
 INSTRUMENT Mechanic Trade Syllabus 
 

1. Elementary  First  Aid.  Safety  and  hazards.  Sign  boards  and  types.  Hazardous  and  non‐
hazardous. Environmental pollution related to the trade‐ caused, consequences, mitigation 
and control.  

2. Basic  hand  tools,  types, classification use & metal cutting fundamentals.  Measurement & 
measuring instruments, Marking tools, Fasteners & Fastening devices.  

3. Precision Measuring  Instruments,  gauge  blocks,  sine  bar,  dial  indicators,  vernier  calipers, 
micrometers, bevel protractor, thickness gauges.  

4. Element & types of screw threads used in instruments, Calculation of drill size for tapping.  
5. Types  of  tubes  used  for  instrumentation.  Tube  cutter,  Flaring  tools,  swedging  tools, 

equipment’s &  fixture  required  for pipe bending,  straightening,  thread cutting, method of 
installation.  

6. Electrical components‐ conductor, semiconductor & insulators. Standard wire gauge (SWG). 
Introduction  of  electricity‐  static  electricity.  Current,    voltage,  P.D,  E.M.F,  resistance. 
Electrical  circuit  ‐  D.C  &  A.C  circuit  differences.    Importance  of  grounding.  Uses  of 
multimeter. Resistor, Resistivity and colour code, Types of resistors used in instrumentation. 
Definition  and  purpose  of  soldering  and    desoldering.  Soft  soldering.  Types  of  soldering 
irons. Solder & flux. Care  & precaution of soldering. De‐soldering tools and method of use. 
Ohm's law & Kirchhoff s laws. Series & parallel ckts. Primary & secondary cells and batteries. 
{Liquid & dry). Maintenance free batteries construction‐charging, efficiency‐use, advantage. 
Switches and types. Magnet and magnetism, magnetic properties. Magnetic campus and its 
uses. Explanation of Electromagnetism,   Advantages, disadvantages‐ application‐types E.M.  
relays.  Types‐  uses of Solenoids. Circuit breakers and their working.  

7. Principles of alternating current  , A.C & DC electricity, types of wave  forms  ,      time period 
and frequency, peak to   peak values, RMS values, Average values 

8. Inductor and  Inductance, types of  inductors, Factors affecting the value of  inductance, self 
inductance  (L), Mutual inductance  (M), Inductors in series and parallel, Q factor of the coil, 
Capacitance, types of capacitor, unit of capacitance, factors affecting the value of capacitors, 
charge, energy stored in capacitors. Capacitors in series and parallel. Capacitors in DC circuit, 
RC  time  constant. A,C,‐impedance,  Inductive  reactance,  capacitive  reactance. AC    current 
through    ‐  R,L,C  circuits.  Resonance    in    RLC  circuit.  Importance  ‐  of  series  and  parallel 
resonance, properties. Impedance, Admittance, Q‐ factor.  

9. Introduction  of  AC and DC generators working principles, construction. operation, field 
magnets,   armature windings, commutator   and brushes, EMF equation. Faraday's Law,   
Lenz's Law, Fleming's left Hand and right hand rules. DC   motors  working principles, 
construction, operation, types. Different speed controlling techniques of DC motors. AC 
motors, induction motors, three phase motors, stepper motors.  

10. Transformer, types, transformation ratio. Open circuit test and short circuit test,  regulation 
Auto  transformer.  Current  measurement.  Instrument  transformer.  Potential  transformer 
and current transformer.  

11. Basics    of  electrical measuring  instruments‐  types  ‐  absolute  and  secondary  instruments. 
Types of secondary  instruments, Essential     of electrical measuring  instruments‐ deflecting  
torque, controlling torque, damping torque etc, Types of controlling torques‐ spring control, 
gravity control. Types of damping ‐ air friction damping, fluid friction damping, eddy current 
damping.   DC  instruments ‐  'D1Arsonval meter, PMMC meter‐ working principle, method of 
working,  moving  coil  operation.  Construction‐  damping,  magnetic  shielding,  bearings. 



Terminology  ‐parallax error,  (FSD)  full scale deflection  reading, measurement value, meter 
sensitivity, accuracy. Meter  resistance, maximum power, capability etc.  Ideal and practical 
characteristics of ammeter, voltmeter.  Meter range extension ‐ converting galvanometer in 
to  ammeter,  voltmeter.  Range  extension  of  voltmeter,  ammeter.    Shunt  resistance  and 
series  resistance  value  calculation. Meter  resistance, meter  FSD  identification  techniques.  
Ohm   meters‐ measuring  electrical  resistance. Basic  construction  of Ohm meter, working 
method  of  ohmmeter.  Types  of  Ohm  meter  ‐  series  and  shunt  type  of  ohm  meters. 
Megger/insulation  tester,.  earth  tester  ‐  construction  working  advantages  .  and 
disadvantages  of  various  types  of  ohm meter.    AC  instruments  ‐  types  of  AC measuring 
instruments ‐MI , e 1 ectro dynamometer type, Working principle, construction, advantages 
and  disadvantages  of  MI  instruments  and  electro  dynamometer  instruments.  Various 
applications.  

12. Electro dynamometer applications  ‐ as voltmeter, ammeter, power measuring  instrument, 
energy  measuring  instrument,    power  factor  meter  etc.  AC  voltage  and  current 
measurement using PMMC meter(rectifier type).  Induction  type  meters  ‐working principle  
construction and operation of induction type instruments.  Construction and  Applications ‐ 
single phase  and  three phase energy meter, watt meter. Walt hour meter, Ampere Hour 
meter, power factor meter etc.  

13. Special instruments: voltage tester,  continuity tester, rotation test, phase sequence 
indicator, synchronizing, the synchroscope, _ frequency meter. Thermocouple type 
ammeters. 

14. Semi conductor, Covalent bond, Doping, Intrinsic and extrinsic semiconductor. PN junction 
diode, Forward and Reverse characteristics. Specification of diodes (data sheets). 
Applications of diode. Special semiconductor diode‐Zener diode, tunnel diode, Photo diode.  

15. Transistors. Defining transistors,  NPN  & PNP transistor, Symbol, operation, Biasing of 
Transistor & mode of Application. Transistor CB, CC,  CE amplification, current gain, voltage 
gain, and power gain. Introduction  to FET, MOSFET. 

16. Rectifiers: half wave rectifier, full wave (bridge & center tapped) rectifier. Voltage 
multipliers. Filters: Introduction, purpose and use of ripple filter. Types of filters. 
Capacitance filter, inductance filters, RC filters, LC filters, voltage dividers and bypass filters.  

17. Voltage regulators. 
Introduction & purpose Zener regulators, shunt regulators, series regulators, 1C regulators, 
variable regulators 

18. Power  Supply units. 
Introduction, purpose & use. UPS and SMPS, inverters and converters. and their pplications  
Thyristor devices: basic description and applications of SCR, TRIAC, DIAC.  

19. General characteristics of an amplifier, Concept of amplification. Types of Amplifiers. Effect 
of temperature . DC load line and AC load line. PCB basic construction, applications. Lay 
outing circuit on PCB 

20. Oscillators oscillations, oscillation frequency, basic working principle and working of Talk 
circuit, Crystal controlled oscillators, Phase shift oscillators, RC phase shift oscillators, Colpitt, 
Clapp, Flartely, and IC oscillators.  

21. Study OF various op‐amp applications , ‐inverting amplifier, summer, and differencial 
amplifier. V to I and I to V, Instrumentation amplifier  

22. Basics of op‐ amp applications ‐ integrator, differentiator, Introduction of timers (555) and 
its applications.  



23. Number  systems; binary, octal,   decimal and hexadecimal number system. Conversion of 
number systems.  Boolean algebra, binary addition, subtraction, multiplication and division. 
1's and 2's compliment, BCD code, ASCII code, greys code. Logic Circuits. Basic gates‐AND, 
OR and NOT gates.  De‐Morgan \s Theorem. Universal gates ‐ NAND and NOR gates. Special 
gates ‐ Ex‐OR, Ex ‐NOR gates and Buffer and its applications. Basic digital ICs, function, digital 
application, logic symbols.  Adders ‐ Half adder, full adder Subtractor ‐ Half subtractor, full 
subtractor. Flip flops ‐ RS flip flop, clocked RS flip flop, JK flip flop,. Basics  of  Counters and 
registers. Multiplexer and de‐‐ multiplexer. Encoder and decoder. BCD display, BCD to 
decimal decoder. BCD to 7 segment display circuits.  

24. Digital  meters: displays: LED, 7 segment display, LCD, CRT,  electro‐ luminescent displays, 
electro‐phoretic image display, liquid vapor display, dot matrix display A/D and D/A 
converters,Introduction, weighted register D   /   A converter, binary(R‐2R) ladder D / A 
converter, specification for D / A  converter,  Ramp or counter type A/D converter, GPIB 
(general purpose interface bus) IEEE ‐ 488, RS 232 Digital   meters: frequency meter, phase 
measuring meter, and  time measuring  instruments. Digital capacitance meter.  

25. CRO: introduction and applications  of CRO, functional block diagram of CRO,   CRT   power 
supply. Various types of probes. Applications of various types of CROs like dual beam CRO, 
Dual trace CRO, storage oscilloscope.  

26. Introduction to Computer, Block diagram of PC, software  familiarization of Multi  Media 
System consisting   of CD ROMS, DVD ROMS, Sound Cards.  Computer Hardware, Computer 
systems, computer hardware, CPU, CPU operations, ROMs and RAMs, I/P and O/P and 
peripheral  equ ipments, terminals, printers, MODEMS, Data interface, ADC and DAC 
Introduction to microprocessor micro computers,   Memories Intel 8085. Architecture 
Instruction  set of 8085, Microprocessor.  
1. Data transfer group.  
2. Arithmetic group.  
3. Logic group.  
Basic Programming of 8085 such as adding, subtraction of two 8 bit numbers, etc. Block 
diagram and pin' diagram 8255 and its operation. Microprocessor applications 

27. Scope and necessity of instrumentation.  Fundamentals of measurement systems‐ functional 
block  diagram  of  measurement  system  .  calibration  and  calibration  standards  –  basic 
standards, secondary standards, working standards. Fundamental units ‐ The metric system, 
Base &  supplementary  units,  Derived  Units, Multiplying  factors  and  standards  of  length, 
mass, time, & frequency.   Temperature & electrical units.    Instrument characteristics Static 
characteristics  –  accuracy,  precision,  sensitivity,  resolution  dead  zone,  repeatability, 
reproducibility,  drift,  Dead  band,  backlash,  hysteresis.  Dynamic  characteristics  –  speed 
response,  fidelity,  lag.  Error,  deviation,  true  value,  data.  
Types of errors‐   systematic, random & illegitimate error.  Certainty/ uncertainty, validity of 
result. Measuring  system  Response.  Introduction,  amplitude  responses,  Phase  response, 
Delay,  rise  time &  slew  rate.  Damping &  its  importance.  Statistical  analysis  –  arithmetic 
mean, deviation from the mean average deviation, standard deviation.  

28. Stress &  Strain Measurement.  Introduction  to  Strain  gauges,  types  of  strain  gauges  and 
differences.  Applications  of  strain  gauges  ,  load  cells.  LVDT,  RVDT,  advantages  and 
limitations.  



29. Measurement  of  motion,  velocity/  vibrometers  and  acceleration.  Difference  between 
tachometer  and  speedometers.  Types  of  tachometers  ‐  Eddy  current  type,  AC  and  DC 
tachometer. Stroboscope and its applications. seismic instrument.  

30. Principle of Pressure  in  Liquids& Gases. Properties of matter Principles of  liquid pressure, 
units of pressure Liquids pressure and volume, density and specific gravity. Factors affecting 
liquid pres‐  sure. Pressure  relation with  volume,  temperature and  flow. Units of pressure 
and  unit  conversions.  Types  of  pressure:  absolute,  gauge,  atmospheric  and  vacuum 
pressures and their relationships. Barometers, manometers types and applications.  

31. Types of pressure sensing elements‐ bourdon tube, diaphragms, capsules, and bellows. Each 
on types, shapes, material used for various applications, ranges advantages and limitations. 
Pressure switches types and applications.  

32. Electrical  pressure  transducers.  method  of  conversion,  primary  and  secondary  pressure 
transducers. potentio metric pr.  transducers, Capacitive pr.  transducers,  reluctance‐  servo 
pressure transducers, strain gauge pressure transducers, piezoelectric pressure transducer. 
Differentials pressure transducers.  

33. Low Pressure Measurement. Vacuum, gauges,  thermal  conductivity gauges, pirani gauges, 
thermocouple  gauges,  slack  d  iaphragm.  Ionization  gauge,    McLeod  
gauge, capacitance manometers. Method of pressure  instrument calibration. Dead weight 
tester  and  com  operators/  manifolds  Pressure  Instrument 
Installation &  Servicing.  Elements          of  pressure  transmitters,  Installation  com‐  ponents,   
pressure  taps,  isolation  valve,  instrument piping,    connections  and  fittings     blow     down 
valve,  instrument  valve,  pulsation    damper,  diaphragm    seal,  pressure  transmitter, 
Installation, procedure,  locating and mounting, piping, electrical wiring placing  into service, 
guidelines  for periodic maintenance, troubles shooting  and repair, instrument shop safety.  

34. Properties  of  Fluid  Flow.  Basic  properties  of  fluids,  fluids    in    motion,  
getting  fluids  to  flow,  units  of  flow  rate  and  quantity  flow,  factors  affecting    flow  rate, 
Reynolds   number, relation between  flow  rate and pressure, area, quantity. Types of flow 
meters ‐ head type, variable  area type, quantitative  flow meters.  Mass flow meters. Head 
type  of  flow meters: working  principle,  types‐venturi  tube,  orifice  plates  and  it's  shapes. 
Pitot  tube,  flow  nozzles,  constructions,  tapings,  advantages,  limitations,  applications, 
materials used for various flows. Types of secondary devices used to measure for flow rates. 
Open  channel  flow  meters‐principle  of  open  channel  flow,  weirs,  notches  and  flumes. 
Various  shapes  and  their  applications,  maintenance,  Variable  area  type  flow  meter‐ 
rotameter, constructions, working principle, applications. Various  shapes o  f  float,  type of 
materials used fo r body and float. Factors affecting rotameter performance, measuring gas 
and liquid flow.  

35. Positive  DisplacementMeters.  Advantages  and  disadvantages  of  positive  displacement 
meters,  piston meter,  oscillating  piston meter,  rotating  vane meter,  notating  disk meter, 
lobed  impeller and oval  flow meter,  calibrating positive displacement meters. Target  flow 
meters,  turbine    flow  meter,  magnetic  flow  meters,  vertex  flow  meter.  Construction, 
working  principle,  advantages  and  disadvantage,  applications.  Carioles mass  flow meter, 
thermal    flow   meters  and  summary  basics  of  ultra  sonic  flow meters.  The Doppler  shit 
method. The beam deflection . method, frequency difference method,  

 



36. Metering  the  flow  of  solid  particles. Measuring  volumetric  and mass  flow  rate  of  solids, 
volumetric  solids  flow meter, mass  flow meter  for  solids, belt  type  solid meters belt  type 
solid meters belt speed sensing and signal processing, slurries, constant weight feeders.  

37. Principles of level measurement. Types of level measurements‐solid and liquid, volume and 
mass, mechanical and electrical     type. Surface sensing gauges, storage tank gauges,   sight 
glasses, magnetic gauges, buoyancy, displacement gauges. Factors need to consider for open 
and closed channel  level measurements  level switches, mercury  level switches        in       high 
pressure    tank,  level  detectors,  magnetic    reed  switches.    Pressure  head  instruments. 
Hydrostatic pressure, specific gravity, pressurized fluids, pressure head  instrumentation, air 
bellows,  U‐  tube  manometers,  air  purge  systems,  liquid  purge  systems,  force  balance 
diaphragm system.  

38. Electrical method conductivity and capacitance method   for . measuring the liquid      level, 
capacitance probes,          zero and  span adjustments,            sonic  level detectors,   point  level 
detection.  Solid    level measurement. Using weight  to  determine  level,    sonic    solid  level 
measurement with  microwaves, using capacitance probes to measure solid level, diaphragm 
switches, nuclear gauges, micro wave solid level detectors.  

39. Temperature  measurement.  Temperature,    heat,  specific  heat,  changing  physical  state 
Fahrenheit    and  Celsius  temperature  scales  Rankin  and  Kelvin  scales  calibration  of 
temperature scales primary and secondary standards. Industrial application of temperature 
measuring  instruments with  compensating  link & precautions  to be  taken. Bimetallic  and 
fluid filled temperature instruments. Bimetallic thermometers, liquid‐in‐glass thermometers, 
filled  system  thermometers,  thermometer  bulbs,  capillary &  bourdon  tube,  temperature 
transmitters for filled system, advantages & disadvantages of filled systems. 

 

40. Electrical  temperature  instrument.  Resistance  thermometer,  how  it  works,  RTD  bridge 
circuits, lead wire error,  RTD elements,  

41. protecting  wells  for  RTD,    advantages  and  disadvantages  of  RTDs,  thermisters, 
thermocouples,  Ex‐tension  wires,  compensating  for  changes  in  reference  junction 
temperature,  construction  of  thermocouple  junction,  types  of  thermocouple,  advantages 
and disadvantages of thermocouples.  

42. Pyrometry. Molecular activity and electromagnetic radiation, defining pyrometry, effects of 
emittance, effects of temperature, wave  length and radiated energy, pyrometers and wave 
lengths, using of optical and radiation pyrometer,  

43. Recorders.    Introduction  to  recorders,  Construction,  working    principle,  various  parts 
installation and use of pneumatic   and electronic recorders. Strip chart, circular chart.  

44. Final   control   elements  in process  loops. Final control elements, actuators,  load set point 
compensation, feed back loops,  control variables, effects   of disturbances on performance, 
parts  of  final  control  sub‐  system,  control  signal,  electric  control  signals,  fluidic  control 
signals,  Pneumatic    and  Hydraulic    Actuators.  Pneumatic  principles  effects  of  changing 
pressure, pressure/volume/temperature relationship, e ffe cts of changing  temp. Pneumatic 
actuators, diaphragm actuator, spring   and springless   actuators, direct and  reverse acting 
actuator,  piston    actuator,  positioner,.  Electrical  actuators  and  their  advantages  
  

45. Control valves. Control valves functions  and components, types of control valves, based on 
valve flow characteristics  ‐liner, equal percentage, quick opening valves, globe valves, cage 
valves, butterfly valves, bal 1 valves, si iding gate valves, diaphragm valves, split body valves, 



capacitive, inductive type valve, proximity switch, IR switch, micro switch, limit switch, other 
control  valves,  control  valve  mechanical  considerations,  selecting  control  valves,  valve 
positioner.  

46. Control elements applications. Feed water control system works,   sequential. valve control,   
control   and block valves, applying relays in final control elements, relay logic in operation, 
automatic  valve  control,  controllers  and  activators,  turbine  control  System,  throttle  and 
governor valves and activators.    Introduction of  internal parts of different  types of control 
valves.  

47. Introduction      to controllers.   Basic block diagram of control  systems. Advantages Process 
variable  and  set  point,  analog  controllers,  digital  controllers,  control  ranges  and  limits, 
control loop measuring Pv, amplifying signals final control  elements, current proportioning. 
Hunting  &  its  effect  on  the  product.  Types  of  controller  and  their  operation.  Types  of 
controller,  range  limit  of  controllers,  ON/OFF  controllers,  direct  and  reverse  acting 
controllers,  proportional  controllers,  automatic/ manual  split  control,  pneumatic  control. 
Adaptive,  limiting and batch control,  ratio control system,  feed  .forward,  feedback control 
systems and cascade control system. Comparison between pneumatic and electronic control 
systems.  Basic  knowledge  on  communication  protocol.    Controller  models  and  tuning. 
Controller tuning, setting, controller modes, proportional mode, off‐set, integral mode, reset 
mode,  derivative mode(rate),  single, mode  controller,  two mode  controller,  three mode 
controller, tuning the control loop, step‐change‐ response method.  

48. Introduction  to programmable  controllers. History of program m able  controllers, general 
characteristics of programmable controllers, some limitation of PLCs, method of developing 
PLC programming.  

49. Input/output  devices.  Definition  of  input/output  devices,  I/O  interface,  input  modules, 
output modules, input devices encoders, output devices, the opto‐isolators, safety.  

50. Processing  and  programming  functions.  The  processor  unit,  the  memory,  memory 
organization,  ladder  diagrams,  data  logger, most  used  programming  symbols,  start,  stop, 
station  example,  other  programming  symbol  timers  and    counters,  data  
manipulation instructions, alternate PLC symbols  

51. Digital  control  systems:  need  of  smart  devices,  HART    transmitters  futures,  advantages, 
applications.  Working  method  of  HART  devices,  HART  protocol.  HART  
communicators  and  PC  based  HART  device  configuration.  Steps  in  calibration  of  HART 
devices. Communication fundamentals: modulation and demodulation, signal to noise ratio, 
digital communication basics ‐PWM, PCM, FSK n  

52. Net  working:  types of networks  used  in digital instrument systems. LAN, WAN , Ethernet. 
Point  to point and multi networking. Ring, delta, star connections. Redundant Net. TCP/IP 
addresses and descriptions. Types   of Cable categories (CAT), and their descriptions. Various  
types of Cable connectors.  Advantages and disadvantages  of co‐axial cable and fiber optic 
cables. Various   tools used  in networking‐   wire cutter, crimp     tool, memory blade holder,  
memory    blade  cartridge,  cable  strip  tool  with  blade  cassettes.  Terminators  and  extra  
connectors, taps, calibration tool  etc.  

53. Fundamentals of SCADA and DCS. History of DCS development.   Basic   architecture, block 
diagram description advantages and disadvantages, applications. Terminology‐  RTU (remote 
transmitting   unit,  central monitoring  station,  types of  communications,  field  instruments 
and types  

 



54. field bus:  futures, advantages,   architecture, basic block diagram,   working. Work  station, 
Human Machine interface (HMI). Controller (with basic types), filed bus interfacing modules, 
gateway,  network  manager,  I/O    modules,  field  bus  devices(I/0),  remote  transmission 
panel(RTP), Ethernet.   Electronic device description  language (EDDL) and device description 
(DD).  Field bus power  supply and  its  function.   1  introductions of digit 1 and multi   drop 
communication  protocol.  Vendors.  Need    and    advantages  of  redundancy.  
Futures‐   library,  call up, various  visualized futures, reports(alarms, events), history, trading 
etc.  

55. Basic Hydraulics: Principles of Hydraulics.  Fluid power  and hydraulics,  force,     weight  and 
mass  ,  pressure,  work,  power,  energy  ,  incompressibility  and  non‐diffusion,  hydrostatic 
pressure, Pascal's  law, transmission of fluid power, fluid flow  in pipes, Bernoulli's principle, 
the effect of heat on liquids. A typical hydraulic power system  Hydraulic Fluids. Functions of 
hydraulic fluids, physical properties, viscosity, viscosity index,  viscosity and pressure, power 
point,  fluid  selection,  component protections,  chemical properties,  system  contamination, 
water,  dissolve  air,  foaming,  corrosion  and  rusting,  types  of  hydraulic  fluids.  Directional 
control  valves.  Directional  control  valve  classification,  review  of  two  way  valves,'  globe, 
gauge,  plug,  needle,  ball,  automatic  two way  valves,  check  valves,  pilot  operated  check 
valves, spool valves, three way spool valves, controlling hydraulic motors, NO and NC valves, 
holding valves, four and five way valves, rotary spool valves, schematic symbols, flow ratings, 
accessories.  

56. Pneumatic principles, mass, pressure, work and energy, compressibility, law of pneumatics, 
transmission of pneumatic fluid power, pneumatic  leverage, air properties, air flow  in pipe 
lines,  viscosity  of  air  pressure,  Bernoulli's  law,  components  of  pneumatic  power  system.  
Primary  air  treatment.  Air  treatment,  preliminary  filtering,  relative  .humidity,  effects  of 
moisture,  water  removal,  dew  point,  moisture  separators,  oil  scrubbers,  air  dryers, 
(deliquescent  and  absorption  type)  air  receivers.  Secondary  air  treatment.  Methods  of 
treatment, contaminate separation, contaminate filtration and filter classification and rating, 
types of media surface filters, depth filters, absorption filters, lubricating the air.  

57. Piping  houses  and  fittings. Requirement  of  piping,  air  flow,  piping  dimensions  and  safety 
factors,  piping  connections,  compressed  air  piping  applications,  metallic  tubing  ,tubing 
bending  and  tube  fitting  ,tube  installation,non  metallic  tube  houses,  hose  fittings  and 
coupling, hose installation 

58. Analytical  instruments. Exposure  to basic analytical  instruments. Types of electrodes used 
for  PH measurements.  Relation  of  PH  and mV.PH  indicator  and  controllers.  Conductivity 
meters. Dissolved oxygen meter. 
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1. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪರ್ಥಮ ಚಿಕಿತೆಸ್. ಸುರಕಷ್ತೆ ಮತುತ್ ಅಪಾಯಗಳು. ಮಂಡ ಗಳು ಮತುತ್ ರೀತಿಯ ಸೈನ್. ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ಮತುತ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲಲ್ದ. trade‐ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪರಿಸರ ಮಾ ನಯ್ ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್, 

ತಗಿಗ್ಸು ಕೆ ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣ. 

2. ಬೇ ಕ್ ಕೈ ಉಪಕರಣಗಳು, ರೀತಿಯ ವಗೀರ್ಕರಣ ಬಳಕೆಗೆ & ಲೋಹದ ಕತತ್ರಿಸುವುದು ಮೂಲಭೂತ. ಮಾಪನ 

ಮತುತ್ ಅಳತೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಗುರುತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಫಾಸನಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು. 

3. ನಿಖರವಾದ  ಅಳತೆ  ಸಲಕರಣೆಗಳು,  ಗೇಜ್  ಬಾಲ್ಕಗ್ಳನುನ್,  ಸೈನ್  ಬಾರ್,  ಡಯಲ್  ಸೂಚಕಗಳು  ಅಳತೆ  ಮಾಪಕ 

ಕಾಯ್ ಪಸ್ರ್, ಮೈಕೊರ್ೕಮೀಟಅರ್ನುನ್ ಬೆವೆಲ್ ಕೋನಮಾಪಕ, ದಪಪ್ ಮಾಪಕಗಳು. 

4. ಎ ಮೆಂಟ್ & ತಿರುಪು ವಾದಗಳು ರೀತಿಯ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ, ಟಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಡಿರ್ಲ್ ಗಾತರ್ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ. 

5. ಟೂಯ್ಬಗ್ಳು ಧಗಳು ಉಪಕರಣ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಟೂಯ್ಬ್ ಕಟಟ್ರ್, flaring ಪೈಪ್ ಬಾಗುವುದು, 

ನೇರವಾಗಿ, ದಾರ ಕತತ್ರಿಸುವುದು, ಅನುಸಾಥ್ಪನೆಯ ಧಾನದ ಅಗತಯ್ ದೆ ಉಪಕರಣಗಳು, swaging 

ಉಪಕರಣಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳ & ಖಾಯಂ. 

6. ದುಯ್ತ್  components‐  ಕಂಡಕಟ್ರ್,  ಅರೆವಾಹಕ  &  ನಿರೋಧಕಗಳು.  ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡ್ರ್  ತಂತಿ  ಗೇಜ್  (SWG). 

electricity‐  ಥ್ರ  ದುಯ್ತ್ ಪರಿಚಯ. ಪರ್ಸುತ್ತ,  ೕಲೆಟ್ೕಜ್, P.D,  E.M.F, ಪರ್ತಿರೋಧ.  ದುಯ್ತ್ ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್  ‐ 

ಡಿ.  & ಎ.  ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳು. ಗೌರ್ಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆ.  ಮ ಟ್ಮೀಟರ್ ಉಪ ೕಗಗಳು. ರೋಧಕ, 

ರೋಧ ೕಲತೆ ಮತುತ್ ಬಣಣ್ ಕೋಡ್, ಉಪಕರಣ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ ನಿರೋಧಕಗಳನುನ್  ಧಗಳು. ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ ಮತುತ್ 

ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವ ಮತುತ್ desoldering ಉದೆದ್ೕಶ. ಸಾಫ್ಟ್ ಬೆಸುಗೆ. ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವ ಕಬಿಬ್ಣದ  ಧಗಳು. ಬೆಸುಗೆ & 

ಫಕ್ಸ್. ಕೇರ್ & ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನೆನ್ಚಚ್ರಿಕೆಯ ಪರಿಪಾಠವನುನ್. ಡಿ‐ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧನಗಳ ಮತುತ್ ಬಳಕೆಯ 

ಧಾನ.  ಓಮನ್ ನಿಯಮ ಮತುತ್ ಕಿಚಾರ್ಫ್ ರು ಕಾನೂನುಗಳು. ಸರಣಿ & ಸಮಾನಾಂತರ ckts. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ 

ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಬಾಯ್ಟರೀಗಳು. {ದರ್ವ ಮತುತ್ ಒಣ). ನಿವರ್ಹಣೆ ಉಚಿತ ಬಾಯ್ಟರಿಗಳು ನಿಮಾರ್ಣ ಚಾಜ್ರ್, ದಕಷ್ತೆ ಬಳಕೆ, 

ಲಾಭ ವ್ಚಗ್ಳು ಮತುತ್ ರೀತಿಯ. ಮಾಯ್ಗೆನ್ಟ್ ಮತುತ್  ಕಾಂತೀಯತೆ, ಆಯಸಾಕ್ಂತೀಯ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್. ಮಾಯ್ಗೆನ್ಟಿಕ್ 

ಕಾಯ್ಂಪಸ್  ಮತುತ್  ಅದರ  ಉಪ ೕಗಗಳು.  ದುಯ್ತಾಕ್ಂತತೆ  ವರಣೆ,  ಪರ್ ೕಜನಗಳು,  disadvantages‐ 

ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ರೀತಿಯ ಇ ಪರ್ಸಾರಗಳ. .Solenoids ಆಫ್  ಧಗಳು ಬಳಕೆಗಳು. ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಬೆರ್ೕಕರ್ ಮತುತ್ ಅವರ 

ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸು ಕೆಯ. 

7. ಪಯಾರ್ಯ  ದುಯ್ತ್,  ಎ.  ಮತುತ್  ಡಿ   ದುಯ್ತ್,  ತರಂಗ  ರೂಪಗಳು,  ಅವಧಿಯ ಲ್ ಮತುತ್  ಆವತರ್ನ,  ಗರಿಷಠ್ 

ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್, ಆಎರ್ಂಎಸ್ ಮೌಲಯ್ಗಳು, ಸರಾಸರಿ ಮೌಲಯ್ಗಳು  ಖರದ ರೀತಿಯ ತತವ್ಗಳು 

8. ದುಯ್ತ್  ತನೂಮ್ಲಕ  ಹರಿಯುವಾಗ  ಮತುತ್  ಸೇರಿಸು ಕೆ,  inductors  ಬಗೆಯ  ಇಂಡಕೆಟ್ನ್ಸ್  ಮೌಲಯ್ವನುನ್  ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು, ಸವ್ಯಂ ಪರ್ಚೋದನೆ (ಎಲ್), ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಇಂಡಕೆಟ್ನ್ಸ್ (ಎಂ), ಸರಣಿ ಮತುತ್ 

ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ inductors, ಸುರು ಯ ಪರ್ಶೆನ್ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಧಾರಣಶಕಿತ್, ಧಾರಕದ ರೀತಿಯ ಧಾರಣಶಕಿತ್ಯ 

ಏಕಮಾನ,  ಕೆಪಾ ಟರ್,,  ಚಾಜ್ರ್,  ಕೆಪಾ ಟರ್ ಸಂಗರ್ ಸಲಾಗಿದೆ ಶಕಿತ್ಯ  ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ 

ಅಂಶಗಳು. ಸರಣಿ ಮತುತ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಕೆಪಾ ಟರ್. DC ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್, ಆ ರ್ ಸಮಯ ನಿರಂತರ ಕೆಪಾ ಟರ್. 

ಎ,  ,  ‐impedance, ಇಂಡಕಿಟ್ವ್ ಪರ್ತಿಘಾತ, ಕೆಪಾಯ್ ಟಿವ್ ಪರ್ತಿಘಾತ. AC  ದುಯ್ತ್ ಮೂಲಕ  ‐ ಆರ್, ಎಲ್,   

ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್.  RLC  ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್  ಅನುರಣನ.  ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆ  ‐  ಸರಣಿ  ಮತುತ್  ಸಮಾನಾಂತರ  ಅನುರಣನಗಳು 

ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್. ಪಯಾರ್ಯ  ದುಯ್ತ ವಾಹ ಪರ್ತಿರೋಧ ಪರ್ವೇಶಾವಕಾಶ, Q‐ ಅಂಶ. 



9. ಕೆಲಸ ತತವ್ಗಳನುನ್, ನಿಮಾರ್ಣ ಆಡಂ ಮತುತ್ DC ಜನರೇಟರುಗಳು ಪರಿಚಯ.  ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ,  ೇತರ್ 

ಆಯಸಾಕ್ಂತಗಳನುನ್, ಅ ಥ್ಪಂಜರವನುನ್ ಸುರು ಗ ಗೆ ದಿಕಪ್ರಿವತರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಮತುತ್ ಕುಂಚ, ಇಎಮ್ಎಫ್ 

ಸಮೀಕರಣ. ಫಾಯ್ರಡೆಯ ನಿಯಮ Lenz ಲಾ ಫೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಎಡಗೈ ಮತುತ್ ಬಲಗೈ ನಿಯಮಗಳು. ಏಕಮುಖ ಪರ್ವಾಹದ 

ೕಟಾರು ಕೆಲಸ ತತವ್ಗಳನುನ್, ನಿಮಾರ್ಣ, ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ, ರೀತಿಯ.  ಧ ವೇಗ ಏಕಮುಖ ಪರ್ವಾಹದ 

ೕಟಾರು ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ. ಎ   ೕಟರ್, ಪರ್ವೇಶ  ೕಟಾರ್, ಮೂರು ಹಂತದ  ೕಟಾರ್, 

ಸೆಟ್ಪಪ್ರ್  ೕಟಾರುಗಳ. 

10. ಪರಿವತರ್ಕ, ರೀತಿಯ, ರೂಪಾಂತರ ಅನುಪಾತ. ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಪರೀ ೆ ಮತುತ್ ಶಾಟ್ರ್ ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಪರೀ ೆ ಓಪನ್ 

ನಿಯಂತರ್ಣ ಆಟೋ ಪರಿವತರ್ಕ.  ದುಯ್ತ್ ಅಳತೆ. ವಾದಯ್ ಪರಿವತರ್ಕ. ಸಂಭಾವಯ್ ಟಾರ್ನಾಸ್ಫ್ಮರ್ರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಸುತ್ತ 

ಪರಿವತರ್ಕ. 

11. ಸಂಪೂಣರ್ ಮತುತ್ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಉಪಕರಣ ‐  ದುಯ್ತ್ ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು ರೀತಿಯ ಬೇ ಕ್ಸ್. ದಿವ್ತೀಯ ವಾದಯ್ಗಳ 

ಧಗಳು,  ದುಯ್ತ್  ಅಳತೆ  ಅವಶಯ್ಕ,  ಟಾಕ್ರ್  ಬಾಗಿರುವ  ಟಾಕ್ರ್  ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ  ಟಾಕ್ರ್  ಇತಾಯ್ದಿ  ಕುಗಿಗ್ಸುವ 

ಸಾಧನಗಳು, torques‐ ವಸಂತ ನಿಯಂತರ್ಣ, ಗುರುತವ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ  ಧಗಳು. ಕುಗಿಗ್ಸುವ  ಧಗಳು 

‐ ವಾಯು ಘಷರ್ಣೆ ಕುಗಿಗ್ಸುವ, ದರ್ವ ಸಂಘಷರ್ಣೆಯನುನ್ ಕುಗಿಗ್ಸುವ, ಆವತರ್ಪರ್ವಾಹವು ಕುಗಿಗ್ಸುವ.  ಡಿ  ಉಪಕರಣ ‐ 

'D1Arsonval  ಮೀಟರ್,  PMMC  ಕೆಲಸ  ತತವ್  meter‐,  ಕೆಲಸ  ಸುರು   ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯನುನ್  ಚ ಸುವ 

ಮಾಡುವ  ಧಾನಗಳು.  Construction‐  ಕುಗಿಗ್ಸುವ,  ಕಾಂತೀಯ  ರಕಷ್ಣಾ,  ಬೇರಿಂಗಗ್ಳು.  ಪರಿಭಾಷೆ  ‐parallax 

ದೋಷ,  (ಎಫ್ಎ ಡ್)  ಪೂಣರ್  ಪರ್ಮಾಣದ  ಚಲನ  ಓದು ಕೆ,  ಮಾಪನ  ಮೌಲಯ್ವನುನ್  ಮೀಟರ್  ಸಂವೇದನೆ, 

ನಿಖರತೆ.  ಮೀಟರ್  ಪರ್ತಿರೋಧ,  ಗರಿಷಠ್  ದುಯ್ತ್,  ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್  ಇತಾಯ್ದಿ  ದುಯ್ತ್  ಪರ್ವಾಹ  ಮಾಪಕದ 

ಐಡಿಯಲ್ ಮತುತ್ ಪಾರ್ ೕಗಿಕ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್  ೕ ಟ್ಮ್ೕಟರ್.   ಮೀಟರ್ ದೂರ  ಸತ್ರಣೆಯು  ‐  ದುಯ್ತ್ ಪರ್ವಾಹ, 

ೕ ಟ್ಮ್ೕಟರ್ ಗೆ ಗಾಯ್ಲವ್ನೋಮೀಟರ್ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ.  ೕ ಟ್ಮ್ೕಟರ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯನುನ್  ಸತ್ರಣೆ,  ದುಯ್ತ್ ಪರ್ವಾಹ. 

ಷಂಟ್  ಪರ್ತಿರೋಧ  ಮತುತ್  ಸರಣಿ  ಪರ್ತಿರೋಧ  ಮೌಲಯ್ದ  ಲೆಕಕ್.  ಮೀಟರ್  ಪರ್ತಿರೋಧ,  ಮೀಟರ್  ಎಫ್ಎ ಡ್ 

ಗುರುತಿಸು ಕೆಯ  ಧಾನಗಳನುನ್.   ಓಮ್  ದುಯ್ತಿತ್ನ ಪರ್ತಿರೋಧ ಅಳೆಯುವ meters‐. ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಮೂಲ 

ನಿಮಾರ್ಣ, ಓಮ್ ಮೀಟರ್  ಕೆಲಸ  ಧಾನ. ಓಮ್ ಮೀಟರ್  ಧಗಳು  ‐ ಸರಣಿ ಮತುತ್ ಒಮ್ ನಂತಹ ಮೀಟರ್ 

ಷಂಟ್  ಮಾದರಿ.  ರೋಧ  ಮಾಪಕ  /  ನಿರೋಧಕ  ಪರೀಕಷ್ಕ,.  ಭೂಮಿಯ  ಪರೀಕಷ್ಕ  ‐  ನಿಮಾರ್ಣ  ಕೆಲಸ 

ಅನುಕೂಲಗಳು.  ಮತುತ್  ಓಮ್  ಮೀಟರ್  ಧ  ದುಷಪ್ರಿಣಾಮಗಳು.  ಎ   ಉಪಕರಣ  ‐  ಎ   ಅಳತೆಯ 

ಉಪಕರಣಗಳು  ರೀತಿಯ  ‐MI,  ಇ  1  ectro  ಶಕಿತ್  ಮಾಪಕ  ರೀತಿಯ,  ಕಾಯರ್ವಾ   ತತವ್,  ನಿಮಾರ್ಣ, 

ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತುತ್ MI ಉಪಕರಣ ಮತುತ್ ಎಲೆಕೊಟ್ರ್ೕ  ಶಕಿತ್ ಮಾಪಕ ಉಪಕರಣ  ದುಷಪ್ರಿಣಾಮಗಳು.  ಧ 

ಅನವ್ಯಗಳ. 

12. ಎಲೆಕೊಟ್ರ್ೕ  ಶಕಿತ್  ಮಾಪಕ  ಅನವ್ಯಗಳು  ‐  ೕ ಟ್ಮ್ೕಟರ್,  ದುಯ್ತ್  ಪರ್ವಾಹ,  ದುಯ್ತ್  ಅಳತೆ  ಸಾಧನಗಳ  ಶಕಿತ್ 

ಅಳೆಯುವ  ವಾದಯ್,  ದುಯ್ತ್  ಅಂಶ  ಮೀಟರ್  ಇತಾಯ್ದಿ  AC  ೕಲೆಟ್ೕಜ್  ಮತುತ್  PMMC  ಮೀಟರ್  (ಸುಧಾರಕ 

ಮಾದರಿ)  ಬಳ ಕೊಂಡು  ಪರ್ಸುತ್ತ  ಅಳತೆ.  ಇಂಡಕಷ್ನ್  ರೀತಿಯ  ಮೀಟರ್ ‐working  ತತವ್ ನಿಮಾರ್ಣ  ಮತುತ್ 

ಪರ್ವೇಶ ರೀತಿಯ ವಾದಯ್ಗಳ  ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಲ್. ನಿಮಾರ್ಣ ಮತುತ್ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನಗ್ಳು  ‐ ಒಂದೇ ಹಂತದ ಲ್ ಮತುತ್ 

ಮೂರು ಹಂತದ ಶಕಿತ್ ಮೀಟರ್, ವಾಯ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ವಾಲ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಮೀಟರ್, ಆಂಪೀರ್ ಅವರ್ ಮೀಟರ್,  ದುಯ್ತ್ 

ಅಂಶ ಮೀಟರ್ ಇತಾಯ್ದಿ 

13. ಶೇಷ  ಉಪಕರಣ:  ೕಲೆಟ್ೕಜ್  ಪರೀಕಷ್ಕ,  ನಿರಂತರತೆ  ಪರೀಕಷ್ಕ,  ಸರದಿ  ಪರೀ ೆ,  ಹಂತ  ಅನುಕರ್ಮ  ಸೂಚಕ, 

ಂಕೊರ್ನೈಜಿಂಗ್,  synchroscope,  _  ಆವತರ್ನ  ಮೀಟರ್.  ಉಷಣ್ಯುಗಮ್  ರೀತಿಯ  ದುಯ್ತ್  ಪರ್ವಾಹ 

ಮಾಪಕಗಳು. 

 



14. ಅರೆ ಕಂಡಕಟ್ರ್, ಕೋವೆಲನಿಸ್ಯ ಬಂಧದ ಲ್ ಡೋಪಿಂಗ್, ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹಯ್ ಅರೆವಾಹಕ. ಪಿ.ಎನ್ ಜಂಕಷ್ನ್ 

ಡ ೕಡ್, ಫಾವರ್ಡ್ರ್ ಮತುತ್ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು ಮುಮ್ಖ. ಡಿ ೕಡ್ (ಡಾಟಾ ೕಟ್) ಅನುನ್. ಡ ೕಡ್ 

ಅಪಿಲ್ಕೇಷನ್ಸ್. ಶೇಷ ಅರೆವಾಹಕ ಡ ೕಡ್-ಝೀನರ್ ಡ ೕಡ್, ಸುರಂಗ ಡ ೕಡ್, ೕಟೋ ಡ ೕಡ್. 

15. ಟಾರ್ನಿಸ್ಸಟ್ಗರ್ಳು. ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸುವುದು ಟಾರ್ನಿಸ್ಸಟ್ಗರ್ಳು, NPN & PNP ಟಾರ್ನಿಸ್ಸಟ್ರ್, ಚಿಹೆನ್, ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ, 

ಟಾರ್ನಿಸ್ಸಟ್ರ್ ಬಿಯ ಂಗ್ & ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ೕಡ್. ಟಾರ್ನಿಸ್ಸಟ್ರ್ ಬಿ, , ಇ ವಧರ್ನೆ, ಪರ್ಸುತ್ತ ಹೆಚಾಚ್ಗುವುದು, 

ೕಲೆಟ್ೕಜ್ ಹೆಚಾಚ್ಗುವುದು, ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಭ. ವಾಸತ್ವವಾಗಿ, MOSFET ಪರಿಚಯ. 

16. ಶುದಿಧ್ಕಾರಕಗ ಂದ: ಅಧರ್ ತರಂಗ ಸುಧಾರಕ, ಪೂಣರ್ ತರಂಗ (ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದರ್ ಕೊಳಾಯಿ) 

ಸುಧಾರಕ. ೕಲೆಟ್ೕಜ್ ಮ ಟ್ಪೆಲ್ೖಯಗರ್ಳು. ಶೋಧಕಗಳು: ಪೀಠಿಕೆ, ಉದೆದ್ೕಶ ಮತುತ್ ಏರಿ ತವನುನ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಬಳಕೆ. 

ಶೋಧಕಗಳು ಧಗಳು. ಧಾರಣಶಕಿತ್ಯ ಫಿಲಟ್ರ್, ಇಂಡಕೆಟ್ನ್ಸ್ ಶೋಧಕಗಳು, ಆ ರ್ ಶೋಧಕಗಳು, ಎ ಸ್ 

ಶೋಧಕಗಳು, ೕಲೆಟ್ೕಜ್ ಭಾಜಕಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಬೈಪಾಸ್ ಶೋಧಕಗಳು. 

17. ೕಲೆಟ್ೕಜ್ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು. ಪರಿಚಯ & ಉದೆದ್ೕಶ ಝೀನರ್ ನಿಯಂತರ್ಕರು, ಬದ  ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಗರ್ದ 

ನಿಯಂತರ್ಕರು, ಸರಣಿ ನಿಯಂತರ್ಕರು, 1C ನಿಯಂತರ್ಕರು, ವೇರಿಯಬಲ್ ನಿಯಂತರ್ಕರು 

18. ದುಯ್ತ್ ಸರಬರಾಜು ಘಟಕಗಳು. ಪರಿಚಯ, ಉದೆದ್ೕಶ ಮತುತ್ ಬಳಕೆ. ಯುಪಿಎಸ್ ಮತುತ್ SMPS, inverters 

ಮತುತ್ ಪರಿವತರ್ಕಗಳು. ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ಅನವ್ಯಗ ಗೆ Thyristor ಸಾಧನಗಳು: ಮೂಲಭೂತ ವರಣೆ ಮತುತ್ 

SCR ನ, TRIAC, DIAC ಅನವ್ಯಗಳ. 

19. ವಧರ್ಕ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು, ವಧರ್ನೆ ಕಾನೆಸ್ಪ್ಟ್. ವಧರ್ಕಗಳು ಧಗಳು. ತಾಪಮಾನ ಪರಿಣಾಮ. ಡಿ  

ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಮತುತ್ ಎ  ಲೋಡ್ ಲೈನ್. ಪಿ ಬಿ ಮೂಲ ನಿಮಾರ್ಣ, ಅನವ್ಯಗಳನುನ್. ಪಿ ಬಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಕೆಕ್ 

ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಲೇ 

20. ಆಂದೋಲಕಗಳು ಆ ಲೇಷನ್, ಆಂದೋಲನ ಆವತರ್ನ, ಮೂಲಭೂತ ಕೆಲಸ ತತವ್ ಮತುತ್ ಟಾಕ್ ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್, 

ಕಿರ್ಸಟ್ಲ್ ನಿಯಂತಿರ್ತ ಆಂದೋಲಕಗಳು, ಹಂತ ಪಲಲ್ಟ ಆಂದೋಲಕಗಳು, ಆ ರ್ ಮಜಲು ಆಂದೋಲಕಗಳು, 

Colpitt, ಕಾಲ್ಯ್ಪ್ಪ್, Flartely, ಮತುತ್ ಐ  ಆಂದೋಲಕಗಳ ಕೆಲಸ. 

21. ಸಟ್ಡಿ ಧ ಆಪ್-ಆಂಪಿಯರ್ ಅನವ್ಯಗಳನುನ್ -inverting ವಧರ್ಕ, ಬೇ ಗೆ, ಮತುತ್ ಭೇದಾತಮ್ಕ ವಧರ್ಕ. ನಾನು 

V ಮತುತ್ ನಾನು , ಇನುಸ್ಟ್ರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ವಧರ್ಕ 

22. op- ಆಂಪಿಯರ್ ಅನವ್ಯಗಳ ಬೇ ಕ್ಸ್ - ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟರ್ ಭಿನನ್, ಕಾಲದವರು (555) ಮತುತ್ ಇದರ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನಗ್ಳ 

ಪರಿಚಯ 

23. ಸಂಖೆಯ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು; ಬೈನರಿ, ಎಂಟರ ದಶಮಾಂಶ ಮತುತ್ ಹೆಕಾಸ್ಡೆ ಮಲ್ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್. ಸಂಖೆಯ್ 

ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ ಪರಿವತರ್ನೆ. ಬೂ ಯನ್ ಬೀಜಗಣಿತ, ಅವ  ಸಂಕಲನ, ವಯ್ವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತುತ್ 

ಭಾಗಾಕಾರ. 1 ಮತುತ್ 2 ಅಭಿನಂದನೆ, BCD ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ ಕೋಡ್ ASCII ಕೋಡ್, ಗೆರ್ೕಸ್ ಕೋಡ್. 

ಲಾಜಿಕ್ ಮಂಡಲಗಳನುನ್. ಬೇ ಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತುತ್, OR ಮತುತ್ NOT ಗೇಟ್.  ಡಿ-ಮಾಗರ್ನ್ \ ಪರ್ಮೇಯ. 

ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ - ಎನ್ಎಎನಿಡ್ ಮತುತ್ ಅಥವಾ ಗೇಟ್.  ಶೇಷ ಗೇಟ್ಸ್ - ಮಾಜಿ ಅಥವಾ, ಮಾಜಿ -NOR 

ಗೇಟ್ಸ್ ಮತುತ್ ಬಫರ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಅನವ್ಯಗಳನುನ್. ಮೂಲ ಅಂಕಿ ಮಾತರ್ಕೆಕ್, ಕಾಯರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್, 

ತಕರ್ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.  ಆಯಡ್ಗರ್ಳು - ಹಾಫ್ ಸಪರ್, ಪೂಣರ್ ಸಪರ್ Subtractor - ಹಾಫ್ subtractor, 

ಪೂಣರ್ subtractor.  ಫಿಪ್ ಬಳಸಬೇಕು - ಆಎರ್ಸ್ ಫಿಪ್ ಫಾಲ್ಪ್, ದೊರೆಯುತತ್ದೆ ಆಎರ್ಸ್ ಫಿಪ್ ಫಾಲ್ಪ್, ಜೆ.ಕೆ. 

ಫಿಪ್ ಫಾಲ್ಪ್,.  ಕೌಂಟರ್ ಮತುತ್ ರೆಜಿಸಟ್ಗರ್ಳನುನ್ ಬೇ ಕ್ಸ್. ಮ ಟ್ಪೆಲ್ಕಸ್ರ್ ಮತುತ್ de-- ಮ ಟ್ಪೆಲ್ಕಸ್ರ್. ಎನೊಕ್ೕಡರ್ 

ಮತುತ್ ಡಿಕೋಡರ್. BCD ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ ಪರ್ದಶರ್ನ, ದಶಮಾಂಶ ಡಿಕೋಡರ್ ಗೆ BCD ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. 

7 ಭಾಗದ ಲ್ ಪರ್ದಶರ್ನ ಸಕೂಯ್ರ್ಟಗ್ಳನುನ್ BCD ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. 



24. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್: ಪರ್ದಶರ್ನಗಳು: ಎಲ್ಇಡಿ, 7 ಭಾಗದ ಲ್ ಪರ್ದಶರ್ನ, ಎ ಸ್ಡಿ, ಆಟಿರ್, electro- ದೀಪಕ 

ಪರ್ದಶರ್ನಗಳು, ದುಯ್ತಿತ್ಗೆ ಭರಣೆಯ ಚಿತರ್ ಪರ್ದಶರ್ನ, ದರ್ವ ಆ  ಪರ್ದಶರ್ನ, ಡಾಟ್ ಮಾಯ್ಟಿರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ದಶರ್ನ  ಎ / 

ಡಿ ಮತುತ್ ಡಿ / ಪರಿವತರ್ಕಗಳು, ಪರಿಚಯ, ತೂಕದ ರಿಜಿಸಟ್ರ್ ಡಿ / ಪರಿವತರ್ಕ, ಅವ  (ಆರ್ 2R) ಏಣಿಯ ಡಿ / 

ಪರಿವತರ್ಕ, ಡಿ / ಪರಿವತರ್ಕ, ರಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಟೈಪ್ ಎ / ಡಿ ಪರಿವತರ್ಕ, GPIB ಅಂತರ 

ವರಣೆಯನುನ್ (ಸಾಮಾನಯ್ ಉದೆದ್ೕಶದ ಅಂತರಸಂಪಕರ್ ಬಸ್) ಐಇಇಇ - 488, ಆಎರ್ಸ್ 232  ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಮೀಟರ್: ಆವತರ್ನ ಮೀಟರ್, ಹಂತದ ಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಮತುತ್ ಸಮಯವನುನ್ ಉಪಕರಣ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಧಾರಣ 

ಮೀಟರ್.  

25. CRO: ಪರಿಚಯ ಮತುತ್ CRO ಅನವ್ಯಗಳ CRO ಕಿರ್ಯಾತಮ್ಕ ಬಾಲ್ಕ್ ರೇಖಾಚಿತರ್, ಆಟಿರ್ ದುಯ್ತ್ ಪೂರೈಕೆ. 

ಧ ಶೋಧಕಗಳು. ಉಭಯ ಕಿರಣದ CRO, ಡುಯ್ಯಲ್ ಜಾಡಿನ CRO, ಸಂಗರ್ಹ ಆ ಲೊಲ್ೕಸೊಕ್ೕಪ್ ರೀತಿಯ 

CrOS ಧ ರೀತಿಯ ಅಪಿಲ್ಕೇಷನ್ಸ್. 

26. ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪಿ  ಬಾಲ್ಕ್ ರೇಖಾಚಿತರ್, ಮ ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ತಂತಾರ್ಂಶ familiarization ಡಿ 

ರಾಂಗಳನುನ್, ಡಿ ಡಿ ರಾಂಗಳನುನ್, ಸೌಂಡ್ ಕಾಡ್ರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಚಯ.  ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಯಂತಾರ್ಂಶ, 

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು, ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಹಾಡೆವ್ೕರ್ರ್, ಪಿಯು, ಪಿಯು ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗಳು, ೕಡಿಗಳು ಮತುತ್ 

ರಾಮ್ಸ್, ನಾನು / ಪಿ ಮತುತ್ ಒ / ಪಿ ಮತುತ್ ಬಾಹಯ್ equ ipments, ಟಮಿರ್ನಲಗ್ಳು, ಪಿರ್ಂಟಗರ್ಳು, ಡೆಮಗ್ಳು 

ಡೇಟಾ ಇಂಟಫೇರ್ಸ್, ಎಡಿ  ಮತುತ್ ಡಿಎ  ಮೈಕೊರ್ ರ್ಸೆಸರ್ ಸೂಕಷ್ಮ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪರಿಚಯ, ಮೆಮರೀಸ್ 

ಇಂಟೆಲ್ 8085 ರ 8085. ಆಕಿರ್ಟೆಕಚ್ರ್ ಇನಸ್ಟ್ರ್ಕಷ್ನ್ ಸೆಟ್, ಮೈಕೊರ್ ರ್ಸೆಸರ್. 

1. ಡೇಟಾ ವಗಾರ್ವಣೆ ಗುಂಪು. 2. ಅಂಕಗಣಿತದ ಗುಂಪು. 3. ಲಾಜಿಕ್ ಗುಂಪು. 8085 ಮೂಲ ರ್ಗಾರ್ಮಿಂಗ್ 

ಇತಾಯ್ದಿ ಬಾಲ್ಕ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ ಮತುತ್ ಪಿನ್ 'ರೇಖಾಚಿತರ್ 8255 ಮತುತ್ ಅದರ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಸೇರಿಸುವ ಎರಡು 8 

ಬಿಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ವಯ್ವಕಲನ, ಎಂದು. ಮೈಕೊರ್ ರ್ಸೆಸರ್ ಅನವ್ಯಗಳನುನ್ 

 

27. ವಾಯ್ಪಿತ್ ಮತುತ್ ಉಪಕರಣ ಅವಶಯ್ಕತೆಯನುನ್. ಮಾಪನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಮಾಪನ ಪಧತಿಯ ಕಾಯಾರ್ತಮ್ಕ ಬಾಲ್ಕ್ 

ರೇಖಾಚಿತರ್ systems-. ಮಾಪನಾಂಕ ಮತುತ್ ಮಾಪನಾಂಕ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ - ಮೂಲ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್, 

ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ಸ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾನದಂಡಗಳು. ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳು - ಮೆಟಿರ್ಕ್ ವಯ್ವಸೆಥ್, ಮೂಲ & 

ಪೂರಕ ಘಟಕಗಳು, ಉತಾಪ್ದಿ ದ ಘಟಕಗಳ, ಅಂಶಗಳು ಮತುತ್ ಉದದ್, ಸಮೂಹ, ಸಮಯ, ಮತುತ್ ಆವತರ್ನದ 

ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಗುಣಿ ದಾಗ.  ತಾಪಮಾನ & ದುಯ್ತ್ ಘಟಕಗಳು.  ವಾದಯ್ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಯೀ 

ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ‐ ನಿಖರತೆ, ಸಂವೇದನೆ, ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ಸತತ್ ವಲಯ, ಪುನರಾವತರ್ನೀಯತೆ, ಪುನರುತಾಪ್ದನಾ, 

ಡಿರ್ಫ್ಟ್, ಡೆಡ್ ಬಾಯ್ಂಡ್,  ಂಬಡಿತ  ಸೆಟ್ರಿ ಸ್. ಚಲನ ೕಲ ಗುಣಗಳ ‐ ವೇಗ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ, ನಿಷೆಠ್, ಬಿದಿದ್ದಾದ್ರೆ. ದೋಷ, 

ಮಾಗರ್ ಬದಲಾವಣೆ, ನಿಜವಾದ ಮೌಲಯ್, ಡೇಟಾ. ಆಫ್ errors‐ ವಯ್ವ ಥ್ತ ಯಾದೃಚಿಛ್ಕ & ನಾಯ್ಯಸಮಮ್ತವಲಲ್ದ 

ದೋಷ  ಧಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ / ಅನಿ ಚ್ತತೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ  ಂಧುತವ್ವನುನ್. ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ಅಳತೆ. 

ಪರಿಚಯ, ವೈಶಾಲಯ್ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳು ಹಂತ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ,  ಳಂಬ, ಸಮಯವನುನ್ ನಿಗದಿಗೊ ಸು ಪರಿಭರ್ಮಣ ದರ 

ಏರಿಕೆ. ಕುಗಿಗ್ಸುವ ಮತುತ್ ಅದರ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆಯನುನ್. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ  ಶೆಲ್ೕಷಣೆ ‐ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ, 

ಸರಾಸರಿ ಸರಾಸರಿ  ಚಲನ  ಚಲನ,  ಚಲನ. 

28. ಮರಗಳ & ಸೆಟ್ರ್ೕನ್ ಮಾಪನ. ಪರಿಚಯ ಮಾಪಕಗಳು, ಆಯಾಸ ಮಾಪಕಗಳು ಮತುತ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ರೀತಿಯ 

ತ . ಸೆಟ್ರ್ೖನ್ ಮಾಪಕಗಳು, ಲೋಡ್ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಪಿಲ್ಕೇಷನ್ಸ್. LVDT, RVDT, ಪರ್ ೕಜನಗಳು ಮತುತ್ 

ಮಿತಿಗಳನುನ್. 

29. ಚಲನೆಯ ವೇಗ / vibrometers ಮತುತ್ ವೇಗವಧರ್ಕ ಮಾಪನ. ವೇಗಮಾಪಕ ಮತುತ್  ಪ್ೕಡೋಮೀಟಗರ್ಳಂತಹ 

ನಡು ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ. 



tachometers  ಧಗಳು ‐ ಎಡಿಡ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಮಾದರಿ, ಎ  ಮತುತ್ ಡಿ  ವೇಗಮಾಪಕ. Stroboscope ಮತುತ್ ಅದರ 

ಅನವ್ಯಗಳನುನ್. ಭೂಕಂಪಗಳ ವಾದಯ್. 

30. ದರ್ವಗಳನುನ್ & ಅನಿಲಗಳು ಪೆರ್ಶರ್ ತತವ್. ದರ್ವ ಒತತ್ಡ ಮಾಯ್ಟರ್ ಪಿರ್ನಿಸ್ಪಲ್ಸ್, ಒತತ್ಡ ದರ್ವಗಳನುನ್ ಒತತ್ಡ ಮತುತ್ 

ಪರಿಮಾಣ, ಸಾಂದರ್ತೆ ಮತುತ್  ಷಟ್ ಗುರುತವ್ ಘಟಕಗಳ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು. ದರ್ವ pres‐ ಖಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು. ಪರಿಮಾಣ, ತಾಪಮಾನ ಮತುತ್ ಹರಿಯುವ ಒತತ್ಡ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ. ಒತತ್ಡ ಮತುತ್ ಘಟಕ 

ಪರಿವತರ್ನೆಗಳು ಘಟಕಗಳು.  ಒತತ್ಡ  ಧಗಳು: ಸಂಪೂಣರ್, ಗೇಜ್, ವಾತಾವರಣದ ಮತುತ್ ನಿವಾರ್ತ ಒತತ್ಡ ಅವರ 

ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಹಡಗುಗಳು.  Barometers, manometers ರೀತಿಯ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯಗಳನುನ್. 

31. ಒತತ್ಡ  ಧಗಳು elements‐ ಬೋಡರ್ನ್ ನ ಗೆಯನುನ್, ಫಲಕಗಳು, ಬೀಜಕೋಶಗಳು, ಮತುತ್ ತಿದಿ ಸಂವೇದಕ. 

ರೀತಿಯ, ಆಕಾರಗಳನುನ್,  ಧ ಅನವ್ಯಗಳ ಬಳಸುವ ವಸುತ್, ಪರ್ತಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತುತ್ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ಇರುತತ್ದೆ. 

ಒತತ್ಡ ರೀತಿಯ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯಗಳನುನ್ ಬದಲಾಗುತತ್ದೆ. 

32. ದುಯ್ತ್ ಒತತ್ಡ ಸಂ ಾಪರಿವತರ್ಕಗಳು. ಪರಿವತರ್ನೆ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಒತತ್ಡ 

ಸಂ ಾಪರಿವತರ್ಕಗಳು ಧಾನ. ಮೆಟಿರ್ಕ್ ತರಬೇತಿ potentio. ಸಂ ಾಪರಿವತರ್ಕಗಳು, ಕೆಪಾಯ್ ಟಿವ್ 

ತರಬೇತಿ. ಸಂ ಾಪರಿವತರ್ಕಗಳು, reluctance- ಸ ೕರ್ ಒತತ್ಡ ಸಂ ಾಪರಿವತರ್ಕಗಳು, ಆಯಾಸ ಗೇಜ್ 

ಒತತ್ಡ ಸಂ ಾಪರಿವತರ್ಕಗಳು, ಪೀಜೋಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಒತತ್ಡ ಸಂ ಾಪರಿವತರ್ಕ. ಒತತ್ಡ ಸಂ ಾಪರಿವತರ್ಕಗಳು 

ಭೇದ. 

33. ಕಡಿಮೆ ಒತತ್ಡ ಮಾಪನ. ನಿವಾರ್ತ, ಮಾಪಕಗಳು, ಉಷಣ್ ವಾಹಕತೆ ಮಾಪಕಗಳು, pirani ಮಾಪಕಗಳು, 

ಉಷಣ್ಯುಗಮ್ ಮಾಪಕಗಳು, ಸಡಿಲ ಡಿ iaphragm. ಅಯಾನೀಕರಣ ಗೇಜ್, ಮಾಯ್ಕಿಲ್ ೕಡ್ ಗೇಜ್, ಧಾರಣ 

manometers. ಒತತ್ಡ ಸಲಕರಣೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿಣರ್ಯ ಧಾನ. ಡೆಡ್ ತೂಕ ಪರೀಕಷ್ಕ ಮತುತ್ ಕಾಂ 

ನಿವಾರ್ಹಕರು / ಬಹು ಧಗಳು ಒತತ್ಡ ಉಪಕರಣ ಅನುಸಾಥ್ಪನ ಮತುತ್ ಸ ರ್ ಂಗ್. ಒತತ್ಡ ಟಾರ್ನಿಸ್ಮ್ಟಗರ್ಳು, 

ಅನುಸಾಥ್ಪನಾ ಕಾಮ್- ಪ್ೕಕಗರ್ಳು, ಒತತ್ಡ ಟಾಯ್ಪ್ಸ್, ಪರ್ತೆಯ್ೕಕತೆ ಕವಾಟ, ವಾದಯ್ ಕೊಳವೆಗಳ, ಸಂಪಕರ್ಗಳನುನ್ 

ಮತುತ್ ಹೊಂದಿಕೆಗಳ ಎ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕವಾಟ, ವಾದಯ್ ಕವಾಟವನುನ್ ಮಿಡಿತವು ಕೆಳಗೆ ದೊಡಡ್ದು ಉತಾಸ್ಹ ಭಂಜಕ, 

ಧನಿಫಲಕ ೕಲು, ಒತತ್ಡ ಟಾರ್ನಿಸ್ಮ್ಟರ್, ಅನುಸಾಥ್ಪನ, ಧಾನ, ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮತುತ್ ಆರೋ ಸುವಾಗ, 

ಕೊಳವೆಗಳ, ದುಯ್ತ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗೆ ಇರಿಸುವ, ಒಂದು ನಿವರ್ಹಣೆಯು ಮಾಗರ್ದ ರ್ಗಳನುನ್ ತೊಂದರೆ 

ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತುತ್ ದುರ ತ್, ವಾದಯ್ ಅಂಗಡಿ ಸುರಕಷ್ತೆ. 

34. ದರ್ವ ಹರಿ ನ ಗುಣಗಳನುನ್. ದರ್ವಗಳು, ದರ್ವಗಳು ಮೂಲ ಗುಣಗಳನುನ್ ಚಲನೆಯ ಲ್, ಹರಿ ನ ಪರ್ಮಾಣ ಮತುತ್ 

ಪರ್ಮಾಣ ಹರಿವು, ಹರಿ ನ ವೇಗ, ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಸಂಖೆಯ್, ಹರಿ ನ ಪರ್ಮಾಣ ಮತುತ್ ನಡು ನ ಸಂಬಂಧವನುನ್ 

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಹರಿಯುವಂತೆ ದರ್ವಗಳು, ಘಟಕಗಳು ಪಡೆಯುವ ಲ್ ಒತತ್ಡ, ಪರ್ದೇಶ, ಪರ್ಮಾಣ. 

ಲ್ೕ ಮೀಟಸ್ರ್ ಧಗಳು - ತಲೆ ರೀತಿಯ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ಮಾದರಿ, ಪರಿಮಾಣಾತಮ್ಕ ಲ್ೕ 

ಮೀಟಸ್ರ್. ಮಾಸ್ ಲ್ೕ ಮೀಟಸ್ರ್. ಲ್ೕ ಮೀಟಸ್ರ್ ಮುಖಯ್ಸಥ್ ಪರ್ಕಾರ: ಕೆಲಸ ತತವ್ ರೀತಿಯ-ಕೊಳವೆ ಕೊಳವೆ, 

ಸಂದು ಪೆಲ್ೕಟ್ ಮತುತ್ ಇದು ತಂದೆಯ ಆಕಾರಗಳನುನ್. Pitot ಟೂಯ್ಬ್, ಹರಿವು ನ ಕೆಗಳು, ರಚನೆಗಳು, 

ಚಿತಿರ್ೕಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಅನುಕೂಲಗಳು, ಮಿತಿಗಳನುನ್, ಅಪಿಲ್ಕೇಶನಗ್ಳು, ಧ ಹರಿವು ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ 

ವಸುತ್ಗಳನುನ್. ಹರಿಯು ಕೆಯ ಪರ್ಮಾಣಕೆಕ್ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಸಾಧನಗಳೂೆಂದಿಗೆ 

ಧಗಳು.  ತೆರೆದ ಛಾನೆಲ್ ಲ್ೕ, weirs, ಗುರುತುಗಳು ಮತುತ್ flumes ಓಪನ್ ಛಾನೆಲ್ ಲ್ೕ ಮೀಟರ್-ತತವ್. 

ಧ ಆಕಾರಗಳು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್, ನಿವರ್ಹಣೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ರೀತಿಯ ಹರಿವು meter- 

rotameter, ರಚನೆಗಳು, ಕೆಲಸ ತತವ್ ಅನವ್ಯಗಳನುನ್. ಒ ಲ್ೕಟ್ ಎಫ್ ಧ ಆಕಾರಗಳ, ಆರ್ ದೇಹ ಮತುತ್ 

ಲ್ೕಟ್ ಫಾರ್ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮಾದರಿ. rotameter ಪರ್ದಶರ್ನ ಅಳತೆ ಅನಿಲ ಮತುತ್ ದರ್ವ ಹರಿ ನ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು. 



35. ಧನಾತಮ್ಕ Displacement Meters. ಪರ್ ೕಜನಗಳು ಮತುತ್ ಧನಾತಮ್ಕ ಸಾಥ್ನಾಂತರಣ ಮೀಟರ್, ಪಿಸಟ್ನ್ 

ಮೀಟರ್, ಹೊಯಾದ್ಡುವ ಪಿಸಟ್ನ್ ಮಾಪಕವನುನ್, ದಿಕೂಸ್ಚಿ ಮೀಟರ್ ತಿರುಗುವ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೀಟರ್, ಹಾಲೆಗ ರುವ 

ಪರ್ಚೋದಕ ಮತುತ್ ಅಂಡಾಕಾರದ ಲ್ೕ ಮೀಟರ್ notating ಧನಾತಮ್ಕ ಸಾಥ್ನಾಂತರಣ ಮೀಟರ್ ಮಾಪನಾಂಕ 

ದುಷಪ್ರಿಣಾಮಗಳು. ಟಾಗೆರ್ಟ್ ಲ್ೕ ಮೀಟಸ್ರ್, ಜಲಚಕರ್ ಮೀಟರ್, ಕಾಂತೀಯ ಲ್ೕ ಮೀಟಸ್ರ್ ಶೃಂಗಕೆಕ್ ಲ್ೕ 

ಮೀಟರ್ ಹರಿಯುತತ್ವೆ. ನಿಮಾರ್ಣ, ಕೆಲಸ ತತವ್, ಪರ್ ೕಜನಗಳು ಮತುತ್ ಅನನುಕೂಲ, ಅನವ್ಯಗಳ. 

ಸಾಮೂ ಕ ಲ್ೕ ಮೀಟರ್, ಉಷಣ್ ಲ್ೕ ಮೀಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಅಲಾಟ್ರ್ ಸೋನಿಕ್ ಲ್ೕ ಮೀಟಸ್ರ್ ಸಾರಾಂಶ 

ಮೂಲಭೂತ Carioles. ಡಾಪಲ್ರ್ ಟ್ ಧಾನ. ಕಿರಣದ ಚಲನ. ಧಾನ, ಆವತರ್ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಧಾನ, 

36. ಘನ ಕಣಗಳ ಪರ್ವ ಸು ಕೆಯ ಮಾಪಕದ. ಗಾತಿರ್ೕಯ ಘನವಸುತ್ಗಳ ಲ್ೕ ಮೀಟರ್ ತಾಯ್ಜಯ್ವನುನ್ ಘನ ಸಾತ್ರ 

ಮತುತ್ ಸಾಮೂ ಕ ಹರಿ ನ ವೇಗ,, ಘನ ಸಾಮೂ ಕ ಲ್ೕ ಮೀಟರ್, ಬೆಲ್ಟ್ ರೀತಿಯ ಘನ ಮೀಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ 

ರೀತಿಯ ಘನ ಮೀಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವೇಗ ಸೆನಿಸ್ಂಗ್ ಮತುತ್ ಗನ್ಲ್ ರ್ಸೆ ಂಗ್, ನಿರಂತರ ತೂಕ ಹುಳ ಅಳತೆ. 

37. ಮಟಟ್ದ ಮಾಪನ ತತವ್ಗಳು. ಮಟಟ್ದ ಮಾಪನಗಳು ಘನ ಮತುತ್ ದರ್ವ, ಪರಿಮಾಣ ಮತುತ್ ಸಾಮೂ ಕ, ಯಾಂತಿರ್ಕ 

ಮತುತ್ ದುಯ್ತ್ ರೀತಿಯ ಧಗಳು. ಸಂವೇದಿ ಮಾಪಕಗಳು, ಸಂಗರ್ಹ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಮಾಪಕಗಳು, ದೃ ಟ್ ಕನನ್ಡಕ, 

ಕಾಂತೀಯ ಮಾಪಕಗಳು, ತೇಲುವ, ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಪಕಗಳು ಮೇಲೆ . ಅಂಶಗಳು ತೆರೆದ ಮತುತ್ ಮುಚಿಚ್ದ 

ಚಾನೆಲ್ ಮಟಟ್ದ ಅಳತೆಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅಗತಯ್ ದೆ ಮಟಟ್ದ ವ್ಚಗ್ಳು, ಹೆಚುಚ್ ಒತತ್ಡದ ತೊಟಿಟ್ಯ ಲ್ 

ಪಾದರಸದ ಮಟಟ್ವು ವ್ಚಗ್ಳು, ಮಟಟ್ದ ಪತೆತ್, ಕಾಂತೀಯ ರೀಡ್ ಬದಲಾಗುತತ್ದೆ. ಒತತ್ಡ ತಲೆ ಉಪಕರಣ. 

ಜಲಗಾರ್  ಒತತ್ಡ, ಷಟ್ ಗುರುತವ್, ಒತತ್ಡ ದರ್ವಗಳು, ಒತತ್ಡ ತಲೆ ಉಪಕರಣ, ಏರ್ ಬೆಲೊಲ್ೕಸ್ U- ಟೂಯ್ಬ್ 

manometers, ಏರ್ ಪಜ್ರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು, ದರ್ವ ಪಜ್ರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು, ಶಕಿತ್ ಸಮತೋಲನ ಡಯಾಫರ್ಮ್ 

ಸಟ್ಮ್. 

38.  ದುಯ್ತ್ ಧಾನ ವಾಹಕತೆ ಮತುತ್ ಧಾರಣ ಧಾನ. , ದರ್ವ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಅಂದಾಜು ಧಾರಣ ಅನೆವ್ೕಷಕಗಳು 

ಶೂನಯ್ ಮತುತ್ ಸಾಪ್ಯ್ನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನುನ್, ಸೋನಿಕ್ ಮಟಟ್ದ ಪತೆತ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಟಟ್ದ ಪತೆತ್.  ಘನ ಮಟಟ್ದ 

ಮಾಪನ. ಮಟಟ್ದ ನಿಧರ್ರಿಸಲು ತೂಕ ಬಳ ಕೊಂಡು, ಸೋನಿಕ್ ಘನ ಮಟಟ್ದ ಮಾಪನ 

ಮೈಕೊರ್ೕವೇವ್, ಘನ ಮಟಟ್ದ, ಧನಿಫಲಕ ವ್ಚಗ್ಳು, ಪರಮಾಣು ಮಾಪಕಗಳು, ಸೂಕಷ್ಮ್ ತರಂಗ ಘನ ಮಟಟ್ದ ಪತೆತ್ 

ಅಳೆಯಲು ಧಾರಣ ಶೋಧಕಗಳನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ . 

39. ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನ. ತಾಪಮಾನ, ಶಾಖ, ಶಾಖ, ಬದಲಾಗುತಿತ್ರುವ ದೈ ಕ ರಾಜಯ್ದ ಫಾಯ್ರನಿಹ್ೕಟ್ ಮತುತ್ 

ಸೆ ಸ್ಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ರಾಂಕಿನ್ ಮಾಪಕಗಳು ಮತುತ್ ಕೆ ವ್ನ್ ತಾಪಮಾನದ ಮಾಪನಗಳನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಮತುತ್ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಪಕಗಳು. ಂಕ್ & ಮುನೆನ್ಚಚ್ರಿಕೆಗಳು ಸರಿದೂಗಿಸುತತ್ದೆ 

ತಾಪಮಾನ ಅಳತೆ ವಾದಯ್ಗಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಬೇಕಾದ.  ಎರಡು  ಲೋಹಗ ಂದಾದ  ಮತುತ್ 

ದರ್ವ  ತುಂಬಿದ  ತಾಪಮಾನ  ಉಪಕರಣ.  ಎರಡು  ಲೋಹಗ ಂದಾದ  ಥಮಾರ್ಮೀಟರ್,  ದರ್ವ  ಇನ್  ಗಾಜಿನ 

ಥಮಾರ್ಮೀಟರ್,  ತುಂಬಿದ  ವಯ್ವಸೆಥ್  ಥಮಾರ್ಮೀಟರ್,  ಥಮಾರ್ಮೀಟರ್  ಬಲಬ್ಗ್ಳು,  ಕಾಯ್ಪಿಲರಿ  &  ಬೋಡರ್ನ್ 

ನ ಗೆಯನುನ್,  ಭತಿರ್  ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ  ತಾಪಮಾನ  ಟಾರ್ನಿಸ್ಮ್ಟಗರ್ಳು,  ಅನುಕೂಲಗಳು  ಮತುತ್  ತುಂಬಿದ  ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ 

ಪರ್ ೕಜನಗಳು ಮತುತ್ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

 

40. ದುಯ್ತ್ ತಾಪಮಾನ ವಾದಯ್. ಪರ್ತಿರೋಧ ಥಮಾರ್ಮೀಟರ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತ್ದೆ, RTD ಸೇತುವೆ 

CIRCUITS, ಪರ್ಮುಖ ತಂತಿಯ ದೋಷ, RTD ಅಂಶಗಳನುನ್  
 



41. RTD ಬಾ ಗಳು ರ ಸುವ, ಪರ್ ೕಜನಗಳು ಮತುತ್ RTDs, thermisters, thermocouples, ಮಾಜಿ 

ಒತತ್ಡ ತಂತಿಗಳು ಪರ್ತಿಕೂಲತೆಗಳು ಮತುತ್ ಉಲೆಲ್ೕಖ ಜಂಕಷ್ನ್ ತಾಪಮಾನ, ಉಷಣ್ಯುಗಮ್ ಜಂಕಷ್ನ್ ನಿಮಾರ್ಣ, 

ಉಷಣ್ಯುಗಮ್, ಅನುಕೂಲಗಳು ರೀತಿಯ thermocouples ಅನಾನುಕೂಲಗಳನುನ್ ಸರಿದೂಗಿಸುತತ್ದೆ. 

42. ಪೈರೊಮೆಟಿರ್. ಆಣಿವ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ದುಯ್ತಾಕ್ಂತೀಯ ಕಿರಣಗಳ ವರಿಸುವ ಪೈರೋಮೆಟಿರ್, emittance 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್, ತಾಪಮಾನ, ತರಂಗ ಉದದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮತುತ್ ಶಕಿತ್, pyrometers ಕಿರಣಾತಮ್ಕ ಆಪಿಟ್ಕಲ್ 

ಮತುತ್ ಕಿರಣ ಉಷಣ್ಮಾಪಕ ಉಪಕರಣ ಬಳ , ಉದದ್ಗಳು ತರಂಗ, 

43. ರೆಕಾಡರ್ರ್:  ರೆಕಾಡರ್ರ್, ನಿಮಾರ್ಣ, ಕೆಲಸ ತತವ್ ಧ ಭಾಗಗಳ ಲ್ ಅನುಸಾಥ್ಪನ ಮತುತ್ ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ಮತುತ್ 

ದುಯ್ನಾಮ್ನ ರೆಕಾಡರ್ರ್ ಬಳಕೆ ಪರಿಚಯ. ಟ್ರ್ಪ್ ಚಾಟ್ರ್, ವೃತಾತ್ಕಾರದ ಚಾಟ್ರ್. 

44. ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಅಂತಿಮ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಂಶಗಳು. ಫೈನಲ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಂಶಗಳು, ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸುವ, ಹೊರೆ 

ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರಿಹಾರ, ಕುಣಿಕೆಗಳು, ನಿಯಂತರ್ಣ ಅ ಥ್ರ, ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆಯನುನ್ ಅಡಚಣೆಗಳು 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಂದೆ ತಿಂದು, ಅಂತಿಮ ನಿಯಂತರ್ಣ ಉಪ ವಯ್ವಸೆಥ್, ನಿಯಂತರ್ಣ ಸಂಕೇತ, ದುಯ್ತ್ 

ನಿಯಂತರ್ಣ ಸಂಕೇತಗಳನುನ್, fluidic ನಿಯಂತರ್ಣ ಸಂಕೇತಗಳನುನ್, ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ಮತುತ್ ಹೈಡಾರ್ ಕ್ 

ಭಾಗಗಳು  Actuators. ಬದಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಒತತ್ಡ, ಒತತ್ಡ / ಪರಿಮಾಣ / ತಾಪಮಾನ ಸಂಬಂಧದ 

ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಟೆಂಪ್ ಬದಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಇ ಇಎಫ್ಇ ಮಾತರ್ ಸಾಕು CTS. 

ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸುವ, ಧನಿಫಲಕ ಚಾಲಕ, ವಸಂತ ಮತುತ್ springless 

ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸುವ, ನೇರ ಮತುತ್ ರಿವಸ್ರ್ ನಟನೆಯನುನ್ ಚಾಲಕ, ಪಿಸಟ್ನ್ ಚಾಲಕ, positioner,. ಎಲೆಕ್ಟ್ 

45. ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಕವಾಟಗಳು. ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಕವಾಟಗಳು ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಭಾಗಗಳು, ನಿಯಂತರ್ಣ ಕವಾಟಗಳು 

ರೀತಿಯ ಕವಾಟ ಹರಿ ನ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು -liner, ಸಮಾನ ಶೇಕಡಾವಾರು, ತವ್ರಿತ ತೆರೆಯುವ ಕವಾಟಗಳು, 

ಗೊಲ್ೕಬ್ ಕವಾಟಗಳು, ಕೇಜ್ ಕವಾಟಗಳು, ಚಿಟೆಟ್ ಕವಾಟಗಳು, ಚೆಂಡನುನ್ 1 ಕವಾಟಗಳು, ನೀವು iding 

ತಡೆಹಲಗೆಗಳ, ಧನಿಫಲಕ ಕವಾಟಗಳು, ಒಡಕು ದೇಹದ ಕವಾಟಗಳು ಆಧರಿ  , ಕೆಪಾಯ್ ಟಿವ್ ಆಧಾರವುಳಳ್ 

ರೀತಿಯ ಕವಾಟ, ಸಾಮೀಪಯ್ ವ್ಚ್, ಐಆರ್ ವ್ಚ್, ಸೂಕಷ್ಮ್ ವ್ಚ್, ಮಿತಿಯನುನ್ ವ್ಚ್, ಇತರ ನಿಯಂತರ್ಣ 

ಕವಾಟಗಳು, ನಿಯಂತರ್ಣ ಕವಾಟ ಯಾಂತಿರ್ಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಆಯೆಕ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಕವಾಟಗಳು, ಕವಾಟ 
positioner. 

46. ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಅನವ್ಯಗಳನುನ್. ನೀರಿನ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕೆಲಸ ಫೀಡ್ ಅನುಕರ್ಮ. ಕವಾಟ 

ನಿಯಂತರ್ಣ, ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ ಬಾಲ್ಕ್ ಕವಾಟಗಳು, ಅಂತಿಮ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಂಶಗಳು, ರಿಲೇ ತಕರ್ 

ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಲ್ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಕವಾಟ ನಿಯಂತರ್ಣ, ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು ಮತುತ್ ಉತೆತ್ೕಜಕಗಳು, ಜಲಚಕರ್ 

ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್, ಥೊರ್ಟಲ್ ಮತುತ್ ಗವನರ್ರ್ ಕವಾಟಗಳು ಮತುತ್ ಉತೆತ್ೕಜಕಗಳು ರ ಲ್ ಸರದಿಯ ಪಂದಯ್ದ ಲ್ 

ಅನವ್ಯಿಸುವ. 

ನಿಯಂತರ್ಣ ಕವಾಟಗಳು ಧ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಪರಿಚಯ. 

47. ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು ಪರಿಚಯ. ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು ಬೇ ಕ್ ಬಾಲ್ಕ್ ನ ೆ. ಪರ್ ೕಜನಗಳು ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ 

ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತುತ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅನಲಾಗ್ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು, ನಿಯಂತರ್ಣ 

ಶೆರ್ೕಣಿಗಳು ಮತುತ್ ಮಿತಿಗಳನುನ್, ನಿಯಂತರ್ಣ ಲೂಪ್ ಪಿ. . ಅಳತೆ ಸಂಕೇತಗಳನುನ್ ಅಂತಿಮ ನಿಯಂತರ್ಣ 

ಅಂಶಗಳು, ಪರ್ಸುತ್ತ proportioning ಸತ್ರಿಸುತಾತ್. ಬೇಟೆ ಮತುತ್ ಉತಪ್ನನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ನಿಯಂತರ್ಕ ಮತುತ್ 

ತಮಮ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಧಗಳು. ನಿಯಂತರ್ಕ ಧಗಳು, ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು ವಾಯ್ಪಿತ್ಯನುನ್ ಮಿತಿ, on/ ಆಫ್ 

ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು, ನೇರ ಮತುತ್ ನಟನೆಯನುನ್ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು ಅನುಪಾತದ ಲ್ರುತತ್ದೆ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು, ಕೈಯಿಂದ 

/ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಒಡಕು ನಿಯಂತರ್ಣ, ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ರಿವಸ್ರ್. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ೕಮಿತಗೊ ಸುವ 

ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಚ್ ನಿಯಂತರ್ಣ, ಅನುಪಾತ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್, .ಫಾವರ್ಡ್ರ್ ಆಹಾರ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್ 



ಕಾಯ್ಸೆಕ್ೕಡ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮತೆತ್ ಆಹಾರ. ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ಮತುತ್ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ 

ನಡುವೆ ಹೋ ಕೆ.  ಸಂವಹನ ರ್ೕಟೋಕಾಲ್ ಮೂಲ ಾನ.  ನಿಯಂತರ್ಕ ಮಾದರಿಗಳು ಮತುತ್ ಶುರ್ತಿ. 

ನಿಯಂತರ್ಕ ಶುರ್ತಿ, ಸೆಟಿಟ್ಂಗ್, ನಿಯಂತರ್ಕ ಧಾನಗಳನುನ್ ಅನುಪಾತದ ಲ್ರುತತ್ದೆ ಕರ್ಮದ ಲ್, ಆಫ್ ಸೆಟ್, 

ಅ ಭಾಜಯ್ ಕರ್ಮದ, ೕಡ್, ಉತಪ್ನನ್ ೕಡ್ (ಪರ್ಮಾಣ) ಂಗಲ್ ೕಡ್ ನಿಯಂತರ್ಕ, ಎರಡು ಕರ್ಮದ ಲ್ 

ನಿಯಂತರ್ಕ, ಮೂರು ಕರ್ಮದ ಲ್ ನಿಯಂತರ್ಕ ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಶುರ್ತಿ ನಿಯಂತರ್ಣ ಲೂಪ್, ಹಂತ chnge- 

ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ಧಾನ. 

48. ರ್ಗಾರ್ಮೆಬಲ್ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು ಪರಿಚಯ. ಇತಿಹಾಸ ರ್ೕಗಾರ್ಂ ಮೀ ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು, 

ರ್ಗಾರ್ಮೆಬಲ್ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು, PLCs ಕೆಲವು ಮಿತಿ, ಪಿಎ ಸ್ ರ್ೕಗಾರ್ಮಿಂಗ್ 

ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಧಾನ 

49. ಇನುಪ್ಟ್ / ಔಟುಪ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು. ಇನುಪ್ಟ್ / ಔಟುಪ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು, I / O ಇಂಟಫೇರ್ಸ್, ಇನುಪ್ಟ್ ಘಟಕಗಳು, 

ಔಟುಪ್ಟ್ ಘಟಕಗಳು, ಇನುಪ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಎನೊಕ್ೕಡಗರ್ಳು, ಪರ್ದಾನ ಸಾಧನಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಆ ಟ್-

ಪರ್ತೆಯ್ೕಕತೆಯ ಲ್, ಸುರಕಷ್ತೆ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ. 

50. ಸಂಸಕ್ರಣ ಮತುತ್ ರ್ೕಗಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್. ಪಾರ್ಸೆಸರ್ ಯೂನಿಟ್, ಮೆ ರಿ, ಮೆ ರಿ ಸಂಸೆಥ್, ಏಣಿಯ 

ಚಿತರ್ಗಳು, ಡೇಟಾವನುನ್ ಎಂದಿಗೂ, ಹೆಚುಚ್ ಬಳ ದ ರ್ೕಗಾರ್ಮಿಂಗ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳು, ಆರಂಭಿಸಲು ನಿ ಲ್ಸಲು, 

ನಿಲಾದ್ಣದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇತರ ರ್ೕಗಾರ್ಮಿಂಗ್ ಚಿಹೆನ್ ಕಾಲದವರು ಮತುತ್ ಕೌಂಟರ್, ಡೇಟಾ ಕುಶಲ 

ಸೂಚನೆಗಳನುನ್, ಪಯಾರ್ಯ ಪಿಎ ಸ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳು 

51. ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು: ಸಾಮ್ಟ್ರ್ ಸಾಧನಗಳು ಅಗತಯ್, ಹಾಟ್ರ್ ಟಾರ್ನಿಸ್ಮ್ಟಗರ್ಳು ಭ ಷಯ್ದ, 

ಅನುಕೂಲಗಳು, ಅನವ್ಯಗಳನುನ್. HART ಸಾಧನಗಳ ಕೆಲಸ ಧಾನ, ಹಾಟ್ರ್ ರ್ೕಟೋಕಾಲ್. HART 

ಸಂವಹನಕಾರರ ಮತುತ್ ಪಿ  ಆಧಾರಿತ HART ಸಾಧನ ಸಂರಚನೆಯನುನ್. HART ಸಾಧನಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ 

ಹಂತಗಳ ಲ್. ಸಂವಹನ ಮೂಲಭೂತ: ಸಮನವ್ಯತೆ ಮತುತ್ demodulation, ಶಬದ್ದ ಅನುಪಾತವನುನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಸಂವಹನ ಮೂಲಭೂತ -PWM, PCM ಆದ, FSK ಎನ್ ಗನ್ಲ್ 

52. ನಿವವ್ಳ ಕೆಲಸ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ ಜಾಲಬಂಧಗಳ ಧಗಳ. LAN, ವಾನ್, 

ಎತನೆರ್ಟ್. ಬಿಂದು ಮತುತ್ ಬಹು ನೆಟವ್ಕಿರ್ಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರಿಂಗ್, ಡೆಲಾಟ್, ಸಾಟ್ರ್ ಸಂಪಕರ್ಗಳನುನ್. ಅಗತಯ್ಕಿಕ್ಂತ 

ನೆಟ್. ಟಿ ಪಿ / ಐಪಿ ಳಾಸಗಳು ಮತುತ್ ವರಣೆಗಳು. ಕೇಬಲ್ ಭಾಗಗಳು ( ಎಟಿ) ರೀತಿಯ, ಮತುತ್ ಅವರ 

ವರಣೆ. ಧ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕಟ್ಸ್ರ್. ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಸಹ ಅ ೕಯ ಕೇಬಲಗ್ಳು ಮತುತ್ 

ಫೈಬರ್ ಆಪಿಟ್ಕ್ ಕೇಬಲಗ್ಳು. networking- ತಂತಿ ಕಟಟ್ರ್ ಬಳಸುವ ಧ ಉಪಕರಣಗಳು, ಗರಿಗರಿಯಾದ 

ಉಪಕರಣ, ಮೆ ರಿ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಹೋಲಡ್ರ್, ಮೆ ರಿ ಬೆಲ್ೕಡ್ ನ ಗೆಯನುನ್, ಬೆಲ್ೕಡ್ ಕಾಯ್ಸೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಟ್ರ್ಪ್ ಸಾಧನ. 

ಟಮಿರ್ನೇಟಗರ್ಳಷುಟ್ ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕನೆಕಟ್ಸ್ರ್, ಟಾಯ್ಪ್ಸ್, ಮಾಪನಾಂಕ ಸಾಧನ ಇತಾಯ್ದಿ 

53. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ SCADA ಮತುತ್ ಡಿ ಎಸ್ ಆಫ್. ಇತಿಹಾಸ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯ. ಮೂಲ ವಾಸುತ್ ಲಪ್, ಬಾಲ್ಕ್ 

ರೇಖಾಚಿತರ್ ವರಣೆ ಪರ್ ೕಜನಗಳು ಮತುತ್ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮಗಳು, ಅನವ್ಯಗಳ. Terminology- RTU 

(ದೂರದ ಹರಡುವ ಘಟಕ, ಕೇಂದರ್ ಮೇ ವ್ಚಾರಣಾ ಕೇಂದರ್, ಸಂವಹನ ರೀತಿಯ ೇತರ್ದ ಲ್ ನುಡಿಸು ಕೆ ಮತುತ್ 

ರೀತಿಯ 

54. ೇತರ್ ಬಸ್: ಭ ಷಯ್ದ, ಅನುಕೂಲಗಳು, ವಾಸುತ್ ಲಪ್, ಮೂಲಭೂತ ಬಾಲ್ಕ್ ರೇಖಾಚಿತರ್, ಕೆಲಸ. ಕೆಲಸ ಕೇಂದರ್, 

ಮಾನವ ಯಂತರ್ ಇಂಟಫೇರ್ಸ್ (HMI ಎಂಬುದು). (ಮೂಲ ರೀತಿಯ), ನಿಯಂತರ್ಕ, ಘಟಕಗಳು, ಗೇಟೆವ್ೕ, 

ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ಸಂಪಕರ್ ಬಸ್ ಸ ಲ್ ದ ನಾನು / ಒ ಘಟಕಗಳು, ೇತರ್ದ ಲ್ ಬಸ್ ಸಾಧನಗಳು (ನಾನು / 

0), ದೂರದ ಪರ್ಸರಣ ಫಲಕ (ಆಟಿರ್ಪಿ), ಎತನೆರ್ಟ್. ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ಸಾಧನದ ವರಣೆ ಭಾಷೆ (EDDL) ಮತುತ್ 

ಸಾಧನವು ವರಣೆ (ಡಿಡಿ). ಫೀಲ್ಡ್ ಬಸ್ ದುಯ್ತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತುತ್ ಅದರ ಕಾಯರ್. 1 Digita 1 ಮತುತ್ ಬಹು 



ಡಾರ್ಪ್ ಸಂವಹನ ರ್ೕಟೋಕಾಲ್ ntroduction. ಮಾರಾಟಗಾರರು. ನೀಡ್ ಮತುತ್ ಪುನರುಕಿತ್ ಅನುಕೂಲಗಳು. 

Futures- ಗರ್ಂಥಾಲಯ, ಅಪ್, ಧ ರೂಪದ ಭ ಷಯ್ದ, ವರದಿಗಳು (ಎಚಚ್ರಿಕೆ, ಘಟನೆಗಳು) ಕರೆ, ಇತಿಹಾಸ, 

ವಾಯ್ಪಾರ ಇತಾಯ್ದಿ 

55. ಬೇ ಕ್ ಹೈಡಾರ್ ಕ್ಸ್: ಹೈಡಾರ್ ಕ್ಸ್ ತತವ್ಗಳು. ದರ್ವ ಶಕಿತ್ ಮತುತ್ ಹೈಡಾರ್ ಕ್ಸ್, ಬಲ, ತೂಕ ಮತುತ್ ಸಾಮೂ ಕ, 

ಒತತ್ಡ, ಕೆಲಸ, ದುಯ್ತ್, ಶಕಿತ್, incomprcssibility ಮತುತ್ ಅಲಲ್ದ ಪರ್ಸರಣ, ಜಲಗಾರ್  ಒತತ್ಡ, ಪಾಯ್ಸಕ್ಲ್ 

ನಿಯಮ, ದರ್ವ ದುಯ್ತ್ ಪರ್ಸರಣ ಕೊಳವೆಗಳ ಲ್ ದರ್ವ ಹರಿ ನ, ಬನೌರ್ ಲ್ ದಾಧ್ಂತ, ಪರಿಣಾಮ ಶಾಖ ದರ್ವ . 

ಷಟ್ ಹೈಡಾರ್ ಕ್ ದುಯ್ತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಹೈಡಾರ್ ಕ್ ದರ್ವಗಳು. ಜಲಚಾ ತ, ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು, ನ್ಗಧ್ತೆ, 

ನ್ಗಧ್ತೆಯನುನ್ ಸೂಚಯ್ಂಕ, ನ್ಗಧ್ತೆ ಮತುತ್ ಒತತ್ಡ, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದರ್ವ ಆಯೆಕ್, ಘಟಕ ರಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್, ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ಗಳು ಮಾ ನಯ್, ನೀರು, ಕರಗಿ  ಗಾ , ೕಮಿಂಗ್, ತುಕುಕ್ 

ಮತುತ್ rusting, ಹೈಡಾರ್ ಕ್ ದರ್ವಗಳ ರೀತಿಯ. ದಿಕಿಕ್ನ ನಿಯಂತರ್ಣ ಕವಾಟಗಳು. ದಿಕಿಕ್ನ ನಿಯಂತರ್ಣ ಕವಾಟ 

ವಗೀರ್ಕರಣ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲ್ ಕವಾಟಗಳನುನ್ ಮಶೆರ್, 'ಗೊಲ್ೕಬ್, ಗೇಜ್, ಪಲ್ಗ್, ಸೂಜಿ, ಚೆಂಡನುನ್, 

ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲ್ ಕವಾಟಗಳನುನ್ ಕವಾಟಗಳು ಪರಿ ೕ , ಪೈಲಟ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಚೆಕ್ 

ಕವಾಟಗಳು, ಸೂಪ್ಲ್ ಕವಾಟಗಳು, ಮೂರು ರೀತಿಯ ಲ್ ಸೂಪ್ಲ್ ಕವಾಟಗಳು, ಹೈಡಾರ್ ಕ್ ೕಟಾರ್, 

ಯಾವುದೇ ಹಾಗೂ ಎನಿಸ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ ಕವಾಟಗಳು, ಕವಾಟಗಳು ಡುವ , ನಾಲುಕ್ ಮತುತ್ ಐದು ರೀತಿಯ ಲ್ 

ಕವಾಟಗಳು, ರೋಟರಿ ಸೂಪ್ಲ್ ಕವಾಟಗಳು, ನೀಲನ ೆಯನುನ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳು, ಹರಿವು ರೇಟಿಂಗ್, ಭಾಗಗಳು. 

56. ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ತತವ್ಗಳನುನ್, ಸಮೂಹ, ಒತತ್ಡ, ಕೆಲಸ ಮತುತ್ ಶಕಿತ್, ಸಂಮದರ್ನೀಯತೆಯು ವಾಯು ದೆಯ್ 

ಕಾನೂನು, ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ದರ್ವ ಅಧಿಕಾರದ ಪರ್ಸರಣ, ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ಹತೋಟಿ, ಏರ್ ಗುಣಗಳನುನ್, ಪೈಪ್ 

ಸಾಲುಗಳ ಲ್ ಗಾ ಯ, ವಾಯು ಒತತ್ಡದ, ಬನೌರ್ ಯ ಕಾನೂನು, ನೂಯ್ಮಾಯ್ಟಿಕ್ ದುಯ್ತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ 

ಘಟಕಗಳನುನ್ ನ್ಗಧ್ತೆಯನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಗಾ ಯ ಚಿಕಿತೆಸ್. ಗಾ ಯ ಚಿಕಿತೆಸ್, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಫಿಲಟ್ರಿಂಗ್, ಸಂಬಂಧಿತ 

.ಆದರ್ರ್ತೆ, ತೇವಾಂಶ, ನೀರು ತೆಗೆದು, ಡೂಯ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ತೇವಾಂಶ ಭಜಕಗಳು, ತೈಲ ಸಕ್ರ್ಬಬ್ಗರ್ಳ ಲ್, ಏರ್ 

ಡೆ ಯರ್, (ನೀರಾಗುವ ಮತುತ್ ೕರು ಕೆ ರೀತಿಯ) ಏರ್ ಗಾರ್ಹಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗಾ ಯ ಚಿಕಿತೆಸ್. 

ಚಿಕಿತೆಸ್ಯ ಧಾನಗಳು, ಬೇಪರ್ಡಿಕೆ ಕಲು ತಗೊ ಸುತತ್ವೆ, ಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ವಗೀರ್ಕರಣ ಮತುತ್ 

ರೇಟಿಂಗ್, ಮಾಧಯ್ಮದ ಮೇಲೆ  ಶೋಧಕಗಳು, ಆಳ ಶೋಧಕಗಳು, ೕರು ಕೆ ಫಿಲಟ್ಗರ್ಳ ರೀತಿಯ, ಏರ್ 

ನಯಗೊ ಸುವ ಕಲು ತಗೊ ಸುತತ್ವೆ. 

57. ಪೈಪಿಂಗ್ ಮನೆ ಮತುತ್ ಫಿಟಿಟ್ಂಗ್. ಕೊಳವೆ ಗಾ ಯ, ಕೊಳವೆಗಳ ಆಯಾಮಗಳು ಮತುತ್ ಸುರಕಷ್ತೆ ಅಂಶಗಳು, 

ಕೊಳವೆಗಳ ಸಂಪಕರ್ಗಳ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಮತುತ್ ಸಂಪೀಡಿತ ವಾಯು ನ ಲ್ ಕೊಳವೆಗಳ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನಗ್ಳು, ಲೋಹದ 

ಕೊಳವೆಗಳ, ಟೂಯ್ಬ್ ಅನುಸಾಥ್ಪನ, ಲೋಹದ ಟೂಯ್ಬ್ ಮನೆ, ಮೆದುಗೊಳವೆ ಫಿಟಿಟ್ಂಗ್ ಮತುತ್ ಸಂ ೕಜಕ, 

ಮೆದುಗೊಳವೆ ಅನುಸಾಥ್ಪನ ಬಾಗುವುದು ಮತುತ್ ಕೊಳವೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಕೊಳವೆಗಳ 

58. ಶೆಲ್ೕಷಣಾತಮ್ಕ ಉಪಕರಣ. ಮೂಲ ಶೆಲ್ೕಷಣಾತಮ್ಕ ವಾದಯ್ಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ. ಪಿಹೆಚ್ ಅಳತೆಗ ಗೆ 

ಉಪ ೕಗಿಸುತಾತ್ರೆ ದುಯ್ದಾವ್ರಗಳ ಧಗಳು. ಪಿಹೆಚ್ ಮತುತ್ mV.PH ಸೂಚಕ ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳು 

ಸಂಬಂಧ. ವಾಹಕತೆ ಮೀಟರ್. ಕರಗಿದ DªÀÄèಜನಕ ಮೀಟರ್. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


