


3.   

 

 

 

 

රූපහේ දක්වා ඇති පරිදි හම්සයක් මත 15kg ස්කන්ධයක් තබා ඇත.  එය මත තිරසට 30° ක් ආනත 

50√3 N  බලයක් හයාදා අදිනු ලැහේ. පෘෂ්ඨය හා වස්ුව අතර ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.2 කි. පහත ඒවා 

ගණනය කරන්න. (√3=1.7) 

(i) අභිලම්භ ප්රති්රියාව 

(ii)  ඝර්ෂණ බලය 

(iii)  වස්ුව ලබා ගන්නා ත්තවරණය 

 

 

4.  

 

 

ලම්භ උස හා අරය 14cm බැගින් වූ ඝන සෘජු 

හක්ුවක් හකාටස් හදකකට හවන් කර ඉන් ලම්භ 

උස 7cm ක් වූ හකාටසක් හගන, අර්ධ හගෝලාකාර 

හකාටස් හදකක් හා ඝනකම 5cm වූ තැටියක් සමඟ 

සංයුක්ත කර රූපහේ පරිදි ඝන වස්ුවක් සාදා ඇත. 

(π = 
22

7
) 

 

 

(i) ඝන වස්ුහේ පරිමාව හසායන්න. 

(ii) ඝන වස්ුව හරියටම සමාන හකාටස් හදකකට හවන් කහල් නම් එක හකාටසක පෘෂ්ඨ 

වර්ගඵලය හසායන්න. 
 

 

 

  

50√3 N 



5. ඝූර්ණ මූලධර්මය භාවිත කර ගල් කැටයක ස්කන්ධය හසවීමට පහත සඳහන් දෑ ඔබට ලබා දී ඇත. 

මීටර රූල 

0.5g, 5g, 50g, 500g ස්කන්ධ සහිත ුලා පඩි  

ගල් කැටය 

නූල් කැබලි 

පිහි දාරය 

 

මීටර රූල එහි ගුරුත්තව හක්න්රහයන් සංුලනය කර  ගල් කැටහේ ස්කන්ධය m1 හසායා ගත යුුය. 

ුලා පඩිහේ ස්කන්ධය m2 ද, පිහි දාරහේ සිට ගල් කැටයට හා ුලා පඩියට සම්බන්ධ නූල් කැබලි 

වලට ඇති තිරස් දුර පිළිහවලින් l1 හා l2 නම්, 

(i) හමම හතාරුරු ඇුලත්ත කර පරීක්ෂණාත්තමක ඇටවුහම් දළ සටහනක් අඳින්න. 

(ii) මීටර රූල එහි ගුරුත්තව හක්න්රහයන් සංුලනය කල විට ලැහබන වාසිය කුමක්ද? 

(iii) ගල් කැටහේ ස්කන්ධය ආසන්න වශහයන් 90g පමණ වන්හන් නම් ඉහත දී ඇති ුලා පඩි 

වලින් පරීක්ෂණය සඳහා වඩාත්තම සුදුසු පඩිය කුමක්ද?එම පඩිය හතෝරා ගැනීමට බලපාන 

හහ්ුවක් සඳහන් කරන්න. 

(iv) l1, l2 හා m2 ඇසුහරන් m1 සඳහා ප්රකාශනයක් ලබා ගන්න. 

(v) එක්තරා සිසුහවක් ප්රස්තාරික ්රමයක් භවිතහයන් m1 හි අගය ගණනය කිරීමට l1  හා l2 

සඳහා ලබා ගත්ත අගයන් පහත පරිදි හේ. 

 

l1   (cm) l2 (cm) 

10 7 
20 12 

30 16 

40 20 
50 25 

 

(vi) l1 හා l2 හි පාඨාංක පදනම් කරහගන m1 හි අගය ගණනය කිරීමට ප්රස්තාරය අඳින්න. 

(vii) m1 හි අගය ගණනය කිරීමට හමම ප්රස්තාරහයන් උකහා ගත යුු රාියය සඳහන් කර එම 

රාියහේ අගය ගණනය කරන්න. 

(viii) ඉහත (vii) හි ලබා ගත්ත පිළිුර භාවිතහයන් හා (iii) හි හතෝරා ගත්ත පඩිය භාවිතහයන් m1 

හි අගය ගණනය කරන්න. 

 

 

 


