
 

 

 
 

 
 

Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව 
 

අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2013 අදගෝසත්ු 
 

සංයුක්ත ගණිතය II                                              පැය තුනයි. 
 

B දකොටස 

11)(a).  අංශුවක් , අචල ෙෘඩ තිරස් දගබිමක වූ ලක්ෂHයකින් සිරස්ව උඩු අතට u 
m%දේගයකින් m%ක්දෂේප කරනු ලැදේ. ගුරුත්ව යටදත් චලනය වීදමන් පසු එය 

දගබිම හා ගැදටයි. අංශුව හා දගබිම අතර m%තHdගතික සංගුණකය e(0 < 𝑒 < 1) 
දේ. 

I. තුන්දවනි ගැටුම ෙක්වා අංශුව චලිතය සඳහා m%දේග-කාල m%ස්තාරදයහි 
ෙළ සටහනක් අඳින්න. 

II. තුන්දවනි ගැටුම ෙක්වා අංශුව ගන්නා කාලය 
2𝑢

𝑔
(1 + 𝑒 + 𝑒2) බව 

දපන්වන්න.    

III. නිශ්චලතාවයට පැමිණීමට අංශුව ගන්නා මුළු කාලය 
2𝑢

𝑔(1−𝑒)
 බව 

තවදුරටත්  දපන්වන්න. 
 
(b).  මුළු ස්කන්ධය දමá%ක් දටොන් 300 ක් වූ දුේරියක්, එන්ජිම l%sයා විරහිත කර, 

තිරසට sin−1 (
1

98
)ආනතියක් ඇති ඍජු දුේරියක් දිදේ පහළට නියත දේගයකින් 

චලනය දේ.දුේරිදේ ඉහළට චලිතය දකදරහි ඝර්ෂණ m%තිදරෝධදේ විශාලත්වය , 
පහළට චලිතය සිදුවූ නියත අගදේම පවතී නේ,දුේරිය නියත 54kmh-1 දේගයකින් 
එම දුේරිය මාර්ගදේම ඉහලට ඇෙදගන යාම සඳහා අවශH ජවය 900kw බව 
දපන්වන්න. 
 

දුේරිය ඍජු තිරස් මාර්ගයක , කලින් තිබුණු විශාලත්වයම ඇති m%තිදරෝධයක් 
සහිතව 18kmh-1 ක දේගයකින් ගමන් කරන විට එන්ජිම දමම ජවය සහිතව l%sයා 
කරන බව උපකල්පනය කරමින් දුේරිදයහි ත්වරණය දසොයන්න.(g = 9.8ms-2) 
 
12)(a).ABC ;%sදකෝණය , ස්කන්ධය M වූ ඒකාකාර සුමට කූඤඤ්යක ගුරුත්ව 
දක්න්øය ඔස්දසේ වූ සිරස ්හරස්කඩකි. AC හා BC දර්ඛා අොල මුහුනත්වල වැඩිතම 

බෑවුේ දර්ඛා වන අතර BA හා AC දර්ඛා BC සමඟ සමාන  𝛼 (0 < 𝛼 < 𝜋 4⁄ ) 



 

 

දකෝණ සාෙයි. තිරසට 𝛼 දකෝණයකින් ආනත අචල සුමට තලයක් මත BC 
අන්තර්ගත මුහුණත ඇතිව ෙ , AB තිරස්වෙ  
කූඤඤ්ය රූපදේ පරිදි තබා ඇත. ස්කන්ධ 

පිළිදවලින් 𝑚1හා 𝑚2 වන P හා Q අංශු 
දෙකක්, පිළිදවලින් AB හා AC මත තබා ,A 
ශීර්ෂදයහි වූ කුඩා සුමට කප්පියක් උඩින් 
යන සැහැල්ලු අවිතනH තන්තුවකින් 
සේබන්ධ කර ඇත. තන්තුව තෙව , පද්ධතිය 
නිශ්චලතාවදයහි සිට මුො හරිනු ලැදේ. 
එක් එක් අංශුව කූඤඤ්යට සාදප්ක්ෂව 
ත්වරණත්, කූඤඤ්දේ ත්වරණයත් නීර්ණය 
කිරීම සඳහා P ට BA දිදේෙ Q ට AC දිදේෙ , මුළු පද්ධතියට BC දිදේෙ චලිත 
සමීකරණ ලියා ෙක්වන්න. 

𝑚1 = 𝑚2 නේ , කූඤ්ඤයට සාදප්ක්ෂව එක් එක් අංශුදේ ත්වරණය ශුනH වන බවෙ 

, කූඤඤ්දේ ත්වරණදේ විශාලත්වය 𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼 බවෙ දපන්වන්න. 
 
(b).  ස්කන්ධය m වූ P අංශුවක් ,අරය a හා දක්න්øය O වූ අචල දගෝලයක සුමට 
භාහිර පෘෂ්ඨදේ ඉහළ ම ලක්ෂHදයහි තබා ඇත, ස්කන්ධය 2m වූ දවනත් Q 
අංශුවක් තිරස්ව u m%දේගයන් චලනය දවමින් P සමඟ සරළ දලස ගැදේ. P හා Q 

අතර m%තHdගතික සංගුණකය 1 2⁄ දේ . ගැටුදමන් දමොදහොතකට පසු P අංශුදේ 
m%දේගය දසොයන්න. 
 

OP අරය 𝜃 දකෝණයකින් හැරී ඇති විට තවමත් P අංශුව දගෝලය සමඟ ස්පර්ශව 
ඇතැයි උපකල්පනය කරමින් , P මත දගෝලය මඟින් ඇති කරන m%තිl%sයාදේ 

විශාලත්වය 
𝑚

𝑎
[𝑔𝑎(3𝑐𝑜𝑠𝜃 − 2) − 𝑢2] බව දපන්වන්න. 

 

𝑢 = √𝑔𝑎 නේ, Q සමඟ ගැටුදමන් දමොදහොතකට පසු P දගෝලීය පෘෂඨ්ය හැර යන 

බව ෙ දපන්වන්න. 
 

13).  ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් , ස්වභාවික දිග 𝑙 වූ සහැල්ලු m%තHdස්ථ තන්තුවක 
එක් දකළවරකට ඈඳා ඇති අතර තන්තුදේ අදනත් දකළවර අචල O ලක්ෂHයකට 

ඈඳා ඇත. අංශුව සමතුලිතව එල්දලන විට තන්තුදේ විතතිය 
𝑙

3
 දේ. තන්තුදේ 

m%තHdස්ථ මාපාංකය දසොයන්න. 
 

අංශුව, O සිට 
𝑙

2
 දුරකින් සිරස්ව පහළින් වූ ලක්ෂHදේ තබා නිසලතාදේ සිට මුො 

හරිනු ලැදේ. O සිට 𝑙 දුරකින් සිරස්ව පහළින් වූ A ලක්ෂHය දවත අංශුව m%ථම 
වතාවට ලඟා වන විට එහි m%දේගය දසොයන්න. 
 



 

 

B යනු අංශුව ලඟා වන පහළම ලක්ෂHය යැයි ගනිමු. A සිට B ෙක්වා අංශුදේ 

චලිතය  සඳහා තන්තුදේ විතතිය x යන්න�̈� +
3𝑔

𝑙
(𝑥 −

𝑙

3
) සමීකරණදයන් 

සපුරාලන බව දපන්වන්න.  

ඉහත සමීකරණදේ විසඳුම 𝑥 =
𝑙

3
+ 𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝛽 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 ආකාරදේ බව 

උපකල්පනය කරමින්,𝛼, 𝛽 හා𝜔 නියත වල අගයන් දසොයන්න. 
එනයින්, අංශුව A සිට B ෙක්වා දයදෙන සරල අනුවර්තී චලිතදේ දක්න්øය හා 
විස්ථාරය දසොයන්න. 

මුො හල දමොදහොදත් සිට √
𝑙

𝑔
{1 +

2𝜋

3√3
}  කාලයකට පසු ව අංශුව B දවත ලඟා වන 

බව දපන්වන්න. අංශුව B හි ඇති විට තන්තුදේ ආතතිය දසොයන්න. 
 

14)(a).  OABC යනු චතුරY%යක් යැයි ෙ, D හා E යනු පිළිදවලින් OB හා AC 

විකර්ණවල මධH ලක්ෂH යැයි ෙ ගනිමු. DE හි මධH ලක්ෂHය F යැයි ගනිමු. O 
අනුභද්ධදයන් A, B හා C ලක්ෂH වල පිහිටුේ දෙශික පිළිදවලින් a,b හා c යැයි 

ගනිමින්, 𝑂𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
1

4
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)බව දපන්වන්න. 

P හා Q යනු පිළිදවලින් OA හා BC පැතිවල මධH ලක්ෂH යැයි  ගනිමු. P,F හා Q 
ලක්ෂH ඒකදර්ඛීය වන බව දපන්වා PF:FQ අනුපාතය දසොයන්න. 
 

(b).  ABCD යනු ,පැත්තක දිග 2𝑙 හා 𝐵𝐷 = 2𝑙 වූ දරොේබසයක් යැයි ගනිමු. 
දරොේබසදේ විකර්ණ O ලක්ෂHදේදී හමු දේ. විශාලත්වය නිේටන් 2p,6p,4p,8p 
හා 6p වූ බල පිළිදවලින් AB,BC,DC,DA හා BD දිදේ, අක්ෂර අනුදපොළිදවලින් 

ෙැක්දවන දිශාවලට l%sයා කරයි. 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗හා𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  දිශාවලට බල පද්ධතිය විදේෙනය කර 
, සේm%යුක්තදේ l%sයා දර්ඛාව BC ට සමාන්තර වන බව දපන්වන්න. 
 
පද්ධතිදේ O වටා ඝූර්ණය දසොයන්න. 
 

සේm%යුක්තදේ l%sයා දර්ඛාවට E ලක්ෂHදේ දී දික් කරන ලෙ AB හමු දේ නේ ,  

𝐵𝐸 = 2𝑙 බව දපන්වනන.  

ෙැන් , නිේටන් 𝛼𝑝, 𝛽𝑝, 𝛾𝑝 හා 𝛼𝑝 විශාලත්ව සහිත අතිදර්ක බල පිළිදවලින් 
EB,CE,CA හා DC දිදේ අක්ෂර අනුපිළිදවලට ෙැක්දවන දිශා ඔස්දසේ l%sයා කරයි. 

මුළු පද්ධතියම සමතුලිත්තාදේ ඇත්නේ 𝛼, 𝛽 හා 𝛾 හි අගයන් දසොයන්න. 
 
 
 
 
 
 



 

 

15)(a).  එක එකක දිග 2a හා බර w වූ AB,BC හා CA ඒකාකාර ෙඬු 3ක් ABC 
සමපාෙ ;%sදකෝණයක් සෑදෙන පරිදි ඒවාදේ දකළවරවල දී සුමට දලස සන්ධි කර 
ඇත. A ශිර්ෂය අචල ලක්ෂHයකට සුමට දලස අසේ කර ඇත්දත් ;%sදකෝණයට 
සිරස ්තලයක නිෙහදසේ N%මණය වීමට හැකි වන පරිදි ය.;%sදකෝණදේ තලදයහි , 
BC ට ලේභ ව B හි දි දයදු P බලදයකින් ;%sදකෝණය, AB තිරස්ව හා AB ට පහළින් 
C තිදබන පරිදි, අල්ලා තබා ඇත .p හි අගය දසොයන්න. 
 
C හි දී AC මඟින් BC මත දයදෙන බලදේ තිරස ්හා සිරස් සංරචක දසොයන්න. 
 
 
(b).  යාබෙ රූප සටහනින් අන්තවලදී සුමට දලස සන්ධි 
කරන ලෙ සැහැල්ලු දලස සන්ධි කරන ලෙ සැහැල්ලු ෙඬු 
හයකින් සමන්විත රාමු සැකිල්ලක් නිරූපණය දේ. එය 
සිරස ් බිත්තියකට A හා B හි දී සුමටව අසේ කර ඇති 
අතර , D හි දී 150N භාරයක් ෙරයි. දබෝ අංකනය දයොො 
ගනිමින් m%තHdබල සටහනක් ඇඳ ,එනයින් ෙඬුවල m%තHd 
බල, ආතති දහෝ දතරපුේ වශදයන් ෙක්වමින්, නීර්ණය 
කරන්න. 
 
 
 
16).  අරය a වූ ඝන අර්ධ දගෝලයක ස්කන්ධ 
දක්න්øය , එහි සමමිතික අක්ෂය මත, ආධාරකදේ 

දක්න්øදේ සිට 
3𝑎

8
 දුරකින් පිහිටින බව දපන්වන්න. 

එකම ඒකාකාර øවHයකින් සෑදී ඝන අර්ධ දගෝලයක් 

හා ඝන දගෝලයක්, දිග 2𝑙 සහ ස්කන්ධය m වූ 
ඒකාකාර ෙණ්ඩක දකළවරට රූපදේ ෙැක්දවන 
ආකාරයට අර්ධ දගෝලදේ සමමිතික අක්ෂය, ෙණ්ඩ 
හා දගෝලදේ දක්න්øය එකම සරල දර්ඛාවක් මත 
පිහිටින පරිදි ෙෘඩ දලස සවි කිරීදමන්, සංයුකත 
වස්තුවක් සාො ඇත. දගෝලදේ අරය r ෙ, ස්කන්ධය m 
ෙ වන අතර, අර්ධ දගෝලදේ අරය 2r දේ. සංයුක්ත 
වස්තුදේ ගුරුත්ව දක්න්øය, අර්ධ දගෝලදේ 

ආධාරකදේ දක්න්øදේ සිට 
1

6
(8𝑟 + 3𝑙) දුරකින් 

පිහිටින බව දපන්වන්න. 
 
 
 



 

 

දමම සංයුක්ත වස්තුව තිරසට 𝜃 දකෝණයක් ආනත තලයක් මත, අර්ධ දගෝලදේ 
ආධාරකය තලය ස්පර්ශ කරමින් තබා ඇත. ලිස්සා යාම වැළැක්වීමට m%මාණවත් 

තරේ තලය රළු යැයි උපකල්පණය කරමින් 𝑡𝑎𝑛𝜃 <
12𝑟

8𝑟+3𝑙
 නේ සංයුක්ත වස්තුව 

දනොදපරදළන බව දපන්වන්න. 

𝑙 =
4𝑟

3
හා 𝜃 =

𝜋

6
 නේ, සංයුක්ත වස්තුව දනොදපදරදළන බව දපන්වා සංයුක්ත 

වස්තුව මත තලදයන් ඇතිකරන අභිලේබ m%තිl%sයාදේ විශාලත්වය දසොයන්න. 
 
17). පාසලක එක්තරා විශයකට දපනීසිටි සිසුන් 100 දෙදනකු පිළිබඳ 
සමීක්ෂණයකට අනුව, එම සිසුන්දගන් 48 දෙදනකු විභාගය අසමත් වී ඇති බව 
අනාවරණය විය. තවෙ දමම සිසුන් 100 දෙනා අතුදරන් 50 දෙදනකු පාසදල්දී 
l%sඩා කටයූතු සඳහා සහභාගී ව ඇති බවෙ 30 දෙදනකු පාසදල්දී  සංගීත කටයුතු 
සඳහා  
සහභාගී ව ඇතිබවෙ කිසිම සිසුදවක් l%sඩා කටයූතු හා සංගීත කටයුතු යන දෙකටම 
සහභාගි ව දනොමැති බවෙ අනාවරණය විය. තවෙ, පාසදල්දී l%sඩා කටයූතු සඳහා 
සහභාගී වූ සිසුන්දගන් 60% ක් විභාගය සමත් වී ඇති අතර පාසදල්දී l%sඩා කටයූතු 
දහෝ සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගී දනොවූ සිසුන්දගන් 30%ක් විභාගය සමත් ව 
ඇත.   
 
ඉහත සිසුන්දගන් එක් සිසුදවකු සසේභාවීව දතෝරා ගනු ලැදේ. දමම සිසුවා ; 

I. පාසදල්දී සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගී වූ අදයකු දලස දී ඇති විට , ඔහු 
විභාගය සමත් අදයකු වීදේ , 

II. විභාගය සමත්වූදවකු බව දී ඇති විට, පාසදල්දී ඔහු l%sඩා කටයූතු වලට 
සහභාගීවූදවකු වීදේ සේභාවිතාව දසොයන්න. 

(b).  කුඩා දලෝහ දබෝල 50 කින් සමන්විත කුලකයක විෂක්ේභවල සංඛHdත 
වHdප්තියක් පහත ෙැක්දේ. 

විෂක්ේභය (cm) කුඩා දබෝල සංඛHdව 

0.80 - 0.81 1 

0.81 - 0.82 3 

0.82 - 0.83 9 

0.83 - 0.84 20 

0.84 - 0.85 14 

0.85 - 0.86 2 

0.86 - 0.87 1 

 
විෂක්ේභ වHdප්තිදේ පළමු චතුර්ථක ගණනය කර්න්න. 
 
දමම දලෝහ දගෝල 50 කින් සමන්විත කුලකදේ විෂක්ේභවල මධHනHය හා 
සේමත අපගමනය 0.835cm හා 0.01cm බව දී ඇත. කුඩා දලෝහ දබෝල 100 ක 
තවත් කුලකයක් සඳහා විෂක්ේභවල මධHනHය, පළමු දලෝහ දබෝල 50 හි 

2013 



 

 

කුලකදේ විෂක්ේභවල මධHනHය ම බව ෙ සේමත අපගමනය 0.015cm  බව ෙ දී 
ඇත. දලෝහ දබෝල 150 හි සංයුක්ත කුලකදේ විෂ්කේභවල මධHනHය හා 
විචලතාව දසොයන්න. 
 
දෙවන දබෝල 100 ක කුලකය සඳහා මිනුේ ගැනීදේදී භාවිතා කරනු ලැබූ උපකරණ 
දෙෝෂ සහිත බවෙ එමඟින් එක් එක් දබෝලයක විෂ්කේභය 0.015cm m%මාණයකින් 
අවතක්දසේරු වී ඇති බවෙ පසුව දසොයා ගනු ලැබිණි. දමම දලෝහ දබෝල 100 හි 
විෂක්ේභයින්හි සතH  මධHනHය හා සතH  සේමත අපගමනය දසොයන්න. 

 
 
 
 
 
 
 


