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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය 

2  වැනි පරිච්ඡේදය 

2.1    සයිනාකාර තරංග (Sine-wave) 

චුම්බකයක් (magnet) කම්බි දඟරයක් අසල භ්රමනයය කහඡත ්  දඟරඡ  ්රත්යාවතකත්ක .ගා.ාාබායක් (A.C. 

e.m.fා) ජයයයඡේා ඡමනමන .ගා.ාාබා ශූයයඡය්  රරී  තත්ා ඡකි  කාලයකී  පපරිමන අ.ය ඡත්ක් ්රමනාුකූලව 

වැඩිවී යැවත් ශූයයය ඡත්ක් අුවඡේා ත් පු  ිශාාව මනාුවවී යැවත්්  ඡපර පරිිශමන ිදුවඡේා ඡමනය ්රසථාාරිකව 

නිරූපයය කහඡත ්  2.1 රූපඡ  දැක්ඡවය අයුුව ත්රිඡකමිතියෙඡය එ  ය සනය-ව්රයක් ලැඡ.ා ඡමනය තත්ාමන 

වැද.්  සත තත්ාමන සරල ත්රං. සථවරූපය ඡේා 

 

2.1 රූපය 

රූපඡ  ත්රං. ආයාමනය ඡලස දක්වා ර් ඡ්   ක ත්රං.යක් ඡතව්   ක ච්රයක් ඡේා  ක ත්රං.යක් සහතා 

.ත්වය කාලය කාලාවතකත්ය ඡතව්  ආවතකත් කාලය (period) ඡලසද, ත්් පරයකී  නිකු් වය ත්රං. .ිය 

සංඛ්යාත්ය (frequency) ඡලසද තැඳි් ඡේා සංඛ්යාත්ය මනනිුක ලබ් ඡ්  ත්් පරය  ච්ර (cycles per second  

c/s) ඡතව්  තතකට්සථ Hertz (Hz) යමනැයෙ ඒකකඡයනිා .ගාාල අ.ය්  සහතා කිඡලම තතකට්සථ kilo Hertz (kHz), 

ඡමන.ා තතකට්සථ Mega Hertz (MHz) සත ගි.ා තතකට්සථ Gega Hertz (GHz) භා.ගත් ඡකඡතකා 

         1000 Hz  = 1 kHz 

                       1000 kHz = 1 MHz 

1000 MHz = 1 GHz 

 

2.1.1   අනනකුත් තරංග වර්ග 

ජල පෘෂථ ඡ  දක්ය  ලැඡබය ත්රං., ා.ද ත්රං., ගුව් .ගුවලි ත්රං., අඡලමක ත්රං. යයාී  .ග.ගධ ත්රං. වතක. 

රත්ා වීිාවක  ක් ත්ත්ක් කම්පයය කිරීඡමන්  නිකු් වය ා.ද ත්රං.යද, බ යලාවක  ක් සථවරයකි්  

නිකු් වය ා.ද ත්රං.යද, සනය-ත්රං.යක් නිරූපයය කරනා තිනිසථ ක තඬ තත්ා සංකීතකි ත්රං. වලි්  

සමන් .ගත්යා ඡවය්  සංකීතකි ත්රං. යම්, කිය් දැයෙ ත්රං., (saw tooth wave) ත්රිඡකමිාකාර ත්රං., 

(triangular wave) තත්රැසථ ත්රං., (square wave) යයාිශයනා ඕයෑමන ආකාරයක සංකීතකි ත්රං.යක්, සනය 

ත්රං. කිිදයම් සංඛ්යාවක (කීපයක් ඡතම අය් ත් සංඛ්යාවක්) සංයුක්ත්යක් බව .ණිත්මනය ඡලස ඡප් .ගය තැකා  
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2.2 රූපය 

 

2.3 රූපය 

2.2      ප්රතයාවර්ත විදුලිනධ රාරාව විාගාා ා සක ෂමතතාව 

2.2.1   කුළු අගය (peak value) 

තතත් 2.1 ඡේදඡය එ සහත් වූ පරිිශ ්රත්යාවතකත් ධාරාඡේ ඡතම ඡවමටීයතයත්ාවඡ  ්රසථාාරඡ  තතහමන ීරතකෂඡය එ 

අ.ය ඡතම පතහමන ීරතකෂඡය එ අ.ය “peak value” ඡලස තැඳි් ඡේා ඡමනය 2.4 රූපඡ  ඡවමටීට් 325 ක අ.යක් 

ඡලස ස ත් කර රත්ා ඡමනමන අ.ඡය එ ඡදගුිය,  යම් තතහමන ීරතකෂඡ  ිද  පතහමන ීරතකෂය ඡත්ක් අ.ය “peak 

to peak value” ඡලස තැඳි් ඡේා ඡමනයද  මන රූපඡ මන 650V ඡලස ස ත් කර රත්ා  

2.2.2 ෂණිකක අගය (instantaneous value) 

්රත්යාවතකත් .ගුවලිඡ  ධාරාව සත ඡවමටීයතයත්ාව ඡමන ඡත යේ  ඡමන ඡත ත් ඡවයසථවය බැ.ග්  ඕයෑමන ඡමන ඡත ත්ක 

පවයෙය අ.ය ක්ෂණික අ.ය ඡලස තැඳි් ඡේා 2.4රූපඡ  A වලි්  දැක්ඡවය ඡමන ඡත ඡ්  ක්ෂණික ඡවමටීයතයත්ාව 

AB වලි්  නිරූපයය ඡේා  

2.2.3     වාමතාමූා අගය (R.M.S. value) 

ඡමනය .ණිත්මනය ිදද්ධා් ත් අුකව ලබා.්  අ.යක් බැ.ග්    එ පාරිභාෂික වචයය වතක. මනධයයය ූලල අ.ය (root 

mean square) යම්ඡේා R.M.S. යුක   එ ඡකි  ඡයුවමන ඡේා ඡම් පිලිබහ වැඩිුවර අධයයයය ඡමනමන .ගාය ීමමනාව 

තක්මනවය යමු්    එ රයෙ ්රාඡයමගික වැද.් කමන තත්ා ්රඡයමජයව් යා ්රත්යාවතකත් .ගුවලිඡ  ඡවමටීයතයත්ාවයක් 

ඡතම ධාරාවක්, ඡවමටීට්මී රයක්, රමී රයක් ඡතම මනටීි මී රයක් භා.ගත්ඡය්  මනනිුක ලැබුවඡත ්    එ 

පාඨාංකය ඡලස ලැඡබ් ඡ්  R.M.S. අ.යනා ඡමනය තතත් 2.4 රූපඡ  “230 rms voltage” යුකඡව්  සහත් ව 

රත්ා  
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ත්වද, ්රධාය .ගුවලිඡය්  ්රියා කරය ඡමනම ර 

වල  සම්බ් ධ ධාරිත්රක (capacitor) 

ඡතව්  ඡක ් ඡේ සර (condenser)  

ආඡරමපයය වීඡම්ී  R.M.S අ.ය වය 230v 

ඡය ව පීක් අ.ය වය 325ව දක්වා 

ආඡරමපයයඡේා  බැ.ග්  ඒවා ඡවම 325 ක් 

දක්වා ඔඡර ් තු ිශයයුතු ඡේා යමු්  වැඩි 

්රඡේසමන සහතා ඡවමා 350 ඡතම 400 යය 

අ.ය්  භා.ගත් ඡකඡතකා 

RMS අ.ය සත කුළු අ.ය අත්ර සම්බ් ධත්ාව 

ඡම්වා අත්ර සරල සම්බ් ධත්ාවක් රත්  යම්්ඃ 

 RMS value = 0.707 x peak value 

 යම්, RMS අ.ය = කුළු අ.ඡය්  70.7%  

 ය ඡමනඡසේද දැක්.ගයතැකා 

  යම්   කුළු අ.ය = 2  x RMS අ.ය  = 1.414 x RMS අ.ය 

2.2.4     ප්රතයාවර්තක විදුලි පපථපකයක ෂමතතාවය (power) 

ක්ෂමනත්ාවය සහතා ක්ෂනික අ.යක් ඡතම RMS අ.යක් සහත්  කිරීඡම් අතකායක් යැත්ා ක්ෂමනත්ාවය යුක 

ත්් පරයකී  වැයවය ාක්යෙයන, යමු්   ය ඡවයසථ ඡවති්  පවයෙය බැ.ග්  නියතිත් කාල ීමමනාවක් තුල පවයෙය 

සාමනායය අ.ය සලකා බැලියතැකා ඒ අුකව, 

  ක්ෂමනත්ාවය = RMS ධාරාව x  RMSඡවමටීයතයත්ාවය  

යය සම්බ් ධය අප  ලැඡ.ා 

 

පදාතරි්ඃ- 

.ගුවලි බවු්   කක් 240v ්රධාය .ගුවලි සැපයුමන  සම්බ් ධ කහ.ග  .ලය ධාතකව 125mA ක් යම්,   එ 

ක්ෂමනත්ාවය් ,   එ ත්ාපය දඟරඡ  ්රයෙඡරමධය්  ඡස ය් යා 

.ගසඳුමන්ඃ- 

240 v සත 125 mA යුක RMS අ.ය්  බව පැතැිශලියා ්රත්යාවතකත් .ගුවලිය සහතා සාමනායයය්  සහත්  කර් ඡ්  

RMS අ.ය්  පමනණිා  බැ.ග්  

    ක්ෂමනත්ාවය = ඡවමටීයතයත්ාවය x ධාරාව 

     = 240 x 0.125,   (125mA = 0.125 A) 

      = 30 ඡව ට් (30W) 

     ඕම්ඡේ නියමනය අුකව    V  =  I  R ඡතව්   R  =  V / I 

 බැ.ග්   මන අවසථාාඡේී  ්රයෙඡරමධය = 240 / 0.125 

        = 1920 ඕම්   

(ඡමනමන අ.ය ලැඡබ් ඡ්   ය තතහ පෂථි් වයකය ර් වූ අවසථාාඡේ බැ.ග්  මනටීි මී රයකි්  මනනිය.ග  

ලැඡබ් ඡ්  ඕම් 1920   වො අුව අ.යකි) 
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2.3    රාපථතාව (capacitance) 

2.3.1    රාපථත්රකය (capacitor)  නකවත් නකොන්නෙන්සරය (condenser) 

ඡලමත ත්තුව ඡදකක්  කිඡයක  සථපතකෂ ඡය වය ඡලිද්  

තත්ා හඟි්  ත්බා රත්ැන ිදත්මුා (2.5 රූපය) දැ්  ඡම්වා කම්බි 

මනගි්  බැ රියක  සම්බ් ධ කහඡත ්  ක්ෂනිකව, ධය අග්රය  

සම්බ් ධ ත්තුවව ධය ඡලස්  අඡයක සෘි ඡලස්  

ආඡරමපයය ඡේා ඡමන එී  ර් ත් වාඡය්  ිදුව ව් ඡ්  තතහ 

ත්තුවඡේ රයෙ නිදතසථ තඡලක්ඡරමය බැ රිඡ  ධය අග්රය  

ආකතකායය ඡවති්   මන ත්තුවව ධය ඡලස ආඡරමපයය 

වීමන් ,  මන ධය ආඡරමපිත් ත්තුවව මනගි්  පතහ ත්තුවඡේ රයෙ 

නිදතසථ තඡලක්ඡරමය ත්මනා ඡවත් ආකතකෂයය කරති්  පතහ 

ත්තුවඡව එ  ක්රැසථ වීමන් යා   

 

ඡමන එී  තඡලකඡරමය වල චලිත්ය ිදුවව් ඡ්  රූපඡ  ි එඡස්  දැක්ඡවය ඡදස  ්රයෙ.ගුවද්ධ ිශාාව යා  ය  

ඡතේතුව යම් සෑමන.ග මන ි එසකි්  දක්ව් ඡ්  ධාරාඡේ ිශාාව වීමනයා ධාරාඡේ ිශාාව ඡලස අතකා දක්වා ර් ඡ්  

ධය ආඡරමපය .මන් කරය ිශාාවනා 

තඡලක්ඡරමය  ක් ිශාාවක  .මන් කිරීමන ධය ආඡරමපය .ගුවද්ධ ිශාාව  .මන්  කිරීමන ඡලස සැලකිය තැකියා 

තතත් .ගසථත්රඡය්  දැක්වූඡ  ත්තුව ඡදකි්  සාදා.්  ඡක ් ඡේ සරය ආඡරමපයය කර.්  ආකාරයනා   එී  

ධාරාවක් .ල් ඡ්  පරිපාය සම්බ් ධ කහ ක්ෂිඡ ී  පමනණිා  ය මනනඡ්ර  ත්් පර කීපයක් .ගය තැකියා 

ත් පු  බැ රිය තව්  කහද  මන ආඡරමපයය  ඡලසමන පවතීා දැ්  ත්තුව වල  සම්බ් ධ කම්බි ඡදක ලුහුව්  

( කිඡයක සථපතකා කිරීමන) කලඡත ්  කුො .ගුවලි පුළිඟුවක් ඡපඡ් ා ඡමන එී  ිදුවව් ඡ්  කම්බි ඡදක  කිඡයක 

සථපතකෂ වීමන  ඡමන ඡත ත්ක  ඡපර තත්ා හඟි්  පි එි  ධය සත සෘි ආඡරමපය  කිඡයක ආකතකායය වී පදාීමය 

වීමනනා 

ඡමනමන පරීක්ෂිය සාතකාක වීමන  යම් ත්තුව ඡදක තත්ා .ගාාලවද, ඒවා අත්ර පරත්රය තත්ා කුොවද, යෙබිය යුතුයා 

 ය ්රාඡයමගික ඡලස අපතු  බැ.ග් , 10000 µF ඡක ් ඡේ සරයක්ද, 9 v ඡතම 12 v  බැ රියක්ද භා.ගත් 

කහතැකියා  
 

2.3.2   නකොන්නෙන්සර වල ලෂණ (properties of condensers) 

ඡක ් ඡේ සරයක පවයෙය ්රධාය ලක්ෂි යම්, 

1. .ගදු්  ාක්යෙය .බො කිරීමන 

2. සරල ධාරා  ය තුලි්  .ලාඡය යාමන 

3. ්රත්යාවතකත් ධාරා  ය තුලි්  .ලායය බව ඡපමමන 

ඡක ් ඡේ සරයක ්රධායමන ලක්ෂිය ව් ඡ්  .ගදු්  ආඡරමපය .බො කිරීඡම් තැකියාවයා  යම් .ගදු්  

ාක්යෙය .බො කිරීඡම් තැකියාවනා 2.6 රූපඡ  (a) තා (b) පරිපා මනගි්  ඡමනය පැතැිශලි කහතැකිය. (a)රූපඡ  

රයෙ සථ.ගචය A   සම්බ් ධ කහ සැඡයකි්  ක්ෂණිකව ධාරාවක් .ලය බව තිලිරමී රඡය්  ඡපඡ් ා  යම් 

මී රඡ  දතකාකය  ක් පැ් ත්ක  චලයය වී ඡමන ඡත ත්කි්  ආපු  “0” ඡවත් පැතිඡ් ා ති්  පැතැිශලි වුකඡ ,   

 

2.6 රූපය 
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ආඡරමපය ඡක ් ඡේ සරය තුල  .ලා ගිය බව සත අඛ්් ෙ ධාරාවක්  ය තුලි්  .ලා ඡය යය බව් යා  යම් 

සරල ධාරාවක්  ය තරතා ඡය යනා 2.6(b)රූපඡ  සථ.ගචය B   සම්බ් ධ වූ සැනි්  කලි්  ගිය ධාරාව  .ගුවද්ධ 

ඡදස  ක්ෂණික ධාරාවක් .ලාඡ. සථ ඡමන ඡත ත්කි්  ආපු  “0” ඡවත් පැතිඡ් ා ති්  පැතැිශලි වුකඡ , 

ඡක ් ඡේ සරඡ  ත්ැ් ප් ව යෙබූ ආඡරමපයය .ගුවද්ධ ිශාාව  .ලාඡ. සථ ක්ෂණිකව .ගසතකජයය වූ බවයා 

ඡමන එී  කිිද.ග ක්   ය තුලි්  ආඡරමපය .ලා ඡය යනා  යම් සරල ධාරාවක් ඡක ් ඡේ සරය තරතා .ලා 

ඡය යනා 

ඡමනය වෝ  පතු ඡව්  ඔබ මන පරීක්ෂා කලතැකි සැකැසථමනක් 2.6 (c) රූපඡ  දැක්ඡේා ඡමන එී  2.6(a) සත  

2.6(b)රූප වල රයෙ තිලිරමී රය ඡවුකව  කුො (6V, 1W) බටීබයක්ද, 1000 mfd ධාරිත්ාව ස එත් 

ඡක ් ඡේ සරයක්ද, 9v ඡතම 12v බැ රියක්ද, භා.ගත් කහතැකා සථ.ගචය A   සම්බ් ධ වූ ඡමන ඡත ඡ් ී  

බැ රිඡය්  ක්ෂණික ධාරාවක් .ලාඡ. සථ ඡක ් ඡේ සරය ආඡරමපයයඡේා ඡමන එී  බටීබය ඡමන ඡත ත්ක  

පමනික් ය් ත්ති්  දැටීවී නිවීයනා ත් පු  සථ.ගචය B   සම්බ් ධ කහ.ග   මන ආඡරමපයය ්රයෙ.ගුවද්ධ ඡදස  

ක්ෂණිකව .ලාඡ. සථ ඡක ් ඡේ සරය .ගසතකජයයවය බැ.ග්  බටීබය ක්ෂණිකව ය් ත්ති්  දැටීවී නිවීයනා 

්රත්යාවතකත්ක ධාරාවක් ඡක ් ඡේ සරය තරතා .ලායය බව ඡප් වීමන  2.6 (d) රූපඡ  රයෙ සැකැසථමන භා.ගත් 

කහතැකියා   එ දැක්ඡවය අ.ය්  ස එත් පපකරි භා.ගත් කහ.ග  බටීබය අඛ්් ෙව දැටීඡේා  බැ.ග්  

්රත්යාවතකත්ක ධාරාවක් ඡක ් ඡේ සරය තරතා .ලායය බව අප  නි.මනිය කහතැකා යමු්   ය ිදුවවය 

ආකාරය අප පැතැිශලිව ව තා.ත් යුතුයා ඡමන එී ද, ඡපර පරිිශමන  ඡක ් ඡේ සරය තුලි්  ආඡරමපය 

.ලාඡය යනා යමු්  බා එර පරිපාය තුලි්  ධාරාවක් .ලනා ්රත්යාවතකත්ක .ගුවලි සැපයුමන, ත්් පරය  50 වාරයක් 

ිශාාව මනාුවකරය බැ රියක් ඡලස සැලකියතැකා  ය  ක් ිශාාවක  රයෙ ඡමන ඡත ඡ් ී  ි  අුකරූප ඡලස 

ඡක ් ඡේ සරය ආඡරමපයය ඡේා  බැ.ග්  ඒ ඡමන ඡත ඡ්  බටීබය දැටීවී නිවී යන, යමු්   ය නිවීයාමන  ඡපර 

 යම් ත්් පර 0.01 කී  සැපයුඡම් ිශාාව මනාුවවී ඡක ් ඡේ සරය .ගුවද්ධ ිශාාව  ආඡරමපයය ඡේා  බැ.ග්  ඒ 

ඡමන ඡත ඡ් ද, බටීබය ක්ෂණිකව දැටීඡේා ඡමනමන ්රියාවලිය ත්් පරය  100 වාරයක් ිදුවවය බැ.ග්  බටීබය 

අඛ්් ෙව දැටීඡව් යාක්ඡමන්  අප  ඡපඡයනා  බැ.ග්  AC ධාරාවක් ඡක ් ඡේ සරය තුලි්  .ලා යය බව 

ඡපඡ් ා යමු්  ඡක ් ඡේ සරඡ   ක් අග්රයක ිද  අඡයක් අග්රය ඡවත්  ය තුලි්  ධාරාවක් ඡය යය බව අප 

ත්රඡ  ිද එ ත්බා.ත්යුතුයා 
 

2.3.3  රාපථතානේ ඒකකය - ෆැරඩ්(Farad – unit of capacitance) 

ඡක ් ඡේ සරයක ්රමනාිය සහත්  කිරීඡම්ී  තත්ාමන වැද.්  ව් ඡ්    එ ධාරිත්ාවනා ඡමන එ නියමන අතකාය යම් 

ඡක ් ඡේ සරඡ  අග්ර අත්ර ඡවමටීයතයත්ාව ඡවමටීට් 1ක් වීමන සහතා  ය  ලබාිශයයුතු ආඡරමපයයන (ූඡලමම් 

.යය)ා ඡමනය“ෆැරඩ්”  කක් ඡලස තැඳි් ඡේා ඡමනමන ඒකකය ්රාඡයමගික වාඡය්  අයෙ.ගාාල ්රමනාියක් වය 

බැ.ග්  කුො ඒකක වය යැඡයම ෆැරඩ් (nF), මනනඡ්ර  ෆැරඩ් (µF), සත පිඡකම (pF) ෆැරඩ් භා.ගත්ය පතු යාඒවා 

අත්ර සම්බ් ධත්ාව පතත් දැක්ඡේා 

1000 pF  =  1 nF 
1000 nF  =  1 micro Farad (µF) 
1000,000 (µF)  =  1 F 

 
ඡවහහඡප ඡටී රයෙ සමනතර ධාරිත්රක වල මනනඡ්ර  ෆැරඩ් (µF) ය් ය mfd ඡලිද් ද සහත්  කරරත්ා ත්ව්  

සමනතරක අ.ය 102, 203, 471 ආී  වාඡය්  අංක තුයකි්  පමනික් සමන් .ගත් .ගඡාේෂිත් ආකාරයක  

සහත් කර රත්ා   එ තු් වැනි අංකඡය්  බිංුව .යය නිරූපයය වය අත්ර ඒකකය පිඡකමෆැරඩ් ඡේා( pF)  

පදාතරය ඡලස්ඃ- 
102 = 1000 pF   = 0.001 µF 
203 = 20000 pF = 0.02µF  
 471 = 470 pF    = 0.00047µF 
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2.3.4   රාපථතාවට  ලපාන සාරක (Factors affecting for the Capacitance) 

ඡක ් ඡේ සරයක යැත්ඡත ්  ධාරිත්රකයක ධාරිත්ාව ඡකඡර එ පතත් සහත්  කුවු  බලපාුක රත්ා 

        1. ත්තුව වල සඵල වතක.ඵලය 

        2. ත්තුව අත්ර පරත්රය 

        3. ත්තුව අත්ර රයෙ පරිවාරක ද්රවයඡ  පාර.ගදු්  නියත්ය (Dielectric constant) 

ත්තුව වල වතක. ඵලය වැඩි කහඡත ්  ධාරිත්ාවද වැඩි ඡේා ඒවා අත්ර පරත්රය වැඩි කහඡත ්  ධාරිත්ාව අුවඡේා 

 

2.3.4.1   පාරවිද්යුත් නියතය (Dielectric constant) 

ඡක ් ඡේ සරයක ත්තුව අත්ර අවකාාය යම් පරිවාරක ද්රවයයකි්  (නය ඡතම ද්රව) පිරවූ .ග    එ ධාරිත්ාව 

වැඩිඡේ  ඡසේ වැඩිවය අුකපාත්ය,  මන ද්රවයඡ  පාර.ගදු්  නියත්ය (Dielectric constant)ඡලස තැඳි් ඡේා 

 

2.3.4.2   බිඳවැටීනේ නවෝල්ටීටතාව (Breakdown Voltage) 

ඡක ් ඡේ සරයක අග්ර අත්ර  අි  ඡවමටීයතයත්ාවයක් ඡය දවා  ය ්රමනඡය්  වැඩිකහඡත ්   ක්ත්රා 

අවසථාාවකී  පරිවාරකය  තානිවී  ය තරතා අි ක ධාරාවක් .ලා යාඡමන්   ය පිළිසථීම ඡතම පුපුරා යා තැකියා 

 මන ඡවමටීයතයත්ාව බිහවැයතඡම් ඡවමටීයතයත්ාව ඡලස තැඳි් ඡේා සාමනායයඡය්  ත්  අෙක  සමනාය පපරිමන 

ීමමනාවක් සහත්  කර රත්ා නිත්රමන  මන පපරිමන අ.ය ඡය තක්මනවය පරිිශ ඒවා භා.ගත්ය  .ත්යුතුයා බිහවැයතඡම් 

ඡවමටීයතයත්ාව පරිවාරක ද්රවයය මනත් සත   එ .යකමන,  යම් ත්තුව අත්ර පරත්රය මනත් රහාපවතීා 

ඡක ් ඡේ සර සහතා භා.ගත් ඡකඡරය පරිවාරක ද්රවය සමනතරක ද් ත්ය්  පතත් දැක්ඡේා 

 

පරිවාරක ද්රවයය  පාර.ගදු්  නියත්ය බිහවැයතඡම් ඡවමටීයතයත්ාව 
(V/µm) 

වාත්ය 1.0  2.5 

ඡ ෆථඡලම් (Teflon) 2.1 39 - 78 

කෙදාිද 3.0 7.8 

යෙුවවාය (Quartz) 3.8 39 

ඡෆමතිකා (Formica) 4.6 – 4.9 17.7 

වීුවුව (පනඡරක්සථ) (Pyrex) 4.8 13.2 

වීුවුව (සාමනායය) 7.6 - 8 7.9 – 9.8 

ඡපමිදඡටී්  (Porcelain) 5.1 – 5.9 1.5 – 3.9 

මනනකා (ත්ලාතුතිනිර් ) (Mica) 5.4 150 - 220 

ෆනබතක (Fiber) 5 – 7.5 5.9 - 7 

 

2.3.5   සමතාන්තර තකඩු රාපථත්රකය 

ඡක ් ඡේ සර ඡය ඡයක් ආකාරය  නිාථපාදයය කරුක ලැඡ.ා යමු්  ඒවා අතුඡර්  සරලමන ආකාරය යම් 

සමනා් ත්ර ත්තුව ඡක ් ඡේ සරයනා පතත් සහත්  සරල සූත්රඡය්  දැක්ඡවය අයුුව සමනා් ත්ර ත්තුව 

ඡක ් ඡේ සරයක ධාරිත්ාව .ියය කහතැකියා 
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    ඡමන එ K  = ත්තුව අත්ර රයෙ ද්රවයඡ  පාර.ගදු්  නියත්ය  

 A =  ක් ත්තුවවක වතක.ඵලය (වාඡසාමී) (sqාcm) 

 d = ත්තුව ඡදක අත්ර පරත්රය (තිාමී) (mm) 

 C  = ධාරිත්ාව (පිාෆැා)(pF) 

 

2.3.6    නකොන්නෙන්සර වර්ග 

්රධාය වාඡය්  ඡක ් ඡේ සර ඡදවතක.යක  ඡව් කහතැකියා  යම් .ගචලයධාරිත්රක (variable capacitors) 

සත සථථිර ධාරිත්රක (fixed capacitors) වාඡයනිා 

 

2.3.6.1   විචලය රාපථත්රක 

සාමනායයඡය්  ඡම්වා ත්තුව කා්ඩෙ ඡදකකි්  සමන් .ගත්යා  ක් කා්ඩෙයක් අචලව ස.ගකර රත්ා අඡයක 

චලයය කිරීඡමන්  ත්තුව වල සඵල වතක.ඵලය ඡවයසථකරය.ග  ධාරිත්ාව ඡවයසථ ඡේා ඡම්වාඡ ද, වතක. ඡදකක් 

රත්ා 

         1. ි යුනිං ඡක ් ඡේ සර 

ඡම්වා ඡය .  කක් ස.ගකර අයේ  කරකැ.ගයතැකි අයුුව සාදා රත්ා සාමනායයඡය්  ඡම්වාඡ  

පාර.ගදු්  මනාධයය වාත්යනා 

        2. ට්රිමනතක ඡක ් ඡේ සර 

ඡම් වතක.ය ස.ගකර් ඡ්  ධාරිත්ාව නිත්ර ඡවයසථ කහයුතු යැයෙ සථාාය වල යා තසථකුුවප්පු නියයක් 

මනගි්  කරකවා අවාය ්රමනාිය  සකසථකර ත්ැබිය තැකියා ඡම්වාඡ  පාර.ගදු්  මනාධය ඡලස වාත්ය 

ඡතම මනනකා ඡතම ප්ලාසථි ක් පතුුව භා.ගත් ඡකඡතකා 
 

2.3.6.2      ස්ථිර රාපථත්රක –Fixed Capacitors 

ඡම්වාඡ  ධාරිත්ාව ඡවයසථ කහඡය තැකා සාමනායයඡය්    එ ධාරිත්ාව සත පා.ගච්ි  කහතැකි පපරිමන  

ඡවමටීයතයත්ාව සහත්  කර රත්ා සමනතර ඒවාඡ  ඡමනමන අ.ය්  සංඡක්ත්ාුකසාරඡය්  සහත්  කර රත්. ඡම්වා 

පතත් සහත්  අයුුව වතක. කීපයක  ඡව් කහතැකා  

        1. මනනකා ඡක ් ඡේ සර (Mica Condenser) 

       2. ඡසරතික් ඡක ් ඡේ සර (Ceramic Condenser ) 

       3. කෙදාිද ඡක ් ඡේ සර (Paper Condenser) 

       4.  ැ්  ලම් ඡක ් ඡේ සර (Tantelum Condenser) 

       5. තඡලකාඡර ලනි ක් ඡතව්  චාන්්  ඡක ් ඡේ සර (Electrolitic Condenser) 

මනනකා ඡක ් ඡේ සර අි ක ඡවමටීයතයත්ාවයක් රයෙ සථාාය වල  ඡයම.යය ඡේා ඒවාඡ  පාර.ගදු්  මනාධයය 

තුම මනනකා පතුුව වලි්  යුක්ත්යා 

ඡසරතික් ඡක ් ඡේ සර අුව ඡවමටීයතයත්ාවයක් රයෙ සථාාය වල  භා.ගත් ඡකඡතකා ඒවාඡ  පාර.ගදු්  මනාධයය 

ඡලස පිඟ්  මනැි  භා.ගත් ඡකඡතකා 

කෙදාිද ඡක ් ඡේ සරද අුව ඡවමටීයතයත්ාවයක් රයෙ සථාාය වල  භා.ගත් ඡකඡතකා ඒවාඡ  පාර.ගදු්  මනාධයය 

ඡලස .ගයලි කෙදාිද භා.ගත් ඡකඡතකා 

 ැ්  ලම් ඡක ් ඡේ සර ්රතියෙඡය්  පසසථ වය අත්ර නිරවදයත්ාවයද වැඩි බැ.ග්  තිහ අි කඡේා  

තඡලකාඡර ලනි ක් ඡතව්  චාන්්  ඡක ් ඡේ සර වල පාර.ගදු්  මනාධයය ඡලස .ගදු්  .ගච්ඡේදක ද්රවයක් 

භා.ගත්ඡකඡතකා  බැ.ග්  ඡම්වාඡ  ධාරිත්ාව අි ක අ.යක් .මා ත්වද ඡම්වාඡ  අග්ර ධය සත සෘි 

වාඡය් ඡව් ඡව් ව සහත් කරරත්ා 
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2.3.7   රාපථත්රක සංුක්තත ිරීමමත – සමතක රාපථතාව Equivalent Capacitance 

ධාරිත්රක ඡදකක් ඡතම කීපයක්  කිඡයක  ඡවයසථ අයුරි්  සම්බ් ධ කිරීඡමන්   කිඡයක  ඡවයසථ ්රථිඵල ලබා 

.ත්තැකියා සමනා් ත්ර.ත් සත ඡරේණි.ත් යුකඡව්  සරල සම්බ් ධ ්රමන ඡදකක් රත්ා ඕයෑමන ආකාරයක 

ඡක ් ඡේ සර සංයුක්ත්යක් ඡවුකව  ඡයිශයතැකි ත්නි ඡක ් ඡේ සරඡ  අ.ය,  මන සංයුක්ත්ඡ  සමනක 

ධාරිත්ාව ඡලස තැඳි් ඡේ 

 

2.3.7.1    සමතාන්තරග සංුක්තතය - Parallel Combination 

ඡක ් ඡේ සර ඕයෑමන .යයක් සමනා් ත්ර.ත් ඡලස සම්බ් ධ කහ.ග  ඒවාඡ  සමනක ධාරිත්ාව, ඒ 

ිදයටීඡල එමන  කතුව  සමනායයා ඡමනය 2.7 රූපඡය්  දැක්ඡවනා 

 

පදාතරය්ඃ- 100 pF, 0.001 mfd සත 1.5 nFඅ.ය්  ස එත් 

ඡක ් ඡේ සර තුය සමනා් ත්ර.ත් ඡලස සම්බ් ධ කහ.ග  සමනක 

ධාරිත්ාව ඡස ය් යා 

.ගසඳුමන්ඃ-   C1 = 100 pF,        

 C2 = 0.001 mfd 

        = 0.001 x 10
6
  pF 

        = 1000 pF 

 

 C3 = 1.5 nF 

                 = 1.5 x 1000 pF 

       = 1500 pF 

 

            C = C1 + C2 + C3 

               = 100 + 1000 + 1500 = 2600 pF  =  2.6 nF  =  0.0026 mfd 

 

2.3.7.2   නරේණිකගත සංුක්තතය - Series Combination 

ඡක ් ඡේ සර කීපයක් ඡරේණි.ත් ඡලස සම්බ් ධ කහ.ග  

ඒවාඡ  සමනක ධාරිත්ාව තතත් 3.8 රූපඡ  දැක්ඡවය අයුුව ඡේ 

 යම්,           1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3   යය සූඡත්රය්  දැක්ඡවය 

අයුුව ඡේා 

 

2.3.7.3   නකොන්නෙන්සර නද්යකක නරේණිකගත සංුක්තතය  

ඡක ් ඡේ සර ඡදකක් පමනික් ඡරේණි.ත් ඡලස සම්බ් ධ කහ.ග  තතත් සූත්රය, 

 1/C = 1/C1 + 1/C2  ඡලස දැක්.ගය තැකියා ඡමනය ු ළු කහ.ග , 

C = (C1   C2 ) / (C1 + C2) නලස ද්යැ්තවිය කැිරයා 

සැා යුා :- ඡරේණි.ත්ව සංයුක්ත්යක සමනක ධාරිත්ාව,   එ රයෙ අවමන අ.ය ්  වො අුව අ.යකිා   

පදාතරය්ඃ-   100pF සත 150pF යය ධාරිත්රක ඡදක ඡරේණි.ත්ව සම්බ් ධ කහ.ග  ලැඡබය 

සංයුක්ත්ඡ   

      සමනක ධාරිත්ාවය ඡස ය් යා 

.ගසඳුමන්ඃ-      C = (C1 C2) / (C1+C2) 

                     = (100 x 150) / (100+150) 
           = (100 x 150) / 250                                    
            = 60 pF 

 

2ා7රූපය 

 

3ා8රූපය 
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2.3.7.4    සමතාන නකොන්නෙන්සර රාශියක නරේණිකගත සංුක්තතය 

 කමන අ.ඡය්  යුක්ත්  ඡක ් ඡේ සර .ියාවක් ඡරේණි.ත් ඡලස සම්බ් ධ කහ.ග  සමනක ධාරිත්ාව වුකඡ  

 කක අ.ය ඡක ් ඡේ සර සංඛ්යාඡව්  ඡබදූ.ග  ලැඡබය ධාරිත්ාවයඡේා  

 

පදාතරි්ඃ- 0.022 µFඅ.ය ස එත් ඡක ් ඡේ සර 10 ක් ඡරේණි.ත් ඡලස සම්බ් ධ කහ.ග  සමනක ධාරිත්ාව 

ඡක පමනිද? 
 

.ගසඳුමන :- සමනක ධාරිත්ාව = 0.022 / 10 

              = 0.0022 µF 

 

2.3.8   නකොන්නෙන්සරයක තැන්පත් වන ශ්තතිය 

2.9 රූපඡ  දැක්ඡවය පරිපාඡ , Cඡක ් ඡේ සරය E  බැ රිය  

සම්බ් ධ කරර් ඡ්  M මනැද ශූයයය ස එත් තිලිරමී රය සත S  සථ.ගචය 

තරතායා සථ.ගචය බැ රිය  සම්බ් ධකහ වතාමන සැඡයකි්  

ඡක ් ඡේ සරය ආඡරමපයය ඡේා ඒ බව මී රඡ  ක්ෂණික 

ප් ්රමනයඡය්  පැතැිශලිඡේා  යම් යම් .ගදු්  ාක්යෙයක් බැ රිඡ  ිද  

ඡක ් ඡේ සරය තුල  .ලාඡ. සථ   එ ත්ැ් ප් ඡේා සථ.ගචඡ  ිශාාව 

මනාුවකහ.ග  මී රඡ  ්රයෙ.ගුවද්ධ ිශාාඡව එ ක්ෂණික ප් ්රමනයයක් ිදුවවී 

ශූයය කරා පැතිඡ් ා ති්  පැතැිශලි ව් ඡ්  කලි්    එ ත්ැ් ප්  වූ 

ාක්යෙය ආපු  පැතිණි බවයා පරිපාය ඔසථඡසේ .ලා යාඡම්ී   මන ාක්යෙය 

ත්ාපය බව  ප් වී තානි ඡේා 

 පතත් සහත්  සූත්රය අුකව  මන ාක්යෙය .ියය කහතැකියා 

E = ½ CV²   

ඡමන එ, E = ාක්යෙය (ජූටී - Joules) 

C =  ධාරිත්ාව (ෆැරඩ් - Farads) 

  V =  “C”තරතා රයෙ ඡවමටීයතයත්ාව,  යම්  “E” බැ රිඡය එ .ගා.ාාබ ඡවමටීට් වලි් ා 

 

පදාතරය-1  

1000 mfd අ.ය ස එත් ඡක ් ඡේ සරයක් ඡවම 100 කි්  ආඡරමපයය කහ.ග    එ ත්ැ් ප්  වය ාක්යෙය 

ඡක පමනිද? 
 

.ගසඳුමන්ඃ- 

 C =  1000 mfd 
    =  1000/106 F 

    =  0.001 F 

V = 100 
 
E = 0.5 CV2 

   = 0.5* 0.001 * 100 * 100 

   =  5 Joule 

 

පදාතරය-2 :- 
1000 µF ක් වූ ධාරිත්රකයක ජූටී 1 ක ාක්යෙයක් ත්ැ් ප්  කහ.ග    එ අග්ර අත්ර පවයෙය ඡවමටීයතයත්ාවය 

ඡක පමනයද? 

 

 

2ා9රූපය 



RAE Lessons by 4S7VJ 

 

10 
 

.ගසඳුමන :-  

 C = 1000μF = 0.001 F,    E = 1 J  යය අ.ය්  තතත් සූත්රය  ආඡද්ා කහ.ග  

  1 = 0.5*0.001*V*V = 0.0005*V*V 

      V2 = 1/0.0005=10000/5 = 2000 

      V =  2000  එ වතක.ූලලය 
       = 44.7 Joule 

 

2.4    විද්යුත් ම්ේ ක නප්රේරණය  Electro-magnetic Induction 

2.4.1 රාරානේ ම්ේ ක ඵල 

පෘථි.ගඡය එ පවයෙය චුම්බක් වය ඡතේතුඡක  ඡ.ය චුම්බක මනාලිමනාවක් සෑමන.ග මන පතුර-දකුි ිශාා ඔසථඡසේ 

පි එ ය බව අප ද් යා කුවයකිා .ගුවලි ධාරාවක් ඡ.යයය ස් යායකයක් අව  චුම්බක ඡක්ෂේත්රයක් සෑඡදය බව 

තත්ා සරල පරීක්ෂියකි්  අප  අවඡබමධ කර.ත් තැකියා  

 

2ා10 රූපය 

තතත් 2.10-aරූපඡ  දැක්ඡව් ඡ්  චුම්බක මනාලිමනාව සාමනායයඡය්  පතුර  තැරී පවයෙය ආකාරයනා දැ්  සරල 

ධාරාවක් (DC) ඡ.යයය ස් යායකයක්  ය අසල  ඡ.යා.ග  2.10-b රූපඡ  දැක්ඡවය පරිිශ මනාලිමනාව 

යැඡ.ය එර ඡතම බ  එර ඡදස  කුො ප් ්රමනයයක් රයෙ කරනා තතත් කී ස් යායකය දඟරයක ආකාරය  

ඔත්ා ර් යම්  2.10-cරූපඡ  දැක්ඡවය අයුුව ඡපර  වො වැඩි ප් ්රමනයයක් ලැඡබය බව නිරීක්ෂිය 

කහතැකියා ධාරාඡේ ිශාාව මනාුවකහඡත ්  ප් ්රමනයය වය ිශාාවද මනාුවවය බව පැතැිශලිඡේා  යම්, කලි්  

බ  එර ඡදස  තැුවඡ්  යම් දැ්  තැඡර් ඡ්  යැඡ.ය එර ඡදස නා 

 ඡමන එ දැක්ඡවය අයුුව චුම්බක මනාලිමනාවක් ඡස යා.ැමමන අපතු  යම් ිද එ්  නූලකි්  යෙරසථ ඡලස 

 ටීලා රයෙ තඳිකටුවක් වුවද භා.ගත් කිරීඡමන්   මන නිරීක්ෂිය් මන ලැඡ.ා 

ඡමනමන පරීක්ෂිඡය්  අප  පැතැිශලිවුකඡ  .ගුවලි ධාරාවක් ඡ.යයය ස් යායකයක් අව  චුම්බක ඡක්ෂත්රයක් 

සෑඡදය බවයා 

2.4.2 නප්රේරණය  Induction 

දැ්  තතත් දැක්වූ චුම්බක මනාලිමනාව ඡවුකව  M.ැටීවඡයමමී රයක් සම්බ් ධ කරයලද L2කම්බි දඟරයක් 2.11 

රූපඡ  දැක්ඡවය අයුුව ත්බා රත්ැන ිදත්මුා 2.11-a රූපඡ  දැක්ඡවය අයුුව s සථ.ගචය ්රියා් මනක කහ.ග  

(switched on) L2 දඟරඡ  ක්ෂණික ධාරාවක්  ක් අත්ක  .ලා ඡ. සථ ක්ෂය වය බව පැතැිශලිඡේා පු ව සථ.ගචය 

නිමනාදැූල (switch off) වතාමන ක්ෂණිකව .ගුවද්ධ ඡදස  ධාරාවක් .ලාඡ. සථ ක්ෂයවය බව පැතැිශලිඡේා ඡමනමන 

සංිදද්ි ය .ගදු්  චුම්බක ඡ්රේරයය යුකඡව්  තැඳි් ඡේා 
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2ා11 රූපය 

 යම් ස් යායකයක් තුලි්  .ලය ධාරාවක ඡවයසක් (වැඩිවීමන ඡතම අුවවීමන) ිදුවවය.ග   ය අසල රයෙ ඡවය්  

සංවෘත් ස් යායකයක් තුල ධාරාවක් ඡ්රේරිය ඡවනා  ඡමන් මන ස් යායකයක් අසල රයෙ චුම්බකයක් චලයය 

වය.ග   යම් චුම්බක ඡක්ෂත්රඡ  ඡවයසක් ිදුවවය .ග  ස් යායකය තුල ධාරාවක් ඡ්රේරියඡේා .ගුවලිජයකය, 

ෙනයඡමනමව ඡතව්  ඕටී ඡ්  රය (Generator, Dynamo, Alternator) නිපදවා ර් ඡ්  ඡමනමන ූලලධතකමනය 

අුකවමනඡේා 

2.4.3   නප්රේරතාව Inductance 

තතත් සහත්  සංිදද්ි ය  අදාල ත්ව්  ු .ගඡාේීම අවසථාාවක් රත්ා  2.12 (a)රූපඡ  

දැක්ඡවය පරිිශ සථ.ගචය දැූල වතාමන ධාරාව ශූයයඡ  ිද  පපරිමන අ.ය දක්වා වැඩිවීමන තිලි-ත්් පර කීපයකී  

ිදුවඡේා ඡම් ඡකි  කාල ීමමනාව තුල යම් ඡමන ඡත ත්කී  ්රභවඡය්  .ලයධාරාව I ඡලස .නිමුා ධාරාව 

ඡවයසථවය බැ.ග්  ත .් යා චුම්බක ඡක්ෂත්රයද ඡවයසථ ඡවති්  පවතී ඡම් ඡතේතුඡව්  ඡවය්  i ධාරාවක් 

දඟරය තුල ඡ්රේරයය ඡේා ඡමනමන ඡ්රේරිත් ධාරාව ්රයෙ.ගුවද්ධ ිශාාඡේ බැ.ග්   මනගි්  

 

2ා12 රූපය 

්රභවඡය්  .ලය ධාරාව මන් දයය ඡකඡතකා  යම් පපරිමන අ.ය   හී මන ත්රමනක් පමනා ඡකඡතකා 2.12 (b)රූපඡ  

පරිිශ සථ.ගචය නිවා දැූල වතාමන ධාරාව ශූයයය දක්වා අුව වය බැ.ග්  අව  රයෙ චුම්බක ඡක්ෂත්රයද අුවඡේා 

 බැ.ග්  යැවත්්  ඡ්රේරිත් ධාරාවක් ත .මා යමු්   ය ඡපරකී ිශාාව  .ගුවද්ධ ිශාාඡව එ බැ.ග්  ්රභවඡය්  

.ලය ධාරාඡව එ අුවවීමන මන් දයය කරන   එ ්රයෙඵලයක් ඡලස ධාරාව ශූයයය කරා ලඟාවීමන පමනාඡකඡතකා ඡමනමන 

්රියාවලිය  බලපාය සාධකය ඡ්රේරත්ාව ඡලස තැඳි් ඡේා  ය දඟරඡ  තිුකම් මනත් රහාපවතීා  යම් දඟරඡ  ිශ., 

.ගාථකම්භය, ඡප  වටී .යය සත මනාධයඡ  චුම්බක පාර.මනයත්ාව (permiability) යය සාධකය් යා ඡ්රේරත්ාවක් 

ස එත් පපකරියක් (ඡමන එී  දඟරය) ඡ්රේරකයක් (inductor) ඡලස තැඳි් ඡේා ඡ්රේරත්ාව මනනිය ඒකකය ඡත් රි 

(Henry) යුකඡව්  තැඳි් ඡේා ඡමනය ්රාඡයමගිකව ත්රමනක් .ගාාල ඒකකයක් බැ.ග්  තිලි ඡත් රි (mH) සත 

මනනඡ්ර  ඡත් රි (µH) යය කුො ඒකකද භා.ගත් ඡකඡතකා ඡම්වා අත්ර සම්බ් ධත්ාව පතත් දැක්ඡේා 

  1000  H   = 1 mH 
  1000 mH   = 1 H 

 

2.4.3.1  නප්රේරතාව මතත  ලපාන සාරක 
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කම්බි දඟරයක ඡ්රේරත්ාව මනත් බලපාය සාධක පතත් සහත් ඡේා 

        1. ව  .ිය 

        2. දඟරඡ  .ගාථකම්භය (අභය් ත්ර සත බා එර) 

        3. දඟරඡ  ිශ. 

        4. දඟරය මනධයඡ  රයෙ ද්රවයඡ  පාර.මනයත්ාව (Permeability) 

දඟරයක ආකාරඡය්  යැයෙ කම්බියක වුවද තත්ා කුො ඡ්රේරත්ාවක් යෙබිය තැකියා 

 
 

2.4.3.2   නප්රේරතාව ගණනය ිරීමමත 

සථාර .ියාවක් ස එත් දඟර සහතා ත්රමනක් සංකීතකි සූත්ර රත්් , පාර.මනයත්ා මනාධයය ඡලස වාත්ය ස එත්  ක 

සථාරයක් ස එත් කම්බි දඟරයක ඡ්රේරත්ාව පතත් සහත්  සූත්ර අුකව .ියය කහතැකියා 

 

2ා13 රූපය 

L = r2 n2 /(229 r+254 b)  
r= දඟරඡ  අරය තිමී වලි්  

b= දඟරඡ  ිශ. තිමී වලි්  

n = ව  .ිය 

L = ඡ්රේරත්ාවය මනනඡ්ර  ඡත් රි වලි්  (µH)  

 

 මන සූත්රයමන ත්ව්  ආකාරයක  පතත් දෑක්ඡේා 
 

   L = r2  n2 / (9 r+10 b)          
r = දඟරඡ  අරය අඟටී වලි්  

b= දඟරඡ  ිශ. අඟටී වලි්  

n= ව  .ිය 

L = ඡ්රේරත්ාවය මනනඡ්ර  ඡත් රි වලි්  (µH)  

   

පදාතරි්ඃ- 

.ගාථකම්භය තිමීා 20 ක් සත ිශ. තිමීා25 ක් වූ යහයක කම්බි ව  20 ක් ඔත්ා රත්ා   එ ඡ්රේරත්ාව .ියය 

කර් යා 

r = 20/2 = 10 mm. 
                  b = 25 mm. 
                  n = 20 
                  L = 102 x 20

2 
/ (229 x 10 + 254 x 25) 

                     = 100 x 400 / (2290 + 6350) 
     = 40000/8640 

     = 4.6 micro Henry 
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2.4.4    නප්රේරකනධ ප්රානයෝක ක වාවිත 

 සරල ධාරා පරිපා වලී  ඡ්රේරකය්  එ  ත්රම් ඵල්රඡයමජයයක් ඡය මනැත්ා ි  ඡතේතුව, ධාරාව 

ආරම්භවය ඡමන ඡත ඡ්  සත .ගස් ි වය ඡමන ඡත ඡ්  පමනික්   එ බලපෑමනක් යෙබීමනයා සරල ධාරා සහතා රයෙ 

වැද.් මන පදාතරයය යම් ඡමනම තක රා වල භා.ගත්වය ඡ්රේරය දඟරයනා (induction coil )ායමු්  ්රත්යාවතකත්ක 

ධාරා භා.ගත්ඡ ී  ත්  ලැඡබය ඵල්රඡයමජය අයෙමනත් යා ත්  සමනතරක් පතත් සහත්  ඡේා 

       1. පරියාමනක  (transformer) 

       2. ඡචමක් ඡක නටී (choke coil) 

      3. ඡ්රේරය ඡමනම ර (induction motor) 

      4.  .ගුවලි ජයක ඡතව්  ඕටී ඡ්  තක (generator, alternator) 

 

2.4.5    නප්රේරකයන් ශ නශේණිකගත සේ න්රය 

ඡ්රේරක කීපයක්, ඒවාඡ  චුම්බක ඡක්ෂේත්ර අත්ර 

අඡයයමයය බලපෑමනක් රයෙ ඡය වය පරිිශ ඡරේණි.ත් 

ඡලස සම්බ් ධකර ර් යම් පද්ධයෙඡ  සමනක 

ඡ්රේරත්ාව  ක්  ක් ඡ්රේරත්ාවය්  එ ්කයය  සමනාය 

ඡේා 

  L = L1 + L2 + L3     

2.4.6     නප්රේරකයන් ශ සමතාන්තරගත සේ න්රය 

ඡ්රේරක කීපයක්, ඒවාඡ  චුම්බක ඡක්ෂේත්ර අත්ර අඡයයාායය 

බලපෑමනක් රයෙ ඡය වය පරිිශ සමනා් ත්ර.ත් ඡලස 

සම්බ් ධකර ර් යම් පද්ධයෙඡ  සමනක ඡ්රේරත්ාව පතත් 

සහත්  අයුුව .ියය කහතැකියා ( ්රයෙඡරමධ වල 

ආකාරය  ඡේ) 

1/L  = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3  

 

ඡ්රේරක ඡදකක් පමනික් සමනා් ත්ර.ත්ව සම්බ් ධකර 

ර් යම් පතත් සහත්  අයුුව වෝ  සරල සූත්රයක් භා.ගත් 

කහතැකියා 
 

          L =L1 x L2 / (L1 + L2) 

 

 

 

2.4.7  අන් නයෝනය නප්රේරතාව(mutual Inductance) සක ස්වයං නප්රේරතාව (self Inductance) 

දඟර ඡදකක්  කමන අක්ෂඡ  ිදි ය පරිිශ  කලඟි්  සැකසූ.ග   ක් දඟරයක .ලායය ධාරාව නිසා ත .් යා 

චුම්බක ඡක්ෂත්රය ඡදවැනි දඟරය තුලි්  .ලායාමන නිසා   එ ඡ්රේරිත් .ගා.ාාබලයක් ත .මා 2.16-(a) රූපඡ  

දැක්ඡවය අයුුව සරල ධාරාවක් භා.ගත් කඡහේ යම්, ධාරාව ආරම්භවය ඡමන ඡත ඡ් ී  ඡදවැනි දඟරඡය එ  ක් 

ිශාාවක  ක්ෂණික ධාරාවක් .ලය අත්ර, ධාරාව යවයෙය ඡමන ඡත ඡ් ී  අඡයක් ිශාාව  ක්ෂණික ධාරාවක් .ලා 

යනා ඡමනය ිදුවව් ඡ්  දඟර ඡදක අත්ර පවයෙය අ්  ඡයමයය ඡ්රේරත්ාව ඡතේතුඡක  ඡ.යයා 
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2.16-(b) රූපඡ  දැක්ඡවය පරිිශ  ක් දඟරයක  ්රත්යාවතකත්ක .ගා.ාාබායක් සැපවේඡේ යම් ඡදවැ් ඡය එ 

අඛ්් ෙව ්රත්යාවතකත්ක .ගා.ාාබායක් ඡ්රේරයය ඡේා පහමු දඟරඡ  රයෙවය සම්ර්තකි චුම්බක ාවයමන ඡදවැ් ය 

තරතා යන යම් අඡයයාායය ඡ්රේරත්ාව   එ පපරිමන අ.ය ලබා.මා පරියාමනකවල  ක් දඟරයක් මනත් අඡයක 

 තීඡමන්  ඡමනමන ත්් වය පදාකර.ම 

 

ඡමන එ දඟර ඡදකක් ඡවුකව  ත්නි දඟරයක් භා.ගත් කඡහේ යම් 2.4.3 ඡේදඡ  .ගසථත්රකහ පරිිශ 

්රයෙ.ගුවද්ධ.ගා.ාාබායක් (back E.M.Fා) ත .මා ඒ අුකව ත .් යා ඡ්රේරත්ාව සථවයංඡ්රේරත්ාව ඡලස තැඳි් ඡේා  

2.4.8  නප්රේරකය්ත ල ල ග ොවන විද්යුත් ශ්තතිය 

2.17-(a) රූපඡ  දැක්ඡවය පරිිශ  “L”ඡ්රේරකය“E” සරල ධාතක 

්රභවයක  සත“S” ු .ගචය  සම්බ් ධ කර රත්ා ු .ගචය වැසූ 

සැඡයකි්  ්රයෙ.ගුවද්ධ ිශාාඡව එ රයෙවය ඡ්රේරිත් .ගා.ාාබාය  

 ඡර එව ධාරාව .ලා යාමන  යම් .ගදු්  ාක්යෙයක් වැය 

ඡේාඡමනමන ාක්යෙය ඡ්රේරකය තුල ත්ැ් ප් ව පවතීා ු .ගචය 

.ගවෘත්කහ සැඡයකි්  ඡමනමන ාක්යෙය මුදාතරිුක ලබ් ඡ්  

ු .ගචඡ  අග්ර තරතා රයෙවය පුළිඟුවක් ඡලිද් යා   එී  

නිපදඡවය ආඡලමකය, ා.දය, ත්ාපය තා ගුව් .ගුවලි ත්රං. 

බව   මන ාක්යෙය පරිවතකත්යයඡේා 

ු .ගචය තරතා ු ුවු  ්රමනාිඡ  ධාරිත්රකයක් සම්බ් ධ කඡහේ යම් ඡ්රේරකඡ  .බොවූ ාක්යෙය ධාරිත්රකය  

හුවමනාුවඡේා  ඡමනව්  අවසථාා වලී  .ගුවලි පුළිඟුව නිසා ු .ගචඡ  අග්ර ඛ්ාදයය වීමන වැලැක්වීමන සහතා ධාරිත්රක 

භා.ගත් ඡකඡතකා 

ඡ්රේරකඡ  ත්ැ් ප් ඡවය ාක්යෙය .ියය කිරීමන සහතා පතත් සහත්  සූත්රය භා.ගත් ඡකඡතකා 
  E  =  ½ L I2  

ඡමන එ, E  = ඡ්රේරකඡ  ත්ැ් ප්  වූ ාක්යෙය (ජූටී) 

L = දඟරඡ  ඡ්රේරත්ාව (ඡතයරි) 

 I = සථාාවර අවසථාාඡේ .ලය ධාරාව ( රම්ා) 

 

2.5        කාල නියතය (Time Constant) 

2.5.1     C-Rපපථපකයක කාල නියතය 

ධාරිත්රකයක් සරල ධාරා ්රභවයක  සම්බ් ධ කහඡත ්   ය ක්ෂණිකව ආඡරමපයය වී අග්ර අත්ර ඡවමටීයතයත්ාව 

්රභවඡ  .ගා.ාාබාය  සමනායඡේා ඡමනමන පරිපාඡ  යම් ්රයෙඡරමධයක් පවතී යම්, ආඡරමපිත් ධාරාව ්රයෙඡරමධය 

මනගි්  ීමමනා ඡකඡතකා ධාරිත්රකඡ  අග්ර අත්ර ඡවමටීයතයත්ාව ්රභවඡ  .ගා.ාාබාය  සමනාය වීමන  .ත්වය කාලය 

සසද්ධා් යෙකව අය් ත්ය ඡවනා  යම් ඡමනමන ්රියාවලිඡ  අවසායයක් ිදුව ඡය ඡේා යමු්  ්රාඡයමගික ඡලස 

 

2ා17රූපය 
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මනැනිය ඡය තැකි ත්රම් කුො ධාරාවක් ලැඡබය.ග    එ අවසායය ඡලස පිළි.ත් තැකියා 2.18 – (a)රූපය 

බල් යා 

ඡමන එී  ිදුවවය .ගඡාේෂ කුවික් යම්,ඕයැමන 

අවසථාාවක ධාරිත්රකඡ  ඡවමටීයතයත්ාවය 63.2% 

කි්  වැඩිවීමන  .ත්වය කාලය නියත් අ.යකිා 

 ඡහසමන ආඡරමපිත් ධාරාව 63.2% කි්  අුවවීමන  

.ත්වය කාලයද  යමන ඡේා (63.2% යුක .ණිත්මනය 

.ගාථඡටීායයකි්  ලැඡබය අ.යකි) ත්වද  මන කාල 

R සත C  එ ගුණිත්ය  සමනාය ඡේා ්රයෙඡරමධය ඕම් 

වලි් ද, ධාරිත්ාව ෆැරඩ් වලි් ද .ත්ඡත ්  කාලය 

ලැඡබුකඡ  ත්් පර වලිනිා 

 

 

2.18-(b)රූපඡ  දැක්ඡවය පරිිශ ධාරිත්රකය .ගසතකජයය කහඡත ්  ඡවමටීයතයත්ාවය්  ධාරාව්  අුවව් ඡ් ද 

තතත් සහත්  ආකාරය මන ඡේා 

 

T = R C 

 T = කාල නියත්ය (ත්් ) 

             C = ධාරිත්ාව  ( ෆැරඩ්) 

             R = ්රයෙඡරමධය (ඕම්) 

 

පදාතරය්ඃ- 

2F  ධාරිත්රකයක් සත1.5 M්රයෙඡරමධයක් ස එත් පරිපායක කාල නියත්ය ඡක පමනයද? 

 

පහමු ්රමනය්ඃ- 

T = R C 
                                                    T = 1.5 x 106 x 2 x 10-6  
                                                       = 1.5 x 2 
                                                       = 3 Sec 
ඡදවැනි ්රමනය :- 

                                                 T = R ( M ) x C ( F) 

                      = 1.5 x 2 

                  = 3 Sec 

ඡමනමන පදාතරයඡ  පරිිශ 2F ධාරිත්රකය සත 1.5 M  ්රයෙඡරමධය සම්බ් ධකර ඡවමා 100 ක සරල ධාරා 

සැපයුමනක  සම්බ් ධ කඡහේ යම්, ත්් පර 3 කී  ධාරිත්රකඡ  අග්ර අත්ර ඡවමටීයතයත්ාව ඡවමා 63.2 ක් ඡේා ත්් පර 

6 කී   ය 86.5 ක් ඡේා  යම් 63.2 + (100-63.2) ්  63.2%.  ත්්  30 ක  පු ව  ය ඡවමා 99.9 ක් ඡේා 

ඡමනඡලස ඡවමා 100 ක  අඡරමපයය කරයලද ධාරිත්රකය  මන ්රයෙඡරමධය තරතා .ගසතකජයය කහඡත ්  ත්් පර 3 

කී  ඡවමටීයතයත්ාව 63.2% කි්  අුවඡේා  යම් ත්් ා 3ක  පු ව ධාරිත්රකඡ  අග්ර අත්ර ඡවමටීයතයත්ාව 36.8 කිා 

ත්් ා 30 ක  පු   ය ඡවමා0.1 ක් යන ලැඡ.ා 
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2.5.2     L-R පපථපකයක කාල නියතය 

ඡ්රේරකයක් සත ්රයෙඡරමධයක්, සරල ධාරා 

්රභවයක් සමන. ඡරේණි.ත් ඡලස (2.19-a 

රූපය) සම්බ් ධ කහ.ග  ධාරිත්රක වල  

සමනාය සංිදද්ි යක් ත .මා ඡමන එී  

ඡ්රේරකඡ  ්රයෙඡරමධයක් පවයෙය නිසා 

අමනත්ර ්රයෙඡරමධයක් අත්යවායමන ඡය ඡේා  

ු .ගචය වැසූ වතාමන ධාරාවක් .ැලීමන ආරම්භ 

ඡවය බැ.ග්  ඡ්රේරකඡ  චුම්බක ඡක්ෂත්රයක් 

ත .මා  මන චුම්බක ඡක්ෂත්රඡ  ඡවයසථවීමන 

ඡතේතුඡක  ඡ.ය .ගා.ාාබා යක් සත 

ධාරාවක් ඡ්රේරයයඡේා ඡමනමන ධාරාව 

්රභවඡය්  .ලය ධාරාව  ්රයෙ.ගුවද්ධ 

ිශාාඡේ බැ.ග්   මුටී ධාරාව මන් දයය 

කරනා  බැ.ග්  පරිපාඡ  ධාරාව ක්ෂනිකව 

වැඩි ඡය වී 2.19-b රූපඡය්  දැක්ඡවය 

අයුුව යම් කාල ීමමනාවක  පු  පපරිමන 

අ.ය  හඟාඡේා  

ඡමනමන පපරිමන අ.ඡය්  63.2% ඡවත් හඟා වීමන  .ත්වය කාලය පරිපාඡ  කාල නියත්ය ඡලස තැඳි් ඡේා ත්වද 

 ය L/R අ.ය  සමනාය බව ඡප් .ගය තැකා 

2.19-c රූපඡය්  දැක්ඡවය පරිිශ S ු .ගචය A ිද  B ඡත්ක් ක්ෂනිකව මනාුවකඡහේ යම්, ධාරාව ්රයෙ.ගුවද්ධ 

ිශාාඡව එ පපරිමන අ.ඡ  ිද  ශූයය දක්වා  අුවව් ඡ්  2.19-d රූපඡ  දැක්ඡවය අයුුවයා  

ඡමන එී ද, පපරිමන අ.ඡය්  63.2% ක් අුවවීමන  .ත්වය කාලය, කාලනියත්ය වය L/Rඅ.ය  සමනාය ඡේා  T=L/R 

ඡමන එ  T=  කාලනියත්ය (ත්් ) 

 L = ඡ්රේරත්ාව (ඡත් රි) 

R = ්රයෙඡරමධය (ඕම්) 

 

 

පදාතරි්ඃ- 

ඡ්රේරත්ාව5H සත ්රයෙඡරමධය 200Ω  ක් වූ දඟරයක කාලනියත්ය ඡක පමනිද?  ය 12V සරල ධාරා සැපයුමනක  

සම්බ් ධ කහ.ග  පරිපාඡ  .ලය සථාාවර ධාරාව ඡක පමනයද? 
 

       කාල නියත්ය = L/R 

                         = 5/200 
                                 = 0.025ත්්  = 25 mS. 
 

සරල ධාරා සැපයුමනක  සම්බ් ධ සථාාවර අවසථාාව  පැතිණි පු  ඡ්රේරත්ාවඡ  බලපෑමනක් යැත්ා  බැ.ග්  

ඕම්ඡේ නියමනය භා.ගත් කහතැකියා 

 

I = V/R  
                                = 12/200  
                     = 0.06 A   = 60 mA 

 

 

******************************************************* 
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අවයාස 

2.1   .ගුවලි බටීබයක් ඡවමටීට් 230AC ්රධාය සැපයුමන  සම්බ් ධ කල.ග  500mA ධාරාවක් ලබා.මා 

සූත්රිකාඡේ ්රයෙඡරමධය සත බටීබඡ  ක්ෂමනත්ාවය ඡක පමනයද?             (ප් ත්රය්ඃ- 460 Ohm  , 115W ) 

 

2.2  තිමී 1 ක් .යකමන ඡෆමතිකා ත්තුවවක ඡදපැ් ඡත් එ ඡත ඳි්  සථපතකාවය ඡලස ත්බා රයෙ, වාඡසාමී 10 ක   

      රළුතිනියම් ත්තුව ඡදකකි්  සාදා රයෙ ඡක ් ඡේ සරයක ධාරිත්ාව ඡක පමනයද?  

       (ඡෆමතිකා වල පාර.ගදු්   නියත්ය 4.8 කිා)                                                           (ප් ත්රය්ඃ- 42.3pF ) 

 

2.3   100pFසත 500pF ධාරිත්රක ඡදකක් (a) සමනා් ත්ර.ත්ව (b) ඡරේණි.ත්ව සම්බ් ධ කහ.ග  සෑඡදය  

        සංයුක්ත්ය්  එ ධාරිත්ාව්  ඡක පමනයද?                                      (ප් ත්රය්ඃ-  (අ) 600pF,  (b) 83.3pF ) 

2.4   200pF සත 300pFධාරිත්රක ඡදකක් ඡරේණි.ත්ව සම්බ් ධ කර රත්ා පද්ධයෙඡ  සමනක ධාරිත්ාව 

ඡක පමනිද?                                               (ප් ත්රය්ඃ- 120pF) 

 
 

2.5  120pFධාරිත්ාව ස එත්ඡක ් ඡේ සර රාශියක් ඔබ ලඟ ර් යම්, 15pFධාරිත්රකයක් සාදා.් ඡ්  

ඡකඡසේද?                                              (ප් ත්රය්ඃ-  ධාරිත්රක 8 ක් ඡරේණි.ත් ඡලස සම්බ් ධ කිරීඡමන් ) 

 

2.6  100pF, 150pF, 50pF  සත1nFයය ධාරිත්රක 4ක් ඡරේණි.ත් ඡලස සම්බ් ධ කර රත්ා සංයුක්ත් ධාරිත්ාව  

       සහතා නිවැරිශ පිළිතුර ඡත්මර් යා  

      (1)  0.0013 µF (2)  265.5pF (3) 26.55pF (4)  26.55nF                (ප් ත්රය්ඃ-  අංක 3 ) 

 

2.7     50pf ධාරිත්රකයක් සාදා ර් ඡ්  ඡලමත ත්තුව ඡදකක් සත ඒ අත්ර  කෙදාිද පාර.ගදු්  මනාධයයක්  

         ඡය දා.නිති් යා ත්ව්   වැනිමන ත්තුව යවයක් සත කෙදාිද යවයක් ඡය දා.නිති්  බහු-සමනා් ත්ර ත්තුව   

         ධාරිත්රකයක් සාදා ර් යම්   එ ධාරිත්ාව ඡක පමනිද?                                            ( ප් ත්රය්ඃ-  500pf ) 

 

2.8 230 V, 50 Hz  ්රධාය .ගුවලි සැපයුමනක කුළු (peak) අ.ය ඡක පමනයද?                   (ප් ත්රය්ඃ- 325V ) 

 

2.9 100 F ධාරිත්රකයක් 1k ්රයෙඡරමධයක් සමන. සම්බ් ධ කර රත්ා  මන පරිපාඡ  කාල-නියත්ය  

            ඡක පමනිද?                                                                                                         ( ප් ත්රය්ඃ-      0.1 ත්් ) 

 

2.10     1.5H  ඡ්රේරත්ාවක් සත 100 ්රයෙඡරමධයක් ස එත් ඡ්රේරකයක කාල-නියත්ය ඡක පමනිද?  ය 10V  

සරල ධාරා සැපයුමනක  සම්බ් ධ කහ.ග  පවයෙය සථාාවර ධාරාව සත ඡ්රරකඡ  ත්ැ් ප්  වය ාක්යෙය 

ඡස ය් යා 

(ප් ත්රය්ඃ-0.015 ත්් , 100mA, 0.0075J) 

2.11  230 V, 50 Hz ්රධාය .ගුවලි සැපයුමනක  සම්බ් ධකර රයෙ ඡ්රේරය ඡමනම රයක  150 µF             

ඡක ් ඡේ සරයක් ස.ගකලයුතුව රත්ා  ය ඡක පමනය ඡවමටීයතයත්ාවයක  ඔඡර ් තු ිශයයුතුද? ු ුවු මන  

            පිළිතුර ඡත්මර් යා 

(1)  230 V (2)  400V (3) 300V (4)  325 V        

(ප් ත්රය්ඃ-  අංක 2 ) 
************************** 


