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মাইক্রাওক়্েভ সংজ্ঞা, অত্যন্ত উচ্চ ফ্রিক্ াক়্েন্সি এ টি

ইক্েক্রামযাগক্েটি ত্রঙ্গ, 1 GH3 বা ত্ার ববফ্রি, এবং 1 ফ্রমফ্রেফ্রমিার বেক্ 

30 বসফ্রিফ্রমিার পর্ যন্ত ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয |

এ টি ইক্েক্রামযাগক্েটি ত্রঙ্গ র্ার ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয 0.001-0.3 ফ্রমিার, 

এ টি সাধারণ বরফ্রিও ত্রক্ঙ্গর বেক়্ে ব াি ফ্র ন্তু ইেিাক্রি ফ্রবফ্র রক্ণর

বেক়্ে ৈীর্ঘ য। মাইক্রাওক়্েভগুফ্রে রািাক্র, বর্াগাক্র্াক্গ এবং মাইক্রাওক়্েভ

ওক্ভক্ে এবং ফ্রবফ্রভন্ন ফ্রিল্প প্রন্সর়ো়ে গরম  রার জেয বযবহৃত্ হ়ে।



1.2 যিক্কাক়্েন্সি রেঞ্জসহ মাইক্রাওক়্েক্ভে প্রক়্োগ উক্েখকরুন

এস-বযান্ড মাইক্রাওক়্েক্ভর ফ্রিক্ াক়্েন্সি পফ্ররসীমা হে 8 GHz বেক্ 12 GHz র্ার ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয 25 ফ্রমফ্রম

বেক্ 37.5 ফ্রমফ্রম। এই ত্রঙ্গগুফ্রে উপগ্রহ বর্াগাক্র্াগ, ব্রিবযান্ড বর্াগাক্র্াগ, রািার, মহা াি বর্াগাক্র্াগ এবং

অক্পিাৈার বরফ্রিও সংক্ ত্গুফ্রেক্ত্ বযবহৃত্ হ়ে

মাইক্রাওক়্েভ সংজ্ঞা, অত্যন্ত উচ্চ ফ্রিক্ াক়্েন্সি এ টি ইক্েক্রামযাগক্েটি ত্রঙ্গ, 1 GH3 বা ত্ার ববফ্রি, 

এবং 1 ফ্রমফ্রেফ্রমিার বেক্ 30 বসফ্রিফ্রমিার পর্ যন্ত ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয

মাইক্রাওক়্েভ ৈযান্ড(Microwave Bands)

মাইক্রাওক়্েভগুফ্রে বরফ্রিও বণ যােীর উচ্চত্র প্রাক্ন্ত পাও়ো র্া়ে, ত্ক্ব বসগুফ্রে সাধারণত্ প্ররু্ন্সির উপর ফ্রভফ্রি

 ক্র বরফ্রিও ত্রঙ্গ বেক্ আোৈা। মাইক্রাওক়্েভগুফ্রে ত্াক্ৈর ত্রঙ্গদৈক্র্ঘ যযর উপর ফ্রভফ্রি  ক্র সাব-বযাক্ন্ড

ফ্রবভি র্া ফ্রবফ্রভন্ন ত্েয সরবরাহ  রক্ । মাইক্রাওক়্েক্ভর ফ্রিক্ াক়্েন্সি বযান্ডগুফ্রে ফ্রেম্নরূপ:



wd«Kz‡qwÝ †iÄ

Microwaves Frequency Bands and Their Frequency Range



মোইকরোওকয়ভ এি অ্যোরিকেশন এিং িযিহোি:

• সিবোরিে সোিোিণ অ্যোরিকেশনগুর  1 থেকে 40 রিিোহোর্ব জ সীমোি মকিয েোকে। মোইকরোওকয়ভগুর  
ওয়যোিক স ট্রোন্সরমশকনি জনয উপযুক্ত (ওয়যোিক স  যোন থরোকর্োে  রোক্তন ব্লুরু্ে) রসিনযোক ি 
উচ্চেি িযোন্ডউইে িকয়কে। মোইকরোওকয়ভগুর  সোিোিণে িোডোি রসকেকম িযিহৃে হয় থযখোকন 
িোডোি মোইকরোওকয়ভ রিরেিণ িযিহোি েকি থসরন্সং রডভোইস এিং থমোিোই ব্রডিযোন্ড 
অ্যোরিকেশনগুর ি অ্নযোনয বিরশষ্ট্যগুর  সনোক্ত েিকে। মোইকরোওকয়ভ রযুরক্ত সম্প্রচোকিি সম্প্রচোি 
এিং থর্র কযোিোকযোকিি জনয থিরডওকে িযিহৃে হয় েোিণ েোকেি থেোর্ েিঙ্গদের্ঘবয, অ্েযন্ত 
রেেরনকেবশে েিঙ্গগুর  থেোর্ এিং েোই ফোইিোি অ্পটিে সংরমণ রিেব কনি আকি েীর্ঘবেি 
েিঙ্গদেকর্ঘবযি (রনম্ন রিকেোকয়রন্স) এি থচকয় থিরশ িযিহোরিে েোিকণ েোযবেি। মোইকরোওকয়ভ 
সোিোিণে েিূকেি থযোিোকযোকিি জনয থর্র কফোকন িযিহৃে হমোইকরোওকয়ভ সযোকর্ োইর্ থযোিোকযোি, 
িোডোি সংকেে, থফোন এিং থনরভকিশনো  অ্যোরিকেশনগুর কে সিবোরিে িযিহৃে হয়। অ্নযোনয 
অ্যোরিকেশনগুর  থযখোকন মোইকরোওকয়ভগুর  িযিহৃে হয় থসগুর  হ'  রচরেত্সো রচরেত্সো, শুেোকনোি 
উপেিণ এিং খোিোি বেরিি জনয পরিিোিগুর কেয়।



L-Band

এে বযান্ডগুফ্রের এ টি ফ্রিক্ াক়্েন্সি পফ্ররসীমা 1 ফ্রগগাহাজয বেক্ 2 ফ্রগগাহাজয পর্ যন্ত এবং মুি স্থাক্ে ত্াক্ৈর ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয 15 বসফ্রম

বেক্ 30 বসফ্রম। ত্রক্ঙ্গর এই বরঞ্জগুফ্রে বেফ্রভক্গিে, ন্সজএসএম বমাবাইে ব াে এবং সামফ্রর অযাফ্রিক্ িেগুফ্রেক্ত্ বযবহৃত্ হ়ে।

এগুফ্রে বটৃি বক্ের মাটির আর্দ্যত্া পফ্ররমাপ  রক্ত্ বযবহার  রা বর্ক্ত্ পাক্র।

S-Band

এস-বযান্ড মাইক্রাওক়্েভগুফ্রের ফ্রিক্ াক়্েন্সি পফ্ররসীমা 2 ফ্রগগাহাজয বেক্ 4 ফ্রগগাহাজয এবং ত্াক্ৈর ত্রঙ্গদৈক্র্ঘ যযর পফ্ররসর 7.5 বসফ্রম

বেক্ 15 বসফ্রম। এই ত্রঙ্গগুফ্রে বেফ্রভক্গিে বী ে, অপটি যাে বর্াগাক্র্াগ এবং ববত্ার বেিও়ো যগুফ্রেক্ত্ বযবহার  রা বর্ক্ত্

পাক্র

C-Band

ফ্রস বযান্ড ত্রঙ্গগুফ্রের পফ্ররসর 4 ফ্রগগাহাজয বেক্ 8 ফ্রগগাহাজয এবং ত্াক্ৈর ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয 3.75 বসফ্রম বেক্ 7.5 বসফ্রম। ফ্রস বযান্ড

মাইক্রাওক়্েভগুফ্রে পফৃ্রেবীর পষৃ্ঠক্ প্র াি  রার জেয ক্লি, ধুক্ো, বধা োঁ়ো, তু্ষার এবং বটৃিক্ত্ প্রক্বি  ক্র। এই মাইক্রাওক়্েভগুফ্রে

ৈরূপাল্লার বরফ্রিও বিফ্রেক্র্াগাক্র্াক্গ বযবহার  রা বর্ক্ত্ পাক্র

X-Band

এস-বযান্ড মাইক্রাওক়্েক্ভর ফ্রিক্ াক়্েন্সি পফ্ররসীমা হে 8 GHz বেক্ 12 GHz র্ার ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয 25 ফ্রমফ্রম বেক্ 37.5 ফ্রমফ্রম। এই

ত্রঙ্গগুফ্রে উপগ্রহ বর্াগাক্র্াগ, ব্রিবযান্ড বর্াগাক্র্াগ, রািার, মহা াি বর্াগাক্র্াগ এবং অক্পিাৈার বরফ্রিও সংক্ ত্গুফ্রেক্ত্

বযবহৃত্ হ়ে



Radar Applications using Microwaves



Ku-Band

এই ত্রঙ্গগুফ্রে 12 GHz বেক্ 18 GHz এর মক্ধয ফ্রিক্ াক়্েন্সি পফ্ররসীমা ৈখে  রক্ এবং 16.7 ফ্রমফ্রম বেক্ 25 ফ্রমফ্রম পর্ যন্ত

ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয রক়্েক্ । " ু" ব া়োিযজ-আন্ডারক্ ববাঝা়ে। এই ত্রঙ্গগুফ্রে মাইক্রাওক়্েভ িাক্ের িন্সির পফ্ররবত্যে

পফ্ররমাক্পর জেয উপগ্রহ বর্াগাক্র্াক্গ বযবহৃত্ হ়ে এবং ত্ারা উপ ূেী়ে অঞ্চক্ের  া া াফ্র বাত্াক্সর গফ্রত্ এবং ফ্রৈ 

ফ্রেধ যারণ  রক্ত্ পাক্র।

K-Band and Ka-Band

ব বযান্ড ত্রক্ঙ্গর ফ্রিক্ াক়্েন্সি পফ্ররসীমা 18 GHz বেক্ 26.5 GHz এর মক্ধয। এই ত্রঙ্গগুফ্রের ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয 11.3 ফ্রমফ্রম

বেক্ 16.7 ফ্রমফ্রম পর্ যন্ত।  া-বযাক্ন্ডর জেয ফ্রিক্ াক়্েন্সি পফ্ররসীমা 26.5 GHz বেক্ 40 GHz এবং ত্ারা 5 ফ্রমফ্রম বেক্ 11.3 

ফ্রমফ্রম পর্ যন্ত ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয ৈখে  ক্র আক্ । এই ত্রঙ্গগুফ্রে উপগ্রহ বর্াগাক্র্াগ, বজযাফ্রত্ফ্রব যজ্ঞাে পর্ যক্বক্ষণ এবং

রািারগুফ্রেক্ত্ বযবহৃত্ হ়ে। এই ফ্রিক্ াক়্েন্সি বরক্ঞ্জর রািারগুফ্রে স্বল্প-পফ্ররসর, উচ্চ বরক্জাফ্রেউিে এবং পুেে যবী রণ

হাক্র উচ্চ পফ্ররমাক্ণ বিিা সরবরাহ  ক্র।

V-Band

এই বযান্ডটি উচ্চ ক্ষ়েক্ষফ্রত্র জেয োক্ । রািার অযাফ্রিক্ িেগুফ্রে স্বল্প পফ্ররসক্রর অযাফ্রিক্ িক্ের মক্ধয সীমাবদ্ধ। এই

ত্রঙ্গগুফ্রের ফ্রিক্ াক়্েন্সি পফ্ররসীমা 50 ফ্রগগাহাজয বেক্ 75 ফ্রগগাহাজয। এই মাইক্রাওক়্েভগুফ্রের ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয 4.0 ফ্রমফ্রম

বেক্ 6.0 ফ্রমফ্রম পর্ যন্ত। আরও ফ্র  ু বযান্ড আক্ বর্মে U, E, W, F, D, এবং P র্ার উচ্চ ফ্রিক্ াক়্েন্সি রক়্েক্ র্া ফ্রবফ্রভন্ন

অযাফ্রিক্ িক্ে বযবহৃত্ হ়ে



মাইক্রাওক়্েভ যৈযকের্ এৈং স্বাক্যযে উপে এে প্রভাৈ(Microwave Radiation and Its Effect on

Health)

ফ্রবফ্র রণ এ টি িন্সি র্া এ টি উৎস বেক্ আক্স এবং ফ্র  ু মাধযম বা স্থাে ফ্রৈক়্ে ভ্রমণ  ক্র। সাধারণত্, আরএ ফ্রবফ্র রণ

টিফ্রভ এবং বরফ্রিও ট্রািফ্রমিার, ইন্ডা িে ফ্রহিার এবং িাইক্েফ্রর ফ্রহিাক্রর মক্ত্া ববি  ক়্ে টি ফ্রিভাইস দ্বারা উত্্পাফ্রৈত্

হক্ব। মাইক্রাওক়্েভ ফ্রবফ্র রণ রািার ফ্রিভাইস, ফ্রিি অযাক্িো এবং মাইক্রাওক়্েভ ওক্ভে দ্বারা উত্্পাফ্রৈত্ হক্ব।



Microwaves Radiation and Its Effect on Health

মাইক্রাওক়্েভ ফ্রবফ্র রক্ণর  ারক্ণ িরীক্রর ত্াপমাত্রা বাড়ক্ত্ পাক্র। বোক্খর বেক্ির মক্ত্া ৈুব যে ত্াপমাত্রা

ফ্রে়েন্ত্রণ রক়্েক্ এমে অঙ্গগুফ্রের সাক্ে ত্াক্পর ক্ষফ্রত্র ঝুোঁ ফ্র ববফ্রি। বর্ক্হতু্ িরীর দ্বারা বিাফ্রষত্ ফ্রবফ্র রণ িন্সি

ফ্রিক্ াক়্েন্সি অেুসাক্র পফ্ররবফ্রত্ যত্ হ়ে, ত্াই বিাষক্ণর হার পফ্ররমাপ  রা খুব  টিে।



মাইক্রাওক়্েভ প্রযুন্সক্তে সুযৈধা

মাইক্রাওক়্েভ প্রর্ুন্সির সুফ্রবধার মক্ধয ফ্রেম্নফ্রেফ্রখত্গুফ্রে অন্তভুযি রক়্েক্ ।

1. এর জেয ব াে ত্াক্রর সংক্র্াক্গর প্রক়্োজে বেই।

2. ত্াক্ৈর উচ্চ অপাক্রটিং ফ্রিক্ াক়্েন্সিগুফ্রের  ারক্ণ ত্ারা উচ্চ পফ্ররমাক্ণ ত্েয বহে  রক্ত্ পাক্র।

3. আমরা আক্রা সংখযা েযাক্েে অযাক্েস  রক্ত্ সক্ষম।

4.  ম খরক্ে জফ্রম র়ে: প্রফ্রত্টি িাও়োর এ টি ব াি এো া ৈখে  ক্র।

5. উচ্চ ফ্রিক্ াক়্েন্সি/ব াি ত্রঙ্গদৈক্র্ঘ যযর সংক্ ত্গুফ্রের জেয এ টি ব াি অযাক্িো প্রক়্োজে।

অসুযৈধা

মাইক্রাওক়্েভ প্রর্ুন্সির অসুফ্রবধাগুফ্রের মক্ধয ফ্রেম্নফ্রেফ্রখত্গুফ্রে অন্তভুযি রক়্েক্ ।

1.  টিে বস্তু দ্বারা ক্ষ়ে: পাফ্রখ, বটৃি, তু্ষার এবং  ু়োিা।

2. েম্বা িাও়োর তত্ফ্রর  রা অক্ে বয়েবহুে।

3. জে এবং ধাতু্র মত্ সমত্ে পষৃ্ঠ বেক্ প্রফ্রত্ ফ্রেত্।

4.  টিে বস্তুর োরপাক্ি ফ্রবভি (ফ্রবভি)।

5. বা়ুেমণ্ডে দ্বারা প্রফ্রত্সরণ, এইভাক্ব মরীফ্রে ফ্ররফ্রসভার বেক্ ৈকূ্র প্রফ্রক্ষপ্ত হক্ত্ পাক্র।



1.3 gvB‡µvI‡q‡fi ˆewkó¨

• 1) e¨vÛDBW_ t gvB‡µvI‡q‡fi †iÄ AwaK nIqvq P¨v‡bj K¨vcvwmwU e „w× cvq|

• 2) WvB‡iw±wfwU t gvB‡µvI‡qI Zi‡½i wd«Kz‡qwÝ †ewk nIqvq A¨v‡›Ubvi mvBR n«vm cvq Ges

WvB‡iw±wfwU e „w× cvq|

• 3)wek^¯ÍZv t gvB‡µvI‡q‡fi ‡ÿ‡G jvBb Ae mvBU cÖcv‡Mkb N‡U| †dwWs B‡d± Kg N‡U|

• 4) cvIqvi t †cÖiK I MÖvnK DI‡qi Rb¨ A‡cÿvK…Z Kg cvIqvi cÖ‡qvRb nq|

• 5) †MBb t †MBb e „w× cvq|



1.3. মাইক্রাওক়্েক্ভে বৈযশষ্ট্যগুযি তাযিকাভুক্তকরুন

মাইক্রাওক়্েভ ওক্ভে তবৈুযফ্রত্ িন্সিক্ মাইক্রাওক়্েভ োক্ম ইক্েক্রামযাগক্েটি ফ্রবফ্র রক্ণ রূপান্তর

 ক্র। মাইক্রাওক়্েভ ফ্রবফ্র রণ ইক্েক্রামযাগক্েটি ফ্রবফ্র রক্ণর অেযােয তবফ্রিিয বর্মে ৈৃিযমাে আক্ো

এবং এে-বর সহ সাধারণ তবফ্রিিযগুফ্রে ভাগ  ক্র। বর্ মাইক্রাওক়্েভগুফ্রে খাবার রান্না  রক্ত্ বযবহৃত্ হ়ে

ত্া আপোর মাইক্রাওক়্েভ ওক্ভক্ের ফ্রভত্ক্র মযাগক্েট্রে, এ টি ফ্রবক্িষ ভযা ু়োম টিউক্ব তত্ফ্রর  রা হ়ে।

মাইক্রাওক়্েভগুফ্রে িন্সির বান্সন্ডে ফ্রেক়্ে গটিত্ র্া িকূ্েযর মধয ফ্রৈক়্ে সাইে-ওক়্েভ আ াক্র ভ্রমণ  ক্র।

পফ্ররক্িক্ষ, ইএম ফ্রবফ্র রণ পৈাক্ে যর সাক্ে বর্াগাক্র্াক্গর ক্ষমত্া দ্বারা বেণীবদ্ধ  রা হ়ে।

মাইক্রাওক়্েভগুফ্রে আণফ্রব পর্ যাক়্ে ববফ্রিরভাগ খাৈয পৈাক্ে যর সাক্ে বর্াগাক্র্াগ  ক্র। ৈৃিযমাে

আক্োর মক্ত্া, মাইক্রাওক়্েভগুফ্রে ফ্রেফ্রৈযি ফ্র  ু পৈাে যদ্বারা প্রফ্রত্ ফ্রেত্, প্রফ্রত্সরণ এবং ক্ষ়েপ্রাপ্ত হক্ত্

পাক্র।



1.4. UHF-এপ্রচযিত টিউৈগুযিে সাক্ে সম্পযকিত সমসযাগুযি উক্েখকরুন

প্রেফ্রেত্ মাইক্রাওক়্েভ টিউক্বর ৈক্ষত্া এ টি ফ্রেফ্রৈযি সীমা পর্ যন্ত ফ্রিক্ াক়্েন্সি বেক্ অক্ে াংক্ি স্বাধীে, র্খে

ফ্রিক্ াক়্েন্সি এ টি ফ্রেফ্রৈযি সীমা অফ্রত্রম  ক্র ৈক্ষত্া বযাপ ভাক্ব হ্রাস পা়ে। ট্রাক়্োক্ির মক্ত্া প্রেফ্রেত্  ম

ফ্রিক্ াক়্েন্সি টিউবগুফ্রে মাইক্রাওক়্েভ ফ্রিক্ াক়্েন্সি (এমএ ) এ  াজ  রক্ত্ বযে যহ়ে  ারণ  যাক্োি বেক্ ফ্রগ্রক্ি

ইক্ে ট্রে ট্রােন্সজি সম়ে এত্ বড় হক়্ে র্া়ে বর্ এটি মাইক্রাওক়্েভ বৈােে তত্ফ্রর  রক্ত্ পাক্র ো। এ টি পফ্ররবধ য 

প ন্দসই ফ্রিক্ াক়্েন্সি এ ৈক্ষত্ার সাক্ে  াজ  রার জেয প্রোক্রর সম়েগুফ্রে তু্চ্ছ হক্ত্ হক্ব। এবং আমরা বৈফ্রখ

প্রেফ্রেত্ টিউবগুফ্রের এ টি উক্ল্লখক্র্াগয বংি ফ্রবস্তাক্রর সম়ে রক়্েক্ এবং ত্াই মাইক্রাওক়্েভ ফ্রিক্ াক়্েন্সিগুফ্রেক্ত্

বযবহার  রা র্া়ে ো। এই টিউবগুফ্রের জেয ফ্রিভাইক্সর পরাফ্রমফ্রত্গুফ্রে সাফ্র যক্ি এ টি প্রভাবিােী অংি ফ্রেক্ত্ শুরু

 ক্র এবং ত্াই স ে বৈােোগুফ্রে পূরণ হ়ে ো। ত্াক্ৈর সাক্ে অেযােয সীমাবদ্ধত্াও রক়্েক্ : মাইক্রাওক়্েভ

ফ্রিক্ াক়্েন্সি বাড়াক্োর সম়ে  ক়্ে টি গুরুত্বপূণ যফ্রবষ়ে েক্ষয  রা ৈর ার।

1. ইিার ইক্েক্রাি  যাপাফ্রসিযাি

2. িাইক্েফ্রর ক্ষফ্রত্

3. সীসা inductance প্রভাব

4. ফ্রবফ্র রণ ক্ষফ্রত্ এবং বরফ্রিও ফ্রিক্ াক়্েন্সি (আরএ ) ক্ষফ্রত্র  ারক্ণ প্রভাব

5. ত্বক্ র প্রভাব (র্া এ টি  ন্ডাক্টক্রর মক্ধয এ টি ফ্রববফ্রত্ যত্  াক্রি (AC) প্রবাফ্রহত্ হও়োর প্রবণত্া বর্মে বত্যমাক্ের

র্ঘেত্ব পফ্ররবাহীর পকৃ্ষ্ঠর  াক্ সবক্েক়্ে বড় এবং পফ্ররবাহীর গভীরত্ার সাক্ে হ্রাস পা়ে)

6. োভ-বযান্ডউইে সীমাবদ্ধত্া



ইন্টাে ইক্িক্রািকযাপাযসিযাি

 ম বা মাঝাফ্রর ফ্রিক্ াক়্েন্সি ভযা ু়োম টিউবগুফ্রেক্ত্ ইিার ইক্েক্রাি  যাপযাফ্রসিযাি ব াে গুরুত্র প্রভাব  াড়াই বড়  যাপাফ্রসটিভ

প্রফ্রত্ন্সর়ো তত্ফ্রর  ক্র।  যাপাফ্রসটিভ ফ্ররঅযাক্ক্টি এত্ ব াি হক়্ে র্া়ে র্খে ফ্রিক্ াক়্েন্সি বযাপ ভাক্ব বনৃ্সদ্ধ পা়ে।

সীসাআক্ৈশ

আক্র টি ফ্রিক্ াক়্েন্সি-সীমাবদ্ধ  যাক্টর হে েে উপাৈােগুফ্রের বেতৃ্ত্ব। বর্ক্হতু্ এ টি টিউক্বর মক্ধয সীসা ইেিাক্ক্টিগুফ্রে

 ার্ য রভাক্ব ইিার ইক্েক্রাি  যাপযাফ্রসিযাক্ির সমান্তরাে, বেি প্রভাব হে ফ্রিক্ াক়্েন্সি সীমা বাড়াক্ত্। র্াইক্হা ,  যাক্োি সীসার

প্রবত্যে ফ্রগ্রি এবং বিি সাফ্র যি উভ়ে বক্ষক্ত্রই সাধারণ। এটি ফ্রিক্জোক্রটিভ ফ্র িবযাক্ র জেয এ টি পে প্রৈাে  ক্র র্া সাফ্র যক্ির

সাফ্রব য ৈক্ষত্া হ্রাস  ক্র। টিউক্বর মক্ধয ফ্রেি ইেিাক্ক্টি  ার্ য রভাক্ব ইিার ইক্েক্রাি  যাপাফ্রসিযাক্ির সাক্ে সমান্তরাে, বেি

প্রভাব ফ্রিক্ াক়্েন্সি সীমা বাড়াক্ত্ হ়ে, ত্ক্ব পন্সজটিভ  যাক্োি সীসা ইেিাক্ক্টি উভ়ে ফ্রগ্রি বিি সাফ্র যক্ির জেয সাধারণ। এটি

পুেজযন্মমূে ফ্র ি বযাক্ র পে প্রৈাে  ক্র র্া সাফ্র যক্ির সাফ্রব য ৈক্ষত্া হ্রাস  ক্র।

ক্ষর্যা়েী সম়ে

ক্ষণস্থা়েী সম়ে হে ইক্ে ট্রক্ের  যাক্োি বেক্ বিক্ি ভ্রমক্ণর জেয প্রক়্োজেী়ে সম়ে, এই সম়েটি  ম ফ্রিক্ াক়্েন্সি বত্

উক্ল্লখক্র্াগয। ত্ক্ব উচ্চত্র ফ্রিক্ াক়্েন্সিক্ত্ ক্ষণস্থা়েী সম়েটি সংক্ ত্ েক্রর এ টি প্রিংসেী়ে অংি হক়্ে ওক্ি এবং ৈক্ষত্াক্ বাধা

ফ্রৈক্ত্ শুরু  ক্র।



1.5. অযতউচ্চ যিক্কাক়্েন্সিজনয টিউৈ বৈযশষ্ট্য ৈর্ িনা করুন (Describe the characteristics of tubes for 

ultra high frequency.)

আে্ট্রা হাই ফ্রিক্ াক়্েন্সি (ইউএইেএ ) হে 300 বমগাহািযজ (বমগাহািযজ) এবং 3 ফ্রগগাহািযজ (ফ্রগগাহাজয) এর মক্ধয

বরফ্রিও ফ্রিক্ াক়্েন্সিগুফ্রের জেয আইটিইউ উপাফ্রধ, র্া বিফ্রসফ্রমিার বযান্ড ফ্রহসাক্বও পফ্ররফ্রেত্  ারণ ত্রঙ্গদৈর্ঘ যয এ 

ফ্রমিার বেক্ এ ফ্রমিাক্রর ৈিম (এ বিফ্রসফ্রমিার)। ইউএইেএ বযাক্ন্ডর উপক্র ফ্রিক্ াক়্েন্সি সহ বরফ্রিও

ত্রঙ্গগুফ্রে সুপার-হাই ফ্রিক্ াক়্েন্সি (এসএইেএ ) বা মাইক্রাওক়্েভ ফ্রিক্ াক়্েন্সি বরক্ঞ্জ পক্ড়। ফ্রেম্ন ফ্রিক্ াক়্েন্সি

সংক্ ত্ ফ্রভএইেএ (খুব উচ্চ ফ্রিক্ াক়্েন্সি) বা ফ্রেম্ন বযান্ডগুফ্রেক্ত্ পক্ড়। ইউএইেএ বরফ্রিও ত্রঙ্গ প্রধােত্

ৈৃটিিন্সি দ্বারা প্রোর  ক্র; ত্ারা পাহাড় এবং বড় ভবে দ্বারা অবরুদ্ধ  রা হ়ে র্ফ্রৈও ফ্রবন্সডং বৈ়োক্ের মাধযক্ম

সংরমণ অভযন্তরীণ অভযে যো জেয র্ক্েি িন্সিিােী। এগুফ্রে বিফ্রেফ্রভিে সম্প্রোর, বসে ব াে, ন্সজফ্রপএস সহ

সযাক্িোইি বর্াগাক্র্াগ, ও়োই- াই এবং ব্েুিুে সহ বযন্সিগত্ বরফ্রিও পফ্ররক্ষবা, ও়োফ্র -িফ্র ,  িযক্েস ব াে এবং

অেযােয অসংখয অযাফ্রিক্ িক্ের জেয বযবহৃত্ হ়ে।

IEEE UHF রািার বযান্ডক্ 300 MHz এবং 1 GHz এর মক্ধয ফ্রিক্ াক়্েন্সি ফ্রহসাক্ব সংজ্ঞাফ্র়েত্  ক্র। [1] আরও ৈুটি IEEE 

রািার বযান্ড ITU UHF বযান্ডক্ ওভারেযাপ  ক্র: 1 বেক্ 2 GHz এর মক্ধয L বযান্ড এবং 2 বেক্ 4 GHz এর মক্ধয S 

বযান্ড।



1.6। অযাকন িটিউক্ৈে রমৌযিক নীযত ৈর্ িনা কে( Describe the basic principles of acorn tube)

এ টি অযা ে যটিউব, বা অযা ে যভােভ, ফ্রদ্বত্ী়ে ফ্রবশ্বরু্ক্দ্ধর টি আক্গ শুরু হও়ো ফ্রভএইেএ /ইউএইেএ ভযা ু়োম টিউবগুফ্রের

পফ্ররবাক্রর বর্ক্ াে সৈসযক্ ববাঝা়ে। অযা ক্ে যর সাক্ে ত্াক্ৈর সাৈৃক্িযর  ারক্ণ ত্াক্ৈর োম রণ  রা হক়্েফ্র ে, ফ্রবক্িষত্ েেটির এ 

প্রাক্ন্ত  াক্ের  যাক্পর  ারক্ণ র্া অযা ক্ে যর  যাক্পর মক্ত্া বৈখক্ত্ ফ্র ে। অযা ে যটিউবগুফ্রে বরফ্রিও এবং রািার ফ্রসক্েক্ম বযাপ 

বযবহার বপক়্েক্ ।

উচ্চ-ফ্রিক্ াক়্েন্সি  ম যক্ষমত্া সীমাবদ্ধ (1) পরজীবী সীসা আে়েে এবং  যাপযাফ্রসিযাি এবং ত্বক্ র প্রভাব, এবং (2) ইক্ে ট্রে ট্রােন্সজি

সম়ে ( যাক্োি বেক্ অযাক্োক্ি ভ্রমক্ণর জেয প্রক়্োজেী়ে সম়ে)। ট্রােন্সজি সম়ে প্রভাব জটিে, ফ্র ন্তু এ টি সহজ প্রভাব ব জ

মান্সজযে; আক্র টি হে ইেপুি পফ্ররবাফ্রহত্া, র্া ফ্রগ্রি বোফ্রিং োক্মও পফ্ররফ্রেত্। অত্যন্ত উচ্চ ফ্রিক্ াক়্েন্সিগুফ্রেক্ত্, ফ্রগ্রক্ি আগত্

ইক্ে ট্রেগুফ্রে অযাক্োক্ির ফ্রৈক্ েক্ে র্াও়ো বো ক্ৈর সাক্ে ব ক্জর বাইক্র েক্ে বর্ক্ত্ পাক্র। োক্জযর এই ভারসামযহীেত্ার  ারক্ণ

ফ্রগ্রি এ টি প্রফ্রত্ন্সর়ো প্রৈি যে  ক্র র্া ত্ার  ম ফ্রিক্ াক়্েন্সি "ওক্পে সাফ্র যি" তবফ্রিক্িযর তু্েো়ে অক্ে  ম। Acorn- পািাপাফ্রি

বাফ্রত্র্ঘর টিউব এবং Nuvistors  যাক্োি, ফ্রগ্রি (গুফ্রে) এবং anode র্োসম্ভব  া া াফ্র বযবধাে দ্বারা এই প্রভাব  মাক্োর বেিা  ক্র। [1]

আসে পফ্ররসক্র প্রা়ে অধ যিজে টিউব অন্তভুযি ফ্র ে, র্া ফ্রভএইেএ পফ্ররসক্র  াজ  রার জেয ফ্রিজাইে  রা হক়্েফ্র ে। 955 এ টি

ট্রাক়্োি। 954 এবং 956 প্র ারগুফ্রে র্োরক্ম ধারাক্ো এবং ৈরূবত্ী  াি-অ বপক্িাি, সবগুফ্রেই পক্রাক্ষ 6.3 V, 150 mA ফ্রহিার সহ।

957, 958 এবং 959 প্র ারগুফ্রে বহেক্র্াগয সরঞ্জামগুফ্রের জেয এবং 1.25 V NiCd বযািাফ্রর ফ্রহিার রক়্েক্ । 957 হে এ টি মাঝাফ্রর-

ফ্রসগেযাে ট্রাক়্োি, 958 হে বফ্রধ যত্ ফ্রেগ যমক্ের জেয তদ্বত্, সমান্তরাে ফ্র োক্মি সহ এ টি ট্রািফ্রমটিং ট্রাক়্োি, এবং 959 954 এর মত্

এ টি ধারাক্ো  াি-অ বপক্িাি। 957 এবং 959 50 এমএ ফ্রহিার  াক্রি, 958 ফ্রদ্বগুণ। 1942 সাক্ে,  ক্িার ফ্রেগ যমে বেফ্রসফ্র ক্ িে

সহ 958A োেু  রা হক়্েফ্র ে র্খে এটি প্রমাফ্রণত্ হক়্েফ্র ে বর্ ফ্র োক্মি পাও়োর বন্ধ হও়োর পক্র অফ্রত্ফ্ররি উচ্চ ফ্রেগ যমে সহ 958 গুফ্রে

 াজ  ক্র েক্েক্ , ফ্র োক্মিটি এখেও অযাক্োি  াক্রক্ির উপর র্ক্েি পফ্ররমাক্ণ গরম  রক্ । [2] [3] কু্ষর্দ্ 7-ফ্রপে ববস প্রবত্যক্ের

পক্র, 954, 955 এবং 956 এই ববক্সর সাক্ে 9001, 9002 এবং 9003 ফ্রহসাক্ব উপেব্ধ  রা হক়্েফ্র ে। অেযােয অযা ে যটিউবগুফ্রের মক্ধয

রক়্েক্ :





1.7. যিস্কসীি নক্িে রমৌযিক নীযত ৈর্ িনা কে (Describe the basic principle of disk seal tube.)

ফ্রিস্ক বব্র ফ্রসক্েম পাস্কাক্ের আইক্ের উপর ফ্রভফ্রি  ক্র  াজ  ক্র বর্খাক্ে বো হক়্েক্ বর্ "এ টি অসমূ্পণ যত্রে পৈাক্ে যর বর্ক্ াক্ো

স্থাক্ে োপ োপ সমস্ত ত্রে জকু্ড় সমােভাক্ব ফ্রবত্রণ  রা হ়ে"।

ফ্রিস্ক বব্র ফ্রসক্েক্ম িন্সি পযাক্িে বেক্ বব্রক্ স্থাোন্তফ্ররত্ হ়ে।

ফ্রিস্ক বব্র ফ্রসক্েক্মর অংি(PARTS OF THE DISC BRAKE SYSTEM)

ফ্রিস্ক বব্র ফ্রসক্েক্মর হুইে সাইি পািযস(WHEEL SIDE PARTS OF DISC BRAKE SYSTEM



1.) হুইে হাব অযাক্সম্বফ্রে- এটি ো া এবং ফ্রিস্ক রিার এবং এর ফ্রভত্ক্র বহে  ক্র ত্াক্ৈর মসণৃ র্ঘূণ যক্ের অেুমফ্রত্ বৈ়ে।

2.) ফ্রিস্ক বব্র বরািার- এটি বসই অংি র্ার সাক্ে বব্র পযাি োপা পক্ড় র্ার ফ্রবপরীক্ত্ ো ার র্ঘূণ যে বাধাগ্রস্ত হ়ে। এটি র্ঘষ যক্ণর  ারক্ণ

প্রেুর ত্াপ উৎপন্ন  ক্র এবং ন্সিে  রা গত্য এই ত্াপ ৈরূ  রক্ত্ বা়ুেেোেে প্রৈাে  ক্র।

3.) বব্র  যাফ্রেপার অযাক্সম্বফ্রে- এটি বব্র পযাক্িে বেক্ হাইক্িাফ্রে বাফ্রহেী বযবহার  ক্র বব্র পযািগুফ্রেক্ রিার সারক্ ক্স বেক্প

ধক্র, এভাক্ব র্ঘষ যণ সটৃি  ক্র এবং ো া  ফ্রমক়্ে বৈ়ে।  যাফ্রেপার সমাক্বি গটিত্

•  যাফ্রেপার বন্ধেী

• স্লাইিার ফ্রপে

• িাে বুি/ রাবার ববক্ো

• অভযন্তরীণ বব্র পযাি

• বাইক্রর বব্র পযাি

•  যাফ্রেপার বিম

• ফ্রপেে

 যাফ্রেপার বিক্ম এ টি বযাক্ঞ্জা ফ্র টিং রক়্েক্ র্ার মাধযক্ম ত্রে ফ্রপেে পর্ যন্ত বপ ৌঁ াক্ব। পযাক্িক্ের ফ্রৈ বেক্ োপরু্ি ত্রে

ফ্রপেেক্ ৈারুণ িন্সিক্ত্ বিক্ে ফ্রৈক্ত্ সক্ষম। এ াড়াও  যাফ্রেপার বিম ফ্রেফ্রৈযি বধ যক্ের মক্ধয স্লাইিার ফ্রপক্ের সাক্ে স্লাইি  রার জেয

ফ্রবোমূক্েয।

4.) ো া



ো ার পাক্ি ফ্রিস্ক বব্র ফ্রসক্েক্মর  াজ (WORKING OF DISC BRAKE SYSTEM ON WHEEL SIDE)

র্খে আপফ্রে বব্র প্রক়্োগ  রক্বে,  যাফ্রেপার বব্র মাোর ফ্রসফ্রেন্ডার বেক্ উচ্চ োপ হাইক্িাফ্রে ত্রে গ্রহণ

 রক্ব। ত্রে ফ্রপেেক্ ধাক্কা বৈক্ব র্া ফ্রভত্ক্রর বব্র পযািটিক্ ফ্রিস্ক রিার পকৃ্ষ্ঠর ফ্রবরুক্দ্ধ বেক্প ধরক্ব।  েস্বরূপ

ত্রক্ের ফ্রপ ক্ের িন্সি  যাফ্রেপার বিমক্ পাক্ির ফ্রপক্ের সাক্ে ধাক্কা বৈক্ব র্া বাইক্রর বব্র পযািটিক্ ফ্রিস্ক

বরািাক্রর অেয ফ্রৈক্ োফ্রপক়্ে বৈ়ে। ো ার পাক্ি ফ্রিস্ক বব্র ফ্রসক্েম এভাক্বই  াজ  ক্র



পযাক্িে সাইক্ি বব্রফ্র ং ফ্রসক্েক্মর ফ্রেম যাণ ও  াজ(CONSTRUCTION AND WORKING OF BRAKING SYSTEM ON 

PEDAL SIDE)

মাোর ফ্রসফ্রেন্ডার হে প্রধাে অংি। এটি ফ্রিস্ক বব্র - ফ্র ভাক্ব এটি  াজ  ক্র? মাোর ফ্রসফ্রেন্ডাক্রর বাইক্র এ টি পুি

রি, আউিক্েি বপািয এবং  ্েুইি ফ্ররজাভয রক়্েক্ । মাোর ফ্রসফ্রেন্ডাক্রর ফ্রভত্ক্র ইেক্েি বপািয, ক্ষফ্রত্পূরণ বপািয, 

ফ্রপেে ফ্রসে, প্রাইমাফ্রর ফ্রপেে, বসক্ ন্ডাফ্রর ফ্রপেে এবং ফ্ররক্িইফ্রেং স্প্রংস রক়্েক্ । এখে বৈখুে ফ্র ভাক্ব মাোর

ফ্রসফ্রেন্ডার  াজ  ক্র, ফ্রসফ্রেন্ডার বব্র  ্েুইক্ি ভরা। র্খে আপফ্রে বব্র টি টিপক্বে, ত্খে পুি রিটি প্রােফ্রম 

ফ্রপেেক্ ধাক্কা বৈ়ে র্া প্রেম ক্ষফ্রত্পূরণ ারী বপািযটি বন্ধ  ক্র বৈ়ে। এটি ফ্রসফ্রেন্ডাক্র োপ সটৃি  ক্র, র্া বসক্ ন্ডাফ্রর

ফ্রপেেক্ ধাক্কা বৈ়ে এবং পরবত্ীক্ত্ ফ্রদ্বত্ী়ে ক্ষফ্রত্পূরণ বন্দরটি বন্ধ  ক্র বৈ়ে। অত্এব উভ়ে ফ্রপেে ত্রেক্ ত্াক্ৈর

সংফ্রিি  যাফ্রেপাক্রর ফ্রৈক্ বিক্ে বৈক্ব। র্ফ্রৈ প্রাইমাফ্রর ফ্রপেে োপ তত্ফ্রর  রক্ত্ বযে যহ়ে, প্রাইমাফ্রর ফ্রপেে এখেও

ভ্রমক্ণর সাক্ে োপ তত্ফ্রর  রক্ত্ পাক্র। এবং র্ফ্রৈ প্রােফ্রম ফ্রপেে বযে যহ়ে, বসক্ ন্ডাফ্রর ফ্রপেে সরাক্োর জেয ব াে

োপ পাক্ব ো। সুত্রাং প্রেম ফ্রপেক্ের বিক্ষ ধাক্কা রি বসক্ ন্ডাফ্রর ফ্রপেেক্ ধাক্কা ফ্রৈক্ত্ পাক্র র্ার জেয বব্র 

পযাক্িক্ের উপর অক্ে িন্সি প্রক়্োগ  রক্ত্ হক্ব।
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