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HS3151                                       PROFESSIONAL ENGLISH - I                                       L  T  P  C 
                                                                                                                                             3  1  0  4 
OBJECTIVES : 

 To improve the communicative competence of learners 

 To help learners use language effectively in academic /work contexts 

 To build on students’ English language skills by engaging them in listening, speaking and 
grammar learning activities that are relevant to authentic contexts.   

 To develop learners’ ability to read and write complex texts, summaries, articles, blogs, 
definitions, essays and user manuals.  

 To use language efficiently in expressing their opinions via various media.  
 

INTRODUCTION  TO  EFFECTIVE  COMMUNICATION                                                                 1   
What is effective communication? ( There are many interesting activities for this.)  
Why is communication critical for excellence during study, research and work? 
What are the seven C’s of effective communication? 
What are key language skills? 
What is effective listening? What does it involve? 
What is effective speaking? 
What does it mean to be an excellent reader? What should you be able to do? 
What is effective writing?  
How does one develop language and communication skills? 
What does the course focus on? How are communication and language skills going to be 
enhanced during this course? What do you as a learner need to do to enhance your English 
language and communication skills to get the best out of this course?  
 
 
UNIT I    INTRODUCTION TO  FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION                          11  
Listening –for general information-specific details- conversation: Introduction to classmates - Audio 
/ video  (formal & informal); Telephone conversation; Listening to voicemail & messages; Listening 
and filling a form   
Speaking - Self Introduction; Introducing a friend; Conversation - politeness strategies; Telephone 
conversation; Leave a voicemail; Leave a message with another person; asking for information to 
fill details in a form.  
Reading - Reading brochures (technical context), telephone messages / social media messages 
relevant to technical contexts  and emails.  
Writing - Writing emails / letters introducing oneself 
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Grammar - Present Tense  ( simple and progressive); Question types: Wh/ Yes or No/ and Tags  
Vocabulary - Synonyms; One word substitution; Abbreviations & Acronyms (as used in technical 
contexts). 
 
UNIT II  NARRATION AND SUMMATION                                                                            12  
Listening - Listening to podcast, anecdotes / stories / event narration; documentaries and 
interviews with celebrities.  
Speaking - Narrating personal experiences / events; Interviewing a celebrity; Reporting / and 
summarising of documentaries / podcasts/ interviews. 
 Reading - Reading biographies, travelogues, newspaper reports, Excerpts from literature, and  
travel & technical blogs.  
Writing - Guided writing-- Paragraph writing Short Report on an event (field trip etc.)  
Grammar –Past tense (simple); Subject-Verb Agreement; and Prepositions 
Vocabulary - Word forms (prefixes& suffixes); Synonyms and Antonyms. Phrasal verbs. 
 
UNIT III DESCRIPTION  OF  A PROCESS / PRODUCT                                                      12  
Listening - Listen to a product and process descriptions; a classroom lecture;and advertisements 
about a products.  
Speaking – Picture description; Giving instruction to use the product; Presenting a product; and 
Summarising a lecture.  
Reading – Reading advertisements,  gadget reviews; user manuals.  
Writing - Writing definitions; instructions; and Product /Process description.  
Grammar - Imperatives; Adjectives; Degrees of comparison; Present & Past Perfect Tenses. 
Vocabulary -  Compound Nouns, Homonyms; and Homophones, discourse markers (connectives 
& sequence words) 
 
UNIT IV CLASSIFICATION  AND RECOMMENDATIONS                                                  12 
Listening – Listening to TED Talks;  Scientific lectures; and educational videos.  
Speaking – Small Talk; Mini presentations  and making recommendations. 
Reading – Newspaper articles; Journal reports –and Non Verbal Communication ( tables, pie 
charts etc,. ) 
Writing – Note-making / Note-taking (*Study skills to be taught, not tested); ; Writing 
recommendations; Transferring information from non verbal ( chart , graph etc, to verbal mode) 
Grammar – Articles; Pronouns - Possessive & Relative pronouns. 
Vocabulary - Collocations; Fixed / Semi fixed expressions. 
 
UNIT V EXPRESSION                                                                                                         12 
Listening – Listening to debates/ discussions;  different viewpoints on an issue; and panel 
discussions.  
Speaking –group discussions,  Debates,  and Expressing opinions through Simulations & Roleplay.  
Reading – Reading editorials; and  Opinion Blogs;  
Writing – Essay Writing (Descriptive or narrative).  
Grammar – Future Tenses, Punctuation; Negation (Statements & Questions); and Simple, 
Compound & Complex Sentences.  
Vocabulary - Cause & Effect Expressions – Content vs Function words. 
                                                     TOTAL : 60 PERIODS 
 
OUTCOMES : 
At the end of the course, learners will be able  

 To listen and comprehend complex academic texts  

 To read and infer the denotative and connotative meanings of technical texts 

 To write definitions, descriptions, narrations and essays on various topics 

 To speak fluently and accurately in formal and informal communicative contexts 

 To express their opinions effectively in both oral and written medium of communication 
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TEXT BOOKS : 
1. English for Engineers & Technologists  Orient Blackswan Private Ltd. Department of English, 

Anna University, (2020 edition) 
2. English for Science & Technology Cambridge University Press, 2021. 

Authored by Dr. Veena Selvam, Dr. Sujatha Priyadarshini, Dr. Deepa Mary Francis, Dr. KN. 
Shoba, and Dr. Lourdes Joevani, Department of English, Anna University. 
 

REFERENCES: 
1. Technical Communication – Principles And Practices By Meenakshi Raman & Sangeeta 

Sharma, Oxford Univ. Press, 2016, New Delhi. 
2. A Course Book On Technical English By Lakshminarayanan, Scitech Publications (India) Pvt. 

Ltd. 
3. English For Technical Communication (With CD) By Aysha Viswamohan, Mcgraw Hill 

Education, ISBN : 0070264244. 
4. Effective Communication Skill, Kulbhusan Kumar, RS Salaria, Khanna Publishing House. 
5. Learning to Communicate – Dr. V. Chellammal, Allied Publishing House, New Delhi,2003. 

 

 

MA3151   அணிகளும் நுண்கணிதமும்                                     L  T  P  C 

                                                                                                                                             3   1  0  4 

இலக்குகள்: 

 ப ொறியொளர்களின் நடைமுடற  யன் ொடுகளுக்குத் தேடையொன அணிசொர்ந்ே 

இயற்கணிே உத்ேிகடள ைிருத்ேி பசய்ேல்.  

 மொணைர்கடள ைடகயடீ்டு நுண்கணிேத்ேிற்குப்  ழக்கப் டுத்துேல்.  

  ல்தைறு ப ொறியியல்  ிரிவுகளில் தேடைப் டும்  ல்தைறு மொறிகள் சொர்ந்ே 

சொர்புகடள மொணைர்கள்  ழக்கப் டுத்ேிக் பகொள்ைேற்குரிய ைழிமுடறகடள 

அடமத்ேல்.  

  ல்தைறு பேொடகயடீ்டு உத்ேிகடள மொணைர்கள் புரிந்து பகொள்ைேற்கு 

ைழிைகுத்ேல்.  

 மைங்குத் பேொடகயடீுகடள மேிப் ிடுைேற்கும்  யன் ொடுகடள 

பேரிந்துபகொள்ைேற்கும் தேடைப் டும் கணிேைியல் கருைிகடளப் 

 ழக்கமுடைடமயொக்கிக் பகொளல்.  

 

அலகு I  அணிகள்                                                                                                9+3 

ேனித்ேன்டம சமன் ொடு – பமய் அணி ஒன்றின் ேனித்ேன்டம மூலங்கள் மற்றும் 

அைற்றிற்குரிய ேிடச அளவுருகள் – ேனித்ேன்டம மூலங்கள், ேிடச அளவுருகள் 

ஆகியைற்றின்  ண்புகள் – தகய்லி-ஆமில்ைன் தேற்றம் – அணிகள் மூடலைிட்ை 

அணிகளொக மொறுேல் – இரு டிக்  தகொடை அடமப்ட  பசங்குத்ேொன நிடல 

மொற்றத்ேின் மூலம் நியமன அடமப் ொக சுருக்குேல் – இரு டிக் தகொடை 

அடமப்புகளின் இயல்பு –  யன் ொடுகள்: மீள்ேிறச் சவ்ைின் இழுத்ேல். 

 

 

https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Aysha+Viswamohan&search-alias=stripbooks
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அலகு II  வககயீட்டு நுண்கணிதம்                                                               9+3 

சொர்புகளின் உருைடமப்பு – சொர் ின் எல்டல – பேொைர்ச்சி – ைடகக்பகழுக்கள் – 

ைடகயடீ்டு ைிேிமுடறகள் (கூட்ைல், ப ருக்கல், ைகுத்ேல், சங்கிலி ைிேிகள்) – 

ஒளிவுச்சொர் ின் ைடகயிைல் – மைக்டக ைடகயிடுேல் –  யன் ொடுகள்: 

ஒருமொறிடயக் பகொண்ை சொர்புகளின் சிறுமம் மற்றும் ப ருமம். 

 

அலகு III  பல்வவறு மாறிகள் சார்ந்த சார்புகள்                                             9+3 

 குேிைடகயிைல் – ஒரு டித்ேொன சொர்புகள் மற்றும் ஆய்லரின் தேற்றம் – 

மொறிகளின் மொற்றம் – ஜதகொ ியன்கள் – ஒளிவுச்சொர்புகளின்  குேிைடகயிைல் – 

இருமொறி சொர்புகளின் பைய்லர் பேொைர்ைரிடச –  யன் ொடுகள்: இருமொறி 
சொர்புகளின் ப ருமம் மற்றும் சிறுமம் மற்றும் உறுேியற்ற ப ருக்கு 

 லன்களுக்கொன லக்ரொன்ஜியன் பசய்முடற. 

 

அலகு IV   ததாககயீட்டு நுண்கணிதம்                                                          9+3 

அறுேி மற்றும் அறுேியற்ற பேொடகயடீுகள் –  ேிலீட்டு ைிேி – பேொடகயிைல் 

உத்ேிகள்:  குத்துத் பேொடகயிைல், ேிரிதகொண பேொடகயிைல், ேிரிதகொண  ேிலீடு, 

 குேி  ின்னமொக்கல் முடறயில் ைிகிேமுறு சொர்புகளின் பேொடகயிைல், 

ைிகிேமுறொ சொர்புகளின் பேொடகயிைல் – முடறயிலொத் பேொடகயடீுகள் – 

 யன் ொடுகள்: நிடலநீர் சொர்ந்ே ைிடச மற்றும் அழுத்ேம், ேிருப்புேிறன் மற்றும் 

நிடற டமயங்கள். 

 

அலகு V   மடங்குத் ததாககயிடல்கள்                                                           9+3 

இருமொறிகளுக்குரிய பேொடகயடீுகள் – பேொடகயடீ்டு ைரிடசடய மொற்றுேல் – 

தகொண அச்சுக்கூறுகளுக்குரிய இருமொறிகளுக்கொன பேொடகயடீுகள் – ேள 

ைடளைடரகளுக்குட் ட்ை  ரப் ளடைக் கொணுேல் – மும்மொறிகளுக்கொன 

பேொடகயடீுகள் – ேிண்மங்களின்  ருமம் – இரு மற்றும் மும்மொறிகள் சொர்ந்ே 

பேொடகயிைல்களில் மொறிகளின் மொற்றம் –  யன் ொடுகள்: ேிருப்புேிறன் மற்றும் 

நிடற டமயங்கள், சைத்துைத்ேின் ேிருப்புத்ேிறன்.  

            மமொத்தம்: 60 வகுப்புகள்  

அகடவுகள்: 

 ொைத்ேின் முடிைில் மொணைர்களொல்  

 நடைமுடற கணக்குகடளத் ேீர்ப் ேில் அணிசொர்ந்ே இயற்கணிே 

முடறகடளப்  யன் டுத்ே இயலும்.  

  ல்ைடக  யன் ொட்டு கணக்குகடளத் ேீர்ப் ேில் ைடகக்பகழு நுண்கணிே 

கருைிகடளப்  யன் டுத்ே இயலும்.  
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  ல்தைறு மொறிகள் சொர்ந்ே சொர்புகளில் ைடகக்பகழு நுண்கணிே 

நுட் ங்கடளப்  யன் டுத்ே இயலும்.  

 நடைமுடற கணக்குகடளத் ேீர்ப் ேில்  ல்தைறு பேொடகயடீ்டு முடறகடளப் 

 யன் டுத்ே இயலும்.  

  ரப் ளவுகள்,  ருமங்கள் மற்றும்  ிற நடைமுடற கணக்குகடளத் ேீர்ப் ேில் 

மைங்குத் பேொடகயடீ்டு நுட் ங்கடளப்  யன் டுத்ே இயலும்.  

 

 

 

PH3151           தபாறியியல் இயற்பியல்                     L   T   P   C 

                                                                                                                             3    0   0    3 

குறிக்வகாள் 
 மொணேரக்லை இயந்திரவியல்  ற்றி திறம் ட புரிதலல அலடயபெய்ேது. 

 மொணேரக்ை் மின்கொந்த அலலகை் மற்றும் அதன் யன் ொடுகை்  ற்றிய 

அறிலே ப ற உதவுேது. 

 அலலவுகை், ஒைியியல் மற்றும் வலெரக்ைின் அடி ் லடகலை 

அறிமுக ் டுத்துேது 

 குேொண்டம் இயற்பியலின் முக்கியத்துேத்லத பேற்றிகரமொக 

புரிந்துபகொை்ை மொணேரக்லை சித்த ் டுதத்ுதல். 

 குேொண்டம் இயக்கவியலின்  யன் ொடுகளுக்கு மொணேரக்லை 

ஊக்குவித்தல். 

 

அலகு  I  இயக்கவியல்                           9 

 லதுகை்கை் இயக்கவியல்: நிலறலமயம்- பதொடரெ்ச்ியொன ப ொருடக்ைின் 

நிலறலமயம் – நிலறலமயத்தின் இயக்கம்- துகை்கை் அலம ்பின் 

இயக்கஆற்றல். திடமொனப ொருடக்ைின் சுழற்சி: சுழற்சி இயக்கவியல்- சுழற்சி 

இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலலலமத்திரு ்புத்திறன்(M.I) - நிலலமத் திரு ்புத்திறன் 

வகொட் ொடுகை் – பதொடரெ்ச்ியொன ப ொருடக்ைின் நிலலலமத்திரு ்புத்திறன் - 

முறுக்கு- ஒரு  இரட்லட அணுமூலக்கூறின் நிலலமத்திரு ்புதிறன் – திடமொன 

ப ொருடக்ைின் சுழற்சி இயக்கவியல்- வகொணவேகத்லத  ொதுகொத்தல்- ஒரு 

திடமொன இரட்லட அணுமூலக்கூறின் சுழற்சி ஆற்றல் நிலல - லகவரொஸ்வகொ ் - 

முறுக்கு ஊெல் - இரட்லடஊெல் – வநரியல் அல்லொத ஊெலொட்டங்களுக்கு 

அறிமுகம். 
 

அலகு  II  மின்காந்த அகலகள்                                              9 

வமக்ஸ்பேல்லின் ெமன் ொடுகை் - அலல ெமன் ொடு; பேற்றிடத்தில் உை்ைதை 

மின்கொந்த அலலகை், அலல புலத்தின் நி ந்தலனகை் – 

மின்கொந்தத்தஅலலகைின்  ண்புகை்: வேகம், வீெச்ு, கட்டம், வநொக்குநிலல 

மற்றும்ப ொருடக்ைில் அலலகை் –தைஅதிரவ்ு - மின்கொந்த அலலகைின்உற் தத்ி - 

மின்கொந்த அலலகைின்ஆற்றல் மற்றும் உந்தம்: பெறிவு, ேலரயறுக்க ் ட்ட 
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மூலங்கைிலிருந்துஅலலகை், உந்தம் மற்றும் கதிரவ்ீெச்ு அழுதத்ம் - பெல்வ ொன் 

ஏற்பு. கடத்தொஊடகம் - பேற்றிட இலடமுகத்திலிருந்து பெங்குதத்ு டுலகக்கொன 

மின்கொந்த அலலகைின்பிரதி லி ்பு மற்றும்   பெலுதத்ம்.  
 

அலகு III  ஊசலாட்டங்கள், ஒளியியல் மற்றும் வலசர்கள்                   9 
எைிய   சீரிலெவு இயக்கம் - ஒத்ததிரவ்ு – மின்மற்றும் இயந்திர 

ஊெலொடும்அலம ்புகளுக்கு இலடயிலொன ஒ ்புலம- ஒரு கம்பியில் அலலகை் -

   நிலல அலலகை் -  யணிக்கும் அலலகை் - ஒரு அலலயின் ஆற்றல்  ரிமொற்றம் - 

ஒலி அலலகை் - டொ ்ைர ் விலைவு - ஒைி அலலகைின் பிரதி லி ்பு மற்றும் 

ஒைிவிலகல் –முழு அக ் பிரதி லி ்பு – குறுக்கீட்டுவிலைவு–லமக்வகல்ென் 

குறுக்கீட்டுமொனி- கொற்று ஆ ்பு  ரிவெொதலன. வலெர ் வகொட் ொடு -  ண்புகை் - 

தன்னிெல்ெயொன மற்றும் தூண்ட ் ட்ட உமிழ்வு - ஐன்ஸ்டீனின் குணகம் – 

பதொலகதலலகீழொக்கம் - Nd -YAG வலெர,் CO2வலெர,் குலறக்கடத்தி வலெர ் – 

பதொழிற்ெொலலகைில் வலெரக்ைின் அடி ் லட  யன் ொடுகை். 
 

அலகு  IV  அடிப்பகடகுவாண்டம்இயக்கவியல்                                              9 

ஃவ ொட்டொன்கை் மற்றும் ஒைி அலலகை் - எலக்ட்ரொன்கை் மற்றும் ப ொருை் 

அலலகை் - கொம் ்டன்விலைவு - ஷ்வரொடிங்கர ் ெமன் ொடு (வநரெெ்ொரப்ு மற்றும் 

வநரம் வநரெெ்ொர ்ற்ற ேடிேங்கை்) - அலல ெமன் ொட்டின் ப ொருை் - இயல் ொக்கம் 

–எல்லலஅற்றதுகை் –ஒரு எல்லலயற்ற நிலலயொற்றல் கிணற்றில் ஒரு துகை்: 1D, 2D  

மற்றும் 3D ப ட்டிகை் - இயல் ொக்கம், நிகழ்தகவு மற்றும் வநபரொ ்புக் பகொை்லக. 

 

அலகு  V  பயன்பாட்டுகுவாண்டம் இயக்கவியல்                    9 
சீரிலெஅலலயியற்றி - தடு ்பு ஊடுருேல் மற்றும்குலேயபுலழயொக்கம்-   ேருடு 

புலழேழி நுண்வணொக்கி - ஒத்ததிரவ்ு லடவயொடு – ரம்புறு நிலலயொற்றல் 

கிணறுகை் - ஒரு  கொலமுலற நிலலயொற்றலில்உை்ை துகை்களுக்கொன ்ைொக்கின் 

வதற்றம், க்வரொனிக்-ப ன்னி மொதிரி மற்றும் ஆற்றல்  ட்லடகைின் வதொற்றம். 

மமொத்தம்: 45 வகுப்புகள்  

பலன் 
இந்த ்  டி ்ல  முடித்த பிறகு, மொணேரக்ைொல் இலதெ ்பெய்ய இயலவேண்டும் 

 இயக்கவியலின் முக்கியத்துேத்லத ் புரிந்துபகொை்ேது. 

 மின்கொந்த அலலகை் ற்றிய அறிலே பேைி ் டுத்துேது.  

 அலலவுகை், ஒைியியல் மற்றும் வலெரக்ைின் அடி ் லடகலை அறிந்து 

பகொை்ேது.  

 குேொண்டம் இயற்பியலின் முக்கியதத்ுேத்லத ் புரிந்துபகொை்ேது. 

 ஆற்றல்  ட்லடகை் உருேொேதற்கு குேொண்டம் இயந்திரக் வகொட் ொடுகலை ் 

 யன் டுத்துேது. 

உகை புத்தகங்கள்: 
1. D.Kleppner and R.Kolenkow. An Introduction to Mechanics. McGraw Hill Education (Indian 

Edition), 2017.   

2. E.M.Purcell and D.J.Morin, Electricity and Magnetism, Cambridge Univ.Press, 2013.  
3. Arthur Beiser, ShobhitMahajan, S. RaiChoudhury, Concepts of Modern Physics, McGraw-

Hill (Indian Edition), 2017. 
 
 

https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Arthur+Beiser&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Shobhit+Mahajan&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=S.+Rai+Choudhury&search-alias=stripbooks
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குறிப்பு புத்தகங்கள்: 
1. R.Wolfson. Essential University Physics. Volume 1 & 2. Pearson Education (Indian Edition), 

2009.  
2. Paul A. Tipler, Physic – Volume 1 & 2, CBS, (Indian Edition), 2004. 
3. K.Thyagarajan and A.Ghatak. Lasers: Fundamentals and Applications, Laxmi Publications, 

(Indian Edition), 2019. 
4. D.Halliday, R.Resnick and J.Walker. Principles of Physics, Wiley (Indian Edition), 2015. 
5. N.Garcia, A.Damask and S.Schwarz. Physics for Computer Science Students. Springer- 

Verlag,  2012. 
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அலகு I  நீர் மற்றும் அதன் சுத்திகரிப்புமுறறகள்( Water and its treatments)    9                9 

நீர:் ஆதரங்கை் மற்றும் அசுத்தங்கை், நீர ்தர அைவுருக்கை்: ேண்ணம், நொற்றம், pH, 

கடினத்தன்லம, கொரத்தன்லம, TDS, COD, BOD யின்விைக்கம் மற்றும் 

முக்கியதத்ுேம். பகொதிகலன் பிரெெ்லனகை்: பெதிை்மற்றும் கெடு, பகொதிகலன் 

அரி ்பு, கொஸ்டிக்பநொறுங்குதை்,  ்லரமிங் மற்றும் நுலரத்தல்: பகொதிகலன் தீேன 

நீரின் சுத்திகரி ்பு முலறகை்: உை் சுத்திகரி ்பு( ொஸ்வ ட், கூழ், வெொடியம் 

அலுமிவனட் மற்றும் கல்கன் முலறகை்)மற்றும் பேைி சுத்திகரி ்பு- அயன் 

 ரிமொற்ற மற்றும் ஜிவயொலலட் பெயல்முலற. நகரொட்சி நீர ்சுத்திகரி ்பு:முதன்லம 

சுத்திகரி ்பு மற்றும் கிருமி நீக்கம் (புற ஊதொ(UV), ஓவெொவனஷன், முறிவு புை்ைி 

குவைொரிவனஷன்). உ ்புநீலர உ ்புநீக்குதல்: தலலகீழ் ெே்வூடு ரேல். 

 

அலகு II  நொவனொ வவதியியல்(Nanochemistry)                        9 

அறிமுகம்(அடி ் லடகை்): மூலக்கூறுகளுக்கு இலடயிலொன வேறு ொடு, நொவனொ 

மற்றும் பமொதத் ப ொருடக்ை்; அைவு ெொரந்்த  ண்புகை்(ஆ ்டிகல், மின், கடின 

மற்றும் கொந்த  ண்புகை்); நொவனொ ப ொருடக்ைின் ேலககை்:நொவனொ துகை்கை், 

நொவனொ க்ைஸ்டர,் நொவனொவரொட், நொவனொலேரக்ை் மற்றும் 

நொவனொகுழொயின்விைக்கம்,  ண்புகை் மற்றும்  யன்கை். நொவனொ ப ொருடக்ை் 

தயொரி ்புமுலறகை்: ெொல்-பெல், பெொல்வேொதரம்ல், வலெர ் நீக்கம், இரெொயன ஆவி 

 டிவு, மின் வேதியியல்  டிவு மற்றும் மின்னொற் கு ்பு. மருதத்ுேம், விேெொயம், 

மின்னணுவியல் மற்றும் விலனயூக்கத்தில் நொவனொ ப ொருடக்ைின்  யன் ொடுகை் 

 

அலகுIII  நிறலறம விதி மற்றும் கலறவகள் (Phase Rule and Composites)           9                                                                                                               

நிலலலம விதி: அறிமுகம், கூற்றூகை் மற்றும்  தங்கைின் விைக்கம்- ஒரு கூறு 

அலம ்பு-நீர ்அலம ்பு, குலறக்க ் ட்ட நிலலலம விதி; எைிய நல்லுருகு அலம ்பு 

உருேொதல்-பே ்  கு ் ொய்வு-இருகூறுபகொண்ட உவலொகக்கலலேயின்நிலலலம 

விதி-ஈயம்(lead)-பேை்ைி(silver) அலம ்பு-  ொட்டின்ென் பெயல்முலற(pattinson 

methods). 

கலறவகள்: 

அறிமுகம்: விைக்கம், கலலேகைின் வதலேகை்; ப ொருடக்ை் கட்டலம ்பு: 

வமட்ரிக்ஸ் ப ொருை்கை்( ொலிமர ்வமட்ரிக்ஸ், உவலொகவமட்ரிக்ஸ் மற்றும் பெரொமிக் 

வமட்ரிக்ஸ்) மற்றும் ேலுவூட்டல்கை்(இலழகை், துகை்கை், பெதில்கை் மற்றும் 

விஸ்கரக்ை்). உவலொக வமட்ரிக்ஸ் கலலேகை்(MMC), பெரொமிக் வமட்ரிக்ஸ் 
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கலலேகை் மற்றும்  ொலிமர ் வமட்ரிக்ஸ் கலலேகைின் ண்புகை் மற்றும் 

 யன் ொடுகை்; கல ்பு கலலேகை்- விைக்கம் மற்றும் உதொரணங்கை்.  

 

அலகு IV  எரிமபொருள் மற்றும் எரிமபொருள் எரிப்பு (Fuels and Combustion)          9 

எரிமபொருள்: 

அறிமுகம்: எரிப ொருைின் ேலக ் ொடு; நிலக்கரி மற்றும் வகொக்: நிலக்கரி 

 கு ் ொய்வு (பநருங்கிய(proximate) மற்றும் இறுதி(ultimate)), கொர ்வனற்றம், 

உவலொகவியல் வகொக் உற் த்தி முலற(ஓட்வடொ ஹொஃ ்வமன் முலற), ப ட்வரொலியம் 

மற்றும் டீெல்: பெயற்லக ப ட்வரொல் உற் த்தி முலற(ப ரஜ்ியஸ் முலற), 

க்பனொகிங்க்-ஆக்வடன் எண், டீெல் எண்பணய்- சிட்வடன் எண்; ேொயு எரிப ொருை்: 

இயற்லக எரிேொயு- சுருக்க ் ட்ட இயற்லக ேொயு(CNG), திரேமொக்க ் ட்ட 

ப ட்வரொலிய ேொயுக்கை்(LPG);  ஆல்கஹொல் மற்றும்  வயொடீெல். 

எரிமபொருள் எரிப்பு 

அறிமுகம்: கவலொரிக் மதி ்பு- அதிக மற்றும் குலறந்த கவலொரிக் மதி ்பு, 

கவலொரிஃபிக் மதி ்பின் ததத்ுேொரத்த் கணக்கீடு;  ற்றலே ்பு பே ் நிலல: 

தன்னிெல்ெயொன  ற்றலே ்பு பே ் நிலல; பேடிக்கும் வீெச்ு; ஃ ்ளூ ேொயு 

 கு ் ொய்வு- ORSAT முலற 

 

அலகு V  ஆற்றல் ஆதொரம் மற்றும் வேமிப்பு ேொதனம்(Energy source and           

Storage Devices)                                                                                                        9                  

கருவின் நிலலத்தன்லம: ப ொருண்லமவிலைவு(mass defect), பிலண ்பு ஆற்றல்: 

அணு ெங்கிலி எதிரவ்ிலனகை், அணு பிைவு-கட்டு ் டுத்த ் ட்ட அணுக்கரு பிைவு 

மற்றும் அணுக்கரு இலணவு; அணுக்கரு பிைவுக்கும் அணுக்கரு இலணவுக்கும் 

உை்ை வேறு ொடுகை்; அணு ஆற்றல்: வலெொன நீர ் அணு மின் நிலலயம், 

 ்ரிடரஉ்லல. சூரிய ஆற்றல்  ொதுகொ ்பு: வெொலொர ் பெல் பகொை்லக, பெயல்முலற 

மற்றும்  யன் ொடு; வ ட்டரிகை்: வ ட்டரிகை் ேலககை், முதன்லம வ ட்டரிகை்- 

உலர ்பெல், இரண்டொம் நிலல வ ட்டரிகை்- பலட்அமில வ ட்டரி மற்றும் லித்தியம் 

அயன் வ ட்டரி, எரிப ொருை் பெல்கை்: H2-O2 எரிப ொருை் பெல்கை், நுண்ணுயிர ்

எரிப ொருை் பெல்கை், சூ ் ர ் வக ொசிட்டரக்ை்: வெமி ்பு பகொை்லக, ேலககை் 

மற்றும் உதொரணங்கை். மின்ெொர ேொகனங்கை் (பெயல்முலற பகொை்லக).  
 

மமொத்தம்: 45 வகுப்புகள் 

 

GE3151                   சிக்கறல தீரத்்தல் மற்றும் றபதொன் நிரலொக்கல்              L  T   P C 

                         3  0  0  3 

குறிக்வகொள்கள்: 

● பநறிமுலற ேொயிலொக சிக்கல்கலை தீரக்்கும் முலறயின் அடி ் லடகலை 

புரிந்து பகொை்ை. 

● ல தொனின் நி ந்தலன ெொர ்ஆலண மற்றும் மடக்கி அலம ்புகைின் மூலமொக 

சிக்கல்கலை தீரக்்கும் முலறகலை கற்க.   

● ல தொனின் பெயற்கூறுகலை ேலரயறுக்க மற்றும் பெயற்கூறுகலை 

அலழ ் தன் மூலமொக சிக்கல்கலை தீரக்்க. 

● ல தொனின் தரவு கட்டலம ்புகைொன –  ட்டியல்கை்,  ண்புக் கூறுத ்பதொகுதி 

மற்றும் அகரொதிகை்  வ ொன்றேற்லற  யன் டுத்தி சிக்கலொன தரவுகலை 

குறித்து கொட்ட. 

● ல தொன் மூலமொக வகொ ்புகைில் உை்ைடீு மற்றும் பேைியீடு வ ொன்றேற்லற 

பெய்ய. 
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அலகு I   கணிக்கீடு வொயிலொக சிந்தித்தல் மற்றும் சிக்கல்கறள தீரத்்தல்  9 

கணினியின் அடி ் லடகை் – கணக்கீட்டு சிக்கல்கலை அலடயொைம் கொணுதல் -

பநறிமுலறகை், பநறிமுலறகைின் கட்டுமொனத் பதொகுதிகை் (கூற்றுகை், நிலல, 

கட்டு ் ொட்டு  ொய்வு, பெயற்கூறுகை்), குறிமொனம் (வ ொலிக் 

குறிமுலற,  பநறிமுலற விைக்க ்  டம், நிரலொக்க பமொழி),  ேொயிலொக 

சிக்கல்கலை தீரத்்தல்,  பநறிமுலறகலை விருத்தியொக்குேதற்கொன எைிய 

உத்திகை் ( ன்முலற பெய்தல், மறு-சுய  யன் ொடு). விைக்க சிக்கல்கை்: 

ேரிலெயில் உை்ை குலறந்த ட்ெ உறு ் டிலய கண்டுபிடி, ேரிலெ ் டுதத் ் ட்ட 

அட்லடகைின்  ட்டியலில் ஒரு அட்லடலய பெருகவும், ஒரு ேரம்பில் ஒரு முழு 

எண்லண யூகிக்கவும், ஹவனொய் வகொபுரங்கை். 
 

அலகு II   தரவு வறககள், மவளிப்பொடுகள், கூற்றுகள்                                           9 

ல தொனின் ேரிபமொழிமொற்றி மற்றும் ஊடொட்ட  நிலல, 

பிலழத்திருத்தம்;  மதி ்புகை் மற்றும் தரவு ேலககை்:  int எனும் முழு எண்,  float 

எனும் மிதலே எண்,  Boolean எனும் இரும எண்,  string எனும் ேரியுருெெ்ரம் மற்றும் 

list எனும்  ட்டியல்; மொறிகை், பேைி ் ொடுகை், கூற்றுகை்,  ண்புக் கூறுத ்பதொகுதி 

 ணி, இயக்கிகைின் முன்னுரிலம, கருதத்ுலரகை்; விைக்க நிரல்கை்: இரண்டு 

மொறிகைின் மதி ்புகலை  ரிமொறிக்பகொை்க, n மொறிகைின் மதி ்புகலை ்  ர ்புக, 

இரண்டு புை்ைிகளுக்கு இலடயிலொன தூரத்திலன அறிக. 

 

அலகு III   கட்டுப்பொடட்ு பொய்வு, மேயற்கூறுகள், வரியுருேே்ரங்கள்          9 

நி ந்தலன ெொர ் ஆலணகை்: Boolean எனும் இரும எண் மதி ்புகை் மற்றும் 

இயக்கிகை், நி ந்தலன (if), மொற்று (if-else), ேலல ்பின்னல் (if-elif-else);  ன்முலற 

பெய்தல்: நிலல, while, for, break, continue, pass;  லனைிக்கும்  பெயற்கூறுகை்: 

திரு ்பியனு ்பும் மதி ்புகை், அைபுரு அனு ்புலக,  மொறிகைின் உை்ைலம மற்றும் 

 ரந்த வநொக்கம், பெயற்கூறுகலை அலமத்தல்,  மறு-சுய 

 யன் ொடு;  ேரியுருெெ்ரங்கை்:     ெரம் துண்டுகை், மொறொத தன்லம,  ெரம் 

பெயற்கூறுகை் மற்றும் முலறகை், ெரம் பதொகுதி;  arrays எனும் பதொகு ்பு வ ொன்ற 

 ட்டியல்கை்.  விைக்க நிரல்கை்: ேரக்்க மூலம், மிக ்ப ரிய ப ொதுேொன ேகு ்பி, 

 டிக்குறி முலறலம, எண் பதொகு ்பின் கூட்டுத் பதொலகலய அறிதல், வநரியல் 

வதடல், இருமேழித் வதடல். 

 

அலகு IV   பட்டியல்கள், பண்புக் கூறுத் மதொகுதிகள், அகரொதிகள்                9 

 ட்டியல்கை்:  ட்டியல் மீதொன பெயல் ொடுகை்,  ட்டியல் துண்டுகை்,  ட்டியல் 

முலறகை்,  ட்டியல் சுழற்சி, பிறழ்வு, மொற்று ்ப யரிடல்,  ட்டியலல 

நகபலடுத்தல்,  ட்டியலின் அைவுருக்கை்;  ண்புக் கூறுத ் பதொகுதிகை்:  ண்புக் 

கூறுத ்பதொகுதிகளுக்கு மதி ்புகலை ேழங்குதல்,  ண்புக் கூறுத ்பதொகுதிகலை 

திரு ்பியனு ்பும் மதி ்புகைொக லகயொளுதல்; அகரொதிகை்: பெயல் ொடுகை் 

மற்றும் முலறகை்;  ட்டியலின் வமம் ட்ட பெயலொக்கம் -  ட்டியல் புரிதல்; விைக்க 

நிரல்கை்: எைிய ேரிலெ ் டுத்தல்,  ட்லட ேலர டம், மொணேரக்ைின் 

மதி ்ப ண் அறிக்லக, சில்லலற ரசிது தயொரித்தல் 
 

அலகு V     வகொப்புகள், மதொகுதிகள்,மபொதிகள்                                                        9 

வகொ ்புகை் மற்றும் விதிவிலக்கு: உலர வகொ ்புகை், வகொ ்புகைில்  டித்தல் மற்றும் 

எழுதுதல், ேடிவூடட்ும் இயக்கி; கட்டலை ேரி உை்ைடீுகை், தேறுகை் மற்றும் 

விதிவிலக்குகை், விதிவிலக்குகலை லகயொளுதல், பதொகுதிகை்,  ப ொதிகை்; 

விைக்க நிரல்கை்: ேொரத்்லதகலை எண்ணுதல், வகொ ்புகலை நகபலடுத்தல், 

ேொக்கொைர ்ேயது ெரி ொர ்்பு, மதி ்ப ண் ேரம்பு ெரி ொர ்்பு (0-100). 

                    மமொத்தம்: 45 வகுப்புகள் 
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பலன்கள்: 

இந்த  டி ்பு முடிந்ததும், மொணேரக்ைொல் பெய்யக் கூடியலே: 

 

CO1: எைிய கணக்கீட்டு சிக்கல்களுக்கொன ேழிமுலற தீரவ்ுகலை உருேொக்குதல். 

CO2: எைிய ல தொன் நிரல்கலை உருேொக்கி பெயல் டுத்துதல். 

CO3: சிக்கல்கலைத் தீரக்்க நி ந்தலனகை் மற்றும் சுழற்சிலய ்  யன் டுத்தி 

எைிய ல தொன் நிரல்கலை எழுதுதல். 

CO4: ல தொன் நிரலல பெயல் ொடுகைொக சிலதத்தல். 

CO5: ல தொன்  ட்டியல்கை்,  ண்புக் கூறுத ்பதொகுதிகை், அகரொதிகை் 

வ ொன்றேற்லற ்  யன் டுத்தி கூட்டுத் தரலே ் பிரதிநிதிதத்ுே ் டுதத்ுதல்.  

CO6: ல தொன் நிரல்கைின் மூலமொக வகொ ்புகைில் உை்ை தரவுகலை  டித்தல் 

மற்றும் வகொ ்புகைில் தரவுகலை எழுதுதல். 

 

உறர புத்தகங்கள்: 

1. Allen B. Downey, “Think Python : How to Think like a Computer Scientist”, 2nd Edition, 

O’Reilly Publishers, 2016. 

2. Karl Beecher, “Computational Thinking: A Beginner's Guide to Problem Solving and 

programming”, 1st Edition, BCS Learning & Development Limited, 2017. 

 

குறிப்பறர புத்தகங்கள்: 

1. Paul Deitel and Harvey Deitel, “Python for Programmers”, Pearson Education, 1st Edition,  

2021. 

2. G Venkatesh and Madhavan Mukund, “Computational Thinking: A Primer for Programmers 

and Data Scientists”, 1st Edition, Notion Press, 2021.  

3. John V Guttag, "Introduction to Computation and Programming Using Python: With 

Applications to Computational Modeling and Understanding Data‘‘, Third Edition, MIT Press 

2021 

4. Eric Matthes, “Python Crash Course, A Hands - on Project Based Introduction to 

Programming”, 2nd Edition, No Starch Press, 2019. 

5. https://www.python.org/ 

6. Martin C. Brown, “Python: The Complete Reference”, 4th Edition, Mc-Graw Hill, 2018. 

 

 

GE3171   சிக்கறல தீரத்்தல் மற்றும் றபதொன் நிரலொக்கல் மேய்முறற     L  T  P C

                                                          0  0 4  2 

குறிக்வகொள்கள்: 

● சிக்கல்கலை தீரக்்கும் முலறகலை புரிந்து பகொை்ை. 

● ல த்தொனின் அடி ் லட நிரலொக்க கட்டலம ்புகலைக் கற்றுக் பகொை்ை. 

● நிகழ் வநர சிக்கல்களுக்கு தீரவ்ுகைொக  ல்வேறு கணினி உதத்ிகலை ல தொன் 

அடி ் லடயில்  யிற்சி பெய்ய. 

● ல தொனின் தரவு கட்டலம ்புகைொன –  ட்டியல்கை்,  ண்புக் கூறுத ்

பதொகுதிகை் மற்றும் அகரொதிகை்  வ ொன்றேற்லற  யன் டுத்த. 

● ல தொன் மூலமொக வகொ ்புகைில் உை்ைடீு மற்றும் பேைியீடு வ ொன்றேற்லற 

பெய்ய. 
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பரிவேொதறனகள்:  

குறிப்பு: ஒே்பேொரு  ரிவெொதலனயிலும்  ரிந்துலரக்க ் ட்ட எடுத்துக்கொட்டுகை் 

மொதிரிகலை மட்டுவம சுட்டிக்கொட்டுகின்றன. ஆய்ேக  யிற்றுவி ் ொைர ் மற்ற 

சிக்கல்கலை ஒதத் வகொலேகைில் ேடிேலம ் ொர ்என்று எதிர ்ொரக்்க ் டுகிறது. 

 

1. எைிய நிகழ்வநர அல்லது அறிவியல் அல்லது பதொழில்நுட்  சிக்கல்கலை 

அலடயொைம் கண்டு தீரவ்ு கொணல் மற்றும் அதற்கொன விைக்க ் டங்கலை 

உருேொக்குதல். (மின்ெொர ரசீது தயொரித்தல், சில்லலற ரசீது தயொரிதத்ல், Sin 

பதொடர,் ஒரு வமொட்டொர ் லெக்கிைின் எலட அறிதல், ஒரு எஃகு கம்பியின் 

எலட அறிதல், மூன்று கட்ட AC ெரக்்கியூட்டின் மின்வனொட்டம் கணக்கிடுதல் 

வ ொன்றலே) 

2. எைிய கூற்றுகை் மற்றும் பேைி ் ொடுகலை ்  யன் டுத்தி ல தொன் 

நிரலொக்கம். (இரண்டு மொறிகைின் மதி ்புகலை  ரிமொறிக்பகொை்க, n 

மொறிகைின் மதி ்புகலை ்  ர ்புக, இரண்டு புை்ைிகளுக்கு இலடயிலொன 

தூரத்திலன அறிக) 

3. நி ந்தலனகை் மற்றும் சுழல்கலை ்  யன் டுத்தி அறிவியல் 

சிக்கல்களுக்கு தீரவ்ு கொணுதல். (எண் பதொடரக்ை், எண்  ொங்குகை், பிரமிடு 

 ொங்குகை்) 

4.  ட்டியல்கை்,  ண்புக் கூறுத ் பதொகுதிகலை ்  யன் டுதத்ி 

நிகழ்வநர/பதொழில்நுட்   யன் ொடுகலைெ ் பெயல் டுதத்ுதல். (நூலகத்தில் 

இருக்கும் உரு ் டிகை் / ஒரு கொரின் கூறுகை் / கட்டிடம் கட்டுேதற்கு 

வதலேயொன ப ொருடக்ை்  –  ட்டியல்கை் மற்றும்  ண்புக் கூறுத ்

பதொகுதிகைின் பெயல் ொடுகை்) 

5. கணங்கை் மற்றும் அகரொதிகலை ்  யன் டுத்தி நிகழ்வநர/பதொழில்நுட்  ் 

 யன் ொடுகலைெ ் பெயல் டுத்துதல். (பமொழி, ஒரு தொனியங்கி வமொட்டொர ்

ேொகனத்தின் கூறுகை், சிவில் கட்டலம ்பின் கூறுகை் வ ொன்றலே - 

கணங்கை் மற்றும் அகரொதிகைின் பெயல் ொடுகை்)  

6. பெயற்கூறுகலை  யன் டுத்தி திட்டங்கலை பெயல் டுதத்ுதல். (பதொடர ்

ப ருக்கம், இரண்டு மதி ்புகலை மொற்றுதல்,  ட்டியலில் மிக ்ப ரிய 2 

எண்கலை அறிதல், ேடிேத்தின்  ர ் ைலே அறிதல்)  

7. ெரங்கலை  யன் டுத்தி நிரல்கலை பெயல் டுத்துதல். (தலலகீழ் ேரிலெ, 

இருேழி ஒக்குஞ்பெொல், எழுதத்ு எண்ணிக்லக, எழுதத்ுக்களுக்கு  திலொக 

மொற்று எழுத்துக்கலை அலமத்தல்) 

8. எழுத ் ட்ட பதொகுதிகை் மற்றும் ல தொன் தரநிலல நூலகங்கலை ் 

 யன் டுத்தி நிரல்கலைெ ்பெயல் டுத்துதல். (pandas, numpy. Matplotlib, scipy) 

9. வகொ ்பு லகயொளுதலல ்  யன் டுத்தி நிகழ்வநர/பதொழில்நுட்  

 யன் ொடுகலை பெயல் டுத்துதல். (ஒரு வகொ ்பிலிருந்து மற்பறொன்றுக்கு 

நகபலடுத்தல், பெொற்கலை எண்ணுதல், மிக நீண்ட ேொரத்்லதலய அறிதல்) 

10. விதிவிலக்கு லகயொளுதலல ்  யன் டுத்தி நிகழ்வநர/பதொழில்நுட்  

 யன் ொடுகலை பெயல் டுத்துதல். (பூெ்ஜியத்தொல் ேகுக்க ் தொல் ேரும் 

பிலழ, ேொக்கொைர ்ேயது ெரி ொர ்்பு, மதி ்ப ண் ேரம்பு ெரி ொர ்்பு) 

11. ல வகம்(Pygame) கருவிலய ஆரொய்தல். 

12. குதிக்கும்  ந்து, கொர ்  ந்தயம் வ ொன்ற விலையொட்டு பெயல் ொட்டுகலை 

ல வகலம ்  யன் டுத்தி உருேொக்குதல். 

             மமொத்தம்: 60 வகுப்புகள் 
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பலன்கள்: 

இந்த  டி ்பு முடிந்ததும், மொணேரக்ைொல் பெய்யக் கூடியலே: 

CO1: எைிய கணக்கீட்டு சிக்கல்களுக்கொன ேழிமுலற தீரவ்ுகலை உருேொக்குதல். 

CO2: எைிய ல தொன் நிரல்கலை உருேொக்கி பெயல் டுத்துதல். 

CO3: சிக்கல்கலைத் தீரக்்க நி ந்தலனகை் மற்றும் சுழற்சிலய ்  யன் டுதத்ி 

எைிய ல தொன் நிரல்கலை எழுதுதல். 

CO4: ல தொன் நிரலல சிலத ் தற்கொக பெயற்கூறுகலை நிரம்ொணிதத்ல். 

CO5: ல தொன் தரவு கட்டலம ்புகலை ்  யன் டுத்தி கூட்டுத் தரலேெ ்

பெயலொக்கல். 

CO6: பமன்ப ொருை்  யன் ொடுகலை உருேொக்க ல தொன் பதொகு ்புகலை ் 

 யன் டுதத்ல் 
 

உறர புத்தகங்கள்: 

1. Allen B. Downey, “Think Python : How to Think like a Computer Scientist”, 2nd Edition, 

O’Reilly Publishers, 2016. 

2. Karl Beecher, “Computational Thinking: A Beginner's Guide to Problem Solving and 

programming”, 1st Edition, BCS Learning & Development Limited, 2017. 

குறிப்பறர புத்தகங்கள்: 

1. Paul Deitel and Harvey Deitel, “Python for Programmers”, Pearson Education, 1st Edition,  

2021. 

2. G Venkatesh and Madhavan Mukund, “Computational Thinking: A Primer for Programmers 
and Data Scientists”, 1st Edition, Notion Press, 2021.  

3. John V Guttag, "Introduction to Computation and Programming Using Python: With 
Applications to Computational Modeling and Understanding Data‘‘, Third Edition, MIT Press 
, 2021 

4. Eric Matthes, “Python Crash Course, A Hands - on Project Based Introduction to 
Programming”, 2nd Edition, No Starch Press, 2019. 

5. https://www.python.org/ 
6. Martin C. Brown, “Python: The Complete Reference”, 4th Edition, Mc-Graw Hill, 2018. 

 

 

 

BS3171          இயற்பியல் மற்றும் வவதியியல் ஆய்வகம்                      L   T   P   C 

                                                                                                                                         0   0   4   2 

இயற்பியல் ஆய்வகம்: (ஏவதனும் ஏழு பரிவசாதகைகள்): 
 

வ ாக்கங்கள்: 
  ல்வேறு ேலகயொன இயற்பியல் ஆய்ேக உ கரணங்கைின் 

ெரியொன யன் ொட்லடக்கற்றுக்பகொை்ேது. 

 தரலே எே்ேொறு வெகரி ் து, ேழங்குேது மற்றும் பதைிேொன மற்றும் 

சுருக்கமொன முலறயில்விைக்கமுடியும் என் லத அறிேது. 

 இயற்பியல் பகொை்லககை் மற்றும் வெொதலனதரவுகைின் விைக்கம் 

பதொடர ்ொன சிக்கல்தீரக்்கும் திறன்கலைக்கற்றுக்பகொை்ேது.  

 பிலழலயக்குலறக்க ் யன் டுத்த ் டும் வெொதலன அைவீடுகை் மற்றும் 

நுட் ங்கைில் பிலழலயத்தீரம்ொனி ் து. 

 அலனத்து ஆய்ேக ்  யிற்சிகைின் ஒே்பேொரு  குதியிலும் மொணேலர ஒரு 

பெயலில்  ங்வகற் ொைரொக ஆக்குதல். 
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1. முறுக்கு ஊெல் – கம்பியின் விலற ்பு மொடுலஸ் மற்றும் ேழக்கமொன மற்றும் 

ஒழுங்கற்ற ப ொருடக்ைின் நிலலமத்திறன் தருணம் தீரம்ொனித்தல். 

2.  கொன்டிலீேரின் எைிய ஹொரவ்மொனிக் அலலவுகை். 

3.  சீரொன அல்லொத ேலைவு - Young’s மொடுலஸ் தீரம்ொனித்தல் 

4.  சீரொன ேலைவு - Young’s மொடுலஸ் தீரம்ொனித்தல் 

5. வலெர-் தட்டிலய (கிவரடிங்)  யன் டுதத்ி வலெரின் அலல 

நீைத்லத தீரம்ொனிதத்ல் 

6. கொற்று ஆ ்பு – ஒரு பமல்லியதொை்/கம்பியின்தடிமன் தீரம்ொனிதத்ல் 

7.a)ஆ ்டிகல்ஃல  ர ் – எண்ணியல் துலை மற்றும் ஏற்றுக்பகொை்ளும் 

வகொணத்லத தீரம்ொனிதத்ல் 

    b)கெச்ிதமொனேடட்ு – வலெர ்  யன் டுத்தி  ை்ைத்தின் அகலத்லத 

தீரம்ொனிதத்ல். 

8. ஒலிதட்டி (கிவரடிங்) – திரேங்கைில் மீபயொலிஅலலகைின் வேகத்லத 

தீரம்ொனிதத்ல். 

9. அல்ட்ரொவெொனிக் இன்டரஃ்ப வரொமீட்டர ் – ஒலியின்வேகத்லதயும் 

திரேங்கைின் சுருக்கத்லதயும் தீரம்ொனித்தல் 

10.த ொல் அலுேலகப ட்டி – ஒரு குலறக்கடத்தியின் வ ண்ட் இலடபேைிலயக் 

கண்டறிதல். 

11.ஒைி மின்னழுத்த விலைவு 

12. லமக்வகல்ென் இன்டரஃ்ப வரொமீட்டர.் 

13. பமல்ட்ஸ் (Melde’s) ெரம்  ரிவெொதலன 

14. லொட்டிஸ்(Lattice) லடனமிக்ஸ் கிட ்மூலம்  ரிவெொதலன. 

மமொத்தம்: 30 வகுப்புகள் 

பலன்: 
இந்த ்  டி ்ல  முடித்த பிறகு, மொணேரக்ைொல் இலதெ ்பெய்ய இயலவேண்டும்: 

  ல்வேறு இயற்பியல் ஆய்ேக உ கரணங்கைின் பெயல் ொட்லட ்புரிந்து 

பகொை்ேது. 

 ஆய்ேக தரலே  கு ் ொய்வு பெய்ய ேலரகலல மொதிரிகலை ் 

 யன் டுத்துேது. 

 அைவு ரீதியொன  குத்தறிவு மற்றும்யதொரத்்தத்லத விேரி ் தற்கு கணித 

மொதிரிகலை ஒரு ஊடகமொக ் யன் டுதத்ுேது. 

 அறிவியல் தகேலல அணுகுதல், பெயலொக்குதல் மற்றும்  கு ் ொய்வு 

பெய்தல். 

 பிரெச்ிலனகலை தனிதத்னியொகவும் ஒத்துலழ ்புடனும் தீரக்்க முடிேது. 

வவதியியல் ஆய்வகம்    
 

1. முதன்லமதரமொக Na2Co3 தயொரிதத்ல் மற்றும் முதன்லம தரத்லத ் 

 யன் டுத்தி நீரம்ொதிரியின் அமிலத்தன்லமலய மதி ்பிடுதல் 

2. நீரம்ொதிரியில் உை்ை  ல்வேருகொரங்கை் மற்றும் அலேகைின் அைலே 

தீரம்ொனிதத்ல்.   

வெொதலனகலை இரண்டொக ்பிரிக்கவும் 

3. நீரின் பமொத்த ,தற்கொலிக மற்றும் நிரந்தர கடினதத்ன்லமலய EDTA 

முலறமூலம் தீரம்ொனிதத்ல் 

4. விங்க்லரஸ்் முலற மூலம் நீரம்ொதிரிகைின் DO உை்ைடக்கத்லத 

தீரம்ொனிதத்ல் 

5. அரப்ென்வடொபமட்ரிக் முலற மூலம் நீரம்ொதிரியின் குவைொலரடு 

உை்ைடக்கத்லத தீரம்ொனித்தல் 
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6. அவயொவடொபமட்ரி மூலம் பகொடுக்க ் ட்ட கலரெலின் பெ ்பு 

உை்ைடக்கத்தின் மதி ்பீடுமுலற 

7. கிரொவி பமட்ரி மூலம் நீரம்ொதிரியின் TDS மதி ்பீடுதல் 

8. PH மீட்டலர ்  யன் டுத்தி பகொடுக்க ் ட்ட லஹட்வரொகுவைொரிக் 

அமிலத்தின் ேலிலமலய தீரம்ொனிதத்ல் 

9. கடத்துத்திறன்(conductivity meter) மீட்டலர ்  யன் டுத்தி அமிலங்கைின் 

கலலேயில் அமிலங்கைின் ேலிலமலய தீரம்ொனிதத்ல் 

10. வெொடியம்ெல்வ ட்டுக்கு எதிரொன வ ரியம் குவைொலரட்டின் கடத்துதிறன் 

லடட்வரஷன் (வீழ் டிேொதல் லடட்வரஷன்) 

11. ப ொட்படன்வடொ மீட்டலர ்  யன் டுத்தி பகொடுக்க ் ட்ட கலரெலின் 

இரும்பு உை்ைடக்கதத்ின் மதி ்பீடுதல் 

12. உவலொகக்கலலேகை் மற்றும் கலலேகை் பித்தலை  கு ் ொய்வு 

13. எஃகில் உை்ை நிக்கல் மதி ்பீடு 

14. எரிப ொருை்மற்றும்எரியூட்டல் நிலக்கரியின் வதொரொயமொன (proximate 

 கு ் ொய்வு பேடிகுண்டு கவலொரி மீட்டலர ்  யன் டுத்தி நிலக்கரியின் 

கவலொரி மதி ்ல த ்தீரம்ொனிதத்ல் 

15. ORSAT  கருவிமூலம் ஃ ்ளூேொயு  கு ் ொய்வு 

16. நொவனொ வேதியியல் 

ெொல்-பெல்மூலம் நொவனொ துகை்கை்( TiO2, ZnO, MgO, CuO) தயொரித்தல் 
 


