
ආධුනික ගුවන්විදුලි සඳහා Q-කේතය 
Q- කේතය යනු ක ෝස ්කේතය භාවිතකයන් කරනු ලබන සන්නිකේදනය සඳහා අතයාවශ්ය කකි  කයුම් 
සමූහයකි. අතීතකේ නාවික, ගුවශ්න් කසේවශ්ා, ආරේෂක කසේවශ්ා ඇතුළු සියළු  සන්නිකේදනය කටයුතු සඳහා 
ක ය නැතිවශ්  බැරි ක්ර කේදයේ විය. නුත්  අද ිහිවී  ඇති නී න ියයුු  සන්නිකේදන ක්ර  
කහේතුකකොටකෙන ක ෝස් සන්නිකේදනයද අභාවශ්යට යමින් පවශ්තී. නුත්  එය ුතළු නින්  අභාවශ්යට 
කනොයා ට සහතිකවශ්න කහේතු තුනේ දැේවිය හැකිය. 

1. ක ෝස් සිවත cw ස්කරේකයේ සීම   ාතා පහයය. 

2. ගුවශ්න් නාවික (air navigation) උපකරණ අතර ඇති බීකන් ස්කරේකයන්ිව හනානාෙැමේක් 
කේත සඳහා ක ෝස් කේතය අතයවශ්ය කේ. 

3. ක ෝස් කේතය ආධුනික ගුවශ්න්විුමලිකයන් කවශ්න් කළ කනොහැකිය. 
 

 Q-කේතය  ප්රශ්ණයය පිළිතුර කහෝ උපකෙසණ 
QRA  ඔබකේ  ධ්යසථ්ානකේ න  කු කුද?   ාකේ  ධ්යස්ථානකේ න .......  

QRG   ාකේ සංඥාකේ නිවශ්ැරිය සංඛ්යාතය කු ේද?  ඔබකේ නිවශ්ැරිය සංඛ්යාතය වශ්නුකේ      
............. kHz (කහෝ  MHz)  

QRH   ාකේ සංඛ්යාතය කවශ්නස්කවශ්නයළුද? ඔකේ සංඛ්යාතය කවශ්නස්කවශ්නයළු..  

QRI   ාකේ ස්කරේනකේ හස්ස්වශ්රය කකකසේද?  ඔකේ ස්කරේණකේ හස්සව්ශ්රය 1. කහොඳ. 
2.කවශ්නස්කවශ්නයළු. 3. නරක. 

QRK   ාකේ සංඥාවශ් ක් රු් ෙැමේක් ස්වශ්භාවශ්ය 
(readability) කකකසේද?  

 
සැ.යු. පිළිතුර සඳහා 1ලැබුනකහෝ  එය 
කබොරුවශ්කි. 

(1. කිසිවශ්ේ ක් රු්ෙත කනොහැකිය) 

ඔකේ සංඥාවශ් ක් රු්ෙැමේක් ස්වශ්භාවශ්ය 

(readability) 
2. යන්තමින් ක් රු්ෙතහැකිය. 
3. අපහයකවශ්න් ක් රු්ෙතහැකිය. 
4. ක් රු්ෙතහැකිය. 
5. ාතා කහොඳින් ක් රු්ෙත හැකිය.  

QRL  ඔබ කාර්ය බහුලද?   ා කාර්ය බහුල..  ා අසවශ්ලා ස ෙ කාර්ය 
බහුල.. කරුණාකර  ට බාධ්ා කනොකරන්න.  

QRM  අකනකු්  සංඥා වශ්ලින් ඔබට බාධ්ා ඇතිකේද?   ට අකනකු්  සංඥා වශ්ලින් බාධ්ා පැමිකේ.  

QRN  ඔබට ස්ථිති විදු්  බාධ්ා සිුමකේද? (අකුු  සහ 
කවශ්න්  විුමලි උපකරණ වශ්ලින් ඇතිවශ්න බාධ්ා)  

 ට ස්ථිති විදු්  බාධ්ා ඇත.  

QRO   ාකේ ේෂ තාවශ්ය (power) වශ්ැඩි කරන්නද?  ඔබකේ ේෂ තාවශ්ය වශ්ැඩි කරන්න. 

QRP   ාකේ ේෂ තාවශ්ය (power) අඩු කරන්නද? ඔබකේ ේෂ තාවශ්ය අඩු කරන්න. 

QRQ   ාකේ ක ෝස් සංඥා කේෙවශ්්  කරන්නද?  
(මිනි් තුවශ්ට වශ්චන .......බැගින්) 

ඔබකේ ක ෝස් සංඥා කේෙවශ්්  කරන්න.  
(මිනි් තුවශ්ට වශ්චන .......බැගින්)  

QRS   ාකේ ක ෝස් සංඥා කේෙය අඩු කරන්නද?  

(මිනි් තුවශ්ට වශ්චන .......බැගින්) 

ඔබකේ ක ෝස් සංඥා කේෙය අඩු කරන්න.  
(මිනි් තුවශ්ට වශ්චන .......බැගින්) 

QRT   ාකේ ස්කරේණය නවශ්් වශ්න්නද?  ස්කරේණය නවශ්් වශ්න්න.  

QRU  ඔබට තවශ්්  ය ේ කියන්නට තිකේද?   ට කී ට කිසිවශ්ේ නැත.  

QRV  ඔබ සූදාන්ද?   ා සූදාන්. 

QRX  ඔබ නැවශ්ත  ා අ තන්කන් කකො. කවශ්ලාකේද? 
 ා ක ොකහොතේ රැඳී සිි න්නද? 

 ා නැවශ්ත ඔබවශ් අ තන්කන් අසවශ්ල් 
කේලාකේම ය. ් ක ොකහොතේ රැඳී සිි න්න. 

QRZ  කවුද  ා අ තන්කන්?  ඔබවශ් අ තන්කන් ............... 

QSA   ාකේ සංඥාකේ රබලතාවශ්ය කු ේද?  ඔබකේ සංඥාකේ රබලතාවශ්ය ............ 

(S1, S2,.............S9) (කහොඳ. ් ුමර්වශ්ල.) 

QSB   ාකේ සංඥා අඩු-වශ්ැඩි කේද? (fading)  ඔබකේ සංඥා අඩු-වශ්ැඩි කවශ්..  (fading)  



 Q-කේතය  ප්රශ්ණයය පිළිතුර කහෝ උපකෙසණ 
QSD   ාකේ ක ෝස් සංඥා යැී ක් ුමර්වශ්ලතාවශ්යේ 

පවශ්තීද? (key clicks, chirp, instability )  

ඔකේ ක ෝස් සංඥාකවශ්ිව ුමර්වශ්ලතාවශ්යේ ඇත. 

 (key clicks, chirp, instability ) 

QSL  ඔබට ක ය සනාථ කළහැකිද? (acknowledge)   ට සනාථ කළහැකි.. (I am acknowledging)  

QSO  .......ස ෙ සන්නිකේදනය කළහැකිද?  ට  ......ස ෙ සන්නිකේදනය  කළහැකිය. 

QSP  ක   පණිවුඩය අසවශ්ලාට ියය හැකිද?   ා එ  පණිවිඩය අසවශ්ලාට කදන්න්. 

QSV     V අකුරු කරේණියේ එවශ්න්නද?  V අකුරු කරේණියේ එවශ්න්න. 

QSY   කේ ස්කරේණකේ සංඛ්යාතය කවශ්නස් 
කරන්නද?  

කවශ්න්  සංඛ්යාතයකට කහෝ අසවශ්ල් 
සංඛ්යාතයට කවශ්නස් කරන්න.  

QSZ  එේ වශ්චනයේ කදවශ්රේ බැගින් එවශ්න්නද?  එේ වශ්චනයේ කදවශ්රේ බැගින් එවශ්න්න. 

QTH  ඔබ සිි න ස්ථානය කු ේද? (නෙරය කහෝ 
අේෂාංක, කේාංෂක)  

 ා සිි න ස්ථානය ...... කේ. 

QTR  නිවශ්ැරිය කේලාවශ් කු ේද?  නිවශ්ැරිය කේලාවශ් න්.........කේ.  

 

ාහත සඳහන් සියළු   Q-කේත ආධුනික ගුවශ්න්විුමලි ශිල්පීන් සා ාකනයයන්  භාවිත කරන ඒවශ්ාය. එබැවින් 

ඒවශ්ා කහොඳින්  තක තබාෙත යුතුය.  

පහත සඳහන් වශ්න්කන් ආධුනික ගුවශ්න්විුමලිය සඳහා භාවිත කනොවූවශ්්  ස හර විභාෙ ර්ණ ප්රවශ්ල දේනට 

ලැකබන Q-කේත සමූහයකි. 

 Q-කේතය  ප්රශ්ණයය පිළිතුර කහෝ උපකෙසණ 
QSK ඔබකේ සංඥාවශ් තුලින්  ාවශ් රවශ්නය කළහැකිද?   කේ සංඥාවශ් තුලින්  ට ඔබවශ් රවශ්නය 

කළහැකිය. 

QSR ඇ තු් සංඛ්යාතය (calling frequency) ඔස්කසේ 

ඔබවශ් අ තන්නද? 

ඇ තු් සංඛ්යාතය ඔස්කසේ අ තන්න. 

(බාධ්ාවශ්න් නිසා ඔබ කනොපැහැියලි.) 

QSS ඔබකේ සා ානය ්රියාකාරී සංඛ්යාතය කු ේද?  ා සා ාකනයයන් භාවිත කරන්කන්.....kHz   

QSU    ක   සංඛ්යාතය ඔසක්සේ පිළිතුරු කදන්නද? ක   සංඛ්යාතය ඔස්කසේ පිළිතුරු කදන්න.  

QTC යැී   සඳහා පණිවුඩ කීයේ තිකේද? ඔබ කවශ්ත යැී   සඳහා පණිවුඩ ......ේ ඇත. 

QTU ඔබකේ  ධ්යසථ්ානය විවශ් තවශ් ඇති කාල සී ාවශ්න් 

ක ොනවශ්ාද? 

 කේ  ධ්යස්ථානය ......සිට......දේවශ්ා විවශ් ත.. 

 


