
vidusara gedara vidyagaraya 

විදුසර ගෙදර විද්යාොරය විගේෂාාංගේ පලවන ලිපි වැඩිදුරටත් කියවන්න.  

gedaravidyagaraya.blogspot.com  

විදුලි බුබුලක් නිර්මාණය කරමු 
 

 

විදුලි බුබුලු ගෙදර ගදොගේ ඉතො බහුලව භොවිතො ගවන ගදයක්.එගෙත් ගේ විදුලි බුබුළු ඉතො අකොේයක්ෂමයි.අධික 

ගලස රත් වූ සූත්රිකොවක් ආධොරගයන් ආගලෝකය නිපදවීම තමයි ඊට ගේතු වන්ගන්.ගමම සූත්රිකො නිපදවන්ගන් 

ටංස්ටන් වැනි ඉෙල ප්රතිගරෝධයක් ඇති ගලෝෙයක් ඉතො සිහින් කේියක් බවට පත් කර ඉන් පසු එය දඟරයක් 

ආකොරයට සකස් ගකොට නැවත දඟරයක් සෑදිගමනුයි.(රූපය බලන්න)   සූත්රිකොගේ ඇති ඉෙල ප්රතිගරෝධය නිසො ඒ 

තුලින් විදුලි ධොරොවක් ෙලන විට සූත්රිකොව රත් වී ආගලෝකය නිපදනවො.ගේ සූත්රිකො සොමොනය වොතයට නිරොවරණය 

කර දල්වුවගෙොත්  ඒවො ඉතො ඉක්මනින් පිලිස්ී යනවො.ඒ නිසො විදුලි බුබුළු නිෂ්ක්රීය වොයු වලින් පුරවො තිගබනවො 

 
 

අද ගෙදර විදයොෙොරගයන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්ගන් ටංස්ටන් සූත්රිකොවක් ගවනුවට මිනිරන් කූරක් ගයොදො ෙනිමින් 

විදුලි බුබුලක් නිේමොණය කර ෙන්නො ආකොරයයි. 

 

අවශ්ය ගේවල්ව 

 

1.පැන්සලක් 

2.AA බැටරි කැබලි පෙක් පමණ 

3.ෙනකේ තඹ කේියක් (අේත් වයරයකින් ෙන්න පුළුවන්) 

4.සොමොනය වයේ කැබලි 2. 

5.ෙනකේ කොඩගබෝඩ කැබැල්වලක් 

6.වීදුරු ගබෝතලයක්     

 

1.පළමුව පැන්සල ගෙන එය ගදකට පලො මිනිරන් කූර ඉවතට ෙන්න.(ඉතො ප්රගේසගමන් කරන්න.) 

2.ඉන්පසු ගබෝතලය ගෙන පියන ඉවත් කර, ගබෝතලගේ විවරයට තදින් සවි වන ආකොරයට ෙනකේ කොඩගබෝඩ 

කැබැල්වලක් කපොෙන්න.(ගබෝතලගේ පියන ප්ලොස්ික් නේ ඒ පියනම භොවිතො කරන්න පුළුවන්.) 

3.ෙනකේ වයරගේ රබේ ආවරණය ඉවත් ගකොට තඹ කේිය ඉවතට ෙන්න.එම ඉවතට ෙත් වයරය ගදකට කපො 

කේි ගකොටස් ගදකක් සොදො ෙන්න. 

4.ඉෙත පියවරකදී අපි පැන්සගලන් ෙලවො ෙත් මිනිරන් කූගරන් අඟල්ව ගදකක පමණ ගකොටසක් අරෙන්න. 

5.ඉන්පසු 2-රූපගේ ආකොරයට ෙනකේ තඹ කූරු ගදක අඟල්ව ගදකක් පමණ දිෙ මිනිරන් කූගේ ගදගකළවරට 

අමුණො ෙන්න. 

http://gedaravidyagaraya.blogspot.com/
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6.දැන් එම ඇටුම ගබෝතලය තුලට දමො තඹ කේි කූරු ගදක කොඩගබෝඩ කැබැල්වල සිදුරු කර ඉවතට ෙන්න. 

7.එම ඉවතට ෙත් කේි කූරු ගදකට අගනක් සොමොනය වයේ කැබලි ගදක අමුණො ෙන්න. 

8. දැන් බැටරි කැබලි පෙ ගේණිෙතව ,සකස් කර ෙත් අටුමට සේබන්ධ කර ෙන්න. 

 

 

බැටරි කැබලි සේබන්ධ කල පසු මිනිරන් කූර ස්වල්වප ගවලොවකින් රත් වී රක්ත තප්ත වීමට පටන් ෙනීවි.එගෙත් 

මිනිරන් කූර ආගලෝකය විගමෝචනය ගනොකර දුේ දමමින් පමණක් තිගබනවො නේ ඉක්මනින් බැටරි විසන්ධි 

කරන්න.සොමොනයගයන් ගවෝල්ව් 7 ක විදුත් විභොවයකට ෙැලගපන මිනිරන් කූගේ ෙනකම මිලිමීටර භොෙයක් 

පමණ වනවො.ඔබ ගතෝරො ෙත පැන්සල්ව කූගේ ෙනකම ඊට වඩො අඩු නේ ගමම ඇටුම නිසි අයුරින්  ක්රියො 

ගනොකරන්න පුළුවන්.ඒ නිසො මිලිමීටර භොෙයක් ගෙෝ ඊට වඩො වැඩි ෙණකමකින් යුත් මිනිරන් කූරක් භොවිතො 

කරන්න. 

 

 

අවවොදයයි. 

 

ගමම ක්රියොවලිය අතරතුර මිනිරන් ඉතො අධිකව රත් වන නිසො කිසිවිගටක අතින් ස්පේශ් ගනොකරන්න. 

 

මිනිරන් කැබලි ඇස වලට විසිවිය ෙැකි නිසො කිසිවිගටක කූර ගබෝතලගයන් ඉවතට ගෙන ගමම ඇටුම ක්රියොත්මක 

ගනොකරන්න. 

 

ගමය නිසි පරිදි ක්රියො කරන්ගන් නැති නේ ෙැකි විෙස බැටරි විසන්ධි කරන්න. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-yN4nOQkIPaQ/VxWW4oHlnvI/AAAAAAAAAl0/ppj-UJFDHasb9N8lW4Ah83tYz72tS2QgQCLcB/s1600/fig%2B2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-LsYh8rqvrC4/VxWW4jVwo_I/AAAAAAAAAl8/aEyzp64s5ysDiLodF7RdH_ajjdXS5G7pACLcB/s1600/fig%2B3.jpg

