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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

                                  ��� කා��ක ��� 

                  ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය - පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 �ය�ම �ශ්න වලට ���� සපය�න.  

 අංක 1 �ට 50 ද�වා � �ශ්නවල , � ඇ� (a), (b), (c), (d) උ�තර ව�� �වැර� ෙහ� වඩා� 

ගැළෙපන ෙහ� උ�තරය  ෙත�ර�න 

 ඔබට සැපෙයන උ�තර ප�ෙ� එ� එ� �ශ්නය සඳහා � ඇ� කව අ���, ඔබ  ෙත�රාග� 

උ�තරෙය� අංකයට සැසෙදන කවය �ළ (x) ල�ණ ෙය�ද�න 

 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 08 � අඩං� ෙ�. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ෙක�ටස 
1. ෙප�ට ස�ත ඇණයක ෙප�ට නැවත සකස්කර ගැ�මට අවශ�� �ට ඒ සඳහා ෙය�දාගත හැ�ෙ�; 

a) මැද ෙප�ං�ය (Central punch) 

b) ටැ� ක�ටලය (Tap set) 

c) ර�මරය (Rhymer)  

d) ඩ� ක�ටලය (Dye set) 

 

2. සැලැස්ම� � ඇ� ��� ස්ථාපනය� සඳහා ස���ණ ඇස්තෙ���ව� ��ෙයළ ��ෙ�� සැල��ලට 

ගත ��ෙ�; 

a) �ව� �මාණය හා ඒ සඳහා වැයවන �යදම 

b) ��ස් �මය සඳහා වන �යදම 

c) ලාභාංශ සහ ෙවන� �යද� 

d) ඉහත සඳහ� ක�� �ය�ලම 

 

3. ඇ��ය� 60ක ��� ධාරාව� ලබාග�නා �වසක ��� �ටරය සහ ෙබදාහැ�ෙ� �ව�ව අතරට 

ෙය�දාගත හැ� ��� වයරය ව�ෙ�; 

a) 7/0.67mm (2.5mm2) 

b) 7/0.50mm (2.5 mm2) 

c) 7/.35mm (10 mm2) 

d) 7/1.70mm (16 mm2) 

 

4. ��ගලය� ��� උ�න� භා�තා කර�� ��ය� ��� කා��ව� ඇ� � ��� සැරව�. එ�ට පහත 

ද�වා ඇ� �න� උපකරණය ��� �යා කර�ද? 

a) ��� ප�පථ ��නය (MCB) 

b) ෙශ�ෂ ධාරා ප�පථ ��නය (RCCB) 

c) �ලායකය (Fuse) 

d) ඉහත ද�වා ඇ� �ය�ම උපාංග 

 

 

�ය�ම ��ක� ඇ��� 
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5. ෙතකලා ��� සැප�මකට ෙ�ස් ෙෆ�ල� �ෙ� එක� (Phase Failure Relay) ස� ��ෙම� 

බලාෙප�ෙර��� ව�ෙ�; 

a) ෙතකලා ��� සැප�ම ෙජනෙ�ටර ��� සැප�ම� සඳහා මා� ��ම 

b) සැප�� ෙව���යතාව �යතව තබා ගැ�ම 

c) ෙම�ටරෙ� �මන ෙ�ගය �යතව තබා ගැ�ම 

d) එ� කලාව� �ඳ වැ �ෙන�� ��� සැප�ම �ස�� �ම 

 

6. අ� �න� �ටතට ෙගන ඇ� ���� පංකාවක අ�ය� බ� මානෙ� (Multi meter) මැ�ෙ�� වැ�ම 

��ෙර�ධ අගය� ෙප�ව� ලබ�ෙ�; 

a) ධාවන අ�ය හා ෙප�� අ�ය� 

b) ආර�භක අ�ය හා ෙප�� අ�ය� 

c) ආර�භක අ�ය හා ධාවන අ�ය� 

d) ඉහත ��ව� ෙන�ෙ�. 

 

7. �ත�ාව�ථ ධාරා ත�කලා ෙම�ටරයක �මණ �සාව මා� ��ෙ� �වැර� �මය ව�ෙ�; 

a) උදා�න සහ ස�ව අ� මා�ෙක�ට සැප�ම ලබා�ය ��ය  

b) ධා��කෙ� අ� මා�ෙක�ට සැප�ම ලබා�ය ��ය 

c) ආර�භක දඟරෙ� �ල සහ අ� මා�ෙක�ට සැප�ම ලබා�ය ��ය 

d) ධා��කය අගය ෙවනස් කර සැප�ම ලබා�ය ��ය ��ය 

 

8. ��� ජනක ය��යක ෛද�ක නඩ��ව ����ෙ�� ��ෙන�කරන �යාව� ව�ෙ�; 

a) බැට�ෙ� �ද�� ��ෙ�දය ම�ටම ප��ෂා ��ම 

b) ෙ��ෙ�ටරෙ� ජල ම�ටම ප��ෂා ��ම 

c) එ��ෙ� කපාට පරතරය ��මා� ��ම 

d) එ��ෙ� ෙත� ම�ටම ප��ෂාකර අවශ� න� �ර�ම 

 

9. අවශ�තාවය අ�ව CEB ජව සැප�ම හා ෙප�ෙර��� ජව සැප�ම (Stand by power) ම�� ක�මා�ත 

ශාලාවට ���ය ස�බ�ධකර� ලබන උපාංගය ව�ෙ�; 

a) �ය ද�ඩ (Bus bar) 

b) ෙර�ට� වහ�ව (Rotary switch) 

c) අ�ෙස�ෙ�ටරය (Isolator) 

d) ෙච�� ඕව� ස්�චය (change over switch) 

 

10. ��� ජනක ය��යක ෙව���යතාව �යතව පව�වා ගැ�ම සඳහා වඩා� ෙය�ග� ව�ෙ�; 

a) ජනක ය��ෙ� (Generator) �මණ ෙ�ගය �යතව පව�වා ගැ�ම� 

b) ඕ�ට�ෙ�ටරෙ� (Alternator) �යාකා��වය �වැර�ව පැවැ�ම� 

c) ස්වයං�ය ෙව���යතා පාලකෙ� (AVR) �යාකා��වය �වැර�ව පැවැ�ම� 

d) එ��ෙ� ��ලන ප�ධ�ෙ� (Cooling system) �යාකා��වය �� ආකාරව පැවැ�ම� 

 

11. ටැෙක� �ටරය භා�තා කර�ෙ� පහත සඳහ� �මන අගය� මැ�ම සඳහාද? 

a) ධාරාව 

b) සංඛ�ාතය 

c) �මණ ෙ�ගය 

d) ෙව���යතාව 
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12. ධාරා ප�නාමකය� භා�තාෙක�ට �පදවා ඇ� ��� උපකරණය ව�ෙ�; 

a) ම�� �ටරය (Multi meter) 

b) ��� -ඔ� �ටරය (Clip-on meter) 

c) ටැෙක� �ටරය (Tachometer) 

d) ෙව��� �ටරය (Voltmeter) 

 

13. ���මය ��න� ඇ� � �ට කාබ�ඩෙය��ස�� �� �වනය ෙය�දාගත හැක. එම උපකරණය 

හ�නා ගැ�මට ෙය�දා ඇ� ස�මත ව�ණය ව�ෙ�; 

a) ර� පාට 

b) �� පාට 

c) ෙක�ළ පාට 

d) ක� පාට 

 

14. ෙතකලා ෙම�ටරය� ෙ�ගය ෙවනස් ��ම සඳහා ��� �මය ව�ෙ�; 

a) සැප�� ෙව���යතාව සහ ධාරාව ෙවනස් ��ම 

b) සැප�ම සංඛ�ාතය සහ �ැව සංඛ�ාව ෙවනස් ��ම 

c) ස�බ�ධ කර ඇ� �ැවය� ෙවනස් ��ම 

d) �ස්�ව ෙවනස් ��ම 

 

15. ෙතකලා ෙම�ටරය කරකැෙවන �ශාව ෙවනස් ��මට අවශ� � �ට කල��ෙ�; 

a) ෙම�ටරය කරකැෙවන �ට අෙන� පැ�තට ත�� ��ම 

b) ෙම�ටරෙ� පැ�ත මා�කර �යා�මක ��ම 

c) කලාව� ෙදක� මා� ��ම 

d) කලාව� �නට ගලවා �යා�මක ��ම 

 

16. ෙතකලා ෙම�ටරය� ආර�භෙ�� එ� ��ත ධාරාෙව� ෙක�පමණ �ණය� ලබා ග�ෙ�ද? 

a) �� �ණය� පමණ 

b) ෙද�ණය� පමණ 

c) හතර �ණය� පමණ 

d) පස් �ණය� පමණ 

 

17. DOL වහ�ව� ෙය�දා ගැෙන�ෙ� �මන ජව කා�ඩයකට අය� ෙම�ට� සඳහාද? 

a) 2kW ට වඩා අ� 

b) 5kW ට වඩා අ� 

c) 5kW ට වඩා වැ� 

d) 10kW ට වඩා වැ� 

 

18. යා��ක ශ��ය ��� ශ��ය ෙවත ප�ව�තනය ව�ෙ�; 

a) ����ත පහන 

b) ��� ෙක�ෂය 

c) ��� ෙම�ටරය 

d) ��� ජනකය 
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19. ��� ��ට�මක (Electric circuit) භා�තාකරන ��� ෙය�තක (Electrical wire) සැල��ම��ය �� 

වැදග�ම සාධකය ව�ෙ�; 

a) ෙව���යතා යාමනය 

b) ධාරා බැස්ම  

c) ෙව���යතා බැස්ම 

d) ��ෙර�ධෙ� අගය 

 

20. වා� ස�කරණ ය�� වල  �කවරණය (Protection) සඳහා ෙය�දාග�නා ���ම ප�පථ ��නෙ� 

ව�ගය ව�ෙ�; 

a) A ව�ගය 

b) B ව�ගය 

c) C ව�ගය 

d) F ව�ගය 

 

21. ගෘහ ��� ප�පථයක ප�වරණ ��ෙර�ධය මැ�ම සඳහා ෙය�දාග�නා ෙව���යතාවය ව�ෙ�; 

a) 230V 

b) 120V 

c) 500V 

d) 750V 

 

22. ත� කලා ප�පථයකට ෙය�දාග�නා RCCB උපාංගයක �වැර� ���තර ව�ෙ�; 

a) 220V/ 50Hz / 30mA/2pole 

b) 220V/ 50Hz / 30MA/2pole 

c) 220V/ 60Hz / 30mA/2pole 

d) 220V/ 50Hz / 30A/2pole 

 

23. ෙතකලා ��� ප�ධ�යක නව ස�මතයට අ�ව කලා �න හ��ව�ෙ�; 

a) ර�, ක�, ��� 

b) ක�, ���, අ� 

c) ක�, ෙක�ළ, ර� 

d) ��, කහ, ��� 

 

24. ��� ප�පථ ��නයක (MCB) උපාංගෙ� �යාකා� අවස්ථා ෙදක හ��ව� ලබ�ෙ�; 

a) ෙව���යතාව හා ධාරාව මතය 

b) �ෂමතාව හා ධාරාව මතය 

c) තාප ආර�ෂාව හා ��භක ආර�ෂාව මතය  

d) ධාරාව හා ධා�තාවය මතය 

 

25. ��� උපකරණ අ� බැර �මක� (overload) ආරා�ෂා�මට ෙය�දාෙගන ඇ� �ව� ව�ෙ�; 

a) ස�නයක 

b) අ�ධ ස�නයක 

c) ��ෙල�හ 

d) එබන�� 
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26. ප�පථ පැනලයක ELR (Earth leakage Relay) ස�කර� ලබ�ෙ� �මන උපාංගය සමඟද? 

a) ��� ප�පථ ��නය (MCB) සමඟ 

b) ෙශ�ෂ ධාරා ප�පථ ��නය (RCCB) සමඟ 

c) �� කා�� ප�පථ ��නය (ELCB) සමඟ 

d) ස���ණෙය� වා��කරන ලද ප�පථ ��නය (MCCB) සමඟ 
 

27. 13A ෙ�� සඳහා භා�තාවන ස�නායකය ව�ෙ�; 

a) 7/1.04 ස�නායකය 

b) 7/0.29 ස�නායකය 

c) 7/0.67 ස�නයකය 

d) 7/0.52 ස�නායකය 
 

28. ප�පථයක ෙව���යතා බැස්ම ෙස�යාගැ�ම සඳහා ��� කා��කෙය� භා�තයට ග�නා ස�කරණය 

ව�ෙ�; 

a) 
��×��×������

���
 

b) 
��×��×�����

����
 

c) 
��×��×������

����
 

d) 
�×��×������

����
 

 

29. ��� ප�පථ සටහනක පහත සඳහ� සංෙ�ත ��ෙව�� ව�ෙ�; 

 

 

 

a) ෙතකලා ෙ��ව, මා� වහ�ව, අතරමැ� වහ�ව, �� �ැව වහ�ව 

b) �� �ැව වහ�ව, මා� වහ�ව, ෙතකලා ෙ��ව, අතරමැ� වහ�ව 

c) �� �ැව වහ�ව, මා� වහ�ව, ෙතකලා ෙ��ව, අතර මැ� වහ�ව 

d) �� �ැව වහ�ව, මා� වහ�ව, අතරමැ� වහ�ව, ෙතකලා ෙ��ව 
 

30. ෙ���ගත ෙම�ට�වල �මණ �ශාව මා� ��ම සඳහා කල��ෙ�; 

a) සැප�� අ� මා� ��ම 

b) න�ාෙ�ශකය ගලවා දැ�ම හා �ෙෂ�� දඟරෙ� අ� මා� ��ම 

c) �ෙෂ�� දඟරෙ� අ� වලට සරල ධාරාව ලබා�ම 

d) න�ාෙ�ශකෙ� අ� මා� ��ම 
 

31. ෙ��� අපසා� වහ�ෙ� �යාකා��වය ��බඳ �වැර� වග�� ව�ෙ�; 

i). ධාවනය වන අවස්ථාෙ� අ� ස�බ�ධ ෙන��ම 

ii). ධාවනය වන�ට අ� ස�බ�ධ �ම 

iii). වහ�ව ෙම�ටරෙ� ෙ�ගෙය� 75% පමණ �යා�මක � �ට �ස�� ෙ�. 

iv). ධාවනයෙන�වන අවස්ථාෙ� වහ�ෙ� අ� ස�බ�ධව පව� 

a) i හා ii 

b) ii හාiii 

c) iii හා iv 

d) i හා iv 
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32. ආර�භක ධා��කෙ� (Starting Capacitor) ල�ෂණය� ව�ෙ�; 

a) ධාරාව ගම� ��මට ෙන�හැ��ම 

b) ෙව���යතාව අ��ම 

c) ධා��කෙ� අගය අ��ම 

d) ධා��කෙ� අගය වැ��ම 
 

33. ධාවන ධා��කෙ� (Running Capacitor) ල�ෂණය� ව�ෙ�; 

a) ධාරාව හා ෙව���යතාව අ��ම 

b) ෙව���යතාව අ��ම 

c) ෙව���යතා අගය වැ�� ධා��ක අගය අ� �ම 

d) ෙව���යතා අගය අ�� ධා��ක අගය වැ��ම 
 

34. ෙතකලා ජව ප�ධ�යක ඇ� �ධාන ෙක�ටස් �වැර�ව ස�බ�ධතාව පහත �පසටහ�ව�� 

කවර�ද?  (Q - ���යා ජවය,  S - දෘශ� ජවය,  P - සත� ජවය) 

35. � ලංකාව �ළ භා�තාවන �ගත �මය ව�ෙ�; 

a) TN-C �මය 

b) TN-S �මය 

c) TT �මය 

d) IT �මය 
 

36. ඩෙය�ඩයක �වැර� සංෙ�තය ව�ෙ�;     

          

37. ��ණ තරංග ඍ�කරණ �වැර�ව ඩෙය�ඩ ස�බ�ධ පහත කවර�ද?  
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38. ෙව��� �ටරය� ප�පථයට ස�බ�ධ කර�ෙ�; 

a) ෙ���ගතව 

b) සමා�තරගතව 

c) ත� ආකාරයට 

d) ෙඩ�ටා ආකාරයට 
 

39. ත� ස�බ��ත මංධාරාව� (Line current) කලා ධාරාව� (Phase current) අතර ස�බ�ධතාවය 

�වැර�ව ��පණය ව�ෙ�; 

a) 
��

��
 

b) 
��

��
 

c) �� = �� 

d) �� = ���� 
 

40. ත� ස�බ��ත මංෙව���යතාව (Line voltage) කලා ෙව���යතාව (Phase Voltage) අතර 

ස�බ�ධතාව �වැර�ව ��පණය ව�ෙ�; 

a) 
��

��
 

b) �� = �� 

c) �� = √3�� 

d) �� = √3�� 
 

41. සම��ත ෙතකලා බැර ස�ත ත� ෙහ� ෙඩ�ටා ස�බ�ධයක �� බැරෙ� ජවය ෙස�යන ස�කරණය 

ව�ෙ�; 

a) � =  ���� 

b) � = √3�����∅ 

c) � = √3���� 

d) � = √3�������∅ 
 

42. 20Ω සහ 30Ω ��ෙර�ධ ෙදක� සමා�තරගතව ස�බ�ධ කල�ට සමක ��ෙර�ධය ව�ෙ�; 

a) 12Ω 

b) 3Ω 

c) 6Ω 

d) 24Ω 
 

43. CCTV කැමරා ආර�ෂක ප�ධ�ය� ජාලකරණෙ�� (Network) භා�තාවන ස�බ�ධකය ව�ෙ�; 

a) VGA කෙන�ටරය 

b) RJ11 කෙන�ටරය 

c) RJ45 කෙන�ටරය 

d) HDMI කෙන�ටරය 
 

44. 230V/50Hz සැප�මකට ස�බ�ධකර ඇ� �ැව 04�� �� එකලා ෙම�ටරයක ����වට වට 

ගණන (RPM) ව�ෙ�; 

a) 3000 

b) 2750 

c) 1500 

d) 1250 

�����
����
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45. ��� පංකාවක ෙ�ගය අ��මට �ධාන ෙහ��ව� ව�ෙ�; 

a) ධාවන දඟරය �ස�� �ම 

b) ආර�භක දඟරය �ස�� �ම 

c) ධා��කය �ස�� �ම 

d) ධා��කෙ� ධා�තාවය අ� �ම 

 

46. ප�නාමකය� ෙය�දා ඇ� ආස්තරණය කරන තහ� (Laminated sheet) ම�� කර� ලබන කා�යය 

ව�ෙ�; 

a) ෙව���යතාවය අ� ��ම 

b) ධාරාව අ� ��ම 

c) ��භක �ාවය වැ� ��ම 

d) �� ධාරාව ��ම 

 

47. ෙව�කරන ප�ණාමකයක (Isolating transformer) ල�ෂණය� ව�ෙ�; 

a) �දාන සැප�ම වැ��ම 

b) ��දාන සැප�ම අ� �ම 

c) �දාන සැප�ම� ��දාන සැප�ම� එකම අගය� �ම 

d) ෙව���යතා අගය ෙවනස් �ම 

 

48. ප�ණාමකයක �ාථ�කෙ� 200Vද ���කෙ� 40Vද �ාථ�කෙ� වට 400 �ට ���කෙ� වට ගණන 

ව�ෙ�; 

a) වට 20� 

b) වට 30� 

c) වට 40� 

d) වට 80� 

 

49. ෙම�ටරයක නාම �ව�ෙ� IP ය�ෙව� සඳහ� කර ඇ�ෙ�; 

a) එම ෙම�ටරය බා�ර ප�සරෙ� ඇ� බලපෑම වලට ඔෙර��� �ම ��බඳව ද�වන 

හැ���මය 

b) එම ෙම�ටරෙ� ජව �මාණය ��බඳව ද�වන හැ���මය 

c) එම ෙම�ටරය කරකැෙවන වට ගණන ��බඳව ද�වන හැ���මය  

d) එම ෙම�ටරය ස�බ�ධ ෙව���යතාවය ��බඳව ද�වන හැ���මය 

 

50. ත�කලා ���� පංකාවක දඟර ෙකලවරව� 03� �ටතට ෙගන ඇත. එම අ� �න A, B හා C ෙලස 

න�කර ඇත. ඒවා අතර ��ෙර�ධ පහත ප�� ෙ�. 

 A හා C අතර ��ෙර�ධය 430 ෙ�. 

 B හා C අතර ��ෙර�ධය 210 ෙ�. 

       ඉහත ෙම�ටරෙ� ආර�භක දඟරෙ� ෙදෙකළවර ව�ෙ�; 

a) B හා C 

b) A හා C 

c) B හා B 

d) ඉහත ��ව� ෙන�ෙ�. 

(01 x 50 = ල�� 50) 
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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

                                  ��� කා��ක ��� 

                  ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය - පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස් 

 ෙමම ෙක�ටෙස� පළ� �ශන්ය ඇ��ව �ශ්න හතරකට (04) ���� සපය�න (පළ� (01) �ශ්නය 
අ�වා�ය වන අතර ���� ලබා�ය �� �� �ශ්න සංඛ�ාව හතර� (04) �ය ��ය) 

 ෙමම ෙක�ටස සඳහා ���� සැප�ම සඳහා �ශ්න ප�ෙ� � ඇ�  ඉඩ භා�තා කර�න. 

 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 06 � අඩං� ෙ�. 
 ගණක ය��ය භා�තා කළ හැක. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ෙක�ටස 

1.  

a) ස්ථාන ෙදක�� ෙවනෙවනම �යාකර�මට හැ� �ය �ස ්පහ� ප�පථය� (Fluorescent Lamp 

Circuit) ඇඳ ද�ව�න. 

i). ෙ� සඳහා �යාකා� සැලැසම් (Function plan)ඇඳ ෙක�ටස ්න� කර�න            (ල�� 06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii). ��� සැලැස්ම (summary plan) අ��න               (ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

�ය�ම ��ක� ඇ��� 
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iii). �ව� ලැ�ස්�ව �යා ද�ව�න                            (ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

b) �වසක වෙ�ට ස�කරන ලද ලා�� 03� ඇත. එම ලා�� ෙවන ෙවනම �යා�මක ��මට 

හැ�ය. න�� ෙමම ලා�� �ය�ල අදාල වහ� ව�� �යා �ර�තකල �ට �වස �ල ඇ� �ධාන 

වහ�ව� ම�� �ය�ම ලා�� �යා�මක කළ හැ�ය. 

ෙමම �යාව�ය සඳහ ��� ප�පථය� ඇඳ ද�ව�න (�යාකා� සැලැස්ම (Function Plan) සහ 

��� සැලැස්ම (Summary Plan)).                    

(ල�� 10) 
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2.  

a) 230V �ත�ාව�ථ ධාරා �භව සැප�මකට 1500W �ය� �ර� (�ටරය�) ස�බ�ධකර ඇ��ට 

�ය��ර (heater) ��� ගලායන ධාරාව ගණනය කර�න.             (ල�� 04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 5Ω ��ෙර�ධය� ��� 2A ධාරාව� ගලාය� න� එම ��ෙර�ධකෙ� �ෂමතාව (Power) 

ගණනය කර�න                 

(ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ��ෙර�ධ 3kΩ, ධාරාව 4mA න� ෙව���යතාවය ගණනය කර�න               

(ල�� 02) 
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3. පහත �වෘත ප�පථ සටහන ඇ�ෙර� අසා ඇ� �ශ්න වලට ���� සපය�න 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A සහ B අතර සමක ��ෙර�ධය ෙස�ය�න               (ල�� 02) 

 

 

 

b) B සහ C අතර සමක ��ෙර�ධය ෙස�ය�න               (ල�� 02) 

 

 

 

c) C සහ D අතර සමක ��ෙර�ධය ෙස�ය�න               (ල�� 02) 

 

 

 

 

d) ප�ධ�ය හරහා 5V �භව අ�තරය� ලබා� ඇ�න� ප�ධ�ය ��� ගලන ධාරාව ෙස�ය�න 

(ල�� 04) 
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4.  

a) ��� කා��ක මහෙත� ��� ��� ප�ධ�ය� ස්ථාපනය කර අවසානෙ� ��� සැප�ම ලබා�මට 

�ථම ප�ධ�ය ප��ෂා කරන �� හතර� (04) �යා ද�ව�න                         (ල�� 02) 

 

 

 

 

 

b) එම ප��ෂණ එ�� එක �පසටහන� ආධාරෙය� �ස්තර කර�න         (02 x 4 = ල�� 08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

a) ෙම�ට� පාලක (motor control) ප�පථවල භා�තාවන උපාංග හා සංෙ�ත ඉ��ප� කර�න   

(ල�� 05) 
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b) ෙතකලා ෙම�ටරයක ස�බ�ධක ෙප��ය (Terminal Box) �ළ ඇ� ස්ටා� (Star) සහ ෙඩ�ටා 

ස�බ�ධකය� (Delta Connection) ෙවන ෙවනම ඇඳ ද�ව�න                                           

(ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ෙතකලා ෙම�ටරය� ධාවනය වන අවස්ථාෙ� ශ�දය� ඇ��මට පට� ග�. ��� කා��ක මහෙත� 

වන ඔබ එම අවස්ථාෙ� කල�� �යාව�ය ෙක�ෙය� එ�� එක ප��ෂාකරන ආකාරය �යා 

ද�ව�න. (ඒ සඳහා අවශ� ��� උපකරණ අ� ආ�ද න� කර�න)       

(ල�� 10) 
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