
3.6 අංශු දෙකක් අතර දකටිම දුර 

සංයුක්ත ගණිතය 
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(I) P වම් අංශුවත් U නියත ප්රදගගදයන් ගමන් කරන්දන් යැි  ෙ O හි සිටිව 

නිරීක්ෂකදයකු පෘථිවියට සාදේක්ෂව  නිසලතාවයක  සිටින්දන් යි ෙ ගනී.  

  

P හි නිරීක්ෂණය  

U  

O (නිරීක්ෂණය)  

 

 P අංශුව රූපදේ පරිදි සරල දර්ඛාවක් දිදේ චලිත වව විට 

නිරීක්ෂණය සහ P අංශුව අතර දුර විචලවය.                                                                                             

එහි ගමන් පථයට O සිට අදිව ලෙ ලම්භක දුර  OLවම්, දමම OL 

දුර නිරීක්ෂණය සහ  P අතර දකටිම දුර දග. 
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V 

U 

(II)  P සහ Q යනු පිළිදවලින් U සහ V ඒකකාර ප්රදගග වලින් චලිත වන්දන් 

යැි  ගනිමු. චලිතදේ එක්තරා දමොදහොතකදී  P සහ Q වල පිහිටුම් පිළිදවලින් 

සහ යැි  ගනිමු. 

 

දමහිදී P,Q චලිත වව දහි න් එක් වස්තුවකට සාදේක්ෂව අදවක් වස්තුදග චලිතය 

සැලකීදමන් P සහ Q අතර දකටිම දුර දසවිය හැක   

 දමහි V (P,E) = U , V(Q,E) =V දග 

 

Pට සාදේක්ෂව Qදේ චලිතය  සලකමු සාදේක්ෂ ප්රදගගය පිළිබ                 

මූලධ්ර්මය දග 

V(Q,P)     = V(Q,E) + V(E,P                                                                                                                      

 = V +(-U)  
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P සාදේක්ෂව Qහී චලිතය සැලකීදම්දී සමුද්දද්ශ රාමුව P වව බැවින් P අංශුව 

නිසල දග එවිට V(Q,P)   හි ගමන් පථය රූපදේ  ෙක්වා ඇත 

 

P -සමුද්දද්ශ රටාව   

Q0 

U 

V 

 P සාදේක්ෂ්ව 

Qහි ගමන් මග 

L 

දමම අවසථ්ාදග දී P0  සිට (P දේ සමුද්දද්ශ රාමුදග) Pට සාදේක්ෂව Qහි 

ගමන් පථය  අඳින් ලෙ  ලම්බකය P0L වම්, දමම දුර P සහ Q අතර දකටිම 

දුර දග 
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P අංශු Q දෙක ගැටීම ස හා අවශයතාව 

 Pට සාදේක්ෂව Qදේ ගමන් පථය Q0 P0 ඔස්දසේ 

පිහිටි  වම් එවිට P සහ Q එකිදවකට ඝට්ටවය 

 P0(P) 

 Q0(Q) 

 V(QP) 

 දමම අවස්ථාදගදී Q0Po සහ  V (Q,P) එකම අභි දිශාවට පවතී  

 

 P සහ Q ඝාට්ටවය වව විට, 

Q0Po = V (Q,P)වව පරිදි 
 අදිශය පවතී 

 දෙපස මාපංකය ගැනීදමන් 

|Q0P0 | =  | V(Q,P) | 

       =   |V(Q,P)    ;                

|Q0P0     |=   

 |V(Q,P)| 

 

 දමි න් p ට සාදේක්ෂව Qඅංශුව Q0 සිට P0 ෙක්වා එවම් එකිදවක ගැටීමට 

ගන්වා කාලය ලබාදද් 
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 කුරුල්දලකු පියාසර කිරීදම්දී ඉහත මූල මූලධ්ර්මය දයොොගත් ගත හැක    

 

05ගඟක් හරහා පිවවව මිනිදසකුදේ චලිතය 

මිනිදසකු ගගක් හරහා පිහිවව විට මිනිසාට ප්රදගග දෙකක් අයත් දවි  ඒවා 

වම් මිනිසා විසින්ම ලබා ගන්වා ප්රදගගය සහ ගඟ හරහා ගලව ප්රදගගය දවි  

මිනිසා විසින්ම ලබා ගන්වා ප්රදගගය නිසල ජලදේ මිනිසාදේ ප්රදගගය දහවත් 

ජලයට  සාදේක්ෂව මිනිසාදේ ප්රදගගය දලස  හැඳින්දග ගඟ ගලව ප්රදගග V 

ය ෙ නිශ්චලව ජලදේ මිනිසාදේ  ප්රදගගය U ෙ වම් මිනිසා චලිත වනුදේ U +V 

සංයුක්ත ප්රදගගදයහි දිශාව ඔස්දසේය දමම සංයුක්ත ප්රදගගය පෘථිවියට 

සාදේක්ෂව මිනිසාදේ ප්රදගගය දලස හැඳින්දග   


