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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය 

7 වැනි පරිච්ඡේදය  මිනුම් උපකරණ 

7.1  පරීක්ෂණ උපකරණ සහ මිනුම්  

ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත් ර හිමියෙක් ත්ම බලපත් රයේ ඇති සිෙළුම යකොන්වයේසි වලට එකඟ වීමට බැඳී 

සිටී. අන්ව අෙට බොධොවන ආකොරයේ සංඥො (radio interference) ත්ම උපකරණ වලින්ව නිකුත් වීමට 

ඉඩයනොදීම ත්ම වගකීමයේ. යම් අයුරු ත්ම උපකරණවල නිසි ක රිෙොකොරිත්වෙ ආරක්ෂොකර ගැනීමට 

නම්, වරින්වවර ඒවො පරීක්ෂො කළයුතුෙ. යමම වගකීම නිසි පරිදි ඉටුකිරීමට නම්, ඒ සඳහො අවශ්ය මිනුම් 

උපකරණ ත්මොළඟ තිබිෙයුතුවොක් යමන්වම ඒවො පරිහරණෙ පිළිබඳ මනො අවයබෝධෙක්ද තිබිෙයුතුෙ. 

යම් සඳහො අවශ්ය උපකරණ ලැයිසතතුවක් පහත් දැක්යවන අත්ර අවම වශ්යෙන්ව අත්යවශ්ය ඒවො නම් 

මල්ටිමීටරෙ සහ බවුත් එක (soldering iron) යේ. නමුත් සතථොවර ත්රංග අනුපොත්මොනෙ (SWR meter), 

ඩිප්මමීටරෙ, සංඛ්යොත්මොනෙ (Frequency counter) සහ ඇන්වයටනො ිශ්තයල්ටෂකෙ (Antenna Analyzer) 

ෙන උපකරණද ඉත්ොමත් ප්රයෙෝජනවත් යේ.  

 1. ගැල්ටවයනෝමීටරෙ  

 2. ඇමීටරෙ 

 3. යවෝල්ටමමීටරෙ 

 4.  ඕම් මීටරෙ 

 5. මල්ටිමීටරෙ 

 6. සතථොවරත්රංග අනුපොත්මොනෙ (SWR meter) 

 7. ගු.සං. ක්ෂමත්ොමොනෙ (RF power meter) 

 8. ක්යෂතත්ර ප්රබලත්ොමොනෙ (Field strength meter) 

9. ගු.සං. මිලිඇමීටරෙ (RF milli-ameter or milli-ampere meter) 

 10. සංඛ්යොත්මොනෙ (Frequency meter or Frequency counter)  

 11. ඩිප්මමීටරෙ (Dip meter or GDO) 

 12. ඇන්වයටනො ිශ්තයල්ටෂකෙ (Antenna analizer) 

 13.  ඕසිලසතයකෝපෙ (Oscilloscope) 

 14. සතයපක්රම් ඇනලයිසරෙ (Spectrum analyzer) 

 15. ඩමි යලෝඩ් යහවත් ඩමි ඇන්වයටනො (Dummy load) 

 16. ක්ලිප්මඕන්ව මීටරෙ යනොයහොත් ක්ලිප්මඕන්ව ඇමීටරෙ (Clip-on meter) 

 

7.1.1  ගැල්ටවයනෝමීටරෙ 

යවෝල්ටමමීටර, ඇමීටර සහ  ඕම්මීටර ආදී යබොයහෝ මිනුම් උපකරණ නිර්මොණෙ කිරීයම්දී මූලික 

වශ්යෙන්ව යෙොදොයගන ඇත්යත් ගැල්ටවයනෝමීටරෙ යහවත් සළදඟර ගැල්ටවයනෝමීටරෙයි.  

  7.1 රූපයේ දක්වො ඇත්යත් යමවැනි උපකරණෙක අභ්යන්වත්ර සැලැසතමයි. යමහි ප රබල සති ර 

චුම්බකෙක N, S ධ රැව අත්ර උත්රමණෙිෙහැකි (1000 ක පමණ යකෝණෙක් ඔසතයසත) යලස සිකර 

ඇති ඉත්ො සිහින්ව කම්බි (50 SWG) දඟරෙක යදයකළවර ඉසයක්දුනු (hair springs) යදකකට 

සම්බන්වධකර, ඒවො ප රධොන අග ර යදක යලස පිටත්ට යගන  ඇත්. සොමොනයයෙන්ව යමම දඟරෙ ඔත්ො 

ඇත්යත් සෘජුයකෝණොස රොකොර ඇළුමිනිෙම් ය ෝමරෙකෙ. යමම දඟරෙ තුලින්ව කුඩො ධොරොවක් ගලනිට 

චුම්බක  ක්යෂතත් රයේ අන්වත්ර් ක රිෙොව යහතතුයකොටයගන දඟරයේ උත්ක රමණෙක් සිදුයේ. ඊට සම්බන්වධ 

දර්ශ්කෙ මගින්ව එම උත්ක රමණෙ මැනගත් හැකිෙ. එම උත්ක රමණෙ ධොරොවට සමොනුපොතික යේ. ධොරොව 

නත්රකළිට ඉසයක්දුනු වල ක රිෙොයවන්ව දර්ශ්කෙ ආපසු ශූනයෙ යවත් පැමියේ.  රූපයේ දැක්යවන 
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උපකරණෙ ක රමොංකණෙ කර ඇත්යත් මයියරො ඇම්පිෙර් 20 ක් සඳහොෙ. එනම් පූර්ණ පරිමොන 

උත්රමණෙ (Full Scale Deflection - FSD) 20A  කි. 

  
7.1 රූපෙ 

යමවැනි උපකරණ සමහරිට අහඹු පරිමොණෙකින්ව සමන්විත්ෙ. එෙ මයියරො ඇම්පිෙර් (μA) වලින්ව 

ක රමොංකණෙ කර ඇත්නම් එෙ මයියරොඇමීටරෙක් යලස හැඳින්වයේ. මිලිඇම්පිෙර් (mA) වලින්ව 

ක රමොංකනෙ කරඇත්නම් එෙ මිලිඇමීටරෙක් යලස හැඳින්වයේ.  

යමම උපකරණෙ ක රිෙොත්මක වන්වයන්ව සරලධොරොයවන්ව (DC) පමණි. නමුත් ප රත්යවර්ත් ධොරො (AC) 

සඳහො ිකරණෙ (modify) කළහැකිෙ. එෙ පසුව ිසතත්ර යකයර්. එයමන්වම යවෝල්ටමමීටර, ඇමීටර,  

ඕම්මීටරෙ ආදිෙ සඳහොද ිකරණෙ කළහැකිෙ. 

 

7.1.2   ඇමීටරෙ   

ධොරොව මැනීයම් මූලික උපකරණෙ වනුයේ ගැල්ටවයනෝමීටරෙයි. යම්වො සොමොනයයෙන්ව නිශ්තපොදනෙ 

කරනු ලබන්වයන්ව 50μA, 100μA,  1mA ආදී කුඩො පූර්ණ පරිමොන උත්ක රමෙන්ව ^F.S.D. – Full scale 

Deflection) පවතින පරිදිෙ. එම අගෙට වැඩි පූ.ප.උ. ලබොගැනීම සඳහො කුඩො ප රතියරෝධෙක් 

සමොන්වත්රගත්ව සම්බන්වධ කළයුතුෙ.  

යමෙ උපපථෙක් යලස හැඳින්වයේ. එෙ යත්ෝරො ගැනීමට අනුගමනෙ කළයුතු කිෙො පිළියවල යදකක් 

ඇත්. 

 1.  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත්යෙන්ව සුදුසු අගෙ ගණනෙ කිරීම 

 2. නිවැරදි ඇම්පිෙර්මීටරෙක් භ්ොිත්යෙන්ව ක රමොංකනෙ කිරීම  

 

7.1.2.1    උපපථයේ අගෙ ගණනෙ කිරීම 

   7.2(a) රූපයෙන්ව දැක්යවන්වයන්ව උපපථෙ 

සම්බන්වධ කළයුතු ආකොරෙයි. පූ.ප.උ (F.S.D), 

i වූද, අභ්යන්වත්ර ප රතියරෝධෙ Rm වූද 

මිලිඇමීටරෙක් සමග සමොන්වත්රගත්ව ඉත්ො 

කුඩො ප රතියරෝධෙක් වූ Rs  සම්බන්වධ කළිට  

පූ.ප.උ. I දක්වො වැඩි යේ ෙයි සිත්මු. එනම් I 

ධොරොයවන්ව කුඩො යකොටසක් වූ i මිලිඇමීටරෙ 
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තුලින්වද, ඉතිරිෙ වූ I – i ,  RS  ප රතියරෝධෙ 

තුලින්වද ගලො ෙයි.  

මිලිඇමීටරෙ සඳහො  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත් කළිට, 

  V  = i  Rm 

උපපථෙ සඳහො  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත් කළිට, 

  V  = (I - i )   Rs  

යම් අනුව  i  Rm   = (I - i )   Rs        

යමම සමීකරණයේ යදපැත්ත්ම i  වලින්ව යබදුවයහොත්   Rm  =  (I/i -1)  Rs 

යමහි I/i ෙන්වන n යලස ගනිමු. එනම් පූ.ප.උ. අත්ර අනුපොත්ෙ n යේ. 

එිට යමම සම්බන්වධත්ොව Rm  =  (n – 1)  Rs  යහවත් 

 Rs  =   Rm /(n – 1)    යලස සූත් රෙක් යලස සැලකිෙ හැකිෙ. ඉහත් දැක්වූ ක රිෙො පිළියවල යත්රුම් 

ගැනීම අපහසු නම් යමම සූත් රෙ භ්ොිත් කිරීම ප රමොණවත්යේ. 

 

උදොහරණ- 

මිලිඇමීටරෙක අභ්යන්වත්ර ප රතියරෝධෙ  ඕම් 10 ක් වන අත්ර පූර්ණ පරිමොණ උත්ක රමණෙ මිඇ 1 කි. 

යමම උපකරණෙ, පූ.ප.උ. ඇ 1ක් වූ ඇමීටරෙක් බවට පත්කිරීම සඳහො අවශ්ය උපපථයෙහි ප රතියරෝධෙ 

යකොපමණද?  

 

පළමු ක රමෙ (ඉහත් සූත් රයේ භ්ොිත්ෙ) 

Rm  = 10 Ohm,   n = 1A / 1mA = 1000/1  =  1000 

Rs  =   Rm /(n – 1)   ෙන සූත්රෙ භ්ොිත් කළිට, 

Rs  =   10 / (1000 – 1)  =  10 / 999  =  0.01001   =  10.01 m   

      =  10 milli Ohm දළ වශ්යෙන්ව) 

 

යදවන ක රමෙ ( ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත්ෙ) 

සූත් ර භ්ොිත් යනොකර  ඕම්යේ නිෙමෙ සෘජුයලස භ්ොිත් කළහැකිෙ. 

7.2(b) රූපයේ දැක්යවන පරිදි පූ.ප.උ. 1A වූිට, පරිපථෙට ඇතුළුවන ධොරොව 1A කි. යමෙ 

යදයකොටසකට යබදී ෙන අත්ර, එක යකොටසක්වන 1mA ක් මිලිඇමීටරෙ තුලින්ව ගලොෙන අත්ර ඉතිරි 

යකොටසවූ 999mA,  උපපථෙ වූ R තුලින්ව ගලො ෙයි. දැන්ව එම මිලිඇමීටරෙ සඳහො  ඕම්යේ නිෙමෙ 

භ්ොිත් කළිට, 

V =  0.001 x  10 යේ. යමහි I = 1mA = 0.001A සහ R =  10   යේ. 

එබැින්ව     V   =  0.01 volt 

 

දැන්ව උපපථෙ වූ Rs සඳහො  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත් කරමු.  

යමහිදී  V =  0.01 volt,   I  =  1A – 1mA = 0.999 A 

එබැින්ව  0.01 volt = 0.999 x  Rs යේ.  

එනම්     Rs   =   0.01 / 0.999  = 0.01001 Ω  = 10.01 mΩ   යේ. 

 

යමෙ දළ වශ්යෙන්ව මිලි  ඕම් 10 ක් යලස ගැනීම වරදක් නැත්. 

යමවැනි කුඩො ප රතියරෝධ යවළඳයපොයල්ට නැත්. යමෙ ත්ඹ කම්බි කැබැල්ටලකින්ව පහසුයවන්ව සොදොගත් 

හැකිෙ. යේජ් 24 (24 SWG) පරිවෘත් ත්ඹ කම්බිෙක් යම් සඳහො සුදුසුෙ. යමම කම්බියේ මීටරක 
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ප රතියරෝධෙ මිලි  ඕම් 70.3 කි. (යමවැනි දත්ත්ෙන්ව ඇතුලත් ග්රන්වථ යදකක් නම් CLARK’s TABLES   

සහ Physical and Mathamatical tables by Clark  යේ. ) යම් අනුව යමම කම්බියෙන්ව යස.මී. 14.23 

ක කැබැල්ටලක් සුදුසුෙ.  

 

7.1.2.2   නිරවදය ඇමීටරෙක් භ්ොිත්යෙන්ව ක රමොංකනෙ කිරීම 

නිරවදය ඇමීටරෙක් භ්ොිත්යෙන්ව උප පථයේ අගෙ 

යසොෙොයගන එම මිලිඇමීටරෙ, ඇමීටරෙක් සඳහො 

ක රමොංකනෙ කිරීම සඳහො 7.3රූපයේ දැක්යවන පරිපථෙ 

භ්ොිත් කළහැකිෙ. නිරවදය ඇමීටරයෙහි පොඨොංකෙ ඇ 1 

වන පරිදි ිචලය ප රතියරෝධෙ සකසත කළ පසු 

මිලිඇමීටරයේ පොඨොංකෙ පූ.ප.උ. සලකුණ යවත් 

ළඟොවනතුරු උපපථෙ වන Rs අගෙ සකසත කළයුතුෙ. 

   උපපථෙ සඳහො භ්ොිත් කරන කම්බියේ සුදුසු දිග 

යසොෙොබැලීම සඳහො එෙ ත්ොවකොලිකව සම්බන්වධ කළයුතු 

බැින්ව එෙ කළයුතු ආකොරෙ පිළිබඳව ප රොයෙෝගික යලස 

වැදගත් කරුණක් ඇත්.  

7.4-රූපයේ, යම් සඳහො අනුගමනෙ කළහැකි සරල ක රම යදකක් යපන්වවොදී ඇත්. වැරදි ක රමෙ ෙනුයවන්ව 

නම්කර ඇති (a) රූපයේ ඇති මිලිඇමීටරෙ පරිපථෙට යහොඳින්ව සම්බන්වධකර උපපථෙ සඳහො ගත් 

කම්බිෙ ත්ොවකොලිකව සම්බන්වධකර ඇත්. කම්බියේ ක රිෙොකොරී දිග වරින්වවර යවනසත කළයුතු බැින්ව A 

සහ B ලක්ෂය යදකම යහෝ ඉන්ව එකක් වරින්වවර ිසන්වි කළයුතු යේ. එයසත කිරීයම්දී ිසන්විවූ 

සැයනකින්ව අික ධොරොවක් ගලොෙොයම් යහතතුයවන්ව මිලිඇමීටරෙට සතිර වශ්යෙන්වම හොනි පැමියේ.  

  
(b)රූපයෙන්ව දැක්යවන්වයන්ව නිවැරදි ක රමෙයි. යමහිදී උපපථෙ සඳහො භ්ොිත් කරන කම්බිෙ C සහ D 

වලදී පරිපථෙට යහොඳින්ව සම්බන්වධනර ඇත්. A සහ B හිදී මිලිඇමීටරෙ ත්ොවකොලිකව සම්බන්වධ කරන 

ිට ඉහත්කී ගැටළුව පැන යනොනගී.  එම ලක්ෂයෙන්ව යදකම යහෝ එකක් යවනසත කරමින්ව සුදුසුම සතථොන 

යදක යත්ෝරොයගන ඊෙම් වලින්ව පොසතසො ගත්යුතුෙ. (c) රූපයෙන්ව දැක්යවන පරිදි එම කම්බිෙ දඟරෙක් 

යලස පිළියෙල කිරීම වඩො සුදුසුෙ.  

 

7.1.3   යවෝල්ටම මීටරෙ 

මිලිඇමීටරෙක් මිලි යවෝල්ටම කීපෙක් මැනිෙහැකි මිලියවෝල්ටමමීටරෙක් යලසද භ්ොිත් කළහැකිෙ.  
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උදොහරණ යලස, පූ.ප.උ. 10 mA සහ අභ්යන්වත්ර ප රතියරෝධෙ 10 Ω වූ, මිලිඇමීටරෙක් සඳහො  ඕම් 

නිෙමෙ භ්ොිත් කළිට, අග ර අත්ර යවෝල්ටටීෙත්ොව 0.010 x 10 යහවත් 0.1 V  කි. එනම් එෙ පූ.ප.උ. 

100 mV ක් වූ යවෝල්ටමමීටරෙක් යලස භ්ොිත් කළහැකිෙ.   

  
7.5 රූපෙ 

7.5(a)-රූපයෙන්ව දැක්යවන පරිදි එෙ සමග උපපථෙක් යලස  අික ප රතියරෝධෙක් යරතණිගත් යලස 

සම්බන්වධ කිරීයමන්ව පූ.ප.උ. වඩො ඉහළ අගෙකට පත්කළහැකිෙ. එහි අගෙ යසොෙොගැනීම සඳහො ක රම 

යදකක් භ්ොිත් කළහැකිෙ. 

 1.  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත්කර ගණනෙ කිරීයමන්ව 

 2. නිරවදය යවෝල්ටමමීටරෙක් භ්ොිත් කිරීයමන්ව 

 

7.1.3.1   උපපථෙ ගණනෙ කිරීම 

7.5(a)රූපයේ දැක්යවන පරිදි මිලිඇම්පිෙර් මීටරෙ යහවත් මිලියවෝල්ටමමීටරෙ සමග යරතණිගත් යලස 

RS  නමැති අික ප රතියරෝධෙ උපපථෙ යලස සම්බන්වධ කළයුතුෙ. එහි අග ර අත්ර යවෝල්ටටීෙත්ොව V0 වන 

අත්ර ප රතියරෝධෙ Rm බැින්ව එෙ තුලින්ව ගලන ධොරොව V0/ Rm යේ. ( ඕම්යේ නිෙමෙ අනුව)  

උපපථෙත් සමග යවෝල්ටමමීටරෙ සඳහො  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත් කළිට, ගලන ධොරොව V / (Rm + RS 

යේ. එබැින්ව පහත් දැක්යවන අයුරු පහසු ආකොරයේ සූත් රෙක් යගොඩනැගිෙ හැකිෙ.  

 V0/ Rm  =  V / (Rm + RS ) 

 (Rm + RS ) / Rm = V / V0  

 1 +  RS / Rm    =  V / V0  

      RS / Rm    =  V / V0  - 1 

පූ.ප.උ. යදක අත්ර අනුපොත්ෙ n යලස ගනිමු. එනම් V / V0  =  n යේ. 

එබැින්ව  RS / Rm    =  n  - 1 

  RS =  (n  - 1) Rm     

ත්වද, n ත්රමක් ිශ්ොල අගෙක් වනිට n-1 යවනුවට ආසන්වන යලස n  ගත්හැකිෙ. එනම්  RS =  n  Rm     

යේ. 

 

උදොහරණ - 

මිලිඇමීටරෙක අභ්යන්වත්ර ප රතියරෝධෙ  ඕම් 10 කි. පූ.ප.උ. 10mA කි. යමම උපකරණෙ 

1. යවෝ 10 

  2. යවෝ 500 

ෙන යවෝල්ටමමීටරෙන්ව බවට පරිවර්ත්නෙ කිරීම සඳහො අවශ්ය උපපථ ගණනෙ කරන්වන. 

 

1වැනි ක රමෙ  

පළමුව මිලිඇමීටරෙ සඳහො  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත් කළිට, 

පූ.ප.උ. යවෝල්ටටීෙත්ොව =  10mA x 10Ω 
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      =  0.01A x 10Ω 

      =  0.1 V 

             n   =  10V / 0.1 V  = 100 

   Rm  =  10Ω 

   Rs  =  Rm (n – 1) 

        =  10  x  (100-1) 

       =  10  x  99 

       =  990 Ohm (ආසන්වන යලස  1kilo Ohm) 

 

2. යකොටස (500 V, යවෝල්ටම මීටරෙ) 

   n = 500V / 0.1V 

      =  5000,    Rm  =  10Ω 

  සූත් රෙ            Rs  =  Rm (n – 1) 

     =  10 (5000 – 1) 

     = 50000   =  50 kilo Ohm  

 

2 වැනි ක රමෙ -   ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත් කිරීම 

 

1. මිලිඇමීටරෙ සඳහො  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත් කළිට 

   V  =  I  R,    I = 10 mA =  0.01 A , R = Rm  = 10Ω 

 V  =  0.01 x 10  =  0.1 volt 

 

 දැන්ව උපපථෙ වූ  සඳහො  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත් කළිට    

 V  = 10 – 0.1  =  9.9 volt,    I = 10mA = 0.01A 

 9.9  =  0.01 x  Rs 

එබැින්ව  Rs  = 9.9/0.01  =  990Ω 

 

2වැනි යකොටස  උපපථෙ සඳහො  ඕම්යේ නිෙමෙ භ්ොිත් කළිට 

 V  =  I  R 

 V  = 500 – 0.1  =  499.9 volt,    I = 10mA = 0.01A 

 499.9  =  0.01 x  Rs 

      Rs    =   499.9/ 0.01 

  =  49990  =  50 kilo Ohm  (ආසන්වන යලස) 

 

7.1.3.2   නිරවදය යවෝල්ටම මීටරෙක් භ්ොිත්ෙ 

7.5(c)රූපයේ දැක්යවන අයුරු පරිපථෙක් පිළියෙල කළයුතුෙ. යමහි භ්ොිත් කරන බැටරිෙ, අවශ්ය 

යවෝල්ටමමීටරයේ පූ.ප.උ. අගෙට වඩො වැඩි ි.ගො.බෙක් සහිත් එකක් වීම සුදුසුෙ. ිශ්ොල අගෙන්ව සහිත් 

ප රතියරෝධ ගණනොවක් සූදොනම් කරයගන සුදුසු අගෙ යසොෙොගත් හැකිෙ. උදොහරණ යලස අවශ්ය පූ.ප.උ. 

යවෝ 5ක් නම් නිරවදය යවෝල්ටමමීටරයේ පොඨොංකෙ යවෝ 5 වන අයුරු ිචලය ප රතියරෝධෙ සකසත 

කළයුතුෙ. යමම ිචලය ප රතියරෝධෙ සඳහො 50 Ω ට වඩො ත්රමක් ිශ්ොල එකක් සුදුසුෙ.  ඉන්ව පසු ිශ්ොල 

අගෙන්ව සහිත් ප රතියරෝධ එකියනක සම්බන්වධ කරමින්ව Rs සඳහො සුදුසු අගෙ යසොෙොගත්හැකිෙ.  
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7.1.4    ඕම් මීටරෙ 

 ඕනෑම මල්ටිමීටරෙක  ඕම් පරිමොන කීපෙක් ඇත්. ඒවො භ්ොිත්යෙන්ව මිලි  ඕම් කීපෙක සිට යමගො  ඕම් 

කීපෙක් දක්වො ප රතියරෝධ මැනගත්හැකිෙ. යමවැනි උපකරණ, අපයේ සොමොනය ප රොයෙෝගික වැඩ වලට 

ප රමොනවත් යවයි.  

   මයියරො ඕම් කීපෙක් වැනි ඉත්ොකුඩො අගෙන්ව මැනගැනීම සඳහො ියශ්තෂ උපකරණ ඇත්. යමගො ඕම් 

10 ට වැඩි අගෙන්ව මැනීම සඳහො  යමගර් (megger) නමැති උපකරණෙක් ඇත්. එෙ පරිවොරක 

පරීක්ෂකෙ (insulation checker) ෙනුයවන්වද හඳුන්වවයි. එහි ප රධොන කොර්ෙෙ වනුයේ පරිවොරකවල 

ත්ත්වෙ පරීක්ෂො කිරීමයි. සන්වනොෙකවල එත්රම් ිශ්ොල ප රතියරෝධෙක් යනොපවතී. 

  
7.6 රූපෙ 

      සරල  ඕම්මීටරෙක පරිපථෙක් 7.6 රූපයේ දැක්යේ. යමහි Rx ෙනු මැනගත්යුතු ප රතියරෝධෙයි. 

යමෙ භ්ොිත්යේදී පළමුව අග ර යදක ලූහුවත්කර පොඨොංකෙ ශූනයවන යලස Rv ිචලය ප රතියරෝධෙ සකසත 

කළයුතුෙ. ඉන්වපසු Rx සම්බන්වධ කළිට එහි අගෙ පොඨොංකයෙන්ව දැක්යේ. සොමොනයයෙන්ව යමහි 

ශූනයෙ ඇත්යත් දකුණු යකලවයර්ෙ. වම් යකලවර අනන්වත්ෙ යවයි.  ඕම් මීටරයේ පරිමොනෙ යර්ඛීෙ 

යනොයේ.   

   ඕම්මීටරෙක් නිර්මොනෙ කළයහොත්, භ්ොිත්ෙට යපර ක රමොංකනෙ කළයුතුෙ. ඒ සඳහො අනර්ග 

ත්ත්වයේ ප රතියරෝධක ගණනොවක් භ්ොිත් කළහැකිෙ. 5% කට අඩු යදෝශ් සහිත් ඒවො යම් සඳහො යෙෝගය 

යේ.   

7.1.5   මල්ටි මීටරෙ ( multi meter) 

ආධුනික ගුවන්විදුලි ක රිෙොකරවන්වනන්ව ඇතුළු ිදුලිෙ සම්බන්වධ ප රොයෙෝගික වැඩවල නිෙැයලන  ඕනෑම 

යකයනකුට නැතුවම බැරි උපකරණෙකි මල්ටිමීටරෙ. යමෙ සරලධොරො, DC සහ AC යවෝල්ටටීෙත්ො සහ 

ප රතියරෝධ ෙන සෑම එකකටම පරිමොණ ගණනොවක් තියබන අයුරු පිළියෙලකර ඇත්. යමෙ ප රතිෙම 

(analogue) මල්ටිමීටරෙ යහවත් ඇනයලොේ මල්ටිමීටරෙ ෙනුයවන්වද හැඳින්වයේ. 

මිළ වැඩි උපකරණවල ප රත්යවර්ත් ධොරො සඳහොද, ධොරිත්ොව සහ යප්ම ් ත රරත්ොව සඳහොද ට රොන්වසිසතටර 

පරීක්ෂොකිරීම සඳහොද පහසුකම් සලසො ඇත්. 

 

7.1.5.1   සංඛ්යොංක මල්ටි මීටරෙ (digital multi meter) 

ඉහත්කී පහසුකම් සිෙල්ටලම ඇතුලත් සංඛ්යොංක යහවත් ඩිජිටල්ට මල්ටිමීටර දැන්ව යවළඳයපොයල්ට ඇත්. 

යමවැනි උපකරණ යබොයහොමෙකම ධොරිත්ො සහ යප්ම ් ත රරත්ො සඳහො පහසුකම් ඇත්. යමහි ඇති එක් 

අවොසිෙක් නම් නිෙම පොඨොංකෙ ලැබීමට ත්ත්පරෙක් යදකක් පමණ ගත්වීමයි. යම් යහතතුයවන්ව 

ධොරිත් රකෙක් කොන්වදුයේද (leakage of a capacitor) ෙන්වන පරීක්ෂොකිරීම අපහසුෙ. 
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    යමහි පොඨොංකෙ දශ්ම සතථොන කීපෙකින්ව ලැයබන බැින්ව ඇනයලොේ උපකරණෙට වඩො 

නිරවදයත්ොවෙක් පවතී ෙන වැරදි ආකල්ටපෙක් යබොයහෝ අෙ තුල පවතී. නිරවදයත්ොවෙ රදො පවතින්වයන්ව 

එෙ නිශ්තපොදනෙ සඳහො භ්ොිත් කරනලද උපොංගවල අනර්ගත්වෙ මත් යවයි. 

 

7.1.6   සතථොවර ත්රංග අනුපොත් මොනෙ(SWR meter)  

යමෙ ආධුනික ගුවන්විදුලි ක රිෙොකරුයවක් ලඟ තිබිෙයුතුම උපකරණෙකි. ඇන්වයටනො පේධතිෙක 

පැනනගින යදෝශ්ෙක් පළමුයවන්වම දැකගත්හැකි වන්වයන්ව යමම උපකරණයෙනි. යම් පිළිබඳ වැඩි 

ිසතත්ර 6වැනි පරිච්යේදයෙහි (6.1.7.1) දක්වො ඇත්. 

උච්ච සංඛ්යොත් සඳහො භ්ොිත් කරන උපකරණෙක් පහසුයවන්ව ත්නොගත් හැකිෙ. යමහි බොහිර යපනුම 

7.7 රූපයෙන්ව දැක්යේ. සම්යප්ම ් ත රශ්කෙ සහ ඇන්වයටනොව සම්බන්වධ කර අචල ත්රංගෙක් (steady 

signal) නිකුත්වන අයුරු සකසො, යමම උපකරණයේ වම්පස මීටරයේ දර්ශ්කෙ උපරිම අගයෙහි (SET) 

රඳවො  දකුණුපස මීටරයේ පොඨොංකෙ ගත්ිට, එෙ ඇන්වයටනො පේධතියේ SWR අගෙ යේ. යමහි 

පරිපථෙ 7.8 රූපයෙන්ව දැක්යේ. යමහි මීටර යදකක් ඇති බැින්ව භ්ොිත්ෙ වඩොත් පහසුෙ. 

  
7.7 රූපෙ 

 

 

 

 
7.8 රූපෙ 
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එක මීටරෙක් පමණක් භ්ොිත්කර වඩොත් සරල උපකරණෙක් ත්නොගත් හැකිෙ. එහි පරිපථෙ සහ බොහිර 

යපනුම 7.9 රූපයෙන්ව දැක්යේ. එහි ඇති සුිචෙ පළමුව F යවත්ට හරවො උපරිම උත්ක රමණෙක් 

ලැයබනයසත යනොබ් එක කරකවො, සුිචෙ R යවත්ට හැරවූිට SWR අගෙ යපන්වනුම් යකයර්.  

  
7.9 රූපෙ 

 

  

සතථොවර ත්රංගමොනෙක පරිමොණෙ SWR සහ ක්ෂමත්ොව සඳහො ක රමොංක කරන ආකොරෙ 7.10 රූපයෙන්ව 

දැක්යේ. 

 

  
7.10 රූපෙ 

 

7.1.7  ගු.සං.ක්ෂමත්ොමොනෙ(RF power meter) 

යමම උපකරණෙ ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්ටපෙ සඳහො යබොයහෝ ප රයෙෝජනවත් එකකි. යබොයහෝ 

අවසතථොවල ක්ෂමත්ොව සොයප්මක්ෂ මමටමකින්ව දැනගැනීම ප රමොණවත්ෙ. එබැින්ව ඉහත් සඳහන්ව සතථොවර 

ත්රංග අනුපොත්මොනෙ යම් සඳහො භ්ොිත් කළහැකිෙ.  

 

7.1.8    ක්යෂතත් ර ප රබලත්ොමොනෙ (Field Strength Meter) 

සම්යප්ම ් ත රශ්කෙක් භ්ොිත් කරනිට අවට ිදුත්චුම්බක ක්යෂතත් රෙක් පවතිනබව දැනගැනීම සඳහො 

යමම උපකරණෙ භ්ොිත් යකයර්. යමහි සරල යරතණිගත් අනුනොද පරිපථෙක් ඇත්. එහි යප්ම ් ත රරණෙවන 

ධොරොව සංයේදී ගැල්ටවයනෝමීටරෙකට යෙොමු යකයර්.   VHF සඳහො භ්ොිත් කළහැකි උපකරණෙක් 7.11 

රූපයේ දැක්යේ. 
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7.11 රූපෙ 

යමෙට වර්ධක පරිපථෙක් සම්බන්වධ කිරීයමන්ව සංයේදිත්ොව වැඩිකරගත්හැකිෙ. 

 

7.1.9   ගු.සං. මිලිඇමීටරෙ (RF milliameter) 

ගුවන්විදුලි සංඛ්යොත් සහිත් ධොරො සහ යවෝල්ටටීෙත්ො ප රත්යොවර්ත් ධොරො වුවද ඒවො මැනීම සොමොනය 

උපකරණ වලින්ව කළයනොහැකිෙ. ගු.සං. ධොරො මැනීම සඳහො ත්ොපිදුත් යුේම (thermo couple) 

භ්ොිත්යකයර්.  

    යලෝහ වර්ග යදකක කම්බි යදකක එක් එක් යකළවරක්  එකට සම්බන්වධකර ඉතිරි යකොන්ව යදක  

ගැල්ටවයනෝමීටරෙකට සම්බන්වධ කළයහොත්, යවනසත යලෝහවල සන්වි යදකක් අවම වශ්යෙන්ව පවතී. ඒ 

යදයකහි උෂතණත්ව අන්වත්රෙක් පවතී නම් එම පරිපථයේ කුඩො ධොරොවක් ගලො ෙයි.  

    යමහි මිලිඇමීටරෙ සහිත් පරිපථයේ A ,B ,C ෙන සන්වි 

තුනක් ඇත්. (7.12රූපයේ) A සහ B අත්ර මිලිඇමීටරෙ 

පැත්යත් ඇති සන්වනොෙක සිෙල්ටලම ත්ඹ බැින්ව යලෝහ 

යදවර්ගෙක් ඇත්යත් C සහ  B සන්වි යදයක් පමණි. C, XY 

නමැති ප රතියරෝධ කම්බිෙට සම්බන්වධකර ඇති අත්ර, 

මැනිෙයුතු RF ධොරොව ගලොෙන්වයන්ව XY හරහොෙ. එබැින්ව එම 

ධොරොවට අනුකූල යලස එම ප රතියරෝධ කම්බිෙ රත්යේ. නමුත් 

B සන්විෙ රත් යනොවන බැින්ව මිලිඇමීටරයේ ධොරොවක් 

ගලයි. 

 XY තුලින්ව ගලන ධොරොවට අනුකූලව මිලිඇමීටරෙ ක රමොංකනෙ කළහැකිෙ. 

 

7.1.10   සංඛ්යොත් මොනෙ(Frequency counter) 

යමම උපකරණයෙන්ව සංඛ්යොත්ෙ ඉත්ො නිවැරදිව මැනගත් හැකිෙ. යම්වො AF සහ RF වශ්යෙන්ව වර්ග 

යදකක් ඇත්. අපට වැඩි ප රයෙෝජනෙක් ඇත්යත් RF වර්ගෙයි. යම්වොයේ පරිපථෙ සංගෘහිත් පරිපථ 

^Integrated Circuit - IC) සහිත් සංකීර්ණ ඒවොෙ. යමම උපකරණෙ ප රතිෙම (analogue) සහ 

සංඛ්යොංක (digital) ෙන යදවර්ගයෙන්වම නිශ්තපොදනෙ කරන අත්ර සංඛ්යොංක උපකරණ වඩො නිරවදය 

යේ. 

 

7.1.11   ඩිප්මමීටරෙ (Dip meter or  GDO) 

ගුවන්විදුලි සම්යප්ම ් ත රශ්ක සහ ග රොහක පිළිබඳව ප රොයෙෝගික වැඩ, එනම් පර්යේශ්ණ සහ අළුත්වැඩිෙො 

කටයුතු කරන්වයන්ව නම් ඩිප්මමීටරෙ ඉත්ොමත් ප රයෙෝජනවත් උපකරණෙකි. ප රධොන වශ්යෙන්ව මින්ව 

කරනුලබන්වයන්ව, RF පරිපථෙක අනුනොද සංඛ්යොත්ෙ යසොෙොගැණීමයි. (යමහි සංඛ්යොත් මොනෙක ත්රම් 
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නිරවදයත්ොවෙක් යනොමැත්). යමහි ආරම්භ්ෙ කපොට යුගෙ වන අත්ර, කපොටෙක ග රිඩයේ ධොරොයේ 

අඩුවීම නිරීක්ෂණෙ කිරීයමන්ව අදොල සංඛ්යොත්ෙ යසොෙොගන්වනො  බැින්ව  “ග රිඩ්-ඩිප්ම  ඕසියල්ටටර්” (Grid 

Dip Oscillator - GDO) ෙන නමින්ව හඳුන්වවනු ලැබීෙ.  

 
7.13 රූපෙ 

දැන්ව අර්ධ සන්වනොෙක ඇසුයරන්ව නිශ්තපොදනෙ කරන අත්ර එෙ  ඩිප්මමීටරෙ  (dip-meter) නමින්ව 

හඳුන්වවනු ලැයබ්. එහිදී කරනුලබන්වයන්ව ට රොන්වසිසතටරෙක කයලක්ටර් ධොරොයේ අඩුවීම සිදුවන සංඛ්යොත්ෙ 

යසොෙොගැනීමයි. එබැින්ව යමම උපකරණෙ සංඛ්යොත්ෙ මැනගැනීම සඳහොද භ්ොිත් කළහැකිෙ. 7.14 

රූපයෙන්ව දැක්යවන්වයන්ව මො ිසින්ව නිශ්තපොදනෙ කරනලද ඩිප්මමීටරෙකි. එෙ 1.5MHz – 250MHz ෙන 

සංඛ්යොත් පරොසෙ තුල ක රිෙොත්මක යේ. 

 

7.13 රූපයේ දැක්යවන පරිපථ යදකම පහසුයවන්ව සොදොගත්හැකිෙ. අවශ්ය සංඛ්යොත් පරොසෙට 

ගැලයපන පරිදි දඟර ගණනොවක් පිළියෙල කරගත්හැකිෙ. C1 හි අගෙ යවනසතකරනිට සංඛ්යොත්ෙ 

යවනසතවන බැින්ව සුදුසු පරිමොණෙක් සකසතකර නිරවදය සංඛ්යොත්මොනෙක් (frequency counter) 

භ්ොිත්යෙන්ව ක රමොංකනෙ කරගත්හැකිෙ. යමම උපකරණයේ සතිචෙ නිවොදැමූිට ක්ෂත් ර 

ප රබලත්ොමොනෙක් (Field Strength Meter - FSM) යලසද, භ්ොිත් කළහැකිෙ.  
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. 

  

7.14 රූපෙ 

 

 

7.1.12   ඇන්වයටනො ිශ්තයල්ටෂකෙ (Antenna Analizer) 

ඇන්වයටනො ිශ්තයල්ටෂකෙ ෙනු ඇන්වයටනොවක අනුනොද සංඛ්යොත්ෙ සහ එක් එක් සංඛ්යොත්ෙට අනුරූප 

සතථොවර ත්රංග අනුපොත්ෙ (SWR) පහසුයවන්ව යසොෙොගත්හැකි, සංකීර්ණ පරිපථෙක් සහිත් 

උපකරණෙකි. යමෙ, මිලියවොම කීපෙක ිචලය සංඛ්යොත් සම්යප්ම ් තරශ්කෙක් සහ සතථොවර ත්රංග 
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අනුපොත්මොනෙක (SWR meter) සංකලනෙක් යලස සැලකිෙ හැකිෙ. යමෙ වැඩිදියුණුකර නිපදවො 

ඇති නවීන උපකරණ වලින්ව ඇන්වයටනොයේ ිකිරණ ප රතියරෝධෙද (radiation resistance) යසොෙොගත් 

හැකිෙ.  

යමෙ, ඇන්වයටනො නිශ්තපොදනයේදී මයහෝපකොරීවන  උපකරණෙකි. 

 

7.1.13    ඕසිලසතයකෝපෙ (Oscilloscope) 

  
7.15 රූපෙ 

7.15 රූපයෙන්ව දැක්යවන්වයන්ව නවීන ඕසියලොසතයකොප්ම උපකරණෙකි. එමගින්ව AF සහ RF ත්රංග වල 

ත්රංගයේ හැඩහුරුකම නිරීක්ෂණෙ කළහැකිෙ. එම ත්රංගයේ යවෝල්ටටීෙත්ොවෙ සහ සංඛ්යොත්ෙද 

යසොෙොගත් හැකිෙ. 

රූපයේ දැක්යවන්වයන්ව සයින ත්රංගෙකි. උපකරණයේ තිරසත සහ සිරසත ප රදොන (inputs) යදකටම සයින 

ත්රංග යදකක් ඇතුල්ට කළිට ියශ්තෂ ආකොරෙක වක රෙක්  නිරීක්ෂණෙ කළහැකිෙ. එෙ ලිසොජූ වර  

(Lissajous curve) නමින්ව හැඳින්වයේ. එම වක රයේ හැඩහුරුකම ත්රංග යදයක්  සංඛ්යොත්වල අනුපොත්ෙ 

මත් රදො පවතී. 

 

7.1.14   සතයපක්ට රම් ඇනලයිසරෙ (spectrum analyzer) 

යමෙ  ඕසියලොසතයකෝපයේ වැඩිදියුණු කරනලද සංකීර්ණ උපකරණෙකි. එමගින්ව ිශ්ොල සංඛ්යොත් 

පරොසෙක ගුවන්විදුලි සංඥො සමූහෙක් එකවර ග රහනෙ කරයගන ඒවොයේ ප රබලත්ොවෙන්ව එකවර 

නිරීක්ෂණෙ කළහැකිෙ.  
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7.1.15   ඩමි යලෝඩ් (Dummy Load) 

       ඩමි යලෝඩ් යහවත් ඩමි ඇන්වයටනො ෙනුයවන්ව හැඳින්වයවන උපකරණෙ ඉත්ො වැදගත්  පරීක්ෂණ  

උපකරණෙකි.   

        සොමොනයයෙන්ව සම්යේශ්කෙක් ක්රිෙොත්මක කරනිට, ඉන්ව නිපදයවන ගුවන්විදුලි සංඥොව, 

ඇන්වයටනොව මගින්ව පරිසරෙට මුදොහැයර්. ඊට අදොල සංඛ්යොත්ෙ, ෙම් කිසියවක් භ්ොිත් කරයි නම් එම 

පුේගලෙොට එමගින්ව හිරිහැරෙක් සිදුයේ. එපමණක් යනොව එම සංඛ්යොත්ෙ භ්ොිත් කිරීමට නීත්යොනුකූල 

අයිතිෙක් ත්මොට නැතිනම් ත්මන්වයගන්ව නීත්යොනුකූල වරදක්ද සිදු යේ.  

     යමවැනි වරදක් සිදු යනොවන අයුරු සම්යේශ්කෙක් පරීක්ෂො කිරීම සඳහො  ඇන්වයටනොව යවනුවට, 

ඩමියලෝඩ් යහවත් ඩමි ඇන්වයටනොවක් භ්ොිත් කළයුතුෙ. එමගින්ව ගුවන්විදුලි ත්රංග පරිසරෙට 

මුදොහරින්වයන්ව නැත්. නමුත් ඉත්ො සුළු ප්රමොණෙක් ිකිරණෙ වීමට ඉඩ ඇත්. 

        යමෙ ඕම් 50 ක පිරිසිදු ප්රතියරෝධකෙකි (pure resistor). එනම් ප්රතිබොධන ගුණ යනොදක්වන 

ප්රතියරෝධකෙකි. යබොයහෝිට ඝන කොබන්ව ප්රතියරෝධක, යම් සඳහො භ්ොිත් යකයර්. ප්රතියරෝධ කම්බි 

ඔත්ො සොදනු ලබන wire wound resistor යහෝ කොබන්ව සතථර ප්රතියරෝධක (carbon film resistor) යම් 

සඳහො සුදුසු නැත්. ඒවො තුල ගලන ධොරොව වෘත්ත්ොකොරව ගලොෙන බැින්ව ප්රතිබොධනෙක් හටගනී. 

        යමම උපකරණයෙන්ව ගුවන්විදුලි ශ්ක්තිෙ ිකිරණෙ යනොවන්වනො යසතම පරොවර්ත්නෙක්ද සිදු 

යනොයේ. එබැින්ව ඕනෑම සංඛ්යොත්ෙක් සඳහො SWR අගෙ 1 යේ.       

 
7.16 රූපෙ 

 

ඉහත් රූපයෙන්ව දැක්යවන්වයන්ව මො ිසින්ව සොදොගත් යවොම 50 ක ක්ෂමත්ොවෙක් සහිත් ඕම් 50 ක ඩමි 

යලෝඩ් එකකි. ඒ සඳහො ඝන කොබන්ව ප්රතියරෝධක 200 ක් භ්ොිත් කර ඇත්. 
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7.1.16 ක්ලිප්මඕන්ව මීටරෙ යහවත් ක්ලිප්මඕන්ව ඇමීටරෙ (Clip-on meter) 

      යමම උපකරණෙ ගුවන්විදුලි ශිල්ටපෙ සඳහො එත්රම් අවශ්යත්ොවෙක් යනොමැති වුවත් එෙ පිළිබඳව 

යකි හැඳින්වවීමක් කිරීම සුදුසු ෙයි සිත්මි.  

 
 

      

 සොමොයනයෙන්ව ිදුලි ධොරොවක් මැනීම සඳහො ඇමීටරෙක් භ්ොිත් කිරීයම්දී, ධොරොව මැනිෙයුතු 

සන්වනොෙකෙ  එක් සතථොනෙකින්ව ිසන්විකර එම නිදහසත අග්ර යදකට ඇමීටරෙ සම්බන්වධ කළයුතුෙ. 

නමුත් ප්රත්යොවර්ත් ධොරො සඳහො පමණක් වඩොත් පහසු රමෙක් ඇත්. යමහිදී සන්වනොෙක ිසන්වි කිරීමක් 

කළයුතු නැත්. පරිපථෙට ිදුත් සම්බන්වධත්ොවෙක් නැත්. සම්බන්වධ වන්වයන්ව ප්රත්යොවර්ත් ධොරොව 

යහතතුයකොටයගන හටගන්වනො චුම්බක ක්යෂතත්රෙයි.  

        7.17 රූපයේ යමම උපකරණෙ නිවැරදිව භ්ොිත් කරන ආකොරෙ යපන්වනුම් යකයර්. යමහි 

භ්ොිත්කර ඇත්යත් පරිනොමකෙක මූලධර්මෙයි. එහි ප්රොථමික දඟරයෙහි ඇත්යත් එක් වටෙක් පමණි. 

එෙ බොහිර පරිපථයේ ඇති එක් සන්වනොෙකෙයි. උපකරණෙ තුල සතථොපිත් කර ඇති ේවීතීයික දඟරෙ, වට 

ගණනොවකින්ව සමන්විත් වන අත්ර එෙ ප්රත්යොවර්ත්ක ධොරො ගැල්ටවයනෝමීටරෙකට සම්බන්වධකර 

ඇම්පිෙර් වලින්ව රමොංකනෙ කර ඇත්. 

 

7.2    ක්ෂමත්ො මිනුම් 

සරලධොරො පරිපථෙක ක්ෂමත්ොව ෙනු යවෝල්ටටීෙත්ොව සහ ධොරොව ෙන යදයකහි ගුණිත්ෙ යේ. ෙම් R 

ප රතියරෝධෙක අග ර අත්ර යවෝල්ටටීෙත්ොව V යලසද ධොරොව ඇම්පිෙර් I ලසද ගත්ිට, W = V I ,  W = I2 R,     

W = V2/R    මීට ඉහත් ඉයගනයගන ඇත්. (1.9.1.2 බලන්වන) 

  සම්යප්ම ් ත රශ්කෙක ප රතිදොන ගු.සං. සංඥොවල (RF out put signal) යවෝල්ටටීෙත්ොවෙ V යලසත්, ගු.සං. 

ධොරොව (RF current) I යලසත් ගත්ිට, ක්ෂමත්ොව VI යේ. යමහි ඇන්වයටනො පේධතිෙ සම්යප්ම ් ත රශ්කෙට 

යහොඳින්ව ගැලයප්ම නම්, සම්යප්ම ් ත රශ්ක රැහැයන්ව ලොක්ෂණික සම්බොධනෙ Z (characteristic impedance) 

යලස ගත්යහොත්, ප රතිදොන ක්ෂමත්ොව W = I2Z  සහ  W = V2/Z යේ.  

   වඩොත් පහසු ක රමෙක් නම් සම්යප්ම ් තරශ්කයේ ගු.සං. වර්ධකයේ (RF Amplifier) සරලධොරො ප රදොන 

ක්ෂමත්ොව (DC input power) දැනගැනීමයි. යමම අගෙ කපොට (valve) සහිත් වර්ධකෙක නම් අවසොන 

කපොටයේ ඇයනෝඩ ධොරොවට යහවත් කැයත්ෝඩ ධොරොවට සමොනුපොත් යේ. ඇයනෝඩ යවෝල්ටටීෙත්ොව 

නිෙත්, දන්වනො අගෙක් බැින්ව ඒ යදයකහි ගුණිත්ෙ ක්ෂමත්ොවට සමොනයේ.  

  අර්ධ සන්වනොෙක සහිත් වර්ධකෙක අවසොන අදිෙයර් ට රොන්වසිසතටරයේ කයලක්ටර් ධොරොයේ සහ 

යවෝල්ටටීෙත්ොයේ ගුණිත්ෙට සමොනයේ. 

 

7.3 පීඡ ො ිදුත් ආචරනය Piezo Electric Effect 

7.17 රූපෙ 
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තිරුවොන සහ ත්වත් එවැනි සතඵික ආකොරයේ ද්රවයෙන්වයේ පවතින ියශ්තෂ ගුණෙක් පීයසො ිදුත් 

ආචරනෙ නමින්ව හැඳින්වයේ. එම ද්රවයෙන්වයේ තුනී පතුරකට යභ්ෞතික යත්රපීමක් ලැබුනයහොත් එහි යදපැත්ත් 

අත්ර ිදුත් ගොමක බලෙක් හටගන්වනො අත්ර, ි.ගො.බ.ෙක් දුන්විට ඊට අනුරූප යලස, සංයකෝචනෙක් යහෝ 

ප්රසොරනෙක් සිදුයේ. යමම සංසිේිෙ භ්ොිත්යෙන්ව නිපදවො ඇති උපකරණ ප්රධොන වශ්යෙන්ව හත්ර ආකොරෙකට 

යවන්වකළහැකිෙ.  

1. මයියරෝය ෝන (Crystal microphone) 
2. ඉෙර්ය ෝන 
3. ක්රිසතටල්ට ඕසියල්ටටර 

4. අියවෝලටීෙත්ො උපකරණ (Lighter)  

මයිඡරොඡ ෝනය 

         යමහිදී මිමී 0.01 ක් පමණ ගනකම සහිත් තිරුවොන පතුරක 

යදපැත්යත් සන්වනොෙක ද්රවය ආයල්ටපනෙක් සහිත්ව සොදො ඒ යදක 

මයියරොය ෝනයේ අග්ර යදකට සම්බන්වධ කර ඇත්. තුනී ප්රොචීරෙක 

(diaphram) මැදට එම තිරුවොන පතුර රූපයේ දැක්යවන පරිදි සම්බන්වධ 

කර ඇත්. ප්රොචීරයේ කම්පන සංඛ්යොත්ෙට අනුරූප ප්රත්යොවර්ත්ක ධොරොවක් 

නිපදයවන අත්ර එෙ රවය සංඛ්යොත් වර්ධක පරිපථෙකට සම්බන්වධ කර 

ඇත්.  

 

ඉයරඡ ෝනය 

ඉහත් කී මයිරය ෝනෙම ඉෙර්ය ෝනෙක් යලස භ්ොිත්කළහැකිෙ. නමුත් 

සමහර ඒවොයේ යවනම ප්රොචීරෙක් නැත්. තුනී තිරුවොන ත්හඩුවම රවය 

සංඛ්යොත්ෙට අනුවම කම්පනෙ යේ. 

 

ක්රි ්ටල් ඕසිඡල්ටරය 

 ක්රිසතටල්ට ඕසියල්ටටර පරිපථ වලදී රූපයේ දැක්යවන ආකොරයේ තිරුවොන ක්රිසතටල්ට 

(Quartz crystal) නමැති උපොංගෙ භ්ොිත් යකයර්. යමහිදී මිමී 2ක් පමණ තිරුවොන 

ත්හඩුවක යදපැත්ත් යහොඳින්ව සතපර්ශ් වන යලස යවනත් සන්වනොෙක ත්හඩු යදකක් සිකර 

ඇත්. එම තිරුවොන පතුයර් මිනුම් මත් රඳොපවතින සංඛ්යොත්ෙක සංඥොවක් එම පරිපථයෙන්ව 

නිපදයේ.  

 

අධිඡවෝල්ීයතො උපොාංග 

 යමම උපකරණෙ භ්ොිත් යකයරන්වයන්ව සිගරැම ලයිටර සහ 

ගෑසත ලිප්ම දැල්ටවීම සඳහොෙ. යමහි ගනකම යලෝහ කැබැල්ටලක් වොයන්ව 

දුන්වනකට සම්බන්වධකර ඇත්. දුන්වන නිදහසත වූිට අික යේගයින්ව 

පැමිණ තිරුවොන සතඵිකයේ ගැටීම නිසො අික යවෝල්ටටීෙත්ොවෙක් 

(යවෝ 5000 ක පමණ) නිපදයවන බැින්ව අග්ර යදක අත්ර ිදුලි 

පුළිඟුවක්, යමොයහොත්කට පමණක් හටගනී. එමගින්ව ගිනි දැල්ටවීම 

සිදුොේ.  

 

 

 

෴෴෴෴෴෴෴෴ 

 

 

 

 

7.18 රූපෙ 

7.19 රුපෙ 

7.20  රූපෙ 
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අභ්යොස 
7.1  සළ දඟර මීටරෙක පූ.ප.උ. (FSD) 500μA ක් වන අත්ර අභ්යන්වත්ර ප රතියරෝධෙ 200Ω කි. යමම උපකරණෙ 

10A ක පූ.ප.උ. සහිත් ස.ධො. ඇමීටරෙක් බවට පරිවර්ත්නෙ කිරීම සඳහො අවශ්ය උපපථයේ ප රතියරෝධෙ 

යකොපමණද? 

      (උත්ත්රෙ :-  10 m) 

 

7.2  සළ දඟර මීටරෙක යවෝල්ටටීෙත්ො සහ ධොරො සඳහො පූ.ප.උ. මියවෝ 10 සහ මිඇ 0.2 යේ. එෙ 

 1.   පූ.ප.උ. ඇ 10 ක් වූ ඩී.සී. ඇමීටරෙක් 

 2.  පූ.ප.උ.  යවෝ 300 ක් වූ ඩී.සී. යවෝල්ටමමීටරෙක් 

බවට පත්කිරීමට අවශ්ය උපපථවල ප රතියරෝධ යසොෙන්වන. 

         (උත්ත්රෙ:-  1 m ,  1.5 M) 

 

7.3 සම්යප්ම ් තරශ්කෙක අවසොන අදිෙයරහි ඇති කපොටයේ ඇයනෝඩ ධොරොව 200mA වන අත්ර ඇයනෝඩ 

යවෝල්ටටීෙත්ොව 300V යේ. එහි ප රතිදොන ක්ෂමත්ොව යකොපමණද? 

(උත්ත්රෙ :- 60W ට සතවල්ටපෙක් අඩුෙ ) 

 

7.4 සම්යප්ම ් තරශ්කෙක අවසොන අදිෙයරහි ඇති ට රොන්වසිසතටරයේ කයලක්ටර් ධොරොව 8A වන අත්ර කයලක්ටර් 

යවෝල්ටටීෙත්ොව 12V යේ. එහි ප රතිදොන ක්ෂමත්ොව යකොපමණද? 

   (උත්ත්රෙ :- 96W ට සතවල්ටපෙක් අඩු අගෙකි.) 

 

7.5 සම්යප්ම ් තරශ්කෙක්  ඕම් 50 ක සම්බොධනක් සහිත් ඇන්වයටනො පේධතිෙකට සම්බන්වධ කළිට සතථොවර ත්රංග 

අනුපොත්ෙ 1 යේ. එහි RF ප රතිදොන ධොරොව 1.8A ක්යේ. එහි ප රතිදොන ක්ෂමත්ොව යකොපමණද? 

(උත්ත්රෙ :- 162W  ) 
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