Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව
අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2008 අදගෝස්තු
සංයුක්ත ගණිතය II

පැය තුනයි

01)(a). දුේරියක් ඍජු මාර්ගයක, ඒකාකාර 𝑣 𝑘𝑚ℎ−1 m%දේගදයන් සාමානHදයන්
ගමන් කරයි. මාර්ගදයහි ඉදිරි අලුත්වැඩියාවක් නිසා දුේරිය 𝑑𝑘𝑚 දුරක් ඒකාකාර
මන්ෙනදයන් දගොස් 𝑢 𝑘𝑚ℎ−1 ෙක්වා m%දේගය අඩුකර ගනී. ඊළඟට දුේරිය
ඒකාකාර 𝑢 m%දේගදයන්, මාර්ගදේ අලුත්වැඩියා දකදරන 2𝑑 𝑘𝑚 දුර චලනය
දේ. අනතුරුව, 3𝑑 𝑘𝑚 දුරක් ඒකාකාර ත්වරණදයන් චලනය වී, එය 𝑣 m%දේගය
නැවත ලබා ගනී. දුේරිදේ චලිතය සඳහා m%දේග-කාල m%ස්තාරය අඳින්න.
මාර්ගය අලුත්වැඩියාව නිසා අපදත් යන කාලය, දුේරිදේ සාමානH චලිතය සමග
2𝑑 (𝑣−𝑢)(𝑣+3𝑢)
බව දපන්වන්න.
සැසඳීදේදී පැය
𝑢𝑣(𝑢+𝑣)
(b). සුළඟට සාදේක්ෂව දේගය 𝑣 𝑘𝑚ℎ−1 වන දහලිදකොේටරයක්, පාෙයක දිග
𝑎 𝑘𝑚 වූ 𝐴𝐵𝐶𝐷 සමචතුරi% ගුවන් පථයක අකුරු පිළිදවල මඟින් ෙැක්දවන අතට
පියාසර කරයි. 𝐴𝐵 පාෙය සමග 𝜃 සුළු දකෝණයක් සාෙන දිශාවකට ඒකාකාර
𝑤(< 𝑣)𝑘𝑚ℎ−1 m%දේගදයන් සුළඟක් හමයි. දපදතහි ශීර්ෂ වටා හැරීදේ දී කාලය
අපදත් දනොයන බව උපකල්පනය කර, m%දේග ;%sදකෝණ ඇඳ, 𝐴 සිට 𝐵 ෙක්වා
2𝑎√𝑣 2 −𝑤 2 𝑠𝑖𝑛2 𝜃

ගතවන කාලදයත්, 𝐶 සිට 𝐷 ෙක්වා ගතවන කාලදයත් එකතුව පැය
𝑣 2 −𝑤 2
බව දපන්වන්න.
ඒ නයින් , පූර්ණ දපත සඳහා ගන්නා මුළු කාලය 𝑇 දසොයා, 𝑇 උපරිමයක් වන 𝜃 හි
අගය දසොයන්න.
02)(a). ස්කන්ධය M වූ සුමට කූඤ්ඤයක් සුමට තිරස් දේසයක් මත නිසලව ඇත.
ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් කූඤ්ඤදේ තිරසට 𝛼 ආනතියක් සහිත මුහුණතක් මත තබා
මුහුනදත් වැඩිතම බෑවුේ දර්ඛාවක් දිදේ ඉහලට v m%දේගදයන් m%ක්දෂේපණය
කරනු ලැදේ. කූඤ්ඤදේ ත්වරණදයහි විශාලත්වය සහ කූඤ්ඤයට සාදේක්ෂව
අංශුදේ ත්වරණදේ විශාලත්වය නියත අනුපාතයකින් යුක්ත වන බව දපන්වන්න.
අංශුව

2𝑣(𝑀+𝑚𝑠𝑖𝑛2 𝛼)
(𝑀+𝑚)𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼

කාලයකට පසුව කූඤ්ඤය මත අංශුදේ අරේභය ලක්ෂHය

දවත ආපසු පැමිදණන බව තව දුරටත් දපන්වන්න.

(b). සමාන අරයන් සහිත ස්කන්ධ පිළිදවලින් a,b,c වූ A,B,C කුඩා සුමට දගෝල
තුනක් එම පිළිදවලට සුමට තිරස් දේසයක් මත දවන් දවන්ව තබා ඇත්දත්
ඒවාදේ දක්නø එකම සරල දර්ඛාවක පිහිටින දලසය. දක්නø දර්ඛාව දිදේ u
m%දේගදයන් A දගෝලය m%ක්දෂේපණය කරනු ලබන්දන් B හි ගැදටන පරිදිය
.ඊලඟට B දගෝලය C හා ගැදටයි.එක් එක් දගෝල යුගලය සඳහා m%තHdගති
සංගුණකය e දේ. C ඉවතට චලනය වන m%දේගය

(1+𝑒)2 𝑢
𝑏
𝑎

𝑐
𝑎

(1+ )(1+ )

බව දපන්වන්න.

පිළිවලින් පළමු හා දෙවන ගැටුේ වලින් පසු A හා B නිසල වන බව තවදුරටත් දී
ඇත්නේ a : b : c අනුපාතය දසොයා පද්ධතිදේ ඉතිරි චාලක ශක්තිය මුල් අගදයන්
භාගයක් දලස m%කාශ කරන්න.
𝑎

03). දක්න්øය 𝑂 සහ අරය 𝑎 වූ අචල සුමට දගෝලීය කදබොලක 4 දුරක් 𝑂 ට ඉහළින්
වූ තිරස් තලදයන් කැදපන උඩ දකොටස ඉවත් කිරීදමන් පා;%යක් සාො ඇත.
𝑃 අංශුවක් පා;%දේ ඇතුලත පහත් ම ලක්ෂHදේ සිට 𝑢 දේගයකින් තිරස් ව
m%ක්දෂේපණය කරනු ලැදේ.
i.
𝑂𝑃 උඩු සිරස සමග 𝜃 දකෝණයක් සාෙන විට අංශුදේ දේගය සහ
පා;%යත් අංශුවත් අතර m%තිl%sයාදේ විශාලත්වයත් දසොයන්න.
11𝑔𝑎
ii.
𝑢2 > 4 බව දී ඇත්නේ, අංශුව පා;%දේ ොරය හැර යන බව
දපන්වන්න.
13𝑔𝑎
iii.
𝑢2 > 2 බව දී ඇත්නේ, අංශුව පා;%දේ ොරය හැර ගිය පසුව ගුරුත්වය
යටදත් සිදුවන නිෙහස් චලිතදේදී, අංශුව පා;%ය ඇතුලට දනොවැදටන
බවත් දපන්වන්න.
04). ස්වාභාවික දිග 𝑙 වූ සැහැල්ලු m%තHස්ථ තන්තුවක එක් දකදළවරක් අචල 𝑂
ලක්ෂHයකට ඈඳා ඇති අතර , අදනක් දකදළවදරහි පිළිදවලින් ස්කන්ධ 𝑚 සහ
3𝑚 වූ 𝑃 සහ 𝑄 අංශු දෙකක් , තන්තුව 𝑙 + 4𝑎 දිගකට විස්තීරණය කරමින්
සමතුලිතතාදේ එකට එල්දලයි. 𝑄 අංශුව ක්ෂණිකව ඉවතට වැදටයි. 𝑡 කාලයකට
පසුව තන්තුදේ දිග 𝑙 + 𝑥 දවයි. නේ, 𝑥 > 0 සඳහා
සමීකරණය ලබා ගන්න.

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

𝑔
𝑎

+ (𝑥 − 𝑎) = 0

ඉහත සමීකරණදේ විසඳුම 𝑥 = 𝑎 + 𝑏 sin 𝜔𝑡 + 𝑐 cos 𝜔𝑡 බව දී ඇත්නේ, 𝑏 හා 𝑐
𝑔
නියතවල අගයන් දසොයන්න දමහි 𝜔2 = දවයි.
𝑎
𝑃 අංශුව, ආරේභක පිහිටිදමන් ඉහළට ළඟාවන උපරිම උස දසොයා, එම උසට
𝑔

ළඟාවීමට ගතවන කාලය √𝑎 {𝜋 − 𝛼 + 2√2} බව දපන්වන්න; දමහි 𝛼 යනු
1

cos−1 (3) සුළු දකෝණයයි.

05)(a). බර 𝑊 වූ ඒකාකාර ඝණ අර්ධ දගෝලයක්, තිරසට 𝛼 දකෝණයකින් ආනත
රළු තලයක් මත වl% පෘෂ්ඨය පිහිටින් දසේ තබා ඇත. එහි තල මුහුණදත් පරිදිදයහි
ලක්ෂHයක 𝑤 කුඩා භාරයක් තැබූ විට, තල මුහුණත තිරස්ව, අර්ධදගෝලය සීමාකාරී
𝑤
= tan 𝛼 වන
සමතුලිතතාදේ පිහිටයි. ඝර්ෂණ සංඝුණකය 𝜇 නේ 𝜇 =
√𝑊(𝑊+2𝑤)

බව දපන්වන්න.
(b). අරය 𝑎 වූ 𝐻 සුමට කුහර ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක් , එහි අක්ෂය තිරස්ව සවිකර
𝑎

ඇත. එක එකක අරය 𝑏 (< 2 ) සහ බර 𝑊 වූ A සහ B සමාන සුමට ඒකාකාර ඍජු
වෘත්ත සිලින්ඩර දෙකක් සමමිතිකව 𝐻 ඇතුලත තබා ඇත්දත්, ඒවාදේ අක්ෂ 𝐻 හි
අක්ෂයට සමාන්තරව, සමතුලිතව තිදබන පරිදි ය . 𝐴 සහ 𝐵 අතර m%තිl%sයාව
𝑏𝑊
බව දපන්වන්න.
√𝑎(𝑎−2𝑏)

𝐴 සහ 𝐵 එක එකකට සමාන 𝐶 සිලින්ඩරයක්, සිය අක්ෂයට සමාන්තර වන පරිදි,
ඒ දෙක මත පරිස්සමින්, සමමිතිකව තබනු ලැදබයි. 𝑎 < 𝑏(1 + 2√7) නේ
පමණක් 𝐴 සහ 𝐵 ස්පර්ශව සමතුලිතතාදේ පැවතිය හැකි බව දපන්වන්න.
06)(a). සුමට දලස සන්ධි කළ සමාන සැහැල්ලු ඳඬු හතරකින් සැදි පැත්තක දිග
2𝑎 වූ 𝐴𝐵𝐶𝐷 දරොේබසයක් සුමට තිරස් දේසයක් මත තබා ඇත. 𝐴𝐵 ෙණ්ඩ සවිකර
ඇත. 𝐵𝐶 සහ 𝐶𝐷 ෙඬු වල මධH ලක්ෂH සැහැල්ලු අවිතනH තන්තුවකින් සේබන්ධ
කර, තන්තුව ඇදි පවතින පරිදි, ඝූර්ණය 𝑀 වූ බල යුේමයක්, දරොේබසදේ තලදයහි
𝐷𝐴 ෙණ්ඩය දෙනු ලැදේ. 𝐴𝐵̂𝐶 දකෝණය 2𝜃 දවයි නේ.
i.
𝐶 සංධිදේ m%තිl%sයාව තන්තුවට සමාන්තර වන බව හා
𝑀
ii.
තන්තුදේ ආතතිය
බව දපනවන්න.
𝑎 sin 𝜃
(b). පහත රූපදේ ෙැක්දවන්දන් නිෙහස් දලස සන්ධි කළ සැහැල්ලු ෙඬු වලින්
සමන්විත B හි දී W භාරයක් ෙරන රාමු සැකිල්ලකි. එකම තිරස් මට්ටදේ පිහිටි A
සහ C හි දී එය සිරස් දලස ආධාර කරනු ලැබ
තිදේ. . 𝐴𝐵̂𝐶 ඍජු දකෝණයක් වන අතර එය BD
සහ BE මඟින් ;%sච්දේධ කරයි. 𝐵𝐴̂𝐷 සහ 𝐵𝐶̂ 𝐸
දකෝණ එක් එකක් 30° ක් ෙ, BA = BC ෙ දවයි.
දබෝ අංකනය දයදීදමන් m%තHdබල රූප සටහණක්
අඳින්න ඒ නයින් , AD, AB, DE, සහ DB එක් එක්
ෙණ්දේ m%තHdබලය, ආතතියක්ෙ, දතරපුමක්ෙ
යන්න m%කාශ කරමින් දසොයන්න.

07). පහත රූපදයහි ABCD මගින් නිරූපණය
වන්දන් ඍජු වෘත්ත දක්තුවක උස ℎ වූ ජින්නකයක
ආකාරදේ, ඝනත්වය 𝜌 වූ ඒකාකාර ඝණ වස්තුවකි.
එහි වෘත්තාකාර තල මුහුණත්වල විෂ්කේභ 𝐴𝐵 =
2𝜆𝑎 සහ 𝐶𝐷 = 2𝑎 දේ. දමහි 𝜆 පරාමිතියක් සහ
0 < 𝜆 < 1 දවයි.
1
එහි ස්කන්ධය 3 𝜌𝜋𝑎2 ℎ(1 + 𝜆 + 𝜆2 ) බවත්, එහි
ස්කන්ධ දක්න්øය. G කුඩාමුහුණදතහි දක්න්øදේ
සිට

ℎ (3+2𝜆+𝜆2 )
4 (1+𝜆+𝜆2 )

දුරකි පිහිටින බවත්, අනුකලනය

භාවිතදයන් දපන්වන්න.
ආධාරක්දේ අරය 𝑎 සහ උස ℎ වූ ඒකාකාර ඍජු වෘත්ත ඝන දක්තුවක ස්කන්ධය
සහ ස්කන්ධ දක්න්øදේ පිහිටීම අදපෝහනය කරන්න.
ℎ

ABCD ජින්නකදයන් ආධාරකදේ අරය 𝜆𝑎 සහ උස 2 වූ VAB ඍජු වෘත්ත ඝණ
දක්තුවක් හාරා ඉවත් කිරීදමන් J ඝන වස්තුවක් ලැදබයි. J වස්තුදවහි 𝐺1 ස්කන්ධ
දක්න්øදේ පිහිටීම දසොයා, එය V සමග සමපාත දනොවන බව දපන්වන්න.
J වස්තුව , වඩා විශාල මුහුනදතහි පරිධිදේ ලක්ෂHයකින් නිෙහදසේ එල්ලනු ලැදේ.
සමතුලිත පිහිටීදේ දී J හි සමමිතික අක්ෂය සිරස සමග සාෙන 𝛽 සුළු දකෝණය
𝑡𝑎𝑛𝛽 =

8𝑎 (2+2𝜆+𝜆2 )
ℎ (4+8𝜆+5𝜆2 )

මගින් දෙන බව දපන්වන්න.

08)(a). A සහ B යනු සිද්ධි දෙකක් යැයි ගනිමු. පහත ෙැක්දවන m%කාශ එක එකක්
අර්ථ ෙක්වන්න.
i.
A සහ B සිද්ධි ස්වායත්ත දවයි.
ii.
A සහ B සිද්ධි අදනHdනH වශදයන් බහිෂ්කාර දේ.
iii.
A සහ B සිද්ධි නිරවදශේෂ දවයි.
A සහ B සිද්ධි දෙකක් අනුපූරක සිද්ධි පිළිදවලින් 𝐴′ සහ 𝐵′ මගින් ෙක්වමු.
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵′ ) = 𝑃(𝐴) බව දපන්වන්න.
1
1
1
𝑃(𝐴) = , 𝑃(𝐵) = සහ 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵′ ) = බව දී ඇති විට. 𝑃(𝐴′ ∩ 𝐵) හි අගය
2
3
2
සහ 𝑃(𝐴′ ∩ 𝐵′ ) හි අගය දසොයන්න.
2008
b). A සහ B යනු 𝑃(𝐵) > 0 වන සිද්ධි දෙකකි. 𝑃(𝐴|𝐵) මගින් ෙැක්දවන, B දි
ඇති විට A හි අසේභාවH සේභාවීතාව, 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) සහ 𝑃(𝐵) සමග ඇති
සේබන්ධතාව m%කාශ කරන්න.

ශිෂHදයක් පාසැලට පාපැදිදයන් දහෝ බසදයන් දහෝ යයි. ඔහු නියමිත දවලාවට
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දහෝ ඊට දපර දහෝ පාසලට පැමිනීදේ සේභාවීතාව 28 කි. ඔහු පාසැලට පාපැදිදයන්
පැමිණි බව දී ඇති විට පමා වී පැමිණීදේ සේභාවීතාව, ඔහු බසදයන් පැමිණි බව දී
ඇති විට පමා වී පැමිණීදේ සේභාවීතාව දමන් දෙගුණයක් දවයි. ඔහු බසදයන්
පාසලට පමිණි ඔනෑම විදටක නියමිත දවලාවට දහෝ ඊට දපර දහෝ පැමිණීදේ
3
සේභාවීතාව 4 කි.
සසේභාවී දලස දතෝරාගත් දිදනයක
i.
ඔහු පාපැදිදයන් පාසලට පැමිණීදේ,
ii.
ඔහු පමා වී පැමිණි බව දී ඇති විට ඔහු බසදයන් ගමන් කර තිබීදේ
සේභාවීතාව දසොයන්න.
09). මධHනHය 𝑥̅ ෙ , සේමත අපගමනය 𝑆𝑥 ෙ වූ {𝑥1 , 𝑥2 … 𝑥𝑛 } යන n සංඛHd
කුලකය 𝑖 = 1,2, … . 𝑛 සඳහා 𝑦𝑖 = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑏 සූ;% මඟින් {𝑦1 , 𝑦2 … 𝑦𝑛 } යන n
සංඛHd කුලකයට පරිණාමනය කරනු ලැදේ. දමහි a සහ b නියත දේ.
{𝑦1 , 𝑦2 … 𝑦𝑛 } යන n සංඛHd කුලකදයහි මධHනHය හා සේමත අපගමනය
පිළිදවලින් 𝑦̅ සහ 𝑆𝑣 යැයි ගනිමු.
i.
𝑦̅ = 𝑎𝑥̅ + 𝑏 සහ
ii.
𝑆𝑦 = |𝑎|𝑆𝑥
බව දපන්වන්න.
එක්තරා විභාගයක භූදගෝල විෙHdව සහ ඉතිහාසය යන් විෂයවලට දපනී සිටි
අයදුේකරුවන්දේ ලකුණුවල මධHනHය හා සේමත අපගමනය පහත වගුදේ
ෙැක්දේ.
භූදගෝල විෙHdව
ඉතිහාසය

මධHනHය
m
53

සේමත අපගමනය
12
s

එක් එක් විෂයදයහි ලකුණු ඒකජ දලස පරිමාණගත කරන ලද්දද් මධHනHය 50
ක් ෙ සේමත අපගමනය 15 ක් ෙ තිදබන දලස යැයි සිතමු. එක්තරා
අදේක්ෂකදයකුදේ මුල් ලකුණු සහ පරිමාණගත ලකුණු පහත ෙැක්දේ.

භූදගෝල විෙHdව
ඉතිහාසය

මුල් ලකුණු
40
61

පරිමාණගත ලකුණු
40
56

m හි අගය සහ x හි අගය දසොයන්න.
අයදුේකරුවන් ඔවුන්දේ උත්තර පත් නැවත සමීක්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ඉල්ලුේ
කිරීමට ඉඩ දෙන ලදි. නැවත සමීක්ෂණදයන් පසුව ඉතිහාසය විෂයයට දපනී සිටි
මුළු අයදුේකරුවන්දගන් 0.1% ක් දේ ඉතිහාසය ලකුණු දවනස් විය. ලකුණු
දවනස් වූ අයදුේකරුවන්දේ ඉතිහාසය ලකුණුවල මධHනHය 65 සිට 68 දතක් වැඩි
වී තිබුණි . ඉතිහාසය විෂයයට දපනී සිටි මුළු අයදුේකරුවන්දගන් , නැවත
සමීක්ෂණයට පසු ලකුණුවල මධHනHය දසොයන්න.

