01.

ලී අල්ලුවක සම ාංශක පෙනුම ෙහත රූෙපේ දක්ව ඇත. පමම රුෙපේ A පදසින් බල ඉදිරි පෙනුමද, B
පදසින් බල ෙැති පෙනුමද, C පදසින් බල සැලැස්මද පතවන පකෝණ ප්රක්පෂ්ෙන මූලධර්මයට අනුව
1:1 ෙරිම ණයට අනුව ඇදින්න.

සම්මත ර මුව අවශය පන පේ. නිවැරදිව ම න පයදිය යුතුය.
නිවැරදිව පෙනුම් ස්ථ නගත කිරීම
නිවැරදිව පෙනුම් නම් කිරීම
සැගි පර්ඛ සඳහ
නිවැරදි ම න පයදිම් සඳහ

ලකුණු 12 (ලකුණු 4 බැගින්×3)
ලකුණු 3 (ලකුණූ 1 බැගින්×3)
ලකුණු 2 (ලකුණු 1 බැගින්×2)
ලකුණු 3 (ලකුණු 1 බැගින්×3)

02.
I. ගෘහ විද්යුත් පරිපථයක භාවිත වන ප්රධාන කකාටස් නම් කර එම වර්ග වලට අද්යාළ උපාාංග 2 බැගින්
ද්යක්වන්න .
(ලකුණු 03)
ii. පාරිකභෝගික ඒකකය තුල සම්බන්ධ වන ප්රධාන උපාාංග 3 නම් කර ඒවා සම්බන්ධ වන අනුපිලිකවල
ද්යක්වන්න
(ලකුණු 03)
iii. පහත ද්යැක්කවන ලක්ෂණ සම්බන්ධකයන් ප්රතිසම මල්ටිමීටරය හා සාංඛ්ාාංක මල්ටිමීටරය අතර
ඇති කවනස්කම් කකිකයන් පහද්යන්න.
අභන්තර ප්රතිකරෝධය
ද්යර්ශකය භාවිතකයන් පාඨාන්ක ලබා ගැනීම
උපරිම සීමාව
ස්විචයක අවශතාව
(ලකුණු 04)

03.
i. කේරතාව කකකරහි බලපාන ප්රධාන සාධක 4ක් ද්යක්වන්න.

ii. ප්රතිවිද්යුත් ගාමක බලය හට ගන්නා උපාාංග 3ක් නම් කරන්න

(ලකුණු 02)

(ලකුණු 02)

.

iii. පහත ද්යැක්කවන විද්යුත් චුම්භකකේ ධාරාව ගමන් කරන දිශාව හා චුම්භක බල කර්ඛ්ා වල දිශාවත්
ධ්රැව කද්යකත් සලකුණු කරන්න.
(ලකුණු 05)

iv. කම් සඳහා බලපාන නියමය නම් කරන්න

(ලකුණු 01)

04. පහත ද්යැක්කවන ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා අද්යාළ පරිපථය භාවිත කරන්න.

i)

පමය කුමන අක රපේ වර්ධක ෙරිෙථයක්ද?

(ලකුණු 01)

ii)

පමහිදී ඔබ සිදු කරන උෙකල්ලෙනයක් සඳහන් කරන්න.

(ලකුණු 02)

iii)

ප්රතිපෙෝෂණ ධ ර ව (if) ගණනය කරන්න.

iv)

ප්රතිද න පවෝල්ලීයත ව (VO) ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 04)

(ලකුණු 03)

05.

RC = 3.3kΩ
VCE = 0.3V
VBE = 0.7 V

i)

ඉහත පරිපථකේ කුමන නැඹුරුම් ක්රමයක් භාවිත කේද්ය ?

(ලකුණු 01)

ii)

සාංග්රාහක ධාරාව (IC) කසායන්න

(ලකුණු 03)

iii)

පාද්යම ධාරාව (IB) කසායන්න

(ලකුණු 03)

iv)

RB ප්රතිකරෝධකේ අගය කසායන්න

(ලකුණු 04)

06.
එක්තරා කේල්ටලක පිටාර ජල මට්ටම හා පහළ ජාල මට්ටම හඳුනා ගැනීම සඳහා A හා B යනුකවන්
සාංකේද්යක කද්යකක් සවි කිරීමට අවශව ඇත.අද්යාළ ජල මට්ටම පිටාර ජල මට්ටමට වඩා ඉහලින් පිහිි
විට (A =1) කහෝ පහල ජල මට්ටමට වඩා පහලින් පිහිි විට (B=0) විශාල ශබ්ද්යයක් නගමින්
සාංඥාවක් නිකුත් කකකර්.අකනකුත් සියලු අවස්ථා සඳහා C = 0 කේ .

i)

ඔබ ද්යන්නා ද්වාර වර්ග 4ක් නම් කරන්න

(ලකුණු 02)

ii)

සාංඥාවට අද්යාලව සතතා වගුව කගාඩ නගන්න

(ලකුණු 04)

A

iii)

B

C

ඉහත සතතා වගුව සඳහා බුලීය ප්රකාශනය වුත්පන්න කරන්න

(ලකුණු 04)

7. 12V /6W බල්ටබ 15 ක් කර්ණිගතව සම්බන්ධ කිරීකමන් විසිතුරු බල්ටබ වැලක් සෑදීමට අවශ විය .
i)

කමම බල්ටබ වැල ක්රියාත්මක වීමට අවශ කවෝල්ටීයතාවය ගණනය කරන්න (ලකුණු 01)

ii)

ලබා ගන්නා උපරිම ධාරාව කසායන්න

iii)

කමම පද්ධතිය 230 VAC විදුලි සැපයුමට සම්බන්ධ කිරීමට කර්ණිගතව කයදිය යුතු
ප්රතිකරෝධකකේ අගය කසායන්න
(ලකුණු 03)

iv)

ප්රතිකරෝධකය මගින් ඇති කරනු ලබන ජව හානිය ගණනය කරන්න

(ලකුණු 02)

(ලකුණු 04)

