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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය 

6 වැනි පරිච්ඡේදය 

6.1     සම්ප්රේශන රැහැන් ^Transmission line& 

ඇන්ප්ෙනා පද්ධතියකෙ ඇතුලත් ප රධාන ප්ක ෙස   තුන්  නම් කහහැියය  වාා නම් 

 1. ඇන්ප්ෙනාා 

 2. සම්ප්රේශන රැහැන ^transmission line or feeder line& 

 3. ඇන්ප්ෙනා සුසර පරිපථය (antenna tuner or coupling  arrangement -ATU) 

ගුාන්විදුලි තරංග නිපදාන්ප්න් සම්ප්රේශකයියන් වුාද වාා ාායුප්ගෝලයෙ මුදාහරින්ප්න් 

ඇන්ප්ෙනාප්ානි  එබැවින් එය ඉතාම සුදුසු ස ථානයක සුදුසු ආකාරයෙ සවිකහයුතුය  ප්ප හප්ාන් 

තරම්  ඉහළින් තිබීම ාඩා සුදුසුය  එප්මන්ම ාෘ් ෂලතා, ප්ග ඩනැගිලි සහ ප්ලෝහ ආකෘති ාලින් ඈත්වූ 

තරමෙ ාඩා ප්හ ඳය  ඇන්ප්ෙනාා අසල ප්ග ඩනැගිලි ප්හෝ ාෘ් ෂලතා ප්හෝ ප්ලෝහ ආකෘති පාතී නම් 

ඉන් විියරනයාන ශ් තිප්යන් ප්ක ෙස්  වාාෙ අාප්ශෝෂනයප්ේ   

නමුත් සම්ප්රේශකය තැබියයුත්ප්ත් ප්ග ඩනැගිල්ල්  තුල තමාෙ පහසුම ස ථානයකය  සම්ප්රේශකප්ේ සිෙ 

ඇන්ප්ෙනාාෙ RF ශ් තිය ගමන් කරවීම සඳහා සම්ප්රේශක රැහැන් ^transmission line& භාවිත 
කහයුතුය  ප්මම රැහැන් ප්තෝරාගැනීප්ම්දීද විප්ශේෂප්යන් සැලියයයුතු කරුනු කීපය්  ඇත  එනම් 

1. සම්ප්රේශක රැහැනින් යැවියහැිය උපරිම ක්ෂමතාා ප්ක පමනදැි  සලකාබැලියයුතුය  

^maximum power or maximum RF current&  

2. එම රැහැනින් සිදුාන ශ් ති හානිය    ^මීෙරයෙ ප්ඩසිප්බල් dB/m& සලකාබලා සුදුසු අාම 
දිග භාවිත කහයුතුය  

සම්ප්රේශක රැහැන් ාර්ග (Types of transmission line) 

ප රධාන ාශප්යන් සම්ප්රේශක රැහැන් තුන්ාර්ගය්  ඇත  එනම් 

 1. තනි කම්බියියන් සමන්විත සම්ප්රේශක රැහැන් 

 2. සමාන්තර කම්බි ප්දකක සම්ප්රේශක රැහැන් 

 3. වකාක්ෂ රැහැන් ^coaxial cable& 

 

6 1 1     තනි කම්බියියන් සමන්විත සම්ප්රේශක රැහැන් ^single wire feeder& 

 

තනි කම්බිය් , සම්ප්රේශක රැහැන්  ප්ලස භාවිත කරනවිෙ එයම ඇන්ප්ෙනාා්  ප්ලස ක රියා කරන 

බැවින්, සම්ප්රේශක රැහැන්  ප්ලස එහි කර්යක්ෂමතාාය ඉතා අුයය  එබැවින් ප්ම්ාා අද ියසිප්ා්  

සම්ප්රේශක රැහැන්  ප්ලස භාවිත ප්න කරි   නමුත් ප්මය ඇන්ප්ෙනාා්  ප්ලස භාවිත කහහැියය  එය 

පසුා (6.2.2.1) විස තර ප්කප්ර්  

 

6.1.2   සමාන්තර කම්බි ප්දකක සම්ප්රේශක රැහැන් ^parallel wire line& 

ප්මම සම්ප්රේශණ රැහැන සමතුලිත රැහැන්  (balanced line) ප්න ප්හ ත් විාෘත කම්බි (open wire) ප්ලස 

හැඳින්ප්ේ  ප්ම්ාා ප්දාර්ගයිය   
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1. කම්බි ප්දක්  සමාන්තරා පාතින අයුරු පරිාාරක දඬු ාලින්  ^insulating 

spreaders& ප්ාන් කර ඇත  තම අාශයතාායෙ අනුා නිර්මාණය කරගත හැියය  

2. කම්බි ප්දක සමාන්තර ප්ලස එකහඟ පිහිෙන අයුරු ප්ලාස ටි්  ාැනි පරිාාරක 

ද්රායය්  තුල ගිල්ාා නිර්මාණය කර ඇත   ^300 Ohm TV ribbon& 

 

සමාන්තර විාෘත කම්බි රැහැනක ශ් ති හානිය ඉතා අුයය. ියප්ලෝමීෙර කීපය්  සඳහා උච්ච සංඛ්යාත 

(HF) සඳහා හානිය ප්ඩසිප්බල් කීපය්  පමණි.VHF සඳහා මීෙර 40 කෙ හානිය 1 dB පමණ ප්ේ. නැමීම් 

තිබුනඡහොත් සැලකියයුතු හානියක් සිදුඡේ. තාද, කම්බි අතර පරතරය තරංග ආයාමප්යන් 1/20 ෙ ාඩා 

අුය වියයුතුය.  

6.1.3     වකාක්ෂ රැහැන් (Coaxial Cable) 

වකාක්ෂ රැහැන්, එකම අක්ෂය්  සහිත සිලින්ඩරාකාර සන්නායක ප්දකියන් සමන්විතප්ේ. එම 

සන්නායක ප්දක අතර අාකාශය ාාතය ප්හෝ ප්ානත් පාරවිදුත් මාධයයියන් සමන්විතය. 

ඉහහ ගුාන්විදුලි සංඛ්යාත සහිත ධාරා සවමවිෙම සන්නායකප්ේ පෘෂ ේප්ේ පමණ්  ගමන් කරි . ප්මය 

චර්ම ආචරනය (skin effect) ප්ලස හැඳින්ප්ේ  එබැවින් ධාරාා ගලායන්ප්න් ඇතුලත සන්නායකප්ේ 

(inner conductor) බාහිර පෘෂ ේප්ේ සහ පිෙත සන්නායකප්ේ (braid) ඇතුලත පෘෂ ේය ඔස ප්සේය. තාද 

ප්මහිදී හෙගන්නා චුම්බක ් ප්ෂේත ර සන්නායක ප්දක අතර පමණ්  හෙගන්නා බැවින් ඉන් පිෙතෙ 

විියරනය ප්න ප්ේ. 

6.1.4    සම්ප්රේශක රැහැන් ාල ලාක්ෂණික සම්බාධනය (Characteristic Impedance) 

අනන්ත දිගැති සම්ප්රේශක රැහැන්  සම්ප්රේශකයකෙ සම්බන්ධ කහප්හ ත්, එහි ශ් ති හානිය්  සිදු 

ප්න ප්ේ නම්, සම්පූර්ණ ශ් තියම එය තුලින් ගලායි . එය ප්ානුාෙ එම මුළු ශ් තියම අාප්ශෝෂණය 

කරගන්නා ශුද්ධ ප රතිප්රෝධය්  (pure resistance) ඊෙ සම්බන්ධ කහහැිය නම් එම ප රතිප්රෝධප්ේ අගය, 

සම්ප්රේශක රැහැප්නහි ලාක්ෂණික සම්බාධනයප්ලස හැඳින්ප්ේ. ප්මය    “Z0” ප්ලස සාමානයප්යන් ගනු 

ලැප්ේ.  

ශුද්ධ ප රතිප්රෝධය්  යනු ප රතිබාධනය්  ප්න මැති, එනම් ප්රේරක ගුණ ප්න මැති ප රතිප්රෝධයිය. 

^non-inductive resistor& 
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සම්ප්රේශකයක ප රතිදාන සම්බාධනයෙ ප්න ගැලප්පන  සම්ප්රේශක රැහැන්  සම්බන්ධ කහප්හ ත් 

සම්පූර්ණ ශ් තියම ඇන්ප්ෙනාාෙ ගලා ප්න ප්ගස  ඉන් ප්ක ෙස්  පරාාර්තනයවී ආපසු සම්ප්රේශකය 

ප්ාත පැමිණීම නිසා ඊෙ හානි සිදුවිය හැියය.ප්මාැනි ප්න ගැලපීම් ^mis-match) ඇත්දැි  පරීක්ෂා 

ියරීම සඳහා SWR-meter යන උපකරණය භාවිත ප්කප්ර්. ඇන්ප්ෙනා පද්ධතිය ඉතා ප්හ ඳින් ගැලප්ප් 

නම් SWR=1 විය යුතුය. ඕනවම ආකාරයක සම්ප්රේශක රැහැන්  ප්රේණිගත ප්රේරක ගණනාා්  සහ 

සමාන්තරගත ධාරිත රක ගණනාාියන් සමන්විත ාාලය්  ප්ලස සැලියය හැියය. 

සම්ප්රේශක රැහැනක ලාක්ෂණික සම්බාධනය  Z  ප්ලසද, එහි  ඕනවම දිග්  සහිත ප්ක ෙසක ප්රේරතාා  

L  ප්ලසද, ධාරිතාා  C   ප්ලසද ගතප්හ ත් වාා අතර සම්බන්ධතාා පහත දැ් ප්ාන අයුරු ප්ේ. 

     Z  = √( L/C  )      

(ප්මහි  L  ප්හන්රි ාලින්ද  C   ෆැරඞ් ාලින්ද ගත් කල  Z  හි වකක  ඕම් ප්ේ. තාද  L මි ප්ර  ප්හන්රි සහ  

C   මි ප්ර  ෆැරඞ් ාලින්ද ගතප්හ ත් එවිෙද Z  හි වකකය  ඕම් ප්ේ.) 

සැ.යු. සවම ප්ප තකම ාාප්ේ සඳහන්කර ඇත්ප්ත් ඉහතකී   “ L ” ප්රේරතාා  සහ  “ C  ”ධාරිතාා 

ස ම්ප්රේශක රැහැප්න් වකක දිගක ප්රේරතාා සහ ධාරිතාා යන බාය. නමුත් එය සාාදය ප රකාශයිය. මා 

විසින් ප රාප්යෝගිකා පරීක්ෂා කහවිෙ ද් නෙ ලැනේප්න් ව සඳහා  ඕනවම දිග්  සුදුසු බාය. 

6.1.4.1     සමාන්තර කම්බි ප්දකියන් යුතු සම්ප්රේශක රැහැනක ලාක්ෂණික සම්බාධනය 

6 2 රූපප්ේ දකුණුපස දැ් ප්ාන පරිදි එ්  

එ්  කම්බිප්ේ හරස කඩ අරය r ප්ලසද 

වාාප්ේ අක්ෂ අතර පරතරය s ප්ලසද 

ගත්විෙ ලාක්ෂණික සම්බාධනය  Z  ප්මම 

සූත රප්යන් ලැප්ේ. 

 Z = 276 Log(s/r)     Ohm  

  

6.1.4.2     වකාක්ෂ සම්ප්රේශකරැහැනක ලාක්ෂණික සම්බාධනය 

6 2 රූපප්ේ ාම්පස දැ් ප්ාන පරිදි වකාක්ෂ රැහැප්න් බාහිර සහ අභයන්තර සන්නායක ාල 

විශ කම්භයන් පිළිප්ාලින් D සහ d ප්ේ නම් සහ පරිාාරක මාධයය ාාතය නම් ලාක්ෂණික සම්බාධනය  Z  

ප්මම සූත රප්යන් ලැප්ේ.  

    Z = 138 Log(D/d)     Ohm   

6.1.4.3    ලාක්ෂණික සම්බාධනය මනින්ප්න් ප්කප්සේද? 

ප්මය 6.3 රූපප්යන් ද් ාා ඇති පරිදි කහ හැියය. එය පහත විස තරකර ඇත. 

ධාරිතාා  C   මැනගැනීම 

මැනීමෙ අාශය වකාක්ෂ රැහැප්න් මීෙර ගණනාා්  දිගැති ප්ක ෙස්  ගන්න. එහි එ්  අග රයකෙ 

ධාරිත රකමානය්  (සමහර මල්ටිමීෙර ාල ප්ම් සඳහා පහසුකම් ඇත.) සම්බන්ධකර අප්න්  අග රය 

විාෘතා තබන්න. එමගින්   C   මැනගත හැියය. (6 3 රූපප්ේ ඉහහ ප්ක ෙප්සේ ද් ාා ඇත ) 
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ප්රේරතාා  L   මැනගැනීම 

ඉහත භාවිත කරනලද වකාක්ෂ රැහැප්න් එ්  

අග රය්  ප්රේරතාමානයකෙ (සමහර 

මල්ටිමීෙර ාල ප්ම් සඳහා පහසුකම් ඇත.) 

සම්බන්ධකර අප්න්  අග රය ූහුවාත් කර  L  

මැනගත හැියය. 

ඉන්පසු  Z  = √( L / C  ) යන සූත රයෙ ආප්ද්ශ 

ියරීප්මන් සම්බාධනය ගණනය කහහැියය. 

6.1.5      ප රප්ේග සාධකය (Velocity Factor) 

සම්ප්රේශක රැහැනක සන්නායක අතර මාධයය්  ප්න පාතී නම්, එනම් එම මාධයය ප්ලස ාාතය පාතී 

නම්, එම රැහැන දිප්ේ ගමන් කරන ගුාන්විදුලි තරංගාල ප රප්ේගය, රි් තය තුල (අභයාකාශප්ේ) 

ගුාන්විදුලි තරංගාල ප රප්ේගයම ප්ේ. (ආප්ලෝකප්ේ ප රප්ේගය). එනම් තත්පරයෙ ියමී 300,000 ප්ේ. 

සන්නායක ප්දක අතර පරිාාරක ද්රායය්  පාතී නම්, එම මාධයප්ේ පාරවිදුත් නියතයෙ ^Dielectric 

Constant& අනුකූල ප්ලස එම රැහැන දිප්ේ ගමන් කරන තරංගාල ප්ේගය අුයප්ේ. ඊෙ අනුරූප ප්ලස 

තරංග ආයාමයද අුයප්ේ. ප්ම් අනුා සම්ප්රේශක රැහැන් තුල තරංගාල ප රප්ේගයත් තරංගආයාමයත් 

අුයාන අතර එප්සේ අුයාන අනුපාතය ප රප්ේග සාධකය ප්ලස හැඳින්ප්ේ. එම අනුපාතය, රැහැප්න් 

ස ාභාාය (සන්නායක ාර්ගය, පාරවිදයත් ද්රායය යනාදිය) මත රඳා පාතී  

ප්ප ලිතීන් සහිත වකාක්ෂ රැහැන් (coaxial cable) ාල ප රප්ේග සාධකය ආසන්න ප්ලස 0.66 ්  පමණ ප්ේ. 

සමාන්තරගත සන්නායක ප්දකියන් සමන්විත සම්ප්රේශක රැහැන්ාල ප රප්ේග සාධකය, ආසන්න 

ාශප්යන් 0.8 ත් 0.95 ත් අතර අගය්  ගනී. සමාන්තරගත සම්ප්රේශක රැහැනක, සැලියයයුතු පරතරය්  

පාතිනවිෙ එය පාත්ාාගැන්ම සඳහා පරිාාරක දඬු භාවිත කරඇති අාස ථාාන්හිදී ප රප්ේග සාධකය දහ 

ාශප්යන් 0.98 ්  පමණ ප්ේ. 

උදාහරන ප්ලස ලාක්ෂණික සම්බාධනය  ඕම් 50්  ාන, RG8A/U, RG58, RG213/U යන වකක්ෂ රැහැන් 

ාල ප රප්ේග සාධකය 0 66 ්  ප්ේ. 

උදාහරණය්  ප්ලස 145.550 MHz සංඛ්යාතය සඳහා වූ අර්ධ තරංග ආයාමය (half wave dipole) පහත 

සඳහන් එ්  එ්  අාස ථාා සඳහා ගණනය කරන්න. 

1.   නිදහස  අාකාශය සඳහා 

2.  සන්නායකය්  (සිහින් ඇන්ප්ෙනා කම්බිය් ) සඳහා 

3. RG-58 රැහැන්  සඳහා 

 

විසඳුම 

1.  නිදහස  අාකාශප්ේදී තරංග ආයාමය = 300/ frequency (MHz) 

     = 300/145.550 

     =  2.06 m 

        අර්ධ තරංග ආයාමය = ½ x 300/145.550 

                                           = 1.0305 m  =  103.05 cm 

 

2. සිහින් කම්බිය්  සඳහා ප රප්ේග සාධකය දහාශප්යන් 0.95 ්  පමණ ප්ේ. 

                         එබැවින් එම දිග = 0.95  x  ½  x  300/145.55  = 0.979 m    = 97.9 cm 
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3.  RG-58 රැහැන්  සඳහා ප රප්ේග සාධකය 0.66 ්  පමණ ප්ේ.  

එබැවින් ව සඳහා අර්ධ තරංග ආයාමය = 0.66  x  ½  x  300/145.55 

             = 0.6801 m  = 68.01 cm 

 

  සමහර අාස ථාාල සම්ප්රේශක රැහැප්න් දිග ඉතා ාැදගත් ප්ාි . උදාහරණය්  ප්ලස තරංග කාලක 

quarter wave) වකාක්ෂ රැහැන්  අාශය වූවිෙ එහි දිග විය යුත්ප්ත් තරංග ආයාමය ප්මන් ¼ ප්න ා 

දහාශප්යන් 1/6 ිය. එය ප්මප්සේ පැහැදිලි කහහැියය. ප රප්ේග සාධකය දහාශප්යන් 0.66 ප්හාත් 2/3 

ප්ලස ගනිමු. ප්මවිෙ 2/3 x ¼  =  1/6 ප්ේ. 

6.1.5.1  විදුත් දිග මැනීම 

 තරංග ¼ ක විදුත් දිග ප්හෝ තරංග ½ ක 

විදුත් දිග මැනගැනීම සඳහා ඩිප්මීෙරය 

භාවිතප්යන් අනුනාද අාස ථාා 

ලබාගතහැියය  6 4 රූපප්යන් ප්ම් බා 

පැහැදිලිප්ේ   

ප්මහිදී එ්  ාෙය්  සහිත කම්බි කැබැල්ල්  

සම්ප්රේශක රැහැප්න් ප්කහාරකෙ 

සම්බන්ධකර ව අසලෙ ඩිප්මීෙරය හං කර 

අනුනාද සංඛ්යාතය ප්ස යාගත යුතුය  

 රැහැප්න් අප්න්  ප්කහාර විාෘතා ඇත්නම් ලැප්බන සංඛ්යාතය තරංග ¼ ක විදුත් දිගෙ සමප්ේ  

රැහැප්න් එම ප්කහාර ලුුවාත් කහප්හ ත් ලැප්බන සංඛ්යාතය තරංග ½ ක විදුත් දිගෙ සමප්ේ   

6.1.6    ස ථාාර තරංග (standing wave) 

සම්ප්රේශකයක ප රතිදාන සම්බාධනයත් (output impedance), සම්ප්රේශක රැහැප්න් ලාක්ෂණික 

සම්බාධනයත්, ඇන්ප්ෙනාප්ාහි සම්බාධනයත් එකසමාන නම් එය ප්හ ඳින් ගැලප්පන (matched) 

පද්ධතියිය. ප්මවිෙ සම්ප්රේශකප්යන් නිකුත්ාන සම්පූර්ණ ක්ෂමතාාම ගුාන්විදුලි තරංග ප්ලස 

ඇන්ප්ෙනාප්ාන් නිකුත්ප්ේ. ප්මම පද්ධතිප්යහි යම් ප්න ගැලපීම්  (mis-match) තිනේනප්හ ත් 

සම්ප්රේශකප්යන් නිකුත්ාන තරංග ාලින් ප්ක ෙස්  ඇන්ප්ෙනාා අසලදී ද්වීතීි ක තරංගය්  ප්ලස 

පරාාර්තනය ප්ේ. ප්මම ඉදිරි තරංගය (forward wave) සහ පරාාර්තක තරංගය (reflected wave) යන 

ප්දප්කහි අන්තර් ක රියාා ප්හේතුප්ක ෙප්ගන සම්ප්රේශක රැහැන දිප්ේ ස ථාාර තරංගය්  හෙගනී. 

6.1.7      ස ථාාර තරංග අනුපාතය ( SWR) 

ඉහත 6 1 6 ප්ේදප්ේ සඳහන් පරිදි සම්ප්රේශකය සහ ඇන්ප්ෙනා පද්ධතිප්ේ කාර්යක්ෂමතාාය උපරිම 

වීමෙ නම්, සම්ප්රේශකප්ේ ප රතිදාන සම්බාධනයත්, ^out-put impedance& සම්ප්රේශක රැහැප්න් 

ලාක්ෂණික සම්බාධනයත්, ^characteristic impedance& ඇන්ප්ෙනාප්ාහි සම්බාධනයත් එකසමාන විය 

යුතුය. එප්සේ ප්න වුාප්හ ත් සම්ප්රේශක රැහැප්න් ස ථාාර තරංගය්  හෙගන්නා අතර සම්ප්රේශනප්යන් 

නිකුත්ාන RF ශ් තිප්යන් යම් ප රතිශතය්  ඇන්ප්ෙනාා මගින් පරාාර්තනය ප්ේ. (6 1 8 ප්ේදය 

බලන්න )  ප්මහි මිනුම්  ප්ලස ස ථාාර තරංග අනුපාතයසැලියල්ලෙ ගනුලැප්ේ. ප්මම අගය 

සවමවිෙම 1 ෙ සමාන ප්හෝ විශාල සංඛ්යාාිය. සම්ප්රේශක රැහැප්න් ලාක්ෂණික සම්බාධනය  Z0 ප්ලසත් 

ඇන්ප්ෙනාප්ාහි සම්බාධනය  Z  ප්ලසත් ගතප්හ ත්  

SWR  =   Z0/ Z   ප්හෝ Z / Z0   (ප්මම ප්දියන් විශාල අගය) 

 



RAE Lessons by 4S7VJ 

 

6 
 

පරිපූර්ණ ඇන්ප්ෙනා පද්ධතිය්  සඳහා SWR =1 ප්ේ. 

ප්මම සංසිද්ධිය තාත් ආකාරයකෙ පැහැදිලි 

කහහැියය. එනම් සම්ප්රේශක රැහැන දිප්ේ 

ස ථාාර තරංගය්  හෙගන්නාවිෙ, එහි 

ගමන්කරන ධාරාාත්, ප්ාෝල්ටීයතාායත් 6.5 

රූපප්ේ දැ් ප්ාන ආකාරයෙ ක රමප්යන් 

ප්ානස ප්ේ. ප්මහිදී උපරිම ධාරාා (Imax) සහ 

අාම ධාරාා (Imin) අතර අනුපාතය ප්හාත් 

උපරිම ප්ාෝල්ටීයතාා (Vmax) සහ අාම 

ප්ාෝල්ටීයතාා (Vmin) අතර අනුපාතය SWR 

අගය ප්ේ. ප්මය සසද්ධාන්තිකා ප්මප්ලස 

පැහැදිලි කහත් එම අගයන් මැනගැනීම දුශ කර 

ප්ේ. 

උදාහරණ-1:- 

සම්ප්රේශක රැහැනක ලාක්ෂනික සම්බාධනය  ඕම් 50 ිය. ඊෙ සම්බන්ධ ඇන්ප්ෙනාාක ලාක්ෂණික 

සම්බාධනය, 

(1)  ඕම් 40 ිය.   

6 (2)  ඕම් 60 ිය.   

එ්  එ්  අාස ථාප්ාහි SWR අගය ප්ක පමණද? 

විසඳුම 

^1& Z0 = 50 Ω,   Z = 40 Ω 

              SWR = Z0/Z         (Z0> Zneúka) 

 = 50/40 

                       = 1.25 

 

^2&  Z0 = 50 Ω,   Z = 60 Ω 

              SWR = Z/Z0         (Z > Z0neúka) 

 = 60/50 

                       = 1.2 

උදාහරණ-2:- 

සම්ප්රේශක රැහැනක පාතින උපරිම සහ අාම ප්ාෝල්ටීයතාායන් පිළිප්ාලින් ප්ාෝ 180 සහ 100 ප්ේ. 

ප්මම පද්ධතිප්ේ SWR අගය ප්ක පමණද? 

විසඳුම 

         SWR = Vmax / Vmin ,    Vmax = 180,   Vmin = 100 

=  180 / 100 

= 1.8 
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6.1.7.1      ස ථාාර තරංග අනුපාතමානය ( SWR meter) 

     ප්මය ඇන්ප්ෙනා පද්ධතියක SWR අගය මැනගැනීමෙ භාවිත කරන සරල උපකරණයිය.  ඕනවම 

ආධුනික ගුාන්විදුලි සම්ප්රේශක ස ථානයනක අනිාාර්යප්යන්ම තිබියයුතු උපකරණයිය. ඇන්ප්ෙනා 

පද්ධතියක පැනනගින ප්දෝශය්  පහමුප්ාන්ම දැකගතහැිය ාන්ප්න් ප්මම උපකරණප්යනි.  

උදාහරණ ප්ලස   

(1) සම්ප්රේශක රැහැප්න් ප්හෝ ඇන්ප්ෙනාප්ාහි ූහුවාත් වීම්  ඇත්නම් ප්හෝ 

(2) සම්ප්රේශක රැහැප්න් ප්හෝ ඇන්ප්ෙනාප්ාහි විසන්ධි වීම්  ඇත්නම් ප්හෝ 

(3) ඇන්ප්ෙනාප්ාහි ප්ක ෙස්  ගැලවී ඇත්නම් ප්හෝ 

(4) ඇන්ප්ෙනාප්ාහි ප්ාන යම්  ස පර්ශ ප්ාමින් පාතී නම් 

SWR හි අගය ඉහහ නගී. ප්මම අගය 1 සහ 1.1 අතර පැාතීම ඉතා ප්හ ඳය. 2 ෙ අුය අගය්  වුාද 

ාරද්  නැත. නමුත් 3න් ඉහහෙ යාම සුදුසු නැත. එප්සේ වුාප්හ ත් සම්ප්රේශකප්ේ අාසාන RF ාර්ධකය 

රත්වීම නිසා හානි පැමිණිය හැියය.  

 

6.6 රූපප්ේ පහසුප්ාන් සාදාගතහැිය 

ස ථාාර තරංග අනුපාතමානයක පරිපථය්  

දැ් ප්ාන අතර මා විසින් සාදාගත්  එාැනි 

උපකරණයක ඡායාරූපය්   6.7 රූපප්යන් 

දැ් ප්ේ. ප්ම් සඳහා පූර්ණ පරිමාන 

උත්රමනය 100A   පමණ   සංප්ේදිතාා්   

සහිත සර්ාසම මි ප්ර ඇමීෙර ප්දක්  ගතයුතුය  10k විචලය රතිප්රෝධ ප්දක සඳහා එකම වකකය්  

ප්ලස සාදා ඇති එක්  (Double gang potentiometer or stereo type volume control) ගතයුතුය  

 

6 7 රූපය 

දෘශයාබාධිති න් සඳහා විප්ශේෂ SWR මීෙරය්  නිපදාා ඇත. ඉන් නිකුත්ාන ශ රාය සංඛ්යාත නහා 

හප්ෙහි සංඛ්යාතය SWR අගයෙ අනුකූලා ප්ානස ාන බැවින් ව පිළිබඳා පැහැදිලි අාප්බෝධය්  

ලබාගත හැියය. 

6.1.8        පරාාර්තක සංගුණකය (Reflection coefficient) 

ඇන්ප්ෙනාා සම්ප්රේශක රැහැනෙ පරිපූර්ණ ප්ලස ගැලපීම්  (perfect matching) ප්න මැතිවිෙ 

ඇන්ප්ෙනාාෙ ලැප්බන ශ් තිප්යන් ප්ක ෙස්  ආපසු පරාාර්තනය ප්ේ. එප්ලස පරාාර්තනය ාන 

තරංගප්ේ (Reflected wave) ප්ාෝල්ටීයතාාය ඉදිරි තරංගප්ේ (Forward wave) ප්ාෝල්ටීයතාායෙ 
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ද් ාන අනුපාතය, පරාාර්තන සංගුණකය (Reflection Coefficient) ප්ලස හැඳින්ප්ේ. ප්මය ග රී්  අකුර්  

ාන ප්රෝ (ρ) මගින් ද් ානු ලැප්ේ. 

ρ = Vr / Vf        ප්මහි  Vr  =  පරාාර්තක ප්ාෝල්ටීයතාා 

                                                    Vf  = ඉදිරි ප්ාෝල්ටීයතාා 

 

තාද,    ρ = √(Pr / Pf)          Pr  =  පරාාර්තක ක්ෂමතාා 

   Pf   = ඉදිරි ක්ෂමතාා 

 

පූර්ණ ගැලපීම්  (perfectly matched) සහිත ඇන්ප්ෙනා පද්ධතිය්  සඳහා, 

Vr  = 0 සහ Pr  =  0  ාන බැවින්   ρ = 0ප්ේ. 

 

මුළුමනින්ම ප්න ගැලප්පන (completely mismatched) පද්ධතිය්  සඳහා  

Vr  =  Vf  සහ Pr  = Pf ප්ාන බැවින්   ρ = 1ප්ේ. 

 

6.1.9   ස ථාාර තරංග අනුපාතය සහ පරාාර්තන සංගුණකය අතර සම්බන්ධතාා 

                       

                    SWR =  
1+  

1−  
            =  

SWR−1

SWR+1
 

 

 

6.1.10   ස ථාාර තරංග අනුපාතය සහ ප්ාෝල්ටීයතා අතර සම්බන්ධතාා 

Vr =පරාාර්තක ප්ාෝල්ටීයතාා Vf   =ඉදිරි ප්ාෝල්ටීයතාා ප්ලස ගත්විෙ  

                                

                                 SWR =  (Vf   +  Vr) / (Vf   -  Vr)    ` 

 

6.1.11   ස ථාාර තරංග අනුපාතය සහ ක්ෂමතාාන් අතර සම්බන්ධතාා 

Pr = පරාාර්තක ක්ෂමතාා සහ  Pf   = ඉදිරි ක්ෂමතාා ප්ලස ගත්විෙ  

                              SWR =  (√Pf   + √Pr) / (√Pf   -  √Pr) 

 

ප්මය ාඩාත් ප රාප්යෝගික ක රමයිය. RF-ක්ෂමතාමානයියන් (RF-power meter) ප්මම Pf සහ  Pr අගයන් 

පහසුප්ාන් මැනගත හැියය. 

 

උදාහරණ:- 

සම්ප්රේශකයක ප රතිදාන ක්ෂමතාා ප්ා ් 100 ්  වූවිෙ පරාාර්තක ක්ෂමතාා ප්ා ් 9 ිය. එම පද්ධතිප්ේ 

SWR අගය ප්ක පමණද? 

ප්ම් සඳහා SWR =  (√Pf   + √ Pr) / (√Pf   -  √Pr) යන සූත රය භාවිත කරන්න. 

Pf  = 100  සහ Pr  =  9 

එබැවින්      SWR =  (√100  + √9) / (√100  -  √9) 
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                             =   (10+3 )/(10-3) 

                             =   13/7   =  1.86 

 

6 2    ඇන්ප්ෙනා 

ගුාන්විදුලි සම්ප්රේශකයියන් (Radio Transmitter) නිපදප්ාන සංඥාා්  ප්ානත් ස ථානයක ඇති 

ග රාහකයියන් ලබාගත හැියය. ප්මහිදී සම්ප්රේශකප්යන් නිපදප්ාන ගුාන්විදුලි සංඥාාන් ාායුප්ගෝලයෙ 

මුදාහැරීම සඳහා භා භාවිත කරන උපාංගය ඇන්ප්ෙනාා ප්හාත් වරියලය  ප්ලස හැඳින්ප්ේ. ප්මහිදී 

සිදුාන්ප්න් ප රතයාාර්ත විදුත් ධාරාා්  ප්ලස ඇන්ප්ෙනාා ප්ාත එහැප්ෙන ගුාන්විදුලි සංඛ්යාත 

ශ් තිය (RF energy) ගුාන්විදුලි තරංගය්  බාෙ පත්වී ාායුප්ගෝලය ඔස ප්සේ පැතිර යාමි . 

ඇන්ප්ෙනාාක ක රියාා ප රතාාර්තී ක රියාාිය. එනම් ඉහතකී ක රියාප්ාහි ප රතිප්ලෝම ක රියාාද එමගින් සිදුප්ේ. 

එනම් ඉහත කී ආකාරප්ේම ඇන්ප්ෙනාා්  ගුාන්විදුලි ග රාහකයකෙ (receiver) සම්බන්ධ කහවිෙ 

එමගින් ලබාගන්නා ගුාන්විදුලි සංඛ්යාත ශ් තිය ප රතයාාර්තක ධාරාා්  බාෙ පත්වී ග රාහකයෙ 

ලබාප්දි .  

ද්විධ රැා ඇන්ප්ෙනාා (dipole antenna) 

විවිධ ාර්ගාල ඇන්ප්ෙනා රාශිය්  අතර ඇති සරලම ඇන්ප්ෙනාා ඩි ප්පෝල් ප්හාත් ද්විධ රැා 

ඇන්ප්ෙනාාි . ප්මහි ඇත්ප්ත් ප්දපැත්තෙ විහිදී ගිය සන්නායක ප්දකිය. තාද එහි සම්පූර්ණ දිග තරංග 

ආයාමප්යන් අඩිය. ඇන්ප්ෙනා පිළිබඳ පරීක්ෂණ ාලදී ප්මය පාදක ඇන්ප්ෙනාා්  (reference 

antenna& ප්ලස සලකනු ලබි . ඉදිරිප්යහි ප්ම් පිළිබඳා ාැඩිපුර විස තර ප්කප්රනු ඇත. 

6.2.1   ඇන්ප්ෙනා ාල ලක්ෂණ 

ඇන්ප්ෙනා පිළිබඳා හැදවරීප්ම්දී පහත සඳහන් ාැදගත් ලක්ෂණ සාකච්ඡා කහයුතුා ඇත. 

1.  අනුනාදය (resonance) 

2. විියරනය (radiation) 

3. ධ රැානය (polarization) 

4. දිශානතිය (directivity) 

5. ලාභය (gain) 

6. විියරණ ප රතිප්රෝධය (radiation resistance) 

7  ධ්රැාක රස ථාර (polar diagram) 

6.2.1.1     ඇන්ප්ෙනාාක අනුනාදය (resonance) 

ඇන්ප්ෙනාාක ස ථාාර තරංග අනුපාතය (SWR), 1 ානවිෙ එය සම්ප්රේශන පද්ධතියෙ පරිපූර්ණ ප්ලස 

ගැලප්ප්. ප්මවිෙ සම්ප්රේශකප්යන් නිකුත්ාන සම්පූර්ණ ශ් තියම විදුත් චුම්බක තරංගයකෙ 

පරිාර්තනය වී ඇන්ප්ෙනාප්ාන් නිකුත් ප්ේ. ප්මම අාස ථාප්ේදී ඇන්ප්ෙනාා, අදාල සංඛ්යාතයෙ 

අනුනාදය ප්ේ යි  ියයනු ලැප්ේ. සාමානයප්යන් ඇන්ප්ෙනාප්ාහි දිග, තරංග ආයාමප්ේ අඩක 

ගුණාකාරය්  ාන විෙ අනුනාද අාස ථාා්  ඇතිප්ේ. නමුත් උපරිම කාර්යක්ෂමතාාය්  පාතින්ප්න් 

එහි දිග අර්ධ තරංග ආයාමයෙ (/2) සමවූ විෙය. 

6.2.1.2      විියරණය (radiation) 

සන්නායකය්  දිප්ේ ගුාන්විදුලි සංඛ්යාත පරාසප්ේ ප රතයාර්ත ධාරාා්  ගලනවිෙ එය විදුත් චුම්බක 

තරංගය්  බාෙ පත්වී අාකාශයෙ විහිදී යි . එම තරංගය ආප්ලෝකප්ේ ප්ේගප්යන් ගමන් කරි . ප්මය 

විදුත් චුම්බක විියරණ ශ් තිය්  ප්ලස හඳුන්ානු ලැප්ේ. ප්මහිදී විියරකය ාන්ප්න් ඇන්ප්ෙනාාි . 
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6.2.1.3    ධ්රැවීකරනය (polarization) 

විදුත් චුම්බක තරංගයක සවමවිෙකම සංකෙක ප්දක්  ඇත. එනම් 

1. ප්ාෝල්ටීයතා විචලනයෙ අනුරූපා විදුත් ් ප්ෂේත රය්  හෙගනී. 

2. ධාරාප්ේ විචලනයෙ අනුරූපා චුම්බක ් ප්ෂේත රය්  හෙගනී. 

ප්මම ් ප්ෂේත ර ප්දක සවමවිෙම එියප්නකෙ ලම්බකා පිහිෙි . තාද එම ් ප්ෂේත ර ප්දකම ප රචාරණය 

ාන්ප්න් විදුත්චුම්බක තරංගය ප රචාරණයාන දිශාාෙමය. තාද විදුත් ් ප්ෂේත රය පිහිෙන්ප්න් 

ඇන්ප්ෙනාා පිහිෙන තලප්ේමය. සම්මතය්  ප්ලස විදුත් ් ප්ෂේත රය පිහිෙන තලය ධැවීකරන තලය 

ප්ලස හඳුන්ානු ලැප්ේ. 

ප්ම් අනුා තිරස  තලයක පිහිෙන ඇන්ප්ෙනාාියන් ප රචාරණය ාන්ප්න් තිරස  ධ රැවීකරන තරංගයිය. 

(horizontal polarized wave). සිරස  ඇන්ප්ෙනාාියන් ප රචාරණය ාන්ප්න් සිරස  ධ රැවීකරන තරංගයිය. 

(vertical polarized wave). 

උපරිම කාර්යක්ෂමතාාය්  සඳහා ග රාහකප්ේ ඇන්ප්ෙනාාද, සම්ප්රේශකප්ේ ඇන්ප්ෙනාාද එකම 

ධ රැවීකරන තලයක පිහිටිය යුතුය. ප්ම් අනුා සම්ප්රේශකප්ේ ඇන්ප්ෙනාා තිරස  නම් ග රාහකප්ේ 

ඇන්ප්ෙනාාද තිරස  විය යුතුය. 

 

ාෘත්තාකාර ධ රැවීකරනය (circular polarization) 

ගුාන්විදුලි තරංගය්  ාායුප්ගෝලය හරහා අධික දුර්  ගමන් ියරීප්ම්දී අධික ප්ලස සිදුාන ාර්තනය 

(refraction) සහ විාර්තනය (diffraction) ප්හේතුප්ක ෙප්ගන ධ රැවීකරන තලය ප්ානස ප්ේ. එනම් ග රාහක 

ඇන්ප්ෙනාාෙ ලැප්බන තරංග ාල තිරස  ධ රැවීකරන තරංග සහ සිරස  ධ රැවීකරන තරංග යන 

ප්දාර්ගයම පාතී. එාැනි තරංගය් , ාෘත්තාකාර ධ රැවීකරන තරංගය්  යි  ියයනු ලැප්ේ. ප්මවිෙ 

ග රාහක ඇන්ප්ෙනාප්ාහි ධ රැවීකරන තලය කුමන ආකාරයකෙ පිහිටුාත් ප්ානස්  ප්න ප්ේ. 

 

6.2.1.4  දිශානතිය (directivity) 

ඇන්ප්ෙනාා්  අාෙ පාතින විදුත්චුම්බක ් ප්ෂේත රය සවම දිශාාකෙම එකම ප රබලතාාය්  

පාතින්ප්න් නැත. එය උපරිම ාන්ප්න් ඇන්ප්ෙනා මූලාංගයන්හි (antenna elements) ගලන ධාරාාෙ 

ලම්බක දිශා ඔස ප්සේය. තාද එම මූලාංග-අක්ෂය ඔස ප්සේ පාතින ප රබලතාා අාම නැතප්හ ත් ූනනය 

ාන්ප්න්ය. තාත් ආකාරයකෙ පාසන්ප්න් නම් ඇන්ප්ෙනාා අාෙ විියරණ රොප්ාහි දිශානති ගුණය්  

පාතී. ඇන්ප්ෙනාප්ාහි මූලාංග ගණන ාැඩි කහප්හ ත් දිශානති ස ාභාායද ාැඩි ප්ේ. ප්ම්ාා බීම් 

ඇන්ප්ෙනා (beam antenna) නමින් හැඳින්ප්ේ. 

6.2.1.5     ඇන්ප්ෙනා ලාභය (antenna gain) 

යම් දිශානති ඇන්ප්ෙනාාක එ්  දිශාාකෙ එල්ලාන විියරණය (radiation) අප්න්  දිශා ාලෙ ාඩා 

ාැඩි නම් එම දිශාප්ාහි ඇන්ප්ෙනා ලාභය්  පාතී යි  ියයනු ලැප්ේ. තාද, එහි උපරිම විියරණය්  

සහිත දිශාාෙ ප්ය මුාන විියරණය, ප්ානත් සම්මත ඇන්ප්ෙනාාකෙ (Reference Antenna) එම 

ක්ෂමතාායම ලබාදුන්විෙ නිකුත්ාන විියරණයප්මන් කීගුණය් ද යන බා ප්ඩසිප්බල් ාලින් ප රකාශ 

කහවිෙ, එම අගය ඇන්ප්ෙනාප්ාහි ලාභය ප්ලස අර්ථ දැ් ප්ේ. 

ප්මය ප්ානත් අයුරියන් පාසන්ප්න් නම් පහමුකී දිශානති ඇන්ප්ෙනාාෙ P1 ක්ෂමතාාය්  දුන්විෙ 

නිකුත්ාන සංඥාා් , දුර ඇති ග රාහකයියන් ලබාගන්නා ආකාරයෙම ලබාගැනීම සඳහා, සම්මත 

ඇන්ප්ෙනාාෙ ලබාදියයුතු ක්ෂමතාා ාන P2 , (P2 > P1) මුල් අගයවූ P1ප්මන් කීගුණය් ද යන්න 

ප්ඩසිප්බල් ාලින් ප රකාශ කලප්හ ත් එය එම දිශානති ඇන්ප්ෙනාප්ාහි ලාභය ප්ලස අර්ථ දැ් ප්ේ. 

එනම් එහි ඇන්ප්ෙනා ලාභය, 10 Log(P2/P1) ප්ේ. 
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   සිරස  ධ රැවීකරනය (vertical polarized) සහිත ඇන්ප්ෙනාාක ලාභය මැනීම සඳහා අාශය සම්මත 

ඇන්ප්ෙනාා ප්ලස ගනු ලබන්ප්න් තරංග ආයාමප්යන් ¼ ්  වූ ග රවුන්ඩ් ප්ප්ල්න් ඇන්ප්ෙනාාය. 

(quarter wave ground plane antenna& 

  තිරස  ධැවීකරනය සහිත ඇන්ප්ෙනාාක ලාභය මැනීම සඳහා ගනු ලබන්ප්න් තිරස , අර්ධ තරංග 

ද්විධ රැා (half wave dipole) ඇන්ප්ෙනාාි . 

6.2.1.6      සක රිය විියරණ ක්ෂමතාා (Effective Radiated Power - ERP) 

යම් ඇන්ප්ෙනාාක සක්රිය විියරණ ් ෂමතාාය යනු, යම් ් ෂමතාාය්  සහිත සම්ප්රේෂකය්  ඊෙ 

සම්බන්ධ කහවිෙ ඇතිාන විියරණයෙ තුලය වූ විියරණය්  ලබාගැනීම සඳහා සම්මත 

ඇන්ප්ෙනාාකෙ ලබාදියයුතු ් ෂමතාායි     

ප්මය පැහැදිලි ියරීම සඳහා පහත දැත්ප්ාන උදාහරණය සලකා බලමු  

ප්ා ් 15 ක ප රතිදාන ක්ෂමතාාය්  සහිත සම්ප්රේශකය්  6dB ලාභය්  සහිත ඇන්ප්ෙනාාකෙ 

සම්බන්ධ කර ඇති පද්ධතිය්  සඳහා සක රිය විියරණ ක්ෂමතාා ප්ා ් P ප්ලස ගනිමු.  

එවිෙ   6 dB  = 10 Log (P/15) ප්ේ  

එනම්    0.6  =   Log (P/15) ප්ේ  රතිලු((0 6) = 4 බැවින් Log 4  =  0.6 ප්ේ. 
එබැවින්  Log 4 = Log (P/15) ප්ේ   

එනම්      4  =   P/15   ප්හාත්  P  =  60 ප්ේ  එනම් පද්ධතිප්ේ සක්රිය විියරණ ් ෂමතාාය ප්ා ් 60 ිය  

 

තාත් ආකාරයකෙ පාසන්ප්න් නම් ප්මම පද්ධතිප්යන් නිකුත්ාන 15 w සංඥාා්  දුර ඇති 

ග රාහකයියන් ලබාගන්නාවිෙත්, එම සම්ප්රේශකප්යන්ම ප්ා ් 60 ක ක්ෂමතාාය්  සම්මත 

ඇන්ප්ෙනාාියන් විියරණයාන විෙත් එක හා සමාන සංඥාා්  ලබාගනී. 

6.2.1.7    විියරණ ප රතිප්රෝධය (radiation resistance) 

සම්ප්රේශකප්ේ සිෙ ඇන්ප්ෙනාාෙ ශ් තිය 

ගමන් ියරීප්ම්දී ඉතා කුඩා ප රමාණය්  තාපය 

ප්ලස හානි ප්ේ. සම්ප්රේශක රැහැන් ාල සහ 

ඇන්ප්ෙනාා සාදා ඇති සන්නායක ප්ක ෙස  

ාල පාතින ඉතාමත් කුඩා ප රතිප්රෝධ 

ප්හේතුප්ක ෙප්ගන ප්මය සිදුප්ේ. 

ඇන්ප්ෙනාප්ාන් අාකාශයෙ විියරණය ාන 

ශ් තිය යම්ියසි අතාත්වික ප රතිප්රෝධයකෙ 

අාප්ශෝෂනය ප්ේ යි  උපකල්පනය 

කහප්හ ත් එම ප රතිප්රෝධය, ඇන්ප්ෙනාප්ාහි 

විියරණ ප රතිප්රෝධය ප්ලස හැඳින්ප්ේ. ප්මය 

ඇන්ප්ෙනා සම්බාධනය ප්ලසද හැඳින්ප්ාන 

අතර ප්මහි වකක  ඕම් ප්ේ. එය R ප්ලසද, 

ධාරාා I ප්ලසද ගතප්හ ත් විියරණයාන 

ක්ෂමතාාය I2R ප්ේ. (^W = I2R&) 
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ඇන්ප්ෙනාාක විියරණ ප රතිප්රෝධය බිම සිෙ ඇති උස අනුා ප්ානස  ප්ේ. 6.8රූපප්ේ දැ් ප්ාන්ප්න් තිරස  

සරල ඩි ප්පෝල් (simple dipole) ඇන්ප්ෙනාාක උස සමග විියරණ ප රතිප්රෝධය ප්ානස ාන ආකාරයි . 

තරංග ආයාම ප්දකකෙ ාඩා ඉහලින් ඇතිවිෙ එය  ඕම් 72 ක පමණ ස ථාාර අගයකෙ එහැප්ේ. 

මින් පැහැදිලි ාන තාත් ාැදගත් කරුණ්  නම් ඇන්ප්ෙනා පද්ධතිප්යහි SWR අගයද උස සමග ප්ානස  

වියහැිය බාය. 

6.2.1.8        නිදහස  අාකාශප්ේ තරංගාල ප්ේගය 

තරංග ආයාමය සහ සංඛ්යාතය අතර ඇත්ප්ත් සරල සම්බන්ධතාාිය. එනම් ව ප්දප්කහි ගුණිතය 

තරංගප්ේ ප්ේගයෙ සමානප්ේ. ගුාන්විදුලි තරංග ාල නිදහස  අාකාශප්ේදී ප්ේගය තත්පරයෙ මීෙර  V 

ප්ලසද, තරංග ආයාමය මීෙර λ ප්ලසද, සංඛ්යාතය හර්්ස   f ප්ලසද ගතප්හ ත්, V = f    λ ප්ේ.    

ප්ේගය සහ තරංග ආයාමය මාධය අනුා ප්ානස  ප්ේ. අභයාකාශප්ේදී ප්හාත් රි් තප්ේදී විදුත් 

චුම්බක තරංගාල ප්ේගය (ආප්ලෝකප්ේ ප්ේගය) 299,792,458 m/s ප්ේ. එනම් 299.792458 Mm/s 

(තත්පරයෙ ප්මගා මීෙර)ප්ේ. එය දහ ාශප්යන් 300 Mm/s ප්ලස ගත හැියය. ප්ම් අනුා ඉහත සූත රය  

  299,782,458  (m/s)  = f (Hz)  x  λ (m) ප්හාත් 

300 (Mm/s)    =     f  (MHz)  x   λ (m)ප්ලස ගත හැියය. 

         එනම්    MHz  x  meter  =   300 

 

6.2.1.9   ් ප්ෂත්ර රබලතාා 

සම්ප්රේෂකයියන් නිපදප්ාන ගුාන්විදුලි සංඛ්යාත ශ් තිය (RF energy) ඇන්ප්ෙනාා මගින් අාකාශයෙ 

විියරණය ප්ේ  එප්සේ විියරනයාන ශ් තිය රමප්යන් පිෙතෙ විහිදීයන බැවින් ඈතෙ යත්ම එහි 

් ප්ෂේත්ර රබලතාා රමප්යන් අුයප්ේ  පහත දැ් ප්ාන සූත්රය භාවිතප්යන් ප්මම ් ප්ෂේත්ර රබලතාාය 

ගණනය කහහැියය   E =
√30 𝑃

d
 

   ප්මහි  E = ් ප්ෂේත්ර රබලතාා (මීෙරයෙ ප්ාෝල්් - V/m ) 

 P = සම්ප්රේශකය සහ ඇන්ප්ෙනා පද්ධතිප්යහි සක්රිය විියරණ ් ෂමතාා (ප්ා ් - W) 

 (ERP-effective radiated power) 

 d =  ඇන්ප්ෙනාාෙ ඇති දුර (මීෙර - m) 

 

උදාහරණඃ- ප්ා ් 3 ක රතිදාන ් ෂමතාාය්  සහිත  vhf සම්ප්රේශකය්   20dB ලාභය්  සහිත 

ඇන්ප්ෙනාාකෙ සවිකර ඇත  ඇන්ප්ෙනාප්ේ සිෙ මී 100 ්  දුර ස ථානයක  ් ප්ෂේත්ර රබලතාාය 

ප්ස යන්න  

 

ඇන්ප්ෙනාප්ාහි සක්රිය විියරණ ් ෂමතාා P ප්ලස ගතප්හ ත්,  

          20 = 10 ලු( (P/3) 

එනම්  2 = ලු((P/3) නමුත් ලු(100 = 2 බැවින් 

        P/3 = 100 

එනම්  P  = 300 ,  d = 100 

ප්මම අගයන් E = √(30 P) / d  යන සූත්රයෙ ආප්ද්ශ කහවිෙ, 

              E =  √(30 x 300) / 100  

     = √9000 /100 
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     = 94.8 /100 

     = 0.948 V/m 

     =  948 mV/m  

 

 

 

6 2 2   ඇන්ප්ෙනා ාර්ග 

ප රාප්යෝගික ප්ලස භාවිතප්ේ පාතින ඇන්ප්ෙනා ාර්ග රාශිය්  ඇත. වාා කීප ආකාරයක 

ාර්ගීකරණයන්ෙ ල් වී ඇත. 

1. සම්ප්රේශක (transmitter) සහ ග රාහක (receiver) ඇන්ප්ෙනා 

සම්ප්රේශක ඇන්ප්ෙනාා්  සැමවිෙම අුය SWR අගයියන් සමන්විත ප්ලස නිර්මාණය කහයුතුය. එප්සේ 

ප්න කහප්හ ත් සම්ප්රේශකප්ේ අාසාන අදියරෙ (RF amplifier) හානි පැමිණිය හැියය. තාද 

ඇන්ප්ෙනාප්ාන් විියරණයාන ක්ෂමතාාය අුයප්ේ. 

සම්ප්රේශකප්ේ ප රතිදාන ක්ෂමතාාෙ (out put power) ඔප්ර ත්තු ප්දන ආකාරයෙ ඇන්ප්ෙනාා 

නිර්මාණය කහයුතුය, එප්සේ ප්න කහප්හ ත් (උදාහරණ ප්ලස සිහින් කම්බියියන් නිර්මාණය 

කහප්හ ත්) ඇන්ප්ෙනාාෙ හානි පැමිණිය හැියය. 

ග රාහක ඇන්ප්ෙනාාකෙ ඉහතකී කරුණු එතරම් බලපාන්ප්න් නැත. එබැවින් වාා අුය වියදමියන් 

ාඩාත් පහසුප්ාන් සාදාගත හැියය. 

 

2. සියළුම සම්ප්රේශක සහ ග රාහක ඇන්ප්ෙනා පහත දැ් ප්ාන පරිදි තාත් ාර්ග තුනකෙ 

ප්ාන්කහහැියය. එනම්, 

(අ) සර්ාදිශානති (omnidirectional) ඇන්ප්ෙනා. ප්ම්ාා සම්ප්රේශකයකෙ සම්බන්ධ කහවිෙ සවම තිරස  

දිශාාකෙම එකප්සේ විියරණයප්ේ. ග රාහකයකෙ සම්බන්ධ කහප්හ ත් සවම දිශාාියන්ම එන සංඥා 

එකම ආකාරයකෙ ග රහණය ප්ේ. එබැවින් එ් තරා අාාසිය් ද සිදුප්ේ. එනම් සවම දිශාාියන්ම 

පැමිප්ණන අනාශය ප්කෝෂාා නිසා අාශය සංඥාා දුර්ාලප්ේ. ප්මය සංඥාව/ඡ ෝෂාව අනුපාතය (S/N  

or signal to noise ratio) යන්ප්නහි අගය දුබල වීමෙ ප්හේතුප්ේ. උදාහරන ප්ලස සිරස  ඇන්ප්ෙනා. 

(ආ) ද්විදිශානති (bi-directional) ඇන්ප්ෙනා. ප්ම්ාා සම්ප්රේශකයකෙ සම්බන්ධ කහවිෙ තිරස ා 

ප රතිවිරුද්ධ දිශා ප්දක්  ඔස ප්සේ සමාන ප්ලස විියරණය ප්ේ. අප්න්  දිශාාන් ඔස ප්සේ දුර්ාල සංඥාා්  

විියරණය ප්ේ. ග රාහකයකෙ සම්බන්ධ කහවිෙද එම දිශා ප්දක ඔස ප්සේ එන සංඥා ාඩා ප්හ ඳින් ශ රානය 

ප්ේ. උදාහරණ ප්ලස සරල ද්විධ රැා (simple dipole) ඇන්ප්ෙනාා සැලියය හැියය. 

(ඇ) දිශානති (directional) ඇන්ප්ෙනා ප්හාත් වකදිශානති (uni-directional) 

ඇන්ප්ෙනා.සම්ප්රේශකයකදී ප්මාැනි ඇන්ප්ෙනාාක තිරස ා ාප්්ෙම විහිදී යන විියරන සියල්ල එ්  

දිශාාකෙ පමණ්  ප්ය මු ප්කප්ර්. උදාහරණය්  ප්ලස විදුලිපන්දමක බල්බය පිටුපස ඇති 

පරාාර්තකප්යහි ක රියාා ප්මනි. ප්මහිදී විශාල ාාසිය්  සැලප්සේ. ග රාහකයකදී එ්  දිශාාියන් එන සංඥා 

පමණ්  ප්හ ඳින් ග රහනයාන බැවින් S/N  අනුපාතය ඉහහ අගයක පාතී. උදාහරණ ප්ලස යාගි 

ඇනප්ෙනාා සැලියය හැියය. 

 

3. සියළුම සම්ප්රේශක සහ ග රාහක ඇන්ප්ෙනා ධ රැවීකරනය අනුා තාත් තුන් ආකාරයකෙ ාර්ග 

කහහැියය. 
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(අ) තිරස  ධ රැවීකරණය සහිත ඇන්ප්ෙනා. ප්මහිදී තිරස  ධ රැවීකරන ඇන්ප්ෙනාාියන් සම්ප්රේශණය 

කරනලද සංඥාාන් ප්හ ඳින් ග රහනය කහහැ් ප්්  එාැනිම ඇනප්ෙනාා්  සහිත ග රාහකයියනි. නමුත් 

ිය.මී. දහස  ගණනක දුර්  අයන ප්ගෝලප්ේ ාර්තන සහ පරාාර්තන ාලෙ භාානය ප්ාමින් 

ගමන්ියරීප්ම්දී ධ රැවීකරනය ප්ානස විය හැිය බැවින් එම බලපවම එතරම් සැලියයයුතු නැත. ප්මය 

සිදුාන්ප්න් ප්බ ප්හෝවිෙ උච්ච සංඛ්යාත (HF) සඳහාය. 

(ආ) සිරස  ධ රැවීකරනය සහිත ඇන්ප්ෙනා. ප්මයද ප්පරප්සේම විස තර කහහැියය. 

(ඇ) ාෘත්තාකාර ධ රැවීකරන සහිත ඇන්ප්ෙනා. ප්මාැනි ඇන්ප්ෙනාාියන් නිකුත්ාන සංඥාා තිරස  සහ 

සිරස  යන ප්දාර්ගප්ේම ධ රැවීකරනයන්ප්ගන් සමන්විතය. තිරස  ධ රැවීකරන සංඥාා්  ප්හෝ සිරස  

ධ රැවීකරන සංඥාා්  ප්බ ප්හෝ දුර්  ප්ගාායනවිෙ එය තිරස  සහ සිරස  ධ රැවීකරන යන ප්දප්කහිම මිශ ර 

සංඥාා්  ප්ලස දෘශයමාන ප්ේ. එාැනි අාස ථාාලදී ාෘත්තාකාර ධ රැවීකරන ඇන්ප්ෙනාා්  භාවිත 

ියරීම ාඩා සුදුසුය. 

 

ප රාප්යෝගික ඇන්ප්ෙනා ාර්ග 

ප රාප්යෝගික ප්ලස භාවිතප්ේ පාතින ඇන්ප්ෙනා ාර්ග රාශිය්  ඇත. ඉන් සමහර්  පහත සඳහන්ප්ේ. 

ප්ම්ාා VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF සහ මි ප්රෝ තරංග යන තරංග පන්තීන් සඳහා භාවිතාන අතර 

ප්බ ප්හෝවිෙ එ්  තරංග පන්තියකෙ සුදුසු ඇන්ප්ෙනාා්  අප්න්  තරංග පන්තීන් සඳහා ප රාප්යෝගික 

ප්ලස භාවිත කහ ප්න හැියය. 

 1. සිරස  (vertical) ඇනප්ෙනා 

 2. දිගු කම්බි ඇන්ප්ෙනා (long wire antenna) 

 3. ද්විධ රැා (dipole) ඇන්ප්ෙනා 

 4. විප් (whip) ඇන්ප්ෙනා 

 5. ාලයාකාර (loop) ඇන්ප්ෙනා 

 6. ් ප්ා ඩ් (quad) ඇන්ප්ෙනා 

 7. යාගි (yagi)ඇන්ප්ෙනා 

 8. ් ාාගි (quagi) ඇන්ප්ෙනා 

 9. පරාාලයාකාර (parabolic) ඇන්ප්ෙනා 

 10. ප්ර ම්බි්  (rhombic) ඇන්ප්ෙනා 

 

6.2.2.1  සිරස  ඇන්ප්ෙනා  (omni-directional antenna) 

  සිරස  ඇන්ප්ෙනාාියන් විකාශණය ාන්ප්න් 

සිරස  ප්ලස ධ්රැවීකරනය වූ ගුාන් විදුලි 

තරංගයිය. සිරස  ඇන්ප්ෙනාාක විියරක 

මූලාංගය (radiating element) සැමවිෙම සිරස ා 

තිබිය යුතුය. 6.9රූපප්ේ දැ් ප්ාන්ප්න් සිරස  

ඇන්ප්ෙනා ාර්ග කීපයිය. 6.9(a) රූපප්යන් HF 

සඳහා භාවිත ප්කප්රන මාප්කෝනි 

ඇන්ප්ෙනාා්  දැ් ප්ේ. එහි ඇති λ/4 සිරස  

විියරක මූලාංගය, පරිාාරකය්  හරහා බිම 

සවිකර ඇති අතර වකාක්ෂ රැහැප්න් (coaxial 

cable)  මැද  සන්නායකය  ඊෙ  සම්බන්ධ  කර 

ඇත. අප්න්  සන්නායකය භූගතකර ඇත. (ප්මහි විියරකය භූගතකර නැති බැවින්, අකුණු අනතුරු ාැඩි 

බා සැලියය යුතුය)  

 



RAE Lessons by 4S7VJ 

 

15 
 

6.9(b) රූපප්යන් දැ් ප්ාන්ප්න් වකාක්ෂ රැහැප්න් සම්බාධනයෙ සම ියරීම සඳහා ගැමා මැච් (gamma 

match) ක රමය භාවිත කරඇති λ/4 සිරස  විියරකයිය. එහි පහහ ප්කහාරද, වකාක්ෂ රැහැප්න් පිෙත 

සන්නායකයද, භූගත කර ඇත. මැද සන්නායකය විචලය ධාරිත රකය්  (trimmer condenser) හරහා 

විියරක මූලාංගප්ේ ප්තෝරාගත් ස ථානයකෙ සම්බන්ධකර ඇත, එම ස ථානයත්, ධාරිත රකයත් සුසර 

ියරීප්මන් SWR අගය 1 ෙ ආසන්න අගය්  ද් ාාම අුය කරගත හැියය. උච්ච සංඛ්යාත (HF) සඳහා, 

ප්මාැනි සිරස  ඇන්ප්ෙනාාක ඉහහ ප්කහාර සැලියයයුතු උසියන් පිහිෙන බැවින් අකුනු පිළිබඳ 

අාදානම්  පාතින නමුත් විියරක මූලාංගය සෘජු ප්ලස භූගතකර ඇති බැවින් සැලියයයුතු ආරක්ෂාා්  

සැලප්සේ. 

එම රූපප්ේම (c) සහ (d) ාලින් දැ් ප්ාන්ප්න් λ/4 භූතල ඇන්ප්ෙනාාිය (quarterwave ground plane 

antenna). ප්මය සිරස  ඇන්ප්ෙනාාල ලාභය පරීක්ෂාියරීම සඳහා භාවිත ප්කප්රන සම්මත 

ඇන්ප්ෙනාාි . ^reference antenna) ප්මහිදී, ඉහත දැ් වූ ඇන්ප්ෙනා ප්දප්කහි භූගත ප්ක ෙස ප්ානුාෙ 

අරීය සන්නායක (radials) හතර්  සවිකර ඇත. වාාප්ේ දිග වූ λ/3.9,  විියරකප්ේ දිග වූ λ/4 ෙ ාඩා 

ස ාල්පය්  ාැඩිය. විියරකය, වකාක්ෂ රැහැප්න් මැද සන්නායකයෙද, අරීය සන්නායක හතර, පිෙත 

සන්නායකයෙද සම්බන්ධකර ඇත. තාද, අරීය සන්නායක තිරස ා පිහිටි විෙ ප්පෝශක ලක්ෂ 

සම්බාධනය (feed point impedence)  ඕම් 30 ්  ාන අතර, වාා 450 ියන් පමණ ආනත කහවිෙ 

ප්පෝශක ලක්ෂ සම්බාධනය  ඕම් 50 ්  පමණ ප්ේ. උස අනුාද ස ාල්ප ාශප්යන් ප්ානස ාන බැවින් 

අාසානප්ේ ස ථාාර තරංග අනුපාතය (SWR) අාම ාන අයුරු සකස  කහයුතුය  

 

   6.8(e)රූපප්ේ දැ් ප්ාන්ප්න් ප්කටි සිරස  ඇන්ප්ෙනාාිය. එහි දිග අුයකර ඇත්ප්ත් පහහ ඇති 

ප්රේරකප්ේ බලපවප්මනි. ප්මය ප්බ ප්හෝවිෙ පහහ සංඛ්යාත සඳහා ^40m, 80m) සුදුසු ාන අතර, 

ප්මෝෙර්රථ ාල සවිකරන ාංගම ඇන්ප්ෙනා සඳහා ප්යෝගයප්ේ. 

 

   (f) සහ (g) ාලින් දැ් ප්ාන්ප්න් විප් ඇන්ප්ෙනා ප්දකිය. (f) ප්ෙලස ප්ක පි්  (telascopic) ාර්ගයෙ 

අයත්ාන අතර ග රාහක සඳහා සුදුසු ඇන්ප්ෙනාාිය. (g) ප්බ ප්හෝවිෙ අප්ත් ප්ගනයාහැිය කුඩා VHF සහ 

UHF ෙ රාන්වරාර සඳහා භාවිතප්ේ. දඟර සන්නායකයක ආකාරප්ේ ඇන්ප්ෙනාා රබර් ප්හෝ ප්ලාස ටි්  

ාලින් ආාරනය කර ඇත. 

 

6.2.2.2   ද්වි-දිශානති ඇන්ප්ෙනා (Bi-Directional Antenna) 

ඇන්ප්ෙනාප්ාන් විියරණයාන තරංග ප රතිවිරුද්ධ දිශා ප්දක්  ඔස ප්සේ එක හා සමානා පැතිප්රන්ප්න් 

නම් එය ද්විදිශානති ඇන්ප්ෙනාා්  ප්ලස හැඳින්ප්ේ. පහත දැ් ප්ාන්ප්න් එාැනි ඇන්ප්ෙනා කීපයිය. 

 1. දිගු කම්බි (Long Wire)ඇන්ප්ෙනාා 

 2. ද්විධ රැා (Dipole) ඇන්ප්ෙනාා 

 3. ාලයාකාර (Loop) ඇන්ප්ෙනා 

 

6.2.2.2.1     දිගු කම්බි ඇන්ප්ෙනා (long wire antenna) 

ඇන්ප්ෙනාාක දිග අදාල තරංග ආයාමයකෙ ාඩා ාැඩි නම් එය දිගු කම්බි ඇන්ප්ෙනාා්  ප්ලස 

හැඳින්ප්ේ. (6.10 රූපය) ප්මය උපරිතාන ඇන්ප්ෙනාා (harmonic antenna) ප්ලසද හඳුන්ානු ලැප්ේ. නමුත් 

දිග කම්බිය්  අනුනාදය ාන්ප්න් එහි දිග අර්ධ තරංග ආයාමප්ේ ගුණාකාරය්  නම් පමණි. ප්මය 

උපරිතාන ඇන්ප්ෙනාා්  ප්ලස හඳුන්ාන්ප්න් ප්ම් ප්හේතුා නිසාය. ප්කප්සේ ප්ාතත් ප්මය ප්කප්සේාත් අගය 

කහයුතු ඇන්ප්ෙනාා්  ප්න ප්ේ. ප්මහි සැලියයයුතු ශ් ති හානිය්  ඇත. කාර්යක්ෂමතාා ඉතා අුයය. 

ඇන්ප්ෙනා ලාභය්  ඇත්ප්ත්ම නැත  SWR අගය 3 ප්හෝ ඊෙත් විශාල  වියහැිය  බැවින්, 

 



RAE Lessons by 4S7VJ 

 

16 
 

සම්ප්රේශකය්  සමග භාවිත කරන්ප්න් නම් SWR 

අාම ියරීම සඳහා, ඇන්ප්ෙනා සුසර පරිපථය්  

(ATU – antenna tuning unit) අනිාාර්යප්යන්ම 

භාවිත කහ යුතුය. එප්සේ ප්න කහප්හ ත් 

සම්ප්රේශකප්ේ ාර්ධක අදියර රත්වීම නිසා හානිවිය 

හැියය. ප්මහි ඇති එකම ාාසිය ප රාප්යෝගික පහසුා 

පමණි. ප්මාැන්න්  භාවිත කහයුත්ප්ත්, ප්ානත් 
ියසිම ඇන්ප්ෙනාා්  සඳහා පහසුකම්  නැති 

අාස ථාාක පමණි  ප්මය “කම්මැලියප්ග 

ඇන්ප්ෙනාා“ ප්ලසද හැඳින්ප්ේ  

 

6.2.2.2.2   ද්විධ රැා ඇන්ප්ෙනාා (dipole antenna) 

ප්මම ඇන්ප්ෙනාා ප්බ ප්හෝ ප රප්යෝානාත් සරල ඇන්ප්ෙනාාිය. එහි ප්දපසෙ විහිදුන කම්බි ප්දකිය. 

6.10 රූපප්ේ දැ් ප්ාන පරිදි ප්මහි ාර්ග කීපය්  ඇත. එනම් 

 1. සරල ද්විධ රැා (simple dipole) ප්න ප්හ ත් අර්ධ තරංග ද්විධ රැා ඇන්ප්ෙනාා 

 2. පූර්ණ තරංග ද්විධ රැා (full wave dipole) ඇන්ප්ෙනාා 

 3. ප්කටි ද්විධ රැා (short dipole or Loaded dipole) ඇන්ප්ෙනාා 

 4.  ඕෆ  ප්සන්ෙර් ඩි ප්පෝල් (off center dipole) 

 

6.2.2.2.3    සරල ද්විධ රැා ඇන්ප්ෙනාා (simple dipole antenna) 

ප්මහි සම්පූර්ණ දිග විදුත් අර්ධ තරංග දිගෙ (electrical half wave length) සමානප්ේ. විදුත් අර්ධ 

තරංග දිග යනු ප රප්ේග සාධකයද (velocity factor) සැලියල්ලෙ ප්ගන ගණනය කරනලද අර්ධ තරංග 

දිගය. එනම් සසද්ධාන්තික දිග සහ ප්රේග සාධකප්ේ ගුණිතයි   සිහින් කම්බි සඳහා ප රප්ේග සාධකය 

0.95 ්  පමණ ප්ේ. 

ප්ම් අනුා විදුත් අර්ධ තරංග දිග = 0.95  x  ½  x 300 / f  මීෙර 

      = 143/f මීෙර  (ප්මහි f යනු සංඛ්යාතය MHz ාලිනි) 

      

ප්මහි සසද්ධාන්තික අගය ප්හාත් නිදහස  අාකාශප්ේ අර්ධ තරංග දිග = λ/2 = 150/f ාන අතර 

ප රාප්යෝගක අගය ස ාල්පය්  අුයය. (රප්ේග සාධකය නිසා) 

තිරස  ධ රැවීකරනය (horizontal polarization) සහිත ඇන්ප්ෙනාාක ලාභය (antenna gain) මැන ගැනීම 

සඳහා සම්මත ඇන්ඡෙනාව ප්ලස ගනුලබන්ප්න් ප්මම සරල අර්ධ තරංග ඩි ප්පෝල් ඇන්ප්ෙනාාි . 

 

6.2.2.2.4      පූර්ණ තරංග ද්විධ රැා ඇන්ප්ෙනාා (full wave dipole antenna) 

ප්මම ඇන්ප්ෙනාා, පූර්ණ තරංග ආයාමයක (λ) දිග්  ප්හාත් ඉහත දැ් වූ අර්ධ තරංග ද්විධ රැා 

ඇන්ප්ෙනාා ප්මන් ප්දගුණයක දිගියන් යු් තය. එහි ලාභය අුයය  

 

6.2.2.2.5    ප්කටි ද්විධ රැා ඇන්ප්ෙනාා (Loaded or Short dipole antenna) 

ප්මහි ඇති ප රධානම ාාසිය නම් අුය දිග්  (λ/2ෙ ාඩා අුය දිග් ) පැාතීමි . ඉඩකඩ අුය ස ථානයකෙ 

අගනා ඇන්ප්ෙනාාිය. එකම අාාසිය ානුප්ේ narrow band වීමි , එනම් ප්හ ඳින් ක රියාත්මකාන 

සංඛ්යාත පරාසය කුඩා වීමි . 
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6.10  රූපප්ේ දැ් ප්ාන පරිදි ප්රේරක (කම්බි දඟර) ප්දක්  නියමිත දුරියන් සවිකහ යුතුය. ප්රේරක ාල 

ප්රේරතාායත් වාා සවිකහයුතු ස ථානයෙ ඇති දුරත්, විප්ශේෂ ආකාරයකෙ ගණනය කහයුතුය. ^for 

download click here www.qsl.net/4s7vj/download/Dipole.exe) ප්මය නිර්මාණය කහ පසු අදාල 

සංඛ්යාතයෙ සුදුසු අාම SWR අගය ලබාගැනීම සඳහා ඇන්ප්ෙනාප්ේ දිග සුසර කහයුතුය. 

 

6 2 2 2 6     ඉන්ාර්ෙඩ්-වී  ඇන්ප්ෙනා ( inverted V antenna) 

6 11 රූපය ඉංග්රීසි V අකුර යටිකුරු කහ 

ආකාරප්ේ හැඩුවරුකම නිසා ප්මය 

ඉන්ාර්ෙඩ්-වී ඇන්ප්ෙනාා ප්ලස හැඳින්ප්ේ  

ප්පෝශක රැහැන (ඕම් 50 වකා් ෂ රැහැනිය) 

සම්බන්ධාන මධය පරිාාරකය, කනුා්  

මුදුප්න් සවිකරමින් ප්හෝ ගහක එල්ලා තැබිය 

හැියය  එහි සිෙ ප්දපැත්තෙ ඇද ඇති /4 

දිගැති කම්බි ප්දක අතර ප්කෝණය 900 කෙ 

ආසන්න වියයුතුය  ප්දප්කහාර ප්ප හාෙ 

අසන්නා පාතින බැවින් එහි මුළු දිග, සරල 

ද්විධ්රැා (simple dipole) ඇන්ප්ෙනාාෙ ාඩා 

ස ාල්පය්   ාැඩි  අගය්   ගනී   එය  දහ 

ාශප්යන් මීෙර 149/f (MHz)  ප්ේ  ප්මය මීෙර 40 සහ මීෙර 80 තරංග පන්ති සඳහා ඉතා ානප්රිය ඇන්ප්ෙනාාිය  

නිර්මාණය ඉතා පහසුය   මීෙර 80  තරංග පන්තිය සඳහා මධය උස මීෙර 20 ්  පමණ වියයුතු අතර,  මීෙර 40 

තරංග පන්තිය සඳහා මධය උස මීෙර 12 ්  පමණ වීම රමාණාත ප්ේ   

ධ්රැාක රස ථාරය සරල ද්විධ්රැා ඇන්ප්ෙනාාක ප්මනි  SWR අගය 1 5 ෙ අුය අගය්  ගනී ඉහත දැ් වූ පරිදි 

මීෙර 149/f (MHz) යන අගය ලැප්බන්ප්න් ප්ේජ් 16 සිෙ 20 පමණ තනි කම්බිය්  භාවිත කරන්ප්න් නම් පමණි  

ව ප්ානුාෙ පරිාෘත කම්බි (enameled wire) ප්ප ොල් කීපය්  එකෙ අෙරා භාවිත කප්හ ත් ස ාල්පය්  (ප්සමී 

50 ්  පමණ) ාැඩි දිග්  ගතයුතුය   

 

6.2.2.2 7     /4 ඇල කම්බි ඇන්ප්ෙනාා (4 half sloper antenna) 
       6 12 රූපප්ේ දැ් ප්ාන පරිදි ඇන්ප්ෙනා 
කුළුනක මුදුප්න් සිෙ ඇද ඇති, සිරසෙ 450 කෙ 

අසන්න ආනතිය්  සහිත  /4  දිග්  සහිත 
කම්බියක ඉහහ ප්කහාර වකා් ෂ රැහැප්න් 
මැද සන්නායකයෙ සම්බන්ධකර ඇත  බාහිර 
සන්නායකය ඇන්ප්ෙනා කුළුනෙ 
සම්බන්ධකර ඇත  ප්මහි ඇන්ප්ෙනා කුළුප්නහි 

උස /4 ෙ ාඩා ාැඩිවිය යුතුය  ඇන්ප්ෙනා 
ලාභය ප්ඩසිප්බල් 3 සිෙ 6 අතර අගය්  ගනී  
තරංග සිරස  ධ්රැානයියන් (vertical polarization) 
යු් තය   ප්මම ඇන්ප්ෙනාා 40m සහ 80m 
තරංග පන්ති සඳහා SWR අගය  1 3 සිෙ 2 අතර 
අගය්  ගනී  සියළුම තරංග පන්ති සඳහා 
බුවතරංග ඇන්ප්ෙනාා්  (multiband antenna) 
ප්ලසද, පිළිප්යල කහහැියය  එප්සේ ියරීප්ම්දී 
සියළුම ඇන්ප්ෙනාාල ඉහහ අග්ර එකෙ 
සම්බන්ධ කහයුතුය  
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6.2.2.3     ාලයාකාර ඇන්ප්ෙනා (Loop antenna) 

ාලයාකාර ඇන්ප්ෙනා ාර්ග ගණනාා්  ඇත. 

ඉන් සමහර්  6 13 රූපප්ේ ද් ාා ඇත. එනම් 

 1. ාෘත්තාකාර (Circular  Loop) 

 2. ් ප්ා ඞ් (Quad  Loop) 

 3. ප්ඩල්ෙ ූහප් (Delta  Loop) 

 4. චුම්බියත ාලයාකාර (Magnetic Loop) 

 

6.2.2.3.1    ාෘත්තාකාර ූහප් ඇන්ප්ෙනාා 

       (Circular Loop Antenna) 

ප්මය ඉතාම සරල ාලයාකාර ඇන්ප්ෙනාාි . 

සම්පූර්ණ තරංග ආයාමය්  සහිත 

සන්නායකය්  (කම්බිය්  ප්හෝ බෙය් ) 

ාෘත්තාකාර ප්ලස නමා ප්දප්කහාර ප්පෝශක 

රැහැනෙ  ^feeder  wire&  සම්බන්ධ  කහයුතුය. 

ප රාප්යෝගික අපහසුතාායන් ප්හේතුප්ක ෙප්ගන 

HF සඳහා ප්මය නුසුදුසුය. VHF සහ UHF සඳහා 

ප්මය භාවිත කහහැියය.  

6.12-(a) රූපප්යන් දැ් ප්ාන ප්මහි සම්පූර්ණ දිග, තරංග ආයාමයෙ ාඩා ස ාල්පය්  ාැඩිාන (1.02 λ) අතර, 

සම්බාධන ගැලපීප්ම් උපාංග (ImpedenceMatching device) ියසිා්  ප්මහි ප්න මැති බැවින් SWR අගය 1 

ද් ාා අුයකහ ප්න හැක. 2 ෙ ආසන්න අගය්  ලැබිය හැියය. 

 

6.2.2.3.2     ් ප්ා ඩ් ූහප් ඇන්ප්ෙනාා (Quad Loop Antenna) 

ප්මය සමචතුරස රාකාරය  HF සඳහාද නිර්මාණය කහහැියය. ප්මහි සම්පූර්ණ දිග 1.02 λ ප්ේ. 6.12-(b)  

රූපප්යන් දැ් ප්ාන්ප්න් ප්මහි සරලම ආකාරයි . එහි SWR අගය 2 ෙ ආසන්න විය හැිය නමුත් 1 ද් ාා 

අුය ියරීමෙ නම් සම්බාධන ගැලපීප්ම් පරිපථය්  තිබියයුතුි . 6.13-(c)රූපප්යන් දැ් ප්ාන්ප්න් එාැනි 

පරිපථය්  (Gamma-match) සහිත ඇන්ප්ෙනාාිය. ප්මහි ඇති විචලය ධාරිත රකය සහ එය සම්බන්ධකර 

ඇති ස ථානය (A) ප්ානස  ියරීප්මන් SWR අගය 1 ද් ාා පහසුප්ාන්ම අුයකරගත හැියය. ප්මය HF සඳහා 

ඉතා ප්හ ඳ ඇන්ප්ෙනාාිය  එප්සේ කහවිෙ මුළු තරංග පන්තිය තුලම ඉතා අුය SWR අගය්  ලබාගත 

හැියය   

 

6.2.2.3.3   ප්ඩල්ෙ ූහප් ඇන්ප්ෙනාා (Delta Loop Antenna) 

6.13(d) රූපප්යන් දැ් ප්ාන්ප්න් ප්ඩල්ෙූහප් ඇන්ප්ෙනාාිය. එය නිර්මාණය කර ඇත්ප්ත්, ඉහත 

සඳහන් ් ප්ා ඞ් ූහප් ඇන්ප්ෙනාාම ත රිප්කෝණාකාර ප්ලස පිලිප්යල ියරීප්මනි. ප්මයෙද ප්පරප්සේම 

Gamma Match පරිපථය්  සම්බන්ධ ියරීප්මන් ාැඩිදියුණු තත්ායෙ පත්කහ හැියය.  
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6.2.2.3.4    චුම්බියත ාලයාකාර (Magnetic Loop) ඇන්ප්ෙනාා 

ප්මම ඇන්ප්ෙනාප්ාහි නිර්මාණය 6.11(e) රූපප්යන් පැහැදිලි ප්ේ. ප්මහිදී තෙ කම්බිය්  ප්හෝ තෙ 

බෙය්  ාෘත්තාකාරා නමා එහි ප්දප්කහාර විචලය ධාරිත රකයකෙ සම්බන්ධකර ඇත. වකාක්ෂ රැහැප්න් 

පිෙත සන්නායකය තෙ කම්බිප්ේ ප්හෝ බෙප්ේ මධය ලක්ෂය වූ පහහම ලක්ෂයෙ සම්බන්ධකර, මැද 

සන්නායකය රූපප්ේ දැ් ප්ාන පරිදි A නමැති ස ථානයකෙ සම්බන්ධකර ඇත. A ප්තෝරාගතයුත්ප්ත් 

අාම SWR අගය ලැප්බන පරිදිය. ඉන් සිදුාන්ප්න් ප්පෝශක ලක්ෂයප්ේ සම්බාධනය (Feed Point 

Impedence) වකාක්ෂ රැහැප්න් ලාක්ෂණික සම්බාධනයෙ (Characteristic Impedence of coaxialcable) 

සමානාන පරිදි A නමැති ස ථානය ප්තෝරාගැනීමි . 

ඉන්පසු සම්ප්රේශකය අාශය සංඛ්යාතයනෙ සකසා, SWR=1 ාන අනුනාද අාස ථාා ලැප්බන ප්ලස 

ධාරිත රකය සුසර කහයුතුය. සංඛ්යාතය ප්ානස  කහප්හ ත් ධාරිත රකය නැාත සුසර කහයුතුය. ප්මය 

ඉතාමත්ම පටු තරංග (narrow band) ඇන්ප්ෙනාාිය, එනම් ක රියාකාරී සංඛ්යාත පරාසය ඉතා කුඩාය. 

  ප්මහි ඇති ප්ල කුම ාාසිය නම් ප රමාණප්යන් කුඩා බාත්  ඕනවම උච්ච සංඛ්යාතය්  සඳහා 

භාවිතකහහැිය වීමත්ය. නමුත් ප්මහි ඇන්ප්ෙනා ලාභය්  නැත. මීෙර ප්දකකෙ අුය විශ කම්භය්  සහිත 

ඇන්ප්ෙනාා්  3MHz සිෙ 30 MHz ද් ාා  ඕනවම සංඛ්යාතයකෙ ප්යෝගයප්ේ. ඇන්ප්ෙනාප්ේ විාෘත 

ප්දප්කහාර අතර kV කීපයක අධික ප්ාෝල්ටීයතාාය්  පාතින බැවින් ධාරිත රකයද ඊෙ සුදුසු එක්  

වියයුතුය. එප්සේ ප්න කප්හ ත් එහි තහුය අතර විදුලි පුළිඟු පනී  තාද ප්මම ධාරිත රකය සහිත ප්ක ෙස  

අහිතකර කාලගුණයන්ප්ගන් ආරක්ෂාාන පරිදි නිර්මාණය කහයුතුය. ප්මම ඇන්ප්ෙනාා නිර්මාණය 

සඳහා අාශය දත්තයන් ලබාගැනීමෙ පහත දැ් ප්ාන ප්ාේ අඩවියෙ පිවිප්සන්න. 

www.qsl.net/4s7vj/download/LoopAnt.exe 

 

6.2.2.4    දිශානති (directional) ප්හාත් වකදිශානති (unidirectional) 

එ්  දිශාාකෙ ාැඩි ශ් තිය්  විියරණයාන ප්ලස ප්හෝ සම්පූර්ණ ශ් තියම එ් දිශාාකෙ පමණ්  

විියරණයාන ප්ලස ඇන්ප්ෙනාා්  නිර්මාණය කහහැියය. වාා දිශානති ඇන්ප්ෙනා ප්ලස හැඳින්ප්ේ. 

එාැනි ඇන්ප්ෙනා ියහිපය්  පහත දැ් ප්ේ. 

1. ියයුබිකල් ් ප්ා ඩ් (Cubical Quad) 

2. යාගි (Yagi) 

3. ් ාාගි (quagi) 

4. පරාාලි ක (parabolic) 

 

6.2.2.4.1    ියයුබිකල් ් ප්ා ඩ් ඇන්ප්ෙනාා (Cubical Quad) 

ප්මය HF සඳහා ඉතා ප්හ ඳ දිශානති ඇන්ප්ෙනාා්  ාන අතර ් ප්ා ඩ් ූහප් මූලාංග (Quad Loop Elements) 

කීපය්  සහිතා නිර්මාණය කහවිෙ ප්හ ඳ ඇන්ප්ෙනා ලාභය්  ලැප්ේ. 6.14 රූපප්යන් දැ් ප්ාන්ප්න් 

මූලාංග තුන්  සහිත ියයුබිකල් ් ප්ා ඩ් ඇනප්ෙනාාිය. ප්මාැන්නක ඇන්ප්ෙනා ලාභය 9dB පමණ 
ප්ේ. ප්මාැන්න්  නිර්මාණය ියරීමෙ අදහස  කරන්ප්න් නම් පහත දැ් ප්ාන ප්ාේ අඩවියෙ පිවිප්සන්න  
http://www.qsl.net/4s7vj/download/My publication/Antenna Book.pdf   

 

  ප්මහි විියරක මූලාංගප්ේ (Radiating or 

Driven Element) දිග ආසන්න ාශප්යන් තරංග 

ආයාමයෙ ාඩා ස ාල්පය්  ාැඩිය. 

පරාාර්තකප්ේ (Reflector) සම්පූර්ණ දිග 

විියරකයෙ ාඩා 5% ියන් පමණ ාැඩි 

වියයුතුය. director මූලාංගප්ේ දිග විියරකයෙ 

ාඩා 5% ියන් පමණ අුය වියයුතුය. 

 
6.14 රූපය 

http://www.qsl.net/4s7vj/download/LoopAnt.exe
http://www.qsl.net/4s7vj/download/My%20publication/Antenna%20Book.pdf
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ප්මම ඇන්ප්ෙනාප්ේ මිනුම් පිළිබඳා ඉතා ාැදගත් කරුණ්  මප්ේ අත්දැකීම් අනුා ප්මප්සේ ඉදිරිපත්කහ 

හැියය. (ප්මම කරුණ ප්ප ත්පත් ියසිාක මා දැක නැත.) සාමානයප්යන් නිදහස  අාකාශප්ේදී තරංග 

ආයාමය λ ප්ලස ගත්විෙ  λ = 300/f ප්ේ. (ප්මහි  f, MHz ාලිනි.)  ප්මහිදී 20 SWG ප රමාණප්ේ තනි කම්බිය්  

භාවිත කරනවිෙ λ = 0.96 x 300/f = 288/f ප්ේ. එනම් තරංගආයාමයෙ ාඩා ස ාල්පය්  අුය දිගිය. 20 SWG  

පරිාාරක කම්බි ( enameled wire  or winding wire) තුන්  එකෙ අෙරා සාදාගත් කම්බිය්  භාවිත කහවිෙ λ 

= 1.06 x 300/f = 318/f ප්ේ. එනම් තරංගආයාමයෙ ාඩා ස ාල්පය්  ාැඩි දිගිය.  

 

6.2.2.4.2  යාගි ප්හාත් යාගි-උඩ ඇන්ප්ෙනාා 

ප්මය ඉතාම ානප රියත්ායෙ 

පත් දිශානති ඇන්ප්ෙනාාිය. 

ාපන් ාාතික  “හිඡෙට්සුගු 

යාගි” සහ  “ෂින්ොඡ ෝ උෙ” 

යන ප්දප්දනා විසින් ාර්ෂ 

1926 දී කහ නිර්මාණයිය. 

 

 ප්මහි සරලම ආකාරය ානුප්ේ 6.15-(a) රූපප්ේ දැ් ප්ාන අයුරු පරාාර්තකය සහ විියරකය යන 

මූලාංග ප්දක්  සහිත ඇන්ප්ෙනාාත්, 6.15(b) රූපප්ේ දැ් ප්ාන විියරකය සහ director යන මූලාංග 

ප්දක සහිත ඇන්ප්ෙනාාත්ය.  ප්මහි සවම මූලාංගය් ම සන්නායක බෙ ාලින් නිර්මාණය ප්කප්ර්. 

සාමානයප්යන් ඇළුමිනියම් බෙ භාවිත ප්කප්ර්. විියරකප්ේ දිග, ප රප්ේග සාධකය සැලියල්ලෙ ප්ගන 

ගණනය කරනලද අර්ධ තරංගආයාමය ප්ේ.   ප රප්ේග සාධකය 0.9 ්  පමණප්ේ.  

ව අනුා විියරකප්ේ දිග = 0 9  λ /2 

                        = 0.9 x 150/f පමණ ප්ේ. 

පරාාර්තකය විියරකයෙ ාඩා 5% ියන් ාැඩි ාන අතර director මූලාංගය 5% ියන් අුයය.                                          

ඇන්ප්ෙනාාක මූලාංග ගණන ාැඩි කරනවිෙ එහි විියරණ ප රතිප්රෝධය අුයප්ේ. එබැවින් හැිය 

සවමවිෙකම සම්බාධන ගැලපීප්ම් පද්ධතිය්  (impedance matching system) තිබියයුතුය.  

  

6.16 රූපය 

 

 
6.15 රූපය 
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  6.16 රූපප්යන් දැ් ප්ාන්ප්න් සන්නායක බෙ ාලින් නිර්මාණය කරනුලබන  ඕනවම 

ඇන්ප්ෙනාාකෙ සුදුසු Gamma-match පද්ධතියිය. ප්මහි ධාරිත රකය, සිහින් ඇළුමිනියම් බෙය් තුලෙ 

ඇතුල් කරනලද, පිෙත සන්නායකය ඉාත් කරනලද වකාක්ෂරැහැන් කැබැල්ල්  ප්හෝ ප්ලාස ටි්  

ආාරණය සහිත ායර් කැබැල්ලිය. එහි ඇතුල්කර ඇති ප්ක ෙප්සහි දිග ප්ානස  ියරීප්මන් ධාරිත රකප්ේ 

අගය ප්ානස  කහහැියය. 

6.2.2.4.3      ් ාාගි ඇන්ප්ෙනාා 

ප්මය ියයුබිකල් ් ප්ා ඩ් සහ යාගි ඇන්ප්ෙනා 

ප්දප්කහි සංකලනයිය. සාමනයප්යන් ප්ම් සඳහා 

පරාාර්තකය සහ විකරකය යන මූලාංග ප්දකම 

ියයුබිකල් ් ප්ා ඞ් ාර්ගප්ේ ාන අතර අප්න්  

මූලාංග සියල්ල යාගි ාර්ගප්ේය. ප්මහි දහ 

සැලැස ම්  6.17 රූපප්යන් දැ් ප්ේ.  

 

6.2.2.4.4  පරාාලි ක ඇන්ප්ෙනාා (parabolic antenna) 

පරාාලි ක පරාාර්තකයක නාභීය ලක්ෂයප්ේ පිහිටුාා ඇති සරල ද්විධැා (simpledipole) 

ඇන්ප්ෙනාියන් සමන්විත වූ ප්මය ඉතා ඉහහ ඇන්ප්ෙනා ලාභය්  සහිත, ප රබල දිශානතියියන් ප්හබි 

විශිෂ ෙ ගනප්ේ ඇන්ප්ෙනාා්  ප්ලස හැඳින්විය හැියය. නමුත් ප්මය භාවිත කහහැ් ප්්  UHF සහ 

ක්ෂුද්රතරංග (micro wave) ාැනි ඉහහ සංඛ්යාත සඳහා පමණි. ඊෙ ප්හේතුා ප රාප්යෝගික අපහසුතාායන්ය. 

උදාහරණය්  ප්ලස 20m තරංග පන්තිය සඳහා ප්මාැන්න්  නිර්මාණය කහප්හ ත් එහි 

පරාාර්තකප්ේ විශ කම්භය මීෙර 200 කෙ ාඩා විශාල වියයුතුය. 

 

6.2.2.4.5    ග රාහක ඇන්ප්ෙනා (receiving antenna) 

 ඕනවම ාර්ගයක ඇන්ප්ෙනාා්  ග රාහකහ්  සමග භාවිත කහහැිය වුාත් එය ාඩා කාර්යක්ෂම ාන්ප්න් 

ඇන්ප්ෙනාප්ාහි විියරණ ප රතිප්රෝධය ග රාහකඋපකරණයෙ ප්හ ඳින් ගැලප්ප් නම් පමණි. එප්සේ 

ප්න වුාප්හ ත් සිදුාන එකම අාාසිය, සංඥා දුර්ාලවීම සහ ප්කෝෂාා ඉහහ යාම පමණි. සම්ප්රේශක 

භාවිතප්ේදී ප්මන් උපකරණ ාලෙ ියසිදු හානිය්  සිදුප්න ප්ේ. සංඥා දුර්ාල ානවිෙ සංඥාා/ප්කෝෂාා 

අනුපාතය (S/N ratio) ඉහහ යි . පහත දැ් ප්ාන්ප්න් ග රාහක සඳහා සාමනයප්යන් භාවිතාන 

ඇන්ප්ෙනා ියහිපයිය. 

 1. ප්ෆරි ් ප්ර ඩ් ඇන්ප්ෙනා 

 2. ප්ෙලස ප්ක පි්  ඇන්ප්ෙනා 

 3. ාලයාකාර ඇන්ප්ෙනා (Loop antenna) 

 4. දිගු කම්බි ඇන්ප්ෙනා 

 

6.2.2.5   බුව තරංග පන්ති ඇන්ප්ෙනා (multi-band antenna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

මීෙ ඉහත සඳහන් සියළුම ඇන්ප්ෙනා සාමානයප්යන් එ්  සංඛ්යාතය්  සඳහා ප්හ ඳින් ක රියා කරි . එය 

එම ඇන්ප්ෙනාප්ේ අනුනාද සංඛ්යාතයි . නමුත් එම සංඛ්යාතප්ේ සමහර උපරිතාන (harmonics) 

සඳහාද, එනම් එහි  තුන්ගුණය, පස ගුණය, (ඔත්ප්ත් ගුණාකාර) යනාදී සංඛ්යාත සඳහාද තරම්  

ප්හ ඳින් (SWR<3) ක රියා කරි . 

උදාහරණ ප්ලස 40m ( 7.0-7.2MHz ) ඇන්ප්ෙනාා්  15m (21.00 - 21.45MHz) සඳහාද භාවිත 

කහහැියය. නමුත් ප්මහිදී SWR අගය 2ෙ ස ාල්පය්  ාැඩිවිය හැිය බැවින් ාැඩි ප්ේලාා්  අඛ්න්ඩා 
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සම්ප්රේශණය ියරීම සුදුසු නැත. කහයුතුම නම් ඇන්ප්ෙනා සුසර උපකරණය්  (ATU) භාවිත 

කහයුතුය. 

 

6.2.2.5.1    බුව තරංග පන්ති ද්විධ රැා ඇන්ප්ෙනා (multi-band dipole antenna) 

                 බුවතරංග පන්ති 

ඇන්ප්ෙනාා්  යනු තරංග 

පන්තීන් ගණනාාකෙ 

අනුනාදයාන අයුරු නිර්මාණය 

කරනලද ඇන්ප්ෙනාාිය.   

6.18-රූපප්ේ දැ් ප්ාන්ප්න් 

15m, 20m  සහ 40m සඳහා 

නිර්මානය කරනලද අර්ධ 

තරංග ද්විධ රැා ඇන්ප්ෙනා   

(half  wave  dipole)  තුන්   

එකෙ සම්බන්ධ කරනලද නිර්මාණයිය. ප්මාැන්නක SWR අගය 1.5 සහ 2 අතර පැාතිය හැියය. තාත් 

ප්හ ඳින් සුසර ියරීමෙ අාශය නම් සම්බාධන ගැලපීප්ම් ක රමය්  (impedence matching system) ප්හෝ ATU 

උපකරණය්  භාවිත කහයුතුය. 

 

 6.2.2.5.2    ඕෆ  ප්සන්ෙර් ද්විධ රැා ඇන්ප්ෙනාා (Off centre dipole antenna) 

ප්මම ඇන්ප්ෙනාප්ාහි ප්පෝශක රැහැන (feeder wire) සම්බන්ධකර ඇත්ප්ත් හරිමැද ප්න ා, එනම් එහි 

ප්දපැත්ත සමාන ප්න ප්ේ. (6.10 රූපය) එම මිනුම් ප්ගන ඇත්ප්ත් නියමිත ගණනය ියරීමකෙ අනුා 

ාන අතර, එය මල්ටිබවන්ඩ් (multi-band) ඇන්ප්ෙනාාිය. එනම් සංඛ්යාත පරාස කීපය්  සඳහා භාවිත 

කහහැියය. (උදාහරණ ප්ලස 40m සහ 80m සඳහා) ප්මහි ප්පෝශක ලක්ෂ සම්බාධනය (feed point 

impedence) ප්හාත් විියරණ ප රතිප්රෝධය (radiation resistance)  ඕම් 50 ෙ ාැඩි අගය්  බැවින් එය  

ඕම් 50 ෙ පරිාර්තනය ියරීම සඳහා සුදුසු බැලන් ^BALUN – balance to unbalance) නමැති 

පරිනාමකය්  භාවිත කහයුතුය. සාමානයප්යන් භාවිත කරන සම්ප්රේශක රැහැන් ාල ලාක්ෂණික 

සම්බාධනය (charactoristic impedence)  ඕම් 50 ිය.  

 

6.2.2.5.3    ෙ රැප් ඩි ප්පෝල් ඇන්ප්ෙනා (trap dipole antenna) 

  ප්මහි “ෙ රැප්” යනු එ් තරා 

ආකාරයක ප්පරහන්  බඳු 

සරල පරිපථයිය. එය 

සමාන්තරගත  L-C   සුසර 

පරිපථයිය. ප්මම ඇන්ප්ෙනාා 

14MHz සහ 7MHz සඳහා 

නිර්මාණය කර ඇතැි  සිතමු. 

එවිෙ QR දිග ප්තෝරාගතයුත්ප්ත් 

14 MHz  සඳහා  අර්ධ  තරංග  

දිගකෙ අනුනාදයාන පරිදිය. ෙ රැප් නමින් හඳුන්ාන සමාන්තරගත L-C සුසර පරිපථය නිර්මාණය 

කහයුත්ප්ත් 14MHz සඳහා අනුනාදයාන අයුරුය. එවිෙ 14MHz සඳහා එම පරිථප්ේ සම්බාධනය 

අතිවිශාල අගය්  කරා එහැප්ේ. එබැවින් ඇන්ප්ෙනාා ප්ාත පැමිප්ණන 14MHzප්හෝ ඊෙ ආසන්න 

සංඛ්යාතයක ධාරාා ෙ රැප් හරහා ඉදිරියෙ ප්න යි . එබැවින් QR දිග පමණ්  ඇන්ප්ෙනාා ප්ලස 

 

 

 

6.19 රූපය 
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ක්රියාකරි . PS දිග ප්තෝරාගතයුත්ප්ත් 7MHz සඳහා අනුනාදයාන අර්ධතරංග දිගිය. ප්මම සංඛ්යාතප්ේ 

ධාරාා්  පැමිප්ණනවිෙ, ෙ රැප් තුල ඇති  L-C   පරිපථය අනුනාදය ප්න ාන බැවින් එහි සම්බාධනය ඉතා 

කුඩා අගයිය. එබැවින් සම්පූර්ණ ඇනප්ෙනාාම 7MHz සඳහා අනුනාදයප්ේ. ප්ම් අයුරුම තරංගපන්ති 

ගණනාාකෙ සුදුසු ඇන්ප්ෙනාා්  නිර්මාණය කහහැියය. 

6.2.2.5.4    බුවතරංග පන්ති දිශානති ඇන්ප්ෙනා (multi band directional antenna) 

       6.20 රූපප්ේ දැ් ප්ාන්ප්න් ආධුනික ගුාන්විදුලි ක රියාකරුාන් අතර ඉතාමත් ානප රියත්ායෙ පත් 

බුව තරංගපන්ති දිශානති යාගි ඇන්ප්ෙනාාිය. ප්මය බුව තරංගපන්ති කරවීම සඳහා ෙ රැප් නමැති 

උපාංග 12 ්  සවිකර ඇත. එහි  L  දඟරය පරිාාරක දන්ඩ්  මත ඔතා ඇත. ධාරිත රකය සඳහා, ප්භෞතික 

ාශප්යන් ප්ක න්ප්ඩන්සරය්  සවිකර නැතිවුාත් එම ක රියාා ලබාගැනීම සඳහා ඇළුමිනියම් බෙ 

කැබැල්ල්  සවිකර ඇත්ප්ත් දඟරප්ේ එ්  පැත්තකෙ පමණ්  සවිවී තිප්බන ආකාරයෙය. එබැවින් 

එම ධාරිත රකප්ේ එ්  අග රය්  දඟරයාන අතර අප්නක ඉහතකී ඇළුමිනියම් බෙ කැබැල්ලප්ේ.මුළු 

පද්ධතියම නිර්මාණයකර ඇත්ප්ත් අදාල තරංග පන්තිය සඳහා වූ සමාන්තරගත අනුනාද පරිපථය්  

ප්ලස ක රියාකරන ආකාරයෙය. ඇන්ප්ෙනා මූලාංගාල සම්පූර්ණ දිග ානුප්ේ අුයම සංඛ්යාත 

පන්තියාන 14MHzසඳහා අනුරූප අගයන් ාන නමුත්, සාමානය අර්ධ තරංග ද්විධ්රැා අන්ප්ෙනාාෙ 

අදාල දිගෙ ාඩා අුය දිගිය  ඊෙ ප්හේතුා ට්රැප්ාල ඇති දඟර ාල දිගත් එකතු වීමි    ප්මහි ට්රැප් ාල 

ක්රියාකාරීත්ාය 6 2 2 5 3 ප්ේදප්යහි විස තර කරනලද ආකාරයෙම ප්ේ   

 

  

6.20 රූපය 
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6.2.2.6      සාර්ාදිශ ඇන්ප්ෙනාා  

    (Isotropic Antenna) 

 

සාර්ාදිශ ඇන්ප්ෙනාා්  යනු සියළුම දිශාාන්ෙ එකහා සමානා විියරණයාන ආකාරප්ේ 

ඇන්ප්ෙනාාිය. තාදුරෙත් පැහැදිලි කරන්ප්න නම්, හිස  ප්ගෝලයක ප්් න්ද්රප්ේ පිහිටුාා ඇති 

ඇන්ප්ෙනාාියන්, එම ප්ගෝලප්ේ පෘෂ ේප්ේ සවම ස ථානයකම එකහාසමාන විියරණය්  ලැප්ේ නම් 

එය සාර්ාදිශ ඇන්ප්ෙනාාිය. ප්මය ඉතා ාැදගත් සංකල්පය්  වුාද ප රාප්යෝගික ප්ලස ප්මාැන්න්  

නිර්මාණය කහ ප්න හැියය. ප්මහි ඇති ාැදගත්කම ානුප්ේ ඇන්ප්ෙනා සිද්ධාන්ත හැදවරීප්ම්දී 

ගණනයියරීම් සඳහා ප්මය ඉතා ප රප්යෝානාත්වීමි . උදාහරණප්ලස සාර්ාදිශ ඇන්ප්ෙනාෙ සාප්ප්ක්ෂා 

සරල ද්විධැා ඇන්ප්ෙනාාක (simple dipole) ලාභය  2.15dBi ප්ේ. ප්මහි dBi යන්ප්නහි i අකුර ප්ය දා 

ඇත්ප්ත් isotropic යන්න දැ් වීම සඳහාය. 
 

6.3   ධ රැාක ප රස ථාර (poler diagram) 

යම් දිශානති ඇන්ප්ෙනාාක එ්  එ්  දිශාප්ාහි පාතින විියරණ ප රමාණය එියප්නකෙ ප්ානස  ප්ාි . 

උපරිම විියරණය්  පාතින දිශාා ආරම්භක දිශාා (අංශක 00) ප්ලස ප්ගන එ්  එ්  දිශාා ඔස ප්සේ 

පාතින ඇන්ප්ෙනා ලාභය මැනගතප්හ ත් 6.21 රූපප්ේ දැ් ප්ාන ආකාරප්ේ ාගුා්  ලැප්ේ. 0
0 

දිශාප්ාහි ප්ඩසිප්බල් 10්  බැවින් ඊෙ අනුරූප A ලක්ෂයය ලකුණු කරන්න. 10
0 දිශාප්ේ 9dB සඳහා B 

ලක්ෂයය ආදී ාශප්යන් ලැප්බන A, B, C, D, E, F, G, H යන ලක්ෂයයන් සියල්ල ලකූණු කර යා කහවිෙ ාක ර 

ප්ර්ඛ්ාා්  ලැප්ේ. එය එම ඇන්ප්ෙනාප්ේ ධ රැාක ප රස ථාරය ප්ේ.  

උපරිම ලාභය ඇති දිශාා එහි 

දිශානතිය ප්හාත් ඇන්ප්ෙනා 

අක්ෂය ප්ේ. පරී් ෂණාත්මක 

දත්ත ලබාප්ගන ප්මාැනි 

රස ථාරය්  අඳිනු ලැනේාප්හ ත් 

6 21 රූපප්ේ ප්මන් සුමෙ 

ාරය්  ප්න ලැප්ේ  ඊෙ 

ප්හේතුා, අාෙ ඇති ාස තූන්ප්ේ 

බලපවමි   

 

     

  

විවිධ ඇන්ප්ෙනා කීපයක ධ රැාක ප රස ථාර කීපය්  6.22 රූපප්ේ දැ් ප්ේ. 

 

 
6 21 රූපය 
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6.22 රූපය 

 

6 23 රූපය 
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6 4  ත ංග ප්රචාා යය 

ගුාන්විදුලි තරංග යනු විදුත්-චුම්බක තරංග ාලෙ අයත් එ්  ප්ක ෙස්  පමණි  ඉතිරි ප්ක ෙස , 

ආප්ලෝක තරංග, අප්ධෝර් ත ියරණ, පාරාම්බූල ියරණ, එ් ස -ියරණ, ගැමා-ියරණ යනාදියි   ප්මම 

සවම තරංගයකම පාතින ප්ප දු ල් ෂණය්  නම් සරල ප්ර්ඛීය රචාරණයි   ව හැර, ාර්තනය 

(refraction), පරාාර්තනය (reflection), විාර්තනය (defraction) සහ අාප්ශෝෂණය යන ප්ප දු 

ල් ෂණද පාතී  ප්ම්ාාප්ේ සංඛ්යාතය අනුා ප්ානස  ාන විවිධ ගුණ ඇත  උදාහරණ ප්ලස ආප්ලෝකය 

අපප්ේ ඇසෙ ප්ගෝචර ාන නමුත් අප්න්  තරංග අපප්ේ ියසිම ඉන්ද්රියකෙ හසු ප්න ප්ේ  නමුත් 

අප්ධෝර් ත ියරණ මගින් උණුසුම් ස ාභාාය්  දැප්න්  (ආප්ලෝක තරංග ාල සංඛ්යාතයන් අති විශාල 

අගයන් ාන අතර තරංග ආයාමය මි ප්ර මීෙරයෙත් ාඩා කුඩා අගයන් සහිත ප්ේ ) තාද x-ියරණ, 

ගැමා ියරණ, පාරාම්බූල ියරණ සහ මි ප්ර ප්ේේ ප්හාත් ක්් ෂ ම තරංග මගින් මිනිස  සිරුරෙ යම් යම් 

හානි සිදුවියහැිය බා ප්ස යාප්ගන ඇත  

සියළුම විදුත්චුම්බක තරංග ාර්ග ාලෙ ප්ප දු නියත ප්ේගය්  ඇත  එනම් නිදහස  අාකාශප්ේ 

(රි් තයක) ප්ේගය දහාශප්යන් තත්පරයෙ ියප්ලෝමීෙර තුන් ල් ෂය ප්හාත් තත්-1මී 3x108 ප්ේ  

ාාතප්ේදී ප්මම අගය ඉතා සුළු ාශප්යන් අුය වුාද එය එතරම් සැලියයයුතු නැත  ප්ානත් මාධයයන් 

තුලදී ප්මය සැලියයයුතු රමාණයියන් අුය ප්ේ   

6 4 1   අයනඡගෝලීය ප්රචාා නය 

ාායුප්ගෝලය සහ අයන ප්ගෝලය හරහා ගුාන්විදුලි තරංග ගමන්ියරීප්ම්දී රධාන ාශප්යන් බලපවම් 

තුනකෙ යෙත් ප්ේ  වාා නම්, 

 1  අා ප්ශෝෂණය (absorption) 

 2  ාර්තනය  

3  පරාාර්තනය  

 

 
6.24 රූපය 

6 4 1 1   අවඡ ෝෂයය 

අයනප්ගෝලය  තුලින් ගමන් ියරීප්ම්දී, තරංගාල ශ් තිප්යන් යම් රමානය්  අයනීකරනය වූ අංශු 

ප්ාත උරාගැනීම ප්හේතුප්ක ෙප්ගන ගුාන්විදුලි තරංග ාල ශ් තිප්යහි අුයවීම් , එනම් ශ් ති හානිය්  

ප්පන්නුම් ප්කප්ර්  ප්මම සංසිද්ධිය අාප්ශෝෂණය නමින් හැඳින්ප්ේ  පහහ සංඛ්යාත සඳහා ප්මම 
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අාප්ශෝෂණය ාැඩිප්ේ  තාද අයනීකරන රමාණය ාැඩිවීමත් සමගම අාප්ශෝෂණයද ාැඩි ප්ාි   

අයනීකරනය වූ රප්ද්ශප්ේ ාායුප්ගෝලප්ේ කනත්ාය සමගද අාප්ශෝෂණය ාැඩි ප්ේ  

ාායුප්ගෝලය තුලදී, ාලාාෂ ප ාලාකුළු සහ ාර්ෂාා මගින්ද සමහර තරංග පරාස ාල සුළුාශප්යන් 

අාප්ශෝෂණය්  සිදු ප්ේ  අාප්ශෝෂණ රමාණය සංඛ්යාතප්ේ රතිප්ලෝම ාර්ගයෙ සමානුපාත ප්ේ  ප්ම් 

අනුා සංඛ්යාතය අුයවීමත් සමග අාප්ශෝෂණය ාැඩි ප්ේ  

 

6 4 1 2  වර්තනය 

ාායුප්ගෝලප්ේ ාාතප්ේ කනත්ාය, උස ාැඩිවීමත් සමගම රමානුකූලා අුය ප්ේ  ප්මය ප්හේතුප්ක ෙප්ගන 

ඉහහෙ ප්ය මුාන ගුාන්විදුලි තරංග රමානුකූලා සුළු ාශප්යන් පහහෙ නැමීම්  සිදුප්ේ  ප්මම 

සංසිද්ධිය ාර්තනය නමින් හැඳින්ප්ේ  අයනප්ගෝලයෙ පිවිප්සත්ම අයනීකරණය ප්හේතුප්ක ෙප්ගන 

ාර්තනය තාදුරෙත් ප්හ ඳින් සිදුාන බැවින් වාා ප්ප හා ප්ාතෙම හැප්ර්  ප්මම සිදුවීම ප්මග හර්්ස  

3 5 සහ 7 ාැනි පහහ සංඛ්යාත තරංග පන්ති සඳහා ාඩා ප්හ ඳින් සිදුාන බැවින් වාා, සන්නිප්ේදන 

කෙයුතු සඳහා, ඉහහ සංඛ්යාතයන්ෙ (14MHz සිෙ 28MHz ද් ාා වූ තරංග පන්ති) ාඩා ාැඩි 

විශ ාාසනීයත්ායියන් භාවිත කහ හැියය  අයනීකරනය අුය අාස ථා ාලදී, ප්මම ඉහහ සංඛ්යාත සහිත 

තරංග ාල නැමීම රමාණාත් ප්න ාන බැවින් වාා ආපසු ප්ප හා ප්ාත ප්න පැමිප්.  

 

6 4 1 3   ප ාවර්තනය 

අයනප්ගෝලය ප්ාත එල්ල කරනු ලබන ගුාන්විදුලි තරංග, රමාණාත් අයුරු නැමී ආපසු ප්ප හා ප්ාත 

පැමිණීම පරාාර්තනය ප්හාත් අයනප්ගෝලීය පරාාර්තනය ප්ලස හැඳින්ප්ේ  නමුත් ප්මහිදී, 

දර්පනයියන් ආප්ලෝකය පරාාර්තනය ාන ආකාරප්ේ සිදුවීම්  ඇති ප්න ප්ේ  සතය ාශප්යන්ම 

සිදුාන්ප්න් ාර්තනයවීම පමණි   

ප්මම පරාාර්තනය සිදුාන ආකාරය අනුා අයනප්ගෝලය ස ථර කීපයකෙ ප්ාන්කර දැ් විය හැියය  

වාා  D, E, F, F1  සහ  F2 යනුප්ාන් නම්කර ඇත  

 

 
6 25 රූපය 
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6 4 1 3 1   D-ස්ථ ය 

දිාා කාලප්ේදී අයනීකරණය ප්ාමින් පාතින ප්මම ස ථරය පහළින්ම පාතින අතර, ප්ප හා මතුපිෙ 

සිෙ ියප්ලෝමීෙර 70්  පමණ ඉහළින් පිහිෙි   ප්මහි සිදුාන අයනීකරනය, හිරුප්ේ ආප්රෝහන 

ප්කෝණයෙ සමානුපාතා සිදුාන අතර, හිරු මුදුන් වීමත් සමග උපරිම ප්ේ   

ප්මම ස ථරය මගින් පහහ සංඛ්යාත සහිත (1.8 MHz  සහ 3.5 MHz) තරංග මුළුමනින්ම ාාප්ේ 

අාප්ශෝෂණය කරන නමුත් ඉහහ විියරණ ප්කෝණය්  සහිත තරංග ප්මම ස ථරය විනිවිද ප්ග ස  

ඉහළින් පිහිටි  E ස ථරය මගින් පරාාර්තනය ප්ේ  

 

6 4 1 3 2   E-ස්ථ ය 

ප්මය ඉතාම රප්යෝානාත් ස ථරයිය  ප්ප හප්ේ සිෙ ියප්ලෝමීෙර 120 ්  පමණ ඉහළින් පිහිෙන E 

ස ථරය හිරු බැස යාමත් සමගම අතුරුදහන් ප්ේ  

 

 

6 4 1 3 3  F - ස්ථ ය 

ප්මය ඉතාමත්ම ාැදගත් ස ථරයි   රාත්රි කාලප්ේදී ියප්ලෝමීෙර 280 ්  පමණ ඉහළින් පිහිෙන ප්මම 

ස ථරය උදවසන F1 සහ F2 නමැති ස ථර ප්දකකෙ ප්ාන්වී, මධයාහ නය ානවිෙ උපරිම ප්ලස 

අයනීකරණයවී, හිරුබැස යාමත් සමග නැාතත් එ් වී F ස ථරය බාෙ පත්ප්ේ  F1 ප්ප හාෙ 

ියප්ලෝමීෙර 220 ්  පමණ ඉහළින් පාතින අතර ඊෙත් ඉහළින් පාතින F2  ප්ප හාෙ ියප්ලෝමීෙර 320 

්  පමණ ඉහළින් පිහිෙි     

 

 
6 26 රූපය 
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6 4 2   විකි ය ඡකෝයය (angle of radiation) 

ඇන්ප්ෙනාප්ාන් නිකුත්ාන තරංග තරමක ප්කෝණික පරාසය්  ඔස ප්සේ විහිදී යි   එ්  දිශාාකෙ 

ප්ය මුවූ තරංගය්  සලකා බලනවිෙ, එම දිශාා තිරස සමග සාදන ප්කෝණය, විියරණ ප්කෝණය 

ප්හාත් තරංග ප්කෝණය ප්ලස හැඳිප්න් ේ   

 

6 4 3   බිම් ත ංග (ground wave) 

ඇන්ප්ෙනාප්ාන් නිකුත්ාන තරංග අතුප්රන් තිරස  දිශාාෙ නිකුත්ාන තරංග, තිරස ාම ගමන් කරන 

නමුත් ස ාල්ප ාශප්යන් ප්ප හා ප්දසෙ නැමී ාැඩි දුර්  ගමන් කරි   ප්ම්ාා බිම් තරංග ප්ලස 

හැඳින්ප්ේ   6 26 රූපප්ේ W1 ප්ලස ද් ාා ඇත  බිම් තරංගයෙ යාහැිය ාැඩිම දුර TR1 ප්ේ  

 

6 4 4    අවධි ඡකෝයය (critical angle) 

 තිරසෙ ස ාල්ප ාශප්යන් ආනතා ගමන් කරන තරංග, ඉහත රූපප්ේ W3 න් දැ් ප්ාන අයුරු අයන 

ප්ගෝලප්යන් පරාාර්තනය වී, R3 න් දැ් ප්ාන අයුරු, දුර ස ථානයකදී  නැාත ප්ප හාෙ හඟාප්ේ  

විියරණ ප්කෝණය රමප්යන් ාැඩි කරනවිෙ, එය ප්ප හාෙ හඟාාන ස ථානයද රමප්යන් හං ාන අතර   

W2 ාැනි තරංගය්  R2 හිදී ප්ප හාෙ හඟාප්ාි   එහි විියරණ ප්කෝණය Ø  (ග්රී්  අකුර්  ාන ෆි )  

ප්ලස ද් ාා ඇත  විියරණ ප්කෝණය Ø ාලෙ ාඩා ාැඩි කහප්හ ත් W4 න් දැ් ප්ාන පරිදි එය අයන 

ප්ගෝලය විනිවිද යි   ප්මම Ø ප්කෝණය අාධිප්කෝණය ප්ලස හැඳින්ප්ේ  ප්මම අාධිප්කෝණය අදාල 

සංඛ්යාතය සහ හිරුප්ේ ආප්රෝහන ප්කෝණය (දාප්සේ ප්ාලාා) මත රඳාපාතී  

W4 න් දැ් ප්ාන ආකාරප්ේ තරංග අහස  තරංග (sky wave) ප්ලස හැඳින්ප්ේ   ප්ම්ාා නැාත ප්ප හාෙ 

ප්න පැමිප්.  

 

 

 

6 4 5   මගහැරි දු  සහ මගහැරි කලාපය ^Skip distance and Skip zone& 

අාධි ප්කෝණය සහිතා නි් ප්මන තරංගය්  නැාත ප්ප හාෙ හඟාාන්ප්න් රූපප්ේ R2 නමැති 

ස ථානයකදීය  ප්මම ස ථානයෙ ඇති දුර, එනම් TR2 දුර මගහැරි දුර (Skip distance) ප්ලස හැඳින්ප්ේ  

තාත් අයුරියන් පාසන්ප්න් නම්, යම් සංඛ්යාතය්  සඳහා අයනප්ගෝලප්යන් පරාාර්තනය ාන සියළුම 

තරංග නැාත ප්ප හාෙ හඟාාන්ප්න් මගහැරි දුරෙ ාඩා ඈත ස ථානයකදීය   

යම් සංඛ්යාතය්  සඳහා බිම් තරංගප්ේ අාසාන ප්කහාරත්, අයනප්ගෝලීය තරංග හමුාන හඟම 

ස ථානයත් අතර රප්ද්ශයෙ, එනම්  R1 සහ R2 අතර රප්ද්ශයෙ ියසිම තරංගය්  හඟා ප්න ප්ේ  ප්මම 

රප්ද්ශය මගහැරි කලාපය නමින් හැඳින්ප්ේ  

ප්මම මගහැරි කලාපය සංඛ්යාතය අනුා සහ දාප්සේ ප්ාලාා අනුාද කාලගුණික තත්ායන් අනුාද  ප්ේ  

කාලගුණික තත්ායන් අනුා අයනප්ගෝලීය ස ථර ාල පිහිටීම ප්ානස  වීම ඊෙ ප්හේතුාි   

 

6 4 6   අවධි සංඛ්යාතය (critical frequency) 

    යම් පහහ සංඛ්යාතයක තරංගය්  සිරස ා ඉහහෙ සම්ප්රේශණය කහප්හ ත් (ප්මගහර්්ස  3 5, තිරස  

් ප්ා ඩ් ූහප් ඇන්ප්ෙනාාියන්) එය සිරස ා ඉහහෙ ගමන්කර අයනප්ගෝලප්යන් පරාාර්තනය වී ආපසු 

මුල් ස ථානයෙම පැමිප්.  දැන් එහි සංඛ්යාතය රමප්යන් ාැඩිකහප්හ ත් එම පරාාර්තනය 

බිඳාැප්ෙන සංඛ්යාතයකෙ හඟා ප්ේ  එම සංඛ්යාතය, අදාල අයනප්ගෝලීය ස ථරය සඳහා, එම 

අාස ථාප්ේ අාධි සංඛ්යාතය ප්ලස හැඳින්ප්ේ   

 ප්මහි ඇති ාැදගත්ම ල් ෂණය නම්, අාධි සංඛ්යාතයෙ ාඩා පහහ සංඛ්යාත සඳහා මගහැරි 

කලාපය්  ප්න පැාතීමි    
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6 4 7   උපරිම භාවිත සංඛ්යාතය ^Maximum Usable Frequency – M.U.F.&  

දුරින් පිහිටි යම් ස ථාන ප්දක්  අතර සන්නිප්ේදනය ියරීම සඳහා අයනප්ගෝලීය පරාාර්තනය 

ඇසුප්රන් භාවිත කහහැිය උපරිම සංඛ්යාතය උපරිම භාවිත සංඛ්යාතය ප්ලස හැඳින්ප්ේ  මීෙ ාඩා 

ඉහහ සංඛ්යාත සහිත තරංග අයනප්ගෝලය විනිවිදප්ගන අභයාකාශය ප්ාත ගමන් කරි   එබැවින් වාා 

ආපසු ප්ප හාෙ ප්න පැමිප්.   

F2  ස ථරය සඳහා MUF අගය අාධි සංඛ්යාතය ප්මන තුන් ගුණය්  පමණ ප්ේ  E ස තරය සඳහා MUF 

අගය අාධි සංඛ්යාතය ප්මන් පස ගුණය්  පමණ ප්ේ  

 

6 4 8   අවම භාවිත සංඛ්යාතය ^Lowest Usable Frequency – L.U.F.& 

 යම්ියසි කාල වරමාාක යම් අයනප්ගෝලීය පථය්  සඳහා සතුටුදායක සන්නිප්ේදනය්  කහහැිය අාම 

සංඛ්යාතය අවම භාවිත සංඛ්යාතය ප්ලස හැඳින්ප්ේ  ප්මහිදී ප්බ ප්හෝවිෙ බලපාන්ප්න් ග්රහනය කරන 

සංඥාප්ාහි පාතින ප්කෝෂාාි  (noise)   LUF අගයෙ ාඩා පහහ සංඛ්යාත ාල ප්ක ෂාකාරී ස ාභාාය 

ප්බ ප්හෝවිෙ ඉහහ අගය්  ගනී  

 

6 4 9  දීර්  පථය සහ ඡකටි පථය 

ප්ප හා මත ඇති T නමැති ස ථානයක 

තිප්බන සම්ප්රේෂකයියන් නිකුත්ාන 

සියළුම තරංග සවම දිශාාකෙම විහිදී 

යන අතර වාා අතුප්රන් R හි තිප්බන 

ග්රාහකය  ප්ාත එහැප්ෙන්ප්න් ප්දක්   

පමණි  

ඉන් රධාන ාන්ප්න්  T සහ  R අතර ඇති ප්කටිම මාර්ගයි   එය ප්කටි පථය (short path) ප්ලස 

හැඳින්ප්ාන අතර, ඉහත 6 27 රූපප්ේ TAR  ප්ලස සඳහන්ා ඇත  ඊෙ රතිවිරුද්ධ දිශාා වූ TB ඔස ප්සේ විහිදී 

යන තරංගTBCR නමැති දිගු මග්  ප්ගාා ප්ප හා ාො ප්ග ස   R ප්ාත හඟාවීමෙද හැියයාා්  ඇත  එය 

දීර්ක පථය (Long path) ප්ලස හැඳින්ප්ේ   

ප්කටි පථය සහ දීර්ක පථය යනු T සහ  R හරහා පිහිටි පෘථිවි ප්ගෝලප්ේ මහාාෘත්තයක ප්ක ෙස  ප්දකිය  

තරංග රචාරණප්ේ ල් ෂණ ප්හේතුප්ක ෙප්ගන සමහර අාස ථාාල ප්කටිපථප්යන් ලැප්බන සංඥාාෙ ාඩා 

රබල සංඥාා්  දීර්ක පථය ඔස ප්සේ ලැබීමෙ හැියයාා්  ඇත  

උදාහරණය්  ප්ලස මා ලත් අත්දැකීම්  ඉදිරිපත් කහහැියය  අප්මරිකාප්ේ කැලිප්ෆෝනියා නගරයෙ, 

ප්ක හෙ සිෙ ඇති ප්කටිපථය පිහිෙන්ප්න් උත්තරධ්රැාය හරහාය  සමහර අාස ථාාල කැලිප්ෆෝනියා 

නගරප්ේ ප්ාප්සන ආධුනික ගුාන්විදුලි ශිල්පිප්ය්  සමග සන්නිප්ේදනය ියරීම සඳහා මප්ේ ඇන්ප්ෙනාා 

ප්ය මු කහයුත්ප්ත් උතුරෙ ප්න ා දකුණු දිශාාෙය  එනම් දීර්ක පථය ඔස ප්සේ ගමන් කරන සංඥා, ාඩා 

රබලය  නමුත් එම දීර්ක පථප්ේ දුර රමාණය ප්කටි පථයප්මන ප්දගුණයකෙත් ාඩා විශාලය  

 

6 5  හිරුලප චාක්රය 

හිරුප්ේ පෘෂ ේප්ේ උෂ ණත්ාය අුය රප්ද්ශ අපෙ දිස ාන්ප්න් අඳුරු ලප ප්හාත් කළු ලප ප්ලසින්ය  ප්ම්ාා 

හිරුලප (sun-spot) යනුප්ාන් හැඳින්ප්ේ  අයනප්ගෝලප්ේ අයනීකරන ස ාභාායෙ ප්මම හිරුලප සෘජුාම 

බලපාන අතර හිරුලප ාැඩි වීම, උච්ච-සංඛ්යාත සන්නිප්ේදනයෙ හිතකර ප්ේ  හිරුලප අුය-ාැඩි වීප්ම් 

ස ාභාාය එ් තරා නියමිත ආකාරයකෙ අනුා සිදුප්ේ  ප්මය ාසර එප්ක ලහක හිරුලප චරය ප්ලස 

හැඳින්ප්ේ  එනම් හිරුලප උපරිම වීම සහ අාම වීම ාසර එප්ක ලහක පුනරාාර්තනයකෙ අනුා සිදු ප්ේ  

උදාහරණ ප්ලස, හිරුලප උපරිම වීම 1980, 1991, 2002, 2013 යන ාකාානු ාලදී සිදුවිය   

 
6 27 රූපය 
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   හිරුලප අාම කාල ාලදී රාත්රි කාලප්ේ සන්නිප්ේදනය සඳහා රප්යෝානාත් ාන්ප්න් පහහ සංඛ්යාත 

සහිත තරංග පන්තීන් පමණි  එනම්  40m සහ 80m යන තරංග පන්තීන්  

 

6 5 1   උච්චා සංඛ්යා ත ංග ප්රචාා යය 

මධයම සංඛ්යාත (MF) සහ උච්ච සංඛ්යාත (HF) සඳහා ප්බ ප්හෝ විෙ අයනප්ගෝලීය පරාාර්තන උපකාරි 

ප්ේ  ප්ම්ාාප්ේ සංඛ්යාත පරාසය ප්මග හර්්ස  1 8 සිෙ 54 ද් ාා ඇති සියළුම ආධුනික තරංග පන්තීන් තුල 

(160m, 80m, 40m, 30m, 20m,17m,  15m, 12m, 10m ) විහිදී පාතී   

 

6 5 1 1   160m-ත ංග පන්තිය (1.8 – 2.0 MHz ) 

අාප්ශෝෂණ රමාණය සංඛ්යාතප්ේ රතිප්ලෝම ාර්ගයෙ සමානුපාත බැවින් ප්මම තරංග පන්තියෙ අයත් 

තරංග ාලින් ාැඩි රමාණය්  දිාාකාලප්ේදී  D ස ථරප්යන් අාප්ශෝෂණය කරි   තාද, අධික විියරණ 

ප්කෝණය්  සහිත තරංග පමණ්  පරාාර්තනය වී ියප්ලෝමීෙර 100්  150්  පමණ දුරකෙ රචාරණය 

ප්ේ  ප්ම් අනුා ාැඩි රප්යෝානය්  ලැබිය හැ් ප්්  රාත්රි කාලප්ේදීය  රාත්රි කාලප්ේ අුය විියරණ 

ප්කෝණ සහිත තරංග ිය මී  දහස  ගණන්  දුරෙ රචාරණය ප්ේ  සැලියයයුතු ප්කෝෂාා් ද (noise) පාතී  

6 5 1 2   80m  ත ංග පන්තිය (3.5 – 3.8 MHz) 

ප්මම තරංග පන්තියද දිාා කාලප්ේදී ප්බ ප්හෝ දුරෙ අාප්ශෝෂණය ප්ේ  නමුත් ප්මග හර්්ස  1 8 තරම් 

රබල ප්ලස අාප්ශෝෂණය්  සිදු ප්න ප්ේ  දිාාකාලප්ේ ිය මී  400්  පමණ දුරෙ සන්නිප්ේදනය 

කහහැිය අතර රාත්රි කාලප්ේ ප්ප හප්ේ විරුද්ධ පැත්තෙ පාා සන්නිප්ේදනය කහහැියය  ත ත සෘතුා 

දුර සන්නිප්ේදනයෙ (Dxing) සුදුසුම කාලයිය  ාායුප්ගෝලීය ප්කෝෂාා (atmospheric noise) සැලියයයුතු 

රමාණයියන් පාතී  

 

 

 

6 5 1 3    40m ත ංග පන්තිය (7 – 7.2 MHz) 

දිාා කාලප්ේ ිය මී  1000 ක පමණ දුරකෙ සුදුසු වුාද රාත්රි කාලප්ේ ප්ල ා ාොම සන්නිප්ේදනය 

කහහැියය   ප්මහි කැපී ප්පප්නන විප්ශේෂත්ාය්  ඇත  එනම් උදවසන 7 පමණ ානප්ත්  මගහැරි දුර 

(skip distance) ිය මී  500 – 1000 ්  පමණ ාන අතර, උප්ද් 8 පමණ ානවිෙ හදිසිප්ේම එය ූනනය 

ප්ත්  අුය ප්ේ  

 උදාහරණ ප්ලස උදවසන 7 සහ 8 අතරතුර  දුර සිටින්නන් ප්හ ඳින් රානය ාන අතර ඉන්දියානුාන් 

ියසිප්ා්  රානය ප්න ාන අතර හදිසිප්ේම ඉන්දියානුාන් රානය වීමෙ පෙන් ගනී  

80m සමග සැසඳීප්ම්දී ාායුප්ගෝලීය ප්කෝෂාා (noise & QRN) අුය ස ාභාාය්  ගනී  නමුත් ග්රීෂ ම 

සෘතුප්ේදී ාැඩි ස භාාය්  ගනී  

 

6 5 1 4     30m ත ංග පන්තිය (10 – 10.15MHz) 

WARC තරංග පන්තිය්  ාන ප්මය CW සඳහා පමණ්  භාවිතයෙ අාසර දී ඇති, පැය 24 පුරාම 

පාවිච්චි කහහැිය තරංග පන්තිය්  ාන අතර, දිාා කාලප්ේදී ිය මී 1500්  2000්  පමණ දුර් ද, රාත්රි 

කාලප්ේ ප්ල ා ාොම සන්නිප්ේදනය කහහැියය  

6 5 1 5     20m ත ංග පන්තිය (14 – 14.35MHz) 

ප්මය ආධුනික ගුාන්විදුලිප්ේ ානප්රියම තරංග පන්තිය ප්ලස සලකන්ප්න් හිරුලප අාම කාලප්ේ වුාද, 

DXing සඳහා ප්ල ා ාොම භාවිත කහහැිය තරංග පන්තිය්  ාන බැවිනි  මගහැරි දුර (skip distance) 

රාත්රි ප්ේ ිය මී  1000්  පමණ ාන අතර දිාා කාලප්ේ ිය මී  300්  පමණ ප්ේ  ාායුප්ගෝලීය ප්කෝෂාා 

ඉතා අුය තත්ායියන් පාතී  ප්මය “DX band” ප්ලසද හැඳින්ප්ේ  
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6 5 1 6   17m ත ංග පන්තිය (18.068 – 18.168MHz) 

ප්මහි ප්බ ප්හෝ දුරෙ 15m තරංග පන්තිප්ේ ල් ෂණ පාතී  දිාා කාලප්ේ සහ සන්ධයා කාලය 

ආරම්භප්ේ දිගුදුර සන්නිප්ේදනය සඳහා විශ ාාසනීයත්ාය්  පාතී  හිරු අාරෙ ප්ග ස  සුළු 

ප්ේලාාියන්ම ප්මම තරංග පන්තිය දුර්ාල වී යි   හිරුලප අාම කාලප්ේදී නිර් ෂය ආසන්න ප්ේ 

පමණ්  මධයාහ නප්ේ ප්මය තරම්  විාෘතා පාතී  

 

6 5 1 7     15m  ත ංග පන්තිය (21 – 21.450MHz) 

ප්මහි තරම්  දුරෙ 20m තරංග පන්තිප්ේ ල් ෂණ පාතින බැවින් “DX-band” යන නමින්ද හැඳින්ප්ේ  

හිරුලප උපරිම කාලප්ේදී දිගුදුර සන්නිප්ේදනය සඳහා දිාා කාලප්ේ විශ ාාසාන්තා කෙයුතු කහහැිය 

අතර රාත්රි කාලප්ේ පාා ඉතා ප්හ ඳ තත්ායක පැාතිය හැියය  මධයම රමාණප්යන් හිරුලප පාතින 

අාදිප්ේ 15m යනු දිාා කාලප්ේ පමණ්  විාෘත තරංග පන්තියිය   

6 5 1 8   12m  ත ංග පන්තිය (24.890 – 24.990MHz) 

ප්මම තරංග පන්තිය තරම්  දුරෙ 10m සහ 15m යන තරංග පන්තීන්ප්ේ සංකලනය්  ප්ලසද 

සැලියය හැියය  හිරුලප අාම සහ මධයම රමාන සහිත කාලයන්හිදී 12m යනු දිාා කාලයෙ වරමාවූ 

තරංග පන්තියිය  හිරුලප උපරිම කාලප්ේදී හිරු අාරෙ ගිය පසු 12m යනු ප්හ ඳ තත්ාප්ේ පාතින 

තරංග පන්තියිය   

6 5 1 9     10m  ත ංග පන්තිය (28 – 29.7MHz) 

හිරුලප උපරිම කාලයන්හිදී, ඉතා අුය ් ෂමතාායියන් (ප්ා  10) දිගුදුර සන්නිප්ේදනයන් ඉතා 

ප්හ ඳින් සිදුකහ හැියාන අතර දිාා කාලප්ේ මුළුමනින්ම විාෘතා පාතී  තාදුරෙත් හිරු බැසයාප්මන් 

පසු පැය කීපය්  විාෘතා පාතී  ප්කෝෂාා ප්ක ප්හත්ම නැති බැවින් ඉතා ප්හ ඳ රාන තත්ාය්  පාතී  

ප්බ ප්හෝවිෙ තරංග රචාරණ තත්ාය ස ථාාර ප්ලස ප්න පාතී  සමහර අාස ථාාන්හි පැාතුන ඉතා 

ප්හ ඳ සංඥාා මිනිත්තුා්  ඇතුලත මුළුමනින්ම අප්හෝසි වී යි   ප්බ ප්හෝවිෙ ප්මය දිාාකාලප්ේ 

විාෘතා පාතින තරංග පන්තියිය   

 

6 5 1 10   6m ත ංග පන්තිය (50 – 54MHz) 

ප්මය අති උච්ච සංඛ්යාත පරාසප්යහි (vhf 30 – 300MHz) පාතින අුයම සංඛ්යාත තරංග පන්තිය ප්ේ  

සාමානයප්යන් vhf පරාසය තුල ප්කෝෂාා (noise) සහ බාධාාන් (interference)  ප්න පාතින අතර 

ප්කටි දුර සන්නිප්ේදන කෙයුතු සඳහා ප්යෝගය ප්ේ  අයනප්ගෝලීය පරාාර්තන මඳ ාශප්යන් සිදු 

ාන්ප්න් කලාතුරියනි   සාමානයප්යන් 6m තරංග පන්තිය ිය මී  150 ක පමණ දුරකෙ වරමා ප්ේ  නමුත් 

හිරුලප උපරිම කාලයන්හිදී 6m තරංග F2 ස ථරප්යන් පරාාර්තනය වීම නිසා DXing සඳහා සුදුසු ප්ේ   

 

6 5 1 11    WARC - ත ංග පන්ති 

        ආධුනික ගුාන්විදුලිය පිලිබඳා ඇති ාාතයන්තර සංවිධානය ානුප්ේ International Amateur Radio 

Union (IARU)  යන සංවිධානයි   ප්ලෝකප්ේ සියළුම සන්නිප්ේදන රම පිළිබඳ ාාතයන්තර සංවිධානය 

ානුප්ේ International Telecommunication Union - ITU යන්නි   ප්ම්ාාප්ේ රධානත්ාප්යන් 1979 දී 

පැාැත්වූ ාාතයන්තර සම්ප්ම්ලනය වූප්ේ World Administrative Radio Conference යන්නි    

       එහිදී සම්මත වූ කරුණු අතර ාැදගත් කරුණ්  වූප්ේ අළුප්තන් තරංග පන්ති තුන්  ආධුනික 

ගුාන්විදුලිය සඳහා භාවිතයෙ ගැනීමි   WARC – bands නමින් හඳුන්ානු ලබන වාා පහත සඳහන් 

අයුරු ප්ේ  

 30m – 10.100 – 10.150 MHz (CW  පමණි ) 

 17m – 18.068 – 18.168 MHz 

 12m – 24.890 – 24.990 MHz 



RAE Lessons by 4S7VJ 

 

33 
 

 

අභයාස 
6.1  වකාක්ෂ සම්ප්රේශණ රැහැනක මීෙර 25 ්  දිග ප්ක ෙසක ධාරිතාා මි ප්ර  ෆැරඩ් 47 ්  ාන අතර 

එහි ප්රේරතාාය මිලි ප්හන්රි 123 ිය. එම රැහැප්න් ලාක්ෂණික සම්බාධනය ප්ක පමණද?  

                                                    (පිළිතුර  ඕම් 51 ිය. ) 

6.2  ප රප්ේග සාධකය 0.68 ්  වූ වකාක්ෂ රැහැනක 14.150MHzසංඛ්යාතප්ේ තරංගය්  සඳහා අර්ධ 

තරංග ආයාම දිග ප්ක පමණද?                                 (පිළිතුර  මී 7.21) 

6.3  ඕම් 50 ක ලාක්ෂණික සම්බාධනය්  සහිත වකාක්ෂ රැහැන්  සම්බන්ධ කරනලද ඇන්ප්ෙනාාක 

විියරන ප රතිප්රෝධය  ඕම් 65 ිය. ප්මම පද්ධතිප්ේ SWR අගය ප්ක පමණද?    

                                                                                 (පිළිතුර  1.3) 

6.4 යම් සම්ප්රේශකයකෙ සම්බන්ධ ඇන්ප්ෙනා පද්ධතිය සඳහා ඉදිරි ක්ෂමතාා ප්ා ් 50්  ාන අතර 

පරාාර්තක ක්ෂමතාා ප්ා ් 5 ිය. එම පද්ධතිප්ේ පරාාර්තක සංගුණකය reflection 

coefficient&ප්ක පමණද? එහි ියසිම හානිය්  ප්න මැති නම් පරාාර්තන සංගුණකය කුම් වියයුතුද?  

                                                         (පිළිතුර  0.31,  0) 

6.5 ඉහත ගැෙළුප්ේ දැ් ප්ාන පද්ධතිප්යහි SWRඅගය ප්ක පමණද?                     (පිළිතුර   1.9) 

6.6 සාර්ාදිශ ඇන්ප්ෙනාාකෙ (Isotropic Antenna) සාප්ප්ක්ෂා සරල ද්විධ රැා ඇනප්ෙනාාක (simple 

dipole antenna&) ලාභය ප්ක පමණද?                                (පිළිතුර  2.14 dB) 

6.7  යම් දිශානති ඇන්ප්ෙනාාක ප්ා ් 50 ්  ලබාදුන්විෙද, එම ස ථානප්ේම ඇති සම්මත 

ඇන්ප්ෙනාාකෙ ප්ා ් 100 ්  ලබාදුන්විෙද, දුර සිටින ග්රාහකප්ය්  එකම රමානප්ේ සංඥා ලබා ගනී 

නම් එම දිශානති ඇන්ප්ෙනාප්ේ ලාභය සහ එම අාස ථාප්ේ සක්රිය විියරණ ් ෂමතාාය (ERP) 

ප්ස යන්න                                                                                                               (පිළිතුර:- 3dB, 100W) 

 

6.8   සිහින් කම්බියියන් සාදනලද අර්ධ තරංග ද්විධ්රැා ඇන්ප්ෙනාාක මුළු දිග මී 10 ිය  එහි අනුනාද 

සංඛ්යාතය 14.050 MHz ප්ේ  එය සාදා ඇති කම්බිප්ේ ප්රේග සාධකය ගණනය කරන්න  

(පිළිතුර:-  0 937) 

 

 

  

 

 


