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ජල වාෂ්ප ර ාකට් ර ෝට්ුව 

 

අවශ්ය ද් ව්ය 

• කුඩා ල ෝහ න යක් 

• ඝණකම අඟල් 0.2 සහ අඟල් 18ක් දිගති කම්බි කැබලි 2ක් 

• කිර  ඇබයක් 

• සැහැල්ු තැටි 2ක් මත ගැසු ඉටිපන්දම්බ 2ක් 

• ලී කැබැල් ක් 

• ලසල ෝලේප් 

• ඇණ තුනක් හා මිටියක් 

• ගිණි ලපේටියක් 

පරීක්ෂණය 

යකඩ නළලේ ලකළවරට කිර  ඇබය ලහාදින් තදට සිටින ලේ සවි කරන්න.  එහි සියුම්බ සිදුරක් ඇණයකින් 

විදින්න.  කම්බි 2ක යකඩ නළලේ ලදකළවර සිට අඟ ක් ඇතුලින් ලහාදින් ගැටගසන්න.  ලී කැබැල්  

රූපලේ ආකාරයට කපා ගන්න. රූපලේ පරිදි  ෑල්ලල් ලකාන් ව  සිට අඟ ක් ඇතු තින් ඇණ 2ක් 

ගසන්න. ලමය ලබෝේුව ේථාවරව තබා ගැනීමට උදවුලේ.  ඉටිපන්දම්බ ලදක  ෑල්ලල් ලකාන් ලදලක් සිට 

අඟල් 1ක් පමණ ඇතු තින් ලසලල්ලේප් භාවිතලයන් සවි කරන්න.  

දැන් යකඩ නළය ඉටිපන්දම්බ ව ට උඩින් සිටින ලේ රූපලේ ආකාරයට  ෑල් ට ලහාදින් සවි කරන්න. කිර  

ඇබය ලසමින් ග වා නළලේ 3/4ක් උණු ජ ලයන් පුරවන්න.  දැන් කිර  ඇබය නැවත ලහාදින් සවි 

කරන්න.  වතුර භාජනයක් තු  ලමම ලබෝේුව තබා ඉටිපන්දම්බ පත්තතු කරන්න.  

රෙහිදී සිදුවන්රන් කුෙක්ද? 

ඉටිපන්දම්බ වලින් තාපය  බාලගන නළය තු  ඇති ජ ය වාෂ්ප ලේ. ලමම වාෂ්ප කිර  ඇබලේ ඇති කුඩා 

සිදුලරන් එලියට විදී. එවිට ලබෝේුව ඉදිරියට ගමන් කරයි. ලභෞතික විද්යාලේ ඇති මු ධර්මයක් වන "සෑම 

ක්රියාවකට සමාන වු ප්රතිවිරුද්ධ ක්රියාවක් ඊට විරුද්ධ දිශාවට සිදුලේ" යන්න සනාථ ලේ. වාෂ්ප 

සිදුලරන් එළියට විදීම එක් ක්රියාවක් වන අතර ප්රතිරුද්ධ ක්රියාව වන්ලන් ඊට ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට 

ලබෝේුව තල්ු වීමයි. අභ්යවකාශ යානා ද ක්රියාකරන්ලන් ලම්බ ආකාරයටයි. යානලේ ලමෝටරලයන් පිට 

වන රත්ත වු වායුව හා ගින්දර යානලේ යට පැත්තලත්ත ඇති සිදුරකින් පිටතට පැමිලේ. ලමලේ නිදහේ වන 

වායුව අභ්යවකාශ යානය ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට තල්ු කරයි. ලමම පරීක්ෂණලේදී අප ඉලගන ගන්නා 

අලනක් කාරණය වන්ලන් ඉටිපන්දලමන්  බාගන්නා තාපය භාවිතා කර ජ ය වාෂ්ප බවට පත්තවීමයි. ලම්බ 

අන්දමටම ජ  වාෂ්ප, ශක්තිය නිපදවන බ ාගාර ව  භාවිතා කරයි. 

http://vidunanakirana.vidumanpetha.com/experiments/put%20a%20shine.html
http://vidunanakirana.vidumanpetha.com/experiments/put a shine.html


• ලමම පරීක්ෂණයට උණුවතුර භාවිතා කරන්ලන් ඇයි? 

• සීත  ජ ය භාවිතා කලල් නම්බ කුමක් සිදුලේද? 

• කිර  ඇබලේ සිදුරක් ලනාතිබුලන් නම්බ කුමක් සිදුලේද? 

  (ලමය පරීක්ෂණ කර බැලීම අන්තරාදායක ලේ.) 

• කිර  ඇබලයහි සිදුර විශා  වුලේ නම්බ කුමක් සිදුලේද? 

 


