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විදුසර ගෙදර විද්යාොරය විගේෂාාංගේ පලවන ලිපි වැඩිදුරටත් කියවන්න.  

gedaravidyagaraya.blogspot.com  

විදුලි උත්පාදකයක් හදමු 
 

සාමාන්යයෙන් විදුලි උත්පාදකෙක් යෙවත් යෙන්යේටරෙක් කිෙන්යන් ඉන්ධන්වල අන්තේගත රසාෙනික ශක්ිෙ 

විදුත් ශක්ිෙ බවට පරිවේතන්ෙ කරන් සංකීේණ ෙන්රෙක්.එයෙත් අද ලිපියෙන් විස්තර යකයරන්යන් එතරම් 

සංකීේණ යන්ාවන්, අින් කරකවා ක්රිොත්මක කල ෙැකි කුඩා යෙන්යේටරෙක් සාදා ගන්න් ආකාරෙයි. 

චුම්භක ක්යේරෙක් ො  සන්න්ාෙකෙක් අතර එකියන්කට සායේක්ෂ චලන්ෙක්  ඇි විට චුම්භක බල යේඛා 

යේදන්ෙ වීම නිසා එම සන්න්ාෙකෙ යදයකළවර යවෝල්ටීෙතාවක් වන්වා.යමම චලන්ෙ භ්රමන්ෙක් යලස අඛණ්ඩව 

සිදු වන් විට යමමඟින් විදුත් ධාරාවක් උත්පාදන්ෙ කල ෙැකියි. 

 
 

 

අවශය කරන් යේ 

 

1.යේජ්(Gauge) එක 25SWG ක් පමණ වූ තඹ කම්ි මීටර 100ක් පමණ.(විදුලි භාණ්ඩ අලුත්වැඩිො කරන් තැන්කින් 

ගන්න් පුළුවන්.) 
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2.අඟල්ට 3ක් පමණ දිග කාන්දමක් 

4.යටෝච් බල්ටබෙක් 

3.අඟල්ට 3 1/2ක් පමණ විේකම්භෙ සහිත අඟල්ට 4 ක් පමණ දිග කාඩයබෝඩ යෙෝ PVC බට කැබැල්ටලක් 

4.සමාන් යබෝල්ට යපායින්් පෑන් යදකක බඳ යකාටස් යදකක් 

5.අඩි 2ක් පමණ දිග අඟල්ට 4ක් පමණ පළල සවිමත් කාඩයබෝඩ කාඩයබෝඩ කැබැල්ටලක් යෙෝ ලෑලි කැබැල්ටලක්. 

6.ගම් (සුපේ ේූ) 

 

1.මුලින්ම විදුලි උත්පාදකයේ බඳ යකාටස සාදා ගන්න් යවන්වා.ඒ සඳො 1-රූපයේ දක්වා  බඳ යකාටසයි.එෙ ඉෙත 

සඳෙන් කල ලී කැබැල්ටයලන් යෙෝ කාඩයබෝඩ කැබැල්ටයලන් සාදා ගත ෙැකියි.රූපයේ මිනුම් දක්වා ඇත්යත් ඔබට 

දළ අදෙසක් ලබා ගැනීමට නිසා එම මිනුම් තරමක් යවන්ස් වුන්ාට කමක් න්ැෙැ. 

 

 

2.සාදා ගත් බඳ  2-රූපයේ පරිදි යකාටයස් සිරස්ව සවි කර ඇි කාඩයබෝඩ යෙෝ ලී කැබලි යදයක් එකියන්ක 

යේඛීෙව පිහිටන් පරිදි සිදුරු යදකක් විද ගන්න්. 
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3.දැන් පෑන් බට යදක යගන් 3-රූපයේ දැක්යවන් පරිදි පෑන් බට යදක සිදුරු තුලින් ෙවා,පෑන් බට යදක මැදින් 

කාන්දම අලවා ගන්න්.(යමම සිදුරු තුල පෑන් බටෙ නිදෙයස් කරකැවිෙ යුතුයි.) 

 

 

4.මින්පසු බටෙ යගන් සිරස් අතට පලා 4- රූපයේ ආකාරෙට කාන්දම සහිත පෑන් බට,PVC බටෙ මැද සිටින් යස් 

සවි කරන්න්.යමම බටෙ යදපැත්යතන් ඇි කාඩයබෝඩ අධාරක යදකට තදින් සවි විෙ යුතුයි. 

 
 

5.ආරම්භක යකලවර එලිෙට සිටින් පරිදි තඹ කම්ි මීටර සිෙෙ PVC බටෙ වටා ඒකාකාරීව ඔතා ගන්න්. 

 

6.අවසාන්යේ තඹ කම්ි යදයකලවරවල්ට බල්ටබෙට සම්බන්ධ කර, පෑන් බටෙ ඇඟිලි වලින් කරකවන්න්. 
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