විෂය නිපුණතාව-

ඉංජිනේරු තාක්ෂණනේදය
විදුලි ජවය උත්පාදන
සම්ප්නේශනය හා නෙදාහැරීම
පිළිෙඳ ගනේෂණය කරයි

නිපුණතා මට්ටම- 2.3 භ්රමණ යේරයක
මූලධර්මය පැහැදිලි කරයි
පාඩම - 2 වන පාඩම

1

භ්රමණ යේරවල ක්රියාකාරී මූලධර්ම
විදුලි ම ෝටර සහ විදුලි ජනක මෙවර්ගය ගත් කල ඒවා භ්ර ණ යන්ත්ර මලස හැඳින්ත්මේ. විදුලි ජනක
යාන්ත්ික ශක්තිය විෙුත් ශක්තිය බවටත් විදුලි ම ෝටරමයන්ත් විදුලි ශක්තිය යාන්ත්ික ශක්තිය බවටත්
පත් මකමර්.

විදුලි ජනක

යාේික ශක්ි

විදුලි ශක්ිය
විදුලි නමෝටර

මැක්ස්නවල්නේ කස්ුරුප්පපු නියමය(දුණත් නියමය)
මබෝතලයක්ත කිරල මූඩියකින්ත් වලින්ත් වසා ඇි විට එ මබෝතලය විවෘත කිරී සඳහා භාවිතා කරන
මහලිස්සාකාර ෙකුණත් ඉස්කුරුප්පුව ෙක්තිණාවර්ත ව භ්ර ණය කරන විට එය ග න්ත් කරන දිශාව
,සන්ත්නායකයක්ත තුලින්ත් විදුලි ධාරාව ග න්ත් කරන දිශාවෙ කස්කුරුප්පුව භ්ර ණය මකමරන දිශාව චුම්බක
ක්තමෂ්රමේ චුම්බක බල මර්ඛා ග න්ත් කරන දිශාව ෙ මවයි.
හපටඟිල්මල් ධාරාමේ දිශාව ෙැක්තමේ

ඉිරි ඇඟිලි මයාමු
වූ දිශාමවන්ත්
චුම්බක ක්තමෂ්රමේ
දිශාව ෙැක්තමේ

ප්රශ්න අංක 01
01. විදුලි ම ෝටරයක ශක්ති පරිවර්තනය කු ක්ත ෙ?
02.විදුලි ජනකයක ශක්ති පරිවර්තනය කු ක්ත ෙ?
පිළිතුර
01. විදුලි ශක්තිය
02. යාන්ත්ික ශක්තිය

යාන්ත්ික ශක්තිය.
විදුලි ශක්තිය.
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ෆ්නලමිේනේ දුණත් නියමය
සුරත් නිය ය සුරමතහි පළමු ඇඟිලි තුන එකිමනකට 90° බැගින්ත් පිහිටි තල තුනක පිහිටූ විට හපට
ඇඟිල්මලන්ත් සන්ත්නායකය චලනය වන දිශාව ෙ ෙබරැඟිල්ල එ
ක්තමෂ්රය පිහිටන දිශාව ෙ ෙැක්තවූ විට

සන්ත්නායකය

ගින්ත් කැමපන චුම්බක

ෙඇඟිල්මලන්ත් සන්ත්නායකය තුළින්ත් ගලා යන ධාරාමේ දිශාව

මපන්ත්ුම් කරයි.

.

ප්රශ්න අංක 02
01. ෆ්මලමින්ත්මේ ෙකුණත් නිය ය ලියා ෙක්තවන්ත්න
නිය ය සුරමතහි පළමු ඇඟිලි තුන එකිමනකට 90° බැගින්ත් පිහිටි තල තුනක පිහිටූ විට,
හපට ඇඟිල්මලන්ත් -සන්ත්නායකය චලනය වන දිශාව ෙ
ෙබරැඟිල්ල -එ සන්ත්නායකය ගින්ත් කැමපන චුම්බක ක්තමෂ්රය පිහිටන දිශාව ෙ

ෙැක්තවූ විට
ෙඇඟිල්මලන්ත් සන්ත්නායකය තුළින්ත් ගලා යන ධාරාමේ දිශාව මපන්ත්ුම් කරයි .
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විදුලි ජනකයක ක්රියාකාරී මූලධර්ම
විදුලි ජනකයක්ත

ගින්ත් යාන්ත්ික ශක්තිය විදුලි ශක්තියට පරිවර්තනය මකමර්. විදුලි ජනකයක

ක්රියාකාරීත්වය මූලික

සාධකය විෙුත් චුම්බක මේරණය හා මේරිත විෙුත්ගා ක බලය මේ.

විදුත් චුම්ප්ෙක නේරණය(Electromagnetic induction)
විෙුත් චුම්බක මේරණය යු මවනස් වන චුම්බක ක්තමෂ්රයක සන්ත්නායකයක්ත තබා ඇි විට මහෝ
ස්ථාවර චුම්බක ක්තමෂ්රයක සන්ත්නායකයක්ත චලනමේ දී මහෝ සන්ත්නායකය හරහා විෙුත් ගා ක බලයක්ත
මහවත් මවෝල්ීයතාවක්ත මේරණය වී යි. ම හි දී වැෙගත් වුමේ චුම්බක ක්තමෂ්රමේ මවනස් වී යි.

රූපමේ ෙක්තවා ඇත්මත් පරිනාලිකාවක්ත තුළට සහ ඉන්ත් ඉවතට චුම්බකයක්ත චලනය කරන ආකාරයයි
පරිනාලිකාව තුළට සහ ඉන්ත් ඉවතට චලනය කිරීමම් දී චුම්බක බල මර්ඛා පිහිටන දිශාව අුව ෙඟරයහි
උපදින ධාරාව ඇිමවන අතර ගැල්වමනෝමීටරය ෙර්ශකය ෙකුණු පසට සහ වම් පසට චලනය මේ .
ැක්තස්මවල්මේ සුරත් නිය ය මයාො ගනිමින්ත් මේරිත ධාරාමේ දිශාව මසායා ගත හැක.
පහත ලින්ත්ක්ත එමක්ත ඇි වීඩිමයෝව නරඹන්ත්න
https://www.youtube.com/watch?v=gQyamjPrw-U

ප්රශ්න අංක 03
ෆ්මලමින්ත්මේ සුරත් නිය ය මයාො ගන්ත්මන්ත් ඒ කු ක්ත සඳහා ෙ?

පිළිතුර- මේරණය ධාරාමේ දිශාව මසායා ගැනී සඳහා ය.
4

චුම්බක ක්තමෂ්රයක්ත තුළ සන්ත්නායකයක්ත චලනය වීමම් දී මේරණය වල විෙුත් ගා ක
බලය

B=ස්රාව ඝනත්වය (Wb/m2) (T)-මටස්ලා
L= චුම්බක ක්තමෂ්රය තුළ ඇි සන්ත්නායකමේ දිග(m)
V= සන්ත්නායක චලන ප්රමේගය(ms-1)
මේරිත විෙුත්ගා ක බලය(e) මවෝල්්(V)

e=Blv

5

විදුලි නමෝටරයක ක්රියාකාරී මූලධර්ම
විදුලි ම ෝටරයක සිදුවුමේ විදුලි ශක්තිය යාන්ත්ික ශක්තිය ට පරිවර්තනය කිරී යි. ම හි දී බලපාන
ප්රධාන සාධකය වුමේ විෙුත් චුම්බක මේරණය මේරණය මේ.

• රූප සටහමන්ත් චුම්බක ද්රැව මෙකක්ත ධයමේ තබා ඇි සන්ත්නායක ෙඟරයක්ත මපන්ත්වා ඇත.

• එහි අග්ර ඇිලි පලු මෙකකට සම්බන්ත්ධ කර ඒ හරහා බුරුසු ගින්ත් සරල ධාරාවක්ත ෙඟරයට සපයා
ඇි ආකාරය රූප සටහන ගින්ත් මපන්ත්වා ඇත.

• ඒ චුම්බක බල මර්ඛා N සිට Sෙක්තවා පිහිටන බැවින්ත් රූප සටහමන්ත් පරිදි ධන අග්රමේ සිට -අග්රය
ෙක්තවා ධාරාව ගලා යෑමම් දී ෆ්මලමින්ත්මේ ව ත් නිය ය අුව ෙකුණු බාහුව පහළටත් වම් බාහුව
මහෝ ඉහළටත් චලනය වී මහ්තුමවන්ත් ෙඟරය ෙක්තිණාවර්ත ව භ්ර ණය මේ.
මම් අුව රූපමේ පරිදි ශ්රාව ඝනත්වය Bවු චුම්බක ක්තමෂ්රයක්ත තුළ l දිගැි යුත් සන්ත්නායකයක්ත චුම්බක
ක්තමෂ්රයකට ලම්බකව තබා ඒ තුළින්ත් ධාරාවක්ත ගලා යෑමම් දී එහි චලනයක්ත ඇි මේ. සන්ත්නායකමයහි
චලිතය සඳහා ඇි වන බලමයහි විශාලත්වය මකමරහි බලපාන සාධක පහත ෙැක්තමේ.
•

ස්රාව ඝනත්වය B වැඩි වීමම් දී බලය වැඩිමේ.

•

සන්ත්නායකය තුළින්ත් ගලා යන ධාරාව වැඩි වීමම් දී බලය වැඩි මේ.

• චුම්බක ක්තමෂ්රය තුළ ඇි සන්ත්නායක දිග වැඩි වීමම් දී බලය වැඩි මේ
F=BIL
ස්රාව ඝනත්වය මටස්ලා( T) වලින්ත්ෙ ධාරාව ඇම්පියර්(A) වලින්ත් ෙ සන්ත්නායකමේ දිග මීටර (m)වලින්ත් ෙ
වලින්ත් ලැමේ .
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ෆ්මලමින්ත්මේ ව ත් නිය ය
චුම්බක ක්තමෂ්රයක තබා ඇි සන්ත්නායකයක්ත තුලින්ත් ධාරාවක්ත ගලා යාමම් දී සන්ත්නායකය ත ඇිමවන
බලමේ දිශාව ෆ්මලමින්ත්මේ ව ත් නිය ය ගින්ත් මසායා ගත හැකය.
ව මතහි පළමු ඇඟිලි තුන එකිමනකට අංශක 90° වන මස් පිහිට වූ විට ෙඹරගිල්මලන්ත්න්ත් චුම්බක
ක්තමෂ්රමේ දිශාමවන්ත්

ැෙඟිල්මල්න්ත් විදුලි ධාරාව ගලා යන දිශාවත් ෙැක්තවූ විට

ාපටඇඟිල්මලන්ත්

ෙැක්තමවන්ත්මන්ත් සන්ත්නායකය ත ඇිමවන බලමේ දිශාවයි.

පහත ලින්ත්ක්ත එමක්ත ඇි වීඩිමයෝව නරඹන්ත්න

https://www.youtube.com/watch?v=fWyzPdyCAzU
ප්රශ්න අංක 04
ආමරෝපණ පද්ධිමේ ඇි පණගැන්ත්වුම් ම ෝටරය සවිකර ඇි සන්ත්නායකමේ චුම්බක බලමේ
විශාලත්වය රඳා පවින සාධකය වුමේ කු ක්ත ෙ?.
01.චුම්බක ක්තමෂ්රමේ විශාලත්වය.
02 චුම්බක ක්තමෂ්රය තුළ සන්ත්නායකමේ පිහිී .
03 සන්ත්නායකය තුළින්ත් ගලා යන ධාරාව විශාලත්වය.
04 සන්ත්නායකමය දිග.
05මම් සියල්ල

පිළිතුර -05
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ස්වයං පරීක්ෂණ ප්රශ්න
01. විදුලි ශක්තිය යාන්ත්ික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වීමම් නිය ය පැහැදිලි කරන්ත්න.

02.යාන්ත්ික ශක්තිය විදුලි ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වීමම් නිය ය පැහැදිලි කරන්ත්න.
03.ව ත් නිය ය ඇසුරින්ත් විදුලි ශක්තිය

ගින්ත් මනාකඩවා භ්ර ක වයාවර්තය ඇි කළ

හැකි ආකාරය ම ෝටර ක්රියාව ගින්ත් පැහැදිලි කරන්ත්න.
04. ම ෝටර ක්රියාව සහ ජනක ක්රියාව අතර සම්බන්ත්ධය විශ්මල්ෂණය කර ෙක්තවන්ත්න.
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සාරාංශය

❖ විදුලි ශක්තිය

විදුලි ම ෝටරය

යාන්ත්ික ශක්තිය

❖ විදුලි ශක්තිය මයාො ගනිමින්ත් යාන්ත්ික ශක්තිය ඇි කර ගැනී ට මූලික වන
සිද්ධාන්ත්තය නම් චුම්බක ක්තමෂ්රයක්ත තුළ ධාරාව මගන යන සන්ත්නායකයක්ත
පැවතී යි.
F=BIL
❖ ඇිමවන බලමේ දිශාව මසායා ගැනී ට ෆ්මලමින්ත්මේ ව ත් නිය ය මයාො
ගනී.

❖ යාන්ත්ික ශක්තිය

විදුලි ජනක

විදුලි ශක්තිය

❖ මේරණය වන ධාරාමේ දිශාව මසායා ගැනී ට ෆ්මලමින්ත්මේ සුරත් නිය ය මයාො
ගැමන්ත්
❖ ප්රතයාවර්ත ධාරා විදුලි ජනක ම න්ත් සරල ධාරා විදුලි ජනක නිපෙවා ඇත්මත්
ම
මූලික සිද්ධාන්ත්ත පෙනම් කර මගනයි .
❖ විදුලි ශක්තිය ශක්තිය ජනනය කර ගැනී ට පහත සිද්ධාන්ත්ත මූලික මේ.
• ඒකාකාරී චුම්බක ක්තමෂ්රයක චලනය වන සන්ත්නායකයක්ත ිබී .
E=BLV
• නැතමහාත් මවනස් වන චුම්බක ක්තමෂ්රයක සන්ත්නායකයක්ත මහෝ
පරිනාලිකාවක්ත ිබී .
e = N 𝑑∅/𝑑𝑡
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