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ආධුනික ගුවන් විදුලි ශිල්පය 

  
විදුලිය පිළිබඳ ඉතිහාසය  

ප්ලාස්ටික් පෑනක් හහෝ පනාවක් වියලි හකස්වල පිරිමැදීහමන් පසු කුඩා කඩදාසි හහෝ රිජිහ ෝම් 
කැබලි, ඊට ආකර්ෂණය වන බව ඔබට දැකිය හැකිය. ඇම්බර් (ලාකඩ වැනි ද්රවයයක්) කැබැල්ලක් 
හසේද හෙදි කැබැල්ලක පිරිමැදීහමන් හමවැන්නක් සිදුවන බව මුලින්ම හසොයාගත්හත් ක්රි... 600 

කාලහේ විසූ ග්රීක දාර්ිනිකහයක්   “තේල්ස්” බව ඉතිහාසගතවී ඇත. චුම්බකත්වය පිළිබඳ මූලික 
හසොයාගැනීම්ද සිදුකෙ ඇත්හත් හමොහු විසිනි. 
ආචාර්ය “විලියම් ගිල්බට්” (1544 – 1603) චුම්බකත්වය පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණ කෙනලද 
විදයාඥයෙහයකි. පෘථිවිහේ උත්තෙධ්රැව ප්රහේිහේ පිහිටි විිාල කාන්දම් කන්දක් හහේතුහකොටහගන 
චුම්බක මාලිමාවක් (magnetic compass) උතුරු-දකුණු දිිා එල්හල් පිහිටන බව කියැහවන පැෙණි 
මතය බිඳ දමා මුළු පෘථිවියම විිාල චුම්බකයක් බව හහහතම ප්රකාි කෙනලදී. විදයුත් ආහෙෝපන 
පිළිබඳව වැඩිදුෙ පරීක්ෂණ කෙනලද ඔහු නිගමනයකෙ ප්රකාි කෙනලේහේ ලහලෝහ වර්ග එහලස 
ආහෙෝපනය කළහැකි වුවද, හලෝහ වර්ග එහසේ කළහනොහැකි බවය. නමුත් එම නිගමනය වැෙදි 
බව 1734 දී “ඩූත ේ” විසින් හපන්වා හදන ලදී. ඔහු ප්රකාි කහළේ හලෝහ කැබැල්ල ලතින් 
හනොලල්ලා වීදුරු වැනි පරිවාෙක ද්රවයයකට සවිකළවිට ආහෙෝපනය කළහැකි බවය. එනමුදු ඊට 

පදනම්  විදයුත් සන්නායක සහ පරිවාෙක යන හදවර්ගය නම් කෙනලේහේ 1729 දී “ස්තෙ ාන්  

තරේ” විසිනි.   

1752 දී ලහමරිකානු ජාතික “තබන්ජමින්  ෑන්ක්ලීන්” විසින් ලන්තොදායක පරීක්ෂණයක් 
කෙනලදී. ලකුණු කුනාටු සහිත වැසි වලාකුලක් ලසලට යවනලද සරුුංගලයක නූල සහ ඔහුහේ 
ලහත් තිබුන යතුරු කැරැල්ල ලතෙ ඇති  විදුලි පුළිඟුවක් නිරීක්ෂණය කෙන ලදී. ලකුණක් යනු 
ලධික හලස ධන ආහෙෝපිත සහ සෘණ ආහෙෝපිත සථ්ාන හදකක් ලතෙ ගලායන ලධික විදයුත් 
ආහෙෝපන බව නිගමනය කළ ඔහු ධන සහ සෘණ ආත ෝපන පිළිබඳ සංකල්පය මුලින්ම ඉදිරිපත් 
කෙන ලදී. ඔහුහේ සුවිහිේෂී නිර්මාණයක්   ලකුණු සන්නායකය ලද දක්වා භාවිත හේ. විදයුතය 
තෙලයක් බවත්, ධන ආහෙෝපිත හපහදසක සිට සෘණ ආහෙෝපිත හපහදසක් හවත, එය ගලායන 
බවත් ඔහු ප්රකාි කෙන ලදී. නමුත් ලද පිළිගැනීම වන්හන් ඉහලක්හරෝන සෘණ ලරහේ සිට ධන 
ලරය හවත ගලායන බව හහවත්, ධන ආහෙෝපන ධන ලරහේ සිට සෘණ ලරය හවත ගලා යන 
බවයි. එනම් ධන ලරහේ සිට සෘණ ලරය හවත  විදුලි ධාොවක් ගලායන බවයි.  
බ්රිතානය ජාතික “මයිකල්  ැ තේ” විදයුතයට ලතිවිහිේෂ දායකත්වයක් ලබාදුන් විදයාඥයෙහයකි. 
විදුලි හමෝටෙය, ඩයිනහමෝව (Dynamo) හහවත් විදුලි ජනකය, (generator, Alternator)   
පරිනාමකය (transformer), ගැල්වහනෝමීටෙය ආදිය ඔහුහේ හසොයාගැනීම් වල ප්රතිලල හලස 
දැක්විය හැකිය. 1791 සැප්තැම්බර් 22 වැනි දින දුප්පත් කම්මල්කරුහවකුට දාව උපන් මයිකල් 
වැඩිදුෙ ලධයාපනයක් හනොලබා හපොත් සාප්පුවක රැකියාවක නිෙතවිය. එහිදී නිතෙ හපොත් 

කියවීහමන් ලැබූ විදයාත්මක දැණුම වැඩි දිණුණු කෙගැනීම සඳහා “ශ්රීමේ හම්රි තේවි”හේ 
පර්හේින සහකරුහවක් වීමට ලවසෙ පැතීය. හමොවුන් හදහදනාහේ එක්වීම විදයාහේ දිණුණුවට 
මහත් රුකුලක් විය. 

“මයිකල්  ැ තේ” විසින් හප්රේෙණය පිළිබඳ පර්හේිණ කෙන කාලහේදීම ලහමරිකානු ජාතික 

“තජෝස ් තහන්රි” (1797 – 1878) විසින්ද ඒ පිළිබඳ පර්හේිණ කෙමින් ස්වයුංහප්රේෙනය (Self 

Inductance)  පිළිබඳ සිේධාන්ත ඉදිරිපත් කෙනලදී. ඊට ගරු කිරීමක් හලස හප්රේෙතාවහේ ඒකකය 
“හහන්රි” හලස හඳුන්වනු ලැහේ. 
විදයුත් චුම්බක හප්රේෙණය (electro magnetic induction)  පිළිබඳ හනොහයක් පර්හේිණ කෙනලද 
“හාන්ස් ක්රිස්යනයන් ්ස්ස්ෙේ” නමැති හඩන්මාක් ජාතික විදයාඥයෙයාට ගරුකිරීමක් හලස චුම්බක 
හප්රේෙණහේ ඒකකය “ලර්ස්ටඩ්” (Oerstad)  හලස හැඳින්හේ. 
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 විදයුත් චුම්බක හප්රේෙණය පිළිබඳ පර්හේිණ කෙනලද  රුසියානු ජාතික “තහන්රිච් තෙන්ස්” 
^Heinrich Lenz&   1833 දී හප්රේරිත ධාොහේ දිිාව සඳහා හලන්ස්හේ නියමය ඉදිරිපත් කෙන ලදී. 
 
ප්රුංි ජාතික “ලන්හෙ මාරි ඇම්පියර්” (1775 – 1836) විසින් ධාොවක් හගනයන සන්නායක හදකක් 
ලතෙ ක්රියා කෙන ආකර්ින සහ විකර්ින බල පිළිබඳව හනොහයක් පර්හේිණ කෙනලදී. 
හමොහුහගන් ලද දායකත්වයට ගරු කිරීමක් හලස ධාොහේ ඒකකය “ඇම්පියර්” හලස නම්කෙ 
ඇත. 

1799දී “ඇතෙසස්ැන්ඩ්රා ත ෝල්ො” (Alessandra Volta) විසින්, හලෝහ තහඩු හදකක් ලුනු දියෙතුල 
බහා ප්රථම ෙසායනික විදයුත් හකෝෂයද එවන් හකෝෂ ගණනාවක් හරේණිගත හලස සකස් කෙමින් 
වැඩි ධාොවක් ලබාගතහැකි බැටරියක්ද මුල්වෙට නිපදවන ලදී. “හවෝල්ට්” නමැති, විදයුත් ගාමක 
බලහේ ඒකකය භාවිතයට ගැනුහන් ඔහුට ගරු කිරීමක් විහයනි.  

 

විදුලි පහන මුලින්ම නිපදවන ලේහේ 1802 දී “හම්ෆි තේවි” විසිනි. ඔහු ප්ලැටිනම් කම්බියක් 
සූත්රිකාව හලස භාවිත කෙනලදී. සුළු හේලාවකින් සූත්රිකාව ද්රව  නිසාත් එහි ආහලෝකය 
ප්රමාණවත් හනොවන නිසාත් එය ප්රාහයෝගික හනොවීය. 1809 දී  ඔහුහේම නිි්පාදනයක්  කාබන්-
චාප පහන (Carbon Arc Lamp) වඩාත් ප්රාහයෝගික විය. හමහිදී බැටරියකට සම්බන්ධ කෙනලද 
කාබන් කූරු හදකක් යන්තමින් ගැහටනහලස තැබූවිට විදයුත් විසර්ජනයක් හටගැනීහමන් ලධික 
ආහලෝකයක් සහ තාපයක් ලැහේ. ලද භාවිත කෙන විදයුත් පෑස්සුම් (Arc Welding) ක්රමය හමහි 

ප්රතිලලයකි. වඩාත් ප්රාහයෝගික  සූත්රිකා පහනක් නිපදවන ලේහේ 1879 දී “ත ෝමස් ්ල් ා 

එඩිසන්” විසිනි. 

ඉහලක්හරොනික විදයාහේ ආෙම්භය හලස සැලකියහැකි වන්හන් “විලියම් ක්රූක්ස්” විසින් 1870 දී 

පමණ නිපදවන ලද, ක්රූක්ස් නළයයි.  හමය, “කාල්  ස්ඩිනන් බ්රඋනන්” විසින් නිපද  කැහතෝඩ 
කිෙණ නළහේ (cathode ray tube - CRT) පළමු ලදියෙ හලස සැලහක්. රූපවාහිනිය සහ 
ඕසිහලොස්හකෝපහයහි ඇති ප්රධානතම උපාුංගය හමයයි.  

 

1870 දී “ඇතෙක්සැන්ඩස් රැහැම් තබල්” විසින් නිපදවන ලද දුෙකථනය ලහමරිකාව තුල 

සීහෙයන් ජනරියත්වයට පත්විය. 1888 දී ජර්මන් ජාතික “තහන්රිච් හස්ට්ස්” විසින් ගුවන්විදුලි 
තෙුංග වල පැවැත්ම හසොයාගැනීමත් සමග  රැහැන් ෙහිත සන්නිහේදන (wireless  communication) 

ක්රම ආෙම්භ විය. බ්රිතානය ජාතික “ ්තෙමිං” විසින් නිපදවනලද ඩහයෝඩ කපාටයත්, එය 

වැඩිදිණුණු කෙමින්, ලහමරිකානු ජාතික “ලී ඩීත ො ස්ට්” විසින් 1906 දී නිපද  රහයෝඩ කපාටය 
හහේතුහකොටහගන ගුවන්විදුලි ශිල්පහේ ලතිවිිාල දිණුණුවන් සිදුවිය.  

 
ගුවන්විදුලිහේ පියා කවුද? 

    ගුවන්විදුලිහේ නිර්මාතෘ, ඉතාලි ජාතික “ගුග්ලිල්තමෝ මාතකෝනි”ද (1874 – 1937) නැතහහොත් 

ඉන්දියානු ජාතික “තජගදීශ් චන්ද්ර තබෝස්”ද, (1858 -1937) යන්න මතහේදයට තුඩුදුන් කරුනකි. 
1895 දී මාහකෝනි විසින් නිපදවන ලද පුළිඟු සම්හප්රේිකය භාවිතහයන් හමෝස් සුංඥයො ක්රමය 
ඇසුහෙන්, ඉතාලිහේදී මීටෙ සිය ගණනක් දුෙට රැහැන් ෙහිතව සන්නිහේදනය කෙනලදී. එම 
වසහර්ම (1895) හබෝස ් විසින් නිපද  උපකෙණ මගින් නිකුත් කළ ගුවන්විදුලි සුංඥයො ඇසුහෙන් 
කල්කටා නගෙහේ සැතපුමක් දුරින් තිබූ සීනුවක් නාදකෙ හපන්වීය. 1898 දී හබෝස් විසින් මිලිමීටෙ 
කීපයක තෙුංග ආයාමය සහිත ක්ෂුද්ර තෙුංග (micro wave) වල පැවැත්ම ප්රථම වෙට ලනාවෙනය 
කෙනලදී. 
මාහකෝනි විසින් ගුවන්විදුලි උපකෙණ සඳහා හප්ටන්ට් බලපත්රයක් ලබාහගන වයාපාරික විහයන් 
ඒවා නිපද  ලතෙ හබෝස් විසින් හප්ටන්ට් බලපත්ර සඳහාත්, වයාපාෙ සඳහාත්, උනන්දුවක් 
හනොදක්වා තම පර්හේිණ කෙහගන ගිය බැවින් ඔහු එතෙම් ප්රසිේධියට පත් හනොවිය.  
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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය යනු කුමක්ද? 
හමය හලොව වටා සිටින ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන් සමග තම ලදහස් හුවමාරු කෙගැනීමට ඇති 
පහසුම, ලාභදායී මාර්ගයකි. නවීන දුෙකථන සන්නිහේදන පේධති සඳහා,හනොහයකුත් උපකෙණ 
ොශියක් ලවිය හේ. එනම් තමාහේ සහ ලහනක් ලන්තහේ ඇති උපකෙණ වලට ලමතෙව දුෙකථන 
හුවමාරු මධයසථ්ාන, දුෙකථන රැහැන්, චන්ද්රිකා මධයස්ථාන ආදියයි. ලති නවීන ලන්තර්ජාල 
පේධති සඳහා ඉහතකී සියල්ලටම ලමතෙව හලොවපුො ඇති පරිඝනක ොශියකුත් හවුල් හවයි. 
නමුත් ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පිහයකුට ලවිය වනුහේ තමා සන්තකහයහි ඇති, තම නිවහසේ 
සවිකෙඇති ගුවන්විදුලි සම්හප්රේික සහ රාහක පේධතිය පමණි.  
ගුවන්විදුලි  තෙුංග ප්රචාෙණය සහ ඇන්හටනා පේධති ආදිය පිළිබඳ පර්හේිණ කෙන්නන්ට 
ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය මගින් ලති විිාල හසේවාවක් ඉටුහේ. එපමණක් හනොව හමොවුන්හේ 
පර්හේිණවල ප්රතිලල සහ දත්ත නවීන සන්නිහේදන ක්හෂේත්රහයහි දිණුණුවට ඉමහත් 
දායකත්වයක් ලබාදී ඇත. 

  
ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පහේ ආෙම්භය 
හහන්රිච් හර්ට්ස් විසින් ගුවන්විදුලි තෙුංගවල පැවැත්ම හසොයාගැනීමත්, ගුේලිල්හමෝ මාහකෝනි 
සහ ලීඩීහ ොෙස්ට් විසින් රික්ත කපාටය (vaccum tube valve) නිපදවීමත් සමග රැහැන් ෙහිත 
ගුවන්විදුලි (wireless) සන්නිහේදන ක්රමවල සීෙ දිණුණුවක් සිදුවිය. විදයාඥයෙයින්ට පමණක් සීමාව 
තිබූ ගුවන්විදුලි ශිල්පය, විහිේෂ උනන්දුවක් දක්වන සාමානය ජනතාව ලතෙට ගලායන්නටවිය. 
(1900 – 1908). ලහමරිකාවතුල දහස් ගණන් සාමනය ජනතාව විහනෝදාුංියක් හලසත්, 
පරීක්ෂණාත්මකවත් ගුවන් විදුලි සම්හප්රේික (transmitter)  සහ රාහක (receiver)  උපකෙණ භාවිත 
කෙන්නට හපළඹුනි. 
ලළුත් ප්රි්ණයක හපෙනිමිති පහළවන බව වටහාගත් ලහමරිකානු ෙජය, හම් සඳහා නව නීති-රීති 
මාලාවක් ඉදිරිපත් කෙමින් වර්ෂ 1908 දී “ආධුනික ගුවන්විදුලි හසේවාව” (Amateur Radio Service) 
නීතිගත කෙනලදී. 

 
හැම් හර්ඩිහයෝ - HAM Radio 

ආෙම්භහේදී ඇහමරිකාහේ හාවඩ් විි්වවිදයාලහේ “ඇල්බට් හයිමන්” විසින් කෙනුලබන 

පරීක්ෂණ වලට, ඔහුහේ මිතුෙන් හදහදහනක් වන, “තබොබ් ඇල්මි” සහ “තපගී මස්තස්” සහභාගි 
විය. ඔවුන්හේ නම්වල ම්ල ලකුරු තුහනන් “හැම්” යන වචනය සෑදී ඇත.  

Hyman, Almy, Murray = HAM 

හම් ලනුව ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය “හැම් හර්ඩිහයෝ” නමැති ලනවර්ථ නාමහයන්ද හඳුන්වනු 
ලැහේ. 

 
ගුවන්විදුලි ශිල්පහේ මෑත ලතීතය 

වර්ෂ 1939 දී ඇහමරිකාහේ හබල් විදයාගාෙහේදී “ සල් ඕල්” සහ “ත ෝල්ෙස් බ්රැතට්න්” විසින් 
ලර්ධ සන්නායක පිළිබඳ පර්හේිණ කෙන ලදී. හම් සඳහා ජර්හම්නියම්, සිලිකන් සහ ගැලියම් 
ආසනයිඩ් භාවිතයට ගැනුනි. හමම පර්හේිණ වල ප්රතිලලයක් හලස රාන්සිස්ටෙය නිපදවන 
ලේහේ 1947 හදසැම්බර් 23 වැනිදා, හබල් විදයාගාෙහේදී බව හල්ගනගතවී ඇත. හම් සඳහා දායක  
“තජෝන් බ්රැඩීන්”, “ත ෝල්ෙස් බ්රැතට්න්” සහ “විලියම් ත ොක්තල්” යන හභෞතික විදයාඥයෙයින් හට 
1956 දී හනොහබල් තයාගය හිමි විය. 

ලහමරිකානු ජාතික හභෞතික විදයාඥයෙහයක්  “ක්ෙැ න්ස් තමල්වින් තසනස්” (1905 – 1993) විසින් 
පරිවාෙකයන්හි බිඳවැටීහම් හවෝල්ටීයතාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ කෙමින් ඩහයෝඩයක බිඳවැටීහම් 
යාන්ත්රනය පැහැදිලිකෙන ලදී. එම කරුණු පදනම් කෙහගන හබල් විදයාගාෙහේදී  “හසනර් 
ඩහයෝඩය” (zener diode)  නිපදවන ලදී. 

 
වර්ෂ1958 සැප්තැම්බර් 12 වැනි දින පළමු සුංරහිත පරිපථය(integrated circuit - IC)  නිපදවා 
ඉදිරිපත් කෙනලද   “ජැක් කිල්බි” හවත හනොහබල් තයාගය ප්රදානය කෙ ඇතත් හමම 
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වකවානුහේදීම “ත ොබට් තනොයීස්” විසින්ද හවනමම පර්හේිණ කෙ සුංරහිත පරිපථයක් නිපදවා 
ඇත. 

 
පැෙණි රූපවාහිනිය හහවත් දුෙ හසේයාව 

ස්හකොට්ලන්ත ජාතික “තෙොගී තබයාස්ේ” ේසින් වර්ෂ 1926 දී රූපවාහිනිය නිපදවන ලදී. සෙල 
උපකෙණයක්   හමහි ප්රධාන ලවයව හදකක් විය. පළමුවැන්න, ලැහබන විහිේෂිත ගුවන් විදුලි 
තෙුංගයට ලනුව විචලනයවන දීප්තියක් සහිත නිහයොන් බල්බයකි. හදවැන්න නම් සිදුරු තුලින් 
බල්බහයහි ආහලෝකය හපහනන ලණුරු, සර්පිලාකාෙ පථයක සිදුරු විද ඇති, නියමිත හේගයකින් 
භමණය වන තැටියකි.  

 

යාගි දිශානති ^directional& ඇන්තෙනා  
ඉතාමත් ජනරිය දිිානති ඇන්හටනාවක්   “යාගී” හහවත් “යාගි-උඩ” ඇන්හටනාව නිපදවන 
ලේහේ 1926 දී “හිතඩට්සුගු යාගි” සහ “ෂින්ොත ෝ උනඩ” නමැති ජපන් ජාතිකයින් හදහදනා විසින් 
ජපානහේ හටොහහොකු ඉම්පීරියල් විි්වවිදයාලහේදීය. 
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