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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය 

4     වැනි පරිච්ඡේදය 

4.1    රික්ත කපාට (Vacuum Tubes – Valves) 

රික්ත කපාට යනු ඉලෙක්ලරෝඩ ක පයපයක් ්න්තග ත, වාතය සම්පූගණලයන්ම ඉවත් කරන ෙද වීදුරු බල්බයකි. 

රික්ත කපාටයක, ලවනත් ඉලෙක්ලරොනික ාපා   වෙට වඩ කා කීපෙලපලනන ලවනස වනුලහ ස්සඅ ්වකාකයක් 

නීතලහොත් රික්තයක් තුලින් විදුලි ධාරාවක්  ො යාමයි. රික්තයක් තුෙ පවතින නිදහසඅ ඉලෙක්ලරෝන  ම 

්වකාකය තුෙම පවතින ධන ආලරෝපිත වසඅතුවක් ලවතට ඇදීයයි. තවද ඒවා  ම ්වකාකලහම පවතින සෘණ 

ආලරෝපිත වසඅතුවකින් විකගෂණය ලේ. ලමම ඉලෙක්ලරෝනවෙ ිලිතය  ම ්වකාකයතුෙ  ො යන විදයුත් 

ධාරාවක් ලෙස සීෙකිය හීකිය. 

4.1.1     ත‘මයන විඡමෝචනය (Thermionic Emission) 

රික්තයක් තුෙ පවතින සිස්න් කම්බියක් ලහෝ තුනී තහඩුවක් රක්ත තප්ත (red-hot) වනලතක්  රත්කළලහොත් 

නිදහසඅ ඉලෙක්ලරෝන වෙට රමාණවත් කක්තියක් ෙීීමම ලහ තුලකොටල න ඒ ්වට ්වකාකයට ුදදාහීලග. 

ාෂඅණත්වය වීඩිවීමත් සම ම, විලමෝිනය වන ඉලෙක්ලරෝන රමාණයද වීඩිලවයි. ලමම ්රියාව ත‘මයන 

විලමෝිනයලෙස හීඳින්ලේ. ඉලෙක්ලරෝන විලමෝිනයවන ලෙෝහ ලකොටස කීලතෝඩ කය ලෙස හීඳින්ලවයි. 

සාමානයලයන් කීලතෝඩ කය සිස්න් ලෙෝහ නළයක් වන ්තර  යතුෙ, විදයුත් ලෙස සඅපගක ලනොවනලෙස රඳවා 

ඇති සූත්රිකාව මන්න් කීලතෝඩ කය රක්ත තප්ත වනතුරු රත්ලකලග. නුදත් කුඩ කා කපාට වෙ ලවනමම 

කීලතෝඩ කයක් ලනොමීතිව, සූත්රිකාවම කීලතෝඩ කය ලෙස ්රියාකරයි. 

4.1.2    කපාට වර්ගීකරනය 

කපාට තුෙ ඇති ඉලෙක්ලරෝඩ ක 

ස ඛ්යාව සහ ඒවා සම්බන්ධකර ඇති 

පිළිලවෙ ්නුව, පහත සඳහන් ්යුරු 

විවිධ වග  වෙට ලබදා ලවන්කර ඇත. 

සාමානයලයන් සූත්රිකාව සහ 

කීලතෝඩ කය ඉලෙක්ලරෝඩ ක ලදකක් 

ලනොව  කක් ලෙස  ණන් නු ෙීලේ. 

පරිපථ වෙදී කපාටලහ ස ලක්තය 

්ඳිනවිට සාමානයලයන් සූත්රිකාව ්ඳිනු 

ලනොෙීලේ. 4.1 රූපය බෙන්න. 

 

1. ඩ කලයෝඩ ක කපාට (ඉලෙක්ලරෝඩ ක ලදකයි) 

2. රලයෝඩ ක කපාට (ඉලෙක්ලරෝඩ ක තුනයි) 

3. ලටට්ලරෝඩ ක (ඉලෙක්ලරෝඩ ක හතරයි) 

4. ලපන්ලටෝඩ ක (ඉලෙක්ලරෝඩ ක පහයි) 

5. ඩ කබල් ඩ කලයෝඩ ක (ඉලෙක්ලරෝඩ ක තුනයි,  කම කපාටය තුෙ ලවන් ලවන් වකලයන් ඩ කලයෝඩ ක 

ලදකක් සඅථාපනය කර ඇත, ලපොදු කීලතෝඩ කයක් ඇත) 

6. ඩ කලයෝඩ්-රලයෝඩ් (ඉලෙක්ලරෝඩ ක හතරයි,  කම කපාටය තුෙ ඩ කලයෝඩ කයක් සහ රලයෝඩ කයක් 

සඅථාපිත කර ඇත, කීලතෝඩ කය ඒ ලදකටම ලපොදුය.) 

7. රලයෝඩ්-ලපන්ලටෝඩ් (ඉලෙක්ලරෝඩ ක හතයි,  කම කපාටය තුෙ රලයෝඩ කයක් සහ 

ලපන්ලටෝඩ කයක් පවතින ්තර කීලතෝඩ කය ඒ ලදකටම ලපොදුය) 
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4.1.2.1   ඩඡයෝඩ කපාට (diode valve) 

ඩ කලයෝඩ ක කපාටයක ඉලෙක්ලරෝඩ ක ලදකකි. 

 කක් සූත්රිකාව ලහෝ කීලතෝඩ කය වන ්තර 

්ලනක ඇලනෝඩ කය (anode) ලහවත් ප්ලල්ටය 

(plate) ලෙස හීඳින්ලවයි. ලමස් ඇලනෝඩ කය, 

කීලතෝඩ කය වටකරල න සිටින ලෙෝහ 

නළයකි. කීලතෝඩ කයද, ඉතා සිස්න් ලෙෝහ 

නළයක් වන ්තර  ය තුෙ සූත්රිකාව ඇත. 

කීලතෝඩ කය රත්කරනුෙබන්ලන් සූත්රිකාවට 

සම්බන්ධකර  ඇති   ්ඩු  වි. ා.බ  යක්  සස්ත 

(ලවෝ 1.5 – 12 )  සස්ත  A  බීටරිය  මන්නි.  ඇලනෝඩ කයට ්ධික ලවෝල්ටීයතාවයක් ( ලවෝ 50-3000 පමණ) සස්ත 

B බීටරිලහ ලහෝ විදුලි සීපයුම් ඒකකලහ (P.S.U.) ධන ්ග්රය සම්බන්ධ කර ඇත.ඇලනෝඩ ක ලවෝල්ටීයතාවය Va 

වීඩිකෙලහොත් ඊට ්නුරූපව ඇලනෝඩ ක ධාරාව Ia වීඩිවී,  ක්තරා සන්තෘප්ත සඅථාවර ් යකට පීමිලේ. කිසිම 

විටක ලමම සන්තෘප්ත ්වසඅථාව  ළලෙනතුරුම කපාටයක් ්රියාත්මක කරනු ලනොෙීලේ. ඊට පහළ ්වසඅථාලේ 

පමණක් ලහොඳින් ්රියාකරයි. 

ඇලනෝඩ ක ලවෝල්ටීයතාලේ සහ ඇලනෝඩ ක ධාරාලේ ගුණිතය,  නම් ( Va Ia )  යන් ය කපාටලහ රතිදාන ්ෂමතාව 

(output power) ලෙස හීඳින්ලේ. 

4.1.2.1.1      සෘජුකරණය (rectification ) 

්ගධ තර   සෘජුකරණය 

සරෙ සෘජුකාරක පරිපථයක් 4.3 රූපලයන් දීක්ලේ. 

ලමය ඩ කලයෝඩ ක කපාටයකින් ලකලරන කාගයයට 

ලහොඳම ාදාහරනයකි.  S1 ද්වීතීයික දඟරලයන් 

සූත්රිකාව රත්කිරීම සඳහා වූ ්ඩු ලවෝල්ටීයතාවකින්  

යුක්ත ඒ.සී ධාරාවක් සීපලහ. S2 ද්වීතීයික 

දඟරලයන් සීපලයන්ලන් ්ධික ් යක් සස්ත 

රතයාවගත   ලවෝල්ටීයතාවයකි.    කපාටය    හරහා 

ඉලෙක්ලරෝන  ො යන්ලන් කීලතෝඩ කලහ සිට ඇලනෝඩ කයට බීවින් ධාරාව  ෙන්ලන් ඊට විරුද්ධ දිකාවටය. 

ලමය රුපලහ ඊස්සින් දීක්ලවන Ia ධාරාව ලවයි. සයිනාකාර තර  ලහ පහළ බා ය විරුද්ධ දිකාලේ බීවින්  ය 

්ලහෝසි ලේ.  නම් භාරයට ෙීලබන්ලන් සෘජුකරණය වූ සරෙ ධාරාවකි. ලමය ්ගධ තර   සෘජුකරණය ලෙස 

හීඳින්ලේ. 

පූර්ණ තරංග සෘජුකරණය 

4.4 රූපලහ දීක්ලවන පරිදි ඩ කලයෝඩ ක කපාට 

ලදකක් භාවිත කිරීලමන් සම්පූගණ තර  යම 

සෘජුකරණය කළ හීකිය.  නම් ඉහත 

තර  ලයන් (්ගධ තර   සෘජුකරණලහදී) 

්ලහෝසිවන බා ය ලමස්දී ලදවීනි 

කපාටලයන් සෘජුකරණය වී භාරය ලවත 

ලයොුද ලකලග. ලබොලහෝවිට ලමවීනි කපාට 

ලදකක පවතින ස රික  ක් කපාටයක් තුෙ 

ඇතුෙත් කර නිගමාණය කර ඇත. ඒවා ඩ කබල්  

ඩ කලයෝඩ ක කපාට වග යට ්යත් ලවයි. සූත්රිකාවට සීපලයන ධාරාව පිළිබඳව කිසිවක් සඳහන් කර නීතත් ඒ 

සඳහා සුදුසු AC ලවෝල්ටීයතාවයක් ලවනත් ද්වීතීයික දඟරයකින් සීපලයන බව සීෙකිය යුතුය. 
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4.1.2.2     ට්රඡයෝඩ කපාටය (Triode Valve  ) 

රලයෝඩ ක කපාටය සාදා ඇත්ලත් ඉලෙක්ලරෝඩ ක තුනක් ්න්තග ත කිරීලමනි. තුන්වීනි ඉලෙක්ලරෝඩ කය රිඩ කය 

(grid) ලහවත් පාෙක රිඩ කය (Control Grid)  ලෙස හීඳින්ලේ. ලමය කීලතෝඩ කය සහ ඇලනෝඩ කය ්තර, කීලතෝඩ කය 

වටකරල න සිටින ලපොටවල් පයපයකින් යුත් කම්බි දඟරයක් ලෙස නිමවා ඇත. 

රිඩ කයට ධන ලවෝල්ටීයතාවයක් ෙීනොලනොත් ඉලෙක්ලරෝන වීඩිර ර ඒලදසට ආකගෂණය වන බීවින් 

ඉලෙක්ලරෝන ධාරාව වගධනය ලේ. තවද ලේ වත්ව පීමිලනන ඉලෙක්ලරෝන වලින් ලබොලහොමයක් රිඩ කය 

්තරින් ඇලනෝඩ කය ලවතට  ො යන බීවින් ඇලනෝඩ ක ධාරාව වීඩි ලවයි. ලමස් රතිවිරුද්ධ ්රියාවලිය වනුලහ 

රිඩ කයට සෘණ ලවෝල්ටීයතාවයක් ෙබාදීමයි. ලමවිට කීලතෝඩ කලයන් නික්ලමන ඉලෙක්ලරෝන රිඩ කය මන්න් 

විකගකණයවන බීවින් ඇලනෝඩ කය ලවත  ොයන ඉලෙක්ලරෝන ධාරාව ්ඩුලවයි. ඇලනෝඩ ක ධාරාව රිඩ කය මන්න් 

පාෙනය කළහීකි බීවින්  ය පාෙක රිඩ කය ලෙස හීඳින්ලවයි. සාමාලනයයන් රිඩ කයට සපයන්ලන් සෘණ 

ලවොල්ටීයතාවයකි. 

 

4.1.2.3     ඡටට්ඡරෝඩ කපාටය (Tetrode ) 

ඉහත 4.1 රූපලහ දීක්ලවන පරිදි ලටට්ලරෝඩ ක කපාටලහ ඉලෙක්ලරෝඩ ක හතරක් ඇත. හතරවීන්න සඅරීන් රිඩ් 

(screen grid) යනුලවන් නම් කර ඇත.  ය පාෙක රිඩ කය සහ ඇලනෝඩ කය ්තර සවිකර ඇති තවත් රිඩ කයකි. 

සඅරීන් රිඩ කය ලහ තුලකොටල න, පාෙකරිඩ කය සහ ඇලනෝඩ කය ්තර පවතින ධාරිතාව ඉතා පහළ මට්ටමකට ්ඩු 

ලවයි. ගුවන් විදුලි ස ඛ්යාත (RF) පිළිබඳ වීඩ කකටයුතු වෙදී ලමය ඉතා වීද ත්ලේ. 

 

4.1.2.4     ඡපන්ඡටෝඩ් කපාට (Pentode valve) 

ඉහත 4.1-රූපලහ  දීක්ලවන ්යුරු ලපන්ලටෝඩ ක කපාටලහ ඉලෙක්ලරෝඩ ක පහක් ඇත. පසඅවීන්න වනුලහ 

ඇලනෝඩ කය සහ සඅරීන් රිඩ කය ්තර සවිකරන ෙද තවත් රිඩ කයකි. ලමය සලරසග-රිඩ කය (suppressor grid) නමින් 

හීඳින්ලවයි. 

 

4.1.2.5     කැඡතෝඩ කිරන නලය (cathode ray tube - CRT) 

      ඕසිෙසඅලකෝප්, රූපවාස්නී සහ පරිඝනක 

ලමොනිටරලහ රධානම ාපා  ය වනුලහ 

කීලතෝඩ ක කිරන නළයයි. ලමය රික්ත කපාටලහ 

්තිදියුණු ්වසඅථාවකි. ලමස් කීලතෝඩ කලයන් 

නිකුත්වන ඉලෙක්ලරෝන ධාරාව තිරලහ  ක් 

ේෂයක් ලවත ලයොුදවන ්තර,  ස් ඇති 

රතිදීප්ත ආලල්පනය ලහ තුලකොටල න දීප්තිමත් 

තිතක් ලෙස  දගකණය  ලවයි.  කීලතෝඩ ක  කිරණ 

නළය තුෙ ඇති සිරසඅ තහඩු ලදකට ලදනුෙබන ලවෝල්ටීයතාවය මන්න් ඉලෙක්ලරෝන කදම්බය තිරසඅ ලෙස 

ිෙනය වන ්තර, තිරසඅ තහඩු ලදක මන්න්, සිරසඅව ිෙනය කරනු ෙබයි. ලමම ිලිතයන් සඳහා  කිලනකින් 

සඅවායත්ත ඕසිලල්ටර ලදකකින් ෙීලබන තර   ලදකක් භාවිතලයන් ලනොලයක් ්කාරලහ තර  වෙ 

හීඩ කහුරුකම් ඕසිලෙොසඅලකෝප් තිරලහ දීක ත හීකිය. 

රුපවාස්නිලහ සිරසඅ ලදෝෙනය හගසඅට් 50 ක් වන ්තර තිරසඅ ලදෝෙනය හගට්සඅ 31250 ක ස ඛ්යාතයක් සස්ත 

කියත්දීති (saw tooth wave form) තර  යකින් සමන්විතය.ඉලෙක්ලරෝන කදම්බලහ තීරතාව රඳාපවත්ලන් 

රිඩ කයට ෙබාලදන ලවෝල්ටීයතාවය මතය. 

වගණ රූපවාස්නිලහ කීලතෝඩ කකිරන නළලයස් ්රියාකාරිත්වය වඩ කා ස පයගණ වූවකි.  ස් රතු, නිල් සහ ලකොළ 

වගණ තුනට ්නුරූප ඉලෙක්ලරෝන කදම්බ තුනක් ්රියාත්මක ලේ. ලමම වගණ තුන විවිධ ්නුපාත වෙට මිර 

වීලමන් ඕනෑම වගණයක් ෙීලේ. 

මෑත කාෙලහ ෙබාල න ඇති ඉලෙක්ලරොනික විදයාලේ දියුණුවත් සම  කීලතෝඩ ක කිරණ නළය ්භාවයට 

යමින් පවතී. ඒ ලවනුවට ්ඩු ලවෝල්ටීයතාවයකින් ්රියාකරන LED ලමොනිටර භාවිත ලේ. 
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4.2  ක්ෂමතා වර්කකය  (Power Amplifier) 

                  ්ෂමතා වගධනය යනු 

මයිලරොලනෝනයකින් ලහෝ ලවනත් 

ආකාරයකින් ෙීලබන දුගවෙ ස ඥාවක් 

සඅපෙකරයක් ්රියාකිරීමට තරම් රබෙ 

ස ඥාවක් බවට පරිවගතනය කිරීමයි. 

රලයෝඩ ක කපාටලහ භාවිත සඳහා ලහොඳම 

ාදාහරනයක් වනුලහද ්ෂමතා වගධකයයි 

(4.6 රූපය ).  ලමම පරිපථලහ  රිඩ කය  සඳහා 

ලවනම බීටරියක් දක්වා ඇතත් සාමානයලයන් රතිලරෝධ ලයොදා  නිමින් ්වකය ලවෝල්ටීයතාවය සපයනු ෙීලේ. 

ලමම ලවෝල්ටීයතාවය රිඩ් නීරුරුව (grid-bias) ලහෝ රිඩ් නීරුරු ලවෝල්ටීයතාව (grid-bias voltage) ලෙස 

හීඳින්ලේ. ලමය ලබොලහෝවිට සෘණ විභවයක් ලවයි. 

4.2.1  වර්කක පන්ති (Classes of Amplifiers) 

රිඩ කය ලවත දුගවක ස ඥාවක් ෙබාදුන්විට  ම ස ඥාවට ්නුකවකව රිඩ් ලවෝල්ටීයතාවය විිෙනය වන ්තර ඊට 

්නුකවෙ ලෙස ඇලනෝඩ ක ධාරාවද විිෙනයලේ. ලමස්දී රිඩ් නීරුරු ලවෝල්ටීයතාවය ්නුව රතිදාන ස ඥාලේ 

සඅවභාවය ලවනසඅවන බීවින් ඊට ්නුරූප ලෙස වගධක පන්ති පයපයකට ලබදාලවන්කර ඇත. ඒවා A, B, AB, 

AB1, C   ආදී වකලයන් පන්ති පයපයකට ලබදාලවන්කර ඇත. 

4.2.1.1     A- පන්තිඡේ වර්කක Class-A Amplifier 

4.7 රුපලහ දීක්ලවන පරිදි A පන්තිලහ 

වගධකයක, රසඅථායලහ ලගඛීය ලපලදස 

පමණක් රලයෝජනයට  ීලන්. ලම් ලහ තුලවන් 

රදාන ස ඥාලවස් සඅවභාවය ලවනසඅ ලනොවී 

රබෙතාවය පමණක් වීඩිවී රතිදාන ස ඥාව 

ලෙස නිකුත්ලේ. සරෙ ලගඛීය ලපලදස පමණක් 

්රියාත්මකවන ්යුරු රිඩ්නීරුරු ලවෝල්ටීයතාව 

සකසඅකර ඇත. රූපලයස් දීක්ලවන ්රියාකාරී 

ේෂය ලතෝරාල න ඇත්ලත් ඊට  ීෙලපන 

ලෙසටය.  

4.2.1.2        B -පන්තිඡේ වර්කක Class-B Amplifier 

B පන්තිලහ වගධක සඳහා ්රියාකාරී ේෂය 

ලතෝරාලහන ඇත්ලත් 4.8 රූපලහ දීක්ලවන 

්යුරු, ඇලනෝඩ ක ධාරාව ශූනයය ලහෝ ඊට 

ආසන්න ් යක් ඇති සඅථානයක්ය. ලමස් ඇති 

විලක ෂ ේෂණය නම් රදාන ස ඥාලවස්  ක් 

්ගධයක් කීපෙ, ්ලනක් ්ගධය පමණක් 

වගධනයවී රතිදාන ස ඥාව ලෙස නිකුත්වීමයි. 

4.8 රූපලහ දීක්ලවන වගධක පරිපථය   “ර ෂඅ-

ර ල්” වගධකයක් (Push-Pull Amplifier)ලෙස  

හීඳින්ලේ. ලමස් ඇති  ක් කපාටයකින් රධාන ස ඥාලවස්  ක් ්ඩ කක් පමණක් වගධනයවන ්තර, ්ලනක් 

කපාටලයන් ්ලනක් ්ගධය වගධනය ලවයි. රූපලහ රසඅථාරලයන් දක්වා ඇත්ලත් වගධනයවූ ස ඥාලවස්  ක් 

්ඩ කක් පමණි. ලබොලහෝවිට රවය ස ඛ්යාත වගධක සඳහා (AF Amplifier) ලමම ර ෂඅ-ර ල් වගධක පරිපථ භාවිත 

ලවයි. 
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4.2.1.3    C-පන්තිඡේ වර්කක Class-C Amplifier 

C-පන්තිලහ වගධක සඳහා ්රියාකාරී ේෂය 

ලතෝරාලහන ඇත්ලත්, 4.9 රූපලහ දීක්ලවන 

්යුරු, ඇලනෝඩ ක ධාරාව ශූනයයවන සඅථානයටත් 

්ඩ කවූ රිඩ්නීරුරු ලවෝල්ටීයතාවයක් පවතින 

්යුරුය. ලමස්දී වගධනය වන්ලන් රදාන 

ස ඥාලවස් තර  ලයන් ්ඩ කකටත් සඅවල්පයක් ්ඩු 

රමාණයක් වීම විලක ෂත්වයකි. ගුවන්විදුලි 

ස ඛ්යාත වගධක සඳහා C පන්තිලහ වගධක භාවිත 

ලකලග. 

 

4.2.2       වර්කක සාකකය (Amplification Factor) - µ 

වගධක පරිපථයක ්රියාකාරීත්වය මීන ීනීම සඳහා යම්කිසි මිනුම් දේඩ කක් ්වකයලේ. ඒසඳහා වගධක 

සාධකය ්ගථදක්වා ඇත. මින් දීක්ලවන්ලන් රිඩ් ලවෝල්ටීයතාව ලවෝල්ට්  කකින් ලවනසඅවනවිට ඇලනෝඩ් 

ධාරාව මි.ඇ. පයයකින් ලවනසඅලේද යන්නයි.  ය “මියු” (µ ) නමීති ග්රීක් ්කුලරන් දක්වනු ෙීලේ. 

µ  = ඇඡනෝඩ කාරාඡවහි ඡවනස / ග්රිඩ් ඡවෝටීයතයතාඡවහි ඡවනස 

 

4.3       අර්ක සන්නායක (Semiconductor) නැතඡ ොත් ඡසොලිඩ් ස්ඡට්ට් (Solid State) මූලකර්ම 

රික්ත කපාටයක විදුලි ධාරාවක්  ො යන්ලන් ස්සඅ ්වකාකය තුලිනි. රතිදීප්ත පහනක (Fluorescent Lamp) විදුලි 

ධාරාවක්  ෙන්ලන් ්යනීකරනය වී ඇති, ්ඩු පෙඩ කනයක් සස්ත වායුවක් තුලිනි. ද්රවයක් තුලින් විදුලිය  ෙන්ලන් 

ධන ්යන සහ සෘණ ්යන වකලයනි. ඝනද්රවය (ලබොලහොමයක් ලෙෝහ සහ මිනිරන් වීනි ්ලෙෝහ) තුලින් විදුලිය 

 ොයන්ලන්  ස් ඇති නිදහසඅ ඉලෙක්ලරෝන මන්නි. ඝන ්වසඅථාලේ පවතින සමහර මූෙ ද්රවය වෙ 

රතිලරෝධකතාව ඉහෙ ් යක්  ත්තද, ඒවා පරිවාරක  නලයස් ො සීෙපයමට තරම් ඉහළ ් යක් 

ලනොලපන්වයි, තවද ඒවා ලහොඳ සන්නායක ලෙසද සීෙකිය ලනොහීක. ඒවා ්ගධ සන්නායක ලෙස හීඳින්ලේ.  

ජගලම්නියම් සහ සිලිකන්, ලම් සඳහා වූ ලහොඳම ාදාහරන ලදකකි.  

ලමම මූෙද්රවය වෙ යම් රමාණයක් නිදහසඅ ඉලෙකලරෝන පවතින ්තර  ක්තරා නියමිත ්නුපාතයකට සමහර 

මූෙද්රවයය ්පද්රවයයක් ලෙස මිර කිරීලමන් නිදහසඅ ඉලෙක්ලරෝන රමාණය වීඩිලේ.  නම් සන්නායකත්වය 

වීඩිලේ. ලවනත් සමහර මූෙද්රවයය  ලෙසින්ම මිර කිරීලමන් ඉලෙක්ලරෝන ස්ඟයක් ඇතිලේ  නම් 

ඉලෙක්ලරෝන සඳහා වන ස්දීසඅ, නීතලහොත් කුහර (holes) රමාණයක් වගධනය ලේ. 

ලම් ්නුව ඉලෙක්ලරෝන වීඩිර ර පවතින ්ගධ සන්නායක ද්රවයය N - වග ය (N-Type) ලෙසද ඉලෙක්ලරෝන 

ස්දීසඅ වීඩිර ර පවතින ්ගධ සන්නායක ද්රවයය P - වග ය (P-Type) ලෙසද හීඳින්ලේ. ලමම ලදවග ය 

 කිලනකට ලහොඳින් බීඳීපවතින ්යුරු සන්ධි කළවිට  ය N-P සන්ධියක් (N-P junction) නීතලහොත් P-N 

සන්ධියක් ලෙස හීඳින්ලේ. ලමවීනි සන්ධියක් හරහා විදුලිය  මන් කළහීක්ලක්  ක් දිකාවකට පමණි.  නම්  P 

සිට N දක්වා පමණි. 

4.3.1    ්ගධ සන්නායක ඩ කලයෝඩ කය (Semi conductor Diode) 

 ඉහත පීහීදිලි කළ ආකාරලහ N-P සන්ධියක් ්ගධ 

සන්නායක ඩ කලයෝඩ කයක් නීතලහොත් ලසොලිඩ් සඅලට්ට් 

ඩ කලයෝඩ කයක් ලෙස හීඳින්ලේ. ලමස් P වග ලයස් 

ස්දීසඅ වීඩිර ර පවතින ්තර N වග ලයස් 

ඉලෙක්ලරෝන වීඩිර ර ඇත.  බීවින් සන්ධිය හරහා 

ඉලෙක්ලරෝන වෙට යාහීක්ලක් N සිට P දක්වා 

පමණි.   නම් විදුලි ධාරාවක්  ොයන්ලන් 4.10 

රූපලහ දීක්ලවන පරිදි P සිට N දක්වා පමණි. 

 

 



RAE-Lessons by 4S7VJ 
 

6 
 

නවීන ඉලෙක්ලරොනික ාපකරණ වෙ රික්ත කපාට ඩ කලයෝඩ ක ලවනුවට ්ගධ සන්නායක ඩ කලයෝඩ ක භාවිතලේ. 

ලමස් ඇති වාසි පයපයක්නම්, 
       1. ලම්වාලහ කාගය්ෂමතාව වීඩිය. ඊට රධාන ලහ තුව නම් සූත්රිකා රත්කිරීලමන් සිදුවන තාප හානිය 

ලමස් දක්නට ලනොෙීීමමයි. 

      2. ලම්වා රමාණලයන් ඉතා කුඩ කාය. ( මිලිීටටරයකටත් වඩ කා කුඩ කා ඩ කලයෝඩ ක ඇත) 

      3. ලම්වා ලබොලහොමයක් මයිලරෝ තර   කොපය (micro wave region) දක්වා ලහොඳින් ්රියා කරන 

්තර රික්ත කපාට ඩ කලයෝඩ ක  ලස  ලනොලේ. 

 

4.3.1.1      ඩ කලයෝඩ ක වග  

රධාන වකලයන් ඩ කලයෝඩ ක වග  තුනකි. 

       1. ලසලීනියම් ඩ කලයෝඩ ක 

       2. ජගලම්නියම් ඩ කලයෝඩ ක 

       3. සිලිකන් ඩ කලයෝඩ ක 

 

4.3.1.1.1    ලසලීනියම් ඩ කලයෝඩ ක 

ලසලීනියම් ඩ කලයෝඩ ක ුදල් ්වධිලයස් (1965 ට ලපර) සෘජුකාරක සඳහා භාවිත කළ නුදත් ඒවාලහ ඇති 

්කාගය්ෂමතාවන නිසා සිලිකන් ඩ කලයෝඩ ක සුළභ වීමත් සම ම ්භාවයට යන ෙදී.  

 

4.3.1.1.2     ජගලම්නියම් ඩ කලයෝඩ ක 

ගුවන්විදුලි ස ඛ්යාත (RF) සස්ත පරිපථ වෙදී 

ලබොලහෝවිට ලම්වා භාවිත ලකලග. ලම්වාලහ 

ඉදිරි රතිලරෝධය (Forward Resistance) ඕම් 

200ක් පමණ වන ්තර පසු-රතිලරෝධය 

(Reverse Resistance) කිලෙෝ ඕම් 100 සිට 

ලමල ෝම්  නනක ් යන්  නී. 

4.11 රූපලහ දීක්ලවන්ලන් ජගලම්නියම් 

ඩ කලයෝඩ කයක හීසිරීමයි. ලමය  ස් ෝෂනික 

වරය (Characteristic curve)  ලෙස  හීඳින්ලේ.  

පසු-රතිලරෝධය විකාෙ බීවින් පසු-ලවෝල්ටීයතාවය (Reverse Voltage) සීෙකියයුතු තරම් වීඩිකෙද, පසු-ධාරාව 

(Reverse Current) මයිලරෝ ඇම්පියග  නනකට සීමාලවයි. ලමස් ජන්ක්ෂන් බීරියග ලවෝල්ටීයතාවය (Junction 

barrier voltage) ලවෝ 0.3 ක් ලවයි. මින් ්දහසඅ වන්ලන් ඉදිරි ලවෝල්ටීයතාවය ලමම ් ය ඉක්මවන තුරු 

ධාරාවක් ලනො ෙන බවයි. ලවනත් ආකාරයකින් පවසන්ලන් නම්, සාමානයය භාවිතලහදී ඩ කලයෝඩ කය නිසා ලවෝ. 

0.3ක ලවෝල්ටීයතා බීසඅමක් (voltage drop) සිදුවන බවයි. ලම් බව 4.11 රූපලයන් පීහීදිලි ලවයි. 

 

4.3.1.1.3    සිලිකන් ඩඡයෝඩ 

ලම්වා ලබොලහෝවිට සෘජුකාරක පරිපථ 

සඳහා ලයොදා  නුෙීලේ. පසු-

ලවෝල්ටීයතාව (Reverse voltage) 

ලවෝ1000 ක් පමණද ඉදිරි ධාරාව 

(Forward current) ඇ100 ක් පමණ 

වන සිලිකන් ඩ කලයෝඩ ක භාවිතලහ පවතී. 

සෘජුකාරක පරිපථ වෙදී විලක ෂලයන් 

සීෙකියයුතු කරුනක් නම්  ස් 

ාෂඅණත්වයයි.  
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ලමස්දී සන්ධිලහ ාෂඅණත්වය ්නිවාගයලයන්ම වීඩිවන බීවින්  ය පාෙනය කිරීම සඳහා heat-zink  කක් 

්නිවාගයලයන්ම භාවිත කළයුතුය. 4.12 රූපලහ දීක්ලවන ්යුරු සිලිකන් ඩ කලයෝඩ කලහ junction barrier 

ලවෝල්ටීයතාවය ලවෝ. 0.7 ක් ලවයි.  නම් ලමස්දී 0.7 ක ලවෝල්ටීයතා බීසඅමක් ඇතිලේ. 

 

4.3.1.2       ඩ කලයෝඩ කලහ විවික වර්ග ස  භාවිත 

 1.  ඩ කලයෝඩ කය සෘජුකාරකයක් (rectifier) ලෙස 

 2.  ඩ කලයෝඩ කය ද්වාරයක් (gate) ලෙස 

 3.  ලසනග ඩ කලයෝඩ කය (zener diode – voltage regulator) 

 4.  ආලෙෝක විලමෝික ඩ කලයෝඩ කය (light emitting diode – LED) 

 5.  ලවරිකීප් ඩ කලයෝඩ ක (vericap diode – variable capacitor diode) 

 6.  ඩ කලයෝඩ් ඩිලටක්ටග (diode detector – demodulator) 

 7.  ඩ කලයෝඩ කය සඅවිියක් ලෙස (Switching diode) 

 8.  රකාක ඩ කලයෝඩ ක (photo diode) 

 9.  ස ඛ්යාත ගුණිතයක් ලෙස (frequency multiplier) 

 10.  න් ඩ කලයෝඩ ක Gun-diode) 

 11. සූගය ලකෝක (solar-cell) 

 12. ටනල් ඩ කලයෝඩ ක (Tunnel diode) 

 13.  ධාරා ලරන්යුලල්ටග ඩ කලයෝඩ් (current regulator diode) 

ඉහත ෙීයිසඅතුලවන් විකය නිගලද්කයට ්දාව ඒවා පමණක් පහත විසඅතර ලකලග. 

 

4.3.1.2.1      ඩ කලයෝඩ කය සෘජුකාරකයක් ලෙස 

්ගධ තර   සෘජුකාරකය (Half wave rectifier) 

ඩ කලයෝඩ කයක් ්ගධ තර   සෘජුකාරකයක් ලෙස 

භාවිත කිරීලම් සරෙ පරිපථ ලදකක් 4.13-

රූපලයන් දීක්ලේ. ඩ කලයෝඩ කය හරහා ධාරාවට 

 ොයා හීක්ලක්  ක්දිකාවකට පමණක් 

බීවින්, විරුද්ධ දිකාලේ ්ගධ තර  ය 

්ලහෝසිලේ. ඒබව රුපලයන් පීහීදිලි ලවයි. 

  

පූගණ තර   සෘජුකාරක (Full wave Rectifier) 

පූගණ තර   සෘජුකාරක පරිපථ ලදවග යකි. මින් 

 ක් වග යක් 4.14 රූපලහ දීක්ලේ. ලමස් 

ඩ කලයෝඩ ක ලදකක් සහ ලසන්ටග-ටීප් වග ලහ 

ද්වීතීයික දඟරය සස්ත පරිනාමකයක් ්වකයය 

ලේ. 

ලමම රූපලහ ඉහළ ලකොටලසස් දීක්ලවන ්යුරු 

රතයවගත ධාරාලේ තර  ලයස්  ක් ්ගධයකට 

්නුරූපව පරිනාමකලයස් ධාරාව ඉහෙට 

 ෙනවිට D1 ඩ කලයෝඩ කය තුලින් ල ොසඅ භාරය හරහා 

පරිනාමකලහ ලසන්ටග ටීප් ්ග්රය ලවත පීමිලේ. 

ලමවිට D2  ඩ කලයෝඩ කය පසු නීරුරු (reverse bias)  

්වසඅථාලේ පවතින බීවින්  ය තුලින් ධාරාවක් ලනොයයි.  නම්  ය ලම් ්වසඅථාලේ ්්රියව  පවතී. තර  ලහ 

්ලනක් ්ගධය  ළීලෙනවිට 4.14 රූපලහ පහළ ලකොටලසස් දීක්ලවන ්යුරු ධාරාව  ොයන ්තර D2 
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ඩ කලයෝඩ කය ස්රිය වී D1 ඩ කලයෝඩ කය ්්රිය ලේ. ්වසඅථා ලදලක්දීම භාරය තුලින් ධාරාව  ෙන්ලන්  කම දිකාවට 

බීවින්  ය සරෙ ධාරාවකි. 

 

ලස තු සෘජුකාරකය (Bridge Rectifier) 

පූගණ තර   සෘජුකාරකවෙ ලදවීනි වග ය 4.15-

රූපලහ දීක්ලවන ලස තු සෘජුකාරක පරිපථය 

ලේ.ලමස් ඉහෙ ලකොටලස  දීක්ලවන ්යුරු තර  ලහ 

පළුද ්ගධයට ්නුරූප ධාරාව D2 සහ D3 ඔසඅලස  

 මන් කරන ්තර, D1 සහ D4 පසු නීරුරු (Reverse 

Bias) ්වසඅථාලේ බීවින් ඒවා හරහා ධාරාව 

ලනො ෙයි. රූපලහ පහළ ලකොටසින් දීක්ලවන ්යුරූ 

තර  ලහ ලදවීනි ්ගධයට ්නුරූප ධාරාව, ලපර 

නීරුරු(Forward Bias) ්වසඅථාලේ පවතින D4 සහ D1 

ඩ කලයෝඩ ක ඔසඅලස   ො යන ්තර පසූනීරුරු ්වසඅථාලේ පවතින D2 සහ D3 ඔසඅලස  ලනොයයි. බීවින් සම්පූගණ 

තර  යම භාරය හරහා  කම දිකාවකට  ොයන සරෙ ධාරාවක් බවට පත්ලේ. 

 

4.3.1.2.2  ඩඡයෝඩය ද්වාරයක් ඡලස  

ඩ කලයෝඩ කයක් තුලින් ධාරාවක්  ො යන්ලන්  ක් 

දිකාවකට පමණක් බීවින්,  ය  ක් දිකාවකට 

පමණක් විවෘත ද්වාරයක් නීතලහොත් 

ලදොරටුවක් ලෙස සීෙකිය හීකිය.  4.16 රූපලහ 

දීක්ලවන්ලන් ඉලෙක්ලරොනික ාපකරණයක 

ආර්ෂාව සඳහා ඩ කලයෝඩ කයක් භාවිත කළහීකි 

රම ලදකකි. වම්පස රූපලහ D1 ඩ කලයෝඩ කය, 

ාපකරණය සම  ලර ණි තව සම්බන්ධ කර    

ඇති බීවින්, ්ත්වීරැද්දකින් සරෙධාරා සීපයුම වීරදිලෙස (්ග්ර මාරුවී) සම්බන්ධ කළලහොත් ඩ කලයෝඩ කය හරහා 

ධාරාවක් ලනො ෙන බීවින් ාපකරණය ආර්ෂාලවයි. ලමස් ඇති  ක් ්වාසියක් නම් ඩ කලයෝඩ කය නිසා ලවෝ. 0.7 

ක ලවෝල්ටීයතා බීසඅමක් හට ීනීමයි. දකුණුපස රූපලහ දීක්ලවන පරිදි D2 ඩ කලයෝඩ කය සහ විොයකයක් 

සම්බන්ධ කර ඇතිවිට, රභවය වීරදි පීත්තට සම්බන්ධ කළලහොත් ඩ කලයෝඩ කය මන්න් රභවය ුහහුවත්වී (short 

circuit) ඇති බීවින් ්ධික ධාරාවක්  ොයාම ලහ තුලකොටල න විොයකය (fuse) පිච්චීම නිසා පරිපථය බිලඳ . 

 බීවින් ාපකරණය ආර්ෂාලේ. ලමස්දී ලපරලමන් ලවෝල්ටීයතා බීසඅමක් සිදුලනොලේ. 

 

4.3.1.2.3     ලසනග ඩ කලයෝඩ කය (Zener Diode) 

සමහර ඉලෙක්ලරොනික ාපකරණ වෙ සමහර 

පරිපථ සඳහා සඅථායි ලවෝල්ටීයතාවයක් 

්නිවාගයලයන්ම තිබිය යුතුය. ලමස්දී 

ලවෝල්ටීයතා යාමක (Voltage Rgulator) ලෙස 

භාවිත කළහීකි ාපා  ය ලසනග ඩ කලයෝඩ කයයි. 

ලසනග ඩ කලයෝඩ කයක ෝෂණික වරය 4.17 

රූපලහ දීක්ලවන ්යුරු ලවයි. ලමස් ලපර 

නීරුරු ලවෝල්ටීයතාව වීඩි කරත්ම ඉදිරි 

දිකාලේ ධාරාවද (Forward Current) රමලයන් 

වීඩිලවයි. නුදත් පසු නීරුරු ලවෝල්ටීයතාවය 
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 (Reverse bias voltage) වීඩි කරත්ම (රසඅථාරලහ වම් පීත්ලත් සෘණ ්්ෂය) ලසනග ලවෝල්ටීයතාවය (Zenor 

voltage)  ළීලෙනතුරු පසුනීරුරු ධාරාව (Reverse bias current) මයිලරොඇම්පියග පයපයකට සීමාලවයි. 

නුදත් ඉන්පසු ලවෝල්ටීයතාව වීඩිකළ ලනොහීකි ්තර ධාරාව ්ෂණිකව ඉහළ යයි.  

4.18 රූපලහ වම්පස  දීක්ලවන්ලන් 

ලසනග ඩ කලයෝඩ කයක් පරිපථයකට 

සම්බන්ධ කළයුතු ආකාරයයි.  ස් 

වම්පස පරිපථලයන් දීක්ලවන්ලන් 

පහත ාදාහරණයට ්නුකවෙ ් යන්ය. 

දකුණුපස පරිපථලයන් දීක්ලවන්ලන් 

ඉලෙක්ලරොනික ාපකරණයකට 

සම්බන්ධ ලවෝල්ටීයතාවය ඉහළ 

න්යලහොත් ඉන් ආර්ෂා වීම සඳහා 

ලසනග   ඩ කලයෝඩ කයක්   භාවිත    කරන    

්න්දමයි. වාහන වෙ  න්ජිම ්රියාත්මක වනවිට සාමානයලයන් බීටරිලයස් ්ග්ර ්තර ලවෝල්ටීයතාවය ලවෝ 13.8 

ක් පමණ ලේ. යම් ලදෝකයක් නිසා  ය ලවෝ. 15 ඉක්මවන ලෙස වීඩිවුවලහොත් ාපකරණයට සීපලයන 

ලවෝල්ටීයතාවය 15 ට වීඩි ලනොවනලෙස පවතිමින් වීඩිවන ධාරාව ලසනග ඩ කලයෝඩ කය හරහා  ො යයි.  

්ද ලවළඳලපොලින් ෙබා තහීකි ලසනග ඩ කලයෝඩ ක ලවෝ. 1 සිට 200 දක්වා පමණ ් යන්ල න්ද, ්ෂමතාවය 

ලවොට් ¼ සිට 50 පමණ දක්වා ් යන්ල න්ද සමන්විත ලවයි. ලම් සම්බන්ධ  ණනය කිරීම පහත සඳහන් 

ාදාහරනලයන් පීහීදිලි ලවයි 

ාදාහරණඃ- 

ලවෝ. 9.2 ක සඅථායි ලවෝල්ටීයතාවයක් යටලත් මි.ඇ. 5 ක ධාරාවක්ෙබා ීනීම සඳහා 9.2 V, ½ W ලසනග 

ඩ කලයෝඩ කයක් භාවිත කරමින් 2.2  kΩ රතිලරෝධයක් හරහා ලවෝ 30 සරෙ ධාරා සීපයුමකට සම්බන්ධ කර ඇත. 

(4.18 රූපලහ වම් පීත්ත) 

සීපයුලමන්  න්නා ධාරාවත්, ලසනග ඩ කලයෝඩ කය තුලින්  ොයන පසු-ධාරාවත්, රතිලරෝධලහ ්ෂමතාවයත් 

ලසොයන්න. 

ලසනග ඩ කලයෝඩ කලහ පසු ධාරාලේ (reverse current) තිබියහීකි ාපරිම ් ය ලකොපමණද? 

විසඳුම 

රතිලරෝධය හරහා ලවෝල්ටීයතාව   30-9.2  =20.8 V  

V=IR භාවිතලයන්රතිලරෝධය තුලින්  ෙන ධාරාව   = 20.8/2200 

= 0.00945 A 

= 9.45 mA,  

 බීවින් සීපයුලමන්  න්නා ධාරාව     = 9.45 mA 

ලමම ධාරාලවන් මි.ඇ. 5 ක් භාරය ලවත ලයොුදවන බීවින් ඉතිරි මි.ඇ. 4.45 (9.45 – 5 = 4.45) ලසනග ඩ කලයෝඩ කය 

තුලින්  ො යයි.  

 නම් ලසනග ඩ කලයෝඩ කය තුලින්  ොයන පසු ධාරාව    4.45 mA 

 

              W=VI භාවිතලයන්,  රතිලරෝධලහ ්ෂමතාව   =  20.8 V x 0.00945 A   

= 0.197 W 

ලමම ් යට  ීෙලපන ලවළඳලපොලළස් ඇති සම්මත ් ය වනුලහ ලවොට් 0.25 ලේ. 

W = V I  භාවිතලයන්, ලසනග ඩ කලයෝඩ කය තුෙ පසු ධාරාලේ ාපරිම ් ය      ලවොට් 0.5 / ලවෝ 9.2 = 0.0543 ඇ.  

=54.3 mA 

මි.ඇ. 54.3 ට වඩ කා ්ඩු ධාරාවක් (4.45)  න්නා බීවින් ලසනග ඩ කලයෝඩ කයට හානියක් ලනොලේ. 
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සී.යු.:- ඉහත සඳහන් ආකාරලහ  ණනයකිරීම් ආධුනික ගුවන්විදුලි විෂය නිගලද්කයට ඇතුෙත් නීතත්, ලසනග 

ඩ කලයෝඩ කය පිළිබඳව පීහීදිලි ්වලබෝධයක් ෙබා ීණීම සඳහා ඉතා වීද ත් ලේ. 

 

4.3.1.2.4   ආඡලෝක විඡමෝචක ඩඡයෝඩය (Light Emitting Diode – LED) 

4.19 රූපලහ දීක්ලවන ්යුරු, ඩ කලයෝඩ කයක 

ලපරනීරුරු (forward bias) ්වසඅථාලේදී P-N සන්ධිය 

හරහා N සිට P දක්වා  මන් කරන නිදහසඅ 

ඉලෙක්ලරෝන P ස් ඇති ස්දීසි සම  රතිස ලයෝජනය 

වීලම්දී කක්තිය ුදදාහරී. ලමලස  ුදදාහරින කක්තිය, 

සිලිකන් සහ ජගලම්නියම් ඩ කලයෝඩ ක වෙදී තාපය ලෙස 

විදයමාන ලේ.  නුදත්   ීලියම්  ආසනයිඩ් (GaAs)  සහ  

 ීලියම් ලපොසඅනයිඩ් (GaP) ආදීද්රවයයන්ල න් නිපදවනු ෙබන ඩ කලයෝඩ ක වලින් නිකුත්වන්ලන් යම් නියමිත 

වගණයක ආලෙෝකයයි. දීනට නිපදවා ඇති LED වග  වලින්, රතු, ලකොළ, කහ, තීඹිලි, නිල් සහ සුදු යන වගණ 

සස්ත ආලෙෝකය ෙබා ත හීකිය. ලමවීනි ඩ කලයෝඩ කයකින්රමාණවත් ආලෙෝක ධාරාවක් ෙබා ීණීම සඳහා 

්වකය ලපර නීරුරු ධාරාව මි.ඇ 10 සිට 20 දක්වා පමණ වන ්තර ඒ සඳහා ්වකයය ලවෝල්ටීයතාව ලවෝ. 2 සිට 

4 දක්වා පමණ ලවයි.   

 

 4.3.1.2.5     ඡවරිකැප් ඩඡයෝඩය (vericap diode) 

සාමානයලයන් ඩ කලයෝඩ කයක කුඩ කා රමාණයක 

ධාරිතාවක් පවතී. ඩ කලයෝඩ කය මත ්රියාකරන 

පසුනීරුරු (reverse bias) ලවෝල්ටීයතාව ලවනසඅ 

කරනවිට  ස් ධාරිතාවද ලවනසඅ ලවයි. ලම් සඳහා 

විලක ෂලයන් නිපදවා ඇති ඩ කලයෝඩ කය “ලවරිකීප් 

ඩ කලයෝඩ කය” ලහවත් “වීරැක්ටග ඩ කලයෝඩ කය” නම් ලේ. 

4.20 රූපලහ දීක්ලවන ්යුරු සූසර පරිපථයක (Tuned 

circuit) ස ඛ්යාතය ලවනසඅ කිරීම සඳහා ලමම 

ාපා  ය භාවිත කළහීකිය. ලවරිකීප් ඩ කලයෝඩ කය 

පසුනීරුරු   ්වසඅථාවට   ්වකය   ධන  විභවයක්   ස් 

කීලතෝඩ කයට ලදනුෙබනවිට ඊට ්නුරූප ධාරිතාවක් හට නී.  ම ධාරිතාව සහ C  ලකොන්ලඩ කන්සරලහ 

ධාරිතාලවස් තුෙය ් ය සහ L දඟරලහ ලර රතාව මත රඳාපවතින  ්නුනාද ස ඛ්යාතය (resonance frequency) 

ඉදිරි පරිපථ වෙට සම්බන්ධ ලේ.  බීවින් ඩ කලයෝඩ කය ලවත ලයොුදකරන ලවෝල්ටීයතාවය ලවනසඅ කිරීලමන් 

පරිපථලහ ස ඛ්යාතය පහසුලවන් ලවනසඅ කළහීකිය. 

   ලවරිකීප් ඩ කලයෝඩ කයට ලයොදනුෙබන ලවෝල්ටීයතාවය වීඩි කරනවිට  ස් ධාරිතාව ්ඩු ලේ. 

 

4.3.1.2.6      ඩඡයෝඩ් ඩිඡටක්ටරය (Diode Detector) 

සුපග ලහටලරොඩ කයින් ගුවන් විදුලි ග්රාහක 

යන්ත්ර (Radio receiver) වෙ IF ්දියලරන් 

නිතුත්ලකලරන ගුවන්විදුලි ස ඛ්යාත ස ඥා 

(RF signal) රවය ස ඛ්යාත ස ඥා (AF signal) 

බවට පත්කිරීම සිදු කරන්ලන් ඩිලටක්ටග 

පරිපථලයනි.4.21 රූපලහ දීක්ලවන පරිදි D 

ජගලම්නියම් ඩ කලයෝඩ කයත් C ධාරිත්රකයත්, L 
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්වසාන IF පරිනාමකලහ ද්වීතීයික දඟරයත්, 

ලමස් රධාන ාපා  යන් ලේ. 

 

4.3.1.2.7   ඩඡයෝඩය ස්විචයක් ඡලස  Switching Diode 

 ඩ කලයෝඩ කයක් සඅවිියක් ලෙස භාවිත කරන ්වසඅථාවකට 

ාදාහරනයක් 4.22 රූපලහ දීක්ලේ. ලමස් L-C සුසර 

පරිපථලහ C සම  C1 සමාන්තර ත ලෙස සම්බන්ධ 

කළලහොත් ෙීලබන සුසර ස ඛ්යාතය f1 ලෙසද, C සම  

C2 සමාන්තර ත ලෙස සම්බන්ධ කළලහොත් ෙීලබන 

සුසර ස ඛ්යාතය f2 ලෙසද,  නිුද. ලම් සඳහා සාමානය 

ලදම  (two way switch) සඅවිියක් භාවිත කළලහොත්, 

සුසර පරිපථය සහ ලදම  සඅවිිය යාකරන සන්නායක 

තරමක් දි ට පවතින බීවින් සුසර ස ඛ්යාතයට ඉන් බෙපෑමක් සිදුලවයි. ලම්සඳහා D1 සහ D2 ඩ කලයෝඩ ක සුසර 

පරිපථලහම සවිකර ඒවාට ්වකය ලපරනීරුරු (Forward Bias) ලවෝල්ටීයතාවය ෙබාදීම දුරින් සවිකර ඇති 

ලදම  සඅවිිලයන් කළහීකිය. R1 රතිලරෝධකය හරහා D1 ලවත ලපරනීරුරු ලවෝල්ටීයතාවය ෙබාදුන්විට  ය 

සන්නායකයක් ලෙස ්රියාකරන බීවින් C1 පරිපථයට සම්බන්ධවී f1 ස ඛ්යාතය ෙබාලදයි. ලමවිට D2 

ඩ කලයෝඩ කයට ලපරනීරුරු ලවෝල්ටීයතාවයක් ලනොෙීලබන නිසා  ය පරිවාරකයක් (Insulator) ලෙස ්රියාකරයි. 

ලදම  සඅවිිය ්ලනක් පීත්තට මාරුකළවිට D2 හරහා C2 සම්බන්ධ ලවන බීවින් f2 ස ඛ්යාතය ෙීලේ. 

4.3.1.2.8   ප්රකා  ඩඡයෝඩ (Photo Diode) 

කීඩ්මියම් සල්නයිඩ් (CdS) වීනි ්ගධ සන්නායක ද්රවයයකින් 

විලක ෂ ආකාරයකට තනා ඇති P-N සන්ධියකට පසුනීරුරු 

ලවෝල්ටීයතාවයක් ෙබාදී ඇතිවිට  යට ආලෙෝකය 

පතිතවනවිට සීෙකියයුතු  පසුනීරුරුධාරාවක් හට නී. තවද 

 ම ධාරාව, පතනයලවන ආලෙෝකලහ තීරතාවය මත රඳා 

පවතී. 

ආලෙෝක ස ලේදී සඅවිි සහ රකාකමාන (Photo meter) 

සඳහාද රකාක ඩ කලයෝඩ ක භාවිත ලකලග. ලමස් සරෙ 

සීකීසඅමක් 4.23 රූපලහ දීක්ලවයි. 

 

4.3.2     ට්රාන්සිස්ටරය 

රාන්සිසඅටරය නිපදවන ෙද්ලද් 1947 දී ්ලමරිකාලේ 

ලබල් පගලහකණා ාරලහදී ලෂොක්ලී, බගඩීන් සහ 

බ්රීලට්න් යන විදයාඥයින්ලස සාමූස්ක පගලහකණ 

වෙ රථිඵලෙයක් මන්න්ය. ්ග්ර තුනකින් සමන්විත 

ලමය ඩ කලයෝඩ ක ලදකක සීකීසඅමක් ලෙස සීෙකිය 

හීකිය.4.24 රූපලහ දීක්ලවන පරිදි N වග ලහ තුනී 

ලෙෝහ කීබීල්ෙක ලදපීත්ලතස් P වග ලහ කුඩ කා 

පබළු ලදකක් සිටින ්යුරු සකසඅ කරන ෙද PN  

සන්ධි ලදකකින්  සමන්විත  ලවයි.  ලමස්  ්ග්ර  තුන 

විලමෝිකය (emitter), ස ග්රාහකය (collector)  සහ පාදමය (base) යනුලවන් නම්කර ඇත. රධාන වකලයන් 

රාන්සිසඅටර ලදවග යකි  නම් PNP සහ NPN ලේ. ලමය රතිවිරුද්ධ ලෙස සකසඅකරඇති ඩ කලයෝඩ ක ලදකක් ලෙසද 

සීෙකිය හීකිය.  
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ඉහත රූපලහ වම් පීත්ලත් සන්ධිලයස් P වග යට ධන නීරුරු ලවෝල්ටීයතාවයක් ලයදූවිට, වලම් සිට දකුණට 

 ය තුලින් ධාරාවක්  ො යයි.  නම් ස්දීසඅ (holes)  මන් කරන්ලන් වලම් සිට දකුණටය.  නම් ඉලෙක්ලරෝන 

ඊට විරුද්ධ දිකාවට ිෙනය ලවයි. ලමස් N ලවත පීමිලණන සමහර ස්දීසඅ ඉලෙක්ලරෝන සම  සම්බන්ධවී 

ාදාසීන ලවයි. නුදත් සමහර ස්දීසඅ දකුණු පීත්ලත් සන්ධිය ලවතටද  මන් කරයි. දකුණු පීත්ලත් ලන සන්ධියට 

සෘණ නීරුරු ලවෝල්ටීයතාවයක් ෙබාදී ඇති බීවින් සාමානයලයන්  ස් ධාරාවක් ලනො ෙයි. නුදත්  ස්පවතින 

්මතර ස්දීසඅ ඉලෙක්ලරෝන සම   ක්වීම නිසා ඒවා කලෙක්ටරය ලවත  ො යයි.  නම් E සිට C දක්වා 

ධාරාවක්  ො යයි. 

රාන්සිසඅටග වග   නනාවක් ඇත. ඉන් සමහරක් නම්, 

       1. Uni junction transistor  

       2. Bipolar transistor 

       3. Field Effect Transistor (FET) 

       4. Metal Oxide FET (MOSFET) 

සාමානය රාන්සිසඅටර ්ග්ර තුන ලේසඅ,  මිටග සහ කලෙක්ටග ලෙස නම්කර ඇති ්තර FET වෙ ්ග්ර තුන නම්කර 

ඇත්ලත් ලසට් (Gate), ලේන් (Drain)  සහ ලසෝසඅ (Source)  යනුලවනි. 

 

ාපරිම ආරක්ෂිත ් යන් 

සෑම රාන්සිසඅටරයකටම ඔලරොත්තුලදන ාපරිම ධාරාවන් සහ ලවෝල්ටීයතාවයන් ඇත. ඒවා නිකඅපාදකයින් 

විසින් දත්ත රකාකණයන් මන්න් රසිද්ධ කර ඇත. නිගමාණකරුවන් සීමවිටම ඒවා සීෙකිල්ෙට ල න පරිපථ 

නිගමාණය කළයුතුය.  ම ් යන් ඉක්මවාන්යලහොත් සාමානයලයන් සිදුවන්ලන් රාන්සිසඅටරය රත්වීමයි. හීකි 

සෑමවිටකම ාපරිම ් ලයන් ්ඩ කක පමණ ් යක් පවත්වා ීනීම ආර්ෂක පියවරකි. ාෂඅණත්වය ්ඩුකිරීම 

සඳහා ්වකය සීමවිටකම heat zink නමින් හඳුන්වන තාපය ඉවත් කිරීලම් ලෙෝහ තහඩු භාවිත කළයුතුය.  ලස  

ලනොකෙලහොත් රාන්සිසඅටර පිච්චීලමන් ලහෝ පිපිරීලමන් හානි සිදුවියහීකිය.  සාමානයලයන් ්තින් ්ල්ොල න 

සිටීමට ්පහසු තරම් රත්වීම ්න්තරාදායකය. 

ාදාහරණයක් ලෙස 2N3904 ් කය සස්ත NPN සිලිකන් රාන්සිසඅටරලහ ාපරිම Vceo ් ය,  නම් ලේසඅ ්ග්රය 

විවෘතව තිබියදී කලෙක්ටරලහ සිට  මිටරයට ඇති ලවෝල්ටීයතාවය +40 කි. ාපරිම Ic ් ය,  නම් ාපරිම 

්ඛ්න්ඩ ක කලෙක්ටග ධාරාව මි.ඇ.200 කි. ාපරිම ්ෂමතාවය ලවොට් 1.5 කි. 

්ද තිලබන ලබොලහෝ නවීන ාපකරණවෙ ාෂඅණත්වය වීඩිවීමත් සම ම  ස් ්ෂමතාවය සඅවය ්රියව ්ඩුවන 

්යුරු නිගමාණයකර ඇත. සමහරක් ාපකරණ වෙ රත්වීම ්ඩුකිරීම ස දහා විදුලි ප කාවක් සඅවය ්රියව 

්රියාත්මකලේ. 

 

සං ෘස්ත පරිපථ Integrated circuit 

රාන්සිසඅටග පිළිබඳව ්ද ෙබා ඇති දියුණුව ්තිමහත්ය. රාන්සිසඅටග  නනාවක් සස්ත පරිපථයක්  කම 

ාපා  යක් ලෙස නිගමානය කිරීම ස  ෘස්ත පරිපථයක් නම් ලවයි. මිලිීටටර පයපයක රමාණලයන් යුත් 

ස  ෘස්ත පරිපථයක් තුෙ රාන්සිසඅටග සිය  නණක් ්න්තග ත නිගමාණ ්ද බහුෙව දක්නට ෙීලේ. 

 

ට්රාන්සිස්ටර් වල ලක්ෂණ Transistor Characteristics 

 

4.3.2.1  වර්කක (Amplifier) 

රාන්සිසඅටග වගධක, රධාන වකලයන් වග  ලදකකට ලවන්කළහීකිය.  නම් ධාරා වගධක සහ ්ෂමතා වගධක. 
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4.3.2.1.1  කාරා වර්කක 

ධාරා වගධක සාධකය 

රාන්සිසඅටරයක වීද ත් ේෂණයක් වනුලහ 

ධාරා වගධක සාධකයයි.  ය ීමටා ( β ) 

යනුලවන්ද හඳුන්වනු ෙීලේ. ලමය HFE ලහෝ  

hfe යනුලවන්ද හඳුන්වනු ෙීලේ. ස ග්රාහකලහ 

 

ධාරාව(Collector current), Ic ලෙසද, පාදම ධාරාව(Base current), Ib ලෙසද  ත්විට,  

β  =  Ic /Ib 

ාදාහරණයක් ලෙස පාදම ධාරාව 10µA ක් සහ ස ග්රාහක ධාරාව 1mA වූවිට, 

 β = 1mA/10µA  

    = 100 

β ස් ්වම ් ය දෙවකලයන් 10 ක් පමණද ාපරිම ් ය 500 ක් පමණද ලවයි. 

 4.25 රූපලහ NPN  රාන්සිසඅටරයක් සහ PNP රාන්සිසඅටරයක්,  ස් ධාරා වගධක සාධකය නිගණය කිරීම සඳහා 

පරිපථයකට සම්බන්ධ කළයුතු ආකාරය දක්වා ඇත. 

රාන්සිසඅටරයක ස ග්රාහක ධාරාව විලමෝික ධාරාවට (Emitter current) දක්වන ්නුපාතය ඇල්න (𝛼 ) යනුලවන් 

හීඳින්ලේ.     𝛼 = Ic / Ie 

 

4.3.2.1.2        ක්ෂමතා වර්කකය Power Amplifier 

 

4.26 රූපය 

සරෙ ්ෂමතා වගධක පරිපථ වග  තුනක් 4.26 රූපලහ දක්වා ඇත. ලපොදු විලමෝික (common emitter) 

වගධකලහ රදාන (input) ්ග්රය සහ රතිදාන (output) ්ග්රය යන ලදකටම විලමෝිකය ලපොදු ලේ. තවද රදාන 

සහ රතිදාන ස ඥාවන්ස් කොව (phase)  කිලනකට රතිවිරුද්ධ ලේ. ්ලනක් ලදවග ලයස්  ලස  ලනොලේ. 

4.3.2.2    වර්කක පන්ති (Classes of Amplifiers) 

වගධක පරිපථයක් නිගමාණයකර ඇත්ලත් දුගවෙ රදාන ස ඥාව රබෙ ස ඥාවක් බවට පරිවගතනය කිරීම 

සඳහාය. ලමස්දී තර  ලහ සඅවභාවය ඒ ්යුරින්ම පවත්වා  ීනීම වීද ත්ය.  වීනි වගධක පන්ති පයපයක් ඇත. 

 

4.3.2.2.1     A -පන්තිඡේ වර්කක Class-A Amplifier 

ලමම වග ලහ සරෙ පරිපථයක් 4.27 රූපලහ 

දක්වා ඇත. ලමස් විලක ෂත්වය වන්ලන් Ib සහ Ic 

්තර රසඅථාරලහ ලගඛීය ලකොටස පමණක් 

භාවිතයට  ීනීමයි.  ය කරනුෙබන්ලන් ්වකය 

පාදම නීරුරු (Base bias) ධාරාව සුදුසුලෙස 

ලතෝරා ීනීලමනි. 
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4.3.2.2.2      B-පන්තිඡේ වර්කක Class-B Amplifier 

4.28 රූපලහ දීක්ලවන්ලන් B පන්තිලහ වගධක පරිපථයකි. B පන්තිය ලෙස හඳුන්වනු ෙබන්ලන්, රසඅථාරලහ 

දීක්ලවන පිස්ටීලමස් ්රියාකාරී ේෂය පවතින ්යුරු පාදම නීරුරු ධාරාව (Base bias current – Ib) සකසඅ 

කිරීමයි. තවද ලමස් දීක්ලවන ්යුරු  රාන්සිසඅටග  ලදකක්  සකසඅ  කළවිට   ය “ර ෂඅ-ර ල්”  වග ලහ  වගධකයක් 

 (Push-Pull Amplifier) යයි කියනුෙීලේ. ර ෂඅ-

ර ල් වග ලහ විලක ෂත්වය වනුලහ රදාන 

තර  ලහ  ක් ්ඩ කක්  ක් රාන්සිසඅටරයකින් 

වගධනය වන ්තර ්ලනක් ්ඩ ක ්ලනක් 

රාන්සිසඅටරලයන් වගධනය වීමයි. රූපලහ ඇති 

රසඅථාරලයන් දීක්ලවන්ලන් තර  ලහ  ක් 

්ඩ කක වගධනය පමණයි. ්වසානලහ ෙීලබන 

රතිදාන තර  ය රදාන තර  ලහ සඅවරූපයම 

 නී. 

ලමවීනි වගධක ලබොලහෝවිට රවය ස ඛ්යාත වගධක (AF Amplifier) සඳහා භාවිත ලකලග. 

 4.3.2.3     ට්රාන්සිස්ටරය ඡදෝලකය (Oscillator)  

ලදෝෙක පරිපථයක මූලික කගතවය වනුලහ යම් 

නියමිත ස ඛ්යාතයක විදයුත් තර  යක් 

නිපදවීමයි.  ය හගට්සඅ පයපයක සිට න් ා හගට්සඅ 

දහසඅ  ණනක් දක්වා ඕනෑම ් යක් වියහීකිය. 

ස ඛ්යාතය තීරණය කිරීලම් සරෙම රමය වනුලහ 

LC සුසර පරිපථයකි. ලමස් C සඳහා ධාරිත්රකයක් 

ලහෝ ලවරිකීප් ඩ කලයෝඩ කයක් ලයොදා ත හීකිය. 

VHF සහ ඉහළ ස ඛ්යාත සඳහා LC සුසර 

පරිපථවෙ ්සඅථායි බවක් ලපන්නුම් කරයි. 

 බීවින් ඉහළ ස ඛ්යාත සඳහා  තිරුවාන  සඅලටික  

(Quarts Crystal) ලයොදා නුෙීලේ.ලදෝෙක පරිපථ ලබොලහොමයක රතිලපෝකක මාග යක් (Feedback line) ඇත. 

 මන්න් ලකලරන්ලන් රතිදාන ස ඥාලවන් ලකොටසක් වගධකලහ රදාන ස ඥාව සම   කම කොලවස් පවතින 

්යුරු මිර කිරීමයි.  

ලදෝෙක පරිපථයක දෙ 

සටහනක් 4.29 රූපලයන් 

දීක්ලේ. 4.30 රූපලහ වම් 

පීත්ලතස් දීක්ලවන්ලන් 

රවය ස ඛ්යාත ස ඥාවක් 

ෙබා තහීකි රාලයෝන්ක 

පරිපථයකි. ලමස් T1 සඳහා 

රාන්සිසඅටග ලගඩිලයෝවෙ 

භාවිත කරන රතිදාන 

පරිනාමකයක් (Out-put 

transformer)  සුදුසුය.  ලමය 
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ලමෝසඅ ලක්තය හුරුර රුදුවීම සඳහා සුදුසුය.  ම රූපලහ දකුණු පීත්ලතස් දීක්ලවන්ලන් රතිදීප්ත පහණක් 

(Florescent Lamp) සඳහා ්වකය ලදෝෙක පරිපථයකි.( Inverter circuit) ලමස්දී ලවොට්10 රතිදීප්ත පහණක් සඳහා 

මි.ඇ. 600 ක ධාරාවක් ලවෝ.12 සීපයුලමන් ෙබා නී. 

4.3.2.3.1   විචලය සං්යාත ඡදෝලක(Variable Frequency Oscillator – VFO) 

ආධුනික ගුවන්විදුලි සම්ලර ෂක, සාමානයලයන් නිකඅපාදනය 

කරනුෙබන්ලන් ස ඛ්යාතය ලවනසඅ කෙහීකි ්යුරිනි. ඒ සඳහා විිෙය 

ස ඛ්යාත ලදෝෙක පරිපථයක් භාවිත ලකලග. 4.31 රූපලහ දීක්ලවන්ලන් 

 වීන්නකි. ලමස් සීපයුලම් ලවෝල්ටීයතාව ලවනසඅ වුවලහොත් ස ඛ්යාතයද 

ලවනසඅවියහීකි බීවින් සඅථාවර ලවෝල්ටීයතාවයක් පවත්වා ීන්ම සඳහා ලසනග ඩ කලයෝඩ කයක් භාවිත කරඇත. 

ලමස්දී FET වග ලහ රාන්සිසඅටරයක් භාවිත කර ඇත. 

4.3.2.3.2    ස්ඵටික ඡදෝලක (Crystal Oscillator) 

තිරුවාන සඅලටිකයක (Quartz Crystal) සිස්න්තීටියක් යම් නියමිත 

ස ඛ්යාතයකින් ්නුනාදය විය හීක. ලමම ස ඛ්යාතය සඅලටිකලහ මිනුම් 

මත රඳාපවතින ්තර ්තිකයින්ම සඅථාවරව පවතී. තවද  ය 

ලබොලහෝවිට ගුවන් විදුලි ස ඛ්යාත පරාසලහ පිස්ටයි.  බීවින් 

ගුවන්විදුලි සම්ලර කකවෙ ලදෝෙක පරිපථ සඳහා ලමය ඉතාමත් සුදුසුය. 

4.32 රූපලහ දීක්ලවන්ලන් ලමවීනි සරෙ පරිපථයකි.  

4.3.2.3.3        ාට්ලි (Hartly) ස  ඡකොටීපිට්ස් (Colpits) ඡදෝලක 

“හාට්ලි” නමීති විදයාඥයා විසින් 

ලසොයා න්නා ෙද ලදෝෙක පරිපථය හාට්ලි 

ලදෝෙකය නමින්ද, “ලකොල්පිට්” නමීති 

විදයාඥයා විසින් ලසොයා න්නා ෙද ලදෝෙක 

පරිපථය ලකොල්පිට් ලදෝෙකය නමින්ද 

හීඳින්ලේ. පරිපථලහ සඅවරූපය ්නුව ලම් 

ලදක ලවන්කර හඳුනා තහීකිය. 4.33 

රූපලහ ලම් ලදකම දක්වා ඇත. 

4.3.2.4       ට්රාන්සිස්ටරය ස්විචයක් ඡලස 

සුවිියක් ්රියාත්මක කිරීලම්දී සමහර ්වසඅථාවෙ විදුලි ර ළිවකවක් පීනනන්න 

්තර  මන්න් ගුවන්විදුලි ස ඛ්යාත බාධාවන්ද (Radio Frequency 

Interference) ඇතිලවයි. රාන්සිසඅටරයක් සඅවිියක් ලෙස භාවිත කිරීලමන් 

 ම තත්වය ම හීරවිය හීකිය. 

සුදුසු පරිදි රතිලරෝධ ලතෝර ත්විට S සඅවිිය විවෘතව ඇතිවිට රාන්සිසඅටරය 

පසුනීරුරු ්වසඅථාලවස් පවතී. S ස වෘත කළවිට R2 මන්න්  ය ලපරනීරුරු 

්වසඅථාවට පත්ලවන බීවින් C-E රතිලරෝධය ඉතා ්ඩු ලවයි.  විට බල්බයට 

්වකය ධාරාව රාන්සිසඅටරය හරහා  ො යයි. නුදත් S සඅවිිය හරහා  ො 

යන්ලන් මිලි ඇම්පියර පයපයක ලහෝ මයිලරො ඇම්පියර පයපයක ධාරාවකි.  

************************************* 
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්භයාස 

4.1   ලවෝල්ට් 12 සරෙ ධාරා සීපයුමක් සම  ලර ණි ත ලෙස සිලිකන් ඩ කලයෝඩ කයක් ඉලෙක්ලරෝනික 

ාපකරණයකට සම්බන්ධ කර ඇත.  ම ාපකරණලහ ්ග්ර හරහා පවතින ලවෝල්ටීයතාව ලකොපමණද  

 ඒ සඳහා ජගලම්නියම් ඩ කලයෝඩ කයක් භාවිත කලළ  නම්  ම ලවෝල්ටීයතාව ලකොපමණද  

පිළිතුර:-  ලවෝ 11.3, ලවෝ 11.7 

 

4.2   ලවෝල්ට් 2.1 සඅථායි ලවෝල්ටීයතාවයක් යටලත් මිඇ 10ක ධාරාවක්  න්නා VFO පරිපථයක් සඳහා  ලවෝ 

6ක DC සීපයුමක් භාවිත කරනු ෙීලේ. ලම් සඳහා  2.1V, ¼ W ලසනග ඩ කලයෝඩ කයක් භාවිත කරන්ලන් නම් 

 ය තුලින් යාහීකි ාපරිම පසු ධාරාව ලකොපමණද   

ලසනග ඩ කලයෝඩ කලහ පසු ධාරාව මිඇ 100 ක් නම්, සවිකළයුතු රතිලරෝධකලහ ් ය සහ සතය ක්ෂමතාව 

ලසොයන්න. ඒ සඳහා  රාලයෝන්කව ෙබා තහීකි රතිලරෝධකය කුමක්ද  සීපයුම ලවෝ 7 දක්වා ඉහළ 

න්යලහොත් රතිලරෝධකලහ ධාරාවත්, ලසනග ඩ කලයෝඩ කලහ පසු ධාරාවත් ලකොපමණද  ලමවිට ලසනග 

ඩ කලයෝඩ කයට සහ රතිලරෝධයට තවදුරටත් ආරක්ෂාව සීෙලස ද    ලස  ලනොවන්ලන් නම් කළයුත්ලත් 

කුමක්ද   

 

පිළිතුර:-  ලසනග ඩ කලයෝඩ කලහ ාපරිම පසු ධාරාව   මිඇ 119,  ඕම් 35.45, ලවොට් 0.429, රාලයෝන්කව ෙබා ත 

හීක්ලක් ඕම් 33 ලහෝ 39 ලවොට් ½, රතිලරෝධකලහ ධාරාව   මිඇ 138, ලසනග ඩ කලයෝඩ කලහ පසු ධාරාව   මිඇ 

128,  තවදුරටත් ආරක්ෂාව ලනොසීෙලස . රතිලරෝධකය ලවො 1ක්ද, ලසනග ඩ ක ලයෝඩ කය ලවොට් ½ ක්ද වියයුතුය.  

  

පසුන්ය විභා  රකඅණ පත්ර වලින් ාර ටා ත් රකඅණ පයපයක් පහත දීක්ලේ. 

4.3  A FET behave as  

 (a)  a current controlled current source. 

 (b)  a variable voltage regulator 

 (c)  a constant voltage regulator 

 (d)  a voltage controlled current source 

(RAE-2000) 

4.4   Wich of the following gives very sensitive to the  temperature  changes ? 

 (a)  Transistor (b)  Thermister (c ) Inductor  (d) Capacitor 

 

4.5  Full wave rectifying diode bridge consists of  

    (a) No diodes. (b) 03 Nos diodes. (c ) 02 Nos. diodes. (d) 01 No. diode.    

(RAE-2001) 

 

4.6  In ideal diode has an internal resistance, when forward biased 

   (a) infinite. (b) zero      (c) in kΩ range   (d) in MΩ range                            (RAE-2001) 

 

4.7 A reversed biased PN junction allows 

   (a) current to flow from P to N  (b) none current to flow 

   (c) electrons to flow from N to P (d) none of the above.                             (RAE-2001) 

 

4.8    In a forward biased PN junction, the electrons , 

   (a) flow from P to N   (b) flow from N to P  
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   (c) remain in the N  region  (d) remain in the P region                            (RAE-2002) 

 

4.9   A varactor diode acts like a variable 

   (a) resistance  (b) voltage regulator (c) capacitance   (d) inductance               (RAE-2002) 

 

4.10   An inverter is an equipment for converting  

    (a)  low frequency to high frequency  (b)  ac to dc 

    (c)  low dc voltage to high dc voltage   (d)  dc to ac                          (RAE- Jun ’96) 

 

4.11  When biased correctly, a zener diode 

    (a)  acts as a fixed resistance              (b)  has a constant current passing through it 

    (c) has a constant voltage across it  (d) never over heats.                                       (RAE-Jun ’96) 

 

 

 

 

4.12    The basic diodes are used for  

      (a)  rectification of ac voltage in power supplies. 

      (b)  demodulating signals in radio receivers 

      (c)  certain logic functions 

      (d)  all the above are correct                             (RAE-June ’96) 

 

 

 

 

 

Answers 

   4.3    d  4.4        b  4.5       c  4.6    b 

   4.7 b  4.8 b  4.9       c  4.10    d 

   4.11 c  4.12     d 


