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 கடட்ுப்பாடட்ு அமைப்பில் ஏற்படுை் சிறிய 

பிரசச்ிமைகள் பபாருளிை் தரத்மத ைடட்ுமை 

பாதிக்குை் எை கருதலாை். அைால் அது கடட்ுப்படட்ு 

அமைப்மபமய முடக்குவதற்காை முதல்படி எை்பமத 

புரிந்துபகாள்ள மவண்டுை். 

 கடட்ுப்பாடட்ு வமளயை் எை்பது உணரவ்ி (பசை்சார)், 

தரக்்கை் , கடட்ுப்படுத்துை் சாதைை் ஆகிய கூறுகமள 

உள்ளடக்கியது. இதில் எது வேண்டுமானாலும் 

மதால்வியுற்றிருக்கலாை். அமனெ்மெயும் 

பரிமசாதிக்கமவண்டுை். 

 கடட்ுப்பாடட்ு அமைப்பில் ஏற்படுை் பிரசச்ிமை 

எை்பது எப்மபாதாவது ஒருமுமற ஏற்படுை் சீரற்ற 

நிகழ்வு. அத்தமகய நிகழ்வுகள் இயக்க அளவுகளிை் 

வரை்புகமள அணுகக்கூடாது. 

 ஒை்றுக்குை் மைற்படட் கடட்ுப்பாடட்ு வமளயங்களில் 

இத்தமகய  பிரசச்ிமைகமள  உணரந்்தால் அது 

ஆழைாைதாவாகுவுை் தீவிரைாைதாகவுை் இருக்குை் 

எை்பமத புரிந்துபகாள்ள மவண்டுை். 

 

 இை்மறய ைந்த நிமல. நாமளய மதால்வி. 

 கடட்ுப்பாடட்ு அமைப்பு எதிரப்ாரத்்தபடி 

இயங்கவில்மலபயைில், மவறு யாமரனுை் 

இத்தமகய பிரசச்ிமைகமள எதிபகாண்டாரக்ளா 

எை்பமத விசாரித்து பதரிந்துபகாள்ளவுை். 

பிரசச்ிமை ஏற்பட்டது ஒருமுமறயா அல்லது 

பலமுமறயா எை்பமத இதை் மூலை் 

பதரிந்துபகாள்ளலாை். 

  ஷிப்ட்  பதிமவடட்ில் இப்பிரசச்ிமைப்பற்றி  

எழுதவுை்.  இது ைற்றவரக்மள விழிப்பமடயச ்

பசய்யுை். 

 வால்வுகள் தக்க விதத்தில் இயங்காைல் 

மபாைதற்கு எளிதாை கரணங்கள் இருக்கலாை். 

மபாதிய  மநரை் ஒதுக்கி காரணங்கமள 

கண்டறியவுை். (உ.ை். கற்றுக்குழாயில் கசிவு, 

குளிரவ்ிப்பாைில் பிரசச்மை). 

 ஒரு மவமள  பிரசச்மை பதாடரந்்தால் பணி 

ஆமண வழங்கி பரிமசாதிதத்ுக் பகாள்ளவுை். 

கடட்ுப்பாடட்ு வமளத்திை்  எந்த கூறு 

மவண்டுைாைாலுை் மவமல பசய்யாைல் 

இருக்கலாை். வால்வுதாை் மவமல பசய்ய வில்மல 

எை்ற முடிவுக்கு உடமை வரமவண்டாை்.  

கட்டுப்பாடட்ு  அமமப்பில் மந்ெநிமல - ஓர் எெெ்ரிக்மக  

• கடட்ுப்படுெ்தும் ோல்வில் ஏதுை் அமடப்பிருக்கலாை்.  உ.ை்.துருக்கள், அல்லது திரவத்திை் அடியில் தங்குை் 

படிைை். 

• வால்வுக்கு மதமவயாை காற்று பசலுத்துவதிமலா அல்லது வால்விை் உள்மள நமடபபற மவண்டிய காற்றிை் 

ஓட்டமைா தமடபட்டிருக்கலாை். உணரவ்ி பசை்சார ்இயங்கைால் இருக்கலாை் அல்லது அமடபடட்ிருக்கலாை். 

• கடட்ுப்பாடட்ு  ேமளயம் பசயல்முமறக்கு ஏற்ப ஒெ்திமெவு (Tuning)  பசய்யப்படாைலிருக்கலாை். 

 இது சாதாரண நிகழ்வா? இல்மல. 

குளிரவ்ிப்பாை், பவப்பமூட்டி, உள்ளடீு, அல்லது 

பசயல்முமற ைாற்றிகள் ஆகியவற்றில் 

ஏற்படுை் சிறு ைாறுதல்கமள நிரவ்கிப்பது 

கடட்ுப்பாடட்ு வமளயை் ( Control Loop) ஆகுை். 

இத்தமகய கடட்ுப்பாடட்ு  வமளயங்கள் 

சிறப்பாக வடிவமைக்கப்படட்ு, 

பசயல்முமறயுடை் ஒத்திமசவு பசய்யப்படட்ு, 

பராைரிக்கப்படுகிறது. இமவ கடட்ுப்பாடட்ு 

அமைப்மப சீராக இயக்ககூடியமவ. 

அப்படிபயைில் மைற்கூறிய நிகழ்வு ஏை் 

ஏற்பட்டது? இது உணரத்்துவது எை்ை? 

 

பிை்வருை் காரணங்களாக இருக்கலாை். 

உங்களது பசயல்முமறயில்  பவப்பநிமல வரை்புஅளமவக் கடந்து உயரந்்துபகாண்மட 

பசல்கிறது. குளிரவ்ிப்பாை்கள் மதமவயாை அளவு உள்ளது. ஆயினுை் கடட்ுப்பாடட்ு  கருவி 

பவப்பநிமலமய குமறப்பதற்கு அதிக மநரை் எடுத்துக்பகாள்கிறது. அதிக சிரைத்திற்கு 

பிை்ைமர  பவப்பநிமல வரை்பிற்குள் பகாண்டுவரப்படுகிறது. 
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