
PHYSOL EXAMINATION SERIES
CHAPTER 5- Laws of Motion
SUNDAY 11-07-2021 @ 7.00pm

PES04 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 Newton’s second law defines ------------------
(Work,Momentum,Force,Energy)

1

2 Newton’s first law of motion describes the.......................
(Energy , Momentum , Inertia, work)

1

3 The optimum speed of a car on a banked road to avoid wear and tear on its tyres is given 
by ................
i. √Rg tanθθ       ii. √Rg cotθ        iii. √Rg sinθθ      iv. √Rg cosθ

1

4 Two bodies of masses 4 kg and 5 kg are acted upon by the same force. If the acceleration of 
lighter body is 2 m/s², the acceleration of heavier body is
(a) 1 m/s²         (b) 1.2 m/s²
(c) 1.6 m/s²      (d) 1.8 m/s²

1

Questions from 5 to 8 carries 2 score
5 Using Newton’s second law of motion, derive the equation F = ma 2

6 Friction is a necessary evil, Justify. 2

7 Explain why a passenger standing in a moving bus tends to fall forward while the driver 
applies a sudden brake ? 2

8 A man cycling towards east. The direction of friction acting on the front tyre is..... and that 
of rear wheel is........

2

Questions from 9 to 12 carries 3 score
9 A person drives a car along a circular track on a level ground. 

(a)Derive an expression for the maximum safe speed of the car.
(b) Why do we give banking to curved roads?

2
1

10 A machine gun fires bullets of mass 40 g each with a speed of 1200 ms -1.The person can 
hold the gun with a maximum force of 144 N. What is the maximum number of bullets that 
can be fired per second from the gun?

   3
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11 A gun moves backward when a shot is fired from it.
(a) Choose the correct statement.
     (i)The momentum of the gun is greater than that of the shot.
     (ii)The momentum acquired by the gun and shot have the same magnitude.
     (iii)Gun and shot acquire the same amount of kinetic energy.
(b)A shell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the  
shell is 80 m/s, what is the recoil speed of the gun?

1

2

12 A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial 
speed of 12m/s.
a) Does it violate the conservation of momentum ? 
b) Calculate the impulse imparted to the ball and the force applied by the batsman , if the 
mass of ball is 0.15 kg and it is in contact with the bat for 1 ms

1

2

Questions from 13 to 16 carries 4 score
13 Aristotle had an idea that constant force is required to produce a constant velocity. Hence he 

concluded that in the absence of forces bodies would come to rest.
a) State Newton’s first law of motion
b) Why a horse cannot pull a cart and run in empty space ?
c) The motion of a particle of mass ‘m’ is described by  y = At + Bt2. Find the force acting 
on the particle

 1
1
2

14 (a)State the law of conservation of linear momentum and prove it on the basis of second law
of motion.
(b) The rate of change of total momentum of a system of many-particles is proportional to
the......................on the system.
      i. external force
     ii. a sum of the internal forces

    3

1

15 (a) A block of mass M is placed on a flat surface. A force is applied to move it parallel to the
surface. The frictional force f developed is proportional to the
      (a) square of the mass of the body
      (b) mass of the body
      (c) reciprocal of the mass of the body
      (d) reciprocal of the square mass of the body

(b)The area under force time graph is.......
(c) Match the following

1

1

2
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16 (a)A shell at rest explodes into three equal masses. 2 fragment fly off at right angles to each 
other with a speed of 9 m/s and 12m/s ,calculate the Speed of third fragment
(b)A large force acting for a short interval of time is called impulsive force.
    (i)What is the SI unit of impulse ?
    (ii)Two billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite direction with speed 6 m/s
collide and rebound with same speed. What is the impulse imparted to each ball due to
other?

2

1

1

Questions 17 and 18 scores 5 each
17 The given graph ABCD shows variation of force with time for a body placed on a smooth

horizontal surface.

(a)Using the given graph, state whether the following statements are true or false.
i) The force acting on a body along AB is constant.
ii) The force acting on a body along CD is zero.

(b)
i)Find the region on the graph at which the body moves with constant momentum.
ii)Draw a momentum time graph for the given graph.

1
1

1
2

18 A circular track of radius 400m is kept with outer edge raised to make 5 degrees with the
horizontal.
a) What do you call this type of construction of tracks?
b)  Obtain  an  expression  for  the  maximum  permissible  speed  considering  the  force  of
friction.
c) Calculate the permissible speed of the car if the coefficient of friction is 0.2.

1

2
2

Best wishes to all 
HSPTA MALAPPURAM
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
അധ്യായം 5 - ചലനനിയമങ്ങൾ

11-07-2021 ഞായർ 7.00

PES04 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 ന്യൂട്ടമെY രണ്ടാം നിയമം .......... നിർവ#ിക്കുന്നു. 
(Kവൃത്തി, ആക്കം, ബLം, ഊർജം)

1

2 ന്യൂട്ടമെY ഒന്നാം #Lനനിയമം നിർവ#ിക്കുന്നത്  ....................
(ഊർജം,  ആക്കം , ജഡത്വം, Kവൃത്തി )

1

3 �യറുകൾക്ക് ചതയ്മാനം ഉണ്ടാക്കാമെത ബാങ്ക്ഡ് ചറാഡിലൂമെ�യുള്ള ഒരു കാറിമെY 
പരമാവധി സുരക്ഷിത Kചവഗം 

i. √Rg tanθ       ii.  √Rg cotθ        iii. √Rg sinθ      iv.  √Rg cosθ  

1

4 4 kg, 5 kg എന്നിങ്ങമെന മാസുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കളിൽ ഒചര ബLം Kചയാഗിക്കമെ(ടുന്നു.  
ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുവിമെY ത്വരണം 2 m/s² ആമെണങ്കിൽ, ഭാരം കൂ�ിയ വസ്തുവിമെY 
ത്വരണം ............... ആകുന്നു. 
(a) 1 m/s²         (b) 1.2 m/s²
(c) 1.6 m/s²      (d) 1.8 m/s²

1

5 മുതൽ 8 വപരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  2 സ്ക ാർ വീതം.

5 ന്യൂട്ടമെY രണ്ടാം #Lന നിയമമുപചയാഗിച്ച്  F = ma എന്ന സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക. 2

6 ഘർഷണം ഒരു അത്യന്താചപക്ഷിതമായ തിന്മയാണ്. ന്യായീകരിക്കുക 2

7 ടൈ�വർ  മെപമെട്ടന്ന്  ച�ക്ക്  Kചയാഗിക്കുചമ്പാൾ  ഓ�ിമെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന  ബസിൽ
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നിൽക്കുന്ന  യാത്രക്കാരൻ മുചന്നാട്ട് വീഴാൻ തു�ങ്ങുന്നു. എന്തുമെകാണ്ട്? വിശദീകരിക്കുക 2

8 ഒരാൾ കിഴചക്കാട്ട് ടൈസക്കിൾ #വിട്ടുന്നു. മുൻ #ക്രത്തിൽ Kചയാഗിക്കമെ(ടുന്ന 
ഘർഷണം  .............ഉം പിൻ #ക്രത്തിചLത് ...............ഉം ആയിരിക്കും.

2

9 മുതൽ 12 വപരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  3 സ്ക ാർ വീതം.

9 നിര(ായ  ഒരു  ടൈമതാനത്തിമെL  വൃത്താകൃതിയിലുള്ള  ട്രാക്കിലൂമെ�  ഒരാൾ  കാർ
ഓ�ിക്കുന്നു.
(a) കാറിമെY പരമാവധി സുരക്ഷിത Kചവഗത്തിനുള്ള സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക. 
(b) എന്തുമെകാണ്ടാണ് വളവുകളിൽ ചറാഡുകൾക്ക് ബാങ്കിങ് നൽകുന്നത് ?

2
1

10 ഒരു  യന്ത്രചത്താക്കിൽ  നിന്ന്  40  ഗ്രാം  വീതമുള്ള  മെവ�ിയുണ്ടകൾ  1200  m/s  ൽ
പുറമെ(ടുവിക്കുന്നു.  ഒരാൾ പരമാവധി  144 N  ബLം Kചയാഗിച്ച് ചതാക്ക് പി�ിക്കുന്നു.
ചതാക്കിൽ  നിന്ന്  ഒരു  മെസക്കൻഡിൽ  ഉതിർക്കാൻ  കഴിയുന്ന  പരമാവധി
മെവ�ിയുണ്ടകളുമെ� എണ്ണം എത്ര ?

   3

11 ഒരു ചതാക്കിൽ നിന്നും മെവ�ിയുണ്ട ഉതിർക്കുചമ്പാൾ അത് പുറകിചLക്ക് നീങ്ങുന്നു. 
a) താമെഴ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ Kസ്താവന മെതരമെഞ്ഞടുക്കുക. 
    i)   ചതാക്കിമെY ആക്കം മെവ�ിയുണ്ടയുമെ� ആക്കചത്തക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. 
    ii)  ചതാക്കിചYയും മെവ�ിയുണ്ടയുമെ�യും ആക്കത്തിമെY പരിമാണം തുL്യമായിരിക്കും
    iii) ചതാക്കിനും മെവ�ിയുണ്ടയ്ക്കും ഒചര ഗതിചകാർജ്ജം Lഭിക്കുന്നു.
b) 0.020 kg മാസുള്ള ഒരു മെഷൽ 100 kg മാസുള്ള ഒരു ചതാക്കിൽ നിന്നും 80 m/s എന്ന
Kചവഗത്തിൽ പുറചത്തക്ക് വരുന്നു. ചതാക്കിമെY റിചക്കായിൽ ചവഗത കണക്കാക്കുക.

1

2

12 12  m/s  എന്ന  Kാരംഭചവഗത  മാറ്റാമെത  ഒരു  ബാറ്റ്സ്മാൻ  ഒരു  പന്ത്  ബൗളറുമെ�
ദിശയിചLക്ക് ചനമെര തിരിച്ച�ിക്കുന്നു.
a. ഇത് ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമം Lംഘിക്കുന്നുചണ്ടാ?
b. പന്തിമെY മാസ്  0.15 kg ആമെണങ്കിൽ അത് 1 മില്ലിമെസക്കൻഡ് സമയം ബാറ്റുമായി
സമ്പർക്കത്തിLാമെണങ്കിൽ,  പന്തിന്  നൽകിയ ആചവഗവും  ബാറ്റ്സ്മാൻ  Kചയാഗിച്ച
ബLവും കണക്കാക്കുക.

1

2

13 മുതൽ 16 വപരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  4 സ്ക ാർ വീതം.

13 അരിച�ാട്ടിLിമെY കാഴ് #(ാ�ിൽ വസ്തുക്കളുമെ�  #Lനം  തു�ർന്ന്  ചപാകുന്നതിന്  ഒരു

ബാഹ്യബLത്തിമെY സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്.  ഇത്തരം ബLത്തിമെY അഭാവത്തിൽ

വസ്തുക്കൾ ക്രചമണ നിശ്ചLാവസ്ഥയിചLക്ക് എത്തിചച്ചരുന്നു. 

a) ന്യൂട്ടമെY ഒന്നാം #Lന നിയമം Kസ്താവിക്കുക.

b)  ശൂന്യാകാശത്ത് ഒരു കുതിരവണ്ടിക്ക് വണ്ടി വLിച്ചുമെകാണ്ട് ഓ�ാൻ സാധിക്കില്ല.

എന്തുമെകാണ്ട് ?

1

1

2
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c)  m  മാസുള്ള  ഒരു  വസ്തുവിമെY  #Lനം  y  =  At  +  Bt2 എന്ന്  തന്നിരിക്കുന്നു.

വസ്തുവിചന്മൽ Kചയാഗിക്കമെ(ടുന്ന ബLം കണ്ടുപി�ിക്കുക. 

14 (a)  ആക്കസംരക്ഷണ നിയമം Kസ്താവിച്ച്  രണ്ടാം  #Lനനിയമത്തിമെY അ�ിസ്ഥാന

ത്തിൽ അത് മെതളിയിക്കുക.

(b) വളമെരയധികം കണികകളുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയുമെ� ആക്കവ്യത്യാസത്തിമെY നിരക്ക്

....... ന് അനുപാതത്തിLായിരിക്കും.

i.  ബാഹ്യബLം

ii. ആന്തരിക ബLങ്ങളുമെ� തുക 

3

1

15 (a) മാസുള്ള ഒരു കട്ട പരന്ന KതLത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. KതLത്തിന് സമാന്തരമായി

ഒരു ബLം കട്ടയിചന്മൽ Kചയാഗിക്കുന്നു.  രൂപീകൃതമാകുന്ന ഘർഷണബLം  .............

ചനർ അനുപാതത്തിLാണ്.

i.  വസ്തുവിമെY മാസിമെY വർഗത്തിന് 

ii. വസ്തുവിമെY മാസിന് 

iii. വസ്തുവിമെY മാസിമെY വ്യൂൽക്രമത്തിന് 

iv. വസ്തുവിമെY മാസിമെY വർഗത്തിമെY വ്യൂൽക്രമത്തിന് 

(b) ബL - സമയ ഗ്രാഫിമെY പര(ളവ് .................. ആകുന്നു.

(c) ച#രുംപ�ി ച#ർക്കുക

ക്രമ
നമ്പർ A B

1 ന്യൂട്ടമെY ഒന്നാം നിയമം ആക്കവ്യത്യാസം 

2 ചനർ ചരഖാ ആക്കത്തിമെY 
സംരക്ഷണം 

Kവർത്തനം ⇔ KതിKവർത്തനം 

3 ന്യൂട്ടമെY മൂന്നാം നിയമം ജഡത്വനിയമം 

4 ആചവഗം കൂട്ടിമുട്ടLിന് മുൻപുള്ള ആക്കം  =     
             കൂട്ടിമുട്ടLിന്  ചശഷമുള്ള  ആക്കം

1

1

2

16 (a)  നിശ്ചLാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മെഷൽ മൂന്ന് തുL്യ മാസുകളായി മെപാട്ടിമെത്തറിക്കുന്നു.

9 m/s, 12m/s ചവഗതയിൽ രണ്ട് ശകLങ്ങൾ പരസ്പരം Lംബചകാണുകളിൽ പറക്കുന്നു.

മൂന്നാമമെത്ത ശകLത്തിമെY ചവഗത കണക്കാക്കുക.
(b)  വളമെര  മെ#റിയ  ഇ�ചവളയിൽ  Kവർത്തിക്കുന്ന  വളമെര  വLിയ  ബLമെത്ത
ആചവഗബLം എന്നു  പറയുന്നു. 

i.  എന്താണ് ആചവഗത്തിമെY SI യൂണിറ്റ് ?

2

1
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ii.  0.05  kg  മാസുള്ള  രണ്ട്  ബില്ല്യാർഡ്  ചബാളുകൾ  വിപരീത  ദിശയിൽ  6  m/s

ചവഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച്  കൂട്ടിയി�ിച്ച ചശഷം അചത ചവഗതയിൽ തിരിച്ച്  ചപാകുന്നു.

ഇതിൽ ഓചരാ ചബാളും മചറ്റ ചബാളിൽ Kചയാഗിക്കുന്ന ആചവഗം കണ്ടുപി�ിക്കുക.   

1

17 മുതൽ 18 വപരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  5 സ്ക ാർ വീതം.

17 തന്നിരിക്കുന്ന  ഗ്രാഫ്  ABCD,  ഒരു  മിനുസമാർന്ന  തിരശ്ചീന  KതLത്തിൽ
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിമെY  സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ബLത്തിമെY വ്യതിയാനം

കാണിക്കുന്നു.

(a)  തന്നിരിക്കുന്ന  ഗ്രാഫ്  ഉപചയാഗിച്ച്  താമെഴ  മെകാടുത്തിരിക്കുന്ന  Kസ്താവനകൾ

ശരിചയാ മെതചറ്റാ എന്ന് Kസ്താവിക്കുക.

i.  AB യിലൂമെ� Kവർത്തിക്കുന്ന ബLം സ്ഥിരമാണ്.

ii. CD യിലൂമെ� Kവർത്തിക്കുന്ന ബLം പൂജ്യമാണ്.

(b) i. സ്ഥിര ആക്കത്തിലൂമെ� വസ്തു #Lിക്കുന്ന ചമഖL ഗ്രാഫിൽ നിന്നും കണ്ടുപി�ിക്കുക.

      ii. തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിനുള്ള ആക്ക-സമയ ഗ്രാഫ് വരക്കുക.

1
1
1
2

18 400  മീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്രാക്ക് തിരശ്ചീനതLവുമായി പുറമെത്ത അറ്റം

5˚ ഉയർത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. 

a) ഈ തരത്തിലുള്ള ട്രാക്കുകളുമെ� നിർമ്മാണമെത്ത നിങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

b) ഘർഷണബLം കണക്കിമെLടുത്ത് അനുവദനീയമായ പരമാവധി ചവഗതയ്ക്കായി ഒരു

സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.

c)  ഘർഷണഗുണാങ്കം   0.2  ആമെണങ്കിൽ  കാറിമെY  അനുവദനീയമായ  ചവഗത

കണക്കാക്കുക.

1

2

2

Best wishes to all 
HSPTA MALAPPURAM
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
CHAPTER 5- Laws of Motion
SUNDAY 11-07-2021 @ 7.00pm

PES04 TIME: 1 HOUR

MAXIMUM SCORE:30

ANSWER KEY

1 Force 1

2 Inertia 1

3 √Rg tanθθ 1

4 1.6 m/s² 1

5 By Newton’s second law,

       F⃗=k
d P⃗
dt

But P⃗=m v⃗
Therefore

      F⃗=k
d (m v⃗ )

dt

      F⃗=k m
d v⃗
dt

      F⃗=k m a⃗
    But k=1  Therefore  F⃗=m a⃗

.

2

6 Frictional force causes a lot of losses in general upkeep and wear and tear of machinery. ... 
But almost all crucial tasks cannot be carried out without the presence of friction. Basic 
activities like walking and writing on a surface are possible due to friction. Hence it is 
considered as a necessary evil

2

7 Any explanation based on Inertia of motion 

As the driver applies brakes, the bus comes to rest. But, the passenger tries to maintain the 
inertia of motion. As a result, a forward force is exerted on him. ... Hence, the passenger 
tends to fall back when the bus accelerates forward.

Or

In a moving bus, passengers are in motion along with bus. When brakes are applied to stop a
moving bus, bus comes in the position of rest. But because of tendency to be in the motion a
person falls in forward direction.

NB:-Similarly, whenθ a bus is accelerated from rest, the tenθdenθcy to be inθ rest, a personθ inθ 
the bus falls backwards.

2

8 For front tyre friction is towards west. For rear tyre  friction is towards east. 2
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9 (a) 

From the Diagram, to avoid skidding of the car, the maximum force of friction must be 
equal to or greater than centripetal force.

   ie μS N≥FC  

But       N=mg   and  FC=
mv2

r

Therefore      μS mg≥
mv2

r
   v2

≤μs r g
Thus the maximum safe speed is  v=√μS r g

(b)To avoid the risk of skidding as well as to reduce the wear and tear of the car tyres.

2

1

10 By Newton’s second law of motion

      F=
dp
dt

=
nθ(mv)

dt
Where ‘n’ is the number of bullets per second.

Therefore   144=
nθ(40 x10−3 x 1200)

1

nθ=
144
48

=3 bullets.

3

11 (a)(ii) The momentum acquired by the gun and shot have the same magnitude

(b) Recoil speed of the gun , V=
−mv

M
=

−0.02×80
100

= 0.016 m/s

1

2

12 a) No it will not violate law of conservation of momentum.

b) Impulse = 2 x mv
    Impulse = 2 x 0.15 x 12
    Impulse =3.6 kgm/s
    

   Force = 
Impulse

Time

 Force=
3.6
.001

=3600 N

3

13 a. Definition
b. In empty space there will not be reaction required for the forward move
c. Comparing the equation with s = ut + ½ at2 , we get  a = 2B , so f = ma = 2mB

 1
1
2
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14 (a) The law of conservation of momentum states that “The total momentum of an isolated 
system  is  conserved.”
    Consider two bodies A and B, with initial momenta PAand PB. And after collision the
final momenta  P’A and P’B respectively. 

By the Second Law

which shows that the total final momentum of the isolated system equals its initial 
momentum.
(b) (i) external force.

3

1

15 (a) Mass of the body
(b) Impulse or change in momentum

(c)
Sl.No A B

1 Newton’s First law Law of inertia

2 Conservation of Linear 
momentum

Momentum before collision
= Momentum after collision

3 Newton’s third law Action <-> Reaction

4 Impulse Change in momentum.

1
1

2

16 (a) Before explosion p⃗i=0
         After Explosion P⃗=0
                                   P⃗1+ P⃗2+ P⃗3=0  
                                   P⃗3=−( P⃗1+ P⃗2)

                                   |P⃗3|=|P⃗1+ P⃗2|

                                   mv3=√P1
2
+P2

2

                                   mv3=√(mv1)
2
+(mv2)

2  

                                   v3=√v1
2
+v2

2   

                                   v3=√92
+122

                                   v3=√225        v3=15m/s

(b) (i) Ns  or kg m/s.
      (ii)Impulse = Change in momentum = 0.05 x (6-(-6))= 0.6 Ns.

2

1
1
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17 (a) (i)True
     (ii)True.

(b)
     (i) CD  (If Force is equal to zero,momentum remains constant).
     (ii)

1
1

1

2

18 (a)Banking of roads.

(b) 

Let   R--> radius of circular path
         θ --> angle of banking
        μS -->Coefficient of friction.
From the diagram

N cosθ=mg+ f sinθ
N cosθ=mg+μS N sinθ

N cosθ−μS N sin θ=mg
N (cosθ−μS sinθ)=mg

Therefore N=
mg

cosθ−μSsin θ
------------------(1)

Similarly mv2

R
=N sin θ+f cosθ

mv2

R
=N sin θ+μS N cosθ

mv2

R
=N (sin θ+μS cosθ)  ----------------(2)

1

2
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Substituting (1) in (2)
mv2

R
=

mg
cosθ−μS sin θ

(sinθ+μS cosθ)

v2

R
=

g(sinθ+μS cos θ)

(cosθ−μS sinθ)

v2
=

Rg(sin θ+μS cosθ)

(cosθ−μS sin θ)

Therefore v=√
Rg(sin θ+μS cosθ)

(cosθ−μS sinθ)

Dividing by cos θ,

v=√
Rg( tanθ+μS)

(1−μS tan θ)

This is the safe velocity (maximum possible speed) for a vehicle on a banked road.
(c)Maximum permissible speed to avoid slipping.

v=√
Rg( tanθ+μS)

(1−μS tan θ)

v=√
400 x 9.8( tan5+0.2)

(1−0.2 x tan5)

v=√
400 x 9.8 x(0.287)

(1−0.0174)
=√ 1125.04

0.9826
=33.84 m /s

2
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
അധ്യായം 5 –  ചലന നിയമങ്ങൾ

11-07-2021 ഞായർ 7.00 pm

PES04 M സമയം : 1 മണിക്കൂർ

പരമാവധി സ്ക#ാർ : 30

ഉത്തരസൂചിക

1 ബലം 1

2 ജഡത്വം 1

3 √Rg tanθθ 1

4 1.6 m/s² 1

5 ന്യൂട്ടന്റെ� രണ്ടാം ചലന നിയമമനുസരിച്ച് 

       F⃗=k
d P⃗
dt

എന്നാൽ  P⃗=m v⃗

അതിനാൽ, F⃗=k
d (m v⃗ )

dt

      F⃗=k m
d v⃗
dt

      F⃗=k m a⃗
    k=1  ആയതിനാൽ  F⃗=m a⃗

.

2

6 ഘർഷണബലം  യന്ത്രസാമഗ്രികളുന്റെ& ന്റെ'ാതുവായ  'രി'ാലനത്തിൽ  നഷ്ടമുണ്ടാക്കു

കയും  തേതയ് മാനമുണ്ടാക്കുകയും  ന്റെചയ്യുന്നു.    എന്നാൽ  ഘർഷണസാന്നിധ്യമില്ലാന്റെത

മിക്കവാറും  എല്ലാ  നിർണായക  പ്രവൃത്തികളും  ന&പ്പിലാക്കാൻ  കഴിയില്ല.  ഒരു

ഉ'രിതലത്തിൽ  ന&ക്കുക,  എഴുതുക  തു&ങ്ങിയ  അ&ിസ്ഥാന  പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ന&പ്പിലാക്കാൻ  ഘർഷണം  ആവശ്യമാണ്.  അതിനാൽ  ഘർഷണം  അത്യന്താ

തേ'ക്ഷിതമായ  തിന്മയായി  കണക്കാക്കന്റെപ്പടുന്നു.  (ഘർഷണത്തിന്റെ� ഏന്റെതങ്കിലും

ഉ'തേയാഗങ്ങളും തേLാഷങ്ങളും എഴുതിയാൽ മതിയാകും)

2

7 ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ� ചലനാവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള 

കഴിവില്ലായ്മയായ  ചലന ജഡത്വം മൂലമാണ് യാത്രക്കാർ മുതേന്നാട്ട് വീഴാൻ തു&ങ്ങുന്നത്.

2

8 കിഴതേക്കാട്ട്, '&ിഞ്ഞാതേXാട്ട് 2
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9 (a) 
നിരപ്പായ തേXാഡിന്റെല വളവുകളിൽ കാർ

വൃത്താകാര'ാതയിൽ  സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ
അഭിതേകന്ദ്രബലം  ആവശ്യമാണ്.  കാXിന്റെ�
ചക്രവും,  തേXാഡും  തമ്മിലുള്ള ഘർഷണമാണ്
ഇത് പ്രLാനം ന്റെചയ്യുന്നത്.

അഭിതേകന്ദ്രബലം f = mv2

R
 .....   (1)

ഘർഷണ ബലം f =   μsN   ....   (2)
അഭിതേകന്ദ്രബലം = ഘർഷണ ബലം

               mv2

R
 =  μsN 

ഇവിന്റെ& N = mg ആകുന്നു.

അതിനാൽ mv2

R
 =  μsmg     

അഥവാ   v2 =  μsRg
അതായത് ഘർഷണം ഉള്ള തേXാഡിൽ 'രമാവധി സുരക്ഷിത പ്രതേവഗം,   

 vmax = √μs Rg

(b) കാർ ന്റെതന്നുന്നതിന്റെ� അ'ക&സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനും &യറുകളുന്റെ& തേതയ്മാനം 

കുXയ്ക്കുന്നതിനും.

2

1

10 ന്യൂട്ടന്റെ� രണ്ടാം ചലന നിയമമനുസരിച്ച് 

      F=
dp
dt

=
nθ(mv)

dt
ഇവിന്റെ&  n ഒരു ന്റെസക്കൻഡിൽ പുXന്റെപ്പടുവിക്കുന്ന ന്റെവ&ിയുണ്ടകളുന്റെ& എണ്ണമാണ്. 

അതിനാൽ   144=
nθ(40 x10−3 x 1200)

1

nθ=
144
48

= 3  ന്റെവ&ിയുണ്ടകൾ 

3

11 (a)  ii)തേതാക്കിതേ�യും ന്റെവ&ിയുണ്ടയുന്റെ&യും ആക്കത്തിന്റെ� 'രിമാണം തുല്യമായിരിക്കും

(b) തേതാക്കിന്റെ� Xിതേക്കായിൽ തേവഗത, V=
−mv

M
=

−0.02×80
100

 0.016 m/s

1

2

12 a) ഇല്ല  

b) ആതേവഗം = 2 ×  mv

                      = 2 ×  0.15 ×  12
                      = 3.6  kg m/s
 

   Force = 
Impulse

Time

 Force=
3.6
.001

=3600 N

1

2
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13 a. "ഒരു ബാഹ്യബലത്തിന്റെ� അഭാവത്തിൽ വസ്തുക്കൾ അവയുന്റെ& നിശ്ചലാവസ്ഥതേയാ 
തേനർതേരഖയിലുള്ള സമചലനതേമാ തു&ർന്നുന്റെകാതേണ്ടയിരിക്കും”
b. ശൂന്യാകാശത്തു വച്ച് കുതിരയും വണ്ടിയും തേചർന്ന വ്യൂഹത്തിതേന്മൽ ഒരു ബലവും 
പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. കുതിരയും വണ്ടിയും 'രസ്പരം പ്രതേയാഗിക്കുന്ന ബലങ്ങൾ Xദ്ദു 
ന്റെചയ്യന്റെപ്പടുന്നു. (മൂന്നാം ചലനനിയമം). തXയിൽ സ്ഥിതിന്റെചയ്യുതേ�ാൾ ഈ വ്യൂഹവും 
തXയും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സ�ർക്ക ബലം (ഘർഷണം) ഇവ നിശ്ചലവാസ്ഥയിൽ 
നിന്നും ചലിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു.
c.  s = v0t + ½ at2 എന്ന സമവാക്യവുമായി താരതമ്യം ന്റെചയ് താൽ  a = 2B എന്നു 
ലഭിക്കും. അതിനാൽ, f = ma = 2mB

 1

1

2

14 (a) “ബാഹ്യബലമിന്റെല്ലങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റന്റെപ്പട്ട വ്യൂഹത്തിന്റെല, സ�ർക്കത്തിതേലർന്റെപ്പട്ടിരി 
ക്കുന്ന വസ്തുക്കളുന്റെ& ആന്റെക ആക്കം സ്ഥിരമായിരിക്കും”. 

A, B എന്നീ രണ്ടു വസ്തു ക്കന്റെള സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഇവയുന്റെ& ആL്യആക്കം യഥാക്രമം
pA,  pB  എന്നിങ്ങന്റെനയാന്റെണന്നിരിക്കന്റെട്ട.  ഈ വസ്തുക്കൾ 'രസ്പരം കൂട്ടിയി&ിച്ചതേശഷം
തേവർന്റെ'ടുതേ�ാൾ അവയുന്റെ& അന്തിമ ആക്കങ്ങൾ യഥാക്രമം p’A, p’B എന്നിങ്ങന്റെനയാണ്.
രണ്ടാം ചലനനിയമമനുസരിച്ച്
FAB t =  p’Δt =  p’ A, - pA  യും 
FBA t =  p’Δt =  p’ B, - pB  യും ആയിരിക്കും.
എന്നാൽ മൂന്നാം ചലനനിയമമനുസരിച്ച്,
FAB = -FBA

p’A, - pA =  - (p’B  - pB )
അതായത് p’A, + p’B  =  pA + pB 

ഒറ്റന്റെപ്പട്ട ഒരു വ്യൂഹത്തിന്റെ� ആന്റെക ആL്യആക്കവും  ആന്റെക അന്തിമആക്കവും
തുല്യമാന്റെണന്ന് ഇതു ന്റെതളിയിക്കുന്നു.
(b) i.  ബാഹ്യബലം

3

1

15 (a) വസ്തുവിന്റെ� മാസിന് 
(b) ആതേവഗം  അന്റെല്ലങ്കിൽ ആക്കവ്യത്യാസം 
(c)

ക്രമ
ന�ർ

A B

1 ന്യൂട്ടന്റെ� ഒന്നാം നിയമം ജഡത്വനിയമം 

2 തേനർ തേരഖാ ആക്കത്തിന്റെ� 
സംരക്ഷണം 

കൂട്ടിമുട്ടലിന് മുൻപുള്ള ആക്കം  =     
            കൂട്ടിമുട്ടലിന്  തേശഷമുള്ള  ആക്കം

3 ന്യൂട്ടന്റെ� മൂന്നാം നിയമം പ്രവർത്തനം ⇔ പ്രതിപ്രവർത്തനം 

4 ആതേവഗം ആക്കവ്യത്യാസം

1
1

2
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16 (a) ന്റെ'ാട്ടിന്റെത്തXിക്കുന്നതിന് മുൻ'് p⃗i=0   
      ന്റെ'ാട്ടിന്റെത്തXിച്ചതിന് തേശഷം    p⃗f =0

    അതായത്       p⃗1+ p⃗2+ p⃗3=0  
                                   p⃗3=−( p⃗1+ p⃗2)

                                 |p⃗3|=|p⃗1+ p⃗2|

                                mv3=√ p1
2
+ p2

2

                                mv3=√(mv1)
2
+(mv2)

2  

                                  v3=√v1
2
+v2

2   

                                   v3=√92
+122

                                   v3=√225        v3 = 15 m/s

(b) (i) Ns      അന്റെല്ലങ്കിൽ     kg m/s.
      (ii) ആതേവഗം  = ആക്കവ്യത്യാസം = 0.05 x (6-(-6))= 0.6 Ns.

2

1
1

17 (a) (i)  ശരി
     (ii) ശരി
(b)
    (i) CD  (ബലം പൂജ്യമാന്റെണങ്കിൽ , ആക്കം സ്ഥിരമായി തു&രും).
     (ii)

1
1

1

2

18 (a) ബാങ്കിങ് ഓഫ് തേXാഡ് 
(b) 

1
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t

BP

A

DC



   R-->  വാർത്തുള 'ാതയുന്റെ& ആരം 
    --> θ --> ബാങ്കിങ് തേകാണളവ് 
    μS --> ഘർഷണഗുണാങ്കം 
ചിത്രത്തിൽ നിന്നും  N cosθ=mg+ f sinθ

N cosθ=mg+μS N sinθ

N cosθ−μS N sinθ=mg

N (cosθ−μS sinθ)=mg

അതിനാൽ       N=
mg

cosθ−μSsinθ
------------------ (1)

അതുതേ'ാന്റെല mv2

R
=N sin θ+f cosθ

        mv2

R
=N sin θ+μS N cosθ

        mv2

R
=N (sin θ+μS cosθ)           ----------------(2)

(1) ന്റെല വില സമവാക്യം (2) ൽ ന്റെകാടുത്താൽ 

mv2

R
=

mg
cosθ−μS sin θ

(sin θ+μS cosθ)

  v2

R
=

g(sinθ+μS cos θ)

(cosθ−μS sinθ)

   v2
=

Rg(sinθ+μS cosθ)

(cosθ−μS sinθ)

അതിനാൽ    v=√
Rg(sin θ+μS cosθ)

(cosθ−μS sinθ)

 cos θ ന്റെകാണ്ട് ഹരിച്ചാൽ,

   v=√
Rg( tanθ+μS)

(1−μS tan θ)

    ഇതാണ്  ബാങ്ക്ഡ്  തേXാഡിലൂന്റെ&യുള്ള ഒരു വാഹനത്തിന്റെ� അനുവLനീയമായ
സുരക്ഷിത തേവഗം. 
(c)  കാXിന്റെ� അനുവLനീയമായ തേവഗത

v=√
Rg( tanθ+μS)

(1−μS tan θ)

v=√
400 x 9.8( tan5 ˚+0.2)

(1−0.2 x tan5 ˚ )

v=√
400 x 9.8 x(0.287)

(1−0.0174)
=√ 1125.04

0.9826
=33.84 m /s

2
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