For All ITI Trade's (Syllabus)
Subject – Engineering and drawing

1. Introduction to engineering drawing
Engineering drawing, importance of Engineering drawing, relationships of Engineering
drawing with artistic drawing, relationship of engineering drawing with other types of
drawings, conventions, viewing an engineering drawing sheet, methods of sheet folding,
drawing instruments.
2. Lines and lettering
Lines, types and applications of line as per Bis sp : 46:2003, classifications of lines,
geometrical aspects of drawing lines, procedure of drawing lines, procedure of drawing lines,
lettering BIS SP:46-2003, Height and width of lettering general rules for lettering, styles of
lettering.
3. Geometric Construction and freehand sketching of plane figure
Angles, procedure of drawing angle, riangles, quadrilateral, circle, polygon ellipse, freehand
sketching,
4. Dimensioning
Types of dimensions, Elements of dimensioning, method of dimensioning of some common
feature, rules of dimensioning, arrowhead.
5. Size and layout of drawing sheet
Basic principle of sheet size, selection of sheet size, layout on drawing sheets, item reference
on drawing and item list, revision table.
6. Projection
Principle of projection, projection Methods, plance of projection, types of projection,
conversion of Isometric Views into Orthographic Views.
7. Symbolic representation
Symbolic representation of fastener, Symbolic representation of bar and profile section,
Symbolic representation of weld, brazed soldered joints, Symbolic representation of pipe
fitting and valve symbols, Symbolic representation of pipe fitting joints, Symbolic
representation of electrical and electronic elements, General symbols of electic components.
8. Scale
Representative fraction, different types of scales,
9. Engineering Curves
Conic section, ellipse, parabola, Hyperbola.
10. Projection of solids
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Classification of solids, position of the solids, solids with axis perpendicular to an RP, Rules
for deciding the hidden lines.
11. Free hand sketch
Measuring and checking tools, marking tools, striking tools, cutting tools, holding device,
assembling tools, mechanic diesel, welding.
12. Rivet and riveted joints
Fastener, classification of fastener, rivets, riveting, types of rivets, forms and proportions of
rivet heads, caulking and fullering, terms and empirical proportions of riverted joints, riveted
joints, solved problems.
13. Screwed Fasteners
Bolts, nut, Hexagonal nut and bolt, square bolt and washer, washer, screw, locking
arrangements of nuts, foundations bolts, Conventional symbols for nut and bolts.
14. Detail and assembly drawing
Details or part drawing, assembly drawing, symbols used to indicate surface roughness,
roughness symbols, indication of machineing allowance, position of the specification of
surface Roughness in the symbol, indications of surface roughness symbols on drawings, fits,
types of fits, expression of a fit, geometrical tolerance, making assembly drawing from
details, making detail drawing from assembly, assembly drawing of different parts.
15. Screw Threads
Terminology used, classification of screw threads, application of screw threads.
16. Mechanical Fasteners
Key, circlips, set collars, taper pins, cotter, use of pins in connecting shafts, flange coupling,
muff coupling, bearings.
17. Pipe fittings
Pipe threads, pipe fitting and valve symbols.
18. Gears and pulleys
Gear Teeth, types of gears, elements of gears, pulleys, chamfer, fillet.
19. Free hand Sketch
Marking tools, lathe machine.
20. Sectioning
Types of sectioning, cross sectional view of varios objects, hatching techniques, setioning of
complex objects, precautions, sectioning lines for different meterials, orthographic projection
of sectioned objects.
21. Blueprint reading
Identification of Blueprint symbols
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22. Electro technical drawing and symbols
General symbols, graphical symbols used for electrical installation in a building, electric
wiring related symbols according to BIS, Electrical circuits and variabilities symbols,
symbols of variable resistors, identification of electrical instruments, BIS Symbols related to
DC and AC Machine circuit, lettering codes for terminal makringconcerning DC machines,
BIS Symbols-Switchgear and accessories.
23. Free Hand Sketch
Holding Devices, duct systems.
24. Internal electrical wiring and contractors
Electrical wiring systems, cinema hal wiring,casing-capping wiring, purpose of a contactor.
25. Electrical Accessories
Electromagnets and electro-bells, instrument transformer, measurement of voltage, current
and power, hair dryer, electric bell, emergency light, battery charging.
26. T.V and Electronics symbols, block diagrams and curcuit sketching
27. Logic gates
28. Three phase induction motor
Free hand sketching of slip-ring and squirrel cage induction moter, typical wiring diagram for
drum controller operation of A C would rotor motor, drawing the schematic diagram of
autotransformer starter, DOL starter and star delta starter, drawing and schematic diagram of
A C motor speed control by SCR/AC Drive.
29. Alternator
Tracing of panel wiring diagram of an alternator, Drawing the schematic diagram of
automatic voltge regulators of A C generators.
30. Winding
Drawing the development diagram of DC simplex lap and wave winding with brush postion,
drawing the development diagram of A C 3-phase, 4 pole, 24 slots single layer winding.
31. Control panel
Practice in reading panel diagram, local and remote control of induction motor with inching,
forward and reverse operation of induction motor, automatic star delta starter, automatic star
delta starter with change of direction of rotation, sequential control of three motors.
32. Distribution of power
Types of insulator used inover head line ( half sectional views), different type of distribution
systems and methods of connections, layout diagram of a substation, single line diagram of
substation feeders.

****** END ********
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vÁAwæPÀ gÉÃSÁavÀæÀ «µÀAiÀÄzÀ J¯Áè L.n.L ªÀwÛUÀ¼À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
1.JAf¤AiÀÄjAUï gÉÃSÁ avÀæPÉÌ C¼ÀªÀrPÉ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ರೇಖಾಚಿತರ್,

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ರೇಖಾಚಿತರ್ದ

ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆ,

ಕಲಾತಮ್ಕ

ಚಿತರ್ಣದೊಂದಿಗೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ದ ಸಂಬಂಧ, ಇನಿನ್ತರ ರೇಖಾಚಿತರ್ಗಳು, ಸಂಪರ್ದಾಯಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾರ್ಯಿಂಗ್
ೕಟ್

ನೋಡುವುದು,

ೕಟ್

ಪದರದ

ಧಾನಗಳು,

ಡಾರ್ಯಿಂಗ್

ಉಪಕರಣಗಳ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ರೇಖಾಚಿತರ್ದ

ಸಂಬಂಧ.
2. ¯ÉÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ
ಲೈನ್ಸ್, ಬಿಸ್ sp: 46: 2003 ರ ಪರ್ಕಾರಗಳು, ಸಾಲುಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣಗಳು, ರೇಖಾ ರೇಖೆಗಳ ಜಾಯ್ಮಿತೀಯ
ಅಂಶಗಳು, ರೇಖಾ ರೇಖೆಗಳ ಕಾಯರ್ ಧಾನ, ರೇಖಾಚಿತರ್ ರೇಖೆಗಳ ಕಾಯರ್ ಧಾನ, ಅಕಷ್ರಮಾಲೆ BIS SP: 462003, ಎತತ್ರ ಮತುತ್ ಅಗಲವಾದ ಅಕಷ್ರಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಅಕಷ್ರಗಳು, ಅಕಷ್ರಗಳ ಶೈ ಗಳು.
3. eÁå«ÄÃwAiÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉèÃ£ï avÀæt
ಕೋನಗಳು, ರೇಖಾ ಕೋನದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ, ತಿರ್ಕೋನಗಳು, ಚತುಭುರ್ಜ, ವೃತತ್, ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ
ದೀಘರ್ವೃತತ್, ಸವ್ತಂತರ್ ಚಿತರ್ಣ,
4. C¼ÀvÉ
ಆಯಾಮಗಳ

ಧಗಳು, ಆಯಾಮದ ಅಂಶಗಳು, ಕೆಲವು ಸಾಮಾನಯ್ ವೈ ಷಟ್ಯ್ದ ಆಯಾಮದ

ಧಾನ, ಆಯಾಮದ ನಿಯಮಗಳು, ಬಾಣದ ಗುರುತು.

5. gÉÃSÁavÀæzÀ UÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸À
ೕಟ್ ಗಾತರ್ದ ಮೂಲಭೂತ ತತವ್,

ೕಟ್ ಗಾತರ್ದ ಆಯೆಕ್, ಹಾಳೆಗಳನುನ್ ಚಿತಿರ್ಸುವ ಲೇಔಟ್, ಡಾರ್ಯಿಂಗ್ ಮತುತ್

ಐಟಂ ಪಟಿಟ್ಗಳ ಐಟಂ ಉಲೆಲ್ೕಖ, ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಕೋಷಟ್ಕ.
6. ¥ÉÆæeÉPÀë£ï
ರ್ಜೆಕಷ್ನ್ ತತವ್,

ರ್ಜೆಕಷ್ನ್

ಧಗಳು,ಸಮಮಾಪನ

ಧಾನಗಳು,

ರ್ಜೆಕಷ್ನನ್ ಪರ್

ೕಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್ ಆಥೋರ್ಗರ್ಫಿಕ್

ೕಜನಗಳು, ಪರ್ ೇಪಣಗಳ

ೕಕಷ್ಣೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವುದು.

7. ¸ÁAPÉÃwPÀ ¥Áæw¤zsÀå
ಸಾಂಕೇತಿಕ

ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್

ಪರ್ತಿನಿಧಿಸು ಕೆ,

ಬಾರ್

ಮತುತ್

ರ್ಫೈಲ್

ಭಾಗದ

ಂಬಾ ಕ್

ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್,

ವೆಲಡ್ನ್

ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್, ಮಿ ರ್ತ ಸೆರೆ ಡಿದ ಕೀಲುಗಳು, ಪೈಪ್ ಬಿಗಿಯಾದ ಮತುತ್ ವಾಲ್ವ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ
ನಿರೂಪಣೆ, ಪೈಪ್ ಬಿಗಿಯಾದ ಕೀಲುಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಿರೂಪಣೆ,

ದುಯ್ತ್ ಮತುತ್

ದುಯ್ನಾಮ್ನ ಅಂಶಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ

ನಿರೂಪಣೆ, ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕನ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳು ಘಟಕಗಳು.

8. ¸ÉÌÃ¯ï
ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಭಾಗ,

ಧ ರೀತಿಯ ಮಾಪಕಗಳು,

9. EAf¤AiÀÄjAUï PÀªÀìð
ಕಾನಿಕ್

ಭಾಗ, ದೀಘರ್ವೃತತ್, ಪಾಯ್ರಾಬೋಲಾ, ಹೈಪಬೋರ್ಲಾ.

10. WÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀæPÉëÃ¥Àt
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ಘನಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ, ಘನವಸುತ್ಗಳ ಸಾಥ್ನ, ಆಪಿರ್ಗೆ ಅಕಷ್ದ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಘನರೂಪಗಳು,
ಅಡಗಿದ ರೇಖೆಗಳನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು.

11. ¦üæÃ ºÁåAqï ¸ÉÌZï
ಉಪಕರಣಗಳು,
ಸಾಧನವನುನ್

ಗುರುತಿಸುವ

ಸಾಧನಗಳು,

ಹೊಡೆಯುವ

ಉಪಕರಣಗಳು,

ಕತತ್ರಿಸುವುದು

ಉಪಕರಣಗಳು,

ಡಿದಿಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ವುದು, ಜೋಡಣೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮೆಕಾಯ್ನಿಕ್ ಡೀಸೆಲ್, ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕು ಕೆಯನುನ್

ಪರಿ ೕ ಸುವುದು ಮತುತ್ ಪರೀ ಸುವುದು.
12. jªÉmï ªÀÄvÀÄÛ jªÉÊªïØ QÃ®ÄUÀ¼ÀÄ
ವೇಗವಧರ್ಕ, ವೇಗವಧರ್ಕದ ವಗೀರ್ಕರಣ, ಕಟೆ

ಳೆಗಳು, ರಿವಟಿರ್ಂಗಗ್ಳು, ರೀವಟ್ಗ್ಳ

ಧಗಳು, ರೂಪಗಳು ಮತುತ್

ರಿ ಟ್ ಹೆಡಗ್ಳ ಪರ್ಮಾಣಗಳು, ಕೌ ಕ್ಂಗ್ ಮತುತ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸು ಕೆ, ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ರಿವಟೆರ್ಡ್ ಕೀಲುಗಳ
ಪಾರ್

ೕಗಿಕ ಪರ್ಮಾಣಗಳು, ರಿವೈಟೆಡ್ ಕೀಲುಗಳು, ಪರಿಹಾರದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳು.

13. ¹ÌçÃªïØ ¥sÁ¸ÉÖ£ÀUÀðUÀ¼ÀÄ
ಬೊಲ್ಟ್, ಅಡಿಕೆ, ಷಡುಭ್ಜೀಯ ಅಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಚದರ ಬೋಲ್ಟ್ ಮತುತ್ ತೊಳೆಯುವ, ತೊಳೆಯುವ,
ತಿರುಪು, ಬೀಜಗಳ ಜೋಡಣೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು, ಅಡಿಪಾಯ ಬೊಲಟ್ಗ್ಳು, ಕಾಯಿ ಮತುತ್ ಬೊಲಟ್ಗ್ ಗೆ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ
ಚಿಹೆನ್ಗಳು.

14. «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÉA©è qÁæ¬ÄAUï
ವರಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಗ ರೇಖಾಚಿತರ್, ಜೋಡಣೆ ರೇಖಾಚಿತರ್, ಮೇಲೆ
ಚಿಹೆನ್ಗಳು, ಒರಟಾದ ಚಿಹೆನ್ಗಳು, ಯಂತರ್ದ ಭತೆಯ್ ಸೂಚನೆಯು, ಸಫರ್ಕನ್
ಕಠೋರತೆ, ರೇಖಾಚಿತರ್ಗಳು, ಫಿಟ್ಸ್, ಫಿಟಗ್ಳ ಬಗೆಗಿನ ಮೇಲೆ
ಜಾಯ್ಮಿತೀಯ ಸ ಷುಣ್ತೆ,
ತಯಾರಿಸುವುದು,

ಂದು ದಿಕೆಯನುನ್ ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸುವ
ಷಟ್ತೆಯ ಸಾಥ್ನ ಚಿಹೆನ್ಯ ಲ್ನ

ಒರಟುತನ ಚಿಹೆನ್ಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು, ಸರಿಹೊಂದುವ,

ವರಗ ಂದ ಜೋಡಣೆಯನುನ್ ಚಿತಿರ್ಸು ಕೆ, ಜೋಡಣೆಯಿಂದ

ವರವಾದ ರೇಖಾಚಿತರ್ವನುನ್

ಭಿನನ್ ಭಾಗಗಳ ಜೋಡಣಾ ಚಿತರ್ಕಲೆ.

15. J¼ÉUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¹
ಪರಿಭಾಷಾ ಶಾಸ ವನುನ್ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ, ಸೂಕ್ರ್ ಥೆರ್ಡಳ
ಗ್ ವಗೀರ್ಕರಣ, ಸೂಕ್ರ್ ಥೆರ್ಡಗ್ಳ ಬಳಕೆ.
16. ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï ¥sÁ¸ïÖ£Àð¸ïð
ಕೀ, ಸಕಿಲ್ರ್ಪ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಕೊಲಲ್ಸ್ರ್, ಟಪರ್ ಫಿನ್ಸ್, ಕಾಟರ್, ಪಿನಗ್ಳ ಬಳಕೆಯನುನ್ ಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು, ಫೆಲ್ೕಂಜ್
ಜೋಡಣೆ, ಮಫ್ ಜೋಡಿಸು ಕೆ, ಬೇರಿಂಗಗ್ಳು.

17. ¥ÉÊ¥ï ¦ünÖAUï
ಪೈಪ್ ಎಳೆಗಳು, ಪೈಪ್ ಬಿಗಿಯಾದ ಮತುತ್ ಕವಾಟ ಚಿಹೆನ್ಗಳು.
18. UÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¼ÀÄîUÀAmÉUÀ¼ÀÄ
ಗೇರ್ ಟೀತ್, ಗೇಗರ್ಳ ಪರ್ಕಾರಗಳು, ಗೇಗರ್ಳ ಅಂಶಗಳು, ಪುಲೆಲ್ಗಳು, ಚೇಫರ್, ಫಿಲೆಟ್.
19. ¦üæÃ ºÁåAqï ¸ÉÌZï
ಗುರುತಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಲಾಯ್ಟೆ ಯಂತರ್.
20. «¨sÁVÃPÀgÀt
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ಭಜನೆಯ

ಧಗಳು, ವೇರಿ

ವಸುತ್ಗಳ ಸಂ

ಸ್ ವಸುತ್ಗಳ ಕಾರ್ಸ್

ೕಜನೆ, ಮುನೆನ್ಚಚ್ರಿಕೆಗಳು,

ಭಾಗೀಯ ನೋಟ, ಹಾಯ್ಚಿಂಗ್ ತಂತರ್ಗಳು, ಸಂಕೀಣರ್

ಭಿನನ್ ಮೀಟಗರ್ ಗೆ

ಭಾಗಗಳನುನ್

ಂಗಡಿಸುವುದು,

ಭಾಗೀಯ

ವಸುತ್ಗಳ ಸಮರೂಪದ ಪರ್ ೇಪಣ.
21. §Æè¦æAmï NzÀÄ«PÉ ಬೂಲ್ಪಿರ್ಂಟ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಗುರುತಿಸು ಕೆ

22. J¯ÉPÉÆÖçÃ vÁAwæPÀ gÉÃSÁavÀæ ªÀÄvÀÄÛ aºÉßUÀ¼ÀÄ
ಸಾಮಾನಯ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳು, ಕಟಟ್ಡದ ಲ್

ದುಯ್ತ್ ಅನುಸಾಥ್ಪನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗಾರ್ಫಿಕಲ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳು, ಬಿಐಎಸ್ ಪರ್ಕಾರ

ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್

ಸಂಕೇತಗಳು,

ವೈರಿಂಗ್

ಸಂಬಂಧಿತ

ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆ ಸಟ್ಗರ್ಳ ಚಿಹೆನ್ಗಳು,

ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್

ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್

ಮತುತ್

ದುಯ್ತ್ ಸಾಧನಗಳ ಗುರುತಿಸು ಕೆ, ಡಿ

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಬಿಐಎಸ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳು, ಟಮಿರ್ನಲ್ ಮಾಯ್ಕಿಂಗಿರ್ಂಗ್ ಕಾನಿಸ್ಂಗ್ ಡಿ

ಮಾಪಾರ್ಡು

ಮತುತ್ ಎ

ಚಿಹೆನ್ಗಳು,

ಮೆ ನ್ ಸಕೂಯ್ರ್ಟೆಗ್

ಮೆ ನಗ್ಳು, ಬಿಐಎಸ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳು-

ವ್ಚ್ ಗೇರ್ ಮತುತ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು.
23. ¦üæÃ ºÁåAqï ¸ÉÌZï ಹೋ ಡ್ಂಗ್ ಸಾಧನಗಳು, ನಾಳ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು.
24. DAvÀjPÀ «zÀåvï ªÉÊjAUï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ
ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್

ಸಟ್ಮ್ಸ್,

ನಿಮಾ ಹಾಯ್ಲ್ ವೈರಿಂಗ್, ಕೇ ಂಗ್-ಕಾಯ್ಪಿಂಗ್ ವೈರಿಂಗ್, ಕಾಂಟಾಯ್ಕಟ್ನರ್

ಉದೆದ್ೕಶ.
25. J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ
ದುಯ್ತೊಕ್ೕಶಗಳು ಮತುತ್

ದುಯ್ನಾಮ್ನ ಘಂಟೆಗಳು, ಸಲಕರಣೆ ಪರಿವತರ್ಕ,

ದುಯ್ತ್, ಕೂದಲು ಶುಷಕ್ಕಾರಿಯ,

ೕಲೆಟ್ೕಜ್ ಮಾಪನ,

ದುಯ್ತ್ ಮತುತ್

ದುಯ್ತ್ ಗಂಟೆ, ತುತುರ್ ಬೆಳಕು, ಬಾಯ್ಟರಿ ಚಾಜಿರ್ಂಗ್.

26. ಟಿ. ಮತುತ್ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ಸ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳು, ಬಾಲ್ಕ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಚಿಂಗ್
27. ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್
28. ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀzÀ ¥ÀæªÉÃ±À ªÉÆÃmÁgï
ಲ್ಪ್-ರಿಂಗ್ ಮತುತ್ ಅ ಲು ಕೇಜ್ ಇಂಡಕಷ್ನ್
ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ

ೕಟನರ್ ಫಿರ್ೕ ಹಾಯ್ಂಡ್ ಸೆಕ್ಚಿಂಗ್, ಎ

ಷಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ವು ರೋಟರ್

ಆಫ್ ಡರ್ಮ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲರ್

ೕಟಾರು, ಆಟೋಟಾರ್ನಾಸ್ಫ್ಮರ್ರ್ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್,

ಡಾಲ್ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್ ಮತುತ್ ಸಾಟ್ರ್ ಡೆಲಾಟ್ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್, ರೇಖಾಚಿತರ್ ಮತುತ್ ಎ

ೕಟಾರ್

ಪ್ೕಡ್ ನಿಯಂತರ್ಣದ

ರೇಖಾಚಿತರ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ದ ರೇಖಾಕೃತಿ ರೇಖಾಚಿತರ್ವನುನ್ ರಚಿಸುತತ್ದೆ SCR / AC ಡೆ ವ್ ಮೂಲಕ.
29. DªÀvÀðPÀ
ಆಲಟ್ನೇರ್ಟನರ್ ಫಲಕ ವೈರಿಂಗ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ವನುನ್ ಪತೆತ್ಹಚುಚ್ ಕೆ, ಎ

ಜನರೇಟರುಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ

ೕಲ್ಟ್

ನಿಯಂತರ್ಕಗಳ ರೇಖಾಚಿತರ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ವನುನ್ ಚಿತಿರ್ಸುವುದು.

30. ªÉÊArAUï
ಡಿ

ಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್ ಲಾಯ್ಪನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ ಮತುತ್ ಬರ್ಷ್

ಎ

3-ಫೇಸ್, 4

ೕಲ್, 24 ಸಾಲ್ಟಗ್ಳ ಏಕ ಪದರ

ೕಸಟ್ನೊನ್ಂದಿಗೆ ತರಂಗ ಅಲೆಗಳ ರೇಖಾಚಿತರ್ವನುನ್ ಎತಿತ್,
ಂಡಿಂಗನ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ವನುನ್ ಚಿತಿರ್ಸುತತ್ದೆ.
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31. ¤AiÀÄAvÀæt ¥sÀ®PÀ
ಸಥ್ ೕಯ ಮತುತ್ ರಿ

ೕಟ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕಷ್ನ್

ೕಟಾರು, ಇಂಟೆಲನ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತುತ್

ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ, ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಸಾಟ್ರ್ ಡೆಲಾಟ್ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್, ತಿರುಗುವ ದಿಕಿಕ್ನ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಾಟ್ರ್ ಡೆಲಾಟ್ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್, ಮೂರು
ಮತುತ್ ರಿ

ಮುಮ್ಖ

ಂದಿಗೆ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ

ೕಟಗರ್ಳ ಅನುಕರ್ಮ ನಿಯಂತರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಪಾಯ್ನಲ್ ರೇಖಾಚಿತರ್, ಸಥ್ ೕಯ

ೕಟ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಚಾಟ್ರ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ದ ಲ್ ಅಭಾಯ್ಸ.

32. C¢üPÁgÀzÀ «vÀgÀuÉ
ಇನುಸ್ಲೇಟನರ್

ಧಗಳು ಒಳನಾಡಿನ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ (ಅಧರ್

ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಪಕರ್ಗಳ

ಭಾಗದ

ೕಕಷ್ಣೆಗಳು),

ಭಿನನ್ ರೀತಿಯ

ತರಣಾ

ಧಾನಗಳು, ಸಬೆಸ್ಟ್ೕಷನ್ ಲೇಔಟ್ ರೇಖಾಚಿತರ್, ಸಬೆಟ್ಶನ್ ಫೀಡಗರ್ಳ ಏಕ

ರೇಖೆಯ ರೇಖಾಚಿತರ್.
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