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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය 
5  වැනි පරිච්ඡේදය   

5.1    ගුවන්විදුලි ග් රාහක– Radio receiver 

ගුවන්විදුලි ග් රාහකයක් ය ් ග ගුවන්විදුලි ංග ග් 

ලබාගග්න, ශ් රවය ං ්යාං ංග ග් බවහ හකයගවා 

ශ් රවන් කහහකයකි  ං්වව්කහ ත්වකගන 

උතකගන්යි. අද ඉංා දියුණු ං්වවගේ ග් රාහකයක 

ගවහඳගතොලින් ලබාග්ංහකයකි ්. 5.1 රූතග්න් 

දක යගවන්ගන් ඉංාම්ව ංගල ගුවන්විදුලි 

ග් රාහකයක්ි . ගම ග ගුවන්විදුලි ංග ග් ලබාග්න්නා 

ගකොහං ගහකයව්ව RFගකොහං L-C අ ගනාද 

තරිතථ්ි .   ( L1  ංහකය  C1 )   ඩිගහ යහර්    පි්වග 

(Detector stage) ගහකයව්ව විමුර්ජක් (demodulator) මගින් ගුවන්විදුලි ංග ග් (RF-wave) ශ් රවය ං ්යාං 

ංග ග් ^AF-wave) බවහ තරිවර්ංන් ගකගර්. එ් සිදුගකගගන්ගන් D1 ඩග්ෝඩ් ංහකය C2 ධාරිං රක් 

(capacitor) මගිනි. AF අදි්ගහ අ්්ව වන්ගන් අධික ත රතිබබාධන් ය ං ගං ඉ්ර්ගනෝන්ි  (high 

impedance ear phone) ගමයින් ලකගබන ත රතිබදාන ං ාාව ඉංා දුර්වල එකි . ඊහ ගහකයේතුව නම් ගම ග, RF 

ගහකයෝ AF වර්ධක ගනොමකතිබ වීමයි. ගම ග විදුලි් ංකතයුම ය තවා ගනොමකං. ගම් ක්රි්ා කගන්ගන් රහකයන් 

කගන ගුවන්විදුලි ංග ග්වලින් ලකගබන ශ් යතිබග්නි. 

ගමවකනි උතකගණ් ය ඔබ එකලං් කහගහකයෝව ඉහකයං දක යවූ කරුණු ංංය්දකයි ංකක් ය මතුවි් හකයකි ්. 

ඊහ ගහකයේතුව අද භාවිං ගකගගන සි්ළුම විකාශ්න්න් අඩු ක්ෂමංාව් ය ං ගං ^100 Watts& FM විකාශ්න 

වීමයි. මා කුඩාකල (1950-60) තකවතිබ මධයම ංග ග් විකාශ්න, ගමවකනි උතකගණ්ි න් ඉංා ගහකයොඳින් 

ශ් රවන් කගන ලදී. ඒවාගේ  යෂමංාව ි .ගවො. 10  ය තමණ වි්.  

 

5.1.1   ගුවන්විදුලි ග් රාහකවල ලෂණ 

ගුවන්විදුලි ග් රාහකයකවල තවතිබන ත රධාන ලක්ෂණ ව ගගේ, ං ගේදිංාව (sensitivity), ගංගල යටිවිටි  

(sensitivity), ංහකය ංථ්ායිංාව්යි(stability). 

 

5.1.1.1  සංඡේදිතාව– Sensitivity 

ං ගේදිංාව ් ග දුර්වල ං ාාව ය ලබාගග්න ංතුටුදා්ක ගලං තකහකයකදිලි ශ්බ්ද් ය ං්පීකගග්න් නිකු්ව 

ි රීමහ ඇතිබ හකයකි ්ාවයි. ගම් ංාමානයග්න් ං ්යා්වමක ගලං ත රකාශ් කග ග ලබන ක්රම ගදක ය ඇං. 

ඒවා නම් 

1.  සංඥාවට ඡ ෝෂාව ්න අ ගතාං් (signal to noise ratio – S/N) ංඳහකයා ලකගබන 

අග්් ගඩසිගබල් ^db& වලින් ංඳහකයන් ි රීමයි. ගහකයොඳ ංන්නිගේදන ග් රාහකයක්ක 

(Communication Receiver ) S/N අ ගතාං් 5~10db  අග්් ය ග්නී. 

2. සංඥාඡේ ප්රබලලතාවය (signal strength) ගම් මකනීමහ ක්රම ගදකි .  

තහමුවකන්න නිගගේ යෂ අග්්ි . එනම් රාහකයකගේ ඇන්ගහනාගව ග අර ගදක අංග 

තවතිබන ගු.ං . ගවෝල්ටී්ංාව් (RF voltage) මයිගක්රො ගවෝල් ක යක් යදකයි 

මකනග්කනීමයි. ංාමාගනය්න් ගහකයොඳ ං්වවගේ ංන්නිගේදන රාහකයක්ක ං ගේදීංාව 

0.2V තමණ ගේ. (ංාමානය ගර්ඩිග්ෝවක  ං ගේදීංාව  V  තමණ ගේ.) 

ගදවකන්න ංාගේ යෂ අග්්ි . ංෑම ංන්නිගේදන රාහකයක්කම ං ාා ප්රබලංාමාන් ය 

(signal strength meter / S-meter) ංවිකග ඇං. ගම්  ක්රමා කන් කගඇ්වග්ව S-

unit 1, 2, 3 ....9 +10db, +20db, +40db  ආදී වශ්ග්නි. ගම් අර්ථ ද යවා ඇ්වග්ව 
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එ යංගා නිගගේ යෂ තරිමාණ්කහ අ ගව්. එනම් ං ාා ප්රබලංාව් 50V වූවිහ 

ං ාා ප්රබලංාමානගේ තාාංා ක් S-9 වන ආකාග්හ්. ංවද ගමම අග්්  -73dbm 

්න්නහ ංමාන ගේ. ප්රබලංාව් හකයරිඅඩ ය ගහකයව්ව 6db  වලින් අඩුවනවිහ ඊහ තහකයහ S 

ඒකක් ලකගබ්. එනම් S-8 ් ග -79dbm ංහකය 25V ්න්නහ ංම ගේ.  

ගම් අයුරු ක්රමා කන් කහ්ව ං ාා ගගතෝර්තුව (signal report – RST code) ංඳහකයා 

ගද ග ලබන්ගන් ශ්රවන් කගන ං ාාගව ග ංාගප්ර යෂ  ප්රබලංාවයි. 

 

5.1.1.2  ඡසඡලක්ටිවිටි– Selectivity 

ආංන්න ං ්යාං ගදක ය ඔං්ගංේ විකාශ්ණ්වන ගුවන්විදුලි ං ාා ගදක ය ගවන්කගග්කනීගම් හකයකි ්ාව 

ගංගල යටිවිටි ් ගගවන් අර්ථ දක යගේ. ංන්නිගේදන රාහකයක ංහකය ආනිනික ගුවන්විදුලි උතකගණ වල 

ගංගල යටිවිටි ගුණ් ඉංා ඉහකයහ ං්වව්ක තවතී. 

 

5.1.1.3  ං්ථායිංාව් - Stability 

ගුවන්විදුලි ග් රාහකයක උතකගණ් ය ්ම් ං ්යාං්කහ සරංග කහවිහ එ් ගනොගවනං්ව ං්ථාවග ගලං 

තකවතීගම් හකයකි ්ාව ං්ථායිංාව් ගලං හකයකඳින්ගේ. ගබොගහකයෝවිහ ංන්නිගේදන ග් රාහකයක (communication 

receiver) ංහකය ආනිනික ගුවන්විදුලි ංම්ගේ රශ්ක්න් ග (amateur radio transmitter) ං ්යාං් තීගණ් 

වන්ගන් එ ග ඇතිබ විචලය ං ්යාං ගදෝලක් (VFO) මගිනි. උෂ්ණ්වව් ගවනං්වීම නිංා්ව 

ගවෝල්ටී්ංාව් ගවනං්වීම නිංා්ව ගමම VFO තරිතථග් ග ං ්යාං් අංථ්ාවග වි්හකයකි ්. ඒ ංඳහකයා 

පිළි්ම් ග්දීගමන් ංථ්ායිංාව් අචලව තව්වවාග්ං හකයකි ්. ගබොගහකයෝවිහ VFO තරිතථ්හ ංත්න 

ගවෝල්ටී්ංාව නි්ංව තව්වවා ග්කනීම ංඳහකයා ගවෝල්ටී්ංා නි්ාමක (voltage regulator) ග්ොදාග්නී. 

උෂ්ණ්වව් ඉහකයහ්ාම වකලක යවීම ංඳහකයා Heat Zink භාවිං ගකගර් 

 

5.1.2      ගුවන්විදුලි ග් රාහක වගග් 

        1.  පුනර්ජනක ග් රාහකයක (Regenerative Receiver) 

        2. ංෘජු තරිවර්ංක ග් රාහකයක  (Direct Conversion Receiver) 

        3. සරංග ගුවන්විදුලි ං ්යාං ග් රාහකයක ^Tuned RF receiver-TRF) 

        4. සරතර් ගහකයහගගොඩයින් ග් රාහකයක (Supper Heterodyne Receiver) 

        5. ද්වි්වව තරිවර්ංක ග් රාහකයක ^Double Conversion Receiver ) 

 

5.1.2.1   පුනර්ජනක ග් රාහකයක 

(Regenerative Receiver) 

 ගම ග ඇන්ගහනාවහ ලකගබන සි්-දහකයං් ග්ණනක 

ගුවන්විදුලි ං ්යාං අංරින් ංමන්හ අවශ්ය 

ං ්යාං් තමණ ය ගතගා ගවන්කගග්කනීම 

සිදුගකගගන්ගන් L-C සරංග තරිතථ් මගිනි. එගංේ 

ගවන්කගග්්ව ං ාාව RF Amplifier  ගලං 

ද යවාඇතිබ   වර්ධක්   මගින්  වර්ධන්  ගකගර්.  

වර්ධන්වූ ත රතිබදාන ං ාාගවන්  කුඩා  ත රමාණ් ය  ත රතිබගතෝශ්ක ^Feed back& මාර්ග්් හකයගහකයා නකවං 
වර්ධකගේ ත රදාන ගකොහංහ ඇතුළුවීම ගහකයේතුගකොහගග්න වර්ධන් වඩා්ව උංං් ම කහමකහ ගග්නඑ ග 

ලකගබ්. ගමම සිද්ධි් නිංා ගම් පුනර්ජනක ග් රාහකයක් ය (Regenerative receiver) ගලං හකයඳුන්ව ගලකගබ්. 

ගම ග දහ ංහහකයන ය  .2 රූතගේ ඉහකයහ ගකොහසින් දක යගවන අංග, ප්රතිබගතෝශ්න අදි්ගග ග තරිතථ් එම 

රූතගේ තහකයහ ගකොහසින් දක යගේ. 
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ගමගංේ වර්ධන්වූ ං ාාව නකවං ඇන්ගහනාවහ හකයගහකයා අවකාශ්්හ වි ගදී ්න බකවින් අහකයල-තහකයහ ඇතිබ 

අගනකු්ව ග් රාහකයක වලහ බාධා තමුණුවයි. එම සිද්ධි් ගමම ක රමගේ ඇතිබ බලව්ව අවාසි්ි . එබකවින් අද 

කාලගේ ගමම වර්ග්ගේ තරිතථ භාවිං ගනොගකගර්. 1950 දශ්කගේ ගම්වා බහුලව ද යනහ ලකබුනි. 

 

5.1.2.2    ංෘජු තරිවර්ංක ග් රාහකයක (Direct Conversion Receiver ) 

CW ංහකය SSB  ංඳහකයා ංතුටුදා්ක 

ං්වව් ය ගහකයොබවන ංගල තරිතථ් ය 

ං ගං ග් රාහකයක්ක දහ ංහහකයන ය 5.3 

රූතගේ දක යගේ. ගම් ංෘජුතරිවර්ංක 

ග් රාහකයක් ^Direct Conversion 

Receiver& නමින් හකයකඳින්ගේ. ගම ග 
ඇන්ගහනාගවන් ලකගබන ං ාා වලින්  

අවශ්ය  ං ්යාං්  තමණ ය  RF-tunerගකොහගං ග ඇතිබ සරංග තරිතථග්න් ගතගා ගවන්කගගග්න RF 

වර්ධක පි්වගර්දී වර්ධන් ගකගර්. එම RF ං ාාව, ගදෝලක පි්වගග ග නිතදගවන ගවන්ව RF ං ාාව ය 

ංමග් මිශ් රවී ශ් රවය ං ්යාං් ය බවහ තරිවර්ංන් වීම  Detector-Mixer  අදි්ගර්දී සිදුගේ. එ් වර්ධන්වී 

ං්පීකග්හ ග්ොමුවිම AF අදි්ගර්දී සිදුගේ. ගම ගදී ගදෝලකගේ නිතදගවන ං ාාගේ ං ්යාං්්ව RF-tuner 

පි්වගර්දී ගතගා ගවන්කගග්න්නා ං ාාගේ ං ්යාං්්ව ්න ගදගක ග ගවනං ශ් රවය ං ්යාං තගාංගේ 

තකවතීම ගම ග ඇතිබ විගශ්ේෂ්වව්යි. 

ගම ගදී RF ං ාාව ය, ගදෝලක් මගින් නිතදගවන බකවින් ඉන් එ යංගා ගකොහං ය ඇන්ගහනාව හකයගහකයා 

බා ගග අවකාශ්හකයහ වි ගදී ්යි. නමු්ව එ් ඉංා දුර්වල බකවින් පුනර්ජනක (regenerative receiver)  ගමන් 
අගනකු්ව ග් රාහකයක උතකගණ වලහ බාධා ඇතිබ ගනොගේ. 

 

5.1.2.3    සරංග ගුවන්විදුලි ං ්යාං ග් රාහකයක ^TRF – Tuned Radio Frequency& 
          ගම් මුල් අවදිගේ 

ගුවන්විදුලි ්න්ං ර ංඳහකයා 

භාවිංකග ඇං. ගම ග L-C 

සරංග තරිතථ් ග්ණනාව ය 

ං ගං RF වර්ධක පි්වග 

යකත් ය  ඇං.  ගම්වා   ගවන 

ගවනම සරංග ි රීගම් අතහකයසරව නිංා ගම් ක රම් අභාව්හ ගග්ොං් ඇං.  

 

5.1. 2.4  සරතර් ගහකයහගගොඩයින් ග් රාහකයන ^Super heterodyne Receiver) 

ගුවන්විදුලි ග් රාහකයක ංඳහකයා වකඩිදියුණු කගනලද ක රමගේද් ය ගම ගදී භාවිං ගකගර්. එ් තහකයං ංඳහකයන් තරිදි 

පි්වග ග්ණනාවකහ ගබදා ගවන්කහහකයකි  අංග ඒ සි්ල්ලම ඇතුල්ව ං ග්ෘ ගං තරිතථ (IC) අද 

ගවහඳගතොගල් ඇං.    
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1. ගුවන්විදුලි ං ්යාං පි්වග (RF stage) 

2. ගදෝලක පි්වග ^Oscillator stage) 

 3. මිශ් රක් ^Mixer stage) 

4. අංගමකදි ං ්යාං පි්වග (Intermediate Frequency stage -IF stage) 

5. අනාවගක් ගහකයව්ව විමුර්ජක් ^Detector or Demodulator) 

6. ශ් රවය ං ්යාං පි්වග ^AF stage) 

7. ං්ව් ක රි් ලාභ තාලක් (Automatic Gain Control-AGC)ගහකයව්ව ං්ව් ක රි්  

    ශ්බ්ද තාලක් (Automatic Volume Control - AVC)   

 

5.1.2.4.1  ගු.සං.පියවර ^RF stage) 

ගම ගදී වකදග්්ව කාර්්්න් ගදක ය සිදුගකගර්. තහමුව ගකගගන්ගන් විවිධ ං ්යාං වලින් ංමන්විං 

ගූවන්විදුලි ං ාා ගාශි් ය අංරින් ංමන්හ අවශ්ය ං ්යාං් තමණ ය ගවන්කගග්කනීමයි. ගම් ංඳහකයා LC 

සරංග තරිතථ් ය භාවිං ගකගර්. ගදවකන්න නම් ඉංා දුර්වල ං්වව්ක තවතිබන එම ං ාාව වර්ධන් 

ි රීමයි. ගමම ක රි්ාව හ රාන්සිං්හග ගහකයෝ කතාහ ^valve or vacuum tube& ං ගං වර්ධක මගින් සිදුගකගර්. 

ංමහකයග ංන්නිගේදන ග් රාහකයක්න් ග ^Communication Receiver& ඇන්ගහනාගවන් ලකගබන දුර්වල ං ාාව 

තහමුව වර්ධන් ි රීම ංඳහකයා අමංග ගුවන්විදුලි ං ්යාං වර්ධක ^RF Amplifier& තරිතථ් යද ග්ොදාග්නී. 

 

5.1.2.4.2  ගදෝලක පි්වග ^Oscillator stage& 
ගදෝලක පි්වගග ගදී අළු්ව ගුවන්විදුලි ංග ග්් ය නිතදගවන අංග එ ග ං ්යාං් තීගණ් ගකගගන්ගන් 

කාන්ඩ ගදකි න් ංමන්විං ටියුනි  ගකොන්ගඩන්ංග්ක ^double gang tuning condenser& එ ය 

ගකොහං ය මගිනි. එ ග අගන ය ගකොහං ගුවන්විදුලි ං ්යාං පි්වගර්, කලින් ංඳහකයන් කගනලද LC සරංග 

තරිතථගේඇතිබ විචලය ධාරිං රක්යි. 

ගම ග ඇතිබ ඉංාම වකදග්්ව කරුන ව ගගේ ගමම පි්වග ගදග ය ත රතිබදාන ං ාා ^output signals& වල 
ං ්යාං්න් ග ගවනං ංෑමවිහම නි්ං අග්් ය ගලං තව්වවා ග්කනීමයි. 

 

5.1.2.4.3     මිශ් රක පි්වග ^Mixer stage& 

5.6 රූතග්න් දක යගවන්ගන් ත රාග්ෝගික තරිතථ් ය තුල එ ය එ ය පි්වග අන්ංර්ග්ං කගඇතිබ ආකාග්යි. 
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ගුවන්විදුලි ං ්යාං පි්වගර්දී ගතගා ගවන්කගග්්වගඳො ං ්යාංගේ  ං ාාව්ව, ගදෝලක පි්වගර්දී 

නිතදගවන ගුවන්විදුලි  ං ්යාං් ං ගං ං ාාව්ව ්න ගදක මිශ් රවී වර්ධන්වීම, මිශ් රක පි්වගර්දී සිදු 

ගවයි. එබකවින් එ ග ත රතිබදාන ං ාාගව ග තහකයං ංඳහකයන් ං ්යාං තවතී. 

1'  f1 

2'  f2 

3'  (f1-f2)  ගහකයෝ   (f2-f1)   

4'  (f1+f2)   

ංාමානයග්න් ගම ග තරිතථ ංකලසරම් කගන්ගන් f1 හ වඩා f2 විශ්ාල වන අයුරු්.  එබකවින් ඉහකයං 3 වකනි 

ං ්යාං් ව ගගේ (f2-f1) ්න්නයි. ංවද ගමම ං ්යාං් අංගමකදි ං ්යාං් (Intermediate frequency 

- IF) ගලං හකයකඳින්ගේ. 

උදාහකයගන ගලං  RF පි්වගර්දී ගතගා ගවනකගග්්ව ං ්යාං්1000 kHz ගලංද, ගදෝලක පි්වගර්දී නිතදවූ 

ං ්යාං් 1455 kHz ගලංද ග්ංගහකයෝව, 

  f1 = 1000 kHz 

  f2 = 1455 kHz 

  f2-f1 = 455 kHz 

එනම් අංගමකදි ං ්යාං් ි .හකය. 455  ය ගවයි.  ංම්මං් ය ගලං ංෑම ගුවන් විදුලි ්න්ං ර්කම IF 

ං ්යාං් ගලං ග් ගලබන්ගන් ි .හකය. 455 ්න අග්්යි. ංමහකයග ංන්නිගේදන ග් රාහකයක වල IF ගලං ි .හකය. 

735 ග් ග ලකගබ්. 

 

5.1.2.4.4   අංගමකදි ං ්යාං පි්වග ^IF - stage& 
ගබොගහකයෝ ගුවන්විදුලි ං ග් රාහකයකවල අංගමකදි ං ්යාං පි්වග ගදක ය ගහකයෝ තුන ය ඇං. ංන්නිගේදන 

ග් රාහකයක්න් ග ^Communication Receiver& ඊහ්ව වකඩි ග්ණන ය ඇං. ඒ ංෑම පි්වගකම ත රධාන වශ්ග්න් 

උතා ග් ගදක ය ඇං. එනම්, 

 1. IF තරිනාමක් 

 2. වර්ධක් ය ගලං හ රාන්සිං්හග් ය ගහකයෝ කතාහ් ය 

IF තරිනාමක් ් ග ංගල LC සරංග තරිතථ්ි . එ්  450 – 465 kHz අංග ං ්යාං්කහ සරංග කහහකයකි  

වනගලං ංකං් කගඇං. ගමම ං ්යාං තගාං්තුල ගලොව ි සිම ගහක ගුවන්විදුලි විකාශ්න ි සිව ය 
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ක රි්ා්වමක ගනොගකගර්. හ රාන්සිං්හග් ගහකයෝ කතාහ් වර්ධක් ය ගලං ක රි්ා කගයි.ගම් අ ගව ංෑම 

අංගමකදි ං ්යාං පි්වගකදීම අවශ්ය ං ්යාංගේ ං ාා තමණ ය ගතගා ගවන්කග වර්ධන් කගන අංග 

අනවශ්ය ං ්යාං ත රතිබ  යගශ්ේත ි රීම ය සිදුගවයි. ගම් සරතර්ගහකයහගගොඩයින් ක රමගේ අන්ංර්ග්ං වකදග්්වම 

කාර්්් ය ගවයි. 

 

5.1.2.4.4.1    ත රතිබිමම්බ ං ්යාං බාධක ^Image Frequency Interference& 
ගංගල යටිවිටි ් ගගවන් අදහකයං් කගන්ගන් ශ් රවන් ි රීමහ අවශ්ය ං ්යාං්හ බාධා තකමිණවි්හකයකි , ඒ 

අංල ං ්යාං වල තවතිබන ං ාා මකඩතකවක්වවීමයි. නමු්ව ට හ ගවනං් ආකාගගේ බාධා ංහයහකය් ය තවතී. 

ඒවා ත රතිබිමම්බ බාධක ^image interference& ගලං හකයකඳින්ගවයි. 

 

1 ^Second order intermodulation& 

්ම් ං ්යාං් ය ^wanted signal& ලබාග්කනීමහ උ්වංාහකය ි රීගම්දී ගදෝලක පි්වගග ග ^local oscillator& 
නිතදගවන ං ්යාං්හ ආංන්න ත රබල ං ාාව ය ලකගබන අවං්ථාවකදී, එම ං ාාව ංහකය අවශ්ය 

ං ්යාං් මිශ් රවී IF ං ්යාං්හ ඉංා ආංන්න ං ්යාං් ය මිශ් රක පි්වගහ ලකගබන බකවින් එ් 

වර්ධන්වී ඉදිරි්හ ්යි. 

උදාහකයගන ගලං IF = 460 kHz ගලංද, අවශ්ය ං ්යාං් 700kHz ගලංද, ග්නිමු. ගමවිහ ගදෝලක 

පි්වගග ග නිතදගවන්ගන් 1160kHz (460 + 700 = 1160) ්න ං ්යාං්යි. ගමම අවංථ්ාගේදී 

1162kHz ්න ත රබල ං ාාව තවතී නම්, 462kHz (1162-700 = 462) ්න ං ්යාං් IF හකයගහකයා ගග්ොං් 

වර්ධන් ගේ.    

 

2. ^Harmonic Beats& 

ගදෝලක පි්වගග ග ං ්යාංගේ උතරිංාන් ය (harmonic) ංමග් මිශ් රවන අනවශ්ය ං ්යාං් ය මගින් IF 

ං ්යාං් ලකගබන අවංථ්ාවක ගමවකනි ත රතිබිමම්බ බාධක හකයහග්නී. උදාහකයගන ගලං අවශ්ය ං ්යාං් 

700kHz ගලං ග්නිමු. ගමවිහ ගදෝලකගේ ං ්යාං් 1165kHz වන අංග එ ග උතරිංාන් ය වන 2330kHz 

(1165 x 2 = 2330) ං ්යාං් ගදෝලකග්න් නිකු්ව ගේ නම්,  2795 kHz (2795 – 2330 = 465) ගහකයෝ 

1865kHz (2330-1865 = 465) ්න ං ්යාං්ක ං ාාව ය තවතී නම් එ් ංමග් මිශ් රවී  

IF ං ්යාං් ලකගබන බකවින් ඉන් බාධාව ය හකයහග්නී. 

 

5.1.2.4.5   අනාවගක් ^Detector& ගහකයව්ව විමුර්ජක් ^Demodulator& 

අනාවගකගේ කාර්්භාග් ව ගගේ ගුවන්විදුලි ං ්යාං තගාංගේ තවතිබන IFංග ග්්, ශ් රවය ං ්යාං (AF)  

තගාංගේ තවතිබන ංග ග්් ය බවහ ත්වි රිමයි.  5.7-රූතග්න් දක යගවන තරිදි අවංාන අංගමකදි ං ්යාං 

පි්වගග ග ඇතිබ IF තරිනාමක් IFT ගලං ද යවා ඇං. එ ග ත රතිබදාන ං ාාව RF-signal ් ගගවන් රූතගේ 

ද යවා ඇං. එ් ශ් රවය ං ්යාං්හ අ ගව විචලන්වන IF ං ්යාංග්න් යු්ව ත රංයාවර්ං ධාගාවි . 

ඩග්ෝඩ්හකයගහකයා ්ාගම්දී අර්ධ ංග ග් ංෘජුකගන්හ (half wave rectification) භාජන්වී, ංත්න්ධ ^beats&  
ං ගං ංගල ධාගාව ය බවහ ත්වගවන නමු්ව එම ධාගාව විචලන් වන්ගන් ආගම්භක ං ාාගේ ඇතිබ ශ් රවය 

ං ්යාං ංග ග්්හ අ ගව්. ගමම ංගල ධාගාව C1 ධාරිං රක්හ ංම්බන්ධ වීගම්දී සරමහන් (smoothing) 

වීම ගහකයේතුගකොහගග්න ං්තන්ධ ං්වභාව් අගහකයෝසිවී ශුද්ධ ශ් රවය ං ්යාං ංග ග්් ය (Pure AF wave) බවහ 

ත්වගවයි. 
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5.1.2.4.6    ශ් රවය ං ්යාං පි්වග ^ AF stage& 
ඉහකයං ංඳහකයන් ශුද්ධ ශ් රවය ං ්යාං ංග ග්් ඉංා දුර්වල ම කහමක තවතිබන බකවින් ං්පීකග්කහ 

ග්ොමුි රීමහ ංගම් ත රමාණව්ව ගනොගේ. එබකවින් එ් ශ් රවය ං ්යාං වර්ධක් ^AF amplifier& මගින් 
අවශ්ය ත රමාණ්හ වර්ධන් ගකගර්. 

 

5.1.2.4.7   ං්ව් ක රි් ලාභ තාලක් ^Automatic Gain Control - AGC& 
විශ්ාලදුගක සිහ තකමිගණන ගුවන්විදුලි ංග ග්වල ත රබලංාව් ගබොගහකයෝවිහ විචලන්වන බකවින් නිංගම 

ශ්බ්ද් අඩුවකඩි ගවමින් තවතී. ගබොගහකයෝවිහ ගම්හ ගහකයේතුව වන්ගන් එකම ංම්ගේ රෂකග්න් නිකු්වවූ 

ංග ග්්ක ගකොහං් ගදක ය මාර්ග් ගදක ය ඔං්ගංේ තකමිනීගම්දී සිදුවන කලාඅන්ංග්යි. 5.8 රූතග්න් ගම් 

බව තකහකයකදිලි ගේ.  A හකයා B ් ග එවකනි ංග ග් ගදකි .  රූතගේ උඩ ගකොහසින් දක යගවන්ගන් ඒවා  

 
  

එකම කලාගේ පි ගහන අවං්ථාවි . C ් ග ඒවාගේ ංම්ත රයු යං්යි. එ් ඒවාගේ එකතුව ගලං උතරිම 

ත රබලංාව ය ගතන් ගම් කගයි. රූතගේ තහකයහ ගකොහසින් දක යගවන්ගන් A ංහකය B ත රතිබවිරුද්ධ කලාගේ පි ගහන 

අවං්ථාවි . ගම ගදී ඒවාගේ අන්ංග් ංම්ත රයු යං් ගලං D වලින් දක යගවයි. එ් අවම ත රබලංාවි න් 

යු යං ගවයි. 
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ගමම සිද්ධි් මිනි්වතුවකහ යකත වග ය සිදුගවන බකවින් ශ්බ්ද් අඩු-වකඩි ගවයි. ං්ව් ක රි් ලාභ තාලක 

තරිතථග්න් සිදුවන්ගන් ං්පීකග්න් නිකු්වවන හකයඬ එකම ත රමාණ්ි න් තව්වවා ග්කීමමයි. ඒ ංඳහකයා 

අනාවගක අදි්ගගන්  ^detector stage& නිකු්වවන ශ් රවය ං ්යාං ගවෝල්ටී්ංාව් ^AF voltage& සි්ළුම 

අංගමකදි ං ්යාං අදි්ග්න් ග අඩ ගු වර්ධක තරිතථ්න් ග නකඹුරු ගවෝල්ටී්ංාව ^biasing voltage& 

ංඳහකයා ග්ොමු ගකගර්. එගංේ ග්ොමුකග ඇ්වග්ව AF ංග ග්් දුර්වල වනවිහ IF අදි්ග්න් ග වර්ධක ංාධක් 

^Amplification Factor& වකඩිවන අයුරු්. එබකවින් AF ංග ග්් ත රබල වීම්ව ංමග්ම එ් ං්ව් ක රි්ව දුබල 

කගවයි. එගමන්ම AF ංග ග්් දුබල වීම්ව ංමග්ම එ් ං්ව් ක රි්ව ත රබල කගවයි. එබකවින් අවංානගේ 

නිකු්වවන හකයඬ ගබොගහකයෝ දුගහ එකම ම කහමක තවතී. නමු්ව ගම ගදී එ ය අවාසි් ය සිදුගේ. එනම් ලකගබන 

ංග ග්් දුර්වල වනවිහ ග ෝෂා ම කහමද noise level) අනවශ්ය ගලං වර්ධන් වීමයි. එබකවින් ංෑමවිහම 

ග ෝෂාව අඩු-වකඩි ගවමින් තවතී. ග ෝෂා සීමා ^noise limiter& තරිතථ් ය මගින් ගමම අතහකයසරංාව් 
ංගම ය දුගහ මග්හකයකගවි්හකයකි ්. 

 

5.2   හයර්ජන් ^Modulation& ,  විමුර්ජන් ^Demodulation&  

  සහ වාහක තරංග්ය ^Carrier Wave& 
ි සි්ම් ආකාග්ක ගංොගතුග ය (හකයඬ ය ගහකයෝ ගවන ්ම් ද්වං් ය) රැගග්න ගනෝන ගුවන්විදුලි ංග ග්් ය 

වාහකයක ංග ග්් ය ^Carrier Wave& ගලං හකයකඳින්ගේ. ගමවකන්න ය ංෑමවිහම නි්ං ං ්යාං් ය ං ගං,  
නි්ං විං්ංාග් ය ං ගං ංයින ආකාගගේ ංග ග්්ි . 

 

 හයර්ජන් ^Modulation& 

වාහකයක ංග ග්්කහ ^carrier wave& ්ම් ගංොගතුග ය මිශ් රි රීම හයර්ජන් නමින් හකයකඳින්ගේ. 

එගංේ හයර්ජන් ි රීම ංඳහකයා භාවිං කගන තරිතථ් හයර්ජක් ^modulator&නමින් හකයකඳින්ගේ. 

 

 විමුර්ජන් ^Demodulation& 

හයර්ජන් කගනලද ංග ග්්ි න් ආගම්භක හයර්ජිං ංග ග්් ^Originally modulated wave& 
ආතසර ලබාග්කනීම විමුර්ජන් නමින් හකයකඳින්ගේ. ගමම ක රි්ාවලි් හයර්ජන් ගමන් ංගල 

ක රි්ාවලි් ය ගනොගේ.ඊහ ගහකයේතුව නම් ග් රාහකයක්ි න් ලබාග්න්නා ගුවන්විදුලි ං ාාවල තකවතිබ් 

හකයකි  දුර්වලංාව්න්්. ඒවා ත රධාන වශ්ග්න් ග ෝෂාව ^noise& ංහකය විකෘතිබං ාා ^distorted 

signals& ගේ. ග් රාහකයකවල ගමම දුර්වලංා මකඩතකවක්වවීම ංඳහකයා සරදුසර තරිතථ භාවිං ගකගර්.  

 

5.2.1 හයර්ජන වර්ග් 

තහකයං ංඳහකයන් අයුරු හයර්ජන වර්ග් ග්ණනාව ය ඇං. 

 1.   විං්ථාග හයර්ජන් ^Amplitude Modulation - AM& 

 2.   ං ්යාං හයර්ජන් ^Frequency Modulation - FM& 

 3.   Single Side Band - SSB 

 4.   Double Side Band - DSB 

 5.   ං්තන්ධ හයර්ජන් ^Pulse Modulation - PM& 

 6.   කලා හයර්ජන් ^Phase Modulation& 

 7.   ගකෝණ හයර්ජන් ^Angle Modulation& 

 8.  Slow Scan TV  - SSTV 

 9.   Fast Scan TV -  FSTV 

 10.  නක යං් ^Facsimile - FAX& 

 11.  ගහලිග් රෆි ^Telegraphy& 
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 12. Continuous Wave telegraphy - CW 

 13. Frequency shift keying telegraphy - FSK 

 14.  ගර්ඩිග්ෝ ගහලි හයිේ  ^Radio Tele-type - RTTY& 

 

5.2.1.1  විං්ථාග හයර්ජන් ^Amplitude Modulation - AM& 
විං්ථාග හයර්ජන් ්න්න 

ංගලව තවංන්ගන් නම්, 

හයර්ජන් ංඳහකයා භාවිං 

කග ගලබන ශ් රවය ං ්යාංගේ 

ංග ග්්හ අ ගකූලව, වාහකයක 

ංග ග්ගේ විං්ථාග් විචලන් 

ි රීමයි. 

        .9 රූතගේ (a) ගකොහසින් 

දක යගවන්ගන් RF වාහකයක ංග ග්  

ග්ණනාව ය ං ගං ගකොහංක ප්රං්ථාරික නිරූතන්ි . එ් ංෑමවිහ ංයින ංග ග්්ි .  එ ග තිබගං් අ යෂ් 

කාල් වන අංග, සිගං් අ යෂ් ගවෝල්ටී්ංාව් ගහකයෝ ධාගාව නිරූතන් කගයි. රූතගේ (b) ගකොහසින් 

දක යගවන්ගන්  (a)  ග දක යගවන RF  වාහකයක ංග ග්් ංමග් මිශ්ර ි රීමහ බලාගතොගගෝවතු වන  ශ්රවය 

ං ්යාං (AF) ංග ග්ගේ ප්රං්ථාරික නිරූතන්යි.  එ ග දක යගවන්ගන් එක ංග ග්්ි . ගම ග ං ්යාං් 

වාහකයක ංග ග්් හකයා ංංඳනවිහ ඉංාම්වම කුඩා අග්්ි . 

  රූතගේ (c) ගකොහසින් නිරූතන් වන්ගන් (a)  ංහකය (b) ංග ග් ගදක මිශ්ර වූවිහ ලකගබන අවංාන 

ප්රතිබලල්යි. එ් හයර්ජිං ංග ග්් ගලං හකයකඳින්ගේ. AF ංග ග්ගේ ධන අර්ධ් ගහකයව්ව තහමු බාග්් මිශ්ර වූ 

විහ RF ංග ග්ගේ විං්ංාග් z අග්ගේ සිහ x ද යවා වකඩි ගේ. ඉන්තසරව එන ගමොගහකයොග්ව AF ංග ග්ගේ 

ගදවකනි අර්ධ්, එනම් ංෘණ අර්ධ් මිශ්ර වූ විහ විං්ංාග් y ද යවා අඩුගේ. 

 

5.2.1.1.1     හයර්ජන ප්රතිබශ්ං්(percentage of modulation), හයර්ජන ංාධක්  (modulation factor) 

හයර්ජන ංාධක් ් ග හයර්ජන ප්රමාණ් මකනග්කනීමහ ඇතිබ මිම්මි . එ් ප්රතිබශ්ං් ය ගලං දක යවූ විහ 

හයර්ජන ප්රතිබශ්ං් ගලං හකයකඳින්ගේ. ගම් ගද්ාකාග්ි න් දක යවි් හකයකි ්. ශ්රවය ං ්යාංගේ ධන අර්ධ් 

ංලකමින්, එනම් හයර්ජිං ං ාාගේ  උතරිම විං්ංාග් ංලකමින් ප්රකාශ් කගන අග්්, ඉහකයහ හයර්ජන 

(upward modulation) ංාධක් =  (x-z)/z  ගලං හකයකඳින්ගේ.  

අවම විං්ංාග්හ අ ගරූත අග්්, 

තහකයහ හයර්ජන (downward modulation) ංාධක්  =  (z-y)/z ගලං හකයකඳින්ගේ. 

මූගජන ප්රතිශතතය     000 x මූගජන සාධකය % 

 

5.2.1.1.2      අධි-හයර්ජන්  (Over modulation) 

හයර්ජන් 100%  ය වූවිහ හයර්ජිං RF ංග ග්ගේ 

ං්වරූත්  .10රූතගේ වම්තං දක යගවන ආකාග්හ 

තවතී. නමු්ව එ් 100% ඉ යමවුවගහකයෝව , දකුණුතං 

රූතග්න් දක යගවන අයුරු ංග ග්ග්න් ගකොහං ය 

කකපී අතුරුදහකයන් ගේ. එ් අධි-හයර්ජන් නමින් 

හකයකඳින්ගේ. ගම ගදී සිදුවන අවාසි ගදක ය ඇං. 

අතුරුදහකයන් වන ංග ග් ගකොහං ගහකයේතුගකොහගග්න 

අවංාන AF  ං ාාගේ විකෘතිබවීම ය හකයහග්කනීගමන් 

ශ්බ්ද් ගනොතකහකයකදිලි ගේ. ගදවකන්න ව ගගේ ගවන්ව  
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ගුවන්විදුලි ං ්යාං අනන්ං ග්ණනක විකාශ්න්වන විකෘතිබ ං ාා ගාශි් ය හකයහග්කනීමයි. එමගින් 

ගවන්ව රාහකයක ගාශි්කහ බාධා තමු ගවයි. එබකවින් අධි-හයර්ජන් ගනොවන ං ාාව ය විකාශ්න් ි රීම, 

සි්ළුම ආනිනික ගුවන්විදුලි ක්රි්ාකරුවන්ගව වග්යකමි .   

 

 .2.1.1.3    හයර්ජන  යෂමංාව (Modulation Power) 

    100%  ය හයර්ජන්වූ ංග ග්්ක  යෂමංාව්, හයර්ජන් ගනොවූ ංග ග් වාහකයක්ක  යෂමංාව් ගමන් 

1.  ගුණ් ය බව ග්ණිංම් ගලං ගතන්වා ඇං. 

  හයර්ජන්වූ ංග ග්් ය ංඳහකයා ඇන්ගහනාව ය තුල ග්ලා්න ධාගාව, තහකයං දක යගවන සූත්රග්න් 

ලකගබන බවද, ග්ණිංම් ගලං ගතන්වාදී ඇං.  

  Im = I0 (1 + m
2 

/ 2) 

ගම ග Im ් ග, හයර්ජන් වූ තසර ඇන්ගහනාගේ ග්ලන ධාගාව්. I0 ් ග හයර්ජන් ගනොවූ ංග ග්්හ (එනම් 

වාහකයක ංග ග්්) අ ගරූත ඇන්ගහනා ධාගාවයි.  යෂමංාව I2 හ ංමා ගතාං බකවින්,  යෂමංාව ංඳහකයා 

තහකයං ංඳහකයන් සූත්ර් ලකගබන බව තකහකයකදිලි ගේ. 

  Pm  = P0 (1+ m
2
 / 2) 

ගම ග Pm ් ග හයර්ජන් වූ ංග ග්ගේ  යෂමංාව්යි. P0 ් ග වාහකයක ංග ග්ගේ  යෂමංාව්යි. 

 

උදාහකයගණ :-  ංම්ගප්රේෂක් ය මගින් ගවො ක 100ක ගුවන්විදුලි වාහකයක ංග ග්් ය ඇන්ගහනාවකහ ංත්යි. 

එ් 40% ි න් හයර්ජන් කහගහකයෝව ඇන්ගහනාගවන් විි ගණ්වන  යෂමංාව් ගකොතමණද? 

  ගම ගදී ඉහකයං දක යවූ  Pm  = P0 (1+ m
2
 / 2)  සූත්ර් භාවිං කහ හකයකි ්. 

ඒ අ ගව P0  = 100 ංහකය  m = 0.4 ගේ. (40% = 0.4)  

එබකවින්  Pm  = P0 (1+ m
2
 / 2)  =  100 (1 + 0.42/2 ) = 100(1+0.16/2) = 100 x1.08 = 108 ගවො ක 

 

  

 5.2.1.2       ං ්යාං හයර්ජන 

  ^Frequency Modulation - FM& 

ං ්යාං හයර්ජන් 5.11 රූත ංහහකයනින් 

ද යවා ඇං. ං ්යාං හයර්ජනගේදී ශ් රවය 

ං ්යාං්හ ංග ග්ගේ විං්ථාතන්හ 

අ ගරූතව වාහකයක ංග ග්ගේ ං ්යාං් 

විචලන් ගේ. AF ංග ග්ගේ එ ය 

අර්ධ්කදී RF වාහකයකගේ  ං ්යාං් 

ං්වල්ත් ය වකඩිවන අංග අගන ය 

අර්ධගේදී, එ් ං්වල්ත් ය අඩු ගේ.  

ගම ගදීද ංයිඩ් බෑන්ඩ් නිතදගවන නමු්ව 

එ් සිදුවන්ගන් AM වලදී ගමන් ගනොව 

හකයා්වතසින්ම ගවනං් ආකාග්කහ්.  

උදාහකයගන ගලං,  1 kHz  AF 

ංග ග් ං ාාව ය ඇසරගගන් 

නිතදගවන FM ංග ග්ගේ 1 

kHz තගංග් ය ං ගං ංයිඩ් 

බෑන්ඩ් අනන්ං ග්ණන ය 

නිතදගේ. නමු්ව තහමුවන 
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යකත් හකයකග අගන ය ඒවාග්න් ත රචාගණ් වන ශ් යතිබ් සී  ර ගලං  අඩුවී්න  බකවින්  ඒවා ගනොංලකා හකයකරි් 

හකයකි ්. ගම් බව 5.12 රූත් මගින් තකහකයකදිලි ගකගර්. ං ්යාං හයර්ජනගේදී ගුවන්විදුලි ංග ග්ගේ විංථ්ාග් 

^Amplitude&  ංකමවිහම නි්ංව තවතී. ඉහකයං දක යවූ අයුරු ංයිඩ් බෑන්ඩ් අනන්ං ග්ණන ය නිතදවීම 

පිළිබඳ විං්ංග, ගමම විෂ් සීමාගවන් බා ගගව ඇතිබ, බකගංල්ශ් රිං් ^Bessel Function& මගින් තකහකයකදිලි 

කහහකයකි ්.  

 

5.2.1.2.1    ං ්යාං අතග්මන් ^Frequency Deviation& 
වාහකයක ංග ග්ගේ ං ්යාංගේ සිදුවන ඉහකයං යක ගවනං ං ්යාං අතග්මන් ගලං හකයකඳින්ගවයි. ං ්යාං 

අතග්මන්,  හයර්ජන් ංඳහකයා ග්ගදන ශ් රවය ං ්යාං ං ාාගව ග  ෑනෑම අවං්ථාවක විං්ථාග්්හ 

^Amplitude& ංමා ගතාතිබක ගේ. එනම් දුර්වල ශ්බ්ද්ි න් හයර්ජන් කගනවිහ ං ්යාං අතග්මන් අය.්. 
ශ්බ්ද් ත රබල වූවිහ අතග්මන් වකඩි්. එ් අසීමිං ගලං වකඩි වූවගහකයෝව ංම්ගප්රේශ්ණ්වන ගුවන්විදුලි 

ංග ග්් විකෘතිබවීම නිංා ශ්බ්ද් ගනොතකහකයකදිලි වි්හකයකි ්.  

 

5.2.1.2.2   හයර්ජන අ ක් ^Modulating Index& 
ං ්යාං හයර්ජන් ංඳහකයා, 

හයර්ජන අ ක් = (FM වාහකයකගේ අතග්මන්) / (ඒ ංඳහකයා භාවිං කහ ශ් රවය ං ්යාං්) 

 

Modulation Index =
Deviation of FM carrier

Audio Frequency produced this deviation 
 

 

5.2.2.3     සි ග්ල් ංයිඩ් බෑන්ඩ් (SSB),ගලෝවර් ංයිඩ් බෑන්ඩ් (LSB)ංහකය  

   අතර් ංයිඩ් බෑන්ඩ් (USB) 

වාහකයක ංග ග්් ය හයර්ජන් කහවිහ එම ංග ග්ගේ තහකයහ සීමාව සරළු ත රමාණ්ි න් තහකයහහ දීර්  වන අංග 

ඉහකයහ සීමාව සරළු ත රමාණ්ි න් ඉහකයහහ දීර්  ගේ. එනම් වාහකයක ං ්යාං්හ තහකයළින් ංහකය ඉහකයළින් ං ්යාං 

තගාං ගදකක තීරු ගදක ය හකයහග්නී. ඒවා LSB ංහකය USB නමින් හකයකඳින්ගේ.  

ෑනෑම ං ්යාං් ය ංඳහකයා LSB ංහකය USB ්න ගදි න් කකමතිබ එක ය භාවිං කහහකයකි ්. නමු්ව ආනිනික 

ගුවන්විදුලි ංන්නිගේදන් ංඳහකයා ංම්මං් ය ගලං භාවිං කගන්ගන් 40m ංහකය තහකයහ ං ්යාං ං ගං ංග ග් 

තන්තිබ ංඳහකයා LSB තමණි .  20m ංහකය ඉහකයහ ං ්යාං ං ගං ංග ග් තන්තිබ ංඳහකයා (10m ද යවා) USB තමණ ය 

භාවිං ගකගර්.  
උදාහකයගන ගලං 14.250MHz (14250 kHz) ්න 

ං ්යාං් ං ගං වාහකයක ංග ග්් ය 10kHz ්න 

ං ්යාංගේ ශ් රවය ං ්යාං්ි න් හයර්ජන් කග ඇංකයි 

සිංමු. එවිහ ගම ග තවතිබන 14250 kHz ං ්යාංගේ 

වාහකයක්හ අමංගව 14240 kHz ං ්යාංගේ LSB ංහකය 

14260 kHz ං ්යාංගේ USB ්න ංයිඩ් බෑන්ඩ් ගදකද 

තවතී. ගම්වා අතුගගන් වාහකයක්්ව, LSB ංහකය USB ්න 

ගදි න් එකකු්ව ඉව්ව කහවිහ ංම්ගේ රශ්කග්න් නිකු්ව 

වන ංග ග්්හ සි ග්ල් ංයිඩ් බෑන්ඩ් ංම්ගේ රශ්න් ය (SSB 

transmission) ්යි ි ් ග ලකගබ්. 
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5.2.2.3.1      SSB  ංම්ගේ රශ්ණග් ග ඇතිබ වාසි අවාසි 

 1. වර්ණාවලිග් ග පිරිමකසීම ^Spectrum conservation& 

SSB  ංග ග්ගේ තහල ^Band width& අඩු බකවින් AM ංග ග් එක ය ංඳහකයා අවශ්ය ං ්යාං තගාංගේ SSB 

ංග ග් ගදක ය තිබිම් හකයකි ්. 

 

 2. ක්ෂමංා පිරිමකංම් ^Power conservation& 
ංම්ගේ රශ්කගේ අවංාන පි්වග ^Final stage&  අඩු ක්ෂමංාවි න් ක රි්ා්වමක කහහකයකි ්. උදාහකයගන ගලං 

ගවො ක 400 ක AM ං ාාව ය ගවො ක 100 ක SSB ං ාාවකහ තුලය ගේ. 

 

 3.  වාහකයක්හ ඇතිබවන බාධා ^Carrier Interference& 

ගම ග වාහකයක ංග ග්් ඉව්වකග ඇතිබ බකවින් අංල ඇතිබ ගවන්ව ං ්යාං වල ංග ග්, වාහකයක් ංමග් මුසරවීම 

^heterodyne&  නිංා හකයහග්න්නා බාධා ඇතිබ ගනොගේ.  

 

 4.  මාර්ග් යකත්ි න් තකමිීමම නිංා සිදුවන විකෘතිබ් අඩුවීම 

  ^Reduction in multi-path distortion& 

AM ංග ග් වල අ්නගග්ෝලී් ත රචාගනගේදී ^Ionospheric propagation) ං ාාව දුර්වල වනවිහ, මාර්ග් 

යකත්ි න් තකමිගණන ංග ග් මිශ් රවීම ගහකයේතුගකොහගග්න විකෘතිබවීම ය ගහකයව්ව ග ෝෂාව ය වකනි හකයඬ ය 

^mush-sound& හකයහග්නී. SSB ංග ග් ංඳහකයා ගමම අතහකයසරංාව හකයහගනොග්නී. 

 

 5. එකවග ං ාා ගදක ය ශ් රවන් වීම 

AM ගහකයෝ FM ං ාාව ය ලබාග්න්නා අංගතුග එම ං ්යාංගේම ංව්ව එවකනිම ං ාාව ය ලකගබ් නම්, 

එ යගකෝ ඉන් එක යව්ව තකහකයකදිලිව ශ් රවන් කහගනොහකයකි  ගේ, නකංගහකයෝවත රබල ං ාාව තමණ ය ගහකයොඳින් 

ලකගබන අංග අගනක ගකොගහකය්වම ගනොඇගංේ. නමු්ව SSB ං ාාගදක ය එකම ං ්යාංගේ එකවග 

ලකගබනවිහ, ඒ ගදකම තකහකයකදිලිව ශ් රවන් ගේ. 

 

 6.   විමුර්ජන් ි රීම ංහකය Hi-Fi  ං ගීං ශ් රවන් 

SSB ගහකයෝ CW ං ාා විමුර්ජන් ි රීම ංඳහකයා BFO (beat frequency oscillator) නමකතිබ RF ගදෝලක තරිතථ් ය 

අවශ්යගේ. ගම ගදී ං ාා ගදක ය මිශ් ර වීගමන් විමුර්ජන් සිදුවන බකවින් Hi-Fi  ං ගීං (විශ්ාල ශ්රවය ං ්යාං 

තගාං් ය ං ගං ශ්බ්ද) උංං් ං්වවග්න් ශ් රවන් කහගනොහකයකක.  

 

5.3    ංම්ගප්රේශ්ක ^Transmitters) 

ංම්ගප්රේශ්ක් ය භාවිං 

ි රීගම් තගමාර්ථ් 

ව ගගේ දුග පි ගටි 

ං්ථාන්කහ රැහකයකන් 

ග ගංව ්ම් ගංොගතුග ය 

්කවීමයි. එ් කහහකයඬ ය   

ගහකයෝ ගවන්ව ශ්බ්ද් ය, 

නකංගහකයෝව ගමෝං ් 

ග යං තණිවිඩ් ය ගහකයෝ 

ගවන ්ම් ආකාග්ි න් 

හයර්ජන් කගනලද 

ං ාාව ය වි්හකයකි ්.  
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එවකනි ංම්ගේ රශ්ක්ක තිබිම්යුතු වකදග්්වම ගුණා ග් යකත් ය ඇං. 

එනම්  

1.  එ ග ං ්යාං් ංථ්ාවග ^stability&  වි්යුතු්.  

2. අංල ඇතිබ ගවන්ව ං ්යාං වලහ බාධා ^Interference& ගනොවි් යුතු්.  

3. උතරිංාන විි ගණ ^Harmonic radiation& ගනොතිබිම් යුතු්. 

5.14 රූතගේ දක යගවන්ගන් ංගල ංම්ගේ රශ්ක්ක ංකලසරම් හකය්ි . එ ග (a) රූතග්න්  දක යගවන්ගන් ංල්ටික 

ගදෝලක තරිතථ්කහ ඇන්ගහනාව ය ංවිකගනලද ඉංාම්ව ංගල ංකකකං්මි . ං්ලටික ගදෝලක්ක්ක 

ං ්යාං් අචලව තවතී. ගමම ං්ලටික ගදෝලක් ගව ගවහ, ං ාා උ්වතාදක් ය ^signal generator& ඩිේ 

ට හග් ය ^Dip meter or GDO&  ගහකයෝ හ රාන්සිං්හග්ි න් ංාදාග්්ව කුඩා ගදෝලක් ය වුවද, භාවිං 

කහහකයකි ්. එවකන්නක ං ්යාං් ගවනං් කහහකයකි ්. (c) රූතග්න් දක යගවන්ගන් එවකනි අවං්ථාවි .  

(b) ංහකය (d) රූත වලින් දක යගවන්ගන් RF වර්ධක් ය මගින් ක්ෂමංාව වකඩිකගන ආකාග්යි. ගමවකනි 

උතකගණ ඉහකයල ං ්යාං් ංඳහකයා එංගම් ං්ථායි ගනොගේ. එබකවින් ගබොගහකයෝ ංම්ගේ රශ්ක වල ගදෝලක් 

තහකයහ ං ්යාං්කහ ංකලසරම්කග, ං ්යාං ගුණිං ^frequency multiplier& තරිතථ එක ය ගහකයෝ යකත් ය 

මගින් ඉහකයහ ං ්යාං නිතදවයි.  (e) ංහකය (f) රූත වලින් දක යගවන්ගන් එවකනි අවං්ථා ගදකි . 

උදාහකයගණ ගලං 144-146 MHz ං ්යාං ං ගං ංම්ගේ රශ්ක වල ගදෝලකගේ  12 MHz ං ්යාං් ය 

නිතදවන අංග ං ්යාං ගදගුණ ^frequency doublers& තරිතථ ගදක ය ංහකය ං ්යාං ගංගුණ 

^frequency Tripler& තරිතථ එක ය භාවිංග්න් එ් ගදොගලොං් ගුණ්කහ න ව ග ලකගබ්. ගමවකනි 

ගදෝලකවල උතරිංාන (harmonics) නිතදගවන බකවින් එ් ඇන්ගහනාවහ ංම්බන්ධ කගන්ගන් අඩු 

ං ්යාං ගතගහකයන් (Low pass Filter) තරිතථ් ය හකයගහකයා්. එ ගදී ඉහකයහ ං ්යාං ංග ග් තවතීනම් ඒවා ගතරී 

ඉව්වගේ. 

5.3.1   ං්ලඨික ගදෝලක ^Crystal Oscillator&  

නි්මිං මි ගම් තවතිබන අයුරු සියුම් ගලං කතාග්්ව තිබරුවාන ^Quartz& ං්ලඨික් ය එ යංගා නි්ං 
ගුවන්විදුලි ං ්යාං් ය ඔං්ගංේ ං්වභාවික ගදෝලන ඇතිබකගයි. ගම්වා ඇසරගගන් ංාදාග්්ව ගදෝලක තරිතථ 

වල ං ්යාං් ඉංාම්ව ංථ්ාවග ං්වව්ක තවතී. ගමවකනි තරිතථ්ක Q-ංාධක් ඉංා ඉහකයහ අග්් ය ග්නී. 

ගම ගදී සිදුවන ක රි්ාවලි්  “පීගංෝ විදූ්ව ආචගන්”  

 
 .1  රූත් 

^Piezo Electric effect&  නමින් හකයකඳින්ගේ. ගම ගදී ං්ලඨික් නි්මිං ං ්යාංග්න් කම්තන්වන බකවින් 
සරළු ත රමාණ්ක ංාත හකයානි් යද සිදුගවයි. එ් ඉංා අඩු ත රමාණ්ි න් තව්වවා ග්කනීම ංඳහකයා ගදෝලක 

තරිතථ් ංකලසරම් කහයු්වග්ව ඉංා අඩු ක්ෂමංාවි න් ක රි්ාකගන ආකාග්හ්.  

5.1  රූතගේ දක යගවන්ගන් ත රාග්ෝගික ං්ලඨික ගදෝලක තරිතථ ගදකි . ගම ග ඇතිබ උතා ග් භාවිං 

කහගහකයෝව එ් ගහකයොඳින් ක රි්ාකගන අංග ං්ලඨිකගේ ංඳහකයන් ං ්යාංගේ RF ං ාාව ය ත රතිබදාන ං ාාව 

ගලං නිකු්වගේ. ත රතිබදාන ං ාාව ඇන්ගහනාවකහ ංම්බන්ධ කහවිහ ට හග 500 ය තමණ ගහකයෝ ඊහ්ව වකඩි 
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දුගකහ ග් රහකයන් කහහකයකි  ගුවන්විදුලි ං ාාව ය ඉන් නිකු්වගේ. ආනිනික ගුවන්විදුලි ශිල්ත් හකයදාගන්ගන් 

නම් අනිවාර්්ග්න්ම ගමවකනි තරිතථ ංෑදීගම් තලපුරුද්ද ය ලබාග්ංයුතුම්. ඉන් ලකගබන තලපුරුද්ද, 

කුතුහකයල් ංහකය මානසික ංෘේතිබ් මිහ කහ ගනොහකයකි ්. 

 

5.3.2   විචලය ං්ලඨික ගදෝලක් ^Variable Crystal Oscillator - VXO& 
ං්ලඨික ගදෝලක තරිතථ්ක ං්ලඨික් ංමග් ගශ්ේණිග්ංව ගහකයෝ ංමාන්ංගග්ං ගලං කුඩා ධාරිං රක් ය 

^capacitor& ංම්බන්ධ කහවිහ එ ග අ ගනාද ං ්යාං් ^resonance frequency&  මඳ වශ්ග්න් ගවනං ්

ගේ. උදාහකයගන ගලං 3.530 MHz ං ්යාං් ං ගං ං්ලඨික ගදෝලක තරිතථ්කහ 50 pF ධාරිං රක් ය 

ංම්බන්ධ ි රීගමන්, එ ග ං ්යාං්  kHz 3 ි න් තමණ  ගවනං් කහහකයකි ්. එනම් 3.527 – 3.533 MHz 

තමණ වූ තගාං් ය ලබාග්ංහකයකි ්. ගම් ං ්යාං ගදගුණ ^frequency doubler&  තරිතථ් ය මගින් 

7.054  -  7.066 MHz ්න තගාං්ගං ය ගවනං් කහහකයකි ්. ඒ අයුරුම නකවං ං ්යාං් ගංගුණ 

ි රීගමන් 21.162 – 21.198 MHz ්න තගාං් ලබාග්ං හකයකි ්. ගම ග ඇතිබ විගශ්ේෂ වාසි් ය ව ගගේ එම 

සි්ළුම තගාං්න් ආනිනික ගුවන්විදුලි ං ්යාං තගාං්න් තුල තකවතීමයි.  

 

ඉහකයං 5.1  රූතගේ දක යගවන තරිතථගේ ං්ලඨික් ංමග් ංමාන්ංගග්ංව ගහකයෝ ගශ්රේණිග්ංව කුඩා විචලය 

ධාරිං රක් ය (100pF ටියුනි  ගකොන්ගඩන්ංග් ය) ංම්බන්ධ කහවිහ එ් විචලය ං්ලඨික ගදෝලක් ය 

ගලං ක රි්ාකගයි. ගම ගදී ධාරිත්රක්, ගශ්රේණිග්ංව ංම්බන්ධ කහගහකයෝව ං ්යාං් වකඩිගේ. ංමාන්ංගග්ං 

ගලං ංම්බන්ධ කහගහකයෝව ං ්යාං් අඩුගේ. 

 

 

5.3.3    විචලය ං ්යාං ගදෝලක් ^Variable Frequency Oscillator - VFO& 
ං්ලඨික ගදෝලක්, ඉහකයං ංඳහකයන්කහ තරිදි ඉංාම්ව අනර්ග් ං්වවගේ එක ය වුවද ආනිනික ගුවන්විදුලි 

ශිල්තග් ගදී එ ග එ යංගා අඩුතාඩුව ය ඇං. එනම් අතහ එ ය නි්ං ං ්යාං් ය භාවිං ි රීගමන් එංගම් 

ත රග්ෝජන් ය ගනොමකං. ආනිනික ගුවන්විදුලි ශිල්ත් ංඳහකයා ජාංයන්ංගව ගවන්කග දී ඇතිබ ං ්යාං 

තගාං තුල  ෑනෑම ං ්යාං් ය භාවිං ි රීගම් තහකයසරකම ත රග්ෝජන්හ ග්කනීමහ නම්, අවශ්ය තරිදි 

ං ්යාං් ගවනං් කහයුතු්. ංග ග් ත රචාගනග් ග සිදුවන ගවනං්කම්, හඟින් ඇතිබ ං ්යාංවල ං ාා 

වලින් සිදුවන බාධා (QRM) ආදි් ගහකයේතුගකොහගග්න ං ්යාං් ගවනං් කහයුතු අවං්ථාවන් ග විචලය 

ං ්යාං ගදෝලක් ඉංා අග්ගන්්. උච ච ං ්යාං (HF) ං ගං ආනිනික ගුවන්විදුලි උතකගණවල 

(Amateur band transceiver - TRX) තිබිම්යුතු අංයවශ්ය අ ග්් ය ව ගගේ VFO තරිතථ්යි.  

ගමවකනි VFO තරිතථ්කං ්යාං් තීගණ් වන්ගන් එ ග ං්ථානග්ං කගඇතිබ ංාමානය LC සරංග 

තරිතථ්ි නි. එ් ගහකයොඳින් ංකලසරම්කග ඇ්වනම් ං්ලඨික ගදෝලක් ය ංගමහම ං ්යාං ං්ථායිංාව් ය 

^Frequency stability& තවතී. 

ට හ අඩශ්ංක්කහ තමණ ගතග කාලගේ නිශ්්තාදිං ආනිනික ගුවන්විදුලි උතකගණවල අඩ ගු VFO තරිතථ 

සි්ල්ල ත රතිබ්ම (ඇනගලොව - Analogue) වර්ග්ගේ වුවද, අද ඉංා දියුණු ං්වවගේ ං ්යා ක (ඩිගිහල් - 

Digital) තරිතථ භාවිං ගකගර්.   

 

5.3.4  ං ්යාං ගුණක ^Frequency Multiplier& 

ංාමානයග්න් RF ගදෝලක තරිතථ ංකලසරම් කග ගලබන්ගන් තහකයහ ං ්යාං ංඳහකයා්. එගංේ කග ග 

ලබන්ගන් උංං් ං්ථායිංාව් ය ලබාග්කනීම ංඳහකයා්. හයලික ං ්යාං් ඉහකයහ අග්්ක තකවතුනගහකයෝව 

ං ්යාංගේ ං්ථායිංාව් ඉංා තහකය්ව ං්වව්කහ ත්වගේ. එනම් එ් නිංගම විචලන් ගේ.  

එබකවින් හයලික ං ්යාං්, තහකයහ අග්්ක තවතිබන තරිදි ංකලසරම්කග එ් ංවදුගහ්ව ඉහකයහ නක වීම ංඳහකයා 

ං ්යාං ගුණක තරිතථ එක ය ගහකයෝ යකත් ය ග්ොදාග් ග ලකගබ්. උදාහකයගන ගලං 145.525 MHz 
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්නං ්යාංගේ ංම්ගප්රේෂක් ය ංකනීම ංඳහකයා ගදෝලක් ය නිර්මාන් කහයුතු නම් එම අග්් 12 න් 

ගබදීගමන් ලකගබන අග්් වූ 12.127083 MHz ං ්යාං් ං ගං ංල්ඨික් ය ^crystal& ලබාගග්න ගදෝලක 
තරිතථ් ය නිර්මාන් කහයුතු්. ඉන්තසර ං ්යාං ගදගුණ තරිතථ ගදක යද, ං ්යාං ගංගුණ තරිතථ 

එක යද, හකයගහකයා ්කවීගමන් එ් ගදොගලොං් ගුණ්ි න් ඉහකයහ නක වූවිහ අතහ අවශ්යව තිබූ 145.525ලකගබ්. 

12.127083 MHz ං ්යාං් ං ගං ං්ලඨික් ය ගංෝාග්ං ගනොහකයකි  නම් ඊහ ඉංාම ආංන්න එක ය 

ලබාගග්න කුඩා විචලය ධාරිං රක් ය ංම්බන්ධ කග අවශ්ය ං ්යාංහ සරංග කගග්ංහකයකි ්. (5.3.2 ගේදගේ  

විචලය ං්ලඨික ගදෝලක් බලන්න)ං ්යාං ගුණක භාවිං කගන්ගන් ගදගුණ ගහකයෝ ගංගුණ ංඳහකයා තමණි. 

ඊහ ඉහකයහ අග්්න් ග්ංගහකයෝව ත රතිබදාන ං ාාව ගබොගහකයෝ දුර්වල ගේ. 

 

5.3.5   RF වර්ධක ^Amplifiers& වර්ගීකගන් (උච ච ං ්යාං-HF ංඳහකයා) 

ගුවන්විදුලි ං ්යාං වර්ධක (RF Amplifiers& ක්ෂමංාව ^power& අ ගව වර්ග් තුනකහ ගවන් කහහකයකි ්. 
එනම්  

 1.  අඩු ක්ෂමංා ං ගං වර්ධක ^ Low Power amplifier&  ගමම වර්ග්්හ ඇතුල්ව වන්ගන් ගවො ක 

15 හ අඩු HF ංම්ගේ රශ්ක්න්්.  

 

 2.  ංාමානය වර්ධක  

ගවො ක 15 සිහ 100 ද යවා වූ HF ංම්ගේ රශ්ක ගමම ග්න්හ ඇතුල්ව ගවයි. 

 

 3. ක්ෂමංා වර්ධක (power amplifier&) ගනොගහකයෝව Linear Amplifier 

ගමම වර්ග්්හ අ්්ව වන්ගන්  HF ංඳහකයා ගවො ක 200 හ වකඩි (ි .ගවො. 3 තමණ ද යවා) ක්ෂමංාව ය ං ගං 

වර්ධක්න්්. ඔබ ගමම වර්ග්් තාවිච චි ි රීමහ අදහකයං් කගන්ගන් නම් ඔබගව බලතං ර් කුමන ත තිබ්හ 

අ්්වද, එ ග ගකොන්ගද්සි ගමොනවාද ්න්න පිළිබඳව ංකහි ලිම්ව වි්යුතු්. ංව්ව ඉංා වකදග්්ව කරුණ ය 

ඇං. එනම් අංල්වකසි්න්ගව ගුවන්විදුලි ්න්ත්ර ංහකය රූතවා ගීම ්න්ත්ර ංඳහකයා බාධාවන් සිදුගේදකයි 

විමසිල්ගලන් සිටි් යුතු්. 

 

5.3.6 ංම්ගේ රශ්ක සරංග ි රීම ^Transmitter tuning and adjustment& 
ංම්ගේ රශ්ක් ය භාවිං කගනවිහ තහමුව එ ග අවංාන පි්වග ගනොගහකයෝව ක්ෂමංා වර්ධක අදි්ග ඇන්ගහනා 

තද්ධතිබ්හ ගහකයොඳින් ග්කලගතන අයුරු ංකං් කහයුතු්. එගංේ ගනොකහගහකයෝව එම ගනොග්කලපීම ^Mis-

match& ගහකයේතුගකොහගග්න එම පි්වගග ග ඇතිබ හ රාන්සිං්හග, ං ග්ෘ ගං තරිතථ (IC) ගහකයෝ කතාහ ^valve or 

vacuum tube& ග්වවීම නිංා හකයානි තකමිණ් හකයකි ්. එවකනි අවං්ථාවලදී හ රාන්සිං්හග ංහකය IC ඉංා 

තහකයසරගවන් හකයානිවන නමු්ව කතාහ ගබොගහකයෝදුගහ උෂ්ණ්වව්හ ඔගගෝවතු ගදයි. ංමහකයග අවං්ථාවල කතාහ 

ග යං ංේං වන ංගමහ ග්වගවයි. 

ගබොගහකයොම් ය නවීන උතකගණවල ආගක්ෂක පි්වග ය ගලං ඉහකයංයක ආකාගගේ ගනොග්කලපීම් ඇතිබවිහ 

හකයානි් ය සිදුගනොවන ංගමහ ත රතිබදාන ක්ෂමංාව අඩුගකගර්. නමු්ව කතාහ ං ගං තකගණි උතකගණවල එගංේ 

ගනොවන බකවින් තහකයං ංඳහකයන් අයුරු සරංග කහයුතු්. 

 

 1.ග් රිඩ් ටියුනි  

 2. ඇගනෝඩ් ටියුනි  

 3. ගලෝඩ් ටියුනි  
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5.3.6.1  ග් රිඩ් ටියුනි  ^Grid Tuning& 

අවංාන අදි්ගග ග ඇතිබ කතාහගේ තාලක ග් රිඩ් ^control grid& LC අ ගනාද තරිතථ්කහ ංම්බන්ධ කග 

ඇං. එ් Grid Tank Circuit නමින් හකයකඳින්ගේ. උතරිම ක්ෂමංා ත රතිබදාන් ය ලබාග්කනීම ංඳහකයා එ් 

ක රි්ාකාරී ං ්යාං්හ ^operating frequency& සරංග කහයුතු්.  

 

5.3.6.2   ඇගනෝඩ් ටියුනි  (Anode Tuning) 

අවංාන අදි්ගර් කතාහග් ග ඇගනෝඩ්හ ංම්බන්ධ LC අ ගනාද තරිතථ් Anode Tank Circuit  නමින් 

හකයකඳින්ගේ. ගම්ද ඉහකයංදී ගමන්ම ක රි්ාකාරී ං ්යාං්හ සරංග කහවිහ උතරිම ක්ෂමංාව් ය ලකගබ්. 

 

5.3.6.3   ගලෝඩ් ටියුනි  ^Anode Tuning& 

ංම්ගේ රශ්ක්ක භාග් (Load) ් ග ඇන්ගහනාවයි. ංමහකයගවිහ එ් ඩමිගලෝඩ් (Dummy Load) එක ය 

වි්හකයකි ්. ංම්ගේ රශ්කගේ අවංාන අදි්ගග ග ත රතිබදාන RF ං ාාව ඇන්ගහනාව ගවං ්ව ග ලබන්ගන් 

ංම්බාධන ග්කලපීම් ජාල් ය ^Impedance Matching Network&  හකයගහකයා්. එගංේ කග ගලබන්ගන් අවංාන 

අදි්ගර් ත රතිබදාන ංම්බාධන් ^out put impedance& ඇන්ගහනාගව ග ංම්බාධන්හ ංමාන ගනොවන්ගන් 
නම්, එම ංම්බාධන ගදක ංම ි රීම ංඳහකයා්. ංම්බාධන ග්කලපීම් ජාල තරිතථ්හ ංම්බන්ධ විචලය 

ධාරිං රක් ය ගහකයෝ යකත් ය සරංග ි රීම Load Tuning  ් ගගවන් හකයකඳින්ගේ.  

ංාමානයග්න් ආනිනික ගුවන්විදුලි ඇන්ගහනා ංාද ගලබන්ගන්  ෑම් 50 ක ංම්බාධන් ය තවතිබන 

ගලං්. ඇන්ගහනා රැහකයකන්ද ^Antenna cable or Coaxial cable& නිශ්්තාදන් කගන්ගන්  ෑම් 50 ක 

ංම්බාධන් ය තවතිබන ගලං්.ංම්ගේ රශ්කග් ග ත රතිබදාන ංම්බාධන් ඇන්ගහනා තද්ධතිබග් ග 

ංම්බාධන්හ ංමාන ගනොවුනගහකයෝව එ ග නිතදගවන මුළු ක්ෂමංාවම ඇන්ගහනාවහ ග්ලා ගනොගග්ොං් 

ගකොහං ය ආතසර ංම්ගේ රශ්කගේ අවංාන අදි්ග ගවං තකමිග.. එ ග ත රථිපතල් ය ගලං අවංාන අදි්ගර් 

කතාහ් ග්වගේ. ංමහකයගවිහ එම කතාහ් ග යංංේත වී උණුවී ්ාහකයකි ්. 

ගමවකනි ංම්බාධන ගනොග්කලපීම් ^Impedance mismatch& හකයඳුනාග්කනීම ංඳහකයා අංයවශ්ය උතකගණ් ය 

ඇං. එ් ං්ථාවග ංග ග් අ ගතාං මාන් ^Standing Wave Ratio Meter& ගනොගහකයෝව SWR ට හග් නමින් 

හකයකඳින්ගේ.  ගමම SWR අග්් 1 සිහ අනන්ං් ද යවා වූ අග්් ය ග්නී. ඉංාම ගහකයොඳින් ග්කලගේ නම් SWR = 1 

ගේ. SWR > 3 නම් භාවිං්හ  ගසරදුසර්. 

 

5.4   ග යං ංම්ගේ රශ්න ^Code Transmission& 

්ම් ගංොගතුග ය ංම්ගේ රශ්න් ි රීම ංඳහකයා, ංම්ගේ රශ්න් කග ග ලබන වාහකයක ංග ග්් ි සි්ම් 

ආකාග්කහ හයර්ජන් කහයුතු්. (5.2 හයර්ජන් බලන්න) ං ාාව දුර්වල නම් එ් විමුර්ජන් ි රීම 

අතහකයසර්. එගංේවනවිහ අවශ්ය ගංොගතුරු ග් රහකයන් කගග්ං ගනොහකයකි ගේ.නමු්ව ගකංගම් දුර්වල ංග ග්් ය 

වුවද, ඇතිබ-නකතිබ බව හකයඳුනාග්කනීම එංගම් අතහකයසර ගනොගේ. ගකටි වාහකයක් ^short carrier or DOT& ංහකය දිග් 
වාහකයක් ^long carrier or DASH& නමකතිබ ං ග යං ගදක එි ගනකහ ගවනං් ආකාග වලහ ංම්බන්ධ 
ි රීගමන් ගමෝං් ග යං් ගග්ොඩනග්ා ඇං.  

ඉ ග් රීසි අකුරු 26 හ්ව අ ක 10 හ්ව විගාම ලකුණු සි්ල්ලහම්ව එි ගනකහ ගවනං් ග යං ංහයහකය් ය ඇං. 

එ් ජාංයන්ංග ගමෝං් (International Morse Code) ග යං් ගලං හකයකඳින්ගේ. ගම් අ ගව කග ගලබන 

ංන්නිගේදන ක රම ත රධාන වශ්ග්න් තුන් වර්ග්්ි . 

 

 1.  ON/Off keying (CW) 

 2.  හකයඬ හයර්ජිං AM  ගහකයෝ FM ං ාා ^Tone Modulated signal& 

 3. FSK – Frequency shift keying (FM) 
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On/Off keying ් ගගවන් අදහකයං් කගන්ගන් ගුවන්විදුලි ංග ග් ඇතිබ-නකතිබ අවංථ්ාවයි. එනම් ගමෝං ්්තුග 

එූවිහ ගහකයව්ව ඔන් කහවිහ වාහකයක ංග ග්් ය ඇතිබගේ, ්තුග අංහකයකරි්විහ,  එනම්  ෑන් කහවිහ ංග ග්් 

නකතිබගේ. ගම් ං්වතග 0.1 ක තමණ කාල් ය එූවිහ එ් dot නකංගහකයෝව තිබං ය ගහකයව්ව ගකටි 

වාහකයක් ය ^short carrier&ගලං හකයකඳින්ගේ. එගමන් තුන්ගුණ්ක කාල් ය ඔබාගග්න සිටිනවිහ නිකු්වවන 

ං ාාව dash නකංගහකයෝව ඉග ය, එනම් දිගු වාහකයක් ය ගලං හකයකඳින්ගේ. (5.17 රූත් බලන්න) ගම් 

ආකාගගේ CW (continuous wave) ංන්නිගේදන්,  අගනකු්ව ංන්නිගේදන අභිබවා ්න වාසි යකත් ය 

ඇං. ඒවා නම් 

 1.  ගමවකනි ංම්ගේ රශ්ක් ය (CW TX) එකලං් ි රීම තහකයසර්. 

 2.  ගම ගදී වක්වන ක්ෂමංාව ංාගේක්ෂ ගලං අඩු ත රමාණ්ි . 

 3. ගවන්ව බාධක ^QRM, QRN& මධයගේ වුවද ගමවකනි CW ං ාාංහහකයන්  

     කගග්කනීම අතහකයසර ගනොගේ. 

 
 .17 රූත් 

5.4.1 ^shape of the envelope& 
ගම් ංඳහකයා සරදුසර සි හකයල වචන් ය මගව මංක්හ ගනොඑන බකවින් ඉ ග් රීසි වචන් එගලංම ංඳහකයන් කගමි. 

මින් අදහකයං් කගන්ගන් ගමෝං් ්තුග තාවිච චි ි රීගම්දී තකනනගින ග්කහළු පිලිබඳව ංලකාබකලීමයි. ඒවා 

අංග ඇතිබ ත රධාන ග්කහළු තහකයං ංඳහකයන්ගේ. 

 1. ංග ග් ගතගමුගන් ං්වභාව් shape of the envelop& 

 2. ං ්යාංගේ ංථ්ායිංාව් ^frequency stability& 

 3. යක- යලි ය ^Key clicks& 

 4. චර්ේ ^Chirp) 

 5. Spacer wave 

 6. ගමෝං් සී  රංාව් ^Keying speed& 

 

5.4.1.1  ංග ග් ගතගමුගන් ං්වභාව් ^Keying speed& 

        cw ංම්ගේ රශ්න්ක ත රතිබදාන RF ං ාාව  

ෑසිගලොං්ගකෝත් ය මගින් තරීක්ෂා කහවිහ ගතගනන 

ආකාග්  .18රූතග්න් දක යගේ. ගම ගදී 

ංම්ගේ රශ්කගේ ත රතිබදාන RF ං ාාව  

ෑසිගකොං්ගකෝතගේ සිගං් ත රදාන අග් ර්හ ^input 

terminal& ංකතයි් යුතු්. ගම ග 5.18 රූතගේ  (a), (b) 

ංහකය (c) ් ගගවන් දක යගවන්ගන් cw ංම්ගේ රශ්න්ක ංග ග් ං්වභාව්න් තුනි . (a) වලින් දක යගවන්ගන් 

ඉංා ගහකයොඳ ං්වවගේ ංග ග්්ක ං්වභාව්යි. ගම ග ඇතිබ වකදග්්වම විගශ්ේෂ්වව් නම් එ ග නකවම ංහකය 

බකං්මහ ග්ංවන කාල්යි. එ් මිලි ං්වතග 5 සිහ 20 වීම ඉංාම්ව සරදුසර ත රමාණ්ි . 
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(b) රූතගේ ංෘජුගකෝීම නකවම ය ංහකය බකංම් ය තවතිබන නිංා එ ගදී විශ්ාල තගාං්ක ං ්යාං ගාශි්ි න් 

ංමන්විං ගුවන්විදුලි ංග ග් ගාශි් ය නිතදගේ. ඒ සි්ල්ල අනවශ්ය ඒවා බකවින් බාධක ංග ග් 

^interference wave& ග්ණ්හ වකග ක. සංද්ධාන්තිබක ගලං ංලකාබකලීගම්දී හකයංරැං ්ංග ග්් ය ^square 

wave& ් ග ං ්යාං අනන්ං ග්ණන ය ං ගං ංයිනාකාග ංග ග් ංහයහකය්ක එකතුව ය බව ග්ණිංම් 

සිද්ධාන්ං ඇසරගගන් ගතන්වාදි්හකයකි ්. ගම් අ ගව (b) ් ග  ගසරදුසර ආකාග්ි . (c) වලින් දක යගවන්ගන්ද 

එංගම් සරදුසර ආකාග් ය ගනොගේ. එ ගදී ංග ග්ගේ නකවම ංහකය බකං්ම අධික ත රමාද් ය ං ගංව සිදුගේ. එවිහ 

කණහ ඇගංන්ගන් මි ගරි හකයඬි . නමු්ව එ් ගමෝං් ංඳහකයා සරදුසර ගනොගේ. එ ගදී dot ංහකය dash හකයඳුනාග්කනීම 

අතහකයසර්. එබකවින් ගමොං් ංහහකයන් ි රීම ංගම ය අතහකයසර්. 

 

5.4.1.2   ං ්යාංගේ ං්ථායිංාව ^Frequency Stability& 

cw ංහකය ssb ංම්ගේ රශ්න ංඳහකයා ං ්යාංගේ ංථ්ායිංාව ඉංා වකදග්්ව්. ං ්යාං් අං්ථායි වූවිහ, එනම් 

වරින්වන ං ්යාං් ගවනං්වනවිහ, cw ං්වගගේ ංාගංාව ^pitch&  ගවනං ්ගවන බකවින් ගමෝං ්ං ග යං 

හකයඳුනාග්කනීම අතහකයසරගේ. ssb ං ාා ගනොතකහකයකදිලි ගේ. ංගමක විකෘතිබ වීම ය බඳු්. 

 

5.4.1.3     යක- යලි ය ^Key Clicks&  
ගමෝං් ්තුග ඔබනවිහ ංහකය අංහකයරිනවිහ 

අමි ගරි හකයඬ ය (” යලි ය” ් ගගවන්) 

ංමහකයග අවං්ථාවන් ගදී ඇතිබ වි්හකයකි ්. 

්තුගග ග අග් ර අංග කුඩා විදුලි පුළිඟුව ය 

තකනීම නිංා ගබොගහකයෝවිහ ගම් සිදුගේ. 

 එම අග් ර අංගහ ධාරිං රක් ය (0.001 – 0.01μF)  ංම්බන්ධ ි රීගමන්  ගමම  අතහකයසරංාව  මග්හකයකගවි්  

හකයකි ්.  එමගින්  එ් මුළුමනින්ම මග්හකයකගගන්ගන් නකතිබ නම් 5.19 රූතගේ දක යගවන අයුරු ගචෝ ය 

ගකොයිල් යද ගශ්රේණිග්ං ගලං ංම්බන්ධ ි රීම සරදුසර්. එගලං ංම්බන්ධ කහහකයකි  ආකාග හකයංග ය ගමම 

රූතංහහකයනින් ද යවා ඇං. 

5.4.1.4    චර්ේ ^chirp& 

ං ්යාංගේ අංථ්ායි බව නිංා ඉහකයං 5.4.1.2 ගේදගේදක යවූ ආකාග්හ ගබගහකයෝදුගහ ංමාන ග්කහළුව ය 

මතුගේ. ගමෝං් ්තුග ඔබනවිහ ංහකය අංහකයරිනවිහ ත රතිබදාන ං ාාගව ග ං ්යාංගේ ගවනං ය ඇතිබවුවගහකයෝව 

ං්තන්ධ ං ්යාං් ^beat frequency&ගවනං්වන බකවින් කණහ ඇගංන හකයගඬ ග ංාගංාව ගවනං් ගේ. 

එ් චර්ේ ^chirp&  නමින් හකයකඳින්ගේ. ගම් ත රධාන වශ්ග්න් තුන් ආකාග්කහ සිදුගේ. 

1.   ඩීසී ගවෝල්ටී්ංාවගේ අං්ථායි බව (DC voltage instability) 

ංමහකයග අවංථ්ාවල ්තුග ඔබනවිහ ංම්ගේ රශ්ක්හ වකඩි භාග් ය ග්ගදන බකවින් ගවෝල්ටී්ංා බකං්ම ය 

හකයහග්නී. ඒ ගහකයේතුගවන් ගදෝලක අදි්ගග ග (ගහකයෝ VFO) ගවෝල්ටී්ංාව අඩුවුවගහකයෝව එ ග ං ්යාං්ද, ඒ 

ගහකයේතුගවන් ත රතිබදාන ං ්යාං්ද ගවනං් ගේ. එවිහ ශ් රවන්වන හකයගඬ ග ංාගංාව ගවනං් ගේ. නමු්ව ගමම 

ගවනං සිදුවන්ගන් ගමෝං් ්තුග ඔබන ංෑම ගමොගහකයොංකම තමණි. එබකවින් ංෑම dot එකකම ංහකය dash 

එකකම ආගම්භ් අමි ගරි ගලං සිදුගේ. 

ගමම ග්කහළුව මග්හකයකගවීමහ නම් ගදෝලක තරිතථ්හ විදුලි ංකතයුම දි්යු්වග්ව ගවෝල්ටී්ංා 

නි්ාමක් ය ^voltage regulator& හකයගහකයා්.  

2.  ඇදී ්ාම ^Pulling& 
ගමෝං් ්තුග ක රි්ාකගවන අංගතුග ගදෝලක පි්වගහ තසරව එන අදි්ග්න් ග ්ම් ්ම් ගවනං්වීම් 

ගහකයේතුගකොහගග්න ගදෝලක තරිතථගේ ං ්යාං්හ බලතෑම් ඇතිබකගනවිහ ශ් රවන් වන ශ් රවය ං ්යාංගේ 

ගවනං්වීම් නිංා චර්ේ ං ාාව ය ^chirpy signal& හකයහග්නී. 

3.  RF ත රතිබගතෝශ්න් 
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ංම්ගේ රශ්කගේ අවංාන අදි්ග ගහකයෝ වකඩි ක්ෂමංාව්ක RF ං ාාව ය ං ගං අදි්ගක තවතිබන ං ාා  

ෑසිගල්හග්හ කාන්දු වුවගහකයෝව ගමම ග්කහළුව මතුවි්හකයකි ්. එවකනි අවං්ථාවන් මග්හකයකගවීම ංඳහකයා  

ෑසිගල්හග් ගහකයොඳින් ආවගන් ^screen& කහයුතු්. එනම් ගලෝහකය ංහකයඩුවි න් මුළුමනින්ම ආවගන් 

කහයුතු්. ංවද එ් RF ක්ෂමංා වර්ධක අදි්ගගන් හකයකි ංගම් ත්වවන ගලං ංවිකහ යුතු්. 

 

5.4.1.5   Spacer wave or Back wave 

cw ංම්ගේ රශ්ක්ක ගමෝං් ්තුග විවෘං ^key - up&අවං්ථාගේද අංල ඇතිබ ග් රාහකයක්ි න් අ්න්ඩ වාහකයක් ය 

^continuous carrier& ඇතිබබව ශ් රවන්ගේ. එ ගදී සිදුවන්ගන් ංම්ගේ රශ්කගේ  ෑසිගල්හගග්න් නිකු්වවන 
ං ාාව ග් රහකයන් වීමයි. නමු්ව එ් දුරින් සිටින ගකගනකුහ ග් රහකයන් ගනොගේ. ංමහකයග අවං්ථාවන් ග දුග 

සිටින ගකගනකුහ වුවද එ් ගහකයොඳින් ශ් රවන් වි්හකයකි ්. එගංේ වුවගහකයෝව, එ් spacer wave ගනොගහකයෝව 

back wave ් ගගවන් හකයකඳින්ගේ. ගමවකනි ගමෝං් ං ාාව ය ංහහකයන් කගග්කනීමද දුශ්්කග්.  
ගමම ග්කහළුව ඇතිබවන්ගන් තහකයං ංඳහකයන් එ ය දුර්වලංාව් ය ගහකයේතුගකොහගග්න්.  

 1. ්තුග විවෘං අවං්ථාගේ තවා ංම්ගේ රශ්ක් මුළුමනින්ම අක රි් ^disable& 
     ගනොවී තකවතීම 

 2.  කතාහ ං ගං ංම්ගේ රශ්ක්ක අවංාන අදි්ගග ග ඇතිබ කතාහගේ ඉගල යගරෝඩ  

     අංග ධාරිංාව නිංා RF ශ් යතිබ් කාන්දුවීම. 

 

5.4.1.6  ගමෝං් සී  රංාව ^Keying speed& 
ගමෝං් ංන්නිගේදනගේදී එ ග සී  රංාව් ඉංා වකදග්්ව ගේ. තණිවිඩ් ලබන්නාහ එ් නිවකගදිව ංහහකයන් 

කගග්කනීමහ ගනොහකයකි  ංගම් අධික සී  රංාවි න් ්ව ග ලකබුවගහකයෝව ි සිගවකුහ්ව ඉන් ත රග්ෝජන් ය 

ගනොලකගබ්. ආනිනික ගුවන්විදුලි ක රි්ාකරුවන් ංාමානයග්න් භාවිං කගන්ගන් මිනි්වතුවහ වචන 10 සිහ 

20 ්න සී  රංාව් ය ගේ.  

ගම් මකනග්කනීමහ පිළිග්්ව ක රම ගදක ය ඇං. 

 1.  වචන 100 ක තමණ ගේද් ය එකම සී  රංාවි න් ්වා ග්ංවන කාල් මකන  

     ග්කනීගමන් ගහකයෝ එවකන්න ය ශ් රවන්කග පිහත්ව ි රීගමන් තසරව ග්ණන් ි රීම.  

 2. ඉගල යගරොනි ය උතකගණ් ය ^Electronic semi automatic key&භාවිං  

     කගන්ගන් නම් මිනි්වතුවකහ ්වන dots ග්ණන 25න් ගබදීගමන් ලකගබන අග්්  

    මිනි්වතුවහ වචන ග්ණනහ (WPM) ංමාන ගලං ග්කගන්. 

WPM =
dots per minute
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5.4.2    ගමෝං් ්තුග ංවි කහහකයකි  ක රම ^Keying methods& 
ංම්ගේ රශ්ක්කහගමෝං් ්තුග ය ංම්බන්ධ කහහකයකි  ක රම ග්ණනාව ය ඇං.ඒ ංෑම ක රම්ි න්ම සිදුවි් 

යු්වග්ව ්තුග තහකයහහ එූවිහ ංම්ගේ රශ්කග්න් RF වාහකයක ංග ග්් ය ^carrier wave&  නිකු්ව වීම්ව, 
අංහකයකරි්විහ ි සිම ංග ග්් ය නිකු්ව ගනොවීම්ව්.  

 

5.4.2.1   අධිගවෝල්ටී්ංා ංකතයුම් ^HT supply Keying& 

ගම් ඉංා විශ්්වාංදායී ක රම්ි . ගම ගදී ක්ෂමංා වර්ධකගේ කතාහගේ ඇගනෝඩගේ HT ංකතයුම කකඩීම ංහකය 

ංකදීම සිදුගකගගන බකවින් ආගක්ෂාව ංඳහකයා රිගල් සරවිච් ය භාවිං කහයුතු්. ඊහ ංම්බන්ධ 

අඩුගවෝල්ටී්ංා ංකතයුම ගමෝං් ්තුග හකයගහකයා ගද ගලකගබ්. 5.20 රූතගේ වම්තං ද යවා ඇ්වග්ව ගමම 

ක රම්යි. 
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 5.4.2.2  කකගංෝඩ ංම්බන්ධංාව ^Cathode keying& 
ගම ගදී ගමෝං් ්තුග කකගංෝඩ් ංමග් ගශ්රේණිග්ං ගලං ංම්බන්ධ ගකගර්. ්තුග ඔබනවිහ කකගංෝඩ් 

භූග්ං වීම නිංා කතාහ් ංක රි්ගේ. ්තුග අංහකයකරි්විහ නකවං්ව කතාහ් අක්රි් ගේ. 5.20 රූතගේ 

දකුණුතං ද යවා ඇ්වග්ව ගමම ක රම්යි. 

 

5.4.2.3   ග් රිඩ්හ ංම්බන්ධ ි රීම ^Grid keying& 
ග් රිඩ්හ ගමෝං් ්තුග ංම්බන්ධ ි රීගම්දී එ් එූවිහ අවශ්ය ග් රිඩ් නකඹුරු ගවෝල්ටී්ංාව ලකිම්යුතු තරිදි ංහකය 

එ් අංහකයකරි්විහ වකඩිපුග ංෘණ අග්් ය ලකගබන තරිදි ංවිකහ යුතු්. 5.21 රූතගේ වම්තං ගකොහං 

බලන්න. 

 

5.4.2.4    ං්ක රීන් ග් රිඩ්හ ංම්බන්ධ ි රීම ^Screen grid keying& 

ගම් 5.21 රූතගේ දකුණුතං ගකොහසින් දක යගේ. ගම ගදී ්තුග එූවිහ ංක් රීන් ග් රිඩ්හ අවශ්ය ධන 

ගවෝල්ටී්ංාව ලකගබන අයුරු්ව එ් අංහකයකරි්විහ ංෘණ අග්් ය තවතිබන අයුරු්ව ංම්බන්ධ කහයුතු්. 

 

 
 

5.4.2.5       අර්ධ ංන්නා්ක ංම්ගේ රශ්ක වලහ ගමෝං් ්තුග ංම්බන්ධ ි රීම 

^Keying for solid state transmitter& 
අර්ධ ංන්නා්ක ංම්ගේ රශ්ක වල  

ෑසිගල්හග්හ ගහකයෝ අවංාන 

අදිගහ ගතග ඇතිබ රාන්සිං්හග්හ 

ගමෝං් ්තුග ංම්බන්ධ 

කහහකයකි ්.  .22 රූතගේ වම් 
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 තක්වග්ව ඇ්වග්ව කගල යහග්හ ංම්බන්ධ කග ඇතිබ ආකාග්යි. කගල යහග්හ අවශ්ය නි්මිං 

ගවෝල්ටී්ංාව් ලකගබන්ගන් ්තුග එූ විහ්. දකුණු තක්වග්ව ඇ්වග්ව ගබ්ං් අර්හ ංම්බන්ධ කග ඇතිබ 

ආකාග්යි. ්තුග එූවිහ නි්මිං ගබ්ං් නකඹුරු ගවෝල්ටී්ංාව් ලකගබ්. 

 

5.4.3     ^Break-in& 

Break-in ් ග cw (Morse)  ංන්නිගේදනගේ ඇතිබ අංයවශ්ය ගුණා ග්්ි . ගමම තහකයසරකම භාවිං 

කගනවිහ ංම්ගේ රශ්න් කගන අංගතුග, ්තුග අංහකයකග සිටින ං්වතග 0.1 ක ංගම් සරළු විගාම්කදී තවා 

අගන ය අන්ංගේ ක රි්ාකගවන්නා ංම්ගේ රශ්ණ් කහගහකයෝව එ් ශ් රවන් කහහකයකි  ගවයි. එබකවින් අනවශ්ය 

ත රමාද මග්හකයකරී ්යි.  

 

5.4.4    (Simplex) 

ගම් ංගමක මංගේද්කහ තුඩුදුන් වචන්ි .  

ANSI අර්ථ දක යවීම අ ගව  එ ය ං්ථාන්ි න් ංම්ගේ රශ්න් කග ග ලබන ං ාා ගවන්ව ං්ථාන්ි න් ගහකයෝ 

යකත්ි න් ග් රහකයන් ි රීම, එනම් එ ය දිශ්ාවකහ තමණ ය ග්ොමුවූ ංන්නිගේදන් සිම්ේගල යං ්(simplex) 

නමින් හකයකඳින්ගේ.  උදාහකයගණ ගලං ගුවන්විදුලි විකාශ්ණ්න් ංකලි ් හකයකි ්. 

 

නමු්ව ITU අර්ථ දක යවීම අ ගව එක ං ්යාං් ය ඔං්ගංේ ගදගදගන ය අංග සිදුවන ංන්නිගේදන් 

(Simplex) නමින් හකයකඳින්ගේ. උදාහකයගන ගලං ංාමානය VHF ංන්නිගේදන් ංකලි ් හකයකි ්. ගම් අත 

අංග තවතිබන ංාමානය අදහකයංයි.  

 

5.4.5    ^Duplex& 
ගම ගදීද තගං්තගවිගගෝධී අර්ථදක යවීම් ගදකි . 

ගදගදගන ය අංග ගකගගන ංන්නිගේදන්ක ගදතක්වංහම එකවග ංන්නිගේදන් කගයි නම් එ් 

ඩුේගල යං් ^duplex communication& නමින් හකයකඳින්ගේ. උදාහකයගණ ගලං දුගකථන් ංකලි ් හකයකි ්. 

නමු්ව අත අංග ංාමානයග්න් ත රචලිං අදහකයං නම් එ ය ං ්යාං් ය ඔං්ගංේ ංම්ගේ රශ්න් කග ගවන්ව 

ං ්යාං් ය ඔං්ගංේ ග් රහකයන් ි රීමයි, එනම් රිපීහග් ය ගහකයව්ව ප්රතිබවිකාශ්ණ් ය භාවිං කගන ආකාග්යි. 

 

5.4.6   ^Half Duplex& 

ගම්ද ඉහකයං 5.4.4 ගමන් මංගේද්හ තුඩුදුන් වචන්ි . 

එක ං ්යාං් ය ඔං්ගංේ ගදගදගන ය අංග සිදුවන ංන්නිගේදන් Half-Duplex නමින් හකයකඳින්ගේ. 

උදාහකයගන ගලං ංාමානය VHF ංන්නිගේදන් ංකලි ් හකයකි ්. ගම ගදී එ යගකගන ය PTT ඔබා 

කථාකගනවිහ ංම ංම්ගේ රශ්ක් ක රි්ා කගන අංග ග් රාහකයක් අක රි්ව තවතී. PTT අංහකයකරි්විහ ංම්ගේ රශ්ක් 

අක රි්වී ග් රාහකයක් ක රි්ා්වමක ගේ. ^ංාමානය රාන්සීවග් ය ගහකයෝ Walkie-Talkie උතකගණ ගමනි) 

ITU අර්ථ දක යවීම අ ගව ගම් simplex නමින් හකයකඳින්ගේ. 

 

5.4.7    ^Full Duplex& 
ගදගදගන ය අංග ගකගගන ංන්නිගේදන්ක ගදතක්වංහම එකවග ංන්නිගේදන් කගයි නම් එ් 

ෆුල්ඩුේගල යං් ^Full duplex& නමින් හකයකඳින්ගේ. උදාහකයගණ ගලං දුගකථන් ංකලි ් හකයකි ්. 

 

 

********************************* 
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අභයාං 
5.1    සරතර් ගහකයහගගොඩයින් රාහකයක්ක අංගමකදි ං ්යාං් ි .හකය. 4 8 වන අංග 

ෑසිගල්හගග්න් නිකු්වවන ං ්යාං් ි .හකය. 7 18 ගේ. ගමවිහ ගමම රාහකයක් සරංග කග 

ඇ්වග්ව ි නම් ං ්යාං්කහද? 

 (a)   7976 kHz     (b)  7060 kHz    (c)  16.415 kH   (d)  3443244 kHz 

 

5.2   ආනිනික ගුවන්විදුලි ංන්නිගේදන උතකගණ්ක ං ගේදිංාව වි් හකයක යග ය, 

 (a)  0.02V   (b)   5V   (c)  1mV     (d)  0.15V 

 

තකගණි ප්රශ්්ණ තත්ර වලින් උපුහාග්්ව ප්රශ්්ණ යකත් ය තහකයං දක යගේ. 

 
5.3   The term “PTT” means  

(a) Push to talk.    (b) Piezo-electric transducer transistor.  
(c) Phase testing terminal.   (d) Phased transmission transponder 

 
5.4    The “S meter” on a receiver  

(a) indicates where the squelch control should be set.  
(b) indicates the standing wave ratio.  
(c) indicates the state of battery voltage.  
(d) indicates relative incoming signal strength. 

 
5.5     For best reception, the S/N ratio should be  

(a) zero .  (b) high.  (c) low.   (d) none of the above. 
 
5.6  Power advantage of SSB over AM is  

(a) 4 : 1   (b) 3 : 1  (c) 3 : 4   (d) 4 : 3  
 

5.7  A beat frequency oscillator (BFO) is used in the demodulation of  
(a) AM signals.  (b) FM signals   (c) SSB signals.   (d) PM signals 

 
5.8     Using voice modulation F3E corresponds to  

(a) FM   (b) PM   (c) DSB  (d) SSB  
 

 
5.9   Most of the power in an AM signal is in the 
 (a) carrier.  (b) modulating signal.   

(c) sidebands.  (d) none of these. 
 
5.10  SWR is measured by means of 
 (a) CRO   (b) a frequency counter  

(c) a dip meter   (d) a reflectometer 
 
5.11  A simultaneous both-way communications is called 
 (a) bi communication. (b) simplex. (c)  full duplex.  (d)  half duplex 
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5.12     A transmitter supplies 10 kw of carrier power to the antenna . The total  
radiated power with 40% modulation is 
(a) 10.8 kW (b) 11.6 kW. (c) 12 kW. (d) 18 kW.  

 
 
 
 
Answers:- 
5.1 – b  5.2 – d  5.3 – a  5.4 – d  5.5 – b   5.6 – a   5.7 – c 
5.8 – a   5.9 – a  5.10 – d  5.11 – a  5.12 - a 
 


