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அமிவில் கருவிகள் ற்றும் அவற்மின் பன்பாடுகள் 
 

அியினல் கபேயி என்து அியினல் நோக்கங்களுக்கோக னன்டுத்தப்டும் ஒபே கபேயினோகும்.அவய 
துல்ினநோ அயடீ்டுக்கோக சிப்ோக யடியவநக்கப்ட்டுள். அயற்ின் னன்கள் ற்ி யிரியோக கீழ் 

கோண்நோம். 

அமிவில் கருவிகள் னன்ோடுகள் கண்டிந்தயர்கள் 

அம்நீட்டர் (Ammeter):  நின்நோட்டத்தின் யிவநவன 

அக்க உதவுயது 

ப்ரீட்ரிக் ட்ரக்ஸ்யர் 

அிநநோ நீட்டர் (Anemometer):  கோற்ின் நயகபம், யசீும் திவசபம் 

அந்தின உதவும் கோற்று யசீ்சயி. 
யிரான் பாட்டிஸ்டா 

ஆல்பபர்டி 

ஆடிநனோ நீட்டர் (Audiometer):  நகள்யித் திவ அக்க உதவும் 

நகளோி அயி. 
ஜார்ஜ் ரவான் பபக்ரக 

(1899-1972 ர ாபல் பரிசு 

பவன்மவர்), ஒரு 

ஹங்ரகரி-அபரிக்க 

இற்பியாரர். 

ஆல்டி நீட்டர் (Altimeter):  குத்துனபங்கவ அக்க உதவும் 

ஒபேயவக சிப்பு திபயநில்ோ 

அழுத்தநோி. 

பிஞ்சு 

இற்பியாரான 

லூிஸ் பால் 

எக்ட்நபோஸ்நகோப் (Electroscope):  நின்நற்ம் கண்டு துக்க உதவும் 

நின்கோட்டி 

வில்யிம் கில்பர்ட் 
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கம்பநடட்டர் (Commutator):  நின்நோட்டத் திவசவன நோற் 

அல்து திபேப் உதவும் நின் திவச 

நோற்ி, வடநநோ இனந்திபத்தில் 

நோறு நின்நோட்டத்வத 

நர்நின்நோட்டநோக நோற்றுயது. 

1832 இல் பிரிட்டிஷ் 

விஞ்ஞானி வில்யிம் 

ஸ்ருஜன் 

நகோரிநீட்டர் (Calorimeter):  ிங்கின் தீயிபத்வத ஒப்புநோக்க 

உதவும் ி அயி. 
ஜான் டி. ஸ்டாக் 

கநோரி நீட்டர் (Calorimeter):  ளயப்த்வத அக்க உதவும் 

ளயம்வநனயி 
  

கோல்யநோநீட்டர் (Galvanometer):  நின்நோட்டத்வத அக்க உதவும் 

தண் நின்யி. 
ந ோஹன் ஸ்கீளனக்டர் 

கிிிக்கல் ளதர்நநோநீட்டர் 

(Clinical Thermometer):  

நித உடல் ளயப் ிவவன அக்க 

உதவும் நோனி ளயப் அயி 
கயியிரா கயியி 

குநபோோ நீட்டர் (Chronometer):  கடல்னணத்தில் தீர்க்கநபவக 

அவய அிந்து ளகோள் உதவும் 

கபேயி நோன்று துல்ினநோகக் கோ 

அவயக் கோட்டும் கோ அயி. 

ஜான் ஹாரிசன் 

சோிநோ நீட்டர் (Salinometer):  உப்புக்கவபசல்கின் அடர்த்திகவ 

அப்தன்பம் அயற்ின் கவபசல் 

ளசிவயத் தீர்நோிக்க உதவும் 

ஒபேயவக தபயநோி (உப்புக்கவபசல் 

அயி) 
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ளசய்ஸ்நநோ கிபோஃப் (Seismograph):  ிடுக்க அதிர்ச்சிகின் 

தீயிபத்வதபம், நதோற்த்வதபம் 

திவு ளசய்ன உதவும் பூகம் அயி 

ஜான் ில்ரன 

குயோட்பண்ட் (Quadrant):  னண அவநப்பு பவனிலும், 

யோயினிலும் குத்துனபங்க 

வபம், நகோணங்கவபம் அக்க 

உதவும் ளசங்குத்தயி. 

 ோன் ஹோட்ி 

டிபோன்சிஸ்டர் (Transistor):  நின்ோற்வ 

நிவகப்டுத்துயதுடன், ளயப் அன 

யோல்வு கின் ண்புகளும் 

ளகோண்டநதோர் சிறு நின் கூறுப் 

ளோபேள். 

  

ளடிிரிண்டர் (Teleprinter):  ளதோவ தூப இடங்களுக்குத் 

தோினங்கி பம் ளசய்திகவ 

அனுப்வும் ஏற்கவும், தகயல்கவ 

அச்ளசழுதவும் உதவும் ளதோவ 

எழுதி. 

  

ளடி நீட்டர் (Telemeter):  யோன்னணத்ளதோவயில் ிகழும் 

ிகழ்வுகவப்திவு ளசய்பம் கபேயி 
(ளதோவ அயி) 

சி.வநக்நகல்   

ளடஸ்நகோப் (Telescope):  ளதோவதூபப் ளோபேட்கவ 

ளபேக்கிக்கோட்டும் ளதோவ கோட்டி. 

ஹன்ஸ் யிப்பர்ரே 

வடநநோ (Dynamo):  இனந்திப ஆற்வ நின்ோற்ோக 

நோற்றும் கபேயி 
மக்ரகல் ஃபாரட 
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வடநநோ நீட்டர் (Dynamo meter):  நின் திவ அக்க உதவும் 

நின்தியி. 
  

ளதர்நநோஸ்நகோப் (Thermoscope):  ளயப்த்தோல் ஒபே ளோபேின் 

பேநில் ஏற்டும் அவு நோற் 

ங்கவக் ளகோண்டு ளயப் ிவ 

நயறுோட்வடத் நதோபோனநோக அக்க 

உதவும் ளயப்ங்கோட்டி 

  

ளதர்நநோஸ்டோட் (Thermostat):  ஒபே ளோபேின் ளயப்ிவவனத் 

தோோகநய ஒழுங்குடுத்தும் கபேயி 
(ளயப் ிவப்டுத்தி) 

வான் எஸ். ஜான்சன் 

ோநபோநீட்டர் (Barometer):  யிநண்ட அழுத்தத்வத அக்க 

உதவும் கோற்ழுத்த அயி. 
எவாஞ்சயிஸ்டா 

ரடாரிபசல்யி 
ிோன்டி நீட்டர் (Plantimeter):  சநதப்பப்வயத் ளதோகுத்திக்க 

உதவும் கபேயி 
  

ளரிஸ்நகோப் (Periscope):  நரிவடக் கண்நணோட்டத்திற்குக் 

குறுக்நக தவடனிபேப்ின் கோண் யர் 

கண்நட்டத்திற்கும் நநோக 

நவந்திபேக்கும் ளோபேட்கவ 

கயிக்க உதவுயது. 

ஹிப்ரபாயி ாரி-ரடவி 

வக்நோ நீட்டர் (Phknometer):  ீர்நத்தின் அடர்த்திவனபம், 

யிரியோக்கக் குணத்வதபம் (Coefficient 

of Expansion):  அக்க உதவும் 

அடர்யயி. 
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வோகுர்கள் (Binoculars):  ளதோவ தூபப் ளோபேட்கவ ளபேக்கி 
இபே கண்களுக்கும் ஒநப சநனத்தில் 

கோட்டும் இபட்வடத் ளதோவகோட்டி 

J. P. ரயிர் 

வநபோ நீட்டர் (Pyrometer):  உனர்ளயப் ிவகவ அக்க 

உதவும் கல் அயி. 
ரஜாசிா பவட்ஜ்வுட் 

நோக்நடோ நீட்டர் (Magneto Meter):  கோந்தத் திபேப்புத் தின்கவபம் 

(Magnentic Moments), புங்க வபம் 

(Fields) ஒப்பு நோக்க உதவும் கோந்த 

அயி 

  

நோநோ நீட்டர் (Manometer):  யிநங்கின் அழுத்தத்வத அக்க 

உதவும் திபய அழுத்த அயி 
ஓட்நடோன் நயோன் 

கிபெரிக்  

      

நரீர்ஸ் கோம்ஸ் (Mariner’s 

Compass):  

பப்த்தினிபண்டு திவசகளும் 

குிக்கப்ட்ட நோலுநித் திவச கோட்டி 

  

வநக்நபோ நீட்டர் (Micrometer):  சிறுளதோவவுகள் நற்றும் 

நகோணங்கவத்துல்ினநோக அக்க 

உதவும் தண்ணயி. 

வில்யிம் கஸ்ரகாக்னி 

வநக்நபோஸ்நகோப் (Microscope):  தண்ணின ளோபேட்கவ ன்நடங்கு 

ளபேக்கிக் கோட்டும் தண் கோட்டி 

ஜாக்கரிஸ் ஜான்பசன் 

ரிஃப்போக்நடோ நீட்டர் 

(Refractometer):  

ஒபே ளோபேின் ஒி யிகல் 

எண்ணிவ அக்க உதவும் யிகல் 

அயி. 

ஏர்ன்ஸ்ட் அரப 
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ளபசிஸ்டன்ஸ் ளதர்நநோ நீட்டர் 

(Resistance Thermometer):  

ளயப்த்தோல் நின் கடத்திகின் 

தவடனில் எழும் நோற்ங்கவ 

அப்தன் பம் ளயப்ிவவனக் 

கண்டின உதவும் நின் தவட ளயப் 

அயி. 

  

ளபனின்நகஜ் (Raingauge):  நவமப்ளோமிவய அக்க உதவும் 

நவம அயி. 
  

நபடிநனோ வநக்நபோநீட்டர் 

(Radiomicro meter):  

ளயப்க்கதிர் யசீ்சுக்கவ அக்க 

உதவும் கதிபவ தண் ணயி 
  

ோக்நடோ நீட்டர் (Lactometer);  ோின் ஒப்பு அடர்த்திவன அக்க 

உதவுயது 

திரு. டிகாஸ் 

ளயர்ினர் (Vernier):  அவுநகோின் நிகக் குவந்த 

அகின் உட்குப்புகவச் சுத்த நோக 

அக்க, ிபதோ அவுநகோில் 

சறுக்கி கபக்கூடின 

தண்ணவுநகோல். 

ினர் ளயர்ினர் 

நயோல்ட் நீட்டர் (Voltmeter):  இபேபுள்ிகளுக்கிவடநன உள் 

நின்ழுத்த நயறுோட்வட அக்க 

உதவும் நின்ழுத்த அயி. 

ஆண்ட்பை நக 

ஸ்ளடதஸ்நகோப் (Stethoscope):  இதனத்தின் ோடித்துடிப்வ அக்க 

நபேத்துயர் னன்டுத்தும் 

இதனத்துடிப்யி. 

பரன யான்பனக் 

ஸ்ிக்நநோநோநோ நீட்டர் 

(Spygmomano Meter):  

இபத்த அழுத்தத்வத அக்க உதவும் 

இபத்த அழுத்த அயி. 
சாமுரவல் சீக்ஃப்ரிட் 

கார்ல் ரிட்டர் வான் 
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 பாஸ்ச் 1881  

ஸ்ிரிங் ோன்ஸ் (Spring 

Balance):  

ளோபேின் எவடவன அக்க உதவும் 

சுபேள் தபோசு. 

  

ஸ்ளக்ட்நபோ நீட்டர் (Spectrometer):  ஒி யிகல் எண்கவ நிக 

தட்நோக அந்தியதற்கு உகந்த 

யவகனில் திம்டுத்தப்ட்ட 

ஒினின் ிநோவ அயி. 

  

ஸ்ளக்ட்நபோஸ்நகோப் 

(Spectroscope):  

நின் கோந்த அவயரிவசவனப் 

ிரித்து குப்ோய்ந்து கோட்டும் 

ிபல்நோவகோட்டி. 

ாபர்ட் வில்பஹல்ம் 

புன்பசன் 

ஸ்ஃினநபோ நீட்டர் (Spherometer):  நகோக யடியப் ளோபேட்கின் 

யவவயத் துல்ினநோக அக்க 

உதவும் நகோ அயி. 

ாபர்ட்-அகயா 

ரகாச்ரசாய்க்ஸ் 

வஹக்நபோ நீட்டர் (Hygrometer):  யிநண்ட ஒப்பு ஈபப்த அயி 
(relative Humidity) அந்திட உதவும் 

கபேயி 

பஹாரசன் 

பபனடிக்டிஸ்ட் டி 

சாஸ்ச்சர் 

வஹக்நபோஸ்நகோப் (Hygroscope):  யி நண்ட ஈபப்தத்தின் அவு 

நோற்ங்கவக் கண்டின உதவும் 

ஈபப்தங்கோட்டி 

போர்ட் ஹூக் 

வஹட்நபோஃநோன் (Hydrophone):  ீபேக்கடினில் நசும் குபவக் நகட்ட 

உதவும் ீளபோி யோங்கி 
பஜினால்ட் பபஸ்பசன் 

வஹட்நபோநீட்டர் (Hydrometer): ீர்நங்கின் ஒப்பு அடர்த்திவன 

அக்க உதவுயது. 

யில்ினம் ிக்கல்சன் 


