විෂයය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණනේදය.
නිපුණතාව ඉනෙක්නරානික් තාක්ෂණ
එදිනෙදා භාවිත සඳහා නයනදෙ
ආකාරය විමර්ශෙය කරයි.
නිපුණතා මට්ටම 3.3
PN සේි නයාදා ගනිමිේ
ප්රතයාවර්ථ
නවාල්ටීයතානවේ ස්ථායි
සරෙ ධාරා
නවාල්ටීයතාවක් ෙබා
ගැනීනේ ක්රම විමර්ශෙය
කරයි.
පාඩම -ප්රතයාවර්ථ නවාල්ටීයතා සෘජුකරණය

නේ වෙ විට ඔබ 3.2 නිපුණතා මට්ටම යටනේ P-N සේියක් නගාඩෙැනගෙ ආකාරය , පරිපුර්ණ
සහා ප්රානයෝගික PN සේියක ොක්ෂණික පිළිබඳ හදාරා ඇත. P-N සේියක් යනු දිනයෝඩයක්
(Diode) බවේ, දිනයෝඩ වර්ග ගණොවක් පිළිබඳවේ ඒවානේ නපරෙැඹුරු හා පසු ෙැඹුරු ෙක්ෂණික
පිළිබඳවේ වැඩි දුරට අධයයෙය කර ඇත. නමම නිපුණතා මට්ටනේදී P-N සේියක නිර්මාණයක්
වෙ සෘජු කාරක දිනයෝඩය (Rectifier Diode) භාවිතනයේ ප්රතයාවර්ථ ධාරාවක් සරෙ ධාරාවක් බවට
පරිවර්ථෙය කිරිනේ ක්රමනේද‚ එම ධාරාව ස්ථාවර සරෙ ධාරාවක් බවට පේකිරිනේ උපක්රම සහ
සරෙධාරා පරිපථයක් සැකසීම පිළිබඳ අධයයෙය කරනු ෙබයි.
එදිනෙදා භාවිතනේ පවතිෙ ඉනෙක්නරානික උපකරණ නබානහෝමයක් ක්රියාේමක වනුනේ සරෙ ධාරා
(Direct Current/Dc.) විදුලිනයනි. ගුවේ විදුලි, රූපවාහිනී වැනි උපකරණ සඳහා ප්රතයාවර්ථ විදුලිය
(Alternating Current/Ac.) බාහිරනයේ ෙබා දුේෙද එම විදුලිය උපකරණය අභයේතරනේදී සරෙ
ධාරා බවට පරිවර්ථෙය කර පරිපථ ක්රියාේමක කරවනු ෙබයි. නේ අනුව සෙකා බැලුවිට ප්රතයාවර්ථ
විදුලියක් සරෙ ධාරා විදුලියක් බවට පරිවර්ථෙය කිරිම ඉතා වැදගේ නවයි.
ප්රතයාවර්ථ ධාරාවක් සරෙ ධාරාවක් බවට පරිවර්ථෙය කිරිම ප්රතයාවර්ථ ධාරා සෘජුකරණය (Ac.
Rectification) නෙස හදුේවනු ෙබෙ අතර ඒ සඳහා සෘජුකාරක දිනයෝඩ (Rectifier Diodes) භාවිත
කරනු ෙබයි. සෘජුකාරණ ක්රියාවලිය සඳහා නයාදා ගේො පරිපථ විවිධාකාර වෙ අතර එම පරිපථ හා
සෘජුකරණ ක්රියාවලිනේ ස්වභාවය අනුව සෘජුකරණ ක්රියාවලිය පහත පරිදි වර්ගකර දැක්විය හැක.
සෘජු කරණය

අර්ධ තරංග සෘජුකරණය

පුර්ණ තරංග සෘජුකරණය

මැද සවුෙේ පරිොමක සහිත
සෘජුකරණය

නස්තු සෘජුකාරක සහිත
සෘජුකරණය

අර්ධ තරංග සෘජුකරණය Half wave Rectification

නේ සඳහා සෘජුකාරක දිනයෝඩයක් භාවිත කරයි. සෘජුකාරක දිනයෝඩයක ෙක්ෂණික අනුව නපරෙැඹුරුනේදී එය
හරහා ධාරාව ගො යාම හා පසු ෙැඹුරුනේදී ධාරා ගමේ නොකිරිම යෙ ගුණාංග නමහිදී භාවිත කරනු ෙබයි.
අර්ධ තරංග සෘජුකරණ ක්රියාවලිය සඳහා පරිොමකයක් අවශය නොවෙ අතර ප්රතයාවර්ථ නවාල්ටීයතාව අඩු
කරගැනීම සඳහා (අවකරණය) පරිොමක භාවිත කරනු ෙබයි. ෙමුේ ගුරු අේනපානතහි සඳහේ ආකාරය අනුව
පරිොමකයක් හා දිනයෝඩයක් භාවිතනයේ අර්ධ තරංග සෘජුකරණය පිළිබඳ සෙකා බෙමු.

3.3.1 රුපය

ඉහත 3.3.1 රුපයට අනුව පරිොමකනේ ද්වවිතියිකනේ A හා B නකෙවර වෙ පිළිනවලිේ ධෙ හා සෘණ තරංග
අර්ධ නගාඩෙැනගෙ අවස්ථාව (t1කෙ ප්රාේතය) සෙකමු. A නකෙවර තරංගය ෙැඹුරු නවෝල්ටීයතාව(0.7V)
ඉක්මවේම දිනයෝඩය නපරෙැඹුරු වෙ අතර දිනයෝඩනේ ඇනෙෝඩනේ සිට කැනතෝඩ කරා විදුලිය ධාරාවක් ගමේ
කරයි.
නමවිට පරිපථනේ D නපාදු අග්රයට (com) සානේක්ෂව C අග්රයට (ප්රතිදාෙයට) ධෙ අර්ධයක් ෙැනබෙ
අතර පරිපථය සංවෘත බැවිේ භාරය (L) හරහා I ධාරාවක් ඊතෙනයේ නිරූපෙය කරෙ දිශාවට ගොයයි.
ඊෙඟ කාෙ ප්රාේතරනේදී (t2) පරිොමකනේ A නකළවර සෘණ තරංග අර්ධයක් සහ B නකළවර වෙ ධෙ
තරංග අර්ධයක් පිහිටයි. නේ අවස්ථානේදි දිනයෝඩනේ ඇනෙෝඩය සෘණ විභවය පිහිටෙ බැවිේ දිනයෝඩය පසු
ෙැඹුරුනවයි. දිනයෝඩය හරහා ධාරාවක් නොගෙයි. C නකළවරට ධෙ නවාල්ටීයතාවක් නපේනුේ නොකරයි.
t3 කාෙ ප්රාේතරනේදී ෙැවතේ A හි ධෙ අර්ධයේ පිහිටෙ බැවිේ දිනයෝඩය නපරෙැඹුරුවීමක් සිදුනවයි.
නේ ආකාරයට දිනයෝඩය නපර ෙැඹුරු වෙ අවස්ථාවෙ දී පමණක් (එෙේ A හි ධෙ අර්ධය ආපාතෙය වෙ
අවස්ථානේදී) භාරය නවත ප්රතිදාෙයේ ෙැනබයි. නමම ප්රතිදාෙය 3.3.1 ප්රස්ථාරනයේ දැක්නේ.

A හි ප්රදාෙ තරංගය

C හි ප්රතිදාෙ තරංගය

3.3.1 ප්රස්ථාරය

3.3.2 රුපය
ඉහත 3.3.2 පරිපථනේ දිනයෝඩය නයාදවා ඇති දිශාව මාරුකර ඇත. නමහිදීද Aහි ධෙ තරංග අර්ධය පිහිටෙ
අවස්ථානේදී B නකළවර සෘණ තරංග අර්ධය පිහිටයි. Aහි ධෙ අර්ධය පිහිටෙ විට D1 දිනයෝඩනේ ඇනෙෝඩයට
ෙැනබනුනේ සෘණ නවෝෙීයතාවයකි. නමවිට ( t1 කාෙ ප්රාේතනේදී) දිනයෝඩය පසු ෙැඹුරුවෙ අතර දිනයෝඩය
හරහා ධාරා ගමෙක් සිදු නොනවයි. t2 කාෙ ප්රාේතරය එෙනබේම පරිොමකනේ A නකළවර සෘණ අර්ධනේද
B නකළවර ධෙ අර්ධයද පිහිටයි. දිනයෝඩනේ කැනතෝඩයට සෘණ විදුලියක් ෙැනබෙ බැවිේ නමම නවාල්ටීයතාව
- 0.7V (ෙැඹුරු නවාල්ටීයතාව) ඉක්මවේම දිනයෝඩය නපර ෙැඹුරු නවමිේ
E ෙක්ෂනේ සෘණ

නවාල්ටීයතාවයක් පිහිටයි. නමවිට L භාරය හරහා D නකළවර සිට E දිශාවට සේමත විදුලි ධාරාව I පරිපථනේ
දැක්නවෙ පරිදි ගමේ කරයි. නේ අවස්ථානේදී ප්රතිදාෙ තරංගය 3.3.2 ප්රස්ථාරනයේ නිරුපණය නකනරයි.

A හි

ප්රදාෙ තරංග

E හි ප්රතිදාෙ තරංග

3.3.2 ප්රස්ථාරය
ඉහත පරිපථ නදනකේ පැහැදිලි වනුනේ දිනයෝඩය නයාදවෙ දිශාව අනුව ප්රතිදාෙය නෙස ධෙ නහෝ
සෘණ නවෝෙීයතාවයක් (නපාදු අග්රය Dට සානේක්ෂව ) ෙබා ගත හැකි බවයි.
නමහිදී ෙැනබෙ ප්රතිදාෙ නවාල්ටීයතා තරංගය ප්රදාෙ තරංගය සමඟ සැසදීනේදී ප්රධාෙ තරංගනයේ එක්
අර්ධයකට සමාෙ නවයි. එෙේ පුර්ණ තරංගනයේ අර්ධයක් නවයි. නේ නිසා නමය අර්ධ තරංග සෘජුකරණය
නෙස හදුේවයි.
ප්රතිදාෙ නවාල්ටීයතාව (Output Voltage)Vo ut
නමහිදී ප්රතිදාෙ නවාල්ටීයතාව සරෙධාරා නවාල්ටීයතාව (Vdc)ට සමාෙනේ.
ප්රතිදාෙය නෙස එක් අර්ධ චක්රයක් ෙැනබෙ බැවිේ
නවාල්ටීයතාව Vdc
ෙමුේ
π
ප්රධාෙ නවාල්ටීයතාව 1V සඳහා ෙැනබෙ ප්රතිදාෙය

=
=

උච්ච නවෝල්ටීයතාව
π

0.314
Vdc = 1Vp
π

=

Vp

=

π

1Vp
0.314

Vdc = 0.318 Vp
ෙමුේ

Vp = 1.414Vrms
Vdc = 0.314 x 1.414Vrms
Vdc = 0.45Vrms

ප්රතිදාෙ නවාල්ටීයතාව = 0.45 Vrms
Vdc = 0.45Vrms
නමහිදී ෙැනබෙ ප්රතිදාෙය සැපයුේ නවෝල්ටීයතාවනයේ අර්ධයකටේ වඩා අඩුනවයි.

සුමටෙය (Smoothing)

ඉහත ප්රතිදාෙය වශනයේ ෙැනබෙ නවාල්ටීයතාව රැලිති සහිත එකක් නවයි. නමවැනි නවාල්ටීයතා
මගිේ ඉනෙක්නරානික් පරිපථ ක්රියා කිරිනේදී නදෝෂ තේවයේ ඇතිනවයි. එබැවිේ නමම නවාල්ටීයතාව සුමටෙය
කළයුතු නවයි. සුමටෙය කිරිම යනු තරංගනේ රැලිති ඉවේ කර විචෙෙයේනගේ නතාර සරෙ ධාරා තරංගයක්
නිපදවීමයි. නේ සඳහා ධාරිත්රකයක් නයාදවනු ෙබෙ අතර එය සුමටෙ ධාරිත්රකය (Smoothing Capacitor)නෙස
හඳුේවයි.

3.3.3a රුපය

3.3.3b රුපය
සුමටෙ ධාරිත්රකය නයදවීම

සුමටෙ ධාරිත්රක නයදවු විට ප්රතිදාෙ Dc නවාල්ටීයතාව වැඩිවෙ අවස්ථානේදී ධාරිත්රකය ආනරෝපෙ කර ගේො
අතර ප්රතිදාෙයේ නොමැතිවිට ධාරිත්රකය විසර්ජෙය නවමිේ භාරය නවත විදුලිය සපයයි. ඊෙඟ ධෙ අර්ධනේදී
ෙැවතේ ධාරිත්රකය ආනරෝපෙය නවයි. නමම ආනරෝපෙ විසර්ජෙ ක්රියාව දිගිේ දිගටම සිදුවෙ අතර වැඩි
ධාරිතාවක් සහිත ධාරිත්රකයක් නයදවු විට එහි වැඩි ආනරෝපෙ ප්රමාණයක් තැේපේ කරෙ බැවිේ ධාරිත්රකය
සේපුර්ණනයේම විසර්ජෙය විමට ප්රථම ෙැවතේ ආනරෝපෙය නවයි. එවිට ප්රතිදාෙ නවාල්ටීයතාව රැලිති
ස්වභාවය අඩු වඩාේ ස්ථායි සුමටවූ එකක් බවට පේනවයි. (3.3.3 a ,b,c,d ප්රස්ථාර)

3.3.3 a ප්රස්ථාරය

3.3.3 b ප්රස්ථාරය

3.3.3 c ප්රස්ථාරය

3.3.3 d ප්රස්ථාරය

අර්ධ තරංග සෘජුකරණනේදී ප්රතිදාෙනේ රැලිති සංඛ්යාතය ප්රධාෙ නවාල්ටීයතාවනේ සංඛ්යාතයට සමාෙනේ.

පුර්ණ තරංග සෘජුකරණය (Full wave Rectifications)
ඉහත සඳහේ කරෙ ෙද ආකාරයට අනුව පුර්ණ තරංග සෘජුකරණය ක්රම නදකක් මගිේ සිදුකළ හැක.

(A)මැද සවුෙේ පරිොමක සෘජුකරණය (Center tapped transform rectification)
නමහිදී මැද සවුෙේ (Center trapped) පරිොමකයක් සහ සෘජුකාරක දිනයෝඩ නදකක් භාවිත කරනු ෙබයි.
පරිොමක පිළිබඳව 13 නර්ණිය 2.6 නිපුණතා මට්ටම යටනේ හදාරා ඇතේ මැද සවුෙේ පරිොමකයක් පිළිබඳ
නකටිනයේ විමසා බෙමු.

3.3.4 රුපය
මැද සවුෙේ පරිොමකනේ තරංග පිහිීම
3.3.4 රූපනේ දැක්නවේනේ මැද සවුෙේ පරිොමකයක සංනක්ත සටහෙකි. නමහි ද්වවිතියික දඟරනේ A,B හා C
යනුනවේ අග්ර තුෙක් පිහිටුවා ඇත. නමහි B අග්රය මැද සවුෙත (Center Tap) නෙස හදුේවනු ෙබෙ අතර A-B
හා B-C අතර සමාෙ නපාට ගණෙක් පවති. නමනස් සමාෙ නපාට ගණෙක් පවතිෙ නිසා A-B හා B-C අග්ර අතර
සමාෙ නවාල්ටීයතාවක් ඇතිනවයි. නමහි B අග්රයට සානේක්ෂව A අග්රනේ පිහිටෙ තරංගනේ ධ්රැවියතාවයට
ප්රතිවිරුද්වධ ධ්රැවියතාක් සහිත තරංගයක් C අග්රනේ පිහිටයි. නේවා සෑමවිටම ප්රතිවිරුද්වධ නේ.
3.3.4 රුප සටහනේ නමය පැහැදිලි නවයි.

3.3.4 a රුපය
ඉහත 3.3.4.a රූපනේ පරිදි දිනයෝඩ නදකක් සේබේධ කර පරිපථය නගාඩෙගයි.
දඟරනේ A නකළවර ධෙ තරංග අර්ධය පිහිටෙ විට C නකළවර සෘණ තරංග අර්ධය නගාඩෙැනගයි. නමවිට D1
දිනයෝඩය නපර ෙැඹුරු වෙ අතර D2 පසු ෙැඹුරුනවයි. D1 හරහා ධෙ තරංග අර්ධය E නවත ගමේ කර L බාරය
ඔස්නස් F හරහා B නවත පැමිනණයි. මීෙඟ කාෙ ප්රාේතනේදී C හි ධෙ තරංග අර්ධය පිහිටෙ අතර A හි
සෘණ අර්ධය පිහිටයි. නමවිට D1 පසු ෙැඹුරු වෙ අතර D2 නපර ෙැඹුරුව නවයි. නමවිටද ධණ අර්ධය D2
හරහා පැමිණි E ෙක්ෂය නවත ෙැනබයි. එතැේ සිට L බාරය හරහා ගමේ කර F නවතිේ පරිොමකනේ මැද
සවුෙත B නවත පැමිනණයි. අවස්ථා නදනකහිදීම ධාරාව E සිට භාරය හරහා F දිශාවට ගො යයි. නමහිදී E
ෙක්ෂනේ සෑමවිටම ධෙ අග්රය නෙස ක්රියාේමක නවයි. නමහිදී ප්රදාෙ තරංගනේ අර්ධ නදක සඳහාම ප්රතිදාෙයක්
ෙැනබෙ බැවිේ පුර්ණ තරංග සෘජුකරණයක් නෙස හදුේවයි.
සරෙ ධාරා ප්රතිදාෙ VDC =
ප්රතිදාෙ අගය,
ෙමුේ

VDC =

2Vp
π
2 Vp
0.314

( තරංග අර්ධ නදකට)
=

0.637Vp

Vp = 1.414VRMS
VDC

= 1.414 VRMS x 0.637
VDC = 0.9 Vrms

ප්රතිදාෙ තරංගනේ රැලිති සංඛ්යාතය ප්රදාෙ තරංගයනේ සංඛ්යාතය නමේ නදගුණයක් නවයි.

සුමටෙය සඳහා ප්රතිදාෙයට ධාරිත්රකයක් නයදවු කෙ ප්රතිදාෙ තරංගය 3.3.5b සටහනිේ දැක්නවෙ පරිදි
සුමටෙය නවයි.

3.3.4 a ප්රස්ථාරය

(b)

3.3.4 b ප්රස්ථාරය

නස්තු සෘජුකාරක සෘජුකරණය Bridge Rectifier Rectification

නස්තු සෘජුකාරක සෘජුකරණය නමහිදී සෘජුකාරක දිනයෝඩ හතරකිේ සකසෙ ෙද සෘජුකාරක නස්තුවක්
භාවිත කරයි.

3.3.5 a රුපය
3.3.5.a රූපනේ සඳහේ පරිපථනේ t1 කාෙ ප්රාේතනේදී පරිොමකය නදනකෙවර එෙේ A හා B නකළවර වෙ
පිළිනවලිේ ධෙ සහ සෘණ තරංග නේරණය වේනේ යැයි සිතමු. නමවිට A හි පිහිටෙ ධෙ තරංගය මගිේ D1
දිනයෝඩය නපර ෙැඹුරු වෙ අතර එම තරංග අර්ධය D2 දිනයෝඩය පසු ෙැඹුරු වී ඇති බැවිේ D නවත ගමේ
කරයි. නමවිට D හි ධෙ විභවයක් නගාඩෙැනේ නමම තරංග අර්ධය L භාරය හරහා ගමේ කර E ඔස්නස් F
නවත පැමිනණයි. නමහිදී D4 පසු ෙැඹුරු වී අතර D2 නපර ෙැඹුරු වී ඇති බැවිේ D2 හරහා F සිට G දිශාවට
ධාරාව ගෙෙ අතර එම ධාරාව දඟරනේ H නකෙවර නවත පැමිණ පරිපථය සේපුර්ණ කරයි. භාරයට විදුලිය
ෙබානදයි නමම ධාරා ගමේ මාර්ගය රුපනේ ඊතෙ මගේ දක්වා ඇති අතර පහත පරිදි නේ.
A

C

D

E

F

G

H

B

t2 කාෙ ප්රාේතනේදී දඟරනේ H නකළවර නවත තරංග අර්ධයද A නකළවර සෘණ තරංග අර්ධයද පිහිටයි.
නමවිට D3 හා D4 දිනයෝඩ නපර ෙැඹුරු වෙ අතර D1 හා D2 පසු ෙැඹුරු නවයි. නමම අවස්ථානේදී t2 හිදී
ද පරිපථනේ D හි ධෙ විභවයක් පිහිටයි. නේ අනුව t1 හා t2 කාෙ ප්රාේතර නදනකහිදීම D හි ධෙ විභවයේ
පිහිටෙ අතර D සිටE දිශාවට L භාරය හරහා ධාරාව ගමේ කරයි. ධාරා ගමේ මාර්ගය තිේ ඊතෙ මගිේ
දක්වා ඇති අතර එය ප රිදි නේ.
B

H

D

E

F

G

C

A

ප්රදාෙය කරනු ෙබෙ ප්රතයාවර්ථ තරංගනේ අර්ධ නදක සඳහා එෙේ පුර්ණ තරංගය සඳහා ම ප්රතිදාෙයක්
පවතිෙ බැවිේ නමම ක්රමය ද පුර්ණ තරංග සෘජුකරණ ක්රමයකි.
නමහිදී ප්රතිදාෙ නෙස තරංග අර්ධ නදකම ෙැනබෙ බැවිේ ප්රතිදාෙ නවාල්ටීයතාව
VDC

=

0.9 Vp

නවයි.

නමම පරිපථයටද සුමටෙ ධාරිත්රකයක නයදවීනමේ (3.3.5 a ප්රස්ථාරය පරිදි) සුමට ප්රතිදාෙ නවෝෙීයතාවක්
ෙබාගත හැක.
A හි ප්රදාෙ තරංගය

B හි ප්රදාෙ තරංගය

3.3.5 b රුපය
D හි ප්රතිදාෙ තරංග

සුමට ප්රතිදාෙය
3.3.5 a ප්රස්ථාරය

නමනතක් සාකච්ඡා කරෙ ෙදනද්ව ප්රතයාවර්ථ නවෝල්ටීයතාවක් සෘජුකරණ ක්රියාවලිය මඟිේ සරෙ
නවෝල්ටීයතාවක් බවට පරිවර්ථෙය කර ගේො ආකාරය සහ සුමටෙය කර ගේො ආකාරය පිළිබඳවයි. ෙමුේ
සැපයුේ නවාල්ටීයතාවනේ විචෙෙයේ අනුව ඉහත සෘජුකරණය කරණය ෙද සරෙධාරා නවෝල්ටීයතාව ද
විචෙෙය වීේ වෙට බඳුේනවයි. නමය ඉනෙක්නරානික් උපකරණ ක්රියාේමක වීමට ගැටලුවක් වෙබැවිේ
ප්රතිදාෙ නවෝෙීයතාව ස්ථායි අගයක පවේවා ගේො ආකාරය පිළිබඳව සෙකා බෙමු. නමම ක්රියාවලිය
නවෝෙීයතා යාමෙය කිරිම (Voltage regulation)නෙස හඳුේවයි.

3.3.6 නවාල්ටීයතා යාමෙය (Voltage regulation)
නවාල්ටීයතා යාමෙය යනු සැපයුනේ නවෙස්වීේ අනුව ප්රතිදාෙ නවෝල්ටීයතාවනේ විචෙෙයවීේ සිදු නොවෙ
අයුරිේ ස්ථාවරව පවේවා ගැනීමයි. එෙේ සැපයුේ නවෝල්ටීයතාව විචෙෙය වුවද ප්රතිදාෙය ඒකාකාරී
නවෝල්ටීයතාවක් නෙස පවේවා ගැනීමයි.
නවාල්ටීයතා යාමෙය සඳහා භාවිත වෙ ක්රම නදකකි.

3.3.6.1 නසෙර් දිනයෝඩයක් භාවිතනයේ නවෝල්ටීයතා යාමෙය.
3.2 නිපුෙතා මටිටනේදී නසෙර් දිනයෝඩයක ොක්ෂණික පිළිබඳව ඔබ නේ වෙ විටේ හදාරා ඇත.නමම
ොක්ෂණික බාවිතනයේ නසෙර් දිනයෝඩයක් යාමෙ ක්රියාවලිය සඳහා නයාදාගේො ආකාරය පහත
පරිපථනයේ නපේවයි. (3.3.6.1 රුපය)

3.3.6.1 රුපය

නසෙර් දිනයෝඩනේ නසෙර් නවෝල්ටීයතාව Vz නවයි. නමම නසෙර් නවෝල්ටීයතාව (Vz)‚ භාරය සඳහා
ෙබාගතයුතු ස්ථාවර නවාල්ටීයතාවට (VRL) සමාෙ අගයකිේ නතෝරා ගත යුතුය. එෙේ RLභාරය සඳහා තිබිය
යුතු නවාල්ටීයතා අගයට සමාෙ අගයක් සහිත නසෙර් නවාල්ටීයතාවක් (VZ) ඇති දිනයෝඩයක් නමහිදී භාවිත
කළ යුතුයි.
සැපුයේ නවාල්ටීයතාව Vs නසෙර් නවාල්ටීයතාව Vz ඉක්මවේම දිනයෝඩය හරහා එහි කැනතෝඩනේ
සිට ඇනෙෝඩය දක්වා ධාරාවක් (Iz) ගො යෙ අතර දිනයෝඩය නදනකෙවර විභවය නසෙර් නවාල්ටීයතාවනේම
(Vz) ස්ථාවරව පවේවා ගනියි. Vs සැපයුේ නවාල්ටීයතාවය වැඩිවේම දිනයෝඩය හරහා ධාරාව (Iz) වැඩිනවයි.
ෙමුේ දිනයෝඩය නදනකෙවර විභව අේතරය (Vz) නියතව පවේවා ගනියි. නේ නිසා භාරයට ෙැනබෙ
නවෝල්ටීයතාව (VRL) ද ස්ථාවරව පවේවා ගනියි. නමය නවාල්ටීයතා යාමෙ ක්රියාවලියයි.
සැපයුේ නවාල්ටීයතාව තව දුරටේ වැඩි කරේම දිනයෝඩය හරහා ගෙෙ ධාරාව වැඩිනවයි. නමම ධාරාව උපරිම
නසෙර් ධාරාව (Iz) ඉක්මවේම උේසර්ජෙය වෙ ජවය නිසා දිනයෝඩය බිඳ වැනටයි. නමම බිඳ වැටුේ
අවස්ථානේදී දිනයාඩනේ උේසර්ජෙය වෙ ජවය Pd max පහත අයුරිේ ගණෙය කළහැක.
උේසර්ජෙ ජවය

Pd = Imax x Vz

Pd max - උපරිම උේසර්ජෙ ජවය
Imax - උපරිම ධාරාව
Vz - නසෙර් නවෝල්ටීයතාව
ඉහත සමීකරණනයේ දිනයෝඩනේ පැවතිය යුතු ජවය ගණෙය කළ හැක.
නර්ණිගත ප්රතිනරෝධකය
පරිපථනේ නර්ණිගත ප්රතිනරෝධකයක් (Rs) නයාදවනු ෙබෙ අතර නමම ප්රතිනරෝධකය නසෙර් නවාල්ටීයතාව
(Vz) ට වඩා වැඩිවෙ නවෝෙීයතාව පවේවා ගැනීමට උපකාරි නවයි. එනමේම පරිපථනේ ගෙෙ ධාරාව සීමා
කිරිමට නයාදවයි.
නර්ණිගත ප්රතිනරෝධකනේ අගය (Rs) ගණෙය කිරීම
නර්ණිගත ප්රතිනරෝධය =
Rs =

සැපයුේ නවාල්ටීයතාවය − නසෙර් නවාල්ටීයතාව
උපරිම නසෙර් ධාරාව

(Vs − Vz)
Iz max

Rs = නර්ණිගත ප්රතිනරෝධය (Ohms - Ω)
Vs = සැපුයේ නවාල්ටීයතාව (Volts)
Vz = නසෙර් නවාල්ටීයතාව (Volts)
ප්රතිනරෝධකනේ ජවය = (සැපුයේ නවාල්ටීයතාව - නසෙර් නවාල්ටීයතාව) x සැපුයේ ධාරාව
PRS = (Vs - Vz) x Is
PRS - ප්රතිනරෝධකනේ ජවය (නවාටි W)

3.3.6.2 සංගෘහිත පරිපථ (Integrated Circuit-IC) භාවිතනයේ නවෝල්ටීයතා යාමෙය.
නවෝල්ටීයතාව ස්ථායිකරණය පහසුනවේ කර ගැනීම සඳහා ස්ථායිකාරක සංගෘහිත පරිපථ නයාදාගත හැක.
නමම සංගෘහිත පරිපථ ප්රතිදාෙය වශනයේ වඩාේ ස්ථායි වු නවෝල්ටීයතාවක් ෙබානදයි. ස්ථායිකරණය සඳහා

සංගෘහිත පරිපථ ගණොවක් භාවිතා වුවද නමහිදී කාණ්ඩ නදකකට අයේ සංගෘහිත පරිපථ හතරක් පිළිබද
අවධාෙය නයාමු කරනු ෙබයි.
(a) 78xx හා 79xx කාණ්ඩය
ධෙ නවෝල්ටීයතා ස්ථායිකරණ කිරිමට 78xx කාණ්ඩනේ සංගෘහිත පරිපථ (IC) ද, සෘණ නවෝල්ටීයතාව සඳහා
79xx කාණ්ඩයද නයාදාගනියි. 78 ධෙ නවෝල්ටීයතාව ද 79 සෘණ නවෝල්ටීයතාවද නිරූපණය කරයි. අග
ඉෙක්කේ නදනකේ (xx) නවෝල්ටීයතාව ප්රකාශ කරයි. පහත (3.3.6.2 a) වගුනවේ නමම අගයේ දැක්නේ.

3.3.6.2 a වගුව
අදාෙ පරිපථ සටහේ පහත රූපනයේ දැක්නේ.

3.3.6.2 රුපය
(b) LM 317 හා LM 337 කාණ්ඩය
LM 317 ධෙ නවෝල්ටීයතා යාමෙයද 337 සෘණ නවෝල්ටීයතා යාමෙයට ද භාවිතා කරයි. විනශ්ෂේවය වනුනේ
නමම සංගෘහිත මගිේ ප්රතිදාෙ නවෝල්ටීයතාව 2V සිට 37V දක්වා විචෙෙය කර හැකි අයුරිේ පරිපථය
සකස්කෙ හැකි වීමයි. පරිපථ සටහෙ 3.3.6.3 රූපනයේ දැක්නවයි.

අංකය
LM 317
LM 337

අවම ප්රතිදාෙය (V)
+2V
-2V

උපරිම ප්රතිදාෙය (V)
+37V
-37V

3.3.6.2 b වගුව

ඉහත පරිපථනේ විචෙය ප්රතිනරෝධකය V/R සීරු මාරු කිරිනමේ අවශය ප්රතිදාෙ නවාල්ටීයතාව සකසා ගත හැක.

ද්වවිේව ජව සැපයුමක් ස්ථායිකරණය කිරිම සඳහා සංගෘහිත නදකක් භාවිත කළ යුතු අතර අදාෙ පරිපථ සටහේ
3.3.5 රූපනයේ දැක්නේ.

සාරාංශය
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ප්රතයාවර්ත විදුලියක් සරෙ විදුලියක් බවට පරිවර්තෙය කිරිම සෘජුකරණය නෙස හදුේවයි.
සෘජුකරණය පුර්ණ තරංග හා අර්ධ තරංග වශනයේ නදයාකාර නේ.
පුර්ණ තරංග සෘජුකරණය දිනයෝඩ නදකක් හා මැද සවුෙේ පරිොමකයකිේ සිදු කරනු ෙබයි.
නස්තු සෘජුකාරකයක් භාවිතනයේද පුර්ණ තරංග සෘජුකරණය කළ හැක.
සෘජුකරණනයේ පසු ප්රතිදාෙ නවෝල්ටටියතාවනේ රැලිති ඉවේකිරිම සඳහා සුමටෙ කළයුතු අතර
ධාරිත්රකයක් නයදවීනමේ නමය කළ හැක.
විචෙෙය වෙ සරෙ ධාරා මගිේ උපකරණ ක්රියාකරවීනේ දී ඒවා නිසි නෙස ක්රියා නොකරයි.
විචෙෙය වැෙැක්වීම සඳහා නවාල්ටීයතා යාමෙය කළ යුතුය.
නේ සඳහා නසෙර් දිනයෝඩ නහෝ සංගෘහිත පරිපථ භාවිත කරයි.
78xx හා 79xx කාණ්ඩ වෙ සංගෘහිත මගිේ පිළිනවලිේ ධෙ හා සෘණ නවෝල්ටීයතා යාමෙය කරයි.
LM 317 හා LM 337 සංගෘහිත මගිේ පිළිනවලිේ +2V - +37V ප්රතිදාෙයක් ද -2V - -37V
ප්රතිදාෙයක් ද යාමෙය කළ හැක. නමය විචෙය නවෝල්ටීයතා යාමකයකි.
එකම කාණ්ඩනේ සංගෘහිත නදකක් නයදවීනමේ ද්වවිේව නවාල්ටීයතා යාමෙ පරිපථයක් 3.3.5 රූපය
පරිදි සකස් කර ගත හැක.

ඇගයීම
(1) ප්රතයාවර්ථ ධාරා සෘජුකරණය යනු කුමක්ද?
(2) අර්ධ තරංග සෘජුකාරක පරිපථයක් අඳිේෙ.

(3) නස්තු සෘජුකාරක පරිපථයක් අඳිේෙ.
(4) 9V සරෙ ධාරා සැපයුමකිේ 5.8V 50mA ස්ථාවර සරෙ ධාරාවක් ෙබා ගැනීම සඳහා නසෙර්
දිනයෝඩයක් නයදවු යාමෙ පරිපථයක් ඇඳ උපාංග අගයයේ ගණෙය කරේෙ.
(5) +9V ප්රතිදාෙයක් ෙබා ගැනීම සඳහා සුදුසු සංගෘහිත පරිපථ නයදු යාමෙ පරිපථ සටහෙක් අඳිේෙ.
(6) ප්රතිදාෙය විචෙෙය කළ හැකි ද්වවිේව ජව සැපයුේ යාමෙ පරිපථයක් අඳිේෙ.

පිළිතුරු

(1) ප්රතයාවර්ථ ධාරාවක් සරෙ ධාරාවක් බවට පරිවර්ථෙය කිරිම සෘජුකරණයයි.
(2)

(3)

(4)

නසෙර් දිනයෝඩනේ නසෙර් නවෝල්ටීයතාව Vz නසවීම
නසෙර් නවාල්ටීයතාව

= ප්රතිධාෙ නවාල්ටීයතාව
= 5.8V

නසෙර් දිනයෝඩනේ ජවය = නසෙර් නවාල්ටීයතාව x උපරිම ධාරාව
= 5.8V x 50 x103 A
= 0.29W
නර්ණිගත ප්රතිනරෝධකනේ අගය (Rs) නසවීම
නර්ණිගත ප්රතිනරෝධය =
=

සැපයුේ නවාල්ටීයතාවය − නසෙර් නවාල්ටීයතාව
උපරිම නසෙර් ධාරාව

(9V − 5.8V)
50 x10−3 A

= 64Ω
ප්රතිනරෝධකනේ ජවය = (සැපුයේ නවාල්ටීයතාව - නසෙර් නවාල්ටීයතාව) x සැපුයේ ධාරාව
= (9V -5.8V) 50 x10-3 A
= 0.16 w

(5)

(6)

