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ආධුනික ගුවන් විදුලි ශිල්පය 

1 වැනි පරිච්ඡේදය 

විදුලිය පිළිබඳ මූලධර්ම 

1.1     විද්යුත් ආර ෝපනය 

     අප අවට ඇති සෑම ඡදයක්ම සෑදී ඇත්ඡත් පරමානු නමැති ඉතා කුඩා අංශූන්ඡෙනි. ඒවා ඡ ාතරම් කුඩාද 

කිවඡ ාත් ප්රබලම අන්ීක්ෂයකින් පවා දැ ෙත ඡනා ැ . පරමානුව සෑදී ඇත්ඡත් ඊටත් වඩා කුඩා අංශු සමූ යකිනි. 

ඡම් අතුරින් විදුලිය සඳ ා වැදෙත් වන්ඡන් ඉඡලක්ඡරෝනය ස  ඡප්රෝඡටෝනයයි. ඡම්වා පිලිඡවලින් ඍණ ස  ධන 

වන අතර, ප්රමානඡයන් සමාන වූ ආඡරෝපන වලින් සමන්විතය. ඡමම ප්රතිවිරුද්ධ ආඡරෝපනයන්ි ඇති වැදෙත්ම 

ලක්ෂණය නම් ඒවා ඉතා බලවත් ඡලස එකිඡන ට ආ ර්ෂණය ීමයි.  

    පරමානුඡේ මැද ඡ ාටස නයෂටිය ඡලස  ැඳින්ඡවන අතර එි නියමිත ඡප්රෝඡටෝන සංඛ්යාවක් ඇත. සාමානය 

පරමානුව  නයෂටිඡේ ඇති ධන ආඡරෝපනය, එය වටා  ක්ෂෙතව ඇති ඉඡලක්ඡරෝන වල ඍණ ආඡරෝපන 

ප්රමාණයට සමාන බැවින් උදාසීනව පවතී. ඡ ඡසට ඡවතත් උදාසීන පරමානුවකින් ඉඡලක්ඡරෝනයක් ගිලිහීමට 

 ැකියාවක් ඇත. එඡසටවූවිට එම පරමානුව, එි තිබියයුතු තරමට වඩා අඩු ඍණ ආඡරෝපනයකින් සමන්විත බැවින් 

එය ධන ආඡරෝපනයක් ඡ වත් ධන අයනයක් ඡලසද, ඡමම ක්රියාවලිය අයනී රනය ඡලසද  ැඳින්ඡේ. උදාසීන 

පරමානුව ට, පිටතින් පැමිඡණන ඉඡලක්ඡරෝනයක් බැඳීමටද  ැකියාවක් ඇත. එවිට එය ඍණ අයනයක් ඡලස 

 ැඳින්ඡේ. 

 

1.1 රූපය 

    ප්ලාසටික් පෑනක් වියලි, ිසඡ සට වල 
පිරිමැදීඡමන් විදුත් ආඡරෝපනයක් ලැඡබන බව 
සරල පරීක්ෂණයකින් ඡපන්විය  ැකිය. ඡමිදී 
ප්ලාසටික් ස  ිසඡ සට අතර ඉඡලක්ඡරෝන 
හුවමාරුවක් සිදුඡේ. පෑන ධන ඡලස ආඡරෝපනය 
වූඡේ නම් ිසඡ සට සෘණ ඡලස ආඡරෝපනය ඡේ. 
සැ ැල්ලු  කුඩා  ඩදාසි  ැබලි  එම පෑන  ඡවත   
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ළං  ළඡ ාත් ඒවා රූපඡේ දැක්ඡවන අයුරු ආඡරෝපනය ීම ඡ ටතුඡ ාටඡෙන පෑන ඡවත ආ ර්ෂණය 
ඡවන බව පැ ැදිලිවම දැ ෙත   ැකිය.  සටපර්ෂවූ ව ාම එම  කුඩා   ඩදාසිවල පවතින සෘණ 
ආඡරෝපන පෑඡනි ඇති ධන ආඡරෝපන මගින් උදාසීන ී, සජාතීය ආඡරෝපන වි ර්ෂනය ීම 
ඡ ටතුඡ ාටඡෙන සැඡනකින්  ඩදාසි  ැබැල්ලල වි ර්ෂණය ඡේ. නමුත් ඡමම සිද්ිය දැ ෙත  ැක්ඡක් 
වියලි  ාලගුණයක් යටඡත් පමණි. ඊට ඡ ටතුව, පෑන ආඡරෝපනය ීමත් සමෙම අවට ඇති ජලවාශටප අංශු 
ඊට ආ ර්ශණය ී එය උදාසීන ීමයි.  

එබැවින් අප රටතුල ඡමවැනි පර්ඡේෂණ සාර්ථ  
ඡලස  ළ ැක්ඡක් වායුසමනය  රනලද  ාමරයක් 
තුල පමණි. 
     අ ඡසි සිදුවන විදුලිඡ ටීම සිදුවන්ඡන්ද 
සටිති විදුතය ඡ ටතුඡ ාටඡෙනය. සුළඟට ෙසාඡෙන 
යන වලාකුළු සුළඟ සමෙ ෙැටීම නිසා අතිවිශාල 
විදුත් ආඡරෝපනයක් වලාකුඡළි  ටෙනී. එම 
වලාකුළ ඡපාළවට ඡ ෝ ඡපාළවට සම්බන්ධ 
වසටතුවක් ඡවත ළං වුවඡ ාත්, එි පවතින අතිවිශාල 
ඡවෝල්ලටීයතාවය ඡ ටතුඡ ාටඡෙන එම අතිවිශාල 
ආඡරෝපනය ඡමාඡ ාතකින් විසර්ජනය ඡේ. එම 
ආඡරෝපනවල ෙමන්මෙ, විදුලිඡ ටීමක් ඡලස දිසටඡේ. 
සම ර අවසටථාවල විරුද්ධ ආඡරෝපන සිත වලාකුළු 
ඡද ක් අතරද, විදුලි ඡ ටීම් සිදුඡේ. ඡමය 1.1 B 

රූපඡයන් දැක්ඡේ. 
 

 

1.1.1  කූරලෝම් (COULOMB) 

විදුත් ආඡරෝපනඡේ (electric charge) ප්රාඡයෝගි  ඒ  ය (SI-unit) කූඡලෝම් නමින්  ැඳින්ඡවයි. ඡමය 

ඉඡලක්ඡරෝන බිලියන් ෙනන  ආඡරෝපනයට සමාන ඡේ. නිවැරදිව පවසන්ඡන් නම්, 

            කූඡලෝම් 1  =  ඉඡලක්ඡරෝන  6.242x1018 

ඇ 1  ධාරාවක් තත්පරයක් ෙලනවිට ෙමන් ළ ආඡරෝපනය කූඡලෝම් 1කි. 

එබැවින් කූඡලෝම් 1 = ඇම්පිර්-තත්පර 1 

ඡම් අනුව ඇම්පියර්-පැය 1 = ඇ-තත් 3600 = කූ 3600 

 

 

1.1.2    රවනත් ඒකක 

විදුත් ආඡරෝපණ සඳ ා තවත් ඒ   2 ක් ඇත.   

1. ආඡරෝපණඡේ සටතිි විදුත් ඒ  ය  

2. ආඡරෝපණඡේ විදුත් චුම්භ  ඒ  ය 

ඡම්වා ප්රඡයෝගි  ඒ   ඡනාවන අතර ඡභෞති  විදයාඡේදී  සසද්ධාන්ති  විශටඡල්ලෂණ සඳ ා  භාවිතා ඡේ.  

 

1.1.3      ආර ෝපන අත  සිදුවන අන්තර් ක්රියා 

ආඡරෝපන ඡද ක් අතර සිදුවන අන්තර් ක්රියාවන් ඡද කි. ඒවා නම් ආ ර්ෂණය ස  වි ර්ෂණයයි. විජාතීය 

ආඡරෝපන ආ ර්ෂණය වන අතර සජාතීය ආඡරෝපන වි ර්ෂණය ඡේ. Q1 ස  Q2  නමැති ආඡරෝපන ඡද  

එකිඡන ට d පරතරයකින් පිිටයි නම් ඒවා අතර  ටෙන්නා ආ ර්ෂණ ඡ ෝ වි ර්ෂණ බලය F ඡලස ෙතඡ ාත් 

ඒවා අතර සම්බන්ධතාවය ප ත සඳ න් සමී රණඡයන් දැක්විය  
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 ැකිය. තවත් ආ ාරය ට සඳ න්  රන්ඡන් නම්, එම බලය ආඡරෝපනයන්ට අනුඡලෝමව සමානුපාත වන අතර, 

පරතරඡයි වර්ෙයට ප්රතිඡලෝමව සමානුපාත ඡේ. 

  F = k Q1  Q2  / d2  

ඡමි  k යනු නියතයක් වන අතර එි අෙය, භාවිත ඡ ඡරන ඒ   මත රඳා පවතී. SI ඒ   (මී. කිෙෑ.තත්.) භාවිත 

 රනවිට, k = 1/4πϵ0  වන බැවින් ඉ ත සමී රණය, 

  F =  Q1  Q2  / 4πϵ0 d2  බවට පත්ඡේ. 

ඡමි   ϵ0   යනු  නිද සට අව ාශඡේ, එනම් රික්තඡේ පාරඡේදයතාව (permittivity) ඡ වත් පාරවිදුත් නියතය 

(Dielectric constant)  නම්ඡේ. SI ඒ   සඳ ා එි නිවැරදි අෙය, 

  ϵ0    =  8.854 x 10-12  ඡේ. ඒ  ය “කූඡලෝම්2 /මීටර 2  නිේටන්” (C2 /m2 N) 

ඡ වත් “මීටරයට ෆැරඩ්” නම් ඡේ. (F/m) 

(ඡමි ϵ යනු ‘එප්සිලන්’ ඡ ෝ ‘එප්සයිලන්’ නමැති ග්රීක් අක්ෂරයයි.) 

 

1.1.3.1 නිරඡප්ක්ෂ පාරඡේදයතාව ස  සාඡප්ක්ෂ පාරඡේදයතාව 

 නිද සට අව ාශඡේ ඡ වත් රික්තඡේ පාරඡේදයතාවයට (ϵ0) අනුරූප ඡලස යම් මාධයය   

පාරඡේදයතාවයට අර්ථදැක්විය  ැකිය. එවිට එය, එම මාධයඡේ නිරඡප්ක්ෂ පාරඡේදයතාව (Absolute 

permittivity) ඡලස  ැඳින්ඡේ ඒ සඳ ා භාවිත  රන සංඡක්තය  ϵ ඡේ. ඡබාඡ ෝ අවසටථාවන්ිදී යම් මාධයය  

පාරඡේදයතාව, රික්තය  පාරඡේදයතාව සමෙ සැසඳීම ප්රඡයාජනවත් ඡේ. එවිට එය රික්තඡේ පාරඡේදයතාව ඡමන් 

කීගුණයක්දැයි සඳ න්  ළවිට, එය සාඡප්ක්ෂ පාරඡේදයතාව (relative permittivity) ඡලස නම් රන අතර, ϵr 

නමැති සංඡක්තඡයන්  ඳුන්වනු ලබයි.  

 එනම්      ϵr   =  ϵ  / ϵ0  යන අයුරුද, නැතඡ ාත්  ϵ  =   ϵr ϵ0  ඡලසද, දැක්විය  ැකිය.  

සුලභ මාධයයන් ෙණනාව  සාඡප්ක්ෂ පාරඡේදයතාවයන් සිත වගුවක් 2.3.4.2 ඡේදඡයි දක්වා ඇත.  

ඡමම සං ල්ලපය ඔබ දැනටමත් දන්නා විශිෂටට ගුරුත්වය ස  ඝනත්වඡේ අර්ථ දැක්ීම ඡමනි. එනම් යම් ද්රවයය  

විශිෂටට ගුරුත්වය යනු එම ද්රවයඡේ ඝනත්වය ජලඡේ ඝනත්වය ඡමන් කී ගුණයක්ද යන්නයි.  

 
 

1.2    විද්යුත් ධා ාව (ඇම්පිය ) 

පරමානුවල ඇති නිද සට ඉඡලක්ඡරෝන ස  ඍණ අයන වල පවතින අමතර ඉඡලක්ඡරෝනද, අසළ ඇති ධන අයන 

මගින් ආ ර්ශනය ඡේ. ඡමඡලස සන්නාය ය  පවතින ඉඡලක්ඡරෝන පරමානුඡවන් පරමානුවට හුවමාරු ඡවමින් 

ෙමන්  ළ ැකිය. අයන වල ඡ ෝ ඉඡලක්ඡරෝන වල චලිතය විදුත් ධාරාවක් ඡලස  ැඳින්ඡේ. විදුත් ධාරාඡේ 

ප්රාඡයෝගි  ඒ  ය ඇම්පියරය ඡලස අර්ථ දැක්ඡේ. සන්නාය ය  එක් සටථානයක්  ර ා තත්පරයට කූඡලෝම් 

එ   ආඡරෝපනයක් ෙලා යන්ඡන් නම් එි ධාරාව ඇම්පියරය එ ක් ඡලස අර්ථ දැක්ඡේ. ප්රාඡයෝගි  ප සුව සඳ ා 

කුඩා ඒ   වන මිලි ඇම්පියරය (mA)  ස  මයිඡරා ඇම්පියරය (µA) භාවිත ඡ ඡර්. 

   1000 µA  = 1 mA 
   1000 mA = 1 A 
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1.2.1    විද්යුත් ධා ාරේ දිශාව 

ධන ආඡරෝපන ෙමන්  රන දිශාව ධාරාඡේ දිශාව ඡලස අර්ථ දැක්ඡේ. උදා රන ඡලස බැටරිය  ධන අග්රඡේ සිට 

ඍණ අග්රය දක්වා බාිර පරිපථඡේ ධාරාව ෙලා යයි. ඉඡලක්ඡරෝන ෙලා යන්ඡන් මීට ප්රතිවිරුද්ධ දිශාඡේය.  

1.3    විද්යුත් ගාමක බලය Electromotive Force ( e.m.f.) 

1.2රූපය 

විදුත් ධාරාවක් සන්නාය යක් දිඡේ ෙලායන්ඡන් ප්රභවයකින් (බැටරියක් ඡ ෝ විදුලිජන යක්) ලැඡබන විදුත් 

පීඩනයක් ඡ ටතුඡ ාටඡෙනය. ප්රභවය බාිර පරිපථය ට සම්බන්ධ ඡනා ර ඇතිවිට එි අග්ර අතර පවතින විදුත් 

පීඩනය එම ප්රභවඡේ විදුත් ොම  බලය ඡලස අර්ථ දැක්ඡේ. බාිර පරිපථය ට සම්බන්ධ  ලවිට එය සුළු 

ප්රමාණයකින් අඩුඡේ. ඡමය 1.2 රූප සට නින් පැ ැදිලිඡේ. ඡමම විදුත් පීඩනය ඡවෝල්ලටීයතාවය ඡලසද  ැඳින්ඡේ. 

 

විදුත් ොම  බලය මනිනු ලබන්ඡන් ඡවෝල්ල් වලිනි. කුඩා ඒ   මිලි ඡවෝල්ල් (mV) ස  මයිඡරා ඡවෝල්ල්  (µV) 

වන අතර විශාල ඒ   කිඡලෝ ඡවෝල්ල් (kV) ස  ඡමො ඡවෝල්ල් (MV) ඡේ. 

1000  µV  = 1 mV 

1000 mV  = 1 V 

1000 V     = 1 kV 

 1000 kV     = 1 MV 

 

1.3.1    විභව අන්ත ය (Potential Difference) සහ රවෝල්ීයතාව (Voltage) 

    පරිපථය  යම් සටථාන ඡද ක් අතර පවතින විදුත් පීඩන ඡවනස විභව අන්තරය ඡලස  ැඳින්ඡේ. එය ඡවෝල්ල් 

වලින් මනින විට ඡවෝල්ලටීයතාවය ඡලස  ඳුන්වනු ලැඡේ. ඉ ත රූපඡේ ඡවෝල්ල් මීටරඡයන් දැක්ඡවන්ඡන් 

ඡ ෝෂඡේ අග්ර අතර පවතින ඡවෝල්ලටීයතාවයයි. බාිර පරිපථය තුලින් ධාරාවක් ෙලනවිට ඡමම ඡවෝල්ලටීයතාවය 

අඩුඡවයි. ඡමම අඩුීම “ඡවෝල්ලටීයතා බැසටම” (Voltage Drop) ඡලස  ැඳින්ඡේ. බාිර පරිපථය ඉවත්  ළඡ ාත් 

ඡවෝල්ලටීයතාව වැඩිී වි.ො.බ. ඡවත ලඟා ඡවයි. 
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1.3.2    වි.ගා.බ. සහ රවෝලීයතා බැස්ම  (Voltage Drop) 

   විදුත් ොම  බලය යනු බැටරිඡයන් ශක්තියක් පිටතට ඡනාෙන්නාවිට, එනම් ධාරාවක් ඡනාෙලනවිට එි අග්ර 

අතර පවතින විදුත් පීඩනය ඡ වත් විභව අන්තරයයි. එනම් ඡවෝල්ලටීයතාවයයි. ඉ ත රූපඡයන් පැ ැදිලි  ළ පරිදි 

බාිර පරිපථය  ර ා ධාරාවක් ෙලායනවිට බැටරිඡේ අග්ර  ර ා පවතින ඡවෝල්ලටීයතාව, වි.ො.බ යට වඩා අඩුඡවයි. 

එනම් ඡවෝල්ලටීයතා බැසටමක් පවතී. ඡවෝල්ලටීයතා බැසටම,  බැටරිඡේ අභයන්තර ප්රතිඡරෝධයත් බාිර පරිපථඡේ 

ප්රතිඡරෝධයත් මත රඳා පවතී. බැටරිඡේ අභයන්තර ප්රතිඡරෝධය කුඩා නම් ඡ ෝ බාිර පරිපථඡේ ප්රතිඡරෝධය විශාල 

නම් ඡවෝල්ලටීයතා බැසටම අඩු ඡේ. සාමානයඡයන් ප්රමාණඡයන් විශාල බැටරිවල අභයන්තර ප්රතිඡරෝධය කුඩා ඡවයි. 

1.3.2.1    බැටරියක විගාබ සහ අභයන්ත  ප්රතිර ෝධය 

       1.3 රූපඡේ දැක්ඡවන පරිපථය සල ා බලමු. එි දැක්ඡවන 

බැටරිඡේ විොබ E වන අතර අභයන්තර ප්රතිඡරෝධය r ඡේ. එය සමෙ  

R ප්රතිඡරෝධ යත්, V ඡවෝල්ල්මීටරයත්, පරිපථඡේ දැක්ඡවන අයුරු 

සම්බන්ධ  ර ඇත.  

     ඡමම පරිපථයට ඕම්ඡේ නියමය භාවිත  රන්ඡන් ප ත දැක්ඡවන 

ආ ාරයටයි. V=IR යන්ඡනි V ඡවනුවට E ද R ඡවනුවට R+r ද භාවිත 

 ළයුතුය.         එනම් E = I (R+r)  

     ප්රතිඡරෝධ ය සඳ ා ඕම්ඡේ නියමය භාවිත  ළවිට V=IR යන්න ලැඡේ. (R ි අග්ර අතර ඡවෝල්ලටීයතාව V වන 

අතර ධාරාව I ඡේ.) තවද ඡවාල්ල්මීටරඡේ ප්රතිඡරෝධය විශල (කිඡලෝඕම් ෙණනක්) බැවින් එය තුලින් ෙලන ධාරාව 

ඡනාගිණිය  ැකි තරම් කුඩා අෙයකි. එබැවින් බැටරිඡේ ධාරාවත් ප්රතිඡරෝධ ඡේ ධාරාවත් සමානය. ඡම් අනුව ඉ ත 

සමී රණය ඡමඡසට ලිවිය  ැකිය. 

E = I (R+r) 

   = IR + Ir  නමුත්    V=IR  බැවින් 

   = V + Ir 

ඡමි V, E ට වඩා අඩු බව පැ ැදිලිය. තවද Ir  යන අෙය බැටරිඡේ ඡවෝල්ලටීයතා බැසටම (voltage drop) ඡේ.       

 

උදා රණඃ- 

ඡවෝ 12 බැටරියක් සිත ඡමෝටර් රථය  එන්ිම පනෙන්වන විට ඡවෝල්ලටීයතාව 

10 ඡතක් අඩුවන අතර, ඇ40   ධාරාවක් ෙනී. බැටරිඡේ අභයන්තර 

ප්රතිඡරෝධයත් ඡමෝටරඡේ ප්රතිඡරෝධයත් ඡසායන්න. 

 

ඡමිදී ඕම්ඡේ නියමය අනුව  E = I (R+r) යන සූත්රය භාවිත  ළ ැකිය. 

E = 12  ස  I = 40 ඡේ. එබැවින්   12 = 40 (R + r) 

                                                    R+r = 12/40 = 0.3 Ω 

ඡමෝටරය සඳ ා ඕම්ඡේ නියමය භාවිත  ළවිට, V = 10,  I = 40 බැවින් 

           V = IR 

         10 = 40 R 

          R  =  10/40   

               =  0.25 Ω = 250 mΩ 

එනම් ඡමෝටරඡේ ප්රතිඡරෝධය මිලි ඕම් 250 කි. 

            r = 0.3 – 0.25  

              =  0.05 Ω  =  50 mΩ  

බැටරිඡේ අභයන්තර ප්රතිඡරෝධය මිලි ඕම් 50කි. 

 

 

 

  

1.3.3    බැටරියක ධාරිතාව (ඇම්පියර්-පැය) 

 
1.3 රූපය 

 1.4 රූපය 
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වා නය ට බැටරියක් මිළදී ෙැනීමට ගිය ඡබාඡ ෝ අවසටථා වලදී අපට ඇඡසන වචන මාලාවක් නම් ”ඇම්පියර් 45 

බැටරියක් ඡදන්න”,  ”ඇම්පියර් 60 බැටරිය වඩා ඡ ාඳයි” යනාදියයි. ඉන් අද සට  රන්ඡන් බැටරිඡේ ධාරිතාව වුවත් 

එය වැරදි කියමනකි. 

බැටරිය  ධාරිතාව යනු ඉන් ලබාෙත ැකි ආඡරෝපනය ඡ ාපමණද යන්නට ඇති මිනුමකි. නැතඡ ාත් 

ඉන් ලබාෙත ැකි ආඡරෝපන ප්රමාණයයි. බැටරිය  ධාරිතාව මනින්ඡන් ”ඇම්පියර්” වලින් ඡනාව  ”ඇම්පියර්-

පැය” (Ampere-hour - Ah) වලිනි. උදා රන ඡලස ඇ.පැ.10  බැටරියකින් ඇ.1  ධාරාවක් පැය 10 ක් 

ලබාෙත ැකිය.නැතඡ ාත් ඇ.½   ධාරාවක් පැය 20 ක් ලබාෙත ැකිය.එය ධාරාඡේ ස   ාලඡේ ගුණිතය වුවද, 

ඇ.10  ධාරාවක් පැයක් ලබාෙැනීම දුශට ර ඡේ. ඊට ඡ ටතුව නම් බැටරියට ඔඡරාතතු ඡනාඡදන තරම් විශාල 

ධාරාවක් ෙන්නාවිට එය ඉක්මනින් දුර්වල ීමය. දුර්වල ීම යනු අභයන්තර ප රතිඡරෝධය වැඩි ීමයි. එවිට 

ඡවෝල්ලටීයතා බැසටම වැඩි වන බැවින් ලබාෙත ැකි ධාරාව අඩුඡේ. 

උදා රණ ඡලස 12 V 60 Ah බැටරිය  අභයන්තර ප රතිඡරෝධය  ඕම් 0.01 ක් පමණඡේ.බැටරිය දුර්වල වූවිට එය  ඕම් 

1 ක් ඡ ෝ ඊටත් වඩා වැඩි ඡේ. 

1.4 සන්නායක සහ පරිවා ක (Conductors and Insulators) 

     ඉඡලක්ඡරෝන ඡ ෝ අයන ෙලායා ැකි ද්රවයයන් සන්නාය  ඡලසත් එඡසට සිදුඡනාවන, එනම් ඉඡලක්ඡරෝන ඡ ෝ 

අයන ෙලායාමට ඡනා ැකි ද්රවයයන් පරිවාර  ඡලස  ැඳින්ඡේ. 

උදා රණ - 

     සන්නාය ඃ-   ඡලෝ ,  ාබන්, ඡතත  ඩදාසි, අමු ලී, අම්ල, ලවන, අයනී ෘත වායු ආදිය. 

     පරිවාර ඃ-   ීදුරු, මයි ා, පිඟන් ෙඡඩාල්ල, රබර්, වියලි ලී, ප්ලාසටික්, වියලි වාතය, වියලි  ඩදාසි ආදිය. 

 

1.4.1  සුසන්නායක සහ කුසන්නායක (Good and poor Conductors) 

සියළුම සන්නාය , සුසන්නාය  ඡනාඡ ාත් ඡ ාඳ සන්නාය  ස  කුසන්නාය  ඡනාඡ ාත් දුර්වල සන්නාය  

යන ඡදවර්ෙයට ඡවන්  ල ැකිය. 

සුසන්නාය ඃ- ඡමවැනි ද්රවය තුලින් විදුලිය ඉතා ඡ ාඳින් ෙලා යයි. එනම් ඡමවැනි ද්රවය වල විදුත් ප්රතිඡරෝධය 

(resistance) ඉතා කුඩාය. වඩාත් නිවැරදිව පවසඡතාත් ඒවාඡේ ප්රතිඡරෝධ තාව (resistivity) ඉතා අඩුය, 

නැතඡ ාත් සන්නාය තාව (conductivity) ඉතා වැඩිය. 

උදා රණඃ- රිදී, තඹ, ඇළුමිනියම්, රත්රන්, පිත්තල ආදිය 
 

කුසන්නාය ඃ-  කුසන්නාය  ඡ වත් දුර්වල සන්නාය  තුලින් විදුලිය ෙලායනමුත් ඡපරපරිදි ප සුඡවන් 

ෙලාඡනායයි. ඡමවැනි ද්රවය වල ප්රතිඡරෝධ තාව (resistivity) තරමක් විශාලය. එනම් ඒවාඡේ සන්නාය තාව 

(conductivity) තරමක් කුඩාය. 

උදා රණඃ-  නිඡරෝම්, ටංසටටන්, මැංෙනින්, ය ඩ ජලය, ඡතත ඡ ෝ අමු ලී ආදිය. 

1.4.2  පරිවා ක Insulators 

විදුලිය ඡ ාඡ ත්ම ෙලා ඡනායන ද්රවය පරිවාර  ඡලස  ැඳින්ඡේ.  

උදා රන ඡලස ීදුරු, මයි ා, ඡපෝසිඡල්ලන්, රබර්, වියලි  ඩදාසි, වියලි ලී ආදිය පරිවාර යන්ය. ඡම්වා අතුඡරන් 

ීදුරු, මයි ා ස  ඡපෝසිඡල්ලන් ඉතා ඡ ාඳ පරිවාර  ඡේ. 

1.5    ප්රතිර ෝධය   (Resistance) 

          ඡදනලද සන්නාය  ඡද ක් එ ම වි.ො.බ (e.m.f.) සිත ප්රභව ඡද  ට සම්බන්ධ  ළවිට ඒවා තුලින් 

ෙලන ධාරාව ඡවනසට විය ැකිය. එඡසට වන්ඡන් එම සන්නාය  ඡදඡ ි පවතින යම් ගුණයක් ඡවනසටවන නිසාය. 

ඡමම ගුණය සන්නාය ඡේ ප්රතිඡරෝධය ඡලස  ැඳින්ඡේ.  

ප්රතිඡරෝධඡේ ඒ  ය ඕම් නමින්  ැඳින්ඡේ. එය අර්ථ දක්වා ඇත්ඡත් ඡමඡසටය. එනම් යම් ප්රතිර ෝධයක අග්ර රද්යකට 

රවෝල්් එකක විභව අන්ත යක් රයදූවිට එය තුලින් ඇම්පියර් එකක ධා ාවක් ගලා යයි නම් එහි ප්රතිර ෝධය ඕම් 
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එ ක් ඡලස අර්ථ දැක්ඡේ.  ඡම් සඳ ා සංඡක්තයක් ඡලස ග්රීක් අකුරක් වන ඔඡමො Ω භාවිත ඡ ඡර්. කුඩා ඒ   

මිලි ඕම් ස  මයිඡරා ඕම් වන අතර විශාල ඒ   කිඡලෝ ඕම් ස  ඡමො ඕම් (ඡමඡෙෝම්) ඡවයි. 

1000 micro Ohm ( µΩ)   =   1 milli Ohm (mΩ) 

1000 milli Ohm  (mΩ)    =   1 Ohm (Ω) 

                1000 Ohm (Ω)                =   1 kilo Ohm (kΩ) 

    1000 kilo Ohm  (kΩ)      =   1 Mega Ohm  (MΩ) 

1.5.1     ප්රතිර ෝධකතාව  (Resistivity) 

     එ ම දිෙ ස  එ ම විශට ම්භය සිත තඹ  ම්බියක් ස  ය ඩ  ම්බියක් එ ම බැටරිය ට සම්බන්ධ 

 ලඡ ාත් තඹ  ම්බිඡේ ෙලන ධාරාව ය ඩ  ම්බියට වඩා වැඩිඡවයි. එනම් තඹ  ම්බිඡේ ප්රතිඡරෝධය ය ඩ 

 ම්බියට වඩා අඩුය.  ම්බි ඡද ම එ  සමාන මිනුම් වලින් යුක්ත නිසා, තඹ ස  ය ඩ වල පවතින යම්කිසි 

ගුණය  ඡවනසට මක් ඡමිදී බලපා ඇත. ඡමම ගුණය “ප්රතිඡරෝධ තාව” ඡලස  ැඳින්ඡේ. (සම ර ඡපාත් වල 

විශිෂටට ප්රතිඡරෝධය – (specific resistance) ඡලසද දක්වා ඇත).  ඒ    රසට ඩක් සිත  ම්බිය  ඒ   දිෙ  

ප්රතිඡරෝධය, ප්රතිඡරෝධ තාව ඡලස අර්ථ දැක්ඡේ. ඡම් අයුරු මැනීම ප්රාඡයෝගි  ඡලස  ළඡනා ැකිය. නමුත් ප ත 

සඳ න් සූත්රය අනුව ෙණනය කිරීඡමන් ඕනෑම ඡලෝ ය  ප්රතිඡරෝධ තාව නිර්නය  ළ ැකිය. 

ඒ ා ාර  රසට ඩකින් යුක්ත  ම්බිය  ප්රතිඡරෝධය එි දිෙට සමානුපාති  ඡේ. තවද, එය එි  රසට ඩ 

වර්ෙඵලයට ප්රතිඡලෝමව සමානුපාත ඡේ. උදා රනයක් ඡලස එ ම ඡලෝ ය  එ ම  රසට ඩ සිත  ම්බිය  යම් 

ප්රතිඡරෝධයක් පවතී නම් එඡමන් ඡදගුනයක් දිෙ  ම්බිය  ප්රතිඡරෝධය ඡදගුණයක් ඡේ. තවද, එ ම ඡලෝ ය  

එ ම දිෙක් සැලකූවිට,  රසට ඩ වර්ෙඵලය ඡදගුණයක් වනවිට ප්රතිඡරෝධය  රි අඩක් ඡේ. 

ඡම් සම්බන්ධ ෙණනය කිරීම් සඳ ා ප ත සඳ න් සූත්රය භාවිත ඡ ඡර්. 

R = ρ L / A  

ඡමි  R =  ම්බිඡේ ප්රතිඡරෝධය,    L  =   ම්බිඡේ දිෙ,   A =   ම්බිඡේ  රසට ඩ වර්ෙ ඵලය,    

ρ = ඡලෝ ඡේ ප්රතිඡරෝධ තාව (ρ යනු “ඡරෝ” නමැති ග්රීක් අකුරයි) 

ප්රතිඡරෝධ තාඡේ සම්මත ඒ  ය “ඕම්-මීටර්” (Ω-මී) ඡේ. නමුත් “ඕම්-ඡසන්ි මීටර්”  (Ω-ඡසමී) ස  “මයිඡරා 

ඕම්-මීටර්” (µΩ-මී)  යන ඒ   භාවිත කිරීම වඩා ප සුය. 

R මයිඡරා ඕම් වලින්ද, L මීටර වලින්ද, A වර්ෙ මීටර වලින්ද ෙත්විට, ප්රතිඡරෝධ තාව µΩ-මී වලින් ලැඡේ. 

1.5.2  සාරේක්ෂ ප්රතිර ෝධකතාව  (Relative Resistivity) 

     තඹ යනු ඉතා ඡ ාඳ සන්නාය යකි. එබැවින් තඹ වල ප්රතිඡරෝධ තාව ඒ  යක් ඡලස සල ා  අඡනකුත් 

ද්රවයයන්ඡේ ප්රතිඡරෝධ තාව, තඹ  ා සන්සන්දනය  ර දැක්ීම වඩා ඵලදායී ඡේ. ඡම් අනුව යම් ද්රවයය  

ප්රතිඡරෝධ තාව තඹ වල ප්රතිඡරෝධ තාවඡයන් ඡබදූ විට ලැඡබන අෙය  ඒ ද්රවයයඡේ සාඡප්ක්ෂ ප්රතිඡරෝධ තාව 

ඡලස  ැඳින්ඡේ. ඡමයට ඒ  යක් නැත. 

1.5.3    රලෝහ වල  ප්රතිර ෝධකතාව සහ සාරේක්ෂ ප්රතිර ෝධකතාව 

ඡලෝ ය  සාඡප්ක්ෂ ප්රතිඡරෝධ තාව  ප්රතිඡරෝධ තාව  (μΩ- ඡසමී) 

රිදී   0.94    1.59 

තඹ   1.0    1.7 

රත්රන්   1.4    2.4 

ඇළුමිනියම්  1.6    2.7 

ඡරෝමියම්  1.8    3.1 

ටංසටටන්   3.2    5.4 

තුත්තනාෙම්(Zinc) 3.4    5.8 

පිත්තල(Brass)  3.7 –- 4.9   6.3 –- 8.3 
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 ැඩ්මියම්  4.4    7.5 

සුදු ය ඩ(Nickel) 5.1    8.7 

ය ඩ   5.68    9.7 

වාඡන්   7.6  - 12.7   12.9  - 21.6 

ඊයම්   12.8    21.8 

මැංෙනින්  25.6    43.5 

නිඡරෝම්  58.1    98.8 

 

1.6        ස ල ධා ා (D.C.) සහ ප්රතයාවර්තක ධ ා (A.C.) 

විදුත් ධාරා, ඡවෝල්ලටීයතා, වි.ො.බ., ආදිය ප්රධාන වශඡයන් ඡදවර්ෙය ට ඡවන් ළ  ැකිය. එනම් සරල විදුලිය 

ඡ වත් ඩී.සී. විදුලිය ස  ප්රතයාවර්ත  විදුලිය ඡ වත් ඒ.සී විදුලිය යනුඡවනි. 

1.6.1     ස ල ධා ා (Direct Current – D.C.) 

බැටරියක් පරිපථය ට සම්බන්ධ  ළවිට ධන අග්රඡේ සිට ඍණ අග්රය දක්වා බාිර පරිපථය ඔසටඡසට අඛ්න්ඩ 

ධාරාවක් ෙලා යයි. ඡම් අයුරු එ ම දිශාව ට පමණක් ෙලන ධාරා සරල ධාරා යනුඡවන්  ැඳින්ඡවයි. සරල 

ධාරාවක් ලබාෙත  ැක්ඡක් බැටරියකින්, D.C. ඩයිනඡමෝවකින් ඡ ෝ ඡවනත්  විදුලි සැපයුමකින්ය (Power Supply 

unit or Power Pack). ඡමවැනි සරල ධාරා වල ප්රසටථාරි  නිරූපනය ප ත දැක්ඡවන රූපඡයන් පැ ැදිලි ඡේ.  

 

1.5 රූපය 

1.6.2     ප්රතයාවර්තක ධා ා Alternating Current (A.C.) 

විදුලි ධාරාව ෙලන දිශාව නිරතුරුවම මාරුඡවමින් පවතී නම් එය ප්රතයවර්ත  විදුලියක් ඡලස  ැඳින්ඡේ. ඊට අදාල 

වි.ො.බ. ප්රතයාවර්ත  වි.ො.බ. ඡලසද, ධාරාව ප්රතයාවර්ත  ධාරාවක් ඡලසද,  ැඳින්ඡවයි. ඒවාඡේ සංඛ්යාත  ර්්සට 

(Hertz – Hz) කීපය  සිට  ර්්සට බිලියන ෙනනක් (Gega Hertz – GHz) විය  ැ . තත්පරයට එක් වරක් දිශාව 

මාරුඡේ නම් එි සංඛ්යාතය තත්පරයට චර (cycles per second – c/s) 1 ක් ඡ වත්  ර්්සට එ ක් ඡලස 

 ැඳින්ඡේ.  

    උදා රන ඡලස අප නිඡවසට වල භාවිත වන ප්රධාන විදුලිය 230V, 50Hz ඡේ. බයිසි ල්ල ඩයිනඡමෝවකින් 

නිපදවන්ඡන් ඒ.සී. විදුලියකි. ඡමෝටර් රථ ඕල්ලටඡන්ටරයකින් ඒ.සී. විදුලිය නිපදවා ඩී.සී.විදුලියට  රවයි. ඡම්වාඡේ 

සංඛ්යාතය භ්රමන ඡේෙය අනුව ඡවනසට ඡවයි. 

   ප ත සඳ න් වන්ඡන් ඒ.සී. විදුලිය නිපදවන අවසටථා කීපයකි. 

 1.   ඕල්ලටඡන්ටර (Alternator)   (කුඩා ස  විශාල පරිමානඡේ විදුලි ජන ) 

  2.   ඉන්වර්ටර් (Invertor) (බැටරිය  ඩී.සී. විදුලිය ඒ.සී. විදුලියට පරිවර්තනය  රන  

                   උප රණ) 
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3. යූ.පී.එසට. උප රණ (Uninterrupted Power Supply).  ඡමි ඇති බැටරිඡයන් ක්රියා  රන   

ඉන්වර්ටරඡයන් 230V, 50Hz A.C. විදුලි සැපයුමක් ලැඡේ. ප්රධාන විදුලි සැපයුම ඇනිිය ව ාම 

ක්ෂනි ව ඉන්වර්ටරඡේ සැපයුමට සම්බන්ධී අඛ්න්ඩ සැපයුමක් ලබාඡදයි. නමුත් එය පරිපූර්ණ 

අඛ්න්ඩ සැපයුමක් ඡනාව, මිලි තත්පර කීපය  ප්රමාදයක් ඇත. 

4. සිේනල්ල ඡජනඡර්ටර (Signal Generator), ඡමම උප රණය මගින් ඉතා අඩු බලැති ඒ.සී.විදුලියක්,   

එනම් AF ඡ ෝ RF තරංෙයක් නිපදඡේ. 

5.    සම්ඡේශ  (Transmitter) ඡමිදී ප්රබල RF තරංෙයක් නිපදඡේ. 

1.6.2.1  ඒ.සී. ත ංග නිරූපනය 

ඕනෑම ආ ාරය  ඒ.සී. සැපයුමක් ඕසිලසටඡ ෝප් උප රනය ට සම්බන්ධ  ළවිට එි තරංෙඡේ සටවභාවය 

ඡ ාඳින් දැ බලා  ත  ැකිය. එනම් එම ඒ.සී. සැපයුඡම් ඡවෝල්ලටීයතාවය ඡ ෝ ධාරාව  ාලය සමෙ ඡවනසටවන 

ආ ාරය ප්රසටතාරි ව නිරූපනය ඡ ඡර්. ප ත 1.6 රූපඡේ දැක්ඡවන්ඡන් එවැනි තරංෙ කීපයකි. ඡම් අතරින් 

ඉතාමත්ම සරල තරංෙය වනුඡේ සයින තරංෙයයි. 

 

1.6  රූපය 

1.7  ඕම්රේ නියමය (Ohm’s Law) 

      යම් ප්රතිඡරෝධය  අග්ර අතරට ඡවෝල්ලටීයතාවයක් ඡයදුවඡ ාත් එය තුලින් ධාරාවක් ෙලයි. එම ප්රතිඡරෝධයත්, 

ඡවෝල්ලටීයතාවයත්, ධාරාවත්, අතර ඇති සබන්ධතාවය ඕම්ඡේ නියමඡයන් පැ ැදිලි ඡ ඡර්. ප ත රූපසට ඡන් 

(1.7 රූපය) දැක්ඡවන පරිදි සරල පරිපථයක් ඇසුඡරන් ඡමම නියමඡේ සතයතාව පැ ැදිලි  ළ ැ . 

ඡමි ප්රතිඡරෝධඡේ අෙය ඕම් R ඡලසද, එි අග්ර අතර ඡවෝලටීයතාවය ඡවෝල්ල් V ඡලසද, ප්රතිඡරෝධය තුලින් ෙලන 

ධාරාව ඇම්පියර I ඡලසද ෙතඡ ාත් ඒවා අතර සම්බන්ධතාව ප ත දැක්ඡවන සමී රනඡයන් දැක්ඡවයි.  

V = I  R,   

ඡමම සමී රණය,    I = V/R,  ඡලසද,     R = V/I  ඡලසද දැක්විය  ැකිය. 

 

 

   1.7 රූපය 
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උදා රනඃ   12V,8W විදුලි බල්ලබයක් 12 V බැටරිය ට සම්බන්ධ  ළවිට ෙලන ධාරාව 600mA ක් ඡේ. බල්ලබඡේ 

ප්රතිඡරෝධය ඡ ාපමණද? 

  V = 12,   I = 600 mA = 0.6 A 
         ඕම්ඡේ නියමය අනුව   V = I * R  , R = V / I 

එබැවින්   R = 12 / 0.6 
     = 20 Ohm  

1.7.1   ර්ඡචාෆටඡේ නියම 

    ර්ඡචාෆටඡේ නියම ඡද ක් ඇත. ඡම්වා ආධුනි  ගුවන්විදුලි විශය නිර්ඡද්ශයට ඇතුලත් ඡනාවූවත්, අපඡේ අතීත 

ප්රශටණ පත්ර තුල විශය නිර්ඡද්ශඡයන් පරිබාිර ප්රශටණ  ලාතුරකින් දක්නට ලැඡබන නිසා ඡමම මාතෘ ාව ඇතුලත් 

කිරීමට අද සට  ඡළමි.  ඡම් පිළිබඳ ෙැටළු විසඳීම සඳ ා ෙණිතඡයි එන සමොමී සමී රණ විසඳීම පිළිබඳ 

දැනුමක් අවශය ඡේ. 

  ඡමම නියම ඡද , ඡභෞති  විදයාව පිළිබඳ පැරණි ඉංග්රීසි ඡපාත් වල සඳ න් ආ ාරයට පළමුව ඉදිරිපත්  රමි. 

 

Kirchhoff’s First Low:- 

  Total current or charge entering a junction is exactly equal to the charge or current leaving the 

junction, as no charge is lost within the junction. In other words the algebraic sum of all currents in the 

junction is equal to Zero. 

පළමු නියමය:- 

    පරිපථය  යම් සන්ිය ට පැමිඡණන ධාරාවන්ඡේ 

ඡ ෝ ආඡරෝපන වල එ තුව, එම සන්ිඡයන් නික්ඡමන 

ධාරාවන්ඡේ ඡ ෝ ආඡරෝපන වල එ තුවට සමාන ඡේ. 

ඡවනත් ආ ාරය ට පවසන්ඡන් නම් යම් සන්ියක් 

 ර ා ෙලායන සියළුම ධාරාවන්ඡේ ීජ  ඓ යය 

ශූනයය ඡේ. ඡම්බව 1.7A රූපඡයන් පැ ැදිලි ඡේ. 

 

Kirchhoff’s Second low:- 

   In any closed loop network, the total voltage  (or  EMF) around the loop is equal to the sum of all the 

voltage drops within the same loop. 

 

ඡදවන නියමය:- 

    යම් පරිපථය  ඇති සංවෘත ජාලය  පවතින 

ඡවෝල්ලටීයතාවයන්ඡේ (ඡ ෝ විොබයන්ඡේ) එ තුව, එම 

ජාලයතුල පවතින ඡවෝල්ලටීයතා බැසටමයන්ඡේ එ තුවට 

සමානය.  

      ර්ඡචාෆටඡේ ඡදවැනි නියමය අවඡබෝධ  රෙැනීම සඳ ා 

1.7B රූපඡේ ඇති පරිපථය සල ා බලමු. එි විොබ අෙයන් E1 

ස  E2 ද, අභයන්තර ප්රතිඡරෝධ r1 ස  r2  වූද ඡ ෝශ ඡද ක් 
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ඇත.  තවත් ප්රතිඡරෝධ   යක් R1, R2, R3, R4, R5 ස  R6 

ඡලස නම් ර ඇත. පරිපථඡේ එක්  එක් සංරච ය  ර ා  ෙලන  

ධාරා, රූපඡේ  

දැක්ඡවන පරිදි I1, I2, I3, I4, I5  I6 ඡලස නම් ර ඇත. ඡමම 

ධාරාවල දිශාවන් සතය දිශාවම වියුතු නැත. එය වැරදි නම් 

අවසාන ප්රතිඵලඡයි සෘණ අෙයක් ලැඡේ. 

        ර්ඡචාෆටඡේ පළමු නියමය අනුව A සන්ියට ඇතුල්ලවන ධාරා වල එ තුව ඉන් පිටවන ධාරාවල එ තුවට 

සමාන වියයුතුය. එබැවින්,    I2 = I3 + I5   

එඡලසම B සන්ිය සල ාබැලීඡමන්, I3  = I4  +  I6 

එඡලසම C සන්ිය සල ාබැලීඡමන්, I4 + I5  =  I1 

මීළඟට පරිපථඡයි ඇති එක් එක් ජාලය සඳ ා  ර්ඡචාෆටඡේ ඡදවැනි නියමය භාවිතඡයන්  සමොමී සමී රණ 

කීපයක් ලබාෙත ැකිය. ඒවා ප ත දැක්ඡවන අයුරු ඡේ. 

E1R1R2R5R6 ජාලය සඳ ා දක්ිණාවර්ත (clockwise direction) දිශාවට ලියූ සමී රණය, 

E1 = I1r1 + I1R1 +I2R2 +I5R5 + I1R6 

E2R3R2  ජාලය සඳ ා වාමාවර්ත දිශාවට ලියූ සමී රණය, 

E2 = I6r2 + I2R2 + I3R3  ඡමය දක්ිණාවර්ත දිශාවට ෙතඡ ාත් සියළුම පද සෘණ අෙයන් සිත ඡේ.  

R3R4R5 ජාලය සඳ ා දක්ිණාවර්ත දිශාවට ලියූ සමී රණය ඡමඡසටය, (ඡමි විොබ ශූනයය.) 

   0 = I3R3  + I4R4 – I5R5 

E1R1E2R4R6 ජාලය සඳ ා දක්ිණාවර්ත දිශාවට ලියූ සමී රණය ඡමඡසටය, 

   E1 – E2 = I1r1 + I1R1 – I6r2 + I4R4 + I1R6 

E2R4R5R2  ජාලස සඳ ා වාමාවර්ත දිශාවට ලියූ සමී රණය, 

   E2 =I6r2 + I2R2 +I5R5 –I4R4 

ඡමිදී සමී රණ අටක් සඳ න්  ළද, අවශය වනුඡේ ඡනාදන්නා රාශීන් ෙණනට සමාන ෙණනක් වූ සමී රණ 

සංඛ්යාවකි. 

 

1.8    ප්රතිඡරෝධ   (Resistors) 

1.8.1  ප්රතිඡරෝධ  වර්ග 

      ඡවළඳ ඡපාලින් අපට ලබාෙත ැකි ප්රතිඡරෝධ  වර්ෙ කීපයක් ප ත සඳ න්ඡේ. 

1.  ාබන් ප්රතිඡරෝධ  (Carbon Resister)  

ඡම්වාද, ඝන  ාබන් (solid carbon) ප්රතිඡරෝධ  ස   ාබන් පටල (carbon film) ප්රතිඡරෝධ , යනුඡවන් 

ඡදවර්ෙයක් ඇත. ඡම්වාඡේ ප්රතිඡරෝධය ඕම් 0.01 සිට ඡමඡෙෝම් කිිපයක් දක්වා  අෙයන්ඡෙන් සමන්විත වන 

අතර, ක්ෂමතාවය (power) ඡවා් 0.25, 0.5, 1 ස  2 යන අෙයන්ඡෙන් ලබාෙත  ැ . ක්ෂමතාවය යන්ඡන්න් අද සට 
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වන්ඡන් එය රත්ීඡමන් සිදුවන උපරිම තාප  ානිය ඡ තරම් විය යුතුද යන්න ඡේ. එනම් එය ඡ තරම් 

ක්ෂමතාවය ට ඔඡරාත්තු දිය ැකිද යන්න ඡවයි. 

2. වයර් වවුන්ඩ් ප්රතිඡරෝධ  (wire wound resistors)  

ඡම්වා, පරිවාර යක් මත ඔතන ලද සිින් ප්රතිඡරෝධ  ම්බියකින් යුක්තඡේ. එබැවින් විශාල අෙයන් ලබාෙත 

ඡනා ැ . ඕම්   0.001 සිට කිඡලෝ ඕම් 2 ක් පමණ අෙයන්ද ඡවා් 5, 10, 25, 50 යන ප්රමාණයන්ට ඔඡරාත්තු ඡදන 

අයුරුද නිශටපාදනය ඡ ඡර්. 

3. විචලය ප්රතිඡරෝධ (Variable Resistor, potentiometer)  

ඡම්වාඡේ සඳ න්  ර ඇති අෙයට අඩු ඕනෑම අෙයක් දක්වා ඡවනසට  ළ ැකිය. ඡවළඳඡපාඡලි ඡම්වා ඡවාලියුම් 

ඡ ාන්ඡරෝල්ල (Volume Controller) ස  ප්රීඡස් (Preset) යනුඡවන්  ඳුන්වන ඡදවර්ෙයකින් ලබාෙත  ැ .  

1.8.2     ප්රතිර ෝධ රකර හි උෂණ්ත්වරේ බලපෑම 

ඉ ත 1.7 ඡේදඡයි දැක්ඡවන උදා රනඡේ (12V, 8Wබල්ලබයක්) බල්ලබයට ඡවෝ.12 ක් සැපයූ විට මි.ඇ.600   

ධාරාවක් ෙලන අතර ප්රතිඡරෝධය ඕම් 20 ක් බව ඡපනුනි. නමුත් එි ප්රතිඡරෝධය මල්ලි මීටරයකින් පරීක්ෂා ළවිට 

ඕම් 20 ට වඩා ඡබාඡ ෝ අඩු බව ඡපඡන්. දළ වශඡයන් එය ඕම් 1 ක් පමණ ඡේ.  

ඊට ඡ ටතුව නම්, මල්ලි මීටරඡයන් මනිනවිට සූත්රි ාව සිසිල්ලව පැවතීමත්, විදුලි සැපයුමට සම්බන්ධ  ළවිට අි  

උෂටණත්වය ට (ඡස.1000ක් පමණ) රත්ීමත්ය.  

සාමානයඡයන් ඕනෑම ඡලෝ  සන්නාය ය  ප්රතිඡරෝධය, උෂටණත්වය සමෙ වැඩිඡේ.  ාබන් වල එය ප්රතිවිරුද්ධ 

ඡලස ඡපන්නුම් ඡ ඡර්. 

 

1.8.3   සංයුක්ත ප්රතිර ෝධක  (Combinations of Resistors)  

ප්රතිඡරෝධ  නිශටපාදනය  රනු ලබන්ඡන් නියමිත සම්මත අෙයන් සඳ ා පමණි. උදා රණ ඡලස 1, 1.5, 2.2, 2.7, 

3.3, 3.9, 4.7, යනාදී වශඡයන් වූ Ω, kΩස   MΩ, අෙයන් සඳ ාය. ඡවනත් අෙයක් අවශය වනවිට ප්රතිඡරෝධ  ඡද ක් 

ඡ ෝ කීපයක් විවිධ ආ ාරයට සම්බන්ධ  ර සංයුක්ත ප්රතිඡරෝධයක් සාදාෙත  ැකිය. 

1.8.3.1    රර්ණිගත සංයුක්ත (Series Combinations) 

ප්රතිඡරෝධ  ෙනනාවක් දම්වැල  පුරුක්ඡමන් සම්බන්ධ  ළවිට එය ඡරටණිෙත සම්බන්ධයකි. 1.8 රූප සට ඡන් 

දැක්ඡවන පරිදි R1, R2, R3,…..ප්රතිඡරෝධ ඡරටණිෙත ඡලස සම්බන්ධ  ළවිට ලැඡබන සංයුක්තඡේ සම  ප්රතිඡරෝධය 

ඒවාඡේ ඓ යයට සමාන ඡේ. එනම් R1+ R2+ R3+…..ඡේ. 

   R  =  R1+ R2+ R3+…..     

ඡමි R  යනු R1, R2, R3,…ි සම  ප්රතිඡරෝධය ඡේ. සම  ප්රතිඡරෝධය යන්ඡනන් අද සට  රනුඡේ, එම සංයුක්තය 

ඡවනුවට භාවිත  ළ ැකි තනි ප්රතිඡරෝධය  අෙයයි. 

 

1.8 රූපය 
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1.8.3.2    සමාන්ත ගත සංයුක්තය 

 
     1.9 රූපය 

සෑම ප්රතිඡරෝධ යකින්ම එක් අග්රය බැගින් එ ට සම්බන්ධ  ර ඉතිරි අග්ර සියල්ලල එ ට සම්බන්ධ  ළවිට ලැඡබන 

සැ ැසටම සමාන්තරෙත සංයුක්තයක් ඡලස  ැඳින්ඡේ. ඡමම ප්රතිඡරෝධ  එ  එඡ ි අෙයන්,R1, R2, R3, …..ඡලසද, 

සංයුක්තඡේ සම  ප්රතිඡරෝධය R ඡලසද  ැඳින්වුවඡ ාත්, ඒවා අතර සම්බන්ධතාව ඡමඡසට දැක්විය  ැ . 

1/R =1/R1+1/R2+1/R3 

 

එ  සමාන සමාන්තරෙත ප්රතිඡරෝධ 

එ ම අෙයක් සිත ප්රතිඡරෝධ ෙනනාවක් සමාන්තරෙත ඡලස සම්බන්ධ  ලඡ ාත්, ඒවාඡේ සම  ප්රතිඡරෝධය 

වනුඡේ, එ   අෙය  ප්රතිඡරෝධ සංඛ්යාඡවන් ඡබදූවිට ලැඡබන අෙයයි. 

ප්රතිඡරෝධ ඡද   සමාන්තරෙත සම්බන්ධය 

 

R1, R2 යන ප්රතිඡරෝධ ඡද  සමාන්තරෙත ඡලස සම්බන්ධ  ළවිට සම  ප්රතිඡරෝධය වූ R, 1.8.3.2 ඡේදඡයි සඳ න් 

 ළ පරිදි,  1/R=1/R1+1/R2 යනුඡවන් දැක්විය  ැකි වුවද, එය සුළු කිරීඡමන්  

 R = R1xR2 / (R1+R2) 

යන ප්රතිඵලය ලැඡේ. 

උදා රන-1 :- 2kΩස  4kΩයන ප්රතිඡරෝධ ඡදඡ ි සමාන්තරෙත සංයුක්තඡේ සම  ප්රතිඡරෝධය ඡසායන්න. 

විසඳුමඃ- 

 

1 වැනි රමය     1/R = 1/2 + 1/4 

        = 0.5 + 0.25 
        = 0.75 
 
   R  = 1/0.75 
       = 1.33 kilo Ohm 

 
2 වැනි රමය      R  = (2 x 4)/(2+4) 
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     = 8/6 
     = 1.33 kilo Ohm 

 

උදා රන - 2   

2.2kΩ ප්රතිඡරෝධ 200 ක් සමාන්තරෙතව සම්බන්ධ  ළ විට සම  ප්රතිඡරෝධය ඡසායන්න. 

විසඳුමඃ-    සම  ප්රතිඡරෝධය    = 2.2kΩ/200 

     = 2200/200 
     = 11 Ohm 

 

උදා රන – 3 

20 Ω, 10 Ωස  5 Ω  යන ප්රතිඡරෝධ වල සමාන්තරෙත සංයුක්තය  සම  ප්රතිඡරෝධය ඡසායන්න. 

විසඳුමඃ- 

1 වැනි රමය 1/R = 1/20 + 1/10 + 1/5   = 0.05 + 0.1 + 0.2   = 0.35 

R  = 1/0.35 
                  = 2.85 Ohm 

 

2 වැනි රමය 

1/R = 1/20 + 1/10 + 1/5 
       =  1/20 +2/20 +4/20  
       =   7/20 
 
   R  =  20/7 
        =  2.85 Ohm 

 

3 වැනි රමය  

පළමුව 20 Ohm,  5 Ohm යන ප්රතිඡරෝධ ඡදඡ ි සමාන්තරෙත සංයුක්තඡේ සම  ප්රතිඡරෝධය ඡසායන්න.  
 එය  = (20 x 5)/(20+5) 

              = 100/25 
            =  4Ω 

 

දැන් එම නව ප්රතිඡරෝධය වූ 4Ω ස  10Ω  ප්රතිඡරෝධය සිත සමාන්තරෙත සංයුක්තඡේ සම  ප්රතිඡරෝධය 

ඡසායන්න. 

එය = (4 x 10)/(4+10) 

     = 40/14 

     = 2.85 

 

1.8.4      ප්රතිර ෝධක වර්ණ රක්තය  (Resistor Color-code) 

      ප්රතිඡරෝධ  වල අෙය සාමානයඡයන් සඳ න්  රඇත්ඡත් එය වටා සලකුණු  රනලද වර්ණ තීරු ඇසුඡරනි. 

සාමානයඡයන් එක් ඡ ළවරකින් ආරම්භ  රනලද වර්ණ තීරු තුනක් ඇත. පළමු තීරුඡවන් පළමු අං යද, ඡදවැනි 

තීරුඡවන් ඡදවැනි අං යද, තුන්වැනි තීරුඡවන් අෙට ඡයඡදන බිංදු ෙනන නැතඡ ාත් මුල්ල අං  ඡදඡක් සංඛ්යාව 

ගුණ ලයුත්ඡත් ද ඡේ කීවැනි බලඡයන්ද යන්න සඳ න්ඡේ. ඡමම අෙය ඕම් වලිනි. සම ර ප්රතිඡරෝධ  වල වර්ණ 

තීරු  තරක් ඇත.  තරවැනි තීරුඡවන් කියඡවන්ඡන් නිරවදයතාවයයි (tolerance). 1.10 රූපය බලන්න. 

එක් එක් වර්ණයට ිමි අං ය ප ත දැක්ඡවන අයුරුඡේ. 
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 0  ළු           5 ඡ ාළ 

 1 දුඹුරු    6 නිල්ල 

 2 රතු    7 දම් 

 3 තැඹිලි    8 අළු 

 4       9 සුදු  

ඕම් 1 ට වඩා අඩු ප්රතිඡරෝධ  සඳ ා තුන්වැනි තීරුව සඳ ා රත්රන ඡ ෝ රිදී පාට භාවිතඡේ. 

0.1 ගුණිතය සඳ ා රත්රන් පැ ැයද, 

0.01 ගුණිතය සඳ ා රිදී පැ ැයද, භාවිත ඡ ඡර්. 

 

 තරවැනි තීරුඡවන් කියඡවන නිරවදයතාවය (tolerance) ප ත සඳ න් අයුරු ඡවයි. 

  රත්රන් පැ ැය      5%   ඡදෝශයක් තිබිය  ැකිඡේ. 

  රිදී පැ ැය           10%   ඡදෝශයක් තිබිය  ැකිඡේ. 

  වර්ණ තීරු තුනක් පමණක් ඇතිවිට  20%   ඡදෝශයක් තිබිය  ැකිඡේ. 

 

1.10 රූපය 

උදා රනඃ- 

1. රතු ,   , තැඹිලි   = 24 kΩ-20% ඡ ෝ 24 kΩ +20% එනම්  21600Ω  ස  26400Ω  අතර  
ඕනෑම අෙයක් එයට තිබිය  ැ . 

2. නිල්ල, ඡ ාළ, රතු, රිදී = 6500 Ω -10%  ඡ ෝ   6500 Ω +10%,  එනම් 5850 Ω  ස  7150 Ω   

            අතර ඕනෑම අෙයක් එයට තිබිය  ැ . 

3. දුඹුරු,  ළු,  ළු =  10 Ω , 20% 

4. අළු, දම්, රතු, රත්රන් = 8.7 kΩ, 5% 

5. සුදු,  ළු, රත්රන් = 9.0 Ω, 20% 

6.   , දම්, රිදී = 0.47Ω, 20% 

7. දුඹුරු, අළු, ඡ ාළ = 1800000 Ω  ඡ ෝ 1.8 MΩ, 20% 

1.9    ශක්තිය සහ ක්ෂමතාව  Energy and Power 

1.9.1     ශක්තිය  Energy 

ශක්තිය පිලිබඳ අවඡබෝධයක් ලබාෙැණීම සඳ  ප ත සඳ න් උදා රණ ඡද  සල ා බලමු.  ඔබ පඩිඡපලක් දිඡේ 

මීටර 10 ක් ඉ ලට නගින්ඡන් යයි සිතමු. ඒ සඳ ා යම්කිසි ශක්තියක් වැය  ළයුතුයි. ඔබ මීටර 20 ක් ඉ ලට 

නගින්ඡන් නම් ඡපරඡමන් ඡදගුණය  ශක්තියක් වැය  ළයුතුය. 

ඔබ වතුර ඡක්තලයක් නටන තුරු රත් රන්ඡන් නම් ඒ සඳ ා යම් ප්රමාණය  විදුත් ඡ ෝ තාප ශක්තියක් වැය 

 ලයුතුය. ඡක්තලඡයන් බාෙයක් පමණක් ෙත්ඡත් නම් වැය  ළයුතු ශක්තිය ඡපරඡමන් බාෙයකි. 

ශක්තිය මනින ඒ   නම්,  ැලරි (Calory), ජූල්ල  (Joule), ඡවා්-පැය (Watt-hour, Wh), ස  කිඡලෝඡවා්-පැය 

(kilo Watt-hour, kWh), නම්ඡේ. 
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1.9.2  ක්ෂමතාව Power 

ශක්තිය වැය රන සීඝ්රතාව ක්ෂමතාව යනුඡවන්  ැඳින්ඡේ. ඡම් පිළබඳ වැඩිදුර අවඡබෝධයක් ලබාෙැනීම සඳ ා 

ඉ ත 1.9.1 ි දැක්වූ උදා රනය නැවත සල ා බලමු. මීටර10 ක් ඉ ලට නැගීම සඳ ා ඔබ තත්. 8 ක් ෙත ඡළට යයි 

සිතමු. එය ඔබ තත්. 4 කින්  නිම ඡළට නම් ඔබ ශක්තිය වැය ළ සීඝ්රතාවය ඡදගුණයක්  ර ඇත. එනම් ඔබඡේ 

ක්ෂමතාවය ඡදගුණයක් ී ඇත. ඡමි ඒ  ය ඡවා් (Watt) නම් ඡේ. මිලි ඡවා්, ඡවා්, කිඡලෝ ඡවා් ස  ඡමො 

ඡවා් (mW, W, kW, MW) යන ඒ  ද ප්රාඡයෝගි ව භාවිත ඡ ඡර්. 

1.9.2.1      ප්රතිර ෝධකයක ක්ෂමතාව  Power of a Resistor 

ඕනෑම සන්නාය යක් තුලින් විදුලි ධාරාවක් ෙලායනවිට එය යම් ප්රමාණය ට රත්ඡේ. එනම් විදුත් ශක්තිය තාප 

ශක්තිය බවට පත්ඡේ. එි ක්ෂමතාව W ඡලසද, එි ඡදඡ ළවර අතර ඡවෝල්ලටීයතාවය V ඡලසද, එය තුලින් ෙලන 

ධාරාව I ඡලසද ෙතඡ ාත් ඒවා අතර සම්බන්ධතාවය ප ත සඳ න් සමී රනඡයන් දැක්ඡේ.  

    W = V I 

ඡමි W ඡවා් වලින්ද,  V  ඡවෝල් වලින්ද I ඇම්පියර් වලින්ද ෙතඡ ාත්, 

   ඡවා්  =   ඡවෝල්  x  ඇම්පියර් 

යනුඡවන්ද සැලකිය  ැකිය. 

ඉ ත කී සන්නාය ඡේ ප්රතිඡරෝධය R  ඡලස ෙතඡ ාත් ඕම්ඡේ නියමයද සම්බන්ධ  රමින් ප ත සඳ න් සමී රණ 

ලබාෙත ැ . 

  W = I2 R  ස    W = V2 / R 

 

උදා රනඃ-  පරිපථය  ඇති 150Ω  ප්රතිඡරෝධ ය  අග්ර  ර ා ඇති ඡවෝල්ලටීයතාවය ඡවෝ5  ඡේ. එි ක්ෂමතාවය 

(power ) නැතඡ ාත් තාප  ානිවන සීඝ්රතාව ඡසායන්න.  

  W = V2/R 
                             = (5x5)/150 
                             = 1/6  = 0.1667 
                             = 167 mW. 

 

උදා රණඃ-   100Ω, 1/4 W, ප්රතිඡරෝධ යක් පරිපථය ට සම්බන්ධ  ළඡ ාත් එය තුලින් යා ැකි උපරිම ධාරාව 

ඡ ාපමණද? 

 

   W = I2 R 
   එබැවින්    I2 = W/R  , W = 0.25, R = 100 Ω 

                                                                                   I2  =  0.25/100 
             =  1/400 
         I  = 1/20 A  , (20 x 20 = 400) 

                                                = 1000 x (1/20) mA. 
                                               = 50 mA. 

 ඡමිදී 50mA ට වඩා වැඩි ධාරාවක් ෙමන්  ළඡ ාත් ඔඡරාත්තු ඡනාඡදන තරමට රත්ීම 

ඡ ටතුඡ ාටඡෙන එය පිලිසටසී යා ැ , නැතඡ ාත් එි ආයු ාලය අඩුවිය  ැකිය. 

 

 

**************************** 
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අභයාස 

1.1  ඡවෝ 12 බැටරියක් තාපන දඟරය ට සම්බන්ධ  ළවිට ෙලන ධාරාව ඇ 3 ක් නම් එම දඟරඡේ 

ප්රතිඡරෝධය ඡසායන්න.      (උත්තරයඃ  4 Ω) 

1.2  විදුලි බවුත් එ ක් (soldering iron)  ප්රධාන විදුලියට සම්බන්ධ  ළවිට එය තුලින් 200mA  ධාරාවක් 

ෙලායයි. එි ඇති තාපන දඟරඡේ ප්රතිඡරෝධය 1.2kΩක් නම්, සැපයුඡම් ඡවෝල්ලටීයතාවය ඡ ාපමණද? 

        (උත්තරයඃ 240V) 

1.3   1.6kΩස  400 Ω  යන ප්රතිඡරෝධ ඡද , (a)  ඡරටණිෙතව  (b)   සමාන්තරෙතව සම්බන්ධ  ළවිට සම  

ප්රතිඡරෝධ ඡසායන්න.      (උත්තරයඃ  2kΩ,    320 Ω  ) 

1.4   ප්රතිඡරෝධය  100 Ω බැගින්වූ ප්රතිඡරෝධ  100 ක්  (a)  ඡරටණිෙතව  (b)   සමාන්තරෙතව සම්බන්ධ 

 ළවිට සම  ප්රතිඡරෝධ ඡසායන්න.     (උත්තරයඃ  10kΩ,    1 Ω  ) 

1.5  ඡවෝ 12  ට සම්බන්ධ තාපන දඟරයක් තුලින් 2.5A  ධාරාවක් ෙලායයි නම් එම දඟරඡේ ක්ෂමතාවය 

ඡසායන්න.       (උත්තරයඃ  30W ) 

1.6 ප්රතිඡරෝධ ය  අෙය 50 Ω, 1/2W යනුඡවන් සට න්  ර ඇත්නම් එය ඡ ාපමණ ධාරාව ට ඔඡරාත්තු 

ඡදන්ඡන්ද ?       (උත්තරයඃ   100mA ) 

1.7 220V, 2.2kWයනුඡවන් සඳ න්  රඇති විදුලි ඡක්තලයක් 220V ප්රධාන විදුලි සැපයුම ට සම්බන්ධ 

 ළවිට එය තුලින් ඡ ාපමණ ධාරාවක් ෙලායයිද?එය මිනිත්තු 15ක් අඛ්න්ඩ ඡලස ක්රියා  ළවිට විදුලි 

මීටරඡේ ඒ   කීයක් සට න් ඡේද? 

(උත්තරයඃ- 10A, 0.55kw-h) 

1.8 ප ත සඳ න් වර්ණ තීරු සිත ප්රතිඡරෝධ  වල ප්රතිඡරෝධය ස  නිරවදයතාවය (tolerance)  කුමක්ද? 

1. දුඹුරු, රතු, තැඹිලි, රිදී 

2. ඡ ාළ, අළු,  ළු 

3. රතු, දම්, රත්රන්, රත්රන් 

4. දුඹුරු, ඡ ාළ, රිදී, රිදී 

5.   , දම්,   ,  රත්රන් 

6. දුඹුරු, ඡ ාළ, ඡ ාළ 

(උත්තරඃ- 12kΩ 10%, 58Ω 20%, 2.7Ω 5%, 0.15Ω 10%, 470k 5%, 1.5M 20%)) 

1.9 ප ත සඳ න් අෙයන් සිත ප්රතිඡරෝධ  වල වර්ණ තීරු ඡමානවාද? 

         1.    69Ω, 20%    2.     0.25Ω, 10%     3.    8.7kΩ, 5% 

      4.   3.3kΩ, 10%     5.     4.7 MΩ, 20%    6.   1Ω, 5% 
(උත්තරඃ- 1.නිල්ල, සුදු,  ළු 2. රතු, ඡ ාළ, රීදී, රිදී     3. අළු, දම්, රතු, රත්රන්             

       4. තැඹිලි, තැඹිලි, රතු , රිදී  5.   , දම්, ඡ ාළ 6. දුඹුරු,  ළු,රත්රන්,රත්රන් ) 

1.10       12V, 120W ඡලස සඳ න් ර ඇති විදුලි බල්ලබයක් 12V  ාර් බැටරිය ට සම්බන්ධ  ළවිට ඡ ාපමණ  

ධාරාවක් ෙලයිද?  සාමානය විදුලි පන්දම් බැටරි 8ක් ඡරටණිෙත ඡලස සම්බන්ධ ර සාදාෙත් 12V  

සැ ැසටම ට එම බල්ලබය සම්බන්ධ  ළඡ ාත් ෙලන ධාරාව ප ත සඳ න් අෙයන්ඡෙන් කුමක් විය ැකිද?  

  (a)  10A     (b) 8A    (c)  10A ට වඩා අඩු අෙයකි. 

(උත්තරඃ-  a,  c  ) 
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