
 

  

      

 

      

      

ඉංජිනේරු තාක්ෂණනේදය 

                                         

  දකුණු පළාත් අධ්යාපන නදපාර්තුනේේුව 

ලකුණුදීනේ පටිපාටිය 

2021 නතවන වාර පරික්ෂණය  – 13 නරේණිය 

 



ඉංජිනේරු තාක්ෂණනේදය  

2021 නදසැේබර්ත (වාර පරික්ෂණය) – 13 නරේණිය 

 

I පත්රය (පිළිුරු) 

1). 5  11). 4  21). 5  31). 4  41). 1 

2). 3  12). 5  22). 2  32). 3  42). 3 

3). 3  13). 3  23). 5  33). 1  43). 2 

4). 2  14). 2  24). 2  34). 1  44). 5 

5). 2  15). All   25). 1  35). 5  45). 3 

6). 3  16). 2  26). 3  36). 3  46). 2 

7). 2  17). 2  27). 5  37). 2  47). 1 

8). 5  18). 5  28). 3  38). 3  48). 4 

9). 5  19). 3  29). 3  39). 3  49). 4 

10). 1  20). All  30). 5  40). 5  50). 1 

(ලකුණු 2x50=100) 

වූහගත රචනා 

1. 

(a) 

 

වෘත්තය ක ොටස් වලට කෙදීම =5 



කේඛො ප්රකකෂ්පණය කිරීම =5 

අං නය කිරීම =5 

ආනත තලය ලකුණු කිරීම හො නැවත ප්රකකෂ්පණය =5 

කේදන ලකෂය ලකුණු කිරීම හො යො  රමින් හැඩය ඇඳීම =10 

එහි දේපණ ප්රතිබිම්ෙය අඳිමින් අවසන් හැඩය ලෙොගැනීම=5  

සුදසු පරිමොණයක කතෝරොගැනීම=5 

(ලකුණු 40) 

 

 

(b) 

 

(ලකුණු 35) 

(මුළු ලකුණු=75) 

 

2. 

(a) 

(i.) වැයවන ක ොන්ීට් පරිමොව = 1.2x0.9x0.15 m3 

    = 0.162 m3            (ලකුණු 3) 

(ii.)  සිකමන්ති = 0.029 m3        (ලකුණු 3) 

වැලි   = 0.044 m3        (ලකුණු 3) 

 ළුගල්  = 0.088 m3        (ලකුණු 3) 

 

 

 

• හැඩය පරිකෂො  රන්න = 10 

• මොන නිවැරදි ද පරිකෂො  රන්න = 10 

• මොන හො ඒ   පහක නිවැරදිව 

කයොදො ඇත්දැයි පරිකෂො  රන්න= 5 

• සුදුසු පරිමොණයක කතෝරො ගැනීම= 10 



 

(iii.)  

 

 

900mm වන දිශොවට (පළලින් අඩු පැත්තට) යටම වැරගැන්ුම්  ම්බිය එළන ෙව තහවුරු  ල පිළිතුරු 

සඳහො ලකුණු ලෙොකදන්න         (ලකුණු 10) 

(iv.)  

   

 සිකමන්ති බකලොක ගල් ෙඩගල් ෙැමි ක්රමකයන් ෙඳින ෙව තහවුරු වන පිළිතුරු සඳහො ලකුණු ලෙොකදන්න. 

(ලකුණු 5) 

(v.) අවශය වන ජල පරිමොව = 0.55 x 0.029 m3 = 0.01595 m3    (ලකුණු 3) 

(b) 

(i.) ධන විස්ථොපන වේගය  

ගති  වේගය          (ලකුණු 5) 

(ii.) ධන විස්ථොපන වේගය    ගති  වේගය 

අුවැටුම් කපොම්පය     කකන්ර අපසොරී කපොම්පය  

ගියර වේගකේ කපොම්පය    අකිය කපොම්පය 

කේන් වේගකේ කපොම්පය  

ස් ෘ  වේගකේ කපොම්පය         (ලකුණු 5) 

(iii.) පීඩන සංරච යක කහෝ චොල  ශකතියක ලෙොදීමක මගින් තරලයක තුලට ශකතිය ගැබ  ර තරලයක 

ගමන්  රවීම කේ.           (ලකුණු 5) 

(iv.) පීඩන ශකතිය, විභව ශකතිය, චොල  ශකතිය      (ලකුණු 5) 

සැලස්ම 

Bottem bar 

Top bar 

 

පැති කපුම 

 



(c) 

(i.) ඇණ මුරිච්චි කයොදො සවි කිරීම (anchor bolt) මගින් 

      ක ොන්ීට් තට්ටුකේ කපොම්පකේ ප්රමොණයට හිඩැසක  පො එය ෙැස්සවීම මගින් 

(ආදී ගැලකපන සුදුසු පිළිතුරු සඳහො ලකුණු ලෙොකදන්න)     (ලකුණු 5) 

(ii.)  ම්පනය උරොගැනීමට රෙේ ක ොට්ටො දැමීම  

       කවොෂේ දැමීම 

         ම්පනය උරොගන්නො කජල් වැනි රසොයනි යක භොවිතො කිරීම 

(ආදී ගැලකපන සුදුසු පිළිතුරු සඳහො ලකුණු ලෙොකදන්න)      (ලකුණු 5) 

(d) 

(i.) සමමුේථ  කේගය =  120 f / P 

   = 120 x 50 

              4 

   = 1500 r.p.m        (ලකුණු 5) 

(ii.) ලිස්සුම  = සමමුේථ  කේගය - භ්රම කේ කේගය 

        භ්රම කේ කේගය = 1500 – 40 

   = 1460 r.p.m        (ලකුණු 5) 

(iii.)  සැහැල්ු ෙව වැඩිය  

ප්රමොණකයන් කුඩොකේ  

වියදම අඩු කේ 

කත ලො විදුලිය අවශය කනොකේ        (ලකුණු 5) 

(මුළු ලකුණු=75) 

 

3. 

(a) 

(i.) දැතිකරෝද එළවුම           (ලකුණු 5) 

(ii.) කමෝටරය / එන්ිම           (ලකුණු 5) 

(iii.) පැතලි පටිය / v - පටිය / දැති පටිය         (ලකුණු 9) 

(iv.)  1200 x 20   = B r.p.m x 100 

B r.p.m  = 1200 x 20 

            100 

  = 240 r.p.m        (ලකුණු 5) 

(v.) ගියර කපට්ටියක භොවිතය / දැතිකරෝද පද්ධතියක භොවිතය/ කේගය අඩු කමෝටරයක කතෝරො ගැනීම  

            (ලකුණු 5) 

 



(vi.) රැචට් /දිවත යොන්රණය         (ලකුණු 5) 

(b) 

(i.)  ශබදය අඩුය / ශකති හොනිය අඩුය / පරිසර දුෂණය අඩුය / සොකපකෂව විශොල දුරක සම්කේෂණය 

 ළහැකිය / ඝේෂණය අඩුය / ආරක්ෂො ොරී ෙව වැඩිය / පිරිසිදු ෙව වැඩිය    (ලකුණු4) 

(ii.)  සුළං ෙලය / උදම් රළ ෙලය / සුේය ශකතිය / ජල විදුලිය / නයෂ්ටි  ෙලය / තොප ෙලය  (ලකුණු 9) 

(iii.)  දැල් ක්රමය  

දැල් ක්රමකේදී තරු ක්රමයට සොකපකෂව ධොරොව තුන් ගුණයක පමණ කවයි. එවිට ජවය තුන් ගුණයක 

පමණ ලෙොගත හැකිය.          (ලකුණු 5) 

(iv.) 

 

(ලකුණු 5) 

(c) 

(i.) 1:2:4           (ලකුණු 5) 

(ii.)  

 (ලකුණු 5) 

(iii.) 150mm           (ලකුණු 5) 

(iv.) ලී /ගකඩොල්/ ළුගල්/ය ඩ/වොකන්        (ලකුණු 3) 

(මුළු ලකුණු=75) 



4. 

(a) 

(i.)  සැලසුම් කිරීම/ සංවිධොනය කිරීම/ කමකහයවීම/පොලනය කිරීම     (ලකුණු 4) 

(ii.)  මොනව සම්පත (ශ්රමය) / මුදල්/ යන්ර/ රවය / තොකෂණ ක්රම     (ලකුණු 5) 

(iii.)  උපොය මොේගි  සැලසුම්  

උපක්රමි  සැලසුම්  

අවස්ථොුකුල සැලසුම්          (ලකුණු 6) 

(iv.)  නොය ත්වය /සන්නිකේදනය/අභිකේරණය      (ලකුණු 6) 

(v.)  ප්රමිති ස්ථොපනය කිරීම හො නිේණොය  තීරණය කිරීම  

 ොේයය සොධනය මැනීම  

ප්රමිති හො  ොේයය සොධනය සංසන්දනය කිරීම සහ කවනස් ම් මැනීම  

පිළියම් කයදීම           (ලකුණු 4) 

(vi.) භූමිය , ශ්රමය, ප්රොග්ධනය,වයවසොය ත්වය       (ලකුණු 4) 

(b) 

(i.)  උසස් තත්ත්වකේ නිමොවක ලෙොගත හැකිය  

අමුරවය හො ශ්රමය නොස්ති වීම අවම  රගත හැකිය 

නිෂ්පොදන පිරිවැය අඩු ර ගත හැකිය  

ආනයන  ටයුතු වලදී වැඩි අවස්ථො හිමි ර ගත හැකිවීම  

පොරිකභෝගි යන්කග් විශ්වොසය දිනොගත හැකි වීම      (ලකුණු 6) 

(ii.)  ජොතයන්තර ප්රමිති සංවිධොනය  

ශ්රී ලං ො ප්රමිති ආයතනය  

ඉඳිකිරීම්  ේමොන්ත සංවේධන අධි ොරිය  

විදුලි හො ඉකලකකරොනි  ඉංිකන්රු ආයතනය  

කමෝටේරථ ඉංිකන්රුවන්කග් සංගමය       (ලකුණු 4) 

(iii.)  නිෂ්පොදනයක සම්ෙන්ධව  

ක්රියොවලිය  ළමනො රණයක  සම්ෙන්ධව  

කස්වොවන් සැපයීම සම්න්ධව  

රවය සැපයීම සම්න්ධව         (ලකුණු 6) 

(iv.) ආනයන -අපනයන කරගුලොසි කවනස් වීම  

විවිධ රවටල් විවිධ කරගුලොසි පනවොකගන තිබීම  

නියැදි පරිකෂො කිරීකම් ක්රම කවනස් වීම  

සහති  කිරීම සඳහො වූ අක්රමවත් ෙව       (ලකුණු 4) 

(c) 

(i.)  අනතුරු අවම වීම  

ිවිත ආරකෂණය වැඩිවීම  



නිෂ්පොදන  ොේයකෂමතොව වැඩිවීම  

කස්ව  නිවොඩු ප්රමොණය අඩුවීම  

ගැටුම් අඩුවීම  

රවය හො ශ්රමය නොස්තිය අවම වීම  

උප රණ නඩත්තුව මනොව සිදුවීම       (ලකුණු 6) 

(ii.) A. අනොරකිත විදුලි රැහැන්  

B. අනතුරුදොය  විදුලි සැපයීම        (ලකුණු 4) 

(iii.) විදුලි උප රණකේ සැපයුම් කකෙලයට හොනිවී ඇත්දැයි පරිකෂො කිරීම  

විදුලි කේුවක ක වනි පිටුවොන ට සවිකිරීකමන් පසු පමණක ස්විචය ක්රියොත්ම  කිරීම හො ස්විචය 

ක්රියොවිරහිත කිරීකමන් පසු පමණක කේුව ගැලවීම  

විදුලි රැහැන් වල දිගුවන් කහොඳින් ආවරණය  ර ඇත්දැයි පරිකෂො කිරීම  

විදුලි රැහැන් වල දිගුවන් කුඩො ළමුන්ට ළඟොවිය කනොහැකි අයුරින් ස්ථොනගත කිරීම  

විදුලි උප රණවල ඇති පරිවොර  උපොංග වලින් පමණක ඇල්ලීමට ක්රියො කිරීම  

වැඩි ජවයක සහිත විදුලි උප රණවලට තනි ක වනි පිටුවොනකින් විදුලිය සැපයීම  

තොපය ඉවත්වීම සඳහො වොතශ්රය ලැකෙන පරිදි විදුලි උප රණ කහොඳින් නිරොවරණය කිරීම  

අවශය ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳුම් භොවිතො කිරීම  

උපකදස් මොලොවන් පිළිපැදීම        (ලකුණු 6) 

(d) 

(i.)  ප්රතයොවේථ කවෝල්ීයතොවය        (ලකුණු 3) 

(ii.) කවෝල්ට් / V          (ලකුණු 3) 

(iii.) 75V           (ලකුණු 4) 

(මුළු ලකුණු=75) 

 

 

රචනා 

 

5. 

(a) 

(i.)  කපෞද්ගලි ත්වය ආරක්ෂො වීම  

කතෝරොගත් ක ොටස් කවන් කිරීම  

සිත් ඇදගන්නො සුළු කදොර ජකන්ල දරො සිීම  

අවශය ප්රමොණකේ තොප පරිවරණය සැලසීම  

අවශය ප්රමොණයට ශබද පරිවරණය සැලසීම  

ගිනි සඳහො ප්රතිකරෝධයක දැකවීම  

කතතමනය ඇතුළුවීම වැළකවීම         (ලකුණු 8) 



 

(ii.) කගොඩනැගිල්ලට ආරකෂොවක ලෙොදීම  

ආ ේශනීය කපුමක ලෙොදීම  

දෘඩතොවයක ලෙොදීම  

සුදුසු අභයන්තර පරිසරයක නිේමොණය කිරීම      (ලකුණු 6) 

(iii.)  

  

(ලකුණු 10) 

(b) 

(i.)  කදොර උළුවස්ස / රොමුව  

කදොර පියන  

කදොර සවිකුරු          (ලකුණු 6) 

(ii.) 

 

(ලකුණු 12) 



(iii.)  කදොර ජකන්ල වල මුදුන් මට්ටම් එ ම උස ට ගැනීම - ඒ ො ොරී ෙව රැ ගැනීම හො ලින්ටල් ඉඳි ර 

ගැනීකම් පහසුව සඳහො  

ජකන්ල මත ක ොන්ීට් ආවරණ කයදීම -හිරු රශ්මිකයන්,වේෂොකවන් ආදී ෙලපෑම්වලින් ආරකෂො වීම 
සඳහො           (ලකුණු 4) 

(c) 

(i.)  අලං ොර කපුමක හො නිමොවක ලෙොගැනීම  

පෘෂ්ඨ දිගු  ලක ආරකෂො  රගැනීම සඳහො  

සුමුදු මතුපිටක ලෙොගැනීම සඳහො  

වේණවත් පෘෂ්ඨ ලෙොගැනීම සඳහො       (ලකුණු 4) 

(ii.)  පොද ය / වොහ ය / රොව ය / වියල ය / වේණ      (ලකුණු 5) 

(iii.) පෘෂ්ඨය ට සතය වුද මෘදු වුද සම මට්ටම් තලයක ලෙොදී දේශනීය කපුමක ලෙොදීම  

බිත්ති පෘෂ්ඨය මත ආරකෂ  පටලයක තනො වොයුකගෝලීය ෙොධ වලින් තොපය හො කතතමනය ඇතුළුවීම 

වලකවො සංරකෂණය කිරීම  

බිත්ති ඉඳිකිරීකම්දී ඇතිවූ දුේවලතො ආවරණය කිරීම  

ුසුදුසු හො සවිවරතොවයන් වැඩි කගොඩනැංවීකම් ඒ   වසො ගැනීම  

වේණ ආකල්පය සඳහො සුදුසු මනරම් පෘෂ්ඨයක ස සො දීම  

දිගු  ොලින ආරකෂොවක ලෙොදීම  

කගොඩනැංවීකම් ඒ  වල ආයු ොලය වැඩි  රගැනීම  

දුවිලි ෙැඳීම වැලැකවීම මගින් පිරිසිදු  රගැනීමට පහසු ඒ  ොරී පෘෂ්ඨයක ලෙොදීම (ලකුණු 8) 

(d) 

(i.)  වොෂ්පී රණය / ඝනීභවනය/ වේෂනය / අතුරු  ඩනය / උත්ස්කේදනය / අපධොවය / ඇතුළු  ොන්දුවීම / 

වෑස්සිම           (ලකුණු 10)  

(ii.) අවේණ විය යුතුය / අමුතු ගන්ධයක කහෝ රසයක ඇති කනො ළ යුතුය /රොවය ඔකසිජන් අඩංගු විය යුතුය 

/ ප්රමොණවත්  ථිනත්වයක තිබිය යුතුය / කරෝග ොර  ෙැකීරියො හො වවරස් වලින් කතොර විය යුතුය / 

විෂ රවය වලින් කතොරවිය යුතුය / මල ෙැඳීම් තත්ත්ව ඇති කනො ල යුතුය   (ලකුණු 10) 

(iii.)  ගුරුත්ව කහෝ පියගැට ආ ොරය  

ඉස්නො ආ ොරය  

විදුම් ආ ොරය  

යොන්ි  ආ ොරය         (ලකුණු 8)  

(iv.)   රොම-: හිටි  රොමය / ටැම්  රොමය / ඔෙන  රොමය  

 පොට -: නැවතුම්  පොටය / කදොරටු  පොටය / කෙෝල  පොටය / පොද   පොටය / අනොගමන  පොටය  

(ලකුණු 6) 

(v.)  නලයක තුල ගමන් රන තරලය  චලනය එකවර නැවත්විකම්දී  ආපස්සට ඇතිවන ෙලය නිසො  

හටගන්නො පීඩනය  තරංගො ොරව පිළිඹිබු වීමයි      (ලකුණු 3) 

(මුළු ලකුණු=100) 



6. 

(a) 

(i.)  කපොකළොකේ වක්රතොවය සල මින් යම් ස්ථොනය  පිහිීම නිරුපනය කිරීම කේ  (ලකුණු 5) 

(ii.)  දළ කදෝෂ (වැරදීම්) / සමුච්චිත කදෝෂ / හොනි පූේණ කදෝෂ     (ලකුණු 3) 

(iii.) නගුම් ෙැසුම් ක්රමය / සමොන්තරණ උස ක්රමය      (ලකුණු 4) 

(iv.) A- මට්ටම් උප රණය ස්ථොනගත කිරීකමන් පසු ලෙොගන්නො පළමු පොඨං ය කේ. 

B- මට්ටම් උප රණය කවනත් ස්ථොනය ට මොරු කිරීමට කපර ලෙොගන්නො අවසන් පොඨං ය කේ. 

C- පසු දකනයත් කපර දකනයත් අතර සියුම පොඨං ය කේ.     (ලකුණු 9) 

(iv.) 

        

ස්ථොනය 
පසු 
දකනය    

අතර මැදි 
දකනය   

කපර 
දකනය    

 
නැග්ම(m) 

 
ෙැස්ම(m) 

 ඌනිත 
උස (m) කවනත් 

1 2.375         112.625   

2   1.730   0.645   113.270   

3   0.615   1.115   114.385   

4 2.835   3.450   2.835 111.550   

5   2.070   0.765   112.315   

6   1.835   0.235   112.550   

7 0.435   0.985 0.850   113.400   

8   1.630     1.195 112.205   

9   2.225     0.595 111.610   

10     3.630   1.405 110.205   

 5.645  8.065 3.61 6.03    

        

ගණිතමය ආකේකෂණය = ∑BS -FS = ∑RISE -FALL = ∑LAST RL - 1ST RL   

  = ∑5.645 -8.065 = ∑3.610 -6.030 = ∑110.205 - 112.625=-2.420  

         
  

(b) 

(i.) 

 

මනින ලද ක ෝණය කශෝධනය  නව ක ෝණය 

890 36’ 34’’  + 000 26’ 43.25’’  900 03’ 17.25’’ 

900 45’ 54’’  + 000 26’ 43.25’’  910 12’ 37.25’’ 

890 17’ 11’’  + 000 26’ 43.25’’  890 43’ 54.25’’ 

880 33’ 28’’  + 000 26’ 43.25’’  880 39’ 50.25’’ 

එ තුව  3580 13’ 07’   + 010 46’ 53’’  3600 00’ 00’’ 

   (3600 00’ 00’’) 

මුළු කදෝෂය  -010 46’ 53’’ 

එක මැුම් ස්ථොනයක සඳහො 
කදෝෂය  - 000 26’ 43.25’’ 

ඒ අුව එක මැුම් ස්ථොනයක 
සඳහො කශෝධනය + 000 26’ 43.25’’ 

(ලකුණු 12) 

(ලකුණු 10) 



(ii.) කනොහැකිය           (ලකුණු 2) 

(c) 

(i.) 

A හි ඛණඩොං  කසවීම 

XA= -100905.43  YA =94095.83 

B හි ඛණඩොං  කසවීම 

XA= -100905.43  YA = - 94095.83 

C හි ඛණඩොං  කසවීම 

XA= 100905.43  YA = - 94095.83 

D හි ඛණඩොං  කසවීම 

XA= 100905.43  YA = 94095.83     (ලකුණු 3x4=12) 

 

(ii.) 

 

දිග = 202952.98 mm 

පළල = 187404.65mm      (ලකුණු [3x2]+10=16) 

 

(d) 

(i.) මධය කේඛො දිග ගණනය කිරීම 

ABCD ක ොටස  

2/202.95  405.90m 

2/187.40  374.80m 

   780.70m 

ddt 

4/   0.70m 

  780.00m 

 

1 
2 

/0.35 



වෘත්තො ොර ක ොටස 

       /π /187.05  293.81m 

මුළු මධය කේඛො දිග 1073.81m        (ලකුණු 15) 

T D S විස්තරය     

      මධය කේඛො දිග =1073.81m   

  1073.81   (i.) ගකඩොල් බිත්ති ෙැඳීම    

  3.00 3221.43     

  0.90   
   (ii.) කදොර ,ජකන්ල සඳහො අඩු     
           කිරීම්    

  1.20 1.08     

  0.50       

  0.90 0.45     

    1.53     

  1073.81   (iii.) බිත්ති ඇතුලත  පරොරුව    

  3.00 3221.43     

     
(ලකුණු 4x3=12) 

(මුළු ලකුණු=100) 

7. 

(a) 

(i.)  

 (ලකුණු 15) 

(ii.)  වොයු තලෙඹර /එන්ිම          (ලකුණු 6) 

(iii.) ස්වභොවි  වොයු දහනය  

ගල් අඟුරු දහනය  

ඉන්ධන දහනය  

නයෂ්ටි  ප්රතික්රියො සිදුකිරීම         (ලකුණු 9) 

(b) 

(i.)  අධි ර පරිණොම යකි         (ලකුණු 5) 

 

 

 

 



(ii.) 

 

(ලකුණු 15) 

(iii.) පරිණොම ය ,  

  P1  =  P2 

  V1I1  =  V2I2 

1 x10 3 x 50x 10 -3  =  132 x 103 x I2 

I2 = 0.38 mA   

  V =  IR අුව, 

 132 x 103 = 0.38 x 10-3 x R 

  R = 347 x 106 Ω 

  R = σ   l 

         A 

 347 x 106 = 1.35 x 10 x 103 

        π x r2 

r2 = 1.24 x 10-5 

r = 3.52 x 10-3 = 3.52 mm  

එමනිසො අවශය  ම්බිකේ විශ් ම්භය = 3.52 mm -නහෝ- 2.09mm 

            (ලකුණු 10) 

(c) 

(i.)    V =  IZ අුව, 

   230 = 1x Z 

   Z = 230 Ω 

 

 

 

 

 

XL 

R 

Z 

600 

132kV or 220V 

P1  =  P2 

  V1I1  =  V2I2 

1 x10 3 x 50x 10 -3  =  220 x 103 x I2 

I2 = 0.23 mA   

  V =  IR අුව, 

 220 x 103 = 0.23 x 10-3 x R 

  R = 956 x 106 Ω 

  R = σ   l 

         A 

 956 x 106 = 1.35 x 10 x 103 

        π x r2 

r2 = 4.4 x 10-6 

r = 2.09 x 10-3  

= 2.09 mm  

 

-නහෝ- 



සම්ෙොධන ික ෝණය අුව, 

Sin 600   = XL / Z 

XL   = Z x sin 600 

   = 230 x √3 / 2 

 මුළු කේර  ප්රතිෙොධනය   = 115√3 Ω = 199.18 Ω    (ලකුණු 10) 

Cos 600  = R / Z 

R   = Z x Cos 600 

   = 230 x ½ 

මුළු ප්රතිකරෝධය    =  115 Ω     (ලකුණු 10) 

(ii.)  

 

 

සම්ෙොධන ික ෝණය අුව, 

Sin 300    = (XC - XL)  / Z 

Sin 300    = (XC – 199.18) / 460  

ධොරිර කේ මුළු ප්රතිෙොධනය XC  = 429.18 Ω     (ලකුණු 10) 

(d) 

(i.)  දින ට වැයවන ඒ   ගණන  =  (40 x 8) + (650 x 0.75) + (300 x 10) + (1300 x 0.75) +  

(350 x 6) 

KWh වලින්    = 6882.5 KWh 

දින 30ක සඳහො වැයවන ඒ   ගණන  = 6.8825x 30 KWh = 206.475 ඒ   

 

පළමු ඒ   30ට ගොස්තුව   = 30x රු. 1.50 = රු. 45.00 

31 – 60 ට ගොස්තුව   = 30x රු. 2.00 = රු. 60.00 

61 – 90 ට ගොස්තුව   = 30x රු. 3.50 = රු. 105.00 

 

 

=115 

300 

(XC - XL) 

V =  IZ අුව, 

230 = 0.5 x Z 

Z = 460 Ω 



91 – 150 ට ගොස්තුව   = 30x රු. 7.50 = රු. 420.00 

151 – 206.475 ට ගොස්තුව  = 56.475 x රු. 15.00 = රු. 847.13 

 

ඒ   සියල්කලහි එ තුව   = (රු. 45.00+ රු. 60.00+ රු. 105.00+ රු. 420.00+ රු.  

847.13) 

     = රු. 1477.13 

ස්ථොවර ගොස්තුව    = රු.110.00 

මුළු ගොස්තුව    = රු.(1477.13 + 110.00) = රු.1587.13  (ලකුණු 20) 

(මුළු ලකුණු=100) 

8. 

(a) 

(i.)   ොමර උෂ්ණත්වකේදී සන්නොය  තරම් විදුලිය සන්නයනය කනො රන පරිවොර වලට වඩො 

සන්නය තොවයක ඇති මුකත ඉකලකකරොන හො කුහර ඉතො අල්ප ප්රමොණයක ඇති අේධ සන්නොය  

කේ.            (ලකුණු 10) 

(ii.) මොරණය යු නිසඟ අේධ සන්නොය  කවත තුන්වන  ොණඩකේ කහෝ පස්වන  ොණඩකේ මුලරවය 

ස්වල්පයක අපරවය කලස ෙොහිරින් එ තු කිරීම කේ.     (ලකුණු 10) 

(iii.) නිසඟ අේධ සන්නොය ය  එ  පැත්තක වේගකේ ෙොහය අේධ සන්නොය  හො අකනක පැත්ත වේගකේ 

ෙොහය අේධ සන්නොය  වන අයුරින් මොරණය  ර ස සො ගන්නො සන්ධියක කේ.   (ලකුණු 10) 

(iv.)/(v.) 

 

(ලකුණු 20) 

(b) 

(i.)  VRB + VBE  = VCC 

 VRB + 0.6   =  6.0 

VRB     =  5.4 V        (ලකුණු 6) 

 

(ii.)  V  =  IR අුව, 

 



 5.4  = 45 x 10-6 x RB 

 RB  = 120 KΩ       (ලකුණු 6) 

 

(iii.) β  = IC/IB 

 100  = IC  /  45x10-6  

IC   = 4.5 mA       (ලකුණු 6) 

 

(iv.)  V  =  IR අුව, 

VRC  = 4.5x 10-3 x1000 

VRC   = 4.5 V        (ලකුණු 6) 

 

(v.) VRC + VCE  = VCC 

 4.5 + VCE = 6.0 

VCE = 1.5 V        (ලකුණු 6) 

(c) 

(i.)   AV =  1+ (Rf / Rin) 

 කවෝල්ීයතො ලොභය =  1 + (20/ 1) = 21      (ලකුණු 6) 

 

(ii.)  අපවේතන කනොවන වේධ යකි        (ලකුණු 6) 

(iii.)  

 (විශොල තරංග හැඩයකි)      (ලකුණු 8) 

(මුළු ලකුණු=100) 

9. 

(a) 

(i.) 

• එන්ිම හො සම්ෙන්ධ  ැමි දණඩ භ්රමණය වනවිට එහි සවි ර ඇති  ැමි නොසයන් නිම්්ජ  දුන්න 

කතරපමින් ඉහලට ගමන්  රයි. 

• එහිදී "D " වෑල්වයක හරහො ඉන්ධන අධි පිඩනයකින් යුකතව ඉන්ධන විදිනය  රො ගමන්  රයි. 

•  ැමි නොසය ඉවත්වූ පසු නිම්ජ ය නැවත දුන්න මගින් පහලට තල්ු  රයි. 

 



• වැඩි ජවයක අවශය වුවිට ත්වරණ පොදි ය පෑගීකම්දී පොලන දැති තලේව ඉදිරියට තල්ුක ොට නල ඳ 

 ර ැවීකමන් සැපකයන ඉන්ධන ප්රමොණය වැඩි  රයි.      (ලකුණු 10) 

(ii.)  

• එන්ිම සිසිල් අවස්ථොකේදී පණගැන්වූවිට ඉන්ධන ්වලන උෂ්ණත්වයට ලඟො කනොවීකමන් දහනය 

සිදු කනොකේ. 

• කම්නිසො ඉන්ධන යම් උෂ්ණත්වය ට පත්ක ොට විදීම අවශයකේ. 

• කම් සඳහො දහන කුීරය රත් කිරීමට තොපකේු කයොදො ඇත. 

• ඉන්ධන ්වලන උෂ්ණත්වයට පත්කිරීම කමමගින් සිදු ක කේ.     (ලකුණු 10) 

(b) 

(i.) පුලිඟු කේු / ෙැටරිය / ්වලන දඟරය /  න්කඩන්සරය / කෙදොහරිනය / විස්පේශ  තුඩු / ්වලන ස්විචය  

(ලකුණු 14) 

(ii.)  

• ්වලන ස්විචය සංවෘත  ලවිට  ෙැටරිය, ්වලන යතුර ,ප්රොථමි  දඟරය සහ විස්පේශ  තුඩු හරහො 

පරිපථය සම්පුේණ කේ.  

• එවිට කමම පරිපථකයහි 12v අන්තේගත කේ. 

•  ැමි දණඩ භ්රමණය වීම නිසො විස්පේශ  තුඩු විවෘත වීම යොන්ි ව සිදුකේ. එවිට 12v කෂණයකින් 

0v දකවො පහත වැකට්. 

• එවිට ද්විතීයි  දඟරකේ අධිකවෝල්ීයතොවයක කේරණය කේ.කමය කෙදොහරිනකේ මධයකේ සිට 

භ්රම කේ භ්රම  මධයයට කදු ලැකබ. 

• භ්රම කේ භ්රමණයත් සමග දහන අුපිලිකවල අුව එක එක සිලින්ඩරයට විදුලි පුලිඟු ලෙොකද්.  

(ලකුණු 10) 

(iii.)  ැමිකේ නිේමිත ජයොමිති  හැඩය අුව විස්පේශ  තුඩු වැසි ඇති  ොලය තුල කෙදොහරිනකේ ඇති  ැමිය 

භ්රමණය වන අංශ  ප්රමොණය ඉදුම් ක ෝණය කේ. 

      (ලකුණු 10) 

(c) 

(i.)  

• ධොවනය වන වොහනයක සම්පුේණකයන්ම නැවත්වීමට  

• ධොවනය වන වොහනය  කේගය ෙොල කිරීමට  



• පවතින කේගය ස්ථොවරව පවත්වො ගැනීමට      (ලකුණු 6) 

 

(ii.)  

• මළ ෙැඳීම් නැති ෙැවින් අනතරු දොය  නැත  

• කුඩො ෙලයක කයදීම මගින් වැඩි කරෝධ  ෙලයක ලෙොගත හැකිය. 

• කරෝද හතරටම එ  සමොනව සුමට කලස කරෝධ  ෙලයක කයදිය හැ .    (ලකුණු 6) 

(iii.) 

ප්රධොන සිලින්ඩරය / කෙර කරෝධ  / කරෝධ  නල / තිරිංග පොද ය / තැටි කරෝධ    (ලකුණු 15) 

(d) 

(i.) ඊයම් අම්ල සංචොය ය / ෙැටරිය        (ලකුණු 3) 

(ii.)  

 (ලකුණු 9+ 1=10) 

වඩොත් සුදුසු සංයුකත එතුම් වේගය 

(iii.) 

• අවශය අවස්ථොවලදී පහන් ස්වයංක්රියව දැල්වීමට හැකිවීම  

• අවශය අවස්ථොවලදී පහන් ස්වයංක්රියව නිවො දැමීමට හැකිවීම  

• අනවශය දැවී යම් වලකවො ගැනීම       (ලකුණු 6) 

(මුළු ලකුණු=100) 

10. 

(a) 

(i.) දිග  = 200mm 

පළල  = 60mm 

අවම වශකයන් 5mm ෙැගින් දිග ,පළල වැඩිවිය යුතුය     (ලකුණු 10+5=15) 

(ii.)  සුවි ේයයතොවය/ ආතනයතොවය/ තනයතොවය / දෘඩතොවය     (ලකුණු 9) 

(iii.) වේනියේ  ැලිපරය / වොකන් ක ෝදුව /ඇතුළත  ලපොසය /පිටත  ලපොසය /ස්පේශ  ආමොනය  

            (ලකුණු 12) 

(iv.) වැඩ කම්සය / මැද කපොංචය / අඳින  ටුව/ කජනි  ලපොසය /  ව ටුව    (ලකුණු 9) 

 



(v.) 

 

❖ රූපකේ කපකනන පරිදි තහඩු  ැෙැල්ල මත R 30 වන වෘත්තය සලකුණු  ර ගැනීම  

❖ ඉන්පසු  පන  තුරක භොවිතකයන් අදොළ ක ොටස  පො ඉවත්  රගැනීම  

❖ කදවුව පහත රූපකේ පරිදි ϕ20 වන වෘත්තය සලකුණු කිරීම  

 

❖ මැද කපොංචකයන් කකන්රය සලකුණු  රගැනීම  

❖ විදුම්  ටුවක භොවිතකයන් ϕ20 වන සිදුර විද මොයිම ආසන්නකයන් නැවත්වීම  

❖ ඉන්පසු පීරක කගන කහොඳින් නිමවුම්  ර ගැනීම  

 

❖ ඉහත රූපකේ පරිදි අරය 5.6mm  වන වෘත්ත හතර මිුම්වලට අුව තහඩුව මත සලකුණු  රගැනීම  

❖ මැද කපොංචකයන් කකන්රවල  සලකුණු දමොගැනීම  

❖ විදුම්  ටුවක ආධොරකයන් සිදුරු හතර විද ගැනීම  

❖ පීරක භොවිතකයන් අවසන් නිමවුම්  ර ගැනීම  

❖ ඉහත කපන්වො තිකෙන AB කේඛොව ඔස්කස් තහඩුව 900 ක නැමීම    (ලකුණු 25) 

(b) 

(i.) නැමීම/  ැපීම / ක ොටස් ඉවත් කිරීම/ සිදුරු කිරීම       (ලකුණු 9) 

R 30 

R 10 

R 5.6 



 

(ii.)  සුදුසු අමුරවය  

ගැලකපන උප රණ හො ආයුධ  

නිවැරදි ශිල්ප ක්රම  

පිරිවිතරවලට අුකූල ෙව         (ලකුණු 9) 

(iii.) ස්කන්හ්නය කිරීම  

සිසිලනය කිරීම  

කගවුන ක ොටස් මොරු කිරීම  

නිසිකලස සථ්ොනගත කිරීම        (ලකුණු 12) 

(මුළු ලකුණු=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රශ්න පරය  I 

ෙහුවරණ ප්රශ්න පරය    =100 

ප්රශ්න පරය  I   =100 ÷ 2 = 50 

 

ප්රශ්න පරය  II 

වුහගත රචනො ප්රශ්න පරය   =300 

රචනො ප්රශ්න පරය    =400 

ප්රශ්න පරය  II   =700 ÷ 14 = 50  

 

අවසොන ලකුණු ප්රමොණය  = ප්රශ්න පරය  I + ප්රශ්න පරය  II  


