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ජපරවදන 

      ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය පාඨමාලා ජේ ආරම්භය පිළිබඳ ඉතිහාසය දැනගැණීම කාහටත් 

ප්රජයෝජනවත් ියහැකිය. එබැින්ව එය ජමජසේ ඉදිරිපත් කරමි. 

      1981 වසර ජලෝක ආබාධිත වර්ෂය ජලස ප්රකාශවීමත් සමග එවකට “ “ශ්රී ලංකා ආධුනික 

ගුවන්විදුලි සංගමජේ” (Radio Society of Sri Lanka) සභාපතීත්වය දැරූ ජජෝන්ව ඊ අමරතංග මහතා 

(4S7JA) දෘශයාබාධිතයින්ව සඳහා ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය පිළිබඳ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන ලදී. 

එවකට සංගමජේ ජල්කම් ධුරය ජහබවූ ජක්.ජක්.ජී.කුලජසේකර මහතාජේ (4S7KG) පූර්ණ 

සහභාගීත්වය සහිතව රත්මලාන අන්වධිදයාලජයහි ආරම්භවූ ජමම පාඨමාලාවට රත්නපුර ගිලීමජල් 

ඕ.වී.ධර්මජසේන මහතා (පූර්ණ දෘශයාබාධිත) සහ තවත් කීපජදජනක් සිසුන්ව ජලස සහභාගි ිය. වසර 

දහයකට පසු ිභාගයට ජපනීසිට සුදුසුකම් ලැබූ ධර්මජසේන මහතා, ශ්රී ලංකාජේ ප්රථම දෘශයාබාධිත 

බලපත්ර ලාභියා බවට පත්ිය. ඔහුජේ සංඥානාමය 4S7OV ජේ. පසු කජලක අමරතංග මහතා සහ 

කුලජසේකර මහතාජේ වැඩපිළිජවලට මමද සහභාගී වූ අතර අමරතංග මහතාජේ අභාවජයන්ව පසු 

කුලජසේකර මහතා සහ මම එය ඉදිරියට ජගන ගිජයමු.    

       ජමහිදී සතියකට වරක් පැවැත්වූ සෑම පන්වතියක් සඳහාම මා ඉංග්රීසිජයන්ව පිළිජයල කරනලද 

සටහන්ව මාජේ පරිගණකජේ එක්ැසේවූ අතර පසු කජලක ඒවා පරිච්ජේද අටක් ජලස සංසේකරනය 

කජෙමි. දෘශයාබාධිතයින්ව සඳහාවූ පන්වති, ඔවුන්වජේ සහ රත්මලාන අන්වධ ිදයාලජේ අලසභාවය 

ජහේතජකාටජගන අභාවයට පත්වූ අතර ශ්රී ලංකා ආධුනික ගුවන්විදුලි සංගමජේ සාමාජිකයින්ව සඳහා 

තවදුරටත් එය කරජගන යමි. නවක සිසුන්ව ගණනාවකජේ ඉල්ලීම පරිදි ජමම පාඨමාලාව සිංහලට 

පරිවර්තනය කර වඩාත් ඵලදායී ජලස තවදුරටත් සංසේකරනය කජෙමි.  

    ජමම ිෂය සඳහා ඉංග්රීසි භාෂාජවන්ව පලවූ ග්රන්වථ සුලභ වුවත් සිංහල භාෂාජවන්ව එකම ග්රන්වථයක්වත් 

ජමජතක් පල වී නැති බැින්ව එම අඩුව පිරිමැසීමට ජමය ඉවහල් ජේය යනු මාජේ ිශේවාසයයි. 

 ජමහි RAE ිභාගය සඳහා වූ ිෂය නිර්ජේශයට අවශය කරුණු සියල්ල ඇතලත්වන අතර, ඊට 

වැඩිපුර වූ වැදගත් කරුණුද ඇතලත්ය. බලපත්රලාභින්වට අතයවශය ප්රාජයෝගික ජතාරතරු 

ජබාජහාමයක්ද ඊට ඇතලත්ය. 

ජේ.ටී.ිජේරත්න - 4S7VJ 

2014 ජනවාරි 
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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය - අන්වතර්ගතය 

ිදුලිය පිළිබඳ ඉතිහාසය 

ගුවන්විදුලිජේ පියා කවුද? 

ආධුනික ගුවන්ව ිදුලි ශිල්පය යනු කුමක්ද? 

ආධුනික ගුවන්ව ිදුලි ශිල්පජේ ආරම්භය 

හැම් ජර්ඩිජයෝ - HAM radio 

ගුවන්ව ිදුලි ශිල්පජේ මෑත අතීතය 

 

1 වැනි පරිච්ජේදය  ිදුලිය පිළිබඳ මූලධර්ම (ධාරාව, ිභව අන්වතරය, ප්රතිජරෝධය, ) 

1.1ිදුත් ආජරෝපන 

1.1.1 කූජලෝම් (Coulomb) 

        1.1.2 ජවනත් ඒකක 

        1.1.3 ආජරෝපන අතර සිදුවන අන්වතර් ක්රියා 

         1.1.3.1 නිරජේක්ෂ පාරජේදයතාව සහ සාජේක්ෂ පාරජේදයතාව   

 1.2  ිදුත් ධාරාව 

  1.2.1 ිදුත් ධාරාජේ දිශාව 

 1.3  ිදුත් ගාමක බලය (electro motive force – e.m.f.) 

  1.3.1  ිභව අන්වතරය (potential difference) 

  1.3.2  ිගාබ සහ ජවෝල්ටීයතා බැසේම 

   1.3.2.1  බැටරියක ිගාබ සහ අභයන්වතර ප්රතිජරෝධ 

  1.3.3  බැටරියක ධාරිතාව  (ඇම්පියර්-පැය) 

 1.4  සන්වනායක සහ පරිවාරක 

  1.4.1 සුසන්වනායක සහ කුසන්වනායක 

  1.4.2  පරිවාරක  

 1.5 ප්රතිජරෝධ (resistance) 

  1.5.1  ප්රතිජරෝධකතාව (resistivity) 

  1.5.2  සාජේක්ෂ ප්රතිජරෝධකතාව (relative resistivity) 

  1.5.3  ජලෝහවල ප්රතිජරෝධකතාව සහ සාජේක්ෂ ප්රතිජරෝධකතාව 

  1.6 සරල ධාරා (DC) සහ ප්රතයවර්තක ධාරා (AC) 

  1.6.1  සරල ධාරා 

  1.6.2  ප්රතයවර්තක ධාරා 

   1.6.2.1 ඒසී තරංග නිරූපනය 

 1.7  ඕම්ජේ නියමය 

  1.7.1  කර්ජචාෆේජේ නියම 

 1.8  ප්රතිජරෝධක 

  1.8.1  ප්රතිජරෝධක වර්ග 

  1.8.2 ප්රතිජරෝධය ජකජරහි උෂේණත්වජේ බලපෑම 

  1.8.3  සංයුක්ත ප්රතිජරෝධක  

   1.8.3.1 ජරේණිගත සංයුක්තය 

   1.8.3.2 සමාන්වතරගත සංයුත්තය 

  1.8.4 ප්රතිජරෝධක වර්ණ ජක්තය  

1.9 ශක්තිය සහ ක්ෂමතාව 

 1.9.1 ශක්තිය 

 1.9.2 ක්ෂමතාව 

  1.9.2.1 ප්රතිජරෝධයක ක්ෂමතාව 

 අභයාස 
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2 වැනි පරිච්ජේදය    (තරංග, ධාරිතාව, ජේරනය) 

 2.1 සයිනාකාර තරංග 

  2.1.1 අජනකුත් තරංග වර්ග 

 2.2  ප්රතයාවර්ත ිදුලිජේ ධාරාව, ජවෝල්ටීයතාය සහ ක්ෂමතාව 

  2.2.1 කුළු අගය (peak value) 

  2.2.2 ක්ෂණික අගය  (instantaneous value) 

  2.2.3 වර්ග මධයනය මූල අගය (r.m.s. value) 

   2.2.3.1 මධයනය අගය (average value)   

  2.2.4 ක්ෂමතාව (power) 

 2.3 ධාරිතාව (capacitance) 

  2.3.1 ධාරිත්රකය (capacitor)  ජහවත් ජකාන්වජඩන්වසර (condenser) 

  2.3.2 ධාරිත්රකවල ලක්ෂණ (properties of capasitors) 

  2.3.3 ධාරිතාජේ ඒකකය-ෆැරඩ් (Farad – unit of capacitance) 

  2.3.4 ධාරිතාවට බලපාන සාධක 

   2.3.4.1 පාරිදුත් නියතය (dielectric constant) 

   2.3.4.2 බිඳවැටීජම් ජවෝල්ටීයතාවය (breakdown voltage) 

  2.3.5  සමාන්වතර තහඩු ධාරිත්රකය 

  2.3.6  ජකාන්වජඩන්වසර වර්ග 

   2.3.6.1 ිචලය ධාරිත්රක (variable capacitor) 

   2.3.6.2 සේිර ධාරිත්රක (fixed capacitors) 

  2.3.7  ධාරිත්රක සංයුක්ත කිරීම සමක ධාරිතාව (equivalent capacitance) 

   2.3.7.1 සමාන්වතරගත සංයුක්තය (parallel combination) 

   2.3.7.2 ජරණිගත සංයුක්තය (series combination) 

   2.3.7.3 ජකාන්වජඩන්වසර ජදකක ජරණිගත සංයුක්තය 

   2.3.7.4  ජකාන්වජඩන්වසර රාශියක ජරණිගත සංයුක්තය 

  2.3.8 ජකාන්වජඩන්වසරයක තැනැපත්වන ශක්තිය 

   2.3.8.1  Bleed Resistor 

             2.4 ිදුතය සහ  චුම්බකත්වය  

  2.4.1 ධාරාජේ චුම්බක ඵල 

  2.4.2  චුම්බක   ජෂේත්රයක් තල ඇති සන්වනායකයක සිදු වන චලිතය 

  2.4.3 ිදුත් චුම්බක ජේරණය (Electro magnetic induction) 

   2.4.3.1 චුම්බක ජෂේත්රයක් තල ඇති සන්වනායනයන ජේරණය වන ධාරාව  

   2.4.3.2 ජේරතාව  (inductance) 

   2.4.3.3 ජේරතාව මත බලපාන සාධක 

   2.4.3.4 ජේරතාව ගණනය කිරීම 

  2.4.4 ජේරකජේ ප්රාජයෝගික භාිත 

  2.4.5 ජේරකයන්වහි ජරේණිගත සම්බන්වධය 

  2.4.6 ජේරකයන්වහි සමාන්වතරගත සම්බන්වධය 

  2.4.7 අන්වජයෝනය ජේරතාව සහ සේවයං ජේරතාව 

  2.4.8 ජේරකයක් තල ගබඩාවන ිදුත් ශක්තිය 

 2.5 කාල නියතය 

  2.5.1  C-R පරිපථයක කාල නියතය 

  2.5.2  L-R පරිපථයක කාල නියතය 

 අභයාස  
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3 වැනි පරිච්ජේදය   (ප්රතිබාධනය, සම්බාධනය, අනුනාදය,පරිනාමක, ක්ෂමතා සාධකය) 

3.1 ප්රතිබාධනය 

3.1.1 ධාරිත්රකමය ප්රතිබාධනය 

 3.1.2 ජේරතාමය ප්රතිබාධනය 

 3.1.3 ජරේණිගත සහ සමාන්වතරගත ප්රතිබාධන 

3.2 කලාව සහ කලා ජකෝණය (phase angle) 

 3.2.1 ප්රතිජරෝධ සඳහා කලා අන්වතරය (phase difference) 

 3.2.2 ධාරිත්රක සඳහා කලා අන්වතරය 

 3.2.3 ජේරක සඳහා කලා අන්වතරය 

 3.2.4 ධාරිත්රකයක සහ ජේරකයක පවතින කලා අන්වතරය 

3.3 සම්බාධනය (Impedance) 

 3.3.1 සම්බාධන සඳහා ඕම්ජේ නියමය 

3.4 අනුනාදය 

 3.4.1 ජරණිගත අනුනාද පරිපථ 

  3.4.1.1 අනුනාද සංඛ්යාත 

  3.4.1.2 අනුනාද වක්රය 

  3.4.1.3 ජරණිගත අනුනාද පරිපථයක  Q-සාධකය (Q-Factor) 

   3.4.1.3.1 Q-සාධකය සඳහා තවත් සූත්රයක් 

  3.4.1.4 ජසජලක්ිිි 

  3.4.1.5 අනුනාදජේදී සිදුවන ජවෝල්ටීයතා නැේම 

 3.4.2  සමාන්වතරගත අනුනාද පරිපථ 

  3.4.2.1සමාන්වතරගත අනුනාද පරිපථයක  Q-සාධකය 

 3.4.3 අනුනාද පරිපථ වල භාිත 

  3.4.3.1 ජරේණිගත පරිපථ 

  3.4.3.2 සමාන්වතරගත පරිපථ 

3.5 පරිනාමක (Transformer) 

 3.5.1 ිිධ වර්ගජේ පරිනාමක 

  3.5.1.1 ඔජටෝ ට්රාන්වසේජෆෝමර්  

 3.5.2 ජවෝල්ටීයතාය ධාරාව සහ වට ගණන්ව අතර සම්බන්වධතාව   

 3.5.3 පරිනාමකයක ක්ෂමතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව 

  3.5.3.1 මන්වදායන හානිය 

  3.5.3.2  සුළි ධාරා හානිය  

 3.5.4  (magnetizing current) 

3.5.5   පරිනාමකයක සම්බාධනය 

3.6 ජඩසිජබල් 

 3.6.1 ක්ෂමතාවයන්ව සැසඳීම 

 3.6.2 ජවෝල්ටීයතා සහ ධාරා සැසඳීම 

 3.6.3 ජඩසිජබල් සඳහා නිරජේක්ෂ අගය 

  3.6.3.1 ධ්වනිය සඳහා නිරජේක්ෂ ජඩසිජබල් අගය 

  3.6.3.2 ක්ෂමතා ලාභය සඳහා ජඩසිජබල් අගය 

  3.6.3.3 ජවෝල්ටීයතා ලාභය සඳහා ජඩසිජබල් අගය 

3.7 ක්ෂමතා සාධකය 

 3.7.1 ප්රතිජරෝධකයක සහ ජේරකයක ක්ෂමතා සාධකය 

 3.7.2 ජකාසේ  
 3.7.3 ක්ෂමතා සාධකජේ ප්රාජයෝගික වැදගත්කම 

අභයාස 
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4 වැනි පරිච්ජේදය (රික්ත කපාට, වර්ධක, අර්ධ සන්වනායක, ට්රාන්වසූඩර්)  

4.1 රික්ත කපාට 

 4.1.1 ත‘මයන ිජමෝචනය 

 4.1.2 කපාට වර්ගීකරණය 

  4.1.2.1 ඩජයෝඩ කපාට  
   4.1.2.1.1 සෘජුකරණය 

  4.1.2.2 ට්රජයෝඩ කපාට 

  4.1.2.3 ජටටජරෝඩ කපාට 

  4.1.2.4 ජපන්වජටෝඩ කපාට 

  4.1.2.5  රික්ත කපාට වල ිජශේෂ වර්ග 

   4.1.2.5.1 මැජික් අයි වෑල්ේ 

   4.1.2.5.2 Digital vbalve 

4.1.2.5.3 කැජතෝඩ කිරණ නෙය 

4.2 ක්ෂමතා වර්ධකය 

 4.2.1 වර්ධක පන්වති 

  4.2.1.1  A-පන්වතිජේ වර්ධක 

  4.2.1.2  B-පන්වතිජේ වර්ධක 

  4.2.1.3  C-පන්වතිජේ වර්ධක 

4.2.2  වර්ධක සාධකය 

 4.3 අර්ධ සන්වනායක 

  4.3.1 අර්ධ සන්වනායක ඩජයෝඩ  

   4.3.1.1 ඩජයෝඩ වර්ග 

    4.3.1.1.1 ජසලීනියම් ඩජයෝඩ 

    4.3.1.1.2 ජර්ජම්නියම් ඩජයෝඩ 

    4.3.1.1.3 සිලිකන්ව ඩජයෝඩ 

   4.3.1.2 ඩජයෝඩජේ ිිධ වර්ග සහ භාිත   

    4.3.1.2.1 ඩජයෝඩය සෘජුකාරකයක් ජලස   

    4.3.1.2.2 ඩජයෝඩය ේවාරයක් ජලස 

    4.3.1.2.3 ජසනර් ඩජයෝඩය 

    4.3.1.2.4 ආජලෝක ිජමෝචක ඩජයෝඩය(LED) 

    4.3.1.2.5 ජවරිකැේ (වැැක්ටර්) ඩජයෝඩය 

    4.3.1.2.6 ඩජයෝඩ් ඩිජටක්ටරය 

    4.3.1.2.7 ඩජයෝඩය සේිචයක් ජලස 

    4.3.1.2.8 ප්රකාශ ඩජයෝඩය 

 4.3.2 ට්රාන්වසිසේටරය 

  4.3.2.1 වර්ධක 

   4.3.2.1.1 ධාරා වර්ධක 

   4.3.2.1.2 ක්ෂමතා වර්ධක 

  4.3.2.2  වර්ධක පන්වති 

   4.3.2.2.1  A-පන්වතිජේ වර්ධක 

   4.3.2.2.2  B-පන්වතිජේ වර්ධක 

  4.3.2.3  ට්රාන්වසිසේටරය ජදෝලකයක් ජලස 

   4.3.2.3.1 ිචලය සංඛ්යාත ජදෝලකය (VFO)  

   4.3.2.3.2 සේඵඨික ජදෝලකය (chrystal oscillator) 

   4.3.2.3.3 හාර්ටලි සහ ජකාල්පිටසේ   ජදෝලක 

  4.3.2.4 ට්රාන්වසිසේටරය සේිචයක් ජලස  

 4.4  ට්රාන්වසේූසර්    
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                          අභයාස 

   

5 වැනි පරිච්ජේදය  (ග්රාහක, මූර්ජනය, ිමූර්ජනය, සම්ජේශක, ජක්ත සම්ජේශනය) 

5.1 ගුවන්විදුලි ග්රාහක 

 5.1.1 ගුවන්විදුලි ග්රාහකවල ලක්ෂණ 

  5.1.1.1 සංජේදිතාව (sensitivity) 

  5.1.1.2 ජසජලක්ිිි (selectivity) 

  5.1.1.3 සේථායිතාව (stability) 

 5.1.2 ගුවන්විදුලි ග්රාහක වර්ග 

     5.1.2.1 පුනර්ජනක ග්රාහක (regenarative receiver) 

     5.1.2.2 සෘජු පරිවර්තක ග්රාහක (derect conversion receiver)  

     5.1.2.3 සුසර ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත ග්රාහක 

     5.1.2.4 සුපර් ජහටජරාඩයින්ව ග්රාහක 

  5.1.2.4.1 ගු.සං. පියවර (RF stage)  

  5.1.2.4.2 ජදෝලක පියවර (Oscilator stage) 

  5.1.2.4.3 මිරක පියවර (mixer stage) 

  5.1.2.4.4 අතරමැදි සංඛ්යාත පියවර (IF stage) 

5.1.2.4.4.1 ප්රතිබිම්බ සංඛ්යාත බාධක (image fr.   interference) 

   5.1.2.4.5 අනාවරකය ජහවත් ිමුර්ජකය (det. or demodulator) 

   5.1.2.4.6 රවය සංඛ්යාත පියවර (AF stage) 

   5.1.2.4.7 සේවයංක්රිය ලාභ පාලකය (AGC) 

     5.1.2.5  සන්වනිජේදන ග්රාහක 

5.2  මූර්ජනය සහ ිමුර්ජනය 

 5.2.1  මූර්ජන වර්ග 

  5.2.1.1 ිසේථාර මූර්ජනය 

   5.2.1.1.1 මූර්ජන ප්රතිශතය 

   5.2.1.1.2 අධි-මූර්ජනය 

   5.2.1.1.3 මූර්ජන ක්ෂමතාව 

  5.2.1.2 සංඛ්යාත මූර්ජනය 

   5.2.1.2.1 සංඛ්යාත අපගමනය 

   5.2.1.2.2 මූර්ජන අංකය     

  5.2.1.3  SSB, LSB, USB  

   5.2.1.3.1 SSB සම්ජේශණජයහි ඇති වාසි  

5.3 සම්ජේශක 

 5.3.1 සේඵඨික ජදෝලක 

 5.3.2 ිචලය සේඵඨික ජදෝලක 

 5.3.3 ිචලය සංඛ්යාත ජදෝලක 

 5.3.4 සේපන්වධ සංඛ්යාත ජදෝලක 

 5.3.5 සංඛ්යාත ගුණක 

 5.3.6 ගු. සං. වර්ධක වර්ගීකරණය 

 5.3.7 සම්ජේශක සුසර කිරීම 

  5.3.7.1 ග්රිඩ් ියුනිං 

  5.3.7.2 ඇජනෝඩ් ියුනිං  

  5.3.7.3 ජලෝඩ් ියුනිං 

5.4 ජක්ත සම්ජේශණය   

 5.4.1  Keying Characteristics   

  5.4.1.1තරංග ජපරමුජන්ව සේවභාවය 
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  5.4.1.2 සංඛ්යාතජේ සේථායිතාව 

  5.4.1.3 කී-ක්ලික්සේ (Key clicks) 

  5.4.1.4 චර්ේ (chirp) 

  5.4.1.5 space wave or break wave 

  5.4.1.6 ජමෝසේ සීඝ්රතාව 

5.4.2 ජමෝසේ යතර සිකෙහැකි ක්රම 

 5.4.2.1 අධිජවෝල්ටීයතා සැපයුමට සම්බන්වධ කිරීම 

 5.4.2.2 කැජතෝඩයට සම්බන්වධ කිරීම 

 5.4.2.3 ග්රිඩයට සම්බන්වධ කිරීම 

 5.4.2.4 සේීන්ව ග්රිඩයට සම්බන්වධ කිරීම  

 5.4.2.5 අර්ධ සන්වනායක සහිත සම්ජේශක වලට සම්බන්වධ කිරීම 

5.4.3 break-in 

5.5 simplex 

5.6 duplex 

5.7 half duplex 

5.8 full duplex  

අභයාස 

 

6 වැනි පරිච්ජේදය  (සම්ජේශණ ැහැන්ව, ඇන්වජටනා, ප්රජේග සාධකය, ධ්රැවක ප්රසේථාර, තරංග ප්රචාරනය) 

6.1 සම්ජේශණ ැහැන්ව (Transmission lines) 

 6.1.1 තනි කම්බියකින්ව සමන්විත සම්ජේශණ ැහැන්ව (single wire feeder) 

 6.1.2 සමාන්වතර කම්බි සම්ජේශණ ැහැන්ව (parallel wire line) 

 6.1.3 ඒකාක්ෂ ැහැන්ව (Coaxial Cable) 

 6.1.4 ලාක්ෂණික සම්බාධනය (Characteristic Impedance) 

  6.1.4.1 සමාන්වතර කම්බි සම්ජේශණ ැහැනක ලාක්ෂණික සම්බාධනය 

  6.1.4.2 ඒකාක්ෂ ැහැනක ලාක්ෂණික සම්බාධනය 

  6.1.4.3 ලාක්ෂණික සම්බාධනය මනින්වජන්ව ජකජසේද? 

 6.1.5  ප්රජේග සාධකය (Velocity Factor) 

  6.1.5.1  ිදුත් දිග (electrical length) 

 6.1.6 සේථාවර තරංග (Standing Wave) 

 6.1.7 සේථාවර තරංග අනුපාතය (Standing Wave Ratio – SWR) 

  6.1.7.1 සේථාවර තරංග අනුපාතමානය (SWR meter) 

 6.1.8 පරාවර්තක සංගුණකය (Reflection Coefficient) 

 6.1.9 සේථාවර තරංග අනුපාතය සහ පරාවර්තක සංගුණකය අතර සම්බන්වධය 

 6.1.10  සේථාවර තරංග අනුපාතය සහ ජවෝල්ටීයතාව අතර සම්බන්වධය 

 6.1.11 සේථාවර තරංග අනුපාතය සහ ක්ෂමතාව අතර සම්බන්වධය 

6.2  ඇන්වජටනා 

 6.2.1 ඇන්වජටනාවන්වහි ලක්ෂණ 

  6.2.1.1 ඇන්වජටනාවක අනුනාදය 

  6.2.1.2 ිකිරණය 

  6.2.1.3 ධ්රැවීකරණය 

  6.2.1.4 දිශානතිය 

  6.2.1.5 ලාභය 

  6.2.1.6 සක්රිය ිකිරණ ක්ෂමතාව (Effective Radiated Power – ERP) 

  6.2.1.7 ිකිරණ ප්රතිජරෝධය 

  6.2.1.8 නිදහසේ අවකාශජේ තරංගවල ජේගය 
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  6.2.1.9  ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාව 

6.2.2 ඇන්වජටනා වර්ග 

 6.2.2.1සිරසේ ඇන්වජටනා, සර්වදිශානති (Omni-directional) 

 6.2.2.2 ේි-දිශානති ඇන්වජටනා (Bi-Directional antenna) 

  6.2.2.2.1 දිගු කම්බි ඇන්වජටනා (Long Wire antenna) 

  6.2.2.2.2 ේිධ්රැව ඇන්වජටනාව  (Dipole antenna) 

  6.2.2.2.3 සරල ේිධ්රැව ඇන්වජටනාව  (Simple Dipole antenna) 

  6.2.2.2.4 පූර්ණ තරංග ේිධ්රැව ඇන්වජටනාව  (Fullwave Dipole) 

    6.2.2.2.5  ඉන්වවර්ටඩ්-වී ඇන්වජටනා (inverted V antenna) 

    6.2.2.2.6   /4 ඇල-කම්බි ඇන්වජටනාව (4 half sloper) 

    6.2.2.2.7  ජලෝඩඩ් ඩයිජපෝල් ඇන්වජටනාව (Loaded Dipole) 

 6.2.2.3  වලයාකාර ඇන්වජටනා (Loop antenna) 

  6.2.2.3.1 වෘත්තාකාර ලූේ ඇන්වජටනාව (Circular Loop Antenna)  

  6.2.2.3.2 ක්ජවාඩ් ලූේ ඇන්වජටනාව (Quad Loop Antenna) 

  6.2.2.3.3 ජඩල්ට ලූේ ඇන්වජටනාව (Delta Loop Antenna)   

  6.2.2.3.4  චුම්බකිත වලයාකාර ඇන්වජටනාව (Magnetic Loop Antenna) 

   6.2.2.4 දිශානති (directional) ජහවත් ඒක-දිශානති (Unidirectional) 

    6.2.2.4.1 කියුබිකල් ක්ජවාඩ් ඇන්වජටනා (Cubical Quad) 

    6.2.2.4.2 යාගි (Yagi) ඇන්වජටනා 

    6.2.2.4.3 ක්වාගි (Quagi) ඇන්වජටනා 

    6.2.2.4.4 පරාවලයික ඇන්වජටනා 

    6.2.2.4.5 ග්රාහක ඇන්වජටනා (receiving antenna) 

   6.2.2.5  බහු තරංගපන්වති ඇන්වජටනා (multi band antenna) 

    6.2.2.5.1 බහුතරංග පන්වති ේිධ්රැව ඇන්වජටනා (multi-band dipole) 

    6.2.2.5.2 ඕෆේ ජසන්වටර් ේිධ්රැව ඇන්වජටනා (Off-centre Dipole)  

    6.2.2.5.3 ට්රැේ ඩයිජපෝල් ඇන්වජටනා (trap dipole antenna)  

     6.2.2.5.4 බහුතරංග පන්වති දිශානති ඇන්වජටනා   

  

   6.2.2.6 සාර්වදිශ ිකිරකය (isotropic radiator) 

6.3 ධ්රැවක ප්රසේථාර (poler diagram) 

6.4 තරංග ප්රචාරණය 

 6.4.1 අයනජගෝලීය ප්රචාරණය 

  6.4.1.1 අවජශෝෂණය 

  6.4.1.2 වර්තනය 

  6.4.1.3 පරාවර්තනය       

   6.4.1.3.1   D-සේථරය  

   6.4.1.3.2   E-සේථරය  

   6.4.1.3.3   F-සේථරය  

   6.4.1.4  Fading 

 

 6.4.2  ිකිරණ ජකෝණය (Angle of radiation) 

 6.4.3 බිම් තරංග (Ground wave) 

 6.4.4 අවධි ජකෝණය (Critical angle) 

 6.4.5 මගහැරි දුර සහ මගහැරි කලාපය (Skip distance and Skip zone) 

 6.4.6 අවධි සංඛ්යාතය (Critical frequency) 
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 6.4.7 උපරිම භාිත සංඛ්යාතය (Maximum Usable Frequency – M.U.F.)  

 6.4.8 අවම භාිත සංඛ්යාතය (Lowest Usable Frequency – L.U.F.) 

 6.4.9 දීර්ඝ පථය සහ ජකි පථය (Long path and Short path) 

6.5 හිරුලප චක්රය 

 6.5.1 උච්ච සංඛ්යාත තරංග ප්රචාරණය 

  6.5.1.1   160m-තරංග පන්වතිය 

    6.5.1.2   80m-තරංග පන්වතිය 

  6.5.1.3   40m-තරංග පන්වතිය 

  6.5.1.4   30m-තරංග පන්වතිය 

  6.5.1.5  20m-තරංග පන්වතිය 

  6.5.1.6   17m-තරංග පන්වතිය 

  6.5.1.7   15m-තරංග පන්වතිය 

  6.5.1.8  12m-තරංග පන්වතිය 

  6.5.1.9   10m-තරංග පන්වතිය 

  6.5.1.10  6m-තරංග පන්වතිය 

  6.5.1.11  WARC තරංග පන්වති 

අභ්යාස 

 

7වැනි පරිච්ජේදය  (ගැල්වජනෝමීටරය, මල්ිමීටරය, ඩිේමීටරය, ඇන්වජටනා ිශේජල්ෂකය, ඕසිලසේජකෝපය,  

    සංඛ්යාත මීටරය, ගුසං මිලිඇමීටරය, ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාමානය ) 

7.1 මිනුම් උපකරණ 

 7.1.1 ගැල්වජනෝමීටරය 

 7.1.2 ඇමීටරය 

   7.1.2.1 උපපථය ගණනය කිරීම 

   7.1.2.2 නිරවදය ඇමීටරයක් භාිතජයන්ව ක්රමාංකනය කිරීම 

 7.1.3 ජවෝල්ටමීටරය 

   7.1.3.1 උපපථය ගණනය කිරීම 

   7.1.3.2 නිරවදය ජවෝල්ටමීටරයක් භාිතජයන්ව ක්රමාංකනය කිරීම  

 7.1.4 ඕම්මීටරය 

 7.1.5 මල්ිමීටරය 

   7.1.5.1 ඩිගිටල් මල්ිමීටරය 

 7.1.6 සේථාවර තරංග අනුපාතමානය 

 7.1.7 ගු.සං. ක්ෂමතාමානය 

 7.1.8 ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාමානය (Field Strength Meter) 

 7.1.9 ගු.සං. මිලිඇමීටරය 

 7.1.10 සංඛ්යාත මීටරය 

 7.1.11 ඩිේමීටරය 

 7.1.12 ඇන්වජටනා ිශේජල්ෂකය 

 7.1.13 ඕසිජලාසේජකෝපය 

 7.1.14 සේජපක්ට්රම් ඇනලයිසරය 

         7.1.15  ඩමි ජලෝඩ් (Dummy Load) ජහවත් ඩමි ඇන්වජටනා 

7.2 ක්ෂමතා මිනුම් 

7.3 පීජසා ිදුත් ආචරනය Piezo Electric Effect 

 

8 වැනි පරිච්ජේදය  (ිජමෝචක නාමකරනය, බලපත්ර, නීතිරීති, බාධක අවහිරතා, සංඥා රජපෝර්ත, SKED, NET) 

8.1 හැඳින්වවීම 

8.2 ිජමෝචක නාමකරනය 
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8.2.1  පෙමුවැනි සංජක්තය (අකුරක්)  

 8.2.2  ජදවැනි සංජක්තය (අංකයක්)  

 8.2.3  තන්වවැනි සංජක්තය (අකුරක්)  

8.3 බලපත්ර ජකාන්වජේසි 

 8.3.1 ඉල්ුම්කිරීම 

 8.3.2 ඉල්ුම්කරු 

 8.3.3 බලපත්රය නිකුත්කිරීම 

 8.3.4 සංඥානාමය 

 8.3.5 වලංගුභාවය සහ අළුත් කිරීම 

 8.3.6 නවක පන්වතිජේ බලපත්ර 

 8.3.7 සාමානය පන්වතිජේ බලපත්ර 

 8.3.8 උසසේ පන්වතිජේ බලපත්ර 

 8.3.9 සේථාපිත කෙයුත සේථාන 

   8.3.9.1 ජංගම බලපත්රය 

   8.3.9.2 නාික-ජංගම ජහෝ ගුවන්ව-ජංගම 

   8.3.9.3 ආපදා සන්වනිජේදනය 

 8.3.10 ජලාේ ජපාත 

 8.3.11 බාධක සහ අවහිරතා 

   8.3.11.1 ජවනත් ග්රාහකයන්වට සිදුවන බාධා 

   8.3.11.2 බාධක ඉවත් කිරීජම් හැකියාව 

   8.3.11.3 බාධක පිළිබඳ පැමිනිලි 

   8.3.11.4 ිදුලි සංජේශ උපකරණ වලට සිදුවන අවහිරතා 

   8.3.11.5 භූගත කම්බි 

   8.3.11.6 සම්ජේශක ැහැන්ව වල අවහිරතා 

   8.3.11.7 ආරක්ෂක සංිධාන 

 8.3.12 සන්වනිජේදන සීමාවන්ව 

   8.3.12.1 සන්වනිජේදන භාෂා   

   8.3.12.2 සන්වනිජේදන පණිවුඩ වල සේවභාවය 

   8.3.12.3 නාද රටා ිකාශණය 

   8.3.12.4 වාහක තරංග ිකාශණය 

   8.3.12.5 අතාත්ික භාර (dummy load)  භාිතය 

   8.3.12.6 ආවරන (screening)     

 8.3.13 ජනාකෙයුත ජේ 

   8.3.13.1 තන්වවැනි පාර්ශවජේ පණිවුඩ 

   8.3.13.2 නීති ිජරෝධී පණිවුඩ 

   8.3.13.3 අප්රිය වචන 

   8.3.13.4 බලපත්ර රහිත අය 

   8.3.13.5 දීර්ඝ සම්ජේශන 

   8.3.13.6 ජවනත් රටවල ිජරෝධතා 

   8.3.13.7 ජවනත් තරංග පන්වති 

   8.3.13.8 ආපදා සංඥා 

   8.3.13.9 සංගීතය සහ ජවෙඳ දැන්වවීම් 

   8.3.13.10 වැරදි හැඟීම් ජදන සංඥා 

   8.3.13.11 නුසුදුසු වචන 

   8.3.13.12 දුරකථන පේධති සම්බන්වධ කිරීම් 

 8.3.14 බලධාරීන්වජේ පරීක්ෂාව 

 8.3.15 ආපදා සංඥාවන්වට ප්රතිචාර දැක්වීම       

 8.3.16 භාිත කෙයුත සංඛ්යාත 
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 8.3.17 ITU ජරගුලාසි 

 8.3.18 උපකරණවල හිමිකම් පැවරීම 

 8.3.19 අනවසර පුේගලයින්ව        

    8.3.20 බලපත්රය අවලංගුවීම 

      8.3.21 මහජන සුභසිේධීන්ව 

 8.3.22 බලපත්රය අළුත් කිරීම 

 8.3.23 නව නීති-රීති 

 8.3.24 බලපත්රය අවලංගු කිරීම ජහෝ භාිතය තහනම් කිරීම 

8.4 ක්රියාත්මක කිරීජම් ක්රම සහ ිධි 

 8.4.1 උපකරණ සේථාපිත කිරීම 

 8.4.2 උච්ච සංඛ්යාත (HF)  ක්රියාත්මක කිරීම 

   8.4.2.1 සන්වතතික තරංග (CW)  ක්රියාත්මක කිරීම 

   8.4.2.2  CQ - ඇමතම් (CQ-calls) 

    8.4.2.2.1  CQD-ඇමතම් 

   8.4.2.3 දිශානති ඇමතම් 

 8.4.3 සංඥා රජපෝර්ත (RST) 

   8.4.3.1 කියවීජම් හැකියාව 

   8.4.3.2 සංඥාජේ ප්රබලතාව 

   8.4.3.3 හජෙහි මිහිරිභාවය 

8.4.3.4  සංඥා රජපෝර්තව ජදන ආකාරය 
       
 8.4.4  කලින්ව කතිකා කරගත් සංවාද 
  8.4.4.1 දුරකථනජයන්ව ජහෝ ජවනත් මාධයයකින්ව 
  8.4.4.2 සේජකඩ් (SKED or schedule) 
  8.4.4.3 සන්වනිජේදන ජාල (NET or network) 
            අභයාස 

ආධුනික ගුවන්විදුලිය සඳහා  Q - ජක්තය 

International Phonetic Alphabet 

ජකි ජයදුම් 

RST   ජක්තය 

ජමෝසේ සන්වනිජේදය සඳහා වූ ජකි ජයදුම් 

ජමෝසේ ජක්ත වල සම්මත ප්රමිතීන්ව 

ිරාම ලකුණු 

ජමට්රික් ඒකක 

SWG data 

DTMF data 

පාරිභාෂික වචන 
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         ිදුලියට සම්බන්වධ සංසිේධියක් පිළිබඳව ප්රථම වරට ලිඛිත සාක්ෂියක් ජලස වාර්තා වී ඇත්ජත් 

බුදුන්ව වහන්වජසේ  ිසින්ව ජේශනා කරනලද “පන්වසිය පනසේ ජාතක” ජපාජතහිය. එහි සඳහන්ව 

“උම්මේග”” ජාතකජයහි, මජහෞෂධ පණ්ඩඩිතයන්ව ිසින්ව ගේවක් පමණ දුරට කනින ලද උමජගහි එක් 

ජබාත්තමක් ඔබනිට මුළු උමගම ආජලෝකමත් ජවන බවත්, තවත් ජබාත්තමක් ඔබනිට එහි 

ජදාරවල් ිවෘත ජවන බවත් සඳහන්ව ජේ. අප දන්වනා අයුරු ජම්වා සිදුකෙහැක්ජක් ිදුලිජයන්ව පමණි. 

ජමය අවුරුදු දසදහසේ ගණනක් පැරණි සිදුවීමක් වන අතර පහත සඳහන්ව වන්වජන්ව පැහැදිලි ඉතිහාසයක් 

සහිත සිදුවීම් මාලාවකි. 

       ේලාසේික් පෑනක් ජහෝ පනාවක් ියලි ජකසේවල පිරිමැදීජමන්ව පසු කුඩා කඩදාසි ජහෝ රිජිජෆෝම් 

කැබලි වැනි සැහැල්ු ද්රවය ඊට ආකර්ෂණය වන බව ඔබට දැකිය හැකිය. (ජමය කෙහැක්ජක් ියලි 

පරිසරයක පමණි.) ඇම්බර් (ලාකඩ වැනි ද්රවයයක්) කැබැල්ලක් ජසේද ජරදි කැබැල්ලක පිරිමැදීජමන්ව 

ජමවැන්වනක් සිදුවන බව මුලින්වම ජසායාගත්ජත් ක්රි.පූ. 600 කාලජේ ිසූ ග්රීක දාර්ශනිකජයක් වූ 

“තේල්ස්” බව ඉතිහාසගතවී ඇත. චුම්බකත්වය පිළිබඳ මූලික ජසායාගැනීම්ද සිදුකර ඇත්ජත් ජමාහු 

ිසිනි. 

    ආචාර්ය “විලියම් ගිල්බට්” (1544 – 1603) චුම්බකත්වය පිළිබඳව ිධිමත් පරීක්ෂණ කරනලද 

ිදයාඥජයකි. පෘිිජේ උත්තරධ්රැව ප්රජේශජේ පිහිි ිශාල කාන්වදම් කන්වදක් ජහේතජකාටජගන 

චුම්බක මාලිමාවක් (magnetic compass) උතරු-දකුණු දිශා එල්ජල් පිහිටන බව කියැජවන පැරණි 

මතය බිඳ දමා මුළු පෘිියම ිශාල චුම්බකයක් බව ජහජතම ප්රකාශ කරනලදී. ිදුත් ආජරෝපන 

පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ කරනලද ඔහු නිගමනය කර ප්රකාශ කරනලේජේ අජලෝහ වර්ග එජලස 

ආජරෝපනය කෙහැකි වුවද, ජලෝහ වර්ග එජසේ කෙජනාහැකි බවය. නමුත් එම නිගමනය වැරදි බව 

1734 දී “ඩූත ්” ිසින්ව ජපන්වවා ජදන ලදී. ඔහු ප්රකාශ කජෙේ ජලෝහ කැබැල්ල අතින්ව ජනාඅල්ලා වීදුරු 

වැනි පරිවාරක මිටකට සිකෙිට ආජරෝපනය කෙහැකි බවය. එනමුදු ඊට පදනම්වූ ිදුත් 

සන්වනායක සහ පරිවාරක යන ජදවර්ගය නම් කරනලේජේ 1729 දී “ස්තෙ ාන්  තර්” ිසිනි.   

   1752 දී අජමරිකානු ජාතික “තබන්ජමින්  ෑන්ලීන්” ිසින්ව අන්වතරාදායක පරීක්ෂණයක් 

කරනලදී. අකුණු කුනාටු සහිත වැසි වලාකුලක් අසලට යවනලද සරුංගලයක නූල සහ, ඔහුජේ අජත් 

තිබුන යතරු කැැල්ල අතර ඇතිවූ ිදුලි පුළිඟුවක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. අකුණක් යනු අධික ජලස 

ධන ආජරෝපිත සහ සෘණ ආජරෝපිත සේථාන ජදකක් අතර ගලායන අධික ිදුත් ආජරෝපන බව 

නිගමනය කෙ ඔහු ධන සහ සෘණ ආත ෝපන පිළිබඳ සංකල්පය මුලින්වම ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඔහුජේ 

සුිජශේෂී නිර්මාණයක් වූ අකුණු සන්වනායකය අද දක්වා භාිත ජේ. ිදුතය තරලයක් බවත්, ධන 

ආජරෝපිත ජපජදසක සිට සෘණ ආජරෝපිත ජපජදසක් ජවත, එය ගලායන බවත් ඔහු ප්රකාශ කරන ලදී. 

නමුත් අද පිළිගැනීම වන්වජන්ව ඉජලක්ජට්රෝන සෘණ අග්රජේ සිට ධන අග්රය ජවත ගලායන බවත්, ධන 

ආජරෝපන ධන අග්රජේ සිට සෘණ අග්රය ජවත ගලා යනු ඇතැයි සැලකියහැකි බවයි. ජම් අනුව ධන 

අග්රජේ සිට සෘණ අග්රය ජවත  ිදුලි ධාරාවක් ගලායන බව සම්මතයක් ජලස පිළිගැජන්ව. 

    බ්රිතානය ජාතික “මයිකල්  ැ තේ” ිදුතයට අතිිජශේෂ දායකත්වයක් ලබාදුන්ව ිදයාඥජයකි. 

ිදුලි ජමෝටරය, ඩයිනජමෝව (Dynamo) ජහවත් ිදුලි ජනකය, (generator, Alternator)   

පරිනාමකය (transformer), ගැල්වජනෝමීටරය ආදිය ඔහුජේ ජසායාගැනීම් වල ප්රතිඵල ජලස දැක්ිය 

හැකිය. 1791 සැේතැම්බර් 22 වැනි දින දුේපත් කම්මල්කරුජවකුට දාව උපන්ව මයිකල් වැඩිදුර 

අධයාපනයක් ජනාලබා ජපාත් සාේපුවක ැකියාවක නිරතිය. එහිදී නිතර ජපාත් කියවීජමන්ව ලැබූ 

ිදයාත්මක දැණුම වැඩි දියුණු කරගැනීම සඳහා “ශ්රීමේ හම්රි තේවි”ජේ පර්ජේශන සහකරුජවක් 

වීමට අවසර පැතීය. ජමාවුන්ව ජදජදනාජේ එක්වීම ිදයාජේ දියුණුවට මහත් රුකුලක් ිය. 

  “මයිකල්  ැ තේ” ිසින්ව ජේරණය පිළිබඳ පර්ජේශණ කරන කාලජේදීම අජමරිකානු ජාතික 

“තජෝස ් තහන්ි” (1797 – 1878) ිසින්වද ඒ පිළිබඳ පර්ජේශණ කරමින්ව සේවයංජේරනය (Self 
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Inductance)  පිළිබඳ සිේධාන්වත ඉදිරිපත් කරනලදී. ඊට ගරු කිරීමක් ජලස ජේරතාවජේ ඒකකය 

“ජහන්වරි” ජලස හඳුන්වවනු ලැජේ. 

   ිදුත් චුම්බක ජේරණය (electro magnetic induction)  පිළිබඳ ජනාජයක් පර්ජේශණ කරනලද 

“හාන්ස් ක්රිස්ියන් අර්ස්ෙේ” නමැති ජඩන්වමාක් ජාතික ිදයාඥයාට ගරුකිරීමක් ජලස චුම්බක 

ජේරණජේ ඒකකය “අර්සේටඩ්” (Oerstad)  ජලස හැඳින්වජේ. 

    ිදුත් චුම්බක ජේරණය පිළිබඳ පර්ජේශණ කරනලද  රුසියානු ජාතික “තහන්ිච් තෙන්ස්” 

^Heinrich Lenz&   1833 දී ජේරිත ධාරාජේ දිශාව සඳහා ජලන්වසේජේ නියමය ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

   ප්රංශ ජාතික “අන්වජෙ මාරි ඇම්පියර්” (1775 – 1836) ිසින්ව ධාරාවක් ජගනයන සන්වනායක ජදකක් 

අතර ක්රියා කරන ආකර්ශන සහ ිකර්ශන බල පිළිබඳව ජනාජයක් පර්ජේශණ කරනලදී. ජමාහුජගන්ව 

ලද දායකත්වයට ගරු කිරීමක් ජලස ධාරාජේ ඒකකය “ඇම්පියර්” ජලස නම්කර ඇත. 

   1799දී “ඇතෙස්සැන්රා ත ෝල්ො” (Alessandra Volta) ිසින්ව, ජලෝහ තහඩු ජදකක් ුනු දියරතල 

බහා ප්රථම රසායනික ිදුත් ජකෝෂයද එවන්ව ජකෝෂ ගණනාවක් ජරේණිගත ජලස සකසේ කරමින්ව වැඩි 

ධාරාවක් ලබාගතහැකි බැටරියක්ද මුල්වරට නිපදවන ලදී. “ජවෝල්ට” නමැති, ිදුත් ගාමක බලජේ 

ඒකකය භාිතයට ගැනුජන්ව ඔහුට ගරු කිරීමක් වශජයනි.  

   ිදුලි පහන මුලින්වම නිපදවන ලේජේ 1802 දී “හම්ි තේවි” ිසිනි. ඔහු ේලැිනම් කම්බියක් 

සූත්රිකාව ජලස භාිත කරනලදී. සුළු ජේලාවකින්ව සූත්රිකාව ද්රවවූ නිසාත් එහි ආජලෝකය ප්රමාණවත් 

ජනාවන නිසාත් එය ප්රාජයෝගික ජනාවීය. 1809 දී  ඔහුජේම නිශේපාදනයක්වූ කාබන්ව-චාප පහන 

(Carbon Arc Lamp) වඩාත් ප්රාජයෝගික ිය. ජමහිදී බැටරියකට සම්බන්වධ කරනලද කාබන්ව කූරු 

ජදකක් යන්වතමින්ව ගැජටනජලස තැබූිට ිදුත් ිසර්ජනයක් හටගැනීජමන්ව අධික ආජලෝකයක් සහ 

තාපයක් ලැජේ. අද භාිත කරන ිදුත් පෑසේසුම් (Arc Welding) ක්රමය ජමහි ප්රතිඵලයකි. වඩාත් 

ප්රාජයෝගිකවූ සූත්රිකා පහනක් නිපදවන ලේජේ 1879 දී “ත ෝමස් අල් ා එඩිසන්” ිසිනි.  

සන්ිතේදනතේ ආ ම්භ්ය 

     1809 දී “සැමුජවල් ජතෝමසේ ” ිසින්ව නිර්මාණය කරනලද ිදුත් රිජල් (Relay) නමැති උපාංගය 

ජහේතජකාටජගන සන්වනිජේදනජේ ජපරලියක් ඇතිිය. ජම් වනිය තිබූ දියුණුම සන්වනිජේදන ක්රමය 

වූජේ කි.මී. කීපයක ජපජනනජතක්මානජේ සිින ජදජදජනක් අතර සිදුජකජරන “ජසමජෆෝර්” 

(semaphore) නමැති දෘශය සන්වනිජේදනයයි. එහිදී දෑතට ගත් ජකාඩි ජදකක ිිධ පිහිටීම් මගින්ව 

නිරූපනය කරන ඉංග්රීසි අකුරු මගින්ව සන්වනිජේදනය කරනු ලබයි. එම පැරණි ක්රම අබිභවා යමින්ව 

ජටලිග්රාෆේ ක්රමය ආරම්භ ිය.  

     1840 දී “සැමුජවල් ජමෝසේ ” ඉදිරිපත් කරනලද ජමෝසේ ජක්තය භාිත කිරීම ජහේතජකාටජගන 

ජටලිග්රාෆේ පණිවුඩ වඩාත් නිවැරදිව සහ ක්රමවත් ජලස හුවමාරු කරගැනීමට අවසේථාව සැලසුනි. 

ජමහිදී ඉංග්රීසි අකුරු ිසිහය සහ ඉලක්කම් දහයටත් ිරාම ලකුණු සියල්ලටමත් එකිජනකට ජවනසේ 

ජමෝසේ ජක්ත අර්ථ දක්වා තිබීම වැදගත් පහසුකමක් ිය. ජමහි ඇති සෑම ජක්තයක්ම “තිත” සහ “ඉර” 

(dot and dash) යන ජදජකහි ිිධ සංජයෝජන වලින්ව සමන්විත ිය. “තිත” සඳහා ජමෝසේ යතර එක් 

වරක් ඔබන අතර “ඉර” සඳහා ජදවරක් එබිය යුතය. එිට රවනය වන ික් ික් හෙ ජහේතජකාටජගන 

ජමම ක්රමය සිංහජලන්ව හඳුන්වවන්වජන්ව “ිකි-ටක්ක” ක්රමය යනුජවනි. 1960-70 යුගජේ ලංකාජේ 

තැපැල් කන්වජතෝරු වල ිදුලිපණිිඩ යැවීම සඳහාත්, දුම්රිය ජද ජ පාර්තජම්න්වතජේ ටැේලට 

මාරුකිරීජම් පණිිඩ යැවීම සඳහාත් ජමම ක්රමය භාිත ජකරින. පසුව ජමය වැඩි දියුණු කරමින්ව, ික්-

ික් යන හෙ ජවනුවට නො හෙක්  ජයාදා ගනිමින්ව ඉතා සුමිහිරි ජමෝසේ ක්රමයකට එය පරිවර්තනය 
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කරනු ලැබීය. පසුව 1851 දී ඉදිරිපත් කරනලද ජාතයන්වතර ජමෝසේ ජක්තය (International Morse 

code) ජහේතජකාටජගන ජලාවපුරාම ජටලිග්රාෆේ ක්රමය නියමිත ප්රමිතියකට අනුව ප්රචලිතිය.  

   1870 දී “ඇජලක්සැන්වඩර් ග්රැහැම් ජබල්” ිසින්ව නිපදවන ලද දුරකථනය අජමරිකාව තල සීජඝ්රයන්ව 

ජනප්රියත්වයට පත්ිය. දුරකථනය පිළිබඳව තවත් රසවත් කථාවක් ඇත. දුරකථනය නිපදවූ ග්රැහැම් 

ජබල් පෙමුව Hello කියමින්ව ඇමතජේ, ඔහුජේ භාර්යයාව වූ Margaret Hello ජවතය. හජලෝ යන 

වචනජේ ආරම්භය එයයි.  

   ඉජලක්ජට්රානික ිදයාජේ ආරම්භය ජලස සැලකියහැකි වන්වජන්ව “විලියම් ලූලස්” ිසින්ව 1870 දී 

පමණ නිපදවන ලද, ක්රූක්සේ නෙයයි.  ජමය, “කාල්  ර්ඩිනන් බ්රඋන්” ිසින්ව නිපදවූ කැජතෝඩ 

කිරණ නෙජේ (cathode ray tube - CRT) පෙමු අදියර  

ජලස සැලජක්. රූපවාහිනිය සහ ඕසිජලාසේජකෝපජයහි 

ඇති ප්රධානතම උපාංගය ජමයයි. 1884 දී රික්ත 

කපාටය නිර්මාණය කිරීමත් ඊට සමගාමීව බ්රිතානය 

ජාතික “ෆේජලමිං” ිසින්ව නිපදවනලද ඩජයෝඩ 

කපාටයත්, එය වැඩිදියුණු කරමින්ව, අජමරිකානු ජාතික 

“ලී ඩීජෆාරසේට” ිසින්ව 1906 දී නිපදවූ ට්රජයෝඩ කපාටය 

ජහේතජකාටජගන ගුවන්විදුලි ශිල්පජේ අතිිශාල 

දියුණුවන්ව සිදුිය. 1888 දී ජර්මන්ව ජාතික “ජහන්වරිච් 

හර්ටසේ” ිසින්ව ගුවන්විදුලි තරංග වල පැවැත්ම 

ජසායාගැනීමත් සමග  ැහැන්ව රහිත සන්වනිජේදන 

(wireless  communication) ක්රම ආරම්භ ිය. 

ගු න්විදුලිතේ පියා කවුද? 

    ගුවන්විදුලිජේ නිර්මාතෘ, ඉතාලි ජාතික “ගුග්ලලිල්තමෝ මාතකෝි”ද (1874 – 1937) නැතජහාත් 

ඉන්වදියානු ජාතික “තජගදීශ් චන්ර තබෝස්”ද, (1858 -1937) නැතජහාත් රුසියානු ජාතික 

“ඇතෙකසැන්ඩර් තපාතපෝේ” ද, (1859-1905)  යන්වන මතජේදයට තඩුදුන්ව කරුනකි. 1895 දී 

මාජකෝනි ිසින්ව නිපදවන ලද පුළිඟු සම්ජේශකය භාිතජයන්ව ජමෝසේ සංඥා ක්රමය ඇසුජරන්ව, 

ඉතාලිජේදී මීටර සිය ගණනක් දුරට ැහැන්ව රහිතව සන්වනිජේදනය කරනලදී. එම වසජර්ම (1895) 

ජබෝසේ ිසින්ව නිපදවූ උපකරණ මගින්ව නිකුත් කෙ ගුවන්විදුලි සංඥා ඇසුජරන්ව කල්කටා නගරජේ 

සැතපුමක් දුරින්ව තිබූ සීනුවක් නාදකර ජපන්වවීය. 1898 දී ජබෝසේ ිසින්ව මිලිමීටර කීපයක තරංග 

ආයාමය සහිත ක්ුද්ර තරංග (micro wave) වල පැවැත්ම ප්රථම වරට අනාවරනය කරනලදී. 1895 

වසජර්ම “ජපාජපෝේ” ිසින්ව අකුණු-සැර වලින්ව නිකුත් ජකජරන ගුවන්විදුලි සංඥා ලබාගතහැකි 

ග්රාහකයක් (radio receiver) ප්රථම වරට නිපදවූ බවට වාර්තා වී ඇත. පසුව ජමෝසේ සංඥා සහිත 

සම්ජේශකයක්ද ඔහු ිසින්වම නිපදවන ලදී. ජලෝහමය වසේූන්වජගන්ව ගුවන්විදුලි තරංග පරාවර්තනය 

ජවන බව 1897 දී ජපාජපෝේ ිසින්ව අනාවරනය කරන ලදී. පසුකජලක ජර්ඩාර් පේධති නිපදවීම සඳහා 

පදනම් වූජේ ජපාජපෝේ ජේ ජමම ජසායාගැනීමය. 

        මාජකෝනි ිසින්ව ගුවන්විදුලි උපකරණ සඳහා ජේටන්වට බලපත්රයක් ලබාජගන වයාපාරික 

වශජයන්ව ඒවා නිපදවූ අතර ජබෝසේ ිසින්ව ජේටන්වට බලපත්ර සඳහාත්, වයාපාර සඳහාත්, උනන්වදුවක් 

ජනාදක්වා තම පර්ජේශණ කරජගන ගිය බැින්ව ඔහු එතරම් ප්රසිේධියට පත් ජනාිය.  

 

Triode valve invented by Lee 

Dee Forest - 1907 
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ආධුික ගු න්විදුලි ශිල්පය යනු කුමලද? 

   ජමය ජලාව වටා සිින ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්ව සමග තම අදහසේ හුවමාරු කරගැනීමට ඇති 

පහසුම, ලාභදායී මාර්ගයකි. නවීන දුරකථන සන්වනිජේදන පේධති සඳහා,ජනාජයකුත් උපකරණ 

රාශියක් අවශය ජේ. එනම් තමාජේ සහ අජනක් අන්වතජේ ඇති උපකරණ වලට අමතරව දුරකථන 

හුවමාරු මධයසේථාන, දුරකථන ැහැන්ව, චන්විකා මධයසේථාන සහ කෘත්රිම චන්විකා ආදියයි. අති නවීන 

අන්වතර්ජාල පේධති සඳහා ඉහතකී සියල්ලටම අමතරව ජලාවපුරා ඇති පරිඝනක රාශියකුත් හවුල් 

ජවයි. නමුත් ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පිජයකුට අවශය වනුජේ තමා සන්වතකජයහි ඇති, තම නිවජසේ 

සිකරඇති ගුවන්විදුලි සම්ජේශක සහ ග්රාහක පේධතිය පමණි.  

    ගුවන්විදුලි  තරංග ප්රචාරණය සහ ඇන්වජටනා පේධති ආදිය පිළිබඳ පර්ජේශණ කරන්වනන්වට 

ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය මගින්ව අති ිශාල ජසේවාවක් ඉටුජේ. එපමණක් ජනාව ජමාවුන්වජේ 

පර්ජේශණවල ප්රතිඵල සහ දත්ත නවීන සන්වනිජේදන ක්ජෂේත්රජයහි දියුණුවට ඉමහත් දායකත්වයක් 

ලබාදී ඇත.  

ආධුික ගු න්විදුලි ශිල්පතේ ආ ම්භ්ය 

   ජහන්වරිච් හර්ටසේ ිසින්ව ගුවන්විදුලි තරංගවල පැවැත්ම ජසායාගැනීමත්, ගුේලිල්ජමෝ මාජකෝනි සහ 

ලීඩීජෆාරසේට ිසින්ව රික්ත කපාටය (vaccum tube valve) නිපදවීමත් සමග ැහැන්ව රහිත ගුවන්විදුලි 

(wireless) සන්වනිජේදන ක්රමවල සීඝ්ර දියුණුවක් සිදුිය. ිදයාඥයින්වට පමණක් සීමාව තිබූ ගුවන්විදුලි 

ශිල්පය, ිජශේෂ උනන්වදුවක් දක්වන සාමානය ජනතාව අතරට ගලායන්වනටිය. (1900 – 1908). 

අජමරිකාවතල දහසේ ගණන්ව සාමනය ජනතාව ිජනෝදාංශයක් ජලසත්, පරීක්ෂණාත්මකවත් ගුවන්ව 

ිදුලි සම්ජේශක (transmitter)  සහ ග්රාහක (receiver)  උපකරණ භාිත කරන්වනට ජපෙඹුනි. 

  අළුත් ප්රශේණයක ජපරනිමිති පහෙවන බව වටහාගත් අජමරිකානු රජය, ජම් සඳහා නව නීති-රීති 

මාලාවක් ඉදිරිපත් කරමින්ව වර්ෂ 1908 දී “ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවාව” (Amateur Radio Service) 

නීතිගත කරනලදී. 

හැම් තර්ඩිතයෝ - HAM Radio 
  ආරම්භජේදී ඇජමරිකාජේ හාවඩ් ිශේවිදයාලජේ “ඇල්බට් හයිමන්” ිසින්ව කරනුලබන පරීක්ෂණ 

වලට, ඔහුජේ මිතරන්ව ජදජදජනක් වන, “තබාබ් ඇල්මි” සහ “තපගී මර්තර්” සහභාගි ිය. ඔවුන්වජේ 

නම්වල මුල අකුරු තජනන්ව “හැම්” යන වචනය සෑදී ඇත.  

Hyman, Almy, Murray = HAM 

ජම් අනුව ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය “හැම් ජර්ඩිජයෝ” නමැති අනවර්ථ නාමජයන්වද හඳුන්වවනු 

ලැජේ. 

 

ගු න්විදුලි ශිල්පතේ මෑ  අතී ය 

     වර්ෂ 1939 දී ඇජමරිකාජේ ජබල් ිදයාගාරජේදී “ සල් ඕල්” සහ “ත ෝල්ෙර් බ්රැතට්න්” ිසින්ව 

අර්ධ සන්වනායක පිළිබඳ පර්ජේශණ කරන ලදී. ජම් සඳහා ජර්ජම්නියම්, සිලිකන්ව සහ ගැලියම් 

ආසනයිඩ් භාිතයට ගැනුනි. ජමම පර්ජේශණ වල ප්රතිඵලයක් ජලස ට්රාන්වසිසේටරය නිපදවන ලේජේ 

1947 ජදසැම්බර් 23 වැනිදා, ජබල් ිදයාගාරජේදී බව ජල්ඛ්නගතවී ඇත. ජම් සඳහා දායකවූ “තජෝන් 

බ්රැඩීන්”, “ත ෝල්ෙර් බ්රැතට්න්” සහ “විලියම් ත ාලතල්” යන ජභෞතික ිදයාඥයින්ව හට 1956 දී 

ජනාජබල් තයාගය හිමි ිය. ජමම ජසායා ගැනීම 1947 දී සිදුවුවත්, ට්රාන්වසිසේටරජේ ිශාල වශජයන්ව 

නිශේපාදනය ඇරඹූජේ 1960 දී පමණ ජේ.  
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  ට්රාන්වසිසේටරජේ ජසායාගැනීම පිළිබඳ තවත් ිජශේෂ කරුණක් ඇත. එනම් 1939 දී බයිජපෝලර්  

ට්රාන්වසිසේටරය (bipolar transistor) ජසායාගැනීමට කලකට ජපර 1928 දී ෆීල්ඩ්ඉජෆක්ට 

ට්රාන්වසිසේටරය (field effect transistor - FET) ජසායාගත් බව වාර්තාගතවී ඇත. 

   අජමරිකානු ජාතික ජභෞතික ිදයාඥජයක්වූ “ලෙැ න්ස් තමල්වින් තසනර්” (1905 – 1993) ිසින්ව 

පරිවාරකයන්වහි බිඳවැටීජම් ජවෝල්ටීයතාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරමින්ව ඩජයෝඩයක බිඳවැටීජම් 

යාන්වත්රනය පැහැදිලිකරන ලදී. එම කරුණු පදනම් කරජගන ජබල් ිදයාගාරජේදී  “ජසනර් 

ඩජයෝඩය” (zener diode)  නිපදවන ලදී. 

  වර්ෂ1958 සැේතැම්බර් 12 වැනි දින පෙමු සංග්රහිත පරිපථය(integrated circuit - IC)  නිපදවා 

ඉදිරිපත් කරනලද   “ජැල කිල්ි” ජවත ජනාජබල් තයාගය ප්රදානය කර ඇතත් ජමම වකවානුජේදීම 

“ත ාබට් තනායීස්” ිසින්වද ජවනමම පර්ජේශණ කර සංග්රහිත පරිපථයක් නිපදවා ඇත. 

පැ ණි ූප ාහිිය තහ ේ දු  තස්යා  

   සේජකාටලන්වත ජාතික “තොගී තබයාර්ේ” ේසින්ව වර්ෂ 1926 දී රූපවාහිනිය නිපදවන ලදී. සරල 

උපකරණයක් වූ ජමහි ප්රධාන අවයව ජදකක් ිය. පෙමුවැන්වන, ලැජබන ිජශේෂිත ගුවන්ව ිදුලි 

තරංගයට අනුව ිචලනයවන දීේතියක් සහිත නිජයාන්ව බල්බයකි. ජදවැන්වන නම් සිදුරු තලින්ව 

බල්බජයහි ආජලෝකය ජපජනන අයුරු, සර්පිලාකාර පථයක සිදුරු ිද ඇති, නියමිත ජේගයකින්ව 

භ්රමණය වන තැියකි.  

යාගි දිශානති (directional) ඇන්තෙනා  

   ඉතාමත් ජනප්රිය දිශානති ඇන්වජටනාවක් වූ “යාගී” ජහවත් “යාගි-උඩ” ඇන්වජටනාව නිපදවන 

ලේජේ 1926 දී “හිතඩට්ුගු යාගි” සහ “ෂින්ොත ෝ උඩ” නමැති ජපන්ව ජාතිකයින්ව ජදජදනා ිසින්ව 

ජපානජේ ජටාජහාකු ඉම්පීරියල් ිශේවිදයාලජේදීය. 

විදුේ  ැපැල් තස් ා  (E-mail ) 
       අන්වතර්ජාලජේ ක්රියාත්මක වීමත් සමගම වැඩිදියුණු වූ ිදුත් තැපැල් ජසේවාව, ආධුනික 

ගුවන්විදුලි ජසේවාව මගින්ව  ජපෝශනය වූවකි. එය “පැකටජර්ඩිජයෝ” යන නමින්ව හඳුන්වවන ලදී. ිදුත් 

තැපෑල ආරම්භවීමට වසර දහයකට පමණ ජපර මා ිසින්ව ජලාව ිිධ රටවල ජවජසන ආධුනික 

ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්ව සමග පැකටජර්ඩිජයෝ පණිිඩ හුවමාරු කරජගක ඇත. එහිදී ලංකාව තල 

ජවජසන එක් ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පිජයක් (ඒජක්න්වද්ර එේරිසිංහ - 4S7EF) පැකට ජර්ඩිජයෝ 

හුවමාරු මධයසේථානයක් පවත්වාජගන යන ලදී. එමගින්ව යවන පණිිඩයක් සාමානයජයන්ව පැයකටත් 

අඩු කාලයක් තලදී අදාල තැනැත්තා ජවත යයි. පැය කීපයක් තල ජපාෙජේ ිරුේධ පැත්ජත් 

ජවජසන්වජනකුට වුවද ලබාගත හැකි ිය. 

ජංගම දු කථනය 

      ජංගම දුරකථනය බිහිවූජේද ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්වජේ  පර්ජේශණ වල ප්රතිඵලයක් 

ජලසිනි. ජම් පිළිබඳ මූලික පර්ජේශන ජබාජහාමයක් රුසියානු ජාතික ඉංජිජන්වරු වරජයක් වන 

“”ලිජයෝනිඩ් කුප්රියජනෝිච්”” (Leonid Kupriyanovich) (14-7-1929  සිට 1-1-1996) ිසින්ව සිදුකර 

ඇත. 1955 දී ලිජයෝනිඩ් ිසින්ව නිශේපාදිත ජවෝකි-ජටෝකි (walkie-talkie) උපකරණය මගින්ව  කි.මී. 

1.5ක් පමණ දුරකට සන්වනිජේදනය කෙහැකි ිය. එහි බර කි.ග්රෑ. 1.2 ක් පමණ වූ අතර රික්ත කපාට 

(Vacuum tube) මගින්ව ක්රියාත්මක වූවකි. පසුව 1957 දී ඔහු ිසින්ව වැඩිදියුණු කරනලද උපකරණය 

ගිනිජපටියක ප්රමාණජයන්ව යුක්ත වූ ග්රෑම් 50 ක් බැති, ක්ුද්ර තරංග (micro wave) උපකරණයක් 

ිය. එහි ක්රියාකාරී පරාසය කි.මී. 2ක් පමණ ිය. 1961 දී තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර කි.මී. 80 ක 

ක්රියාකාරී පරාසයක් පැවති උපකරණජේ බර ග්රෑම් 70 ක් ිය.  
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ආධුික ගු න් විදුලි ශිල්පය 

1 වැනි පරිච්ජේදය 

විදුලිය පිළිබඳ මූෙධර්ම 

ස්ිති විදු ය, ධා ා විදු ය, සන්නායක සහ පි ා ක, ඕම්තග්ල ියමය 

1.1     විදුේ ආත ෝපනය 

     අප අවට ඇති සෑම ජදයක්ම සෑදී ඇත්ජත් පරමානු නමැති ඉතා කුඩා අංශූන්වජගනි. ඒවා ජකාතරම් 

කුඩාද කිවජහාත් ප්රබලම අන්වවීෂයකින්ව පවා දැකගත ජනාහැක. පරමානුව සෑදී ඇත්ජත් ඊටත් වඩා 

කුඩා අංශු සමූහයකිනි. ජම් අතරින්ව ිදුලිය සඳහා වැදගත් වන්වජන්ව ඉජලක්ජට්රෝනය සහ ජප්රෝජටෝනයයි. 

ජම්වා පිලිජවලින්ව ඍණ සහ ධන වන අතර, ප්රමානජයන්ව සමාන වූ ආජරෝපන වලින්ව සමන්විතය. 

ජමම ප්රතිිරුේධ ආජරෝපනයන්වහි ඇති වැදගත්ම ලෂණය නම් ඒවා ඉතා බලවත් ජලස එකිජනකට 

ආකර්ෂණය වීමයි.  

    පරමානුජේ මැද ජකාටස නයෂේිය ජලස හැඳින්වජවන අතර එහි නියමිත ජප්රෝජටෝන සංඛ්යාවක් 

ඇත. සාමානය පරමානුවක නයෂේිජේ ඇති ධන ආජරෝපනය, එය වටා කෂගතව ඇති ඉජලක්ජට්රෝන 

වල ඍණ ආජරෝපන ප්රමාණයට සමාන බැින්ව උදාසීනව පවතී. ජකජසේ ජවතත් උදාසීන 

පරමානුවකින්ව ඉජලක්ජට්රෝනයක් ගිලිහීමට හැකියාවක් ඇත. එජසේවූිට එම පරමානුව, එහි තිබියයුත 

තරමට වඩා අඩු ඍණ ආජරෝපනයකින්ව සමන්විත බැින්ව එය ධන ආජරෝපනයක් ජහවත් ධන 

අයනයක් ජලසද, ජමම ක්රියාවලිය අයනීකරනය ජලසද හැඳින්වජේ. උදාසීන පරමානුවකට, පිටතින්ව 

පැමිජණන ඉජලක්ජට්රෝනයක් බැඳීමටද හැකියාවක් ඇත. එිට එය ඍණ අයනයක් ජලස හැඳින්වජේ. 

 

1.1 රූපය 

    ේලාසේික් පෑනක් ියලි, හිසජකසේ වල 

පිරිමැදීජමන්ව ිදුත් ආජරෝපනයක් ලැජබන බව 

සරල පරීක්ෂණයකින්ව ජපන්විය හැකිය. ජමහිදී 

ේලාසේික් සහ හිසජකසේ අතර ඉජලක්ජට්රෝන 

හුවමාරුවක් සිදුජේ. පෑන ධන ජලස ආජරෝපනය 

වූජේ නම් හිසජකසේ සෘණ ජලස ආජරෝපනය ජේ. 

සැහැල්ු  කුඩා කඩදාසි කැබලි  එම පෑන  ජවත  ෙං  
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කෙජහාත් ඒවා රූපජේ දැක්ජවන අයුරු ආජරෝපනය වීම ජහේතජකාටජගන පෑන ජවත ආකර්ෂණය 

ජවන බව පැහැදිලිවම දැකගත  හැකිය.  සේපර්ෂවූ වහාම එම  කුඩා  කඩදාසිවල පවතින සෘණ 

ආජරෝපන පෑජනහි ඇති ධන ආජරෝපන මගින්ව උදාසීන වී, සජාතීය ආජරෝපන ිකර්ෂනය වීම 

ජහේතජකාටජගන සැජනකින්ව කඩදාසි කැබැල්ල ිකර්ෂණය ජේ. නමුත් ජමම සිේධිය දැකගත 

හැක්ජක් ියලි කාලගුණයක් යටජත් පමණි. ඊට ජහේතව, පෑන ආජරෝපනය වීමත් සමගම අවට ඇති 

ජලවාශේප අංශු ඊට ආකර්ශණය වී එය උදාසීන වීමයි. එබැින්ව අප රටතල ජමවැනි පර්ජේෂණ සාර්ථක 

ජලස කෙහැක්ජක් වායුසමනය කරනලද කාමරයක් තල පමණි. 

     අහජසහි සිදුවන ිදුලිජකටීම සිදුවන්වජන්වද සේිති 

ිදුතය ජහේතජකාටජගනය. සුෙඟට ගසාජගන 

යන වලාකුළු සුෙඟ සමග ගැටීම නිසා අතිිශාල 

ිදුත් ආජරෝපනයක් වලාකුජෙහි හටගනී. එම 

වලාකුෙ ජපාෙවට ජහෝ ජපාෙවට සම්බන්වධ 

වසේතවක් ජවත ෙං වුවජහාත්, එහි පවතින 

අතිිශාල ජවෝල්ටීයතාවය ජහේතජකාටජගන එම 

අතිිශාල ආජරෝපනය ජමාජහාතකින්ව ිසර්ජනය 

ජේ. එම ආජරෝපනවල ගමන්වමග, ිදුලිජකටීමක් 

ජලස දිසේජේ. සමහර අවසේථාවල ිරුේධ ආජරෝපන 

සහිත වලාකුළු ජදකක් අතරද, ිදුලි ජකටීම් සිදුජේ. 

ජමය 1.1 B රූපජයන්ව දැක්ජේ. 

 

1.1.1  කූතෙෝම් (COULOMB) 

ිදුත් ආජරෝපනජේ (electric charge) ප්රාජයෝගික ඒකකය (SI-unit) කූජලෝම් නමින්ව හැඳින්වජවයි. 

ජමය ඉජලක්ජට්රෝන බිලියන්ව ගනනක ආජරෝපනයට සමාන ජේ. නිවැරදිව පවසන්වජන්ව නම්, 

            කූජලෝම් 1  =  ඉජලක්ජට්රෝන  6.242x1018 

ඇ 1ක ධාරාවක් තත්පරයක් ගලනිට ගමන්වකෙ ආජරෝපනය කූජලෝම් 1කි. 

එබැින්ව කූජලෝම් 1 = ඇම්පිර්-තත්පර 1 ජහවත්  ඇම්පියර් 1 = තත්පරයට කූජලෝම් 1 

ජම් අනුව ඇම්පියර්-පැය 1 = ඇ-තත් 3600 = කූ 3600 

 

1.1.2    ත නේ ඒකක 

ිදුත් ආජරෝපණ සඳහා තවත් ඒකක වර්ග 2 ක් ඇත.   

1. ආජරෝපණජේ සේතිි ිදුත් ඒකකය  

2. ආජරෝපණජේ ිදුත් චුම්භක ඒකකය 

ජම්වා ප්රජයෝගික ඒකක ජනාවන අතර ජභෞතික ිදයාජේදී  සසේධාන්වතික ිශේජල්ෂණ සඳහා  භාිතා 

ජේ. මෑත අතීතජේ CGS (ජසමී. ග්රෑම් තත්පර) ඒකක ක්රමය සමග ජම්වා භාිතයට ගැනුනි. 

 

1.1.3      ආත ෝපන අ   සිදු න අන් ර් ක්රියා 

ආජරෝපන ජදකක් අතර සිදුවන අන්වතර් ක්රියාවන්ව ජදකකි. ඒවා නම් ආකර්ෂණය සහ ිකර්ෂණයයි. 

ිජාතීය ආජරෝපන ආකර්ෂණය වන අතර සජාතීය ආජරෝපන ිකර්ෂණය ජේ. Q1 සහ Q2  නමැති 

ආජරෝපන ජදක එකිජනකට d පරතරයකින්ව පිහිටයි නම් ඒවා අතර හටගන්වනා ආකර්ෂණ ජහෝ 

ිකර්ෂණ බලය F ජලස ගතජහාත් ඒවා අතර සම්බන්වධතාවය පහත සඳහන්ව සමීකරණජයන්ව දැක්ිය  
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හැකිය. තවත් ආකාරයකට සඳහන්ව කරන්වජන්ව නම්, එම බලය ආජරෝපනයන්වට අනුජලෝමව 

සමානුපාත වන අතර, පරතරජයහි වර්ගයට ප්රතිජලෝමව සමානුපාත ජේ. 

  F = k Q1  Q2  / d2  

ජමහි  k යනු නියතයක් වන අතර එහි අගය, භාිත ජකජරන ඒකක මත රඳා පවතී. SI ඒකක (මී. 

කිගෑ.තත්.) භාිත කරනිට, k = 1/4πϵ0  වන බැින්ව ඉහත සමීකරණය, 

  F =  Q1  Q2  / 4πϵ0 d2  බවට පත්ජේ. 

ජමහි   ϵ0   යනු  නිදහසේ අවකාශජේ, එනම් රික්තජේ පාරජේදයතාව (permittivity) ජහවත් පාරිදුත් 

නියතය (Dielectric constant)  නම්ජේ. SI ඒකක සඳහා එහි නිවැරදි අගය, 

  ϵ0    =  8.854 x 10-12  ජේ. ඒකකය “කූජලෝම්2 /මීටර 2  නිේටන්ව” (C2 /m2 N) 

ජහවත් “මීටරයට ෆැරඩ්” නම් ජේ. (F/m) 

(ජමහි ϵ යනු ‘එේසිලන්ව’ ජහෝ ‘එේසයිලන්ව’ නමැති ග්රීක් අක්ෂරයයි.) 

 

1.1.3.1 ි තේල  පා තේදය ා  සහ සාතේල  පා තේදය ා  

 නිදහසේ අවකාශජේ ජහවත් රික්තජේ පාරජේදයතාවයට (ϵ0)  අනුරූප ජලස යම් මාධයයක  

පාරජේදයතාවයට අර්ථදැක්ිය හැකිය. එිට එය, එම මාධයජේ නිරජේක්ෂ පාරජේදයතාව (Absolute 

permittivity) ජලස හැඳින්වජේ ඒ සඳහා භාිත කරන සංජක්තය  ϵ ජේ. ජබාජහෝ අවසේථාවන්වහිදී යම් 

මාධයයක පාරජේදයතාව, රික්තයක පාරජේදයතාව සමග සැසඳීම ප්රජයාජනවත් ජේ. එිට එය 

රික්තජේ පාරජේදයතාව ජමන්ව කීගුණයක්දැයි සඳහන්ව කෙිට, එය සාජේක්ෂ පාරජේදයතාව (relative 

permittivity) ජලස නම්කරන අතර, ϵr නමැති සංජක්තජයන්ව හඳුන්වවනු ලබයි.  

 එනම්      ϵr   =  ϵ  / ϵ0  යන අයුරුද, නැතජහාත්  ϵ  =   ϵr ϵ0  ජලසද, දැක්ිය හැකිය.  

සුලභ මාධයයන්ව ගණනාවක සාජේක්ෂ පාරජේදයතාවයන්ව සහිත වගුවක් 2.3.4.2 ජේදජයහි දක්වා 

ඇත.  

ජමම සංකල්පය ඔබ දැනටමත් දන්වනා ිශිෂේට ගුරුත්වය සහ ඝනත්වජේ අර්ථ දැක්වීම ජමනි. 

එනම් යම් ද්රවයයක ිශිෂේට ගුරුත්වය යනු එම ද්රවයජේ ඝනත්වය ජලජේ ඝනත්වය ජමන්ව කී ගුණයක්ද 

යන්වනයි.  

 

1.2    විදුේ ධා ා  (ඇම්පිය ) 

  පරමානුවල ඇති නිදහසේ ඉජලක්ජට්රෝන සහ ඍණ අයන වල පවතින අමතර ඉජලක්ජට්රෝනද, අසෙ 

ඇති ධන අයන මගින්ව ආකර්ශනය ජේ. ජමජලස සන්වනායකයක පවතින ඉජලක්ජට්රෝන පරමානුජවන්ව 

පරමානුවට හුවමාරු ජවමින්ව ගමන්ව කෙහැකිය. අයන වල ජහෝ ඉජලක්ජට්රෝන වල චලිතය ිදුත් 

ධාරාවක් ජලස හැඳින්වජේ. ිදුත් ධාරාජේ ප්රාජයෝගික ඒකකය ඇම්පියරය ජලස අර්ථ දැක්ජේ. 

සන්වනායකයක එක් සේථානයක් හරහා තත්පරයට කූජලෝම් එකක ආජරෝපනයක් ගලා යන්වජන්ව නම් 
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එහි ධාරාව ඇම්පියරය එකක් ජලස අර්ථ දැක්ජේ. ප්රාජයෝගික පහසුව සඳහා කුඩා ඒකක වන මිලි 

ඇම්පියරය (mA)  සහ මයිජක්රා ඇම්පියරය (µA) භාිත ජකජර්. 

   1000 µA  = 1 mA 
   1000 mA = 1 A 
 

1.2.1    විදුේ ධා ාතේ දිශා  

        ධන ආජරෝපන ගමන්ව කරන දිශාව ධාරාජේ දිශාව ජලස අර්ථ දැක්ජේ. උදාහරන ජලස 

බැටරියක ධන අග්රජේ සිට ඍණ අග්රය දක්වා බාහිර පරිපථජේ ධාරාව ගලා යයි. ඉජලක්ජට්රෝන ගලා 

යන්වජන්ව මීට ප්රතිිරුේධ දිශාජේය.  

1.3    විදුේ ගාමක බෙය Electromotive Force ( e.m.f.) 

1.2රූපය 

ිදුත් ධාරාවක් සන්වනායකයක් දිජේ ගලායන්වජන්ව ප්රභවයකින්ව (බැටරියක් ජහෝ ිදුලි ජනකයක්) 

ලැජබන ිදුත් පීඩනයක් ජහේතජකාටජගනය. ප්රභවය බාහිර පරිපථයකට සම්බන්වධ ජනාකර ඇතිිට 

එහි අග්ර අතර පවතින ිදුත් පීඩනය එම ප්රභවජේ ිදුත් ගාමක බලය ජලස අර්ථ දැක්ජේ. බාහිර 

පරිපථයකට සම්බන්වධ කලිට එය සුළු ප්රමාණයකින්ව අඩුජේ. ජමය 1.2 රූප සටහනින්ව පැහැදිලිජේ. 

ජමම ිදුත් පීඩනය ජවෝල්ටීයතාවය ජලසද හැඳින්වජේ. 

 

ිදුත් ගාමක බලය මනිනු ලබන්වජන්ව ජවෝල්ට වලිනි. කුඩා ඒකක මිලි ජවෝල්ට (mV) සහ මයිජක්රා 

ජවෝල්ට  (µV) වන අතර ිශාල ඒකක කිජලෝ ජවෝල්ට (kV) සහ ජමගා ජවෝල්ට (MV) ජේ. 

1000  µV  = 1 mV 

1000 mV  = 1 V 

1000 V     = 1 kV 

 1000 kV     = 1 MV 

 

1.3.1    විභ්  අන්  ය (Potential Difference) සහ ත ෝල්ීය ා  (Voltage) 

    පරිපථයක යම් සේථාන ජදකක් අතර පවතින ිදුත් පීඩන ජවනස ිභව අන්වතරය ජලස හැඳින්වජේ. 

එය ජවෝල්ට වලින්ව මනින ිට ජවෝල්ටීයතාවය ජලස හඳුන්වවනු ලැජේ. ඉහත රූපජේ ජවෝල්ට 

මීටරජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව ජකෝෂජේ අග්ර අතර පවතින ජවෝල්ටීයතාවයයි. බාහිර පරිපථය තලින්ව 

ධාරාවක් ගලනිට ජමම ජවෝල්ටීයතාවය අඩුජවයි. ජමම අඩුවීම “ජවෝල්ටීයතා බැසේම” (Voltage 
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Drop) ජලස හැඳින්වජේ. බාහිර පරිපථය ඉවත් කෙජහාත් ජවෝල්ටීයතාව වැඩිවී ි.ගා.බ. ජවත ලඟා 

ජවයි. 

1.3.2    වි.ගා.බ. සහ ත ෝෙීය ා බැස්ම  (Voltage Drop) 

   ිදුත් ගාමක බලය යනු බැටරිජයන්ව ශක්තියක් පිටතට ජනාගන්වනාිට, එනම් ධාරාවක් 

ජනාගලනිට එහි අග්ර අතර පවතින ිදුත් පීඩනය ජහවත් ිභව අන්වතරයයි. එනම් 

ජවෝල්ටීයතාවයයි. ඉහත රූපජයන්ව පැහැදිලි කෙ පරිදි බාහිර පරිපථය හරහා ධාරාවක් ගලායනිට 

බැටරිජේ අග්ර හරහා පවතින ජවෝල්ටීයතාව, ි.ගා.බ යට වඩා අඩුජවයි. එනම් ජවෝල්ටීයතා බැසේමක් 

පවතී. ජවෝල්ටීයතා බැසේම,  බැටරිජේ අභයන්වතර ප්රතිජරෝධයත් බාහිර පරිපථජේ ප්රතිජරෝධයත් මත 

රඳා පවතී. බැටරිජේ අභයන්වතර ප්රතිජරෝධය කුඩා නම් ජහෝ බාහිර පරිපථජේ ප්රතිජරෝධය ිශාල නම් 

ජවෝල්ටීයතා බැසේම අඩු ජේ. සාමානයජයන්ව ප්රමාණජයන්ව ිශාල බැටරිවල අභයන්වතර ප්රතිජරෝධය 

කුඩා අගයක් දරයි. 

1.3.2.1    බැෙියක විගාබ සහ අභ්යන්   ප්රතිත ෝධය 

       1.3 රූපජේ දැක්ජවන පරිපථය සලකා බලමු. එහි 

දැක්ජවන බැටරිජේ ිගාබ E වන අතර අභයන්වතර ප්රතිජරෝධය 

r ජේ. එය සමග  R ප්රතිජරෝධකයත්, V ජවෝල්ටමීටරයත්, 

පරිපථජේ දැක්ජවන අයුරු සම්බන්වධ කර ඇත.  

     ජමම පරිපථයට ඕම්ජේ නියමය (ඕම්ජේ නියමය සඳහා 1.7 ජේදය බලන්වන) භාිත කරන්වජන්ව 

පහත දැක්ජවන ආකාරයටයි. V = IR යන්වජනහි V ජවනුවට E ද R ජවනුවට R+r ද භාිත කෙයුතය.        

 එනම් E = I (R+r)  

     ප්රතිජරෝධකය සඳහා ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙිට V=IR යන්වන ලැජේ. (R හි අග්ර අතර 

ජවෝල්ටීයතාව V වන අතර ධාරාව I ජේ.) තවද ජවාල්ටමීටරජේ ප්රතිජරෝධය ිශාල (කිජලෝඕම් 

ගණනක්) බැින්ව එය තලින්ව ගලන ධාරාව ජනාගිණිය හැකි තරම් කුඩා අගයකි. එබැින්ව බැටරිජේ 

ධාරාවත් ප්රතිජරෝධකජේ ධාරාවත් සමානය. ජම් අනුව ඉහත සමීකරණය ජමජසේ ලිිය හැකිය. 

E = I (R+r) 

   = IR + Ir  නමුත්    V=IR  බැින්ව 

   = V + Ir 

ජමහි V, E ට වඩා අඩු බව පැහැදිලිය. තවද Ir  යන අගය බැටරිජේ ජවෝල්ටීයතා බැසේම (voltage 

drop) ජේ.       

 

උදාහරණඃ- 

        ජවෝ 12 බැටරියක් සහිත ජමෝටර් රථයක එන්වජිම පනගන්වවන ිට 

ජවෝල්ටීයතාව 10 ජතක් අඩුවන අතර, ඇ40 ක ධාරාවක් ගනී. 

බැටරිජේ අභයන්වතර ප්රතිජරෝධයත් ජමෝටරජේ ප්රතිජරෝධයත් 

ජසායන්වන. 

 

ජමහිදී ඕම්ජේ නියමය අනුව  E = I (R+r) යන සූත්රය භාිත කෙහැකිය. 

E = 12  සහ I = 40 ජේ. එබැින්ව   12 = 40 (R + r) 

                                                    R+r = 12/40 = 0.3 Ω 

ජමෝටරය සඳහා ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙිට, V = 10,  I = 40 බැින්ව 

           V = IR 

         10 = 40 R 

1.3 රූපය 

 1.4 රූපය 
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          R  =  10/40   

               =  0.25 Ω = 250 mΩ 

එනම් ජමෝටරජේ ප්රතිජරෝධය මිලි ඕම් 250 කි. 

            r = 0.3 – 0.25  

              =  0.05 Ω  =  50 mΩ  

බැටරිජේ අභයන්වතර ප්රතිජරෝධය මිලි ඕම් 50කි. 

 

1.3.3    බැෙියක ධාි ා  (ඇම්පියර්-පැය) 

   වාහනයකට බැටරියක් මිෙදී ගැනීමට ගිය ජබාජහෝ අවසේථා වලදී අපට ඇජසන වචන මාලාවක් නම් 

”ඇම්පියර් 45 බැටරියක් ජදන්වන”,  ”ඇම්පියර් 60 බැටරිය වඩා ජහාඳයි” යනාදියයි. ඉන්ව අදහසේ 

කරන්වජන්ව බැටරිජේ ධාරිතාව වුවත් එය වැරදි කියමනකි. 

බැටරියක ධාරිතාව යනු ඉන්ව ලබාගතහැකි ආජරෝපනය ජකාපමණද යන්වනට ඇති මිනුමකි. 

නැතජහාත් ඉන්ව ලබාගතහැකි ආජරෝපන ප්රමාණයයි. බැටරියක ධාරිතාව මනින්වජන්ව ”ඇම්පියර්” වලින්ව 

ජනාව  ”ඇම්පියර්-පැය” (Ampere-hour - Ah) වලිනි. උදාහරන ජලස ඇ.පැ.10ක බැටරියකින්ව ඇ.1ක 

ධාරාවක් පැය 10 ක් ලබාගතහැකිය.නැතජහාත් ඇ.½ ක ධාරාවක් පැය 20 ක් ලබාගතහැකිය.එය 

ධාරාජේ සහ කාලජේ ගුණිතය වුවද, ඇ.10ක ධාරාවක් පැයක් ලබාගැනීම දුශේකර ජේ. ඊට ජහේතව නම් 

බැටරියට ඔජරාතත ජනාජදන තරම් ිශාල ධාරාවක් ගන්වනාිට එය ඉක්මනින්ව දුර්වල වීමය. දුර්වල 

වීම යනු අභයන්වතර ප රතිජරෝධය වැඩි වීමයි. එිට ජවෝල්ටීයතා බැසේම වැඩි වන අතර ලබාගතහැකි 

ධාරාව අඩුජේ.  

උදාහරණ ජලස 12 V 60 Ah බැටරියක අභයන්වතර ප රතිජරෝධය  ඕම් 0.01 ක් පමණජේ.බැටරිය දුර්වල 

වූිට එය  ඕම් 1 ක් ජහෝ ඊටත් වඩා වැඩි ජේ. වාහනයක එන්වජිම පණගැන්වවීජම්දී, බැටරිය දුර්වල නම් 

ඩෑෂේජබෝඩ් ලයිට නිජමන තරමට එළිය අඩුජේ. ඊට ජහේතව, සේටාටර් ජමෝටරයට අධික ධාරාවක් 

ලබාගන්වනා බැින්ව ජවෝල්ටීයතා බැසේම අධික වීමයි. සමහරිට එවැනි ජමාජහාතක බැටරිජේ අග්ර 

අතර ජවෝල්ටීයතාවය ජවෝ 5ක් පමණ ිය හැකිය. එජසේ වුවජහාත් සේටාටර් ජමෝටරය ක්රියාත්මක 

ජනාජේ. (එවැනි අවසේථාවක වාහනය තල්ුකර එන්වජිම පනගැන්විය හැකිය) 

1.4 සන්නායක සහ පි ා ක (Conductors and Insulators) 

     ඉජලක්ජට්රෝන ජහෝ අයන ගලායාහැකි ද්රවයයන්ව සන්වනායක ජලසත් එජසේ සිදුජනාවන, එනම් 

ඉජලක්ජට්රෝන ජහෝ අයන ගලායාමට ජනාහැකි ද්රවයයන්ව පරිවාරක ජලස හැඳින්වජේ. 

උදාහරණ - 

     සන්වනායකඃ-   ජලෝහ, කාබන්ව, ජතත කඩදාසි, අමු ලී, අම්ල, ලවන, අයනීකෘත වායු ආදිය. 

     පරිවාරකඃ-   වීදුරු, මයිකා, පිඟන්ව ගජඩාල්, රබර්, ියලි ලී, ේලාසේික්, ියලි වාතය, ියලි කඩදාසි 

ආදිය. 

 

1.4.1  ුසන්නායක සහ කුසන්නායක (Good and poor Conductors) 

සියළුම සන්වනායක, සුසන්වනායක ජනාජහාත් ජහාඳ සන්වනායක සහ කුසන්වනායක ජනාජහාත් දුර්වල 

සන්වනායක යන ජදවර්ගයට ජවන්ව කලහැකිය. 

සුසන්වනායකඃ- ජමවැනි ද්රවය තලින්ව ිදුලිය ඉතා ජහාඳින්ව ගලා යයි. එනම් ජමවැනි ද්රවය වල ිදුත් 

ප්රතිජරෝධය (resistance) ඉතා කුඩාය. වඩාත් නිවැරදිව පවසජතාත් ඒවාජේ ප්රතිජරෝධකතාව 

(resistivity) ඉතා අඩුය, නැතජහාත් සන්වනායකතාව (conductivity) ඉතා වැඩිය. 

උදාහරණඃ- රිදී, තඹ, ඇළුමිනියම්, රත්රන්ව, පිත්තල ආදිය 
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කුසන්වනායකඃ-  කුසන්වනායක ජහවත් දුර්වල සන්වනායක තලින්ව ිදුලිය ගලායන නමුත් ජපරපරිදි 

පහසුජවන්ව ගලාජනායයි. ජමවැනි ද්රවය වල ප්රතිජරෝධකතාව (resistivity) තරමක් ිශාලය. එනම් 

ඒවාජේ සන්වනායකතාව (conductivity) තරමක් කුඩාය. 

උදාහරණඃ-  නිජක්රෝම්, ටංසේටන්ව, මැංගනින්ව, යකඩ ජලය, ජතත ජහෝ අමු ලී ආදිය. 

1.4.2  පි ා ක Insulators 

    ිදුලිය ජකාජහත්ම ගලා ජනායන ද්රවය පරිවාරක ජලස හැඳින්වජේ.  

උදාහරන ජලස වීදුරු, මයිකා, ජපෝසිජල්න්ව, රබර්, ියලි කඩදාසි, ියලි ලී ආදිය පරිවාරකයන්වය. 

ජම්වා අතජරන්ව වීදුරු, මයිකා සහ ජපෝසිජල්න්ව ඉතා ජහාඳ පරිවාරක ජේ. 

1.5     ප්රතිත ෝධය   (Resistance) 

          ජදනලද සන්වනායක ජදකක් එකම ි.ගා.බ (e.m.f.) සහිත ප්රභව ජදකකට සම්බන්වධ කෙිට 

ඒවා තලින්ව ගලන ධාරාව ජවනසේ ියහැකිය. එජසේ වන්වජන්ව එම සන්වනායක ජදජකහි පවතින යම් 

ගුණයක් ජවනසේවන නිසාය. ජමම ගුණය සන්වනායකජේ ප්රතිජරෝධය ජලස හැඳින්වජේ.  

ප්රතිජරෝධජේ ඒකකය ඕම් නමින්ව හැඳින්වජේ. එය අර්ථ දක්වා ඇත්ජත් ජමජසේය. එනම් යම් 

ප්රතිත ෝධයක අග්ර තදකෙ ත ෝල්ට් එකක විභ්  අන්  යල තයදූවිෙ එය තුලින් ඇම්පියර් එකක 

ධා ා ල ගො යයි නම් එහි ප්රතිත ෝධය ඕම් එකක් ජලස අර්ථ දැක්ජේ.  ජම් සඳහා සංජක්තයක් ජලස 

ග්රීක් අකුරක් වන ඔජමගා Ω භාිත ජකජර්. කුඩා ඒකක මිලි ඕම් සහ මයිජක්රා ඕම් වන අතර ිශාල 

ඒකක කිජලෝ ඕම් සහ ජමගා ඕම් (ජමජගෝම්) ජවයි. 

1000 micro Ohm ( µΩ)   =   1 milli Ohm (mΩ) 

1000 milli Ohm  (mΩ)    =   1 Ohm (Ω) 

                1000 Ohm (Ω)                =   1 kilo Ohm (kΩ) 

    1000 kilo Ohm  (kΩ)      =   1 Mega Ohm  (MΩ) 

1.5.1     ප්රතිත ෝධක ා   (Resistivity) 

     එකම දිග සහ එකම ිශේකම්භය සහිත තඹ කම්බියක් සහ යකඩ කම්බියක් එකම බැටරියකට 

සම්බන්වධ කලජහාත් තඹ කම්බිජේ ගලන ධාරාව යකඩ කම්බියට වඩා වැඩිජවයි. එනම් තඹ කම්බිජේ 

ප්රතිජරෝධය යකඩ කම්බියට වඩා අඩුය. කම්බි ජදකම එක සමාන මිනුම් වලින්ව යුක්ත නිසා, තඹ සහ   

යකඩ වල පවතින යම්කිසි ගුණයක ජවනසේකමක් ජමහිදී බලපා ඇත. ජමම ගුණය “ප්රතිජරෝධකතාව” 

ජලස හැඳින්වජේ. (සමහර ජපාත් වල ිශිෂේට ප්රතිජරෝධය – (specific resistance) ජලසද දක්වා ඇත).  

ඒකක හරසේකඩක් සහිත කම්බියක ඒකක දිගක ප්රතිජරෝධය, ප්රතිජරෝධකතාව ජලස අර්ථ දැක්ජේ. ජම් 

අයුරු මැනීම ප්රාජයෝගික ජලස කෙජනාහැකිය. නමුත් පහත සඳහන්ව සූත්රය අනුව ගණනය කිරීජමන්ව 

ඕනෑම ජලෝහයක ප්රතිජරෝධකතාව නිර්නය කෙහැකිය. 

   ඒකාකාර හරසේකඩකින්ව යුක්ත කම්බියක ප්රතිජරෝධය එහි දිගට සමානුපාතික ජේ. තවද, එය එහි 

හරසේකඩ වර්ගඵලයට ප්රතිජලෝමව සමානුපාත ජේ. උදාහරනයක් ජලස එකම ජලෝහයක එකම 

හරසේකඩ සහිත කම්බියක යම් ප්රතිජරෝධයක් පවතී නම් එජමන්ව ජදගුනයක් දිග කම්බියක ප්රතිජරෝධය 

ජදගුණයක් ජේ. තවද, එකම ජලෝහයක එකම දිගක් සැලකූිට, හරසේකඩ වර්ගඵලය ජදගුණයක් 

වනිට ප්රතිජරෝධය හරි අඩක් ජේ. 

ජම් සම්බන්වධ ගණනය කිරීම් සඳහා පහත සඳහන්ව සූත්රය භාිත ජකජර්. 

R = ρ L / A  
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ජමහි  R = කම්බිජේ ප්රතිජරෝධය,    L  =  කම්බිජේ දිග,   A =  කම්බිජේ හරසේකඩ වර්ග ඵලය,    

ρ = ජලෝහජේ ප්රතිජරෝධකතාව (ρ යනු “ජරෝ” නමැති ග්රීක් අකුරයි) 

ප්රතිජරෝධකතාජේ සම්මත ඒකකය “ඕම්-මීටර්” (Ω-මී) ජේ. නමුත් “ඕම්-ජසන්වි මීටර්”  (Ω-ජසමී) සහ 

“මයිජක්රා ඕම්-මීටර්” (µΩ-මී)  යන කුඩා ඒකක භාිත කිරීම වඩා පහසුය. 

R මයිජක්රා ඕම් වලින්වද, L මීටර වලින්වද, A වර්ග මීටර වලින්වද ගත්ිට, ප්රතිජරෝධකතාව µΩ-මී වලින්ව 

ලැජේ. 

1.5.2  සාතේක්ෂ ප්රතිත ෝධක ා   (Relative Resistivity) 

     තඹ යනු ඉතා ජහාඳ සන්වනායකයකි. එබැින්ව තඹ වල ප්රතිජරෝධකතාව ඒකකයක් ජලස සලකා  

අජනකුත් ද්රවයයන්වජේ ප්රතිජරෝධකතාව, තඹ හා සන්වසන්වදනය කර දැක්වීම වඩා ඵලදායී ජේ. ජම් 

අනුව යම් ද්රවයයක ප්රතිජරෝධකතාව තඹ වල ප්රතිජරෝධකතාවජයන්ව ජබදූ ිට ලැජබන අගය  ඒ 

ද්රවයයජේ සාජේෂ ප්රතිජරෝධකතාව ජලස හැඳින්වජේ. ජමයට ඒකකයක් නැත. 

1.5.3    තෙෝහ  ෙ  ප්රතිත ෝධක ා  සහ සාතේක්ෂ ප්රතිත ෝධක ා  

ජලෝහය සාජේෂ ප්රතිජරෝධකතාව ප්රතිජරෝධකතාව  (μΩ- ජසමී) 

රිදී   0.94    1.59 

තඹ   1.0    1.7 

රත්රන්ව   1.4    2.4 

ඇළුමිනියම්  1.6    2.7 

ජක්රෝමියම්  1.8    3.1 

ටංසේටන්ව  3.2    5.4 

තත්තනාගම්(Zinc) 3.4    5.8 

පිත්තල(Brass)  3.7 – 4.9   6.3 – 8.3 

කැඩ්මියම්  4.4    7.5 

සුදු යකඩ(Nickel) 5.1    8.7 

යකඩ   5.68    9.7 

වාජන්ව   7.6  - 12.7   12.9  - 21.6 

ඊයම්   12.8    21.8 

මැංගනින්ව  25.6    43.5 

නිජක්රෝම්  58.1    98.8 

1.6        ස ෙ ධා ා (D.C.) සහ ප්ර යා ර් ක ධ ා (A.C.) 

ිදුත් ධාරා, ජවෝල්ටීයතා, ි.ගා.බ., ආදිය ප්රධාන වශජයන්ව ජදවර්ගයකට ජවන්වකෙ හැකිය. එනම් 

සරල ිදුලිය ජහවත් ඩී.සී. ිදුලිය සහ ප්රතයාවර්තක ිදුලිය ජහවත් ඒ.සී ිදුලිය යනුජවනි. 

1.6.1     ස ෙ ධා ා (Direct Current – D.C.) 

බැටරියක් පරිපථයකට සම්බන්වධ කෙිට ධන අග්රජේ සිට ඍණ අග්රය දක්වා බාහිර පරිපථය ඔසේජසේ 

අඛ්න්වඩ ධාරාවක් ගලා යයි. ජම් අයුරු එකම දිශාවකට පමණක් ගලන ධාරා සරල ධාරා යනුජවන්ව 

හැඳින්වජවයි. සරල ධාරාවක් ලබාගත හැක්ජක් බැටරියකින්ව, D.C. ඩයිනජමෝවකින්ව ජහෝ ජවනත්  ිදුලි 

සැපයුමකින්වය (Power Supply unit or Power Pack). ජමවැනි සරල ධාරා වල ප්රසේථාරික නිරූපනය 

පහත දැක්ජවන රූපජයන්ව පැහැදිලි ජේ.  



Amateur Radio Lessons by J.T.Wijeratne (4S7VJ) 

 

26 
 

 

1.5 රූපය 

1.6.2     ප්ර යා ර් ක ධා ා Alternating Current (A.C.) 

ිදුලි ධාරාව ගලන දිශාව නිරතරුවම මාරුජවමින්ව පවතී නම් එය ප්රතයවර්තක ිදුලියක් ජලස 

හැඳින්වජේ. ඊට අදාල ි.ගා.බ. ප්රතයාවර්තක ි.ගා.බ. ජලසද, ධාරාව ප්රතයාවර්තක ධාරාවක් ජලසද, 

හැඳින්වජවයි. ඒවාජේ සංඛ්යාත හර්ටසේ (Hertz – Hz) කීපයක සිට හර්ටසේ බිලියන ගනනක් (Gega 

Hertz – GHz) ිය හැක. තත්පරයට එක් වරක් දිශාව මාරුජේ නම් එහි සංඛ්යාතය තත්පරයට චක්ර 

(cycles per second – c/s) 1 ක් ජහවත් හර්ටසේ එකක් ජලස හැඳින්වජේ.  

    උදාහරන ජලස අප නිජවසේ වල භාිත වන ප්රධාන ිදුලිය 230V, 50Hz ජේ. බයිසිකල් 

ඩයිනජමෝවකින්ව නිපදවන්වජන්වද ඒ.සී. ිදුලියකි. ජමෝටර් රථ ඕල්ටජන්වටරයකින්ව ඒ.සී. ිදුලිය නිපදවා 

ඩී.සී.ිදුලියට හරවයි. ජම්වාජේ සංඛ්යාතය භ්රමන ජේගය අනුව ජවනසේ ජවයි. 

   පහත සඳහන්ව වන්වජන්ව ඒ.සී. ිදුලිය නිපදවන අවසේථා කීපයකි. 

 1.   ඕල්ටජන්වටර (Alternator)   (කුඩා සහ ිශාල පරිමානජේ ිදුලි ජනක) 

  2.   ඉන්වවර්ටර් (Invertor) (බැටරියක ඩී.සී. ිදුලිය ඒ.සී. ිදුලියට පරිවර්තනය කරන  

                   උපකරණ) 

3. යූ.පී.එසේ. උපකරණ (Uninterrupted Power Supply).  ජමහි ඇති බැටරිජයන්ව ක්රියා 

කරන  ඉන්වවර්ටරජයන්ව 230V, 50Hz A.C. ිදුලි සැපයුමක් ලැජේ. ප්රධාන ිදුලි සැපයුම 

ඇනහිිය වහාම ෂනිකව ඉන්වවර්ටරජේ සැපයුමට සම්බන්වධවී අඛ්න්වඩ සැපයුමක් 

ලබාජදයි. නමුත් එය පරිපූර්ණ අඛ්න්වඩ සැපයුමක් ජනාව, මිලි තත්පර කීපයක ප්රමාදයක් 

ඇත. 

4. සිේනල් ජජනජර්ටර (Signal Generator), ජමම උපකරණය මගින්ව ඉතා අඩු බලැති 

ඒ.සී.ිදුලියක්,  එනම් AF ජහෝ RF තරංගයක් නිපදජේ. 

5.    සම්ජේශක (Transmitter), ජමහිදී ප්රබල RF තරංගයක් නිපදජේ. 

1.6.2.1  ඒ.සී.   ංග ිූපනය 

ඕනෑම ආකාරයක ඒ.සී. සැපයුමක් ඕසිලසේජකෝේ උපකරනයකට සම්බන්වධ කෙිට එහි තරංගජේ 

සේවභාවය ජහාඳින්ව දැකබලා හත හැකිය. එනම් එම ඒ.සී. සැපයුජම් ජවෝල්ටීයතාවය ජහෝ ධාරාව 

කාලය සමග ජවනසේවන ආකාරය ප්රසේතාරිකව නිරූපනය ජකජර්. පහත 1.6 රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව 

එවැනි තරංග කීපයකි. ජම් අතරින්ව ඉතාමත්ම සරල තරංගය වනුජේ සයින තරංගයයි. 
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1.6  රූපය 

1.7  ඕම්තග්ල ියමය (Ohm’s Law) 

      යම් ප්රතිජරෝධයක අග්ර අතරට ජවෝල්ටීයතාවයක් ජයදුවජහාත් එය තලින්ව ධාරාවක් ගලයි. එම 

ප්රතිජරෝධයත්, ජවෝල්ටීයතාවයත්, ධාරාවත්, අතර ඇති සබන්වධතාවය ඕම්ජේ නියමජයන්ව පැහැදිලි 

ජකජර්. පහත රූපසටහජන්ව (1.7 රූපය) දැක්ජවන පරිදි සරල පරිපථයක් ඇසුජරන්ව ජමම නියමජේ 

සතයතාව පැහැදිලි කෙහැක. 

ජමහි ප්රතිජරෝධජේ අගය ඕම් R ජලසද, එහි අග්ර අතර ජවෝලටීයතාවය ජවෝල්ට V ජලසද, ප්රතිජරෝධය 

තලින්ව ගලන ධාරාව ඇම්පියර I ජලසද ගතජහාත් ඒවා අතර සම්බන්වධතාව පහත දැක්ජවන 

සමීකරනජයන්ව දැක්ජවයි.  

V = I  R,   

ජමම සමීකරණය,    I = V/R,  ජලසද,     R = V/I  ජලසද දැක්ිය හැකිය. 

 

 

   1.7 රූපය 

උදාහරන:-   12V, 8W,ිදුලි බල්බයක් 12 V බැටරියකට සම්බන්වධ කෙිට ගලන ධාරාව 600mA ක් 

ජේ. බල්බජේ ප්රතිජරෝධය ජකාපමණද? 

  V = 12,   I = 600 mA = 0.6 A 
         ඕම්ජේ නියමය අනුව   V = I * R  , R = V / I 

එබැින්ව        R = 12 / 0.6 
           = 20 Ohm  

 
1.7.1  කර්ජචාෆේජේ නියම 
   කර්ජචාෆේජේ නියම ජදකක් ඇත. ජම්වා ආධුනික ගුවන්විදුලි ිශය නිර්ජේශයට ඇතලත් ජනාවූවත්, 

අපජේ අතීත ප්රශේණ පත්ර තල ිශය නිර්ජේශජයන්ව පරිබාහිර ප්රශේණ කලාතරකින්ව දක්නට ලැජබන 
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නිසා ජමම මාතෘකාව ඇතලත් කිරීමට අදහසේ කජෙමි.  ජම් පිළිබඳ ගැටළු ිසඳීම සඳහා ගණිතජයහි 

එන සමගාමී සමීකරණ ිසඳීම පිළිබඳ දැනුමක් අවශය ජේ. 

  ජමම නියම ජදක, ජභෞතික ිදයාව පිළිබඳ පැරණි ඉංග්රීසි ජපාත් වල සඳහන්ව ආකාරයට පෙමුව 

ඉදිරිපත් කරමි. 

 

Kirchhoff’s First Low:- 

  Total current or charge entering a junction is exactly equal to the charge or current leaving 

the junction, as no charge is lost within the junction. In other words the algebraic sum of all 

currents in the junction is equal to Zero. 

පෙමු නියමය:- 

    පිපථයක යම් සන්ියකෙ පැමිතණන ධා ා න්තග්ල 

තහෝ ආත ෝපන  ෙ එකතු , එම සන්ිතයන් ිලතමන 

ධා ා න්තග්ල තහෝ ආත ෝපන  ෙ එකතු ෙ සමාන තේ. 

ත නේ ආකා යකෙ ප සන්තන් නම් යම් සන්ියල 

හ හා ගොයන සියළුම ධා ා න්තග්ල වීජක ඓකයය 

ශූනයය තේ. ජම්බව 1.7A රූපජයන්ව පැහැදිලි ජේ. 

 

Kirchhoff’s Second low:- 

   In any closed loop network, the total voltage  (or  EMF) around the loop is equal to the 

sum of all the voltage drops within the same loop. 

තද න ියමය:- 

    යම් පිපථයක ඇති සං ෘ  ජාෙයක ප තින 

ත ෝල්ීය ා යන්තග්ල (තහෝ විගාබයන්තග්ල) 

එකතු , එම ජාෙයතුෙ ප තින ත ෝල්ීය ා 

බැස්මයන්තග්ල එකතු ෙ සමානය.  

     කර්ජචාෆේජේ ජදවැනි නියමය අවජබෝධ 

කරගැනීම සඳහා 1.7B රූපජේ ඇති පරිපථය 

සලකා බලමු. එහි ිගාබ අගයන්ව E1 සහ E2 ද, 

අභයන්වතර ප්රතිජරෝධ r1 සහ r2  වූද ජකෝශ 

ජදකක් ඇත.  තවත් ප්රතිජරෝධක හයක් R1, R2, 

R3, R4, R5 සහ R6 ජලස නම්කර ඇත. පරිපථජේ 

එක්  එක් සංරචකය හරහා  ගලන  ධාරා, රූපජේ  

දැක්ජවන පරිදි I1, I2, I3, I4, I5  I6 ජලස නම්කර ඇත. ජමම ධාරාවල දිශාවන්ව සතය දිශාවම ියුත නැත. 

එය වැරදි නම් අවසාන ප්රතිඵලජයහි සෘණ අගයක් ලැජේ. 

       කර්ජචාෆේජේ පෙමු නියමය අනුව A සන්වධියට ඇතල්වන ධාරා වල එකතව ඉන්ව පිටවන ධාරාවල 

එකතවට සමාන ියයුතය. එබැින්ව,    I2 = I3 + I5   

එජලසම B සන්වධිය සලකාබැලීජමන්ව, I3  = I4  +  I6 

එජලසම C සන්වධිය සලකාබැලීජමන්ව, I4 + I5  =  I1 

මීෙඟට පරිපථජයහි ඇති එක් එක් ජාලය සඳහා කර්ජචාෆේජේ ජදවැනි නියමය භාිතජයන්ව  සමගාමී 

සමීකරණ කීපයක් ලබාගතහැකිය. ඒවා පහත දැක්ජවන අයුරු ජේ. 

E1R1R2R5R6 ජාලය සඳහා දක්ෂිණාවර්ත (clockwise direction) දිශාවට ලියූ සමීකරණය, 
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E1 = I1r1 + I1R1 +I2R2 +I5R5 + I1R6 

E2R3R2  ජාලය සඳහා වාමාවර්ත දිශාවට ලියූ සමීකරණය, 

E2 = I6r2 + I2R2 + I3R3  ජමය දක්ෂිණාවර්ත දිශාවට ගතජහාත් සියළුම පද සෘණ 

අගයන්ව සහිත ජේ.  

R3R4R5 ජාලය සඳහා දක්ෂිණාවර්ත දිශාවට ලියූ සමීකරණය ජමජසේය, (ජමහි ිගාබ ශූනයය.) 

   0 = I3R3  + I4R4 – I5R5 

E1R1E2R4R6 ජාලය සඳහා දක්ෂිණාවර්ත දිශාවට ලියූ සමීකරණය ජමජසේය, 

   E1 – E2 = I1r1 + I1R1 – I6r2 + I4R4 + I1R6 

E2R4R5R2  ජාලස සඳහා වාමාවර්ත දිශාවට ලියූ සමීකරණය, 

   E2 =I6r2 + I2R2 +I5R5 –I4R4 

ජමහිදී සමීකරණ අටක් සඳහන්ව කෙද, අවශය වනුජේ ජනාදන්වනා රාශීන්ව ගණනට සමාන ගණනක් වූ 

සමීකරණ සංඛ්යාවකි. 

     

1.8    ප්රතිජරෝධක  (Resistors) 

1.8.1  ප්රතිජරෝධක  ර්ග 

      ජවෙඳ ජපාලින්ව අපට ලබාගතහැකි ප්රතිජරෝධක වර්ග කීපයක් පහත සඳහන්වජේ. 

1. කාබන්ව ප්රතිජරෝධක (Carbon Resister)  

ජම්වාද, ඝන කාබන්ව (solid carbon) ප්රතිජරෝධක සහ කාබන්ව පටල (carbon film) ප්රතිජරෝධක, 

යනුජවන්ව ජදවර්ගයක් ඇත. ජම්වාජේ ප්රතිජරෝධය ඕම් 0.01 සිට ජමජගෝම් කිහිපයක් දක්වා  

අගයන්වජගන්ව සමන්විත වන අතර, ෂමතාවය (power) ජවාට 0.25, 0.5, 1 සහ 2 යන අගයන්වජගන්ව 

ලබාගත හැක. ෂමතාවය යන්වජන්වන්ව අදහසේ වන්වජන්ව එය රත්වීජමන්ව සිදුවන උපරිම තාප හානිය 

ජකතරම් ිය යුතද යන්වන ජේ. එනම් එය ජකතරම් ෂමතාවයකට ඔජරාත්ත දියහැකිද යන්වන ජවයි. 

2. වයර් වවුන්වඩ් ප්රතිජරෝධක (wire wound resistors)  

ජම්වා, පරිවාරකයක් මත ඔතන ලද සිහින්ව ප්රතිජරෝධ කම්බියකින්ව යුක්තජේ. එබැින්ව ිශාල අගයන්ව 

ලබාගත ජනාහැක. ඕම්   0.001 සිට කිජලෝ ඕම් 2 ක් පමණ අගයන්වද ජවාට 5, 10, 25, 50 යන 

ප්රමාණයන්වට ඔජරාත්ත ජදන අයුරුද නිශේපාදනය ජකජර්. 

3. ිචලය ප්රතිජරෝධ (Variable Resistor, potentiometer)  

ජම්වාජේ සඳහන්ව කර ඇති අගයට අඩු ඕනෑම අගයක් දක්වා ජවනසේ කෙහැකිය. ජවෙඳජපාජලහි 

ජම්වා ජවාලියුම් ජකාන්වජට්රෝල් (Volume Controller) සහ ප්රීජසට (Preset) යනුජවන්ව හඳුන්වවන 

ජදවර්ගයකින්ව ලබාගත හැක.  

1.8.2     ප්රතිත ෝධ තකත හි උ ්ණේ තේ බෙපෑම 

       ඉහත 1.7 ජේදජයහි දැක්ජවන උදාහරනජේ (12V, 8Wබල්බයක්) බල්බයට ජවෝ.12 ක් සැපයූ 

ිට මි.ඇ.600 ක ධාරාවක් ගලන අතර ප්රතිජරෝධය ඕම් 20 ක් බව ජපනුනි. නමුත් එහි ප්රතිජරෝධය 

මල්ි මීටරයකින්ව පරීෂාකෙිට ඕම් 20 ට වඩා ජබාජහෝ අඩු බව ජපජන්ව. දෙ වශජයන්ව එය ඕම් 1 ක් 

පමණ ජේ.  

ඊට ජහේතව නම්, මල්ි මීටරජයන්ව මනිනිට සූත්රිකාව සිසිල්ව පැවතීමත්, ිදුලි සැපයුමට සම්බන්වධ 

කෙිට අධික උෂේණත්වයකට (ජස.1000ක් පමණ) රත්වීමත්ය.  
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සාමානයජයන්ව ඕනෑම ජලෝහ සන්වනායකයක ප්රතිජරෝධය, උෂේණත්වය සමග වැඩිජේ. කාබන්ව වල එය 

ප්රතිිරුේධ ජලස ජපන්වනුම් ජකජර්. එනම් කාබන්ව වල උෂේණත්වය වැඩි වන ිට ප්රතිජරෝධය අඩුජේ. 

1.8.3   සංයුල  ප්රතිත ෝධක  (Combinations of Resistors)  

  ප්රතිජරෝධක නිශේපාදනය කරනු ලබන්වජන්ව නියමිත සම්මත අගයන්ව සඳහා පමණි. උදාහරණ ජලස 1, 

1.5, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, යනාදී වශජයන්ව වූ Ω, kΩසහ  MΩ, අගයන්ව සඳහාය. ජවනත් අගයක් 

අවශය වනිට ප්රතිජරෝධක ජදකක් ජහෝ කීපයක් ිිධ ආකාරයට සම්බන්වධ කර සංයුක්ත 

ප්රතිජරෝධයක් සාදාගත හැකිය. 

1.8.3.1    තර්ණිග  සංයුල  (Series Combinations) 

ප්රතිජරෝධක ගනනාවක් දම්වැලක පුරුක්ජමන්ව සම්බන්වධ කෙිට එය ජරේණිගත සම්බන්වධයකි. 1.8 

රූප සටහජන්ව දැක්ජවන පරිදි R1, R2, R3,…..ප්රතිජරෝධ ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ කෙිට ලැජබන 

සංයුක්තජේ සමක ප්රතිජරෝධය ඒවාජේ ඓකයයට සමාන ජේ. එනම් R1+ R2+ R3+…..ජේ. 

 එනම්,  R  =  R1+ R2+ R3+…..     

ජමහි R යනු R1, R2, R3,…හි සමක ප්රතිජරෝධය ජේ. සමක ප්රතිජරෝධය යන්වජනන්ව අදහසේ කරනුජේ, 

එම සංයුක්තය ජවනුවට භාිත කෙහැකි තනි ප්රතිජරෝධයක අගයයි. 

 

1.8 රූපය 

1.8.3.2    සමාන්  ග  සංයුල ය 

 
     1.9 රූපය 
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සෑම ප්රතිජරෝධකයකින්වම එක් අග්රය බැගින්ව එකට සම්බන්වධ කර ඉතිරි අග්ර සියල්ල එකට සම්බන්වධ 

කෙිට ලැජබන සැකැසේම සමාන්වතරගත සංයුක්තයක් ජලස හැඳින්වජේ. ජමම ප්රතිජරෝධක එක 

එජකහි අගයන්ව,R1, R2, R3, …..ජලසද, සංයුක්තජේ සමක ප්රතිජරෝධය R ජලසද හැඳින්වවුවජහාත්, ඒවා 

අතර සම්බන්වධතාව ජමජසේ දැක්ිය හැක. 

1/R =1/R1+1/R2+1/R3 

 

එක සමාන සමාන්වතරගත ප්රතිජරෝධ 

එකම අගයක් සහිත ප්රතිජරෝධ ගනනාවක් සමාන්වතරගත ජලස සම්බන්වධ කලජහාත්, ඒවාජේ සමක 

ප්රතිජරෝධය වනුජේ, එකක අගය  ප්රතිජරෝධ සංඛ්යාජවන්ව ජබදූිට ලැජබන අගයයි. 

ප්රතිජරෝධ ජදකක සමාන්වතරගත සම්බන්වධය 

 

R1, R2 යන ප්රතිජරෝධ ජදක සමාන්වතරගත ජලස සම්බන්වධ කෙිට සමක ප්රතිජරෝධය වූ R, 1.8.3.2 

ජේදජයහි සඳහන්ව කෙ පරිදි,  1/R=1/R1+1/R2 යනුජවන්ව දැක්ිය හැකි වුවද, එය සුළු කිරීජමන්ව  

 R = R1xR2 / (R1+R2) 

යන ප්රතිඵලය ලැජේ. 

උදාහරන-1 :- 2kΩසහ 4kΩයන ප්රතිජරෝධ ජදජකහි සමාන්වතරගත සංයුක්තජේ සමක ප්රතිජරෝධය 

ජසායන්වන. 

ිසඳුමඃ- 

1 වැනි ක්රමය     1/R = 1/2 + 1/4 

            = 0.5 + 0.25     = 0.75 
 

   R  = 1/0.75 
       = 1.33 kilo Ohm 
 

2 වැනි ක්රමය      R  = (2 x 4)/(2+4) 
     = 8/6 
     = 1.33 kilo Ohm 
 

උදාහරන - 2   

2.2kΩ ප්රතිජරෝධ 200 ක් සමාන්වතරගතව සම්බන්වධ කෙ ිට සමක ප්රතිජරෝධය ජසායන්වන. 

ිසඳුම:-    සමක ප්රතිජරෝධය    = 2.2kΩ/200 
          = 2200/200 
          = 11 Ohm 
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උදාහරන – 3 

20 Ω, 10 Ω සහ 5 Ω  යන ප්රතිජරෝධ වල සමාන්වතරගත සංයුක්තයක සමක ප්රතිජරෝධය ජසායන්වන. 

ිසඳුම:- 

1 වැනි ක්රමය 1/R = 1/20 + 1/10 + 1/5   = 0.05 + 0.1 + 0.2   = 0.35 
R  = 1/0.35 

                  = 2.85 Ohm 
 

2 වැනි ක්රමය 

                 1/R = 1/20 + 1/10 + 1/5 
                        =  1/20 +2/20 +4/20  
                        =   7/20 
 
                  R  =  20/7 
                       =  2.85 Ohm 
 

3 වැනි ක්රමය  

පෙමුව 20 Ohm,  5 Ohm යන ප්රතිජරෝධ ජදජකහි සමාන්වතරගත සංයුක්තජේ සමක ප්රතිජරෝධය 

ජසායන්වන.   එය  = (20 x 5)/(20+5) 
                          = 100/25 
                         =  4Ω 

 

දැන්ව එම නව ප්රතිජරෝධය වූ 4Ω සහ 10Ω  ප්රතිජරෝධය සහිත සමාන්වතරගත සංයුක්තජේ සමක 

ප්රතිජරෝධය ජසායන්වන. 

එය = (4 x 10)/(4+10) 
       = 40/14 

       = 2.85 
 

1.8.4      ප්රතිත ෝධක  ර්ණ තල ය  (Resistor Color-code) 

      ප්රතිජරෝධක වල අගය සාමානයජයන්ව සඳහන්ව කරඇත්ජත් එය වටා සලකුණු කරනලද වර්ණ තීරු 

ඇසුජරනි. සාමානයජයන්ව එක් ජකෙවරකින්ව ආරම්භ කරනලද වර්ණ තීරු තනක් ඇත. පෙමු 

තීරුජවන්ව පෙමු අංකයද, ජදවැනි තීරුජවන්ව ජදවැනි අංකයද, තන්වවැනි තීරුජවන්ව අගට ජයජදන බිංදු 

ගනන නැතජහාත් මුල් අංක ජදජක් සංඛ්යාව ගුණකලයුත්ජත් දහජේ කීවැනි බලජයන්වද යන්වන 

සඳහන්වජේ. ජමම අගය ඕම් වලිනි. සමහර ප්රතිජරෝධක වල වර්ණ තීරු හතරක් ඇත. හතරවැනි 

තීරුජවන්ව කියජවන්වජන්ව නිරවදයතාවයයි (tolerance). 1.10 රූපය බලන්වන. 

එක් එක් වර්ණයට හිමි අංකය පහත දැක්ජවන අයුරුජේ. 

 0 - කළු       1 - දුඹුරු  2 - රත   3 - තැඹිලි     4 - කහ      

 5 - ජකාෙ    6 - නිල්      7 - දම්     8 -  අළු        9 - සුදු  

ඕම් 1 ට වඩා අඩු ප්රතිජරෝධක සඳහා තන්වවැනි තීරුව සඳහා රත්රන්ව ජහෝ රිදී පාට භාිතජේ. 



Amateur Radio Lessons by J.T.Wijeratne (4S7VJ) 

 

33 
 

0.1 ගුණිතය සඳහා රත්රන්ව පැහැයද, 

0.01 ගුණිතය සඳහා රිදී පැහැයද, භාිත ජකජර්. 

 

හතරවැනි තීරුජවන්ව කියජවන ජදෝශය (tolerance) පහත සඳහන්ව අයුරු ජවයි. 

  රත්රන්ව පැහැය      5% ක ජදෝශයක් තිබිය හැකිජේ. 

  රිදී පැහැය           10% ක ජදෝශයක් තිබිය හැකිජේ. 

  වර්ණ තීරු තනක් පමණක් ඇතිිට  20% ක ජදෝශයක් තිබිය හැකිජේ. 

 

1.10 රූපය 

උදාහරන:- 

1. රත , කහ, තැඹිලි   = 24 kΩ-20% ජහෝ 24 kΩ +20% එනම්  21600Ω  සහ 26400Ω    
            අතර ඕනෑම අගයක් එයට තිබිය හැක. 
2. නිල්, ජකාෙ, රත, රිදී = 6500 Ω -10%  ජහෝ   6500 Ω +10%,  එනම් 5850 Ω  සහ  

             7150 Ω අතර ඕනෑම අගයක් එයට තිබිය හැක. 

3. දුඹුරු, කළු, කළු =  10 Ω , 20% 

4. අළු, දම්, රත, රත්රන්ව = 8.7 kΩ, 5% 

5. සුදු, කළු, රත්රන්ව = 9.0 Ω, 20% 

6. කහ, දම්, රිදී = 0.47Ω, 20% 

7. දුඹුරු, අළු, ජකාෙ = 1800000 Ω  ජහෝ 1.8 MΩ, 20% 

1.9    ශලතිය සහ ක්ෂම ා   Energy and Power 

1.9.1     ශලතිය  Energy 

ශක්තිය පිලිබඳ අවජබෝධයක් ලබාගැණීම සඳහ පහත සඳහන්ව උදාහරණ ජදක සලකා බලමු.  ඔබ 

පඩිජපලක් දිජේ මීටර 10 ක් ඉහලට නගින්වජන්ව යයි සිතමු. ඒ සඳහා යම්කිසි ශක්තියක් වැය 

කෙයුතයි. ඔබ මීටර 20 ක් ඉහලට නගින්වජන්ව නම් ජපරජමන්ව ජදගුණයක ශක්තියක් වැය කෙයුතය. 

ඔබ වතර ජක්තලයක් නටන තරු රත්කරන්වජන්ව නම් ඒ සඳහා යම් ප්රමාණයක ිදුත් ජහෝ තාප 

ශක්තියක් වැය කලයුතය. ජක්තලජයන්ව බාගයක් පමණක් ගත්ජත් නම් වැය කෙයුත ශක්තිය 

ජපරජමන්ව බාගයකි. 

ශක්තිය මනින ඒකක නම්, කැලරි (Calory), ජූල්  (Joule), ජවාට-පැය (Watt-hour, Wh), සහ 

කිජලෝජවාට-පැය (kilo Watt-hour, kWh), නම්ජේ. 
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1.9.2  ක්ෂම ා  Power 

ශක්තිය වැයකරන සීඝ්රතාව ෂමතාව යනුජවන්ව හැඳින්වජේ. ජම් පිෙබඳ වැඩිදුර අවජබෝධයක් 

ලබාගැනීම සඳහා ඉහත 1.9.1 හි දැක්වූ උදාහරනය නැවත සලකා බලමු. මීටර10 ක් ඉහලට නැගීම 

සඳහා ඔබ තත්. 8 ක් ගතකජෙේ යයි සිතමු. එය ඔබ තත්. 4 කින්ව  නිමකජෙේ නම් ඔබ ශක්තිය වැයකෙ 

සීඝ්රතාවය ජදගුණයක් කර ඇත. එනම් ඔබජේ ෂමතාවය ජදගුණයක් වී ඇත. ජමහි ඒකකය ජවාට 

(Watt) නම් ජේ. මිලි ජවාට, ජවාට, කිජලෝ ජවාට සහ ජමගා ජවාට (mW, W, kW, MW) යන 

ඒකකද ප්රාජයෝගිකව භාිත ජකජර්. 

1.9.2.1      ප්රතිත ෝධකයක ක්ෂම ා   Power of a Resistor 

ඕනෑම සන්වනායකයක් තලින්ව ිදුලි ධාරාවක් ගලායනිට එය යම් ප්රමාණයකට රත්ජේ. එනම් ිදුත් 

ශක්තිය තාප ශක්තිය බවට පත්ජේ. එහි ෂමතාව W ජලසද, එහි ජදජකෙවර අතර ජවෝල්ටීයතාවය V 

ජලසද, එය තලින්ව ගලන ධාරාව I ජලසද ගතජහාත් ඒවා අතර සම්බන්වධතාවය පහත සඳහන්ව 

සමීකරනජයන්ව දැක්ජේ.  W = V I 

ජමහි W ජවාට වලින්වද,  V  ජවෝලට වලින්වද I ඇම්පියර් වලින්වද ගතජහාත්, 

   ජවාට  =   ජවෝලට  x  ඇම්පියර් 

යනුජවන්වද සැලකිය හැකිය. 

ඉහත කී සන්වනායකජේ ප්රතිජරෝධය R  ජලස ගතජහාත් ඕම්ජේ නියමයද සම්බන්වධ කරමින්ව පහත 

සඳහන්ව සමීකරණ ලබාගතහැක. 

  W = I2 R  සහ   W = V2 / R 

උදාහරන:-  පරිපථයක ඇති 150Ω  ප්රතිජරෝධකයක අග්ර හරහා ඇති ජවෝල්ටීයතාවය ජවෝ5  ජේ. එහි 

ෂමතාවය (power) නැතජහාත් තාප හානිවන සීඝ්රතාවය  ජසායන්වන.  

  W = V2/R 
                             = (5x5)/150 
                             = 1/6  = 0.1667 
                             = 167 mW. 

 

උදාහරණ:-   100Ω, 1/4 W, ප්රතිජරෝධකයක් පරිපථයකට සම්බන්වධ කෙජහාත් එය තලින්ව යාහැකි 

උපරිම ධාරාව ජකාපමණද? 

         W = I2 R 

   එබැින්ව    I2 = W/R  , W = 0.25, R = 100 Ω 
                                                                       I2  =  0.25/100 

             =  1/400 
         I  = 1/20 A  , (20 x 20 = 400) 

                                                = 1000 x (1/20) mA. 
                                   = 50 mA. 
 ජමහිදී 50mA ට වඩා වැඩි ධාරාවක් ගමන්ව කෙජහාත් ඔජරාත්ත ජනාජදන තරමට රත්වීම 

ජහේතජකාටජගන එය පිලිසේසී යාහැක, නැතජහාත් එහි ආයුකාලය අඩුිය හැකිය. 

෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴ 
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අභ්යාස 

1.1  ජවෝ 12 බැටරියක් තාපන දඟරයකට සම්බන්වධ කෙිට ගලන ධාරාව ඇ 3 ක් නම් එම දඟරජේ 

ප්රතිජරෝධය ජසායන්වන.      (උත්තරය:-  4 Ω) 

1.2   1.6kΩසහ 400 Ω  යන ප්රතිජරෝධ ජදක, (a)  ජරේණිගතව  (b)   සමාන්වතරගතව සම්බන්වධ කෙිට 

සමක ප්රතිජරෝධ ජසායන්වන.      (උත්තරය:-  2kΩ,    320 Ω  ) 

1.3   ප්රතිජරෝධය  100 Ω බැගින්වවූ ප්රතිජරෝධක 100 ක්  (a)  ජරේණිගතව  (b)   සමාන්වතරගතව සම්බන්වධ 

කෙිට සමක ප්රතිජරෝධ ජසායන්වන.     (උත්තරය:-  10kΩ,    1 Ω  ) 

1.4  ජවෝ 12 කට සම්බන්වධ තාපන දඟරයක් තලින්ව 2.5A සරල ධාරාවක් ගලායයි නම් එම දඟරජේ 

ෂමතාවය ජසායන්වන.       (උත්තරය:-  30W ) 

1.5 ප්රතිජරෝධකයක අගය 50 Ω, 1/2W යනුජවන්ව සටහන්ව කර ඇත්නම් එය ජකාපමණ ධාරාවකට 

ඔජරාත්ත ජදන්වජන්වද ?       (උත්තරය:-  100mA 

) 

1.6 220V, 2.2kWයනුජවන්ව සඳහන්ව කරඇති ිදුලි ජක්තලයක් 220V ප්රධාන ිදුලි සැපයුමකට සම්බන්වධ 

කෙිට එය තලින්ව ජකාපමණ ධාරාවක් ගලායයිද?එය මිනිත්ත 15ක් අඛ්න්වඩ ජලස ක්රියා කෙිට ිදුලි 

මීටරජේ ඒකක කීයක් සටහන්ව ජේද?            

                                            (උත්තරය:- 10A, 0.55kw-h) 

1.7 පහත සඳහන්ව වර්ණ තීරු සහිත ප්රතිජරෝධක වල ප්රතිජරෝධය සහ නිරවදයතාවය (tolerance)  කුමක්ද? 

1. දුඹුරු, රත, තැඹිලි, රිදී 

2. ජකාෙ, අළු, කළු 

3. රත, දම්, රත්රන්ව, රත්රන්ව 

4. දුඹුරු, ජකාෙ, රිදී, රිදී 

5. කහ, දම්, කහ,  රත්රන්ව 

6. දුඹුරු, ජකාෙ, ජකාෙ 

(උත්තර:- 12kΩ 10%, 58Ω 20%, 2.7Ω 5%, 0.15Ω 10%, 470k 5%, 1.5M 

20%)) 

1.8 පහත සඳහන්ව අගයන්ව සහිත ප්රතිජරෝධක වල වර්ණ තීරු ජමානවාද? 

         1.    69Ω, 20%    2.     0.25Ω, 10%     3.    8.7kΩ, 5% 

      4.   3.3kΩ, 10%     5.     4.7 MΩ, 20%    6.   1Ω, 5% 
(උත්තර:- 1.නිල්, සුදු, කළු  2. රත, ජකාෙ, රීදී, රිදී    3. අළු, දම්, රත, රත්රන්ව             

       4. තැඹිලි, තැඹිලි, රත , රිදී   5. කහ, දම්, ජකාෙ     

   6. දුඹුරු, කළු, රත්රන්ව,රත්රන්ව ) 

1.9       12V, 120W ජලස සඳහන්වකර ඇති ිදුලි බල්බයක් 12V කාර් බැටරියකට සම්බන්වධ කෙිට ජකාපමණ  

ධාරාවක් ගලයිද?  සාමානය ිදුලි පන්වදම් බැටරි 8ක් ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධකර සාදාගත් 12V  

සැකැසේමකට එම බල්බය සම්බන්වධ කෙජහාත් ගලන ධාරාව පහත සඳහන්ව අගයන්වජගන්ව කුමක් 

ියහැකිද?  

  (a)  10A     (b) 8A    (c)  10A ට වඩා අඩු අගයකි.                       (උත්තර:-   c  ) 
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ආධුික ගු න්විදුලි ශිල්පය 

2  වැනි පරිච්ජේදය 

  ංග  ර්ග, ධාි ා , විදුේ චුම්බක තේ ණය, කාෙ ිය ය 

2.1    සයිනාකා    ංග (Sine-wave) 

චුම්බකයක් (magnet) කම්බි දඟරයක් අසල භ්රමනය කෙජහාත් දඟරජේ ප්රතයාවර්තක ි.ගා.බ.යක් 

(A.C. e.m.f.) ජනනයජේ. ජමම ි.ගා.බ. ශූනයජයන්ව ඇරඹී ඉතා ජකි කාලයකදී උපරිම අගය ජතක් 

ක්රමානුකූලව වැඩිවී නැවත ශූනයය ජතක් අඩුජේ. ඉන්වපසු දිශාව මාරුවී නැවතත් ජපර පරිදිම සිදුජේ. 

ජමය ප්රසේථාරිකව නිරූපනය කෙජහාත් 2.1 රූපජේ දැක්ජවන අයුරු ත්රිජකෝණමිතිජයහි එන සයින-

වක්රයක් ලැජේ. ජමය ඉතාම වැදගත් සහ ඉතාම සරල තරංග සේවරූපය ජේ. 

 

2.1 රූපය 

රූපජේ තරංග ආයාමය ජලස දක්වා ඇත්ජත් එක තරංගයක් ජහවත් එක චක්රයක් ජේ. එක තරංගයක් 

සඳහා ගතවන කාලය කාලාවර්තය ජහවත් ආවර්ත කාලය (period) ජලසද, තත්පරයකදී නිකුත්වන 

තරංග ගණන සංඛ්යාතය (frequency) ජලසද හැඳින්වජේ. සංඛ්යාතය මනිනු ලබන්වජන්ව තත්පරයට චක්ර 

(cycles per second  c/s) ජහවත් හර්ටසේ Hertz (Hz) නමැති ඒකකජයනි. ිශාල අගයන්ව සඳහා 

කිජලෝ හර්ටසේ kilo Hertz (kHz), ජමගා හර්ටසේ Mega Hertz (MHz) සහ ගිගා හර්ටසේ Gega Hertz 

(GHz) භාිත ජකජර්. 

         1000 Hz  = 1 kHz 

                       1000 kHz = 1 MHz 

1000 MHz = 1 GHz 
 

2.1.1   අතනකුේ   ංග  ර්ග 

ජල පෘෂේටජේ දක්නට ලැජබන තරංග, ශේද තරංග, ගුවන්විදුලි තරංග, අජලෝක තරංග යනාදී ිිධ 

තරංග වර්ග ඇත. වීණාවක එක් තතක් කම්පනය කිරීජමන්ව නිකුත්වන ශේද තරංගයද, බටනලාවක 

එක් සේවරයකින්ව නිකුත්වන ශේද තරංගයද, සයින-තරංගයක් නිරූපනය කරයි. මිනිසේ කටහෙ ඉතා 

සංකීර්ණ තරංග වලින්ව සමන්විතය. ජවනත් සංකීර්ණ තරංග නම්, කියත්දැති තරංග, (saw tooth 

wave) ත්රිජකෝණාකාර තරංග, (triangular wave) හතැසේ තරංග, (square wave) යනාදියයි. ඕනෑම 



Amateur Radio Lessons by J.T.Wijeratne (4S7VJ) 

 

37 
 

ආකාරයක සංකීර්ණ තරංගයක්, සයින තරංග කිසියම් සංඛ්යාවක (කීපයක් ජහෝ අනන්වත සංඛ්යාවක්) 

සංයුක්තයක් බව ගණිතමය ජලස ජපන්විය හැක.  

 

 

2.2 රූපය 

 

2.3 රූපය 

2.2      ප්ර යා ර්  විදුලිතේ ධා ා  වි.ගා.බ. සහ ක්ෂම ා  

2.2.1   කුළු අගය (peak value) 

ඉහත 2.1 ජේදජයහි සඳහන්වවූ පරිදි ප්රතයාවර්ත ධාරාජේ ජහෝ ජවෝල්ටීයතාවජේ ප්රසේථාරජේ ඉහෙම 

ශීර්ෂජයහි අගය ජහෝ පහෙම ශීර්ෂජයහි අගය “peak value” ජලස හැඳින්වජේ. ජමය 2.4 රූපජේ 

ජවෝල්ට 325 ක අගයක් ජලස සටහන්වකර ඇත. ජමම අගජයහි ජදගුණය, එනම් ඉහෙම ශීර්ෂජේ සිට 

පහෙම ශීර්ෂය ජතක් අගය “peak to peak value” ජලස හැඳින්වජේ. ජමයද එම රූපජේම 650V ජලස 

සටහන්වකර ඇත.  

2.2.2 ක්ෂණික අගය (instantaneous value) 

ප්රතයාවර්ත ිදුලිජේ ධාරාව සහ ජවෝල්ටීයතාව ජමාජහාතින්ව ජමාජහාත ජවනසේවන බැින්ව ඕනෑම 

ජමාජහාතක පවතින අගය ෂණික අගය ජලස හැඳින්වජේ. 2.4රූපජේ A වලින්ව දැක්ජවන ජමාජහාජත් 

ෂණික ජවෝල්ටීයතාව AB වලින්ව නිරූපනය ජේ.  

2.2.3      .ම.මූ. අගය (R.M.S. value) 
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ජමය ගණිතමය සිේධාන්වත අනුව ලබාගත් අගයක් බැින්ව එහි පාරිභාෂික වචනය වර්ග මධයනය මූල 

අගය (root mean square) නම්ජේ. R.M.S. යනු එහි ජකි ජයදුම ජේ. ජම් පිලිබඳ වැඩිදුර අධයයනය 

ජමම ිශය සීමාව ඉක්මවන නමුත් එහි ඇති ප්රාජයෝගික වැදගත්කම ඉතා ප්රජයෝජනවත්ය. ප්රතයාවර්ත 

ිදුලිජේ ජවෝල්ටීයතාවයක් ජහෝ ධාරාවක්, ජවෝල්ටමීටරයක්, ඇමීටරයක් ජහෝ මල්ිමීටරයක් 

භාිතජයන්ව මනිනු ලැබුවජහාත් එහි පාඨාංකය ජලස ලැජබන්වජන්ව R.M.S. අගයයි. ජමය ඉහත 2.4 

රූපජේ “230 rms voltage” යනුජවන්ව සඳහන්වව ඇත.  

තවද, ප්රධාන ිදුලිජයන්ව ක්රියා කරන 

ජමෝටර වලට සම්බන්වධ ධාරිත්රක 

(capacitor) ජහවත් ජකාන්වජඩන්වසර 

(condenser)  ආජරෝපනය වීජම්දී 

R.M.S අගය වන 230v ජනාව කුළු 

අගය (peak value) වන 325 දක්වා 

ආජරෝපනයජේ. එබැින්ව ඒවා ජවෝ 325 

ක් දක්වා ඔජරාත්ත දියයුත ජේ. නමුත් 

වැඩි ආරක්ෂාව සඳහා ජවෝ. 350 ජහෝ 

400 යන අගයන්ව භාිත ජකජර්. 

RMS අගය සහ කුළු අගය අතර සම්බන්වධතාව 

ජම්වා අතර සරල සම්බන්වධතාවක් ඇත එනම්, 

 RMS අගය = 0.707 x කුළු අගය 

එනම්, RMS අගය = කුළු අගජයන්ව 70.7%  

එය ජමජසේද දැක්ියහැක. 

 එනම්   කුළු අගය = 2  x RMS අගය  = 1.414 x RMS අගය 

 

2.2.3.1 මධයනය අගය 

    මධයනය අගය ජසායාගැනීම සඳහා 2.4-a රූපය බලන්වන. එහි 

දැක්ජවන පරිදි එක් තරංගයක්  ජවෝල්ටීයතා අක්ෂයට සමාන්වතර 

තීරු ගණනාවකට ජබදා ජවන්ව කරන්වන. ඒ සියල්ල එකතකර තීරු 

ගණනින්ව ජබදූිට සාමානය අගය ජහවත් මධයනය අගය ලැජේ. 

නමුත් එම ඓකයය ශූනය බව පැහැදිලිය. (a+b+c-a-b-c = 0) 

එනම් ජවෝල්ටීයතාවජේ මධයනය අගය ශූනයය ජේ. 

2.2.4     ප්ර යා ර් ක විදුලි පිපථයක ක්ෂම ා ය (power) 

    ෂමතාවය සඳහා ෂනික අගයක් ජහෝ RMS අගයක් සඳහන්ව කිරීජම් අර්ථයක් නැත. ෂමතාවය 

යනු තත්පරයකදී වැයවන ශක්තියයි, නමුත් එය ජවනසේ ජවමින්ව පවතින බැින්ව නියමිත කාල සීමාවක් 

තල පවතින සාමානය අගය සලකා බැලියහැක. ඒ අනුව, 

  ෂමතාවය = RMS ධාරාව x  RMSජවෝල්ටීයතාවය  

යන සම්බන්වධය අපට ලැජේ. 

 

2.4රූපය 

 
2.4 – a රූපය 
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උදාහරණඃ- 

ිදුලි බවුත් එකක් 240v ප්රධාන ිදුලි සැපයුමට සම්බන්වධ කෙිට ගලන ධාර්ව 125mA ක් නම්, එහි 

ෂමතාවයත්, එහි තාපන දඟරජේ ප්රතිජරෝධයත් ජසායන්වන. 

ිසඳුමඃ- 

240 v සහ 125 mA යනු RMS අගයන්ව බව පැහැදිලිය. ප්රතයාවර්ත ිදුලිය සඳහා සාමානයයන්ව සඳහන්ව 

කරන්වජන්ව RMS අගයන්ව පමණි. එබැින්ව 

    ෂමතාවය = ජවෝල්ටීයතාවය x ධාරාව 

     = 240 x 0.125,   (125mA = 0.125 A) 

      = 30 ජවාට (30W) 

     ඕම්ජේ නියමය අනුව    V  =  I  R ජහවත්  R  =  V / I 

එබැින්ව එම අවසේථාජේදී ප්රතිජරෝධය = 240 / 0.125 

             = 1920 ඕම්   

(ජමම අගය ලැජබන්වජන්ව එය ඉහෙ උෂේණත්වයකට රත්වූ අවසේථාජේ බැින්ව මල්ිමීටරයකින්ව 

මනිනිට ලැජබන්වජන්ව ඕම් 1920 ට වඩා අඩු අගයකි) 

2.3    ධාි ා  (capacitance) 

2.3.1    ධාිත්රකය (capacitor)  තහ ේ තකාන්තඩන්ස ය (condenser) 

ජලෝහ තහඩු ජදකක් එකිජනකට සේපර්ෂ ජනාවන 

ජලසින්ව ඉතා ෙඟින්ව තබා ඇතැයි සිතමු. (2.5 රූපය) දැන්ව 

ජම්වා කම්බි මගින්ව බැටරියකට සම්බන්වධ කෙජහාත් 

ෂනිකව, ධන අග්රයට සම්බන්වධ තහඩුව ධන ජලසත් 

අජනක සෘණ ජලසත් ආජරෝපනය ජේ. ජමහිදී ඇත්ත 

වශජයන්ව සිදු වන්වජන්ව ඉහෙ තහඩුජේ ඇති නිදහසේ 

ඉජලක්ජට්රෝන බැටරිජේ ධන අග්රයට ආකර්ශනය ජවමින්ව 

එම තහඩුව ධන ජලස ආජරෝපනය වීමත්, එම ධන 

ආජරෝපිත තහඩුව මගින්ව පහෙ තහඩුජේ ඇති නිදහසේ 

ඉජලක්ජට්රෝන තමා ජවත ආකර්ෂනය කරමින්ව පහෙ 

තහඩුජවහි එක්ැසේ වීමත්ය.   

 

ජමහිදී ඉජලකජට්රෝන වල චලිතය සිදුවන්වජන්ව රූපජේ ඊහිජසන්ව දැක්ජවන ජදසට ප්රතිිරුේධ 

දිශාවටය. එයට ජහේතව නම් සෑමිටම ඊහිසකින්ව දක්වන්වජන්ව ධාරාජේ දිශාව වීමය. ධාරාජේ දිශාව 

ජලස අර්ථ දක්වා ඇත්ජත් ධන ආජරෝපන ගමන්වකරන දිශාවයි. 

ඉජලක්ජට්රෝන එක් දිශාවකට ගමන්වකිරීම ධන ආජරෝපන ිරුේධ දිශාවට ගමන්ව කිරීම ජලස සැලකිය 

හැකිය. 

ඉහත ිසේතරජයන්ව දැක්වූජේ තහඩු ජදකින්ව සාදාගත් ජකාන්වජඩන්වසරය ආජරෝපනය කරගත් 

ආකාරයයි. එහිදී ධාරාවක් ගලන්වජන්ව පරිපථය සම්බන්වධ කෙ ෂණජේදී පමණි. එය මයිජක්රා තත්පර 

කීපයක් ිය හැකිය. 

ඉන්වපසු බැටරිය ඉවත් කෙද එම ආජරෝපනය එජලසම පවතී. දැන්ව තහඩු වලට සම්බන්වධ කම්බි ජදක 

ුහුවත් (එකිජනක සේපර්ශ කිරීම) කලජහාත් කුඩා ිදුලි පුළිඟුවක් ජපජන්ව. ජමහිදී සිදුවන්වජන්ව කම්බි 

ජදක එකිජනක සේපර්ෂ වීමට ජමාජහාතකට ජපර ඉතා ෙඟින්ව පිහිි ධන සහ සෘණ ආජරෝපන 

එකිජනක ආකර්ශනය වී උදාසීන වීමයි. 

 

2.5 රූපය 
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ජමම පරීෂණය සාර්ථක වීමට නම් තහඩු ජදක ඉතා ිශාලවද, ඒවා අතර පරතරය ඉතා කුඩාවද, 

තිබිය යුතය. එය ප්රාජයෝගික ජලස අපහසු බැින්ව, 10000 µF ජකාන්වජඩන්වසරයක්ද, 9 v ජහෝ 12 v  

බැටරියක්ද භාිත කෙහැකිය.  

 

2.3.2   තකාන්තඩන්ස   ෙ ෙක්ෂණ (properties of condensers) 

ජකාන්වජඩන්වසරයක පවතින ප්රධාන ලෂණ නම්, 

1. ිදුත් ශක්තිය ගබඩා කිරීම 

2. සරල ධාරා එය තලින්ව ගලාජනායාම 

3. ප්රතයාවර්ත ධාරා එය තලින්ව ගලායන්වනාක් ජමන්ව ජපනීම 

ජකාන්වජඩන්වසරයක ප්රධානම ලෂණය වන්වජන්ව ිදුත් ආජරෝපන ගබඩා කිරීජම් හැකියාවය. එනම් 

ිදුත් ශක්තිය ගබඩා කිරීජම් හැකියාවයි. 2.6 රූපජේ (a) හා (b) පරිපථ මගින්ව ජමය පැහැදිලි 

කෙහැකිය. (a)රූපජේ ඇති සේිචය A ට සම්බන්වධ කෙ සැජනකින්ව ෂණිකව ධාරාවක් ගලන බව 

මිලිඇමීටරජයන්ව ජපජන්ව. එනම් මීටරජේ දර්ශකය එක් පැත්තකට චලනය වී ජමාජහාතකින්ව ආපසු 

“0” ජවත පැමිජන්ව. මින්ව පැහැදිලි වනුජේ,   

 

 2.6 රූපය 

 

ආජරෝපන ජකාන්වජඩන්වසරය තලට ගලා ගිය බව සහ අඛ්න්වඩ ධාරාවක් එය තලින්ව ගලා ජනායන 

බවත්ය. එනම් සරල ධාරාවක් එය හරහා ජනායයි. 2.6(b)රූපජේ සේිචය B ට සම්බන්වධ වූ සැනින්ව 

කලින්ව ගිය ධාරාවට ිරුේධ ජදසට ෂණික ධාරාවක් ගලාජගාසේ ජමාජහාතකින්ව ආපසු “0” ජවත 

පැමිජන්ව. මින්ව පැහැදිලි වනුජේ, ජකාන්වජඩන්වසරජේ තැන්වපත්ව තිබූ ආජරෝපනය ිරුේධ දිශාවට 

ගලාජගාසේ ෂණිකව ිසර්ජනය වූ බවය. ජමහිදී කිසිිටකත් එය තලින්ව ආජරෝපන ගලා ජනායයි. 

එනම් සරල ධාරාවක් ජකාන්වජඩන්වසරය හරහා ගලා ජනායයි. 

ජමය වඩාත් පහසුජවන්ව ඔබටම පරීෂා කලහැකි සැකැසේමක් 2.6 (c) රූපජේ දැක්ජේ. ජමහිදී 2.6(a) 

සහ  2.6(b)රූප වල ඇති මිලිඇමීටරය ජවනුවට කුඩා (6V, 1W) බල්බයක්ද, 1000 µF ධාරිතාව සහිත 

ජකාන්වජඩන්වසරයක්ද, 9v ජහෝ 12v බැටරියක්ද, භාිත කෙහැක. සේිචය A ට සම්බන්වධ වූ 

ජමාජහාජත්දී බැටරිජයන්ව ෂණික ධාරාවක් ගලාජගාසේ ජකාන්වජඩන්වසරය ආජරෝපනයජේ. ජමහිදී 

බල්බය ජමාජහාතකට පමණක් යන්වතමින්ව දැල්වී නිවීයයි. ඉන්වපසු සේිචය B ට සම්බන්වධ කෙිට එම 

ආජරෝපනය ප්රතිිරුේධ ජදසට ෂණිකව ගලාජගාසේ ජකාන්වජඩන්වසරය ිසර්ජනයවන බැින්ව බල්බය 

ෂණිකව යන්වතමින්ව දැල්වී නිවීයයි. 

ප්රතයාවර්තක ධාරාවක් ජකාන්වජඩන්වසරය හරහා ගලායන බව ජපන්වවීමට 2.6 (d) රූපජේ ඇති 

සැකැසේම භාිත කෙහැකිය. එහි දැක්ජවන අගයන්ව සහිත උපකරණ භාිත කෙිට බල්බය අඛ්න්වඩව 

දැල්ජේ. එබැින්ව ප්රතයාවර්තක ධාරාවක් ජකාන්වජඩන්වසරය හරහා ගලායන බව අපට නිගමණය 
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කෙහැක. නමුත් එය සිදුවන ආකාරය අප පැහැදිලිව වටහාගත යුතය. ජමහිදීද, ජපර පරිදිම  

ජකාන්වජඩන්වසරය තලින්ව ආජරෝපන ගලාජනායයි. නමුත් බාහිර පරිපථය තලින්ව ධාරාවක් ගලයි. 

ප්රතයාවර්තක ිදුලි සැපයුම, තත්පරයට 50 වාරයක් දිශාව මාරුකරන බැටරියක් ජලස සැලකියහැක. 

එය එක් දිශාවකට ඇති ජමාජහාජත්දී ඊට අනුරූප ජලස ජකාන්වජඩන්වසරය ආජරෝපනය ජේ. එබැින්ව 

ඒ ජමාජහාජත් බල්බය දැල්වී නිවී යයි, නමුත් එය නිවීයාමට ජපර එනම් තත්පර 0.01 කදී සැපයුජම් 

දිශාව මාරුවී ජකාන්වජඩන්වසරය ිරුේධ දිශාවට ආජරෝපනය ජේ. එබැින්ව ඒ ජමාජහාජත්ද, බල්බය 

ෂණිකව දැල්ජේ. ජමම ක්රියාවලිය තත්පරයට 100 වාරයක් සිදුවන බැින්ව බල්බය අඛ්න්වඩව 

දැල්ජවන්වනාක්ජමන්ව අපට ජපජනයි. එබැින්ව AC ධාරාවක් ජකාන්වජඩන්වසරය තලින්ව ගලා යන බව 

ජපජන්ව. නමුත් ජකාන්වජඩන්වසරජේ එක් අග්රයක සිට අජනක් අග්රය ජවත එය තලින්ව ධාරාවක් ජනායන බව අප 

තරජේ සිහි තබාගතයුතය. 
 

2.3.3  ධාි ාතේ ඒකකය -  ැ ේ (Farad – unit of capacitance) 

ජකාන්වජඩන්වසරයක ප්රමාණය සඳහන්ව කිරීජම්දී ඉතාම වැදගත් වන්වජන්ව එහි ධාරිතාවයි. ජමහි නියම 

අර්ථය නම් ජකාන්වජඩන්වසරජේ අග්ර අතර ජවෝල්ටීයතාව ජවෝල්ට 1ක් වීම සඳහා එයට ලබාදියයුත 

ආජරෝපනයයි (කූජලෝම් ගනන). ජමය“ෆැරඩ්” එකක් ජලස හැඳින්වජේ. 

ජකාන්වජඩන්වසරයක ධාරිතාව C ජලසද. එහි පවතින ආජරෝපනය Q  ජලසද. අග්ර අතර ිභව අන්වතරය 

V ජලසද ගත්ිට ඒවා අතර සම්බන්වධතාවය. 

   Q =  C V ජලස දැක්ිය හැකිය. 

    ජමහි Q කූජලෝම් වලින්වද.  C  ෆැරඩ් වලින්වද.  V ජවෝල්ට වලින්වද ගනු ලැජේ. 

 ෆැරඩ් යන ඒකකය ප්රාජයෝගික වශජයන්ව අතිිශාල ප්රමාණයක් වන බැින්ව කුඩා ඒකක වන නැජනෝ 

ෆැරඩ් (nF), මයිජක්රා ෆැරඩ් (µF), සහ පිජකෝ (pF) ෆැරඩ් භාිතය පහසුය.ඒවා අතර සම්බන්වධතාව 

පහත දැක්ජේ. 

1000 pF  =  1 nF 
1000 nF  =  1 micro Farad (µF) 
1000,000 (µF)  =  1 F 

 
ජවෙඳජපාජල් ඇති සමහර ධාරිත්රක වල මයිජක්රා ෆැරඩ් යන්වන µF  ජලස ජහෝ mfd ජලස සඳහන්ව 

කරඇත.  

උදාහරණ :-  0.001 µF  ජහෝ   0.001 mfd 

තවත් සමහර ඒවාජේ  පිජකෝ ෆැරඩ් සඳහා  pFජලසද, නැජනෝ  ෆැරඩ් සඳහා  nF ජලසද, සඳහන්ව කර 

ඇත. 

උදාහරන:-  පිජකෝ ෆැරඩ් 50 යන්වන 50 pF  ජලස ජහෝ  50 ජලස සඳහන්ව කර ඇත. 

      නැජනෝ ෆැරඩ් 15 යන්වන 15 nF ජලස ජහෝ  15 nf ජලස  ජහෝ  15 n ජලස සඳහන්වව ඇත.

  

තවත් සමහරක අගය 102, 203, 471 ආදී වශජයන්ව අංක තනකින්ව පමණක් සමන්විත ිජශේෂිත 

ආකාරයකට සඳහන්වකර ඇත. එහි පෙමු අංක ජදක එජලසින්වම ලිිය යුතය. තන්වවැනි අංකජයන්ව බිංදු 

ගනන නිරූපනය වන අතර ඒකකය පිජකෝෆැරඩ් ජේ.( pF)  

උදාහරන ජලසඃ- 

102 = 1000 pF   = 0.001 µF 
203 = 20000 pF = 0.02µF  
 471 = 470 pF    = 0.00047µF 
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2.3.4   ධාි ා ෙ බෙපාන සාධක (Factors affecting for the Capacitance) 

ජකාන්වජඩන්වසරයක නැතජහාත් ධාරිත්රකයක ධාරිතාව ජකජරහි පහත සඳහන්ව කරුණු බලපානු ඇත. 

        1. තහඩු වල සඵල වර්ගඵලය 

        2. තහඩු අතර පරතරය 

        3. තහඩු අතර ඇති පරිවාරක ද්රවයජේ පාරිදුත් නියතය (Dielectric constant) 

තහඩු වල වර්ග ඵලය වැඩි කෙජහාත් ධාරිතාවද වැඩි ජේ. ඒවා අතර පරතරය වැඩි කෙජහාත් 

ධාරිතාව අඩුජේ. 

 

2.3.4.1   පා විදුේ ිය ය (Dielectric constant) 

 තහ ේ සාතේල  පා තේදය ා  (Relative permittivity) 

ජකාන්වජඩන්වසරයක තහඩු අතර අවකාශය යම් පරිවාරක ද්රවයයකින්ව (ඝන ජහෝ ද්රව) පිරවූ ිට එහි 

ධාරිතාව වැඩිජේ එජසේ වැඩිවන අනුපාතය, එම ද්රවයජේ පාරිදුත් නියතය (Dielectric 

constant)ජලස හැඳින්වජේ. 

 

2.3.4.2   ිඳ ැීතම් ත ෝල්ීෙ ා  (Breakdown Voltage) 

ජකාන්වජඩන්වසරයක අග්ර අතරට අධි ජවෝල්ටීයතාවයක් ජයාදවා එය ක්රමජයන්ව වැඩිකෙජහාත් එක්තරා 

අවසේථාවකදී පරිවාරකයට හානිවී එය හරහා අධික ධාරාවක් ගලා යාජමන්ව එය පිළිසේසී ජහෝ පුපුරා යා 

හැකිය. එම ජවෝල්ටීයතාව බිඳවැටීජම් ජවෝල්ටීයතාව ජලස හැඳින්වජේ. සාමානයජයන්ව ඉන්ව අඩකට 

සමාන උපරිම සීමාවක් සඳහන්ව කර ඇත. නිතරම එම උපරිම අගය ජනාඉක්මවන පරිදි ඒවා භාිතයට 

ගතයුතය. බිඳවැටීජම් ජවෝල්ටීයතාව පරිවාරක ද්රවයය මත සහ එහි ගනකම, එනම් තහඩු අතර 

පරතරය මත රඳාපවතී. 

ජකාන්වජඩන්වසර සඳහා භාිත ජකජරන පරිවාරක ද්රවය සමහරක දත්තයන්ව පහත දැක්ජේ. 

 

පරිවාරක ද්රවයය පාරිදුත් නියතය 
(සාජේක්ෂ පාරජේදයතාව) 

බිඳවැටීජම් ජවෝල්ටීයතාව 
(V/µm) 

වාතය 1.0006  2.5 

ජටෆේජලෝන්ව(Teflon) 2.1 39 - 78 

කඩදාසි 3.0 7.8 

තිරුවාන (Quartz) 3.8 39 

ජෆෝමිකා (Formica) 4.6 – 4.9 17.7 

වීදුරු (පයිජරක්සේ) (Pyrex) 4.8 13.2 

වීදුරු (සාමානය) 7.6 - 8 7.9 – 9.8 

ජපෝසිජල්න්ව (Porcelain) 5.1 – 5.9 1.5 – 3.9 

මයිකා (තලාතමිනිරන්ව) (Mica) 5.4 150 - 220 

ෆයිබර් (Fiber) 5 – 7.5 5.9 - 7 
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2.3.5   සමාන්    හඩු ධාිත්රකය 

ජකාන්වජඩන්වසර ජනාජයක් ආකාරයට නිශේපාදනය කරනු ලැජේ. නමුත් ඒවා අතජරන්ව සරලම 

ආකාරය නම් සමාන්වතර තහඩු ජකාන්වජඩන්වසරයයි. පහත සඳහන්ව සරල සූත්රජයන්ව දැක්ජවන අයුරු 

සමාන්වතර තහඩු ජකාන්වජඩන්වසරයක ධාරිතාව ගණනය කෙහැකිය. 

 

    ජමහි K  = තහඩු අතර ඇති ද්රවයජේ පාරිදුත් නියතය (සාජේක්ෂ පාරජේදයතාව) 

 A = එක් තහඩුවක වර්ගඵලය (ව.ජස.මී) (sq.cm) 

 d = තහඩු ජදක අතර පරතරය (මි.මී) (mm) 

 C  = ධාරිතාව (පි.ෆැ.)(pF) 

 

2.3.6    තකාන්තඩන්ස   ර්ග 

ප්රධාන වශජයන්ව ජකාන්වජඩන්වසර ජදවර්ගයකට ජවන්වකෙහැකිය. එනම් ිචලයධාරිත්රක (variable 

capacitors) සහ සේිර ධාරිත්රක (fixed capacitors) වශජයනි. 

 

2.3.6.1   විචෙය ධාිත්රක 

සාමානයජයන්ව ජම්වා තහඩු කාණ්ඩඩ ජදකකින්ව සමන්විතය. එක් කාණ්ඩඩයක් අචලව සිකර ඇත. 

අජනක චලනය කිරීජමන්ව තහඩු වල සඵල වර්ගඵලය ජවනසේකරනිට ධාරිතාව ජවනසේ ජේ. 

ජම්වාජේද, වර්ග ජදකක් ඇත. 

         1. ියුනිං ජකාන්වජඩන්වසර 

ජම්වා ජනාේ එකක් සිකර අතින්ව කරකැියහැකි අයුරු සාදා ඇත. සාමානයජයන්ව ජම්වාජේ 

පාරිදුත් මාධයය වාතයයි. 

        2. ට්රිමර් ජකාන්වජඩන්වසර 

ජම් වර්ගය සිකරන්වජන්ව ධාරිතාව නිතර ජවනසේ කෙයුත නැති සේථාන වලටය. ඉසේකුරුේපු 

නියනක් මගින්ව කරකවා අවශය ප්රමාණයට සකසේකර තැබිය හැකිය. ජම්වාජේ පාරිදුත් 

මාධය ජලස වාතය ජහෝ මයිකා ජහෝ ේලාසේික් පතරු භාිත ජකජර්. 

 

2.3.6.2      ස්ි  ධාිත්රක – Fixed Capacitors 

ජම්වාජේ ධාරිතාව ජවනසේ කෙජනාහැක. සාමානයජයන්ව එහි ධාරිතාව සහ ඔජරාත්තජදන උපරිම  

ජවෝල්ටීයතාව සඳහන්ව කර ඇත. සමහර ඒවාජේ ජමම අගයන්ව සංජක්තානුසාරජයන්ව සඳහන්ව කර 

ඇත. ජම්වා පහත සඳහන්ව අයුරු වර්ග කීපයකට ජවන්වකෙහැක.  

        1. මයිකා ජකාන්වජඩන්වසර (Mica Condenser) 

       2. ජසරමික් ජකාන්වජඩන්වසර (Ceramic Condenser ) 

       3. කඩදාසි ජකාන්වජඩන්වසර (Paper Condenser) 

       4. ටැන්වටලම් ජකාන්වජඩන්වසර (Tantelum Condenser) 

       5. ඉජලකාජට්රාලයිික් ජහවත් චාජින්ව ජකාන්වජඩන්වසර (Electrolitic Condenser) 

මයිකා ජකාන්වජඩන්වසර අධික ජවෝල්ටීයතාවයක් ඇති සේථාන වලට ජයෝගයය ජේ. ඒවාජේ පාරිදුත් 

මාධයය තනී මයිකා පතරු වලින්ව යුක්තය. 
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ජසරමික් ජකාන්වජඩන්වසර අඩු ජවෝල්ටීයතාවයක් ඇති සේථාන වලට භාිත ජකජර්. ඒවාජේ පාරිදුත් 

මාධයය ජලස පිඟන්ව මැි භාිත ජකජර්. 

කඩදාසි ජකාන්වජඩන්වසරද අඩු ජවෝල්ටීයතාවයක් ඇති සේථාන වලට භාිත ජකජර්. ඒවාජේ පාරිදුත් 

මාධයය ජලස ියලි කඩදාසි භාිත ජකජර්. 

ටැන්වටලම් ජකාන්වජඩන්වසර ප්රමිතිජයන්ව උසසේ වන අතර නිරවදයතාවයද වැඩි බැින්ව මිෙ අධිකජේ.  

ඉජලකාජට්රාලයිික් ජහවත් චාජින්ව ජකාන්වජඩන්වසර වල පාරිදුත් මාධයය ජලස ිදුත් ිච්ජේදක 

ද්රවයක් භාිතජකජර්. එබැින්ව ජම්වාජේ ධාරිතාව අධික අගයක් ගනී. තවද ජම්වාජේ අග්ර ධන සහ 

සෘණ වශජයන්වජවන්වජවන්වව සඳහන්වකරඇත. 

 

2.3.7   ධාිත්රක සංයුල  කිරීම – සමක ධාි ා  Equivalent Capacitance 

ධාරිත්රක ජදකක් ජහෝ කීපයක් එකිජනකට ජවනසේ අයුරින්ව සම්බන්වධ කිරීජමන්ව එකිජනකට ජවනසේ 

ප්රිඵල ලබා ගතහැකිය. සමාන්වතරගත සහ ජරේණිගත යනුජවන්ව සරල සම්බන්වධ ක්රම ජදකක් ඇත. 

ඕනෑම ආකාරයක ජකාන්වජඩන්වසර සංයුක්තයක් ජවනුවට ජයදියහැකි තනි ජකාන්වජඩන්වසරජේ අගය, 

එම සංයුක්තජේ සමක ධාරිතාව ජලස හැඳින්වජේ 

 

2.3.7.1    සමාන්  ග සංයුල ය - Parallel Combination 

ජකාන්වජඩන්වසර ඕනෑම ගනනක් සමාන්වතරගත ජලස සම්බන්වධ කෙිට ඒවාජේ සමක ධාරිතාව, ඒ 

සියල්ජලහිම එකතවට සමානය. ජමය 2.7 රූපජයන්ව දැක්ජවයි. 

 

උදාහරනඃ- 100 pF, 0.001 mfd සහ 1.5 nF අගයන්ව සහිත 

ජකාන්වජඩන්වසර තන සමාන්වතරගත ජලස සම්බන්වධ කෙිට 

සමක ධාරිතාව ජසායන්වන. 

ිසඳුමඃ-   C1 = 100 pF,        

 C2 = 0.001 mfd 

        = 0.001 x 106  pF 

        = 1000 pF 

 

 C3 = 1.5 nF 

                 = 1.5 x 1000 pF 

       = 1500 pF 

            C = C1 + C2 + C3 

               = 100 + 1000 + 1500 = 2600 pF  =  2.6 nF  =  0.0026 mfd 
 

2.3.7.2   තර්ණිග  සංයුල ය - Series Combination 

ජකාන්වජඩන්වසර කීපයක් ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ කෙිට 

ඒවාජේ සමක ධාරිතාව  2.8 රූපජේ දැක්ජවන අයුරු ජේ 

එනම්,           1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3   යන සූජත්රයන්ව 

දැක්ජවන අයුරු ජේ. 

 

 

 

Fig-2.7 
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2.3.7.3   තකාන්තඩන්ස  තදකක තර්ණිග  සංයුල ය  

ජකාන්වජඩන්වසර ජදකක් පමණක් ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ කෙිට ඉහත සූත්රය, 

 1/C = 1/C1 + 1/C2  ජලස දැක්ිය හැකිය. ජමය සුළු කෙිට, 

C = (C1   C2 ) / (C1 + C2) තෙස දැලවිය හැකිය. 

සැ. යු. :- ජරේණිගතව සංයුක්තයක සමක ධාරිතාව, එහි ඇති අවම අගයටත් වඩා අඩු අගයකි.   

උදාහරනඃ-   100pF සහ 150pF යන ධාරිත්රක ජදක ජරේණිගතව සම්බන්වධ කෙිට ලැජබන 

සංයුක්තජේ  

      සමක ධාරිතාවය ජසායන්වන. 

ිසඳුමඃ-      C = (C1 C2) / (C1+C2) 
                     = (100 x 150) / (100+150) 
           = (100 x 150) / 250                                    
            = 60 pF 

2.3.7.4    සමාන තකාන්තඩන්ස   ාශියක තර්ණිග  සංයුල ය 

එකම අගජයන්ව යුක්ත  ජකාන්වජඩන්වසර ගණනාවක් ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ කෙිට සමක 

ධාරිතාව වනුජේ එකක අගය ජකාන්වජඩන්වසර සංඛ්යාජවන්ව ජබදූිට ලැජබන ධාරිතාවයජේ.  

උදාහරණඃ- 0.022 µF අගය සහිත ජකාන්වජඩන්වසර 10 ක් ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ කෙිට සමක 

ධාරිතාව ජකාපමණද? 

 

ිසඳුම :- සමක ධාරිතාව = 0.022 / 10 

                  = 0.0022 µF 
 
2.3.8   තකාන්තඩන්ස යක  ැන්පේ  න ශලතිය 

2.9 රූපජේ දැක්ජවන පරිපථජේ, Cජකාන්වජඩන්වසරය E  බැටරියට 

සම්බන්වධ කරඇත්ජත් M මැද ශූනයය සහිත මිලිඇමීටරය සහ S  

සේිචය හරහාය. සේිචය බැටරියට සම්බන්වධකෙ වහාම සැජනකින්ව 

ජකාන්වජඩන්වසරය ආජරෝපනය ජේ. ඒ බව මීටරජේ ෂණික 

උත්ක්රමනජයන්ව පැහැදිලිජේ. එනම් යම් ිදුත් ශක්තියක් 

බැටරිජේ සිට ජකාන්වජඩන්වසරය තලට ගලාජගාසේ එහි 

තැන්වපත්ජේ. සේිචජේ දිශාව මාරුකෙිට මීටරජේ ප්රතිිරුේධ 

දිශාජවහි ෂණික උත්ක්රමනයක් සිදුවී ශූනය කරා පැමිජන්ව. මින්ව 

පැහැදිලි වන්වජන්ව කලින්ව එහි තැන්වපත් වූ ශක්තිය ආපසු පැමිණි 

බවය. පරිපථය ඔසේජසේ ගලා යාජම්දී එම ශක්තිය තාපය බවට 

පත්වී හානි ජේ. 

 පහත සඳහන්ව සූත්රය අනුව එම ශක්තිය ගණනය කෙහැකිය. 

E = ½ CV²  =  ½ QV  =  ½ Q2 /C 

ජමහි, E = ශක්තිය (ජූල් - Joules) 

C =  ධාරිතාව (ෆැරඩ් - Farads) 

 

2.9රූපය 



Amateur Radio Lessons by J.T.Wijeratne (4S7VJ) 

 

46 
 

  V =  “C”හරහා ඇති ජවෝල්ටීයතාව, එනම්  “E” බැටරිජයහි ි.ගා.බ ජවෝල්ට වලින්ව. 

ජමය ශක්තියක් මිස ක්ෂමතාවක් ජනාවනබව ජහාඳින්ව සිහිතබාගත යුතය. Q ආජරෝපනය V ිභව 

අන්වතරයට එජරහිව ගමන්ව කිරීජම්දී කෙයුත කාර්යය ජලසත්, නැතජහාත් ඒ සඳහා වැයවන ශක්තිය 

ජලසත් ජමය හැඳින්විය හැකිය. 

 

උදාහරන-1  

1000 mfd අගය සහිත ජකාන්වජඩන්වසරයක් ජවෝ 100 කින්ව ආජරෝපනය කෙිට එහි තැන්වපත් වන 

ශක්තිය ජකාපමණද? 

 

ිසඳුමඃ- 

 C =  1000 mfd 
    =  1000/106 F 
    =  0.001 F 

V = 100 
 
E = 0.5 CV2 

   = 0.5x 0.001 x 100 x 100 
   =  5 Joule 
 

උදාහරන-2 :- 

1000 µF ක් වූ ධාරිත්රකයක ජූල් 1 ක ශක්තියක් තැන්වපත් කෙිට එහි අග්ර අතර පවතින 

ජවෝල්ටීයතාවය ජකාපමනද? 

ිසඳුම :-  

 C = 1000μF = 0.001 F,    E = 1 J  යන අගයන්ව ඉහත සූත්රයට ආජේශ කෙිට 

  1 = 0.5x0.001xVxV = 0.0005xVxV 

      V2 = 1/0.0005=10000/5 = 2000 
      V =  2000 හි වර්ගමූලය 

       = 44.7 Joule 
 

2.3.8.1  Bleed Resistor 

     රික්ත කපාට සහිත ඉජලක්ජට්රානික උපකරනවල සමහරිට ජවාල්ට 1000 ක පමණ ඩීසී 

ජවෝල්ටීයතාවයක් පවතී. එවැනි අවසේථාවලදී මෘදුකිරීජම් ධාරිත්රක (smoothing capacitor) සඳහා 

එතරම් ිශාල ඒවා (200µF පමණ) භාිත ජනාවූවත් ඒවාජේ තැන්වපත්වන ආජරෝපණය. සාජේක්ෂ 

ජලස ිශාල අගයක් ගනී. එවැනි උපකරණ ක්රියා ිරහිත කර සෑජහන ජේලාවක් ගතවනතරු එම 

ආජරෝපණය පැවතීම ජහේතජකාටජගන අධික ජවෝල්ටීයතාවයක් (ජවෝ 1000ක් පමණ) පැවතීම 

එතරම් ආරක්ෂිත ජනාජේ. එබැින්ව එම ධාරිත්රක සුළු ජේලාවකින්ව ිසර්ජනය වීම සඳහා. ඊට 

සමාන්වතරගතව ප්රතිජරෝධකයක් (කි.ඕ.470 ක් පමණ) සම්බන්වධ කරයි. එම ප්රතිජරෝධකය bleed 

resistor යනුජවන්ව හඳුන්වවනු ලබයි. එය හරහා ධාරිත්රකය ිසර්ජනය වීම, මිනිත්තවක පමණ 

කාලයකදී සිදුජේ. 
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2.4    විදු ය සහ චුම්බකේ ය  (Electricity and magnetism) 

      ිදුලිය සහ චුම්බකත්වය පිළිබඳව වැදගත් සංසිේධීන්ව තනක් ප්රධාන වශජයන්ව දැක්ිය හැකිය. 

1. ධාරාජේ චුම්බක ඵල 

2. චුම්බක ජෂේත්රයක් තල ඇති සන්වනායකයක ගලායන ධාරාවක් නිසා සිදුවන චලිතය 

3. ිදුත් චුම්බක ජේරණය 

2.4.1 ධා ාතේ චුම්බක ඵෙ 

පෘිිජයහි පවතින චුම්බකත්වය ජහේතජකාටජගන චුම්බක මාලිමාවක් සෑමිටම උතර-දකුණ දිශා 

ඔසේජසේ පිහිටන බව අප දන්වනා කරුනකි. ිදුලි ධාරාවක් ජගනයන සන්වනායකයක් අවට චුම්බක 

ජෂේත්රයක් සෑජදන බව ඉතා සරල පරීෂණයකින්ව අපට අවජබෝධ කරගත හැකිය.  

 

2.10 රූපය 

ඉහත 2.10-a රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව චුම්බක මාලිමාව සාමානයජයන්ව උතරට හැරී පවතින ආකාරයයි. 

දැන්ව සරල ධාරාවක් (DC) ජගනයන සන්වනායකයක් එය අසලට ජගනාිට 2.10-b රූපජේ දැක්ජවන 

පරිදි මාලිමාව නැජගනහිර ජහෝ බටහිර ජදසට කුඩා උත්ක්රමනයක් ඇති කරයි. ඉහත කී සන්වනායකය 

දඟරයක ආකාරයට ඔතා ඇත්නම්  2.10-c රූපජේ දැක්ජවන අයුරු ජපරට වඩා වැඩි උත්ක්රමනයක් 

ලැජබන බව නිරීෂණය කෙහැකිය. ධාරාජේ දිශාව මාරුකෙජහාත් උත්ක්රමනය වන දිශාවද මාරුවන 

බව පැහැදිලිජේ. එනම්, කලින්ව බටහිර ජදසට හැරුජන්ව නම් දැන්ව හැජරන්වජන්ව නැජගනහිර ජදසටයි. 

 ජමහි දැක්ජවන අයුරු චුම්බක මාලිමාවක් ජසායාගැනීම අපහසු නම් සිහින්ව නූලකින්ව තිරසේ 

ජලස එල්ලා ඇති ඉඳිකටුවක් වුවද භාිත කිරීජමන්ව එම නිරීෂණයන්වම ලැජේ. 

ජමම පරීෂණජයන්ව අපට පැහැදිලිවනුජේ ිදුලි ධාරාවක් ජගනයන සන්වනායකයක් අවට චුම්බක 

ජෂත්රයක් සෑජදන බවය. 

             එම චුම්බක ජෂත්රජේ දිශාව දැනගැණීමද 

ජබාජහෝිට ප්රජයාජනවත් ජේ. ජමය අවසේථා 

ජදකකින්ව නිරූපනය කෙහැකිය. 2-10 A රූපජයන්ව ඒ 

බව දැක්ජේ. රූපජේ වම් පැත්ජත් ජපන්වනුම් කරන්වජන්ව 

සෘජු සන්වනායකයක් තලින්ව ධාරාවක් ගලනිට එය 

වටා පවතින චුම්බක ජෂත්රයයි. ජමහි දිශාව 

ජසායාගැණීම සඳහා මැලස්ත ල්තග්ල කස්කුරුේු 

ියමය (Maxwell’s corkscrew rule) භාිත ජකජර්. 

එම නියමජයන්ව කියජවන්වජන්ව සාමානය ඉසේකුරුේපු 

ඇනයක් කරකවනිට, එය ඉදිරියට චලනයවන 

 

2-10 A රූපය 
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දිශාවට ධාරාව ගලා යයි නම් චුම්බක ජෂත්රය 

හටගන්වජන්ව කරකවන දිශාවටයි. 

        තවත් ආකාරයකට පවසන්වජන්ව නම්, ඇනය කරකවන දිශාවට ධාරාව ගලන්වජන්ව නම්, ඇනය 

චලනයවන දිශාවට චුම්බක ජෂත්රය හටගනී. ජමය ඉහත රූපජේ දකුණුපස අර්ධජයන්ව නිරූපනය 

ජකජර්. 

 

2.4.2  චුම්බක තක්ෂ්ත්රයල තුෙ ඇති සන්නායකයක ගොයන ධා ා ල ිසා සිදු න චලි ය 

         චුම්බක ජෂේත්රයක් තල ඇති සන්වනායකයක 

ධාරාවක් ගලා යයි නම් එම සන්වනායකය මත 

ක්රියාත්මකවන බලයක් නිසා එය චලනය ජේ. එජසේ 

චලනයවන දිශාව ජසායා ගැණීම ෆේජලමින්වජේ 

වමත් නියමය මගින්ව කෙහැකිය. (Fleming’s left 

hand rule) 

      ජමම නියමජයන්ව කියැජවන්වජන්ව, වම් අජත් 

මහපට ඇඟිල්ල, දබර ඇඟිල්ල සහ මැදැඟිල්ල 

සෘජුජකෝණී ජලස ිහිදුවාගත් ිට, දබර ඇඟිල්ජලන්ව 

දැක්ජවන දිශාවට ජයාමුවූ චුම්බක ජෂේත්රයක් තල, 

මැදැඟිල්ජලන්ව දැක්ජවන දිශාවට ජයාමුවූ ධාරාවක් 

ගලන සන්වනායකයක් පවතී නම්, එම සන්වනායකය 

මත බලයක් ක්රියා කරන්වජන්ව, මහපට ඇඟිල්ල 

ජයාමුවී ඇති දිශාවට බවය. එනම් ඒ දිශාවට චලනය 

ජවයි. 

       ිදුලි ජමෝටරයක් කරකැජවන දිශාව 

ජසායාගැණීමටද, ගැල්වජනෝමීටරයක් උත්ක්රමණය 

වන දිශාව ජසායාගැණීමටද, ජමම නියමය භාිත 

ජකජර්.    

 

2.4.3 විදුේ චුම්බක තේ ණය  (Electro Magnetic Induction) 

          දැන්ව ඉහත 2-10 රූපජේ c ජකාටජසේ දැක්වූ චුම්බක මාලිමාව ජවනුවට M ගැල්වජනෝමීටරයක් 

සම්බන්වධ කරනලද L2 කම්බි දඟරයක් 2.11 රූපජේ දැක්ජවන අයුරු තබා ඇතැයි සිතමු. 2.11-a 

රූපජේ දැක්ජවන අයුරු s සේිචය ක්රියාත්මක කෙිට (switched on) L2 දඟරජේ ෂණික ධාරාවක් 

එක් අතකට ගලා ජගාසේ ෂය වන බව පැහැදිලිජේ. පසුව සේිචය නිමාදැමූිට (switch off) ෂණිකව 

ිරුේධ ජදසට ධාරාවක් ගලාජගාසේ ෂයවන බව පැහැදිලිජේ. ජමම සංසිේධිය ිදුත් චුම්බක 

ජේරනය යනුජවන්ව හැඳින්වජේ. 

2-10B රූපය 
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2.11 රූපය 

එනම් සන්වනායකයක් තලින්ව ගලන ධාරාවක ජවනසක් (වැඩිවීම ජහෝ අඩුවීම) සිදුවනිට එය වටා 

හටගන්වනා චුම්බක ජෂත්රජේ සිදුවන ජවනසේවීම ජහේතජකාටජගන  අසල ඇති ජවනත් සන්වනායකයක් 

තල ිගාබයක් ජේරණය ජවයි. එම සන්වනායකය සංවෘත නම් එහි ජේරිත ධාරාවක් හටගනී. එජමන්වම 

සන්වනායකයක් අසල ඇති චුම්බකයක් චලනය වනිට, එනම් චුම්බක ජෂත්රජේ ජවනසක් සිදුවන ිට 

සන්වනායකය තල ධාරාවක් ජේරණයජේ. ිදුලිජනකය, ඩයිනජමෝව ජහවත් ඕල්ටජන්වටරය 

(Generator, Dynamo, Alternator) නිපදවා ඇත්ජත් ජමම මූලධර්මය අනුව ජේ.  

2.4.3.1 චුම්බක තක්ෂ්ත්රයල තුෙ ඇති සන්නායකයක චලි ය ිසා තේ ණය න ධා ා  

        ිදුලි ජනක ජහවත් ඩයිනජමෝ උපකරණ තල මූලික 

වශජයන්ව සිදුවන්වජන්ව චුම්බක ජෂේත්රයක් තල භ්රමණය වන දඟර 

ගණනාවක් තල ජේරණය වන ධාරාවක් පිටතට ලබාගැණීමයි. 

ජමහි සරලම අවසේථාව වනුජේ චුම්බක ජෂේත්රයක් තල චලනය 

වන සන්වනායකයකි. එහි ගලන ධාරාජේ දිශාව ජසායාගැණීම 

සඳහා ෆේජලමින්වජේ සුරත් නියමය භාිත කෙහැකිය.  

      2.11A රූපජේ දැක්ජවන පරිදි දකුණු අජත් මහපට ඇඟිල්ල, 

දබර ඇඟිල්ල සහ මැදැඟිල්ල සෘජුජකෝණී  ජලස සකසේ කෙිට, 

දබර ඇඟිල්ල, චුම්බක  ජෂේත්රජේ දිශාවට ජයාමුකර, මහපට 

ඇඟිල්ල ජයාමුවූ දිශාවට සන්වනායකය චලනය කජෙේ නම්, එය 

තලින්ව ගලන ධාරාජේ දිශාව මැදැඟිල්ජලන්ව දැක්ජේ. 

 

 

2.4.3.2   තේ  ා  Inductance 

      ඉහත සඳහන්ව සංසිේධියට අදාල තවත් සුිජශේසී අවසේථාවක් ඇත.  2.12 (a)රූපජේ දැක්ජවන පරිදි 

සේිචය දැමූ වහාම ධාරාව ශූනයජේ සිට උපරිම අගය දක්වා වැඩිවීම මිලි-තත්පර කීපයකදී සිදුජේ. ජම් 

ජකි කාල සීමාව තල යම් ජමාජහාතකදී ප්රභවජයන්ව ගලනධාරාව I ජලස ගනිමු. ධාරාව ජවනසේවන 

බැින්ව හටගන්වනා චුම්බක ජෂත්රයද ජවනසේ ජවමින්ව පවතී. ජම් ජහේතජවන්ව ජවනත් i ධාරාවක් දඟරය 

2.11 A රූපය 
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තල ජේරනය ජේ. ජමම ජේරිත ධාරාව හටගන්වජන්ව ප්රතිිරුේධ දිශාව ඔසේජසේය. එබැින්ව ඉහතකී 

 
2.12 රූපය 

ධාරාව මන්වදනය ජකජර්. ජමම ධාරාව පසු ධාරාව (Back current) ජලසද, ඊට ජහේතවන ිදුත් ගාමක 

බලය, පසු ි.ගා.බ. (Back E.M.F.) ජලසද හැඳින්වජේ. ඒ අනුව උපරිම අගයට එෙඹීම තරමක් පමා 

ජකජර්. 2.12 (b) රූපජේ පරිදි සේිචය නිවා දැමූ වහාම ධාරාව ශූනයය දක්වා අඩු වන බැින්ව අවට 

ඇති චුම්බක ජෂත්රයද අඩුජේ. එබැින්ව නැවතත් ජේරිත ධාරාවක් හටගනී. නමුත් එය ජපරකී දිශාවට 

ිරුේධ දිශාජවහි බැින්ව ප්රභවජයන්ව ගලන ධාරාජවහි අඩුවීම මන්වදනය කරයි. එහි ප්රතිඵලයක් ජලස 

ධාරාව ශූනයය කරා ලඟාවීම පමාජකජර්. ජමම ක්රියාවලියට බලපාන සාධකය ජේරතාව ජලස 

හැඳින්වජේ. එය දඟරජේ මිනුම් මත රඳාපවතී. එනම් දඟරජේ දිග, ිශේකම්භය, ජපාටවල් ගනන සහ 

මාධයජේ චුම්බක පාරගමයතාව (permiability) යන සාධකයන්වය. ජේරතාවක් සහිත උපකරණයක් 

(ජමහිදී දඟරය) ජේරකයක් (inductor) ජලස හැඳින්වජේ. ජේරතාව මනින ඒකකය ජහන්වරි (Henry) 

යනුජවන්ව හැඳින්වජේ. ජමය ප්රාජයෝගිකව තරමක් ිශාල ඒකකයක් බැින්ව මිලි ජහන්වරි (mH) සහ 

මයිජක්රා ජහන්වරි (µH) යන කුඩා ඒකකද භාිත ජකජර්. ජම්වා අතර සම්බන්වධතාව පහත දැක්ජේ. 

   

1000  H   = 1 mH 
  1000 mH   = 1 H 
 

 

2.4.3.3  තේ  ා  ම  බෙපාන සාධක 

කම්බි දඟරයක ජේරතාව මත බලපාන සාධක පහත සඳහන්වජේ.  

        1. වට ගණන 

        2. දඟරජේ ිශේකම්භය (අභයන්වතර සහ බාහිර) 

        3. දඟරජේ දිග 

        4. දඟරය මධයජේ ඇති ද්රවයජේ පාරගමයතාව (Permeability) 

දඟරයක ආකාරජයන්ව නැති කම්බියක වුවද ඉතා කුඩා ජේරතාවක් තිබිය හැකිය. 

 

2.4.3.4   තේ  ා  ගණනය කිරීම 

සේථර ගණනාවක් සහිත දඟර සඳහා තරමක් සංකීර්ණ සූත්ර ඇතත්, පාරගමයතා මාධයය ජලස වාතය 

සහිත එක සේථරයක් සහිත කම්බි දඟරයක ජේරතාව පහත සඳහන්ව සූත්ර අනුව ගණනය කෙහැකිය. 
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2.13 රූපය 

L = r2 n2 /(229 r+254 b)  
r= දඟරජේ අරය මිමී වලින්ව 

b= දඟරජේ දිග මිමී වලින්ව 

n = වට ගණන 

L = ජේරතාවය මයිජක්රා ජහන්වරි වලින්ව (µH)  

 

එම සූත්රයම තවත් ආකාරයකට පහත දැක්ජේ. 
 

   L = r2  n2 / (9 r+10 b)          
r = දඟරජේ අරය අඟල් වලින්ව 

b= දඟරජේ දිග අඟල් වලින්ව 

n= වට ගණන 

L = ජේරතාවය මයිජක්රා ජහන්වරි වලින්ව (µH)    

උදාහරණඃ- 

ිශේකම්භය මිමී. 20 ක් සහ දිග මිමී.25 ක් වූ නෙයක කම්බි වට 20 ක් ඔතා ඇත. එහි ජේරතාව 

ගණනය කරන්වන. 

r = 20/2 = 10 mm 

                 b = 25 mm 
                n = 20 
 
                  L = 102 x 202 / (229 x 10 + 254 x 25) 
                     = 100 x 400 / (2290 + 6350) 

     =  40000/8640 

     =  4.6 micro Henry 
 

2.4.4    තේ කතේ ප්රාතයෝගික භ්ාවි  

 සරල ධාරා පරිපථ වලදී ජේරකයන්වහි එතරම් ඵලප්රජයෝජනයක් ජනාමැත. ඊට ජහේතව, ධාරාව 

ආරම්භවන ජමාජහාජත් සහ ිසන්වධිවන ජමාජහාජත් පමණක් එහි බලපෑමක් තිබීමය. සරල ධාරා 

සඳහා ඇති වැදගත්ම උදාහරනය නම් ජමෝටර් රථ වල භාිතවන ජේරන දඟරයයි. (induction coil). 

නමුත් ප්රතයාවර්තක ධාරා භාිතජේදී ඉන්ව ලැජබන ඵලප්රජයෝජන අතිමහත්ය. ඉන්ව සමහරක් පහත 

සඳහන්ව ජේ. 
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      1. පරිනාමක  (transformer) 

      2. ජචෝක් ජකායිල් (choke coil) 

      3. ජේරන ජමෝටර (induction motor) 

      4. ිදුලි ජනක ජහවත් ඕල්ටජන්වටර් (generator, alternator) 

     5.    ගුවන්ව ිදුලියට අදාල උපකරණ වල HF, VHF, UHF භාිත සඳහා 

2.4.5    තේ කයන්හි තර්ණිග  සම්බන්ධය 

ජේරක කීපයක්, ඒවාජේ චුම්බක ජෂේත්ර අතර 

අජනයෝනය බලපෑමක් ඇති ජනාවන පරිදි 

ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධකර ඇත්නම් 

පේධතිජේ සමක ජේරතාව එක් එක් 

ජේරතාවයන්වහි ඓකයයට සමාන ජේ. 

  L = L1 + L2 + L3     

2.4.6     තේ කයන්හි සමාන්  ග  සම්බන්ධය 

      ජේරක කීපයක්, ඒවාජේ චුම්බක ජෂේත්ර අතර 

අජනයානය බලපෑමක් ඇති ජනාවන පරිදි 

සමාන්වතරගත ජලස සම්බන්වධකර ඇත්නම් පේධතිජේ 

සමක ජේරතාව පහත සඳහන්ව අයුරු ගණනය 

කෙහැකිය. ( ප්රතිජරෝධ වල ආකාරයට ජේ) 

1/L  = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3  

 

      ජේරක ජදකක් පමණක් සමාන්වතරගතව 

සම්බන්වධකර ඇත්නම් පහත සඳහන්ව අයුරු වඩාත් සරල 

සූත්රයක් භාිත කෙහැකිය. 
 

          L = L1 x L2 / (L1 + L2) 

 

 

2.4.7  අතනයෝනය තේ  ා  (mutual Inductance) සහ ස් යං තේ  ා  (self Inductance) 

        දඟර ජදකක් එකම අෂජේ සිින පරිදි එකලඟින්ව සැකසූිට එක් දඟරයක ගලායන ධාරාජේ 

ජවනසේවීම නිසා හටගන්වනා ිචලය චුම්බක ජෂත්රය ජදවැනි දඟරය තලින්ව ගලායාම නිසා එහි ජේරිත 

ි.ගා.බලයක් හටගනී. 2.16-(a) රූපජේ දැක්ජවන අයුරු සරල ධාරාවක් භාිත කජෙේ නම්, ධාරාව 

ආරම්භවන ජමාජහාජත්දී ජදවැනි දඟරජයහි එක් දිශාවකට ෂණික ධාරාවක් ගලන අතර, ධාරාව 

නවතින ජමාජහාජත්දී අජනක් දිශාවට ෂණික ධාරාවක් ගලා යයි. ජමය සිදුවන්වජන්ව දඟර ජදක අතර 

පවතින අජනයෝනය ජේරතාව ජහේතජකාටජගනය. 

        2.16-(b) රූපජේ දැක්ජවන පරිදි එක් දඟරයකට ප්රතයාවර්තක ි.ගා.බ.යක් සැපයූජේ නම් 

ජදවැන්වජනහි අඛ්න්වඩව ප්රතයාවර්තක ි.ගා.බ.යක් ජේරනය ජේ. පෙමු දඟරජේ ඇතිවන සම්පූර්ණ 

චුම්බක ස්රාවයම ජදවැන්වන හරහා යයි නම් අජනයානය ජේරතාව එහි උපරිම අගය ලබාගනී. 

පරිනාමකවල එක් දඟරයක් මත අජනක එතීජමන්ව ජමම තත්වය උදාකරගනී 

 

 

2.14 රූපය 

2.15 රූපය 
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ජමහි දඟර ජදකක් ජවනුවට තනි දඟරයක් භාිත කජෙේ නම් 2.4.3.2 ජේදජේ ිසේතරකෙ පරිදි 

පසුි.ගා.බ.යක් (back E.M.F.) හටගනී. ඒ අනුව හටගන්වනා ජේරතාව සේවයංජේරතාව ජලස 

හැඳින්වජේ.  

2.4.8  තේ කයල තුෙ ගබඩා න විදුේ ශලතිය 

        2.17-(a) රූපජේ දැක්ජවන පරිදි  “L”ජේරකය“E” 

සරල ධාරා ප්රභවයකට සහ“S” සුිචයට සම්බන්වධ කර 

ඇත. සුිචය වැසූ සැජනකින්ව ප්රතිිරුේධ දිශාජවහි 

ඇතිවන ජේරිත ි.ගා.බ.යට එජරහිව ධාරාව ගලා 

යාමට යම් ිදුත් ශක්තියක් වැය ජේ. ජමම ශක්තිය 

ජේරකය තල තැන්වපත්ව පවතී. සුිචය ිවෘතකෙ 

සැජනකින්ව ජමම ශක්තිය මුදාහරිනු ලබන්වජන්ව සුිචජේ 

අග්ර හරහා ඇතිවන පුළිඟුවක් ජලසින්වය. එහිදී 

නිපදජවන ආජලෝකය, ශේදය, තාපය හා ගුවන්විදුලි 

තරංග බවට එම ශක්තිය පරිවර්තනයජේ.  

        සුිචය හරහා සුදුසු ප්රමාණජේ ධාරිත්රකයක් සම්බන්වධ කජෙේ නම් ජේරකජේ ගබඩාවූ ශක්තිය 

ධාරිත්රකයට හුවමාරුජේ.  ජමවන්ව අවසේථා වලදී ිදුලි පුළිඟුව නිසා සුිචජේ අග්ර ඛ්ාදනය වීම 

වැලැක්වීම සඳහා ධාරිත්රක භාිත ජකජර්. ජමෝටර් රථ වල භාිත ජකජරන ජේරණ දඟරය සඳහා 

මයිජක්රා ෆැරඩ් 0.1 පමණ ධාරිත්රකයක් භාිත ජකජර්. 

 

ජේරකජේ තැන්වපත්ජවන ශක්තිය ගණනය කිරීම සඳහා පහත සඳහන්ව සූත්රය භාිත ජකජර්. 

  E  =  ½ L I2  

ජමහි, E  = ජේරකජේ තැන්වපත් වූ ශක්තිය (ජූල්) 

L = දඟරජේ ජේරතාව (ජහන්වරි) 

 I = සේථාවර අවසේථාජේ ගලන ධාරාව ( ඇම්.) 

ජමහිදී ිජශේෂජයන්ව සැලකියයුත කරුණක් මට හැඟී යයි. එනම් ඉහත සූත්රජේ ිදුත් ධාරාව සම්බන්වධ 

වන ජහේතජවන්ව E යනු ශක්තිය ජනාව ක්ෂමතාව යයි වැරදි වැටහීමක් ඇති ිය හැකිය. නමුත් ජමහිදී 

සලකා බලන්වජන්ව ධාරාවක් ගලන අවසේථාව ජනාවන බව සිහිතබාගත යුතය. එහි I යනු සේථාවර 

අවසේථාවට පත්වූිට ගලන ධාරාවයි. නමුත් ශක්තිය තැන්වපත් වන්වජන්ව ධාරාව ශූනයජේ සිට I අගය 

ජතක් වැඩිවන සුළුජමාජහාත තල පමණි. ඒ අනුව E  යනු ජූල් වලින්ව මනින ශක්තියම ජේ. 

 

 

2.17රූපය 
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2.5        කාෙ ිය ය (Time Constant) 

2.5.1     C-R පිපථයක කාෙ ිය ය 

   ධාරිත්රකයක් සරල ධාරා ප්රභවයකට 

සම්බන්වධ කෙජහාත් එය ෂණිකව 

ආජරෝපනය වී සුළු ජමාජහාතකදී අග්ර අතර 

ජවෝල්ටීයතාව ප්රභවජේ ි.ගා.බ.යට 

සමානජේ. ජමම පරිපථජේ යම් ප්රතිජරෝධයක් 

පවතී නම්, ජමම ධාරාව, ප්රතිජරෝධය මගින්ව 

සීමා ජකජර්. ධාරිත්රකජේ අග්ර අතර 

ජවෝල්ටීයතාව ප්රභවජේ ි.ගා.බ.යට සමාන 

වීමට ගතවන කාලය සසේධාන්වතිකව 

අනන්වතය ජවයි. එනම් ජමම ක්රියාවලිජේ 

අවසානයක් සිදු ජනාජේ.  

නමුත් ප්රාජයෝගික ජලස මැනිය ජනාහැකි තරම් කුඩා ධාරාවක් ලැජබනිට එහි අවසානය 

ජලස පිළිගත හැකිය. 2.18–(a) රූපය බලන්වන. ජමහිදී සිදුවන ිජශේෂ කරුණක් නම්, ඕනැම 

අවසේථාවක ධාරිත්රකජේ ජවෝල්ටීයතාවය 63.2% කින්ව වැඩිවීමට ගතවන කාලය නියත අගයකි. 

එජෙසම 2.18-(b) රූපජේ දැක්ජවන පරිදි ධාරිත්රකය ිසර්ජනය කෙජහාත් ආජරෝපිත ධාරාව 63.2% 

කින්ව අඩුවීමට ගතවන කාලයද එයම ජේ. (63.2% යනු ගණිතමය ිශේජල්ශනයකින්ව ලැජබන අගයකි) 

තවද එම කාලය R සහ C හි ගුණිතයට සමාන ජේ. ජමම අගය එම පරිපථජේ කාලනියතය ජලස 

හැඳින්වජේ. ප්රතිජරෝධය ඕම් වලින්වද, ධාරිතාව ෆැරඩ් වලින්වද ගතජහාත් කාලය ලැජබනුජේ තත්පර 

වලිනි.  

T = R C 

 T = කාල නියතය (තත්) 

             C = ධාරිතාව  ( ෆැරඩ්) 

             R = ප්රතිජරෝධය (ඕම්) 

 

උදාහරනඃ- 

2 F  ධාරිත්රකයක් සහ1.5 M ප්රතිජරෝධයක් සහිත පරිපථයක කාල නියතය ජකාපමනද? 

 

පෙමු ක්රමයඃ- 

T = R C 
                                                    T = 1.5 x 106 x 2 x 10-6  
                                                       = 1.5 x 2 
                                                       = 3 Sec 
ජදවැනි ක්රමය :- 

                                                 T = R ( M ) x C (  F) 

                      = 1.5 x 2 

                  = 3 Sec 

 

2.18 රූපය 
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ජමම උදාහරනජේ පරිදි 2  F ධාරිත්රකය සහ 1.5 M  ප්රතිජරෝධය සම්බන්වධකර ජවෝ. 100 ක සරල 

ධාරා සැපයුමකට සම්බන්වධ කජෙේ නම්, තත්පර 3 කදී ධාරිත්රකජේ අග්ර අතර ජවෝල්ටීයතාව ජවෝ. 63.2 

ක් ජේ. තත්පර 6 කදී එය 86.5 ක් ජේ. එනම් 63.2 +( (100-63.2) න්ව 63.2%).  තත් 30 කට පසුව එය 

ජවෝ. 99.9 ක් ජේ.ජමජලස ජවෝ. 100 කට අජරෝපනය කරනලද ධාරිත්රකය එම ප්රතිජරෝධය හරහා 

ිසර්ජනය කෙජහාත් තත්පර 3 කදී ජවෝල්ටීයතාව 63.2% කින්ව අඩුජේ. එනම් තත්. 3කට පසුව 

ධාරිත්රකජේ අග්ර අතර ජවෝල්ටීයතාව 36.8 කි. තත්. 30 කට පසු එය ජවෝ.0.1 ක් යයි ලැජේ. 

2.5.2     L-R පිපථයක කාෙ ිය ය 

      ජේරකයක් සහ ප්රතිජරෝධයක්, සරල ධාරා 

ප්රභවයක් සමග ජරේණිගත ජලස (2.19-a රූපය) 

සම්බන්වධ කෙිට ධාරිත්රක වලට සමාන 

සංසිේධියක් හටගනී. ජමහිදී ජේරකජේ 

ප්රතිජරෝධයක් පවතින නිසා අමතර ප්රතිජරෝධයක් 

අතයවශයම ජනාජේ. සුිචය වැසූ වහාම ධාරාවක් 

ගැලීම ආරම්භ ජවන බැින්ව ජේරකජේ චුම්බක 

ජෂත්රයක් හටගනී. එම චුම්බක ජෂත්රජේ 

ජවනසේවීම ජහේතජකාටජගන ි.ගා.බ. යක් සහ 

ධාරාවක් ජේරනයජේ. ජමම ධාරාව ප්රභවජයන්ව 

ගලන ධාරාවට ප්රතිිරුේධ දිශාජේ බැින්ව (පසු 

ධාරාව - Back current)   මුල්  ධාරාව  මන්වදනය  

කරයි. එබැින්ව පරිපථජේ ධාරාව ෂනිකව වැඩි ජනාවී 2.19-b රූපජයන්ව දැක්ජවන අයුරු යම් කාල 

සීමාවකට පසු උපරිම අගයට ෙඟාජේ. ජමම උපරිම අගජයන්ව 63.2% ජවත ෙඟා වීමට ගතවන කාලය 

පරිපථජේ කාල නියතය ජලස හැඳින්වජේ. තවද එය L/R අගයට සමාන බව ජපන්විය හැක.  

       2.19-d රූපජයන්ව දැක්ජවන පරිදි S සුිචය A සිට B ජතක් ෂනිකව මාරුකජෙේ නම්, ධාරාව 

උපරිම අගජේ සිට ශූනය දක්වා  අඩුවන්වජන්ව 2.19-c රූපජේ දැක්ජවන අයුරුය.  

ජමහිදීද, උපරිම අගජයන්ව 63.2% ක් අඩුවීමට ගතවන කාලය, කාලනියතය වන L/Rඅගයට සමාන 

ජේ.  T=L/R 

ජමහි  T=  කාලනියතය (තත්) 

 L = ජේරතාව (ජහන්වරි) 

R = ප්රතිජරෝධය (ඕම්) 

 

 

උදාහරණඃ- 

ජේරතාව5H සහ ප්රතිජරෝධය 200 Ω  ක් වූ දඟරයක කාලනියතය ජකාපමණද? එය 12V සරල ධාරා 

සැපයුමකට සම්බන්වධ කෙිට පරිපථජේ ගලන සේථාවර ධාරාව ජකාපමනද? 

 

       කාල නියතය  =  L/R 
                               = 5/200 
                                =  0.025තත් = 25 mS. 
 

සරල ධාරා සැපයුමකට සම්බන්වධ සේථාවර අවසේථාවට පැමිණි පසු ජේරතාවජේ බලපෑමක් නැත. 

එබැින්ව ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙහැකිය. 

2.19 රූපය 
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I = V/R  
                                = 12/200  
                  = 0.06 A   

            = 60 mA 
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අභ්යාස 

2.1  ිදුලි බවුත් එකක් (soldering iron)  ප්රධාන ිදුලියට සම්බන්වධ කෙිට එය තලින්ව 200mA  ධාරාවක් 

ගලායයි. එහි ඇති තාපන දඟරජේ ප්රතිජරෝධය මැන බැලූිට 1.2kΩක් බව ජපනුනි. සැපයුජම් 

ජවෝල්ටීයතාවය ජකාපමණද?    (උත්තරය:- 240V ට වැඩි අගයකි) 

2.2   230V, 1000W ජලස සඳහන්ව ිදුලි  ජක්තලයක තාපන දඟරජේ ප්රතිජරෝධය, මල්ිමීටරයකින්ව මනිනු 

ලැබූිට ලැජබන අගය කුමක් ියහැකිද? 

 (a) 52.9 Ω (b) 52.9 Ω ට වැඩි අගයක්      (c) 52.9 Ω ට අඩු අගයක් (d) සියල්ල වැරදියි 

(උත්තරය:-   c)  

 

2.3  මිමී 1 ක් ගනකම ජෆෝමිකා තහඩුවක ජදපැත්ජතහි ජහාඳින්ව සේපර්ශවන ජලස තබා ඇති, ව.ජස.මී 10 ක   

      ඇළුමිනියම් තහඩු ජදකකින්ව සාදා ඇති ජකාන්වජඩන්වසරයක ධාරිතාව ජකාපමනද?  

       (ජෆෝමිකා වල පාරිදුත්  නියතය 4.8 කි.)                                                           (උත්තරයඃ- 42.3pF ) 

 

2.4   100pFසහ 500pF ධාරිත්රක ජදකක් (a) සමාන්වතරගතව (b) ජරේණිගතව සම්බන්වධ කෙිට සෑජදන  

        සංයුක්තයන්වහි ධාරිතාවන්ව ජකාපමනද?                                      (උත්තරයඃ-  (අ) 600pF,  (b) 83.3pF ) 

 

2.5  120pFධාරිතාව සහිත ජකාන්වජඩන්වසර රාශියක් ඔබ ලඟ ඇත්නම්, 15pFධාරිත්රකයක් සාදාගන්වජන්ව 

ජකජසේද?                                              (උත්තරයඃ-  ධාරිත්රක 8 ක් ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ කිරීජමන්ව) 

 

2.6  100pF, 150pF, 50pF  සහ1nFයන ධාරිත්රක 4ක් ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ කර ඇත. සංයුක්ත ධාරිතාව  

       සඳහා නිවැරදි පිළිතර ජතෝරන්වන.  

      (1)  0.0013 µF (2)  265.5pF (3) 26.55pF (4)  26.55nF                (උත්තරයඃ-  අංක 3 ) 

 

2.7     50pf ධාරිත්රකයක් සාදා ඇත්ජත් ජලෝහ තහඩු ජදකක් සහ ඒ අතරට කඩදාසි පාරිදුත් මාධයයක්  

         ජයාදාගනිමින්වය. තවත් එවැනිම තහඩු නවයක් සහ කඩදාසි නවයක් ජයාදාගනිමින්ව බහු-සමාන්වතර තහඩු   

         ධාරිත්රකයක් සාදා ඇත්නම් එහි ධාරිතාව ජකාපමණද?                                           ( උත්තරයඃ-  500pf ) 

 

2.8 230 V, 50 Hz  ප්රධාන ිදුලි සැපයුමක කුළු (peak) අගය ජකාපමනද?                   (උත්තරයඃ- 325V ) 

 

2.9 100 F ධාරිත්රකයක් 1k ප්රතිජරෝධයක් සමග සම්බන්වධ කර ඇත. එම පරිපථජේ කාල-නියතය  

            ජකාපමණද?                                                                                                         (  උත්තරයඃ-      0.1 

තත්) 

 

2.10     1.5H  ජේරතාවක් සහ 100  ප්රතිජරෝධයක් සහිත ජේරකයක කාල-නියතය ජකාපමණද? එය 10V  

සරල ධාරා සැපයුමකට සම්බන්වධ කෙිට පවතින සේථාවර ධාරාව සහ ජප්රරකජේ තැන්වපත් වන ශක්තිය 

ජසායන්වන. 

(උත්තරයඃ-0.015 තත්, 100mA, 0.0075J) 

2.11  230 V, 50 Hz ප්රධාන ිදුලි සැපයුමකට සම්බන්වධකර ඇති ජේරන ජමෝටරයකට 150 µF             

ජකාන්වජඩන්වසරයක් සිකලයුතව ඇත. එය ජකාපමන ජවෝල්ටීයතාවයකට ඔජරාත්ත දියයුතද? සුදුසුම  

            පිළිතර ජතෝරන්වන. 

(1)  230 V (2)  400V (3) 300V (4)  325 V        

(උත්තරයඃ-  අංක 2 ) 
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ආධුික ගු න්විදුලි ශිල්පය 

          3  ැි පිච්තේදය 
ප්රතිත ෝධක, ධාිත්රක සහ තේ ක සඳහා කොඅන්  ය, අනුනාදය, පිනාමක, තඩසිතබල්, ල ම ා සාධකය 

 

3.1 ප්රතිබාධනය (Reactance – X) 

ධාරිත්රකයකට (capacitor) ජහෝ ජේරකයකට (inductor) ප්රතයාවර්ත ජවෝල්ටීයතාවයක් ජයදූිට 

ධාරාව, ජවෝල්ටීයතාවයට සමානුපතික ජේ. ජමහිදී ඒවාජේ “වර්ග මධයනය මූල” (r.m.s.) අගය 

ගතයුතය. සරල ධාරා සඳහා, යම් ිදුලි උපකරණයක අග්ර අතර ජවෝල්ටීයතාව සහ එහි ධාරාව අතර 

අනුපාතය, ප්රතිජරෝධය ජලස හැඳින්වජේ. එජමන්වම ප්රතයාවර්ත ිදුලිය සඳහා ඊට අනුරූප අගය 

“ප්රතිබාධනය”ජලස හැඳින්වජේ. ජමහි ඒකකය ඕම් ජේ. 

 

3.1.1     ධාිත්රකමය ප්රතිබාධනය (capacitive reactance – XC ) 

ප්රතයාවර්ත ිදුලිය සහිත පරිපථයක ඇති ධාරිත්රකයකට බලපාන ප්රතිබාධනය, “ධාරිත්රකමය 

ප්රතිබාධනය” ජලස හැඳින්වජේ. එහි අගය, ධාරිතාවට සහ ප්රතයාවර්ත ිදුලිජේ සංඛ්යාතයට ප්රතිජලෝම 

ජලස සමානුපාතිකජේ. 

Xc = 1/(2fC)      

Xc = ධාරිත්රකමය ප්රතිබාධනය(ඕම් - Ω ) 

f  = සංඛ්යාතය ( හර්ටසේ - Hz ) 

C  = ධාරිතාව ( ෆැරඩ් - F ) 

PI =   = 3.14 (ගණිතමය නියතයකි, 22/7 ) 

ඉහත සූත්රජයහි සංඛ්යාතය MHz වලින්වද ධාරිතාව F වලින්වද ගතජහාත් Xc හි අගය ඕම් වලින්ව ලැජේ. 

 

ප්රතිබාධනජේ ඒකකය ඕම් වුවද, ප්රතිජරෝධවල ජමන්ව ශක්ති හානියක් සිදුජනාජේ. මීට ජහේතව, 

ප්රතයාවර්ත ිදුලි තරංගජේ එක් කාර්තවකදී ධාරිත්රකජේ තැන්වපත්වන ිදුත් ශක්තිය ඊලඟ 

කාර්තජේදී පරිපථයට මුදාහැරීමයි.  

 

උදාහරනඃ- 

500pF ධාරිත්රකයක, 7060kHz සංඛ්යාතජේදී පවතින ධාරිත්රකමය ප්රතිබාධනය ජකාපමණද? 

    f = 7060 kHz = 7.060 x 106 Hz 

               C = 500 pF   = 500 x 10-12  F  = 5 x 10-10 F 

              XC = 1/(2 x 3.14 x 7.060 x 106  x  5 x 10-10  ) 

                   =   45.08 Ohm 

 

3.1.2 තේ  ාමය ප්රතිබාධනය (Inductive Reactance – XL) 

ප්රතයාවර්තක ිදුලිය සඳහා පරිපූර්ණ ජේරකයක පවතින ප්රතිබාධනය, ජේරක ප්රතිබාධනය නමින්ව 

හැඳින්වජේ. පරිපූර්ණ ජේරකයක් යනු ප්රතිජරෝධයක් ජනාපවතින ජේරකයකි. නමුත් ජමවැන්වනක් 

ප්රාජයෝගිකව ජනාපවතින බව සිහි තබාගතයුතය. ජේරක ප්රතිබාධනය, සංඛ්යාතයට සහ ජේරතාවට 

අනුජලෝම ජලස සමානුපාත බව පහත දැක්ජවන සූජත්රයන්ව පැහැදිලි ජේ. 

  XL = 2 fL  
 

XL = ජේරක ප්රතිබාධනය (Ω ) 

f  = සංඛ්යාතය (Hz )(හර්ටසේ) 

L  = ජේරතාව (H )(ජහන්වරි) 
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  = 3.14 (ගණිතමය නියතයකි, 22/7 ) 

( ජේරතාව micro Henry වලින්වද, සංඛ්යාතය MHzවලින්වද ගතජහාත්  XLලැජබනුජේ ඕම් වලිනි) 

 

උදාහරනඃ- 

14200kHz  සංඛ්යාතයක් යටජත් 20 µH ජේරකයක ප්රතිබාධනය ජකාපමණද?  

එහි ප්රතිජරෝධය ජනාසැලකිය හැකි නම් එය තලින්ව ගලන ධාරාව 10 µA වූිට, එහි අග්ර අතර 

ජවෝල්ටීයතාව ජකාපමනද? 

f  = 14200 kHz = 14.2 MHz 

 L  = 20 H 

 

ඉහත දැක්වූ සූත්රය භාිත කෙිට  

XL = 2 f L   

 = 2 x 3.14 x 14.2 x 20 

= 1784  Ohm 

  

 ජේරකය සඳහා ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙ ිට 

                                 I = 10  A = 10-5 A 

                                R = 1784 Ohm                              

       V = I x R 

                                   = 10-5 x  1784  V 

                                   =  10-5 x  1784 x 1000 mV 

          =  17.84 mV 

 

3.1.3    ජරේණිගත සහ සමාන්  ග  තෙස සම්බන්ධ කළ ප්රතිබාධන 

ධාරිත්රක සහ ජේරක මිරකර නැතිනම් ජමය ප්රතිජරෝධ වල සම්බන්වධතාවයට අනුකූල ජේ. 

එනම් ජරේණිගත සම්බන්වධය සඳහා 

  X = X1 + X2 + X3 

සමාන්වතරගත සම්බන්වධය සඳහා 

  1/X = 1/X1 +1/X2 + 1/X3 

 

3.2 කො  (Phase) සහ කො තකෝණය 

       චුම්බකයක් කම්බි දඟරයක් අසල 

ඒකාකාර ජේගයකින්ව භ්රමනය කෙජහාත් 

(බයිසිකල් ඩයිනජමෝවක්) ලැජබන 

ිදුත්ගාමක බලය, භ්රමන ජකෝණයට 

එජරහිව ප්රසේථාරගත කෙජහාත් 3.1 

රූපජේ දැක්ජවන අයුරු සයින තරංගයක්  
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දක්නට ලැජේ. එක් තරංගයකින්ව අංශක 00 සිට 3600 දක්වා ඇති එක් වටයක් නිරූපනය ජේ. ඕනෑම 

ජමාජහාතක්, ඊට අනුරූප සේථානජේ කලාව ජලසත්, එම ජමාජහාතට අදාල ජකෝණය, කලා 

ජකෝණය ජලසත් හැඳින්වජේ. 

3.2.1 ප්රතිත ෝධ සඳහා කො අන්  ය 

        ප්රතයාවර්ත ජවෝල්ටීයතාවක් ප්රතිජරෝධයකට ජයදූිට එහි ගලන ධාරාව ජවෝල්ටීයතාව අනුවම 

ජවනසේ ජවයි. එනම් ජවෝල්ටීයතාව සහ ධාරාව අතර කලා ජවනසක් ජනාපවතී. පරිපූර්ණ ප්රතිජරෝධ 

සඳහා ජමය ඕනෑම සංඛ්යාතයකට සතය ජේ. නමුත් ප්රාජයෝගික ජලස ඕනෑම ප්රතිජරෝධයක ඉතා සුළු 

ප්රතිබාධනයක් තිබියහැක. එබැින්ව  ඉතා ඉහල සංඛ්යාත වලදී එහි බලපෑමක් ඇතිජවයි. 

3.2.2 ධාිත්රක සඳහා කො අන්  ය 

           ධාරිත්රකයකට ප්රතයාවර්ත 

ජවෝල්ටීයතාවයක් සම්බන්වධ කෙිට 

එය ජවනසේවන ආකාරය 3.2 රූපජේ 

දැක්ජවන අයුරු ජේ. ධාරිත්රකයක් 

ආජරෝපනය වීජම්දී පරිපථජේ ධාරාවක් 

ගලන්වජන්ව ජවෝල්ටීයතාවය ජවනසේ 

වන්වජන්ව නම් පමණි. තවද එම ධාරාව, 

ජවෝල්ටීයතාව ජවනසේජවන 

ශීඝ්රතාවයට සමානුපාත ජේ. ඉහත 

රූපජේ දැක්ජවන අයුරු A හිදී 

ජවෝල්ටීයතාව ජවෝල්ට 0 වුවත්, 

උපරිම 

 ශීඝ්රතාවජයන්ව ජවනසේජවන බැින්ව එම ජමාජහාජත් ආජරෝපිත ධාරාව උපරිම ජේ. 

       AB පරතරජේ සිදුවන ජවෝල්ටීයතා ජවනසට වඩා අඩු ප්රමාණයකින්ව BC හිදී ජවනසේ ජවයි. CD හිදී 

ඇතිවන ජවනස ඊටත් වඩා අඩුවන අතර DE හිදී තවත් අඩුජේ. ජමය ජවනත් ආකාරයකට 

පවසජතාත්, කලා ජකෝණය අංශක 00 සිට 900 දක්වා ජවනසේජවන ිට, ජවෝල්ටීයතාව ජවනසේවන 

ශීඝ්රතාවය ක්රමජයන්ව ශූනය දක්වා අඩුජවයි. එබැින්ව එම කාලසීමාව තල ආජරෝපිත ධාරාව උපරිම 

අගජේ සිට ශූනය දක්වා ක්රමජයන්ව අඩුජේ. ජම් අනුව ජවෝල්ටීයතාවජේ සහ ධාරාජේ සයින තරංග 

ජදක සැසඳීජම්දී පැහැදිලිව ජපජනන ජදයක් නම් ඒවා අතර කලා අන්වතරය අංශක 900 ක් බවය. 

 ජමහිදී ජවෝල්ටීයතාව උපරිම අගය ලැබීමට අංශක 900 කට ජපර ධාරාව උපරිම අගයට 

එලැඹී ඇති බැින්ව, ධාරාව, ජවෝල්ටීයතාවට වඩා අංශක 900 ක් ඉදිරිජයන්ව සිටී යයි කියනු ලැජේ.  

3.2.3 තේ ක සඳහා කො අන්  ය 

                    ජේරකයකට ප්රතයාවර්ත 

ජවෝල්ටීයතාවක් ජයදූිට 3.3 රූපජේ 

දැක්ජවන පරිදි අංශක 00 අවසේථාජේදී 

ජවෝල්ටීයතාව ශූනය වන නමුත් උපරිම 

ශීඝ්රතාවකින්ව වැඩිවන බැින්ව ප්රතිිරුේධ 

දිශාජවහි ජේරනය වන උපරිම ජේරිත 

ධාරාවක් පවතී.  
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      ඉන්වපසු අංශක 00 සිට 900 දක්වා, ජවෝල්ටීයතාව ක්රමජයන්ව වැඩිවී 900 දී, උපරිම අගයට එෙැජඹන 

අතර වැඩිවන ශීඝ්රතාව ක්රමජයන්ව අඩුවී ශූනය ජේ. ඒ අනුව ජේරිත ධාරාවද ක්රමජයන්ව අඩුවී ශූනය ජේ. 

එබැින්ව ජයාදනලද ජවෝල්ටීයතාව සහ ජේරිත ධාරාව අතර කලා අන්වතරය අංශක 900 ක් ජේ.  

තරංගජේ ඉතිරි ජකාටස සම්පූර්ණ කෙිට, 

ජවෝල්ටීයතාජේ දිශාවටම පවතින උපරිම 

ධාරාව ඇතිවන්වජන්ව අංශක 1800 දීය. ජම් 

අනුව ධාරාව උපරිම වන්වජන්ව ජවෝල්ටීයතාව 

උපරිම වී තවත් අංශක 900 ක් ගතවූිටය. 

එබැින්ව ජේරකයක ධාරාව ජවෝල්ටීයතාවට 

අංශක 900 ක් පිටුපසින්ව පවතී යයි කියනු 

ලැජේ. 

 

3.2.4     ධාිත්රකයක සහ තේ කයක  

   ප තින කො අන්  ය 

පරිපූර්ණ ජේරකයක් (ප්රතිජරෝධය ශූණය වූ)  සහ ධාරිත්රකයක් ප්රතයවර්ත සැපයුමක් සමග ජරේණිගත 

ජලස සම්බන්වධ කෙිට ධාරිත්රකජේ ධාරාව සැපයුජම් ජවෝල්ටීයතාවට වඩා 900 ක් ඉදිරිජයන්ව සිින 

අතර ජේරකජේ ධාරාව 900 ක් පිටුපසින්ව සිටී.  

එනම් ධාරිත්රකජේ සහ ජේරකජේ ධාරාවන්ව අතර කලා අන්වතරය 1800 කි. එනම් ඒවා ප්රතිිරුේධ 

කලාජේ (out of phase) පිහිටයි. ජමය 3.4 රූපජයන්ව පැහැදිලි ජවයි. 

ජමම පරිපථජේ සමක ප්රතිබාධනය (equivalent reactance) X ජලස ගතජහාත්, ඒවා අතර 

සම්බන්වධතාව පහත දැක්ජවන අයුරුය.  

   X  = XL  - XC    ජහෝ        X = XC - XL 

 

3.3        සම්බාධනය  (Impedance – Z) 

පරිපථයක ප්රතිජරෝධයක් සහ ප්රතිබාධනයක් (XC  සහ   XL යන ජදකම ජහෝ ඉන්ව එකක් ) පවතී නම් ඒ 

සියල්ජල්ම අවසාන ප්රිඵලය වනුජේ සම්බාධනයයි. එය Z වලින්ව දක්වන අතර ඒවා අතර 

සම්බන්වධතාව පහත දැක්ජවන අයුරු ජවයි. 

  Z2  =  R2 + X2 එනම්     Z  =  (R2 + X2) 

 ජමහි     X  = XL  - XC       ජහෝ        X = XC - XL 

උදාහරනඃ- 

ජේරකයක ප්රතිජරෝධය 3 Ω ක් සහ ප්රතිබාධනය 4 Ω ජවයි නම් ඒවාජේ සම්බාධනය ජකාපමනද? 

Z2  =  R2 + X2  යන සූත්රය  භාිත කරන්වන 

R = 3 , X = 4 

 එමනිසා   Z2 =  32 + 42 

          =  9 + 16 

                      =  25 

  Z    =    25   =  5 Ohm 
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3.3.1     සම්බාධන සඳහා ඕම්තග්ල ියමය 

ප්රතිජරෝධ සහ ප්රතිබාධන සහිත පරිපථවල පවතින ප්රතයවර්ත ිදුලිය සඳහා ඕම්ජේ නියමය පහසුජවන්ව 

භාිත කෙ හැකිය. ජමහිදී    V  =  I  Z  ජේ.  V  යනු  Z  සම්බාධනය හරහා පවතින ප්රතයාවර්තක 

ජවෝල්ටීයතාවය වන අතර I  යනු ප්රතයාවර්තක ධාරාවයි. පරිපථජේ ඇති ප්රතිජරෝධ සහ ප්රතිබාධන 

ඇසුජරන්ව  Z  ගණනය කෙ හැකිය. 

උදාහරණඃ- ප්රතිජරෝධය 50 Ω ක් සහ ප්රතිබාධනය 120 Ω ක් වූ ජේරකයක්  130V ක ප්රතයාවර්තක 

සැපයුමකට සම්බන්වධ කර ඇත. ජේරකය තලින්ව ගලන ධාරාව සහ එහි සිදුවන ශක්ති හානිය 

ජසායන්වන. 

 

පහත සඳහන්ව සූත්රය භාිත කරමු 

                      Z² =  R² + X²  

ජමහි, R = 50 ,  X = 120  

එමනිසා     Z2 =  502 + 1202 

          =  2500 + 14400 

         =  16900 

   Z   =  16900 

        =  130   

 

 

ධාරාව ගණනය කිරීම සඳහා ඕම්ජේ නියමය භාිත කරන්වන. 

 V  =  I Z 

 

එමනිසා      I  =  V/Z 

ජමහි       V = 130 volts, Z = 130 Ω 

එමනිසා  I  =  130 /130 

                 =  1 A 

 

3.4 අනුනාදය  Resonance 

    සේවභාික ජලස කම්පනය වන ඕනෑම පේධතියක අනුනාදය නමැති සංසිේධිය හටගනී. ජමවැනි 

ඕනෑම පේධතියක පහසුජවන්ව කම්පනය ියහැකි සේවභාික සංඛ්යාතයක් පවතී.  

    උදාහරන ජලස ඔන්විල්ලාවක් පැේදීජම්දී, සුළු තල්ුවක් මගින්ව නියමිත කාලාවර්තයක් සහිතව   

සේවභාිකව ජදෝලනය ජේ. එනම් අනුනාදය සිදුජේ. 

    තවත් උදාහරණයක් ජලස, බටනොවක් පිඹීජම්දී එයට සුෙං පහරක් එල්ල කෙිට එයතල ඇති 

වායුකඳ එහි සේවභාික සංඛ්යාතජයන්ව කම්පනය ජවමින්ව ඊට අනුරූප ශේදයක් නිකුත් කරයි. එනම් 

අනුනාදය ඇතිජවයි. වායුකජඳහි දිග ජවනසේ කජෙජහාත් ඊට අනුරූපව සංඛ්යාතයද ජවනසේ ජේ.  

ජමජලසම ජේරකයක් සහ ධාරිත්රකයක් සහිත පරිපථයක් යම් සේවභාික සංඛ්යාතයකින්ව ජදෝලනයවන 

ිදුත් ධාරාවක් මගින්ව අනුනාදය ියහැකිය. ජමය සිදුියහැකි පරිපථ ජදවර්ගයකි. එනම් ජරේණිගත 

අනුනාද පරිපථ සහ සමාන්වතරගත අනුනාද පරිපථ ජේ.  
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3.4.1 තර්ණිග  අනුනාද පිපථ 

(Series Resonance Circuit) 

3.5-(a)  රූපජේ  දැක්ජවන්වජන්ව 

ජරේණිගත අනුනාද පරිපථයකි. ජමහි 

ජේරකයක්, ධාරිත්රකයක් සහ ප්රතයාවර්ත 

ධාරා ප්රභවයක් ජශේණිගත ජලස සම්බන්වධ 

කර ඇත. ජමහි ප්රභවය ජපජනන්වනට නැතත් 

(b)  රුපජයහි දැක්ජවන පරිදි, ප්රතයාවර්තක 

ධාරා ප්රභවයකට සම්බන්වධ කෙ  ජවනත්  

දඟරයක්  ෙංව  තැබූිට  එමගින්ව ජේරනය 

වන ප්රිගාබ 

පෙමුකී ජේරකය තල හටගනී. ජමහි ප්රභවජේ සංඛ්යාතය ිශාල පරාසයක්තල ජවනසේකෙහැකි යයි 

සිතමු. පහෙ සංඛ්යාත වලදී XC  ිශාල අගයක් ගන්වනා බව, XC = 1/(2πfC) යන සූත්රජයන්ව පැහැදිලි 

ජවයි. ජමිට XL සඳහා කුඩා අගයක් ගන්වනා බව XL=2πfL යන්වජනන්ව පැහැදිලි ජවයි. එක්තරා 

සංඛ්යාතයකදී  XL=XC වනබැින්ව එහි සම්පූර්ණ ප්රතිබාධනය ශූනය ජවයි. එනම්  ඉහත 3.2.4 ජේදජයහි 

දැක්ජවන පරිදි X = XL-XC  =  0 ජවයි. එබැින්ව ජම් අවසේථාජේදී සම්බාධනය, Z = R ජවයි. Z2 = R2 + X2 

වන බැිනි. ජමකී සංඛ්යාතය එම පේධතිජේ අනුනාද සංඛ්යාතය (Resonance Frequency) ජලස 

හැඳින්වජේ. ජමම අවසේථාජේදී සම්බාධනය අවම වන බැින්ව පරිපථජේ ධාරාව උපරිම ජේ. ජමවැනි 

පරිපථයක් සුසර පරිපථයක් (tuned circuit) ජලසද හැඳින්වජේ. 

 

3.4.1.1   අනුනාද සංඛ්යාතය 

ජරේණිගත අනුනාද පරිපථයක සංඛ්යාතය පහත සඳහන්ව සූත්රය මගින්ව ගණනය කිරීජමන්ව ජසායාගත 

හැකිය. 

 

ජමහි f = අනුනාද සංඛ්යාතය (Hz),  L= ජේරතාව (H),  C= ධාරිතාව (F) 

 = 22/7 = 3.14ගණිතමය නියතයකි. 

උදාහරන:- 

5µH  ජේරකයක් සහ  20pFධාරිත්රකයක් ජරේණිගත අනුනාද පරිපථයක් ජලස පිළිජයල කෙිට එහි 

අනුනාද සංඛ්යාතය ජකාපමණද? 

ජම් සඳහා පහත සඳහන්ව සූත්රය භාිත කරමු. 

f = 1 / 2 √(LC)  ,   

L = 5 µH  

   = 5 / 106  H 

   = 5x10-6  H, 

              C    = 20 pF  

    = 20 / 1012      

   = 20x10-12 
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 එමනිසා   f   = 1 / [2 x  3.14 x  (5 x  20 x 10-18 )] 

       = 0.1592 x 108     = 15.92 x 106  Hz   = 15.92 MHz 

3.4.1.2  අනුනාද  ක්රය  (Resonance curve) 

ජරේණිගත අනුනාද පරිපථයක ධාරාව සංඛ්යාතය සමග 

ජවනසේජවන ආකාරය ප්රසේථාරයකින්ව නිරූපනය 

කෙජහාත් එය 3.6 රූපජේ දැක්ජවන අයුරු ජවයි. 

අනුනාද සංඛ්යාතය අසලදී එය තියුනු සේවභාවයක් ගනී. 

 

3.4.1.3 තර්ණිග  අනුනාද පිපථයක Q - සාධකය  

                     (Magnification Factor) 

       3.6 රූපජේ දැක්ජවන වක්රජේ තියුනු බව X/R හි 

අගය මත රඳාපවතින බවත් එම අගය වැඩිජවන ිට 

වක්රය වඩාත් තියුනු ජවන බවත් පරීෂනාත්මකව 

පැහැදිලි ජවයි. එබැින්ව ජමම අගය Q- සාධක (Q-

Factor, Quality factor) ජලස අර්ථ දැක්ජේ. 

Q = X / R    

Q = Q-සාධකය 

X= ධාරිත්රකජේ ජහෝ ජේරකජේ ප්රතිබාධනය 

R = ජේරකජේ ප්රතිජරෝධය 

      Q-සාධකය, අනුපාතයක් බැින්ව ඒ සඳහා ඒකක ජනාමැත. X සහ R එකම ගනජේ අගයන්ව ජලස 

පවතී නම් Q-සාධකය කුඩා අගයකි.  එිට  සංඛ්යාතය  සමග  ධාරාව  ජවනසේ  ජවන්වජන්ව  ජසමින්වය.  

එිට  අනුනාද වක්රය 3.7 රූපජේ Low Q ප්රසේථාර වල දැක්ජවන අයුරු ජවයි. ජමවැනි වක්ර broad band 

curve ජලසද හැඳින්වජේ. දඟරජේ ප්රතිබාධනය ිශාල නම් ජහෝ ප්රතිජරෝධය ඉතා කුඩා නම්, Q-සාධකය ිශාල  

අගයක් ගනී. ජමිට අනුනාද වක්රය 3.7 රූපජේ  High Q 

ප්රසේථාරජේ දැක්ජවන අයුරු ඉතා තියුනු ජවයි. 

ජමවැන්වනක්  narrow band curve ජලසද හැඳින්වජේ. 

ජමහිදී සංඛ්යාතය, අනුනාද සංඛ්යාතජයන්ව ඉතා සුළු 

වශජයන්ව අඩු ජහෝ වැඩි ජවනිට පරිපථජේ ධාරාජේ 

ිශාල අඩුවීමක් ජපන්වනුම් ජකජර්. 

3.4.1.3.1     Q-සාධකය සඳහා තවත් සූත්රයක් 

          X = 2fL(දඟරක් සඳහා) ජහෝ   

          X = 1/(2fC), (ධාරිත්රකයක් සඳහා) 

එබැින්ව Q = 2fL/R   ජහෝ Q = 1/(2fCR) 

සාමානයජයන්ව  2f යන්වන, ග්රීක් අකුරක් වන ඔජමග ( ω ) වලින්ව නිරූපනය කරනු ලැජේ. 

එනම් ω =  2f,  

එබැින්ව  Q = ωL/R ජහෝ Q = 1/ωCR  යනුජවන්ව දැක්ිය හැකිය. 

 

3.4.1.4      තසතෙලිවිි Selectivity 

එක ෙඟින්ව පවතින සංඛ්යාත සහිත තරංග ගණනාවක් අතරින්ව එක් නියමිත සංඛ්යාතයක් පමණක් 

ජවන්වකරගැනීජම් හැකියාව ජසජලක්ිිි යනුජවන්ව හැඳින්වජේ. ජමය ගුවන්විදුලි යන්වත්ර (Radio 

Receiver) සඳහා ඉතා වැදගත්ය. සන්වනිජේදන ගුවන්විදුලි (Communication Receiver) යන්වත්ර සඳහා 
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ජබාජහෝිට High-Q අනුනාද පරිපථ භාිත කිරීජමන්ව ජසජලක්ිිි වැඩි කරගනු ලැජේ. තවද, Low-

Q අනුනාද පරිපථ ජයාදා ගැනීජමන්ව එවැනි ගුවන්විදුලි යන්වත්ර වල පුළුල් තරංග පන්වතියක වර්ධනය 

සිදුකරනු ලැජේ. එවැනි වර්ධක පරිපථ broad band amplifier යනුජවන්ව හඳුන්වවනු ලැජේ. 

3.4.1.5    අනුනාදතේදී සිදු න ත ෝල්ීය ා නැග්ලම – Voltage rise at Resonance 

ගුවන්ව ිදුලි යන්වත්රයක පෙමු L-C පරිපථයට ඇන්වජටනාජවන්ව 

ලැජබන ආජරෝපිත ජවෝල්ටීයතාවය, අනුනාද අවසේථාජේදී 

ිශාල ජලස වැඩිවීමක් ජපන්වනුම් ජකජර්. තවද,  එහි L-C 

පරිපථජේ අඩංගු ධාරිත්රකය හරහා ජහෝ ජේරකය හරහා පවතින 

ජවෝල්ටීයතාවයට, ඇන්වජටනාජවන්ව ලැබුනු ජවෝල්ටීයතාවය, 

දක්වන අනුපාතය, එම අනුනාද පරිපථජේ   Q-සාධකයට 

සමාන ජවයි.  

 එනම්  Q = අනුනාද පරිපථජේ ජේරිත ජවෝල්ටීයතාව / ජයාදනු ලබන ජවෝල්ටීයතාවය         

 එනම් දඟ ය හ හා ප තින ත ෝල්ීය ා  = Q  x  තයාදනු ෙැබූ ත ෝල්ීය ා ය 

ජමහි  ධාරිත්රකය C සහ ජේරකය L ජේ. 

 

උදාහරන:- 

ජරේණිගතඅනුනාද පරිපථයක ජේරක ප්රතිබාධනය සහ ධාරිත්රකමය ප්රතිබාධනය, ඕම් 300 බැගින්ව 

ජවයි. ජේරකජේ ප්රතිජරෝධය ඕම් 0.2 ක් ජේ. එහි Q-සාධකය ජකාපමණද?  

පරිපථයට ජයාදන ලද ජවෝල්ටීයතාවය 0.1 V ක් නම්  අනුනාද අවසේථාජේදී එහි ධාරිත්රකය ජහෝ 

ජේරකය හරහා ආජරෝපිත ජවෝල්ටීයතාව ජකාපමණද? 

 

ිසඳුම:-  Q-සාධකය =  X/R,   X= 300, R= 0.2 

එමනිසා Q   =  300/0.2 

      = 1500 

 

ජයාදන ලද ජවෝල්ටීයතාවය = 0.1V 

එබැින්ව ධාරිත්රකය ජහෝ ජේරකය හරහා ආජරෝපිත ජවෝල්ටීයතාව = Q x 0.1 

                       = 1500 x 0.1 = 150 V 
 

 

3.4.2    සමාන්  ග  අනුනාද පිපථ 

 Parallel Resonance Circuits 

සමාන්වතරගත  සහ ජරේණිගත අනුනාද පරිපථ ජදකම 

බැුබැල්මට එකසමාන ජලස ජපනුනද ජවනසකට ඇත්ජත් 

ප්ර.ධා. ප්රභවය සම්බන්වධ ජවන ආකාරයයි. සමාන්වතරගත 

පරිපථජේ ප්රභවය, L සහ C යන ජදකටම සමාන්වතරගත ජලස 

සම්බන්වධ ජේ. 3.9 රූපය බලන්වන. සමාන්වතරගත අනුනාද 

පරිපථයක අනුනාද සංඛ්යාතජේදී සම්බාධනය, 

Z0 = L/CR  
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යන සූත්රජයන්ව ලැජබන බව ගණිතමය ිශේජල්ෂනයකින්ව ජපන්විය හැකිය. ජමහි R ඉතා කුඩා බැින්ව  

Z0 ිශාල අගයක් ගනී. එනම්  අනුනාද අවසේථාජේදී උපරිම සම්බාධනයක් ජපන්වනුම් කරයි.  එමනිසා  

ප්රභවජයන්ව  ගලන ධාරාව අවම ජවයි.  

අනුනාද සංඛ්යාතයට වඩා පහෙ සංඛ්යාත වලදී,  XL අගය අඩු ජවන අතර XC අගය වැඩි ජවන බැින්ව 

සම්බාධනය අඩුජවන නිසා ධාරාව වැඩිජේ. අනුනාද සංඛ්යාතයට වඩා ඉහෙ සංඛ්යාත වලදී,  XL හි 

අගය වැඩි ජවන අතර XC අගය අඩු ජවන බැින්ව, ජමිටද සම්බාධනය අඩුජවන නිසා ධාරාව 

වැඩිජේ. එබැින්ව අවම ධාරාවක් ඇතිජවන්වජන්ව අනුනාද සංඛ්යාතජේදීය.  

   සමාන්වතර අනුනාද පරිපථයක අනුනාද සංඛ්යාතය පහත දැක්ජවන සූත්රජයන්ව දැක්ජේ.   

 

 

 

නමුත් මහත කම්බි භාිත කරන්වජන්ව නම් ප්රතිජරෝධය (R) ඉතා කුඩා බැින්ව 1/LC සමග සැසඳීජම්දී 

R2/L2 ඉතා කුඩා අගයක් වන අතර R2/L2 යන්වන ජනාසලකාහැරීමට පුළුවන. එිට එම සූත්රය, 

ජරේණිගත අනුනාද පරිපථයට අදාල                         බවට පත්ජේ. 

 

3.4.2.1    සමාන්  ග  අනුනාද පිපථයක   Q-සාධකය 

සමාන්වතරගත අනුනාද පරිපථයක Q-සාධකය ජරේණිගත පරිපථජේ අගජයහි පරසේපරය ජවයි. 

  එනම්  Q = R / X 

 ජමහි X  = 2  f L (දඟරය සඳහා ) නැතජහාත් X = 1/(2  f C), (ධාරිත්රකය සඳහා) 

එමනිසා, Q = R/2fL නැතජහාත් Q = 2fCR 

සාමානයජයන්ව  2f යන අගය ග්රීක් අකුරක් වන ω වලින්ව දැක්ජවන බැින්ව 

ω =  2f,  Q = R/ωL  ජහෝ  Q = ωCR යනුජවන්වද ප්රකාශ කෙහැකිය. 

 

3.4.3 අනුනාද පිපථ  ෙ භ්ාවි ය 

3.4.3.1 තර්ණිගග  පිපථ 

ගුවන්ව ිදුලි ග්රාහක (receiver) සහ සම්ජේශක (transmitter) වල ජනාජයකුත් සුසර (tuning) පරිපථ 

සඳහා ජරේණිගත අනුනාද පරිපථ භාිත ජකජර්. ග්රාහක වල ජසජලක්ිිි වැඩිකරගැනීම සඳහා ඉහෙ 

Q-සාධකයක් සහිත (High-Q) ජරේණිගත අනුනාද පරිපථ භාිත ජකජර්. පහෙ Q-සාධකයක් සහිත 

(Low-Q) ජරේණිගත අනුනාද පරිපථ, RF අදියජර් මුළු තරංග පන්වතියකම වර්ධනය සඳහා ඇති වර්ධක 

පරිපථ වල භාිත ජකජර්. ඒවා 

band pass filter නමින්ව හැඳින්වජේ. 

 

3.4.3.2   සමාන්  ග  පිපථ ` 

         යම් සංඛ්යාතයක් ජහෝ සංඛ්යාත පරාසයක් 

කපාහැරිම සඳහා භාිතවන rejecter circuit සඳහා 

ජමය ප්රජයෝජනවත් ජේ. යම් සංඛ්යාතයක්  

කපාහැරීම සඳහා උච්ච-Q (High-Q) පරිපථයක් භාිත කරන අතර සංඛ්යාත පරාසයක් සඳහා පහත්-Q 

(Low-Q) පරිපථ ජයාදා ගැජන්ව.  ජනාච් ජපරහන (notch filter) නමැති එක සංඛ්යාතයක් අවහිර 

කිරීජම් අනුනාද පරිපථයද ජමම ගනයට අයත්ය. බහු-තරංග පන්වති ඇන්වජටනා (Multi band 

antenna) සඳහා සමාන්වතරගත අනුනාද පරිපථ බහුලව භාිත ජකජර්. 3.10 රූපජේ Trap නමින්ව 

හැඳින්වජවන්වජන්ව ජමම පරිපථයයි. නිදසුනක් ජලස ජමම ඇන්වජටනාව 15m (21.000 -21.450 MHz) 

 

 

3.10 රූපය 
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සහ 20m (14.000 – 14.350 MHz) සඳහා නිර්මානයකර ඇතැයි සිතමු. එිට ජමහි ජපජනන trap 

ජදකම 15m තරංග පන්වතිය සඳහා වූ පහත්-Q වර්ගජේ (Low-Q)  සමාන්වතරගත අනුනාද පරිපථ 

ජදකකි. අනුනාද අවසේථාජේදී ඉතා ඉහෙ සම්බාධනයක් (High Impendence) ජපන්වවන නිසා එම 

සංඛ්යාත පරාසය සඳහා ඇන්වජටනාජේ AB ජකාටස පමණක් සක්රිය ජේ. ජමම දිග ජතෝරාජගන 

ඇත්ජත් 15m තරංග පන්වතියට සුදුසු ජවන ජලසටය. ජවනත් සංඛ්යාත සඳහා trap ජදකම ඉතා අඩු 

සම්බාධනයක් (ඕම් 0.1 ක් පමණ) දක්වන බැින්ව මුළු දිගම සක්රිය ජේ. ජමහිදී සම්පූර්ණ දිග 

ජතෝරාජගන ඇත්ජත් 20m තරංග පන්වතිය සඳහාය. එබැින්ව ජමම ඇන්වජටනාව තරංග පන්වති 

ජදකටම ජහාඳින්ව ක්රියා කරයි. ජම් අයුරු තරංග පන්වති ඕනෑම ගණනක් සඳහා වූ බහු තරංග පන්වති 

ඇන්වජටනාවක් නිර්මාණය කෙහැකිය.  
 

3.5     පිනාමක - Transformer 

අන්වජයෝනය ජේරතාව සහිත දඟර ජදකක සැකැසේමක්, 

එනම් එක ෙඟින්ව පිහිි දඟර ජදකක් පරිනාමකයක් 

ජලස හැඳින්වජේ. ප්රතයාවර්තක ිදුලි ප්රභවයකට 

සම්බන්වධ දඟරය ප්රාථමික දඟරය ජලසත් අජනක 

ේවීතීයික දඟරය ජලසත් සැලජක්. ේවීතීයික දඟර 

එකකට වැඩි ගනණක් තිබිය හැක. පරිනාමක භාිත 

කෙහැක්ජක් ප්රතයාවර්ත ිදුලිය සමග පමණි. එයට 

ජහේතව සරල ධාරාවකින්ව ජේරනය වන චුම්බක ජෂත්රය 

ජවනසේ ජනාවන නිසා ේවීතීයික දඟරජේ ි.ගා.බලයක් 

ජේරනය ජනාවීමයි.  පරිනාමකයක ප්රධාන කාර්යය 

වනුජේ ප්රතයාවර්තක ජවෝල්ටීයතාවය ජවනසේ කිරීමයි. 

ජවෝල්ටීයතාවය වැඩිකිරීම සඳහා අධිකර පරිනාමකද, 

(Step-up transformer) අඩුකිරීම සඳහා අවකර 

පරිනාමකද (Step-down transformer) භාිත ජකජර්.  

 

3.5.1    විවිධ  ර්ගතේ පිනාමක 

ිිධ වර්ගජේ පරිනාමක වර්ග කීපයක සංජක්ත 3.11 රූපජේ දක්වා ඇත. මෘදුයකඩ මාධයය සහිත 

පරිනාමක අඩු සංඛ්යාත (හර්ටසේ 1000 ට අඩු ) සහිත ප්රතයාවර්තක ිදුලිය සඳහා භාිත ජකජර්. රවය 

සංඛ්යාත (audio frequency)  සහ උච්ච සංඛ්යාත ගුවන්විදුලි තරංග (high frequency RF)  සඳහා 

ජෆරයිට මාධය පරිනාමකද, උච්ච සංඛ්යාතයන්වට ඉහෙ ගුවන්විදුලි තරංග සංඛ්යාත (VHF, UHF, SHF) 

සඳහා වාත මාධය (Air-core) පරිනාමකද භාිත ජකජර්.  

 

3.5.1.1   ඔතෙෝ ට්රාන්ස්ත ෝමර්  Auto Transformer 

කාන්වඩ කීපයකන්ව යුක්ත තනි දඟරයක් සහිත පරිනාමක auto transformer ජලස හැඳින්වජේ. ජමම 

වර්ගජේ පරිනාමකවල ඇත්ජත් එක දඟරයක් පමණි. 3.11 රූපජේ දැක්ජවන පරිදි එහි ප්රධාන 

අග්රජදක අතරමැද ජහෝ ඉන්ව පිටත සේථාන කීපයකට සම්බන්වධ සන්වනායක අග්ර මගින්ව ිිධ 

ජවෝල්ටීයතාවයන්ව ලබාගතහැකිය. කිනම් ජහෝ සුදුසු අග්ර ජදකක් ප්රාථමික දඟරය ජලස ගැජන්ව.  

ප්රධාන ිදුලිජේ ජවෝල්ටීයතාව ිචලනය ජවන අවසේථාවන්වහි සේථායි ජවෝල්ටීයතාවක් ලබාගැන්වම 

සඳහා භාිතවන සේවයංක්රිය ජවෝල්ටීයතා නියාමක (Automatic Voltage Regulator or Stabilizer) 

සඳහා බහුල ජලස භාිත ජකජර්. 

 

 
3.11 රූපය 
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3.5.2   ත ෝල්ීය ා , ධා ා  සහ  ෙ ගණන් අ   සම්බන්ධය 

සයිනාකාර තරංගයක් සහිත ඒ.සී සැපයුමකදී ජවෝල්ටීයතාවය වට ගණනට සමානුපාතජේ. 

එනම්  VS  / Vp =  NS / NP 

     ජමහි Vp = ප්රාථමික දඟරයට ජයදූ ජවෝල්ටීයතාව (ප්රදාන ජවෝල්ටීයතාව) 

 VS  = ේවීතීයික දඟරජේ ජවෝල්ටීයතාව (ප්රතිදාන ජවෝල්ටීයතාව) 

 NP = ප්රාථමික දඟරජේ වට ගණන,   NS = ේවීතීයීක දඟරජේ වට ගණන 

 

ජමම සම්බන්වධතාවය Vp / NP = VS  / NS යනුජවන්වද ප්රකාශ කෙහැකිය. ජමය තවත් අයුරකින්ව ප්රකාශ 

කෙජහාත් එල  ෙයකෙ ප තින ත ෝල්ීය ා ය ප්රාථමික දඟ යෙේ ද්වවීතීයීක දඟ යෙේ එකම 

ිය  අගයකි. ේවීතීයික දඟර ගණනාවක් ඇත්නම් ඒ සෑම එකකටම එම අගය නියතයක් ජවයි. 

 

පිනාමකතේ ශලති හාියල තනාතේ නම්, ධාරාවන්ව වට ගණනට ප්රතිජලෝමව සමානුපාතිකය. එනම් 

 IS /IP  =  NP / NS 

ජමහි, IP  =  ප්රාථමික දඟරජේ ධාරාව, IS = ේවීතීයික දඟරජේ ධාරාව 

ේවීතියික දඟරජේ ධාරාව සෑමිටකම ඉහත සූත්රජයන්ව ගණනය කෙ අගයට (සසේධාන්වතික අගය) 

වඩා සේවල්පයක් අඩුය. ඊට ජහේතව සුළු වශජයන්ව ශක්ති හානියක් සිදුවීමයි. 

 

3.5.3    පිනාමකයක ක්ෂම ා ය සහ කාර්යක්ෂම ා ය Power and Efficiency 

        පරිනාමකජේ ප්රදාන ෂමතාවය (input power),  VP IP යන ගුණිතයට සමානය. ප්රතිදාන 

ෂමතාවය (output power),  Vs Is යන ගුණිතයයට සමාන වන අතර, එය සෑමිටම ප්රදාන 

ෂමතාවයට වඩා සේවල්ප වශජයන්ව කුඩා අගයකි. ඊට ජහේතව වනුජේ සුළු වශජයන්ව සිදුවන ශක්ති 

හානියයි. ජමය සිදුවන්වජන්ව කම්බි වල ප්රතිජරෝධය නිසා සිදුවන රත්වීමත්, කම්බි ඔතා ඇති මෘදු යකඩ 

මාධයජේ ජේරනයවන සුළි ධාරා (eddy current) නිසා රත්වීමත් මාධයජේ මන්වදායනය (hystarisis) 

නිසා සිදුවන රත්වීමත් ජහේතජකාටජගන සිදුවන තාප හානිය නිසාය. ඒවා පසුව ිසේතර ජකජර්. 

 

කාර්යක්ෂම ා  = ප්රතිදාන ක්ෂම ා  / ප්රදාන ක්ෂම ා  

 

      පරිනාමකයක කාර්යක්ෂමතාව සෑමිටම 1 ට අඩු 

අගයකි. ජබාජහෝිට ජමය 100 න්ව ගුණ කර ප්රතිශතයක් 

ජලස දක්වනු ලැජේ. මෘදු යකඩ මාධය සහිත අඩු 

සංඛ්යාත පරිනාමකයක නිර්මාණය 3.12 රූපජේ දක්වා 

ඇත. ජම්වාජේ ශක්ති හානිය තන්ව ආකාරයකට සිදු ජේ. 

ඔතන ලද කම්බි වල ප්රතිජරෝධය ජහේතජකාටජගන තාප 

හානියක් (I2R) සිදුවන නමුත් එය ජනාසැලකිය හැකි 

තරම් කුඩා ප්රමාණයකි. තඹ කම්බි භාිත කරනිට ජමය 

0.1% ටත් අඩු ප්රමාණයකි. නමුත් දැන්ව ආර්ික ලාභ 

සඳහා ඇළුමිනියම් කම්බි භාිත කරමින්වද නිශේපාදනය 

ජකජර්. එහිදී තරමක තාප හානියක් සිදු ජේ. නමුත් එයද 

එතරම් සැලකියයුත නැත. අජනක් හානි ජදවර්ගය නම් 

මන්වදායන හානිය සහ සුලි ධාරා හානියයි. 

 

 

 

3.12 රූපය 
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උදාහරණඃ- 

පරිනාමකයක වට 920 ක් සහිත ප්රාථමිකය ජවෝල්ට 230 ක සැපයුමකට සම්බන්වධ කර ඇත. ජමහි 

ඇති ේවීතීයික දඟර ජදජක් ජවෝල්ටීයතා, 1200 සහ 12 ක් බැගින්ව ජවයි. එක් වටයක 

ජවෝල්ටීයතාවයත්, දිවීතීයික දඟර වල වට ගණනත් ජසායන්වන. 

 

ිසඳුම:- 

 වට 920 ක ජවෝල්ටීයතාව = 230 

 එබැින්ව එක් වටයක ජවෝල්ටීයතාව = 230/920 

           = 0.25  V/Turn 

 පෙමුවැනි ක්රමය:- ජවෝ. 1200 ේවීතීයික දඟරය සඳහා 

NS /NP = VS/VP 
 VP = 230, Vs = 1200, NP = 920  
 Ns = Np Vs / Vp 
     = 920 x 1200 / 230 
     = 4800                     

 

ජවෝල්ට 12 දඟරය සඳහා 

  NS /NP = VS/VP 
      VP = 230, Vs = 12, NP = 920  
      Ns = NpVs / Vp 
          = 920 x 12 / 230 
          = 48  

ජදවැනි ක්රමය:- 

                   එක් වටයක ජවෝල්ටීයතාව = 0.25 

එනම්, ජවෝල්ට 1කට අවශය වට ගණන = 1/0.25  = 4 

        එබැින්ව ජවෝ. 1200 ට වට ගණන  =  4 x 1200 

                            =  4800  ෙ 

         එජලසම, ජවෝ. 12 ට වට ගණන    =  4 x 12   

 =  48   ෙ 

 

3.5.3.1   මන්වදායන හානිය (Hystarisis loss) 

ප්රාථමික දඟරජේ ගලන ධාරාව ජහේතජකාටජගන මෘදු යකඩ මාධයය තාවකාලික චුම්බකයක් බවට 

පත්ජේ. එජසේ සිදුවන්වජන්ව එහි ඇති අණු (molicules) වලින්ව සෑජහන ප්රමාණයක් එකම දිශාවකට 

ජයාමුවීම නිසාය. ජමාජහාතකින්ව ධාරාජේ දිශාව මාරුවීම නිසා එම අණු සියල්ලම වාජේ ප්රතිිරුේධ 

දිශාවට හැජර්. ජමම ක්රියාවලිය අඛ්න්වඩව සිදු ජකජර්. අණුවල චලිතයට අවශය ශක්තිය තාපය ජලස 

ිදයමාන ජේ. පරිනාමකජේ ප්රදාන (input) ිදුත් ශක්තිජයන්ව කුඩා ජකාටසක් ජම් සඳහා වැය ජේ. 

ජමම තාප හානිය මන්වදායන හානිය ජලස නම් ජකජර්.   

මෘදු යකඩ සහ සිලිකන්ව වාජන්ව සඳහා මන්වදායන හානිය සැලකියයුත ප්රමාණයකින්ව අඩු බැින්ව එම 

ජලෝහ මාධයය නිර්මානය කිරීම සඳහා භාිත ජකජර්. 
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3.5.3.2   සුළි ධාරා හානිය (Eddy current loss) 

ප්රාථමික දඟරජේ ගලායන ප්රතයවර්ත ධාරාව හේතජකාටජගන ඒ අසල නිපදජවන ප්රතයවර්ත චුම්බක 

ක්ජෂේත්රයට හසුවන සෑම සන්වනායකයකම ප්රතයවර්ත ධාරා ජේරණය ජේ. ජම් අනුව මෘදු යකඩ මාධය 

තලද එවැනි ධාරා ජේරණය ජේ. ජම්වා මාධයය තල වෘත්තාකාරව ගලන බැින්ව ඒවා සුළි ධාරා නමින්ව 

හැඳින්වජේ. ජමම සුළි ධාරා මගින්ව නිපදජවන තාපය, ශක්ති හානියකි. ජමම හානිය අවම කිරීම පිණිස 

මෘදු යකඩ මාධයය ඝනයක් ජලස ජනාව තහඩු ආකාරජයන්ව නිර්මාණය ජකජර්. ජමිට සුළිධාරා 

හටගන්වජන්ව එක් එක් තහඩුව මත පමණි. ජමය තව දුරටත් සාර්ථක කරගැණීම සඳහා තහඩු අතරට 

ඉි ජහෝ වාර්නිෂේ (insulating varnish) සේතර සේථාපිත ජකජර්.   

 

3.5.4    MAGNETIZING CURRENT 

    මින්ව අදහසේ කරනුජේ ප්රතිදාන භාරයක් (output load) ජනාමැති ිට, එනම් ේවීතීයික දඟර වලින්ව 

කිසිම ධාරාවක් ජනාගන්වනා ිට, නැතජහාත් දිවීතීයික දඟර ිවෘතව ඇතිිට, ප්රාථමික දඟරජේ ගලන 

ධාරාවයි. සාමානයජයන්ව නියමිත ප්රදාන ධාරාව සමග සැසඳීජම්දී ජමය ඉතා කුඩා අගයකි.  

 

3.5.5  පිනාමකයක සම්බාධනය (Impedance of a transformer) 

පරිනාමක සඳහා   VS  / Vp =  NS / NP   සහ  IS /IP  =  NP / NS යන සම්බන්වධතා ඉහත 3.5.2 ජේදජේ 

සඳහන්ව කර ඇත. 

     ජමහි Vp  = ප්රාථමික දඟරයට ජයදූ ජවෝල්ටීයතාව (ප්රදාන ජවෝල්ටීයතාව - input voltage) 

 VS  = ේවීතීයික දඟරජේ ජවෝල්ටීයතාව (ප්රතිදාන ජවෝල්ටීයතාව - output voltage)  

 NP = ප්රාථමික දඟරජේ වට ගණන,   NS = ේවීතීයීක දඟරජේ වට ගණන 

IP  = ප්රාථමික දඟරජේ ධාරාව, IS = ේවීතීයික දඟරජේ ධාරාව 

ජම් අවසේථාජේ ප්රාථමික දඟරජේ සම්බාධනය Zp ජලසත්, ේවීතීයිත දඟරයට සම්බන්වධ භාරජේ 

සම්බාධනය Zs ජලසත් ගනිමු. 

ඕම්ජේ නියමය අනුව Vp =  IP Zp  සහ  VS  = Is  Zs  බැින්ව ජමය ඉහත පෙමු සමීකරණයට ආජේශ 

කිරීජමන්ව, 

 Is Zs / Ip Zp =  Ns / Np  එනම් (Is / Ip ) x (Zs / Zp ) = Ns / Np  ජලස ලිිය හැකිය.  

නමුත් IS /IP  =  NP / NS  බැින්ව, එය (NP / NS  ) x (Zs / Zp ) = Ns / Np  ජලසද ලිිය හැකිය. 

එනම් (Zs / Zp ) =  (Ns / Np) x  (Ns / Np)   ජහවත්  Zs / Zp  =  (Ns / Np)2 

 එබැින්ව  Zs / Zp  =  (Ns / Np)2   

තහ ේ  √(Zs / Zp ) =  Ns / Np  යන්වන වැදගත් සම්බන්වධතාවයකි. 

 

උදාහරණ:- 

ට්රාන්වසිසේටර වර්ධක පරිපථයකට වඩාත්ම සුදුසු භාරජේ සම්බාධනය (Impedance) ඕම් 100 කි. නමුත් 

ඕම් 8ක සම්බාධනයක් සහිත සේපීකරයක්, පරිනාමකයක් මගින්ව ඊට සම්බන්වධ කෙයුතව ඇත. ඒ සඳහා 

සුදුසු පරිනාමකජේ දඟර වල වට ගණන අතර අනුපාතය ජසායන්වන.  

ඉහත ලබාගත්  √(Zs / Zp ) =  Ns / Np  යන සූත්රය ජම් සඳහා භාිත කෙ හැකිය.  

 ජමහිදී , Zp = 100 සහ   Zs = 8 වන බැින්ව, 

 Ns / Np  =  √(Zs / Zp ) =  √(8/ 100 ) = 0.282 එනම්   Np /  Ns = 3.55 
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3.6      තඩසිතබල්  Decibel 

3.6.1    ක්ෂම ා යන් සැසඳීම (comparisons of power) 

       යම්කිසි රවය වර්ධක (audio amplifier) උපකරනයක ෂමතාව මි.ජවා. 100 සිට ජවාට 1 දක්වා, 

එනම් දස ගුණයකින්ව වැඩිකෙිට, කණට ඇජසන අයුරු සන්වසන්වදනය කිරීජමන්ව ශේදය ජදගුණයක් වී 

ඇතැයි ජකජනකුට හැඟීයාහැකිය. මිනිසේ කණ සහ ජමාලය සම්බන්වධ රවය පේධතිය ලඝුගණක 

ආකරජේ ප්රතිචාර (logarithmic response) දැක්වීම මීට ජහේතවයි. සාජේෂ ජලස ෂමතා සැසඳීජම් 

ජඩසිජබල් නමැති සංකල්පය අර්ථ දැක්වීජම් පදනම එයයි. ජඩසිජබල් එකක් යනු ජබල් එකකින්ව 

දහජයන්ව පංගුවකි. යම් උපකරණයක ප්රදාන (input) ෂමතාව P1 ජලසද ප්රතිදාන (output) ෂමතාව 

P2  ජලසද ගතජහාත් 

 

    dB = 10 Log(P2/P1) 

 

යන සම්බන්වධතාවජයන්ව ෂමතා ලාභය (power gain) ජඩසිජබල් වලින්ව ලැජේ. සාමානය 

වයවහාරජේදී හමුවන ෂමතා ජවනසේවීම් කීපයකට අනුරුප ජඩසිජබල් අගයන්ව මතකතබාගැණීම 

ප්රජයෝජනවත් ජවයි. ජඩසිජබල් එකක ජවනසකදී කණට දැජනන්වජන්ව යන්වතමින්ව ශේදය ජවනසේවූ 

ජලසින්වය. ෂමතාවජේ ජදගුණයක් වීම ජඩසිජබල් 3 කට සමානය. හතරගුණයක වැඩිවීම 6dB වලට 

සමානය. 10 ගුණයක් 10dB වලින්වද, 100 ගුණය 20dB වලින්වද, 1000 ගුණය 30dB වලින්වද, මිලියන 

ගුණය 60dB වලින්වද, දැක්ිය හැකිය.  

ෂමතා අලාභයක් (power loss or attenuation) සිදුවීම, එනම් P2 ,  P1 වලට වඩා කුඩා නම් එම 

අවසේථාව සෘණ ජඩසිජබල් ගණනකින්ව ජපන්වනුම් ජකජර්.  

උදාහරන ජලස, ප්රදාන (input) ෂමතාව, P1= 1mW ජලසද, ප්රතිදාන (output) 
ෂමතාව, P2= 0.01mW ජලසද ගතජහාත් ,   

dB = 10 Log(P2/P1) 
         = 10 Log 0.01 
         = 10 Log (10-2) 
         = 10 x (-2) 
         =  -20 

ජමහිදී සිදුවූ ෂමතා ලාභය -20dB ජලස ජහෝ ෂමතා අලාභය 20dB  ජලස ප්රකාශ කෙහැකිය. 

 

උදාහරණ:- වර්ධකයක ප්රදාන ෂමතාව 

(input power) ජවාට 0.5ක් වන අතර 

ප්රතිදානය ජවාට 15.8කි. එහි ලාභය 

ජකාපමණද?  

 

සංඥා දුර්වල කිරීම සඳහා සිකරනලද 

attenuator පරිපථයකින්ව එම ෂමතාව 

ජවාට 6.3 දක්වා අඩු කෙිට සිදුවන 

හානියත්, අවසාන ලාභයත් ජසායන්වන. 

ජමහි මුල් ජකාටසේ ජදජකහි ිසඳුම් 3.13 

රූපජයන්ව පැහැදිලිව දක්වා ඇත.  

අවසාන ලාභය ජදයාකාරයකට ජසිය හැකිය. 

 

පෙමු ක්රමය:- වර්ධකජේ ලාභය 15dB වන අතර ඇටනුජේටරජේ හානිය +4dB ජහවත් ලාභය -4dB 

ජේ. එබැින්ව පේධතිජේ සමසේථ ලාභය = 15dB + (-4dB) 

 

 

3.13 රූපය 



Amateur Radio Lessons by J.T.Wijeratne (4S7VJ) 

 

72 
 

              = (15-4)dB  

              = 11dB 

ජදවැනි ක්රමය:- පේධතිජේ ප්රදාන ෂමතාව  = ජවාට 0.5 

                                     ප්රතිදාන ෂමතාව  = ජවාට 6.3 

                   එබැින්ව සමසේථ ලාභය = 10 Log(6.3/0.5)  = 10 Log 12.6 = 10 x 1.1 

     = 11dB 

 

3.6.2     ත ෝල්ීය ා සහ ධා ා අනුපා  සඳහා තඩසිතබල් අගය 

                Decibel for voltage and current 

ඉහත දැක්වූ පරිදි ෂමතා අනුපාත ජඩසිජබල් වලින්ව දැක්වූවාජසේම ජවෝල්ටීයතා සහ ධාරා 

අනුපාතයන්වද, ජඩසිජබල් වලින්ව නිරූපනය කෙහැකිය. නමුත් එජසේ කෙහැක්ජක්, ප්රතිදාන සහ ප්රදාන 

අන්වත ජදජකහිම සම්බාධනය (impendence) සමාන නම් පමණි. ප්රතිදාන ෂමතාව P1ජලසද ප්රදාන 

ෂමතාව P2 ජලසද ඊට අනුරූප ජවෝල්ටීයතාවයන්ව  V1 සහ V2 ජලසද ගතජහාත්, ජපාදු සම්බාධනය Z 

නම්, 

P1 = V1
2 / Z  සහ P2 = V2

2 / Z   බැින්ව, P2/P1 = (V2/V1 )2ජේ. 

ජම් අනුව,   dB = 10 Log (P2/P1) 
        = 10 Log(V2/V1 )2 
       = 20 Log(V2/V1 ) 

අනුරූප ධාරාවන්ව  I1 සහ I2ජේ නම් ජඩසිජබල් අගයන්ව පහත සඳහන්ව අයුරු ජේ. 

    dB =  20 Log (V2/V1 ) 
                dB =  20 Log (I2 / I1 )  

ජමහි දැක්ජවන ගණිතමය ිශේජල්ෂනය ජත්රුම්ගැණීම අපහසු නම් අවසාන ප්රතිඵලය පමණක් 

මතකතබා ගන්වන. එනම් ජවෝල්ටීයතා සහ ධාරා සඳහා ජඩසිජබල් අගය ජසවීජම්දී  

dB =  20 Log (V2/V1 )  සහ     dB =  20 Log (I2 / I1 )  
 

3.6.3      තඩසිතබල් සඳහා වූ ි තපක්ෂ අගය (absolute value for Decibel) 

      සාමානයජයන්ව ජඩසිජබල් යනු සාජේෂ අගයකි. එනම් සෑමිටකම ඉන්ව නිරූපනය වන්වජන්ව 

ප්රදාන ෂමතාවට සාජේෂව ප්රතිදාන අගයයි. සමහර අවසේථා වලදී ප්රදාන ෂමතාවයට යම් සම්මත 

අගයක් ලබා දී, ඊට අනුරූප, නැතජහාත් ඊට සාජේෂ ප්රතිදාන ෂමතාව ජකලින්වම ජඩසිජබල් වලින්ව 

සඳහන්ව ජකජර්. ඇන්වජටනා ලාභය සඳහන්ව කිරීජම්දී සාර්වදිශ (isotropic) ඇන්වජටනාවකට සාජේක්ෂ 

ලාභය නිරජේක්ෂ අගයක් ජලස සැලජක්. (6.2.2.6 ජේදය බලන්වන)  ජමම අගය dBi ජලස සඳහන්ව 

කරන අතර i අකුර ජයාදා ඇත්ජත් සාර්වදිශ (isotropic) ඇන්වජටනාවට සාජේක්ෂ අගයක් බව දැක්වීම 

සඳහාය. 

       ජම් අනුව සරල අර්ධ තරංග ේිධ්රැව ඇන්වජටනාවක (half wave simple dipole) නිරජේක්ෂ 

ලාභය, එනම් සාර්වදිශ (Isotropic) ඇන්වජටනාවකට සාජේෂ ලාභය 2.14 dBi ජේ. 

        සාර්වදිශ ඇන්වජටනාවක් යනු සියළුම දිශාවන්ව ඔසේජසේ එක සමාන ජලස ිකිරණය සිදුවන 

ඇන්වජටනාවකි. ප්රාජයෝගික ජලස එවැන්වනක් ජනාපවතී, එය කල්පිත ඇන්වජටනාවකි. සසේධාන්වතික 

ගණනය කිරීම් සඳහා පමණක් භාිත ජකජර්.  
 

3.6.3.1    ධ් ිය සඳහා ි තේක්ෂ තඩසිතබල් අගය 

    ධ්වනි තරංගයක ප්රබලතාවය වර්ග ජසන්විමිටරයට ජවාට 10-16 , (10-16 W/cm2) යන අගය ගන්වනා 

ිට ජඩසිජබල් අගය 1dB  ජලස සම්මත කරජගන ඇත. ජම් අනුව සංඛ්යාතය හර්ටසේ 600 ක් 

(600Hz.) වනිට මිනිසේ කණට ජේදනාකාරී අවසේථාව 130 dB ක් ජේ. සාමානය පරිදි කථාකරන ිට 



Amateur Radio Lessons by J.T.Wijeratne (4S7VJ) 

 

73 
 

ජඩසිජබල් 60 ක පමණ හෙක් ඇති බව ජසායාජගන ඇත. යමක් රහසින්ව කියනිට ජඩසිජබල් 1 ක් 

පමණ ජේ. වාහන තදබදයක් සහිත මාර්ගයකදී ජඩසිජබල් 80 ක් පමණ ජේ. 

 

3.6.3.2    ක්ෂම ා ොභ්ය සඳහා ි තේක්ෂ තඩසිතබල් අගය (dBW සහ dBm) 

    ගුවන්ව ිදුලි ශිල්පය සහ ඉජලක්ජට්රානික කටයුත වලදී, සම්මත අගය ජවාට 1 ජලස ගතජහාත් ඉන්ව 

ලැජබන ජඩසිජබල් අගය dBW යනුජවන්ව සඳහන්ව ජකජර්.  සම්මත අගය මිලිජවාට 1 ක් ජලස 

ගන්වනාිට ලැජබන ජඩසිජබල් අගය dBm ජලස සඳහන්ව ජකජර්. ජමය පැහැදිලි කිරීම සඳහා පහත 

සඳහන්ව උදාහරන කීපය සැලකිල්ලට ගන්වන. 

 

(1) 1kW සමාන වන්වජන්ව 30dBW නැතජහාත් 60dBm සඳහාය.  

            (Log1000 = 3, Log 1000000 = 6) 

(2) 500W සමාන වන්වජන්ව 26.9dBW ජහෝ 57dBm  සඳහාය.  

             ( Log 500 = 2.698, Log500000 = 5.699 ) 

(3) 100W සමාන වන්වජන්ව 20dBW ජහෝ 50dBm  සඳහාය.  

             (Log 100 = 2, Log 100000 = 5) 

(4) 1W සමාන වන්වජන්ව 0dBW ජහෝ 30dBm සඳහාය.   

             ( Log 1 = 0, Log 1000 = 3) 

(5) 100mW සමාන වන්වජන්ව -10dBW ජහෝ 20dBm  සඳහාය.  

             (Log 0.1 = -1, Log 100 = 2) 

(6) 50µW සමාන වන්වජන්ව -43dBW ජහෝ -13dBm  සඳහාය.  

            (Log 0.00005 = -4.301,  Log0.05 = -1.301) 

 

3.6.3.3   ත ෝල්ීය ා ොභ්ය සඳහා ි තපක්ෂ තඩසිතබල් අගය (dBV සහ dBµV) 

ජවෝල්ටීයතා ලාභය සඳහා ජඩසිජබල් අගය  සඳහන්ව කිරීජම්දී සම්මත අගය ජවෝ 1 ජලස ගතජහාත් 

ජඩසිජබල් අගය dBV ජලසද, මයිජක්රා ජවෝල්ට 1 ජලස ගතජහාත්, ජඩසිජබල් අගය dBV ජලසද 

ගනු ලැජේ. පහත සඳහන්ව උදාහරන සලකා බලන්වන. 

(1) 5V සමාන වන්වජන්ව 14dBV ජහෝ 134dBµV  සඳහාය.  

 dB = 20 Log(V1/V2) = 20 Log (5/1) = 20 Log 5 = 20 x 0.699 = 13.98 ~ 14dBV 

             (Log 5 = 0.699, Log 5000000 = 6.699) 

(2) 100 mV සමාන වන්වජන්ව -20dBV ජහෝ 100dBµV  සඳහාය.  

             (Log 0.1 = -1,  Log 100000 = 5) 

(3) 1µV සමාන වන්වජන්ව -120dBV ජහෝ 0dBµV.   

             (Log 0.000001 = -6, Log 1 = 0) 

 

3.7    ක්ෂම ා සාධකෙ (Power Factor) (Cos ø) 

ප්රතයවර්ත ිදුලිජයන්ව ක්රියාත්මකවන ජබාජහෝ උපකරණ වල ප්රතිබාධන (Inductors) පවතී. 

(පරිනාමක, ජේරන ජමෝටර, ජචෝක් ජකායිල් යනාදිය) එවැන්වනක අග්ර අතර ජවෝල්ටීයතාව සහ එය 

තලින්ව ගලායන ධාරාජේ ගුණිතය, එහි සතය ෂමතාවට සේවල්පයක් වැඩි අගයක් ගනී. එය දෘශය 

ෂමතාව ජලස හැඳින්වජේ.  

සතය ෂමතාව,  දෘශය ෂමතාවට දක්වන අනුපාතය ෂමතා සාධකය ජලස අර්ථ දැක්ජේ. 

 

එනම්,         ක්ෂම ා සාධකය = ස ය ක්ෂම ා  / දෘශය ක්ෂම ා  
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ජමය පැහැදිලිව අවජබෝධ කරගැනීම සඳහා මිසින්ව කරනලද පරීෂණයක් ඉදිරිපත් කරමි. කුඩා 

අවකර පරිනාමකයක (230V : 6V power transformer) ප්රාථමික දඟරය, ජචෝක් ජකායිලයක් ජලස 

භාිත කජෙමි. එය 3.14 රූපජේ දැක්ජවන පරිදි 2µF/300V ධාරිත්රකයක් සමග ජරේණිගතජලස ප්රධාන 

ිදුලියට සම්බන්වධ කජෙමි.  

 

3.14 රූපය 

 

 එහිදී පහත සඳහන්ව නිරීෂණයන්ව ලබාගන්වනා ලදී. 

ජචෝක් ජකායිලජේ ප්රතිජරෝධය, R =  ඕම් 2140 (ඩිගිටල් මල්ිමීටරකින්ව මනින ලදී) 

ජචෝක් ජකායිලජේ ජේරතාව,    L  =  15 H   (ඩිගිටල් මල්ිමීටරකින්ව මනින ලදී) 

ප්රධාන ිදුලිජේ ජවෝල්ටීයතාව, V =  ජවෝ 215 (ඩිගිටල් මල්ිමීටරකින්ව මනින ලදී) 

පරිපථජේ ධාරාව, I = 23.3 mA  = 0.0233 A (ක්ලිේ-ඔන්ව ඇමීටරයකින්ව මනින ලදී)   

ජචෝක් ජකායිලජේ අග්ර අතර ජවෝල්ටීයතාව, VL =  ජවෝ242  (සැපයුමට වඩා ිශාල අගයකි) 

ධාරිත්රකජේ අග්ර අතර ජවෝල්ටීයතාව,  VC  =  ජවෝ 35 

පරිපථජේ දෘශය ෂමතාව  = ජවෝල්ටීයතාව x ධාරාව 

       =  215 x  0.0233 

       =  5.01 VA 

දෘශය ෂමතාව යනු සතය අගයක් ජනාවන බැින්ව එහි ඒකකය ජවාට ජලස සඳහන්ව ජනාකර “VA” 

ජලස එනම් “ජවෝල්ට-ඇම්පියර්” යනුජවන්ව සඳහන්ව කරනු ලැජේ. 

සතය ෂමතාව යනු ජේරකජයහි (ජචෝක් ජකායිලජයහි) ප්රතිජරෝධය රත් වීජමන්ව සිදුවන ශක්ති 

හානියයි. 

එබැින්ව සතය ෂමතාව  = I2R  =  0.02332 x 2140  = 1.16 W 

පරිපථජයහි සතය ෂමතාව, දෘශය ෂමතාවට දක්වන අනුපාතය ෂමතා සාධකය ජලස හැඳින්වජේ. 

ෂමතා සාධකය = සතය ෂමතාව /දෘශය ෂමතාව 

ජමය සෑමිටකම 1 ට අඩු සංඛ්යාවකි, ජබාජහෝිට එය ප්රතිශතයක් ජලස සඳහන්ව කරයි. 

ජම් අනුව ඉහත පරිපථජේ ෂමතා සාධකය = 1.16 / 5.01 = 0.23 = 23% 

 

3.7.1     ප්රතිත ෝධයක සහ තේ කයක ක්ෂම ා සාධකය power factor for a resistor and inductor 

       ශුේධ ප්රතිජරෝධයක් ජහවත් පරිපූර්ණ ප්රතිජරෝධයක (non inductive resistor) ෂමතා සාධකය, 

1 ජහෝ 100% ජවයි. තවද ශුේධ ප්රතිබාධනයක (pure reactance) ෂමතා සාධකය ශූනය ජේ. 
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3.7.2   තකාස් φ (Cos φ ) 

යම් පරිපථයකට ප්රතයාවර්ත ිදුලියක් සැපයූිට ජවෝල්ටීයතාව සහ ධාරාව අතර කලා අන්වතරය 

ජබාජහෝිට ෆයි  (φ ) නමැති ග්රීක් අකුජන්ව පිළිබිඹු ජකජර්. එහි ජකෝසයින අගය, එනම් “ජකාසේφ”  

යන්වන ෂමතා සාධකයට සමාන ජවයි. සමහර ිදුලි ජමෝටරයන්වහි ජල්බලජයහි “Cos φ = 0.6” ආදී 

වශජයන්ව ෂමතා සාධකජේ අගය සඳහන්ව කරනු ලැජේ. 

 

3.7.3    ක්ෂම ා සාධකතේ ප්රාතයෝගික  ැදගේකම 

ජේරක සහිත ිදුලි උපකරන, එනම් ිදුලි ජමෝටර, පරිනාමක, ජචෝක් ජකායිල සහිත ප්රතිදීේත පහන්ව 

(fluorescent tube light) ආදිය සමග සුදුසු අගයක් සහිත ධාරිත්රකයක් (condenser) 

සමාන්වතරගතව සම්බන්වධ කිරීජමන්ව ෂමතා සාධකය අවම කරගත හැකිය. එිට වාසි ජදකක් 

ඇතිජවයි. 

(1)  උපකරණජේ කාර්යෂමතාව වැඩි ජවයි. 

(2)  භාිත වන ිදුත් ශක්තිය අඩු ජේ, එනම් ිදුලි බිල අඩුජේ. 

 

 

 ෴෴෴෴෴෴෴෴ 
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අභ්යාස 
 

3.1    230V, 50Hz ප්රධාන ිදුලි සැපයුමකට සම්බන්වධ කර ඇති 1.5 µF ධාරිත්රකයක ප්රතිබාධනය සහ එම 

පරිපථජේ   

         ගලන ධාරාව ජසායන්වන.                                 ( උත්තරය :-  2.1kΩ  , 0.1A  ) 

 

3.2   ජහන්වරි 2 ක ජේරකයක් 240V, 50 Hz සැපයුමකට සම්බන්වධ කෙිට ඇතිවන ප්රතිබාධනය ජකාපමණද? 

එහි  

        ප්රතිජරෝධය ජනාසැලකියහැකි තරම් කුඩා නම් එහි ගලන ධාරාව ජකාපමනද? 

(උත්තරය  628 Ω ,  382mA ) 

 

3.3    4µH  ක ජේරකයක් සහ 100pF ධාරිත්රකයක් මගින්ව, ජරේණිගත අනුනාද පරිපථයක් සෑදී ඇත. එහි අනුනාද  

         සංඛ්යාතය ගණනය කරන්වන.                                                                               (උත්තරය   7.96MHz ) 

 

3.4   ජරේණිගත  අනුනාද  පරිපථයක,  ජේරකජයහි  සහ  ධාරිත්රකජයහි,  අනුනාද  සංඛ්යාතජේදී  ප්රතිබාධනය           

        ඕම් 200 කි. ජේරකජේ ප්රතිජරෝධය ඕම් 0.1 කි. පරිපථජේ Q-සාධකය ජකාපමණද?ජමම පරිපථයට 10mV   

        ජවෝල්ටීයතාවයක් ජයදුවජහාත්, ජේරකය සහ ධාරිත්රකය හරහා පවතින ජවෝල්ටීයතාව ජකාපමණද?  

(උත්තරය  2000,  20V ) 

 

3.5   ප්රාථමික දඟරජේ  වට 1100 ක්  පවතින  පරිනාමකයක්  ජවෝ 220 ක  සැපයුමකට  සම්බන්වධ  කර  ඇත.   

        ජසන්වටර්-ටැේ   ේවීතීයික  දඟරජේ  ජවෝල්ටීයතාව  ජවෝ  12+12  ජවයි.  එක්  වටයක   ජවෝල්ටීයතාව     

        ජකාපමණද?  එක් එක් ේවීතීයික දඟරජේ ඇති වට ගනන ජකාපමණද?  

( උත්තරය:- 0.2 V/turn, වට 60+60 ) 

 

3.6   6V, 2A සහිත ේිතියික දඟරජේ වට 50 ක් පවතින අවකර පරිනාමකයක ප්රාථමික දඟරජේ වට ගණනත්,  

        එය 240V ප්රතයාවර්තක ධාරා සැපයුමකට සම්බන්වධ කෙිට ලබාගන්වනා ධාරාවත් ජසායන්වන. 

          (උත්තරය:-  වට 2000, 50mA ) 

 

3.7  ෂමතා වර්ධකයක (Power Amplifier) ප්රදාන ෂමතාව (input power) 10W සහ ප්රතිදාන ෂමතාව (output   

         power) 100Wජවයි. එහි ෂමතා ලාභය ජකාපමණද?       

             (උත්තරය:- 10dB) 

 

3.8   ජපර-වර්ධකයක (pre amplifier) ෂමතා ලාභය 50dB ජේ. එය 20dB ලාභයක් සහිත ෂමතා වර්ධකයකට  

        සම්බන්වධ කර ඇත. පේධතිජේ සම්පූර්ණ ෂමතා ලාභය ජකාපමණද?  

        ප්රදාන ෂමතාව 1µW ජේ නම් ජපර-වර්ධකජේ ප්රතිදාන ෂමතාව සහ අවසාන ප්රතිදාන ෂමතාව 

        ජකාපමණද?                            (උත්තරය:- 70dB, 100mW,  10W) 

 

3.9  දිශානති ඇන්වජටනාවක ඇන්වජටනා ලාභය 6dB ජේ. එම අගය dBi වලින්ව දක්වන්වන. 

(උත්තරය:- 8.14 dBi) 

 

3.10  ජේරතාව 10H සහ ප්රතිජරෝධය 3kΩ  වූ ජචෝක් ජකායිලයක්, 4.7µF 400V ජකාන්වජඩන්වසරයක් සමග 

230V, 50Hz ිදුලි සැපයුමක් සමග ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ කර ඇත. පේධතිජේ ක්ෂමතා සාධකය 

ජසායන්වන. 

(උත්තරය:-  76%) 
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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය 

4      ැි පිච්තේදය 
ිල  කපාෙ, ල ම ා  ර්ධකය,  ර්ධක පන්ති, ඩතයෝඩ  ර්ග, ට්රාන්සිස්ෙ ය,  ර්ධක  ර්ග, තදෝෙක, ට්රාන්ස්ඩූසර් 

4.1    ිල  කපාෙ (Vacuum Tubes – Valves) 

     රික්ත කපාට යනු ඉජලක්ජට්රෝඩ කීපයක් අන්වතර්ගත, වාතය සම්පූර්ණජයන්වම ඉවත් කරන ලද 

වීදුරු බල්බයකි. රික්ත කපාටයක, ජවනත් ඉජලක්ජට්රානික උපාංග වලට වඩා කැපීජපජනන ජවනස 

වනුජේ හිසේ අවකාශයක් නැතජහාත් රික්තයක් තලින්ව ිදුලි ධාරාවක් ගලා යාමයි. රික්තයක් තල 

පවතින නිදහසේ ඉජලක්ජට්රෝන එම අවකාශය තලම පවතින ධන ආජරෝපිත වසේතවක් ජවතට ඇදීයයි. 

තවද ඒවා එම අවකාශජේම පවතින සෘණ ආජරෝපිත වසේතවකින්ව ිකර්ෂණය ජේ. ඉජලක්ජට්රෝනවල 

ජමම චලිතය එම අවකාශයතල ගලා යන ිදුත් ධාරාවක් ජලස සැලකිය හැකිය. 

4.1.1      ‘මයන විතමෝචනය (Thermionic Emission) 

    රික්තයක් තල පවතින සිහින්ව කම්බියක් ජහෝ තනී තහඩුවක් රක්ත තේත (red-hot) වනජතක්  

රත්කෙජහාත් නිදහසේ ඉජලක්ජට්රෝන වලට ප්රමාණවත් ශක්තියක් ලැබීම ජහේතජකාටජගන ඒ අවට 

අවකාශයට මුදාහැජර්. උෂේණත්වය වැඩිවීමත් සමගම, ිජමෝචනය වන ඉජලක්ජට්රෝන ප්රමාණයද 

වැඩිජවයි. ජමම ක්රියාව ත‘මයන ිජමෝචනයජලස හැඳින්වජේ. ඉජලක්ජට්රෝන ිජමෝචනයවන ජලෝහ 

ජකාටස කැජතෝඩය ජලස හැඳින්වජවයි. සාමානයජයන්ව කැජතෝඩය සිහින්ව ජලෝහ නෙයක් වන අතර 

එයතල, ිදුත් ජලස සේපර්ශ ජනාවනජලස රඳවා ඇති සූත්රිකාව මගින්ව කැජතෝඩය රක්ත තේත 

වනතරු රත්ජකජර්. නමුත් කුඩා කපාට වල ජවනමම කැජතෝඩයක් ජනාමැතිව, සූත්රිකාවම 

කැජතෝඩය ජලස ක්රියාකරයි. එය වටා සිකර ඇති, ඇජනෝඩය නමින්ව හඳුන්වවනු ලබන සිලින්වඩරාකාර 

තහඩුවට ධන ිභවයක් දුන්විට එම ඉජලක්ජට්රෝන ඇජනෝඩය ජවත ආකර්ෂණය ජේ. පහත 4.1.2.1 

ජේදජයහි ජමම ක්රියාවලිය ිසේතර ජකජර්. 

4.1.2    කපාෙ  ර්ගීක නය 

කපාට තල ඇති ඉජලක්ජට්රෝඩ 

සංඛ්යාව සහ ඒවා සම්බන්වධකර 

ඇති පිළිජවල අනුව, පහත සඳහන්ව 

අයුරු ිිධ වර්ග වලට ජබදා 

ජවන්වකර ඇත. සාමානයජයන්ව 

සූත්රිකාව සහ කැජතෝඩය 

ඉජලක්ජට්රෝඩ ජදකක් ජනාව එකක් 

ජලස ගණන්වගනු ලැජේ. පරිපථ 

වලදී කපාටජේ සංජක්තය 

අඳිනිට සාමානයජයන්ව සූත්රිකාව 

අඳිනු ජනාලැජේ. 4.1 රූපය 

බලන්වන. 

 

1. ඩජයෝඩ කපාට (ඉජලක්ජට්රෝඩ ජදකයි) 

2. ට්රජයෝඩ කපාට (ඉජලක්ජට්රෝඩ තනයි) 

3. ජටටජරෝඩ (ඉජලක්ජට්රෝඩ හතරයි) 

4. ජපන්වජටෝඩ (ඉජලක්ජට්රෝඩ පහයි) 

5. ඩබල් ඩජයෝඩ (ඉජලක්ජට්රෝඩ තනයි, එකම කපාටය තල ජවන්ව ජවන්ව වශජයන්ව 

ඩජයෝඩ ජදකක් සේථාපනය කර ඇත, ජපාදු කැජතෝඩයක් ඇත) 
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6. ඩජයෝඩ්-ට්රජයෝඩ් (ඉජලක්ජට්රෝඩ හතරයි, එකම කපාටය තල ඩජයෝඩයක් සහ 

ට්රජයෝඩයක් සේථාපිත කර ඇත, කැජතෝඩය ඒ ජදකටම ජපාදුය.) 

7. ට්රජයෝඩ්-ජපන්වජටෝඩ් (ඉජලක්ජට්රෝඩ හතයි, එකම කපාටය තල ට්රජයෝඩයක් සහ 

ජපන්වජටෝඩයක් පවතින අතර කැජතෝඩය ඒ ජදකටම ජපාදුය) 

 

4.1.2.1   ඩතයෝඩ කපාෙ (diode valve) 

ඩජයෝඩ කපාටයක ඉජලක්ජට්රෝඩ 

ජදකකි. එකක් සූත්රිකාව ජහෝ 

කැජතෝඩය වන අතර අජනක 

ඇජනෝඩය (anode) ජහවත් ේජල්ටය 

(plate) ජලස හැඳින්වජවයි. ජමහි 

ඇජනෝඩය, කැජතෝඩය වටකරජගන 

සිින ජලෝහ නෙයකි. කැජතෝඩයද, 

ඉතා සිහින්ව ජලෝහ නෙයක් වන අතර 

එය තල සූත්රිකාව ඇත. කැජතෝඩය රත් 

කරනු ලබන්වජන්ව සූත්රිකාවට සම්බන්වධකර  ඇති   අඩු  ි.ගා.බ  යක්  සහිත(ජවෝ 1.5 – 12 )  සහිත  A  

බැටරිය  මගිනි.  ඇජනෝඩයට අධික ජවෝල්ටීයතාවයක් ( ජවෝ 50-3000 පමණ) සහිත B බැටරිජේ 

ජහෝ සරල ධාරා ිදුලි සැපයුම් ඒකකජේ (P.S.U.) ධන අග්රය සම්බන්වධ කර ඇත.ඇජනෝඩ 

ජවෝල්ටීයතාවය Va වැඩිකලජහාත් ඊට අනුරූපව ඇජනෝඩ ධාරාව Ia වැඩිවී, එක්තරා සන්වතෘේත 

සේථාවර අගයකට පැමිජණ්ඩ. කිසිම ිටක ජමම සන්වතෘේත අවසේථාව එෙජඹනතරුම කපාටයක් 

ක්රියාත්මක කරනු ජනාලැජේ. ඊට පහෙ අවසේථාජේ පමණක් ජහාඳින්ව ක්රියාකරයි.  

ඇජනෝඩ ජවෝල්ටීයතාජේ සහ ඇජනෝඩ ධාරාජේ ගුණිතය, එනම් ( Va Ia )  යනඅගය කපාටජේ ප්රතිදාන 

ෂමතාව (output power) ජලස හැඳින්වජේ. 

4.1.2.1.1      සෘජුක ණය (rectification ) 

අර්ධ තරංග සෘජුකරණය 

සරල සෘජුකාරක පරිපථයක් 4.3 රූපජයන්ව 

දැක්ජේ. ජමය ඩජයෝඩ කපාටයකින්ව ජකජරන 

කාර්යයට ජහාඳම උදාහරනයකි.  S1 ේවීතීයික 

දඟරජයන්ව සූත්රිකාව රත්කිරීම සඳහා වූ අඩු 

ජවෝල්ටීයතාවකින්ව  (ජවෝ1.5 සිට 12 දක්වා 

පමණ) යුක්ත ඒ.සී ධාරාවක් සැපජේ. S2 

ේවීතීයික දඟරජයන්ව සැපජයන්වජන්ව අධික 

ජවාල්ටීයතාවයක් (ජවෝ 100 සිට 2000 දක්වා 

පමණ) සහිත ප්රතයාවර්ත   ජවෝල්ටීයතාවයකි.  

   කපාටය    හරහා ඉජලක්ජට්රෝන ගලා යන්වජන්ව කැජතෝඩජේ සිට ඇජනෝඩයට බැින්ව ධාරාව 

ගලන්වජන්ව ඊට ිරුේධ දිශාවටය. ජමය රුපජේ ඊහිසින්ව දැක්ජවන Ia ධාරාව ජවයි. සයිනාකාර 

තරංගජේ පහෙ බාගය ිරුේධ දිශාජේ බැින්ව එය අජහෝසි ජේ. එනම් භාරයට ලැජබන්වජන්ව 

සෘජුකරණය වූ සරල ධාරාවකි. ජමය අර්ධ තරංග සෘජුකරණය ජලස හැඳින්වජේ. 
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පූර්ණ   ංග සෘජුක ණය 

      4.4 රූපජේ දැක්ජවන පරිදි ඩජයෝඩ 

කපාට ජදකක් භාිත කිරීජමන්ව සම්පූර්ණ 

තරංගයම සෘජුකරණය කෙ හැකිය. 

එනම් ඉහත තරංගජයන්ව (අර්ධ තරංග 

සෘජුකරණජේදී) අජහෝසිවන බාගය 

ජමහිදී ජදවැනි කපාටජයන්ව සෘජුකරණය 

වී භාරය ජවත ජයාමු ජකජර්. 

ජබාජහෝිට ජමවැනි කපාට ජදකක 

පවතින සංරචක එක් කපාටයක් තල 

ඇතලත් කර නිර්මාණය කර ඇත. ඒවා 

ේිත්ව ඩජයෝඩ කපාට වර්ගයට අයත් ජවයි. සූත්රිකාවට සැපජයන ධාරාව පිළිබඳව කිසිවක් සඳහන්ව 

කර නැතත් ඒ සඳහා සුදුසු AC ජවෝල්ටීයතාවයක් ජවනත් ේවීතීයික දඟරයකින්ව සැපජයන බව සැලකිය 

යුතය. 

 

4.1.2.2     ට්රතයෝඩ කපාෙය (Triode Valve  ) 

      ට්රජයෝඩ කපාටය සාදා ඇත්ජත් ඉජලක්ජට්රෝඩ තනක් අන්වතර්ගත කිරීජමනි. තන්වවැනි 

ඉජලක්ජට්රෝඩය ග්රිඩය (grid) ජහවත් පාලක ග්රිඩය (Control Grid)  ජලස හැඳින්වජේ. ජමය කැජතෝඩය 

සහ ඇජනෝඩය අතර, කැජතෝඩය වටකරජගන සිින ජපාටවල් කීපයකින්ව යුත් කම්බි දඟරයක් ජලස 

නිමවා ඇත. ග්රිඩයට ධන ජවෝල්ටීයතාවයක් ලැබුජනාත් ඉජලක්ජට්රෝන වැඩිපුර ඒජදසට ආකර්ෂණය 

වන බැින්ව ඉජලක්ජට්රෝන ධාරාව වර්ධනය ජේ. තවද ජේගවත්ව පැමිජනන ඉජලක්ජට්රෝන වලින්ව 

ජබාජහාමයක් ග්රිඩය අතරින්ව ඇජනෝඩය ජවතට ගලා යන බැින්ව ඇජනෝඩ ධාරාව වැඩි ජවයි. ජමහි 

ප්රතිිරුේධ ක්රියාවලිය වනුජේ ග්රිඩයට සෘණ ජවෝල්ටීයතාවයක් ලබාදීමයි. ජමිට කැජතෝඩජයන්ව 

නික්ජමන ඉජලක්ජට්රෝන ග්රිඩය මගින්ව ිකර්ශණයවන බැින්ව ඇජනෝඩය ජවත ගලායන 

ඉජලක්ජට්රෝන ධාරාව අඩුජවයි. ඇජනෝඩ ධාරාව ග්රිඩය මගින්ව පාලනය කෙහැකි බැින්ව එය පාලක 

ග්රිඩය ජලස හැඳින්වජවයි. සාමාජනයයන්ව ග්රිඩයට සපයන්වජන්ව සෘණ ජවාල්ටීයතාවයකි. 

 

4.1.2.3     තෙට්ත ෝඩ කපාෙය (Tetrode ) 

ඉහත 4.1 රූපජේ දැක්ජවන පරිදි ජටටජරෝඩ කපාටජේ ඉජලක්ජට්රෝඩ හතරක් ඇත. හතරවැන්වන 

සේීන්ව ග්රිඩ් (screen grid) යනුජවන්ව නම් කර ඇත. එය පාලක ග්රිඩය සහ ඇජනෝඩය අතර සිකර 

ඇති තවත් ග්රිඩයකි. සේීන්ව ග්රිඩය ජහේතජකාටජගන, පාලකග්රිඩය සහ ඇජනෝඩය අතර පවතින 

ධාරිතාව ඉතා පහෙ මටටමකට අඩු ජවයි. ගුවන්ව ිදුලි සංඛ්යාත (RF) පිළිබඳ වැඩකටයුත වලදී ජමය 

ඉතා වැදගත්ජේ. 

 

4.1.2.4     තපන්තෙෝේ කපාෙ (Pentode valve) 

ඉහත 4.1-රූපජේ  දැක්ජවන අයුරු ජපන්වජටෝඩ කපාටජේ ඉජලක්ජට්රෝඩ පහක් ඇත. පසේවැන්වන 

වනුජේ ඇජනෝඩය සහ සේීන්ව ග්රිඩය අතර සිකරන ලද තවත් ග්රිඩයකි. ජමය සජප්රසර්-ග්රිඩය 

(suppressor grid) නමින්ව හැඳින්වජවයි. 

 

4.1.2.5 ිල  කපාෙ  ෙ විතශ්   ර්ග 

  රික්ත කපාටවල ිජශේෂ වර්ග කීපයක් ඇත. 

 1. මැජික් අයි වෑල්ේ (Magic eye valve) 

 2. ඩිගිටල් වෑල්ේ  (Digital valve) 
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 3. ජවෝල්ටීයතා නියාමක කපාට (voltage regulator tube) 

 4. කැජතෝඩ් කිරණ නෙය (Cathode ray tube – CRT) 

 

4.1.2.5.1  මැජිල අයි  ෑල්ේ 

 රික්ත කපාට සහිත ගුවන්විදුලි යන්වත්ර පැවති 

කාලජේ (1970ට ජපර) යම් සංඛ්යාතයකට සුසර 

කෙිට ඒේ බව දැනගැණීම සඳහා ජම්වා භාිතිය. 

(as a tuning indicator) 4.5A රූපජේ මැජික් අයි 

වෑල්වයක රූපසටහනක් (a) ජලස දක්වා ඇත. එහි (b) 

ජලස දක්වා ඇත්ජත් කිසිම ගු.ි. සංඥාවකට සුසර වී 

නැති අවසේථාවක ජපජනන ආකාරයයි. (c) රූපජයන්ව 

දැක්ජවන්වජන්ව යම්කිසි ගු.ි. සංඥාවකට ජහාඳින්ව සුසර 

වී ඇති අවසේථාවක ජපජනන ආකාරයයි. 

 

4.1.2.5.2  ඩිගිෙල් කපාෙ (Digital valve) 

  රික්ත කපාට බහුල ජලස භාිත කරනලද 

සමජයහි අංක සහිත පුවරුවක් (Digital display) 

සඳහා ජම්වා භාිතයට ගැනුනි. ජමය ජස.මී. 1ක 

පමණ ිශේකම්භය සහිත ජස.මී. 5ක් පමණ උසැති 

රික්ත කපාටයකි. එයතල ිජශේෂිත ආකාරයකට  

එක් අංකයක් දිසේජේ. එහි 0 සිට 9 දක්වා ඇති අංක 10ම වරකට එකත බැගින්ව දර්ශණය වීමට 

පහසුකම් ඇත. 4.5A රූපජේ ජමවැනි කපාට ජදකක රූප සටහනක් දැක්ජවන අතර, එහි දිසේවන්වජන්ව 

අංක 57 යන්වනය. එක් අංකයක් සඳහා එක් කපාටයක් අවශය ජේ. පසු කජලක තවත් ආකාරයක 

රික්ත කපාටයක් එළිදැක්වුනි. ජමය ජකාෙ පැහැති අංක 10ක් ජහෝ 15ක් පමණ එකම කපාටය තල 

අන්වතර්ගතව ඇති රික්ත කපාටයකි. LED seven segment display නිශේපාදනයත්, ඒවා ජබාජහෝ 

ජනප්රිය වීමත් සමගම ඒවා අභාවයට ගියත්, තවමත් භාිතජේ ඇත. 

 

4.1.2.5.3 ජවෝල්ටීයතා නියාමක කපාට (voltage regulator tube) 

   4.5Aරූපජේ ඇති ඡායාරූපජයන්ව දැක්ජවන ජමය ජපනුමින්ව රික්ත කපාටයක් වැනි වූවත් එහි 

ඇත්ජත් රික්තයක් ජනාව අඩු පීඩනයක් සහිත වායුවක් සමග ඉජලක්ජට්රෝඩ ජදකක් පමණි. සූත්රිකාවක් 

නැත. සේථාවර ජවෝල්ටීයතාවයක් ලබාගැණීම සඳහා ජම්වා භාිත ජකජර්.  

4.1.2.5.4     කැත ෝඩ කි න නළය (cathode ray tube - CRT) 

      ඕසිලසේජකෝේ, රූපවාහිනී සහ පරිඝනක 

ජමානිටරජේ ප්රධානම උපාංගයක් වනුජේ 

කැජතෝඩ කිරන නෙයයි. ජමය රික්ත 

කපාටජේ අතිදියුණු අවසේථාවකි. ජමහි 

කැජතෝඩජයන්ව නිකුත්වන ඉජලක්ජට්රෝන 

ධාරාව තිරජේ එක් ලෂයක් ජවත 

ජයාමුවන අතර, එහි ඇති ප්රතිදීේත 

ආජල්පනය   ජහේතජකාටජගන   දීේතිමත්  

තිතක් ජලස දර්ශණය  ජවයි.  කැජතෝඩ  කිරණනෙය තල ඇති සිරසේ තහඩු ජදකට ජදනුලබන 

ජවෝල්ටීයතාවය මගින්ව ඉජලක්ජට්රෝන කදම්බය තිරසේ ජලස චලනය වන අතර, තිරසේ තහඩු ජදක 

මගින්ව, සිරසේව චලනය කරනු ලබයි. ජමම චලිතයන්ව සඳහා එකිජනකින්ව සේවායත්ත ඕසිජල්ටර 

 

 
4.5A රූපය 
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ජදකකින්ව ලැජබන තරංග ජදකක් භාිතජයන්ව ජනාජයක් අකාරජේ තරංගවල හැඩහුරුකම් 

ඕසිජලාසේජකෝේ තිරජේ දැකගත හැකිය. 

      ිජශේෂිත ආකාරයක කැජතෝඩ් කිරණ නෙය, රුපවාහිනී උපකරණ වල භාිත ජකජර්. එහි සිරසේ 

ජදෝලනය හර්සේට 50 ක් වන අතර තිරසේ ජදෝලනය හර්ටසේ 31250 ක සංඛ්යාතයක් සහිත කියත්දැති 

(saw tooth wave form) තරංගයකින්ව සමන්විතය.ඉජලක්ජට්රෝන කදම්බජේ තීව්රතාව රඳාපවත්ජන්ව 

ග්රිඩයට ලබාජදන ජවෝල්ටීයතාවය මතය. 

වර්ණ රූපවාහිනිජේ කැජතෝඩකිරන නෙජයහි ක්රියාකාරිත්වය වඩා සංකීර්ණ වූවකි. එහි රත, නිල් සහ 

ජකාෙ වර්ණ තනට අනුරූප ඉජලක්ජට්රෝන කදම්බ තනක් ක්රියාත්මක ජේ. ජමම වර්ණ තන ිිධ 

අනුපාත වලට මිර වීජමන්ව ඕනෑම වර්ණයක් ලැජේ. 

මෑත කාලජේ ලබාජගන ඇති ඉජලක්ජට්රානික ිදයාජේ දියුණුවත් සමග කැජතෝඩ කිරණ නෙය 

අභාවයට යමින්ව පවතී. ඒ ජවනුවට අඩු ජවෝල්ටීයතාවයකින්ව ක්රියාකරන LED ජමානිටර භාිත ජේ. 

 

4.2  ක්ෂම ා  ර්ධකය  (Power Amplifier) 

                  ෂමතා වර්ධකය මගින්ව 

කරනු ලබන්වජන්ව මයිජක්රාජෆෝනයකින්ව 

ජහෝ ජවනත් ආකාරයකින්ව ලැජබන 

දුර්වල සංඥාවක් සේපීකරයක් 

ක්රියාකිරීමට තරම් ප්රබල සංඥාවක් බවට 

පරිවර්තනය කිරීමයි. ට්රජයෝඩ කපාටජේ 

භාිත සඳහා ජහාඳම උදාහරනයක් 

වනුජේද ෂමතා වර්ධකයයි (4.6 

රූපය).  ජමම පරිපථජේ  ග්රිඩය  සඳහා 

ජවනම බැටරියක් දක්වා ඇතත් සාමානයජයන්ව ප්රතිජරෝධ ජයාදා ගනිමින්ව අවශය ජවෝල්ටීයතාවය 

සපයනු ලැජේ. ජමම ජවෝල්ටීයතාවය ග්රිඩ් නැඹුරුව (grid-bias) ජහෝ ග්රිඩ් නැඹුරු ජවෝල්ටීයතාව 

(grid-bias voltage) ජලස හැඳින්වජේ. ජමය ජබාජහෝිට සෘණ ිභවයක් ජවයි. 

4.2.1    ර්ධක පන්ති (Classes of Amplifiers) 

    ග්රිඩය ජවත දුර්වල සංඥාවක් ලබාදුන්විට එම සංඥාවට අනුකූකව ග්රිඩ් ජවෝල්ටීයතාවය ිචලනය 

වන අතර ඊට අනුකූල ජලස ඇජනෝඩ ධාරාවද ිචලනයජේ. ජමහිදී ග්රිඩ් නැඹුරු ජවෝල්ටීයතාවය 

අනුව ප්රතිදාන සංඥාජේ සේවභාවය ජවනසේවන බැින්ව ඊට අනුරූප ජලස වර්ධක පන්වති කීපයකට 

ජබදාජවන්වකර ඇත. ඒවා A, B, AB, AB1, C   ආදී වශජයන්ව පන්වති කීපයකට ජබදාජවන්වකර ඇත. 

4.2.1.1     A- පන්තිතේ  ර්ධක Class-A Amplifier 

     4.7 රුපජේ දැක්ජවන පරිදි A පන්වතිජේ 

වර්ධකයක, ප්රසේථායජේ ජර්ඛීය ජපජදස 

පමණක් ප්රජයෝජනයට ගැජන්ව. ජම් 

ජහේතජවන්ව ප්රදාන සංඥාජවහි සේවභාවය 

ජවනසේ ජනාවී ප්රබලතාවය පමණක් වැඩිවී 

ප්රතිදාන සංඥාව ජලස නිකුත්ජේ. සරල 

ජර්ඛීය ජපජදස පමණක් ක්රියාත්මකවන 

අයුරු ග්රිඩ්නැඹුරු ජවෝල්ටීයතාව සකසේකර 

ඇත. රූපජයහි දැක්ජවන ක්රියාකාරී ලෂය  
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ජතෝරාජගන ඇත්ජත් ඊට ගැලජපන ජලසටය. අඛ්න්වඩ ධාරාවක් ගලන බැින්ව ජමහි කාර්යක්ෂමතාව 

අඩුය. 

4.2.1.2        B -පන්තිතේ  ර්ධක Class-B Amplifier 

      B පන්වතිජේ වර්ධක සඳහා ක්රියාකාරී 

ලෂය ජතෝරාජහන ඇත්ජත් 4.8 රූපජේ 

දැක්ජවන අයුරු, ඇජනෝඩ ධාරාව ශූනයය 

ජහෝ ඊට ආසන්වන අගයක් ඇති සේථානයක්ය. 

ජමහි ඇති ිජශේෂ ලෂණය නම් ප්රදාන 

සංඥාජවහි එක් අර්ධයක් කැපී, අජනක් 

අර්ධය පමණක් වර්ධනයවී ප්රතිදාන සංඥාව 

ජලස නිකුත්වීමයි. 4.8 රූපජේ දැක්ජවන  

වර්ධක පරිපථය   “පුෂේ-පුල්” වර්ධකයක් (Push-Pull Amplifier)ජලස හැඳින්වජේ. ජමහි ඇති එක් 

කපාටයකින්ව ප්රධාන සංඥාජවහි එක් අඩක් පමණක් වර්ධනයවන අතර, අජනක් කපාටජයන්ව අජනක් 

අර්ධය වර්ධනය ජවයි. රූපජේ ප්රසේථාරජයන්ව දක්වා ඇත්ජත් වර්ධනයවූ සංඥාජවහි එක් අඩක් පමණි. 

ජබාජහෝිට රවය සංඛ්යාත වර්ධක සඳහා (AF Amplifier) ජමම පුෂේ-පුල් වර්ධක පරිපථ භාිත ජවයි. 

 

4.2.1.3    C-පන්තිතේ  ර්ධක Class-C Amplifier 

       C-පන්වතිජේ වර්ධක සඳහා ක්රියාකාරී 

ලෂය ජතෝරාජහන ඇත්ජත්, 4.9 රූපජේ 

දැක්ජවන අයුරු, ඇජනෝඩ ධාරාව ශූනයයවන 

සේථානයටත් අඩවූ ග්රිඩ්නැඹුරු 

ජවෝල්ටීයතාවයක් පවතින අයුරුය. ජමහිදී 

වර්ධනය වන්වජන්ව ප්රදාන සංඥාජවහි 

තරංගජයන්ව අඩකටත් සේවල්පයක් අඩු 

ප්රමාණයක් වීම ිජශේෂත්වයකි. ගුවන්විදුලි 

සංඛ්යාත වර්ධක සඳහා C පන්වතිජේ වර්ධක 

භාිත ජකජර්. 

4.2.2        ර්ධක සාධකය (Amplification Factor) - µ 

වර්ධක පරිපථයක ක්රියාකාරීත්වය මැනගැනීම සඳහා යම්කිසි මිනුම් දණ්ඩඩක් අවශයජේ. ඒසඳහා 

වර්ධක සාධකය අර්ථදක්වා ඇත. මින්ව දැක්ජවන්වජන්ව ග්රිඩ් ජවෝල්ටීයතාව මිලිජවෝල්ට එකකින්ව 

ජවනසේවනිට ඇජනෝඩ් ධාරාව මි.ඇ. කීයකින්ව ජවනසේජේද යන්වනයි. එය “මියු” (µ ) නමැති ග්රීක් 

අකුජරන්ව දක්වනු ලැජේ. 

µ  = ඇතනෝඩ ධා ාත හි ත නස / ග්රිේ ත ෝල්ීය ාත හි ත නස 

 

4.3       අර්ධ සන්නායක (Semiconductor) නැ තහාේ තසාලිේ ස්තට්ට් (Solid State) මූෙධර්ම 

    රික්ත කපාටයක ිදුලි ධාරාවක් ගලා යන්වජන්ව හිසේ අවකාශය තලිනි. ප්රතිදීේත පහනක 

(Fluorescent Lamp) ිදුලි ධාරාවක් ගලන්වජන්ව අයනීකරනය වී ඇති, අඩු පීඩනයක් සහිත වායුවක් 

තලිනි. ද්රවයක් තලින්ව ිදුලිය ගලන්වජන්ව ධන අයන සහ සෘණ අයන වශජයනි. ඝනද්රවය 

(ජබාජහාමයක් ජලෝහ සහ මිනිරන්ව වැනි අජලෝහ) තලින්ව ිදුලිය ගලායන්වජන්ව එහි ඇති නිදහසේ 

ඉජලක්ජට්රෝන මගිනි. ඝන අවසේථාජේ පවතින සමහර මූල ද්රවය වල ප්රතිජරෝධකතාව ඉහල අගයක් 

ගත්තද, ඒවා පරිවාරක ගනජයහි ලා සැලකීමට තරම් ඉහෙ අගයක් ජනාජපන්වවයි, තවද ඒවා ජහාඳ 
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සන්වනායක ජලසද සැලකිය ජනාහැක. ඒවා අර්ධ සන්වනායක ජලස හැඳින්වජේ.  ජර්ජම්නියම් සහ 

සිලිකන්ව, ජම් සඳහා වූ ජහාඳම උදාහරන ජදකකි.  

    ජමම මූලද්රවය වල යම් ප්රමාණයක් නිදහසේ ඉජලකජට්රෝන පවතින අතර එක්තරා නියමිත 

අනුපාතයකට ජවනත් මූලද්රවයයක් අපද්රවයයක් ජලස මිර කිරීජමන්ව නිදහසේ ඉජලක්ජට්රෝන ප්රමාණය 

වැඩිජේ. එනම් සන්වනායකත්වය වැඩිජේ. ජවනත් සමහර මූලද්රවයය එජලසින්වම මිර කිරීජමන්ව 

ඉජලක්ජට්රෝන හිඟයක් ඇතිජේ එනම් ඉජලක්ජට්රෝන සඳහා වන හිදැසේ, නැතජහාත් කුහර (holes) 

ප්රමාණයක් වර්ධනය ජේ. 

     ජම් අනුව ඉජලක්ජට්රෝන වැඩිපුර පවතින අර්ධ සන්වනායක ද්රවයය N - වර්ගය (N-Type) ජලසද 

ඉජලක්ජට්රෝන හිදැසේ වැඩිපුර පවතින අර්ධ සන්වනායක ද්රවයය P - වර්ගය (P-Type) ජලසද හැඳින්වජේ. 

ජමම ජදවර්ගය එකිජනකට ජහාඳින්ව බැඳීපවතින අයුරු සන්වධි කෙිට එය N-P සන්වධියක් (N-P 

junction) නැතජහාත් P-N සන්වධියක් ජලස හැඳින්වජේ. ජමවැනි සන්වධියක් හරහා ිදුලිය ගමන්ව 

කෙහැක්ජක් එක් දිශාවකට පමණි. එනම්  P සිට N දක්වා පමණි, ඉජලක්ජටෝන  N සිට P දක්වාය.  

4.3.1    අර්ධ සන්වනායක ඩජයෝඩය (Semi conductor Diode) 

   ඉහත පැහැදිලි කෙ ආකාරජේ N-P 

සන්වධියක් අර්ධ සන්වනායක ඩජයෝඩයක් 

නැතජහාත් ජසාලිඩ් සේජටට ඩජයෝඩයක් ජලස 

හැඳින්වජේ. ජමහි P වර්ගජයහි හිදැසේ වැඩිපුර 

පවතින අතර N වර්ගජයහි ඉජලක්ජට්රෝන 

වැඩිපුර ඇත. එබැින්ව සන්වධිය හරහා 

ඉජලක්ජට්රෝන වලට යාහැක්ජක් N සිට P දක්වා 

පමණි.  එනම් ිදුලි ධාරාවක් ගලායන්වජන්ව 4.10 

රූපජේ දැක්ජවන පරිදි P සිට N දක්වා පමණි. 

නවීන ඉජලක්ජට්රානික උපකරණ වල රික්ත කපාට ඩජයෝඩ ජවනුවට අර්ධ සන්වනායක ඩජයෝඩ 

භාිතජේ. ජමහි ඇති වාසි කීපයක්නම්, 

      1. ජම්වාජේ කාර්යෂමතාව වැඩිය. ඊට ප්රධාන ජහේතව නම් සූත්රිකා රත්කිරීජමන්ව සිදුවන තාප 

හානිය ජමහි දක්නට ජනාලැබීමයි. 

      2. ජම්වා ප්රමාණජයන්ව ඉතා කුඩාය. ( මිලිමීටරයකටත් වඩා කුඩා ඩජයෝඩ ඇත) 

      3. ජම්වා ජබාජහාමයක් මයිජක්රෝ තරංග කලාපය (micro wave region) දක්වා ජහාඳින්ව ක්රියා 

කරන අතර රික්ත කපාට ඩජයෝඩ එජසේ ජනාජේ. 

 

4.3.1.1      ඩජයෝඩ වර්ග 

ප්රධාන වශජයන්ව ඩජයෝඩ වර්ග තනකි. 

       1. ජසලීනියම් ඩජයෝඩ 

       2. ජර්ජම්නියම් ඩජයෝඩ 

       3. සිලිකන්ව ඩජයෝඩ 

 

4.3.1.1.1    ජසලීනියම් ඩජයෝඩ 

ජසලීනියම් ඩජයෝඩ මුල් අවධිජයහි (1965 ට ජපර) සෘජුකාරක සඳහා භාිත කෙ නමුත් ඒවාජේ ඇති 

අකාර්යෂමතාව නිසා, සිලිකන්ව ඩජයෝඩ සුෙභ වීමත් සමගම අභාවයට යන ලදී.  
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4.3.1.1.2     ජර්ජම්නියම් ඩජයෝඩ 

ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත (RF) සහිත පරිපථ 

වලදී ජබාජහෝිට ජම්වා භාිත ජකජර්. 

ජම්වාජේ ඉදිරි ප්රතිජරෝධය (Forward 

Resistance) ඕම් 200ක් පමණ වන අතර 

පසු-ප්රතිජරෝධය (Reverse Resistance) 

කිජලෝ ඕම් 100 සිට ජමජගෝම් ගනනක 

අගයන්ව ගනී. 4.11 රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව 

ජර්ජම්නියම් ඩජයෝඩයක හැසිරීමයි. ජමය 

එහි ලාෂනික වක්රය (Characteristic 

curve)  ජලස  හැඳින්වජේ. පසු-ප්රතිජරෝධය 

ිශාල බැින්ව පසු-ජවෝල්ටීයතාවය 

(Reverse Voltage) සැලකියයුත තරම්  

 

වැඩිකලද, පසු-ධාරාව (Reverse Current) මයිජක්රෝ ඇම්පියර් ගනනකට සීමාජවයි. ජමම ලාක්ෂණික 

වක්රය එකම ප්රසේථාරයකින්ව නිරූපනය කෙජහාත් ජවෝල්ටීයතාව -50 සිට +4 දක්වාද, ධාරාව මයිජක්රා 

ඇම්පියර -300 සිට මිලි ඇම්පියර 20 දක්වාද, 4.11 රූපජේ ඉහෙ ජකාටසින්ව දැක්ජවන අයුරු වන නමුත් 

එය පැහැදිලිව ප්රසේථාරගත කිරීම ඉතා දුශේකරය. එබැින්ව රූපජේ පහෙ ජකාටසින්ව දැක්ජවන පරිදි එය 

ජකාටසේ ජදකකට ජබදා ජවන්වකර ප්රසේථාර ජදකකින්ව දක්වා ඇත.  

       ජමහි ජන්වක්ෂන්ව බැරියර් ජවෝල්ටීයතාවය (Junction barrier voltage) ජවෝ 0.3 ක් ජවයි. මින්ව 

අදහසේ වන්වජන්ව ඉදිරි ජවෝල්ටීයතාවය ජමම අගය ඉක්මවන තරු ධාරාවක් ජනාගලන බවයි. ජවනත් 

සරල ආකාරයකින්ව පවසන්වජන්ව නම්, සාමානයය භාිතජේදී ඩජයෝඩය නිසා ජවෝ0.3ක ජවෝල්ටීයතා 

බැසේමක් (voltage drop) සිදුවන බවයි.  

 

4.3.1.1.3    සිලිකන් ඩතයෝඩ 

        ජම්වා ජබාජහෝිට සෘජුකාරක 

පරිපථ සඳහා ජයාදා ගනුලැජේ. පසු-

ජවෝල්ටීයතාව (Reverse voltage) 

ජවෝ1000 ක් පමණද ඉදිරි ධාරාව 

(Forward current) ඇ100 ක් 

පමණ වන සිලිකන්ව ඩජයෝඩ 

භාිතජේ පවතී.  

     සෘජුකාරක පරිපථ වලදී ිජශේෂජයන්ව සැලකි යයුත කරුනක් නම් එහිදී සිදුවන තාප හානියයි. 

ජමම තාපහානිය ජහේතජකාටජගන එහි උෂේණත්ව ඉහෙ යයි. ජමහිදී සන්වධිජේ උෂේණත්වය  වැඩිවන 

බැින්ව එය පාලනය කිරීම සඳහා heat-zink එකක් අනිවාර්යජයන්වම භාිත කෙයුතය. 4.12 රූපජේ 

දැක්ජවන අයුරු සිලිකන්ව ඩජයෝඩජේ junction barrier ජවෝල්ටීයතාවය ජවෝ. 0.7 ක් ජවයි. එනම් 

ජමහිදී 0.7 ක ජවෝල්ටීයතා බැසේමක් ඇතිජේ. 

 

සරල ිදුලි සැපයුම් ඒකකයක් 
     සිලිකන්ව ඩජයෝඩයක පවතින ඉහත සඳහන්ව 

ජවෝල්ටීයතා බැසේම උපජයෝගී කරගනිමින්ව නිපදියහැකි 
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සරල ිදුලි සැපයුම් ඒකකයක් 4.12A රූපජයන්ව නිරූපනය 

ජකජර්.  

ජමහිදී අවශය වන්වජන්ව සිලිකන්ව ඩජයෝඩ 10 ක් පමණි. ජවෝ 12ක සරලධාරා සැපයුමක් මගින්ව ජවෝ 5 සැපයුමක් 

මින්ව ලබාගතහැකිය. 

 

4.3.1.2       ඩජයෝඩජේ විවිධ  ර්ග සහ භ්ාවි  

 1.  ඩජයෝඩය සෘජුකාරකයක් (rectifier) ජලස 

 2.  ඩජයෝඩය ේවාරයක් (gate) ජලස 

 3.  ජසනර් ඩජයෝඩය (zener diode – voltage regulator) 

 4.  ආජලෝක ිජමෝචක ඩජයෝඩය (light emitting diode – LED) 

 5.  ජවරිකැේ ඩජයෝඩ (vericap diode – variable capacitor diode) 

 6.  ඩජයෝඩ් ඩිජටක්ටර් (diode detector – demodulator) 

 7.  ඩජයෝඩය සේිචයක් ජලස (Switching diode) 

 8.  ප්රකාශ ඩජයෝඩ (photo diode) 

 9.  සංඛ්යාත ගුණිතයක් ජලස (frequency multiplier) 

 10. ගන්ව ඩජයෝඩ Gun-diode) 

 11. සූර්ය ජකෝශ (solar-cell) 

 12. ටනල් ඩජයෝඩ (Tunnel diode) 

 13.  ධාරා ජරගියුජල්ටර් ඩජයෝඩ් (current regulator diode) 

ඉහත ලැයිසේතජවන්ව ිශය නිර්ජේශයට අදාව ඒවා පමණක් පහත ිසේතර ජකජර්. 

 

4.3.1.2.1      ඩජයෝඩය සෘජුකාරකයක් ජලස 

අර්ධ තරංග සෘජුකාරකය (Half wave 

rectifier) 

    ඩජයෝඩයක් අර්ධ තරංග 

සෘජුකාරකයක් ජලස භාිත කිරීජම් සරල 

පරිපථ ජදකක් 4.13-රූපජයන්ව දැක්ජේ. 

ඩජයෝඩය හරහා ධාරාවට ගලායා හැක්ජක් 

එක්දිශාවකට පමණක් බැින්ව, ිරුේධ 

දිශාජේ අර්ධ තරංගය අජහෝසිජේ. ඒබව 

රුපජයන්ව පැහැදිලි ජවයි. 

 

පූර්ණ තරංග සෘජුකාරක (Full wave Rectifier) 

      පූර්ණ තරංග සෘජුකාරක පරිපථ 

ජදවර්ගයකි. මින්ව එක් වර්ගයක් 4.14 රූපජේ 

දැක්ජේ. ජමහි ඩජයෝඩ ජදකක් සහ ජසන්වටර්-

ටැේ වර්ගජේ ේවීතීයික දඟරය සහිත 

පරිනාමකයක් අවශයය ජේ. 

       ජමම රූපජේ ඉහෙ ජකාටජසහි 

දැක්ජවන අයුරු ප්රතයවර්ත ධාරාජේ 

තරංගජයහි එක් අර්ධයකට අනුරූපව 

පරිනාමකජයහි ධාරාව ඉහලට ගලනිට D1 

 ඩජයෝඩය තලින්ව ජගාසේ භාරය හරහා පරිනාමකජේ   ජසන්වටර්   ටැේ   අග්රය   ජවත  
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පැමිජණ්ඩ. ජමිට D2  ඩජයෝඩය පසු නැඹුරු (reverse bias) අවසේථාජේ පවතින බැින්ව එය තලින්ව 

ධාරාවක් ජනායයි. එනම් එය ජම් අවසේථාජේ අක්රියව  පවතී. තරංගජේ අජනක් අර්ධය එෙැජඹනිට 

4.14 රූපජේ පහෙ ජකාටජසහි දැක්ජවන අයුරු ධාරාව ගලායන අතර D2 ඩජයෝඩය සක්රිය වී D1 

ඩජයෝඩය අක්රිය ජේ. අවසේථා ජදජක්දීම භාරය තලින්ව ධාරාව ගලන්වජන්ව එකම දිශාවට බැින්ව එය 

සරල ධාරාවකි. 

 

ජසේත සෘජුකාරකය (Bridge Rectifier) 

    පූර්ණ තරංග සෘජුකාරකවල ජදවැනි වර්ගය 

4.15-රූපජේ දැක්ජවන ජසේත සෘජුකාරක 

පරිපථය ජේ. ජමහි ඉහල ජකාටජසේ දැක්ජවන 

අයුරු තරංගජේ පෙමු අර්ධයට අනුරූප ධාරාව 

D2 සහ D3 ඔසේජසේ ගමන්ව කරන අතර, D1 සහ 

D4 පසු නැඹුරු (Reverse Bias) අවසේථාජේ 

බැින්ව ඒවා හරහා ධාරාව ජනාගලයි. රූපජේ 

පහෙ ජකාටසින්ව දැක්ජවන අයුරූ තරංගජේ 

ජදවැනි  

අර්ධයට අනුරූප ධාරාව, ජපර නැඹුරු(Forward Bias) අවසේථාජේ පවතින D4 සහ D1 ඩජයෝඩ ඔසේජසේ 

ගලා යන අතර පසූනැඹුරු අවසේථාජේ පවතින D2 සහ D3 ඔසේජසේ ජනායයි. එබැින්ව සම්පූර්ණ 

තරංගයම භාරය හරහා එකම දිශාවකට ගලායන සරල ධාරාවක් බවට පත්ජේ.  

 

4.3.1.2.2  ඩතයෝඩය ද්ව ා යල තෙස  

   ඩජයෝඩයක් තලින්ව ධාරාවක් ගලා 

යන්වජන්ව එක් දිශාවකට පමණක් බැින්ව, 

එය එක් දිශාවකට පමණක් ිවෘත 

ේවාරයක් නැතජහාත් ජදාරටුවක් ජලස 

සැලකිය හැකිය.  4.16 රූපජේ 

දැක්ජවන්වජන්ව ඉජලක්ජට්රානික 

උපකරණයක ආරෂාව සඳහා ඩජයෝඩයක් 

භාිත කෙහැකි ක්රම ජදකකි.  

වම්පස රූපජේ D1 ඩජයෝඩය, උපකරණය සමග ජරේණිගතව සම්බන්වධ කර ඇති බැින්ව, 

අත්වැැේදකින්ව සරලධාරා සැපයුම වැරදිජලස (අග්ර මාරුවී) සම්බන්වධ කෙජහාත් ඩජයෝඩය හරහා 

ධාරාවක් ජනාගලන බැින්ව උපකරණය ආරෂාජවයි. ජමහි ඇති එක් අවාසියක් නම් ඩජයෝඩය නිසා  

කුඩා ජවෝල්ටීයතා බැසේමක් හටගැනීමයි. (සිලිකන්ව ඩජයෝඩ සඳහා ජවෝ 0.7ක්ද, ජර්ජම්නියම් ඩජයෝඩ 

සඳහා ජවෝ 0.3ක්ද) දකුණුපස රූපජේ දැක්ජවන පරිදි D2 ඩජයෝඩය සහ ිලායකයක් සම්බන්වධ කර 

ඇතිිට, ප්රභවය වැරදි පැත්තට සම්බන්වධ කෙජහාත් ඩජයෝඩය මගින්ව ප්රභවය ුහුවත්වී (short 

circuit) ඇති බැින්ව අධික ධාරාවක් ගලායාම ජහේතජකාටජගන ිලායකය (fuse) පිච්ීම නිසා 

පරිපථය බිජඳේ. එබැින්ව උපකරණය ආරෂාජේ. ජමහිදී ජපරජමන්ව ජවෝල්ටීයතා බැසේමක් සිදුජනාජේ. 

එම ිලායකය සඳහා සුදුසු අගය ඉතාමත් වැදගත් බව සැලකිය යුතයි. (ිශාල ිලායකයක් 

තිබුනජහාත් එය ජනාපිළිසේසී  D2 ඩජයෝඩය හානි වීම ජහේතජකාටජගන උපකරණයද හානි ිය 

හැකිය.) 
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4.3.1.2.3     ජසනර් ඩජයෝඩය (Zener Diode) 

        සමහර ඉජලක්ජට්රානික උපකරණ වල 

සමහර පරිපථ සඳහා සේථායි 

ජවෝල්ටීයතාවයක් අනිවාර්යජයන්වම තිබිය 

යුතය. ජමහිදී ජවෝල්ටීයතා යාමක (Voltage 

Rgulator) ජලස භාිත කෙහැකි උපාංගය 

ජසනර් ඩජයෝඩයයි. ජසනර් ඩජයෝඩයක 

ලාෂණික වක්රය 4.17 රූපජේ දැක්ජවන 

අයුරු ජවයි. ජමහි ජපර නැඹුරු 

ජවෝල්ටීයතාව වැඩි කරත්ම ඉදිරි දිශාජේ 

ධාරාවද (Forward Current) ක්රමජයන්ව 

වැඩිජවයි.  

නමුත් පසු නැඹුරු ජවෝල්ටීයතාවය (Reverse bias voltage) වැඩි කරත්ම (ප්රසේථාරජේ වම් පැත්ජත් 

සෘණ අෂය) ජසනර් ජවෝල්ටීයතාවය (ජවෝ 26.8, Zenor voltage) එෙැජඹනතරු පසුනැඹුරු ධාරාව 

(Reverse bias current) මයිජක්රාඇම්පියර් කීපයකට සීමාජවයි. නමුත් ඉන්වපසු ජවෝල්ටීයතාව වැඩිකෙ 

ජනාහැකි අතර ධාරාව ෂණිකව ඉහෙ යයි. රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව ජවෝල්ට 26.8 ක් වූ ජසනර් 

ඩජයෝඩයකි.  

 

තසනර්  ඩතයෝඩයල පිපථයකෙ සම්බන්ධ කළයුතු ආකා ය 

      4.18 රූපජේ වම්පස  

දැක්ජවන්වජන්ව ජසනර් ඩජයෝඩයක් 

පරිපථයකට සම්බන්වධ කෙයුත 

ආකාරය වන අතර එහි 

දැක්ජවන්වජන්ව පහත උදාහරණයට 

අනුකූල සංඛ්යාත්මක අගයන්වය. 

දකුණුපස පරිපථජයන්ව 

දැක්ජවන්වජන්ව ඉජලක්ජට්රානික 

උපකරණයකට              සම්බන්වධ 

ජවෝල්ටීයතාවය ඉහෙ ගියජහාත් ඉන්ව   ආරෂා   වීම  සඳහා   තසනර් ඩතයෝඩයල   භාිත    කරන  

අන්වදමයි. වාහන වල එන්වජිම ක්රියාත්මක වනිට සාමානයජයන්ව බැටරිජයහි අග්ර අතර 

ජවෝල්ටීයතාවය ජවෝ 13.8 ක් පමණ ජේ. යම් ජදෝශයක් නිසා එය ජවෝ. 15 ඉක්මවන ජලස 

වැඩිවුවජහාත් උපකරණයට සැපජයන ජවෝල්ටීයතාවය 15 ට වැඩි ජනාවනජලස පවතිමින්ව වැඩිවන 

ධාරාව ජසනර් ඩජයෝඩය හරහා ගලා යයි.  

     අද ජවෙඳජපාලින්ව ලබාගතහැකි ජසනර් ඩජයෝඩ ජවෝ. 1 සිට 200 දක්වා පමණ අගයන්වජගන්වද, 

ෂමතාවය ජවාට ¼ සිට 50 පමණ දක්වා අගයන්වජගන්වද සමන්විත ජවයි. ජම් සම්බන්වධ ගණනය කිරීම 

පහත සඳහන්ව උදාහරනජයන්ව පැහැදිලි ජවයි 

උදාහරණ:- 

     ජවෝ. 9.2 ක සේථායි ජවෝල්ටීයතාවයක් යටජත් මි.ඇ. 5 ක ධාරාවක්ලබාගැනීම සඳහා 9.2 V, ½ W 

ජසනර් ඩජයෝඩයක් භාිත කරමින්ව 2.2  kΩ ප්රතිජරෝධයක් හරහා ජවෝ 30 සරල ධාරා සැපයුමකට 

සම්බන්වධ කර ඇත. (4.18 රූපජේ වම් පැත්ත) 

සැපයුජමන්ව ගන්වනා ධාරාවත්, ජසනර් ඩජයෝඩය තලින්ව ගලායන පසු-ධාරාවත්, ප්රතිජරෝධජේ 

ෂමතාවයත් ජසායන්වන. 

 

 
4.17 රූපය 
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ජසනර් ඩජයෝඩජේ පසු ධාරාජේ (reverse current) තිබියහැකි උපරිම අගය ජකාපමණද? 

 

විසඳුම:- 

ප්රතිජරෝධය හරහා ජවෝල්ටීයතාව = 30-9.2 =20.8 V  

V=IR භාිතජයන්වප්රතිජරෝධය තලින්ව ගලන ධාරාව  = 20.8/2200 

    = 0.00945 A 

    = 9.45 mA,  

එබැින්ව සැපයුජමන්ව ගන්වනා ධාරාව     = 9.45 mA 

ජමම ධාරාජවන්ව මි.ඇ. 5 ක් භාරය ජවත ජයාමුවන බැින්ව ඉතිරි මි.ඇ. 4.45 (9.45 – 5 = 4.45) ජසනර් 

ඩජයෝඩය තලින්ව ගලා යයි.  

එනම් ජසනර් ඩජයෝඩය තලින්ව ගලායන පසු ධාරාව  = 4.45 mA 

              W=VI භාිතජයන්ව,  ප්රතිජරෝධජේ ෂමතාව   =  20.8 V x 0.00945 A   

            = 0.197 W 

ජමම අගයට ගැලජපන ජවෙඳජපාජෙහි ඇති සම්මත අගය වනුජේ ජවාට 0.25 ජේ. 

W = V I  භාිතජයන්ව, ජසනර් ඩජයෝඩය තල පසු ධාරාජේ උපරිම අගය  =   ජවාට 0.5 / ජවෝ 9.2  

= 0.0543 ඇ.  

            =54.3 mA 

මි.ඇ. 54.3 ට වඩා අඩු ධාරාවක් (4.45 mA) ගන්වනා බැින්ව ජසනර් ඩජයෝඩයට හානියක් ජනාජේ. 

සැ.යු.:- ඉහත සඳහන්ව ආකාරජේ ගණනයකිරීම් ආධුනික ගුවන්විදුලි ිෂය නිර්ජේශයට ඇතලත් 

නැතත්, ජසනර් ඩජයෝඩය පිළිබඳව පැහැදිලි අවජබෝධයක් ලබාගැණීම සඳහා ඉතා වැදගත් ජේ. 

4.3.1.2.4   ආතෙෝක විතමෝචක ඩතයෝඩය (Light Emitting Diode – LED) 

            4.19 රූපජේ දැක්ජවන අයුරු, 

ඩජයෝඩයක ජපරනැඹුරු (forward bias) 

අවසේථාජේදී P-N සන්වධිය හරහා N සිට P දක්වා 

ගමන්ව කරන නිදහසේ ඉජලක්ජට්රෝන P හි ඇති 

හිදැසි සමග ප්රතිසංජයෝජනය    වීජම්දී    ශක්තිය    

මුදාහරී.  

ජමජසේ මුදාහරින ශක්තිය, සිලිකන්ව සහ ජර්ජම්නියම් ඩජයෝඩ වලදී තාපය ජලස ිදයමාන ජේ.  නමුත්  

ගැලියම්  ආසනයිඩ් (GaAs)  සහ ගැලියම් ජපාසේෆයිඩ් (GaP) ආදී ද්රවයයන්වජගන්ව නිපදවනු ලබන 

ඩජයෝඩ වලින්ව නිකුත්වන්වජන්ව යම් නියමිත වර්ණයක ආජලෝකයයි. දැනට නිපදවා ඇති LED වර්ග 

වලින්ව, රත, ජකාෙ, කහ, තැඹිලි, නිල් සහ සුදු යන වර්ණ සහිත ආජලෝකය ලබාගත හැකිය. ජමවැනි  

ඩජයෝඩයකින්ව ප්රමාණවත් ආජලෝක ධාරාවක් ලබාගැණීම සඳහා අවශය ජපර නැඹුරු ධාරාව මි.ඇ 10 

සිට 20 දක්වා පමණ වන අතර ඒ සඳහා අවශයය ජවෝල්ටීයතාව ජවෝ. 2 සිට 4 දක්වා පමණ ජවයි.   
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 4.3.1.2.5     ත ිකැේ ඩතයෝඩය (vericap diode) 

              සාමානයජයන්ව ඩජයෝඩයක කුඩා ප්රමාණයක ධාරිතාවක් පවතී. ඩජයෝඩය මත ක්රියාකරන 

පසුනැඹුරු (reverse bias) ජවෝල්ටීයතාව ජවනසේ  

කරනිට එහි ධාරිතාවද ජවනසේජේ. 

ජම් සඳහා ිජශේෂජයන්ව නිපදවා ඇති 

ඩජයෝඩය “ජවරිකැේ ඩජයෝඩය” 

ජහවත් “වැැක්ටර් ඩජයෝඩය” නම් 

ජේ. 4.20 රූපජේ දැක්ජවන අයුරු 

සූසර පරිපථයක (Tuned circuit) 

සංඛ්යාතය ජවනසේ කිරීම සඳහා ජමම 

උපාංගය භාිත කෙහැකිය.  

ජවරිකැේ ඩජයෝඩය පසුනැඹුරු   අවසේථාවට   අවශය   ධන  ිභවයක්  එහි කැජතෝඩයට 

ජදනුලබනිට ඊට අනුරූප ධාරිතාවක් හටගනී. එම ධාරිතාව සහ ජරේණිගත C ජකාන්වජඩන්වසරජේ 

ධාරිතාජවහි තලය අගය සහ L දඟරජේ ජේරතාව මත රඳාපවතින  අනුනාද සංඛ්යාතය (resonance 

frequency) ඉදිරි පරිපථ වලට සම්බන්වධ ජේ. එබැින්ව ඩජයෝඩය ජවත ජයාමුකරන ජවෝල්ටීයතාවය 

ජවනසේ කිරීජමන්ව පරිපථජේ සංඛ්යාතය පහසුජවන්ව ජවනසේ කෙහැකිය.  

   4.20 රූපජේ දකුණුපස ඇති ප්රසේථාරජයන්ව ජපන්වවන අයුරු ජවරිකැේ ඩජයෝඩයට ජයාදනුලබන 

ජවෝල්ටීයතාවය වැඩි කරනිට එහි ධාරිතාව අඩු ජේ. 

 

 

4.3.1.2.6      ඩතයෝේ ඩිතෙලෙ ය (Diode Detector) 

සුපර් ජහටජරාඩයින්ව ගුවන්ව ිදුලි ග්රාහක 

යන්වත්ර (Radio receiver) වල IF 

අදියජරන්ව නිතත්ජකජරන ගුවන්විදුලි 

සංඛ්යාත සංඥා (RF signal) රවය 

සංඛ්යාත සංඥා (AF signal) බවට 

පත්කිරීම සිදු කරන්වජන්ව ඩිජටක්ටර් 

පරිපථජයනි.4.21 රූපජේ දැක්ජවන පරිදි 

D ජර්ජම්නියම් ඩජයෝඩයත් C  

ධාරිත්රකයත්, L අවසාන IF පරිනාමකජේ ේවීතීයික දඟරයත්, ජමහි ප්රධාන උපාංගයන්ව ජේ. 

4.3.1.2.7   ඩතයෝඩය ස්විචයල තෙස  Switching Diode 

      ඩජයෝඩයක් සේිචයක් ජලස භාිත කරන 

අවසේථාවකට උදාහරනයක් 4.22 රූපජේ දැක්ජේ. 

ජමහි L-C සුසර පරිපථජේ C සමග C1 සමාන්වතරගත 

ජලස සම්බන්වධ කෙජහාත් ලැජබන සුසර 

සංඛ්යාතය f1 ජලසද, C සමග C2 සමාන්වතරගත 

ජලස සම්බන්වධ කෙජහාත් ලැජබන සුසර 

සංඛ්යාතය f2 ජලසද, ගනිමු. ජම් සඳහා සාමානය 

ජදමං  ( two  way  switch )  සේිචයක්  භාිත  

කෙජහාත්, සුසර පරිපථය සහ ජදමං සේිචය යාකරන සන්වනායක තරමක් දිගට පවතින බැින්ව සුසර 

සංඛ්යාතයට ඉන්ව බලපෑමක් සිදුජවයි. ජම්සඳහා D1 සහ D2 ඩජයෝඩ සුසර පරිපථජේම සිකර ඒවාට 

 

 

4.20 රූපය 
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අවශය ජපරනැඹුරු (Forward Bias) ජවෝල්ටීයතාවය ලබාදීම දුරින්ව සිකර ඇති ජදමං සේිචජයන්ව 

කෙහැකිය. R1 ප්රතිජරෝධකය හරහා D1 ජවත ජපරනැඹුරු ජවෝල්ටීයතාවය ලබාදුන්විට එය 

සන්වනායකයක් ජලස ක්රියාකරන බැින්ව C1 පරිපථයට සම්බන්වධවී f1 සංඛ්යාතය ලබාජදයි. ජමිට D2 

ඩජයෝඩයට ජපරනැඹුරු ජවෝල්ටීයතාවයක් ජනාලැජබන නිසා එය පරිවාරකයක් (Insulator) ජලස 

ක්රියාකරයි. ජදමං සේිචය අජනක් පැත්තට මාරුකෙිට D2 හරහා C2 සම්බන්වධ ජවන බැින්ව f2 

සංඛ්යාතය ලැජේ. 

 

4.3.1.2.8   ප්රකාශ ඩතයෝඩ (Photo Diode) 

කැඩ්මියම් සල්ෆයිඩ් (CdS) වැනි අර්ධ සන්වනායක 

ද්රවයයකින්ව ිජශේෂ ආකාරයකට තනා ඇති P-N 

සන්වධියකට පසුනැඹුරු ජවෝල්ටීයතාවයක් ලබාදී 

ඇතිිට එයට ආජලෝකය පතිතවනිට සැලකියයුත  

පසුනැඹුරුධාරාවක් හටගනී. තවද එම ධාරාව, 

පතනයජවන ආජලෝකජේ තීව්රතාවය මත රඳා පවතී.  

ආජලෝක සංජේදී සේිච සහ ප්රකාශමාන (Photo meter) 

සඳහාද ප්රකාශ ඩජයෝඩ භාිත ජකජර්. ජමහි සරල 

සැකැසේමක් 4.23 රූපජේ දැක්ජවයි. 

 

4.3.2     ට්රාන්සිස්ෙ ය 

ට්රාන්වසිසේටරය නිපදවන ලේජේ 1947 දී 

අජමරිකාජේ ජබල් පර්ජේශණාගාරජේදී 

ජෂාක්ලී, බර්ඩීන්ව සහ බ්රැජටන්ව යන 

ිදයාඥයින්වජේ සාමූහික පර්ජේශණ වල 

ප්රිඵලයක් මගින්වය. අග්ර තනකින්ව සමන්විත 

ජමය ඩජයෝඩ ජදකක සැකැසේමක් ජලස 

සැලකිය හැකිය. PNP ට්රාන්වසිසේටරය, 4.24 

රූපජේ දැක්ජවන පරිදි N වර්ගජේ තනී ජලෝහ 

කැබැල්ලක ජදපැත්ජතහි P වර්ගජේ කුඩා 

පබළු ජදකක් සිින අයුරු සකසේ කරන ලද PN  

සන්වධි     ජදකකින්ව    සමන්විත     ජවයි.     

 ජමහි අග්ර  තන ිජමෝචකය (emitter), සංග්රාහකය (collector)  සහ පාදමය (base) යනුජවන්ව 

නම්කර ඇත. ප්රධාන වශජයන්ව ට්රාන්වසිසේටර ජදවර්ගයකි එනම් PNP සහ NPN ජේ. ජමය ප්රතිිරුේධ 

ජලස සකසේකරඇති ඩජයෝඩ ජදකක් ජලසද සැලකිය හැකිය. ඉහත රූපජේ වම් පැත්ජත් සන්වධිජයහි 

P වර්ගයට ධන නැඹුරු ජවෝල්ටීයතාවයක් ජයදූිට, වජම් සිට දකුණට එය තලින්ව ධාරාවක් ගලා යයි. 

එනම් හිදැසේ (holes) ගමන්ව කරන්වජන්ව වජම් සිට දකුණටය. එනම් ඉජලක්ජට්රෝන ඊට ිරුේධ දිශාවට 

චලනය ජවයි. ජමහි N ජවත පැමිජණන සමහර හිදැසේ ඉජලක්ජට්රෝන සමග සම්බන්වධවී උදාසීන ජවයි. 

නමුත් සමහර හිදැසේ දකුණු පැත්ජත් සන්වධිය ජවතටද ගමන්ව කරයි. දකුණු පැත්ජත් ඵන සන්වධියට 

සෘණ නැඹුරු ජවෝල්ටීයතාවයක් ලබාදී ඇති බැින්ව සාමානයජයන්ව එහි ධාරාවක් ජනාගලයි. නමුත් 

එහිපවතින අමතර හිදැසේ ඉජලක්ජට්රෝන සමග එක්වීම නිසා ඒවා කජලක්ටරය ජවත ගලා යයි. එනම් E 

සිට C දක්වා ධාරාවක් ගලා යයි. 
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ට්රාන්වසිසේටර් වර්ග ගනනාවක් ඇත. ඉන්ව සමහරක් නම්, 

       1. Uni junction transistor  

       2. Bipolar transistor 

       3. Field Effect Transistor (FET) 

       4. Metal Oxide FET (MOSFET) 

සාමානය ට්රාන්වසිසේටර අග්ර තන ජේසේ, එමිටර් සහ කජලක්ටර් ජලස නම්කර ඇති අතර FET වල අග්ර 

තන නම්කර ඇත්ජත් ජේට (Gate), ජේන්ව (Drain)  සහ ජසෝසේ (Source)  යනුජවනි. 

උපරිම ආරක්ෂිත අගයන්ව 

සෑම ට්රාන්වසිසේටරයකටම ඔජරාත්තජදන උපරිම ධාරාවන්ව සහ ජවෝල්ටීයතාවයන්ව ඇත. ඒවා 

නිශේපාදකයින්ව ිසින්ව දත්ත ප්රකාශණයන්ව මගින්ව ප්රසිේධ කර ඇත. නිර්මාණකරුවන්ව සැමිටම ඒවා 

සැලකිල්ලට ජගන පරිපථ නිර්මාණය කෙයුතය. එම අගයන්ව ඉක්මවාගියජහාත් සාමානයජයන්ව 

සිදුවන්වජන්ව ට්රාන්වසිසේටරය රත්වීමයි. හැකි සෑමිටකම උපරිම අගජයන්ව අඩක පමණ අගයක් 

පවත්වාගැනීම ආරෂක පියවරකි. උෂේණත්වය අඩුකිරීම සඳහා අවශය සැමිටකම heat zink නමින්ව 

හඳුන්වවන තාපය ඉවත් කිරීජම් ජලෝහ තහඩු භාිත කෙයුතය. එජසේ ජනාකලජහාත් ට්රාන්වසිසේටර 

පිච්ීජමන්ව ජහෝ පිපිරීජමන්ව හානි සිදුියහැකිය.  සාමානයජයන්ව අතින්ව අල්ලාජගන සිටීමට අපහසු 

තරම් රත්වීම අන්වතරාදායකය. 

උදාහරණයක් ජලස 2N3904 අංකය සහිත NPN සිලිකන්ව ට්රාන්වසිසේටරජේ උපරිම Vceo අගය, එනම් 

ජේසේ අග්රය ිවෘතව තිබියදී කජලක්ටරජේ සිට එමිටරයට ඇති ජවෝල්ටීයතාවය +40 කි. උපරිම Ic 

අගය, එනම් උපරිම අඛ්න්වඩ කජලක්ටර් ධාරාව මි.ඇ.200 කි. උපරිම ෂමතාවය ජවාට 1.5 කි. 

අද තිජබන ජබාජහෝ නවීන උපකරණවල උෂේණත්වය වැඩිවීමත් සමගම එහි ෂමතාවය සේවයංක්රියව 

අඩුවන අයුරු නිර්මාණයකර ඇත. සමහරක් උපකරණ වල රත්වීම අඩුකිරීම ස දහා ිදුලි පංකාවක් 

සේවයංක්රියව ක්රියාත්මකජේ. 

සංගෘහිත පරිපථ Integrated circuit 

ට්රාන්වසිසේටර් පිළිබඳව අද ලබා ඇති දියුණුව අතිමහත්ය. ට්රාන්වසිසේටර් ගනනාවක් සහිත පරිපථයක් 

එකම උපාංගයක් ජලස නිර්මානය කිරීම සංගෘහිත පරිපථයක් නම් ජවයි. මිලිමීටර කීපයක 

ප්රමාණජයන්ව යුත් සංගෘහිත පරිපථයක් තල ට්රාන්වසිසේටර් සිය ගනණක් අන්වතර්ගත නිර්මාණ අද බහුලව 

දක්නට ලැජේ. 

 

ට්රාන්සිස්ෙර්  ෙ ෙක්ෂණ Transistor Characteristics 

4.3.2.1   ර්ධක (Amplifier) 

ට්රාන්වසිසේටර් වර්ධක, ප්රධාන වශජයන්ව වර්ග ජදකකට ජවන්වකෙහැකිය. එනම් ධාරා වර්ධක සහ 

ෂමතා වර්ධක. 

4.3.2.1.1  ධා ා  ර්ධක 

ධාරා වර්ධක සාධකය ට්රාන්වසිසේටරයක 

වැදගත් ලෂණයක් වනුජේ ධාරා වර්ධක 

සාධකයයි. එය බීටා ( β ) යනුජවන්වද 

හඳුන්වවනු ලැජේ. ජමය HFE ජහෝ  hfe 

යනුජවන්වද හඳුන්වවනු ලැජේ. සංග්රාහකජේ 

ධාරාව (Collector current), Ic ජලසද, 

පාදම ධාරාව(Base current), Ib ජලසද 

ගත්ිට,  

 

4.25 රූපය 
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β  =  Ic /Ib 

උදාහරණයක් ජලස පාදම ධාරාව 10µA ක් සහ සංග්රාහක ධාරාව 1mA වූිට, 

 β = 1mA/10µA  

    = 100 

β හි අවම අගය දලවශජයන්ව 10 ක් පමණද උපරිම අගය 500 ක් පමණද ජවයි. 

 4.25 රූපජේ NPN  ට්රාන්වසිසේටරයක් සහ PNP ට්රාන්වසිසේටරයක්, එහි ධාරා වර්ධක සාධකය නිර්ණය 

කිරීම සඳහා පරිපථයකට සම්බන්වධ කෙයුත ආකාරය  දක්වා ඇත. 

ට්රාන්වසිසේටරයක සංග්රාහක ධාරාව (Collector current), ිජමෝචක ධාරාවට (Emitter current) දක්වන 

අනුපාතය ඇල්ෆ (𝛼 ) යනුජවන්ව හැඳින්වජේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   𝛼 = Ic / Ie 

 

4.3.2.1.2        ක්ෂම ා  ර්ධකය Power Amplifier 

 

4.26 රූපය 

සරල ෂමතා වර්ධක පරිපථ වර්ග තනක් 4.26 රූපජේ දක්වා ඇත. ජපාදු ිජමෝචක (common 

emitter) වර්ධකජේ ප්රදාන (input) අග්රය සහ ප්රතිදාන (output) අග්රය යන ජදකටම ිජමෝචකය ජපාදු 

ජේ. තවද ප්රදාන සහ ප්රතිදාන සංඥාවන්වහි කලාව (phase) එකිජනකට ප්රතිිරුේධ ජේ. අජනක් 

ජදවර්ගජයහි එජසේ ජනාජේ. 

4.3.2.2     ර්ධක පන්ති (Classes of Amplifiers) 

වර්ධක පරිපථයක් නිර්මාණයකර ඇත්ජත් දුර්වල ප්රදාන සංඥාව ප්රබල සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය 

කිරීම සඳහාය. ජමහිදී තරංගජේ සේවභාවය ඒ අයුරින්වම පවත්වා ගැනීම වැදගත්ය. එවැනි වර්ධක 

පන්වති කීපයක් ඇත. 

 

4.3.2.2.1  A -පන්තිතේ  ර්ධක Class-A Amplifier 

ජමම වර්ගජේ සරල පරිපථයක් 4.27 

රූපජේ දක්වා ඇත. ජමහි ිජශේෂත්වය 

වන්වජන්ව Ib සහ Ic අතර ප්රසේථාරජේ ජර්ඛීය 

ජකාටස පමණක් භාිතයට ගැනීමයි. එය 

කරනුලබන්වජන්ව අවශය පාදම නැඹුරු (Base 

bias)  ධාරාව  සුදුසු ජලස  

ජතෝරාගැනීජමනි. 

සංඥාවක් නැතිිට පවා Ic ශූනය ජනාවන බැින්වකාර්යක්ෂමතාව අඩුය. 
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4.3.2.2.2      B-පන්තිතේ  ර්ධක Class-B Amplifier 

4.28 රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව B පන්වතිජේ 

වර්ධක පරිපථයකි. B පන්වතිය ජලස 

හඳුන්වවනු ලබන්වජන්ව, ප්රසේථාරජේ 

දැක්ජවන පිහිටීජමහි ක්රියාකාරී ලෂය 

පවතින අයුරු පාදම නැඹුරු ධාරාව (Base 

bias current – Ib) සකසේ කිරීමයි. තවද 

ජමහි දැක්ජවන අයුරු  ට්රාන්වසිසේටර්  

ජදකක්  සකසේ  කෙිට  එය “පුෂේ-පුල්”  

වර්ගජේ  වර්ධකයක් 

 (Push-Pull Amplifier) යයි කියනුලැජේ. පුෂේ-පුල් වර්ගජේ ිජශේෂත්වය වනුජේ ප්රදාන තරංගජේ එක් 

අඩක් එක් ට්රාන්වසිසේටරයකින්ව වර්ධනය වන අතර අජනක් අඩ අජනක් ට්රාන්වසිසේටරජයන්ව වර්ධනය 

වීමයි. රූපජේ ඇති ප්රසේථාරජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව තරංගජේ එක් අඩක වර්ධනය පමණයි. අවසානජේ 

ලැජබන ප්රතිදාන තරංගය ප්රදාන තරංගජේ සේවරූපයම ගනී. ජමවැනි වර්ධක ජබාජහෝිට රවය 

සංඛ්යාත වර්ධක (AF Amplifier) සඳහා භාිත ජකජර්. 

 

 4.3.2.3     ට්රාන්සිස්ෙ  තදෝෙකය (Oscillator)  

ජදෝලක පරිපථයක මූලික කර්තවය වනුජේ 

යම් නියමිත සංඛ්යාතයක ිදුත් තරංගයක් 

නිපදවීමයි. එය හර්ටසේ කීපයක සිට ගිගා 

හර්ටසේ දහසේ ගණනක් දක්වා ඕනෑම අගයක් 

ියහැකිය. සංඛ්යාතය තීරණය කිරීජම් 

සරලම ක්රමය වනුජේ LC සුසර පරිපථයකි. 

ජමහි C සඳහා ධාරිත්රකයක් ජහෝ ජවරිකැේ 

ඩජයෝඩයක් ජයාදාගත හැකිය. VHF සහ 

ඉහෙ සංඛ්යාත සඳහා LC සුසර පරිපථවල 

අසේථායි බවක් ජපන්වනුම් කරයි.  

එබැින්ව ඉහෙ සංඛ්යාත සඳහා  තිරුවාන  සේඵික (Quarts Crystal) ජයාදාගනු ලැජේ. ජදෝලක පරිපථ 

ජබාජහාමයක ප්රතිජපෝශක මාර්ගයක් (Feedback line) ඇත. එමගින්ව ජකජරන්වජන්ව ප්රතිදාන 

සංඥාජවන්ව ජකාටසක් වර්ධකජේ ප්රදාන සංඥාව සමග එකම කලාජවහි පවතින අයුරු මිර කිරීමයි.  

 

 
4-30 රූපය 
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ජදෝලක පරිපථයක දෙ සටහනක් 4.29 රූපජයන්ව දැක්ජේ. 4.30 රූපජේ වම් පැත්ජතහි දැක්ජවන්වජන්ව 

රවය සංඛ්යාත සංඥාවක් ලබාගතහැකි ප්රාජයෝගික පරිපථයකි. ජමහි T1 සඳහා ට්රාන්වසිසේටර් ජර්ඩිජයෝවල 

භාිත කරන ප්රතිදාන පරිනාමකයක් (Out-put transformer)  සුදුසුය.  

ජමම පරිපථය ජමෝසේ ජක්තය හුරුපුරුදුවීම සඳහාද සුදුසුය. එම රූපජේ දකුණු පැත්ජතහි දැක්ජවන්වජන්ව 

ප්රතිදීේත පහණක් (Florescent Lamp) සඳහා අවශය ජදෝලක පරිපථයකි.( Inverter circuit) ජමහිදී 

ජවාට10 ප්රතිදීේත පහණක් සඳහා මි.ඇ. 600 ක ධාරාවක් ජවෝ.12 සැපයුජමන්ව ලබාගනී. ජමහි ඇති 

දඟර තනම එකම ජෆරයිට දන්වඩක ජහෝ ජෆරයිට ජතාජරායිඩයක එතිය යුතය.  

4.3.2.3.1   විචෙය සංඛ්යා  තදෝෙක( VFO) 

    ආධුනික ගුවන්විදුලි සම්ජේෂක, සාමානයජයන්ව නිශේපාදනය 

කරනුලබන්වජන්ව සංඛ්යාතය ජවනසේ කලහැකි අයුරිනි. ඒ සඳහා 

ිචලය සංඛ්යාත ජදෝලක පරිපථයක් භාිත ජකජර්. 4.31 රූපජේ 

දැක්ජවන්වජන්ව එවැන්වනකි. ජමහි සැපයුජම් ජවෝල්ටීයතාව ජවනසේ 

වුවජහාත් සංඛ්යාතයද ජවනසේියහැකි බැින්ව සේථාවර  

ජවෝල්ටීයතාවයක් පවත්වාගැන්වම සඳහා   ජසනර් ඩජයෝඩයක් භාිත කරඇත. ජමහිදී FET වර්ගජේ 

ට්රාන්වසිසේටරයක් භාිත කර ඇත. 

4.3.2.3.2    ස්ඵික තදෝෙක (Crystal Oscillator) 

තිරුවාන සේඵිකයක (Quartz Crystal) සිහින්වතැියක් යම් 

නියමිත සංඛ්යාතයකින්ව අනුනාදය ිය හැක. ජමම සංඛ්යාතය 

සේඵිකජේ මිනුම් මත රඳාපවතින අතර අතිශයින්වම සේථාවරව 

පවතී. තවද එය ජබාජහෝිට ගුවන්ව ිදුලි සංඛ්යාත පරාසජේ 

පිහිටයි. එබැින්ව ගුවන්විදුලි සම්ජේශකවල ජදෝලක පරිපථ 

සඳහා ජමය ඉතාමත් සුදුසුය. 4.32 රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව 

ජමවැනි සරල පරිපථයකි.  

4.3.2.3.3       හාට්ලි (Hartly) සහ තකාල්පිට්ස් (Colpits) තදෝෙක 

“හාටලි” නමැති ිදයාඥයා ිසින්ව 

ජසායාගන්වනා ලද ජදෝලක පරිපථය 

හාටලි ජදෝලකය නමින්වද, “ජකාල්පිට” 

නමැති ිදයාඥයා ිසින්ව ජසායාගන්වනා 

ලද ජදෝලක පරිපථය ජකාල්පිට 

ජදෝලකය නමින්වද හැඳින්වජේ. පරිපථජේ 

සේවරූපය අනුව ජම් ජදක ජවන්වකර 

හඳුනාගතහැකිය. 4.33 රූපජේ ජම් 

ජදකම දක්වා ඇත. 

4.3.2.4       ට්රාන්සිස්ෙ ය ස්විචයල තෙස 

   සුිචයක් ක්රියාත්මක කිරීජම්දී සමහර අවසේථාවල ිදුලි පුළිඟුවක් 

පැනනගින අතර එමගින්ව ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත බාධාවන්වද (Radio 

Frequency Interference) ඇතිජවයි. ට්රාන්වසිසේටරයක් සේිචයක් ජලස 

භාිත කිරීජමන්ව එම තත්වය මගහැරිය හැකිය. 
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 4.34 රූපජේ දැක්ජවන පරිපථජේ සුදුසු පරිදි ප්රතිජරෝධ ජතෝරගත්ිට S සේිචය ිවෘතව ඇතිිට 

ට්රාන්වසිසේටරය පසුනැඹුරු (Reverse bias) අවසේථාජවහි පවතින බැින්ව බල්බය නිවී පවතී. S සංවෘත 

කෙිට R2 මගින්ව එය ජපරනැඹුරු (Forvered bias) අවසේථාවට පත්ජවන බැින්ව C-E ප්රතිජරෝධය ඉතා 

අඩු ජවයි. එිට බල්බයට අවශය ධාරාව ට්රාන්වසිසේටරය හරහා ගලා යයි. නමුත් S සේිචය හරහා ගලා 

යන්වජන්ව මිලි ඇම්පියර කීපයක ජහෝ මයිජක්රා ඇම්පියර කීපයක ධාරාවක් පමණි.  

 

4.4   ට්රාන්ස්ඩූසර් (Transducer) 

ට්රාන්වසේූසර් යනුජවන්ව හඳුන්වවනු ලබන්වජන්ව නවීන ඉජලක්ජට්රානික තාක්ෂණ ක්රමජේදයන්ව අනුව 

නිශේපාදනය කරන ලද උපාංග සමුහයකි. වඩාත් පැහැදිලිව පවසන්වජන්ව නම්, යම්කිසි ශක්ති 

ිජශේෂයකට අයත් සංඥාවක් ජවනත් ශක්ති ිජශේෂයකට අයත් සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කරනු 

ලබන උපාංගයක් ට්රාන්වසේූසර් නමින්ව හැඳින්වජේ. ජමවැනි උපාංග ගණනාවක් පහත දැක්ජේ. 

1. මයිජක්රාජෆෝනය 

2. ශේද ිකාෂණය ජහවත් සේපීකරය 

3. තර්මිසේටරය (Thermister) 

4. පීඩන සංජේදකය (Preasure senser) 

5. ඇන්වජටනාව 

6. සේථාන සංජේදකය (Position senser) 

7. ජේග සංජේදකය (Speed senser) 

8. ප්රකාශ ිදුත් ජකෝශය (Photo electric cell) 

9. ප්රකාශ සංජේදකය (Photo senser) 

       

 

 

෴෴෴෴෴ 
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අභයාස 

4.1   ජවෝල්ට 12 සරල ධාරා සැපයුමක් සමග ජරේණිගත ජලස සිලිකන්ව ඩජයෝඩයක් ඉජලක්ජට්රෝනික 

උපකරණයකට සම්බන්වධ කර ඇත. එම උපකරණජේ අග්ර හරහා පවතින ජවෝල්ටීයතාව ජකාපමණද? 

 ඒ සඳහා ජර්ජම්නියම් ඩජයෝඩයක් භාිත කජෙේ නම් එම ජවෝල්ටීයතාව ජකාපමණද? 

පිළිතර:-  ජවෝ 11.3, ජවෝ 11.7 

 

4.2      ජවෝල්ට 2.1 සේථායි ජවෝල්ටීයතාවයක් යටජත් මිඇ 10ක ධාරාවක් ගන්වනා VFO පරිපථයක් සඳහා  ජවෝ 

6ක DC සැපයුමක් භාිත කරනු ලැජේ. ජම් සඳහා  2.1V, ¼ W ජසනර් ඩජයෝඩයක් භාිත කරන්වජන්ව නම් 

එය තලින්ව යාහැකි උපරිම පසු ධාරාව ජකාපමණද?  

    ජසනර් ඩජයෝඩජේ පසු ධාරාව මිඇ 100 ක් නම්, සිකෙයුත ප්රතිජරෝධකජේ අගය සහ ක්ෂමතාව 

ජසායන්වන. ඒ සඳහා  ප්රාජයෝගිකව ලබාගතහැකි ප්රතිජරෝධකය කුමක්ද?  

    සැපයුම ජවෝ 7 දක්වා ඉහෙ ගියජහාත් ප්රතිජරෝධකජේ ධාරාවත්, ජසනර් ඩජයෝඩජේ පසු ධාරාවත් 

ජකාපමණද? ජමිට ජසනර් ඩජයෝඩයට සහ ප්රතිජරෝධයට තවදුරටත් ආරක්ෂාව සැලජසේද?  එජසේ 

ජනාවන්වජන්ව නම් කෙයුත්ජත් කුමක්ද?  

 

පිළිතර:-  ජසනර් ඩජයෝඩජේ උපරිම පසු ධාරාව = මිඇ 119,  ඕම් 35.45, ජවාට 0.429. 

ප්රාජයෝගිකව ලබාගත හැක්ජක් ඕම් 33 ජහෝ 39වන බැින්වද, ඕම් 33 ගතජහාත් වැඩි ධාරාවක් ගන්වනා බැින්ව 

ඕම් 39 ගැනීම වඩා සුදුසුය. එිට ප්රතිජරෝධකජේ ධාරාව = මිඇ 100 ක් ජේ. එබැින්ව ජසනර් ඩජයෝඩජේ පසු 

ධාරාව = මිඇ 90. 

ජවෝ 7 දක්වා ඉහෙ ගියජහාත් ජසනර් ඩජයෝඩජේ ක්ෂමතාව ජවා 0.24 බැින්ව තවදුරටත් ආරක්ෂාව සැලජසේ. 

ප්රතිජරෝධකය ජවා 1ක් ියයුතය.  

  

පසුගිය ිභාග ප්රශේණ පත්ර වලින්ව උපුටාගත් ප්රශේණ කීපයක් පහත දැක්ජේ. 

4.3  A FET behave as  

 (a)  a current controlled current source. 

 (b)  a variable voltage regulator 

 (c)  a constant voltage regulator 

 (d)  a voltage controlled current source 

(RAE-2000) 

4.4   Which of the following gives very sensitive to the  temperature  changes ? 

 (a)  Transistor (b)  Thermister (c ) Inductor  (d) Capacitor 

 

4.5  Full wave rectifying diode bridge consists of  

    (a) No diodes. (b) 03 Nos diodes. (c ) 02 Nos. diodes. (d) 01 No. diode.    

(RAE-2001) 

 

4.6  In ideal diode has an internal resistance, when forward biased 

   (a) infinite. (b) zero      (c) in kΩ range   (d) in MΩ range                            (RAE-2001) 

 

4.7 A reversed biased PN junction allows 

   (a) current to flow from P to N  (b) none current to flow 

   (c) electrons to flow from N to P (d) none of the above.                             (RAE-2001) 
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4.8    In a forward biased PN junction, the electrons , 

   (a) flow from P to N   (b) flow from N to P  

   (c) remain in the N  region  (d) remain in the P region                            (RAE-2002) 

 

4.9   A varactor diode acts like a variable 

   (a) resistance  (b) voltage regulator (c) capacitance   (d) inductance               (RAE-2002) 

 

4.10   An inverter is an equipment for converting  

    (a)  low frequency to high frequency  (b)  ac to dc 

    (c)  low dc voltage to high dc voltage   (d)  dc to ac                          (RAE- Jun ’96) 

 

4.11  When biased correctly, a zener diode 

    (a)  acts as a fixed resistance              (b)  has a constant current passing through it 

    (c) has a constant voltage across it  (d) never over heats.                                       (RAE-Jun ’96) 

 

4.12    The basic diodes are used for  

      (a)  rectification of ac voltage in power supplies. 

      (b)  demodulating signals in radio receivers 

      (c)  certain logic functions 

      (d)  all the above are correct                            (RAE-June ’96) 

 

 

 

 

Answers 

   4.3     d  4.4        b  4.5       c  4.6      b 

   4.7 b  4.8 b  4.9       c  4.10    d 

   4.11 c  4.12      d 
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ආධුික ගු න්විදුලි ශිල්පය 
5   ැි පිච්තේදය 
රාහක  ෙ ෙල ණ සංතේදි ා , තසතෙලිවිි, ස්ථායි ා , රාහක  ර්ග, මූර්ජනය, සම්තේ ක, තදෝෙක  ර්ග, 

තල සම්තේ ණය, Simplex, Duplex,    

5.1    ගු න්විදුලි ග රාහක– Radio receiver 

ගුවන්විදුලි ග රාහකයක් යනු ගුවන්විදුලි තරංග ලබාජගන, 

ශ රවය සංඛ්යාත තරංග බවට හරවා ශ රවනය කෙහැකි 

තත්වයකට පත්කරන උපකරනයයි. අද ඉතා දියුණු 

තත්වජේ ග රාහක ජවෙඳජපාලින්ව ලබාගතහැකිය. 5.1 

රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව ඉතාමත් සරල ගුවන්විදුලි 

ග රාහකයකි. ජමහි ගුවන්විදුලි තරංග ලබාගන්වනා ජකාටස 

ජහවත් RFජකාටස L-C අනුනාද පරිපථයකි. (L1 සහ C1)    

  

   ඩිජටක්ටර්    පියවර (Detector stage) ජහවත් ිමුර්ජකය (demodulator) මගින්ව ගුවන්විදුලි තරංග 

(RF-wave) ශ රවය සංඛ්යාත තරංග (AF-wave) බවට පරිවර්තනය ජකජර්. එය සිදුජකජරන්වජන්ව D1 

ඩජයෝඩය සහ C2 ධාරිත රකය (capacitor) මගිනි. AF අදියරට අයත් වන්වජන්ව අධික ප රතිබාධනයක් සහිත 

ඉයර්ජෆෝනයකි (high impedance ear phone) ජමයින්ව ලැජබන ප රතිදාන සංඥාව ඉතා දුර්වල එකකි. 

ඊට ජහේතව නම් ජමහි, RF ජහෝ AF වර්ධක ජනාමැති වීමයි. ජමහි ිදුලිය සැපයුමක් පවා ජනාමැත. 

ජමය ක්රියා කරන්වජන්ව ග්රහනය කරන ගුවන්විදුලි තරංගවලින්ව ලැජබන ශක්තිජයනි. 

  ජමවැනි උපකරණයක් ඔබ එකලසේ කෙජහාත් ඉහත දැක්වූ කරුණු සතයයදැයි සැකයක් මතිය 

හැකිය. ඊට ජහේතව අද භාිත ජකජරන සියළුම ිකාශනයන්ව අඩු ෂමතාවයක් සහිත (100 Watts 

FM) ිකාශන වීමයි. මා කුඩාකල (1950-60) පැවති මධයම තරංග ිකාශන, ජමවැනි උපකරණයකින්ව 

ඉතා ජහාඳින්ව ශ රවනය කරන ලදී. එම සම්ජේශක වල ක්ෂමතාව කි.ජවා. 10 ක් පමණ ිය.  

 

5.1.1   ගු න්විදුලි ග රාහක ෙ ෙක්ෂණ (properties of radio receivers) 

ගුවන්විදුලි ග රාහකවල පවතින ප රධාන ලෂණ වනුජේ, සංජේදිතාව (sensitivity), ජසජලක්ිිි  

(selectivity), සහ සේථායිතාවයයි (stability). 

 

5.1.1.1  සංතේදි ා – Sensitivity 

සංජේදිතාව යනු දුර්වල සංඥාවක් ලබාජගන සතටුදායක ජලස පැහැදිලි ශේදයක් සේපීකරජයන්ව 

නිකුත් කිරීමට ඇති හැකියාවයි. ජමය සාමානයජයන්ව සංඛ්යාත්මක ජලස ප රකාශ කරනු ලබන ක්රම 

ජදකක් ඇත. ඒවා නම් 

1.  සංඥා ෙ ත ෝ ා  යන අනුපාතය (signal to noise ratio – S/N) සඳහා ලැජබන අගය 

ජඩසිජබල් (dB) වලින්ව සඳහන්ව කිරීමයි. ජහාඳ සන්වනිජේදන ග රාහකයක (Communication 

Receiver ) S/N අනුපාතය 5~10dB  අගයක් ගනී 

2. සංඥාතේ ප්රබෙ ා ය (signal strength) ජමය මැනීමට ක්රම ජදකකි.  

පෙමුවැන්වන නිරජේක්ෂ අගයකි. එනම් ග්රාහකජේ ඇන්වජටනාජවහි අග්ර ජදක අතර පවතින 

ගු.සං. ජවෝල්ටීයතාවය (RF voltage) මයිජක්රා ජවෝල්ට කීයක්දැයි මැනගැනීමයි. 

සාමාජනයයන්ව ජහාඳ තත්වජේ සන්වනිජේදන ග්රාහකයක සංජේදීතාව 0.2V පමණ ජේ. 

(සාමානය ජර්ඩිජයෝවක  සංජේදීතාව 5V  පමණ ජේ.) 

ජදවැන්වන සාජේක්ෂ අගයකි. සෑම සන්වනිජේදන ග්රාහකයකම සංඥා ප්රබලතාමානයක් (signal 

strength meter / S-meter) සිකර ඇත. ජමය  ක්රමාංකනය කරඇත්ජත් S-unit 1, 2, 3 ....9 
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+10dB, +20dB, +40dB  ආදී වශජයනි. ජමය අර්ථ දක්වා ඇත්ජත් එක්තරා නිරජේක්ෂ 

පරිමාණයකට අනුවය. එනම් සංඥා ප්රබලතාවය 50V වූිට සංඥා ප්රබලතාමානජේ 

පාඨාංකය S-9 වන ආකාරයටය. තවද ජමම අගය  -73dBm යන්වනට සමාන ජේ. ප්රබලතාවය 

හරිඅඩක් ජහවත් 6dB  වලින්ව අඩුවනිට ඊට පහෙ S ඒකකය ලැජේ. එනම් S-8 යනු -79dBm 

සහ 25V යන්වනට සම ජේ.  

ජම් අයුරු ක්රමාංකනය කෙත් සංඥා රජපෝර්තව (signal report – RST code) සඳහා ජදනු 

ලබන්වජන්ව රවනය කරන සංඥාජවහි සාජප්රක්ෂ  ප්රබලතාවයි. 

 

5.1.1.2  තසතෙලිවිි– Selectivity 

ආසන්වන සංඛ්යාත ජදකක් ඔසේජසේ ිකාශණයවන ගුවන්විදුලි සංඥා ජදකක් ජවන්වකරගැනීජම් 

හැකියාව ජසජලක්ිිි යනුජවන්ව අර්ථ දැක්ජේ. සන්වනිජේදන ග්රාහක සහ ආධුනික ගුවන්විදුලි 

උපකරණ වල ජසජලක්ිිි ගුණය ඉතා ඉහෙ තත්වයක පවතී. 

 

5.1.1.3  සේථායිතාවය - Stability 

ගුවන්විදුලි ග රාහක උපකරණයක් යම් සංඛ්යාතයකට සුසර කෙිට එය ජනාජවනසේව සේථාවර ජලස 

පැවතීජම් හැකියාව සේථායිතාවය ජලස හැඳින්වජේ. ජබාජහෝිට සන්වනිජේදන ග රාහක 

(communication receiver) සහ ආධුනික ගුවන්විදුලි සම්ජේ  ේරශකයන්වහි (amateur radio 

transmitter) සංඛ්යාතය තීරණය වන්වජන්ව එහි ඇති ිචලය සංඛ්යාත ජදෝලකය (VFO) මගිනි. 

උෂේණත්වය ජවනසේවීම නිසාත් ජවෝල්ටීයතාවය ජවනසේවීම නිසාත් ජමම VFO පරිපථජයහි සංඛ්යාතය 

අසේථාවර ියහැකිය. ඒ සඳහා පිළියම් ජයදීජමන්ව සේථායිතාවය අචලව පවත්වාගත හැකිය. 

ජබාජහෝිට VFO පරිපථයට සපයන ජවෝල්ටීයතාව නියතව පවත්වා ගැනීම සඳහා ජවෝල්ටීයතා 

නියාමක (voltage regulator) ජයාදාගනී. උෂේණත්වය ඉහෙයාම වැලැක්වීම සඳහා Heat Zink භාිත 

ජකජර් 

 

5.1.2      ගු න්විදුලි ග රාහක  ර්ග 

        1.  පුනර්ජනක ග රාහක (Regenerative Receiver) 

        2. සෘජු පරිවර්තක ග රාහක  (Direct Conversion Receiver) 

        3. සුසර ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත ග රාහක (Tuned RF receiver-TRF) 

        4. සුපර් ජහටජරාඩයින්ව ග රාහක (Supper Heterodyne Receiver) 

        5. ේිත්ව පරිවර්තක ග රාහක (Double Conversion Receiver ) 

 

5.1.2.1   පුනර්ජනක ග රාහක 

(Regenerative Receiver) 

ජමහි ඇන්වජටනාවට ලැජබන සිය-දහසේ ගණනක 

ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත අතරින්ව තමන්වට අවශය සංඛ්යාතය 

පමණක් ජපරා ජවන්වකරගැනීම සිදුජකජරන්වජන්ව L-C 

සුසර පරිපථය මගිනි. එජසේ ජවන්වකරගත් සංඥාව RF 

Amplifier  ජලස දක්වා ඇති   වර්ධකය   මගින්ව  වර්ධනය 

ජකජර්. වර්ධනයවූ ප රතිදාන සංඥාජවන්ව  කුඩා  

ප රමාණයක්  ප රතිජපෝශක (Feed back) මාර්ගය හරහා 

නැවත  

 

5.2 රූපය 
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වර්ධකජේ ප රදාන ජකාටසට ඇතළුවීම ජහේතජකාටජගන වර්ධනය වඩාත් උසසේ මටටමකට ජගන එනු 

ලැජේ. ජමම සිේධිය නිසා ජමය පුනර්ජනක ග රාහකයක් (Regenerative receiver) ජලස 

හඳුන්වවනුලැජේ. ජමහි දෙ සටහනක් 5.2 රූපජේ ඉහෙ ජකාටසින්ව දැක්ජවන අතර, ප්රතිජපෝශන 

අදියජරහි පරිපථය එම රූපජේ පහෙ ජකාටසින්ව දැක්ජේ. ජමජසේ වර්ධනයවූ සංඥාව නැවත 

ඇන්වජටනාවට හරහා අවකාශයට ිහිදී යන බැින්ව අහල-පහෙ ඇති අජනකුත් ග රාහක වලට බාධා 

පමුණුවයි. එම සිේධිය ජමම ක රමජේ ඇති බලවත් අවාසියකි. එබැින්ව අද කාලජේ ජමම වර්ගජේ 

පරිපථ භාිත ජනාජකජර්. 1950 දශකජේ ජම්වා බහුලව දක්නට ලැබුනි. 

 

 

5.1.2.2    සෘජු පරිවර්තක ග රාහක  

         (Direct Conversion Receiver ) 

        CW සහ SSB  සඳහා සතටුදායක තත්වයක් 

ජහාබවන සරල පරිපථයක් සහිත ග රාහකයක 

දෙ සටහනක් 5.3 රූපජේ දැක්ජේ. ජමය 

සෘජුපරිවර්තක ග රාහකය (Direct Conversion 

Receiver) නමින්ව හැඳින්වජේ. 

   ජමහි ඇන්වජටනාජවන්ව ලැජබන සංඥා වලින්ව අවශය  සංඛ්යාතය  පමණක්  RF-tunerජකාටජසහි 

ඇති සුසර පරිපථජයන්ව ජපරා ජවන්වකරජගන RF වර්ධක පියවජර්දී වර්ධනය ජකජර්. එම RF සංඥාව, 

ජදෝලක පියවජරහි නිපදජවන ජවනත් RF සංඥාවක් සමග මිශ රවී ශ රවය සංඛ්යාතයක් බවට පරිවර්තනය 

වීම  Detector-Mixer  අදියජර්දී සිදුජේ. එය වර්ධනයවී සේපීකරයට ජයාමුිම AF අදියජර්දී සිදුජේ. 

ජමහිදී ජදෝලකජේ නිපදජවන සංඥාජේ සංඛ්යාතයත් RF-tuner පියවජර්දී ජපරා ජවන්වකරගන්වනා 

සංඥාජේ සංඛ්යාතයත් යන ජදජකහි ජවනස ශ රවය සංඛ්යාත පරාසජේ පැවතීම ජමහි ඇති 

ිජශේෂත්වයයි. ජමහිදී RF සංඥාවක්, ජදෝලකය මගින්ව නිපදජවන බැින්ව ඉන්ව එක්තරා ජකාටසක් 

ඇන්වජටනාව හරහා බාහිර අවකාශහට ිහිදී යයි. නමුත් එය ඉතා දුර්වල බැින්ව පුනර්ජනක 

(regenerative receiver)  ජමන්ව අජනකුත් ග රාහක උපකරණ වලට බාධා ඇති ජනාජේ. 

 

5.1.2.3    සුසර ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත ග රාහක 

          

  (TRF – Tuned Radio Frequency)      

     ජමය මුල් අවදිජේ ගුවන්විදුලි යන්වත ර 

සඳහා භාිතකර ඇත. ජමහි L-C සුසර 

පරිපථය ගණනාවක් සහිත RF වර්ධක 

පියවර කීපයක් ඇත. ජම්වා ජවනජවනම සුසර කිරීජම් අපහසුව නිසා ජම් ක රමය අභාවයට ජගාසේ 

ඇත.  

5.1. 2.4  සුපර් ජහටජරාඩයින්ව ග රාහක (Super heterodyne Receiver) 

       ගුවන්විදුලි ග රාහක සඳහා වැඩිදියුණු කරනලද ක රමජේදයක් ජමහිදී භාිත ජකජර්. එය පහත 

සඳහන්ව පරිදි පියවර ගණනාවකට ජබදා ජවන්වකෙහැකි අතර ඒ සියල්ලම ඇතලත් සංගෘහිත පරිපථ 

(IC) අද ජවෙඳජපාජල් ඇත.    

1. ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත පියවර (RF stage) 

2. ජදෝලක පියවර (Oscillator stage) 

3. මිශ රකය (Mixer stage) 

4. අතරමැදි සංඛ්යාත පියවර (IF stage) 
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5. අනාවරකය ජහවත් ිමුර්ජකය (Detector) 

6. ශ රවය සංඛ්යාත පියවර (AF stage) 

7. සේවයංක රිය ලාභ පාලකය (AGC) ජහවත් සේවයංක රිය  

    ශේද පාලකය   

 

5.1.2.4.1  ගු.සං.පිය   (RF stage) 

   ජමහිදී වැදගත් කාර්යයන්ව ජදකක් සිදුජකජර්. පෙමුව ජකජරන්වජන්ව ිිධ සංඛ්යාත වලින්ව සමන්විත 

ගූවන්විදුලි සංඥා රාශියක් අතරින්ව තමන්වට අවශය සංඛ්යාතය පමණක් ජවන්වකරගැනීමයි. ජම් සඳහා 

LC සුසර පරිපථයක් භාිත ජකජර්. ජදවැන්වන නම් ඉතා දුර්වල තත්වයක පවතින එම සංඥාව 

වර්ධනය කිරීමයි. ජමම ක රයිාව ට රාන්වසිසේටර ජහෝ කපාට (valve or vacuum tube) සහිත වර්ධක මගින්ව 

සිදුජකජර්. සමහර සන්වනිජේදන ග රාහකයන්වහි (Communication Receiver) ඇන්වජටනාජවන්ව ලැජබන 

දුර්වල සංඥාව පෙමුව වර්ධනය කිරීම සඳහා අමතර ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත වර්ධක (RF Amplifier) 

පරිපථයක්ද ජයාදාගනී. 

 

5.1.2.4.2  ජදෝලක පියවර (Oscillator stage) 

ජදෝලක පියවජරහිදී අළුත් ගුවන්විදුලි තරංගයක් නිපදජවන අතර එහි සංඛ්යාතය තීරණය 

ජකජරන්වජන්ව කාන්වඩ ජදකකින්ව සමන්විත ියුනිං ජකාන්වජඩන්වසරයක (double gang tuning condenser) 

එක් ජකාටසක් මගිනි. එහි අජනක් ජකාටස ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත පියවජර්, කලින්ව සඳහන්ව කරනලද LC 

සුසර පරිපථජේඇති ිචලය ධාරිත රකයයි. 

ජමහි ඇති ඉතාම වැදගත් කරුන වනුජේ ජමම පියවර ජදජක් ප රතිදාන සංඥා (output signals) වල 

සංඛ්යාතයන්වහි ජවනස සෑමිටම නියත අගයක් ජලස පවත්වා ගැනීමයි. 

 

5.1.2.4.3     මිශ රක පියවර (Mixer stage) 

5.6 රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව ප රාජයෝගික පරිපථයක් තල එක් එක් පියවර අන්වතර්ගත කරඇති 

ආකාරයයි. 

 
ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත පියවජර්දී ජපරා ජවන්වකරගත් සංඛ්යාතජේ  සංඥාවත්, ජදෝලක පියවජර්දී 

නිපදජවන ගුවන්විදුලි  සංඛ්යාතය සහිත සංඥාවත් යන ජදක මිශ රවී වර්ධනයවීම, මිශ රක පියවජර්දී සිදු 

ජවයි. එබැින්ව එහි ප රතිදාන සංඥාජවහි පහත සඳහන්ව සංඛ්යාත පවතී. 
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1.  f1 

2.  f2 

3.  (f1-f2)  ජහෝ   (f2-f1)   

4.  (f1+f2)   

සාමානයජයන්ව ජමහි පරිපථ සැලසුම් කරන්වජන්ව f1 ට වඩා f2 ිශාල වන අයුරුය.  එබැින්ව ඉහත 3 

වැනි සංඛ්යාතය වනුජේ (f2-f1) යන්වනයි. තවද ජමම සංඛ්යාතය අතරමැදි සංඛ්යාතය (Intermediate 

frequency - IF) ජලස හැඳින්වජේ. 

උදාහරන ජලස  RF පියවජර්දී ජපරා ජවනකරගත් සංඛ්යාතය 1000 kHz ජලසද, ජදෝලක පියවජර්දී 

නිපදවූ සංඛ්යාතය 1455 kHz ජලසද ගතජහාත්, 

  f1 = 1000 kHz 

  f2 = 1455 kHz 

  f2-f1 = 455 kHz 

එනම් අතරමැදි සංඛ්යාතය කි.හ. 455 ක් ජවයි.  සම්මතයක් ජලස සෑම ගුවන්ව ිදුලි යන්වත රයකම IF 

සංඛ්යාතය ජලස ගනුලබන්වජන්ව කි.හ. 455 ට ඉතා ආසන්වන අගයකි. සමහර සන්වනිජේදන ග රාහක වල 

IF ජලස කි.හ. 735 ගනු ලැජේ. 

 

5.1.2.4.4   අතරමැදි සංඛ්යාත පියවර (IF – stage) 

ජබාජහෝ ගුවන්විදුලි ග රාහකවල අතරමැදි සංඛ්යාත පියවර ජදකක් ජහෝ තනක් ඇත. සන්වනිජේදන 

ග රාහකයන්වහි (Communication Receiver) ඊටත් වැඩි ගණනක් ඇත. ඒ සෑම පියවරකම ප රධාන වශජයන්ව 

උපාංග ජදකක් ඇත.  

ඒවා නම්, 

 1. IF පරිනාමකය    

 2. වර්ධකයක් ජලස ට රාන්වසිසේටරයක් ජහෝ කපාටයක් 

IF පරිනාමකය යනු සරල LC සුසර පරිපථයකි. එය  450 – 465 kHz අතර සංඛ්යාතයකට සුසර කෙහැකි 

වනජලස සකසේ කරඇත. ජමම සංඛ්යාත පරාසයතල ජලාව කිසිම රටක ගුවන්විදුලි ිකාශන කිසිවක් 

ක රියාත්මක ජනාජකජර්. ට රාන්වසිසේටරය ජහෝ කපාටය වර්ධකයක් ජලස ක රියා කරයි.ජම් අනුව සෑම 

අතරමැදි සංඛ්යාත පියවරකදීම අවශය සංඛ්යාතජේ සංඥා පමණක් ජපරා ජවන්වකර වර්ධනය කරන 

අතර අනවශය සංඛ්යාත ප රති ක්ජශේප කිරීමක් සිදුජවයි. ජමය සුපර්ජහටජරාඩයින්ව ක රමජේ අන්වතර්ගත 

වැදගත්ම කාර්යයක් ජවයි. 

 

5.1.2.4.4.1    ප රතිබිම්බ සංඛ්යාත බාධක (Image Frequency Interference) 

     ජසජලක්ිිි යනුජවන්ව අදහසේ කරන්වජන්ව ශ රවනය කිරීමට අවශය සංඛ්යාතයට බාධා 

පැමිණියහැකි, ඒ අසල සංඛ්යාත වල පවතින සංඥා මැඩපැවැත්වීමයි. නමුත් මීට ජවනසේ ආකාරජේ 

බාධා සමූහයක් පවතී. ඒවා ප රතිබිම්බ බාධක ^image interference& ජලස හැඳින්වජවයි. 

 

1 (Second order intermodulation) 

   යම් සංඛ්යාතයක් (wanted signal) ලබාගැනීමට උත්සාහ කිරීජම්දී ජදෝලක පියවජරහි (local oscillator 

stage) නිපදජවන සංඛ්යාතයට ආසන්වන ප රබල සංඥාවක් ලැජබන අවසේථාවකදී, එම සංඥාව සහ 

අවශය සංඛ්යාතය මිශ රවී IF සංඛ්යාතයට ඉතා ආසන්වන සංඛ්යාතයක් මිශ රක පියවරට ලැජබන බැින්ව 

එය වර්ධනයවී ඉදිරියට යයි. 
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    උදාහරන ජලස IF = 460 kHz ජලසද, අවශය සංඛ්යාතය 700kHz ජලසද, ගනිමු. ජමිට ජදෝලක 

පියවජරහි නිපදජවන්වජන්ව 1160kHz (460 + 700 = 1160) යන සංඛ්යාතයයි. ජමම අවසේථාජේදී 1162kHz 

යන ප රබල සංඥාව පවතී නම්, 462kHz (1162-700 = 462) යන සංඛ්යාතය IF හරහා ජගාසේ වර්ධනය ජේ.   

 

2. උපරිතාන සේපන්වධ  (Harmonic Beats) 

ජදෝලක පියවජරහි සංඛ්යාතජේ උපරිතානයක් (harmonic) සමග මිශ රවන අනවශය සංඛ්යාතයක් මගින්ව 

IF සංඛ්යාතය ලැජබන අවසේථාවක ජමවැනි ප රතිබිම්බ බාධක හටගනී. උදාහරන ජලස අවශය 

සංඛ්යාතය 700kHz ජලස ගනිමු. ජමිට ජදෝලකජේ සංඛ්යාතය 1165kHz වන අතර එහි උපරිතානයක් 

වන 2330kHz (1165 x 2 = 2330) සංඛ්යාතය ජදෝලකජයන්ව නිකුත් ජේ නම්,  2795 kHz (2795 – 2330 = 465) 

ජහෝ 1865kHz (2330-1865 = 465) යන සංඛ්යාතයක සංඥාවක් පවතී නම් එය සමග මිශ රවී  

IF සංඛ්යාතය ලැජබන බැින්ව ඉන්ව බාධාවක් හටගනී. 

 

5.1.2.4.5   අනාවරකය (Detector) ජහවත් ිමුර්ජකය (Demodulator) 

අනාවරකජේ කාර්යභාරය වනුජේ ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත පරාසජේ පවතින IFතරංගය, ශ රවය සංඛ්යාත 

(AF)  පරාසජේ පවතින තරංගයක් බවට පත්කිරිමයි.  5.7-රූපජයන්ව දැක්ජවන පරිදි අවසාන අතරමැදි 

සංඛ්යාත පියවජරහි ඇති IF පරිනාමකය IFT ජලස දක්වා ඇත. එහි ප රතිදාන සංඥාව RF-signal යනුජවන්ව 

රූපජේ දක්වා ඇත. එය ශ රවය සංඛ්යාතයට අනුව ිචලනයවන IF සංඛ්යාතජයන්ව යුත් ප රතයාවර්ත 

ධාරාවකි. ඩජයෝඩයහරහා යාජම්දී අර්ධ තරංග සෘජුකරනයට (half wave rectification) භාජනයවී, 

සේපන්වධ (beats)  සහිත සරල ධාරාවක් බවට පත්ජවන නමුත් එම ධාරාව ිචලනය වන්වජන්ව 

ආරම්භක සංඥාජේ ඇති ශ රවය සංඛ්යාත තරංගයට අනුවය. ජමම සරල ධාරාව C1 ධාරිත රකයට 

සම්බන්වධ වීජම්දී සුමටනය (smoothing) වීම ජහේතජකාටජගන සේපන්වධ සේවභාවය අජහෝසිවී ශුේධ ශ රවය 

සංඛ්යාත තරංගයක් (Pure AF wave) බවට පත්ජවයි. 
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5.1.2.4.6    ශ රවය සංඛ්යාත පියවර (AF stage) 

ඉහත සඳහන්ව ශුේධ ශ රවය සංඛ්යාත තරංගය ඉතා දුර්වල මටටමක පවතින බැින්ව සේපීකරයකට 

ජයාමුකිරීමට තරම් ප රමාණවත් ජනාජේ. එබැින්ව එය ශ රවය සංඛ්යාත වර්ධකය (AF amplifier) මගින්ව 

අවශය ප රමාණයට වර්ධනය ජකජර්. 

 

5.1.2.4.7   සේවයංක රිය ලාභ පාලකය (Automatic Gain Control – AGC) 

ිශාලදුරක සිට පැමිජණන ගුවන්විදුලි තරංගවල ප රබලතාවය ජබාජහෝිට ිචලනයවන බැින්ව නිතරම 

ශේදය අඩුවැඩි ජවමින්ව පවතී. ජබාජහෝිට ජමයට ජහේතව වන්වජන්ව එකම සම්ජේ  ේරෂකජයන්ව නිකුත්වූ 

තරංගයක් මාර්ග ජදකක් ඔසේජසේ පැමිනීජම්දී සිදුවන කලාඅන්වතරයයි. 5.8 රූපජයන්ව ජම් බව පැහැදිලි 

ජේ.  A හා B යනු එවැනි තරංග ජදකකි.  රූපජේ උඩ ජකාටසින්ව දැක්ජවන්වජන්ව ඒවා  

 
  

එකම කලාජේ පිහිටන අවසේථාවකි. C යනු ඒවාජේ සම්ප රයුක්තයයි. එය ඒවාජේ එකතව ජලස උපරිම 

ප රබලතාවක් ජපන්වනුම් කරයි. රූපජේ පහෙ ජකාටසින්ව දැක්ජවන්වජන්ව A සහ B ප රතිිරුේධ කලාජේ 

පිහිටන අවසේථාවකි. ජමහිදී ඒවාජේ අන්වතරය සම්ප රයුක්තය ජලස D වලින්ව දැක්ජවයි. එය අවම 

ප රබලතාවකින්ව යුක්ත ජවයි. 

ජමම සිේධිය මිනිත්තවකට කීප වරක් සිදුජවන බැින්ව ශේදය අඩු-වැඩි ජවයි. සේවයංක රිය ලාභ පාලක 

පරිපථජයන්ව සිදුවන්වජන්ව සේපීකරයන්ව නිකුත්වන හෙ එකම ප රමාණයකින්ව පවත්වා ගැණීමයි. ඒ සඳහා 

අනාවරක අදියජරන්ව  (detector stage) නිකුත්වන ශ රවය සංඛ්යාත ජවෝල්ටීයතාවය (AF voltage) සියළුම 

අතරමැදි සංඛ්යාත අදියරයන්වහි අඩංගු වර්ධක පරිපථයන්වහි නැඹුරු ජවෝල්ටීයතාව (biasing voltage) 

සඳහා ජයාමු ජකජර්. එජසේ ජයාමුකර ඇත්ජත් AF තරංගය දුර්වල වනිට IF අදියරයන්වහි වර්ධක 

සාධකය (Amplification Factor) වැඩිවන අයුරුය. එබැින්ව AF තරංගය ප රබල වීමත් සමගම එය 

සේවයංක රියව දුබල කරවයි. එජමන්වම AF තරංගය දුබල වීමත් සමගම එය සේවයංක රියව ප රබල කරවයි. 

එබැින්ව අවසානජේ නිකුත්වන හෙ ජබාජහෝ දුරට එකම මටටමක පවතී. නමුත් ජමහිදී එක් අවාසියක් 

සිදුජේ. එනම් ලැජබන තරංගය දුර්වල වනිට ජඝෝෂා මටටමද (noise level) අනවශය ජලස වර්ධනය 

වීමයි. එබැින්ව සෑමිටම ජඝෝෂාව අඩු-වැඩි ජවමින්ව පවතී. ජඝෝෂා සීමා (noise limiter) පරිපථයක් මගින්ව 

ජමම අපහසුතාවය තරමක් දුරට මගහැරියහැකිය. 
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5.1.2.5  සන්වනිජේදන ග්රහක (communication receiver) 

 
     ගුවන්විදුලි ිකාශණ (broadcast) සඳහා භාිත කරනු ලබන්වජන්ව අධිබලැති සම්ජේශකයන්වය. 

එබැින්ව එම සංඥා ග්රහනය කරගැනීමට එතරම් සංජේදී ග්රාහක අවශය ජනාජේ. නමුත් සන්වනිජේදන 

කටයුත සඳහා භාිත කරනු ලබන්වජන්ව අඩුබලැති සම්ජේශකයන්වය. ඊට ජහේතව එවැනි සන්වනිජේදන 

ජබාජහෝිට සිදුජකජරන්වජන්ව සේථාන ජදකක් අතර පමණක් වීමයි. එහිදී දිශානති ඇන්වජටනා 

(directional antenna) භාිතජයන්ව සක්රිය ිකිරණ ක්ෂමතාව (ERP) වර්ධනය කරමින්ව අවශය දිශාවට 

පමණක් සංඥා වර්ධනය කරගතහැකිය.  ජකජසේ ජවතත්, සන්වනිජේදන ග්රාහකවල සංජේදිතාව වර්ධනය 

කරගැණීම සඳහා ක්රමජේද කීපයක්ම භාිතයට ගැජන්ව. මින්ව වඩාත්ම ජනප්රිය වන්වජන්ව double 

conversion supper heterodyne ක්රමජේදයයි.  

 

5.1.2.5.1   සේපන්වධ සංඛ්යාත ජදෝලකය (beat frequency oscillator – BFO) 

     AM සංඥා ලබාගන්වනා සාමානය ග්රාහකයකට CW  සංඥාවක් රවනය ජේ යයි සිතමු. එනම් වඩා දියුණු 

සන්වනිජේදන ග්රාහකයක් (communication receiver) AM සංඥා ලබාගැනීමට සැකසූ අවසේථාවකි. ජමිට 

CW  සංඥාවට අනුරූප ජඝෝෂා හෙක් මිස, සංගීතමය සේවරයක් රවනය ජනාජේ. ඊට ජහේතව, ලැජබන 

සංඥාව මූර්ජනය ජනාකරනලද වාහන තරංගයක් (unmodulated carrier wave) පමණක් වීමයි.  

ග්රාහකය තල ජහෝ ඒ අසල ඇති RF ජදෝලකයක් මගින්ව ඉහත කී  CW  සංඥාවට වඩා සුළු වශජයන්ව ජවනසේ 

වූ සංඛ්යාතයක් සහිත ගුවන්විදුලි තරංගයක් නිකුත් ජේ නම් එම තරංග ජදක මිර වීජමන්ව සෑජදන සේපන්වධ 

(beats) මගින්ව කණට ඇජසන සංගීතමය සේවරයක් නිකුත් ජේ. 

   උදාහරණයක් ජලස 7055kHz සංඛ්යාතය සහිත CW  සංඥාවක් ලැජබනිට 7056kHz සංඛ්යාතය සහිත 

සංඥාව ජදෝලකජයන්ව නිකුත්ජේ නම් ඒ ජදක මිරවූිට 1000Hz (7056-7055 = 1kHz) සංඛ්යාතජේ රවය 

සංඛ්යාතය සහිත හෙක් නිකුත්ජේ. එනම් CW  සංඥාව ඉතා මිහිරිව රවනය ජේ. 

   ජම් අයුරුම මිනිසේ කටහෙ සහිත SSB සංඥාවක්ද පැහැදිලිව රවනය කෙහැකිය. ඉහත කී ජදෝලකජයන්ව 

නිකුත්වන සංඥාව ග්රාහකජේ IF අගයට ආසන්වන අගයක් වූජේ නම් එය වරින්වවර සුසර කිරීමක් අවශය 

ජනාජේ. ඊට ජහේතව නම් ජදෝලකජයන්ව නිකුත්වන සංඥාව IF වර්ධකය තලට රිංගා යාම නිසා එය IF 

තරංගය සමග මිර වීජමන්ව ඉහත සිදුවූ ජේම සිදුවීමයි. එබැින්ව සන්වනිජේදන ග්රාහකතල, IF සංඛ්යාතට 

සේවල්පයක් (කි.හ. 1 ක් පමණ) අඩු ජහෝ වැඩි සංඛ්යාතයක් සහිත  BFO පරිපථයක් සේථාපිතකර ඇත.  

 

5.1.2.5.2   Product Detector 

        Product detector යනු එක්තරා ආකාරයක මිරක 

පරිපථයකි. එමගින්ව ප්රතිදාන IF සංඥාව සහ BFO පරිපථය මගින්ව 

නිපදජවන RF සංඥාව මිරවී AF සංඥාව සෑදී ප්රතිදානය ජකජර්. 

ජම් සඳහා භාිත ජකජරන ප්රාජයෝගික පරිපථයක් 5.8B රූපජේ 

දැක්ජේ. 
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5.2   මූර්ජනය (Modulation) ,  ිමුර්ජනය (Demodulation)  

  සහ  ාහක   ංගය (Carrier Wave) 

     කිසියම් ආකාරයක ජතාරතරක් (හෙක් ජහෝ ජවන යම් දත්තයක්) ැජගන ජනායන ගුවන්විදුලි 

තරංගයක් වාහක තරංගයක් (Carrier Wave) ජලස හැඳින්වජේ. ජමවැන්වනක් සෑමිටම නියත 

සංඛ්යාතයක් සහිත,  නියත ිසේතාරයක් සහිත සයින ආකාරජේ තරංගයකි. 

 මූර්ජනය (Modulation) 

    සම්ජේශකයක් තලදී වාහක තරංගයකට (carrier wave) යම් ජතාරතරක් මිශ රකිරීම මූර්ජනය නමින්ව 

හැඳින්වජේ. එජසේ මූර්ජනය කිරීම සඳහා භාිත කරන පරිපථය මූර්ජකය (modulator) නමින්ව හැඳින්වජේ. 

 ිමුර්ජනය (Demodulation) 

     ග්රාහකයකට ලැජබන, මූර්ජනය කරනලද තරංගයකින්ව ආරම්භක රවය සංඛ්යාත මූර්ජිත තරංගය 

(Originally modulated wave) ආපසු ලබාගැනීම ිමුර්ජනය නමින්ව හැඳින්වජේ. ජමම ක රියාවලිය මූර්ජනය 

ජමන්ව සරල ක රියාවලියක් ජනාජේ. ඊට ජහේතව නම් ග රාහකයකින්ව ලබාගන්වනා ගුවන්විදුලි සංඥාවල 

පැවතිය හැකි දුර්වලතාවයන්වය. ඒවා ප රධාන වශජයන්ව ජඝෝෂාව (noise) සහ ිකෘතිසංඥා (distorted 

signals) ජේ. ග රාහකවල ජමම දුර්වලතා මැඩපැවැත්වීම සඳහා සුදුසු පරිපථ භාිත ජකජර්.  

 

5.2.1 මූර්ජන වර්ග 

පහත සඳහන්ව අයුරු මූර්ජන වර්ග ගණනාවක් ඇත. 

 1.   ිසේථාර මූර්ජනය (Amplitude Modulation – AM) 

 2.   සංඛ්යාත මූර්ජනය (Frequency Modulation – FM) 

 3.   Single Side Band - SSB 

 4.   Double Side Band - DSB 

 5.   සේපන්වධ මූර්ජනය (Pulse Modulation) 

 6.   කලා මූර්ජනය (Phase Modulation) 

 7.   ජකෝණ මූර්ජනය (Angle Modulation) 

 8.  Slow Scan TV  - SSTV 

 9.   Fast Scan TV -  FSTV 

 10.  ෆැක්සේ (Facsimile – FAX) 

 11.  ජටලිග රෆි (Telegraphy) 

 12. Continuous Wave telegraphy - CW 

 13. Frequency shift keying telegraphy - FSK 

 14.  ජර්ඩිජයෝ ජටලි ටයිේ  (Radio Tele-type – RTTY) 

 

5.2.1.1  ිසේථාර මූර්ජනය (Amplitude Modulation – AM) 

     ිසේථාර මූර්ජනය යන්වන සරලව 

පවසන්වජන්ව නම්, මූර්ජනය සඳහා භාිත 

කරනුලබන ශ රවය සංඛ්යාතජේ තරංගයට 

අනුකූලව, වාහක තරංගජේ ිසේථාරය 

ිචලනය කිරීමයි. ජමය සම්ජේශකයක් 

තල සිදුජකජරන ක්රියාවලියකි. පූර්ණ 

ජලස මූර්ජනය වූ AM තරංගයක 

සම්පූර්ණ ක්ෂමතාවජයන්ව තජනන්ව 

 ජදකක්  පවතින්වජන්ව වාහක තරංගය තලය. 
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           5.9රූපජේ, (a) ජකාටසින්ව දැක්ජවන්වජන්ව RF වාහක තරංග ගණනාවක් සහිත ජකාටසක 

ප්රසේථාරික නිරූපනයකි. එය සෑමිට  සයින  තරංගයකි.  එහි තිරසේ අක්ෂය කාලය වන අතර, සිරසේ 

අක්ෂය ජවෝල්ටීයතාවය ජහෝ ධාරාව නිරූපනය කරයි. රූපජේ (b) ජකාටසින්ව දැක්ජවන්වජන්ව  (a) හි 

දැක්ජවන RF  වාහක තරංගය සමග මිර කිරීමට බලාජපාජරාත්ත වන  රවය සංඛ්යාත (AF) තරංගජේ 

ප්රසේථාරික නිරූපනයයි.  එහි දැක්ජවන්වජන්ව එක තරංගයකි. ජමහි සංඛ්යාතය වාහක තරංගය හා 

සසඳනිට ඉතාමත්ම කුඩා අගයකි. 

          රූපජේ (c) ජකාටසින්ව නිරූපනය වන්වජන්ව (a)  සහ (b) තරංග ජදක මිර වූිට ලැජබන අවසාන 

ප්රතිඵලයයි. එය මූර්ජිත තරංගය ජලස හැඳින්වජේ. AF තරංගජේ ධන අර්ධය ජහවත් පෙමු බාගය මිර වූ 

ිට RF තරංගජේ ිසේතාරය z අගජේ සිට x අගය දක්වා වැඩි ජේ. ඉන්වපසුව එන ජමාජහාජත් AF 

තරංගජේ ජදවැනි අර්ධය, එනම් සෘණ අර්ධය මිර වූ ිට ිසේතාරය y දක්වා අඩුජේ. 

 

5.2.1.1.1     මූර්ජන ප්රතිශතය(percentage of modulation), මූර්ජන සාධකය  (modulation factor) 

මූර්ජන සාධකය යනු මූර්ජන ප්රමාණය මැනගැනීමට ඇති මිම්මකි. එය ප්රතිශතයක් ජලස දැක්වූ ිට 

මූර්ජන ප්රතිශතය ජලස හැඳින්වජේ. ජමය ජදයාකාරයකින්ව දැක්ිය හැකිය. රවය සංඛ්යාතජේ ධන 

අර්ධය සලකමින්ව, එනම් මූර්ජිත සංඥාජේ  උපරිම ිසේතාරය සලකමින්ව ප්රකාශ කරන අගය, ඉහෙ 

මූර්ජන (upward modulation) සාධකය =  (x-z)/z  ජලස හැඳින්වජේ.  

අවම ිසේතාරයට අනුරූප අගය, 

පහෙ මූර්ජන (downward modulation) සාධකය  =  (z-y)/z ජලස හැඳින්වජේ. 

මූර්ජන ප්රතිශ ය  =  100 x මූර්ජන සාධකය % 

 

 

 

5.2.1.1.2      අධි-මූර්ජනය  (Over modulation) 

මූර්ජනය 100% ක් වූිට මූර්ජිත RF තරංගජේ 

සේවරූපය 5.10රූපජේ වම්පස දැක්ජවන ආකාරයට 

පවතී. නමුත් එය 100% ඉක්මවුවජහාත් , දකුණුපස 

රූපජයන්ව දැක්ජවන අයුරු තරංගජයන්ව ජකාටසක් 

කැපී අතරුදහන්ව ජේ. එය අධි-මූර්ජනය නමින්ව 

හැඳින්වජේ. ජමහිදී සිදුවන අවාසි ජදකක් ඇත. 

අතරුදහන්ව වන තරංග ජකාටස ජහේතජකාටජගන 

අවසාන AF  සංඥාජේ ිකෘතිවීමක් හටගැනීජමන්ව 

ශේදය ජනාපැහැදිලි ජේ. ජදවැන්වන වනුජේ ජවනත්  

ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත අනන්වත ගණනක 

ිකාශනයවන ිකෘති සංඥා රාශියක් හටගැනීමයි.  

එමගින්ව ජවනත් ග්රාහක රාශියකට බාධා පමුනුවයි. එබැින්ව අධි-මූර්ජනය ජනාවන සංඥාවක් 

ිකාශනය කිරීම, සියළුම ආධුනික ගුවන්විදුලි ක්රියාකරුවන්වජේ වගකීමකි.  mic gain වැඩි කෙිටද 

ජමය සිදුිය හැකිය. මයිජක්රාජෆෝනය කට ෙඟට ගැනීම ජහෝ ශේදනගා කථාකිරීජමන්වද, ජමම 

දුර්වලතාවය සිදුිය හැකිය.  

 

5.2.1.1.3    මූර්ජන ක්ෂමතාව (Modulation Power) 

    100% ක් මූර්ජනයවූ තරංගයක ක්ෂමතාවය, මූර්ජනය ජනාවූ තරංග වාහකයක ක්ෂමතාවය ජමන්ව 

1.5 ගුණයක් බව ගණිතමය ජලස ජපන්වවා ඇත. 
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  මූර්ජනයවූ තරංගයක් සඳහා ඇන්වජටනාවක් තල ගලායන ධාරාව, පහත දැක්ජවන සූත්රජයන්ව 

ලැජබන බවද, ගණිතමය ජලස ජපන්වවාදී ඇත.  

  Im = I0 (1 + m2 / 2) 

ජමහි Im යනු, මූර්ජනය වූ පසු ඇන්වජටනාජේ ගලන ධාරාවය. I0 යනු මූර්ජනය ජනාවූ තරංගයට 

(එනම් වාහක තරංගය) අනුරූප ඇන්වජටනා ධාරාවයි. ජමහි m යනු මූර්ජන සාධකයයි, ක්ෂමතාව I2 ට 

සමානුපාත බැින්ව, ක්ෂමතාව සඳහා පහත සඳහන්ව සූත්රය ලැජබන බව පැහැදිලි ජේ. 

  Pm  = P0 (1+ m2 / 2) 

ජමහි Pm යනු මූර්ජනය වූ තරංගජේ ක්ෂමතාවයයි. P0 යනු වාහක තරංගජේ ක්ෂමතාවයයි. 

 

උදාහරණ :-  සම්ජේෂකයක් මගින්ව ජවාට 100ක ගුවන්විදුලි වාහක තරංගයක් ඇන්වජටනාවකට 

සපයයි. එය 40% කින්ව මූර්ජනය කෙජහාත් ඇන්වජටනාජවන්ව ිකිරණයවන ක්ෂමතාවය ජකාපමණද? 

  ජමහිදී ඉහත දැක්වූ  Pm  = P0 (1+ m2 / 2)  සූත්රය භාිත කෙ හැකිය. 

ඒ අනුව P0  = 100 සහ  m = 0.4 ජේ. (40% = 0.4)  

එබැින්ව  Pm  = P0 (1+ m2 / 2)  =  100 (1 + 0.42/2 ) = 100(1+0.16/2) = 100 x1.08 = 108 ජවාට 

 

 

  5.2.1.2       සංඛ්යාත මූර්ජන 

 (Frequency Modulation – FM) 

     සංඛ්යාත මූර්ජනය 5.11 රූප සටහනින්ව දක්වා 

ඇත. සංඛ්යාත මූර්ජනජේදී ශ රවය සංඛ්යාත 

තරංගජේ ිසේථාරයට අනුරූපව වාහක තරංගජේ 

සංඛ්යාතය ිචලනය ජේ. AF තරංගජේ එක් 

අර්ධයකදී RF වාහකජේ  සංඛ්යාතය සේවල්පයක් 

වැඩිවන අතර අජනක් අර්ධජේදී, එය සේවල්පයක් 

අඩු ජේ.  

    ජමහිදීද සයිඩ් බෑන්වඩ් නිපදජවන නමුත් එය 

සිදුවන්වජන්ව AM වලදී ජමන්ව ජනාව හාත්පසින්වම 

ජවනසේ ආකාරයකටය.  

     උදාහරන ජලස,  1 kHz  AF තරංග සංඥාවක් ඇසුජරන්ව නිපදජවන FM තරංගජේ 1 kHz පරතරයක් 

සහිත සයිඩ් බෑන්වඩ් අනන්වත ගණනක් නිපදජේ. නමුත් පෙමුවන කීපය හැර අජනක් ඒවාජයන්ව 

ප රචාරණය වන ශක්තිය සීඝ ර ජලස  අඩුවීයන  බැින්ව  ඒවා ජනාසලකා හැරිය හැකිය. ජම් බව 5.12 

රූපය මගින්ව පැහැදිලි ජකජර්. සංඛ්යාත මූර්ජනජේදී ගුවන්විදුලි තරංගජේ ිසේථාරය (Amplitude)  

සැමිටම නියතව පවතී. ඉහත දැක්වූ අයුරු සයිඩ් බෑන්වඩ් අනන්වත ගණනක් නිපදවීම පිළිබඳ ිසේතර, 

ජමම ිෂය සීමාජවන්ව බාහිරව ඇති, බැජසල් ශ රිතය (Bessel Function) මගින්ව පැහැදිලි කෙහැකිය.  

 

5.2.1.2.1    සංඛ්යාත අපගමනය (Frequency Deviation) 

වාහක තරංගජේ සංඛ්යාතජේ සිදුවන ඉහත කී 

ජවනස සංඛ්යාත අපගමනය ජලස හැඳින්වජවයි. 

සංඛ්යාත අපගමනය,  මූර්ජනය සඳහා ජයජදන ශ රවය 

සංඛ්යාත සංඥාජවහි  ඕනෑම අවසේථාවක 

ිසේථාරයයට (Amplitude) සමානුපාතික ජේ. එනම් 

දුර්වල ශේදයකින්ව මූර්ජනය කරනිට සංඛ්යාත 

අපගමනය අූය. ශේදය ප රබල වූිට අපගමනය  
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 වැඩිය. එය අසීමිත ජලස වැඩි වූවජහාත් සම්ජේශණයවන ගුවන්විදුලි තරංගය ිකෘතිවීම නිසා (over 

modulation) ශේදය ජනාපැහැදිලි ියහැකිය.  

 

5.2.1.2.2   මූර්ජන අංකය (Modulating Index) 

සංඛ්යාත මූර්ජනය සඳහා, 

මූර්ජන අංකය = (FM වාහකජේ අපගමනය) / (ඒ සඳහා භාිත කෙ ශ රවය සංඛ්යාතය) 

 

Modulation Index =
Deviation of FM carrier

Audio Frequency producing the deviation 
 

 

5.2.1.3     සිංගල් සයිඩ් බෑන්වඩ් (SSB),ජලෝවර් සයිඩ් බෑන්වඩ් (LSB)සහ  

   අපර් සයිඩ් බෑන්වඩ් (USB) 

     සම්ජේශකය තලදී නිපදජවන වාහක තරංගයක් මූර්ජනය කෙිට එම තරංගජේ පහෙ සීමාව සුළු 

ප රමාණයකින්ව පහෙට දීර්ඝ වන අතර ඉහෙ සීමාව සුළු ප රමාණයකින්ව ඉහෙට දීර්ඝ ජේ. එනම් වාහක 

සංඛ්යාතයට පහළින්ව සහ ඉහළින්ව සංඛ්යාත පරාස ජදකක තීරු ජදකක් හටගනී. ඒවා පිළිජවලින්ව LSB 

සහ USB නමින්ව හැඳින්වජේ. ජමය balance modulator නමැති පරිපථය තලින්ව ගමන්වකිරීජම්දී, වාහක 

තරංගය ඉවත්වී LSB සහ USB යන තරංග ජදක පමණක් ඉදිරියට ගමන්ව කරයි. ඉන්වපසු LSB සහ USB 

යන ජදකින්ව අනවශය එක ඉවත් ජක ජර්. ඕනෑම සංඛ්යාතයක් සඳහා LSB සහ USB යන ජදකින්ව කැමති 

එකක් භාිත කෙහැකිය. නමුත් ආධුනික ගුවන්විදුලි සන්වනිජේදනය සඳහා සම්මතයක් ජලස භාිත 

කරන්වජන්ව 40m තරංග පන්වතිය සහ පහෙ සංඛ්යාත සහිත තරංග පන්වති සඳහා LSB පමණකි.  20m සහ 

ඉහෙ සංඛ්යාත සහිත තරංග පන්වති සඳහා (10m දක්වා) USB පමණක් භාිත ජකජර්. 30m තරංග 

පන්වතිය CW පමණි. 

      උදාහරන ජලස 14.250MHz (14250 kHz) යන 

සංඛ්යාතය සහිත වාහක තරංගයක් 10kHz යන 

සංඛ්යාතජේ ශ රවය සංඛ්යාතයකින්ව මූර්ජනය කර ඇතැයි 

සිතමු. එිට ජමහි පවතින 14250 kHz සංඛ්යාතජේ 

වාහකයට අමතරව 14240 kHz සංඛ්යාතජේ LSB සහ 

14260 kHz සංඛ්යාතජේ USB යන සයිඩ් බෑන්වඩ් ජදකද 

පවතී. ජම්වා අතජරන්ව වාහකයත්, LSB සහ USB යන 

ජදකින්ව එකකුත් ඉවත් කෙිට සම්ජේශකජයන්ව නිකුත් 

වන තරංගයට, සිංගල් සයිඩ් බෑන්වඩ් සම්ජේශනයක් (SSB 

transmission) යයි කියනු ලැජේ. 

 

 

5.2.1.4      SSB  සම්ජේශණජයහි ඇති වාසි අවාසි 

 1. වර්ණාවලිජයහි පිරිමැසීම (Spectrum conservation) 

SSB  තරංගජේ පෙල (Band width) අඩු බැින්ව AM තරංග එකක් සඳහා අවශය සංඛ්යාත පරාසජේ SSB 

තරංග ජදකක් තිබිය හැකිය.  

 

 2. ෂමතා පිරිමැසේම (Power conservation) 

සම්ජේ ශකජේ අවසාන පියවර (Final stage) අඩු ෂමතාවකින්ව ක රියාත්මක කෙහැකිය. උදාහරන ජලස 

ජවාට 400 ක AM සංඥාවක් ජවාට 100 ක SSB සංඥාවකට තලය ජේ. එනම් AM සංඥාවකට වඩා  SSB 

සංඥාවක පවතින ක්ෂමතා වාසිය (power advantage) 4:1 ක් ජේ. 
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 3.  වාහකයට ඇතිවන බාධා (Carrier Interference) 

ජමහි වාහක තරංගය ඉවත්කර ඇති බැින්ව අසල ඇති ජවනත් සංඛ්යාත වල තරංග, වාහකය සමග 

මුසුවීම (heterodyne)  නිසා හටගන්වනා බාධා ඇති ජනාජේ.  

 

 4.  මාර්ග කීපයකින්ව පැමිණීම නිසා සිදුවන ිකෘතිය අඩුවීම 

  (Reduction in multi-path distortion) 

       AM තරංග වල අයනජගෝලීය ප රචාරනජේදී (Ionospheric propagation) සංඥාව දුර්වල වනිට, 

මාර්ග කීපයකින්ව පැමිජණන තරංග මිශ රවීම ජහේතජකාටජගන ිකෘතිවීමක් ජහවත් ජඝෝෂාවක් වැනි 

හෙක් (mush-sound) හටගනී. SSB තරංග සඳහා ජමම අපහසුතාව හටජනාගනී. 

 

 5. එකවර සංඥා ජදකක් ශ රවනය වීම 

AM ජහෝ FM සංඥාවක් ලබාගන්වනා අතරතර එම සංඛ්යාතජේම තවත් එවැනිම සංඥාවක් ලැජේ නම්, 

එක්ජකෝ ඉන්ව එකක්වත් පැහැදිලිව ශ රවනය කෙජනාහැකි ජේ, නැතජහාත්ප රබල සංඥාව පමණක් 

ජහාඳින්ව ලැජබන අතර අජනක ජකාජහත්ම ජනාඇජසේ. නමුත් SSB සංඥාජදකක් එකම සංඛ්යාතජේ 

එකවර ලැජබනිට, ඒ ජදකම පැහැදිලිව ශ රවනය ජේ. 

 

 6.   ිමුර්ජනය කිරීම සහ Hi-Fi  සංගීත ශ රවනය 

SSB ජහෝ CW සංඥා ිමුර්ජනය කිරීම සඳහා BFO (beat frequency oscillator) නමැති RF ජදෝලක 

පරිපථයක් අවශයජේ. ජමහිදී සංඥා ජදකක් මිශ ර වීජමන්ව ිමුර්ජනය සිදුවන බැින්ව Hi-Fi  සංගීත වැනි 

(ිශාල රවය සංඛ්යාත පරාසයක් සහිත ශේද) උසසේ තත්වජයන්ව ශ රවනය කෙජනාහැක.  

 

5.2.1.5  බැෙන්ස් තමාඩියුතල්ෙ ය Balance modulator 

 
 

       ජමාඩියුජල්ටරය ජහවත් මූර්ජක පරිපථය සම්ජේශකයක ඉතාමත් වැදගත් අංගයකි. එහි 

කාර්යභාරය වනුජේ මයිජක්රාජෆෝනයට ඇතල්ජවන ශේද තරංග මගින්ව නිපදජවන රවයසංඛ්යාත 

සංඥාව, (AF signal) සම්ජේශකජයහි නිපදජවන, ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත සංඥාව (RF signal) සමග මිර 
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කිරීමයි. ිසේතාර මූර්ජිත සම්ජේශකයක (AM transmitter) ජමය ජමජසේ සිදුවූවත් SSB සම්ජේශකයක 

ඊට සමගාමීව තවත් වැදගත් කාර්යයක් ඉටුජේ. එනම් වාහක තරංගය (carrier wave) ඉවත් කිරීමයි. 

එබැින්ව එම පරිපථය, ජමාඩියුජල්ටරය ජලස ජනාව බැලන්වසේ ජමාඩියුජල්ටරය ජලස හැඳින්වජේ.  

      බැලන්වසේ ජමාඩියුජල්ටර පරිපථජේ ප්රදාන (input) ජදකක් සහ ප්රතිදාන (output) එකක් ඇත.  

ප්රදාන ජදක නම් රවය සංඛ්යාත ප්රදානය (AF input) සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත වාහක (RF carrier 

input) ප්රදානයයි. ප්රතිදානය වනුජේ, ගුවක්ිදුලි සංඛ්යාත ඩබල් සයිඩිබෑන්වඩ් සංඥාවයි (RF DSB 

signal). 

      බැලන්වසේ ජමාඩියුජල්ටර වර්ග ගණනාවක් ඇත. ඉන්ව කීපයක් ඉහත 5.13A රූපජේ දක්වා ඇත. එහි 

(a) ජකාටසින්ව දැක්ජවන්වජන්ව, ඩජයෝඩ් බ්රිේ ජමාඩියුජල්ටර පරිපථයකි. (b)  ජකාටසින්ව දැක්ජවන්වජන්ව 

ජහාටකැරියර් ඩජයෝඩ් භාිත කරනලද ඩජයෝඩ් බ්රිේ ජමාඩියුජල්ටර පරිපථයකි.  (c) ජකාටසින්ව 

සංගෘහිත පරිපථයක් (IC) ඇසුජරන්ව ජගාඩනැගූ බැලන්වසේ ජමාඩියුජල්ටරයකි. ජමහිදී SL640C යන 

සංගෘහිත පරිපථය භාිත කර ඇත. CA3028A සහ CA3039 යන ඒවාද ජම් සඳහා භාිත කරනු ලැජේ. 

 

5.3    සම්ජේශක (Transmitters)     

       සම්ජේශකයක් භාිත කිරීජම් පරමාර්ථය වනුජේ දුර පිහිි සේථානයකට ැහැන්ව රහිතව යම් 

ජතාරතරක් යැවීමයි. එය කටහෙක්   ජහෝ ජවනත් ශේදයක්, නැතජහාත් ජමෝසේ  ජක්ත පණිිඩයක් 

ජහෝ ජවනයම් ආකාරයකින්ව මූර්ජනය කරනලද  සංඥාවක් ියහැකිය.  

එවැනි සම්ජේශකයක තිබියයුත වැදගත්ම ගුණාංග කීපයක් ඇත. එනම්  

1.  එහි සංඛ්යාතය සේථාවර (stability)  ියයුතය.  

2. අසල ඇති ජවනත් සංඛ්යාත වලට බාධා (Interference) ජනාිය යුතය.  

3. උපරිතාන ිකිරණ (Harmonic radiation) ජනාතිබිය යුතය. 

 

         5.14 රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව සරල සම්ජේශකයක සැලසුම් හයකි. එහි (a) රූපජයන්ව  

දැක්ජවන්වජන්ව සේඵික ජදෝලක පරිපථයකට ඇන්වජටනාවක් සිකරනලද ඉතාමත් සරල සැකැසේමකි. 

සේඵික ජදෝලකයකයක සංඛ්යාතය සේථාවර ජලස පවතී. ජමම සේඵික ජදෝලකය ජවනුවට, සංඥා 

උත්පාදකයක් (signal generator) ඩිේ මීටරයක් (Dip meter or GDO)  ජහෝ ට රාන්වසිසේටරයකින්ව 

සාදාගත් කුඩා ජදෝලකයක් වුවද,  භාිත කෙහැකිය. එවැන්වනක සංඛ්යාතය ජවනසේ කෙහැකිය. (c) 

රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව එවැනි අවසේථාවකි.  (b) සහ (d) රූප වලින්ව දැක්ජවන්වජන්ව RF වර්ධකයක් 

මගින්ව ෂමතාව වැඩිකරන ආකාරයයි. ජමවැනි උපකරණ ඉහල සංඛ්යාතය සඳහා එතරම් සේථායි 

ජනාජේ. එබැින්ව ජබාජහෝ සම්ජේශක වල ජදෝලකය පහෙ සංඛ්යාතයකට සැලසුම්කර, සංඛ්යාත 

ගුණිත (frequency multiplier) පරිපථ එකක් ජහෝ කීපයක් මගින්ව ඉහෙ සංඛ්යාත නිපදවයි.  (e) සහ (f) 

රූප වලින්ව දැක්ජවන්වජන්ව එවැනි අවසේථා ජදකකි. 

        උදාහරණ ජලස 144-146 MHz සංඛ්යාත සහිත සම්ජේශකයක වල ජදෝලකජේ  12 MHz 

සංඛ්යාතයක් නිපදවන අතර සංඛ්යාත ජදගුණ (frequency doublers) පරිපථ ජදකක් සහ සංඛ්යාත 

ජතගුණ (frequency Tripler) පරිපථ එකක් භාිතජයන්ව එය ජදාජලාසේ ගුණයකට නංවනු ලැජේ. 

ජමවැනි ජදෝලකවල උපරිතාන (harmonics) නිපදජවන බැින්ව එය ඇන්වජටනාවට සම්බන්වධ 

කරන්වජන්ව අඩු සංඛ්යාත ජපරහන්ව (Low pass Filter) පරිපථයක් හරහාය. එහිදී ඉහෙ සංඛ්යාත තරංග 

පවතීනම් ඒවා ජපරී ඉවත්ජේ.  
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5.3.1   සේඵඨික ජදෝලක (Crystal Oscillator)  

     නියමිත මිනුම් පවතින අයුරු සියුම් ජලස කපාගත් තිරුවාන (Quartz) සේඵඨිකයක් එක්තරා නියත 

ගුවන්විදුලි සංඛ්යාතයක් ඔසේජසේ සේවභාික ජදෝලන ඇතිකරයි. ජම්වා ඇසුජරන්ව සාදාගත් ජදෝලක 

පරිපථ වල සංඛ්යාතය ඉතාමත් සේථාවර තත්වයක පවතී. ජමවැනි පරිපථයක Q-සාධකය ඉතා ඉහෙ 

අගයක් ගනී. ජමහිදී සිදුවන ක රියාවලිය  “පීජසෝ ිදූත් ආචරනය”  

 

 
5.15 රූපය 

 

(Piezo Electric effect)  නමින්ව හැඳින්වජේ. වැඩි ිසේතර සඳහා 7.3 ජේදය බලන්වන ජමහිදී සේඵඨිකය 

නියමිත සංඛ්යාතජයන්ව කම්පනයවන බැින්ව සුළු ප රමාණයක තාප හානියක්ද සිදුජවයි. එය ඉතා අඩු 

ප රමාණයකින්ව පවත්වා ගැනීම සඳහා ජදෝලක පරිපථය සැලසුම් කෙයුත්ජත් ඉතා අඩු ෂමතාවකින්ව 

ක රියාකරන ආකාරයටය.  

5.15 රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව ප රාජයෝගික සේඵඨික ජදෝලක පරිපථ ජදකකි. ජමහි ඇති උපාංග භාිත 

කෙජහාත් එය ජහාඳින්ව ක රියාකරන අතර සේඵඨිකජේ සඳහන්ව සංඛ්යාතජේ RF සංඥාවක් ප රතිදාන 

සංඥාව ජලස නිකුත්ජේ.  

   රූපජේ වම්පස පරිපථජේ දැක්ජවන පරිදි 7 MHz සේඵිකය සමග 20pF ට්රිමර් ජකාන්වජඩන්වසරයක් 

ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ කෙිට ප්රතිදාන සංඥාජේ සංඛ්යාතය ඉතා සුළු ප්රමාණයකින්ව වැඩි ජේ. 

දකුණුපස පරිපථජේ ඒ ජවනුවට 100pF ට්රිමර් ජකාන්වජඩන්වසරයක් සමාන්වතරගත ජලස සම්බන්වධ කර 

ඇත. එිට ප්රතිදාන සංඥාජේ සංඛ්යාතය ඉතා සුළු ප්රමාණයකින්ව අඩු ජේ.    

  ප රතිදාන සංඥාව ඇන්වජටනාවකට සම්බන්වධ කෙිට මීටර 200ක් පමණ ජහෝ ඊටත් වැඩි දුරකට 

ග රහනය කෙහැකි ගුවන්විදුලි සංඥාවක් ඉන්ව නිකුත්ජේ. ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය හදාරන්වජන්ව නම් 
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අනිවාර්යජයන්වම ජමවැනි පරිපථ සෑදීජම් පලපුරුේදක් ලබාගතයුතමය. ඉන්ව ලැජබන පලපුරුේද, 

කුතහලය සහ මානසික තෘේතිය මිෙ කෙ ජනාහැකිය. 

 

5.3.2   ිචලය සේඵඨික ජදෝලකය (Variable Crystal Oscillator – VXO) 

        සේඵඨික ජදෝලක පරිපථයක සේඵඨිකය සමග ජශේණිගතව ජහෝ සමාන්වතරගත ජලස කුඩා 

ධාරිත රකයක් සම්බන්වධ කෙිට එහි අනුනාද සංඛ්යාතය (resonance frequency)  මඳ වශජයන්ව ජවනසේ 

ජේ. උදාහරන ජලස 3.530 MHz සංඛ්යාතය සහිත සේඵඨික ජදෝලක පරිපථයකට 50 pF ධාරිත රකයක් 

සම්බන්වධ කිරීජමන්ව, එහි සංඛ්යාතය  kHz 3 කින්ව පමණ  ජවනසේ කෙහැකිය. එනම් 3.527 – 3.533 MHz 

පමණ වූ පරාසයක් ලබාගතහැකිය. ජමය සංඛ්යාත ජදගුණ (frequency doubler)  පරිපථයක් මගින්ව 

7.054  -  7.066 MHz යන පරාසයජතක් ජවනසේ කෙහැකිය. ඒ අයුරුම නැවත සංඛ්යාතය ජතගුණ 

කිරීජමන්ව 21.162 – 21.198 MHz යන පරාසය ලබාගත හැකිය. ජමහි ඇති ිජශේෂ වාසියක් වනුජේ එම 

සියළුම පරාසයන්ව ආධුනික ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත පරාසයන්ව තල පැවතීමයි.  

 

ඉහත 5.15 රූපජේ දැක්ජවන පරිපථජේ සේඵඨිකය සමග සමාන්වතරගතව ජහෝ ජරේණිගතව කුඩා 

ිචලය ධාරිත රකයක් (100pF ියුනිං ජකාන්වජඩන්වසරයක්) සම්බන්වධ කෙිට එය ිචලය සේඵඨික 

ජදෝලකයක් ජලස ක රියාකරයි. ජමහිදී ධාරිත්රකය, ජරේණිගතව සම්බන්වධ කෙජහාත් සංඛ්යාතය 

වැඩිජේ. සමාන්වතරගත ජලස සම්බන්වධ කෙජහාත් සංඛ්යාතය අඩුජේ. 

 

5.3.3    ිචලය සංඛ්යාත ජදෝලකය (Variable Frequency Oscillator – VFO) 

සේඵඨික ජදෝලකය, ඉහත සඳහන්වකෙ පරිදි ඉතාමත් අනර්ග තත්වජේ එකක් වුවද ආධුනික ගුවන්විදුලි 

ශිල්පජයහිදී එහි එක්තරා අඩුපාඩුවක් ඇත. එනම් අපට එක් නියත සංඛ්යාතයක් භාිත කිරීජමන්ව 

එතරම් ප රජයෝජනයක් ජනාමැත. ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය සඳහා ජාතයන්වතරව ජවන්වකර දී ඇති 

සංඛ්යාත පරාස තල  ඕනෑම සංඛ්යාතයක් භාිත කිරීජම් පහසුකම ප රජයෝජනයට ගැනීමට නම්, අවශය 

පරිදි සංඛ්යාතය ජවනසේ කෙයුතය. තරංග ප රචාරනජයහි සිදුවන ජවනසේකම්, ෙඟින්ව ඇති සංඛ්යාතවල 

සංඥා වලින්ව සිදුවන බාධා (QRM) ආදිය ජහේතජකාටජගන සංඛ්යාතය ජවනසේ කෙයුත අවසේථාවන්වහි 

ිචලය සංඛ්යාත ජදෝලකය ඉතා අගජන්වය. උච්ච සංඛ්යාත (HF) සහිත ආධුනික ගුවන්විදුලි 

උපකරණවල (Amateur band transceiver - TRX) තිබියයුත අතයවශය අංගයක් වනුජේ VFO 

පරිපථයයි.   ජමවැනි VFO පරිපථයකසංඛ්යාතය තීරණය වන්වජන්ව එහි සේථානගත කරඇති සාමානය LC 

සුසර පරිපථයකිනි. එය ජහාඳින්ව සැලසුම්කර ඇත්නම් සේඵඨික ජදෝලකයක් තරමටම සංඛ්යාත 

සේථායිතාවයක් (Frequency stability) පවතී. මීට අඩශතකයකට පමණ ජපර කාලජේ නිශේපාදිත 

ආධුනික ගුවන්විදුලි උපකරණවල අඩංගු VFO පරිපථ සියල්ල ප රතියම (ඇනජලාේ - Analogue) 

වර්ගජේ වුවද, අද ඉතා දියුණු තත්වජේ සංඛ්යාංක (ඩිගිටල් - Digital) පරිපථ භාිත ජකජර්.  

  

5.3.4 සේපන්වධ සංඛ්යාත ජදෝලක (Beat Frequency Oscillator – BFO) 

        CW  සහ SSB සංඥා ිමුර්ජනය කර රවය සංඛ්යාත සංඥාවක් බවට පත්කිරීම සඳහා ජමම BFO 

පරිපථය භාිත ජකජර්. සාමානය ග්රාහකයක් CW සංඥාවකට සුසර කෙිට රවනය වන්වජන්ව ෂූ-ෂූ 

හෙක් පමණි. එය ජඝෝෂාවක් (Noise) පමණි. එජමන්වම SSB සංඥාවක්, ජනාපැහැදිලි කටහෙක් ජලස 

රවනය ජේ. සන්වනිජේදන ග්රාහක වල අවසාන IF අදියර අසල සේථාපිත කර ඇති BFO පරිපථජේ 

ඇත්ජත් එම IF සංඛ්යාතයට ආසන්වනව ිචලනය කෙහැකි RF ජදෝලකයකි.  

    උදාහරණයක්  ජලස එම IF සංඛ්යාතය 735kHz ජලස ගනිමු. ජමිට BFO පරිපථජේ සංඛ්යාතය 

730kHz සිට 740 දක්වා වූ ිචලය අගයකි. ජම් ජමාජහාජත්දී එය 733 අගජේ පවතී නම්, අවසාන IF 

පරිනාමකය තලට ජේරණයවන ජමම සංඥාව එතල පවතින 735kHz සමග මුසුවී 2000Hz (735-733 = 

2kHz) රවය සංඛ්යාත සංඥාවක් බවට පත්ජේ. එය අපට පහසුජවන්ව රවනය ජේ.  
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5.3.5  සංඛ්යාත ගුණක (Frequency Multiplier) 

     සාමානයජයන්ව RF ජදෝලක පරිපථ සැලසුම් කරනුලබන්වජන්ව පහෙ සංඛ්යාත සඳහාය. එජසේ කරනු 

ලබන්වජන්ව උසසේ සේථායිතාවයක් ලබාගැනීම සඳහාය. මූලික සංඛ්යාතය ඉහෙ අගයක පැවතනජහාත් 

සංඛ්යාතජේ සේථායිතාවය ඉතා පහත් තත්වයකට පත්ජේ. එනම් එය නිතරම ිචලනය ජේ. එබැින්ව 

මූලික සංඛ්යාතය, පහෙ අගයක පවතින පරිදි සැලසුම්කර එය තවදුරටත් ඉහෙ නැංවීම සඳහා 

සංඛ්යාත ගුණක පරිපථ එකක් ජහෝ කීපයක් ජයාදාගනු ලැජේ. උදාහරන ජලස 145.525 MHz 

යනසංඛ්යාතජේ සම්ජේෂකයක් තැනීම සඳහා ජදෝලකයක් නිර්මානය කෙයුත නම් එම අගය 12 න්ව 

ජබදීජමන්ව ලැජබන අගය වූ 12.127083 MHz සංඛ්යාතය සහිත සේඵඨිකයක් (crystal) ලබාජගන 

ජදෝලක පරිපථයක් නිර්මානය කෙයුතය. ඉන්වපසු සංඛ්යාත ජදගුණ පරිපථ ජදකක්ද, සංඛ්යාත 

ජතගුණ පරිපථ එකක්ද, හරහා යැවීජමන්ව එය ජදාජලාසේ ගුණයකින්ව ඉහෙ නැංවූිට අපට අවශයව තිබූ 

145.525 ලැජේ. 12.127083 MHz සංඛ්යාතය සහිත සේඵඨිකයක් ජසායාගත ජනාහැකි නම් ඊට ඉතාම 

ආසන්වන එකක් ලබාජගන කුඩා ිචලය ධාරිත රකයක් සම්බන්වධ කර අවශය සංඛ්යාතට සුසර 

කරගතහැකිය. (5.3.2 ජේදජේ  ිචලය සේඵඨික ජදෝලකය බලන්වන) සංඛ්යාත ගුණක භාිත කරන්වජන්ව 

ජදගුණ ජහෝ ජතගුණ සඳහා පමණි. ඊට ඉහෙ අගයන්ව ගතජහාත් ප රතිදාන සංඥාව ජබාජහෝ දුර්වල ජේ. 

 

5.3.6   RF වර්ධක (Amplifiers) වර්ගීකරනය (උච්ච සංඛ්යාත-HF සඳහා) 

ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත වර්ධක (RF Amplifiers) ෂමතාව (power) අනුව වර්ග තනකට ජවන්ව කෙහැකිය. 

එනම්  

 1.  අඩු ෂමතා සහිත වර්ධක (Low Power amplifier)  ජමම වර්ගයට ඇතලත් වන්වජන්ව ජවාට   

           15 ට අඩු HF සම්ජේශකයන්වය.  

 2.  සාමානය වර්ධක  

     ජවාට 15 සිට 100 දක්වා වූ HF සම්ජේශක ජමම ගනයට ඇතලත් ජවයි. 

 3. ෂමතා වර්ධක (power amplifier) ජනාජහාත් Linear Amplifier 

ජමම වර්ගයට අයත් වන්වජන්ව  HF සඳහා ජවාට 200 ට වැඩි (කි.ජවා. 3 පමණ දක්වා) ෂමතාවක් සහිත 

වර්ධකයන්වය. ඔබ ජමම වර්ගය පාිච්ි කිරීමට අදහසේ කරන්වජන්ව නම් ඔබජේ බලපත රය කුමන 

පංතියට අයත්ද, එහි ජකාන්වජේසි ජමානවාද යන්වන පිළිබඳව සැෙකිලිමත් ියයුතය. තවත් ඉතා 

වැදගත් කරුණක් ඇත. එනම් අසල්වැසියන්වජේ ගුවන්විදුලි යන්වත්ර සහ රූපවාහිණී යන්වත්ර සඳහා 

බාධාවන්ව සිදුජේදැයි ිමසිල්ජලන්ව සිිය යුතය. සමහරිට ජමය බරපතල ප්රශේණයක් ියහැකිය. 

5.3.7 සම්ජේශක සුසර කිරීම (Transmitter tuning and adjustment) 

       සම්ජේශකයක් භාිත කරනිට පෙමුව එහි අවසාන පියවර ජනාජහාත් ෂමතා වර්ධක අදියර 

ඇන්වජටනා පේධතියට ජහාඳින්ව ගැලජපන අයුරු සකසේ කෙයුතය. එජසේ ජනාකෙජහාත් එම 

ජනාගැලපීම (Mis-match) ජහේතජකාටජගන එම පියවජරහි ඇති ට රාන්වසිසේටර, සංගෘහිත පරිපථ (IC) 

ජහෝ කපාට (valve or vacuum tube) රත්වීම නිසා හානි පැමිණය හැකිය. එවැනි අවසේථාවලදී 

ට රාන්වසිසේටර සහ IC ඉතා පහසුජවන්ව හානිවන නමුත් කපාට ජබාජහෝදුරට උෂේණත්වයට ඔජරාත්ත 

ජදයි. සමහර අවසේථාවල කපාට රක්ත තේත වන තරමට රත්ජවයි. 

ජබාජහාමයක් නවීන උපකරණවල ආරෂක පියවරක් ජලස ඉහතකී ආකාරජේ ජනාගැලපීම් ඇතිිට 

හානියක් සිදුජනාවන තරමට ප රතිදාන ෂමතාව සේවයංක්රියව අඩුජකජර්. නමුත් කපාට සහිත පැරණි 

උපකරණවල එජසේ ජනාවන බැින්ව පහත සඳහන්ව අයුරු සුසර කෙයුතය. 

 

 1. ග රිඩ් ියුනිං 

 2. ඇජනෝඩ් ියුනිං 
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 3. ජලෝඩ් ියුනිං 

  

5.3.7.1  ග රිඩ් ියුනිං (Grid Tuning) 

අවසාන අදියජරහි ඇති කපාටජේ පාලක ග රිඩය (control grid) LC අනුනාද පරිපථයකට සම්බන්වධ කර 

ඇත. එය Grid Tank Circuit නමින්ව හැඳින්වජේ. උපරිම ෂමතා ප රතිදානයක් ලබාගැනීම සඳහා එය 

ක රියාකාරී සංඛ්යාතයට (operating frequency) සුසර කෙයුතය.  

 

5.3.7.2   ඇජනෝඩ් ියුනිං (Anode Tuning) 

අවසාන අදියජර් කපාටජයහි ඇජනෝඩයට සම්බන්වධ LC අනුනාද පරිපථය Anode Tank Circuit  නමින්ව 

හැඳින්වජේ. ජමයද ඉහතදී ජමන්වම ක රියාකාරී සංඛ්යාතයට සුසර කෙිට උපරිම ෂමතාවයක් ලැජේ. 

 

5.3.7.3   ජලෝඩ් ියුනිං (Anode Tuning) 

        සම්ජේශකයක භාරය (Load) යනු ඇන්වජටනාවයි. සමහරිට එය ඩමිජලෝඩ් (Dummy Load) 

එකක් ියහැකිය. සම්ජේශකජේ අවසාන අදියජරහි ප රතිදාන RF සංඥාව ඇන්වජටනාව ජවත යවනු 

ලබන්වජන්ව සම්බාධන ගැලපීම් ජාලයක් (Impedance Matching Network)  හරහාය. එජසේ 

කරනුලබන්වජන්ව අවසාන අදියජර් ප රතිදාන සම්බාධනය (out put impedance) ඇන්වජටනාජවහි 

සම්බාධනයට සමාන ජනාවන්වජන්ව නම්, එම සම්බාධන ජදක සම කිරීම සඳහාය. සම්බාධන ගැලපීම් 

ජාල පරිපථයට සම්බන්වධ ිචලය ධාරිත රකයක් ජහෝ කීපයක් සුසර කිරීම, Load Tuning  යනුජවන්ව 

හැඳින්වජේ.  

        සාමානයජයන්ව ආධුනික ගුවන්විදුලි ඇන්වජටනා සාදනුලබන්වජන්ව  ඕම් 50 ක සම්බාධනයක් 

පවතින ජලසය. ඇන්වජටනා ැහැන්වද (Antenna cable or Coaxial cable) නිශේපාදනය කරන්වජන්ව  ඕම් 

50 ක සම්බාධනයක් පවතින ජලසය. සම්ජේශකජයහි ප රතිදාන සම්බාධනය ඇන්වජටනා පේධතිජයහි 

සම්බාධනයට සමාන ජනාවුනජහාත් එහි නිපදජවන මුළු ෂමතාවම ඇන්වජටනාවට ගලා ජනාජගාසේ 

ජකාටසක් ආපසු සම්ජේශකජේ අවසාන අදියර ජවත පැමිජණ්ඩ. එහි ප රිපලයක් ජලස අවසාන 

අදියජර් කපාටය රත්ජේ. සමහරිට එම කපාටය රක්තතේප වී උණුවී යාහැකිය. 

ජමවැනි සම්බාධන ජනාගැලපීම් (Impedance mismatch) හඳුනාගැනීම සඳහා අතයවශය 

උපකරණයක් ඇත. එය සේථාවර තරංග අනුපාත මානය (Standing Wave Ratio Meter) ජනාජහාත් 

SWR මීටරය නමින්ව හැඳින්වජේ.  ජමම SWR අගය 1 සිට අනන්වතය දක්වා වූ අගයක් ගනී. ඉතාම 

ජහාඳින්ව ගැලජේ නම් SWR = 1 ජේ. SWR > 3 නම් භාිතයට නුසුදුසුය. 

 

5.4   ජක්ත සම්ජේශනය (Code Transmission) 

     යම් ජතාරතරක් සම්ජේශනය කිරීම සඳහා, සම්ජේශනය කරනු ලබන වාහක තරංගය කිසියම් 

ආකාරයකට මූර්ජනය කෙයුතය. (5.2 මූර්ජනය බලන්වන) සංඥාව දුර්වල නම් එය ිමුර්ජනය කිරීම 

අපහසුය. එජසේවනිට අවශය ජතාරතරු ග රහනය කරගත ජනාහැකිජේ. නමුත් ජකතරම් දුර්වල 

තරංගයක් වුවද, ඇති-නැති බව හඳුනාගැනීම එතරම් අපහසු ජනාජේ. ජකි වාහකය (short carrier or 

DOT) සහ දිග වාහකය (long carrier or DASH) නමැති සංජක්ත ජදක එකිජනකට ජවනසේ ආකාර 

වලට සම්බන්වධ කිරීජමන්ව ජමෝසේ ජක්තය ජගාඩනගා ඇත.  

      ඉංග රීසි අකුරු 26 ටත් අංක 10 ටත් ිරාම ලකුණු සියල්ලටමත් එකිජනකට ජවනසේ ජක්ත 

සමූහයක් ඇත. එය ජාතයන්වතර ජමෝසේ (International Morse Code) ජක්තය ජලස හැඳින්වජේ. ජම් 

අනුව කරනුලබන සන්වනිජේදන ක රම ප රධාන වශජයන්ව තන්ව වර්ගයකි. 

 1.  ON/Off keying (CW) 

 2.  හෙ මූර්ජිත AM  ජහෝ FM සංඥා (Tone Modulated signal) 

 3. FSK – Frequency shift keying (FM) 
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      On/Off keying යනුජවන්ව අදහසේ කරන්වජන්ව ගුවන්විදුලි තරංග ඇති-නැති අවසේථාවයි. එනම් ජමෝසේ 

යතර එබූිට ජහවත් ඔන්ව කෙිට වාහක තරංගයක් ඇතිජේ, යතර අතහැරියිට,  එනම්  ඕෆේ කෙිට 

තරංගය නැතිජේ. ජමය තත්පර 0.1 ක පමණ කාලයක් එබූිට එය dot නැතජහාත් තිතක් ජහවත් 

ජකි වාහකයක් (short carrier)ජලස හැඳින්වජේ. එජමන්ව තන්වගුණයක කාලයක් ඔබාජගන සිිනිට 

නිකුත්වන සංඥාව dash නැතජහාත් ඉරක්, එනම් දිගු වාහකයක් ජලස හැඳින්වජේ. (5.17 රූපය 

බලන්වන) ජම් ආකාරජේ CW (continuous wave) සන්වනිජේදනය,  අජනකුත් සන්වනිජේදන අභිබවා යන 

වාසි කීපයක් ඇත. ඒවා නම් 

 1.  ජමවැනි සම්ජේශකයක් (CW TX) එකලසේ කිරීම පහසුය. 

 2.  ජමහිදී වැයවන ෂමතාව සාජේෂ ජලස අඩු ප රමාණයකි. 

 3. ජවනත් බාධක (QRM, QRN) මධයජේ වුවද ජමවැනි CW සංඥා සටහන්ව  

     කරගැනීම අපහසු ජනාජේ.  

 

 
5.17 රූපය 

 

5.4.1    Keying Characteristics (shape of the envelope) 

       ජම් සඳහා සුදුසු සිංහල වචනයක් මජේ මතකයට ජනාඑන බැින්ව ඉංග රීසි වචනය එජලසම 

සඳහන්ව කරමි. මින්ව අදහසේ කරන්වජන්ව ජමෝසේ යතර පාිච්ි කිරීජම්දී පැනනගින ගැටළු පිලිබඳව 

සලකාබැලීමයි. ඒවා අතර ඇති ප රධාන ගැටළු පහත සඳහන්වජේ. 

 1. තරංග ජපරමුජන්ව සේවභාවය (shape of the envelop) 

 2. සංඛ්යාතජේ සේථායිතාවය (frequency stability) 

 3. කී-ක්ලික් (Key clicks) 

 4. චර්ේ (Chirp) 

 5. Spacer wave 

 6. ජමෝසේ සීඝ රතාවය (Keying speed) 

 

5.4.1.1  තරංග ජපරමුජන්ව සේවභාවය (Keying speed) 

        cw සම්ජේශනයක ප රතිදාන RF සංඥාව  

ඕසිජලාසේජකෝපයක් මගින්ව පරීෂා කෙිට ජපජනන 

ආකාරය 5.18රූපජයන්ව දැක්ජේ. ජමහිදී 

සම්ජේ  ේරශකජේ ප රතිදාන RF සංඥාව  

ඕසිජකාසේජකෝපජේ සිරසේ ප රදාන අග රයට (input 

terminal) සැපයිය යුතය. ජමහි 5.18   
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රූපජේ (a), (b) සහ (c) යනුජවන්ව දැක්ජවන්වජන්ව cw සම්ජේශකයක තරංග සේවභාවයන්ව තනකි. (a) 

වලින්ව දැක්ජවන්වජන්ව ඉතා ජහාඳ තත්වජේ තරංගයක සේවභාවයයි. ජමහි ඇති වැදගත්ම ිජශේෂත්වය 

නම් එහි නැේම සහ බැසේමට ගතවන කාලයයි. එය මිලි තත්පර 5 සිට 20 වීම ඉතාමත් සුදුසු 

ප රමාණයකි. (b) රූපජේ සෘජුජකෝණී නැේමක් සහ බැසේමක් පවතින නිසා එහිදී ිශාල පරාසයක 

සංඛ්යාත රාශියකින්ව සමන්විත ගුවන්විදුලි තරංග රාශියක් නිපදජේ. ඒ සියල්ල අනවශය ඒවා බැින්ව 

බාධක තරංග (interference wave) ගණයට වැජට. සසේධාන්වතික ජලස සලකාබැලීජම්දී හතැසේ 

තරංගයක් (square wave) යනු සංඛ්යාත අනන්වත ගණනක් සහිත සයිනාකාර තරංග සමූහයක 

එකතවක් බව ගණිතමය සිේධාන්වත ඇසුජරන්ව ජපන්වවාදියහැකිය. ජම් අනුව (b) යනු නුසුදුසු 

ආකාරයකි. (c) වලින්ව දැක්ජවන්වජන්වද එතරම් සුදුසු ආකාරයක් ජනාජේ. එහිදී තරංගජේ නැේම සහ 

බැසේම අධික ප රමාදයක් සහිතව සිදුජේ. එිට කණට ඇජසන්වජන්ව මිහිරි හෙකි. නමුත් එය ජමෝසේ සඳහා 

සුදුසු ජනාජේ. එහිදී dot සහ dash හඳුනාගැනීම අපහසුය. එබැින්ව ජමාසේ සටහන්ව කිරීම තරමක් 

අපහසුය. 

5.4.1.2   සංඛ්යාතජේ සේථායිතාව (Frequency Stability) 

cw සහ ssb සම්ජේශනය සඳහා සංඛ්යාතජේ සේථායිතාව ඉතා වැදගත්ය. සංඛ්යාතය අසේථායි වූිට, 

එනම් වරින්වවන සංඛ්යාතය ජවනසේවනිට, cw සේවරජේ තාරතාව (pitch)  ජවනසේ ජවන බැින්ව 

ජමෝසේ සංජක්ත හඳුනාගැනීම අපහසුජේ. ssb සංඥා ජනාපැහැදිලි ජේ. තරමක ිකෘති වීමක් බඳුය. 

 

 

 

5.4.1.3     කී-ක්ලික් (Key Clicks)  

ජමෝසේ යතර ඔබනිට සහ අතහරිනිට 

අමිහිරි හෙක් (”ක්ලික්” යනුජවන්ව) 

සමහර අවසේථාවන්වහිදී ඇති ියහැකිය.  

යතජරහි අග ර අතර කුඩා ිදුලි පුළිඟුවක් 

පැනීම නිසා ජබාජහෝිට ජමය සිදුජේ.  

එම අග ර අතරට ධාරිත රකයක්  

(0.001 – 0.01μF)    සම්බන්වධ කිරීජමන්ව  ජමම අපහසුතාව  මගහැරිය  හැකිය.  එමගින්ව  එය 

මුළුමනින්වම මගහැජරන්වජන්ව නැති නම් 5.19 රූපජේ දැක්ජවන අයුරු ජචෝක් ජකායිලයක්ද ජරේණිගත 

ජලස සම්බන්වධ කිරීම සුදුසුය. එජලස සම්බන්වධ කෙහැකි ආකාර හතරක් ජමම රූපසටහනින්ව දක්වා 

ඇත. 

 

5.4.1.4    චර්ේ (chirp) 

      සංඛ්යාතජේ අසේථායි බව නිසා ඉහත 5.4.1.2 ජේදජේදැක්වූ ආකාරයට ජබජහෝදුරට සමාන 

ගැටළුවක් මතජේ. ජමෝසේ යතර ඔබනිට සහ අතහරිනිට ප රතිදාන සංඥාජවහි සංඛ්යාතජේ ජවනසක් 

ඇතිවුවජහාත් සේපන්වධ සංඛ්යාතය (beat frequency) ජවනසේවන බැින්ව කණට ඇජසන හජෙහි 

තාරතාව ජවනසේ ජේ. එය චර්ේ (chirp)  නමින්ව හැඳින්වජේ. ජමය ප රධාන වශජයන්ව තන්ව ආකාරයකට 

සිදුජේ. 

1.   ඩීසී ත ෝල්ීය ා තේ අස්ථායි බ  (DC voltage instability) 

       සමහර අවසේථාවල යතර ඔබනිට සම්ජේ  ේරශකයට වැඩි භාරයක් ජයජදන බැින්ව ජවෝල්ටීයතා 

බැසේමක් හටගනී. ඒ ජහේතජවන්ව ජදෝලක අදියජරහි (ජහෝ VFO) ජවෝල්ටීයතාව අඩුවුවජහාත් එහි 

සංඛ්යාතයද, ඒ ජහේතජවන්ව ප රතිදාන සංඛ්යාතයද ජවනසේ ජේ. එිට ශ රවනයවන හජෙහි තාරතාව 

ජවනසේ ජේ. නමුත් ජමම ජවනස සිදුවන්වජන්ව ජමෝසේ යතර ඔබන සෑම ජමාජහාතකම පමණි. එබැින්ව 
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සෑම dot එකකම සහ dash එකකම ආරම්භය අමිහිරි ජලස සිදුජේ. ජමම ගැටළුව මගහැරවීමට නම් 

ජදෝලක පරිපථයට ිදුලි සැපයුම දියයුත්ජත් ජවෝල්ටීයතා නියාමකයක් (voltage regulator) හරහාය.  

 

 

2.  ඇදී යාම (Pulling) 

       ජමෝසේ යතර ක රියාකරවන අතරතර ජදෝලක පියවරට පසුව එන අදියරයන්වහි යම් යම් ජවනසේවීම් 

ජහේතජකාටජගන ජදෝලක පරිපථජේ සංඛ්යාතයට බලපෑම් ඇතිකරනිට ශ රවනය වන ශ රවය 

සංඛ්යාතජේ ජවනසේවීම් නිසා චර්ේ සංඥාවක් (chirpy signal) හටගනී. 

3.  RF ප රතිජපෝශනය 

     සම්ජේශකජේ අවසාන අදියර ජහෝ වැඩි ෂමතාවයක RF සංඥාවක් සහිත අදියරක පවතින සංඥා  

ඕසිජල්ටරයට කාන්වදු වුවජහාත් ජමම ගැටළුව මතියහැකිය. එවැනි අවසේථාවන්ව මගහැරවීම සඳහා  

ඕසිජල්ටරය ජහාඳින්ව ආවරනය (screen) කෙයුතය. එනම් ජලෝහ තහඩුවකින්ව මුළුමනින්වම ආවරනය 

කෙයුතය. තවද එය RF ෂමතා වර්ධක අදියජරන්ව හැකිතරම් ඈත්වන ජලස සිකෙ යුතය. 

 

5.4.1.5   Spacer wave or Back wave 

        cw සම්ජේශකයක ජමෝසේ යතර ිවෘත (key – up) අවසේථාජේද අසල ඇති ග රාහකයකින්ව අඛ්න්වඩ 

වාහකයක් (continuous carrier) ඇතිබව ශ රවනයජේ. එහිදී සිදුවන්වජන්ව සම්ජේශකජේ  ඕසිජල්ටරජයන්ව 

නිකුත්වන සංඥාව ග රහනය වීමයි. නමුත් එය දුරින්ව සිින ජකජනකුට ග රහනය ජනාජේ. සමහර 

අවසේථාවන්වහි දුර සිින ජකජනකුට වුවද එය ජහාඳින්ව ශ රවනය ියහැකිය. එජසේ වුවජහාත්, එය spacer 

wave ජනාජහාත් back wave යනුජවන්ව හැඳින්වජේ. ජමවැනි ජමෝසේ සංඥාවක් සටහන්ව කරගැනීමද 

දුශේකරය.   

ජමම ගැටළුව ඇතිවන්වජන්ව පහත සඳහන්ව එක් දුර්වලතාවයක් ජහේතජකාටජගනය.  

 1. යතර ිවෘත අවසේථාජේ පවා සම්ජේශකය මුළුමනින්වම අක රිය (disable) 

     ජනාවී පැවතීම 

 2.  කපාට සහිත සම්ජේශකයක අවසාන අදියජරහි ඇති කපාටජේ ඉජලක්ජට්රෝඩ  

     අතර ධාරිතාව නිසා RF ශක්තිය කාන්වදුවීම. 

 

5.4.1.6  ජමෝසේ සීඝ රතාව (Keying speed) 

ජමෝසේ සන්වනිජේදනජේදී එහි සීඝ රතාවය ඉතා වැදගත් ජේ. පණිිඩය ලබන්වනාට එය නිවැරදිව සටහන්ව 

කරගැනීමට ජනාහැකි තරම් අධික සීඝ රතාවකින්ව යවනු ලැබුවජහාත් කිසිජවකුටත් ඉන්ව ප රජයෝජනයක් 

ජනාලැජේ. ආධුනික ගුවන්විදුලි ක රියාකරුවන්ව සාමානයජයන්ව භාිත කරන්වජන්ව මිනිත්තවට වචන 10 

සිට 20 යන සීඝ රතාවයක් ජේ.  

ජමය මැනගැනීමට පිළිගත් ක රම ජදකක් ඇත. 

 1.  වචන 100 ක පමණ ජේදයක් එකම  සීඝ රතාවකින්ව යවා  ගතවන   කාලය මැන  

     ගැනීජමන්ව ජහෝ එවැන්වනක් ශ රවනයකර පිටපත් කිරීජමන්ව පසුව ගණනය කිරීම.  

 2. ඉජලක්ජට්රානික්  උපකරණයක්  (Electronic semi automatic key)  භාිත  

     කරන්වජන්ව නම් මිනිත්තවකට යවන dots ගණන 25න්ව ජබදීජමන්ව ලැජබන අගය  

    මිනිත්තවට වචන ගණනට (WPM) සමාන ජලස ගැජන්ව. 

WPM =
dots per minute

25
 

 

5.4.2    ජමෝසේ යතර සි කෙහැකි ක රම (Keying methods) 
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සම්ජේ  ේරශකයකටජමෝසේ යතරක් සම්බන්වධ කෙහැකි ක රම ගණනාවක් ඇත.ඒ සෑම ක රමයකින්වම 

සිදුිය යුත්ජත් යතර පහෙට එබූිට සම්ජේශකජයන්ව RF වාහක තරංගයක් (carrier wave)  නිකුත් 

වීමත්, අතහැරියිට කිසිම තරංගයක් නිකුත් ජනාවීමත්ය.  

 

 

5.4.2.1   අධිජවෝල්ටීයතා සැපයුම් (HT supply Keying) 

ජමය ඉතා ිශේවාසදායී ක රමයකි. ජමහිදී ෂමතා වර්ධකජේ කපාටජේ ඇජනෝඩජේ HT සැපයුම කැඩීම 

සහ සැදීම සිදුජකජරන බැින්ව ආරෂාව සඳහා රිජල් සුිචයක් භාිත කෙයුතය. ඊට සම්බන්වධ 

අඩුජවෝල්ටීයතා සැපයුම ජමෝසේ යතර හරහා ජදනුලැජේ. 5.20 රූපජේ වම්පස දක්වා ඇත්ජත් ජමම 

ක රමයයි. 

 

 
 5.4.2.2  කැජතෝඩ සම්බන්වධතාව (Cathode keying) 

ජමහිදී ජමෝසේ යතර කැජතෝඩය සමග ජරේණිගත ජලස සම්බන්වධ ජකජර්. යතර ඔබනිට කැජතෝඩය 

භූගත වීම නිසා කපාටය සක රියජේ. යතර අතහැරියිට නැවතත් කපාටය අක්රිය ජේ. 5.20 රූපජේ 

දකුණුපස දක්වා ඇත්ජත් ජමම ක රමයයි. 

 

5.4.2.3   ග රිඩයට සම්බන්වධ කිරීම (Grid keying) 

ග රිඩයට ජමෝසේ යතර සම්බන්වධ කිරීජම්දී එය එබූිට අවශය ග රිඩ් නැඹුරු ජවෝල්ටීයතාව ලැබියයුත පරිදි 

සහ එය අතහැරියිට වැඩිපුර සෘණ අගයක් ලැජබන පරිදි සිකෙ යුතය. 5.21 රූපජේ වම්පස 

ජකාටස බලන්වන. 

5.4.2.4    සේක රීන්ව ග රිඩයට සම්බන්වධ කිරීම (Screen grid keying) 

ජමය 5.21 රූපජේ දකුණුපස ජකාටසින්ව දැක්ජේ. ජමහිදී යතර එබූිට සේක රීන්ව ග රිඩයට අවශය ධන 

ජවෝල්ටීයතාව ලැජබන අයුරුත් එය අතහැරියිට සෘණ අගයක් පවතින අයුරුත් සම්බන්වධ කෙයුතය. 
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5.4.2.5       අර්ධ සන්වනායක සම්ජේශක වලට ජමෝසේ යතර සම්බන්වධ කිරීම 

(Keying for solid state transmitter) 

    අර්ධ සන්වනායක සම්ජේශක 

වල  ඕසිජල්ටරයට ජහෝ 

අවසාන අදිරට ජපර ඇති 

ට්රාන්වසිසේටරයට ජමෝසේ යතර 

සම්බන්වධ කෙහැකිය. 5.22 

රූපජේ වම් පැත්ජත් ඇත්ජත් 

කජලක්ටරයට සම්බන්වධ කර 

ඇති ආකාරයයි. කජලක්ටරයට  

 

අවශය නියමිත ජවෝල්ටීයතාවයලැජබන්වජන්ව යතර එබූ ිටය. දකුණු පැත්ජත් රූපජයහි දක්වා ඇත්ජත් 

ජේසේ අග්රයට සම්බන්වධ කර ඇති ආකාරයයි. යතර එබූිට නියමිත ජේසේ නැඹුරු ජවෝල්ටීයතාවය 

ලැජබන බැින්ව ට්රාන්වසිසේටරය ක්රියාත්මකජේ. 

 

5.4.3     (Break-in) 

          Break-in යනු cw (Morse)  සන්වනිජේදනජේ ඇති අතයවශය ගුණාංගයකි. ජමම පහසුකම භාිත 

කරනිට සම්ජේ  ේරශනය කරන අතරතර, යතර අතහැර සිින තත්පර 0.1 ක තරම් සුළු ිරාමයකදී පවා 

අජනක් අන්වතජේ ක රියාකරවන්වනා සම්ජේ  ේරශණය කෙජහාත් එය ශ රවනය කෙහැකි ජවයි. එබැින්ව 

අනවශය ප රමාද මගහැරී යයි.  

 

5.5    (Simplex) 

       ජමය තරමක මතජේදයකට තඩුදුන්ව වචනයකි.  

ANSI අර්ථ දැක්වීම අනුව  එක් සේථානයකින්ව සම්ජේශනය කරනු ලබන සංඥා ජවනත් සේථානයකින්ව ජහෝ 

කීපයකින්ව ග රහනය කිරීම, එනම් එක් දිශාවකට පමණක් ජයාමුවූ සන්වනිජේදනය සිම්ේජලක්සේ (simplex) 

නමින්ව හැඳින්වජේ.  උදාහරණ ජලස ගුවන්විදුලි ිකාශණයන්ව සැලකිය හැකිය. නමුත් ITU අර්ථ දැක්වීම 

අනුව එක සංඛ්යාතයක් ඔසේජසේ ජදජදජනක් අතර සිදුවන සන්වනිජේදනය (Simplex) නමින්ව හැඳින්වජේ. 

උදාහරන ජලස සාමානයජයන්ව අප භාිත කරන VHF සන්වනිජේදනය සඳහා එකම සංඛ්යාතයක් පමණක් 

භාිත ජකජරන අවසේථාව සැලකිය හැකිය. ජමය අප අතර පවතින සාමානය අදහසයි.  

 

5.6    (Duplex) 

      ජමහිදීද පරසේපරිජරෝධී අර්ථදැක්වීම් ජදකකි. 

ජදජදජනක් අතර ජකජරන සන්වනිජේදනයක ජදපැත්තටම එකවර සන්වනිජේදනය කරයි නම් එය 

ඩුේජලක්සේ (duplex communication) නමින්ව හැඳින්වජේ. උදාහරණ ජලස දුරකථනය සැලකිය හැකිය. 

නමුේ අප අ   සාමානයතයන් ප රචලි  අදහස නම් එල සංඛ්යා යල ඔස්තස් සම්තේශනය ක  ත නේ 

සංඛ්යා යල ඔස්තස් ග රහනය කිරීමයි, එනම් ිපීෙ යල තහ ේ ප්රතිවිකාශණයල භ්ාවි  ක න ආකා යයි. 

 

5.7   (Half Duplex) 

        ජමයද ඉහත 5.5 ජමන්ව මතජේදයට තඩුදුන්ව වචනයකි. 
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එක සංඛ්යාතයක් ඔසේජසේ ජදජදජනක් අතර සිදුවන සන්වනිජේදනය Half-Duplex නමින්ව හැඳින්වජේ. 

උදාහරන ජලස සාමානය VHF සන්වනිජේදනය සැලකිය හැකිය. ජමහිදී එක්ජකජනක් PTT ඔබා 

කථාකරනිට තම සම්ජේ  ේ රශකය ක රියා කරන අතර ග රාහකය අක රියව පවතී. PTT අතහැරියිට 

සම්ජේශකය අක රියවී ග රාහකය ක රියාත්මක ජේ. (සාමානය ට්රාන්වසීවරයක් ජහෝ Walkie-Talkie උපකරණ 

ජමනි) 

ITU අර්ථ දැක්වීම අනුව ජමය simplex නමින්ව හැඳින්වජේ. 

 

5.8    (Full Duplex) 

ජදජදජනක් අතර ජකජරන සන්වනිජේදනයක ජදපැත්තටම එකවර සන්වනිජේදනය කරයි නම් එය 

ෆුල්ඩුේජලක්සේ (Full duplex) නමින්ව හැඳින්වජේ. උදාහරණ ජලස දුරකථනය සැලකිය හැකිය. 

 

 

෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴ 
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අභයාස 

5.1    සුපර් ජහටජරාඩයින්ව ග්රාහකයක අතරමැදි සංඛ්යාතය කි.හ. 458 වන අතර ඕසිජල්ටරජයන්ව නිකුත්වන 

සංඛ්යාතය කි.හ. 7518 ජේ. ජමිට ජමම ග්රාහකය සුසර කර ඇත්ජත් කිනම් සංඛ්යාතයකටද? 

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

5.2   ආධුනික ගුවන්විදුලි සන්වනිජේදන උපකරණයක සංජේදිතාව ිය හැක්ජක්, 

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

පැරණි ප්රශේණ පත්ර වලින්ව උපුටාගත් ප්රශේණ කීපයක් පහත දැක්ජේ. 

 

5.3   The term “PTT” means  
(a) Push to talk.    (b) Piezo-electric transducer transistor.  
(c) Phase testing terminal.   (d) Phased transmission transponder 

 
5.4    The “S meter” on a receiver  

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

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

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

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

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

 
5.8     Using voice modulation F3E corresponds to  

(a) FM   (b) PM   (c) DSB  (d) SSB  
 
5.9   Most of the power in an AM signal is in the 
 (a) carrier.  (b) modulating signal.   

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

(c) a dip meter   (d) a reflectometer 
 
5.11  A simultaneous both-way communications is called 
 (a) bi communication. (b) simplex. (c)  full duplex.  (d)  half duplex 
 
5.12     A transmitter supplies 10 kw of carrier power to the antenna . The total  

radiated power with 40% modulation is 
(a) 10.8 kW (b) 11.6 kW. (c) 12 kW. (d) 18 kW.  
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Answers:- 
5.1 – b  5.2 – d  5.3 – a  5.4 – d  5.5 – b   5.6 – a    
5.7 – c   5.8 – a   5.9 – a  5.10 – d  5.11 – a  5.12 – a 

ආධුික ගු න්විදුලි ශිල්පය 

6  ැි පිච්තේදය 
ඒකාල  රැහැන්, ප්රතේග සාධකය, ඇන්තෙනා  ර්ග, සාර් දිශ විකි කය, ධ්රැ ක ප්රස්ථා , හිරුෙප 

6.1     සම්ජේශන ැහැන්ව (Transmission line) 

ඇන්වජටනා පේධතියකට ඇතලත් ප රධාන ජකාටසේ  තනක් නම් කෙහැකිය. ඒවා නම් 

 1. ඇන්වජටනාව 

 2. සම්ජේශන ැහැන (transmission line or feeder line) 

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

ගුවන්විදුලි තරංග නිපදවන්වජන්ව සම්ජේශකයකින්ව වුවද ඒවා වායුජගෝලයට මුදාහරින්වජන්ව 

ඇන්වජටනාජවනි. එබැින්ව එය ඉතාම සුදුසු සේථානයක සුදුසු ආකාරයට සිකෙයුතය. ජපාෙජවන්ව 

තරමක් ඉහළින්ව තිබීම වඩා සුදුසුය. එජමන්වම වෘක්ෂලතා, ජගාඩනැගිලි සහ ජලෝහ ආකෘති වලින්ව 

ඈත්වූ තරමට වඩා ජහාඳය. ඇන්වජටනාව අසල ජගාඩනැගිලි ජහෝ වෘක්ෂලතා ජහෝ ජලෝහ ආකෘති 

පවතී නම් ඉන්ව ිකිරනයවන ශක්තිජයන්ව ජකාටසක් ඒවාට අවජශෝෂනයජේ.  

නමුත් සම්ජේශකය තැබියයුත්ජත් ජගාඩනැගිල්ලක් තල තමාට පහසුම සේථානයකය. සම්ජේශකජේ 

සිට ඇන්වජටනාවට RF ශක්තිය ගමන්ව කරවීම සඳහා සම්ජේශක ැහැන්ව (transmission line) භාිත 

කෙයුතය. ජමම ැහැන්ව ජතෝරාගැනීජම්දීද ිජශේෂජයන්ව සැලකියයුත කරුනු කීපයක් ඇත. එනම් 

1. සම්ජේශක ැහැනින්ව යැියහැකි උපරිම ෂමතාව ජකාපමනදැයි සලකාබැලියයුතය. 

(maximum power or maximum RF current) 

2. එම ැහැනින්ව සිදුවන ශක්ති හානිය    (මීටරයට ජඩසිජබල් dB/m) සලකාබලා සුදුසු අවම 

දිග භාිත කෙයුතය. 

සම්ජේශක ැහැන්ව වර්ග (Types of transmission line) 

ප රධාන වශජයන්ව සම්ජේශක ැහැන්ව තන්වවර්ගයක් ඇත. එනම් 

 1. තනි කම්බියකින්ව සමන්විත සම්ජේශක ැහැන්ව 

 2. සමාන්වතර කම්බි ජදකක සම්ජේශක ැහැන්ව 

 3. ඒකාෂ ැහැන්ව ^coaxial cable& 

 

6.1.1     තනි කම්බියකින්ව සමන්විත සම්ජේශක ැහැන්ව (single wire feeder) 

තනි කම්බියක්, සම්ජේශක ැහැනක් ජලස භාිත කරනිට එයම ඇන්වජටනාවක් ජලස ක රියා කරන 

බැින්ව, සම්ජේශක ැහැනක් ජලස එහි කර්යෂමතාවය ඉතා අඩුය. එබැින්ව ජම්වා අද කිසිජවක් 

සම්ජේශක ැහැනක් ජලස භාිත ජනාකරයි. නමුත් ජමය ඇන්වජටනාවක් ජලස භාිත කෙහැකිය. 

එය පසුව (6.2.2.1) ිසේතර ජකජර්. 

 

6.1.2   සමාන්වතර කම්බි ජදකක සම්ජේශක ැහැන්ව (parallel wire line) 

ජමම සම්ජේශණ ැහැන සමතලිත ැහැනක් (balanced line) ජනාජහාත් ිවෘත කම්බි (open wire) 

ජලස හැඳින්වජේ. ජම්වා ජදවර්ගයකි.  

1. කම්බි ජදකක් සමාන්වතරව පවතින අයුරු පරිවාරක දඬු වලින්ව  (insulating 

Spreaders) ජවන්ව කර ඇත. තම අවශයතාවයට අනුව නිර්මාණය කරගත හැකිය. 

2. කම්බි ජදක සමාන්වතර ජලස එකෙඟ පිහිටන අයුරු ේලාසේික් වැනි පරිවාරක 

ද්රවයයක් තල ගිල්වා නිර්මාණය කර ඇත.  (300 Ohm TV ribbon) 
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සමාන්වතර ිවෘත කම්බි ැහැනක ශක්ති හානිය ඉතා අඩුය. කිජලෝමීටර කීපයක් සඳහා උච්ච සංඛ්යාත 

(HF) සඳහා හානිය ජඩසිජබල් කීපයක් පමණි. VHF සඳහා මීටර 40 කට හානිය 1 dB පමණ ජේ. 

නැමීම් තිබුනතහාේ සැෙකියයුතු හාියල සිදුතේ. තවද, කම්බි අතර පරතරය තරංග ආයාමජයන්ව 

1/20 ට වඩා අඩු ියයුතය.  

6.1.3     ඒකාෂ ැහැන්ව (Coaxial Cable) 

ඒකාෂ ැහැන්ව, එකම අෂයක් සහිත සිලින්වඩරාකාර සන්වනායක ජදකකින්ව සමන්විතජේ. එම 

සන්වනායක ජදක අතර අවකාශය වාතය ජහෝ ජවනත් පාරිදුත් මාධයයකින්ව සමන්විතය. 

ඉහෙ ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත සහිත ධාරා සෑමිටම සන්වනායකජේ පෘෂේඨජේ පමණක් ගමන්ව කරයි. ජමය 

චර්ම ආචරනය (skin effect) ජලස හැඳින්වජේ. එබැින්ව ධාරාව ගලායන්වජන්ව ඇතලත සන්වනායකජේ 

(inner conductor) බාහිර පෘෂේඨජේ සහ පිටත සන්වනායකජේ (braid) ඇතලත පෘෂේඨය ඔසේජසේය. තවද 

ජමහිදී හටගන්වනා චුම්බක ක්ජෂේත ර සන්වනායක ජදක අතර පමණක් හටගන්වනා බැින්ව ඉන්ව පිටතට 

ිකිරනය ජනාජේ. 

6.1.4    සම්ජේශක ැහැන්ව වල ලාෂණික සම්බාධනය (Characteristic Impedance) 

     අනන්වත දිගැති සම්ජේශක ැහැනක් සම්ජේශකයකට සම්බන්වධ කෙජහාත්, එහි ශක්ති හානියක් 

සිදු ජනාජේ නම්, සම්පූර්ණ ශක්තියම එය තලින්ව ගලායයි. එය ජවනුවට එම මුළු ශක්තියම 

අවජශෝෂණය කරගන්වනා ශුේධ ප රතිජරෝධයක් (pure resistance) ඊට සම්බන්වධ කෙහැකි නම් එම 

ප රතිජරෝධජේ අගය, සම්ජේශක ැහැජනහි ලාෂණික සම්බාධනයජලස හැඳින්වජේ. ජමය    “Z0” ජලස 

සාමානයජයන්ව ගනු ලැජේ.  

ශුේධ ප රතිජරෝධයක් යනු ප රතිබාධනයක් ජනාමැති, එනම් ජේරක ගුණ ජනාමැති ප රතිජරෝධයකි. 

(non-inductive resistor) 

 

සම්ජේශකයක ප රතිදාන සම්බාධනයට ජනාගැලජපන  සම්ජේශක ැහැනක් සම්බන්වධ කෙජහාත් 

සම්පූර්ණ ශක්තියම ඇන්වජටනාවට ගලා ජනාජගසේ ඉන්ව ජකාටසක් පරාවර්තනයවී ආපසු සම්ජේශකය 

ජවත පැමිණීම නිසා ඊට හානි සිදුිය හැකිය.ජමවැනි ජනාගැලපීම් (mis-match) ඇත්දැයි පරීෂා කිරීම 
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සඳහා SWR-meter යන උපකරණය භාිත ජකජර්. ඇන්වජටනා පේධතිය ඉතා ජහාඳින්ව ගැලජේ නම් 

SWR=1 ිය යුතය. ඕනෑම ආකාරයක සම්ජේශක ැහැනක් ජරේණිගත ජේරක ගණනාවක් සහ 

සමාන්වතරගත ධාරිත රක ගණනාවකින්ව සමන්විත ජාලයක් ජලස සැලකිය හැකිය. 

සම්ජේශක ැහැනක ලාෂණික සම්බාධනය  Z  ජලසද, එහි  ඕනෑම දිගක් සහිත ජකාටසක ජේරතාව  

L  ජලසද, ධාරිතාව  C   ජලසද ගතජහාත් ඒවා අතර සම්බන්වධතාව පහත දැක්ජවන අයුරු ජේ. 

     Z  = √( L/C  )      

(ජමහි  L  ජහන්වරි වලින්වද  C   ෆැරඞ් වලින්වද ගත් කල  Z  හි ඒකක  ඕම් ජේ. තවද  L මයිජක්රා ජහන්වරි සහ  

C   මයිජක්රා ෆැරඞ් වලින්වද ගතජහාත් එිටද Z  හි ඒකකය  ඕම් ජේ.) 

සැ.යු. සෑම තපා කම  ාතග්ල සඳහන්ක  ඇේතේ ඉහ කී   “ L ” තේ  ා   සහ  “ C  ”ධාි ා  

ස ම්තේශක රැහැතන් ඒකක දිගක තේ  ා  සහ ධාි ා  යන බ ය. නමුේ එය සා දය ප රකාශයකි. මා 

විසින් ප රාතයෝගික  පරීක්ෂා කළවිෙ දලනෙ ෙැබුතන් ඒ සඳහා  ඕනෑම දිගල ුදුු බ ය. 

6.1.4.1     සමාන්වතර කම්බි ජදකකින්ව යුත සම්ජේශක ැහැනක ලාෂණික සම්බාධනය 

6.2 රූපජේ දකුණුපස දැක්ජවන පරිදි 

එක් එක් කම්බිජේ හරසේකඩ අරය r 

ජලසද ඒවාජේ අෂ අතර පරතරය s 

ජලසද ගත්ිට ලාෂණික සම්බාධනය  Z  

ජමම සූත රජයන්ව ලැජේ. 

 Z = 276 Log(s/r)     Ohm  

  

6.1.4.2     ඒකාෂ සම්ජේශකැහැනක ලාෂණික සම්බාධනය 

6.2 රූපජේ වම්පස දැක්ජවන පරිදි ඒකාෂ ැහැජන්ව බාහිර සහ අභයන්වතර සන්වනායක වල 

ිශේකම්භයන්ව පිළිජවලින්ව D සහ d ජේ නම් සහ පරිවාරක මාධයය වාතය නම් ලාෂණික සම්බාධනය  

Z  ජමම සූත රජයන්ව ලැජේ.  

    Z = 138 Log(D/d)     Ohm   

6.1.4.3    ලාෂණික සම්බාධනය මනින්වජන්ව ජකජසේද? 

ජමය 6.3 රූපජයන්ව දක්වා ඇති පරිදි කෙ හැකිය. එය පහත ිසේතරකර ඇත. 

 

ධාරිතාව  C   මැනගැනීම 

මැනීමට අවශය ඒකාෂ ැහැජන්ව මීටර ගණනාවක් 

දිගැති ජකාටසක් ගන්වන. එහි එක් අග රයකට 

ධාරිත රකමානයක් (සමහර මල්ිමීටර වල ජම් 

සඳහා පහසුකම් ඇත.) සම්බන්වධකර අජනක් අග රය 

ිවෘතව තබන්වන. එමගින්ව   C   මැනගත හැකිය. 

(6.3 රූපජේ ඉහෙ ජකාටජසේ දක්වා ඇත.) 
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ජේරතාව  L   මැනගැනීම 

ඉහත භාිත කරනලද ඒකාෂ ැහැජන්ව එක් අග රයක් ජේරතාමානයකට (සමහර මල්ිමීටර වල ජම් 

සඳහා පහසුකම් ඇත.) සම්බන්වධකර අජනක් අග රය ලූහුවත් කර  L  මැනගත හැකිය. 

ඉන්වපසු  Z  = √( L / C  ) යන සූත රයට ආජේශ කිරීජමන්ව සම්බාධනය ගණනය කෙහැකිය. 

6.1.5      ප රජේග සාධකය (Velocity Factor) 

සම්ජේශක ැහැනක සන්වනායක අතර මාධයයක් ජනාපවතී නම්, එනම් එම මාධයය ජලස වාතය 

පවතී නම්, එම ැහැන දිජේ ගමන්ව කරන ගුවන්විදුලි තරංගවල ප රජේගය, රික්තය තල 

(අභයවකාශජේ) ගුවන්විදුලි තරංගවල ප රජේගයම ජේ. (ආජලෝකජේ ප රජේගය). එනම් තත්පරයට කිමී 

3,00,000 ජේ.සන්වනායක ජදක අතර පරිවාරක ද්රවයයක් පවතී නම්, එම මාධයජේ පාරිදුත් 

නියතයට (Dielectric Constant) අනුකූල ජලස එම ැහැන දිජේ ගමන්ව කරන තරංගවල ජේගය 

අඩුජේ. ඊට අනුරූප ජලස තරංග ආයාමයද අඩුජේ. ජම් අනුව සම්ජේශක ැහැන්ව තල තරංගවල 

ප රජේගයත් තරංගආයාමයත් අඩුවන අතර එජසේ අඩුවන අනුපාතය ප රජේග සාධකය ජලස හැඳින්වජේ. 

එම අනුපාතය, ැහැජන්ව සේවභාවය (සන්වනායක වර්ගය, පාරිදයත් ද්රවයය යනාදිය) මත රඳා 

පවතී.ජපාලිතීන්ව සහිත ඒකාෂ ැහැන්ව (coaxial cable) වල ප රජේග සාධකය ආසන්වන ජලස 0.66 ක් 

පමණ ජේ. සමාන්වතරගත සන්වනායක ජදකකින්ව සමන්විත සම්ජේශක ැහැන්වවල ප රජේග සාධකය, 

ආසන්වන වශජයන්ව 0.8 ත් 0.95 ත් අතර අගයක් ගනී. සමාන්වතරගත සම්ජේශක ැහැනක, සැලකියයුත 

පරතරයක් පවතිනිට එය පවත්වාගැන්වම සඳහා පරිවාරක දඬු භාිත කරඇති අවසේථාවන්වහිදී ප රජේග 

සාධකය දෙ වශජයන්ව 0.98 ක් පමණ ජේ. 

උදාහරන ජලස ලාෂණික සම්බාධනය  ඕම් 50ක් වන, RG8A/U, RG58, RG213/U යන ඒකෂ ැහැන්ව 

වල ප රජේග සාධකය 0.66 ක් ජේ. 

උදාහරණයක් ජලස 145.550 MHz සංඛ්යාතය සඳහා වූ අර්ධ තරංග ආයාමය (half wave length) පහත 

සඳහන්ව එක් එක් අවසේථාව සඳහා ගණනය කරන්වන. 

1.   නිදහසේ අවකාශය සඳහා 

2.  සන්වනායකයක් (සිහින්ව ඇන්වජටනා කම්බියක්) සඳහා 

3. RG-58 ැහැනක් සඳහා 

 

ිසඳුම 

1.  නිදහසේ අවකාශජේදී 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. සිහින්ව කම්බියක් සඳහා ප රජේග සාධකය දෙවශජයන්ව 0.95 ක් පමණ ජේ. 

                         එබැින්ව එම දිග = 0.95  x  ½  x  300/145.55  = 0.979 m    = 97.9 cm 

3.  RG-58 ැහැනක් සඳහා ප රජේග සාධකය 0.66 ක් පමණ ජේ.  

එබැින්ව ඒ සඳහා අර්ධ තරංග ආයාමය = 0.66  x  ½  x  300/145.55 

             = 0.6801 m  = 68.01 cm 
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  සමහර අවසේථාවල සම්ජේශක ැහැජන්ව දිග ඉතා වැදගත් ජවයි. උදාහරණයක් ජලස තරංග කාලක 

quarter wave) ඒකාෂ ැහැනක් අවශය වූිට එහි දිග ිය යුත්ජත් තරංග ආයාමය ජමන්ව ¼ ජනාව 

දෙවශජයන්ව 1/6 කි. එය ජමජසේ පැහැදිලි කෙහැකිය. ප රජේග සාධකය දෙවශජයන්ව 0.66 ජහවත් 2/3 

ජලස ගනිමු. ජමිට 2/3 x ¼  =  1/6 ජේ. 

6.1.5.1  ිදුත් දිග (electrical length)මැනීම 

 තරංග ¼ ක ිදුත් දිග ජහෝ තරංග ½ ක 

ිදුත් දිග මැනගැනීම සඳහා ඩිේමීටරය 

භාිතජයන්ව අනුනාද අවසේථාව 

ලබාගතහැකිය. 6.4 රූපජයන්ව ජම් බව 

පැහැදිලිජේ.  

ජමහිදී එක් වටයක් සහිත කම්බි කැබැල්ලක් 

සම්ජේශක ැහැජන්ව ජකෙවරකට 

සම්බන්වධකර ඒ අසලට ඩිේමීටරය ෙං කර 

අනුනාද සංඛ්යාතය ජසායාගත යුතය. 

 ැහැජන්ව අජනක් ජකෙවර ිවෘතව ඇත්නම් ලැජබන සංඛ්යාතය තරංග ¼ ක ිදුත් දිගට සමජේ. 

ැහැජන්ව එම ජකෙවර ුහුවත් කෙජහාත් ලැජබන සංඛ්යාතය තරංග ½ ක ිදුත් දිගට සමජේ.  

6.1.6    සේථාවර තරංග (standing wave) 

සම්ජේශකයක ප රතිදාන සම්බාධනයත් (output impedance), සම්ජේශක ැහැජන්ව ලාෂණික 

සම්බාධනයත්, ඇන්වජටනාජවහි සම්බාධනයත් එකසමාන නම් එය ජහාඳින්ව ගැලජපන (matched) 

පේධතියකි. ජමිට සම්ජේශකජයන්ව නිකුත්වන සම්පූර්ණ ශක්තියම ගුවන්විදුලි තරංග ජලස 

ඇන්වජටනාජවන්ව නිකුත්ජේ. ජමම පේධතිජයහි යම් ජනාගැලපීමක් (mis-match) තිබුනජහාත් 

සම්ජේශකජයන්ව නිකුත්වන තරංග වලින්ව ජකාටසක් ඇන්වජටනාව අසලදී ේවීතීයික තරංගයක් ජලස 

පරාවර්තනය ජේ. ජමම ඉදිරි තරංගය (forward wave) සහ පරාවර්තක තරංගය (reflected wave) යන 

ජදජකහි අන්වතර් ක රියාව ජහේතජකාටජගන සම්ජේශක ැහැන දිජේ සේථාවර තරංගයක් හටගනී. 

6.1.7      සේථාවර තරංග අනුපාතය ( SWR) 

ඉහත 6.1.6 ජේදජේ සඳහන්ව පරිදි සම්ජේශකය සහ ඇන්වජටනා පේධතිජේ කාර්යෂමතාවය උපරිම 

වීමට නම්, සම්ජේශකජේ ප රතිදාන සම්බාධනයත්, (out-put impedance) සම්ජේශක ැහැජන්ව 

ලාෂණික සම්බාධනයත්, (characteristic impedance) ඇන්වජටනාජවහි සම්බාධනයත් එකසමාන ිය 

යුතය. එජසේ ජනාවුවජහාත් සම්ජේශක ැහැජන්ව සේථාවර තරංගයක් හටගන්වනා අතර සම්ජේශනජයන්ව 

නිකුත්වන RF ශක්තිජයන්ව යම් ප රතිශතයක් ඇන්වජටනාව මගින්ව පරාවර්තනය ජේ. (6.1.8 ජේදය 

බලන්වන.)  ජමහි මිනුමක් ජලස සේථාවර තරංග අනුපාතයසැලකිල්ලට ගනුලැජේ. ජමම අගය 

සෑමිටම 1 ට සමාන ජහෝ ිශාල සංඛ්යාවකි. සම්ජේශක ැහැජන්ව ලාෂණික සම්බාධනය  Z0 ජලසත් 

ඇන්වජටනාජවහි සම්බාධනය  Z  ජලසත් ගතජහාත්  

SWR  =   Z0/ Z   ජහෝ Z / Z0   (ජමම 

ජදකින්ව ිශාල අගය) 

පරිපූර්ණ ඇන්වජටනා පේධතියක් සඳහා 

SWR =1 ජේ. 
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ජමම සංසිේධිය තවත් ආකාරයකට 

පැහැදිලි කෙහැකිය. එනම් සම්ජේශක  

ැහැන දිජේ සේථාවර තරංගයක් හටගන්වනාිට, එහි ගමන්වකරන ධාරාවත්, ජවෝල්ටීයතාවයත් 6.5 

රූපජේ දැක්ජවන ආකාරයට ක රමජයන්ව ජවනසේජේ. ජමහිදී උපරිම ධාරාව (Imax) සහ අවම ධාරාව 

(Imin) අතර අනුපාතය ජහවත් උපරිම ජවෝල්ටීයතාව (Vmax) සහ අවම ජවෝල්ටීයතාව (Vmin) අතර 

අනුපාතය SWR අගය ජේ. ජමය සසේධාන්වතිකව ජමජලස පැහැදිලි කෙත් එම අගයන්ව මැනගැනීම 

ප්රාජයෝගික ජලස දුශේකර ජේ. 

උදාහරණ-1:- 

සම්ජේශක ැහැනක ලාෂනික සම්බාධනය  ඕම් 50 කි. ඊට සම්බන්වධ ඇන්වජටනාවක ලාෂණික 

සම්බාධනය, 

(1)  ඕම් 40 කි.   

 (2)  ඕම් 60 කි.   

එක් එක් අවසේථාජවහි SWR අගය ජකාපමණද? 

ිසඳුම 

1.   Z0 = 50 Ω,   Z = 40 Ω 

              SWR = Z0/Z         (Z0> Z බැින්ව) 

 = 50/40 

                       = 1.25 

2.   Z0 = 50 Ω,   Z = 60 Ω 

              SWR = Z/Z0         (Z > Z0 බැින්ව) 

 = 60/50 

                       = 1.2 

උදාහරණ-2:- 

සම්ජේශක ැහැනක පවතින උපරිම සහ අවම ජවෝල්ටීයතාවයන්ව පිළිජවලින්ව ජවෝ 180 සහ 100 ජේ. 

ජමම පේධතිජේ SWR අගය ජකාපමණද? 

ිසඳුම 

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

=  180 / 100 

= 1.8 

 

6.1.7.1      සේථාවර තරංග අනුපාතමානය ( SWR meter) 

     ජමය ඇන්වජටනා පේධතියක SWR අගය මැනගැනීමට භාිත කරන සරල උපකරණයකි.  ඕනෑම 

ආධුනික ගුවන්විදුලි සම්ජේශක සේථානයනක අනිවාර්යජයන්වම තිබියයුත උපකරණයකි. ඇන්වජටනා 

පේධතියක පැනනගින ජදෝශයක් පෙමුජවන්වම දැකගතහැකි වන්වජන්ව ජමම උපකරණජයනි.  

උදාහරණ ජලස   

(1) සම්ජේශක ැහැජන්ව ජහෝ ඇන්වජටනාජවහි ලූහුවත් වීමක් ඇත්නම් ජහෝ 

(2) සම්ජේශක ැහැජන්ව ජහෝ ඇන්වජටනාජවහි ිසන්වධි වීමක් ඇත්නම් ජහෝ 

6.5 රූපය 
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(3) ඇන්වජටනාජවහි ජකාටසක් ගැලවී ඇත්නම් ජහෝ 

(4) ඇන්වජටනාජවහි ජවන යමක් සේපර්ශ ජවමින්ව පවතී නම් 

SWR හි අගය ඉහෙ නගී. ජමම අගය 1 සහ 1.1 අතර පැවතීම ඉතා ජහාඳය. 2 ට අඩු අගයක් වුවද 

වරදක් නැත. නමුත් 3න්ව ඉහෙට යාම සුදුසු නැත. එජසේ වුවජහාත් සම්ජේශකජේ අවසාන RF වර්ධකය 

රත්වීම නිසා හානි පැමිණිය හැකිය.  

 

 

         6.6 රූපජේ පහසුජවන්ව සාදාගතහැකි 

සේථාවර තරංග අනුපාතමානයක පරිපථයක් 

දැක්ජවන අතර මා ිසින්ව සාදාගත්  එවැනි 

උපකරණයක ඡායාරූපයක්  6.7 රූපජයන්ව 

දැක්ජේ. ජම් සඳහා පූර්ණ පරිමාන 

උත්ක්රමනය 100A   පමණ   සංජේදිතාවක්  

සහිත සර්වසම මයිජක්රාඇමීටර ජදකක් ගතයුතය. 10k ිචලය ප්රතිජරෝධ ජදක සඳහා එකම 

ඒකකයක් ජලස සාදා ඇති එකක් (Double gang potentiometer or stereo type volume control) 

ගතයුතය. 

 

6.7 රූපය 

දෘශයාබාධිතයින්ව සඳහා ිජශේෂ SWR මීටරයක් නිපදවා ඇත. ඉන්ව නිකුත්වන ශ රවය සංඛ්යාත නො 

හජෙහි සංඛ්යාතය SWR අගයට අනුකූලව ජවනසේවන බැින්ව ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි අවජබෝධයක් 

ලබාගත හැකිය. 

6.1.8        පරාවර්තක සංගුණකය (Reflection coefficient) 

ඇන්වජටනාව සම්ජේශක ැහැනට පරිපූර්ණ ජලස ගැලපීමක් (perfect matching) ජනාමැතිිට 

ඇන්වජටනාවට ලැජබන ශක්තිජයන්ව ජකාටසක් ආපසු පරාවර්තනය ජේ. එජලස පරාවර්තනය වන 

තරංගජේ (Reflected wave) ජවෝල්ටීයතාවය ඉදිරි තරංගජේ (Forward wave) ජවෝල්ටීයතාවයට 

දක්වන අනුපාතය, පරාවර්තන සංගුණකය (Reflection Coefficient) ජලස හැඳින්වජේ. ජමය ග රීක් 

අකුරක් වන ජරෝ (ρ) මගින්ව දක්වනු ලැජේ. ජමය 0 සහ 1 අතර අගයක් ගනී. 

ρ = Vr / Vf        ජමහි  Vr  =  පරාවර්තක ජවෝල්ටීයතාව 

                                                 Vf  = ඉදිරි ජවෝල්ටීයතාව 

 

තවද,    ρ = √(Pr / Pf)          Pr    =  පරාවර්තක ෂමතාව 
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    Pf   = ඉදිරි ෂමතාව 

 

පූර්ණ ගැලපීමක් (perfectly matched) සහිත ඇන්වජටනා පේධතියක් සඳහා, 

Vr  = 0 සහ Pr  =  0  වන බැින්ව   ρ = 0ජේ. 

 

මුළුමනින්වම ජනාගැලජපන (completely mismatched) පේධතියක් සඳහා  

Vr  =  Vf  සහ Pr  = Pf ජවන බැින්ව   ρ = 1ජේ. 

 

6.1.9   සේථාවර තරංග අනුපාතය සහ පරාවර්තන සංගුණකය අතර සම්බන්වධතාව 

                       

                    SWR =  
1+  

1−  
            =  

SWR−1

𝑆𝑊𝑅+1
 

 

6.1.10   සේථාවර තරංග අනුපාතය සහ ජවෝල්ටීයතා අතර සම්බන්වධතාව 

Vr =පරාවර්තක ජවෝල්ටීයතාව Vf   =ඉදිරි ජවෝල්ටීයතාව ජලස ගත්ිට  

                                

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

 

6.1.11   සේථාවර තරංග අනුපාතය සහ ෂමතාවන්ව අතර සම්බන්වධතාව 

Pr = පරාවර්තක ෂමතාව සහ  Pf   = ඉදිරි ෂමතාව ජලස ගත්ිට  

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

 

ජමය වඩාත් ප රාජයෝගික ක රමයකි. RF-ෂමතාමානයකින්ව (RF-power meter) ජමම Pf සහ  Pr අගයන්ව 

පහසුජවන්ව මැනගත හැකිය. 

උදාහරණ:- 

සම්ජේශකයක ප රතිදාන ෂමතාව ජවාට 100 ක් වූිට පරාවර්තක ෂමතාව ජවාට 9 කි. එම පේධතිජේ 

SWR අගය ජකාපමණද? 

ජම් සඳහා SWR =  (√Pf   + √ Pr) / (√Pf   -  √Pr) යන සූත රය භාිත කරන්වන. 

Pf  = 100  සහ Pr  =  9 

එබැින්ව      SWR =  (√100  + √9) / (√100  -  √9) 

                             =   (10+3 )/(10-3) 

                             =   13/7   =  1.86 

 

6.2    ඇන්වජටනා 

       ගුවන්විදුලි සම්ජේශකයකින්ව (Radio Transmitter) නිපදජවන සංඥාවක් ජවනත් සේථානයක ඇති 

ග රාහකයකින්ව ලබාගත හැකිය. ජමහිදී සම්ජේශකජයන්ව නිපදජවන ගුවන්විදුලි සංඥාවන්ව වායුජගෝලයට 

මුදාහැරීම සඳහා භා භාිත කරන උපාංගය ඇන්වජටනාව ජහවත් ඒරියලය  ජලස හැඳින්වජේ. ජමහිදී 

සිදුවන්වජන්ව ප රතයාවර්ත ිදුත් ධාරාවක් (RF current) ජලස ඇන්වජටනාව ජවත එෙැජඹන ගුවන්විදුලි 

සංඛ්යාත ශක්තිය (RF energy) ගුවන්විදුලි තරංගයක් ජහවත් ිදුත්-චුම්බක තරංගයක් බවට පත්වී 
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වායුජගෝලය ඔසේජසේ පැතිර යාමයි. ඇන්වජටනාවක ක රියාව ප රතයාවර්තී ක රියාවකි. එනම් ඉහතකී 

ක රියාජවහි ප රතිජලෝම ක රියාවද එමගින්ව සිදුජේ. ඒ අනුව ඉහත කී ආකාරජේම ඇන්වජටනාවක් ගුවන්විදුලි 

ග රාහකයකට (receiver) සම්බන්වධ කෙිට එමගින්ව ලබාගන්වනා ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත ශක්තිය 

ප රතයාවර්තක ධාරාවක් බවට පත්වී ග රාහකයට ලබාජදයි.  

ේිධ රැව ඇන්වජටනාව (dipole antenna) 

      ිිධ වර්ගවල ඇන්වජටනා රාශියක් අතර ඇති සරලම ඇන්වජටනාව ඩයිජපෝල් ජහවත් ේිධ රැව 

ඇන්වජටනාවයි. ජමහි ඇත්ජත් ජදපැත්තට ිහිදී ගිය සන්වනායක ජදකකි. තවද එහි සම්පූර්ණ දිග තරංග 

ආයාමජයන්ව අඩකි. ඇන්වජටනා පිළිබඳ පරීෂණ වලදී ජමය පාදක ඇන්වජටනාවක් (reference 

antenna& ජලස සලකනු ලබයි. ඉදිරිජයහි ජම් පිළිබඳව වැඩිපුර ිසේතර ජකජරනු ඇත. 

6.2.1   ඇන්වජටනා වල ලෂණ 

ඇන්වජටනා පිළිබඳව හැදෑරීජම්දී පහත සඳහන්ව වැදගත් ලෂණ සාකච්ඡා කෙයුතව ඇත. 

1.  අනුනාදය (resonance) 

2. ිකිරනය (radiation) 

3. ධ රැවනය (polarization) 

4. දිශානතිය (directivity)  

5. ලාභය (gain) 

6. සක්රිය ිකිරන ක්ෂමතාව (ERP) 

7. ිකිරණ ප රතිජරෝධය (radiation resistance)  

8. ධ්රැවක ප්රසේථාර (polar diagram) (6.3 ජේදය බලන්වන) 

6.2.1.1     ඇන්වජටනාවක අනුනාදය (resonance) 

        ඇන්වජටනාවක සේථාවර තරංග අනුපාතය (SWR), 1 වනිට එය සම්ජේශන පේධතියට පරිපූර්ණ 

ජලස ගැලජේ. ජමිට සම්ජේශකජයන්ව නිකුත්වන සම්පූර්ණ ශක්තියම ිදුත් චුම්බක තරංගයකට 

පරිවර්තනය වී ඇන්වජටනාජවන්ව නිකුත් ජේ. ජමම අවසේථාජේදී ඇන්වජටනාව, අදාල සංඛ්යාතයට 

අනුනාදය ජේ යයි කියනු ලැජේ. සාමානයජයන්ව ඇන්වජටනාජවහි දිග, තරංග ආයාමජේ අඩක 

ගුණාකාරයක් වන ිට අනුනාද අවසේථාවක් ඇතිජේ. නමුත් උපරිම කාර්යෂමතාවයක් පවතින්වජන්ව 

එහි දිග අර්ධ තරංග ආයාමයට (/2) සමවූ ිටය. 

6.2.1.2      ිකිරණය (radiation) 

        සන්වනායකයක් දිජේ ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත පරාසජේ ප රතයවර්ත ධාරාවක් ගලනිට එය ිදුත් 

චුම්බක තරංගයක් බවට පත්වී අවකාශයට ිහිදී යයි. එම තරංගය ආජලෝකජේ ජේගජයන්ව ගමන්ව 

කරයි. ජමය ිදුත් චුම්බක ිකිරණ ශක්තියක් ජලස හඳුන්වවනු ලැජේ. ජමහිදී ිකිරකය වන්වජන්ව 

ඇන්වජටනාවයි. 

 

6.2.1.3    ධ්රැවීකරනය (polarization) 

       ිදුත් චුම්බක තරංගයක සෑමිටකම සංඝටක ජදකක් ඇත. එනම් 

1. ජවෝල්ටීයතා ිචලනයට අනුරූපව ිදුත් ක්ජෂේත රයක් හටගනී. 

2. ධාරාජේ ිචලනයට අනුරූපව චුම්බක ක්ජෂේත රයක් හටගනී. 

ජමම ක්ජෂේත ර ජදක සෑමිටම එකිජනකට ලම්බකව පිහිටයි. තවද එම ක්ජෂේත ර ජදකම ප රචාරණය 

වන්වජන්ව ිදුත්චුම්බක තරංගය ප රචාරණයවන දිශාවටමය. තවද ිදුත් ක්ජෂේත රය පිහිටන්වජන්ව 
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ඇන්වජටනාව පිහිටන තලජේමය. සම්මතයක් ජලස ිදුත් ක්ජෂේත රය පිහිටන තලය ධැවීකරන තලය 

(polarization plane) ජලස හඳුන්වවනු ලැජේ. 

        ජම් අනුව තිරසේ තලයක පිහිටන ඇන්වජටනාවකින්ව ප රචාරණය වන්වජන්ව තිරසේ ධ රැවීකරන 

තරංගයකි. (horizontal polarized wave). සිරසේ ඇන්වජටනාවකින්ව ප රචාරණය වන්වජන්ව සිරසේ ධ රැවීකරන 

තරංගයකි. (vertical polarized wave). 

        උපරිම කාර්යෂමතාවයක් සඳහා ග රාහකජේ ඇන්වජටනාවද, සම්ජේශකජේ ඇන්වජටනාවද එකම 

ධ රැවීකරන තලයක පිහිිය යුතය. ජම් අනුව සම්ජේශකජේ ඇන්වජටනාව තිරසේ නම් ග රාහකජේ 

ඇන්වජටනාවද තිරසේ ිය යුතය. 

 

වෘත්තාකාර ධ රැවීකරනය (circular polarization) 

       ගුවන්විදුලි තරංගයක් වායුජගෝලය හරහා අධික දුරක් ගමන්ව කිරීජම්දී අධික ජලස සිදුවන 

වර්තනය (refraction) සහ ිවර්තනය (diffraction) ජහේතජකාටජගන ධ රැවීකරන තලය ජවනසේජේ. 

එනම් ග රාහක ඇන්වජටනාවට ලැජබන තරංග වල තිරසේ ධ රැවීකරන තරංග සහ සිරසේ ධ රැවීකරන තරංග 

යන ජදවර්ගයම පවතී. එවැනි තරංගයක්, වෘත්තාකාර ධ රැවීකරන තරංගයක් යයි කියනු ලැජේ. ජමිට 

ග රාහක ඇන්වජටනාජවහි ධ රැවීකරන තලය කුමන ආකාරයකට පිහිටුවත් ජවනසක් ජනාජේ. 

 

6.2.1.4  දිශානතිය (directivity) 

        ඇන්වජටනාවක් අවට පවතින ිදුත්චුම්බක ක්ජෂේත රය සෑම දිශාවකටම එකම ප රබලතාවයක් 

පවතින්වජන්ව නැත. එය උපරිම වන්වජන්ව ඇන්වජටනා මූලාංගයන්වහි (antenna elements) ගලන ධාරාවට 

ලම්බක දිශා ඔසේජසේය. තවද එම මූලාංග-අෂය ඔසේජසේ පවතින ප රබලතාව අවම නැතජහාත් ශූනය 

වන්වජන්වය. තවත් ආකාරයකට පවසන්වජන්ව නම් ඇන්වජටනාව අවට ිකිරණ රටාජවහි දිශානති 

ගුණයක් පවතී. ඇන්වජටනාජවහි මූලාංග ගණන වැඩි කෙජහාත් දිශානති සේවභාවයද වැඩි ජේ. ජම්වා 

බීම් ඇන්වජටනා (beam antenna) නමින්ව හැඳින්වජේ. 

6.2.1.5     ඇන්වජටනා ලාභය (antenna gain) 

යම් දිශානති ඇන්වජටනාවක එක් දිශාවකට එල්ලවන ිකිරණය (radiation) අජනක් දිශා වලට වඩා 

වැඩි නම් එම දිශාජවහි ඇන්වජටනා ලාභයක් පවතී යයි කියනු ලැජේ. තවද, එහි උපරිම ිකිරණයක් 

සහිත දිශාවට ජයාමුවන ිකිරණය, ජවනත් සම්මත ඇන්වජටනාවකට (Reference Antenna) එම 

ෂමතාවයම ලබාදුන්විට නිකුත්වන ිකිරණයජමන්ව කීගුණයක්ද යන බව ජඩසිජබල් වලින්ව ප රකාශ 

කෙිට, එම අගය ඇන්වජටනාජවහි ලාභය ජලස අර්ථ දැක්ජේ. 

ජමය ජවනත් අයුරකින්ව පවසන්වජන්ව නම් පෙමුකී දිශානති ඇන්වජටනාවට P1 ෂමතාවයක් දුන්විට 

නිකුත්වන සංඥාවක්, දුර ඇති ග රාහකයකින්ව ලබාගන්වනා ආකාරයටම ලබාගැනීම සඳහා, සම්මත 

ඇන්වජටනාවට ලබාදියයුත ෂමතාව වන P2 , (P2 > P1) මුල් අගයවූ P1ජමන්ව කීගුණයක්ද යන්වන 

ජඩසිජබල් වලින්ව ප රකාශ කලජහාත් එය එම දිශානති ඇන්වජටනාජවහි ලාභය ජලස අර්ථ දැක්ජේ. 

එනම් එහි ඇන්වජටනා ලාභය, 10 Log(P2/P1) ජේ. 

   සිරසේ ධ රැවීකරනය (vertical polarized) සහිත ඇන්වජටනාවක ලාභය මැනීම සඳහා අවශය සම්මත 

ඇන්වජටනාව ජලස ගනු ලබන්වජන්ව තරංග ආයාමජයන්ව ¼ ක් වූ ග රවුන්වඩ් ේජල්න්ව ඇන්වජටනාවය. 

(quarter wave ground plane antenna& 

  තිරසේ ධැවීකරනය සහිත ඇන්වජටනාවක ලාභය මැනීම සඳහා ගනු ලබන්වජන්ව තිරසේ, අර්ධ තරංග 

ේිධ රැව (half wave dipole) ඇන්වජටනාවයි. 

 



Amateur Radio Lessons by J.T.Wijeratne (4S7VJ) 

 

133 
 

 

6.2.1.6      සක රිය ිකිරණ ෂමතාව (Effective Radiated Power - ERP) 

    යම් ඇන්වජටනාවක සක්රිය ිකිරණ ක්ෂමතාවය යනු, යම් ක්ෂමතාවයක් සහිත සම්ජේෂකයක් ඊට 

සම්බන්වධ කෙිට ඇතිවන ිකිරණයට තලය වූ ිකිරණයක් ලබාගැනීම සඳහා සම්මත 

ඇන්වජටනාවකට ලබාදියයුත ක්ෂමතාවයයි.   

ජමය පැහැදිලි කිරීම සඳහා පහත දැත්ජවන උදාහරණය සලකා බලමු. 

ජවාට 15 ක ප රතිදාන ෂමතාවයක් සහිත සම්ජේශකයක් 6dB ලාභයක් සහිත ඇන්වජටනාවකට 

සම්බන්වධ කර ඇති පේධතියක් සඳහා සක රිය ිකිරණ ෂමතාව ජවාට P ජලස ගනිමු.  

එිට   6 dB  = 10 Log (P/15) ජේ. 

එනම්    0.6  =   Log (P/15) ජේ. ප්රතිලඝු(0.6) = 4 බැින්ව Log 4  =  0.6 ජේ. 

එබැින්ව  Log 4 = Log (P/15) ජේ.  

එනම්      4  =   P/15   ජහවත්  P  =  60 ජේ. එනම් පේධතිජේ සක්රිය ිකිරණ ක්ෂමතාවය ජවාට 60 කි. 

 

    තවත් ආකාරයකට පවසන්වජන්ව නම් ජමම පේධතිජයන්ව නිකුත්වන 15 w සංඥාවක් දුර ඇති 

ග රාහකයකින්ව ලබාගන්වනාිටත්, එම සම්ජේශකජයන්වම ජවාට 60 ක ෂමතාවයක් සම්මත 

ඇන්වජටනාවකින්ව ිකිරණයවන ිටත් එක හා සමාන සංඥාවක් ලබාගනී. 

6.2.1.7    ිකිරණ ප රතිජරෝධය (radiation resistance) 

    සම්ජේශකජේ සිට ඇන්වජටනාවට ශක්තිය 

ගමන්ව කිරීජම්දී ඉතා කුඩා ප රමාණයක් තාපය 

ජලස හානි ජේ. සම්ජේශක ැහැන්ව වල සහ 

ඇන්වජටනාව සාදා ඇති සන්වනායක ජකාටසේ 

වල පවතින ඉතාමත් කුඩා ප රතිජරෝධ 

ජහේතජකාටජගන ජමය සිදුජේ. 

ඇන්වජටනාජවන්ව අවකාශයට ිකිරණය වන 

ශක්තිය යම්කිසි අතාත්ික ප රතිජරෝධයකට 

අවජශෝෂනය ජේ යයි උපකල්පනය 

කෙජහාත් එම ප රතිජරෝධය, ඇන්වජටනාජවහි 

ිකිරණ ප රතිජරෝධය ජලස හැඳින්වජේ. ජමය 

ඇන්වජටනා සම්බාධනය ජලසද හැඳින්වජවන 

අතර ජමහි ඒකක  ඕම් ජේ. එය R ජලසද, 

ධාරාව I ජලසද ගතජහාත් ිකිරණයවන 

ෂමතාවය I2R ජේ. (W = I2R) 

   

      ඇන්වජටනාවක ිකිරණ ප රතිජරෝධය බිම සිට ඇති උස අනුව සුළු වශජයන්ව ජවනසේ ජේ. 6.8 රූපජේ 

දැක්ජවන්වජන්ව තිරසේ සරල ඩයිජපෝල් (simple dipole) ඇන්වජටනාවක උස සමග ිකිරණ ප රතිජරෝධය 

ජවනසේවන ආකාරයයි. තරංග ආයාම ජදකකට වඩා ඉහලින්ව ඇතිිට එය  ඕම් 72 ක පමණ සේථාවර 

අගයකට එෙැජේ. 

    මින්ව පැහැදිලි වන තවත් වැදගත් කරුණක් නම් ඇන්වජටනා පේධතිජයහි SWR අගයද උස සමග 

ජවනසේ ජවන බවය. 
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6.2.1.8        නිදහසේ අවකාශජේ තරංගවල ජේගය 

තරංග ආයාමය සහ සංඛ්යාතය අතර ඇත්ජත් සරල සම්බන්වධතාවකි. එනම් ඒ ජදජකහි ගුණිතය 

තරංගජේ ජේගයට සමානජේ. ගුවන්විදුලි තරංග වල නිදහසේ අවකාශජේදී ජේගය තත්පරයට මීටර  V 

ජලසද, තරංග ආයාමය මීටර λ ජලසද, සංඛ්යාතය හර්ටසේ  f ජලසද ගතජහාත්, V = f    λ ජේ.    

ජේගය සහ තරංග ආයාමය මාධය අනුව ජවනසේ ජේ. අභයවකාශජේදී ජහවත් රික්තජේදී ිදුත් 

චුම්බක තරංගවල ජේගය (ආජලෝකජේ ජේගය) 299,792,458 m/s ජේ. එනම් 299.792458 Mm/s 

(තත්පරයට ජමගා මීටර) ජේ. එය දෙ වශජයන්ව 300 Mm/s ජලස ගත හැකිය. ජම් අනුව ඉහත සූත රය  

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

300 (Mm/s)    =     f  (MHz)  x   λ (m)ජලස ගත හැකිය. 

         එනම්    MHz  x  meter  =   300 

 

6.2.1.9   ක්ජෂත්ර ප්රබලතාව 

සම්ජේෂකයකින්ව නිපදජවන ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත ශක්තිය (RF energy) ඇන්වජටනාව මගින්ව අවකාශයට 

ිකිරණය ජේ. එජසේ ිකිරනයවන ශක්තිය ක්රමජයන්ව පිටතට ිහිදීයන බැින්ව ඈතට යත්ම එහි 

ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාව ක්රමජයන්ව අඩුජේ. පහත දැක්ජවන සූත්රය භාිතජයන්ව ජමම ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාවය 

ගණනය කෙහැකිය.  E =
√30 𝑃

d
 

   ජමහි  E = ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාව (මීටරයට ජවෝල්ට - V/m ) 

 P = සම්ජේශකය සහ ඇන්වජටනා පේධතිජයහි සක්රිය ිකිරණ ක්ෂමතාව (ජවාට - W) 

 (ERP-effective radiated power) 

 d =  ඇන්වජටනාවට ඇති දුර (මීටර - m) 

 

උදාහරණඃ- ජවාට 3 ක ප්රතිදාන ක්ෂමතාවයක් සහිත  vhf සම්ජේශකයක්  20dB ලාභයක් සහිත 

ඇන්වජටනාවකට සිකර ඇත. ඇන්වජටනාජේ සිට මී 100 ක් දුර සේථානයක  ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාවය 

ජසායන්වන. 

 

ඇන්වජටනාජවහි සක්රිය ිකිරණ ක්ෂමතාව P ජලස ගතජහාත්,  

          20 = 10 ලඝු (P/3) 

එනම්  2 = ලඝු(P/3) නමුත් ලඝු100 = 2 බැින්ව 

        P/3 = 100 

එනම්  P  = 300 ,  d = 100 

ජමම අගයන්ව E = √(30 P) / d  යන සූත්රයට ආජේශ කෙිට, 

              E =  √(30 x 300) / 100  

     = √9000 /100 

     = 94.8 /100 

     = 0.948 V/m 

     =  948 mV/m  
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6.2.2   ඇන්වජටනා වර්ග 

ප රාජයෝගික ජලස භාිතජේ පවතින ඇන්වජටනා වර්ග රාශියක් ඇත. ඒවා කීප ආකාරයක 

වර්ගීකරණයන්වට ලක්වී ඇත. 

1. සම්ජේශක (transmitter) සහ ග රාහක (receiver) ඇන්වජටනා 

සම්ජේශක ඇන්වජටනාවක් සැමිටම අඩු SWR අගයකින්ව සමන්විත ජලස නිර්මාණය කෙයුතය. එජසේ 

ජනාකෙජහාත් සම්ජේශකජේ අවසාන අදියරට (RF power amplifier) හානි පැමිණිය හැකිය. තවද 

ඇන්වජටනාජවන්ව ිකිරණයවන ෂමතාවය අඩුජේ. 

සම්ජේශකජේ ප රතිදාන ෂමතාවට (out put power) ඔජරාත්ත ජදන ආකාරයට ඇන්වජටනාව 

නිර්මාණය කෙයුතය, එජසේ ජනාකෙජහාත් (උදාහරණ ජලස සිහින්ව කම්බියකින්ව නිර්මාණය 

කෙජහාත්) ඇන්වජටනාවට හානි පැමිණිය හැකිය. 

ග රාහක ඇන්වජටනාවකට ඉහතකී කරුණු එතරම් බලපාන්වජන්ව නැත. එබැින්ව ඒවා අඩු ියදමකින්ව 

වඩාත් පහසුජවන්ව සාදාගත හැකිය. 

 

2. සියළුම සම්ජේශක සහ ග රාහක ඇන්වජටනා පහත දැක්ජවන පරිදි තවත් වර්ග තනකට 

ජවන්වකෙහැකිය. එනම්, 

(අ) සාර්වදිශානති (omnidirectional) ඇන්වජටනා. ජම්වා සම්ජේශකයකට සම්බන්වධ කෙිට සෑම තිරසේ 

දිශාවකටම එකජසේ ිකිරණයජේ. ග රාහකයකට සම්බන්වධ කෙජහාත් සෑම දිශාවකින්වම එන සංඥා 

එකම ආකාරයකට ග රහණය ජේ. එබැින්ව එක්තරා අවාසියක්ද සිදුජේ. එනම් සෑම දිශාවකින්වම 

පැමිජණන අනවශය ජඝෝෂාව නිසා අවශය සංඥාව දුර්වලජේ. ජමය සංඥා /ත ෝ ා  අනුපාතය (S/N  

or signal to noise ratio) යන්වජනහි අගය දුබල වීමට ජහේතජේ. උදාහරන ජලස සිරසේ ඇන්වජටනා. 

(ආ) ේිදිශානති (bi-directional) ඇන්වජටනා. ජම්වා සම්ජේශකයකට සම්බන්වධ කෙිට තිරසේව 

ප රතිිරුේධ දිශා ජදකක් ඔසේජසේ සමාන ජලස ිකිරණය ජේ. අජනක් දිශාවන්ව ඔසේජසේ දුර්වල සංඥාවක් 

ිකිරණය ජේ. ග රාහකයකට සම්බන්වධ කෙිටද එම දිශා ජදක ඔසේජසේ එන සංඥා වඩා ජහාඳින්ව ශ රවනය 

ජේ. උදාහරණ ජලස සරල ේිධ රැව (simple dipole) ඇන්වජටනාව සැලකිය හැකිය. 

(ඇ) දිශානති (directional) ඇන්වජටනා ජහවත් ඒකදිශානති (uni-directional) ඇන්වජටනා. 

සම්ජේශකයකදී ජමවැනි ඇන්වජටනාවක තිරසේව වජටටම ිහිදී යන ිකිරන සියල්ල එක් දිශාවකට 

පමණක් ජයාමු ජකජර්. උදාහරණයක් ජලස ිදුලිපන්වදමක බල්බය පිටුපස ඇති පරාවර්තකජයහි 

ක රියාව ජමනි. ජමහිදී ිශාල වාසියක් සැලජසේ. ග රාහකයකදී එක් දිශාවකින්ව එන සංඥා පමණක් 

ජහාඳින්ව ග රහනයවන බැින්ව S/N  අනුපාතය ඉහෙ අගයක පවතී. උදාහරණ ජලස යාගි ඇනජටනාව 

සැලකිය හැකිය. 

 

3. සියළුම සම්ජේශක සහ ග රාහක ඇන්වජටනා ධ රැවීකරනය අනුව තවත් තන්ව ආකාරයකට වර්ග 

කෙහැකිය. 

(අ) තිරසේ ධ රැවීකරණය සහිත ඇන්වජටනා. ජමහිදී තිරසේ ධ රැවීකරන ඇන්වජටනාවකින්ව සම්ජේශණය 

කරනලද සංඥාවන්ව ජහාඳින්ව ග රහනය කෙහැක්ජක් එවැනිම ඇනජටනාවක් සහිත ග රාහකයකිනි. නමුත් 

කි.මී. දහසේ ගණනක දුරක් අයන ජගෝලජේ වර්තන සහ පරාවර්තන වලට භාජනය ජවමින්ව 

ගමන්වකිරීජම්දී ධ රැවීකරනය ජවනසේිය හැකි බැින්ව එම බලපෑම එතරම් සැලකියයුත නැත. ජමය 

සිදුවන්වජන්ව ජබාජහෝිට උච්ච සංඛ්යාත (HF) සඳහාය. 
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(ආ) සිරසේ ධ රැවීකරනය සහිත ඇන්වජටනා. ජමයද ජපරජසේම ිසේතර කෙහැකිය. 

 

(ඇ) වෘත්තාකාර ධ රැවීකරන සහිත ඇන්වජටනා. ජමවැනි ඇන්වජටනාවකින්ව නිකුත්වන සංඥාව තිරසේ සහ 

සිරසේ යන ජදවර්ගජේම ධ රැවීකරනයන්වජගන්ව සමන්විතය. තිරසේ ධ රැවීකරන සංඥාවක් ජහෝ සිරසේ 

ධ රැවීකරන සංඥාවක් ජබාජහෝ දුරක් ජගවායනිට එය තිරසේ සහ සිරසේ ධ රැවීකරන යන ජදජකහිම මිශ ර 

සංඥාවක් ජලස දෘශයමාන ජේ. එවැනි අවසේථාවලදී වෘත්තාකාර ධ රැවීකරන ඇන්වජටනාවක් භාිත 

කිරීම වඩා සුදුසුය. 

 

ප රාජයෝගික ඇන්වජටනා වර්ග 

ප රාජයෝගික ජලස භාිතජේ පවතින ඇන්වජටනා වර්ග රාශියක් ඇත. ඉන්ව සමහරක් පහත සඳහන්වජේ. 

ජම්වා VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF සහ මයිජක්රෝ තරංග යන තරංග පන්වතීන්ව සඳහා භාිතවන අතර 

ජබාජහෝිට එක් තරංග පන්වතියකට සුදුසු ඇන්වජටනාවක් අජනක් තරංග පන්වතීන්ව සඳහා ප රාජයෝගික 

ජලස භාිත කෙ ජනාහැකිය. 

 1. සිරසේ (vertical) ඇනජටනා 

 2. දිගු කම්බි ඇන්වජටනා (long wire antenna) 

 3. ේිධ රැව (dipole) ඇන්වජටනා 

 4. ිේ (whip) ඇන්වජටනා 

 5. වලයාකාර (loop) ඇන්වජටනා 

 6. ක්ජවාඩ් (quad) ඇන්වජටනා 

 7. යාගි (yagi)ඇන්වජටනා 

 8. ක්වාගි (quagi) ඇන්වජටනා 

 9. පරාවලයාකාර (parabolic) ඇන්වජටනා 

 10. ජරාම්බික් (rhombic) ඇන්වජටනා 

 

6.2.2.1  සිරසේ ඇන්වජටනා  (omni-directional antenna) 

  සිරසේ ඇන්වජටනාවකින්ව ිකාශණය වන්වජන්ව 

සිරසේ ජලස ධ්රැවීකරනය වූ ගුවන්ව ිදුලි 

තරංගයකි. සිරසේ ඇන්වජටනාවක ිකිරක 

මූලාංගය (radiating element) සැමිටම සිරසේව 

තිබිය යුතය. 6.9-රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව සිරසේ 

ඇන්වජටනා වර්ග කීපයකි. 6.9(a) රූපජයන්ව HF 

සඳහා භාිත ජකජරන මාජකෝනි 

ඇන්වජටනාවක් දැක්ජේ. එහි ඇති λ/4 සිරසේ 

ිකිරක මූලාංගය, පරිවාරකයක් හරහා බිම 

සිකර ඇති අතර ඒකාෂ ැහැජන්ව (coaxial 

cable)  මැද  සන්වනායකය  ඊට  සම්බන්වධ  කර 

ඇත. අජනක් සන්වනායකය භූගතකර ඇත. (ජමහි ිකිරකය භූගතකර නැති බැින්ව, අකුණු අනතරු 

වැඩි බව සැලකිය යුතය)  

6.9(b) රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව ඒකාෂ ැහැජන්ව සම්බාධනයට සම කිරීම සඳහා ගැමා මැච් (gamma 

match) ක රමය භාිත කරඇති λ/4 සිරසේ ිකිරකයකි. එහි පහෙ ජකෙවරද, ඒකාෂ ැහැජන්ව පිටත 

සන්වනායකයද, භූගත කර ඇත. මැද සන්වනායකය ිචලය ධාරිත රකයක් (trimmer condenser) හරහා 

ිකිරක මූලාංගජේ ජතෝරාගත් සේථානයකට සම්බන්වධකර ඇත, එම සේථානයත්, ධාරිත රකයත් සුසර 

 



Amateur Radio Lessons by J.T.Wijeratne (4S7VJ) 

 

137 
 

කිරීජමන්ව SWR අගය 1 ට ආසන්වන අගයක් දක්වාම අඩු කරගත හැකිය. උච්ච සංඛ්යාත (HF) සඳහා, 

ජමවැනි සිරසේ ඇන්වජටනාවක ඉහෙ ජකෙවර සැලකියයුත උසකින්ව පිහිටන බැින්ව අකුනු පිළිබඳ 

අවදානමක් පවතින නමුත් ිකිරක මූලාංගය සෘජු ජලස භූගතකර ඇති බැින්ව සැලකියයුත 

ආරෂාවක් සැලජසේ. 

එම රූපජේම (c) සහ (d) වලින්ව දැක්ජවන්වජන්ව λ/4 භූතල ඇන්වජටනාවකි (quarterwave ground plane 

antenna). ජමය සිරසේ ඇන්වජටනාවල ලාභය පරීෂාකිරීම සඳහා භාිත ජකජරන සම්මත 

ඇන්වජටනාවයි. ^reference antenna) ජමහිදී, ඉහත දැක්වූ ඇන්වජටනා ජදජකහි භූගත ජකාටස 

ජවනුවට අරීය සන්වනායක (radials) හතරක් සිකර ඇත. ඒවාජේ දිග වූ λ/3.9,  ිකිරකජේ දිග වූ λ/4 

ට වඩා සේවල්පයක් වැඩිය. ිකිරකය, ඒකාෂ ැහැජන්ව මැද සන්වනායකයටද, අරීය සන්වනායක හතර, 

පිටත සන්වනායකයටද සම්බන්වධකර ඇත. තවද, අරීය සන්වනායක තිරසේව පිහිි ිට ජපෝශක ලෂ 

සම්බාධනය (feed point impedence)  ඕම් 30 ක් වන අතර, ඒවා 450 කින්ව පමණ ආනත කෙිට 

ජපෝශක ලෂ සම්බාධනය  ඕම් 50 ක් පමණ ජේ. උස අනුවද සේවල්ප වශජයන්ව ජවනසේවන බැින්ව 

අවසානජේ සේථාවර තරංග අනුපාතය (SWR) අවම වන අයුරු සකසේ කෙයුතය. 

 

   6.8(e)රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව ජකි සිරසේ ඇන්වජටනාවකි. එහි දිග අඩුකර ඇත්ජත් පහෙ ඇති 

ජේරකජේ බලපෑජමනි. ජමය ජබාජහෝිට පහෙ සංඛ්යාත සඳහා ^40m, 80m) සුදුසු වන අතර, 

ජමෝටර්රථ වල සිකරන ජංගම ඇන්වජටනා සඳහා ජයෝගයජේ. 

 

   (f) සහ (g) වලින්ව දැක්ජවන්වජන්ව ිේ ඇන්වජටනා ජදකකි. (f) ජටලසේජකාපික් (telascopic) වර්ගයට 

අයත්වන අතර ග රාහක සඳහා සුදුසු ඇන්වජටනාවකි. (g) ජබාජහෝිට අජත් ජගනයාහැකි කුඩා VHF සහ 

UHF ට රාන්වසීවර සඳහා භාිතජේ. දඟර සන්වනායකයක ආකාරජේ ඇන්වජටනාව රබර් ජහෝ ේලාසේික් 

වලින්ව ආවරනය කර ඇත. 

 

6.2.2.2   ේි-දිශානති ඇන්වජටනා (Bi-Directional Antenna) 

ඇන්වජටනාජවන්ව ිකිරණයවන තරංග ප රතිිරුේධ දිශා ජදකක් ඔසේජසේ එක හා සමානව පැතිජරන්වජන්ව 

නම් එය ේිදිශානති ඇන්වජටනාවක් ජලස හැඳින්වජේ. පහත දැක්ජවන්වජන්ව එවැනි ඇන්වජටනා කීපයකි. 

 1. දිගු කම්බි (Long Wire)ඇන්වජටනාව 

 2. ේිධ රැව (Dipole) ඇන්වජටනාව 

 3. වලයාකාර (Loop) ඇන්වජටනා 

 

6.2.2.2.1     දිගු කම්බි ඇන්වජටනා (long wire antenna) 

ඇන්වජටනාවක දිග අදාල තරංග ආයාමයකට වඩා වැඩි නම් එය දිගු කම්බි ඇන්වජටනාවක් ජලස 

හැඳින්වජේ. (6.10 රූපය) ජමය උපරිතාන ඇන්වජටනාව (harmonic antenna) ජලසද හඳුන්වවනු ලැජේ. 

නමුත් දිග කම්බියක් අනුනාදය වන්වජන්ව එහි දිග අර්ධ තරංග ආයාමජේ ගුණාකාරයක් නම් පමණි. 

ජමය උපරිතාන ඇන්වජටනාවක් ජලස හඳුන්වවන්වජන්ව ජම් ජහේතව නිසාය. ජකජසේ ජවතත් ජමය 

ජකජසේවත් අගය කෙයුත ඇන්වජටනාවක් ජනාජේ. ජමහි සැලකියයුත ශක්ති හානියක් ඇත. 

කාර්යෂමතාව ඉතා අඩුය. ඇන්වජටනා  ලාභයක්  ඇත්ජත්ම  නැත.  SWR  අගය 3 ජහෝ ඊටත් ිශාල  

ියහැකි  බැින්ව,  සම්ජේශකයක්  

සමග භාිත කරන්වජන්ව නම් SWR අවම කිරීම සඳහා, ඇන්වජටනා සුසර පරිපථයක් (ATU – antenna 

tuning unit) අනිවාර්යජයන්වම භාිත කෙ යුතය. එජසේ ජනාකෙජහාත් සම්ජේශකජේ වර්ධක අදියර 

රත්වීම නිසා හානිිය හැකිය. ජමහි ඇති එකම වාසිය ප රාජයෝගික පහසුව පමණි. ජමවැන්වනක් භාිත 
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කෙයුත්ජත්, ජවනත් කිසිම ඇන්වජටනාවක් සඳහා පහසුකමක් නැති අවසේථාවක පමණි. ජමය 

“කම්මැලියජග ඇන්වජටනාව“ ජලසද හැඳින්වජේ. 

6.2.2.2.2   ේිධ රැව ඇන්වජටනාව (dipole antenna) 

ජමම ඇන්වජටනාව ජබාජහෝ ප රජයෝජනවත් සරල 

ඇන්වජටනාවකි. එහි ජදපසට ිහිදුන කම්බි 

ජදකකි. 6.10 රූපජේ දැක්ජවන පරිදි ජමහි වර්ග 

කීපයක් ඇත. එනම් 

1. සරල ේිධ රැව (simple dipole) ජනාජහාත් අර්ධ  

       තරංග ේිධ රැව ඇන්වජටනාව 

2. පූර්ණ තරංග ේිධ රැව (full wave dipole)  

      ඇන්වජටනාව 

3. ජකි ේිධ රැව (short dipole or Loaded dipole)   

      ඇන්වජටනාව 

4.  ඕෆේ ජසන්වටර් ඩයිජපෝල් (off center dipole) 

 

6.2.2.2.3    සරල ේිධ රැව ඇන්වජටනාව (simple dipole antenna) 

ජමහි සම්පූර්ණ දිග ිදුත් අර්ධ තරංග දිගට (electrical half wave length) සමානජේ. ිදුත් අර්ධ 

තරංග දිග යනු ප රජේග සාධකයද (velocity factor) සැලකිල්ලට ජගන ගණනය කරනලද අර්ධ තරංග 

දිගය. එනම් සසේධාන්වතික දිග සහ ජප්රේග සාධකජේ ගුණිතයයි. සිහින්ව කම්බි සඳහා ප රජේග සාධකය 

0.95 ක් පමණ ජේ. 

ජම් අනුව ිදුත් අර්ධ තරංග දිග = 0.95  x  ½  x 300 / f  මීටර 

      = 143/f මීටර  (ජමහි f යනු සංඛ්යාතය MHz වලිනි) 

ජමහි සසේධාන්වතික අගය ජහවත් නිදහසේ අවකාශජේ අර්ධ තරංග දිග = λ/2 = 150/f වන අතර 

ප රාජයෝගක අගය සේවල්පයක් අඩුය. (ප්රජේග සාධකය නිසා) 

තිරසේ ධ රැවීකරනය (horizontal polarization) සහිත ඇන්වජටනාවක ලාභය (antenna gain) මැන ගැනීම 

සඳහා සම්ම  ඇන්තෙනා  ජලස ගනුලබන්වජන්ව ජමම සරල අර්ධ තරංග ඩයිජපෝල් ඇන්වජටනාවයි. 

 

6.2.2.2.4      පූර්ණ තරංග ේිධ රැව ඇන්වජටනාව (full wave dipole antenna) 

ජමම ඇන්වජටනාව, පූර්ණ තරංග ආයාමයක (λ) දිගක් ජහවත් ඉහත දැක්වූ අර්ධ තරංග ේිධ රැව 

ඇන්වජටනාව ජමන්ව ජදගුණයක දිගකින්ව යුක්තය. එහි ලාභය අඩුය. 

 

6.2.2.2.5     ඉන්වවර්ටඩ්-වී  ඇන්වජටනා ( inverted V antenna) 

6.11 රූපය ඉංග්රීසි V අකුර යිකුරු කෙ 

ආකාරජේ හැඩහුරුකම නිසා ජමය 

ඉන්වවර්ටඩ්-වී ඇන්වජටනාව ජලස හැඳින්වජේ. 

ජපෝශක ැහැන (ඕම් 50 ඒකාක්ෂ ැහැනකි) 

සම්බන්වධවන මධය පරිවාරකය, කනුවක් 

මුදුජන්ව සිකරමින්ව ජහෝ ගහක එල්ලා තැබිය 

හැකිය. එහි සිට ජදපැත්තට ඇද ඇති /4 

දිගැති කම්බි ජදක අතර ජකෝණය 900 කට 

ආසන්වන ියයුතය. ජදජකෙවර ජපාෙවට  

  
6.11 රූපය 
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ආසන්වනව පවතින බැින්ව එහි මුළු දිග, සරල ේිධ්රැව (simple dipole) ඇන්වජටනාවට වඩා සේවල්පයක්  

වැඩි  අගයක්  ගනී. සරල ේිධ්රැව ඇන්වජටනාවක් සඳහා  එය  දෙ වශජයන්ව මීටර 140/f (MHz)  වන අතර 

ඉන්වවර්ටඩ්වී සඳහා එය 142/f (MHz)   පමණ ජේ. ජමය මීටර 40 සහ මීටර 80 තරංග පන්වති සඳහා ඉතා 

ජනප්රිය ඇන්වජටනාවකි. නිර්මාණය ඉතා පහසුය.  මීටර 80  තරංග පන්වතිය සඳහා මධය උස මීටර 20 ක් 

පමණ ියයුත අතර,  මීටර 40 තරංග පන්වතිය සඳහා මධය උස මීටර 12 ක් පමණ වීම ප්රමාණවත් ජේ.  

ධ්රැවක ප්රසේථාරය සරල ේිධ්රැව ඇන්වජටනාවක ජමනි. SWR අගය 1.5 ට අඩු අගයක් ගනී.ඉහත දැක්වූ 

පරිදි මීටර 142/f (MHz) යන අගය ලැජබන්වජන්ව ජේේ 16 සිට 20 පමණ තනි කම්බියක් භාිත කරන්වජන්ව 

නම් පමණි. ඒ ජවනුවට පරිවෘත කම්බි (enameled wire) ජපාටවල් කීපයක් එකට අඹරා භාිත කජොත් 

සේවල්පයක් (ජසමී 50 ක් පමණ) වැඩි දිගක් ගතයුත බව මාජේ ප්රාජයෝගික අත්දැකීජමන්ව කිවහැකිය. 

 

6.2.2.2.6     /4 ඇල කම්බි ඇන්වජටනාව (4 half sloper antenna) 
       6.12 රූපජේ දැක්ජවන පරිදි ඇන්වජටනා 
කුළුනක මුදුජන්ව සිට ඇද ඇති, සිරසට 450 කට 

අසන්වන ආනතියක් සහිත  /4  දිගක් සහිත 
කම්බියක ඉහෙ ජකෙවර ඒකාක්ෂ ැහැජන්ව 
මැද සන්වනායකයට සම්බන්වධකර ඇත. බාහිර 
සන්වනායකය ඇන්වජටනා කුළුනට 
සම්බන්වධකර ඇත. ජමහි ඇන්වජටනා 

කුළුජනහි උස /4 ට වඩා වැඩිිය යුතය. 
ඇන්වජටනා ලාභය ජඩසිජබල් 3 සිට 6 අතර 
අගයක් ගනී. තරංග සිරසේ ධ්රැවනයකින්ව 
(vertical polarization) යුක්තය.  ජමම 
ඇන්වජටනාව 40m සහ 80m තරංග පන්වති සඳහා 
SWR අගය  1.3 සිට 2 අතර අගයක් ගනී. 
සියළුම තරංග පන්වති සඳහා බහුතරංග 
ඇන්වජටනාවක් (multiband antenna) ජලසද, 
පිළිජයල කෙහැකිය. එජසේ කිරීජම්දී සියළුම 
ඇන්වජටනාවල ඉහෙ අග්ර එකට සම්බන්වධ 
කෙයුතය. 
 

 

6.2.2.2.7    ජලෝඩඩ් ඩයිජපෝල් ඇන්වජටනාව (Loaded Dipole Antenna) 

       ජමම ඇන්වජටනාව, ඉඩකඩ අඩු සේථාන සඳහා ඉතාමත් ජයෝගය වූ ඇන්වජටනාවකි. නමුත් එහි 

අඩුපාඩු ජදකක් ඇත. ඒවා නම්, දිග අඩුකිරීමත් සමග ඇන්වජටනා ලාභය අඩුවීම සහ පටු තරංග 

පෙලකින්ව (narrow band) යුක්ත වීමයි. සරල ේිධ්රැව (simple dipole) ඇන්වජටනාවක බාහු ජදජක් 

සමමිතික ජලස ජතෝරාගත් සේථාන ජදකක සර්වසම දඟර ජදකක් සේථාපිත කර ඇත. එම දඟර වල 

සේවභාවය සහ ඒවාජේ පිහිටීම් එක්තරා සංකීර්ණ ගණනය කිරීමකට යටත්ව සිදුකෙ යුතය. ඕනෑම 

සංඛ්යාතයක් සහ දිගක් සඳහා අවශය ගණනය කිරීම කෙහැකිය. ගණනයකිරීම සංකීර්ණ බැින්ව ජමහි 

ඉදිරිපත් ජනාකරන නමුත් මා ිසින්ව ලබාගත් දත්ත සමූහයක් පහත ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ සඳහා මා 

ිසින්ව පිළිජයල කරනලද මෘදුකාංගයක් ( www.qsl.net/4s7vj/download/Dipole.exe ) මජේ 

ජවේඅඩිජයහි ඇත. 

 

 

 

 

6.12රූපය 

http://www.qsl.net/4s7vj/download/Dipole.exe
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Dimensions for construction of a Loaded Dipole antenna 

 

Samples for 80m band 

f 

freq.(MHz) 

A 

Total 

length(ft) 

B 

Distance 

to coil 

(ft) 

SWG 

of 

antenna 

wire 

Inductance 

of each 

coil  

(µH) 

Diameter 

of coil 

(inch) 

Length 

of a 

coil 

(inch) 

SWG 

of the 

wire 

(coil) 

Number 

of turns 

 

3.5 50 20 14 146.5 2 6.7 14 105  

3.55 50 15 14 75.2 2 1.2 20 39  

3.6 50 15 20 79.9 1 3.5 20 112  

3.6 50 15 20 79.9 2 1.3 20 41  

3.5 30 10 14 152.8 2 6.9 14 109  

3.6 30 10 14 144 2 2 20 64  

3.7 30 10 20 150.5 2 2.1 20 67  

3.75 30 10 20 146.5 2 2.1 20 66  

3.75 25 6 20 117.4 1 2.2 24 111  

 
Samples for 40m band 

f 

freq.(MHz) 

A 

Total 

length(ft) 

B 

Distance 

to coil 

(ft) 

SWG 

of 

antenna 

wire 

Inductance 

of each 

coil  

(µH) 

Diameter 

of coil 

(inch) 

Length of 

a coil 

(inch) 

SWG 

of the 

wire 

(coil) 

Number 

of turns 

7 40 10 14 14.5 2 1 14 16 

7 40 10 16 15 2 0.8 16 16 

7 35 8 16 17.5 1 2 16 41 

7 35 8 20 18.6 1 1 20 32 

7.05 40 10 20 15.5 1 0.9 20 29 

7.05 35 8 20 18.3 1 0.9 20 31 

7.05 30 8 24 28.1 1 0.7 24 36 

7.08 25 6 20 29.6 1 1.4 20 46 

7.08 20 5 24 41.7 1 0.9 24 47 

 

Samples for 20m band 

f 

freq.(MHz) 

A 

Total 

length(ft) 

B 

Distance 

to coil 

(ft) 

SWG 

of 

antenna 

wire 

Inductance 

of each 

coil  

(µH) 

Diameter 

of coil 

(inch) 

Length of 

a coil 

(inch) 

SWG 

of the 

wire 

(coil) 

Number 

of turns 

14.00 20 5 20 7.2 1 0.5 20 16 

14.05 20 4 20 6.0 0.5 1 20 34 
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14.08 15 3 24 10 0.5 0.8 24 40 

14.10 10 3 24 23.3 0.5 1 24 82 

14.20 8 2 26 24.3 0.5 1.1 26 72 

14.25 6 2 26 45.1 1 0.7 26 45 

14.30 5 1 28 32.7 0.5 0.9 28 76 

 

 

මීටර 80 තරංග පන්වතිය සඳහා 

f 

සංඛ්යාතය 

(MHz) 

A 

මුළු 

දිග(m) 

B 

දඟරයට 

ඇති දුර 

(m) 

SWG 

ඇන්වජටනා 

කම්බිජේ 

ප්රමාණය 

ජේරතාව 

(µH) 

ිශේකම්භය 

(mm) 

දඟරයක 

දිග 

(mm) 

SWG 

 

දඟරජේ 

කම්බිය 

 දඟරජේ 

වට ගණන 

3.5 16 4 14 57.7 50 111 14 56 

3.55 16 6 14 106.4 50 193 14 96 

3.6 18 4 14 42.2 32 43 20 49 

3.6 14  3 14 56 32 55 20 62 

3.6 12 3 20 83.2 25 119 20 133 

3.6 10 2 16 78.9 19 187 20 208 

3.7 15 3 18 49.7 25 76 20 84 

3.75 6 1 24 123.9 32 111 24 124 

 

මීටර 40 තරංග පන්වතිය සඳහා 

f 

සංඛ්යාතය 

(MHz) 

A 

මුළු 

දිග(m) 

B 

දඟරයට 

ඇති දුර 

(m) 

SWG 

ඇන්වජටනා 

කම්බිජේ 

ප්රමාණය 

ජේරතාව 

(µH) 

ිශේකම්භය 

(mm) 

දඟරයක 

දිග 

(mm) 

SWG 

 

දඟරජේ 

කම්බිය 

 දඟරජේ 

වට ගණන 

7 15 2 14 5.7 50 5 20 8 

7 10 2 16 17 32 20 20 24 

7 8 2 18 28.1 25 43 24 49 

7 5 1 20 41.2 19 40 24 75 

7.05 15 3 14 6.9 32 10 20 13 

7.05 12 2 16 11 25 17 20 22 

7.05 10 1 18 13.3 20 15 24 28 

7.08 8 1 20 19.6 19 50 20 57 

7.08 5 1 24 43 16 55 24 103 

 

මීටර 20 තරංග පන්වතිය සඳහා 

f 

සංඛ්යාතය  

(MHz) 

A 

මුළු 

දිග(m) 

B 

දඟරයට 

ඇති දුර 

(m) 

SWG 

ඇන්වජටනා 

කම්බිජේ 

ප්රමාණය 

ජේරතාව 

(µH) 

ිශේකම්භය 

(mm) 

දඟරයක 

දිග 

(mm) 

SWG 

 

දඟරජේ 

කම්බිය 

 දඟරජේ 

වට ගණන 

14.00 9 3 20 3.1 32 5 20 7 

14.05 8 3 20 7.9 20 7 24 18 

14.08 7 2 24 6.5 20 7 24 16 

14.10 6 1 24 5.7 19 7 24 16 

14.20 5 1 26 8.8 16 7 26 22 

14.25 4 1 28 14.4 16 7 28 29 
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14.30 3 0.5 28 15.3 16 7 30 30 

 

 

6.2.2.3     වලයාකාර ඇන්වජටනා (Loop antenna) 

වලයාකාර ඇන්වජටනා වර්ග ගණනාවක් ඇත. 

ඉන්ව සමහරක් 6.13 රූපජේ දක්වා ඇත. එනම් 

 1. වෘත්තාකාර (Circular  Loop) 

 2. ක්ජවාඞ් (Quad  Loop) 

 3. ජඩල්ට ලූේ (Delta  Loop) 

 4. චුම්බකිත වලයාකාර (Magnetic Loop) 

 

6.2.2.3.1    වෘත්තාකාර ලූේ ඇන්වජටනාව 

       (Circular Loop Antenna) 

ජමය ඉතාම සරල වලයාකාර ඇන්වජටනාවයි. 

සම්පූර්ණ තරංග ආයාමයක් සහිත 

සන්වනායකයක් (කම්බියක් ජහෝ බටයක්) 

වෘත්තාකාර ජලස නමා ජදජකෙවර ජපෝශක 

ැහැනට  (feeder  wire)  සම්බන්වධ  

කෙයුතය. ප රාජයෝගික අපහසුතාවයන්ව 

ජහේතජකාටජගන HF සඳහා ජමය නුසුදුසුය. 

VHF සහ UHF සඳහා ජමය භාිත කෙහැකිය.  

6.13-(a) රූපජයන්ව දැක්ජවන ජමහි සම්පූර්ණ දිග, තරංග ආයාමයට වඩා සේවල්පයක් වැඩිවන (1.02 λ) 

අතර, සම්බාධන ගැලපීජම් උපාංග (ImpedenceMatching device) කිසිවක් ජමහි ජනාමැති බැින්ව SWR 

අගය 1 දක්වා අඩුකෙ ජනාහැක. 2 ට ආසන්වන අගයක් ලැබිය හැකිය. 

 

6.2.2.3.2     ක්ජවාඩ් ලූේ ඇන්වජටනාව (Quad Loop Antenna) 

ජමය සමචතරස රාකාරය. HF සඳහාද නිර්මාණය කෙහැකිය. ජමහි සම්පූර්ණ දිග 1.02 λ ජේ. 6.13-(b)  

රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව ජමහි සරලම ආකාරයයි. එහි SWR අගය 2 ට ආසන්වන ිය හැකි නමුත් 1 දක්වා 

අඩු කිරීමට නම් සම්බාධන ගැලපීජම් පරිපථයක් තිබියයුතයි. 6.13-(c)රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව එවැනි 

පරිපථයක් (Gamma-match) සහිත ඇන්වජටනාවකි. ජමහි ඇති ිචලය ධාරිත රකය සහ එය සම්බන්වධකර 

ඇති සේථානය (A) ජවනසේ කිරීජමන්ව SWR අගය 1 දක්වා පහසුජවන්වම අඩුකරගත හැකිය. ජමය HF සඳහා 

ඉතා ජහාඳ ඇන්වජටනාවකි. එජසේ කෙිට මුළු තරංග පන්වතිය තලම ඉතා අඩු SWR අගයක් ලබාගත 

හැකිය.  

6.2.2.3.3   ජඩල්ට ලූේ ඇන්වජටනාව (Delta Loop Antenna) 

6.13(d) රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව ජඩල්ටලූේ ඇන්වජටනාවකි. එය නිර්මාණය කර ඇත්ජත්, ඉහත 

සඳහන්ව ක්ජවාඞ් ලූේ ඇන්වජටනාවම ත රිජකෝණාකාර ජලස පිලිජයල කිරීජමනි. ජමයටද ජපරජසේම 

Gamma Match පරිපථයක් සම්බන්වධ කිරීජමන්ව වැඩිදියුණු තත්වයට පත්කෙ හැකිය.  

 

6.2.2.3.4    චුම්බකිත වලයාකාර (Magnetic Loop) ඇන්වජටනාව 

ජමම ඇන්වජටනාජවහි නිර්මාණය 6.13(e) රූපජයන්ව පැහැදිලි ජේ. ජමහිදී තඹ කම්බියක් ජහෝ තඹ 

බටයක් වෘත්තාකාරව නමා එහි ජදජකෙවර ිචලය ධාරිත රකයකට සම්බන්වධකර ඇත. ඒකාෂ ැහැජන්ව 

 

 
6.13 රූපය 
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පිටත සන්වනායකය තඹ කම්බිජේ ජහෝ බටජේ මධය ලෂය වූ පහෙම ලෂයට සම්බන්වධකර, මැද 

සන්වනායකය රූපජේ දැක්ජවන පරිදි A නමැති සේථානයකට සම්බන්වධකර ඇත. A ජතෝරාගතයුත්ජත් 

අවම SWR අගය ලැජබන පරිදිය. ඉන්ව සිදුවන්වජන්ව ජපෝශක ලෂයජේ සම්බාධනය (Feed Point 

Impedence) ඒකාෂ ැහැජන්ව ලාෂණික සම්බාධනයට (Characteristic Impedence of coaxialcable) 

සමානවන පරිදි A නමැති සේථානය ජතෝරාගැනීමයි. 

ඉන්වපසු සම්ජේශකය අවශය සංඛ්යාතයනට සකසා, SWR=1 වන අනුනාද අවසේථාව ලැජබන ජලස 

ධාරිත රකය සුසර කෙයුතය. සංඛ්යාතය ජවනසේ කෙජහාත් ධාරිත රකය නැවත සුසර කෙයුතය. ජමය 

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

  ජමහි ඇති ජලාකුම වාසිය නම් ප රමාණජයන්ව කුඩා බවත්  ඕනෑම උච්ච සංඛ්යාතයක් සඳහා 

භාිතකෙහැකි වීමත්ය. නමුත් ජමහි ඇන්වජටනා ලාභයක් නැත. මීටර ජදකකට අඩු ිශේකම්භයක් සහිත 

ඇන්වජටනාවක් 3MHz සිට 30 MHz දක්වා  ඕනෑම සංඛ්යාතයකට ජයෝගයජේ. ඇන්වජටනාජේ ිවෘත 

ජදජකෙවර අතර kV කීපයක අධික ජවෝල්ටීයතාවයක් පවතින බැින්ව ධාරිත රකයද ඊට සුදුසු එකක් 

ියයුතය. එජසේ ජනාකජොත් එහි තහඩු අතර ිදුලි පුළිඟු පනී. තවද ජමම ධාරිත රකය සහිත ජකාටස  

අහිතකර කාලගුණයන්වජගන්ව ආරෂාවන පරිදි නිර්මාණය කෙයුතය. ජමම ඇන්වජටනාව නිර්මාණය 

සඳහා අවශය දත්තයන්ව ලබාගැනීමට පහත දැක්ජවන ජවේ අඩියට පිිජසන්වන. 

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

 

6.2.2.4    දිශානති (directional) ජහවත් ඒකදිශානති (unidirectional) 

එක් දිශාවකට වැඩි ශක්තියක් ිකිරණයවන ජලස ජහෝ සම්පූර්ණ ශක්තියම එක්දිශාවකට පමණක් 

ිකිරණයවන ජලස ඇන්වජටනාවක් නිර්මාණය කෙහැකිය. ඒවා දිශානති ඇන්වජටනා ජලස හැඳින්වජේ. 

එවැනි ඇන්වජටනා කිහිපයක් පහත දැක්ජේ. 

1. කියුබිකල් ක්ජවාඩ් (Cubical Quad) 

2. යාගි (Yagi) 

3. ක්වාගි (quagi) 

4. පරාවලයික (parabolic) 

 

6.2.2.4.1    කියුබිකල් ක්ජවාඩ් ඇන්වජටනාව (Cubical Quad) 

ජමය HF සඳහා ඉතා ජහාඳ දිශානති ඇන්වජටනාවක් වන අතර ක්ජවාඩ් ලූේ මූලාංග (Quad Loop 

Elements) කීපයක් සහිතව නිර්මාණය කෙිට ජහාඳ ඇන්වජටනා ලාභයක් ලැජේ. 6.14 රූපජයන්ව 

දැක්ජවන්වජන්ව මූලාංග තනක් සහිත කියුබිකල් ක්ජවාඩ් ඇනජටනාවකි. ජමවැන්වනක ඇන්වජටනා ලාභය 

9dB පමණ ජේ. ජමවැන්වනක් නිර්මාණය කිරීමට අදහසේ කරන්වජන්ව නම් පහත දැක්ජවන ජවේ අඩියට 
පිිජසන්වන. http://www.qsl.net/4s7vj/download/My publication/Antenna Book.pdf   

 

  ජමහි ිකිරක මූලාංගජේ (Radiating or 

Driven Element) දිග ආසන්වන වශජයන්ව 

තරංග ආයාමයට වඩා සේවල්පයක් වැඩිය. 

පරාවර්තකජේ (Reflector) සම්පූර්ණ දිග 

ිකිරකයට වඩා 5% කින්ව පමණ වැඩි 

ියයුතය. director මූලාංගජේ දිග ිකිරකයට 

වඩා 5% කින්ව පමණ අඩු ියයුතය. 

 

 

 
6.14 රූපය 
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ජමම ඇන්වජටනාජේ මිනුම් පිළිබඳව ඉතා වැදගත් කරුණක් මජේ අත්දැකීම් අනුව ජමජසේ ඉදිරිපත්කෙ 

හැකිය. (ජමම කරුණ ජපාත්පත් කිසිවක මා දැක නැත.) සාමානයජයන්ව නිදහසේ අවකාශජේදී තරංග 

ආයාමය λ ජලස ගත්ිට  λ = 300/f ජේ. (ජමහි  f, MHz වලිනි.)  ජමහිදී 20 SWG ප රමාණජේ තනි කම්බියක් 

භාිත කරනිට λ = 0.96 x 300/f = 288/f ජේ. එනම් තරංගආයාමයට වඩා සේවල්පයක් අඩු දිගකි. 20 SWG  

පරිවාරක කම්බි ( enameled wire  or winding wire) තනක් එකට අඹරා සාදාගත් කම්බියක් භාිත කෙිට  

λ = 1.06 x 300/f = 318/f ජේ. එනම් තරංගආයාමයට වඩා සේවල්පයක් වැඩි දිගකි.  

 

6.2.2.4.2  යාගි ජහවත් යාගි-උඩ ඇන්වජටනාව 

ජමය ඉතාම ජනප රියත්වයට 

පත් දිශානති ඇන්වජටනාවකි. 

ජපන්ව ජාතික  “හිතඩට්ුගු 

යාගි” සහ  “ෂින්ොත ෝ උඩ” 

යන ජදජදනා ිසින්ව වර්ෂ 

1926 දී කෙ නිර්මාණයකි. 

 

 ජමහි සරලම ආකාරය වනුජේ 6.15-(a) රූපජේ දැක්ජවන අයුරු පරාවර්තකය සහ ිකිරකය යන 

මූලාංග ජදකක් සහිත ඇන්වජටනාවත්, 6.15(b) රූපජේ දැක්ජවන ිකිරකය සහ director යන මූලාංග 

ජදක සහිත ඇන්වජටනාවත්ය.  ජමහි සෑම මූලාංගයක්ම සන්වනායක බට වලින්ව නිර්මාණය ජකජර්. 

සාමානයජයන්ව ඇළුමිනියම් බට භාිත ජකජර්. ිකිරකජේ දිග, ප රජේග සාධකය සැලකිල්ලට ජගන 

ගණනය කරනලද අර්ධ තරංගආයාමය ජේ.   ප රජේග සාධකය 0.9 ක් පමණජේ.  

ඒ අනුව ිකිරකජේ දිග = 0.9  λ /2 

                        = 0.9 x 150/f පමණ ජේ. 

පරාවර්තකය ිකිරකයට වඩා 5% කින්ව වැඩි වන අතර ඩිජරක්ටරය 5% කින්ව අඩුය.                                          

ඇන්වජටනාවක මූලාංග ගණන වැඩි කරනිට එහි ිකිරණ ප රතිජරෝධය අඩුජේ. එබැින්ව හැකි 

සෑමිටකම සම්බාධන ගැලපීජම් පේධතියක් (impedance matching system) තිබියයුතය.  

  

6.16 රූපය 

 

 
6.15 රූපය 
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තවත් වැදත් කරුණක් නම් ඇන්වජටනා ලාභයයි. මූලාංග සංඛ්යාව වැඩි කරත්ම ඇන්වජටනා 

ලාභය වැඩි ජේ. මූලාංග අතර පරතරය සුළුවශජයන්ව වැඩිකරන ිටද ඇන්වජටනා ලාභය වැඩිජේ. 

  6.16 රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව සන්වනායක බට වලින්ව නිර්මාණය කරනුලබන  ඕනෑම 

ඇන්වජටනාවකට සුදුසු Gamma-match පේධතියකි. ජමහි ධාරිත රකය, සිහින්ව ඇළුමිනියම් බටයක්තලට 

ඇතල් කරනලද, පිටත සන්වනායකය ඉවත් කරනලද ඒකාෂැහැන්ව කැබැල්ලක් ජහෝ ේලාසේික් 

ආවරණය සහිත වයර් කැබැල්ලකි. (like earth wire) එහි ඇතල්කර ඇති ජකාටජසහි දිග ජවනසේ 

කිරීජමන්ව ධාරිත රකජේ අගය ජවනසේ කෙහැකිය. 

 

6.2.2.4.3      ක්වාගි ඇන්වජටනාව 

ජමය කියුබිකල් ක්ජවාඩ් සහ යාගි ඇන්වජටනා 

ජදජකහි සංකලනයකි. සාමනයජයන්ව ජම් සඳහා 

පරාවර්තකය සහ ිකරකය යන මූලාංග ජදකම 

කියුබිකල් ක්ජවාඞ් වර්ගජේ වන අතර අජනක් 

මූලාංග සියල්ල යාගි වර්ගජේය. ජමහි දෙ 

සැලැසේමක් 6.17 රූපජයන්ව දැක්ජේ.  

 

 

6.2.2.4.4  පරාවලයික ඇන්වජටනාව (parabolic antenna) 

පරාවලයික පරාවර්තකයක නාභීය ලෂයජේ පිහිටුවා ඇති සරල ේිධැව (simpledipole) 

ඇන්වජටනවකින්ව සමන්විත වූ ජමය ඉතා ඉහෙ ඇන්වජටනා ලාභයක් සහිත, ප රබල දිශානතියකින්ව ජහබි 

ිශිෂේට ගනජේ ඇන්වජටනාවක් ජලස හැඳින්විය හැකිය. නමුත් ජමය භාිත කෙහැක්ජක් UHF සහ 

ක්ෂුද්රතරංග (micro wave) වැනි ඉහෙ සංඛ්යාත සඳහා පමණි. ඊට ජහේතව ප රාජයෝගික අපහසුතාවයන්වය. 

උදාහරණයක් ජලස 20m තරංග පන්වතිය සඳහා ජමවැන්වනක් නිර්මාණය කෙජහාත් එහි 

පරාවර්තකජේ ිශේකම්භය මීටර 200 කට වඩා ිශාල ියයුතය. 

 

6.2.2.4.5    ග රාහක ඇන්වජටනා (receiving antenna) 

 ඕනෑම වර්ගයක ඇන්වජටනාවක් ග රාහකහක් සමග භාිත කෙහැකි වුවත් එය වඩා කාර්යෂම වන්වජන්ව 

ඇන්වජටනාජවහි ිකිරණ ප රතිජරෝධය ග රාහකඋපකරණයට ජහාඳින්ව ගැලජේ නම් පමණි. එජසේ 

ජනාවුවජහාත් සිදුවන එකම අවාසිය, සංඥා දුර්වලවීම සහ ජඝෝෂාව ඉහෙ යාම පමණි. සම්ජේශක 

භාිතජේදී ජමන්ව උපකරණ වලට කිසිදු හානියක් සිදුජනාජේ. සංඥා දුර්වල වනිට සංඥාව/ජඝෝෂාව 

අනුපාතය (S/N ratio) ඉහෙ යයි. පහත දැක්ජවන්වජන්ව ග රාහක සඳහා සාමනයජයන්ව භාිතවන 

ඇන්වජටනා කිහිපයකි. 

 1. ජෆරයිට ජරාඩ් ඇන්වජටනා 

 2. ජටලසේජකාපික් ඇන්වජටනා 

 3. වලයාකාර ඇන්වජටනා (Loop antenna) 

 4. දිගු කම්බි ඇන්වජටනා 

 

6.2.2.5   බහු තරංග පන්වති ඇන්වජටනා (multi-band antenna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

මීට ඉහත සඳහන්ව සියළුම ඇන්වජටනා සාමානයජයන්ව එක් සංඛ්යාතයක් සඳහා ජහාඳින්ව ක රියා කරයි. 

එය එම ඇන්වජටනාජේ අනුනාද සංඛ්යාතයයි. නමුත් එම සංඛ්යාතජේ සමහර උපරිතාන (harmonics) 

 

6.17 රූපය 
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සඳහාද, එනම් එහි  තන්වගුණය, පසේගුණය, (ඔත්ජත් ගුණාකාර) යනාදී සංඛ්යාත සඳහාද තරමක් 

ජහාඳින්ව (SWR<3) ක රියා කරයි. 

උදාහරණ ජලස 40m ( 7.0-7.2MHz ) ඇන්වජටනාවක් 15m (21.00 - 21.45MHz) සඳහාද භාිත 

කෙහැකිය. නමුත් ජමහිදී SWR අගය 2ට සේවල්පයක් වැඩිිය හැකි බැින්ව වැඩි ජේලාවක් අඛ්න්වඩව 

සම්ජේශණය කිරීම සුදුසු නැත. කෙයුතම නම් ඇන්වජටනා සුසර උපකරණයක් (ATU) භාිත 

කෙයුතය. 

 

6.2.2.5.1    බහු තරංග පන්වති ේිධ රැව ඇන්වජටනා (multi-band dipole antenna) 

                 බහුතරංග පන්වති 

ඇන්වජටනාවක් යනු තරංග 

පන්වතීන්ව ගණනාවකට 

අනුනාදයවන අයුරු 

නිර්මාණය කරනලද 

ඇන්වජටනාවකි.   6.18-රූපජේ 

දැක්ජවන්වජන්ව 15m, 20m  

සහ 40m සඳහා නිර්මානය 

කරනලද අර්ධ තරංග ේිධ රැව 

ඇන්වජටනා   (half  wave  

dipole)  තනක්  

එකට සම්බන්වධ කරනලද නිර්මාණයකි. ජමවැන්වනක SWR අගය 1.5 සහ 2 අතර පැවතිය හැකිය. තවත් 

ජහාඳින්ව සුසර කිරීමට අවශය නම් සම්බාධන ගැලපීජම් ක රමයක් (impedence matching system) ජහෝ ATU 

උපකරණයක් භාිත කෙයුතය. 

 

 6.2.2.5.2    ඕෆේ ජසන්වටර් ේිධ රැව ඇන්වජටනාව (Off centre dipole antenna) 

ජමම ඇන්වජටනාජවහි ජපෝශක ැහැන (feeder wire) සම්බන්වධකර ඇත්ජත් හරිමැද ජනාව, එනම් එහි 

ජදපැත්ත සමාන ජනාජේ. (6.10 රූපය) එම මිනුම් ජගන ඇත්ජත් නියමිත ගණනය කිරීමකට අනුව 

වන අතර, එය මල්ිබෑන්වඩ් (multi-band) ඇන්වජටනාවකි. එනම් සංඛ්යාත පරාස කීපයක් සඳහා භාිත 

කෙහැකිය. (උදාහරණ ජලස 40m සහ 80m සඳහා) ජමහි ජපෝශක ලෂ සම්බාධනය (feed point 

impedence) ජහවත් ිකිරණ ප රතිජරෝධය (radiation resistance)  ඕම් 50 ට වැඩි අගයක් බැින්ව එය  

ඕම් 50 ට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සුදුසු බැලන්ව (BALUN – balance to unbalance) නමැති 

පරිනාමකයක් භාිත කෙයුතය. සාමානයජයන්ව භාිත කරන සම්ජේශක ැහැන්ව වල ලාෂණික 

සම්බාධනය (charactoristic impedence)  ඕම් 50 කි.  

 

6.2.2.5.3    ට රැේ ඩයිජපෝල් ඇන්වජටනා (trap dipole antenna) 

     ජමය බහුතරංග පන්වති 

(multi band) ඇන්වජටනාවකි. 

ජමහි “ට රැේ” යනු එක්තරා 

ආකාරයක ජපරහනක් බඳු 

සරල පරිපථයකි. එය 

සමාන්වතරගත  L-C   සුසර 

පරිපථයකි. ජමම ඇන්වජටනාව 

14MHz සහ 7MHz සඳහා  
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නිර්මාණය කර ඇතැයි සිතමු. එිට QR දිග ජතෝරාගතයුත්ජත් 14 MHz  සඳහා  අර්ධ  තරංග දිගකට 

අනුනාදයවන පරිදිය. ට රැේ නමින්ව හඳුන්වවන සමාන්වතරගත L-C සුසර පරිපථය නිර්මාණය කෙයුත්ජත් 

14MHz සඳහා අනුනාදයවන අයුරුය. එිට 14MHz සඳහා එම පරිථජේ සම්බාධනය අතිිශාල අගයක් 

කරා එෙැජේ. එබැින්ව ඇන්වජටනාව ජවත පැමිජණන 14MHzජහෝ ඊට ආසන්වන සංඛ්යාතයක ධාරාව 

ට රැේ හරහා ඉදිරියට ජනායයි. එබැින්ව QR දිග පමණක් ඇන්වජටනාව ජලස ක්රියාකරයි. PS දිග 

ජතෝරාගතයුත්ජත් 7MHz සඳහා අනුනාදයවන අර්ධතරංග දිගට ආසන්වන අගයක් වන ජලසටය. ජමම 

සංඛ්යාතයට අනුරූප ධාරාවක් පැමිජණනිට, ට රැේ තල ඇති  L-C   පරිපථය අනුනාදය ජනාවන බැින්ව 

එහි සම්බාධනය ඉතා කුඩා අගයකි. එබැින්ව සම්පූර්ණ ඇනජටනාවම 7MHz සඳහා අනුනාදයජේ. ජම් 

අයුරුම තරංගපන්වති ගණනාවකට සුදුසු ඇන්වජටනාවක් නිර්මාණය කෙහැකිය. 

 

6.2.2.5.4    බහුතරංග පන්වති දිශානති ඇන්වජටනා (multi band directional antenna) 

       6.20 රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව ආධුනික ගුවන්විදුලි ක රියාකරුවන්ව අතර ඉතාමත් ජනප රියත්වයට පත් 

බහු තරංගපන්වති දිශානති යාගි ඇන්වජටනාවකි. ජමය බහු තරංගපන්වති කරවීම සඳහා ට රැේ නමැති 

උපාංග 12 ක් සිකර ඇත. එහි  L  දඟරය පරිවාරක දන්වඩක් මත ඔතා ඇත. ධාරිත රකය සඳහා, ජභෞතික 

වශජයන්ව ජකාන්වජඩන්වසරයක් සිකර නැතිවුවත් එම ක රියාව ලබාගැනීම සඳහා ඇළුමිනියම් බට 

කැබැල්ලක් සිකර ඇත්ජත් දඟරජේ එක් පැත්තකට පමණක් සිවී තිජබන ආකාරයටය. එබැින්ව 

එම ධාරිත රකජේ එක් අග රයක් දඟරයවන අතර අජනක ඉහතකී ඇළුමිනියම් බට කැබැල්ලජේ.මුළු 

පේධතියම නිර්මාණයකර ඇත්ජත් අදාල තරංග පන්වතිය සඳහා වූ සමාන්වතරගත අනුනාද පරිපථයක් 

ජලස ක රියාකරන ආකාරයටය. ඇන්වජටනා මූලාංගවල සම්පූර්ණ දිග වනුජේ අඩුම සංඛ්යාත 

පන්වතියවන 14MHzසඳහා අනුරූප අගයන්ව වන නමුත්, සාමානය අර්ධ තරංග ේිධ්රැව අන්වජටනාවට 

අදාල දිගට වඩා අඩු දිගකි. ඊට ජහේතව ට්රැේවල ඇති දඟර වල දිගත් එකත වීමයි.  ජමහි ට්රැේ වල 

ක්රියාකාරීත්වය 6.2.2.5.3 ජේදජයහි ිසේතර කරනලද ආකාරයටම ජේ.  
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 6.2.2.6      සාර්වදිශ ඇන්වජටනාව  (Isotropic Antenna) 

        සාර්වදිශ ඇන්වජටනාවක් යනු සියළුම දිශාවන්වට එකහා සමානව ිකිරණයවන ආකාරජේ 

ඇන්වජටනාවකි. තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්වජන නම්, හිසේ ජගෝලයක ජක්න්වද්රජේ පිහිටුවා ඇති 

ඇන්වජටනාවකින්ව, එම ජගෝලජේ පෘෂේඨජේ සෑම සේථානයකම එකහාසමාන ිකිරණයක් ලැජේ නම් 

එය සාර්වදිශ ඇන්වජටනාවකි. ජමය ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් වුවද ප රාජයෝගික ජලස ජමවැන්වනක් 

නිර්මාණය කෙ ජනාහැකිය. ජමහි ඇති වැදගත්කම වනුජේ ඇන්වජටනා සිේධාන්වත හැදෑරීජම්දී 

ගණනයකිරීම් සඳහා ජමය ඉතා ප රජයෝජනවත්වීමයි. උදාහරණජලස සාර්වදිශ ඇන්වජටනාට සාජේෂව 

සරල ේිධැව ඇන්වජටනාවක (simple dipole) ලාභය  2.15dBi ජේ. ජමහි dBi යන්වජනහි i අකුර ජයාදා 

ඇත්ජත් isotropic යන්වන දැක්වීම සඳහාය. 

6.3   ධ රැවක ප රසේථාර (poler diagram) 

         යම් දිශානති ඇන්වජටනාවක එක් එක් දිශාජවහි පවතින ිකිරණ ප රමාණය එකිජනකට ජවනසේ 

ජවයි. උපරිම ිකිරණයක් පවතින දිශාව ආරම්භක දිශාව (අංශක 00) ජලස ජගන එක් එක් දිශාව 

ඔසේජසේ පවතින ඇන්වජටනා ලාභය මැනගතජහාත් 6.21 රූපජේ දැක්ජවන ආකාරජේ වගුවක් ලැජේ. 00 

දිශාජවහි ජඩසිජබල් 10ක් බැින්ව ඊට අනුරූප A ලෂයය ලකුණු කරන්වන. 100 දිශාජේ 9dB සඳහා B 

ලෂයය ආදී වශජයන්ව ලැජබන A, B, C, D, E, F, G, H යන ලෂයයන්ව සියල්ල ලකූණු කර යා කෙිට 

වක ර ජර්ඛ්ාවක් ලැජේ. එය එම ඇන්වජටනාජේ ධ රැවක ප රසේථාරය ජේ.  

   උපරිම ලාභය ඇති දිශාව එහි 

දිශානතිය ජහවත් ඇන්වජටනා 

අෂය ජේ. පරීක්ෂණාත්මක 

දත්ත ලබාජගන ජමවැනි 

ප්රසේථාරයක් අඳිනු ලැබුවජහාත් 

6.21 රූපජේ ජමන්ව සුමට 

වක්රයක්      ජනාලැජේ.      ඊට 

 

  

ජහේතව, අවට ඇති වසේූන්වජේ බලපෑමයි.    

ිිධ ඇන්වජටනා කීපයක ධ රැවක ප රසේථාර කීපයක් 6.22 රූපජේ දැක්ජේ. 

  

6.22 රූපය 

6.21 රූපය 
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6.23 රූපය 

6.4    ංග ප්රචා ණය (Wave propagation) 

          ගුවන්විදුලි තරංග යනු ිදුත්-චුම්බක තරංග වලට අයත් එක් ජකාටසක් පමණි. ඉතිරි ජකාටසේ, 

ආජලෝක තරංග, අජධෝරක්ත කිරණ, පාරජම්බූල කිරණ, එක්සේ-කිරණ, ගැමා-කිරණ යනාදියයි. ජමම 

සෑම තරංගයකම පවතින ජපාදු ලක්ෂණයක් නම් සරල ජර්ඛීය ප්රචාරණයයි. ඒ හැර, වර්තනය 

(refraction), පරාවර්තනය (reflection), ිවර්තනය (defraction) සහ අවජශෝෂණය යන ජපාදු 

ලක්ෂණද පවතී. ජම්වාජේ සංඛ්යාතය අනුව ජවනසේ වන ිිධ ගුණ ඇත. උදාහරණ ජලස ආජලෝකය 

අපජේ ඇසට ජගෝචර වන නමුත් අජනක් තරංග අපජේ කිසිම ඉන්වියකට හසු ජනාජේ. නමුත් 

අජධෝරක්ත කිරණ මගින්ව උණුසුම් සේවභාවයක් දැජන්ව. (ආජලෝක තරංග වල සංඛ්යාතයන්ව අති ිශාල 

අගයන්ව වන අතර තරංග ආයාමය මයිජක්රාමීටරයටත් වඩා කුඩා අගයන්ව සහිත ජේ.) තවද x-කිරණ, 

ගැමා කිරණ, පාරජම්බූල කිරණ සහ මයිජක්රාජේේ ජහවත් ෂූක්ෂේම තරංග මගින්ව මිනිසේ සිරුරට යම් 

යම් හානි සිදුියහැකි බව ජසායාජගන ඇත. 
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         සියළුම ිදුත්චුම්බක තරංග වර්ග වලට ජපාදු නියත ජේගයක් ඇත. එනම් නිදහසේ අවකාශජේ 

(රික්තයක) ජේගය දෙවශජයන්ව තත්පරයට කිජලෝමීටර තන්ව ලක්ෂය ජහවත් තත්-1මී 3x108 ජේ. 

(ජමය ආජලෝකජේ ප්රජේගයයි) වාතජේදී ජමම අගය ඉතා සුළු වශජයන්ව අඩු වුවද එය එතරම් 

සැලකියයුත නැත. ජවනත් මාධයයන්ව තලදී ජමය සැලකියයුත ප්රමාණයකින්ව අඩු ජේ.  

6.4.1   අයනතගෝීය ප්රචා නය 

වායුජගෝලය සහ අයන ජගෝලය හරහා ගුවන්විදුලි තරංග ගමන්වකිරීජම්දී ප්රධාන වශජයන්ව බලපෑම් 

තනකට යටත් ජේ. ඒවා නම්, පහත දැක්ජවන මුල් තනයි. හතරවැන්වන මුල් තජනහි ප්රතිඵලයකි. 

 1. අව ජශෝෂණය (absorption) 

 2. වර්තනය (Refraction) 

3. පරාවර්තනය (Reflection) 

4. ිවර්තනය  (defraction)  

5. Fading 

 

 
6.24 රූපය 

 

6.4.1.1   අ තශෝ ණය 

අයනජගෝලය .තලින්ව ගමන්ව කිරීජම්දී, තරංගවල ශක්තිජයන්ව යම් ප්රමානයක් අයනීකරනය වූ අංශු 

ජවත උරාගැනීම ජහේතජකාටජගන ගුවන්විදුලි තරංග වල ශක්තිජයහි අඩුවීමක්, එනම් ශක්ති හානියක් 

ජපන්වනුම් ජකජර්. ජමම සංසිේධිය අවජශෝෂණය නමින්ව හැඳින්වජේ. පහෙ සංඛ්යාත සඳහා ජමම 

අවජශෝෂණය වැඩිජේ. තවද අයනීකරන ප්රමාණය වැඩිවීමත් සමගම අවජශෝෂණයද වැඩි ජවයි. 

අයනීකරනය වූ ප්රජේශජේ වායුජගෝලජේ ඝනත්වය සමගද අවජශෝෂණය වැඩි ජේ. 

වායුජගෝලය තලදී, ජලවාෂේප වලාකුළු සහ වර්ෂාව මගින්වද සමහර තරංග පරාස වල සුළුවශජයන්ව 

අවජශෝෂණයක් සිදු ජේ. අවජශෝෂණ ප්රමාණය සංඛ්යාතජේ ප්රතිජලෝම වර්ගයට සමානුපාත ජේ. ජම් 

අනුව සංඛ්යාතය අඩුවීමත් සමග අවජශෝෂණය වැඩි ජේ. 

 

6.4.1.2   ර් නය 

වායුජගෝලජේ වාතජේ ඝනත්වය, උස වැඩිවීමත් සමගම ක්රමානුකූලව අඩු ජේ. ජමය 

ජහේතජකාටජගන ඉහෙට ජයාමුවන ගුවන්විදුලි තරංග ක්රමානුකූලව සුළු වශජයන්ව පහෙට නැමීමක් 

සිදුජේ. ජමම සංසිේධිය වර්තනය නමින්ව හැඳින්වජේ. අයනජගෝලයට පිිජසත්ම අයනීකරණය 
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ජහේතජකාටජගන වර්තනය තවදුරටත් ජහාඳින්ව සිදුවන බැින්ව ඒවා ජපාෙව ජවතටම හැජර්. ජමම 

සිදුවීම ජමග හර්ටසේ 3.5 සහ 7 වැනි පහෙ සංඛ්යාත තරංග පන්වති සඳහා වඩා ජහාඳින්ව සිදුවන බැින්ව 

ඒවා, සන්වනිජේදන කටයුත සඳහා, ඉහෙ සංඛ්යාතයන්වට (14MHz සිට 28MHz දක්වා වූ තරංග පන්වති) 

වඩා වැඩි ිශේවාසනීයත්වයකින්ව භාිත කෙ හැකිය. අයනීකරනය අඩු අවසේථා වලදී, ජමම ඉහෙ 

සංඛ්යාත සහිත තරංග වල නැමීම ප්රමාණවත් ජනාවන බැින්ව ඒවා ආපසු ජපාෙව ජවත ජනාපැමිජණ්ඩ. 

6.4.1.3   ප ා ර් නය 

අයනජගෝලය ජවත එල්ල කරනු ලබන ගුවන්විදුලි තරංග, ප්රමාණවත් අයුරු නැමී ආපසු ජපාෙව ජවත 

පැමිණීම පරාවර්තනය ජහවත් අයනජගෝලීය පරාවර්තනය ජලස හැඳින්වජේ. නමුත් ජමහිදී, 

දර්පනයකින්ව ආජලෝකය පරාවර්තනය වන ආකාරජේ සිදුවීමක් ඇති ජනාජේ. සතය වශජයන්වම 

සිදුවන්වජන්ව වර්තනයවීම පමණි.  

ජමම පරාවර්තනය සිදුවන ආකාරය අනුව අයනජගෝලය සේථර කීපයකට ජවන්වකර දැක්ිය හැකිය. 

ඒවා  D, E, F, F1  සහ  F2 යනුජවන්ව නම්කර ඇත. 

 

 
6.25 රූපය 

 

 

6.4.1.3.1   D-ස්ථ ය 

දිවා කාලජේදී අයනීකරණය ජවමින්ව පවතින ජමම සේථරය පහළින්වම පවතින අතර, ජපාෙව මතපිට 

සිට කිජලෝමීටර 70ක් පමණ ඉහළින්ව පිහිටයි. ජමහි සිදුවන අයනීකරනය, හිරුජේ ආජරෝහන 

ජකෝණයට සමානුපාතව සිදුවන අතර, හිරු මුදුන්ව වීමත් සමග උපරිම ජේ.  

ජමම සේථරය මගින්ව පහෙ සංඛ්යාත සහිත (1.8 MHz  සහ 3.5 MHz) තරංග මුළුමනින්වම වාජේ 

අවජශෝෂණය කරන නමුත් ඉහෙ ිකිරණ ජකෝණයක් සහිත තරංග ජමම සේථරය ිනිිද ජගාසේ 

ඉහළින්ව පිහිි  E සේථරය මගින්ව පරාවර්තනය ජේ. 

 

6.4.1.3.2   E-ස්ථ ය 

ජමය ඉතාම ප්රජයෝජනවත් සේථරයකි. ජපාෙජේ සිට කිජලෝමීටර 120 ක් පමණ ඉහළින්ව පිහිටන E 

සේථරය හිරු බැස යාමත් සමගම අතරුදහන්ව ජේ. 
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6.4.1.3.3  F - ස්ථ ය 

ජමය ඉතාමත්ම වැදගත් සේථරයයි. රාත්රි කාලජේදී කිජලෝමීටර 280 ක් පමණ ඉහළින්ව පිහිටන ජමම 

සේථරය උදෑසන F1 සහ F2 නමැති සේථර ජදකකට ජවන්වවී, මධයාහේනය වනිට උපරිම ජලස 

අයනීකරණයවී, හිරුබැස යාමත් සමග නැවතත් එක්වී F සේථරය බවට පත්ජේ. F1 ජපාෙවට 

කිජලෝමීටර 220 ක් පමණ ඉහළින්ව පවතින අතර ඊටත් ඉහළින්ව පවතින F2  ජපාෙවට කිජලෝමීටර 320 

ක් පමණ ඉහළින්ව පිහිටයි.   

 

 
6.26 රූපය 

 

 

 

6.4.1.4  Fading – QSB 

   එකම සංඥාවක තරංග ජදකක් මාර්ග ජදකක් හරහා පැමිජණන 

අවසේථාවන්ව තිබිය හැකිය. උදාහරණයක් ජලස ජපාෙවට ආසන්වනව 

ගමන්ව කරන බිම් තරංගය (ground wave) සහ අයනජගෝලජයන්ව 

ජයාමුවන අයනජගෝලීය තරංගය (ionospheric wave) ියහැකිය. 

නැතජහාත් අයනජගෝලජේ සේථර ජදකකින්ව ජයාමුවන අයනජගෝලීය 

තරංග ජදකක් ියහැකිය.  

    ඇන්වජටනාව ජවත පැමිජනන තරංග ජදජක්ම තරංග ජපරමුනු (wave 

frount) ජදකම එකම ආකාරජයන්ව පවතිනිට ඒවාජේ සම්ප්රයුක්ත 

ප්රබලතාවය වැඩි ජේ. ිරුේධ අතට පැමිජණනිට එය අඩුජේ. ඊට 

අනුකූක ජලස සේපීකරජයන්ව නිකුත්වන ශේදයද අඩු-වැඩි ජේ. ජමහි 

දැක්ජවන 6-26 A  රූපජයන්ව ජමම සංසිේධිය පැහැදිලි ජකජර්. 

 

 

 
6-26 A රූපය 
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6.4.2   විකි ණ තකෝණය (angle of radiation) 

     ඇන්වජටනාජවන්ව නිකුත්වන තරංග තරමක ජකෝණික පරාසයක් ඔසේජසේ ිහිදී යයි. එක් දිශාවකට 

ජයාමුවූ තරංගයක් සලකා බලනිට, එම දිශාව තිරස සමග සාදන ජකෝණය, ිකිරණ ජකෝණය 

ජහවත් තරංග ජකෝණය ජලස හැඳින්වජ ේ.  

 

6.4.3   ිම්   ංග (ground wave) 

     ඇන්වජටනාජවන්ව නිකුත්වන තරංග අතජරන්ව තිරසේ දිශාවට නිකුත්වන තරංග, තිරසේවම ගමන්ව 

කරන නමුත් සේවල්ප වශජයන්ව ජපාෙව ජදසට නැමී වැඩි දුරක් ගමන්ව කරයි. ජම්වා බිම් තරංග ජලස 

හැඳින්වජේ.  6.26 රූපජේ W1 ජලස දක්වා ඇත. බිම් තරංගයට යාහැකි වැඩිම දුර TR1 ජේ. 

 

6.4.4    අ ි තකෝණය (critical angle) 

   තිරසට සේවල්ප වශජයන්ව ආනතව ගමන්ව කරන තරංග, ඉහත රූපජේ W3 න්ව දැක්ජවන අයුරු අයන 

ජගෝලජයන්ව පරාවර්තනය වී, R3 න්ව දැක්ජවන අයුරු, දුර සේථානයකදී  නැවත ජපාෙවට ෙඟාජේ. 

ිකිරණ ජකෝණය ක්රමජයන්ව වැඩි කරනිට, එය ජපාෙවට ෙඟාවන සේථානයද ක්රමජයන්ව ෙං වන අතර   

W2 වැනි තරංගයක් R2 හිදී ජපාෙවට ෙඟාජවයි. එහි ිකිරණ ජකෝණය Ø  (ග්රීක් අකුරක් වන ෆයි)  

ජලස දක්වා ඇත. ිකිරණ ජකෝණය Ø වලට වඩා වැඩි කෙජහාත් W4 න්ව දැක්ජවන පරිදි එය අයන 

ජගෝලය ිනිිද යයි. ජමම Ø ජකෝණය අවධිජකෝණය ජලස හැඳින්වජේ. ජමම අවධිජකෝණය අදාල 

සංඛ්යාතය සහ හිරුජේ ආජරෝහන ජකෝණය (දවජසේ ජවලාව) මත රඳාපවතී. 

W4 න්ව දැක්ජවන ආකාරජේ තරංග අහසේ තරංග (sky wave) ජලස හැඳින්වජේ.  ජම්වා නැවත ජපාෙවට 

ජනාපැමිජණ්ඩ. 

 

6.4.5   මගහැි දු  සහ මගහැි කොපය (Skip distance and Skip zone) 

     අවධි ජකෝණය සහිතව නික්ජමන තරංගයක් නැවත ජපාෙවට ෙඟාවන්වජන්ව රූපජේ R2 නමැති 

සේථානයකදීය. ජමම සේථානයට ඇති දුර, එනම් TR2 දුර මගහැරි දුර (Skip distance) ජලස හැඳින්වජේ. 

තවත් අයුරකින්ව පවසන්වජන්ව නම්, යම් සංඛ්යාතයක් සඳහා අයනජගෝලජයන්ව පරාවර්තනය වන සියළුම 

තරංග නැවත ජපාෙවට ෙඟාවන්වජන්ව මගහැරි දුරට වඩා ඈත සේථානයකදීය.  

යම් සංඛ්යාතයක් සඳහා බිම් තරංගජේ අවසාන ජකෙවරත්, අයනජගෝලීය තරංග හමුවන ෙඟම 

සේථානයත් අතර ප්රජේශයට, එනම්  R1 සහ R2 අතර ප්රජේශයට කිසිම තරංගයක් ෙඟා ජනාජේ. ජමම 

ප්රජේශය මගහැරි කලාපය නමින්ව හැඳින්වජේ. 

ජමම මගහැරි කලාපය සංඛ්යාතය අනුව සහ දවජසේ ජවලාව අනුවද කාලගුණික තත්වයන්ව අනුවද  ජේ. 

කාලගුණික තත්වයන්ව අනුව අයනජගෝලීය සේථර වල පිහිටීම ජවනසේ වීම ඊට ජහේතවයි. 

 

6.4.6   අ ි සංඛ්යා ය (critical frequency) 

    යම් පහෙ සංඛ්යාතයක තරංගයක් සිරසේව ඉහෙට සම්ජේශණය කෙජහාත් (ජමගහර්ටසේ 3.5, තිරසේ 

ක්ජවාඩ් ලූේ ඇන්වජටනාවකින්ව) එය සිරසේව ඉහෙට ගමන්වකර අයනජගෝලජයන්ව පරාවර්තනය වී ආපසු 

මුල් සේථානයටම පැමිජණ්ඩ. දැන්ව එහි සංඛ්යාතය ක්රමජයන්ව වැඩිකෙජහාත් එම පරාවර්තනය 

බිඳවැජටන සංඛ්යාතයකට ෙඟා ජේ. එම සංඛ්යාතය, අදාල අයනජගෝලීය සේථරය සඳහා, එම 

අවසේථාජේ අවධි සංඛ්යාතය ජලස හැඳින්වජේ.  

 ජමහි ඇති වැදගත්ම ලක්ෂණය නම්, අවධි සංඛ්යාතයට වඩා පහෙ සංඛ්යාත සඳහා මගහැරි 

කලාපයක් ජනාපැවතීමයි.  
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6.4.7   උපිම භ්ාවි  සංඛ්යා ය (Maximum Usable Frequency – M.U.F.)  

    දුරින්ව පිහිි යම් සේථාන ජදකක් අතර සන්වනිජේදනය කිරීම සඳහා අයනජගෝලීය පරාවර්තනය 

ඇසුජරන්ව භාිත කෙහැකි උපරිම සංඛ්යාතය උපරිම භාිත සංඛ්යාතය ජලස හැඳින්වජේ. මීට වඩා 

ඉහෙ සංඛ්යාත සහිත තරංග අයනජගෝලය ිනිිදජගන අභයවකාශය ජවත ගමන්ව කරයි. එබැින්ව 

ඒවා ආපසු ජපාෙවට ජනාපැමිජණ්ඩ.  

F2  සේථරය සඳහා MUF අගය අවධි සංඛ්යාතය ජමන තන්ව ගුණයක් පමණ ජේ. E සේතරය සඳහා MUF 

අගය අවධි සංඛ්යාතය ජමන්ව පසේගුණයක් පමණ ජේ. 

 

6.4.8   අ ම භ්ාවි  සංඛ්යා ය (Lowest Usable Frequency – L.U.F.) 

   යම්කිසි කාල සීමාවක යම් අයනජගෝලීය පථයක් සඳහා සතටුදායක සන්වනිජේදනයක් කෙහැකි 

අවම සංඛ්යාතය අ ම භ්ාවි  සංඛ්යා ය ජලස හැඳින්වජේ. ජමහිදී ජබාජහෝිට බලපාන්වජන්ව ග්රහනය 

කරන සංඥාජවහි පවතින ජඝෝෂාවයි (noise).  LUF අගයට වඩා පහෙ සංඛ්යාත වල ජඝාෂාකාරී 

සේවභාවය ජබාජහෝිට ඉහෙ අගයක් ගනී. 

 

 

6.4.9  දීර්  පථය සහ තකි පථය 

ජපාෙව මත ඇති T නමැති 

සේථානයක තිජබන සම්ජේෂකයකින්ව 

නිකුත්වන සියළුම තරංග සෑම 

දිශාවකටම ිහිදී යන අතර ඒවා 

අතජරන්ව R හි තිජබන ග්රාහකය  ජවත 

එෙැජඹන්වජන්ව ජදකක්  පමණි. ඉන්ව 

ප්රධාන වන්වජන්ව  T සහ  R අතර ඇති 

ජකිම මාර්ගයයි. එය ජකි පථය 

(short path) ජලස හැඳින්වජවන 

අතර, ඉහත 6.27 රූපජේ TAR  ජලස 

සඳහන්වව ඇත. 

 

ඊට ප්රතිිරුේධ දිශාව වූ TB ඔසේජසේ ිහිදී යන තරංගTBCR නමැති දිගු මගක් ජගවා ජපාෙව වටා ජගාසේ  

R ජවත ෙඟාවීමටද හැකියාවක් ඇත. එය දීර්ඝ පථය (Long path) ජලස හැඳින්වජේ. ජකි පථය සහ 

දීර්ඝ පථය යනු T සහ  R හරහා පිහිි පෘිි ජගෝලජේ මහාවෘත්තයක ජකාටසේ ජදකකි. තරංග 

ප්රචාරණජේ ලක්ෂණ ජහේතජකාටජගන සමහර අවසේථාවල ජකිපථජයන්ව ලැජබන සංඥාවට වඩා 

ප්රබල සංඥාවක් දීර්ඝ පථය ඔසේජසේ ලැබීමට හැකියාවක් ඇත. 

උදාහරණයක් ජලස මා ලත් අත්දැකීමක් ඉදිරිපත් කෙහැකිය. අජමරිකාජේ කැලිජෆෝනියා නගරයට, 

ජකාෙඹ සිට ඇති ජකිපථය පිහිටන්වජන්ව උත්තරධ්රැවය හරහාය. සමහර අවසේථාවල කැලිජෆෝනියා 

නගරජේ ජවජසන ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පිජයක් සමග සන්වනිජේදනය කිරීම සඳහා මජේ 

ඇන්වජටනාව ජයාමු කෙයුත්ජත් උතරට ජනාව දකුණු දිශාවටය. එනම් දීර්ඝ පථය ඔසේජසේ ගමන්ව 

කරන සංඥා, වඩා ප්රබලය. නමුත් එම දීර්ඝ පථජේ දුර ප්රමාණය ජකි පථයජමන ජදගුණයකටත් වඩා 

ිශාලය. 

 

 

6.27 රූපය 
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6.5  හිරුෙප චක්රය 

      හිරුජේ පෘෂේඨජේ උෂේණත්වය අඩු ප්රජේශ අපට දිසේවන්වජන්ව අඳුරු ලප ජහවත් කළු ලප ජලසින්වය. 

ජම්වා හිරුලප (sun-spot) යනුජවන්ව හැඳින්වජේ. අයනජගෝලජේ අයනීකරන සේවභාවයට ජමම 

හිරුලප සෘජුවම බලපාන අතර හිරුලප වැඩි වීම, උච්ච-සංඛ්යාත සන්වනිජේදනයට හිතකර ජේ. 

හිරුලප අඩු-වැඩි වීජම් සේවභාවය එක්තරා නියමිත ආකාරයකට අනුව සිදුජේ. ජමය වසර එජකාලහක 

හිරුලප චක්රය ජලස හැඳින්වජේ. එනම් හිරුලප උපරිම වීම සහ අවම වීම වසර එජකාලහක 

පුනරාවර්තනයකට අනුව සිදු ජේ. උදාහරණ ජලස, හිරුලප උපරිම වීම 1980, 1991, 2002, 2013 

යන වකවානු වලදී සිදුිය.  

        හිරුලප අවම කාල වලදී රාත්රි කාලජේ සන්වනිජේදනය සඳහා ප්රජයෝජනවත් වන්වජන්ව පහෙ සංඛ්යාත 

සහිත තරංග පන්වතීන්ව පමණි. එනම්  40m සහ 80m යන තරංග පන්වතීන්ව. හිරුලප වැඩිවීමත් සමග 

වායුජගෝලජේ අයනීකරනය වැඩි ජේ. එබැින්ව එම කාලයන්වහිදී 20m, 15m, 10m තරංග පන්වතීන්ව ඉතා 

ජහාඳ තත්වයක පවතී.  

 

6.5.1   උච්ච සංඛ්යා   ංග ප්රචා ණය 

මධයම සංඛ්යාත (MF) සහ උච්ච සංඛ්යාත (HF) සඳහා ජබාජහෝ ිට අයනජගෝලීය පරාවර්තන 

උපකාරි ජේ. ජම්වාජේ සංඛ්යාත පරාසය ජමග හර්ටසේ 1.8 සිට 29.7 දක්වා ඇති සියළුම ආධුනික 

තරංග පන්වතීන්ව තල (160m, 80m, 40m, 30m, 20m,17m,  15m, 12m, 10m ) ිහිදී පවතී.  

 

6.5.1.1   160m-  ංග පන්තිය (1.8 – 2.0 MHz ) 

අවජශෝෂණ ප්රමාණය සංඛ්යාතජේ ප්රතිජලෝම වර්ගයට සමානුපාත බැින්ව ජමම තරංග පන්වතියට අයත් 

තරංග වලින්ව වැඩි ප්රමාණයක් දිවාකාලජේදී  D සේථරජයන්ව අවජශෝෂණය කරයි. තවද, අධික ිකිරණ 

ජකෝණයක් සහිත තරංග පමණක් පරාවර්තනය වී කිජලෝමීටර 100ක් 150ක් පමණ දුරකට ප්රචාරණය 

ජේ. ජම් අනුව වැඩි ප්රජයෝජනයක් ලැබිය හැක්ජක් රාත්රි කාලජේදීය. රාත්රි කාලජේ අඩු ිකිරණ 

ජකෝණ සහිත තරංග කි.මී. දහසේ ගණනක් දුරට ප්රචාරණය ජේ. සැලකියයුත ජඝෝෂාවක්ද (noise) 

පවතී. 

6.5.1.2   80m    ංග පන්තිය (3.5 – 3.8 MHz) 

ජමම තරංග පන්වතියද දිවා කාලජේදී ජබාජහෝ දුරට අවජශෝෂණය ජේ. නමුත් ජමග හර්ටසේ 1.8 තරම් 

ප්රබල ජලස අවජශෝෂණයක් සිදු ජනාජේ. දිවාකාලජේ කි.මී. 400ක් පමණ දුරට සන්වනිජේදනය 

කෙහැකි අතර රාත්රි කාලජේ ජපාෙජේ ිරුේධ පැත්තට පවා සන්වනිජේදනය කෙහැකිය. ශීත සෘතව 

දුර සන්වනිජේදනයට (Dxing) සුදුසුම කාලයකි. වායුජගෝලීය ජඝෝෂාව (atmospheric noise) සැලකියයුත 

ප්රමාණයකින්ව පවතී. 

 

 

6.5.1.3    40m   ංග පන්තිය (7.0 – 7.2 MHz) 

දිවා කාලජේ කි.මී. 1000 ක පමණ දුරකට සුදුසු වුවද රාත්රි කාලජේ ජලාව වටාම සන්වනිජේදනය 

කෙහැකිය.  ජමහි කැපී ජපජනන ිජශේෂත්වයක් ඇත. එනම් උදෑසන 7 පමණ වනජතක් මගහැරි දුර 

(skip distance) කි.මී. 500 – 1000 ක් පමණ වන අතර, උජේ 8 පමණ වනිට හදිසිජේම එය ශූනය 

ජතක් අඩු ජේ. 

 උදාහරණ ජලස උදෑසන 7 සහ 8 අතරතර  දුර සිින්වනන්ව ජහාඳින්ව රවනය වන අතර ඉන්වදියානුවන්ව 

කිසිජවක් රවනය ජනාවන අතර හදිසිජේම ඉන්වදියානුවන්ව රවනය වීමට පටන්ව ගැනීමත් සමගම දුර 

සිින්වනන්වජේ සංඥා දුර්වල වීමත් එකවරම සිදුජේ. 
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80m සමග සැසඳීජම්දී වායුජගෝලීය ජඝෝෂාව (noise & QRN) අඩු සේවභාවයක් ගනී. නමුත් ග්රීෂේම 

සෘතජේදී වැඩි සේභාවයක් ගනී. 

 

 

 

6.5.1.4     30m   ංග පන්තිය (10.10 – 10.15MHz) 

WARC තරංග පන්වතියක් වන ජමය CW සඳහා පමණක් භාිතයට අවසර දී ඇති, පැය 24 පුරාම 

පාිච්ි කෙහැකි තරංග පන්වතියක් වන අතර, දිවා කාලජේදී කි.මී.1500ක් 2000ක් පමණ දුරක්ද, රාත්රි 

කාලජේ ජලාව වටාම සන්වනිජේදනය කෙහැකිය. 

6.5.1.5     20m   ංග පන්තිය (14.00 – 14.35MHz) 

ජමය ආධුනික ගුවන්විදුලිජේ ජනප්රියම තරංග පන්වතිය ජලස සලකන්වජන්ව හිරුලප අවම කාලජේ වුවද, 

DXing සඳහා ජලාව වටාම භාිත කෙහැකි තරංග පන්වතියක් වන බැිනි. මගහැරි දුර (skip distance) 

රාත්රි ජේ කි.මී. 1000ක් පමණ වන අතර දිවා කාලජේ කි.මී. 300ක් පමණ ජේ. වායුජගෝලීය ජඝෝෂාව 

ඉතා අඩු තත්වයකින්ව පවතී. ජමය “DX band” ජලසද හැඳින්වජේ. හිරුලප වැඩි කාලජේදී  20m තරංග 

පන්වතිය ඉතා ජහාඳ සන්වනිජේදනයක් ලබා ජදයි. 

 

6.5.1.6   17m   ංග පන්තිය (18.068 – 18.168MHz) 

ජමහි ජබාජහෝ දුරට 15m තරංග පන්වතිජේ ලක්ෂණ පවතී. දිවා කාලජේ සහ සන්වධයා කාලය 

ආරම්භජේ දිගුදුර සන්වනිජේදනය සඳහා ිශේවාසනීයත්වයක් පවතී. හිරු අවරට ජගාසේ සුළු 

ජේලාවකින්වම ජමම තරංග පන්වතිය දුර්වල වී යයි. හිරුලප අවම කාලජේදී නිරක්ෂය ආසන්වන ජේ 

පමණක් මධයාහේනජේ ජමය තරමක් ිවෘතව පවතී. 

 

6.5.1.7     15m    ංග පන්තිය (21.000 – 21.450MHz) 

ජමහි තරමක් දුරට 20m තරංග පන්වතිජේ ලක්ෂණ පවතින බැින්ව “DX-band” යන නමින්වද හැඳින්වජේ. 

හිරුලප උපරිම කාලජේදී දිගුදුර සන්වනිජේදනය සඳහා දිවා කාලජේ ිශේවාසවන්වතව කටයුත කෙහැකි 

අතර රාත්රි කාලජේ පවා ඉතා ජහාඳ තත්වයක පැවතිය හැකිය. මධයම ප්රමාණජයන්ව හිරුලප පවතින 

අවදිජේ 15m යනු දිවා කාලජේ පමණක් ිවෘත තරංග පන්වතියකි.  

6.5.1.8   12m    ංග පන්තිය (24.890 – 24.990MHz) 

ජමම තරංග පන්වතිය තරමක් දුරට 10m සහ 15m යන තරංග පන්වතීන්වජේ සංකලනයක් ජලසද 

සැලකිය හැකිය. හිරුලප අවම සහ මධයම ප්රමාන සහිත කාලයන්වහිදී 12m යනු දිවා කාලයට සීමාවූ 

තරංග පන්වතියකි. හිරුලප උපරිම කාලජේදී හිරු අවරට ගිය පසු 12m යනු ජහාඳ තත්වජේ පවතින 

තරංග පන්වතියකි.  

 

6.5.1.9     10m    ංග පන්තිය (28.0 – 29.7MHz) 

හිරුලප උපරිම කාලයන්වහිදී, ඉතා අඩු ක්ෂමතාවයකින්ව (ජවා 10) දිගුදුර සන්වනිජේදනයන්ව ඉතා 

ජහාඳින්ව සිදුකෙ හැකිවන අතර දිවා කාලජේ මුළුමනින්වම ිවෘතව පවතී. තවදුරටත් හිරු බැසයාජමන්ව 

පසු පැය කීපයක් ිවෘතව පවතී. ජඝෝෂාව ජකාජහත්ම නැති බැින්ව ඉතා ජහාඳ රවන තත්වයක් පවතී. 

ජබාජහෝිට තරංග ප්රචාරණ තත්වය සේථාවර ජලස ජනාපවතී. සමහර අවසේථාවන්වහි පැවතන ඉතා 

ජහාඳ සංඥාව මිනිත්තවක් ඇතලත මුළුමනින්වම අජහෝසි වී යයි. ජබාජහෝිට ජමය දිවාකාලජේ 

ිවෘතව පවතින තරංග පන්වතියකි.  
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6.5.1.10   6m   ංග පන්තිය (50 – 54MHz) 

ජමය අති උච්ච සංඛ්යාත පරාසජයහි (vhf 30 – 300MHz) පවතින අඩුම සංඛ්යාත තරංග පන්වතිය ජේ. 

සාමානයජයන්ව vhf පරාසය තල ජඝෝෂාව (noise) සහ බාධාවන්ව (interference)  ජනාපවතින අතර 

ජකි දුර සන්වනිජේදන කටයුත සඳහා ජයෝගය ජේ. අයනජගෝලීය පරාවර්තන මඳ වශජයන්ව සිදු 

වන්වජන්ව කලාතරකිනි.  සාමානයජයන්ව 6m තරංග පන්වතිය කි.මී. 150 ක පමණ දුරකට සීමා ජේ. නමුත් 

හිරුලප උපරිම කාලයන්වහිදී 6m තරංග F2 සේථරජයන්ව පරාවර්තනය වීම නිසා DXing සඳහාද, සුදුසු ජේ.  

 

6.5.1.11    WARC -   ංග පන්ති 

        ආධුනික ගුවන්විදුලිය පිලිබඳව ඇති ජාතයන්වතර සංිධානය වනුජේ International Amateur 

Radio Union (IARU)  යන සංිධානයයි. ජලෝකජේ සියළුම සන්වනිජේදන ක්රම පිළිබඳ ජාතයන්වතර 

සංිධානය වනුජේ International Telecommunication Union - ITU යන්වනයි. ජම්වාජේ ප්රධානත්වජයන්ව 

1979 දී පැවැත්වූ ජාතයන්වතර සම්ජම්ලනය වූජේ World Administrative Radio Conference යන්වනයි.  

       එහිදී සම්මත වූ කරුණු අතර වැදගත් කරුණක් වූජේ අළුජතන්ව තරංග පන්වති තනක් ආධුනික 

ගුවන්විදුලිය සඳහා භාිතයට ගැනීමයි. WARC – bands නමින්ව හඳුන්වවනු ලබන ඒවා පහත සඳහන්ව 

අයුරු ජේ. 

 30m – 10.100 – 10.150 MHz (CW  පමණයි) 

 17m – 18.068 – 18.168 MHz 

 12m – 24.890 – 24.990 MHz 

 

 

෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴ 
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අභයාස 
6.1  ඒකාෂ සම්ජේශණ ැහැනක මීටර 25 ක් දිග ජකාටසක ධාරිතාව මයිජක්රා ෆැරඩ් 47 ක් වන අතර එහි 

ජේරතාවය මිලි ජහන්වරි 123 කි. එම ැහැජන්ව ලාෂණික සම්බාධනය ජකාපමණද?   

                                                   (පිළිතර  ඕම් 51 කි. ) 

6.2  ප රජේග සාධකය 0.68 ක් වූ ඒකාෂ ැහැනක 14.150MHzසංඛ්යාතජේ තරංගයක් සඳහා අර්ධ තරංග 

ආයාම දිග ජකාපමණද?                                 (පිළිතර  මී 7.21) 

6.3  ඕම් 50 ක ලාෂණික සම්බාධනයක් සහිත ඒකාෂ ැහැනක් සම්බන්වධ කරනලද ඇන්වජටනාවක ිකිරන 

ප රතිජරෝධය  ඕම් 65 කි. ජමම පේධතිජේ SWR අගය ජකාපමණද?    

                                                                                 (පිළිතර  1.3) 

6.4 යම් සම්ජේශකයකට සම්බන්වධ ඇන්වජටනා පේධතිය සඳහා ඉදිරි ෂමතාව ජවාට 50ක් වන අතර 

පරාවර්තක ෂමතාව ජවාට 5 කි. එම පේධතිජේ පරාවර්තක සංගුණකය reflection coefficient&ජකාපමණද? 

එහි කිසිම හානියක් ජනාමැති නම් පරාවර්තන සංගුණකය කුමක්ියයුතද?      

                                                     (පිළිතර  0.31,  0) 

6.5 ඉහත ගැටළුජේ දැක්ජවන පේධතිජයහි SWRඅගය ජකාපමණද?                     (පිළිතර   1.9) 

6.6 සාර්වදිශ ඇන්වජටනාවකට (Isotropic Antenna) සාජේෂව සරල ේිධ රැව ඇනජටනාවක (simple dipole 

antenna&) ලාභය ජකාපමණද?                                (පිළිතර  2.14 dB) 

6.7  යම් දිශානති ඇන්වජටනාවක ජවාට 50 ක් ලබාදුන්විටද, එම සේථානජේම ඇති සම්මත ඇන්වජටනාවකට 

ජවාට 100 ක් ලබාදුන්විටද, දුර සිින ග්රාහකජයක් එකම ප්රමානජේ සංඥා ලබා ගනී නම් එම දිශානති 

ඇන්වජටනාජේ ලාභය සහ එම අවසේථාජේ සක්රිය ිකිරණ ක්ෂමතාවය (ERP) ජසායන්වන.                                                                                                              

(පිළිතර:- 3dB, 100W) 

 

6.8   සිහින්ව කම්බියකින්ව සාදනලද අර්ධ තරංග ේිධ්රැව ඇන්වජටනාවක මුළු දිග මී 10 කි. එහි අනුනාද සංඛ්යාතය 

14.050 MHz ජේ. එය සාදා ඇති කම්බිජේ ජප්රේග සාධකය ගණනය කරන්වන. 

(පිළිතර:-  0.937) 
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ආධුික ගු න්විදුලි ශිල්පය 

7  ැි පිච්තේදය  මිනුම් උපක ණ 
ගැල් තනෝමීෙ ය, ඇමීෙ ය, ත ෝල්ට්මීෙ ය, මල්ිමීෙ ය, ස්ථා     ංග අනුපා මානය, ල ම ාමානය, ඩිේමීෙ ය, 

ඇන්තෙනා විශ්තල් කය, ඩමි ඇන්තෙනා , ල ම ා මිනුම් 

7.1  පරීෂණ උපකරණ සහ මිනුම්  

ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත ර හිමිජයක් තම බලපත රජේ ඇති සියළුම ජකාන්වජේසි වලට එකඟ වීමට බැඳී 

සිටී. අන්ව අයට බාධාවන ආකාරජේ සංඥා (radio interference) තම උපකරණ වලින්ව නිකුත් වීමට 

ඉඩජනාදීම තම වගකීමජේ. ජම් අයුරු තම උපකරණවල නිසි ක රියාකාරිත්වය ආරෂාකර ගැනීමට 

නම්, වරින්වවර ඒවා පරීෂා කෙයුතය. ජමම වගකීම නිසි පරිදි ඉටුකිරීමට නම්, ඒ සඳහා අවශය මිනුම් 

උපකරණ තමාෙඟ තිබියයුතවාක් ජමන්වම ඒවා පරිහරණය පිළිබඳ මනා අවජබෝධයක්ද තිබියයුතය. 

ජම් සඳහා අවශය උපකරණ ලැයිසේතවක් පහත දැක්ජවන අතර අවම වශජයන්ව අතයවශය ඒවා නම් 

මල්ිමීටරය සහ බවුත් එක (soldering iron) ජේ. නමුත් සේථාවර තරංග අනුපාතමානය (SWR meter), 

ඩිේමීටරය, සංඛ්යාතමානය (Frequency counter) සහ ඇන්වජටනා ිශේජල්ෂකය (Antenna Analyzer) 

යන උපකරණද ඉතාමත් ප්රජයෝජනවත් ජේ.  

 1. ගැල්වජනෝමීටරය  

 2. ඇමීටරය 

 3. ජවෝල්ටමීටරය 

 4.  ඕම් මීටරය 

 5. මල්ිමීටරය 

 6. සේථාවරතරංග අනුපාතමානය (SWR meter) 

 7. ගු.සං. ෂමතාමානය (RF power meter) 

 8. ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාමානය (Field strength meter) 

9. ගු.සං. මිලිඇමීටරය (RF milli-ameter or milli-ampere meter) 

 10. සංඛ්යාතමානය (Frequency meter or Frequency counter)  

 11. ඩිේමීටරය (Dip meter or GDO) 

 12. ඇන්වජටනා ිශේජල්ෂකය (Antenna analizer) 

 13.  ඕසිලසේජකෝපය (Oscilloscope) 

 14. සේජපක්ට්රම් ඇනලයිසරය (Spectrum analyzer) 

 15. ඩමි ජලෝඩ් ජහවත් ඩමි ඇන්වජටනා (Dummy load) 

 16. ක්ලිේඕන්ව මීටරය ජනාජහාත් ක්ලිේඕන්ව ඇමීටරය (Clip-on meter) 

 

7.1.1  ගැල්වජනෝමීටරය 

ජවෝල්ටමීටර, ඇමීටර සහ  ඕම්මීටර ආදී ජබාජහෝ මිනුම් උපකරණ නිර්මාණය කිරීජම්දී මූලික 

වශජයන්ව ජයාදාජගන ඇත්ජත් ගැල්වජනෝමීටරය ජහවත් සෙදඟර ගැල්වජනෝමීටරයයි.  

  7.1 රූපජේ දක්වා ඇත්ජත් ජමවැනි උපකරණයක අභයන්වතර සැලැසේමයි. ජමහි ප රබල සේිර 

චුම්බකයක N, S ධ රැව අතර උත්ක්රමණයියහැකි (1000 ක පමණ ජකෝණයක් ඔසේජසේ) ජලස සිකර 

ඇති ඉතා සිහින්ව කම්බි (50 SWG) දඟරයක ජදජකෙවර ඉසජක්දුනු (hair springs) ජදකකට 

සම්බන්වධකර, ඒවා ප රධාන අග ර ජදක ජලස පිටතට ජගන  ඇත. සාමානයජයන්ව ජමම දඟරය ඔතා 

ඇත්ජත් සෘජුජකෝණාස රාකාර ඇළුමිනියම් ජෆෝමරයකය. ජමම දඟරය තලින්ව කුඩා ධාරාවක් ගලනිට 

චුම්බක  ක්ජෂේත රජේ අන්වතර් ක රියාව ජහේතජකාටජගන දඟරජේ උත්ක රමණයක් සිදුජේ. ඊට සම්බන්වධ 

දර්ශකය මගින්ව එම උත්ක රමණය මැනගත හැකිය. එම උත්ක රමණය ධාරාවට සමානුපාතික ජේ. ධාරාව 
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නතරකෙිට ඉසජක්දුනු වල ක රියාජවන්ව දර්ශකය ආපසු ශූනයය ජවත පැමිජණ්ඩ.  රූපජේ දැක්ජවන 

උපකරණය ක රමාංකණය කර ඇත්ජත් මයිජක්රා ඇම්පියර් 20 ක් සඳහාය. එනම් පූර්ණ පරිමාන 

උත්ක්රමණය (Full Scale Deflection - FSD) 20A  කි. 

 

  
7.1 රූපය 

ජමවැනි උපකරණ සමහරිට අහඹු පරිමාණයකින්ව සමන්විතය. එය මයිජක්රා ඇම්පියර් (μA) වලින්ව 

ක රමාංකණය කර ඇත්නම් එය මයිජක්රාඇමීටරයක් ජලස හැඳින්වජේ. මිලිඇම්පියර් (mA) වලින්ව 

ක රමාංකනය කරඇත්නම් එය මිලිඇමීටරයක් ජලස හැඳින්වජේ.  

ජමම උපකරණය ක රියාත්මක වන්වජන්ව සරලධාරාජවන්ව (DC) පමණි. නමුත් ප රතයවර්ත ධාරා (AC) 

සඳහා ිකරණය (modify) කෙහැකිය. එය පසුව ිසේතර ජකජර්. එජමන්වම ජවෝල්ටමීටර, ඇමීටර,  

ඕම්මීටරය ආදිය සඳහාද ිකරණය කෙහැකිය. 

7.1.2   ඇමීටරය   

ධාරාව මැනීජම් මූලික උපකරණය වනුජේ ගැල්වජනෝමීටරයයි. ජම්වා සාමානයජයන්ව නිශේපාදනය 

කරනු ලබන්වජන්ව 50μA, 100μA,  1mA ආදී කුඩා පූර්ණ පරිමාන උත්ක රමයන්ව ^F.S.D. – Full scale 

Deflection) පවතින පරිදිය. එම අගයට වැඩි පූ.ප.උ. ලබාගැනීම සඳහා කුඩා ප රතිජරෝධයක් 

සමාන්වතරගතව සම්බන්වධ කෙයුතය.  

ජමය උපපථයක් ජලස හැඳින්වජේ. එය ජතෝරා ගැනීමට අනුගමනය කෙයුත කියා පිළිජවල ජදකක් 

ඇත. 

 1.  ඕම්ජේ නියමය භාිතජයන්ව සුදුසු අගය ගණනය කිරීම 

 2. නිවැරදි ඇම්පියර්මීටරයක් භාිතජයන්ව ක රමාංකනය කිරීම  

 

7.1.2.1    උපපථජේ අගය ගණනය කිරීම 

   7.2(a) රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව උපපථය 

සම්බන්වධ කෙයුත ආකාරයයි. පූ.ප.උ 

(F.S.D), i වූද, අභයන්වතර ප රතිජරෝධය Rm වූද 

මිලිඇමීටරයක් සමග සමාන්වතරගතව ඉතා 

කුඩා ප රතිජරෝධයක් වූ Rs  සම්බන්වධ කෙිට  

පූ.ප.උ. I දක්වා වැඩි ජේ යයි සිතමු. එනම් I 
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ධාරාජවන්ව කුඩා ජකාටසක් වූ i මිලිඇමීටරය 

තලින්වද, ඉතිරිය වූ I – i ,  RS  ප රතිජරෝධය 

තලින්වද ගලා යයි.  

මිලිඇමීටරය සඳහා  ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙිට, 

  V  = i  Rm 

උපපථය සඳහා  ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙිට, 

  V  = (I - i )   Rs  

ජම් අනුව  i  Rm   = (I - i )   Rs        

ජමම සමීකරණජේ ජදපැත්තම i  වලින්ව ජබදුවජහාත්   Rm  =  (I/i -1)  Rs 

ජමහි I/i යන්වන n ජලස ගනිමු. එනම් පූ.ප.උ. අතර අනුපාතය n ජේ. 

එිට ජමම සම්බන්වධතාව Rm  =  (n – 1)  Rs  ජහවත් 

 Rs  =   Rm /(n – 1)    ජලස සූත රයක් ජලස සැලකිය හැකිය. ඉහත දැක්වූ ක රියා පිළිජවල ජත්රුම් 

ගැනීම අපහසු නම් ජමම සූත රය භාිත කිරීම ප රමාණවත්ජේ. 

 

උදාහරණ- 

මිලිඇමීටරයක අභයන්වතර ප රතිජරෝධය  ඕම් 10 ක් වන අතර පූර්ණ පරිමාණ උත්ක රමණය මිඇ 1 කි. 

ජමම උපකරණය, පූ.ප.උ. ඇ 1ක් වූ ඇමීටරයක් බවට පත්කිරීම සඳහා අවශය උපපථජයහි ප රතිජරෝධය 

ජකාපමණද?  

 

පෙමු ක රමය (ඉහත සූත රජේ භාිතය) 

Rm  = 10 Ohm,   n = 1A / 1mA = 1000/1  =  1000 

Rs  =   Rm /(n – 1)   යන සූත්රය භාිත කෙිට, 

Rs  =   10 / (1000 – 1)  =  10 / 999  =  0.01001   =  10.01 m   

      =  10 milli Ohm දෙ වශජයන්ව) 

 

ජදවන ක රමය ( ඕම්ජේ නියමය භාිතය) 

සූත ර භාිත ජනාකර  ඕම්ජේ නියමය සෘජුජලස භාිත කෙහැකිය. 

7.2(b) රූපජේ දැක්ජවන පරිදි පූ.ප.උ. 1A වූිට, පරිපථයට ඇතළුවන ධාරාව 1A කි. ජමය 

ජදජකාටසකට ජබදී යන අතර, එක ජකාටසක්වන 1mA ක් මිලිඇමීටරය තලින්ව ගලායන අතර ඉතිරි 

ජකාටසවූ 999mA,  උපපථය වූ R තලින්ව ගලා යයි. දැන්ව එම මිලිඇමීටරය සඳහා  ඕම්ජේ නියමය 

භාිත කෙිට, 

V =  0.001 x  10 ජේ. ජමහි I = 1mA = 0.001A සහ R =  10   ජේ. 

එබැින්ව     V   =  0.01 volt 

 

දැන්ව උපපථය වූ Rs සඳහා  ඕම්ජේ නියමය භාිත කරමු.  

ජමහිදී  V =  0.01 volt,   I  =  1A – 1mA = 0.999 A 

එබැින්ව  0.01 volt = 0.999 x  Rs ජේ.  

එනම්     Rs   =   0.01 / 0.999  = 0.01001 Ω  = 10.01 mΩ   ජේ. 

 

ජමය දෙ වශජයන්ව මිලි  ඕම් 10 ක් ජලස ගැනීම වරදක් නැත. 

ජමවැනි කුඩා ප රතිජරෝධ ජවෙඳජපාජල් නැත. ජමය තඹ කම්බි කැබැල්ලකින්ව පහසුජවන්ව සාදාගත 

හැකිය. ජේේ 24 (24 SWG) පරිවෘත තඹ කම්බියක් ජම් සඳහා සුදුසුය. ජමම කම්බිජේ මීටරක 
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ප රතිජරෝධය මිලි  ඕම් 70.3 කි. (ජමවැනි දත්තයන්ව ඇතලත් ග්රන්වථ ජදකක් නම් CLARK’s TABLES   

සහ Physical and Mathamatical tables by Clark  ජේ. ) ජම් අනුව ජමම කම්බිජයන්ව ජස.මී. 14.23 

ක කැබැල්ලක් සුදුසුය.  

 

7.1.2.2   නිරවදය ඇමීටරයක් භාිතජයන්ව ක රමාංකනය කිරීම 

නිරවදය ඇමීටරයක් භාිතජයන්ව උප පථජේ අගය 

ජසායාජගන එම මිලිඇමීටරය, ඇමීටරයක් සඳහා 

ක රමාංකනය කිරීම සඳහා 7.3රූපජේ දැක්ජවන පරිපථය 

භාිත කෙහැකිය. නිරවදය ඇමීටරජයහි පාඨාංකය ඇ 1 

වන පරිදි ිචලය ප රතිජරෝධය සකසේ කෙ පසු 

මිලිඇමීටරජේ පාඨාංකය පූ.ප.උ. සලකුණ ජවත 

ෙඟාවනතරු උපපථය වන Rs අගය සකසේ කෙයුතය. 

   උපපථය සඳහා භාිත කරන කම්බිජේ සුදුසු දිග 

ජසායාබැලීම සඳහා එය තාවකාලිකව සම්බන්වධ කෙයුත 

බැින්ව එය කෙයුත ආකාරය පිළිබඳව ප රාජයෝගික ජලස 

වැදගත් කරුණක් ඇත.  

7.4-රූපජේ, ජම් සඳහා අනුගමනය කෙහැකි සරල ක රම ජදකක් ජපන්වවාදී ඇත. වැරදි ක රමය යනුජවන්ව 

නම්කර ඇති (a) රූපජේ ඇති මිලිඇමීටරය පරිපථයට ජහාඳින්ව සම්බන්වධකර උපපථය සඳහා ගත් 

කම්බිය තාවකාලිකව සම්බන්වධකර ඇත. කම්බිජේ ක රියාකාරී දිග වරින්වවර ජවනසේ කෙයුත බැින්ව A 

සහ B ලෂය ජදකම ජහෝ ඉන්ව එකක් වරින්වවර ිසන්වධි කෙයුත ජේ. එජසේ කිරීජම්දී ිසන්වධිවූ 

සැජනකින්ව අධික ධාරාවක් ගලායාජම් ජහේතජවන්ව මිලිඇමීටරයට සේිර වශජයන්වම හානි පැමිජණ්ඩ.  

  
(b)රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව නිවැරදි ක රමයයි. ජමහිදී උපපථය සඳහා භාිත කරන කම්බිය C සහ D 

වලදී පරිපථයට ජහාඳින්ව සම්බන්වධනර ඇත. A සහ B හිදී මිලිඇමීටරය තාවකාලිකව සම්බන්වධ කරන 

ිට ඉහතකී ගැටළුව පැන ජනානගී.  එම ලෂයයන්ව ජදකම ජහෝ එකක් ජවනසේ කරමින්ව සුදුසුම සේථාන 

ජදක ජතෝරාජගන ඊයම් වලින්ව පාසේසා ගතයුතය. (c) රූපජයන්ව දැක්ජවන පරිදි එම කම්බිය දඟරයක් 

ජලස පිළිජයල කිරීම වඩා සුදුසුය.  

 

7.1.3   ජවෝල්ට මීටරය 

මිලිඇමීටරයක් මිලි ජවෝල්ට කීපයක් මැනියහැකි මිලිජවෝල්ටමීටරයක් ජලසද භාිත කෙහැකිය.  
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උදාහරණ ජලස, පූ.ප.උ. 10 mA සහ අභයන්වතර ප රතිජරෝධය 10 Ω වූ, මිලිඇමීටරයක් සඳහා  ඕම් 

නියමය භාිත කෙිට, අග ර අතර ජවෝල්ටීයතාව 0.010 x 10 ජහවත් 0.1 V  කි. එනම් එය පූ.ප.උ. 

100 mV ක් වූ ජවෝල්ටමීටරයක් ජලස භාිත කෙහැකිය.   

  
7.5 රූපය 

7.5(a)-රූපජයන්ව දැක්ජවන පරිදි එය සමග උපපථයක් ජලස  අධික ප රතිජරෝධයක් ජරේණිගත ජලස 

සම්බන්වධ කිරීජමන්ව පූ.ප.උ. වඩා ඉහෙ අගයකට පත්කෙහැකිය. එහි අගය ජසායාගැනීම සඳහා ක රම 

ජදකක් භාිත කෙහැකිය. 

 1.  ඕම්ජේ නියමය භාිතකර ගණනය කිරීජමන්ව 

 2. නිරවදය ජවෝල්ටමීටරයක් භාිත කිරීජමන්ව 

 

7.1.3.1   උපපථය ගණනය කිරීම 

7.5(a)රූපජේ දැක්ජවන පරිදි මිලිඇම්පියර් මීටරය ජහවත් මිලිජවෝල්ටමීටරය සමග ජරේණිගත ජලස 

RS  නමැති අධික ප රතිජරෝධය උපපථය ජලස සම්බන්වධ කෙයුතය. එහි අග ර අතර ජවෝල්ටීයතාව V0 වන 

අතර ප රතිජරෝධය Rm බැින්ව එය තලින්ව ගලන ධාරාව V0/ Rm ජේ. ( ඕම්ජේ නියමය අනුව)  

උපපථයත් සමග ජවෝල්ටමීටරය සඳහා  ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙිට, ගලන ධාරාව V / (Rm + RS 

ජේ. එබැින්ව පහත දැක්ජවන අයුරු පහසු ආකාරජේ සූත රයක් ජගාඩනැගිය හැකිය.  

 V0/ Rm  =  V / (Rm + RS ) 

 (Rm + RS ) / Rm = V / V0  

 1 +  RS / Rm    =  V / V0  

      RS / Rm    =  V / V0  - 1 

පූ.ප.උ. ජදක අතර අනුපාතය n ජලස ගනිමු. එනම් V / V0  =  n ජේ. 

එබැින්ව  RS / Rm    =  n  - 1 

  RS =  (n  - 1) Rm     

තවද, n තරමක් ිශාල අගයක් වනිට n-1 ජවනුවට ආසන්වන ජලස n  ගතහැකිය. එනම්  RS =  n  Rm     

ජේ. 

 

උදාහරණ - 

මිලිඇමීටරයක අභයන්වතර ප රතිජරෝධය  ඕම් 10 කි. පූ.ප.උ. 10mA කි. ජමම උපකරණය 

1. ජවෝ 10 

  2. ජවෝ 500 

යන ජවෝල්ටමීටරයන්ව බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අවශය උපපථ ගණනය කරන්වන. 

 

1වැනි ක රමය  

පෙමුව මිලිඇමීටරය සඳහා  ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙිට, 

පූ.ප.උ. ජවෝල්ටීයතාව =  10mA x 10Ω 
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      =  0.01A x 10Ω 

      =  0.1 V 

             n   =  10V / 0.1 V  = 100 

   Rm  =  10Ω 

   Rs  =  Rm (n – 1) 

        =  10  x  (100-1) 

       =  10  x  99 

       =  990 Ohm (ආසන්වන ජලස  1kilo Ohm) 

 

2. ජකාටස (500 V, ජවෝල්ට මීටරය) 

   n = 500V / 0.1V 

      =  5000,    Rm  =  10Ω 

  සූත රය            Rs  =  Rm (n – 1) 

     =  10 (5000 – 1) 

     = 50000   =  50 kilo Ohm  

 

2 වැනි ක රමය -   ඕම්ජේ නියමය භාිත කිරීම 

 

1. මිලිඇමීටරය සඳහා  ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙිට 

   V  =  I  R,    I = 10 mA =  0.01 A , R = Rm  = 10Ω 

 V  =  0.01 x 10  =  0.1 volt 

 

 දැන්ව උපපථය වූ  සඳහා  ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙිට    

 V  = 10 – 0.1  =  9.9 volt,    I = 10mA = 0.01A 

 9.9  =  0.01 x  Rs 

එබැින්ව  Rs  = 9.9/0.01  =  990Ω 

 

2වැනි ජකාටස  උපපථය සඳහා  ඕම්ජේ නියමය භාිත කෙිට 

 V  =  I  R 

 V  = 500 – 0.1  =  499.9 volt,    I = 10mA = 0.01A 

 499.9  =  0.01 x  Rs 

      Rs    =   499.9/ 0.01 

  =  49990  =  50 kilo Ohm  (ආසන්වන ජලස) 

 

7.1.3.2   නිරවදය ජවෝල්ට මීටරයක් භාිතය 

7.5(c)රූපජේ දැක්ජවන අයුරු පරිපථයක් පිළිජයල කෙයුතය. ජමහි භාිත කරන බැටරිය, අවශය 

ජවෝල්ටමීටරජේ පූ.ප.උ. අගයට වඩා වැඩි ි.ගා.බයක් සහිත එකක් වීම සුදුසුය. ිශාල අගයන්ව සහිත 

ප රතිජරෝධ ගණනාවක් සූදානම් කරජගන සුදුසු අගය ජසායාගත හැකිය. උදාහරණ ජලස අවශය 

පූ.ප.උ. ජවෝ 5ක් නම් නිරවදය ජවෝල්ටමීටරජේ පාඨාංකය ජවෝ 5 වන අයුරු ිචලය ප රතිජරෝධය සකසේ 

කෙයුතය. ජමම ිචලය ප රතිජරෝධය සඳහා 50 Ω ට වඩා තරමක් ිශාල එකක් සුදුසුය.  ඉන්ව පසු ිශාල 

අගයන්ව සහිත ප රතිජරෝධ එකිජනක සම්බන්වධ කරමින්ව Rs සඳහා සුදුසු අගය ජසායාගතහැකිය.  
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7.1.4    ඕම් මීටරය 

 ඕනෑම මල්ිමීටරයක  ඕම් පරිමාන කීපයක් ඇත. ඒවා භාිතජයන්ව මිලි  ඕම් කීපයක සිට ජමගා  ඕම් 

කීපයක් දක්වා ප රතිජරෝධ මැනගතහැකිය. ජමවැනි උපකරණ, අපජේ සාමානය ප රාජයෝගික වැඩ වලට 

ප රමානවත් ජවයි.  

   මයිජක්රා ඕම් කීපයක් වැනි ඉතාකුඩා අගයන්ව මැනගැනීම සඳහා ිජශේෂ උපකරණ ඇත. ජමගා ඕම් 

10 ට වැඩි අගයන්ව මැනීම සඳහා  ජමගර් (megger) නමැති උපකරණයක් ඇත. එය පරිවාරක 

පරීෂකය (insulation checker) යනුජවන්වද හඳුන්වවයි. එහි ප රධාන කාර්යය වනුජේ පරිවාරකවල 

තත්වය පරීෂා කිරීමයි. සන්වනායකවල එතරම් ිශාල ප රතිජරෝධයක් ජනාපවතී. 

 

  
7.6 රූපය 

      සරල  ඕම්මීටරයක පරිපථයක් 7.6 රූපජේ දැක්ජේ. ජමහි Rx යනු මැනගතයුත ප රතිජරෝධයයි. 

ජමය භාිතජේදී පෙමුව අග ර ජදක ලූහුවත්කර පාඨාංකය ශූනයවන ජලස Rv ිචලය ප රතිජරෝධය සකසේ 

කෙයුතය. ඉන්වපසු Rx සම්බන්වධ කෙිට එහි අගය පාඨාංකජයන්ව දැක්ජේ. සාමානයජයන්ව ජමහි 

ශූනයය ඇත්ජත් දකුණු ජකලවජර්ය. වම් ජකලවර අනන්වතය ජවයි.  ඕම් මීටරජේ පරිමානය ජර්ඛීය 

ජනාජේ.   

   ඕම්මීටරයක් නිර්මානය කෙජහාත්, භාිතයට ජපර ක රමාංකනය කෙයුතය. ඒ සඳහා අනර්ග 

තත්වජේ ප රතිජරෝධක ගණනාවක් භාිත කෙහැකිය. 5% කට අඩු ජදෝශ සහිත ඒවා ජම් සඳහා ජයෝගය 

ජේ.   

 

7.1.4.1  ජමගර් Megger 

     ජමගර් නමින්ව හඳුන්වවනු ලබන්වජන්ව ඕම් මීටරජේම ිකරනයකි. එය නිර්මාණය කර ඇත්ජත් 

100MΩ තරම් ිශාල අගයක් සහිත ප්රතිජරෝධ මැනීම සඳහාය. එතරම් ිශාල ප්රතිජරෝධයක් 

පවතින්වජන්ව පරිවාරක (insulators) තල පමණි. එබැින්ව ජමම උපකරණය insulating tester යන  

නමින්වද හඳුන්වවනු ලබයි. 

 

7.1.5   මල්ි මීටරය ( multi meter) 

ආධුනික ගුවන්විදුලි ක රියාකරවන්වනන්ව ඇතළු ිදුලිය සම්බන්වධ ප රාජයෝගික වැඩවල නියැජලන  ඕනෑම 

ජකජනකුට නැතවම බැරි උපකරණයකි මල්ිමීටරය. ජමය සරලධාරා, DC සහ AC ජවෝල්ටීයතා සහ 

ප රතිජරෝධ යන සෑම එකකටම පරිමාණ ගණනාවක් තිජබන අයුරු පිළිජයලකර ඇත. ජමය ප රතියම 

(analogue) මල්ිමීටරය ජහවත් ඇනජලාේ මල්ිමීටරය යනුජවන්වද හැඳින්වජේ. 

මිෙ වැඩි උපකරණවල ප රතයවර්ත ධාරා සඳහාද, ධාරිතාව සහ ජේ  ේරරතාව සඳහාද ට රාන්වසිසේටර 

පරීෂාකිරීම සඳහාද පහසුකම් සලසා ඇත. 
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7.1.5.1   සංඛ්යාංක මල්ි මීටරය (digital multi meter) 

ඉහතකී පහසුකම් සියල්ලම ඇතලත් සංඛ්යාංක ජහවත් ඩිජිටල් මල්ිමීටර දැන්ව ජවෙඳජපාජල් ඇත. 

ජමවැනි උපකරණ ජබාජහාමයකම ධාරිතා සහ ජේ  ේරරතා සඳහා පහසුකම් ඇත. ජමහි ඇති එක් 

අවාසියක් නම් නියම පාඨාංකය ලැබීමට තත්පරයක් ජදකක් පමණ ගතවීමයි. ජම් ජහේතජවන්ව 

ධාරිත රකයක් කාන්වදුජේද (leakage of a capacitor) යන්වන පරීෂාකිරීම අපහසුය. 

    ජමහි පාඨාංකය දශම සේථාන කීපයකින්ව ලැජබන බැින්ව ඇනජලාේ උපකරණයට වඩා 

නිරවදයතාවයක් පවතී යන වැරදි ආකල්පයක් ජබාජහෝ අය තල පවතී. නිරවදයතාවය රදා පවතින්වජන්ව 

එය නිශේපාදනය සඳහා භාිත කරනලද උපාංගවල අනර්ගත්වය මත ජවයි. 

 

7.1.6   සේථාවර තරංග අනුපාත මානය(SWR meter)  

ජමය ආධුනික ගුවන්විදුලි ක රියාකරුජවක් ලඟ තිබියයුතම උපකරණයකි. ඇන්වජටනා පේධතියක 

පැනනගින ජදෝශයක් පෙමුජවන්වම දැකගතහැකි වන්වජන්ව ජමම උපකරණජයනි. ජම් පිළිබඳ වැඩි 

ිසේතර 6වැනි පරිච්ජේදජයහි (6.1.7.1) දක්වා ඇත. 

උච්ච සංඛ්යාත සඳහා භාිත කරන උපකරණයක් පහසුජවන්ව තනාගත හැකිය. ජමහි බාහිර ජපනුම 

7.7 රූපජයන්ව දැක්ජේ. සම්ජේ  ේරශකය සහ ඇන්වජටනාව සම්බන්වධ කර අචල තරංගයක් (steady 

signal) නිකුත්වන අයුරු සකසා, ජමම උපකරණජේ වම්පස මීටරජේ දර්ශකය උපරිම අගජයහි (SET) 

රඳවා  දකුණුපස මීටරජේ පාඨාංකය ගත්ිට, එය ඇන්වජටනා පේධතිජේ SWR අගය ජේ. ජමහි 

පරිපථය 7.8 රූපජයන්ව දැක්ජේ. ජමහි මීටර ජදකක් ඇති බැින්ව භාිතය වඩාත් පහසුය. 

 

 

  
7.7 රූපය 
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7.8 රූපය 

 

එක මීටරයක් පමණක් භාිතකර වඩාත් සරල උපකරණයක් තනාගත හැකිය. එහි පරිපථය සහ බාහිර 

ජපනුම 7.9 රූපජයන්ව දැක්ජේ. එහි ඇති සුිචය පෙමුව F ජවතට හරවා උපරිම උත්ක රමණයක් 

ලැජබනජසේ ජනාේ එක කරකවා, සුිචය R ජවතට හැරවූිට SWR අගය ජපන්වනුම් ජකජර්.  

  
7.9 රූපය 

 

  

සේථාවර තරංගමානයක පරිමාණය SWR සහ ෂමතාව සඳහා ක රමාංක කරන ආකාරය 7.10 රූපජයන්ව 

දැක්ජේ. 
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7.10 රූපය 

 

7.1.7  ගු.සං.ෂමතාමානය(RF power meter) 

ජමම උපකරණය ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය සඳහා ජබාජහෝ ප රජයෝජනවත් එකකි. ජබාජහෝ 

අවසේථාවල ෂමතාව සාජේෂ මටටමකින්ව දැනගැනීම ප රමාණවත්ය. එබැින්ව ඉහත සඳහන්ව සේථාවර 

තරංග අනුපාතමානය ජම් සඳහා භාිත කෙහැකිය.  

 

7.1.8    ක්ජෂේත ර ප රබලතාමානය (Field Strength Meter) 

සම්ජේ  ේරශකයක් භාිත කරනිට අවට ිදුත්චුම්බක ක්ජෂේත රයක් පවතිනබව දැනගැනීම සඳහා 

ජමම උපකරණය භාිත ජකජර්. ජමහි සරල ජරේණිගත අනුනාද පරිපථයක් ඇත. එහි ජේ  ේරරණයවන 

ධාරාව සංජේදී ගැල්වජනෝමීටරයකට ජයාමු ජකජර්.   VHF සඳහා භාිත කෙහැකි උපකරණයක් 7.11 

රූපජේ දැක්ජේ. 

  
7.11 රූපය 

ජමයට වර්ධක පරිපථයක් සම්බන්වධ කිරීජමන්ව සංජේදිතාව වැඩිකරගතහැකිය. ජමම උපකරණය 

මගින්ව ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාවජේ සාජේක්ෂ අගයක් පමණක් නිරීක්ෂණය කෙහැකිය. නිරජේක්ෂ අගය 

මැනියහැක්ජක් සංකීර්ණ උපකරණයක් මගිනි. එහි ඒකකය මීටරයට ජවෝල්ට (V/m) යන්වනයි. 

 

 

7.1.9   ගු.සං. මිලිඇමීටරය (RF milliameter) 

ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත සහිත ධාරා සහ ජවෝල්ටීයතා ප රතයාවර්ත ධාරා වුවද ඒවා මැනීම සාමානය 

උපකරණ වලින්ව කෙජනාහැකිය. ගු.සං. ධාරා මැනීම සඳහා තාපිදුත් යුේම (thermo couple) 

භාිතජකජර්.  
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    ජලෝහ වර්ග ජදකක කම්බි ජදකක එක් එක් ජකෙවරක්  එකට සම්බන්වධකර ඉතිරි ජකාන්ව ජදක  

ගැල්වජනෝමීටරයකට සම්බන්වධ කෙජහාත්, ජවනසේ ජලෝහවල සන්වධි ජදකක් අවම වශජයන්ව පවතී. ඒ 

ජදජකහි උෂේණත්ව අන්වතරයක් පවතී නම් එම පරිපථජේ කුඩා ධාරාවක් ගලා යයි.  

    ජමහි මිලිඇමීටරය සහිත පරිපථජේ A ,B ,C යන සන්වධි 

තනක් ඇත. (7.12රූපජේ) A සහ B අතර මිලිඇමීටරය 

පැත්ජත් ඇති සන්වනායක සියල්ලම තඹ බැින්ව ජලෝහ 

ජදවර්ගයක් ඇත්ජත් C සහ  B සන්වධි ජදජක් පමණි. C, XY 

නමැති ප රතිජරෝධ කම්බියට සම්බන්වධකර ඇති අතර, 

මැනියයුත RF ධාරාව ගලායන්වජන්ව XY හරහාය. එබැින්ව එම 

ධාරාවට අනුකූල ජලස එම ප රතිජරෝධ කම්බිය රත්ජේ. නමුත් 

B සන්වධිය රත් ජනාවන බැින්ව මිලිඇමීටරජේ ධාරාවක් 

ගලයි. 

 XY තලින්ව ගලන ධාරාවට අනුකූලව මිලිඇමීටරය ක රමාංකනය කෙහැකිය. 

 

7.1.10   සංඛ්යාත මානය(Frequency counter) 

ජමම උපකරණජයන්ව සංඛ්යාතය ඉතා නිවැරදිව මැනගත හැකිය. ජම්වා AF සහ RF වශජයන්ව වර්ග 

ජදකක් ඇත. අපට වැඩි ප රජයෝජනයක් ඇත්ජත් RF වර්ගයයි. ජම්වාජේ පරිපථය සංගෘහිත පරිපථ 

(Integrated Circuit - IC) සහිත සංකීර්ණ ඒවාය. ජමම උපකරණය ප රතියම (analogue) සහ 

සංඛ්යාංක (digital) යන ජදවර්ගජයන්වම නිශේපාදනය කරන අතර සංඛ්යාංක උපකරණ වඩා නිරවදය 

ජේ. 

 

7.1.11   ඩිේමීටරය (Dip meter or  GDO) 

         ගුවන්විදුලි සම්ජේශක සහ ග රාහක පිළිබඳව ප රාජයෝගික වැඩ, එනම් පර්ජේශණ සහ අළුත්වැඩියා 

කටයුත කරන්වජන්ව නම් ඩිේමීටරය ඉතාමත් ප රජයෝජනවත් උපකරණයකි. ප රධාන වශජයන්ව මින්ව 

කරනුලබන්වජන්ව, RF පරිපථයක අනුනාද සංඛ්යාතය ජසායාගැණීමයි. (ජමහි, සංඛ්යාත මානයක තරම් 

නිරවදයතාවයක් ජනාමැත). ජමහි ආරම්භය කපාට යුගය වන අතර, කපාටයක ග රිඩජේ ධාරාජේ 

අඩුවීම නිරීෂණය කිරීජමන්ව අදාල සංඛ්යාතය ජසායාගන්වනා  බැින්ව  “ග රිඩ්-ඩිේ  ඕසිජල්ටර්” (Grid 

Dip Oscillator - GDO) යන නමින්ව හඳුන්වවනු ලැබීය. දැන්ව අර්ධ සන්වනායක ඇසුජරන්ව නිශේපාදනය 

කරන අතර එය  ඩිේමීටරය  (dip-meter) නමින්ව හඳුන්වවනු ලැජේ. එහිදී කරනුලබන්වජන්ව 

ට රාන්වසිසේටරයක කජලක්ටර් ධාරාජේ අඩුවීම සිදුවන සංඛ්යාතය ජසායාගැනීමයි. එබැින්ව ජමම 

උපකරණය සංඛ්යාතය මැනගැනීම සඳහාද භාිත කෙහැකිය. 7.14 රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව මා ිසින්ව 

නිශේපාදනය කරනලද ඩිේමීටරයකි. එය 1.5MHz – 250MHz යන සංඛ්යාත පරාසය තල ක රයිාත්මක 

ජේ. 

          7.13 රූපජේ දැක්ජවන පරිපථ ජදකම පහසුජවන්ව සාදාගතහැකිය. අවශය සංඛ්යාත පරාසයට 

ගැලජපන පරිදි දඟර ගණනාවක් පිළිජයල කරගතහැකිය. C1 හි අගය ජවනසේකරනිට සංඛ්යාතය 

ජවනසේවන බැින්ව සුදුසු පරිමාණයක් සකසේකර නිරවදය සංඛ්යාතමානයක් (frequency counter) 

භාිතජයන්ව ක රමාංකනය කරගතහැකිය. ජමම උපකරණජේ සේිචය නිවාදැමූිට ක්ෂත ර 

ප රබලතාමානයක් (Field Strength Meter - FSM) ජලසද, භාිත කෙහැකිය.  
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7.13 රූපය 
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. 

  

7.14 රූපය 

 

 

7.1.12   ඇන්වජටනා ිශේජල්ෂකය (Antenna Analizer) 

      ඇන්වජටනා ිශේජල්ෂකය යනු ඇන්වජටනාවක අනුනාද සංඛ්යාතය සහ එක් එක් සංඛ්යාතයට 

අනුරූප සේථාවර තරංග අනුපාතය (SWR) පහසුජවන්ව ජසායාගතහැකි, සංකීර්ණ පරිපථයක් සහිත 

උපකරණයකි. ජමය, මිලිජවාට කීපයක ිචලය සංඛ්යාත සම්ජේශකයක් සහ සේථාවර තරංග 
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අනුපාතමානයක (SWR meter) සංකලනයක් ජලස සැලකිය හැකිය. ජමය වැඩිදියුණුකර නිපදවා 

ඇති නවීන උපකරණ වලින්ව ඇන්වජටනාජේ ිකිරණ ප රතිජරෝධයද (radiation resistance) ජසායාගත 

හැකිය. ජමය, ඇන්වජටනා නිශේපාදනජේදී මජහෝපකාරීවන  උපකරණයකි. 

 

7.1.13    ඕසිලසේජකෝපය (Oscilloscope) 

  
7.15 රූපය 

7.15 රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව නවීන ඕසිජලාසේජකාේ උපකරණයකි. එමගින්ව AF සහ RF තරංග වල 

තරංගජේ හැඩහුරුකම නිරීෂණය කෙහැකිය. එම තරංගජේ ජවෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්යාතයද 

ජසායාගත හැකිය. 

රූපජේ දැක්ජවන්වජන්ව සයින තරංගයකි. උපකරණජේ තිරසේ සහ සිරසේ ප රදාන (inputs) ජදකටම සයින 

තරංග ජදකක් ඇතල් කෙිට ිජශේෂ ආකාරයක වක රයක්  නිරීෂණය කෙහැකිය. එය ලිසාජූ වක්ර  

(Lissajous curve) නමින්ව හැඳින්වජේ. එම වක රජේ හැඩහුරුකම තරංග ජදජක්  සංඛ්යාතවල අනුපාතය 

මත රදා පවතී. 

 

7.1.14   සේජපක්ට රම් ඇනලයිසරය (spectrum analyzer) 

ජමය  ඕසිජලාසේජකෝපජේ වැඩිදියුණු කරනලද සංකීර්ණ උපකරණයකි. එමගින්ව ිශාල සංඛ්යාත 

පරාසයක ගුවන්විදුලි සංඥා සමූහයක් එකවර ග රහනය කරජගන ඒවාජේ ප රබලතාවයන්ව එකවර 

නිරීෂණය කෙහැකිය.  

 

 

 

 



Amateur Radio Lessons by J.T.Wijeratne (4S7VJ) 

 

173 
 

7.1.15   ඩමි ජලෝඩ් (Dummy Load) 

       ඩමි ජලෝඩ් ජහවත් ඩමි ඇන්වජටනා යනුජවන්ව හැඳින්වජවන උපකරණය ඉතා වැදගත්  පරීක්ෂණ  

උපකරණයකි.   

        සාමානයජයන්ව සම්ජේශකයක් ක්රියාත්මක කරනිට, ඉන්ව නිපදජවන ගුවන්විදුලි සංඥාව, 

ඇන්වජටනාව මගින්ව පරිසරයට මුදාහැජර්. ඊට අදාල සංඛ්යාතය, යම් කිසිජවක් භාිත කරයි නම් එම 

පුේගලයාට එමගින්ව හිරිහැරයක් සිදුජේ. එපමණක් ජනාව එම සංඛ්යාතය භාිත කිරීමට නීතයානුකූල 

අයිතියක් තමාට නැතිනම් තමන්වජගන්ව නීතයානුකූල වරදක්ද සිදු ජේ.  

     ජමවැනි වරදක් සිදු ජනාවන අයුරු සම්ජේශකයක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා  ඇන්වජටනාව ජවනුවට, 

ඩමිජලෝඩ් ජහවත් ඩමි ඇන්වජටනාවක් භාිත කෙයුතය. එමගින්ව ගුවන්විදුලි තරංග පරිසරයට 

මුදාහරින්වජන්ව නැත. නමුත් ඉතා සුළු ප්රමාණයක් ිකිරණය වීමට ඉඩ ඇත. 

        ජමය ඕම් 50 ක පිරිසිදු ප්රතිජරෝධකයකි (pure resistor). එනම් ප්රතිබාධන ගුණ ජනාදක්වන 

ප්රතිජරෝධකයකි. ජබාජහෝිට ඝන කාබන්ව ප්රතිජරෝධක, ජම් සඳහා භාිත ජකජර්. ප්රතිජරෝධ කම්බි 

ඔතා සාදනු ලබන wire wound resistor ජහෝ කාබන්ව සේථර ප්රතිජරෝධක (carbon film resistor) ජම් 

සඳහා සුදුසු නැත. ඒවා තල ගලන ධාරාව වෘත්තාකාරව ගලායන බැින්ව ප්රතිබාධනයක් හටගනී. 

        ජමම උපකරණජයන්ව ගුවන්විදුලි ශක්තිය ිකිරණය ජනාවන්වනා ජසේම පරාවර්තනයක්ද සිදු 

ජනාජේ. එබැින්ව ඕනෑම සංඛ්යාතයක් සඳහා SWR අගය 1 ජේ.       

 
7.16 රූපය 

 

ඉහත රූපජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව මා ිසින්ව සාදාගත් ජවාට 50 ක ක්ෂමතාවයක් සහිත ඕම් 50 ක ඩමි 

ජලෝඩ් එකකි. ඒ සඳහා ඝන කාබන්ව ප්රතිජරෝධක 200 ක් භාිත කර ඇත. 
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7.1.16 ක්ලිේඕන්ව මීටරය ජහවත් ක්ලිේඕන්ව ඇමීටරය (Clip-on meter) 

      ජමම උපකරණය ගුවන්විදුලි ශිල්පය සඳහා එතරම් අවශයතාවයක් ජනාමැති වුවත් එය පිළිබඳව 

ජකි හැඳින්වවීමක් කිරීම සුදුසු යයි සිතමි.  

 
 

      

 සාමාජනයයන්ව ිදුලි ධාරාවක් මැනීම සඳහා ඇමීටරයක් භාිත කිරීජම්දී, ධාරාව මැනියයුත 

සන්වනායකය  එක් සේථානයකින්ව ිසන්වධිකර එම නිදහසේ අග්ර ජදකට ඇමීටරය සම්බන්වධ කෙයුතය. 

නමුත් ප්රතයාවර්ත ධාරා සඳහා පමණක් වඩාත් පහසු ක්රමයක් ඇත. ජමහිදී සන්වනායක ිසන්වධි කිරීමක් 

කෙයුත නැත. පරිපථයට ිදුත් සම්බන්වධතාවයක් නැත. සම්බන්වධ වන්වජන්ව ප්රතයාවර්ත ධාරාව 

ජහේතජකාටජගන හටගන්වනා චුම්බක ක්ජෂේත්රයයි.  

        7.17 රූපජේ ජමම උපකරණය නිවැරදිව භාිත කරන ආකාරය ජපන්වනුම් ජකජර්. ජමහි 

භාිතකර ඇත්ජත් පරිනාමකයක මූලධර්මයයි. එහි ප්රාථමික දඟරජයහි ඇත්ජත් එක් වටයක් පමණි. 

එය බාහිර පරිපථජේ ඇති එක් සන්වනායකයයි. උපකරණය තල සේථාපිත කර ඇති ේවීතීයික දඟරය, වට 

ගණනාවකින්ව සමන්විත වන අතර එය ප්රතයාවර්තක ධාරා ගැල්වජනෝමීටරයකට සම්බන්වධකර 

ඇම්පියර් වලින්ව ක්රමාංකනය කර ඇත.  

        මෑත කාලජේ (2020 දී පමණ) සරල ධාරා මැනීම සඳහාද, ක්ලිේඕන්ව ඇමීටරජයහි නව 

නිර්මාණයක් ජවෙඳ ජපාජල් ඇත.  

 

 

7.2    ෂමතා මිනුම් 

සරලධාරා පරිපථයක ෂමතාව යනු ජවෝල්ටීයතාව සහ ධාරාව යන ජදජකහි ගුණිතය ජේ. යම් R 

ප රතිජරෝධයක අග ර අතර ජවෝල්ටීයතාව V ජලසද ධාරාව ඇම්පියර් I ලසද ගත්ිට, W = V I ,  W = I2 R,     

W = V2/R    මීට ඉහත ඉජගනජගන ඇත. (1.9.1.2 බලන්වන) 

  සම්ජේශකයක ප රතිදාන ගු.සං. සංඥාවල (RF out put signal) ජවෝල්ටීයතාවය V ජලසත්, ගු.සං. 

ධාරාව (RF current) I ජලසත් ගත්ිට, ෂමතාව VI ජේ. ජමහි ඇන්වජටනා පේධතිය සම්ජේ  ේරශකයට 

ජහාඳින්ව ගැලජේ නම්, සම්ජේ ශක ැහැජන්ව ලාෂණික සම්බාධනය Z (characteristic impedance) 

ජලස ගතජහාත්, ප රතිදාන ෂමතාව W = I2Z  සහ  W = V2/Z ජේ.  

   වඩාත් පහසු ක රමයක් නම් සම්ජේශකජේ ගු.සං. වර්ධකජේ (RF Amplifier) සරලධාරා ප රදාන 

ෂමතාව (DC input power) දැනගැනීමයි. ජමම අගය කපාට (valve) සහිත වර්ධකයක නම් අවසාන 

කපාටජේ ඇජනෝඩ ධාරාවට ජහවත් කැජතෝඩ ධාරාවට සමානුපාත ජේ. ඇජනෝඩ ජවෝල්ටීයතාව 

නියත, දන්වනා අගයක් බැින්ව ඒ ජදජකහි ගුණිතය ෂමතාවට සමානජේ.  

  අර්ධ සන්වනායක සහිත වර්ධකයක අවසාන අදියජර් ට රාන්වසිසේටරජේ කජලක්ටර් ධාරාජේ සහ 

ජවෝල්ටීයතාජේ ගුණිතයට සමානජේ. 

 

7.17 රූපය 
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7.3 පීතසා විදුේ ආච නය Piezo Electric Effect 
තිරුවාන සහ තවත් එවැනි සේඵික ආකාරජේ ද්රවයයන්වජේ පවතින ිජශේෂ ගුණයක් පීජසා 

ිදුත් ආචරනය නමින්ව හැඳින්වජේ. එම ද්රවයයන්වජේ තනී පතරකට ජභෞතික ජතරපීමක් ලැබුනජහාත් 

එහි ජදපැත්ත අතර ිදුත් ගාමක බලයක් හටගන්වනා අතර, ි.ගා.බ.යක් දුන්විට ඊට අනුරූප ජලස, 

සංජකෝචනයක් ජහෝ ප්රසාරනයක් සිදුජේ. ජමම සංසිේධිය භාිතජයන්ව නිපදවා ඇති උපකරණ ප්රධාන 

වශජයන්ව හතර ආකාරයකට ජවන්වකෙහැකිය.  

1. මයිජක්රෝජෆෝන (Crystal microphone) 

2. ඉයර්ජෆෝන 
3. ක්රිසේටල් ඕසිජල්ටර 

4. අධිජවෝලටීයතා උපකරණ (Lighter)  

මයිතක්රාත ෝනය 

         ජමහිදී මිමී 0.01 ක් පමණ ගනකම සහිත තිරුවාන පතරක ජදපැත්ජත් 

සන්වනායක ද්රවය ආජල්පනයක් සහිතව සාදා ඒ ජදක මයිජක්රාජෆෝනජේ අග්ර 

ජදකට සම්බන්වධ කර ඇත. තනී ප්රාීරයක (diaphram) මැදට එම තිරුවාන 

පතර 7.18 රූපජේ දැක්ජවන පරිදි සම්බන්වධ කර ඇත. ප්රාීරජේ කම්පන 

සංඛ්යාතයට අනුරූප ප්රතයාවර්තක ධාරාවක් නිපදජවන අතර එය රවය 

සංඛ්යාත වර්ධක පරිපථයකට සම්බන්වධ කර ඇත.  

 

ඉයර්ත ෝනය 

ඉහත කී මයික්රජෆෝනයම ඉයර්ජෆෝනයක් ජලස භාිතකෙහැකිය. 

නමුත් සමහර ඒවාජේ ජවනම ප්රාීරයක් නැත. තනී තිරුවාන තහඩුවම රවය 

සංඛ්යාතයට අනුවම කම්පනය ජේ. 

 

ක්රිස්ෙල් ඕසිතල්ෙ ය 

 ක්රිසේටල් ඕසිජල්ටර පරිපථ වලදී 7.19 රූපජේ දැක්ජවන ආකාරජේ තිරුවාන 

ක්රිසේටල් (Quartz crystal) නමැති උපාංගය භාිත ජකජර්. ජමහිදී මිමී 2ක් පමණ 

තිරුවාන තහඩුවක ජදපැත්ත ජහාඳින්ව සේපර්ශ වන ජලස ජවනත් සන්වනායක තහඩු 

ජදකක් සිකර ඇත. එම තිරුවාන පතජර් මිනුම් මත රඳාපවතින සංඛ්යාතයක 

සංඥාවක් එම පරිපථජයන්ව නිපදජේ.  

 

අිත ෝල්ීය ා උපාංග 

 ජමම උපකරණය භාිත ජකජරන්වජන්ව සිගැට ලයිටර සහ ගෑසේ 

ලිේ දැල්වීම සඳහාය. ජමහි ගනකම ජලෝහ කැබැල්ලක් වාජන්ව 

දුන්වනකට සම්බන්වධකර ඇත. දුන්වන නිදහසේ වූිට අධික ජේගයින්ව 

පැමිණ තිරුවාන සේඵිකජේ ගැටීම නිසා අධික ජවෝල්ටීයතාවයක් (ජවෝ 

5000 ක පමණ) නිපදජවන බැින්ව අග්ර ජදක අතර ිදුලි පුළිඟුවක්, 

ජමාජහාතකට පමණක් හටගනී. එමගින්ව ගිනි දැල්වීම සිදුජේ.  

 

 

෴෴෴෴෴෴෴෴ 

 

 

 

 

7.19 රූපය 

7.20 රූපය 

7.18 රූපය 
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අභයාස 
7.1  සෙ දඟර මීටරයක පූ.ප.උ. (FSD) 500μA ක් වන අතර අභයන්වතර ප රතිජරෝධය 200Ω කි. ජමම උපකරණය 

10A ක පූ.ප.උ. සහිත ස.ධා. ඇමීටරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අවශය උපපථජේ ප රතිජරෝධය 

ජකාපමණද? 

      (උත්තරය :-  10 m) 

 

7.2  සෙ දඟර මීටරයක ජවෝල්ටීයතා සහ ධාරා සඳහා පූ.ප.උ. මිජවෝ 10 සහ මිඇ 0.2 ජේ. එය 

 1.   පූ.ප.උ. ඇ 10 ක් වූ ඩී.සී. ඇමීටරයක් 

 2.  පූ.ප.උ.  ජවෝ 300 ක් වූ ඩී.සී. ජවෝල්ටමීටරයක් 

බවට පත්කිරීමට අවශය උපපථවල ප රතිජරෝධ ජසායන්වන. 

         (උත්තරය:-  1 m ,  1.5 M) 

 

7.3 සම්ජේ  ේරශකයක අවසාන අදියජරහි ඇති කපාටජේ ඇජනෝඩ ධාරාව 200mA වන අතර ඇජනෝඩ 

ජවෝල්ටීයතාව 300V ජේ. එහි ප රතිදාන ෂමතාව ජකාපමණද? 

(උත්තරය :- 60W ට සේවල්පයක් අඩුය ) 

 

7.4 සම්ජේ  ේරශකයක අවසාන අදියජරහි ඇති ට රාන්වසිසේටරජේ කජලක්ටර් ධාරාව 8A වන අතර කජලක්ටර් 

ජවෝල්ටීයතාව 12V ජේ. එහි ප රතිදාන ෂමතාව ජකාපමණද? 

   (උත්තරය :- 96W ට සේවල්පයක් අඩු අගයකි.) 

 

7.5 සම්ජේ  ේරශකයක්  ඕම් 50 ක සම්බාධනක් සහිත ඇන්වජටනා පේධතියකට සම්බන්වධ කෙිට සේථාවර තරංග 

අනුපාතය 1 ජේ. එහි RF ප රතිදාන ධාරාව 1.8A ක්ජේ. එහි ප රතිදාන ෂමතාව ජකාපමණද? 

(උත්තරය :- 162W  ) 
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ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය 

8  ැි පිච්තේදය  බලපත්ර ජකාන්වජේසි, ප්රාජයෝගික හුරු-පුරුදු, ක්රියා පිළිජවත් සහ සිරිත්-ිරිත් 

විතමෝචක නාමක නය, තොග්ල තපා , බෙපත්රය, CQ ඇමතුම, සන්ිතේදන ජාෙ 

8.1    හැඳින්වවීම 

    සමහරු ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය, ිදයාත්මක ිජනෝදාංශයක් ජලස සලකනු ලබන නමුත් ඉන්ව 

සිදුවන ජසේවය අතිමහත්ය. ඉජලක්ජට්රානික ිදයාශිල්ප, නවීන තාක්ෂණ ක්රම සහ නවීන සන්වනිජේදන 

ක්රම උපජයෝගී කරගනිමින්ව ජලාවපුරා සිින හිතවත් සහ නන්වනාඳුනන ආධුනික ගුවන්විදුලි 

බලපත්රලාභීන්ව (Licened Radio Amateurs) සමග ගුවන්විදුලි සංඥා ඇසුජරන්ව සෘජු ජලස 

සන්වනිජේදනය කරමින්ව සුිජශේෂී දැනුමක් ලබාගැනීම, අයනජගෝලය හරහා ගුවන්විදුලි තරංග 

ප්රචාරණය පිළිබඳ දැනුමක් සහ පෙපුරුේදක් ලබාගැනීම, ආධුනික ගුවන්වවිදුලි ශිල්පජේ අරමුනයි. අද 

ජලාවපුරා ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්ව මිලියන දහයකටත් වැඩි ප්රමාණයක් සිටී. 

     පසුගිය ශතවර්ෂයකට අධික කාලයක් තිසේජසේ ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්ව ිසින්ව කරනු ලැබූ 

පර්ජේශන වල ප්රිඵලයක් ජලස අද සන්වනිජේදන ක්ජෂේත්රය අතිිශාල දියුණුවක් ලබාජගන ඇත. 

උදාහරණයක් ජලස ිදුත් තැපෑල (E-mail) ප්රචලිත වීමට වසර දහයකට පමණ ජපර (1975 දී පමණ) 

ඒ හා සමාන පැකට ජර්ඩිජයෝ මගින්ව ජලාවපුරා සිින ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්ව ඉතා ජහාඳින්ව 

සන්වනිජේදනය කරන ලදී.  

    මෑත ඉතිහාසජයන්ව තවත් වැදගත් උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කෙහැකිය. එනම් වර්ෂ 2004 ජදසැම්බර් 

26 වනි දින සිදුවූ සුනාමි ජේදවාචකයයි. එදින මැදියම් රාත්රිය ජගවීමත් සමග ගාල්ල, මාතර, 

හම්බන්වජතාට ප්රජේශ සහ ජකාෙඹ අතර සන්වනිජේදනය මුළුමනින්වම ඇනහිිජේය. ිදුලිය ඇනහිටීම 

ජහේතජකාටජගන සියළුම දුරකථන ජාල අක්රිය ිය. චන්විකා දුරකථනවල (sattalite phone)  

බැටරි ආජරෝපණය කෙ ජනාහැකිවූ බැින්ව ඒවාද අක්රියිය. ජපාලිසේ සන්වනිජේදන ජාලයටද එම 

අපහසුතාවයම පැනනැගුනි. වහා ක්රියාත්මකවූ ශ්රී ලංකා ආධුනික ගුවන්විදුලි සංගමජේ (Radio 

Society of Sri Lanka) සාමාජිකයින්ව කන්වඩායම් තනකට ජබදී, තමතමන්වජේ HF සන්වනිජේදන 

උපකරණ ැජගන මාතරට සහ හම්බන්වජතාටට රට මැදින්ව ගිය අතර තන්වවැනි කන්වඩායම අගමැති 

කාර්යාලයට ජගාසේ දිනතනක්ම සියළුම අතයවශය පණිිඩ හුවමාරු කරන ලදී. 

8.2  විතමෝචක නාමක නය (Emission Designators) 

      ආධුනික ගුවන්ව ිදුලිජේ ආරම්භක අවදිජේදී පැවතිජේ ජමෝසේ සන්වනිජේදනය සහිත 

සන්වතතික තරංග (Continious Wave –CW) පමණි.  පසු කජලක කටහෙ සහිත ිසේතාර මූර්ජනය 

(Amplitude Modulation - AM)  බිහිිය. 1970 දශකය වනිට ිජමෝචක වර්ග රාශියක් බිහිව තිබූ 

බැින්ව, නම් වශජයන්ව හැඳින්වවීජම් අපහසුතාවයක් පැනනැගුනි. 1979 වසජර්දී පැවැත්වුන World 

Administrative Radio Conferance - WARC  මගින්ව ිජමෝචක නාමකරනය නමැති ජක්ත ක්රමයක් 

ඉදිරිපත් කරනලදී. ජමහිදී යම් ිජමෝචක වර්ගයක් හැඳින්වවීමට සංජක්ත තනක් භාිත ජකජර්. පෙමු 

සංජක්තය ඉංග්රීසි අකුරකි, ජදවැන්වන අංකයකි. තන්වවැන්වනද අකුරකි. ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පයට 

අදාල ජනාවන ජවනත් ිජමෝචක වර්ග සඳහා හතරවැනි සහ පසේවැනි සංජක්ත ජදකක්ද ඇත. 
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8.2.1  පළමු ැි සංතල ය (අකු ල)  

      ප්රධාන  ාහකය මූර්ජනය වූ ආකා ය (Type of modulation of the main carrier) 

ජම් සඳහා A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, V, W, X  යන ඉංග්රීසි අක්ෂර භාිත ජේ. ජම්වා 

සියල්ල පහත දැක්ජේ. 

N - මූර්ජනය ජනාකරනලද ිජමෝචන (Emmissions of Unmodulated carrier) 

A - ඩබල් සයිඩ් බෑන්වඩ් (Double Side Band) 

H - පූර්ණ වාහකය සහිත සිංගල් සයිඩ් බෑන්වඩ් (SSB full carrier) 

R -  අඩුකරන ලද ජහෝ ිචලය වාහකය සහිත සිංගල් සයිඩ් බෑන්වඩ් (SSB   

       reduced or variable carrier) 

 

J -   ාහකය මර්ධනය ක නෙද සිංගල් සයිේ බෑන්ේ (SSB suppressed  

       carrier) 

B -   සේවායත්ත සයිඩ් බෑන්වඩ් (Indipendent Side Bands) 

C – (Vestigial Sideband) 

F -  සංඛ්යා  මූර්ජනය (Frequency Modulation) 

G – කලා මූර්ජනය (Phase Modulation) 

D -  ිසේථාර සහ ජකෝණික මූර්ජනය සහිත වාහකය (AM and angle  

       Modulated carrier) 

P –  මූර්ජනය තනාවූ ස්පන්ධ තර්ණියල (Sequence of unmodulated pulses) 

K – ිසේථාර මූර්ජනයසහිත සේපන්වධ ජරේණියක් (Sequence of pulses  

       modulated with amplitude) 

L - සේපන්වධ වල පෙල ජලස පවතින කාලයට අනුව මූර්ජනයවූ සේපන්වධ  

      ජරේණියක් (Sequence of pulses modulated in width/duration) 

M - කලාව අනුව මූර්ජනය වූ සේපන්වධ ජරේණියක් (Sequence of pulses  

       modulated in position/phase) 

Q - ජකෝණික ජලස මූර්ජනයවූ වාහකය සහිත සේපන්වධ ජරේණියක්  

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

V -  ඉහත සඳහන්ව ඒවාජේ සංකලනයක් වූ සේපන්වධ ජරේණියක්  

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

W – ිසේථාර, ජකෝණික සහ සේපන්වධ මූර්ජනයන්වහි සංකලනයක්  

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

X - ඉහත සඳහන්ව එකකින්වවත් ආවරනය ජනාවූ අවසේථා 

8.2.2  තද ැි සංතල ය (අංකයල)  

      ප්රධාන  ාහකය මූර්ජනය න සංඥාතේ ස් භ්ා ය 

      (Nature of signal modulating the main carrier) 

තම් සඳහා 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 සහ ඉංග්රීසි X අකු ද භ්ාවි  තකතර්. 

 

0 - මූර්ජනය කරන සංඥාවක් ජනාමැත. (No modulating signal) 

1 - මූර්ජිත උපවාහකයක් ජනාමැතිව, තනි සංඛ්යාතයක් ඔසේජසේ සම්ජේශනය කරනු  

     ලබන සංඛ්යාංක ජතාරතරු (Single channel contain digital infomation  
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      witout the use of modulating subcarrier) 

2 - මූර්ජිත උපවාහකයක් සහිතව, තනි සංඛ්යාතයක් ඔසේජසේ සම්ජේශනය කරනු  

     ලබන සංඛ්යාංක ජතාරතරු (Single channel contain digital infomation with  

     the use of modulating subcarrier) 

3 - තනි සංඛ්යාතයක් ඔසේජසේ සම්ජේශනය කරනු ලබන ප්රතියම 

     ජතාරතරු (Single channel containing analog  information) 

7 - සංඛ්යාත ජදකක් ජහෝ වැඩි ගණනක් ඔසේජසේ සම්ජේශනය කරනු  

      ලබන සංඛ්යාංක ජතාරතරු (Two or more channels containing digital 

      information) 

8 - සංඛ්යාත ජදකක් ජහෝ වැඩි ගණනක් ඔසේජසේ සම්ජේශනය කරනු  

      ලබන ප්රතියම ජතාරතරු (Two or more channels containing analog 

      information) 

9 - සංඛ්යාත එකක් ජහෝ වැඩි ගණනක් ඔසේජසේ සම්ජේශනය කරනු  

      ලබන ප්රතියම ජතාරතරු සමගම, සංඛ්යාත එකක් ජහෝ වැඩි ගණනක්     

      ඔසේජසේ සම්ජේශනය කරනු ලබන සංඛ්යාංක ජතාරතරු (One or more   

      channels containing analog information, together with one or more  

      channels containing digital information ) 

X - ඉහත අවසේථා එකකින්වවත් ආවරනය ජනාවූ අවසේථා 

 

8.2.3  තුන් ැි සංතල ය (අකු ල)  

      සම්තේශනය ක න ත ා තුරු  ර්ගය (Type of information to be transmitted) 

ජම් සඳහා A, B, C, D, E,  F,  N, W, X  යන ඉංග්රීසි අක්ෂර භාිත ජේ. 

N - කිසිම ජතාරතරක් සම්ජේශනය ජනාකිරීම (No information transmitted) 

A - ජටලිග්රාෆේ (ජමෝසේ ජක්තය) රවනය කිරීජමන්ව (Telegraphy, for aural reception) 

B - ජටලිග්රාෆේ - සේවයංක්රිය ග්රහනය (Telegraphy, for automatic reception) 

C - ෆැක්සේ (Facsimile) 

D - දත්ත සම්ජේශනය (Data transmission - telemetry) 

E - ශේද සම්ජේශනය (ගුවන්විදුලි) (Telephony, including sound broadcast) 

F - රූපවාහිනී සම්ජේශන (Television) 

W -  ඉහත සඳහන්ව ඒවාජේ සංකලන (Combination of the above) 

X - ඉහත සඳහන්ව එකකින්වවත් ආවරනය ජනාවූ අවසේථා 

 

4  ැි සහ 5 ැි සංතල ද අර්ථ දල ා ඇති නමුේ ඒ ා ආධුික ගු න්විදුලියෙ සම්බන්ධ නැ . 

 

ඉහත සඳහන්ව ිජමෝචක නාමකරනය පැහැදිලිව අවජබෝධකරගැනීම සඳහා පහත දැක්ජවන උදාහරණ 

සලකා බලන්වන. 

සන්වතතික තරංග - CW :- 

පෙමු සංජක්තය - A, C, H, J, R 

ජදවැනි සංජක්තය - 1 

තන්වවැනි සංජක්තය -  A, B 

A1A  = සාමානයජයන්ව ආධුනික බලපත්රලාභීන්ව HF තරංග පන්වතීන්ව තල භාිත කරන    

            CW (Morse) සම්ජේශනය 
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             J2A, J2B 

මූර්ජි  සන් තික   ංග - MCW (modulated CW):- 

 පළමු සංතල ය - A, C, D, F, G, R 

 තද ැි සංතල ය - 2 

 ත  ැි සංතල ය - A, B 

 

කෙහඬ සහි  සම්තේශන සඳහා:- 

 පළමු සංතල ය - A, C, D, F, G, H, J, R 

 තද ැි සංතල ය - 1, 2, 3 

 ත  ැි සංතල ය - E 

J3E :-  සාමාතනයයන් ආධුික බෙපත්රොභීන් HF   ංග පන්තීන් තුෙ   

          භ්ාවි  ක න SSB සම්තේශනය  

A3E  - ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පජයහි ඇති සාමානය ිසේථාර මූර්ජිත DSB  සම්ජේශන  (Double   

           Side band voice transmission in amateur radio) 

F3E :- සාමානයතයන් ආධුික බෙපත්රොභීන් VHF   ංග පන්තීන් තුෙ  

         භ්ාවි  ක න FM සම්තේශණය 

F8E - සාමානය FM සේටීරිජයෝ ගුවන්විදුලි ිකාශන (FM stereo  

          Broadcasting) 

ප්රතිිම්බ (image) සම්තේ ණය සඳහා:- 

 පෙමු සංජක්තය - A, C, D, F, G, H, J, R 

 ජදවැනි සංජක්තය - 1, 2, 3 

 ජතවැනි සංජක්තය - C, F 

 පෙමු සංජක්තය B ,ජදවැනි සංජක්තය 7, 8, 9 , ජතවැනි සංජක්තය W 

RTTY/Data 

 පෙමු සංජක්තය - A, C, D, F, G, H, J, R 

 ජදවැනි සංජක්තය - 1, (2, 7, 9 ජම.හ. 51 ට ඉහෙ සංඛ්යාත) 

 ජතවැනි සංජක්තය - B (RTTY), D (Data), W (ජමග හර්ටසේ 51 ට ඉහෙ සංඛ්යාත) 

 J2B, F1B, J2D, F1D 

ස්පන්ධ සම්තේ ණය (Pulse transmission) 

 පෙමු සංජක්තය - P, K, L, M, Q, V, W  

 ජදවැනි සංජක්තය - 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, X 

 ජතවැනි සංජක්තය - A, B, C, D, E, F, N, W, X 

  

8.3   බලපත්රය 

ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්රයක් ලබාගැනීම, සම්ජේශන උපකරණ ෙඟ තබාගැනීම, තමා සතව 

තබාගැනීම, සේථාපිත කිරීම, ක්රියාකරවීම සහ ආනයනය කිරීම කෙයුත්ජත් පහත සඳහන්ව ජකාන්වජේසි 

වලට යටත්වය.  

 

8.3.1   බලපත්රය සඳහා ඉල්ුම්කිරීම 

ඕනෑම ජකජනකුට ඉහත 8.3 හි සඳහන්ව අවශයතාවයක් සඳහා ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්රයක් 

ලබාගැනීමට අවශය නම්, ශ්රී ලංකා ිදුලි සංජේශ නියාමන ජකාමිසජමහි ිදුලි සංජේශ 

අධයක්ෂජනරාල් තමා ජවත, ඒ සඳහා නියමිත ඉල්ුම් පත්රයක් මගින්ව ඉල්ුම් කෙයුතය. 
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8.3.2    ඉල්ුම්කරු 

 (අ)  ඉල්ුම්කරු වයස අවුරුදු 14 ට අඩු ජනාිය යුතය. 

(ආ) ඉල්ුම්කරු, ආධුනික ගුවන්විදුලි සේථානයක් පවත්වා ගැණීමට අවශය කාර්මික දැනුම සහ 

පලපුරුේද ඇති අජයකු බවට ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂජනරාල් තමා සෑහීමකට පත්ිය යුතය. 

(ඇ)  ඉල්ුම්කරු, නියමිත ලිඛිත පරීක්ෂණයට ජපනීසිට ඉන්ව සමත්ියයුතය. 

 උසසේ පන්වතිය සඳහා ඉල්ුම්කර ඇත්නම්, ලිඛිත පරීක්ෂණජයන්ව සමත්වූ පසු ප්රාජයෝගික ජමෝසේ 

පරීක්ෂණයටද ජපනීසිට ඉන්ව සමත් ියයුතය.  

 නවක, සාමානයය සහ උසසේ යන පන්වති තන සඳහා පරීක්ෂණ තනක් දින තනකදී පැවැත්ජවන 

අතර ඉන්ව ඕනෑම එකකට ජහෝ කීපයකට ඉල්ුම් කෙහැකිය. 

 සියළුම පරීක්ෂණ පැවැත්ජවන්වජන්ව ඉංග්රීසි භාෂාජවන්ව පමණි. 

 

8.3.3     බලපත්රය නිකුත් කිරීම 

ඉහතකී පරීක්ෂණයකින්ව ජහෝ පරීක්ෂණ වලින්ව සමත්වූ පසු ඉල්ුම්කරු ිසින්ව නියමිත බලපත්ර 

ගාසේත ජගවමින්ව ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂජනරාල් තමා ජවත බලපත්රය සඳහා ඉල්ුම්පත්රයක් 

ඉදිරිපත් කෙහැකිය. (බලපත්ර ගාසේත ගැසට නිජේදනයක් මගින්ව වරින්වනර ප්රකාශයට 

පත්ජකජරනු ඇත.) 

ඉන්වපසු ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂජනරාල් තමා ිසින්ව සුදුසුකම් පරීක්ෂාකර 

(අ)  නවක පන්වතිජේ ආධුනික බලපත්රය ජහෝ 

(ආ) සාමානය පන්වතිජේ ආධුනික බලපත්රය ජහෝ 

(ඇ)  උසසේ පන්වතිජේ ආධුනික බලපත්රය ජහෝ 

        නිකුත් කරනු ඇත. 
 

8.3.4     සංඥා නාමය 

(අ)  ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂජනරාල් තමා ිසින්ව තමාට පමණක් අනනය වූ සංඥානාමයක්   

බලපත්රය සමග නිකුත් කරනු ඇත. 

(ආ)  සෑම සම්ජේශනයකම (transmission) ආරම්භජේදී සහ අවසානජේදී තම සංඥානාමය 

ප්රකාශ කෙයුතය. 

 ජවනත් ජකජනක් සමග කථාකරනිට සම්ජේශණය ආරම්භජේදී සහ අවසානජේදී 

පළමු  අතනල ුද්වගෙයාතග්ල සංඥානාමයද, ඊළඟෙ  ම සංඥානාමයද ප්රකාශ 

කෙයුතය. 

(ඇ) දීර්ඝ සම්ජේශණයකදී සෑම මිනිත්ත පහකටම වරක් තම සංඥානාමය ප්රකාශ කෙයුතය. 

(ඈ)  මිනිත්ත දහයකට වඩා දීර්ඝ වූ අඛ්න්වඩ සම්ජේශණයක් ජනාකෙයුතය. 

 

8.3.5  වලංගුභාවය සහ අළුත් කිරීම 

සාමාජනයයන්ව එක් වසරකට වලංගුවන නමුත් උපරිම වශජයන්ව වසර පහක් සඳහා වලංගු බලපත්රයක් 

ඉල්ුම් කෙහැකිය. නියමිත කාලසීමාව අවසන්වවනිට, නියමිත ජපෝරමයක් සමග බලපත්රය 

ඉදිරිපත්කර නැවත දීර්ඝ කෙයුතයි. 
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8.3.6     නවක පන්වතිජේ බලපත්ර 

නවක පන්වතිජේ බලපත්ර නිකුත් කරනු ලබන්වජන්ව පහත සඳහන්ව ජකාන්වජේසි වලට යටත්වය. 

(අ)  සංඛ්යාත පරාසයන්ව සහ ිජමෝචන පන්වතීන්ව 8.1 සටහනින්ව දැක්ජේ. 

(ආ) HF තරංග පන්වතීන්ව සඳහා J3E ිජමෝචනජේදී සම්ජේශකජේ අවසාන අදියජරහි ප්රතිදාන 

ක්ෂමතාවජේ කුළු අගය (rated peak envilop output power) ජවාට 100 ජනාඉක්මියයුත 

අතර අජනක් ිජමෝචන සඳහා මධයනය ප්රතිදාන ක්ෂමතාවය (mean power output) ජවාට 50 

ජනාඉක්මිය යුතය. 

(ඇ)   VHF තරංග පන්වතිජේ සියළුම ිජමෝචන වර්ග සඳහා සම්ජේශකජේ අවසාන අදියජරහි ප්රතිදාන 

ක්ෂමතාව (rated output power)  ජවාට 10 ජනාඉක්මිය යුතය. 

 

8.1 - සටහන 

නවක පන්වතියට අනුකූල සංඛ්යාත පරාස සහ ිජමෝචන පන්වති 

සංඛ්යාත පරාසය තත්වය ිජමෝචන පන්වතිය 

3.500 – 3.600  MHz ප්රාථමික ජසේවය A1A, A1B, A2A, F1A 

21.125 – 21.200 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

A1A, A1B, A2A, 

 F1B, J2A, J2B, J3E 

28.00 – 28.50 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

A1A, A1B, A1C, A1D 

144 - 146 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

F3E, F3F, F2A, 

A1A, A1B, A2A 

 

8.3.7    සාමානය පන්වතිජේ බලපත්රය 

සාමානය පන්වතිජේ බලපත්රය නිකුත් කරනු ලබන්වජන්ව පහත සඳහන්ව ජකාන්වජේසි වලට යටත්වය. 

(අ) සංඛ්යාත පරාසයන්ව සහ ිජමෝචන පන්වතීන්ව 8.2-සටහනින්ව දැක්ජේ. 

(ආ) HF තරංග පන්වතීන්ව සඳහා J3E ිජමෝචනජේදී සම්ජේශකජේ අවසාන අදියජරහි ප්රතිදාන 

ක්ෂමතාවජේ කුළු අගය (rated peak envilop output power)  ජවාට 500 ජනාඉක්මියයුත 

අතර, අජනක් ිජමෝචන වර්ග සඳහා මධයනය ප්රතිදාන ක්ෂමතාවය ^mean power output&  

ජවාට 250 ජනාඉක්මියයුතය. 

(ඇ)  VHF සහ ඉහෙ සංඛ්යාත පන්වතීන්ව වල සියළුම ිජමෝචන වර්ග සඳහා සම්ජේශකජේ අවසාන 

අදියජරහි ප්රතිදාන ක්ෂමතාව (rated output power)  ජවාට 25 ජනාඉක්මිය යුතය. 

 

8.3.8      උසසේ පන්වතිජේ බලපත්රය 

උසසේ පන්වතිජේ බලපත්රය නිකුත් කරනු ලබන්වජන්ව පහත සඳහන්ව ජකාන්වජේසි වලට යටත්වය. 

(අ)  සංඛ්යාත පරාසයන්ව සහ ිජමෝචක පන්වතීන්ව 8.2-සටහනින්ව දැක්ජේ. 
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(ආ)  HF තරංග පන්වතීන්ව සඳහා වූ  J3E ිජමෝචනජේදී සම්ජේෂකජේ අවසාන අදියජරහි ප්රතිදාන 

ක්ෂමතාවජේ කුළු අගය (rated peak envelop output power)  ජවාට 1000 ජනාඉක්මිය 

යුත අතර අජනක් ිජමෝචන වර්ග සඳහා මධයනය ප්රතිදාන ක්ෂමතාවය (mean power output)  

ජවාට 500 ජනාඉක්මිය යුතය. 

(ඇ)   VHF සහ ඉහෙ සංඛ්යාත පන්වතීන්ව වල සියළුම ිජමෝචන වර්ග සඳහා සම්ජේශකජේ අවසාන 

අදියජරහි ප්රතිදාන ක්ෂමතාව (rated output power)  ජවාට 50 ජනාඉක්මිය යුතය. 

 

 

8.2-සටහන 

සාමානය සහ උසසේ පන්වති වලට අනුකූල සංඛ්යාත පරාස සහ ිජමෝචන පන්වති 

සංඛ්යාත පරාසය තත්වය ිජමෝචන පන්වතිය 

1.800 – 2.000 MHz ප්රාථමික ජසේවය A1A, J3E 

3.500 – 3.900 MHz ප්රාථමික ජසේවය A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, 

J3E 

7.000 – 7.100 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, 

A1A, J3E 

10.100 – 10.150 MHz ේවීතීයික ජසේවය A1A, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C 

14.000 – 14.350 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

A1A , J3E, J3F, R3E, F1A, F1B 

18.068 – 18.168 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

A1A, J3E, F1C, F2A, F2C, 

F2D, F3C 

21.000 – 21.450 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

A1A, J3E, F3E, F3F, 

24.890 – 24.990 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

A1A, J3E 

28.000 – 29.700 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

A1A, J3E 

50.00 – 54.00 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A 

J3E 

144.000 – 146.000 MHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා 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 ේවීතීයික ජසේවය A1A, A1B, A1C, A1D 
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1240 – 1300 MHz ේවීතීයික ජසේවය A2A, A2B, A2D, A3C, A3E 

2300 – 2450 MHz ේවීතීයික ජසේවය A3F, J2A, J2B, J2C 

3300 – 3500 MHz ේවීතීයික ජසේවය J2D 

5650 – 5850 MHz ේවීතීයික ජසේවය J3E, J3F, R3E 

10.00 10.50 GHz ේවීතීයික ජසේවය F1A, F1B, F1C 

24.00 – 24.05 GHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

F1D 

24.05 – 24.25 GHz ේවීතීයික ජසේවය F2A, F2B, F2C, F2D 

47.0 – 47.2GHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

F3C, F3E 

75.5 – 76.0 GHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

F3F 

76.0 – 81.0 GHz ේවීතීයික ජසේවය  

122.25 – 123.00GHz ේවීතීයික ජසේවය  

134 – 136 GHz ප්රාථමික ජසේවය  

136 – 141 GHz ේවීතීයික ජසේවය  

241 – 248 GHz ේවීතීයික ජසේවය  

248 – 250 GHz ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය 

සඳහා පමණි 

 

සැ.යු. ඉහත සටහජන්ව රත පැහැජයන්ව දක්වා ඇති ිජමෝචක පන්වති, ශ්රීලාංකික ආධුනික ගුවනිදුලි බලපත්රවල 

සඳහන්වකර නැති නමුත් ජාතයන්වතර වශජයන්ව භාිත කරන ඒවාය. 

8.3.9   සේථාපිත කෙයුත සේථාන 

බලපත්රජේ සඳහන්ව ලිපිනය අයත් සේථානජේ උපකරණ සේථාපිතකර ක්රියාත්මක කිරීමට 

බලපත්රලාභියාට අවසර ඇත. ජකජසේජවතත් ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල්ජගන්ව ලබාගත් අවසරයක් 

මත, එජසේ අවසරලත් කාලසීමාවක් තල, අවසරලත් ඕනෑම සේථානයක ක්රියාත්මක කෙහැකිය. 

8.3.9.1   ජංගම බලපත්රය (mobile licence& 

බලපත්රලාභියා ිසින්ව ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල්ජගන්ව ඉල්ුම්කර, ලබාගත් අවසරයක් මත, එහි 

සඳහන්ව සංඛ්යාත පරාස තල, එජසේ අවසරලත් වාහනයතල තම උපකරණ සේථාපිතකර ක්රියාත්මක 

කිරීමට බලපත්රලාභියාට අවසර ඇත.  

 

8.3.9.2    නාික-ජංගම ජහෝ ගුවන්ව-ජංගම බලපත්ර 

 (maritime mobile or airomobile licence& 

ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල්ජගන්ව ලබාගත් අවසරයක් මත, සාමානය ජහෝ උසසේ පන්වතිජේ 

ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්ර හිමිජයකුට සාගරජේ යාත්රාකරන නැවක් තල ජහෝ යාත්රාවක් තල, 
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නැතජහාත් පියාසර කරන ගුවන්වයානයක් තල සිිමින්ව එම යානය අයත් බලධාරීන්වජේ නීති-රීති වලට 

යටත්ව තම උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීමට අවසර ඇත. 

 

 

8.3.9.3   ආපදා සන්වනිජේදනය 

සිිල් හදිසි අවසේථාවක ජහෝ සේවභාික ිපත් සහිත අවසේථාවක පිහිටුවනු ලැබූ ආපදා සන්වනිජේදන 

ආධුනික ගුවන්විදුලි ජාලයකට සම්බන්වධවී ක්රියාකිරීමට ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල්ජගන්ව ලබාගත් 

අවසරය ලැබිය හැකිය. 

 

8.3.10     ජලාේ ජපාත (Log Book) 

වලංගු බලපත්රයක් හිමි ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පිජයකු සෑමිටම ජලාේ ජපාතක් නඩත්ත කෙයුතය. 

එහි ිධිමත් ජලස පිටු අංක ජයදියයුත අතර, සියළුම ඇතලත් කිරීම් ජනාමැජකන තීන්වත භාිතජයන්ව 

සටහන්ව කෙයුතය. සෑම ිජමෝචනයක් සඳහාම පහත සඳහන්ව ජතාරතරු ඇතලත් කෙයුතය.  

1 සෑම ිජමෝචනයක්ම සිදුකෙ වර්ෂය, මාසය, දිනය සටහන්ව කෙයුතය. 

2 සෑම ිජමෝචනයකම ජහෝ සන්වනිජේදනයකම ආරම්භය සහ අවසානය 

ජාතයන්වතර සම්මත ජේලාජවන්ව (UTC)  සටහන්ව කෙයුතය. 

3 සන්වනිජේදනය කරනු ලැබූ සේථානජේ සංඥානාමය. 

4 සංඛ්යාත පන්වතිය. 

5 ිජමෝචන පන්වතිය. 

6 සන්වනිජේදනය කරනුලැබූ සේථානජේ පිහිටීම (ජපාෙවමත සේථානයක් නම්, රට 

සහ නගරය, නැවක් ජහෝ ගුවන්වයානයක් නම් අක්ෂාංශකය සහ ජේශාංෂකය ජහෝ 

Grid Locator)  

8.3.11   බාධක  (interference) සහ අ හි  ා 

8.3.11.1      ජවනත් ග්රාහකයන්වට සිදුවන බාධා (BCI  and TVI) 

තම ඇන්වජටනා, සම්ජේශක ආදී උපකරණ නිර්මාණය කර ඇත්ජත් සහ සේථාපිත කර ඇත්ජත් ජවනත් 

ගුවන්විදුලි සහ රූපවාහිණී ග්රාහකයින්ව ඇතළු සන්වනිජේදන උපකරණ කිසිවකටත් කිසිම බාධාවක් 

ඇති ජනාවන ආකාරයට බවට වගබලාගත යුතය.  

8.3.11.2    බාධක ඉවත්කිරීජම් හැකියාව 

තම උපකරණ ජහේතජකාටජගන යම් බාධාවක් කිසිජවකුටත් ඇතිජේ නම් ඒ බව දැනගැනීමටත්, එය 

ඉවත්කිරීම සඳහා ගතයුත පියවර පිළිබඳවත්, මනා අවජබෝධයක් බලපත්රලාභියාට තිබිය යුතය.  

8.3.11.3    බාධක පිළිබඳ පැමිණිලි 

ජවනත් ජසේවාවකට සිදුවන බාධාවක් පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල් ජවත 

ලැබුනජහාත් ඒ පිළිබඳ ිධිමත් පරීක්ෂණයක් කිරීජමන්ව පසු එය ඉවත් කිරීමට අවශය පියවර වහාම 

ගන්වනා ජලස බලපත්රලාභියාට දන්වවනු ලැජේ. 

 

 

8.3.11.4    ිදුලි සංජේශ උපකරණ වලට සිදුවන අවහිරතා 

රාජය ආයතන වලට අයත් ිදුලිසංජේශ උපකරණ වලට අවහිරවන ජලස ජහෝ හානිවන ජලස යම් 

උපකරණයක්, ඇන්වජ ටනාවක් ජහෝ භූගත කම්බියක් ඇත්නම්, තම ියදමින්ව ඒවා වහාම ඉවත් කෙ 

යුතය. 
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8.3.11.5      භූගත කම්බි 

රාජය ිදුලිසංජේශ ජසේවාවන්ව මගින්ව සපයනු ලැබූ දුරකථන පේධති සඳහා සිකරනලද භූගත කම්බි 

තම උපකරණ වලට සම්බන්වධ ජනාකෙයුතය. 

 

 

8.3.11.6    සම්ජේශක ැහැන්වවල අවහිරතා 

ඇන්වජටනා සහ සම්ජේශක ැහැන්ව, දුරකථන ැහැන්ව ජහෝ ඊට සම්බන්වධ ඉදිකිරීම් හරහා 

යැියහැක්ජක් එම ජප්රේශජේ දුරකථන පේධති භාර නිලධාරියාජේ අනුමැතිය සහ ිදුලිසංජේශ 

අධයක්ෂ ජනරාල්ජේ අනුමැතිය මත පමණි. 

 

8.3.11.7   ආරක්ෂක සංිධාන 

තම උපකරණ සහ ඉදිකිරීම් සියල්ල ජාතයන්වතර ආරක්ෂක සම්මතයන්වට අනුකූල ජලස කෙයුතය. 

 

8.3.12    සන්වනිජේදන සීමාවන්ව 

කිනම් ආකාරයක සම්ජේශනයක් කෙත්, ඉතාම ජකි කාලයකට වුවත් තම සංඥා නාමය ිකාශණය 

කෙයුතය. 
 

8.3.12.1   සන්වනිජේදන භාෂා 

ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්ව සමග කරනු ලබන සියළුම සන්වනිජේදන කිනම් ජහෝ සරල භාෂාවකින්ව 

කෙයුතය. ජමහිදී ජාතයන්වතර ආධුනික ගුවන්විදුලි සන්වනිජේදන ජක්ත, Q-ජක්තය  (Q-code) සහ 

සම්මත ජකි ජයදුම්ද, සරල භාෂා ජලස සැලජක්. International fonetic alphabet 

භ්ාවි තයන් පණිවිඩය ි ැ දි  යැවියහැකි වු ේ එය අි ාර්ය තනාතේ. 

 

8.3.12.2   සන්වනිජේදන පණිිඩ වල සේවභාවය 

සන්වනිජේදන පණිිඩයන්වහි ඇතලත්ිය යුත්ජත් තම ජපෞේගලික ජතාරතරු සහ ආධුනික ගුවන්විදුලි 

ශිල්පයට සම්බන්වධ කාර්මික ජතාරතරු ආදියයි. 
 

8.3.12.3   නාද රටා ිකාශණය 

පරීක්ෂණාත්මක අවශයතාවයන්ව සඳහා පමණක් මිනිත්ත ජදකකට ජනාවැඩි කාලයක් යම් නාද 

රටාවක් සම්ජේශනය කෙහැකිය. (තම සංඥා නාමයද සඳහන්ව කෙයුතය.) 

 

8.3.12.4   වාහක තරංග ිකාශණය 

මූර්ජනය ජනාකරනලද ජහෝ ජමෝසේ යතරක් භාිත ජනාකර, වාහක තරංගයක් සම්ජේශනය 

කෙයුත්ජත් සුසර කිරීම් සහ පරීක්ෂණ සඳහා පමණක් ජකි කාල සීමා (තත්පර ගණනක) සඳහා 

පමණි. 
 

8.3.12.5    අතාත්ික භාර (dummy load)  භාිතය 

සම්ජේශකයක් පරීක්ෂා කිරීම, සැකසීම සහ මිනුම් ලබාගැනීම ආදිය සඳහා ඇනජටනාව ජවනුවට 

අතාත්ික භාරයක්, එනම් ප්රතිබාධනයකින්ව ජතාර පූර්ණ ප්රතිජරෝධයක් භාිත කෙයුතයි. 

 

8.3.12.6     ආවරනය (screening) 

සම්ජේශකයකින්ව අහිතකර ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත ිජමෝචනය (RF radiation)   වැලැක්වීම සඳහා 

නියමිත අදියරයන්ව සුදුසු පරිදි ආවරණය කෙයුතය. 
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8.3.13    ජනාකෙයුත ජේ 

8.3.13.1   තන්වවැනි පාර්ශවජේ පණිිඩ 

තන්වවැනි පාර්ශවජේ ජකජනකුජගන්ව ලැබුන ජහෝ එවැනි ජකජනකුට යවන පණිිඩයක් ආධුනික 

ගුවන්විදුලියට සම්බන්වධ ජනාජේනම් එය හුවමාරු ජනාකෙයුතය. 

 

8.3.13.2    නීතිිජරෝධී පණිිඩ 

මහජන ආරක්ෂාවට අහිතකර ජහෝ නීතිිජරෝධී පණිිඩ හුවමාරු ජනාකෙයුතයි. 

 

8.3.13.3    අප්රිය වචන 

අනුන්වජේ සිත් රිදවන ආකාරජේ ජහෝ නින්වදාසහගත වචන භාිත ජනාකෙ යුතයි. 

 

8.3.13.4    බලපත්ර රහිත අය 

ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්ර රහිත අය සමග පණිිඩ හුවමාරු ජනාකෙයුතය. 

8.3.13.5   දීර්ඝ සම්ජේශන 

මිනිත්ත¡දහයකට වඩා දීර්ඝ අඛ්න්වඩ සම්ජේශනයක් ජනාකෙයුතය. තවද, දීර්ඝ සම්ජේශනයක් 

කරනිට මිනිත්ත පහකට වරක් තම සංඥානාමය ප්රකාශ කෙයුතය. 

8.3.13.6    ජවනත් රටවල ිජරෝධතා 

ජවනත් රටවල ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්ව සමග සන්වනිජේදනය කිරීජම්දී එම රටවල රාජය 

ිජරෝධතාවයක් ඇත්නම් එම සන්වනිජේදනය ජනාකෙයුතය. 

8.3.13.7   ජවනත් තරංග පන්වති 

ආධුනික ගුවන්විදුලිය සඳහා ජවන්වකරනලද තරංග පන්වති වලින්ව පිටත සංඛ්යාතවල සන්වනිජේදනය 

ජනාකෙයුතයි. 

 

8.3.13.8    ආපදා සංඥා 

අන්වතර්ජාතික ආපදා සංඥා වූ  “SOS”  සහ “MAYDAY”   භාිත ජනාකෙයුතයි.  

 

8.3.13.9    සංගීතය සහ ජවෙඳ දැන්වවීම් 

සංගීතය ජහෝ ිජනෝදාත්මක ිකාශන ජහෝ ජවෙඳ දැන්වවීම් ප්රචාරය ජනාකෙයුතයි. 

 

8.3.13.10    වැරදි හැඟීම් සහිත සංඥා 

වැරදි හැඟීම් ඇතිකරවන පණිිඩ කිසිිටකත් සම්ජේශනය ජනාකෙයුතයි. 

8.3.13.11    නුසුදුසු වචන 

සාමානය ශිෂේට සමාජජේ භාිත ජනාකරන පහත් ජපජල් වචන කිසිිටකත් ිකාශණය 

ජනාකෙයුතයි. 

8.3.13.12     දුරකථන පේධති සමග සම්බන්වධකිරීම් (phone patch) 

ආධුනික ගුවන්විදුලි සම්ජේශක, කිසිිටකත් ිදුලි සංජේශ උපකරණ සමග ිදුත් ජලස ජහෝ 

ධ්වනිමය (acoustically)  ජලස සම්බන්වධ ජනාකෙ යුතයි. 
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8.3.14   බලධාරීන්වජේ පරීක්ෂාව 

ආධුනික ගුවන්විදුලි උපකරණ සහ ජලාේජපාත ආදිය ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල්ජේ බලයලත් 

නිජයෝජිතජයකුට ඕනෑම ජවලාවක පරීක්ෂා කිරීමට අවසර ඇත. එජසේ පරීක්ෂා කිරීමට ිරුේධත්වය 

පෙකිරීම නීතිය ඉදිරිජේ වරදක්ජේ. 

 

8.3.15   ආපදා සංඥාවන්වට ප්රතිචාර දැක්වීම 

ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්රලාභිජයක් ිසින්ව ජවනත් ජකජනකු උපකාර ඉල්ලමින්ව ිකාශනයකෙ 

ආපදා සංඥාවක් ග්රහනය කෙජහාත්, ඊට ප්රතිචාර දක්වා, හැකි ඉක්මනින්ව ඕනෑම මාධයයක් ඔසේජසේ 

නිසි බලධාරීන්වට දැන්වියයුතය. 
 

8.3.16   භාිත කෙයුත සංඛ්යාත 

  ආධුනික ගුවන්විදුලි ජසේවය සඳහා ජවන්වකරනලද යම් යම් සංඛ්යාත පරාසතල ක්රියාත්මක කරන 

ජලස බලපත්රජයන්ව  අවසර දී ඇති නමුත් ිජශේෂ සංඛ්යාතයක් කිසිජවකුටත් ජවන්වකරගත ජනාහැකිය. 

 

8.3.17      ITU ජරගුලාසි 

බලපත්රලාභීන්ව, ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය පිළිබඳව, ජිනීවාහි ජාතයන්වතර ිදුලි සංජේශ සංිධානය  

(International Telecommunication Union – ITU)  මගින්ව වරින්වවර නිකුත්කරනු ලබන සහ ජවනසේ 

කරනු ලබන ජරගුලාසි පිළිබඳව අවදිජයන්ව සිිය යුතය. 
 

8.3.18    උපකරණවල හිමිකම් පැවරීම 

ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල්ජගන්ව කල් ඇතිව ලබාගත් ලිඛිත අනුමැතියක් ජනාමැතිව, සම්ජේශක 

උපකරණ ජවනත් ජකජනකුට භාරදීම ජහෝ පැවරීම ජහෝ ිකිණීම ජහෝ ිනාශකිරීම ජනාකෙයුතය.  

 

8.3.19    අනවසර පුේගලයන්ව 

ජවනත් කිසිජවකු තම උපකරණ පරිහරනය ජනාකරන බවට බලපත්රලාභියා වගබලාගත යුතය. 

එවැන්වනක් සිදුවුවජහාත් තමා ඊට වගකිය යුතය. 
 

8.3.20      බලපත්රය අවලංගු වීම 

බලපත්රය අවලංගු වුවජහාත් වන්වදියක් ලබාගැනීම ජහෝ ඒ පිළිබඳ සලකාබැලීම කෙ ජනාහැකිය. 

 

8.3.21     මහජන සුභසිේධීන්ව 

ආධුනික ගුවන්විදුලිය කිසිිජටකත් මහජන සුභසිේධීන්ව සඳහා පරිහරනය ජනාකෙයුතය.  

 

8.3.22     බලපත්රය අළුත් කිරීම 

බලපත්රජේ  සඳහන්ව කල්ඉකුත්වන දිනයට දින 30 කට ජපර එය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ුම් කෙයුතය. 

ඒ සඳහා නියමිත ගාසේතව බලපත්රලාභියා ිසින්ව ජගියයුතය. නියමිත කාලසීමාව තල ජගවීම 

ජනාකෙජහාත් එහි ප්රිඵලය වන්වජන්ව බලපත්රය අවලංගු වීමයි. 

8.3.23   නව නීති-රීති 

ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල් ිසින්ව වරිනවර පනවනු ලබන ජහෝ ජවනසේ කරනුලබන නව නීති-රීති 

පිළිපැදීමට බලපත්රලාභියා බැඳී සිටී. ඒ පිළිබඳව නිරතරුවම අවදිජයන්ව සිිය යුතය. 
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8.3.24     බලපත්රය අවලංගු කිරීම ජහෝ භාිතය තහනම් කිරීම 

ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල් ිසින්ව අවශය වුවජහාත් බලපත්රය අවලංගු කිරීම ජහෝ ආධුනික 

ගුවන්විදුලි සේථානය භාිතකිරීම තහනම් කිරීම ජහෝ එම උපකරණ මුද්රා තැබීම ජහෝ කෙහැකිය. 

 

8.4     ක්රියාත්මක කිරීජම් ක්රම සහ ිධි 

8.4.1   උපකරණ සේථාපිත කිරීම 

සම්ජේශක උපකරණ නිර්මානය කිරීමට ජහෝ මිෙට ගැනීමට ජපර ිදුලිසංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල් 

ිසින්ව නිකුත් කරනලද වලංගු ආධුනික ගුවන්විදුලි බලපත්රයක් හිමිිය යුතය. 

සම්ජේශක සහ ඇන්වජටනා පේධතිය සිකෙපසු, සම්ජේශනය කිරීමට ජපර ඉතා සැලකිල්ජලන්ව 

රවනය කෙයුතය. 

8.4.2    උච්ච සංඛ්යාත ක්රියාත්මක කිරීම 

පෙමුව SWR මීටරයට ඇන්වජටනාව සිකර ඉන්වපසු එය සුදුසු පරිදි ට්රාන්වසීවරයටද සම්බන්වධ කරන්වන. 

සම්ජේශකය සහ ග්රාහකය ජවන ජවනම ඇත්නම් නියමිත පරිදි ඒවා සිකර, ිදුලියද සම්බන්වධ 

කරන්වන. කවුරුත් නැති පැහැදිලි සංඛ්යාතයක් ජතෝරාජගන අවම ක්ෂමතාවයක් භාිත කරමින්ව SWR 

අගය පරීක්ෂා කරන්වන. එය 3ට ආසන්වන ජහෝ ිශාල නම් සම්ජේශනය ජනාකෙ යුතය. ATU 

උපකරණයක් ඇත්නම් එය සුසර කිරීජමන්ව පසු SWR අගය 1 ට ආසන්වන කරගතයුතය. 1.5 ට අඩුවීම 

ප්රමාණවත්ජේ. 

 

8.4.2.1     සන්වතතික තරංග (CW)  ක්රියාත්මක කිරීම 

සාමානය වයවහාරජේදී සන්වතතික තරංග (contineous wave)  ජහවත්  CW යනුජවන්ව හඳුන්වවනු 

ලබන්වජන්ව ජමෝසේ ජක්තය ඇසුජරන්ව කරනුලබන සන්වනිජේදනයයි. ජමහි ඇති වැදගත්කම ිදහාපාන 

වාසි කීපයක් පහත දැක්ජේ. 

1 CW සම්ජේශකයක් එකලසේ කිරීම ඉතා පහසුය. 

2 CW සංඥාවක් පිටපත් කරගැනීම, කටහෙ සහිත සංඥාවක් රවනය කිරීමට වඩා පහසුය. 

QRM සහ QRN සහිත ඉතා දුර්වල තරංග ප්රචාරන තත්වයක් පවතින අවසේථාවන්වහි පවා   
CW සංඥා පිටපත් කරගැනීම එතරම් අපහසු ජනාජේ. 

3 CW සංඥා සඳහා අවශය වන්වජන්ව ඉතා පටු තරංග පෙලකි. (Narrow bandwidth) 
4  CW යනු ිශේව භාෂාවක් ජලසද සැලජක්. ඊට ජහේතව Q-ජක්තය (Q-code) ජහවත් Q-

සංඥා (Q-signals) සහ ජකි ජයදුම් භාිතජයන්ව ඉංග්රීසි අකුරු පමණක් දන්වන ජකජනකුට 
ජකජනකුට වුවත් සන්වනිජේදනය කෙහැකි වීමයි. 
 

8.4.2.2    CQ-ඇමතම් (CQ-calls) 

CQ යන ජකි ජයදුජම් අර්ථය වනුජේ “ජමය රවනය කරන ඕනෑම ජකජනක් සිටී නම් කරුණාකර 

ප්රතිචාර දක්වන්වන” යනුයි.  CQ ඇමතමක් ජදනිට අනුගමනය කෙයුත නීති-රීති මාලාවක් ඇත. ඒ 

ජමජසේයි. 

1 ජතෝරාගත් සංඛ්යාතය ජහාඳින්ව රවනයකර කිසිජවක් එය භාිත ජනාකරන බව, 
සම්ජේශනය කිරීමට ජපර දැනගතයුතය. 

2 කථාකරනිට (telephony) “ජමම සංඛ්යාතය කිසිජවක් පරිහරනය කරන්වජන්වද?” (“Is this 
frequency in use?” or “Is this frequency occupied” ) යන ප්රශේණය වරක් ජහෝ ජදවරක් 
ඉදිරිපත්කර සුළු ජේලාවක් රවනය කෙයුතය. 

3 CW භාිත කරන්වජන්ව නම් “QRL?”  ජහෝ ප්රශේණාර්ථ ලකුණ (di di dah dah di dit)  කීප 
වරක් යැිය යුතය. 
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4 ඇමතම් හැකිතරම් ජකිජයන්ව සිදුකරමින්ව ප්රතිචාරයක් ලැජේද යන්වන සාවධානව රවනය 
කෙයුතය. කථා කරනිට, වචන පැහැදිලිව ජසමින්ව කථාකෙ යුතය. 

5 අනුගමනය කෙයුත ඉතා ජහාඳ ක්රමයක් නම් CW සඳහා “Full break-in”  ක්රමයද, කටහෙ 
සඳහා “VOX”  ක්රමයද අනුගමනය කිරීමයි. එිට සම්ජේශණය කරන අතරතර වුවද සුළු 
ිරාමයකදී (තත්පරයක පමණ) පවා ග්රහනය කිරීමට ඉඩ ලැජේ. 

6 එක් ඇමතමකදී CQ යන්වන තන්වවරක්ද, තම සංඥානාමය ජදවරක්ද සම්ජේශණය කිරීම 
සුදුසුය. ප්රතිචාරයක් ලැජබනතරු නැවත නැවතත් සම්ජේශණය කෙයුතය. 

7 ජවනත් භාෂාවක් කථාකරන අය සමග සන්වනිජේදනය කරනිට,  CW භාිත කරමින්ව  Q-
ජක්තය සහ ජකි ජයදුම් භාිත කෙජහාත් භාෂා ප්රශේණය ජබජහෝදුරට මගහරවාගත 
හැකිය. 

8 CQ ඇමතමක් ජලාේජපාජතහි ඇතලත් කෙයුතය. 
 

    උදාහරණ 

              CW භාිත කරමින්ව CQ ඇමතමක් කරන ආකාරය. (ජමහි ඔජේ සංඥානාමය  4S7VJ වන    

                අතර අජනක් තැනැත්තා  G3KTR ජලස ජගන ඇත) 

CQ CQ CQ DE 4S7VJ 4S7VJ +K  (ප්රතිචාරයක් ලැජබනතරු කීප වරක් යවන්වන.) 

අජනක් තැනැත්තාජගන්ව ලැජබන පෙමු ප්රතිචාරය පහත දැක්ජවන අයුරුය. 

 4S7VJ  4S7VJ  DE  G3KTR  G3KTR  +K 
ඊට පිළිතරු ජලස ඔබ දියයුත්ජත් සංඥා වාර්තාව, (signal report) නම සහ නගරය පමණි. 
එජසේ නැතජහාත් සංඥා වාර්තාව පමණක් වුවද ප්රමාණවත්ජේ. 
 
G3KTR  DE  4S7VJ = 
GE ES  MNI  TKS  FER  CALL = 
UR  RST  579  579 = 
QTH  NR  COLOMBO = 
NAME  WIJE = 
G3KTR  DE  4S7VJ  K 
 
ඊට පිළිතරු ජලස ඔහුජේ ජහෝ ඇයජේ ප්රතිචාරය පහත දැක්ජවන අයුරු ජේ. 
 
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 
ඔබජේ අවසාන ප්රතිචාරය ජමජසේය. 
 
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 = 
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FB  TKS  FER  NICE  QSO  CUAGN  GUD  DX  73  73 = 
G3KTR  DE  4S7VJ  VA 
 
ඉහත සම්ජේශණජේ අවසානයට  VA  (di di di dah di dah) යන්වජනන්ව අදහසේ වන්වජන්ව එය 
ඔබජේ අවසාන සම්ජේශණය බවය. 
ඊට ප්රතිචාර ජලස ලැජබන ඔහුජේ අවසාන සම්ජේශණය පහත දැක්ජවන අයුරු ියහැකිය. 

4S7VJ  DE  G3KTR = 
TKS  ES  HPE  CUAGN  73  73 = 
4S7VJ  DE  GEKTR  VA 
 

 SSB භාිත කරමින්ව  CQ ඇමතමක් කරන ආකාරය. 
 (ජමහි ඔජේ සංඥානාමය  4S7VJ වන අතර අජනක් තැනැත්තා  VU2RX ජලස ජගන ඇත.) 

CQ  CQ  CQ  THIS  IS  FOUR  SIERRA  SEVEN  VICTOR  JULIETT  FOUR SIERRA  SEVEN  
VICTOR  JULIETT  CALLING  AND  STANDING  BY  
ප්රතිචාරයක් ලැජබනතරු කීපවරක් යවන්වන. 
 
ඉන්වපසු ලැජබන ප්රතිචාරය ජමජසේ ිය හැකිය.  
 
4S7VJ  4S7VJ  THIS  IS  VICTOR  UNIFORM  TWO  ROMEO  X-RAY VICTOR  UNIFORM  
TWO  ROMEO  X-RAY  STANDING  BY 
 
ඒ සඳහා ඔජේ පිළිතර 
 
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 
 
ඔහුජේ පිළිතර 
 

     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 
 
ඔබජේ අවසාන පිළිතර 
 
VU2RX,  4S7VJ 
ROGER VASANTH THANKS FOR THE QSO AND THANKS FOR NICE REPORT  SEE  YOU  
AGAIN  SEVEN  THREE  AND  GOOD DAY 
VU2RX  4S7VJ  CLEAR 
 
ඔහුජේ අවසාන ප්රතිචාරය 
73 WIJE  4S7VJ  VU2RX  CLEAR 
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8.4.2.2.1  CQD-ඇමතම් 
   ජමය ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පයට සෘජු ජලස අදාල ජනාවූවත් ඔබජේ දැනගැණීම පිණිස සඳහන්ව 

කරමි. ජමහි D යන්වන Distress යන්වජනහි මුල අකුරය. ආපදාවක් ඇතිවූිට CQ ඇමතමක් ජලස ජමය 
භාිත ජකජර්. ජබාජහාමයක් ග්රන්වථයන්වහි ජමය ඇතලත් ජනාවූවත් අතීතජේ භාිතකර ඇති බවට 
සාක්ෂි ඇත. උදාහරණයක් ජලස වර්ෂ 1912 අප්රිජයල් 15 වැනි දින ටයිටැනික් නැජවන්ව නිකුත් 

කරනලද ආපදා සංඥාවන්ව CQD ඇමතමක් ජලස යවා ඇත.  
 
8.4.2.3    දිශානති ඇමතම් (directional call) 
දිශානති ඇමතමක් යනු එක් පුේගලජයකුට ජහෝ එක් ප්රජේශයකට ජහෝ එක් රටකට ජහෝ එක් 
මහාේවීපයකට පමණක් ජයාමු කරනලද ඇමතමකි. 

දිශානති  CQ ඇමතමක්  CW ජහෝ  SSB භාිතජයන්ව කෙහැකිය. 
උදාහරණ ජලස අජමරිකා එක්සත් ජනපදය ජවත ජයාමුකරනලද දිශානති CW, CQ ඇමතමක් පහත 
සඳහන්ව ජේ. 

CQ  USA  CQ  USA  CQ  USA  DE  4S7VJ  4S7VJ  +K  
 

නැතජහාත් 

CQ  W  CQ  W  CQ  W  DE  4S7VJ  4S7VJ  +K  
ප්රතිචාරයක් ලැජබනතරු කීප වාරයක් යවන්වන. (අජමරිකාජේ ජබාජහෝ සංඥානාම ආරම්භ 

වන්වජන්ව W අකුරිනි.) 
 
උතරු ඇජමරිකාවට ජකි-පථයට ^short-path& වඩා දීර්ඝ පථය ^long-path& ජහාඳවූ 
ජවලාවක පහත දැක්ජවන අයුරු ඇමතමක් දිය හැකිය. 
CQ  W  Long path CQ  W Long path CQ  W Long path DE  4S7VJ  4S7VJ  +K   
 
එජසේ නැතජහාත් 

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

 පහත සඳහන්ව ඇමතම ඕසේජේලියාව සඳහාය. 

CQ  VK  CQ  VK  CQ  VK  DE  4S7VJ  4S7VJ  +K 
 
පහත දැක්ජවන්වජන්ව යුජරෝපය සඳහා වූ CQ ඇමතමකි. 
CQ  EUROPE  CQ  EUROPE  CQ  EUROPE  DE  4S7VJ  4S7VJ  +K  
 
පහත සඳහන්ව වන්වජන්ව දුර පිහිි රටවල් සඳහා කරන ඇමතමකි. 

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

SSB සම්ජේශනක් සඳහා උදාහරණ 
CQ W CQ W CQ W THIS IS 4S7VJ 4S7VJ CALLING AND STANDINGBY 
ප්රතිචාරයක් ලැජබනතරු කීප වරක් යවන්වන. 
 
CQ EUROPE CQ EUROPE CQ EUROPE THIS IS 4S7VJ  4S7VJ  CALLING AND STANDINGBY   
ප්රතිචාරයක් ලැජබනතරු කීප වරක් යවන්වන. 

 
CQ  DX  CQ  DX  CQ  DX  THIS  IS  4S7VJ  4S7VJ  CALLING  AND  STANDINGBY   
ප්රතිචාරයක් ලැජබනතරු කීප වරක් යවන්වන. 
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එක් පුේගලජයක් ජවනුජවන්ව කරනුලබන දිශානති ඇමතමක් සඳහා උදාහරණයක්, 
4S7VJ  ිසින්ව VU2RX ජවත ජයාමුකරන CW ඇමතමක් 

 

 VU2RX VU2RX VU2RX DE 4S7VJ 4S7VJ PSE K 
නැතජහාත් 

 VU2RX VU2RX VU2RX DE 4S7VJ 4S7VJ  +K 

 
         4S7VJ  ිසින්ව VU2RX ජවත ජයාමුකරන SSB ඇමතමක් 
         VU2RX  VU2RX   VU2RX  THIS  IS  4S7VJ  CALLING  AND  STANDING BY 
 
8.4.3  සංඥා රජපෝර්ත (Signal report – RST code) 
ආධුනික ගුවන්විදුලි සම්බන්වධතාවයක් ඇතිකරගත් වහාම කෙයුත ජදයක් වන්වජන්ව සංඥා 
රජපෝර්තව යැවීමයි. එහි පරමාර්ථය වන්වජන්ව සන්වනිජේදනය දිගටම කරජගන යාමට සුදුසු රවන 
තත්වයක් පවතීද යනබව ජදජදනාම නිසැකව අවජබෝධ කරගැනීමයි. ඒ සඳහා, ජදජදනාම, 
තමාට අජනක් පුේගලයාජේ සංඥාව ලැජබන්වජන්ව ජකජසේද යන්වන දැනුම් දියයුතය. 
ජම් සඳහා සම්මත ජක්ත ක්රමයක් ඇත. එහි ප්රධාන ජකාටසේ තනකි. ඉන්ව පෙමුවැන්වන වචන 
පැහැදිලිව ජත්රුම්ගැනීජම් හැකියාව ජහවත් කියවීජම් හැකියාවයි. ජමය ඉංග්රීසිජයන්ව 

readability යනුජවන්ව හැඳින්වජේ.   
ජදවැන්වන, සංඥාජවහි ප්රබලතාවයයි. තන්වවැන්වන සන්වතතික තරංග (cw) ජහවත් ජමෝසේ 
සන්වනිජේදනය සඳහා අදාල වූවකි, එනම් එම හජෙහි මිහිරිභාවය ජකජසේද යන්වනයි. 
 

8.4.3.1 කියවීජම් හැකියාව (readability) – R 
ජමය වචනජයන්ව ිසේතර කරනු ජවනුවට ඊට අදාල ජක්තය භාිත ජකජර්. එය ජක්ත පහකින්ව 
සමන්විත ජේ. ඒවා නම්, 
R-1 = කිසිවක් ජත්රුම්ගත ජනාහැක (unreadable) 
 සැ.යු.  R-1 යන සංඥා රජපෝර්තව කිසිිටකත් ජනාදිය යුත්තකි. ඊට ජහේතව, R-1 යන්වන සතයය 
නම්, අඩුවශජයන්ව අජනක් තැනැත්තාජේ සංඥානාමයවත් ජත්රුම්ගත ජනාහැකි ියයුතය. එජසේ 

නම් එම තැනැත්තා සමග සන්වනිජේදනයක් (QSO) කෙ ජනාහැකිය.  
R-2 = ඉතා අපහසුජවන්ව ජත්රුම්ගත හැකිය. අතරින්වපතර වචනයක් ජත්රුම්ගත හැකියි.  (barely 

readable, occational words distinguishable) 
සැ.යු. ඔබට R-2 යන රජපෝර්තව ලැබුජන්ව නම්, කෙයුත ජහාඳම ජේ නම් අජනක් තැනැත්තාව 

අපහසුතාවයට පත් ජනාකර, සංවාදය (QSO) ඉතා ජකිජයන්ව අවසන්ව කිරීමයි, නැතජහාත් 
ඔබජේ සම්ජේශකජේ ක්ෂමතාව වැඩි කිරීමයි.   

R-3 = තරමක් අපහසුජවන්ව ජත්රුම්ගතහැකිය. (readable with considerable difficulty) 
R-4 = අපහසුවක් නැතිව ජත්රුම්ගතහැකිය. (readable with practically no difficulty) 
R-5 = ඉතා ජහාඳින්ව ජත්රුම්ගතහැකිය. (perfectly readable) 
 
8.4.3.2 සංඥාජේ ප්රබලතාවය (Signal strength) – S 
ලැජබන සංඥාජවහි ප්රබලතාවය වචනජයන්ව ිසේතර කරනු ජවනුවට, ඊට අදාල ජක්තය භාිත 
ජකජර්. එය ජක්ත නමයකින්ව සමන්විත ජේ. ඒවා නම්, 
S-1 = ඉතා අපහසුජවන්ව ලබාගතහැකි ඉතාමත් දුර්වල සංඥාවකි. (Faint signals, barely  

perceptible ) 
S-2 = ඉතා දුර්වල සංඥාවකි. (very weak signals) 
S-3 = දුර්වල සංඥාවකි. (weak signals) 
S-4 = සතටුදායක සංඥාවකි (fair signals) 
S-5 = තරමක් ජහාඳ සංඥාවකි. (fairly good signals) 
S-6 = ජහාඳ සංඥාවකි. (good signals) 
S-7 = තරමක් ප්රබල සංඥාවකි. (moderately strong signals) 
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S-8 = ප්රබල සංඥාවකි. (strong signals) 
S-9 = ඉතා ප්රබල සංඥාවකි. (extremely strong signals) 
සංඥාජේ ප්රබලතාවය සඳහා භාිතවන ජමම පියවර නමය සාජේක්ෂ අගයන්ව වුවද, සන්වනිජේදන 

ග්රාහක වල සහ ට්රාන්වසීවර් උපකරණ වල සිකරඇති සංඥා ප්රබලතාමානය (s-meter) යම් 
නිරජේක්ෂ පරිමානයකට අනුව ක්රමාංකනය කරඇත. ඒ අනුව S-1 යන්වජනන්ව දැක්ජවන්වජන්ව එහි 
ඇන්වජටනා අග්ර ජදක අතර  මයිජක්රා ජවෝල්ට 0.2 ක සංඥාවක් ලැබීමයි. S-2 යනු එජමන්ව 

ජදගුණයක (0.4 V) සංඥාවකි. S-3 යනු S-2 ජමන්ව ජදගුණයකි. S-9  යනු 50V  සංඥාවකි. ජම් 
පිළිබඳ ිසේතරයක් 5.1.1.1 ජේදජයහිද දක්වා ඇත. 
 
8.4.3.3 හජෙහි මිහිරිභාවය (Tone) – T 
සන්වතතික තරංග (cw) ඔසේජසේ ජමෝසේ ජක්තය භාිත කරනිට රවනය කරන සේවරජයහි 
මිහිරිභාවයද ඉතා වැදගත් ජවයි. එහි මිනුමක් ජලස පියවර නමයකින්ව යුක්ත පරිමාණයක් 
සන්වනිජේදනජයහිදී භාිත ජකජර්. ඒවා පහත සඳහන්ව ජේ. 
T-1 = ඉතාමත්ම රළු අමිහිරි සේවරයකි (extremely rough hissing note) 
T-2 = ඉතා රළු ප්ර.ධා. සේවරයකි, සංගීතවත්බවක් නැත. (very rough a.c. note, no trace of  

musicality ) 
T-3 = රළු, පහත් තාරතාවක් සහිත ප්ර.ධා. සේවරයකි. සංගීතවත් බවක් යන්වතමින්ව ඇත. (rough low  

pitched a.c. note slightly musical) 
T-4 = රළු ප්ර.ධා.සේවරයක් වුවද, තරමක සංගීතවත්බවක් පවතී. (rather rough a.c. note  

moderatly musical) 
T-5 = සංගීතවත් හෙකින්ව මූර්ජනයවූ සේවරයකි. (musically modulated note) 
T-6 = නො හෙකින්ව මූර්ජනයවූ සේවරයකි. (modulated note, slight trace of whistle) 
T-7 = සුමුදු රිේමයකට අනුව රවනයවන ස.ධා. සේවරයකි. (near d.c note, smooth ripple) 
T-8 = සරල ධාරා සේවරයකි. (good d.c. note, just a trace of ripple) 
T-9 = ඉතා පිරිසිදු ස.ධා. සේවරයකි. (purest d.c. note) 
 
8.4.3.4  සංඥා රජපෝර්තව ජදන ආකාරය 
කථා කිරීජම්දී 8.4.3.3 ජේදජයහි දැක්ජවන හජෙහි මිහිරිභාවය අදාල ජනාවන බැින්ව දියයුත 

වන්වජන්ව R සහ S පමණි. එනම් අංක ජදකකි. ඉතාම ජහාඳ සංඥා රජපෝර්ත වනුජේ 59, 59+, 
59+10db, 59+20db යනාදියයි.  
ජමහි 59+ යනු සංඥා ප්රබලතාවය S-9 ට වඩා ජහාඳ තත්වයක පවතින බවයි. 59+10db...  
යනාදිජයන්ව දැක්ජවන්වජන්ව S-මීටරයට අනුව දැක්ජවන සංඥා ප්රබලතාවයයි.  
ඉතාම දුබල සංඥාව වනුජේ 21 යන අගයයි (R2, S1).  11 යන්වන ඊටත් වඩා දුබල වුවත් R1 යනු 
“කිසිවක් ජත්රුම්ගත ජනාහැකිය” යන්වන බැින්ව එවැනි අවසේථාවක කථාකෙයුත නැත. R2 ජහෝ R3 
යන වාර්තාව ලැබුනි නම් සංවාදය හැකිතාක් ජකිකර අවසන්ව කෙයුතය. මක්නිසාද යත් ඔබ කියන 
ජේ අජනක් තැනැත්තාට ජහාඳින්ව රවනය ජනාවන නිසා වැඩි ිසේතර කථාකිරීම නිශේඵල ජදයකි. 
 
සන්වතතික තරංග (cw) සඳහා අංක තනක් දියයුත අතර ජහාඳම රජපෝර්තව වනුජේ 599 ජහෝ 599+  
යන්වනයි.  දුබලම අගය 211 යන අගයයි. 
 
සමහර අවසේථාවල 599C, 438C...., 599D, 437D...., 599K, 458K... යන අයුරු අගට අකුරක් 
ජයාදනු ලැජේ. එය C, D, K, X යන අක්ෂර වලින්ව එකකි.  
C යනු chirp  යන්වනට ජකි ජයදුමකි. ජමහිදී ජමෝසේ යතර පහත් කරනිටත්, අතහරිනිටත්, රවය 
සංඛ්යාතජේ ජවනසක් සිදුවන බව රවනය වන බැින්ව ඒ බව අජනක් තැනැත්තාට දැනුම්දීම ජමහි 
අරමුනයි. වැඩිිසේතර සඳහා 5.4.1.4 ජේදය බලන්වන. 
D යනු drift  යන්වනට ජකි ජයදුමකි. ජමහිදී වරින්වවර රවය සංඛ්යාතය ජවනසේ ජේ. එජසේ 
සිදුවන්වජන්ව සංඥාජවහි ගුවන්විදුලි සංඛ්යාතය අසේථාවර වීමයි. ඒ බව අජනක් තැනැතැතාට දැනුම්දීම 
ජමහි අරමුනයි. 
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K යනු Key-clicks යන්වජනහි ජකි ජයදුමයි. ජමෝසේ යතර සංවෘත කිරීජම්දීත් ිවෘත කිරීජම්දීත් 
නිපදජවන කුඩා ිදුලි පුළිඟු ජහේතජකාටජගන අමිහිරි හෙක් රවනය ජේ. ඒ බව අජනක් පුේගලයාට 

දැනුම්දීම සඳහා K අක්ෂරය අගට ජයාදනු ලැජේ. 
සමහර අවසේථාවන්වහිදී  599X, 579X...., යනාදී වශජයන්ව සංඥා රජපෝර්තව ජදනු ලැජේ. ජමහිදී X 
අක්ෂරජයන්ව හඟවන්වජන්ව ලැජබන සංඥාව පිළිබඳ ජතාරතරක් ජනාව තමාජේ සම්ජේශකය පිළිබඳ 

ජතාරතරකි. එනම් තම සම්ජේශකය සේඵික පාලක සම්ජේශකයක් (crystal controlled 
transmitter) බවය. තවත් ආකාරයකට පවසන්වජන්ව නම් තම සංඥාජවහි සංඛ්යාතය ඉතාමත් 
සේථාවර තත්වයක පවතින බවය. 
 
8.4.4  කලින්ව කතිකා කරගත් සංවාද 
     මීට ජපර ජේදයකදී (8.4.2.2)  CQ-ඇමතම් පිළිබඳව ිසේතර කරන ලදී. එහිදී ජබාජහෝිට අපට 
සන්වනිජේදනය කෙහැකි වන්වජන්ව කලින්ව නාඳුනන ජකජනක් සමගය. නමුත් අප දන්වනා හඳුනන අය 
සමග සන්වනිජේදනය කෙහැකි ක්රම කීපයක් ඇත. 
 
8.4.4.1 දුරකථනජයන්ව ජහෝ ජවනත් මාධයයකින්ව 

              ඔබට අවශය තැනැත්තා සමග කලින්ව කිකා කරගත් පරිදි, දුරකතන ඇමතමක් දීජමන්ව ජහෝ 
ජවනත් සන්වනිජේදන මාධයයක් ඔසේජසේ පණිිඩයක් යැවීජමන්ව ජහෝ අසවල් ජේලාවට, අසවල් 
සංඛ්යාතය, ඔසේජසේ සන්වනිජේදනය කිරීමට පැමිජණන ජලස ආරාධනා කිරීජමන්ව සන්වනිජේදනයක් 
කෙහැකිය. 

 

 8.4.4.2 සේජකඩ් (SKED or schedule) 
              ඔබට අවශය තැනැත්තා සමග කලින්ව සන්වනිජේදනය කරනලද අවසේථාවක, අසවල් ජේලාවට, 

අසවල් සංඛ්යාතය, ඔසේජසේ සන්වනිජේදනය කිරීමට පැමිජණන ජලස ආරාධනා කිරීජමන්ව 

සන්වනිජේදනයක් කෙහැකිය. අවශය නම් දිනපතාම එම ජේලාව සහ සංඛ්යාතය (“සේජකඩ්” එක) 
ජවන්වකරගත හැකිය. නමුත් එම සංඛ්යාතජේ ජවනත් ජකජනක් ජහෝ කීපජදජනක් සිටී නම් අපට ඒ 
සඳහා අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කෙ ජනාහැකි බව තරජේ සිහි තබාගත යුතයි. දිනපතාම එවැනි 

“සේජකඩ්” එකක් පවත්වාජගන අවසේථාවන්වහි ජවනත් ජබාජහෝ අය ඒ ගැන දැනුවත්ව සිින අතර, 
ප්රතිපත්තියක් ජලස ඊට බාධා ජනාකර ජවනත් සංඛ්යාතයකට යයි (QSY කරයි).  
    මා නයිජීරියාජේ ිසූ කාලජේ (1981-84) දිනපතාම, 16.30 UTC,  14.130 MHz “සේජකඩ්”  එකක් 
ශ්රී ලාංකිකයින්ව සමග පවත්වාජගන ගිජයමි. පසුව ජවනත් රටවල ජවජසන ලාංකිකයින්වද ඊට 
සම්බන්වධ වූ අතර, සමහර අවසේථාවල ිජේශිකයින්වද සහභාගි ිය. වසර දහයක් පමණ ගතවූ පසුවත් 
එය අඛ්න්වඩව පැවතනි.  
 
 
8.4.4.3 සන්වනිජේදන ජාල (NET or network)  

                  Amateur Radio NET යනුජවන්ව හඳුන්වවන ආධුනික ගුවන්විදුලි ජාලයක්, කලින්ව නියම කරගත් 
ජේලාවක, නියමිත සංඛ්යාතයක් ඔසේජසේ පවත්වාජගන යයි. සෑමිටම, ඊට සම්බන්වධ “ජාල 
පාලකජයක්” (NET controller) සිටී. නියමිත ජේලාවට එය ආරම්භ කරන පාලකයා, එම ජාලය 
පිළිබඳව ජකි හැඳින්වවීමක් කිරීජමන්ව පසුව කැමති ජකජනකුට ඊට සම්බන්වධ වන ජලස ආරාධනා 
කරයි. ජම් අවසේථාජේදී එකවර කීපජදජනක්ම පාලකයා අමතන අවසේථාද ජබාජහෝිට ඇත. එිට 
එම අයජේ සංඥානාම සටහන්ව කරගන්වනා පාලකයා, ඒ සියල්ලන්වවම පිළිජවලින්ව අමතා ිජශේෂ 
පණිිඩයක් ඇත්දැයි ිමසයි. එවැන්වනක් නැත්නම් සංඥා රජපෝර්තව දී සමුගනී. ජාලයට 
සම්බන්වධවන හැජමෝම තම අවශයතාවය ජකිජයන්ව සඳහන්වකර, අවම කාලයක් ගතකර, සමුගත 

යුතය. අන ශය ඕපදූප කථා තනාකළයුතුයි. 
 

 
       ජමවැනි ජාල පැවැත්වීජම් ප්රධාන අරමුණු ජදකක් ඇත.   

  1. තමන්වට ජවනත් නියමිත තැත්ජතක් සමග සම්බන්වධ වීමට අවශය නම් ඒබව ජාල    
                    පාලකයාට මුලදීම දැනුම් ජදයි. එය සටහන්ව කරගන්වනා පාලකයා, පසුව යම් අවසේථාවක    
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       අවශය තැනැත්තා කථාකෙජහාත්, ඒ බව දන්වවා, ජවනත් සංඛ්යාතයක් ඔවුනට                    
       ලබා ජදයි.  
 
2.   තම උපකරණ වල තත්වය පිළිබඳව යම් පරීක්ෂා කිරීමක් සඳහා සංඥා  

                 රජපෝර්තවක් ලබාගැණීම.  
 
ජනාකෙයුත ජේ 
 ආධුනික ගුවන්විදුලි ජාලයකට සම්බන්වධ වීමට ජපර, ජහාඳින්ව රවනයකර, ඒ පිළිබඳව 
දැනුවත් ියයුතයි. ජබාජහෝිට, නවකයින්ව සහ එතරම් සැලකිල්ලක් ජනාදක්වන සමහරු ජබාජහෝිට 
වැරදි ක්රමජේද අනුගමණය කරන බව මා නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඒවා කීපයක් පහත සඳහන්ව ජේ. 

1. ජාල පාලකයා ිසින්ව සම්බන්වධවීමට කැමති කිසිජවක් සිටීද? (Any more checkings?)   
යන ප්රශේණය ඉදිරිපත් කරනිට, තම සංඥානාමය පමණක්, එක්වරක් පමණක් ප්රකාශ  
කෙයුතය.  පසුව ජාලපාලකයා ිසින්ව තමාට අවසේථාව දුන්විට පමණක්, කිවයුත ජදයක් 
ඇත්නම්, එය ඉදිරිපත් කෙයුතය.  සමහරු එජසේ ජනාකර, කියයුත සියල්ල මුල්වරම 

ඉදිරිපත් කරයි. එය ිශාල වරදකි. ( ම තමෝඩකම තහෝ තනාදැනු ේකම ප්රකාශ කිරීමකි)   
2.  ජාල පාලකයාව අමතන්වජන්ව නැතිව, ජහෝ ඔහුජේ අවසරය ජනාමැතිව, ජවනත් ජකජනක් 

ඇමතීම ජනාකෙයුතය. 
3.  ජාල පාලකයා සමග වුවත්, අතයවශය කරුණු හැර සාමානය කතාබහ ජනාකෙ යුතයි. 

නමුත් ජවනත් කිසිජවක් නැති අවසේථාවන්වහි එජසේ කිරීම වරදක් නැත. එජසේ වුවත් එවැනි 
සංවාද හැකිතරම් ජකිජයන්ව කරමින්ව, ඕනෑම ජකජනකුට පාලකයාව ඇමතීමට 
ප්රමුඛ්තාවය දියයුතයි.  

 
ජමවැනි ජාල දහසේ ගණනක් දිනපතාම ජලාව පුරා ක්රියාත්වක ජවයි. අපරට තල ප්රධාන වශජයන්ව 
ජමවැනි ජාල ජදකක් ඇත.  

1. දිනපතා රාත්රී 9ට (15.30 UTC) ජමග හර්ටසේ 145.625 (minus repeater shift)  ඔසේජසේ     
ශ්රී ලංකා ආධුනික  ගුවන්විදුලි සංගමයට අයත් යියන්වජතාට ප්රතිිකාශණ උපකරණය ඔසේජසේ 
පවත්වනු ලැජේ. එය අක්රියව පවත්නාිට, පිදුරුතලාගල ප්රතිිකාශණය ඔසේජසේ ජමගහර්ටසේ 

145.650 (minus repeater shift) භාිත ජකර්.  ජම්වා vhf ඔසේජසේ බැින්ව ප්රධාන වශජයන්ව ශ්රී 
ලාංකිකයින්වට ජවන්ව වී ඇත. නමුත් සමහර අවසේථාවල දකුණු ඉන්වදියාවටද ිවෘතව පවතී. ඊට 

අමතරව අන්වතර්ජාලජේ  echo link ජවේ අඩිය හරහා ජලෝකජේ ඕනෑම රටක සිට 
සම්බන්වධිය හැකිය. එම ජවේ අඩියට සම්බන්වධ ිය හැක්ජක් බලපත්ර ලාභී ආධුනික 
ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්වට පමණි. 
 
2. දිනපතා උදෑසන 7 සිට 8 පමණ දක්වා උච්ච සංඛ්යාත ජමගහර්ටසේ 7.060 ඔසේජසේ සුහද 
හමුවක්, ශ්රී ලාංකික ආධුනික ගුවන්විදුලි ක්රියාකරුවන්ව අතර පැවැත්ජේ.  නමුත් එය ජාලයක් 
ජනාජේ. පාලකජයක් නැත. 
 

ජලාවපුරා පැවැත්ජවන ජවනත් ජාල ගණනාවක් පහත සඳහන්ව ජේ. 
1.  ඉන්වදියාව Charminar NET :- 7.080 MHz, 01:30 UTC 
2.  All India NET :- 14.150 MHz, 15:30 UTC 
3.  Indian CW NET :- 7.015MHz 01:30UTC  
4.  Nigerian NET :-  7.050 MHz, 06:00UTC (Sunday only) 
5.  SEA NET (South East Asia) 14.315MHz, 12:00UTC 
6. ATC-NET (Air Traffic Controller’s NET) 14.227MHz, 13:00 UTC 

 
 

෴෴෴෴෴෴෴෴෴ 
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අභ්යාස 
 

8.1    ආධුනික ගුවන්විදුලිය සඳහා භාිත ජකජරන උච්ච සංඛ්යාත තරංග පන්වතීන්ව ජමානවාද? 
 

8.2  ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පිජයක් තම ප්රජයෝජනය සඳහා  HF/VHF ග්රාහකයක් භාිත කෙහැක්ජක් 
කුමන ජකාන්වජේසි වලට යටත්වද? 

 

8.3    ිදුලි සංජේශ අධයක්ෂ ජනරාල්ජේ අනුමැතියක් ජනාලබා ආධුනික ගුවන්විදුලි සේථානයක ජවනසේ 
කෙහැකි සාධක ජමානවාද? 

 

8.4    පහත සඳහන්ව මාතෘකා යටජත් ජකි සටහනක් බැගින්ව ලියන්වන. 
 (අ)  ගුවන්විදුලි සම්බන්වධතාවයක් ඇතිකරගන්වනා ක්රමජේදය. 

 (ආ)  CQ ඇමතමක් ක්රියාත්මක කරන ආකාරය. 
 

8.5   14.100 සිට 14.350  MHz දක්වා සංඛ්යාත පරාසයතල ක්රියාත්මක කෙහැකි ිජමෝචක වර්ගය වනුජේ, 
 (a) A1A  (b)  J3E             (c)  A1B           (d) ඉහත සියල්ලම නිවැරදියි. 
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ආධුික ගු න්විදුලි සඳහා Q-තල ය 
 

Q-ජක්තය යනු ජමෝසේ ජක්තය භාිතජයන්ව කරනු ලබන සන්වනිජේදනය සඳහා අතයාවශය ජකි 

ජයදුම් සමූහයකි. අතීතජේ නාික, ගුවන්ව ජසේවා, ආරක්ෂක ජසේවා ඇතළු සියළුම සන්වනිජේදනය 
කටයුත සඳහා ජමය නැතිවම බැරි ක්රමජේදයක් ිය. නමුත් අද බිහිවී ඇති නවීන දියුණු සන්වනිජේදන 
ක්රම ජහේතජකාටජගන ජමෝසේ සන්වනිජේදනයද අභාවයට යමින්ව පවතී. නමුත් එය මුළුමනින්වම 
අභාවයට ජනායාමට සහතිකවන ජහේත තනක් දැක්ිය හැකිය. 

1. ජමෝසේ සහිත cw සම්ජේශකයක් සෑදීම ඉතා පහසුය. 
2. ගුවන්ව නාික (air navigation) උපකරණ අතර ඇති බීකන්ව සම්ජේශකයන්වහි හඳුනාගැනීජම් 

ජක්ත සඳහා ජමෝසේ ජක්තය අතයවශය ජේ. 
3. ජමෝසේ ජක්තය ආධුනික ගුවන්විදුලිජයන්ව ජවන්ව කෙ ජනාහැකිය. 

 

 Q-

තල ය  
ප්රශණ්ය පිළිතු  තහෝ උපතදස ්

QRA  ඔබජේ මධයසේථානජේ නම කුමකුද?  මාජේ මධයසේථානජේ නම.......  

QRG  මාජේ සංඥාජේ නිවැරදි සංඛ්යාතය කුමක්ද?  ඔබජේ නිවැරදි සංඛ්යාතය වනුජේ      
............. kHz (ජහෝ  MHz)  

QRH  මාජේ සංඛ්යාතය ජවනසේජවනසුළුද? ඔජේ සංඛ්යාතය ජවනසේජවනසුළුයි.  

QRI  මාජේ සම්ජේශනජේ හෙ/සේවරය ජකජසේද?  ඔජේ සම්ජේශණජේ හෙ/සේවරය 1. 
ජහාඳයි 2.ජවනසේජවනසුළුයි 3. 
නරකයි 

QRK  මාජේ සංඥාව ජත්රුම් ගැනීජම් සේවභාවය 
(readability) ජකජසේද?  
 
සැ.යු. පිළිතර සඳහා 1ලැබුනජහාත් එය 
ජබාරුවකි. 

(1. කිසිවක් ජත්රුම්ගත 
ජනාහැකිය) 

ඔජේ සංඥාව ජත්රුම්ගැනීජම් සේවභාවය 

(readability) 
2. යන්වතමින්ව ජත්රුම්ගතහැකිය. 
3. අපහසුජවන්ව ජත්රුම්ගතහැකිය. 
4. ජත්රුම්ගතහැකිය. 
5. ඉතා ජහාඳින්ව ජත්රුම්ගත හැකිය.  

QRL  ඔබ කාර්ය බහුලද?  මා කාර්ය බහුලයි. මා අසවලා සමග කාර්ය 
බහුලයි. කරුණාකර මට බාධා 
ජනාකරන්වන.  

QRM  අජනකුත් සංඥා වලින්ව ඔබට බාධා ඇතිජේද?  මට අජනකුත් සංඥා වලින්ව බාධා පැමිජණ්ඩ.  

QRN  ඔබට සේිති ිදුත් බාධා සිදුජේද? (අකුණු සහ 
ජවනත් ිදුලි උපකරණ වලින්ව ඇතිවන බාධා)  

මට සේිති ිදුත් බාධා ඇත.  

QRO  මාජේ ක්ෂමතාවය (power) වැඩි කරන්වනද?  ඔබජේ ක්ෂමතාවය වැඩි කරන්වන. 

QRP  මාජේ ක්ෂමතාවය (power) අඩු කරන්වනද? ඔබජේ ක්ෂමතාවය අඩු කරන්වන. 

QRQ  මාජේ ජමෝසේ සංඥා ජේගවත් කරන්වනද?  
(මිනිත්තවට වචන .......බැගින්ව) 

ඔබජේ ජමෝසේ සංඥා ජේගවත් කරන්වන.  
(මිනිත්තවට වචන .......බැගින්ව)  

QRS  මාජේ ජමෝසේ සංඥා ජේගය අඩු කරන්වනද?  
(මිනිත්තවට වචන .......බැගින්ව) 

ඔබජේ ජමෝසේ සංඥා ජේගය අඩු කරන්වන.  
(මිනිත්තවට වචන .......බැගින්ව) 

QRT  මාජේ සම්ජේශණය නවත්වන්වනද?  සම්ජේශණය නවත්වන්වන.  

QRU  ඔබට තවත් යමක් කියන්වනට තිජේද?  මට කීමට කිසිවක් නැත.  

QRV  ඔබ සූදානම්ද?  මා සූදානම්. 

QRX  ඔබ නැවත මා අමතන්වජන්ව ජකායි ජවලාජේද? 
මා ජමාජහාතක් ැඳී සිින්වනද? 

මා නැවත ඔබව අමතන්වජන්ව අසවල් 
ජේලාජේදීය. / ජමාජහාතක් ැඳී සිින්වන. 

QRZ  කවුද මා අමතන්වජන්ව?  ඔබව අමතන්වජන්ව ............... 
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QSA  මාජේ සංඥාජේ ප්රබලතාවය කුමක්ද?  ඔබජේ සංඥාජේ ප්රබලතාවය ............ 

(S1, S2,.............S9) (ජහාඳයි / දුර්වලයි) 

QSB  මාජේ සංඥා අඩු-වැඩි ජේද? (fading)  ඔබජේ සංඥා අඩු-වැඩි ජවයි.  (fading)  

QSD  මාජේ ජමෝසේ සංඥා යැවීජම් දුර්වලතාවයක් 

පවතීද? (key clicks, chirp, instability )  
ඔජේ ජමෝසේ සංඥාජවහි දුර්වලතාවයක් 
ඇත. 

 (key clicks, chirp, instability ) 

QSL  ඔබට ජමය සනාථ කෙහැකිද? (acknowledge)  මට සනාථ කෙහැකියි. (I am 
acknowledging)  

QSO  .......සමග සන්වනිජේදනය කෙහැකිද? මට  ......සමග සන්වනිජේදනය  කෙහැකිය. 

QSP  ජමම පණිවුඩය අසවලාට දිය හැකිද?  මා එම පණිිඩය අසවලාට ජදන්වනම්. 

QSV  මම V අකුරු ජරේණියක් එවන්වනද?  V අකුරු ජරේණියක් එවන්වන. 

QSY  මජේ සම්ජේශණජේ සංඛ්යාතය ජවනසේ 
කරන්වනද?  

ජවනත් සංඛ්යාතයකට ජහෝ අසවල් 
සංඛ්යාතයට ජවනසේ කරන්වන.  

QSZ  එක් වචනයක් ජදවරක් බැගින්ව එවන්වනද?  එක් වචනයක් ජදවරක් බැගින්ව එවන්වන. 

QTH  ඔබ සිින සේථානය කුමක්ද? (නගරය ජහෝ 
අක්ෂාංශක, ජේශාංෂක)  

මා සිින සේථානය ...... ජේ. 

QTR  නිවැරදි ජේලාව කුමක්ද?  නිවැරදි ජේලාව නම්.........ජේ.  

 

        ඉහත සඳහන්ව සියළුම  Q-ජක්ත ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පීන්ව සාමානයජයන්ව  භාිත කරන 

ඒවාය. එබැින්ව ඒවා ජහාඳින්ව මතක තබාගත යුතය. මීට අමතරව නාික කටයුත සඳහා භාිත කරන 

ලද Q-ජක්ත සියයකට වැඩි ප්රමාණයක් ඇති නමුත් ඒවා දැනට භාිතජයන්ව ඈත් ජවමින්ව පවතී. ගුවන්ව 

ජසේවා කටයුත සඳහාත් දැනට භාිතජේ පවතින්වජන්ව ඉතා සුළු ප්රමාණයකි. නමුත් ඉහත සඳහන්වව ඇති 

සියළුම Q-ජක්ත ආධුනික ගුවන්විදුලිය සඳහා තවමත් භාිතජේ පවතී. 

පහත සඳහන්ව වන්වජන්ව ආධුනික ගුවන්විදුලිය සඳහා භාිත ජනාවූවත් සමහර ිභාග ප්රශේණ පත්රවල 

දක්නට ලැජබන Q-ජක්ත සමූහයකි. 

Q-තල ය  ප්රශණ්ය පිළිතු  තහෝ උපතදස ්
QSK ඔබජේ සංඥාව තලින්ව මාව රවනය කෙහැකිද?  මජේ සංඥාව තලින්ව මට ඔබව රවනය 

කෙහැකිය. 

QSR ඇමතම් සංඛ්යාතය (calling frequency) ඔසේජසේ 

ඔබව අමතන්වනද? 

ඇමතම් සංඛ්යාතය ඔසේජසේ අමතන්වන. 

(බාධාවන්ව නිසා ඔබ ජනාපැහැදිලියි) 

QSS ඔබජේ සාමානය ක්රියාකාරී සංඛ්යාතය කුමක්ද? මා සාමාජනයයන්ව භාිත 

කරන්වජන්ව.....kHz   

QSU මම ජමම සංඛ්යාතය ඔසේජසේ පිළිතරු ජදන්වනද? ජමම සංඛ්යාතය ඔසේජසේ පිළිතරු ජදන්වන.  

QTC යැවීම සඳහා පණිවුඩ කීයක් තිජේද? ඔබ ජවත යැවීම සඳහා පණිවුඩ ......ක් 

ඇත. 

QTU ඔබජේ මධයසේථානය ිවෘතව ඇති කාල සීමාවන්ව 

ජමානවාද? 

මජේ මධයසේථානය ......සිට......දක්වා 

ිවෘතයි. 
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International Phonetic Alphabet 

 අකුරු ජවන්ව වශජයන්ව කියවීජම්දී ජබාජහෝිට රවනය කරන ශේදය ජනාපැහැදිලි වීම ජහේතජකාටජගන 

වැරදියට සටහන්ව කරන අවසේථා බහුලය. එබැින්ව නිවැරදිව සටහන්ව කරගැනීම සඳහා ඉංග්රීසි අකුරු 

සඳහා වචන මාලාවක් ඇත. ජමය International Phonetic Alphabet යනුජවන්ව හැඳින්වජේ. ජමය 

ආධුනික ගුවන්විදුලි සන්වනිජේදනයට පමණක් සෑම ආකාරයකම සන්වනිජේදන සඳහා ප්රජයෝජනවත් ජේ. 

 

 International Phonetic Alphabet  
A – Alpha   B – Bravo   C – Charlie   D – Delta  

E – Echo    F – Foxtrot   G – Golf   H - Hotel  

I – India   J – Juliet   K – Kilo   L – Lima  

M – Mike   N – November   O – Oscar   P – Papa  

Q – Quebec   R – Romeo  S – Sierra   T – Tango  

U – Uniform   V – Victor  W – Whiskey   X – X-ray  

Y – Yankee   Z - Zulu 

සන්වනිජේදනය සඳහා 
ජකි ජයදුම් 

AA-all after - පසුව එන සියල්ල    AB-all before - ජපර වූ සියල්ල   

ABT- about -  පිළිබඳව     ADR- address - ලිපිනය    

AGN-again - නැවත      ANT- antenna - ඇන්වජටනා 

ARQ – automatic repeater request 

BCI- broadcast interference -  ගුවන්ව ිදුලි ප්රචාරයන්වජගන්ව සිදුවන බාධා 

BCL- broadcast listener -  ගුවන්ව ිදුලි ප්රචාරයන්වට සවන්ව ජදන්වන 

BFO - beat frequency oscillator - සේපන්වධ සංඛ්යාත ජදෝලකය 

BK- break      BN-all between - අතරතර ඇති සියල්ල  

BUG--semi automatic key - අර්ධ සේවයංක්රිය යතර B4-before - ජපර 

C-yes - ඔේ       CFM-confirm - සේතිර කිරීම  

CK- check - පරීක්ෂාව      CLD-called - අමතන ලදී   

CL- I am closing my station; call- මාජේ ිකාෂණ නිමා කරමි ; අමතමි   

CLG-calling - අමතමින්ව    CQ- රවනය කරන ඕනෑම ජකජනක්ව අමතමි 

CQD මජේ යාත්රාව ආපදාවකට පත් වූ බව, රවනය කරන ඔේනෑම ජකජනකුට දන්වවමි 

CUAGN-see you again - නැවත හමුජවමු  CUD-could - පුළුවන්ව 

CUL-see you later- පසුව හමුජවමු    CW-continuous wave- සන්වතතික තරංග  

DLD,DLVD—delivered-ජබදාහරින ලද    DR-dear- සුහද 

DX-distance; foreign stations- දුර සේථාන  ිජේශීය සේථාන ES-and - සහ 

FB-fine business: excellent- ිශිෂේට            FM-frequency modulation- සංඛ්යාත 
මූර්ජනය 

GA-go ahead- ඉදිරියට      GB-good bye- ආයුජබෝවන්ව  

GBA-give better address- වඩා ජහාඳ ලිපිනයක් ජදන්වන GE-good evening- සුභ සන්වධයාවක්   

GG-going- ඉවත් ජවමින්ව     GM-good morning - සුභ උදෑසනක්  
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GN-good night- සුභ රාත්රියක්     GND-ground- බිම (ජපාෙව) 

GUD-good- ජහාඳයි     HI-the telegraphic laugh- සිනහ පහල කිරීම 

HR-here; hear- ජමහි ; රවනය     HT-high tension- අධි ජවෝල්ටීයතාවය   

HV-have- තිජබනවා      HW-how- ජකාජහාමද 

LID-a poor operator- දුර්වල ක්රියාකරු   MA,mA-milli amperes- මිලි ඇම්පියර 

MSG--message; පණිිඩය    N-no - නැත 

NCS-next control station- මීලඟ පාලක සේථානය  ND-nothing doing- කිසිවක් ජනාකරන  

NIL-nothing- කීමට කිසිවක් නැත   NM-no more - කිසිවක් නැත  

NR-number- අංකය, සංඛ්යාව     NW-now; දැන්ව 

OB-old boy- වැඩිහිි ජහෝ ජගෞරවාන්විත   OC-old chap- පැරණි හිතවජතක් 

OM-old man - ජගෞරවාන්විත     OP,OPR-operator- ක්රියාකරු  

OT- old timer - පැරණි හිතවජතක්    PBL-preamble- ජපරවදන    

PSE,Pse-please- කරුණාකර     PWR-power- ක්ෂමතාව 

PX-press       R-received - ලබාගතිමි  

RCD,Rvcd-received- ලබාගතිමි     RCVR,RX--receiver - ග්රාහකය 

REF,Ref-refer to; reference - ජයාමුව, ජයාමුකිරීම RFI-ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත බාධක 

RIG- ට්රාන්වසීවරය, සන්වනිජේදන උපකරණ  RPT-repeat; report - නැවත ප්රචාරය, 
වාර්තාව 

RTTY-radio teletype- ජර්ඩිජයා ජටලිටයිේ  RX-receiver- ග්රාහකය    

SASE--self address stamped envelope- ලිපිනය ලියූ මුේදර කවරය 

SED-said- කිේවා      SIG-signal; signature- සංඥාව, අත්සන 

SINE-operator's personal initials - ක්රියාකරුජේ ජකි නම SKED-schedule- කාර්යය සටහන 

SRI-sorry - සමාවන්වන      SSB-single sideband- සිංගල් සයිඩ් බෑන්වඩ්  

SVC-service- ජසේවය      TFC-traffic - පණිිඩ හුවමාරු වීම 

TMW-tomorrow- ජහට     TNX,TKS-thanks- සේතතියි 

TT-that- එය       TU-thank you- ඔබට සේූ තියි   

TVI-television interference - රූපවාහිණී බාධක  TX, XMTR-transmitter- සම්ජ ේශකය 

TXR,XCVR-transceiver - ට්රාන්වසීවරය   TXT-text- පාඨය 

UR,URS-your; yours- ඔබජේ    VFO- ිචලය සංඛ්යාත ජදෝලකය  

VY-very- ජබාජහාම      WA-word after- පසුව එන වචනය 

WB-word before- ජපර ඇති වචනය   WD-word- වචනය 

WKD-worked- වැඩ කරනලද     WKG-working - වැඩ කරනලද  

WL-well; will       WUD-would     

WX-weather- කාලගුණය    XCVR, TXR-transceiver- ට්රාන්වසීවරය 

XMTR, TX-transmitter- සම්ජේශකය    XTAL-crystal- ක්රිසේටල්, සේඵිකය  

XYL, YF-wife- භාර්යයාව     YL-young lady- තරුණිය 

55-good luck- වාසනාවන්ව    73-best regards- සුභාශිංෂන 

88-love and kisses- ආදර කරුණාව    99- Go away- ඉවත්වන්වන  
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RST - තල ය 

Readability ර නය ක න මට්ෙම:-  

1 - Unreadable - ජත්රුම්ගත ජනාහැකිය 

2 - Barely readable- ඉතා අපහසුජවන්ව ජත්රුම්ගත හැකිය  

3 - Readable with considerable difficulty- තරමක් අපහසුජවන්ව ජත්රුම්ගත හැකිය 

4 - Readable with practically no difficulty - අපහසුවක් ජනාමැතිව ජත්රුම්ගත හැකිය 

5 - Perfectly readable - ඉතා ජහාඳින්ව ජත්රුම්ගත හැකිය 

 

Signal Strength සංඥාතේ ප්රබෙ ා ය:-  

1 - Faint signal - අතිශයින්වම දුර්වල සංඥාවකි 

2 - Very weak signal-  ඉතා දුර්වල සංඥාවකි 

3 - Weak signal -  දුර්වල සංඥාවකි 

4 - Fair signals - තරමක් සතටුදායක සංඥාවකි 

5 - Fairly good signal - සතටුදායක සංඥාවකි 

6 - Good signal - ජහාඳ සංඥාවකි 

7 - Moderately strong signals - තරමක් ප්රබල සංඥාවකි 

8 - Strong signals - ප්රබල සංඥාවකි 

9 - Extremely strong signals - අති ප්රබල සංඥාවකි 

  

Tone ස්  ය :- 

1 - very rough and broad tone - ඉතා රළු සේවරයකි  (සංඛ්යාතය 50Hz ට අඩු)  

2 - very rough ac tone - ඉතා රළු ඒසී සේවරයකි   

3 - rough ac tone  - රළු ඒසී සේවරයකි 

4 - rough note - රළු සේවරයකි  

5 - filtered rectified ac but strongly ripple modulated - ප්රබල ැල්ලක් මුසුවූ පිරිසිදු සේවරයක් 

6 - filtered tone, definite tone and ripple modulated-පිරිසිදු සේවරයක් වුවද ැල්ලක් මුසුව  ඇත 

7 - nearly pure tone - ආසන්වන ජලස පිරිසිදු සේවරයකි 

8 - near perfect tone - ආසන්වන ජලස පරිපූර්ණ සේවරයකි 

9 - perfect tone - පරිපූර්ණ සේවරයකි 

 

 

ජමෝසේ සන්වනිජේදනය සඳහා වූ ජකි ජයදුම් හා අනුරූප ශේදය 

සංවාදජේ නිමාව (end of QSO) :-   +   ජහෝ  AR  di-dah-di-dah-dit  (ඩි-ඩා-ඩි-ඩා-ඩිට) 

සංවාදය අවසන්ව කිරීම :-     VA   ජහෝ   SK di-di-di-dah-di-dah  (ඩි-ඩි-ඩි-ඩා-ඩි-ඩා) 

මඳක් නවතින්වන (standby) :-    AS         di-dah-di-di-dit  (ඩි-ඩා-ඩි-ඩි-ඩිට) 

ආරම්භක සංඥාව (starting signal) :- CT  ජහෝ  KA    dah-di-dah-di-dah (ඩා-ඩි-ඩා-ඩි-ඩා) 

ිකාශණයට ආරාධනය (invite for QSO) :-     K dah-di-dah  (ඩා-ඩි-ඩා) 
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නම් කරනලද ජකජනකුට පමණක් ිකාශණය සඳහා ජකජරන ආරාධනය (ivite specific named 
station):-   KN dah-di-dah-dah-dit (ඩා-ඩි-ඩා-ඩා-ඩිට) 

ජරාජර් - රවනය කෙ අතර ජත්රුම් ගතිමි:-     R di-dah-dit  ( ඩි-ඩා-ඩිට) 

පරීක්ෂණ සංඥාව:-    V di-di-di-dah  (ඩි-ඩි-ඩි-ඩා) 

ජත්රුම් ගතිමි:-    SN  di-di-di-dah-dit (ඩි-ඩි-ඩි-ඩා-ඩිට) 

ජේදයක් ජවන්වක්රීම :-        =    dah-di-di-di-dah  (ඩා-ඩි-ඩි-ඩි-ඩා) 

වැරදීමක්:-           HH di-di-di-di-di-di-di-dit  (ඩි-ඩි-ඩි-ඩි-ඩි-ඩි-ඩි-ඩි) 

 

ජමෝසේ ජක්ත වල සම්මත ප්රමිතීන්ව 

  ජමෝසේ ජක්තයට සම්බන්වධ සෑම සංඥාවක්ම ජකි සංඥාව ජහවත් තිත සහ දිග සංඥාව ජහවත් ඉර 

ජලස හඳුන්වවනු ලබන සංඥා ජදජකහි සංකලනයක් ජේ. තිත, dot  ජහෝ dit  ජහෝ di (ඩි තහෝ ඩිට් ) 
ජලසද  ඉර, dash ජහෝ dah (ඩා) ජලසද හැඳින්වජේ.  

කාලය අනුව එක් ඉරක් තිත් තනක දිගට සමාන ජේ. 

එකම අකුරක, සංඥා ජදකක් අතර පරතරය එක් තිතකට සමාන ජේ.  

අකුරු ජදකක් අතර පරතරය තිත් තනකට සමාන ජේ.   

වචන ජදකක් අතර පරතරය, තිත් පහක සිට හතක් දක්වා තිබිය යුතය. 

ජම් සඳහා වූ පැහැදිලි ිසේතරයක් 5.17 රූපසටහනින්ව දක්වා ඇත. 

 

ඉංග්රීසි අකුරු 26 ට අදාල ශේද සංඥා 26 පහත දැක්ජවන අයුරු ජේ. 

 

අකු  ශබ්දය අකු  ශබ්දය 

A di-dah B di-di-di-dah 

C dah-di-dah-dit D dah-di-dit 

E dit F di-di-dah-dit 

G dah-dah-dit H di-di-di-dit 

I di-dit  J di-dah-dah-dah 

K dah-di- dah L di-dah-di-dit 

M dah-dah N dah-dit 

O dah-dah-dah P di-dah-dah-dit 

Q dah-dah-di-dah R di-dah-dit 

S di-di-dit T dah 

U di-di-dah V di-di-di-dah 

W di-dah-dah X dah-di-di-dah 

Y dah-di-dah-dah Z dah-dah-di-dit 
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අංක දහයට අදාල සංඥා වලට අනුරූප ශේද පහත දැක්ජවන අයුරු ජේ.   

     

අංකය ශේදය අංකය ශේදය 

1 di-dah-dah-dah-dah 2 di-di-dah-dah-dah 

3 di-di-di-dah-dah 4 di-di-di-di-dah 

5 di-di-di-di-dit  6 dah-di-di-di-dit 

7 dah-dah-di-di-dit 8 dah-dah-dah-di-dit 

9 dah-dah-dah-dah-dit  0 dah-dah-dah-dah-dah 

 

 

වි ාම ෙකුණු 

ප්රශේණාර්ත ලකුණ:-  ( ? )  IMI di-di-dah-dah-di-dit 

නැවතීම ලකුණ:-   ( . )    AAA  di-dah-di-dah-di-dah 

ජකාමාව:-            ( , )    GW dah-dah-di-di-dah-dah 

තිත්ජකාමාව:-      ( ; )    KR dah-di-dah-di-dah-dit 

ජදතිත:-                ( : )    OS dah-dah-dah-di-di-dit 

Quotation mark ( “ )  AF di-dah-di-di-dah-dit 

Apostrophe ( ‘ )  WG JN di-dah-dah-dah-dah-dit 

හරසේ ඉර:-        ( / )     DN dah-di-di-dah-dit 

සමාන ලකුණ:-   ( = ) BT dah-di-di-di-dah 

එකත කිරීම:-  ( + )    AR di-dah-di-dah-dit 

අඩුකිරීම:-          ( - )  DU dah-di-di-di-di-dah 

ිවෘත වරහන:-    (    KN dah-di-dah-dah-dit 

සංවෘත වරහන:-   )   KK dah-di-dah-dah-di-dah 
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තමට්රිල ඒකක සඳහා වූ තකි තයදුම් 

Abbreviations for prefixes of 

units  

Prefix  ගුණකය  

T  ජටරා (Tera)  1012 

G  ජගගා (Gega)  109 

M  ජමගා (Mega)  106 

k  කිජලෝ (kilo)  103 

මූලික ඒකකය මූලික ඒකකය 1 

m  මිලි (milli)  10-3 

μ  මයිජක්රා (micro)  10-6 

n  නැජනෝ (nano)  10-9 

p  පිජකෝ (pico)  10-12 

f  ජෆන්වජටා (fento)  10-15 

a  ඇජටෝ (atto)  10-18 

 

 

උදාහරණ:-  

 0.000015A = 1.5 x 10-5 A    = 15 µA 

 2.7 MΩ       =  2.7 x 106 Ω   =  2700 kΩ 

 1.2 GHz      = 1.2 x 109 Hz  =  1200 MHz 

පරිගණක වල සංඛ්යාංක දත්ත මතකයන්වජේ ඒකක 

(Prefixes for digital data or computer memory count) 

Abbreviations for prefixes of 

units 

Prefix  ගුණකය 

මූලික ඒකකය (බයිට) byte  

kb kilo 1024  = 210 

Mb  Mega  10242 = 220 

Gb Gega 10243 = 230 

Tb Tera 10244 = 240 

Pb Peta  10245 = 250 
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Eb Exa  10246 = 260 

Zb Zetta 10247 = 270 

Yb Yotta 10248 = 280 

 

උදාහරණ:- 

 1024 byte = 1 kb 

 1024 kb    = 1 Mb 

 1024 Mb  = 1 Gb 

 1024 Gb  =  1Tb 

 1024 Tb  = 1 Pb 

 1024 Pb  = 1 Eb 

 1024 Eb  = 1 Zb 

 1024 Zb  = 1 YB 

 

S.W.G – Standard Wire Gauge 

පරිවෘත තඹ කම්බි (enameled wire or winding wire) පිළිබඳ අතයවශය දත්ත සමූහයක් පහත වගුජවන්ව 

දැක්ජේ. පරිනාමක සහ ජමෝටර් එතීජම්දී ජම්වා ඉතා ප්රජයෝජනවත් ජේ. 

SWG Diameter (mm) Cross section (mm2) Ohms per meter (Copper) m/kg (copper) 

10 3.251 8.301 0.0021 13.45 

12 2.642 5.480 0.0032 20.36 

14 2.032 3.243 0.0054 34.42 

16 1.626 2.076 0.0083 53.75 

18 1.219 1.168 0.0148 95.63 

20 0.9144 0.6567 0.0260 169.9 

22 0.7112 0.3973 0.0435 280.9 

24 0.5588 0.2452 0.0705 455.1 

26 0.4572 0.1642 0.105 679.8 

28 0.3759 0.1110 0.155 1006 

30 0.3150 0.07791 0.222 1432 

32 0.2743 0.05910 0.293 1888 

34 0.2337 0.04289 0.404 2602 

36 0.1930 0.02927 0.590 3815 

38 0.1524 0.01824 0.950 6118 

40 0.1219 0.01167 1.480 9563 

42 0.075 0.0044179 3.909 25263 
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DTMF CODE system 

Dual Tone Multy Frequency signaling 

 1209 Hz 1336 Hz 1477  Hz 1633 Hz 

697 Hz 1 2 3 A 

770 Hz 4 5 6 B 

852 Hz 7 8 9 C 

941 Hz * 0 # D 

 

ජබාජහෝ අවසේථාවන්වහි දුරකථන අංක පුවරු වල දක්නට ලැජබන අංක සහ සංජක්ත සඳහා අදාල සංඛ්යාතයන්ව 

ඉහත වගුජවන්ව දැක්ජේ. ජවනත් සමහර උපකරණ වලද ජමවැනි අංක පුවරු දක්නට ලැජේ. 

ජම්වාජේ ක්රියා පිළිජවල පහත සඳහන්ව අයුරු ක්රියාත්මක ජේ. 

උදාහරණ-1:- 

 අංක 1 ජබාත්තම ඔබනිට හර්ටසේ 1209 සහ හර්ටසේ 697 යන රවය සංඛ්යාත ජදකටම අදාල සේවර (Tone) 

ජදකම ඒකවර උත්පාදනය ජේ. 

උදාහරණ-2:- 

D ජබාත්තම එබුවජහාත්, හර්ටසේ 1633 සහ හර්ටසේ 941 යන රවය සංඛ්යාත ජදකටම අදාල සේවර (Tone) ජදකම 

එකවර උත්පාදනය ජේ. 

 

 

 

 

Decoding circuit:- 

අදාල සංඛ්යාත ජදකටම සංජේදී පරිපථයක් මගින්ව අංකය කුමක්දැයි ජසායාජගන ඉදිරි පරිපථ වලට එම දත්ත 

ජයාමු ජකජර්. ජම් සඳහා භාිත කෙහැකි රවය සංඛ්යාත සංජේදී පරිපථයක් මාජේ ජවේ අඩිජයහි My circuit 

collections යටජත් (26 වැනි පිටුජේ) Tone decoder (NE567) පරිපථජයන්ව දක්වා ඇත. අදාල ලින්වක් එක 

පහත දැක්ජේ. 

www.qsl.net/4s7vj/download/Circuits.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qsl.net/4s7vj/download/Circuits.pdf
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පාරිභාෂික වචන Glossary of terms 
සිංහල - ඉංග්රීසි 

අණුව    molecule  
අනුනාදය    resonance  
අකුණු සන්වනායකය  lightning conductor 
අධිකර     step-up  
අවකර     step-down  
අර්ධ සන්වනායක    semi-conductor   
ආවර්තකාලය    period 
ආජරෝපන   charge 
ආධුනික    amateur  
ආධුනික ගුවන්විදුලිය   amateur radio  
උෂේණත්වය   temperature 
දිජයෝඩය, ඩජයෝඩය  diode      
දිශානතිය    directivity  
ජදෝලකය    oscillator 
ක්ෂණික අගය   instantaneous value 
ක්ෂමතාව    power  
ක්ෂමතාව සාධකය  power factor  
ක්ෂමතා ලාභය   power gain  
ක්ෂමතා වර්ධකය   power amplifier  
ක්ජෂේත්රය   field 
ක්ජෂේත්ර ප්රබලතාව  field strength 
ක්ජෂේත්ර ප්රබලතා මානය  field strength meter 
කලාව    phase 
කලා අන්වතරය   phase difference 
කලා ජකෝණය   phase angle 

කාල-නියතය    time-constant  

කාලාවර්තය    period  

කාර්යක්ෂමතාව   efficiency  
කුළු අගය     peak value  
කුසන්වනායක   poor conductor 

ග්රාහකය    receiver 
පරමාණුව   atom 
පරාවර්තක සාධකය   reflection factor 
පරාවර්තක සංගුණකය   reflection coefficient 
පරිනාමකය    transformer  
පාදම    base 
පාදම ධාරාව   base current 
පාරජේදයතාව (පාර ිදුත් නියතය) permittivity 
පාරගමයතාව    permeability 
ජපෝශක ැහැන    feeder wire, feeder cable  
ප්රදාන     input  
ප්රතයාවර්ත ධාරාව  alternating current  

ප්රතිජපෝශකය    feedback  
ප්රතිබාධනය    reactance  
ප්රතියම     analogue  
ප්රතිජරෝධය    resistance  
ප්රතිජරෝධකය    resistor  
ප්රතිජරෝධකතාව   resistivity 

ප්රතිදාන     output  
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ප්රජේග සාධකය    velocity factor   

ජේරණය     induction 
ජේරකය    inductor  
ජේරතාව     inductance  

බිම් තරංග    ground wave 
භූතල ඇන්වජටනාව   ground plane antenna  
මූලාංග     element  
මූර්ජනය    modulation  
තරංග    wave 
තරංග ප්රචාරණය    wave propagation 
තිරුවාන සේඵික    quartz crystal   
දක්ෂිනාවර්ත   clockwise 
ධාරාව    current 
ධාරිතාව     capacity  
ධාරිත්රකය     capacitor 
ධ්රැවක ප්රසේථාර    polar diagram 
නිරවදයතාවය   tolerance 
නිරජේක්ෂ පාරජේදයතාව   absolute permittivity 
ට්රාන්වසිසේටරය   transistor 
ඩජයෝඩය, දිජයෝඩය  diode 
ඩුේජලක්සේ    duplex    
ජාතයන්වතර ිදුලිසංජේශ සංගමය International Telecommunication Union - ITU  
ැහැන     cable , wire  
ැහැන්ව රහිත    wireless   
ලාභය      gain  
ව.ම.මූ. අගය     r.m.s. value   
වර්ණ ජක්තය   color code 
වර්ග මධයනය මූල අගය   root mean square value  
වර්ධකය   amplifier 
වාහකය     carrier   
ිජමෝචනය   emission 
ිජමෝචනය නාමකරනය   emission designators 
ිකරණය     modify  
ිදුතය    electricity 
ිදුත් චුම්බක   electromagnetic 
ිදුත් චුම්බක   electromagnetic wave 

ිදුත් ගාමක බලය  electromotive force (e.m.f.) 
ිමූර්ජනය    un-modulation    
ිජමෝචකය    emitter 
ිජමෝචක ධාරාව   emitter current 
ිකිරණය    radiation  
ිකිරණය ප්රතිජරෝධය   radiation resistance  
ිභවය     potential    

ිභව අන්වතරය    potential difference   
ිචලය ප්රතිජරෝධය   variable resistor    
ජවෝල්ටීයතාව    voltage  
ජවෝල්ටීයතා බැසේම  voltage drop   

සර්වදිශානති     omnidirectional  
සමක ප්රතිජරෝධය  equivalent resistance 
සම්ජේශක ැහැන    transmission line  
සම්ජේශකය      transmitter 
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සම්බාධනය     impedance  
සන්වනායක    conductor  

සන්වනායකතාව    conductivity     
සන්වනිජේදනය   communication  
සන්වනිජේදන ග්රාහකය  communication receiver 
සක්රිය ිකිරණ ක්ෂමතාව   effective radiated power (ERP)  
සංඛ්යාංක      digital  
සංඛ්යාතය   frequency 
සංඛ්යාත මානය   frequency meter, frequency counter 
සංගෘහිත පරිපථ    intergrated circuit 
සංග්රාහකය    collector 
සංග්රාහක ධාරාව    collector current 
සාජේක්ෂ ප්රතිජරෝධකතාව  relative resistivity 
සාජේක්ෂ පාරජේදයතාව   relative permittivity 
සාර්වදිශ ඇන්වජටනාව    isotropic antenna  
සේඵික    crystal 
සේඵික ජදෝලක   crystal oscillator 
සේථාවර තරංග අනුපාතය     standing wave ratio (SWR) 
සිම්ේජලක්සේ    simplex  
සුසන්වනායක    good conductor 

රික්ත කපාට    vacuum tube (valve) 

Q-සාධකය    Q-factor  
නයෂේිය    nucleus    

ශක්තිය    energy 
ජරේණිගත   series  
වාහකය     envelop 
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පාරිභාෂික වචන Glossary of terms 
ඉංග්රීසි - සිංහල   

 
   
amplifier    වර්ධකය 
amateur    ආධුනික     
amateur radio    ආධුනික ගුවන්විදුලිය    
analogue    ප්රතියම 

alternating current  ප්රතයාවර්ත ධාරාව 
atom     පරමාණුව   
base     පාදම 
bleed resistor 
base current    පාදම ධාරාව 
cable , wire    ැහැන 

capacity    ධාරිතාව 

capacitor    ධාරිත්රකය  

carrier     වාහකය  

charge     ආජරෝපන   
clockwise    දක්ෂිනාවර්ත    
color code    වර්ණ ජක්තය  
collector   සංග්රාහකය 

collector current  සංග්රාහක ධාරාව 
communication   සන්වනිජේදනය    
communication receiver  සන්වනිජේදන ග්රාහකය  

conductor    සන්වනායක    
conductivity    සන්වනායකතාව 
crystal     සේඵික 
crystal oscillator   සේඵික ජදෝලක   
current     ධාරාව    

digital     සංඛ්යාංක  
diode    ඩජයෝඩය,  දිජයෝඩය 

directivity     දිශානතිය 

duplex    ඩුේජලක්සේ 
effective radiated power (ERP)  සක්රිය ිකිරණ ක්ෂමතාව   

efficiency     කාර්යක්ෂමතාව  

electricity    ිදුතය    
electromagnetic   ිදුත් චුම්බක   
electromagnetic wave  ිදුත් චුම්බක   
electromotive force (e.m.f.) ිදුත් ගාමක බලය  
element    මූලාංග  

emission   ිජමෝචනය 

emission designators  ිජමෝචනය නාමකරනය 

emitter    ිජමෝචකය 
emitter current   ිජමෝචක ධාරාව 

energy     ශක්තිය     
envelop    වාහකය 

equivalent resistance   සමක ප්රතිජරෝධය   
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fading 
feedback    ප්රතිජපෝශකය  

feeder wire, feeder cable  ජපෝශක ැහැන 

field strength meter   ක්ජෂේත්ර ප්රබලතා මානය 
frequency    සංඛ්යාතය   
frequency meter, frequency counter     සංඛ්යාත මානය   
gain     ලාභය 

ground plane antenna   භූතල ඇන්වජටනාව 

ground wave   බිම් තරංග 
impedance    සම්බාධනය  
induction      ජේරණය  
Inductor    ජේරකය  
Inductance    ජේරතාව 

input     ප්රදාන 

instantaneous value   ක්ෂණික අගය    
intergrated circuit  සංගෘහිත පරිපථ 
international Telecommunication Union - ITU ජාතයන්වතර ිදුලිසංජේශ සංගමය 
isotropic  radiator  සාර්වදිශ ිකිරකය  

isotropic antenna   සාර්වදිශ ඇන්වජටනාව   
lightning conductor   අකුණු සන්වනායකය  
modify     ිකරණය  

modulation    මූර්ජනය 
molecule    අණුව     
nucleus    නයෂේිය 

omnidirectional   සර්වදිශානති  
oscillator   ජදෝලකය 
output     ප්රතිදාන  

phase     කලාව 
phase difference   කලා අන්වතරය   

phase angle    කලා ජකෝණය   

peak value    කුළු අගය   

period    ආවර්තකාලය, කාලාවර්තය 

permittivity   පාරජේදයතාව (පාර ිදුත් නියතය) 
permeability   පාරගමයතාව 

polar diagram   ධ්රැවක ප්රසේථාර 
potential   ිභවය 

potential difference  ිභව අන්වතරය 
power     ක්ෂමතාව  

power amplifier   ක්ෂමතා වර්ධකය 
power factor    ක්ෂමතාව සාධකය  
power gain    ක්ෂමතා ලාභය 

Q-factor      Q-සාධකය 
Quartz crystal   තිරුවාන සේඵික 

radiation    ිකිරණය  

radiator   ිකිරකය  

radiation resistance   ිකිරණය ප්රතිජරෝධය 

reactance    ප්රතිබාධනය 

receiver   ග්රාහකය 

reference antenna   පාදම ඇන්වජටනාව 
reflection factor  පරාවර්තක සාධකය 
reflection coefficient   පරාවර්තක සංගුණකය   
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relative resistivity   සාජේක්ෂ ප්රතිජරෝධකතාව  
relative permittivity  සාජේක්ෂ පාරජේදයතාව  
resistance    ප්රතිජරෝධය 

resistor     ප්රතිජරෝධකය  

resistivity    ප්රතිජරෝධකතාව    
resonance    අනුනාදය 

r.m.s. value   ව.ම.මූ අගය   

root mean square value   වර්ග මධයනය මූල අගය   

semi-conductor   අර්ධ සන්වනායක 
series     ජරේණිගත    
simplex    සිම්ේජලක්සේ 
step-down    අවකර 

step-up    අධිකර  
temperature    උෂේණත්වය    
time-constant   කාල-නියතය 

tolerance    නිරවදයතාවය    
transformer    පරිනාමකය 

transmission line   සම්ජේශක ැහැන   
transmitter   සම්ජේශකය 
transistor    ට්රාන්වසිසේටරය 
wave     තරංග 

wave propagation  තරංග ප්රචාරණය 
wireless   ැහැන්ව රහිත 

un-modulation    ිමූර්ජනය 
vacuum tube (valve)  රික්ත කපාට 

variable resistor   ිචලය ප්රතිජරෝධය 
velocity factor   ප්රජේග සාධකය 

voltage    ජවෝල්ටීයතාව 

voltage drop    ජවෝල්ටීයතා බැසේම  

෴෴෴෴෴෴෴෴෴ 
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