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   ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண��� 

அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

மி�ன�யலாள� 

ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 அைன�� வ�னா�க���� வ�ைடயள���க. 

 1 ெதாட�க� 50 வைரயான வ�னா�க� ெதாட�பாக தர�ப���ள (a), (b), 

(c), (d) ஆகிய வ�ைடக�� ச�யான அ�ல� மிக�� ெபா��தமான 

வ�ைடய�ைன ேத�� ெச�க. 

 வழ�க�ப���ள வ�ைட�தாள�� உ�களா� ேத�� ெச�ய�ப�� 

ஒ�ெவா� வ�னா�க���மான வ�ைடக����ய இல�க�தி� (x) எ�ற 

அைடயாள�திைன இ�க.   

 இ� வ�னா�தா� 09 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 1 

1. ஓ� ஆண�ய�� ��கைள ம�ெளா��� ெச�வத��� பய�ப��த�ப�� 

உபகரணமாவ� 

a) ம�திய ப�� (Central punch) 

b) ெர� ெதா�தி (Tap set) 

c) ைரம� (Rhymer)  

d) ைட ெதா�தி (Dye set) 

 

2. தி�டமிட�ப�ட மி�ன�ைண�� ஒ�றிைன நி��வத�கான �ரணமான 

மதி�ப���ைன� தயா��பத�� க��தி�ெகா�ள ேவ��யைவ  

a) ெபா��கள�� அள�க� ம��� ெசலவ�ன�க�  

b) ெதாழிலாள� ெதாட�பான ெசலவ�ன�க�  

c) இலாப� ம��� ஏைனய ெசலவ�ன�க� 

d) ேம��றிய யா�� 

 

3. 60 அ�ப�ய�க� மி�ேனா�ட�திைன� ெப�� வ �� ஒ�றி� மி�மான� ம��� 

பர�ப� ெப�� ஆகியவ�றி�கிைடய�� பய�ப��த ேவ��ய 

மிக�ெபா��தமான மி� வடமான� ப��வ�வனவ��� எ�?  

a) 7/0.67mm (2.5mm2) 

b) 7/0.50mm (2.5 mm2) 

c) 7/.35mm (10 mm2) 

d) 7/1.70mm (16 mm2) 

 

 

 

 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  

�����
����
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4. நபெரா�வ� மி�ன��� ஒ�றிைன� பய�ப���� ேபா� மி�ெனா��கான� 

ஏ�ப�� அவ��� மி�சாரமான� தா��� ச�த��ப�தி� �தலி� ெசய�ப�� 

சாதனமான�?    

a) மின�ேய�ச� ��� ப�ேர�க� (MCB) 

b) ம�தியான மி���� ப�ேர�க� (RCCB) 

c) உ�கி (Fuse)  

d) ேம��றிய அைன��� 

 

5. ஓ� ��� அவ�ைத மி� வழ�கலி�� ேப� ெபய�லிய� �ேல (Phase Failure 

Relay) ஒ�றிைன ெபா���வதனா� எதி�பா��க�ப�வ�; 

a) ��� அவ�ைத மி� வழ�கலிைன மி� ப�ற�பா�கி மி� வழ�கெலா�றாக 

மா��வத�� 

b) வழ�க� மி�ன��த�திைன மாறிலியாக� ேப�வத�� 

c) ேமா�டா� ஒ�றி� �ழ�� ேவக�திைன� ேப�வத�� 

d) ஒ� அவ�ைதயான� ����க�ப�� ேபா� மி� வழ�கலிைன� 

����பத�� 

 

6. �ைர மி�வ�சிறி ஒ�றி� ெவள�ேய எ��க�ப�ட ��� ��வ�ட�கள�ைடய�� 

ம�� ம��ட�ைன உபேயாகி�� தைடய�ைன அளவ��� ேபா� அதி��ய தைட� 

ெப�மானமான� கா�ட�ப�வ� எ�த இ� ��வ�ட�கள��கிைடய�லா��   

a) ஒ�ட ��வ�ட� ம��� ெபா� ��வ�ட� 

b) ஆர�ப ��வ�ட� ம��� ெபா� ��வ�ட� 

c) ஆர�ப ��வ�ட� ம��� ஓ�ட ��வ�ட� 

d) ேம��றிய எ��ம�ல 

 

7. தன� அவ�ைத ஆடேலா�ட மி�ேனா�ட  ேமா�டா� ஒ�றி� �ழ�� 

திைசய�ைன மா��வத�கான ச�யான �ைறயாவ�  

a) உய�� ம��� ந�நிைல ��வ�ட�கைள மா�றிய ப��ன� மி� வழ�கைல 

ேம�ெகா�ள�  

b) ெகா�ளளவ�ய�� ��வ�ட�கைள மா�றிய ப��ன� மி� வழ�கலிைன 

ேம�ெகா�ள� 

c) ஆர�ப ��ள�� ஆர�ப ம��� இ�தி ��வ�ட�கைள மா�றிய ப��ன� மி� 

வழ�கலிைன ேம�ெகா�ள�  

d) ெகா�ளள�� ெப�மதிய�ைன மா�றிய ப��ன� மி� வழ�கலிைன 

ேம�ெகா�ள�  

 

8. ஒ� மி�ப�ற�பா�கிய�ைன பாராம���� ேபா� ப��வ�வனவ��� எதைன 

ேம�ெகா�வதி�ைல. 

a) ப�ற� ஒ�றி� மி�ப�ெபா�� ம�ட�திைன ப��சி�த� 

b) ேர�ேய�ட���ள ந�� ம�ட�திைன� ப��சி�த� 

c) எ�ஜின�� வா�� இைடெவள�ய�ைன ச�ெச�த� 

d) எ�ஜின�� எ�ைண ம�ட�திைன� ப��சி�� அவசியமாய�� நிர��த� 
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9. CEB இ� மி� வழ�க� ம��� கா�தி��� மி�வழ�க� (Standby power supply) 

ஆகியவ�றி� �லமாக ெதாழி�சாைல ஒ�றி�கான மி� வழ�க� 

இைண�ப�ைன ஏ�ப���வத�� பய�ப��த�ப�வ� 

a) வ�� த�� (Bus bar)  

b) ெரா�ட� ஆழி (Rotary switch) 

c) ஐேசாேல�ட� (Isolator) 

d) ேச� ஓவ� �வ�� (Change over switch) 

 

10. மி� ப�ற�பா�கி ஒ�றி� மி�ன��த�திைன மாறிலியாக�  ேப�வத�கான 

மிக� ெபா��தமான �ைறயான�  

a) மி� ப�ற�பா�கிய�� �ழ�சி ேவக�திைன மாறிலியாக ேப�த�  

b) ஓ��டேன�ற� (Alternator) இ� ெதாழி�பா��ைன ச�யாக ேப�த� 

c) த�ன�ய�க மி�ன��த ஒ��கா�கிய�� (AVR) ெசய�பா��ைன ச�யாக� 

ேப�த� 

d) எ�ஜின�� �ள��வ���� ெதா�திய�� (cooling system)  ெசய�பா��ைன உ�ய 

�ைறய�� ேப�த� 

 

11. ெரேகா ம��ட�னா� (Tachometer) அளவ�ட�ப�வ� ப��வ�வனவ��� எ�?  

a) ஓ�ட� 

b) ம��ற� 

c) �ழ�சி ேவக� 

d) மி�ன��த� 

 

12. மி�மா�றிய�ைன� பய�ப��தி� தயா��க�ப���ள அளவ ��� உபகரணமாவ� 

a) ம�� ம��ட� 

b) கிள�� ஓ� ம��ட� 

c) ெரேகா ம��ட� 

d) ேவா�� ம��ட� 

 

13. காபன �ெரா�ைச�� த�யைண�� க�வ�கைள மி�சார�தினா� ஏ�ப�� த�ய�ைன 

அைண�பத�� பய�ப��த����. அ� க�வ�ய�ைன இன�கா�� ெபா��� 

பய�ப��த�ப�� நியம வ�ணமான� 

a) சிவ�� 

b) ந�ல� 

c) ப�ைச 

d) க��� 
 

14. ��� அவ�ைத ேமா�டா� ஒ�றி� ேவக�திைன மா��வத��� ெபா��தமான 

�ைறயாவ�?  

a) வழ�க� மி�ன��த� ம��� ஓ�ட� ஆகியவ�றிைன மா��த� 

b) வழ�க� அதி�ெவ� ம��� �ைனக� ஆகியவ�றிைன மா��த�   

c) இைண�க�ப�ட �ைனகைள மா��த�   

d) வ��கலிைன மா��த�  
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15. ��� க�ட ��ட� ேமா�ட�� திைசைய மா��வத�� ெபா��தமான 

�ைற; 

a) ேமா�டா� இய��� ேபா� ம��ற� த�ள�� 

b) ேமா�ட�� ப�க�கைள மா�றி இய�க�� 

c) இர�� க�ட�கைள மா�ற�� 

d) ��� க�ட�கைள� ப���� ெசய�ப��த�� 

 

16. ஓ� ��� அவ�ைத ேமா�டெரா�� அத� நியம ஓ�ட�தி� எ�தைன 

மட�கிைன அ� ஆர�ப���� ேபா� எ����ெகா�கி�ற�. 

a) ஏற�தாழ ��� மட��க� 

b) ஏற�தாழ இர�� மட��க� 

c) ஏற�தாழ நா�� மட��க� 

d) ஏற�தாழ ஐ�� மட��க� 

 

17. DOL ஆழிெயா�� எ�த வ� வ��ப�ைன� ேச��த ேமா�டெரா�றி�காக� 

பய�ப��த�ப�கி�ற�?  

a) 2kW இ�� �ைறவான 

b) 5kW இ�� �ைறவான 

c) 5kW இ�� ��ய 

d) 10kW இ�� ��ய 

 

18. கீ�வ�வனவ��� எ� ெபாறி�ைற ச�திய�ைன மி�ச�தியாக மா��கி�ற� 

a) உடெனாள�� வ�ள�� (Fluorescent lamp) 

b) மி�கல� 

c) மி� ேமா�டா� 

d) மி� ப�ற�பா�கி 

 

19. மி���� ஒ�றி� (Electric circuit) பய�ப��த�ப�� மி� க�ப� (Electrical wire) 

ெதாட�பாக க��தி�ெகா�ள�பட ேவ��ய காரண�யாவ�?   

a) மி�ன��த ஒ����ைற 

b) மி�சார வ ���சி 

c) மி�ன��த வ ���சி 

d) தைட� ெப�மான� 

 

20. வள��சீரா�கிகள�� பா�கா�ப�� நிமி�த� பய�ப���வத�� மிக�� உக�த 

��� ப�ேர�க� (circuit breaker) வைகயான�    

a) வைக A 

b) வைக B 

c) வைக C 

d) வைக F 
 

21. வ ��� மி���� ஒ�றி� காவலி தைடய�ைன அள�பத�காக� பய�ப��த�ப�� 

மி�ன��தமான�,   

a) 230V 
b) 120V 
c) 500V 
d) 750V 

�����
����
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22. ��� அவ�ைத ��� ஒ�றி�காக� பய�ப��த�ப�� RCCB சாதன� ஒ�றி� 

ச�யான வ�வர��றி�பான�  

a) 220V/ 50Hz / 30mA/2pole 
b) 220V/ 50Hz / 30MA/2pole 
c) 220V/ 60Hz / 30mA/2pole 
d) 220V/ 50Hz / 30A/2pole 

 

23. ��� அவ�ைத மி���� ஒ�றி� �திய நியம�தி�� இண�க ��� 

அவ�ைதக�� அறி�க� ெச�ய�ப�வ� 

a) சிவ��, க���, ம�ண�ற� 

b) க���, ம�ண�ற�, சா�ப� 

c) க���, ப�ைச, சிவ�� 

d) ந�ல�, ம�ச�, ம�ண�ற� 

 

24. சி�ன� சிறிய ��� ப�ேர�க� (Miniature Circuit Breaker) சாதன� ஒ�� 

ெசய�ப�� இ� ச�த��ப�களாவன 

a) மி�ன��த� ம��� ஓ�ட� ஆகிய 

b) வ�ைன�திற� ம��� ஓ�ட� 

c) ெவ�ப கா�� ம��� கா�த கா�� 

d) ஓ�ட� ம��� ெகா�ளள� 

 

25. மி� உபகரண�க� அதிக �ைமேய�ற�தி� (overload) ேபா� அவ�றி��� பாதி�� 

ஏ�படாமலி��பத�காக� பய�ப��த�ப�வ�  

a) கட�தி 

b) அைர�ைற கட�தி 

c) ஈ�ேலாக� 

d) எபென�� 

 

26. ��� படலெமா�றி� ELR (Earth leakage Relay) இைன� ெபா���வ� 

ப��வ�வனவ�றி� எத�டனா��. 

a) சி�ன�சிறிய ��� ப�ேர�க�ட� (MCB) 

b) ம�தி ஓ�ட ��� ப�ேர�க�ட� (RCCB) 

c) �மி கசி� ��� ப�ேர�க�ட� (ELCB)   

d) �ரணமாக வா��க�ப�ட ��� ப�ேர�க�ட� (MCCB) 
 

27. 13 A ெச�கி (plug) ெதாட�பாக பய�ப��த�ப�� கட�தியாவ� 

a) 7/1.04 கட�தி 

b) 7/0.29 கட�தி 

c) 7/0.67 கட�தி 

d) 7/0.52 கட�தி 

 

28. ��� ஒ�றி� மி�ன��த வ ���சிய�ைன க�டறிவத�� மி�ன�யலாள� ஒ�வ� 

பய�ப���� சம�பாடான�? 

a) 
��×��×������

���
 

b) 
��×��×�����

����
 

c) 
��×��×������

����
 

d) 
�×��×������

����
 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


மி�ன�யலாள�  (Electrician)  ஏ�ர� 2022 

��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ�   Page 6 of 9 
 

29. கீேழ தர�ப���ள மி���� வைரபட� ஒ�றி� உபேயாகி�க�ப�� நா�� 

�றிய��க�� �ைறேய   

 

 

 

 

 

a) ��� அவ�ைத ெச�கி (Three phase plug), மா��� ஆழி (change over switch), 

இைடநிைல ஆழி (intermediate switch), இ� �ைன� ஆழி (two poles switch) 

b) இ� �ைன� ஆழி (two poles switch), மா��� ஆழி (change over switch), 

��� அவ�ைத ெச�கி (Three phase plug), இைடநிைல ஆழி (intermediate 

switch) 
c) இ� �ைன� ஆழி (two poles switch), மா��� ஆழி (change over switch), 

��� அவ�ைத ெச�கி (Three phase plug), இைடநிைல ஆழி (intermediate 

switch) 

d) இ� �ைன� ஆழி (two poles switch), மா��� ஆழி (change over switch), 

இைடநிைல ஆழி (intermediate switch), ��� அவ�ைத ெச�கி (Three phase 

plug) 
 

30. ஓ� ெதாட� வைக ேமா�டெரா�றி� �ழ�� திைசய�ைன மா��வத�� 

ேம�ெகா�ள ேவ��ய�?  

a) வழ�க� ��வ�ட�கைள மா��த� 

b) திைசமா�� மி�ேனா�ய�ைன (commutator) அக�றி, �ல ��ள�� 

��வ�ட�கைள மா��த�  

c) �ல ��ள�� ��வ�ட�க��� ேநரான ஓ�ட�திைன வழ��த� 

d) திைசமா�� மி�ேனா�ய�ைன (commutator) ��வ�ட�கைள மா��த� 

 

31. ைமயந��க ஆழிய�� ெதாழி�பா�க� ெதாட�பான ச�யான ���களாவன?  

i). ஓ�ட நிைலைமய�� ேபா� ��வ�ட�க� இைண�க�ப�வதி�ைல 

ii). ஓ�ட நிைலைமய�� ேபா� ��வ�ட�க� இைண�க�ப������ 

iii). ேமா�டரான� ஏற�தாழ 75% ஆன ேவக�திைன அைட�� ேபா� 

ஆழியான� ����க�ப��  

iv). ெதாழி�படாத நிைலைமய�� ஆழிய�� ��வ�ட�க� 

இைண�க�ப����பதி�ைல 

a) i ம��� ii 

b) ii ம��� iii 

c) iii ம��� iv 

d) i ம��� iv  

 

32. ஆர�ப ெகா�ளளவ� (starting capacitor) ஒ�றி� இய�ெபா�றாவ�?  

a) மி�ேனா�ட� பயண� ெச�ய ��யாைம 

b) மி�ன��த� �ைறவைடத� 

c) ெகா�ளள�� ெப�மதி �ைறவைடத� 

d) ெகா�ளள�� ெப�மதி அதிக��த� 
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33. ஓ�ட� ெகா�ளளவ� (running capacitor) ஒ�றி� இய�ெபா�றாவ�? 

a) மி�ேனா�ட� ம��� மி�ன��த� ஆகியன �ைறவைட��  

b) மி�ன��த� �ைறவைட�� 

c) மி�ன��த� ெப�மதி அதிக��� ெகா�ளள�� ெப�மதி �ைறவைட�� 

d) மி�ன��த� ெப�மதி �ைறவைட�� ெகா�ளள�� ெப�மதி அதிக���� 

 

34. ப��வ�வனவ��� எ�த வைரபடமான� ஓ� ��� அவ�ைத வ� 

ெதா�திெயா�றி� ப�ரதான ��கள�ைடய�லான ெதாட�ப�ைன ச�யாக� 

கா��கி�ற� (Q – ம�தா�க வ�, S – கா�சி வ�, P – உ�ைம வ�)    

  
35. இல�ைகய�� நைட�ைறய���ள �வ�� க�ப�ய�ைண�� �ைறயான� 

a) TN-C �ைற 

b) TN-S �ைற 

c) TT  �ைற 

d) IT �ைற 

 

 

36. டேயா� ஒ�றி� ச�யான �றிய�டாவ�  

 
37. ஓ� �� அைல� சீரா�க��கான ச�யான டேயா� ��� ப��வ�வனவ��� 

எ�? 

 

38. ேவா�� மான�ய�ைன ��ெறா�றி� இைண�க ேவ��ய� 

a) ெதாடராக 

b) சமா�தரமாக 

c) ந�டச�திர �ைறய�� 

d) ெட�டா �ைறய�� 

 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


மி�ன�யலாள�  (Electrician)  ஏ�ர� 2022 

��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ�   Page 8 of 9 
 

39. ப��வ�வனவ��� எ�த சம�பாடான� ந�ச�திர இைண�� வழி ஓ�ட� (line 

current) ம��� அவ�ைத ஓ�ட� ஆகியவ�றி�கிைடய�லான ெதாட�ப�ைன� 

கா��கி�ற�. 

a) 
��

��
 

b) 
��

��
 

c) �� = �� 

d) �� = ���� 
 

40. ப��வ�வனவ��� எ�த சம�பாடான� ந�ச�திர இைண�� வழி மி�ன��த� 

(line voltage) ம��� அவ�ைத மி�ன��த� ஆகியவ�றி�கிைடய�லான 

ெதாட�ப�ைன� கா��கி�ற�. 

a) 
��

��
 

b) �� = �� 

c) �� = √3�� 

d) �� = √3�� 

 

41. சமநிைலயான ��� அவ�ைத �ைமய�ைன�ைடய ந�ச�திர அ�ல� ெட�டா 

இைண�ப�� �� �ைமய�� வ�வ�ைன கண�கி�வத�� உபேயாகி��� 

சம�பாடான�?  

a) � =  ���� 

b) � = √3�����∅ 

c) � = √3���� 

d) � = √3�������∅ 
 

42. 20 ஓ� ம��� 30 ஓ� ஆகிய ெப�மதிகைள�ைடய இ� தைடகைள 

சமா�தரமாக இைண��� ேபா� கிைட�க�ெப�� வ�ைள�� தைடயான� 

a) 12Ω 

b) 3Ω 

c) 6Ω 

d) 24Ω 
 

43. CCTV கமரா பா�கா�� ��றி�கான வைலயைம�ப�ைன (Network) 

ேம�ெகா�வத�� பய�ப��த�ப�� இைண�பாவ�   

a) VGA இைண�� 

b) RJ11 இைண�� 

c) RJ45 இைண�� 

d) HDMI இைண�� 

 

44. 230V/50Hz வழ�க�ட� இைண�க�ப���ள நா�� ��வ�கைள�ைடய தன� 

அவ�ைத ேமா�டா� ஒ�றி� நிமிட� ஒ�றி�கான �ழ�சிகள�� 

எ�ண��ைகயான� (RPM)? 

a) 3000 

b) 2750 

c) 1500 

d) 1250 
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����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


மி�ன�யலாள�  (Electrician)  ஏ�ர� 2022 

��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ�   Page 9 of 9 
 

45. மி� வ�சிறி ஒ�றி� ேவகமான� �ைறவைடவத�கான ப�ரதான காரணமாவ� 

a) ஓ�ட� ��� ����க�பட�  

b) ஆர�ப� ��� ����க�பட� 

c) ெகா��ளவ� ����க�பட� 

d) ெகா�ளளவ�ய�� ெகா�ளள� �ைறவைடத�  

 

46. மி�மா�றிய�� காண�ப�� தக�ட��கி� ெதாழி�பாடாவ�?  

a) மி�ன��த�திைன �ைற�த� 

b) மி�ேனா�ட�திைன� �ைற�த� 

c) கா�த��ல�திைன அதிக��த� 

d) �ழி�ேபா�டதிைன அதிக��த�  

 

47. தன�ைம�ப��த�ப�ட மி�மா�றி (Isolating transformer) ஒ�றி� இய�பாவ�? 

a) உய� உ�ள ��� வழ�க� 

b) �ைற�த ெவள�ய��� வழ�க� 

c) ஒேரயளவான உ�ள ��� ம��� ெவள�ய��� வழ�க� 

d) மி�ன��த� ெப�மதிய�ைன மா��த� 

 

48. மி�மா�றி ஒ�றி� �த�ைமயான ம��� �ைணயான ���கள�� 

மி�ன��த�க� �ைறேய 200V ம��� 40V ஆக�� ம��� �த�ைமயான 

��ள�� �ழ�சியான� 400 ஆக�� காண�படமி��� �ைணயான ��ள�� 

�ழ�சியான�     

a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 80 

 

49. ேமா�டெரா�றி� ெபய� தக��� IP என �றி�ப�ட�ப����பதனா� 

ெவள��ப��த�ப�வ� 

a) ெவள�வா� �ழ� தா�க�கள��� �க�ெகா��த� ப�றிய�     

b) ேமா�ட�� வ� ெவள�ய���ைன 

c) ேமா�ட�� �ழ�சிகள�� எ�ண��ைகய�ைன 

d) ேமா�ட�� ேவா�� அளவ�ைன 

 

50. தன� அவ�ைத �ைர வ�சிறி ஒ�றி� ��� ��வ�ட�க� ெவள�ேய 

எ��க�ப�� அ� ��வ�ட�க� A, B ம��� C என� ெபய�ட�ப���ளன. 

அைவய�ைடய�லான தைடக� கீேழ தர�ப���ளன. 

 A ம��� C ஆகியவ�றி�கிைடய�லான தைடயான� 430Ω ஆ�� 

 B ம��� C ஆகியவ�றி�கிைடய�லான தைடயான� 210Ω ஆ�� 

ேமேல தர�ப���ள ேமா�ட�� ஆர�ப ��ள�� இ� ��வ�ட�களாவன 

a) B ம��� C 

b) A ம��� C 

c) B ம��� B 

d) ேம��றிய எ��ம�ல 

 

(01 x 50 = 50 ��ள�க�) 
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�றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண��� 

அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

மி�ன�யலாள�  

ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 �தலா� (01) வ�னா உ�பட நா�� (04) வ�னா�க��� 

வ�ைடயள��க��. (�தலா� (01) வ�னா க�டாயமானதா�� ம��� 

ெமா�தமாக நா�� (04) வ�னா�க��� வ�ைடயள��க ேவ���) 

 வ�னா�தாள�� வழ�க�ப���ள இட�கள�� வ�ைடயள��க��. 

 இ� வ�னாதா� 06 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

 கண��பா�கைள� பய�ப���வத�� அ�மதியள��க�ப���ள�. 

 கணன�மய� ப��த�படாத கண��பா�கைள� பய�ப��த ���� 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 2 

1.  

a) இர�� இட�கள�லி��� தன��தன�யாக ெசய�ப��த���ய ஒள��� 

வ�ள�� ��� (fluorescent lamp circuit) வைரபட�திைன வைரய��. 

i). ஒ� ெசய�பா��� தி�ட�ைத (function plan) வைர�� அத� ப�திகைள� 

ெபய�ட��                           (06 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

ii). ���க� தி�ட�திைன (summary plan) வைரய��        

            (02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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iii). ெபா��க��கான ப��யலிைன� தயா���க                   (02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

b) ஒ� வ ��ைட� ��றி ��� (03) வ�ள��க� ெபா��த�ப���ளன. அ�த 

வ�ள��கைள தன��தன�யாக இய�கலா�. ஆனா� இ�த வ�ள��க� 

அைன��� உ�ய ஆழிக� �ல� அைண�க�ப�� ேபா�, வ ����� உ�ள 

ப�ரதான ஆழிய�� �ல� அைன�� வ�ள��கைள�� ெசய�ப��த ����. 

இ�த ெசய��ைற�� ெபா��தமான ��� வைரபட�திைன வைரய��. 

(ெசய�பா��� தி�ட� ம��� ���க� தி�ட�)      (10 ��ள�க�) 
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2.  

a) 230V ஆடேலா�ட மி�ேனா�ட��ட� இைண�க�ப���ள 1500W வ��ட� 

��ய ஹ��ட� ஒ�றி�டாக� பா�� மி�ேனா�ட�திைன� கண�கிட��. 

          

(04 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 5Ω மி�தைடய�� ஊடாக 2A மி�ேனா�ட� பா�� ேபா� மி�தைடய�� 

வ�வ�ைன� (power) கண�கிட��.       

   

(02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

c) மி�தைட 3kΩ ஆக��, மி�ேனா�ட� 4mA ஆக�� காண�ப�மாய�� 

மி�ன��த�திைன� கண�கிட��                                                             (02 ��ள�க�)  
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3. கீேழ தர�ப���ள ��� வைரபட�ைத� பய�ப��தி ப��வ�� வ�னா�க���� 

பதிலள��க��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A ம��� B இைடய�லான வ�ைள�� தைடய�ைன� க�டறிய��.  

                                                                               (02 ��ள�க�) 

 

 

 

b) B ம��� C ஆகியவ�றி�கிைடய�லான வ�ைள�� தைடய�ைன� 

க�டறிய��.                                     (02 ��ள�க�) 

 

 

 

c) C ம��� D இைடய�லான வ�ைள�� தைடய�ைன� க�டறிய��.  

                                                                                                                                    (02 ��ள�க�) 

 

 

 

d) ��றி�� ���காக 5V அ��த ேவ�பா� வழ�க�ப�மாய�� ெதா�தி�டாக 

பா�� மி�ேனா�ட�ைத கண�கிட��. 

(04 ��ள�க�) 
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4.  

a) மி�சார�திைன வழ��வத�� ��ன� �திதாக நி�வ�ப�ட மி���� 

அைம�ப�ைன� ச�பா��பத�காக மி�ன�யலாள� ஒ�வ�னா� 

ேம�ெகா�ள�ப�� நா�� (04) வழி�ைறகைள எ�த��.    

                                                                                                          (02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

b) ேமேல தர�ப�ட ப�ேசாதைனக� ஒ�ெவா�ைற�� வைரபட�கள�� 

உதவ��ட� வ�ள�க�� 

 (02 x 4 = 08 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

a) ேமா�டா� க���பா�� (motor control) ���கள�� பய�ப��த�ப�� 

சாதன�க� ம��� சி�ன�கைள ப��யலிட��.  

(05 ��ள�க�) 
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b) ��� அவ�ைத ேமா�ட�� ��வ�ட ெப��ய���ள ந�ச�திர (Star) 

இைண�� ம��� ெட�டா (Delta) இைண�� ஆகியவ�றிைன� தன��தன�யாக 

வைரய��.                                                                                                                      (05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ��� அவ�ைத ேமா�டா� ஒ�� இய��� ேபா� ச�தெமா�� ஏ�பட� 

ெதாட�கிய�. இ�த க�ட�தி�, ஓ� மி�ன�யலாளராக ந�� ஒ�ெவா�றாக 

ப��சி�க ேவ��ய �ைறய�ைன ���கமாக எ��க. (அ�த� ேசாதைனக���� 

பய�ப��த�ப�� அளவ ��� உபகரண�க� ம��� க�வ�கைள� ெபய�ட��) 

    

(10 ��ள�க�) 
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db



