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മുഖവുര
ഫനീനനികസ്പ് (ഫനീനനികസ്പ് വനിതസ്പ് യഹയോക്കും-യമഡസ്പ്
എകേസ്വനിപ്സമന്റസ്പ് & ഇസനയോയവറനീവസ്പ്
എക്സനിരനിസമന്റസ്പ്സസ്പ് യപയോജകസ്പ്, ഭയോരത സരവ്വകേലയോശയോലകേളനിസല ശയോസ്ത്രപഠനതനിസന്റ വനികേസനക്കും
ലക്ഷക്ഷ്യമയോക്കനിസക്കയോണസ്പ് 2004 - ല ആരക്കുംഭനിച. ഈ യപയോജകനിനു കേനീഴനിലുള്ള രണസ്പ് പധയോന
പവരതനങ്ങള്
സചെലവസ്പ്
കുറഞ്ഞ
ലയബയോറട്ടറനി
ഉപകേരണങ്ങള്
നനിരമനിക്കലുക്കും
അദക്ഷ്യയോപകേരക്കസ്പ് പരനിശനീലനക്കും നലകേലുമയോണസ്പ്.
മുന്പസ്പ് പുറതനിറക്കനിയ എസസ്പ് ഐസനിസന്റ ഒരു പുതനിയ മയോതൃകേയയോണസ്പ് എക്സസ്പ് ഐസസ്പ്
ജുനനിയര. ഹഹസ്ക്കുള് കകയോസുകേള്ക്കുക്കും അതനിനു മുകേളനിലുമുള്ളവരക്കസ്പ് അനുയയയോജക്ഷ്യമയോയ രനീതനിയനില
സൂക്ഷ്മ പഠനതനിലൂസടെ അറനിവസ്പ് ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള ഒരു ഉപകേരണമയോയനിട്ടയോണസ്പ് ഇതനിസന
കേണക്കയോക്കുനതസ്പ്. ഇതനിസന്റ ഡനിഹസന് ലളനിതവുക്കും വഴക്കമുള്ളതക്കും പരുക്കനയോയതക്കും സചെലവസ്പ്
കുറഞ്ഞതമയോയനി ഉതമമയോക്കുനതനിനസ്പ് ഞങ്ങള് ശ്രമനിചനിട്ടുണസ്പ്. വക്ഷ്യക്തനികേള്ക്കസ്പ് ഇതനിസന്റ കുറഞ്ഞ
വനില
തയോങ്ങയോനയോവുനതയോണസ്പ്.
സബല്ലടെനിക്കുയമയോള്
അടെയ്ക്കുന
നയോലസ്പ്
ചുവരുകേളുള്ള
ലയബയോറട്ടറനിയനിലല്ലയോസത പുറതസ്പ് വനിദക്ഷ്യയോരതനികേള് പരനീക്ഷണക്കും നടെത്തുനതസ്പ് കേയോണയോസമന്നുക്കും
ഞങ്ങള് പതനീക്ഷനിക്കുന്നു.
ഹയോരഡസ്പ് സവയര ഡനിഹസന് സസ്വതന്ത്രവുക്കും യറയോയലറനി മുക്തവുമയോണസ്പ് . ജനി.എന്.യു ജനറല
പബകനികേസ്പ് ഹലസന്സനിനു കേനീഴനിലയോണസ്പ് ഈ യസയോഫസ്പ് സവയര പസനിദനീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്പ് . ഈ
യപയോജകനിസന്റ പുയരയോഗതനി, ഉപയയയോകേതക്ഷ്യ സമൂഹതനിസന്റയുക്കും ഐ.യു.എ.സനി - യുസടെ പുറസമയുള്ള
മറയനകേക്കും
വക്ഷ്യക്തനികേളുസടെയുക്കും
സജനീവ
പങയോളനിതവുക്കും
സക്കുംഭയോവനയുക്കും
സകേയോണസ്പ്
ഉണയോയനിട്ടുള്ളതയോണസ്പ്, പയതക്ഷ്യകേക്കും പയതക്ഷ്യകേക്കും വനിവരരനിചനിട്ടുള്ള പരനീക്ഷണങ്ങള് സചെയ്തുസകേയോണസ്പ്
ഈ യരഖയനിസല സതറ്റുകേള് തനിരുതനിയ ശ്രനീ. എസസ്പ്.സവങനിട്ടരയോമനുക്കും സപയോഫ.ആര.നയോഗരയോജനുക്കും
ഞങ്ങളുസടെ നനനി യരഖസപ്പെടത്തുന്നു.
ജനി.എന്.യു ഫനീ യഡയോകേക്യുസമയന്റഷന് ഹലസന്സനിനു കേനീഴനിലയോണസ്പ് എക്സസ്പ് ഐസസ്പ്
ജുനനിയര ഉപയയയോക്തൃ മയോനുവല വനിതരണക്കും സചെയനിട്ടുള്ളതസ്പ്.
അജനിതസ്പ് കുമയോര.ബനി.പനി

അദക്ഷ്യയോയക്കും .1
ഇനനി തടെങ്ങയോക്കും
1.1 ആമുഖക്കും
ചെനിട്ടയയയോടകൂടെനിയ
നനിരനീക്ഷണങ്ങളുക്കും
പരനീക്ഷണങ്ങളുക്കും
നടെതനിസക്കയോണസ്പ്
ഭഭൗതനികേയലയോകേസത പഠനിക്കുനതയോണസ്പ് ശയോസ്ത്രക്കും. അന്ധവനിശസ്വയോസങ്ങളുക്കും യുക്തനിരഹനിത
വനിശസ്വസങ്ങളുമല്ല, മറനിചസ്പ് യുക്തനി വനിചെയോരവുക്കും നക്ഷ്യയോയചെനിനയുക്കും നനിലനനിലക്കുന ഒരു സമൂഹസത
സൃഷനിക്കുനതനിനയോയനി യഥയോവനിധനിയുള്ള ശയോസ്ത്ര പഠനക്കും അനനിവയോരക്ഷ്യമയോണസ്പ് . ആധുനനികേ
യലയോകേതനിസന്റ സമദസ്പ് വക്ഷ്യവസ്ഥയസ്പ് ആവശക്ഷ്യമുള്ളത്ര സടെകനീഷക്ഷ്യനയോസരയുക്കും എഞനിനനീയരമയോസരയുക്കും
ശയോസ്ത്രജ്ഞയരയുക്കും പരനിശനീലനിപ്പെനിക്കുനതനിനുക്കും
ശയോസ്ത്രപഠനക്കും അതക്ഷ്യനയോയപക്ഷനിതമയോണസ്പ് .
ഉപകേരണങ്ങളുസടെ അഭയോവക്കും സകേയോണസ്പ് ഏതയോണസ്പ് എല്ലയോയനിടെത്തുക്കും പരനീക്ഷണങ്ങള്ക്കസ്പ് പയോധയോനക്ഷ്യക്കും
നലകേയോസത പുസ്തകേങ്ങളനിലൂസടെയയോണസ്പ് ശയോസ്ത്രക്കും പഠനിക്കുനതസ്പ്. തത്ഫലമയോയനി കൂടതല
വനിദക്ഷ്യയോരതനികേളുക്കും അവരുസടെ കയോസസ്പ് മുറനിയനിസല അനുഭവങ്ങളുക്കും ഹദനക്കുംദനിന ജനീവനിതതനില
യനരനിടന പശ്നങ്ങളുക്കും പരസരക്കും ബന്ധനിപ്പെനിക്കയോന് കേഴനിയയോസത വരുന അവസ്ഥയനിലയോണസ്പ് .
കേസണതലുകേളുസടെയുക്കും പരനീക്ഷണങ്ങളുസടെയുക്കും അടെനിസ്ഥയോനതനില ശയോസ്ത്രക്കും പഠനിക്കുനതനിലൂസടെ
ഒരു പരനിധനി വസര ഇതസ്പ് പരനിഹരനിക്കയോവുനതയോണസ്പ്.
യപഴണല കേക്കുംമന്യൂട്ടറുകേളുസടെ ആവനിരഭയോവവുക്കും അവയുസടെ സുലഭമയോയ ലഭക്ഷ്യതയുക്കും
ലയബയോറട്ടറനി ഉപകേരണങ്ങളുസടെ ഉത്പയോദനതനിനസ്പ് ഒരു പുതനിയ പയോത തറക്കുകേയുണയോയനി. ഒരു
സയോധയോരണ കേക്കുംമന്യൂട്ടറനില ചെനില ഹയോരഡസ്പ് സവയറുകേള് യയയോജനിപ്പെനിചസകേയോണസ്പ് ഒരു സയന്സസ്പ്
ലയബയോറട്ടറനിയയോയനി അതനിസന പരനിണമനിപ്പെനിക്കയോവുനതയോണസ്പ്. തയോപക്കും, മരദക്കും, പയവഗക്കും, തസ്വരണക്കും,
ശക്തനി, യവയോള്യട്ടജസ്പ്, കേറണസ്പ് എനനിവ യപയോലുള്ള അളവനിനുക്കും/നനിയന്ത്രണതനിനുമുള്ള ഭഭൗതനികേ
ഘടെകേങ്ങള് ശയോസ്ത്രപരനീക്ഷണങ്ങളനില സയോധയോരണയയോയനി ഉള്സപ്പെടന്നു. അളവനിലുള്ള
ഭഭൗതനികേസസ്വഭയോവക്കും വളസര സപസട്ടനസ്പ് മയോറുനതയോസണങനില അളവുകേള് യന്ത്രവത്ക്കരനിയക്കണതക്കും
അതനിനസ്പ് കേക്കുംമന്യൂട്ടര സഹയോയകേമയോയ ഒരു ഉപകേരണക്കും ആകുനതമയോണസ്പ്. ഉദയോഹരണതനിനയോയനി,
അതയോതസ്പ്
സമയതസ്പ്
എ.സനി
സമനനിയനിസല
യവയോള്യട്ടജസ്പ്
വക്ഷ്യതനിയയോനങ്ങള്
മനസനിലയോക്കുനതനിനയോയനി അതസ്പ് ഓയരയോ മനില്ലനി സസക്കന്റനിലുക്കും അളയക്കണതയോയനിട്ടുണസ്പ്.
ഉചെനിതമയോയ കൃതക്ഷ്യതയനിലൂസടെ പരനീക്ഷണങ്ങള് നടെത്തുനതനിനുള്ള കേഴനിവസ്പ് യനടനതവഴനി
ഗയവഷണയോധനിഷനിതമയോയ ശയോസ്ത്രപഠനതനിസന്റ
സയോധക്ഷ്യത തറന്നു നലകുനതയോണസ്പ് .
വനിദക്ഷ്യയോരതനികേള്ക്കസ്പ് ഗണനിതശയോസ്ത്ര യമയോഡലുകേള് സകേയോണസ്പ് പരനീക്ഷണതനിനുള്ള ഡയോറസയ
തയോരതമക്ഷ്യക്കും സചെയയോന് കേഴനിയുനതക്കും വനിവനിധ തരക്കും അപൂരവ്വതകേസള നയനിക്കുന അടെനിസ്ഥയോന
നനിയമങ്ങസള
പരനിയശയോധനിക്കുവയോന്
കേഴനിയുനതമയോണസ്പ് . എക്സസ്പ് ഐസസ്പ് (യുവ
എഞനിനനീയരമയോരക്കുക്കും ശയോസ്ത്രജ്ഞനയോരക്കുക്കും യവണനിയുള്ള പരനീക്ഷണങ്ങള് ) കേനിറസ്പ് എനതസ്പ് സ്കൂള്
തലക്കും മുതല ബനിരുദയോനനര ബനിരുദക്കും വസരയുള്ള വലനിയ യതയോതനിലുള്ള പരനീക്ഷണങ്ങസള
സഹയോയനിക്കുനതനിനയോയനി രുപകേലപ്പെന സചെയനിട്ടുള്ളതയോണസ്പ്.
ഇതസ്പ് ഇലയകയോണനികേസ്പ്
എഞനിനനീയരമയോരക്കുക്കും
വനിയനയോദതലപ്പെരരക്കുക്കും
ഒരു
പരനീക്ഷണ
ഉപകേരണമയോയുക്കും
വരതനിക്കുനതയോണസ്പ്.
ഇലയകയോണനികനിസന്റയയയോ
കേക്കുംമന്യൂട്ടര
യപയോഗയോമനിങ്ങനിസന്റയയയോ
വനിശദയോക്കുംശങ്ങള് അറനിയയോസതതസന ഉപയയയോക്തയോക്കള്ക്കസ്പ് പുതനിയ പരനീക്ഷണങ്ങള്
നനിരമനിക്കുനതനിനയോയനി ലളനിതവുക്കും സസ്വതന്ത്രവുമയോയ എക്സസ്പ് ഐസനിസന്റ ആരക്കനിസട്ടക്ചെര

അനുവദനിക്കുനതയോണസ്പ്.

1.2 ഉപകേരണക്കും
കേക്കുംമന്യൂട്ടറനിസന്റ
യു.എസസ്പ്.ബനി യപയോരട്ടസ്പ് മുയഖന എക്സസ്പ് ഐസസ്പ് ജുനനിയറനിസന
ബന്ധനിപ്പെനിക്കുകേയുക്കും പവര നലകുകേയുക്കും സചെയ്യുന്നു. എക്സസ്പ്യറണല സനിഗ്നലുകേസള
ബന്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനയോയനി ചെനിത്രക്കും 1.1 ല കേയോണനിചനിട്ടുള്ളത യപയോസല ഇതനിനസ്പ് ധയോരയോളക്കും
ഇന്പുട്ടസ്പ്/ഔട്ടസ്പ്പുട്ടസ്പ് സടെരമനിനലുകേള് രണസ്പ് വശത്തുമയോയനി സജനീകേരനിചനിട്ടുണസ്പ് . ഇതനിനസ്പ് ഈ
സടെരമനിനലുകേളനില
യവയോള്യട്ടജനിസന
നനിരനീക്ഷനിക്കുനതനിനുക്കും
നനിയന്ത്രനിക്കുനതനിനുക്കും
കേഴനിയുനതയോണസ്പ്. മറസ്പ് പരയോമനീററുകേള് അളക്കുനതനിനയോയനി (തയോപക്കും, മരദക്കും യപയോലുള്ളവ)
അനുയയയോജക്ഷ്യമയോയ സസന്സര എലസമന്റുകേള് ഉപയയയോഗനിചസകേയോണസ്പ് അവസയ ഇലകനിക്കല
സനിഗ്നലുകേളയോയനി നമുക്കസ്പ് മയോയറണതണസ്പ്.

പധയോനക്കും : എക്സസ്പ് ഐസനിയലയസ്പ്
ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന പുറയമയുള്ള യവയോള്യട്ടജുകേള്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള പരനിധനിക്കുളളനില ആയനിരനിയക്കണതയോണസ്പ്. A1 ഉക്കും A2 ഉക്കും ഇന്പുട്ടുകേള് +_5
യവയോള്ട്ടസ്പ് പരനിധനിക്കുളളനില ആയനിരനിയക്കണതക്കും IN1 ഉക്കും IN2 ഉക്കും 0 മുതല 5V വസര
പരനിധനിക്കുളളനില ആയനിരനിയക്കണതമയോണസ്പ്. ഈ പരനിധനികേള് സചെറുതയോയനി ലക്കുംഘനിക്കുനപക്ഷക്കും
ഒരു എറര സമയസജസ്പ് സതളനിഞ്ഞു വരുനതയോണസ്പ് . യപയോഗയോമനിസന്റ പതനികേരണക്കും നനിന്നു
യപയോകുകേയയോസണങനില ഉപകേരണതനിസന വനീണക്കും പവരതനിപ്പെനിക്കുനതനിനയോയനി എകനിറസ്പ് സചെയസ്പ്
യു.എസസ്പ്.ബനി - സയ വനീണക്കും ബന്ധനിപ്പെനിയക്കണതയോണസ്പ്. കൂടെനിയ യവയോള്യട്ടജസ്പ് സ്ഥനിരമയോയ
നയോശതനിനസ്പ് വഴനിസയയോരുക്കുനതയോണസ്പ്. കൂടെനിയ യവയോള്യട്ടജുകേസള
അളക്കുനതനിനയോയനി
സറസനിസനിവസ്പ്
സപയോട്ടന്ഷക്ഷ്യല ഡനിഹവഡര സനറസ്പ് വരക്കുകേള് ഉപയയയോഗനിചസ്പ്
അവസയ
ക്രമയോനുഗതമയോയനി കുറയ്യക്കണതയോണസ്പ്.
1.2.1 പുറയമയുള്ള ബന്ധനിപ്പെനിക്കലുകേള്
എക്സസ്പ്യറണല ഇന്പുട്ടസ്പ്/ഔട്ടസ്പ്പുട്ടസ്പ് സടെരമനിനലുകേളുസടെ പവരതനങ്ങള് ചുരുക്കതനില
തയോസഴ വനിവരനിക്കുന്നു.
യപയോഗയോമനിബനിള് യവയോള്യട്ടജസ്പ് യസയോഴസ്പ് (PVS) : യസയോഫസ്പ് സവയറനില നനിന്നുക്കും 0 മുതല
+5V പരനിധനി വസര ഏതസ്പ് മൂലക്ഷ്യതനിലുക്കും സസറസ്പ് സചെയയോവുനതയോണസ്പ് . 12 ബനിറസ്പ്സസ്പ് എന
സറസലന്യൂഷന് അരതമയോക്കുനതസ്പ് ഏറവുക്കും ചുരുങ്ങനിയ യവയോള്യട്ടജസ്പ് 1.5 മനില്ലനി യവയോള്ട്ടനിനസ്പ്
അടതയോസണനയോണസ്പ്. PVS പരനിയശയോധനിക്കുനതനിനയോയനി ഒരു റനീഡസ്പ് - ബയോക്കസ്പ് ഉണസ്പ്.
+_5V അനയലയോഗസ്പ് ഇന്പുട്ടുകേള് (A1&A2): +_5 യവയോള്ട്ടസ്പ്സസ്പ് പരനിധനിക്കുളളനില
യവയോള്യട്ടജസ്പ് അളക്കയോന് കേഴനിയുനതയോണസ്പ് . 12 ബനിറയോണസ്പ് ഉപയയയോഗനിയക്കണന ഹസലൂഷന്.
ഒരു യലയോ ഫനീകേസ്വന്സനി ഓസനിയലയോയസയോപ്പെനിസന്റ പവരതന ക്ഷമത നലകേനിസക്കയോണസ്പ്
സമയതനിസന്റ ഒരു പവരതനക്കും എന യപയോസല ഈ സടെരമനിനലുകേളനിസല യവയോള്യട്ടജസ്പ്
കേയോണനിക്കുവയോന് കേഴനിയുനതയോണസ്പ്. ഏറവുക്കും കൂടെനിയ സയോക്കുംപനിങ്ങസ്പ് യററസ്പ് സസക്കന്റനില 250,000
തവണയയോണസ്പ്.10 MΩ ഉള്ള ഒരു ഇക്കുംപനിഡന്സസ്പ് ഇന്പുട്ടസ്പ് രണനിനുക്കും ഉണസ്പ്.

ചെനിത്രക്കും 1.1: ഇരു വശങ്ങളനിലുമുള്ള എക്സസ്പ്യറണല കേണക്ഷനുകേള് കേയോണനിക്കുന എക്സസ്പ്
ഐസസ്പ് ജൂനനിയറനിസന്റ മുകേള് പയോനല. യസയോഫസ്പ് സവയറുകേള് നനിരമനിക്കുനവരക്കസ്പ്
പയോപ്തമയോക്കുനതനിനുയവണനി ഉയദശനിചനിട്ടുള്ളതയോണസ്പ് ചെനില സടെരമനിനലുകേള്ക്കസ്പ് എതനിരയോയനി
കേയോണനിചനിട്ടുള്ള ചെയോനല നമറുകേള്. സനിഗ്നലുകേളുസടെ ദനിശ സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതനിനയോയയോണസ്പ് ആയരയോ
ചെനിഹക്കും. ഉദയോഹരണതസ്പ്നയനി, A1-ല നനിന്നുള്ള ആയരയോ ചെനിഹക്കും അരതമയോക്കുനതസ്പ് സടെരമനിനല
1 ല നനിന്നുള്ള സനിഗ്നല ചെയോനല നമര 1 യലക്കസ്പ് യപയോകുന്നു എനയോണസ്പ്.

0-5V അനയലയോഗസ്പ് ഇന്പുട്ടുകേള് (IN1&IN2): 0 മുതല 5V
യവയോള്യട്ടജുകേസള ഈ സടെരമനിനലുകേള്ക്കസ്പ് അളക്കുവയോന് സയോധനിക്കുനതയോണസ്പ്.

പരനിധനിക്കുള്ളനിസല

സറസനിസനിവസ്പ് സസന്സര ഇന്പുട്ടസ്പ് (SEN): ഇതസ്പ് പധയോനമയോയുക്കും ഹലറസ്പ് ഡനിപ്പെന്റന്റസ്പ് സറസനിസര,
സതരമനിസര, യഫയോയട്ടയോ-ടയോന്സനിസര എനനിങ്ങസനയുള്ള സസന്സറുകേസള ഉയദശനിചള്ളതയോണസ്പ്.
5.1k ൨ സറസനിസറനിലൂസടെ 5 യവയോള്ട്ടനിയലക്കസ്പ് SEN-സന ബന്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതയോണസ്പ്. ഇതനിനസ്പ്
തനതയോയുള്ള ഒരു അനയലയോഗസ്പ് കേക്കുംപയോയരറര കൂടെനിയുണസ്പ്.
ഡനിജനിറല ഇന്പുട്ടുകേള് (IN1&IN2): അനയലയോഗക്കും ഡനിജനിറലുക്കും ഇന്പുട്ടുകേളയോയനി IN1, IN2
ഇന്പുട്ടുകേള്ക്കസ്പ് പവരതനിക്കയോന് കേഴനിയുനതയോണസ്പ്. ഡനിജനിറല യമയോഡനില ഒനനിലതയോസഴയുള്ള
ഏതസ്പ് യവയോള്യട്ടജുകേസളയുക്കും യലയോജനികേസ്പ് 0(HIGH) ആയുക്കും 2.5 യവയോള്ട്ടനിനു മുകേളനിലുള്ള
ഏസതയോനനിസനയുക്കും യലയോജനികേസ്പ് 1(LOW) ആയുക്കും കേണക്കയോക്കുനതയോണസ്പ്. യവയോള്യട്ടജസ്പ് ഇന്പുട്ടസ്പ്
ഇടെക്കനിടെയസ്പ് ഉയരനതക്കും തയോഴ്ന്നതമയോയനി വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസസപ്പെടകേയയോസണങനില ഈ സടെരമനിനലുകേള്ക്കസ്പ്
ബന്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള സനിഗ്നലനിസന്റ ഫനീകേസ്വന്സനിയുക്കും ഡന്യൂട്ടനി ഹസക്കനിളുക്കും അളക്കുവയോന്
കേഴനിയുനതയോണസ്പ്. ഹമയക്രയോ സസക്കന്റസ്പ് സറസലൂഷന് ഉപയയയോഗനിചസകേയോണസ്പ് ഈ പനിന്നുകേളനിസല
യവയോള്യട്ടജസ്പ്
ടയോന്സനിഷനുകേള്ക്കനിടെയനിലുള്ള
ഹടെക്കും
ഇന്റരവലുകേസള
അളക്കുവയോന്
സയോധനിക്കുനതയോണസ്പ്.
ഡനിജനിറല ഔട്ടസ്പ് പു ട്ടസ്പ് (OD1):യസയോഫസ്പ് സവയര ഉപയയയോഗനിചസകേയോണസ്പ് 0 മുതല 5 വസര OD1-ല
യവയോള്യട്ടജസ്പ് സസറസ്പ് സചെയയോവുനതയോണസ്പ്.
സസ്വയര യവവ്സസ്പ് SQR1 & SQR2: ഔട്ടസ്പ്പുട്ടനിനസ്പ് 0 മുതല 5 വസര വക്ഷ്യതനിചെലനക്കും
സക്കുംഭവനിക്കുകേയുക്കും ഫനീകേസ്വന്സനിക്കസ്പ് 0.7Hz
മുതല 100 Hz വസര വക്ഷ്യതനിയയോനക്കും
സക്കുംഭവനിക്കയോവുനതമയോണസ്പ്. ഇടെയനിലുള്ള ഫനീകേസ്വന്സനി അളക്കുവയോന് സയോധനിക്കനില്ല. വനിവനിധ
ഫനീകേസ്വന്സനികേളനില SQR1-ഉക്കും SQR2-ഉക്കും സസറസ്പ് സചെയയോവുനതയോണസ്പ്. രണനിനുമനിടെയനിലുള്ള ഒരു
പയതക്ഷ്യകേ യഫസസ്പ് ഷനിഫസ്പ് മുയഖന അവസയ ഒയര ഫനീകേസ്വന്സനിയനില സസറസ്പ് സചെയയോനുക്കും
കേഴനിയുനതയോണസ്പ്. ഈ ഔട്ടസ്പ്പുട്ടുകേസള പള്സസ്പ് വനിഡ്തസ്പ് യമയോഡുയലറഡസ്പ് യവവസ്പ് യഫയോമുകേള്
ഉലപ്പെയോദനിപ്പെനിക്കുനതനിനയോയനി യപയോഗയോക്കും സചെയയോവുനതയോണസ്പ്. റനീഡസ്പ്-ബയോക്കനിനുയവണനി SQR1-സന
ചെയോനല 6-യലക്കസ്പ് വയര സചെയ്യുകേയുക്കും SQR2-സന ചെയോനല 7-യലക്കസ്പ് വയര സചെയ്യുകേയുക്കും
സചെയനിരനിക്കുന്നു.
ഫനീകേസ്വന്സനി 0Hz യലക്കസ്പ് സസറസ്പ് സചെയ്യുയമയോള് ഔട്ടസ്പ്പുട്ടസ്പ് HIGH ആവുകേയുക്കും -1Hz യലക്കസ്പ്
സസറസ്പ് സചെയ്യുയമയോള് ഇതസ്പ് LOW ആവുകേയുക്കും സചെയ്യുന്നു. ഈ രണസ്പ് യകേസുകേളനിലുക്കും യവവസ്പ്
ജനയറഷന് പവരതനരഹനിതമയോകുനതയോണസ്പ്. യവവസ്പ് ജനയറഷന് പവരതനരഹനിതമയോകുന
സമയതസ്പ് യഥയോക്രമക്കും ചെയോനല 8-യനലുക്കും 9-യനലുമുള്ള ഡനിജനിറല ഔട്ടസ്പ്പുട്ടുകേളയോയനി SQR1-നുക്കും
SQR2-നുക്കും പവരതനിക്കയോന് കേഴനിയുനതയോണസ്പ്.
SQR1 ഔട്ടസ്പ്പുട്ടനിനസ്പ് 100 സനീരനീസസ്പ് സറസനിസര ഉള്ളതസകേയോണസ്പ് യനരനിട്ടസ്പ് LED കേസള
പവരതനിപ്പെനിക്കയോന് കേഴനിയുനതയോണസ്പ്.
ഇന്ഫയോസറഡസ്പ് ടയോന്സനിഷന്: SQR1 ല ബന്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ഫയോസറഡസ്പ് ഡയയയോഡനിനസ്പ്
IR ടയോന്സനിഷന് യപയോയട്ടയോയക്കയോള് ഉപയയയോഗനിചസ്പ് ഡയോറയോസയ ടയോന്സനിറസ്പ് സചെയയോന്
സധനിക്കുനതയോണസ്പ്. യകേയോമണ് ടെനി.വനി റനിയമയോട്ടുകേസള എമുയലറസ്പ് സചെയ്യുനതനിനയോയനി 4 ഹബറസ്പ്
ടയോന്സനിഷന് ഉപയയയോഗനിക്കയോവുനതയോണസ്പ്. ഒരു ഹമയക്രയോ കേണ്യടയോളറനില1 പവരതനിക്കുന

യപയോഗയോക്കും സസ്വനീകേരനിക്കുന ഒരു സനിക്കുംഗനിള് ഹബറസ്പ് ടയോന്സനിഷസനയുക്കും ഇതസ്പ് സഹയോയനിക്കുന്നു.
ഹസന് യവവസ്പ് : ഫനികഡസ്പ് ഫനീകേസ്വന്സനി ഹസന് യവവസ്പ് ജനയറററനിനസ്പ് ഫനീകേസ്വന്സനി ഏകേയദശക്കും
150Hz ആണസ്പ്. ആക്കുംപനിറന്യൂഡസ്പ് ഏകേയദശക്കും 4 യവയോള്ട്ടസ്പ് ഉള്ള ഹബയപയോളയോര സനിഗ്നല ഔട്ടസ്പ്പുട്ടസ്പ്.
യകേയോണ്സന്റസ്പ് കേറണസ്പ് യസയോഴസ്പ് (CCS): യസയോഫസ്പ് സവയര കേണ്യടയോളനിനു കേനീഴനില സസ്വനിചസ്പ് ഓണ്
സചെയയോനുക്കും ഓഫസ്പ് സചെയയോനുക്കും CCS-നസ്പ് സയോധനിക്കുനതയോണസ്പ്. യനയോമനിനല വയോലന്യൂ 1mA ആണസ്പ്
എനയോല ഇതസ്പ് കേക്കുംയപയോണന്റസ്പ്കേളുസടെ യടെയോളറന്സസ്പ് കേയോരണക്കും വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസസപ്പെടെയോവുനതമയോണസ്പ് .
കൃതക്ഷ്യമയോയ മൂലക്ഷ്യക്കും അളക്കുനതനിനയോയനി
CCS-ല നനിനസ്പ്
GND-യലക്കസ്പ് ഒരു അമനീറര
ബന്ധനിപ്പെനിക്കുകേ. ഒരു അറനിയയോവുന സറസനിസര (~3.3k)ബന്ധനിപ്പെനിക്കുകേയുക്കും അതനിലുള്ള
യവയോള്യട്ടജസ്പ് കുറവസ്പ് സമഷര സചെയ്യുകേയുമയോണസ്പ് യവസറയോരു മയോരഗക്കും. ഈ കേറണസ്പ് യസയോഴനിനസ്പ് 4k -ല
കുറവസ്പ് യലയോഡസ്പ് സറസനിസര ഉണയോയനിരനിയക്കണതയോണസ്പ്.
ഹമയക്രയോയഫയോണ് (MIC): ഇതനിനസ്പ് തനതയോയ ഒരു കേണന്സര ഹമയക്രയോയഫയോണ്
ഉണസ്പ്(വശതസ്പ്, CCS-നസ്പ് അരനിസകേ). ഇതനിസന്റ ഔട്ടസ്പ്പുട്ടസ്പ് 51 പയോവശക്ഷ്യക്കും വരപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതസ്പ്
ഔട്ടസ്പ്പുട്ടനില ലഭക്ഷ്യമയോണസ്പ്. ഇതസ്പ് കേയോണുനതനിനയോയനി A1-യലയോ A2-യലയോ ഇതനിസന ബന്ധനിപ്പെനിക്കുകേ.
ഇന്വരട്ടനിങ്ങസ്പ് ആക്കുംപനിഫയര(IN->OUT):ഇന്വരട്ടനിങ്ങസ്പ് ആക്കുംപനിഫയര സ്ഥയോപനിചനിരനിക്കുനതസ്പ്
TL084 op-amp ഉപയയയോഗനിചയോണസ്പ്. Rf=51000 ഉക്കും Ri=1000 ഉക്കും 51000/1000= 51 എന
പരമയോവധനി വയോലന്യൂ തരുന്നു. ഒരു സറസനിസര മുഖയോനരക്കും ഇന്പുട്ടനിസന ഫനീഡസ്പ് സചെയ്തുസകേയോണസ്പ്
വയോലന്യൂ
കുറയയോവുനതയോണസ്പ്.
ഉദയോഹരണതനിനയോയനി,
50k
സനീരനീസസ്പ്
സറസനിസര
ഉപയയയോഗനിക്കുനതവഴനി ഇതസ്പ് യൂണനിറനി സഗയനിന് ഇന്വരട്ടറയോയനി മയോറുനതയോണസ്പ് .
ഗഭൗണസ്പ് : GND എനസ്പ് അടെയയോളസപ്പെടതനിയനിട്ടുള്ള 4 സടെരമനിനലുകേളയോണസ്പ് റഫറന്സസ്പ് ഗഭൗണസ്പ്.
എല്ലയോ ജനയററഡസ്പ്/സമയഷരഡസ്പ് യവയോള്യട്ടജുകേളുക്കും ഈ സടെരമനിനലുകേളുമയോയുക്കും ബന്ധസപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നു.

____________________________________________
1 http://expeyes.in/microhope or http://microhope.org

1. തരക്കുംഗങ്ങള് (Waves)
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
തരക്കുംഗങ്ങളുസടെ സവനിയശഷതകേള് യബയോധക്ഷ്യസപ്പെടനതനിനസ്പ്
ആശയങ്ങള്
അനുപസ്ഥതരക്കുംഗക്കും, തരക്കുംഗഹദരഘക്ഷ്യക്കും, ആവൃതനി, ആയതനി, ആവൃതനിയുക്കും തരക്കുംഗഹദരഘക്ഷ്യവുക്കും
തമനിലുള്ള ബന്ധക്കും.
പവരതനക്രമക്കും
- ExpEYES സന്റ SINE എന സടെരമനിനലുക്കും A1 എന സടെരമനിനലുക്കും തമനില ഒരു വയര
ഉപയയയോഗനിചസ്പ് കേണകസ്പ്സചെയ്യുകേ.
- ExpEYES Junior Software തറനസ്പ് ജയോലകേക്കും നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ.
- mSec/div ഹസ്ലൈഡര ചെലനിപ്പെനിചസ്പ് തരക്കുംഗതനിസന്റ ആവവൃതനിയനിലുക്കും തരക്കുംഗഹദരഘക്ഷ്യതനിലുക്കും
ഉണയോകുന മയോറങ്ങള് നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ.
- ഹസ്ലൈഡര ചെലനിപ്പെനിചസ്പ് തരക്കുംഗതനില മയോറക്കും വരുതനി ആവൃതനിയുക്കും തരക്കുംഗഹദരഘക്ഷ്യവുക്കും
തമനിലുള്ള ബന്ധക്കും യബയോധക്ഷ്യസപ്പെടകേ.
- Volt/div ഹസ്ലൈഡര ചെലനിപ്പെനിചസ്പ് തരക്കുംഗതനിസന്റ ആയതനി വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസസപ്പെടതനി നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ.

2. ശ്രുതനി(Pitch)
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
ശ്രുതനി(Pitch) വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസസപ്പെടതനി ശബക്കും യകേള്ക്കുകേയുക്കും കേയോണുകേയുക്കും സചെയ്യുകേ.
ആശയങ്ങള്
ആവൃതനി, ശ്രുതനി
പവരതനക്രമക്കും
ശബക്കും യകേള്ക്കയോനയോയനി ഒരു ബസര ExpEYES സല Gnd സടെരമനിനലനിലുക്കുംSQR1 സടെരമനിനലനിലുക്കും
കേണകസ്പ് സചെയ്യുകേ. ശബ ഗയോഫനിനയോയനി SQR1, A1 എനനിവ ഒരു വയര ഉപയയയോഗനിചസ്പ്
ബന്ധനിപ്പെനിക്കുകേ.
-ExpEYES Junior യസയോഫസ്പ് സവയര തറക്കുകേ. ജയോലകേതനിസല Setting squarewaves എന
സ്ഥലതസ്പ് അനുയയയോജക്ഷ്യമയോയ ആവൃതനി ഹടെപ്പെസ്പ്സചെയസ്പ് SQR1 സചെകേസ്പ് യബയോകസ്പ് ടെനികേസ്പ് സചെയസ്പ് ശബക്കും
ഉണയോക്കനി യകേള്ക്കയോക്കും. അയപ്പെയോള് അതനിസന്റ ഗയോഫസ്പ് (square wave) ദൃശക്ഷ്യമയോവുകേയുക്കും സചെയ്യുക്കും.
-ആവൃതനി വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസസപ്പെടത്തുയമയോള് അതനിസന്റ ശ്രുതനി (Pitch) വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസസപ്പെടനതയോയനി
കേയോണയോക്കും. ഇങ്ങസന ശ്രുതനി കൂടയമയോഴക്കും കുറയുയമയോഴമുള്ളശബക്കും യകേള്ക്കുകേയുക്കും അതനിസന്റ ഗയോഫസ്പ്
ദൃശക്ഷ്യമയോക്കുകേയുക്കും സചെയയോക്കും.
-ഈ ജയോലകേതനിസല ഹസ്ലൈഡര നനീക്കനിയുക്കും ആവൃതനി വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസസപ്പെടതനി ശ്രുതനി
വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസസപ്പെടതയോവുനതയോണസ്പ്.

3. ശ്രവണപരനിധനി (Limits of Audibility)
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
ശ്രവണപരനിധനി (limits of Audibility) യബയോധക്ഷ്യസപ്പെടകേ.
ആശയങ്ങള്
ശ്രവണപരനിധനി, അള്ടയോയസയോണനികേസ്പ് - ഇന്ഫയോയസയോണനികേസ്പ് ശബങ്ങള്
പവരതനക്രമക്കും
ഒരു ബസര ExpEYES സല Gnd സടെരമനിനലനിലുക്കുംSQR1 സടെരമനിനലനിലുക്കും കേണകസ്പ് സചെയ്യുകേ.
SQR1, A1 എനനിവ ഒരു വയര ഉപയയയോഗനിചസ്പ് ബന്ധനിപ്പെനിക്കുകേ.
-ExpEYES Junior യസയോഫസ്പ് സവയര തറക്കുകേ. ജയോലകേതനിസല Setting squarewaves എന
സ്ഥലതസ്പ് അനുയയയോജക്ഷ്യമയോയ ആവൃതനി ഹടെപ്പെസ്പ്സചെയസ്പ് SQR1 സചെകേസ്പ് യബയോകസ്പ് ടെനികേസ്പ് സചെയസ്പ് ശബക്കും
ഉണയോക്കനി യകേള്ക്കയോക്കും. അയപ്പെയോള് അതനിസന്റ ഗയോഫസ്പ് (square wave) ദൃശക്ഷ്യമയോവുകേയുക്കും സചെയ്യുക്കും.
-യസയോഫസ്പ് സവയറനിസല SQR1 സല യബയോകനില ആവൃതനി 20000 Hz ല കൂടതല ഹടെപ്പെസ്പ്
സചെയയോല ശബക്കും യകേള്ക്കയോന് സയോധനിക്കനില്ല. പയക്ഷ ഗയോഫസ്പ് ദൃശക്ഷ്യമയോകുക്കും. ഇതയോണസ്പ്
അള്ടയോയസയോണനികേസ്പ് ശബക്കും.
-20 Hz നുക്കും 20000 Hz നുക്കും ഇടെയനിലുള്ള ശബക്കും(ശ്രവണപരനിധനി) മയോത്രയമ നമുക്കസ്പ് യകേള്ക്കയോന്
കേഴനിയുകേയുള്ളൂ എനസ്പ് യബയോധക്ഷ്യസപ്പെടെയോക്കും.

4. ബനീറ്റുകേള് (Beats)
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
ബനീറ്റുകേള് ശ്രവനിക്കലുക്കും ദൃശക്ഷ്യവലക്കരനിക്കലുക്കും
ആശയങ്ങള്
ബനീറസ്പ്സസ്പ്
പവരതനക്രമക്കും
- ExpEYES സല MIC സടെരമനിനല A1 സടെരമനിനലുമയോയനി കേണകസ്പ് സചെയ്യുകേ. രണ ബസറുകേള്
എടക്കുകേ. അവയുസടെ കേറുത വയറുകേള് Gnd സടെരമനിനലുമയോയുക്കും, ചുവനവയറുകേളനില ഒനസ്പ്
SQR1 സടെരമനിനലനിലുക്കും മയറതസ്പ് SQR2 സടെരമനിനലനിലുക്കും ബന്ധനിപ്പെനിക്കുകേ.
- ബസറുകേള് രണക്കും ExpEYES നസ്പ് ഇടെതവശതസ്പ് തയോസഴയുള്ള ഹമയക്രയോയഫയോണനിനസ്പ്
അഭനിമുഖമയോയനി വയണക്കും.
- ExpEYES Junior Software തറനസ്പ് ജയോലകേതനിസല Experiments ബട്ടണനില കനിക്കസ്പ് സചെയസ്പ്
Interference of Sound സതരസഞ്ഞടക്കുകേ. തറന്നു വരുന ജയോലകേതനില SQR1 ല 3500 ഉക്കും
SQR2 ല 3600 ഉക്കും കേയോണയോക്കും. SQR1 സന്റ അടത്തുള്ള സചെക്കസ്പ് യബയോകസ്പ് ടെനികേസ്പ് സചെയസ്പ് , start
ബട്ടണ് കനിക്കസ്പ് സചെയ്യുകേ. 3500 Hz ആവൃതനിയുള്ള ശബക്കും യകേള്ക്കയോനുക്കും അതനിസന്റ ഗയോഫനികേസ്പ്
ചെനിത്രനീകേരണക്കും സനീനനില കേയോണയോനുക്കും കേഴനിയുക്കും.
- SQR1 സന്റ ടെനികേസ്പ് ഒഴനിവയോക്കനി, SQR2 ടെനികേസ്പ് സചെയസ്പ്, start ബട്ടണ് കനിക്കസ്പ് സചെയയോല 3600 Hz
ആവൃതനിയുള്ള ശബക്കും യകേള്ക്കുകേയുക്കും ഗയോഫസ്പ് കേയോണുകേയുക്കും സചെയയോക്കും. ആവൃതനിയനിസല വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസക്കും
തനിരനിചറനിയുകേയുക്കും സചെയയോക്കും.
- SQR1 ഉക്കും SQR2 ഉക്കും ഒയരസമയക്കും ടെനികേസ്പ് സചെയസ്പ് start ബട്ടണ് അമരത്തുയമയോള് ശബതനിസല
ഏറക്കുറചനില (Beats) യകേള്ക്കയോന് കേഴനിയുന്നു. അയതയോസടെയോപ്പെക്കും അതനിസന്റ ഗയോഫസ്പ് ദൃശക്ഷ്യമയോകുകേയുക്കും
സചെയ്യുക്കും.
- SQR1, SQR2 എനനിവയനിസല അളവുകേള് മയോറനി വക്ഷ്യതക്ഷ്യസ്ത ബനീറസ്പ്സുകേള് സൃഷനിക്കയോക്കും.

5. ഹവദക്യുതകേയോനനികേയപരണക്കും(ElectroMagnetic Induction)
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
ഹവദക്യുതകേയോനനികേയപരണക്കും പരനീക്ഷണവുക്കും അതനിസന്റ emf സന്റ ഗയോഫസ്പ് ചെനിത്രനീകേരണവുക്കും
ആശയങ്ങള്
ഹവദക്യുതകേയോനനികേയപരണക്കും, ഇ എക്കും എഫസ്പ്, ഏ.സനി.
പവരതനക്രമക്കും
- ExpEYES സന്റ A1 എന സടെരമനിനലനിനുക്കും Gnd എന സടെരമനിനലനിനുക്കും ഇടെയനിലയോയനി
തനനിരനിക്കുന ഒരു യകേയോയനില കേണകസ്പ് സചെയ്യുകേ.
- ExpEYES Junior യസയോഫസ്പ് സവയര തറനസ്പ്, ജയോലകേതനിസല Experiments ല കനിക്കസ്പ് സചെയസ്പ്
EM Induction
സതരസഞ്ഞടക്കുകേ. തറന്നുവരുന ജയോലകേതനില Start Scanning കനിക്കസ്പ് സചെയ്യുകേ.
-കേണകസ്പ് സചെയനിരനിക്കുന യകേയോയനിലനിനുള്ളനിലൂസടെ ശക്തനിയയറനിയ ഒരു മയോഗ്നറസ്പ് തയോയഴക്കനിടകേ.
ജയോലകേതനില AC യുസടെ ഗയോഫസ്പ് ദൃശക്ഷ്യമയോകുന്നു.
-വനീണക്കും Start Scanning കനിക്കസ്പ് സചെയ്യുകേ. മയോഗ്നറനിസന്റ ധ്രുവതമയോറനി യകേയോയനിലനിനുള്ളനിയലക്കനിടകേ.
- ഇങ്ങസന പലതവണ പരനീക്ഷണക്കും ആവരതനിക്കുകേ.
-view ബട്ടണനില കനിക്കുസചെയയോല ഇതവസര സചെയഗയോഫുകേള് എല്ലയോക്കും ഒരുമനിചസ്പ് കേയോണയോക്കും.

6. ആള്ട്ടരയനറനിക്കുംഗസ്പ് കേറണസ്പ് (Alternating Current)
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
AC ഉത്പയോദനവുക്കും AC യുസടെ ഗയോഫുക്കും
ആശയങ്ങള്
ഹവദക്യുതകേയോനനികേയപരണക്കും, ഇ എക്കും എഫസ്പ്, AC,
പവരതനക്രമക്കും
- ExpEYES സന്റ A1, Gnd എനനീ സടെരമനിനലുകേള്ക്കനിടെയനില തനനിരനിക്കുന
യകേയോയനിലഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ. -തനനിരനിക്കുന മനിനനിയമയോയട്ടയോറനിനുമുകേളനിലയോയനി ഒരു ശക്തനിയുള്ള സചെറനിയ
കേയോനക്കും വയ്ക്കുകേ. SQR2, Gnd എനനീ സടെരമനിനലുകേള്ക്കനിടെയനില തനനിരനിക്കുന യമയോയട്ടയോര കേണകസ്പ്
സചെയയശഷക്കും യസയോഫസ്പ് സവയറനില SQR2 ടെനികേസ്പ് സചെയയോല യമയോയട്ടയോര കേറങക്കും(അസല്ലങനില ഒരു
1.5V ബയോററനിയുസടെ സഹയോയതയോല യമയോയട്ടയോര പവരതനിപ്പെനിക്കുകേ.)
-കേറങ്ങനിസക്കയോണനിരനിക്കുന കേയോനക്കും യകേയോയനിലനിനടത്തുവരുനരനീതനിയനില വയ്ക്കുകേ.
- ExpEYES Junior യസയോഫസ്പ് സവയരതറനസ്പ് ജയോലകേതനില AC യുസടെ ഗയോഫസ്പ് നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ.
mSec/div , Volt/div എനനീ ഹസ്ലൈഡറുകേള് ആവശക്ഷ്യയോനുസരണക്കും ക്രമനീകേരനിചസ്പ് ഗയോഫസ്പ് കൂടതല
വക്ഷ്യക്തമയോക്കയോവുനതയോണസ്പ്.
- കേയോനക്കും യകേയോയനിലനിനടത്തുവചക്കും അകേസലവചക്കും ഇ എക്കും എഫനിസന്റ ഗയോഫനിസല വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസക്കും
നനിരനീക്ഷനിചസ്പ് പരനീക്ഷണക്കും ആവരതനിക്കുകേ.

7. AC യുക്കും DC യുക്കും
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
AC, DC എനനിവയുസടെ ഗയോഫസ്പ് തയോരതമക്ഷ്യക്കും സചെയ്യുകേ
ആശയങ്ങള്
AC, DC ഇവയുസടെ ഗയോഫസ്പ്
പവരതനക്രമക്കും
- ExpEYES ലലെ SINE, A1 എനന്നീ ലടെര്മമിനലെലുകള് ഒരലു വയര് വഴമി
ബനമിപമികലുക. ഇതത് AC രരൂപലപടെലുതലുനതമിനനാണത്.
-PVS, A2 എനന്നീ ലടെര്മമിനലെലുകള് ഒരലു വയര് ഉപയയനാഗമിചത് ബനമിപമികലുക.
യസനാഫത് ലവയറമില് Set PVS എന ലടെകത്സത് യബനാകത്സമില് 0 മലുതല് 5 വലര
യവനാള്യട്ടേജത് നല്കനാവലുനതനാണത്. (അലെത്ലലെങമില്
Gnd, A2 എനന്നീ
ലടെര്മമിനലെലുകള് ഒരലു 1.5 V ലസലെത്ലെലുമനായമി (DC)ബനമിപമികലുക. )
- ExpEYES Junior യസനാഫത് ലവയര് തലുറനലു വരലുന ജനാലെകതമില് A2 ഡത്രനാഗത്
ലചെയത്തത് CH2 വമില് നല്കലുക.
ഇയപ്പെയോള് AC, DC ഗയോഫുകേള് വക്ഷ്യതക്ഷ്യസ്ത നനിറതനില ദൃശക്ഷ്യമയോകുക്കും.

ഉയദശക്ഷ്യക്കും
യഫസസ്പ് വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസക്കും നനിരനീക്ഷനിക്കല

8. യഫസസ്പ് വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസക്കും

ആശയങ്ങള്
സനിക്കുംഗനിള് യഫസസ്പ്, ത്രനീ യഫസസ്പ്
പവരതനക്രമക്കും
- രണ യകേയോയനിലുകേള് എടക്കുകേ. യകേയോയനിലുകേളുസടെ ഓയരയോ ആഗക്കും വനീതക്കും ExpEYES സന്റ Gnd
സടെരമനിനലനില കേണകസ്പ് സചെയ്യുകേ. യകേയോയനിലുകേളുസടെ മറസ്പ് അഗങ്ങള് ഓയരയോന്നുക്കും A1, A2 എനനീ
സടെരമനിനലുകേളനില കേണകസ്പ് സചെയ്യുകേ. മുമ്പുസചെയ പരനീക്ഷണതനിസല യപയോസല SQR2 അസല്ലങനില
ബയോററനി ഉപയയയോഗനിചസ്പ് കേറങന യമയോയട്ടയോറനിനുമുകേളനില മയോഗനറസ്പ് ക്രമനീകേരനിക്കുകേ. രണസ്പ്
യകേയോയനിലുകേളുസടെ ഇടെയനിലയോയനി ഈ കേറങ്ങനിസക്കയോണനിരനിക്കുന മയോഗ്നറസ്പ് വയ്ക്കുകേ.
- Exp EYES Junior യസയോഫസ്പ് സവയര ജയോലകേക്കും തറനസ്പ് ഗയോഫസ്പ് നനിരനിക്ഷനിക്കുകേ.
-രണസ്പ് വക്ഷ്യതക്ഷ്യസ്തയഫസനിലുള്ള ഗയോഫുകേള് ദൃശക്ഷ്യമയോകുക്കും.
- യകേയോയനിലുകേള് 180 ഡനിഗനി യകേയോണളവനില വയ്ക്കുയമയോഴക്കും, 120 ഡനിഗനി യകേയോണളവനില
വയ്ക്കുയമയോഴക്കും ഉള്ള ഗയോഫുകേളുസടെ വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസക്കും നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ.
- ത്രനീയഫസസ്പ് ജനയറററനിസല യഫസുകേള് തമനിലുള്ള വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസക്കും ഇങ്ങസന തനിരനിചറനിയയോക്കും.

9. ഹമയക്രയോയഫയോണ് (Microphone)
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
ഹമയക്രയോയഫയോണനിസന്റ പവരതനവുക്കും അതനിസല ഓഡനിയയയോസനിഗ്നലനിസന്റ ചെനിത്രനീകേരണവുക്കും
ആശയങ്ങള്
ഹമയക്രയോയഫയോണ്, ഓഡനിയയയോസനിഗ്നല,
പവരതനക്രമക്കും
തനനിരനിക്കുന യകേയോയനിലനിനുമുകേളനിലയോയനി ഒരു ബലൂണ്സനിപ്പെസ്പ് വലനിചനിടകേ. ഇതസ്പ് ഒരു
റബ്ബരബയോന്റനിട്ടസ്പ് ഉറപ്പെനിക്കുകേ. ബലൂണ്സനിപ്പെനിസന്റ മുകേളനിലുക്കും തയോസഴയുമയോയനി ഒയരയോ മയോഗ്നറ്റുകേള്
യകേയോയനിലനിനുള്ളനില വരുന രനീതനിയനില ഒട്ടനിചവയ്ക്കുകേ. യകേയോയനിലനിസന്റ ഒരഗക്കും ExpEYES സന്റ
Gnd യനിലുക്കും മയറ അഗക്കും Gain IN ലുക്കും കേണകസ്പ് സചെയ്യുകേ. Gain OUT ല നനിന്നുക്കും ഒരു വയര
A1 യലക്കസ്പ് കേണകസ്പ് സചെയ്യുകേ.
- ExpEYES Junior യസയോഫസ്പ് സവയര തറനസ്പ് ഗയോഫസ്പ് നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ.
- ബലൂണ് സനിപ്പെനിനടതയോയനി ശബമുണയോക്കുയമയോള് ബലൂണ് കേമനക്കും സചെയ്യുകേയുക്കും,
അതനിയനയോടെനുബന്ധനിച മയോഗ്നറസ്പ് യകേയോയനിലനിനുള്ളനില കേമനക്കും സചെയ്യുകേയുക്കും ഇ എക്കും എഫസ്പ്
ഉണയോവുകേയുക്കും സചെയ്യുന്നു. ഇതസ്പ് യസയോഫസ്പ് സവയര ജയോലകേതനില ഗയോഫനിക്കലയോയനി ദൃശക്ഷ്യമയോകുന്നു.
-സമയോഹബല
യഫയോണനിസന്റ
ലഭൗഡ്സനീക്കയറയോ
മറ്റു
ശബയസയോതയസയോ
ഈ
ഹമയക്രയോയഫയോണനിനുസമനീപക്കും സകേയോണവനയോലുക്കും ശബതനിസന്റ ക്രമമയോയ ഗയോഫസ്പ് ദൃശക്ഷ്യമയോകുക്കും.

10. മക്യുചസ്വല ഇന്റക്ഷന് (Mutual Induction)
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
മന്യൂചസ്വലഇന്റക്ഷന് പരനീക്ഷണനനിരവ്വഹണക്കും
ആശയങ്ങള്
മന്യൂചസ്വല ഇന്റക്ഷന്, ടയോന്സസ്പ് യഫയോരമര
പവരതനക്രമക്കും
- ExpEYES സന്റ SINE, Gnd എനനീ സടെരമനിനലുകേള്ക്കനിടെയനിലയോയനി തനനിരനിക്കുന യകേയോയനില
ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ. ഇതസ്പ് ഇന്പുട്ടയോണസ്പ്. Gnd, A1 എനനീ സടെരമനിനലുകേള്ക്കനിടെയനിലയോയനി മസറയോരു
യകേയോയനില ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ. ഇതയോണസ്പ് ഔട്ടസ്പ്പുട്ടസ്പ്.
-യകേയോയനിലുകേള് രണക്കും സമനീപത്തുസകേയോണവരുയമയോള് രണയോമസത യകേയോയനിലനിയലക്കസ്പ്
ഹവദക്യുതകേയോനനികേ യപരണക്കും വഴനിഹവദക്യുതനി യപരണക്കും സചെയസപ്പെടന്നു.
- ഇതനിസന്റ ഗയോഫസ്പ് ExpEYES Junior യസയോഫസ്പ് സവയര ജയോലകേതനില ദൃശക്ഷ്യമയോകുന്നു.
-രണയകേയോയനിലുകേള്ക്കുള്ളനിലൂസടെ ഒരു പചനിരുമസ്പ് ദണസ്പ് കേയറ്റുയമയോള് യപരനിതഹവദക്യുതനിയുസടെ
അളവസ്പ് കൂടനതക്കും ഗയോഫനില ദൃശക്ഷ്യമയോക്കയോക്കും.

11. പതനിയരയോധക്കും
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
പതനിയരയോധക്കും അളക്കുനതനിനസ്പ്
ആശയങ്ങൾ
പതനിയരയോധക്കും, പതനിയരയോധകേക്കും
പവർതനക്രമക്കും
- ഏതസ്പ് വസ്തുവനിസന്റ പതനിയരയോധമയോയണയോ അളയക്കണതസ്പ് ആ വസ്തു ExpEYES സന്റ GND
സടെർമനിനലനിനുക്കും SEN സടെർമനിനലുക്കും ഇടെയനിൽ വയർ ഉപയയയോഗനിചസ്പ് ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.
-ExpEYES Junior വനിയന്റയോയനിസല സമഷർ ഓൺ സസൻ (Measure on SEN) എന ബട്ടൺ
കനിക്കസ്പ് സചെയ്യുകേ
- ആ സമയതസ്പ് ExpEYES വനിയന്റയോയനിൽ പതനിയരയോധതനിസന്റ മൂലക്ഷ്യക്കും പതക്ഷ്യക്ഷസപ്പെടക്കും.

12.കേപ്പെയോസനിറൻസസ്പ്
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
കേപ്പെയോസനിററനിസന്റ കേപ്പെയോസനിറൻസസ്പ് അളക്കുനതനിനസ്പ്
ആശയങ്ങൾ
കേപ്പെയോസനിറർ, കേപ്പെയോസനിറൻസസ്പ്
പവർതനക്രമക്കും
- ഏതസ്പ് കേപ്പെയോസനിററനിസന്റ കേപ്പെയോസനിറൻസസ്പ് ആയണയോ
അളയക്കണതസ്പ് ആ കേപ്പെയോസനിറർ
ExpEYES സന്റ GND സടെർമനിനലുക്കും IN1 സടെർമനിനലുക്കും ഇടെയനിൽ വയർ ഉപയയയോഗനിചസ്പ്
ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.
- ExpEYES സന്റ വനിയന്റയോയനിസല സമഷർ ഓൺ IN1 എന ബട്ടൺ കനിക്കസ്പ് സചെയ്യുകേ
- ആ സമയതസ്പ് ExpEYES വനിയന്റയോയനിൽ കേപ്പെയോസനിററനിസന്റ കേപ്പെയോസനിറൻസസ്പ് പതക്ഷ്യക്ഷസപ്പെടക്കും.

13.യശ്രണനിയുക്കും സമയോനരവുക്കും
ഉയദശക്ഷ്യങ്ങൾ
പതനിയരയോധകേങ്ങൾ യശ്രണനീ രനീതനിയനിയലയോ സമയോനരരനീതനിയനിയലയോ ഘടെനിപ്പെനിക്കുയമയോഴണയോകുന
മയോറങ്ങൾ മനസനിലയോക്കുനതനിനസ്പ്
ആശയങ്ങൾ
പതനിയരയോധകേക്കും -- സമയോനരരനീതനി, യശ്രണനീ രനീതനി
പവർതനക്രമക്കും
-ആദക്ഷ്യക്കും ഒരു പതനിയരയോധകേക്കും ExpEYES സന്റ GND സടെർമനിനലനിനുക്കും SEN സടെർമനിനലനിനുക്കും
ഇടെയനിൽ വയർ ഉപയയയോഗനിചസ്പ് ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.
- ExpEYES സന്റ വനിയന്റയോയനിസല സമഷർ ഓൺ സസൻ എന ബട്ടൺ കനിക്കസ്പ് സചെയ്യുകേ
- ആ സമയതസ്പ് ExpEYES വനിയന്റയോയനിൽ പതനിയരയോധതനിസന്റ മൂലക്ഷ്യക്കും പതക്ഷ്യക്ഷസപ്പെടക്കും.
- ആദക്ഷ്യക്കും ഘടെനിപ്പെനിച പതനിയരയോധകേവുമയോയനി മസറയോരു പതനിയരയോധക്കും യശ്രണനീരനീതനിയനിൽ
ഘടെനിപ്പെനിചയശഷക്കും വനീണക്കും ExpEYES സന്റ വനിയന്റയോയനിസല സമഷർ ഓൺ സസൻ എന ബട്ടൺ
കനിക്കസ്പ് സചെയ്യുകേ.
- ഇയപ്പെയോഴസത സഫല പതനിയരയോധക്കും ExpEYES വനിയന്റയോയനിൽ പതക്ഷ്യക്ഷസപ്പെടക്കും.
- ആവശക്ഷ്യസമങനിൽ കൂടതൽ പതനിയരയോധകേങ്ങൾ ഇയത രനീതനിയനിൽ ഘടെനിപ്പെനിചസ്പ് പക്രനിയ
ആവർതനിക്കുകേ.
- ExpEYES സന്റ GND സടെർമനിനലനിനുക്കും SEN സടെർമനിനലനിനുക്കും ഇടെയനിൽ ഒരു പതനിയരയോധക്കും
മയോത്രമയോക്കനിയ യശഷക്കും ExpEYES വനിയന്റയോയനിസല സമഷർ ഓൺ സസൻ എന ബട്ടൺ കനിക്കസ്പ്
സചെയ്യുകേ.ആ സമയതസ്പ് ExpEYES വനിയന്റയോയനിൽ പതനിയരയോധതനിസന്റ മൂലക്ഷ്യക്കും പതക്ഷ്യക്ഷസപ്പെടക്കും.
- അടതതയോയനി നയോക്കും ഇയപ്പെയോൾ ഘടെനിപ്പെനിച പതനിയരയോധകേതനിനസ്പ് സമയോനരമയോയനി ഒരു
പതനിയരയോധകേക്കും ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.
- ExpEYES സന്റ വനിയന്റയോയനിസല സമഷർ ഓൺ സസൻ എന ബട്ടൺ കനിക്കസ്പ് സചെയ്യുകേ.
-ExpEYES വനിയന്റയോയനിൽ സഫല പതനിയരയോധക്കും എത്രസയനസ്പ് പതക്ഷ്യക്ഷസപ്പെടക്കും.

14.അനയലയോഗക്കും ഡനിജനിറലുക്കും
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
അനയലയോഗക്കും ഡനിജനിറലുക്കും എനയോസണനസ്പ് മനസനിലയോക്കുനതനിനസ്പ്
ആശയങ്ങൾ
അനയലയോഗസ്പ്, ഡനിജനിറൽ
പവർതനക്രമക്കും
- ExpEYES സല SINE ൽ നനിന്നുക്കും A1 യലക്കുക്കും പനിസന SQR1 ൽ നനിന്നുക്കും A2 വനിയലക്കുക്കും
വയറുകേൾ ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.
- സനീനനിസല ExpEYES Junior ജയോലകേക്കും തറനസ്പ് വലതവശതയോയനി കേയോണുന SQR1 നസ്പ്
അടത്തുള്ള യബയോകനില 150 എനസ്പ് enter സചെയസ്പ് സചെകേസ്പ് യബയോകനില ടെനികേസ്പ് അടെയയോളക്കും ഇടകേ.
- A2 കനിക്കസ്പ് സചെയസ്പ് CH2 വനിയലക്കസ്പ് ഡയോഗസ്പ് സചെയസ്പ് എതനിക്കുകേ
- ഡനിസ്യപയനിൽ കേയോണുന സനിഗ്നലുകേൾ നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ
- ആവശക്ഷ്യയോനുസരണക്കും mSec/div, Volt/div എനനിവ ക്രമനീകേരനിക്കുകേ
- ആവശക്ഷ്യയോനുസരണക്കും CH1 , CH2 എനനിവയനിസല wave position slider ചെലനിപ്പെനിചസ്പ്
തരക്കുംഗങ്ങസള അനുയയയോജക്ഷ്യമയോയ രനീതനിയനിൽ സനീനനിൽ ക്രമനീകേരനിചസ്പ് അവയുസടെ വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസങ്ങൾ
നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ.

15.ഹയോഫസ്പ് യവവസ്പ് സറകനിഫനിയക്കഷൻ
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
ഹയോഫസ്പ് യവവസ്പ് സറകനിഫനിയക്കഷൻ മനസനിലയോക്കുനതനിനസ്പ്
ആശയങ്ങൾ
ഹയോഫസ്പ് യവവസ്പ് റകനിഫനിയക്കഷൻ
പവർതനക്രമ ക്കും
- SINE ൽ നനിന്നുക്കും ഒരു വയർ A1 യലയസ്പ് ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ
- SINE ലുക്കും A2 വനിലുക്കും അറതസ്പ് യക്രയോക്കഹഡൽ കനിപ്പുള്ള ഓയരയോ വയർ വനീതക്കും ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.
ഈ രണസ്പ് യക്രയോക്കസ്പ്ഹഡൽ കനിപ്പുകേളനിലുമയോയനി ഒരു ഡയയയോഡസ്പ് ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.
-A2 വനിനുക്കും Gnd യസ്പ് ഇടെയയോയനി 500 ohm പതനിയരയോധകേക്കും ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.
- A2 വനിൽ കനിക്കസ്പ് സചെയസ്പ് CH2 വനിയലക്കസ്പ് ഡയോഗസ്പ് സചെയ്യുകേ.
- തരക്കുംഗക്കും കേയോണുനതനിനയോവശക്ഷ്യമയോയ മയോറങ്ങൾ വരുതനിയ യശഷക്കും സനീൻ നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ
(ആവശക്ഷ്യയോനുസരണക്കും mSec/div, Volt/div എനനിവ ക്രമനീകേരനിക്കുകേ )
- ഇനനി ഡയയയോഡസ്പ് ഇയപ്പെയോൾ വചനിരനിക്കുനതനിസന്റ
വനിപരനീത രനീതനിയനിൽ വച യശഷക്കും
പവർതനക്കും ആവർതനിക്കുകേ.

16. ഫുൾ യവവസ്പ് സറകനിഫനിയക്കഷൻ
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
ഫുൾ യവവസ്പ് സറകനിഫനിയക്കഷൻ മനസനിലയോക്കുനതനിനസ്പ്
ആശയങ്ങൾ
റകനിഫനിയക്കഷൻ, ഫുൾ യവവസ്പ് റകനിഫനിയക്കഷൻ
പവർതനക്രമക്കും
-ചെനിത്രതനിൽ കേയോണുനത യപയോസല സസർക്കനീട്ടസ്പ് ക്രമനീകേരനിക്കുകേ
- ExpEYES വനിയന്റയോയനിസല ഗയോഫസ്പ് നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ
- ആവശക്ഷ്യയോനുസരണക്കും ഡയയയോഡുകേളനിൽ മയോറക്കും വരുതനി ഹയോഫസ്പ് യവവസ്പ്, ഫുൾയവവസ്പ് എനനിവയുസടെ
ഗയോഫസ്പ് നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ

17.ഓക്കും നനിയമക്കും
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
ഓക്കും നനിയമക്കും മനസനിലയോക്കുനതനിനുക്കും I-V ഗയോഫസ്പ് വരയ്ക്കുനതനിനുക്കും
ആശയക്കും
കേറന്റസ്പ്, സപയോട്ടൻഷക്ഷ്യൽ വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസക്കും, പതനിയരയോധക്കും
പവർതനക്രമക്കും
- 1 kΩ പതനിയരയോധകേസത PVS ൽ നനിന്നുക്കും IN1 യലക്കസ്പ് ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ
- ഓക്കും നനിയമക്കും മുയഖന പതനിയരയോധക്കും നനിർണയനിക്കയോൻ ഉയദശനിക്കുന പതനിയരയോധകേക്കും 1N1 ൽ
നനിന്നുക്കും GND യലക്കസ്പ് ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ
- Experiment button click സചെയസ്പ് diode IV/ Ohm's law select സചെയ്യുകേ.
- Start button click സചെയ്യുകേ
- ഗയോഫസ്പ് നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ.
- പതനിയരയോധകേക്കും മയോറനി വക്ഷ്യതക്ഷ്യസ്തഗയോഫസ്പ് നനിരമനിചസ്പ് പരനീക്ഷണക്കും ആവരതനിക്കുകേ.
-save to ബട്ടണ് കനിക്കസ്പ് സചെയസ്പ് ഉചെനിതമയോയ യപരനില യഹയോക്കും യഫയോള്ഡറനിയലക്കസ്പ് ഡയോറയോ യസവസ്പ്
സചെയസ്പ് കൂടതല വനിശകേലനതനിനസ്പ് വനിയധയമയോക്കയോക്കും.

18. ബസറനിസന്റ റസണൻസസ്പ് frequency കേസണതയോക്കും
ഉയദശക്ഷ്യക്കും
ബസറനിസന്റ റസണൻസസ്പ് frequency കേസണത്തുനതനിനസ്പ്
ആശയക്കും
അനുനയോദക്കും (Resonance)
പവർതനക്രമക്കും
- SQR 1 സന GND യലക്കസ്പ് സനീക്കര ഉപയയയോഗനിചസ്പ് ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.
- MIC സടെർമനിനലനിസന വയർ മുയഖന A1 യലക്കസ്പ് ഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ
- ബസർ ഹമക്രയഫയോണനിനനഭനിമുഖമയോയനി പനിടെനിക്കുകേ
- Experiment button click സചെയസ്പ് frequency response select സചെയ്യുകേ
- Start button click സചെയ്യുകേ.
- Frequency response curve നനിരനീക്ഷനിക്കുകേ
- ഏകേയദശക്കും 3600 Hz ൽ ബസറനിൽ നനിന്നുക്കും കൂടതൽ ഉചതയുള്ള ശബക്കും ഉണയോയതയോയനി
ഗയോഫനിൽ നനിന്നുക്കും മനസനിലയോക്കയോവുനതയോണസ്പ്. ഇതസ്പ് ബസറനിസന്റ റസണന്റസ്പ് frequency 3600 Hz
ആയതനിനയോലയോണസ്പ്.
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