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Sige Kid, tuturuan ka namin ng konting electronics. Yung
unang lesson yung pinakaimportante. Never ever forget this
okay? The most important thing you have to know is to have
fun while learning. While having fun in electronics, you
will also learn a lot of things.

Ok, with that aside, let’s start! Ang una mong kailangan
malaman ay yung kuryente, parang numbers yan, may positive
at negative. Pinagkasunduan ng mga tao na yung kulay pula
ay positive at yung itim naman ay negative.  Sa lahat ng
electronic circuit, kailangan mo ng positive at negative
electricity. Pwede lang gumana yung kahit anong circuit pag
may umiikot na current, o kuryente galing positive patungo
sa negative.

         Ngayon, tignan mo itong circuit na ito. Maraming
iba’t ibang klaseng maliliit na bagay na nakakabid di ba?
Yan ang mga iba’t ibang component ng circuit na iyan. Lahat
sila importante, at kung magkulang lang ng isang parte o
masira yung isa sa kanila, malaki ang chance na hindi na
gumana yung circuit.

         Nakikita mo yung mga black na cylinder na may
putting strip na gilid? Ang tawag diyan mga Capacitor. Yan
ang mga component ng isang circuit na kayang mag store ng
maliit na amount ng voltage. Depende sa laki ng capacitor
ang amount ng voltahe na kaya nitong ma store.

         Yung mga light brown na cylinder na naka tagilid
at may iba’t ibang strips of color ay mga Resistors.  Ang
gamit naman nila ay babaan yung voltage. Kaya nga tinawag
na resistor eh, kasi nag-reresist ito ng kuryente. Depende
sa pattern ng kulay ng mga strip ng kulay sa katawan ng
resistor ang lakas o kayang pigilin na voltahe ng resistor.
Kada kulay sa resistor, may corresponding number
equivalent. Black is 0, brown is 1, Red is 2, Orange is 3,
Yellow is 4,

Green is 5, Blue is 6, Violet is 7, Gray is 8 and White
is 9. meron namang kulay gold at silver na lumalabas lamang
sa pang apat ng parte. Yung gold 5% at yung silver 10%.



          Ngayon, yung unang dalawang kulay sa pattern ay
nagsisimbolo ng numero mismo. Yung pangatlo naman ay
sumisimbolo sa dami ng 0 sa tabi ng naunang dalawang
numero. Yung huli namang kulay ang sumisimbolo sa range mg
resistor. Ang isang example ay Red Red Black Silver. Ang
value niya ay 22 Ohms, at ang range niya ay 19.8 to 24.2
Ohms. Isang madaling paraan para makabisado yung mga color
equivalents ay gamitin etong sentence na ito: Bad (black)
Boys (brown) Rape (red) Our (orange) Young (yellow) Girls
(green) But (blue) Violeta (violet) Gave (gray) Willingly
(white).  Ang parang water tank na bagay sa circuit na may
3 paa ay tinatawag na transistors.

Yung mga umiilaw na bagay naman ay tinatawag na LED o
Light emitting Diode. Yung mga diode ay mga semiconductors,
components na pwede lamang daanan ng kuryenta galing sa
isang direction, parang one way street. Ang gamit ng LEDs
ay para ipakita na ang kuryente ay dumadaan sa tamang
direcsyon sa circuit. 

         Ang huling basic components ay tinatawag na ICs o
Integrated Circuits. Yan ang mga itim na box na maraming
paa.  Ang mga IC ay parang minature na circuit, pinaliit at
pinagkasya sa ganyan kaliit na lalagyan. Maraming klaseng
IC at kada isa ay iba iba ang ginagawa.

O iyun!  Basically that’s it!  Let’s try doing some
basic stuff.

Kid runs off and starts fiddling with circuits.  Moments
later, returns, very confused. 

Oh bakit?  Anong problema?  Away gumana?  Na-check mo ba
lahat?  Sinundan mo yun circuit diagram?  Teka check ko.
Hmm.  I see.  Alam ko na.  Posible kasi minsan na tama
naman iyun ginawa mo, but there are other things that may
happen.  Pwede kasi mangyari minsan na may problema un
power supply mo.  That happens sometimes.  Minsan, yun mga
transistor o resistor or mga ibang parts, baka defective.
Always remember in troubleshooting to check kung gumagana
ang mga ibang parts.  Minsan kasi yan yun problema.
Alalahanin mo palagi to not look at just the picture
itself.  Tignan mo rin ang paligid ng picture.  In this
case, don’t just look at the bread board, but rather
everything else, the power supply, transistors etc.

Ok?  Sige, try fiddling around with the stuff again.
Nandito lang ako if you need questions.


