Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව
අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2006 wfm%a,a
සංයුක්ත ගණිතය II

පැය තුනයි

01)(a). ඍජු පාරක සිටින මිනිදසක්, තමාදගන් යේ දුරක් ඉදිරිදයන් වූ
බස්නැවතුමක නිශ්චල්තාදේ සිට නියත ත්වරණයකින් ගමන් අරඹන බස් රථයක්
ෙකියි. ක්ෂණිකව, ඔහු බස් රථය පසුපස ඒකාකාර 𝑢 𝑚𝑠 −1 m%දේගයකින් දුව දගොස්
තත්පර 𝑇 කාලයක දී එයට යන්තමින් දගොඩවීමට සමත් දවයි. මිනිසා සහ බස් රථය
සඳහා m%දේග-කාල m%ස්තාර, එකම රූප සටහනක අඳින්න.
𝑢 සහ 𝑇 ඇසුදරන් බස් රථදේ ත්වරණයත්, බස් නැවතුදේ සිට මිනිසාදේ ආරේභක
දුරත් දසොයන්න.
(b). එකිදනක මීටර 𝑑 දුරකින් වූ ඍජු සමාන්තර ඉවුරු දෙකක් සහිත ගඟක ජලය
නියත 𝑢 𝑚𝑠 −1 m%දේගයකින් ගලයි. ජලයට සාදේක්ෂව 2𝑢 𝑚𝑠 −1 m%දේගයකින්
චලනය වන දබෝට්ටුවකට ඍජු ගමන් මගක් ඔස්දසේ එක ඉවුරක් 𝐴 ලක්ෂHයක සිට
අදනක් ඉවුදර් 𝐵 ලක්ෂHයක් දවත දගොස් ආපසු 𝐴 දවත පැමිණීමට අවශH දවයි.
උඩු ගං දිශාව සමග ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 එක්තරා 𝛼 සුළු දකෝණයක් සාෙන අතර , 𝐴 සිට 𝐵 ෙක්වා
ගමනට ගතවන කාලය , 𝐵 සිට 𝐴 ෙක්වා ගමනට ගතවන කාලය දමන් දෙගුණයක්
දවයි . 𝐴 සිට 𝐵 දවත ගමන සහ ආපසු ගමන සඳහා m%දේග ;%sදකෝණ ඇඳ
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i.

sin 𝛼 = √8 බව ෙ ,

ii.

𝐴 සිට 𝐵 දවත ගමදන් දී ඉවුරුවලට සාදේක්ෂව දබෝට්ටුදේ m%දේගදේ
3

විශාලත්වය 𝑢√2
බව ෙ දපන්වන්න.
කරන්න.

දබෝට්ටුව ගමන් දෙකට ගන්නා මුළු කාලය අදපෝහනය

02)(a). ස්කන්ධය M වූ සුමට කූඤ්ඤයක් , සුමට තිරස් දේසයක් මත නිසලව ඇත
. ආරේභදේදී , එහි තිරසට ආනතිය 𝛼 වූ තලය මත ස්කන්ධය m වූ අංශුවක්
සීරුදවන් තබනු ලැදේ.ගමHතා සංස්ථිති මූලධර්මය භාවිතදයන් දහෝ අන්
අයුරකින් දහෝ , කූඤ්ඤයට සාදේක්ෂව v m%දේගයක් අංශුව ලබා ගන්නා විට
𝑚𝑣 𝑐𝑜𝑠𝛼
කූඤ්ඤදේ m%දේගය 𝑀+𝑚 බව දපන්වන්න.
දමම දමොදහොදත්දී , කූඤ්ඤයට සවිකර ඇති අm%තHdස්ථ භාධකයක ගැටී , අංශුව
කූඤ්ඤයට සාදේක්ෂව නිශ්චල තාවට පැමිදනයි නේ , කූඤ්ඤදේ m%දේගයත්
දේසය මත ආදේගයත් දසොයන්න.
(b). සැහැල්ලු අවිතනH තන්තුවක් සුමට අචල කේපියක් උඩින් යයි. තන්තුදේ එක්
දකළවරක ස්කන්ධය M වූ බාල්දියක් සහ අදනත් දකළවරින් සමාන ස්කන්ධ
සහිත m%තිදතෝලකයක් ෙරයි. බාල්දිදේ තිරස් පතුල සමඟ u m%දේගදයන් ගැදටන
පරිදි , ස්කන්ධය m වූ කුඩා දබෝලයක් සිරස්ව අතහරිනු ලැදේ . m%තHdගති
𝑚(1+𝑒)𝑢
සංගුණකය e දේ නේ , 2𝑀+𝑚 m%දේගදයන් බාල්දිය චලනය වීමට පටන් ගන්නා
බව දපන්වා , තන්තුදේ ආතතිය දසොයන්න.
දබෝලදේත් බාල්දිදේත් පළමු සහ දෙවන ගැටුම අතර කාලය දසොයන්න.
03)(a). පහත රූපදේ ෙැක්දවන්දන් දක්න්øය
𝑂 අරය 𝑎 සහ දකෝණය 2(𝜋 − 𝛼) වූ වෘත්ත
චාපයක ආකාරදයන් නමන ලෙ 𝐴𝐵𝐶 සුමට
සිහින් නලයකි; දමහි 𝛼 සුළු දකෝණයක් දවයි.
𝐴, 𝐶 විවෘත්ත දෙදකළවර එකම තිරස් මට්ටදේ
තිදබන පරිදි, නළය සිරස් තලයක සවිකර ඇත.
නළය ඇතුලත පහත් ම 𝐵 ලක්ෂHදයහි අංශුවක්
තබා, නළය දිදේ, තිරස් 𝑢 m%දේගයකින්
m%ක්දෂේප කරනු ලැදේ. අංශුව , නළය දිදේ 𝐴
දකළවරට පැමිණ අනතුරුව නිෙහදසේ ගුරුත්වය
යටදත් m%ක්ශිේතයක් දලස චලිත වී , 𝐶 දකදළවරින් නැවත ඇතුල් දේ. අංශුව 𝐴
හි දී නලදයන් ඉවත් වන විට එහි m%දේගය දසොයා , 𝑢2 = 𝑔𝑎[2(1 +
cos 𝛼) + sec 𝛼] බව දපන්වන්න.
𝑎
තව ෙ, අංශුව ළඟාවන උපරිම උස 𝑂 ට ඉහළින් (cos 𝛼 + sec 𝛼) බවත්
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දපන්වන්න.
(b). දක්න්øය 𝑂 සහ අරය 𝑎 වූ අචල දගෝලයක පිටත සුමට පෘෂ්ඨය මත 𝐴
ලක්ෂHයක නිශ්චලතාදේ සිට 𝑃 අංශුවක් මුො හරිනු ලැදේ; දමහි 𝑂𝐴 , උඩු සිරස
සමග 𝛼 සුළු දකෝණයක් සාෙයි. 𝑃 අංශුව තවමත් දගෝලය මත තිබියදී , 𝑂𝑃 උඩු
සිරස සමග 𝜃 දකෝණයක් සාෙන විට 𝑎𝜃̇ 2 = 2𝑔(cos 𝛼 − cos 𝜃) බව දපන්වන්න.

𝑃 අංශුව දගෝලදයන් ඉවතට යන ලක්ෂHදයහි 𝜃 හි අගය දසොයන්න.
04)(a). විදුලි දුේරියක් 3000 𝑘𝑤 ජවයකින් l%sයා කරන අතර, සමතලා මාර්ගයක
160 𝑘𝑚ℎ−1 නියත දේගයක් පවත්වාදගන යයි. එහි චලිතයට m%තිදරෝධය
ගණනය කරන්න.
දුේරිදේ චලිතයට m%තිදරෝධය පළමු පරිදිම තිබිය දී දුේරිය පළමු ජවදයන්ම l%sයා
කරයි. දුේරිදේ ස්කන්ධය දටොන් 450 ක් බව දී ඇත්නේ, 70 ට 1 ක ආනතියක් සහිත
මාර්ගයක ඉහළට 60 𝑘𝑚ℎ−1 දේගයකින් ගමන් කරන විට දුේරිදේ ත්වරණය
දසොයන්න. [ ගුරුත්වජ ත්වරණය , 𝑔 = 9.8 𝑚𝑠 −2 ]
(b). ස්වාභාවික දිග 𝑙 සහ මාපාංකය 𝑚𝑔 වූ m%තHස්ථ තන්තුවක් එක් දකළවරක්
සුමට තිරස් දේසයක් මත , එක් ොරයක සිට 2𝑙 දුරකින් වූ අචල 𝑂 ලක්ෂHයකට
ඈඳා ඇත. තන්තුදේ අදනත් දකළවර , ස්කන්ධය 𝑚 වූ 𝑃 අංශුවකට ඈඳා ඇත.
සැහැල්ලු අm%තHස්ථ තන්තුවක් මගින් 𝑃 අංශුව , ස්කන්ධය 𝑚 වූ දෙවැනි 𝑄
අංශුවකට සේබන්ධ කර ඇත. ආරේභදේ දී 𝑂𝑃 = 𝑃𝑄 = 𝑙 දලස 𝑄 අංශුව දේසදේ
මට්ටදමන් 𝑥 ගැඹුරකින් පිහිටයි. යාන්;%sක ශක්ති සංස්ථිති මූලධර්මය දයදීදමන් ,
දහෝ අන් අයුරකින් දහෝ 𝑥2 = 𝜔2 [𝑙 2 − (𝑙 − 𝑥)2 ] බව දපන්වන්න. දමහි 𝜔2 =
𝑔
දවයි.
2𝑙
𝑝 අංශුදේ ඇතිවන සරල අනුවර්තී චලිතදයහි දක්න්øය සහ විස්තාරය දසොයන්න.
𝑙
2𝑔

𝑝 අංශුව, දේසදේ ොරයට ළඟාදවන 𝑡 = 𝜋√

දමොදහොදත් දී බව දපන්වා, එවිට

එහි දේගය දසොයන්න.
05)(a). 𝑎𝐹, 𝑏𝐹, 𝑎𝐹, 𝑏𝐹 හා 𝑐𝐹 බල පිළිදවලින් 𝐴𝐵𝐶𝐷 ඍජුදකෝණාi%යක
𝐵𝐴, 𝐵𝐶, 𝐷𝐶, 𝐷𝐴 පාෙ දිදේ සහ 𝐵𝐷 විකර්ණය දිදේ අකුරුවල අනුපිළිදවල
ෙැක්දවන දිශා ඔස්දසේ l%sයා කරයි. දමහි 𝑎 = 𝐴𝐵, 𝑏 = 𝐵𝐶 සහ 𝑐 = 𝐵𝐷 දවයි.
පද්ධතිය තනි බලයකට තුලH බව දපන්වා , එහි විශාලත්වය, දිශාව සහ l%sයා
දර්ඛාව දසොයන්න. අදනකුත් බල පළමු පරිදිම දනොදවනස්ව තිබිය දී 𝐷𝐴 දිදේ
l%sයා කරන බලය 2 𝑏𝐹 ෙක්වා වැඩි කදළේ නේ , අලුත් පද්ධතිය, 𝐶𝐷 දිදේ l%sයා
කරන 𝑎𝐹 බලයකට තලH වන බව දපන්වන්න.
(b). පහත ෙැක්දවන රූපදයහි 𝐴𝐵𝐶 යනු , සුමට දලස
සන්ධි කරන ලෙ 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐴 සැහැල්ලු ෙඬු තුනකින්
සමන්විත ;%sදකෝණාකාර රාමු සැකිල්ලකි. දමහි
𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 වන අතර, 𝐵𝐴̂𝐶 = 120° ක් දවයි. රාමු
සැකිල්ල, 𝐴𝐵 තිරස්ව, සිරස් තලයක පිහිටයි. එය, 𝐴 හි
දී සුමට නාෙැත්තකින් ආධාර කරනු ලැබ ඇති අතර, 𝐵
හි දී නිේටන් 100 ක් සහ 𝐶 හි දී නිේටන් 𝑤 භාර ෙරයි.

දබෝ අංකනය දයදීදමන m%තHdබල රූප සටහනක් ඇඳ, එමඟින් ආතති සහ දතරපුේ
දවන්දකොට ෙක්වමින් ෙඬුවල m%තHdබලත්, 𝑤 හි අගයත් දසොයන්න.
06). දිග 2𝑎 සහ බර 𝑤 වූ 𝐴𝐵 ඒකාකාර ඉණිමගක එක දකළවරක් වූ 𝐴 , රළු තිරස්
දගබිමක් සහ 𝐵 අදනක් දකදළවර රළු සිරස් බිත්තියකට එදරහිව තබා ඇත.
𝜋
ඉණිමදේ දෙදකළවදර්ම ඝර්ෂණ සංගුණකය 𝜇 දවයි. ඉණිමග දගබිමට 4
දකෝණයකින් ආනත වන අතර බර 𝑛𝑤 වූ කුඩා බළදලක් 𝐴 වලින් පටන්දගන
ඉණිමග දිදේ සීරුදවන් ඉහළට නගියි. ඉණිමදගහි සීමාකාරී සමතුලිත අවස්ථාදේ
𝑎
දී , බළලා ඉණිමග දිදේ 𝑛(1+𝜇2 ) [𝜇2 (1 + 2𝑛) + 2𝜇(1 + 𝑛) − 1] දුරක් නැග ඇති
බව දපන්වන්න.
1
1
තවදුරටත් , 𝜇 = 2 බව දී ඇති විට , 𝑛 < 4 නේ , ඉණිමග ලිස්සා යාමට දපර ,
බළලාට එහි මුදුනට ළඟාවිය හැකි බව දපන්වන්න.
1
𝑛 = නේ කුමක් සිදුදවයි ෙ ?
4

07). රූපදේ ෙැක්දවන වස්තුව , දක්න්øය 𝑂
සහ අරය 𝑎 වූ ඒකාකාර ඝන අර්ධ දගෝලයකින්
සහ දපොදු ආධාරකදයහි දී ෙෘඩ දලස බද්ධ
කරන ලෙ, ආධාරකදේ අරය 𝑎 සහ උස ℎ වූ, එම
ඝනත්වයම ඇති ඒකාකාර ඝන ඍජු
වෘත්තාකාර දක්තුවකින් සමන්විත දේ.
දක්තුදේ සහ අර්ධ දගෝලදේ ස්කන්ධ දක්න්ø
වලට 𝑂 සිට දුර , අනුකලනය මඟින් දසොයන්න.
ඒ නයින්, සංයුක්ත වස්තුදවහි ස්කන්ධ
දක්න්øය 𝑂 සිට

|ℎ 2 −3𝑎 2 |
4(ℎ+2𝑎)

දුරකින් පිහිටින බව

දපන්වන්න.
සංයුක්ත වස්තුව ස්වකීය සමමිතික අක්ෂය සිරස් වන පරිදි, අර්ධදගෝලාකාර
පෘෂ්ඨය රලු තිරස් දගබිමක් මත තබා ඇත. එය , සමමිතික අක්ෂය සිරස සමග කුඩා
දකෝණයක් සාෙන පරිදි , දමම සමතුලිත පිහිටීදමන් යන්තේ විස්ථාපනය කරනු
ලැදේ.
ℎ > √3𝑎 දවයි නේ වස්තුව ඇෙ වැදටන බව දපන්වන්න.
i.
ℎ < √3𝑎 ,
ii.
ℎ = √3𝑎
නේ කුමක් සිදුදේ ෙ?

08)(a). X හා Y යනු S නියැදි අවකාශයට අයත් m%භින්න සිද්ධි දෙකකි. පහත
ෙැක්දවන එක් එක් m%කාශනදයහි අෙහස් දකදරන්දන් කුමක් ෙැයි පහැදිලිව m%කාශ
කරන්න.
i.
X හා Y සිද්ධි නිරවදශේෂ දවයි
ii.
X හා Y සිද්ධි අදනHdනH වශදයන් බහිෂ්කාර දේ
iii.
X හා Y සිද්ධි ස්වායත්ත දවයි.
A හා B යනු S අවකාශදේ නිරවදශේෂ සහ අදනHdනH වශදයන් බහිෂ්කාර සිද්ධි
2
දෙකකි. 𝑃(𝐴) = 5 දවයි නේ 𝑃(𝐵) දසොයන්න.
1

C යනු , A හා C ස්වායක්ත වූ සහ 𝑃(𝐶) = 2 වන පරිදි වූ, S අවකාශදේ තුන්වන
̅
සිද්ධියකි 𝐴̅ සහ 𝐶̅ මගින් පිළිදවලින් A හා C හි අනුපූරක සිද්ධ් ෙැක්දවයි. 𝐵̅ සහ 𝐷
මගින් පිළිදවලින් B හා D හි අනුපූරක සිද්ධි ෙැක්දවයි.
i.
𝑃(𝐴 ∩ 𝐶) ගණනය කරන්න.
ii.
𝑃(𝐴 ∪ 𝐶) දසොයා 𝑃(𝐴̅ ∩ 𝐶̅ ) අදපෝහනය කරන්න.
iii.
𝐴̅ සහ 𝐶̅ ස්වායක්ත දේ ෙ? ඔබදේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.
1

D යනු , B සහ D අදනHdනH වශදයන් බහිස්කාර වූ සහ 𝑃(𝐷) = 5 වන පරිදි වූ ,
̅ අදනHdනH වශදයන් බහිස්කාර දවයි
S අවකාශදේ හතරවන සිද්ධියකි 𝐵̅ සහ 𝐷
ෙ? ඔබදේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.
(b). රජදේ දසේවකදයක් , එක්තරා දිනක දී, කාරදයන්, බසදයන් දහෝ දුේරිදයන්
1
1 2
රාජකාරියට යෑදේ සේභාවීතා පිළිදවලින් 10 , 5 සහ 2 දවයි. දමම ගමනාගම l%ම
1 1

3

මගින් පමා වී වැඩට යාදේ සේභාවීතා පිළිදවලින් 5 , සහ දවයි. දමම දිනදේ
2
10
දී ඔහු පමා වූදේ නේ , දේස් m%දේයය භාවිතදයන් ඔහු දුේරිදයන් ගමන් කර තිබීදේ
සේභාවීතාව ගණනය කරන්න.
09)(a). 𝜇 හා 𝜎 මගින් {𝑥𝑖 ; 𝑖 = 1,2,3 … 𝑛} අගය කුලකදයහි , පිළිදවලින්
මධHනHය සහ සේමත අපගමනය ෙක්දේ යැයි ගනිමු. පහත ෙැදවන එක් එක් අගය
කුලකදයහි මධHනHය සහ සේමත අපගමනය දසොයන්න.
i.
{𝑥𝑖 + 𝛼 ; 𝑖 = 1,2,3 … 𝑛} ; දමහි 𝛼 නියතයකි.
ii.
{𝛽𝑥𝑖 ; 𝑖 = 1,2,3 … 𝑛} ; දමහි 𝛽 නියතයකි.
ඉහත m%තිඵල භාවිතදයන් , {2𝑥𝑖 + 3 ; 𝑖 = 1,2,3 … 𝑛}
මධHනHය සහ සේමත අපගමනය දසොයන්න.

අගය කුලකදයහි

(b). 3, 6, 9, 12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 𝑥, 𝑦 සංඛHd දෙොලදහේ මාතය 6 ෙ මධHනHය 8
ෙ දවයි.
i.
𝑥 හා 𝑦 හි අගය සහ
ii.
ඉහත සංඛHd දෙොලදහේ මධHස්ථය
දසොයන්න.
ෙැන්, 8 − 𝑘, 8, 8 + 𝑘 අතිදර්ක සංඛHd තුනක් ඇතුළත් කළ විට , සංඛHd පහලදේ
විචලතාව 12 බව දපදන්, 𝑘 දසොයන්න.

