
PHYSOL EXAMINATION SERIES
CHAPTER 7- SYSTEMS OF PARTICLES AND ROTATIONAL MOTION

SUNDAY 25-07-2021 @ 7.00pm

PES06 TIME: 1 HOUR

MAXIMUM SCORE:30

General Instructions to Students
● There is a ‘cool-off time’ of 15 minutes in addition to maximum writing time
● Use cool-off time to get familiarise with questions and their answers
● Read questions and instructions carefully before answering
● Calculations, figures, graphs should be shown in the answer sheet itself
● You can write any number of questions fully or partially to get a maximum 

score of 30
● Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the 

examination

Questions from 1 to 4 carries 1 score

1 Radius of gyration of a disc of radius(R)rotating about an axis passing through the centre 
and perpendicular to the disc is..........

1

2 Dimensional Formula of Torque is......... 1

3 In pure rotational motion every particle of the body has the same angular velocity at any instant of
time. State whether this statement is True or False.

1

4 The inability of a body to stop rotational motion by itself  is called......... 1

Questions from 5 to 8 carries 2 score
5 Distinguish between linear motion and Rotational motion 2

6 Find the moment of inertia of the ring about its diameter 2

7 Obtain the relation between linear velocity and angular velocity 2

8 State the theorem of parallel axes on moment of inertia. 2

Questions from 9 to 12 carries 3 score

9 A wheel starting from rest acquires an angular velocity of 10 rad/s in two seconds. The 
moment of inertia of the wheel is 0.4 kg m2. Calculate the torque acting on it.

3

10 A girl rotates on a swivel chair as shown below.

a)What happens to her angular speed when she stretches her arms?

b) Name and state the conservation law applied for your     
      justification.

1

2

11 a) The rotational analogue of force is ......... 
b) The rotational analogue of mass is ............
c) The turning effect of force is maximum when the angle between r⃗  and  F⃗  is…………

1
1
1

PHYSOL-The solution for learning Physics
Prepared by Higher Secondary Physics Teachers Association Malappuram



12 (a)Derive the expression for Kinetic Energy in rotational motion
(b) In the case of a ring of mass M and radius R rolls over a horizontal surface, show that 
both the translational and rotational kinetic energy have the same value.

2

1

Questions from 13 to 16 carries 4 score
13 We know that angular momentum is a quantity associated with rotation of a body.

    a) Write down the dimensional formula of Angular momentum.
    b) When polar ice melts what will happen to the duration of a day? 

1
3

14 (a)Show that τ=
dl
dt

for rotational motion. 

(b) State the law of conservation of angular momentum. 
(c) Write an example for the motion in which angular momentum is conserved.

    2

1

1

15 a)In the absence of external torque........ of an isolated system remains constant 
b) Why planets move faster at near region of sun and slower when they are far away?

1
3

16 (a)State perpendicular axis theorem. 
(b)Using this theorem find the moment of inertia of a disc about its diameter.

1
3

Questions 17 and 18 scores 5 each
17 Moment of inertia is the analogue of mass in rotational motion. But unlike mass; it is not a 

fixed quantity.
a) Moment of inertia can be regarded as a measure of rotational inertia. Why?
b) Write any two factors on which the moment of inertia of a rigid body depends.
c) The moments of inertia of two rotating bodies A and B are I A and I B (I A > I B ) and their 
angular momentum are equal. Which one has a greater kinetic energy? Explain.

1
2
2

18 In an experiment with a bicycle rim, keeping the ring in the vertical position with both the 
strings in one hand, put the wheel in fast rotation (see fig). When
string B is released, the rim keeps rotating in a vertical plane and
the plane of rotation turns around the string A.
(a) Mention the law that explains the above result.
(b) How will you distinguish a hard-boiled egg and a raw egg by
spinning each on a table top?
(c)A solid  cylinder  of  mass  20kg rotates  about  its  axis  with  an
angular speed of 100 rad s-1 . The radius of the cylinder is 0.25m.
What  is  the  kinetic  energy  associated  with  the  rotation  of  the
cylinder?What  is  the  magnitude  of  angular  momentum  of  the
cylinder about its axis?

1

2

2

Best wishes to all 
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
അധ്യായം 7 -  കണികാവ്യൂഹവും ഭ്രമണചലനവും

25-07-2021 ഞായർ 7.00 pm

PES06 M സമയം : 1 മണിക്കൂർ 

പരമാവധി സ്ക%ാർ : 30

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പപാതുനിർസ്ക.ശങ്ങൾ
* നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെമ 15 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടൈ�ം' ഉണ്ടായിരിക്കും.

*  "കൂൾ  ഓഫ്  ടൈ�ം'  ച#ാദ്യങ്ങൾ  പരി#യമെ(�ാനും  ഉത്തരങ്ങൾ  ആസൂത്രണം  മെ#യ്യാനും

ഉപചയാഗിക്കുക.

* ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ച#ാദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

* കണക്ക്കൂട്ടലുകൾ, #ിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരചപ(റിൽ തമെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണം.

*  പരമാവധി  30  ചGാർ  കിട്ടുന്നതിന്  എത്ര  ച#ാദ്യങ്ങൾ  ചവണമെമങ്കിലും  മുഴുവനാചയാ

ഭാഗികമാചയാ എഴുതാം. 

*  ചKാഗ്രാമുകൾ  മെ#യ്യാനാകാത്ത  കാൽക്കുചLറ്ററുകൾ  ഒഴിമെകയുള്ള  ഒരു  ഇLചTാണിക്

ഉപകരണവും ഉപചയാഗിക്കുവാൻ പാ�ില്ല.

1 മുതൽ 4 വപരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  1 സ്ക%ാർ വീതം.

1 R ആരമുള്ള ഒരു ഡിGിന് Lംബമായി മധ്യഭാഗത്ത് കൂ�ിയുള്ള അക്ഷത്തിമെL  ആരമിക
ഭ്രമണം/ഘൂർണന വ്യാസാർധം. 

1

2 ച�ാർക്കിമെa (ബLആഘൂർണം) ടൈഡമെമൻഷണൽ സൂത്രവാക്യം 1

3 ശുദ്ധമായ ഭ്രമണ #Lനത്തിൽ വസ്തുവിമെL ഓചരാ കണങ്ങൾക്കും ഏത് നിമിഷവും ഒചര
ചകാണീയ Kചവഗമാണ്. ഈ Kസ്താവന ശരിചയാ മെതചറ്റാ എന്ന് Kസ്താവിക്കുക.

1

4 ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിമെa  ഭ്രമണ #Lനം നിർത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മമെയ ............
വിളിക്കുന്നു

1

5 മുതൽ 8 വപരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  2 സ്ക%ാർ വീതം.

5 ചരഖീയ #Lനവും ഭ്രമണ #Lനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കമെണ്ടത്തുക. 2

6 വ്യാസചരഖ  അക്ഷമായുള്ള  ഒരു  വൃത്തവളയത്തിമെa  മെമാമെമa്  ഓഫ്  ഇചനർഷ്യ
(ജഡത്വാഘൂർണം) കണ്ടുപി�ിക്കുക 

2

7 ചരഖീയ Kചവഗവും ചകാണീയ Kചവഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രൂപീകരിക്കുക. 2

8 മെമാമെമa് ഓഫ് ഇചനർഷ്യയുമെ� (ജഡത്വാഘൂർണത്തിമെa) സമാന്തര അക്ഷ സിദ്ധാന്തം
Kസ്താവിക്കുക.

2
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9 മുതൽ 12 വപരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  3 സ്ക%ാർ വീതം.

9 നിശ്ചLാവസ്ഥയിൽ നിന്നും #Lനം ആരംഭിച്ച ഒരു #ക്രം  2  മെസക്കa് മെകാണ്ട്  10
rad/s  ചകാണീയ Kചവഗം ചന�ിമെയടുക്കുന്നു.  #ക്രത്തിമെa മെമാമa് ഓഫ് ഇചനർഷ്യ
0.4 kg m2 ആമെണങ്കിൽ ച�ാർക്ക് (ബLആഘൂർണം) കമെണ്ടത്തുക.

3

10 ഒരു  മെപൺകുട്ടി  കറങ്ങുന്ന  കചസരയിൽ  ഇരിക്കുന്ന  #ിത്രം
താമെഴ മെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
a)  ടൈകകൾ  നീട്ടി  പി�ിക്കുകയാമെണങ്കിൽ  അവളുമെ�
ചകാണീയ ചവഗതയ് ക്ക്  എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു.
b)  ഏത്  സംരക്ഷണ  നിയമമാണ്  ഇവിമെ�  ഉപചയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നിയമം Kസ്താവിക്കുക.

1

2

11 a) ബLത്തിന് സമാനമായി പരിക്രമണ #Lനത്തിലുള്ളത് ..........  ആകുന്നു 
b) മാസിന്  സമാനമായി പരിക്രമണ #Lനത്തിലുള്ളത് ..........  ആകുന്നു 

c) ബLത്തിമെa തിരിക്കുവാനുള്ള Kാപ് തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകുന്നത്  r⃗ഉം  f⃗ ഉം 
തമ്മിലുള്ള ചകാണീയ അളവ് ..... ആകുചമ്പാഴാണ്.

1
1
1

12 a) ഭ്രമണം മെ#യ്യുന്ന വസ്തുവിമെa ഗതിചകാർജത്തിന് ഒരു സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.
b) തിരശ്ചീനമായ KതLത്തിൽകൂ�ി M മാസും R ആരവുമുള്ള ഒരു വളയം ഉരുളുന്നു. ഈ
വളയത്തിമെa  കാര്യത്തിൽ  ചനർചരഖാ  ഗതിചകാർജ്ജത്തിമെaയും  പരിക്രമണ
ഗതിചകാർജ്ജത്തിമെaയും മൂL്യം തുL്യമാമെണന്ന് കാണിക്കുക.

1
2

13 മുതൽ 16 വപരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  4 സ്ക%ാർ വീതം.

13 വസ്തുവിമെa  ഭ്രമണവുമായി  ബന്ധമെ(ട്ട  ഒരു  അളവാണ്  ചകാണീയ  ആക്കം  എന്ന്
നമുക്കറിയാം.
a) ചകാണീയ ആക്കത്തിമെa ടൈഡമെമൻഷണൽ സൂത്രവാക്യം എഴുതുക. 
b) ധ്രുവങ്ങളിമെL ഐസ് ഉരുകുചമ്പാൾ ഒരു ദിവസത്തിമെa ടൈദർഘ്യത്തിന് എന്ത് മാറ്റം
സംഭവിക്കും? 

1
3

14 a) ഭ്രമണ #Lനത്തിന് τ=
dl
dt

എന്ന് മെതളിയിക്കുക.
b) ചകാണീയ ആക്കസംരക്ഷണ നിയമം Kസ്താവിക്കുക.
c)  ചകാണീയ ആക്കം സംരക്ഷിക്കമെ(ടുന്ന #Lനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക.

2

1
1

15 a)  ബാഹ്യ  ച�ാർക്കിമെa  (ബL  ആഘൂർണത്തിമെa)  അഭാവത്തിൽ  ഒറ്റമെ(ട്ട
വ്യൂഹത്തിമെa  ........ സ്ഥിരമായി  നിLനിൽക്കുന്നു.
b) എന്തുമെകാണ്ടാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യമെa സമീപKചദശത്ത് എത്തുചമ്പാൾ ചവഗത്തിൽ
നീങ്ങുകയും വിദൂര Kചദശങ്ങളിLായിരിക്കുചമ്പാൾ മന്ദഗതിയിLാവുകയും മെ#യ്യുന്നത്?

1

3
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16 a) Lംബ അക്ഷ സിദ്ധാന്തം Kസ്താവിക്കുക. 
b)  ഈ  സിദ്ധാന്തമുപചയാഗിച്ച്  ഒരു  വൃത്തതകി�ിമെa(ഡിസ്ക്)  ഏമെതങ്കിലുമെമാരു
വ്യാസചരഖമെയ ആധാരമാക്കി തകി�ിമെa മെമാമെമa് ഓഫ് ഇചനർഷ്യ കണ്ടുപി�ിക്കുക. 

2
2

17 മുതൽ 18 വപരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  5 സ്ക%ാർ വീതം.

17 മാസിന് സമാനമായി പരിക്രമണ #Lനത്തിലുള്ള ഭൗതിക അളവാണ് മെമാമെമa് ഓഫ്
ഇചനർഷ്യ  (ജഡത്വാഘൂർണം).  എന്നാൽ മാസിൽ നിന്ന്  വ്യത്യസ്തമായി;  അത്  ഒരു
സ്ഥിര അളവല്ല.
a)  ജഡത്വാഘൂർണമെത്ത  ഭ്രമണജഡത്വത്തിമെa  അളവായി  കണക്കാക്കാം.
എന്തുമെകാണ്ട്?
b) ദൃഢവസ്തുവിമെa ജഡത്വാഘൂർണമെത്ത  ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ട് ഘ�കങ്ങൾ എഴുതുക.
c)  പരിക്രമണം മെ#യ്യുന്ന  A,  B  എന്നീ രണ്ട് വസ്തുക്കളുമെ� ജഡത്വാഘൂർണങ്ങൾ  IA,  IB
(IA>  IB)  എന്നിവയും,  അവയുമെ�  ചകാണീയ  ആക്കങ്ങൾ  തുL്യവുമാണ്.  ഇവയിൽ
ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഗതിചകാർജം. വിശദീകരിക്കുക.

1

2
2

18 ഒരു  ടൈസക്കിൾ  റിം  ഉപചയാഗിച്ചുള്ള  പരീക്ഷണത്തിൽ,  ഒരു
ടൈകയിൽ  രണ്ട്  #രടുകളും  പി�ിച്ച്  റിങ്  Lംബസ്ഥാനത്ത്
വച്ചുമെകാണ്ട്,   #ക്രം ചവഗത്തിൽ തിരിക്കുക  (#ിത്രം കാണുക).
B  എന്ന  #ര�്  വിട്ടയച്ചാൽ,  റിം  LംബKതLത്തിൽ  തമെന്ന
തിരിയുകയും ഭ്രമണ KതLം  A എന്ന #ര�ിന്  ചുറ്റിനുമാവുകയും
മെ#യ്യുന്നു.
a) മുകളിമെL ഫLം വിശദീകരിക്കുന്ന നിയമം പരാമർശിക്കുക 
b)  കട്ടിയുള്ള-പുഴുങ്ങിയ  മുട്ടയും  പുഴുങ്ങാത്ത  മുട്ടയും  ഒരു
ചമശപ്പുറത്ത്  വച്ച്  കറക്കിയാൽ  നിങ്ങൾ  എങ്ങമെന
ചവർതിരിച്ചറിയും?
c) 20 kg  മാസുള്ള ഒരു ഖരസിLിണ്ടർ അതിമെa അക്ഷത്തിച¬ൽ  100 rad s'  എന്ന
ചകാണീയ  ചവഗതയിൽ  കറങ്ങുന്നു.  സിLിണ്ടറിമെa  ആരം  0.25  മീ.  ആണ്.
സിLിണ്ടറിമെa  പരിക്രമണചത്താ�നുബന്ധിച്ചുള്ള  ഗതിചകാർജം  എത്ര?  ചകാണീയ
ആക്കത്തിമെa പരിമാണം കണ്ടുപി�ിക്കുക?

1

2
2
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
CHAPTER 7- SYSTEMS OF PARTICLES AND ROTATIONAL MOTION

SUNDAY 25-07-2021 @ 7.00pm

PES06 TIME: 1 HOUR

MAXIMUM SCORE:30

ANSWER KEY

1 R

√2
1

2 [ML2T-2] 1

3 True 1

4 Moment of inertia 1

5  linear motion: All particles in the system have same  velocity.
 Rotational motion :  All particles in the system have same  angular velocity  

1
1

6 We have   Iring =MR2

By Perpendicular axes theorem  
Id + Id = MR2

2Id = MR2

I d=
MR2

2
This is the Moment of inertia of a thin circular ring of radius ‘R’
and mass ‘M’  about an axis passing through diameter.

2

7 From the diagram

                               Δθ=
Δr
r

       Δr=r Δθ
Dividing by Δt,  we gett,  we get

                               
Δr
Δt

=r
Δθ

Δt
There fore,
       v=r ω

This is the relation between linear velocity and Angular velocity
The vector notation of the above equation is given by 

       v⃗=ω⃗ x r⃗
The particle  has  a  velocity  ‘v’ in  the  plane  with its  radius  vector  ‘r’,  then  the  angular
velocity ‘ω’ is in a direction perpendicular to the plane.’ is in a direction perpendicular to the plane.

2

8 Theorem of parallel axes states that “The moment of inertia of
a body about any axis is equal to the sum of the moment of
inertia of the body about a parallel axis passing through its
centre of mass and the product of its mass and the square of the
distance between the two parallel axes”.
                                        
                                               Iz’ = Iz + Ma2

2
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9 Given, ω’ is in a direction perpendicular to the plane.i = 0    ω’ is in a direction perpendicular to the plane.f  = 10 rad/s       t = 2 s    I = 0.4 kg m2  

We have τ = I α  = I × 
ωf −ωi

t
  = 0.4 × 

10−0
2

   = 2 Nm
3

10 (a) Angular speed decreases.
(b) Conservation of Angular momentum.
If the total external torque on a system of particles is zero,   then the total angular 
momentum of the system is conserved.

1

2

11 a) Torque    
b) Moment of inertia
c) 900

3

12 (a) Expression for Kinetic Energy in terms of Moment of inertia

We have KE=
1
2

mv2 But v =rω

KE=
1
2

m(r ω)
2

KE=
1
2
(mr2

)ω
2     But I=mr2

Therefore KE=
1
2

I ω2

(b) Translational Kinetic energy, KEt=
1
2

mv2

Rotational kinetic energy, KEr=
1
2

I ω
2

For a ring I=MR2 ,ω=
v
R

                Therefore KEr=
1
2

MR2
(

v
R

)
2

=
1
2

Mv2
=KEt

                That is both the translational and rotational kinetic energy have the same value.

2

1

13  a) ML2T-1.
 b) According to law of conservation of Angular momentum Iω’ is in a direction perpendicular to the plane. = a constant.

  I= MR2

When polar ice is in solid form r is small so I is small, then ω’ is in a direction perpendicular to the plane. will be large. When ice melts r
increases so I will increase and hence w will decrease. So when polar ice melts rotation of 
earth become slow, so duration of a day will increase.

2

2

14 (a)We have l⃗ = r⃗ x P⃗

Therefore  
d l⃗
dt

=
d ( r⃗ x P⃗)

dt
d l⃗
dt

= r⃗ x
d P⃗
dt

+
d r⃗
dt

x P⃗

d l⃗
dt

= r⃗ x F⃗+ v⃗ x(m v⃗ )   

Therefore  d l⃗
dt

=τ⃗                   (Because   r⃗ x F⃗=τ  and v⃗ x v⃗=0 )

Thus Torque is equal to the rate of change of angular momentum.
(b) Law of conservation of Angular momentum:

2

1
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If the total external torque on a system of particles is zero, then the total angular 
momentum of  the system is conserved.

(c) Planetary motion.
1

15 a) Angular momentum.
b) We know that when external torque is zero, Angular momentum remains constant.

  Iω’ is in a direction perpendicular to the plane. = a constant.
When planets are at near region of sun their r will be small. So I will be small. (I=MR2). So  
their ω’ is in a direction perpendicular to the plane. will be large. When planets are at far regions, r is large, so I is large, then ω’ is in a direction perpendicular to the plane. will be 
small. So planets are slow at far regions.

1

3

16 (a) Theorem of perpendicular axes: 
Theorem of Perpendicular axes states that “The moment of inertia of a planar body (lamina) 
about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moments of inertia about 
two perpendicular axes concurrent with perpendicular axis and lying in the plane of the 
body.”
                               Here    IZ= IX +IY

Where    IZ --> Moment of Inertia about Z-axis.
   IX --> Moment of Inertia about X-axis.
   IY --> Moment of Inertia about Y-axis.

Note: This theorem is used to find moment of inertia of some regular shaped bodies which
are  planar.  This  means  theorem  applies  to  flat  bodies  whose  thickness  is  very  small
compared to their other dimensions 

(b) Moment of inertia of a thin circular disc of radius ‘R’ and mass ‘M’ about an axis 
passing through diameter:

We have I disc=
MR2

2
By Perpendicular axes theorm

I d+ I d=
MR2

2

2 I d=
MR2

2

I d=
MR2

4

This is the Moment of inertia of a thin circular disc of radius ‘R’ and mass ‘M’  about an 
axis passing through diameter.

1

3

17 (a)The moment of interia about a given axis resists a change in its rotational motion. Thus it 
can be regarded as a measure of rotational inertia of the body. 
                                  
(b) (i)The mass of the body, (ii) Its shape and size;

(c) We have KE=
L2

2 I
Here L, the angular momentum is a constant.

Therefore KE α
1
I

      Given I A > I B  Therefore  KEB > KEA

2

1

2
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18 (a) Law of conservation of angular momentum.
(b) To distinguish between a hard boiled egg and a raw egg, we spin each on a table top. The
egg which spins at a slower rate shall be a raw egg. This is because in a raw egg, liquid  
matter inside tries to get away from the axis of rotation. Therefore, its moment of inertia I 
increases and hence angular speed decreases. Whereas the hard boiled egg continues to spin.

(c) Kinetic Energy K.E = 1
2

I ω
2 = 1

2
MR2

2
ω

2

                                 = MR2

4
ω

2  =  20×0.252

4
×1002

                                 = 3.1 × 103 J

Angular momentum  L =Iω’ is in a direction perpendicular to the plane.

                    L=
MR2

2
ω

         Therefore       L=
20 x 0.252

2
100=62.5 Js     

1

2

2
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
അധ്യായം 7 -  കണികാവ്യൂഹവും ഭ്രമണചലനവും

25-07-2021 ഞായർ 7.00 pm

PES06 M സമയം : 1 മണിക്കൂർ 

പരമാവധി സ്ക%ാർ : 30

ഉത്തരസൂചിക

1 R

√2

1

2 [ML2T-2] 1

3 ശരി 1

4 മ�ൊമ�ന്റ് ഓഫ് ഇനേ�ർഷ്യ (ജഡത്വൊഘൂർണം) 1

5 നേരഖീയ  ചല�ം  :  ഇത്തരം  ചല�ത്തിൽ  വ്യൂഹത്തിമല എല്ലൊ  കണികകളും  ഒനേര
പ്രനേവഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
ഭ്ര�ണ ചല�ം  :   വ്യൂഹത്തിമല എല്ലൊ കണികകളും ഒനേര നേകൊണീയ പ്രനേവഗത്തിൽ
സഞ്ചരിക്കുന്നു.

1

1

6 Iring =MR2  ആമണന്ന് �മുക്കറിയൊം. 
ലംബ അക്ഷ സിദ്ധൊന്തപ്രകൊരം   

Ix + Iy = MR2

    ഇവിമS  X, Y  അക്ഷങ്ങൾ  വൃത്തവളയത്തിമന്റ രണ്ട്
വ്യൊസനേരഖകൾ തമന്നയൊണ്. 
അതി�ൊൽ Id + Id  = 2Id = MR2

I d=
MR2

2

2

7 ഒരു  ദൃഢ  വസ്തുവിമല  P  എന്ന  കണിക  z  അക്ഷം
ആധൊര�ൊക്കി  പരിക്ര�ണം  മചയ്യുനേhൊൾ  t
സ�യത്തിലുള്ള നേകൊണീയ സ്ഥൊ�ൊന്തരം  ആയൊൽ,   

നേകൊണീയ പ്രനേവഗം,   ω=
Δθ
Δ t

 
വസ്തു P' ൽ എത്തുനേhൊൾ 
PP’ = r = r ആകുന്നു.

അങ്ങിമ�മയങ്കിൽ    Δ r
Δ t

=r Δθ
Δ t

      
അഥവൊ  v = r ω എമന്നഴുതൊം. 
സദിശ രൂപത്തിമലഴുതുനേhൊൾ, 

v⃗=ω⃗ x r⃗

2
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8 സ�ൊന്തര അക്ഷ സിദ്ധൊന്തം
 ഒരു  അക്ഷത്തിലൂമSയുള്ള  വസ്തുവിമന്റ
ജഡത്വൊഘൂർണം  (Iz’)  എന്നത്,  പിണ്ഡനേകന്ദ്ര ത്തിലൂമS
കSന്നുനേപൊകുന്ന  സ�ൊന്തരഅക്ഷം  ആധൊര�ൊയുള്ള
ജഡത്വൊഘൂർണ  ത്തിമന്റയും(Iz),  വസ്തുവിമന്റ
�ൊസിമന്റയും(M)  രണ്ട്  അക്ഷങ്ങൾ  തമ്മിലുള്ള
അകലത്തിമന്റ  (a)  വർഗത്തിമന്റയും  ഗുണ�ഫലവും
തമ്മിലുള്ള തുകയൊയിരിക്കും.
Iz’ = Iz + Ma2

2

9  ഇവിടെ�  ωi = 0    ωf  = 10 rad/s       t = 2 s     I = 0.4 kg m2  
 τ = I α  ആമണന്ന് �മുക്കറിയൊം.  

τ = I × 
ωf−ωi

t
  = 0.4 × 

10−0
2    = 2 Nm

3

10 (a) നേകൊണീയ നേവഗത കുറയുന്നു. 
(b) നേകൊണീയ ആക്ക സംരക്ഷണ�ിയ�ം
"ബൊഹ്യനേSൊർക്ക് (ബലആഘൂർണം) അനുഭവമ�ടുന്നിമല്ലങ്കിൽ ആ വസ്തുവിമന്റ 
നേകൊണീയആക്കം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും”. 

1
2

11 a) നേSൊർക്ക് (ബലആഘൂർണം)
b) മ�ൊമ�ന്റ് ഓഫ് ഇനേ�ർഷ്യ (ജഡത്വൊഘൂർണം)
c) 900

1
1
1

12 a) ഗതിനേകൊർജം K = 1
2

mv2 = 1
2

m(rω)
2                ( v = rω ആയതി�ൊൽ )

   അഥവൊ        K = 1
2

mr2
ω

2
=

1
2

I ω2

b) നേ�ർനേരഖൊ ഗതിനേകൊർജം Kt = 1
2

Mv2

പരിക്ര�ണ ഗതിനേകൊർജം Kr = 1
2

Iω2  

ഇവിമS വളയത്തിമന്റ  മ�ൊമ�ന്റ് ഓഫ് ഇനേ�ർഷ്യ I = MR2  എന്നും  ω = v
R

എന്നും

വിലകൾ മകൊടുത്തൊൽ,   Kr = 1
2

MR2
(

v2

R2 )  = 1
2

Mv2  =  Kt         

1

2

13 a) ML2T-1.
b)  I  =  MR2 ആമണന്ന്  �മുക്കറിയൊം.  ഐസ്  ഉരുകി  ഭൂ�ധ്യനേരഖൊ  പ്രനേദശനേത്തക്ക്

ഒഴുകുനേhൊൾ  R  വർധിക്കുന്നു.  അനേ�ൊൾ  മ�ൊമ�ന്റ്  ഓഫ്  ഇനേ�ർഷ്യ  വർധിക്കുന്നു.

Iω =  ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയതി�ൊൽ മ�ൊമ�ന്റ് ഓഫ് ഇനേ�ർഷ്യ വർധിക്കുനേhൊൾ

നേകൊണീയപ്രനേവഗം കുറയുന്നു. അങ്ങിമ� ദിവസത്തിമന്റ ദൈദർഘ്യം കൂടുന്നു.

1
3
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14 (a)  l  = r x p ആമണന്ന് �മുക്കറിയൊം.  
ഈ സ�വൊക്യമത്ത അവകല�ം (differentiation) മചയ് തൊൽ,

              dl
dt
=

d (r×p)
dt

 

                  =  dr
dt

×p + r×
dp
dt

 = v×mv  + r×F

        = m(v×v ) + τ               (ഇവിമS (v×v ) =0)

 അഥവൊ dl
dt
=τ

     അതൊയത്  നേകൊണീയ  ആക്കവ്യത്യൊസത്തിമന്റ  സ�യ�ിരക്കൊണ്  നേSൊർക്ക്
(ബലആഘൂർണം). 
(b) നേകൊണീയ ആക്ക സംരക്ഷണ�ിയ�ം
  "ബൊഹ്യനേSൊർക്ക്  (ബലആഘൂർണം)  പൂജ്യ�ൊയിരിക്കുനേhൊൾ  ആ  വസ്തുവിമന്റ
നേകൊണീയആക്കം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും”. 
(c) ഗ്രഹ ചല�ം

2

1

1

15 a) നേകൊണീയ ആക്കം
b)  "ബൊഹ്യനേSൊർക്ക്  (ബലആഘൂർണം)  അനുഭവമ�ടുന്നിമല്ലങ്കിൽ  ആ  വസ്തുവിമന്റ
നേകൊണീയആക്കം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും” 
            Iω =  ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ
  ഗ്രഹങ്ങൾ  സൂര്യമന്റ  സ�ീപത്തൊയിരിക്കുനേhൊൾ  അവയുമS  ആരം  (R)
കുറവൊയിരിക്കും.  അങ്ങമ�   മ�ൊമ�ന്റ്  ഓഫ്  ഇനേ�ർഷ്യ  ( I=MR2)  കുറയുകയും
നേകൊണീയ പ്രനേവഗം(ω) കൂടുകയും മചയ്യും.
     ഗ്രഹങ്ങൾ വിദൂര പ്രനേദശങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുനേhൊൾ  മ�ൊമ�ന്റ് ഓഫ് ഇനേ�ർഷ്യ
കൂടുകയും നേകൊണീയപ്രനേവഗം(ω) കുറയുകയും മചയ്യും. അതി�ൊൽ വിദൂര പ്രനേദശങ്ങളിൽ
ഗ്രഹങ്ങൾ �ന്ദഗതിയിലൊയിരിക്കും

1

3

16 a) ലംബ അക്ഷ സിദ്ധൊന്തം 
ഒരു  പരന്ന  പ്രതലമുള്ള  വസ്തുവിമന്റ  ലംബ

അക്ഷത്തി�് ആധൊര�ൊയ ജഡത്വൊഘൂർണം ( Iz ), ആ
പ്രതലത്തിൽ  തമന്ന  പരസ്പരലംബ�ൊയ
അക്ഷങ്ങൾക്ക് ആധൊര�ൊയ ജഡത്വൊഘൂർണങ്ങളുമS (
Ix, Iy ) തുകയ്ക്ക് തുല്യ�ൊയിരിക്കും.    

 Iz = Ix + Iy    
b)  ഇവിമS    എന്നീ  അക്ഷങ്ങൾ  തകിSിമന്റ  രണ്ട്
വ്യൊസനേരഖകൾ  തമന്നയൊയതി�ൊൽ  സ��ിതി
പ്രകൊരം   Ix = Iy   ആയിരിക്കും. 
അതുമകൊണ്ട്    Iz =  2Ix  എന്ന് കിട്ടും. 

എന്നൊൽ I z=
MR2

2

2

2
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അതൊയത്  I x=
I z

2
=

MR2

4
വൃത്തതകിSിമന്റ  ഏമതങ്കിലും  വ്യൊസമത്ത  ആധൊര�ൊക്കിയുള്ള  മ�ൊമ�ന്റ്  ഓഫ്

ഇനേ�ർഷ്യ MR2

4
ആയിരിക്കും.

17 (a)  തന്നിരിക്കുന്ന  അക്ഷമത്ത  ആസ്പദ�ൊക്കിയുള്ള  നേ�ൊമ�ന്റ്റ്  ഓഫ്  ഇനേ�ർഷ്യ,
അതിമന്റ  ഭ്ര�ണ  ചല�ത്തിമല  �ൊറ്റമത്ത  പ്രതിനേരൊധിക്കുന്നു.  അതി�ൊൽ  ഇതിമ�
ഭ്ര�ണജഡത്വത്തിമന്റ അളവൊയി കണക്കൊക്കൊം.
b)  i. വസ്തുവിമന്റ �ൊസ്  ii. അതിമന്റ രൂപവും വലി�വും 

(c) KE=
L2

2 I
ആമണന്ന് �മുക്കറിയൊം.

ഇവിമS L, നേകൊണീയആക്കം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും.

അതി�ൊൽ KEα
1
I

      I A > I B  എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതി�ൊൽ  KEB > KEA  ആയിരിക്കും. 

2

1

2

18 (a) നേകൊണീയ ആക്ക സംരക്ഷണ�ിയ�ം

(b)  ഇവിമS കുറഞ്ഞ നേവഗതയിൽ കറങ്ങുന്നത് പുഴുങ്ങൊത്ത മുട്ടയൊയിരിക്കും. ഇതിമന്റ
ഉള്ളിലുള്ള  ദ്രൊവകരൂപത്തിലുള്ള  ദ്രവ്യം  ഭ്ര�ണ  അക്ഷത്തിൽ�ിന്നും  അകമല

ആയിരിക്കൊൻ  ശ്ര�ിക്കുന്നു.  അനേ�ൊൾ  മ�ൊമ�ന്റ്  ഓഫ്  ഇനേ�ർഷ്യ(I)  കൂടുകയും

നേകൊണീയ  നേവഗത  കുറയുകയും  മചയ്യുന്നു.  എന്നൊൽ  പുഴുങ്ങിയ  മുട്ടയുമS  ഉൾഭൊഗം

ദൃഢ�ൊയതി�ൊൽ തുSർച്ചയൊയി കറങ്ങിമക്കൊണ്ടിരിക്കും. 

 (c) ഗതിനേകൊർജം K = 1
2

I ω2 = 1
2

MR2

2
ω

2

                                = MR2

4
ω

2  =  20×0.252

4
×1002

                                = 3.1 × 103 J
      നേകൊണീയആക്കം L =Iω

L=
MR2

2
ω

അതി�ൊൽ L=
20 x 0.252

2
×100=62.5Js

1

1

1

2
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