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முன்னுறை

அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் என்கிற இந்தப ்பொைநூல், மேல்நிடைக் கல்வி இரணைொம் ஆணடு 
ப்தொழிறகல்வி ேொணவரகளுக்கொக ்தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. ்தறம்பொட்தய மின்னியல் சொரந்த துடறகளில், 
அடிப்படைக் கல்வி மிகவும் இன்றியடேயொ்த்தொகும். அடைத்து துடறகளிலும், நவீைேயேொக்கல் 
ேறறும் ப்தொழிறபுரட்சியின் கொரணேொக ஏற்படும் ேொறறஙகட்ள கொைத்திறகு ஏற்ப ப்தரிநது பகொளவது 
மிகவும் அவசியேொகும். இ்தடை அடிப்படையொகக் பகொணடு இந்தப ்பொைநூல் ்தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப ்பொைநூலில் ்தறம்பொட்தய சூழலுக்கு ஏற்ப ்பை புதிய ்பொைஙகள மிகவும் ப்தளிவொை 
முடறயில், அடைவரும் எளிதில் புரிநது பகொளளுேொறு எழு்தப்பட்டுள்ளது. மின்சொரத்ட்த ்பகிரேொைம் 
பசய்யும் முடற, ஒளியூட்ைம், மின்மைொடியின் ்பயன்கள, மின்கருவிகளின் பசயல்்பொடுகள ேறறும் 
ஆறறல் ேொறறிகள எை புதிய ்பொைப பிரிவுகள ேொணவரகளின் நைனுக்கொக உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

சரவம்தசத் ்தரத்திறகு இந்தப ்பொைநூடை உயரத்துவ்தறகொக, இநதியொ ேறறும் பவளிநொட்டு 
மின் ப்பொறியொ்ளரகளின் ஆமைொசடைகளுைன் இப்பொை நூல் ்தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

எைது, 32 ஆணடு கொை மின் ப்பொறியியல் துடறயில், ஏற்பட்ை அனு்பவஙகளுைன், மேல்நிடைப 
்பளளி ப்தொழிறகல்விப ்பொைப பிரிவு ஆசிரியர குழுவுைன் இடணநது இந்த ‘அடிப்படை மின் ப்பொறியியல்‘ 
என்ற ்பொை நூடை உருவொக்கியுளம்ளொம். எைமவ, அடிப்படை மின்னியல் சொரந்த ம்தடவகளுக்கு 
இந்த நூல் ஒரு கருவியொக அடேயும் என்்பதில் சநம்தகமில்டை. 

ப்தொழிறகல்வி ஆசிரியரகளுக்கு எளிதில் அறிநது பகொளளும் வணணம், ஒவபவொரு ்பொைத்தின் 
இறுதியிலும், ்பொைத்ட்த எழு்தத் துடணயொயிருந்த இடணய ்த்ள முகவரியும், வி்ளக்க கொபணொளிக் 
கொட்சியும் இதில் பகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ப்தொழிறகல்வி ேொணவரகள எளிதில் புரிநது பகொளளும் வடகயில், மிக எளிய நடையில், 
வணணப ்பைஙகளுைன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ேொணவரகள இந்த நல்ை வொய்பபிடை ்பயன்்படுத்திக் 
பகொணடு, அதிக ேதிபப்பணகள எடுக்க இந்தப ்பொைநூல் துடண புரியும்.

இந்தப ்பொைநூல் மேம்்பைவும், சிறப்பொக அடேயவும் என்னுைன் ்பஙமகறற ஏடைய ப்பொறியியல் 
ேறறும் ப்தொழில்நுட்்பக் கல்லூரிகளில் ்பணி புரியும் விரிவுடரயொ்ளரகளுக்கு எைது நன்றிடய 
சேரபபிக்கின்மறன். 

இந்தப ்பொைநூடை உருவொக்கிய மேல்நிடைக் கல்வி ப்தொழிறகல்வி ஆசிரியர குழுவிறகு, 
எைது ேரியொட்தடயயும், ்பொரொட்டுக்கட்ளயும் ப்தரிவித்துக் பகொளகிமறன். 

நிடறவொக, ்தமிழநொட்டுப ்பொைநூல் நிறுவைத்தின் சொரபில் மேல்நிடைப ்பளளியின் இரணைொம் 
ஆணடு ப்தொழிறகல்வி ேொணவரகளுக்கு ்பொைநூல் எழுதும் உன்ை்தேொை வொய்பபிடை வழஙகிட்ை 
ேொநிை கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி ேறறும் ்பயிறசி நிறுவைத்தின், இந்த ்பொைநூடை உருவொக்கிய ஆசிரியர 
குழு சொரபில் எைது ேைபபூரவேொை நன்றிடய கொணிக்டகயொக்குகிமறன்.

முறைவர். இைா. அழகு முருகன்,

இறைப் பபைாசிரியர்,

மின்னியல் மறறும் மின்ைணுவியல் துறை,

ஸ்ரீ சாயைாம் ெபாறியியல் கல்லூரி, 

பமறகு தாம்பைம், ெசன்றை.
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புத்தகத்றதப் 

பயன்படுத்துவது எப்படி?

வாழ்வியல் வழிகாட்டி

 (Career Guidance )

நீஙகள் மேல்நிலை படிபலப மேர்ச்சி பபறற பிறகு பபொறியியல் 

துலறயில் எநபேநே மேறபடிபலபத் பேொடரைொம் எனபேறகு 

ஏதுவொக இத் பேொழிறகல்வி சொர்நே படடய ேறறும் படட 

மேறபடிபபுகளின படடியல் ேரபபடடுள்்ளது.

முன்ைாள் மாைவர்கள் 

பறறிய ஆயவு (Case Study)

உஙகள் முனமனேறறத்திறகொனே, முன உேொரணேொக, இத் 

பேொழிறகல்வி பயினறு ேறசேயம் சுய பேொழில் முலனேநது, இத் 

துலறயில் சிறபபொகப பணிபுரிநது வரும் முனனேொள் ேொணவ, 

ேொணவியரின சுய விவரம் ேரபபடடுள்்ளது.

ெசயமுறை (Practical)
ேஙகள் பொடம் சொர்நே பசய்முலறகளின பேொகுபபு ேறறும் 

ேதிபபபண் பஙகீடு சொர்நே விவரஙகள் இடம் பபறறுள்்ளனே.

மதிப்பீடு (Evaluation)

உஙகளின கறறல் திறலனேச் மசொதித்துக் பகொள்ளும் ம�ொக்கில் 

ேஙகளின பயிறசிக்கொக எளிய, �டுத்ேர ேறறும் உயர் நிலை 

வினேொக்களின ேொதிரி பகொடுக்கபபடடுள்்ளது.

குறிப்புறை நூல்

 (Reference Book)

நீஙகள், பொடம் சொர்நே அறிலவ மேலும் படித்து மேம்படுத்திக் 

பகொள்்ள ஏதுவொக, பொடஙகள் சொர்நே மேறமகொள் நூல்களின 

படடியல் பகொடுக்கபபடடுள்்ளது.

இறையதள முகவரிகள்  

(Web References)

நீஙகள், பொடம் சொர்நே அறிலவ மேலும் கணினி மூைம் 

மேம்படுத்திக் பகொள்்ள ஏதுவொக, பொடஙகள் சொர்நே இலணயே்ள 

முகவரிகள் படடியல் பகொடுக்கபபடடுள்்ளது.

கறைலின் ப�ாக்கம்  

(Learning Outcome)

ஒவபவொரு பொடத்திலும் நீஙகள் எேலனேப பறறிய அறிலவப 

பபறபமபொகிறீர்கள் எனபலேயும், எநே இைக்லக அலடயப 

மபொகிறீர்கள் எனபலேப பறறியும் குறிக்கிறது. 

உஙகளுக்கு ெதரியுமா?  

(Do You Know ? ) 

உஙகளின அறிலவத் தூண்டும் ம�ொக்கில், உரிய பொடத்தில், 

மேலும் பொடம் சொர்நது அறியபபட மவண்டிய சிறபபு, கூடுேல் நிகழ் 

கொை உண்லேகள் பறறிய ேகவல்கள் பகொடுக்கபபடடுள்்ளனே.

மாைவர் ெசயல்பாடு  

(Student Activity)

நீஙகள் குறிபபிடட பொடத்திறகு மசகரிக்க மவண்டிய பேொழில் 

நுடபத் ேகவல்களும், அவறலறப பதிமவடடில் பதித்து பரொேரித்ேல் 

பறறியும் இஙகு ேரபபடடுள்்ளது.
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12 வது பேொழிறகல்வி பிரிவு படிபபிறகுப பின, அடிபபலட மின பபொறியியல் 

பிரிவுக்கொனேமேறபடிபபு

1. அரசு உேவி பபறும் ேறறும் ேனியொர் பேொழில்நுடபக் கல்லூரிகளில் ம�ரடியொக 

இரண்டொம் வருடத்தில் மசர்நது டிப்ளேொ பபொறியியல் படிக்கைொம். மேலும் 

பபொறியியல் கல்வியில் மசரைொம்.

2. 10% இருக்லககள் அரசு ேறறும் அரசு உேவி ேறறும் ேனியொர் பபொறியியல் 

கல்லூரிகளில் முேல் வருட படடப படிபபு பபொறியியல் பிரிவில் மசர 

ஒதுக்கபபடடுள்்ளது.

3. பேொலைதூரக் கல்வியில் அரசு பபொறியியல் படிபபுக்கு இலணயொனே AMIE ஆறு 

வருடப படிபபு மசரைொம்.

கலைபபிரிவு பகுதி

1. +2 பேொழிறகல்வி ேொணவர்கள் முேல் வருட ஆசிரியர் பயிறசிப படடய படிபபில் 

மசரைொம்.

2. B.A. இ்ளஙகலை பிரிவில் ம�ரடியொக மசரைொம். இயறபியல், மவதியியல், உயிரியல் 

ேறறும் அறிவியல் சொர்நே பிரிவுகல்ளத் ேவிர ேறற பிரிவுகளில் மசரைொம்.

3. ம�ரடியொக B.Sc. கணிேப பிரிவில் மசரைொம். 

மவலை வொய்பபு

1. கீழ்க்கண்ட புகழ் பபறற பேொழிறசொலைகளில் பேொழிறபயிறசி ேறறும் பேொழிைொ்ளர் 

பயிறசி பேொழிறகல்வி ேொணவர்களுக்கு வழஙகபபடடு வருகிறது.

a. அமசொக் மைைண்ட (பசனலனே ேறறும் ஓசூர்)

b. டி.வி.எஸ் குரூபஸ் (பசனலனே, ஓசூர், ேதுலர)

c. சிம்பசன இஞ்ஜினியரிஙக் குருபஸ் (பசனலனே, ஓசூர், பரடஹில்ஸ்)

d. ஹுண்டொய் கொர் கம்பபனி (ஸ்ரீபபரும்புதூர், இருஙகொடடுக்மகொடலட, 

பசனலனே)

வாழ்வியல் வழிகாட்டி
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vi

e. ஃமபொர்ட இண்டியொ லிட (ேலறேலை�கர்)

f. டி.வி.எஸ், வி.எஸ்.டி ேறறும் ஹுண்டொய் ஃமபொர்ட ஆகிய பபயர் பபறற 

நிறுவனேஙகளில் மசரைொம்.

g. எல்ைொ முனனேணி ேொனியஙகித் ேயொரிபபு, பழுது பொர்த்ேல் ேறறும் மசலவ 

லேயஙகளிலும் மசரைொம்.

சுய மவலைவொய்பபு

1. பேொழிறகல்வி ேொணவர்கள் பேொழிைொ்ளர் பயிறசி/பேொழிறசொலை பயிறசிக்குப 

பிறகு TADCO, TIDCO, SIDCO முேலியவறறிலிருநது சிறுபேொழில் கடன பபறைொம்.

2. மபொதுேொனே முன அனுபவம் இநேத் துலறயில் பபறற பின, 

கீழ்க்கண்டதிடடஙகளில் குலறநேபடச கடன பபறைொம்.

a. NRY (ம�ரு மரொஜகொர் மயொஜனேொ)

b. PMRY (பிரேொன ேநதிரி மரொஜகொர் மயொஜனேொ)

c. TRYSEM (டிலரனிங ஃபொர் ரூரல் யூத் அண்டு பசல்ஃப எம்ப்ளொய்பேண்ட)

d. PMKVY (பிரேொன ேநதிரி பகௌஷல் விகொஸ் மயொஜனேொ)
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ெபாருளடக்கம்

vii

பாடநூலில் உள்ள விறைவு குறியீட்றடப் (QR Code) பயன்படுத்துபவாம்! எப்படி?

 •  உஙகள் திறனமபசியில், கூகுள் playstore /ஆபபிள் app store பகொண்டு QR Code ஸ்மகனேர் பசயலிலய இைவசேொகப பதிவிறக்கம் பசய்து நிறுவிக்பகொள்க.

 •  பசயலிலயத் திறநேவுடன, ஸ்மகன பசய்யும் பபொத்ேொலனே அழுத்தித் திலரயில் மேொனறும் மகேரொலவ QR Code-இன அருகில் பகொண்டு பசல்ைவும்.

 •  ஸ்மகன பசய்வேன மூைம் திலரயில் மேொனறும் உரலிலயச் (URL) பசொடுக்க, அேன வி்ளக்கப பக்கத்திறகுச் பசல்லும்.

மின்னூல் மதிப்பீடு இறைய வளஙகள்

அைகு 
எண ்பொைத் ்தடைபபு ்பக்க எண ேொ்தம்

1 மின பகிர்ேொனேமும் விநிமயொகமும் 1-21 ஜூன

2 ஒளியூடடம் 22-40 ஜூலை

3 மின பவபபச் சொேனேஙகள் 41-58 ஜூலை

4 இயநதிர மினசொேனேஙகள் 59-82 ஆகஸ்ட

5 மின இயக்கிகளும் அேன கடடுபபொடுகளும் 83-93 ஆகஸ்ட

6 மின அ்ளலவக் கருவிகள் 94-111 பசபடம்பர்

7 ஆறறல் ேொறறிகள் 112-125 அக்மடொபர்

8 துவக்கிகள் ேறறும் கடடுபபடுத்தும் சொேனேஙகள் 126-143 அக்மடொபர்

9 ம�ர்த்திலச ேறறும் ேொறுதிலச மினமனேொடி உல்லைகள் 144-165 �வம்பர்

10 மின இயநதிரஙகல்ளப பரொேரித்ேல் ேறறும் பழுது பொர்த்ேல் 166-185 டிசம்பர்

ேொதிரி வினேொத்ேொள் 186-188

அடிபபலட மின பபொறியியல் - பசய்முலற 189-218

ேனி �பர் ஆய்வு 1 219

ேனி �பர் ஆய்வு 2 220

ேனி �பர் ஆய்வு 3 221

அடிப்பறட மின் ெபாறியியல்
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கருத்தியல்
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1 - மின் பகிர்மானமும் விநிய�மாகமும் 1

1
பாடம்

மின் பகிர்ானமும் விநிய�ாகமும்

கற்றலின் ய�ாககம்

நம் அன்றாட வறாழ்வில் மறாறுதிசை மினைறாரம் மற்றும் நநர்த்திசை மினைறாரம் 

ஆகியவற்றின பயனபறாடுகள் பற்றி அறிவது மிகவும் இனறியசமயறாததறாகும். இசவ 

இரண்டிற்குமறான மின விநிநயறாகம் சைய்யும் முச்கள், மினைறாரப் பகிர்மறானத்தின 

பல்நவறு முச்கள், அவற்றின நனசமகள் மற்றும் குச்பறாடுகள் ஆகியசவ இநத 

பறாடத்திடடத்தில் விவரிககப்படடுள்்ளன. மினைறாரம் ஒரு இடத்திலிருநது மற்ச்றாரு 

இடத்திற்கு எப்படி அனுப்பப்படுகி்து எனபசத மறாணவர்கள் இப்பறாடத்தின மூலம் 

நனகு அறிநது சகறாள்்ளலறாம்.

உனககுத் நதசவயறான எல்லறா வலிசமயும், உதவியும் 

உனககுள்ந்ள உள்்ளன. சுவறாமி விநவகறானநதர்
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1 - மின் பகிர்மானமும் விநிய�மாகமும் 2

1.1 அறிமுகம் 

மின்சக்தி அமைப்பின திட்டமி்டல் என்பது 
மின்சக்தி ்பகிரைமானத்தின மிக முக்கியைமான 
கூறுகளில் ஒனறு ஆகும். துமை மின ்பகிரைமானம்  
எ ன ்ப து   மி ன  ்ப கி ர ை மா ன த் தி ற் கு ம்  மி ன 
விநியயமாகத்திற்கும் இம்டயய, திறன உள்ளதமாகவும் 
ைற்றும் ப்பமாரு்ளமாதமார ரீதியமாகவும் ்பரிைமாறிக் 
பகமாளளும் திறன பகமாண்டது. மினதிறனமானது, 
யைனிமை மின பதமா்டர ்பகிரைமான முமற ைற்றும் 
நிைத்தடி கம்பி வ்டம் முமறயில் க்டத்தி வழியமாக 
பகமாணடு ப்சல்ைப்்படுகிறது. இவவமக மின க்டத்தி 
முக்கிய மின்சமாரக் குைஙகம்ளக் பகமாணடுள்ளது. 
இநத குைம் மினதிறன ்பகிரைமானத்தின ய்பமாது 
முக்கிய விம்ளவுகம்ள ஏற்்படுத்தும். 

்பல்யவறு வமகயமான மின ்பகிரைமான 
மின பதமா்டரகளின ்பணபுகள குறிப்்பமாக உயர 
மினனழுத்த பதமா்டரகள, குமறநத மினனழுத்த 
பதமா்டரகள, உயர மின்சக்தி பதமா்டரகள, குமறநத 
மின்சக்தி பதமா்டரகள, வமானவழி பதமா்டரகள 
ைற்றும் நிைத்தடி கம்பி வ்டத் பதமா்டரகள ஆகியன 
்பற்றி பகமாடுக்கப்்படடுள்ளன. ்பல்யவறு வமகயமான 
கம்்பஙகள, மினகமாப்்பமானகள ைற்றும் ்பமாதுகமாப்பு 
்சமாதனஙகள ஆகியமவ ்பற்றியும், முதனமை 
மின விநியயமாக முமற, துமை மின விநியயமாக 
முமற ஆகியவற்றின நனமைகள, குமற்பமாடுகள 
ஆகியமவகள ்பற்றி கமாைைமாம். 

1.2  மின் பகிர்ானம்  

Transmission

மின்சமாரம் உற்்பத்தி ப்சய்யும் உற்்பத்தி 
நிமையஙகளிலிருநது மின திறமன நுகரயவமாருக்கு 

பகமாணடு ப்சல்லும் வமர ந்டக்கும் நிகழ்வுக்கு 
மின ்பகிரைமானம் எனறு ப்பயர. இதில் மின 
உற்்பத்தி நிமையம், மின ்பகிரைமானக் க்டத்திகள, 
மின விநியயமாகம் என மூனறு முக்கிய ்பகுதிகள 
உள்ளன. மின ்பகிரைமானைமானது யைலும் இரு 
வமகப்்படுகிறது. அமவயமாவன,  

i. யைனிமை மின பதமா்டர முமறயில் மின 
்பகிரைமானம் 

ii. நிைத்தடி முமறயில் மின ்பகிரைமானம்

1.2.1 மின் உறபத்தி நிலை�ம்

மி ன ்ச மா ர ை மா ன து  மி ன  உ ற் ்ப த் தி 
நிமையஙகளில் உருவமாகி, அமவ ்பல்யவறு 
நிமைகம்ளக் க்டநது நுகரயவமாமர அம்டகிறது. 
அ வ வ மா று  உ ற் ்ப த் தி  ப ்ச ய் ய ப் ்ப டு ம் 
மின்சமாரைமானது, மினைமாற்றி மூைம் ்பல்யவறு 
உயர அழுத்தம் ைற்றும் தமாழ்வழுத்த நிமைகம்ள 
அம்டநது மின்பகிரைமானம் ப்சய்யப்்படுகிறது. 
தமிழ்நமாடம்டப் ப்பமாறுத்த வமர மின உற்்பத்தி 
நிமையஙகள, மின ்சக்திமய ்பயன்படுத்தும் 
நுகரயவமார இ்டத்திலிருநது பவகு பதமாமைவில் 
இ ரு க் கு ம் .  உ த மா ர ை ை மா க  க ல் ்ப மா க் க ம் , 
கூ்டஙகு்ளம் (அணு மினநிமையம்), பநய்யவலி 
(அனல் மின நிமையம்), ்பவமானி ்சமாகர அமை, 
ம்பக்கமாரமா, குநதமா அமை (நீர மின நிமையம்), 
கமுதி (சூரிய ஒளி மின நிமையம்) ய்பமானற 
மின உற்்பத்தி நிமையஙகள உள்ளன. உற்்பத்தி 
ப ்ச ய் ய ப் ்ப டு ம்  மி ன  ்ச க் தி ய மா ன து ,  மி ன 
நுகரயவமாருக்கு அருகமாமையில் உள்ள துமை 
மின  நிமையத்திற்கு  ்பகிரைமானம்  ப்சய்து 
மின்சமாரம் விநியயமாகிக்கப்்படுகிறது. 

பபாருளடககம்

1.1 அறிமுகம்

1.2 மின பகிர்மறானம்

1.3 நநர்த்திசை மின பகிர்மறானம்

1.4 மறாறுதிசை மின பகிர்மறானம்

1.5 நமனிசல மின சதறாடர்  

முச்கள்

1.6 கடத்திகச்ள தறாங்கிப் பிடிப்பதற்கறான 

கம்பங்கள்

1.7 மின பகிர்மறானத்தின நபறாது ஏற்படும் 

விச்ளவுகள்

1.8 உயர் மினனழுத்தப் பகிர்மறானத்தின 

வசககள்

1.9 மின சதறாடர் கறாப்புப் சபறாருள்கள் 

1.10 மின விநிநயறாக முச்

1.11 நிலத்தடி மினவடம் மூலம் மின 

விநிநயறாகம்.
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அமைைமாற்றி மூைைமாக ைமாறுதிம்ச மின்சமாரைமாக 
ைமாற்றப்்படுகிறது. இநத ைமாறுதிம்ச மின்சமாரைமானது 
மின விநியயமாகம் ப்சய்வதற்கமாக ஏற்கும் முமன 
மினைமாற்றி மூைம் குமறநத மினனழுத்தைமாக 
குமறக்கப்்படுகிறது. 

1.3.1  ய�ரத்திலை மின்ைார 

பகிர்ானத்தின் �ன்ல்கள்

i. யநரத்திம்ச மின்சமாரம் ்பகிரைமானம் ப்சய்ய 
இரணடு க்டத்திகள ைடடும் ய்பமாதுைமானது.

ii. இவற்றில்  மினயதக்கி , மின  தூணடி 
ய்பமானறமவகள கிம்டயமாது.

iii. ஸ்கின விம்ளவு கிம்டயமாது.
iv. மிகக் குமறநத கயரமானமா ்பமாதிப்பு.
v. மினனழுத்த வீழ்ச்சி குமறவு.

1.3.2  ய�ரத்திலை மின்ைார 

பகிர்ானத்தின் குல்றகள்

i. இதில் அதிக அ்ளவு மினனழுத்தத்மத 
உற்்பத்தி ப்சய்வது கடினம்.

ii. மினைமாற்றி பகமாணடு யநர மினனழுத்தத்மத 
அதிகப்்படுத்தயவமா குமறக்கயவமா முடியமாது.

1.4  ் ாறுதிலை மின்ைார பகிர்ானம்  

AC Transmission

மின்னாககிகள்

மின் பகிர்ான அளவு 

(132,220,400 கி.ய�ா)

துலை மின் பகிர்ான 

அளவு (66 கி.ய�ா)

மிகப் பபரு 

நுகரய�ாரகள்

பபரு 

நுகரய�ாரகள்

பபரு 

நுகரய�ாரகள்

�டுத்்தர 

நுகரய�ாரகள்

�டுத்்தர 

நுகரய�ாரகள்

சிறு நுகரய�ாரகள் 

(400/230 V)

மு்தன்ல் மின் விநிய�ாகம்  

(33, 11 கி.ய�ா)

துலை மின் விநிய�ாகம்  

(440 V)

்ற்ற மின் 

கடடல்ப்பிறகு 

பைல்லும் கடத்தி

படம் 1.2 மின் பகிர்ான அல்ப்பு

1.2.2  மின் பகிர்ானத்தின்  

பல்ய�று முல்றகள்  

System of Power Transmission

i. யநரத்திம்ச மின ்பகிரைமானம்
அ. இரணடு க்டத்திகள முமற
ஆ. மையப்புளளி தமரயி்டப்்பட்ட இரணடு 

க்டத்திகள முமற
இ. மூனறு க்டத்திகள முமற 

ii. ஒரு முமன ைமாறுதிம்ச மின்சமாரம்
அ. இரணடு க்டத்திகள முமற
ஆ. மையப்புளளி தமரயி்டப்்பட்ட இரணடு 

க்டத்திகள முமற
இ. மூனறு க்டத்திகள முமற 

iii. மூனறு முமன ைமாறுதிம்ச மின்சமாரம்
அ. மூனறு முமன 3 க்டத்திகள
ஆ. மூனறு முமன 4 க்டத்திகள

1.3  ய�ரத்திலை மின் பகிர்ானம்  

DC Transmission

அலை திருத்தி

AC AC

HVAC HVACHVDC

அலை ்ாறறி

படம் 1.1 ய�ரத்திலை மின் பகிர்ானம் 

�ரி �லரபடம்

மின்சக்திமய உற்்பத்தி ப்சய்வது ைற்றும் 
விநியயமாகம் ப்சய்வது ைமாறுதிம்ச மின்சமாரைமாகவும், 
சிை இ்டஙகளில் அதமன ்பகிரைமானம் ப்சய்வது 
அதிக மினனழுத்த யநரத்திம்ச மின்சமாரைமாகவும்  
இருக்கும். 

உ ய ர  மி ன ன ழு த் த  ய ந ர த் தி ம ்ச 
மின ்பகிரைமானத்தின வடிவப்்ப்டம் 1.1 இல் 
பகமாடுக்கப்்படடுள்ளது. ைமாறுதிம்ச மின்சக்தியமானது 
உ ற் ்ப த் தி  ப ்ச ய் ய ப் ்ப ட டு  வ ழ ங கு ம்  மு ம ன 
மினைமாற்றி  மூைம்  உயர  மினனழுத்தைமாக 
அதிகரிக்கப்்படுகிறது. இநத அதிக மினனழுத்த 
ைமாறுதிம்ச மின்சமாரைமானது அமை திருத்தி மூைம் 
யநரத்திம்ச மின்சமாரைமாக ைமாற்றப்்படுகிறது. இநத 
அதிக மினனழுத்த யநரத்திம்ச மின்சமாரைமானது 
்பகிரைமானத் பதமா்டரகள வழியமாக க்டத்தப்்படுகிறது. 
ஏற்கும் முமனயில் யநரத்திம்ச மினனழுத்தைமானது 
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1.4.4  ் ாறுதிலை மின்ைார பகிர்ானத்தின் 

குல்றகள்

i. இவற்றில் மினயதக்கி மின தூணடிகளின 
விம்ளவுகள உணடு.

ii. ஸ்கின விம்ளவு கமாரைைமாக அதிக க்டத்தி 
யதமவப்்படுகிறது.

iii. ைமாறுதிம்ச  மின்சமார  ்பகிரைமானத்மத 
கட்டமைப்்பது கடினம்.

iv. ை மா று தி ம ்ச  மி ன ்ச மா ர த் ம த க் 
க்டத்துவதற்கமான  தமாமிரக்  க்டத்திகள 
அதிகம் யதமவப்்படுகிறது. 

மி ன  உ ற் ்ப த் தி  நி ம ை ய ங க ளி ல் 
ப்பருை்ளவு ைமாறுதிம்ச மின்சமாரயை உற்்பத்தி 
ப்சய்யப்்படுகிறது. இவவமாறு உற்்பத்தி ப்சய்யப்்படும் 
ைமாறுதிம்ச  மின்சமாரைமானது  ்ப்டம்  1.2இல் 
கமாடடியுள்ளவமாறு  க்டத்திகள  மூைம்  மின 
்பகிரைமானம் ப்சய்யப்்படுகிறது. மின ்பகிரைமானத்மத 
கீழ்க்கண்டவமாறு வமக்படுத்தைமாம். 

i. முதனமை மின ்பகிரைமானம் (Primary 
Transmission)

ii. துமை மின ்பகிரைமானம் (Secondary 
Transmission) என இரு வமகப்்படும்.

1.4.1  மு்தன்ல் மின் பகிர்ானம்  

Primary Transmission

மின உற்்பத்தி நிமையஙகளிலிருநது 
உற்்பத்தி ப்சய்யப்்படும் மினனழுத்தைமானது 
உயரவடுக்கு மினைமாற்றி மூைம் மின பதமா்டர 
முமறயில்  நுகரயவமாருக்கு  அருகில்  உள்ள 
ஏற்பு நிமையஙகளுக்கு பகமாணடு ப்சல்வயத 
முதனமை மின ்பகிரைமானம் எனப்்படும்.

1.4.2  துலை மின் பகிர்ானம்  

Secondary Transmission

முதனமை  மின  ்பகிரைமானம்  மூைம் 
ப்பறப்்படும் மினனழுத்தஙகம்ள குமறவடுக்கு 
மினைமாற்றி மூைம் குமறத்து, நகரத்தில் உள்ள 
்பல்யவறு  துமை  மின  நிமையஙகளுக்குக் 
பகமாணடு ப்சல்வமதயய துமை மின ்பகிரைமானம் 
எனகியறமாம்.

1.4.3  ் ாறுதிலை மின்ைார பகிர்ானத்தின் 

�ன்ல்கள்

i. ைமாறுதிம்ச  மின்சமாரத்மத  மிக  அதிக 
அ்ளவில் மினனழுத்தம் (33 கி.யவமா) 
உற்்பத்தி ப்சய்ய முடியும். 

ii. ை மா று தி ம ்ச  மி ன ்ச மா ர த் தி ல்  மி ன 
ைமாற்றி  பகமாணடு  மினனழுத்தத்மத 
அதிகப்்படுத்தயவமா குமறக்கயவமா இயலும்.

iii. அதிக மினனழுத்த மின ்பகிரைமானத்தமால் 
இழப்பு குமறகிறது.

iv. துமை மின நிமையஙகம்ள ்பரமாைரிப்்பது 
எளிது. ப்சைவு குமறவு.

உஙகளுககு ப்தரியு்ா?

இரணடு பைல்லிய குமறக் க்டத்திகள 
ய்சரநத அமைப்பில் சூரிய ஒளி ்படும் 
ய்பமாது மினனழுத்தம் ஏற்்படுகிறது. ஒரு 
குமறக்  க்டத்தியில்  சூரிய  ஒளி  ்படும் 
ய ்ப மா து  சூ ரி ய  ஒ ளி யி ல்  உ ள ்ள 
ஃ ய ்ப மா ட ்ட மா ன க ம ்ள  ( P h o t o n s ) 
உறிஞ்சுகிறது. இதனமால் எைக்டரமானகள 
ஆற்றல் ப்பற்று அடுத்த குமற க்டத்திக்கு 
ப்சல்கிறது. இதன விம்ளவமால் இரணடு 
குமறக்  க்டத்திகளுக்கிம்டயில்  சிறு 
மினனழுத்தம் ஏற்்படுகிறது. இதமனயய 
ய்சமாைமார ப்சல் எனகியறமாம்
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iii. விமை குமறவமானதமாக இருக்கயவணடும்.
iv. எம்ட குமறவமானதமாக இருக்கயவணடும்.

அ. தறாமிரம்

த மா மி ர ம்  ை ற் று ம்  அ லு மி னி ய ம் 
க்டத்திகம்ள அதிக அ்ளவில் மின்சமாரத்மத 
க்டத்துவதற்கு ்பயன்படுகிறது. ப்பரும்்பமாலும் 
மி ன  ்ப கி ர ை மா ன த் து க் கு  க டி ன த்  த மா மி ர ம் 
்ப ய ன ்ப டு த் த ப் ்ப டு கி ற து .  ஏ ப ன னி ல் , 
பைனமையமான தமாமிரத்மத வி்ட கடினைமான 
தமாமிரம் இரு ை்டஙகு வலிமையும்டயது. இது 
அ தி க  மி ன க ்ட த் து ம்  த ன ம ை யு ம ்ட ய து . 
தமாமிரத்தில் மினயனமாட்ட அ்டரத்தி அதிகம் 
என்பதமால், குமறநத ்பரப்பும்டய க்டத்தியய 
ய்பமாதுைமானது .  இதன  இனத்தம்ட  குமறவு . 
ஆயுள கமாைம் அதிகம்.

ஆ. அலுமினியம்

தமாமிரத்துக்கு அடுத்த்படியமாக சிறநத 
க்டத்தியமாக திகழ்வது அலுமினியம் ஆகும். 
இது விமை ைற்றும் எம்ட குமறவு. ஆனமால் 
க்டத்தும் திறன தமாமிரத்தில் 60 ்சதவீதம் தமான 
இருக்கும். அலுமினியக் க்டத்தியமானது 1.27 
ை்டஙகு தடிைன அதிகம் யதமவப்்படுகிறது. 
ஒனறு்டன ஒனறு இமைப்்பது கடினம். உருகு 
நிமை குமறவு என்பதமால் குறுக்குச் சுற்றினமால் 
்பமாதிப்்பம்டயும்.

இ.  வலுப்படுத்தப்படட எஃகுடன 

கூடிய அலுமினியக கடத்தி

ACSR (Aluminium Conductor with 
Steel Reinforced)

படம் 1.3 �லுப்படுத்்தப்படட எஃகுடன்கூடி� 

அலுமினி�க கடத்தி

1.5  ய்னிலை மின்ப்தாடர 

முல்றகள்  

Over Head Lines

மி ன  உ ற் ்ப த் தி  நி ம ை ய த் தி லி ரு ந து 
மின்சமாரத்மத மின நுகரயவமாருக்கு விநியயமாகம் 
ப்சய்ய யைனிமை மின பதமா்டர ்பயன்படுகிறது. 
மின ்பகிரைமானம் ைற்றும் மின விநியயமாகம் 
ய ்ச ர ந த து த மா ன  மி ன  க ட ்ட ம ை ப் பு  எ ன 
அமழக்கப்்படுகிறது.

1.5.1  ய்னிலை மின் ப்தாடரகளில் 

ப�ன்படுத்்தப்படும் பபாருள்கள்

i. மின்சமாரக் க்டத்திகள.
ii. மின கம்்பம் அல்ைது உத்திர யகமாபுரஙகள.
iii. மின கமாப்புப் ப்பமாருளகள.
iv. மின கமாப்புப் ப்பமாருளகம்ளத் தமாஙகிப் 

பிடிக்கும் குறுக்குச் ்சட்டம்.
v. மினைமாற்றி, மினனல் தமாஙகி, அ்பமாய 

்பைமக, கம்்பம் மீது ஏறமாைல் தடுப்்பதற்கமான 
தடுப்புகள ,  மினசுற்று  துணடிப்்பமான 
(Circuit Breaker) ஆகியன.

1.5.2  மின் பகிர்ானக கடத்திகள்  

Transmission Lines

பதமாமைவில்  உள்ள  மின  உற்்பத்தி 
நிமையஙகளிலிருநது, மின ்பளு மையஙகளுக்கு 
மின ்சக்தியமானது க்டத்தி வழியமாக க்டத்தப்்படுகிறது. 
இவவமக க்டத்திகளுக்கு மின ்பகிரைமானக் 
க்டத்திகள எனறு ப்பயர. மின ்பகிரைமானத்திற்கு 
தமாமிரம் ,  அலுமினியம் ,  எஃகு ,  எஃகு்டன 
கூடிய வலுவூட்டப்்பட்ட அலுமினியக் க்டத்தி 
(ACSR), ைற்றும் கமாடமியம் கைநத தமாமிரம் 
ய்பமானறமவ மின ்பகிரைமானக் க்டத்திக்ளமாக  
்பயன்படுத்தப்்படுகினறன.  

1.5.3  ய்னிலை மின் ப்தாடர 

கடத்திகளின் பண்புகள்

i. நல்ை மின க்டத்தும் தனமை பகமாண்டதமாக 
இருக்கயவணடும்.

ii. அ தி க  இ ழு வி ம ்ச  த மா ங கு ம்  ்ச க் தி 
பகமாண்டதமாக இருக்கயவணடும்.
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பூமியில் நடடு மவக்கப்்படுகிறது. 40மீ முதல் 
50மீ வமரயிைமான இம்டபவளி தூரம் பகமாண்ட 
இ்டஙகளில் 11  கி.யவமா. வமரயிைமான இவவமகக் 
கம்்பஙகள ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன.

ii. கறானகிரீட கம்பம்

படம் 1.5 கான்கிரீட கம்பம்

க மா ன கி ரீ ட  க ம் ்ப ங க ள  இ ரு ம் பு க் 
கம்பிக்ளமால்  ்பைப்்படுத்தப்்பட்ட  கமானகிரீட 
தூணகம்ளக் பகமாணடுள்ளது. கமானகிரீட குழமாய்க் 
கம்்பைமானது ்ப்டம் 1.5 இல் கமாட்டப்்படடுள்ளது. 
இமவ அதிக வலிமை ைற்றும் நீண்ட ஆயுள, 
நீடித்து உமழக்கும் தனமை ஆகியமவகம்ளக் 
பகமாண்டது. ைரக்கம்்பத்மத வி்ட அதிக இம்டபவளி 
(80 மீ முதல் 100 மீ) பகமாண்ட இ்டஙகளுக்கு 
இக்கம்்பம் ஏற்றதமாகும். ்பரமாைரிப்புச் ப்சைவு மிக 
மிகக் குமறவு. இமவ நல்ை மின கமாப்புத் தனமை 
பகமாண்டதமாக இருக்கும். இநத வமக மினகம்்பஙகள 
33 கி .யவமா .  வமர  ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது . 
இழுவிம்ச தமாஙகும் ்சக்தி குமறவு என்பதமால் 
க்டத்திகம்ள இமைக்கும்ய்பமாது ்பமாதிப்பு ஏற்்ப்ட 
வமாய்ப்பு உள்ளது.

iii. இரும்புக குழறாய்க கம்பம்
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படம் 1.6 இரும்புக குழாய்க கம்பம்

்ப்டம் 1.3 இல் உள்ளவமாறு ஒனறுக்கு 
யைற்்பட்ட அலுமினியக் க்டத்திகளுக்கு நடுவில் 
பூ ச் சு  பூ ்ச ப் ்ப ட ்ட  எ ஃ கு  க ம் பி ம ய  ம வ த் து 
தயமாரிக்கப்்படும் க்டத்திக்கு வலுப்்படுத்தப்்பட்ட 
எஃகு்டன கூடிய அலுமினியக் க்டத்தி எனறு 
ப்பயர. இதில் அலுமினியக் க்டத்தியின க்டத்தும் 
தி ற னு ம் ,  எ ஃ கி ன  இ ழு வி ம ்ச த்  தி ற னு ம் 
ய்சரநதிருப்்பதமால் இநத க்டத்தியய ப்பரும்்பமாலும் 
மி ன  ்ப கி ர ை மா ன த் தி ற் கு  அ தி க ம் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.

1.6  கடத்திகலளத் ்தாஙகி 

பிடிப்ப்தறகான கம்பஙகள்

மி ன ்ச மா ர ம்  க ்ட த் து ம்  க ம் பி க ம ்ள 
உ ய ர த் தி ல்  த மா ங கி  பி டி க் க  க ம் ்ப ங க ள 
்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. ப்பமாதுவமாக யதமவ 
ைற்றும் க்டத்தியின உருவ அ்ளமவப் ப்பமாருத்து, 
கம்்பத்தின தனமை நமானகு வமகப்்படுகிறது.

i. ைரக் கம்்பம்
ii. கமானகிரீட கம்்பம்
iii. இரும்புக் குழமாய்க் கம்்பம்
iv. உருக்கு உத்திரக் யகமாபுரம்

i. மரக கம்பம்

படம் 1.4 ்ரக கம்பம்

்ப ்ட ம்  1 . 4  இ ல்  க மா ட ்ட ப் ்ப ட டு ள ்ள 
இவவமகக் கம்்பம் யநரமானதமாகவும் வலிமை 
உ ம ்ட ய த மா க வு ம் ,  சீ ர மா ன  மு ம ற யி ல் 
்ச மா ய் வ மா ன   வ டி வி லு ம் ,  மு டி ச் சு க ள 
இல்ைமாதவமாறும்  இருக்கயவணடும் .  விமை 
குமறவமானது. ைணணில் புமதத்து மவக்கும் 
்பகுதி எளிதில் சிமதநது விடும் என்பதமால், 
கிரியயமாய்சமாட எணபைய் பகமாணடு பூச்சு பூசி, 
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1.7  மின் பகிர்ானத்தின் யபாது 

ஏறபடும் விலளவுகள்

1.7.1  ஸ்கின் விலளவு  

Skin Effect

கடத்தியின் 

குறுககு 

ப�டடுப்பரப்பு

கடத்தியின் 

ப�ளிப்பகுதியில் 

அதிக 

மின்யனாடடம்

கடத்தியின் 

உள்பகுதியில் 

குல்ற�ான 

மின்யனாடடம்

படம் 1.8 ஸ்கின் விலளவு

க்டத்தியின வழியய ைமாறுதிம்ச மின்சமாரம் 
்பமாயும்ய்பமாது கமாநதப் ்பமாயம் ஏற்்படும். இநத கமாநதப் 
்பமாயம் ்ப்டம் 1.8 இல் உள்ளது ய்பமால் க்டத்தியின 
மையப்்பகுதியில் அதிகைமாகவும், பவளிப் ்பகுதியில் 
குமறவமாகவும் இருக்கும். இதன கமாரைைமாக 
க்டத்தியின பவளிப்புறத்தில் மினயனமாட்டம் 
அதிகைமாக இருக்கும். இநத நிகழ்விற்கு ஸ்கின 
விம்ளவு எனறு ப்பயர. இநத விம்ளவமால் மின்சமாரம் 
ப்சல்லும் ்பரப்பு குமறகிறது. க்டத்தியின விட்டம் 
கூடினமால் ஸ்கின விம்ளவு கூடும். 

1.7.2  ப�ளிசசுடபராளி  

Corona

படம் 1.9 ப�ளிசசுடபராளி

அதிகைமான ைமாறுதிம்ச மினனழுத்தத்மதத் 
தமாஙகிச் ப்சல்லும் இரணடு க்டத்திகளுக்கு 
இம்டயிைமான  இம்டபவளியமானது ,  அதன 

்ப்டம் 1.6 இல் கமாட்டப்்படடுள்ள இரும்புக் 
குழமாய்க் கம்்பம் கமானகிரீட கம்்பத்மத வி்ட 
உறுதியமானது. துருபிடிக்கமாைல் இருக்க துத்தநமாக 
முைமாம் பூ்சப்்படடிருக்கும். ஒயர குழமாயமாகயவமா, 
ஒனறுக்கு யைற்்பட்ட குழமாய்கள ப்சமாருகப்்படடு 
அல்ைது  இமைக்கப்்பட்ட  வமகயமாகயவமா 
இருக்கும். குழமாயின சுற்றுப்புரம் வட்ட வடிவைமாக 
இருப்்பதமால், இதில் தமாக்கும் கமாற்றின அழுத்தம் 
கமானகிரீட கம்்பத்தில் தமாக்குவமதவி்ட குமறவமாக 
இருக்கும். இவவமகக் கம்்பஙகம்ள நிை இமைப்பு 
ப்சய்யயவணடியது அவசியைமாகும். பதரு வி்ளக்கு 
ய்பமானற குமறநத மினனழுத்தம் யதமவப்்படும் 
இ்டஙகளுக்கு ஏற்றது. 50 மீ முதல் 80 மீ வமரயிைமான 
இம்டபவளி இருக்கும் தூரஙகளுக்கும் 440/230 
யவமால்ட மினனழுத்தஙகளுக்கும் இவவமகக் 
கம்்பம் ஏற்றது. 

iv. உருககு உத்திர நகறாபுரம்

படம் 1.7 உருககு உத்திர யகாபுரம்

இரணடு அல்ைது அதற்கு யைற்்பட்ட 
உருக்கு உத்திரக் கம்்பஙகம்ள பகமாணடு யையை 
்ப்டம் 1.7 இல் கமாட்டப்்படடுள்ளவமாறு A வடிவத்தில் 
அமைப்்பதற்கு கூடடுக் கம்்பம் எனறு ப்பயர. 
இமவ அதிக வலிமை ைற்றும் நீண்ட ஆயுள 
பகமாண்டதமாய் வடிவமைக்கப்்படடுள்ளது. மிக 
அதிக உயரம் யதமவப்்படும் ய்பமாதும், மிக அதிக 
மினனழுத்தமுள்ள மின்சமாரத்மதக் க்டத்தியில் 
எடுத்துச் ப்சல்ைத் யதமவயமான ய்பமாது ைடடும்தமான 
யகமாபுரம் அமைக்கப்்படடு ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.  
இவவமக யகமாபுரஙகள 100 மீ முதல் 300 மீ 
வமர உள்ள இம்டபவளிக்கு ஏற்றதமாகும். 
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v. ப வ ளி ச்  சு ்ட ப ர மா ளி  ஏ ற் ்ப டு ம் ய ்ப மா து 
ஹ மா ர ய ை மா னி க்  மி ன ய ன மா ட ்ட ம் 
ஏற்்படுவதமால், ்சமாரஜிங மினயனமாட்டம் 
அதிகைமாகிறது.

1.8  உ�ர மின்னழுத்்தப் 

பகிர்ானத்தின் �லககள்  

Types of Overhead Lines

மின ்பகிரைமானத்தில் மின க்டத்தியின 
நீ்ளம் முழுமைக்கும் மின தம்ட (R), மின தூணடு 
திறன (L), மின யதக்குத்திறன (C) ஆகியமவ 
ஒயர அ்ளவமாக இருக்கும்்படி ப்சய்யப்்படடிருக்கும். 
மின தம்ட ைற்றும் மின தூணடுத் திறன இரணடும் 
ய்சரநது ,  பதமா்டர  மினைறுப்புத்  திறன  (Z) 
உருவமாக்கும் .  ஒரு  முமன  மின்சமாரத்தின 
க ்ட த் தி க ளு க் கு  இ ம ்ட யி லு ம் ,  மு ம் மு ம ன 
மின்சமாரத்தில் ஒரு மின முமன ைற்றும் நியூடரல் 
முமனக்கும் இம்டயில் மின யதக்குத்திறன 
விம்ளவு உருவமாகிறது. இநத மின யதக்குத்திறன 
கமாரைைமாக  ்பகிரைமானம்  ப்சய்வதற்கமான 
கைக்கீடடில் ்பமாதிப்பு நிமறநததமாக இருக்கும். 
மின யதக்குத் திறன விம்ளமவக் கைக்கில் 
எடுத்துக்  பகமாளவமதப்  ப்பமாறுத்து ,  உயர 
மினனழுத்தப் ்பகிரைமானம் மூனறு வமகப்்படுகிறது.

i. குறுகிய உயர மினனழுத்தப் ்பகிரைமானம் 
Short Transmission Lines

ii. நடுத்தர உயர மினனழுத்தப் ்பகிரைமானம் 
Medium Transmission Lines

iii. நீண்ட உயர மினனழுத்தப் ்பகிரைமானம் 
Long Transmission Lines

i. குறுகிய உயர் மினனழுத்தப் பகிர்மறானம்

உயர மின ்பகிரைமானத்தில் க்டத்தியின 
20 கி.யவமா. க்கும் குமறவமாக உள்ளமதயய 
குறுகிய  உயர  மினனழுத்தப்  ்பகிரைமானம் 
எனப்்படும். குமறநத மினனழுத்தம் ைற்றும் 
க்டத்தியின நீ்ளம் குமறவமாக இருப்்பதனமால் மின 
யதக்குத்திறன குமறவமாக இருக்கும். மைனின, 
மின தம்ட ைற்றும் ைமாறும் மின தூணடு திறன 
ஆகியமவ ஒயர புளளியில் இருப்்பதமால் கைக்கில் 
எடுத்துக் பகமாள்ளப்்படுகிறது.

விட்டத்மத வி்ட அதிகைமாக இருக்கும் ப்பமாழுது, 
அநதக் க்டத்திமய சுற்றியுள்ள வளி ைண்டை 
கமாற்றில் நிமைை மினனழுத்தம் உருவமாகும். 
இதனமால் க்டத்திமயச் சுற்றி ஊதமா நிறத்தில் 
்ப்டம்  1 .9  இல் உள்ளது ய்பமால் தீப்ப்பமாறி 
ஏற்்படுவது பவளிச்சு்டபரமாளி எனப்்படும்.

அ.  சவளிச்சுடசரறாளி ஏற்படுவதற்கறான 

கறாரணிகள்

i. வளி ைண்டைம்
ii. க்டத்தியின அ்ளவு
iii. க்டத்திகளுக்கு இம்டப்்பட்ட தூரம்
iv. மின பதமா்டர மினனழுத்தம் 

ஆ.  சவளிச்சுடசரறாளி நதறானறுவதறால் 

ஏற்படும் நனசமகள்

i. பவளிச்  சு்டபரமாளி  ஏற்்படும்  ய்பமாது 
க்டத்திமய  சுற்றியுள்ள  கமாற்றமானது 
க்டத்தும் தனமை பகமாணடிருப்்பதமால், 
க்டத்தியின பைய்நிகர (Virtual) விட்டம் 
அ தி க ரி க் கி ற து .  இ த ன  க மா ர ை ை மா க 
க்டத்திகளுக்கு  இம்டயிைமான  நிமைை 
மினனழுத்தம் குமறகிறது.

ii. எழுச்சி மினயனமாட்டஙகளில் ஏற்்படும் 
நிமையற்ற தனமைமய பவளிச் சு்டபரமாளி 
குமறக்கிறது.

இ.  சவளிச்சுடசரறாளி நதறானறுவதறால் 

ஏற்படும் குச்கள் 

i. திறன இழப்பு ஏற்்படுகிறது. இதனமால் மின 
விமனதிறன குமறகிறது.

ii. பவளிச் சு்டபரமாளி கமாரைைமாக ஓய்சமான 
ஏ ற் ்ப டு வ த மா ல் ,  ய வ தி  வி ம ன யி ன 
கமாரைைமாக  க்டத்திகள  துருப்பிடிக்க 
வமாய்ப்புள்ளது.

iii. அருகில்  உள்ள பதமாமைத் பதமா்டரபு 
க்டத்திகளில்  தூணடு  மினயனமாட்டம் 
உருவமாகி இம்டயூறுகம்ள உருவமாக்குகிறது.

iv. க்டத்தியில் அழுக்கு ைற்றும் கரடு முர்டமாக 
உள்ள  இ்டஙகளில்  அதிகைமாக  ஒளி 
உண்டமாகும்.
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பகமாணடு ப்சல்லும்ய்பமாது தமாஙகுச் ்சட்டஙகளில் 
மினகசிவு ைற்றும் குறுக்குச் சுற்று ஏற்்படுகிறது. 
இதமன தடுக்க தமாஙகுச் ்சட்டஙகம்ள நனகு 
மின கமாப்பு ப்சய்திருக்க யவணடும்.

1.9.1  �ல்ை மின்காப்புப் பபாருள்களுககான 

குைஙகள்

i. இயநதிரவியல் வலிமை பகமாணடிருக்க 
யவணடும்.

ii. மினகமாப்பு வலிமை அதிகைமாக இருக்க 
யவணடும்.

iii. மினகமாப்புப் ப்பமாருளகளில் ைமாசு ைற்றும் 
விரி்சல் ஆகியமவ இருக்கக்கூ்டமாது.

iv. மினகமாப்பு மினதம்ட அதிகைமாக இருக்க 
யவணடும்.

v. சுற்றுப்புற சூழ்நிமையமால் ்பமாதிப்்பம்டயக் 
கூ்டமாது.

vi. நுண தும்ளகள பகமாண்டதமாக இருக்கக் 
கூ்டமாது. 

vii. விமை ைலிவமானதமாக இருக்க யவணடும்.

1.9.2  லைன் மின் காப்பு ்த�ாரிககப் 

ப�ன்படும் பபாருள்கள்

ய்பமாரசிலின, கணைமாடி, பைக்னீசியம் 
சிலியகட  ய்பமானறமவ  மைன  மினகமாப்புப் 
ப்பமாருளகள  தயமாரிக்க  ்பயன்படுகினறன . 
ய்பமாரசிலின  மைன  மினகமாப்புப்  ப்பமாருள 
தயமாரிக்க அதிகைமாக ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 
பநகிழி ,  பவளம்ளக்  களிைண ,  கணைமாடி 
ஆகியமவகம்ளச்  ய்சரத்து  தகுநத  பவப்்ப 
நிமையில் இது தயமாரிக்கப்்படுகிறது. யைலும் 
நல்ை உறுதியு்டனும் வழவழப்்பமான யைற்்பரப்பு 
பகமாணடும்  நுண  தும்ளகள  இல்ைமாைலும் 
தயமாரிக்கப்்படுகிறது.

1.9.3  லைன் மின்காப்புப் பபாருள்களின் 

�லககள்

i. ப்சருகமாணி வமக 
ii. பதமாஙகல் வமக அல்ைது வட்டத்தடடு வமக 
 அ. யஹவைட வமக 
 ஆ. கூடடு மூடி வமக 
 இ. தகடு ைற்றும் இமைப்பு வமக 

ii.  நடுத்தர உயர் மினனழுத்தப் பகிர்மறானம்

உயர மின ்பகிரைமானத்தில் க்டத்தியின 
நீ்ளம் 50 கி.மீ லிருநது 150 கி.மீ வமரயும் 
ைற்றும் 20 கி.யவமா. முதல் 100 கி.யவமா வமர 
உள்ளமதயய நடுத்தர உயர மினனழுத்தப் 
்பகிரைமானம்  எனப்்படும் .  இநத  வமகயில் 
ய்பமாதுைமான க்டத்தியின நீ்ளமும், மினனழுத்தமும் 
இருப்்பதமால்  மின  யதக்குத்திறன  விம்ளவு 
கைக்கில்  எடுத்துக்  பகமாள்ளப்்படுகிறது . 
அமனத்து மின யதக்குத்திறனும் ஒனறு ய்சரநது, 
மைனுக்கு குறுக்யக ஒனறு அல்ைது ஒனறுக்கு 
ய ை ற் ்ப ட ்ட  பு ள ளி யி ல்  இ ரு க் கு ை மா று 
அமைக்கப்்படடிருக்கும்.

iii.  நீண்ட உயர் மினனழுத்தப் பகிர்மறானம்

உயர மின ்பகிரைமானத்தில் க்டத்தியின 
நீ்ளம் 150 கி.மீ க்கு யைல் ைற்றும் 100 கி.யவமா. 
க்கும் அதிகைமாக உள்ளமதயய நீண்ட உயர 
மினனழுத்தப் ்பகிரைமானம் எனகியறமாம்.

1.8.1  பாதுகாப்புக காப்பிடல்  

Guarding

கு ம ற ந த ,  ந டு த் த ர  ை ற் று ம்  அ தி க 
மி ன ன ழு த் த க்  க ்ட த் தி க ள ,  ை ம ழ ,  பு ய ல் 
ய்பமானற இயற்மக சீற்றம் கமாரைைமாக அறுநது 
விழுநதமால் மின வி்பத்துக்கள ஏற்்படுகிறது. 
அதன  கமாரைைமாக  உயிரச்  ய்சதம்  ஏற்்ப்ட 
வமாய்ப்புணடு. அவவமாறு அறுநது விழுநதமாலும் 
அதமனத்  தமாஙகி  பிடிப்்பதற்கு  பதமாடடில் 
ய்பமானற நிை இமைப்பு ப்சய்யப்்பட்ட கம்பி 
அமைப்பிற்கு ்பமாதுகமாப்புக் கமாப்பி்டல் எனறு 
ப்பயர. க்டத்தி அறுநது, ்பமாதுகமாப்பு கமாப்பி்டல் 
மீது விழும் ய்பமாது மின சுற்று துணடிப்்பமான 
(Circuit Breaker) ப்சயல்்படடு மின்சமாரத்மத  
துணடிக்கிறது.

1.9  மின் காப்புப் பபாருள்கள்  

Line Insulators

மின கம்்பம் அல்ைது உருக்கு உத்திர 
யகமாபுரஙகள வழியமாக க்டத்தி மூைம் மின்சமாரம் 
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உ ரு க் கு  உ த் தி ர  ய க மா பு ர த் தி ன  கு று க் கு ச் 
்ச ட ்ட த் தி ல்  ப த மா ங கு ம்  வி த ை மா க 
அ ம ை க் க ப் ்ப ட டி ரு க் கு ம் .  க ்ட த் தி ய மா ன து 
அடிப்்பமாகத்தில்  இமைக்கப்்படடிருக்கும் . 
வழஙகு மினனழுத்ததிற்கு ஏற்்ப யதமவயமான 
வட்டத் தடடுகள பதமா்டரமாக உயைமாக இமைப்பு 
மூைம் இமைக்கப்்படடிருக்கும். ஒரு வட்டத் 
தடடு  11  கி .யவமா  வமர  தமாஙகக்கூடியது . 
யதமவப்்படும்  இமைப்பிற்கு  ஏற்்ப  வட்டத் 
த ட டு க ம ்ள  ப த மா ்ட ர மா க  இ ம ை த் து க் 
பகமாள்ளைமாம்.

அ.  ஹேவ்லட் வகை  
Hewlett Type

படம் 1.12 யேவைட �லக லைன் 

மின்காப்பான்

யஹவைட வமக மைன மினகமாப்்பமான ்ப்டம் 
1.12 இல் கமாட்டப்்படடுள்ளது. இதன ஒவபவமாரு 
்பகுதியும் ய்பமாரசிலினமால் ப்சய்யப்்படடிருக்கும். 
இ த ன  ந டு ப் ்ப கு தி யி ல்  U  வ டி வ  ்ப ள ்ள ம் 
ப வ ட ்ட ப் ்ப ட டி ரு க் கு ம் .  இ த ன  வ ழி ய மா க 
உ ய ை மா க   இ ம ை ப் ம ்ப ப்  ்ப ய ன ்ப டு த் தி , 
ஒ ன று க் கு   ய ை ற் ்ப ட ்ட  வ ட ்ட த்  த ட டு க ள 
ைமரயமாணிகள மூைம் இமைக்கப்்படுகிறது. 
மினகமாப்்பமானகள உம்டநதமாலும் க்டத்திகள 
கீயழ விழமாது.

iii.  திரிபு வமக 
iv. பூடடு வமக  
v. தடுப்பு நிறுத்த வமக

i.  சைருகறாணி வசக  

PIN Type insulator

படம் 1.10 பைருகாணி �லக மின்காப்பான்

இவவமக மினகமாப்்பமானது, கம்்பத்தின 
குறுக்குச் ்சட்டத்தில் நிறுவப்்படுகிறது. ்ப்டம் 
1.10 இல் உள்ளது ய்பமால் இதன யைற்்பகுதியில் 
்பள்ளம் பவட்டப்்படடு, அதில் க்டத்தியமானது 
ம வ க் க ப் ்ப டு கி ற து .  ய ந ர மா க ச்  ப ்ச ல் லு ம் 
க்டத்திகம்ளத்  தமாஙகிப்  பிடிக்க  இவவமக 
மினகமாப்்பமானகள ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. 

ii.  சதறாங்கல் வசக அல்லது வடடத்தடடு வசக  

Suspension type Insulator

தீப்பபாறி 

அைாரம்

மின்கடத்தி

மின்காப்பான்

கிண்ைம்

படம் 1.11 �டடத்்தடடு �லக லைன் 

மின்காப்பான்

்ப ்ட ம்  1 . 1 1  இ ல்  க மா ட ்ட ப் ்ப ட டு ள ்ள 
வட்டத்தடடு வமக மைன மினகமாப்்பமானது, 
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iii.  திரிபு வசக  

Strain Type

திரிபு �லக 

மின்காப்பான்

கடத்தி

கம்பம்

படம் 1.14 திரிபு �லக மின்காப்பான்

்ப்டம் 1.14 இல் கமாட்டப்்படடுள்ள திரிபு 
வமக மினகமாப்்பமானகள, அதிக இழுவிம்ச 
யதமவப்்படும் மைன முடிவிலும், மூமைகளிலும் 
குறுகிய வம்ளவுகளிலும், ஆறுகம்ள க்டக்கக்கூடிய 
இ்டஙகளிலும், 11 கி.யவமா. வமரயிைமான மின 
கம்்பஙகளில் ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. ஆறுகளின 
குறுக்யக நீண்ட இம்டபவளி தூரஙகளில் மூனறு 
அல்ைது அதற்கு யைற்்பட்ட மினகமாப்்பமானகம்ள 
பதமா்டரமாக இமைத்து ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 
இழுவிம்ச அதிகைமாக உள்ள இ்டஙகளில் இரணடு 
அல்ைது அதற்கு யைற்்பட்ட மின கமாப்்பமானகள 
இமையமாக இமைத்து ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 

iv.  பூடடு வசக  

Shackle Insulator 

்லர�ாணி

பூடடு �லக 

மின்காப்பான்

D-�டி� 

படலட

கம்பம்

படம் 1.15 பூடடு �லக மின்காப்பான்

்ப்டம் 1.15 இல் கமாட்டப்்படடுள்ள பூடடு 
வ ம க  மி ன க மா ப் ்ப மா ன க ள  கு ம ற ந த 

ஆ.  கூட்டு மூடி வகை  
Cemented cap type

துத்்த�ாகம் பூசி� 

இரும்பு

சிப்ண்ட

யகாை 

ஏற்றமுலட� 

திருகாணி

படம் 1.13 கூடடு மூடி �லக லைன் 

மின்காப்பான்

்ப்டம் 1.13 இல் கமாட்டப்்படடுள்ள கூடடு 
மூடி வமக மினகமாப்்பமானின ஒவபவமாரு ்பகுதியும், 
ய்பமாரசிலினமால் ப்சய்யப்்படடிருக்கும். இதன யைல் 
்பமாகத்தில் யகல்வமனஸ்டு வமாரப்பு இரும்பினமால் 
ப்சய்யப்்பட்ட  மூடியமானது ,  சிபைணடினமால் 
பூ்சப்்படடுள்ளது.  எஃகுத்  திருகமாணி மூைம் 
அடிப்்பகுதியில் உள்ள உடபுறக் குழியினுள 
மவத்து சிபைணட பகமாணடு பூ்சப்்படுகிறது. 
எஃகுத்  திருகமாணியின  ைறுமுமன  அடுத்த 
அைகின வமாரப்பு இரும்பின மூடியில் உள்ள 
குழியில் ப்பமாருநதும் வணைம் ்பநது வடிவில்  
அமைக்கப்்படடுள்ளது.

இ.  தைடு மற்றும் இகைப்பு வகை  
Core and link Type

தகடு ைற்றும் இமைப்பு வமகயமானது 
யைற்கண்ட  யஹவைட  ைற்றும்  கூடடு  மூடி 
ஆ கி ய  இ ர ண டு  வ ம க ம ய யு ம்  ய ்ச ர ந த 
அமைப்்பமாகும். இவவமகயமானது, ்சைச்சீரமான 
ய்பமாரசிலின வட்டத் தடடு உயைமாக உரும்ள 
மூைம் இமைக்கப்்படுகிறது. இநத உயைமாக 
உரும்ளயமானது  ய்பமாரசிலின  வட்டத்  தடடு 
முழுவதும் ஒடடிக்பகமாணடிருக்குைமாறு அழுத்தம் 
பகமாடுக்கப்்படடு தயமாரிக்கப்்படடுள்ளது. இவவமக 
மின கமாப்்பமானகள பவப்்பத்தமால் ்பமாதிப்்பம்டயமாது.
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1.10.2  �ழஙகி  

Distributor

மின நுகரயவமாருக்கு தட்டல் (Tappings) 
மூைம் மின்சமாரம் வழஙகுதமைக் குறிக்கிறது. 
்பை இ்டஙகளிலிருநது மின்சமாரம் எடுக்கப்்படுவதமால் 
மினயனமாட்டம் எல்ைமா இ்டஙகளிலும் ஒயர அ்ளவமாக 
இருப்்பதில்மை. ஆகயவ வழஙகிமய வடிவமைக்கும் 
ய்பமாயத, அதன நீ்ளம் முழுமைக்கும் மினனழுத்த 
வீழ்ச்சிமய கைக்கில் பகமாள்ள யவணடும்.

1.10.3 �ழஙகியின் �லககள் 

 மின இமைப்ம்ப ப்பமாறுத்து
அ. ஆர வமக மின வழஙகு முமற  

Radial Distribution System
ஆ. வம்ளய வமக மின வழஙகு முமற  

Ring Main Distribution System
இ. ய்சரத்திமைத்த வமக மின  

வழஙகு முமற  
Interconnect System

அ)  ஆர �லக மின் �ழஙகு முல்ற  

Radial Distribution System

இ ம் மு ம ற யி ல்  ஒ வ ப வ மா ரு  ்ப ளு 
்சநதிப்புகளிலும் தனித் தனி ஊட்டளிப்புத் பதமா்டர 
வழியமாக பகமாணடு ப்சல்ைப்்படடு, துமை மின 
நிமையம் வழியமாக கடடுப்்படுத்தப்்படுகிறது. 
குமறநத மினனழுத்த யதமவ உள்ள இ்டஙகளில், 
நகரத்தின மையத்தில் ்பளு ்சநதிப்புகள அல்ைது 
மி ன ன மா க் கி  உ ள ்ள  ய ்ப மா து  இ ம் மு ம ற 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. இதில் ஒரு இ்டத்தில் 
்பழுது ஏற்்பட்டமாலும் பைமாத்த மினசுற்றும் ்பமாதிப்பு 
அம்டயும்.  

ஆ)  �லள� �லக மின் �ழஙகு முல்ற  

Ring Main Distribution System

இ து  மூ ்ட ப் ்ப ட ்ட  வ ம ்ள ய ம்  ய ்ப மா ல் 
அமைக்கப்்படடிருக்கும் .  ஒவபவமாரு  ்பளு 
்ச ந தி ப் பு க ளு ம்  ஒ ன ற ன  பி ன  ஒ ன ற மா க 
அமைக்கப்்படடிருக்கும் .  ஒவபவமாரு  ்பளு 
்சநதிப்புகளுக்கும் இரணடு இ்டஙகளிலிருநது 
மின்சமாரம் வழஙகப்்படுகிறது. ஒனறில் ்பழுது 
ஏற்்பட்டமால், ைற்பறமானறின மூைம் மின்சமாரம் 

மினனழுத்தமுள்ள மின வினியயமாகத்திற்கு 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. இதமன யநரக்குத்தமாகயவமா 
அல்ைது கிம்ட ைட்ட நிமையியைமா மவத்து 
்பயன்படுத்தைமாம்.

v.  தடுப்பு நிறுத்த வசக  

Stay Insulator

படம் 1.16 ்தடுப்பு நிறுத்்த �லக 

மின்காப்பான்

த டு ப் பு  இ ழு க்  க ம் பி  இ ம ை க் கு ம் 
இ்டஙகளில் ்பயன்படுத்தப்்படும் மினகமாப்்பமானுக்கு 
தடுப்பு நிறுத்த வமக மினகமாப்்பமான எனறு 
ப்பயர. இது ்ப்டம் 1.16 இல் கமாட்டப்்படடுள்ளது. 
இதுவும் ய்பமாரசிலினமால் ப்சய்யப்்படடிருக்கும். 
இழுவிம்சமயப் ப்பமாறுத்து மினகமாப்்பமானகளின 
வடிவம் அமையும். இது 33 கி.யவமா வமர உள்ள 
கம்்பஙகளிலிருநது மின கசிவு வரமாைல் தடுக்க 
்பயன்படுகிறது. இநத மினகமாப்்பமான தமரயிலிருநது 
3 மீ உயரத்தில் அமைக்கப்்ப்டயவணடும்.

1.10  மின் விநிய�ாக முல்ற  

Distribution System

நடுத்தர மினனழுத்தத்மத மினைமாற்றி 
மூைம் குமறநத மினனழுத்தைமாக (415V, அல்ைது 
240V) ைமாற்றி நுகரயவமாருக்கு வழஙகும் அமைப்ம்ப 
மின விநியயமாகம் எனகியறமாம். இமவ ஊட்டளிப்புத் 
பதமா்டரகள, வழஙகி ைற்றும் ய்சமவ வழித் 
த்டஙகள ஆகியவற்மற உள்ள்டக்கியதமாகும்.

1.10.1  ஊடடளிப்புத் ப்தாடரகள்  

Feeders

ஊட்டளிப்புத் பதமா்டர என்பது மின்சமாரம் 
க்டத்தும்  க்டத்தியமாகும் .  இது  துமை  மின 
நிமையத்மதயும், நுகரயவமாருக்கு மின்சமாரம் 
வழஙகும் ்பகுதிமயயும் இமைக்கிறது. இதில் 
க ்ட த் தி  மு ழு ம ை க் கு ம்  ஒ ய ர  அ ்ள வி ல் 
மினனழுத்தம் இருக்கும்.
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மின பதமா்டர மூைம் பகமாணடு ப்சல்ை முடியமாத 
இ்டஙகளியைமா, ைக்கள பநருக்கைமாக வசிக்கும் 
்பகுதிகளியைமா மின வ்டம் முைம் மின்சமாரம் 
ப க மா ண டு  ப ்ச ல் ை ப் ்ப டு கி ற து .  இ ந த  மி ன 
வ்டஙகளில் ஒனறு அல்ைது அதற்கு யைற்்பட்ட 
க்டத்திகம்ள முமறயமாக மினகமாப்பு ப்சய்யப்்படடு 
உற்்பத்தி ப்சய்யப்்படுகிறது. இநத மின வ்டஙகள 
1, 2, 3, 3½, 4 எனற அடிப்்பம்ட அ்ளவுகளில் 
கிம்டக்கினறன.

1.11.1 �ன்ல்கள்

i. மி ன  வ ்ட ங க ள  நி ை த் த டி யி ல் 
புமதக்கப்்படுவதமால் இடி, மினனல், தட்ப 
பவட்ப நிமை, புயல் ைற்றும் ்பறமவகள 
ய்பமானறமவக்ளமால் ்பமாதிப்்பம்டயமாது.

ii. நி ை த் த டி யி ல்  பு ம த க் க ப் ்ப டு வ த மா ல் 
இ ழு வி ம ்ச  இ ரு க் க மா து .  அ த ன மா ல் 
க்டத்திகள  தம்ட  ஏற்்படுவதில்மை . 
இதனமால் வி்பத்துகள குமறகினறன.

iii. ்பரமாைரிப்பு ப்சைவு குமறவு.

iv. பதமா்டரபு கம்பிகளுக்கு எநத தம்டயும் 
ஏற்்படுவதில்மை.

1.11.2 குல்றகள்

i. மின வ்டஙகள அமைப்்பதற்கமான ப்சைவு 
மிக அதிகம்.

ii. உயர  மினனழுத்த  மின  வ்டஙகள 
தயமாரிப்்பது கடினம்.

iii. இமைப்பு ப்சய்வது கடினம்.
iv. ்பழுது  ஏற்்படடிருக்கும்  இ்டஙகம்ள 

கண்டறிவது கடினம்.

1.11.3 மின் �டத்தின் �லககள்

அ. மினனழுத்த அ்ளவுகளின அடிப்்பம்டயில் 
மி ன வ ்ட ை மா ன து  கீ ழ் க் க ண ்ட வ மா று 
வமகப்்படுத்தப்்படுகிறது.
i. கு ம ற ந த  அ ழு த் த  மி ன வ ்ட ம்  

1 கி.யவமா வமர 
ii. அதிக அழுத்த மினவ்டம் 11 கி.யவமா 

வமர

வழஙகப்்படுகிறது. இம்முமற குமறநத ைற்றும் 
நடுத்தர மினனழுத்தம் யதமவப்்படும் இ்டஙகளில் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. இம்முமறயில் மின 
நுகரயவமாருக்கு குமறநத அ்ளவியையய மினனழுத்த 
ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும். ஒனறுக்கு யைற்்பட்ட 
ஊட்டளிப்புத் பதமா்டர மூைம் மின்சமாரம் வழஙக 
முடியும். ஒவபவமாரு வழஙகிகளுக்கும் இரணடு 
ஊ ட ்ட ளி ப் பு த்  ப த மா ்ட ர  மூ ை ம்  மி ன ்ச மா ர ம் 
வழஙகுவதமால் நம்்பகத் தனமை உண்டமாகும்.

இ)  யைரத்திலைத்்த �லக மின் �ழஙகு முல்ற  

Interconnect System

ஒனறுக்கு  யைற்்பட்ட  மின  உற்்பத்தி 
நிமையஙகள ைற்றும் துமை மின நிமையஙகள 
ஊ ட ்ட ளி ப் பு த்  ப த மா ்ட ர  வ ம ்ள ய த் தி ல் 
இமைக்கப்்படும் முமறக்கு ‘ய்சரத்திமைத்த 
வமக மின வழஙகு முமற’ எனறு ப்பயர. இதமன 
வ ம ை யி ம ை ப் பு  எ ன று ம்  அ ம ழ ப் ்ப ர . 
இம்முமறயில் மின உற்்பத்தி நிமையம், துமை 
மி ன  நி ம ை ய ம்  ஆ கி ய ம வ  ஒ ன ற மா க 
இமைக்கப்்படடு, மினனழுத்தத்மத மினைமாற்றி 
மூைம் 33 கி.யவமா. ஆக குமறத்து வழஙகப்்படுகிறது. 
இ ம் மு ம ற ய மா ல்  ந ம் ்ப க த் த ன ம ை  ை ற் று ம் 
விமனதிறன அதிகரிக்கிறது. உச்்ச்பட்ச மின 
நுகரதலின ய்பமாது பவவயவறு மின உற்்பத்தி 
நிமையஙகளிலிருநது மின்சமாரம் வழஙக முடியும்.

1.10.4  யைல� �ழித்்தடஙகள்  

Service Lines

ய்சமவ வழித்த்டஙகள என்பது குமறநத 
நீ்ள அ்ளவிைமான மின இமைப்புக் க்டத்தியமாகும். 
மி ன  வி நி ய ய மா க க்  க ம் ்ப த் தி ற் கு ம் , 
்பயனீட்டமா்ளருக்கும் இம்டயய இமைக்கப்்படும் 
க்டத்திக்கு ய்சமவ வழித்த்டம் எனறு ப்பயர.

1.11  நிைத்்தடி மின்�டம் மூைம் மின் 

விநிய�ாகம்  

Under Ground Cable

நிைத்தடியில் புமதக்கப்்பட்ட மினவ்டம் 
மூைமும் மின உற்்பத்தி நிமையஙகளிலிருநது 
மின்சமாரம் பகமாணடு ப்சல்ைப்்படுகிறது. யைனிமை 
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இ. அழுத்த மினவ்டம்  66 கி.யவமா க்கு யைல்

அ. சபல்டநடட மினவடம் 11 கி.நவறா வசர

ய�தியி�ற 

புவிய�ாடு
காரீ� காப்பு உல்ற

கடத்திகள்

காகி்த மின்காப்பு அடிப்பகுதி
கம்பிச சுருலளக 

காப்பிடல்

படம் 1.17 பபல்டயடட மின்�டம்

்ப்டம் 1.17 இல் ப்பல்டய்டட மினவ்டத்தின 
அமைப்பு  கமாட்டப்்படடுள்ளது .  ஒவபவமாரு 
க்டத்தியும் தனித் தனியமாக ப்சறிவூட்டப்்பட்டத் 
த மா ளி ன  அ டு க் கு க ்ள மா ல்  மி ன க மா ப் பு 
ப்சய்யப்்படடிருக்கும்.  இவவமாறு மினகமாப்பு 
ப்சய்யப்்பட்ட 3 க்டத்திகளும், ஒயர பதமாகுப்்பமாக 
அமைக்கப்்படடு, பினனர அதன யைல் கமாகித 
்படம்ட எனறமழக்கப்்பட்ட கமாகித நமா்டமாவமால் 
சுற்றப்்படடிருக்கும். கமாப்பி்டப்்பட்ட க்டத்திகளுக்கு 
இ ம ்ட யி ல்  ்ச ை ல்  ந மா ர  ப க மா ண டு 
நிரப்்பப்்படடிருக்கும். இயநதிரவியல் ்பமாதிப்பு 
ைற்றும் ஈரப்்பதம் ஆகியவற்றிலிருநது ்பமாதுகமாக்க, 
கமாகிதப் ்படம்டயின மீது கமாரீய உமற (lead 
sheath) அமைக்கப்்படடிருக்கும். அதன மீது 
ஒ ன று  அ ல் ை து  அ த ற் கு  ய ை ற் ப் ்ப ட ்ட 
கவ்சமி்டப்்படடு கமாப்பி்டப்்படடிருக்கும். இவவமக 
மி ன வ ்ட ங க ள  கு ம ற ந த  ை ற் று ம்  ்ச ர மா ்ச ரி 
மி ன ன ழு த் த ங க ம ்ள  க ்ட த் து வ த ற் கு 
்ப ய ன ்ப டு த் த ப் ்ப டு கி ற து .  1 1  கி . ய வ மா 
மி ன ன ழு த் த த் ம த  க ்ட த் து வ த ற் கு ம்  சி ை 
்சையஙகளில்  22 கி .யவமா  வமர  க்டத்தவும் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.

ஆ. ஸ்கிரினடு மினவடம்

இது இரணடு வமகப்்படும்.
i. H வமக மினவ்டம் [Hochstadter Type]
ii. S.L. வமக மினவ்டம் [Separate Lead Type]

iii. சூப்்பர அழுத்த மின வ்டம் 22 கி.யவமா 
முதல் 33 கி.யவமா வமர

iv. மிக அதிக அழுத்த மினவ்டம் 33 கி.
யவமா முதல் 66 கி.யவமா வமர

v. எணபைய் நிரப்்பப்்பட்ட மினவ்டம் 
66 கி.யவமா முதல் 132 கி.யவமா வமர

vi. மிக அதிக மினனழுத்தம் மினவ்டம் 
132 கி.யவமா யைல்

ஆ. மி ன க மா ப் பு  அ டி ப் ்ப ம ்ட யி ல் 
மி ன வ ்ட ை மா ன து   கீ ழ் க் க ண ்ட வ மா று 
வமகப்்படுத்தப்்படுகிறது.
i. பி..வி.சி கமாப்பு பகமாண்ட மினவ்டம்
ii. கனிைப்ப்பமாருள  கமாப்பு  பகமாண்ட 

மினவ்டம்
iii. கமாகிதக் கமாப்பு்டன கமாரீயம் மூ்டப்்பட்ட 

மினவ்டம்
iv. கு று க் கி ம ை ப் பு ்ட ன மா ன  ்ப மா லி 

எத்தீலின மினவ்டம்
v. கமாகிதக் கமாப்பு்டன கமாரீயம் மூ்டப்்பட்ட 

இரடம்ட கவ்சம் பகமாண்ட மினவ்டம்
இ. க ம் பி க ளி ன  எ ண ணி க் ம க யி ன 

அ டி ப் ்ப ம ்ட யி ல்  மி ன வ ்ட ை மா ன து 
கீழ்க்கண்டவமாறு வமகப்்படுத்தப்்படுகிறது.
i. ஒரு கம்பி பகமாண்ட மினவ்டம்
ii. 2 கம்பி பகமாண்ட மினவ்டம்
iii. 3 கம்பி பகமாண்ட மினவ்டம்
iv. 4 கம்பி பகமாண்ட மினவ்டம்
v. 3½ கம்பி பகமாண்ட மினவ்டம்

1.11.4 மும்முலனககான மின்�டம்

ப்பமாதுவமாக நிைத்தடி மினவ்டைமானது 
மும்முமன மினதிறமன ்பகிரைமானம் ப்சய்யப் 
்பயன்படுகிறது. இதற்கு மூனறு க்டத்தி பகமாண்ட 
மினவ்டம் அல்ைது மூனறு தனித்தனி க்டத்தி 
பகமாண்ட மினவ்டம் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 
ப்பமாதுவமாக மும்முமன ய்சமவக்கு பினவரும் 
மினவ்டஙகள ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. 
அ. ப்பல்டய்டட மினவ்டம் 11 கி.யவமா வமர
ஆ. ஸ்கிரினடு மினவ்டம் 22 கி.யவமா முதல் 

66கி.யவமா வமர 
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பைமாத்தைமாக ்பயன்படுத்தப்்படும் கமாரீய உமற 
அமைப்பு இருக்கமாது. இதனமால் மினவ்டத்திமன 
வம்ளப்்பதும் மகயமாளவதும் எளிதமாகிறது.

இ. அழுத்த மினவடம் 66 கி.நவறா ககு நமல்

திணை மின வ்டத்மத ்பயன்படுத்தும் 
ய்பமாது பவற்றி்டம் ஏற்்படடு மினகமாப்பு முறிவு 
ஏற்்படுகிறது. எனயவ 66 கி.யவமா க்கு யைல் 
மினனழுத்தத்மத ்பகிரைமானம் ப்சய்ய இவவமக 
மினவ்டஙகள ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. இவவமக 
மினவ்டஙகளில் ்பயன்படுத்தப்்படும் கூடடுப் 
ப்பமாருளகளின அழுத்தம் அதிகரிக்கப்்படடு, 
பவற்றி்டம் குமறக்கப்்படுகிறது. 

இதில் இரணடு வமககள உள்ளன. 
i. எணபைய் நிரப்்பப்்பட்ட மினவ்டம். 
ii. வமாயு அழுத்த மினவ்டம். 

i. எண்சணய் நிரப்பப்படட மினவடம்

எண்பைய்க குழாய்

காகி்த 

மின்யனறபி

மின்கடத்தி

கூரல்�ான 

உல்ற

படம் 1.20 எண்பைய் நிரப்பப்படட 

மின்�டம்

i.  H வசக மினவடம்  22 கி.நவறா முதல் 

66 கி.நவறா வசர

்ப்டம் 1.18 இல் H வமக மினவ்டத்தின 
அமைப்பு  கமாட்டப்்படடுள்ளது .  ஒவபவமாரு 
க்டத்தியும் தனித் தனியமாக ப்சறிவூட்டப்்பட்டத் 
த மா ளி ன  அ டு க் கு க ்ள மா ல்  மி ன க மா ப் பு 
ப்சய்யப்்படடிருக்கும் .  பினனர  அதனமீது 
தனித்தனியமாக  உயைமாகக்  கமாப்பு  பகமாணடு 
சுற்றப்்படடிருக்கும். இநத உயைமாகக் கமாப்்பமானது 
பைல்லிய அலுமினியத்தமால் ப்சய்யப்்படடு, 
ஒனமற ஒனறு பதமாடடுக் பகமாணடிருக்குைமாறு 
ப்சய்யப்்படடிருக்கும். இநத மூனறு க்டத்திகம்ளயும் 
ய்சரத்து தமாமிரப் ்படம்டயமால் சுற்றப்்படடிருக்கும். 
இதன மீது கமாரீய உமற அமைக்கப்்படடு, அதன 
மீது  ஒனறு  அல்ைது  ஒனறுக்கு  யைற்்பட்ட 
க வ ்ச மி ்ட ப் ்ப ட டு க்  ( a r m o u r i n g ) 
கமாப்பி்டப்்படடிருக்கும். இவவமக மினவ்டஙகள 
குமறநத ைற்றும் ்சரமா்சரி மினனழுத்தஙகம்ள 
க்டத்துவதற்கு ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 33 கி.யவமா 
மி ன ன ழு த் த த் ம த  க ்ட த் து வ த ற் கு ம்  சி ை 
்சையஙகளில் 66 கி.யவமா மினனழுத்தம் வமர 
க்டத்தவும் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.

ii.  S.L. வசக மினவடம் 22 கி.நவறா முதல்  

66 கி.நவறா வசர

்ப்டம் 1.19 இல் S.L வமக மினவ்டத்தின 
அமைப்பு கமாட்டப்்படடுள்ளது. இது, அடிப்்பம்டயில் 
H வமக மினவ்டத்மதப் ய்பமானறு இருநதமாலும், 
ஒவபவமாரு மினக்டத்தியும் தனித் தனியமாக கமாரீய 
உமற பகமாணடு அமைக்கப்்படடிருக்கும். ஒடடு 

படம் 1.18 H �லக மின்�டம்

மு்தன்ல் உல்ற

கடத்தும் படலட

காகி்த 

காப்பு

அலுமினி� 

உயைாக 

உல்ற

ப�ளிப் 

பகக 

உல்ற

பருத்தி 

காப்பு உல்ற

க�ை உல்ற

படம் 1.19 S.L �லக மின்�டம்

(1) கம்பி

(2) மின்காப்பு

(3) காகி்த உல்ற

(4) நி்றப்பி

(5) அடிப்பகுதி

(6)  ய�திப்புவி ஓடு

(7)  கம்பிச 

சுருலளக 

காப்பிடல்
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்பமாதுகமாக்கப்்படடிருக்கும் .  மினவ்டைமானது 
வமாயுக்  கசிவு  ஏற்்ப்டமாத  எஃகு  குழமாயினுள 
மவக்கப்்படடிருக்கும். குழமாயினுள உைரநத 
ம ந ட ர ஜ ன  வ மா யு வ மா ன து ,  1 2  மு த ல்  1 5 
வமரயிைமான  வளிைண்டை  அழுத்தத்தில் 
நிரப்்பப்்படடிருக்கும் .  இது  கமாகிதக்  கமாப்பு 
அடுக்கிற்கு  இம்டயயயமான  பவற்றி்டத்மத 
தவிரக்கிறது. ்சமாதமாரை மினவ்டத்மத வி்ட, 
அ தி க  ்ப ளு  மி ன ய ன மா ட ்ட த் ம த யு ம்  அ தி க 
மினனழுத்தத்மதயும் தமாஙகுகிறது. யைலும் 
ஏயதனும்  ஒரு  வமகயில்  தீ  ஏற்்பட்டமால் , 
அ தி லு ள ்ள  ம ந ட ர ஜ ன  வ மா யு  தீ ம ய 
அமைக்கிறது .  இதன  ்பரமாைரிப்பு  ப்சைவு  
குமறவு.

்ப்டம்  1 . 2 0  இல்  கமாட்டப்்படடுள்ள 
எணபைய் நிரப்்பப்்பட்ட மினவ்டத்தில் எணபைய் 
சுழற்சிக்கு குழமாய்கள அமைக்கப்்படடிருக்கும். 
அ ழு த் த ை மா ன  எ ண ப ை ய் ய மா ன து ,  ஒ ரு 
ப த மா ட டி யி லி ரு ந து  கு ழ மா ய்  வ ழி ய மா க 
அனுப்்பப்்படுகிறது. மின வ்டம் ப்சல்லும் வழியில் 
சுைமார 500 மீ இம்டபவளியில் எணபைய்த் 
பதமாடடி அமைக்கப்்படடிருக்கும். அழுத்தைமான 
எணபைய்யமானது கமாகிதக் கமாப்பு அடுக்கிமன 
அ ழு த் து வ த மா ல் ,  ப வ ற் றி ்ட ம்  ஏ ற் ்ப ்ட மா ை ல் 
தடுக்கப்்படுகிறது.  இவவமக மினவ்டம் 66 
கி . ய வ மா  மு த ல்  2 3 0  கி . ய வ மா  வ ம ர 
மினனழுத்தஙகம்ள  ்பகிரைமானம்  ப்சய்யப் 
்பயன்படுகிறது.

ii. வறாயு அழுத்த மினவடம்

்ப்டம் 1.21 இல் வமாயு அழுத்த மினவ்டம் 
கமாட்டப்்படடுள்ளது.  இதனும்டய  அமைப்பு 
திணை வமக மினவ்டத்மதப் ய்பமானறது. இது 
முக்யகமாை வடிவில் அமைக்கப்்படடிருக்கும். 
இவவமக  மினவ்டத்தில்  கமாரீய  உமறயின 
த டி ை ன மா ன து  தி ண ை  மி ன வ ்ட த் தி ன 
தடிைனில்  75  % தமான  இருக்கும் .  கமாரீய 
உமறயமானது, பைல்லிய உயைமாக உமறயமால் 

1.11.5  ய்னிலை மின் ப்தாடர ்றறும் நிைத்்தடி மின் �டம் இலடய��ான ய�றுபாடு

�.எண் ய்னிலை மின் ப்தாடர நிைத்்தடி மின் �டம்

1 பளுசவ அதிகப்படுத்துவதற்கு 

கடத்திகச்ள புதிதறாக நைர்த்துக 

சகறாள்்ளலறாம். பணிபுரி மினனழுத்தத்சத 

அதிகரிகக நவண்டுசமனில் 

மினகறாப்பறாசன மறாற்றினறால் நபறாதும்.

இரண்டிற்குநம புதிய மின வடம் 

அசமகக நவண்டும்.

2 பளுசவ அதிகரிகக நவண்டிய 

அவசியம் நதசவப்படடறால் சைய்யலறாம்.

பளுசவ அதிகரிககச் சைய்ய இயலறாது. 

மீறி சைய்தறால் நகபிள் பழுது ஏற்பட 

வறாய்ப்புள்்ளது.

3 நிறுவுவதற்கு இடம் அதிகமறாக 

நதசவப்படும்.

குச்வறாகநவ நதசவப்படும்.

படம் 1.21 �ாயு அழுத்்த மின்�டம்

அழுத்்த �ாயு

இரும்புக குழாய்
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• மின உற்பத்தி நிசலயங்களிலிருநது மின தி்சன நுகர்நவறாருககு சகறாண்டு 

சைல்லும் முச்ககு மின பகிர்மறானம் எனறு சபயர்

• மின உற்பத்தி நிசலயங்களில் சபரும்ளவு மறாறுதிசை மினைறாரநம உற்பத்தி 

சைய்யப்படுகி்து.

• தறாமிரத்தின இனத்தசட அலுமினியத்தின இனத்தசடசய விடக குச்வு.

• வலுப்படுத்தப்படட எஃகுடன கூடிய அலுமினியக கடத்தி, மின பகிர்மறானத்திற்கு 

சபரும்ளவு பயனபடுத்தப்படுகி்து. 

• மரககம்பங்கள் தற்நபறாது பயனபடுத்தப்படுவதில்சல.

• 100 மீடடர் முதல் 300 மீடடர் வசர உள்்ள இசடசவளிககு உருககு உத்திர நகறாபுரம் 

ஏற்்தறாகும்.

• கடத்திசயச் சுற்றி ஊதறா நி்த்தில் தீப்சபறாறி ஏற்படுவது சவளிச் சுடசரறாளி  

எனப்படும்.

• பறாதுகறாப்புக கறாப்பிடலின வசககள்

 i. சதறாடடில் பறாதுகறாப்பு கறாப்பிடல்  ii. நகஜ் பறாதுகறாப்பு கறாப்பிடல்

• தடுப்பு இழுக கம்பிசய கறாப்பு சைய்ய பயனபடும் மினகறாப்பறானுககு தடுப்பு நிறுத்த 

வசக மினகறாப்பறான எனறுசபயர்.

• நமனிசல மினசதறாடர் மூலம் மினைறாரம் சகறாண்டு சைல்ல முடியறாத இடங்களில் 

நிலத்தடி மின கம்பி வடம் மூலம் மின விநிநயறாகம் சைய்யப்படுகி்து.

• நிலத்தடி மினவடம் மினனலறால் பறாதிப்பசடயறாது.

நிலனவிற பகாள்ளய�ண்டி�ல�

�.எண் ய்னிலை மின் ப்தாடர நிைத்்தடி மின் �டம்

4 பரறாமரிப்பு எளிது. பரறாமரிப்புச் சைலவு 

அதிகம்.

பரறாமரிப்பது கடினம். பரறாமரிப்புச் 

சைலவு குச்வு.

5 பழுது ஏற்படடறால் கண்டறிதல் எளிது. பழுது ஏற்படடறால் கண்டறிவது 

கடினம்.

6 தி்ன கறாரணி இழப்பு அதிகம். தி்ன கறாரணி இழப்பு குச்வு.

7 சதறாசலதூர மின பகிர்மறானத்திற்கு 

ஏற்்து.

குச்நத சதறாசலவிலறான மின 

பகிர்மறானத்துககு ஏற்்து.

8 மினனலறால் பறாதிப்பசடய வறாய்ப்புள்்ளது. மினனலறால் பறாதிப்பசடய 

வறாய்ப்பில்சல.

9 நிறுவுதல் சைலவு குச்வு. நிறுவுதல் சைலவு அதிகம்.

10 விசல குச்வு. விசல அதிகம்.
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சவளிச்சுடசரறாளி  - Corona

மின கறாப்பு வலிசம - Di-electric Strength

ஊடடளிப்புத் சதறாடர்  - Feeder Lines

வசலயிசணப்பு (அ) மின கடடசமப்பு - Grid

மினகறாப்பறானகள்  - Insulator

உச்ை படை மின நுகர்தல் - Peak load

ஒழுங்கு முச்  - Regulation

தி்னகறாரணி   - Power Factor

ஏற்பு நிசலயம்  - Receiving Station

1. சூரிய ஒளித் தகடடிசனப் பயனபடுத்தி ஒரு ஒளிர்வி முசன மின வி்ளககிசன ஒளிரச் 

சைய்வதுடன அதன சவளியிடு மினனழுத்தத்தசத மில்லி மினனழுத்தமறானிசயக 

சகறாண்டு அ்ளவிடுக.

2. மறாணவர்கள் கறாற்்றாசல ஒனச் உருவறாககி ஒனறுககு நமற்படட ஒளிர்வி முசன 

வி்ளககுகச்ள ஒளிரச் சைய்வதுடன மினனழுத்தமறானி சகறாண்டு மினனழுத்தத்சத 

அ்ளவிடுக.

அருஞபைாறபபாருள்

்ாை�ர பை�ல்பாடு

பகுதி –அ

ைரி�ான விலடல�த் ய்தர்நப்தடுத்து எழு்தவும். 1 - ்திப்பபண்

1. சபறாதுவறாக கீழ்ககறாணும் எநத 

மினனழுத்தத்சத உற்பத்தி சைய்வது 

வழககத்தில் இல்சல?

அ) 6.6 கி.நவறா

ஆ) 9.9 கி.நவறா

இ) 11 கி.நவறா

(ஈ) 13.2 கி.நவறா

2. பினவரும் விநிநயறாக முச்களில் 

சபறாதுவறாக பயனபடுத்தப்படறாதது 

எது?

அ) 3 முசன - 4 கடத்தி

ஆ) 3 முசன - 3 கடத்தி

இ) ஒரு முசன - 3 கடத்தி

ஈ) ஒரு முசன - 4 கடத்தி

்திப்பீடு 
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3. மறா்றா மினனழுத்தத்சத பகிர்மறானம் 

சைய்வதறால் ஏற்படும் குச்பறாடு 

யறாது?

அ) குறுககுச் சுற்று மினநனறாடடம் 

அதிகரிககும்.

ஆ) அதிக பளுவின கறாரணமறாக 

தி்ன கறாரணி அதிகரிககும். 

இ) ஒநர மறாதிரியறான 

மினபகிர்மறானத்திற்கு 

அதிக்ளவு மின கடத்திகள் 

நதசவப்படும்.

ஈ) குறுககுச் சுற்று மினநனறாடடம் 

குச்வு.

4. குச்வடுககு மினமறாற்றியின 

மினனழுத்தம். 

அ) 132 கி.நவறா

ஆ) 220 கி.நவறா

இ) 33 கி.நவறா

ஈ) 400 கி.நவறா

5. சபரும்பறாலும் மின பகிர்மறானத்திற்கு 

பயனபடுத்தப்படும் கடத்தி. 

அ) எஃகு

ஆ) தறாமிரம்

இ) அலுமினியம்

ஈ) வலுப்படுத்தப்படட எஃகுடன 

கூடிய அலுமினியக கடத்தி

6. ைறாதறாரணமறாக சைருகறாணி 

வசக மினகறாப்பறானகள் எநத 

அ்ளவு மினனழுத்தம் வசர 

பயனபடுத்தப்படுகி்து.

அ) 100 கி.நவறா.

ஆ) 66 கி.நவறா.

இ) 33 கி.நவறா.

ஈ) 25 கி.நவறா.

7. 66 கி.நவறா மினனழுத்த மின 

சதறாடரில் பயனபடுத்தப்படும் 

மினகறாப்பறானில் எத்தசன வடடத் 

தடடுகள் இருககும். 

அ) 3

ஆ) 6

இ) 8

ஈ) 12

8. 132 கி.நவறா மினனழுத்தத்சத 

பகிர்மறானம் சைய்யும்நபறாது எநத 

வசகயறான மினகறாப்பறான 

பயனபடுத்தப்படுகி்து?

அ) சைருகறாணி வசக மினகறாப்பறான

ஆ) வடடத் தடடு வசக மினகறாப்பறான

இ) பூடடு வசக மினகறாப்பறான

ஈ) சைருகறாணி மற்றும் வடடத்தடடு 

வசக மினகறாப்பறானகள்

9. சவளிச் சுடசரறாளி விச்ளவு 

எற்படுத்துவது,

அ) மின தி்ன இழப்சப 

அதிகரிககும்.

ஆ) மின எதிர் விசன மதிப்சப 

அதிகரிககும்.

இ) தூண்டுத் தி்ன மதிப்சப 

அதிகரிககும்.

ஈ) மினதசட மதிப்சப 

அதிகரிககும்.

10. நமனிசல மினசதறாடர் 

பகிர்மறானத்தில் மரககம்பமறானது 

எநத மினனழுத்தம் வசர 

பயனபடுத்தப்படுகி்து?

அ) 440 கி.நவறா

ஆ) 11 கி.நவறா

இ) 22 கி.நவறா

ஈ) 66 கி.நவறா

11. கீழ்ககண்டவற்றில் மின 

பகிர்மறானத்தின நபறாது மிகச் சி்நத 

ஒழுங்குமுச் ஆகும்.

அ) 2%

ஆ) 30%

இ) 70%

ஈ) 98%
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12. மின பகிர்மறானத்தின நபறாது மின 

தி்ன எப்சபறாழுது அதிகமறாக 

இருககும்.

அ) வழங்கும் முசன மினனழுத்தம் 

அதிகமறாக இருககும்நபறாது.

ஆ) ஏற்கும் முசன மினனழுத்தம் 

அதிகமறாக இருககும்நபறாது.

இ) மின எதிர் விசன அதிகமறாக 

இருககும் நபறாது.

ஈ) சவளிச் சுடசரறாளி விச்ளவு 

குச்வறாக இருககும்நபறாது.

13. அதிக மினனழுத்த பகிர்மறானத்தின 

நபறாது முறுககுக கடத்தி 

பயனபடுத்தப்படுகி்து. ஏசனனில்  

அ) இழுவிசைத் தி்ன அதிகம்

ஆ) சி்நத கறாற்று மினதசட

இ) பயனபடுத்துவது எளிது

ஈ) விசல குச்வு

பகுதி – ஆ

சுருகக்ாக விலட�ளிககவும். 3 ்திப்பபண்கள்

1. மினபகிர்மறானம் என்றால் எனன?

2. மின உற்பத்தி நிசலயங்கள் 

சிலவற்ச் கூறுக.

3. நநர்த்திசை மினைறார 

பகிர்மறானத்தின நனசமகள் 

யறாசவ?

4. மறாறுதிசை மினைறார பகிர்மறானத்தின 

குச்கள் யறாசவ?

5. அதிக மினனழுத்தத்தில் பகிர்மறானம் 

சைய்வதன நனசமகள் யறாசவ?

6. நமனிசல மினசதறாடர் கடத்திகளின 

பண்புகள் யறாசவ?

7. வலுப்படுத்தப்படட எஃகுடன கூடிய   

அலுமினியக கடத்தி – சிறு குறிப்பு 

வசரக.

8. நறானகு வசகயறான கம்பங்களின 

சபயர்கச்ளக குறிப்பிடுக.

9. ஸ்கின விச்ளவு என்றால் எனன?

10. சவளிச்சுடசரறாளி விச்ளசவக 

குச்ககும் முச்கள் யறாசவ?

11. பறாதுகறாப்புக கறாப்பிடல் சைய்வதன 

நனசமகள் யறாசவ?

12. நைசவ வழித்தடம் எனபது எசதக 

குறிககி்து?

பகுதி – இ

ஒரு பகக அளவில் விலட�ளிககவும். 5 ்திப்பபண்கள்

1. மின பகிர்மறானத்தின பல்நவறு 

முச்கச்ள எழுதுக.

2. மின பகிர்மறானத்தின வசரபடம் 

வசரநது பறாகங்கச்ளக குறிககவும்.

3. மின பகிர்மறானத்திற்குப் 

பயனபடுத்தப்படும் உநலறாக 

கடத்திகள் பற்றி விவரி.

4. பூடடு வசக மினகறாப்பறானின படம் 

வசரநது பறாகங்கச்ள குறிககவும்.

5. வழங்கிகளின வசககச்ள  

எழுதுக.

6. நிலத்தடி மின வடம் மூலம் மின 

விநிநயறாகம் சைய்வதன நநறாககம், 

நனசமகள் மற்றும் குச்கள் 

யறாசவ?

7. சதறாங்கல் வசக மினகறாப்பறானின 

படம் வசரக.

BEE_Chapter_01.indd   20 12/27/2019   11:18:40 AM



1 - மின் பகிர்மானமும் விநிய�மாகமும் 21

பகுதி – ஈ

இரண்டு பகக அளவில் விரி�ாக விலட�ளிககவும். 10 ்திப்பபண்கள்

1. பல்நவறு வசகயறான 

மினகம்பங்களின படம் வசரநது 

விவரிககவும்.

2. சவளிச் சுடசரறாளி ஏற்படுவதற்கறான 

கறாரணிகள்,  நனசமகள் மற்றும் 

குச்கள் ஆகியவற்ச் எழுதுக.

3. நமனிசல மின சதறாடருககும், 

நிலத்தடி மினவடத்திற்கும் 

இசடநய உள்்ள நவறுபறாடுகச்ள 

அடடவசணப்படுத்துக.

1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 

S.Chand & Company Ltd.

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

குறிப்புலர நூல் (Reference Book)

இலை�்தள முக�ரி (Reference Internet Source)
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2
பாடம்

ஒளியூடடம்

கற்றலின் ந�ாககம்

இப்பாடத்தின் மூலம் மபாணவர்கள் ஓளியூடடம் சம்்ந்தமபான ்ல்வறு 

விளக்கங்களள த்தரிநது த்கபாள்ள இயலும். ்ல்வறு வள்கயபான ஒளிரும் முளை்களும் 

அ்தன் ்யன்்களும் இப்பாடத்தில த்கபாடுக்கப்டடுள்ளது. ்ல்வறு வள்கயபான 

விளககு வள்க்களளயும் அவற்றின் நன்ளம்கள் ்ற்றியும் ்கற்்்்த இப்பாடத்தின் 

முககிய ்நபாக்கங்களில ஒன்ைபாகும்.  நவீன ்கபாலத்திற்்்கற்் ,  ்களட்கள், 

த்தபாழிற்சபாளல்கள், சபாளல வீதி்கள் மற்றும் வீடு்களில ்யன்்டுத்்தப்டும் ்ல்வறு 

வள்கயபான விளககு்கள் ்ற்றித் த்தரிநதுத்கபாள்ள ்வண்டியது அவசியமபாகும். சிைந்த 

ஒளி அளமபபு்கள் அளமககும் ்்பாது மபாணவர்கள் ்கவனிக்க ்வண்டிய முககிய 

அம்சங்கள் ்ற்றித் த்தளிவபா்கக த்கபாடுக்கப்டடுள்ளது. புதிய த்தபாழிலநுட்த்தின் 

மூலம் குளைந்த மின்சகதி விளககு்களளக த்கபாண்டு அதி்க ஒளித்திைன் த்றுவது 

குறித்து ஆரபாயவ்தற்்கபான நலல ்தருணம் இதுவபாகும்.

தவற்றி த்ை்வண்டும் என்ை ்்தற்ைம் இலலபாமல  

இருப்து்தபான் தவற்றி த்றுவ்தற்்கபான சிைந்த வழி-

 ஏ.பி.்ே அபதுல ்கலபாம்
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2.1 அறிமுகம்

ஏ ற த ் தா ழ  அ ன ை த து  ம னி ் 
ச ெ ய ல ் தா டு க ளு ம்  ஒ ளி ன ய ப்  ச ் தா ரு த து 
அனமகினறை. இயறனக ஒளியதாைது சூரியன 
மூலம் ச்றப்்டுகிறது. செயறனக ஒளியதாைது 
நம் அனறதாட வதாழ்கனகயில மிக மு்ககியப் 
் ங க தா ற று கி ற து .  இ ய ற ன க  ஒ ளி ய தா ை து 
கினட்ககதா் இடஙகளில செயறனக ஒளியதாைது 
மின  விள்ககுகள்  மூலம்  ச்றப்்டுகிறது . 
ஏசைனில  இ்ன  நம்்கத்னனம ,  சீரதாை 
சவளிசெம், எளி்தாக கட்டுப்்டுததும் முனற 
ம ற று ம்  கு ன ற ந ்  வி ன ல  க தா ர ண ம தா க 
மினவிள்ககுகள் மு்ககிய ்ஙகு வகி்ககினறை. 
ச்தாதுவதாக மின விள்ககுகள், வீடுகளிலும், 
அலஙகதார நநதா்ககததிறகதாகவும், விளம்்ரப் 
்லனககளிலும், ந்தா்ககுவரதது கட்டுப்்தாடு்க 
கருவிகளிலும், மருததுவமனைகளிலும் மறறும் 
ச்ரு விள்ககுகளிலும் ்யன்டுத்ப்்டுகினறை

ஒரு ்ளததின மீது ஒளி விழும்ந்தாது, 
அது கண்ணு்ககு புலப்்டும். இந் நிகழவிறகு 
ஒளியூட்டம் எனறு ச்யர். இது E எனற ஆஙகில 
எழுத்தால குறிப்பிடப்்டுகிறது. மறறும் இ்ன 
அலகு லூமன/ெமீ. 

2.2  ஒளியூடடம் பறறிய அடிபபடட 

விளககஙகள்

2.2.1 தளக நகாணம்

்டம் 2.1 இல கதாட்டியுள்ளவதாறு ஒரு 
்ளததில உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருநது வனரயப்்டும் 

இரண்டு நகதாடுகளு்ககு இனடப்்ட்ட நகதாணம் 
்ள்க நகதாணம் எைப்்டும். இது நரடியன எனற 
அளவில அளவிடப்்டுகிறது. இது விலலின 
நீளததிறகும் ஆரததிறகும் உள்ள விகி்மதாகும்.

θ = விலலின நீளம்
ஆரம்

 நரடியனகள் 

θ = 
l
r  நரடியனகள்

2.2.2 திண்மக நகாணம்

r= ஆரம்

ω = திண்மக்்கபாணம்

படம் 2.2 திண்மக நகாணம்

தி ண் ம ்க ந க தா ண ம்  ் ட ம்  2 . 2  இ ல 
கதாட்டப்்ட்டுள்ளது. இது ஸ்டிநரடியன எனற 

பபாருளடககம்

2.1 அறிமு்கம் 

2.2 ஒளியூடடம் ்ற்றிய அடிப்ளட 

விளக்கங்கள்

2.3 ஒளியூடடத்தின் விதி்கள்

2.4 வில விளககு

2.5 தவண்சுடர இளை விளககு

2.6 ்சபாடியம் ஆவி விளககு மற்றும் ்பா்தரச 

ஆவி விளககு

2.7 மிளிரககூடிய தவண்குைல விளககு 

மற்றும் ள்கயடக்க மிளிரும் விளககு

2.8 நியபான் விளககு மற்றும் ஹபாலேன் 

விளககு

2.9 ஒளிரவி முளன விளககு

2.10 ஒளி அளமபபு முளை்கள்

A
B

r
o

�

I

r = ஆரம்

l = விலலின் நீளம்

θ = ்தளக ்்கபாணம்

படம் 2.1 தளக நகாணம்

BEE_Chapter_02.indd   23 12/27/2019   11:20:33 AM



2 - ஒளியூட்டம் 24

2.2.7  சராசரி கிடட்மடட ப்மழுகுவர்த்தித் 

தி்றன்

ெரதாெரி கினடமட்ட சமழுகுவர்ததி திறன 
எைப்்டுவது ,  ஒளினய்க  சகதாண்டிரு்ககும் 
கினடமட்ட ்ளததில எலலதா தினெகளிலும் 
ஏற்டும் சமழுகுவர்ததித திறனின ெரதாெரி 
மதிப்புஆகும்.

2.2.8  கூபசாளி  

Glare

கூசெதாளி என்து கண்களதால ்தார்ப்்்றகு 
மிகவும் சிரமமதாக இரு்ககும் நநரடி அலலது 
பிரதி்லி்ககப்்ட்ட பிரகதாெமதாை சூரிய ஒளி 
அலலது செயறனக ஒளினய குறி்ககும். இது கண் 
எரிசெல, அசெௌகரியம், ்தார்னவ குறு்ககீடு 
அலலது கண் நெதார்வு ஆகியவறனற ஏற்டுததுகிறது.

2.2.9  இடடபவளி –உயர விகிதம்  

Space-Height Ratio

அருகருநக உள்ள இரண்டு ஒளி ்ரும் 
ச்தாருட்களு்ககு இனடநய உள்ள தூரததிறகும் 
ஒளி விழும் ்ளததிலிருநது அ்ன உயரததிறகும் 
இனடநய உள்ள விகி்நம இனடசவளி – உயர 
விகி்ம் எைப்்டும்.

2.2.10  பயன்பாடடுக காரணி  

Utilisation Factor

்யன்தாட்டு்க  கதாரணி  என்து  ஒளி 
விழும்  ்ளததிறகு  செனறனடயும்  சமதாத் 
லூ ம ன க ளு ்க கு ம்  மி ன  வி ள ்க கி லி ரு ந து 
சவளிப்்டும் லூமனகளு்ககும் இனடநய உள்ள 
விகி்ம் ஆகும் 

2.3 ஒளியூடடத்தின் விதிகள்

்ளததின மீ்தாை ஒளியூட்டம் என்து 
ஒளியின தீவிரம், ஒளி உற்ததியதாகும் இடததிறகும், 
ஒளி விழும் ்ளததிறகும் இனடநயயதாை தூரம் 
மறறும்  ஒளி்க  கதிர்கள்  செலலும்  தினெ 
ஆகியவறனறப் ச்தாறுதது மதாறு்டும். ஒளியூட்ட 
விதிகள் இரண்டு வனகப்்டும்.

அளவில  அளவிடப்்டுகிறது .  நமலும்  இது 
் ள த தி ன  ் ர ப் ் ள வி ற கு ம்  ஆ ர த தி ன 
வர்்ககததிறகும் உள்ள விகி்மதாகும்.

ω = 
்ளததின ்ரப்்ளவு
ஆரததின வர்்ககம்

 

ω = A
r2  ஸ்டிநரடியனகள்

2.2.3 ஒளிர்வுப பாயம் (F or F)

ஒளி ் ர்ககூடிய ச்தாருள் ஒரு விைதாடியில 
சவளியிட்ககூடிய ஒளியின அளவு ஒளிர்வுப் 
்தாயம் எைப்்டும். இ்ன அலகு லூமன ஆகும்.

ஒளிர்வி முனை விள்ககில

15 வதாட்ஸ் = 900 லூமனகள்

2.2.4  ஒளிசபசறிவு அலகு  

Lumen

லூமன  என்து  ஒளிர்வு  ்தாயததின 
அலகு ஆகும். ஒரு சமழுகுவர்ததித திறன ஒளி 
் ரு ம்  ச ் தா ரு ளி லி ரு ந து  ஒ ரு  அ ல கு 
திண்ம்கநகதாணம்  வழியதாக  உமிழப்்டும் 
ஒளி்ககதிர்களின அளவு ஒரு லூமன ஆகும்.

2.2.5  ஒளி விளககச பசறிவு  

Luminous Intensity

ஒளி ்ரும் ச்தாருள் ஒனறிலிருநது ஒரு 
குறிப்பிட்ட தினெயில ஒரு அலகு திண்ம்க நகதாணம் 
வழிநய சவளியிடப்்டும் ஒளி்ககதிர்களின அளவு 
ஒளிவிள்ககச செறிவு எைப்்டும்.

2.2.6  ஒளியலகு  

Lux

ஒரு  ெதுர  மீட்டர்  ்ரப்பின  மீது  ஒரு 
ஒளிர்வு ்தாயம் விழுநது ஏற்டுததும் ஒளியின 
அளவு ல்கஸ் எைப்்டும். 
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2.3.3 ஒளி

சவப்்மதாை ்குதியிலிருநது உருவதாகும் 
கதிர்வீசசு ெ்கதியின ஒளிப்்குதிநய ஒளி எனறு 
அனழ்ககப்்டுகிறது. இது மனி் கண்களில 
கதாட்சி உணர்னவ உருவதா்ககும்.

2.3.4  மின்சாரத்தின் மூலம் ஒளி 

உறபத்தியாகும் முட்றகள்

i. இரண்டு  மின  முனைகளு்ககினடநய 
வில  உருவதா்ககுவ்ன  மூலம்  ஒளி 
உற்ததியதாகிறது. 

ii. மின இனழ்ககு மினெதாரம் செலுததுவ்ன 
மூலம் ஒளி உற்ததியதாகிறது.

iii. ஆவி  அலலது  வதாயு்ககள்  வழியதாக 
மினெதாரம் செலுததுவ்ன மூலம் ஒளி 
உற்ததியதாகிறது.

2.4  வில் விளககு  

Arc Lamp

மினநைதாட்டம் செலலும் இரண்டு மின 
மு ன ை க ள்  ஒ ரு  சி றி ய  இ ன ட ச வ ளி யி ல 
பி ரி ்க க ப் ் ட் டு  இ ரு ்க கு ம்  ந ் தா து , 
அ ம் மு ன ை க ளு ்க கி ன ட ந ய  ஒ ரு  ச ் தா றி 

i. ்னலகீழ ெதுர விதி (Inverse Square Law)
ii. நலம்்ர்ட்ஸ் சகதானென விதி (Lambert’s 

cosine Law)

2.3.1 தடலகீழ் சதுர விதி

ஒரு இடததில ஒளி்ககதிர்களின அளவு 
அந்  இடததிலிருநது  ஒளி  ்ரும்  ச்தாருள் 
உள்ள தூரததின வர்்ககததிறகு எதிர் விகி்ததில 
இரு்ககும்.

E
d

∝
 1

2

2.3.2 நலம்பர்டஸ் பகாடசன் விதி

ஒரு புள்ளியில விழும் ஒளி்ககதிர்களின 
அ ள வ தா ை து ,  அ ப் பு ள் ளி யி ல  வி ழு ம் 
ஒ ளி ்க க தி ரு ்க கு ம்  அ ப் பு ள் ளி லி ரு ந து 
வ ன ர ய ப் ் டு ம்  ச ெ ங கு த து ்க ந க தா ட் டி ற கு ம் 
இ ன ட ந ய யு ள் ள  ந க தா ண த தி ன  ச க தா ன ெ ன 
மதிப்பிறகு நநர் விகி்ததில இரு்ககும்.

E
d

�
1

2 cos�

்தாமஸ்  ஆலவதா  எடிென  என்வர்  ஒரு 
அசமரி்கக கண்டுபிடிப்்தாளர். இவர் 1368 
புதிய கண்டுபிடிப்புகனள கண்டுபிடிததுள்ளதார். 
இ வ ரு ன ட ய  க ண் டு பி டி ப் பு க ளி ல  மி ன 
விள்ககதாைது மிகவும் பிர்லமதாைது. அவர் 
மினகதாந்ம், ச்தானலத ச்தாடர்பு ெதா்ைஙகள், 
மினெதாரம் ்யதாரி்ககும் முனறகள், ஒலிப்்திவு 
ம ற று ம்  அ ன ெ யு ம்  ் ட ங க ள்  ந ் தா ன ற 
துனறகளில ்ல அறிவியல ெதா்ைஙகனள 
அறிமுகப்்டுததியுள்ளதார். கடததிகளின 
அனமப்பு ,  அளவுமதானிகள் ,  விள்ககுப் 
ச்தாருததிகள், ெதா்கசகட்டுகள், மின உருகு 
இனழகள்  மறறும்  மின  இனணப்பிகள் 
ஆ கி ய ன வ க ன ள யு ம்  எ டி ெ ன 
வடிவனமததுள்ளதார். 

உஙகளுககு பதரியு்மா?
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சுருள்வில வினெ்ககு எதிரதாக இழு்ககப்்டுவ்தால, 
இரண்டு  மினமுனைகளு்ககளும்  இனடநய 
ஒரு  சிறிய  இனடசவளி  ஏற்ட்டு  ஒரு  வில 
உருவதாகிறது. ஒரு முனையில இருநது மறசறதாரு 
முனை்ககு  கதார்்ன  துகள்கள்  நகருவ்தால 
இந்  வில  ச்தாடர்நது  இருநது  சகதாண்நட 
இ ரு ்க கு ம் .  இ ந ் த  து க ள் க ள தா ை து  ந ந ர் 
மினமுனையில இருநது எதிர் மினமுனைனய 
நநதா்ககி செலவ்தால, நநர் மினமுனையதாைது 
உள்ளீடறற்தாகி, எதிர் மினமுனையில குவியும். 
எைநவ்தான நநர் மினமுனையின விட்டமதாைது 
எதிர் மினமுனையின விட்டதன்விட இரண்டு 
மடஙகு அதிகமதாக இரு்ககும். கதார்்ன வில 
விள்ககில உற்ததியதாகும் ஒளியதாைது 85% 
நநர் மினமுனையின மூலமும் மறறும் 10% 
எதிர் மினமுனை மூலமும் மறறும் 5%கதாறறு 
மூலமும் கினட்ககிறது. நநர் மினமுனையின 
சவப்்நினலயதாைது 4000°C மறறும் எதிர் 
மினமுனையின சவப்்நினல சுமதார் 2500°C 
ஆகும்.  இத்னகய  விள்ககுகளின  ஒளிரும் 
திறன 9 லூமன / வதாட்.

2.5 பவணசுடர் இடை விளககு

இவவனக விள்ககுகளு்ககு மினெதாரம் 
்ரும்ந்தாது மின இனழ ்ழு்கக சூநடறறப்்ட்டு 
சவப்்தன் ஏற்டுததி ஒளினயத ்ருவ்தால 
இவவனக விள்ககு சவண்சுடர் இனழ விள்ககு 
எனறு அனழ்ககப்்டுகிறது. 

இனவ இரண்டு வனகப்்டும்.

i. சவறறிட விள்ககு
ii. வதாயு நிரப்்ப்்ட்ட விள்ககு

2.5.1 பவறறிட விளககு

்டம் 2.4 இல கதாட்டப்்ட்டுள்ள சவறறிட வனக 
விள்ககுகளில ஒரு நகதாள வடிவ கண்ணதாடி 
ச வ ளி ்க கூ ட தா க ப்  ் ய ன ் டு த ் ப் ் டு கி ற து . 
இவவிள்ககுகளின உள்நள ஒரு கண்ணதாடி்க 
கட்னட ச்தாருத்ப்்ட்டிரு்ககும். இ்க கண்ணதாடி்க 
க ட் ன ட யி ல  ச ் தா ரு த ் ப் ் ட் டு ள் ள 
்தாமிர்ககம்பியின முனையில டஙஸ்டன மின 

உருவதாகிறது. இந் ்ததுவததின அடிப்்னடயில 
வில விள்ககு செயல்டுகிறது. வில விள்ககுகள்  
முனபு ச்ரு விள்ககுகள் ்யன்தாட்டிறகதாகப் 
்யன்டுத்ப்்ட்டை. ஆைதால ்றந்தாது இது 
அதிக பிரகதாெம் ந்னவப்்டும் இடஙகளில 
மட்டும் ்யன்டுத்ப்்டுகிறது. கதார்்ன வில 
விள்ககதாைது ச்தாதுவதாக அதிக ்யன்தாட்டில 
உள்ள வில விள்ககு வனகயதாகும் 

2.4.1 ்கபார்ன் வில விளககு 

படம் 2.3 வில் விளககு

் ட ம்  2 . 3  இ ல  வி ல  வி ள ்க கு 
கதாட்டப்்ட்டுள்ளது.  கதார்்ன  வில  விள்ககு 
என்து  மிகவும்  ்ழனமயதாை  வனக  வில 
வி ள ்க க தா கு ம் .  இ து  இ ன று ம்  தி ன ர ப் ் ட 
புசரதாசெ்கடர்கள் மறறும் ந்டல விள்ககுகளில 
்யன்டுத்ப்்டுகிறது. இதில இரண்டு கடிை 
கதார்்ன ்ண்டுகள் (மின முனைகள்) இரு்ககும். 
நநர் மின முனையின விட்டமதாைது எதிர் மின 
முனையின விட்டதன் விட இரண்டு மடஙகு 
அ தி க ம தா யி ரு ்க கு ம் .  ச ் தா து வ தா க  எ தி ர் 
மினமுனையதாைது  நினலயதாக  இரு்ககும் . 
நமலும்  நநர்  மினமுனையதாைது ,  னகயதால 
அலலது ்தானியஙகியதாகநவதா நகரும் வனகயில 
உள்ள ் தாஙகியின மூலம் ச்தாருத்ப்்ட்டிரு்ககும். 

வில விள்ககிறகு மின ெப்னள வழஙகதா் 
ந்தாது, நநர் மினமுனை்ககு சகதாடு்ககப்்டும் 
சுருள்வில அழுத்ம் கதாரணமதாக, இரண்டு 
மினமுனைகளும் ஒனனற ஒனறு ச்தாட்டு்க 
ச க தா ண் டி ரு ்க கு ம் .  ் ற ந ் தா து  மி ன ெ தா ர ம் 
சகதாடு்ககும் ந்தாது மினமுனைகளு்ககு இனடநய 
அதிக  மினநைதாட்டம்  ்தாயும் .  அது  ெமயம் 
க தா ர் ் ன  மி ன மு ன ை யி ன  ச வ ப் ் நி ன ல 
அதிகரி்ககிறது. எைநவ நநர் மினமுனையதாைது 

உட்ற

எதிர்முடை  

மூடிஎதிர்  

மின்வாய்

ந�ர் 

மின்வாய்

ந�ர்முடை  

மூடி
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நினலனய அனடயும் ச்தாழுது மின இனழயில 
இருநது ஒளி சவளிப்்டுகிறது. இந் ஒளியதாைது 
நகதாள  வடிவ  கண்ணதாடிச  சுவறறில  ்ட்டு 
பிரதி்லிப்பு அனடநது ்லமடஙகதாக ஒளிர்கிறது.

2.5.2 வாயு நிரபபபபடட விளககு

டஙஸ்டன்

கணணாடிக குைாய்

்மநத வாயு

கடத்தி தாஙகி

மின் கடத்தி

க ண ண ா டி த் 

தணடு

மூடி

படம் 2.5 வாயு நிரபபபபடட விளககு

சவறறிட விள்ககுகளில உள்ள டஙஸ்டன 
நதாளனடவில கனரநது சுவறறில உள் ்்ககததில 
்டிநது கருனம நிறதன் உண்டதா்ககுகிறது. 
இ ்க கு ன ற ப் ் தா ட் ன ட  நீ ்க க  ் ட ம்  2 . 5  இல 
கதாட்டியுள்ளவதாறு மந் வதாயு்ககள் நிரப்்ப்்ட்ட 
விள்ககுகள்  ்யன்டுத்ப்்டுகிறது .  மந் 
வதாயு்ககள் நிரப்புவ்தால, வதாயுவதாைது மின 
இ ன ழ யி லி ரு ந து  ச வ ப் ் த ன ்  க ண் ண தா டி 
சுவறறிறகு  கடததுகிறது .  இ்ைதால  சவப்் 
விரயம் ஏற்டுகிறது. இவசவப்் விரயதன் 
ெமன செயய, இவவனக விள்ககுகளின மின 
இனழகள்  சுருட்டப்்ட்ட  சுருள்  வடிவமதாக 
்யதாரி்ககப்்டுவ்தால மின இனழயின நீளம் 
அதிகமதாகிறது. இ்ைதால இவவனக விள்ககுகள் 
அதிக திறன சகதாண்ட்தாக இரு்ககிறது. 

அ. ்வளல தசயயும் வி்தம்

750oC சவப்்நினலயில  ஒரு  அனற 
சவப்்மூட்டி இயஙகும்ந்தாது, சவப்்ததுடன 
சிவப்பு ஒளி உமிழகிறது. இந் சவப்்நினலயில 
சவளிவரும்  கதிர்வீசசுகள்  ச்ரும்்தாலும் 
அகசசிவப்பு கதிர்வீசசு ்குதியில இரு்ககும். 

இனழ ச்தாருத்ப்்ட்டுள்ளது. விள்ககுகளின 
நமலபுறம் மூடப்்ட்டு மின இனணப்பு்ககதாை 
குமிழகள் ச்தாருத்ப்்ட்டிரு்ககும்.

இ வ வி ள ்க கி ல  க தா ற று  மு ழு வ து ம் 
நீ்ககப்்ட்டு, சவறறிடமதா்ககப்்ட்டு இரு்ககும். 
ஏசைனில கதாறறில உள்ள ஆ்கசிென கதாரணமதாக 
ச வ ப் ் ம தா கு ம்  ச ் தா ழு து  மி ன  இ ன ழ 
எரிநதுவிடுகிறது .  மின  இனழயின  அதிக 
மி ன ் ன ட  க தா ர ண ம தா க  அ ் ன  வ ழி ய தா க 
எல்கட்ரதானகள் நகரும்ச்தாழுது உரதாயவு ஏற்ட்டு 
சவப்்ம் உண்டதாகிறது. இவசவப்்ம் சவண்சுடர் 

படம் 2.4 பவறறிட விளககு

மூடி

கடத்தி முடைகள்

கணணாடித் தணடு

மின் இடை 

தாஙகும் பகுதி

படம் 2.4(அ) பவறறிட விளககு வரி வடிவ 

வடரபடம் 
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விள்ககதாைது  ஒரு  வதாட்  மினதிறனு்ககு  15 
மு்ல 19 லூமனகள் மட்டுநம ்ர்ககூடியனவ. 

ந ெ தா டி ய ம்  ஆ வி  வி ள ்க கு க ள்  இ ர ண் டு 
வனகப்்டும். 

i. உயர்  அழுத்  நெதாடியம்  ஆவி 
விள்ககுகள் 

ii. குனறந் அழுத் நெதாடியம் ஆவி 
விள்ககுகள் 

நெதாடியம் ஆவி விள்ககின சவளிநயறறும் 
குழதாயதாைது அதிக சவப்்தன் ்தாஙக்ககூடிய 
கண்ணதாடியதால ஆைது. இ்னுள் குனறவதாை 
அளவு நெதாடியம், நியதான வதாயு மறறும் இரண்டு 
மி ன மு ன ை க ள்  இ ரு ்க கு ம் .  ஒ ளி ர த 
துவஙகுவ்றகதாகவும், சவப்்தன் உருவதா்ககி 
நெதாடியதன் ஆவியதா்ககவும் நியதான வதாயு 
்யன்டுத்ப்்டுகிறது. இவவனக விள்ககிலிருநது 
அதிக ஒளினய ச்ற நீண்ட குழதாய ந்னவப்்டுகிறது. 
எைநவ ச்தாதுவதாக இவவனக விள்ககுகள் U 
வடிவததில வனளதது உருவதா்ககப்்டுகிறது. 

அ. தசயல்டும் வி்தம் 

ஒளி உமிழும் 

குைாய்

மின்்மாறறி

மின்நதககி

சபடள

A.C.

படம் 2.6 நசாடியம் ஆவி விளககு

நெதாடியம் ஆவி விள்ககின அனமப்்தாைது 
்டம் 2.6 இல கதாட்டப்்ட்டுள்ளது. இவவனக 
வி ள ்க கு க ளு ்க கு  து வ ்க க த தி ல  அ தி க 
மினைழுத்மும், ச்தாடர்நது செயல்டும் ந்தாது 
குனறந  ்மினைழுத்மும் ந்தாதுமதாைது. டஙஸ்டன 
பூெப்்ட்ட மினமுனைகள் அதிக மின மறுப்புததிறன 
ச க தா ண் ட  ஆ ட் ந ட தா  மி ன ம தா ற றி யு ட ன 
இனண்ககப்்ட்டுள்ளது.  இந் மினமதாறறியின 
திறந் மினசுறறு மினைழுத்மதாை 450 நவதா 
நியதான வதாயு வழியதாக செனறு விள்ககு ஒளிரத 
துவஙகுவ்றகு ந்தாதுமதாை்தாக உள்ளது. இவவனக 
விள்ககதாைது ஒளிரத துவஙகி 10 மு்ல 15 

இந் ்ததுவததின அடிப்்னடயில சவண்சுடர் 
இனழ விள்ககு செயல்டுகிறது.

மி ன  க ட த து ம்  க ம் பி  வ ழி ய தா க 
மினநைதாட்டம் செலலும் ந்தாது,  கம்பியில 
ச வ ப் ் நி ன ல  அ தி க ரி ்க கி ற து .  கு ன ற ந ் 
சவப்்நினலயில சவப்்ம் மட்டுநம உற்ததி 
செயயப்்டுகிறது. ஆைதால அதிக சவப்்நினலயில 
கதிர்வீசசு அதிகரிதது ஒளினய உண்டதா்ககுகிறது. 
சவண் சுடர் இனழ விள்ககதாைது அதிக மின்னட 
சகதாண்ட  கம்பினய(டஙஸ்டன  இனழ) ஒரு 
உயர் ்ரம் சகதாண்ட சவறறிட கண்ணதாடி்க 
குழதாயில னவ்ககப்்ட்டு ்யதாரி்ககப்்டுகிறது. 
இந் வனக விள்ககுகள் 2500oC சவப்்நினல 
வனர ்தாஙக்க கூடியது.

செயலதிறனை நமம்்டுத் ஆர்கதான 
அலலது னநட்ரென ந்தானற மந் வதாயு்ககள் 
நெர்்ககப்்ட்டு ்யதாரி்ககப்்டுகிறது.

ஆ. மின் இளையின் ்ண்பு்கள்

i. உயர் உருகுநினல  சகதாண்டுள்ள்தால 
அதிக சவப்்நினலயில இய்கக முடியும்.

ii. இது அதிக இைத்னட சகதாண்டுள்ள்தால 
அதிக சவப்்தன் உருவதா்ககுகிறது.

iii. கு ன ற ந ்  ச வ ப் ் நி ன ல  கு ண க ம் 
சகதாண்டுள்ள்தால மின இனழயின மின 
்னடயின இய்கக சவப்்நினல மதாறதாது.

iv. குனறந்  ஆவி  அழுத்ம்  உள்ள்தால 
எளிதில ஆவியதாகதாது.

v. இது  இயநதிர  அதிர்வுகனள  ்தாஙக்க 
கூடியது.

2.6  நசாடியம் ஆவி விளககு 

்மறறும் பாதரச ஆவி விளககு

2.6.1 நசாடியம் ஆவி விளககு

நெதாடியம் ஆவி விள்ககுகள் மிகவும் 
ஆறறலுள்ள  மறறும்  அதிக  ஒளி  உமிழும் 
திறன  சகதாண்ட  விள்ககுகளில  ஒனறதாகும் . 
இனவகள்  ஒரு  வதாட்  மினதிறனு்ககு  190 
லூ ம ன க ள்  ் ர ்க கூ டி ய து .  ச வ ண் சு ட ர் 
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சகதாண்ட துவ்கக மினமுனையதாைது ச்தாடர் 
இனணப்பில இனண்ககப்்ட்டுள்ளது. மு்ககிய 
மின முனையதாைது சுருள் வடிவிலதாை டஙஸ்டன 
கம்பியதால செயயப்்ட்டுள்ளது. ்தா்ரெ ஆவி 
விள்ககதாைது, நமறபுறம் திருகுமனற ச்தாப்பி 
ச க தா ண் டு  மி ன  இ ன ண ப் பு  ச ெ ய யு ம தா று 
அனம்ககப்்ட்டுள்ளது .  திறன  கதாரணினய 
நமம்்டுத் ஒரு மினந்்ககி ்்கக இனணப்பில 
இனண்ககப்்ட்டுள்ளது.

ஆ. ்வளல தசயயும் வி்தம்

படம் 2.7 பாதரச ஆவி விளககு 

்தா்ரெ ஆவி விள்ககதாைது ்டம் 2.7 இல 
க தா ட் ட ப் ் ட் டு ள் ள து .  மி ன ெ தா ர ம் 
வழஙகப்்ட்டவுடன, முழு அளவு மினைழுத்ம் 
மு்னனம மறறும் துனண மினமுனைகளு்ககு 
இனடநய வழஙகப்்டுகிறது. சகதாடு்ககப்்ட்ட 
மினைழுத்மதாைது, இரண்டு மின முனைகளு்ககு 
இனடநய உள்ள இனடசவளினய நிரப்பி ஆர்கதான 
வதாயு வழியதாக மினசுறறு பூர்ததியனடகிறது. 
விள்ககு சவப்்ம் அனடந் உடன ்தா்ரெம் 
ஆவியதாகி அழுத்ம் அதிகரி்ககிறது. ஒளிரத 
துவஙகி 5 நிமிடஙகளு்ககுப் பிறகு, விள்ககு 
முழு ஒளினய்க சகதாடு்ககிறது. இது ்சனெ 
கலந் நீல நிற ஒளினய்க சகதாடு்ககிறது. இந் 
விள்ககு எப்ச்தாழுதும் செஙகுத்தாக ச்தாஙக 
விடப்்ட்டிரு்கக நவண்டும். இலனலநயல அதிக 
சவப்்ம் கதாரணமதாக உட்புற்க கண்ணதாடி்க 
குழதாய உனடநது ந்தாக வதாயப்புண்டு.

இ. ்யன்்கள்

i. ்தா்ரெ ஆவி விள்ககதாைது சவண்சுடர் 
இனழ  விள்கனக  விட  அதிகத  திறன 
வதாயந்து.

மின்நதககி

நசாக

R

A B
S

நிமிடஙகளு்ககு பிறகு இ்ன மினைழுத்மதாைது 
150 நவதா ஆக்க குனறநதுவிடும். ஏசைனில இ்ன 
திறன  கதாரணி  குனறவு .  எைநவ  இவவனக 
விள்ககுகளில திறன கதாரணினய அதிகப்்டுத் 
ஒரு மினந்்ககியதாைது மினெப்னள்ககு ்்கக 
இனணப்பில இனண்ககப்்ட்டிரு்ககும். நெதாடியம் 
ஆவி விள்ககில ஒளியதாைது மஞெள் நிறமதாக 
கதாணப்்டும். 

ஆ. ்யன்்பாடு்கள் 

i. குனறந் அழுத் நெதாடிய ஆவி விள்ககுகள் 
தி ற ந ் ச வ ளி க ளி ல  ் ய ன ் டு த ் 
ஏறற்தாகும்.

ii. அதிக திறன சகதாண்ட்தாக இருப்்்தால 
கு ன ற ந ்  அ ழு த ்  ந ெ தா டி ய  ஆ வி 
விள்ககுகள் ்தாதுகதாப்பு விள்ககுகளதாக 
்யன்டுத்ப்்டுகினறை.

iii. குனறந் அழுத் நெதாடிய ஆவி விள்ககுகள் 
ச்ரும்்தாலும்  நீண்ட  சுரஙகஙகளில 
்யன்டுத்ப்்டுகினறை.

2.6.2 பாதரச ஆவி விளககு

்தா்ரெ ஆவி விள்ககுகள், அவறறின 
சவளிநயறற்க குழதாயின உள்நள ஏற்டும் 
அ ழு த ் த தி ன  அ டி ப் ் ன ட யி ல  இ ர ண் டு 
வனகப்்டுகிறது

i. உயர் அழுத் ்தா்ரெ ஆவி விள்ககு
ii. குனறந் அழுத் ்தா்ரெ ஆவி விள்ககு. 

அ. அளமபபு

இவவனக விள்ககில ெதா்தாரண கண்ணதாடி 
குழதாயின உட்புறததில கடிைமதாை கண்ணதாடி்க 
குழதாய ச்தாருத்ப்்ட்டு இரு்ககும்.  உட்புற 
குழதாயில ஏற்டும் சவப்் இழப்ன்த ்டு்கக 
இரண்டு குழதாயகளு்ககு இனடநய உள்ள இடம் 
முறறிலுமதாக  சவறறிடமதா்ககப்்ட்டுள்ளது . 
சவளிப்புற்க குழதாய, தீஙகு வினளவி்ககும் புற 
ஊ்தா கதிர்கனள உறிஞசி்கசகதாள்ளும் ்னனம 
சகதாண்டது. உட்புற்க குழதாயதாைது ஆர்கதான 
வதாயு மறறும் சிறி்ளவு ் தா்ரெம் சகதாண்டிரு்ககும். 
இரண்டு மினமுனைகளுடன அதிக மின ்னட 
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படம் 2.8 மிளிரக கூடிய பவண குைல் 

விளககு – மின் இடணபபு வடரபடம்

அ. ்வளல தசயயும் வி்தம்

மிளிர்ககூடிய விள்ககு, வதாயு ஊடகததின 
வழிநய மினெதாரம் செலலும்ந்தாது ஏற்டுகினற 
வி ன ள வ தா ல  ந வ ன ல  ச ெ ய கி ற து .  வ தா யு 
ஊடகமதாைது மு்லில மினெதாரததிறகு அதிக 
மின  ்னடனய்க  சகதாடு்ககும் .  ஒரு  முனற 
மினநைதாட்டம்  வதாயு  ஊடகததின  வழிநய 
ஏற்ட்டதால மின ்னட மிக அதிக அளவில 
குனறநது விடும்.

இ வ வ ன க  வி ள ்க கி ற கு  மி ன ெ தா ர ம் 
செலலும்ந்தாது மினெதாரமதாைது நெதா்க, மின 
இனழ, துவ்ககி வழியதாக பூர்ததி அனடகிறது. 
இம்மினைழுத்த்தால  துவ்ககியில  மந் 
வதாயு்ககள் வழியதாக மின சுறறு பூர்ததி அனடநது 
மந் வதாயு்ககள் சவப்்மனடகிறது. துவ்ககியின 
ஈருநலதாகப்்ட்னட  சவப்்த்தால  வனளநது 
ச்தாடும் .  இ்ைதால  மந்  வதாயு  வழியதாக 
செலலும் மினெதாரம் நிறுத்ப்்டுவதுடன மந் 
வதாயு  குளிரும் .  எைநவ  ஈருநலதாகப்்ட்னட 
ஒனனற  ஒனறு  விட்டு  விலகும் .மினெதாரம் 
துண்டி்ககப்்டுவ்தால நெதா்ககில மினெதாரம் 
்னட்டும் .  எைநவ  நெதா்ககில  மினெதாரம் 
ச ெ ன ற  ந ் தா து  உ ண் ட தா ை  க தா ந ் ப் பு ல ம் 
குனறகிறது. குனறயும் கதாந்ப்புலம், நெதா்ககின 
கம்பிச சுருனள சவட்டுவ்தால நெதா்ககில 1200 
நவதாலட் அளவிற்ககு ்தாநை தூண்டும் மின 
இ ய ்க கு  வி ன ெ  தூ ண் ட ப் ் டு ம் .  இ ் ை தா ல 
வி ள ்க கி ன  வ தா யு  ஊ ட க த தி ன  வ ழி ந ய 
மினநைதாட்டம் ்தாயநது மின சுறறு விள்ககின 
வழிநய பூர்ததியனடகிறது.

மின் சபடள

மின்னிடை
கணணாடிக 

குைாய்
துவககி பாதரசம் ்மநத வாயு

நசாகii. இது அதிக ஒளிர்வு திறன விகி்ம் சகதாண்டது 
( 35 மு்ல 65 லூமனகள் / வதாட் )

iii. நீண்ட ஆயுள் உனடயது. (குனறந்்ட்ெம் 
24000 மணி நநரம் உனழ்கக்க கூடியது.)

iv. அதிக ஒளிரும் ெ்கதி சகதாண்டது.

v. இது சவண்னம நிற ஒளினயத ்ருவ்தால 
திறந்சவளி ்யன்தாடுகளு்ககு மிகவும் 
ஏறறது.

ஈ. ்யன்்டும் இடங்கள்

i. அதிக ஒளி ந்னவப்்டும் இடஙகளு்ககு 
ஏறறது.

ii. இது அதிகமதாக ச்ரு விள்ககுகளதாகவும், 
பூஙகதா்ககளிலும் ஒளினய்க சகதாடு்ககப் 
்யன்டுகிறது.

iii. விெதாலமதாை  இடஙகளு்ககு  இவவனக 
விள்ககுகள் அதிகம் ்யன்டுகினறை.

iv. ச ் தா ழி ற ெ தா ன ல க ளி ல 
்யன்டுத்ப்்டுகினறை.

v. உ ட ற ் யி ற சி ்க  கூ ட ங க ளி ல 
்யன்டுத்ப்்டுகினறை.

2.7  மிளிரககூடிய பவணகுைல் 

விளககு ்மறறும் டகயடகக 

மிளிரும் விளககு

2.7.1  மிளிரககூடிய பவணகுைல்  

விளககு

இது ஒரு குனறந் 
அழுத் ் தா்ரெ ஆவி விள்ககு 
வ ன க ன ய ச  ெ தா ர் ந ் து . 
க ண் ண தா டி ்க  கு ழ தா யி ன 
உ ட் பு ற ச  சு வ ற றி ன  மீ து 
மிளிர்ககூடிய ்தாஸ்்ர் பூசசு 
பூ ெ ப் ் ட் டு ள் ள து .  கு ழ தா யி னு ள்  கு ன ற ந ் 
அழுத்ததில ஆர்கதான எனற மந் வதாயுவும் 
ஒரு துளி ்தா்ரெமும் நிரப்்ப்்ட்டுள்ளது. நெதா்க, 
மினனினழகள் மறறும் துவ்ககி ஆகியனவ ்டம் 
2.8 இல கதாட்டியுள்ளவதாறு ச்தாடர் இனணப்பில 
இனண்ககப்்ட்டிரு்ககும்.
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ii. ச்தாதுவதாை  ஒளி  அனமப்புகளு்ககு 
்யன்டுத்ப்்டுகிறது.

iii. சிறப்பு வனக விள்ககுகள், தினரப்்டம் 
ம ற று ம்  க தா ச ண தா லி  க தா ட் சி 
அனமப்புகளில நமனட விள்ககுகளதாகப் 
்யன்டுத்ப்்டுகிறது. 

2.7.2  டகயடகக மிளிரும் விளககு  

Compact Fluorescent Lamp

படம் 2.10 டகயடகக மிளிரும் விளககு

குனறவதாை  மின  நுகர்வு ,  குனறந் 
இயஙகும் செலவு, நீண்ட ஆயுள்,  கவர்சசிகரமதாை 
ந்தாறறம், சமனனமயதாை ஒளி மறறும் குனறந் 
்ரதாமரிப்பு ஆகியவறறின கதாரணமதாக, ்றந்தாது 
னகயட்கக மிளிரும் விள்ககுகள் அதிக அளவில 
்யன்டுத்ப்்ட்டு வருகினறை.  னகயட்கக 
மி ளி ரு ம்  வி ள ்க க தா ை து  ் ட ம்  2 . 1 0  இல 
கதாட்டப்்ட்டுள்ளது. இந் விள்ககுகள் ்லநவறு 
அ ள வு க ள்  ம ற று ம்  வ டி வ ன ம ப் பு க ளி ல 
கினட்ககினறை. அனவகள் ஒறனற வனளவு, 
இரட்னட வனளவு, மூனறு வனளவு அலலது 
சுழல  வனககளில  கினட்ககினறை .  இந் 
விள்ககுகள் ்லநவறு மினதிறன அளவுகளில 
கி ன ட ்க கி ன ற ை .  ( எ . க தா . )  மி ன ை ழு த ் ம்  
2 2 0  ந வ தா ல ட் ,  மி ன தி ற ன  
5 வதாட்ஸ், 7 வதாட்ஸ், 9 வதாட்ஸ், 11 வதாட்ஸ், 
18 வதாட்ஸ்,  24 வதாட்ஸ் மறறும் 50 வதாட்ஸ்.

இவவிள்ககு அடிப்்னடயில ஒரு குனறந் 
அழுத்  ்தா்ரெ  ஆவி  விள்ககு  வனகனயச 
ெதார்ந்து .  இ்னுள்  எல்கட்ரதான  உமிழும் 
ச்தாருளதாலதாை  இரண்டு  மின  முனைகள் 
இரு்ககும் .  குழதாயின  உட்புறததில  துகள்  

எலகடரான்பாஸ்பர் பூசசு

ஆர்கான் ்மறறும் 

பாதரச வாயு

பாதரசம்

பு்ற ஊதாக 

கதிர்கள் மின்னிடை

படம் 2.9 மிளிரககூடிய பவணகுைல் 

விளககு

்டம்  2 .9- இல  கதாட்டியுள்ளவதாறு , 
விள்ககின  வழிநய  எல்கட்ரதானகள்  ஓடும் 
ச்தாழுது ்தா்ரெம் மறறும் மந் வதாயு்ககளின 
மூல்ககூறுகளின மீது நமதாதிச செலகிறது. 
இம்நமதா்லதால குனறந் அனல நீளமுனடய 
புற ஊ்தா்க கதிர்கள் உண்டதாகும். இ்க கதிர்கனள 
நதாம் கண்ணதால கதாண இயலதாது. இ்ககதிர்கள் 
விள்ககின மிளிர்க கூடிய ்தாஸ்்ர் பூசசு மீது 
்டும்ச்தாழுது அனவ பிரதி்லி்ககப்்ட்டு அனல 
நீளம் அதிகமதாகி நம் கண்களு்ககுப் புலப்்டும் 
ஒளியதாக சவளிவருகிறது .  விள்ககு  எரியத 
ச்தாடஙகிய பின 110 நவதாலட் ந்தாதுமதாைது. 
மீ்முள்ள மினைழுத்ம்120 நவதாலட் நெதா்ககில 
மினைழுத் இழப்பு செயயப்்டுகிறது.

இவவனக  விள்ககுகளின  ஒளிர்வுத 
திறன விகி்மதாைது, 60 லூமன / வதாட் ஆகும்.

ஆ. நன்ளம்கள்

i. மினைழுத்ததின ஏறற இற்ககம் ஒளி 
சவளியீட்டில மிகச சிறிய ்தா்ககதன் 
ஏற்டுததுகிறது.

ii. ஒளிரும் திறன அதிகமதாக உள்ளது.
iii. இது இயறனக ஒளினயப் ந்தானறு ஒளி 

்ருகிறது.
iv. சவப்் கதிர்வீசசு குனறவதாைது.

இ. குளை்பாடு்கள்

i. இ்ன சவளிசெம் குனறவு.
ii. இ்ன வினல அதிகம்
iii. ஒட்டுசமதாத் ்ரதாமரிப்பு செலவு அதிகம்.

ஈ. ்யன்்பாடு்கள்

i. ் ல ந வ று  வ டி வ ங க ள்  ம ற று ம் 
வனககளில  கினடப்்்தால  வீடுகளில 
்யன்டுத்ப்்டுகினறை.
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கணணாடி 

பவளிககூடு

முடைகள்

மின்முடைகள்

முடைவாயு

பின்ச

படம் 2.12 நியான் விளககு வரி வடிவப படம்

அ. அளமபபு

நியதான விள்ககின அனமப்்தாைது ்டம் 
2.11 இல கதாட்டப்்ட்டுள்ளது. நியதான விள்ககு 
ஒரு சிறிய வதாயு சவளிநயறற விள்ககு வனகனயச 
ெதார்ந்து. இவவிள்ககில ஒரு சிறிய கண்ணதாடி 
குழதாயினுள் சிறி்ளவு நியதான மறறும் மந் 
வதாயு்ககள் னவ்ககப்்ட்டு இரு்ககும் இரண்டு 
மி ன மு ன ை க ள்  ந ந ர் மி ன வ தா ய  ம ற று ம் 
எ தி ர் மி ன வ தா ய  வ ழி ய தா க  ந ் தா து ம தா ை 
மினநைதாட்டம் செலுத்ப்்டும் ந்தாது, விள்ககு 
ஆரஞசு நிற ஒளினய சவளிநயறறும். எதிர் மின 
வதாயப்  ்குதி்ககு  அருகில  ஒளிரும்  ்குதி 
சமலலிய்தாக இரு்ககும். 

ஆ. ்யன்்பாடு்கள்

i. நியதான விள்ககுகள் ச்தாதுவதாக விளம்்ரப் 
்லனகயில ்யன்டுத்ப்்டுகினறை.

ii. இ து  அ றி கு றி  வி ள ்க கு க ளி ல 
்யன்டுத்ப்்டுகிறது.

iii. இ து  இ ர வு  ந ந ர  வி ள ்க கு க ள தா க 
்யன்டுத்ப்்டுகிறது.

2.8.2 ஹாலஜன் விளககு

ஹதாலென விள்ககு 1959 ஆம் ஆண்டு 
உருவதா்ககப்்ட்டது. இவவனக விள்ககதாைது 
சிறப்பு வனக டஙஸ்டன மின இனழ விள்ககு 
வ ன க ன ய ச  ெ தா ர் ந ் து  ஆ கு ம் .  இ ந ் 
விள்ககுகளில  சிறி்ளவு  ஹதாலென  வதாயு 
ம ற று ம்  ம ந ்  வ தா யு ்க க ளு ம் 
நெர்்ககப்்ட்டிரு்ககும் .  இ்ன  கண்ணதாடி்க 
கு ழ தா ய தா ை து  அ ள வி ல  சி றி ய ் தா க வு ம் 
வலினமயதாை்தாகவும் இரு்ககும். இது 3000°C 
சவப்்நினலயில இயஙகுகிறது.

வடிவ சில ஒளிரும் ச்தாருட்களுடன ஒரு துளி 
்தா்ரெம்  மறறும்  ஆர்கதான  வதாயு  குனறந் 
அழுத்ததில நிரப்்ப்்ட்டிரு்ககும். னகயட்கக 
மிளிரும் விள்ககதாைது சவண்சுடர் விள்கனக 
ந்தானறு எலலதா அளவுகளிலும் கினட்ககிறது. 
இவவனக விள்ககுகள் மின ஆறறனல குனறவதாக 
எடுதது்கசகதாள்வ்தால வீடுகளில அதிகமதாக 
்யன்டுத்ப்்டுகிறது.

அ. நன்ளம்கள்

i. குனறந் ஆறறல நுகர்வு.
ii. குனறந் ்ரதாமரிப்பு செலவு.
iii. இது  உடைடியதாக  ஒளிரத  துவஙக்க 

கூடியது.
iv. இது சுறறுப்புறச சூழனல ்தாதி்ககதாது.
v. சிறந் நிறஙகனளத ்ர வலலது. 
vi. குனறந் இய்ககச செலவு.
vii. ஆயுட்கதாலம் அதிகம்.

ஆ. ்யன்்பாடு்கள்

i. சிறிய அளவு, நீண்ட ஆயுள், குனறவதாை 
இயஙகும் மறறும் ்ரதாமரிப்பு செலவு, 
உ ட ை டி  ஒ ளி ,  ஒ ந ர  ம தா தி ரி ய தா ை 
சவளிசெம் ஆகியனவ கதாரணமதாக எலலதா 
இடஙகளிலும் ்யன்டுத்ப்்டுகிறது.

ii. இவவிள்ககுகள் அலுவலகஙகள், கனடகள், 
விடுதிகள், மருததுவமனைகள், சினிமதா 
அரஙகுகள் நமலும் குடியிருப்பு கட்டடஙகள் 
ந்தானறவறறில ்யன்டுத்ப்்டுகிறது.

2.8 நியான் விளககு ்மறறும் 

ஹாலஜன் விளககு

2.8.1 நியான் விளககு

படம் 2.11 நியான் விளககு
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2.9 ஒளிர்வி முடை விளககு

படம் 2.14 ஒளிர்வி முடை விளககு

a = ந�ர் மின்வாய் (+)

c = எதிர் மின்வாய் (-)

படம் 2.15 ஒளிர்வி முடை விளககு 

வரிவடிவப படம்

ஒளிர்வி முனை விள்ககின ந்தாறறமதாைது 
்டம் 2.14 இல சகதாடு்ககப்்ட்டுள்ளது. ஒளி 
உமிழும் னடநயதாடுகனள ்யன்டுததி ஒளிர்வி 
முனை விள்ககுகள் ்யதாரி்ககப்்டுகினறை. 
ஒ ளி ர் வி  மு ன ை  வி ள ்க கி ன  அ ன ட ய தா ள ்க 
கு றி யீ ட தா ை து  ் ட ம்  2 . 1 5  இ ல 
சகதாடு்ககப்்ட்டுள்ளது.

ஒளிரும் விள்ககுகனள விட ஒளிர்வி 
முனை விள்ககுகளின மினதிறன, ஆயுட்கதாலம் 
் ல ம ட ங கு  அ தி க ம்  ம ற று ம்  மி க  அ தி க 
செயலதிறன சகதாண்டது. சவள்னள ஒளினயத 
் ர ்க கூ டி ய  வி ள ்க கு க ள்  ச ் தா து வ தா க ப் 
் ய ன ் டு த ் ப் ் டு கி ற து .  ஒ ளி ர் வி  மு ன ை 
வி ள ்க கு க ள்  கு ன ற ந ்  அ ன ல நீ ள ம் 
சகதாண்டிரு்ககும். ஒளிர்வி முனை விள்ககுகளில 
ச வ ள் ன ள  நி ற ம்  ச ் று வ ் ற கு ,  ் ல 
வண்ணஙகனள்க சகதாண்ட ஒளிர்வி முனை 

தசயல்டும் வி்தம்

கணணாடிக 

குைாய்

டஙஸ்டன் இடை

ஹாலஜன்

மூடி

படம் 2.13 ஹாலஜன் விளககு

் ட த தி ல  2 . 1 3  இல  க தா ட் டி யு ள் ள 
ஹதாலென விள்ககிறகு மினெதாரம் வழஙகப்்டும் 
ந்தாது ,  மின  இனழ  ஒளிர்நது  ஒளினயத 
் ரு கி ற து .  ம ந ்  வ தா யு வு ட ன  ஹ தா ல ெ ன 
நெர்்ககப்்டுவ்தால டஙஸ்டன குளிர்சசி அனடநது 
சவப்்த்தால ்தாதிப்பு அனடயதாமல இரு்ககிறது. 
இ ் ன  க தா ர ண ம தா க  வி ள ்க கு  அ தி க 
சவப்்நினலயில இய்ககப்்டுகிறது. இது அதிக 
ஒளிச செறினவத ்ருகிறது.

அ. நன்ளம்கள்

i. இது அளவில சிறியது.
ii. நெதா்க ந்னவயிலனல.
iii. நலல நிறஙகள் ச்றலதாம்.
iv. இன் கட்டுப்்டுததுவது எளிது.
v. ஆயுள் கதாலம் முழுவதும் இ்ன ஒளி 

சவளியிடும் திறன மதாறதாது.
vi. நீண்ட ஆயுள் உனடயது.

ஆ. குளை்பாடு்கள்

i. ் ர தா ம ரி ப் பி ன  ந ் தா து  வி ள ்க ன க 
னகயதாள்வது கடிைம்.

ii. அதிக சவப்்்ககதிர் வீசசு கதாரணமதாக 
அ்ன சுறறுப் புறம் சவப்்ம் அனடகிறது.

iii. இய்கக சவப்்நினல அதிகம் என்்தால, 
இ்ன ஆயுட்கதாலம் குனறய வதாயப்புண்டு.
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2.10 ஒளி அட்மபபு முட்றகள்

்யன்டுத்ப்்டும் இடஙகள், ந்னவகள் 
மறறும் நநதா்ககஙகனளப் ச்தாருதது, ஒளியனமப்பு 
மு ன ற க ள தா ை து  கீ ழ ்க க ண் ட வ தா று 
வனகப்்டுத்ப்்டுகிறது.

i. நநரடி மின விள்ககு முனற
ii. மனறமுக மின விள்ககு முனற
iii. ்தாதி நநரடி மின விள்ககு முனற
iv. ்தாதி மனறமுக மின விள்ககு முனற
v. ச்தாது மின விள்ககு முனற

i. ்நரடி மின் விளககு முளை

இவவனக விள்ககு முனறயில ஒளியதாைது 
நநரடியதாக கிட்ட்ட்ட 90 மு்ல 95 ெ்வீ்ம் 
வனர ச்தாருளின மீது விழுகிறது. பிரதி்லிப்்தான 
உ்வியுடன ச்தாருளின நமற்ரப்பில விழுகிறது. 
இவவனகயதாை மின விள்ககு முனறயதாைது 
ச்தாழிறெதானலகளிலும் வணிக வளதாகஙகளிலும் 
்யன்டுத்ப்்டுகிறது. இவவனக முனறயில  
ஒ ளி ர்  தி ற ன  அ தி க ம் .  இ ரு ந ் ந ் தா தி லு ம் 
கூசெதாளினயயும், நிழனலயும் ஏற்டுததுகிறது.

ii. மளைமு்க மின் விளககு முளை

இ வ வ ன க  மு ன ற யி ல  ஒ ளி ய தா ை து 
நநரடியதாக ச்தாருளின மீது விழுவதிலனல. 
ஒளியதாைது சுவர் மறறும் நமறகூனரயில ்ட்டு 
சீ ர தா க  ச ் தா ரு ளி ன  ந ம ற ் ர ப் பி ற கு 
வழஙகப்்டுகிறது. எைநவ கூசெதாளி குனற்தாடு 
குனற்ககப்்டுகிறது .  நிழலறற  ஒளியூட்டம் 
ச்றப்்டுவ்தால, வனர்ட்க கூடஙகளிலும், 
ச ் தா கு ப் பு  அ ர ங க ங க ளி லு ம் 
்யன்டுத்ப்்டுகினறை. நமலும் உணவகஙகள் 
ம ற று ம்  தி ன ர ய ர ங கு க ளி ல  அ ல ங க தா ர 
நவனலப்்தாடுகளு்ககுப் ்யன்டுத்ப்்டுகிறது.

iii. ்பாதி ்நரடி மின் விளககு முளை

இவவனக மின விள்ககு முனறயில ஒளிர் 
திறன அதிகம். இதில கூசெதாளி குனற்ககப்்டுகிறது. 
ஒளி  ஊடுருவதா்  மனறப்்தான  மூலம்  ஒளி 
பிரதி்லி்ககப்்டுவ்தால 60 ெ்வீ்ம் ஒளி கீழ 

விள்ககுகளின  வண்ணஙகனள்க  கலநந்தா 
அலலது  ்தாஸ்்னர  ்யன்டுததிநயதா  ச்ற 
முடிகிறது.

ஒளிர்வி முனை விள்ககுகளில உள்ள 
மு்ககிய ்குதிகள்

i. ஒளிர்வி முனை (LED).
ii. இய்ககி (மினெ்கதி மதாறறும் ெதா்ைம்).
iii. கட்டுப்்தாட்டு ெதா்ைஙகள் (ஒளி அளவு 

கட்டுப்்தாடு, வண்ண கலனவ கட்டுப்்தாடு).
iv. ச்தாருததிகள். 

அ. ஒளிரவி முளன இயககி

ஒளிர்வி முனை இய்ககியதாைது ெப்னள 
மினைழுத்தன் ஒளிர்வி முனை விள்ககிறகு 
ந்னவயதாை அளவு மதாறறித ்ருகிறது. நமலும் 
இது  ஒளிர்வி  முனை்ககு  சகதாடு்ககப்்டும் 
மினெ்கதினயயும் கட்டுப்்டுததுகிறது.  இது 
ஒளிர்வி முனைப் ்குதினய அதிக மினைழுத்ப் 
்குதியிலிருநது  ்தாதுகதாதது  மின  அதிர்சசி 
ந ் தா ன ற  ஆ ் த து ்க க ன ள  கு ன ற த து  ஒ ளி 
அனமப்புகனள ்தாதுகதாப்்தாக னவததிரு்ககிறது.

ஆ. நன்ளம்கள்

i. நீண்ட ஆயுட்கதாலம் சகதாண்டது.
ii. மினஆறறல செலவு குனறவு.
iii. ்ரதாமரிப்பு செலவு குனறவு.
iv. சவப்்ம் உண்டதாகும் அளவு குனறவு.
v. நீடிதது உனழ்கக்க கூடியது.

இ. ்யன்்டுத்்தப்டும் இடங்கள்

i. வீடுகளில ்யன்டுத்ப்்டுகிறது.
ii. உணவு விடுதிகளில 

்யன்டுத்ப்்டுகிறது.
iii. கனடகளில ்யன்டுத்ப்்டுகிறது.
iv. அலுவலஙகளில ்யன்டுத்ப்்டுகிறது.
v. வணிக வளதாகஙகளில 

்யன்டுத்ப்்டுகிறது.
vi. ெதானலகள், வீதிகள் மறறும் பூஙகதா்ககளில 

்யன்டுத்ப்்டுகிறது.
vii. மருததுவமனைகளில 

்யன்டுத்ப்்டுகினறது.
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அ.  ஒளித் திடடத்திற்கு ்்தளவயபான 

்கபாரணி்கள்

ஒளித திட்டதன் வடிவனம்ககும் ந்தாது 
பினவரும் கதாரணிகள் ்ரிசீலி்ககப்்ட நவண்டும்.

i. ஒளியின அளவு 
ii. ஒளியின ்ரம்
iii. ்யன்தாட்டுத திறன
iv. ந்யமதாைம்
v. இனடசவளி - உயர விகி்ம்

ஆ. இடங்களும் ஒளியூடடும் அளவும்

வ. 

எண
இடஙகள்

ஒளியூடடும் 

அளவு

1 உணவ்கங்கள் 80 - 100 

லூமன்்கள்/ச.மீ

2 அலுவல்கங்கள் 100 - 400 

லூமன்்கள்/ச.மீ

3 ்ள்ளி்கள் 250 - 400 

லூமன்்கள்/ச.மீ

4 ்களட்கள் 250 - 500 

லூமன்்கள்/ச.மீ

5 மருத்துவமளன்கள் 250 - 3500 

லூமன்்கள்/ச.மீ

6 த்தபாழிற்சபாளல்கள் 1000 

லூமன்்கள்/ச.மீ

இ. மின் விளககு முளையின் நன்ளம்கள்

i. தூயனம.
ii. எளி்தாக கட்டுப்்டுத்லதாம்.
iii. வினல குனறவு.
iv. னகயதாள்வது எளிது.
v. உறுதியதாை ஒளிர்திறன.
vi. சிறந் நம்்கத ்னனம.
vii. அ ன ை த து  ந ந தா ்க க ங க ளு ்க கு ம் 

ச்தாருத்மதாை்தாக இருத்ல நவண்டும்.

நநதா்ககியும் நமலும் 40 ெ்வீ் ஒளியதாைது நமல 
நநதா்ககியும் செலகிறது. இவவனகயில ஒளியதாைது 
் ர வ ல தா க  எ ல ல தா ப்  ் கு தி க ளு ்க கு ம் 
வழஙகப்்டுகிறது. நமறகூனர அதிக உயரம் 
உனடய அனறகளு்ககு மிகவும் ஏறறது. 

iv. ்பாதி மளைமு்க மின் விளககு முளை

இம்முனறயில  60 மு்ல  90 ெ்வீ் 
ஒ ளி ய தா ை து  ந ம ல  ந ந தா ்க கி ச  ச ெ ன று 
பி ர தி ் லி ்க கி ற து .  மீ ் மு ள் ள  ஒ ளி ய தா ை து 
நநரடியதாக  ச்தாருளின  நமற்ரப்பின  மீது 
விழுகிறது. சிறி்ளவு ஒளியதாைது மனறப்்தானின 
மூலம் உறிஞெப்்டுகிறது. இது ச்ரும்்தாலும் 
உ ட் பு ற  அ ல ங க தா ர  ந வ ன ல க ளு ்க கு ப் 
்யன்டுத்ப்்டுகிறது.

v. த்பாது மின் விளககு முளை

இ ம்  மி ன  வி ள ்க கு  மு ன ற யி ல 
மனறப்்தானகள் மறறும் பிரதி்லிப்்தானகள் 
மூ ல ம்  எ ல ல தா  தி ன ெ க ளி லு ம்  ெ ம ம தா ை 
ஒளியூட்டம் கினட்ககச செயகிறது.

2.10.1  அக ஒளி வடிவட்மபபு முட்ற  

Design of Indoor Light Scheme

ஒரு நலல ஒளியனமப்புத திட்டம் வடிவனம்ககும் 
ந்தாது  கீழ்ககண்ட  விவரஙகனள  கருததில 
சகதாள்ளநவண்டும்.

i. ந ் தா து ம தா ை  ஒ ளி யூ ட் ட ம்  வ ழ ங க 
நவண்டும்.

ii. ் ள த தி ல  உ ள் ள  அ ன ை த து 
்குதிகளு்ககும் ஏற்ககுனறய ஒநர மதாதிரி 
ஒளி வழஙகநவண்டும்.

iii. முடிந் வனர கண் கூசு்ல மறறும் நிழல 
ஏற்டுவன் ்விர்்கக நவண்டும்.

iv. ச்தாருத்மதாை  நிறஙகளில  சகதாடு்கக 
நவண்டும்.
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• திண்மக ்்கபாணத்தின் அலகு ஸ்டி்ரடியன்்கள்

• ்தளக ்்கபாணத்தின் அலகு ்ரடியன்்கள்

• ஒளிரவு ்பாயத்தின் அலகு லூமன்

• 1 லூமன் = 0.0016 வபாடஸ் (்்தபாரபாயமபா்க)

• கூதசபாளி  ்கபாரணமபா்க ்கண் எரிசசல, அதசௌ்கரியம், ்பாரளவ குறுககீடு அலலது ்கண் 

்சபாரவு ஆகியவற்ளை ஏற்்டுத்துகிைது.

• ஒளியூடடத்தின் விதி்கள் 

 i. ்தளலகீழ் சதுர விதி

 ii. ்லம்்ரடஸ் த்கபாளசன் விதி

• த்பாதுவபா்க ்யன்்டுத்்த்டும் வில விளககின் வள்கயபானது ்கபார்ன் வில விளககு ஆகும்

• தவண்சுடர விளககின் வள்க்கள் 

 1. தவற்றிட விளககு

 2. வபாயு நிரப்டட விளககு

• ்சபாடியம் ஆவி விளககின் வள்க்கள்

 1. அதி்க அழுத்்த ்சபாடிய ஆவி விளககு்கள்

 2. குளைந்த அழுத்்த ்சபாடிய ஆவி விளககு்கள்

• நியபான் விளககு்கள் குளைந்த தவப் நிளலயபான 200°C தவப் நிளலயில 

தசயல்டககூடியது.

• ஒளிரவி முளன விளக்கபானது வீடு்கள், உணவ்கங்கள், ்களட்கள், அலுவல்கங்கள், 

மருத்துவமளன்கள், சபாளல்கள், வீதி்கள் மற்றும் பூங்கபாக்களில ்யன்்டுத்்தப்டுகிைது.

• ஒளி அளமபபு முளை்களின் வள்க்கள்

 1. ்நரடி மின் விளககு முளை

 2. மளைமு்க மின் விளககு முளை

 3. ் பாதி ்நரடி மின் விளககு முளை

 4. ் பாதி மளைமு்க மின் விளககு முளை

 5. த்பாது மின் விளககு முளை

நிடைவிற பகாள்ளநவணடியடவ

1. த்தபாளலக ்கடடு்பாடு ்கருவி மூலம் வீடடிலுள்ள மின் விளககு்களள இயககுவது ்ற்றி 

த்தரிநது த்கபாள்ளு்தல

2. தசயலற்ை அ்கச சிவபபுக ்கதிர உணரவி மூலம் வீடடிலுள்ள விளககு்களள ்தபா்ன 

இயஙகுவது ்ற்றி அறிநது த்கபாள்ளு்தல

்மாணவர் பசயல்பாடு
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்தளக ்்கபாணம் - Plane Angle

திண்மக்்கபாணம் - Solid Angle

ஒளிரவுப ்பாயம் - Luminous Flux

ஒளி விளக்கசதசறிவு - Luminous Intensity

கூதசபாளி - Glare

இளடதவளி-உயர விகி்தம் - Space Height Ratio

்யன்்பாடடுக ்கபாரணி - Utilization Factor

ஒளிரவி முளன விளககு  - LED Lamp

ள்கயடக்க மிளிரும் விளககு  - Compact Fluorescent Lamp

வில விளககு - Arc Lamp

 ்ட வீழ்த்தி - Projector

அருஞபசாறபபாருள்

பகுதி – அ

சரியாை விடடடய நதர்நபதடுத்து எழுதவும். 1 ்மதிபபபண

1. மிளிரககூடிய குைல விளககின் 

ஒளிரவு திைன் விகி்தம் என்்து

அ) 10 லூமன்்கள்/வபாட

ஆ) 20 லூமன்்கள்/வபாட

இ) 40 லூமன்்கள்/வபாட

ஈ) 60 லூமன்்கள்/வபாட

2. ஒளிரவி முளன விளககு்களில  

900 லூமனுககு சமமபான அளவு

அ) 15 வபாடஸ்

ஆ) 0.16 வபாடஸ்

இ) 0.016 வபாடஸ்

ஈ) 0.0016 வபாடஸ் 

3. நபான்கு அடி நீளமுள்ள மிளிரககூடிய 

தவண்சுடர விளககின் த்பாதுவபான 

மின்திைன் அளவபானது

அ) 10 வபாடஸ்

ஆ) 40 வபாடஸ்

இ) 65 வபாடஸ்

ஈ) 100 வபாடஸ்

4. திண்மக ்்கபாணத்தின் அலகு

அ) ்ரடியன்்கள்

ஆ) ்ரடியன்்கள்/மீடடர

இ) ஸ்டி்ரடியன்்கள்

ஈ) ஸ்டி்ரடியன்்கள்/மீடடர

5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த மின் 

விளககு விளல குளைவபானது

அ) தவண்சுடர விளககு

ஆ) மிளிரககூடிய விளககு

இ) ்பா்தரச ஆவி விளககு

ஈ) ்சபாடியம் ஆவி விளககு

6. இநதியபாவில உற்்த்தியபாகும் 

தவண்சுடர விளக்கபானது எந்த மின் 

அழுத்்தத்தில தசயல்டும்

்மதிபபீடு 
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அ) 110 ்வபாலட

ஆ) 230 ்வபாலட

இ) 440 ்வபாலட

ஈ) 50 அளல ்வ்கம்

7. த்பாதுவபா்க மின்னிளை விளககின் 

திைன் ்கபாரணியபானது 

அ) 0.5 முநதி இருககும்

ஆ) 0.8 முநதி இருககும்

இ) 0.8 பிநதி இருககும்

ஈ) ஒன்று

8. தவண்சுடர விளககின் 

மின்இளையபானது

அ) டஙஸ்டன்

ஆ) தசம்பு

இ) அலுமினியம்

ஈ) ்கபார்ன்

9. ஒரு மிளிரக கூடிய குைல விளககின் 

சரபாசரி ஆயுள் ்கபாலம்

அ) 1000 மணி ்நரம்

ஆ) 3000 மணி ்நரம்

இ) 4000 மணி ்நரம்

ஈ) 5000 மணி ்நரம்

10. ்சபாடியம் ஆவி விளககின் ஒளிரவு 

திைன் விகி்தமபானது

அ) 190 லூமன்்கள்/வபாட

ஆ) 30 லூமன்்கள்/வபாட

இ) 50 லூமன்்கள்/வபாட

ஈ) 70 லூமன்்கள்/வபாட

11. ஒளியின் நிைமபானது எள்தப 

த்பாருத்து அளமயும்

அ) அளலவு ்வ்கம்

ஆ) அளலவு நீளம்

இ) ஒளியின் ்வ்கம்

ஈ) அளலவு ்வ்கம் மற்றும் அளலவு 

நீளம்

12. வீடு்களில ஒளியூடடத்தின் 

எலளலயபானது 

அ) 2 மு்தல 5 லூமன்்கள்/வபாட 

ஆ) 10 மு்தல 20 லூமன்்கள்/வபாட

இ) 35 மு்தல 45 லூமன்்கள்/வபாட 

ஈ) 60 மு்தல 65 லூமன்்கள்/வபாட

13. ்சபாடியம் ஆவி விளககு ஒளியின் 

நிைமபானது

அ) சிவபபு

ஆ) ்சளச

இ) நீலம் ்கலந்த ்சளச

ஈ) மஞசள்

14. கீழ்க்கண்ட இடங்களில எந்த 

இடத்திற்கு அதி்க ஒளியூடடம் ்்தளவ

அ) உண்ளமப பிரதி ்டிககும் ்்பாது

ஆ) வசிககும் அளை்களில

இ) மருத்துவமளனப பிரிவு்களில

ஈ) இரயில நிளலய 

நளட்மளட்களில

15. வீடு்களின் ஒளியூடட அளவு

அ) 10 மு்தல 20 லூமன்்கள்/ச.மீ 

ஆ) 30 மு்தல 50 லூமன்்கள்/ச.மீ

இ) 40 மு்தல 75 லூமன்்கள்/ச.மீ

ஈ) 100 மு்தல 140 லூமன்்கள்/ச.மீ

பகுதி – ஆ

சுருகக்மாக விடடயளிககவும். 3 ்மதிபபபணகள்

1. திண்மக ்்கபாணம் – விளககு.

2. ஒளிரவுப ்பாயம் என்ைபால என்ன?

3. கூதசபாளி என்ைபால என்ன?

4. இளடதவளி - உயர விகி்தம் 

வளரயறு.
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5. ஒளியூடடத்தின் இரு விதி்களளக 

கூறு?

6. மின்சபாரத்தின் மூலம் ஒளி 

உற்்த்தியபாகும் முளை்கள் யபாளவ?

7. ்சபாடியம் ஆவி விளககு்கள் எஙகு 

்யன்்டுத்்தப்டுகிைது?

8. ்பா்தரச ஆவி விளககின் நன்ளம்கள் 

யபாளவ?

9. மிளிரக கூடிய விளககின் 

குளை்பாடு்கள் யபாளவ?

10. ள்கயடக்க மிளிரக கூடிய 

விளககு்களின் நன்ளம்கள் யபாளவ?

11. நியபான் விளகள்க சுருக்கமபா்க 

விவரி.

12. ஒளி அளமபபுத் திடடத்தின் 

வள்க்கள் யபாளவ?

13. ஒளிரவி முளன விளககு்களின் 

்யன்்பாடு்கள் யபாளவ?

பகுதி – இ

ஒரு பகக அளவில் விடடயளிககவும். 5 ்மதிபபபணகள்

1. ்கபார்ன் வில விளககிளன 

சுருக்கமபா்க விவரி?

2. தவண்சுடர விளககின் 

அளமபபிளன விவரி?

3. ்பா்தரச ஆவி விளககின் நன்ளம்கள் 

மற்றும் ்யன்்பாடு்களள எழுது்க?

4. நியபான் விளககு-விவரி?

5. ஹபாலேன் விளககின் நிளை 

குளை்களள விளககு?

6. ள்கயடக்க மிளிரககூடிய விளககு 

்ற்றி சிறு குறிபபு வளர்க?

7. ள்கயடக்க மிளிரககூடிய விளககின் 

நிளை குளை்களள விளககு்க?

8. சிைந்த ஒளி அளமபபு்கள் அளமககும் 

்்பாது ்கவனிக்க ்வண்டிய முககிய 

அம்சங்கள் யபாளவ?

9. ஒளிரவி முளன விளககு்கள் ்ற்றி 

சிறு குறிபபு வளர்க?

பகுதி – ஈ

இரணடு பகக அளவில் விரிவாக விடடயளிககவும். 10 ்மதிபபபணகள்

1. ்சபாடியம் ஆவி விளககின் 

்கடடளமபள்யும், தசயல்டும் 

்தத்துவத்ள்தயும் ்தக்க 

வளர்டத்துடன் விவரி?

2. ்பா்தரச ஆவி விளககின் 

்கடடளமபள்யும், தசயல்டும் 

்தத்துவத்ள்தயும் ்தக்க 

வளர்டத்துடன் விவரி?

3. மிளிரககூடிய குைல விளககின் 

அளமபள்யும், தசயல்டும் 

முளைளயயும் ்டத்துடன் விவரி?
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1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 

S.Chand & Company Ltd.

குறிபபுடர நூல் (Reference Book)

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

இடணயதள முகவரி (Reference Internet Source)
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3
பாடம்

மின் வெபபச் சாதனங்கள்

்கற்றலின் ந�ாக்கம்

வெப்பம் என்பது ஒரு ெகையான ஆற்றல் ஆகும். வெப்ப ஆற்றல் நமது 

அன்றாட ொழ்வில் எவொவ்றல்்ாம் ்பயன்படுத்தப்பட்டு ெருகி்றது என்பக்த 

மாணெரைள் அறிந்து வைாள்ெது மிைவும் அெசியம் ஆகும். 

்பல்்ெறு வெப்பக் ைடததும் முக்றைள் மூ்ம் மின்ா்தனஙைள் எவொறு வ்யல்்படுகி்றது 

என்பக்த விளக்ை முக்ற மூ்மும் வ்ய்முக்ற மூ்மும் மாணெரைள் ைறறுக்வைாள்ெ்்த 

இப்பாடததின ்நாக்ைமாகும். ்மலும் அன்றாட வீட்டு உ்ப்யாை வெப்ப ்ா்தனஙைளில் 

ஏற்படும் ்பழுதுைள், குக்ற்பாட்டிறைான ைாரணஙைள் மறறும் அெறக்ற ்ரி வ்ய்யும் முக்றைள் 

ஆகியகெைகள நனகு வ்தரிந்து வைாள்ெது இப்பாடப்பகுதியின முக்கிய ்நாக்ைமாகும்.

்நரகமயான ெழியில் நீஙைள் உ்ைதக்த்ய மாற்ற்ாம்.

 மைாதமா ைாந்தி
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3.1  அறிமு்கம்  

Introduction

இன்றைய நவீன காலத்தில் மின்ாரம் 
மிக முக்கிய பங்கி்ன வகிக்கிறைது. “மின்ாரம் 
இனறி அ்ையாது உலகு” எனபது அ்னவரும் 
அறிந்தத்த.

அத்த தபானறு, அனறைாட வாழ்வில் இனறு 
மின்ார ்ா்தனங்கள் பல வீடுகளில் ைக்களால் 
பபருைளவில் பயனபடுத்்தபபட்டு வருகினறைன.

‘மின பவபபச் ்ா்தனங்கள்’ எனறை பாடப 
பகுதியில் நாம்

i. நீராவி மின த்தய்பபுப பபட்டி 
ii. மின தூணடல் அடுபபு 
iii. மின அனல் வாட்டுவி 
iv. காபி பபரபகாதலட்டர 
v. நீர சூதடற்றும் கலன

ஆகிய மின ்ா்தனங்களின வ்ககள், அ்ைபபு, 
ப்யல்படும் வி்தம், கு்றை நிவரத்திகள் அறி்தல் 
ைற்றும் பராைரிபபு ஆகிய்வ பற்றி பாரபதபாம். 

3.2  மின் நதய்பபுப வபட்டி 

Electric Iron Box

மின த்தய்பபுப பபட்டி எனபது து்வத்்த 
துணிக்ள த்தய்த்து, துணிகளின சுருக்கத்்்த 
த ப ா க் கு வ ்த ற் க ா க  ப ய ன ப டு த் து ம்  ஒ ரு 
்ா்தனைாகும்.

இ து  மூ ன று  வ ் க ப ப டு கி றை து . 
அ்வயாவன…

i. ்ா்தாரண (அல்லது) ்தானியங்கா வ்க 
ii. ்தானியங்கி வ்க 
iii. நீராவி ்தானியங்கி மின த்தய்பபுப பபட்டி

அ. துணிைளும் அ்தன வெப்பநிக்யும்.

்நலான (Nylon)  – 70°C – 90°C
தரயான (Reyon)  - 100°C – 120°C
பட்டு (Silk)  - 130°C – 150°C
கம்பளி (Wool)  - 160°C – 180°C
பருத்தி (Cotton)  - 200°C – 220°C
லினன (Linen)  - 230°C – 260°C

த ை த ல  கு றி ப பி ட் ட  து ணி க ளி ன 
்தன்ைக்கு ஏற்றைாற் தபால் பவபப நி்ல்ய 
பவபபக் கட்டுபபாட்டுத் திருகு மூலம் பபாருத்தி, 
து ணி க ் ள  சு ரு க் க ம்  த ப ா க த்  த ்த ய் த் து 
பயனபடுத்்த தவணடும்.

உங்களுககு வதரியுமா?

எச்ரிக்கை!

மின்ாரம் பாயும் கடத்தி்யத் ப்தாடும்தபாது 
மி ன  அ தி ர ச் சி  ஏ ற் ப டு ம்  எ ன ப ் ்த 
ப்தரிநதுபகாள்.

மனித உடலும்  

ஒரு  

மின் ்கடத்திநே

உடடநத 

முடன்கள்

உந�ா்க பா்கத்தில் 

மின்சாரம் பாய்தல்

எர்த் 

ஏறபடும் 

இடம்

1000 Ohms

I = V/R

120V/1000Ω = 120 mA

120V

வபாருளடக்கம்

3.1 அறிமுைம்

3.2 மின ்்தய்பபுப வ்பட்டி

3.3 மின தூணடல் அடுபபு

3.4 மின அனல் ொட்டுவி 

3.5 ைாபி நீர ்தயாரிக்கும் மின்ா்தனம்

3.6 நீர சூ்டறறும் ை்ன
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ஆ) ்மல்மூடி 

மின த்தய்பபுப பபட்டியின அ்னத்து உள் 
பாகங்க்ளயும் மூடிப பாதுகாக்கும் பாகம் தைல்மூடி 
ஆகும். இ்தன தைல்மூடி உதலாக பாகத்தினால் 
ப்ய்யபபட்டு, பளபளபபாக இருபப்தற்காக 
குதராமியத்தினால் முலாம் பூ்பபடுகிறைது. 

இ) நிறுத்தத ்தைடு 

மின த்தய்பபுப பபட்டி்ய பயனபடுத்்தா்த 
த ப ா து ,  த ந ர ா க  நி று த் தி  ் வ ப ப ்த ற் க ா க 
பயனபடுத்தும் பாகம் நிறுத்்தத் ்தகடுஆகும். 
இது உறுதியான கம்பியால் ப்ய்யபபடுகிறைது.

ஈ) அழுத்தத ்தைடு 

மின த்தய்பபுப பபட்டியின அழுத்்தத் 
்த க டு  க டி ன ை ா ன  வ ா ர ப பு  இ ரு ம் பி ன ா ல் 
ப்ய்யபபடுகிறைது. அழுத்்தத் ்தகடு, மின த்தய்பபுப 
பபட்டிக்கு அதிக எ்ட்ய பகாடுக்கிறைது. இ்தன 
அதிக எ்ட காரணைாக, துணிக்ள மிகவும் 
எளிதில் சுருக்கமினறி த்தய்பபு ப்ய்திடலாம்.

உ) ைல்நார அட்கட (அ) கமக்ைா அட்கட 

கல்நாரஅட்்ட (அ) ்ைக்கா அட்்ட 
ஒரு மினகடத்்தாப பபாருள் ஆகும். பவபபக் 
கம்பிச் சுருளுக்கு தைலும்,  கீழும் ்ைக்கா 
அட்்ட (அ) கல்நார அட்்டகள் மின அதிரச்சி 
பாதுகாபபு கருதி ்வக்கபபடுகிறைது. தைலும் 
பவபபத்்்த  நனகு  ்தாங்கக்  கூடிய  ைற்றும் 
மின்ாரத்்்தக் கடத்்தாத் ்தன்ை பகாணடது.

ஊ) வெப்பக் ைம்பிச சுருள் 

மின த்தய்பபுப பபட்டிக்கு பவபபைானது 
“்நக்தராம்” எனறை நிக்கல் ைற்றும் குதராமியம் 
கலந்த உதலாகக் கல்வயினால் ப்ய்யபபட்ட 
கம்பிச் சுருள் மூலம்்தான கி்டக்கப பபறுகிறைது. 
’்நக்தராம்’ எனறை பவபபக் கம்பிச் சுருள்்தான 
அ்னத்து பவபபச் ்ா்தனங்களிலும் பவபப 
மின இ்ணயாக பயனபடுகிறைது. பவபபக் கம்பிச் 
சுருள் ஈருதலாகப பட்்ட கம்பியால் ஆனது. 

எ) வெப்பக் ைம்பிச சுருளின ெகை

i. ்ைக்கா அட்்டயில் சுற்றி ்வக்கபபட்ட 
பட்்ட வடிவ வ்க

ii. சுருள் வடிவ வ்க

ஆ. மினைடததி 

மின்ா்தனத்திற்கு மின்ப்ள வழங்கும் 
மினகடத்தி மூனறு மு்னக்ளக் பகாணட்தாக 
இருக்கும்.  மூனறு கடத்திகள் மு்றைதய தபஸ், 
நியூட்ரல் ைற்றும் எரத் எனறு இ்ணபபுகள் 
பகாடுக்கபபடுகிறைது. இக்கடத்திகள் பருத்தி 
இ்ழகளால் சுற்றைபபட்ட மினகடத்திகள் பகாணட 
வ்க்தான பபரும்பாலும் பயனபடுத்்தபபடுகிறைது.

ஃதபஸ்  - சிவபபு
நியூட்ரல் - கருபபு
எரத்  - பச்்்

3.2.1  சாதாரண (அல்�து) தானிேங்கா 

ெட்க மின் நதய்பபுப வபட்டி

மின த்தய்பபுப பபட்டி்ய துணிகளின 
பவபபநி்லக்கு ஏற்றைாற் தபால் ்கபபிடிக்கு 
அருகில் உள்ள இ்ணபபி மூலம் மின்ப்ளயுடன 
இ்ணத்தும் ,  துணடித்தும்  கட்டுபபடுத்தி 
பயனபடுத்தும் ் ா்தனம் ்தானியங்கா வ்க அல்லது 
்ா்தாரண வ்க மின த்தய்பபுப பபட்டியாகும். 
இது படம் 3.1-இல் காட்டபபட்டுள்ளது. 

படம் 3.1 சாதாரண ெட்க மின் நதய்பபுப 

வபட்டி

அ) கைபபிடி

மின த்தய்பபுப பபட்டியின ் கபபிடியானது 
மின்ாரம் ைற்றும் பவபபத்்்தக் கடத்்தா்த 
தபக்்லட்  எனறை  கடினைான  மினகாபபுப 
பபாருளால் ப்ய்யபபடுகிறைது. ்கபபிடிக்கு 
அருகில் ்ா்தனம் பயனபடுத்தும் தபாது ஏற்படும் 
மினகடத்திகளின உராய்்வத் ்தடுக்க இரபபர 
கு ழ ா ய்  மி ன க ா ப பு ப  ப ப ா ரு ள ா க 
பயனபடுத்்தபபடுகிறைது.
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்தானியங்கி  வ்க  மின  த்தய்பபுப  பபட்டி 
பயனபடுகிறைது. இச்்ா்தனத்தில் அறிகுறிவிளக்கு 
ைற்றும் பவபபநி்லபபி ஆகிய இரணடு ைட்டும் 
கூடு்தலாக இ்ணக்கபபட்டுள்ளன.
ஆ) அறிகுறி விளக்கு 

மின த்தய்பபுப பபட்டியில் மின்ாரம் 
ப்ல்லுகிறை்தா எனப்்த காட்டுவ்தால் இ்்த 
அறிகுறி விளக்கு எனகிதறைாம். அறிகுறி விளக்கு 
எனபது ஒரு சிறிய ஒளிரவி மு்ன (LED) 
விளக்காகும்.

்ா்தனத்தின  விளக்கு  ஒளிரவ்்தப 
பபாருத்து ்ா்தனத்தில் மின்ப்ள உள்ள்தா? 
இ ல் ் ல ய ா ?  எ ன ப ் ்த  ந ா ம்  ப ்த ரி ந து 
பகாள்வ்தற்கு அறிகுறி விளக்கு பயனபடுகிறைது.

்தானியங்கி மின த்தய்பபுப பபட்டியில் 
பவபபக் கட்டுபபாட்டு திருகி பபாருத்்தபபட்ட 
நி்ல வ்ர, பவபபைானது பவபபக் கம்பிச் 
சுருளில் ஏறும். பவபபம் பூரி்தம் அ்டந்தவுடன 
மினசுற்றுப பா்்த்ய பவபபநி்லபபி துணடிபபு 
ப்ய்கிறைது. இ்தனால், மீறிய மினதனாட்டம் 
ைற்றும் அதிக பவபபம் ஏற்படு்தல் முற்றிலும் 
்தவிரக்கபபடுகிறைது. மின த்தய்பபுப பபட்டியில் 
மின்ப்ள இல்லா்த தபாது அறிகுறி விளக்கு 
ஒளிராது.

இ) வெப்பக் ைட்டுப்பாட்டு ்ா்தனம் (அ) 

வெப்பநிக்பபி

பவபபக் கட்டுபபாட்டுச் ்ா்தனம் எனபது 
ஈருதலாகப பட்்டயால் ப்ய்யபபட்ட்தாகும்.  
இரணடு  பவவதவறு  உதலாகத்்தகடுக்ள 
ஒனறைாக இ்ணத்து உருவாக்கபபட்டத்த இ்தன 
அ்ைபபாகும்.

ப வ ப ப ம்  க ா ர ண ை ா க  அ ் ன த் து 
உ த ல ா க ங் க ளு ம்  வி ரி வ ் ட யு ம்  ்த ன ் ை 
பகாணடது .  பவபபத்தின  ்தன்ையானது , 
திருகு  பபாருத்்தபபட்ட  நி்ல  வந்தவுடன 
ஈருதலாகத்்தகடு  தைல்  தநாக்கி  வ்ளநது 
மினசுற்றி்ன துணடிபப்்த படம் 3.3 - இல் 
காணலாம். அது ்ையம் மினதனாட்டம் பாயாது. 
சிறிது தநரம் கழித்து பவபபம் கு்றைந்தவுடன, 
ஈருதலாகத்்தகடு மீணடும் ப்ழய நி்ல்ய 
அ்டவ்்த படம் 3.4-இல் காணலாம். அது 
்ையம் மினசுற்று பூரத்தியாகி மின த்தய்பபுப 
பபட்டி்ய மீணடும் பவபபபபடுத்துகிறைது.

ஏ) ்்தய்பபுத ்தைடு 

த்தய்பபுத்  ்தகடு  வாரபபிரும்பினால் 
ப்ய்யபபடுகிறைது .  பிறைகு  குதராமியத்்தால் 
முலாம்  பூ்பபடுகிறைது .  அடிபபகுதியானது 
்ரதபஸ் கி்ரணடிங் ப்ய்து நனகு த்தய்பப்தன 
மூ ல ம்  த ்த ய் ப பு த்  ்த க டு  வ ழ வ ழ ப ப ா க 
காணபபடுகிறைது.

்தானியங்கா  வ்க  மின  த்தய்பபுப 
பபட்டியின மூனறு பின பிளக்்க மின்ப்ளயில் 
பபாருத்திய பிறைகு, மின்க்தியானது பவபபக் 
கம்பிச் சுரு்ள அ்டகிறைது. பவபபக் கம்பிச் 
சு ரு ளி ன  அ தி க  மி ன ்த ் ட  க ா ர ண ை ா க 
மின்க்தியானது பவபபச் ்க்தியாக ஆற்றைல் 
ைாறைாக் தகாட்பாட்டு விதியினபடி ைாற்றைபபட்டு 
I2Rt எனறை பவபபம் ஏறும் விகி்தபபடி பவபபம் 
அ்டகிறைது. அவவாறு ஏறும் பவபபைானது 
த்தய்பபுத் ்தகட்்ட பவபபபபடுத்துகிறைது. த்தய்பபுத் 
்தகட்டில் உள்ள பவபபம் துணிக்ள சுருக்கமினறி 
த்தய்க்க உ்தவுகிறைது.

இவவ்க மின த்தய்பபுப பபட்டியில் 
து ணி க ளி ன  ்த ன ் ை க் கு  ஏ ற் றை ா ற்  த ப ா ல் 
மின்ப்ளயுடன இ்ணத்தும், துணடித்தும் 
நாதை ப்ய்து பயனபடுத்்த தவணடும்.

3.2.5 தானிேஙகி மின் நதய்பபுப வபட்டி 

்தானியங்கி மின த்தய்பபுப பபட்டி எனபது 
்தானாகதவ  துணிகளின  பவபபநி்லக்கு 
ஏற்றைவாறு ,  பவபபநி்லபபி  மூலம்  திருகி , 
பவபபத்்்த கட்டுபபடுத்தும் ்ா்தனம் ஆகும். 

படம் 3.2 தானிேஙகி மின் நதய்பபுப வபட்டி

அ) அகமபபு

படம் 3.2 இல் காட்டபபட்டுள்ள ்தானியங்கி 
மின த்தய்பபுப பபட்டியின அ்ைபபு ஏறைக்கு்றைய 
்தானியங்கா வ்க மின த்தய்பபுப பபட்டி்யப 
தபானதறை இருக்கும். துணிகளின ்தன்ைக்கு 
ஏற்றைவாறு நாம் பவபபநி்லபபி்ய இயக்கி, 
து ணி க ளி ன  சு ரு க் க த் ் ்த  த ப ா க் கு வ ்த ற் கு 
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சு ரு க் க ை ா ன து  ந ன கு  நீ க் க ப ப டு கி றை து . 
பவபபக்கட்டுபாட்டுத் திருகு ்வக்கபபட்ட நி்ல 
வ்ர பவபபைானது கி்டக்கிறைது. பவபபத்தின 
்தன்ை்ய அதிகரிக்கவும், கு்றைக்கவும் இரு 
உதலாகத்திலான பவபபக்கட்டுபபாட்டுத் திருகு 
பயனபடுத்்தபபடுகிறைது.

3.2.6 நீராவி மின் நதய்பபுப வபட்டி 

நீராவி மின த்தய்பபுப பபட்டி எனபது 
்தானியங்கி வ்க மின த்தய்பபுப பபட்டி்யச் 
்ாரந்த்தாகும். இ்தன உள் அ்ைபபானது படம் 
3.5-இல் காட்டபபட்டுள்ளது. நீராவி மின த்தய்பபுப 
பபட்டியில் பயனபடுத்்தபபடும் பவபபக் கம்பிச் 
சுருளின மின திறைன 1000 வாட்ஸ் மு்தல் 1600 

ஈருதலாகத் ்தகட்டில் இரு பவவதவறு 
்தகடுகள் இனணக்கபபட்டிருபப்தால் பவபபம் 
விரிவ்டயும் அளவானது ைாறுபடுகிறைது.

ஈ) ்தானியஙகி ெகை மின ்்தய்பபுப வ்பட்டி 

வ்யல்்படும் வி்தம்

்தானியங்கி வ்க மின த்தய்பபுப பபட்டியில் 
்ா்தனத்திற்கு மின்ப்ள பகாடுத்்தவுடன, 
மின்க்தியானது  பவபபக்  கம்பிச்சுரு்ள 
அ்டகிறைது. ்ா்தனத்தின பவபபக் கம்பிச் சுருள் 
்நக்தராமினால் ப்ய்யபபட்ட்தன காரணைாகவும், 
அதிக மின்த்ட காரணைாகவும், மின்க்தியானது 
பவபபச் ்க்தியாக ைாறி, த்தய்பபுத் ்தகட்்ட 
சிறிது, சிறி்தாக பவபபபபடுத்துகிறைது. இந்த 
ப வ ப ப த் தி ன  க ா ர ண ை ா க  து ணி க ளி ன 

படம் 3.3 வெபப நிட�பபி தி்றநத நிட�

ஈருந�ா்கப பட்டட

வதாடுமுடன்கள் 

தி்றநத நிட�யில்

படம் 3.4 வெபப நிட�பபி மூடிே நிட�

ஈருந�ா்கப  

பட்டட

வதாடுமுடன்கள் 

மூடிே நிட�யில்

வதாடர்பு 

சுருள்்களில்

வெபபநிட�பபி

மூடி

நீர்த்வதாட்டி

அடித்த்கடு

நீராவிபவபட்டி

மூடி 

ஈருந�ா்கபபட்டட

படம் 3.5 நீராவி மின் நதய்பபுப வபட்டி
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பவளிதயறி, துணியின மீது பட்டு, துணிகளின 
சுருக்கைானது நீக்கபபடுகிறைது. இச் ்ா்தனத்தில் 
அ்னத்து வ்கயான துணிக்ளயும் நனகு 
த்தய்க்க பயனபடுத்்தபபடுகிறைது.

நீ ர ா வி  உ ரு வ ா கு ம்  அ ள வு  நீ ர ா வி 
கட்டுபபாட்டு திருகி்னப பபாருத்து அ்ைகிறைது. 
நீராவி மின த்தய்பபுப பபட்டியில், பவபபக்கம்பிச் 
சு ரு ளி ல்  ப ா தி ப பு  ஏ ற் ப ட் ட ா ல் ,  த ்த ய் ப பு த் 
்தகட்தடாடு பபாருத்்தபபட்ட பவபபக் கம்பிச் 
சுரு்ள, முழுவதுைாக ைாற்றை தவணடும்.

அ) ்பராமரிபபுக் குறிபபுைள்

i. தூ ய் ் ை ய ா ன  வ டி க ட் டி ய  நீ ் ர த ய 
பயனபடுத்்த தவணடும்.

ii. மின்ப்ள்ய துணடிபபு ப்ய்வ்தற்கு முன 
்தணணீர முழுவ்்தயும், நீராவி கட்டுபபாடு 
வால்வு மூலம் பவளிதயற்றைபபட தவணடும்.

iii. அ தி க  ப ய ன ப ா ட் டி ன  க ா ர ண ை ா க 
உள்தள படிநதிருக்கும் உபபுக் க்ரக்ள 
நீக்குவ்தற்கு, நீருடன வினிக்ர கலநது 
மின்ப்ள்ய பகாடுத்து கட்டுபபாட்டுத் 
திருகி முலம் நீ்ர பல மு்றை பவளிதயற்றி 
சுத்்தம் ப்ய்ய பவணடும்.

வாட்ஸ் வ்ர கி்டக்கப பபறுகிறைது. நீராவி மூலம் 
துணிக்ள த்தய்பபது்தான மிகவும் சுலபைான 
மு்றையாகும். இந்த மின த்தய்பபுப பபட்டியிலிருநது 
வரும் நீராவி மூலம் துணிகளில் உள்ள சுருக்கங்கள் 
எளி்தாக  நீக்கபபடுகிறைது. ைற்றை வ்கயான மின 
த்தய்பபுப பபட்டிக்ளக் காட்டிலும், நீராவி மின 
த்தய்பபுப பபட்டி்தான பயனபடுத்துவ்தற்கு மிகவும் 
எளி்ையான்தாகும். இவவ்க ்ா்தனத்தில் 
பவபபக் கம்பிச் சுருளுக்கு தைல் ஒரு சிறிய 
அளவுள்ள நீரத்ப்தாட்டி அ்ைக்கபபட்டுள்ளது. 
அ்தற்கு தைல் பகுதியில் அ்ைக்கபபட்டுள்ள 
குழாய் வழியாக நீர ஊற்றைபபடுகிறைது. 

நீராவி மின த்தய்பபுப பபட்டியில் மின 
இ்ழக் கம்பிக்கு தைல் சிறு துவாரங்கள் பகாணட 
்தகடு ஒனறு பபாருத்்தபபட்டுள்ளது. இதில் 
விழும் நீரின அள்வக் கட்டுபபடுத்்த அ்டபபான 
ஒனறு பபாருத்்தபபட்டுள்ளது. இந்த அ்டபபான 
நீ்ரயும், ஆவி்யயும் பினதனாக்கிச் ப்ல்ல 
அனுைதிக்காது. கீழ்பகுதியில் ஒரு கட்டுபபாட்டு 
வ ா ல் வ ா ன து ,  ் க ப பி டி  ப ப ரு வி ர ல ா ல் 
இயங்கிடுைாறு  அ்ைக்கபபட்டுள்ளது .  நீர 
சூடான த்தய்பபுத் ்தட்டில் விழுநது, பினனர 
ஆவியாகி த்தய்பபுத் ்தட்டின அடிபபாகத்தில் 
உள்ள  சிறு ,  சிறு  துவாரங்கள்  வழியாக 

3.2.6. குட்ற நிெர்த்தி அட்டெடண

ெ. 

எண்

குட்றபாடு ்காரணங்கள் நிெர்த்தி வசய்தல்

1. மின ்்தய்பபுப 

வ்பட்டியில் வெப்பம் 

கிகடக்ைவில்க்.

1. மின ்பகள இல்க். 1.  மின ்பகளகய ்ரி வ்ய்யவும்.

2.  வெப்பக் ைம்பிச சுருள் 

மின்ாரததுடன 

இகணக்ைப்படவில்க்.

2.  வெப்பக் ைம்பிச சுருள் 

மின்ாரததுடன இகணக்ை 

்ெணடும்.

3.  வெப்பக் ைம்பிச சுருளில்  

்தளரந்்த மின இகணபபு.

3.  வெப்பக் ைம்பிச சுருகள 

நனகு இறுக்ைமாை 

இகணக்ை ்ெணடும்.

2. மின ்்தய்பபுப 

வ்பட்டியில் வெப்பம் 

்்பாதுமான அளவு 

கிகடக்ைவில்க்.

1. மின அழுத்த வீழ்சசி 1.  மின அழுத்த வீழ்சசிகய ்ரி 

வ்ய்யவும்.

2.  வெப்பக் ைட்டுப்பாட்டுத திருகு  

்ரியாை வ்பாருந்்தவில்க் 

மறறும் ்தளரந்்த மின 

இகணபபு.

2.  வெப்பக் ைட்டுப்பாட்டுத 

திருகை ்ரியாை வ்பாருததி 

நனகு மின இகணபபு 

வ்ய்யவும்.
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ெ. 

எண்

குட்றபாடு ்காரணங்கள் நிெர்த்தி வசய்தல்

3. துணியின 

வெப்பம் 

அளவுக்கு ்மல் 

உணடாகி்றது.

வெப்ப நிக்பபியில் 

குறுக்குசசுறறு.

1.  வெப்ப நிக்பபியில் குறுக்குச 

சுறக்ற ்ரி வ்ய்யவும்.

2.  வெப்ப நிக்பபியின 

முகனைகள உபபுத ்தாள் 

வைாணடு ்்தய்தது ்ரி வ்ய்ய 

்ெணடும்.

4. மின ்்தய்பபுப 

வ்பட்டி 

்பயன்படுததும் 

்்பாது துணிைள் 

்ா்தனததுடன 

ஒட்டிக் 

வைாள்கி்றது.

1.  வெப்பநிக்பபியின 

முகனைள் 

ஒன்்றாவடானறு ஒட்டிக் 

வைாணடிருத்தல்.

1.  வெப்பநிக்பபியின வ்ட்டிங 

முகனைகள  நனகு 

வ்பாருத்த ்ெணடும்.

2.  ் ்தய்பபுப வ்பட்டியின 

அடிப்பாைம் துருப 

பிடிததிருத்தல்.

2.  ் ்தய்பபுப வ்பட்டியின துருப 

்பகுதிைகள நீக்ை ்ெணடும்.

5. மின ்்தய்பபுப 

வ்பட்டிகய 

வ்தாட்டால் 

மின அதிரசசி 

ஏற்படுகி்றது.

மின ்பகள ைடததியானது 

மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியின 

உ்்ாை ்பாைததுடன வ்தாடரபு 

வைாணடுள்ளது.

மின ்பகள ைடததிகய 

மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியின 

உ்்ாை ்பாைததுடன வ்தாடரபு 

வைாள்ளா்தொறு இகணக்ை 

்ெணடும்.

3.3  மின் தூண்டல் அடுபபு 

Induction Stove

வெபபபபடுத்தபபட்ட 

வபாருள்

சுழல் மின்நனாட்டம்

தூ
ண்

டுச்சுருள்

மின்நனாட்டம்

்க
ாநதப பாேம்

படம் 3.6 மின் தூண்டல் அடுபபு

இன்றைய காலத்தில் தகஸ் இ்ணபபு 
இல்லா்த வீடுகள், ்தற்காலிக கணகாட்சிகள் 

ைற்றும் ைருத்துவை்னகள் என பல இடங்களில் 
மி ன  தூ ண ட ல்  அ டு ப பு  ப ர வ ல ா க 
காணபபடுகிறைது. படம் 3.6-இல் மின தூணடல் 
அடுபபின அ்ைபபானது காட்டபபட்டுள்ளது. 
இ வ வ ் க  அ டு ப பு க ளி ல்  பு ் க ,  ப ந ரு ப பு 
ஆ கி ய ் வ  ஏ து ம்  கி ் ட ய ா து .  இ வ வ ் க 
அடுபபில்  பாத்திரத்தில்  அதிகம்  பவபபம் 
ஏறைாைல், உணவு ைட்டும் பகாதிக்க ்வக்கும் 
்த ன ் ை  ப க ா ண ட து .  ்த ற் ் ை ய ம்  ஆ சி ய ா , 
ஐதராபபா, அபைரிக்கா தபானறை இடங்களில் 
மி க ப  ப ர வ ல ா க  மி ன  தூ ண ட ல்  அ டு ப பு 
பயனபடுத்்தபபடுகிறைது.

மின தூணடல் எனறைால் தூணடல் எனப 
பபாருள்படுகிறைது .  எனதவ  இ்த்ன  மின 
தூணடல் அடுபபு என அ்ழக்கிதறைாம்.

மின தூணடல் அடுபபு பயனபடுத்்தபபடும் 
அடுபபுகளின எணணிக்்க்யப பபாறுத்து 
வ்கபபடுத்்தபபடுகிறைது.
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அ தி க  க தி ரி ய க் க த் து ட ன  ப வ ப ப ம் 
எற்படுவத்த இந்த அடுபபின சிறைபபம்்ம் ஆகும். 
இரணடாயிரம் வாட்ஸ் திறைன பகாணட மின 
அ டு ப பி ல் ,  ஒ ரு  நி மி ட த் தி ல்  ஒ ரு  லி ட் ட ர 
்த ண ணீ ் ர  மி க  எ ளி ்த ா க  எ வ ர சி ல் வ ர 
பாத்திரத்தில் ஊற்றி சூடாக்க முடியும். இவவ்க 
அடுபபில் பவபப இழபபு ஏதும் எற்படுவது 
இல்்ல. பவயில் காலங்களில் இந்த அடுப்ப 
பயனபடுத்துவ்தால்  பவபபம்  காரணைாக 
உணடாகும் த்ாரவு பயனபடுத்துதவாருக்கு 
ஏற்படாது.

3.3.3 பேன்்கள்

i. ்ா்தாரண  அடுப்ப  விட  வி்ரவாக 
ப்யல்படும்.

ii. சுத்்தம் ப்ய்வது மிகவும் எளி்ையானது.
iii. தகஸ் அடுபபில் சுற்றி க்றை படிவ்்தப 

தபால இந்த அடுபபில் க்றை படிவதில்்ல. 
துணி்யக்  பகாணடு  து்டத்்தாதல 
அழுக்கு முற்றிலும் நீங்கிவிடும்.

iv. வி்ல மிகவும் கு்றைவு.
v. ்த்்தம் எதுவும் வருவதில்்ல
vi. ப ந ரு ப பு  க ா ர ண ை ா க  உ ண ட ா கு ம் 

தீக்காயங்கள் இதில் ஏற்பட வாய்பபில்்ல.  

மி ன  தூ ண ட ல்  அ டு ப பு  ந ா ன கு 
அடுபபுகள் பகாணட வ்கயிலும் கி்டக்கிறைது.

இ வ வ ் க  அ டு ப பி ல்  உ த ல ா க 
பாத்திரங்கள் ைட்டுதை உபதயாகிக்க முடியும். 
பவபப இழபபு ஏதும் எற்பட வாய்பபில்்ல. 
இ ண ட க்  ஷ ன  அ டு ப பி ல்  கு ழ ந ் ்த க ளி ன 
பாதுகாபபுக்காக (Child lock) சிறிய பாத்திரம் 
் வ த் ்த ா ல்  க ண டு  பி டி த் து  ப ்த ரி வி ப ப து , 
்டைர, பவபபநி்ல பற்றி அறிவது, குக்கிங் 
ஆபஷனஸ்  ஆகிய  வ்திகள்  பகாணட்தாக 
கி்டக்கிறைது.

3.3.4  ் ா்தாரண ெகை மின வெப்ப 

அடுபபிறகும், மின தூணடல் 

அடுபபிறகும் உள்ள ்ெறு்பாடுைள்

்ா்தாரண மின பவபப அடுபபுகளில், 
அடுபபின தைல் ்வக்கபபடும் பாத்திரத்தில் 

இ்தன வ்ககளாவன…

1. ஒற்்றை வ்க அடுபபு
2. இரட்்ட வ்க அடுபபு
3. ந ா ன கு  வ ் க  அ டு ப பு  எ ன 

வ்கபபடுத்்தபபடுகிறைது. 

3.3.1 அடமபபு

மின தூணடல் அடுபபு ஒரு ்தட்டு தபானறு 
அ்ைபபு பகாணடு, துரு ஏறைா்த ்தன்ை பகாணட 
எவரசில்வர உதலாகத்தினால் பவளிபபகுதியானது 
ப்ய்யபபட்டு இருக்கும். இதில் பவபபக் கம்பிச் 
சுருள் பகாணட பகுதியானது தைல் பகுதியில் 
ப ப ா ரு த் ்த ப ப டு கி றை து .  இ ்த ன  மீ து  ்த ா ன 
பயனபடுத்தும் பாத்திரங்கள் தைதல ்வத்து, 
பவபபைானது கி்டக்கபபடுகிறைது. மின இ்ணபபு 
வழங்கபபடுவ்தற்கு மூனறு மு்ன பகாணட 
பிளக் மினகடத்தியாக பயனபடுத்்தபபடுகிறைது.

3.3.2 வசேல்படும் விதம்

தூ ண ட ல்  அ ழு த் ்த  சு ரு ளி ல் 
மின்ாரத்்்தச் ப்லுத்தும் தபாது ்ைநி்லயில் 
இல்லா்த எற்றை,  இறைக்கத்துடன கூடிய மின 
காந்தப  புலம்  உருவாகி  இருக்கும் .  அந்த 
்ைநி்ல  இல்லா்த  மினகாந்தப  புலங்கள் 
பவபப அ்லக்ள உருவாக்கி, அ்த்ன ்தம் 
மீது ்வக்கபபட்டு உள்ள கணடக்டர எனகிறை 
ஃபபரதரா தைக்னடிக் பபாருட்கள் (அ்தாவது) 
காந்தப புலம் பாயும் பபாருட்கள் மூலைாக 
பாயும். இது ஃபாரதட மினகாந்த விதிகளுக்கு 
உட்பட்டது.

மின்ாரம் ைாற்றைத்துக்கு உள்ளாகும் 
தபாது ,  அ்்தச்  சுற்றி  உள்ள  மினகாந்தப 
புலமும், ைாற்றைத்துக்கு உள்ளாகும். இபதபாது 
கணடக்டர எனபபடும் ஃபபரதரா தைக்னடிக் 
பபாருளில் ,  ஒரு  காந்தப  புலம்  இருக்கும் . 
இரணடும்  த்ரும்  தபாது  அ்தன  வழியாக 
பவபப  அ்லகள்  கடத்்தபபட்டு ,  உள்தள 
இருக்கும் மூலக்கூறுகள், பபரும் ்லனத்துக்கு 
உட்பட்டு சூடாகிறைது. இ்தன மூலம் பவபபச் 
்க்தியானது தைதல ்வக்கபபட்ட பாத்திரத்தின 
மூலம் கடத்்தபபட்டு பவபபம் அ்டயச் ப்ய்கிறைது.
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சுருள்கள் மு்றைதய இடபபக்கம், ்ையபபக்கம் 
ை ற் று ம்  வ ல ப ப க் க ம்  ஆ கி ய  இ ட ங் க ளி ல் 
பபாருத்்தபபட்டுள்ளது. பராட்டித் துணடுக்ள 
்தாங்குவ்தற்கு ஒரு இரும்பினால் ப்ய்யபபட்ட 
்தாங்கி தபானறை பாகம் உள்ளது. இவவ்க 
மின  அனல்  வாட்டுவியில்  பவபபநி்லபபி 
எனறை பவபபக் கட்டுபபாட்டுச் ்ா்தனம் மின 
் ப ் ள க் கு  ப ்த ா ட ர  இ ் ண ப பி ல் 
இ்ணக்கபபட்டுள்ளது.  

மின  ்ப்ள  வழங்குவ்தற்கு  மூனறு 
மி ன  மு ் ன க ள்  ப க ா ண ட  க ட த் தி 
பயனபடுத்்தபபடுகிறைது. தைல்மூடி ்தாங்கி்யயும், 
்கபபிடி்யயும் பகாணடுள்ளது. பராட்டித் 
துணடுகள் வாட்டபபட்டவுடன, அதில் இருநது 
கீ த ழ  வி ழு ம்  து க ள் க ள்  அ ் ன த் ் ்த யு ம் 
திரட்டுவற்கு கீழ்பபக்கம் ஒரு ்தட்டு தபானறை 
அ்ைபபு  உள்ளது .  இதில்்தான  துகள்கள் 
அ்னத்தும் விழுகிறைது.

படம் 3.7 மின் அனல் ொட்டுவி

ஆ) வ்யல்்படும் வி்தம்

வ ா ட் ட ப ப ட  த வ ண டி ய  ப ர ா ட் டி த் 
துணடுக்ள  ்ா்தனத்தின  இடுக்குப  பகுதி 
உள்தள  பபாருத்தி ,  பநம்பு  தகா்ல  கீதழ 
அழுத்தினால், பராட்டித் துணடுகள் பகாணட 
பகுதி உள்தள ப்ல்கிறைது. தைல் மூடி்ய மூடி 
மின்ப்ள அளித்்தவுடன பராட்டித் துணடுகள் 
நனகு  வாட்டபபட்டு ,  பராட்டித்  துணடுகள் 
பகாணட  ்தகடு  தைல்  தநாக்கி  வருகிறைது . 
பராட்டித் துணடுகள் நனகு வாட்டபபட்டவுடன, 

பவபபக் கடத்்தல் மு்றையில் மின ஆற்றைலானது 
பவபப ஆற்றைலாக ைாற்றைபபடுகிறைது.

மின  தூணடல்  அடுபபில்  பவபபம் 
உ ரு வ ா க் க ப ப ட  ை ா ட் ட ா து .  அ டு ப பி ல் 
சுற்றைபபட்டுள்ள சுருளில், ்ை நி்லயற்றை மின 
காந்தப புலங்கள் மூலம் பவபப அ்லகளானது 
உருவாக்கபபடுகிறைது .  இவவ்க  அடுபபில் 
காந்தப பபாருள்களின மூலம் எலக்ட்ரானகள் 
தூணடபபட்டு, சுற்றிலும் மினதனாட்டைானது 
உருவாக்கபபடுகிறைது .  இம்மினதனாட்டம் 
பாத்திரத்திற்குள் பவபபத்்்த உணடாக்குகிறைது. 
நாம் நைது ்க்ய அடுபபின தைற்பரபபில் 
உள்ள  பாத்திரத்தில்  ்வத்்தால்  பவபபம் 
்தாக்காது.

3.4  மின் அனல் ொட்டுவி  

Bread Toaster

மின அனல் வாட்டுவி எனபது, எளிதில் 
எடுத்துச் ப்ல்ல கூடிய வ்கயாகும். மின்ாரம் 
மூலம் பராட்டித் துணடுக்ள வாட்டுவ்தற்கு 
பயனபடுத்்தபபடுவ்தால் ,  இச்்ா்தனத்திற்கு 
மின அனல் வாட்டுவி எனறு பபயர.

3.4.1 ெட்க்கள்

i. ்ா்தாரண வ்க 
ii. ்தானியங்கி வ்க

்தானியங்கா  வ்க  மின  அனல்  வாட்டுவி 
ந்டமு்றையில் பயனபடுத்்தபபடுவதில்்ல.

3.4.2 தானிேஙகி மின்அனல் ொட்டிவி 

அ) அகமபபு

படம்  3 .7-இல்  உள்ள  மின  அனல் 
வாட்டுவி எனறை ்ா்தனம் ஒரு கூடு தபானறை 
அ்ைப்பக் பகாணடது. இந்த மின ்ா்தனத்தில் 
ஒதர ்ையத்தில் இரணடு பராட்டித் துணடுகள் 
ைட்டுதை வாட்டப படுகிறைது. அ்தற்குள் பராட்டித் 
து ண டு க ள்  ப ப ா ரு த் து வ ்த ற் கு  ஏ ற் றை வ ா று 
இ்டபவளியானது அ்ைக்கபபட்டுள்ளது. 
இந்த  ்ா்தனத்தில்  மூனறு  பவபபக்  கம்பிச் 
சுருள்  உள்ளது .  மூனறு  பவபபக்  கம்பிச் 
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துணடுக்ள பவபபக்கதிர விச்சு மு்றையில் 
நனகு  வாட்டுகிறைது .  பராட்டித்  துணடுகள் 
முழுவதும் வாட்டபபட்ட உடன, படம் 3.7 இல் 
உள்ளது தபால் பராட்டித் துணடுகள் பகாணட 
ப கு தி  த ை ல் த ந ா க் கி  வ ந து  வ ா ட் ட ப ப ட் ட 
துணடுக்ள பவளிதயற்றுகிறைது.

பவபப நி்லபபியின ப்ட்டிங் திருகு ்தாைாகதவ 
மின ்ப்ளயில் இருநது விலகி, மின ்ப்ள்ய 
துணடிக்கிறைது.

பராட்டித் துணடு வாட்டும் ்ா்தனத்்்த 
மின்ப்ளயில் இ்ணத்்தவுடன, பவபபக்கம்பிச் 
சுருள் நனகு சிவந்த நிறைத்்்த அ்டநது, பராட்டித் 

3.4.3  மின் அனல் ொட்டுவியில் உண்டாகும் குட்றபாடு்கள், ்காரணங்கள் நிெர்த்தி 

வசய்தல்

ெ. 

எண்

குட்றபாடு்கள் ்காரணம் நிெர்த்தி வசய்தல்

1. ்ா்தனததிறகு 

மின ்பகள 

ெழஙகியும் ்ா்தனம் 

வ்யல்்படவில்க்.

1.  மின ்பகள ெழஙகும் 

ைடததியில் தி்றந்்த சுறறு 

மறறும் ்தளரந்்த சுறறு.

1.  ைடததியில் உள்ள 

தி்றந்்த மறறும் 

்தளரந்்த சுறறிகன ்ரி 

வ்ய்யவும்.

2.  மின ்பகள ெழஙகும் 

ைடததியின முகனைள் 

வெப்பக் ைம்பிச 

சுருளுடன நனகு 

இகணக்ைப்படவில்க்.

2.  ைடததியின 

முகனைகள வெப்பக் 

ைம்பிச சுருளுடன 

நனகு இகணக்ைவும்.

2. ்ா்தனதக்தத 

வ்தாட்டால் மின 

அதிரசசி ஏற்படுகி்றது.

்ா்தனததிறகு ெழஙகும் 

மின்ாரம் உ்்ாைப ்பாைததுடன 

வ்தாடரபு ஏற்பட்டுள்ளது.

உ்்ாை ்பாைததுடன 

வ்தாடரபு வைாணடுள்ள 

ைடததிகய நீக்கி ்தக்ை 

மினைாபபிட்டு ் ரி வ்ய்யவும்.

3. ்ா்தனததின 

சுவிட்க் 

இயக்கியவுடன 

மின உருகு இகழ 

உருகிவிடுகி்றது.

்ா்தனததில் குக்றச சுறறு. குக்றச சுறக்ற 

ைணடறிந்து ்ரி 

வ்ய்யவும்.

3.4.4  ந�ரக ்கட்டுபபாட்டு  

இடணபபி

தநரக் கட்டுபபாட்டு இ்ணபபி எனபது 
்ா்தனத்திற்கு ஒரு பாதுகாபபான கருவியாகும். 
தைலும் இந்த இ்ணபபி மூலம் அதிகைாக 
மின்ாரம்  ப்லவாவ்தற்கு  வாய்பபில்்ல . 
பராட்டித் துணடுகள் த்த்வயான தநரம் வ்ர 
வாட்டுவ்தற்கு  இந்த  தநரக்  கட்டுபபாட்டு 
இ்ணபபி பயனபடுகிறைது.

3.5  ்காபி நீர் தோரிககும்  

மின் சாதனம்  

Coffee Maker or  

Coffee Percolator

மின்ாரத்தின மூலம் நீ்ர பவபபபபடுத்தி, 
உணடாகும் நீராவி்ய காபபிப பபாடியில் விழச் 
ப்ய்து, காபி நீர ்தயாரிக்கப பயனபடுகினறை 
மின்ா்தனத்திற்கு காபி பபரபகாதலட்டர அல்லது 
நீரை வ்கயில் காபி நீர ்தயாரிக்கும் மின 
்ா்தனம் எனறு பபயர. 
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காரணைாக பவபபம் கி்டக்கிறைது. உடல் பகுதி 
முழுவதும் முலாம் பூ்பபட்ட எஃகு இரும்பினால் 
உரு்ள  வடிவில்  ்தயாரிக்கபபட்டிருக்கும் . 
இ்தனுள் ்தான நீர ஊற்றைபபடுகிறைது. இ்தனுள் 
ப்ங்குத்துக்  குழாய்  ்வக்கபபட்டு ,  அ்தன 
தைற்புறைத்தில் நுணது்ள பகாணட காபிப பபாடி 
்தட்டு ்வக்கபபட்டிருக்கும். உரு்ள வடிவ 
உடல் பாகத்தின தைதல கணணாடியாலான 
தைல் மூடி பபாருத்்தபபட்டிருக்கும். சில வ்க 
காபி  பபரபகாதலட்டரில்  ்தணணீர  உள்ள 
ப கு தி யு ம் ,  க ா பி  நீ ர  த ்த ங் கு ம்  ப கு தி யு ம் 
்த னி த் ்த னி ய ா க  இ ரு க் கு ை ா று 
அ்ைக்கபபட்டிருக்கும். பவளிபதபாக்குக் குழாய் 
மூலம் த்த்வபபடும் தபாது காபி நீ்ர பவளிதய 
எடுத்துக் பகாள்ளலாம். காபி பபரபகாதலட்ட்ர 
த்த்வயான இடங்களுக்கு எடுத்துச் ப்ல்ல 
த ப க் ் ல ட் ட ா ல்  ஆ ன  ் க ப பி டி 
பபாருத்்தபபட்டிருக்கும்.

3.5.3 நெட� வசய்யும் விதம்

காபி பபரபகாதலட்டரின தைல்மூடி்யக் 
கழற்றி, ப்ங்குத்துக் குழாய் வழியாக தபாதுவான 
அளவு ்தணணீர ஊற்றை தவணடும். காபிப பபாடித் 
்தட்டில் த்த்வயான அளவு காபிப பபாடி்ய 
்வத்து தைல்மூடி்ய இறுக்கைாக மூடதவணடும். 
மின்ப்ள பகாடுக்கும் தபாது ்தணணீரானது 
நீராவியாக ைாறி, பபரபகாதலட்டிங் ப்ங்குத்துக் 
குழாய் வழியாக காபிப பபாடித் ்தட்்ட அ்டநது 
காபிப பபாடி்ய சிறிது சிறி்தாக ந்னக்கிறைது. 
காபிப பபாடியும் நீராவியும் த்ரநது காபி நீராக 
ைாறி ,  ப்ாட்டு  ப்ாட்டாக  கீதழ  விழுநது 
த்தங்குகிறைது. அ்தாவது நீராவியானது காபிப 
பபாடியில் உள்ள காபி ்த்்்த உறிஞ்சி காபி 
நீராக ைாறுகிறைது. இந்த ப்யல் முடிந்தவுடன 
மின்ப்ள்ய  துணடித்து,  காபித்  ்தட்்ட 
சுத்்தபபடுத்்த தவணடும். ப்ங்குத்துக் குழாயில் 
பக்கவாட்டில் து்ளகள் அல்லது கசிவு இருந்தால் 
இம்மின்ா்தனம் ப்யல்படாது. 

3.5.1 முககிே பா்கங்கள்

i. பவபப மினனி்ழ பகாணட சூதடற்றும் 
அடிபபகுதி 

ii. உரு்ள வடிவ உடல் பகுதி

iii. ்தணணீர பகாணட பகுதி

iv. ப்ங்குத்துக் குழாய் 

v. காபி பபாடி ்வக்கபபட்ட நுண து்ளகள் 
பகாணட ்தட்டு

vi. தைல் மூடி

vii. காபி நீர த்தங்கும் பகுதி

viii. காபி நீர பவளிதயறும் குழாய்

ix. ்கபபிடி

3.5.2 அடமபபு

நமறபகுதி

�டுபபகுதி

ெடி்கட்டி

ெடி்கட்டி

நீராவி  

வெளிநேறறும் 

அடடபபான்

அடிபபகுதி
தண்ணீர் மட்டம்

படம் 3.8 ்காபி நீர் தோரிககும் சாதனம்

படம் 3.8 - இல் காபி நீர ்தயாரிக்கும் 
்ா்தனத்தின அ்ைபபு காட்டபபட்டுள்ளது. 
நிக்கல் ைற்றும் குதராமியம் கலந்த ்நக்தராம் 
வ்க கம்பிச் சுருளானது பவபப மினனி்ழயாகப 
பயனபடுத்்தபபடுகிறைது. இ்தன வழியாக மின்ாரம் 
ப்ல்லும் தபாது ்நக்தராமின அதிக மின்த்ட 
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3.6 நீர் சூநடறறும் ்க�ன்  

Water Heater or Geyser

குளிபப்தற்காக குளியல் அ்றைகளிலும், 
்கக்கழுவும்  இடங்களிலும் ,  பாத்திரங்கள் 
கழுவும் இடங்களிலும் பவநநீர கி்டக்க இவவ்க 
மின்ா்தனைானது பயனபடுத்்தபபடுகிறைது. 

குழாய்க்குள்  ்வக்கபபட்ட  பவபப 
மினனி்ழக்கு மினதனாட்டம் ்தரும்தபாது, 
்நக்தராம் எனறை பவபபக் கம்பிச் சுருளின 
அதிக மின்த்ட காரணைாக, மின்க்தியானது 
பவபபச் ்க்தியாக ைாறி குளிரந்த ்தணணீ்ர 
பவநநீராக்குகிறைது. ்தணணீரின பவபப அள்வக் 
கட்டுபபடுத்்த  பவபப  நி்லபபி  பபரிதும் 
பயனபடுத்்தபபடுகிறைது. 

3.6.1 தரம்

மின்ா்தனத்தின ்தரைானது 15, 25, 
35 ைற்றும் 50 லி என லிட்டர அளவுகளில் 

3.5.4 ்காபி வபர்வ்காந�ட்டரின் குட்ற நிெர்த்தி அட்டெடண

ெரிடச 

எண்
குட்றபாடு்கள் ்காரணம் நிெர்த்தி வசய்தல்

1. ைாபி வ்பரவைா்்ட்டர 

்ா்தனததிறகு மின ்பகள 

ெழஙகியும் ்ா்தனம் 

வ்யல்்படவில்க்.

1.  மின ்பகள ெழஙகும் 

ைடததியில் தி்றந்்த சுறறு 

மறறும் ்தளரந்்த சுறறு.

1.  ைடததியில் உள்ள 

தி்றந்்த மறறும் ்தளரந்்த 

சுறறிகன ்ரி வ்ய்யவும்.

2.  மின ்பகள 

ெழஙகும் ைடததியின 

முகனைள் வெப்பக் 

ைம்பிச சுருளுடன 

நனகு இகணக்ைப 

்படவில்க்.

2.  ைடததியின 

முகனைகள வெப்பக் 

ைம்பிச சுருளுடன 

நனகு இகணக்ைவும்.

2. ைாபி வ்பரவைா்்ட்டர 

்ா்தனதக்த வ்தாட்டால் மின 

அதிரசசி ஏற்படுகி்றது.

்ா்தனததிறகு ெழஙகும் 

மின்ாரம், உ்்ாைப 

்பாைததுடன வ்தாடரபு 

வைாணடுள்ளது.

உ்்ாை ்பாைததுடன 

வ்தாடரபு வைாணடுள்ள 

ைடததிகய நீக்கி, ்தக்ை 

மினைாபபு இட்டு ்ரி 

வ்ய்யவும்.

3. ைாபி வ்பரவைா்்ட்டர 

்ா்தனததின இகணபபிகய 

இயக்கியவுடன மின உருகு 

இகழ உருகிவிடுகி்றது.

்ா்தனததில் குறுக்குச 

சுறறு ஏற்பட்டுள்ளது.

குறுக்குச சுறக்றக் 

ைணடறிந்து ்ரி 

வ்ய்யவும்.

கி்டக்கபபடுகிறைது .  இ்தன  மின்க்தியின 
அளவானது சுைார 1000 வாட்ஸ் மு்தல் 5000 
வாட்ஸ் அளவு வ்ர கி்டக்கிறைது. 

3.6.2  வபாதுொன அடமபபு

அ) உள்்பாததிரம்

பவநநீர  ்தரும்  இந்த  ்ா்தனைானது 
உரு்ள வடிவத்தில் இருக்கும். இது முழுவதும் 
மூடபபட்ட இரணடு உரு்ள வடிவ பாத்திரங்கள் 
ப க ா ண டு  அ ் ை க் க ப ப ட் டி ரு க் கு ம் . 
உ ள் ப ா த் தி ர ை ா ன து  ப ் ம் பு த்  ்த க ட் ட ா ல் 
ப்ய்யபபட்டு, அரிக்கபபடாைல் இருபப்தற்க்காக 
ஈ ய  மு ல ா ம்  பூ ் ப ப ட் டி ரு க் கு ம் .  இ ர ண டு 
பாத்திரத்திற்கும் இ்டதயயுள்ள இ்டபவளியில் 
க ண ண ா டி க்  க ம் ப ளி  எ ன கி றை  ப ப ா ரு ள் 
் வ க் க ப ப ட் டி ரு க் கு ம் .  எ ன த வ 
உள்பாத்திரத்திலிருநது பவபபைானது பவளிப 
பாத்திரத்திற்கு கடத்்தபபடாைல் இருக்கிறைது.

BEE_Chapter_03.indd   52 12/27/2019   11:22:10 AM



3 - மின் வெப்பச் சாதனங்கள் 53

ஏற்று எஃகுப பாத்திரத்்்த அரிைானத்திலிருநது 
பாதுகாக்கிறைது. எனதவ இ்்த தியாக தநரமின 
்தகடு என அ்ழக்கபபடுகிறைது.

நீ ர  சூ த ட ற் று ம்  க ல ன  இ ர ண டு 
வ்கபபடுகிறைது. அ்வயாவன,

i. அழுத்்தமில்லா வ்க 
ii. அழுத்்த வ்க 

3.6.3 அழுத்தமில்�ா ெட்க

கு்றைந்த இடங்களுக்கு ைட்டும் பவநநீர 
த்த்வபபடும் இடங்களில், அழுத்்தமில்லா 
வ்க நீர சூதடற்றும் கலன பயனபடுத்்தபபடுகிறைது. 

உருகி ெழிவிடும் 

அடடபபான்

வெண்ட் குழாய்

வெபப 

மின்னிடழ

்கண்ணாடி 

இடழ

வெபபநிட�பபி

அழுத்தம் அ்கற்றம் 

ொல்வு

ெடி்கால் குழாய் 

மூடி

தண்ணீர் உட்வசல்லும் 

குழாய் 12 மிமீ

தண்ணீர் வெளிநேறறும் 

குழாய் 12 மிமீ

படம் 3.9 அழுத்தமில்�ா ெட்க நீர் 

சூநடறறும் ்க�ன்

்ெக் வ்ய்யும் வி்தம்

பவபப மினனி்ழக்கு  மினனாற்றைல் 
்தரும்தபாது நீரானது பவபபை்டகிறைது. குளிரந்த 
நீரின அடரத்தியானது பவநநீரின அடரத்தி்யக் 
காட்டிலும், அதிகைாக இருபப்தால் குளிரந்த 
நீர கீழ்தநாக்கி ப்ல்கிறைது. பாத்திரத்திலுள்ள 
நீ ரி ன  ப வ ப ப த் ் ்த  ப வ ப ப  நி ் ல ப பி 
கட்டுபபடுத்துகிறைது. அ்தாவது நிரணயித்்த பவபப 
நி்ல்ய அ்டந்தவுடன, பவபப நி்லபபியானது 
மின இ்ணப்ப துணடித்து விடுகிறைது. தைலும் 
நீரின பவபப நி்ல கு்றைநது விட்டால், பவபப 
நி்லபபியானது மின இ்ணப்ப ஏற்படுத்தி 
நீ்ர பவபபை்டயச் ப்ய்கிறைது. இதில் பவபப 
நி்ல்ய நிரணயம் ப்ய்ய குமிழ் தபானறை 
பாகம் இருக்கும். 

ஆ) ்தணணீர உட்வ்ல்லும் குழாய் 

கு ளி ர ந ்த  ்த ண ணீ ர  ஆ ன து 
உள்பாத்திரத்திற்குள் ப்ல்ல இந்தக் குழாய் 
பயனபடுத்்தபபடுகிறைது. இக்குழாயின தைற்பகுதியில் 
ஒரு வழி அ்டபபான பபாருத்்தபபட்டு ்தணணீர 
உட்ப்ல்வ்்தக் கட்டுபபடுத்துகிறைது. 

இ) ்தணணீர வெளி்யறறும் குழாய்

இ ந ்த க்  கு ழ ா யி ன  மூ ல ை ா க த் ்த ா ன 
உள்பாத்திரத்தில் உள்ள பவநநீர பவளிதயறுகிறைது. 
பவநநீரக் குழாயின பகுதியானது தைல்தநாக்கி 
வ்ளயும்படி அ்ைக்கபபட்டுள்ளது. இ்தன 
காரணைாகத்்தான ்தணணீரின அளவானது 
கு்றையாைல் கலனில் இருக்கபபடுகிறைது.

ஈ) வெப்ப மினனிகழ

குழாய்க்குள் ்வக்கபபட்ட ்நக்தராம் 
வ ் க க்  க ம் பி ச் சு ரு ள ா ன து  ப வ ப ப 
மினனி்ழயாகப பயனபடுத்்தபபடுகிறைது.

உ) வெப்ப நிக்பபி

்தணணீரின  பவபபத்தின  அள்வ , 
ஈ ரு த ல ா க ப  ப ட் ் ட யி ன ா ல்  ஆ ன 
பவபபநி்லபபியானது  மின்ப்ளயுடன 
து ண டி த் து ம் ,  ப ்த ா ட ர பு  ஏ ற் ப டு த் தி யு ம் 
ப்யல்படுகிறைது. 

ஊ) ெடிைால் குழாய்

் ா ்த ன த் ் ்த  இ ட ம்  வி ட் டு  இ ட ம் 
நகரத்தும்தபாதும் அல்லது பவபப மினனி்ழ்ய 
ைாற்றும்  தபாதும்  ப்தாட்டியிலுள்ள  நீ்ர 
ப வ ளி த ய ற் றை  வ டி க ா ல்  கு ழ ா ய ா ன து 
பயனபடுத்்தபபடுகிறைது.

எ) அழுத்தம் அைறறும் ொல்வு

அ ழு த் ்த ம்  அ க ற் று ம்  வ ா ல் வ ா ன து 
பாத்திரத்தில் உள்ள ்தணணீரின அள்வக் 
கட்டுபபடுத்துகிறைது .  தைலும்  ்ா்தனத்தில் 
உள்தள ஏற்படும் அதிக அழுத்்தம் காரணைாக 
பாத்திரம் பவடிக்காைல் இருக்க பாதுகாக்கிறைது.

ஏ) தியாை ்நரமின ்தைடு

தநரமின துருவ ்தடிைன கம்பியானது 
அரிைானத்்்த உணடாகும் த்்தத்்்த ்தாதை 
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பகாணட வீடுகள்) பயனபடுத்்தபபடுகிறைது. இவவ்க 
்தணணீர சூதடற்றிகளில் மி்த்வ அ்டபபான 
பயனபடுத்்தபபட்டு ப்தாட்டியிலிருநது ் ா்தனத்துக்கு 
வரும் நீரானது கட்டுபபடுத்்தபபடுகிறைது.

்ெக் வ்ய்யும் வி்தம்

இ ந ்த  வ ் க  நீ ர  சூ த ட ற் றி யு ம் , 
அ ழு த் ்த மி ல் ல ா  வ ் க ் ய ப  த ப ா ன த றை 
ப்யல்படுகினறைது. இதில் நீர உட்ப்ல்லும் 
குழாயில் மி்த்வ அ்டபபான பபாருத்்தபபட்டு, 
நீரின  அழுத்்தம்  கட்டுபபடுத்்தப  படுகிறைது . 
இதில்  பவளிவரும்  நீரின  அழுத்்தைானது 
அதிகைாக இருக்குைா்தலால், பல ைாடி பகாணட 
வீடுகளுக்கு  பவநநீர  விநிதயாகம்  ப்ய்ய 
பயனபடுத்்தபபடுகிறைது. இதில் நீர சூதடற்றி 
் ா ்த ன த் ் ்த  ஒ ரு  இ ட த் தி ல்  ப ப ா ரு த் தி 
் வ க் க ப ப ட் டு  ப வ ந நீ ் ர  ப வ வ த வ று 
இடங்களுக்கு கி்டக்குைாறு வ்திகள் ப்ய்து 
பகாள்ளலாம்.

3.6.4  அழுத்த ெட்க நீர் சூநடறறும் ்க�ன்

இந்த வ்கயான சூதடற்றி அதிக பவநநீர 
த்த்வபபடும் இடங்களில் (பல அடுக்கு ைாடி 

படம் 3.10 அழுத்த ெட்க நீர் 

சூநடறறும் ்க�ன்

பநது ொல்வு

நிரம்பிே நீர் 

வெளிநேறும் 

ெழி வெளிநேறறும் 

குழாய்

குளிர்நத நீர் 

உட்வசல்லும் 

குழாய்

சிஸடர்ன்

குளிர்நத நீர்

வெநநீர் 

வெளிநேறும் குழாய்

வெபப நிட�பபி

மின்னிடழ

3.6.5 நீர் சூநடறறும் ்க�ன் குட்ற நிெர்த்தி அட்டெடண

ெரிடச 

எண்
குட்றபாடு்கள் ்காரணம் நிெர்த்தி வசய்தல்

1. நீர சூ்டறறும் ை்ன 

்ா்தனததிறகு மின ்பகள 

ெழஙகியும் வெப்பம் 

கிகடக்ைவில்க்.

மின ்பகள ெழஙகும் 

ைடததி, பிளக் 

ஆகியெறறில் தி்றந்்த 

அல்்து ்தளரந்்த 

மினசுறறு ஏற்பட்டிருத்தல்.

மின ்பகள ெழஙகும் 

ைடததி மறறும் பிளக்கிகன 

நனகு இகணக்ைவும்.

2. நீர சூ்டறறும் ை்ன 

்ா்தனததின சுவிட்ச 

்்பாட்டவுடன மின உருகு 

இகழ உருகிவிடுகி்றது.

்ா்தனததில் குறுக்குச 

சுறறு ஏற்பட்டுள்ளது.

குறுக்கு சுறறு ஏற்பட்டுள்ள 

இடததில் ஃ்்பஸ் மறறும் 

நியூட்ரல் முகனைள் 

ஒன்்றாவடானறு 

வ்தாடாமல் இகணபபு 

வ்ய்ய ்ெணடும். 

3. நீர சூ்டறறும் ை்ன 

்ா்தனதக்த வ்தாட்டால் மின 

அதிரசசி ஏற்படுகி்றது.

ஃ்்பஸ் மின ைடததி 

்ா்தனததின உ்்ாை 

்பாைததுடன வ்தாடரபு 

வைாணடுள்ளது. 

ஃ்்பஸ் மின ைடததி 

வ்தாடரபு வைாணடுள்ள 

இடதக்த ்தக்ை மினைாபபு 

இட்டு ்ரி வ்ய்யவும்.

BEE_Chapter_03.indd   54 12/27/2019   11:22:10 AM



3 - மின் வெப்பச் சாதனங்கள் 55

அறிகுறி விளக்கு  - Pilot lamp

வெப்ப நிக்பபி - Thermostat

ஈரு்்ாைத்தைடு  - Bi-metallic strip

அழுத்தம் அைறறும் ொல்வு - Pressure release valve

உருகி ெழிவிடும் அகடப்பான - Fusible vent plug

தூணடல் அடுபபு - Induction stove

வெந்நீர ்தரும் ்ா்தனம்  - Geyser

அருஞவசாறவபாருள்

பகுதி –அ

சரிோன விடடடேத் நதர்நவதடுத்து எழுதவும். 1 - மதிபவபண்

1. வெப்பச ்ா்தனஙைள் இல்்ா்த 

வ்பாருள் எது?

அ) மின அடுபபு

ஆ) மின ்்தய்பபுப வ்பட்டி

இ) அக்ற வெப்பமூட்டுொன

ஈ) மின விசிறி

2. எந்்த ்ா்தனததில் வெப்பக் ைம்பிச 

சுருளுக்கு ்மல் சிறிய நீரத வ்தாட்டி 

அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.

அ) அழுத்த ெகை நீர சூ்டறறும் 

ை்ன

ஆ) நீராவி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டி

இ) ைாபி வ்பரவைா்்ட்டர

ஈ) மின ்பற்ற கெப்பான

3. நீராவி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியில் 

ைட்டுப்பாட்டு ொல்வின ்பயன

அ) நீர மறறும் நீராவி ்ம்் 

வ்ல்்ா்தொறு ்தடுக்கி்றது.

ஆ) நீகர மட்டும் ைட்டுப்படுததுகி்றது.

இ) நீராவிகய மட்டும் 

ைட்டுப்படுததுகி்றது.

ஈ) வெப்பதக்த மட்டும் 

ைட்டுப்படுததுகி்றது.

4. நீராவி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியில் 

எவெகை ்தணணீகர ்பயன்படுத்த 

்ெணடும்

அ) ்ா்தாரண ்தணணீர

ஆ) வெந்நீர

இ) குளிரந்்த நீர

ஈ) தூய்கமயான ெடிைட்டின நீர

5. ைல்நாட் அட்கட

அ) மினைடத்தாப வ்பாருள்

ஆ) வெப்பதக்த ்தாஙைாது

இ) மினைடததும் வ்பாருள்

ஈ) எளிதில் தீப்பற்றக் கூடியது

6. வெப்பக் ைம்பிச சுருள் எந்்த 

உ்்ாைத்தால் ஆனது

அ) பித்தகள

ஆ) கநக்்ராம்

இ) அலுமினியம்

ஈ) வ்ம்பு

மதிபபீடு 
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7. வெப்பக் ைம்பிச சுருளின -------

-- ைாரணமாை மின்க்தியானது 

வெப்பச ்க்தியாை மாற்றப்படுகி்றது.

அ) குக்றந்்த மின்பகள

ஆ) குக்றொன மின்தகட

இ) அதிை மின்தகட

ஈ) அதிை மின்பகள

8. வெப்பச ்ா்தனஙைளில் வெப்பம் 

ஏறும் விகி்தம்

அ) I
2
Rt

ஆ) I
2
R

2
t

இ) IR
2
t

ஈ) IRt
2

9. ---------- விதிப்படி வெப்பச 

்ா்தனஙைள் வ்யல்்படுகி்றது.

அ) ஓம்ஸ் விதி

ஆ) ஆற்றல் மா்றாக் ்ைாட்்பாடு 

இ) மின்னாட்ட விதி

ஈ) மினனழுத்த விதி

10. அறிகுறி விளக்கு என்பது -------

-- ஆகும்.

அ) வெணசுடர விளக்கு

ஆ) ஒளிரவி முகன விளக்கு

இ) குழல் விளக்கு

ஈ) கையடக்ை மிளிரும் விளக்கு

11. மினைாந்்தப பு்னைள் வெப்ப 

அக்ைளாை உருொக்கி 

்பயன்படுததும் ்ா்தனம்

அ) மின ்்தய்பபுப வ்பட்டி

அ) சிகை உ்ரததி

இ) தூணடல் அடுபபு

ஈ) வைட்டில்

12. தூணடல் அடுபபு --------- 

விதிப்படி வ்யல்்படுகி்றது.

அ) ஆற்றல் மா்றாக் ்ைாட்்பாடு 

ஆ) ஓமின

இ) பிளமிஙகின

ஈ) ஃ்பார்ட

13. மின அனல் வராட்டி ொட்டுவியில் 

ஒ்ர ்மயததில் எத்தகன வராட்டித 

துணடுைள் ொட்டப்படுகி்றது.

அ) 2

ஆ) 3

இ) 4

ஈ) 5

14. வெப்ப நிக்பபியானது வெப்பச 

்ா்தனஙைளில் ---------- 

இகணபபில் இகணக்ைப்படுகி்றது.

அ) வ்தாடர

ஆ) ்பக்ை

இ) வ்தாடர மறறும் ்பக்ை

ஈ) நி்

15. ைாபி வ்பரவைா்்ட்டரில் 

வ்பரவைா்்ட்டிங குழாயின ்பயன 

அ) ைாபி நீர வ்பறுெ்தறகு

ஆ) நீராவி வ்ல்ெ்தறகு

இ) வெந்நீர வ்பறுெ்தறகு

ஈ) ைாபபிப வ்பாடி கெப்ப்தறகு

16. வெந்நீர ்தரும் ்ா்தனததின 

உள்்பாததிரம் துருப பிடிக்ைாமல் 

இருக்ை --------- பூசசு 

பூ்ப்படுகி்றது.

அ) ஈயம்

ஆ) கு்ராமிய மு்ாம்

இ) நிக்ைல் மு்ாம்

ஈ) ்தாமிரம்

17. வெந்நீர ்தரும் ்ா்தனததில் 

ைணணாடிக் ைம்்பளியின ்பயன ---

அ) வெந்நீரின வெப்பதக்த 

அப்படி்ய இருக்ைச வ்ய்ெ்தறகு 

ஆ) குளிரந்்த நீரின ்தனகமகய 

அப்படி்ய இருக்ைச வ்ய்ெ்தறகு 

இ) வெப்பம் அதிைமாை கிகடக்ைச 

வ்ய்ெ்தறகு 

 ஈ) வெப்பம் குக்றொை கிகடக்ைச 

வ்ய்ெ்தறகு
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18. வெந்நீர ்தரும் ்ா்தனததில் 

உருகி ெழி விடும் அகடப்பான – 

உ்ப்யாைம்

அ) அழுத்ததக்த உணடாக்ை

ஆ) அழுத்ததக்த 

வெளி்யறறுெ்தறகு

இ) வெப்பம் அதிைமாை கிகடப்ப்தறகு 

ஈ) வெப்பம் குக்றொை 

கிகடப்ப்தறகு

பகுதி – ஆ

சுருக்கமா்க விடடேளிக்கவும். 3 மதிபவபண்்கள்

1. மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியின 

ெகைைகளக் கூறு.

2. நீராவி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியில் 

நீரதவ்தாட்டியின ்பயன எனன?

3. நீராவி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியில் 

ைட்டுப்பாட்டு ொல்வின ்பயன எனன?

4. நீராவி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியின 

்பராமரிபபுக் குறிபபுைகளக் கூறு.

5. மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியில் அழுத்தத 

்தைட்டின ்பயன எனன?

6. மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியில் ்்தய்பபுத 

்தைட்டின ்பயன எனன?

7. அறிகுறி விளக்கு – ெகரயறு.

8. தூணடல் அடுபபு என்றால் எனன?

9. தூணடல் அடுபபின ்பயனைள் 

்பாகெ?

10. மின அனல் ொட்டுவி – ெகரயறு.

11. ைாபி வ்பரவைா்்ட்டர – ெகரயறு.

12. ைாபி வ்பரவைா்்ட்டரில் 

வ்பரவைா்்ட்டிங குழாயின 

அெசியதக்தக் கூறு.

13. வெந்நீர ்தரும் ்ா்தனம் – ெகரயறு.

14. வெந்நீர ்தரும் ்ா்தனம் ெகைைகளக் 

கூறு.

15. வெந்நீர ்தரும் ்ா்தனததில் உருகி 

ெழிவிடும் அகடப்பான – ்பயன 

எனன?

16. வெந்நீர ்தரும் ்ா்தனததின 

மினைாபபு மதிபபு எனன? எந்்த 

அளவி மூ்ம் அளக்ைப்படுகி்றது?

பகுதி – இ

ஒரு பக்க அளவில் விடடேளிக்கவும். 5 மதிபவபண்்கள்

1. நீராவி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியில் 

வெப்பநிக்பபி எவொறு 

வ்யல்்படுகி்றது என்பக்த விளக்குை.

2. ்தானியஙகி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியில் 

வெப்பக் ைம்பிச சுருள் அகமபக்ப 

்படம் ெகரந்து விளக்குை.

3. தூணடல் அடுபபில் ஏற்படும் ்பழுதுைள் 

மறறும் ்ரி வ்ய்்தக் கூறுை.

4. மின அனல் வராட்டி ொட்டுவியில் 

ஏற்படும் குக்ற்பாடுைள், ைாரணம் 

மறறும் நிெரததி வ்ய்்தக் 

அட்டெகணப்படுததுை.

5. அழுத்த ெகை வைய்்ர ்பறறி 

விளக்குை.

6. ைாபி வ்பரவைா்்ட்டர அகமபபு ்படம் 

ெகரந்து விளக்குை.
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1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 

S.Chand & Company Ltd.

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

குறிபபுடர நூல் (Reference Book)

இடணேதள மு்கெரி (Reference Internet Source)

பகுதி – ஈ

இரண்டு பக்க அளவில் விரிொ்க விடடேளிக்கவும். 10 மதிபவபண்்கள்

1. நீராவி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியின 

அகமபபு, வ்யல்்படு்தக் ்படததுடன 

விளக்குை.

2. நீராவி மின ்்தய்பபுப வ்பட்டியில் 

உணடாகும் குக்ற்பாடு, ைாரணம் 

மறறும் நிெரததி வ்ய்்தக் 

அட்டெகணப்படுததுை.

3. தூணடல் அடுபபு அகமபபு 

வ்யல்்படு்தக் ்படததுடன விளக்குை.

4. மின அனல் வராட்டி ொட்டுவி அகமபபு 

வ்யல்்படு்தக் ்படததுடன விளக்குை.

5. ைாபி வ்பரவைா்்ட்டர அகமபபு 

வ்யல்்படு்தக் ்படததுடன விளக்குை.

6. அழுத்த ெகை நீர சூ்டறறும் ை்ன 

அகமபபு வ்யல்்படு்தக் ்படததுடன 

விளக்குை.

7. அழுத்தமில்்ா ெகை நீர சூ்டறறும் 

ை்ன அகமபபு வ்யல்்படு்தக் 

்படததுடன விளக்குை.
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4
பாடம்

இயந்திர மின்ாதனங்கள் 

்கற்றலின ந�ாக்கம்

நம் அன்றாட வறாழ்க்கையில் மின்றாரமும், மின்றாரம் ்றார்ந்த ்றா்தனஙகைளின 

பயனபறாடுகைளும் மிகைவும் இனறிய்ையறா்த்தறாகும். அ்வகைளில் நறாம் தினமும் 

பயனபடுத்தும் மினவிசிறி, மின்ல்வ இய்நதிரம் ைற்றும் மின நீரரற்றி ஆகிய்வகைளின 

அ்ைப்பு, ச்யல்படும் வி்தம், வ்கைகைள், கு்்பறாடுகைள், கைறாரணஙகைள் ைற்றும் 

அவற்்் நிவரத்தி ச்ய்யும் மு்் ரபறான்வற்்் பற்றி ச்தளிவறாகை ச்தரி்நது்க 

சகைறாள்வர்த இப்பறாடத்தின மு்ககிய ரநறா்ககைைறாகும்.

ர்தறால்வி்ய்க கைண்டு அஞ்றார்த 

 சுவறாமி விரவகைறான்ந்தர
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4.1 அறிமு்கம்

மின்ஆற்றலை  இயந்திர  ஆற்றைாக 
மாறறி மின்விசிறி,  மின்்சைலை இயந்திரம் 
மறறும் நீரரறறி ஆகிய மின்்சாதனஙகள் அன்்றாட 
ைாழ்கலகயில் இன்றியலமயாததாகும்.

4.2 மினவிசிறி்கள்

மின்விசிறிகள் பயன்படுத்தும் இடஙகலை 
பபாருத்து அதன் ைலககள் பிரி்ககபபடுகின்்றன.

4.2.1. கூலர மின்விசிறி
4.2.2. ரமல்ச மின்விசிறி
4.2.3. காறல்ற பைளித்தள்ளும் மின்விசிறி

4.2.1 கூரர மினவிசிறி

இ வ ை ல க ய ா ன  மி ன்  வி சி றி க ள்  
படம் 4.1-இல் காட்டியுள்ைைாறு கட்டடஙகளின் 
ரமறகூலரயிலிருந்து  பதாஙகவிடப  பட்டு 
இரு்ககும் .  இலைகளு்ககு  மின்  ஆற்றலை 
ப ்ச லு த் து ம்  ர ப ா து  உ ரு ை ா கு ம்  இ ய ந் தி ர 
ஆற்றைால் காறர்றாட்டத்லத ஏறபடுத்துகி்றது.

படம் 4.1 கூரர மினவிசிறி

கூலர மின்விசிறியின் மிக மு்ககியமான 
பாகஙகள்.

i. நிலையி 
ii. சுழலி 

iii. இ்ற்கலககள் 
iv. தாஙகிகள் 
v. பதாஙகும் குழாய் 

அரைப்பு

i. நிரையி

படம் 4.2 நிரையி

நி ல ை யி ய ா ன து  ப ட ம்  4 . 2  இ ல் 
காட்டியுள்ைைாறு மின்காபபீடு ப்சய்யபபட்ட 
சிலி்ககான் எஃகு தகடால் உருைா்ககபபட்டு 
இரு்ககும். அதில் முதன்லம மறறும் துலை 
சுருள் என இரண்டு உல்லைகள் 90° மின்னியல் 
ரகாைத்தில் பபாருத்தபபட்டிரு்ககும்.

ii. சுழலி:

படம் 4.3 சுழலி

பபாருளடக்கம்

4.1. அறிமுகைம்

4.2. மினவிசிறிகைள் 

4.3. மின ்ல்வ இய்நதிரம் 

4.4. மின நீரரற்றி 
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ந்காளததாஙகி

நைல் விதானம்

கீழ் விதானம்

கீழ் மூடி
தண்டு

பதாஙகும் 

குழாய்

நைல் மூடி

சுழலி

நிரையி

இ்றகர்க

படம் 4.6 மினவிசிறியின உள் அரைப்பு 

இ்றகர்க

மின இரைப்பு 

முரன்கள்

அச்சு

மினநதககி

நைல் விதானம்

பதாஙகும் குழாய்

ப்ாருகு பிளவுக்கம்பி

கீழ் விதானம்

படம் 4.7 மினவிசிறியின பெளி அரைப்பு

அ) ரவ்ல ச்ய்யும் வி்தம்

படம் 4.8 இல் காட்டியுள்ைைாறு மின் 
விசிறிலய மின் இலைபபில் பபாருத்தபபட 
ரைண்டும். மின் இலைபபு அளி்ககும்ரபாது 
மின்ரனாட்டமானது மின்விசிறியின் முதன்லம 
உல்லை மறறும் துலை உல்லை்ககு ப்சல்கி்றது. 
துலை உல்லையுடன் பதாடர் இலைபபில் 
2 .5  லம்கரரா  ஃபாரரட்  அைவு  பகாண்ட 
மின்ரத்ககி  இலை்ககபபட்டிரு்ககும் .  மின் 
உல்லைகளின் மூைம் உருைாகும் கூட்டு காந்த 
விலைைால் சுழலியானது சுழலுகி்றது.

ைாறுதிர் 

மின 

்ப்ரள

3

21

L

1.5uF 2.5uF
P

N

சுழலி

சிெப்பு ்கருப்பு

துரைச்சுருள்

முதனரைச்சுருள் நெ்கக ்கட்டுப்பாட்டு திருகி

படம் 4.8 மின இரைப்பு படம்

சுழலும் பகுதியாக அணில் கூடு ைலக 
சுழலி  படம்  4 .3  இல்  உள்ைது  ரபான்று 
அலம்ககபபட்டிரு்ககும். கூலர மின் விசிறியில் 
மட்டும் நிலையி பகுதி உட்பு்றத்திலும், சுழலி 
பைளிபபு்றத்திலும் பபாருத்தபபட்டிரு்ககும்.

iii. இ்றகர்க்கள் 

படம் 4.4 இ்றகர்க்கள்

இதில் இ்ற்கலககள் படம் 4.4 இல் உள்ைது 
ரபான்று எஃகு தகடு அல்ைது அலுமினிய தகடால் 
உருைா்ககபபட்டு பபாதுைாக மூன்று அல்ைது 
நான்கு இ்ற்கலககள் பபாருத்தபபட்டிரு்ககும். 
நிலையி மறறும் சுழலிலய மூடிகள் மூைம் 
ரமலும் கீழுமாக மூடபபட்டு இரு்ககும்.

iv. தாஙகி்கள்

படம் 4.5 இல் உள்ைது ரபான்்ற ரகாைத் 
தாஙகிகள் மின்விசிறியின் ரமல் மறறும் கீழ 
மூடிகளில் பபாருத்தபபட்டிரு்ககும். சுழலும் 
பாகஙகளில்  உராய்லை்க  குல்றபபதறகும் , 
்சத்தத்லத குல்றபபதறகும் இலை பயன்படுகி்றது.

படம் 4.5 தாஙகி்கள்

v. பதாஙகும் குழாய்

குழாயின்  இரண்டு  முலனகளிலும் 
துலையிடபபட்ட ரதலையான நீைம் பகாண்ட 
கடினமான எஃகினால் உருைா்ககபபட்ட கம்பியாகும். 
கம்பியின் ஒரு முலன கூலரயிலும், மறுமுலனயில் 
மின்விசிறியும் பதாஙகவிடபபட்டு இரு்ககும்.
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4.2.2 நைர் மினவிசிறி

இவைலகயான மின்விசிறிகள் நம்ககு 
ரதலையான இடஙகளில் லைத்து ரதலையான 
காறல்றப பப்றைாம். ரமல்ச மின் விசிறியில் 
ஒரு நிலையான மின்ரத்ககி தூண்டல் ைலக 
மின்ரனாடி பயன்படுத்தபபடுகி்றது. படம் 4.11 
இ ல்  உ ள் ை ை ா று  ப ை  ை ண் ை ங க ளி ல் 
கிலட்ககி்றது. ரமல்ச மின்விசிறிகள் சுைர்களில் 
பபாருத்த்ககூடிய  மின்விசிறிகள் ,  நிறகும் 
மின்விசிறிகள் என பை ைலககளில் கிலட்ககி்றது.

படம் 4.11 நைர் மினவிசிறி

ரமல்ச  மின்விசிறியின்  மிக  மு்ககியமான 
பாகஙகள் 

i. நிலையி 
ii. சுழலி 
iii. இ்ற்கலககள் 
iv. உல்ற தாஙகிகள் 
v. அலைய லை்ககும் இயந்திரம் 

அ) அ்ைப்பு

i. நிரையி

படம் 4.12 நிரையி

இ ்ற ்கல க க ள்  சு ழலு ம்  ப ாக த் து டன் 
பபாருத்தபபட்டிருபபதால்  இ்ற்கலககளும் 
ர்சர்ந்து  சுழலுகி்றது .  இதன்  காரைமாக 
காற்றானது  உந்தபபடுகி்றது .  இ்ற்கலககள் 
சு ழ லு ம்  ை ட் ட த் தி ன்  வி ட் ட த் ல த  வீ ச் சு 
என்கிர்றாம். இது 900மி.மீ, 1050மி.மீ, 1200மி.
மீ ,  மறறும்  1400மி .மீ  ஆகிய  அைவுகளில் 
கிலட்ககின்்றன.

மின ்கடததி

மின நதககி

மின்காப்புததாள்

முதனரைச் 

சுருள்

சுழலி

நிரையி

அைங்கரிக்கப்பட்ட மூடி

அச்சு

ந்காளத 

தாஙகி

ந்காளத 

தாஙகி

துரைச் 

சுருள்

படம் 4.9 மினவிசிறி பெட்டுத நதாற்றம்

ஆ) ரவகை்க கைட்டுபறாட்டு இ்ணப்பி

படம் 4.10 நெ்கக ்கட்டுபாட்டு இரைப்பி

படம்  4 .10 இல்  உள்ைது  ரபான்று 
ரைகத்லத்க கட்டுபடுத்த ரைக்க கட்டுபாட்டு 
இலைபபி பயன்படுகி்றது. இது மின் விசிறியுடன் 
பதாடர் இலைபபில் இலை்ககபபட்டிரு்ககும். 
தறபபாழுது மின்னணுவியல் ைலக இலைபபி 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இது மின்விசிறியின் 
ரைகத்லத  அதிகரி்ககரைா ,  குல்ற்ககரைா , 
நிறுத்தரைா பயன்படுகி்றது.
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மின்விசிறியின் மூடியில் பபாருத்தபபட்டுள்ைது. 
சுழலும் பாகஙகளில் உராய்லை குல்றபபதறகும், 
்சபதத்லத குல்றபபதறகும் இவைலகத் தாஙகிகள் 
பயன்படுகி்றது.

படம் 4.15 உர்ற தாஙகி்கள்

v. அரையரெககும் அரைப்பு

மின்ரனாடியின் பின்பு்றத்தில் அலைய 
லை்ககும் ்சாதனம் இலை்ககபபட்டுள்ைது. 
சுருளியின் தண்டில் உள்ை பல்லிலைபபியின் 
மீது திருகிகள் ஒரு குறிபபிட்ட ரகாை அைவு 
ைலர ப்கக ைாட்டில் பதாடர்ச்சியாக இடது 
மறறும் ைைது பு்றமாக திருபபி காறறு பபறுைதறகு 
இந்த அலைய லை்ககும் அலமபபு பயன்படுகி்றது.

ஆ) ரவகை்க கைட்டுபறாட்டு இ்ணப்பி

மின்ரனாடியுடன் ரைக்க கட்டுபாட்டு 
இ ல ை ப பி ய ா ன து  ப த ா ட ர்  இ ல ை ப பி ல் 
இலை்கக ரைண்டும். ரமல்ச மின் விசிறியில் 
சுருள்  மின்தலட  ைலக  இலைபபியானது 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

இ) மினவிசிறியின அடிப்பகுதி 

அடிபபகுதியானது எஃகு இரும்பு அல்ைது 
அலுமினியத்தால் உருைா்ககபபட்டுள்ைது. 
இதன் அடிபபகுதியானது, மின்ரனாடி சுழலும் 
ரபாது அதிர்வு எறபடாமலும், ்சாய்ந்து விடாமலும் 
இரு்கக  ரதலை்கரகறப  எலட  மறறும்  நீை 
அகைம் பகாண்டதாக அலம்ககபபட்டுள்ைது.

ஈ) ரவ்ல ச்ய்யும் வி்தம்

படம் 4.16 இல் காட்டியுள்ைபடி ரமல்ச 
மின்விசிறிலய மின் இலைபபில் பபாருத்தபபட 

நிலையி படம் 4.12 இல் காட்டியுள்ைைாறு 
மின்காபபீடு ப்சய்யபபட்ட சிலி்ககான் எஃகு 
த க ட ா ல்  உ ரு ை ா ்க க ப ப ட் டு ள் ை து .  அ தி ல் 
முதன்லம மறறும் துலைச் சுருள் என இரண்டு 
உல்லைகள்  90°  மின்னியல்  ரகாைத்தில் 
பபாருத்தபபட்டிரு்ககும்.

ii. சுழலி

அச்சு தாமிர 

ெரளயம்

தாஙகி

குளிரூட்டும் 

இ்றகர்க

்கடததும் 

த்கடு்கள்

படம் 4.13 சுழலி

சுழலும் பகுதியாக அணில் கூடு ைலக 
சுழலி  படம்  4.13 இல்  உள்ைது  ரபான்று 
பபாருத்தபபட்டிரு்ககும். ரமல்ச மின் விசிறியில் 
நி ல ை யி ன்  உ ட் ப கு தி யி ல்  சு ழ லி 
பபாருத்தபபட்டிரு்ககும்.

iii. இ்றகர்க்கள் 

படம் 4.14 இ்றகர்க்கள்

இ்ற்கலககள் படம் 4.14 - இல் உள்ைது 
ரபான்று எஃகு தகடு அல்ைது அலுமினியத் 
தகடால்  உருைா்ககபபடுகி்றது .  பபாதுைாக 
மூன்று அல்ைது நான்கு இ்ற்கலககள் இவைலக 
மின் விசிறியில் பபாருத்தபபட்டிரு்ககும். சுழலியின் 
அச்சில் இ்ற்கலககள் பபாருத்த ரைண்டும்.

iv. உர்ற தாஙகி்கள்

படம் 4.15 இல் உள்ைது ரபாை ரகாைத் 
த ா ங கி க ள்  அ ல் ை து  உ ல ்ற த்  த ா ங கி க ள் 
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ஆகும். ைகுபபல்றகள், திலரயரஙகுகள், திருமை 
மண்டபஙகள், பதாழிற்சாலைகள், வீடுகளில் 
்சலமயல்  அல்றகள்  மறறும்  கழிைல்றகள் 
ரபான்்ற இடஙகளில் இவைலக மின்விசிறிகள் 
பயன்படுகி்றது.

படம் 4.17 ்காறர்ற பெளிததள்ளும் 

மினவிசிறி

அ) அ்ைப்பு

i. நிரையி

நிலையியானது மின்காபபீடு ப்சய்யபபட்ட 
சிலி்ககான் எஃகு தகடால் உருைா்ககபபட்டு சிறிய 
அைவில் இரு்ககும். அதில் முதன்லம மறறும் 
துலைச் சுருள் என இரண்டு உல்லைகள் 900 
மின்னியல் ரகாைத்தில் பபாருத்தபபட்டுள்ைது.

ii. சுழலி

சுழலும் பகுதியாக அணில் கூடு ைலக 
சுழலி பபாருத்தபபட்டிரு்ககும். பைளித்தள்ளும் 
மின் விசிறியில் நிலையி-இன் உட்பகுதியில் 
சுழலி பபாருத்தபபட்டிரு்ககும்.

iii. இ்றகர்க்கள்

இதில்  இ்ற்கலககள்  எஃகு  அல்ைது 
அலுமினிய தகடால் உருைா்ககபபட்டு பபாதுைாக 
மூ ன் று  அ ல் ை து  ந ா ன் கு  இ ்ற ்க ல க க ள் 
பபாருத்தபபட்டிரு்ககும். சுழலியின் அச்சில் 
இ்ற்கலககள் பபாருத்தபபட்டிரு்ககும்.

ஆ) ச்யல்படும் வி்தம்

இது ரமல்ச மின்விசிறிலயப ரபான்று 
சிறிய அலமபபில் இரு்ககும். இதில் மின்ரத்ககி 

ரைண்டும். மின் இலைபபு அளி்ககும்ரபாது 
மின்ரனாட்டமானது மின்விசிறியின் முதன்லம 
உல்லை மறறும் துலை உல்லை்ககு ப்சல்கி்றது. 
துலை உல்லையுடன் பதாடர் இலைபபில் 2.5 
லம்கரரா ஃபாரரட் அைவு பகாண்ட மின்ரத்ககி 
இலை்ககபபட்டுள்ைது. மின் உல்லைகளின் 
மூைம் உருைாகும் கூட்டு காந்த விலைைால் 
சுழலியானது சுழலுகி்றது.

நிரையி

மினநனாடி 

உநைா்க பா்கம்

அணில் 

கூடு சுழலி

இயக்கச் 

சுருள்

துெக்க 

சுருள்

மினநதககி

அடிப்பா்கம்

மின்கடததி

3 முரன பிளக ்கட்டுப்பாட்டுத 

திடல்

படம் 4.16 நைர் மினவிசிறி அரைப்பு

சு ழ லி யி ன்  அ ச் சி ல்  இ ்ற ்க ல க க ள் 
பபாருத்தபபட்டிருபபதால்  இ்ற்கலககளும் 
ர்சர்ந்து  சுழலுகி்றது .  இதன்  காரைமாக 
காற்றானது அல்ற முழுைதும் உந்தபபடுகி்றது.

இ ்ற ்க ல க க ள்  சு ழ லு ம்  ை ட் ட த் தி ன் 
விட்டத்லத வீச்சு என்கிர்றாம். இதன் அைவுகள் 
100  மி .மீ  முதல்  400  மி .மீ  அைவுகளில் 
மின்விசிறிகள் கிலட்ககின்்றன. இதன் ரைகம் 
1000 சு/நி  இரு்ககும்படி  மின்சுறறு்ககள் 
சு ற ்ற ப ப ட் டி ரு ்க கு ம் .  இ ந் த  இ ்ற ்க ல க க ள் 
பிைாஸ்டி்க ைலை அல்ைது கம்பி ைலைகைால் 
முன்னும் பின்னும் மூடபபட்டிரு்ககும்.

4.2.3  ்காறர்ற பெளிததள்ளும் மினவிசிறி

படம்  4 .17 -  இல்  காட்டியுள்ைபடி 
பைளித்தள்ளும் மின்விசிறியானது உள் இரு்ககும் 
காறல்ற பைளிரயற்ற பயன்படும் ஒரு மின்்சாதனம் 
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விசிறிகள் 230 மி.மீ. வீச்சு முதல் 380 மி.மீ. 
வீச்சு அைவுகளில் கிலட்ககி்றது.

இ) மின விசிறியில் ஏற்படும் கு்்பறாடுகைள், 

கைறாரணஙகைள் ைற்றும் நிவரத்தி ச்ய்யும் 

மு்்கைள்

இ ரு ்க க ா து .  இ ந் த  மி ன் வி சி றி  ர க ா ல ட ்க 
காைஙகளில் பைபப்க காறல்ற பைளிரயற்றவும், 
அல்றயின் உட்பு்றத்தில் குல்றந்த அழுத்தத்லத 
உருைா்ககி குளிர்ந்த காறறு இயறலகயாக 
உட்பு்றம் நுலழயவும் ைழி ைகு்ககி்றது. இந்த 

ெ.

எண்
குர்றபாடு்கள் ்காரைங்கள் நிெர்ததிப்ய்தல்

1 மினவிசிறி 

சுழலவில்்ல.

1. இ்ணப்பி ைற்றும் 

ரவகை்க கைட்டுப்படுத்தியில் 

மினசுற்று துண்டிப்பு 

ைற்றும் குறு்ககு சுற்று 

ஏற்பட்டிருத்்தல்.

1. ச்தறாடர மின விள்ககின 

மூலம் ர்றா்த்ன ச்ய்து, 

தி்்ந்தச்சுற்று ைற்றும் குறு்ககு 

சுற்று இருப்பின ்ரி ச்ய்யவும்.

2. சுருள்கைளில் தி்்ந்தச் 

சுற்று ைற்றும் குறு்ககு 

சுற்று ஏற்பட்டிருத்்தல்.

2. ச்தறாடர மின விள்ககின 

மூலம் ர்றா்த்ன ச்ய்து, 

தி்்ந்தச்சுற்று ைற்றும் குறு்ககு 

சுற்று இருப்பின சுரு்ளப் 

புதுப்பி்ககைவும்.

2 கு்்்ந்த 

ரவகைத்தில் 

சுழல்கி்து.

1. கு்்வறான 

மினனழுத்்தம்.

1. மினனழுத்்த அள்வ ்ரி 

பறார்ககைவும்.

2. மினர்த்ககி வலுவிழ்நது 

இருத்்தல்.

2. புதிய மினர்த்ககி்ய 

சபறாருத்்தவும்.

3. ்தறாஙகி இறுகியிருத்்தல். 3. ்தறாஙகி்யச் சுத்்தம் 

ச்ய்து உயவுப்ப்் இட்டு 

சபறாருத்்தவும்.

3 மினவிசிறி 

்தறானறாகை துவ்ககைம் 

ஏற்படுவதில்்ல 

சுழற்றி விட்டறால் 

ச்தறாடர்நது 

சுழல்கி்து.

1. துவ்ககைச் சுருளில் 

கு்்பறாடு 

ஏற்பட்டிருத்்தல்.

1. துவ்ககைச் சுரு்ளப் 

புதுப்பி்ககைவும்.

2. கு்்்ந்த மினனழுத்்தம். 2. ்ரியறான மினனழுத்்தத்்்த்க 

சகைறாடு்ககைவும்.

3. மினர்த்ககி வலுவிழ்நது 

இருத்்தல்.

3. புதிய மினர்த்ககி்ய 

சபறாருத்்தவும்.
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உங்களுககு பதரியுைா?

முதல் மின் 
ம�ோட்ோர் 
கண்டுபிடிததவர் 
யோர்?

1831 ஆம் ஆண்டில் ம�ோசப் ஹென்றி 
என்்ற அபமரி்கக இயறபியைாைரால் 
இயந்திர இய்ககத்லத உருைா்ககுைதறகு 
மி ன் ்ச ா ர த் ல த ்க  ப க ா ண் டு 
பயன்படுத்தபபட்ட முதல் மின் ரமாட்டார் 
ஆகும்.

4.3 மின ்ைரெ இயந்திரம்

இ ன் று  ந டு த் த ர 
ம ்க க ளி ன்  வீ டு க ளி ல் 
அதிகமாக  துணிகலைத் 
து ல ை ்க க  மி ன்  ்ச ை ல ை 
இ ய ந் தி ர ம் 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இது 
ஒரு ைலகயான வீட்டு மின் 
அணு உபகரைமாகும். நாம் துலை்கக ரைண்டிய 
துணிகலை ்சைலை இயந்திரத்தில் ரபாட்டு, 
துலைத்து, பிழிந்து மறறும் உைர லை்கக மின் 
்சைலை இயந்திரத்லத பயன்படுத்துகிர்றாம்.

ெ.

எண்
குர்றபாடு்கள் ்காரைங்கள் நிெர்ததிப்ய்தல்

4 ்த்்தம் ஏற்படு்தல். 1. ்தறாஙகிகைள் ர்தய்்நது 

ரபறாகு்தல்.

1. புதிய ்தறாஙகி்ய ைறாற்் 

ரவண்டும்.

2. சுழலி்ககும் நி்லயி்ககும் 

இ்டயில் ஒழுஙகைற்் 

இ்டசவளி கைறாரணைறாகை 

்த்்தம் ஏற்படு்தல்.

2. சுழலி்ய கைழற்றிச் சுத்்தம் 

ச்ய்து ்ரியறான இ்டசவளி 

விட்டு சபறாருத்்தவும்.

3. ்தளரவறான இ்்க்கை 

இ்ணப்புகைள்.

3. ்தளரவினறி இ்்க்கைகை்ள 

நனகு இ்ணப்பு ச்ய்யவும்.

வ்கைகைள்

i. குல்றத் தானியஙகி மின் ்சைலை இயந்திரம்.
ii. தானியஙகி மின் ்சைலை இயந்திரம்.

அ. ரமறபு்ற தி்றபபு ்சைலை இயந்திரம்.
ஆ. முன் தி்றபபு மின் ்சைலை இயந்திரம்.

4.3.1  குர்றத தானியஙகி மின ்ைரெ 

இயந்திரம்

படம் 4.18 குர்றத தானியஙகி மின 

்ைரெ இயந்திரம்

அ) அ்ைப்பு

குல்றத்  தானியஙகி  ைலக  ்சைலை 
இயந்திரத்தில் துணிகலை துலைபபதறகும், 
உைர்த்துைதறகும் தனித்தனி பதாட்டி ரபான்்ற 
ப ா த் தி ர ம்  ப ட ம்  4 . 1 8  இ ல்  உ ள் ை ப டி 
அலம்ககபபட்டிரு்ககும். துலை்ககும் ரநரத்லதயும் 
உைர்த்தும் ரநரத்லதயும் நாம் தனித்தனியாக 
இரண்டு  ரநர்க  கட்டுபபாட்டு  ்சாதனத்தின் 
மூைம் கட்டுபபடுத்த ரைண்டும்.
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்சாதனத்தின் மூைம் துலை்ககும் பாத்திரத்லத 
இய்ககச்  ப்சய்ய  ரைண்டும் .  இபபபாழுது 
துணிகளு்ககு  ஏறப  நீரானது  துலை்ககும் 
பாத்திரத்திறகுச் ப்சன்று அலைலய எழுபபி, 
இயஙகி ர்சாபபுத் துகள்களுடன் துணிகலை 
துலை்ககி்றது.

துரெககும் 

பாததிரம் அைசும் 

பாததிரம்

பட்ரடஇயககி

அஜிநடட்டர்

மினநனாடி 

இயககி

பெளிப் 

நபாககி

பெளிச் 

ப்ல்லும் 

குழாய்

அைசும்  

உருரள

கிளட்ச்

படம் 4.20 அரைப்பு படம்

பின்பு துலை்ககபபட்ட அழு்ககு நீரானது 
பைளிரயறுகி்றது. மீண்டும் புதிய நீலர பதாட்டியில் 
நிரபபி துணிகலை மீண்டும் அைசுகி்றது. இந்த 
நீர் பி்றகு பைளிபரபா்ககு குழாயின் மூைம் 
பைளிரயறுகி்றது .  அதன்பின்  துணிகலைப 
பிழியும் பாத்திரத்தில் ரபாட்டு ரநர்க கட்டுபபாட்டு 
்சாதனத்தின் மூைம் பிழியும் பாத்திரத்லத சுழை 
லை்ககி்றது. அபபபாழுது மின்ரனாடியானது 
ரைகமாக சுழன்று துணியில் உள்ை நீலர பிழிந்து 
பைளிரயறறுகி்றது. இவைா்றாக மின் ்சைலை 
இயந்திரம் ப்சயல்படுகி்றது.

4.3.2  தானியஙகி ்ைரெ இயந்திரம்

தானியஙகி ்சைலை இயந்திரம் இரண்டு 
ைலகபபடுகி்றது.

1. ரமறபு்ற தி்றபபு ்சைலை இயந்திரம்.
2. முன்பு்ற தி்றபபு ்சைலை இயந்திரம்.

1. ரைற்பு் தி்ப்பு ்ல்வ இய்நதிரம்

அ) அரைப்பு 

இவைலகச்  ்சைலை  இயந்திரத்தில் 
துலைத்தல், அைசுதல் மறறும் உைர்த்துதல் 
ஆகியலைகள் ப்சய்ைதறகு ஒரர ஒரு பதாட்டி 
ரபான்்ற பாத்திரம் பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இதில் 
துை்கக மின்ரத்ககி தூண்டல் ைலக மின்ரனாடி 

இதில் துை்கக மின்ரத்ககி தூண்டல் 
ைலக மின்ரனாடியானது பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 
இவைலகயில், உைர்த்தும் பாத்திரத்தின் சுழலும் 
ரைகத்லத  விட ,  துலை்ககும்  பாத்திரத்தின் 
சு ழ லு ம்  ர ை க ம்  கு ல ்ற வு .  இ தி ல் 
பயன்படுத்தபபடும்  பதாழில்நுட்பம்  அலை 
எழுபபி முல்றயில் ப்சயல்படுகி்றது.

இ தி ல்  உ ள் ை  ப ா த் தி ர த் தி ல்  நீ ல ர 
நிரபபினால், துணிகள் அை்சபபட்டு, துணிகளில் 
உள்ை அழு்ககானது பைளிரயற்றபபடுகி்றது. 
பி்றகு நாம் உைர்த்தும் பாத்திரத்தில் துணிகலை 
ரபாட்டு சுழல்ைதன் மூைம் நீரானது முழுலமயாக 
பைளிரயறுகி்றது. இவைா்றக இரு பாத்திரஙகளின் 
மூைம், துணிகள் துலைத்து பிழியப படுைதால், 
இவைலகச் ்சாதனம் குல்ற தானியஙகி ்சைலை 
இயந்திரம் என அலழ்ககபபடுகி்றது. 

ஆ) ரவ்ல ச்ய்யும் வி்தம்

படம் 4.19 உள் ்கட்டரைப்பு

பா்கங்கள்

1. அரைபயழுப்பி

2. நீர் ெடி்கட்டி

3. துரெககும் உருரள

4.  நீர் ைட்டம் 

நதர்ந்பதடுப்பான

5. பஞ்சு ெடி்கட்டி

6.  துரெககும் 

ந�ரக்கட்டுப்பாடு

7.  தண்ணீர் உட்ப்ல்லும் 

குழாய்

8. ெடி்கால் குழாய்

9. சுததி்கரிப்பு

10. சுழலும் உருரள

11. மூனறு பின பிளக 

12.  பிழியும் உருரளயின மூடி

13.  பிழியும் சுறறு 

ந�ரக்கட்டுப்பாடு

14. ்கைககி திர் இரைப்பி

15.  தண்ணீர் உட்ப்ல்லும் –  

பெளிெரும் திருகி

16.  தண்ணீர் ்கட்டுப்படுததும் 

குமிழ்

படம் 4.19 இல் காட்டியுள்ைபடி, முதலில் 
துலை்கக ரைண்டிய துணிகலை துலை்ககும் 
பாத்திரத்தில் ப்சலுத்தி, துணிகளு்ககு ஏறப 
ர்சாபபுத் துகள்கலை ரபாட்டு ரநர்க கட்டுபபாட்டு 
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துணிகலை துலைபபதறகும், அைசுைதறகும் 
மறறும் பிழிைதறகும் பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

ஆ) நீர் உள் ப்ல்லும் குழாய் ந�ரக ்கட்டுபாடு

்சைலை இயந்திரத்தில் நீர் உட்ப்சல்லும் 
குழாயில் ,  கட்டுபபடுத்தும்  ்சாதனமானது 
பபாருத்தபபட்டுள்ைது. துணிகலை ்சைலை 
இயந்திரத்தில் ரபாட்ட உடன் இயந்திரம் தானாக 
ப்சயல்பட்டு ,  உள்  ப்சல்லும்  குழாயில்  நீர் 
உள்ரை ப்சலுத்தபபடுகி்றது. 

இ) நீர் பெளிச் ப்ல்லும் குழாய் ந�ரக 

்கட்டுபாடு

இது இரண்டு ைழிகளில் ப்சயல்படுகி்றது. 
து ல ை ்க க ப ப ட் ட  அ ழு ்க கு  க ை ந் த  நீ ல ர 
பைளிரயற்றவும், துணியில் உள்ை நீலர பிழிந்து 
பைளிரயற்றவும் பயன்படுகி்றது.

ஈ) பதாட்டி

இ ந் த  ்ச ை ல ை  இ ய ந் தி ர த் தி ல்  இ ரு 
பதாட்டிகள்உள்ைன. 

1. உள்பதாட்டி
2. பைளித்பதாட்டி. 

இ ல ை க ள்  எ ஃ கு  த க ட் டி ன ா ல் 
தயாரி்ககபபட்டு அரிமானத்லத தடு்கக துத்தநாகப 
பூச்சு  பூ்சபபட்டுள்ைது .  உள்  பதாட்டியில் 
துணிகலை நிரபபி துலைத்தல், அைசுதல் மறறும் 
உைர்த்துதல் ரபான்்ற பணிகள் ப்சய்யபபடுகி்றது. 
இந்த பதாட்டியில் உள்ை சிறு, சிறு துலைகள் 
நீ ல ர  ப ை ளி ர ய ற ்ற  ப ய ன் ப டு கி ்ற து . 
ப ை ளி த் ப த ா ட் டி ய ா ன து  மு ழு ை து ம ா க 
உள்பதாட்டிலய மூடுைதறகு பயன்படுகி்றது.

உ) ்கைககி

கை்ககி உருலை ைடிை பிைாஸ்டி்ககினால் 
தயாரி்ககபபட்டு,  உள்பதாட்டியின் நடுவில் 
அலமயுமாறு பபாருத்தபபடுகி்றது. கை்ககியானது 
பதாடர்ந்து ர்சாபபு கைந்த நீரில் துணிலய சுழற்ற 
பயன்படுகி்றது. துணிகளும் ர்சாபபுத் தூள்களும் 
நீரில்  நன்கு  கை்ககபபடுகி்றது .  இதனால் 
துணிகளில் உள்ை அழு்ககு பைளிரயற்றபபடுகி்றது. 
இவைாறு கை்ககியானது துணிகலை ஒன்ர்றாடு 
ஒன்று ரதய்த்து அழு்ககுகலை நீ்ககச் ப்சய்கி்றது.

பயன்படுத்தபபடுகி்றது. துணிகளின் அைவிறகு 
ஏறப ரதலையான ர்சாபபு தூள்கலை ரபாட்டு 
இயந்திரத்திறகு மின் இலைபபு தர ரைண்டும்.

்சைலை இயந்திரமானது தானாகரை 
ரதலை்கரகறப நீலர எடுத்து்க பகாள்ைதுடன் 
துலைபபதறகும், உைர்த்துைதறகும் ரதலையான 
ரநரத்லத தாரன நிர்ையம் ப்சய்து பகாள்ளும். 
இயந்திரத்தில் தண்ணீர் உட்ப்சலுத்தும் மறறும் 
பைளிரயறறும் குழாய் இலை்ககபபட்டுள்ைது.

படம் 4.21 நைறபு்ற தி்றப்பு ்ைரெ 

இயந்திரம்

படம் 4.21 இல் உள்ைைாறு ்சைலை 
இயந்திரத்தில்  துணிகளு்ககு  ஏறப  ர்சாபபு 
தூள்கலை அதன் நிரபபியில் ரபாட்டு, தண்ணீர்்க 
குழாலய தி்றந்து, ்சாதனத்லத 'ஆன்' ப்சய்தால் 
ரமாட்டாரானது ரநர்க கட்டுபபாட்டு ்சாதனத்தின் 
மூைம் ப்சயல்பட்டு, அலனத்து ரைலைகலையும் 
தானாக பிரித்து்க பகாண்டு ப்சய்கி்றது. இச் 
ப்சயல்முல்ற்ககு நரம்பி மின்னணு பதாழில்நுட்பம் 
( அ த ா ை து )  க ை ்க கி  து ல ை ்க கு ம்  ை ல க 
ப த ா ழி ல் நு ட் ப ம்  எ ன  கூ று கி ர ்ற ா ம் .  இ த் 
பதாழில்நுட்பம்  நுண்  இய்கக  திட்டத்தில் 
ப்சயல்படுகி்றது. இலைகள் துணிகளின் ைலக 
மறறும்  அழு்ககின்  ைலககலை  பபாருத்து 
அலமகி்றது. இவைலக ்சைலை இயந்திரத்தில், 
ரமறபு்றத்தில் உள்ை தி்றபபின் ைழியாக துணிகள் 
ர ப ா ட வு ம்  ம ற று ம்  ப ை ளி ர ய  எ டு ்க க வு ம் 
பயன்படுத்தைாம். இதில் உள்ை ைட்டப பாத்திரம் 
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இச் ப்சயல்பாடானது நிர்ையி்ககபபட்ட ரநர 
அைவு ைலர நலடபபறும்.

துலை்ககும் உள்பதாட்டியானது அதிக 
துலைகளுடன் இரு்ககும். லமய விை்ககு வில்சயால் 
உள் பதாட்டியிலுள்ை நீரானது நிலையாக உள்ை 
பைளித்  பதாட்டி்ககு  இழு்ககி்றது .  பைளித் 
பதாட்டியில் இருந்து ைடிகால் ைழியாக நீரானது 
ப ை ளி ர ய ற ்ற ப ப டு கி ்ற து .  அ ழு ்க கு  நீ ர் 
பைளிரயற்றபபட்டவுடன், மீண்டும் நீர் உள் 
பதாட்டியில் நிரபபபபடுகி்றது. கை்ககியானது 
நீரில் துணிகலை ரமலும், கீழும், முன்னும், 
பின்னுமாக அைசுகி்றது. இச்சுறறில் துணிகளில் 
தஙகியுள்ை ர்சாபபுகள் பைளிரயற்றபபடுகி்றது. 
இந்த அைசுச் சுறறு முடிந்தவுடன், இயந்திரத்தில் 
உள்ை நீர் பைளிபரபா்ககு்க குழாய் ைழியாக 
மீண்டும் பைளிரயற்றபபடுகி்றது.

நீர் பைளிரயற்றபபட்டவுடன், மின்ரனாடி 
அதிக ரைகத்தில் உள் பதாட்டிலய இய்ககி 
லமய விை்ககு வில்சயினால் துணிகளில் உள்ை 
நீரானது பைளிரயற்றபபடுகி்றது. இச்சுற்றானது 
குறிபபிட்ட  ரநரம்  ப்சயல்பட்ட  பின் ,  ரநர்க 
கட்டுபபாட்டுச் ்சாதனத்தின் மூைம் துணிகளில் 
உள்ை அதிகபபடியான நீர் பைளிரயற்றபபடுகி்றது. 
இலத துணிகள் ஈர நிலையில் இருந்து பிழிந்து 
எடு்ககும் நடைடி்கலக என அலழ்ககிர்றாம். 
இ ப ர ப ா து  து ணி க ள்  து ல ை ்க க ப ப ட் டு 
உைர்த்துைதறகு தயாராகி்றது.

2. முனபு் தி்ப்பு ்ல்வ இய்நதிரம்

படம் 4.23 முனபு்ற தி்றப்பு ்ைரெ 

இயந்திரம்

ஊ) மினநனாடி 

மின்ரனாடியானது கை்ககிலய சுழை 
ப்சய்கி்றது. மின்ரனாடியானது பை ரைகஙகளில் 
ர த ல ை ்க ர க ற ப  சு ழ ை ்க கூ டி ய ல ை . 
மின்ரனாடியானது, துணியின் பளுவிறகு ஏறப 
ரைகத்லத மாற்ற்ககூடியது. ஒருநிலை 230 
ரைால்ட், 50 அலைவுஎண் பகாண்ட துை்கக 
மின்ரத்ககித் தூண்டல் மின்ரனாடி பயன்படுகி்றது. 
இவைலக மின்ரனாடி 1/3 குதிலரத்தி்றன் முதல் 
½ குதிலரத்தி்றன் ைலர தி்றன் பகாண்டது. 
மின்ரனாடியின் மீது நீர்்ககசிவு ஏறபடாதைாறு 
இதன் அலமபபானது பபாருத்தபபட்டுள்ைது.

எ) மினசுறறுப் பைர்க

மின்சுறறுப பைலகயானது பல்ரைறு 
மின்னணு உபகரைஙகலை ஒருஙகிலை்ககி்றது. 
்சைலை இயந்திரத்தில் ரபாடபபடும் துணிகளின் 
அைவு மறறும் ைலககளு்ககு ஏறப இயந்திரத்தின் 
ப்சயல்பாடானது முன்கூட்டிரய  நிர்ையம் 
ப்சய்து அலம்ககபபட்டிரு்ககி்றது. இந்த மின்சுறறு 
பைலகயான துணிகளின்எலட, தண்ணீரின் 
அைவு, ர்சாபபுத்தூள் அைவு மறறும் பமாத்த்க 
காை அைவு ஆகியைறல்ற கை்ககீடு ப்சய்து 
துணிகலை துலைபபது, அைசுைது மறறும் 
பிழிைது  ஆகியைறறிறகான  காை  அைலை 
நிர்ையம் ப்சய்கி்றது.

ஏ) ப்யல்படும் விதம்:

இரப்பர் குழாய்

அஜிநடட்டர்

அஜிநடட்டர்

நீர்

பதாட்டி

பட்ரட 

இயககி

மினநனாடி

குழாய் பம்ப்

ெடி்கட்டி

படம் 4.22 அரைப்பு

ப ட ம்  4 . 2 2  இ ல்  உ ள் ை  ்ச ை ல ை 
இயந்திரத்தில்  துலை்ககும்  துணிலய  உள் 
பதாட்டியில் ரபாட்டு அதறரகறப ர்சாபபு தூள்கலை 
ரபாட்டு இய்கக ரைண்டும். தறபபாழுது துணியுடன் 
நீர், ர்சாபபுத்தூள் ஆகியலை கைந்து துணிகலை 
ரமலும் கீழுமாக அைசுகி்றது. ர்சாபபுத் தூளில் 
உள்ை என்ல்சம்கள் துணிகலை சுத்தம் ப்சய்கி்றது. 
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இலை கை்ககும் துடிபபு என அலழ்ககிர்றாம். 
இந்த உருலைப பாத்திரம் கிலடமட்ட நிலையில் 
அலம்ககபபட்டு  இரு்ககும் .  இந்த  சுழலும் 
பாத்திரத்துடன் இலை்ககபபட்டுள்ை இ்ற்கலககள் 
ர்சாபபு கைந்த நீலர்க கை்ககுைதுடன் துணிகலை 
ஒன்ர்றாடு ஒன்்றாக நன்கு ரதய்த்து அழு்ககுகலை 
பைளிரயறறுகி்றது. முன்பு்ற தி்றபபுள்ை ்சைலை 
இயந்திரத்தில் துணிகள் ரமல்பு்ற தி்றபபு ்சைலை 
இயந்திரத்லதவிட நன்்றாக துலை்ககபபடுகி்றது. 
இவைா்றாக துலை்ககும் பணி நலடபபறுகி்றது.

சி ை ை ல க  மு ன் பு ்ற  தி ்ற ப பு  ்ச ை ல ை 
இயந்திரத்தில் அடிபபு்றத்தில் பைபப மின்இலழகள் 
குழாய்  ைடிவில்  பபாருத்தபபட்டிரு்ககும் . 
இலைகள் துலை்ககும் கடின நீலர பைபபபபடுத்தி 
பைந்நீரா்ககி துணிகலை துலைபபதால் துணிகளில் 
உள்ை  அழு்ககுகள்  சுத்தமாக  நீஙகுகி்றது . 
இதனால் முன்பு்ற தி்றபபு ்சைலை இயந்திரம் 
நன்கு துணிகலைத் துலைபபதறகு பயன்படுகி்றது.

அ) அரைப்பு

முன்பு்ற தி்றபபு ்சைலை இயந்திரத்தின் 
அலமபபு மறறும் ப்சயல்படும் விதம் ரமறபு்ற 
தி்றபபு  ்சைலை  இயந்திரத்லதபரபான்ர்ற 
அலமந்திரு்ககும்.

ரமறபு்ற தி்றபபு ்சைலை இயந்திரத்தில் 
உள்ை கை்ககி்ககுப பதிைாக முன்பு்ற தி்றபபு 
்சைலை இயந்திரத்தில் உருலைப பாத்திரம் 
பயன்படுகி்றது. உருலை ைடிை பதாட்டியின் 
உதவியால், உருலையானது சுழன்று துணிகலை 
ரமரை உயர்த்திச் ப்சன்று கீரழ விழச் ப்சய்கி்றது. 
இ வ ை ா று  ப த ா ட ர் ந் து  இ ந் த  நி க ழ வு 
நலடபபறுைதால், துணியானது நன்்றாக ர்சாபபு 
கைந்த நீரில் துலை்ககபபடுகி்றது.

மு ன் பு ்ற  தி ்ற ப பு  ை ல க  ்ச ை ல ை 
இயந்திரத்தின்  உள்ரை  உள்ை  உருலைப 
பாத்திரத்தில் இ்ற்கலககள் பபாருத்தபபட்டிரு்ககும். 

4.2.3  நைல்பு்ற தி்றப்பு ைறறும் முனபு்ற தி்றப்பு ்ைரெ இயந்திரததுடன ஒப்பிடுதல்

ெ.எண் நைல்பு்ற தி்றப்பு ்ைரெ இயந்திரம் முனபு்ற தி்றப்பு ்ைரெ இயந்திரம்

1 கு்்வறான வி்னத்தி்ன சகைறாண்டது. அதிகை வி்னத்தி்ன சகைறாண்டது.

2 து்வ்ககும் ச்தறாட்டியறானது எளிய 

வ்கை்யச் ர்ர்ந்தது.

து்வ்ககும் ச்தறாட்டி உரு்ள 

வ்கை்யச் ்றார்ந்தது.

3 ்றா்தறாரண ர்றாப்புத் தூள் 

பயனபடுத்்தப்படுகி்து.

சி்ப்பு ர்றாப்புத் தூள் 

பயனபடுத்்தப்படுகி்து.

4 சில வ்கைகைளில் ைட்டும் சவ்நநீரு்ககு 

சவப்ப மினனி்ழ அ்ைப்பு உள்ளது.

இதில் சவப்ப மினனி்ழயுடன 

உலரத்தும் வ்தி அ்ைப்பு உள்ளது.

5 வி்ல கு்்வு. வி்ல அதிகைம்.

4.4 மின நீநரறறி

நீ ரி ன் றி  அ ல ம ய ா து  உ ை கு  எ ன் ்ற 
ைள்ளுைரின் ைா்ககு்ககு இைஙக, நீலர ஒரு 
இடத்தில் இருந்து மறப்றாரு இடத்திறகு மாற்ற 
பயன்படும் ்சாதனத்திறகு நீர் இல்ற்ககும் நீரரறறி 
என்று பபயர். 

நீரரறறிலய மின்ரனாடியுடன் இலைத்து 
லமய விை்ககு வில்சயினால் பைறறிடத்லத 

உருைா்ககி அதன் மூைம் ரதலையான இடத்திறகு 
நீ ல ர  எ டு த் து ச்  ப ்ச ல் ை  இ ந் த ச்  ்ச ா த ன ம் 
பயன்படுகி்றது.

வீடுகளின் நீர் ரதலைகள் குல்றந்தது 
2000லி முதல் 5000லி ைலர இருபபதால், 
வீட்டின் ஒரு முலன மின்்சாரத்தில் இயஙகும் 
மின்ரனாடிகரை இதறகு ரபாதுமானது. நீர் 
இல்ற்ககும் நீரரறறி அலமபலபப பபாறுத்து 
மூன்று ைலகபபடுகி்றது.
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ii. நீரரற்றி உ்்ப் சபட்டி அல்லது சுருள் 

வடிவ உ்்ப் சபட்டி

இ ந் த  ப ப ட் டி  ை ழ ்க க ம ா க  ை ா ர் ப பு 
இரும்பால் ப்சய்யபபடுகி்றது. இதில் ப்சஙகுத்தாக 
இரண்டு அல்றப பகுதிகள் பிரி்ககபபட்டுள்ைது. 
இந்த இரண்டு பகுதிகளு்ககிலடயில் நீர்கசிவு 
ஏறபடாமல் இரு்கக அட்லட அல்ைது ரபபர் 
காறறு அலடபபான் லை்ககபபட்டு மலரயாணிகள் 
மூைம் இலை்ககபபடுகி்றது.

iii. துருத்தி

படம் 4.25 - இல் உள்ைது ரபான்று 
துருத்தி என்பது லமய விை்ககு நீரரறறி்ககு 
இதயம் ரபான்்ற பாகமாகும். துருத்தியானது 
ைார்பபிரும்பு அல்ைது எஃகு உரைாகத்தால் 
ப்சய்யபபட்ட சுழலும் பாகமாகும். இது லமய 
விை்ககு வில்சயினால் இயஙகுைதால், ஒரர 
சீராக அழுத்தமும், அதிர்வுகளும் இல்ைாமல் 
நீலர பைளிரயற்ற பயன்படுகி்றது.

தி்றந்த ெர்க துருததி மூடிய ெர்க துருததி

படம் 4.25 துருததி

ெர்க்கள்

1. தி்றந்த ைலக துருத்தி
2. மூடிய ைலக துருத்தி

iv. சுழல் ்தண்டு

இ து  எ ஃ கு  உ ர ை ா க த் த ா ல் 
ப ்ச ய் ய ப ப ட் டு ள் ை து .  உ ப பு  த ண் ணீ ர் 
பயன்படுத்தபபடும் இடஙகளில் துருபபிடி்ககாத 
எஃகினால்  ப்சய்யபபட்ட  சுழல்  தண்டுகள் 
பயன்படுத்தபபடுகின்்றன. உல்றப பபட்டியின் 
உள்ரை இயஙகும் சுழல் தண்டு பகுதியானது 
துபபா்ககி  உரைாகத்தாைான  உல்றயால் 
மூடபபட்டிரு்ககும்.  இவைாறு சுழல் தண்டு 
மீது  உல்ற  ரபாடபபட்டிருபபதால் ,  இதில் 

வ்கைகைள்

i. லமய விை்ககு நீரரறறி 
ii. விலரவு நீரரறறி 
iii. நீர் முழகி நீரரறறி 
iv. காற்றழுத்த நீரரறறி 

4.4.1  ரைய விைககு நீநரறறி  

Centrifugal Pump

லமய விை்ககு நீரரறறி படம் 4.24 - இல் 
உள்ைபடி மிக எளிலமயான மின்்சாதனமாகும். 
து ை ்க க  மி ன் ர த ்க கி  ப க ா ண் ட  தூ ண் ட ல் 
மின்ரனாடி 0.5 குதிலர தி்றன் முதல் 3 குதிலர 
தி்றன் ைலர பபறறு, அதன் மூைம் லமய விை்ககு 
வில்சலய பயன்படுத்தி, நீலர உறிஞ்சி பைளித் 
தள்ளும் அலமபபு்ககு லமய விை்ககு நீரரறறி 
என்று பபயர்.

்ைய வில்ககு நீரரற்றியின பறாகைஙகைள்

i. அடித்தைத் தட்டு
ii. நீரரறறி உல்றப பபட்டி
iii. துருத்தி
iv. சுழல் தண்டு
v. திணிபபு கயிறு மறறும் பபட்டி
vi. தாஙகிகள்

படம் 4.24 ரைய விைககு நீநரறறி

i. அடித்்தளத்்தட்டு

அடித்தைத்தட்டு ைார்பபிரும்பு அல்ைது 
க டி ன  எ ஃ கு  உ ர ை ா க த் த ா ல் 
உருைா்ககபபட்டுள்ைது. இது அடித்தைத்துடன் 
மலரயாணிகள் மூைம் இலை்ககபபடுகி்றது.
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அல்ைது ரதாலினால் ப்சய்யபபட்டு அைறறின் 
ரமறபரபபு கண்ைாடி ரபான்று ைழைழபபாக 
இரு்ககும். அலடபபுப பபாருள் நீரரறறியில் 
உள்ை நீரால் குளிர லை்ககபபட ரைண்டும். 
இ ல் ல ை ர ய ல்  அ ல ை  சு ழ ற த ண் டி ன்  மீ து 
உராய்லை ஏறபடுத்தி, அதிக சூரடறி, நீரரறறியின் 
இய்ககத்லத நிறுத்தி விடும். எனரை எ்ககாரைம் 
பகாண்டும் லமய விை்ககு நீரரறறிலய, நீர் 
இல்ைாத நிலையில் இய்கக்க கூடாது.

துருததி

நீர் 

உறிஞ்சும் 

ெழி

நீ
ர்

 

ப
ெ

ளி
ந

ய
று

ம்
 

ெ
ழி

படம் 4.27 உள் பெட்டுத நதாற்றம்

vi. ்தறாஙகிகைள்

பபரும்பாலும் ரகாைம், உருலை, மறறும் 
உ ல ்ற க ள்  ை டி வி ை ா ன  த ா ங கி க ள் 
பயன்படுத்தபபடுகின்்றன .  ரகாை  மறறும் 
உருலைத் தாஙகிகளு்ககு எண்பைய் மறறும் 
பல்ச மூைம் உயவிடபபடுகி்றது. 

ரைய விைககு நீநரறறி ப்யல்படும் விதம்

நீரரறறியில் நீர் நிரபபபபட்டு, அதலன 
மின் இய்ககி அல்ைது நீராவி இயந்திரத்தால் 
இ ய ்க கி யு ட ன்  து ரு த் தி ய ா ன து  சு ழ ை 
ஆரம்பி்ககி்றது .  துருத்தி  சுழலும்  ரபாது , 
அதிலுள்ை இ்ற்கலகயின் விளிம்பில் ஏறபடும் 
லமய விை்ககு வில்சயின் காரைமாக படம் 4.27-
இல் காட்டிய படி, துருத்தியின் கண் ரபான்்ற 
பகுதியில் அழுத்த்க குல்றவு ஏறபட்டு அதன் 
ைழிரய தண்ணீர் உள்ரை ப்சல்கி்றது. 

இவைாறு துருத்தியானது இய்ககியின் 
்ச்கதிலய, சுழறறும் ்ச்கதியாக மாறறுகி்றது. 

ரதய்மானம் ஏறபட ைாய்பபில்லை. துபபா்ககி 
உரைாகத்தால் ஆன உல்ற ரதய்மானம் அலடயும் 
ரபாது, அதலன மட்டும் மாறறி்க பகாள்ைைாம். 
இ த ன ா ல்  சு ழ ற த ண் டி ன் ஆ யு ட் க ா ை ம் 
அதிகரி்ககி்றது.

v. திணிப்பு்க கையிறு ைற்றும் சபட்டி

திணிபபு்க கயிறு மறறும் பபட்டி கீழகண்ட 
இ ர ண் டு  ர ந ா ்க க ங க ளு ்க க ா க 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

i. உறிஞ்சும்  பாகத்தில்  காறறு்க  கசிவு 
ஏறபடாமல் தடு்ககி்றது.

ii. நீர் பைளிரயறறும் ப்ககத்தில் ஏறபடும் 
அழுத்தத்தின் காரைமாக உண்டாகும் 
நீர்்க கசிலைத் தடு்ககி்றது.

தி ணி ப பு ப  ப ப ட் டி யி ல்  அ ல ம ்க கு ம் 
பபாருைாக பருத்தி, துணித் திரி, காபபிடபபட்ட 
கரிப பபாருள் (கிராஃலபட்) அல்ைது பகட்டி 
ப க ா ழு ப ப ா ல்  ஆ ன  ப ப ா ரு ள் 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. திணிபபு்க கயிறல்ற 
திணித்த பின்பு பபட்டியின் பைளியில் உள்ை 
உல்றயுடன் மலரயாணிகலை சிறிதைவு இறு்ககம் 
ப்சய்ைதன் மூைம் அபபகுதியில் ஏறபடும் நீர்்க 
கசிவு தடு்ககபபடுகி்றது. 

படம் 4.26 உள் அரைப்பு

படம் 4-26 இல் காட்டியுள்ைபடி, நவீன 
ை ல க  நீ ர ர ற றி க ளி ல்  க சி ல ை த்  த டு ்க க , 
இ ய ந் தி ர வி ய ல்  அ ல ட ப ப ா ன் 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இது ரபபர், பிைாஸ்டி்க 
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தன்லமகைால்  மிக  மு்ககியமாக  பாதிபபு 
அலடயும் .  திரைப  பபாருளு்ககு  இழுலைத் 
தி்றன் ்ச்கதியானது இல்ைாத காரைத்தால், 
நீரரறறி உறிஞ்சும் குழாய் ைழியாக உறிஞ்சும் 
ரபாது உள் அழுத்தம் குல்றைதால்,  அதன் 
மீதுள்ை பு்ற அழுத்தமானது நீரரறறியிலுள்ை 
உறிஞ்சும் குழாய் ைழியாக தண்ணீலர ரமரை 
தள்ளுகி்றது.

i. நிரையான உறிஞ்சும் ஆழம்

நிலையான உறிஞ்சும் ஆழம் என்பது 
நீர் உறிஞ்்சபபடும் கிைறு அல்ைது நிைத்தடித் 
பதாட்டியின் நீர் மட்டத்திலிருந்து நீர் ஏறறும் 
கு ழ ா யி ல்  உ ள் ை  கி ல ட  ம ட் ட  ல ம ய ம் 
ை ல ர யி ை ா ன  ப ்ச ங கு த் த ா ன  உ ய ர த் ல த ்க 
குறி்ககும் .குழாயின்  நீைத்லதப  பபாருத்து 
கிலடயாது .  தண்ணீரின்  மட்டத்திலிருந்து 
நீரரற்றம் லமயம் ைலரயிைான உயரரம அன்றி, 
அடி-ைடி தி்றபபிலிருந்ரதா கிைறறிலிருந்ரதா 
கிலடயாது.

ii. நிரையான உயர்ததும் உயரம்

நிலையான உயர்த்தும் உயரும் என்பது 
நீரரறறியின் கிலடமட்ட லமய்க ரகாட்டிலிருந்து 
ர ம ல் நி ல ை  நீ ர்  ர த ்க க  ப த ா ட் டி யி ல்  நீ ர் 
பைளிரயறும் ைலரயிைான ப்சஙகுத்து உயரத்லத 
குறி்ககும். பைளிரயறும் குழாயின் நீைத்லத 
குறி்ககாது.

iii. தண்ணீர் கிட்டிததல்

தண்ணீர் கிட்டித்தல் என்பது நீரரறறி 
மறறும்  உறிஞ்சும்  குழாலய  தண்ணீரால் 
நிரபபபபடும்  ரபாது ,  காறறு  முறறிலுமாக 
அதன் அலமபபிலிருந்து பைளிரயற்றபபடுைரத 
ஆகும். நீரரறறியில் சீராக நீர் நிரபபி இருத்தல் 
ரைண்டும் .  நீர்  இல்ைாமல்  லமய  விை்ககு 
நீரரறறிலய இய்கக்க கூடாது.

நீ ர ர ற றி யி லு ள் ை  தி ணி ப பு ்க  க யி று 
நூைானது உராய்வினால் ஏறபடும் பைபபத்லத, 
நீரரறறியிலுள்ை நீரினால் பாதிபபு அலடயா 
ை ண் ை ம்  தி ணி ்க க ப  ப ய ன் ப டு கி ்ற து . 
நீரரறறியிலுள்ை திணிபபு்க கயி்றானது உல்ற 

இந்த சுழறறும் ்ச்கதிலய சுருள் ைடிை உல்றப 
பபட்டியானது அழுத்தச் ்ச்கதியாக மாறறி, 
நீ ல ர  ப ை ளி ர ய ற று கி ்ற து .  ல ம ய  வி ை ்ககு 
உண்டா்ககும் ்ச்கதியானது சுழறறி வீசும் வில்ச 
காரைமாக ்ச்கதியாகும். நீரின் ரமல் உண்டாகும் 
்ச்கதியின் அைைானது, துருத்தியின் இயறலக 
விளிம்பில் ஏறபடும் தில்ச ரைகத்திறகு ரநர் 
விகிதத்தில் இரு்ககும்.

துருத்தியின் ரைகமும் உருை அைவும் 
அதிகமாக இருபபின், நீரில் ஏறபடும் ்ச்கதியும் 
அதிகமாக இரு்ககும். இவைாறு நீர் துருத்தியில் 
இருந்து பைளிரயறும் ரபாது, முதல் தலடயாக, 
சு ரு ள் ை டி ை  ப ப ட் டி யி ன்  மீ து  உ ர ா ய் த ல் 
ஏறபடுகி்றது. இரண்டாைதாக பைளிரயறும் 
பகுதியில் ஏறபடும் உராய்வின் காரைமாக, 
நீரின் ரைகம் அழுத்த ்ச்கதியாக மாற்றபபடுகி்றது. 
ஆகரை  நீலர  உயர்த்தும்  அழுத்தமானது , 
உத்ரத்சமாக துருத்தியின் விளிம்பில் உண்டாகும் 
சுழறறு ரைகத்திறகு ்சமமாக இரு்ககும்.

அ. உராய்வு ்கதி

தண்ணீர்்க குழாய் ைழியாக ப்சல்லும் 
ரபாது, அது குழாயின் உட்பகுதியில் உராய்லை 
ஏறபடுத்தும். நீரின் ரைகம் அதிகரி்கக உராய்வுத் 
தன்லமயும் அதிகரி்ககும். இதன் காரைமாக, 
தண்ணீலர ரமரை தள்ளுைதறகு அதிக ்ச்கதி 
ரதலைபபடுகி்றது. உராய்வு அல்ைது உராய்வு 
்ச்கதி என்பது ஒவபைாரு குழாய் ைழியாகவும் 
அதனுடன்  இலை்ககபபட்ட  பாகஙகளின் 
ைழியாகவும் நீர் ப்சல்லும் ரபாது ஏறபடும் 
உராய்வினால் ்ச்கதி இழபபு ஏறபடுகி்றது. இலத 
ஈ டு  ப ்ச ய் ை த ற க ா ன  ்ச ்க தி ர ய  உ ர ா ய் வு 
்ச ்க தி ய ா கு ம் .  உ றி ஞ் சு ம்  கு ழ ா யி ன்  நீ ை ம் 
குல்றைாக இருபபது நல்ைது. அதிக விட்டமுள்ை 
கு ழ ா யி ல்  த ண் ணீ ர்  ப ்ச ல் லு ம்  ர ப ா து 
உராய்வினால் ஏறபடும் இழபபு குல்றைாகரை 
இரு்ககும்.

ஆ. உறிஞ்சும் ்கதி

ல ம ய  வி ை ்க கு  நீ ர ர ற றி யி ன் 
இ ய ்க க ம ா ன து ,  உ றி ஞ் சு ம்  கு ழ ா யி ன் 
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4.4.2 விரரவு நீநரறறி 

படம் 4.28 நீர்முழ்கி நீநரறறி 

பபட்டி நீர் கசியாமல் இரு்கக பயன்படுகி்றது. 
சு ழ ல்  த ண் டு  சு ற று ம்  ர ப ா து  உ ர ா ய் வு 
ஏறபடுகி்றது. இதனால் ஏறபடும் பைபபத்லத 
தணிபபதறகாகவும் ,  உயவுபபாருைாகவும் 
நீரரறறியிலுள்ை நீர் பயன்படுகி்றது.

நீரரறறிலய நீர் இல்ைாமல் இய்ககச் 
ப்சய்தால் அதிகபபடியான பைபபம் உருைாகி 
சுழல் தண்டு இயஙகாமல் மின்ரனாடி எரிந்து 
விடும். எனரை, நீரரறறியில் நீர் இல்ைாமரைா 
உறிஞ்சும் குழாயில் நீர் இல்ைாமரைா நீரரறறிலய 
எபரபாதும் இய்கக்க கூடாது.

ர்கப்பிடி

நைல்மூடி

தாஙகி

அச்சு

நிரையி

சுழலி

உயவு

உநைா்க 

முததிரர

்காறறு 

பெளிநயறறும் 

திருகி

விளிம்பு 

பிரைப்பு

பெளிப்பு்ற 

ெரளவு

மின ெடம்

மின ெடம் 

அடிப்பா்கம்

தாநன 

துண்டிப்பு

உடல் பா்கம்

தாஙகி

தாஙகி அரடவு

உநைா்க முததிரர

எண்பைய் 

அரடப்பு

உர்ற பபட்டி

துருததி

உர்றப்பபட்டி மூடி 

ைறறும்  

அடிப்பா்கம்

படம் 4.29 உள் ்கட்டரைப்பு
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அ டி ்க கு  கீ ழ  ல ை ்க க ப ப ட் டு  இ ரு ந் த ா ல் , 
நிமிடத்திறகு பைறும் 45 லிட்டர் நீர் மட்டுரம 
கிலட்ககும் .  இந்த  மின்ரனாடியின்  விலை 
இரண்டு மடஙகு அதிகம்.

ii. நீரமூழகி நீரரற்றி அ்ை்ககும் மு்்

்சரியான ஆழத்தில் ரைலை ப்சய்யச் 
சி்றந்த மின்ரனாடிலய ரதர்வு ப்சய்து, நல்ை 
தரமுள்ை PVC குழாய் பபாருத்தி அலம்கக 
ரைண்டும். காறறு ைால்வு மறறும் ஒரு ைழி 
தி்றபபாலன ்சரியான இடத்தில் நன்கு பபாருத்த 
ரைண்டும்.  இல்லைபயன்்றால் மின்ரனாடி 
ஓடி நிறகும் ரபாது நீர் திரும்ப ைந்து மின்ரனாடி 
நீரரறறிலய  திரும்ப  சுழறறுைதால்  தாஙகி 
ப ழு த ல ட ந் து ,  மி ன் ர ன ா டி யி ன்  ஆ யு ள் 
குல்றைரதாடு பராமரிபபு ப்சைவு அதிகமாகி்றது.

iii. நீரமூழகி நீரரற்றி பயனபடுத்தும் மு்்

நிைத்தடி நீர்மட்டம் சிை இடஙகளில் 
அதிக  ஆழத்திறகு  ப்சன்றுவிட்ட  நிலையில் 
1000 அடி்ககும் கீரழ இந்த ைலக மின்ரனாடிலய 
பபாருத்தி தண்ணீலர இல்ற்ககைாம்.

4.4.3 ்காற்றழுதத நீநரறறி

படம் 4.31 ்காற்றழுதத நீநரறறி

படம்  4 . 3 1  இல்  காட்டபபட்டுள்ை 
காற்றழுத்த நீரரறறி ஆழகுழாய் கிைறறில் 
பயன்படுத்தபபடும்  நீரரறறியாகும் .  இதில் 
காறறு அழுத்தத்தில் உள்ை அடி ைடி தி்றபபிறகுச் 
ப்சன்று பைளிரயறும் ரபாது நீர்்ககுமிழிகலை 

ந்ாதரன 

ஓரு நபாககிக 

குழாய்
நீர் இர்றககும் 

உர்றப் பபட்டி

விரவி ைறறும் 

்முததி

மின முரன்கள்

உட்திர்ற

அச்சு

மினநனாடி

உயவுககுப்பி

நீநரறறி  

மூடி

படம் 4.30 உள் அரைப்பு

படம் 4.29 மறறும் 4.30 இல் நவீன 
மி ன்  நீ ர ர ற றி  அ ல ம ப பி ன்  ப ட ம் 
க ா ட் ட ப ப ட் டு ள் ை து .  இ ல ை  கு ல ்ற ந் த 
மின்்சாரத்லதப பயன்படுத்தி மிக அதிக நீலர 
இல்றபபரதாடு  எந்த  ்சபதமும்  இல்ைாமல் 
அலமதியாக  இயஙகும் .  மிக  அதிக  ஆழம் 
ைலர 1000 அடி்ககும் கீழிருந்து நீலர இல்ற்ககும் 
ஒரர பதாழில்நுட்ப நீரரறறியாகும். நவீன மின் 
நீரரறறி  இன்று  அலனத்து  இடஙகளிலும் 
பயன்படுத்தபபட்டு ைருகின்்றன.

i. ர்தர்நச்தடு்ககும்மு்்கைள்

250 அடியில் நீர் கிலட்ககும் ஆழதுலை 
கிைறுகளில் 500 அடி ஆழம் ைலர ரைலை 
ப்சய்யும் நீரரறறிலய பபாருத்தி விடுகின்்றனர். 
்சரியான ரமாட்டாலர ரதலையான ஆழத்தில் 
நிறுத்தி நீலர இல்ற்ககும் ரபாது இரு மடஙகு 
மின்்சாரம் மறறும் ரநரம் ஆகியலை மிச்்சமாகி்றது.

ந வீ ன  ப த ா ழி ல் நு ட் ப த் தி ல்  ஒ ரு 
குதிலரத்தி்றன் ்ச்கதி மின்ரனாடி அதிகமாக 
பயன்படுத்தபபட்டு ைருகி்றது. 200 அடி உயரம் 
ைலர ரைலை ப்சய்ைரதாடு, நிமிடத்திறகு 100 
லிட்டர் நீரானது இல்ற்ககபபடுகி்றது. ஆழகுழாய் 
கிைறறில் 1.5 குதிலரத் தி்றன் மின்ரனாடி 
500 அடி ைலர ரைலை ப்சய்யும். மின்ரனாடி 350 
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உருைா்ககுைதால், நீரின் அடர்த்தி குல்றந்து 
அது ரமல்ரநா்ககி குழாயில் உயர் அழுத்தத்தில் 
நீ ல ர  ப ை ளி ர ய ற று கி ்ற து .  இ து  வி ல ர வு 
நீரரறறிலய விட ்சறறு சி்றபபு அம்்சஙகலை்க 
பகாண்டது. இது அதிகபட்்சம் 300 அடி ைலர 
2 குதிலர தி்றன் ரமாட்டாரின் தி்றலன்க பகாண்டு 
நீலர இல்ற்கக பயன்படுகி்றது.

1.5 குதிலர தி்றன் உலடய காற்றழுத்த 
நீரரறறி 275 அடி ைலர, அதிகபட்்சமாக நீலர 
இல்ற்ககும் .  மின்ரனாடி  ஓடும்ரபாது  ஒரு 
லநைான் கயிற்றால் மைல் நிரபபிய பிைாஸ்டி்க 
குபபிலய விட்டு, எத்தலன அடி ைலர காற்றழுத்த 

நீரரறறி ரைலை ப்சய்கி்றது என்பலத பதரிந்து 
பகாள்ைைாம். உஙகள் ஆழகுழாய் நீரரறறியில் 
50 அடி ைலர நீரின் அைவு இருந்தால், 250 
அடி ைலர குழாயின் அைலை நிறுத்தி்க பகாள்ை 
ரைண்டும்.

காற்றழுத்த நீரரறறி இயஙகும் ரபாது 
உ ரு ை ா கு ம்  ்ச ப த ம்  ்ச ற று  கூ டு த ை ா க ர ை 
இரு்ககும். அடுத்து காற்றழுத்த நீரரறறியில் 
உள்ை உந்துத் தண்டு ரதய்மானம் அலடயும் 
ரபாது,  எண்பைய் ைலையம் பழுதலடந்து 
தண்ணீரில் கை்கக ைாய்பபுள்ைது. எனரை 
நன்கு பராமரிபபது மிக அைசியம். 

4.4.4  பபாதுொ்க நீநரறறியில் ஏறபடும் பழுது்கள் அதற்கான ்காரைங்கள், நிெர்ததி 

ப்ய்யும் முர்ற்கள்

ெ. 

எண்
பழுது்கள் ்காரைங்கள் நிெர்ததி ப்ய்தல்

1 நீரரற்றி இய்ககைம் 

இல்லறாைல் 

இருத்்தல்.

1.  திணிப்பு்க கையிறு 

அ்ைப்பின கிளறாண்ட் 

ரப்ககிங இறு்ககைைறாகை 

இரு்ககி்து.

1.  கிளறாண்ட் ரப்ககிங இறு்ககைத்்்த 

்தளரத்்த ரவண்டும்.

2.  ்தறாஙகிகைள் சகைட்டுப் 

ரபறாய் இருத்்தல்.

2.  ்தறாஙகிகை்ள ஆய்வு ச்ய்து 

்தளரச்சியினறி உயவிடல் 

ரவண்டும். ்தறாஙகிகைள் உ்ட்நது 

இரு்ந்தறால் புதிய ்தறாஙகிகைள் 

ைறாற்் ரவண்டும்.

3.  மினரனறாடியில் 

்ப்்ளயில்லறாைல் 

இருத்்தல்.

3.  பிர்தறான இ்ணப்பி துவ்ககியில் 

உள்ள மு்னகை்ள 

ர்றாதித்து ைற்றும் மினகைடத்தி 

இ்ணப்புகை்ள ர்றா்த்ன 

ச்ய்து ்ரி ச்ய்ய ரவண்டும்.

2 நீரரற்றி 

இயஙகுகி்து. 

ஆனறால் நீர 

சவளிரயறுவது 

இல்்ல.

1.  உறிஞசும் குழறாயில் நீர 

இல்லறாைல் இருத்்தல்.

1.  உறிஞசும் குழறாயில் நீர நிரப்ப 

ரவண்டும்.

2.  சவளிரயற்றும் 

குழறாயில் உள்ள வறால்வு 

மூடியிருத்்தல்.

2.  சவளிரயற்றும் குழறாயில் உள்ள 

வறால்்வ தி்்ககை ரவண்டும்.

3.  அடி-வடி தி்ப்பிற்கு கீழ 

நீர ைட்டம் இருத்்தல்.

3.  உறிஞசும் குழறாயின நீளத்்்த 

அதிகைப்படுத்தி, அடி-வடி தி்ப்்ப 

அதிகைப்படுத்தி, நீர ைட்டத்திற்கு 

கீரழ அ்ை்ககை ரவண்டும்.
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ெ. 

எண்
பழுது்கள் ்காரைங்கள் நிெர்ததி ப்ய்தல்

4.  மினனழுத்்த வீழச்சி 

கைறாரணைறாகை ரவகைம் 

கு்்வறாகை இருத்்தல். 

4.  மினரனறாடி்ய ஆய்வு 

விள்ககின மூலம் ர்றாதித்து ்ரி 

ச்ய்ய ரவண்டும்.

5.  சபறாருத்்தமில்லறா்த 

குழறாய்இ்ணப்பு.

5.  ்தயறாரிப்பறாளரகைள் சகைறாடுத்்த 

்தகைவலுடன ஒப்பிட்டு பறாரத்து 

உறிஞசும் குழறா்யயும் 

சவளிரயற்றும் குழறா்யயும் 

சபறாருத்்தைறாகை அ்ை்ககை 

ரவண்டும்.

3. நீரரற்றி சிறிது 

ரநரம் ஓடி நீ்ர 

சவளிரயற்றி 

அ்தன பின 

நினறு விடு்தல்.

1.  உறிஞசும் பகுதியில் நீர 

கைசிவு ைற்றும் நீர ைட்டம் 

கு்்்நது விடு்தல்.

1.  உறிஞசும் பகுதியில் உள்ள 

குழறாய் இ்ணப்புகை்ள ்ரி 

ச்ய்ய ரவண்டும். உறிஞசும் 

குழறாயின நீளத்்்த அதிகைப்படுத்்த 

ரவண்டும்.

2.  மினரனறாடி ைற்றும் 

துவ்ககியில் கு்்பறாடு 

ஏற்பட்டு இருத்்தல்.

2.  மினரனறாடி ைற்றும் துவ்ககி்ககு 

ச்ல்லும் மினசுற்்் ர்றா்த்ன 

விள்ககின மூலம் ர்றா்த்ன 

ச்ய்து ்ரி ச்ய்யவும்.

4 நீரரற்றியில் 

அதிகைப்படியறான 

அதிரவு ைற்றும் 

்ப்்தம் எற்படு்தல்.

1.  ஒழுஙகை்ைவு 

ைறாறியிருத்்தல்.

1.  ஒழுஙகை்ை்வ ர்றாதித்து ்ரி 

ச்ய்யவும்.

2.  ்தளரவறான ை்்யறாணி 

இ்ணப்பு.

2.  ை்்யறாணிகை்ள இறு்ககைைறாகை 

சபறாருத்்தவும்.

3.  ்தறாஙகியில் உயவு 

இல்லறாது இருத்்தல்.

3.  ்தறாஙகியில் உயவிட ரவண்டும். 

அல்லது புதிய ்தறாஙகி்ய 

சபறாருத்்தவும்.

4.  சுழல் ்தண்டு வ்ள்நது 

இருத்்தல்.

4.  சுழல் ்தண்டு புதிய்்த 

சபறாருத்்தவும்.

5.  துருத்தியில் அ்டப்பு 

எற்பட்டு உ்்ப் 

சபட்டியில் உரறாய்வு 

எற்படு்தல்.

5.  துருத்தி்ய ர்றாதித்து அ்டப்பு 

நீ்ககி சபறாருத்்தவும்.
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ெ. 

எண்
பழுது்கள் ்காரைங்கள் நிெர்ததி ப்ய்தல்

5 துருத்தியில் 

அதிகைப்படியறான 

சவடிப்பு 

ஏற்படு்தல்.

1.  ைண் அல்லது கைடினைறான 

சபறாருள்கைள் உட்ச்னறு 

சவடிப்பு எற்பட்டு இருத்்தல்.

1.  ைண் ைற்றும் கைடினைறான 

ச்ல்லறா்தவறாறு சபறாருள்கைள் 

வடிகைட்டிகை்ள சபறாருத்்தவும்.

2.  துருத்தியில் துவறாரஙகைள் 

ரைல்பகுதியில் ஏற்பட்டு 

இருத்்தல்.

2.  துவறாரஙகை்ள வறாஷர மூலம் 

அ்ட்ககை ரவண்டும்.

பகுதி – அ

்ரியான விரடரய நதர்ந்பதடுதது எழுதவும்.  1 – ைதிப்பபண் 

1. விசிறி சுழலும் வட்டத்தின விட்ட 

அளவு

அ) விசிறி இ்ணப்பு

ஆ) விசிறியின நீளம்

இ) விசிறி வீச்சு 

ஈ) விசிறி அளவு

2. மின விசிறியில் பயனபடுத்்தப்படும் 

மினனியஙகி

அ) மினரனற்பி துவ்ககைத் தூண்டல் 

மின இயஙகி 

ஆ) மினரனற்பி துவ்ககை ைற்றும் 

இயஙகும் மினனியஙகி

இ) நிழலிட்ட கைறா்ந்த மு்ன 

தூண்டல் மினனியஙகி 

ஈ) முழு்ை இயஙகி 

வீச்சு  - Sweep

அ்லய ்வ்ககும் அ்ைப்பு - Oscillation Mechanism

கைறாற்்் சவளித் ்தள்ளும் மினவிசிறி - Exhaust fan

கு்்த் ்தறானியஙகி வ்கை - Semi - Automatic type

அலசு்தல் - Rinsing

்ையவில்ககு நீரரற்றி - Centrifugal pump

சுழற்்தண்டு - Shaft

துருத்தி - Impeller

கிட்டித்்தல் - Priming

நீரமூழகி மினரனறாடி  - Submersible Motor

நீரரற்றி - Pump

அருஞ்ப்ாறபபாருள்

ைதிப்பீடு 
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3. தூசு்ககைறாற்்் சவளிரயற்் உ்தவும் 

மினவிசிறி

அ) கூ்ர மினவிசிறி

ஆ) ரை்் மினவிசிறி

இ) ்தறாஙகி குழறாய் மினவிசிறி

ஈ) சவளிப்பு்ம் ்தள்ளும் மினவிசிறி

4. கைல்ககி தூய்்ைப் படுத்தும் ச்தறாழில் 

நுட்பம் எ்ந்த வ்கை ்ல்வ 

இய்நதிரத்தில் பயனபடுத்்தப்படுகி்து?

அ) கு்் ்தறானியஙகி

ஆ) முழு ்தறானியஙகி

இ) ரைற்பு்ம் துணி ச்லுத்தும் வ்கை

ஈ) முகைப்பு வழி ச்லுத்தும் வ்கை

5. து்வ்ககைப்பட்ட துணிகைளில் உள்ள 

்ல்வத்தூ்ள சவளிரயற்றும் 

ச்யல்பறாடு சகைறாண்டது

அ) து்வ்ககும் சுற்று

ஆ) அலசும் சுற்று 

இ) உலரத்தும் சுற்று

ஈ) சவளிரயற்றும் சுற்று

6. கு்் ்தறானியஙகி மின்ல்வ 

இய்நதிரத்தில் உள்ள 

பறாத்திரஙகைளின எண்ணி்க்கை

அ) 1

ஆ) 2

இ) 1 அல்லது 2

ஈ) 3

7. ்ையவில்ககு வி்்்ய உருவறா்ககை 

உ்தவும் பகுதி

அ) சுருள் வடிவ உ்்

ஆ) அ்டப்பு சபட்டி

இ) சுழற்்தண்டு

ஈ) துருத்தி

8. திணிப்பு்ககையிறு அ்ைப்ப்தன 

ரநறா்ககைம்

அ) துரு்ககி சவளிரய வரறாைல் 

்தடு்ககை

ஆ) சுழற்்தண்டு சபறாருத்்தப்பட்டுள்ள 

உ்்ப்பகுதியில் நீர்ககைசி்வத் 

்தடு்ககை

இ) நடுத்்தண்டிற்கு உயவிட

ஈ) உ்்யில் கைறாற்று உட்புகுவ்்த 

்தடு்ககை

9. சபறாதுவறாகை துருத்தி ச்ய்யப் 

பயனபடும் சபறாருள் 

அ) ப்தப்படுத்்தப்பட்ட எஃகு

ஆ) பித்்த்ள

இ) வறாரப்பிரும்பு அல்லது துப்பறா்ககி 

உரலறாகைம்

ஈ) ்தறாமிர உரலறாகை கைல்வ

10. துருத்தியின ரவகைம் நீரின 

அழுத்்தைறாகை ைறாற்் உ்தவும் பகுதி

அ) சுருள் வடிவ உ்் 

ஆ) அ்டப்பு சபட்டி 

இ) சுழற்்தண்டு 

ஈ) திணிப்பு கையிறு சபட்டி

11. ்தண்ணீரு்ககைறான அதிகைபட்் 

உறிஞசும் ஆழ அளவு

அ) 24 அடி

ஆ) 28 அடி

இ) 34 அடி

ஈ) 38 அடி

12. நீரரற்றி எப்சபறாழுதும் ்தண்ணீர 

கிட்டித்்தலுடன இருப்ப்்த உறுதி 

ச்ய்ய மிகை அவசியைறானது

அ) சவளிரயற்றும் குழறாய் தி்்ந்த 

நி்லயில் இரு்ககை்க கூடறாது.

ஆ) உறிஞசும் ப்ககைத்தில் தி்ப்பு 

ஏதும் இரு்ககை்க கூடறாது.

இ) அடி – வடி தி்ப்பில் கைசிவு 

இரு்ககை்க கூடறாது.

ஈ) திணிப்பு கையிற்றில் கைசிவு 

இரு்ககை்க கூடறாது.
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13. ்தறானியஙகி நீரரற்றியில் 

உறுதிப்படுத்்த ரவண்டிய விஷயம்

அ) அடி – வடி தி்ப்பிற்கு ரைல் 

்தண்ணீர ைட்டம் இரு்ககை 

ரவண்டும்.

ஆ) சவளிரயற்றும் குழறாய் தி்ப்பு 

ஆரம்பநி்லயில் மூடி இரு்ககை 

ரவண்டும்.

இ) உறிஞசும் அளவு 20 அடி்ககுள் 

இரு்ககை ரவண்டும்.

ஈ) அடி – வடி தி்ப்பிற்கு கீழ 

்தண்ணீர ைட்டம் இரு்ககை 

ரவண்டும்.

14. ்ையவில்ககு நீரரற்றியில் 

உருவறாகும் அழுத்்தம் கீழகைண்ட 

அலகில் குறி்ககைப்படும்

அ) அடி

ஆ) அடி / நிமிடம்

இ) லிட்டர

ஈ) கி.கி / ச். மீ
2

15. உறிஞசும் ஆழம் ைற்றும் உயரத்தும் 

உயரம் கீழகைண்ட அலகில் 

குறி்ககைப்படும்

அ) அடி

ஆ) கி.கி / ச். மீ
2

இ) ச்ஙகுத்து உயரம்

ஈ) குழறாயின நீளம்

பகுதி – ஆ

சுருக்கைா்க விரடயளிக்கவும். 3 ைதிப்பபண்்கள்

1. மினவிசிறியின ச்யல்பறாடு எனன?

2. கூ்ர ைற்றும் ரை்் மின 

விசிறியில் பயனபடுத்்தப்படும் மின 

இயஙகியின வ்கை எனன?

3. மின விசிறியில் உள்ள மினர்த்ககி 

கு்்ச்சுற்று அல்லது தி்்ந்த சுற்று 

ஆனறால் எனன ரநரிடும்?

4. கூ்ர மினவிசிறியின மு்ககிய 

பறாகைஙகைள் யறா்வ?

5. மின விசிறிகைளின வீச்சு என்றால் 

எனன?

6. மினவிசிறியின வ்கைகைள் எனன?

7. மின விசிறியில் பயனபடும் ரவகை்க 

கைட்டுப்படுத்தியின உபரயறாகைம் 

எனன?

8. ச்தறாஙகும் மின விசிறியின இரண்டு 

வீச்சுகை்ள எழுது.

9. ரை்் மினவிசிறின ரவகைம் 

எவவறாறு ைறாற்்ப்படுகி்து?

10. ச்தறாஙகும் மின விசிறியில் 

அ்ை்நதுள்ள மினர்த்ககியின பணி 

யறாது?

11. ்தறானியஙகி மின்ல்வ 

இய்நதிரத்தின இரு வ்கைகைள் 

யறா்வ?

12. கு்் ்தறானியஙகி ்ல்வ 

இய்நதிரத்தில் எ்ந்த வ்கை 

து்வ்ககும் ச்தறாழில் நுட்பம் 

பயனபடுத்்தப்படுகி்து?

13. ்ல்வ இய்நதிரத்தில் உள்ள 

அஜிரடட்டர எனபது எனன?

14. துணி து்வ்ககும் மின 

இய்நதிரத்தின பரறாைரிப்பு எனன?

15. மின துணி சவளுப்பறானில் 

்தண்ணீர ஏன சூடறா்ககைப்படுகி்து?

16. திணிப்பு்க கையிறு எ்தனறால் ஆனது?

17. நீரரற்றியில் பயனபடுத்்தப்படும் 

்தறாஙகிகைளின வ்கைகைள் யறா்வ?
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18. ்ையவில்ககு நீரரற்றியில் 

திரவத்தின சுழற்று வி்் எனன 

வி்்யறாகை ைறாற்்ப்படுகி்து?

19. ்ையவில்ககு நீரரற்றியில் 

்தண்ணீர கிட்டித்்தல் என்றால் 

எனன?

20. நீரரற்றி எதிரத் தி்்யில் சுழன்றால் 

எனன ஆகும்?

21. நீர இ்்்ககும் நீரரற்றியில் 

உறிஞசும் உயரம், உயரத்தும் 

உயரம் என்றால் எனன?

பகுதி – இ

ஒரு பக்க அளவில் விரடயளிக்கவும். 5 ைதிப்பபண்்கள்

1. மின விசிறியில் பயனபடுத்்தப்படும் 

மினனியஙகியின அ்ைப்்ப 

சுரு்ககைைறாகை கூறுகை.

2. ரை்் மினவிசிறியின அ்லவுப் 

சபறாறி இயஙகும் மு்்்ய 

சுரு்ககைைறாகை எழுதுகை.

3. ரை்் மினவிசிறி்ககும் 

சவளிரயற்றும் மினவிசிறி்ககும் 

உள்ள ரவறுபறாடு எனன?

4. சவளிரயற்றும் மினவிசிறி 

என்றால் எனன? அது இயஙகும் 

வி்தம் ைற்றும்  உபரயறாகைஙகை்ள 

விள்ககுகை.

5. கூ்ர மினவிசிறி்ககும் 

சவளிரயற்றும் மினவிசிறி்ககும் 

உள்ள ரவறுபறாடு கூறு?

6. திணிப்பு்க கையிறு அ்ைப்பின 

ச்யல்பறாடு எனன?

7. துருத்தி என்றால் எனன? அ்தன 

வ்கைகைள் யறா்வ?

8. துருத்தியின ரவ்ல எனன?

9. உரறாய்வு ்்கதி என்றால் எனன?

10. உறிஞசும் ஆழம் என்றால் எனன?

11. உயரத்தும் உயரம் என்றால் எனன?

12. அடி-வடி தி்ப்பு என்றால் எனன?

பகுதி – ஈ

இரண்டு பக்க அளவில் விரிொ்க விரடயளிக்கவும். 10 ைதிப்பபண்்கள்

1. கீழகைண்டவற்்்ப் பற்றி சிறு குறிப்பு 

வ்ரகை. 

அ) ்தறாஙகி

ஆ) ச்தறாஙகைப்படும் கைம்பி

இ) ரவகை்ககைட்டுப்பறாடு இ்ணப்பி

2. ரை்் மின விசிறியில் சபறாதுவறாகை 

ஏற்படும் பழுதுகைள், கைறாரணஙகைள் 

ைற்றும் ்ரி ச்ய்யும் மு்்்ய 

படத்துடன விவரி.

3. ரைற்பு்த் தி்ப்புள்ள ்ல்வ 

இய்நதிரத்தின அ்ைப்பு ச்யல்படும் 

வி்தத்்்த படத்துடன விவரி. 

4. கு்்்தறானியஙகி மின்ல்வ 

இய்நதிரத்தின அ்ைப்பு, ச்யல்படும் 

வி்தத்்்த படத்துடன விவரி.

5. ்ைய வில்ககு நீரரற்றியினஅ்ைப்பு 

ைற்றும் ச்யல்படும் வி்தம் படத்துடன 

விவரி.
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1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 

S.Chand & Company Ltd.

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

குறிப்புரர நூல் (Reference Book)

இரையதள மு்கெரி (Reference Internet Source)
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5
பாடம்

மின் இயக்கிகளும் அதன் கட்டுபபாடுகளும்

கற்றலின் ந�ாக்கம்

இப்பாடத்தின் மூலம் மபாணவர்கள் ்ல்வறு இயக்கங்களுககு ்ேவவயபான 

மின்்பார இயககி்கவைப ்ற்றியும் அேவனக ்கட்டுப்டுத்தும் முவை்கவைப ்ற்றியும் 

அறிந்து க்கபாள்ைலபாம்.

பபாருளடக்கம்

5.1 அறிமு்கம் 

5.2 மின் இயககி்களின் வவ்க்கள் 

5.3 வீடு்களின் சுவம்களுக்கபான 

மின்னபாககி ்ேரவு 

5.4 ்கட்டுப்டுத்தி

5.5 மின்்பார வபா்கனங்கள் 

5.6 மின்்பார இழுவவ இயந்திரம்

சிக்கல்கவை எதிரக்கபாள்ளும் ்்பாது கூட்வ ்ல 

திைவம்களும் கவளிப்டுகின்ைன

 ஏ.பி.்ே. அபதுல ்கலபாம்
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5.1  அறிமுகம்  

Introduction

மின் இயக்கி அல்லது மின் சுழற்பொறி 
என்பது மின் கொந்த ஆற்றல்ல இயநதிர ஆற்ற்லொக 
மொறறி அ்தனுடன் இலைக்கபபட்டுள்ள ஒரு 
குறிபபிட்ட வேல்லலய இயக்கிக் ்கொளே்தொகும்.

மின் இயக்கியொல இயங்கும் மின்்ொர 
் ்த ொ ட ர்  ே ண் டி  ப ட ம்  5 . 1  -  இ ல 
கொட்டபபட்டுள்ளது. இலே அதிக சுழலதி்றன் 
்கொண்ட வேர்த்தில் ்்தொடர் மின்வனொடியொல 
இயங்கபபடுகி்றது. இயக்க கட்டுபபொட்டுக்கு 
பயன்படுத்தும் அலமபபுகள மின் இயக்கிகள 
என அலழக்கபபடுகின்்றன.  இந்த மின்்ொர 
மின்னியக்கிலயப  பயன்படுத்தும்  வபொது , 
மி ன் வ ன ொ ட் ட ம் ,  மி ன் ன ழு த் ்த ம்  ம ற று ம் 
அதிர்்ேண்  ஆகியேற்றொல  அ்தன்  வேகம் 
கட்டுபபடுத்்தபபடுகி்றது.

படம் 5.1 மின்்ார பதாடர் வண்டி

5.2  மின் இயக்கிகளின் வகககள்  

Types of Electric Drives

ஒரு மின்வனொடியின் உட்பு்ற வ்தொற்றம் 
ப ட ம்  5 . 2  -  இ ல  க ொ ட் ட ப ப ட் டு ள ்ள து . 
மின்வனொடியின்  இயக்கத்ல்தப  ்பொறுத்து 
பலவேறு  ேலகக்ளொக  பிரிக்க்லொம் .  இ்தன் 
ேடிேலமபலபப  ்பொருத்து ,  ஒறல்றபபடி 
மின்வனொடி இயக்கி, குழு மின்வனொடி இயக்கி 
மறறும் ப்ல மின்வனொடி இயக்கி என மூன்று 
ேலகபபடுகி்றது. 

படம் 5.2 மின் இயந்திரம்

5.2.1 மின் இயக்கிகள் வககபபடுத்துதல்

i. ே ழ ங் க ப ப டு ம்  மி ன்  இ ல ை ப ல ப ப 
்பொருத்து,
அ. வேர்தில் மின் இயக்கி 
ஆ. மொறுதில் மின் இயக்கி 

ii. மின் இயக்கிகளின் ்்யலமுல்றபபடி,
அ. ்்தொடர்ச்சியொன கடலம இயக்கிகள
ஆ. குறுகிய கொ்ல கடலம இயக்கிகள
இ. இலடபபட்ட கடலம இயக்கிகள

iii. கட்டுபபொட்டு ேலகயின் படி, 
அ. ்தொமொக ்்யலபடுத்து்தல 
ஆ. குல்ற ்தொனியங்கி 
இ. ்தொனியங்கி

iv. இயநதிரங்களின் எண்ணிக்லகயின்படி,
அ. ்தனிபபட்ட இயக்கி 
ஆ. குழு இயக்கி 
இ. ப்ல-மின்வனொடி இயக்கி

v. வேகக் கட்டுபபொட்டு முல்றபபடி,
அ. மீ்ளக்கூடிய மறறும் மீ்ள முடியொ்த படி 

வேக கட்டுபபொடு
ஆ. மொறி நில்ல கட்டுபபொடு

5.2.2  ந�ர்த்திக் இயக்கி  

DC Drive

வேர்த்தில் இயக்கி என்பது மின்்ொர 
இயநதிரங்களின் ஒரு ேலக ஆகும். இது வேரடி 
மின்வனொட்ட ஆற்றல்ல இயநதிர ஆற்ற்லொக 
மொறறுகி்றது. இ்தன் அலமபபு படம் 5.3 - இல 
உள்ளபடி வேர்த்தில் மின்வனொடி வபொன்று 
இருக்கும். இயக்கியின் வேகமொனது அ்தறகு 
ேழங்கபபடும் மின்னழுத்்த அ்ளலேப ்பொருத்து 
அலமயும்.

நிகையி

சுழலி

விசிறி

இ ய க் கி 

முகை

மற்ற 

இயக்கி 

முகை

குளிர்  

காறந்றாட்டம்
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படம் 5.5 மாறுதிக் மின்நைாடி உட்பு்றத் 

நதாற்றம்

5.2.4  ந�ர்த்திக் மறறும் மாறுதிக் 

இயக்கிகய ஒபபிடுதல்

வ. 

எண்

ந�ர்த்திக் மின் 

இயக்கி

மாறுதிக் மின் 

இயக்கி

1 ஆற்ைல மற்றும் 

்கட்டுப்பாடு 

எளிவமயபானது. 

ஆற்ைல மற்றும் 

்கட்டுப்பாடு 

்கடினமபானது.

2. அதி்க ்ரபாமரிபபு 

்ேவவ. 

குவைந்ே 

்ரபாமரிபபு ் ேவவ.

3. திவ் மபாற்றியின் 

்ேவவ 

அவசியம். 

திவ் 

மபாற்றியின் 

்ேவவ இலவல. 

4. விவரவபான 

்வ்கக 

்கட்டுப்பாட்டு 

வரம்பு 

க்கபாண்டிருககும்.

்டிப்டியபான 

்வ்கக 

்கட்டுப்பாட்டு 

வரம்பு 

க்கபாண்டிருககும்.

5. ்வ்கம் மற்றும் 

வடிவவமபபு 

மதிபபீடு்கள் 

குவைவபா்க 

உள்ைன.

்வ்கம் மற்றும் 

வடிவவமபபு 

மதிபபீடு்கள் 

அதி்கமபா்க 

உள்ைன.

5.2.5 மின் இயக்கிகளின் �ன்கமகள்

i. இ ல ே  ் ே கி ழ ே ொ ன  க ட் டு ப ப ொ ட் டு 
பண்புகல்ள ்கொண்டிருக்கி்றது. 

ii. நில்லயொன மறறும் மொறும் பண்புகள 
்கொண்ட இயக்கிகள, சுலம வ்தலேகல்ளப 
பூர்த்தி ்்யய ேடிேலமக்கபபட்டுள்ளது.

சிறிய ேலக வேர்த்தில் மின்வனொடிகள, 
் ப ொ ம் ல ம க ள  வ ப ொ ன் ்ற  வி ல ்ள ய ொ ட் டு 
உபகரைங்களில பயன்படுத்்தபபடுகி்றது. ்பரிய 
ேலக வேர்த்தில் மின்வனொடிகள மின்்ொர 
ேொகனங்கள, பளு தூக்கி மறறும் எஃகு உருட்டல 
ஆல்லகளில பயன்படுகின்்றன.

திக்மாறறி

நிகைத்த 

காந்தஙகள்
அச்சு

தூரிகககள்

சுழலி உல்கைகள்

படம் 5.3 ந�ர்த்திக் இயக்கி

5.2.3  மாறுதிக் இயக்கி  

AC Drive

படம் 5.4 - இல கொட்டியுள்ளபடி, மொறு 
தில  ்இயக்கிகள என்பது மின்்ொர இயநதிரங்களின் 
ஒரு ேலகயொகும். இது மொறு தில் மின்வனொட்ட 
ஆற்றல்ல, இயநதிர ஆற்ற்லொக மொறறுகி்றது. 
மொறு தில் மின்வனொடியின் உட்பு்றத் வ்தொற்றம் 
படம் 5.5இல கொட்டபபட்டுள்ளது. மொறுதில் 
மின்வனொடிகள மின்விசிறி, மின் நீவரறறி, கொறறு 
சீரலமபபி மறறும் ேொகன ்்தொழிற்ொல்லகள 
வபொன்்றேறறில பயன்படுகி்றது.

மொறுநில்ல  மின்வனொடி  ்பொதுேொக 
இரண்டு பகுதிகல்ளக் ்கொண்டிருக்கும்.

1. நில்லயி
2. சுழலி

படம் 5.4 அகமபபு
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v. இடம் மறறும் எலட குல்றேொக இருக்க 
வேண்டும்.

vi. சுறறுச்சூழல மறறும் இடத்ல்த ்பொருத்து 
அலமயும்.

vii. ேம்பகத்்தன்லம.

i.  ேனிந்ர மின் இயககி   

Individual Electric Drive

படம் 5.6 -இல கொட்டியுள்ளபடி இந்த 
இயக்கி  ஒவ்ேொரு  ்தனிபபட்ட  இயநதிரம் 
மூ்லம் மின்வனொடியொனது இயக்கபபடுகி்றது. 
இலே பலவேறு பகுதிகளுக்கு இயக்கத்ல்த 
்தருேதுடன் அலனத்து இயக்கங்களும் ஒவர 
மின்வனொடி மூ்லம் ்்யலபடுத்்தபபடுகி்றது,

்தனி  இயநதிரம்  என்பது  வில்யின் 
தில்  மறறும்  அ்ளலே  மொறறும் .  இலே 
ஊர்திகள, மின்னியல அலமபபுகள, மூ்லக்கூறறு 
இயநதிரங்கள, கணினிகள, ேொ்னொலிகள, 
்்தொல்லக்கொட்சி வபொன்்ற சிக்க்லொன ப்லேலக 
இயநதிரங்குள ேழக்கத்தில உள்ளன.

படம் 5.6 தனி�பர் மின்னியக்கி

ii. குழு மின் இயககி

 

படம் 5.7 குழு மின் இயக்கி

மின்பளு

iii. ்த ே று க ல ்ள  க ண் ட றி ந து  ம ற று ம் 
முல்றயொக, இயக்கியின் இயக்கங்கல்ள 
்த ொ ன ொ க  க ட் டு ப ப டு த் ்த  க ணி னி க ள 
பயன்படுத்்தபபடுகி்றது.

iv. பரே்லொன முறுக்கு, வேகம் மறறும் ்க்தி 
ஆகியேறறில கிலடக்கின்்றன.

v. ்ேடிபபு மறறும் கதிரியக்கம் வபொன்்ற எந்த 
இயக்க நில்லலமக்கும் ்பொருநதுகின்்றன.

vi. இ ல ே  உ ட ன டி ய ொ க  ் ்த ொ ட ங் கி , 
முழுச்சுலமலய ஏற்ற முடியும்.

vii. வேகத்ல்தக் கட்டுபபடுத்்த கட்டுபபொட்டு 
கியர் மறறும் மின் இயக்கிலய ்்தொடங்க 
மறறும்  நிறுத்்த  எளிய  அலமபபில  
ேடிேலமக்கபபட்டுள்ளது .

5.2.6 மின் இயஙகியின் நதர்வு

ஒரு  மின்்ொர  இயக்கத்தின்  வ்தர்வு 
என்பது ப்ல கொரணிகல்ள ்ொர்நதுள்ளது. இதில 
முக்கிய கொரணிகள சி்ல.

i. இ ய க் க  நி ல ்ல ல ம  வ ்த ல ே க ்ள ொ ன 
வேகம் ,  முறுக்கு  பண்புகள ,  வேகக் 
க ட் டு ப ப ொ டு க ள ,  வ ே க  ே ர ம் பு க ள , 
்்யலதி்றன்கள. ஆகியேறறின் இயலபு 
சுழறசி, ்்யலபொட்டின் நில்ல மறறும் 
வேக ஏற்றத் ்தொழவு ஏவ்தனும் இருந்தொல, 
அ ல ே க ல ்ள  ் ப ொ ரு த் து  ம தி ப பு க ள 
இருக்கும்.

ii. நில்லத்தில்லொ்த  இயக்க  வ்தலேகள 
முடுக்கம் மறறும் துேக்கச் ் ்யல இழபபு, 
்்யலதி்றன்  மொறு்தல  ஆகியேறல்ற 
்பொருத்து அலமயும்.

iii. மூ்லத்துடன்  (Source) ்்தொடர்புலடய 
வ்தலேகள மூ்ல மறறும் அ்தன் தி்றன், 
மின்னழுத்்தம் ,  மின்னழுத்்த  ஏற்றத் 
்தொழவுகள , ்க்தி  கொரணி  இைக்கம் 
மறறும் பி்ற சுலமகள, மறுசீரலமபபு ்க்தி 
ஏறறுக் ்கொளளும் தி்றன் ஆகியேறல்றக் 
்கொண்டிருக்கும்.

iv. அடிபபலட மூ்ல்தனம் மறறும் இயங்கும் 
்்்லவு, பரொமரிபபு வ்தலே. 
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அ. நன்வம்கள்

i. ஒவ்ேொரு இயக்கியும் ஒரு ்தனி மின்வனொடி 
மூ்லம்  இயக்கபபடுகி்றது .  இ்தனொல 
வி ரு ம் பி ய  மி ன் வ ன ொ டி ல ய  ம ட் டு ம் 
நிறுத்்தவேொ அல்லது ்்யலபடுத்்தவேொ 
முடியும்.

ii. வ்தலேபபடொ்த மின் இயக்கிலய மட்டும் 
நிறுத்தி லேத்துக் ்கொள்ள்லொம்.

iii. குல்றபொடு  எறபட்டொல  அந்த  மின் 
இயக்கிலயத்  ்தவிர  மற்ற  இயக்கிகள 
அ ல ன த் து ம்  எ வ வி ்த  ்த ட ங் க லி ன் றி 
இயங்கும்.

ஆ. ்யன்்கள்

i. உருட்டல ஆல்லகள
ii. கொகி்த ஆல்லகள
iii. ேகரும் படிக்கட்டுகள
iv. க்லபபு உவ்லொக ஆல்லகள

5.3  வீடுகளின் சுகமகளுக்காை 

மின்ைாக்கி நதர்வு  

Selection of motors in 

domestic loads

ஒ ரு  மி ன்  இ ய ந தி ர ங் க ல ்ள 
வ்தர்ந்்தடுபபதில அ்தன் வேகம், முறுக்குத் 
்தன்லம மறறும் துலலியத் ்தன்லம ஆகியலே 
பறறி ்்தரிநதிருக்க வேண்டும். இது வமலும் 
இயநதிர சுலமகளின் வேகம்-முறுக்கு பண்புடன் 
்ரியொக ்பொருநதுே்தொக இருக்க வேண்டும். 

இயநதிரச் சுலமகளின் பண்புகல்ள கீழ 
கண்டேொறு ேலகபபடுத்்த்லொம்:

i. நிகையாை நவகச் சுகமகள்

ப ட ம்  5 . 9  -  இ ல  க ொ ட் டி யு ள ்ள ப டி 
சுலமயொனது, முறுக்கு மொறுபடும் வபொது சி்ல 
சு ல ம க ளு க் கு  நி ல ்ல ய ொ ன  வ ே க ம் 
வ்தலேபபடுகி்றது .  இேறறிறகு  நில்லயொன 
வேகச் சுலமகள என்று ்பயர்.

i. இயநதிரக் கருவிகள
ii. லைட்ரொலிக் பம்பஸ் 
iii. கொகி்த ்்தொழிற்ொல்ல 

இந்த இயக்கி ஒரு மின்வனொடிலயக் 
்கொண்டிருக்கி்றது. இது ஒன்று அல்லது அ்தறகு 
வமறபட்ட உருல்ளத் ்தொங்கி மறறும் அச்சுடன் 
ப ட ம்  5 . 7  -  இ ல  உ ள ்ள ே ொ று 
இலைக்கபபட்டிருக்கும் .  இந்த  அச்்ொனது 
்பலட்கள அல்லது கியர்கள ஆகியேறறுடன் 
்பொருத்்தபபட்டிருக்கும்.  இ்தன் மூ்லம் ஒரு 
குழு மின் இயநதிரங்கள இயக்கபபடுகி்றது. 

படம் 5.8 குழு மின் இயக்கி வரி  

வடிவப படம்

அ. நன்வம்கள் 

i. சிறிய மின்வனொடிகள ப்ல எண்ணிக்லகக்கு 
பதி்லொக  ஒரு  ்பரிய  மின்வனொடிலய 
பயன்படுத்்தபபட்லொம்.

ii. வில்ல மலிவு.

ஆ. குவை்கள் 

i. பயன்படுத்்தபபடும் ஒறல்ற மின்வனொடி 
பழு்தொனொல , முழு  ்்யலபொடுகளும் 
துண்டிக்கபபடும். 

ii. ஆற்றல கடத்தும் ேழிமுல்றகளில ஏறபடும் 
இழபபுக்ளொல ்்யலதி்றன் குல்றகி்றது. 

iii. பொதுகொபபு ்்யலமுல்றகள குல்றவு. 
iv. ்ேகிழவுத் ்தன்லம இலல்ல. 
v. பணியிடத்தில அதிகமொக ் த்்தம் இருக்கும். 

iii. ்ல மின்்னபாடி இயககி

ப்ல ேலகயொன மின் இயக்கிகல்ள, ஒரு 
் ப ொ து ே ொ ன  க ட் டு ப ொ ட் டு  அ ல ம ப பு ட ன் 
ஒன்றிலைக்கபபட்டு ்்யலபடும் முல்றக்கு 
ப்ல மின்வனொடி இயக்கி என்று ்பயர்.

குழு இயக்கி
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படம் 5.12

5.4 கட்டுபபடுத்தி

மின் இயக்கிகளின் அ்ளவுகள மறறும் 
வ ே க  வி கி ்த ங் க ல ்ள க்  க ட் டு ப ப டு த் ்த 
கட்டுபபடுத்தியொனது பயன்படுத்்தபபடுகி்றது.

அ. மபாறுதிவ்யிலிருந்து – ்நரதிவ் 

இயககி்கள் ்கட்டு்டுத்தி 

மொறுதில்/  வேர்தில்  இயக்கிகள 
எ ன் ப து  ஒ ரு  மி ன் ன ணு  அ ல ம ப ப ொ கு ம் . 
நி ல ்ல ய ொ ன  அ ல ்ல வு  வ ே க ம்  ம ற று ம் 
மின்னழுத்்தத்ல்த  வ்தலேயொன  அ்ளவிறகு 
மொறறி ்கொள்ள பயன்படும் ்ொ்தனமொகும். 
இ்தன் மூ்லம் வேகம், சுழறறும் தி்றன், குதிலரச் 
்க்தி  மறறும்  சுழலும்தில்யின்  மொற்றம் 
வபொன்்றேறல்ற கட்டுபபடுத்்த்லொம். வமலும் 
இந்த அலமபபின் ஆற்றல வ்மிபபு கொரைமொக 
அதிக அ்ளவில பயன்படுத்்தபபடுகின்்றன.

ஆ. ்நரத்திவ் / ்நரத்திவ் இயககி்கள் 

்கட்டுப்டுத்தி

வேர்தில்  /  வேர்தில்  இயக்கியின் 
கட்டுபடுத்தியொனது அதிக பளு இழுலேக்கொக 
ப ய ன் ப டு த் ்த ப ப டு கி ்ற து .  ் ப ொ து ே ொ க  ஒ ரு 
நில்லயொன வேர்தில் மின்னழுத்்த ்பல்ளயுடன் 
இலைக்கபபட்டு ,  வேர்தில்  வமொட்டொரில 
மின்னகத்தில மின்னழுத்்த அ்ளலே மொறறு்தல 
அடிபபலடயில வேகக் கட்டுபபொடு மறறும் 
சுழலும் தில்யில மொற்றம் ்்யயபபடுகி்றது.

படம் 5.9

5.3.1 மாறுபட்ட நவகச் சுகமகள்

சி்ல குறிபபிட்ட இயநதிர கருவிகல்ளப 
வபொ்லவே மொ்றக் கூடிய அனுகூ்லமொன குல்றந்த 
வேகம் மறறும் முறுக்குத் தி்றன் வ்தலேபபடும் 
இடங்களில  பயன்படுத்்தபபடுகி்றது.  இலே 
படம் 5.10 - இல உள்ளேொறு இருக்கும். சி்ல 
இயக்கிகளில வேகத்ல்த ்ரி ்்யயும் எலல்ல 
மிகவும் வ்தலேபபடுகி்றது.

படம் 5.10

i. கிவரன்
ii. ைொயஸ்ட்கள

படம் 5.11

உருவகம்

ஈடுகட்டி

ஈடுகட்டும் 

வில்

ஸகைடு பதாகுதி

பவளிநய வருதல்

உள்நள 

ப்ல்லுதல்
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மகிழவுநதின் வமலபகுதியொனது மிகவும் எலட 
குல்றந்த உவ்லொகத்தினொல ்்யயபபடுள்ளது. 
அழகிய ேடிேலமபபு மறறும் சீரொக இயங்கும் 
அலனத்து  அம்்ங்களுடன்  இந்த லைபபர்  
கொர் உருேொக்கபபட்டுள்ளது.

5.5.3 சூரிய ்க்தியால் இயஙகும் வாகைம் 

சூரியனின்  ்க்திலயப  பயன்படுத்தி 
் ் ய ல ப டு ம்  ே ொ க ன ம்  ப ட ம்  5 . 1 5 ல 
கொட்டபபட்டுள்ளது .  இந்த  ேொகனத்திறகுத் 
வ்தலேயொன மின்்ொரத்ல்த சூரிய ஒளியில இருநது 
்பறுகிவ்றொம். சூரிய ஒளியில இருநது ஒளி 
மின்னழுத்்தக் க்லங்கள மூ்லம் ்ப்றபபடுகி்றது. 
இந்த மின்க்லன்கள சூரிய ஒளிலய மின் ் க்தியொக 
மொறறுகி்றது .  மின்்க்தியின்  மூ்லம்  இந்த 
ேொகனத்ல்த ்்யலபடத்்த்லொம். 

மொறறு எரி்க்தி ்கொண்ட ேொகனத்தில  
பயன்படுத்்தபபடுகி்ற ்்தொழிலநுட்பங்கள இதில 
இலைக்கபபட்டுள்ளன. ்பரும்பொ்லொன சூரிய 
ேொகனங்கள மகிழவுநதுப பந்தயப வபொட்டிகளில 
பயன்படுத்்தபபடுகின்்றன. ்தற்மயம் ்ொல்லகளில 
அன்்றொட பயன்பொட்டிறகு சூரிய ஒளியில இயங்கும் 
மகிழவுநதுகள ேடிேலமக்கபபட்டுள்ளன. 

படம் 5.15 சூரிய ்க்தியால் இயஙகும் 

வாகைம்

சூரிய  ஒளி  (ஃவபொட்டொன்கள) ஒளி 
மின்னழுத்்தக் க்லம் வமவ்ல படும் ்பொழுது, 
அலே எ்லக்ட்ரொன்கல்ள தூண்டி மின்்ொரமொக 
மொற்றபபடுகி்றது. ஒளி மின்னழுத்்தக் க்லன்கள 
சிலிக்கொன்  மறறும்  க்லபபு  உவ்லொகமொன 
இண்டியம் ,  வகலியம்  (Gal ium) மறறும் 
லேட்ரஜன் ஆகிய ்பொருட்களும், சிலிக்கொன் 
அதிக அ்ளவிலும் வ்ர்த்து பயன்படுத்்தபபடுகி்றது. 

5.5 மின்்ார வாகைஙகள்

5.5.1 இரு ்க்கர மின் வாகைம்

உ்லகிவ்லவய குல்றந்த எலட ்கொண்ட 
மி ன் ் ொ ர  ே ொ க ன ம்  ப ட ம்  5 . 1 3  -  இ ல 
கொட்டியுள்ளபடி  இரு  ்க்கர  ேொகனத்ல்த 
பிரிட்டன்  ேொட்லட  வ்ர்ந்த  ைம்மிங்வபர்டு 
என்்ற நிறுேனம் உருேொக்கியுள்ளது. இந்த 
ேண்டி அதிக பட்்மொக 25 கி.மீ வேகத்தில 
்்லலும். அவ்த வபொல, ஒரு முல்ற மின்வனற்றம் 
்்ய்தொல 30 கி.மீ ேலர பயணிக்கும் ேலகயில, 
இது உருேொக்கபபட்டுள்ளது. ல்க்கிள வபொ்லவே 
வ்தொற்றமளிக்கும்  இந்த  ேொகனம்  ஸ்மொர்ட் 
லபக்கொகவும் பயன்படுகி்றது. இந்த ேொகனத்தின் 
எலட ்மொத்்தவம 10.3 கிவ்லொ கிரொம் ஆகும்.

படம் 5.13 இரு ்க்கர மின் வாகைம்

5.5.2 மின்்ார மகிழ்வுந்து 

படம் 5.14 மின்்ார மகிழந்து

இநதியொவில கொறறு மொசு அதிகரித்து 
ேரும் வேல்ளயில ்பட்வரொல, டீ்லுக்கு மொற்றொக 
மின்்ொரத்ல்த  ேொகனங்களுக்கு  ஆற்ற்லொக 
மொற்ற பலவேறு முயறசிகள வமற்கொள்ளபபட்டு 
ேருகின்்றன. படம் 5.14 - இல உள்ள லைபபர் 
கொர் ேலக, சுறறுச் சூழல்ல பொதிக்கொ்த டர்லபன் 
மின் ஆற்றல மூ்லம் ்க்தியூட்டபபடுகி்றது. இது 
வபொன்்ற அலமபபு மின்்ொர ேொகனங்களில 
இருபபது அரி்தொன ேழக்கமொகும்.  வமலும் 
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படம் 5.17 மின் பதாடர் வண்டி

புைந்கர மின்்பார கேபாடர வண்டி  

Suburban train

பு்றேகர் இரயிலகள சிறிய ்்தொல்லவில 
பயணிக்க பயன்படுத்்தபபடுகின்்றன. இந்த இரயில 
உளளூர் இரயில என அலழக்கபபடுகி்றது. பு்றேகர் 
இரயில 2 மு்தல 5 கி. மீ தூர இலட்ேளியில உள்ள 
நிறுத்்தங்களில நிறுத்தி பயணிக்க பயன்படுகி்றது.

 அ. மின்்பார இழுவவ இயந்திர்களின் 

முககிய அம்்ங்கள் 

மின்்ொர  இழுலே  இயநதிரங்களின் 
முக்கிய அம்்ங்கள கீவழ ்கொடுக்கபபட்டுள்ளன.

i. ்்தொடக்க நில்லயில இழுலே இயநதிரத்திறகு 
அதிக சுழறறுத்தி்றன் வ்தலேபபடுகி்றது.

ii. ்பொரு்ளொ்தொர  கொரைங்க்ளொல  ஏசி 
இழுலே  இயநதிரத்திறகு  ஒரு  நில்ல 
மின்்ொரம் பயன்படுத்்தபபடுகி்றது.

iii. ஏசி மறறும் டி.சி. இழுலே இயநதிரத்திறகு 
்்தொல்லவபசி  இலைபபுகள  மறறும் 
சி க் ன ல க ளி ல  கு று க் கீ டு க ல ்ள 
ஏறபடுத்துகி்றது.

iv. இழுலே இயநதிரங்களில முக்கியமொக, 
மொறும் பிவரக்கிங் பயன்படுத்்தபபடுகி்றது. 

v. இயநதிரம் நில்லயொக இருக்கும் வபொது 
இயநதிர பிவரக் பயன்படுத்்தபபடுகி்றது.

ஆ. க்யல்பாடு்கள்

i. வேர்தில் மின்வனொடிலயக் ்கொண்டு 
குழநல்தகள வில்ளயொடும் சிறு ்பொம்லம 
ஒன்ல்ற உருேொக்கு.

ii. வீ ட் டு  மி ன் ் ொ ்த ன ங் க ளி ல 
ப ய ன் ப டு த் ்த ப ப டு ம்  மி ன் வ ன ொ டி யி ன் 
ேலககல்ளக் கண்டறிக.

iii. மின்்ொர ேொகனத்தில பயன்படுத்்தபபடும் 
மின்னொக்கிலயக்  ்கொண்டு  ேொகனம் 
ஒன்ல்ற ்்யது பொர். 

படம் 5.16 சூரிய ்க்தியால் இயஙகும் 

வாகைம்

5.5.4 மின்கைஙகள் 

ஒரு  சூரிய  ேொகனத்தில  மின்க்லத் 
்்தொகுபபு  மகிழவுநது  சூரியன்  இல்லொமல  
250 லமல (400 கி.மீ.) ேலர ்்லலும். வமலும் 
மகிழவுநதுகள ்்தொடர்நது 60 லமல (97 கி.மீ./
மணி) வேகத்தில பயைம் ்்யய அனுமதிக்க 
வ்தலேயொன அ்ளவு ்க்தி ்கொண்டது.

5.6  மின்்ார இழுகவ இயந்திரம்  

Electric Traction

மின் ் ்தொடர் ேண்டி இரண்டு ேலகபபடும். 

i. மு ்த ன் ல ம  ் ்த ொ ட ர் 
ேண்டி மறறும் 

ii. பு ்ற ே க ர்  ் ்த ொ ட ர் 
ே ண் டி  எ ன  இ ரு 
ேலகபபடுகி்றது.

i. முேன்வம கேபாடர வண்டி 

இ வ ே ல க யி ல  இ ரு  ே ழி க ளி ல 
இயக்கிகளுக்குத்  வ்தலேயொன  மின்்ொரம் 
ேழங்கபபடுகி்றது. படம் 5.17 - இல உள்ளேொறு 

1. ேொகனத்தின் வமல மின்்க்தி ்்லலும் 
மின்கம்பியில இருநது மின்வனொட்டம் 
்பறு்தல, 

2. டீ்ல இயக்கியில இருநது மின்வனொட்டம் 
்பறு்தல. 

மின்வனொடியில மின்வனொட்ட வ்கரிபபொன் 
்பொருத்்தபபட்டு, வமலநில்லப பரிமொற்ற கம்பியின் 
ேழியொக மின்வனொட்டம் ்பறுகி்றது.
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உஙகளுக்கு பதரியுமா?

மிக அதிநவக இரயில்கள்

மிக அதிவேக இரயிலகளில எஞ்சின் கிலடயொது. அலே மணிக்கு 600 கி. மீ வேகத்தில 
இயங்கும். இந்த இரயிலகள கொந்த ்்லவிக் ஷன் முல்றயில ்்யலபடுகி்றது. அ்தொேது ஈர்பபு 
வில்யும், வி்லக்கல வில்யும் ்ம நில்லயில இருந்தொல, அ்தன் இலடபபட்ட பகுதியில உள்ள 
்பொருட்கள அந்தரத்தில இருக்கும்.  வில்யின் வேகம் அதிகரிக்கும் வபொது அ்தனுடன் 
இலைக்கபபட்ட இரயிலகளும் அதிவேகத்தில இயங்கும்.

அணில கூடு மின்்னபாடி  - Squirrel Cage Motor

ஒத்தியஙகு மின்்னபாடி  - Synchronous Motor

தூண்டல மின்்னபாடி - Induction Motor

்டிநிவல மின்்னபாடி - Stepper Motor

்ணிபபு மின்்னபாடி - Servo Motor

க்பாது மின்்னபாடி - Universal Motor

மபாறு ்வ்க மின்்னபாடி - Variable Motor

மின்்னபாடி அச்சுத்ேண்டு - Motor Shaft

அருஞப்ாறபபாருள்
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பகுதி –அ 

்ரியாை விகடகய நதர்ந்பதடுத்து எழுதவும் 1 மதிபபபண்

1. மின் இயககியின் அடிப்வட 

கூறு்கள்

அ) மின்்னபாடி மற்றும் ்கட்டுப்பாட்டு 

அவமபபு

ஆ) மின்்னபாடி

இ) ்கட்டுப்பாட்டு அவமபபு

ஈ) மின்னழுத்ேம்

2. மின் இயககியில ____________ 

மபாற்ைப்டுகிைது.

அ) இயந்திர ்கதி மின் ்கதியபா்க

ஆ) மின்்கதி இயந்திர ்கதியபா்க

இ) மின்்கதி ்வதியியல ்கதியபா்க

ஈ) இயந்திரச் ்கதி ஒலி ்கதியபா்க

3. ேனி மின்னியககி்கள் ---------- 

இடங்களில க்ரிதும் ்யன்்டுகிைது.

அ) ்கணினி்கள்

ஆ) கவற்றிடத் தூயவமயபாககி

இ) மின் ்ளு தூககி

ஈ) கேட் ்ம்ப

4. ்நரத்திவ் மின்னியககியின் 

்வ்கமபானது ---------- க்பாருத்து 

அவமயும்.

அ) மின்்னபாட்டம்

ஆ) மின்னழுத்ேம்

இ) அதிரகவண்

ஈ) மின்திைன்

5. சுவம மின்்னபாட்டத்திற்குத் 

ேகுந்ேவபாறு மின்்கதிவய 

மபாற்றியவமத்து மின்்னபாடியில ---

------- மபாற்ைப்டுகிைது.

அ) மின்னழுத்ேம்

ஆ) மின்்னபாட்டம்

இ) ்வ்கம்

ஈ) மின்திைன்

6. குவைந்ே மற்றும் நடுத்ேர 

மின்்னபாடி்கள் என்்து

அ) 400-440்வபா.

ஆ) 200-230்வபா.

இ) 150-180்வபா.

ஈ) 11 கி.்வபா. ககு ்மல

7. சில வவ்க மின் இயககி்கள் இேன் 

மூலம் இயக்கப்டுகின்ைன.

அ) மின்்னற்பி

ஆ) மின்ேவட

இ) மின்்கலம்

ஈ) மின்தூண்டல

8. ---------- வவ்க ஆற்ைல 

மின்்பார இரயில்களில 

்யன்்டுத்ேப்டுகிைது.

அ) ்கம்பியிலலபா

ஆ) ்நரடி இவணந்ே ்ரிமபாற்ைம்

இ) ்கம்பியுடன் கூடிய

ஈ) கேபாவலவு ்கட்டுப்டுத்தி 

மதிபபீடு 
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பகுதி –ஆ

சுருக்கமாக விகடயளிக்கவும் 3 மதிபபபண்கள்

1. மின் இயககி என்ைபால என்ன?

2. ்வ்கக ்கட்டுப்பாட்டு முவை்கள் 

யபானவ?

3. ்ல மின்்னபாடி இயககி என்ைபால 

என்ன?

4. ்நரதிவ் மின்னியககி வவரயறு.

5. மபாறுதிவ் மின்னியககி வவரயறு.

6. இயந்திர சுவம்களின் ்ண்பு்கள் 

யபாவவ?

7. மபாறு்ட்ட மின்னழுத்ேக 

்கட்டுப்டுத்தி என்ைபால என்ன?

பகுதி –இ 

ஒரு பக்க அளவில் விகடயளிக்கவும் 5 மதிபபபண்கள்

1. ேனி மின் இயககி க்யல்பாடு்கவை 

விைககு்க?

2. குழு மின்னியககி என்ைபால என்ன?

3. ்நரத்திவ் மற்றும் மபாறுதிவ் 

மின்னியககிவய ஒபபிடு்க.

4. மின் இயககியின் வவ்க்கள் 

யபாவவ?

பகுதி –ஈ

இரண்டு பக்க அளவில் விகடயளிக்கவும் 10 மதிபபபண்கள்

1. மின் இயககி்கள் எவவபாறு 

்ேரந்கேடுக்கப்டுகிைது என்்வேக 

கூறி, அேன் நன்வம்கவை விவரி.

2. மின்்பார வபா்கனங்கள் ்ற்றி விரிவபா்க 

எழுது்க.

1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 

S.Chand & Company Ltd.

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

குறிபபுகர நூல் (Reference Book)

இகையதள முகவரி (Reference Internet Source)
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6
பாடம்

மின் அளவைக் கருவிகள்

கற்றலின் ந�ாக்கம்

மின்னியல் துறையில் மின்்னோட்டம், மின்னழுத்தம், மின்திைன், மின்்தற்ட 

மற்றும் மின் அறைவு ்ேகம் ஆகியனறேகறை அறிந்து ககோளே்தற்கு அைறேக் 

கருவிகள பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. மிகக் குறைந்்த அைவில் இருந்து, அதிகமோன 

அைவு ேறையிலும், பல்்ேறு ேறகயோன ்தைஙகளிலும் அைவுகறை அைபப்தற்கு 

மின் அைறேக் கருவிகள பயன்படுகின்ைன. 

மின் அைறேக் கருவிகளின் ேறககள, கோடடும் ேறகக் கருவிகளில் கெயல்படும் 

சுழற்றுறமகள, பல்்ேறு ேறகயோன மின் அைறேக் கருவிகளின் அறமபபு மற்றும் 

கெயல்படும் வி்தம் பற்றி மோணேரகள கற்ப்்த இபபோ்டததின் முக்கிய ்�ோக்கம் ஆகும்.

துணிவு இல்றை்யல் ேோயறம இல்றை.  

ேோயறம இல்றை்யல், பிை அைஙகளும் இல்றை 

 — மகோதமோ கோந்தி
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6.1 அறிமுகம்

அளவீடு என்பது ஒரு செயல் அல்்லது 
அளக்கப்பட  வேண்டிய  அளவிற்கு  ஒரு  தர 
நில்லயா்க வதர்நசதடுக்கப்படட அளவுவ்காலுடன 
ஒபபிடுேதாகும் .  ஒரு  சதரியாத  அளலே 
அளவீடடு அளவுடன அல்்லது தர அளவுடன 
ஒபபிட  ்பயன்படுததப்படும்  ஒரு  ்கருவிலய 
அளவீடடுக ்கருவி எனறு அலைககிவ�ாம்.

மி ன ்ன ழு த த ம் ,  மி ன வ ்ன ா ட ட ம் , 
மி ன தி � ன ,  மி ன  ஆ ற் � ல்  வ ்ப ா ன �  மி ன 
அளவு்கலள அளவிட ்பயன்படும் ்கருவி்கள் 
மி ன  அ ள ல ே க  ்க ரு வி ்க ள்  எ ்ன 
அ ல ை க ்க ப ்ப டு கி ன � ்ன .  இ ்ந த  ்க ரு வி ்க ள் 
ச்பாதுோ்க அளவிடப்படும் மின அளலேப 
ச்பாருதவத ச்பயரிடப்படுகின�்ன. மின்னழுததம், 
மினவ்னாடடம் ,  மினதி�ன ,  மின  ஆற்�ல் 
ஆகியேற்ல� அளவிடும் ்கருவி்கள் முல�வய 
மின்னழுததமானி, மினவ்னாடடமானி, மின 
தி � ்ன ள வி  ம ற் று ம்  ஆ ற் � ல் ம ா னி  எ ன று 
அலைக்கப்படுகின�்ன.

6.2 மின் அளவைக் கருவிகளின் 

பபாதுைான ைவகபபாடு  

Classification of Electrical 

Measuring Instruments

்ப்லதரப்படட மின அளலேக ்கருவி்கலள 
ச்பாதுோ்க இருேல்க்களா்க பிரிக்க்லாம்.

1. தனிநில்லக ்கருவி்கள் 
2. துலைக ்கருவி்கள் 

6.2.1 தனிநிவைக் கருவிகள்

அ ள க ்க ப ்ப ட  வ ே ண் டி ய  அ ள ல ே , 
அ ே ற் றி ன  நி ல ்ல  ம ற் று ம்  மு ள்  வி ்ல ்க ல் 
ஆகியலே்கலளப ச்பாருதது அளவிடும் ்கருவி்கள் 
தனிநில்லக ்கருவி்கள் எ்ன அலைக்கப்படுகி�து. 
இதன அளலே வேறு அளவுக ்கருவி்களுடன 
ஒபபிடடுப ்பாரக்க வதலேயில்ல்ல.

எ.கா.: திலெமாறும் ்கால்ே்னாமானி

6.2.2 துவைக் கருவிகள்

அளக்கப்பட வேண்டிய மின அளலே 
குறிமுள் வி்ல்கலில் வேரடியா்க ்காண்பிககும் 
்க ரு வி ்க ள்  து ல ை க  ்க ரு வி ்க ள்  எ ்ன 
அலைக்கப்படுகி�து. இக ்கருவி்கள் முனவ்ப 
அளவீடு செயயப்படட துலைக ்கருவி்கள் அல்்லது 
தனிநில்லக ்கருவி்களின துலைகச்காண்டு 
ஒபபிடப்படடு அளவீடு செயயப்படுகி�து.

எ . க ா . :  மி ன ்ன ழு த த ம ா னி ்க ள் , 
மினவ்னாடடமானி்கள், மின தி�்னளவி்கள்.

துலை  மின  அளலேக  ்கருவி்கலள 
கீழ்கண்ட மூனறு பிரிவு்களா்க பிரிக்க்லாம்.

 i. ்காடடும் ்கருவி்கள் 
 ii. சதாகுபபுக ்கருவி்கள்
 iii. ்பதிவுக ்கருவி்கள் 

i. கோடடும் கருவிகள

அளவிடப ்பட வேண்டிய மின அளவின 
மதிபல்ப அளவுவ்காலின மீது குறிமுள் ே்கர்நது 
அளலேக ்காடடும் ்கருவி்கள், ்காடடும் ்கருவி்கள் 

பபாருளடக்கம்

6.1. அறிமுகம்

6.2. மின் அைறேக் கருவிகளின் 

கபோதுேோன ேறகபபோடு

6.3. கோடடும் கருவிகளின் சுழற்றுறம

6.4. இயஙகும் ்தததுேதற்தப கபோருதது 

மின் அைறேக் கருவிகளின் ேறககள

6.5. இயஙகு அைவி ேறக திைனைவி

6.6. தூண்டல் ேறக திைனைவி 

6.7. பல்்�ோக்கு அைவுமோனி 

6.8. மின்கோபபு அைவி

6.9. ்டோங க்டஸ்டர
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6.3 காட்டும் கருவிகளின் 

சுழறறுவை  

Torque in indicating instruments

்க ா ட டு ம்  ்க ரு வி ்க ளி ன  ெ ரி ய ா ்ன 
இயக்கததிற்கு கீழ்கண்ட மூனறு ேல்கயா்ன 
சுைற்றுலம்கள் வதலேப்படுகி�து.

i. வி்லக்கச் சுைற்றுலம 
ii. ்கடடுப்படுததும் சுைற்றுலம 
iii. ஒடுக்கல் சுைற்றுலம 

6.3.1  விைக்கச் சுழறறுவை  

Deflecting Torque

இ்நத  விலெயா்னது  ்கருவியின  குறி 
முள்லள பூஜய நில்லயில் இரு்நது ே்கரச் செயய 
வதலேப்படுகி�து. மினவ்னாடட விலளவு்களின 
அடிப்பலடயில் இ்நத விலெ ஏற்்படுததப்படுகி�து.

6.3.2  கட்டுபபடுத்தும் சுழறறுவை  

Controlling Torque

்கடடுப்படுததும்  சுைற்றுலமயா்னது 
்காடடுக்கருவி்களின  வி்லக்க  விலெயா்னது 
அளக்கப்படும்  அளவின  விகிதாொரததில் 
இருப்பலத  உறுதி  செயய  ்பயன்படுகி�து . 
்க ட டு ப ்ப டு த து ம்  அ ல ம ப பி ல்  உ ரு ே ா கு ம் 
்கடடுப்படுதது விலெயா்னது வி்லக்க விலெலய 
எதிரதது ச்காண்வட இருப்பதால், இவ்விரண்டு 
வி ல ெ யு ம்  ெ ம ப ்ப டு ம்  இ ட த தி ல்  கு றி மு ள் 
நிறுததப்படுகி�து. மினொரம் துண்டிக்கப்படட 
உடன குறிமுள் மீண்டும் ்பலைய நில்லககு 
ேருேதற்கும் இவ்விலெவயதான ்காரைமாகும்.

அ. கடடுபபடுததும் கருவிகள

்க ட டு ப ்ப டு த து ம்  ்க ரு வி ்க ள்  இ ரு 
ேல்கப்படுகி�து. அலேயாே்ன.

i. வில் ்கடடுப்பாடு 
ii. ஈரபபு விலெக ்கடடுப்பாடு 

i.  வில் கடடுபபோடு  

Spring Control

வி ல்  ்க ட டு ப ்ப ா ட டி ன  ச ்ப ா து ே ா ்ன 
அலமபபு ்படம் 6.1-இல் ்காடடப்படடுள்ளது. 

எ ்ன  அ ல ை க ்க ப ்ப டு கி � து .  இ தி ல்  உ ள் ள 
குறிமுள்ளா்னது முனவ்ப அளவிடப்படட அளவு 
வ்காலின மீது ே்கர்நது மின அளவின மதிபல்ப 
்காடடும்.

எ . க ா .  :  மி ன வ ்ன ா ட ட ம ா னி ்க ள் , 
மின்னழுததமானி்கள், தி�்னளவி்கள் ஆகிய்ன.

ii. க்தோகுபபுக் கருவிகள

ஒ ரு  கு றி ப பி ட ட  ்க ா ்ல  அ ள வி ல் 
செ்லவிடப்படும்  மின  ஆற்�லின  அளலே 
அளவிட இக்கருவி்கள் ்பயன்படுகி�து. 

எ.கா. : ஆற்�ல்மானி, ஆம்பியர-மணி அளவி.

iii. பதிவுக் கருவிகள

ஒ ரு  கு றி ப பி ட ட  வ ே ர த தி ல்  ம ா றி க 
ச்காண்வட இருககும் அளலேத சதாடர்நது 
்பதிவு செயயும் ்கருவி்கள் ்பதிவுக ்கருவி்கள் 
எ்ன அலைக்கப்படுகின�்ன. ே்கரும் உருலளயின 
வமல் சதாடடுக ச்காண்டிருககும் வ்ப்னாோ்னது 
வ்பப்பரில் அளவு்களின மதிபல்ப ்பதிவு செயகி�து.

எ.்கா. : எ்லகடவரா ்காரடிவயா கிராம் இய்நதிரம், 
அழுததம் மற்றும் சேப்பநில்ல ்பதிவுக ்கருவி்கள்.

6.2.3  அளக்கும் மின் அளவைப பபாருத்து 

மின் அளவைக் கருவிகளின் 

ைவககள்

ை.

எண்

மின்கருவியின் 

பபயர்

அளவிடபபடும் 

மின் அளவு

1 மின்னழுத்தமோனி மின்னழுத்தம்

2 மின்்னோட்டமோனி மின்்னோட்டம் 

3 ஓம் மீட்டர மின்்தற்ட 

4 திைனைவி மின்திைன் 

5 ேோட- மணி மீட்டர மின் ஆற்ைல் 

6 திைன் கோைணி 

மோனி

திைன் 

கோைணி

7 அறைவு 

்ேகமோனி

அறைவு 

்ேகம்
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ஊடச்சு

சைைற்ற 

அளவுநகால் சரிகட்டும் 

எவட

குறிமுள்

கட்டுபபடுத்தும் 

எவட

படம் 6.2 ஈர்பபு விவசக் கட்டுபபாடு

6.3.3  ஒடுக்கல் சுழறறுவை  

Damping Torque

மீடடரின வி்லக்கச் சுைற்றுலமயா்னது 
வி்லக்கதலதயும்  மற்றும்  ்கடடுப்படுததும் 
விலெயா்னது வி்லக்கததிற்கு எதிர திலெயிலும் 
செயல்்படுகி�து. வதலேயா்ன ஒடுக்க அலமபபு 
இல்ல்லசயனில் ,  குறிமுள்ளா்னது  ்காடட 
வேண்டிய அளலேசயாடடி முனனும் பினனும் 
நில்லயில்்லாமல்  ஆடிகச்காண்டிருககும் . 
இ த ல ்ன த  த வி ர த து  ெ ரி ய ா ்ன  அ ள ல ே 
உட்னடியா்கக ்காடடுேதற்கு ஒடுக்க விலெ 
வதலேப்படுகி�து.

குறிமுள்ளா்னது  ்காடட  வேண்டிய 
அளலேசயாடடி ஊெ்லாடாமல் விலரோ்க 
செனறு அளலேக ்காடடி்னால், அதற்கு உய 
நில்ல ஒடுக்கம் எனறு ச்பயர. அதி்க ஒடுக்க 
விலெயா்க இரு்நதால் குறிமுள்ளா்னது மி்க 
சமதுோ்க ே்கர்நது அளலேக ்காடடும். குல�்நத 
ஒடுக்க விலெயா்க இரு்நதால் முள்ளா்னது 
முனனும் பினனும் ஆடிகச்காண்வட, இறுதி 
அ ள ல ே க  ்க ா ட ட  அ தி ்க  வ ே ர ம் 
எடுததுகச்காள்ளும்.

ஒடுக்கல்  விலெயா்னது  கீழக்கண்ட 
மூனறு முல�்களில் உருோக்கப்படுகி�து.

i. ்காற்று உராயவு ஒடுக்கல் (Air Friction 
Damping) 

ii. திரே உராயவு ஒடுக்கல் (Fluid Friction 
Damping)

iii. சுைல் ஓடட ஒடுக்கல் (Eddy Current 
Damping)

்பாஸ்பர  சேண்்க்லததி்னால்  ஆ்ன  இரண்டு 
முடி வில்்கள் (Hair Springs) வதலேயா்ன 
்கடடுப்படுததும்  விலெலய  அளிககின�்ன . 
இ ர ண் டு  மு டி  வி ல் ்க ளு ம்  எ தி ச ர தி ர  
தி ல ெ யி ல்  ச ெ ய ல் ்ப டு ம்  வி த ம ா ்க  
அலமக்கப்படடுள்ளது.

இரண்டு முடி வில்்களின உள் முல்ன்கள் 
ஊடச்சுடன இலைக்கப்படடுள்ளது. முடி வில் 
A-இன சேளி முல்னயா்னது ஒரு சேம்புவ்காலுடன 
இ ல ை க ்க ப ்ப ட டு ,  ச ெ ட டி ங்  தி ரு கு ட ன 
இலைக்கப்படடிருககும். இது பூஜயம் நில்ல 
செயய ்பயன்படுகி�து. முடி வில் B-இன சேளி 
முல்னயா்னது நில்லயா்க ச்பாருததப்படடுள்ளது. 
இயக்க விலெயி்னால் ஊடச்சு சுைலும் வ்பாது 
ஒ ரு  வி ல்  சு ரு ங் கி யு ம் ,  ம ற் ச � ா ரு  வி ல் 
விரிேலட்நதும், வதலேயா்ன ்கடடுப்படுததும் 
விலெலய ஏற்்படுததுகி�து.

குறிமுள்

சைைான அளவுநகால்

கட்டுப 

பாட்டு வில்

சரிகட்டும் 

எவட

தாங்கி

ஊடச்சு

படம் 6.1 வில் கட்டுபபாடு

ii. ஈரபபு விறெக் கடடுபபோடு

இம்முல�யில்  இரு  எலட்கள்  ்படம்  
6. 2-இல் ்காடடியுள்ளோறு ஒனறுகச்கானறு 
செங்குததா்க இலைக்கப்படடுள்ள்ன.

்கடடுப்படுததும் விலெலய உருோக்கவும் 
மற்றும் குறிமுள்லள பூஜய நில்லககு ச்காண்டு 
ேருேதற்கும் ்கடடுப்படுததும் எலடயும், முள்லள 
ெமன செயேதற்கு ெமப்படுததும் எலடயும் 
அலமக்கப்படடுள்ள்ன.
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i. அரிதில் ்கடததி 
ii. மா�ாத ்பகுநில்ல 
iii. ஆவியா்காத தனலம 
iv. த்கடலட அரிக்காதத தனலம

இதில் ்படம் 6.4-இல் ்காடடியுள்ள்படி, 
ஒரு த்கடு சுைலும் ஊடச்சில் இலைக்கப்படடு, 
தி ர ே த தி ல்  மூ ழ கி  இ ரு க கு ம் ்ப டி 
அலமக்கப்படடுள்ளது. சுைலும் ஊடச்சு ே்கரும் 
வ்பாது, த்கடு திரேததில் ே்கர முற்்படுகி�து. 
இத்னால் ஏற்்படும் எதிரவிலெ ்காரைமா்க, 
வதலேயா்ன ஒடுக்கல் விலெ ஏற்்படுகி�து. 
்காற்ல� விட திரேததின ்பாகுநில்ல அதி்கம் 
என்பதால் ,  இம்முல�யில்  ஒடுக்கல்  விலெ 
அதி்கமா்க இருககும். 

சுழறசி

ஒடுக்கல் 

திரைம்

ஊடச்சு

திவசக்காட்டி 

அல்ைது 

ைட்டு

படம் 6.4 திரை உராய்வு ஒடுக்கல்

iii.  சுழல் ஓட்ட ஒடுக்கல்  

Eddy Current Damping

இம்முல�யில் அலுமினியம் அல்்லது 
தாமிரததால் ஆ்ன சமல்லிய ேடட ேடிே த்கடு 
ஒனறு  சுைலும்  ஊடச்சுடன  ்படம்  6.5-இல் 
உள்ளது வ்பால் இலைக்கப்படடிருககும். இ்நத 
த ்க டு  ஒ ரு  நி ல ்ல த த  ்க ா ்ந த த தி ன  ்க ா ்ந த 
மு ல ்ன ்க ளு க கு  ே டு வி ல்  சு ை லு ம ா று 
அலமக்கப்படடிருககும்.

கு றி மு ள்  ே ்க ரு ம்  வ ்ப ா து  சு ை லு ம் 
ஊடச்சுடன வெர்நது த்கடும் ே்கர்நது சுைல்கி�து. 
இபவ்பாது ்கா்நத வ்காடு்கள் சேடடப்படுேதால், 
அதில் மின இயககு விலெ தூண்டப்படுகி�து. 
இத்னால் உருோகும் சுைல் மினவ்னாடடம், 
தனல்ன உருோககிய விலெககு எதிர திலெயில் 
செயல்்படடு, வதலேயா்ன ஒடுக்கல் விலெலய 
உருோககும்.

i. கோற்று உைோயவு ஒடுக்கல் 

்காற்று உராயவு ஒடுக்கல் அலமப்பா்னது 
்ப ட ம்  6 - 3 - இ ல்  ்க ா ட ட ப ்ப ட டு ள் ள து . 
இவ்ேல்கயில் ஒரு வ்லொ்ன அலுமினிய உ்நதுத 
த ண் டு  மீ ட ட ரி ன  சு ை லு ம்  ஊ ட ச் சி ல் 
இலைக்கப்படடுள்ளது. இ்நத உ்நதுத தண்டு 
ஒரு  ்பக்கம்  மூடப்படட  ்காற்று  அல�யில் 
மு ன னு ம்  பி ன னு ம்  ே ்க ரு ம ா று 
அலமக்கப்படடுள்ளது. குறிமுள் உள்பு�மா்க 
ே்கரும் வ்பாது உ்நதுத தண்டு ்காற்று அல�ககு 
உள்பு�மா்க செல்கி�து. ்காற்று அல�யினுள் 
இருககும் ்காற்று அழுததப்படுேதால் உருோகும் 
எ தி ர  வி ல ெ ய ா ்ன து  உ ்ந து த  த ண் டி ன 
இயக்கதலதயும் மற்றும் இயக்கப ்பகுதியின 
இயக்கதலதயும் எதிரககி�து. ்காற்று அல�யின 
சேளிபபு�மா்க ே்கரும் வ்பாது ்காற்று அல�யின  
உள்்பகுதியில் ்காற்�ழுததம் குல�ோ்கவும் 
சேளிபு�ததில்  அதி்கமா்கவும்  இருககும் .  
எ்னவே  உ்நதுத  தண்டு  மற்றும்  அதனுடன 
கூடிய குறிமுள்ளின இயக்கமும் ்கடடுப்படுததப 
்படுகி�து. 

அளவுநகால்
குறிமுள்

ஊடச்சு

காறறு 

அவ்ற

உந்துத் 

தண்டு

படம் 6.3 காறறு உராய்வு ஒடுக்கல்

ii.  திைே உைோயவு ஒடுக்கல்  

Fluid Friction Damping

இம்முல�யா்னது  ்காற்று  உராயவு 
ஒடுக்கல் முல�லய வ்பான�தாகும். ்காற்றிற்கு 
்பதி்லா்க  ஒடுக்கல்  திரேம்  ்பயன்படுகி�து . 
இததல்கய திரேமா்னது கீழ்கண்ட குைங்்கலள 
ச்காண்டதா்க இருக்க வேண்டும்.
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சரிக்கட்டும் 

எவட
அளவு 

நகால்

கண்ைாடி

தாங்கி

வில்
குறிமுள்

உள்ளகம்ஃநபார்ைரில் 

சுழற்றபபட்ட சுருள்

நிவைத்த 

காந்தம்

படம் 6.6 இயங்குச் சுருளின் நிவைத்த 

காந்த ைவக கருவிகள்

்ப ா ஸ ்ப ர 
ச ே ண் ்க ்ல த த ா ல் 
(Phosphor Bronze) ஆ்ன 
இ ர ண் டு  மு டி  வி ல் ்க ள் 
(Hair Springs) புரிச்சுருள் 
ேடிவில் சுற்�ப்படடு, ்கம்பிச் 
சுற்றுககு வமலும் கீழும் லேக்கப்படடுள்ள்ன. 
இ ல ே ்க ள்  இ ர ண் டு  ே ல ்க ்க ளி ல் 
ச ெ ய ல் ்ப டு கி ன � ்ன .  ஒ ன று  சு ரு ளு க கு 
மினவ்னாடடம்  செல்லும்  ்பாலதயா்கவும் , 
மற்ச�ானறு  இக்கருவிககுத  வதலேயா்ன 
்கடடுப்படுததும் விலெலயயும் அளிககின�்ன. 
அலுமினியச் ெடடமா்னது ்கம்பிச் சுருலளத 
தாங்குேது  மடடுமல்்லாமல் ,  வதலேயா்ன 
ஒடுக்கல் விலெலயயும், சுைல் ஓடட ஒடுக்க 
முல�யில் அளிககி�து. மினவ்னாடடம் செல்லும் 
்கடததி ஒனல� ஒரு மின்கா்நத மண்ட்லததின 
ே டு வி ல்  ல ே த த ா ல் ,  அ தி ல்  ஒ ரு  வி ல ெ 
உ ண் ட ா கு ம் .  இ தி ல்  ஏ ற் ்ப டு ம்  வி ்ல க ்க ல் 
விலெயா்னது  சுருளின  ேழிவய  செல்லும் 
மினவ்னாடடததிற்ககு வேர விகிதததில் இருககும். 
எ்னவே  இவ்ேல்கக  ்கருவி்களில்  அளவுக 
குறியீடு்கள் சீரா்க அலம்நதிருககும்.  இ்நத 
வி்லக்கததின திலெயா்னது, சுருளில் ்பாயும் 
மினவ்னாடடததின திலெலயப ச்பாருததது.

அ. �ன்றமகள 

(i) அளவீடு ஒவர சீரா்னது.
(ii) ்கா்நத தயக்கத தி�னிைபபு இல்ல்ல.
(iii) மி்கக குல�்நத தி�வ்ன செ்லேழிக்கப 

்படுகி�து.

அலுமினியம் 

தட்டு

சுழலும் 

தண்டு

ஒடுக்கல் காந்தம்

குறிமுள்

படம் 6.5 சுழல் ஓட்ட ஒடுக்கல்

6.4  இயங்கும் தத்துைத்வதப 

பபாருத்து மின் அளவைக் 

கருவிகளின் ைவககள் 

(i) இயங்குச் சுருள் ்கருவி்கள் (Moving Coil 
Instruments)

 இக்கருவி்கள் இருேல்கப்படும்
(அ) நில்லக ்கா்நத ேல்க (Permanaent 

Magnet Type)
(ஆ) இயங்கு அளவி ேல்க (Dynamometer 

Type)
(ii) இயங்கு  இரும்பு  ேல்கக  ்கருவி்கள் 

(Moving Iron Type)
(அ) ்கேர்நதிழுககும் ேல்க (Attraction 

Type)
(ஆ) எதிரதது தள்ளும் ேல்க (Repulsion 

Type)

6.4.1  இயங்குச் சுருளின் நிவைத்த  

காந்த ைவக கருவிகள்  

Permanent Magnet Moving  

Coil Instruments

இயங்குச்  சுருளின  நில்லதத  ்கா்நத 
ேல்கக ்கருவி்களின அலமபபு ்படம் 6.6-இல் 
்காடடியுள்ளது வ்பா்ல அலம்நதிருககி�து. இது 
வேரததிலெ அளவீடு்கள் செயேதற்கு ்பயன்படும் 
மி்க துல்லியமா்ன ்கருவியாகும்.  இயங்குச் 
சுருளா்னது  சமல்லிய  மு்லாம்  பூெப்படட 
தாமிரததால் செயயப்படடிருககும். இயங்குச் 
சுருளா்னது  செவ்ே்க  ேடிே  அலுமினியச் 
ெடடததின  வமல்  சுற்�ப்படடுள்ளது .  ெகதி 
ோய்நத ்லாட ேடிேமுள்ள நில்லக்கா்நதம் 
ஒனறின  துருே  முல்ன்களுககு  இலடவய 
இயங்குச் சுருள் லேக்கப்படடுள்ளது.
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உங்களுக்கு பதரியுைா?

மினவ்னாடடமானியா்னது எபவ்பாதும் 
மினசுற்றிற்கு சதாடர இலைபபில் 
இலைக்கப்படவேண்டும். வமலும் இது 
கு ல � ே ா ்ன  மி ன த ல ட ல ய க 
ச்காண்டிருககும். மின்னழுதத மானியா்னது 
எ ப வ ்ப ா து ம்  மி ன சு ற் றி ற் கு  இ ல ை 
இலைபபில் இலைக்கப்படவேண்டும். 
வமலும் இது அதி்க மின தலடலயக 
ச்காண்டிருககும்.

6.4.3 ந�ர்த்திவச மின்நனாட்டைானி 

இயங்குச் சுருள் நில்லதத ்கா்நத ேல்க 
்கருவி்களின இயங்குச் சுருள் என்பது, மி்கக 
குல�்நத மினவ்னாடடதலதவய தாங்்கக கூடியது. 
எ்னவே இக்கருவிலய மினவ்னாடடமானியா்க 
மாற்றுேதற்கு இதன சுருளுககு இலையா்க 
ஒ ரு  மி ்க க  கு ல � ்ந த  அ ள வு ல ட ல ய 
இ ல ை த த ட த ல த  இ ல ை க ்க  வ ே ண் டு ம் . 
இவ்ோறு இலைக்கப்படும் மினதலடயா்னது 
இலைததட மினதலட எனகிவ�ாம்.

Rsh = இலைததட மினதலட
Ish =  இலைததடததின ேழியா்க செல்லும் 

மினவ்னாடடம்
Im =  மீ ட ட ர  மு ழு  வி ்ல க ்க த தி ற் ்க ா ்ன 

மினவ்னாடடம்
Rm = சுருளின மினதலட
 I = அளக்கப்பட வேண்டிய மினவ்னாடடம்

I R I Rm m sh sh=

� R
I R
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m m

sh

�

R
I R
I-Ish
m m
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(iv) ச ே ளி ்க ா ்ந த  பு ்ல ன ்க ள ா ல் 
்பாதிக்கப்படுேதில்ல்ல.

(v) அதி்கமா்ன  சுைற்றுததி�ன  - எலட 
விகிதம் ச்காண்டது.

(vi) ெகதி ோய்நத சுைல் ஓடட ஒடுக்கம் 
ச்காண்டது. 

(vii) ச ே டு க ்க த ல த  இ ல ை த த ட ங் ்க ள் 
மூ்லமா்கவும் மற்றும் ச்பருககி்களின 
மூ ்ல ம ா ்க வு ம்  அ தி ்க ப ்ப டு த தி 
ச்காள்ள்லாம்.

ஆ. தீறமகள 

(i) வேரததிலெ மினொர அளவு்கலள மடடுவம 
அளக்கப ்பயன்படுகி�து.

(ii) இ ய ங் கு  இ ரு ம் பு  ்க ரு வி ்க ளு ட ன 
ஒபபிடுல்கயில் வில்ல அதி்கமா்னலே.

இ.  அைவிடும் அைறே அதிகரித்தல் 

Extension of Range

6.4.2  ந�ர்த்திவச மின்னழுத்தைானிகள் 

D.C. voltmeters

ஒ ரு  வ ே ர த தி ல ெ  ்க ரு வி ல ய 
மின்னழுததமானியா்க மாற்றுேதற்கு, இததுடன 
அ தி ்க ம ா ்ன  ச த ா ட ர  மி ன த ல ட ்க ள் ( R S ) 
இலைக்கப்படுகின �து .  இதுவே  சதாடர 
மினதலட ச்பருககி எ்ன அலைக்கப்படுகி�து. 

இ்நத ச்பருககியா்னது மீடடர சுருளின 
ே ழி ய ா ்க  ச ெ ல் லு ம்  மி ன வ ்ன ா ட ட த ல த க 
்கடடுப்படுததுகி�து. மின்னழுததமானியா்னது, 
ஒரு மினசுற்றின ஏவதனும் இரு புள்ளி்களுககு 
இலடவயயுள்ள மின்னழுதத வேறு்பாடலட 
அளக்கப ்பயன்படுகி�து. எ்னவே மின்னழுதத 
மானியா்னது மின உ்ப்கரைததுடன இலை 
இலைபபில்தான இலைக்கப்பட வேண்டும்.

Rs = ச்பருககி மினதலட
Im =  மீ ட ட ர  மு ழு  வி ள க ்க த தி ற் ்க ா ்ன 

மினவ்னாடடம் 
Rm = மீடடரின மினதலட
V =  அளக்கப்பட வேண்டிய மின்னழுததம்

V I R I Rm m m s� �

BEE_Chapter_06.indd   100 12/27/2019   11:28:52 AM



6 - மின் அளவைக் கருவிகள் 101

இவ்ேல்க ்கருவி்களில் ்கடடுப்படுததும் 
விலெயா்னது சுருள்்கள் மூ்லமா்க கிலடககி�து. 
செங்குததா்க உள்ள வ்ப்னல் ேல்க மீடடர்களில் 
ஈரபபுக ்கடடுப்படுததுதல் மூ்லம் ச்ப�ப்படுகி�து. 
ஒ டு க ்க ல்  வி ல ெ ய ா ்ன து  ்க ா ற் று  உ ர ா ய வு  
ஒடுக்கல்  மூ்லம்  அலடயப்படுகி�து .  ஒரு  
வ்லொ்ன அலுமினிய உ்நதுததண்டு ஊடச்சுடன 
இலைக்கப்படடுள்ளது. இ்நத உ்நதுததண்டு, 
ஒரு்பக்கம் மூடப்படட ்காற்று அல�யில் முனனும், 
பினனும் ே்கருமாறு அலமக்கப்படடு வதலேயா்ன 
ஒடுக்கல் விலெ ச்ப�ப்படுகி�து.

உந்துத்தண்டு

கட்டுபபடுத்தும் 

எவட

சரிக்கட்டும் 

எவட

அளவுநகால்

உள்ளகச் சுருள்

குறிமுள்

�கரும் 

இரும்பு

ஏர் 

தணிபபான் 

அவ்ற

படம் 6.7 கைர்ந்திழுக்கும் ைவக இயங்கு 

இரும்பு கருவி

ii.  எதிரததுத ்தளளும் இயஙகு இரும்பு  

ேறகக் கருவிகள 

எதிரததுத தள்ளும் இயங்கு இரும்பு 
ேல்கக ்கருவி்களின அலமப்பா்னது ்படம் 6.8 - 
இல் ்காடடப்படடுள்ளது. ்கம்பிச் சுருளின மததியில், 
இரண்டு வதனிரும்புச் ெடடங்்கள் ஒனறுகச்கானறு 
இலையா்க லேக்கப்படடிருககின�்ன. ஒனறு 
நில்லயா்னது. மற்ச�ானறு ே்கரககூடியது. 
ே்கரககூடிய  வதனிரும்புச் ெடடமா்னது ஊடச்சுடன 
ச்பாருததப்படடுள்ளது. 

மினவ்னாடட மானியால் அளக்கப்பட 
வேண்டிய மினவ்னாடடம் அல்்லது மின்னழுதத 
ம ா னி ய ா ல்  அ ள க ்க ப ்ப ட  வ ே ண் டி ய  மி ன 
அழுததததிற்கு விகித ெமமா்ன மினவ்னாடடம் 
சுருளின ேழியா்க ்பாயும். இவ்ோ�ா்க சுருளின 
ேழிவய மினவ்னாடடம் ்பாயும் ச்பாழுது ்கா்நதப 
பு்லன  உண்டாகி ,  இரண்டு  ெடடங்்களும் , 

6.4.4 இயங்கு இரும்பு  

ைவகக் கருவிகள்  

Moving Iron Instrument

இயங்கு இரும்பு ேல்கக ்கருவி்கலள 
வ ே ர த தி ல ெ  ம ற் று ம்  ம ா று தி ல ெ 
மினவ்னாடடங்்களில் ்பயன்படுதத்லாம்.

இக ்கருவி்கள் இரு ேல்கப்படும்

i. ்கேர்நதிழுககும் ேல்க (Attraction Type)
ii. எதிரததுத தள்ளும் ேல்க ( Repulsion 

Type)

i.  கேரந்திழுக்கும் ேறக இயஙகு  

இரும்பு கருவிகள 

்கேர்நதிழுககும்  ேல்க  ்கருவி்களின 
அலமப்பா்னது ்படம் 6.7-இல் ்காடடப்படடுள்ளது. 
இக்கருவியில் ஒரு நில்லயா்க உள்ள சுருளும், 
இயங்்கககூடிய இரும்புததுண்டும் உள்ளது. 
நில்லக  ்காயி்லா்னது  ஒரு  ஃ்பாரமர  மீது 
சுற்�ப்படடிருககும். நில்லக ்காயிலின ேழியா்க 
அளக்கப்பட வேண்டிய மின்னழுதத விகிதததிற்கு 
ஏற்�ாரப வ்பால் உள்ள மினவ்னாடடம் அல்்லது 
அளக்கப்பட வேண்டிய மினவ்னாடடம் ்பாயும்.

ஒரு சிறிய நீள்வ்காள் வ்பான� சேளி 
ேலரயுலடய  (oval  shape) வதனிரும்புத 
து ண் ட ா ்ன து  சு ரு ளு க கு  அ ரு கி ல் ,  இ ரு 
தாங்கி்களுககு இலடயில் சுைலும் ஊடச்சில் 
ச ்ப ா ரு த த ப ்ப ட டி ரு க கு ம் .  ஊ ட ச் சி ல் 
இ ல ை க ்க ப ்ப ட டு ள் ள  கு றி மு ள் ள ா ்ன து 
அளவுவ்காலின மீது இயங்கும்்படியா்க இருககும்.

ஒரு சிறிய சமல்லிய இரும்புத துண்லட, 
்க ா ்ந த  ம ண் ட ்ல த தி ன  அ ரு கி ல்  ச ்க ா ண் டு 
சென�ால், இரும்புத துண்டா்னது உள் வோககி 
ஈரக்கப்படுேதன மூ்லம் இவ்ேல்கக ்கருவி்கள் 
ச ெ ய ல் ்ப டு கி ன � ்ன .  சு ரு ளி ன  ே ழி வ ய 
மினவ்னாடடம்  ்பாயும்  வ்பாது ,  அதனுடன 
்க ா ்ந த ப  பு ்ல ம்  ஏ ற் ்ப டு கி � து .  எ ்ன வ ே 
இரும்புததுண்டு உள்வோககி ே்கர்நது சுைலும் 
ஊடச்லெயும், குறிமுள்லளயும் அளவுவ்காலின 
மீது ே்கரச் செயகி�து.
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ஆ. தீறமகள 

i. அளவீடு்கள்  ஒவர  சீரா்க  இல்்லாமல் 
துேக்கததில் குறுகிய இலடசேளியும், 
்க ல ட சி யி ல்  அ தி ்க  இ ல ட ச ே ளி யு ம் 
ச்காண்டதா்க இருககும்.

ii. ்கா்நத தயக்கபபிலை, அல்லவு வே்கம் 
மாறுேதால் ஏற்்படும் பிலை மற்றும் 
சேளிக்கா்நதப பு்லன்களால் பிலை்கள் 
எற்்படககூடும்.

iii. ்பயன்படுததிக ச்காள்ளும் மினதி�்னா்னது 
கு ல � ்ந த  மி ன ்ன ழு த த  ்க ரு வி ்க ளி ல் 
அதி்கம்.

iv. மாறுதிலெ மினொரததில் ்பயன்படுததும் 
ச்பாழுது  எ்நத  அல்லசேண்ணிற்கு 
அ ள வீ டு  ச ெ ய ய ப ்ப ட டி ரு க கி � வ த ா ,  
அ்நத குறிபபிடட அல்லசேண்ணில் மடடுவம 
ெரியா்ன அளவீடு்கலள ்காண்பிககும்.

6.5 இயங்கு அளவி ைவக 

தி்றனளவி Dynamometer Type 

Wattmeter

மினதி�ல்ன அளப்பதற்்கா்க ச்பாதுோ்க 
இ ய ங் கு  அ ள வி  ே ல ்க  தி � ்ன ள வி ்க ள் 
்பயன்படுததப்படுகி�து. 

இ தி ல்  நி ல ்ல ச் சு ரு ள் ,  ே ்க ரு ம்  
சுருள்  எ்ன  இரண்டு  சுருள்்கள்  உள்ள்ன . 
இ வ் ே ல ்க  ்க ரு வி ்க ளி ல்  ்ப ட ம்  6 . 9  -  இ ல் 
்காடடியுள்ள்படி நில்லயா்ன சுருள்்கள் இரண்டு 
்பகுதி்களா்க  பிரிதது  லேக்கப்படடிருககும் . 
இச்சுருள்்கள் மாறுதிலெ மினவ்னாடடததில் 
இயங்கும்வ்பாது  ஏற்்படும்  ்கா்நதத  தயக்க 
வி ல ள வு ்க ல ள  த வி ர ப ்ப த ற் ்க ா ்க ,  ்க ா ற் று 
உள்ள்கதலத ச்காண்டதா்க இருககி�து.

தடிம்னா்ன ்கடததியால் ஆ்ன நில்லயா்ன 
சுருள்்கள் (மினவ்னாடடச் சுருள்) ்பளுவுககு 
சதாடர இலைபபில் இலைக்கப்படடிருககும். 
ே்கரும் சுருளுககு (மின்னழுததச் சுருள்) சதாடர 
இலைப்பா்க அதி்க மதிபபுலடய மினதலட 
இலைக்கப்படடு, அதன ேழிவய செல்லும் 
மினவ்னாடடம் ்கடடுப்படுததப்படுகி�து.

ஒவர மாதிரியா்க ்கா்நதப்படுததப்படுகின�்ன. 
ஒவர துருேங்்கள் ஒனல�சயானறு வி்லகிக 
ச்காள்ளும் என� தததுேததின்படி, எதிரததுத 
த ள் ள ப ்ப டு கி � து .  இ வ் ே ல ்க  ்க ரு வி ்க ளி ல் 
்க ட டு ப ்ப டு த து ம்  வி ல ெ ய ா ்ன து  வி ல் 
்க ட டு ப ்ப ா ட டி ன  மூ ்ல ம ா ்க வு ம் ,  ஒ டு க ்க ல் 
விலெயா்னது  ்காற்று  உராயவு  ஒடுக்கலின 
மூ்லமா்கவும் ச்ப�ப்படுகி�து.

 

குறிமுள்

புைச் 

சுருள்

கட்டுபடுத்தும் 

வில்

இயக்கும் தகடு நிவைத் தகடு 

புைப 

பாயத்தில் 

தூண்டபபட்ட 

காந்த 

துருைங்கள்

படம் 6.8 எதிர்த்துத் தள்ளும் இயங்கு 

இரும்பு ைவகக் கருவி

மினவ்னாடடததின  திலெ  எதுோ்க 
இரு்நதாலும் ,  ெடடங்்கள்  ஒவர மாதிரியா்க 
்க ா ்ந த ப ்ப டு த த ப ்ப டு ே த ா ல் ,  ஊ ட ச் சி ன  
சுைற்சி ஒவர திலெயில் கிலடககி�து. எ்னவே 
இவ்ேல்க ்கருவி்கலள வேரததிலெ மினவ்னாடடம் 
மற்றும்  மாறுதிலெ  மினவ்னாடடம்  ஆகிய 
இரண்டிற்குவம ்பயன்படுதத்லாம்.

அ. �ன்றமகள

i. வ ே ர த தி ல ெ  ம ற் று ம்  ம ா று தி ல ெ 
மி ன வ ்ன ா ட ட ங் ்க ள்  இ ர ண் டி ற் கு வ ம 
்பயன்படுதத்லாம்.

ii. உ று தி ய ா ்ன  ம ற் று ம்  எ ளி ல ம ய ா ்ன 
அலமபல்ப உலடயது.

iii. வில்ல மலிோ்னது.
iv. அதி்க வி்லக்க விலெ ச்காண்டது.
v. உ ர ா ய வி ்ன ா ல்  எ ற் ்ப டு ம்  பி ல ை ்க ள்  

குல�வு.
vi. அதி்க ்பளுலே சிறிது வேரம் தாங்கும்.
vii. இவ்ேல்க  ்கருவி்களின  சேடுக்கதலத 

அதி்கப்படுததிக ச்காள்ள்லாம்.
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2. ச ே ளி க  ்க ா ்ந த ப  பு ்ல ன ்க ள ா ல் 
்பாதிக்கப்படுகி�து.

6.6 தூண்டல் ைவக தி்றனளவி  

Induction Type Wattmeter

தூண்டல் ேல்க தி�்னளவி அலமபபு 
்படம் 6.10-இல் ்காடடப்படடுள்ளது. இதில் 
சமல்லிய த்கடு்களால் செயயப்படட இரண்டு 
மின்கா்நதங்்கள்  உள்ள்ன .  அலே  இலை 
மின்கா்நதம் மற்றும் சதாடர மின்கா்நதம் எ்ன 
அலைக்கப்படுகி�து. இலை மின்கா்நதததிலுள்ள 
மின்னழுததச் சுருளா்னது சமல்லிய ஒயரி்னால் 
அதி்க சுற்றுக்கள் ச்காண்டுள்ளது. இது மின 
்பளுவுககு இலையா்க இலைக்கப்படடிருககும். 
தடிதத ஒயரி்னால் சி்ல சுற்றுக்கள் ச்காண்ட 
மினவ்னாடடச் சுருளா்னது ்பளுவுககு சதாடர 
இலைபபில் இலைக்கப்படடிருககும். இரண்டு 
மின்கா்நதததிற்கு ேடுவில் அலுமினிய தடடு 
ஒனறு அச்சுடன இலைக்கப்படடு, எளிதா்க 
சுைலும் ேண்ைம் ச்பாருததப்படடிருககும். 
சதாடர இலைபபில் இலைக்கப்படடுள்ள 
மின்கா்நதததால் ஏற்்படும் ்கா்நத ்பாயமும், 
இ ல ை ய ா ்க  இ ல ை க ்க ப ்ப ட டு ள் ள 
மின்கா்நதததால் எற்்படும் ்கா்நத ்பாயமும் 
வெர்நது அலுமினியத த்கடலட சேடடுேதால் 
சுைல் மினவ்னாடடங்்கள் தூண்டப்படுகி�து.  
இ்நத  சுைல்  மினவ்னாடடங்்கள் ,  இரண்டு 
சு ரு ள் ்க ளி ல்  ஏ ற் ்ப டு ம்  ்க ா ்ந த ப ்ப ா ய ங் ்க ள் 
ஆகியலே  ஒனறுகச்கானறு  செயல்்படடு , 
சு ை ற் று த  தி � ல ்ன  அ லு மி னி ய  த ்க ட டி ல் 
உண்டாககுகி�து. எ்னவே ஊடச்சு சுைனறு, 
குறிமுள்ளா்னது அளவுவ்கால் மீது ே்கர்நது 
அளலேக ்காடடுகி�து. இலை மின ்கா்நதததில் 
இ ர ண் டு  அ ல் ்ல து  மூ ன று  த ா மி ர  நி ை ல் 
ச்பாறுததப்படடு ,  மின்னழுததச்  சுருளில் 
மின்னழுததததிற்கும்  ்கா்நதப்பாயததிற்கும் 
உள்ள வ்காைம் 900 ஆ்க இருககுமாறு செயயும்.

்கடடுப்படுததும்  விலெயா்னது  வில் 
்கடடுப்பாடு மூ்லம் அலடயப்படுகி�து. ஒடுக்கல் 

ைாட்ஸ்

நிவைச் சுருள்

மின்னழுத்தச் 

சுருள்
பதாடர் 

மின்தவட

பளு

கு
றி

மு
ள்

நிவைச் சுருள்இயங்குச் 

சுருள்

படம் 6.9 இயங்கு அளவி ைவக தி்றனளவி

மினவ்னாடடச் சுருளின ேழிவய செல்லும் 
்பளு மினவ்னாடடமும், மின்னழுததச் சுருள் 
ேழிவய செல்லும் மின அழுதததலதப ச்பாருததுச் 
ச ெ ல் லு ம்  மி ன வ ்ன ா ட ட மு ம் ,  
்கா்நதப பு்லங்்கலள எற்்படுததுகின�்ன. இ்நத 
இ ர ண் டு  ்க ா ்ந த ப  பு ்ல த தி ன  வி ல ள ே ா ்க , 
சுைற்றுததி�ன ஏற்்படடு, ஊடச்சு சுைல்கி�து. 
இ வ் ே ா று  உ ரு ே ா கு ம்  சு ை ற் று த தி � ன 
மின்னழுததம்  மற்றும்  மினவ்னாடடததின 
ச்பருக்கல் சதால்கககு வேர விகிதததில் இருககும்.

்கடடுப்படுததும் விலெயா்னது இரண்டு 
மு டி  வி ற் ்க ள்  மூ ்ல ம்  ச ்ப � ப ்ப டு கி � து .  
ஒடுக்கல் விலெயா்னது ்காற்று உராயவு ஒடுக்கததின 
மூ்லம் ச்ப�ப்படுகி�து. இவ்ேல்க ்கருவி்கள் 
வேரததிலெ மினவ்னாடட மற்றும் மாறுதிலெ 
மினவ்னாடட மினசுற்றின தி�ல்ன அளக்கப 
்பயன்படுகி�து.

அ. �ன்றமகள 

1. அளவுக குறி்கள் இவ்ேல்கயில் ஒவர சீரா்க 
இருககும்.

2. ்கே்னமா்ன ேடிேலமபபு மூ்லம் அதி்க 
துல்லியமா்ன அளலேப ச்ப� முடியும்.

3. மாறுதிலெ மற்றும் வேரததிலெ மினொரம் 
ஆகிய இரண்டிலும் ்பயன்படுதத்லாம்.

ஆ. தீறமகள 

1. குல�்நத தி�ன ்காரணியில் இயங்கும் 
வ்பாது அழுததச் சுருளின தூண்டுதல் 
்காரைமா்க பிலை அதி்கம் ஏற்்படுகி�து.
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படம் 6.11 பல்ந�ாக்கு அளவுைானி

i. மாறுதிலெ  மின்னழுததததம்  மற்றும் 
மினவ்னாடடம் ்பல்வேறு சேடுக்கங்்களில் 
அளக்க ்பயன்படுகி�து.

ii. வ ே ர த தி ல ெ  மி ன ்ன ழு த த ம்  ம ற் று ம் 
மினவ்னாடடம் ்பல்வேறு சேடுக்கங்்களில் 
அளக்க ்பயன்படுகி�து.

iii. ்பல்வேறு சேடுக்கங்்களில் மினதலடலய 
அளக்க ்பயன்படுகி�து.

மினவ்னாடடம், மின்னழுததம் மற்றும் 
மினதலட ஆகியேற்ல� அளக்க ்பல்வோககு 
அளவுமானி ்பயன்படுேதால் இதல்ன ஆவோ 
மீடடர (AVO meter) எ்னவும் அலைக்க்லாம். 
இலே  குறிமுள்  ்பல்வோககு  அளவுமானி 
(Analog Multimeter) மற்றும் எண்ணி்லக்க 
்பல்வோககு அளவுமானி (Digital Multimeter) 
எ்ன இரு ேல்கப்படுகி�து.

அடிப்பலடயில் இயங்குச் சுருள் நில்லக 
்க ா ்ந த  ே ல ்க  மி ன வ ்ன ா ட ட  அ ள வி  
(Galvanometer) வ்பானவ� இருககும். ஒவ்சோரு 
சேடுக்கம் மற்றும் அளவிற்கும் மு்கபபுததடடில் 
தனிததனியா்க அளவு்கள் குறிக்கப்படடிருககும். 
சேவ்வேறு அளவு்கலளயும், சேடுக்கங்்கலளயும் 
சுைல்  மின  இலைபபி  மூ்லம்  ச்ப�்லாம் . 
அளவிடப்பட வேண்டிய மினதலடலய, இரண்டு 
வொதல்னக ்கம்பி்களுககு இலடயில் லேததால், 

விலெலய உருோக்க தனியா்க ஒரு ‘U’ ேடிே 
நில்லதத ்கா்நதம் ச்பாருததப்படடள்ளது. அளவு 
வ்கா்லா்னது ஓரளவு சீரா்கவும் 300°  ேலர 
அ தி ்க ரி க கு ம்  ்ப டி யு ம்  இ ரு க கு ம் .  இ ல ே 
மாறுதிலெ மினவ்னாடட சுற்று்களில் மடடுவம 
்பயன்படுகி�து.

மின்னழுத்தம்

மின்நனாட்ட 

காந்தம்

அலுமினியத் 

தகடு

தாமிர 

நிழல் 

தகடு

மின்னழுத்த 

காந்தம்

பளு

படம் 6.10 தூண்டல் ைவக தி்றனளவி

அ. �ன்றமகள

i. ஒரளவு  நீளமா்ன  அளவுக  குறி்கள் 
ச்காண்டது (extending over 300°)

ii. ச ே ளி க ்க ா ்ந த ப  பு ்ல ன ்க ள ா ல் 
்பாதிக்கப்படுேதில்ல்ல.

iii. சி�்நத ஒடுக்கல் விலெயுலடயது.
iv. அல்லவு வே்க பிலை இல்ல்ல.

ஆ. தீறமகள 

i. சி்ல வேரங்்களில் சேப்ப நில்ல பிலை 
ஏற்்படும்.

ii. ்பயன்படுததிக ச்காள்ளும் மினதி�ன அதி்கம்.
iii. அ தி ்க  எ ல ட யு ல ட ய  இ ய ங் கு ம் 

அலமபபில்ன ச்காண்டது .

6.7 பல்ந�ாக்கு அளவுைானி  

MultiMeter

்பல்வோககு  அளவுமானி கீழக்கண்ட 
அளவு்கலள அளக்கப ்பயன்படுகி�து.
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சுருள் ஆகியேற்ல�க ச்காண்டிருககும். இலே 
அ ல ்ன த து ம்  ல ம ய  அ ச் சி ல்  இ று க ்க ம ா ்க 
ச்பாருததப்படடிருககும். சி�்நத ஒவர சீரா்ன 
அளவீடு்கலளத  தருேதற்கும் ,  நில்லயா்க 
இருப்பதற்்கா்கவும் ஈடுசெய ்கம்பிச்சுருளும், 
மின்னழுததக ்கம்பிச் சுருளும் சதாடரிலைபபில் 
இலைக்கப்படடிருககும்.  C ேல்க இரும்பு 
உள்ள்கததின மீது எளிதா்க சுைலும் ேல்கயில் 
ே ்க ரு ம்  ்க ம் பி ச் சு ரு ள்  அ ல ம ப பு 
லேக்கப்படடிருககும். மின்னாககியிலும் ே்கரும் 
்கம்பிச் சுருள் அலமபபிலும் ்கா்நதபபு்லமா்னது 
ஒரு வ�ாடி நில்லயா்ன ்கா்நதததால் உற்்பததி 
செயயப்படுகி�து.

அ.  ் ேறை கெயயும் வி்தம்:

அளக்கப்பட வேண்டிய மினதலடயா்னது 
ல்லன, மற்றும் நி்ல இலைபபு ஆகிய மின 
முல்ன்களில் இலைக்கப்படும் வ்பாது, வி்லக்க 
வி ல ெ யு ம்  ்க ட டு ப ்ப டு த து ம்  வி ல ெ யு ம் 
உருோகி�து. இவ்விரு விலெ்களும் ஒனல� 
ஒனறு  எதிரககும் .  இரு  விலெ்களும்  ெம 

குறிமுள்  மு்கபபுத  த்கடடின  வமல்  ே்கர்நது 
ெரியா்ன அளலேக ்காடடும். வதலேகவ்கற்்ப 
வொதல்னத துலள்களில் ்கம்பி முல்ன்கலள 
ச்பாருததி அள்நது ச்காள்ள்லாம்.

6.8  மின்காபபு அளவி  

Megger

மின்காபபு மினதலட அல்்லது உயர 
மினதலடலய அளவிடப ்பயன்படும் ்கருவிககு 
மின்காபபு அளவி அல்்லது உயரதலடமானி 
எனறு ச்பயர. இதன எளிய மினசுற்று ேலர்படம் 
6 .12-இல்  ச்காடுக்கப்படடுள்ளது .  இதில்  
ல்லன  (L) ,  எரத  (E) மற்றும்  ்பாது்காபபு  
ஆ கி ய  மூ ன று  மி ன  மு ல ்ன ்க ல ள க 
ச்காண்டுள்ளது. 

இ்நத ே்கரும் ்கம்பிச் சுருள் அலமப்பா்னது 
மூனறு ்கம்பிச்சுருள்்கலள அதாேது மின்னழுதத 
்கம்பிச்சுருள்  (அல்்லது)  ்கடடுப்படுததும் 
்கம்பிச்சுருள்,  மினவ்னாடடக ்கம்பிச்சுருள் 
(அல்்லது) வி்லகுசுருள் மற்றும் ெரிக்கடடும் 

பாதுகாபபு இவை

பாதுகாபபு 

ைவளயம்

சரிக்கட்டும் 

சுருள்

காந்தம்

காந்தம்

குறிமுள்

அளவு 

நகால்

இரும்பு 

உள்ளகம்

லிகைண்ட்
PC - மின்னழுத்தச் சுருள் 

CC - மின்நனாட்டச் சுருள் 

N

S

S

N

படம் 6.12 மின்காபபு அளவி
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மின இலைபபு தர வேண்டும். இது ெரியா்ன 
முல�யா்க அலமயாது.

மின்நனாட்டம் பசல்லும் 

மின்காபபு கடத்தி

காந்தபபுைம்

மின்நனாட்ட 

அளவு 

படம் 6.13 டாங் படஸ்டர்

்கம்பிலயப பிரிக்காமல் அதன ேழியா்க 
செல்லும்  மினவ்னாடடதலத  அளவிட  டாங் 
சடஸடர  மி்கவும்  ்பயனுள்ளதாகும் .  இதன 
தாலடப ்பகுதியில் மினவ்னாடட மினமாற்றி 
உள்ளது. மினவ்னாடடம் தாங்கிச் செல்லும் 
்க ட த தி யி ன  மீ து  அ ள ல ே க  ்க ரு வி ல ய 
ச்பாருததி்னால் மின ்கடததியா்னது முதனலமச் 
சுருளா்க செயல்்படுகி�து.

நில்லலய  அலடயும்  வ்பாது ,  குறிமுள்  ஒரு 
குறிபபிடட இலடப்படட அளலே, அளவுவ்காலில் 
்காடடும் .  அளவுவ்கா்லா்னது  சம்கா  ஓம்ஸ 
அ ல் ்ல து  கி வ ்ல ா  ஓ ம் ஸ  அ ள வி ல் 
குறிக்கப்படடுள்ளது.  எ்னவே அளவிடப்பட 
வ ே ண் டி ய  மி ன த ல ட  அ ள ல ே  கு றி மு ள் 
்காடடுகி�து.

மின்காபபு அளவிககுத வதலேயா்ன 
ெகதியா்னது, ஒரு சிறிய வேரததிலெ மின்னாககி 
மூ்லம் ச்ப�ப்படுகி�து. வொதல்ன செயயும் 
வ்பாது, மின்காபபு அளவியின ல்கபபிடிலய 
சுைற்றுேதன  மூ்லம்  மின்காபபு  அளவிககு 
மினெபலள தரப்படுகி�து.

அளவிடப்பட வேண்டிய மினதலடயா்னது  
மின்காபபு  அளவியின  L  மற்றும்  E  மின 
முல்ன்களுககிலடவய இலைக்கப்படடு ல்கயால் 
இயக்கப்படும்  மின்னாககியா்னது  ெராெரி 
வே்கததில் இயக்கப்படும்வ்பாது குறிமுள்ளா்னது 
நில்லயா்ன அளலேக ்காடடுகி�து. நில்லயா்ன 
மி ன ்ன ழு த த த ல த  ே ை ங் கு ே த ற் ்க ா ்க 
மி ன ்ன ா க கி யி ன  சு ை ற் று ம்  அ ல ம ப பு ட ன 
ச்பாதுோ்க  ஒரு லமய வி்லககு இலைபபி 
அலமக்கப்படடிருககும். எ்னவே வே்க ேழுக்கலின 
மூ்லம் குறிபபிடட சீரா்ன வே்கம் அலடயப்படுகி�து. 
ல்கயால் இயக்கப்படும் மின்காபபு அளவியின 
வொதல்ன மின்னழுததமா்னது 250 வோல்ட, 
500 வோல்ட மற்றும் 1000 வோல்ட ஆகிய 
அளவு்களில் உள்ள்ன.

6.9 டாங் படஸ்டர்  

Tong Tester

்படம்  6.13 -  இல்  டாங்  சடஸடரின 
வதாற்�ம் ்காடடப்படடுள்ளது. மின ்பகிரமா்னத 
சதாடரில் செல்லும் மினவ்னாடடதலத வேரடியா்க 
மினவ்னாடட அளவியால் அளவிட முடியாது. 
ஏ ச ்ன னி ல் ,  ்ப ா ல த யி ன  ே ழி ய ா ்க  
செல்லும் மினவ்னாடடதலத அளவிட ்கடததிலய 
து ண் டி த து ,  மி ன வ ்ன ா ட ட ம ா னி ல ய 
சதாடரிலைபபில்  இலைக்க  வேண்டும் . 
மினவ்னாடடதலத அளவிடட பி�கு மீண்டும் 
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அ. பயன்படுததும் முறை

 i. டாங் சடஸடரின  ோயப்பகுதிலய 
விரிதது மினொரம் செல்லும் ்கடததிலய 
பிடிககுமாறு ச்பாருததவும்.

 ii. மினசுற்றில் ்பாதிபபு ஏற்்படுேலதத 
தவிரக்க  முதலில்  உயர  அளலேத 
வதர்நசதடுக்க வேண்டும்.

 iii. மினவ்னாடடம்  குல�யும்  வ்பாது 
வதர்நசதடுபபு இலைபபிலயப ்பயன்படுததி 
அளலேக குல�க்க வேண்டும்.

 iv. எல்்லா நில்ல மினவ்னாடடங்்கலளயும் 
தனிததனிவய அள்நது ச்காள்ள்லாம்.

வ ம லு ம்  மு த ன ல ம ச்  சு ரு ளி ல் 
மினவ்னாடடம்  செல்ேதால்  மினவ்னாடட 
மி ன ம ா ற் றி யி ன  து ல ை  மி ன  சு ரு ளி ல் 
்க ா ்ந த க வ ்க ா டு ்க ல ள  ச ே ட டு கி � து .  ட ா ங் 
சடஸடரின ல்கபபிடியில் ச்பாருததப்படடுள்ள 
மினவ்னாடட அளவியின உதவியுடன, ்கம்பியில் 
செல்லும் மினவ்னாடடதலத அளக்க முடிகி�து. 
இ து  கி ள ா ம் ப  ஆ ன  மீ ட ட ர  எ ்ன வு ம் 
அ ல ை க ்க ப ்ப டு கி � து .  ஏ வ த னு ம்  இ ர ண் டு 
புள்ளி்களுககு இலடவயயுள்ள அதி்க அளவு 
மி ன ்ன ழு த த த ல த  அ ள க ்க வு ம்  இ து 
்பயன்படுகி�து. 

Deflecting Torque  - விைக்க சுழற்றுறம

Controllig Torque  -  கடடுபடுததும் சுழற்றுறம

Damping Torque  -  ஒடுக்கல் சுழற்றுறம

Moving Iron - இயஙகு இரும்பு

Absolute Instruments  - ்தனிநிறைக் கருவிகள

Spring Control - வில் கடடுபபோடு

Gravity Control - ஈரபபு விறெக் கடடுபபோடு

Piston - உந்துத ்தணடு

Multiplier - கபருக்கி

Shunt - இறணத்த்டம்

Analog Multimeter -  குறிமுள பல்்�ோக்கு  

அைவுமோனி

Digital Multimeter -  எணணிைக்க பல்்�ோக்கு  

அைவுமோனி

Eddy Current - சுழல் மின்்னோட்டம்

Range - க�டுக்கம்

Galvano Meter - மின்்னோட்ட அைவி

அருஞபசாறபபாருள்
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பகுதி அ

சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடுத்து எழுதவும் 1 ைதிபபபண்

1. கீழக்கண்டேற்றுள க்தோகுபபு 

கருவிகள யோறே?

(அ) மின்்னோட்டமோனிகள

(ஆ) மின்னழுத்தமோனிகள

(இ) திைனைவிகள

(ஈ) ஆம்பியர-மணி மற்றும் எனரஜி 

மீட்டரகள

2. கோடடும் கருவிகளின் மு்தன்றமயோன 

அறமபபுகளில் எது முக்கியம்

(அ) விைக்க அறமபபு

(ஆ) கடடுபபடுத்தோ அறமபபு

(இ) ஒடுக்கல் இல்ைோ அறமபபு

(ஈ) பதிவிடும் அறமபபு

3. கோடடும் ேறகக் கருவிகளில் 

ஒடுக்கல் கெயயபபடுே்தற்கோன 

கோைணம்

(அ) குறிமுள �கரும் ்கோணதற்த 

குறைபப்தற்கு

(ஆ) குறிமுள ்தனது இறுதி அைறே 

கோடடுே்தற்கு முன் ஏற்படும் 

ஊெைோட்டஙகறை குறைபப்தற்கு

(இ) �கரும் அறமபறப கமதுேோக 

�கை கெயே்தற்கு

(ஈ) �கரும் அறமபறப அைவி்டபபட்ட 

அைவு்கோளின் மீது ்ேகமோக 

�கைச் கெயே்தற்கு

4. நிறைத்த கோந்்த �கரும் சுருள 

ேறகக் கருவிகள எஙகு 

பயன்படுத்தபபடுகிைது

(அ) டி.சி. அைவீடுகளுக்கு

(ஆ) ஏ.சி. அைவீடுகளுக்கு

(இ) டி.சி./ஏ.சி அைவீடுகளுக்கு

(ஈ) அறை்ேக அைவீடுகளுக்கு

5. ்�ர மின்்னோட்டதற்த  

அைக்க �ோம் பயன்படுததும் 

கருவியோனது

(அ) ஒரு கோல்ேனோமோனி

(ஆ) ஒரு ஹோட ேயர ேறக 

மின்்னோட்டமோனி

(இ) ஒரு இயஙகு இரும்பு ேறக 

மின்்னோட்டமோனி

(ஈ) ஒரு நிறைத்த கோந்்த  

�கரும் சுருள ேறக 

மின்்னோட்டமோனி

6. கபோதுேோக இயஙகு இரும்பு ேறக 

கருவிகள கீழகண்டேற்றிற்கு 

கபோருத்தமோனது

(அ) டி.சி. அைவீடுகளுக்கு மடடும்

(ஆ) ஏ.சி. அைவீடுகளுக்கு மடடும்

(இ) டி.சி./ஏ.சி அைவீடுகளுக்கு

(ஈ) மின்்தற்ட அைவீடுகளுக்கு

7. ஒரு நிறைத்த கோந்்த �கரும்  

சுருள (PMMC) ேறகக்  

கருவியோனது மோறுதிறெ 

மின்னழுத்தததில்  

இறணக்கபபடும் ்போது

(அ) கருவி பழு்தோகிவிடும் 

(ஆ) குறிமுள �கை்ே �கைோது

(இ) குறிமுளைோனது இஙகும் 

அஙகுமோக ஊெைோடும்

(ஈ) குறிமுள பூஜய அைறேக் 

கோடடும்

ைதிபபீடு 
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8. ஒரு மின்்னோட்டமோனி மற்றும் 

ஒரு மின்னழுத்தமோனியின் 

க�டுக்கஙகறை முறை்ய, 

கீழகண்டேோறு விரிேோக்கம் 

கெயயைோம்

(அ) விைக்க அறமபபின் சுருளவில் 

அழுத்ததற்த குறைபப்தன் மூைம்

(ஆ) க்தோ்டர மின்்்தக்கி மற்றும் 

க்தோ்டர மின் தூணடிறய 

இறணபப்தன் மூைம்

(இ) கபருக்கி மற்றும் இறணத்த்டம் 

இறணபப்தன் மூைம்

(ஈ) இறணத்த்டம் மற்றும் கபருக்கி 

இறணபப்தன் மூைம்

9. மின்்னோட்டமோனிறய பளுவு்டன் 

இறணக்கும் முறை

(அ) க்தோ்டர இறணபபு

(ஆ) இறண இறணபபு

(இ) க்தோ்டர பக்க இறணபபு

(ஈ) எதிர எதிைோக

10. மின்னழுத்தமோனிறய ஒரு 

மின்சுற்றில் இறணக்கும் முறை

(அ) க்தோ்டர இறணபபு

(ஆ) இறண இறணபபு

(இ) க்தோ்டர பக்க இறணபபு

(ஈ) எதிர எதிைோக

11. இயஙகு அைவி ேறக திைனைவி 

எற்த அைக்க பயன்படுகிைது

(அ) D.C. திைன் மடடும்

(ஆ) A.C. திைன் மடடும் 

(இ) A.C. அல்ைது D.C திைன்

(ஈ) மில்லி அைவுகறை மடடும்

12. தூண்டல் ேறக திைனைவி எற்த 

அைக்க பயன்படுகிைது

(அ) A.C. திைன் மடடும்

(ஆ) D.C. திைன் மடடும்

(இ) A.C. அல்ைது D.C திைன்

(ஈ) மில்லி அைவுகறை மடடும்

13. தூண்டல் ேறக திைனைவிகளில் 

(அ) மின்னழுத்த சுருைோனது 

இயஙகும் சுருைோகும்

(ஆ) மின்்னோட்டச் சுருைோனது 

இயஙகும் சுருைோகும்

(இ) இைணடு்ம இயஙகக்கூடியது

(ஈ) இைணடு்ம இயஙகோது

14. ஒரு மின்கோபபு அைவு (megger) அைபபது

(அ) குறைந்்த மதிபபுற்டய 

மின்்தற்டறய

(ஆ) �டுத்தை மதிபபுற்டய 

மின்்தற்டறய

(இ) அதிக மதிபபுற்டய மின்்தற்ட 

மற்றும் மின்கோபபு ்தற்டறய

(ஈ) மின் திைன் மதிபபு மடடும்

15. ஒரு மின்கோபபு அைவிக்குத ் ்தறேயோன 

மின்திைறன ேழஙகுேது

(அ) மின்கைம்

(ஆ) நிறைத்த கோந்்தேறக 

்�ரததிறெ மின்னோக்கி

(இ) மோறுதிறெ மின்னோக்கி

(ஈ) ்�ரததிறெ மின்்னோடி

16. ஒரு பல்்�ோக்கு அைவுமோனி 

இவேோறு அறழக்கபபடுகிைது

(அ) திைனைவி

(ஆ) ்டோங க்டஸ்டர 

(இ) AVO மீட்டர

(ஈ) ஆற்ைல்மோனி

17. ்டோங க்டஸ்டர-ஐ பயன்படுததுே்தன் 

்�ோக்கம்

(அ) மின்ெோைதற்த துணடிக்கோமல் 

மின்்னோட்டதற்த அைவி்ட

(ஆ) துல்லியமோன மின்அைவுகறைக் 

கோடடும்

(இ) துல்லியமோன மின்ஆற்ைறை 

அைவி்ட

(ஈ) துல்லியமோன மின்்தற்டறய 

அைவி்ட
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பகுதி - ஆ

சுருக்கைாக விவடயளிக்கவும் 3 ைதிபபபண்கள்

1. துறண மின் கருவிகளின் ேறககள 

யோறே?

2. கோடடும் கருவிகளுக்கு ்்தறேயோன 

விறெகள யோறே?

3. பல்்�ோக்குமோனி என்ைோல் என்ன?

4. ்டோங க்டஸ்டரின் பயன் யோது?

5. ஒரு மின் சுற்றில் திைனைவிறய 

எவேோறு இறணபபோய?

6. ஒரு இயஙகுச் சுருள நிறைத்த 

கோந்்த ேறகக் கருவிறய 

மின்னழுத்தமோனியோக எவேோறு 

மோற்றுேோய?

7. ஒரு இயஙகுச் சுருள நிறைத்த 

கோந்்த ேறகக் கருவிறய எவேோறு 

மின்்னோட்டமோனியோக மோற்றுேோய?

8. ஒரு மின்்னோட்டமோனிறய 

மின்னழுத்தமோனியோகவும் 

மற்றும் மின் அழுத்தமோனிறய 

மின்்னோட்டமோனியோகவும் 

இறணத்தோல் என்ன ஆகும்?

9. தூண்டல் ேறக திைனைவிகளின் 

�ன்றமகள யோறே?

10. ஒரு மின் சுற்றில் மின்்னோட்டமோனி 

மற்றும் மின்னழுத்தமோனிறய 

எவேோறு இறணபபோய?

பகுதி இ 

ஒரு பக்க அளவில் விவடயளிக்கவும் 5 ைதிபபபண்கள்

1 குறிபபு எழுதுக.(i) கோற்று உைோயவு 

ஒடுக்கல் (ii) சுழல் ஓட்ட ஒடுக்கல்

2. இயஙகு இரும்பு மின் அைறேக் 

கருவிகறை விேரி?

3. இயஙகு அைவி ேறக 

திைனைவிறய விேரி?

4. ்டோங க்டஸ்டர அறமபபு மற்றும் 

கெயல்படு்தறை ப்டதது்டன் 

விைக்குக. 

பகுதி ஈ

இரு பக்க அளவில் விவடயளிக்கவும் 10 ைதிபபபண்கள்

1. இயஙகுச் சுருள நிறைத்த 

கோந்்த ேறகக் கருவிகளின் 

கட்டறமபறபயும் கெயல்படும் 

வி்ததற்தயும் ப்டதது்டன் விேரி?

2. மின்கோபபு அைவியின் 

கட்டறமபறபயும், கெயல்படும் 

வி்ததற்தயும் ்தக்க ேறைப்டதது்டன் 

விேரி?
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1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-I B.L.Theraja and A.K.Theraja, S.Chand 

& Company Ltd.

2. A course in Electronics and Electrical Measurements and Instrumentation-J.B.Gupta, 

S.K.Kataria & Sons

3. Electrical Measurements and Measuring Instruments-R.K.Rajput, S.Chand &  

Company Ltd.

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

குறிபபுவர நூல் (Reference Book)

இவையதள முகைரி (Reference Internet Source)
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7
பாடம்

ஆற்றல் மாறறிகள்

கற்றலின் ந�ாககம்

ஆற்றல் மா்றாக் க�ாட்ாடடு விதியின் அடிப்டையில் மின்்ாரம் அல்்ாத 

அளவுருக்�டள எவ்ாறு மின் அளவுருக்�ளா� மாறறு்து எப்டி என்்து ்றறி அறி்து 

இப்ாைம் �ற்றலின் முக்கிய க�ாக்�மாகும். ்ல்க்று விதமான இயந்திர அளவுருக்�டள 

மின்னியல் அளவுருக்�ளா� எவ்ாறு மாறறு்து என்்து ்றறி விரி்ா� �ாண்ாம்.

பபாருளடககம்

7.1 அறிமு�ம்

7.2 ஆற்றல் மாறறி�ள் இயங்கும் தத்து்ம்

7.3 ஆற்றல் மாறறி�ளின் ்ட��ள்

7.4  ஆற்றல் மாறறி�டள 

கதரந்்தடுக்கும்க்ாது �ருத்தில் 

்�ாள்ளக்ண்டியட்

7.5  மின்தடை, மின்தூண்டி மறறும் 

மின்கதக்கி ஆற்றல் மாறறி�ள்

7.6 அழுத்த மின் ஆற்றல் மாறறி�ள் 

7.7 ்்ப் மின்னிரடடை

7.8 ஒளி மின் அழுத்தக் �்ம் 

அடமதி ஒரு புன்னட�யுைன் ்தாைங்குகி்றது. 

அன்டன ்தகர்ா
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7.1 அறிமுகம்

த � ொ ழி ற ் ொ ல ை க ளி ல்  அ ழு த � ம் , 
தெப்பநிலை, வில், இடப த்பயர்ச்சி மறறும் 
சு ழ ற சி  ப ்ப ொ ன ்ற ெ ற ல ்ற  அ ள வீ டு  த ் ய ய 
்ப ய ன ்ப டு ம்  க ரு வி க ள்  இ � ய ம்  ப ்ப ொ ன று 
விளங்குகின்றது. ஒரு அடிப்பலட கருவியின 
அலமப்பொனது  அ�ன  த்யல்்பொட்டிறகொன 
முக்கிய  ்ொ�னங்கலளக் தகொண்டிருக்கும் . 
இதில் ஆற்றல் மொறறிகள் ஒரு ெலக ஆகும். 
ஆற்றல் மொறறிகளொனது அளலெக் கருவிகள் 
மறறும் அளக்கும் முல்றகள் ஆகியெறறில் 
முக்கிய ்பங்கொறறுகி்றது.

ஆற்றல் மொறறிகள் என்பது ஆற்றலை 
ம ொ ற று ம்  ஒ ரு ெ ல க  ் ொ � ன ம ொ கு ம் .  இ து 
மினனொற்றல் அல்ைொ� அளவுகலள மினனொற்றல் 
அளவுகளொக மொறறுகி்றது. �றகொைங்களில் 
ஆற்றல் மொறறிகள் அழுத�ம், ்பளு மறறும் 
சுழறறுத தி்றன ஆகியெறறில் இருந்து மின 
அளவுகளொன மினபனொட்டம் மறறும் மினனழுத�ம் 
மூைம் கணக்கிட ்பயன்படுகி்றது.

மின்னியல் அல்்ாத அளவுருககள்

மின்னியல் அளவுருககள்

படம் 7.1 ஆற்றல் மாறறி

7.2  ஆற்றல் மாறறிகள் இயங்கும் 

தத்துவம்

ஒரு மின அளலெக் கருவி, அளவுகலள 
அ ள ப ்ப � ற கு ம் ,  அ � ன  மு டி வு க ல ள 
க ொ ட் டு ெ � ற கு ம்  ஆ ற ்ற ல்  ம ொ ற றி க ள் 
்பயன்படுத�ப்படுகி்றது. அ�ன முக்கிய த்யல் 
்பகுதிகளொென,

i. உள்ளீட்டுக் கருவிகள்
ii. த்யல்்பொட்டுக் கருவிகள்
iii. தெளியீட்டுக் கருவிகள்

உள்ளீட்டுக்  கருவிகள்  அளக்கப்பட 
பெண்டிய அளவுருக்கலள கணக்கிடுகி்றது. 
த ் ய ல் ்ப ொ ட் டு க்  க ரு வி க ள்  உ ள் ளீ ட் டு க் 
க ரு வி க ளி லி ரு ந் து  ெ ரு ம்  சி க் ன ல் க ல ள 
தெளியீட்டுக்  கருவிகளுக்கு  அனுபபுகி்றது . 
தெளியீட்டுக் கருவிகள் ஆற்றல் மொறறிகளின 
உ�வியொல் உணரப்படும் மதிபல்ப கொட்டுகி்றது. 
எனபெ ஆற்றல் மொறறிகளொனது மின அளவுகள் 
அல்ைொ� தெப்பநிலை, அழுத�ம் மறறும் ஒலி 
ஆகியெறல்ற மின அளவுகளொன மினனழுத�ம் 
மறறும் மினபனொட்டமொக மொறறித �ருகி்றது.

7.3  ஆற்றல் மாறறிகளின் 

வகககள்

ஆற்றல் மொறறிகளொனது கீழக்கண்டெொறு 
ெலகப்படுத�ப்படுகின்றன.

i. கடததும் ெடிெ த்பொருட்கள்
ii. மு�னலம  மறறும்  துலண  ஆற்றல் 

மொறறிகள் 
iii. த்யல் தி்றன மிக்க மறறும் த்யல் தி்றன 

அற்ற ஆற்றல் மொறறிகள்
iv. எ ண் ணி ை க் க ம்  இ ல் ை ொ  ம ற று ம் 

எண்ணிைக்க ஆற்றல் மொறறிகள்
v. ஆற்றல்  மொறறிகள்  மறறும்  �லைகீழ 

ஆற்றல் மொறறிகள்.

i. �ைத்தும் ்டி் ்்ாருட�ள்

மி ன  � ல ட ,  மி ன  தூ ண் டி  ம ற று ம் 
மி ன ப � க் கி  ப ்ப ொ ன ்ற  க ட த து ம்  ெ டி ெ 
த்பொருட்கலளப த்பொறுதது ஆற்றல் மொறறியொனது 
கீழக்கண்டெொறு ெலகப்படுத�ப்படுகி்றது.

மின  �லட  ஆற்ற ல்  ம ொறறி யொனது 
்பல்பெறு உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ப மின�லடயின 
அளவு மொறு்படுகி்றது. 

மின தூண்டி ஆற்றல் மொறறியொனது 
்பல்பெறு உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ப மின தூண்டியின 
அளவு மொறு்படுகி்றது. 

மினப�க்கி  ஆற்றல்  மொறறியொனது 
்பல்பெறு உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ப மினப�க்கத 
தி்றனின அளவு மொறு்படுகி்றது. 
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மூைம் தெளிப்படுததும் ஆற்றல் மொறறிகள் 
எண்ணிைக்க  ஆற்றல்  மொறறிகள்  எனவும் 
அலழக்கப்படுகி்றது.

v. ஆற்றல் மாறறி�ள் மறறும் தட்கீழ் 

ஆற்றல் மாறறி�ள்

மினனொற்றல் அல்ைொ� அளவுகலள, 
மினனொற்றல் அளவுகளொக மொறறும் அலமபபிறகு 
ஆற்றல் மொறறிகள் எனறு த்பயர். மினனொற்றல் 
அளவுகலள, மினனொற்றல் அல்ைொ� அளவுகளொக 
மொறறும்  அலமபபிறகு  �லைகீழ  ஆற்றல் 
மொறறிகள் எனறு த்பயர்.

7.4  ஆற்றல் மாறறிககள 

நதர்நபதடுககும்நபாது கருத்தில் 

பகாள்ளநவண்டியகவ

ஆற்றல் மொறறிகலள ப�ர்வு த்யெது 
எ ன ்ப து  ்ப ய ன ்ப ொ டு க ளி ன  அ டி ப ்ப ல டயி ல் 
அலமந்துள்ளது. அ�லன ப�ர்வு த்யெ�றகு, 
பினெரும் கொரணிகலள முக்கியமொக கருததில் 
தகொள்ளபெண்டும்.

i. அதிக உள்ளீட்டு மின மறுபபுத தி்றன 
மறறும் குல்றந்� தெளியீடு மின மறுபபுத 
தி்றன தகொண்டிருக்க பெண்டும்.

ii. முதன்டம மறறும் துடண ஆற்றல் 

மாறறி�ள்

உள்ளீடுகலள கண்டறியும் ்பகுதியில் 
உள்ள  ஆற்றல்  மொறறி  மு�னலம  ஆற்றல் 
ம ொ ற றி  ஆ கு ம் .  ஆ ற ்ற ல்  ம ொ ற றி யி ன 
தெளியீடுகலள,  ்பயன்படுததும் ஆற்றைொக 
மொறறும்  ்பகுதிக்கு  துலண  ஆற்றல்  மொறறி 
எனறு த்பயர்.

iii. ்்யல் தி்றன் மிக்� மறறும் ்்யல் தி்றன் 

அற்ற ஆற்றல் மாறறி�ள்

த ெ ளி ப பு ்ற  உ ள் ளீ ட் டு  வி ல ் ய ொ ல் 
மினனொற்றலை தெளிப்படுததும் ஆற்றல் மொறறிகள் 
த்யல்தி்றன மிக்க ஆற்றல் மொறறிகள் எனவும், 
தெளிபபு்ற வில் மட்டுமல்ைொமல் தெளிபபு்ற 
மின்க்தியினொல் மினனொற்றலை தெளியிடுகின்ற 
ஆற்றல் மொறறிகள் த்யல்தி்றன அற்ற ஆற்றல் 
மொறறிகள் எனவும் அலழக்கப்படுகி்றது. 

iv. எண்ணி்க்�மில்்ா மறறும் 

எண்ணி்க்� ஆற்றல் மாறறி�ள்

குறிமுள் மூைம் அளவுகலள கொட்டும் 
ஆற்றல் மொறறிகள், எண்ணிைக்கமில்ைொ ஆற்றல் 
மொறறிகள் எனவும், தெளியீடுகலள எண்கள் 

உங்களுககு பதரியுமா?

்பபயொதமட்ரிக் ்ொ�னம் என்பது ஒருெலர 
அ ல ட ய ொ ள ம்  ம ற று ம்  ்ப ொ து க ொ ப பு க் 
கொரணங்களுக்கொக அங்கீகரிக்கும் ் ொ�னமொகும். 
இலெ உடலியல் மறறும் நடதல� ்ொர்ந்� 
்பண்புகலள  அடிப்பலடயொகக்  தகொண்டு 
த்யல்்படுெ�ொகும். இந்� ்பபயொ-தமட்ரிக் 
முல்றயில் லகபரலககள்,  முகப்படங்கள், 
விழிததிலர மறறும் குரல் அலடயொளங்களின 
மூைம் அங்கீகொரம் மறறும் அனுமதி கிலடக்க 
உ�வும் ்ொ�னமொகும். 
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இந்� ்மமற்ற நிலைத �னலமயயொல் ஏற்படும் 
விைகலைப த்பொறுதது, த்லுத�ப்படும் வில்யின 
அளவு அளவிடப்படுகி்றது. இது வீட்்படொன 
்பொைம்  முல்றலயப  ்பயன்படுததி ,  ஆற்றல் 
மொறறிகளின த்யல்்பொட்டிறக்கொன அடிப்பலடக் 
தகொள்லகயொகும்.

7.4.2 வீட்நடான் பா் இகைப்பு

வீட்்படொன ்பொைம் முல்றயில் நொனகு 
முலனகளும் ்படம் 7.2 - இல் உள்ளெொறு 
இலணக்கப்படுகி்றது. இ�ன ஒரு முலனயொனது 
அ ள வி ட ப ்ப ட  ப ெ ண் டி ய  அ ள வு ரு வு ட ன 
இலணக்கப்பட்டுள்ளது.

காஜ்

படம் 7.2 வீட்நடான் பா் இகைப்பு

7.5  மின்தகட, மின்தூண்டி 

மறறும் மின்நதககி ஆற்றல் 

மாறறிகள்

7.5.1 மின்தகட ஆற்றல் மாறறிகள்

மின�லடயின மதிபல்ப மொறறி பெலை 
த்யயும் ெலக ஆற்றல் மொறறிகள் மின�லட 
ஆற்றல் மொறறிகள் என அலழக்கப்படுகி்றது. 
இவெலக  ஆற்றல்  மொறறிகள்  மொறுதில் 
மின்ொரம்  மறறும்  பநர்ததில்  மின்ொரம் 
ஆகியெறறில் த்யல்்படக் கூடியலெ.

உபைொகக் கடததியின மின�லடயின மதிபபு 

R = r l
A

 

இதில் R = மின�லட

l = கடததியின நீளம்
A = கடததியின குறுக்கு தெட்டுப்பரபபு
r = கடததியின இனத�லட

ii. ப�ர்ந்த�டுக்கப்பட்ட ெரம்பு முழுெதும் 
நல்ை பிரிதி்றன தகொண்டிருக்க பெண்டும்.

iii. ப�லெயொன  சிக்னல்களுக்கு  மிகத 
து ல் லி ய ம ொ க வு ம்  ப � ல ெ ய ற ்ற 
சிக்னல்களுக்கு  துல்லியமற்ற�ொகவும் 
இருக்க பெண்டும்.

iv. அளவில் மிக சிறிய�ொக இருக்கபெண்டும்.
v. இது அரிமொனம் ஏற்படும் சூழநிலையிலும் 

த்யல்்படக் கூடிய�ொக இருக்க பெண்டும்.
vi. இது அழுத�ம், அதிர்ச்சிகள், அதிர்வுகள் 

ப்பொன்றெறல்ற  �ொங்கிக்  தகொள்ளக் 
கூடிய�ொக இருக்க பெண்டும்.

vii. இது உயர்ந்� துல்லியம் மறறும் மறு 
்பயன்பொட்லடயும் தகொண்டிருக்க பெண்டும்.

viii. ப�ர்ந்த�டுக்கப்பட்ட  ஆற்றல்  மொறறி 
குல்ற்பொடுகள் ஏற்படொ� ெண்ணம் இருக்க 
பெண்டும்.

7.4.1  மின் ஆற்றல் மாறறிகளின் 

�ன்கமகள்

மின ஆற்றல் மொறறிகள் என்பது, மற்ற 
ெலக ஆற்றல் மொறறிகலள விட ்பை நனலமகள் 
தகொண்டுள்ளது. அலெயொென,

i. மின த்பருக்கம் த்யெது எளி�ொனது.
ii. உரொயவு விலளவுகள் குல்றக்கப்படுகின்றது.
iii. நி ல ்ற - நி ல ை ம  வி ல ள வு க ள் 

குல்றக்கப்படுகின்றது.
iv. க ட் டு ப ்ப டு த து ெ � ற கு  கு ல ்ற ெ ொ ன 

மினதி்றன ப�லெப்படுகி்றது.
v. மின சிக்னல் ்பகிர்மொனம் த்யெது எளிது.

அளவுருக்கலள அளவீடு த்யய மு�லில், 
மு�னலம  ஆற்றல்  மொறறி  கட்டலமபபுடன 
இலணக்கப்பட்டுள்ளது .  இந்�  மு�னலம 
ஆற்றல் மொறறியொனது தெளிபபு்ற ்பயன்பொடு 
அளவுகளுக்பகற்ப �ன நிலைகலள மொறறிக் 
தகொள்ள இயலும். இந்� மொறு்பொடு, பினனர் 
வீட்்படொன  ்பொைம்  ஒனறின  முலனயில் 
இலணக்கப்பட்ட ்பகுதியொக த்யல்்படுகி்றது. 
அழுத�தல� த்லுததுெ�றகு முன, வீட்்படொன 
்பொைம் ்மநிலைக்குக் தகொண்டு ெரப்படுகி்றது. 
மி ன � ல ட யி ல்  ஏ ற ்ப டு ம்  ம ொ ற ்ற த தி ன ொ ல் 
்பொைததில் ்மமற்ற நிலைலய அலடகி்றது. 
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ஆ. சுழலும் இைப்்யரச்சிக்�ான 

மின்னழுத்தமானி

உ ள் ளீ டு  மி ன ன ழு த � ம் , 
மினனழுத�மொனியின இரண்டு முலனகளுக்கு 
ெழங்கப்படுகி்றது. தெளியீடு மினனழுத�ம், 
தெளியீடு முலனககளிலிருந்து ்படம் 7.4 - இல் 
உள்ளெொறு  எடுததுக்  தகொள்ளப்படுகி்றது. 
நகரும்  லகககலள  அளக்கப்படபெண்டிய 
சுழறசியுடன இலணக்க பெண்டும். சுழலும் 
ல க  த ெ ளி யீ டு  மி ன ன ழு த � த ல � 
மொறறியலமக்கி்றது. தெளியீடு மதிப்பொனது 
சு ழ லு ம்  இ ய க் க ம்  அ டி ப ்ப ல ட யி ல் 
அளவிடப்படுகி்றது.

பவளியீடு 

மின்்னழுத்தம்

படம் 7.4 சுழலும் இடப்பபயரச்சிககா்ன 

மின்்னழுத்தமானி

இ. திரிபு அளவுமானி

திரிபு அளவுமொனியொனது திரிபு மறறும் 
� க வு  ஆ கி ய ெ ற ல ்ற  அ ள வி டு ெ � ற கு ப 
்பயன்படுத�ப்படுகி்றது. இது �கவு மின�லட 
�ததுெததில் த்யல்்படுகி்றது. ஒரு உபைொக 
கடததியின மின�லடயின அளெொனது, அ�ன 
நீளம்  மறறும்  விட்டம்  மொறு்படும்  ப்பொது 
மொறு்படுகி்றது.

ஈ. ்ட�ப்டுத்தப்ைாத திரிபு அளவுமானி

இந்� அளவீடு, கொறறு ப்பொன்ற ஒரு 
மினகொபபு தகொண்ட இரு புள்ளிகளுக்கு இலடபய 
நீ ட் டி க் க ப ்ப ட் ட  ஒ ரு  க ம் பி  உ ள் ள து . 
ெலகப்படுத�ப்படொ� கம்பிகள் ்பல்பெறு �ொமிர 
நிக்கல், குபரொமிய நிக்கல் அல்ைது நிக்கல் 
இரும்புக் கைலெகளொல் உருெொக்கப்படைொம்.

7.5.2  மின்தகட ஆற்றல் மாறறிகள் மூ்ம் 

இடப்பபயரச்சி, அழுத்தம் மறறும் 

விகை ஆகியவறக்ற அளககும் முக்ற

அ. க�ரியல் இைப ்்யரச்சிக்�ான 

மின்னழுத்தமானி ்ட� ஆற்றல்மாறறி�ள்

மினனழுத�மொனி என்பது ஒரு நகரும் 
அல்ைது சுழைக் கூடிய ெலகயில் உள்ள மூனறு 
முலன தகொண்ட அலமப்பொகும். இதில் ஒரு 
மொறறியலமக்கக் கூடிய மினனழுத� பிரிப்பொன 
உருெொகுகி்றது. இவெலகயில் மின �லடயின 
மீது நகரக்கூடிய த�ொடு முலனகள் ்படம் 7.3 
– இல் உள்ளெொறு அலமக்கப்பட்டிருக்கும். 
இவெலக ஆற்றல் மொறறியொனது ஆற்றல் மிகு 
இ ட ப  த ்ப ய ர் ச் சி  ம ற று ம்  சு ழ ற சி ல ய 
அளவிடுெ�றகுப ்பயன்படுகி்றது.

மினனழுத�  ஆற்றல்  மொறறி  மூைம் 
ப நரி ய ல்  இ டப  த ்பய ர்ச் சி  அளலெ  நொம் 
அளவிடைொம். அளவிடப்பட பெண்டிய ்பகுதி 
நகரும் த�ொடு முலனயுடன இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 
நகரும்  த�ொடு  முலனயொனது  துலடப்பொன 
(Wiper) என அலழக்கப்படுகி்றது. மு�லில், 
வீட்்படொன ்பொைம் ்ம நிலைக்குக் தகொண்டு 
ெரப்படுகி்றது. அந்� பநரததில் கொல்ெபனொ 
மீட்டர் பூஜயம் அளலெக் கொட்டுகி்றது.

இடபத்பயர்ச்சியொனது துலடப்பொபனொடு 
இலணக்கப்பட்டுள்ளது. வீட் ்படொன ்பொைததில் 
்மநிலையற்றத �னலமலய ஏற்படுததுகி்றது. 
இந்� ்மநிலையினலம கொல்ெபனொமீட்டரில் 
விைகலை ஏற்படுததுகி்றது. இந்� இடபத்பயர்வு 
்ப ய ன ்ப டு த � ப ்ப டு ம்  இ ட ப த ்ப ய ர் ச் சி யி ன 
அடிப்பலடயில் அளவிடப்படுகி்றது.

உள்ளீடு 

மின்்னழுத்தம்

பவளியீடு 

மின்்னழுத்தம்

படம் 7.3 ந�ரியல் இடப் பபயரச்சிககா்ன 

மின்்னழுத்தமானி வகக ஆற்றல்மாறறிகள்
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இ ந் �  அ ள வீ டு க ள்  ஆ ய வு  த ் ய ய 
பெண்டிய அலமபபின பமற்பரபபில் பநரடியொக 
பிலணக்கப்பட்டுள்ளன. எனபெ, இலெகள் 
ெலகப்படுத�ப்பட்ட திரிபு அளவுமொனி என 
அலழக்கப்படுகி்றது. ்படம் 7.6 – இல் உள்ள 
ெலகப்படுத�ப்பட்ட திரிபு அளவுமொனி ஒரு 
கடினமொன கட்டலமபல்பயும் நல்ை துல்லிய 
அளவுகலளயும் தகொண்டுள்ளது. இது அதிர்ச்சி 
மறறும் அதிர்வுகளொல் ்பொதிபபு அலடெதில்லை. 
இ ரு ப பி னு ம் ,  ெ ல க ப ்ப டு த � ப ்ப ட் ட  தி ரி பு 
அளவுமொனியின  அழுத�ம்  மறறும்  தெப்ப 
நிலை ெரம்பில் ெலரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. 
திரிபு அளவுமொனி மூனறு ெலகப்படுகி்றது.

i. நல்ை  மினகடததி  தகொண்ட  திரிபு 
அளவுமொனி

ii. உபைொகத  �கடு  தகொண்ட  திரிபு 
அளவுமொனி

iii. கு ல ்ற  க ட த தி  த க ொ ண் ட  தி ரி பு 
அளவுமொனி

ஊ. மின்தடை ்்ப்நிட் மானி�ள்

படம் 7.7 மின்தகட பவப்பநிக் மானிகள்

த ெ ப ்ப நி ல ை  ம ொ று ்ப டு ம்  ப ்ப ொ து 
மினகடததியின மின�லட அளவு மொறு்படுகி்றது. 
இந்� ்பண்்பொனது தெப்பநிலைலய அளவிட 
்பயன்படுத�ப்படுகி்றது .  மின�லட  தெப்ப 
நிலைமொனிகள் மின கடததியின மின�லட 
அ ள வு  ம ொ று ்ப டு ெ ல � ப  த ்ப ொ ரு த து 
த ெ ப ்ப நி ல ை யி ன  அ ள ல ெ  அ றி ய ப 
்பயன்படுத�ப்படுகி்றது. அதிக தெப்பநிலைலய 
�ொங்கும் �னலமயுலடய பிளொட்டினம் மறறும் 
நிக்கல் ப்பொன்றலெறல்றக் தகொண்டு தெப்ப 

டயாஃபாரம்

விகை தண்டு

உல்க் 1 & 2

வகளயம்

நீ்க கல் தூண்

சுருள் வில்

படம் 7.5 வககப்படுத்தப்படாத திரிபு 

அளவுமானி

ெ ல க ப ்ப டு த � ப ்ப ட ொ �  தி ரி பு 
அளவுமொனியொனது வீட் ்படொன ்பொைததின 
ந ொ ன கு  மு ல ன க ள ொ க ச்  த ் ய ல் ்ப டு கி ்ற து . 
அழுத�தல� த்லுததுெ�றகு முன, வீட்்படொன 
்ப ொ ை ம்  ் ம நி ல ை  நி ல ை க் கு க்  த க ொ ண் டு 
ெரப்படுகி்றது .  அழுத�மொனது  டயொபிரொம் 
(Diaphram) பமல் பு்றததில் ்படம் 7.5 - இல் 
உ ள் ள ெ ொ று  த க ொ டு க் க ப ்ப டு கி ்ற து .  இ து 
ெலகப்படுத�ப்படொ� கம்பியின  நீளததிறகு 
�குந்�ொறப்பொல்  விட்டமொனது  மொறுகி்றது . 
இ�னொல், மினகடததியின மின�லட அளவு 
மொறுகி்றது .  இந்�  மின�லடயில்  ஏற்படும் 
மொற்றமொனது த்லுத�ப்படும் அழுத�தல� 
த்பொருதது அளவிடப்படுகி்றது.

உ. ்ட�ப்டுத்தப்டை திரிபு அளவுமானி

சீரகமப்பு குறியீடு

தாங்கும் 

பகுதி

பையல் கடடகமப்பு 

நீளம்

படம் 7.6 வககப்படுத்தப்படட திரிபு 

அளவுமானி
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iv. ்பல்பெறு ெடிெங்களிலும் அளவுகளிலும் 
கிலடக்கும்.

v. விலனதி்றன அதிகம்.

7.5.3 மின் தூண்டி ஆற்றல் மாறறிகள்

மின தூண்டி ஆற்றல் மொறறிகளொனது 
த ் ய லூ க் க  ஆ ற ்ற ல்  ம ொ ற றி  ெ ல க ல ய ச் 
்ொர்ந்��ொகும் .  இது  கீழக்கண்ட  ஏப�னும் 
ஒனறின அடிப்பலடயில் த்யல்்படுகி்றது.

i. சுருளின மொறு்படும் �ொபன தூண்டு�லைச் 
்ொர்ந்�து.

ii. சுருளின  மொறு்படும்  ஒனல்ற  ஒனறு 
தூண்டு�லைச் ்ொர்ந்�து.

iii. சுழல் மினபனொட்டததின உற்பததிலயப 
த்பொருத�து.

அ. ்்யல்்டும் விதம்

ஒரு  சுருளில்  ஏற்படும்  �ொபன  தூண்டு�ல் 

L
/

� �
N
l A

N
l

A
2 2

�
�

இதில் L = �ொபன தூண்டு�ல்

N = சுருள்களின எண்ணிக்லக
μ = ஊடுருவும் �னலம
A = குறுக்கு தெட்டுப்பரபபு
l = கடததியின நீளம்

ப
வ

ளி
யீ

டு

இடப்பபயரச்சி  

ப
வ

ளி
யீ

டு

து
க

ட
ப்

ப
ா
ன்

படம் 7.9 மின் தூண்டி ஆற்றல் மாறறிகள்

பமறகண்ட சூததிரததின மூைம் �ொபன 
தூ ண் டு � ல்  எ ன ்ப து  க ட த தி க ளி ன 
எண்ணிக்லகலயப த்பொருததும், ஊடுருவும் 
�னலமலயப த்பொருததும், குறுக்கு தெட்டுப 
்பரப்பளலெப த்பொருததும் கடததியின நீளதல�ப 
த்பொருததும் மொறு்படும், என்பது த�ளிெொக 
த�ரிகி்றது .  இவெலக  ஆற்றல்  மொறறிகள்  
்படம்  7.9 இல்  கொட்டியுள்ளெொறு  பநரியல் 

நிலைலய அளக்கைொம். இவெலகயொன தெப்ப 
நிலைமொனி  பநர்  மல்றயொன  தெப்ப  நிலை 
குணகதல�க் தகொண்டது. (்படம் 7.7)

மின�லட தெப்ப நிலைமொனியின உள்பள 
பிளொட்டினம்  லெக்கப்பட்டு ,  இலணபபுக் 
கடததிகலள தெளிபய எடுதது,  தெளிபபு்ற 
மினசுறறுடன  இலணக்கப்படுகி்றது .  இந்� 
தெளிபபு்ற மினசுறறு வீட் ்படொன ்பொைமொக 
கூட இருக்கைொம். தெப்பநிலை மொறு்பொடு, 
தெப்பததின அளலெக் தகொண்ட வீட் ்படொன 
்ப ொ ை த தி ல்  வி ை க ல ை  ஏ ற ்ப டு த து கி ்ற து . 
தெப்பநிலை அளவீட்டு ்ொ�னததிறகு தெப்ப 
அளவுமொனிலய த்பொருததுெ�றகொக நூல்கள் 
்பயன்படுத�ப்படுகின்றன.

எ. ்்ப்த் தடைய�ம்

படம் 7.8 பவப்பத் தகடயகம்

தெப்பத �லடயகம் என்பது மின�லட 
ஆற்றல் மொறறியின மறத்றொரு ெலகயொகும். 
இது  ்படம்  7.8 –  இல்  கொட்டப்பட்டுள்ளது . 
இ�ன மின�லட அளெொனது தெப்ப நிலைலயப 
த்பொருதது மொறு்படுகி்றது. தெப்பத �லடயகம் 
மணிகள்,  �ண்டுகள் மறறும் ெட்டத �ட்டு 
ப்பொன்ற ெடிெங்களில் கிலடக்கின்றன. தெப்பத 
�லடயகம் ,  அலமபபில்  கரடு  முரடொகவும் 
விலை குல்றெொன�ொகவும் தகொண்டு மிகுந்� 
உணர் தி்றனுள்ள ்ொ�னமொக கரு�ப்படுகி்றது.

மின�லட ஆற்றல் மொறறியின நனலமகள்

i. எளிய அலமபபு.
ii. அதிக தெளியிடு தி்றன.
iii. குல்றெொன த்ைவு.
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மொறி மொறு்பட்ட மினமொறறி (LVDT) பெலை 
த்யகி்றது. இது ஒரு மினமொறறி ப்பொனறு, 
மு�னலம மறறும் துலணச்சுருள் தகொண்டது. 
மு � ன ல ம ச்  சு ரு ள ொ ன து  ம ொ று தி ல ் 
மின்ொரததுடன  இலணக்கப்பட்டிருக்கும் . 
துலணச் சுருளில் இரண்டு ஒபர மொதிரியொன 
சு ரு ள் க ள்  எ தி த ர தி ரி ல்  த � ொ ட ர் ச் சி ய ொ க 
இலணக்கப்படுகி்றது .  ஒரு  தமனலமயொன 
இரும்பு உள்ளகமொனது அளக்கப்பட பெண்டிய, 
இ ட ப த ்ப ய ர் ச் சி  உ ண ர் வி யு ட ன 
இலணக்கப்பட்டுள்ளது. இந்� உள்ளகமொனது 
த்லுத�ப்படும் இடப த்பயர்ச்சிக்குத �குந்�ொர் 
ப்பொல் நகர்கி்றது.

எ ந் �  வி ல ் யு ம்  இ ல் ை ொ �  ப ்ப ொ து , 
உள்ளகததின லமயப ்பகுதி பூஜய நிலையில் 
இருக்கும்.  அது ்மயம்  மு�னலம  மறறும் 
துலணச்  சுருளுக்கிலடபய  உள்ள  கொந்� 
இலணபபு ்மமொக இருக்கும். எனபெ துலணச் 
சுருளின V1 மறறும் v2 ஆகிய இரு தெளியீடு 
மினனழுத�ங்களும் ்மமொகபெ இருக்கும்.

உள்ளகம் அ�ன பூஜய நிலையில் இருந்து 
இடது ்பக்கம் பநொக்கி நகரும் ப்பொது, V2 – லெக் 
கொட்டிலும் இரண்டொம் நிலை மினனழுத�ம் 
V1 அதிகரிப்பல� ்படததில் கொணைொம்.

உள்ளகம் அ�ன பூஜய நிலையில் இருந்து 
ெைது பு்றம் நகரும் ப்பொது, V1 லெக் கொட்டிலும் 
இ ர ண் ட ொ ம்  நி ல ை  மி ன ன ழு த � ம்  V 2 
அதிகரிப்பல� ்படம் 7.11 – இல் கொணைொம்.

முதன்கமச் சுருள்

துகைச்சுருள்

பவளியீடு மின்்னழுத்தம்

v
0
 = v

1
 - v

2

பூஜ்ஜிய நிக்

vin vin vin

உள்ளகம்உள்ளகம்உள்ளகம்

பவளியீடு மின்்னழுத்தம்

v
0
 = v

1
 - v

2

வ்து நிக்

பவளியீடு மின்்னழுத்தம்

v
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1
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இடது நிக்

துகைச்சுருள்துகைச்சுருள்துகைச்சுருள்

துகைச்சுருள்
துகைச்சுருள்

முதன்கமச் சுருள்முதன்கமச் சுருள்
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படம் 7.11 ந�ரியல் மாறி மாறுபடட மின்மாறறி

மறறும் சுழலும் இடப த்பயர்ச்சி அளவுகலள 
அளவிடப ்பயன்படுத�ப்படுகி்றது.

ஆ. க�ரியல் மாறி மாறு்டை மின்மாறறி 

பநரியல் இயக்கததில் இருந்து மினனியல் 
சிக்னல்களொக மொற்ற, மின தூண்டி ஆற்றல் 
மொறறிகள்  அதிக  அளவில்  ்பயன்படுத�ப 
்படுகி்றது. இ�ன அடிப்பலட அலமபபுப ்படமொனது 
்படம் 7.10 – இல் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒ ரு  மி ன ம ொ ற றி யி ன  ்ப ரி ம ொ ற று த 
தூண்டு�ல் �ததுெததின அடிப்பலடயில் பநரியல் 

முதன்கமச்சுருள்

இயககம்
உள்ளகம்

மின்காப்பு
AC மின்்னழுத்தம்

மின்்னழுத்த வித்தியாைம் 

v
0
 = v

1
 - v

2

துக்னச்சுருள் 2துக்னச்சுருள் 1

படம் 7.10 ந�ரியல் மாறி மாறுபடட மின்மாறறி
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மின்கடத்தாப் பபாருளின் 

காரைமாக மின்நதககியில் 

ஏறபடும் மாற்றம்

படம் 7.12 மின்நதககி ஆற்றல் மாறறிகளின் 

வகககள் 

அ. மாறு்ாடு ்ரபபு ்குதி மின்கதக்கி 

ஆற்றல் மாறறி�ள்

இ ந் �  ஆ ற ்ற ல்  ம ொ ற றி க ளி ன 
மி ன ப � க் கு த தி ்ற ன  எ ன ்ப து  � க டு க ளி ன 
பமற்பரபபிறகு பநர் விகி�ததில் இருக்கும். ்படம் 
7.12 - இல் கொட்டியுள்ளெொறு ஒரு �கடொனது 
நிலையொகவும், மறத்றொரு �கடு நகரும்்படியும் 
அ ல ம க் க ப ்ப ட் டி ரு க் கு ம் .  இ ட ப த ்ப ய ர் ச் சி 
நலடத்பறும்  ப்பொது ,  இடபத்பயர்ச்சியுடன 
இலணக்கப்பட்டுள்ள �கடொனது, நிலையொன 
�கட்டின மீது நகர்கி்றது. இ�னொல் ஒன்றன 
மீது ஒனறு நகரும் ்பரப்பளவு மொறு்படுகி்றது.

ஆ. த�டு�ளுக்கு இடைகயயான 

இடை்்ளி மாறு்டு்டதப ்்ாருத்து 

மின்கதக்கி ஆற்றல் மாறறி�ள்

இந்� ஆற்றல் மொறறிகளொனது  மின 
ப�க்கியின மினப�க்குத தி்றனொனது, �கடுகளுக்கு 
இலடயில் உள்ள தூரததிறகு எதிர் விகி�ததில் 
மொறு்படுகி்றது. அத�லகய ெலக ஆற்றல் மொறறிகள் 
பநரியல் இடபத்பயர்ச்சிலய ்படம் 7.12 மூைம் 
அறிந்து தகொள்ளைொம்.

மி ன ப � க் கி  ஆ ற ்ற ல்  ம ொ ற றி க ள்  – 
�கடுகளுக்கொன  இலடபயயொன  மினகொபபு 
ெலிலமலய அனுமதிக்கும் மினகொபபுத �னலம 
தகொண்ட த்பொருட்கலளப த்பொருதது, இவெலக 
ஆற்றல் மொறறிகளில் மினப�க்கியின மினப�க்குத 
தி்றனொனது மினகொபபு ெலிலமலய அனுமதிக்கும் 
மினகொபபுத �னலம த்பொருட்கலள மொறறுெ�ன 
மூைம் த்யல்்படுகி்றது. இம்முல்றயில் மினகொபபு 
�னலம  தகொண்ட  த்பொருட்கள் ,  இரண்டு 
நிலையொன �கடுகளுக்கிலடபய நகர்ெல� 
்படததில் கொணைொம்.

இம்முல்றயில் இடபத்பயர்ச்சியொனது 
LVDT மூைம் அளவிடப்படுகி்றது

இ. �ன்டம�ள்

i. LVDT இன உணர்தி்றன அதிகம்.
ii. கு ல ்ற ந் �  அ ள வு  மி ன தி ்ற ன 

எடுததுக்தகொள்ளுகி்றது.
iii. சி்றந்�  அலைவு  பெகம்  தெளிப்பொடு 

தகொண்டது.
iv. LVDT அதிக நம்்பகத �னலம தகொண்டது.
v. இது கடினமொன அலமபல்பக் தகொண்டது. 

ஈ. குட்ற�ள்

i. தெளியீடுகளுக்கு அதிக இடப த்பயர்வு 
ப�லெப்படுகி்றது.

ii. அதிர்வுகளொல் ்பொதிக்கும்.
iii. LVDT இன த்யல்்பொடு தெப்பநிலையொல் 

்பொதிக்கும்.

7.5.4 மின்நதககி ஆற்றல் மாறறி

மினப�க்குத தி்றன C �
��0 r A

d
இங்பக 

∈0 = அனுமதிக்கும் �னலம
∈r = த�ொடர்புலடய அனுமதிக்கும் �னலம
A = �கடுகளின ்பரப்பளவு
d = �கடுகுகளுக்கு இலடபய உள்ள தூரம்

மினப�க்கியின மினப�க்குத தி்றனொனது 
ப ம ற க ண் ட  அ ள வு ரு க் க ல ள ப  த ்ப ொ ரு த து 
மொறு்படுெ�ொல் மினனியல் ்ொரொ� அளவுகளொன 
இடபத்பயர்ச்சி ,  வில்  மறறும்  அழுத�ம் 
ஆகியெறல்ற அளவிடப ்பயன்படுகி்றது. 

மின்கதக்கி ஆற்றல் மாறறி�ளின்  

்ட��ள் 

நமல்தடடில் உண்டாகும் 

மாற்றத்தி்னால் 

மின்நதககியில் ஏறபடும் 

மாற்றம்

இகடபவளியில் ஏறபடும் 

மாற்றத்தி்னால் 

மின்நதககியில் ஏறபடும் 

மாற்றம்
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அடிப்பலடயொக தகொண்டு த்யல்்படுகி்றது. 
இ வ ெ ல க  ஆ ற ்ற ல்  ம ொ ற றி க ள்  இ ய ந் தி ர 
உள்ளீட்லட மினஆற்றல் தெளியீடொக மொறறி 
அலமக்கின்றது. 

சிை  ்படிக  த்பொருட்களில் ,  இயந்திர 
்க்திலயப ்பயன்படுததும் ப்பொது, த்பொருளின 
எதிர் ்பக்கங்களுக்கு இலடபய ஒரு மினனழுத�ம் 
உருெொகி்றது. இது அழுத� மினனொற்றல் மொறறி 
என அலழக்கப்படுகி்றது. இந்�க் குணங்கலள 
த ெ ளி ப ்ப டு த து ம்  த ்ப ொ ரு ட் க ள்  அ ழு த � 
மி ன ன ொ ற ்ற ல்  த ்ப ொ ரு ட் க ள்  எ ன று 
அலழக்கப்படுகி்றது. இந்� விலளெொனது மொறும் 
அழுத�ம், ்க்தி, அதிர்ச்சி மறறும் அதிர்வு 
இயக்கதல� அளவிட ்பயன்படுகி்றது. த்பொதுெொக 
இவெலக அழுத� மின்ொர த்பொருட்கள் பரொ்ல் 
உபபு, அம்பமொனியம் லட லைட்ரஜன ்பொ்ப்பட், 
லிததியம்  ்ல்ப்பட் ,  குெொர்ட்்  பீங்கொன 
ப்பொன்றலெகள் ஆகும்.

அ. �ன்டம�ள்

i. அழுத� மினனொற்றல் மொறறிகளொனது 
அ ள வி ல்  சி றி ய � ொ க வு ம் ,  எ ல ட 
குல்றெொன�ொகவும் இருக்கும்.

ii. இது கடின அலமபல்பக் தகொண்டது.
iii. இது அழுத�ததின ப்பொது �ொபன மின 

ஆற்றலை உற்பததி த்யயும் ெலகலயச் 
ப்ர்ந்�து.

iv. சி்றந்�  அலைவு  பெகம்  தெளிப்பொடு 
தகொண்டது.

v. தெளியீடுகலள அளவிட முடியும்

ஆ. குட்ற�ள்

i. தெளியீடு மினனழுத�மொனது தெப்ப 
நிலையொல் ்பொதிப்பலடகி்றது.

ii. கசிவு மின�லடயொனது த்யல்்பொடுகலள 
்பொதிக்கி்றது.

7.7 பவப்பமின்னிரடகட

1821 இல், �ொம் சீத்பக்-இன கூறறுப்படி, 
“இரண்டு மொறு்பட்ட உபைொகங்கள் த�ொடர்பில் 
இருக்கும் ப்பொது, தெப்பநிலையின த்யல்்பொட்டில் 

இ. �ன்டம�ள்

i. சி்றந்�  அலைவு  பெகம்  தெளிப்பொடு 
தகொண்டது.

ii. சு ற றி யு ள் ள  க ொ ந் �  ் க் தி யி ன ொ ல் 
்பொதிக்கப்படொது.

iii. இ�ன உணர்வுத தி்றன அதிகம்.
iv. குல்றெொன வில்யில் த்யல்்படக்கூடியது.

ஈ. குட்ற�ள்

i. த ெ ப ்ப த ல �  த ்ப ொ ரு த து  த ெ ளி யீ டு 
மொறு்படுகி்றது.

ii. துல்லியமொன அளவீடுகளுக்கு ்ரியொன 
கட்டலமபபு ப�லெப்படுகி்றது.

iii. நிலை மினனியல் �டுபபு ப�லெப்படுகி்றது.

7.6  அழுத்த மின் ஆற்றல் 

மாறறிகள்

பைலுத்தப்படும் 

அழுத்தம் (அ) அதிரவு

அழுத்தம் 

கண்ைாடி

பாயும் முன்ந்னாடடம்

விகை

பவளியீடு

அழுத்த மினி 

ஆற்றல் 

மாற்றங்கள்

மின்்னழுத்தம்

மி
ன்

வ
ா
ய

க
ள்

 

படம் 7.13 அழுத்த மின் ஆற்றல் மாறறி

்படம்  7.13 –  இல்  கொட்டப்பட்டுள்ள 
அழுத� மின ஆற்றல் மொறறி என்பது மின 
இயந்திர  ஆற்றலை  மொறறும்  �ததுெதல� 
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iii. அதிக எல்லையுலடய தெப்ப நிலைலய 
அளக்க இயலும்.

iv. த்ைவு குல்றவு.

குட்ற�ள்

i. பநரியைற்ற குணமுலடயது.
ii. குல்றந்� மினனழுத�ம் மட்டுபம உற்பததி 

த்யயப்படுகி்றது.
iii. தெப்ப நிலை மொறு்படும்ப்பொது மிகக் 

குல்றந்� உணர்வு தி்றன உலடயது.

7.8 ஒளி மின்்னழுத்தக க்ம்

படம் 7.15 ஒளி மின்்னழுத்தக க்ம்

்பல்பெறு இடங்களில் ஒளி மினனழுத�க் 
கைங்கள் ்பயன்படுத�ப்படுகி்றது. (்படம் 7.15)

சிலிக்கொன  சூரிய  மினகைமொனது , 
சூரியனின  கதிர்வீச்சு  ்க்திலய  மின்ொர 
்க்தியொக மொறறுகி்றது. சூரிய மினகைமொனது 
ஒறல்றப ்படிக p-ெலக தமல்லிய சிலிக்கொன 
துண்டுகலள தகொண்டுள்ளது. இதில் n- ெலக 
த்பொருளின மிக தமல்லிய அடுக்கு 2 ்துர 
த்மீ ெலர ்பரவுகி்றது. மொறறும் விலனதி்றனொனது 
நி்றமொலை மறறும் ஒளியின தீவிரதல� த்பொருதது 
அலமகி்றது.

�ன்டம�ள்

i. எளிய மறறும் ்பசுலமயொன சுறறுபபு்றச் 
சூழலுக்கு உகந்�து.

ii. மொசு ஏற்படொது.

மினனழுத�மொனது உருெொக்கப்படுகி்றது.” 
இதுபெ தெப்பமினனிரட்லடயின அடிப்பலட 
�ததுெமொகும்.

பவப்பம் இரும்பு

தாமிரம்

பவப்ப உைர 

ை்நதிப்பு

குளிர மதிப்பு 

பதரி்நத ை்நதிப்பு

படம் 7.14 பவப்பமின்னிரடகட

இ ந் � க்  த க ொ ள் ல க ய ொ ன து  த ெ ப ்ப 
ஆற்றல், இரு கடததிகளின ்ந்திபபில் மின்ொர 
ஆ ற ்ற ை ொ க  ம ொ ற ்ற ப ்ப டு கி ்ற து .  இ ந் � 
தெப்பமினனிரட்லட  தெப்ப  மின  விலளவு 
அடிப்பலடயில்  த்யல்்படுகி்றது .  பமலும் , 
இந்�  தெப்ப-மினஇயக்கு  வில்  தெப்பச் 
்ந்திபபுக்கும் (Hot Junction), மதிபபு த�ரிந்� 
் ந் தி ப பு க் கு ம்  ( R e f e r e n c e  Ju n c t i o n ) 
இலடயிலுள்ள  தெப்பநிலை  பெறு்பொட்லட 
த ்ப ொ ரு த து  அ ல ம யு ம் .  இ ந் �  த ெ ப ்ப 
மி ன னி ர ட் ல ட ய ொ ன து  ப ெ ல ை  த ் ய யு ம் 
சூழலுக்கு ்பொதிபபு ஏற்படொ�ெொறு ்பொதுகொபபு 
சுெறறுக்குள் லெக்கப்பட்டிருக்கும்.

உ � ொ ர ண ம ொ க ,  � ொ மி ர ம்  ம ற று ம் 
கொன்டனடலனச் ப்ர்ப்ப�ன மூைம் மில்லி 
ப ெ ொ ல் ட்  அ ள வி ற கு  மி ன ன ழு த � ம் 
உற்பததியொகி்றது. இதில் �ொமிரம் பநர் மின 
மு ல ன ய ொ க  இ ரு க் கு ம் .  த ெ ப ்ப நி ல ை 
அதிகரிக்கும்ப்பொது மினனழுத�ததின அளவு 
அதிகரிக்கி்றது.

�ன்டம�ள்

i. சுய தி்றனுலடய ஆற்றல் மொறறியொகும்.
ii. அலமபபு கடினமொனது.
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குட்ற�ள்

i. த்பொருட்களுக்கும் நிறுவு�லுக்கும் துெக்க 
த்ைவு அதிகமொகும்.

ii. அதிக இடம் ப�லெ.
iii. இரவு பநரததில் சூரிய ஒளி இல்ைொ��ொல் 

மிகப  த்பரிய  மினகை  அடுக்குகள் 
ப�லெப்படுகி்றது.

iv. பமகமூட்ட கொைங்களில் அதிகளவு ஆற்றல் 
உற்பததி த்யயமுடியொது.

iii. புதிபபிக்கக் கூடிய மின்க்திலய உற்பததி 
த்யகி்றது.

iv. மினகைங்கலளப ்பயன்படுததி கூடு�ல் 
மின்க்திலய ப்மிதது இரவு பநரங்களில் 
்பயன்படுத�ைொம்.

v. நீலர சூபடற்ற, வீடுகளுக்கு மின ்க்தி �ர, 
மின்க்தியொல் இயங்கும் மகிழுந்துகளில் 
்பயன்படுத�ப்படுகி்றது.

vi. ்பொரம்்பரிய மின்க்தி முல்றலய விட இது 
்பொதுகொப்பொனது. 

த�வுத்தடை - Piezo Resistivity

மின்னழுத்தமானி - Potentiometer

சிக்னல்  - Signal

திரி்ளவுமானி - Strain Gauge

்்ப்த்தடைய�ம் - Thermistor

ஊடுருவும் தன்டம - Permeability

க�ரியல் மாறி மாறு்டை மின்மாறறி  - Linear Variable Differential Transformer

்்ப் மின்னிரடடை - Thermocouple

அருஞபைாறபபாருள்

பகுதி – அ

ைரியா்ன விகடகயத் நதர்நபதடுத்து எழுதவும் 1 மதிப்பபண்

1. அளக்�ப்ை க்ண்டிய 

அளவுருக்�டள �ணக்கிடு்து

அ) உள்ளீடடுக் �ருவி�ள்

ஆ) ்்யல்்ாடடுக் �ருவி�ள்

இ) ்்யல்்ாைற்றக் �ருவி�ள்

ஈ) ்்ளியீடடுக் �ருவி�ள்

2. ஆற்றட் மாறறும் ்ாதனம்

அ) மின்னாக்கி

ஆ) ஆற்றல் மாறறி

இ) மின்கனாடி

ஈ) மின்மாறறி

3. ஆற்றல் மாறறி�ளின் உதவியால் 

உணரப்டும் மதிபட் �ாடடு்து

அ) உள்ளீடடுக் �ருவி�ள்

ஆ) ்்யல்்ாடடுக் �ருவி�ள்

இ) ்்யல்்ாைற்றக் �ருவி�ள்

ஈ) ்்ளியீடடுக் �ருவி�ள்

மதிப்பீடு 
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4. ஆற்றல்மாறறியானது 

்ட�ப்டுத்தப்டும் விதம்

அ) மின்தடைடய மடடும் ்்ாருத்து

ஆ) மின்தூண்டிடய மடடும் 

்்ாருத்து

இ) மின்கதக்கிடய மடடும் ்்ாருத்து

ஈ) மின்தடை, மின்தூண்டி, மறறும் 

மின்கதக்கிடயப ்்ாருத்து

5. கீழ்க்�ண்ை்றறுள் எது 

மின்னாற்றல் மாறறி�ளின் �ன்டம 

அல்்.

அ) மின் ்்ருக்�ம் ்்ய்து எளிது

ஆ) உராயவு விடளவு குட்றவு

இ) நிட்ற நிட்ம விடளவு குட்றவு

ஈ) சிக்னல் ்கிரமானம் ்்ய்து 

�டினம். 

6. முதலில் வீட ஸகைான் ்ா்ம் 

எந்நிட்யில் இருக்� க்ண்டும்?

அ) வி்கு நிட்

ஆ) ்்யல்்ைாத நிட்

இ) ்மநிட்

ஈ) ்மமற்ற நிட்

7. மின்தடை ஆற்றல்மாறறி�ள் மூ்ம் 

அளக்�ப்டு்து

அ) இைப ்்யரச்சி மடடும்

ஆ) அழுத்தம் மடடும்

இ) இைப்்யரச்சி, அழுத்தம், விட்

ஈ) விட் மடடும்

8. திரிபு அளவுமானி மூ்ம் எந்த அளவு 

அளக்�ப்டுகி்றது?

அ) மின்தடை

ஆ) திரிபு

இ) த�வு

ஈ) திரிபு மறறும் த�வு

9. ்்ப்த் தடைய�த்தில் 

கீழ்க்�ண்ை்றறுள் எது த்்றானது?

அ) அடமபபில் �ரடுமுரைானது

ஆ) விட் குட்ற்ானது

இ) அதி� உணரதி்றன் ்�ாண்ைது

ஈ) எளிய அடமபபு

10. ஒளி மின்னழுத்தக் �்னின் 

�ன்டம 

அ) �ரடுமுரைான அடமபபு

ஆ) ்ாது�ாப்ற்றது

இ) மாசு ஏற்ைாது

ஈ) மாசு ஏற்டும்

பகுதி – ஆ

சுருககமாக விகடயளிககவும் 3 மதிப்பபண்கள்

1. முதன்டம மறறும் துடண ஆற்றல் 

மாறறி�ள் – ்டரயறு.

2. எண்ணி்க்�மில்்ா மறறும் 

எண்ணி்க்� ஆற்றல் மாறறி�ள் 

்றறி குறிபபு ்டர�.

3. திரிபு அளவுமானி ்றறி குறிபபு 

்டர�.

4. மின்தடை ஆற்றல் மாறறியின் 

�ன்டம�ள் யாட்?

5. க�ரியல் மாறி மாறு்டை 

மின்மாறறியின் �ன்டம�ள் 

யாட்?

6. க�ரியல் மாறி மாறு்டை 

மின்மாறறியின் குட்ற�ள் யாட்?

7. மின்கதக்கி ஆற்றல் மாறறியின் 

்ட��ள் யாட்?

8. மின்கதக்கி ஆற்றல் மாறறியின் 

�ன்டம�ள் யாட்?
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பகுதி – இ

ஒரு பகக அளவில் விகடயளிககவும் 5 மதிப்பபண்கள்

1. மின் ஆற்றல் மாறறி�ளின் 

்யன்�டளக் கூறு.

2. அழுத்த மின் ஆற்றல் மாறறி ்றறி 

எழுது�.

3. அழுத்த மின் ஆற்றல் மாறறியின் 

�ன்டம�ள் யாட்?

4. ஒளி மின்னழுத்த �்த்தின் 

�ன்டம�ள் யாட்?

பகுதி – ஈ

இரண்டு பகக அளவில் விகடயளிககவும் 10 மதிப்பபண்கள்

1. ஆற்றல் மாறறி�டள 

கதரந்்தடுக்கும் க்ாது �ருத்தில் 

்�ாள்ள க்ண்டியட் யாட்?

2. அழுத்த மின் ஆற்றல் மாறறி ்றறி 

விரி்ா� எழுது�?

3. ்்ப் மின்னிரடடைப ்றறி 

வி்ரி?

4. க�ரியல் மாறி மாறு்டை 

மின்மாறறிடய ்ைத்துைன் வி்ரி.

1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 

S.Chand & Company Ltd.

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

குறிப்புகர நூல் (Reference Book)

இகையதள முகவரி (Reference Internet Source)
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8
பாடம்

துவக்கிகள் மற்றும் கட்டுபபடுத்தும் 

சாதனஙகள்

கற்்றலின் ந�ாக்கம்

மின் இயந்திரங்கள் நீண்ட ்காலம் உழைப்பதற்கா்கவும், சரியான வழ்கயில் 

்கட்டுப்படுத்துவதற்கா்கவும், ்பாது்காபபு சாதனங்கள் மறறும் துவக்கி்கள் ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றன. 

ஆழ்கயால் மின் இயந்திரங்கழை இயக்கு்பவர்களும், மாணவர்களும் துவக்கி்கள் 

மறறும் ்கட்டுப்படுத்தும் சாதனங்கள் ஆகியவறழ்றப ்பறறி ததரிந்து த்காள்ளுதல் 

அவசியமாகும். மாணவர்கள் நலன் ்கருதியய துவக்கி்கள் மறறும் ்கட்டுப்படுத்தும் 

சாதனங்கள் என்்ற தழலப்பானது புதிய ்பா்டத் திட்்டத்தில் அறிமு்கப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.

பபாருளடக்கம்

8.1 அறிமு்கம் 

8.2  யநரத்திழச மின்யனாடி்களின் 

துவக்கி்கள்

8.3  மாறுதிழச மின்யனாடி்களின் 

துவக்கி்கள்

8.4 மின்சுறறு பிரிப்பான்

8.5 மின்சுறறு துணடிப்பான்

8.6 மினியயசசர மின் சுறறு துணடிப்பான்

8.7 வாரபபுரு மின் சுறறு துணடிப்பான்

8.8 நிலக் ்கசிவு மின் சுறறு துணடிப்பான்

ஒரு நாள் நிசசயம் விடியும். அது உன்னால் மட்டுயம 

முடியும்.   ஏ.பி.யே. அபதுல் ்கலாம்
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8.1 அறிமுகம்

ந ே ர் த் தி ச ை  ம ற் று ம்  ம ா று தி ச ை 
மினநனாடிகள்  ஆரம்்பத்  துவககத்திற்கும் , 
்பாதுகாப்பிற்கும் துவககிகள் ்பயனுள்்ளதாக 
அசமகிறது. 

8.2  ந�ர்த்திசச மின்நனாடிகளின் 

துவக்கிகள் 

8.2.1 துவக்கிகளின் நதசவ

ப்பாதுவாக அசனத்து மினநனாடிகளும் 
துவககத்தின ந்பாது அதிக மினநனாட்டத்சத 
மினைப்ச்ளயிலிருந்து எடுத்துக பகாள்கிறது. 
அதன அடிப்்பச்டயில், நேர்த்திசை மினநனாடிகள் 
துவககத்தின ந்பாது அதிக மினநனாட்டத்சத 
எடுத்துக பகாள்வதற்கான காரணத்சதப் ்பற்றிக 
காணந்பாம்.

ந ே ர் த் தி ச ை  மி ன ந ன ா டி க ளி ல் 
மினனகத்திற்கு பைல்லும் மினநனாட்டத்திற்கான 
ைமன்பாடு பினவருமாறு கூறப்்படடுள்்ளது.

Ia=
V - E

R
b

a

 

இங்கு V – ைப்ச்ள மினனழுத்தம்

Eb – எதிர் மினனியககு விசை

Ra – மினனகத்தின மினதச்ட

மி ன ந ன ா டி ச ய  து வ க கு ம் ந ்ப ா து 
மினனகத்தின நவகம் பூஜ்ஜியமாக இருப்்பதால் 
(N=0) மினனகத்தில் எதிர் மினனியககு விசை 
இருககாது. (Eb=0)

மினநனாடிசயத் துவககும் ந்பாது எதிர் 
மினனியககு விசை பூஜ்ஜியமாக இருப்்பதால், 
மினனகத்திற்குச் பைல்லும் மினநனாட்டத்சத 
கடடுப்்படுத்துவது, மினனகத்தின மினதச்ட 
ம ட டு ந ம  ஆ கு ம் .  மி ன த ச ்ட  கு ச ற வ ா க 
இருப்்பதால், மினனகத்தில் ்பாயும் மினநனாட்டம் 
மிக அதிக அ்ளவு இருககும். 

எடுத்துக்காட்டு
200நவால்ட,  10 குதிசரத் திறன பகாண்ட 
ந ே ர் த் தி ச ை  இ ச ண  மி ன ந ன ா டி யி ன 

நிர்ணயிககப்்ப்பட்ட மினநனாட்டம் 40ஆம்பியர். 
மினனகத்தின மினதச்ட 0.2 ஓம் எனக பகாள்க. 
அ த ச ன  ந ே ர டி ய ா க  மி ன ை ப் ச ்ள யு ்ட ன 
இசணககும்ந்பாது  மினனகத்தில்  ்பாயும் 
மினநனாட்டமானது

I

I

I A

a
b

a

a

a

V E
R
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�

�

�

�

�

200 0
0 2

200
0 2

1000

.

.

  (Eb = 0)

மினநனாடிசயத் துவககும் ந்பாது எதிர் 
மினனியககு விசை பூஜ்ஜியமாக இருப்்பதால் 
மினனகத்திற்குச் பைல்லும் மினநனாட்டத்தின 
மதிப்பு நிர்ணயிககப்்பட்ட மினநனாட்ட அ்ளசவ 
வி்ட 25 ம்டங்கு (1000/40 = 25) அதிகமாக 
இருககிறது. இதன காரணமாக கீழககண்ட 
விச்ளவுகள் நிகழகிறது.

i. மினனகத்தில் ஏற்்படும் அதிக பவப்்பம் 
க ா ர ண ம ா க  மி ன ன க ச்  சு ரு ள் க ள் 
கடுசமயாக ்பாதிககப்்படுகிறது. 

ii. திசைமாற்றியின மீது அதிக தீப்ப்பாறி 
ஏற்்படுகிறது.

iii. மினநனாடி இசணககப்்படடுள்்ள ைப்ச்ள 
சைனில் ஏற்்படும் அதிக மினனழுத்த 
வீழச்சியின காரணமாக, அந்த ைப்ச்ள 
சைனில் இசணககப்்படடுள்்ள மற்ற மின 
உ்பகரணங்கச்ளயும் அதன இயககத்சதயும் 
்பாதிககிறது.

இவவாறு அதிக மினநனாட்டம் ்பாயவசத 
தவிர்ப்்பதற்கு மினனகத்திற்கு பதா்டர்ச்சியாக 
இ ரு க கு ம ா று  ஒ ரு  ம ா று ம்  மி ன த ச ்ட 
இ ச ண க க ப் ்ப டு கி ற து .  இ ந் த  கூ டு த ல் 
மினதச்டயானது  துவககத்தில்  மினனகம் 
எடுத்துக  பகாள்ளும்  மினநனாட்டத்சதக 
கடடுப்்படுத்துகிறது. இதுநவ துவககிகளின 
அவசியமாகும்.
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புைச்சுருள்  (F)  எனற  மூனறு  முசனகள் 
இ ரு க கு ம் .  இ வ வ ச க ய ா ன  து வ க கி யி ல் 
ம ர ப் ்ப ை ச க  பி ன பு ற த் தி ல்  மி ன த ச ்ட க ள் 
அசமககப்்படடிருககும். மரப்்பைசகயின முன 
புறத்தில் பித்தச்ள குமிழகள் அசமககப்்படடு, 
மினதச்ட இசணப்புகச்ள ஒவபவாரு பித்தச்ள 
குமிழகந்ளாடு இசணப்பு பையயப்்படடிருககும். 
்ப்டம் 8.1இல் காடடியவாறு ்பாதுகாப்பிற்காக 
மீ றி ய  மி ன ்ப ளு  ரி லீ ஸ்  க ா யி ல்  ம ற் று ம் 
ந ே ா ந வ ா ல் ட  ரி லீ ஸ்  க ா யி ல்  ஆ கி ய ச வ 
இ ச ண க க ப் ்ப ட டி ரு க கு ம் .  து வ க கி யி ன 
சகப்பிடியானது பித்தச்ள குமிழ வழியாக 
ேகற்றும்்படி அசமககப்்படடிருககும். 

துவககியின  சகப்பிடியானது  முதல் 
குமிழில் பதாடும்்படி சவககும் ந்பாது முழு 
மினதச்டயானது மினனகம் மினசுற்நறாடு 
பதா்டர்  இசணப்பில்  இசணககப்்படுகிறது. 
பு ை ச் சு ரு ள்  மி ன சு ற் றி ல்  மு ழு  ை ப் ச ்ள 
மினனழுத்தமானது  இசணககப்்படுகிறது . 

துவக்கி்களின் முக்கியத்துவம்

i. துவககத்தில் எடுத்துக பகாள்ளும் அதிக 
மினநனாட்டத்சத குசறப்்பது. 

ii. ்ப ா து க ா ப் ்ப ா ன  இ ய க க த் ச த 
உறுதிப்்படுத்துவது.

8.2.2  ந�ர்த்திசச மின்நனாடி துவக்கி 

வசககள்

1. மூனறு முசனத் துவககி
2. ோனகு முசனத் துவககி

8.2.3 மூன்று முசனத் 

துவக்கி

மூ ன று  மு ச ன த் 
து வ க கி ய ா ன து  இ ச ண 
ம ற் று ம்  கூ ட டு 
மி ன ந ன ா டி க ச ்ள த் 
துவககுவதற்கு ்பயன்படுகிறது. மூனறு முசனத் 
துவககியில்  சைன  (L) ,  மினனகம்  (A) , 

படம் 8.1 மூன்று முசன பகாணட துவக்கி

நோ நவால்ட ரிலீஸ் காயில்

மீறிய மின்பளு ரிலீஸ் காயில்
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ந ்ப ா து  ந ே ர டி ய ா க  மி ன ன க  உ ல் ச ை க கு 
மி ன ந ன ா ட ்ட ம்  ப ை ல் ை  வ ழி  கி ச ்ட ய ா து . 
ஏபனனில் ,  நேராக  மினனக  உல்சைககு 
மினைாரம்  பைலுத்தினால்  அதிகப்்படியான 
மினநனாட்டம் பைனறு உல்சை எரிந்துவிடும்.

மீறிய மின் ்பளு ரிலீஸ் ்காயில் 

மீறிய மின ்பளு ரிலீஸ் காயில் ஒரு 
மினகாந்தத்சத பகாண்ட அசமப்்பாகும். இந்த 
மினகாந்த அசமப்்பானது, சைன மினநனாட்டம் 
மூைம்  மினகாந்தச்  ைகதிசய  ப்பறுகிறது . 
மினநனாடியில் நிர்ணயிககப்்பட்ட ்பளு அ்ளசவ 
வி்ட அதிகமாகும் ந்பாது மீறிய மின்பளு ரிலீஸ் 
காயிலில் ஏற்்படும் காந்த ைகதியானது நதசவயான 
அ்ளவு ஏற்்படடு ேகரும் இரும்ச்ப பிடித்து இழுககும். 
இவவாறு ேகரும் இரும்ச்ப பிடித்து இழுப்்பதனால் 
NVR காயிலில் குறுககுச்சுற்று ஏற்்படுகிறது. 
இதனால் NVR காயில், மினகாந்த ைகதியற்றதாகி 
விடுகிறது. துவககியின சகப்பிடியானது 'OFF' 
நிசைககு  வந்து  விடுகினறது .  இவவாறு 
மினநனாடியானது மீறிய மின்பளு ஏற்்படும் 
ந்பாது ்பாதுகாககப்்படுகிறது. 

மூன்று முழனத் துவக்கியின் 

குழ்ற்பாடு்கள்

மினநனாடியின  வசரயறுககப்்பட்ட 
நவகத்சதவி்ட அதிகமான நவகம் ப்பறுவதற்கு 
புைச்சுருள் மினநனாட்டத்சத மாற்றியசமத்து 
அதிகமான நவகம் ப்பற முடிகிறது. அம்மாதிரியான 
இ்டங்களில் உள்்ள மினநனாடிகளில் மூனறு 
மு ச ன  ப க ா ண ்ட  து வ க கி  ப ்ப ா து வ ா க 
்பயன்படுத்துவதில்சை. ஏபனனில் துவககியின 
சகப்பிடிசய 'ON' நிசையிநைநய தன வைம் 
இழுத்துப்  பிடித்துக  பகாணடிருப்்பதற்குத் 
நதசவயான  காந்த  ைகதிசய  புைச்சுருள் 
மினநனாட்டத்சத குசறத்து மாற்றியசமககும் 
ந்பாது ப்பற முடியாமல் ந்பாவதால் துவககியின 
சகப்பிடியானது  (அதிகநவகம்  ப்பறும்்படி 
மாற்றியசமககும் ந்பாது) 'OFF'  நிசைககு 
பைனறுவிடுவதால் மினநனாடி நினறு விடுகிறது. 
இந்த குசற்பாடு ோனகு முசன துவககியில் 
நிவர்த்தி பையயப்்படுகிறது.

அடுத்து சகப்பிடிசய அடுத்த குமிழிற்கு ேகற்றும் 
ந ்ப ா து  மி ன த ச ்ட யி ன  அ ்ள வு  ை ற் று 
கு ச ற க க ப் ்ப ட டு ம் ,  மீ த மு ள் ்ள  மி ன த ச ்ட 
மி ன ன க த் ந த ா டு  ப த ா ்ட ரி ச ண ப் பி லு ம் 
இசணககப்்படுகிறது. இவவாறு சகப்பிடிசய 
சிறிது ,  சிறிதாக  ேகற்றி  கச்டசி  குமிழில் 
சவககப்்படுகிறது .  இது  சகப்பிடியின  வில் 
விசைககு எதிராக ்ப்டத்தில் காடடியுள்்ள்படி 
இருககும்.

துவககியில்  மிருதுவான  இரும்புத் 
து ண ்ட ா ன து  ச க ப் பி டி ந ய ா டு 
இசணககப்்படடிருககும் .  சகப்பிடியானது 
'ON' நிசைககு பைல்லும் ந்பாது, சகப்பிடியில் 
உ ள் ்ள  மி ரு து வ ா ன  இ ரு ம் பு த்  து ண ச ்ட 
மினகாந்தமாக  உள்்ள  NVR காயிைானது 
இழுத்து  தன  வைம்  சவத்துக  பகாள்ளும் . 
ைப்ச்ள மினனழுத்தம் குசறவாக இரும்கும் 
ந ்ப ா து  அ ல் ை து  மி ன ை ப் ச ்ள 
இல்ைாதிருககும்ந்பாது NVR காயில் மினகாந்தத் 
தனசமசய இழந்து சகப்பிடிசய தன வைம் 
சவத்திருகக முடியாமல் விடடு விடும். வில் 
விசை  காரணமாக  சகப்பிடியானது  'OFF' 
நிசைககு பைனறு விடும்.

்பாது்காபபு சாதனங்கள்  

யநாயவால்ட் ரிலீஸ் ்காயில்

N V R  எ ன ்ப து  ஒ ரு  மி ன க ா ந் த ம் 
ந்பானறது.  இது புைச்சுருள் மினசுற்நறாடு 
இசணககப்்படடிருககும். புைச்சுருள் மினசுற்று 
மினைப்ச்ள  ப்பறும்  ந்பாது  NVR காயில் 
எ ன ்ப து  க ா ந் த  ை க தி ச ய  ப ்ப று ம் .  இ து 
சகப்பிடிசய 'ON' நிசையில் இருககும் ந்பாது 
தன  வைம்  இழுத்து  சவத்துக  பகாள்ளும் . 
ஏற்கனநவ  வி்ளககியுள்்ள்படி  மின  ைப்ச்ள 
துணடிககப்்படும் ந்பாது (அல்ைது) குசறவான 
மினனழுத்த மினைப்ச்ளயினாநைா மினகாந்தத் 
தனசம NVR காயிலில் குசறந்து (அல்ைது) 
இல்ைாமல் ந்பாயவிட்டாநை சகப்்படியானது 
'ON' நிசையில்  இருந்து  விடு்படடு  'OFF' 
நிசைககு  வில்  விசை  காரணமாக  பைனறு 
விடும். மீணடும் மின ைப்ச்ள கிச்டககப் ப்பறும் 
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மி ன த ச ்ட ந ய ா டு  ப த ா ்ட ரி ச ண ப் பி ல் 
இசணககப்்படடு மின ைப்ச்ளநயாடு இசண 
இ ச ண ப் பி ல்  இ ச ண க க ப் ்ப டு கி ற து .  பு ை ச் 
சுருள் மினநனாட்டத்திற்கும் NVR காயிலுககும் 
பதா்டர்பில்சை. புைச்சுருள் மினநனாட்டத்தில் 
மாறுதல் பையதால், NVR காயிலுககு பைல்லும் 
மி ன ந ன ா ட ்ட த் தி ல்  எ வ வி த  ்ப ா தி ப் பு ம் 
இருககாது .  புைச்சுருள்  மினதச்டமாற்றி 
மூைம் மாற்றியசமத்து நவகக கடடுப்்பாடு 
பையயும்ந்பாது, NVR காயில் மினநனாட்டம் 
ம ா ற ா து .  எ ன ந வ  மி ன க ா ந் த ம ா ன து 
சகப்பிடிசய 'ON' நிசையில் பதா்டர்ந்து தன 
வைம் இழுத்து சவத்திருககத் நதசவயான 
ை க தி ச ய  ப ்ப ற் று க  ப க ா ண ந ்ட யி ரு க கு ம் . 
இவவாறு மூனறு முசன துவககியில் உள்்ள 
குசற்பா்டானது ோனகு முசனத் துவககியில் 
நிவர்த்தி பையயப்்படுகிறது. 

8.2.4 �ான்கு முசன துவக்கி

ோனகு முசன துவககியானது இசண 
மற்றும்  கூடடு  மினநனாடிகச்ளத்  துவகக 
்பயன்படுகிறது. ோனகு முசன துவககியில் சைன 
(L+), சைன (L-) மினனகம் (A), புைச்சுருள் 
(F) ஆகிய ோனகு முசனகள் இருககும். 

கீழகண்ட சிை நவறு்பாடுகச்ளத் தவிர, 
மூனறு முசன துவககி மற்றும் ோனகு முசன 
துவககி ஆகியசவகளின அசமப்பு, பையல்்படும் 
முசற ஒநர மாதிரியாகநவ இருககும்.

மூனறு முசன துவககியில் NVR காயில் 
பு ை ச்  சு ரு ளு க கு  ப த ா ்ட ரி ச ண ப் பி ல் 
இசணககப்்படடிருககும் .  ஆனால்  ோனகு 
முசனத் துவககியில் புைச் சுருள் மினநனாட்டம் 
முழுவதும் NVR காயில் வழியாக பைல்ைாது. 
NVR காயில்  என்பது  R எனற  ்பாதுகாப்பு 

படம் 8.2 �ான்கு முசன பகாணட துவக்கி

மீறிய மின்பளு 

ரிலீஸ் காயில்

நோ நவால்ட ரிலீஸ் காயில்

இரும்புத் துணடு
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8.2.5  மூன்று முசன மற்றும் �ான்கு முசன துவக்கிகளுக்கிசடநே உள்ள நவறுபாடு

வ. எண மூன்று முசன துவக்கி �ான்கு முசன துவக்கி

1 மூன்று முழன்கள் இருக்கும் (L,F,A) நான்கு முழன்கழைக் த்காணடிருக்கும் 

(L+, L-, A, F)

2 NVR சுருைானது புலசசுருளுக்கு 

ததா்டர இழணபபில் 

இழணக்்கப்பட்டிருக்கும்.

NVR சுருைானது புலசசுருளுக்கு ்பக்்க 

இழணபபில் இழணக்்கப்பட்டிருக்கும்.

3 யநரத்திழச இழணபபுல 

மின்யனாடிழய துவக்குவதறகு 

்பயன்்படுகி்றது.

யநரத்திழச கூட்டுபபுல மின்யனாடிழய 

துவக்குவதறகு ்பயன்்படுகி்றது.

8.3  மாறுதிசச மின்நனாடிகளின் 

துவக்கிகள்

8.3.1  தூணடல் வசக மின்நனாடி 

துவக்கியின் வசககள்

i. முழு மினனழுத்தத்தில் ச்டரகட – ஆன – 
சைன துவககி 

ii. ஸ்்டார் ப்டல்்டா துவககி
iii. ஆடந்டா மினமாற்றித் துவககி
iv. சுழலி மினதச்ட துவககி

8.3.2  முழு மின்னழுத்தத்தில் சடரக்ட் – 

ஆன் – சைன் துவக்கி

ப்பரிய வசக 3f அணில் கூடு தூண்டல் 
வசக மினநனாடி, அதன நிசையி உல்சைககு 
வழங்கும் ைப்ச்ள மினனழுத்தத்சத குசறத்து 
பகாடுத்து துவககும்்படி பையயப்்ப்ட நவணடும். 
ஆனால் 5 குதிசரத்திறன வசர உள்்ள சிறிய 
வசக மினநனாடிகச்ள நேரடியாக ைப்ச்ளயில் 
இசணத்து துவகக ்பயனடுகினறன.

படம் 8.3 சடரக்ட் – ஆன் – சைன் துவக்கி

3 நிசைமின் சபசள

மின் உருகு இசை

நிறுத்தி

நிசைமின் சபசள

துவஙக

பதாசைவு நிறுத்தி

மின்நனாடி
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iii. எளிய ்பராமரிப்பு.
iv. விசை குசறவு.

ஆ. குழ்ற்கள்

i. குசறந்த  குதிசரத்  திறன  பகாண்ட 
மினநனாடிகளுககு மடடுநம ்பயன்படுத்த 
முடியும்.

ii. துவகக மினநனாட்டத்சதக கடடுப்்படுத்த 
முடிவதில்சை.

iii. குறுகிய  நேரத்தில்  நிர்ணயிககப்்பட்ட 
ந வ க த் ச த  அ ச ்ட ய க  கூ டி ய 
மினநனாடிகளுககு மடடுநம ஏற்றது.

8.3.3  ஸ்்டார – த்டல்்டா முழ்றயில் 

துவக்குதல்

படம் 8.4 ஸடார் படல்டா துவக்கி

இம்முசறயில்  நிசையி-யின  நிசை 
உல்சையானது முதலில் 'ஸ்்டார்' இசணப்பில் 
இசணத்து துவககப்்படடு,  அதனபின முழு 
மினனழுத்தத்சதயும் 'ப்டல்்டா' இசணப்பில் 
இசணககப்்படடு உல்சைககு பைலுத்தப்்படுகிறது. 
இந்த இசணப்பு மாறி மாறி இசணககப்்படுவசத 
துவககியில் உள்்ள பதாடு முசன அசமப்பு 
சகப்பிடிசய இயககும்ந்பாது ஏற்்படுத்துகிறது. 
ப்டல்்டா இசணப்பில் இசணத்து இயககும் 

5HP வசர உள்்ள தூண்டல்  வசக 
மினநனாடிகச்ள நேரடியாக மினைாரம் பகாடுத்து 
து வ க கு ம்  மு ச ற ய ா ன து  ்ப ்ட ம்  8 . 3  இ ல் 
காட்டப்்படடுள்்ளது. இந்த மினசுற்றில் மின உருகு 
இசழ, பவப்்ப அதிக ்பளு ரிநை, ஆகியசவகள் 
மினநனாடியின உல்சையின மீறிய மின ்பளு 
காரணமாக  ்பாதிப்பு  ஏற்்ப்டாமல்  இருகக 
ப்பாருத்தப்்படடுள்்ள ்பாதுகாப்பு ைாதனமாகும்.

துவகக அழுத்தும் ்பட்டசன அழுத்தினால் 
பதாடுமுசனகள், காயில் A என்பது காந்தமாகி 
முசனகள் முழுவதும் பதா்டர்பு ஏற்்படுகிறது. 
மினநனாடி, ைப்ச்ள பமயிநனாடு முதனசம 
பதாடுமுசன வழியாக இசணககப்்படுகிறது. 
அழுத்தும் ்பட்டசன அழுத்துவசத விடடுவிட்டால் 
கூ்ட மினநனாடிககு பதா்டர்ந்து மினைாரம் 
பைல்லும். ஏபனனில் பதாடு முசனயானது 
உல்சையின  சீலிங்  பதாடு  முசனகள்  ' a ' 
வழியாக மின ைப்ச்ள பூர்த்தியாகி முதனசம 
ப த ா டு மு ச ன க ள்  ப த ா ்ட ர் ந் து  ' ஆ ன ' 
நிசையிநைநய இருந்து மினநனாடிசய இயகக 
சவககிறது.

்ப்டத்தில்  உள்்ளவாறு  பதாடுமுசன 
'A '  இல்  உள்்ள  பதாடுமுசன  ' a '  என்பது 
ந�ால்டிங்  பதாடுமுசன  ஆகும் .  நிறுத்த 
அ ழு த் து ம்  ்ப ட ்ட ச ன  அ ழு த் தி ய து ம் 
ப த ா டு மு ச ன க ள்  க ா ந் த த்  த ன ச ம ச ய 
இழந்துவிடுகிறது. முதனசம பதாடு முசனகள் 
திறந்து பகாள்ளும். எனநவ மினநனாடிககு 
பைல்லும் மினைாரம் நிறுத்தப்்படடு, மினநனாடி 
நினறுவிடும். மினநனாடியில் மீறிய மின்பளு 
ஏற்்படும்  ந்பாது  மீறிய  மின்பளு  ரிநையில் 
உள்்ள  பதாடுமுசன  ' c '  என்பது  திறந்து , 
நமாட்டாசர உ்டனடியாக நிறுத்தி விடுகிறது. 
குறுககுச் சுற்று எற்்படும் ந்பாது ்பாதுகாப்பிற்காக 
மின உருகு இசழ ப்பாருத்தப்்படடுள்்ளது.

அ. நன்ழம்கள்

i. அசமப்பு எளிதானது.
ii. நிறுவுதல் எளிதானது.
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ஆ. நன்ழம்கள்

1. விசை குசறவு.

2. துவகக மினநனாட்டமானது மூனறில் ஒரு  
ம்டங்கு குசறககப்்படுகிறது.

3. இயககுவதும் எளிது.

இ. குழ்ற்கள்

1. துவககச் சுழற்றுத் திறன குசறவு.
2. மினநனாடியின இசணப்புப் ப்படடியில் 

ஆறு  முசனகள்  இருககநவணடும் . 
(ஸ்்டார்  மற்றும்  ப்டல்்டா  இசணப்பு 
பையவதற்கு)

3. துவககிககும், மினநனாடிககும் இச்டநய 
ஆறு க்டத்திகள் நதசவப்்படுகிறது.

8.3.4 ஆட்நடா மின்மாற்றித் துவக்கி

படம் 8.5 ஆட்நடா மின்மாற்றித் துவக்கி

்ப்டம் 8.5 இல் காடடியுள்்ளவாறு ஆடந்டா 
மி ன ம ா ற் றி த்  து வ க கி யி ல்  ஒ ரு  ஆ ட ந ்ட ா 
மி ன ம ா ற் றி யு ம் ,  இ ச ண ப் பி யு ம் 
ப்பாருத்தப்்படடிருககும்.

ந்பாது  மினநனாடி  எடுத்துக  பகாள்ளும் 
மினநனாட்டத்தில்  1/3 அ்ளவிற்கு  ஸ்்டார் 
இ ச ண ப் பி ல்  து வ க கு ம்  ந ்ப ா து 
மினநனாட்டமானது குசறககப்்படுகிறது.

அ.  ஸ்்டார இழணபபு தசயவதால் 

சுைறறுத்தி்றன் குழ்றவு

தூண்டல் வசக மினநனாடியின சுழற்றுத் 
திறன என்பது பைலுத்தப்்படும் மினனழுத்தத்தின 
வர்ககத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் அசமயும். ஸ்்டார் 
இசணப்பில் நிசை மினனழுத்தம் என்பது 1/3 
ம ்ட ங் கு  கு ச ற க க ப் ்ப டு வ த ா ல்  சு ழ ற் று த் 
திறனுககாக  முழு  மினனழுத்தம்  பைலுத்த 
நவணடும். ்ப்டம் 8.4-இல் ைாதாரண ஸ்்டார் 
ப்டல்்டா துவககி (சகயினால் இயககும் விதம்) 
காட்டப்்படடுள்்ளது.

ஸ்்டார்  இசணப்பிலிருந்து  ப்டல்்டா 
இ ச ண ப் பி ற் கு  ம ா ற் ற ம்  ப ை ய யு ம்  ந ்ப ா து 
மினநனாடியின உல்சை முசனகளின வரிசை 
மாறாமல் இருககும்்படி மிகவும் கவனமாகச் 
பையய நவணடும். அவவாறு இல்சைபயனில், 
ஸ் ்ட ா ர்  இ ச ண ப் பி ல்  இ ரு ந் து  ப ்ட ல் ்ட ா 
இசணப்பிற்கு  மாற்றும்  ந்பாது  ஏற்கனநவ 
சுழனறுக பகாணடிருந்த திசையில் சுழைாமல், 
எதிர் திசையில் மினநனாடி சுழலும். அழுத்தும் 
்ப ட ்ட ன ,  இ ச ண ப் பி  உ த வி ந ய ா டு 
கடடுப்்படுத்தககூடிய, சகயினால் இயககும் 
ஸ்்டார் ப்டல்்டா தானியங்கி வசகயில், ஸ்்டார் 
இசணப்பிலிருந்து  ப்டல்்டா  இசணப்பிற்கு 
நேரக கடடு்பாடு ரிநை ப்பாருத்தப்்படடு, அதன 
வ ழி ய ா க  ம ா ற் ற ப் ்ப டு கி ற து .  ஸ் ்ட ா ர் 
இசணப்பிலிருந்து  ப்டல்்டா  இசணப்பிற்கு 
மாற்றம் பையய எவவ்ளவு நேரம் எடுத்துக 
பகாள்்ள நவணடும்  என  நேரக  கடடு்பாடு 
ரி ந ை யி ல்  மு ன கூ ட டி ந ய  நி ர் ண ய ம் 
பையயப்்படடிருககும் .  இந்த  தாமத  நேரம் 
என்பது ,  மினநனாடி  துவககும்  நேரத்சதப் 
ப்பாருத்து நேரக கடடு்பாடு ரிநையில் நிர்ணயம் 
பையயப்்ப்ட நவணடும்.
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ந்பாது  ஒனறுககு  நமற்்பட்ட  ந்டப்பிங்காக 
எடுத்துக பகாள்்ளைாம்.

8.3.5 சுைலி மின்தசட துவக்கி

ே ழு வு  வ ச ்ள ய  தூ ண ்ட ல்  வ ச க 
மினநனாடிசய  சுழலியின  மினசுற்நறாடு 
அதிகப்்படியான மினதச்டசய துவககத்தில் 
்ப்டம் 8.6 இல் காடடியுள்்ளவாறு இசணத்து 
எளிதில் துவககைாம்.

துவககத்திற்காக நைர்ககப்்படும் அதிகப் 
்படியான மினதச்டயினால் துவகக மினநனாட்டம் 
கு ச ற க க ப் ்ப ட டு ,  து வ க க  சு ழ ற் று த் தி ற ன 
அதிகரிககப்்படுகிறது.

மினநனாடி துவங்க ஆரம்பித்தவு்டன, 
்ப டி ப் ்ப டி ய ா க  அ தி க ப் ்ப டி ய ா ன  மி ன த ச ்ட 
மி ன சு ற் றி லி ரு ந் து  கு ச ற க க ப் ்ப டு கி ற து . 
மினநனாடி அதன வசரயறுககப்்பட்ட முழு 
நவகத்சத அச்டந்த பின சுழலியின அதிகப் 
்படியான  மினதச்டயானது  முழுவதுமாக 
விைகி, ேழுவு வச்ளய முசனகள் அசனத்தும் 
குறுககுச் சுற்று பையயப்்படுகிறது. தற்ந்பாது 
மி ன ந ன ா டி  அ த ன  மு ழு  சு ழ ற் று த்  
தி ற னி ல்  கு ச ற ந் த  ந வ க  வ ழு க க லி ல்  
பையல்்படுகிறது.

இசணப்பி S என்பசத துவகக நிசையில் 
இ ரு க கு ம்  ந ்ப ா து  மி ன ந ன ா டி  உ ல் ச ை 
மு ச ன க ளு க கு  கு ச ற க க ப் ்ப ட ்ட 
மி ன ன ழு த் த ம ா ன து  ப ை லு த் த ப் ்ப டு கி ற து . 
மினநனாடியின வசரயறுககப்்பட்ட நவகத்தில் 
8 0 %  ந வ க ம்  அ ச ்ட ந் த வு ்ட ன ,  ' S '  எ ன ற 
இசணப்பிசய ஓடும் நிசைககு மாற்ற நவணடும். 
இ ப் ப ்ப ா ழு து  ஆ ட ந ்ட ா  மி ன ம ா ற் றி  மி ன 
சு ற் றி லி ரு ந் து  வி ை க கி  ச வ க க ப் ்ப ட டு , 
மினநனாடியின உல்சைககு  முழு  ைப்ச்ள 
மினனழுத்தத்சத வழங்குகிறது.

ைாதாரணமாக சகயினால் இயககக 
கூடிய ஆடந்டா மினமாற்றி துவககியின மின 
இசணப்பு ்ப்டம் 8.5 இல் காட்டப்்படடுள்்ளது. 
இது தவிர அழுத்தும் ்பட்டன இசணப்பி ப்பாருத்தி 
தானியங்கி துவககியாக பையல்்படும் துவககிகளும் 
உணடு. இதில் மினநனாடியின வசரயறுககப்்பட்ட 
நவகத்தில் 80% நவகம் அச்டந்தவு்டன துவகக 
நிசையில்  இருந்து  ஓடு  நிசைககு  பதாடு 
முசனகள் மூைம் தானாகநவ மாற்றப்்படுகிறது.

சிறிய வசக மினநனாடியில் இசணப்பி 
'S' என்பது காற்றுத் தச்ட வசகயாக இருககும். 
உ்பநயாகிப்்பவர்களின நதசவசயப் ப்பாருத்து, 
துவகக நிசை மினனழுத்தத்சத நதர்ந்பதடுககும் 

படம் 8.6 சுைலி மின்தசட துவக்கி
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8.5.2 இேஙகும் விதம்

மி ன சு ற் று  து ண டி ப் ்ப ா னி ல்  உ ள் ்ள 
முககியமான ்பாகங்கள், நிசையான மற்றும் 
ேகரும் பதாடுவானகள் ஆகும். மினசுற்றுகள் 
ைாதாரணமாக பையல்்படடுக பகாணடிருககும் 
ந்பாது ,  மின  சுற்றுகளில்  ்பழுது  ஏற்்ப்டாத 
வசகயில் மினசுற்று துணடிப்்பானில் உள்்ள 
நிசையான மற்றும் ேகரும் பதாடுவானகள் 
பதா்டர்ந்து மூடிய நிசையிநைநய இருககும்.

நமலும்  மினசுற்று  துணடிப்்பானில் 
உ ள் ்ள  ப த ா டு வ ா ன க ச ்ள  க ட டு ப் ்ப ா ட டு 
ைாதனத்தின மூைமாக இயககி திறந்து மூ்டச் 
பையயைாம் .  மினசுற்றில்  ஏநதனும்  ஒரு 
்பகுதியில் ்பழுது உண்டாகும் ந்பாது மினசுற்று 
துணடிப்்பானின ரிநை சுருள் காந்தத் தனசம 
அச்டந்து, ேகரும் பதாடுவானகச்ள இழுத்து 
மினசுற்சற துணடிககிறது. இவவாறு மினசுற்சற 
துணடிககும்ந்பாது, மினசுற்று துணடிப்்பானில் 
உள்்ள பதாடுவானகளுககு இச்டநய தீப்ப்பாறி 
ஏற்்படுகிறது. இந்த தீப்ப்பாறி மிகக குறுகிய 
நேரத்தில் அசணககப்்ப்டாவிட்டால் மிகப்ப்பரிய 
்பாதிப்ச்ப ஏற்்படுத்திவிடும். 

8.5.3  தீபபபாறிசே அசைக்கும் 

முச்றகள்

மினசுற்று துணடிப்்பானில் ஏற்்படும் 
தீ ப் ப ்ப ா றி ச ய  இ ர ண டு  மு ச ற க ளி ல் 
அசணககைாம்.

அசவ 

i. அதிக மின தச்ட முசற
ii. குசறந்த மினதச்ட முசற

8.5.4  மின்சுற்று துணடிபபானின் 

வசககள்

தீப்ப்பாறிசய அசணகக ்பயன்படுத்தும் 
ப ்ப ா ரு ளி ன  அ டி ப் ்ப ச ்ட யி ல்  மி ன சு ற் று 
து ண டி ப் ்ப ா ன க ள்  கீ ழ க க ண ்ட வ ா று 
ஒப்பி்டப்்படுகிறது

8.4 மின்சுற்று பிரிபபான்

படம் 8.7 மின்சுற்று பிரிபபான்

மினசுற்று  பிரிப்்பான  என்பது  ்பளு 
இல்ைாத ைமயங்களில் மினசுற்சற தனிசமப் 
்படுத்த ்பயன்படும் இசணப்பி ஆகும். இதன 
அசமப்பு ்ப்டம் 8.7 இல் காட்டப்்படடுள்்ளது. 
இ த ச ன  மி ன ந ன ா ட ்ட ம்  ்ப ா ய ந் து 
பகாணடிருககும்ந்பாது கணடிப்்பாக ்பயன்படுத்தக 
கூ ்ட ா து .  மி ன சு ற் று  பி ரி ப் ்ப ா ன  அ தி க 
மினநனாட்டத்தில் பைனறு பகாணடிருககும் 
ந்பாது கவனக குசறவாக இயககினால், தீப்ப்பாறி 
ஏ ற் ்ப டு ம் .  இ த ன  க ா ர ண ம ா க  மி ன சு ற் று 
பிரிப்்பாசன, தாங்கியுள்்ள மினகாப்புகச்ள 
்பாதிப்்பச்டயச் பையவநதாடு மடடுமல்ைாமல், 
அதசன இயககு்பவசரயும் ்பாதிககும் அ்ளவிற்கு 
வி்பத்சத ஏற்்படுத்தி விடும்.

8.5 மின்சுற்று துணடிபபான்

8.5.1 விளக்கம்

மி ன சு ற் று  து ண டி ப் ்ப ா ன  எ ன ்ப து 
மினசுற்றுகளில் அதிக ்பளு அல்ைது குறுககுச் 
சுற்று  ஏற்்படும்ந்பாது  தானாகநவ  இயங்கி 
மினைப்ச்ளயிலிருந்து மினசுற்சற துணடிககும் 
தானியங்கி இசணப்பி பகாண்ட அசமப்்பாகும். 
மினசுற்று  துணடிப்்பானின  முககிய  ்பணி 
என்பது ்பழுசதக கண்டறிந்து உ்டனடியாக 
மி ன சு ற் று க கு  ப ை ன று  ப க ா ண டி ரு க கு ம் 
மினநனாட்டத்சத தச்ட பையவநத ஆகும். 
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8.5.5  மின்சுற்று பிரிபபான் மற்றும் மின்சுற்று துணடிபபான் ஆகிேவற்றிக்கு இசடநே 

உள்ள நவறுபாடுகள்

வ.எண மின்சுற்று பிரிபபான் மின்சுற்று துணடிபபான்

1 மின் ்பளு இல்லாத சமயங்களில் மட்டுயம 

்பயன்்படுத்த முடியும்.

மின் ்பளு இருந்தாலும் 

்பயன்்படுத்தலாம்.

2 இதழன ழ்கயால் மட்டுயம இயக்்க முடியும். இது தானா்கயவ இயங்கக்கூடியது.

3 இயந்திரவியல் சாதனமாகும். மின் இயந்திரவியல் சாதனமாகும்.

4 இது துழண மின் நிழலயங்களில் 

்பழுது ஏற்பட்்ட ்பகுதிழய மட்டுயம 

மின்சபழையிலிருந்து துணடிக்கும்.

எந்தப ்பகுதியில் ்பழுது 

ஏற்பட்்டாலும் தமாத்தமா்க மின் 

சபழைழய துணடிக்கும். 

வ. 

எண
வசககள்

தீபபபாறிசே அசைக்க 

பேன்படுத்தும் பபாருட்கள்
மின்னழுத்த வரம்பு

1 ்காறறு முறிவு வழ்க ்காறறு 1000 யவா. வழர

2 எணதணய ததாட்டி வழ்க மின்மாறறி எணதணய 33 கி.யவா. வழர

3 குழ்றந்த ்பட்ச எணதணய வழ்க மின்மாறறி எணதணய 132 கி.யவா. வழர

4 ்காறறு தவடிபபு வழ்க அழுத்தக் ்காறறு 132 கி.யவா. வழர

5 சல்ஃ்பர எக்சா புயைாழரடு SF
6
 வாயு 400 கி.யவா. முதல் 760 

கி.யவா. வழர

6 தவறறி்ட வழ்க தவறறி்டம் 11 கி.யவா. முதல் 33 கி.யவா. 

வழர

7 உயர மின்னழுத்த 

யநரத்திழச மின்சார வழ்க

SF
6
 வாயு அல்லது 

தவறறி்டம்

± 500 கி.யவா. வழர

உஙகளுக்கு பதரியுமா?

சூரிய ஒளி மற்றும் காற்றின மூைம் ப்பறப்்படும் 
மினனாற்றைானது ரி்டாகஸ் மின கைத்தில் 
நைமித்து சவககப்்படடு சூரிய ஒளி மற்றும் 
காற்று ்பற்றாககுசற நேரங்களில் நைமித்து 
ச வ க க ப் ்ப டு ம்  மி ன ன ா ற் ற ை ா ன து 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.

அந்த நேரத்தில், இரைாயன ப்பாருடகள், தி்ட 
மினமுசனகளின வழியாக உந்தப்்படடு , 
மி ன ன ா ற் ்ப கு தி க கு  மி ன ை ா ர த் ச த 
வழங்குவதற்கு ஒரு எைகடரான ்பரிமாற்றத்சத 
உருவாககுகிறது.

இசைபபி

எதிர்முசன 

மாற்றிே பகுதி

மின் சக்தி மூைம்

பளு

எதிர்மின்வாய் ந�ர்மின்வாய்

குைாய்

எதிர்மின் 

பரிமாற்்ற சவ்வு

எதிர்மின் 

பகுனி 

நதக்கம்

ந�ர்முசன 

மாற்றிே பகுதி

ந�ர்மின் 

பகுனி 

நதக்கம்

குைாய்
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iii. மு ம் மு ச ன  ப க ா ண ்ட  மி னி ந ய ச் ை ர் 
மினசுற்று துணடிப்்பான

1. ஒரு முழன த்காண்ட மினியயசசர 

மின்சுறறு துணடிப்பான்

i. மின வி்ளககு மற்றும் ைாதாரண ்பளு 
பகாண்ட குசறந்த அ்ளவு மின நதசவ 
உள்்ள இ்டங்கள் மற்றும் ஒரு க்டத்திசய 
மடடும்  ்பாதுகாககத்  நதசவப்்படும் 
இ்டங்களில்  இந்த  வசக  மினசுற்று 
துணடிப்்பான ்பயன்படுகிறது.

ii. மின உருகு இசழ ப்படடியில், ஒரு மின 
உருகு இசழககுரிய இ்டத்சத மடடும் 
அச்டத்துக பகாள்ளும்.

2. இருமுழன த்காண்ட மினியயசசர 

மின்சுறறு துணடிப்பான்

i. குளிரூடடிகள் பகாண்ட வீடுகள் மற்றும் 
ஓர்ளவு  ்பளு  பகாண்ட  இ்டங்களில் 
மினசுற்றின இரணடு க்டத்திகச்ளயும் 
கடடுப்்படுத்துவதற்குப் ்பயன்படுகிறது.

ii. மினசுற்றின இரு க்டத்திகளில் ஏநதனும் 
ஒனறில்  ்பழுது  ஏற்்பட்டாலும் ,  இது 
இரணடு க்டத்திகச்ளயும் மினதுணடிப்பு 
பையகிறது.

iii. மின உருகு இசழ ப்படடியில், இரணடு 
மி ன உ ரு கு  இ ச ழ க க ா ன  இ ்ட ங் க ள் 
இதற்குப் ந்பாதுமானது.

3. மும்முழன த்காண்ட மினியயசசர 

மின்சுறறு துணடிப்பான்

i. மூனறு நிசை பகாண்ட மினசுற்றுகளில் 
உள்்ள மின ைாதனங்கச்ளப் ்பாதுகாகக 
இது ்பயன்படுகிறது.

ii. எ டு த் து க க ா ட ்ட ா க ,  மூ ன று  நி ச ை 
மி ன ை ப் ச ்ள யி ல்  இ ய ங் க க  கூ டி ய 
ே க ரு ம்  மி ன ்ப டி க க ட டு க ள்  ம ற் று ம் 
ப ்ப ரி ய  அ ்ள வி ்ள ா ன  கு ளி ரூ ட டி க ள் 
பகாண்ட மினசுற்றுகச்ளப் ்பாதுகாககப் 
்பயன்படுகிறது.

8.6  மினிநேசசர் மின்சுற்று 

துணடிபபான்  

Miniature Circuit Breaker 

மினிநயச்ைர் மினசுற்று துணடிப்்பான 
என்பது  மினைார  மற்றும்  இயந்திர  கைப்பு 
பகாண்ட மினைாதனம் ஆகும். இதன அசமப்பு 
்ப்டம் 8.8 இல் காட்டப்்படடுள்்ளது. இது அதிக 
்பளு மற்றும் குறுககுச் சுற்று காரணமாகப் 
்ப ா யு ம்  மீ றி ய  மி ன ந ன ா ட ்ட த் தி லி ரு ந் து 
மினசுற்றுகச்ளப் ்பாதுகாககிறது.

• 1000 ஆம்பியர்  வசர  மினநனாட்டம் 
உள்்ள மினசுற்றில் ்பயன்படுகிறது.

• இது குசறந்த மினனழுத்தம் பகாண்ட 
மினசுற்று  துணடிப்்பான  வசகயாக 
இருப்்பதால் இதசன வீடுகள் மற்றும் வணிக 
வ்ளாகங்களில் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.

படம் 8.8 மின்சுற்று துணடிபபான்

8.6.1  மினிநேசசர் மின்சுற்று 

துணடிபபான்களின் வசககள்

மினிநயச்ைர் மினசுற்று துணடிப்்பான 
மூனறு வசகப்்படுகிறது. அசவயாவன,

i. ஒரு  முசன  பகாண்ட  மினிநயச்ைர் 
மினசுற்று துணடிப்்பான

ii. இ ரு மு ச ன  ப க ா ண ்ட  மி னி ந ய ச் ை ர் 
மினசுற்று துணடிப்்பான
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8.7  வார்பபுரு மின்சுற்று 

துணடிபபான்  

Moulded Case Circuit  

Breaker – MCCB

மினிநயச்ைர் மினசுற்று துணடிப்்பாசனப் 
ந்பானநற இதுவும் மினைாரம் மற்றும் இயந்திரக 
கைப்பு பகாண்ட மினைாதனம் ஆகும். அதிக 
்பளு மற்றும் குறுககுச் சுற்று காரணமாகப் 
்பாயும் மினநனாட்டத்திலிருந்து மினசுற்றுகச்ள 
இது ்பாதுகாககிறது. நமலும் இது 63ஆம்பியர் 
மினநனாட்டம் பகாண்ட மின சுற்றுகளில், 

8.7.1  மினிநேசசர் மின்சுற்று துணடிபபான் மற்றும் வார்பபுரு மின்சுற்று துணடிபபான் 

நவறுபாடுகள்

வ.எண மினிநேசசர் மின்சுற்று துணடிபபான் வார்பபுரு மின்சுற்று துணடிபபான்

1 100 ஆம்பியர அைவுக்கு கீைான 

மின்சுறறு்களுக்கு ஏற்றது.

63 – 3000 ஆம்பியர அைவு வழர 

மின்சுறறு்களுக்கு ஏற்றது.

2
குறுக்குசசுறறு மறறும் அதி்க 

மின்்பளுவினால் ஏற்படும் 

்பழுது்களிலிருந்து மின்சுறழ்ற 

்பாது்காக்கி்றது.

குறுக்குசசுறறு மறறும் அதி்க 

மின்்பளுவினால் ஏற்படும் 

்பழுது்களிலிருந்து மின்சுறழ்ற 

்பாது்காக்கி்றது.

3
இது த்பரும்்பாலும் வீடு்களில் 

்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.

ததாழிறசாழல்கள், வரத்த்க ழமயங்கள் 

மறறும் மருத்துவ மழன்கள் ஆகிய 

இ்டங்களில் ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றது.

மீறிய மினநனாட்டத்திலிருந்து மினைற்றுகச்ளப் 
்பாதுகாககப் ்பயன்படுகிறது. நமலும் இதசனக 
சகயாலும் இயககி மினசுற்றுகச்ளத் திறககவும், 
அதிக ்பளு மற்றும் குறுககுச் சுற்று ஏற்்படும் 
ைமயங்களில்  தானியங்கியாகவும் ,  இயங்க 
சவகக முடிகிறது.

i. இது அதிக அ்ளவு மினநனாட்டம் பகாண்ட 
மின சுற்றுகளில் ்பயன்படுகிறது.

ii. இதில் துணடிப்பு பையயும் மினநனாட்ட 
அ்ளவு மாற்றிக பகாள்்ள முடியும்.

8.8  நிைக் கசிவு மின்சுற்று 

துணடிபபான்  

Earth Leakage Circuit  

Breaker – ELCB

நிைக கசிவு மினசுற்று துணடிப்்பான 
( E L C B )  எ ன ்ப து  மி ன க சி வி லி ரு ந் து 
மினசுற்சறப்  ்பாதுகாககப்  ்பயன்படுகிறது . 
நமலும் மின அதிர்ச்சி ஏற்்படும்ந்பாது 0.1 
போடியில் நிைக கசிவு மினசுற்று துணடிப்்பான 
பையல்்படடு மினைப்ச்ளசயத் துணடிப்்பதன 
மூைம் குறுககுச் சுற்று மற்றும் அதிகமான 
்ப ளு  க ா ர ண ம ா க  மி ன சு ற் றி ல் 

இ ச ண க க ப் ்ப ட டு ள் ்ள  மி ன  ை ா த ன ங் க ள் 
்பாதிப்்பச்டயாமல் ்பாதுகாககிறது.

மினசுற்று ்ப்டம் 8.9 இல் காடடியுள்்ளவாறு 
துணடிப்்பான மினைப்ச்ளயில் உள்்ள க்டத்திககும், 
நிை இசணப்புககும் இச்டநய இசணககப்்படுகிறது. 
மினைப்ச்ள  உள்்ள  க்டத்தியிலிருந்து  நிை 
இசணப்பு ்பகுதியில் மினநனாட்டம் ்பாயந்தால், 
துணடிப்்பானில் உள்்ள உணர்வு காயில் காந்தத் 
தனசம அச்டந்து, அதன காரணமாக மின 
ைப்ச்ளசயத் துணடிககிறது. மீணடும் ோம் 
துணடிப்்பாசன சகயால் இயககி ்பசழய நிசைககு 
பகாணடு  வரும்  வசர  மினசுற்றுகளுககு 
மினைப்ச்ள கிச்டககாது.
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உள்்ள க்டத்திகள் மினகாப்பு பையலிழப்பின 
காரணமாக ,  உ்டற்  ்பாகத்து்டன  பதா்டர்பு 
பகாள்ளும்  ந்பாது  துணடிப்்பானில்  உள்்ள 
ரிநை  காயிலுககு  ந்பாதிய  மினனழுத்தம் 
(50 நவால்ட) கிச்டககும் ந்பாது துணடிப்்பான 
பையல்்படடு மினைப்ச்ளசயத் துணடிககிறது. 
இவவசக  மினசுற்று  துணடிப்்பான ,  மின 
இயந்திரங்களுககுள் ஏற்்படும் நிை இசணப்பு 
்பழுதுகளிலிருந்து மினசுற்சறப் ்பாதுகாககப் 
்பயன்படுகிறது.

8.8.3  மின்நனாட்டத்தால் இேஙகும் 

மின்சுற்று துணடிபபான் 

மி ன  இ ய ந் தி ர ங் க ளு க கு  ப வ ளி ந ய 
ஏற்்படும் குறுககுச் சுற்றின காரணமாக நிை 
இசணப்புககுச் பைல்லும் மினநனாட்டத்தின 
காரணமாக இயங்குகிறது. நமலும் நிை இசணப்பு 
்பழுதுகளிலிருந்தும் மினசுற்சறப் ்பாதுகாககிறது. 
மினசுற்றுகளில் குறுககுச் சுற்று ஏற்்படும் ந்பாது 
மூனறு நிசைகளிலும் மினநனாட்டம் ்பாயகிறது. 
இந்த  மினநனாட்டத்தினால்  துணடிப்்பான 
இயங்கி, மினைப்ச்ளசயத் துணடிககிறது. 

படம் 8.9 நிைக்கசிவு மிக்சுற்று 

துணடிபபான்

8.8.1  நிைக் கசிவு மின்சுற்று துணடிபபான் 

வசககள்

i. மினனழுத்தத்தால் இயங்கும் மினசுற்று 
துணடிப்்பான

ii. மினநனாட்டத்தால் இயங்கும் மினசுற்று 
துணடிப்்பான

8.8.2  மின்னழுத்தத்தால் இேஙகும் 

நிைக்கசிவு மின்சுற்று துணடிபபான் 

இ து  மி ன  இ ய ந் தி ர த் தி ன 
உ்டற்்பாகத்திற்கும், நிை இசணப்புககும் இச்டநய 
இசணககப்்படுகிறது .  மின  இயந்திரத்தில் 

ஆய்வு அழுத்தும் பபாத்தான்

நசாதசன மின்தசட

மின் பளு

மின்ச சுற்று 

துணடிபபான்

தி்றபபுச சுருள்
நதடு 

சுருள்

மின்ன்கம்  - Armature

எதிர மின் இயக்கு விழச   - Back Electro Motive Force

தூண்டல் மின்யனாடி   - Induction Motor

மூன்று முழன துவக்கி  - Three Point Starter

சுைலி   - Rotor

மின்மாறறி   - Transformer

மின் சுறறு பிரிப்பான்   - Electrical Circuit Isolator

மின் சுறறு துணடிப்பான்   - Electrical Circuit Breaker

இழணபபி   - Switch

மூன்று நிழல   - Three Phase

மின் உருகு இழை   - Fuse

குறுக்குச சுறறு   - Short Circuit

மீறிய மின் ்பளு ரிலீஸ் ்காயில்  - Over Load Release Coil

யநரக் ்கட்டுப்பாடு உணரத்தி  - Time Delay Relay

்காறறு முறிவு வழ்க மின்சுறறு துணடிப்பான் - Air Break Type Circuit Breaker

அருஞபசாற்பபாருள்
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பகுதி – அ

சரிோன விசடசே நதர்்நபதடுத்து எழுதவும் 1 மதிபபபண 

1. அழனத்து மின்யனாடி்களும் 

துவக்்கத்தின் ய்பாது எடுத்து 

த்காள்ளும் மின்யனாட்்டத்தின் மதிபபு 

அ. பூஜ்ஜியம்

ஆ. குழ்றவா்க இருக்கும்

இ. அதி்கமா்க இருக்கும்

ஈ. மி்க அதி்கம் இருக்கும்

2. மின்ன்கத்திறகு தசல்லும் 

மின்யனாட்்டம் எழத த்பாறுத்து 

இருக்கும்

அ. மின் யதக்குத் தி்றன் மதிபபு

ஆ. மின் தூணடித் தி்றன் மதிபபு

இ. மின்தழ்ட மதிபபு

ஈ. மின் மறுபபு மதிபபு

3. மின்ன்கத்திறகு மி்க அதி்கமா்க 

மின்யனாட்்டம் ்பாயவதன் 

்காரணமா்க கீழக்்கண்ட எந்த 

விழைவு்கள் ஏற்படுவதில்ழல 

அ. அதி்க தவப்பம்

ஆ. தீபத்பாறி ஏற்படும் 

இ. மின்னழுத்த வீழசசி

ஈ. விழனத்தி்றன் அதி்கரிபபு 

4. மூன்று முழன துவக்கி எந்த 

யநரத்திழச மின்யனாடி்களில் 

்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது?

அ. இழண மின்யனாடி

ஆ. கூட்டு மின்யனாடி 

இ. இழண மறறும் கூட்டு 

மின்யனாடி

ஈ. ததா்டர மின்யனாடி

5. மூன்று முழன துவக்கி்களில் உள்ை 

முழன்கள் யாழவ?

அ. ழலன், மின்ன்கம், புலசசுருள்

ஆ. ழலன், மின்தழ்ட, புலசசுருள்

இ. மின்ன்கம், புலசசுருள், மின்தழ்ட

ஈ. மின்தழ்ட, ழலன், மின்ன்கம்

6. மூன்று முழன துவக்கி்களில் 

்பயன்்படுத்தப்படும் ்பாது்காபபுச 

சாதனங்கள் யாழவ?

அ. யநாயவால்ட் ரிலீஸ் ்காயில்

ஆ. மீறிய மின் ்பளு ரிலீஸ் ்காயில்

இ. யநாயவால்ட் ரிலீஸ் மறறும் 

மீறிய மின் ்பளு

ஈ. மின்்காந்த ்காயில்

7. மூன்று முழன துவக்கி்களில் 

அதி்கமான யவ்கம் த்பறுவதறகு 

என்ன தசயய யவணடும்?

அ. மின்தழ்டழய அதி்கரிக்்கச 

தசயய யவணடும்.

ஆ. புலசசுருள் மின்யனாட்்டத்ழத 

மாற்ற யவணடும்.

இ. மின்தழ்டழய குழ்றக்்க 

யவணடும்.

ஈ. மின்னழுத்தத்ழத ்பராமரிக்்க 

யவணடும்.

8. நான்கு முழன துவக்கியில் 

யநாயவால்ட் ரிலீஸ் ்காயில் எவவாறு 

இழணக்்க யவணடும்?

அ. ததா்டர இழணபபில் இழணக்்க 

யவணடும்.

மதிபபீடு 
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ஆ. ்பக்்க இழணபபில் இழணக்்க 

யவணடும்.

இ. யநரா்க இழணக்்க யவணடும்.

ஈ. கூட்்டா்க இழணக்்க யவணடும்.

9. தூண்டல் மின்யனாடி்கள் 

துவக்்கத்தில் எடுக்கும் 

மின்யனாட்்டமானது அதன் முழு 

அைவு ்பளு உள்ைது ய்பால எடுக்கும் 

மின்யனாட்்டத்ழத வி்ட ________ 

இருக்கும்.

அ. ஒன்று முதல் எட்டு ம்டஙகு வழர

ஆ. ஐந்து முதல் எட்டு ம்டஙகு வழர

இ. ஒன்று முதல் ்பத்து ம்டஙகு வழர

ஈ. ஐந்து முதல் ்பத்து ம்டஙகு வழர

10. முழு மின்னழுத்தத்தில் இயஙகும் 

தூண்டல் வழ்க மின்யனாடியின் 

துவக்கி எது?

அ. ஸ்்டார த்டல்்டா துவக்கி.

ஆ. சுைலி மின்தழ்ட துவக்கி.

இ. ழ்டரக்ட் – ஆன் – ழலன் துவக்கி.

ஈ. ஆட்ய்டா மின்மாறறி துவக்கி.

11. குழ்றந்த மின்னழுத்தத்தில் 

இயஙகும் தூண்டல் வழ்க 

மின்யனாடியின் துவக்கி்கள் 

யாழவ?

அ. ழ்டரக் ட்– ஆன் – ழலன் மறறும் 

ஆட்ய்டா மின்மாறறி துவக்கி.

ஆ. ஸ்்டார த்டல்்டா மறறும் சுைலி 

மின்தழ்ட துவக்கி.

இ. ஸ்்டார த்டல்்டா மறறும் ஆட்ய்டா 

மின்மாறறி துவக்கி.

ஈ. ழ்டரக்ட் – ஆன் – ழலன் 

மறறும் சுைலி மின்தழ்ட துவக்கி.

12. எந்த வழ்க துவக்கியில், 

துவக்்கத்தில் எடுத்து த்காள்ளும் 

மின்யனாட்்டமானது மூன்றில் ஒரு 

்பங்கா்க குழ்றக்்கப்படுகி்றது?

அ. ழ்டரக்ட் – ஆன் – ழலன் 

துவக்கி.

ஆ. ஸ்்டார த்டல்்டா துவக்கி.

இ. சுைலி மின்தழ்ட துவக்கி.

ஈ. ஆட்ய்டா மின்மாறறி துவக்கி.

13. மின்சுறறு பிரிப்பான் எந்த 

சமயங்களில் ்பயன்்படுத்த 

யவணடும்?

அ. ்பளு இல்லாத சமயத்தில்.

ஆ. ்பளு இருக்கும் சமயத்தில்.

இ. மி்க குழ்றந்த ்பளு இருக்கும் 

சமயத்தில்.

ஈ. மி்க அதி்க ்பளு இருக்கும் 

சமயத்தில்.

14. மின்சுறறு பிரிப்பான் என்்பது

அ. ஒரு மின்தழ்ட ய்பான்்றதாகும்.

ஆ. ஒரு மின்யதக்கி ய்பான்்றதாகும்.

இ. ஒரு இழணபபி ய்பான்்றதாகும்.

ஈ. ஒரு மின் தூணடி ய்பான்்றதாகும்.

15. மின் சுறறு துணடிப்பானின் முக்கிய 

்பணி 

அ. ்பழுது்கள் அறிவது

ஆ. ்பழுது்கள் சரி தசயவது

இ. ்பழுது்கள் அறிவது மறறும் சரி 

தசயவது

ஈ. மின்னழுத்தத்ழத ்பராமரிபபு 

தசயவது

16. குழ்றந்த மின்னழுத்தம் த்காண்ட 

மின்சுறறு துணடிப்பான் – 

எடுத்துக்்காட்டு

அ. மின்சுறறு பிரிப்பான்

ஆ. மின்சுறறு துணடிப்பான்

இ. மினியயசசர மின்சுறறு 

துணடிப்பான்

ஈ. வாரபபுரு மின்சுறறு 

துணடிப்பான்
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17. வாரபபுரு மின்சுறறு துணடிப்பான் 

________ அைவுக்கு 

மின்சுறறு்களுக்கு ஏற்றது

அ. 100 ஆம்பியர

ஆ. 1000 ஆம்பியர

இ. 3000 ஆம்பியர

ஈ. 2000 ஆம்பியர

18. எந்த வழ்க மின்சுறறு 

துணடிப்பானில் துணடிபபு தசயயும் 

மின்யனாட்்ட அைழவ மாறறிக் 

த்காள்ை முடியும்

அ. மினியயசசர மின்சுறறு 

துணடிப்பான்.

ஆ. வாரபபுரு மின்சுறறு 

துணடிப்பான்.

இ. நிலக் ்கசிவு மின்சுறறு 

துணடிப்பான்.

ஈ. மின்சுறறு பிரிப்பான்.

19. மின்்கசிவிலிருந்து மின்சுறழ்ற 

்பாது்காக்்க ்பயன்்படும் மின்சுறறு 

துணடிப்பான் ____

அ. மினியயசசர மின்சுறறு 

துணடிப்பான்.

ஆ. நிலக் ்கசிவு மின்சுறறு 

துணடிப்பான்.

இ. வாரபபுரு மின்சுறறு 

துணடிப்பான்.

ஈ. தி்றந்த சுறறு மின்சுறறு 

துணடிப்பான்.

20. நிலக் ்கசிவு துணடிப்பான் 

மின்சுறழ்ற எத்தழன தநாடியில் 

துணடிக்கி்றது

அ. 1 தநாடி.

ஆ. 0.1 தநாடி.

இ. 0.5 தநாடி.

ஈ. 0.7 தநாடி.

21. நிலக் ்கசிவு மின்சுறறு துணடிப்பான் 

எந்த இரு ்பகுதி்களுக்கு இழ்டயய 

இழணக்்கப்படுகி்றது?

அ. ்க்டத்தி – ்க்டத்தி

ஆ. ்க்டத்தி – உ்டற்பகுதி

இ. ்க்டத்தி – நில இழணபபு

ஈ. நில இழணபபு – நில இழணபபு

22. மின்னழுத்தத்தால் இயஙகும் 

நிலக்்கசிவு மின்சுறறு துணடிப்பான் 

இயங்க கூடிய மின்னழுத்தத்தின் 

அைவு

அ. 100 யவால்ட்

ஆ. 50 யவால்ட்

இ. 5 யவால்ட்

ஈ. 10 யவால்ட்

பகுதி – ஆ

சுருக்கமாக விசடேளிக்கவும் 3 மதிபபபணகள்

1. யநரத்திழச மின்யனாடி்களில் 

துவக்கி்கள் இல்லாமல் 

மின்ன்கத்திறகு மி்க அதி்கமா்க 

மின்யனாட்்டம் ்பாயவதால் ஏற்படும் 

விழைவு்கள் யாது?

2. துவக்கி்களின் இரணடு அடிப்பழ்ட 

யவழல்கழை கூறு்க.

3. மூன்று முழனத் துவக்கியின் 

குழ்ற்பாடு்கள் யாழவ?

4. மூன்று முழன மறறும் நான்கு 

முழன துவக்கி்களுக்கு இழ்டயய 

உள்ை யவறு்பாடு்கழை கூறு்க.

5. தூண்டல் வழ்க மின்யனாடி 

துவக்கியின் வழ்க்கள் யாழவ?
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6. மின்சுறறு பிரிப்பான் – சிறு குறிபபு 

வழர்க.

7. மின்சுறறு துணடிப்பான் இயஙகும் 

விதம் ்பறறி கூறு்க.

8. மின்சுறறு பிரிப்பான் மறறும் 

மின்சுறறு துணடிப்பானின் 

யவறு்பாடு்கள் கூறு்க.

9. மினியயசசர மின்சுறறு பிரிப்பான் 

மறறும் வாரபபுரு மின்சுறறு 

பிரிப்பான் யவறு்பாடு்கள் யாது?

பகுதி – இ

ஒரு பக்க அளவில் விசடேளிக்கவும் 5 மதிபபபணகள் 

1. யநரத்திழச மின்யனாடி்களில் 

துவக்கி்களின் அவசியத்ழத 

எடுத்துக்்காட்டு்டன் கூறு்க.

2. நான்கு முழன துவக்கியின் ்ப்டத்ழத 

வழர்க.

3. ஆட்ய்டா மின்மாறறி துவக்கியின் 

இயக்்கத்ழத ்ப்டத்து்டன் கூறு்க.

4. மின்சுறறு துணடிப்பானின் 

வழ்க்கழை ஒபபிடு்க.

5. மினியயசசர மின்சுறறு 

துணடிப்பானின் வழ்க்கழை 

விைக்கு்க.

6. மின்னழுத்தத்தால் இயஙகும் நிலக் 

்கசிவு மின்சுறறு துணடிப்பான் ்பறறி 

விைக்கு்க.

பகுதி – ஈ

இரு பக்க அளவில் விசடேளிக்கவும் 10 மதிபபபணகள் 

1. மூன்று முழன துவக்கியின் 

அழமபபு மறறும் இயக்்கத்ழத 

்ப்டத்து்டன் விவரி.

2. ஸ்்டார – த்டல்்டா துவக்கியின் 

அழமபபு, தசயல்்படும் விதத்ழத 

்ப்டத்து்டன் விைக்கு்க.

3. ழ்டரக்ட் – ஆன் – ழலன் 

துவக்கியின் அழமபபு மறறும் 

தசயல்்படும் விதத்ழத ்ப்டத்து்டன் 

விைக்்கவும்.

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 

S.Chand & Company Ltd.

குறிபபுசர நூல் (Reference Book)

இசைேதள முகவரி (Reference Internet Source)
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9
பாடம்

நேர்த்திசை மற்றும் மாறுதிசை  

மினநனாடி உலசலைகள்

கற்்றலின நோககம்

மின் இயந்திரங்களுக்கு உல்லை என்்பது இதயம் ப்போன்்ற ்போ்கமோகும். நமது 

வீடு்கள் மற்றும் ததோழிற்்ோ்லை்களில உள்்ள மின் இயந்திரங்கள் சி்றந்த மு்்றயில 

இயஙகுவதற்கு உல்லை்க்்ள நலலை மு்்றயில இருக்்கச் த்யவது முக்கியமோனதோகும். 

உல்லை ்பற்றிய அடிப்ப்ை அறிவும் ப்போதிய அனு்பவமும் இருந்தோல மின் 

இயந்திரங்களின் த்யல்போடு ்ம்்பந்தமோன அ்னத்து விவரங்களும் ததரிந்து 

த்கோள்வபதோடு மட்டுமலலைோமல, சுயபவ்லை வோயபபுக்கும் அடிப்ப்ையோ்க அ்மயும். 

மு்்றயோன ்படிபபு ஏதும் இலலைோமல அனு்பவத்்த மட்டுபம மூலைதனமோ்கக் த்கோண்டு 

்பலைர் இத்து்்றயில ்ோதித்துக் த்கோண்டிருக்கும் நி்லையில மு்்றயோன ்படிபபும் 

ப்போதிய அனு்பவமும் த்பறும் ப்போது இத்து்்றயில நமது மோணவர்்கள் மி்கப த்பரிய 

்ோத்னயோ்ளர்்க்ளோ்க உயரலைோம் என்்பதில ஐயமில்லை.

பபாருளடககம்

9.1 அறிமு்கம்

9.2 உல்லை த்யயத் பத்வயோன 

த்போருட்்கள்

9.3 ்கம்பி அ்ளவுத் தட்டு

9.4 சுருள் ்பற்றிய வி்ளக்்கங்கள்

9.5 பநர்த்தி்் மின்்ோர உல்லை்கள்

9.6 மோறுதி்் மின்்ோர உல்லை்கள்

உன் மீது உனக்ப்க நம்பிக்்்க இல்லைதயன்்றோல, ்கைவுப்ள 

பநரில வந்தோலும் ்பயனில்லை. சுவோமி விபவ்கோனந்தர்
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9.1 அறிமுகம்

மின்னியல் துறைகளில் மின்்னோடிகள், 
மி ன் ன ோ க் கி க ள் ,  மி ன் ் ோ ற் றி க ள் , 
ஒலிபெருக்கிகள் ்ற்றும் அறனத்து வறகயோன 
மி ன் ன ள ற வ க்  க ரு வி க ளி லு ம்  உ ல் ற லை 
ெயன்ெடுத்்தபெடுகிைது. உல்றலை சுற்ைபெடுவ்தன் 
முக்கிய ்�ோக்க்் இயந்திரஙகளின் திைனுக்கு 
ஏற்ெ கோந்்தபுலைத்ற்த ஏற்ெடுத்துவ்்த ஆகும். 
இ ப ெ ோ ட த் தி ல்  � ோ ம்  உ ல் ற லை  ப ெ ய ய த் 
்்தறவயோன பெோருடகள், ்�ர்த்திறெ ்ற்றும் 
்ோறுதிறெ உல்றலைகள் குறித்தும் விரிவோக 
கோண்ெோம். 

9.2 உலசலை பைய்யத் 

நேசை்யான பபாருடகள்

மின்்னோடி ்ற்றும் மின்னோக்கிகளில்  
உல்றலை பெயவ்தற்கு முக்கிய்ோக இரணடு 
வறகயோன பெோருடகள் ெயன்ெடுத்்தபெடுகின்ைன. 
அறவ,

i. மின்கடத்திகள் 
ii. மின்கடத்்தோ கோபபுப பெோருடகள்

i. மின்்கைத்தி்கள்

மி ன் ் ன ோ ட ட ம்  ெ ோ ய வ ்த ற் கு  மி க க் 
கு ற ை ந் ்த  ்த ற ட ற ய க்  ப க ோ டு த் து  எ ளி தி ல் 
மின்ெோரத்ற்தத்  ்தன்வழி்ய  அனு்திக்கும் 
பெோருடகளுக்கு மின்கடத்திகள் என்று பெயர். 
பெோதுவோக இறவ உ்லைோகஙகளோல் ஆனறவ. 
உல்றலை  பெயவதில்  பெரும்ெோன்ற்யோகத் 
்தோமிரக் கம்பிகளும் அ்தற்கு அடுத்்தெடியோக 
அலுமினியக் கம்பிகளும் சுருள்கள் ்தயோரிக்கப 
ெயன்ெடுகின்ைன.

அ. உல்லை ்கைத்தி்களின் வ்்க்கள்

உல்றலை பெயவ்தற்குப பெரும்ெோலும் 
கீழக்கணட வறகக் கடத்திகள் ெயன்ெடுகின்ைன.

i. ெருத்தித் துணிக் கோபபு உறை பகோணட 
கடத்திகள்.

ii. ெடடுத் துணிக் கோபபு உறை பகோணட 
கடத்திகள்.

iii. கோகி்தக் கோபபு உறை பகோணட கடத்திகள்.
iv. வோர்னிஷ் பூெபெடட கண்ோடித்்தோள் 

உறை பகோணட கடத்திகள்.
v. எனோ்ல்  பூெபெடட  வடட  முகபபுக் 

பகோணட கடத்திகள் ஆகியறவகள் ஆகும்.

சி றி ய  ் ற் று ம்  � டு த் ்த ர  வ ற க 
மின்்னோடிகளில் உள்ள ெோதி மூடிய வறக 
ெள்ளஙகளில் வடட முகபபு பகோணட எனோ்ல் 
பூெபெடட கடத்திகள் ெயன்ெடுத்்தபெடுகின்ைன. 
பெரிய  ்ற்றும்  திைந்்த  வறக  ெள்ளஙகள் 
பகோணட மின்்னோடிகளில் பெவவக வடிவ 
கடத்திகள் ெயன்ெடுத்்தபெடுகின்ைன. 

ii. மின்்கைத்தோ ்கோபபுப த்போருட்்கள்

மின்ெோரத்ற்தக்  கடத்துவ்தற்கு  மிக 
அதிக மின்்தறடறயக் பகோடுத்துத் ்தன்வழி்ய 
மின்ெோரம் ெோயவற்தத் ்தடுக்கும் கு்ம் பகோணட 
ப ெ ோ ரு ட க ளு க் கு  மி ன் க ட த் ்த ோ  க ோ ப பு ப 
பெோருடகள் என்று பெயர்.

அ. மின்்கோபபு வோர்னிஷ்

மின்கோபபுத்்தறட, மின்கோபபு வலிற் 
்ற்றும் இயந்திர வலிற்றய அதிகரிக்கவும், 
உல்றலைக்குள் தூசு,  ஈரபெ்தம் ்ெோன்ைறவ 
நுறையோ்ல்  ெோதுகோக்கவும் ,  உல்றலைக்கு  
அ ை கி ய  ் ்த ோ ற் ை த் ற ்த த்  ்த ரு வ ்த ற் கு ம் , 
வோர்னீஷ்  பூச்சு  அவசியம்  ெயன்ெடுகிைது . 
் ் லு ம்  ஈ ர ப ெ ்த ம்  உ றி ஞ ெ க்  கூ டி ய  
மின்கோபபுப பெோருடகளில் பூச்சு பகோடுக்கவும் 
ெயன்ெடுகிைது.

9.3 கம்பி அளவுத் ேடடு

9.3.1 உலசலை கடத்திகளின அளசைக 

குறிப்பிடும் முச்ற

உல்றலை  கடத்திகளின்  அளவோனது 
கீழக்கணட இருமுறைகளில் குறிபபிடபெடுகிைது.

i. S.W.G என்ை  எண  மூலைம்  குறிபபிட 
கம்பி அளவுத் ்தடடு என்ை எஃகுத் ்தடடு 
ெயன்ெடுகிைது. 
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உஙகளுககு பேரியுமா?

9.4 சுருள் பற்றி்ய விளககஙகள் 

9.4.1 சுருள்கள்

உல்றலைக் கடத்திறய ஒரு முழுச்சுற்று 
அல்லைது  ஒன்றுக்கு  ்்ற்ெடட  சுற்றுக்கள் 
ப ்த ோ ட ர் ச் சி ய ோ க  இ ரு க் கு ் ோ று 
அ ற ் க் க ப ெ டு வ ற ்த ் ய  சு ரு ள்  எ ன் று 
அறைக்கி்ைோம். ெடம் 9.2 இல் கோடடியெடி ஒரு 
சுருளுக்கு இரணடு சுருள்ெக்கஙகள் இருக்கும்.

சுருளின பின பகுதி

சுருளின முன பகுதி

பை்யல பகுதி

படம் 9.2 சுருளின அசமப்பு

9.4.2 சுருளின பை்யல பகுதி

மி ன் ் ன ோ டி யி ன்  ெ ள் ள ங க ளி ல் 
அற்க்கபெடும் சுருள் ெகுதிக்கு ‘பெயல் ெகுதி’ 
என்று பெயர். இ்தற்குக் கோர்ம் இபெகுதியில் 
்தோன் கோந்்தபபுலைம் அல்லைது மின்னியக்கு விறெ 
தூணடபெடுகிைது.

ii. கடத்தியின்  விடட  அளறவ  ப்டரிக் 
மு ற ை ப ெ டி  மி ல் லி மீ ட ட ர்  அ ள வி ல் 
குறிபபிட ற்க்்ரோ மீடடர் என்ை திருகு 
அளவி என்ை கருவி ெயன்ெடுகிைது.

 படம் 9.1 கம்பி அளவுத் ேடடு

வடட்ோன எஃகுத் ்தகடறடச் சுற்றிலும் 
குறிபபிடட ெல்்வறு அளவுள்ள துறளகளும், 
க ட த் தி ற ய  நு ற ை ப ெ ்த ற் கு  ஏ ற் ெ  வ ழி யு ம் 
ஏற்ெடுத்்தபெடடிருக்கும் .  பெோதுவோக  3 6 
ெள்ளஙகள்  பவடடபெடடிருக்கும் .  ்தடடின் 
விடடம் 3¾ அஙகுலைம் (95மி.மீ) என்ை அளவில் 
இருக்கும் .  ஒவபவோரு  துறளக்கும்  ்�ரோக 
க்தவு எண குறிக்கபெடடிருக்கும். உல்றலைக் 
கடத்திறய ஒவபவோரு துறளகளிலும் நுறைத்துப 
ெ ோ ர் க் கு ம்  ் ெ ோ து ,  க ட த் தி ய ோ ன து  எ ந் ்த த் 
துறளயில் ெரியோகப பெோருந்துகிை்்தோ, அந்்தத் 
துறளயின் அருகில் குறிக்கபெடடுள்ள எண்தோன் 
அந்்தக் கடத்தியின் க்தவு எண ஆகும். க்தவு 
எண கோணெ்தன் மூலைம் கடத்தியின் வழி்ய 
ெோயும் ெோதுகோபெோன மின்்னோடடம், ஓரலைகு 
கடத்தியின் மின்்தறட ்ற்றும் எறட ஆகியவற்றை 
அறியலைோம்.

கடத்தியின்  விடடத்ற்த  அளபெ்தற்கு 
திருகு அளவி என்ை ற்க்்ரோ மீடடர் அளறவக் 
க ரு வி  ெ ய ன் ெ டு கி ை து .  க ட த் தி யி ன்  வி ட ட 
அளவுகறள  ்்ற்கூறிய  அளறவக்  கருவி 
மூலைம்  அறிந்து  கீ்ை  பகோடுக்கபெடடுள்ள 
அடடவற்யின் மூலைம் க்தவு எண அறிந்து 
பகோள்ளலைோம்.

சூரியன் 15 நிமிடஙகளில் �்து பூமிக்கு 
ஒரு முழு ஆணடுக்கு ்ெோது்ோன மின் 
ஆற்ைறலை உணடோக்குகிைது.
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கேவு 

எண்

கடத்தியின ேடிமன அளவு கேவு 

எண்

கடத்தியின ேடிமன அளவு

அஙகுலைம் மி.மீ குறுககு 

பைடடுப் 

பரப்பு மி.மீ 
2

அஙகுலைம் மி.மீ குறுககு 

பைடடுப் 

பரப்பு மி.மீ 
2

0 0.324 8.23 53.17 26 0.018 0.457 0.164

1 0.3 7.62 45.6 27 0.016 0.417 0.136

2 0.276 7.01 38.6 28 0.015 0.376 0.111

3 0.252 6.401 32.2 29 0.014 0.345 0.0937

4 0.232 5.893 27.3 30 0.012 0.315 0.0779

5 0.212 5.385 22.8 31 0.012 0.295 0.0682

6 0.192 4.877 18.7 32 0.011 0.274 0.0591

7 0.176 4.47 15.7 33 0.01 0.254 0.0507

8 0.16 4.064 13 34 0.009 0.234 0.0429

9 0.144 3.658 10.5 35 0.008 0.213 0.0357

10 0.128 3.251 8.3 36 0.008 0.193 0.0293

11 0.116 2.946 6.82 37 0.007 0.173 0.0234

12 0.104 2.642 5.48 38 0.006 0.152 0.0182

13 0.092 2.337 4.29 39 0.005 0.132 0.0137

14 0.08 2.032 3.24 40 0.005 0.122 0.0117

15 0.072 1.829 2.63 41 0.004 0.112 0.0098

16 0.064 1.626 2.07 42 0.004 0.102 0.0082

17 0.056 1.422 1.59 43 0.004 0.091 0.0065

18 0.048 1.219 1.17 44 0.003 0.081 0.0636

19 0.04 1.016 0.811 45 0.003 0.071 0.0557

20 0.036 0.914 0.657 46 0.002 0.061 0.0479

21 0.032 0.813 0.519 47 0.002 0.051 0.04

22 0.028 0.711 0.397 48 0.002 0.041 0.0322

23 0.024 0.61 0.292 49 0.001 0.03 0.0236

24 0.022 0.559 0.245 50 0.001 0.025 0.0196

25 0.02 0.508 0.203 BASIS: IS 13730-0-1/IEC 317-0-1
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்�ர்திறெ மின்னகஙகளில் பெயயபெடும் 
உல்றலை வறககள்.

முனநனாககிச் 

பைலலும் உலசலை

பினநனாககிச் பைலலும் 

உலசலை

மடிப்பு ைசக உலசலை அசலை ைசக உலசலை

ஒற்ச்றப்பாசே

இரடசடப்பாசே

மூனறு பாசே மடிப்பு 

ைசக உலசலை

9.5.1  முனநனாககிச் பைலலும் உலசலை  

Progressive Winding

சுருள் 1 சுருள் 2 சுருள் 3

திசைமாற்றி

படம் 9.3 முனநனாககிச் பைலலும் உலசலை

ெடம் 9.3இல் கோடடியுள்ளவோறு ஒரு 
சுருளின் முடிவு முறனயோனது அ்தற்கு வலைது 
புைத்தில் ெதிக்கபெடடுள்ள சுருளின் ஆரம்ெ 
முறனயுடன்  இற்க்கபெடடு  இருபபின் 
அவவறக உல்றலை முன்்னோக்கிச் பெல்லும் 
உல்றலை எனபெடும். 

9.5.2  பினநனாககிச் பைலலும் உலசலை  

Retrogressive Winding

ெடம் 9.4 இல் கோடடியுள்ளவோறு ஒரு 
சுருளின் முடிவு முறனயோனது, அ்தற்கு இடது 
புைத்தில் ெதிக்கபெடடுள்ள சுருளின் ஆரம்ெ 

9.4.3 சுருளின பை்யலைற்்ற பகுதி

ெ ட ம்  9 . 2  இ ல்  க ோ ட டி யு ள் ள ெ டி 
மின்்னோடியின்  ெள்ளஙகளுக்கு  பவளி்ய 
நீடடிக் பகோணடிருக்கும் சுருளின் முன் ்ற்றும் 
பின் ெகுதிக்கு ‘பெயலைற்ை ெகுதி’ என்ை பெயர். 
இ்தறன பெயலைற்ை ெகுதி என்று அறைக்கக் 
க ோ ர ் ம் ,  இ ங கு  க ோ ந் ்த ப பு லை ம்  ் ற் று ம் 
மின்னியக்குவிறெ எதுவும் தூணடபெடுவதில்றலை 
என்ெ்்த ஆகும். இ்தறன ’ஒவர்்ோங’ (over 
hang) ெகுதி என்றும் அறைக்கலைோம்.

9.4.4 உலசலை

ஒன்றுக்கு  ்்ற்ெடட  சுருள்கறளக் 
பகோணடு அறவகளுக்குள் முறையோன இற்பபு 
பகோடுக்கபெடட அற்பபுக்கு உல்றலை என்று 
பெயர்.

9.4.5 உலசலை ைசரபடம்

 உல்றலை பெயவ்தற்குத் ்்தறவயோன 
உல்றலை வறக,  சுருள் ப்தோகுதிகள்,  சுருள் 
ப்தோகுதி இற்பபு ்ற்றும் நிறலை இற்பபு 
(Phase connection) ஆகியவற்றைப ெட்ோக 
வறரயபெடுவற்த்ய  உல்றலை  வறரெடம் 
என்கி்ைோம்.

9.4.6 உலசலை ைசககள்

உல்றலை வறககறள இரணடு பெரும் 
பிரிவுகளோகப பிரிக்கலைோம். அறவ,

i. ்�ர்த்திறெ மின்ெோர உல்றலைகள்
ii. ்ோறுதிறெ மின்ெோர உல்றலைகள்

9.5 நேர்த்திசை மினைார உலசலைகள்

் � ர் த் தி ற ெ  இ ய ந் தி ர ங க ளி ல் 
பெயயபெடும் உல்றலைக்கு ்�ர்த்திறெ மின்ெோர 
உல்றலை என்று பெயர். இஙகு இரணடு வி்த்ோன 
உல்றலைகள் ஏற்ெடுத்்தபெடுகின்ைன. அறவ, 

i. பிர்தோன  துருவத்தில்  பெயயபெடும் 
புலைச்சுருள்.

ii. மின்னகத்தில்  பெயயபெடும்  மின்னக 
உல்றலை.
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அறலை வடிவத்தில் இருக்கு்ோறு அற்க்கபெடட 
உல்றலைக்கு ‘அறலை வறக உல்றலை’ என்று பெயர்.

திசைமாற்றித் துண்டுகள்

படம் 9.6 அசலை ைசக உலசலை

9.5.5  ஒற்ச்றப் பாசே மடிப்பு  

ைசக உலசலை  

Simplex Lap Winding

படம் 9.7 ஒற்ச்றப் பாசே மடிப்பு  

ைசக உலசலை

ெடம் 9.7 இல் கோடடியுள்ளெடி மு்தல் 
சுருளின் முடிவு முறனயோனது அடுத்்த சுருளின் 
ஆரம்ெ முறனயுடன் இற்க்கபெடடு இருந்்தோல், 
அவவறக உல்றலைக்கு ‘ஒற்றைப ெோற்த ்டிபபு 
வறக  உல்றலை ’  என்று  பெயர் .  இஙகு  ஒரு 
மின்சுற்று ்டடு்் இருக்கும்.

9.5.6  இரடசடப் பாசே மடிப்பு ைசக 

உலசலை  

Duplex Lap Winding

படம் 9.8 இரடசடப் பாசே மடிப்பு  

ைசக உலசலை

முறனயுடன்  இற்க்கபெடடு  இருந்்தோல் , 
அவவறக உல்றலை பின்்னோக்கிச் பெல்லும் 
உல்றலை எனபெடும்.

1 2
Yc

சுருள் 1 சுருள் 2

படம் 9.4 பினநனாககிச் பைலலும் உலசலை

9.5.3  மடிப்பு ைசக உலசலை  

Lap Winding

திசைமாற்றித் துண்டுகள்

b

f

படம் 9.5 மடிப்பு ைசக உலசலை

ெ ட ம்  9 . 5  இ ல்  க ோ ட டி யு ள் ள வ ோ று 
சுருள்கள் ஒன்றின் மீது ்ற்பைோன்று ெடிந்து 
இருக்கு்ோறு  அற்க்கபெடட  உல்றலைக்கு 
‘்டிபபு வறக உல்றலை’ என்று பெயர். 

9.5.4  அசலை ைசக உலசலை  

Wave Winding

ெடம் 9.6 இல் கோடடியுள்ளவோறு சுருள்கள் 
ஒன்றின் மீது ்ற்பைோன்று ெடிந்து இல்லைோ்ல், 
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எ ண ணி க் ற க ய ோ ன து  தி ற ெ ் ோ ற் றி த் 
துணடுகளின் எணணிக்றகக்குச் ெ்்ோக 
இருக்கும்.

ii. பின்னிறடத் தூரம் (Yb), சுருளிறடத் 
தூரம் (Y) ்ற்றும் முன்னிறடத் தூரம் 
(Yf) ஆகியவற்றை , அறவகளுக்குரிய 
ெ்ன்ெோடுகறளக் பகோணடு க்க்கிடடுக் 
பகோள்ள ்வணடும்.

iii. பின்னிறடத்  தூரமும் ,  முன்னிறடத் 
தூ ர மு ம்  ஒ ற் ற ை ப ெ ற ட  எ ண ் ோ க 
இருக்க ்வணடும். சுருளிறடத் தூரம் 
இரடறடபெறட  எண்ோக  இருக்க 
்வணடும்.

iv. ் டி ப பு  வ ற க  உ ல் ற லை க ளு க் க ோ ன 
ெ்ன்ெோடுகள்

பின்னிறடத் தூரம், Yb = 2C
p

K±

இஙகு, C – சுருள்களின் எணணிக்றக

P – துருவ எணணிக்றக

K - என்ெது பின்னிறடத் தூரத்ற்த 
ஒ ற் ற ை ப ெ ற ட  எ ண ் ோ க  ் ோ ற் ை த் 
்்தறவயோன முழுஎண அல்லைது பின்ன 
எண அல்லைது ்தெ் எண.

சுருளிறடத் தூரம் Y = ±  2m

இஙகு ‘m’ ன் ்திபபு 

ஒற்றைப ெோற்த (Simplex) எனில், m = 1

இரடறடப ெோற்த (Duplex) எனில், m = 2

இ ங கு  ‘ + ’  கு றி யீ டு  எ ன் ெ து 
முன்்னோக்கிச் பெல்லும் உல்றலைறயயும் 
(Progressive Winding) ‘-’ குறியீடு என்ெது 
பின்்னோக்கிச் பெல்லும் உல்றலைறயயும் 
(Retrogressive Winding) குறிக்கும். 
பெோதுவோக அறனத்து இயந்திரஙகளிலும் 
மு ன் ் ன ோ க் கி ச்  ப ெ ல் லு ம்  உ ல் ற லை 
முறையி்லை்ய உல்றலை பெயயபெடுகிைது. 

முன்னிறடத் தூரம், Yf = Yb – Y

v. அ ற லை  வ ற க  உ ல் ற லை க ளு க் க ோ ன 
ெ்ன்ெோடுகள்

பின்னிறடத் தூரம், Yf =
2C
P

 ± K

ெடம் 9.8 இல் கோடடியுள்ளெடி மு்தல் 
சுருளின் முடிவு முறனயோனது, ஒரு சுருள் விடடு 
மூன்ைோவது சுருளின் ஆரம்ெ முறன்யோடு 
இற்க்கபெடடு இருந்்தோல், அவவறக உல்றலை 
‘இரடறடப ெோற்த ் டிபபு வறக உல்றலை’ எனபெடும். 
இஙகு இரணடு மின்சுற்றுக்கள் இருக்கும்.

மு்தல் மின்சுற்றுக்கோன சுருள்கள் – 
1,3,5,7………

இரணடோவது மின்சுற்றுக்கோன சுருள்கள் 
– 2,4,6,8….

9.5.7  பினனிசடத் தூரம்  

Back Pitch – Y
b

ஒ ரு  சு ரு ளி ன்  இ ர ண டு  ப ெ ய ல் 
ெக்கஙகளுக்கு இறடபெடட தூர்் பின்னிறடத் 
தூரம் ஆகும். இது எபபெோழுதும் ஒற்றைபெறட 
எண்ோக்வ இருக்கும்.

9.5.8  சுருளிசடத் தூரம் அலலைது 

காயிலிசடத் தூரம்  

Winding Pitch or Coil pitch - Y

இ ரு  அ டு த் ்த டு த் து  அ ற ் ந் து ள் ள 
சுருள்களின் ஆரம்ெ முறனகளுக்கு இறடபெடட 
தூ ர ் ்  சு ரு ளி ற ட த்  தூ ர ம்  ஆ கு ம் .  இ து 
எபபெோழுதும் இரடறடபெறட எண்ோக்வ 
இருக்கும்.

9.5.9  முனனிசடத் தூரம்  

Front pitch – Yf

தி ற ெ ் ோ ற் றி த்  து ண டு க ளி ல் 
இ ற ் க் க ப ெ ட டு ள் ள  இ ரு  ப வ வ ் வ று 
சுருள்களின் முறனகளுக்கிறட்ய உள்ள தூரம் 
முன்னிறடத் தூரம் ஆகும். இதுவும் எபபெோழுதும் 
ஒற்றைபெறட எண்ோக்வ இருக்கும்.

9.5.10  நேர்த்திசை ைசக உலசலை 

பையைேற்குத் நேசை்யான 

விபரஙகள்

i. சுருள்களின் எணணிக்றகறய மு்தலில் 
க ் க் கி ட  ் வ ண டு ம் .  சு ரு ள் க ளி ன் 
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ெ்்ோகவும், அறலை வறக உல்றலை எனில் 
இரணடிற்குச் ெ்்ோகவும் இருக்கும்.
என்வ,

்டிபபு வறக உல்றலையில்,

ப்தோடுவிகளின் எணணிக்றக = 
துருவஙகளின் எணணிக்றக

அறலை வறக உல்றலையில், 

ப்தோடுவிகளின் எணணிக்றக = 2

ix. ்�ர்முறன  (+) இற்பபு  பகோணட 
ப்தோடுவிக்கு ‘A’ எனவும், எதிர்முறன 
(-) இற்பபு பகோணட ப்தோடுவிக்கு AA 
எனவும்  குறிக்க ்வணடும். இவவிரு 
முறனக்ள ்�ர்திறெ இயந்திரத்தின் 
மின்னக முறனகளோகக் குறிக்கபெடும்.

x. உல்றலை வறரெடம் வறரயும் ்ெோது, 
்்்லை  உள்ள  சுருள்  ெக்கஙகறளச் 
ெ ் ் ோ ன  நீ ள த் தி ல்  ப ெ ங கு த் து க் 
்கோடுகளோகவும், கீ்ை உள்ள சுருள் 
ெக்கஙகறள அ்்த நீளத்திற்கு இறடபவளி 
உள்ள ்கோடுகளோகவும் வறரய ்வணடும்.

9.5.11  இரடசட அடுககு ஒற்ச்றப் பாசே 

மடிப்பு ைசக உலசலை ைசரபடம்

2  து ரு வ ங க ள் ,  6  ெ ள் ள ங க ள் , 
6 திறெ்ோற்றி ெகுதிகள் பகோணட ்�ர்திறெ 
இயந்திரத்தின் மின்னகத்திற்கு இரடறட அடுக்கு 
ஒற்றைபெோற்த ்டிபபு வறக உல்றலை வறரெடம் 
வறரக.

தீர்வு

துருவஙகளின் எணணிக்றக P = 2

ெள்ளஙகளின் எணணிக்றக S = 6

திறெ்ோற்றி ெகுதிகளின் எணணிக்றக = 6

சுருள்களின் எணணிக்றக C = திறெ்ோற்றி 
ெகுதிகளின் எணணிக்றக

என்வ, C = 6

பின்னிறடத் தூரம், Yf = 2C
P

±K  

இஙகும், ‘C’ என்ெது சுருள்களின் 
எணணிக்றகறயயும், ‘P’ என்ெது துருவ 
எணணிக்றகறயயும் குறிக்கும். ்்லும் 
‘ K ’  எ ன் ெ து  பி ன் னி ற ட த்  தூ ர த் ற ்த 
ஒ ற் ற ை ப ெ ற ட  எ ண ் ோ க  ் ோ ற் ை த் 
்்தறவயோன முழு எண அல்லைது பின்ன 
எண அல்லைது ்தெ் எண ஆகும்.

சுருளிறடத் தூரம், Y = 2 2
2

C m
P
±
/

இஙகு, 

m = 1 (ஒற்றைபெோற்த)

m = 2 (இரடறடபெோற்த)

முன்னிறடத் தூரம், Yf = Y – Yb

்்லும் அறலைவறக உல்றலையில் 
பின்னிறடத் தூரமும் முன்னிறடத் தூரமும் 
ெ்்ோக இருக்க ்வணடும்.

என்வ, Yb = Yf 

vi. இரடறட அடுக்கு உல்றலைகளுக்கு சுருள் 
ெக்கஙகள்  எணணிடபெடும்  ்ெோது , 
்்்லை  உள்ள  சுருள்  ெக்கஙகளுக்கு 
ஒற்றைபெறட எணணிலும், கீ்ை உள்ள 
சுருள்  ெக்கஙகளுக்கு  இரடறடபெறட 
எணணிலும் குறிபபிட ்வணடும்.

vii. சுருள் ெக்கஙகளில் மின்்னோடடத்தின் 
திறெறயக் குறிக்கும் ்ெோது, மின்னோக்கி 
எ னி ல்  ஃ பி ப ள மி ங கி ன்  வ லை க் ற க 
வி தி ப ெ டி யு ம் ,  மி ன் ் ன ோ டி  எ னி ல் 
ஃபிபளமிஙகின் இடக்றக விதிபெடியும் 
குறிக்க ்வணடும். ்்லும் கீழ ்�ோக்கி 
மின்்னோடடம் வரும் சுருள் ெக்கஙகறள 
வட  துருவ்ோகவும் ,  ்்ல்  ்�ோக்கி 
மின்்னோடடம் வரும் சுருள் ெக்கஙகறள 
ப்தன் துருவ்ோகவும் குறிபபிட ்வணடும்.

viii. ப்தோடுவிகளின்  எணணிக்றகயோனது 
இற்ப ெோற்தகளின் எணணிக்றகக்கு 
ஏ ற் ை வ ோ று  இ ரு க் க  ் வ ண டு ம் . 
எ ன ் வ  இ ற ் ப  ெ ோ ற ்த க ளி ன் 
எணணிக்றகயோனது, ் டிபபு வறக உல்றலை 
எனில் துருவஙகளின் எணணிக்றகக்குச் 
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் � ர் த் தி ற ெ  இ ய ந் தி ர ங க ளி ன் 
மின்னகஙகளில் மின்சுற்ைோனது மு்தல் சுருள் 
ெக்கத்தில் ஆரம்பித்து மீணடும் அதி்லை்ய 
முடிவ்தோல், இ்தறன மூடிய வறக உல்றலை 
என்றும் கூறுவர்.

்்லும்  ்டிபபு  வறக  உல்றலையில் 
பி ன்   மு ற ன ப  ெ க் க ம்  க ் க் கி ட 
பி ன் னி ற ட த்   தூ ர த் ற ்த க்  கூ ட டி க் 
பகோள்ளவும், முன் முறனப ெக்கம் க்க்கிட 
முன்னிறடத் தூரத்ற்தக் கழித்துக் பகோள்ளவும் 
்வணடும்.

படம் 9.9 உலசலை- திசைமாற்றி 

துண்டுகள் இசைப்பு ைசரபடம்

 = 2 6
2
X  ± K

 = 6+1=7 (அல்லைது)
 = 6-1 = 5

 சுருளிறடத் தூரம், Y = ± 2m

இஙகு ஒற்றைபெோற்த என்ெ்தோல், m = 1
 என்வ, Y = 2 x1 = 2

 முன்னிறடத் தூரம், Yf = Yb - Y
 = 7 -2 =5 (அல்லைது)

 5-2 = 3

இஙகு ்்தர்வு பெயயபெடட Yb & Yf

Yb = 7 & Yf = 5

உல்லை அட்ைவ்ண

ை.எண் Y
b 
= 7 Y

f 
= 5

1 1 8

2 3 10

3 5 12

4 7 14(2)

5 9 16(4)

6 11 18(6)

பி ன  ப க க 

சுருள் பகுதி

முன பகக 

சுருள் பகுதி

திசை மாற்றி 

துண்டுகள்

படம் 9.10 2 துருைம் 6 பள்ளம் ஒற்ச்றப்பாசே மடிப்பு ைசக உலசலை ைசரபடம்
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சுருளிறடத் தூரம், Y = 2 2
2

C m
P
±
/

ஒற்றைப ெோற்த உல்றலையில், m = 1

Y = 2 6 2 1
2 2

X X±
/

 = 12 ± 2

 = 12 + 2 = 14

(அல்லைது) Y = 12-2 = 10

முன்னிறடத் தூரம் 

Yf = Y - Yb 

்்லும் Yf = Yb

என்வ Yf = 14 – 7 = 7

(அல்லைது) Yf =10 -5 = 5

 இஙகு ்்தர்ந்ப்தடுக்கபெடட Yb & Yf 

 Yb = Yf = 7

(அல்லைது)  
Yb = Yf = 5  

9.5.12  இரடசட அடுககு ஒற்ச்றப்பாசே 

அசலை ைசக உலசலை ைசரபடம்

2  து ரு வ ங க ள் ,  6  ெ ள் ள ங க ள் ,  6 
திறெ்ோற்றி ெகுதிகள் பகோணட ்�ர்த்திறெ 
இயந்திரத்தின் மின்னகத்திற்கு இரடறட அடுக்கு 
ஒற்றைபெோற்த அறலை வறக உல்றலை வறரெடம் 
வறரக.

தீர்வு

துருவஙகளின் எணணிக்றக P = 2

ெள்ளஙகளின் எணணிக்றக S = 6

திறெ்ோற்றி ெகுதிகளின் எணணிக்றக = 6

சுருள்களின் எணணிக்றக  
C = திறெ்ோற்றி ெகுதிகளின் எணணிக்றக

 என்வ C = 6

 பின்னிறடத் தூரம் Yb = 2C
P

 ± K

 = 2 6
2
X  ± K

 = 6+1= 7 (அல்லைது)

Yb = 6-1 = 5

பின பகக சுருள் பகுதி

முன பகக 

சுருள் பகுதி

திசை மாற்றி 

துண்டுகள்

படம் 9.11 2 துருைம், 6 பள்ளம், ஒற்ச்றப் பாசே அசலை ைசக  

உலசலை ைசரபடம்
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9.6.3  ேனசம்ய உலசலை  

Concentric Winding

ஒரு  சுருள்  ப்தோகுதியில்  எத்்தறன 
சுருள்கள் இருந்்தோலும், அறவ அறனத்தும் ஒ்ர 
ற்யத்ற்தக் பகோணடிருக்கு்ோறு அற்க்கபெடட 
உல்றலைக்கு ‘்தன்ற்ய உல்றலை’ என்று பெயர். 
இது ெடம் 9.12 இல் கோடடபெடடுள்ளது.

படம் 9.12 ேனசம்ய உலசலை

9.6.4 சுருள் போகுதி 

சுருள் ப்தோகுதி என்ெது ஒன்று அல்லைது 
ஒ ன் று க் கு  ் ் ற் ெ ட ட  சு ரு ள் க ற ள 
ப்தோடர்ச்சியோகச் சுற்ைபெடட அற்பபு ஆகும்.

் ோ று தி ற ெ  உ ல் ற லை  ப ெ ய ய 
்்ற்பகோள்ளபெடும்  க்க்கீடடின்  ்ெோது 
துருவஙகளுக்கோன சுருள்கள் க்க்கிடபெடும். 
்்லும்  ஒவபவோரு  துருவத்திலும்  மூன்று 
நிறலைகளுக்கோன  சுருள்கள்  இருக்கு்ோறு 
க்க்கிடபெடும். இவவோறு ஒரு துருவத்தில் 
உள்ள ஒரு நிறலைக்கோன சுருள்கறள ஒ்ர 
ப்தோகுதியோக இருக்கு்ோறு சுற்ைலைோம். இ்தனோல் 
உ ல் ற லை யி ல்  மு ற ன  இ ற ் ப பு க ளி ன் 
எணணிக்றக குறைவ்்தோடு ்டடு்ல்லைோ்ல் 
முறனப ெகுதிகளில் ்்தறவயற்ை குறுக்குச்சுற்று 
ஏற்ெடுவதும் ்தடுக்கபெடுகிைது.

9.6.5  துருை இசடத் தூரம்  

Pole Pitch

இ ரு  அ டு த் ்த டு த் து  அ ற ் ந் து ள் ள 
துருவஙகளின் ற்யப புள்ளிகளுக்கிறட்ய 
உள்ள தூரம் ‘துருவ இறடத் தூரம்’ என்கி்ைோம். 

ை.எண் Y
b 
= 5 Y

f 
= 5

1 1 – 6 6 – 11

2 11 – 4 4 – 9

3 9 – 2 2 – 7

4 7 – 12 12 – 5

5 5 – 10 10 – 3

6 3 – 8 8 – 1

அறலைவறக உல்றலையில் பின் முறனப 
ெக்கம் ்ற்றும் முன் முறனப ெக்கம் க்க்கிட, 
பின்னிறடத் தூரத்ற்தயும், 
முன்னிறடத் தூரத்ற்தயும் 
கூ ட டி க்  ப க ோ ள் ள 
்வணடும்.

9.6 மாறுதிசை 

மினைார உலசலைகள் 

் ோ று தி ற ெ  இ ய ந் தி ர ங க ளி ல் 
பெயயபெடும் உல்றலைக்கு ‘்ோறுதிறெ மின்ெோர 
உல்றலை’ என்று பெயர்.

9.6.1  மாறுதிசை மினைார உலசலை 

ைசககள்

பெோதுவோக ்ோறுதிறெ இயந்திரஙகளில் 
மூன்று வறகயோன உல்றலைகள் ெயன்ெடுகின்ைன. 
அறவ,

i. ்டிபபு வறக உல்றலை ( Lap Winding)
ii. அறலை வறக உல்றலை (Wave Winding)
iii. ்தன்ற்ய உல்றலை (Concentric Winding)

9.6.2  மடிப்பு ைசக மற்றும் அசலை  

ைசக உலசலை

்டிபபு வறக உல்றலைகள் பெோதுவோக 
கு ற ை ந் ்த  மி ன் ன ழு த் ்த மு ம் ,  அ தி க 
மின்்னோடடமும் பகோணட மின் இயந்திரஙகளில் 
ெ ய ன் ெ டு கி ன் ை ன .  ஆ ன ோ ல்  அ ற லை  வ ற க 
உல்றலைகள் அதிக மின்னழுத்்தமும் குறைந்்த 
மின்்னோடடமும் பகோணட மின் இயந்திரஙகளில் 
ெயன்ெடுகின்ைன.
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9.6.9  சுருளிசடத் தூரக காரணி  

Pitch Factor - Kc

சுருளிறடத் தூரத்திற்கும், துருவ இறடத் 
தூர த் து க் கு ம்  இ ற ட ் ய  உ ள் ள  வி கி ்த ் ் 
சுருளிறடத் தூரக் கோரணி ஆகும், இது ’ Kc’ 
என்று குறிக்கபெடும்.

சுருளிறடத் தூரக் கோரணி,

Kc =
 சுருளிறடத் தூரம்

துருவ இறடத் தூரம்

 = cos α
2

இஙகு, a என்ெது குறை இறடத் தூரக் 
்கோ்ம் ஆகும்.

9.6.10  குச்றச் சுருளிசடத் தூர உலசலை 

Short Chorded Winding or Short 

Pitched Winding

சுருளிறடத் தூரம் க்க்கிட, துருவ 
இறடத் தூரத்தின் ்திபறெ ஒன்று அல்லைது 
இரணடு எணகள் குறைத்து எடுத்துக் பகோணடோல் 
அவவறக உல்றலைறய ‘குறைச் சுருளிறடத் தூர 
உல்றலை’ என்கி்ைோம். இவவோறு குறைக்கபெடும் 
்திபபு துருவ இறடத் தூரத்தின் 1/3 ெஙகு 
அளறவ விடக் குறையக் கூடோது. இஙகு சுருளின் 
இரணடு  ெக்கஙகளுக்கு  இறட்ய  உள்ள 
மின்னியல் ்கோ்ம் 180°ஐ விடக் குறைவோக 
இருக்கும். அவவோறு குறைக்கபெடும் ்கோ்த்ற்த 
குறைச் சுருளிறடத் தூரக் ்கோ்ம் (a) என்று 
குறிபபிடபெடும். இஙகு சுருளிறடத் தூரக் கோரணி 
ஒன்றை விடக் குறைவோக இருக்கும்.  இந்்த 
�றடமுறை பெோதுவோக மின்்னோடிகளில் உல்றலை 
பெயயத் ்்தறவபெடும் கடத்தியின் எறடறயக் 
குறைபெ்தற்கோக ்்ற்பகோள்ளபெடுகிைது.

9.6.11  நீடடிககப்படட சுருளிசடத்  

தூர உலசலை  

Long chorded Winding

சுருளிறடத்  தூரம்  க்க்கிட  துருவ 
இறடத் தூரத்தின் ்திபறெ ஒன்று அல்லைது 
இ ர ண டு  எ ண க ள்  அ தி க ் ோ க  எ டு த் து க் 

்்லும் இது ஒரு துருவத்திற்கோன ெள்ளஙகளின் 
எணணிக்றகறயயும் குறிக்கும்.

துருவ இறடத் தூரம் = 

ெள்ளஙகளின் எணணிக்றக
துருவஙகளின் எணணிக்றக

9.6.6  சுருளிசடத் தூரம் அலலைது 

காயிலிசடத் தூரம்  

Coil Pitch (or) Coil Span

ஒ ரு  சு ரு ளி ன்  இ ர ண டு  ப ெ ய ல் 
ெக்கஙகளுக்கு இறடபெடட தூர்் சுருளிறடத் 
தூரம் ஆகும்

சுருளிறடத் தூரம் = 1 + துருவ இறடத் 
தூரம்

9.6.7  முழுச் சுருளிசடத் தூரம் உலசலை  

Full Pitched Winding

சுருளிறடத்  தூரமும்  துருவ  இறடத் 
தூரமும் ெ்்ோக இருக்கு்ோறு அற்க்கபெடட 
உல்றலைக்கு முழுச் சுருளிறடத் தூர உல்றலை 
எனபெடும்.

இ ங கு  இ ரு  சு ரு ள்  ெ க் க ங க ளு க் கு 
இறட்ய 180° மின்னியல் ்கோ்ம் இருக்கும்.

9.6.8  பினன இசடத் தூர உலசலை  

Fractional Pitched Winding

சுருளிறடத்  தூரம்  க்க்கிட  துருவ 
இறடத் தூரத்தின் க்க்கீடு ்திபறெ அபெடி்ய 
எடுத்துக் பகோள்ளோ்ல் ஒன்று அல்லைது இரணடு 
எணகறளக் கூடடி்யோ அல்லைது குறைத்்்தோ 
எடுத்துக் பகோணடோல், அவவறக உல்றலைறய 
பி ன் ன  இ ற ட த் தூ ர  உ ல் ற லை  எ ன் று 
அ ற ை க் கி ் ை ோ ம் .  இ ங கு  சு ரு ள் 
ெ க் க ங க ளு க் கி ற ட ் ய  உ ள் ள  மி ன் னி ய ல் 
்கோ்ம் முறை்ய 180°றய விட அதிக்ோக்வோ 
அல்லைது  குறைவோக்வோ  இருக்கும் .  இதில் 
இருவறககள் உள்ளன. அறவ,

i. குறைச் சுருளிறடத் தூர உல்றலை 
ii. நீடடிக்கபெடட சுருளிறடத் தூர உல்றலை
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9.6.15  ைமநிசலை்யற்்ற உலசலை 

Unbalanced Winding

ஒ ரு  நி ற லை க் க ோ ன  சு ரு ள் 
ப ்த ோ கு தி க ள்   அ ற ன த் து ம்  ெ ் ் ற் ை 
எணணிக்றகயில் சுருள்கறளக் பகோணடிருந்்தோல் 
அவவறக உல்றலை ‘ெ்நிறலையற்ை உல்றலை’ 
ஆகும்.

9.6.16  முழுச் சுருள் உலசலை  

Whole Coil Winding

ஒரு நிறலைக்கோன சுருள் ப்தோகுதிகளின் 
எ ண ணி க் ற க ய ோ ன து ,  து ரு வ ங க ளி ன் 
எணணிக்றகக்குச் ெ்்ோக இருபபின், அறவ 
‘முழுச்சுருள் உல்றலை ’  எனபெடும்.  மூன்று 
நிறலை ்டிபபு வறக உல்றலைகள், ஒரு நிறலை 
்தன்ற்ய உல்றலைகள் அறனத்தும் பெோதுவோக 
முழுச்சுருள் உல்றலை வறகறயச் ்ெர்ந்்தறவகள் 
ஆகும்.

9.6.17  அசரச்சுருள் உலசலை  

Half Coil Winding

ஒரு நிறலைக்கோன சுருள் ப்தோகுதிகளின் 
எணணிக்றகயோனது  துருவஙகளின்  ெோதி 
எணணிக்றகக்குச் ெ்்ோக இருந்்தோல் அறவ 
‘அறரச்சுருள் உல்றலை’ எனபெடும். மூன்று 
நிறலை ்தன்ற்ய உல்றலையில் இவவறக உல்றலை 
முறை ெயன்ெடுத்்தபெடுகிைது.

9.6.18  குவிநே உலசலை  

Concentric Winding

ஒ ரு  து ரு வ த் தி ற் க ோ ன  சு ரு ள் 
ெக்கத்ற்த   ஒரு  ெள்ளத்தில்  அல்லைது  ஒரு 
துருவத்திற்கோன  சுருறள  ஒ்ர  இடத்தில் 
ப்ோத்்த்ோக ஒரு சுருளோகக் பகோணடு சுற்ைபெடட 
உ ல் ற லை ற ய க்  ‘ கு வி ந் ்த  உ ல் ற லை ’  எ ன் று 
அறைக்கி்ைோம்.

மூன்று நிறலை அறரச்சுருள் உல்றலை, 
்ோறுதிறெ ்ற்றும் ்�ர்த்திறெ மின்னோக்கிகளில் 
துருவஙகளில் சுற்ைபெடும் புலைச்சுருள் உல்றலை 
ஆகியறவ இவவறகறயச் ்ெர்ந்்தது. 

ப க ோ ண ட ோ ல் ,  அ வ வ ற க  உ ல் ற லை ற ய 
‘நீடடிக்கபெடட  சுருளிறடத்  தூர  உல்றலை ’ 
எ ன் கி ் ை ோ ம் .  இ ங கு  சு ரு ளி ன்  இ ர ண டு 
ெ க் க ங க ளு க் கி ற ட ் ய  உ ள் ள  மி ன் னி ய ல் 
்கோ்ம் 180° றய விட அதிக்ோக இருக்கும். 
இஙகு சுருளிறடத் தூரக் கோரணி ஒன்றைவிட 
அதிக்ோக இருக்கும். இந்்த உல்றலை முறை 
அரி்தோக்வ ெயன்ெடுகிைது.

9.6.12  ஒற்ச்ற அடுககு உலசலை  

Single Layer Winding

மின்்னோடியின் ெள்ளஙகளில் சுருளின் 
ஒ ரு  ப ெ ய ற் ெ க் க ம்  ் ட டு ம்  இ ரு க் கு ் ோ று 
அற்க்கபெடட உல்றலைக்கு ‘ஒற்றை அடுக்கு 
உல்றலை’ என்று பெயர். இஙகு சுருள்களின் 
எ ண ணி க் ற க  ெ ள் ள ங க ளி ன்  ெ ோ தி 
எணணிக்றகக்குச் ெ்்ோக இருக்கும்.

என்வ ஒற்றை அடுக்கு உல்றலையில்,

சுருள்களின் எணணிக்றக =

ெள்ளஙகளின் எணணிக்றக
2

9.6.13  இரடசட அடுககு உலசலை  

Double Layer Winding

மின்்னோடியின்  ெள்ளஙகளில்  இரு 
பவவ்வறு சுருளின் இரணடு சுருள் ெக்கஙகள் 
இருக்கு்ோறு  அற்க்கபெடும்  உல்றலைக்கு 
‘இரடறட  அடுக்கு  உல்றலை ’  என்று  பெயர் . 
இ ங கு  சு ருள்களின்  எ ணணி க்றகய ோனது 
ெள்ளஙகளின்  எணணிக்றகக்குச்  ெ்்ோக 
இருக்கும். என்வ இரடறட அடுக்கு உல்றலையில், 

சுருள்களின் எணணிக்றக =  
ெள்ளஙகளின் எணணிக்றக

9.6.14  ைமநிசலை உலசலை  

Balanced Winding

ஒரு நிறலைக்கோன சுருள் ப்தோகுதிகளில் 
உள்ள சுருள்கள் அறனத்தும் ெ்்ோக இருபபின் 
அ்தறன ’ெ்நிறலை உல்றலை’ எனபெடும்.
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கோயிலிறடத்  தூரம்  =  1  +  துருவ 
இறடதுத் தூரம்

= 1 + 6 = 7 => 1 - 7(முழு இறடத் 
தூரஉல்றலை)

= 1 - 6 (பின்ன இறடத் தூர உல்றலை)

 ஒரு  நிறலை  ்தன்ற்ய  உல்றலைக்கு 
கோயிலிறடத் தூரம், பின்ன இறடத் தூர்ோக 
இருக்கு்ோறு எடுத்துக் பகோள்ளலைோம்.

 ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக =

ெள்ளஙகளின் எணணிக்றக
2

 (ஓரடுக்கு உல்றலை)

 = =
24
2

12

ஒரு துருவத்திற்கோன சுருள்களின்  
எணணிக்றக (coils / pole)

=
 ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக

துருவ எணணிக்றக

 = 12
4

3=

ஒரு நிறலைக்கோன சுருள்களின்  
எணணிக்றக (coils / phase)

=
 ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக

நிறலை எணணிக்றக

 = 12
1

12=

ஒரு துருவத்தில் உள்ள ஒரு 
நிறலைக்கோன சுருள்களின் எணணிக்றக 
(coils / pole / phase )

=
 ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக

துருவம் × ஃ்ெஸ்

 = 12
4 1×

 = 12
4

3=

9.6.19  பகிர்நே உலசலை  

Distributed Winding

ஒரு துருவத்திற்கோன சுருள்கறள ஒ்ர 
இ ட த் தி ல்  ப ் ோ த் ்த ் ோ க  ஒ ் ர  சு ரு ள ோ க ச் 
சுற்ைோ்ல், ெலை சுருள்களோக சுற்றி ஒன்றுக்கு 
் ் ற் ெ ட ட  ெ ள் ள ங க ளி ல்  ெ தி த் து 
உ ரு வ ோ க் க ப ெ டு ம்  உ ல் ற லை க் கு ப  ‘ெ கி ர் ந் ்த 
உ ல் ற லை ’  எ ன் று  ப ெ ய ர் .  ் � ர் த் தி ற ெ 
இயந்திரத்தின் மின்னகஙகள் ்ற்றும் ்ோறுதிறெ 
மின்்னோடிகளின் நிறலையி ்ற்றும் சுைலிகளில் 
இவவறக உல்றலை முறை பின்ெற்ைபெடுகிைது.

உஙகளுககு பேரியுமா?

உ்லைோக – கோற்று 
மி ன் க லை ன் க ள் 
எ ன் ெ து 
மி க ச் சி றி ய 
் ற் று ம்  எ ற ட 
குறைவோன வறக 

மின்கலைன்களில் ஒன்ைோகும். ஆனோல் 
அ ற வ  ப ெ ரி ய  வ ர ம் பு க ற ள க் 
ப க ோ ண டி ரு க் கு ம் .  ெ ய ன் ெ ோ ட டி ல் 
இல்லைோ்த்ெோது,  அறவ விறரவோக 
சீர்குறலைகின்ைன. ஏபனனில், உ்லைோக 
மின் முறனகள் அரி்ோனத்தினோல் 
ெோதிபெறடகின்ைன.

9.6.20  ஒரு நிசலை மாறுதிசை  

ேனசம்ய உலசலை

் ோ று தி ற ெ ,  1 Φ ,  4 து ரு வ ம் ,  2 4 
ெள்ளஙகள் பகோணட ஸ்பிலிட நிறலை மின்்்தக்கி 
வறக மின்்னோடிகளுக்கோன ்தன்ற்ய உல்றலை 
வறரெடம் வறரக.

துருவ இறடத் தூரம்     

=

 
ெள்ளஙகளின் எணணிக்றக
துருவஙகளின் எணணிக்றக

 = 24
4

6=
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இ ய க் க  உ ல் ற லை  ஆ ர ம் பி க் கு ம் 
ெள்ளம்  = 1 + K

= 1 + 3

= 4வது ெள்ளம்

எ ன ் வ  து வ க் க  உ ல் ற லை ற ய  
1வது ெள்ளத்திலிருந்தும், இயக்க உல்றலைறய 
4 வ து  ெ ள் ள த் தி லி ரு ந் து ம்  ெ தி க் க 
துவஙக்வணடும்.

துவக்்க உல்லை அட்ைவ்ண

துருைம்  

1

துருைம் 

2

துருைம் 

3

துருைம் 

4

1-6

2-5

3-4

7-12

8-11

9-10

13-18

14-17

15-16

19-24

20-23

21-22

இயக்்க உல்லை அட்ைவ்ண

துருைம்  

1

துருைம் 

2

துருைம் 

3

துருைம் 

 4

4-9

5-8

6-7

10 -15

11 -14

12 -13

16 -21

17 -20

18 -19

22 -27(3)

23 – 26(2)

24 – 25(1)

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SSN N

படம் 9.13 1Φ, 4துருைம், 24 பள்ளஙகள் 

ேனசம்ய உலசலை ைசரபடம்

ப ் ோ த் ்த  சு ரு ள்  ப ்த ோ கு தி க ளி ன் 
எணணிக்றக = துருவ எணணிக்றக × நிறலை 
எணணிக்றக

= 4 × 1 =4

ஒ ரு  சு ரு ள்  ப ்த ோ கு தி யி ல்  உ ள் ள 
சுருள்களின் 

எணணிக்றக (coils / coil group) = 

=
   ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக

ப்ோத்்த ப்தோகுதிகளின் எணணிக்றக

 = =
12
4

3

சுருள் அட்ைவ்ண

துருைம் 1 துருைம் 2 துருைம் 3 துருைம் 4

3 3 3 3

9.6.21.  90°ககான பள்ள எண்ணிகசக 

(K) கைககீடு

ஒ ரு  ெ ள் ள த் தி ற் க ோ ன  அ ல் லை து 
அடுத்்தடுத்்த 

ெள்ளஙகளுக்கிறட்ய உள்ள மின்னியல் 

்கோ்ம்,  β = P
S
� �180

   = 4 180
24
� �

   = 720
24

�

  � 30�மி.்கோ

90°க்கோன ெள்ள எணணிக்றக (K) = 
90
30

�
�  = 3

என்வ,

து வ க் க  உ ல் ற லை  ஆ ர ம் பி க் கு ம் 
ெள்ளம்  = 1வது ெள்ளம் 

BEE_Chapter_09.indd   158 12/27/2019   11:38:06 AM



9 -நேர்த்திசை மற்றும் மாறுதிசை மினநனாடி உலசலைகள் 159

1 2 3 4

N NS S

R1 R2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

�3
�2
�1

மாறுதிசை, 14 துருைம், 24 பள்ளஙகள் பகாண்ட ஸ்பிலிட நிசலை மினநேககி ைசக மினநனாடி இ்யகக 

உலசலை ைசரபடம்

படம் 9.14 இ்யகக உலசலை ைசரபடம்

மூன்று நி்லை மோறுதி்் ஓரடுக்கு மடிபபு 

வ்்க உல்லை

் ோ று தி ற ெ  -  3 Φ ,  4  து ரு வ ம் ,  2 4 
ெள்ளஙகள் பகோணட தூணடல் மின்்னோடிக்கோன 
ஓரடுக்கு ்டிபபு வறக உல்றலை வறரெடம் 
வறரக.

துருவ இறடத் தூரம்     

=

 
ெள்ளஙகளின் எணணிக்றக
துருவஙகளின் எணணிக்றக

 = 24
4

 =6

சுருள்  இறடத்  தூரம்  = 1 + துருவ 
இறடத் தூரம்

 = 1+6 = 7 =>1-7 
 (முழு இறடத் தூரஉல்றலை)

 = 1-6 (பின்ன இறடத் தூர உல்றலை)

ஓரடுக்கு  உல்றலையில்  அடுத்்தடுத்து 
அற்யும்  சுருள்்தோன்  ஒரு  ெள்ளம்  விடடு 
அடுத்்த ெள்ளத்தில் அற்யும். என்வ அறனத்து 
சுருள்களின்  இடது  ெக்க  சுருள்  ெக்கஙகள் 
ஒற்றைபெறட எணணிலும், வலைது ெக்க சுருள் 
ெ க் க ங க ள்  இ ர ட ற ட ப ெ ற ட  எ ண ணி லு ம் 
இருக்கு்ோறு சுருள் இறடத் தூரத்ற்த எடுத்துக் 
பகோள்ள ்வணடும்.

என்வ,

சுருள் இறடத் தூரம் = 1- 8

(அல்லைது) = 1 -6 

ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக

=
 ப்ோத்்த ெள்ளஙகளின் எணணிக்றக

2

(ஓரடுக்கு உல்றலை)

 = 24
2

12=
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சுருள்கள் / சுருள் ப்தோகுதிகள், முழு 
எண்ோக வந்்தோல், அது ெ்நிறலை உல்றலை 
என்று அறைக்கபெடுகிைது.

சுருள் அட்ைவ்ண

துருைம் 

1

துருைம் 

2

துருைம் 3 துருைம் 

4

R Y B R Y B R Y B R Y B

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120°க்கோன ெள்ள எணணிக்றக (K – 
க்க்கீடு)

ெ்நிறலை உல்றலை எனில்,

120°க்கோன ெள்ள எணணிக்றக,

K = 
துருவ இறடத்தூரம்

ஃ்ெஸ்

 = =
6
3

2  

என்வ,

‘R’ நிறலை ஆரம்பிக்கும் ெள்ளம் = 1வது 
ெள்ளம்

‘Y’ நிறலை ஆரம்பிக்கும் ெள்ளம் = 1+ 
K = 1+2 =3 வது ெள்ளம்

‘B’ நிறலை ஆரம்பிக்கும் ெள்ளம் = 3+ 
K = 3+2 =5வது ெள்ளம்

உல்லை அட்ைவ்ண

நிசலை துருைஙகள்

1 2 3 4

R 1 – 6 7 – 12 13 – 18 19 – 24

Y 3 – 8 9 – 14 15 – 20 21 – 26(2)

B 5 –10 11 –16 17 – 22 23 – 28(4)

ஒரு துருவத்திற்கோன சுருள்களின் 

 எணணிக்றக (coils / pole)

=
 ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக

துருவ எணணிக்றக

 = 12
4

3=

ஒரு நிறலைக்கோன சுருள்களின்  
எணணிக்றக (coils / phase)

=
 ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக

நிறலை எணணிக்றக

 = 12
3

4=

ஒரு துருவத்தில் உள்ள ஒரு 
நிறலைக்கோன சுருள்களின் எணணிக்றக 
(coils / pole / phase)

=
 ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக

துருவம் × ஃ்ெஸ்

 = 12
4 3×

 = 12
12

1=

சுருள்கள் / துருவம் / நிறலை என்ெது 
முழு எண்ோக வருவ்தோல், இது ஒரு ெ்நிறலை 
உல்றலை ஆகும்.

ப்ோத்்த சுருள் ப்தோகுதிகளின்  
எணணிக்றக = துருவ எணணிக்றக × 
நிறலை எணணிக்றக

 = 4 × 3 = 12

ஒ ரு  சு ரு ள்  ப ்த ோ கு தி யி ல் 
உள்ள சுருள்களின்  எணணிக்றக (coils / 
coil group)

ப்ோத்்த சுருள்களின் எணணிக்றக
= 

ப்ோத்்த சுருள் ப்தோகுதிகளின் எணணிக்றக

= 12
12

1=
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பகுதி – அ

ைரி்யான விசடச்யத் நேர்நபேடுத்து எழுதுக. (1 மதிப்பபண்)

1. மின்பனோடி்களுக்கு இதயம் ப்போன்்ற 

்போ்கம்

அ) நி்லையி

ஆ) சுழலி

இ) உல்லை

ஈ) தோஙகி்கள்

2. சி்றந்த மின்்கைத்திக்குத் பத்வயோன 

அடிப்ப்ை குணம்

அ) கு்்றந்த மின்த்ை

ஆ) அதி்க இயந்திர வலி்ம

இ) சி்றந்த ்பற்்ற்வபபுத் தன்்ம

ஈ) அதி்க மின்்கோபபு வலி்ம

21 23

S S SN N

21 23

2 4

2 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

படம் 9.15  மாறுதிசை - 3F, 4 துருைம், 24 பள்ளஙகள் பகாண்ட தூண்டல மினநனாடிககான ஓரடுககு 

மடிப்பு ைசக உலசலை ைசரபடம்

்கதவு எண் - Gauge Number

உல்லைச் சுருள் - Winding Coil

நி்லை - Phase

நி்லையி - Stator

சுழலி - Rotor

மின்ன்கம் - Armature

அருஞபைாற்பபாருள்

R1 Y2 B1 R2 Y1 B2

மதிப்பீடு 
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3. ்கைத்தி ்கதவு த்கட்டின் விட்ைம்

அ) 3 ¼ அஙகுலைம்

ஆ) 3 ½ அஙகுலைம்

இ) 3 ¾ அஙகுலைம்

ஈ) 4 ¾ அஙகுலைம்

4. ்கைத்தியின் விட்ைத்்த அ்ளக்்கப 

்பயன்்படும் ்கருவி

அ) ்கதவுத் தட்டு

ஆ) ஃபீலைர் ப்கஜ்

இ) ையல ப்கஜ்

ஈ) திருகு அ்ளவி

5. திரவ வடிவ மின்்கோபபுப த்போருளுக்கு 

உதோரணம்

அ) ்கலநோர் 

ஆ) வோர்னிஷ்

இ) ்கண்ணோடி

ஈ) ்போதர்ம்

6. பநர்த்தி்் இயந்திரங்களில சுழலும் 

்போ்கத்தில அ்மக்்கப்படும் உல்லை

அ) பிரதோன புலை உல்லை

ஆ) மின்ன்க உல்லை

இ) இ்ைத் துருவ உல்லை

ஈ) ்கோம்த்பன்ப்ட்டிங உல்லை

7. மூடிய வ்்க ்பள்்ளங்கள் 

்பயன்்படுத்தப்படும் இைம்

அ) சிறிய வ்்க மின்பனோடி்களின் 

நி்லையி்களில

ஆ) நடுத்தர வ்்க 

மின்பனோடி்களின் 

நி்லையி்களில

இ) அணிலகூடு தூண்ைல 

மின்பனோடி்களின் நி்லையி்களில

ஈ) அணில கூடு தூண்ைல 

மின்பனோடி்களின் சுழலி்களில

8. பின்னி்ைத் தூரத்தின் மதிபபு

அ) ஒற்்்றப ்ப்ை எண்

ஆ) இரட்்ைப ்ப்ை எண்

இ) பின்ன எண்

ஈ) த்ம எண்

9. ஒற்்்றப ்போ்த உல்லை்களின்  

‘m’-ன் மதிபபு

அ) 1

ஆ) 2

இ) 3

ஈ) 4

10. பநர்தி்் இயந்திரம் 

மின்பனோடியோ்க இயஙகினோல, 

மின்ன்க உல்லையில ்போயும் 

மின்பனோட்ைத்தின் தி்்்யக் 

்கோண உதவும் விதி

அ) ஃபி்ளமிஙகின் வலைக்்்க விதி

ஆ) மு்ன விதி

இ) ஃபி்ளமிஙகின் இைக்்்க விதி

ஈ) ஓம் விதி

11. பநர்தி்் மடிபபு வ்்க 

உல்லை்களில இ்ணப 

்போ்த்களின் எண்ணிக்்்க

அ) P/2

ஆ) P

இ) 2P 

ஈ) 2

12. பநர்த்தி்் அ்லை வ்்க 

உல்லை்களில இ்ணப 

்போ்த்களின் எண்ணிக்்்க

அ) P

ஆ) 2P

இ) P/2

ஈ) 2

13. பநர்த்தி்் உல்லை்களில 

ததோடுவி்களின் எண்ணிக்்்கயோனது

அ) இ்ணப ்போ்த்களின் 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்

ஆ) ்பள்்ளங்களின் 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்
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இ) ்பள்்ளங்களின் ்போதி 

எண்ணிக்்்கக்குச்  

்மம்

ஈ) துருவங்களின் 

எண்ணிக்்்கக்குச்  

்மம்

14. பநர்த்தி்் உல்லையில, ஒரு 

சுருளின் இரு த்யற் ்பக்்கங்களுக்கு 

இ்ைப்பட்ை தூரம்

அ) முன்னி்ைத் தூரம்

ஆ) சுருளி்ைத் தூரம்

இ) பின்னி்ைத் தூரம்

ஈ) பின்ன இ்ைத் தூரம்

15. இரு அடுத்தடுத்த சுருள்்களின் 

ஆரம்்ப மு்ன்களுக்்கோன 

இ்ைப்பட்ை தூரம்

அ) முன்னி்ைத் தூரம்

ஆ) பின்னி்ைத் தூரம்

இ) சுருளி்ைத் தூரம்

ஈ) துருவ இ்ைத் தூரம்

16. பநர்த்தி்் மின்ன்கங்களில 

த்யயப்படும் உல்லை

அ) பிரதோன புலை உல்லை

ஆ) இ்ைத் துருவ உல்லை

இ) தி்றந்த வ்்க உல்லை

ஈ) மூடிய வ்்க உல்லை

17. துருவ இ்ைத் தூரம் என்்பது

அ) ஒரு துருவத்திற்்கோன ்பள்்ள 

எண்ணிக்்்க

ஆ) ஒரு நி்லைக்்கோன ்பள்்ள 

எண்ணிக்்்க

இ) ஒரு துருவத்தில உள்்ள 

ஒரு நி்லைக்்கோன ்பள்்ள 

எண்ணிக்்்க

ஈ) ்பள்்ளங்களின் ்போதி 

எண்ணிக்்்க

18. முழு சுருளி்ைத் தூர 

உல்லையில ஒரு சுருளின் 

இரு ்பக்்கங்களுக்கி்ைபய உள்்ள 

மின்னியல ப்கோணம்

அ) 60
0

ஆ) 12
0

இ) 180
0

ஈ) 360
0

19. ஒற்்்ற அடுக்கு உல்லையில 

சுருள்்களின் எண்ணிக்்்க

அ) ்பள்்ளங்களின் ்போதி 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்

ஆ) ்பள்்ளங்களின் 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்

இ) துருவங்களின் ்போதி 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்

ஈ) துருவங்களின் 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்.

20. சுருள்்களின் எண்ணிக்்்கயோனது 

்பள்்ளங்களின் எண்ணிக்்்கக்குச் 

்மமோ்க இருபபின், அவவ்்க 

உல்லை

அ) ஒற்்்றப ்பள்்ள உல்லை

ஆ) இரட்்ைப ்பள்்ள உல்லை

இ) ஒற்்்ற அடுக்கு உல்லை

ஈ) ஈரடுக்கு உல்லை

21. ஒரு நி்லைக்்கோன சுருள் 

ததோகுதி்கள் அ்னத்திலும் 

்மமற்்ற எண்ணிக்்்கயில 

சுருள்்கள் இருந்தோல, அவவ்்க 

உல்லை

அ) அ்ரச்சுருள் உல்லை

ஆ) முழுச்சுருள் உல்லை

இ) ்மநி்லையற்்ற உல்லை

ஈ) ்மநி்லை உல்லை
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22. முழுச்சுருள் உல்லையில ஒரு 

நி்லைக்்கோன சுருள் ததோகுதி்களின் 

எண்ணிக்்்க

அ) துருவங்களின் 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்.

ஆ) துருவங்களின் ்போதி 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்.

இ) ்பள்்ளங்களின் 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்.

ஈ) ்பள்்ளங்களின் ்போதி 

எண்ணிக்்்கக்குச் ்மம்.

பகுதி – ஆ

சுருககமாக விசட்யளிககவும். (3 மதிப்பபண்கள்)

1. மின்பனோடி்களில உல்லை 

அ்மக்்கப்படுவதன் பத்வ என்ன?

2. மின்்கைத்தி என்்றோல என்ன?

3. உல்லைக் ்கைத்தி்களின் அ்ள்வக் 

குறிபபிடும் மு்்ற்யயும், அ்ள்வக் 

்கோண உதவும் ்கருவி்க்்ளயும் 

கூறு்க.

4. ஒரு சுற்றுச் சுருளின் ்பைம் வ்ரந்து 

்போ்கங்க்்ள வி்ளக்கு்க.

5. மடிபபு வ்்க உல்லை என்்றோல 

என்ன?

6. மோறுதி்் இயந்திரங்களில 

த்யயப்படும் மூன்று முக்கிய 

உல்லை்கள் யோ்வ?

7. தன்்மய உல்லை என்்றோல 

என்ன?

8. துருவ இ்ைத் தூரம் என்்றோல 

என்ன?

9. சுருளி்ைத் தூரக் ்கோரணி்ய 

வ்ரயறு.

10. முழுச்சுருள் உல்லை என்்றோல 

என்ன?

பகுதி – இ

ஒரு பகக அளவில விசட்யளிககவும் (5 மதிப்பபண்கள்)

1. ்கதவு த்கட்டின் ்பைம் வ்ரந்து, அதன் 

மூலைம் உல்லைக் ்கைத்தி்களின் 

்கதவு எண் ்கோணும் மு்்ற்ய 

வி்ளக்கு்க.

2. பநர்த்தி்் மின்ன்க உல்லை்களில 

உள்்ள ்பலபவறு இ்ைத் 

தூரங்க்்ள வி்ளக்கு்க.

3. மோறுதி்் உல்லை்களில சுருள் 

மற்றும் சுருள் ததோகுதி ்கணக்கீடு 

மு்்ற்க்்ள வி்ளக்கு்க.
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பகுதி – ஈ

இரு பகக அளவில விசட்யளிககவும். (10 மதிப்பபண்கள்)

1. 2 துருவம், 6 ்பள்்ளங்கள் மற்றும் 6 

தி்் மோற்றி ்பகுதி்கள் த்கோண்ை 

பநர்தி்் இயந்திரத்திற்கு ஒற்்்றப 

்போ்த இரட்்ை அடுக்கு மடிபபு 

வ்்க உல்லை வ்ர்பைம் வ்ர்க. 

ததோடுவி்களின் அ்மவிைத்்தயும் 

குறிக்்கவும்.

2. 2 துருவம், 6 ்பள்்ளங்கள் மற்றும் 6 

தி்் மோற்றி ்பகுதி்கள் த்கோண்ை 

பநர்தி்் இயந்திரத்திற்்கோன 

ஒற்்்றப்போ்த அ்லைவ்்க 

உல்லை வ்ர்பைம் வ்ர்க. 

ததோடுவி்களின் அ்மவிைத்்தயும் 

குறிக்்கவும்.

3. 4 துருவம், 24 ்பள்்ளங்கள் த்கோண்ை 

மூன்று நி்லை மோறுதி்் தூண்ைல 

மின்பனோடியில ஓரடுக்கு மடிபபு 

வ்்க உல்லை சுற்றுவதற்்கோன 

்கணக்கீடு த்யது உல்லை 

அட்ைவ்ண்யத் தயோர் த்ய்க.

1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 

S.Chand & Company Ltd.

குறிப்புசர நூல (Reference Book)

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

இசை்யேள முகைரி (Reference Internet Source)

BEE_Chapter_09.indd   165 12/27/2019   11:38:08 AM



10 - மின் இயந்திரங்களைப் பராமரித்தல் மற்றும் பழுது பாரத்தல் 166

10
பாடம்

மின் இயந்திரங்களைப் பராமரித்தல்  

மற்றும் பழுது பாரத்தல்

்கற்்றலின் ந�ாக்கம்

வீட்டு உபய�ோகப் பபோருட்கள், ப�ோழிற்ோலைகள் மறறும் பணிமலைகள் 

யபோன்ற இடஙகளில் மின ்ோ�ைஙகள் பபரும் பஙகு வகிக்கி்றது. இதில் மினயைோடி 

அதிகம் ப�னபடுத�ப்படுகி்றது. இ�லை முல்ற�ோக பரோமரிப்பு ப்ய�ோல், பழுதுகள்  

ஏறபடுவது பபருமளவில் குல்றயும். எையவ பரோமரித�ல், பழுது போரத�ல், ய்ோ�லை 

ப்யயும் முல்றகள்,  ஆயவுகள்  மறறும் ப்�ல்போடுகள் பறறி விளக்கமோக 

ப�ரிந்துபகோள்வது  அவசி�மோகும்.

பபாருைடக்கம்

10.1 அறிமுகம்

10.2 மின இ�ந்திரஙகலளப் பரோமரித�ல்

10.3 மின அலமப்புகளில் ஏறபடும்  

பழுதுகள்

10.4 மின இ�ந்திரஙகலளப் பழுது போரத�ல்

10.5 புதி� மின இ�ந்திரஙகளில் 

ப்ய�ப்படும் ஆயவுகள்

10.6 மினஇ�ந்திரஙகலளப் ப�னபடுததும் 

முன கவனிக்க யவண்டிலவ

10.7 உல்லைகலள ஆயவு ப்ய�ல்

வோழக்லக கடவுளின மிக அழகோை பரிசு. 

 அனலை ப�யர்ோ
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10.1 அறிமு்கம்

வீ டு க ளி ல்  ப ய ன ப டு த ்த ப ப டு ம் 
மின்சா்தனஙகள் ,  மின்னசாடிகள்  மற்றும் 
த்தசாழிற்்சாலைகளில் பயனபடுத்தபபடும் மின 
இயந்திரஙகலை குறிபபிட்ட கசாை இல்டதெளியில் 
பரசாமரிபபு த்யெ்தன மூைம் எதிரகசாைததில் 
ஏ ற் ப ்ட க் கூ டி ய  ப ழு து க ல ை த  ்த வி ர க் கு ம் 
முலைலயப  பற்றி  விரிெசாக  இபபசா்டததில் 
கசாணைசாம். குலைபசாடுகள் ஏற்படின அெற்றிற்கசான 
கசாரணஙகலையும் நிெரததி த்யயும் முலைகள் 
ஆகியெற்லைப பற்றியும் விரிெசாகக் கசாண்பசாம்.

10.2  மின் இயந்திரங்களைப் 

பராமரித்தல்

10.2.1 பராமரித்தலின் ந�ாக்கம்

ப ணி ம ல ன க ள் ,  வீ டு க ள் , 
த்தசாழிற்்சாலைகளில் உள்ை மின இயந்திரஙகள் 
மற்றும் துலணக்கருவிகள் சீரசாக நனகு இயஙக 
் ெ ண டு ம சா ன சா ல் ,  அ ெ ற் ல ை  மு ல ை ய சா க 
ப ர சா ம ரி ப ப து  அ ெ சி ய ம சா கு ம் .  அ வ ெ சா று 
முலையசாக பரசாமரித்தசால், அந்்த ்சா்தனஙகைசால் 
ஆபததுக்கள் ஏதும் ஏற்ப்டசாமல், அதிக த்யல் 
திைலமயு்டன நீண்ட கசாைம் உலைக்கும். 

10.2.2 பராமரித்தல்

மின்னசாடி மற்றும் மின இயந்திரஙகள் 
எபதபசாழுதும்  த்யல்திைலம  குலையசாமல் 
ந ன கு  இ ய ங கு ம் ப டி  ல ெ த தி ரு த ்த லு க் கு  
பரசாமரித்தல் எனறு தபயர. மின இயந்திரஙகள் 
இயஙகும்்பசாது  அலெ ,  இயக்க  ஆற்ைலை 
தெளிபபடுததுகினைன. இ்தனசால் ்்தயமசானம் 
அதிகரிக்கிைது. என்ெ மின இயந்திரஙகளுக்கு 
முலையசான பரசாமரிபபு ்்தலெபபடுகிைது.

10.2.3 திடடமிடட பராமரிப்பு 

மின ் சா்தனஙகளின அலமபபு, த்யல்படும் 
வி்தம், த்யல்படும் பளுவின ்தனலம ்பசானை 
பை விெரஙகள் அடிபபல்டயில், தினமும் த்யய 
்ெணடியலெ, ெசாரததிற்கு ஒருமுலை த்யய 
்ெணடியலெ, மசா்தததிற்கு ஒருமுலை த்யய 

்ெணடியலெ, ஆணடுக்கு ஒரு முலை த்யய 
்ெணடியலெ எனச் த்யல்கலை படடியல் 
த்யது அெற்லை கணகசாணிதது முலைபபடி  
த்யெ்்த திட்டமிட்ட பரசாமரிபபு ஆகும். 

10.2.4 பராமரிப்பின் வள்க்கள்

i. ெைக்கமசான பரசாமரிபபு 
ii. ்தடுபபு பரசாமரிபபு 
iii. இயந்திரம்  த்யைற்று  ்பசான  பிைகு  

த்யயும் பரசாமரிபபு 
iv. தபரும்  பழுது  பசாரபபு  (அ) திருததி 

அலமக்கும் பணி

i. வழக்கமோை பரோமரிப்பு 

ெைக்கமசான பரசாமரிபபு எனபது, மின 
்சா்தனஙகளுக்கு அனைசா்டம் த்யய ்ெணடிய 
பணிகள் ஆகும். அ்தசாெது ்மற்பரபபுகலை 
சுத்தம் த்ய்தல், உயவிடு்தல், ்தைரச்சி அல்டந்்த 
இலணபபுகலை இருக்கி இலணத்தல் மற்றும் 
எளிலமயசான பழுதுகலை ்ரி த்ய்தல் ஆகும்.

ii. �டுப்பு பரோமரிப்பு 

இயந்திரஙகள் திடீதரன த்யல்ப்டசாமல் 
நினறு ்பசாெல்த ்தவிரக்கவும், மற்றும் பழுது 
ஏற்ப்டசாமல் கசாக்கவும் த்யகினை பரசாமரிபபு 
பணிகலை ்தடுபபு பரசாமரிபபு எனறு கூறுகி்ைசாம்.

மி ன ் சா ்த ன ங க ள்  ப ழு ்த ல ்ட ந் து 
இயஙகசாமல் ்பசாயவிட்டசால் இருவி்த நஷ்டஙகள் 
ஏற்படும்.

அ. ந�ரடி �ஷடம்

இ ய ந் தி ர ம்  த ் ய ை ற் று  ் ப சா ன சா ல் 
இயந்திரதல்த பழுது பசாரக்க ஏற்ப்டக் கூடிய 
த்ைவினஙகள்.

ஆ. மள்றமு்க �ஷடம்

இ ய ந் தி ர ம்  த ் ய ை ற் று  ் ப சா ன சா ல் , 
்தல்டபட்ட ்ெலையின மதிபபு, த்தசாழிைசாைர 
ஊதியம், குறித்த கசாைததில் தபசாருலை அனுபப 
இயைசா்த   தநருக்கடி  ஆகியலெ  மலைமுக  
நஷ்டம் ஆகும்.
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iv. இ ய ந் தி ர ங க ளி ன  த ் ய ல்  தி ை ல ம 
தெகுெசாக குலைந்்தசால், உ்ட்ன அ்தலன 
பிரிதது முழுெதுமசாக மசாற்றியலமக்க 
்ெணடும்.

v. ப ை  ஆ ண டு க ள்  ப ை ல ம ய சா கி வி ட ்ட 
இயந்திரஙகலை  மசாற்றிவிடடு , நவீன 
இ ய ந் தி ர ங க ல ை  த ப சா ரு த து ்த ல்  
்ெணடும்.

vi. பணிமலனயில் உள்ை மின தபசாறிகளின 
இருபபி்டம்  அறிந்திருக்க  ்ெணடும் . 
இலணபபு மற்றும் அலமபபு ஆகியெற்லை 
கசாடடும் ெலரப்டம் ்தயசார நிலையில் 
லெததிருக்க ்ெணடும்.

vii. உயவி்டத  ்்தலெயசான  உயவுபபல் 
மற்றும் உயவு எணதணய, எவெைவு 
கசாை இல்டதெளியில் இ்ட ்ெணடும் 
எ ன ை  ப ட டி ய ல்  ்த ய சா ர  நி ல ை யி ல் 
ல ெ த து  உ ய வு ப ப ல ்  இ டு ்த ல்  
்ெணடும்.

viii. பணியசாைரகள்  த்யல்  திைலமலயக் 
கூட்ட நவீன இயந்திரஙகள் பற்றி பயிற்சி 
ெகுபபுகள் ந்டதது்தல் ்ெணடும்.

ix. ஒரசாணடிற்கசான பரசாமரிபபு த்ைவிலனத 
திட்டம் தீடடி முன கூடடி்ய ்மரபபிக்க 
்ெணடும்.

10.2.6 பராமரித்தலின் முககியததுவம் 

முலையசாக  பரசாமரிபபு  த்யெ்தசால் 
கீழக்கண்ட பயனகள் கில்டக்கிைது.

i. இ ய ந் தி ர ங க ை சா ல்  ஏ ற் ப டு ம் 
விபததுக்கலைத ்தவிரக்கைசாம்,

ii. மி ன ் சா ்த ன ங க ள்  தி டீ த ர ன  நி ன று 
்பசாகசாமல் இருபபல்தத ்தவிரக்கைசாம்.

iii. த ப ரு ம்  ப ழு து க ல ை யு ம் ,  அ ்த ன சா ல் 
உ ண ்ட சா கு ம்  த ் ை வு க ல ை யு ம் 
்தவிரக்கைசாம்.

iv. மின்சா்தனஙகள்  த்யல்  திலைலம 
குலையசாமல் த்யல் ப்டச் த்யயைசாம்.

v. உ ற் ப த தி  ்த ல ்ட யி ல் ை சா ம லு ம் ,  ஒ ் ர 
சீ ர சா க வு ம்  இ ரு க் கு ம் ப டி  ப சா ர த து க் 
தகசாள்ைைசாம்.

் ம ற் கூ றி ய  இ ரு ெ ல க  ந ஷ ்ட ங க ள் 
ஏற்ப்டசாமல் ்தடுக்க, ்தடுபபுப பரசாமரிபபு த்யய 
்ெணடியது அெசியம் ஆகும்.

iii.  இ�ந்திரம் ப்�ைற்ற பி்றகு ப்யயும் 

பரோமரிப்பு

ெைக்கமசான பரசாமரிபபு மற்றும் பழுது 
ெருமுன கசாக்கும் பரசாமரிபபுகள் முலையசாக 
த்ய்தசாலும் ,  ஏ்தசாெது  ்தவிரக்க  முடியசா்த 
கசாரணஙகைசால், இயந்திரததில் பசாதிபபு ஏற்படடு 
்சா்தனஙகள் த்யல் இைந்து விடும். இவெசாறு 
்சா்தனஙகள் த்யல் இைந்து விட்டசால், மீணடும் 
ந ல் ை  நி ல ை யி ல்  இ ய ங கு ம சா று  ்த ய சா ர 
த்ய்தலை்ய, இயந்திரம் த்யைற்று ்பசான 
பிைகு த்யயும் பரசாமரிபபு எனகி்ைசாம்.

iv.  பபரும் பழுது போரப்பு (அ) திருததி 

அலமக்கும் பணி 

குறிபபிட்ட சிை ஆணடுகளுக்கு ஒருமுலை 
இயந்திரஙகள் அலனதது பகுதிகலையும் ஆயவு 
த்யது  விடடு ,  ்்தயந்து  ்பசான  பசாகஙகள் 
மற்றும் உல்டந்து ்பசான பகுதிகலை புதுபபிதது 
மீணடும்  நல்ை  நிலையில்  த்யல்  திைலம 
குலையசாமல் இயஙகச் த்ய்தலுக்கு தபரும் 
பழுது பசாரபபு அல்ைது திருததி அலமக்கும் 
பணி எனறு தபயர. 

10.2.5 பராமரிப்புச் பெயல் திடடங்கள் 

i. பணிமலனக்கு  புதிய்தசாக  ெந்துள்ை 
அல்ைது இ்டம் மசாறும் இயந்திரஙகலைக் 
குறிபபிட்ட இ்டததில் தபசாருததி, ்தகுந்்த 
முலையில் மின இலணபபு தகசாடுதது 
இயஙகச் த்ய்தல் ்ெணடும்.

ii. பரசாமரிபபுக்குத  ்்தலெயசான  உதிரிப 
பசாகஙகள் மற்றும் ்தைெசா்டச் ்சாமசானகள் 
ஆ கி ய ல ெ க ல ை  மு ன கூ ட டி ் ய 
்தயசார த்யது, ்தயசாரசாக லெததிருக்க  
்ெணடும்.

iii. மின ்சா்தனஙகளில் திடீதரதன பழுது 
ஏ ற் ப ட ்ட சா ல் ,  உ ்ட ் ன  ் ரி  த ் ய ய 
த்தரிந்திருக்க ்ெணடும்.
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அலனதது பகுதிகலையும் கைற்றி நிலையி, 
சுைலி, ்தசாஙகிகள், உயவுப பல் கிணணம், 
முன பக்க மூடி, பின பக்க முடி மற்றும் 
இலணபபு முலனகள் ஆகியெற்லை சுத்தம் 
த்யது மீணடும் தபசாருத்த ்ெணடும்.

10.3  மின்்னளமப்பு்களில் ஏற்படும் 

பழுது்கள்

மினசுற்றுகளில் பழுது எனபது ஏற்கன்ெ 
நிரணயிக்கபபட்ட பசால்தலய ்தவிரதது, ்ெதைசாரு 
பசால்தயில்  மின்னசாட்டம்  பசாயந்து  அ்தன 
கசாரணமசாக மினசுற்றின பசால்தகளில் ஏற்படும் 
குலைபசாடல்டக் குறிக்கும். ்மலும் பழுது எனபது 
மின அலமபபுகளில் ஏற்படும் அ்சா்தசாரணமசான 
சூழநிலையின  கசாரணமசாக ,  ெைக்கததிற்கு 
மசாைசாக மின்னசாட்டம் பசாயந்து அ்தனு்டன 
த ்த சா ்ட ர பு ல ்ட ய  மி ன  உ ப க ர ண ங க ல ை 
பசாதிபபல்டயச் த்யெல்தக் குறிக்கும்.

மினனலமபபுகளில் தபசாதுெசாக ஏற்படும் 
ப ழு து க ளி ல்  அ ப சா ய க ர ம சா ன து  எ ன ப து 
குறுக்குச்சுற்று பழு்தசாகும். மினசுற்றுகளில் 
கு று க் கு ச் சு ற் று  ஏ ற் ப ட ்ட வு ்ட ன  மீ றி ய 
மின்னசாட்டம் பசாயெ்தன கசாரணமசாக நிலை 
க்டததிகளுக்கு இல்ட்ய உள்ை மினகசாபலபயும் 
அல்ைது நிலைகளுக்கும் மின்சா்தனஙகளின 
உ ்ட ற் ப சா க த தி ற் கு ம்  இ ல ்ட ் ய யு ள் ை 
மினகசாபலபயும் பசாதிபபல்டயச் த்யகிைது. 

10.3.1 பழுதின் வள்க்கள்

மின அலமபபுகளில் ஏற்படும் பழுதுகலை 
இரணடு  தபரும்  பிரிவுகைசாக  பிரிக்கைசாம் . 
அலெ 

i. ்மச்சீர பழுதுகள் 
ii. ்மச்சீரற்ை பழுதுகள்

i. ்மச்சீர பழுதுகள்

மினசுற்றுகளில் பழுதின கசாரணமசாக 
பசாயும்  மீறிய  மின்னசாட்டமசானது ,  மூனறு 
நிலைகளிலும்  ்மமசாகப  பசாயந்்தசால்  அந்்த 

10.2.7  மின் இயந்திரங்களில் பபாதுவா்க 

பெயயநவண்டியளவ

i. ஆ று  ம சா ்த த தி ற் கு  ஒ ரு மு ல ை  மி ன 
இ ல ண ப பு ப  த ப ட டி ல ய  தி ை ந் து 
இலணபபுகள்  ்தைரச்சி  அல்டயசாமல் 
்ரியசாக இலணக்கபபடடு உள்ை்தசா என 
ஆயவு த்யய ்ெணடும்.

ii. ஒரசாணடுக்தகசாரு முலை ்தசாஙகிகளில் 
உள்ை உயவுப பல்லய முழுலமயசாக 
அகற்றி விடடு புதிய உயவுப பல் இ்ட 
்ெணடும். உயவுப பல் அகற்று்தலுக்கு 
டீகிரீஸிங எனறு தபயர. பிைகு ்தசாஙகிகலை 
சுத்தம்  த்யது  விடடு  உயவுப  பல் 
இ்ட்ெணடும் . இ்தற்கு  உயவுப  பல் 
இடு்தல் எனறு தபயர. 

iii. மி ன ் சா ்த ன ம் ,  ஆ று ம சா ்த ம்  த ் ய ல் 
ப்டவில்லை எனைசால், மீணடும் துெக்கும் 
்பசாது பலைய உயவுப பல் முழுெதும் 
நீக்கி, சுத்தம் த்ய்த பிைகு புதிய உயவுப 
பல் இடடு மசாற்ை தெணடும்.

iv. மூ ன ை சா ண டு க் கு  ஒ ரு  மு ல ை  மி ன 
இ ய ந் தி ர த ல ்த  தி ரு த தி  அ ல ம க் கு ம் 
்ெலைலய த்யய ்ெணடும். அப்பசாது 

உங்களுககு ப்தரியுமா?

மி ன  இ ய ந் தி ர த தி ன 
நிலையி மற்றும் சுைலி 
ஆகியெற்றுக்கு இல்ட்ய 
உ ள் ை  க சா ற் று 

இல்டதெளிலய அைபப்தற்க்கு ஃபீைர 
் க ஜ்  ( F e e l e r  g a u g e )  எ ன ை  க ரு வி 
பயனபடுகிைது. கசாற்று இல்டதெளியின 
அைவு சிை மில்களில் இருந்து 50 மில்கள் 
ெலர இருக்கும். 1 மில் அைவு எனபது 
0.025 மி.மீ அல்ைது 1  அஙகுைததில் 
1000 இல் ஒரு பஙகு ஆகும். தபசாதுெசாக 
ம சா று தி ல ்  இ ய ந் தி ர ங க ல ை  வி ்ட 
்நரததில் இயந்திரஙகளில் கசாற்று 
இல்டதெளியின அைவு அதிகமசாக 
இருக்கும்.
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இ. இரணடு நிலைகளில் மடடும் ஏற்படும் 
்தலரயி்டல் பழுது.

ஈ. இரணடு நிலைகளில் குறுக்குச்சுற்றும் 
மூனைசாெது நிலையில் மடடும் ்தலரயி்டல் 
பழுது.

்மற்கூறிய அலனததுப பழுதுகலைப 
பற்றி இபதபசாழுது விரிெசாகக் கசாண்பசாம்.

அ.  ஒரு நிலையில் மட்டும் ஏற்படும் 

தலையிடல் ்பழுது

i. இ்தலன L-G பழுது (Line to Ground 
fault) எனறு அலைக்கைசாம்.

ii. ஏ ் ்த னு ம்  ஒ ரு  நி ல ை க் கு ம் ,  மி ன 
் சா ்த ன ங க ளி ன  உ ்ட ற் ப கு தி க் கு ம் , 
இல்ட்யயுள்ை மினகசாபபு த்யலிைபப்்த 
இந்்த  பழுது  ஏற்படுெ்தற்கு  முக்கிய 
கசாரணமசாகும். 

iii. ் ம ் ை  த ் ல் ை க் கூ டி ய  க ்ட த தி க ள் 
ஏ ் ்த னு ம்  ஒ ரு  க சா ர ண த தி ன சா ல் 
கீ ் ை  அ று ந் து  வி ழு ந் து  ்த ல ர யி ல் 
விழுெதும்  இபபழுதின  ெலகலயச்  
்சாரந்்தது ஆகும்.

iv. இ வ ெ ல க ய சா ன  ப ழு து க ் ை ,  மி ன 
அ ல ம ப பு க ளி ல்  அ டி க் க டி  ஏ ற் ப டு ம் 
பழுதுகள் ஆகும்.

v. மி ன  அ ல ம ப பு க ளி ல்  இ ப ப ழு து 
ஏற்படுெ்தற்கு 70 % ெசாயபபு உணடு.

ஆ. ஏததனும் இைண்டு நிலையிகளுக்கு 

இலடதே ஏற்படும் குறுக்குச் சுறறு ்பழுது

i. இ்தலன L-L பழுது (Line to Line fault) 
எனறு அலைக்கைசாம்.

ii. இரணடு  நிலைகளின  க்டததிகளுக்கு 
இல்ட்ய குறுக்குச் சுற்று ஏற்படுெ்தசால் 
இபபழுது உண்டசாகிைது.

iii. இ வ ெ ல க ய சா ன  ப ழு து க ள்  மி க வு ம் 
அரி்தசாக்ெ ஏற்படும்.

iv. மி ன  அ ல ம ப பு க ளி ல்  இ ப ப ழு து 
ஏற்படுெ்தற்கு 15 % ெசாயபபு உணடு. 

ெலகயசான பழுதுகளுக்கு ்மச்சீர பழுதுகள்  
எனறு தபயர.

எடுததுக்காடடு

அ. மூனறு நிலைகளிலும் ஏற்படும் ்தலரயி்டல் 
பழுதுகள்.

ஆ. மூனறு நிலைகளிலும் ஒனறுக்தகசானறு 
ஏ ற் ப டு ம்  கு று க் கு ச்  சு ற் று ப  
பழுதுகள்.

அ.  மூன்று நிலைகளிலும் ஏற்படும் 

தலையிடல் ்பழுதுகள் 

i. மூனறு நிலைகளுக்கும், மின ்சா்தனததின 
உ ்ட ற் ப கு தி க் கு ம் ,  இ ல ்ட ் ய யு ள் ை 
மினகசாபபு முற்றிலும் த்யலிைபப்தசால் 
இபபழுது ஏற்படுகிைது.

ii. இபபழுது ஏற்படுெ்தற்கு 2 மு்தல் 3 % 
ெசாயபபுணடு.

ஆ.  மூன்று நிலைகளிலும் ஒன்றுக்்கொன்று 

ஏற்படும் குறுக்குச் சுறறுப் ்பழுதுகள்

i. மூனறு  நிலைகளுக்கில்ட்ய  உள்ை 
மினகசாபபுகள் த்யலிைபப்தசால் இபபழுது 
ஏற்படுகிைது,

ii. மி ன ன ல ம ப பு க ளி ல்  இ ப ப ழு து 
ஏற்படுெ்தற்கு 2 மு்தல் 3 % ெசாயபபு 
மடடு்ம உள்ை்தசால் மிகவும் அரி்தசாக்ெ 
ஏற்படும்.

ii. ்மச்சீரற்ற பழுதுகள்

மினசுற்றுகளில் பழுதின கசாரணமசாக 
பசாயும்  மீறிய  மின்னசாட்டமசானது  மூனறு 
நிலைகளிலும் ்மமினறிப பசாயந்்தசால் அந்்த 
ெலகயசான பழுதுகளுக்கு ்மச்சீரற்ை பழுதுகள் 
எனறு தபயர.

எடுததுக்காடடு,

அ. ஒ ரு  நி ல ை யி ல்  ம ட டு ம்  ஏ ற் ப டு ம் 
்தலரயி்டல் பழுது.

ஆ. ஏ ் ்த னு ம்  இ ர ண டு  நி ல ை க ளு க் கு 
இல்ட்ய ஏற்படும் குறுக்குச் சுற்று பழுது.
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மி ன ் சா ்த ன த தி ன  உ ்ட ற் ப கு தி க் கு ம் 
இல்ட்ய  உள்ை  மினகசாபபும் , ஒ்ர 
்நரததில்  த்யலிைபப்தசால்  இபபழுது 
ஏற்படுகிைது.

iii. மி ன ன ல ம ப பு க ளி ல்  இ ப ப ழு து 
ஏற்படுெ்தற்கு 3 % ெசாயபபு உணடு. 

10.4  மின் இயந்திரங்களை பழுது 

பாரத்தல்

மி ன  இ ய ந் தி ர ங க ல ை ,  அ ்த ற் கு க் 
தகசாடுக்கபபடும் மின்பலைலயப தபசாருதது 
கீழக்கண்டெசாறு பிரிக்கைசாம். 

i. ்நரதில் மின இயந்திரஙகள் 
ii. மசாறுதில் மின இயந்திரஙகள்

த ப சா து ெ சா க  ் ந ர தி ல ்  மி ன 
இயந்திரஙகளில் ஏற்படும் குலைபசாடுகள் மற்றும் 
நிெரததி த்ய்தல் பற்றி கசாணைசாம். ்நரதில் 
மின  இயந்திரஙகளில்  முலன  இலணபபு 
துருெஙகள் எனபது மிக முக்கியமசாகும். மின 
இ ய ந் தி ர ங க ளி ல்  ் ந ர மு ல ன ல ய 
்நரமுலனயு்டனும், எதிர முலனலய எதிர 
முலனயு்டனும் மடடு்ம இலணபபு ்தர்ெணடும். 
அ வ ெ சா று  இ ல் ை சா ம ல்  ம சா ற் றி  இ ல ண ப பு 
தகசாடுத்தசால் இயந்திரஙகள் இயஙகசாது. 

இ.  இைண்டு நிலைகளில் மட்டும் ஏற்படும் 

தலையிடல் ்பழுது

i. இ்தலன L-L-G பழுது (Line to Line to 
Ground fault) எனறு அலைக்கைசாம்.

ii. ஏ்்தனும் இரணடு நிலைக்கும், மின 
் சா ்த ன ங க ளி ன  உ ்ட ற் ப கு தி க் கு ம் , 
இ ல ்ட ் ய யு ள் ை  மி ன க சா ப பு 
த்யலிைபப்தசால் இபபழுது உண்டசாகிைது.

iii. மின அலமபபுகளில் ஏற்படும் பழுதுகளில் 
இபபழுது மிகவும் கடுலமயசான ெலகலயச் 
்்ரந்்த்தசாக இருந்்தசாலும் இது அரி்தசாக்ெ 
ஏற்படும்.

iv. மி ன  அ ல ம ப பு க ளி ல்  இ ப ப ழு து 
ஏற்படுெ்தற்கு 10 % ெசாயபபு உணடு. 

ஈ.  இைண்டு நிலைகளில் குறுக்குச்சுறறும் 

மூன்்ொவது நிலையில் மட்டும் 

தலையிடல் ்பழுது

i. ் ம ற் கூ றி ய  மு ்த ை சா ெ து  ம ற் று ம் 
இரண்டசாெது பழுதுகள் ஒனறிலணந்து, 
ஒ்ர ்நரததில் ஏற்படுெ்்த இபபழு்தசாகக் 
கருதுகி்ைசாம்.

ii. இரணடு நிலைகளுக்கு இல்ட்ய உள்ை 
மினகசாபபும் , மூனைசாெது  நிலைக்கும் 

10.4.1  ந�ரததிளெ மின் இயந்திரங்களில் ஏற்படும் பபாதுவா்ன குள்றபாடு்களும், 

்காரணங்களும் அவற்ள்ற நிவரததி பெயயும் முள்ற்களும். 

குள்றபாடு்கள் ்காரணங்கள் நிவரததி பெயயும் முள்ற்கள்

1.  மின இ�ந்திரததில் 

மின ்ப்லள 

உள்ளது. 

ஆைோல் ஓடத 

துவஙகவில்லை.

1. குல்றவோை மினைழுத�ம். 1.  யபோதுமோை அளவு மினைழுத�ம் 

உள்ள�ோ எை ப�ரிந்து மின 

இ�ந்திரதல� இ�க்கவும்.

2. மீறி� மின பளு. 2. பளுலவக் குல்றதது இ�க்கவும். 

3.  உல்லைகளில் துண்டிப்பு 

ஏறபட்டிருத�ல்.

3.  உல்லைகளின துண்டிப்லப ்ரி 

ப்ய� யவண்டும்.

BEE_Chapter_10.indd   171 12/27/2019   11:40:23 AM



10 - மின் இயந்திரங்களைப் பராமரித்தல் மற்றும் பழுது பாரத்தல் 172

4.  மின இலைப்பில் 

துண்டிப்பு ஏறபட்டிருத�ல்.

4.  மின இலைப்பு துண்டிப்லப ்ரி 

ப்ய� யவண்டும்.

5. �வ்றோை மின இலைப்பு. 5.  ் ரி�ோக மின இலைப்பு 

�ர யவண்டும்.

6.  தில் மோறறி மீது 

ப�ோடுவிகள் ்ரி�ோக 

பபோருந்�ோமல் இருத�ல்.

6.  ப�ோடுவிகலள ்ரி�ோக 

பபோருத�ச் ப்ய�வும்.

2.  மின ்ப்லள 

பகோடுத�வுடன 

மின உருகு இலழ 

உருகி விடுகி்றது.

1. மீறி� பளு 1. பளுலவக் குல்றக்க யவண்டும்.

2.  உல்லைகளில் குறுக்கு 

மினசுறறு ஏறபட்டிருத�ல்.

2.  குறுக்கு மினசுறறு குல்றபோட்லட 

ஆயவு ப்யது ் ரி ப்ய� யவண்டும்.

3.  மின இலைப்புகளில் 

குறுக்கு மினசுறறு 

ஏறபட்டிருத�ல்.

3.  மின இலைப்பு குல்றபோட்லட 

கண்டறிந்து ்ரி ப்ய� 

யவண்டும்.

3.  மின 

இ�ந்திரஙகலளத 

ப�ோட்டோல் 

மின அதிரச்சி 

ஏறபடுகி்றது.

1.  உல்லைகளில் மினகோப்பு 

பகட்டு, உயைோக 

போகததுடன ப�ோடரபு 

ஏறபட்டிருத�ல்.

1.  எப்போகததில் ப�ோடரபு 

பகோண்டுள்ளய�ோ, அந்� 

போகதல�க் கண்டறிந்து 

மினகோப்பு ப்ய�வும்.

2.  மினகடததிகள் உயைோக 

போகததுடன ப�ோடரபு 

ஏறபட்டிருத�ல்.

2.  ஆயவு ப்யது உயைோக போகத 

ப�ோடரலப ்ரி ப்ய� யவண்டும்.

4.  தில்மோறறிப் 

பகுதியில் தீப்பபோறி 

ஏறபடு�ல்.

1.  ப�ோடுவிகளின �ரம் 

குல்றவோக இருக்கைோம்.

1  நல்ை �ரமோை ப�ோடுவிகலளப் 

ப�னபடுத� யவண்டும்.

2.  ப�ோடுவிகள் குல்றவோை 

அழுத�தல�ப் 

பபறறிருத�ல்.

2.  ் ரி�ோை அழுத�ததில் 

இருக்குமோறு பபோருத� 

யவண்டும்.

3.  ப�ோடுவிகள் ய�யந்து 

யபோய இருத�ல்.

3.  புதி� ப�ோடுவிகலளப் 

ப�னபடுத�வும்.

5.  இ�ந்திரம் 

இ�ஙகும்யபோது 

அதிரவலடகி்றது.

1.  �ோஙகு �ளம் ்ரியில்ைோமல் 

இருத�ல்.

1.  �ோஙகு �ளதல� ்ரி ப்ய� 

யவண்டும்.

2.  ஒழுஙகலமத�ல் 

்ரியில்ைோதிருத�ல்.

2.  ஒழுஙகலமத�லை ்ரி 

ப்ய�வும்.

3.  ் ம எலடப் பகிரவு 

இல்ைோதிருத�ல்.

3.  எல்ைோ பகுதிகளிலும் எலடப் 

பகிரவு ்மமோக இருக்கும்படிச் 

ப்ய� யவண்டும்.

4.  �ோஙகிகள் 

பழு�லடந்திருத�ல்.

4.  புதி� �ோஙகிகலளப் 

பபோருத�வும்.
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10.4.2  மாறுதிளெ மின்ந்னாடியில் ஏற்படும் பபாதுவா்ன குள்றபாடு்களும் ்காரணங்களும் 

அவற்ள்ற நிவரததி பெயயும் முள்ற்களும்.

குள்றபாடு்கள் ்காரணங்கள் நிவரததி பெயயும் முள்ற்கள்

1.  மினயைோடி ஓடத 

துவஙகவில்லை.

1.  மினகடததியில் துண்டு பட்ட 

மினசுறறு ஏறபட்டுள்ளது.

1.  துண்டு பட்ட மினசுறல்ற ்ரி 

ப்ய� யவண்டும்.

2.  குல்றவோை மினைழுத�ம் 

உள்ளது.

2.  ் ரி�ோை அளவு மினைழுத�ம் 

கிலடத� பி்றயக இ�க்க 

யவண்டும்.

3.  சுழலி பழு�லடந்திருத�ல். 3. புதி�து பபோருத�வும்.

4. மீறி� மின பளு. 4. பளுலவக் குல்றக்கவும்.

5.  �ோஙகிகள் பகட்டி�ோக 

பிடிததுக் பகோண்டிருத�ல்.

5.  �ோஙககிளுக்கு உ�விட்டு ்ரி 

ப்யதிட யவண்டும்

2.  மினயைோடி�ோைது 

வலர�றுக்கப்பட்ட 

யவகததில் 

ஓடவில்லை.

1. குல்றவோை மினைழுத�ம். 1.  கடததிகலள ஆயவு ப்யது ்ரி 

ப்ய� யவண்டும்.

3.  மினயைோடில� 

இ�க்கி�வுடன 

மின உருகு இலழ 

உருகிவிடு�ல்.

1. மீறி� மின பளு. 1.  பளுலவக் குல்றததிட 

யவண்டும்.

2.  குறுக்கு மினசுறறு 

ஏறபட்டிருத�ல்.

2.  ஆயவு ப்யது குறுக்கு 

மினசுறல்ற ்ரி ப்ய� 

யவண்டும்.

4.  மினயைோடி ஓடத 

துவஙகி� பின 

ப்�ல்படோமல் 

நினறு விடு�ல்

1.  மினயைோடி 

இ�ஙகோமலிருத�ல்.

1.  பபோருத�மோை 

மின இ�ந்திரதல� 

ப�னபடுத�யவண்டும்

2.  ய�லவக்கும் அதிகமோை 

பளு. 

2.  பளுலவக் 

குல்றததிடயவண்டும்.

5.  பளு பகோண்டு 

மினயைோடி 

ஓடும்யபோது அதிக 

பவப்பமலட�ல்

1.  பவப்பதல�க் 

குல்றப்ப�றகோக உள்ள 

கோறய்றோட்ட வழிகள் தூசு, 

துரும்புகளோல் அலடபட்டு 

கோறறு ப்ல்ைோதிருத�ல்.

1.  கோறறு ப்ல்லும் வழிகலள 

சுத�ம் ப்யதிடல் 

யவண்டும். பவப்பக் கோறறு 

பவளிய�றுகி்ற�ோ எைப் போரக்க 

யவண்டும்.

2.  உல்லைகளில் நிை 

இலைப்பு ஏறபட்டிருத�ல்.

2.  நிை இலைப்லப ஆயவு 

ப்யது ்ரி ப்ய� யவண்டும்.

3.  வலர�றுக்கப்பட்டல� விட 

கூடு�ைோை மினைழுத�ம்.

3.  மினைழுத� அளவு ்ரி�ோக 

இருக்கச் ப்ய� யவண்டும்.

4.  நிலையி மறறும் சுழலி 

ஒனல்ற ஒனறு உரசு�ல்.

4.  ஒத�லமவு ்ரி�ோக உள்ள�ோ 

எைக் கோை யவண்டும்.
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iii. மினகசாபபு மின்தல்ட அைலெ அைந்து 
பசாரக்க ்ெணடும். 

iv. த ்த சா ்ட ர  ஆ ய வு  ் ் சா ்த ல ன  த ் ய ய 
்ெணடும்.

v. மி ன  இ ய ந் தி ர ங க ல ை க் 
க ட டு ப ப டு த து ெ ்த ற் க சா க  உ ள் ை 
பசாதுகசாபபுச்  ்சா்தனஙகலை  குலைந்்த 
மின்னசாட்ட  மதிபபு ,  குலைந்்த  ்நர 
அ ல ம ப பு  ஆ கி ய ெ ற் றி ல்  அ ல ம த து 
மின்னசாடிலய இயக்க ்ெணடும்.

6.  மினயைோடி 

இ�ந்திரஙகள் 

இ�ஙகும்யபோது 

அதிரவலடகி்றது.

1.  �ோஙகு �ளம் ்ரியில்ைோமல் 

இருத�ல்.

1.  �ோஙகு �ளதல� ்ரி ப்ய� 

யவண்டும்.

2.  �ோஙகிகளில் பழுது 

ஏறபட்டிருத�ல்.

2.  �ோஙகிகலள புதி��ோக 

பபோருத� யவண்டும்.

3.  �ோஙகிகள் ஒயர 

யநரக்யகோட்டில் இல்ைோமல் 

இருத�ல்.

3.  �ோஙகிகள் ஒயர யநரக் 

யகோட்டில் இருக்கும்படி ்ரி 

ப்யது அலமக்க யவண்டும்.

4.  சுழலியின முலை 

அல்வோைது அதிகளவு 

இருத�ல்.

4. வோஷரகலள மோற்றயவண்டும்.

7.  �ோஙகிகள் 

அளவுக்கு 

அதிகமோக 

பவப்பமலட�ல்.

1.  �ோஙகிகளில் உள்ள 

எண்பைய பள்ளஙகளில் 

உள்ள தூசுகளோல் 

அலடபட்டிருத�ல்.

1.  எண்பைய பள்ளஙகலள 

சுத�ம் ப்யவதுடன 

எண்பைல�யும் மோறறி 

விடயவண்டும்.

2.  வலளந்� அல்ைது உலடந்� 

எண்பைய வலள�ஙகள்.

2.  எண்பைய வலள�ஙகலள 

ப்ப்பனிட யவண்டும்.

3.  உ�வு பகட்டி�ோகயவோ 

அல்ைது யை்ோகயவோ 

இருத�ல்.

3.  உ�வுப் பல்ல�ப் புதுப்பிக்க 

யவண்டும்.

4.  யபோதுமோை அளவு உ�வு 

இல்ைோதிருத�ல்.

4.  குறிப்பிட்ட அளவு வலர உ�வு 

இட யவண்டும்.

5.  முலை இடிப்பு அதிகமோக 

இருத�ல்.

5. அ�லை ்ரி ப்ய�யவண்டும்

6.  �ோஙகிகள் ய�யந்து 

உருமோறியிருத�ல்.

6.  புதி� �ோஙகிகள் பபோருத� 

யவண்டும்.

8.  சுழலி தில் மோறி 

சுழலு�ல்

1.  உல்லைகளின இலைப்பு 

மோறி இருத�ல்.

1.  உல்லைகளின இலைப்லப 

்ரி ப்ய�ல் யவண்டும்.

10.5  புதிய மின் இயந்திரங்களில் 

பெயயப்படும் ஆயவு்கள்

i. மின இயந்திரஙகளின மின இலணபபுகள் 
் ரி ய சா க  உ ள் ை ்த சா  எ ன ப  ப சா ர க் க  
்ெணடும். 

ii. ஆறு மசா்தததிற்கு ஒரு முலை முலன 
இலணபபு  தபடடிலய  ஆயவுத்யது 
இலணபபுகள் ்தைரச்சி அல்டந்திருந்்தசால் 
அ்தலன  இறுக்கிய  இலணபபுகைசாக 
இலணக்க்ெணடும்.
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அரத்தம். அபபடி இல்லை்யல் ஏ்்தனும் ஒரு 
பக்கம் எல்ட அதிகமசாக உள்ைது எனவும், ஒரு 
பக்கம்  எல்ட  குலைெசாக  உள்ைது  எனவும் 
அரத்தம் ஆகும். அது ‘்மநிலையற்ை சுைலி’ 
எனபபடும்.

10.6.4  ெம எளடப் பகிரவு பெயய 

நவண்டிய்தன் அவசியம்

சுைலி அல்ைது மினனகம் ்மநிலை 
ஆகசாமலிருபபின, சுைலி ்ெகமசாக சுைலுலகயில் 
சுைலியின  அச்சு  ்தசாஙகபபடும்  ்தசாஙகியின 
ப கு தி யி ல்  இ டி த து  ் ் ்த ப ப டு த தி  வி டு ம் . 
்தசாஙகியின பகுதி ்்்தமசாகி விட்டசால் ்மநிலை 
மசாறி ,  சுைலிக்கும் ,  நிலையிக்கும்  உள்ை 
இல்டதெளிச் ்மமினறி ஆகிவிடும். என்ெ 
்ம எல்டப பகிரவு த்யெது மிக மிக அெசியம்.

10.6.5 ெம எளடப் பகிரவின் வள்க்கள்

i. இயக்கமில்ைசா ்ம எல்டப பகிரவு
ii. இயக்க ்ம எல்டப பகிரவு

i. இ�க்கமில்ைோ ்ம எலடப் பகிரவு

எளடப் பகிரவு 

பெயயப்பட  

நவண்டிய சுழலி ்கததி முள்ன்கள்

எளட நெரப்புப் பகுதி

படம் 10.1 இயக்கமில்்ா ெம எளடப் பகிரவு

்ம  மட்டததில்  படுக்லக  நிலையில் 
உள்ை, கததி முலன தகசாண்ட, இரு இலணப 
படல்டகள்  மீது  மினனகம்  அல்ைது  சுைலி 
லெக்கபபடுகிைது. அது ்ம எல்டப பகிரெசாக 
இருபபின  எந்்த  நிலையில் ,  எந்்த  இ்டததில் 
லெத்தசாலும் சுைைசாமல் நிற்க ்ெணடும். ்ம 
எல்டப பகிரவு இல்ைசாதிருபபின ஒரு சுற்று 
சுற்றிய பின நிற்கும்.

எல்ட ்ற்று அதிகமசான பகுதி கீ்ையும், 
எல்ட  ்ற்று  குலைெசான  பகுதி  ்ம்ையும் 
இருக்கும். அபபடி இருபபின ்மற்பகுதியில் 

vi. மின இயந்திரஙகள் ெைஞ்சுழியில் ்தசான 
சுற்ை ்ெணடும். இ்டஞ்சுழியில் சுற்றினசால் 
மின்பலைலய துணடிதது விடடு, ஏ்்தனும் 
ஒரு உல்லையின இரணடு மினமுலனகலை 
மசாற்றி இலணபபுப தகசாடுத்தசால் ்ரியசான 
தில்யில் மின்னசாடி சுைலும்.

vii. மின இயந்திரஙகலை ெலரயலர த்ய்த 
்ெகததில் சுைலும் ்பசாது, தமனலமயசாக 
சு ை ல் கி ை ்த சா  எ ன வு ம் ,  அ தி ர வு க ள் 
ஏற்ப்டசாமல் இருக்கிை்தசா எனவும் ஆயவு 
த்யதி்ட ்ெணடும்.

10.6  மின்இயந்திரங்களை 

பயன்படுததும் முன் 

்கவனிக்க நவண்டிளவ

10.6.1 ஒத்தளமவு

மின இயந்திரஙகளின அச்சும், பம்பின 
அச்சும் ஒ்ர ்நர்கசாடடில் இயந்திரததின 
அடித்தைததிற்கு இலணயசாக இருக்குமசாறு 
தபசாருதது்தலுக்கு ஒத்தலமவு எனறு தபயர. 
ஒத்தலமலெ அைக்க தூக்கு குணடு, ர் மட்டம் 
ம ற் று ம்  மூ ல ை  ம ட ்ட ம்  ஆ கி ய ல ெ 
பயனபடுத்தபபடுகிைது.

10.6.2 ்காற்று இளடபவளி 

மின இயந்திரஙகளின நிலையிக்கும், 
சுைலிக்கும் இல்டபபட்ட இல்டதெளி கசாற்று 
இ ல ்ட  த ெ ளி  எ ன று  த ப ய ர .  க சா ற் று 
இ ல ்ட த ெ ளி ய சா ன து  ்த சா ங கி க ள்  ் ்த ய ந் து 
் ப சா ன சா லு ம்  ம ற் று ம்  ்த சா ங கி க ளி ல் 
த ப சா ரு த ்த ப ப டு ம்  ஹ வு சி ங  ் ்த ய ந் ்த சா லு ம் 
அதிகரிக்கும். கசாற்று இல்டதெளிலய அைக்க 
ஃபீைர ்கஜ் பயனபடுகிைது.

10.6.3 மின்்ன்க ெம எளடப் பகிரவு 

ஒரு மின இயந்திரததின சுைலி அல்ைது 
மி ன ன க ம்  எ ன ப து  உ ரு ல ை  ் ப சா ன ை 
அலமபபுல்டயது. அ்தன எல்ட ்மமசாக அலனதது 
தி ல ் யி லு ம் ,  அ ல ன த து  பி ரி வி லு ம் , 
அலமந்திருந்்தசால் ்மநிலையசாக இருபப்தசாக 
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விடுெ்தற்குப பதிைசாக, இருந்்த இ்டததி்ை்ய 
மினனணு ்சா்தனம் மற்றும் ஆசிைசாஸ்கசாப 
அதிரவு கணடுபிடிபபசான ஆகியலெகலைக் 
தகசாணடு ்ம எல்டப பகிரவு ஆகியுள்ை்தசா, 
இல்லையசா எனக் கசாணைசாம்.

்ம எல்டப பகிரவு ்ரியசாக இல்ைசாவிடில், 
்தசாஙகி  தகடடுப  ்பசாெ்்தசாடு ,  தமல்லிய 
்தகடுகைசால் அடுக்கி த்யயபபட்ட மினனக 
உள்ைகம் மற்றும் தில்மசாற்றிகள் ்தைரச்சி 
அல்டந்து விடும். அதிரவு அதிகமசாகும். அதிக 
்த்தம் ெரும்.

்தலரயு்டன மலரயசாணிகைசால் ்ரியசாக 
முடுக்கபப்டசா்த இயந்திரஙகள் நகரந்து தகசாண்்ட 
த்ல்ை முயலும். தபசாதுெசாக, இயந்திரஙகளின 
தெபபதல்தக் குலைபப்தற்கசாக தபசாருத்தபபடும் 
விசிறியின இைக்லகயில் அல்ைது தபசாருத்தமசான 
இ ்ட த தி ல்  எ ல ்ட  ் ் ர க் க ை சா ம் .  அ ல் ை து 
துலையிடடு எல்டலய குலைக்கைசாம். எல்டலய 
குலைபபல்த வி்ட ்்ரபபது மிக நல்ைது. 

10.6.6 முள்ன அளெவு

மின்னசாடியின அச்சில் நீள் ெசாட்டததில், 
முனனும் பினனும் எற்படும் அல்விற்கு முலன 
அல்வு எனறு தபயர. இது ஒரு அஙகுைததில் 
64-ல் ஒரு பஙகு இருக்க ்ெணடும். 

10.6.7 முள்ன இடிப்பு

மின இயந்திரஙகளின அச்சுப பகுதியில் 
பளு அதிகரிக்கும் ் பசாது அச்சுகளின முலனகளில் 
இடிபபு எற்படும். இ்தற்கு முலன இடிபபு எனறு 
தபயர. இல்தக் குலைக்க பளு உள்ை பகுதியில் 
உருலைத ்தசாஙகிகள் பயனபடுத்த ்ெணடும்.

10.6.8 ்தாஙகி்கள்

அச்ல் ்தசாஙகிப பிடிபப்தற்கும் இைகுெசாக 
சு ை ை ச்  த ் ய ெ ்த ற் கு ம்  ்த சா ங கி க ள் 
பயனபடுத்தபபடுகினைது. ்தசாஙகி தபசாருத்தபபடும் 
இ ்ட ம்  ‘ ஹ வு சி ங  ஆ ப  ் ப ரி ங ’  எ ன று 
குறிபபி்டபபடுகிைது .  அச்சு ,  மூடி  ்பசானை 
இ்டஙகளில் ்தசாஙகிகள் தபசாருத்தபபடுகினைன. 

சிறிது எல்டலய ்்ரக்க ்ெணடும். அல்ைது 
கீழபபகுதியில் துலை்பசாடடு சிறிது எல்டலயக் 
குலைக்க ்ெணடும். மீணடும் ஆயவு த்யது 
்்தலெபபடின எல்டக் குலைபபு அல்ைது எல்ட 
் ் ர ப பு  த ் ய து ,  ் ம  எ ல ்ட ப  ப கி ர ெ சா க 
இருக்கும்படி த்யய ்ெணடும்.

ii. இ�க்க ்ம எலடப் பகிரவு

படம் 10.2 இயக்க ெம எளடப் பகிரவு

சு ை லி  அ ல் ை து  மி ன ன க ம்  எ ந் ்த 
்ெகததில்  சுைனறு  த்யல்படு்மசா  அ்்த 
்ெகததில் சுைைச் த்யது, அது ்மயம் எற்படும் 
அதிரவுகலை துல்லியமசாக அைந்து ்ம எல்டப 
பகிரவு ஆகி உள்ை்தசா?  இல்லையசா? எந்்த 
இ்டததில் எல்ட அதிகமசாக உள்ைது? எவெைவு 
உள்ைது எனை விெரஙகலைக் கணடு பிடிதது 
்தருெ்தற்கு இயக்க ்ம எல்டப பகிரவு இயந்திரம் 
உள்ைது.

இயக்க ்ம  எல்டப பகிரவு  த்யயும் 
் ப சா து ,  து ல் லி ய ம சா க  த ் ய ய  மு டி யு ம் . 
்்தலெயசான ்ெகததில் சுைைச் த்யது, ்ம 
எல்டப பகிரவு ஆகிை்தசா என எளிதில் கசாண 
முடியும் .  ஆயவு  த்யலகயில் ,  ்ம  எல்டப 
பகிரவு ஆகவில்லை எனில், எல்டத துணடுகலை 
்்தலெபபட்ட  இ்டததில்  ்்ரதது ,  மீணடும் 
ஆயவு த்யது ்ரியசாக உள்ை்தசா எனக் கசாண 
்ெணடும். மிகப தபரிய மின ்சா்தனஙகளில் 
மினனகதல்த தெளி்ய எடுதது ்ம எல்டப 
ப கி ர வு  இ ய ந் தி ர த தி ல்  த ப சா ரு த தி  சு ை ை 
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த்யய ்ெணடும்.  மின்னசாட்ட அைவிலய 
உல்லைக்குத த்தசா்டரிலணபபிலும், மினனழுத்த 
அைவிலய இலண இலணபபிலும் இலணதது 
கி ல ்ட க் கு ம்  அ ை வு க ல ை க்  த க சா ண டு 
மின்தல்டலயக் கணக்கி்டைசாம்.  

ஓம் விதியினபடி,

உல்லையின மின்தல்ட,

 

உல்லைக்குக் தகசாடுக்கபபடும் 
மினனழுத்தம் (V)

உல்லையில் பசாயும் 
மின்னசாட்டம் (I)

R = 

ஓவதெசாரு துருெ உல்லைகளுக்கும் 
அல்ைது ஒவதெசாரு நிலை உல்லைகளுக்கும் 
்தனித்தனியசாக மின்தல்டயின மதிபலபக் கசாண 
்ெணடும்.

எந்்தத துருெ அல்ைது நிலை  உல்லையின 
மின்தல்ட மதிபபு குலைெசாக உள்ை்்தசா, அதில் 
உள்ை சுருள்களுக்கில்டயில் அல்ைது சுருளுக்கு 
உள்்ை உள்ை க்டததிகளில் குறுக்குச்சுற்று 
ஏற்படடுள்ைது எனபல்த அறியைசாம்.  ்மலும் 
தகல்வின பிரிடஜ் முலைபபடியும் உல்லையின 
மின்தல்டலய அறியைசாம்.

ii. மினகோப்புத�லட ய்ோ�லை 

மின்ந்னாடி

உயர்தளடமானி

படம் 10.4 மின்்காப்புத ்தளட நொ்தள்ன

ப்டம் 10.4 இல் கசாட்டபபடடுள்ைெசாறு, 
உ ல் ல ை யி ன  மி ன க சா ப பு த  ்த ல ்ட ல ய க் 
கண்டறிெ்தற்கு உயர்தல்டமசானி பயனபடுகிைது.  
உயர்தல்ட  மசானியின  இரணடு  ்்சா்தலன 

்த சா ங கி க ல ை  ‘்த சாஙகி  இ ழு ப ப சா ன ’  மூ ை ம் 
எளிதில் கைற்ைைசாம்.

10.7  உல்ள்்களை ஆயவு 

பெய்தல்

மின இயந்திரஙகளின த்யல்பசாடடில் 
நசாம் நம்பிக்லக தகசாள்ெ்தற்கு அலெகலைக் 
குறிபபிட்ட  கசாை  இல்டதெளிகளில்  ஆயவு 
்மற்தகசாள்ெது  மிகவும்  அெசியம்  ஆகும் .  
் ம லு ம்  ப ழு ்த ல ்ட ந் ்த  இ ய ந் தி ர ங க ளி ல் 
ஏற்படடுள்ை பழுதின ்தனலமலயயும், அ்தலன 
நி ெ ர த தி  த ் ய ய த  ் ்த ல ெ ப ப டு ம்  க சா ை 
அைலெயும்,  த்ைலெயும்  தீரமசானிபப்தற்கும் 
ஆயவு த்ய்தல் மிகவும் அெசியமசாகும்.  

தபசாதுெசாக ,  உல்லைகளில்  நசானகு 
வி ்த ம சா ன  ் ் சா ்த ல ன க ள் 
்மற்தகசாள்ைபபடுகினைன.  அலெ,

i. மின ்தல்ட ்்சா்தலன
ii. மினகசாபபுத ்தல்ட ்்சா்தலன
iii. உருள் அல்ட உருமி ்்சா்தலன
iv. வீழச்சி  ்்சா்தலன

i. உல்லை மின�லட ய்ோ�லை 

A
a1

a2

b1

b2

c1

c2V

L+

L–

படம் 10.3 உல்ள் மின் ்தளடச் நொ்தள்ன

ப்டம்  10 .3  இல்  கசாடடியுள்ைெசாறு 
சுருளுக்குள்ளும்  அல்ைது  சுருள்களுக்கு 
இல்டயிலும் குறுக்குச் சுற்று ஏற்படடுள்ை்தசா 
எ ன ப ல ்த  அ றி ய  மி ன ்த ல ்ட  ் ் சா ்த ல ன 
பயனபடுகிைது.  

உ ல் ல ை க் கு க்  கு ல ை ந் ்த  அ ை வி ல் 
்நரதில் மினனழுத்தம் தகசாடுதது ்்சா்தலன 
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உணரெசான இல்ைசா்த உருள் அல்ட உருமி 
என இரு ெலககள் உள்ைன. 

உணரெசான  தகசாண்ட  உருள்  அல்ட 
உ ரு மி யி ல்  அ ்த ன  க சா ல் க ளி ல்  ப ள் ை ம் 
எடுக்கபபடடு அதிரும் கததி ்பசானை உணரெசான 
த ப சா ரு த ்த ப ப ட டி ரு க் கு ம் .  சி றி ய  ெ ல க 
நிலையிகளில் உருள் அல்ட உருமிலய நுலைதது 
்்சா்தலன  த்யய  முடியசா்த  இ்டஙகளில் , 
உணரெசான தகசாண்ட உருள் அல்ட உருமிலயப 
பயனபடுததி ்்சா்தலன த்யயைசாம்.  தபரிய 
ெலக நிலையிகளில் உணரெசான இல்ைசா்த 
உருள் அல்ட உருமி மற்றும் ஹசாக்்சா கததி 
தகசாணடு ்்சா்தலன த்யயபபடுகிைது.  

ஆ.  பவளிப்பக்க உருள் அளட உருமியின் 

அளமப்பு

்காப்பிடப்படட 

உள்ை்கம்

்காப்பிடப்படட உல்ள்

240 V AC

மின்ெப்ளை

படம் 10.6 பவளிபக்க உருள் அளட உருமி 

‘H’ெடிெ இரும்பசால் ஆன உல்ைகத 
்தகடுகளின  லமயபபகுதியில்  கம்பிச்சுருள் 
சுற்ைபபடடிருக்கும் .  இ்தன  ஒருபுைமுள்ை 

மு ல ன க ளி ல் ,  ஒ ன ல ை  உ ல் ல ை யி ன  ஒ ரு 
முலனயு்டனும், மற்தைசானலை மின்னசாடியின 
உ ்ட ல்  ப சா க த தி லு ம்  ல ெ க் க  ் ெ ண டு ம் .  
உயர்தல்டமசானியின  லகபபிடிலய  சீரசான 
்ெகததில் நிமி்டததிற்கு சுமசார 160 சுற்றுகள் 
வீ்தம் சுைற்றி ஆயவு ்மற்தகசாள்ை ்ெணடும்.

த ப சா து ெ சா க  1 0 0 0  ் ெ சா ல் ட 
உயர்தல்டமசானிலயக் தகசாணடு உல்லையின 
மினகசாபபுத்தல்டலய ்்சாதிக்கும் ்பசாது, 1 
தமகசா ஓம் அைவிற்குக் குலையசாமல் இருக்க 
்ெணடும்.

iii. உருள் அலட உருமி ய்ோ�லை 

உருள் அல்ட உருமி எனை மினகசாந்்தக் 
கருவி  உல்லைகளில்  ஏற்படடுள்ை  திைந்்த 
சுற்று, குறுக்குச்சுற்று மற்றும் ்தலரயி்டல் பழுது 
்பசானைெற்லைக் கண்டறிய பயனபடுகிைது.

உருள் அல்ட உருமியில் இருெலககள் 
உள்ைன. அலெ, 

அ. உடபக்க உருள் அல்ட உருமி 
ஆ. தெளிபபக்க உருள் அல்ட உருமி 

இலெகளில்  உடபக்க  உருள்  அல்ட 
உருமி எனபது மின்னசாடியின நிலையி எனை 
நிலையசான பசாகததில் உள்ை உல்லைகளில் 
ஏ ற் ப ட டு ள் ை  ப ழு து க ல ை க்  க ண ்ட றி ய 
பயனபடுகிைது.  

தெளிபபக்க உருள் அல்ட உருமி எனபது 
சுைலி அல்ைது ்நரதில் இயந்திரஙகளில் 
உள்ை மினனகம் எனை சுைலும் பசாகததில் 
உள்ை உல்லைகளில் ஏற்படடுள்ை பழுதுகலைக் 
கண்டறிய பயனபடுகிைது.

அ.  உடபக்க உருள் அளட உருமியின் 

அளமப்பு

‘ப ’  ெடிெ  இரும்பசாைசான  உல்ைகத 
்தகடுகளின மீது கம்பிச்சுருள் சுற்ைபபடடிருக்கும்.  
்மலும் பள்ைஙகளில் லெததுப பசாரபப்தற்கு 
ஏ து ெ சா க  அ ்த ன  க சா ல் க ள்  ் சா ய ெ சா க 
தெட்டபபடடிருக்கும் .  இதில்  உணரெசான 
த க சா ண ்ட  உ ரு ள்  அ ல ்ட  உ ரு மி  ம ற் று ம் 

உருள் அளட 

உருமி

படம் 10.5 உடபக்க உருள் அளட 

உருமி படம்
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அைக்கைசாம். ப்டததில் கசாடடியபடி மசாறுதில் 
மில்லி  மினனழுத்த  அைவியின  இரணடு 
மு ல ன க ல ை  அ டு த ்த டு த ்த  தி ல ் ம சா ற் றி த 
துணடுகளின மீது லெததுப பசாரக்க ்ெணடும்.

இவெசாறு அலனததுத துணடுகளிலும் 
லெததுப பசாரக்கும் ்பசாது, மீட்டரின குறிமுள் 
நகரந்து  ஏ்தசாெது  ஒரு  அைலெக்  கசாட்ட 
்ெணடும். அவெசாறு இல்ைசாமல், குறிமுள் 
நகரவில்லைதயனில் ,  அந்்த  தில்மசாற்றித 
துணடி்ைசா, சுருள் முலனகள் பற்ை லெபபு 
த ் ய ய ப ப ட டு ள் ை  இ ்ட த தி ் ை சா  அ ல் ை து 
சுருள்களின உடபுைஙகளி்ைசா திைந்்தச் சுற்று  
ஏற்படடுள்ை்தசாக அறியைசாம்.

இ ச்  ் ் சா ்த ல ன ல ய  அ ை வு ம சா னி 
இ ல் ை சா ம லு ம்  த ் ய து  ப சா ர க் க ை சா ம் .  
உ்தசாரணமசாக,   அைவுமசானிக்குப பதிைசாக, 
ஒரு துணடு க்டததிலய எடுததுக் தகசாணடு, 
அ ்த ன  இ ரு  மு ல ன க ல ை  அ டு த ்த டு த ்த 
தில்மசாற்றித துணடுகளில் லெதது குறுக்குச் 
சு ற் று  த ் ய ய  ் ெ ண டு ம் .   அ ப த ப சா ழு து 
தீபதபசாறி  ஏற்பட்டசால்  திைந்்த  சுற்று  பழுது 
இல்லை எனறும், தீபதபசாறி ஏற்ப்டவில்லை 
எனைசால் திைந்்த சுற்று பழுது உள்ைது எனறும்  
அறியைசாம்.

2. குறுக்குச்சுறறு த�ொதலை 

உருள் அல்ட உருமியின மீது ப்டம் 10.8 
இல் கசாடடியபடி ்்சா்தலன த்யய ்ெணடிய 
மினனகதல்த லெதது உருள் அல்ட உருமிக்கு 

கசால்கள் சுைலி அல்ைது மினனகதல்த லெதது 
் ் சா தி ப ப ்த ற் கு  ஏ து ெ சா க  ் சா ய ெ சா க 
தெட்டபபடடிருக்கும். தெளி பக்க உருள் அல்ட 
உருமியசானது ப்டம் 10.6 இல் கசாட்டபபடடுள்ைது.

இ. பெயல்படும் வி்தம்

உருள் அல்ட உருமியில் உள்ை கம்பிச் 
சுருளுக்கு ஒரு நிலை, 230 ்ெசா மசாறுதில்   
மின ்பலை தகசாடுக்கும் ்பசாது அது மினமசாற்றி 
்தததுெததில் (ஒனலைதயசானறு தூணடு்தல் 
்தததுெம்) இயஙகுகிைது. உருள் அல்ட உருமியில் 
உள்ை கம்பிச்சுருள் மினமசாற்றியின பிர்தம 
சுருள் ்பசாைவும், ்்சாதிக்க ்ெணடிய நிலையி 
அல்ைது சுைலி உல்லைகள் துலணச் சுருள் 
்பசாைவும் த்யல்படுகிைது.  இ்தன கசாரணமசாக, 
து ல ண ச் சு ரு ை சா ன  ் ் சா தி க் க  ் ெ ண டி ய 
உ ல் ல ை யி ல்  மி ன னி ய க் கு  வி ல ் 
தூண்டபபடுகிைது.  

மசாறுதில் இயந்திரஙகளின நிலையி 
ம ற் று ம்  சு ை லி யி ல்  உ ள் ை  உ ல் ல ை க ல ை 
்்சாதிபப்தற்கு ஹசாக்்சா கததி உப்யசாகிதது 
அ தி ல்  ஏ ற் ப டு ம்  அ தி ர ல ெ க்  த க சா ண டு 
பழுதுகலை அறியைசாம்.

்நரதில் இயந்திரஙகளின மினனக 
உல்லைகலைச்  ்்சாதிபப்தற்கு  மசாறுதில் 
மில்லி மினனழுத்த அைவிலய தில்மசாற்றித 
து ண டு க ளி ல்  இ ல ண த து  அ து  க சா ட டு ம் 
அைவுகலைக் தகசாணடு பழுதின ்தனலமலய 
அறியைசாம்.

ஈ.  உருள் அளட உருமி மூ்ம் மின்்ன்க 

உல்ள்ளயச் நொ்தள்ன பெய்தல் 

1. தி்நதச் சுறறு த�ொதலை 

உருள்  அல்ட  உருமியின  மீது  ப்டம் 
10.7 இல் கசாடடியெசாறு, ்்சா்தலன த்யய 
்ெணடிய மினனகதல்த லெதது உருள் அல்ட 
உ ரு மி க் கு  ம சா று தி ல ்  மி ன  ் ப ல ை 
தகசாடுக்கபபடுகிைது.  இபதபசாழுது மினமசாற்றி 
்தததுெததில் மினனக உல்லையில் மினனழுத்தம் 
தூண்டபபடும் .  இ்தலன  மசாறுதில்  மில்லி 
மி ன ன ழு த ்த  அ ை வி ல ய ப  ப ய ன ப டு த தி 

மில்லி மின்்னழுத்த அைவி

நொ்தள்ன

முள்ன்கள்

மின்ெப்ளை

படம் 10.7 தி்றந்்த சுற்று நொ்தள்ன
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மசாறுதில் மின்பலை ெைஙக ்ெணடும்.  
இபதபசாழுது மினமசாற்றி ்தததுெததில், மினனக 
உல்லையில் மினனியக்கு வில் தூண்டபபடும். 
்தலரயி்டல்  பழுது  ்்சா்தலன  த்யெ்தற்கு 
ப்டம் 10.9 இல் கசாடடியுள்ைெசாறு, மசாறுதில் 
மில்லி மினனழுத்த அைவியின இரு முலனகளில் 
ஒ ன ல ை  தி ல ் ம சா ற் றி த  து ண டு ்ட னு ம் , 
மற்தைசானலை அச்சிலும் இலணதது ்்சாதிக்க 
்ெணடும்.

இ ப த ப சா ழு து  அ ை வி யி ன  கு றி மு ள் 
ஏ ் ்த னு ம்  ஒ ரு  அ ை ல ெ க்  க சா ட டி ன சா ல் 
்தலரயி்டல் பழுது இல்லை எனறு அறியைசாம். 
அவெசாறு  இல்ைசாமல்  மீட்டரின  குறிமுள் 
நகரவில்லைதயனில் ,  அந்்த  தில்மசாற்றித 
து ண டு  அ ல் ை து  அ ்த னு ்ட ன  இ ல ண ப பு 
தகசாடுக்கபபடடுள்ை சுருைசானது மினனகததின 
இரும்புப பகுதியு்டன த்தசா்டரபு தகசாணடுள்ைது 
எனபல்த அறியைசாம். இவெசாறு அலனததுத 
தில்மசாற்றித துணடுகளிலும் ்்சா்தலன த்யய 
்ெணடும்.

iv.  வீழச்சி ய்ோ�லை  

Drop Test

வீழச்சி ்்சா்தலனயின மூைம் ்நரதில் 
இயந்திரஙகளில் உள்ை மினனக உல்லைகளில் 
ஏற்படும் திைந்்த சுற்று, குறுக்குச்சுற்று, ்தலரயி்டல் 
பழுது மற்றும் எதிரிலணபபு ஆகிய பழுதுகலை 
மிகத துல்லியமசாக அறியைசாம்.

மாறும் மின்்தளட

மாறும் மின்்தளட

மில்லி 

மின்்னழுத்தமானி

மில்லி 

மின்்னழுத்தமானி

எதிரதிளெ அைவு

பருததி �ாடா

சிறியைவு எளட

படம் 10.10 வீழ்ச்சி நொ்தள்ன

மசாறுதில் மின ்பலை தகசாடுக்கபபடுகிைது.  
்மலும் ப்டம் 10.8இல் கசாடடியபடி ஒரு ஹசாக்்சா 
க த தி  ஒ ன ல ை  எ டு த து  மி ன ன க த தி ன 
பள்ைஙகளின மீது லெததுப பசாரக்க ்ெணடும்.  
அவெசாறு பசாரக்கும் ்பசாது எந்்தப பள்ைததின 
மீ து  க த தி ல ய  ல ெ க் கு ம்  ் ப சா து  அ தி ர வு 
எற்படுகிை்்தசா, அந்்தப பள்ைததில் அலமந்துள்ை 
சுருள் பகுதியில் குறுக்குச் சுற்று ஏற்படடுள்ைது 
எனறு தபசாருள்.  அதிரவு ஏதும் இல்லைதயனில் 
குறுக்குச்சுற்று  எதுவும்  இல்லை  எனறும் 
அறியைசாம்.

3. தலையிடல் ்பழுது த�ொதலை 

மில்லி மின்்னழுத்த அைவி

நொ்தள்ன

முள்ன்கள்

மின்ெப்ளை

படம் 10.9 ்தளரயிடல் நொ்தள்ன

உருள் அல்ட உருமியின மீது ப்டம் 10.9 
இல் கசாடடியபடி ்்சா்தலன த்யய ்ெணடிய 
மினனகதல்த லெதது, உருள் அல்ட உருமிக்கு 

நேகொ ்கததி

படம் 10.8 குறுககுச் சுற்று நொ்தள்ன
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ii. குலைந்்த மினனழுத்த அைவு அல்ைது 
பூ ஜ் ய ம்  அ ை ல ெ க்  க சா ட டி ன சா ல் , 
கு றி ப பி ட ்ட  தி ல ் ம சா ற் றி  ப கு தி யி ல் 
இ ல ண க் க ப ப ட டு ள் ை  சு ரு ளி ல் 
குறுக்குச்சுற்று  பழுது  ஏற்படடுள்ைது 
எனப தபசாருள்.

iii. அ தி க  மி ன ன ழு த ்த  அ ை ல ெ க் 
கசாடடினசால் , குறிபபிட்ட  தில்மசாற்றி 
பகுதியில் இலணக்கபபடடுள்ை சுருளில் 
திைந்்த சுற்று பழுது ஏற்படடுள்ைது எனறு 
தபசாருள்.

iv. மீட்டரின  குறிமுள்  எதிரத  தில்யில் 
நகரந்்தசால் ,  குறிபபிட்ட  தில்மசாற்றி  
பகுதியில் இலணக்கபபடடுள்ை சுருள் 
எதிர  இலணபபில்  உள்ைது  எனறும் 
அறியைசாம்.

த ப சா து ெ சா க ,  மி ன ன க ங க ளி ல் 
மி ன க சா ப பு த ்த ல ்ட ச்  ் ் சா ்த ல ன  ம ற் று ம் 
கு று க் கு ச் சு ற் று  ் ் சா ்த ல ன  ம ட டு ் ம 
்மற்தகசாள்ைபபடும். மினனக உல்லையில் 
பழுது இருபப்தசாக ்ந்்்தகம் ஏற்பட்டசால் மடடு்ம, 
வீழச்சி ்்சா்தலன த்யயபபடும். ஆனசால் வீழச்சி 
்்சா்தலனயின மூைம் கில்டக்கும் முடிவுகள் 
மிகவும் நம்பகத ்தனலமயசாக இருக்கும்.

ப்டம் 10.10 இல் கசாடடியபடி துருெ 
இல்டததூர  இல்டதெளியில்  தில்மசாற்றித 
துணடுகளுக்குக் குலைந்்த அைவு ்நரததில் 
மினனழுத்தம் மசாறுமின ்தல்டயின ெழியசாகக் 
த க சா டு த து  இ ந் ்த  ் ் சா ்த ல ன 
்மற்தகசாள்ைபபடுகிைது. உ்தசாரணமசாக, இரு 
துருெ இயந்திரம் எனில் எதிதரதி்ர உள்ை 
த்தசாடுவிகளுக்கும், நசானகு துருெ இயந்திரம் 
எனில் அடுத்தடுத்த த்தசாடுவிகளுக்கும் குலைந்்த 
்நரததில்  மினனழுத்தம்  தகசாடுக்கபப்ட 
்ெணடும்.

இ ப த ப சா ழு து  ் ந ர த தி ல ்  மி ல் லி 
மினனழுத்த அைவியின முலனகலை இரணடு 
அடுத்தடுத்த  தில்மசாற்றித  துணடுகளில் 
இலணதது ,  மினனழுத்த  அைலெ  அைந்து 
பசாரக்க ்ெணடும். ்மலும் தில்மசாற்றிலய 
சு ை ற் றி  அ ல ன த து  தி ல ் ம சா ற் றி த 
துணடுகளிலும் மினனழுத்த அைலெ அைக்க  
்ெணடும் 

i. இவெசாறு  பசாரக்கும்்பசாது  அலனதது 
மி ன ன ழு த ்த  அ ை வு க ளு ம்  ் ம ம சா க 
இ ரு ந் ்த சா ல் ,  மி ன ன க  உ ல் ல ை யி ல் 
எவவி்தக் குலைபசாடும் இல்லை எனறு  
அறியைசாம்.

1. மின இ�ந்திரதல� பிரிதது மீண்டும் பபோருததிப்போர.

2. மின இ�ந்திரதல� பளுவுடன பபோருததி ஒத�லமவு ்ரி�ோக உள்ள�ோ எை 

ய்ோதிததுப்போர.

மாணவர பெயல்பாடு

மினயைோடி - Motor

நிலையி - Stator

சுழலி - Rotor

�ோஙகிகள் - Bearing

்க்தி மோறறுச் ்க்கரம் - Pulley

அருஞபொற்பபாருள்
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்மநிலைப் படுதது�ல் அல்ைது ்ம எலடப் பகிரவு - Balancing

ஒத�லமவு - Alignment

தில்மோறறி - Commutator

ப�ோடுவி - Brush

முலை இடிப்பு - End play

முலை அல்வு - End trust

உருள் அலட உருமி - Growler

பகுதி- அ

ெரியா்ன விளட்களை ந்தரந்ப்தடுதது எழுது்க 1 மதிப்பபண்

1. மினயைோடி�ோைது மின ஆற்றலை 

----------ஆற்றைோக மோறறுகி்றது.

அ) மின   ஆ) இ�க்க

இ) பவப்ப  ஈ) கோந்�

2. மினயைோடியில் உள்ள நிலையி  

---------- ப்ய�ப்பட்டு இருக்கும். 

அ) சிலிக்கோன எஃகு �கடு

ஆ) வோரப்பிரும்பு

இ) ய�னிரும்பு

ஈ) துருப்பிடிக்கோ� எஃகு

3. உல்றத �ோஙகிகள் ---------- 

பகோண்டு உ�விடப்படுகி்றது. 

அ) உ�வு எண்பைய

ஆ) உ�வுப் பல்

இ) �ோவர எண்பைய

ஈ) மினமோறறி எண்பைய

4. உள்ளகம் ---------- பபோருளோல் 

ப்ய�பட்டது.

அ) சிலிக்கோன எஃகு

ஆ) வோரப்பிரும்பு

இ) ய�னிரும்பு

ஈ) துருப்பிடிக்கோ� எஃகு

5. பளுப் பகுதியில் ---------- 

�ோஙகிகள் ப�ன படுத�ப்படுகி்றது.

அ) யகோளத �ோஙகி

ஆ) உருலளத �ோஙகி 

இ) உல்றத �ோஙகி

ஈ) யகோளத �ோஙகி மறறும் உல்றத 

�ோஙகி

6. �ோஙகிகலள கழறறும் கருவியின 

பப�ர----------

அ) �ோஙகி இழுப்போன

ஆ) ஃபீைர யகஜ்

இ) வட்டு குண்டு

ஈ) மூலை மட்டம்

7. பபரும் பழுது போரப்பிலை --------

-- எனறு குறிப்பிடைோம்.

அ) சிறி� பழுதுகள்

ஆ) �டுப்பு பரோமரிப்பு

இ) வழக்கமோை பரோமரிப்பு

ஈ) திருததி அலமக்கும் பணி

மதிப்பீடு 
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8. யநரடி நஷடம், மல்றமுக 

நஷடம் ஏறபடோமல் �விரக்க 

யவண்டுமோைோல்,   எவவலக 

பரோமரிப்பு ப்ய� யவண்டும்.

அ) வழக்கமோை பரோமரிப்பு

ஆ) �டுப்பு பரோமரிப்பு

இ) பபரும் பழுதுபோரப்பு

ஈ) இ�ந்திரம் ப்�ைற்ற பின 

ப்யயும் பரோமரிப்பு 

9. ஒத�லமவு எனபது

அ) நிலையிக்கும், சுழலிக்கும் 

இலடய� உள்ள இலடபவளி.

ஆ) மினயைோடியின அச்சும், பளுவின 

அச்சும் யநரயகோட்டில் இருத�ல்.

இ) மினயைோடியின அச்சும், 

பளுவின அச்சும் யநரயகோட்டில் 

இல்ைோமல் இருத�ல்.

ஈ) மினயைோடியின அச்சும், பளுவின 

அச்சும் விைகி இருத�ல்.

10. மின சுறறுகளில் பழுது எனபது 

கீழகோணும் எந்� விளவுகலள 

ஏறபடுததுகி்றது

அ) மீறி� மினயைோட்டம்

ஆ) விலைதி்றன அதிகரிப்பு

இ) மின உபகரைஙகள் போதிப்பு

ஈ) மீறி� மினைழுத�ம்

11. மினயைோடில� ப�னபடுததும் யபோது 

---------- கோைததுக்கு ஒருமுல்ற 

உ�வுப் பல் மோற்ற யவண்டும்.

அ) 6 மோ�ம்

ஆ) 1 வருடம்

இ) 2 வருடம்

ஈ) 3 மோ�ம்

12. மினனி�ல் ஆயவுகள் எனபது

அ) மினகோப்பு மின �லடல� 

அளத�ல்

ஆ) கோறறு இலடபவளில� 

அளத�ல்

இ) எண்பைய பகோண்டு 

உ�விடு�ல்

ஈ) ஒத�லமவு ்ரி�ோக உள்ள�ோ 

எை ஆயவு ப்ய�ல்

13. முலை அல்வு எனபது 

அ) மினயைோடியின அச்சில் நீள்வட்ட 

வோக்கில் முனனும் பினனும் 

ஏறபடும் அல்வு

ஆ) மினயைோடியின 

அச்சுப் பகுதியில் பளு 

அதிகரிக்கும்யபோது ஏறபடும்.

இ) ஒத�லமவு ்ரியில்ைோமல் 

இருத�ல்

ஈ) எலடப் பகிரவு 

்மமில்ைோதிருத�ல்

14. கோறறு இலடபவளில� அளவிடும் 

கருவியின பப�ர

அ) ஃபீைர யகஜ்

ஆ) �ோஙகி இழுப்போன

இ) பமகர

ஈ) மினைழுத� அளவி

15. ்மச்சீர பழுதுகளோல் மின சுறறில் 

மீறி� மினயைோட்டமோைது மூனறு 

நிலைகளிலும் ---------- அளவில் 

போயும்.

அ) குல்றவோை

ஆ) அதிகமோை

இ) ்மமோை

ஈ) ்மமற்ற

16. முடிவுகலளத துல்லி�மோக 

பவளிப்படுததும் உல்ைகச் 

ய்ோ�லை எது?

அ) உருள் அலட உருமிச் 

ய்ோ�லை

ஆ) மினயைோட்ட அளவிச் 

ய்ோ�லை

இ) வீழச்சிச் ய்ோ�லை

ஈ) உ�ர�லட மோனி ய்ோ�லை
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பகுதி-ஆ

சுருக்கமா்ன விளடயளி 3 மதிப்பபண்்கள்

1. மின இ�ந்திரஙகளின பரோமரித�ல் 

முக்கி�ததுவம் பறறி எழுதுக?

2. �டுப்பு பரோமரிப்பு என்றோல் எனை?

3. திருததி அலமக்கும் யவலை 

என்றோல் எனை?

4. ஒத�லமவு என்றோல் எனை?

5. கோறறு இலடபவளி என்றோல் எனை?

6. ்ம எலடப் பகிரவு ப்ய� யவண்டி� 

அவசி�ம் எனை?

7. முலை அல்வு என்றோல் எனை?

8. மின சுறறு பழுது என்றோல் எனை?

9. �ோஙகிகள் பறறி சிறு குறிப்பு வலரக.

பகுதி- இ

ஒரு பக்கததுககு மி்காமல் விளடயளி 5 மதிப்பபண்்கள்

1. பரோமரிப்பு ப்�ல் திட்டஙகலள 

விளக்குக.

2. ்மச்சீர பழுதுகளின வலககலள 

விளக்குக.

3. மின இ�ந்திரஙகள் 

அதிரவலடவ�றகோை 

கோரைஙகலளயும், அவறல்ற 

நிவரததி ப்யயும் முல்றகலளயும் 

எழுதுக?

4. இ�க்க ்ம எலடப் பகிரவு 

முல்றல�ப் பறறி விவரி.

5. இ�க்கமில்ைோ ்ம எலடப் பகிரவு 

முல்றல�ப் பறறி விவரி.

6. பரோமரித�லின யநோக்கம் மறறும் 

முக்கி�ததுவம் �ோது?

7. மின இ�ந்திரஙகளில் ப்ய�ப்படும் 

ஆயவுகலள விளக்குக.

8. உருள் அலட உருமில�ப் 

ப�னபடுததி தி்றந்� சுறறு ய்ோ�லை 

ப்யயும் முல்றல� படததுடன விவரி.

9. வீழச்சி ய்ோ�லைல� படததுடன 

விவரி.

10. உருள் அலட உருமியின அலமப்பு 

மறறும் ப்�ல்படும் வி�ம் பறறி எழுதுக.

பகுதி- ஈ

இரண்டு பக்கததுககு மி்காமல் விளடயளி 10 மதிப்பபண்்கள்

1. பரோமரித�லின வலககலள விளக்கி 

எழுதுக?

2. யநரததில் மின இ�ந்திரஙகளில் 

ஏறபடும் பபோதுவோை குல்றபோடுகள், 

கோரைஙகள் மறறும் அவறல்ற 

நிவரததி ப்யயும் முல்றகலளயும் 

பறறி விவரி.

3. மோறுதில் மினயைோடிகளில் 

ஏறபடும் பபோதுவோை குல்றபோடுகள், 

கோரைஙகள் மறறும் அவறல்ற 

நிவரததி ப்யயும் முல்றகலளயும் 

பறறி விவரி.
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1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 

S.Chand & Company Ltd.

1. http://www.wikipedia.org

2. https://www.electrical4u.com

குறிப்புளர நூல் (Reference Book)

இளணய்தை மு்கவரி (Reference Internet Source)
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பகுதி – அ

அனைத்து விைாக்களுககும் சரியாை வினைனயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுேவும். 

 15 x 1 = 15 மதிப்பண்கள் 

1.	 குறைவடுக்கு	மின்மாற்றியின	

மின்னழுத்தம்

அ.	 132	கி.வவமா.

ஆ.	 220	கி.வவமா.

இ.	 33	கி.வவமா.

ஈ.	 400	கி.வவமா.

2.	 வவண்சுடர்	விளக்்மா்னது	எந்த	

மின்சபறளயில்	வ்சயல்்படும்.

அ.	 ்மாறுதிற்ச	மின்சபறள

ஆ.	 வேர்ததிற்ச	மின்சபறள

இ.	 மின்லம்

ஈ.	 வேர்ததிற்ச	்ற்றும்	்மாறுதிற்ச	

மின்சபறள

3.	 தூண்டல்	அடுபபு	----------	

விதிப்படி	வ்சயல்்படுகிைது.

அ.	 ஆற்ைல்	்மாைமாக்	வ்மாட்பமாடு

ஆ.	 ஓமின

இ.	 ஃபிளமிங்கின

ஈ.	 ஃ்பமாரவட

4.	 துருததியின	வவ்ம்	நீரின	

அழுத்த்மா்	்மாற்ை	உ்தவும்	்பகுதி

அ.	 சுருள்	வடிவ	உறை

ஆ.	 அறடபபு	வ்படடி

இ.	 சுழற்்தண்டு

ஈ.	 திணிபபு	்யிறு	வ்படடி

5.	 தூசுக்	்மாற்றை	வவளிவயற்ை	உ்தவும்	

மினவிசிறி

அ.	 கூறர	மினவிசிறி

ஆ.	 வ்ற்ச	மினவிசிறி

இ	 ்தமாங்கிக்	குழமாய்	மினவிசிறி

ஈ.	 ்மாற்றை	வவளிபபுைம்	்தள்ளும்	

மினவிசிறி

6.	 அதி்	ஒளியூடடம்	எந்த	இடங்்ளில்	

வ்தறவப்படுகிைது.

அ.	 உண்ற்ப	பிரதி	்படிக்கும்	வ்பமாது

ஆ.	 வசிக்கும்	அறை்ளில்

இ.	 ்ருததுவ்ற்னப	பிரிவு்ளில்

ஈ.	 இரயில்	நிறலய	

ேறடவ்றட்ளில்

7.	 ்தனி	மினனியக்கி்ள்	----------	

இடங்்ளில்	வ்பரிதும்	்பயன்படுகிைது.

அ.	 ்ணினி்ள்

ஆ.	 வவற்றிடத	துபபுரவமான

இ.	 ்பளு	தூக்கி

ஈ.	 வெட	்பம்பு

8.	 டமாங்	வடஸடரின	்பயன

அ.	 மின்சமாரதற்த	துண்டிக்்மா்ல்	

மினவ்னமாடடதற்த	அளவிட

ஆ.	 துல்லிய்மா்ன	மினவ்னமாடட	

அளவு்றள	அளவிட

தமல்நினை இரணைாம் ஆணடு

மாதிரி விைாத்ோள்

அடிபபனை மின் ்பாறியியல் (்கருத்தியல் ோள்)

்காைம்: 3.00 மணி (மதிப்பண்கள் = 90)
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இ.	 துல்லிய்மா்ன	மின்னழுத்த	

அளவு்றள	அளவிட

ஈ.	 துல்லிய்மா்ன	மின்தறட	

அளவு்றள	அளவிட

9.	 இயங்கு	இரும்பு	வற்	அளவுக்	

்ருவி்ள்	எந்த	அளவு்றள	அளவிட	

்பயன்படுகிைது.

அ.	 வேர்ததிற்ச	அளவு்ள்

ஆ.	 ்மாறுதிற்ச	அளவு்ள்

இ.	 வேர்ததிற்ச	்ற்றும்	்மாறுதிற்ச	

அளவு்ள்

ஈ.	 மின்தறட	அளவு்ள்

10.	 மின	்தறட	ஆற்ைல்	்மாற்றியின	

்ற்வைமாரு	வற்----------

அ.	 வவப்பத்தறடய்ம்

ஆ.	 மின்னழுத்தத	்தறடய்ம்

இ.	 மினவ்னமாடடத	்தறடய்ம்

ஈ.	 மினதிைன	்தறடய்ம்

11.	 எந்த	வற்	துவக்கியில்	

துவக்்ததில்	எடுததுக்	வ்மாள்ளும்	

மினவ்னமாடடம்	மூனறில்	ஒரு	்பங்்மா்	

குறைக்்ப்படுகிைது?

அ.	 றடரக்ட-ஆன	றலன	்ற்றும்	

ஆடவடமா	மின்மாற்றி	துவக்கி

ஆ.	 ஸடமார்	வடல்டமா	்ற்றும்	வரமாடடமார்	

மின்தறட	துவக்கி

இ.	 ஸடமார்	வடல்டமா	்ற்றும்	ஆடவடமா	

மின்மாற்றி	துவக்கி

ஈ.	 றடரக்ட-	ஆன	றலன	்ற்றும்	

வரமாடடமார்	மின்தறட	துவக்கி

12.	 மூனறு	முற்ன	துவக்கி	எந்த	

வேர்ததிற்ச	மினவ்னமாடி்ளில்	

்பயன்படுகிைது.

அ.	 இறை	மினவ்னமாடி

ஆ.	 கூடடு	மினவ்னமாடி

இ.	 இறை	்ற்றும்	கூடடு	

மினவ்னமாடி

ஈ.	 வ்தமாடர்	மினவ்னமாடி

13.	 உல்றல்ளில்	ஏற்்படும்	்பழுது்றள	

்மாை	உ்தவும்	அளவுக்	்ருவி

அ.	 திைன	அளவு

ஆ.	 ்பல்லளறவ்மானி

இ.	 கிவரௌலர்

ஈ.	 வ்க்்ர்

14.	 ்டததி்ளின	விடடதற்த	அளவிட	

்பயன்படும்	்ருவி

அ.	 ஃபீலர்	வ்ஜ்

ஆ.	 ஒயர்	வ்ஜ்	்தடடு

இ.	 டயல்	வ்ஜ்

ஈ.	 திருகு	அளவி

15.	 ்தமாங்கி்ளில்	உயவுப	வ்பமாருள்்ள்	

்பயன்படுததுவ்தன	வேமாக்்ம்

அ.	 வவப்பம்	அதி்ரிக்்	

ஆ.	 ்சப்தமில்லமா்ல்	ேனகு	சுழல	

இ.	 உரமாய்விற்ன	அரி்ரிக்்

ஈ.	 திைன	ேஷடம்	அறடவ்தற்கு

பகுதி – ஆ

எனைதயனும் பத்து விைாக்களுககு சுருக்கமா்க வினையளிக்கவும். 

(விைா எண 28 ்கடைாயம் எழுேவும்). 10 x 3 = 30 மதிப்பண்கள்

16.	 ்பமாது்மாபபு	்மாபபிடல்	வ்சய்வ்தன	

ேனற்்ள்	யமாறவ?

17.	 மிளிரக்	கூடிய	விளக்கின	

குறை்பமாடு்ள்	யமாறவ?

18.	 ்மாபி	நீர்	வழங்கும்	்சமா்த்னததில்	

வ்பர்வ்மாவலடடிங்	குழமாயின	அவசியம்	

என்ன?

19.	 வ்ற்ச	மினவிசிறி	அறலய	றவக்கும்	

அற்பபு	்பற்றி	குறிபபு	வறர்.
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20.	வவ்க்	்டடுப்பமாடடு	முறை்ள்	

யமாறவ?

21.	 தூண்டல்	வற்	திை்னளவி்ளின	

ேனற்	்ற்றும்	தீற்்றளக்	கூறு.

22.	ஆற்ைல்	்மாற்றி	இயங்கும்	்தததுவம்	

்பற்றி	எழுது்.

23.	மினசுற்றுப	பிரிப்பமான	–	குறிபபு	

வறர்.

24.	மூனறு	முற்னத	துவக்கியின	

குறை்பமாடு்ள்	யமாறவ?

25.	உல்றல்ளுக்கு	வமார்னிஷ	

பூ்சப்படுவ்தன	்மாரைம்	என்ன?

26.	மினவ்னமாடி்ளில்	உல்றல்ளின	

அவசியம்	என்ன?

27.	 ்பரமா்ரித்தலின	முக்கியததுவம்	்பற்றி	

எழுது்.

28.	்மாபி	வ்பர்வ்மாவலடடர்	்படம்	வறரநது	

்பமா்ங்்றளக்	குறிக்்வும்.

பகுதி – இ

ஏதேனும் ஐ்நது விைாக்களுககு ஒரு பக்க அளவில் வினையளிக்கவும் 

 5 x 5 = 25 மதிப்பண்கள்

29.	்மார்்பன	மின	விளக்கிற்ன	

சுருக்்்மா்	விளக்கு்.

30.	அழுத்த	வற்	வவநநீர்	்தரும்	்லன	

்பற்றி	விளக்கு்.

31.	 மின	இயக்கி்ளின	வற்்றள	

விளக்கு்.

32.	இயங்கு	இரும்பு	மின	அளறவக்	

்ருவிறய	விவரி.

33.	ஆற்ைல்	்மாற்றி்றளத	

வ்தர்நவ்தடுக்கும்	வ்பமாது	்ருததில்	

வ்மாள்ள	வவண்டியறவ்றள	

எழுது்.

34.	்ச்ச்சீர்	்பழுது்ளின	வற்்ள்	்பற்றி	

கூறு்.

35.	மின்மாபபுப	வ்பமாருட்ளின	

குைங்்ள்	்பற்றி	எழுது்.

பகுதி – ஈ

இரணடு பக்க அளவில் வினையளிக்கவும் 10 x 2 = 20 மதிப்பண்கள்

36.	நீரமாவி	மினவ்தய்பபு	வ்படடியின	

அற்பபு	வ்சயல்்படு்தறல	்படததுடன	

விளக்கு.

(அல்லது)

	 ற்யவிலக்கு	நீவரற்றியின	

அற்பபு,	வ்சயல்்படு்தறல	்படததுடன	

விளக்கு்?

37.	மூனறு	முற்னத	துவக்கியின	

அற்பபு	்ற்றும்	இயக்்தற்த	

்படததுடன	விவரி.

(அல்லது)

	 வேர்ததிற்ச	மின்ன்	உல்றல்ளின	

வற்்றள	்படம்	வறரநது	விவரி.
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அடிப்படை மின் 
ெ்பாறியியல்
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அலகு 

எண்
�ொடத் தறலப்பு �க்க எண் மொதம்

1
மின்தய்ப்புப் ப�ட்டிறை பிரித்தல் மற்றும் 

ப�ொருத்துதல்
191 ஜூன

2 மின ்கொபி வடிப்பி 195 ஜூடை

3 நீர் சூ்டற்றும் ்கலன 198 ஜூடை

4 ்மறெ மினவிசிறி 201 ஆகஸ்ட்

5 கூறை மினவிசிறி 204 ஆகஸ்ட்

6 மினநீ்ைற்றி 207 ்ெபைம்பர்

7 மினப�ொருளின ஆற்ைறல ்கணககிடுதல் 209 அக்ைொ்பர்

8
அம்மீட்டர் – ்வொல்ட்மீட்டர் முறையில் உல்றலயின 

மினதறட ்கொணுதல்
211 அக்ைொ்பர்

9
மின்னொடி உல்றல்களின மின்கொப்புத்தறட 

மதிப்ற�க ்கொணுதல்
213 நவம்பர்

10
மொறுதிறெ மும்முறன மின்னொடிறை பிரித்து ஆய்வு 

பெய்து மீண்டும் ப�ொருத்தி இைங்கச் பெய்தல்
216 டிெம்பர்

BEE_Practical.indd   190 12/27/2019   12:06:58 PM



மின்தேய்பபு ்்பட்டிடய பிரிததேல் மற்றும ்்பொருததுதேல் 191

1
பெய்முறை

மின ்தய்ப்பு ப�ட்டிறை பிரித்தல்  

மற்றும் ப�ொருத்துதல்

்நொக்கம்

அ. மின ்தேய்பபு  ்்பட்டிடய பிரிததேல் மற்றும ்்பொருததுதேல்.

ஆ. மின ்தேய்பபு  ்்பட்டியின ்பொகஙகடைப ்பற்றி அறிதேல்.

இ. மின ்தேய்பபு ்்பட்டியின அடமபபு மற்றும ்ெயல்்பொடுகள் ்பற்றி ்தேரிந்து  

்கொள்ளுதேல்.

ஈ. மின ்தேய்பபு  ்்பட்டியில் ஏற்்படும ்பல்்வறு ்பழுதுகள் ்பற்றி அறிந்து ெரி  

்ெய்தேல்.

கூடுதல் த்கவல்

மின் தேய்ப்பு பெட்டியானது அனனத்து 
வீ டு க ளி லு ம்  ெ ய ன் ெ டு த் ே க்  கூ டி ய  ஒ ரு 
அத்தியாவசிய சாேனமாக கருேப்ெடுகிறது. 
சி று வ ர க ள்  மு ே ல்  ப ெ ரி ய வ ர க ள்  வ ன ை 
அ ன ன வ ரு ம்  து ணி க ன ை  சு ரு க் க மி ன் றி 
ெயன்ெடுத்துவோல், இன்னறய நவீன காலத்தில் 
மின் தேய்ப்பு பெட்டி மிக முக்கிய சாேனமாக 
ெயன்ெடுத்ேப்ெட்டு வருகிறது.

மி ன் த ே ய் ப் பு  ப ெ ட் டி ய ா ன து 
மூ ன் று   வ ன க க ை ா க  பி ரி க் க ப் ெ டு கி ற து . 
அனவயாவன

1. எ ளி ய  அ ல் ல து  ச ா ே ா ை ண  வ ன க 
மின்தேய்ப்பு பெட்டி

2. ோனியங்கி வனக மின்தேய்ப்பு பெட்டி
3. நீைாவி மின்தேய்ப்பு பெட்டி

நனைமுனறயில்  ோனியங்கி  மற்றும் 
நீ ை ா வி  மி ன்  த ே ய் ப் பு  ப ெ ட் டி  ம ட் டு த ம 
ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது.

தொனிைஙகி வற்க மின்தய்ப்பு ப�ட்டி

�ொ்கங்கள்:

i) ்தய்ப்புத் த்கடு

த ே ய் ப் பு த்  ே க ை ா ன து  மி ன் த ே ய் ப் பு 
பெட்டியின் அடிப்ொகத்தில் அனமக்கப்ெட்டுள்ை 
அடித்ேகைாகும். இது ெைெைப்ொக இருப்ெேற்காக 
நிக்கல் அல்லது குதைாமியத்தினால் முலாம் 
பூசப்ெட்டு  இருக்கும் .  இேன்  தமற்புைத்தில் 
இ ை ண் டு  ம ன ை ய ா ணி க ள்  நீ ட் டி க் 
பகாண்டிருக்குமாறு அனமக்கப்ெட்டுள்ைன. 
இேன் மீது  கீழ் னமக்கா, பவப்ெக்கம்பிச் சுருள், 
கல்நார  அட்னை  மற்றும்  அழுத்ேத்  ேகடு 
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ஆகியனவகள் னவக்கப்ெட்டு, நகைா வண்ணம் 
நட்டுகள் மூலம் இறுக்கமாக பொருத்ேப்ெட்டு 
இருக்கும் .  இேன்  மீது  தமல்  மூடியானது 
அனனத்து ொகங்கனையும் மூடி இருக்குமாறு 
அனமக்கப்ெட்டு இருக்கும்.

ii) பவப்�க ்கம்பிச் சுருள்

ன ம க் க ா  அ ட் ன ை யி ல்  சு ற் றி 
ன வ க் க ப் ெ ட் ை  ன ந க் த ை ா ம்  எ ன் ற  க ல ப் பு 
உ த ல ா க த் தி ன ா ல்  ஆ ன  ப வ ப் ெ க்  க ம் பி ச் 
சுருள்ோன் மின்தேய்ப்பு பெட்டிக்கு பவப்ெத்னே  
பகாடுகிறது.

iii) அழுத்தத் த்கடு

அழுத்ேத் ேகைானது பவப்ெக் கம்பிச் 
சு ரு ள்  வ டி வ த் தி ல்  வ ா ர ப் பி ரு ம் பி ன ா ல் 
பசய்யப்ெட்டு இருக்கும். இேன் அைவானது 
பவப்ெக் கம்பிச் சுருனை விை சிறிேைவு அதிகமாக 
இருக்கும். மின்தேய்ப்பு பெட்டினய இயக்கும் 
தொது பவப்ெக் கம்பிச் சுருைானது நகைாே 
வண்ணமும் ,  பவப்ெக்  கம்பிச்  சுருளுக்குள் 
காற்று  புகாவண்ணமும்  இருக்க  அழுத்ேத் 
ேகடு ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது.

iv) ்மல்மூடி

பவப்ெக் கம்பிச் சுருனையும், அழுத்ேத் 
ேகனையும்  மூடிப்  ொதுகாக்க  மின்தேய்ப்பு 
பெட்டியில்  உதலாகத்ோல்  ஆன  தமல்மூடி 
ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது.

v) ற்கப்பிடி

னகப்பிடியானது தெக்னலட் பொருைால் 
ஆனது. இது பவப்ெத்னேயும், மின்சாைத்னேயும் 
கைத்ோே பொருைாகும். இது தமல்மூடியின் 
மீது பொருத்ேப்ெட்டு மின்தேய்ப்பு பெட்டினய 
தேய்த்து உெதயாகப்ெடுத்ேப்ெடுகிறது.

2.  தேொனியஙகி வடக மின்தேய்பபு ்்பட்டி 

்ெயல்்படும விதேம

ோனியங்கி வனக மின்தேய்ப்பு பெட்டியில், 
பவப்ெநினலப்பி பொருத்ேப்ெட்டுள்ைோல், 
பவப்ெமானது ோமாகதவ கட்டுப்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. 

மின்சப்னை உள்ைோ என்ெனே காட்ை தமல்மூடியின் 
மீது அறிகுறி விைக்கு பொருத்ேப்ெட்டு இருக்கும். 
நிரணயிக்கப்ெட்ை பவப்ெத்னே மின்தேய்ப்பு பெட்டி 
அனைநே உைன் அறிகுறி விைக்கானது ஒளிைாது. 
பவப்ெநினலப்பியானது ஈருதலாகத் ேகட்ைால் 
ஆனது. இது நிரணயிக்கப்ெட்ை பவப்ெநினல 
அைனவ அனைநேவுைன் வனைநது மின்சப்னைனய 
துண்டிக்கிறது. இேன் மூலம் பவப்ெமானது 
கட்டுப்ெடுத்ேப்ெடுகிறது.பவப்ெநினலனய நிரணயிக்க 
பவப்ெநினலத் திருகியானது ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. 

3. நீரொவி மின்தேய்பபு ்்பட்டி

நீைாவி  மின்தேய்ப்பு  பெட்டியானது 
அனமப்பில் ோனியங்கி மின்தேய்ப்பு பெட்டினயப் 
தொன்றதே  ஆகும் .  கூடுேலாக  ஒரு  சிறிய 
அைவில் நீனைத் தேக்கி னவக்கும் அனமப்பு, 
பவப்ெக் கம்பிச் சுருளுக்கு தமதல இருக்குமாறு 
அனமக்கப்ெட்டுள்ைது. னகப்பிடிக்கு அருதக 
உள்ை துவாைத்தின் வழியாக நீர ஊற்றப்ெடுகிறது. 
நீ ர  ம ற் று ம்  நீ ை ா வி ன ய  க ட் டு ப் ெ டு த் து ம் 
வால்வானது அழுத்ேத் ேகட்டிற்கு பசல்லும் 
நீனை கட்டுப்ெடுத்ே ெயன்ெடுகிறது. அழுத்ேத் 
ே க ட் டி ல்  உ ள் ை  து வ ா ை த் தி ன்  வ ழி ய ா க 
துணிகளுக்கு  நீைாவி  பசன்று  துணிகளின் 
சுருக்கங்கள் நீக்கப்ெடுகிறது. 

நீைொவிறை  

்கட்டுப்�டுத்தும் 

திருகு

ற்கப்பிடி
மின முறன

்கட்டுப்�டுத்தும் 

திருகி

பவப்�க்கம்பிச் 

சுருள்

்தய்ப்புத் தகுடு

உ�்கைணங்கள் ்தறவ �ட்டிைல்

1. நீைாவி மின்தேய்ப்பு பெட்டி
2. மின்சாை னகக்கருவிகள் பகாண்ை பெட்டி
3. ஆய்வு விைக்கு
4. பமக்கர
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5. ெல் அைவி
6. மின்னழுத்ேமானி (0 – 250 V, AC)

நில இறணப்புச் ்ெொதறன

திைநத மற்றும்  

குறைச்சுற்றுச் ்ெொதறன

பிரிககும் முறை

1. மின்தேய்ப்பு  பெட்டியின்  மின்சப்னை 
கைத்தினய துண்டிக்கவும்.

2. ச ா ே ன த் தி ல்  உ ள் ை  ந ட் டு க ள் 
அனனத்னேயும்  கழற்றுவேன்  மூலம் 
னகப்பிடி , தமல்மூடி  ஆகியனவகனை 
ேனித்ேனிதய எடுத்து விைலாம்.

3. தேய்ப்புத் ேகட்டுைன் அனமக்கப்ெட்டுள்ை 
குழாய்க்குள் னவத்து பொருத்ேப்ெட்ை 
பவப்ெக்  கம்பிச்  சுருள் ,  நீர  தேக்கி 

னவக்கும் ெகுதி ஆகியனவகனை ேனியாக 
பிரித்து னவக்க தவண்டும்.

4. பவப்ெக்கம்பிச் சுருளின் மின்ேனைனய ெல் 
அைவி மூலம் அைவிைவும்.

தமற்கூறிய பசயல்ொடுகள் முழுவதும் 
பசய்ே பிறகு நீைாவி மின் தேய்ப்பு பெட்டியின் 
அனனத்து ொகங்களும் நல்ல நினலயில் உள்ைது 
என்ெனே  உறுதி  பசய்ே  பிறதக ,  மீண்டும் 
பொருத்துவேற்கு ஆயத்ேமாக தவண்டும்.

ப�ொருத்தும் முறை

1. எ ந ே  வ ரி ன ச ப் ெ டி  ெ ா க ங் க ன ை ப் 
பிரித்தோதமா அேற்கு எதிர வரினசப்ெடி 
அனனத்து  ொகங்கனையும்  எதுவும் 
விடுெைாமல் பொருத்ே தவண்டும்.

2. பமக்கர மூலமாக மின்தேய்ப்பு பெட்டியின் 
மின்காப்பு மின்ேனை சரியாக உள்ைோ? 
என ஆய்வு பசய்ய தவண்டும்.

3. மின் தேய்ப்பு பெட்டிக்கு மின் சப்னை 
பகாடுக்கவும்.

4. பவப்ெக் கம்பிச் சுருள் வழியாக ொயும் 
மின்தனாட்ைத்னே அைக்க தவண்டும்.

்கொட்சிப் �திவு

அ) நீைாவி மின்தேய்ப்பு பெட்டியின் மின்னழுத்ேம் = தவால்ட்
ஆ) நீைாவி மின்தேய்ப்பு பெட்டியின் மின்திறன் = வாட்ஸ்
இ) நீைாவி மின்தேய்ப்பு பெட்டியின் அனலவு தவகம் = பெரட்ஸ்
ஈ) பவப்ெக் கம்பிச் சுருள் வழியாக ொயும் மின்தனாட்ைம்  = ஆம்பியர
ஊ) பவப்ெக் கம்பிச் சுருளின் மின்ேனையின் அைவு = ஓம்ஸ்

�ொது்கொப்புக குறிப்பு்கள்

1. ச ா ே ன த் ன ே  பி ரி க் கு ம்  த ெ ா து 
மின்சப்னையில்  இருநது  கைத்திகள் 
விடுெட்டுள்ைனவா  என்ெனே  உறுதி 
பசய்யவும்.

2. மின்தனாட்ைம் மற்றும் மின்னழுத்ேத்னே 
அைவிடும் தொது சரியான அைவுள்ை 
அைனவக்  கருவிகனை  தேரநபேடுக்க 
தவண்டும்.

3. மின் சாேனத்னே பொருத்தும் தொது 
பவப்ெக் கம்பிச் சுருைானது, சரியான 
நினலயில் உள்ைவாறும், மின்காப்பு சரியாக 
உள்ைனேயும் உறுதிப்ெடுத்ே தவண்டும்.

4. மின்சாேனத்தின் நில இனணப்னெ சரி 
ொரக்க தவண்டும்.

5. மின் தேய்ப்பு பெட்டியானது அதிக பவப்ெம் 
அனையக் கூைாது. அவவாறு ஏற்ெடின் 
தேய்ப்புத் ேகட்டின் நிக்கல் முலாம் ொதிப்பு 
அனையும்.
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்ெொதேடை 

விைககு

ஒளிரொடம / பிரகொெமொக 

ஒளிர்தேல்

பிரகொெமொக ஒளிர்தேல் / 

மஙகைொக ஒளிர்தேல்

விைககு ஒளிரும / 

விைககு ஒளிரொது.

்பழுது ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை

முடிவு

பகாடுக்கப்ெட்ை  ெழுதுள்ை  மின்தேய்ப்பு  பெட்டினய  பிரித்து ,  ொகங்கள் ,  அனமப்பு , 
பசயல்ெடும் விேம் மற்றும் சாேனத்தில் ஏற்ெடும் குனறொடுகள், காைணங்கள் நிவரத்தி பசய்ேனல 
அறிநது பகாண்டு, ெழுதுள்ை மின்தேய்ப்பு பெட்டினய சரிபசய்தேன். ேற்சமயம் சாேனம் நல்ல 
நினலயில் உள்ைது.
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னவக்கப்ெட்டுள்ைது. இக்கிண்ணத்தில் காபித்தூள் 
த ெ ா ட் டு  ச ா ே ன த் தி ற் கு  மி ன்  இ ன ண ப் பு 
பகாடுக்கும்பொழுது பகாதிநீர தமதலறி காபி 
கிண்ணத்தில் கலநது காபி வடிநீர ேயாைாகிறது. 
தமல் மூடி கண்ணாடியில் பசய்யப்ெட்டுள்ைோல் 
கண்ணாடியின் மூலம் உள்தை உள்ை நிறத்னேப் 
ொரத்து காபி வடிநீர ேயாைானனே அறிநது 
பகாள்ைலாம்.

பதொடர்புறடை த்கவல்்கள்

மின்  பவப்ெ  வினைவு  ஏற்ெடுத்தும் 
சாேனங்களில் இதுவும் ஒன்று. வீடுகளில் காபி 
வடிநீர ேயாரிக்க பெரிதும் ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. 
இேன் அனமப்பு ஏறத்ோழ நீர மின் சூதைற்றும் 
கலனன ஒத்திருக்கும். கலக்கும் குழாய் ஒன்று 
னமயத்தில் ோங்கி மூலம் நிறுத்ேப்ெட்டு, அேன் 
உச்சியில்  நுண்துனை  பகாண்ை  கிண்ணம் 

2
பெய்முறை

மின ்கொபி வடிப்பி

்நொக்கம்

மின கொபி வடிபபிடய பிரிதது, அதேன ்பொகஙகள் ்ெொதேடை ்ெய்து ்பழுதிடை 

அறிதேல் மற்றும அதேடை ெரி்ெய்து பின மீண்டும இடைததேல்.

வ. எண் ்கருவி்கள் எண்ணிகற்க

1 மினகொபபு உடையிைப்பட்ை குைடு 1

2 திருகி 20 ்ெ.மீ. & 10 ்ெ.மீ. 1

3 ஸ்்பொைர் ்ெட் 1

4 ஆய்வு விைககு 1

5 மின கொபி வடிபபி 1

்தறவப்�டும் ற்கக ்கருவி்கள் மற்றும் உ�்கைணம்
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்ெொதறன பெய்தல்

்கண்ணொடி மூடி

்கொபித்தூள் வடி்கட்டும் �ொத்திைம்

்கொபி �ொத்திைம்

்கலககும் குழொய்

்கவிழநத நிறல �ொத்திைம்

பவப்� அறை

i. பவப்ெ  மின்னினழயில்  ோமிை  மின் 
போடுமுனனகளுைன் ஆய்வு விைக்னக 
இனணக்கவும். விைக்கு எரியவில்னல 
என்றால்  திறநே  சுற்று  ெழுோனது 
ஏற்ெட்டுள்ைது என அறிநது ெழுனே சரி 
பசய்யவும்.

ii. விைக்கு  மங்கலாக  எரிநோல்  பவப்ெ 
மின்னினழ நல்ல நினலயில் உள்ைது என 
அறியலாம்.

்ெய்முடை

பிரித்தல்

i. கண்ணாடி மூடினய ேனிதய ெத்திைமாக 
எடுத்து னவக்கவும். 

ii. க ல க் கு ம்  கு ழ ா யு ை ன்  கூ டி ய  க ா பி 
கி ண் ண த் ன ே  ே னி த ய  எ டு த் து  
னவக்கவும். 

iii. அடிப்புறத் ேகட்டின் திருகுகனை நீக்கி 
கழற்றவும். 

iv. திருகுகனை கழற்றி ெக்கவாட்டு உட்புறச் 
சுவரில்  இனணக்கப்ெட்டுள்ை  மின் 
இனணப்னெ நீக்கவும். 

v. அடுத்துள்ை  திருனக  கழற்றி  பவப்ெ 
மின்னினழ, னமக்கா அட்னை, கல்நார 
அட்னை ஆகியவற்னற கழற்றி ேனிதய 
னவக்கவும். 

vi. வட்ை  வடிவில்  னமக்கா  அட்னையின் 
மீது சுற்றப்ெட்டுள்ை ெட்னை (அல்லது) 
ரிப்ென் வடிவ னநக்தைாம் கம்பி, பவப்ெ 
மின்னினழயாக ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது.

திைநத மற்றும் குறைச்சுற்று  

்ெொதறன

நில இறணப்புச் ்ெொதறன
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திைநத சுற்று குறுககுச் சுற்று நில இறணப்பு �ழுது

்ெொதேடை 

விைககு

ஒளிரொடம / பிரகொெமொக 

ஒளிர்தேல்

பிரகொெமொக ஒளிர்தேல் / 

மஙகைொக ஒளிர்தேல்

விைககு ஒளிரும / 

விைககு ஒளிரொது.

்பழுது ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை

இறணத்தல்

1. அடிப்ெகுதியில் பவப்ெ மின்னினழ கீழ் 
னமக்கா, கல்நார அட்னை ஆகியனவகள் 
னவத்து அழுத்ேத் ேகட்னை திருகு மூலம் 
இறுக்கமாக பொருத்ேவும்.

2. குறுக்குச் சுற்று ஏற்ெைா வண்ணம் மின் 
இனணப்னெ பசய்யவும்.

3. அடி மூடினய பொருத்ேவும்.
4. சாேனத்னே இனணக்கும் முன் குறுக்குச் 

சுற்று, திறநே சுற்று மற்றும் ேனையிைல் 
ெழுது  உள்ைனவா  என  தசாேனன 
பசய்யவும்.

எச்ெரிகற்க

i. பிரித்ேல் ெணி தமற்பகாள்வேற்கு முன் 
மின் இனணப்பு துண்டிக்கப்ெட்டுள்ைோ 
என சரிொரக்கவும்.

முடிவு

மின் காபி வடிப்பியின் ொகங்கள் அறிநது 
அேனனப் பிரித்து, தசாேனன பசய்து ெழுதினன 
கண்ைறிநது, சரிபசய்து, மீண்டும் இனணத்ேனலப் 
ெற்றி அறிநதுபகாண்தைன். ேற்சமயம் சாேனம் 
நல்ல நினலயில் உள்ைது.
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பொருத்ேப்ெட்டு சுற்றிலும் பமக்னீசியம் ஆக்னசட் 
பகாண்டு நிைப்ெப்ெட்டுள்ைது. பமக்னீசியம் 
ஆக்னசட் மின்காப்ொக பசயல்ெடுவோல், பவப்ெ 
மின் இனழக் குழாயின் ெக்க சுவற்றில் ெடுவது 
ேவிரக்கப்ெடுவதுைன், மின்காப்பும் கினைக்கிறது. 
குழாயின் அடிப்ெகுதியில் தெக்னலட் மூடியானது 
மின் முனனகளுைன் பொருத்ேப்ெட்டுள்ைது. 
நீர சூதைற்றும் கலனில் ஒரு பவப்ெ நினலப்பி 
உள்ைது. இது ோதன இயங்கி, நீரின் பவப்ெ 
நினலனயக்  கட்டுப்ெடுத்துகிறது .  இேனால் 
சூதைற்றும் கலன் முழுவதும் அதிக பவப்ெம் 
உண்ைாவதிலிருநது ொதுகாக்கப்ெடுகிறது. நீரின் 
பவப்ெநினல  850C அனைநேவுைன் ,  பவப்ெ 
நினலப்பி  பவப்ெ  மின்னினழக்கு  பசல்லும் 
மி ன் த ன ா ட் ை த் ன ே  து ண் டி க் கு ம் .  நீ ன ை 
பவப்ெப்ெடுத்துவது அதிகமானால் நுகரும் 
மின்திறனும் அதிகமாகும். ஒரு சாோைணமான 
ேண்ணீர சூதைற்றும் கலனின் மின் அைவீைானது 
230 தவா. மற்றும் 5,10,15,25,50 லிட்ைர தொன்ற 
அைவுகளில் கினைக்கிறது.

பதொடர்புறடை த்கவல்்கள்

சூதைற்றும் கலன் என்ெது மின் ஆற்றனலக் 
பகாண்டு பவநநீர ேயாரிக்க ெயன்ெடும் ஒரு 
சாேனம்  ஆகும் .   இச்  சாேனத்தின்  உள் 
போட்டியானது  நிக்கல்  முலாம்  பூசப்ெட்ை 
எஃகினால் ஆனது. பவளித் போட்டியானது 
சிகப்பு ஈயத்தினால் வரணம் பூசப்ெட்டிருக்கும். 
பவநநீர உள்ை உதலாக போட்டியிலிருநது 
ப வ ப் ெ  வி ை ய த் ன ே க்  கு ன ற க் க ,  இ ரு 
ொத்திைங்களுக்கு இனைதய கண்ணாடி இனழ 
நிைப்ெப்ெட்டுள்ைது. கண்ணாடி இனழ உள் 
போட்டியிலிருநது பவப்ெம் பவளிதயறுவனே 
ேடுக்கும். பவப்ெ மின் இனழ உள்போட்டியில் 
பொருத்ேப்ெட்டிருக்கும். நீர சூதைற்றும் கலன் 
ெ ய ன் ெ டு த் து ம்  ப வ ப் ெ  மி ன்  இ ன ழ யி ன் 
வனகனயப் பொறுத்து, ெல்தவறு அைவுகளில் 
கினைக்கிறது. பொதுவாக இநேச் சாேனத்தில், 
குழாய்க்குள் வடிவனமக்கப்ெட்ை பவப்ெ மின் 
இனழ ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. இவவனகயில் 
ப வ ப் ெ  மி ன்  இ ன ழ ,  கு ழ ா யி ன்  ந டு வி ல் 

3
பெய்முறை

நீர் சூ்டற்றும் ்கலன

்நொக்கம்

்பழுதேடைந்தே நீர் சூ்ைற்றும கைடைப பிரிதது, அடமபபு, ்ெயல்்படும விதேம, 

்ெொதேடை ்ெய்தேல் மற்றுகள் ்பழுதுகடை கண்ைறிந்து மீண்டும நனகு இயஙகச் 

்ெய்தேல்.
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vi. ப வ ப் ெ  மி ன் னி ன ழ யி ன்  மி ன் 
போைரச்சினய தசாேனன பசய்யவும். 

vii. னெட்தைா  குதைாரிக்  அமிலத்னேக் 
பகாண்டு ,  பவப்ெக்  கம்பிச்  சுருள் 
குழாயின் மீது ெடிநதுள்ை ெடிவுகனை 
நீக்கவும். 

அனனத்து உெகைணங்களும் சரியாக 
இருக்கிறோ, என தசாேனன பசய்து அறிநது 
பகாண்ை  பிறகு  பொருத்தும்  ெணியில் 
இறங்க தவண்டும். 

viii. பவப்ெ மின்னினழ, பவப்ெ நினலப்பி 
ஆகியவற்னற மீண்டும் பொருத்ேவும். 

ix. மின்கசிவு உள்ைோ, என சூதைற்றும் 
கலனன இனணத்ே பின் தசாதிக்கவும். 

x. நீர  உட்பசல்லும்  குழானய  திறநது 
சூதைற்றும் கலன் முழுவதும் நீர நிைப்ெவும். 

xi. நீர உட்பசல்லும் குழாயின் திருகினய 
மூடி மின் இனணப்பு பசய்யவும். 

xii. சில  நிமிைங்கள்  காத்திருநது  சீைான 
பவப்ெநினலயில் பவநநீர கினைப்ெனே 
உறுதி பசய்யவும். 

xiii. நீ ர  ப வ ளி த ய ற் று  கு ழ ா ன ய  மூ டி 
மின்னினணப்னெ துண்டிக்கவும்.

்தேடவயொை உ்பகரைஙகள்

வ. 

எண்

உ�்கைணங்கள் எண்ணிகற்க

1 தேண்ணீர் 

சூ்ைற்றும கைன

1

2 டகககருவி ்்பட்டி 1

3 ஆய்வு விைககு 1

4 உயர் தேடை மொனி 1

5 ்பல்்நொககு அைவி 1

்ெய்முடை

i. ேண்ணீர  சூதைற்றும்  கலனன  மின் 
இனணப்பிலிருநது துண்டிக்கவும். 

ii. சூதைற்றும்  கலனிலிருநது  ேண்ணீர 
முழுவதும் பவளிதயற்றவும். 

iii. உயர மின்ேனை அைவுமானியால் மின் 
கசிவிற்கான தசாேனனனய பசய்யவும். 

iv. பவப்ெ மின்னினழ, பவப்ெ நினலப்பி 
ஆ கி ய வ ற் ன ற  க ழ ற் று வ ே ற் க ா ன 
திருகிகனை கழற்றவும்.

v. நில இனணப்னெ துண்டிக்கவும். 

உருகி வழிவிடும்  

அறடப்�ொன

பவளிப் ்�ொககு குழொய்

பவப்� 

மினனிறழ

்கண்ணொடி  

இறழ

பவப்�நிறலப்பி

அழுத்தம் அ்கற்றும் 

வொல்வு

தண்ணீர் பவளி்ைற்றும் குழொய் 12 மி.மீ

தண்ணீர் உட்பெல்லும்  

குழொய் 12 மி.மீ

வடி்கொல் குழொய் மூடி
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முனபனச்ெரிகற்க

i. மின்னினணப்பு பசய்ே பின் சூதைற்றினய 
போைக்கூைாது. 

ii. பிரிப்ெேற்கு முன்னும், இனணத்ே பின்னும் 
மின்காப்பு மின்ேனை தசாேனன பசய்ய 
தவண்டும். 

iii. சூதைற்றும்  கலனன  நீனை  நிைப்பிய 
பிறகுோன் தசாேனன பசய்ய தவண்டும். 

iv. நீ ண் ை  ந ா ள்  சூ த ை ற் று ம்  க ல ன் 
ெயன்ெடுத்ோமல் இருநோல், கலனில் 

திைநத சுற்று குறுககுச் சுற்று நில இறணப்பு �ழுது

்ெொதேடை 

விைககு

ஒளிரொடம / பிரகொெமொக 

ஒளிர்தேல்

பிரகொெமொக ஒளிர்தேல் / 

மஙகைொக ஒளிர்தேல்

விைககு ஒளிரும / 

விைககு ஒளிரொது.

்பழுது ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை

பவப்� நிறலப்பி பவப்� மினனிறழ

்ெொதறன விளககு

உள்ை  ெனழய  நீனை  பவளிதயற்ற 
தவண்டும்.

முடிவு

ெழுேனைநே நீர சூதைற்றும் கலனன 
பிரித்து அனமப்பு, பசயல்ெடும் விேம், தசாேனன 
பசய்ேல் மற்றுகள் ெழுதுகனை கண்ைறிநது 
மீண்டும் நன்கு இயங்கச் பசய்தேன். ேற்தொது 
சாேனம் நன்கு இயங்குகிறது.
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்தேடவயொை டகககருவிகள் 

வ. 

எண்

ற்கக்கருவி்கள் எண்ணிகற்க

1 மினகொபபு 

உடையிைப்பட்ை 

டகககுைடு

1

2 டகபபிடி மின 

கொபபிைப்பட்ை 

திருகி 15 ்ெ.மீ

1

3 டகபபிடி மின 

கொபபிைப்பட்ை 

திருகி 25 ்ெ.மீ.

1

4 ்ெொதேடை 

விைககு

1

5 தேொஙகி இழுப்பொன 1

பதொடர்புறடை த்கவல்்கள்

தமனச மின்விசிறிகள் 220 மி.மீ., 300 
மி.மீ., 350 மி.மீ. மற்றும் ெல வீச்சு அைவுகளில் 
கினைக்கிறது.  சில தமனச மின்விசிறிகளில் 
நி ழ லி ட் ை  க ா ந ே  மு ன ன  மி ன் னி ய ங் கி 
ெ ய ன் ெ டு த் ே ப் ெ டு கி ற து .  ம ற் ற ன வ க ளி ல் 
நினலயான மின்தேக்கி தூண்ைல் மின்தனாடிகள் 
ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. தமனச மின் விசிறிகள் 
குறிப்பிட்ை  ெகுதியில்  காற்னற  வீசுவேற்கு 
ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. இயங்கியின் சுழலும் 
நடுத்ேண்டில் விசிறிகள் பொருத்ேப்ெட்டிருக்கும். 
ஆெத்னே ேவிரக்க விசிறிகனை சுற்றி ொதுகாப்பு 
வனல அனமப்பு பொருத்ேப்ெட்டுள்ைது. தமனச 
மின்விசிறியியில்  அேன்  உைல்  ெகுதியின் 
தமற்புறம் இயங்கியும் அேன் அடிப்ெகுதியில் 
தவக கட்டுப்ொட்டு இனணப்பியும் உள்ைது. 
தமனச மின்விசிறியின் மின்திறன் ஏறத்ோழ 
60 வாட்ஸ் ஆகும்.

4
பெய்முறை

்மறெ மினவிசிறி

்நொக்கம்

i. ்கொடுககப்பட்டுள்ை ்மடெ மினவிசிறிடய பிரிதது அதேன ்பொகஙகடை அறிதேல்.

ii.  ்கொடுககப்பட்டுள்ை ்மடெ மினவிசிறியில் ்ெொதேடைகள் ்மற்்கொண்டு 

்பழுதுகளிருபபின கண்ைறிந்து அவற்டை நீககி பின இடைததேல்.

iii. மினனிடைபபில் இடைதது அதேடை இயஙகச் ்ெய்தேல்.

BEE_Practical.indd   201 12/27/2019   11:49:21 AM



்மடெ மினவிசிறி 202

ii. வனலனய ேனிதய எடுத்து னவக்கவும். 

iii. விசிறிக்கான  திருனக  ேைரத்தி  நடுத் 
ேண்டிலிருநது கழற்றி எடுக்கவும். 

iv. பி ன் மூ டி யி ன்  தி ரு கு க ன ை  க ழ ற் றி 
முன்மூடினய பவளிதய எடுக்கவும். 

v. அனலவு இயநதிைப் பொறிப் பெட்டினய 
ேனிதய கழற்றி எடுக்கவும்.

vi. சுழலினய ேனிதய பவளிதய எடுக்கவும். 

பிரித்தபின பெய்ை்வண்டிைறவ

சுழலியின் நடுத்ேண்டு, உனறத் ோங்கி 
ஆ கி ய வ ற் ன ற  ம ண் ப ண ண் ப ண ய்  ம ற் று ம் 
துணியால் நன்கு துனைத்து னவக்கவும். சுழலிப் 
ெகுதினய  கவனமாக  சுருள்கள்  ொதிக்கா 
வண்ணம் துணியால் துனைக்கவும். இயங்கி 
நி ன ல யி ப்  ெ கு தி யி லு ள் ை  சு ரு ள் க ளு ை ன்  
ஆய்வு விைக்னக இனணத்து தசாதிக்கவும். 
அ டி ப் ெ கு தி யி லு ள் ை  மி ன் த ன ற் பி ன ய  
த ச ா தி த் து  ச ரி ய ா க  உ ள் ை ே ா  எ ன 
உறுதிப்ெடுத்ேவும்.

்தேடவயொை உ்பகரைஙகள்

வ. 

எண்

உ�்கைணங்கள் ்தறவைொன 

அளவு

1 ்மடெ  

மினவிசிறி

1

2 மினகொபபு ்பட்டை 

சுருள்

1

3 உயவு எண்்ைய் 

அல்ைது கிரீஸ்

1 உடை

4 மண்்ைண்்ைய் 100 மி.லி

5 தேொஙகி  

இழுப்பொன

1

6 துடைககும துணி ்தேடவயொை 

அைவு

7 மரப்பைடக  ்தேடவயொை 

அைவு

்ெய்முடை

பிரித்தல்

i. ொதுகாப்பு  வனலயின்  பகாக்கிகனை 
அகற்றவும். 

்கம்பி வறல

இைகற்க

அறலை றவககும் 

இைநதிை ப�ொறி

மின்னொடி

்வ்கமொற்றி

மின்தககி
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ii. தசாேனன விைக்கின் ஒரு முனனனய மின் 
விசிறியின் ஒரு மின் இனணப்பு முனனயுைனும் 
தசாேனன விைக்கின் மறுமுனனனய உதலாக 
ொகத்துைனும் னவத்து ஆய்வு பசய்யும் 
தொது மின் விைக்கானது ஒளிைக்கூைாது. 
ஒளிரநோல் ேனையிைல் ெழுது ஏற்ெட்டுள்ைது 
என அரத்ேமாகும்.

எச்ெரிகற்க்கள்

i. பி ரி த் ே ல்  ம ற் று ம்  இ ன ண த் ே ல் 
தமற்பகாள்ளும் பொழுது சுத்தியனல 
ெயன்ெடுத்ேக் கூைாது.

ii. ோங்கிகனை  கவனமாக  னகயாளுேல் 
தவண்டும்.

iii. ஆய்வு பசய்யும் தொது கவனமாக இருத்ேல் 
தவண்டும்.

முடிவு

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை தமனச மின்விசிறினய 
பிரித்து அேன் ொகங்கனை அறிநது தசாேனனகள் 
தமற்பகாண்டு ெழுதுகனை கண்ைறிநதேன். 
அவற்னற நீக்கி மின்னினணப்பில் இனணத்து 
அேனன இயங்கச் பசய்தேன். ேற்சமயம் தமனச 
மின்விசிறி நல்ல நினலயில் உள்ைது.

இறணத்தல்

i. சுழலி பின் ெகுதியின் மூடி, அனலவு 
இயநதிைப்  பொறிப் பெட்டி ஆகியவற்னற 
இறுக்கமாக  முன்பிருநேனேப்  தொல் 
இனணக்கவும். 

ii. முன்புறத்தில் விசிறி, ொதுகாப்பு வனல 
ஆகியவற்னற பொருத்ேவும். 

iii. குறுக்குச் சுற்று, திறநே சுற்று, ேனையிைல் 
ெழுதுகள் உள்ைோ என ஆய்வு விைக்கு 
பகாண்டு தசாதித்து சரி ொரக்கவும்.

ஆய்வு பெய்தல்

i. தசாேனன விைக்கு ஒன்றினன தமனச  
மி ன்  வி சி றி யி ன்  மி ன்  இ ன ண ப் பு 
முனனகளுைன் இனணப்பு பசய்து ஆய்வு 
பசய்யும்  தொது ,  மின்  விைக்கானது 
மங்கலாக ஒளிரநோல் நல்ல நினலயில் 
உ ள் ை து  எ ன வு ம் ,  பி ை க ா ச ம ா க 
ஒ ளி ர ந ே ா ல்  கு ன ற ச் சு ற் று  ெ ழு து 
ஏற்ெட்டுள்ைது எனவும் மற்றும் மின் 
விைக்கானது ஒளிைவில்னல எனில் திறநே 
மின்சுற்று ெழுது ஏற்ெட்டுள்ைது எனவும் 
அரத்ேமாகும். 

திைநத சுற்று குறுககுச் சுற்று நில இறணப்பு �ழுது

்ெொதேடை 

விைககு

ஒளிரொடம / பிரகொெமொக 

ஒளிர்தேல்

பிரகொெமொக ஒளிர்தேல் / 

மஙகைொக ஒளிர்தேல்

விைககு ஒளிரும / 

விைககு ஒளிரொது.

்பழுது ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை

திைநத மற்றும் குறைச்சுற்று ்ெொதறன

நில இறணப்புச் ்ெொதறன
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்தேடவயொை டகககருவிகள் 

வ. 

எண்

ற்கக்கருவி்கள் எண்ணிகற்க

1 மினகொபபு 

உடையிைப்பட்ை 

டகககுைடு

1

2 டகபபிடி மின 

கொபபிைப்பட்ை 

திருகி 15 ்ெ.மீ

1

3 டகபபிடி மின 

கொபபிைப்பட்ை 

திருகி 25 ்ெ.மீ.

1

4 ்ெொதேடை 

விைககு

1

5 தேொஙகி இழுப்பொன 1

பதொடர்புறடை த்கவல்்கள்

கூ ன ை  மி ன் வி சி றி யி ன்  உ த ல ா க 
தமல்ெகுதியில் அனமக்கப்ெட்டுள்ை பெயர 
ெ ல ன க யி லி ரு ந து  வி வ ை ங் க ன ை  அ றி ந து 
பகாள்ைலாம். அவ விவைங்கள் உெகைணத்னே 
முனறயாக ெயன்ெடுத்ே நமக்கு உேவுகிறது. 
பொதுவாக கூனை மின் விசிறிகளில் நிைநேை 
மின்தேக்கி பகாண்ை தூண்ைல் வனக இயங்கிகள் 
ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது.  அவற்றின் நினலயி 
ெகுதி னமயத்திலும், சுழலும் ெகுதி அேனனச் 
சுற்றி வனையம் தொன்றும் (பவளிப்ெக்கமாக) 
அனமக்கப்ெட்டுள்ைது .  கூனை  மின்விசிறி 
உ த ல ா க  கு ழ ா ய்  மூ ல ம்  கூ ன ை யி லி ரு ந து 
ப ே ா ங் க வி ை ப் ெ டு கி ற து .  மி ன்  இ ன ண ப் பு 
பகாடுத்ேவுைன்  இயங்கியின்  பவளிப்ெகுதி 
சுழன்று  சுற்றுப்புறக்  காற்னற  கீழ்தநாக்கி 
வீ சு கி ற து .  த வ க க்  க ட் டு ப் ெ ா டு  ச ா ே ன ம் 
இ ய ங் கி க் கு  ப ே ா ை ர  இ ன ண ப் பி ல் 
இனணக்கப்ெட்டிருக்கும். 

5
பெய்முறை

கூறை மினவிசிறி

்நொக்கம்

i. ்கொடுககப்பட்டுள்ை கூடர மினவிசிறிடய பிரிதது அதேன ்பொகஙகடை அறிதேல்.

ii.  ்கொடுககப்பட்டுள்ை கூடர மினவிசிறியில் ்ெொதேடைகள் ்மற்்கொண்டு 

்பழுதுகள் இருபபின கண்ைறிந்து அவற்டை நீககி பின இடைததேல்.
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்ெய்முடை

பிரித்தல்

i. கூ ன ை க்  ப க ா க் கி க ளி லி ரு ந து  மி ன் 
விசிறினய ேனிதய அகற்றவும்.

ii. திருகாணிகனை  கழற்றுவேன்  மூலம் 
விோனங்கனை ேனியாக எடுத்துவிைலாம்.

iii. மி ன்  இ ன ண ப் பு  மு ன ன க ளி லி ரு ந து 
மின்தேக்கினய பிரித்பேடுக்கலாம்.

iv. விசிறியின்  இறக்னககனை  ேனியாக 
பிரித்பேடுக்கலாம்.

v. மூ டி க ன ை  க ழ ற் று வ ே ன்  மூ ல ம் 
நினலயி  மற்றும்  சுழலினய  ேனியாக 
எடுத்துவிைலாம்.

்தறவைொன உ�்கைணங்கள்

வ. 

எண்

உ�்கைணங்கள் ்தறவைொன 

அளவு

1 கூடர மினவிசிறி 1

2 மினகொபபு ்பட்டைச் 

சுருள்

1

3 உயவு எண்்ைய் 

அல்ைது கிரீஸ்

1 உடை

4 மண்்ைண்்ைய் 100 மி.லி

5 துடைககும துணி ்தேடவயொை 

அைவு

6 மரப்பைடக ்தேடவயொை 

அைவு

திைநத சுற்று குறுககுச் சுற்று நில இறணப்பு �ழுது

்ெொதேடை 

விைககு

ஒளிரொடம / பிரகொெமொக 

ஒளிர்தேல்

பிரகொெமொக ஒளிர்தேல் / 

மஙகைொக ஒளிர்தேல்

விைககு ஒளிரும / 

விைககு ஒளிரொது.

்பழுது ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை ்பழுது / ்பழுது இல்டை

பிரித்தபின பெய்ை்வண்டிைறவ

நினலயியின் நடுத்ேண்டு, தகாைத் ோங்கி 
ஆ கிய வ ற் ன ற  ம ண் ப ண ண் ப ண ய்  ம ற் று ம் 
துணியால் நன்கு துனைத்து னவக்கவும். சுழலிப் 
ெகுதினய  கவனமாக  சுருள்கள்  ொதிக்கா 
வண்ணம் துணியால் துனைக்கவும். இயங்கியின் 
நினலயிப் ெகுதியிலுள்ை சுருள்களுைன் ஆய்வு 
வி ை க் ன க  இ ன ண த் து  த ச ா தி க் க வு ம் . 
மின்தனற்பினய தசாதித்து சரியாக உள்ைோ? 
என உறுதிப்ெடுத்ேவும்.

இறணத்தல்

i. ெக்க மூடிகளுைன் சுழலினய னவத்து 
நி ன ல யி ன ய ச்  சு ற் றி  இ ரு க் கு ம ா று 
பொருத்ே தவண்டும்.

ii. உல்னலகளுக்கும்  மின்  தேக்கிக்கும் 
இனணப்பு ேை தவண்டும்.

iii. குறுக்குச் சுற்று, திறநே சுற்று மற்றும் 
ேனையிைல்  ெழுதுகள்  உள்ைோ  என 
ஆய்வு விைக்கு பகாண்டு தசாதித்து சரி  
ொரக்கவும்.

திைநத மற்றும் குறைச்சுற்று ்ெொதறன
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எச்ெரிகற்க்கள்

i. பிரித்ேல் இனணத்ேல் தமற்பகாள்ளும் 
பொழுது  சுத்தியனல  ெயன்ெடுத்ேக் 
கூைாது.

ii. ோங்கிகனை  கவனமாக  னகயாளுேல் 
தவண்டும்.

iii. ஆய்வு பசய்யும் தொது கவனமாக இருத்ேல் 
தவண்டும்.

முடிவு

ப க ா டு க் க ப் ெ ட் டு ள் ை  கூ ன ை 
மின்விசிறினய  பிரித்து  அேன்  ொகங்கனை 
அறிநது தசாேனனகள் தமற்பகாண்டு ெழுதுகனை 
க ண் ை றி ந த ே ன் .  அ வ ற் ன ற  நீ க் கி  பி ன் 
மி ன் னி ன ண ப் பி ல்  இ ன ண த் து  அ ே ன ன 
இயங்கச் பசய்தேன். ேற்சமயம் சாேனம் நன்கு 
இயங்குகிறது.

ஆய்வு பெய்தல்

i. தசாேனன விைக்கு ஒன்றினன கூனை மின் 
விசிறியின் மின் இனணப்பு முனனகளுைன் 
இனணப்பு பசய்து ஆய்வு பசய்யும் தொது, 
மின் விைக்கானது மங்கலாக ஒளிரநோல் 
நல்ல  நினலயில்  உள்ைது  எனவும் , 
பிைகாசமாக ஒளிரநோல் குனறச்சுற்று 
ெழுது ஏற்ெட்டுள்ைது எனவும் மற்றும் 
மின் விைக்கானது ஒளிைவில்னல எனில் 
திறநே மின்சுற்று ெழுது ஏற்ெட்டுள்ைது 
எனவும் அரத்ேமாகும். 

ii. தசாேனன விைக்கின் ஒரு முனனனய 
மின் விசிறியின் ஒரு மின் இனணப்பு 
முனனயுைனும் , தசாேனன  விைக்கின் 
மறுமுனனனய உதலாக ொகத்துைனும் 
னவத்து  ஆய்வு  பசய்யும்தொது , மின் 
விைக்கானது ஒளிைக்கூைாது. ஒளிரநோல் 
ேனையிைல் ெழுது ஏற்ெட்டுள்ைது என 
அரத்ேமாகும்.

நில இறனப்புச் ்ெொதறன
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்ெய்முடை

பிரித்தல்

i. மின்தனாடியின் அச்னசயும், நீதைற்றியின் 
அச்னசயும் பிரிக்கவும்.

ii. மின்தனாடியின்  நினலயியில்  இருநது 
சுழலினய கழற்றவும்.

iii. நி ன ல யி யி ன்  உ ல் ன ல க ன ை 
மின்சப்னையிலிருநது துண்டிக்கவும். 

iv. உல்னலகனை தசாேனன பசய்யவும்.
v. மின்தேக்கினய தசாேனன பசய்யவும். 
vi. நீதைற்றினய பிரிக்கவும்.
vii. சுழலும் ேகட்டுத் போகுப்னெ பிரிக்கவும்.

பதொடர்புறடை த்கவல்்கள்

வீடுகளில் உள்ை ேண்ணீர இனறக்கும் 
இயநதிைங்கனை  இயக்க  மின்தேக்கி  வனக 
தூண்ைல் இயங்கிகள் ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. 
நினலயி ெகுதியில் 2 சுருள்கள் சுற்றப்ெட்டுள்ைது. 

i. முேன்னமச் சுருள்
ii. துனணச் சுருள்

துனணச்சுருளுக்கு போைரினணப்பில் 
ஒரு னமய விலக்கு இனணப்பியும்,  துவக்க 
மின்தேக்கியும் இனணக்கப்ெட்டுள்ைது. 

6
பெய்முறை

மினநீ்ைற்றி

்நொக்கம்

i. இயஙகி மற்றும நீ்ரற்றிடய பிரிதது அதேன ்பொகஙகடை அறிதேல்.

ii. ்ெொதேடைகள் ்மற்்கொண்டு ்பழுது அறிந்து நீககுதேல்.

பவளி்ைற்றும் 

குழொய்

துருத்தியின 

இைகற்க

துருத்தி

உறிஞ்சும் 

்கண்
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ii. முேன்னமச் சுருள், துனணச் சுருள் மின் 
முனனகளுக்கும், இயங்கியின் உதலாகப் 
ெகுதிக்கும் இனைதய போைரச்சி தசாேனன 
தமற்பகாண்டு, ேனையிைல் ெழுது உள்ைோ 
என தசாேனன பசய்யவும்.

iii. னமய விலக்கு இனணப்பினய பிரித்து 
சு ரு ள் வி ல்  இ ன ண ப் பு க ள்  ச ரி ய ா க 
உள்ைோ என ஆய்வு பசய்ேல் தவண்டும். 

iv. மி ன் த ன ற் பி யி ல்  ப ச ய் ய  த வ ண் டி ய 
தசாேனனகனை தமற்பகாள்ைவும்.

இறணத்தல்

பி ரி க் கு ம்  த ெ ா து  த ம ற் ப க ா ண் ை 
நைவடிக்னககளில் கனைசியாக பிரிக்கப்ெட்ை 
பொருளிலிருநது  எதிரவரினச  முனறயாக 
இ ன ண த் து ,  எ ந ே வி ே  உ ெ க ை ண ங் க ளு ம் 
விடுெைாமல் ொரத்துக்பகாள்ை தவண்டும்.

முடிவு

இயங்கி மற்றும் நீதைற்றினய பிரித்து 
அேன்  ொகங்கனை  அறிநது  தசாேனனகள் 
தமற்பகாண்டு ெழுது அறிநது, அனவகனை 
சரி  பசய்ேல்  ெற்றி  அறிநது  பகாண்தைன் . 
ே ற் ச ம ய ம்  மி ன் நீ த ை ற் றி  ச ா ே ன ம்  ந ன் கு 
பசயல்ெடுகிறது.

்ெொதறன்கள்

i. முேன்னமச்  சுருள் ,  துனணச்  சுருள் 
ஆ கி ய வ ற் று ை ன்  ஆ ய் வு  வி ை க் ன க 
இனணத்து  குறுக்குச்  சுற்று , திறநேச் 
சுற்று தசாேனனகனைத் ேனித்ேனிதய 
பசய்யவும்.

துவக்கச் சுற்றில் நில இறணப்பு ்ெொதறன

இைக்கச் சுற்றில் நில இறணப்பு ்ெொதறன

மின்னற்பி

இ
ை

க
்க

ச்
 

சு
ரு

ள்

இ
ை

க
்க

ச்
 

சு
ரு

ள்

து
வ

க
்க

ச்
 

சு
ரு

ள்

து
வ

க
்க

ச்
 

சு
ரு

ள்

P
OE

P
OE

N

N

P
OE

N

இைக்கச் சுற்றில் திைநத மற்றும் குறைச்சுற்று ்ெொதறன

இ
ை

க
்க

ச்
 

சு
ரு

ள்

து
வ

க
்க

ச்
 

சு
ரு

ள்
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பெய்முறை:

1. ெ ை த் தி ல்  க ா ட் டி யு ள் ை வ ா று 
மின்னினணப்புத் ேை தவண்டும்.

2. மின்னினணப்னெச்  தசாதித்ே  பிறகு 
இனணப்பினய இயக்கவும். 

3. மி ன் ன ழு த் ே ம ா னி  ம ற் று ம் 
மின்தனாட்ைமானியின்  அைவுகனைக் 
குறித்துக்பகாள்ைவும்.

4. 5  நி மி ை  த ந ை த் தி ற் கு ப்  பி ற கு 
மின்னினணப்னெ துண்டிக்கவும்.

5. மின் ஆற்றனல கணக்கிைவும்.

்தறவைொன ்கருவி்கள்:

வ. 

எண்

ப�ைர் எண்ணிகற்க

1 மினைழுததேமொனி 1

2 மின்ைொட்ைமொனி 1

3 ICDP இடைபபி 1

4 ்வண்சுைர் விைககு 1

5 மினகைததி ்தேடவயொை 

அைவு

மினனிறணப்பு வறை�டம்:

7
பெய்முறை

மினப�ொருளின ஆற்ைறல ்கணககிடுதல்

்நொக்கம்

்கொடுககப்பட்டுள்ை மின்்பொருள் (மினதேடை மட்டும ்கொண்ை ்பளு) ்பயன்படுததிய 

மினஆற்ைடை கைககிடும முடைடய அறிந்து ்கொள்ளுதேல்.

ICDP இறணப்பி

(0-5) A

A

V(0-300) V

1φ, 240 V

AC

L

N

மின �ளு
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முடிவு

பகாடுக்கப்ெட்ை மின்பொருள் ெயன்ெடுத்திய 
ஆற்றல் = ------ kWh.

அட்டவறண:

வ.எண் மினனழுத்தமொனி 

்கொட்டும் அளவு

(V)

மின்னொட்டமொனி

்கொட்டும் அளவு

(I)

்நைம் 

நிமிடங்களில்

(t)

�ைன�டுத்திை 

ஆற்ைல்

(kWh)

்கணககீடு:

ஆற்றல்  = V x I x cosθ x t (Watt-minutes)  
= (V x I x cosθ x t)/(60 x 1000) kWh

cosθ = 1 எனக் பகாள்ைவும்.
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மின இடைபபு வடர்பைம

8
பெய்முறை

அம்மீட்டர் – ்வொல்ட்மீட்டர் முறையில் உல்றலயின 

மினதறட ்கொணுதல்

்நொக்கம்

பகாடுக்கப்ெட்ை ஒருநினல மாறுதினச மின்தேக்கி வனக தூண்ைல் மின்தனாடியின்  
துவக்க மற்றும் இயக்க உல்னலயின் மின்ேனைனய அம்மீட்ைர-தவால்ட் மீட்ைர முனறயில் 
காணுேல்.

வ.எண். உ�்கைணங்கள் தைம் எண்ணிகற்க

1 மின்தேககி வடக தூண்ைல் மின்ைொடி 4 1

2 மின்ைொட்ைமொனி (0-10 A) 1

3 மினைழுததேமொனி (0-30 V) 1

4 மொறும மினதேடை 50Ω

5 மின்ைொட்ைம கொட்டி 1

6 ்வட்டும குைடு — 1

7 திருபபுளி — 1

8 1/18 மின கைததி — ்தேடவயொை அைவு

(12-24V) ெப்றள
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iv. அதேதொல் இயக்கச் சுருனையும் இனணத்து 
மின்னழுத்ேத்னே மாற்றியனமத்து அம்மீட்ைர 
மற்றும் தவால்ட்மீட்ைர அைவுகனை 
அட்ைவனணப்ெடுத்ே தவண்டும்.  

v. கணக்கீட்டின்ெடி துவக்கச் சுருள் மற்றும் 
இயக்கச் சுருளின் சைாசரி மின்ேனை 
மதிப்னெ எற்கனதவ உள்ை உண்னமயான 
அைவுகதைாடு ஒப்பிட்டுப் ொரக்க தவண்டும்.

vi. உண்னமயான மதிப்பும் கணக்கீட்டில் 
கினைக்கும் மின்ேனை மதிப்பும் சமமாக 
இருநோல், சுருள்களில் குறுக்குச் சுற்று 
ஏதும் இல்னல என்றும், மின்ேனை மதிப்பு 
குனறவாக இருநோல், சுருள்களில் குறுக்குச் 
சுற்று உள்ைது என்றும் அறியலாம்.

பெய்முறை விளக்கம்:

i. ெைத்தில் காட்டியெடி மின் இனணப்பு 
பகாடுத்து மின்சப்னை பகாடுக்க தவண்டும்.

ii. முேலில் துவக்கச் சுருனை இனணத்து அேன் 
மின்ேனை மதிப்னெக் காண தவண்டும்.

iii. துவக்கச்  சுருளுக்கு  பகாடுக்கப்ெடும் 
மின்னழுத்ேத்னே மாறு மின்ேனையின் 
மூலம் மாற்றியனமத்து மின் சுற்றில் ொயும் 
மின்தனாட்ைத்னே அம்மீட்ைர மூலமும், 
மி ன் ன ழு த் ே த் ன ே  த வ ா ல் ட்  மீ ட் ை ர 
மூலமும் அறிநது அட்ைவனணப்ெடுத்ே 
தவண்டும்.

துவக்கச் சுருளுக்கொன அட்டவறண

வ.எண் ்வொல்ட் மீட்டர்  

்கொட்டும் அளவு (V)

அம்மீட்டர் ்கொட்டும்  

அளவு (I)

மினதறட

R = V/I

1.

2.

3.

மினதேடைகளின கூடுதேல் R
T

துவக்கச் சுருளின் சைாசரி மின்ேனை Rav = 
மின்ேனைகளின் கூடுேல் (Rt)

எடுக்கப்ெட்ை அைவுகளின் எண்ணிக்னக

இைக்கச் சுருளுக்கொன அட்டவறண

வ.எண் ்வொல்ட் மீட்டர் 

்கொட்டும் அளவு (V)

அம்மீட்டர் ்கொட்டும் 

அளவு (I)

மினதறட

R = V/I

1.

2.

3.

மினதேடைகளின கூடுதேல் R
T

இயக்கச் சுருளின் சைாசரி மின்ேனை Rav =
மின்ேனைகளின் கூடுேல் (Rt)

எடுக்கப்ெட்ை அைவுகளின் எண்ணிக்னக

முடிவு:

இவவாறு பகாடுக்கப்ெட்ை ஒரு நினல 
மின் தேக்கி வனக தூண்ைல் மின்தனாடியின் 

துவக்க மற்றும் இயக்கச் சுருள்களின் மின்ேனைனய 
அறிநது அேன் மூலம் சுருள்களில் குறுக்கச் 
சுற்று ஏற்ெட்டுள்ைோ? என்ெது கண்ைறியப்ெட்ைது.
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மின இடைபபு வடர்பைம

0�

F

F
1

்ெொதறன பெய்ை ்வண்டிை 

மின்னொடியின உல்றல

பம்கர்

மின்னொடியின 

உடற்�ொ்கம்

்ெொதறன 

முறன்கள்

ற்கப்பிடி

்தேடவயொை உ்பகரைஙகள்

வ.எண். உ�்கைணங்கள் எண்ணிகற்க

1 ்கொடுககப்பட்ை 

மின்ைொடி

1

2 1000 ்வொ. மின 

கொப்பைவி

1

3 ்வட்டும குைடு 1

4 திருபபுளி 1

5 இருமுடை 

திருககி (Double 

end spanner)

்தேொகுதி

9
பெய்முறை

மின்னொடி உல்றல்களின மின்கொப்புத்தறட 

மதிப்ற�க ்கொணுதல்

்நொக்கம்

்கொடுககப்பட்ை மின்ைொடியில் உள்ை உல்டைகளின மினகொபபுததேடை 

மதிபட்ப மின கொப்பைவி உதேவியுைன கொணுதேல்.

பெய்முறை விளக்கம்

i. மி ன் த ன ா டி யி ல்  உ ல் ன ல க ளி ன் 
மின்காப்புத்ேனை மதிப்னெ மின் காப்ெைவி 
என்ற உயரேனைமானியின் உேவியால் 
காணலாம்.

ii. ப ெ ா து வ ா க  ஒ ரு  உ ல் ன ல யி ன் 
மி ன் க ா ப் பு த் ே ன ை யி ன்  ம தி ப் ன ெ க் 
க ா ண் ெ ே ற் கு  மி ன்  க ா ப் ெ ை வி யி ன் 
த ச ா ே ன ன  மு ன ன க ளி ல் ,  ஒ ன் ன ற 
உல்னலயின் ஏோவபோரு முனனயுைனும், 
ம ற் ப ற ா ன் ன ற  மி ன் த ன ா டி யி ன் 
உைற்ொகத்துைனும் இனணக்க தவண்டும்.  

iii. மி ன்  க ா ப் ெ ை வி யி ன்  ன க ப் பி டி ன ய 
நிமிைத்திற்கு சுமார 160 சுற்றுகள் என்ற 
அைவில் சுழற்ற தவண்டும்.

iv. இப்பொழுது மின் காப்ெைவியின் அைவு 
காட்டும் குறிமுள் ெடிப்ெடியாக நகரநது 
உல்னலயின்  மின்காப்புத்  ேனையின் 
அைனவக் காட்டும்.

v. பொதுவாக ஒரு உல்னலயின் மின்காப்புத் 
ேனை மதிப்பு 1000V. மின் காப்பு அைவினய 
பகாண்டு அைக்கும் தொது ஒரு பமகா 
ஓம் என்ற அைனவ விை அதிகமாக இருக்க 
தவண்டும்.
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மின்காப்புத் ேனையின் மதிப்பு 1 பமகா ஓம் 
அைனவ விைக் குனறவாக இருநோல், இனைத்துருவ 
உல்னலயின் முனன இனணப்புகனைப் பிரித்து, 
எநேத்  துருவத்தில்  உள்ை  இனைத்துருவ 
உல்னலயின் மின்காப்புத்ேனை குனறவாக உள்ைது 
என்ெனேத் ேனித்ேனியாக ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 
மின்காப்புத் ேனை குனறவாக உள்ை இனைத்துருவ 
னவண்டிங்னகப் பிரித்து மீள் உல்னல பசய்ய 
தவண்டும். 

மொறுதிறெ ஒரு நிறல மின்தககி வற்க 

மின்னொடியில் உல்றலயின  

மின்கொப்புத்தறட மதிப்பு ்கொணுதல்

மாறுதினச ஒருநினல மின்தேக்கி வனக 
மின்தனாடிகளில் இைண்டு உல்னலகள், ஒன்றின் 
மீது மற்பறான்றாக மின்தனாடியின் ெள்ைங்களில் 
ெதிக்கப்ெட்டிருக்கும். அனவ,
1. துவக்க உல்னல;  2.  இயக்க உல்னல

மின்கொப்புத் தறட மதிப்பு ்கொணுதல்

i. முேலில் முனன இனணப்புப் பெட்டிகளில் 
உள்ை இனணப்புகனை விடுவித்து துவக்க 
மற்றம் இயக்க உல்னல முனனகனைத் 
ேனியாகப் பிரித்து னவத்துக் பகாள்ை 
தவண்டும்.

ஒரு நிறல மின்னொடியின 

உடற்�ொ்கம்
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ஒருநிறல மொறுதிறெ மின்தககிவற்க மின்னொடியில்  

உல்றல்களின மின்கொப்புத்தறட மதிப்பு ்கொணுதல்

துவக்க உல்றல

பம்கர்

ற்கப்பிடி

்ெொதறன 

முறன்கள்

இைக்க உல்றல

ii. மின் காப்ெைவியின் இருமுனனகளில் 
ஒன்னற துவக்க உல்னலயின் முனனயுைனும், 
ம ற் ப ற ா ன் ன ற  மி ன் த ன ா டி யி ன் 
உைற்ொகத்துைனும் இனணக்க தவண்டும்.

iii. பின்பு மின் காப்ெைவியின் னகப்பிடினயச் 
சுழற்றி மின் காப்ெைவியின் குறிமுள் 
காட்டும் மின்காப்புத்ேனை அைனவக் 
குறித்துக் பகாள்ை தவண்டும்.

தநரதினச இயந்திரததில் உள்ை 

உல்டைகளின மினகொபபுததேடை 

மதிபட்பக கொணுதேல்

்நர்திறெ இைநதிைத்தில் உள்ள 

உல்றல்கள் ப�ொதுவொ்க

1. புலச் சுருள்
2. இனைத்துருவ உல்னல
3. மின்னக உல்னல

புலச் சுருளின மின்கொப்புத்தறட  

மதிப்ற�க ்கொணுதல்

0�

F

F
1

பிைதொன புலச்சுருளின முறன்கள்

்நர்திறெ இைநதிைம் 

பிைதொன புலச்சுருள்

பிைதொன 

துருவங்கள்

i. மின் காப்ெைவியின் இரு முனனகளில் 
ஒன்னற புலச் சுருள் உல்னலயின் ஒரு 
முனனயுைனும், மற்பறான்னற இயநதிைத்தின் 
உைற்ொகத்துைனும் இனணத்து மின் 
காப்ெைவியின் னகப்பிடினயச் சுழற்றி ஆய்வு 
பசய்ய தவண்டும்.

ii. மின்காப்புத் ேனையின் மதிப்பு 1 பமகா ஓம் 
அைனவ விைக் குனறவாக இருநோல், புலச் 
சுருள் உல்னலயின் முனன இனணப்புகனைப் 
பிரித்து,  எநேத்  துருவத்தில்  உள்ை 
இனைத்துருவ உல்னலயின் மின்காப்புத்ேனை 
கு ன ற வ ா க  உ ள் ை து  எ ன் ெ ன ே த் 
ேனித்ேனியாக ஆய்வு பசய்ய தவண்டும்.

iii மின்காப்புத் ேனை குனறவாக உள்ை புலச் 
சுருள் னவண்டிங்னகப் பிரித்து மீள் உல்னல 
பசய்ய தவண்டும். 

இறடத்துருவ உல்றலயின மின்கொப்புத் 

தறட மதிப்ற�க ்கொணுதல்.

மின் காப்ெைவியின் இரு முனனகளில் 
ஒ ன் ன ற  இ ன ை த் து ரு வ  உ ல் ன ல யி ன்  ஒ ரு 
முனனயிைனும், மற்பறான்னற இயநதிைத்தின் 
உைற்ொகத்துைனும் இனணத்து மின் காப்ெைவியின் 
னகப்பிடினயச் சுழற்றி ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 
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மின்தனாடியின்  உைற்ொகத்துைனும் 
இனணக்க தவண்டும்.

ii. மின் காப்ெைவியின் னகப்பிடினயச் சுழற்றி 
மின்காப்புத் ேனையின் மதிப்னெ அறிநது 
பகாள்ை தவண்டும்.

iii. இ வ வ ா று  மீ ே மு ள் ை  இ ை ண் டு 
உல்னலகனையும்  இதே  முனறயில் 
தசாேனன பசய்து அவற்றின் மின்காப்புத் 
ேனை மதிப்புகனையும் அறிநது பகாள்ை 
தவண்டும்.

iv அனனத்து அைவுகளும் ஒரு பமகா ஓம் 
அைனவவிை குனறவாக இருக்க கூைாது. 
குனறவாக இருநோல் மீள் உல்னல பசய்ய 
தவண்டும்.

உல்றல்களுககிறட்ை மின்கொப்புத் 

தறடறைக ்கொணுதல்

i. மின் காப்ெைவியின் இருமுனனகளில் 
ஒன்னற  ‘R ’  நினல  உல்னலயின் 
முனனயுைனும், மற்பறான்னற ‘Y’ நினல 
உல்னலயின் முனனயுைனும் இனணக்க 
தவண்டும்.

ii. மின் காப்ெைவியின் னகப்பிடினயச் சுழற்றி 
மின்காப்புத் ேனை மதிப்னெக் காண 
தவண்டும்.

iii. அ த ே  த ெ ா ல்  ‘ Y ”  ம ற் று ம்  ‘ B ’ 
நினலகளுக்கினையிலும், ‘B’ மற்றும் ‘R’ 
நினலகளுக்கினையிலும் மின் காப்ெைவியின் 
தசாேனன  முனனகனை  இனணத்து 
மின்காப்புத் ேனையின் மதிப்புகனை அறிநது 
பகாள்ை தவண்டும்.

கினைக்கும் அைவுகளில் ஏதேனும் ஒரு 
தசாேனனயில் மின்காப்புத் ேனையின் மதிப்பு 
1பமகா ஓம் என்ற அைனவ விைக் குனறநோல் 
உல்னலனயப் பிரித்து நீக்கிவிட்டு மீள் உல்னல 
பசய்ய தவண்டும்.

முடிவு:

இவவாறு பகாடுக்கப்ெட்ை மின்தனாடியில் 
உள்ை உல்னலகளின் மின்காப்புத் ேனை மதிப்னெ 
மின்  காப்ெைவியின்  உேவியால்  அறிநது 
பகாள்ைப்ெட்ைது.

iv. பின்பு இயக்க உல்னலயின் மின்காப்புத்
ேனையின் அைனவயும் பமகனைக் பகாண்டு 
அைநது குறித்துக் பகாள்ை தவண்டும்.

v. இதேதொல் துவக்க மற்றும் இயக்க 
னவண்டிங்குகளுக்கு இனைதய உள்ை 
மின்காப்புத் ேனையின் மதிப்னெயும் மின் 
காப்ெைவி பகாண்டு அறிநது பகாள்ை 
தவண்டும்.

vi. அனனத்து அைவுகளும் 1 பமகா ஓம் என்ற 
அைனவ விைக் குனறவாக இருக்கக் கூைாது. 
குனறவாக இருப்பின் மீள் உல்னல பசய்ய 
தவண்டும்.

மூனறு நிறல மின்னொடி்களில் 

உல்றலயின மின்கொப்புத்தறட மதிப்பு  

்கொணுதல்

மூன்று நினல மின்தனாடிகளில் R, Y, B 
என மூன்று உல்னலகள் இருக்கும். எனதவ 
மூன்று உல்னலகளின் மின்காப்புத் ேனைனயயும், 
ஒவபவாரு உல்னலகளுக்கு இனைதய உள்ை 
மின்காப்புத் ேனைனயயும் மின் காப்ெைவி பகாண்டு 
அைக்க தவண்டும்.
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மூனறு நிறல மின்னொடி்களில்  உல்றலககும்,  

உடற்�ொ்கத்திற்கும் இறட்ை மின்கொப்புத்தறட மதிப்பு ்கொணுதல்

பம்கர்

மூனறு நிறல 

மின்னொடியின 

உடற்�ொ்கம்

ற்கப்பிடி

்ெொதறன 

முறன்கள்

முேலில் முனன இனணப்பு பெட்டியில் 
ஸ் ை ா ர  அ ல் ல து  ப ை ல் ை ா  இ ன ண ப் பு 
பசய்யப்ெட்டிருப்பின் அேனன நீக்க தவண்டும்.  
மூ ன் று  உ ல் ன ல யி ன்  மு ன ன க ன ை யு ம் 
ேனித்ேனியாகப் பிரித்து னவத்துக் பகாண்டு 
தசாேனன பசய்ய தவண்டும்.

உல்றலககும் உடற்�ொ்கத்துககும் 

மின்கொப்புத்தறட ்கொணுதல்

i. மி ன்  க ா ப் ெ ை வி யி ன்  த ச ா ே ன ன 
முனனகளில் ஒன்னற ஏதேனும் ஒரு 
உல்னலயின் முனனயுைனும், மற்பறான்னற 
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10
பெய்முறை

மொறுதிறெ மும்முறன மின்னொடிறை பிரித்து 

ஆய்வு பெய்து மீண்டும் ப�ொருத்தி இைங்கச் பெய்தல்

்நொக்கம்

்கொடுககப்பட்டுள்ை மொறுதிடெ முமமுடை 400/440 ்வொ. அணில் கூடு 

வடக தூண்ைல் மின்ைொடிடய உரிய உ்பகரைஙகளின உதேவியுைன பிரிதது, 

உயர்தேடைமொனிடயக ்கொண்டு அதேன மினகொபபுத தேடைடய, மற்றும ்கொைத 

தேொஙகிகடை ்ெொதிதது, தேரமொை உயவுப ்படெடய இட்டு மின்ைொடிடய மீண்டும 

இடைதது இயஙகச் ்ெய்தேல்.

்தேடவப்படும உ்பகரைஙகள் மற்றும ்்பொருட்கள்

வ. எண் உ�்கைணங்கள் எண்ணிகற்க

1 மொறுதிடெ முமமுடை 400/440v 

அணில்கூடு வடக தூண்ைல் மின்ைொடி

1

2 தேொஙகி இழுப்பொன 1

3 கொபபிைப்பட்ை குைடு 1

4 மின கொபபிைப்பட்ை திருபபுளி 1

5 கைததி துண்டிப்பொன 1

6 கததிரிக்கொல் 1

7 டநைொன  

சுததியல்

1

8 உயர்தேடைமொனி 1

9 சிறு கததி 1

10 ஆய்வு விைககு 1

11 உயவுப ்படெ 1 ்்பட்டி

12 ஃபீைர் ்கஜ் 1
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கீழ்க்காணும்  ெைத்தில்  உள்ைவாறு 
உயவுப் ெனச கிண்ணத்னே அகற்றவும். ெக்க 
மூடியின் தொல்ட்கனை கழற்றவும். 

கீழ்க்காணும்  ெைத்தில்  உள்ைவாறு 
ெக்க மூடிகனை பமதுவாக உளினயக் பகாண்டு 
ேட்டி ெக்குவமாக பிரித்பேடுக்கவும். 

மறுெக்க மூடினய சுழலியுைன் தசரத்து 
ெைத்தில் கண்ைவாறு நினலயி உல்னலகளுக்கு 
த ச ே ம்  ஏ ற் ெ ை ா ம ல்  
கழற்றவும். 

சு ழ லி யி ன்  ன ம ய த்  ே ண் ன ை  ஒ ரு  
னகயில் பிடித்துக் பகாண்டு னநலான் முனன 
ப க ா ண் ை  அ ல் ல து  ம ை ச் சு த் தி ய ல்  மூ ல ம் 
பமதுவாக நாற்புறமும் ேட்டி சுழலினயயும், 
ெ க் க  மூ டி ன ய யு ம்  ெ ை த் தி ல்  க ண் ை வ ா று 
பிரித்பேடுக்கவும். 

கீழ்க்காணும்  ெைத்தில்  உள்ைவாறு 
சக்தி மாற்று சக்கைத்னே உரிய அகற்றுவானனக் 
பகாண்டு ெைத்தில் கண்ைவாறு அகற்றவும். 

கீழ்க்காணும்  ெைத்தில்  உள்ைவாறு   
நினலயி, முன்ெக்கம் மற்றும் பின்ெக்க  மூடிகளில் 
பசன்ைர ென்ச் உேவி பகாண்டு அனையாைம் 
இைவும் குழப்ெத்னேத் ேவிரக்க ஒருபுறம் ஒற்னறக் 
குறியீடு மறுபுறம் இைட்னைக் குறியீடு இைவும். 

பெய்முறை

கீழ்க்காணும்  ெைத்தில்  உள்ைவாறு 
னமயத்ேண்டின் ொதுகாப்புச் சாவினய அல்லது 
சக்தி மாற்று சக்கைத்தின் இனணப்பு திருனக 
அகற்றவும். 
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சுழலினய ஆய்வு பசய்க. அேன் தகாைத் 
ோங்கிகளில்  ெழுதுள்ைோ  என  ஆைாய்க . 
ஒற்னற அடுக்கு ெகிரவு உல்னலயில் சுருள்களின் 
எண்ணிக்னக ெள்ைங்களின் எண்ணிக்னகயில் 
ொதி அைனவயும் கைத்தியில் ேடிமன் உல்னல 
முழுவதிலும் ஒதை அைவாகவும் இருக்கும். 
மு ம் மு ன ன  உ ல் ன ல க ளு க் கு  இ ன ை த ய 
மி ன் க ா ப் பு த்  ே ன ை ன ய  5 0 0  த வ ா . 
உயரேனைமானினயக்  பகாண்டு  அைநது 
பகாள்ைதவண்டும். 

�க்க 

மூடி
நிறலயி

நிறலயி

இைகற்க்கள்

தொஙகி
�க்க  

மூடி

சுழலி
உடல்�ொ்கம்

பிரிக்கப்ெட்ை மின்தனாடியின் ொகங்கள்

அட்டவறண 1

வ. 

எண்

மின்கொப்புத்தறட 

அளவிடப்�ட 

்வண்டிை 

முறன்கள்

மின்கொப்புத் 

தறடயின 

மதிப்பு

1 உல்ைகததிற்கும R 

முடைககும

2 உல்ைகததிற்கும Y 

முடைககும

3 உல்ைகததிற்கும B 

முடைககும

அட்டவறண 2

வ. 

எண்

மின்கொப்புத்தறட 

அளவிடப்�ட 

்வண்டிை 

முறன்கள்

மின்கொப்புத் 

தறடயின 

மதிப்பு

1 R முடைககும Y 

முடைககும

2 Y முடைககும B 

முடைககும

3 B முடைககும R 

முடைககும

மின்கொப்புத்தறட

தமற்கண்ை மதிப்புகள் 1 பமகா ஓம் 
அைவுக்குக் குனறயக் கூைாது.

தகாைத் ோங்கிகளுக்கு ேைமான உயவுப் 
ெனச  இைவும் .  மின்னியங்கினய  பிரித்ேது 
தொல் எதிர நைவடிக்னக தமற்பகாண்டு மீண்டும் 
இனணக்கவும். காற்று இனைபவளினய ஃபீலர 
தகஜ் பகாண்டு அைக்கவும். தசாேனன ஓட்ைம் 
தமற்பகாள்ைவும்.

முடிவு

மாறுதினச மும்முனன 400/440 தவா.  
அணில் கூடு வனக தூண்ைல் மின்தனாடினய 
உரிய உெகைணங்களின் உேவியுைன் பிரித்து, 
உ ய ர ே ன ை ம ா னி ன ய க்  ப க ா ண் டு  அ ே ன் 
மின் கா ப்புத்  ேன ைன ய  அைந து ,  த காைத் 
ோங்கிகனைச்  தசாதித்து ,  ேைமான  உயவுப் 
ெனசனய  இட்டு  மின்தனாடினய  மீண்டும் 
இனணத்து  இயங்கச்  பசய்தேன் .  ேற்தொது 
மின்தனாடி நன்கு இயங்குகிறது.
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தனிநபர் ஆய்வு 1

பெயர்   : கே. ொலகுமார்

தந்தயார் பெயர்  : ஆர். கேசவன்

பிறநத கததி  : 25.10.1972

 வயது   : 46

கல்வித் தகுதிகள்

கல்வித் தகுதி ததர்ச்சி பபற்ற 

ஆண்டு

முக்கிய பாடம் பள்ளி / கல்லூரி ததர்ச்சி 

சதவீதம்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி

10-ஆம் வகுப்பு

ஏப்்ரல் - 1988 ப�ொது அ்ரசு  மேல்நிலைப் �ள்ளி, 

கொட�ொடி, மவலூர்.

51%

மேல்நிலைக் 

கல்வி

12-ஆம் வகுப்பு

ேொர்ச் – 1990 பதொழிறகல்வி 

(EDA)

அ்ரசு  மேல்நிலைப் �ள்ளி, 

கொட�ொடி, மவலூர்.

71%

பி.கொம் ஏப்்ரல் - 1994 வணிகவியல் அண்ொேலைப் �ல்கலைக் 

கழகம், சிதம்�்ரம்.

49%

PGDFM மே - 1998 நிதி 

மேைொணலே

அண்ொேலைப் �ல்கலைக் 

கழகம், சிதம்�்ரம்.

54%

�ணி அனு�வம்

பதவி நிறுவனம் பணிக்காலம்

முதுநிலை மேைொளர் சுசீ மேொட்ொர்ஸ், மவலூர் 6 ஆணடுகள்

மேைொளர் ஓவர்சீஸ் சனேொர் நிதி நிறுவனம், மவலூர். 5 ஆணடுகள்

நிர்வொக மேைொளர் ஸ்ருதி �ொல் ப�ொருடகள் நிறுவனம் 6 வரு்ஙகள்

இயக்குனர் ஸ்ருதி �ொல் ப�ொருடகள் நிறுவனம் 2008-ம் ஆணடு முதல்
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தனிநபர் ஆய்வு 2

பெயர்   : பசௌ. ராம்கி

தந்தயார் பெயர்  : பசௌநதர்ராஜன்

பிறநத கததி  : 10/04/1987

 வயது   : 31

கல்வித் தகுதிகள்

கல்வித் தகுதி ததர்ச்சி பபற்ற 

ஆண்டு

முக்கிய பாடம் பள்ளி / கல்லூரி ததர்ச்சி 

சதவீதம்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி

10-ஆம் வகுப்பு

ஏப்்ரல் - 2002 ப�ொது அ்ரசு உயர்நிலைப் �ள்ளி, 

ப�ரிய வ்கம்�டடி, மசைம்.

65 %

மேல்நிலைக் 

கல்வி

12-ஆம் வகுப்பு

ேொர்ச் – 2004 பதொழிறகல்வி 

(EDA)

அ்ரசு மேல்நிலைப் �ள்ளி, 

நடுப்�டடி, மசைம்.

75%

�ட்யம் - 

டிப்ளமேொ

ஏப்்ரல் - 2006 மினனணுவியல் 

ேறறும் பதொலைத் 

பதொ்ர்பு (ECE)

்ரொஜொஜி பதொழில்நுட�க் 

கல்லூரி, மசைம்.

81%  

I- Class 

with 

honor

�ணி அனு�வம்

பதவி நிறுவனம் பணிக்காலம் பணியின் தன்்மை சி்றப்புத் தன்்மை

த்ரக் கடடுப்�ொடு 

ஆயவக 

பதொழில்நுட� 

�ணியொளர்

Firm 

industries, 

Hosur

2 ஆணடுகள் த்ரக் கடடுப்�ொடு ஆயவு 

பசயதல்.

---

�ணியொளர் குழு 

தலைவர்

Siemens 

Dubai 

Airport

8 ஆணடுகள் விேொன நிலையக் 

கடடுப்�ொடு ேறறும் 

�்ரொேரிப்பு

Dubai 

International 

Airport, 3

�ணியொளர் குழு 

தலைவர்

(பதொழில்நுட� 

�ணிகள்)

Emirates 

Airlines

க்நத 3 

ஆணடுகள் 

முதல்

விேொன நிலையக் 

கடடுப்�ொடு ேறறும் 

�்ரொேரிப்பு

Dubai 

International 

Airport, Sky 

Cargo
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தனிநபர் ஆய்வு 3

பெயர்   : கோ. விஜயராஜ்

தந்தயார் பெயர்  : வி.எ. கோவிநத ராஜன்

பிறநத கததி  : 17.05.1972

வயது    : 46

கல்வித் தகுதிகள்

கல்வித் தகுதி ததர்ச்சி பபற்ற 

ஆண்டு

முக்கிய பாடம் பள்ளி / கல்லூரி ததர்ச்சி 

சதவீதம்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி

10-ஆம் வகுப்பு

ஏப்்ரல் - 1987 ப�ொது அ்ரசு மேல்நிலைப் �ள்ளி, 

கொட�ொடி, மவலூர்.

56%

மேல்நிலைக் 

கல்வி

12-ஆம் வகுப்பு

ேொர்ச் – 1990 பதொழிறகல்வி 

(EDA)

அ்ரசு  மேல்நிலைப் �ள்ளி, 

கொட�ொடி, மவலூர்.

68%

DRAC 1991 Refrigeration 

and 

Airconditioning

Datamatics Business and 

Secretarial School

60%

பி.கொம் ஏப்்ரல் - 1995 வணிகவியல் பசனலன �ல்கலைக் 

கழகம், 

62%

Auto CAD 1997 Auto CAD Auto Desk Aacademy (USA) 80%

PGDCA மே - 1999 கணினி 

பசயல்�ொடுகள் 

பசயினட ேொர்க்ஸ் அகொ்மி. 84%

�ணி அனு�வம்

பதவி நிறுவனம் பணிக்காலம்

AC Installation Technician ARTEC – Dammam, Saudi Arabia 2 Years

AC Installation Foreman ARTEC – Dammam, Saudi Arabia 2 Years

AC Installation and Service Foreman ARTEC – Dammam, Saudi Arabia 3 Years

AC Installation, Operation and 

Maintenance Foreman

Turbine Services – Riyadh, Saudi 

Arabia

5 Years

Project Coordinator National Try generation CHP 

Company, Riyadh, Saudi Arabia

Since 2007 to 

till date
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கல்வி ஆல�ோசகர் மற்றும் வல்லுநர்

முனைவர் ப�ோன். குமோர்,

இனை இயக்குைர் (�ோடத்திடடம்),

மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் �யிற்சி நிறுவைம்,

 பசன்னை.

�ோடநூல் வல்லுநர்

முனைவர் இரோ. அழகு முருகன்,

இனை ல�ரோசிரியர்,

மின்னியல் மற்றும் மின்ைணுவியல் துனை, 

ஸ்ரீ சோய்ரோம் ப�ோறியியல் கல்லூரி,

லமற்கு தோம்�ரம், பசன்னை.

லம�ோய்வோளர்கள்

முனைவர் எம். பவஙகலடஷ்குமோர்

இனைப் ல�ரோசிரியர்,

மின்னியல் மற்றும் மின்ைணுவியல் துனை,

அறு�னட வீடு ப�ோறியியல் கல்வி நிறுவைம்,

�யனூர், பசன்னை

ஜோ. ஹரிநோரோயைன்

உதவி ல�ரோசிரியர்,

மின்னியல் மற்றும் மின்ைணுவியல் துனை,

ஸ்ரீ சோய்ரோம் ப�ோறியியல் கல்லூரி,

லமற்கு தோம்�ரம், பசன்னை.

�ோடநூல் ஆசிரியர்கள்

முனைவர் ந. ஞோைலசகரன்,

மிஸ்ரிமல் நவஜி முலைோத் பஜயின்

ப�ோறியியல் கல்லூரி,

துனரப்�ோக்கம், பசன்னை

க. ரோஜோ,

(மோநி� நல்�ோசிரியர் விருது-2018)

பதோழிற்கல்வி ஆசிரியர்,

அரசிைர் ஆணகள் லமல்நின�ப்�ள்ளி, 

கோட�ோடி, லவலூர்

எஸ். வள்ளிநோயகம்,

பதோழிற்கல்வி ஆசிரியர்,

அரசிைர் லமல்நின�ப்�ள்ளி,

நடுப்�டடி லச�ம்.

�. மலைோகர்,

பதோழிற்கல்வி ஆசிரியர்,

அரசிைர் லமல்நின�ப்�ள்ளி, 

குணைகம்பூணடி, திருவணைோமன�

ந. கரிகோ�ன்,

விரிவுனரயோளர்,

ஸ்ரீ சோய்ரோம் ��வனக பதோழில்நுட�க் கல்லூரி,

லமற்கு தோம்�ரம், பசன்னை.

என். ரவி,

பதோழிற்கல்வி ஆசிரியர்,

லதசிய லமல்நின�ப்�ள்ளி,

நோகப்�டடிைம்

பி. திருநோவுக்கரசு,

பதோழிற்கல்வி ஆசிரியர்,

அரசு லமல்நின�ப்�ள்ளி,

திருபநய்ப்ல�ர், திருவோரூர்.

வி. லயோகன்,

பதோழிற்கல்வி ஆசிரியர்,

லக.வி.எஸ். லமல்நின�ப்�ள்ளி,

விருதுநகர். 

என். லகோவிநதரோஜன்,

பதோழிற்கல்வி ஆசிரியர்,

அரசு லமல்நின�ப்�ள்ளி,

பவம்�ோக்கம், திருவணைோமன�.

�ோட ஒருஙகினைப்�ோளர்கள்

முனைவர் அ. இளஙலகோவன்

(மோநி� நல்�ோசிரியர் விருது-2018),

உதவி ல�ரோசிரியர்

மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் �யிற்சி நிறுவைம்,

பசன்னை 

�ோ. ம�ர்விழி

�டடதோரி ஆசிரியர்,

மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் �யிற்சி நிறுவைம்,

பசன்னை.

QR Code லம�ோணனமக் குழு

R. பஜகன்நோதன், இ.நி.ஆ,

ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�ப் �ள்ளி

கலைசபுரம், ல�ோளூர்.

மு.சரவைன், �.ஆ,

அ.ம.லம.நி.�ள்ளி, புதுப்�ோனளயம், 

வோழப்�ோடி, லச�ம்.

ஆ.லதவி பஜஸிநதோ, �.ஆ,

அ.உ.நி. �ள்ளி, என்.எம்.லகோவில், லவலூர்.

புத்தக வடிவனமப்பு மற்றும் வனர�டம்

உதயோ இன்ஃல�ோ

குலரோம்ல�டனட, பசன்னை.

கணினி தடடச்சர்

மு. அஸ்வினி

அடனட வடிவனமப்பு 

கதிர் ஆறுமுகம்

தர கடடுப்�ோடு

அருண கோமரோஜ் �ழனிசோமி

மதன்ரோஜ் இரடசகதோஸ்

ஒருஙகினைப்பு

ரலமஷ் முனிசோமி

இநநூல் 80ஜி.எஸ்.எம். எலிகணட லமப்லித்லதோ தோளில் 

அச்சிடப்�டடுள்ளது.

ஆப்பசட முனையில் அச்சிடலடோர்:

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆணடு த�டாழிற்கல்வி –  

அடிப்பல் மின் த்படாறியியல்

்படா்நூல் �யடாரிபபில் ்பணியடாறறிய ்படா் வல்லுநர்கள்
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குறிபபு்கள்
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குறிபபு்கள்
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