
For All ITI Trade's (Syllabus) 

 Subject - Workshop Calculation and Science  

 

1. Units 
Definition Classification of Units Systems of unit- FPS, CGS, MKS/SI unit, unit of length, Mass 
and time, Conversion of units  
 

2. GENERAL SIMPLIFICATION 
Fractions, Decimal fraction, L.C.M., H.C.F., Multiplication and Division of     Fractions and 
Decimals, conversion of Fraction to Decimal and vice versa. Simple problems using Scientific 
Calculator. 
 

3. Square Root  
Square and Square Root, method of finding out square roots, Simple problem using calculator. 
Theorems of Pythagoras  
 

4. Graph 
 Read images, graphs, diagrams bar chart, pie chart.  Graphs: abscissa and ordinates, graphs of 
straight line, related to two sets of varying    quantities. 
 

5. Ratio &Proportion  
 Ratio, Proportion,  Simple calculation on related problems. 
 

6.  Percentage 
Convert fractional number into percentage,convert percentage into decimal,convert deceimal into 
percentage, simple calculation 
 

7. ALGEBRA 
Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Algebraic formula, Linear equations 
(with two variables). Loss of indices factors of trinomial, Equation ,Quadratic equations. 
 

8. Logarithms 
Definition, How to refer log tables, Negative characteristic. Relation between log and antilog,. 
How to refer antilog tables,rules while using logarithms. 
 

9. Mensuration  
Area and perimeter of square, rectangle, parallelogram, triangle, circle,   

            semi     circle, Volume of solids – cube, cuboid, cylinder and Sphere. Surface area of        
           solids – cube, cuboid, cylinder and Sphere. 
 

10. Trigonometry 
 Definition, Trigonomertrical formulae, Measurement of angles, Use of trigonometrical tables and 
logarithmic trigonometric tables, Trigonometric values of certain degrees, Area of triangle, Sine 
bar, Angle of elevation and depression. Taper Turning Calculations. Trigonometrical ratios of 



compound angles, Relations between side and angles of any triangle. Solution of Triangles using 
Sine Rule and Cosine Rule, Test paper Qestions. Answers. Trigonometrical ratios, measurement 
of angles. Trigonometric tables. 
 
 

11. Metals  
Properties of metal, Types of metals, Difference betweeen ferrous and non ferrous metals. Ferrous 
metals, Getting iron from iron ore, Blast furnace, Classification of iron, Pig Iron, Cost Iron, 
Wrought Iron, Steel, Types of Steel. difference between cast iron and steel, Alloy steel, Types of 
Alloy steel, Non-ferrous metals, Melting point and weight, Non-Ferrous alloys,  
 

12. Heat Treatment 
Function of heat treatment, Critical temperature, Annealing, Normalising Hardening Tempering, 
Case Hardening. 
 

13. Density and Relative Density 
Mass, Unit of mass, Weight, Difference between mass and weight of substance, Density, Unit of 
Density, Relative density, Difference between density and relative density of a substance, 
Archemedes. Principle, Finding out relative density of a substance by Archemedes Principle, 
Relative density bottle, Finding out of reelative density of a solid by R.D. Bottle, Finding out of 
relative density of a liquid with R.D.bottle, Law of floatation, Buoyancy, Centre of Floatation, 
Equilibrium, Hydrometer, Nicholson's Hydrometer, Finding out of relative density of a solid and 
liquid using Nicholson's Hydrometer, Some examples of floatations. 
 

14. Force  
Newton's laws of motion, Unit of fore, To find out resultant force, Space and vector diagrams, 
Representation of force, Parallel forces, Couple, Parallelogram laws of forces, Conditions of 
equilibrium, Kinds of eqilibrium, some examples of equilibrium in daily life. Triangle of force, 
Converse of triangle of forces, Lami's theorem, Moment of inertia, radius of gyration, Centripetal 
force, Centrifugal force. 
 

15. Moment and Lever  
Moments, Unit, Arm of Couple and Moment of Couple, Lever. 
 

16. Simple Machines  
Simple machines, Efforts and Load, Mechanical Advantage, velocity ratio, output and input, 
efficiency of machine, relationship between efficiency, velocity ratio and mechanical advantage, 
Pulley block, Inclined, Simple Wheel and Axie, Simple Screw jack. 
 

17. Work, Power and Energy  
Work, Units of work, power, units of power, Horse power of engines, Mechanical efficiency, 
energy, Uses of energy, Potential and Kinetic Energy, Examples of potential and kinetic energies, 
transmission of power by a belt-pulley drive, I H P of Steam and Petrol Engines, Electrical Power 
and Energy. 



 
18. Friction  

Definition, Advantages and disadvantages of friction, Normal Reaction, Limiting friction, Laws 
of limiting friction, Coefficient of friction, Angle of friction, Inlined plane, Force of friction when 
the force is horizontal, Fore of friction when the force is inclined at an anlge q with the horizontal. 
 
 
 

19. Simple Stresses and Strains  
Stress and Strain, Different type of stresses, Hooke's law young's modulus or Modulus of 
Elasticity, Yield point, Ultimate stress and working stress, Factor of safety, stress-strain graph, 
Modulus of Rigidity, Poisson's ratio, Bulk modulus, relationship between three moduli for a given 
material. 
 

20. Velocity and Speed  
Rest and motion, Vector quantity, Scalar quantity, Speed, Velocity, Difference between speed and 
velocity, Acceleration. Equation of motion, Motion under the force of gravity, Distance covered 
in the nth second, Re-coil of gun. 
 

21. Heat  
Heat, Unit of heat, Temperature, difference between Heat and Temperature, Boiling Point, 
Melting Point, Scale of Temperature, Specific heat, Termal capacity, Water equivalent of heat, 
Inter change of heat, Calorimeter, Latent heat of fusion, Latent heat of vapour, Transmission of 
heat, Thermos flastk, Pyrometer, Thermocouple, Thermo electric Pyrometer, Coefficient of linear 
expansion, Indicated Thermal Efficiency, Brake Thermal Efficiency, Special Properties of 
Mercury for selecting as medium in thermometer, Kelvin Scale of temperature, Calorific Value of 
fuels. 
 

22. Electricity 
Use of electricity, Molecule, Atom, Particles in Atom, How electricity is produced, Electric 
current, ampere, Electromotive force, Electric voltage, potential difference, Resistance. 
Conductor, Insulator, Switch, fuse, Circuit Ohm's law, Series and parallel connections, power 
Horse Power Energy, Unit of Electrical Energy.  
 

23. Pitch and lead 
Pitch, Lead, Metric thread on English lead screws, certain useful information relating to tapping 
English Thread, Tap drill size of metric threads, least count of screw gauge and vernier. 
 

24. Pressure 
Atmosphere, Atmospheric pressure, pressure, Unit, Pressure at a depth in a liquid, Absolute 
pressure, Gauge pressure, and vacuum pressure, how to measure atmospheric pressure and 
pressure inside the boiler, Simple Barometer, Boyle's law, Charle's law, Pascal's Laws. 
 

25. Cutting speed and feed 



Cutting speed, factors which affect the cutting speed of a work piece, cutting speed for shaper, 
slotter and planner machines feed Depth of cut very useul formulae.  
 
 

26. Centre of Gravity 
Centroid, Methods of finding out centre of gravity of figures, Centre of gravity of cetain 
gometrical considerations, centre of gravity calculations. 
 

27. Bending Moments and Shearing Forces 
Beams, Types of load, Bending moments and shearing forces, B.M and S.F. diagrams. 
 

28. Thin cylindrical Shells 
Thin cylindrical shells, Assumptions, Circumferential or Hoop stresses, Longitudinal or Axial 
Stresses, Relationship between stresses, Bilt up Cylindrical Shells, Subject items while dealing 
with problems.  
 

29.  Magnetism 
Magnetism and magnet, types of magne, classification of magnetic substances, laws of 
magnetism, Magnetic Field, important definitions related to magnetism, Determination of 
direction of Magnetic field of current carrying conductor, magnetic effect of current in two 
parallel conductors, solenoid, electromagnet, determination of force incurrent carrying conductor, 
faraday's laws of electromagnetic induction, applications of electromagnet, lifting power of 
magnet. 
 

30. Alternating current circuit  
Alternating current, terms related to alternating current, speed of wave, pure resistive circuit, 
inductor, inductance, inductive reactance, coefficient of coupling, time constant of an inductor, 
capacitance, capacitive reactance, time constant of a capacitor, impedance, resonance frequency, 
ciruit q factor, polyphase, combination of resistors, series and parallel combination of capacitor, 
series and parallel combination of inductor, power factor, important formulae related to 
calculations for ac circuits. 
 

31. Battery 
Internal Resistance of the Cell, Connection of Cells, Battery Charging. 
 

32. Electrical power and Energy 
Electrical power, electrical energy. 
 

33. Number System 
Conversion of Decimal Number system to binary number system, Conversion of binary Number 
system to Decimal number system, Conversion of Decimal Number system to octal number 
system, Conversion of octal Number system to decimal number system, Conversion of Decimal 
Number system to hexadecimal number system, Conversion of hexadecimal Number system to 



Decimal number system, Conversion of octal Number system to hexadecimal number system, 
Conversion of binary Number system to octal number system, 
 Conversion of binary Number system to hexadecimal number system. 
 

34. Electrical Estimate and Costing 
Estimate for internal Electric Wiring, Calulation of load ofor Domestic Wiring and selectionof 
cable/wire, Calculation of conductor size for domestic internal wiring, load calculation with 
diversity factor, Selection of a cable with permissible voltage drop, preperationof list of materials 
and estimate cost of electrical wiring.  
 

   
 
 

*********************END ******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁAiÀiÁðUÁgÀ É̄PÁÌZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À J¯Áè L.n.L ªÀwÛUÀ¼À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ 

1. ªÀiÁ£À: 
 ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÀiÁ£À, J¥sï¦J¸ï, ¹fJ¸ï, JªÀiïPÉJ¸ï/J¸ï L ªÀiÁ£À, GzÀÝ, zÀæªÀågÁ², ºÀÆ£ÉÆPÁ®zÀ 
ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀzÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 
 

2. ©ü£ÀßgÁ²UÀ¼ÀÄ:  
zÀ±ÁA±À ©£ÀßgÁ²UÀ¼ÀÄ J¯ï.¹.JªÀiï., JZï.¹.J¥sï., ©ü£ÀßgÁ²UÀ¼À°è UÀÄtPÁgÀ, s̈ÁUÁPÁgÀ, ©ü£ÀßgÁ²¬ÄAzÀ 
zÀ±ÁA±À, zÀ±ÁA±À¢AzÀ ©ü£ÀßgÁ²UÉ ¥ÀjªÀvÀð£É. À̧gÀ¼À À̧ªÀÄ Ȩ́åUÀ¼À£ÀÄß [ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß Ȩ́ÊAn¦üPï 
PÁå®ÄPÀÄ É̄Ãlgï) À̧ºÁAiÀÄ¢AzÀ ©r À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
 

3. ªÀUÀðªÀÄÆ®  
ªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÀðªÀÄÆ®, ªÀUÀðªÀÄÆ® PÀAqÀÄ »rAiÀÄÄªÀ «zsÁ£À, PÁå®ÄÌ É̄Ãlgï G¥ÀAiÉÆÃV¹ À̧gÀ¼À 
É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß ©r À̧ÄªÀÅzÀÄ. 

 
4. UÁæ¥sï (£ÀPÁ±É)  

jÃqï EªÉÄÃeïì, UÁæ¥sï, qÀAiÀiÁUÁæªÀiï, ¨Ágï £ÀPÁ¸É, ¥ÉÊ£ÀPÁ±É, £ÀPÁ±É-Qëwd (C©â¸À) ªÀÄvÀÄÛ ©AzÀÄ«£À 
¸ÁÞ£À ( Ȩ́ÃgÀÄªÀ ©AzÀÄ) £ÉÃgÀ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß À̧A§A¢ü¹zÀ À̧ªÀÄ Ȩ́åUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ 
 

5. C£ÀÄ¥ÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ À̧ªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀ EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ À̧gÀ¼À À̧ªÀÄ Ȩ́åUÀ¼À É̄PÀÌZÁgÀ 
 

6. ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ: ¥ÀjZÀjAiÀÄ, À̧gÀ¼À̄ ÉPÁÌZÁgÀ, ±ÉÃPÀqÀ zÀ±ÁA±À, ºÁUÀÆ ©ü£ÀßgÁ²UÀ¼À gÀÆ¥ÁAvÀgÀ 
 

7. ©ÃdUÀtÂvÀ: ಸಂಕಲನ, ವಯ್ವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗ, ಬೀಜಗಣಿತ ಸೂತರ್, ೕನಿಯರ್ ಸಮೀಕರಣಗಳು (ಎರಡು 

ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳೂೆಂದಿಗೆ). ಟಿರ್ನೊಮಿಯಲ್, ಸಮೀಕರಣ, ಕಾವ್ಡಾರ್ಟಿಕ್ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಂಶಗಳ ಸೂಚಯ್ಂಕಗಳ ನಷಟ್. 
 

8. ¯ÁUÁjÃvÀªÀiïì : ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¯ÁUÁjÃvÀªÀiïì £ÉÆÃqÀÄªÀ PÀæªÀÄ, £ÉÃUÉÃnªï PÁågÉÃljÃ¹ÖPï, jÃ¯ÉÃµÀ£ï²¥ï 
©néÃ£ï ¯ÁUï CAqï CAn¯ÁUï, CAn¯ÁUï £ÉÆÃqÀÄªÀ «zsÁ£À, ¯ÁUÁjÃvÀªÀiïì ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ. 
 

9. PÉëÃvÀæ UÀtÂvÀ: PÉëÃvÀæ¥sÀ® ªÀÄvÀÄÛ À̧ÄvÀÛ¼ÀvÉUÀ¼ÀÄ- ZÁPÁPÀÈw, DAiÀÄvÁPÀÈw, À̧ªÀiÁAvÀgÀ ZÀvÀÄ s̈ÀÄðd, wæ s̈ÀÄd, ªÀÈvÀ, 
CzsÀðªÀÈvÀÛ, WÀ£À¥sÀ®- ZËPÀ, CAiÀÄvÀ, PÉÆ¼ÀªÉ, ºÁUÀÆ UÀÄAqÀÄ. WÀ£ÀªÀ̧ ÀÄÛUÀ¼À ºÉÆgÀ «¹ÛÃtð:- PÀÆå¨ï, 
PÀÄå¨Á¬Äqï, ¹°AqÀæPÀ¯ï gÁqï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄ. 
 

10. wæPÉÆÃ£À «Äw: wæPÉÆÃ£À «ÄwAiÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀUÀ¼À, PÉÆÃ£ÀUÀ¼À C¼ÀvÉ wæPÉÆÃ£À «ÄwAiÀÄ PÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ, wæPÉÆÃ£Á 
À̧ÆvÀæUÀ¼ÀÄ, PÉÆÃ£ÀUÀ¼À C¼ÀvÉ, C¼ÉAiÀÄÄ«PÉ wæPÉÆÃ£À PÉÆÃµÀ×PÀ £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀÄ, PÉÆÃ£ÀUÀ¼À ¨É̄ É ªÀÄvÀÄÛ rVæ, 

wæ s̈ÀÄdzÀ À̧ÄvÀÛ¼ÀvÉ, ¸ÉÊ£ï ¨Ágï, PÉÆÃ£ÀzÀ J°ªÉÃµÀ£ï CAqï r¥Éæ±À£ï, mÉÉÃ¥Àgï l¤ðAUï É̄PÀÌZÁgÀ, 
ಸಂಯುಕತ್ ಕೋನಗಳ ತಿರ್ಕೋನಮಿತೀಯ ಅನುಪಾತಗಳು, ಯಾವುದೇ ತಿರ್ಕೋನದ ಅಡಡ್ ಮತುತ್ ಕೋನಗಳ ನಡು ನ 

ಸಂಬಂಧಗಳು. ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಮತುತ್ ಕೊಸೈನ್ ರೂಲ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೆವ್ಶಚ್ನ್ಸ್ ಅನುನ್ ಬಳ  ತಿರ್ಕೋನಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಉತತ್ರಗಳು. 

ತಿರ್ಕೋನಮಿತೀಯ ಅನುಪಾತಗಳು, ಕೋನಗಳ ಮಾಪನ. ತಿರ್ಕೋನಮಿತೀಯ ಕೋಷಟ್ಕಗಳು. 

 
 



 
 

11. É̄ÆÃºÀUÀ¼ÀÄ :  
       ಲೋಹದ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು, ಲೋಹಗಳ ಧಗಳು, ಫೆವೆರಸ್ ಮತುತ್ ಫೆರಸ್ ಲೋಹಗಳ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳು. ಕಬಿಬ್ಣದ 

ಅದಿರು, ಕಬಿಬ್ಣದ ಅದಿರು, ಕಬಿಬ್ಣದ ವಗೀರ್ಕರಣ, ಹಂದಿ ಕಬಿಬ್ಣ, ಕಬಿಬ್ಣದ ಕಬಿಬ್ಣ, ಮೆತು ಕಬಿಬ್ಣ, ಟ್ೕಲ್, 

ಟ್ೕಲ್ ಧಗಳು. ಎರಕಹೊಯದ್ ಕಬಿಬ್ಣ ಮತುತ್ ಉಕಿಕ್ನ ನಡು ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ, ಮಿಶರ್ಲೋಹದ ಉಕುಕ್, ಮಿಶರ್ಲೋಹದ 

ಉಕಿಕ್ನ ಧಗಳು, ನಾನ್-ಫೆರಸ್ ಲೋಹಗಳು, ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಮತುತ್ ತೂಕ, ನಾನ್-ಫೆರಸ್ ಮಿಶರ್ಲೋಹಗಳು. 

 
12. ±ÁR aQvÉì  

ಶಾಖ ಚಿಕಿತೆಸ್, ನಿಣಾರ್ಯಕ ಉಷಣ್ತೆ, ಅನೆ ಂಗ್, ಸಾಧಾರಣಗೊ ಸುವ ಹಾಡರ್ನಿಂಗ್ ತಾಪನ, ಕೇಸ್ ಹಾಡೆರ್ನಿಂಗ್. 

 
13. ¸ÁAzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¥ÉÃPÀë ¸ÁAzÀævÉ :  
       ದರ್ವಯ್ರಾ ಯ ದರ್ವಯ್ರಾ ಯ ತೂಕ, ಸಾಮೂ ಕ ಮತುತ್ ದರ್ವಯ್ರಾ ಯ ತೂಕ, ಸಾಂದರ್ತೆ, ಸಾಂದರ್ತೆಯ ಘಟಕ, 

ಸಾಪೇಕಷ್ ಸಾಂದರ್ತೆ, ಸಾಂದರ್ತೆ ಮತುತ್ ಸಾಪೇಕಷ್ ಸಾಂದರ್ತೆಯ ನಡು ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ, ಆಕೆರ್ಮಿಡೆಸ್. ತತವ್, 

ಆಕೆರ್ಮಿಡೆಸ್ ಪಿರ್ನಿಸ್ಪಲ್, ಸಾಪೇಕಷ್ ಸಾಂದರ್ತೆ ಬಾಟಲ್, ಆಡಿರ್ ಬಾಟ ನ್ಂದ ಘನದ ಸಾಂದರ್ತೆಯ ಸಾಂದರ್ತೆಯನುನ್ 

ಕಂಡು ಡಿಯುವುದು, RDbottle ನೊಂದಿಗೆ ದರ್ವದ ಸಾಂದರ್ತೆಯ ಸಾಂದರ್ತೆಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯುವುದು, 

ಲ್ೕಟೇಶನ್ ನಿಯಮ, ಬೂಯ್ಯನಿಸ್, ಲ್ೕಟೇಶನ್ ಕೇಂದರ್ , ಈಕಿವ್ ಬಿರ್ಯಮ್, ಹೈಡೊರ್ೕಮೀಟರ್, ನಿಕೋಲಸ್ನ್ಸ್ 

ಹೈಡೊರ್ೕಮೀಟರ್, ನಿಕೋಲಸ್ನ್ಸ್ ಹೈಡೊರ್ೕಮೀಟರ್ ಅನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡು ಘನ ಮತುತ್ ದರ್ವದ ಸಾಪೇಕಷ್ ಸಾಂದರ್ತೆಯ 

ಕಂಡು ಡಿಯು ಕೆ, ಕೆಲವು ಲ್ೕಟೇಶನ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. 

  
14. §® : ೕಸ್ರ್ 

       ನೂಯ್ಟನರ್ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ಮುಂಚಿನ ಘಟಕ, ಬಾಹಾಯ್ಕಾಶ ಮತುತ್ ವೆಕಟ್ರ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ಗಳು, ಬಲ 

ಪರ್ತಿನಿಧಿತವ್, ಸಮಾನಾಂತರ ಶಕಿತ್ಗಳು, ಕಪಲ್, ಸಮಾನಾಂತರ ಚಕರ್ಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು, ಸಮತೋಲನ 

ಪರಿ ಥ್ತಿಗಳು, ಇಕಿವ್ ಬಿರ್ಯಮ್ ರೀತಿಯ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಲ್ ಸಮತೋಲನದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. 

ಬಲವಾದ ತಿರ್ಭುಜ, ಬಲಗಳ ತಿರ್ಕೋನದ ಕಾನವ್ಸ್ರ್, ಲಾಮಿ ಪರ್ಮೇಯ, ಜಡತವ್ದ ಮೆಂಟ್, ಗೈರೇಷನ್ ತಿರ್ಜಯ್, 

ಕೇಂದಾರ್ಭಿಮುಖ ಶಕಿತ್, ಕೇಂದಾರ್ಪಗಾಮಿ ಶಕಿತ್. 

 
 
15. ªÀÄÆªÉÄAmï CAqï °ªÀgï  

ಮೆಂಟ್ ಮತುತ್ ವರ್  ಕಷ್ಣಗಳು, ಘಟಕ, ಕಪಲ್ ಮತುತ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್, ವರ್. 

 
16. À̧gÀ¼À AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ  

ಸರಳ ಯಂತರ್ಗಳು, ಪರ್ಯತನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಲೋಡ್, ಯಾಂತಿರ್ಕ ಅಡಾವ್ಂಟೇಜ್, ವೇಗ ಅನುಪಾತ, ಔಟುಪ್ಟ್ ಮತುತ್ 

ಇನುಪ್ಟ್, ಯಂತರ್ದ ದಕಷ್ತೆ, ದಕಷ್ತೆ, ವೇಗ ಅನುಪಾತ ಮತುತ್ ಯಾಂತಿರ್ಕ ಪರ್ ೕಜನಗಳ ನಡು ನ ಸಂಬಂಧ, 

ಕ ಲ್ದದ್ಲು ಬಾಲ್ಕ್, ಇ ಜಾರು, ಸರಳ ಚಕರ್ ಮತುತ್ ಆಕಿಸ್, ಸರಳ ತಿರುಪು ಜಾಕ್. 

 
17. PÉ® À̧, ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ  



ಕೆಲಸ, ಘಟಕಗಳು, ಶಕಿತ್, ಶಕಿತ್ಗಳ ಘಟಕಗಳು, ಎಂಜಿನಗ್ಳ ಹಾಸ್ರ್ ಶಕಿತ್, ಯಾಂತಿರ್ಕ ದಕಷ್ತೆ, ಶಕಿತ್, ಶಕಿತ್ಯ 

ಉಪ ೕಗಗಳು, ಸಂಭಾವಯ್ ಮತುತ್ ಚಲನ ಶಕಿತ್, ಸಂಭಾವಯ್ ಮತುತ್ ಚಲನ ಶಕಿತ್ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಬೆಲ್ಟ್-ಪ ಲ್ 

ಡೆ ನ್ಂದ ದುಯ್ತ್ ಪರ್ಸರಣ, ಐಹೆಚಿಪ್ ಟ್ೕಮ್ ಮತುತ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಇಂಜಿನಗ್ಳು, ದುಯ್ತ್ ಶಕಿತ್ ಮತುತ್ ಶಕಿತ್. 

 
 

18. WÀµÀðuÉ :  
ಘಷರ್ಣೆ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತುತ್ ಘಷರ್ಣೆಯ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮಗಳು, ಸಾಧಾರಣ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ, ಘಷರ್ಣೆ 

ೕಮಿತಗೊ ಸು ಕೆ, ೕಮಿತಗೊ ಸುವ ಘಷರ್ಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ಘಷರ್ಣೆಯ ಗುಣಾಂಕ, ಘಷರ್ಣೆಯ ಕೋನ, ಒಳಹರಿವು 

ಸಮತಲ, ಬಲವು ಸಮತಲವಾಗಿದಾದ್ಗ ಘಷರ್ಣೆಯ ಬಲ, ಬಲವು ಸೇಪರ್ಡೆಗೊಳುಳ್ವಾಗ ಘಷರ್ಣೆಯ ೕರ್ q ಸಮತಲದಿಂದ. 

 

19. À̧gÀ¼À MvÀÛqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ½UÀ¼ÀÄ 
ಒತತ್ಡ ಮತುತ್ ಒತತ್ಡ, ಧ ರೀತಿಯ ಒತತ್ಡಗಳು, ಹುಕನ್ ಕಾನೂನಿನ ಯುವಕರ ಮಾಡುಯ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಥ್ತಿಸಾಥ್ಪಕತವ್ದ 

ಮಾಡುಯ್ಲಸ್, ಇಳುವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅ ಟ್ಮೇಟ್ ಒತತ್ಡ ಮತುತ್ ಕೆಲಸದ ಒತತ್ಡ, ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಅಂಶ, ಒತತ್ಡದ ಒತತ್ಡದ ಗಾರ್ಫ್, 

ಮಡಿಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಪಿಸಾನ್ಸ್ ಅನುಪಾತ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡುಯ್ಲಸ್, ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವಸುತ್ಗ ಗೆ. 

 
20. ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÉÆÃvÀÌµÀð 
       ಶಾರ್ಂತಿ ಮತುತ್ ಚಲನೆ, ವೆಕಟ್ರ್ ಪರ್ಮಾಣ, ಸೆಕ್ೕಲಾರ್ ಪರ್ಮಾಣ, ವೇಗ, ವೇಗ, ವೇಗ ಮತುತ್ ವೇಗ ನಡು ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ, 

ವೇಗವಧರ್ನೆ. ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣ, ಗುರುತಾವ್ಕಷರ್ಣೆಯ ಚಲನೆಯ ಲ್, nth ಎರಡನೆಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ ದೂರ, ಗನನ್ ಮರು-

ಸುರು . 

 
21. ±ÁR  

       ಶಾಖ, ಉಷಾಣ್ಂಶ, ಉಷಣ್ತೆ, ತಾಪ ಮತುತ್ ತಾಪಮಾನದ ನಡು ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ, ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು, ಕರಗುವ ಬಿಂದು, ತಾಪಮಾನದ 

ಸೆಕ್ೕಲ್, ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಶಾಖ, ಟಮಿರ್ನಲ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್, ಶಾಖದ ನೀರಿನ ಸಮಾನತೆ, ಶಾಖದ ಅಂತರ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಾಯ್ಲೋರಿಮೀಟರ್, 

ಸಮಿಮ್ಳನ ಸುಪತ್ ಶಾಖ, ಆ , ಶಾಖ ಪರ್ಸರಣ, ಥ ೕರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ಟ್, ಪೈರೋಮೀಟರ್, ಥ ೕರ್ಕಪಲ್, ಥ ೕರ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ 

ಪೈರೋಮೀಟರ್, ಕೋಫೀ ಯಂಟ್ ಆಫ್ ೕನಿಯರ್ ಎಕಾಸ್ಪ್ಯ್ನಷ್ನ್, ಸೂಚಿಸಲಾದ ಉಷಣ್ ದಕಷ್ತೆ, ಬೆರ್ೕಕ್ ಥಮರ್ಲ್ ಎಫಿ ಯೆನಿಸ್, 

ಮಕುಯ್ರ್ರಿಯ ಲ್ರುವ ಶೇಷ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು ಥಮರ್ಮಾಮೀಟನರ್ ಲ್ ಮಧಯ್ಮವಾಗಿ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಲು, ಕೆ ವ್ನ್ ಸೆಕ್ೕಲ್ ಆಫ್ 

ಉಷಾಣ್ಂಶ, ಇಂಧನಗಳ ಕಾಯ್ಲೋರಿಫಿಕ್ ಮೌಲಯ್  

 
22. «zÀÄåZÀÒQÛ  

ದುಯ್ತ್ ದುಯ್ತ್ ಬಳಕೆ, ಅಣು, ಪರಮಾಣು, ಆಟಮನ್ ಲ್ ಕಣಗಳು, ದುಯ್ತ್ ಉತಾಪ್ದನೆ, ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಂಪಿಯರ್, 

ಇಲೆಕೊಟ್ರ್ೕ ೕಟಿವ್ ೕಸ್ರ್, ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ೕಲೆಟ್ೕಜ್, ಸಂಭಾವಯ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ, ಪರ್ತಿರೋಧ. ಕಂಡಕಟ್ರ್, ಇನುಸ್ಲೇಟರ್, ವ್ಚ್, 

ಫೂಯ್ಸ್, ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಓಮನ್ ಕಾನೂನು, ಸರಣಿ ಮತುತ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಪಕರ್ಗಳು, ಶಕಿತ್ ಹಾಸ್ರ್ ಪವರ್ ಎನಜಿರ್, ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ 

ಎನಜಿರ್ ಘಟಕ.  
 
23. ¦Zï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀßqÉ ¦Zï  

ಪಿಚ್ ಮತುತ್ ಮುನನ್ಡೆ ಪಿಚ್, ೕಡ್, ಮೆಟಿರ್ಕ್ ಥೆರ್ಡ್ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ೕಡ್ ಸೂಕ್ರ್ಗಳು, ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಥೆರ್ಡ್, ಟಾಯ್ಪ್ ಡಿರ್ಲ್ ಗಾತರ್ದ 

ಮೆಟಿರ್ಕ್ ಥೆರ್ಡಗ್ಳು, ಕನಿಷಠ್ ಸೂಕ್ರ್ ಗೇಜ್ ಮತುತ್ ವೆನಿರ್ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕತ್ ಮಾ ತಿ.  

 



24. MvÀÛqÀ  
ಒತತ್ಡ ವಾಯುಮಂಡಲ, ವಾತಾವರಣದ ಒತತ್ಡ, ಒತತ್ಡ, ಘಟಕ, ದರ್ವದ ಲ್ನ ಆಳದ ಲ್ನ ಒತತ್ಡ, ಸಂಪೂಣರ್ ಒತತ್ಡ, ಗೇಜ್ 

ಒತತ್ಡ, ಮತುತ್ ನಿವಾರ್ತ ಒತತ್ಡ, ಬಾಯಲ್ರ್ ಒಳಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತತ್ಡ ಮತುತ್ ಒತತ್ಡವನುನ್ ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಸರಳ 

ಮಾಪಕ, ಬಾಯೆಲ್ಸ್ ಕಾನೂನು, ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಕಾನೂನು, ಪಾಯ್ಸಕ್ಲ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು. 
25. ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃqÀÎ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ 

       ವೇಗವನುನ್ ಕಡಿತಗೊ ಸುವುದು, ಕೆಲಸದ ತುಂಡು ಕತತ್ರಿಸುವ ವೇಗವನುನ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು, ಛೇದಕ, ಸಾಲ್ಟರ್ ಮತುತ್ 

ಪಾಲ್ನರ್ ಯಂತರ್ಗಳ ಆಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ವೇಗವನುನ್ ಕಡಿತಗೊ ಸುವುದು ಕತತ್ರಿ ದ ಅತಯ್ಂತ ಉಪಯುಕತ್ ಸೂತರ್ಗಳ ಆಳ. 

 
 
26. UÁæ«n PÉÃAzÀæ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃqÀÎ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ 

       ಕೇಂದರ್ಬಿಂದು, ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಗುರುತವ್ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ವ ಧಾನಗಳು, ಸೆಟೈನ್ ಜಿಯೆಟಿರ್ಕಲ್ ಪರಿಗಣನೆಗಳ 

ಗುರುತಾವ್ಕಷರ್ಣೆಯ ಕೇಂದರ್, ಗುರುತಾವ್ಕಷರ್ಣೆಯ ಕೇಂದರ್ಗಳು. 

 
27. ¨ÁUÀÄªÀ ªÉÆªÉÄAmïì ªÀÄvÀÄÛ ±ÉjAUï ¥sÉÆÃ À̧ð¸ï 

       ಕಿರಣಗಳು, ಬಗೆಯ ಧಗಳು, ಬಾಗಿಸುವ ಕಷ್ಣಗಳು ಮತುತ್ ಶರೀರ ಪಡೆಗಳು, B.M ಮತುತ್ S.F. ರೇಖಾಚಿತರ್ಗಳು. 
 

28. vÉ¼ÀÄªÁzÀ ¹°AqÀgÁPÁgÀzÀ a¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ  
       ತೆಳುವಾದ ಂಡರಾಕಾರದ ಚಿಪುಪ್ಗಳು, ಅಸಂಪಶ್ನ್ಸ್, ಸಕುಯ್ರ್ಮೆಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ ಅಥವಾ ಹೂಪ್ ಒತುತ್ಗಳು, ಉದದ್ದ ಅಥವಾ 

ಆಕಿಸ್ರಿಯಲ್ ಒತತ್ಡಗಳು, ಒತತ್ಡಗಳ ನಡು ನ ಸಂಬಂಧ, ಂಡರಲ್ ಶೆಲಗ್ಳನುನ್ ಬಿಲ್ಟ್, ಷಯದ ತೊಂದರೆಗಳು 

ಸಮಸೆಯ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ವಯ್ವಹರಿಸುವಾಗ. 

 
29. PÁAwÃAiÀÄvÉ  

ಮಾಯ್ಗೆನ್ಟಿಸಮ್ ಮತುತ್ ಮಾಯ್ಗೆನ್ಟ್, ಮಾಯ್ಗೆನ್ ರೀತಿಯ, ಕಾಂತೀಯ ವಸುತ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ, ಕಾಂತೀಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳು, 

ಕಾಂತೀಯ ೇತರ್, ಕಾಂತೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪರ್ಮುಖ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಗಳು, ಪರ್ಸಕತ್ ಸಾಗಿಸುವ ಕಂಡಕಟ್ನರ್ ಕಾಂತೀಯ ೇತರ್ದ 

ನಿದೇರ್ಶನ ನಿಧಾರ್ರ, ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ವಾಹಕಗಳ ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮ, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್, ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ಮಾಯ್ಗೆನ್ಟ್, 

ಬಲದ ಇಂದಿರ್ಯದ ಸಾಗಿಸುವ ಕಂಡಕಟ್ನರ್ ನಿಣರ್ಯ, ಪಾರ್ಯ್ಡೆಯೆ ದುಯ್ತಾಕ್ಂತೀಯ ಪೆರ್ೕರಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ದುಯ್ತಾಕ್ಂತದ 

ಅನವ್ಯಗಳು, ಮಾಯ್ಗೆನ್ಟನ್ ದುಯ್ತ್ ಶಕಿತ್. 

 
30. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «zÀÄå£ÀäAqÀ®  

ಆಲಟ್ನೇರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಲಟ್ನೇರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಆವತರ್ನ ವೇಗ, ಶುದಧ್ ಪರ್ತಿರೋಧಕ ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್, ಇಂಡಕಟ್ರ್, ಇಂಡಕಟ್ನ್ಸ್, 

ಇಂಡಕಿಟ್ವ್ ರಿಕಾಟ್ನ್ಸ್, ಗುಣಾಂಕದ ಜೋಡಣೆ, ಇಂಡಕಟ್ಕಟ್ನರ್ ಸಮಯ ಥ್ರತೆ, ಕೆಪಾ ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಪಾಯ್ ಟಿವ್ ರಿಯಾಕಟ್ನ್ಸ್, 

ಕಾಯ್ಪಾ ಟನರ್ ಸಮಯ ಥ್ರತೆ, ಪರ್ತಿರೋಧ, ಅನುರಣನ ಆವತರ್ನ, ರಿಯೂಟ್ q ಫಾಯ್ಕಟ್ರ್, ಪಾ ಫೇಸ್, ರೆ ಸಟ್ಸ್ರ್, ಸರಣಿ 

ಮತುತ್ ಕಾಯ್ಪಾ ಟರ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂ ೕಜನೆ, ಸರಣಿ ಮತುತ್ ಇಂಡಕಟ್ರ್, ಪವರ್ ಫಾಯ್ಕಟ್ರ್, ಎ  ಸಕೂಯ್ರ್ಟಗ್ಳ 

ಲೆಕಾಕ್ಚಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪರ್ಮುಖ ಸೂತರ್ಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂ ೕಜನೆ. 
 
 
 
 
 
 



31. ¨Áålj  
        ಬಾಯ್ಟರಿ ಕೋಶದ ಆಂತರಿಕ ಪರ್ತಿರೋಧ, ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಪಕರ್, ಬಾಯ್ಟರಿ ಚಾಜಿರ್ಂಗ್. 

32. «zÀÄåZÀÒQÛ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ  
     ದುಯ್ತ್ ಶಕಿತ್ ಮತುತ್ ಶಕಿತ್ ದುಯ್ತ್ ಶಕಿತ್, ದುಯ್ತ್ ಶಕಿತ್.  
 
 
 
 
 
 
 
 
33. ¸ÀASÉå ªÀåªÀ¸ÉÜ 

ಸಂಖೆಯ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮೆಗ್ ಡಿ ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮನ್ ಪರಿವತರ್ನೆ, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮಿನ್ಂದ ಡಿ ಮಲ್ 

ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮನ್ ಪರಿವತರ್ನೆ, ಡೆ ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮೆಗ್ ಆಕಾಟ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮನ್ ಪರಿವತರ್ನೆ, ಅಷಟ್ಮಾನ ಸಂಖೆಯ್ 

ಸಟ್ಮೆಗ್ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖೆಯ್ಗೆ ಪರಿವತರ್ನೆ, ಹೆಕಾಸ್ಡೆ ಮಲ್ ಸಂಖೆಯ್ ಸಟ್ಮೆಗ್ ಡೆ ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮ್ ಪರಿವತರ್ನೆ, 

ಹೆಕಾಸ್ಡೆ ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮ್ ಟು ಡೆ ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮನ್ ಪರಿವತರ್ನೆ, ಹೆಕಾಸ್ಡೆ ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮೆಗ್ ಆಕೆಟ್ಲ್ 

ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮನ್ ಪರಿವತರ್ನೆ, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮೆಗ್ ಆಕಟ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮನ್ ಪರಿವತರ್ನೆ,  ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಟ್ಮನ್ 

ಹೆಕಾಸ್ಡೆ ಮಲ್ ಸಂಖೆಯ್ ಸಟ್ಮೆಗ್ ಪರಿವತರ್ನೆ.  

 

34. «zÀÄåvÀ CAzÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑ 
ದುಯ್ತ್ ಅಂದಾಜು ಮತುತ್ ವೆಚಚ್ ಆಂತರಿಕ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ವೈರಿಂಗೆಗ್ ಅಂದಾಜು, ಲೋಡ್ ಆವತರ್ಕ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವೈರಿಂಗ್ 

ಮತುತ್ ಆಯೆಕ್ ಕೇಬಲ್ / ತಂತಿಯ ಕಾಯ್ಲೆಲೇಷನ್, ದೇ ೕಯ ಆಂತರಿಕ ವೈರಿಂಗಾಗ್ಗಿ ಕಂಡಕಟ್ರ್ ಗಾತರ್ದ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ, 

ವೈ ಧಯ್ತೆ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ, ಅನುಮತಿಸಲಾದ ೕಲೆಟ್ೕಜ್ ಡಾರ್ ನ್ಂದಿಗೆ ಕೇಬಲನ್ ಆಯೆಕ್, ವಸುತ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ 

ಮತುತ್ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚ್ ದುಯ್ತ್ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಕೆ. 

 
 

********************** 


