல்ைது ்ை நிரல்�்்ள இயக�ககூடிய 
திறை்ன லினகஸ் வழஙகுகிறைது.

�னிச் சிறைப்பான ்ண்பு க�பாகுதி�்்ளயும், 
நுணுக�ங�்்ளயும் க்றறிருககும்.

உளளீடு, கவளியீடு�்்ள திருப்ம் கசய�ல், 
மபாறி�ள மறறும் நி்ந்�்ன�்்ள ்சபாதித்�ல் 
்்பான்றை்வ மறறை சிறைபபியல்பு�ள ஆகும்.

கட்டலளத் தூணடி
நீங�ள மு�ன் மு�லில் ்ச்வய�த்தில் 
உளநு்ழயும் ்்பாது, க்பாதுவபான அன்்றைய 
தின வர்வறபு கசயதியபால் (MOTD) 
வர்வற�ப்டுவீர�ள. வர்வறபு கசயதியபானது 
க்பாதுவபா� ்ச்வய�ம் இயஙகும் லினகஸ் 
விநி்யபா� அ்மபபின் ்திபபு க�பாடர்பான இ�ர 
விவரங�்்ள க�பாண்ட ��வைபாகும். அன்்றைய 
தின கசயதி்ய அடுத்து (MOTD) நீங�ள 
்ச்வய�த்திறகு �டட்்ள�்்ள வழஙகும் 
இடமபான �டட்்ளக தூண்டி அல்ைது கெல் 
மு்னயத்திறகு (Shell Prompt) அனுப்ப்டுவீர�ள.

�டட்்ளக துண்டிலில் வழங�ப்டடுள்ள 
��வல்�்்ள ்யனர �னிப்யனபாக�ம் கசயது 
க�பாள்ள முடியும். எடுத்துக�பாடடபா� உபுண்டு 
14.04-ல் �டட்்ளக தூண்டியின் க�பாடரநி்ை 
அ்மப்பானது stud@webapp:v$ �டட்்ள 
தூண்டிலில் உள்ளக�பாரு விவரங�ள பின்வருமபாறு:
● Stud : நடபபு ்யனரின் ்யனபா்ளர க்யர
● Web app : ் ச்வய�த்தின் வழஙகுனர க்யர
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● ~ நடபபு ்�பாபபு அ்டவு. Basch நடபபு 
்யனரின் இல்ை ்�பாபபு அ்ட்வ (Home 
Directory) ்பா்�்ய விரிவபாக�ம் கசயய 
்யன்்டும் சிறைபபுக குறியீடு N அல்ைது டில்டு 
(Tilde). இந்� எடுத்துக�பாடடில் home / stud 
என்்்� குறிககிறைது.

● $ தூண்டில் குறியீடு : �டட்்ள தூண்டிலின் 
முடி்வக குறிககிறைது. அ�ன் பிறைகு 
்யனரினு்டய வி்சப்ை்� வழி 
உளளீடபானது ்�பான்றும்.

● மூை (Root) ்�பாப்�த்தில் var / log 
்�பாபபு அ்டவினுள உள நு்ழந்�பால் 
�டட்்ள தூண்டி குறியீடபானது எவவபாறு 
்�பாறறைமளிககும் என்்்� பின்வரு்்வ 
மூைம் �பாணைபாம்.

● root@webapp:/var/log# �டட்்ள 
தூண்டியபானது # குறியீடடுடன் 
முடிவ்டகிறைது. இது மூைக ்�பாப்�த்தின் 
நி்ையபான தூண்டி குறியீடு ஆகும்.

10.14.3.  லி்னகஸ் நேலவயக நைைாணலை 
கட்டலளகள்

�ணினி நிரவபாகி �டட்மபபு, ்ரபாமரிபபு மறறும் 
நம்்மபான கசயல்்பாடு�்்ள நிரவகிககின்றைபார. 
�ணினி நிரவபாகி�ள ்ச்வய�த்்� 
்�யபாளுகிறைபார�ள. ்மலும் ்யனரின் கசைவு 
மதிபபீட்ட மீறைபாமல் �ணினியின் கசயல்்பாடு 
மறறும் ்பாது�பாப்் நிரவகிககிறைபார�ள.

1. Uptima
�ணிபக்பாறியபானது எவவ்ளவு ் நரம் இயஙகுகிறைது 
என்்்� சரி்பாரக�வும் / ்சபாதிக�வும். ்மலும் ஒரு 
குறிபபிடட ்நரத்தில் எத்�்ன ்யனர�ள உள 
நு்ழந்துள்ளனர என்்்�யும் �ண்�பாணிக� 
அனுமதிககும் இந்� Uptima �ருவியபானது 
பயன்்டுகிறைது. இக�டட்்ளயபானது / �ருவியபானது 
்மலும் 1-ல் இருந்து 5 நிமிடம் மறறும் 15 நிமிட 
இ்டகவளியில் �ணினியின் சரபாசரி சு்ம 
அ்ள்வ (load) கவளிப்டுத்தும்.

$Uptima

2. Users
இக�டட்்ளயபானது �ற்்பாது எத்�்ன 
்யனர�ள உளநு்ழந்துள்ளனர என்்்� 
்டடியலிடும்.

$Users
இக�டட்்ளயபானது ்ல்்வறு ்�ரவு�்்ள 
க�பாண்டிருக�பாது. உ�வி மறறும் இப்திபபின் 
�னிச் சிறைபபு�ள என்றை ஒரு ்�ர்வ மடடு்ம 
க�பாண்டிருககும்.

3. W
W- என்றை ஒற்றை குறியிருவபால் வ்ரயறுக�ப்டட 
கசயல்்பாடு ஆகும் �ணிபக்பாறியின் நி்ை்ய 
்சபாதிக� இது ் யன்்டுகிறைது. W-�டட்்ளயபானது 
உளநு்ழந்துள்ள நடபபு ்யனர�்்ளயும், 
அத்துடன் ஒவகவபாரு ்யனரின் கசயல்்பாடு�ள 
மறறும் சரபாசரி ்ளு ஆகியவற்றையும் 
கவளிப்டுத்தும். W �டட்்ளயபானது இன்னும் 
பிறை விருப்ங�ளுடன் வருகிறைது. –h ்�ரவபானது 
�்ைபபு உளளீடு�ள ஏதுமின்றி (No Header 
Entries) கவளியீட்ட கவளிப்டுத்தும்.

$ w

4. Who
Who – �டட்்ளயபானது நடபபு ்யனரின் ்யனர 
கசபால், ்�தி, ்நரம் மறறும் வழஙகுநரின் 
��வல்�ள ்்பான்றைவற்றை திரும்் �ரும். 
W-�டட்்ள ்்பாைன்றி இக�டட்்ள ்யனர 
என்ன கசயகின்றைபார என்்்� கவளிப்டுத்�பாது.

$who

விரிவபான கவளியீடடிற�பா� -9 என்றை flag ஆனது 
்யன்்டுத்�ப்டுகிறைது.

$who – a
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5. CP
்�பாபபு�ள மறறும் ்�பாபபு அ்டவு�்்ள 
ந�கைடுக� CP �டட்்ளயபானது மி�ச் சிறைந்� 
�டட்்ளயபாகும். மூைக ்�பாபபு அல்ைது ்�பாபபு 
அ்டவபானது இரண்டு ்�பாபபு�்ளபா� அல்ைது 
்�பாபபு அ்டவு�்ளபா� மபாறறைப்டடிருககும் 
என்்்� நி்னவில் க�பாள�.

$CP <்�ரவு�ள> <மூைம்> <இைககு>
$CP <Options> <Source> <destination>

இந்� எடுத்துக�பாடடில் ்�பாப்பானது இைககு 
்�பாபபு அ்டவிறகு ந�கைடுக�ப்டடிருககும். –Y 
Flag ஆனது என்ன கசயயப்டுகிறைது என்்்� 
வி்ளககும்.

10.15. �கவல் த�ாழில்நுட்ப 
்பாதுகாப்பின் அடிப்்பல்டகள்

10.15.1. ்பாதுகாப்பு – நகாட்பாடு
��வல் க�பாழில்நுட்த் து்றையில், நபாம் ் �யபாளும் 
இயக� வ்� ��வல்�ளுககு உளளிருந்்�பா, 
கவளியிருந்்�பா, ஆ்த்து ஏதும் நி�ழபாமல் 
�ண்�பாணிக�ப்டும் வழிமு்றை்ய ��வல் 
க�பாழில்நுட் ் பாது�பாபபு ் �பாட்பாடபாகும். இது உரிய 
்பாது�பாபபு க�பாள்��்்ள வ்�யறுப்�ன் 
மூைம் கவளியிலிருந்து இயக�ப்டும் “��வல் 
�ரவு” �பாககு�ல்�்்ள உரிய கமன்க்பாருள மூைம் 
�ண்டறிந்து அ�்ன �டுத்து ்பாது�பாப்�பாகும்.

்டம் 10.24 ‘��வல் �ரவு’ ்பாது�பாபபில் 
ஏற்டும் கு்றை்பாடு�ள குறித்து �பாடடுகிறைது.

Confidentiality Integrity Availability

்டம் 10.24 ��வல் ்பாது�பாபபு

10.15.2. �கவல் த�ாழில்நுட்ப ்பாதுகாப்பு
��வல் ் பாது�பாபபு என்்து எந்� ஒரு நி்ை�ளிலும் 
குறிபபிடட ��வல்�ளின் (�ரவு�ள) இர�சியத் 
�ன்்ம, �னித்�ன்்ம மறறும் உண்்மத் 
�ன்்ம ்பாதிக�ப்டபாமல் இருத்�்ை ஆகும்.

“உண்்மத் �ன்்ம” என்்து �வறைபான 
வழி�பாடடு�ல் அல்ைது �டட்்ளயின் அடிப்்டயில் 
அ�ன் அசல் �ன்்மயில் மபாறறை்மபா, அழி்வபா 
ஏற்டபாமல் இருத்�ல்.

10.15.2.  �கவல் த�ாழில்நுட்ப ்பாதுகாப்பு  
(IT Security)

��வல்�்்ள மு்றையறறை மபாறறைங�ளிலிருந்தும் 
அல்ைது நீககு�லிலிருந்தும் ்பாது�பாத்�ல், ்மலும் 
��வல்�ள மறுக�ப்டபாதிலிருத்�்ையும் மறறும் 
நம்்�த்�ன்்ம்யயும் உறுதி கசயவதும் 
அடஙகும்.
இர�சியத் �ன்்ம என்்து அணுகு�ல் மறறும் 
கவளிப்டுத்து�ல் மீ�பான அஙகீரிக�ப்டட 
�டடுப்பாடு�்்ள ்பாது�பாத்�ல் ஆகும். �னிப்டட 
ந்ரின் �னியுரி்ம மறறும் �னிந்ரின் 
��வல்�்்ள ்பாது�பாப்�ற�பான வழிமு்றை�ளும் 
இதில் உள்ளடஙகும்.

குறிபபிடட அல்ைது சரியபான ்நரத்தில் 
மு்றையபான ��வல் அணு�வும் மறறும் ் யன்்பாடும் 
கி்டப்்� உறுதி கசயவ�பால்

10.15.3. �ரவு அச்சுறுத்�ல்கள் (Data Threats)
�ரவு அச்சுறுத்�ல் என்்து ் பாது�பாபபு மீறு�லுக�பான 
சபாத்தியத்்� குறிப்�பாகும்.

�ச்சுநிரல் (Virus)
�ணிபக்பாறி நச்சு (Virus) என்்து ஒரு நிரைபாகும். 
இது மு�லில் ்�பாபபு அல்ைது �ணிபக்பாறியின் 
்குதி�ள அல்ைது வ்ைய்மபபு தி்சவியின் 
வன்வடடி்ன ந�ல் எடுத்துக க�பாண்டு ்ரவும். 
சிை நச்சு நிரல்�ள ்பாதிபபி்ன ஏற்டுத்�பா� 
நச்சு�ள ஆகும். மறறை்வ �ரவு ்�பாபபு�்்ள 
்ச�ப்டுத்தும். ்மலும் சிை நச்சு நிரல்�ள 
்�பாபபி்ன அழிக�ககூடிய்வயபா� இருக�ைபாம். 
நச்சு நிரைபானது மக�ள கநகிழ்வடடு (Floppy Disk) 
மறறும் இ�ர ் �யடக� (Portable) ஊட�ங�்்ளயும் 
்கிரந்து ்யன்்டுத்துவ�ன் மூைம் ்ரவுகிறைது. 
இன்்றைய நபாட�ளில் நச்சபானது அடிப்்டயில் 
மின்னஞசல் மூைமபா� ்ரவுகிறைது. ்யனரின் சிை 
கசயல்்பாடு�ள மூைம் (எ.�பா. மின்னஞசலில் உள்ள 
இ்ணபபு�்்ள நிறுத்�ல் அல்ைது தீஙகி்ழக�க 
கூடிய வ்ை்க�ங�ளுககுச் கசல்ைவும்) நச்சபானது 
்ரவுகிறைது.
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்நபாக�த்திற�பான முயறசி ்ச்ர �பாககு�ல் 
எனப்டும். க்பாதுவபா� எதிரி�ள குறிபபிடட ந்ரின் 
வ்ைய்மப்் சீரகு்ைந்து அ�ன் மூைம் சிை 
வ்�யபான ்யன்�்்ள க்றுவர.

10.15.4. நகாப்பு ்பாதுகாப்பு (File Security)
்ை ்யனர�ள இயல்பு �பாரணமபா� ்ல்்வறு 
வ்�யபான ்யனர�ள �ங�ளு்டய ்�பாபபு�்்ள 
ஒ்ர �ணிபக்பாறியில் ் சமிக� ் நரைபாம். �னிப்டட 
்�பாபபு�்்ள �விர சிை ்�பாபபு�ள ்கிரந்து 
க�பாள்ளப்டைபாம் என்்து அறிந்து க�பாள்ள முடிகிறைது. 
்மலும் நம்மு்டய �னிப்டட ்�பாபபு�்்ள பிறைர 
்டிப்திலிருந்து �டுககும் வழிமு்றை�்்ள இயக� 
அ்மபபு க�பாண்டுள்ளது.
● ்யனர�ள மறறும் குழு��ள ஏற்டுத்து�ல்.
● வழக�மபான ்�பாபபு�ளுககு அனுமதி.
● ்�பாபபு அ்டவு�ளுககு அனுமதி அளித்�ல்.

நகாப்பில்ன ்பாதுகாப்்பாக லவகக எளிய 
வரிகள்

1. உங�ள ்�பாபபு�்்ள மு்றையபா� �பாபபு 
ந�ல் எடுத்�ல் (Back up) ் வண்டும். உங�ள 
இயக� அ்மப்் நச்சபானது (Virus) ்பாதி-
த்திருந்�பால் �ணினியில் உள்ள அ்னத்து 
நிரல்�்்ளயும் முழுவதுமபா� நீககி மீண்டும் 
அவற்றை நிறுவு�ல் ்வண்டும்.

2. புறை வன் வட்ட (External Hard Disk) 
்யன்்டுத்�வும்.

3. ்ம� ்சமிப்�த்தில் (Cloud Storage) 
்�பாபபி்ன ்சமிக�வும்.

4. வன்வட்ட குறியபாக�ம் (Encrypt) 
கசயயைபாம்.

அணுகல் கடடுப்்பாடு
ஒரு க்பாருளி்ன ்யன்்டுத்துவ�றகு 
அனுமதிககும் அல்ைது மறுககும் திறைன்.
இது மூன்று முககிய ்ச்வ�்்ள வழஙகுகிறைது.
● உறுதி்டுத்து�ல் (Authentication): ்யனரின் 

அ்டயபா்ளம்
● அதி�பாரம் வழஙகு�ல் (Authorisation): 

்ச்வ�்்ள யபார அணுகுவது என்று 
அதி�பாரமளித்�ல்.

● க்பாறுபபு (Accountability): ஒரு ்யனரின் 
கசயல்்பாடு�ளுககு உண்டபான க்பாறுபபு

நச்சு என்்து எளி்மயில் ஒரு 
�ணிபக்பாறி நிரைபாகும். �ணிபக்பாறியில் நபாம் 
இயககும் இ�ர நிரல்�ள கசயயககூடிய எந்� 
கசயல்்பாட்டயும் இ�னபால் கசயய முடியும். சிை 
நச்சு நிரல்�ள ்வண்டுகமன்்றை ்�பாபபு�்்ள 
்ச�ப்டுத்தும் வ்�யில் உருவபாக�ப்டைபாம். 
மறறை்வ இ�ர �ணினி�ளுககு ்ரவககூடிய�பா� 
மடடும் இருககும்.

ைால்நவர் (Malware)
மபால்்வர (Malware) என்்து Malicious Software 
என்்�ன் குறுக�ம் ஆகும். நச்சு நிரல்�ள, வபாரம்ஸ் 
(Warms) ட்ரபாஜபான்ஸ் (Trojans) மறறும் இ�ர 
தீஙகி்ழக�க கூடிய �ணிபக்பாறி நிரல்�்்ள 
குறித்து ்ரவைபா� ்யன்்டும் வபாரத்்�யபாகும்.

டநராஜான் ஹார்ஸ் (Trojan Horse)
ட்ரபாஜபான் ஹபாரஸ் என்்து ்வறு்டட 
வ்�யபான நச்சு மறறும் வபாரம் ஆகும். ட்ரபாஜபான் 
நச்சு நிரைபானது சுய ந�லுருவபாக�ல் அல்ைது மறறை 
்�பாபபு�ளுககு �ன்்னத் �பா்ன ந�கைடுத்துக 
க�பாளவதில்்ை.
மின்னஞசல் இ்ணபபு�்்ள திறைத்�ல் அல்ைது 
இ்ணயத்திலிருந்து ்�பாபபு�்்ள ்திவிறைக�ம் 
கசயது இயககுவ�ன் மூைம் ்பாதிபபு�்்ள 
ஏற்டுத்தும்.

வார்ம் (Warm)
மனி� குறுககீடு�ள இல்ைபாமல் ்ரவக கூடிய 
ஒரு வ்� நச்சபாகும். ஒரு �ணினியில் இருந்து 
மறகறைபாரு �ணினிககு ்ரவி, மதிபபுமிக� 
நி்னவ�ம் மறறும் வ்ைய்மபபின் 
அ்ை நீ்ளத்்� எடுத்துக க�பாளவ�ன் மூைம், 
�ணினி ்தில் க�பாடுப்்� (Respond) நிறுத்�ச் 
கசயயும். எதிரி�ள க�பா்ைவில் இருந்து 
�ணினி்ய அணுகுவ�றகும் அனுமதிககும். ஒரு 
�ணிபக்பாறியில் இருந்து மறு ஆக�ம் கசயது / ்டி 
எடுத்து மறகறைபாரு �ணிபக்பாறிககு ்ரவக கூடிய 
தீஙகி்ழக�ககூடிய கமன்க்பாரு்ளபாகும்.

லே்பர் �ாககு�ல் (Cyber Attack)
�னிப்டட ந்ர அல்ைது ஒரு நிறுவனத்�பால் 
மறகறைபாரு �னிப்டட ந்ரின் அல்ைது 
நிறுவனத்தின் ��வல் அ்மப்் மீறுவ�றகு 
்வண்டுகமன்்றை அல்ைது தீஙகி்ழக�ககூடிய 
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10.16. எதிர் �ச்சுநிரல் (ANTI VIRUS)
எதிர நச்சு (Anti Virus) நிரல் என்்து �ரவு�ளுககு 
்பாது�பாபபு கமன்க்பாரு்ளபாகும். க�ரிந்திரபா� 
நச்சு�ள, ஒறறியறி கமன்க்பாருள (Spyware), 
மபால்்வர, வபாரம்ஸ், ட்ரபாஜபான் மறறும் இ்ணய 
அச்சுறுத்�ல்�ளிலிருந்து மி�வும் ்மம்்டட 
்பாது�பாப்் வழங�ககூடியது ஆகும். எதிர நச்சு 
நிரைபானது க�ரிந்திடபா� அச்சுறுத்�ல்�ளிடமிருந்து 
மி�வும் ்மம்்டட ்பாது�பாப்் வழங�க கூடியது 
ஆகும். எதிர நச்சு நிரைபானது க�ரிந்திடபா� 
அச்சுறுத்�ல்�ளிடமிருந்து ்பாது�பாப்் வழஙகுவது 
மடடுமின்றி ்யரவபால் (மு்றையறறை வ்ைப 
்க�ங�்்ள �்ட கசய�ல்) க்ற்றைபார �டடுப்பாடு�ள 
(குழந்்��ளின் இ்ணய நடவடிக்��ளுககு 
�ண்�பாணிபபி்ன ஏற்டுத்து�ல்) மின்னஞசல் 
்பாது�பாபபு (உளவரும் மறறும் கவளி கசல்லும் 
மின்னஞசல்�்்ள உறறு ் நபாககு�ல்) ் மலும் கவளி 
கசல்லும் மின்னஞசல்�ளில் குறிபபிடட ்�பாபபு�ள 
்சரத்�்ை �டுத்�ல் ்்பான்றை நன்்ம�்்ளயும் 
க்றறுள்ளன. எதிர நச்சு கமன்க்பாருள�ளுககு 
(எ.�பா.) Example of Antivirus Software. �பாஸ்்ரஸ்சி 
(Kaspersky) பிட டிஃக்ண்டர (Bit Defender), நபாரடன் 
360 (Norton 360), புல் �பாரட பிரிமியம் (Bull Guard 
Premium), ஏ.வி.ஜி. ்வரஸ் (AVG Anti Virus), 
கவபரூட கசயயுர எனி்வர (Webroot Anywhere), 
கமக�பாஃபி (MCA Fee) ்பான்டபா ஆன்டி ்வரஸ் 
(Panda Anti Virus) வி.ஐ.பி.ஆர. இ்ணய ்பாது�பாபபு 
(VIPRE Internet Security)

10.17.  இலைய ்பாதுகாப்பு 
– கருத்துரு

இ்ணயத்தின் மூைம் ்மறக�பாள்ளப்டும் 
்பாது�பாப்பான ��வல் க�பாடரபு�்்ள குறிப்து 
இ்ணய ்பாது�பாபபு எனப்டும்.

எதிர நச்சு நிரல் கமன்க்பாரு்ளபானது நச்சு 
மறறும் ட்ரபா�பான் ்்பான்றை அடிப்்டயிைபான 
மபால்்வர�ளிடமிருந்து ் பாது�பாப்் வழஙகுகிறைது.

10.17.1.  இலைய ்பாதுகாப்பிறகா்ன 
தைன்த்பாருள்கள்

்ைவ்�யபான இ்ணய ்பாது�பாபபு க�பாகுபபு�ள 
நச்சு �டுபபு நிர்ையும் (Anti Virus), இ்ணய 
்பாது�பாபபு கமன்க்பாரு்்ளயும் ஒ்ர க�பாகுபபில் 

வலிலையா்ன / தி்டைா்ன உறுதி்படுத்து�ல் 
(Strong Authentication)
● முழு்மயபான ்�்வ�ள

உறுதி்படுத்து�லுககா்ன காரணிகள் 
● �டவுச் கசபால் (Password) (உங�ளுககு 

க�ரிந்� ஒன்று)
● அ்டயபா்ள வில்்ை�ள (Tokens) (உங�ளிடம் 

உள்ள ஒன்று)
(எ.கா.) 
● �டவுச்கசபால் (Passwords)
● அ்டயபா்ள வில்்ை�ள (Tokens)
● அனுமதிச் சீடடு (Tickets)
● வ்ரயறுக�ப்டட அணு�ல் (Restricted 

Access)
● �னிப்டட அ்டயபா்ள எண் (PINs)
● உயிர்ள்வயியல் (Biometrics)
● சபான்று (Certificates) 

லகய்டகக ோ�்னஙகள் ைறறும் �னிக 
கணினியில் நகாப்பு ்பாதுகாப்பு
நம்மு்டய கசயல்்பாடு�ளில் �னிப்டட 
்�பாபபு�ள, பு்�ப்டங�ள, ஊட�க ்�பாபபு�ள 
மறறும் நம்மு்டய �ணககு ்றறிய 
விவரங�்்ள வ்ைய்மபபுடன் கூடிய அல்ைது 
வ்ைய்மபபில்ைபா� �ணிபக்பாறி அல்ைது 
அ்ை்்சியில் ்சமிப்்பாம். �னிக �ணினியில் 
இருந்து நம்மு்டய �ர்வ ்பாது�பாப்து மி�வும் 
முககியமபான�பாகும்.
● பின்வரும் சூழ்நி்ை�ளில் �ரவபானது 

கவளியிடப்டைபாம்.
● நீங�ள அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபில் ்வ்ை 

கசயயும் ்்பாது மறறும் உங�ளு்டய 
்�பாபபு்றை�்்ள மறறைவர�ளுடன் ்கிரும் 
்்பாது.

● நீங�ளும் மறறை ்யனர�ளும் ஒ்ர 
�ணினி்ய ்யன்்டுத்தும் ்்பாது.

● மறறைவர�்்ளப ்்பான்று க்பாது இடங�ளில் 
உள்ள ்கிர்ை்ய (WiFi) ்யன்்டுத்து�ல்.

● ்�பாபபு�்்ள யுஎஸ்பி (USB) ப்ளபாஷ் வடடு (Flash 
drive) ்்னபா ்சமிப்�ம் (pen drive) அல்ைது 
நீக�ககூடிய சபா�னங�ளில் ்சமித்�ல்.
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நபாரடன் இ்ணய ்பாது�பாபபு (Norton Internet 
Security) 
எஃப கசகயூர இ்ணய ்பாது�பாபபு (F-secure 
Internet Security) 
ஏ.வி.ஜி. இ்ணய ்பாது�பாபபு (AVG Internet 
Security) 
புல் �பாரட இ்ணய ்பாது�பாபபு (Bull-Guard 
Internet Security) 
அவபாஸ்ட இ்ணய ்பாது�பாபபு (Avast 
Internet Security) 
கமக�பாபி இ்ணய ்பாது�பாபபு (MCA Fee) 
Internet Security

10.18 ஃ்பயர்வால்
ஃ்யரவபால் என்்து வ்ைய்மப்் ் பாது�பாககும் 
ஒரு கமன்க்பாருள சபா�னமபாகும். இது உளவரும் 
அல்ைது கவளிச்கசல்லும் வ்ைய்மபபு 
்்பாககுவரத்்�க �ண்�பாணிக�வும் குறிபபிடட 
நிறுவனத்தின் வ்ரயறுக�ப்டட ்பாது�பாபபு 
விதி�ளின்்டி குறிபபிடட �ரவு ்்பாககுவரத்்� 
அனுமதிப்து அல்ைது �டுப்து ்றறியும் 
தீரமபானிககும். இ்வ இ்ணயம் ்்பான்றை 
உடபுறை நம்்�த்�ன்்ம கு்றைந்� கவளிபபுறை 
வ்ையமபபு�ளுககும் இ்ட்ய �டுப்பானபா� 
வி்ளபாஙகுகிறைது.

10.18.1 ஃ்பயர்வால் வலககள்
ஒரு ஃ்யரவபால் என்்து வன்க்பாரு்ளபா�வும், 
கமன்க்பாரு்ளபா�வும் அல்ைது  இ்ணந்தும் 
இருக�ைபாம். 

வன்த்பாருள்: ஃ்பயர்வால்
இந்� வ்� ஃ்யரவபால் ஒரு  பிரத்்ய�சபா�னத்தில் 
நிறுவப்டுகிறைது.   இந்� சபா�னம் ஃ்யரவபா்ை 
மடடு்ம இயககுகிறைது. சபா�னத்தின் அ்னத்து 
ஆ�பாரங�ளும் ஃ்யரவபாலுககு மடடு்ம 
கி்டககும் என்்�பால், இது �ரவு ்்பாககுவரத்்� 
்வ�மபா�வும், துல்லியமபா�வும் வடி�டடுகிறைது. 
்மலும் இது ம்றையபாக�ம் (encryption) மறறும் 
்திவு கசய�ல் ்்பான்றை ்ை கூடு�ல் ்பாது�பாபபு 
அம்சங�்்ளயும் வழஙகுகின்றைது. 

வன்க்பாருள ஃ்யரவபால் �டட்மபபு 
சிக�ைபா� உள்ள�பால் அனு்வம் வபாயந்�  
வ்ைய்மபபு நிரவபாகியினபால் மடடு்ம இ�்ன 

வழஙகுகின்றைன. ் ை எதிர நச்சு நிரல்�ள / இ்ணய 
்பாது�பாபபு க�பாகுபபு�ள பின்வரு்வனவற்றை 
க்றறுள்ளன.

ஃபிஷிங, ஸ்்்்வர மறறும் ்ரன்சம்்வர 
்பாது�பாபபு (Phishing, Spyware and 
Ransomeware Protection)
்பாது�பாப்பான உைவி நீடடிபபு
VPN
்யரவபால்
சடடபபுறைம்்பான கசயல்�்்ள கசயய உ�வும் 
வ்ையத்�்ளத்்� �ண்�பாணித்�ல். (Dark 
web Monitoring) 
�டவுச் கசபால் ்ம்ளபா்ளர (Password Manager)
குறியபாக�ம் கசயயப்டட ்ம� ்சமிப்�ம் 
(Encrypted Cloud Storage)

உங�ளு்டய �ணிபக்பாறி, ்மக (Mac) 
மறறும் ஆன்டிரபாயடு (Android) சபா�னங�்்ளக 
க�பாண்டு நி�ழ்ையில் நீங�ள என்ன கசய�பாலும் 
இ்ணய ்பா��பாபபு க�பாகுப்பானது மபால்்வர 
(Malware), கவப்�ம் உ்ளவு (Webcam Spices) 
நிதி ்மபாசடி�ளிலிருந்தும் (Financial Scanners) 
மறறும் ்ை அச்சுறுத்�ல்�ளிலிருந்து  ்பாது�பாக� 
உ�வுகிறைது.

நச்சுநிரல், கிரிப்டபாைபாக�ரஸ் மறறும் 
�பாககு�லில் இருந்து �டுககும்.
நி�ழ்நி்ையில் �ரவு�்்ள 
்�டு்வர�ளிடமிருந்� உங�ளு்டய 
�ரவி்ன ்பாது�பாத்�ல்.
ஆன்டரபாயடு சபா�னத்தில் ம்றைந்திருககும் 
ஒறறைறி கமன்க்பாரு்்ள (Spyware) 
�ண்டுபிடித்�ல்.
வஙகி �ர குறியபாக�ம் கசயயப்டட ்ண 
வழஙகீடு�்்ள ்பாது�பாத்�ல்.
மு்றையறறை அணு�லில் இருந்து கவப்�்ம 
(Web Cam) ்பாது�பாத்�ல்.
நி�ழ்நி்ையில் நீங�ள அனுபபும் மறறும் 
க்றும் �ரவு�்்ள ம்றை குறியபா�க�ம் 
கசய�ல் – VPN

இ்ணய எதிர நச்சு நிரலுக�பான 
கமன்க்பாருள�்ளபாவன

�பாஸ்்ரஸ்கி இ்ணய ் பாது�பாபபு (Kaspersky 
Internet Security) 
பிட டிஃக்ன்டர இ்ணய ்பாது�பாபபு (Bit 
defender Internet Security) 
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10.19  ஐ.டி.ஐ.எல். V3அறிமுகம்  
(ITIL V3)

ஐ.டி.ஐ.எல் என்்து ��வல் க�பாழில்நுட் 
உள�டட்மபபு நூை�ம் ( Information Technology 
Infrastructure Library) என்்�ன் சுருக�மபாகும். 
இது ஐ.டி. ்ச்வ நிரவபா�த்திற�பான விரிவபான 
ந்டமு்றை�ளின் க�பாகுப்பாகும். ்மலும் இது 
வணி�த்தின் ்�்வ�ளுடன் ஐ.டி. ்ச்வ�்்ள 
சீர்மக� உ�வுகிறைது. ஐ.டி.ஐ.எல் (3 ஆம்்திபபு) 
ஆககச்ைபாஸ் நிறுவனத்�பால் ்ம 2007 – ல் 
கவளியிடப்டடது. உைகின் அஙகீ�ரிக�ப்டட 
மறறும் முன்னணி ஐ.டி ்ச்வ நிரவபா�த்திற�பான 
வணி� மதிப்் வழஙகும் �டட்மப்பா� இது 
உள்ளது. இது நிரவபா�த்திறகு ஆ�ர்வயும், 
இணக�மபான அடித்�்ளத்்�யும் �ருகிறைது. இ�னபால் 
்ச்வ ்மைபாண்்ம  இயக� மபாதிரி�ளில் 
்ல்்வறு அணுகுமு்றை�்்ள ஒருஙகி்ணககிறைது. 
்மலும் வணி�ச்சிக�ல்�்்ள தீரக�வும், ��வல் 
க�பாழில்நுட்த்தின் திறை்ன்மம்்டுத்�வும், வணி� 
மதிப்் �ர புதிய திறைன்�்்ள கசயல்்டுத்�வும் 
ஐ.டிது்றைககு உ�வுகிறைது.

ஐ.டி.ஐ.எல். என்்து ஒரு நிறுவனத்தில் 
��வல் க�பாழில்நுட் ்ச்வ ்மைபாண்்ம (IT 
Service Management) கசயல்்டுத்� �றபிககும் 
ஒரு �டட்மப்பாகும். ஐ.டி.எஸ்.எம் என்்து 
்யனர�ளுககு �ரப்டும் ் ச்வ�்்ள   நிரவகிக� 
உ�வும்  ந்டமு்றை�ள, க�பாள்��ள மறறும் 
கசயல்மு்றை�ளின் க�பாகுப்பாகும்.

�டட்மக� முடியும். ்மலும் இதில் பிரத்்ய� 
சபா�னத்்� ் யன்்டுத்துவ�பால் அதி� கசைவபாகும். 

அதி ்வ�ம் மறறும் அதி�்டச துல்லியம் 
ஆகிய்வ வன்க்பாருள ஃ்யரவபாலின் 
நன்்ம�்ளபாகும். அ்�்நரம் அதி� வி்ை மறறும் 
சிக�ைபான �டட்மபபு இ�ன் தீ்ம�்ளபாகும்.

தைன்த்பாருள் ஃ்பயர்வால்
இந்� வ்�யில் ஃ்யரவபால் வழக�மபான 
சபா�னத்தில் நிறுவப்டுகிறைது. இந்� சபா�னம் 
ஃ்யரவபா்ை ்யன்்பாடடு கமன்க்பாரு்ளபா� 
இயககுகிறைது. இந்� ஃ்யரவபால் நிறுவப்டட 
சபா�னங�ளின் �ரவு ஆ�பாரங�்்ள ்கிரப்டட 
�்ளத்தில் அடிப்்ட அ்மபபின் மூைம் 
அனுகுவ�பால், இது கு்றைந்� மறறும் துல்லியம் 
க�பாண்டிருகும். ்மலும் வன்க்பாருள ஃ்யரவபால் 
்்பால் அல்ைபாமல் வ்ரயறுக�ப்டட அம்சங�ள 
மறறும் கசயல்்பாடு�்்ள மடடு்ம �ருகிறைது.

�டட்மப்் க்பாறுத்�வ்ர 
கமன்க்பாருள ஃ்யரவபால் எளி்மயபான்வ. ஒரு 
சரபாசரி ்யனர �னது ்பாது�பாபபு ்�்வ�ளுககு 
இந்� ஃ்யரவபா்ை ்யன்்டுத்�ைபாம்.  
கமன்க்பாருள ஃ்யரவபால் இயஙகுவ�றகு கூடு�ல் 
வன்க்பாருள ்�்வயில்்ை என்்�பால், இஙகு 
வ்ைய்மபபு கசைவு ஏற்டபாது.

அ�ன் கு்றைந்� வி்ை மறறும் எளி�பான 
�டட்மப்பாகும் கமன்க்பாருள ஃ்யரவபாலின் 
நன்்ம�்ளபாகும். கமதுவபான ்வ�ம், கு்றைவபான 
துல்லியம் மறறும் கூடு�ல்  அம்சங�ள இல்ைபா�து 
இ�ன் கு்றை்பாடு�்ளபாகும்.

இந்� ்பாடப்குதியின் முடிவில் மபாணவர�ள கீழ்க�பாணும் கசயல்்பாடு�ள குறித்து அறிந்து 
க�பாளவபார�ள.

1. வ்ைய்மபபு க�பாழில்நுட்ம் ்றறிய �ருத்துக�ள.
2. வ்ையின் �டட்மபபு ்றறிய க�பாழில்நுட்ங�ள
3. வடங�்்ள �டட்மத்�ல்.
4. வ்ைய்மபபு சபா�னங�ள மறறும் புறைக�ருவி�ளின் ்யன்்பாடு.
5. வின்்டபாஸ் ்ச்வய�ம்-2019 ்றறிய �ருத்துரு.
6. LINUX – ்ச்வய�ம் ்றறிய �ருத்துரு.
7. ��வல் க�பாழில்நுட் ்பாது�பாபபின் அடிப்்ட�ள
8. ஃ்யரவபாலின் ்யன்்பாடு�ள
9. ITIL-ன் �டட்மபபு

கற்றல் விலளவுகள்
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10. ்வரஸ் �டுபபு கமன்க்பாருளுககு உ�பாரணம் 
_________________

 அ) ஒரு ்பாது�பாபபு கமன்க்பாருள
 ஆ) ஓர இயக� மு்றை
 இ) ஓர அலுவை�த் க�பாகுபபு
 ஈ) வணி� கமன்க்பாருள

II ஒரு சிை வரிகளில் வில்டயளி 3 மதிபக்ண்�ள
1. �ணினி வ்ைய்மபபு என்றைபால் என்ன?
2. க�பாள்ள்ளவின் அடிப்்டயில், �ணினி 

வ்ைய்மபபு எவவபாறு வ்�ப்டுத்�ப்டுகிறைது?
3. வ்ரயறுக� : வ்ை �டட்மபபு ்பாட்ட
4. ்்பாககுவரத்து அடுககின் முககிய ்ணி�்்ள 

எழு�வும்.
5. இ்ணயத்தின் நன்்ம�ள யபா்வ?
6. புறை இ்ணயத்தின் தீ்ம�ள யபா்வ?
7. ்ைவி� குவியங�ள யபா்வ?
8. �ணினி வ்ைய்மபபின் �டட்்ளத் க�பாகுபபு�ள 

யபா்வ?
9. ��வல் க�பாழில்நுட் ்பாது�பாபபு என்றைபால் என்ன?
10. நச்சுத் �டுபபு என்றைபால் என்ன?

III  கீழககண்ட வி்னாககளுககு ஒரு ்பகக அளவில் 
வில்டயளி. 5 மதிபக்ண்�ள

1. அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபு (LAN) மறறும் ்ரந்� 
வ்ைய்மபபு (WAN) இரண்டிறகும் இ்ட்ய 
உள்ள ்வறு்பாடு�்்ள வி்ளக�வும்.

2. ்ரிமபாறறு �டடுப்பாடடின் கநறிமு்றை�ளின் (TCP) 
நன்்ம�ள யபா்வ?

3. ்ரிமபாறறு மு்றை�ளுககு இ்ட்யயபான 
்வறு்பாடு�்்ள வி்ளக�வும்.

4. ்ரிமபாறறு ஊட� வ்��்்ள வி்ளக�வும்.
5. ஒளி இ்ழ வடத்தின் நன்்ம�ள மறறும் தீ்ம�ள 

யபா்வ?

IV  கீழககண்ட வி்னாககளுககு விரிவா்ன 
வில்டயளிககவும். 10 மதிபக்ண்�ள

1. வ்ைக �டட்மபபுப ்றறி விரிவபா� எழு�வும்.
2. �ணினி வ்ைய்மப்் எவவபாறு 

வ்�ப்டுத்�ைபாம் என்்்� விரிவபா� எழு�வும்.
3. ஃ்யரவபால் மறறும் அ�ன் வ்��்்ள விரிவபா� 

விவரிக�வும்.

I  ேரியா்ன வில்டலயத்  
ந�ர்நத�டுத்து எழுதுக. 1 ைதிப்த்பண

1. பின்வருவனவறறில் எந்� வ்ைய்மபபு மி�க 
கு்றைந்� இ்டயூறு�்்ள க�பாண்டிருககும்?

 அ) WAN ஆ) LAN இ) MAN ஈ) PAN

2. ்ரந்� வ்ைய்மபபின் ்வ�ம் ___________ 
வரம்பில் இருககும்.

 அ) 20-30 Mbps ஆ) 10-20 Mbps
 இ) 30-40 Mbps ஈ) 100-1000 Mbps

3. TCP/IP மபாதிரியின் எந்� அடுககு இரண்டபாவது 
அடுக�பாகும்?

 அ) கசயல்மு்றை / ்யன்்பாடடு அடுககு
 ஆ)  வழஙகுனரிலிருந்து வழஙகுனர / 

்்பாககுவரத்து அடுககு
 இ) இ்ணய அடுககு
 ஈ)  வ்ைய்மபபு அணு�ல் / இ்ணபபு அடுககு

4. அ்ர இரட்ட ்ரிமபாறறை மு்றைககு உ�பாரணம் 
____________

 அ) கசயதி ஏறபி ஆ) ந்ட்்சி
 இ) க�பா்ை்்சி ஈ) கசல்லிட்்சி

5. ஒரு தி்ச ்ரிமபாறறை மு்றைககு உ�பாரணம் 
____________

 அ) கசயதி ஏறபி ஆ) ந்ட்்சி
 இ) க�பா்ை்்சி ஈ) கசல்லிட்்சி

6. எது வழிமு்றைப்டுத்�ப்டபா� ்ரிமபாறறு ஊட�ம் 
ஆகும்?

 அ) வபாகனபாலி அ்ை ஆ) நுண்ண்ை
 இ) இ்ணயச்சு வடம்  ஈ) அ�ச்சிவபபு  

7. எந்� ்�பாபபு அ்டவில் (Directories) �டட்மபபு 
்�பாபபு�ள உள்ளன?

 அ) /bin/ ஆ) /root/ இ) /etc/  ஈ) /dev

8. லினகஸ் அடிப்்டயில் அ்மயபா� இயக� 
மு்றை்ய அ்டயபா்ளம் �பாணவும்.

 அ) Ubuntu ஆ) BSD இ) CentOS ஈ) Gentoo

9. �ணினியில் எந்�க குறியீடடபால் ஒரு ்�பாபபின் 
அசல் �ன்்ம மறறை நிரல்�ளுககும் ந�ைபாகிறைது?

 அ) Worms
 ஆ) நிரல்
 இ) நச்சு நிரல் 
 ஈ) ்மற�ண்ட எதுவுமில்்ை

வி்னாககள்

வில்டகள்
1. (அ) 2. (ஈ) 3. (இ) 4. (ஆ) 5. (இ)
6. (ஆ)  7. (இ)  8. (ஈ) 9. (அ) 10. (ஆ)
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ைாதிரி வி்னாத்�ாள்

I  ேரியா்ன வில்டலயத் ந�ர்நத�டுத்து எழு�வும். 
அல்னத்து வி்னாககளுககும்  வில்டயளிககவும் 
 15 x 1 x 15

1. மின்்னபாடடத்தின் அைகு
 அ) ்வபால்ட ஆ) ஆம்பியர
 இ) ஓம்ஸ் ஈ.) வபாட

2. �னித்� ஒன்்றை எழு�வும்.
 அ) ஓம் ஆ) கம�பா ஓம்
 இ) கி்ைபா ஓம் ஈ.)  கம�பா வபாட

3. மின் தூண்டியின் அைகு
 அ)  ஓம்ஸ் ஆ)  ஃ்பாரட
 இ) கஹரடஸ் ஈ.)  2:2

4. ஒரு �னி அடுககு மின் மபாறறியிலுள்ள சுறறு�ளின் 
விகி�ம் _____________________.

 அ) 1 : 2 ஆ)  1 : 1 இ) 2 : 1 ஈ.) 2 : 2

5. கஜரமபானியத்தின் அணு எண்.
 அ) 6 ஆ) 14 இ) 29 ஈ.)  32

6. ‘N’ வ்�க கு்றைக�டத்தியில் �டடுறைபா 
எைகடரபான்�ள என்்ன ______. �டத்தி�்ளபாகும்.

 அ) சிறு்பான்்ம ஆ) க்ரும்்பான்்ம
 இ) �பாந்� ஈ.) நடுநி்ை
7. முழு அ்ை ்பாைவ்�த் திரு�தியின் அதி�்டச 

திறைன் யபாது?
 அ) 100% ஆ) 81.2%
 இ) 66.6% ஈ.) 40.6%

8. ஒரு நிரப்ல் – சமச்சீர க்ருககியில் ___________ 
்யன்்டுத்�ப்டுகின்றைன.

 அ) 1 NPN + 1 PNP டிரபான்சிஸ்டர
 ஆ) 2 PNP  டிரபான்சிஸ்டர
 இ) 2 NPN டிரபான்சிஸ்டர
  ஈ.) 2 P ்சனல்  FET

்நரம் :  3.00 மணி கமபாத்� மதிபக்ண்  : 90

9. IGBT ்ய _________ ஆ�வும் அ்ழக�ைபாம்.
 அ) MOIGT
 ஆ) COMFET
 இ) GOMFET
 ஈ.) ்மற�ண்ட அ்னத்தும்

10. �னித்� ஒன்்றை ்�ரந்க�டுக�வும்.
 அ) 6 ஆ) 14 இ) 29 ஈ.)  32

11. ஒரு அ்ரய்ளவபான (Quasi)  மபாறைபா� நி்ை 
க்றறுள்ள மின்சுறறு

 அ) இருநி்ை ்ன்்ம அதிரவிசுறறு
 ஆ) ஒருநி்ை ்ன்்ம அதிரவிசுறறு
 இ) மூன்று மபாறைபா� நி்ைச் சுறறு
 ஈ.) மூன்று நி்ைச் சுறறு

12. இைக�வ்� சமிச்்ஞையிலுள்ள நி்ை�ளின் 
எண்ணிக்�.

 அ) ஒன்று ஆ) இரண்டு
 இ) ்த்து ஈ.)  எடடு

13. �ணினி நி்னவ�த்தில் ஒரு கி்ைபா ்்ட 
மதிபபிறகு சமமபான ்்ட ___________ ஆகும்.

 அ) 1000 ஆ) 1024
 இ) 2000 ஈ.)  3024

14. SMPS -  ன் கசயல்திறைன் ்நரியல் சீரபாககி்ய விட  
_______அதி�மபா� உள்ளது.

 அ) 90%  வ்ர
 ஆ) 96%  வ்ர
 இ) 85%  வ்ர
 ஈ.) 88%  வ்ர   

15. ்ரந்� வ்ைய்மபபு ்வ�த்தின் வரம்பு _____ 
ஆகும். 

 அ) 20 – 30 Mbps ஆ) 10 – 32 Mbps
 இ) 23– 34 Mbps ஈ.) 100 – 1000 Mbps 

அடிப்்பல்ட மின்்னணு த்பாறியியல் - கருத்தியல் 
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II.  ஏந�னும் ்பத்து வி்னாககளுககு சிை வரிகளில் வில்டயளிககவும் ( வி்னா எண 24 கட்டாயம் 
வில்டயளிககவும் )   10 X 3 =  30

16. விரிவபாக�ம் எழு�வும்.
 (i) NTC    (ii) PTC (iii) PCB
17. வ்ரயறு : மின்�பாந்� வி்ச
18. மின்சுறறுத் துண்டிப்பானின் ்ணி யபாது?
19. மபா சூடடல் என்றைபால் என்ன?
20. க்ருககி�ளில் ஏற்டும் கு்ைவு�்்ள வ்�ப்டுத்�வும்.
21. டி்ரயபாக குறியீடு வ்ரந்து அ�ன் மு்ன�ளின் க்யர�்்ளக கூறைவும்.
22. பீ்சபா மின் வி்்ளவு என்்து என்ன?
23. Gray  குறியீடு வ்ரயறுக�வும்.
24. க�பாகுபபு மபாறறிககும், வரிகமபாழி மபாறறிககும் இ்ட்ய உள்ள ்வறு்பாடடி்னக கூறைவும்.
25. விரிவபாக�ம் �ரவும்.
 (i) SMPS   (ii)  USB (iii)  GUI
26. இயக� மு்றை்மயின் கூறு�ள யபா்வ?
27. ்பாட்ட �டட்மபபு  (Bus Topology)  வ்ரயறுக�வும்.
28. வ்ரய்மபபின் அடிப்்ட �ருத்துரு ்றறி வ்ரயறுக�வும்.

III.  ஏந�னும் ஐநது வி்னாககளுககு ஒரு ்பகக அளவில் வில்டயளிககவும். (வி்னா எண . 35 கட்டாயம் 
வில்டயளிககவும்) 5  X  5 = 25

29. ்்ச மின்்�ககியின் ்டம் வ்ரந்து வி்ளக�வும்.
30. மின்மபாறறியில் ஏற்டும் இழபபு�்்ளப ்றறி வி்ளக�வும்.
31. ஆறறைல் ்ட்டப ்றறி வி்ளக�வும்.
32. இைக�வ்ர மின்னணுவியலின் நி்றை�ள மறறும் கு்றை�்்ள வி்ளக�வும்.
33. ROM  மறறும் RAM கசயல்்டும் வி�த்்� வி்ளக�வும்.
34. லினகஸ் – ்ச்வய� ்மைபாண்்ம ்டம் வ்ரந்து வி்ளக�வும்.
35. அ�ப்ரபபு வ்ைய்மபபு (LAN)   மறறும் ்ரந்� வ்ைய்மபபு  (WAN) இ்ட்ய  உள்ள ்வறு்பாடடி்ன 

வி்ளக�வும்.

IV.  கீழககாணும் வி்னாககளுககு த�ளிவா்ன  ்ப்டஙகளு்டன் இரு ்பகக அளவில் வில்டயளிககவும். 2 X 10 = 
20

36. (அ)  மின்�்டயின் க�பாடர இ்ணபபு மறறும் ்க� இ்ணபபு மு்றை�்்ளப ்டத்துடன் வி்ளக�வும்.
(அல்ைது) 

 (ஆ)  RC இ்ணபபு க்ருககி கசயல்்டும் வி�த்்�ப ்டத்துடன் வி்ளக�வும்.
37. (அ)  ் டி� அ்ையபாககியின் மின்சுறறுப ்டம் வ்ரந்து கசயல்்டும் மு்றை்ய வி்ளக�வும்.

(அல்ைது)
 (ஆ)  வ்ரய்மபபு �டட்மபபு (Network Topology)  ்றறி விவரிக�வும்.
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1்பல அளடைமானிடயப ்பயன்படுத்தி மாறு 
திடெ மின்னழுத்்தம், நேர் திடெ மின்னழுத்்தம், 

மற்றும் நேர் திடெ மினந்னாடைம் – அளத்்தல்

நோக்கம் :
பல அளவைமானிவைப் பைனபடுத்தி மாறுதிவை மின்னழுத்்தம்,  நேர்திவை மின்னழுத்்தம் மற்றும் நேர் திவை 
மினந்னாட்டத்வ்த அளக்கும முவைவை அறி்தல்.

ெெயல் ைழி ைடை்பைம்:

AC மின்னழுத்்தம் அளத்்தல்

DC மின்னழுத்்தம் அளத்்தல்

DC மினந்னாட்டம் அளத்்தல்

ந்தடையா்ன ்கருவி்களும், ொ்த்னங்களும்:

ெெயல் ்தடலபபு ை. 
எண்

்கருவி்கள் / ்பா்கங்கள் ெ்பயர்்கள் ைைம்பு / 
மதிபபு

எண்ணிகட்க

AC, DC 
மின்னழுத்்தம் DC 
மினந்னாட்டம்  
அளத்்தல்

01 இலக்்க ைவ்க பல அளவைமானி - 1

02 சீராக்்கப்ட்ட மின ைழங்கி (0-30) V/2A 1

03 FM ைான்னாலி ஒற்வை 
அவலைரிவை

1

04 சிறிை மினந்னாடடி 6V or 12 V 1

05  மின மாற்றி (Tapped) 0-12 V  1 AMP 1

06 மின ்தவ்ட 1 KΩ 1

07 மின ்க்டத்்தாப் பலவ்க - 1

08 னேடடுளி ை்டம் M-M, M-F,
F-F

ஒவனைானறும் 2 
ன்காத்து
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ெெயல்முடை :
்பகுதி 1 : நேர் திடெ மின்னழுத்்தத்ட்த அளவீடு ெெய்்தல்.

OFF

Positive potential
Negative potential

RPS

V

A

V

 

எண் ந்தர்்நெ்தடுக்கப்படை 
ைைம்பு

்பல அளடைமானி (DC  
மின்னழுத்்தம்)

்பளு 
இல்லாமல் ்பளுவுைன

1
2
3
4
5

நேர் திடெ மின்னழுத்்தத்ட்த அளககும் முடை :
1. சீராக்்கப்பட்ட மின ைழங்கிவை ப்டத்தில் ்காட்டப்படடுளளது  நபால பல அளவைமானியு்டன இவைக்்க 

நைண்டும்.
2. ஐந்து னைவநைறு மின்னழுத்்த அளவு்கவளப் னபை, சீராக்்கப்பட்ட மின ைழங்கியின மின்னழுத்்தத்வ்த மதிப்பு 

மாறும் மின்தவ்ட மூலம் மாற்ைவும்.
3. மின்னழுத்்த மதிப்பு்கவள அட்டைவைப்படுத்்தவும்.

்பகுதி 2 : நேர் திடெ மினந்னாடைத்ட்த அளககும் முடை :

FM Radio

RPS

Analog multimeter in
Ammeter mode

V

10A mA COM

A

A

Ω

~ +

+

–

–

 

எண் ந்தர்்நெ்தடுக்கப்படை 
ைைம்பு

்பல அளடைமானி  
(DC  மின்னழுத்்தம்)

்பளு 
இல்லாமல் ்பளுவுைன

1
2
3
4
5

1. பல அளவைமானியில் 250 mA ைரம்பிவ்ன ந்தர்ந்ன்தடுக்்கவும்.
2. சீராக்்கப்பட்ட மின ைழங்கிவை ப்டத்தில் உளளது நபால FM ைான்னாலியு்டன பல அளவைமானி ைழிநை 

இவைக்்கவும்.
3. னைவநைறு மினந்னாட்ட அளவு்கவளப் னபை, சீராக்்கப்பட்ட மின ைழங்கியின மின்னழுத்்தத்வ்த (6V – 12 V)  

மதிப்பு மாறும் மின்தவ்ட மூலம் மாற்ைவும்.
4. நேர் திவை மினந்னாட்ட மதிப்பு்கவள அட்டைவைப்படுத்்தவும்.
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்பகுதி 3 : மாறுதிடெ மின்னழுத்்தத்ட்த அளககும் முடை :

 

எண்
மினமாற்றி 

துவை 
சுருள

ந்தர்்நெ்தடுக்கப்படை 
ைைம்பு

்பல அளடைமானி  
 (ACV)

்பளு 
இல்லாமல் ்பளுவுைன

1 1.5V

2 3V

3 4.5V

4 6V

5 7.5V

6 9V

7 11V

8 12V
 

1. மு்தனவமச் சுருள இரண்டு முவ்ன்களும், 
துவைச்சுருள எடடு முவ்ன்களும் உவ்டை 
மினமாற்றிவை பைனபடுத்்த நைண்டும்.

2. மினமாற்றியின முத்திவரயின மூலம் எந்்தப் 
பக்்கம் மு்தனவமச் சுருள துவைச் சுருள 
உளளது எ்னக் ்கண்்டறிை நைண்டும்.

3. சுற்று்கவள ைரிபார்க்்கவும், பல அளவைமானியின 
நேர்முவ்ன, எதிர் முவ்ன ்கைனிக்்கத் 
ந்தவையில்வல.

4. மினமாற்றியின மு்தனவமச் சுருவள AC  
மினைழங்கி முவ்ன்களு்டன இவைக்்க 
நைண்டும்.

5. பல அளவைமானியின AC  மின்னழுத்்த 
ைரம்பிவ்ன ந்தர்ந்ன்தடுக்்க நைண்டும்.

6. மு்தனவம மற்றும் துவை மின்னழுத்்தங்்கவள 
அளக்்கவும்.

7. மு்தனவம மற்றும் துவைச் சுருளின AC  
மின்னழுத்்தத்வ்த அட்டைவைப்படுத்்தவும்.

முடிவுடை:
பல அளவைமானிவைப் பைனபடுத்தி மாறுதிவை 
மின்னழுத்்தம், நேர் திவை மின்னழுத்்தம் மற்றும் 
நேர் திவை மினந்னாட்டத்வ்த அளக்கும் முவைவை 
அறிந்துக் ன்காண்ந்டன.
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நோக்கம்:
● ைண்ைக் குறியீடு மூலம் மின்தவ்ட மதிப்வப ்கண்டுபிடித்்தல்.
● பல அளவைமானிவைப் பைனபடுத்தி மின்தவ்ட மதிப்வப ்கண்டுபிடித்்தல்

ெெயல் ைழி ைடை்பைம் :

மின்தவ்ட்கவள அவ்டைாளம் ்காணு்தல்

மின்தவ்ட்களின மதிப்பு ்கண்்டறி்தல்

ந்தடையா்ன ்கருவி்களும், ொ்த்னங்களும் :

னைைல் ்தவலப்பு எண் ்கருவி்கள / பா்கங்்கள ைரம்பு / மதிப்பு எண்ணிக்வ்க

மின்தவ்ட்கவள 
அவ்டைாளம் மற்றும் 
ந்தர்வு னைய்தல்.

01 மின்தவ்ட்கள (னைவநைறு 
மதிப்பு்களில்)

½ ைாட ந்தவைைா்ன அளவு

02 மின்க்டத்்தாப் பலவ்க
(Bread Board)

800 pin 1

03 ஒப்புவம / இலக்்க ைவ்க பல 
அளவைமானி

- 1

04 னேடடுளி ை்டம் M-M, M-F, 
F-F

ஒவனைானறும் 2 
ன்காத்து

்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள் :
1. பல அளவைமானியின முவ்ன்கள ைரிைா்க னைரு்கப்படடுளளது எனபவ்த உறுதி னையை நைண்டும்.
2. பல அளவைமானிவை Ω (ஓம்) ைரம்பில் வைக்்க நைண்டும்.
3. மின்தவ்டயின மதிப்வப ்கண்்டறியும் நபாது ந்தவையில்லாமல் மின்தவ்ட்களின முவ்ன்கவள ன்தாடுைவ்த 

்தவிர்க்்க நைண்டும்.

ெெயல்முடை:
பிரிவு 1 : மின்தடை்கள் மதிபட்ப ைண்்ணககுறியீடு மூலம் ்கண்ைறி்தல்.
1. ன்காடுக்்கப்படடுளள மின்தவ்ட்கவள மின்க்டத்்தாப் பலவ்கயின நமல் ைரிவைைா்க வைக்்கவும்.
2. மின்தவ்டயின மதிப்வப ்கைக்கிடும் நபாது ஏற்ைத் ்தாழ்வு ைவளைம் ைலது புைம் இருக்குமாறு 

உறுதிப்படுத்்தவும்.
3. ைண்ைக்குறியீடு அட்டைவைவைப் பைனபடுத்தி ன்காடுக்்கப்பட்ட மின்தவ்ட ைவளை ைண்ைங்்கவள 

எழு்தவும்.
4. ைண்ை ைவளை மதிப்பு்கவள பைனபடுத்தி மின்தவ்ட மதிப்பு்கவள ்கண்டு பிடித்து அட்டைவைப்படுத்்தவும்.

2ைண்்ணக குறியீடு மற்றும் ்பல 
அளடைமானி நொ்தட்ன மூலம் 

மின்தடை மதிபபு்கடளக ்கண்ைறி்தல்
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பிரிவு 2 : மின்தடை்களின மதிபட்ப அளடைமானி மூலம் ்கண்ைறி்தல்.
1. பல அளவைமானிவை ON னையைவும் நமலும் ந்தவைைா்ன 2 ைரம்பில் ந்தர்வு னையைவும்.
2. ஒவனைாரு மின்தவ்ட்களின அளவையும் பல அளவைமானி மூலம் அளந்து அட்டைவைப்படுத்்தவும்.
3. ைண்ைக் குறியீடு மூலம் ்கைக்கிட்ட மின்தவ்டயின மதிப்பும், பல அளவைமானி மூலம் ்கைக்கிட்ட அளவும். 

ஏைத்்தாழ ைமமா்ன நிவலயில் இருப்பின, அந்்த மின்தவ்ட பைனபடுத்்த ்தகுதிைா்ன நிவலயிலுளளது எ்ன 
அறிைலாம்.

அடைைட்ண

ை. 
எண்

ைண்ைக் குறியீடு
ைண்ைக் குறியீடு 
மூலம் ்கைக்கிட்ட 

அளவு

பல அளவை 
மானி மூலம் 

்கைக்கிட்ட அளவு

்தகுதி / 
்தகுதி 

இல்வல
மு்தல் 

ைவளைம்
2 ைது 

ைவளைம்
3 ைது 

ைவளைம்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

்படி நிடல:

இட்ணபபு சுற்று :

  
முடிவுடை:
ைண்ைக் குறியீடவ்டப் பை்னபடுத்தி அளக்்கப்பட்ட மின்தவ்ட்களின அளவும், பல அளவைமானி மூலம் 
்கண்்டறிைப்பட்ட மின்தவ்ட்களின அளவும் அளந்து அட்டைவைப்படுத்தி ைரிபார்க்்கப்பட்டது.
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3ெெயல்திைன அற்ை  
உறுபபு்கடள நொதித்்தல் 

நோக்கம்
1. மின்தவ்ட்கவள ன்தா்டர் மற்றும் பக்்க இவைப்பில் 

இவைக்்கப்படும் நபாது, அச்சுற்று்களின ஏற்படும் 
மின்னழுத்்த மற்றும் மினந்னாட்ட மதிப்பு்கவள 
்கைக்கிடும் முவைவை புரிந்து ன்காளளு்தல்.

2. னைைல்திைன அற்ை உறுப்பு்களா்ன மினந்தக்கி, 
ன்தா்டர் சுருள மற்றும் ஒலிப்பான நபானைைற்வை 
நைாதிக்கும் முவைவை அறிந்து ன்காளளு்தல்.

3. மின்தவ்ட்களின ன்தா்டர் மற்றும் பக்்க இவைப்பு 
முவை்களுக்கு இவ்டநைைா்ன அடிப்பவ்ட 
நைறுபாடு்கவள அறிந்து ன்காளளு்தல்.

4. பல அளவைமானி, மினந்னாட்டமானி மற்றும் 
மின்னழுத்்தமானி ஆகிைைற்வை வ்கைாளும் 
முவை பற்றி அறிந்து ன்காளளு்தல்.

ெெயல்ைழிப்பைம்

மின்தவ்ட்கவள ன்தா்டரிவைப்பில் இவைக்்கப்படும் 
நபாது, மின்னழுத்்தம் மற்றும் மினந்னாட்ட மானி 

்கண்்டறி்தல்.

மின்தவ்ட்கவள பக்்க இவைப்பில் இவைக்்கப்படும் 
நபாது, மின்னழுத்்தம் மற்றும் மினந்னாட்ட மதிப்வபக் 

்கண்்டறி்தல்.

மினந்தக்கு, மின நிவலமம், மினமாற்றி, நிவல 
உைர்த்தி மற்றும் ஒலிப்பாவ்ன நைாதித்து அறி்தல்.

பிரிவு / னைைல்பாடடின 
்தவலப்பு

ை. 
எண்.

்கருவி்கள / உப்கரைங்்களின 
னபைர்

ைரம்பு / மதிப்பு அளவு

மின்தவ்ட்கள, 
மினந்தக்கி்கள, 
மின நிவலமங்்கள, 
மினமாற்றி, நிவல 
உைர்த்தி மற்றும் 
ஒலிப்பாவை 
நைாதித்்தல்

1. பல அளவைமானி 
(இலக்்கைவ்க) (ஒப்புவம)

- 1

2. சீராக்்கப்பட்ட மினைழங்கி (0-30) V 1
3. மின்னழுத்்தமானி (0-30) V 3
4. மினந்னாட்டமானி 0-100MA 3
5. மின்தவ்ட மூனறு மாறுபட்ட மதிப்பு்களில் 3
6. மினந்தக்கி 1000 MF/25V 1
7. நிவல உைர்த்தி 12V NC/NO 1
8. மின்க்டத்்தா அடிப்பலவ்க 800 Pin 1
9. னேடடுளி இவைப்பி்கள M-M M-F ்தலா 2 

இவை
10. பண்நபற்ை ைான்னாலி ஒரு நிவலைம் ன்காண்்டது 1

ெெயல்முடை
பிரிவு-1: மின்தவ்ட்கவள ன்தா்டரிவைப்பில் 
இவைக்்கப்படும் நபாது, மின்னழுத்்தம் மற்றும் 
மினந்னாட்ட மதிப்வபக் ்கண்்டறி்தல்.

சுற்று ைடை்பைம்
R1 R2 R3

V1 V2 V3+

0–100mA

0–30V 0–30V 0–30V
– +

–+

– + –

Regulated power Supply (0-30V)

A

XI_TM_ELEC_EQUIP_PRACTICALS_2022.indd   188 4/28/2022   3:59:26 PM



189அடிப்படை மின்னணு ெ்பாறியியல் -ெெய்முடை

ெெயல்முடை
மின்தவ்ட்களின பக்்க இவைப்பு
1. சுற்றில் உளளபடி மின்தவ்ட்கவள 

இவைக்்கவும்.
2. மினைழங்கியின மூலம் நிவலைா்ன DC 

மின்னழுத்்தத்வ்த சுற்றுக்கு உளளீ்டா்க 
ன்காடுத்து அளவி்டவும்.

3. சுற்றில் உளள ஒவனைாரு மின்தவ்டயினுள 
பாயும் மினந்னாட்டத்தின அளவை (I1, I2, I3) 
அளவி்டவும்.

4. ைழங்கு மின்னழுத்்தத்வ்த அளவி்டவும்.
5. மினைழங்கியின பல்நைறு மின்னழுத்்த 

ைரம்பு்கவள மாற்றி உளளீ்டா்க அளித்து 
நைாதித்து அளவிடு்தல்

6. அளவீடு்கவள அட்டைவைப்படுத்்தவும்.

S. 
No

Iin 
(A)

I1  
(DC 
mA)

I2 
(DC 
mA)

I3 
(DC 
mA)

Iout 
(A)

1
2
3
4
5

S.No Given 
Resistor

Value in 
Ohms

1 R1

2 R2

3 R3

Total Resistance

Total Resistance, R
1  =   

R1
1  + R2

1  + R3
1

RT = ____
பிரிவு : 3
மினந்தக்கி, நிவல உைர்த்தி மற்றும் ஒலிப்பாவை 
நைாதித்து அறி்தல்

மினந்தககி நொ்தட்ன
இலக்்க ைவ்க பல அளவைமானிவை மின்தவ்ட 
ைரம்பில் அவமத்து மினபளு மினந்தக்கிவை 
நைாதிக்கும் முவை.
1. பல அளவைமானிவை Ω (1000Ω 1KΩ) ைரம்பில் 

அவமக்்கவும்.
2. மினந்தக்கி முழுைதும் மினனிைக்்கம் 

னையைப்படடுளளவ்த உறுதி னையது ன்காளளவும்.

ெெயல்முடை
மின்தவ்ட்களின ன்தா்டரிவைப்பு
1. சுற்றில் உளளபடி மின்தவ்ட்கவள 

இவைக்்கவும்.
2. மின ைழங்கிவை இைக்்கவும். 
3. மின்தவ்ட ஒவனைானறிலும் (V1, V2, V3) 

மின்னழுத்்தத்வ்த அளவி்டவும்.
4. னமாத்்த மினந்னாட்டத்வ்த (I) அளவி்டவும்.
5. மினைழங்கிவை பைனபடுத்தி னைவநைறு DC 

மின்னழுத்்த அளவு்கவள உளளீ்டா்க ன்காடுத்து 
அளவி்டவும்.

6. அளவீடு்கவள அட்டைவைப்படுத்்தவும்.

S. 
No

Vin  
(Volts)

V1 
(Volts)

V2 
(Volts)

V3 
(Volts)

Vt 
(V)

1
2
3
4
5

I = ___________mA constant

S.No Given 
Resistor

Value in 
Ohms

1 R1

2 R2

3 R3

Total Resistance

Total Resistance, R =   R1 + R2 + R3

RT = ____

பிரிவு : 2: மின்தடை்கடள ்பக்க இட்ணபபில் 
இட்ணக்கப்படும் ந்பாது, மின்னழுத்்தம் 
மற்றும் மினந்னாடை மதிபட்ப ்கண்ைறி்தல்

0–30V

R1

R2

R3

Regulated power supply (0-30V)
V0–100mA

0–100mA

0–100mA

0–100mA

V

+–

+

+

–

–

+ –

+ –
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Normally Opened Terminal
1. மு்தலில் பல அளவைமானிவை மின்தவ்ட 

ைரம்பில் அவமக்்கவும். ்கருப்பு மற்றும் சிைப்பு 
நைா்தவ்னக் ்கம்பி்களால் நிவல உைர்த்தியின 
முவ்ன்கவள ன்தா்டவும்.

2. மு்தல் ைவ்க நிவல உைர்த்தியின மதிப்பு 30Ω 
மு்தல் 150Ω ைவர இருத்்தல் அைசிைம்.

3. இரண்்டாம் ைவ்க நிவல உைர்த்தியின மதிப்பு 
300Ω மு்தல் 900Ω ைவர இருத்்தல் அைசிைம்.

4. மற்றும் மூனைாம் ைவ்க நிவல உைர்த்தியின 
மதிப்பு 20Ω மு்தல் 450 ைவர இருத்்தல் 
அைசிைம்.

5. இவை மடடுமல்லாமல் N/O மற்றும் COM 
முவ்ன்கவள நைாதிக்கும் நபாது OΩ இருந்்தால் 
சுற்று திைந்்த நிவலயில் இருப்பவ்தயும், எவவி்த 
உளளீடும் ன்காடுக்்கப்ப்டவில்வல எனபவ்தயும் 
அறிைலாம்.

எண் நிவல 
உைர்த்தி மதிப்பு

பல 
அளவைமானியின 

ைாவி
முடிவு

1 N/O
2 N/C

Relay contacts

12 Volts
DC supply

6 Volts
DC supply

FM Radio
Relay
Coil

12V

Common

NC

–
–

–

+

+

+

N.O

ெெயல்முடை
1. நிவல உைர்த்திவை 12V DC மின்னழுத்்தத்தில் 

இவைக்்கவும்.
2. பண்பவல ைான்னாலியின மினைழங்கி 

நேர்முவ்னவை (+ve), நிவல உைர்த்தியின 
N/C முவ்னயில் இவைக்்கவும்.

3. 12V DC மின்னழுத்்தம் ன்காடுத்்தவு்டன நிவல 
உைர்த்தியின சுருள மின்காந்்த ்தனவமவைப் 

3. பல அளவைமானியின நைா்தவ்ன ்கம்பி 
முவ்ன்கவள மினந்தக்கியின மினைாய (+ to 
+ve, -ve to –ve) முவ்ன்களில் இவைக்்கவும்.

4. பல அளவைமானியின மு்கப்பு திவரயில் சில 
விோடி்கள அளவீடு எண்்கள ந்தானறி குவையும். 
குறித்து ன்காளளவும்.

5. இறுதியில் OL (Open Line) அல்லது ∞ அல்லது 
1 (உச்ைபடை ைரம்பு) எ்னத் ந்தானறும். இவ்தப் 
நபானநை நமலும் மூனறிலிருந்து ஐந்து 
மினந்தக்கி்கள ைவர நைாதிக்்கவும்.  நமற்்கண்்ட 
நி்கழ்வு்கள ன்தா்டருமா்னால், மினந்தக்கி்கள 
ேல்ல நிவலயில் உளளவ்த அறிைலாம்.

6. அளவைமானியின மு்கப்புத்திவர ‘OΩ’ எ்னக் 
்காண்பித்்தால் மினந்தக்கி ‘ன்தா்டர்ச்சி’ எனை 
பழுது நிவலயில் உளளது.

7. ∞Ω எ்னக் ்காண்பித்்தால் “திைந்்த நிவல” பழுதில் 
உளளவ்த அறிைலாம்.

குறிப்பு : துருைம் அற்ை மினந்தக்கி்கவள நைாதிக்கும் 
னபாழுது பல அளவைமானியின எந்்த நைா்தவ்னக் 
்கம்பிவைக் ன்காண்டும் மாற்றி நைாதிக்்கலாம்.

எண் மினந்தக்கி மதிப்பு
பல 

அளவைமானியின 
ைாவி

முடிவு

1 C =
2 C =
3 C =

 நிடல உ்ணர்த்தி நொதித்தில்

 Normally Closed Terminal
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5. 16Ω மினன்னதிர்ப்பு குைம் ன்காண்்ட 
ஒலிப்பாவ்ன நைாதிக்கும் நபாது 10Ω மு்தல் 16Ω 
ைவர ்காண்பிக்கும்.

6. சில ைவ்க்களில் 8Ω-க்கும் குவைைா்க 
்காண்பித்்தாலும் ஒலிப்பான ேல்ல நிவலயில் 
இருப்ப்தா்கநை ்கருத்தில் ன்காளள நைண்டும். 
ஏன்னனில் “நேர்திவை மினந்னாட்ட மின்தவ்ட or 
DCR” ்காரைமா்க ஒலிப்பானின மினன்னதிர்ப்பு 
குைம் அ்கண்்ட ஏற்ைத்்தாழ்வை னபற்றிருக்்கக் 
கூடும்.

7. அளவிடும் நபாது மி்கக் குவைந்்த மின்தவ்ட 
மதிப்வப ்காண்பித்்தால், குரல் சுருள “உடபுை 
ன்தா்டர்ச்சி” பழு்தாகியுளளது எனபவ்த அறிைலாம்.

8. ∞, Ω அல்லது உச்ைபடை ைரம்வப ்காண்பித்்தால் 
“திைந்்த நிவலப் பழுது” ஆகியிருக்கும் எனபவ்த 
அறிைலாம்.

எண் ஓம் மதிப்பு
பல 

அளவைமானியின 
ைாவி

முடிவு

1 2Ω

2 4Ω

3 8Ω

4 16Ω

குறிப்பு
திைன கூடடு ஒலிப்னபருக்கி (Woofer) அல்லது உைர் 
அவலனைண் ஒலிப்னபருக்கி (Tweeter)யிவ்ன 
நைாதிக்கும் நபாது, அைற்றின நேர் மற்றும் எதிர் 
முவ்ன்களில் பல அளவைமானியின நைா்தவ்னக் 
்கம்பி்கவள, அ்தற்ந்கற்ப +ve, -ve முவ்ன்களால் 
ன்தாடடு நைாதிக்்கவும். நைாதிக்கும் னபாழுது சிறி்தளவு 
ஒலி ஏற்படுமாயின ேல்ல நிவலயில் உளளவ்த 
அறிைலாம். னபாது ைவ்க ஒலிப்பான்கவள நைாதிக்கும் 
நபாது நைா்தவ்னக் ்கம்பியின முவ்ன்கவள ்கருத்தில் 
ன்காளள நைண்டிைதில்வல.

முடிவு
இவைாைா்க, னைைல்திைன அற்ை உறுப்பு்கவள 
நைாதிக்கும் முவை பற்றி அறிந்து ன்காண்ந்டன.

னபறும். இ்தன ்காரைமா்க அருகில் உளள சிறிை 
உநலா்கத் துண்வ்ட ‘கிளிக்’ எனை ஒலியு்டன 
ஈர்க்கும்.

4. இ்தன மூலம் நிவல உைர்த்தியின N/C முவ்ன 
இைங்கு நிவலயில் உளளவ்த அறிைலாம்.

5. ்தற்நபாது நிவல உைர்த்தியில் 
இவைக்்கப்படடுளள, பண்பவல ைாங்கி 
இைங்கும்.

ஒலிப்பாட்னச் நொதித்்தல்

ெெயல்முடை
1. ஒலிப்பானின மினன்னதிர்ப்பு குைத்தின 

அளவை ்கண்்டறிை, அ்தன பினபுைத்தில் 
உளள ்காந்்தத்தின மீது ஒட்டப்படடு இருக்கும் 
வில்வலவை ்கைனிக்்கவும். இது னபாதுைா்க 
2Ω, 4Ω, 8Ω மற்றும் 16Ω அளவில் இருக்கும்.

2. ஒலிப்பானின முவ்ன்கவள பல 
அளவைமானியின நைா்தவ்னக் ்கம்பி்களால் 
ன்தா்டவும். அளவியின மு்கப்பில், ஒலிப்பானின 
மினன்னதிர்ப்பு ்தனவமக்ந்கற்ப அளவீடு்கவள 
்காைலாம்.

3. 4Ω மினன்னதிர்ப்பு குைம் ன்காண்்ட ஒலிப்பாவ்ன 
பல அளவைமானிைால் நைாதிக்கும் நபாது 2Ω 
மு்தல் 3.6Ω ைவர ்காண்பிக்கும்.

4. 8Ω மினன்னதிர்ப்பு குைம் ன்காண்்ட 
ஒலிப்பாவ்ன நைாதிக்கும் நபாது 4.8Ω மு்தல் 8Ω 
ைவர ்காண்பிக்கும்.
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2. ஓம் ைரம்பில்  X1 நிவலவைத் ந்தர்ந்ன்தடுக்்கவும். 
பினபு, மானியின குறிமுளவள 0 Ω க்கு ைரி 
னையைவும்.

3. வ்டநைாடின ஆந்னாடிவ்ன ்கருப்பு நைா்தவ்னக் 
்கம்பியு்டனும், ந்கத்ந்தாவ்ட சிைப்பு நைா்தவ்னக் 
்கம்பியு்டனும் இவைக்்கவும். 

4. அளவைமானியில் சுமார் 7 Ω ்காண்பித்்தால், 
வ்டநைாடு ேனைா்க உளளது எ்னலாம். இது 
முனந்னாக்குச் ைார்புச் நைா்தவ்ன ஆகும்.

5. அளவைமானியில் அளவீடு (Reading) 0 Ω 
்காண்பித்்தால், வ்டநைாடு குறுக்குச் சுற்று 
ஆகிவிட்டது எ்னலாம். 

6. அளவைமானியில், அளவீடு ∞ Ω ்காண்பித்்தால், 
அ்தாைது ்கருவியின முள ே்கரவில்வல எனில், 
வ்டநைாடு திைந்்த நிவலயில் உளளது (Open) 
எ்ன அளவைமானியில் அளவீடு 7 Ω ற்கு நமல் 
அ்தாைது 100 Ω அல்லது 5 kΩ ்காண்பித்்தால், 
வ்டநைாடின முனந்னாக்குச் ைார்பு மின்தவ்ட 
அதி்கரித்து விட்டது எ்னலாம்.

பினந்னாககுச் ொர்பு
1. ஆந்னாவ்ட சிைப்புச் நைா்தவ்னக் ்கம்பியு்டனும், 

ந்கத்ந்தாவ்ட ்கருப்புச் நைா்தவ்னக் ்கம்பியு்டனும் 
இவைக்்க நைண்டும்.

2. ்கருவியில் அளவீடு ∞ Ω ்காண்பித்்தால், வ்டநைாடு 
ேனைா்க உளளது எ்னலாம். இது பினந்னாக்குச் 
ைார்புச் நைா்தவ்ன எ்னப்படுகிைது.

3. ்கருவியில் அளவீடு 0 Ω ்காண்பித்்தால், வ்டநைாடு 
குறுக்குச் சுற்ைாகி உளளது எ்னலாம்.

4. ்கருவியில் ஏந்தனும் ஓம் மதிப்பிவ்னக் 
்காண்பித்்தால், வ்டநைாடு ்கசிைாகி விட்டது 
எ்னலாம். 

5. வ்டநைாடு/ஜீ்னர் வ்டநைாடு நைாதித்்தல் 
- அட்டைவை 

(ஒவனைாரு வ்டநைாவ்டயும் நைாதித்து, ்தனித்்தனி 
அட்டைவை ைவர்தல் நைண்டும்.) 

4 டைநயாடு்கள் மற்றும் 
டிைானசிஸைர்்கடளச் நொதித்்தல்

நோக்கம் :
வ்டநைாடு்கள மற்றும் டிரானசிஸ்டர்்கவளச் 
நைாதித்்தல் 

ெெயல்ைழிப்பைம்
பல அளவைமானிவைப் பைனபடுத்தி வ்டநைாவ்ட 

நைாதித்்தல்

முனந்னாக்குச் ைார்பு & பினந்னாக்குச் ைார்பு

பல அளவைமானிவைப் பைனபடுத்தி 
டிரானசிஸ்டவரச் நைாதித்்தல்

ந்தடையா்ன ெ்பாருட்கள்

ை. 
எண்

னபாருள/ 
உப்கரைங்்களின 
னபைர்

ைரம்பு/ 
மதிப்பு

எண்ணிக்வ்க

1. ஒப்புவம பல 
அளவைமானி 
(Analog multimeter)

-- 1

2. வ்டநைாடு IN 4007 1

3. ஜீ்னர் வ்டநைாடு 6V or 
12 V

1

4. டிரானசிஸ்டர் BC 548 
(NPN)

1

5 டிரானசிஸ்டர் BC 558 
(PNP)

1

டைநயாடைச் நொதித்்தல் - ெெய்முடை:
ஒப்புவம பல அளவைமானிவைப் பைனபடுத்தி, 
வ்டநைாடு்கவளச் நைாதித்்தல்
முனந்னாககுச் ொர்பு
1. பல அளவைமானியின சிைப்புச் 

நைா்தவ்னக்்கம்பிவை ஓம் அளவிலும், ்கருப்புச் 
நைா்தவ்னக் ்கம்பிவைப் னபாது நிவலயிலும் 
இவைக்்கவும்.
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ை. 
எண்

நைா்தவ்ன ந்தர்ந்ன்தடுக்கும் 
ைாவியின நிவல

ஆந்னாடு ந்கத்ந்தாடு ்கருவியின 
அளவீடு

முடிவு

1 முனந்னாக்குச் 
ைார்புச் நைா்தவ்ன

X 1 ்கருப்புச் 
நைா்தவ்னக் ்கம்பி

சிைப்புச் 
நைா்தவ்னக் ்கம்பி

2 பினந்னாக்குச் 
ைார்புச் நைா்தவ்ன

X1 மு்தல்
X 1 KΩ ைவர

சிைப்புச் 
நைா்தவ்னக் ்கம்பி

்கருப்புச் 
நைா்தவ்னக் ்கம்பி

இறுதிச் நைா்தவ்ன முடிவு : 

டிைானசிஸைடைச் நொதித்்தல்- ெெய்முடை
ஒரு NPN  டிரானசிஸ்டவர எடுத்துக் ன்காளளவும்.
1. அளவைமானிவை மு்தலில் X I  ஓம் நிவலயில் 

வைத்துக்ன்காண்டு, அளவைமானிவை ’0’ 
ஓம்ஸிற்கு ைரி னையை நைண்டும். ்கருப்பு நிைச் 
நைாதிக்கும் ்கம்பிவை டிரானசிஸ்டரின அடிைாய 
முவ்னயு்டனும், சிைப்பு நிைச் நைாதிக்கும் 
்கம்பிவை உமிழ்ப்பான முவ்னயு்டனும் 
இவைக்்கவும். அளவைமானியில் அளைா்னது 
சுமார் 7Ω ்காண்பித்்தால், அந்்த டிரானசிஸ்டர் 
ேல்ல நிவலயில் உளளது எ்ன அறிைலாம்.

2. ்கருப்பு நிைச் நைாதிக்கும் ்கம்பிவை டிரானசிஸ்டரின 
அடிைாய முவ்னயு்டனும், சிைப்பு நிைச் 
நைாதிக்கும் ்கம்பிவை, ஏற்பான முவ்னயு்டனும் 
இவைக்்கவும்.  அளவைமானியில் அளைா்னது 
சுமார் 7 Ω ்காண்பித்்தால் அந்்த டிரானசிஸ்டர் 
ேல்ல நிவலயில் உளளது எ்ன அறிைலாம்.

3. இப்னபாழுது அளவைமானிவை X 1 K Ω 
நிவலயில் வைத்துக் ன்காண்டு ‘0‘ ஓம்ஸிற்கு ைரி 
னையை நைண்டும்.

4. சிைப்புநிைச் நைாதிக்கும் ்கம்பிவை அடிைாய 
முவ்னயு்டனும், ்கருப்பு நிைச் நைாதிக்கும் 
்கம்பிவை ஏற்பான முவ்னயு்டனும் 
இவைக்்கவும். அளவைமானியின முள 
ே்கராமல் ∞ Ω ்காண்பித்்தால், அந்்த டிரானசிஸ்டர் 
ேல்ல நிவலயில் உளளது எ்ன அறிைலாம்.

5. சிைப்பு நிைச் நைாதிக்கும் ்கம்பிவை அடிைாய 
முவ்னயு்டனும், ்கருப்பு நிைச் நைாதிக்கும் 
்கம்பிவை உமிழ்ப்பான முவ்னயு்டனும் 

இவைக்்கவும்.  அளவைமானியின முள 
ே்கராமல் ∞ Ω ்காண்பித்்தால், அந்்த டிரானசிஸ்டர் 
ேல்ல நிவலயில் உளளது எ்ன அறிைலாம்.

6. சிைப்பு நிைச் நைாதிக்கும் ்கம்பிவை ஏற்பான 
முவ்னயு்டனும், ்கருப்பு நிை நைாதிக்கும் ்கம்பிவை 
உமிழ்ப்பான முவ்னயு்டனும் இவைக்்கவும்.  
அளவைமானியின முள ே்கராமல் ∞ Ω 
்காண்பித்்தால், அந்்த டிரானசிஸ்டர் ேல்ல 
நிவலயில் உளளது எ்ன அறிைலாம்.

7. ்கருப்பு நிைச் நைாதிக்கும் ்கம்பிவை ஏற்பான 
முவ்னயு்டனும், சிைப்பு நிைச் நைாதிக்கும் 
்கம்பிவை உமிழ்ப்பான முவ்னயு்டனும் 
இவைக்்கவும். அளவைமானியின முள 
ே்கராமல் ∞ Ω ்காண்பித்்தால், அந்்த டிரானசிஸ்டர் 
ேல்ல நிவலயில் உளளது எ்ன அறிைலாம்.

8. நைா்தவ்ன எண் - 3 மு்தல் 6 ைவரயில், 
அளவைமானியின முள ‘0‘ ஓம் ்காண்பித்்தால், 
அந்்த டிரானசிஸ்டரில் குறுக்குச் சுற்று  
ஏற்படடுளளது எ்ன அறிைலாம்.

9. நைா்தவ்ன எண் - 3 மு்தல் 6 ைவரயில், 
அளவைமானியின முள சில ஓம் அளவு்கவளக் 
(சுமார் 100 Ω  அல்லது 2 K Ω  ) ்காண்பித்்தால், 
அந்்த டிரானசிஸ்டரில் ்கசிவு ஏற்படடுளளது எ்ன 
அறிைலாம்.

10. PNP டிரானசிஸ்டவர நைா்தவ்ன னையயும் நபாது 
அளவைமானியின நைாதிக்கும் ்கம்பியின 
முவ்ன்கவள மாற்றிச் நைாதிக்்கவும்.
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அடைைட்ண – NPN – டிைானசிஸைர்- ஒபபுடமைட்க ்பல  
அளடைமானிடயப ்பயன்படுத்தி  (NPN – BC 548)

ை.எ ந்தர்ந்ன்தடுக்கும் 
ைாவியின நிவல

E B C அளவீடு முடிவு

1 X 1 -ve முனை +ve முனை ----

2 X 1 ---- +ve முனை -ve முனை

3 X 1 K +ve முனை -ve முனை ----
4 X 1 K ---- -ve முனை +ve முனை

5 X 1 K -ve முனை ---- +ve முனை

6 X 1 K +ve முனை ---- -ve முனை

இறுதிச் நைா்தவ்ன முடிவு

அடைைட்ண – (PNP)– டிைானசிஸைர்- ஒபபுடமைட்க  
்பல அளடைமானிடயப ்பயன்படுத்தி.. (PNP – BC 558)

ை.எ ந்தர்ந்ன்தடுக்கும் 
ைாவியின நிவல

E B C அளவீடு முடிவு

1 X 1 +ve முனை -ve முனை ----

2 X 1 ---- -ve முனை +ve முனை

3 X 1 K -ve முனை +ve முனை ----
4 X 1 K ---- +ve முனை -ve முனை

5 X 1 K -ve முனை ---- +ve முனை

6 X 1 K +ve முனை ---- -ve முனை

இறுதிச் நைா்தவ்ன முடிவு

முடிவு: 
இ்தன மூலம், ஒரு குவை்க்டத்தி வ்டநைாடு ஜீ்னர் வ்டநைாடு மற்றும் டிரானசிஸ்டர்்கவளச் நைாதிக்கும் முவைவைத் 
ன்தரிந்து ன்காண்ந்டன.
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நோக்கம் :
1. மின்னணு உறுப்பு்கவள அச்சிட்ட சுற்றுப் பலவ்கயில் (PCB) னபாருத்தும் பயிற்சி நமற்ன்காளளல்.
2. பற்ைவைப்பு நீக்கும் உறிஞ்சுக்குழாய மற்றும் ்கம்பித்திரி (Wick) பைனபடுத்தி பற்ைவைப்பு நீக்கும் முவைவை 

அறிந்து ன்காளளல்

ெெயல்முடை ைழிைடைப்பைம்:

பணிபுரியும் பகுதிவை ்தைார் னையது பற்ைவைப்பு 
்கருவிவை சூந்டற்ைவும்.

்கம்பி்கவள பற்ைவைத்து பயிற்சி னைய்தல்.

மின்னணு உறுப்பு்கவள பற்ை வைத்து  
பயிற்சி னைய்தல்.

பற்ைவைப்பு ்கருவியின மின இவைப்வப நீக்கி 
குளிர வைக்்கவும்.

பணிபுரியும் பகுதிவை சுத்்தம் னையைவும்.

பற்ைவைப்பு  னையயும் நபாது  
இவைப்வபத் ன்காடுத்து ஏற்்க்னநை உளள 

ஈைத்வ்த னைடடி வி்டவும்.

மினசுற்று பலவ்கயில் இவைக்்க கூடு்தல் 
மின்னணு உறுப்பு்கள உளள்தா?

ஆம்

இல்வல

5்பற்ைடைபபு மற்றும் ்பற்ைடைபபு 
நீக்கத்திற்்கா்ன ்பயிற்சி

பாது்காப்பு முனன்னச்ைரிக்வ்க்கள :
● பற்ைவைப்பு ்கருவியின ைாவிவை இைக்கி (switch on) சூ்டாகும் ைவர சில நிமி்டங்்கள ்காத்திருக்்கவும்.
● பைனபடுத்தும் நேரம் ்தவிர்த்து பிை நேரங்்களில் பற்ைவைப்பு ்கருவிவை அ்தன ்தாங்கியிநலநை னபாருத்தி 

வைக்்கவும்.
● பற்ைவைப்பு முவ்னவை சுத்்தப்படுத்்த, சிறிை அளவு ஈரமா்ன பஞ்வை பைனபடுத்்தவும்.
● பற்ைவைப்பு முவ்னயி்னால் ஈைத்வ்த ன்தாடும் நபாது, அது உருகுமா்னால் ்கருவி நபாதுமா்ன னைப்பத்வ்த 

அவ்டந்துவிட்டது எ்ன அறிைலாம்.
● பற்ைவைப்பு முவ்னவை ன்தா்டக் கூ்டாது, ஏன்னனில் அது 400°F ( 180°C) ைவர னைப்பமவ்டயும்.
● பற்ைவைப்பின நபாது னைளிைரும் புவ்கவை சுைாசித்்தல் கூ்டாது.
● பற்ைவைப்பு பணி முடிந்்த பிைகு வ்க்கவள ேனகு ்கழுவிக் ன்காளளவும், ஏன்னனில் பற்ைவைப்பு 

உப்கரைங்்களில் சில தீங்கு விவளவிக்கும் இரைாை்னப் னபாருட்கள ்கலந்திருக்கும்.
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ந்தடையா்ன ்கருவி்களும், ொ்த்னங்களும்:

னைைல் ்தவலப்பு எண் ்கருவி்கள / பா்கங்்கள னபைர்்கள ைரம்பு / மதிப்பு எண்ணிக்வ்க

பற்ை வைப்பு

1 பற்ைவைப்புக் ்கருவி 25 ைாடஸ 1
2 புளளி பலவ்க (Dot Board) 4” X 4” 1
3 குழு பலவ்க (Leg Strip Board) 4” X 4” 1
4 மின்னணு உறுப்பு்கள - ந்தவைைா்ன 

அளவிற்கு
5 பற்ைவைப்பு ஈைம் 0.5m -
6 பற்ைவைப்பு பவை 1 சிறிை னபடடி -
7 னைருகு ்கம்பி (hookup wire) - 1
8 நீண்்ட மூக்கு குைடு (Long nose plier) - 1
9 மூக்கு குைடு ( Nose Plier) - 1
10 ஐநைாப்நராவபல் எரிைாராைம் (TPA) - ந்தவைைா்ன 

அளவு
பற்ைவைப்பு 
நீக்கு்தல்

11. பற்ைவைப்பு நீக்கும் உறிஞ்சு குழாய - 1
12. பற்ைவைப்பு நீக்கும் ்கம்பித்திரி - 1

ெெயல்முடை : ்கம்பி்கடள ்பயன்படுத்தி 
்பற்ைடைபபு ்பயிற்சி :
பிரிவு 1 :  ்கருவிடய ்தயார் ெெய்்தல்.
1. பற்ைவைப்பு ்கருவிவை இைக்்கவும்.
2. பற்ைவைப்பு ்கருவியின முவ்ன முழுைதும் 

ஈைத்்தால் பூைவும்.
3. முவ்ன முழுைதும் பூைப்பட்ட பிைகு, எந்்த வி்த 

கூடு்தல் பவையும் இல்லா்தைாறு ஈரமா்ன 
பஞ்சி்னால் ேனகு துவ்டத்து வி்டவும்.

4. ்கம்பியின இரு முவ்ன்களிலும் உளள 
்காப்பி்டப்பட்ட உவை்கவள ந்தவைைா்ன 
அளவிற்கு நீக்்கவும்.

5. ்தாமிர ்கம்பி மீது பற்ைவைப்பு பவைவைத் 
்த்டைவும்.

6. சுந்டற்ைப்பட்ட பற்ைவைப்பு ்கருவி முவ்னவை, 
்கம்பியின ஒரு முவ்னயில் ஈைத்து்டன ன்தாடடு 
3-4 வி்னாடி்கள வைத்திருக்்கவும்.

7. ்கம்பி முவ்ன முழுவமைா்க ஈைத்்தால் பூைப்பட்ட 
உ்டன, அ்தன மறுமுவ்னவை படிநிவல 4,5,6 
பினபற்றி பூைவும்.

8. ஈைம் பூைப்பட்ட இரண்டு ்கம்பி முவ்ன்கவளயும் 
ஒனைன நமல் ஒனைா்க வைத்து பற்ைவைப்பு 
முவ்னைால் ன்தா்டவும்.

9. பற்ைவைப்பு முவ்னவை நீக்கி ஈைத்வ்த உலர 
வி்டவும்.

ெெயல்முடை : ்பற்ைடைபபு ்பயிற்சி :
பிரிவு 1 :  மின்னணு உறுபபு்கடளயும், 
்பலட்கயின நமற்்பைபட்பயும் ்தயார் ெெய்்தல்.
1. அச்சிட்ட சுற்றுப் பலவ்கயில் உளள ்தாமிர படவ்ட 

உறுப்பிலுளள ்கம்பி்களின பாது்காப்பு பூச்வை 
நீக்்கவும்.

2. பலவ்கயில் உளள துவள்களில் மின்னணு 
உறுப்பு்கவளப் னபாருத்்தவும்.

3. ்தாமிர படவ்ட, மின்னணு உறுப்பின முவ்ன 
மற்றும் ஈைம் ஆகிைைற்வை பற்ைவைப்பு 
முவ்னைால் ன்தா்டவும்.

4. நபாதுமா்ன னைப்பத்வ்த ்தாமிவர படவ்ட மற்றும் 
ஈைத்திற்கு ்தருைவ்த உறுதி னையது, பற்ைவைப்பு 
்கருவிவை 3-4 வி்னாடி்கள அந்த இ்டத்தில் 
வைத்திருக்்கவும்.

5. பற்ைவைப்புக் ்கருவிவை நீக்கி, ஈைம் தி்டநிவல 
அவ்டயும் ைவர ்காத்திருக்்கவும்.

பிரிவு 2 :  இட்ண்ந்த ்பகுதிடய ஆய்வு ெெய்து, 
சுத்்தப்படுத்து்தல்.
1. பற்ைவைக்்கப்பட்ட இவைப்பு்கள, படவ்ட்களில் 

குறுக்குச் சுற்று மற்றும் நமாைமா்ன ஈைப்பற்று 
ஆகிைைற்வை நைாதிக்்கவும்.

2. பற்ைவைக்்கப்பட்ட இவைப்பின ந்தவைைற்ை 
நமற்பகுதிவை துண்டிக்்கவும். குைவ்டப் 
பைனபடுத்தி ்கம்பிவை சீரவமக்்கவும்.
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9. உறிஞ்சுக் குழாவை னைைல்படுத்்த அருகிலுளள 
னபாத்்தாவ்ன அழுத்்தவும்.

10. இவைப்பிலுளள பற்ைவைப்வப சுத்்தப்படுத்தும் 
ைவர மீண்டும் உறிஞ்சுகுழாவை இைக்்கவும்.

பிரிவு 2 : ்கம்பித்திரிடய (wick) ்பயன்படுத்தி 
்பற்ைடைபட்ப நீககு்தல்.
1. பற்ைவைப்பு நீக்்கப்ப்ட நைண்டிை இ்டத்தின மீது 

்கம்பித்திரிவை வைக்்கவும். பின்னர் அ்தன மீது 
பற்ை வைப்பு ்கருவியின முவ்னவை வைத்து 
ஈைத்வ்த உறிஞ்ைவும்.

2. ஈைம் உறிஞ்ைப்பட்டவு்டன பற்ைவைப்பு நீக்்க 
்கம்பித்திரிவை நீக்்கவும்.

3. னைடடு ்கருவிவை ன்காண்டு பைனபடுத்்தப்பட்ட 
்கம்பித்திரிவை துண்டிக்்கவும்.

4. பற்ைவைப்பு ஈைத்வ்த முழுைதுமா்க நீக்கும் ைவர 
நமற்்கண்்ட படிநிவல்கவள திரும்ப னையைவும்.

முடிவுடை:
பற்ைவைப்பு மற்றும் பற்ைவைப்பு நீக்்க முவை்கள 
ன்தளிைா்க அறிந்து ன்காளளப்பட்டது.

3. ஐநைாபிநராவபல் எரிச்ைாராைத்வ்தப் 
பைனபடுத்தி ந்தவைைற்ை பவைவை (Flux) 
பலவ்கயில் இருந்து சுத்்தப்படுத்்தவும்.

ெெயல்முடை : ்பற்ைடைபபு  நீககும் 
ெ்தாழில்நுட்பம்
பிரிவு 1 : உறிஞ்சுகுழாடய ்பயன்படுத்தி 
்பற்ைடைபட்ப நீககு்தல்.
1. பற்ைவைப்பு நீக்்கம் னையை்தற்கு முன சில 

முவை உறிஞ்சுகுழாய ்காற்வை அ்கற்ைவும், 
னைைல்படுத்்தவும் மற்றும் ்தைார் னையைவும்.

2. உறிஞ்சு குழாவை உறுதிைா்க உங்்கள 
வ்க்களால் அழுத்்தவும்.

3. உறிஞ்சு குழாயின அழுத்திவை பூடடும் (lock) 
ைவர அழுத்்தவும்.

4. உறிஞ்சு குழாய னைைல் ப்ட பினபக்்க னபாத்்தாவ்ன 
கீழ்நோக்கி அழுத்துை்தன மூலம், சுருளவில் 
னைைல்படடு பளுவூட்டப்பட்ட உந்து ்தண்வ்ட 
முவ்ன உருகிை ஈைத்தின அருகில் நிவல 
நிறுத்்தவும்.

5. விடுவிப்பு னபாத்்தாவ்ன அழுத்தும்நபாது உந்து 
்தண்டு விடுவிக்்கப்படடு, உறிஞ்சுகுழாயின 
முவ்னயிலுளள ஈைம் உறிஞ்ைப்படுகிைது.

6. உறிஞ்சிை ஈைத்வ்த னைளிநைற்ை மீண்டும் 
உறிஞ்சு குழாயிவ்ன ஒரு முவை இைக்்கவும்.

7. பற்ைவைப்பு ்கருவியின முவ்னயில் ஈைத்வ்த 
நைர்த்து பின்னர் பலவ்கயின இவைப்பில் திரை 
நிவல ஏற்படும் ைவர சூந்டற்ைவும்.

8. உறிஞ்சு குழாயின முவ்னவை  உருகிை 
நிவலயிலுளள ஈைத்திற்கு மி்க அருகில் நிவல 
நிறுத்்தவும்.
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நோக்கம்
ஒரு 6 V DC மினைழங்கி (பாலைவ்க திருத்தி) 
சுற்றிவ்ன அவமத்து, அ்தன உளளீடு மாறுதிவை 
(AC) மின்னழுத்்தம் மற்றும் னைளியீடு நேர்திவை 
(DC) மின்னழுத்்தம் அளத்்தல்.

66 V நேர் மினந்னாடை  
மினைழஙகிடய அடமத்்தல்  

(்பாலைட்க திருத்தி)

ெெயல்முடை ைழிைடைப்பைம்:

AC உளளீடு மின்னழுத்்தத்வ்த அளத்்தல்

DC னைளியீடு மின்னழுத்்தத்வ்த அளத்்தல்

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் ொ்த்னங்கள்

னைைல்பாடு ்தவலப்பு எண். னபாருள / உப்கரைங்்கள னபைர் ைரம்பு / மதிப்பு எண்ணிக்வ்க

பாலைவ்கத் திருத்தி 
அவமத்்தல்

1. வ்டநைாடு IN 4007 4

2. ்தாழ்ைடுக்கு மினமாற்றி (பல மின 
இவைப்பு)  (1-5v-12v) 500 MA 1

3. மின்தவ்ட 100Ω / W 1
4. பவை மினந்தக்கி 1000 µf / 25V 2
5. மின்க்டத்்தா அடிப்பலவ்க (Bread board) 800 Pins 1
6. பல அளவைமானி - 1
7. மின ைழங்கு ை்டம் (Mains Cord) 3 Pins 1

்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள்
1. வ்டநைாடு்கள சுற்றில் உளளபடி 

இவைக்்கப்படடுளள்தா எனபவ்த ைரிபார்க்்கவும்.
2. மினமாற்றியின மினமுவ்ன ்கம்பி்கள ேனகு 

இவைக்்கப்படடிருக்்க நைண்டும்.
3. ்தாழ்ைடுக்கு மினமாற்றிவை பைனபடுத்்தவும். 

(1.5V – 12V)

ெெய்முடை
1. மினசுற்றில் உளளைாறு ஒரு பாலைவ்க 

மினதிருத்திச் சுற்வை அவமக்்கவும்.
2. மின மாற்றியின மு்தனவமச் சுருவள 

மினைழங்கு ை்டத்து்டன இவைக்்கவும்.
3. துவைச் சுருவள சுற்றின உளளீடு முவ்னயு்டன 

இவைக்்கவும்.

4. மினைழங்கி ைாவிவை இைக்்கவும் (ON).
5. பல அளவைமானிவைப் பைனபடுத்தி, 

மு்தனவமச் சுருளில் மாறுதிவை (AC) 
மின்னழுத்்தத்வ்த அளக்்கவும்.

6. துவைச் சுருளில் மாறுதிவை 
(AC) மின்னழுத்்தத்வ்த அளந்து 
அட்டைவைப்படுத்்தவும்.

7. உளளீடு சுற்றில் துவைச் சுருளின மின 
முவ்னைங்்கவள மாற்றுை்தன மூலம் பல 
னைளியீடடு மின்னழுத்்தங்்கவள அளந்து 
அட்டைவைப்படுத்்தலாம்.

8. மினைழங்கி ைாவியின இைக்்கத்வ்த நிறுத்்தவும் 
(OFF).

9. மின னபாருத்துைாயிலிருந்து மினைழங்கு 
ை்டத்வ்த நீக்்கவும்.
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Circuit Diagram:

AC input 230V Pri

b d

1000 µF /
25V

DC O/P

c
a

A

A

A

A

K

K

D1

D2

D4

D3

K

K

4 X
IN4007

S 100Ω / 1W

R

+

–

+

–Sec
6 VAC

 

குறிபபு
பளுைா்க(Load) கீழ்க்்கண்்ட உறுப்பு்கவள 
இவைத்து பரிநைாதிக்்கலாம்.
1. 3W high power LED
2. 6V DC மின இைக்கி
3. 12V DC மின விலக்கு

ை. 
எண்.

AC உளனீடு 
மின்னழுத்்தம்

DC னைளியீடு 
மின்னழுத்்த்தம்

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

முடிவுடை
ஒரு பால ைவ்கத் திருத்தி சுற்றிவ்ன அவமத்து, 
அ்தன பல்நைறு உளளீடடு மற்றும் னைளியீடடு 
மின்னழுத்்தங்்கவள அளப்பது பற்றி அறிந்து 
ன்காண்ந்டன.
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7ஜீ்னர் டைநயாடு  ்பயன்படுத்தி 
மின்னழுத்்த சீைாககி அடமத்்தல்

நோக்கம் :-
ஜீ்னர் வ்டநைாடு  பைனபடுத்தி மின்னழுத்்தச் சீராக்கி்கவள அவமத்்தல்

ஜீ்னர் வ்டநைாடு மினசுற்று இவைப்பு

ந்தடையா்ன ெ்பாருட்கள்:

ை.எண் உப்கரைங்்கள/ னபாருள னபைர் ைரம்பு/மதிப்பு எண்ணிக்வ்க

1. சீராக்்கப்பட்ட மினைழங்கி 0-30V DC 1

2 ஜீ்னர் வ்டநைாடு IN4739A (9V) 1

3. மின்தவ்ட 1 KΩ 1

4. பளு மின்தவ்ட 47 KΩ 1

5. பல அளவைமானி 1

6. மின்க்டத்்தா அடிப்பலவ்க  (Bread board) ----- 1

்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள்
1. ஜீ்னர் வ்டநைாடின முவ்ன்கவள ைரிைா்க அவ்டைாளம் ்காை நைண்டும்.
2. மினசுற்று இவைப்பு ைரிைா்க உளள்தா எனபவ்த ைரிபார்த்்த பிைந்க, மின ைழங்கி ைாவிவை இைக்்க 

நைண்டும்.
3. மினைழங்கியின மின்னழுத்்த மதிப்பா்னது, நைா்தவ்ன ன்தா்டங்குை்தற்கு முன சுழிைா்க (மினனிைக்்கம்) 

இருப்பவ்த உறுதி னையை நைண்டும்.
4. பைனபடுத்்தப்படும் மின்னழுத்்த மதிப்பு மற்றும் மினந்னாட்டங் மதிப்பு்கள வ்டநைாடின இைங்கு நிவலவை 

வி்ட அதி்கமா்க இல்வல எனபவ்த உறுதிப்படுத்்தவும்.
5. முவ்ன்கவள இவைக்கும் நபாது, ்தளர்ைா்ன இவைப்பில் இல்வல எனபவ்த உறுதிப்படுத்திக் ன்காளளவும்.
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ெெய்முடை
சுற்று ைடை்பைம்:

(0–10)V(0–30)V
V

(0–30)mA

D1

K

1K

R

A

0

+

–

+ –

+

– V

A

1. மினசுற்று ைவரப்டத்தில் உளளைாறு ன்காடுக்்கப்பட்ட மின உறுப்பு்கவள இவைக்்கவும்.
2. மினசுற்றில் சீராக்்கப்பட்ட மினைழங்கியின முவ்ன்கள ைரிைா்க  உளளைாறு இவைக்்கப்படடுளள்தா 

எனபவ்த உறுதி னையைவும்.
3. பல அளவைமானியின நைா்தவ்னக் ்கம்பி்கவள, சுற்றில் ைரிைா்ன இ்டத்தில் அவமத்து நைாதிக்்கவும்.
4. உளளீடு ைழங்கு மின்னழுத்்தத்வ்த பல்நைறு மதிப்பு்களில் மாற்றி, அளவிடடு சீராக்்கப்பட்ட 

அட்டைவைபடுத்்தவும் னைளியீடு மின்னழுத்்தத்வ்தயும் அளந்து அட்டைவைப்படுத்்தவும்.

நோமின்னழுத்்த அடைைட்ண

ை.எண் உளளீடு மின்னழுத்்தம் சீராக்்கப்பட்ட னைளியீடடு மின்னழுத்்தம்
1
2
3
4
5

முடிவு 
ஜீ்னர் வ்டநைாடு பைனபடுத்்தப்பட்ட மின்னழுத்்த சீராக்கி்கள ்கட்டவமத்து, அைற்றின உளளீடு மற்றும் னைளியீடு 
மின்னழுத்்தங்்கள அளந்து அட்டைவைப் படுத்்தப்பட்ட்ன.

XI_TM_ELEC_EQUIP_PRACTICALS_2022.indd   201 4/28/2022   3:59:28 PM



அடிப்படை மின்னணு ெ்பாறியியல் -ெெய்முடை202

நோக்கம் :
நமவைக்்கணினிவை ஒருங்்கவமத்்தல் மற்றும் 
ஒருங்கு பிரித்்தலின நபாது ்கவ்டபிடிக்கும் 
படிப்படிைா்ன ைழிமுவை்கள குறித்து அறிந்து 
ன்காளளு்தல்.

ெெயல்ைழி ைடைப்பைம்:

நமவைக்்கணினிவை ஒருங்கு பிரித்்தல்

நமவைக்்கணினிவை ஒருங்கு அவமத்்தல் 

8நமடெக்கணினிடய ஒருஙகு 
அடமத்்தல் மற்றும் ஒருஙகு பிரித்்தல்

்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள் :
1. ்கணினிவை ஒருங்கு பிரித்்தலுக்கு முனபா்க 

அவ்னத்து மின இவைப்பு்கவளயும் 
துண்டிக்்கவும்.

2. சில உறுப்பு்கள மின இவைப்வப துண்டித்்த 
பினனும் மினந்னற்ைத்து்டந்னநை இருக்கும்.  
சில நேரங்்களில் ்தாமா்கநை மினனிைக்்கம் ஆ்க 
அனுமதிக்கும்.

3. மின ைழங்கி மற்றும் திவரை்கம் நபானை 
பகுதி்கவள ்தனித்்தனிைா்க ஒருங்கு பிரித்்தல் 
னைய்தல் கூ்டாது.

4. ்கணினியின நமலுவைப்னபடடியில்  
கூர்வமைா்ன முவ்ன்கள இருக்்க ைாயப்பு 
உளள்தால், அைற்வை எச்ைரிக்வ்கைா்க வ்கைாள 
நைண்டும். அவை உ்டலில் ்காைங்்கவள 
ஏற்படுத்்தலாம்.

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள்:
னைைல் 
்தவலப்பு

ை.  
எண்

்கருவி்கள மற்றும் உறுப்பு்களின னபைர் ைரம்பு / மதிப்பு அளவு

நமவைக் 
்கணினிவை 
ஒருங்கு 
அவமத்்தல் 
மற்றும் 
ஒருங்கு 
பிரித்்தல்

1. நமவைக்்கணினி (CPU) ஏ்தாைது ஓர் 
்கட்டவமவு

1

2. திவரை்கம் LCD 1

3. விவைப்பலவ்க 101 விவை்கள 1

4. சுடடி - 1

5. ஒலிப்பான்கள - 1

6. வ்கக்்கருவி்கள - 1 ன்தாகுப்பு

7. ஆயவு ்கருவி்கள - 1 ன்தாகுப்பு

8. நிவலமின ்தடுப்பு மினனிைக்்க ்கருவிப்னபடடி - 1

9. சுத்்தம் னையயும் ்கருவி - 1
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8. மின ைழங்கிப் பகுதியின திருகு்கவள 
அ்கற்றுை்தன மூலம் ைட்ட்கத்திலிருந்து, மின 
ைழங்கிவை அ்கற்ைவும்.

9. பிடிப்பு்கவள ்தளர்த்து்தல் மூலம், ்தாய 
பலவ்கயிலுளள நுண் னைைலாக்கிவை அ்தன 
அவமப்பிலிருந்து னைளிக் ன்காைர முடியும்.

10. இைங்கி அல்லது விரிைாக்்க அடவ்ட்கவள 
்தாயபலவ்கயிலிருந்து நீக்்கவும்.

11. ்தாயபலவ்கயில் இருந்து அவ்னத்து வி்தமா்ன 
இவைப்பி்கவளயும் நீக்்கம் னைய்த பிைகு, ்தாய 
பலவ்கவை பிடித்துளள திருகிவை ்தளர்த்தி, 
ைட்ட்கத்திலிருந்து பாது்காப்பா்க, பலவ்கவை 
னைளிக் ன்காைர நைண்டும்.

12. ்கணினியின நமலுவைச் ைட்ட்கத்திலிருந்து 
அவ்னத்து உறுப்பு்களும் னைளி ன்காைரப்பட்டது.

பிரிவு 2  :   நமடெக்கணினிடய ஒருஙகு 
அடமத்்தல்

1. நமவைக்்கணினிவை ஒருங்்கவமக்கும் நபாது, 
ஒருங்கு பிரித்்தலின நபாது ்கவ்டபிடித்்த 
ைழிமுவை்கவள ்கவ்டசியிலிருந்து துைங்கி 
எதிர்மவைைா்க நமற்ன்காளள நைண்டும்.

ெெயல்முடை :
பிரிவு 1:  ஒருஙகு பிரித்்தல் நமடெக்கணினி
1. ்கணினியின இைக்்கத்வ்த நிறுத்தி மின 

இவைப்வபத் துண்டிக்்கவும்.
2. ்கணினியில் விவைப்பலவ்க, சுடடி, திவரை்கம், 

ஒலிப்பான்கள னைளிப்புை மற்றும் ைனைடடு 
இைக்கி்கள நபானை  மற்ை பிை உறுப்பு்கள 
இவைக்்கப்படடு இருந்்தால் அைற்வையும் 
இவைப்பிலிருந்து நீக்்கவும்.

3. குவைந்்தது ஒரு பக்்க உவைவைைாைது 
(னபாதுைா்க ைலது பக்்க உவை) நீக்்கவும்.

4. அவ்னத்து இவைப்பி்கவளயும் நீக்்கவும், நமலும் 
அடவ்டப்படிப்பான, அ்க DVD இைக்கிவையும் 
நீக்்கவும். னபாதுைா்க இவை திருகின மூலம் 
இவைக்்கப்படடிருக்கும்.

5. ்தனித்்த மின விசிறி்கவள நீக்்கவும். அதில் 
படிந்துளள தூசிவை சுத்்தம் னையைவும்.

6. ைனைடடு இைக்கி நபானை நைமிப்ப்கம் மற்றும் 
ை்டங்்கவள நீக்்கவும்.

7. அழுத்தி ்தளளு்தல் முவையில் RAM நிவ்னை்கத் 
ன்தாகுப்வப னைளிக்ன்காைரலாம்.

1 3

4

2

5
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10. ்தரவு ை்டம் மூலம் ்தாயபலவ்கவையும், இைக்கி 
னபாருத்திவையும் இவைக்்கவும்.

11. IDE ்தரவு ை்டம் உ்தவியு்டன,  SATA  ைன இைக்கி  
CD/DVD இைக்கி மற்றும் மின இவைப்பு ை்டம் 
நபானைைற்வை இவைக்்கவும்.

12. ந்தவைைா்ன இ்டங்்களில் னேடடுளி ை்டம் 
ன்காண்டு இவைக்்கவும்.

13. னபரும்பாலா்ன னபாருத்தி்கள ்தாயபலவ்க 
மற்றும் மினைழங்கி அலகில் னபாருத்்த 
நைண்டியிருப்ப்தால், உரிை அவ்டைாளம் ்கண்டு 
னபாருத்்தவும்.

14 ்கணினிவை நமலுவைப் னபடடிைால் மூடி, 
திருகின மூலம் இறுக்்கவும்.

15. ்கணினியில் இவைக்்கப்ப்ட நைண்டிை 
விவைப்பலவ்க நபானை பிை புை உறுப்பு்கவளயும் 
இவைத்து, ்கணினிவை இைக்கிப் பார்க்்கவும்.

முடிவுடை: 
நமவைக்்கணினிவை ஒருங்்கவமத்்தல் மற்றும் 
ஒருங்கு பிரித்்தலின நபாது ்கவ்டபிடிக்்க நைண்டிை 
முழு ைழிமுவை்கவள அறிந்து ன்காண்ந்டன.

2. மு்தல் படிைா்க ்தாயபலவ்கவை சீரவமக்்க 
நைண்டும்.

3. னைைலிவை உவையினுள அவமத்து, னைப்பக் 
்கைர்விவை நமற்புைத்தில் அவமக்்க  நைண்டும்.

4. CPU விசிறிவை னைப்பக் ்கைர்வியின 
நமற்புைத்தில் அவமக்்கவும்.

5. ்கணினியின உவையிவ்ன நமவை மீது 
படுக்வ்க ைைமா்க வைத்து, அ்தற்கு இவைைா்க 
்தாய பலவ்கயிவ்ன திருகி்கவளக் ன்காண்டு 
னபாருத்்தவும்.

6. ்தாயபலவ்கயில் நிவ்னை்கத் ன்தாகுதி்கவள 
அவமக்்கவும்.

7. மினைழங்கி பகுதிவை அவமத்து, அதிலிருந்து 
ந்தவைப்படும் பகுதி்களுக்கு மினை்டங்்கள 
மூலம் இவைப்புக் ன்காடுக்்கவும்.

8. குளிர்விப்பு விசிறிவை நமலுவையின உடபுைம் 
அவமத்து SMPSல் இருந்து மின இவைப்வபத் 
்தரவும்.

9. CPU உவையினுள  HDD, CD / DVD – ஐ நிறுவி 
திருகின மூலம் இறுக்்கவும்.

7

9

6

10

8

11
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நோக்கம் :
மடிக்்கணினிவை ஒருங்்கவமத்்தல் மற்றும் ஒருங்கு 
பிரித்்தலின நபாது ்கவ்டபிடிக்கும் படிப்படிைா்ன 
ைழிமுவை்கவள அறிந்து ன்காளளு்தல்.

ெெயல் ைழி்பைம்:

மடிக்்கணினிவை ஒருங்கு பிரித்்தல்

மடிக்்கணினிவை ஒருங்கு அவமத்்தல் 

9 மடிக்கணினிடய ஒருஙகு 
அடமத்்தல் மற்றும் ஒருஙகு பிரித்்தல்

்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள் :
1. மடிக்்கணினிவை ஒழுங்கு பிரித்்தலின 

முனபா்க அவ்னத்து மின இவைப்பு்கவளயும் 
துண்டிக்்கவும்.

2. சில உறுப்பு்கள மின இவைப்வப துண்டித்்த 
பிைகும் மினந்னாற்ைத்து்டந்னநை இருக்கும். 
அவை்கள சில ைமைங்்களில் ்தாமா்கநை 
மினனிைக்்கம் னையை அனுமதிக்கும்.

3. ்கணினியின நமலுவைப்னபடடி கூர்வமைா்ன 
முவ்ன்கள இருக்்க ைாயப்பு உளள்தால், 
அைற்வை எச்ைரிக்வ்கைா்க வ்கைாள நைண்டும். 
அவை சில ்கை்னக்குவைவின ்காரைமா்க 
பை்னருக்கு உ்டற்்காைத்வ்த ஏற்படுத்்தலாம்.

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள்:

னைைல் ்தவலப்பு எண் ்கருவி்கள மற்றும் உறுப்பு்களின னபைர் ைரம்பு / 
மதிப்பு

அளவு

மடிக்்கணினிவை 
ஒருங்கு பிரித்்தல் 
மற்றும் ஒருங்கு 
அவமத்்தல் 

1. மடிக்்கணினி - 1

2. வ்கக்்கருவி்கள - 1 ன்தாகுப்பு

3. ஆயவு ்கருவி்கள - 1 ன்தாகுப்பு

4. நிவலமின ்தடுப்பு மினனிைக்்க ்கருவிப்னபடடி - 1

5. சுத்்தம் னையயும் ்கருவி - 1

6. நிவலமின எதிர்ப்பு மணிக்்கடடு படடி - 1

ெெயல்முடை :
பிரிவு 1  :  மடிக்கணினிடய ஒருஙகு பிரித்்தல்
1. மடிக்்கணினிவை அ்தன ஏ.சி. இைங்கி 

இவைப்பில் இருந்து துண்டிக்்கவும்.
2. மடிக்்கணினிவை ்தவலகீழா்க திருப்பி 

அவமக்்கவும்.
3. ேழுவுறுப்பு நிறுத்்த அவமப்வப ்தளர்த்தி 

மின்கலவ்ன நேரா்க னைளியில் இழுப்ப்தன 
மூலம் அ்கற்ைவும்.

4. மினந்னற்ைம் அவ்டந்்த உறுப்பு்கள மினனிைக்்கம் 
அவ்டை்தற்்கா்க, குவைந்்தது 5 விோடி்கள மின 
ைக்தி நிறுத்்தற் னபாத்்தாவ்ன அழுத்தி பிடிக்்கவும்.

5. திருகு்கவள ்தளர்த்துை்தன மூலம் 
மடிக்்கணினியின பினபக்்க உவைவை ்கழற்ைவும்.

6. பினபக்்க உவைவை நீக்கிைவு்டன 
னபரும்பாலா்ன உறுப்பு்கவள ்கழற்ை முடியும். 
இருந்்தாலும் மு்தலில் நைமிப்ப்கம், நிவ்னை்கம், 
்கம்பியில்லா அடவ்ட நபானைைற்வை நீக்்கவும்.

7. ை்டங்்கவள துண்டித்து நைமிப்ப்கத்வ்த நீக்்கவும்.
8. விரல்்கள மற்றும் ஸபட்ஜர் ்கருவிவை ன்காண்டு 

பிடிப்வப ்தளர்த்துை்தன மூலம் நிவ்னை்க 
ன்தாகுதிவை ்கழற்ை முடியும்.

9. ்தங்்க முலாம் பூைப்பட்ட ்கம்பியில்லா அடவ்ட 
்கம்பியில்லாத் ்த்கைல் ன்தா்டர்பு ஏந்ந்தணிைா்க 
அவமக்்கப்படடிருக்கும். ்தடவ்டைா்னத் 
திருகிவ்னப் பைனபடுத்தி ்கை்னமா்க அ்கற்ைவும்.
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அதிலுளள திருவ்க ்தளர்த்துை்தன மூலம் 
விவைப்பலவ்கவை ்கழற்ைலாம்.

17. அவ்னத்து திருகு்களின இ்ட அவமவு்கவள 
்கண்்டறிந்து முழுவமைா்க ்தளர்த்துை்தன மூலம் 
சுலபமா்க மடிக்்கணினிவை பிரிக்்கலாம்.

பிரிவு 2  :  மடிக்கணினிடய ஒருஙகு 
அடமத்்தல்
1. மடிக்்கணினிவை ஒருங்கு அவமக்கும் 

ைழிமுவை ஒருங்கு பிரித்்தலின நபாது 
்கவ்டபிடித்்த ைழிமுவை்கள அப்படிநை 
்தவலகீழா்க பினபற்ைவும்.

2. இவைப்பி்கள ைரிைா்க 
இவைக்்கப்படடுளள்னைா எனபவ்த உறுதி 
னைையைவும். ை்டங்்கள சிக்்கலா்ன அவமப்பில் 
இல்வல எனபவ்த உறுதி னையது ன்காளளவும்.

3. திருகின அவமவி்டத்தில் அவ்னத்து 
திருகு்கவளயும் னபாருத்்தவும்.

10. மடிக்்கணினியின விவைப்பலவ்கப் பகுதி மற்றும் 
திவரை்கப்பகுதிவை இவைத்திருக்கும் கீழ் 
படவ்ட ்கருவிவை நீக்்கவும்.

11. திருகிவ்ன அ்கற்றுை்தன மூலம் பிரிக்்கலாம்.
12. விவைப்பலவ்கயின கீழ் ைரும் அவ்னத்து 

ை்டங்்கவளயும் அ்கற்ைவும்.
13. திவரை்கத்தின கீழ்புைம் உளள ை்டத்வ்த 

அ்கற்றுை்தன மூலம் மடிக்்கணினித் திவர, 
ஏந்ந்தணி ை்டம் மற்றும்  LCD   ்தரவு ை்டத்வ்த 
்தனித்்தனிைா்க பிரிக்்கலாம்.

14. மி்கச்சிறிை திருகிவை ்தளர்த்தி திவரை்க 
அவமப்பிலிருந்து  LCD திவரவை னைளியில் 
எடுக்்க முடியும்.

15. ்தற்நபாது ஒளிரும் விளக்கிற்்கா்ன  அவல 
மினமாற்றிவைக் ்காைலாம்.

16. ்தாய பலவ்கயு்டன இவைக்்கப்படடுளள ்கம்பி 
ை்டத்வ்த நீக்கிை பின, விவைப்பலவ்கயின 
நமலிருக்கு ன்தாடு அடவ்டவை அ்கற்றி, 

1

4

2

5

3

6

7 8 9

முடிவுடை: 
மடிக்்கணினிவை ஒருங்்கவமத்்தல் மற்றும் ஒருங்கு பிரித்்தலின நபாது ்கவ்டபிடிக்கும் படிப்படிைா்ன 
ைழிமுவை்கவள அறிந்து ன்காண்ந்டன.
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நோக்கம் :
்தாய பலவ்கயின பா்கங்்கவள அவ்டைாளம் 
்காணு்தல்.
நமவைக் ்கணினியில் ்தாயபலவ்கவை நிறுவும் 
முவை்கவளப் பற்றி அறிந்து ன்காளளு்தல்.

10 ்தாய் ்பலட்கயின ்பா்கங்கடள 
அடையாளம் ்கண்டு நிறுவு்தல்

ெெயல் ைழி ைடை்பைம்:

்தாய பலவ்கயின பா்கங்்கவள அவ்டைாளம் 
்காணு்தல்.

்தாயபலவ்கவை நிறுவு்தல்.

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள் :

னைைல் ்தவலப்பு ைரிவை 
எண்

்கருவி்கள / பா்கங்்கள னபைர்்கள ைரம்பு / 
மதிப்பு

அளவு

்தாய பலவ்கயின 
பா்கங்்கவள 
அவ்டைாளம் 
்கண்டு நிறுவு்தல்.

01 நமவைக் ்கணினி - 1
02 திருப்புளி ன்தாகுப்பு - 1
03 திருகு நிவல  நிறுத்்தம் அவமப்பு - 1
04 நிவலமின மினனிைக்்கக் ்கருவிப் னபடடி - 1

05 உருனபருக்கும் ்கண்ைாடி வில்வல - 1
06 ஒடடும் சீடடு்கள - ந்தவைைா்னஅளவு

.்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள் :
1. ்தாய பலவ்கவைக் ்கை்னமா்கக் வ்கைாள 

நைண்டும். சிறி்தளவு ்தாக்்கம் ஏற்பட்டால் கூ்ட, 
்தாய பலவ்கயின சிறிை உறுப்பு்களில் ஏந்தனும் 
ஒனறு பாதிக்்கக் கூடும்.

2. ்தாய பலவ்கயின மீது மற்ை உறுப்பு்கள படும்படி 
வைக்்கக் கூ்டாது.

3. எப்னபாழுதும் ்தாய பலவ்கவை நிவல மின 
எதிர்ப்பின நமற்பரப்பில் வைக்்கவும்.

4. ்தாய பலவ்கவை நிறுவும் நபாது நிவல மின 
மினனிைக்்க ்கருவிப்னபடடியின உறுப்பு்களு்டன 
இவைக்்கப்படடிருப்பவ்த உறுதி  னையை 
நைண்டும்.

ெெயல்முடை :
பிரிவு 1 : ்தாய் ்பலட்கயின ்பா்கங்கடள 
அடையாளம் ்காணு்தல்.
1. ்தாய பலவ்கவை நிவலமின மினனிைக்்க 

விரிப்பில் வைக்்கவும்.
2. ்தாய பலவ்கயில் ்காைப்படும் உறுப்பு்கவள 

அவ்டைாளம் ்கண்டு அட்டைவையில் பதிவு 
னையைவும்.

3. ஏந்தனும் உறுப்பு்கள பற்றிை விைரங்்கள 
இல்வலனைனில், ஆசிரிைவர அணுகி ன்தரிந்து 
பின அட்டைவையில் பதிவு னையைவும்.

4. ்தாய பலவ்கயில் அவ்டைாளம் ்காைப்பட்ட 
மற்றும் பதிவு னையைப்பட்ட உறுப்பு்களின 
விைரகுறிப்பு்கவள பா்ட ஆசிரிைர் ைைம் 
்காண்பித்து ைரிபார்க்்க அவழக்்கவும்.
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பிரிவு 2: நமடெக ்கணினியில் ்தாய் 
்பலட்கடய நிறுவு்தல்.
ெெயல்முடை:
1. ்தாய பலவ்கவை நிறுவும் முன ்கணினியின 

இைக்்கத்வ்த நிறுத்்தவும். நமலும் மின 
இவைப்பில் இருந்து மின்கம்பி ை்டத்வ்த 
துண்டிக்்கவும்.

2. நமவைக் ்கணினியின நமலுவைைா்னது, ்தாய 
பலவ்கயின உறுப்பு்கவள னபாருத்தும் ைவ்கயில் 
உளள்தா எனபவ்த ஆராைவும்.

3. னேடடுளி அவமப்பு ைரிைா்க உளள்தா எனபவ்த 
உறுதி னையது ன்காளளவும்.

4. ்தாய பலவ்கயில் குறுக்குச் சுற்று ஏற்ப்டாமல் 
இருக்்க அவ்த  standoffs set kit – ல் நிறுைவும்.

5. ்கணினியின நமலுவையின ்தாய பலவ்க 
மற்றும் அ்தன உறுப்பு்கவள  னபாருத்திைவு்டன 
திருகு்கவள னமதுைா்க இறுக்்கவும். நமலும் அவை 

நமலுவையில் உறுதிைா்க னபாருந்தியுளள்தா 
எனபவ்த உறுதி னையது ன்காளளவும்.

6. ்தாய பலவ்கயின துவள்கள, நமலுவையிலுளள 
நிறுத்்தங்்களு்டன உ்டன னபாருந்துமாறு நேர் 
னையைவும்.

7. ்தாய பலவ்கயின பினபுை இவ்டமு்க ைரிவைத் 
ன்தா்டர் I/O உவை்களு்டன இருப்பவ்த உறுதி 
னையைவும்.

8. வமைச் னைைலாக்்க அலகு (CPU), சீரற்ை அணு்கல் 
நிவ்னை்கம்  (RAM)  நபானை ன்தாகுதி்கள 
முன்னநர நிறுைப்ப்டவில்வல எனில் நிறுைவும்.

9. நமலுவை னபடடி விசிறி, CPU இவைப்பி, 
முனபக்்க இவைப்பி்கள, மின்கம்பி ை்டம் 
ஆகிைைற்வை இவைக்்கவும்.

10. ைனைடடு இைக்கி, குறுைடடு இைக்கி 
நபானைைற்வை ்தாயபலவ்கயு்டன  SATA 
ை்டத்தின மூலம் இவைக்்கவும்.

S.No Name of Part
1 ்தாய பலவ்க
2 ்தாய பலவ்கயில் பைனபடுத்தும் சில்லு்கள
3 CPU
4 நுண்னைைலாக்கி அவமவி்டம்
5 CPU நை்கம்
6 RAM
7 RAM அவமவி்டம்
8 ROM
9 CMOS மின்கலம்
10 BIOS
11 PCI
12 னேடடுளி்கள
13 SATA இவைப்பி
14 ATX மினைக்தி இவைப்பி
15 24 Pin மினைக்தி இவைப்பி
16 RJ-45 அவமவி்டம்
17 USB இவைப்பி
18 DVI இவைப்பி
19 HDMI மு்கம்
20 ஒலி இவைப்பி்கள
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11. ்கணினியு்டன விவைப்பலவ்க, திவரை்கம், சுடடி 
மற்றும் மின இவைப்பு ை்டம் ஆகிைைற்வை 
இவைத்து பா்ட ஆசிரிைர் உ்தவியு்டன 
ைரிபார்க்்கவும்.

12. ்தற்நபாது நமவைக் ்கணினிவை இைங்்க 
னையைவும்.

1

4
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6

7 8 9

9

13. CMOS அவமப்பு,   CPU, நிவ்னை்கம் மற்றும் 
இைக்்க அவமவு்கள ஆகிைவை்கவள பா்ட 
ஆசிரிைர் துவையு்டன ைரிபார்க்்கவும்.

14. CMOS அவமப்பின மூலம் நேரம், ்காலம் 
நபானைைற்வை ைரினையது, நைமித்து பின 
அவமவில் இருந்து னைளி ைரவும்.

15. ்கணினிவை மீண்டும் மறு இைக்்கம் னையைவும்.

முடிவுடை :
ஒரு ்தாயபலவ்கயின பா்கங்்கள ன்தளிைா்க அவ்டைாளம் 
்காைப்படடு அவை நிறுைப்படும் முவை அறிந்து 
ன்காண்ந்டன.
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நோக்கம் :
்தாய பலவ்கயு்டன வமைச் னைைலாக்்க அலகு (CPU) மற்றும் சீரற்ை அணு்கல் நிவ்னை்கம் (RAM)  ஆகிைைற்வை 
நிறுவும் முவையிவ்ன அறிந்து ன்காளளு்தல்.

ெெயல் ைழி ைடை்பைம்:

CPU நிறுவு்தல்

CPU – வில் இருந்து பவழை RAM – ஐ நீக்கு்தல்

CPU – வில் இருந்து புதிை RAM – ஐ னபாருத்து்தல்

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள் :

னைைல் ்தவலப்பு ை. எண் ்கருவி்கள / பா்கங்்கள னபைர்்கள ைரம்பு / மதிப்பு அளவு

CPU மற்றும் 
RAM 
ன்தாகுதி்கவள 
நிறுவு்தல்.

01 னைைலாக்கி - 1

02 நமவைக் ்கணினி - 1

03 னைப்பக் ்கருவியு்டன கூடிை குளிர்விக்கும் 
விசிறி

- 1

04 RAM  ன்தாகுதி 2 - ந்தவைைா்னஅளவு

05 நிவலமின மினனிைக்்க ்கருவிப் னபடடி - 1

06 திருப்புளி ன்தாகுப்பு - 1

்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள் :
1. CPU – வை எப்னபாழுதும் மி்கவும் ்கை்னமா்க வ்கைாளவும்.
2. CPU – வின விளிம்பு்கள / பக்்கங்்கவள மடடும் பிடிக்்கவும்.
3. னைைலியின கீழ் மற்றும் நமல் பகுதியில் அவமந்துளள உநலா்கப் பகுதிவை ன்தா்டக் கூ்டாது.
4. CPU – வை நிறுவும் ைவர, நிவல மின ்காப்பு வபயில் பத்திரப்படுத்்தவும்.
5. னைப்பச் நைர்மக் ்கலவையில்லாமல், னைப்பக் ்கருவிவை நிறுை நைண்்டாம்.
6. மின விசிறிக்்கா்ன மின ்கம்பி ை்டம், விசிறியின விளிம்பு்களில் சிக்்காமல் இருப்பவ்த உறுதி னையைவும்.

டமயச் ெெயலாக்க அலகு (CPU) 
மற்றும் சீைற்ை அணு்கல்  

நிட்னை்கம்   (RAM )நிறுவு்தல்
11
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ெெயல்முடை :
பிரிவு 1 : டமய ெெயலாக்க அலட்க (CPU) நிறுவு்தல்.
1. ்கணினியின மினனிைக்்கம் நிறுத்்தப்படடுளளவ்தயும், மின ்கம்பி ை்டம் மின இவைப்பில் இருந்து 

துண்டிக்்கப்படடுளளவ்தயும் உறுதி னையது ன்காளளவும்.
2. வ்கயின மணிக்்கடடில் நிவலமின எதிர்ப்பு மணிக்்கடடு படடியும், அ்தன மறுமுவ்ன ்தவரயி்டப்படடிருப்பவ்தயும் 

உறுதி னையது ன்காளளவும். இல்வலனைனில் நிவல மின எதிர்ப்பு வ்கயுவைவைப் பைனபடுத்்தவும்.
3. ்தாய பலவ்கயில் CPU – விற்்கா்ன னபாருத்துைாவை ்கண்்டறிைவும்.
4. நிறுத்்தற் ்தாங்கிவை 90° ந்காைத்திற்கு இழுக்்கவும். பின்னர் உைர்த்்தவும்.
5. னபாருத்துைாயக்்கா்ன உவை்கள முழுவமைா்க ்தளரும் ைவர வ்கப்பிடிவை னமதுைா்க ே்கர்த்்தவும்.
6. CPU – விற்்கா்ன னபாருத்துைாவைத் ன்தா்டக் கூ்டாது.
7. னைைலியின விளிம்பு்கவளப் பிடித்து, அ்தன ன்தாகுப்பிலிருந்து னைைலிவை அ்கற்ைவும்.
8. ஒரு னபாருத்துைாய மற்றும் CPU ஆ்னது முக்ந்காை ைடிைவமப்புவ்டை, (Pin No. 1) முவ்ன எண்: 1 ்கண்்டறிந்து 

அ்தன அடிப்பவ்டயில் னைைலிவை னபாருத்துைாயில் அவமக்்கவும். 
9. னபாருத்துைாயு்டன னைைலிவை நேர் னையைவும்.
10. எவவி்த ந்காை அளவிலும் னைைலிவை னைரு்காமல் அ்தன னபாருத்துைாய மீது னமதுைா்க வைக்்கவும்.
11. னைைலிவை னபாருத்துைாயில் அவமக்கும் நபாது அதி்க அழுத்்தத்வ்த ன்காடுக்்க நைண்்டாம். இது அ்தன 

இவைப்பு ்கால்்கவள நை்தமவ்டை னையயும்.
12. னைைலிவை ைரிைா்க னைருகி னபாருத்திைவு்டன, அ்தன அவமவி்டத்வ்த ைரி னையைவும்.
13. னைைலி பாது்காப்பா்க அவமக்்கப்படடு உளளவ்த உறுதி னையைவும்.
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சீைற்ை அணு்கல் நிட்னை்கம் (RAM) நிறுவு்தல்:
பிரிவு 2 : CPU – வில் இரு்நது ்படழய RAM – ஐ அ்கற்று்தல்
1. ்கணினியின இைக்்கத்வ்த நிறுத்்தவும்.
2. நமவைக் ்கணினியின பக்்க உவைவை அ்கற்ைவும்.
3. ்தாயபலவ்கயில், நிவ்னை்கப் னபாருத்துைாய உளள இ்டங்்கவள ்கண்்டறிைவும்.
4. நிவ்னை்க னபாருத்துைாயின இருமுவ்ன்களிலும் உளள பிடிப்பி்கவள அவைத்து திைப்ப்தன மூலம் 

நிவ்னை்கத்வ்த அ்கற்ை முடியும்.
5. பாது்காக்்கப்பட்ட நிவ்னை்க ன்தாகுப்பிலிருந்து RAM – ஐ ்கை்னமா்க அ்கற்ைவும்.
6. அ்கற்றிைவு்டன நிவ்னை்கப் னபாருத்துைாயில் படிந்துளள தூசிவை அ்கற்ைவும்.

பிரிவு 3 : CPU - வில்  புதிய RAM – ஐ ெ்பாருத்து்தல்
1. இவைப்பு்கால்்கள, னைருகியில் னபாருந்துமாறு RAM – ஐ அவமக்்கவும்.
2. ைரிைா்ன னபாருத்துைாயில் RAM – ஐ அவமத்து கீழ்நோக்கி அழுத்்தவும்.
3. ைரிைா்க னபாருந்தும் ைவர ்கை்னமா்க அழுத்்தவும்.
4. RAM  முழுைதும் அ்தன இ்டத்தில் னபாருந்திைவு்டன பிடிப்பிவை இறுக்்க நைண்டும்.
5. நிவலமின மணிக்்கடடு படடிவை அ்கற்றி, ்கணினியின பக்்க உவைவை மீண்டும் மூ்டவும்.
6. ்கணினிவை இைக்்கவும்.
7. நிறுைப்பட்ட RAM – ன நிவ்னை்க அளவை நைாதிக்்கவும்.
8. பா்ட ஆசிரிைர் உ்தவியு்டன ைரிபார்க்்கவும்.
9. மற்ை RAM  நிவ்னை்க ன்தாகுதி்கவள அவமப்ப்தற்கு மீண்டும் அந்த ைழிமுவை்கவள பினபற்ைவும்.

               

முடிவுடை :
வமைச்னைைலாக்்க அலகு (CPU) சீரற்ை அணு்கல் நிவ்கை்கம் (RAM) நிறுவும் முவைவை அறிந்து ன்காண்ந்டன.
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12 அச்சுபெ்பாறி மற்றும் ைருடிடய 
நிறுவும் முடை்கள்

நோக்கம் :
அச்சுப்னபாறி மற்றும் ைருடிவை நிறுவும் முவை 
குறித்து அறிந்து ன்காளளு்தல்.

ெெயல் ைழி ைடை்பைம்:

அச்சுப்னபாறி நிறுவு்தல்

ைருடி நிறுவு்தல்

்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள் :
1. மின இவைப்வப அச்சுப்னபாறியு்டன, இவைக்்க 

நைண்டும்.
2. இரும்பு மற்றும் திரைப்னபாருள்கள 

அச்சுப்னபாறியின உடபகுதியில் ன்தா்டர்பு 
ஏற்படுத்்தா்தைாறு ்கைனிக்்க நைண்டும்.

3. அச்சுப்னபாறியில் இைல்பா்ன ைப்்தத்வ்த ்தவிர 
நைறு வி்தமா்ன ைப்்தம் ஏற்பாட்டால், உ்டந்ன 
இைக்்கத்வ்த நிறுத்்தம் னையது விடடு மின 
இவைப்வப துண்டிக்்க நைண்டும்.

4. அச்சுப்னபாறிவை ்காற்நைாட்டம் உளள பகுதியில் 
நிறுவி அ்தவ்ன பைனபடுத்்த நைண்டும்.

5. சூ்டா்ன னபாருட்களு்டன ன்தா்டர்பு 
ஏற்படுத்்தா்தைாறு பார்த்துக் ன்காளள நைண்டும்.

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள் :

ைரிவை எண் உப்கரைத்தின னபைர்்கள எண்ணிக்வ்க

1 ்கணிப்னபாறி 1

2 அச்சுப்னபாறி 1

3 ைருடி 1

4 திருகு அவமப்பு 1

5 நிவலமின எதிர்ப்பு மணிக்்கடடு படடி 1

ெெயல்முடை :
பிரிவு 1 :  அச்சுபெ்பாறி நிறுவும் முடை :
1. USB  ்கம்பி ை்டம் உ்தவியு்டன அச்சுப்னபாறிவை 

்கணிப்னபாறியு்டன இவைக்்கவும்.
2. மின இவைப்பு்டன ன்தா்டர்வப ஏற்படுத்்தவும் .
3. ்கணிப்னபாறி மற்றும் அச்சுப்னபாறிவை ON 

னையைவும்.
4. அச்சுப்னபாறி குறுைடவ்ட, ைடடு இைக்கியில் 

உளளீடு னையை நைண்டும்.
5. குறுைட்டா்னது இைல்பா்கநை இைக்்கத்திற்கு 

ைரவில்வல எனைால் ்கணினி திவரயிலுளள 
‘My Computer’ குறியீடவ்ட னைாடுக்கி திைக்்கவும்.
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5. ்கணிப்னபாறியின இைக்கு்தல் நி்கழ்வு ஆ்னது சில 
னோடி்களில் ேவ்டனபறும். USB ்கம்பி ை்டமா்னது 
இவைப்பு்களுக்கு இவ்டநை ைரிைா்க உளள்தா 
எனறு ைரி பார்க்்க நைண்டும்.

6. ைருடிவை இைக்கி மூலம் பைனபடுத்தி 
முவைைா்ன ைழி்காடடு்தலினபடி நிறுை 
நைண்டும்.

7. ைருடிவை நிறுவிை பிைகு அ்தன அவமப்வப ைரி 
பார்க்்க நைண்டும்.

8. ைருடி னமனனபாருள நிறுவிை பிைகு முவைைா்க 
உளள்தா எ்ன அ்தன அவமப்வப ஆசிரிைரின 
ைழி்காடடு்தநலாடு ைரிபார்க்்க நைண்டும்.

9. ைருடியின ்கண்ைாடிப் பகுதியின ்தடவ்ட 
- மூடிவை திைந்து ைரு்டப்ப்ட நைண்டிை 
்காகி்தத்வ்த ்கண்ைாடி பகுதிவை நோக்கும் 
ைண்ைம் வைத்து மூ்ட நைண்டும்.

10. திவரயில் ைருடிவை ந்தர்ந்ன்தடுக்்க நைண்டும்.
11. ைரு்டப்பட்ட னைளியீடு அச்சுப் னபாறியில் ைரிைா்க 

பிரதிைாகி உளள்தா எ்ன பார்க்்கவும்.
12. ந்தவைப்பட்டால் ைரு்டப்பட்ட ்தரவிவ்ன உரிை 

ந்காப்பா்க ்கணினியில் நைமிக்்கவும்.

முடிவுடை :
அச்சுப்னபாறி மற்றும் ைருடியிவ்ன நிறுவும் 
னைைல்முவை்கள குறித்து அறிந்துக் ன்காண்ந்டன.

6. பின இருமுவை குறுைடடு குறியீடவ்ட னைாடுக்கி 
அ்தன மூலம் ைடடு இைக்கியின னமனனபாருவள 
நிறுைவும்.

7. நிறுவும்  னைைல்்கள ஆ்னது ேவ்டனபற்று 
ன்காண்டு இருக்கும் னபாழுது,  ைலதுபுை்டம் 
உளள அச்சுப்னபாறியின பண்பு்கவள (properties) 
கிளிக் னையை நைண்டும்.

8. அச்சுப்னபாறியின நைா்தவ்னத் ்தாள பட்டவ்ன 
கிளிக் னையது அ்தன னைைல்பாடு்கவள ்கைனிக்்க 
நைண்டும்.

9. அச்சுப்னபாறியில் ேவ்டனபறும் பணி்கவள 
ஆசிரிைரின ைழி்காடடு்தநலாடு ்கைனிக்்க 
நைண்டும்.

பிரிவு 2 :  ைருடி நிறுவும் முடை்கள் :
1. ைருடியு்டன மின இவைப்வப ஏற்படுத்்த 

நைண்டும்.
2. USB – ஐ பைனபடுத்தி ்கணிப்னபாறி மற்றும் 

ைருடி இரண்வ்டயும் இவைக்்க நைண்டும்.
3. ைருடி – ன சுவிடச்  ON னையை நைண்டும்.
4. ்கணிப்னபாறியின இைக்கி னமனனபாருள 

ைடடிவ்ன உளளீடு னையை நைண்டும்.
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13 விண்நைாஸ நெடைய்கத்ட்த நிறுவு்தல் 
மற்றும் அ்தன பி்நட்தய உள்ளடமவு

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள்:

ை. 
எண்

உப்கரைம் / கூறு்களின னபைர் ைரம்பு / மதிப்பு அளவு

1. நமவைக் ்கணினி / மடிக்்கணினி - -
2. விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் 2019 - -

ெெயல்முடை :
்பகுதி 1 : விண்நைாஸ நெடைய்கத்ட்த நிறுவு்தல்.
மு்தல் நிடல : பை்னரின திவரை்கம் மற்றும் ்கணினி 

நைவைை்கத்வ்த இைக்்கவும். ்கட்டவமப்வப 
துைங்குை்தற்கு முன ‘BIOS 4 update’–ஐ 
ந்தர்ந்ன்தடுத்து ந்தவைக்ந்கற்ப BIOS–ஐ 
புதுப்பிக்்கவும்.

இைண்ைாம் நிடல : விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் 
2019 – ன DVD – ROM அல்லது ்காப்பு பிரதி 
DVD–யிலிருந்து துைங்்கவும். CD அல்லது DVD- 
யிலிருந்து துைங்்க, திவரயின நமல் ்காடடும் 
ஏ்தாைது ஒரு நிறுைல் ்த்கைலுக்்கா்ன விவைவை 
அழுத்்தவும். ்கணினியின னைைல்பாடவ்ட 
ன்தா்டங்்க Enter Button – ஐ அழுத்்தவும்.

மூனைாம் நிடல : பை்னர் ்காப்பு பிரதி DVD–ஐ 
பைனபடுத்தி்னால் பினைரும் திவர ந்தானறும். 
ஒரு நைவள ‘Window Setup’ திவர 
ந்தானைாவிடில் நைவைை்கத்வ்த மறு ன்தா்டக்்கம் 
னையை ஏதுைா்க <நுவழவுவிவை> விவைவை 
ைரிைா்க அழுத்்தவில்வல எனப்தாகும். எ்னநை 
மீண்டும் படிநிவல இரண்வ்ட துைங்்கவும்.

ோன்காம் நிடல : ISO – யிலிருந்து மறுதுைக்்கம் 
னைய்த பிைகு பினைரும் திவர ந்தானறும். 
அதில் னமாழி, ைடிைவமப்பு மற்றும் உளளீடடு 
முவைவை ந்தர்ந்ன்தடுக்்கவும். ‘

நோக்கம் :
● விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் 2019–ஐ 

நிறுவு்தலுக்்கா்ன படிப்படிைா்ன 
அனுகுமுவைவை அறிந்து ன்காளளு்தல்.

● விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் 2019 – இன 
பிந்வ்தை நிறுவு்தலுக்்கா்ன ்கட்டவமப்வப 
அறிந்து ன்காளளு்தல்.

ெெயல்முடை ைடைப்பைம் :

விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் நிறுவு்தல் 
(Installation of window server)

விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் பிந்வ்தை 
்கட்டவமப்பு
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ஏழாம் நிடல : ‘உரிம விதி’ முவை்கவள ்கை்னமா்க 
படிக்்க நைண்டும். உரிம விதி முவை்கவள ஏற்்க 
I accept எனை Check box - ஐ னைாடுக்கி பின. 
‘Next’ – ஐ னைாடுக்்க நைண்டும்.

எடைாம் நிடல : பை்னர் விரும்பும் நிறுைல் ைவ்கவை 
ந்தர்ந்ன்தடுக்்க நைண்டும்.

்தனிபைன : Install windows only (advanced) – ஐ 
ந்தர்ந்ன்தடுக்்க நைண்டும்.

ஒன்ப்தாம் நிடல : New –ஐ னைாடுக்்கவும் ஏற்்க்னநை 
அப்பிரிவு இருந்்தால் ஏழாம் நிவலக்கு 
மீண்டும் னைல்லவும். திவரயில் New எனபது 
்காண்பிக்்கவில்வல எனில் ‘drive options’ 
(advanced) னைாடுக்்கவும். பின ‘ பிரிவு’ அளவை 

Next’ – ஐ னைாடுக்கி, அடுத்து ‘Installation’- ஐ 
னைாடுக்்கவும்.

ஐ்ந்தாம் நிடல : Product key - ஐ உளளி்டவும் ‘Next’ 
– ஐ னைாடுக்்கவும். பை்னர்sss ்காப்பு பிரதி DVD 
ROM – ஐ பைனபடுத்தி்னால் பினைரும் திவர 
ந்தானைாது.

ஆைாம் நிடல : பை்னர் நிறுை விரும்பும் இைக்கு 
்தளத்வ்த ந்தர்ந்ன்தடுத்து ‘Next’ – ஐ னைாடுக்்க 
நைண்டும்.
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“அவமவு” னையைவும். ்க்டவுச் னைால்வல 
உளளீடடு ்தந்து ‘Finish’ – ஐ னைாடுக்்கவும் . முடிவில் 
windows -ன னைைல்படும் நமவை்கணினிவை 
பைனபடுத்்தலாம்.

்பகுதி 2 : விண்நைாஸ நெடைய்கத்ட்த 
நிறுவிய பின :
மு்தலாம் நிடல : ‘Administrator Privileges’ – 

ஐ பைனபடுத்தி நைவைை்கத்தினுள உள 
நுவழைவும்.

இைண்ைாம் நிடல : “உளநுவழவு” னைய்த பிைகு 
“Server manager Console” ்தாமா்கநை திைக்கும். 
அவைாறு திைக்்காவிட்டால் விவைப்பலவ்கயில் 
உளள ‘Start’ விவைவை அழுத்்தவும். பிைகு 
“Server manager” – ஐ ந்தர்ந்ன்தடுக்்கவும்.

மூனைாம் நிடல : “Server manager windows” –ன 
இ்டது பக்்கப்படடியில் உளள ‘Local Server’ – ஐ 
னைாடுக்்கவும்.

உவைப்னபடடியில் குறிப்பி்டவும். பிைகு ‘Apply’ – 
ஐ னைாடுக்்கவும்.

்பத்்தாம் நிடல : ஒனப்தாம் நிவலயில் புதி்தா்க 
உருைாக்்கப்பட்ட பிரிவை ந்தர்ந்ன்தடுக்்கவும். 
பிைகு ‘Next’ – ஐ னைாடுக்்கவும்.

்பதிெ்னானைாம் நிடல : துைக்்க நிவலக்்கா்ன DVD 
இைக்கியில் இருந்்தால், I ஐ மாற்றி இைக்கு்களம் 
ைடடில் அவமக்்கவும். பின்னர் புதுபித்்தவல 
னைாடுக்்கவும். கீழ்்காணும் ்த்கைல் திவரயில் 
ந்தானறி்னால் விண்ந்டாஸ நிறுவு்தல் 
்தா்னா்கநை துைங்குகிைது எனபவ்த அறிைலாம். 
நிறுவு்தல் முடிந்்த பிைகு ்கணினி ்தா்னா்கநை 
மறுதுைக்்கம் னையயும் ்கணினி மறு துைக்்கம் 
ஆ்ன பிைகு ‘விண்ந்டாஸ அவமப்பு’ துைங்கும்.

்பனிெைண்ைாம் நிடல : நமவை ்கணினியில் windows 
நிறுவிை பிைகு இைங்கு ்தளத்துக்கு ஏற்ைைாறு 
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ஆைாம் நிடல : ‘Ether Net’ ஐ ன்காடுக்்க னையைவும். 
பிைகு ‘Network Connection Windows’ ந்தானறும். 
(இவைை இவைப்பு ) 

“Ethernet Connection’ ஐ ‘Right’ னைாடுக்்க னையைவும். 
‘Menu’ வில் ந்தானறும் Properties – ஐ னைாடுக்்கவும்.

ஏழாம் நிடல : எல்லா Internet Protocol Version 6 
(TCP / IPV) ஐ ந்தர்வு நீக்்கம் னையைவும். Internet 
Protocol Version 4 (TCP / IPV) ‘Properties’ 
– ல் ந்தானறும். நைவைை்கம் நிவலைா்ன 
IP மு்கைரியு்டன ்கட்டவமக்்க ப்ட நைண்டும். 
பினைரும் IP மு்கைரிவை பைனபடுத்தி 
விருப்பத்வ்த ந்தர்ந்ன்தடுத்து உவரப்னபடடி - ல் 
பினைரும் மு்கைரி்கவள பதிவி்டவும்.

ோன்காம் நிடல : ‘Windows update’ எனபவ்த 
னைாடுக்்கவும். அது ‘Windows update’ ஆ்னது 
்கடடுப்பாட்டவமவை திைக்கும‘check for 
update’- ஐ னைாடுக்்கவும். ‘Windows update’ 
ைரிபார்க்்க ‘check for update’ கிளிக் னையைவும். 
ஏ்தாைது ‘update’ இருப்பின திவையில் ்காடடும் 
நமலும் ‘update’ – ஐ நிறுவு்தலுக்்கா்ன ந்தர்வு 
அங்கு இருக்கும். நிறுவிை பினபு ‘Settings’ – ஐ 
‘Close’ னையைலாம்.

ஐ்ந்தாம் நிடல : (Time Zone ) - ஐ னைாடுக்்கவும் பின 
நேர மண்்டலத்வ்த ந்தர்வு னையைவும். பிைகு 
நேரத்வ்த மாற்றிைவமத்து ‘OK’ – ஐ னைாடுக்்கவும்.
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எடைாம் நிடல : ‘Remote Desktop’ - ஐ 
னைாடுக்்க னையைவும், ‘System Properties 
Window’ ந்தானறும். இந்்த ்கணினிக்கு 
‘Remote Connection’ க்்கா்ன அனுமதிவை 
ந்தர்ந்ந்தடுக்்கவும். (இது ன்தாவலயிலுளள 
நமவைக்்கணினி பகுதிக்கு firewall விலக்வ்கயும் 
நைர்க்கும்).

ஒன்ப்தாம் நிடல : ‘Ok’ னைாடுக்்கவும். “Apply” 
னைாடுக்்கவும். மீண்டும் ‘Ok’ வை னைாடுக்கி 
‘Console’ – ஐ ‘Close’ னையைவும்.

● IP Address 172.18.72.5
● Subnet Mark 255.255.0.0
● Default Gateway 172.18.72.1

பினைரும் DNS ைர்ைர் மு்கைரி்கவள 
பைனபடுத்தி, விருப்பத்வ்த ந்தர்ந்ன்தடுத்து 
உவைப்னபடடியில் பதிவி்டவும்.
● Fened DNS Server . 172.18.72.5
● Alternate DNS Server. 8.8.8.8
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4) Properties ஐ 
‘Close’ னையை ‘Ok’ னைாடுக்்கவும்.
‘Ethernet’ Properties - ஐ நிவைவு னையை ‘Ok’ 
னைாடுக்்கவும். 
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இந்்த ‘window server 2019’ ்கணினிக்கு விருப்ப 
னபைவர மாற்றி உளளீடு னையது ‘ok’ button – ஐ 
னைாடுக்்கவும். 

மீண்டும் ‘ok’ button – ஐ னைாடுக்கி நைவைை்கத்வ்த 
மறு துைக்்கம் னையைவும். மறு துைக்்கம் 
னையை்தற்கு முன ‘setting’ – ஐ நைமிக்்கவும். 

மறுதுைக்்கம் னைய்த பிைகு ‘Administer User 
Account’ ்க்டவுச் னைால்வல பைனபடுத்தி 
நைவைை்கத்தினுள உள நுவழவு னையைவும். 
‘Server Manager’ – ஐ ‘Open’ னையது ‘local server’ 
கிளிக் னையைவும். 

்பத்்தாம் நிடல : ‘Computer Name’ – ஐ னைாடுக்்கவும் 
‘System Properties Windows’ ந்தானறும். 
‘Server name’ - ஐ குறிப்பிட்ட ‘Change’ button 
னைாடுக்்கவும். 
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இ்தன மூலம் window server 2019 – க்்கா்ன 
நிறுைலுக்கு பிந்வ்தை ்கட்டவமப்புப் பணி்கள 
னைற்றி்கரமா்க முடிக்்கப்பட்டது. 

முடிவுடை: 
விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் மற்றும் நைவைை்கத்தின 
பிந்வ்தை ்கட்டவமப்வப நிறுவு்தலுக்்கா்ன 
படிப்படிைா்ன அணுகுமுவைவைப் அறிந்து 
ன்காண்ந்டன.
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நோக்கம் :
விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் 2019 – ல் னைைல்பாடடு ந்காப்பு அவ்டவு்கள மற்றும் னைைல்்களம் நிறுவு்கவல புரிந்து 
ன்காளளு்தல்.

ெெயல் ைழிைடை ்பைம் :

னைைல்பாடடு ந்காப்பு அவ்டவு்கள மற்றும் னைைல் 
்களம் நிறுவு்தல்

விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் 2019 – ல் னைைல்பாடடு 
ந்காப்பு அவ்டவை ்கட்டவமத்்தல்

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள் :

னைைல் 
்தவலப்பு

ைரிவை 
எண்

்கருவி்கள / பா்கங்்கள 
னபைர்்கள

ைரம்பு / மதிப்பு அளவு

னைைல்பாடடு 
ந்காப்பு அவ்டவு 
மற்றும் ்களம்

01 நைவைை்க ்கணிப்னபாறி - 1

்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள்:
1. விண்ந்டாஸ நைவைை்க பதிப்பிவ்ன ்தற்நபாவ்தை / ோள ைவரயிலா்ன பதிப்பா்க இருக்குமாறு பார்த்துக் 

ன்காளளவும்.
2. னைைல் ்களம் நிர்ைாகியின ்கைக்கிவ்ன பாது்காக்்கவும்.
3. னைைல் ்களம் ்கடடுப்பாட்டாளர்்கவள ்தாக்கு்தலில் இருந்து பாது்காக்்கவும்.

ெெயல்முடை :
பிரிவு 1 : ெெயல்்பாடடு ந்காபபு அடைவு்கள் மற்றும் ெெயல் ்களம் நிறுவு்தல்
1. விண்ந்டாஸ நைவைை்கம் 2019 –ல் நிர்ைாகி ்கைக்கினுல் உள நுவழைவும்.
2. Start  படடிைவல னைாடுக்கி ந்தானறும் நிறுைப்பட்ட பைனபாடு்களின படடிைலிருந்து நைவைை்க நமலாளர்  

(Server Manager) நேர்வை னைாடுக்்கவும்.
3. நைவைை்க நமலாளரின (Server Manager) நமல் ைலது மூவலயில் ந்தானறும். “Manage” படடிைவல 

னைாடுக்்கவும். நமலும் ந்தானறும் படடிைலிருந்து Add Roles and Features  எனபவ்த ந்தர்வு னையைவும். Add 
Roles and Features  ைழி்காடடியில் Next எனப்தவ்ன னைாடுக்்கவும்.

ெெயல்்பாடடு ந்காபபு அடைவு்கள் 
மற்றும் ெெயல் ்களம்  

( DOMAIN) நிறுவு்தல்
14
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4. நிறுவு்தல் ைவ்க திவரயில்  Role Based  எனபது ந்தர்வு னையைப்படடுளள்தா? எனபவ்த உறுதி னையது Next 
– ஐ னைாடுக்்கவும்.
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5. நைவைை்க ந்தர்வு திவரயில் ந்தானறும் படடிைலில் விண்ந்டாஸ நைவைை்கமா்னது ந்தர்வு 
னையைப்படடுளளவ்த உறுதி னைய்த பினபு Next – ஐ னைாடுக்்கவும்.

6. நைவைை்க பணி . ைார்பு (Server Role) திவரயில் ந்தானறும் பணிபடடிைலில் இருந்து  Active Directory 
Domain Services உளள்தா எனபவ்த நைாதித்து / உறுதி னையைவும்.

7. Add Roles and Features  ைழி்காடடி உவரைா்டல் னபடடியில் Include Managment Tools (IP applicable)  
எனை ந்தர்வு னபடடி, ந்தர்வு னையைப்படடுளள்தா எனபவ்த உறுதி னைய்த பினபு, Add Features   எனபவ்த 
னைாடுக்்கவும்.

8. ன்தா்டர்ை்தற்கு Server Role திவரயில், Next எனப்தவ்ன னைாடுக்்கவும். நமலும் Features திவரயில் Next 
எனப்தவ்ன னைாடுக்்கவும்.
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9. ADDS திவரயில் ந்தானறும் ்த்கைல்்கவள படித்்த பினபு, ‘Next’ எனப்தவ்ன னைாடுக்்கவும்.
10. Confirmation திவரயில் Install எனபவ்த னைாடுக்்கவும்.

11. நிறுவு்தல் னைைல்பாடு முடிந்்தவு்டன ‘Add Roles and Features’   ைழி்காடடியில்  close எனப்தவ்ன னைாடுக்்கவும்.
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பிரிவு 2 :  விண்நைாஸ நெடைய்கம் 2019 – ல் ெெயல்்பாடடு ந்காபபு அடைடை ்கடைடமத்்தல்
1. Server Manager  திவரயில் நமல் ைலது மூவலயில் மஞ்ைள நிை குறியீடடு்டன கூடிை அறிவிப்பு னையதிவை 

்காை முடியும். அவ்தச் னைாடுக்கிை பினபு  Promote this server to a domain controller  எனபவ்த னைாடுக்்கவும்.

2. Active Directory Domain Services Configuration ைழி்காடடி உவரைா்டல் னபடடியில்  select deployment 
operation எனப்தன கீழ் ந்தானறும  Add a new forest எனபவ்த ந்தர்வு னையைவும்.

3. மூல்களப் னபைருக்்கா்ன  னபடடியில், புதிை னைைல்பாடடு ந்காப்பு அவ்டவு னபருந்திைலுக்்கா்ன முழுைதும் 
ைவரைறுக்்கப்பட்ட ்களப் னபைரிவ்ன  (Fully Qualified) Domain name – FADN)  ்தட்டச்சு னையைவும். ன்தா்டர 
Next  எனபவ்த னைாடுக்்கவும்.

4. Domain Controller option திவரயில், ந்காப்பு அவ்டவு மீடன்டடுத்்தல் முவைக்்கா்ன ்க்டவுச் னைால்வல உளளிடடு 
அவ்த உறுதி னைய்தல் நைண்டும். னைைல்பாடடு ந்காப்பு அவ்டவிவ்ன ்காப்பு ே்கலியிருந்து மீடன்டடுக்்க 
விரும்பி்னால் இந்்த நேர்ைா்னது ந்தவைப்படும். ன்தா்டர்ை்தற்கு Next – ஐ னைாடுக்்கவும்.
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5. DNS  விருப்பங்்கள திவரயில் ந்தானறும் அதி்காரமளிப்பு எச்ைரிக்வ்கவை பாது்காப்பா்க ்தவிர்க்்கவும். Next – 
ஐ னைாடுக்்கவும்.

6. Addition options  திவரயில் ைவலயின அடிப்பவ்ட உளளீடடு-னைளியீடடு அவமப்பிற்்கா்ன (BIOS) ஒதுக்கீடு 
னையைப்பட்ட னபைவர ஏற்றுக் ன்காளள Next – ஐ னைாடுக்்கவும்.

7. ைழித்  (Path) திவரயில் ந்தானறும் ்தா்னவமவு ்தரவு நுவழவு ந்காப்பு்கள ( log files)  மற்றும sysvol 
ந்காப்புவைக்்கா்ன இ்டத்திவ்ன ஏற்றுக் ன்காளள Next – ஐ னைாடுக்்கவும்.

8. Review options  திவரயில் Next  எனப்தவ்ன னைாடுக்்கவும்.
9. ைழி்காடடி திவரைா்னது சில முற்படு ந்தவை்கவள நைாதித்்த பினபு னைைல்பாடடு ந்காப்பு அவ்டவை 

நைவைை்கத்தில் நிறுை முடியும் எனபவ்த உறுதி னையயும். நைவைை்கமா்னது அவ்னத்து நைாதிப்பு்கவளயும் 
்க்டந்து நமலும் னைைல்பாடடு ந்காப்பு அவ்டவை (AD)  நிறுை துைங்கும்.
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10. நைவைை்கத்தில்  னைைல்பாடடு ந்காப்பு அவ்டவை ்கட்டவமக்்க  Install  எனபவ்த னைாடுக்்கவும். 
நைவைை்கமா்னது ்தாமா்கநை மீண்டும் ன்தா்டங்கி நிறுவு்தல் னைைல்பாடவ்ட நிவைவு னையயும்.

11. விண்ந்டாஸ நைவைை்கமா்னது மீண்டும் ன்தா்டங்கிை பினபு ்கள நிர்ைாகியின ்கைக்கினுள நீங்்கள உள 
நுவழை நைண்டும்.

12. நைவைை்கமா்னது மீண்டும் ன்தா்டங்கு்தல் னைைல்பாடவ்ட நிவைவு னையது பினபு உங்்களுவ்டை மு்தல் ்கள 
்கடடுப்பாட்டாளர் (Domain controller) பைனபடுத்துை்தற்கு ்தைார் நிவலயில் இருக்கும். நமலும் ADUC மற்றும்  
ADAC நபானை ்தனிச் சிைப்பு்கவள பைனபடுத்்த முடியும்.

முடிவுடை :
விண்ந்டாஸ நைவை்கம் 2019 – ல் னைைல்பாடடு ந்காப்பு அவ்டவு்கள மற்றும் னைைல் ்களம் நிறுவு்தல் பற்றி அறிந்து 
ன்காண்ந்டன.
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நோக்கம் :
எதிர் ேச்சு நிரல்  - னமனனபாருள நிறுைல் பற்றி அறிந்து ன்களளு்தல்.

ெெயல் ைழி ைடை்பைம் :

குறுைடவ்ட ்கணினியில் னைரு்கவும்.

எதிர் ேச்சு நிரல் எதிர்ப்வப நிறுைல்.

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள் :

ை. எண் ்கருவி்கள / பா்கங்்கள னபைர்்கள ைரம்பு / மதிப்பு அளவு
01 நமவைக் ்கணினி அவமப்பு 1

02 எதிர் ேச்சு நிரல்  - னமனனபாருள குறுைடடு CD 1

15 எதிர் ேச்சு நிைல்  - ெமனெ்பாருள் 
நிறுவு்தல்

்பாது்காபபு ேைைடிகட்க்கள்:
1. குறிப்பிட்ட ்கணினியில் எந்்த எதிர் ேச்சு 

நிரல் னமனனபாருளும் இவ்டமு்கமா்க 
நிறுைப்ப்டவில்வல எனபவ்த உறுதிப்படுத்தி 
ன்காளளவும்.

2. ்தரமா்ன இவைை இவைப்பு இருக்்க நைண்டும்.

ெெயல்முடை:
பிரிவு 1 : குறுைடடை ்கணினியில் 
ெெருக்கவும்.
1. எதிர் ேச்சு நிறுைல் னமனனபாருளா்னது ஒரு 

ன்தாகுப்பா்க இருந்்தால், ்கணினியின குறுைடடு 
இைக்கியில் குறுைடவ்ட னைலுத்திை பின நிறுைல் 
னைைல்முவை ்தா்னா்கநை ன்தா்டங்கும்.

2. இல்வலனைனில் திவரயில் குறுைடடு 
குறும்ப்டத்வ்த இருமுவை னைாடுக்்கவும். பிைகு 
set.up.exe ந்காப்வப இருமுவை னைாடுக்்கவும்.
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பிரிவு 2 : எதிர் ேச்சு நிைல் ெமனெ்பாருள்
1. பை்னர் ்கைக்கு அங்கீ்காரம் மற்றும் உரிம ஒப்பந்்தத்தில் ‘ஆம்’ எனபவ்தச் ைரிபார்த்து ேச்சு நிரல் எதிர்ப்வப 

நிறுவுை்தற்்கா்ன படி்கவளப் பினபற்ைவும்.
2. ந்தவைைா்ன விைரங்்கவள எதிர் ேச்சு நிரல் ்தைாரிப்பில் பதிவு னையைவும்.
3. ்தைாரிப்பு ன்தா்டர் ைாவிவை உளளிடடு “ைரி” எனபவ்தக் கிளிக் னையைவும்.

4. உங்்கள ்தைாரிப்பு பதிவு னையைப்படடுளளது எனை னையதி ்காட்டப்படும்.

5. விவரைா்ன அலகீடு்தல், முழு அலகீடு்தல் அல்லது திட்டமி்டப்பட்ட அலகீடு்தல் மூலம் ்கணினிவை மறு 
ன்தா்டக்்கம் னையது அதிலுளள அச்சுறுத்்தல்்கவளக் ்கண்்டறிைவும்.

முடிவுடை:
்கணினியில் எதிர் ேச்சு நிரல் னமனனபாருவள எவைாறு நிறுவுைது எனபவ்த அறிந்துக் ன்காண்ந்டன.
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16 உபுண்டு லி்னகஸ  
இயக்க முடை நிறுைல்

நோக்கம் :
நமவைக் ்கணினி ஒனறில் “உபுண்டு லி்னக்ஸ இைக்்க முவை” நிறுவும் ைழிமுவை்கள குறித்து அறிந்து 
ன்காளளு்தல்.

ெெயல்ைழி ைடைப்பைம் :

(UBUNTU) உபுண்டு – இைக்்க முவை ந்காப்வப 
பதிவிைக்்கம் னைய்தல்.

உபுண்டு – ன்தா்டங்கு நிவல ைனைடடு 
உருைாக்கு்தல்.

பை்னாளர் ்கைக்கீடு ஏற்படுத்துைது.

ந்தடையா்ன உ்ப்கை்ணங்கள் :

னைைல் ்தவலப்பு எண். ்கருவியின னபைர் கூறு்கள / ைரம்பு மதிப்பு / அளவு

உபுண்டு லி்னகிஸ 
நிறுைல்

1. இைக்கு முவை UBUNTU LINUX 1

2. நமவைக் ்கணினி 64 – பிட னைைலி ன்காண்்டது 1

3. விவைப் பலவ்க 1-08 விவை்கள  1

4. சுடடி ஒளியிைல் 1

5. திவரை்கம் LCD 1

்கணினியின ந்தடை்கள் (்பரி்நதுடைக்கப்படடுள்ளது)
1. 2 GH2 இரடவ்ட உளள்க னைைலி ( Dual Core)
2. 4 GB மு்தனவம நிவ்னை்கம்
3. 25 GB நிவ்னை்க இ்டமா்னது ந்தவை (குவைந்்த படை பதிப்வப நிறுவி்னால்)
4. DVD இைக்கி அல்லது நப்னா நிவ்னை்கம் (குவைந்்த படைம் 4 GB நிவ்னை்க அளவு உளளது.
5. இவைை அனு்கல் உ்தவி்கரமா்க இருக்்கக் கூடிை ந்தர்ைாகும்.
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8. ைடடு நைாதிப்பா்னது முடிந்்தவு்டன அல்லது 
நீங்்கள அச்னைைவல ்தவிர்த்்த பிைகு, சில 
னோடி்களில் உபுண்டு 20.04 ைரநைற்பு 
திவரவை பினைரும் திவர ே்கலிவை நபானறு 
்காைமுடியும்.  Install    Ubuntu எனபவ்த ந்தர்வு 
னையைவும்.

9. அடுத்து உங்்களுவ்டை விவைப்பலவ்க 
ைவரநிவலவை ந்தர்வு னையது continue  
னபாத்்தவ்ன னைாடுக்்கவும்.

ெெயல்முடை :
பிரிவு 1 :
1. பினைரும் இவைப்வப பைனபடுத்தி X64 BIT 

னைைலி்களுக்்கா்ன உபுண்டு நிறுைல் ISO – வை 
பதிவிைக்்கம் னையைலாம். http://releases.464ntu.
com/20.04/

2. உங்்களுக்கு ந்தவைைா்ன உபுண்டு 
பதிப்பிவ்ன ்கண்்டறிந்்தவு்டன பச்வை 
நிைத்திலுளள பதிவிைக்்கம் னையயும் னபாந்்தாவ்ன 
(Download button) னைாடுக்்கவும். ேனறி 
ன்தரிவிக்கும் பக்்கத்திற்கு நீங்்கள அவழத்துச் 
னைல்லப்படுவீர்்கள. நமலும் உங்்களுவ்டை 
பதிவிைக்்கமா்னது துைங்கும். (உபுண்டு 
20.4 பதிப்வப பதிவிைக்்கம் னையது ்தனிைாள 
்கணிப்னபாறியில்  நிறுைலாம்.

3. பதிவிைக்்கம் னையைப்படும் ந்காப்பா்னது, ISO 
ந்காப்பாகும். இவ்த பைனபடுத்தி ன்தா்டங்்க 
கூடிை (bootable) நப்னா இைக்கி நீங்்கள 
உருைாக்்கலாம்.

4. ந்காப்பிவ்ன நீங்்கள விரும்பும் இ்டத்தில் 
நைமிக்்கவும்.

5. உபுண்டு 20.4 பதிப்பின குறும்ப்டத்வ்த ந்காப்பு 
திவரயில் னபற்று விட்டால்  RUFUS  ்கருவிவை 
பைனபடுத்தி ன்தா்டக்்கங்கூடிை ஊ்ட்கத்வ்த 
உருைாக்்கலாம் அல்லது ன்தா்டங்்க கூடிை நப்னா 
இைக்கி (USB Drive)  USB Creator  ன்காண்டு 
உருைாக்குைது  Unetbootin  எ்னப்படும்.

6. ன்தா்டங்்க கூடிை  DVD அல்லது  USB – வை 
உங்்கள ்கணினியில் உளள னபாருத்்தமா்ன 
னபாருத்தியில் னைரு்கவும். பிைகு ்கணிப்னபாறிவை 
ன்தா்டங்கி சிைப்பு னைைல் விவை்கவள அழுத்தி     
(F2, F8, F9 அல்லது F10, F11, F12) னைருக்்கப்படடுளள 
USB / குறுைடடின மூலம் துைங்்க BIOS  - ஐ 
அறிவுறுத்்தவும்.

7. BIOS  - ஆ்னது ன்தா்டங்்கக் கூடிை ஊ்ட்கம் 
அல்லது ைடவ்ட ்கண்்டறிந்்தவு்டன அவ்தப் 
பைனபடுத்தி ன்தா்டங்கும் னைைவல னையயும். 
ன்தா்டக்்க னைைல்பா்டா்னது னைற்றி்கரமா்க 
முடிக்்கப்பட்டவு்டன, நிறுவிைா்னது 
உங்்களுவ்டை ்கணினியின ைடவ்ட (ந்காப்பு 
அவமப்வப) நைாதிக்கும். இச்னைைல்பாடவ்ட 
்தவிர்ப்ப்தற்கு  Ctrl +C  விவைவை அழுத்்தவும். 
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10. நிறுவும் ைவ்கவை அடிப்பவ்டைா்கக் ன்காண்டு நிறுை நைண்டிை பைனபாடு்கவள ந்தர்வு னையைவும் 
(Normal - இைல்பா்ன முவை அல்லது Minimal குவைந்்த படை முவை). நிறுவு்தல் னைைல்பாடடின நபாது 
நமம்படுத்்தல்்கவளயும் பதிவிைக்்கம் னையது நிறுைவும் எனை ந்தர்வை ந்தர்வு னையைவும். நமலும் Install 
Thirdparty Software எனை விருப்பத்வ்தயும் ந்தர்வு னையைவும்.

11. இப்நபாது ோம் உளளபடிைா்ன நிறுவு்தல் ைவ்கவை ந்தர்ந்ன்தடுக்்க நைண்டும். குறிப்பா்க புதிை லி்னக்ஸ 
பை்னர்்களுக்கு இப்பகுதி மி்கவும் குழப்பமா்ன பகுதிைாகும். ோம் இரண்டு ைவ்கைா்ன ்காடசிப் பாகுபாடவ்ட 
்கருத்தில் ன்காளள நைண்டும்.

12. மு்தலாைது எந்்த இைக்்க அவமப்பும் நிறுைப்ப்டா்த மற்றும் பிரிக்்கப்ப்டா்த ைனைடவ்ட நிறுவுை்தற்கு 
பைனபடுத்தும் இரண்்டாை்தா்க ஏற்்க்னநை பிரிைாக்்கம் னையைப்படடு மற்றும் இைக்்க அவமப்பு நிறுைப்பட்ட 
ைடடில் எவைாறு உபுண்டுவை நிறுவுைது எனப்தவ்னயும் பரிசிலிப்நபாம். (ஏற்்க்னநை இைக்்க அவமப்பா்னது 
நிறுைப்படடிருந்்தால் எ.்கா. உபுண்டு 18.4) 

பிரிவு 2 : பிரிக்கப்பைா்த ைனைடடை ்பயன்படுத்து்தல் (இயக்க அடமபபு எதுவும் 
நிறுைப்பைாமலிருககும் நிடலயில்)
1. இந்்த சூழ்நிவலயில் ைனைடடு பிரிப்பாக்்கத்வ்த ோமா்க அவமக்்க நைண்டும். ஆவ்கைால் Something else 

எனபவ்த ந்தர்வு னையது continue  னபாத்்தாவ்ன னைாடுக்்கவும்.
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2. நிறுவு்தல் னைைல்முவைக்்கா்க உங்்களுவ்டை ைனைடவ்ட பிரிப்பாக்்கம் னையை நைண்டும். ந்தானைக் கூடிை 
நிவ்னை்க ைா்த்னங்்களின படடிைலில் இருந்து “unpartitioned storage device” எனபவ்த ந்தர்ந்ன்தடுக்்கவும். 
பிைகு New  “Partition Table” எனபவ்த னைாடுக்்கவும். “நிறுவி - ஏற்றி”  (Boot - Loader) எந்்த ைா்த்னத்தில் 
நிறுைப்படடுளளந்தா அ்தவ்னநை ்தா்னவமவு இைக்்க அவமப்பு நிறுவும் ைா்த்னமா்க நிறுவி, எடுத்துக் 
ன்காளைவ்த பின ைரும் திவர ே்கலியில் ்காைலாம்.

3. அடுத்து ந்தானறும் நமல் - விரி ைன்னல் திவரயில் continue எனப்தவ்ன னைாடுக்கி னைற்று பகிர்வு பரிப்பு 
அட்டைவைவை னபைலாம்.
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4. ைனைடடின ந்தர்த்திைனுக்கு இவைைா்ன ்காலிைா்ன நிவ்னை்க இ்டத்வ்தக் ்காை முடியும். ்காலிைா்ன 
இ்டத்தில் இரண்டு முவை னைாடுக்கி பினைருமாறு விைரிக்்கப்படடுளளபடி பிரிவை உருைாக்்கவும்.

5. மூலப் பிரிவிவ்ன உருைாக்்க (Root/) (அடிப்பவ்ட 
அவமப்பு ந்காப்பு்களா்னது நிறுைப்படும் பகுதி) 
ைனைடடின னமாத்்த  ன்காளளவுவில் புதிை 
பிரிவுக்்கா்ன அளவை உளளி்டவும். அ்தன பிைகு 
ந்காப்பு அவமப்பின ைவ்கவை  EXR 4  ஆ்க 
அவமக்்கவும்.   Mount Point  எனபதில் ந்தானறும் 
கீழிைங்கு படடிைலில் இருந்து / எனபவ்த ந்தர்வு 
னையைவும்.

6. புதிை பிரிப்பு பகுதி்களா்னது பினைரும் திவர ே்கலில் உளளைாறு பிரிவு படடிைலில் ந்தானறும்.

7. அடுத்து swap பிரிவு பகுதிவை உருைாக்்கல் 
நைண்டும். ே்டப்பிலுளள ்காலி நிவ்னை்க 
அளவின மீது இரண்டு முவை னைாடுக்கி 
swap பகுதிக்்கா்ன முவை னைாடுக்கி புதிை 
பிரிவு பகுதிவை உருைாக்்கவும். பிைகு swap 
பிரிவுக்்கா்ன நிவ்னை்க அளவை உளளிடடு 
பின ைரும் திவர ே்கலில் உளளைாறு swap 
பகுதிவை அவமக்்கவும்.
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8. இந்்த படி நிவல ைவர நீங்்கள மூலப்பகுதி  (root partition) மற்றும் பரிமாற்றுப் பகுதி (swap partition) எ்ன 
இரண்டு பிரிவு்கவள உருைாக்கியுளளீர்்கள. அடுத்து Install now  எனபவ்த னைாடுக்்கவும்.

9. ைடடு பகிர்வு / பிரிப்பு ன்தா்டர்பா்ன ைமீபத்திை மாற்ைங்்கவள நிறுவிைா்னது பதிை்தற்கு / எழுதுை்தற்கு அனுமதி 
ந்காரும் திவரைா்னது ந்தானறும். Continue  எனபவ்த னைாடுக்கி ன்தா்டரவும்.

பிரிவு 3 : ஏற்்க்னநை பிரிவு ெெய்யப்படை ைனைடடை ்பயன்படுத்து்தல் (ஏற்்க்னநை 
நிறுைப்படடுள்ள இயக்க அடமபபுைன கூடிய)
1. இந்்த சூழ்நிவலயில் நீங்்கள ஏற்்க்னநை பிரிவு னையைப்பட்ட ைனைடவ்ட பைனபடுத்்தலாம். Something else   

எனபவ்த ந்தர்வு னையது continue எனபவ்த னைாடுக்்கவும்.

2. ஏற்்க்னநை பிரிவு னையைப்பட்ட பகுதி்கவள நீங்்கள ்காை முடியும். (எ.்கா.) பின ைரும் திவரே்கலில் 
்காண்டிைைாறு ஏற்்க்னநை இைக்்க அவமப்பு நிறுைப்படடுளள பிரிவின மீது இரண்டு முவை னைாடுக்்கவும். 
(ேம்முவ்டை னையலபாடடில் உபுண்டு 18.4 எனபது ஏற்்க்னநை நிறுைப்படடுளள்தா்க ன்காள்க.)
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3. அடுத்து பிரிவிவ்ன திருத்திைவமத்து நமலும் ந்காப்பு அவமப்பின அளவை நிர்ையிக்்க நைண்டும். ந்காப்பு 
அவமப்பிவ்ன EXT A எ்னவும் Format the option எனபவ்த ந்தர்ந்ன்தடுக்்கவும். நமலும்  Mount Point  எனபதில் 
root (/)  எ்ன அவமக்்கவும்.

4. ைனைடடு பிரிவில் அட்டைவையில் னையைப்படடுளள மாற்ைங்்கவள ஏற்றுக் ன்காளள அடுத்து ந்தானறும் 
நமல் விரி ைன்னல் திவரயில் continue எனபவ்த னைாடுக்குை்தன மூலம் ஏற்றுக்ன்காளளலாம்.

5. பினைரும்  மூலப்பிரிவு (root partition) மற்றும் swap பிரிவை உருைாக்கியிருப்பீர்்கள. Swap பிரிைா்னது 
நிறுவிைால் ்தா்னவமைா்க ்கண்்டறிைப்படும் எனபவ்த நிவ்னவில் ன்காள்க. ஆவ்கைால் Install now  எனபவ்த 
னைாடுக்்க ன்தா்டரவும்.
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6 ேம்முவ்டை இருப்பி்டத்வ்த ந்தர்வு னையது 
continue எனபவ்த னைாடுக்்கவும்.

பிரிவு 4 : ்பய்னர் ்க்ணகட்க உருைாககு்தல் : 
(Create ser Account)
1. ்கைக்கிவ்ன உருைாக்்க பை்னரின 

விைரங்்கவள உளளி்டவும். உங்்களின 
முழுனபைர், ்கணிப்னபாறியின னபைர், பை்னற் 
னைால் மற்றும் ்கடி்னமா்ன, பாது்காப்பா்ன 
்க்டவுச்னைால் நபானைைற்வை பினைரும் 
திவரே்கலில் உளளைாறு உளளி்டவும். பிைகு 
continue எனபவ்த னைாடுக்்கவும்.

2. ்தற்நபாது அடிப்பவ்ட அவமப்பு நிறுைலா்னது 
பினைரும் திவர ே்கலியில் உளளைாறு 
துைங்கும். நிவைைவ்டயும் ைவர ்காத்திருக்்கவும்.

3. நிறுவு்தலா்னது முடிைவ்டந்்தவு்டன Restart 
எனபவ்த னைாடுக்கி ்கணினிவை மீண்டும்  
ன்தா்டங்்கவும். நிறுவு்தல் ஊ்ட்கத்வ்த அ்கற்றி்ட 
நைண்டும் எனபவ்த நிவ்னவில் ன்காள்க. 
இல்வலனைனில் ்கணினிைா்னது ன்தா்டர்ச்சிைா்க 
அதிலிருந்ந்த துைங்கு்தவல னையயும்.
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7. உங்்களுவ்டை ்கணினியில் உபுண்டு 20.04 
அளவை நிறுைப்படடு விட்டது.

முடிவுடை :
உபுண்டு லி்னக்்ஸ இைக்்க அவமப்வப நிறுவும் 
னைைல் முவை புரிந்து ன்காண்ந்டன.

4. மீண்டும் ன்தா்டங்கிைவு்டன ந்தானறும் 
இவ்டமு்கத்தில் உங்்களுவ்டை னபைவர 
னைாடுக்்கவும்.

5. அடுத்து பை்னர் உருைாக்கு்தல் அவமப்பில் 
ன்காடுக்்கப்பட்ட ைரிைா்ன ்க்டவுச் னைால்வல 
உளளிடடு புதி்தா்க நிறுப்பட்ட உபுண்டு 20.04 
பதிப்பினுள உள நுவழைலாம்.

6 உள நுவழந்்த பிைகு  திவரயில் ந்தானறும் 
அறிவுறுத்்தல்்கவள ன்தா்டர்ந்து நி்கழ் நிவல 
்கைக்கில் இவைைவும். ( அல்லது  ்தவிர்க்்கவும்)  
Livepatch – ஐ அவமவு னையைலாம். (அல்லது 
்தவிர்க்்கலாம்) ்க்னானிக்்கலுக்கு பைனபாடடு 
்த்கைல்்கவள அனுப்பும் விருப்பத்வ்த ஏற்றுக் 
ன்காளளலாம் (அல்லது next எனபவ்த 
னைாடுக்்கவும்) Done எனபவ்த னைாடுக்கி 
பைனபடுத்்த துைங்்கலாம்.

XI_TM_ELEC_EQUIP_PRACTICALS_2022.indd   239 4/28/2022   3:59:32 PM



அடிப்படை மின்னணு ெ்பாறியியல் -ெெய்முடை240

நோக்கம் :
உபுண்டு லி்னக்ஸ ைர்ைரின (ubuntu linux server) பிந்வ்தை நிறுைல்  னைைல்முவைவை அறிந்து ன்காளளு்தல்.

ெெயல் ைழி ்பைம் :

ன்தாகுப்பு புதுப்பிப்பு்கவளச் ைரிபார்த்து நிறுைவும்

வலவநபடவை அவமக்்கவும்

சிக்்கல் அறிக்வ்கயி்டலில் இருந்து 

Snap Store இல் உளநுவழைவும்

ஆனவலன ்கைக்கு்களு்டன இவைக்்கவும்

அஞ்ைல் கிவளைவ்ன அவமக்்கவும்

விவைப்பலவ்க குறுக்குைழி்கவள  
உளளவமக்்கவும்

மடிக்்கணினி ஆற்ைல் நைமிப்பு  
்கருவிவை நிறுைவும்

உபுண்டு னமனனபாருளிலிருந்தும் மற்றும் மூனைாம் 
்தரப்புலிருந்தும் பைனபாடு்கவள நிறுைவும்

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள் :

னைைல்பாடு்களின 
்தவலப்பு

ை.எண் ்கருவி்கள மற்றும் 
உப்கரைங்்களின னபைர்

விைரங்்கள/ மதிப்பு அளவு அளவு

உபுண்டு லி்னக்ஸ 
ைர்ைரின பிந்வ்தை 
நிறுைல்

1 இைக்்க முவைவம உபுண்டு லி்னக்ஸ 1
2 டிஜிட்டல் ்கணினி I3 அல்லது I5 னைைலி 

அடிப்பவ்ட அவமப்பு 64 பிட
1

3 விவைப்பலவ்க 108 விவை்கள 1
4 சுடடி ஆப்டி்கல் 1
5 திவரை்கம் எல்சிடி 1

ெெயல்முடை:
பிரிவு 1. ந்பகந்கஜ்  ெரி்பார்த்து புதுபபிபபு்கடள நிறுைவும்
மு்தலில் உங்்கள ்கணினியின னமனனபாருவள ைரிபார்த்து அ்தற்ந்கற்ப   அனைா்ட புதுப்பிப்பு்கவள நிறுை 
நைண்டும்.உங்்கள ்கணினிவைப் பாது்காக்்க நீங்்கள னையை நைண்டிை மி்க முக்கிைமா்ன பணி இதுைாகும்.
புதுப்பிப்பு்கவள நிறுை, ‘Alt+F2’ ஐ அழுத்தி புதுப்பிப்பு நமலாளவரத் திைந்து, பின்னர் ‘update-manager’ ஐ 
உளளிடடு Enter ஐ அழுத்்தவும்.

17 உபுண்டு லி்னகஸ ெர்ைரின 
பி்நட்தய நிறுைல் ெெயல்முடை
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Update Manager திைந்்த பிைகு, நிறுை நைண்டிை புதுப்பிப்பு்கள இருந்்தால், நீங்்கள மதிப்பாயவு னையைலாம், பிைகு 
நிலுவையில் உளள புதுப்பிப்பு்கவளத் ந்தர்ந்ன்தடுத்து புதிை புதுப்பிப்பு்கவளயும் ைரிபார்க்்கவும். ‘Install updates’ 
எனை னபாத்்தவ்ன கிளிக் னையைவும்.
ந்தர்ந்ன்தடுக்்கப்பட்ட ன்தாகுப்பு்கவள நமம்படுத்்த, உங்்கள அவ்டைாளச்னைால் (Pasword) உளளிடுமாறு 
ந்கட்கப்படுவீர்்கள,
ன்தா்டர அவ்த ைழங்்கவும்.

மாற்ைா்க, ஒரு முவ்னை ைாளரத்வ்தத் திைந்து பினைரும் ்கட்டவள்கவள இைக்்கவும்.
$ sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
தி்னைரி மற்றும் ைாராந்திர அடிப்பவ்டயில்  , உபுண்டு பாது்காப்பு புதுப்பிப்பு்கள மற்றும் பாது்காப்பு அல்லா்த 
புதுப்பிப்பு்களுக்கு ன்தா்டர்ந்து உங்்களுக்குத் ன்தரிவிக்கும்.
Update Manager கீழ் புதுப்பிப்பு்கவள நிறுைவும்,  உங்்கள ்கணினிவை ்தா்னா்க உளளவமக்்கவும் முடியும்

பிரிவு 2. டலவ் ந்படடெ அடமக்கவும்
வலவ நபடச் (அல்லது ந்க்னானி்கல் வலவ நபடச் ைர்வீஸ) உபுண்டு பை்னர்்கவள மறுன்தா்டக்்கம் னையைாமல் 
முக்கிைமா்ன ்கர்்னல் இவைப்பு்கவளப் பைனபடுத்்த உ்தவுகிைது. ்கணினிவை மறுன்தா்டக்்கம் னையைாமல் 
பாது்காப்பு புதுப்பிப்பு்கவளப் பைனபடுத்துை்தன மூலம் உங்்கள ்கணினிவைப் பாது்காப்பா்க வைத்திருக்்க  
உ்தவுகிைது. 

இலைைமா்க  மூனறு ்தனிப்பட்ட இைந்திரங்்கள ைவர பைனபடுத்்தலாம் . அவ்த இைக்்க, உங்்களுக்கு 
உபுண்டுஒன எனை அக்ன்கௌனட  மடடுநம ந்தவை. னைைல்பாடு்களுக்குச் னைனறு, வலவ நபடவைத் ந்தடி 
அவ்தத் திைக்்கவும் (அல்லது) னமனனபாருள & புதுப்பிப்பு்கவளத்(Software & Updates) திைந்து வலவ 
நபடச் ்தாைவலக் கிளிக் னையைவும். உங்்களி்டம் உபுண்டு ஒன ்கைக்கு  இருந்்தால், உளநுவழைவும், 
இல்வலனைனில் ஒனவை உருைாக்்கவும்.
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பிரிவு 3. சிக்கல் அறிகட்கயிைலில் இரு்நது விலகு்தல்/விலககு
உபுண்டுவை நமம்படுத்்த உ்தவும் ன்தாழில்நுடபச் சிக்்கல்்களின அறிக்வ்க்கவள ந்க்னானிக்்கல் (Canonical) 
பைனபடுத்துகிைது. உபுண்டு ன்டைலப்பர்்களுக்கு பிவழ அறிக்வ்க்கவள அனுப்பலாமா? நைண்்டாமா? 
எனபவ்த நீங்்கள ந்தர்வு னையைலாம். அவமப்பு்கவளத் (settings )திருத்்த, னைைல்பாடு்கள(Activities) எனபவ்தக் 
கிளிக் னையது, ந்த்டல் மற்றும் அவமப்பு்கவளத் திைக்்கவும் (search and open Settings) , பின்னர் ்தனியுரிவம 
(Privacy), (Diagnostics) எனப்தற்குச் னைல்லவும். இைல்பா்க, பிவழ அறிக்வ்க்கவள அனுப்புைது வ்கமுவைைா்கச் 
னைைல்படும்படி ்கட்டவமக்்கப்படடுளளது. நீங்்கள ஒருநபாதும் நைண்்டாம் (அனுப்பநை கூ்டாது) அல்லது ்தாந்ன 
இைங்குகிை  (எ்னநை ்கணினி பிவழ அறிக்வ்க்கவள ஒவனைாரு முவையும் ்தா்னா்க அனுப்பும்) எனபவ்தத் ந்தர்வு 
னையைலாம்.

பிரிவு 4. Snap Store இல் உள்நுடழயவும்
உங்்களி்டம் ஸ்னாப் ஸந்டார் ்கைக்கு இருந்்தால், ஆப் ன்டைலப்பர்்களி்டமிருந்து ்தனிப்பட்ட புவ்கப்ப்டங்்களுக்்கா்ன 
அணு்கவலப் னபைலாம். மாற்ைா்க, உளநுவழை உபுண்டு ஒன ்கைக்கிவ்ன பைனபடுத்்தவும். ஆ்னால் 
னபாது ஸ்னாப் நிறுை உங்்களுக்கு ்கைக்கு ந்தவையில்வல. ஸ்னாப் ஸந்டாரில் உளநுவழை, உபுண்டு 
னமனனபாருவளத் திைந்து, னமனு விருப்பத்வ்தக் கிளிக் னையது, பின்னர் உளநுவழ(Sign In) எனபவ்தக் கிளிக் 
னையைவும்.
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பிரிவு 5. ஆனடலன அக்கவுனட உைன இட்ணக்கவும்
அடுத்து, நம்கக்்கணியில் உங்்கள ்தரவை இவைக்்க உங்்கள ஆனவலன அக்்கவுனடில் உளநுவழைவும். 
னைைல்பாடு்களுக்குச் (Activities) னைனறு, ந்த்டல் மற்றும் அவமப்பு்கவளத் திைக்்கவும் (search and open Settings), 
பின்னர் ஆனவலன அக்்கவுனடடுகுள எனபவ்தக் கிளிக் னையைவும்.

பிரிவு 6. ஒரு அஞ்ெல் கிடளயண்டை அடமக்கவும்
இைல்பா்க, உபுண்டு ்தண்்டர்நபர்ட னமயில் (Thunderbird Mail) பைனபாடடு்டன அனுப்பப்படுகிைது, இது நை்கம், 
்தனியுரிவம மற்றும் ைமீபத்திை ன்தாழில்நுடபங்்கள நபானை அதிேவீ்ன அம்ைங்்கவள ைழங்குகிைது.அவ்தத் திைக்்க, 
்தண்்டர்நபர்ட ஐ்காவ்னக் (Thunderbird Icon) கிளிக் னையது, ஏற்்க்னநை உளள மின்னஞ்ைல் அக்ன்கௌனவ்ட 
அவமக்்கவும் அல்லது பினைரும் ஸகிரீன்ாடடில் சிைப்பிக்்கப்படடுளளபடி வ்கமுவை உளளவமவைச் னையைவும்.

பிரிவு 7. விடெப்பலட்க குறுககுைழி்கடள உள்ளடமக்கவும்
விவைப்பலவ்க குறுக்குைழி்கவளப் பைனபடுத்துைது மூலம் உங்்கள பைனபாடடுத்திைவ்ன அதி்கரிக்்கலாம் 
மற்றும் ்கணினிவைப் பைனபடுத்தும் நபாது உங்்கள நேரத்வ்த மிச்ைப்படுத்்தலாம். உங்்கள விவைப்பலவ்க 
குறுக்குைழி்கவள அவமக்்க, அவமப்பு்களின (Settings)கீழ், விவைப்பலவ்க குறுக்குைழி்கவளக் (Keyboard 
shortcuts)கிளிக் னையைவும்.
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பிரிவு 8. மடிக்கணினி ஆற்ைல் நெமிபபு ்கருவி்கடள நிறுைவும்
நீங்்கள ஒரு மடிக்்கணினிவைப் பைனபடுத்துகிறீர்்கள எனைால், நீங்்கள நலப்்டாப் பைனமுவைக் ்கருவி்கவள 
நிறுை விரும்பலாம். இது உங்்கள மடிக்்கணினியின நபட்டரி ஆயுவள பல ைழி்களில் நீடடிக்்க உ்தவுகிைது. 
்கட்டவமப்பு ந்காப்வபப் (Configuration file)பைனபடுத்தி நைறு ஆற்ைல் ன்தா்டர்பா்ன அவமப்பு்கவள மாற்ைவும் இது 
உங்்கவள அனுமதிக்கிைது.

$ sudo apt install laptop-mode-tools

பிரிவு 9. உபுண்டு ெமனெ்பாருள் மற்றும் மூனைாம் ்தைபபிலிரு்நது ்பயன்பாடு்கடள நிறுைவும்
்கவ்டசிைா்க, நீங்்கள பைனபடுத்்த விரும்பும் கூடு்தல் னமனனபாருவள நிறுைவும். உபுண்டு னமனனபாருளிலிருந்து 
இவ்தச் னையைலாம் (அல்லது மூனைாம் ்தரப்பு ந்காப்பு்களிலிருந்து பைனபாடு்கவள நிறுைவும்).உபுண்டு 
னமனனபாருவளத் திைந்து, ந்த்டல் அம்ைத்வ்தப் பைனபடுத்தி நீங்்கள விரும்பும் னமனனபாருவளக் ்கண்்டறிைவும். 
எடுத்துக்்காட்டா்க, மிட்னயிட நமந்ன்ஜர்  (Midnight manager) நிறுை, ந்த்டல் ஐ்காவ்னக் கிளிக் னையது, அ்தன 
னபைவரத் உளளிடுனையது, அவ்தக் கிளிக் னையைவும்.

முடிவுடை:

இ்தன மூலம் உபுண்டு லி்னக்ஸ ைர்ைரின பிந்வ்தை நிறுைல் னைைல்முவை புரிந்து ன்காளளப்படுகிைது
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நோக்கம் :
● ைவலைவமப்வப எவைாறு அவ்டைாளம் ்காண்பது எனபவ்த அறிந்து ன்காளளு்தல்
● ஈ்தர்னேட ை்டத்திவ்ன உருைாக்கு்தல் மற்றும் நைாதித்்தல் முவை்கவள அறிந்து ன்காளளு்தல்
● ைவலைவமப்வப ்கட்டவமக்கும் படிநிவல்கள பற்றி அறிந்து ன்காளளு்தல்

ெெயல் ைழி ைடை்பைம்:

ைவலைவமப்பு ைா்த்னங்்கள  
அவ்டைாளம் ்காணு்தல்

ஈ்தர்னேட ை்டத்திவ்ன உருைாக்கு்தல் மற்றும் 
நைாதித்்தல்

ைவலைவமப்வப ்கட்டவமத்்தல் நைாதித்்தல்

ந்தடையா்ன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கை்ணங்கள் :
னைைல்பாடு ை. எண் ்கருவி்கள / பா்கங்்கள னபைர்்கள ைரம்பு / 

மதிப்பு
அளவு

ைவலைவமப்பு 
ைா்த்னங்்கள 
அவ்டைாளம் 
்காணு்தல்

01 ைவலைவமப்பு னபாருத்தி RJ 45 1
02 திவைவி 1
03 திருப்பி்கள 1
04 குவிைம் 1
05 ன்தா்டர்பி 1
06 ைவர இவ்டமு்க அடவ்ட 1
07 இவைப்பி்கள CAT 5e / 

CAT6e
1

ஈ்தர்னேட ை்டத்வ்த 
உருைாக்கு்தலும் 
மற்றும் 
நைாதித்்தலும்

08 ்காப்பி்டப்ப்டா்த முறுக்கிை இவை ்கம்பி 1
09 இறுக்கும் ்கருவி (Crimping Tool) 1
10 ்கட்ட்க இவைப்பி 1
11 ை்ட நைா்தவ்ன ்கருவி 1

ைடலயடமபபு ொ்த்னங்கள் 
அடையாளம் ்காணு்தல் 18
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ெெயல்முடை :
பிரிவு 1 : ைவலைவமப்பு ைா்த்னங்்கள அவ்டைாளம் ்காணு்தல்

ை. 
எண்

ைவலைவமப்பு 
ைா்த்னம்

னைைல்பாடு ைவரப்டம் குறியீடு

1. ைவலைவமப்பு 
ை்டம்

ைவலைவமப்பு ை்டங்்கள, 
்கணிப்னபாறி்கள, திவைவி்கள, 
ன்தா்டர்பி்கள மற்றும் 
ைவர நைமிப்ப்கங்்கவள 
இவைக்்கவும், 
அவை்களுக்கிவ்டநை 
்த்கைல் பரிமாற்ைம் னையைவும் 
பைனபடுகினை்ன.

L

-

2. திவைவி்கள ்கணிப்னபாறி 
ைவலைவமப்பில் ்தரவு்கவள 
அனுப்பவும் னபைவும் 
பைனபடுகினை்ன.

3. திருப்பி்கள ைமிக்வஞை்கவள னபைவும், 
அைற்வை மீண்டும் 
னைலுத்துை்தற்கும் 
பைனபடுகிைது. நமலும் 
ன்தாவல தூரங்்கவள 
உளள்டக்கும்.

4. குவிைம் ஒனறிற்கு நமற்பட்ட 
ைா்த்னங்்கவள 
ைவலைவமப்பில் இவைக்்க 
உ்தவுகிைது.

5. ன்தா்டர்பி ைவலைவமப்பு முழுைதும் 
்தரவிவ்ன அனுப்பவும், 
னபைவும் மற்றும் முனந்னாக்கி 
னைலுத்்தவும் பைனபடுகிைது.

6. ைவர இவ்டமு்க
அடவ்ட

இரு ைவலக்கு முழு நேர 
இவைப்பிவ்ன ைழங்குகிைது. 
்கணிப்னபாறிக்கு 
ைவலைவமப்பு ன்தா்டர்பிவ்ன 
ஏற்படுத்்த உ்தவுகிைது.

7. இவைப்பி இரண்டு னைவநைறு 
ைவலைவமப்பு 
னேறிமுவை்கவள 
ன்காண்டு இைங்கும் 
ைவலைவமப்பு்கவள 
ஒனநைான்டானறு 
இவைக்கிைது.
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னபாருத்தி – 4 நீலம் நீலம்
னபாருத்தி – 5 னைளவள / நீலம் னைளவள / நீலம்
னபாருத்தி – 6 ஆரஞ்சு பச்வை
னபாருத்தி – 7 னைளவள / 

பழுப்பு
னைளவள / 

பழுப்பு
னபாருத்தி - 8 பழுப்பு பழுப்பு

படி 1 : ை்டத்தின இறுதியில் இருந்து 1.5 அங்குலத்திற்கு 
ை்டத்தின நமலுவைவை நீக்்கவும்.

படி 2 : ோனகு ந்ஜாடி முறுக்்கப்பட்ட இவை 
்கம்பி்கவள பிரித்து / விரித்து வைக்்கவும்.  Cat 5e  
ை்டத்தில் நமலுவையிவ்ன நீக்்க ந்தவைப்படும் 
ன்தாவலவிற்கு  P411 string  பைனபடுத்தி 
இழுக்்கவும். ந்தவைனைனில் உரிக்்கப்பட்ட 
நமலுவையிவ்ன ்தைடடி வி்டலாம். Cat 6 
ை்டமா்னது முதுகுத்்தண்டிவ்ன  ன்காண்டிருக்கும் 
அதுவும் னைட்டப்படு்தல் நைண்டும்.

படி 3 : முறுக்்கப்பட்ட இவை ை்டங்்கவள 
்தனிைா்க பிரித்து  T568B ஒருங்கிவைத்்தல் 
படி / ன்தா்டர்பிவ்னவு படி ஆகிை அைற்வை 
ைரிவைப்படுத்்தவும். ை்டத்தின நமலுவைைா்னது 
துைங்கும் இ்டத்திற்கு நமலும் கீழா்க இவை 
்கம்பி்கள பிரிக்்கப்ப்டாமலிருப்பவ்த உறுதி 
னைய்க. முடிந்்தைவர முறுக்்கப்பட்ட ை்டத்திவை 
அப்படிநை விடடு வி்டலாம்.

பிரிவு 2 :  ஈ்தர்ெேட ைைத்ட்த உருைாககு்தல் 
மற்றும் நொதித்்தல்
ஈ்தர்னேட ை்டத்தில் & (ந்காடி) இவை ை்டங்்களும் 
( 8P 8C) னைருகி்கவள ன்காண்்ட னபாருத்தியும் 
உளள்ன. ஒவனைாரு னைருகியும் ைலமிருந்து இ்டம் 
நோக்கி எண்்களால் குறிக்்கப்படடு அவ்டைாளம் 
்காைப்படும்.

T568A   மற்றும் T568B எனப்ன ஈ்தர் னேட 
ை்டங்்கவள ைைரிங் னையை உ்தவும் நிவலைா்ன 
முவை்கள ஆகும். T568B முவைைா்னது மி்கவும் 
னபாதுைா்கவும் மற்றும் நேரா்ன / நேர்நிவலைா்ன 
ஈ்தர்னேட ை்டங்்களில் ோம் பைனபடுத்தும் 
ைழிைாகும். பினைரும் அட்டைவைைா்னது 
ைண்ைங்்களி்டப்பட்ட ை்டங்்கவள னபாருத்தியு்டன 
(PINS) ஒருங்கிவைக்கும் முவைவை ்காடடுகிைது.

னபாருத்தி 
மதிப்பு

T568A நிவல 
ைண்ைங்்கள

T568B நிவல 
ைண்ைங்்கள

னபாருத்தி - 1 னைளவள / 
பச்வை

னைளவள / 
ஆரஞ்சு

னபாருத்தி – 2 பச்வை ஆரஞ்சு
னபாருத்தி – 3 னைளவள / 

ஆரஞ்சு
னைளவள / 

பச்வை
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ை்ட நைா்தவ்னக் ்கருவிவைக் ன்காண்டு 
ஒவனைாரு னபாருத்திவையும் நைாதிக்்கவும். 
அவ்னத்து னைைல்பாடு்களும் முடிவுவ்டந்்த பினபு 
இவைப்பிைா்னது பினைருமாறு ந்தானறும்.

கிராஸ ஓைர் ( Cross Over)  ை்டத்தில், ை்டத்தின 
ஒரு முவ்னயில் T568 A ்தர நிவல இவைப்பும் 
முவையு்டன உருைாக்்கப்படடிருக்கும்.

்தற்நபாது நீங்்கள ஈத்்தர் னேட ை்டங்்கவள 
எந்்த ஒரு நீளத்திற்கு உருைாக்கு்தல், உவ்டந்்த 
இவைப்பி்கவள ைரி னைய்தல் அல்லது உங்்கள 
பைனபாடடிற்ன்க்ன கிராஸ ஓைர் ை்டங்்கவள 
உருைாக்கு்தல் நபானை னையலபாடு்கவள 
னையைலாம்.

பிரிவு 3 :  ைடலயடமபட்ப ்கடைடமத்்தல்
்தனிைாள ்கணிப்னபாறி அல்லது மடிக்்கணினி 
அ்கப்பரப்பு ைவலைவமப்பு இவைை இவைப்வப 
்கட்டவமப்பது அல்லது அவமப்பது எவைாறு?

படி 4 : ை்டத்தின இறுதியிலிருந்து 0.5 அங்குலத்திற்கு 
ஒநர நேர் ந்காடடில் / நேரா்க இருக்குமாறு 
ை்டத்திவ்ன னைடடிக் ன்காள்க.

படி 5 : ்கட்ட்க இவைப்பிலுளள அவ்னத்து 
ைழி்களிலும் மி்கவும் ்கை்னமா்க ை்டத்திவ்ன 
னைரு்கவும். ஒவனைாரு ை்டமும் னபாருத்்தமா்ன 
ைழி ்காடடு்தலினபடி இவைப்பியினுள 
னைல்ைவ்த உறுதி னையது ன்காளள நைண்டும்.

படி 6 : இறுக்கும் ்கருவியினுள (Crimping Tool) 
இவைப்பிவை வைத்து இறுக்கும் ்கருவிவை 
ேனைா்க கீநழ அழுத்்தவும்.

படி 7 : படி நிவல 1 மு்தல் 6 ைவர உளள 
னைைல்பாடு்கவள மறு முவ்னக்கு மீண்டும் 
னையைவும்.

படி 8 : ை்டத்தின இருமுவ்னயிலும் னைற்றி்கரமா்க 
னைைல்பா்டா்னது நிவைைவ்டந்்த்தவ்த உறுதி 
னையைவும். 
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1. உங்்களுவ்டை ்கணிப்னபாறி அல்லது மடிக்்கணினியில் LAN னபாருத்தியில் அ்கப்பரப்பு ைவலைவமப்பு 
இவைை ை்டத்வ்த இவைக்்கவும்.

2. உங்்களுவ்டை ்கணிப்னபாறியின மு்கப்புத் திவரயில் ந்தானறும் Network குறும்ப்டத்தில் சுடடியின ைலது 
னபாத்்தாவ்ன னைாடுக்கி, ந்தானறும் நமல் விரிபடடிைலில் இருந்து  Properties change adapter setting எனை 
ைரிவையில் னைாடுக்்கவும்.

3. Local Area Connection எனப்தன மீது சுடடியின ைலது னபாத்்தாவ்ன னைாடுக்கி  Properties ந்தர்வு னைய்க.
4. Internet Protocol Version  & (TCP / IPVA)  எனபவ்த ந்தர்வு னையது Properties எனப்தவ்ன னைாடுக்்கவும்.

5. Use the Following IP Address எனபவ்த ந்தர்வு னையது இவைை நைவை ைழங்கு்னரால் ்தரப்பட்ட IP மு்கைரிவை 
உளளி்டவும். IP மு்கைரிைா்னது ன்தரிந்திருக்்கவில்வலனைனில்  இவைை நைவை ைழங்குபைவர ன்தா்டர்பு 
ன்காளளவும்.

6. IP மு்கைரிவை உளளிட்டவு்டன OK எனபவ்த னைாடுக்கி இவைை இவைப்பிற்்கா்ன உள நுவழ்தல் பக்்கத்வ்த 
திைக்்கவும். நமலும் உங்்களுவ்டை பை்னர் னபைவரயும் ( User Name) மற்றும் ்க்டவுச் னைால்வலயும் உளளிடடு 
Login அல்லது Submit னபாத்்தாவ்ன னைாடுக்்கவும். (பை்னர் னபைர் மற்றும் ்க்டவுச் னைால் ன்தரிைவில்வலனைனில் 
இவைை நைவை ைழங்குபைவர ன்தா்டர்பு ன்காளளவும்.

முடிவுடை :
பல்நைறு ைவ்கைா்ன ைவலைவமப்பு உப்கரைங்்கவள அவ்டைாளம் ்காணும் முவை, ஈ்தர்னேட ை்டத்வ்த 
உருைாக்கு்தல் நைாதித்்தல் மற்றும் ைவலைவமப்வப ்கட்டவமப்பு னைய்தல் நபானைைற்வை அறிந்து ன்காண்ந்டன..
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பா்டநூல் ைல்லுேர்
முட்னைர் ்தாநமா்தைன ெேடுமாைன, 
நபராசிரிைர் மற்றும் துவைத்்தவலைர்,
வமைக்்கருவிைாக்்கம் மற்றும் நைவை ஆயை்கம்,
னைனவ்னப் பல்்கவலக்்கழ்கம்,
கிண்டி ைளா்கம், னைனவ்ன.

நமலாயைாளர் 
முட்னைர் எஸ. இைாஜைாஜன
நபராசிரிைர் & டீன (்கல்வி)
� ைாய ராம் ன்தாழில்நுடப நிறுை்னம்
னைனவ்ன

எம்.ெஜ. அனி்தா,
துவை ்தவலைர்,
வமை ன்தாழில் நுடப ்கல்லூரி,
னைனவ்ன

ெ்தாழிற்்கல்வி -அடிப்படை மின்னணுப ெ்பாறியியல் - ்கருத்தியல் & ெெய்முடை 
நமல்நிடல மு்தலாம் ஆண்டு

நூலாசிரிைர்்கள மற்றும் நமலாயைாளர்்கள

பா்டநூல் ஆசிரிைர்்கள
அ. இ்தயெெல்ைன, 
ன்தாழிற்்கல்வி ஆசிரிைர்,
அரசு நமல்நிவலப் பளளி,
நமடடூர் அவை,
நைலம் மாைட்டம்.

ந்கா. அன்பைசி, 
ன்தாழிற்்கல்வி ஆசிரிைர்,
அரசு நமல்நிவலப் பளளி,
மங்்கலம்நபடவ்ட, ்க்டலூர் மாைட்டம்.

ைா. ைம்ண சு்ந்தைம், 
ன்தாழிற்்கல்வி ஆசிரிைர்,
ன்ஜ்னரல் ்கரிைப்பா நமல்நிவலப் பளளி,
ைாலிகிராமம், னைனவ்ன.

எஸ. ைமா, 
ன்தாழிற்்கல்வி ஆசிரிைர்,
அரசு ஆண்்கள நமல்நிவலப் பளளி, 
விருத்்தாைலம், ்க்டலூர் மாைட்டம்.
சி. ெைங்கைகிரி, 
ன்தாழிற்்கல்வி ஆசிரிைர்,
மன்னர் நமல்நிவலப் பளளி,
சிை்கங்வ்க.

எஸ. தி்ன்கைன, 
ன்தாழிற்்கல்வி ஆசிரிைர்,
T.T.N. சுைாமி ்தைா்னந்்தா நமல்நிவலப் பளளி,
திருைாரூர்.

னமாழி னபைர்ப்பாளர்
எஸ. சிைெைை்ணன
னைனவ்ன நமல்நிவலப் பளளி,
எம்.ஜி.ஆர் ே்கர், னைனவ்ன-78

பா்ட ஒருங்கிவைப்பாளர்்கள
முவ்னைர். அ. இளங்ந்காைன, உ்தவிப் நபராசிரிைர்
(மாநில ேல்லாசிரிைர் விருது – 2018)
மாநிலக் ்கல்வியிைல்  ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுை்னம்
னைனவ்ன – 6.

்காசி. ந்காமதி, விரிவுவரைாளர்
மாைட்ட ஆசிரிைர் ்கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுை்னம்
திருவூர், திருைளளூர் மாைட்டம்.

பா. மலர்விழி, பட்ட்தாரி ஆசிரிைர்
ஊராடசி ஒனறிை ேடுநிவலப் பளளி
பாடிைேல்லூர், திருைளளூர் மாைட்டம்.

்கல்வி ஆநலாை்கர் & ைல்லுேர்
முட்னைர் ெ்பான. குமார், இவை இைக்கு்னர், (பா்டத்திட்டம்)
மாநிலக் ்கல்வியிைல் ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுை்னம்,
னைனவ்ன.

புத்்த்க ைடிைவமப்பு
ஆநராக்கிைம் னபலிக்ஸ 
னைனவ்ன.

அடவ்ட ைடிைவமப்பு
்கதிர் ஆறுமு்கம்
்தரக் ்கடடுப்பாடு
சி. பிரைாந்த்
ை. ைந்ந்தாஷ் குமார்
ஒருங்கிவைப்பு
ரநமஷ் முனிைாமி

இந்நூல் 80ஜி.எஸ.எம். எலி்கண்ட நமப்லித்ந்தா ்தாளில் அச்சி்டப்படடுளளது.
ஆப்னைட முவையில் அச்சிடந்டார்:

்கவல மற்றும் ைடிைவமப்புக் குழு

EMIS ன்தாழில்நுடபக் குழு 
இைா. மா. ெதீஸ
மாநில ஒருங்கிவைப்பாளர் ன்தாழில்நுடபம்,
்கல்வி நமலாண்வம ்த்கைல் முவைவம,
ஒருங்கிவைந்்த பளளிக்்கல்வி இைக்்க்கம். 
இைா. அருண் மாருதி ெெல்ைன,
ன்தாழில்நுடப திட்டபணி ஆநலாை்கர்,
்கல்வி நமலாண்வம ்த்கைல் முவைவம,
ஒருங்கிவைந்்த பளளிக்்கல்வி இைக்்க்கம்.
்க. ்ப. ெத்தியோைாய்ணா,
்த்கைல் ன்தாழில்நுடப ஆநலாை்கர்,
்கல்வி நமலாண்வம ்த்கைல் முவைவம,
ஒருங்கிவைந்்த பளளிக்்கல்வி இைக்்க்கம்.

ஐ.டி.ஐ. பயிற்று்னர்்கள
லடசுமி, ATO, 
அரசு. ஐ.டி.ஐ., அம்பத்தூர்
னைனவ்ன

ோனசி, JTO, 
அரசு னபண்்கள ஐ.டி.ஐ., கிண்டி
னைனவ்ன

ன்தாழில்துவை ைல்லுேர்
நமாைஸ,
டீன/இவை நபராசிரிைர்
மா்தா னபாறியிைல் & ன்தாழில்நுடப ்கல்லூரி
னைனவ்ன
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