Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව
අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2004 wfm%a,a
සංයුක්ත ගණිතය II

පැය තුනයි

01)(a). බිම සිට ℎ උසකින් √2𝑔𝑇 දේගයකින් තිරස් ව m%ක්ද ප
ේ ණය දකදරන
අංශුවක් ගුරුත්වය යටදත් චලනය දවයි; දමහි 𝑇 යනු නියතයකි.
අංශුදේ m%දේගදේ තිරස් සහ සිරස් සංරචක සඳහා දවන දවනම දේග-කාල
m%ස්තාර අඳින්න.
3
අංශුව බිම පතිත වන විට එය m%ක්ද ේපණ ලක් Hදේ සිට 2 𝑔𝑇 2 දුරකින් දවයි නේ,
දේග කාල m%ස්තාර දයොො ගනිමින්, අංශුව බිමට ලඟාවීමට ගන්නා කාලය 𝑇 බව
හා ℎ = 12𝑔𝑇 2 බව දපන්වන්න.
(b). පළල 𝑤 වූ දමෝටර් කාරයක් ඍජු පාරක් දිදේ පදික දේදිකාදේ ගෑවී දනොගෑවී
එයට සමාන්තරව ඒකාකාරව චලනය දවයි. කාරයට 𝑙 දුරක් ඉදිරිදයන් පදික
දේදිකාව අයිදන් වූ පයින් යන මගිදයක් පාර හරහා යාම සඳහා ඒකාකාරව ගමන්
කිරීමට පටන් ගනියි. පාරට සාදේක් ව , කාරදේ දේගය 𝑣 සහ මගියාදේ දේගය
𝑢 නේ, 𝑢 > 𝑣 sin 𝛼 නේ, දවදතොත් මගියාට කාරය ඉදිරිදයන් ආර්ක් ාකාරීව පාර
𝑤
හරහා මාරු විය හැකි බව දපන්වන්න.; දමහි 𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( ) .
𝑙

𝜋

𝑢 = 𝑣 sin 𝛼 නේ, පාරට සාදේක් ව කාරදේ චලිතදේ දිශාව සමග − 𝛼
2
දකෝණයක් සාෙන දිශාවක් දිදේ පාරට සාදේක් ව ඇවිදීදමන් මගියාට යන්තමින්
කාරයට ඉදිරිදයන් පාර හරහා මාරු විය හැකි බව දපන්වන්න

02). රූප සටහදන් ස්කන්ධය M වූ සුමට
දකොටයක සිරස් හරස්කඩක ෙැක්දවයි.
දමහි QR හා PS තිරස් වන අතර PQ හා RS
තිරසට 𝛼 දකෝණයකින් ආනත දේ.සුමට
ලුහු අm%තHdස්ථ තන්තුවක් Q හා R වු සුමට
කුඩා කේපි දෙකක් උඩින් යයි. තන්තුදේ
දකළවර වලට ස්කන්ධ පිළිදවලින් 𝑚1 හා
𝑚3 වූ A හා C හි කුඩා සුමට අංශු දෙකක්
ඈඳා ඇත . දකොටයට සුමට තිරස් තලයක
නිෙහදසේ චලනය විය හැකිය. තලයට සාදේක් ව දකොටදේ ත්වරණය , දකොටයට
සාදේක් ව අංශු වල ත්වරණය සහ තන්තුදේ AB හා BC දකොටස් වල ආතතිය
නීර්ණය කිරීම සඳහා සමීකරණ ලියා ෙක්වන්න. B අංශුදේ ස්කන්ධය දනොගැනිය
හැකි නේ තන්තුදේ AB හා BC දකොටස් දෙදකහි ආතති එකම බව
දපන්වන්න.වැඩි දුරටත් දකොටදේ ස්කන්ධය දනොගැනිය හැකිනේ A හා C මත
2𝑚1 𝑚3 𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼
ට සමාන බව
දකොටදේ m%තිl%sයාවන්හි විශාලත්වය එක එකක්
දපන්වන්න.

𝑚1 +𝑚3

03)(a). අංශුවක් දපොදළොදේ පිහිටි 𝑂 ලක් Hයකින්, ගුරුත්වය යටදත් තිරසට 𝛼
දකෝණයකින් 𝑢 දේගදයන් m%ක්ද ප
ේ දකදරයි. ඒ දමොදහොදත් ම , 𝑂 හි සිට 𝑑
ලේබ දුරකින් වූ ෙ අංශුදවහි සිරස් චලිත තලයට ලේබ වූ ෙ සිරස් පැලැලක් අංශුදවන්
ඉවතට තිරස් දිශාවක් අතට ඒකාකාරව 𝑣 දේගයකින් චලනය වීමට සැලැස්දවයි.
අංශුව දපොදළොදේ සිට ℎ උසක දී පැලැල්ල හා ගැදටයි නේ
𝑢 cos 𝛼 > 𝑣 හා 𝑔𝑑2 − 2𝑢 sin 𝛼 (𝑢 cos 𝛼 − 𝑣)𝑑 + 2ℎ(𝑢 cos 𝛼 − 𝑣)2 = 0
බව දපන්වන්න.
2𝑢
𝑑 > sin 𝛼 (𝑢 cos 𝛼 − 𝑣) නේ, අංශුව පැලැල්ල හා ගැටිය දනොහැකි බව
𝑔

අදපෝහනය කරන්න.
(b). ස්කන්ධය 𝑚 වූ කුඩා සුමට 𝑃 අංශුවකට, සිරස් තලයක අචලව ඇති අරය 𝑟 හා
දක්න්øය 𝑂 වූ සිහින් සුමට වෘත්තාකාර බටයක් තුළ ගුරුත්වය යටදත් නිෙහදසේ
චලනය විය හැකි ය. අංශුව බටදේ පහත්ම ලක් Hදේ සිට √3𝑔𝑟 දේගදයන් තිරස්
ව m%ක්ද ප
ේ ණය දකදරයි.
අංශුව චලිතය සඳහා ශක්ති සංස්ථිති නියමය දයොො ගත හැකි ෙැයි පැහැදිලි කරන්න.
𝑂𝑃 යටිඅත් සිරස සමඟ 𝜃 දකෝණයක් සාෙන විට අංශුදේ දේගය 𝑣 නේ, 𝑣 2 =
𝑔𝑟(1 + 2 cos 𝜃) බව දපන්වන්න.
1
ඒ නයින් , අංශුව මත බටදේ m%තිl%sයාව 𝜃 = cos−1 (− 3) විට එහි දිශාව දවනස්
වන බව දපන්වා. ඒ ලක් Hදේ දී අංශුදේ දේගය දසොයන්න.

04)(a). කුඩා සුමට A අංශුවක් හා ස්කන්ධය m වූ කුඩා සුමට m%තHdස්ථ B අංශුවක්
දිග 𝑙 වූ අm%තHdස්ථ තන්තුවක දෙදකළවරට ගැටගසා ඇති අතර සුමට තිරස් තලයක
නිසලව ඇත . ෙැන් පධතිය , තන්තුව නුබුරුල්ව AB දිශාව දිදේ u දේගදයන්
චලනය දේ නේ යේ කාලයකට පසුව B අංශුව තලය මත නිසලව ඇති ස්කන්ධය
M වූ සුමට m%තHdස්ථ C අංශුව සමඟ ගැදේ .B හා C අංශු අතර m%තHdගති සංගුණකය
𝑚−𝑒𝑀
u දේගදයන් චලනය දවන
e නේ ,C අංශුව සේඟ ගැටීදමන් පසුව B අංශුවට
බව දපන්වා B හා C අතර ගැටුදමන්

(𝑚+𝑀)𝑙
𝑀(1+𝑒)𝑢

𝑚+𝑀

කාලයකට පසුව A අංශුව B සමඟ

ගැදටන බව දපන්වන්න.
(b). ස්කන්ධය 𝑚 වූ කුඩා සුමට මුදුවක් තුලින් යන ස්වාභාවික දිග 𝑙 වූ m%තHස්ථ
තන්තුවක් එක් දකදළවරක් සීලිමක වූ 𝑂 ලක් Hයකට ඈඳා ඇත. මුදුව 𝑂 හි
නිසලව රඳවා තිබීයදී තන්තුදේ අදනත් දකදළවරට ඇඳා ඇති ස්කන්ධය 𝑀 වූ 𝑃
අංශුවක් සමතුලිතතාදවන් එල්ලී ඇත. තන්තුදේ m%තHස්ථතා මාපාංකය 2 𝑀𝑔 නේ
𝑙
සමතුලිත පිහිටීදේ දී තන්තුදේ විතතිය 2 බව දපන්වන්න.
ෙැන් 𝑂 හි දී නිශ්චලතාදවන් මුෙනු ලැබූ මුදුව තන්තුව දිදේ ගුරුත්වය යටදත් සිරස්ව
යටි අතට සර්පණය වී 𝑃 සමඟ ගැටී හාදවයි. මුදුදවන් හා අංශුදවන් සමන්විත වූ
𝑚
සංයුක්ත වස්තුව 𝑀+𝑚 √3𝑔𝑙 m%දේගදයන් සිරස් ව යටි අතට චලනය වීම අරඹන
බව දපන්වන්න.
තන්තුදේ විතතිය 𝑥 විට , සංයුක්ත වස්තුව සඳහා චලිත සමීකරණ ලියා ෙක්වන්න.
2𝑀𝑔

සංයුක්ත වස්තුව √(𝑀+𝑚)𝑙 සංඛHdතය සහිත සරල අනුවර්තී චලිතදේ දයදෙන බව
දපන්වන්න.
05)(a). දිග 1 𝑚 වන 𝐴𝐵𝐶𝐷 චතුරi%යක 𝐴𝐵, 𝐶𝐵, 𝐶𝐷 හා 𝐴𝐷 දිදේ අකුරු
පටිපාටිදයන් ෙැක්දවන දිශා අතට පිළිදවළින් නිේටන් 5,6,1 හා 2 විශාලත්වදයන්
වූ බල l%sයා කරයි. සේm%යුක්ත බලදේ විශාලත්වය, දිශාව සහ l%sයා දර්ඛාව
දසොයන්න.
𝐵𝐷 දිදේ 𝐵 සිට 𝐷 දිශාව අතට l%sයාකරන විශාලත්වය නිේටන් 4√2 වන තවත්
බලයක් පද්ධතියට එකතු දකදර්. පද්ධතිය විශාලත්වය 1 𝑁𝑚 වූ යුේමයකට
ඌණනය වන බව දපන්වන්න.
(b). ගුරුත්ව දක්න්øය අඩිදේ සිට 𝑏 දුරකින් වූ ඉනිමගක් තිරස් රළු දපොදළොවක
නැගී සිටිමින්, දපොදළොවට අචල දලස සවිකර ඇති අරය 𝑟 වූ රළු සිලින්ඩරාකාර
පයිේපයකට දහේත්තු වී සමතුලිතතාවදේ පවතී. ඉනිමග පයිේපය සමග ස්පර්ශ
ලක් Hදයන් ඔබ්බට m%ක්ද ප
ේ වන අතර පයිේපදේ අක් යට ලේබ දේ. ඝර් ණය
l%sයා ලක් H දෙදක් ම ඝර් ණ දකෝණය 𝜆 යැයි ෙ තිරසට ඉනිමදේ ආනතිය
2𝛼 (𝑏 > 𝑟 cot 𝛼) යයි ෙ ගනිමු. ඉනිමග අඩිදේ සිට ඉනිමග දිදේ මැදනන 𝑥
දුරකින් වූ ලක් Hයකින් ඉනිමදේ බරට සමාන බරක් ඇති භාරයක් එල්ලා ඇත.

ඝර් ණය l%sයා කරන ලක් Hය දෙදකහිම ඉනිමග සීමාකාරී සමතුලිතතාදේ පවතී.
(𝑏 + 𝑥) 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜆 𝑐𝑜𝑠𝜆 බව දපන්වන්න.
06)(a). 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 හා 𝐶𝐷 යනු 𝐵 හා 𝐶 හි දී සුමට දලස අසේ කර ඇති සමාන බරින්
හා දිගින් යුත් ඒකාකාර ඳඩු 3 ක් දවයි. 𝐴 හා 𝐷 දකදළවරවල් එකම මේටමක වූ
අචල සුමට තිරස් කූරු දෙකකට අසේ කර ඇත. පද්ධතිය සමතුලිතතාදේ එල්ලී
ඇත. 𝐴𝐵 හා 𝐶𝐷 තිරසට එකම 𝛼 දකෝණයකින් ආනත දේ නේ හා 𝛽 යනු 𝐴 හි දී
2
𝐴𝐵 මත m%තිl%sයාදේ තිරසට ආනතිය නේ, tan 𝛼 = 3 tan 𝛽 බව දපන්වන්න.
(b).

රූප සටහදන් දපන්වා ඇති සැහැල්ලු රාමු සැකිල්ල සිරස් තලයක පිහිටන අතර 𝐴
ඔස්දසේ යන් සිරස් දර්ඛාව වටා සමමිතික දේ. එකම තිරස් මේටදේ ඇති 𝐵 හා 𝐶 හි
̂𝐸
වූ ආධාරක මත රාමු සැකිල්ල් සමතුලිතතාදේ පිහිටයි. 𝐷𝐵̂𝐴, 𝐷𝐴̂𝐵 හා 𝐴𝐷
දකෝණ පිළිදවලින් 15°, 30° හා 60° දවයි. 𝐴 ලක් Hදයන් 10𝑁 ක භාරයක්
එල්ලා ඇත්නේ, දබෝ අංකනය දයදීදමන් m%තHdබල රූප සටහනක් ඇඳ ඒ නයින්
5√3

𝐶𝐸 ෙණ්ඩට විශාලත්වය 2 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 15° 𝑁 වූ ආතතියක් ඇති බව දපන්වන්න.
අදනක් ෙඬු එක එකක m%තHdබලය , එය ආතතියක් දහෝ දතරපුමක් ෙැයි ෙක්වමින්,
නීර්ණය කරන්න.
07).
උස ℎ වූ ඒකාකාර ඝන ඍජු වෘත්තාකාර
දක්තුවක ගුරුත්ව දක්න්øය එහි ආධාරකදේ
1
සිට ℎ දුරකින් , එහි අක් ය මත වන බව
4
දපන්වන්න.
රූප සටහදනන්, උස 𝐻 හා ආධාරක අරය 𝑅 වූ
𝐴𝐵𝐶𝐷 ඒකාකාර ඝණ ඍජු වෘත්තාකාර 𝐸𝐴𝐵
දක්තුවක් හාරා ඉවත් කිරීදමන් පසුව ඉතිරි
දකොටස ෙැක්දවයි. එදසේ හෑරීදමන් ලැදබන 𝑆

වස්තුදේ ගුරුත්ව දක්න්øයට 𝐴𝐵 සිට ඇති දුර දසොයන්න.
ඒ නයින් , 𝑆 හි ගුරුත්ව දක්න්øය 𝐸 හි ඇත්නේ එවිට ℎ = (2 − √2 )𝐻 බව
දපන්වන්න.
𝜋

𝑆 වස්තුව තිරස සමග 𝛼 (< 2) දකෝණයක් සාෙන රළු තලයක් මත, 𝐷𝐶 ආධාරකය
තලය මත වන පරිදි තබා ඇත. 𝑆 ලිස්සීදමන් වැළැක්වීමට තරේ තලය රළු දවයි. 𝑆
හි ගුරුත්ව දක්න්øය 𝐸 හි ඇතැයි උපකල්පනය කරමින් 𝑅 > (√2 − 1)𝐻 tan 𝛼
නේ 𝑆 ඇෙ දනොවැදටන බව දපන්වන්න.
08)(a). සසේභාවී දලස දතෝරා ගන්නා ලෙ අයිතමයක් දෙෝ සහිත වීදේ
සේභාවීතාව 𝑃1 දේ. දෙෝ සහිත අයිතමයක දෙෝ යක් ඇති බව අනාවරණය කර
ගැනීදේ සේභාවීතාව 𝑃2 දේ. සසේභාවී දලස දතෝරා ගන්නා ලෙ අයිතමයක
දෙෝ යක් ඇති බව අනාවරණය කර ගැනීදේ සේභාවීතාව දසොයන්න. එවැනි
අයිතම තුනක් සසේභාවී දලස දතෝරා ගන්නා ලද්දද් යැයි සිතමු.
i.
අයිතම තුන අතදර් දෙෝ කිසිවක් අනාවරණය දනොවීදේ,
ii.
අයිතම දෙකක දෙෝ යන් අනාවරණය කර ගැනීදේ,
iii.
අඩු වශදයන් අයිතම දෙකකවත් දෙෝ යක් අනාවරණය කර
ගැනීදේ,
සේභාවීතාව දසොයන්න.
(b). 𝑋 හා 𝑌 අනාවැකි පළකරන්නන් දෙදෙදනකු එකිදනකට ස්වායක්ත දලස
කාලගුණය පුදරෝකථනය කරති. 𝑋 අනාවැකි පළ කරන්නා කාළගුණය නිවැදරදි
දලස පුදරෝකථනය කිරීදේ සේභාවීතාව 𝛼 ෙ , 𝑌 හි එම අගය 𝛽 ෙ දවයි. දෙන ලෙ
ෙවසක් සඳහා 𝑋 යහපත් කාළගුණයක් පුදරෝකථනය කළ අතර , 𝑌 අයහපත්
කාළගුණයක් පුදරෝකථනය කදළේය. 𝑋 නිවැදරදි වීදේ සේභාවීතාව දසොයන්න.
09)(a). එක්තරා කර්මාන්ත ශාලාවක දසේවකයින් 100 කදේ මාසික දේතනය
පිළිඹඳ දතොරතුරු පහත වගුදේ දී ඇත.
මාසික දේතනය (රුපියල්) දසේවකයින් ගණන
6 000
35
10 000
30
15 000
25
20 000
10
දමම දේතන වHdේතිදේ මධHනHය, මධHස්ථය හා මාතය දසොයන්න.

දසේවකයින් හතර දෙදනකු අතිකාල වැදඩහි දයදෙන්දන් නේ හා එක එදකකු
ඔහුදේ මාසික දේතනය රුපියල් 3750 කින් වැඩි කරගනු ලැදබ් නේ දමම
අගයන්දගන් කවරක් දවනස් දේ ෙ? ඔබදේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

(b). මිනිසුන් 200 ක දේ බර ආසන්න 𝑘𝑔 ට මනිනු ලැබ ඇත. ලබාගත් m%තිඵල
පහත වගුදේ දපන්වා ඇත.
බර (𝑘𝑔)
සඛHdතය
i.
ii.
iii.

45-54
24

55-64
50

65-74
58

75-84
35

85-94
21

95-100
12

මාත පන්තිය හඳුනාදගන වHdේතිදේ මාතය අගණනය කරන්න.
මධHස්ථ පන්තිය හඳුනාදගන වHdේතිදේ මධHස්ථය ආගණනය කරන්න.
වHdේතිදේ මධHනHය හා සේමත අපගමනය අගයන්න.

