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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය 
 

8 වැනි පරිච්ඡේදය  බලපත්ර ොක න්ොසි,  ්රාොයික ක රු-පුුදු සහ ක්රියරා ළිවෙොව් 
8.1    හැඳින්වීම 
ආධුනික ගුවන්විදුලි  ොසේවය  විද්යරා්මක විො ිද්රාාංශයකි. ඉොලක්ොර නික විද්යරාශිල්ප   වී  
තරාක්ෂණ ක්රම සහ  වී  සන්නිොදද්  ක්රම පපොයිී  කගනනිමින් ොල වපුගරා ි,ටි  හිතව් සහ 
 න් රාඳු   ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්රලරාීනන්  Licened Radio Amateurs) සමන ගුවන්විදුලි 
සාංඥරා ඇසුොගන් සෘජු ොලස සන්නිොදද් ය කගමින් සුවිොශේෂී ද්ැනුමක් ලබරානැනීම  අය ොනිලය 
හගහරා ගුවන්විදුලි තගාංන ්චාරාගණය ළිවෙබ  ද්ැනුමක් සහ පළපුුසද්ක් ලබරානැනීම  ආධුනික 
ගුවන්දදුලි ශිල්පොේ අගමු යි. අද් ොල වපුගරා ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන් මිලිය  ද්හයකට් 
වැඩි ්මරාණයක් ි,ී. 
පසුක ය ශතවර්ෂයකට අධික කරාලයක් තිස්ොසේ ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන් විි,න් කගනු ලැබූ 
පර්ොේශ  වල ්ථිඵලලයක් ොලස අද් සන්නිොදද්  ක්ොෂේත්රය අතිවිශරාල දියුණුවක් ලබරාොන  ඇත. 
පද්රාහගණයක් ොලස විද්ු් තැප ල  E-mail) ්චාලිත වීමට වසග ද්හයකට පමණ ොපග  175  ී 
පමණ) ඒ හරා සමරා  පැකට් ොර්ඩිොයි මක න් ොල වපුගරා ි,ටි  ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන් ඉතරා 
ොහ ඳින් සන්නිොදද් ය කග  ලී. 
 

 
 
8¡2 විඡමෝචක නාමකරනය 
ආධුනික ගුවන් විදුලිොේ ආගම්භක අවදිොේී පැවතිොේ ොමිස් සන්නිොදද් ය සහිත සන්තතික 

තගාංන (Continious Wave –CW) පමණි.  පසු කොලක කටහඬ සහිත විස්තරාග මූර්ජ ය (Amplitude 

Modulation - AM)  බිහිවිය. 1750 ද්ශකය ව විට විොමිචාක වර්න ගරාශියක් බිහිව තිබූ බැවින්   ම් 

වශොයන් හැඳින්වීොම් අපහසුතරාවයක් පැ  ැගුනි. 1757 වසොර්ී පැවැ්වු  World 

Administrative Radio Conferance - WARC  මක න් විොමිචාක  රාමකග ය  මැති ොක්ත ක්රමයක් 

ඉදිරිප් කග ලී. ොමහිී යම් විොමිචාක වර්නයක් හැඳින්වීමට සාංොක්ත තු ක් භරාවිත ොකොර්. 
 
පළමු සාංොක්තය ඉාංග්රීි, අරකගකි  ොද්වැන්  අාංකයකි. තුන්වැන් ද් අරකගකි. ආධුනික ගුවන්විදුලි 

ශිල්පයට අද්රාල ො  ව  ොව ් විොමිචාක වර්න ස හරා හතගවැනි සහ පස්වැනි සාංොක්ත ොද්කක්ද් 

ඇත. 
 
8.2.1  පළමුවැනි සංඡේතය (අකුරේ)  
      ප්රධාාන වාකකය ූර්ජනනය ූ  කකාරය 
ොම් ස හරා A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, V, W, X  ය  ඉාංග්රීි, අක්ෂග භරාවිත ොද. 
ොම්වරා ි,යල්ල පහත ද්ැක්ොද. 

N - මූර්ජ ය ො  කග ලද් විොමිචා   Unmodulated Emmissions) 

A - ඩබල් සයිඩ් බ න්ඩ්  Double Side Band) 

H - පූර්ණ වරාහකය සහිත ි,ාංනල් සයිඩ් බ න්ඩ් (SSB full carrier) 

R -  අඩුකග  ලද් ොහි විචාලය වරාහකය සහිත ි,ාංනල් සයිඩ් බ න්ඩ් (SSB   

       reduced or variable carrier) 

J -  වාකකය ම්ජධානය කරනලද සංගල් සයිඩ් බෑන්ඩ් (SSB suppressed  

       carrier) 
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B -   ස්වරාය්ත සයිඩ් බ න්ඩ් (Indipendent Side Bands) 

C – (Vestigial Sideband) 

F -  සංඛ්යාත ූර්ජනනය (Frequency Modulation) 

G – කලරා මූර්ජ ය (Phase Modulation) 

D -  විස්ථරාග සහ ොකිණික මූර්ජ ය සහිත වරාහකය (Am and angle  

       Modulated carrier) 

P –  ූර්ජනනය ඡනොූ  ස්පන්ධා ඡරේණියකයේ (Sequence of unmodulated pulses) 

K – විස්ථරාග මූර්ජ යසහිත ස්පන්ධ ොරේණියක් (Sequence of pulses  

       modulated with amplitude) 

L - ස්පන්ධ වල පළල ොලස පවති  කරාලයට අනුව මූර්ජ යවූ ස්පන්ධ  

      ොරේණියක් (Sequence of pulses modulated in width/duration) 

M - කලරාව අනුව මූර්ජ ය වූ ස්පන්ධ ොරේණියක් (Sequence of pulses  

       modulated in position/phase) 

Q - ොකිණික ොලස මූර්ජ යවූ වරාහකය සහිත ස්පන්ධ ොරේණියක්  

      (Sequence of pulses in which the carrier is angle modulated) 

V -  ඉහත ස හන් ඒවරාොේ සාංකල යක් වූ ස්පන්ධ ොරේණියක්  

      (Sequence of pulses which  is the combination of the foregoing)  

W – විස්ථරාග  ොකිණික සහ ස්පන්ධ මූර්ජ යන්හි සාංකල යක්  

    (Combination of two or more of Amplitude, Angle or Pulse modulation) 

X - ඉහත ස හන් එකකින්ව් ආවග ය ො  වූ අවස්ථරා 

 

8.2.2  ඡදවැනි සංඡේතය (අංකයේ)  

      ප්රධාාන වාකකය ූර්ජනනයවන සංාාඡ  ස්වාාවය 
 
ඡේ සඳකා 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 සක ඉංග්රීස X අකුරද ාාවිත ඡකඡ්ජ. 
 
0 - මූර්ජ ය කග  සාංඥරාවක් ො  මැත. (No modulating signal) 

1 - මූර්ජිත පපවරාහකයක් ො  මැතිව  තනි සාංඛ්යරාතයක් ්ස්ොසේ සම්ෝේශ ය කගනු  

     ලබ  සාංඛ්යරාාංක ොත ගතුු (Single channel contain digital infomation  

      witout the use of modulating subcarrier) 

2 - මූර්ජිත පපවරාහකයක් සහිතව  තනි සාංඛ්යරාතයක් ්ස්ොසේ සම්ෝේශ ය කගනු  

     ලබ  සාංඛ්යරාාංක ොත ගතුු (Single channel contain digital infomation with  

     the use of modulating subcarrier) 

3 - තනි සාංඛ්යරාතයක් ්ස්ොසේ සම්ෝේශ ය කගනු ලබ  ්තියම 

     ොත ගතුු (Single channel containing analog  information) 

7 - සාංඛ්යරාත ොද්කක් ොහි වැඩි නණ ක් ්ස්ොසේ සම්ෝේශ ය කගනු  

      ලබ  සාංඛ්යරාාංක ොත ගතුු (Two or more channels containing digital 

      information) 

8 - සාංඛ්යරාත ොද්කක් ොහි වැඩි නණ ක් ්ස්ොසේ සම්ෝේශ ය කගනු  

      ලබ  ්තියම ොත ගතුු (Two or more channels containing analog 

      information) 
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9 - සාංඛ්යරාත එකක් ොහි වැඩි නණ ක් ්ස්ොසේ සම්ෝේශ ය කගනු  

      ලබ  ්තියම ොත ගතුු සමනම  සාංඛ්යරාත එකක් ොහි වැඩි නණ ක්     

      ්ස්ොසේ සම්ෝේශ ය කගනු ලබ  සාංඛ්යරාාංක ොත ගතුු (One or more   

      channels containing analog information, together with one or more  

      channels containing digital information ) 

X - ඉහත අවස්ථරා එකකින්ව් ආවග ය ො  වූ අවස්ථරා 

 

8.2.3  තුන්වැනි සංඡේතය (අකුරේ)  
      සේඡප්රේශනයනය කරන ඡතොරතු ව ව්ජගය 
ොම් ස හරා A, B, C, D, E,  F,  N, W, X  ය  ඉාංග්රීි, අක්ෂග භරාවිත ොද. 

N - කිි,ම ොත ගතුගක් සම්ෝේශ ය ො  කිමම 

A - ොටලිග්රරාෆ් ්  ොමිස් ොක්තය) රව ය (Telegraphy, for aural reception) 

B - ඡෙලිග්රාෆ් - ස්වයංක්රිය ග්රකනය (Telegraphy, for automatic reception) 

C - ෆ් ැක්ස් (Facsimile) 

D - ද්්ත සම්ප් ොර්ශ ය (Data transmission) 

E - ශබ්ද් සම්ෝේශ ය  ගුවන්විදුලි) (Telephony, including sound broadcast) 

F - රූපවරාහිනී සම්ෝේශ  

W -  ඉහත ස හන් ඒවරාොේ සාංකල  

X - ඉහත ස හන් එකකින්ව් ආවග ය ො  වූ අවස්ථරා 
 
ඉකත සඳකන් විඡමෝචක නාමකරනය පැකැදිලිව අවඡබෝධාකරගැනීම සඳකා පකත දැේඡවන 

උදාකරණ සලකා බලන්න. 

සන්තතික තරංග - CW :- 

පළමු සාංොක්තය - A, C, H, J, R 

ොද්වැනි සාංොක්තය - 1 

තුන්වැනි සාංොක්තය -  A, B 

A1A :- සාමාඡනයයන් කනිනික බලපරලාීනන් HF තරංග පන්තීන් තුල  

           ාාවිත කරන CW සේඡප්රේශනයනය  

 

කෙකඬ සහිත සේඡප්රේශනයන සඳකා:- 

 පළමු සංඡේතය - A, C, D, F, G, H, J, R 

 ඡදවැනි සංඡේතය - 1, 2, 3 

 ඡතවැනි සංඡේතය - E 

J3E :-  සාමාඡනයයන් කනිනික බලපරලාීනන් HF තරංග පන්තීන් තුල   

          ාාවිත කරන SSB සේඡප්රේශනයනය  

A3E  - ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පොයහි ඇති සරාමරා ය විස්ථරාග මූර්ජිත DSB  සම්ොප් රශ  
 ^Double Side band voice transmission in amateur radio& 
 

F3E :- සාමාඡනයයන් කනිනික බලපරලාීනන් VHF තරංග පන්තීන් තුල  

         ාාවිත කරන FM සේඡප්රේශනයනය 
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F8E - සරාමරා ය FM ස්ීරිොයි ගුවන්විදුලි විකරාශ  ^FM stereo  

          broadcasting& 
  

8.3   බලපත්රය 

ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්රයක් ලබරානැනීම  සම්ෝේශ  පපකගණ ළත තබරානැනීම  තමරා සතුව 

තබරානැනීම  සථ්රාළිත කිමම  ක්රියරාකගවීම සහ ආ ය ය කිමම කළයු්ෝ පහත ස හන් 

ොක න්ොසි, වලට යට්වය.  

 

8.3.1   බලපත්රය ස හරා ඉල්ුමම්කිමම 

ඕ  ම ොකො රකට ඉහත 8.2 හි ස හන් අවශයතරාවයක් ස හරා ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්රයක් 

ලබරානැනීමට අවශය  ම්  ්රී ලාංකරා විදුලි සාංොසශ නියරාම  ොක මිසොමහි විදුලි සාංොසශ 

අධයක්ෂජ ගරාල් තුමරා ොවත  ඒ ස හරා නියමිත ඉල්ුමම් පත්රයක් මක න් ඉල්ුමම් කළයුතුය. 

 

8.3.2    ඉල්ුමම්කු 

  අ)  ඉල්ුමමුකු වයස අවුුදු 14 ට අඩු ො  විය යුතුය. 

 ආ) ඉල්ුමම්කු  ආධුනික ගුවන්විදුලි ස්ථරා යක් පව්වරා නැණීමට අවශය කරාර්මික ද්ැනුම සහ 

පලපුුසද් ඇති අොයරක බවට විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂජ ගරාල් තුමරා ස ීමමකට ප්විය යුතුය. 

 ඇ)  ඉල්ුමම්කු  නියමිත ලිඛිත පමක්ෂණයට ොපනීි,ට ඉන් සම්වියයුතුය. 

 පසස් පන්තිය ස හරා ඉල්ුමම්කග ඇ් ම්  ලිඛිත පමක්ෂණොයන් සම්වූ පසු ්රාොයික ක 

ොමිස් පමක්ෂණයටද් ොපනීි,ට ඉන් සම් වියයුතුය.  

  වක  සරාමරා යය සහ පසස් ය  පන්ති තු  ස හරා පමක්ෂණ තු ක් දි  තු කී 

පැවැ්ොව  අතග ඉන් ඕ  ම එකකට ොහි කීපයකට ඉල්ුමම් කළහැකිය. 

 ි,යළුම පමක්ෂණ පැවැ්ොවන්ොන් ඉාංග්රීි, භරාෂරාොවන් පමණි. 

 

8.3.3     බලපත්රය න්රක් කිමම 

ඉහතකී පමක්ෂණයකින් ොහි පමක්ෂණ වලින් සම්වූ පසු ඉල්ුමම්කු විි,න් නියමිත 

බලපත්ර නරාස්තු ොනවමින් විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂජ ගරාල් තුමරා ොවත බලපත්රය ස හරා 

ඉල්ුමම්පත්රයක් ඉදිරිප් කළයුතුය.  බලපත්ර නරාස්තු නැසට් නිොදද් යක් මක න් වරින් ග 

්කරාශයට ප්ොකොගනු ඇත.) 

ඉන්පසු විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂජ ගරාල් තුමරා විි,න් සුදුසුකම් පමක්ෂරාකග 

 අ)   වක පන්තිොේ ආධුනික බලපත්රය ොහි 

 ආ) සරාමරා ය පන්තිොේ ආධුනික බලපත්රය ොහි 

 ඇ)  පසස් පන්තිොේ ආධුනික බලපත්රය ොහි 

        නිරක් කගනු ඇත. 

¡  
8.3.4     සාංඥරා  රාමය 

 අ)  විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂජ ගරාල් තුමරා විි,න් තමරාට පමණක් අ  ය වූ සාංඥරා රාමයක්   

බලපත්රය සමන නිරක් කගනු ඇත. 

 ආ)  ස ම සම්ෝේශ යකම ^transmission& ආගම්භොේී සහ අවසරා ොේී තම 

සාංඥරා රාමය ්කරාශ කළයුතුය. 
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 ොව ් ොකො ක් සමන කථරාකග විට සම්ෝේශණය ආගම්භොේී සහ අවසරා ොේී 

පළමුව අො ක් පුසනලයරාොේ සාංඥරා රාමයද්  ඊළතට තම සාංඥරා රාමයද් ්කරාශ 

කළයුතුය. 
 ඇ) ීර්ඝ සම්ෝේශණයකී ස ම මිනි්තු පහකටම වගක් තම සාංඥරා රාමය ්කරාශ 

කළයුතුය. 
 ඈ)  මිනි්තු ද්හයකට වඩරා ීර්ඝ වූ අඛ්න්ඩ සම්ෝේශණයක් ො  කළයුතුය. 
 

8.3.   වලාංගුභරාවය සහ අළු් කිමම 
සරාමරාන් ොයයන් එක් වසගකට වලාංගුව   මු් පපරිම වශොයන් වසග පහක් ස හරා වලාංගු 

බලපත්රයක් ඉල්ුමම් කළහැකිය. නියමිත කරාලීමමරාව අවසන්ව විට  නියමිත ොපිගමයක් සමන 

බලපත්රය ඉදිරිප්කග  ැවත ීර්ඝ කළයුතුයි. 
 
8.3.6      වක පන්තිොේ බලපත්ර 
 වක පන්තිොේ බලපත්ර නිරක් කගනු ලබන්ොන් පහත ස හන් ොක න්ොසි, වලට යට්වය. 
 අ)  සාංඛ්යරාත පගරාසයන් සහ විොමිචා  පන්න්න් 8.1 සටහනින් ද්ැක්ොද. 
 ආ) HF තගාංන පන්න්න් ස හරා J3E විොමිචා ොේී සම්ෝේශකොේ අවසරා  අදියොගහි ්තිද්රා  

ක්ෂමතරාවොේ රකළු අනය ^rated peak envilop output power& ොව ට් 100 ො  ඉක්මවියයුතු 

අතග අො ක් විොමිචා  ස හරා මධය ය ්තිද්රා  ක්ෂමතරාවය ^mean power output& ොව ට් 

 0 ො  ඉක්මවිය යුතුය. 
 ඇ)   VHF තගාංන කන්තිොේ ි,යළුම විොමිචා  වර්න ස හරා සම්ෝේශකොේ අවසරා  අදියොගහි 

්තිද්රා  ක්ෂමතරාව ^rated output power&  ොව ට් 10 ො  ඉක්මවිය යුතුය. 
8.1 - සටහ  

 වක පන්තියට අනුකූල සාංඛ්යරාත පගරාස සහ විොමිචා  පන්ති 
සාංඛ්යරාත පගරාසය ත්වය විොමිචා  පන්තිය 

3. 00 – 3.600  MHz ්රාථමික ොසේවය A1A, A1B, A2A, F1A 

21.12  – 21.200 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
A1A, A1B, A2A, 

 F1B, J2A, J2B, J3E 

28.00 – 28. 0 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
A1A, A1B, A1C, A1D 

144 - 146 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
F3E, F3F, F2A, 

A1A, A1B, A2A 

 
8.3.5    සරාමරා ය පන්තිොේ බලපත්රය 
සරාමරා ය පන්තිොේ බලපත්රය නිරක් කගනු ලබන්ොන් පහත ස හන් ොක න්ොසි, වලට යට්වය. 
 අ) සාංඛ්යරාත පගරාසයන් සහ විොමිචා  පන්න්න් 8.2-සටහනින් ද්ැක්ොද. 
 ආ) HF තගාංන පන්න්න් ස හරා J3E විොමිචා ොේී සම්ෝේශකොේ අවසරා  අදියොගහි ්තිද්රා  

ක්ෂමතරාවොේ රකළු අනය ^rated peak envilop output power)  ොව ට්  00 ො  ඉක්මවියයුතු 

අතග  අො ක් විොමිචා  වර්න ස හරා මධය ය ්තිද්රා  ක්ෂමතරාවය ^mean power output&  

ොව ට් 2 0 ො  ඉක්මවියයුතුය. 
 ඇ)  VHF සහ ඉහළ සාංඛ්යරාත පන්න්න් වල ි,යළුම විොමිචා  වර්න ස හරා සම්ෝේශකොේ අවසරා  

අදියොගහි ්තිද්රා  ක්ෂමතරාව ^rated output power&  ොව ට් 2  ො  ඉක්මවිය යුතුය. 
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8.3.8      පසස් පන්තිොේ බලපත්රය 
පසස් පන්තිොේ බලපත්රය නිරක් කගනු ලබන්ොන් පහත ස හන් ොක න්ොසි, වලට යට්වය. 
 අ)  සාංඛ්යරාත පගරාසයන් සහ විොමිචාක පන්න්න් 8.2-සටහනින් ද්ැක්ොද. 
 ආ)  HF තගාංන පන්න්න් ස හරා වූ  J3E විොමිචා ොේී සම්ෝේෂකොේ අවසරා  අදියොගහි ්තිද්රා  

ක්ෂමතරාවොේ රකළු අනය ^rated peak envelop output power&  ොව ට් 1000 ො  ඉක්මවිය 

යුතු අතග අො ක් විොමිචා  වර්න ස හරා මධය ය ්තිද්රා  ක්ෂමතරාවය ^mean power 

output&  ොව ට්  00 ො  ඉක්මවිය යුතුය. 
 ඇ)   VHF සහ ඉහළ සාංඛ්යරාත පන්න්න් වල ි,යළුම විොමිචා  වර්න ස හරා සම්ෝේශකොේ අවසරා  

අදියොගහි ්තිද්රා  ක්ෂමතරාව ^rated output power&  ොව ට්  0 ො  ඉක්මවිය යුතුය. 
8.2-සටහ  

සරාමරා ය සහ පසස් පන්ති වලට අනුකූල සාංඛ්යරාත පගරාස සහ විොමිචා  පන්ති 
සාංඛ්යරාත පගරාසය ත්වය විොමිචා  පන්තිය 

1.800 – 2.000 MHz ්රාථමික ොසේවය A1A, J3E 

3. 00 – 3.700 MHz ්රාථමික ොසේවය A1A, A1B, A1C, A1D, A2A  

J3E 

5.000 – 5.100 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
A2B, A2C, A2D, A3C, A3E  

A1A  J3E 

10.100 – 10.1 0 MHz සවීන්යික ොසේවය A1A  J2A, J2B, J2C, J2D, J3C 
14.000 – 14.3 0 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
A1A   J3E, J3F, R3E, F1A, F1B 

18.068 – 18.168 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
A1A  J3E  F1C, F2A, F2C, 

F2D, F3C 

21.000 – 21.4 0 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
A1A  J3E  F3E, F3F, 

24.870 – 24.770 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
A1A  J3E 

28.000 – 27.500 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
A1A  J3E 

 0.00 –  4.00 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 
A1A, A1B, A1C, A1D, A2A 

J3E 
144.000 – 146.000 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි  
A2B,A2C,A2D,A3C,A3E, 

J2B,J2C,J3C,J3E, J3F, 

R3E,F1A,F1B,F1C,F1D,F2A, 

A2B,F2C,F2D, F3C, F3E,F3F 
430.00 – 440.00 MHz සවීන්යික ොසේවය A1A, A1B, A1C, A1D 

1240 – 1300 MHz සවීන්යික ොසේවය A2A, A2B, A2D, A3C, A3E 

2300 – 24 0 MHz සවීන්යික ොසේවය A3F, J2A, J2B, J2C 

3300 – 3 00 MHz සවීන්යික ොසේවය J2D 

 6 0 –  8 0 MHz සවීන්යික ොසේවය J3E, J3F, R3E 

10.00 10. 0 GHz සවීන්යික ොසේවය F1A, F1B, F1C 
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24.00 – 24.0  GHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 

F1D 

24.0  – 24.2  GHz සවීන්යික ොසේවය F2A, F2B, F2C, F2D 

45.0 – 45.2GHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 

F3C, F3E 

5 .  – 56.0 GHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 

F3F 

56.0 – 81.0 GHz සවීන්යික ොසේවය ?? 

122.2  – 123.00GHz සවීන්යික ොසේවය ?? 

134 – 136 GHz ්රාථමික ොසේවය ?? 

136 – 141 GHz සවීන්යික ොසේවය ?? 

241 – 248 GHz සවීන්යික ොසේවය ?? 

248 – 2 0 GHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය 

ස හරා පමණි 

?? 

සැ.යු. ඉහත සටහොන් ගතු පැහැොයන් ද්ක්වරා ඇති විොමිචාක පන්ති  ලරාාංකික ආධුනික ගුව විදුලි බලපත්රවල ස හන්කග  ැති 

 මු් ජරාතයන්තග වශොයන් භරාවිත කග  ඒවරාය. 
 

8.3.7   ස්ථරාළිත කළයුතු සථ්රා  
බලපත්රොේ ස හන් ලිළි ය අය් ස්ථරා ොේ පපකගණ ස්ථරාළිතකග ක්රියරා්මක කිමමට 

බලපත්රලරාියයරාට අවසග ඇත. ොකොසේොවත් විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල්ොනන් ලබරාන් 

අවසගයක් මත  එොසේ අවසගල් කරාලීමමරාවක් තුල  අවසගල් ඕ  ම සථ්රා යක ක්රියරා්මක 

කළහැකිය. 

8.3.7.1   ජාංනම බලපත්රය  mobile licence& 
බලපත්රලරාියයරා විි,න් විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල්ොනන් ඉල්ුමම්කග  ලබරාන් අවසගයක් මත  

එහි ස හන් සාංඛ්යරාත පගරාස තුල  එොසේ අවසගල් වරාහ යතුල තම පපකගණ ස්ථරාළිතකග 

ක්රියරා්මක කිමමට බලපත්රලරාියයරාට අවසග ඇත.  
 
8.3.7.2     රාවික-ජාංනම ොහි ගුවන්-ජාංනම බලපත්ර 

  maritime mobile or airomobile licence& 
විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල්ොනන් ලබරාන් අවසගයක් මත  සරාමරා ය ොහි පසස් පන්තිොේ 

ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්ර හිමිොයරකට සරානගොේ යරාත්රරාකග   ැවක්තුල ොහි යරාත්රරාවක්තුල  

 ැතොහ ් ළියරාසගකග  ගුවන්යරා යක් තුල ි,ටිමින් එම යරා ය අය් බලධරාමන්ොේ නීති-මති 

වලට යට්ව තම පපකගණ ක්රියරා්මක කිමමට අවසග ඇත. 
 
8.3.7.3   ආපද්රා සන්නිොදද් ය 
ි,විල් හදිි, අවස්ථරාවක ොහි ස්වභරාවික විප් සහිත අවස්ථරාවක ළිහිටුවනු ලැබූ ආපද්රා 

සන්නිොදද්  ආධුනික ගුවන්විදුලි ජරාලයකට සම්බන්ධවී ක්රියරාකිමමට විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ 

ජ ගරාල්ොනන් ලබරාන් අවසගය ලැබිය හැකිය. 
 
 
 



Ham Radio Lessons by J T Wijeratne (4S7VJ) 

 
 

 

8 

8.3.10     ොල ේ ොප ත (Log Book) 
වලාංගු බලපත්රයක් හිමි ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්ළිොයරක ස මවිටම ොල ේ ොප තක්  ඩ්තු 

කළයුතුය. එහි විධිම් ොලස ළිටු අාංක ොයදියයුතු අතග  ි,යළුම ඇතුල් කිමම් ො  මැොක  

න්න්ත භරාවිතොයන් සටහන් කළයුතුය. ස ම විොමිචා යක් ස හරාම පහත ස හන් ොත ගතුු 

ඇතුල් කළයුතුය.  
1 ස ම විොමිචා යක්ම ි,දුකළ වර්ෂය  මරාසය  දි ය සටහන් කළයුතුය. 
2 ස ම විොමිචා යකම ොහි සන්නිොදද් යකම ආගම්භය සහ අවසරා ය 

ජරාතයන්තග සම්මත ොදලරාොවන් ^UTC&  සටහන් කළයුතුය. 
3 සන්නිොදද් ය කගනු ලැබූ ස්ථරා ොේ සාංඥරා රාමය. 
4 සාංඛ්යරාත පන්තිය. 
5 විොමිචා  පන්තිය. 
6 සන්නිොදද් ය කගනුලැබූ ස්ථරා ොේ ළිහිීම  ොප ළවමත ස්ථරා යක්  ම්  

ගට සහ  නගය   ැවක් ොහි ගුවන්යරා යක්  ම් අක්ෂරාාංශකය සහ 

ොසශරාාංෂකය ොහි Grid Locator& 

  
8.3.11   බරාධක  ^interference& සහ අවහිගතරා 
8.3.11.1      ොව ් ග්රරාහකයන්ට ි,දුව  බරාධරා  BCI  and TVI) 
තම ඇන්ොට රා  සම්ෝේශක ආී පපකගණ නිර්මරාණය කග ඇ්ෝ සහ ස්ථරාළිත කග ඇ්ෝ 

ොව ් ගුවන්විදුලි සහ රූපවරාහිණී ග්රරාහකයින් ඇතුළු සන්නිොදද්  පපකගණ කිි,වකට් කිි,ම 

බරාධරාවක් ඇති ො  ව  ආකරාගයට බවට වනබලරානත යුතුය.  
 
8.3.11.2    බරාධක ඉව්කිමොම් හැකියරාව 
තම පපකගණ ොහේතුොක ටොන  යම් බරාධරාවක් කිි,ොවරකට් ඇතිොද  ම් ඒ බව ද්ැ නැනීමට්  

එය ඉව්කිමම ස හරා නතයුතු ළියවග ළිවෙබ ව්  ම රා අවොබිධයක් බලපත්රලරාියයරාට තිබිය 

යුතුය.  
8.3.11.3    බරාධක ළිවෙබ  පැමිණිලි 
ොව ් ොසේවරාවකට ි,දුව  බරාධරාවක් ළිවෙබ  පැමිණිල්ලක් විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල් ොවත 

ලැබු ොහ ් ඒ ළිවෙබ  විධිම් පමක්ෂණයක් කිමොමන් පසු එය ඉව් කිමමට අවශය ළියවග 

වහරාම නන් රා ොලස බලපත්රලරාියයරාට ද්න්වනු ලැොබ්. 
 
8.3.11.4    විදුලි සාංොසශ පපකගණ වලට ි,දුව  අවහිගතරා 
ගරාජය ආයත  වලට අය් විදුලිසාංොසශ පපකගණ වලට අවහිගව  ොලස ොහි හරානිව  ොලස 

යම් පපකගණයක්  ඇොන් ට රාවක් ොහි ගතනත කම්බියක් ඇ් ම්  තම වියද්මින් ඒවරා වහරාම ඉව් 

කළ යුතුය. 
 
8.3.11.       ගතනත කම්බි 
ගරාජය විදුලිසාංොසශ ොසේවරාවන් මක න් සපයනු ලැබූ දුගකථ  පසධති ස හරා සවිකග ලද් ගතනත 

කම්බි තම පපකගණ වලට සම්බන්ධ ො  කළයුතුය. 
 
 

 



Ham Radio Lessons by J T Wijeratne (4S7VJ) 

 
 

 

9 

8.3.11.6    සම්ෝේශක හැහැන්වල අවහිගතරා 
ඇන්ොට රා සහ සම්ෝේශක හැහැන්  දුගකථ  හැහැන් ොහි ඊට සම්බන්ධ ඉදිකිමම් හගහරා 

යැවියහැක්ොක් එම ෝසශොේ දුගකථ  පසධති භරාග නිලධරාරියරාොේ අනුමැතිය සහ විදුලිසාංොසශ 

අධයක්ෂ ජ ගරාල්ොේ අනුමැතිය මත පමණි. 
 
8.3.11.5   ආගක්ෂක සාංවිධරා  
තම පපකගණ සහ ඉදිකිමම් ි,යල්ල ජරාතයන්තග ආගක්ෂක සම්මතයන්ට අනුකූල ොලස 

කළයුතුය. 
8.3.12    සන්නිොදද්  ීමමරාවන් 
කි ම් ආකරාගයක සම්ෝේශ යක් කළ්  ඉතරාම ොකටි කරාලයකට වුව් තම සාංඥරා  රාමය 

විකරාශණය කළයුතුය. 
 
8.3.12.1   සන්නිොදද්  භරාෂරා 
ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන් සමන කගනු ලබ  ි,යළුම සන්නිොදද්  කි ම් ොහි සගල 

භරාෂරාවකින් කළයුතුය. ොමහිී ජරාතයන්තග ආධුනික ගුවන්විදුලි සන්නිොදද්  ොක්ත  Q-ොක්තය  

^Q-code& සහ සම්මත ොකටි ොයදුම්ද්  සගල භරාෂරා ොලස සැලොක්. 
 
8.3.12.2   සන්නිොදද්  පණිවිඩ වල ස්වභරාවය 
සන්නිොදද්  පණිවිඩයන්හි ඇතුල්විය යු්ෝ තම ොපෞසනලික ොත ගතුු සහ ආධුනික 

ගුවන්විදුලි ශිල්පයට සම්බන්ධ කරාර්මික ොත ගතුු ආදියයි. 
 
8.3.12.3    රාද් ගටරා විකරාශණය 
පමක්ෂණරා්මක අවශයතරාවයන් ස හරා පමණක් මිනි්තු ොද්කකට ො  වැඩි කරාලයක් යම්  රාද් 

ගටරාවක් සම්ෝේශ ය කළහැකිය.  තම සාංඥරා  රාමයද් ස හන් කළයුතුය.) 
 
8.3.12.4   වරාහක තගාංන විකරාශණය 
මූර්ජ ය ො  කග ලද් ොහි ොමිස් යතුගක් භරාවිත ො  කග  වරාහක තගාංනයක් සම්ෝේශ ය 

කළයු්ෝ සුසග කිමම් සහ පමක්ෂණ ස හරාපමණක් ොකටි කරාල ීමමරා  ත්පග නණ ක) ස හරා 

පමණි. 
 
8.3.12.     අතරා්වික භරාග ^dummy load&  භරාවිතය 
සම්ෝේශකයක් පමක්ෂරා කිමම  සැකීමම සහ මිනුම් ලබරානැනීම ආදිය ස හරා ඇ ොට රාව ොවනුවට 

අතරා්වික භරාගයක්  එ ම් ්තිබරාධ යකින් ොත ග පූර්ණ ්තිොගිධයක් භරාවිත කළයුතුයි. 
 
8.3.12.6     ආවග ය ^screening& 
සම්ෝශකයකින් අහිතකග ගුවන්විදුලි සාංඛ්යරාත විොමිචා ය ^RF radiation&   වැලැක්වීම ස හරා 

නියමිත අදියගයන් සුදුසු පරිදි ආවගණය කළයුතුය. 
 
8.3.13    ො  කළයුතු ොස 
8.3.13.1   තුන්වැනි පරාර්ශවොේ පණිවිඩ 
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තුන්වැනි පරාර්ශවොේ ොකො රකොනන් ලැබු  ොහි එවැනි ොකො රකට යව  පණිවිඩයක් ආධුනික 

ගුවන්විදුලියට සම්බන්ධ ො  ොද ම් එය රවමරාු ො  කළයුතුය. 
 
8.3.13.2    නීතිවිොගිධී පණිවිඩ 
මහජ  ආගක්ෂරාවට අහිතකග ොහි නීතිවිොගිධී පණිවිඩ රවමරාු ො  කළයුතුයි. 
 
8.3.13.3    අප්රිය වචා  
අනුන්ොේ ි,් රිද්ව  ආකරාගොේ ොහි නින්ද්රාසහනත වචා  භරාවිත ො ොකළ යුතුයි. 
 
8.3.13.4    බලපත්ර ගහිත අය 
ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්ර ගහිත අය සමන පණිවිඩ රවමරාු ො  කළයුතුය. 
 
8.3.13.    ීර්ඝ සම්ෝේශ  
මින්්තු¡ද්හයකට වඩරා ීර්ඝ අඛ්න්ඩ සම්ෝේශ යක් ො  කළයුතුය. තවද්  ීර්ඝ සම්ෝේශ යක් 

කග විට මිනි්තු පහකට වගක් තම සාංඥරා රාමය ්කරාශ කළයුතුය. 
 
8.3.13.6    ොව ් ගටවල විොගිධතරා 
ොව ් ගටවල ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන් සමන සන්නිොදද් ය කිමොම්ී එම ගටවල ගරාජය 

විොගිධතරාවයක් ඇ් ම් එම සන්නිොදද් ය ො  කළයුතුය. 
 
8.3.13.5   ොව ් තගාංන පන්ති 
ආධුනික ගුවන්විදුලිය ස හරා ොවන්කග ලද් තගාංන පන්ති වලින් ළිටත සාංඛ්යරාතවල සන්නිොදද් ය 

ො  කළයුතුයි. 
 
8.3.13.8    ආපද්රා සාංඥරා 
අන්තර්ජරාතික ආපද්රා සාංඥරා වූ  “SOS”  සහ “MAYDAY”   භරාවිත ො  කළයුතුයි.  
 
8.3.13.7    සාංී තය සහ ොවළ  ද්ැන්වීම් 
සාංී තය ොහි විො ිද්රා්මක විකරාශ  ොහි ොවළ  ද්ැන්වීම් ්චාරාගය ො  කළයුතුයි. 
 
8.3.13.10    වැගදි හැඟීම් සහිත සාංඥරා 
වැගදි හැඟීම් ඇතිකගව  පණිවිඩ කිි,විටක් සම්ෝේශ ය ො  කළයුතුයි. 
 
8.3.13.11    නුසුදුසු වචා  
සරාමරා ය ශිෂ්ට සමරාජොේ භරාවිත ො  කග  පහ් ොපොල් වචා  කිි,විටක් විකරාශණය 

ො  කළයුතුයි. 
 
8.3.13.12     දුගකථ  පසධති සමන සම්බන්ධකිමම් 
ආධුනික ගුවන්විදුලි සම්ෝේශක  කිි,විටක් විදුලි සාංොසශ පපකගණ සමන විද්ු් ොලස ොහි 

ධ්වනිමය ^acoustically&  ොලස සම්බන්ධ ො  කළ යුතුයි. 
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8.3.14   බලධරාමන්ොේ පමක්ෂරාව 
ආධුනික ගුවන්විදුලි පපකගණ සහ ොල ේොප ත ආදිය විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල්ොේ 

බලයල් නිොයිජිතොයරකට ඕ  ම ොවලරාවක පමක්ෂරා කිමමට අවසග ඇත. එොසේ පමක්ෂරා කිමමට 

විුසධ්වය පළකිමම නීතිය ඉදිරිොේ වගද්ක්ොද. 
 
8.3.1    ආපද්රා සාංඥරාවන්ට ්තිචාරාග ද්ැක්වීම 
ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්රලරාියොයක් විි,න් ොව ් ොකො රක පපකරාග ඉල්ලමින් විකරාශ යකළ 

ආපද්රා සාංඥරාවක් ග්රහ ය කළොහ ්  ඊට ්තිචාරාග ද්ක්වරා  හැකි ඉක්මනින් ඕ  ම මරාධයයක් ්ස්ොසේ 

නිි, බලධරාමන්ට ද්ැන්වියයුතුය. 
 
8.3.16   භරාවිත කළයුතු සාංඛ්යරාත 
බලපොත්රයන් හිමි කග ඇ්ෝ ආධුනික ගුවන්විදුලි ොසේවය ස හරා ොවන්කග ලද් යම් යම් 

සාංඛ්යරාත පගරාසතුල ක්රියරා්මක කග  ොලසය.  මු් විොශේෂ සාංඛ්යරාතයක් කිි,ොවරකට් 

ොවන්කගනත ො  හැකිය. 
 
8.3.15      ITU ොගගුලරාි, 
බලපත්රලරාීනන්  ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය ළිවෙබ ව  ජිනීවරාහි ජරාතයන්තග විදුලි සාංොසශ 

සාංවිධරා ය  ^International Telecommunication Union - ITU&  මක න් වරින්වග නිරක්කගනු ලබ  

සහ ොව ස් කගනු ලබ  ොගගුලරාි, ළිවෙබ ව අවදිොයන් ි,ටිය යුතුය. 
 
8.3.18    පපකගණවල හිමිකම් පැවමම 
විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල්ොනන් කල් ඇතිව ලබරාන් ලිඛිත අනුමැතියක් ො  මැතිව  

සම්ෝේශක පපකගණ ොව ් ොකො රකට භරාගීම ොහි පැවමම ොහි විකිණීම ොහි වි රාශකිමම 

ො  කළයුතුය.  
 
8.3.17    අ වසග පුසනලයන් 
ොව ් කිි,ොවරක තම පපකගණ පරිහග ය ො  කග  බවට බලපත්රලරාියයරා වනබලරානත යුතුය. 

එවැන් ක් ි,දුවුවොහ ් තමරා ඊට වනකියයුතුය. 
 
8.3.20      බලපත්රය අවලාංගු වීම 
බලපත්රය අවලාංගු වුවොහ ් වන්දියක් ලබරානැනීම ොහි ඒ ළිවෙබ  සලකරාබැලීම කළො  හැකිය. 
 
8.3.21     මහජ  සුභි,සධීන් 
ආධුනික ගුවන්විදුලිය කිි,විොටක් මහජ  සුභි,සධීන් ස හරා පරිහග ය ො  කළයුතුය.  
 
8.3.22     බලපත්රය අළු් කිමම 
බලපත්රොේ  ස හන් කල්ඉරක්ව  දි යට දි  30 කට ොපග එය අළු් කිමම ස හරා ඉල්ුමම් 

කළයුතුය. ඒ ස හරා නියමිත නරාස්තුව බලපත්රලරාියයරා විි,න් ොනවියයුතුය. නියමිත කරාලීමමරාව තුල 

ොනවීම ො  කළොහ ් එහි ්ථිඵලලය වන්ොන් බලපත්රය අවලාංගු වීමයි. 
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8.3.23    ව නීති-මති 
විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල් විි,න් වරි වග ප වනු ලබ  ොහි ොව ස් කගනුලබ   ව නීති-

මති ළිවෙපැීමට බලපත්රලරාියයරා බැඳී ි,ී. ඒ ළිවෙබ ව නිගතුුවම අවදිොයන් ි,ටිය යුතුය. 
 
8.3.24     බලපත්රය අවලාංගු කිමම ොහි භරාවිතය තහ ම් කිමම 
විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල් විි,න් අවශය වුවොහ ් බලපත්රය අවලාංගු කිමම ොහි ආධුනික 

ගුවන්විදුලි ස්ථරා ය භරාවිතකිමම තහ ම් කිමම ොහි එම පපකගණ මුද්රරා තැීම ොහි කළහැකිය. 
 
8.4     ක්රියරා්මක කිමොම් ක්රම සහ විධි 
8.4.1   පපකගණ ස්ථරාළිත කිමම 
සම්ෝේශක පපකගණ නිර්මරා ය කිමමට ොහි මිළට නැනීමට ොපග විදුලිසාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල් 

විි,න් නිරක් කග ලද් වලාංගු ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්රයක් හිමිවිය යුතුය. 
සම්ෝේශක සහ ඇන්ොට රා පසධතිය සවිකළපසු  සම්ෝේශ ය කිමමට ොපග ඉතරා සැලකිල්ොලන් 

රව ය කළයුතුය. 
 
8.4.2    පච්චා සාංඛ්යරාත ක්රියරා්මක කිමම 
පළමුව SWR මීටගයට ඇන්ොට රාව සවිකග ඉන්පසු එය සුදුසු පරිදි රරාන්ීමවගයටද් සම්බන්ධ 

කගන් . සම්ෝේශකය සහ ග්රරාහකය ොව  ොව ම ඇ් ම් නියමිත පරිදි ඒවරා සවිකග  විදුලියද් 

සම්බන්ධ කගන් . කවුු්  ැති පැහැදිලි සාංඛ්යරාතයක් ොතිගරාොන  අවම ක්ෂමතරාවයක් භරාවිත 

කගමින් SWR අනය පමක්ෂරා කගන් . එය 3ට ආසන්  ොහි විශරාල  ම් සම්ෝේශ ය ො  කළ 

යුතුය. ATU පපකගණයක් ඇ් ම් එය සුසග කිමොමන් පසු SWR අනය 1 ට ආසන්  

කගනතයුතුය. 1.  ට අඩුවීම ්මරාණව්ොද. 

 

8.4.2.1     සන්තතික තගාංන ^CW&  ක්රියරා්මක කිමම 
සරාමරා ය වයවහරාගොේී සන්තතික තගාංන ^contineous wave&  ොහව්  CW යනුොවන් හඳුන්වනු 
ලබන්ොන් ොමිස් ොක්තය ඇසුොගන් කගනුලබ  සන්නිොදද් යයි. ොමහි ඇති වැද්න්කම 
විද්හරාපරා  වරාි, කීපයක් පහත ද්ැක්ොද. 

1 CW සම්ප් ොර්ශකයක් එකලස් කිමම ඉතරා පහසුය. 
2 CW සාංඥරාවක් ළිටප් කගනැනීම  කටහඬ සහිත සාංඥරාවක් රව ය කිමමට වඩරා පහසුය. 

QRM සහ QRN සහිත ඉතරා දුර්වල තගාංන ්චාරාග  ත්වයක් පවති  අවස්ථරාවන්හි පවරා   
CW සාංඥරා ළිටප් කගනැනීම එතගම් අපහසු ො  ොද. 

3 CW සාංඥරා ස හරා අවශය වන්ොන් ඉතරා පටු තගාංන පළලකි. ^Narrow bandwidth& 
4  CW යනු විශ්ව භරාෂරාවක් ොලසද් සැලොක්. ඊට ොහේතුව Q-ොක්තය ^Q-code& ොහව් Q-

සාංඥරා ^Q-signals& සහ ොකටි ොයදුම් භරාවිතොයන් ඉාංග්රීි, අරකු පමණක් ද්න්  
ොකො රකට ොකො රකට වුව් සන්නිොදද් ය කළහැකි වීමයි. 
 

8.4.2.2    CQ-ඇමතුම් ^CQ-calls& 
CQ ය  ොකටි ොයදුොම් අර්ථය වනුොේ “ොමය රව ය කග  ඕ  ම ොකො ක් ි,ී  ම් 

කුණරාකග ්තිචාරාග ද්ක්වන් ” යනුයි.  CQ ඇමතුමක් ොද් විට අනුනම ය කළයුතු නීති-මති 
මරාලරාවක් ඇත. ඒ ොමොසේයි. 

1 ොතිගරාන් සාංඛ්යරාතය ොහ ඳින් රව යකග කිි,ොවක් එය භරාවිත ො  කග  බව  
සම්ෝේශ ය කිමමට ොපග ද්ැ නතයුතුය. 
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2 කථරාකග විට ^telephony& “ොමම සාංඛ්යරාතය කිි,ොවක් පරිහග ය කගන්ොන්ද්?” ^“Is 

this frequency in use?” or “Is this frequency occupied” & ය  ්ශ්ණය වගක් ොහි 
ොද්වගක් ඉදිරිප්කග සුළු ොදලරාවක් රව ය කළයුතුය. 

3 CW භරාවිත කගන්ොන්  ම් “QRL?”  ොහි ්ශ්ණරාර්ථ ලරකණ ^di di dah dah di dit&  කීප 
වගක් යැවිය යුතුය. 

4 ඇමතුම් හැකිතගම් ොකටිොයන් ි,දුකගමින් ්තිචාරාගයක් ලැොබ්ද් යන්  සරාවධරා ව 
රව ය කළයුතුය. කථරා කග විට  වචා  පැහැදිලිව ොසමින් කථරාකළ යුතුය. 

5 අනුනම ය කළයුතු ඉතරා ොහ   ක්රමයක්  ම් CW ස හරා “Full break-in”  ක්රමයද්  
කටහඬ ස හරා “VOX”  ක්රමයද් අනුනම ය කිමමයි. එවිට සම්ෝේශණය කග  අතගතුග 
වුවද් සුළු විගරාමයකී  ත්පගයක පමණ) පවරා ග්රහ ය කිමමට ඉඩ ලැොබ්. 

6 එක් ඇමතුමකී CQ යන්  තුන්වගක්ද්  තම සාංඥරා රාමය ොද්වගක්ද් සම්ෝේශණය කිමම 
සුදුසුය. ්තිචාරාගයක් ලැොබ තුු  ැවත  ැවත් සම්ෝේශණය කළයුතුය. 

7 ොව ් භරාෂරාවක් කථරාකග  අය සමන සන්නිොදද් ය කග විට   CW භරාවිත කගමින්  
Q-ොක්තය සහ ොකටි ොයදුම් භරාවිත කළොහ ් භරාෂරා ්ශ්ණය ොබොහිදුගට මනහගවරානත 
හැකිය. 

 පද්රාහගණ 
CW භරාවිත කගමින් CQ ඇමතුමක් කග  ආකරාගය.  ොමහි ්ොබ් සාංඥරා රාමය  4S7VJ ව  
අතග අො ක් තැ ැ්තරා  G3KTR ොලස ොන  ඇත) 
CQ CQ CQ DE 4S7VJ 4S7VJ +K   ්තිචාරාගයක් ලැොබ තුු කීප වගක් යවන් .) 
අො ක් තැ ැ්තරාොනන් ලැොබ  පළමු ්තිචාරාගය පහත ද්ැක්ොව  අයුුය. 

 4S7VJ  4S7VJ  DE  G3KTR  G3KTR  +K 
ඊට ළිවෙතුු ොලස ්බ දියයු්ෝ සාංඥරා වරාර්තරාව  ^signal report&  ම සහ  නගය පමණි. 
එොසේ  ැතොහ ් සාංඥරා වරාර්තරාව පමණක් වුවද් ්මරාණව්ොද. 

G3KTR  DE  4S7VJ = 
GE ES  MNI  TKS  FER  CALL = 
UR  RST  579  579 = 
QTH  NR  COLOMBO = 
NAME  WIJE = 
G3KTR  DE  4S7VJ  K 

 
ඊට ළිවෙතුු ොලස ්රොේ ොහි ඇයොේ ්තිචාරාගය පහත ද්ැක්ොව  අයුු ොද. 
4S7VJ  DE  G3KTR = 
RR  GE  WIJE  ES  MNI  TKS  FER  579 = 
UR  RST  559  559 = 
MY  NAME  IS  TONY  TONY = 
QTH  100KM  N  OF  LONDON  LONDON = 
RIG  HR  FT101  ES  ANT  3EL  3B  YAGI = 
WX  TEMP  15C = 
PSE  QSL = 
MY  QSL  VIA  BURO = 
4S7VJ  DE  G3KTR K 
්බොේ අවසරා  ්තිචාරාගය ොමොසේය. 
G3KTR  DE  4S7VJ = 
RR  DR  TONY  FB  TKS = 
RIG  HR  IS  HB  TX  WID  75WATTS  ES  AR88  RX  ANT  DIPOLE = 
MY  QSL  OK  VIA  BURO = 
WX  HR  IS  WARM  TEMP  27C = 
FB  TKS  FER  NICE  QSO  CUAGN  GUD  DX  73  73 = 
G3KTR  DE  4S7VJ  VA 
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ඉහත සම්ෝේශණොේ අවසරා යට  VA  (di di di dah di dah) යනුොවන් තිීොමන් අද්හස ්
වන්ොන් එය ්බොේ අවසරා  සම්ෝේශණය බවය. 
ඊට ්තිචාරාග ොලස ලැොබ  ්රොේ අවසරා  සම්ෝේශණය පහත ද්ැක්ොව  අයුු 
වියහැකිය. 
4S7VJ  DE  G3KTR = 
TKS  ES  HPE  CUAGN  73  73 = 
4S7VJ  DE  GEKTR  VA 
 

 SSB භරාවිත කගමින්  CQ ඇමතුමක් කග  ආකරාගය. 
  ොමහි ්ොබ් සාංඥරා රාමය  4S7VJ ව  අතග අො ක් තැ ැ්තරා  VU2RX ොලස ොන  ඇත.) 

CQ  CQ  CQ  THIS  IS  FOUR  SIERRA  SEVEN  VICTOR  JULIETT  FOUR SIERRA  SEVEN  VICTOR  
JULIETT  CALLING  AND  STANDING  BY  

්තිචාරාගයක් ලැොබ තුු කීපවගක් යවන් . 
 
ඉන්පසු ලැොබ  ්තිචාරාගය ොමොසේ විය හැකිය.  
4S7VJ  4S7VJ  THIS  IS  VICTOR  UNIFORM  TWO  ROMEO  X-RAY VICTOR  UNIFORM  TWO  
ROMEO  X-RAY  STANDING  BY 
 

ඒ ස හරා ්ොබ් ළිවෙතුග 
VU2RX THIS IS 4S7VJ GOOD MORNING OLD MAN THANKS FOR COMING BACK TO MY CALL YOU 
ARE FIVE AND EIGHT FIFTY EIGHT AND QRN HEAR  
MY HANDLE IS WIJE WHISKEY INDIA JULIETT ECHO AND QTH NEAR COLOMBO  
VU2 ROMEO X-RAY THIS IS 4S7 VICTOR JULIETT 
 

්රොේ ළිවෙතුග 
     4S7VJ  THIS  IS  VU2RX 

GOOD MORNING WIJE THANKS FOR FIVE AND EIGHT REPORT AND YOU  ARE  FIVE  NINE  PLUS  
TEN  DB  OVER  NINE  
MY HANDLE IS VASANTH VICTOR ALFA SIERRA ALFA NOVEMBER TANGO  HOTEL  AND  QTH  IS   
BOMBAY  
4S7VJ  VU2RX 
 

්බොේ අවසරා  ළිවෙතුග 
VU2RX   4S7VJ 
ROGER VASANTH THANKS FOR THE QSO AND THANKS FOR NICE REPORT  SEE  YOU  AGAIN  
SEVEN  THREE  AND  GOOD DAY 
VU2RX  4S7VJ  CLEAR 

 
්රොේ අවසරා  ්තිචාරාගය 
73 WIJE  4S7VJ  VU2RX  CLEAR 
 

8.4.2.3    දිශරා ති ඇමතුම් ^directional call& 
දිශරා ති ඇමතුමක් යනු එක් පුසනලොයරකට ොහි එක් ්ොසශයකට ොහි එක් ගටකට ොහි එක් 
මහරාසවීපයකට පමණක් ොය මු කග ලද් ඇමතුමකි. 
දිශරා ති  CQ ඇමතුමක්  CW ොහි  SSB භරාවිතොයන් කළහැකිය. 
පද්රාහගණ ොලස අොමරිකරා එක්ස් ජ පද්ය ොවත ොය මුකග ලද් දිශරා ති CW, CQ ඇමතුමක් 
පහත ස හන් ොද. 

CQ  USA  CQ  USA  CQ  USA  DE  4S7VJ  4S7VJ  +K  
 
 ැතොහ ් 
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CQ  W  CQ  W  CQ  W  DE  4S7VJ  4S7VJ  +K  
්තිචාරාගයක් ලැොබ තුු කීප වරාගයක් යවන් . 
 
පතුු ඇොමරිකරාවට ොකටි-පථයට ^short-path& වඩරා ීර්ඝ පථය ^long-path& ොහ  වූ 
ොවලරාවක පහත ද්ැක්ොව  අයුු ඇමතුමක් දිය හැකිය. 
CQ  W  Long path CQ  W Long path CQ  W Long path DE  4S7VJ  4S7VJ  +K   

 
එොසේ  ැතොහ ් 
CQ  North America  Long path CQ  North America Long path CQ  North America Long 
path DE  4S7VJ  4S7VJ  +K    
 

 පහත ස හන් ඇමතුම ඕස්ොේලියරාව ස හරාය. 
CQ  VK  CQ  VK  CQ  VK  DE  4S7VJ  4S7VJ  +K 
 
පහත ද්ැක්ොවන්ොන් යුොගිපය ස හරා වූ CQ ඇමතුමකි. 
CQ  EUROPE  CQ  EUROPE  CQ  EUROPE  DE  4S7VJ  4S7VJ  +K  

 
පහත ස හන් වන්ොන් දුග ළිහිටි ගටවල් ස හරා කග  ඇමතුමකි. 

   CQ  DX  CQ  DX  CQ  DX  DE  4S7VJ  4S7VJ  +K 
 

SSB සම්ෝේශ ක් ස හරා පද්රාහගණ 
CQ W CQ W CQ W THIS IS 4S7VJ 4S7VJ CALLING AND STANDINGBY 
්තිචාරාගයක් ලැොබ තුු කීප වගක් යවන් . 
 
CQ EUROPE CQ EUROPE CQ EUROPE THIS IS 4S7VJ  4S7VJ  CALLING AND 
STANDINGBY   
්තිචාරාගයක් ලැොබ තුු කීප වගක් යවන් . 

 
CQ  DX  CQ  DX  CQ  DX  THIS  IS  4S7VJ  4S7VJ  CALLING  AND  STANDINGBY   
්තිචාරාගයක් ලැොබ තුු කීප වගක් යවන් . 

 
එක් පුසනලොයක් ොවනුොවන් කගනුලබ  දිශරා ති ඇමතුමක් ස හරා පද්රාහගණයක් 

4S7VJ  විි,න් VU2RX ොවත ොය මුකග  CW ඇමතුමක් 
 VU2RX VU2RX VU2RX DE 4S7VJ 4S7VJ PSE K 

 
 ැතොහ ් 

 VU2RX VU2RX VU2RX DE 4S7VJ 4S7VJ  +K 

 
         4S7VJ  විි,න් VU2RX ොවත ොය මුකග  SSB ඇමතුමක් 
         VU2RX  VU2RX   VU2RX  THIS  IS  4S7VJ  CALLING  AND  STANDING BY 
 
8.4.3  සාංඥරා ගොපිර්තු  Signal report – RST code) 

ආධුනික ගුවන්විදුලි සම්බන්ධතරාවයක් ඇතිකගන් වහරාම කළයුතු ොද්යක් වන්ොන් සාංඥරා 
ගොපිර්තුව යැවීමයි. එහි පගමරාර්ථය වන්ොන් සන්නිොදද් ය දිනටම කගොන  යරාමට සුදුසු 
රව  ත්වයක් පවන්ද් ය බව ොද්ොද් රාම නිසැකව අවොබිධ කගනැනීමයි. ඒ ස හරා  
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ොද්ොද් රාම  තමරාට අො ක් පුසනලයරාොේ සාංඥරාව ලැොබන්ොන් ොකොසේද් යන්  ද්ැනුම් 
දියයුතුය. 
ොම් ස හරා සම්මත ොක්ත ක්රමයක් ඇත. එහි ්ධරා  ොක ටස් තු කි. ඉන් පළමුවැන්  වචා  
පැහැදිලිව ෝුම්නැනීොම් හැකියරාව ොහව් කියවීොම් හැකියරාවයි. ොමය ඉාංග්රීි,ොයන් 

readability යනුොවන් හැඳින්ොද.   
ොද්වැන්   සාංඥරාොවහි ්බලතරාවයයි. තුන්වැන්  සන්තතික තගාංන  cw) ොහව් ොමිස ්
සන්නිොදද් ය ස හරා අද්රාල වූවකි  එ ම් එම හොඬහි මිහිරිභරාවය ොකොසේද් යන් යි. 
 

8.4.3.1 කියවීොම් හැකියරාව  readability) – R 
ොමය වචා ොයන් විස්තග කගනු ොවනුවට ඊට අද්රාල ොක්තය භරාවිත ොකොර්. එය ොක්ත පහකින් 
සමන්විත ොද. ඒවරා  ම්  
R-1 = කිි,වක් ෝුම්නත ො  හැක  unreadable) 
R-2 = ඉතරා අපහසුොවන් ෝුම්නත හැකිය.  barely readable, occational words 

distinguishable) 
R-3 = තගමක් අපහසුොවන් ෝුම්නතහැකිය.  readable with considerable difficulty) 
R-4 = අපහසුවක්  ැතිව ෝුම්නතහැකිය.  readable with practically no difficulty) 
R-5 = ඉතරා ොහ ඳින් ෝුම්නතහැකිය.  perfectly readable) 
 
8.4.3.2 සාංඥරාොද ්බලතරාවය  Signal strength) – S 
ලැොබ  සාංඥරාොවහි ්බලතරාවය වචා ොයන් විස්තග කගනු ොවනුවට  ඊට අද්රාල ොක්තය භරාවිත 
ොකොර්. එය ොක්ත  මයකින් සමන්විත ොද. ඒවරා  ම්  
S-1 = ඉතරා අපහසුොවන් ලබරානතහැකි ඉතරාම් දුර්වල සාංඥරාවකි.  Faint signals, barely  

perceptible ) 
S-2 = ඉතරා දුර්වල සාංඥරාවකි.  very weak signals) 
S-3 = දුර්වල සාංඥරාවකි.  weak signals) 
S-4 = සතුටුද්රායක සාංඥරාවකි  fair signals) 
S-5 = තගමක් ොහ   සාංඥරාවකි.  fairly good signals) 
S-6 = ොහ   සාංඥරාවකි.  good signals) 
S-7 = තගමක් ්බල සාංඥරාවකි.  moderately strong signals) 
S-8 = ්බල සාංඥරාවකි.  strong signals) 
S-9 = ඉතරා ්බල සාංඥරාවකි.  extremely strong signals) 
සාංඥරාොද ්බලතරාවය ස හරා භරාවිතව  ොමම ළියවග  මය සරාොප්ක්ෂ අනයන් වුවද්  

සන්නිොදද්  ග්රරාහක වල සහ රරාන්ීමවර් පපකගණ වල සවිකගඇති සාංඥරා ්බලතරාමරා ය  s-
meter) යම් නිගොප්ක්ෂ පරිමරා යකට අනුව ක්රමරාාංක ය කගඇත. ඒ අනුව S-1 යන්ො න් 

ද්ැක්ොවන්ොන් එහි ඇන්ොට රා අග්ර ොද්ක අතග  මයිොක්ර  ොවිල්ට් 0.2 ක සාංඥරාවක් ලැීමයි. S-2 

යනු එොමන් ොද්ගුණයක  0.4 V) සාංඥරාවකි. S-3 යනු S-2 ොමන් ොද්ගුණයකි. S-9  යනු 50V  
සාංඥරාවකි. ොම් ළිවෙබ  විස්තගයක්  .1.1.1 ොේද්ොයහිද් ද්ක්වරා ඇත. 
 
8.4.3.3 හොඬහි මිහිරිභරාවය  Tone) – T 
සන්තතික තගාංන  cw) ්ස්ොසේ ොමිස් ොක්තය භරාවිත කග විට රව ය කග  ස්වගොයහි 
මිහිරිභරාවයද් ඉතරා වැද්න් ොවයි. එහි මිනුමක් ොලස ළියවග  මයකින් යුක්ත පරිමරාණයක් 
සන්නිොදද් ොයහිී භරාවිත ොකොර්. ඒවරා පහත ස හන් ොද. 
T-1 = ඉතරාම්ම ගළු අමිහිරි හඬකි  extremely rough hissing note) 

T-2 = ඉතරා ගළු ්.ධරා. හඬකි. සාංී තව්බවක්  ැත.  very rough a.c. note, no trace of  
musicality ) 
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T-3 = ගළු  පහ් තරාගතරාවක් සහිත ්.ධරා. හඬකි. සාංී තව් බවක් යන්තමින් ඇත.  rough low  
pitched a.c. note slightly musical) 

T-4 = ගළු ්.ධරා.ස්වගයක් වුවද්  තගමක සාංී තව්බවක් පවන්.  rather rough a.c. note  
moderatly musical) 

T-5 = සාංී තව් හඬකින් මූර්ජ යවූ ස්වගයකින  musically modulated note) 
T-6 =  ළරා හඬකින් මූර්ජ යවූ ස්වගයකි.  modulated note, slight trace of whistle) 
T-7 = සුමුදු රිසමයකට අනුව රව යව  ස.ධරා. ස්වගයකි.  near d.c note, smooth ripple) 
T-8 = සගල ධරාගරා ස්වගයකි.  good d.c. note, just a trace of ripple) 
T-9 = ඉතරා ළිරිි,දු ස.ධරා. ස්වගයකි.  purest d.c. note) 
 
8.4.3.4  සාංඥරා ගොපිර්තුව ොද්  ආකරාගය 
කථරා කිමොම්ී 8.4.3.3 ොේද්ොයහි ද්ැක්ොව  හොඬහි මිහිරිභරාවය අද්රාල ො  ව  බැවින් දියයුතු 

වන්ොන් R සහ S පමණි. එ ම් අාංක ොද්කකි. ඉතරාම ොහ   සාංඥරා ගොපිර්තු වනුොේ 59, 59+, 
59+10db, 59+20db ය රාදියයි.  
ොමහි 59+ යනු සාංඥරා ්බලතරාවය S-9 ට වඩරා ොහ   ත්වයක පවති  බවයි. 59+10db...  
ය රාදිොයන් ද්ැක්ොවන්ොන් S-මීටගයට අනුව ද්ැක්ොව  සාංඥරා ්බලතරාවයයි.  
ඉතරාම දුබල සාංඥරාව වනුොේ 21 ය  අනයයි  R2, S1).  11 යන්  ඊට් වඩරා දුබල වුව් R1 යනු 
“කිි,වක් ෝුම්නත ො  හැකිය” යන්  බැවින් එවැනි අවස්ථරාවක කථරාකළයුතු  ැත.  
 
සන්තතික තගාංන  cw) ස හරා අාංක තු ක් දියයුතු අතග ොහ  ම ගොපිර්තුව වනුොේ 599 ොහි 
599+  යන් යි.  දුබලම අනය 211 ය  අනයයි. 
 
සමහග අවස්ථරාවල 599C, 438C...., 599D, 437D...., 599K, 458K... ය  අයුු අනට අරකගක් 

ොය ද්නු ලැොබ්. එය C, D, K, X ය  අක්ෂග වලින් එකකි.  
C යනු chirp  යන් ට ොකටි ොයදුමකි. ොමහිී ොමිස් යතුග පහ් කග විට්  අතහරි විට්  
රවය සාංඛ්යරාතොේ ොව සක් ි,දුව  බව රව ය ව  බැවින් ඒ බව අො ක් තැ ැ්තරාට 
ද්ැනුම්ීම ොමහි අගමු යි. වැඩිවිස්තග ස හරා  .4.1.4 ොේද්ය බලන් . 
D යනු drift  යන් ට ොකටි ොයදුමකි. ොමහිී වරින්වග රවය සාංඛ්යරාතය ොව ස් ොද. එොසේ 
ි,දුවන්ොන් සාංඥරාොවහි ගුවන්විදුලි සාංඛ්යරාතය අස්ථරාවග වීමයි. ඒ බව අො ක් තැ ැතැතරාට 
ද්ැනුම්ීම ොමහි අගමු යි. 
K යනු Key-clicks යන්ො හි ොකටි ොයදුමයි. ොමිස් යතුග සාංවෘත කිමොම්ී් විවෘත කිමොම්ී් 
නිපද්ොව  රකඩරා විදුලි පුවෙඟු ොහේතුොක ටොන  අමිහිරි හඬක් රව ය ොද. ඒ බව අො ක් 

පුසනලයරාට ද්ැනුම්ීම ස හරා K අක්ෂගය අනට ොය ද්නු ලැොබ්. 
සමහග අවස්ථරාවන්හිී  599X, 579X...., ය රාී වශොයන් සාංඥරා ගොපිර්තුව ොද්නු ලැොබ්. ොමහිී 

X අක්ෂගොයන් හතවන්ොන් ලැොබ  සාංඥරාව ළිවෙබ  ොත ගතුගක් ො  ව තමරාොේ සම්ෝේශකය 

ළිවෙබ  ොත ගතුගකි. එ ම් තම සම්ෝේශකය ස්ලටික පරාලක සම්ෝේශකයක්  crystal controlled 
transmitter) බවය. තව් ආකරාගයකට පවසන්ොන්  ම් තම සාංඥරාොවහි සාංඛ්යරාතය ඉතරාම් 
ස්ථරාවග ත්වයක පවති  බවය. 
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අායාස 
 

8.1    ආධුනික ගුවන්විදුලිය ස හරා භරාවිත ොකොග  පච්චා සාංඛ්යරාත තගාංන පන්න්න් ොම  වරාද්? 
 
8.2  ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්ළිොයක් තම ්ොයිජ ය ස හරා  HF/VHF ග්රරාහකයක් භරාවිත 

කළහැක්ොක් රකම  ොක න්ොසි, වලට යට්වද්? 
 
8.3    විදුලි සාංොසශ අධයක්ෂ ජ ගරාල්ොේ අනුමැතියක් ො  ලබරා ආධුනික ගුවන්විදුලි ස්ථරා යක 

ොව ස් කළහැකි සරාධක ොම  වරාද්? 
 
8.4    පහත ස හන් මරාතෘකරා යටෝ ොකටි සටහ ක් බැක න් ලියන් . 
  අ)  ගුවන්විදුලි සම්බන්ධතරාවයක් ඇතිකගනන් රා ක්රමොදද්ය. 
  ආ)  CQ ඇමතුමක් ක්රියරා්මක කග  ආකරාගය. 
 
8.    14.100 ි,ට 14.3 0  MHz ද්ක්වරා සාංඛ් යරාත පගරාසයතුල ක්රියරා්මක කළහැකි විොමිචාක 

වර්නය වනුොේ  
 (a) A1A  (b)  J3E  (c)  A1B (d) ඉහත ි,යල්ලම නිවැගදියි. 
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