Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව
අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2007 අදගෝස්තු
සංයුක්ත ගණිතය II

පැය තුනයි
1

01)(a).
නිශ්චලතාදේ සිට ගමන් අරඹන දුේරියක් 3 𝑚𝑠 −2 ඒකාකාර
ත්වරණයකින් ඍජු මාර්ගයක චලනය වී 𝑣 𝑚𝑠 −1 m%දේගයක් ලබා ගනියි. ඊලඟට,
එය 𝑣 ඒකාකාර m%දේගදයන් යේ කාල m%dන්තරයක් තුළ චලනය දවයි. අවසානදේ
දී, දුේරිය 1 𝑚𝑠 −2 ඒකාකාර මන්ෙනයකින් චලනය වී නිශ්චලතාවයට පැමිදේ.
ගතවූ මුළු කාලය මිනිත්තුවක් වන අතර ගමන් කළ මුළු දුර මීටර 432 ක් දවයි.
දුේරිදේ චලිතය සඳහා m%දේග කාල m%ස්ථාරයක් ඇඳ 𝑣 හි අගය දසොයන්න.
(b). දමෝටර් දබෝට්ටුවක් 𝑢 𝑘𝑚ℎ−1 නියත m%දේගදයන් උතුරු දිශාවට ගමන්
කරන නැවක් ෙකියි. ෙකින දමොදහොදත් දී , පිළිදවලින් නැදගනහිර සහ උතුර
දිශාවලට වූ 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 කාටිසීය අක්ෂ අනුබද්ධදයන් නැදවහි ඛේඩාංක (6𝑑, 2𝑑)
දවයි; දමහි 𝑂 මූලය දබෝට්ටුදවහි ගනු ලබන අතර, දුර 𝑘𝑚 වලින් මනිනු ලැදේ.
දබෝට්ටුව, නැව හමුවීම සඳහා, ක්ෂණිකව නැදගනහිදරන් උතුරට 𝛼 සුළු
දකෝණයක් සාෙන දිශාවට 𝑣 𝑘𝑚ℎ−1 නියත m%දේගදයන් ගමන් අරඹයි. 𝛼 =
3
𝑡𝑎𝑛−1 (4) බව දී ඇත්නේ, නැවට සාදේක්ෂව දබෝට්ටුදවහි දපත අඳින්න. ඒ නයින්
, 𝑢 ඇසුදරන් 𝑣 හි අගය දසොයා, හමුවීමට ගතවන කාලය පැය

5𝑑
2𝑢

බව දපන්වන්න.

02)(a). සැහැල්ලු අවිතනH තන්තුවක් දසෝපානයක සිවිලිමකට සවිකරන ලෙ
සැහැල්ලු සුමට කේපියක් උඩින් යන අතර තන්තුදේ දෙදකළවර ස්කන්ධය m සහ
km (k > 1) වූ අංශු ෙරයි . දසෝපානය F නියත ත්වරණයකින් සිරස්ව ඉහලට චලනය
වීමට සලස්වනු ලබන අතර , එම දවලාදේම අංශු නිසලතාදවන් මුොහරිනු ලැදේ.
දසෝපානයට සාදේක්ෂව එක් එක් අංශුදේ ත්වරණය දසොයා , තන්තුදේ ආතතිය
2𝑘𝑚
[(𝑘+1)] (𝑔 + 𝑓) බව දපන්වන්න. වඩා බර අංශුව නිශ්චලතාදේ තිදබන පරිදි F හි
අගය දසොයන්න.

(b). ස්කන්ධය m හා 2m වූ කුඩා සුමට දගෝල දෙකක් දිග 2a වූ සැහැල්ලු අේතනH
තන්තුවකින් සේභන්ධ කර ඇත .තන්තුදේ මධH ලක්ෂHය අචල තිරස් දිග කූරකට
ගැට ගසා තන්තුදේ දකොටස් දෙක ඇදී තිරස්ව තිදබන පරිදි දගෝල දෙක
එකිදනකට 2a දුරින් අල්වා තබනු ලැදේ. දගෝල දෙක ෙැන් නිශ්චල තාදේ සිට
එකවර මුො හරිනු ලැදේ. පළමු ගැටුදමන් වඩා බර දගෝලය නිශ්චල වන බව දී
ඇත්නේ m%තHdගති සංගුණකය දසොයන්න. තවෙ;
I.
දෙවැනි ගැටුදමන් වඩා සැහැල්ලු දගෝලය නිශ්චල වන බවත් ,
II.
ගැටුේ ලක්ෂHය පිහිටි මට්ටදේ විභව ශක්තිය ශුනH දේ නේ , දෙවැනි හා
𝑚𝑔𝑎
දතවැනි ගැටුම අතර දී පද්ධතිදේ මුලු යාන්;%sක ශක්තිය 2 බව
දපන්වන්න.
03). 𝑂 දක්න්øය සහ 𝑎 අරය සහිත සුමට දගෝලයක්, දේසයක තිරස් පෘෂ්ඨය මතට
සවිකර ඇත. සුමට 𝑃 අංශුවක් දගෝලදයහි පිටත පෘෂ්ඨදයහි 𝐴 ලක්ෂHයක තබනු
ලැදේ; දමහි 𝑂𝐴, උඩු සිරස සමග 𝛼 සුළු දකෝණයක් සාෙයි. අංශුව නිශ්චලතාවදේ
සිට මුො හරිනු ලැදේ.
i.

ii.

𝑂𝑃, උඩු සිරස සමග 𝜃 දකෝණයක් සාෙන විට , අංශුව තවමත් දගෝල
පෘෂ්ඨය සමග ස්පර්ශ වී ඇත්නේ 𝑎𝜃̇ 2 = 2𝑔(cos 𝛼 − cos 𝜃) බව
දපන්වන්න.
දගෝලය සහ අංශුව අතර m%තිl%sයාදේ විශාලත්වය දසොයන්න.

iii.

දේසදේ පෘෂ්ඨදේ සිට 𝑎 (1 + 3 cos 𝛼) උසක දී, අංශුව දගෝලදයන්

iv.

2

ඉවතට යන බව දපන්වන්න.
දගෝලදේ සිරස් විශ්කේභදේ සිට , අංශුව දේසදේ වදින ලක්ෂHයට දුර
3
4

d යයි ගනිමු. cos 𝛼 = යැයි දී ඇති විට d දසොයන්න.
04). ස්වාභාවික දිග 𝑙 වූ සැහැල්ලු m%තHස්ථ තන්තුවක එක් දකදළවරක් 𝑂 අචල
ලක්ෂHයකට සේබන්ධ කර ඇති අතර , අදනක් දකළවර ස්කන්ධය 𝑚 වූ අංශුවකට
සේබන්ධ කර ඇත. අංශුව සමතුලිතව එල්ලී තිදබන විට, තන්තුදේ දිග
තන්තුදේ m%තHස්ථ මාපාංකය දසොයන්න.

3𝑙
2

දවයි.

අංශුව, ස්වකීය සමතුලිත පිහිටීදේ සිට 𝑎 දුරක් සිරස්ව පහළට ඇෙ, එහි සිට
නිශ්චලතාදවන් මුො හරිනු ලැදේ. සමතුලිත පිහිටීදේ සිට 𝑎 දුරක් සිරස්ව පහළට
ඇෙ, එහි සිට නිශ්චලතාදවන් මුො හරිනු ලැදේ. සමතුලිත පිහිටීදේ සිට පහළට
මනින ලෙ, අංශුදේ විස්ථාපනය, 𝑡 කාලදේදී , 𝑥 දේ. තන්තුව අදී තිදබන තාක් කල්
සමතුලිත පිහිටීදේ සිට පහළට මනින ලෙ, අංශුදේ විස්ථාපනය, 𝑡 කාලදේ දී , 𝑥

𝑑2 𝑥

දවයි. තන්තුව ඇදී තිදබන තාක් 𝑑𝑡 2 + 𝜔2 𝑥 = 0 බව දපන්වන්න; දමහි 𝜔2 =
දවයි.
i.

2𝑔
𝑙

𝑙

𝑎 < 2 අවස්ථාදේදී සිදුවන චලිතදේ කාලාවර්ථය සහ විස්තාරය
දසොයන්න.

ii.

𝑙

𝑎 = 2 + 𝑏 , (𝑏 > 0) අවස්ථාදේ දී තන්තුව පළමුවරට බුරුල්වීමට
𝑙

𝑙
)]
𝑙+2𝑏

ගන්නා කාලය √2𝑔 [𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 −1 (
{

𝑑2𝑥
𝑑𝑡 2

බව දපන්වන්න.

+ 𝜔2 𝑥 = 0

04)(a). 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 යනු දක්න්øය 𝑂 සහ පැත්තක දිග මීටර 𝑎 වූ සවිධි ෂඩාi%යකි.
නිේටන්, 𝑝, 2𝑝, 3𝑝, 4𝑝, 5𝑝 බල පහක් පිළිදවලින් 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, 𝐷𝐸, 𝐸𝐹 පාෙ දිදේ
අකුරු පිළිදවලින් ෙැක්දවන දිශා ඔස්දසේ l%sයා කරයි. 𝐴𝐹𝑂 ;%sදකෝණදයහි
𝐴𝐹, 𝐹𝑂, 𝑂𝐴 පාෙ දිදේ l%sයා කරන නිේටන් 𝑄, 𝑅, 𝑆 අලුත් බල තුනක් පද්ධතියට
එකතු කරනු ලැදබයි.
සංයුක්ත පෙධතිය,
i.
ii.

සමතුලිත වන පරිදි,
ඝූර්ණය , 𝐴𝐵𝐶 අතට 𝑃𝑎 √3 𝑁𝑚 වූ යුේමයකට තලH වන පරිදි. 𝑄, 𝑅, 𝑆
හි අගයන් , 𝑝 ඇසුදරන් දසොයන්න.

(b). දිග 𝑎 සහ බර 𝑊 වූ ඒකාකාර ෙේඩක්, අරය 𝑎 වූ අර්ධ දගෝලාකාර රළු
පා;%යක් තුළ, සිරස් තලයක, නිශ්චලව තිදබයි. ෙේඩ තිරසට 𝜃 දකෝණයකින්
ආනතව සීමාකාරී සමතුලිතතාදේ තිදබන අතර , ඝර්ෂණ සංගුණකය 𝜇(< √3)
දවයි. ෙේඩ පහළ දකළවර දී m%තිl%sයාව

𝑊 cos 𝜃
√3−𝜇

බව දපන්වා, ඉහළ දකළවරහි දී

m%තිl%sයාව දසොයන්න.
ඒ නයින්, tan 𝜃 =

4𝜇
3−𝜇2

බව දපන්වන්න.

05)(a). 𝐴𝐵𝐶𝐷 දරොේබසයක් සාො ඇත්දත් එක එකක දිග 2𝑎 සහ බර 𝑊 වූ සමාන
ඒකාකාර ඳඩු හතරක්, ඒවාදේ දකළවරවලින් නිෙහස් දලස සන්ධි කිරීදමනි.
දරොේබසය 𝐴 සංධිදයන් එල්ලා ඇති අතර, එහි හැඩය පවත්වා ගනු ලබන්දන් දිග
2𝑎 𝑠𝑖𝑛𝛼 වූ සැහැල්ලු ෙේඩක් මගින් 𝐵𝐶 සහ 𝐶𝐷 හි මධH ලක්ෂH යා
කිරීදමනි.සැහැල්ලු ෙේදේ දතරපුම 4𝑊 𝑡𝑎𝑛𝛼 බව දපන්වා, 𝐶 සන්ධිදේ
m%තිl%sයාව දසොයන්න.

(b). රූපදයහි ෙැක්දවන පරිදි රාමු සැකිල්ලක් සමාන දිගින් යුතු සැහැල්ලු ෙඬු හතක්
නිෙහස් දලස සන්ධිකර සාො ඇත. 𝐴
සහ 𝐵 සුමට ආධාරක මත නිසලව
ඇති අතර 𝐷 හි දී 𝑊 − 𝑤 සහ 𝐶 හි දී
𝑤 භාර ෙරයි. 𝐴 හි දී රාමු සැකිල්ල මත

m%තිl%sයාව
දපන්වන්න.

𝑝=

3𝑊
4

−

𝑤
2

බව

𝑊 > 2𝑤 බව දී ඇත්නේ, දබෝ
අංකනය දයදීදමන් සුදුසු m%තHdබල රූප සටහනක් ඇඳ , 𝐴𝐸, 𝐷𝐸 සහ 𝐷𝐶 ෙඬුවල
m%තHdබල දසොයන්න. ඒවා ආතති ෙ, දතරපුේ ෙ , යැයි ෙක්වන්න. 𝐷𝐶 හි m%තHdබලය
𝑤 දගන් ස්වායක්ත බව දපන්වන්න.
07). ශීර්ෂය 𝑂 අඩ සිරස් දකෝණය 𝛼 සහ උස ℎ වූ , ආධාරකය රහිත කුහර
දක්තුවක් ඒකක වර්ගඵලයක ස්කන්ධය 𝜌 වූ ඒකාකාර තුනී දලෝහ තහඩුවකින්
තනා ඇත. එහි ස්කන්ධය 𝜋𝜎ℎ2 sec 𝛼 tan 𝛼 බව දපන්වා, එහි ස්කන්ධ දක්න්øය
පිහිටීම දසොයන්න.
එම වර්ගඵලදේ ම දලෝහ තහඩුවකින් සෑදී දක්න්øය 𝐵 සහ අරය ℎ tan 𝛼 වූ
ඒකාකාර වෘත්තාකාර තැටියක ඉහත දක්තුදේ ආධාරකය දලස, ෙැන් සවිකරනු
ලැදේ. සංයුක්ත වස්තුදවහි ස්කන්ධ දක්න්øයට , 𝑂 සිට දුර
දපන්වන්න.

2
3

ℎ( sec 𝛼+tan 𝛼)
sec 𝛼+tan 𝛼

බව

සංයුක්ත වස්තුව, අධාරකදේ ොරදේ පිහිටි 𝐴 නේ ලක්ෂHයකින් එල්ලනු ලැදේ.
1

𝐴𝑂 සහ 𝐴𝐵 යටිඅත් සිරස සමග සමාන දකෝණ සාෙයි නේ sin 𝛼 = බව
3
දපන්වන්න.
08)(a). 𝐴 සහ 𝐵 යනු සිද්ධි දෙකක් යැයි ගනිමු. 𝐵 දී ඇති විට 𝐴 හි අසේභාවH
සේභාවීතාව වන 𝑝(𝐴|𝐵) අර්ථ ෙක්වන්න.
i.
ii.

𝑝(𝐴|𝐵) = 0
𝑝(𝐴|𝐵) = 𝑝𝑝(𝐴)

වන විට 𝐴 සහ 𝐵 අතර සේබන්ධතාව m%කාශ කරන්න.
(b). ේමල්, නිමල් හා පියල් නේ යාලුදවෝ තිදෙදනක් දිවා ආහාර පැකට්ටුවක් මිල
දී ගැනීම සඳහා ආපන ශාලාවක් දවත යයි. මස් දහෝ මාලු දහෝ එළවලු සමඟ බත්
පැකට්ටුවක් ආපන ශාලාදේ ඇත. මස් අනුභව දනොකරන විමල් මාලු දහෝ එළවලු

සමග බත් පැකට්ටුවක් මිලදී ගැනීම තීර්ණය කිරීම සඳහා සාධාරණ කාසියක් උඩ
ෙමයි. දමය නිරීක්ෂණය කරන නිමල් ෙ, මස් හා මාලු අතර තීර්ණය කිරීම සඳහා
සාධාරණ කාසියක් උඩ ෙමයි. පියල් එළවලු පැකට්ටුවක් දහෝ අදනත් දෙවර්ගදයන්
පැකට්ටුවක් තීර්ණය කිරීම සඳහා සාධාරණ කාසියක් උඩ ෙමයි. දෙවනුවට කියූ
අවස්ථාදේදී ඔහු මස් හා මාලු අතර තීර්ණය කිරීම සඳහා නැවතත් කාසිය උඩ ෙමයි.
i.
ii.
iii.
iv.

විමල් හා නිමල් එකම වර්ගදේ පැකට්ටුවක් මිලට ගැනීදේ,
නිමල් හා පියල් එකම වර්ගදේ පැකට්ටුවක් මිලට ගැනීදේ,
ඔවුන් තිදෙනාම එකම වර්ගදේ පැකට්ටුවක් මිලට ගැනීදේ,
විමල්, නිමල් හා පියල් දවනස් වර්ගවල පැකට්ටු මිලට ගැනීදේ,

සේභාවීතාව දසොයන්න.
(c). සිසුදවකු බහුවර්ණ පරීක්ෂණයකට දපනී සිටින අතර එක් එක් m%ශ්නයට
නිවැදරදි පිළිතුරු එකක් පමණක් සහිත විය හැකි පිළිතුරු 5ක් තිදේ. සිසුවා පිළිතුර
ෙන්දන් නේ ඔහු නිවැදරදි පිළිතුර දතෝරා ගනියි. එදසේ දනොමැති විට ඔහු විය හැකි
පිළිතුරු 5 අතුදරන් එකක් සසේභාවී දලස දතෝරා ගනී. m%ශ්න අතුරින් 70% කට
නිවැදරදි පිළිතුර සිසුවා ෙනී යයි සිතමු.
i.
ii.

දෙන ලෙ m%ශ්නයකට සිසුවා නිවැදරදි
පිළිතුර දතෝරාගැනීදේ
සේභාවීතාව දසොයන්න.
m%ශ්නයකට සිසුවා නිවැදරදි පිළිතුර දතෝරාදගන ඇත්නේ ඔහු පිළිතුර
ෙැන සිටීදේ අසේභාවH සේභාවීතාව දසොයන්න.

09)(a). ගාලු පාර ඔස්දසේ දකොළඹ දෙසට ධාවනය වන දපෞද්ගලික බස්රථ වල
දේගය පැයට ආසන්න කිදලෝමීටරයට කළුතර පාලම අසලදී නිරීක්ෂණය කරන
ලදි. රැස්කරන ලෙ ෙත්ත පහත වගුදේ ෙක්වා ඇත.
පන්ති m%dන්තරදේ මැෙ අගය
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10

වHdේතිදේ මධHස්ථය 49.5 හා මාතය 55 දවයි නේ, දී දනොමැති සංඛHdත දෙක
නිමානය කරන්න. ඒ නයින්, වHdේතිදේ මධHනHය සහ විචලතාව දසොයන්න.
(b). සංඛHd 12ක් අඩංගු කුලකයක සංඛHdවල මධHනHය 4 හා සේමත අපගමනය
2 දේ. සංඛHd 20 ක් අඩංගු දෙවැනි කුලකයක සංඛHdවල මධHනHය 5 හා සේමත
අපගමනය 3 දේ. සංඛHd 32 ම අඩංගු සංයුක්ත කුලකදේ මධHනHය හා සේමත
අපගමනය දසොයන්න.

