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ട്രെയിനുകളിട്െ രരശ്നങ്ങൾ 
 

പ്രശ ്നത്തിൽ്സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന്എല്ലാ്മൂല്യങ്ങൾക്കുും്ഒരര്യൂണിറ്റുകൾ്ആവശയമാണ , അതായത ്

നൽകിയിരിക്കുന്ന്ഉത്തരങ്ങളുടെ്യൂണിറ്റുകൾ്അനുസരിച്ച ്മണിക്കൂറിടല്്കിരല്ാമീറ്റർ്

(കിരല്ാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)്എന്നത ്ടസക്കൻഡിടല്്്മീറ്ററായുും്(മി/ടസ)്തിരിച്ചുും്മാരറ്റണ്ടി്വരുും.്

സമാനമായ്രീതിയിൽ, മീറ്റർ്(m) ടസന റീമീറ്റർ്(cm) ആയുും്തിരിച്ചുും്മാരറ്റണ്ടിവരുും.്താടെ്

നൽകിയിരിക്കുന്ന്ഉദാഹരണങ്ങൾ്കാണുക: 

 

Km/hr-ട്ന m/s ആയി മാറ്റാനുള്ള സൂരരവാകയം: 
 

 1്കിരല്ാമീറ്റർ്എന്നത ്1000്മീറ്ററിന ്തുല്യമാണ  

 1്മണിക്കൂർ്എന്നത ്3600്ടസക്കൻഡിന ്തുല്യമാണ  

 1Km/hr എന്നത ്
1000

3600
=

5

18
മീറ്റർ/ടസക്കൻഡ ്അടല്ലങ്കിൽ്m/s എന്നതിന ്തുല്യമാണ  

 അതിനാൽ, Km/hr-ടല്് മൂല്യും് m/s ആയി് മാറ്റുന്നതിന , നാും് അതിടന് 5/18് ടകാണ്ട ്

ഗുണിരക്കണ്ടതുണ്ട ,     ചുവടെ്നൽകിയിരിക്കുന്ന്ഉദാഹരണും്കാണുക: 

 60 km/hr = 60x(
5

18
) = 16.7 m/s 

 

m/s-ട്ന Km/hr ആയി മാറ്റാനുള്ള സൂരരവാകയം: 
 

 1്മീറ്റർ്എന്നത ്1/1000്കിരല്ാമീറ്ററിന ്തുല്യമാണ  

 1്ടസക്കൻഡ ്1/3600്മണിക്കൂറിന ്തുല്യമാണ  

 1 m/s എന്നതിന ്തുല്യമാണ ്അതിനാൽ, m/s-ടല്്ഒരു്മൂല്യും്Km/hr ആയി്മാറ്റാൻ, നമ്മൾ്

അതിടന്18/5്ടകാണ്ട ്ഗുണിക്കുും.്താടെ്നൽകിയിരിക്കുന്ന്ഉദാഹരണും്കാണുക: 

 20 m/s = 20x(
18

5
)  = 72 km/hr 

 

മൂവിംഗ് ട്രെയിനുകട്ളക്കുറിച്ചുള്ള പരായിന്റുകൾ: 
 

1. ഒരു്തൂൺ/രരാസ്റ്റ /രസ്റ്റഷനറി്ല്ാമ്പ ്അടല്ലങ്കിൽ്ഒരു്വയക്തിടയ് ്മറികെക്കുന്നതിന ്ഒരു്

ടപ്െയിൻ്സഞ്ചരിക്കുന്ന്ദൂരും്ടപ്െയിനിന ടറ്നീളത്തിന ്തുല്യമാണ . 

2. ഒരു് പ്ലാറ്റ ്ര ാും/രാല്ും് മറികെക്കുരമ്പാൾ് ടപ്െയിൻ് സഞ്ചരിക്കുന്ന് ദൂരും് ടപ്െയിനിന ടറ്

നീളത്തിന ടറയുും്പ്ലാറ്റ ്ര ാമിന ടറ്നീളത്തിന ടറയുും്ആടകത്തുകയ ക്ക ്തുല്യമാണ . 

3. രണ്ട ്ടപ്െയിനുകൾ്V1 m/s, V2 m/s എന്നീ്രവഗതയിൽ്എതിർ്ദിശകളിൽ്സഞ്ചരിക്കുരമ്പാൾ്

അവയുടെ്ആരരക്ഷിക്രവഗത്എന്നത ്അവയുടെ്രവഗതയുടെ്(V1+V2) m/s ആണ . 

4. രണ്ട ്ടപ്െയിനുകൾ്ഒരര്ദിശയിൽ്V1 m/s, V2 m/s എന്നിവയിൽ്സഞ്ചരിക്കുന്നു, അവിടെ്V1 > 

V2് അരപ്പാൾ് അവയുടെ് ആരരക്ഷിക് രവഗത് അവയുടെ് രവഗത് (V1-V2) m/s തമ്മില്ുള്ള്

വയതയാസത്തിന ്തുല്യമായിരിക്കുും. 

5. X മീറ്ററുും് Y മീറ്ററുും് നീളമുള്ള് രണ്ട ് ടപ്െയിനുകൾ് V1 m/s, V2 m/s രവഗതയിൽ്

എതിർദിശയിരല്ക്ക ്നീങ്ങുരമ്പാൾ്ടപ്െയിനുകൾ്രരസ്പരും്കെക്കാൻ്എെുക്കുന്ന്സമയും: 
𝐗 + 𝐘

𝐕𝟏 + 𝐕𝟐
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6. X മീറ്ററുും് Y മീറ്ററുും് നീളമുള്ള് രണ്ട ് ടപ്െയിനുകൾ് V1, V2് എന്നിവിെങ്ങളിൽ് നിന്ന ് ഒരര്

ദിശയിരല്ക്ക ് നീങ്ങുരമ്പാൾ് V1 > V2, രവഗത് കുറഞ്ഞ് ടപ്െയിനിടന് മറികെക്കാൻ്

രവഗതരയറിയ്ടപ്െയിൻ്എെുക്കുന്ന്സമയും: 
𝐗 + 𝐘

𝐕𝟏 − 𝐕𝟐
 

 

 

7. രണ്ട ്ടപ്െയിനുകൾ്X, Y എന്നിവ്ഒരര്സമയും്A, B രരായിന റുകളിൽ്നിന്ന ്രരസ്പരും്നീങ്ങാൻ്

തുെങ്ങുകയുും് രരസ്പരും് രപ്കാസ ് ടചയ ്തതിന ് രശഷും് X,് a ടസക്കൻഡിനുള്ളിൽ് B 

രരായിന റിടല്ത്തുകയുും്ടപ്െയിൻ് Y,്b ടസക്കൻഡിൽ്A രല്ക്ക ്എത്തുകയുും്ടചയ്യുരമ്പാൾ, 

ടപ്െയിൻ്X രവഗത്:്ടപ്െയിൻ്Y രവഗത: 

b(1/2) : a(1/2) 

 

ഉദാഹരണം  

70 m/sec വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിനട്്െ നീളം 200 മീറ്റർ ആട്െങ്കിൽ, ആ 

ട്രെയിൻ 100 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കെന്നുവപാകാൻ എെുക്കുന്ന സമയട്മരത? 

Ans: 

 വേഗത=നീളം/സമയം 

ഇേിട്െ, വേഗത= 70 m/sec 

നീളം= ട്രെയിനിന്ട്െ നീളം + പാലത്തിനട്്െ നീളം = 200 + 100 = 300 മീറ്റർ  

സമയം= 300 മീറ്റർ / 70 m/sec = 4.285 sec. 
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