Std:10

IT

KtechLab

Worksheet

1

1. KtechLab തറകനതതങതന ?
Appilications → Education → KtechLab എന കമതതല കതകക തചയക .
തടരനക File → New എന കമതതല കതകക തചയയല New File -KtechLab എന വതനനനയ വരര .
അതതല New File Details എനതതന തയതഴ Circuit (.circuit ) എന ടയബതല കതകക തചയക ഒ തക കതകക
തചയക
2. Component ടയബതലളവതയ പധയന ജയലകതതല എതതകനതതങതന ?
കനമയണനക ടയബതതല ഉപകരണങതള കതകക തചയക ഡയഗക തചയക പധയന ജയലകതതല എതതകയര
3. പധയന ജയലകതതല കനമയണനകതള തമതല ബനതപതചക സരകരടക നതരമതകനതതങതന ?
കനമയണനകതള ബനതപതകന ല=ഡകള തമ@സക ഉപനയയഗതചക ഡയഗക തചയക ബനതപതചക സരകരടക
നതരമതകയര
4. ഏതതങതലര ഒര കനമയണനക സരകരടതല നതനക തനലതറക തചയയന എനതചയണര ?
പസത കനമയണനതതന തസലകക തചയക ക= നബയനതതല Delete ബടണ അമരരക
5. ഒര കനമയണനതതന വതലകളതല മയറര വരരനതതങതന ?
Settings → Tool bar → Item Editor എന കമതതല കതകക തചയക
അതതനനJഷര പസത കതമയണനക തസലകക തചയയല പധയന ജയലകതതതന മകളതലയയത
കനമയണനതതന നപരര വതലയര കയണയര . അതക തമ@സക ഉപനയയഗതചക വവതവയസതപടരക
6. പധയന ജയലകതതല നതരമതച സരകരടതല വവദദതത പവഹതകനതയയത നതയനനതതങ തന ?
Settings → Configure KtechLab എന കമതതല കതകക തചയക .
അതപയള configure KtechLab എന വതനനനയ വരര . അതതല Animate Wires to show the Current or
Power flow എനതതല കതകക തചയക . ---> Apply → OK
7. പധയന ജയലകതതല Text വടപക തചയനതതങ തന ?
പധയന ജയലകതതന മകളതലള ന=ല നതറതതലള Draw ടയബതല കതകക തചയക
അതതതല Text ടള തസലകക തചയക . എവതതടയയനണയ Text നവണതക അവതതട കതകക തചയക .
അനപയള അവതതട Text എന കയണയര . അതതല നബതള കതകക തചയക . അനപയള KtechLab എന
വതനനനയ വരര . അതതല Text എനതമയറത ആവJവമള പദങള വടപക തചയക .വതനനനയയതല
തയതഴയള ടയബകല ഉപനയയഗതചക ആവJവമള നZയരമയറതരഗക നടതയവനതയണക .
ഒ തക കതകക തചയക ( ഈ ര=തത ഉപനയയഗതചക നരഖ , വതര , ചതരര , ചതതര തടങതയവ പധയന
ജയലകതതല നചരകയവനതയണക .
8. നയര തയയറയകതയ സരകരടക ചതതമയയത നസവക തചയനതതങ തന ?
സരകരടക തയയറയയതകഴതഞ നJഷര File → Export as Image എനക കതകക തചയക Zയല നയമര നലകത
നസവക തചയക .
9. ബയററത , ബളബക , സസതചക എനതവ ഉപനയയഗതചക ഒര സരകരടക നയഗര നതരമതകക
10. ഒര നനയയനതതന നZയരനവനക ബയസതരഗക എനയതലനക ?
ഒര നനയയനതതന നപയസറ=വക ഭയഗര തസലതതന നപയസറ=വക ഭയഗമയയര തനഗറ=വക ഭയഗര തസലതതന
തസലതതന തനഗറ=വക ഭയഗമയയര ബനതകക . ഈ ര=തതയതല ബനതപതചയല സരകരടതല വവദദതത
പവഹതകര . ഈ സരകരടതല ഒര ബളബക ഘടതപതചയല അതക പകയJതകര . നനയയനതതന ഈ ര=തതയതല
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ബനതപതകനതതതന നZയരതവനക ബയസതരഗക എന പറയന
11. ഒര നനയയനതതന റതനവഴക ബയസതരഗക എനയതലനക ?
ഒര നനയയനതതന നപയസറ=വക ഭയഗര തസലതതന തനഗറ=വക ഭയഗമയയര തനഗറ=വക ഭയഗര തസലതതന
തസലതതന നപയസറ=വക ഭയഗമയയര ബനതകക . ഈ ര=തതയതല ബനതപതചയല സരകരടതല വവദദതത
പവഹതകകയതല . ഈ സരകരടതല ഒര ബളബക ഘടതപതചയല അതക പകയJതകകയതല . നനയയനതതന ഈ
ര=തതയതല ബനതപതകനതതതന റതനവഴകസക ബയസതരഗക എന പറയന
12. ഒര നനയയനക നZയരനവനക ബയസതല ഘടതപതചതടളതതതന സരകരടക നയഗര വരകക . പസത സരകരടക
തക തടകക ലയബതല നതരമതകക

13. ഒര നനയയനക റതനവഴകസക ബയസതല ഘടതപതചതടളതതതന സരകരടക നയഗര വരകക . പസത സരകരടക
തക തടകക ലയബതല നതരമതകക
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14. ഒര നനയയനക ഹയZക നവവക തറകതZയര ആയത പവരതതകനതതതന സരകരടക നയഗര വരകക .
പസത സരകരടക തക തടകക ലയബതല നതരമതകക . പധയന ജയലകതതതന ഏറവര അടതയതലയയത കയണന
Oscilloscope ടയബതല കതകക തചയക സരകരടതതന ഔടക പടതല ലഭതകന ഗയZതകക ചതതര നതര=കതകക

15. ഒര നനയയനക ഫള നവവക തറകതZയര ആയത പവരതതകനതതതന സരകരടക നയഗര വരകക . പസത
സരകരടക തക തടകക ലയബതല നതരമതകക . പധയന ജയലകതതതന ഏറവര അടതയതലയയത കയണന
Oscilloscope ടയബതല കതകക തചയക സരകരടതതന ഔടക പടതല ലഭതകന ഗയZതകക ചതതര നതര=കതകക

