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               SRI Y.N.COLLEGE(AUTONOMOUS)-NARSAPUR 

              (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 

             Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                       Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

               For 2020-21 Batch [2020-21 Batch onwards] 

SEMESTER – I    PAPER – I 

I B.Sc.: PHYSICS MODEL QUESTION PAPER 

MECHANICS, WAVES AND OSCILLATIONS 
 

Time: 3 Hrs.                                                                Max. Marks: 75M 

SECTION – A 

 

Answer any FIVE questions.                   5 x 5 = 25 M 

 
 01.  Explain the Motion of a system of variable mass.   

        చరద్రవ్యరాశి వ్యవ్స్థను వివ్ర ింపుము.  
02.  Prove conservative force as a negative gradient of potential energy?  

       నిత్యత్వ బలిం, స్థథతిజ శక్తి యొక్క ఋణ పరవ్ణత్ అని చూపుము.  
03.  Write the differential equation and solution of simple harmonic oscillator? 

      స్రళ హరత్మక్ డోలక్ిం యొక్క అవ్క్లన స్మీక్రణిం రాబట్టి  పర ష్ాకరానిి వ్రా యుము. 
04.  State Fourier Theorem.  What are its limitations? 

      ఫుర యో స్థద్ద ింత్నిి నిరవచించుము.  ద్ని అవ్ధులను పేరకకనుము. 
05.  Explain laws of transverse vibrations of strings and overtones. 

  తీగలలో తిరయక్ క్ింపన నియమాలను మర యు అతిస్వరాలను వివ్ర ించుము.   
06.  A sphere of mass 2.5 kg and diameter 1 m rolls without slipping with a constant    

  velocity of 2 m/sec.  Calculate its total energy.    

  2.5 క్ెజి ద్రవ్యరాశి క్లిగ  1 మీ వ్ాయస్ిం ఉని గోళిం ఒక్ట్ట జారక్ ిండ్ దొరలు త్ూ ఒక్ క్షితిజ    

   స్మాింత్ర రోడ్డు ప ై 2 m/sec వ్ేగింతో పరయాణిసి్ ింది. ద్ని మొతి్ిం శక్తి ఎింత్.  

07.  A Clock showing correct time when at rest, loses one hour in a day when it in moving.     

      What is its velocity?  

      ఒక్ గడియారిం విరామస్థథతిలో ఉనిపుుడ్డ స్క్రమమయిన క్ాలానిి చూపథసి్ ింది.  ఆ  గడియారిం    

      చలిస్ూి   ఉనిపుుడ్డ రోజులో ఒక్ గింట్ నషి్ప్ తే, ద్ని వ్ేగిం ఎింత్?  

08. Thickness of a Piezo electric crystal is 0.002 m.  Velocity of sound wave in the crystal is 5750    

  m/sec.  Calculate its fundamental frequency? 

  పీజో విద్ుయత్ క్ావర్ట్జ్ స్ుట్టక్ మింద్ిం 0.002 m.  ఆ స్ుట్టక్ములో ధవని త్రింగ వ్ేగిం 5750 m/sec.  ద్ని                      

  పరా థమిక్ పౌనఃపునయమును గణిించిండ.ి 

 

 

 



Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO questions                          

from each section.  Each question carries 10 marks.                                          5 x 10 = 50 M 

SECTION –B 

09.  Define impact parameter and scattering cross section. Obtain the equation for   the   

       angle of scattering of α particle in Rutherford scattering.   

       అభిఘాత్ పరామితి మర యు పర క్షేపణ మద్య చ్ేేద్ములను నిరవచించుము. రూధర్ట్      
       ఫర్ట్ు పర క్షేపణలో α క్ణ పర క్షేపణ క్ోణ్నిక్త స్మీక్రణిం ఉత్ుదిించుము.   
10. Define central force. Give three examples.  Obtain the equation of motion of a body   

       under central forces.  

      క్ేిందరరయ బలిం అింట్ే ఏమిట్ట? మూడ్డ ఉద్హరణ లిముమ, ఒక్ వ్స్ుి వ్ు ప ై కే్ిందరరయ బలిం పని     
      చ్ేస్ుి నిపుుడ్డ గమన స్మీక్రణ్నిి ఉత్ుదిించిండి. 
11.Describe Michelson–Morley Experiment and discuss the negative result.   

         మ ైక్లసన్ - మ రేు పరయోగమును వ్ర ణించ, ద్ని ఋణ ఫలిత్మును చర చించుము. 
12.  What are damped oscillations?  Derive the equation of motion of damped oscillator and find 

    its solution? 

   అవ్రలద్ధ  డోలన్ల  అనగానేమి? అవ్రలద్ధ  డోలక్ిం యొక్క గమన్నిక్త స్మీక్రణిం రాబట్టి ము  
    మర యు ద్ని పర ష్ాకరానిి క్నుగకనుము. 

13.  Obtain the equation for the velocity of transverse wave in a stretched string and discuss the   

    solution of the wave equation. 

    సాగదరస్థన తీగలో పరసారమయియయ తిరయక్ త్రింగానిక్త స్మీక్రణ్నిి రాబట్టి , ద్ని పర ష్ాకరానిి చర చించిండి.  
SECTION – C 

 
14.  Derive the Euler’s equations of rotational motion for a rigid body fixed at one           

       end and prove to law of conservation of energy using Euler’s equations.     

  ధృడ్మ ైన పర భ్రమణములో ఉని వ్యవ్స్థక్  యూలర్ట్ స్మీక్రణ్లను రాబట్టి , వ్ాట్టని              
       ఉపయోగ ించ శక్తి నిత్యత్వ నియమమును రాబట్టి ము. 
15. State Kepler’s laws of planetary motion. Prove First law of planetary motion.   

   క్ెపు ర్ట్ గరహ గమన నియమాలను తెలిపథ, మొద్ట్ట నియమానిి ఋజువ్ు చ్ేయిండి. 
      16.  State postulates of special theory of relativity and deduce Lorentz transformation equation. 

  పరతేయక్ సాపేక్ష స్థద్ధ ింత్పు పరతిపాద్నల  తెలుిండి.  లారెింట్్జ రూపాింత్రీక్రణ స్మీక్రణ్నిి రాబటి్ిండి. 
      17. Using Fourier theorem, analyze a ‘Square Wave’.   

 ఫుర యో స్థద్ద ింత్నిి ఉపయోగ ించ చత్ురస్ర త్రింగానిి విశ్లుషథoచుము. 
18. What are Ultrasonics?  Describe the Piezo electric method of producing Ultrasonic waves? 

     అతిధవనుల  అనగా నేమి?  పీడ్న విద్ుయత్ ఫలిత్ పద్దతిని అతిధవనులను ఉత్ుదిించుట్ వివ్ర ించుము? 

 

 

***** 
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10 mark questions 
 

01.  Explain the motion of system of variable mass.  Derive the expression for final velocity of  

       Rocket. 

       చర ద్రవ్యరాశి వ్యవ్స్థ  గమనమును వివ్ర ింపుము.  రాకెట్ యొక్క తుది వేగానికి స్మాస్ిం రాబట్టు ము. 
02.  Derive the equation for the angle of scattering of α particle in Rutherford scattering. 

       రూథర్ ఫర్్ పర క్షేపణలో α క్ణిం యొక్క పర క్షేపణ కోణానికి స్మీక్రణము రాబట్టు ము. 
03.  Derive the Euler’s equations of rotational motion for a rigid body fixed at one end. Prove 

       law of conservation of energy using Euler’s equations. 

       పర భ్రమణింలో ఉనన ద్ృడ వ్యవ్స్థక్ు యూలర్ స్మీక్రణాలను ఉత్ాాదిించుము. వాట్ిని ఉపయోగ ించి  

       శకిి నితయతవ నియమానిన నిరూప ించుము. 
04.  What is precessional motion?  Derive an expression for angular velocity of precession of a  

        spinning top. 

       పురస్సరణ గమనిం అనగానేమి?  పురస్సరణింలో నునన బ ింగరిం యొక్క కోణీయ వేగానికి   
       స్మీక్రణమును ఉత్ాాదిించుము. 
05.  Define central force.  Give examples.  Obtain the equation of motion of a body under  

       Central Force. 

       కేిందరరయ బలమును నిరవచిించుము. ఉదాహరణ లిముు.  ఒక్ వ్స్ుి వ్ు ఫ ై కేిందరరయ బలిం పని చేయు 
        నపుడు గమన స్మీక్రణానిన ఉత్ాాదిించుము.  
06.  State and prove Kepler’s laws of planetary motion. 

       కెపల ర్ గరహగమన నియమాలను నిరవచిించి నిరూప ించుము. 
07.  Describe Michelson-Morley experiment and explain the physical significance of the  

       ‘negative result’. 

        మ ైకెల్ స్న్ - మోరేల పరయోగమును వ్ర ణించి ఋణ ఫలితము యొక్క భౌతిక్ ప్రా ముఖ్యతను      
        వివ్ర ించుము. 
15.  State postulates of Special Theory of Relativity.  Derive Lorentz transformation equations. 

        పరత్ేయక్ సాపేక్షత్ా స దాద ింతము యొక్క ఉపప్ాద్నలు పేరకకనుము. లొరెింట్్ రూపింతరీక్రణ  

        స్మీక్రణములను ఉత్ాాదిించుము. 
01.  What is simple harmonic oscillator?  Derive differential equation of motion of simple  

        harmonic oscillator and find its solution. 

        స్రళ హరాతుక్ డోలక్ిం అనగా నేమి?  స్రళ హరతుక్ డోలక్ిం యొక్క చలన స్మీక్రణానిన  

05.  What are damped oscillations?  Derive the equation of motion of damped oscillator and   

        Find its solution? 



 

 

      అవ్రుద్ధ  డోలనాలు అనగానేమి? అవ్రుద్ధ  డోలక్ిం యొక్క గమనానికి స్మీక్రణిం రాబట్టు ము  
      మర యు దాని పర ష్ాకరానిన క్నుగకనుము.   
06.  What are forced oscillations?  Derive the equation of motion of a forced harmonic   

        oscillator and find its solution. 

        బలాతురుత క్ింపనాలు అనగానేమి? బలాతురుత హరాతుక్ డోలక్ిం యొక్క చలన స్మీక్రణానిన  

       మర యు దాని పర ష్ాకరానిన రాబట్టు ము. 
07.  What are forced oscillations?  Obtain an expression for amplitude of forced oscillator and  

        derive the condition for amplitude resonance. 

        బలాతురుత డోలనాలు అనగానేమి? బలాతురుత డోలనాల క్ింపన పర మితిక ిస్మాస్ిం రాబట్టు ము. 
        మర యు క్ింపన  పర మితి అనునాదానికి షరతును రాబ ట్టు ము.    
08.  State Fourier theorem and explain its limitations.  Evaluate the Fourier coefficients. 

       ఫుర యో స దాద ింత్ానిన నిరవచిించి దాని అవ్ధులను త్ెలుపుము మర యు ఫుర యో గుణకాలను  
        సాధిించుము.  
09.  Using Fourier theorem analyzes a ‘Square Wave’.   

       ఫుర యో స దాద ింత్ానిన ఉపయోగ ించి చతురస్ర తరింగానిన విశ్లలష oచుము. 
10.  Derive the equation for the velocity of transverse waves along a stretched string. 

       సాగ దరస న తీగ వ ింబడి పరయాణ ించే తిరయక్ తరింగిం యొక్క వేగానికి స్మీక్రణిం రాబట్టు ము. 
11.  What are transverse waves?  Obtain an expression for the frequency of vibration of  

        stretched string clamped at both ends. 

       తిరయక్ తరింగాలు అనగానేమి?  రెిండు వ ైపులా స థరింగా బిగ ించిన తీగలో ఏరాడే తిరయక్ తరింగిం యొక్క  

       క్ింపన ప్ౌనః  పునాయనికి స్మాస్ిం రాబట్టు ము. 
12.  What are ultrasonic waves?  Describe how ultrasonic waves are produced by     

        ‘Magnetostriction method’ with a neat diagram? 

      అతి ధవనులు అనగానేమి?  అయసాకింత విరూపణ పద్దతిలో అతి ధవనులను ఏ విధింగా ఉతాతిి  

      చేసాి రో చక్కని పట్ స్హాయింత్ో వివ్ర ించుము. 
13.  What is Piezo electric effect?   Explain how ultrasonic waves are produced by this   

        method? 

        పీడన విద్ుయత్ ఫలితిం అనగానేమి?  ఈ పద్దతి దావరా అతి ధవనులను ఏ విధింగా ఉతాతిి చేయ  

         వ్చుునో వివ్ర ించుము. 
5 mark questions 
 

01.  Explain about multistage rocket. 

       బహుళ అించెల రాకెట్ ను వివ్ర ించుము. 
02. Explain the motion of system of variable mass.  

      చర ద్రవ్యరాశి వ్యవ్స్థ  గమనమును వివ్ర ింపుము  
03 .Explain Impact parameter and scattering cross section. 

       అభిఘాత పరామితి మర యు పర క్షేపణ మధయ చేుద్ములను వివ్ర ించుము.  
04. Obtain an expression for precessional velocity of symmetric top. 



 

 

       సౌషువ్ బ ింగరిం యొక్క పురస్సరణ వేగానికి స్మాస్ిం రాబట్టు ము. 
05 . Obtain the equation of motion for a rotating body. 

        భ్రమణo లో నునన వ్స్ుి వ్ు యొక్క గమన స్మీక్రణానిన రాబట్టు ము.  
06   State and prove law of conservation of Angular momentum. 

       కోణీయ ద్రవ్య వేగ నితయతవ నియమానిన వరా స  రుజువ్ు చేయుము. 
07.  Explain the principle and working of a Gyroscope. 

       గెైరోసక కప్ స్ూతరము మర యు పని చేయు విధానము వివ్ర ించుము. 
08 . Explain about precession of the equinoxes. 

       విషవ్తుి ల పురస్సరణిం గూర ు వివ్ర ించుము. 
09.  Define central forces and give examples 

       కేిందరరయ బలాలను నిరవచిించి ఉదాహరణలను త్ెలుపుము.  
10.  Show that a central force is conservative. 

       కేిందరరయ బలo నితయతవ బలిం అని చూపుము. 
11.  Show that conservative force is a negative gradient of potential energy. 

       నితయతవ బలిం స థతి శకిి యొక్క ఋణ పరవ్ణతక్ు స్మానమని చూపుము. 
12.  Define Kepler’s three laws of planetary motion. 

       కెపల ర్ మూడు గరహ గతుల నియమాలను నిరవచిించుము. 
13.  Explain Galilean Transformations. 

       గెలీలియన్ రూప్ాింతరాల గూర ు వివ్ర ించుము. 
14.  Explain time dilation. 

       కాల వాయకోచిం గూర ు వివ్ర ించుము. 
15.  Explain length contraction 

       పొ్ డవ్ు స్ింకోచిం గూర ు వివ్ర ించుము. 
16.  Derive mass – energy relation 

       ద్రవ్యరాశి - శకిి స్మీక్రణానిన రాబట్టు ము. 
17.  What is simple harmonic motion?  Write its physical characteristics? 

       స్రళ హరతుక్ చలనిం అనగానేమి ?  దాని భౌతిక్ లక్షణాలు వరా యుము.  
18.  Write the differential equation and solution of simple harmonic oscillator? 

        స్రళ హరతుక్ డోలక్ిం యొక్క అవ్క్లన స్మీక్రణిం రాబట్ిు  పర ష్ాకరానిన వరా యుము. 
19.  Compare damped harmonic oscillator with un-damped harmonic oscillator. 

       అవ్రుద్ద  హరాతుక్ డోలక్ింత్ో అవ్రుద్దo లేని హరాతుక్ డోలకానిన ప్క లుుము.   
20.  Explain logarithmic decrement, relaxation time and quality factor. 

       స్ింవ్రగమాన క్షీణత, ర లాకేసషన్ కాలము మర యు గుణకారక్ము లను వివ్ర ించుము.  
21.  State Fourier Theorem.  What are its limitations. 

       ఫుర యో స దాద ింత్ానిన నిరవచిించుము.  దాని అవ్ధులను పేరకకనుము. 
22.  Evaluate Fourier Coefficients. 

       ఫుర యో గుణకాలను గణ ించుము. 
23.  Explain Transverse wave propagation along a stretched string and give its general solution. 

       సాగతీస న తీగ వ ింబడి తిరయక్ తరింగ  పరసారానిన వివ్ర ించుము.  మర యు సాధారణ పర ష్ాకరానిన 



 

 

      త్ెలుపుము   
24.  Explain energy transport in vibrating strings. 

       క్ింప ించ ేతీగలలో శకిి పరసారిం గూర ు వివ్ర ించుము. 
25.  Derive an expression for transverse impedance of a string. 

       తీగ వ ింబడ ితిరయక్ అవ్రోధమునక్ు స్మాస్ిం రాబట్టు ము.  
26.  Explain laws of transverse vibrations of strings and overtones. 

       తీగలలో తిరయక్ క్ింపన నియమాలను మర యు అతిస్వరాలను వివ్ర ించుము.   
27.  Explain X – cut and Y – cut crystals. 

       X – ఖ్ిండిత మర యు Y – ఖ్ిండిత స్ాట్ికాల గూర ు వరా యుము.  
28.  Write any five applications of ultrasonics. 

        అతిధవనుల యొక్క ఏవ ైనా ఐద్ు అనువ్రినాలను పేరకకనుము. 
29.  Write the properties of ultrasonics. 

       అతిధవనుల ధరాులను వరా యుము. 
30.  Explain various methods used in detection of ultrasonics. 

       అతిధవనులను గుర ిించడానికి ఉపయోగ ించే వివిధ పద్దతులను వివ్ర ించుము. 
 

                                                                *** 
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SEMESTER – I    PAPER – I 

I B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

MECHANICS, WAVES AND OSCILLATIONS 

UNIT-I:  
1. Mechanics of Particles:                                                                                      (05 hrs)  
Review of Newton’s Laws of Motion, Motion of variable mass system, Motion of a rocket, 

Multistage rocket, Concept of impact parameter, scattering cross-section, Rutherford scattering-

Derivation.  

2. Mechanics of Rigid bodies:                                                                               (07 hrs)  
Rigid body, rotational kinematic relations, Equation of motion for a rotating body, Angular 

momentum and Moment of inertia tensor, Euler equations, Precession of a spinning top, 

Gyroscope, Precession of atom and nucleus in magnetic field, Precession of the equinoxes. 

Unit-II:  
3. Motion in a Central Force Field:                                                              (12hrs)  
Central forces, definition and examples, characteristics of central forces, conservative nature of 

central forces, Equation of motion under a central force, Kepler’s laws of planetary motion- 

Proofs, Motion of satellites. 

UNIT-III:  

4. Relativistic Mechanics:                                                                                      (12hrs)  
Introduction to relativity, Frames of reference, Galilean transformations, absolute frames, 

Michelson-Morley experiment, negative result, Postulates of Special theory of relativity, Lorentz 

transformation, time dilation, length contraction, variation of mass with velocity, Einstein’s 

mass-energy relation  

Unit-IV:  
5. Undamped, Damped and Forced oscillations:                                          (07 hrs)  
Simple harmonic oscillator and solution of the differential equation, Damped harmonic 

oscillator, Forced harmonic oscillator – Their differential equations and solutions, Resonance, 

Logarithmic decrement, Relaxation time and Quality factor.  

6. Complex vibrations:                                                                                           (05 hrs) 
Fourier theorem and evaluation of the Fourier coefficients, analysis of periodic wave functions-

square wave. 

Unit-V:  
7. Vibrating Strings:                                                                                   (07 hrs)  
Transverse wave propagation along a stretched string, General solution of wave equation and its 

significance, Modes of vibration of stretched string clamped at ends, Overtones and Harmonics, 

Melde’s strings.  

 

 

 

Highlight



8. Ultrasonics:                                                                                           (05 hrs)  
Ultrasonics, General Properties of ultrasonic waves, Production of ultrasonics by piezoelectric 

and magnetostriction methods, Detection of ultrasonics, Applications of ultrasonic waves, 

SONAR 

(NOTE: 1. Topics in Bold letters are added topics. 

  2. Problems should be solved at the end of every chapter of all units)  

REFERENCE BOOKS: 

  
B. Sc. Physics, Vol.1, Telugu Academy, Hyderabad  

Fundamentals of Physics Vol. I - Resnick, Halliday, Krane, Wiley India 2007  

College Physics-I. T. Bhimasankaram and G. Prasad. Himalaya Publishing House.  

University Physics-FW Sears, MW Zemansky& HD Young,Narosa Publications, Delhi  

Mechanics, S.G.Venkatachalapathy, Margham Publication, 2003.  

Waves and Oscillations. N. Subramanyam and Brijlal, VikasPulications.  

Unified Physics - Waves and Oscillations, Jai PrakashNath&Co.Ltd.  

Waves & Oscillations. S.Badami, V. Balasubramanian and K.R. Reddy, Orient Longman.  

The Physics of Waves and Oscillations, N.K.Bajaj, Tata McGraw Hill  

Science and Technology of Ultrasonics- Baldevraj, Narosa, New Delhi, 2004  

 

BLUE PRINT 

SEMESTER – 1       PAPER I  

MECHANICS, WAVES AND OSCILLATIONS 

 
Chapter / Unit Section A  

(5 marks) 
Section – B  

 (10 marks) 
Section – C 

(10 marks) 
UNIT-I:  

1. Mechanics of Particles 
 

1  1  
2. Mechanics of Rigid bodies 1 (Problem)  1 
Unit-II:  

3. Motion in a Central Force Field 1 1 1 
UNIT-III:  

4. Relativistic Mechanics 1 (Problem) 1 1 
Unit-IV:  

5. Undamped, Damped and Forced oscillations 1 1  

6. Complex vibrations 1  1 
Unit-V:  

7. Vibrating Strings 1 1  
8. Ultrasonics 1 (Problem)  1 
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                 SRI Y.N.COLLEGE (AUTONOMOUS)-NARSAPUR 
                    (Affiliated to Adikavi Nannaya University)  
                    Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                  Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 
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SEMESTER – II    PAPER – II 

I B.Sc.: PHYSICS MODEL QUESTION PAPER 

WAVE OPTICS 
Time: 3 Hrs.                                                                        Max. Marks: 75M 

SECTION – A 

Answer any  FIVE questions.       5 x 5 = 25 M 

1. Explain the formation of colors in thin films. 

పలుచని పొ రలలో రంగులు ఏరపడు విధమును వివర ంచుము.  
2. Write any five differences between Fresnel and Fraunhoffer diffraction. 

ఫ్రెనెల్ మర యు ఫ్రెన్ హో ఫర్ వివరతనముల మధయ  ఏేనని 5 బేధములు ేరెయుము. 
3. State and explain Malus law.   

మాలస్ సూత్మెును నిరవచంచ వివర ంచుము. 

4. Explain Spherical aberration.  Write any one method to minimize it. 

గోళీయ విపధనమును వివర ంచుము.  దానిని నిేరర ంచడానికి ఏద ైనా ఒక పద్ధతిని ేరెయుము. 
5. Explain about the principle of LASER  

    లేసర్ సూత్మెును వివర ంచుము. 
6. In a Newton’s rings experiment, the diameter of 5

th
 ring was 0.3cm and the diameter of     

    25
th

 ring was 0.8cm. If the radius of curvature of the Plano convex lens is 100cm, find the    

     wave length of light used. 

     నూయ టన్ వలయాల పెయోగములో 5వ వలయము యొకక ేరయ సము 0.3 సరం.మీ. మర యు 25వ    
     వలయము యొకక ేరయ సము 0.8 సరం.మీ. ఉపయోగ ంచన సమత్ల కుంభాకరర కటము యొకక   
     వకరతా ేరయ సరరథము 100 సరం.మీ. అయిత,ే కరంతి త్రంగధ ైరయ్ము కనుగొనుము. 
7. Find the radius of first zone in a zone plate of focal length 20cm. for a light of wave length    

    5000A
o
. 

    20సరం.మీ. నాభ్య ంత్రము గల మండల ఫలకము పరై 5000A
o త్రంగధ ైరయ్ము గల కరంతి    

    పత్నమ ైనపుడు మొద్టి మండలము యొకక ేరయ సరరథము కనుగొనుము. 
8. Calculate the minimum thickness of quarter wave plate made of quartz to be used for a light of   

    wavelength 600nm.  Given that μ0 = 1.544 & μe
 
= 1.533. 

    600nm త్రంగ ద ైరయ్ము గల కరంతికి ఉపయోగ ంచడానికి కరవర్జ్ తో చేయబడిన చత్ురరథ ంశ త్రంగ ఫలకము   
    యొకక కనీస మంద్ము విలువను కనుగొనుము.  μ0 = 1.544 మర యు μe

 
= 1.533గర తీసుకొనుము. 
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 Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO  questions from 

each section. Each question carries 10 marks.                                                5 x 10 = 50M 

SECTION – B 

09. Explain interference by division of amplitude due to oblique incidence of a plane wave on a    

 thin film due to reflected light.  

పలుచని పరరద్రశక పొ ర పరై ఒక సమత్ల త్రంగము ఏటేరలుగర పత్నమ ైనపుడు పరరవరతన కరంతిలో 
కంపన పర మితి విభ్జన దావరర జర గే వయ తికరణానిి వివర ంచుము. 

10. Explain Fraunhofer diffraction due to single slit with necessary theory.    

      ఏక  చీలికలపరై అబిలంబ పత్నములో ఫ్రెన్ హో ఫర్ వివరతనమును త్గు సిదాధ ంత్ము తో    
      వివర ంచుము.  
11. Describe the construction and working of a Nicol prism. 

      నికల్ పటటకము యొకక నిరరాణము మర యు పనిచేయు విధానమును వివర ంచుము.  
12. Derive the conditions for achromatism when two lenses are (1) in contact and (2)   

       separated by a distance. 

ర ండు కటకములు (1) ఒకదానితో ఒకటి తాకుత్ూ ఉనిపుపడు (2) కొంత్ద్ూరములో నేరుచేయబడి 
ఉనిపుపడు అవరణత్కు షరత్ులు రరబటటట ము. 

13. Explain the construction and working of Helium-Neon gas laser.   

       హీలియం-నియాన్ ేరయు లేసర్ నిరరాణము మర యు పనిచేయు విధానము వివర ంచుము. 
SECTION – C 

14. Describe the construction and working of Michelson’s Interferometer. How can you     
       Determine the wavelength of mono-chromatic light. 

  మ ైఖేల్సన్ వ్యతికరణ మాపకము నిర్మాణము మర్ియు పనిచేయు విధానముల్ను వ్ర్ిణించుము. 

15. Explain how a zone plate is constructed.  Obtain the formula for the focal length of zone   

       plate. 

     మండలఫలకమును నిర ాంచు విధానమును వివర ంచుము. దాని నాభ్య ంత్రమునకు సూత్మెును   
      రరబటటట ము. 
16. Explain about the determination of Specific rotation by Laurent’s half shade polarimeter. 

లార ంట్ అరథ చాయా పర కరము సహాయం తో విశిషఠ  భ్ెమణ సరమరథయము కనుగొను విథానమును 
వివర ంచుము.  

17. Write the construction of an Optical Fiber. Explain the principles of fiber optic communication. 

 థృశర త్ంత్ువు నిరరాణమును వివర ంచుము. థృశర త్ంత్ు సమాచారము యొకక    
 నియమములను వివర ంచుము. 

18. Write the basic principle of Holography. Write any five applications of Holography. 

హొలొగరఫ్ ీ యొకక పరెథమిక నియమమును త లుపుము. హో లోగరఫ్ ి యొకక ఏేనని ఐద్ు 
అనువరతనాలను ేరెయుము. 
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10 mark questions 
1. Derive equations for achromatism when two thin lenses are (a) in contact and (b)  separated by      

    a finite  distance. 

    ర ెండు పలుచని కటాకాలు అ) ఒక దానితో వొకటి తాకుతూ ఉన్నపుడు ఆ) నియమిత దూరములో వేరు   
    పరచి   ఉన్నపుడు అవరణతకు సమీకరణములన్ు ఉతాాద ెంచుము. 
2. What is spherical aberration? Explain. Write any five methods for the minimization of   

     Spherical   aberration.   

     గోళీయ విపధన్ము అన్గానేమి. వివర ెంచుము. గోళీయ విపధన్మున్ు నివార ెంచడానికి ఏవ ైనా ఐదు 
పదదతులు వాాయుము.  

3. Describe Fresnel’s bi-prism experiment to determine the wavelength of   monochromatic light. 

    ఏకవరణ కాెంతి తరెంగ ధ ైర్యమున్ు కన్ుగొన్డానికి ఫ్రాన ల్ ద ి పటటక పయాోగమున్ు వర ణెంచుము. 
4. Derive conditions for interference due to oblique incidence of plane wave on a thin (Wedge   

    shaped)  film with non-parallel reflecting surfaces. 

     సమ ెంతరముగా లేని తల లు కలిగ న్ పలుచని పారదరశక పొ ర (వ డ్్జ ఆకారపు పొ ర) పరై సమతల 

తరెంగము ఏటవాలుగా పతన్మ ైన్పుడు పరావరతన్ కాెంతి వలల  కలిగే వయతికరణమున్కు షరతులన్ు 
రాబటటట ము.  

5. Describe Newton’s rings experiment to determine the wavelength of monochromatic light   

    with   necessary theory. 

    ఏకవరణ కాెంతి తరెంగ ధ ైర్యమున్ు కన్ుగొన్డానికి న్ూయటన్ వలయ ల పయాోగమున్ు తగ న్ సిదాద ెంతము 
సహాయమున్ వర ణెంచుము. 

6. Describe the construction and working of Michelson’s Interferometer. How can you determine   

    the   wavelength of mono-chromatic light. 

      మ ైఖేలసన్ వయతికరణ మ పకము నిరాాణము మర యు పనిచేయు విధాన్ములన్ు వర ణెంచుము.    
      దానిని ఉపయోగ ెంచి ఏక వరణ కాెంతి తరెంగ ధ ైర్యము ఎటటల  కన్ుగొెందువు. 
7. Explain Fraunhoffer diffraction due to single slit with necessary theory.  

     వొెంట ిచీలిక వదద  కలిగే ఫ్ాాన్ హో ఫర్ వివరతన్మున్ు తగు సిదాద ెంతముతో వివర ెంచుము.    
   8. Describe the experiment to determine the wavelength of monochromatic light when it   

       incidents  normally on the diffraction grating. 



     వివరతన్ జాలకము పరై ఏకవరణ కాెంతి అభిలెంబముగా పతన్మ ైన్పుడు దాని తరెంగ ధ ైర్యమున్ు కన్ుగొన్ు 
పయాోగమున్ు వర ణెంచుము 

9.  Describe the construction and working of a Zone plate. Derive expression for the focal  length     

     of  Zone  plate. 

         మెండల ఫలకము నిరాాణము మర యు పనిచేయు విధాన్ము వర ణెంచుము. దాని నాభ్యెంతరము న్కు   
         సమీకరణమున్ు ఉతాాద ెంచుము. 
  10. Write any five methods of getting polarized light. 

       దుావిత కాెంతిని పొ ెందడానికి ఏవ ైనా ఐదు పదదతులన్ు వాాయుము. 
  11. Describe the construction and working of Nicol’s prism. Explain how can it be used  as a  

        polarizer and  analyzer.  

         నికల్ పటటకము యొకక నిరాాణము మర యు పనిచేయు విధాన్ము వర ణెంచుము. అద  ధుావణకార    
         మర యు విశ్లలషకము గా యెటటల  పనిచేయునో వివర ెంచుము. 
 12. Explain how to determine the specific rotation by using Laurent’s half shade   polarimeter. 

       ల ర ెంట్ అరధ చాయ  ధుావణ మ పకమున్ు ఉపయోగ ెంచి విశిషట  భ్ామణ సామరధయమున్ు యెటటల  కన్ుగొెందువో  
       వివర ెంచుము. 
 13. Define Einstein coefficients and obtain relation between them. 

        ఐన్ సటటన్ గుణకాలన్ు నిరిచిెంచి వాటి మధయ సెంబెందము లన్ు రాబటటట ము. 
 14. Describe the construction and working of Ruby laser with a neat diagram. 

        చకకని పట సహాయమున్ రూబీ లేసర్ నిరాాణము మర యు పనిచేయు విధాన్ములన్ు  వర ణెంచుము. 
 15. Describe the construction and working of Helium – Neon gas laser with a neat diagram. 

         చకకని పట సహాయమున్ హీలియెం – నియ న్ వాయు లేసర్ నిరాాణము మర యు పనిచేయు   
        విధాన్ములన్ు  వర ణెంచుము. 
 16. What are Step index and Graded index optical fibers. Explain. 

         సరటప్ ఇెండ క్సస మర యు గేడే డ్జ ఇెండ క్సస దుాశ్ా తoతువులన్గా నేమి. వివర ెంచుము. 
 17. Write the principles of fiber communication. 

       దృశ్ా తెంతు పసాారము యొకక నియమ లన్ు వాాయుము. 
5 mark questions 
1. Explain about the defect ‘Coma’ in lenses with a neat diagram. 

    కటకాలలో ఏరాడే కేెందాకావరణము  అన్ు దోషము గూర ి చకకని పట సహాయమున్  వివర ెంచుము. 
2. Explain about the defect ‘Astisgmatism’ in lenses with a neat diagram. 

    కటకాలలో ఏరాడే బెందువిసతరణ అన్ు దోషము గూర ి చకకని పట సహాయమున్ వివర ెంచుము. 
3. Explain about the defects ‘Curvature of field and distortion’ in lenses with a neat   diagram. 

    కటకాలలో ఏరాడే క్షేత్రాయ వకతే మర యు విరూపణ అన్ు దోషములన్ు గూర ి చకకని పట సహాయమున్    

    వివర ెంచుము. 



4. Write the conditions for sustained interference of light. 

    కాెంతి యొకక సిిరమ ైన్ వయతికరణానికి షరతులు వాాయుము. 
5. Explain the formation of colours in thin films. 

    పలుచని పొ రలలో ఏరాడే వివిధ రెంగులన్ు గూర ి వివర ెంచుము. 
6. Explain how to determine the thickness of a thin wire using a wedge shaped film. 

    వ డ్్జ ఆకారపు పొ రన్ు ఉపయోగ ెంచి పలుచని త్రగ మెందము ఎటటల  కన్ుగొెందువో వివర ెంచుము. 
  7. Explain various types of fringes formed by Michelson’s Interferometer. 

       మ ైఖేలసన్ వయతికరణ మ పకములో ఏరాడే వివిధ రకాల పటిటకలన్ు గూర ి వివర ెంచుము.  
  8. Write a short note on Fresnel’s Half period zones. 

       ఫ్రాన ల్ అరి కాల మెండల ల ఫ్రై ఒక లఘు ఠీక వాాయుము. 
 9. Write any five differences between Interference and Diffraction. 

         వయతికరణము మర యు వివరతన్ముల మధయ ఏవేని ఐదు బేధాలన్ు వాాయుము.  
 10. Write any five differences between Fresnel and Fraunhoffer Diffraction. 

        ఫ్రాన ల్ మర యు ఫ్ాాన్ హో ఫర్ వివరతనాల మధయ ఏవేని ఐదు బేధాలన్ు వాాయుము.  
 11. Compare Zone plate with a convex lens. 

       మెండల ఫలకమున్ు ఒక కుెంభాకార కటకముతో పో లుిము. 
12. State and explain Brwester’s law. Show that reflected and refracted rays are perpendicular to   

      each  other when the light incidents with angle of polarization. 

      బూాసటర్ నియమమున్ు నిరిచిెంచి వివర ెంచుము. దుావణ కోణముతో పతన్మ ైన్పుాడు పరావరతన్  

      మర యు  వకరభే్వన్ కిరణాలు ఒకదానికొకటి లెంబెంగా ఉెంటాయని రుజువుచేయెండి. 
13. State and explain Malus law. 

      మ లస్ సూతాానిన నిరిచిెంచి వివర ెంచుము. 
14. Write a short note on Optical activity. 

       ధృవణ భ్మాణత ఫ్రై ఒక లఘు ఠీక వాాయుము. 
15. Write a short note on elliptical and circular polarization. 

       వృత్రయ మర యు దీర్ వృత్రయ దుావిత కాెంతి ఫ్రై ఒక లఘు ఠీక వాాయుము.   
16. Explain the terms Spontaneous and Stimulated emission 

       సిచిెంద మర యు ఉతేజిత ఉదా్ రములన్ు వివర చుము. 
17. Explain about the principle of LASER. 

      లేసర్ సూతమాున్ు వివర ెంచుము. 
18. Write any five applications of LASER. 

          లేసర్ యొకక ఏవేని ఐదు అన్ువరతనాలన్ు వాాయుము.  
19. What are the characteristics of LASER. 

      లేసర్ యొకక అభిలక్షనాలన్ు వాాయుము.25. Write any five applications of Holography. 

          హో లోగఫే్ ియొకక ఏవేని ఐదు అన్ువరతనాలన్ు వాాయుము.  



20. Write a short note on Modes of an optical fiber. 

       దృశ్ా తెంతువు యొకక వివిధ రీతులన్ు గూర ి లఘు ఠీక వాాయుము. 
21. Write any five advantages of fiber communication.  

       దృశ్ా తెంతు పసాారము యొకక ఏవేని ఐదు పయాోజనాలన్ు వాాయుము. 
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SEMESTER – II   PAPER – II 

I B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

WAVE OPTICS 
UNIT-I:  

Interference of light:                                                                                                        (12hrs) 

Introduction, Conditions for interference of light, Interference of light by division of wave front 

and amplitude, Interference in thin films: Plane parallel and wedge-shaped films, colours in thin 

films, Newton’s rings in reflected light-Theory and experiment, Determination of wavelength of 

monochromatic light, Michelson interferometer and determination of wavelength. 

UNIT-II: 

Diffraction of light:                                                                                                          (12hrs)  

Introduction, Types of diffraction: Fresnel and Fraunhoffer diffractions, Distinction between 

Fresnel and Fraunhoffer diffraction, Fraunhoffer diffraction at a single slit. Determination of 

wavelength of light using diffraction grating, Resolving power of grating, Fresnel’s half period 

zones, Zone plate, comparison of zone plate with convex lens.  

UNIT-III:  

Polarisation of light:                                                                                                         (12hrs)  

Polarized light: Methods of production of plane polarized light, Double refraction, Brewster’s 

law, Malus law, Nicol prism, Nicol prism as polarizer and analyzer, Quarter wave plate, Half 

wave plate, Plane, Circularly and Elliptically polarized light-Production and detection, Optical 

activity, Laurent’s half shade polarimeter: determination of specific rotation. 

UNIT-IV:  

Aberrations and Fibre Optics:                                                                                       (12hrs)  

Aberrations: Monochromatic aberrations, Spherical aberration, Methods of minimizing 

spherical aberration, Coma, Astigmatism and Curvature of field, Distortion; Chromatic 

aberration-the achromatic doublet; Achromatism for two lenses (i) in contact and (ii) separated 

by a distance.  

Fibre optics:  

Introduction to Fibers, different types of fibers, rays and modes in an optical fiber, Principles of 

fiber communication (qualitative treatment only), Advantages of fiber optic communication.  

UNIT-V:  

Lasers and Holography:                                                                                                   (12hrs)  

Lasers: Introduction, Spontaneous emission, stimulated emission, Population Inversion, Laser 

principle, Einstein coefficients, Types of lasers-He-Ne laser, Ruby laser, Applications of lasers; 

Holography: Basic principle of holography, Applications of holography. 

 (NOTE: 1. Topics in Bold letters are added topics. 

  2. Problems should be solved at the end of every chapter of all units)  
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Chapter / Unit Section A  

(5 marks) 
Section – B  

 (10 marks) 
Section – C 

(10 marks) 
UNIT-I:  

Interference of light 
 

1+1 (Problem) 1 1 
Unit-II:  

Diffraction of light: 1+1 (Problem) 1 1 
UNIT-III:  

Polarisation of light 1+1 (Problem) 1 1 
Unit-IV:  

Aberrations and Fibre Optics 1 1 1 
Unit-V:  

Lasers and Holography 1 1 1 
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HEAT & THERMODYNAMICS  

 
Time: 3 Hrs.                                                          Max. Marks: 75M 

SECTION – A 

Answer any  FIVE questions. 5 x 5 = 25 M 

1. Derive an expression for the diffusion of a gas on the basis of Kinetic theory.  

అణుచలన సిద్ధ ాంతము ఆధ్రముగా వాయు విసరణకు సమీకరణము ఉత్్ాద ాంచుము.     
2. A reversible engine works between two temperatures whose difference is 100

0
 C. If it 

absorbs 746 J of heat from the source and gives 546 J of heat to the sink, then calculate 

the temperatures of source and sink. 

 ఒక ద ిగత యాంతరము 100
0
 C బేధము గల ర ాండు ఉష్ణో గరతల మధయ పని చేసుు ననద .  ఆ 

యాంతరము ఉష్ాో శయము నుాండి 746J ఉష్ాో నిన గరహ ాంచి, సిాంకుకు 546J ఉష్ాో నిన విసరజిసుు ననద .  
అయిన ఉష్ాో శయము మరజయు సిాంకుల ఉష్ణో గరతలు ఎాంత?  

3. Explain the physical significance of Entropy.  

ఎాంట్రర పీ యొకక భౌతిక భావనను వివరజాంచుము. 
4. Derive Clausius – Clayperon equation. 

 క్ాా సియస్ - క్ాా పరాన్ సమీకరణమును ఉత్్ాద ాంచుము 
5. Write any five differences between Joule Thomson and adiabatic expansions.  

జౌల్ థ్మసన్ మరజయు సిిరోషో్క వాయక్ోచముల మధయ ఏవేని 5 బేధములు వరా యుము 
6. Calculate the Inversion temperature of Helium gas. Given a = 3.44x10

-3
 newton-m

4
 / 

mol
2
 , b=0.0237x10

-3
 m

3
 / mol and R=8.31 joule /(mol-k) 

         హీలియాం వాయువు యొకక విలోమన ఉష్ణో గరతను కనుగొనుము. a = 3.44x10
-3

 newton-m
4
/mol

2
, 

b=0.0237x10
-3

 m
3
/mol మరజయు R=8.31joul/(mol-k) 

7. Describe Ferry’s black body.    

ఫెరరర కృషో్ వసుు వును వరజోాంచుము.  
8. Calculate the temperature of the Sun from the following data.  Solar constant S=1340 W/m

2
 

; radius of the Sun R = 7.92x10
8
 m; Distance of the Sun from the earth r = 1.5 x 10

11
 m and 

Stefan constant  = 5.7x10
-8

 Wm
-2

 K
-4

. 

            ఇచిిన దత్్ు ాంశమును ఉపయోగజాంచి సూరయయడు ఉష్ణో గరతను కనుగొనుము. సౌర సిిరాాంకము                
            S=1340 W/m

2
 , సూరయయని వాయసారధము R = 7.92x10

8
 m; భూమి నుాండి సూరయయని వరకు గల    

            దూరము  r = 1.5 x 10
11

 m మరజయు సీీఫాన్ సిిరాాంకము  = 5.7 x 10
-8

 Wm
-2

 K
-4

.   
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Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO questions from 

each section. Each question carries 10 marks.     5 x 10 = 50M 

 

SECTION -- B 

9. Derive an expression for Maxwell’s law of distribution of molecular speeds in a gas.       

వాయువులలో అణువులు ఏ విధాంగా వితరణ చెాంద  ఉాంట్ాయో త్ెలిపే మేక్సస వెల్ అణువేగ వితరణ 
సమీకరణ్నిన ఉత్్ాద ాంచుము. 

10.  State and prove Carnot’s theorem.    

       క్ారోన సిద్ద ాంతమును నిరిచిాంచి నిరూపిాంచుము. 
11.  Derive Maxwell’s Thermodynamic equations from thermodynamic potentials. 

      ఉషో్                         ఉషో్                      .  
12.  Derive an expression for Joule Thomson Cooling.   

       జౌల్ థ్మసన్ శీతలీకరణ్నిక్ి సమీకరణమును ఉత్్ాద ాంచుము.  
13.  Derive Wein’s displacement law.   

       వీన్ సాి న భరాంశ నియమమును ఉత్్ాద ాంచుము.   
SECTION – C 

  14. Derive an expression for the Viscosity of a gas on the basis of kinetic theory of 

gases.  

      వాయు అణుచలన సిద్ద ాంతము ఆధ్రముగా వాయువు యొకక సినగదతకు సమీకరణము     
      రాబట్టీ ము. 

      15.  Describe T-S diagram for Carnot’s cycle. Derive an expression for the efficiency of   

             Carnot’s engine from the T-S diagram  
   క్ారోనచక్రా నిక్ి T-S పఠమును వరజోాంచుము. ద్ని నుాండి క్ారోన యాంతరము యొకక దక్షతకు    
    సమీకరణమును ఉత్్ాద ాంచుము. 

16.  Derive the equations for (1) the difference and (2) ratio of the two specific heats of a perfect    

       gas using Maxwell’s thermodynamic equations.   

   మాక్సస వెల్ ఉషో్గతిక సమీకరణ్లనుపయోగజాంచి ఆదరశ వాయువు యొకక ర ాండు     
   విశిష్ణీ ష్ాో ల మధయ (1) బేధము మరజయు (2) నిష్ాతిులకు సూత్ర్ లను రాబట్టీ ము. 

 17.  Explain Kapitza’s method for liquefaction of helium gas with a neat diagram.    

        హీలియాం వాయువును దరవీకరజాంచడ్నిక్ి క్ాపిట్ాి  పదధతిని చకకట్ి పఠ సహాయమున వివరజాంచుము. 
 18. Describe the construction and working of Disappearing filament Optical pyrometer.       

        అదృశయమయియయ తీగ గల దృశా పెైరోమీట్రయ నిరాాణము మరజయు పనిచేయు విధ్నము 
వరజోాంచుము.    

 

***** 
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Short Answer Questions 5 marks  

1. Define Mean Free Path. Write the postulates of  Kinetic Theory of gases. 

    స్వేచ్చాపధ మధయమమును నిర్ేచించుము. వాయు అణుచలన స్ిదచద ింతము యొక్క  
   ఊహనలను వాా యుము. 
2. Derive an expression for the Coefficient of Diffusion of a gas on the basis of kinetic         

    Theory of gases. 

   వాయు అణుచలన స్ిదచద ింతము ఆధచర్ముగా వాయువు యొక్క విసర్ణ గుణకానికి  
సమీక్ర్ణము రాబట్టు ము. 

3. Explain briefly about Isothermal and Adiabatic processes. 

    సమోష్న ోగరతచ మరియు స్ిి రోష్ణక్ పాకిరయలను గూరిా క్లు పతముగా వివరిించుము.     
4. Explain about reversible and irreversible processes. 

   దవేగత మరియు ఏక్గత పాకిరయలలను గూరిా వివరిించుము. 
5  Write Kelvin’s and Claussius’s statements of second law of Thermodynamics. 

   ఉష్ణ  గతిక్ శాసత ర రెిండవ నియమానికి కెల్వేన్ మరియు కాు స్ిియస్ పావచనచలను వాా యుము. 
6.What is entropy. What is the physical significance of Entropy. 

   ఎింట్రా పీ అనగా నేమి. ఎింట్రా పీ యొక్క భౌతిక్ భావనను తెలలపుము. 
7. Explain change in entropy in reversible and irreversible processes. 

   దవేగత మరియు ఏక్గత పాకిరయలలో ఎింట్రా పీ లోని మార్పును వివరిించుము.  
8. Explain briefly about Entropy and disorder. 

   ఎింట్రా పీ మరియు క్రమ రాహితయమును గూరిా క్లు పతముగా వివరిించుము. 
9. Explain briefly about Entropy of Universe.  

   విశ్ేము యొక్క ఎింట్రా పీను గూరిా క్లు పతముగా వివరిించుము. 
 10. What is T – S diagram? Write it’s uses. 

     T – S పట్ము అనగా నేమి. దచని ఉపయోగములను వాా యుము. 



11. Obtain an expression for change in entropy when ice changes into steam. 

     మించు ఆవిరిగా మారినపుుడు ఎింట్రా పీ లోని మార్పునక్ల సమీక్ర్ణమును రాబట్టు ము. 
12. Deduce Claussius – Clayperon equation using Maxwell’s thermodynamic equations. 

     మాక్సి వెల్ ఉష్ణ  గతిక్ సమీక్ర్ణచలను ఉపయోగిించ కాు స్ిియస్ – కాు పరాన్ సమీక్ర్ణమును  
     రాబట్టు ము.  
13.Derive and equation for the ratio of specific heats of a perfect gas using Maxwell’s 

     thermodynamic equations  (OR) Derive the relation Cp/Cv 

     మాక్సి వెల్ ఉష్ణ  గతిక్ సమీక్ర్ణచలను ఉపయోగిించ ఆదర్శ వాయువు యొక్క విశిష్ను ష్ణముల      
    నిష్ుతిత కి సమీక్ర్ణమును వుతచుదవించుము. 
14. Write any five differences between adiabatic and Joule Thomson expansions. 

     స్ిి రోష్ణక్  మరియు జౌల్ – థచమిన్ వాయకోచ్చల మధయ ఏవెైనచ ఐదు బేధచలను వాా యుము. 
15. Explain the transport phenomena. 

     అభిగమన దృగిేష్యింలను వివరిించుము 
16. What is a black body. Describe Ferry’s Black body with a neat diagram. 

     క్ృష్ణ  వసుత వు అనగానేమి. ఫెరరర క్ృష్ణ  వసుత వును చక్కని పట్ సహాయముతో వరిణించుము. 
17. Explain the distribution of energy in the spectrum of a Black Body. 

     క్ృష్ణ  వసుత  వికిరిణ వర్ణ పట్ములో శ్కిత వితర్ణను వివరిించుము. 
18. Is earth a Black body? Justify your answer. 

     భూమి ఒక్ క్ృష్ణ  వసుత వా? వివరిించుము. 
19. Write a short note on Effective temperature of Sun. 

     సూర్పయని ప్ాాభావిక్ ఉష్నణ గరతపెై ఒక్ లఘుఠరక్ వాా యుము. 
20. Explain Kirchhoff’s law, Stefan’s-Boltzmann’s Law. 

      కిరోకఫ్ఫ్, స్ిుఫాన్ బో ల్జ ్మాన్ నియమములను వివరిించుము   
Essay Questions 10 marks  

1. Deduce Maxwell’s law of distribution of molecular speeds of a gas on the basis of    

    Kinetic theory of gases. 

వాయు అణుచలన స్ిదచద ింతము ఆధచర్ముగా మాక్సి వెల్ వాయు అణు వడుల వితర్ణ 
నియమమును ఉతచుదవించుము. 

2. Derive an expression for the Viscosity of a gas on the basis of kinetic theory of gases.  

   వాయు అణుచలన స్ిదచద ింతము ఆధచర్ముగా వాయువు యొక్క స్ిోగదతక్ల సమీక్ర్ణము 
రాబట్టు ము. 

3. Derive an expression for the Coefficient of Thermal Conductivity of a gas on the basis     

    of kinetic theory of gases. 



   వాయు అణుచలన స్దిచద ింతము ఆధచర్ముగా వాయువు యొక్క ఉష్ణ  వాహక్తే గుణకానికి  
సమీక్ర్ణము రాబట్టు ము. 

4. Describe the main components of Carnot’s engine. Explain Carnot’s cycle and derive    

    an expression for the efficiency of Carnot’s engine.  

   కారోో యింతాము యొక్క వివిధ భాగాలను వరిణించుము. కారోో చక్రమును వివరిించ, కారోో    
   యింతాము యొక్క దక్షత క్ల సమీక్ర్ణమును వుతచుదవించుము. 
5. State and prove both the statements of Carnot’s Theorem.  

   కారోో స్ిదచధ ింతము యొక్క రెిండు పావచనచలను వాా స్ి నిర్ూపిించుము. 
6. Deduce an expression for the efficiency of Carnot’s engine using T – S diagram. 

   T – S పట్మును వుపయోగిించ కారోో యింతాము దక్షతక్ల సమీక్ర్ణమును వుతచుదవించుము.    
  7. Deduce various expressions for the change in Entropy of a perfect gas.  

     ఆదర్శ వాయువు యొక్క ఎింట్రా పీ లోని మార్పునక్ల వివిధ సమీక్ర్ణచలను రాబట్టు ము. 
  8. Explain about Thermodynamic potentials and deduce Maxwell’s Thermodynamic    

    equations from them.  

   ఉష్ణ  గతిక్ శ్కాాలను వివరిించ వాట్ినుిండి మాక్సి వెల్ ఉష్ణ  గతిక్ సమీక్ర్ణచలను రాబట్టు ము. 
  9. Derive the equation for the difference of two specific heats of a perfect gas using  

      Maxwell’s Thermodynamic relations. 

    మాక్సి వెల్ ఉష్ణ  గతిక్ సమీక్ర్ణచలను ఉపయోగిించ ఆదర్శ వాయువు యొక్క విశిష్ను ష్ణముల      
     బేధచనికి సమీక్ర్ణమును వుతచుదవించుము. 
10. Derive an expression for Joule – Kelvin coefficient for Vanderwaal’s gas using  

      Maxwell’s Thermodynamic relations. 

    మాక్సి వెల్ ఉష్ణ  గతిక్ సమీక్ర్ణచలను ఉపయోగిించ వాిండర్ వాల్ వాయువు యొక్క జౌల్ –     
    కెల్వేన్ గుణకానికి సమీక్ర్ణమును  వుతచుదవించుము. 
11. Describe porous plug experiment to explain Joule – Kelvin effect. 

     జౌల్ – కెల్వేన్ ఫల్వతచనిో వివరిించడచనికి ప్న ర్స్ పు గ్ పాయోగమును వరిణించుము. 
12. Deduce an expression for Joule – Thomson cooling. 

   జౌల్ – థచమిన్ శీతలీక్ర్ణమునక్ల ఒక్ సమీక్ర్ణమును ఉతచుదవించుము. 
13. Explain various methods of producing low temperatures. 

     అలు ఉష్నణ గరత లను సాధవించడచనికి వివిధ పదదతులను వివరిించుము. 
14. Describe Kapitza method for liquefaction of Helium with a neat diagram. 

     చక్కని పట్ సహాయమున కాపిట్ాా  పదధతి దచేరా హీల్వయిం వాయువును దావీక్రిించు  
     విధచనమును వరిణించుము. 
15. Describe the experiment for producing low temperatures by using adiabatic demagnetization  

       method with necessary theory. 



    స్ిి రోష్ణక్ నిర్యసాకింతీక్ర్ణము పదధతి దచేరా అలు ఉష్నణ గరతలను ప్ ిందడచనికి కావలస్ిన     
    పాయోగమును తగు స్ిదచద ింతముతో వరిణించుము.  
16. Describe the construction and working of a vapor compression type refrigerator with a  

      neat diagram. 

      చక్కని పట్ సహాయమున ఉష్ణ  సింపీఢక్ శీతలీక్ర్ణ యింతాము నిరాాణము మరియు పనిచ్ేయు  
     విధచనములను వరిణించుము. 
17. Derive Wein’s displacement law. 

     వీన్ సాి నభాింశ్ నియమానిో ఉతచుదవించుము.  
18. Derive Raleigh -Jean’s law. 

     రాయలీ – జీన్ సూతచానిో ఉతచుదవించుము. 
19. Derive Plank’s law. 

     ప్ాు ింక్స సూతచానిో ఉతచుదవించుము. 
20. Describe the construction and working of Disappearing Optical Pyrometer. 

     అదృశ్యమయ్యయ తీగ వికిరిణ మాపక్ము నిరాాణము మరియు పనిచ్ేయు విధచనమును వరిణించుము. 
21. Describe the construction and working of Angstrom’s Pyrheliometer for determining  

      Solar Constant. 

     సౌర్ స్ిి రాింక్మును క్నుగొనడచనికి అింగ్ సాు ా మ్ ఫెైర్ హెల్వయోమీట్ర్ప  నిరాాణము మరియు   
     పనిచ్ేయు విధచనములను వరిణించుము. 
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SEMESTER – III   PAPER – III 

II B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

HEAT AND THERMODYNAMICS 
 

UNIT-I: Kinetic Theory of gases: (12 hrs)  

Kinetic Theory of gases-Introduction, Maxwell's law of distribution of molecular velocities 

(qualitative treatment only) and its experimental verification, Mean free path, Degrees of 

freedom, Principle of equipartition of energy (Qualitative ideas only), Transport phenomenon in 

ideal gases: viscosity, Thermal conductivity and diffusion of gases.  

UNIT-II: Thermodynamics: (12hrs)  

Introduction- Isothermal and Adiabatic processes, Reversible and irreversible processes, 

Carnot’s engine and its efficiency, Carnot’s theorem, Thermodynamic scale of temperature  

and its identity with perfect gas scale, Second law of thermodynamics: Kelvin’s and Clausius 

statements, Entropy, Physical significance, Change in entropy in reversible and irreversible 

processes; Entropy and disorder-Entropy of Universe; Temperature-Entropy (T-S) diagram and 

its uses ; change of entropy when ice changes into steam.  

UNIT-III: Thermodynamic Potentials and Maxwell’s equations: (12hrs)  

Thermodynamic potentials-Internal Energy, Enthalpy, Helmholtz Free Energy, Gibb’s Free 

Energy and their significance, Derivation of Maxwell’s thermodynamic relations from 

thermodynamic potentials, Applications to (i) Clausius-Clayperon’s equation (ii) Value of CP-

CV (iii) Value of CP/CV (iv) Joule-Kelvin coefficient for ideal and Van der Waals’ gases  

UNIT-IV: Low temperature Physics: (12hrs)  

Methods for producing very low temperatures, Joule Kelvin effect, Porous plug experiment , 

Joule expansion, Distinction between adiabatic and Joule Thomson expansion, Expression for 

Joule Thomson cooling, Liquefaction of Helium by Kapitza’s method, Production of low 

temperatures by adiabatic demagnetization (qualitative), Principle of refrigeration, Vapour 

Compression method, Practical applications of substances at low temperatures.  

UNIT-V: Quantum theory of radiation: (12 hrs)  

Blackbody and its spectral energy distribution of black body radiation, Kirchoff’s law, Wein’s 

displacement law, Stefan-Boltzmann’s law and Rayleigh-Jean’s law (No derivations), Planck’s 

law of black body radiation-Derivation, Deduction of Wein’s law and Rayleigh-Jean’s law from 

Planck’s law, Solar constant and its determination using Angstrom pyroheliometer, Estimation of 

surface temperature of Sun. 

 (NOTE: 1. Topics in Bold letters are added topics. 

  2. Problems should be solved at the end of every chapter of all units)  
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BLUE PRINT 

SEMESTER – 1       PAPER I  

HEAT AND THERMODYNAMICS 

 
Chapter / Unit Section A  

(5 marks) 
Section – B  

 (10 marks) 
Section – C 

(10 marks) 
UNIT-I 

1. Kinetic Theory of gases 
1 1 1 

Unit-II 

2. Thermodynamics: 1+1 (Problem) 1 1 
UNIT-III 

3. Thermodynamic Potentials and Maxwell’s     

     equations 

1 

 
1 1 

Unit-IV  

4. Low temperature Physics 1+1 (Problem) 1 1 

Unit-V 

5. Quantum theory of radiation 1+1 (Problem) 1 1 
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                 SEMESTER IV    PAPER – IV 

ELECTRICITY, MAGNETISM AND ELECTRONICS 

 
TIME: 3Hrs                                                                                                        Max. Marks: 75 

SECTION-A 

Answer any FIVE questions                                                                                         5x5=25M 

1. Derive an expression for the potential due to a point charge. 

    ఒక బిందు ఆవేశము వలన ఏర్పడిన  పొ టని్షయల్ కు సమీకర్ణిం రాబటటు ము. 
2. Explain Hall Effect. 

     హాల్ ప్రభావము వివర ించుము. 
3.  A solenoid of length 0.50 m wound with 5000 turns / m of wire has a radius 4 cm. Calculate 

the self inductance of solenoid.   

4 స ిం.మీ. వాాసార్ధము, 0.50 మీటర్ల పొ డవు గల సో లినాయిడ్ ప ై 5000 టర్నస్ /మీ చుటటల  చుటుబడి ఉింటే 

సో లినాయిడ్ యొకక సవయిం పరరర్ణ గుణకిం కనుగొనుము.   
4. Show that electromagnetic waves are transverse in nature.  

      ప్రకృతి లో విదుాతయసకింత తర్ింగాలు, తిర్ాక్ తర్ింగాలన్ష చూప్ుము. 
5. Write a short note on Zener diode. 

     జేనేర్ డయోడ్ ఫ ై లఘు టీక వరా యిండ.ి 

6. In a transistor base current and emitter current are 0.08 m A and 9.6 m A calculate collector   

    current  α and β. 

    టరా న్షిసుర్ ఆధార్, ఉద్ాా ర్ ప్రవాహములు వర్ుసగా 0.08 m A and 9.6 m A అయితే సరకర్ణ ి  

    ప్రవాహమునకు α మర యు β కనుగొనుము.   
7. State and explain De Morgan’s theorem. 

      డిమోరాా న్ సిద్ాద ింతమును వివర ించుము 
8. Using 2’s complimental subtract (100111)2 from (110011)2  

      ర ిండల  ప్ూర్క ప్దధతిన్ష ఉప్యోగ ించి (110011)2  నుిండ ి(100111)2 తీసివేయుము 
Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO questions 
from each section.  Each question carries 10 marks.                                         5 x 10 = 50 M 

SECTION-B 

 9. State and prove Gauss law in electro statics 

            సిుర్ విదుాత్ లో గాస్ న్షయమాన్షన న్షర్వచిించి న్షర్ూపిించుము. 
 



    10. Explain Biot-Savart’s law.  Derive an expression for the magnetic induction due to a circular       

        loop carrying current. 

        బయట్ – సవరాట్ సూతరమును వివర ింప్ుము.  విదుాత్ ప్రవాహము గల ఒక వృతాా కార్ తీగ చుటు   
        లేద్ా లూప్ వలన అయసాకింత పరరర్ణ సమీకర్నమును రాభాటటు ము. 
11. Given the detailed theory of L-C-R series circuit carrying AC and explain resonance  

        condition. 

        ఏకింతర్ విదుాత్ ప్రవహిసుా నన L-C-R  శ్రణేి వలయము యొకక సిద్ాద ింతాన్షన వరా యిండ ి మర యు  
              అనునాద న్షభింధనలను వివర ించిండి 

12. What is a P-N junction diode?  Explain forward and reverse bias. 

       P – N సింధ ిడయోడ్ అనగానేమి ?  ప్ురోశకమము , తిరోశకమము లను వివర ించుము. 
13. 24.  Discuss the working of a half adder and a full adder with their circuits with truth tables. 

       అర్ధ సింకలన్ష మర యు ప్ూర్ణ సింకలన్ష వలయాలు , సతా ప్టటుకలు వరా సి ప్న్ష చేయు విధానమును  
       చర చించుము. 

SECTION-C 

14. Define electric displacement (D), electric polarization (P) & electric intensity (E) and obtain            

       the relation among them. 

       విదుాత్ సాా నభరింశము  (D), విదుాత్ క్షేతర తీవరత (E) మర యు విదుాత్ దుర వములను న్షర్వచిించి, వాటట      
       మధా సింబింధము రాభాటటు ము.   
 15. Define self induction.  Obtain an expression for the self inductance of a long solenoid. 

        సవయిం పరరర్ణ న్షర్వచిించుము.  ఒక పొ డవయిన సో లినాయిడ్ సవయిం పరరర్కతవమునకు  
        సమాసము ఉతాపది్ించుము. 
16. Write Maxwell’s equation in differential and integral form.  Derive Maxwell’s wave  

        equation. 

        మాక్ి వెల్  సమీకర్ణము యొకక అవకలన ర్ూపాలు మర యు సమకలన ర్ూపాలు వరా యిండ.ి 

        విదుాదయసాకింత తర్ింగాల మాక్ి వెల్ తర్ింగ సమీకర్ణము రాభాటటు ము.  
17. Explain briefly the three possible transistors CB, CE & CC transistor connections. 

       CB, CE మర యు CC  టరా న్షిస్ టర్ుల  మూడు అవకాశ సింధాలను కుల పా్ింగా వివర ింప్ుము. 
18.  Write the operation of NAND and NOR gates.  Give logic symbols and truth tables.   

       Realize AND, OR and NOT gates from NAND gates. 

       NAND, మర యు NOR ద్ావర్ముల ప్న్షచేయు విధానము వరా యుము.  వాటట తర్క చిహనములను  
        యద్ార్ద ప్టటుకను ఇముమ.  NAND తర్కము నుించి AND , OR  మర యు NOT ద్ావర్ములను          
        రాభాటటు ము.  
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1.  State and prove Gauss law in electro statics 

     స్తి ర విద్యుత్ లో గాస్ నియమానిి నిరవచించ నిరూపతించయము. 

2.  Derive an expression for the field due to uniformly charged sphere 

    ఏక రీతి ఆదేశ గోళిం వలన విద్యత్ క్షేత్రమునకు సమీకరణిం రాబట్టు ము.  

3.  Define electric potential and find the potential due to uniformly charged sphere. 

విద్యుత్ పొ ట్నిియల్  నయ నిరవచించ, ఏకరీతిగా ఆవేశ పరచబడిన గోళము యొకక విద్యుత్ క్షేత్రర నికి 
సమాసము రాబట్టు ము. 

4.  Define electric displacement (D), electric polarization (P) & electric intensity (E) and obtain            

      the relation among them. 

     విద్యుత్ స్ాా నభ్రింశము  (D), విద్యుత్ క్షేత్ర తీవరత్ (E) మరియు విద్యుత్ ద్యర వములనయ నిరవచించ, వాట్ి      
     మధ్ు సింబింధ్ము రాభాట్టు ము.   

5.  Define Capacitance of capacitor. Derive an expression for the capacitance of a parallel plate       

     Condenser containing a dielectric between the plates 

కెపాస్తట్ర్ యొకక కెపాస్తట్ీ ని నిరవచించయము. పలకల మద్ు రోధ్కిం కలిగిన  సమాింత్ర పలకల కెపాస్తట్ర్ 

కెపాస్తట్ిక ిసమాసము రాబట్టు ము.  

7.  Explain Biot-Savart’s law.  Derive an expression for the magnetic induction due to a circular       

     loop carrying current. 

     బయట్ – సవరాట్ సూత్రమునయ వివరిింపుము.  విద్యుత్ పరవాహము గల ఒక వృత్రి కార తీగ చయట్ు   
     లేదర లూప్ వలన అయస్ాకింత్ పరరరణ సమీకరనమునయ రాభాట్టు ము. 

8.  Derive an expression for magnetic induction due to solenoid? 

     సో్ లినయిడ్ వలన ఏరపడే అయస్ాకింత్ క్షేత్ర పరరరణకు సమీకరణము రాభాట్టు ము. 

9.  Explain Hall Effect and deduce an expression for Hall coefficient. 

     హాల్ ఫలిత్ము వివరిించ, హాల్ గణకమునకు సమీకరణము రాబట్టు ము. 

10.  Define self induction.  Obtain an expression for the self inductance of a long solenoid. 

       సవయిం పరరరణ నిరవచించయము.  ఒక పొ డవయిన సో్ లినరయిడ్ సవయిం పరరరకత్వమునకు  

       సమాసము ఉత్రపద ించయము. 



11.  Explain mutual inductance.  Derive an expression for the coefficient of mutual inductance  

       between a pair of coils. 

       అనయును పరరరణనయ నిరవచించ, రెిండు తీగ చయట్ు ల మధ్ు అనయును పరరరణ గుణకానికి సమీకరణము  

      ఉత్పద ించయము . 

12.  Discuss the theory of an LR circuit and derive an expression for current, impedance and  

       phase angle in the phase diagram. 

       L R వలయింలో విద్యుత్ పరవాహము, ఇింపతడేన్స్ మరియు ద్శాకోణమూల మధ్ు సింభ్ింద్ములో ద స  

       పట్ము దరవరా వివరిించయము. 

13.  Derive an expression for current, impedance and phase angle in C-R circuit with the help of  

       phase diagram. 

       C R  వలయింలో విద్యుత్ పరవాహము, ఇింపతడేన్స్ మరియు ద్శాకోణముల మధ్ు సింభ్ింద్మునయ  

       ద శా పట్ము దరవరా వివరిించయము. 

14.  Given the detailed theory of L-C-R series circuit carrying AC and explain resonance  

        condition. 

        ఏకింత్ర విద్యుత్ పరవహిసయి ని L-C-R  శరణేి వలయము యొకక స్తదరద ింత్రనిి వరా యిండ ి మరియు  

       అనయనరద్ నిభ్ింధ్నలనయ వివరిించిండ.ి 

15.  Discuss LCR parallel resonant circuit with necessary theory and obtain an expression for 

        Q- Value. 

       సమాింత్ర అనయనరద్ వలయమునయ స్తద్ద ింత్రము దరవర చరిచించ Q – గుణకమునయ రాభాట్టు ము. 

16.  Write Maxwell’s equation in differential and integral form.  Derive Maxwell’s wave  

        equation. 

       మాక్స్ వెల్  సమీకరణము యొకక అవకలన రూపాలు మరియు సమకలన రూపాలు వరా యిండ.ి 

       విద్యుద్యస్ాకింత్ త్రింగాల మాక్స్ వెల్ త్రింగ సమీకరణము రాభాట్టు ము.  

17. Show that electromagnetic waves are transverse in nature.  

      పరకృతి లో విద్యుత్యసకింత్ త్రింగాలు, తిరుక్స త్రింగాలని చూపుము.  

18.  What is a P-N junction diode?  Explain forward and reverse bias. 

       P – N సింధ  డయోడ్ అనగానేమి ?  పురోశకమము , తిరోశకమము లనయ వివరిించయము. 

20.  Explain briefly the three possible transistors CB, CE & CC transistor connections. 

       CB, CE మరియు CC  ట్రా ని్స్ ట్రలు  మూడు అవకాశ సింధరలనయ కుు పిింగా వివరిింపుము. 

21.  Describe with suitable diagram for the construction and working of Zener diode. 

       పట్ముత్ో సహా జేనేర్ డయోడ్ నిరామణము మరియు పని చేయు విధరనము వివరిింపుము. 

23.  State and prove Demorgan’s theorem. 

       డమిోరాా న్స స్తదరద ింత్ములనయ వరా స్త నిరూపతించయము. 

24.  Discuss the working of a half adder and a full adder with their circuits with truth tables. 

       అరధ సింకలని మరియు పూరణ సింకలని వలయాలు , సత్ు పట్ిు కలు వరా స్త పని చేయు విధరనమునయ  



       చరిచించయము. 

25.  Write the operation of NAND and NOR gates.  Give logic symbols and truth tables.   

       Realize AND, OR and NOT gates from NAND gates. 

       NAND, మరియు NOR దరవరముల పనిచేయు విధరనము వరా యుము.  వాట్ి త్రక చహిములనయ  

        యదరరద పట్ిు కనయ ఇముమ.  NAND త్రకము నయించ AND , OR  మరియు NOT దరవరములనయ          

        రాభాట్టు ము.  

26.  Explain the operation of AND, OR, NOT, XOR gate with their truth tables. 

       AND , OR, NOT, XOR దరవరములనయ పనిచేయు విధరనమునయ  సత్ు పట్ిు కత్ో వివరిింపుము. 

27. Explain Amphere’s circuital law. Using this law discuss the magnetic induction due to  long   

      Solenoid 

      అింపతయర్ వృత్రకార నియమానిి వివరిించయము. దేనిని ఉపయోగిించ పొ డవెైన సో్ లేనయయిడ్ యొకక    

      ఆయస్ా్తింత్ పరరరణ  గూరిచ చరిచించయము. 

Short Answer Questions 5 marks 

1.  Derive an expression for the potential due to a point charge. 

     ఒక బింద్య ఆవేశము వలన ఏరపడిన  పొ ట్నిియల్ కు సమీకరణిం రాబట్టు ము. 

2.  Explain equipotential surfaces. 

     సమ పొ ట్నిియల్ త్లాలనయ వివరిించయము. 

3.  Derive an expression for an electric field due an infinite conducting sheet of charge. 

     అనింత్ పొ డవు గల విద్యుదరవేస్తత్ పలక వలన విద్యుత్ క్షేత్ర తీవరత్నయ కనయగొనయము. 

4.  Explain electric dipole moment and molecular polarization. 

     విద్యుత్ ద వద్యర వము మరియు అణుద్ృవణము గురిించ వివరిించయము.  

6.  Explain dielectric constant and susceptibility 

     రోధ్క స్తి రాoకము మరియు సస్ెపు బలిట్ి వివరిించయము. 

7.  State and explain Biot-Savart’s Law. 

     బయిెట్ – సవరట్ నియమము త్ెలిప వివరిించయము. 

8.  Explain Hall Effect. 

     హాల్ పరభావము వివరిించయము. 

10. State Faradays and Lenz’s laws of electromagnetic induction. 

     విద్యుద్యసకింత్ పరరరణకు సింబింధ ించ ఫారడ ేమరియు ల ింజ్ సూత్రమునయ త్ెలుపము. 

12. Explain Q-factor and power in ac circuits 

      Q – గణకము మరియు AC వలయాలలో స్ామరదయము వివరిించయము. 

13.  Explain displacement current. 

       విద్యుత్ స్ాా నభ్రoశమునయ వివరిింపుము. 

14.  Write Maxwell’s equation in differential and integral form. 



       మాక్స్  వెల్  సమీకరణము యొకక అవకలన మరియు సింకలన రూపాలు వరా యుము.  

15.  State and explain Poynting theorem. 

       పాయిింట్ిింగ్ స్తదరద ింత్ము త్ెలిప వివరిించయము. 

16.  What alternating current? Explain. 

       ఏకాింత్ర విద్యుత్ పరవాహిం అనగానేమి ? వివరిింపుము. 

17.  What is LED. Show its V-I characteristics drawing circuit diagram. 

       L E D అనగానేమి? వలయ చత్రర నికి గీస్త V-I అభిలక్షణరలనయ చూపుము. 

18.  Explain the operation of transistor as an amplifier. 

       ట్రా ని్సు ర్ వరధకింగా పనిచేయు విధరనమునయ వివరిింపుము. 

19.  Write a short note on Zener diode. 

     జేనేర్ డయోడ్ ఫెై లఘు ట్ీక వరా యిండ.ి 

20.  Explain P-N junction diode. 

       P – N  సింద  డయోడ్ వివరిించయము.   

21.  Draw the block diagram of full adder and its truth tables. 

       పూరణ సింకలని పట్ము గీచ మరియు సత్ు పట్ిు కనయ వరా యిండ.ి 

22.  Draw the block diagram of Half adder and its truth table. 

       అరధ సింకలని పట్ము గీచ మరియు సత్ు పట్ిు కనయ వరా యుము.  

23.  Find the decimal equivalent of (1101.101)2 

       (1101.101)2 కు సమానమెఇన ద్సింక సింఖ్ు నయ కనయగొనయము. 

24.  State and explain De Morgan’s theorem. 

      డిమోరాా న్స స్తదరద ింత్మునయ వివరిించయము.  

25.  Explain universal gates. 

       స్ారవతిరక దరవరమునయ వివరిించయము. 

26.  Using 2’s compleonental, subtract (100111)2 from (110011)2. 

       రెిండు  పూరవక పద్ద తిలో ( 110011)2 నయిండ ి(100111 )2 నయ తీస్తవేయుము.  

27.  Subtract (111001)2 from (1110001)2 

       (1110001)2 నయిండి  (111001)2 నయ తీస్తవేయుము. 

28. Show that electromagnetic waves are transverse in nature.  

      పరకృతి లో విద్యుత్యసకింత్ త్రింగాలు, తిరుక్స త్రింగాలని చూపుము 

29. Explain eddy currents and electromagnetic damping. 

      ఎడిి  విద్యుత్ పరవాహములు మరియు విద్యుత్ ఆయస్ా్తింత్ అవరలద్ద ములనయ వివరిించయము  

30.  Convert the following binary numbers into decimal numbers 

        (a)   (10100)2     and    (b)     (11001)2 

      కిిేంద  ద వసింకాు మనము నయిండ ిధ్స్ాింస మానములోకి మారలచము  

       (a)   (10100)2     and    (b)     (11001)2 



                   

                      SRI Y.N. COLLEGE (AUTONOMOUS)-NARSAPUR 

                     (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 
                             Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                               Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

For 2021-2022 Batch [2020-21 Batch onwards] 

SEMESTER – IV   PAPER – V 

II B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

                       MODERN PHYSICS 
TIME: 3Hrs                                                                                                        Max. Marks: 75 

SECTION-A 

Answer any FIVE questions                                                                                         5x5=25M 

                                                                                  

1. Explain L-S coupling and J-J coupling. 

L-S సమ్మేళనము మరియు J-J సమ్మేళనములను గూరిి వ్రా యుము.  

      2.  Write about properties of matter waves? 

            ద్వా్యతరంగరల ధరరేలు వ్రాయుము 
     3. Explain the Eigen functions and Eigen values.                                       

        ఐగెన్ ప్ామ్మయము, ఐగెన్ విలువ్లను వివ్రించుము. 
      4.  Explain elementary particles and their classification 

            ప్రాధమిక కణాలు, వ్రటి వ్రఘకీరణ ను  వివ్రించండి  
      5.  Explain Classification of Nano materials  

            నానో ప్దారదములు,వ్రటి వ్రఘీకరణను  వివ్రించుము. 
6.  A Sample is excited with a light of wavelength 4358 A

o
. Raman lines are observed at    

     4447 A
0
. Calculate the Raman shift in cm

-1
. 

     ఒక నమూనా 4358 A
0
 తరంగ ధ ైరీయం కల కరంతితో ఉతతేజప్రచటమ్ ైనది.  రరమన్ రేఖను 4447 A

0
    

     వ్ద్ద  గమనంచడమ్ ైనది.  అయితత రరమన్ అంతరరని స ం.మీ-1
. లలో కనుగొనుము. 

7.  An electron is confined to a box of length 10
-9

 m. Calculate the minimum uncertainty in its     

     velocity.                                                                  

    10
-9

 మీ. పొ్ డవ్ుగల ప టటెలో ఎలకరెా న్ సంచరిసతే  దాన వ్ేగంలో కనష్ఠ  అనశ్చితతాాని లెక్కంచండి. 
8.  A neutron breaks into a proton and an electron. Calculate the mass defect in the   

     reaction. (mp=1.6725x10
-27

Kg, me =9x10
-31

kg,  mn=1.6747x10
-27

Kg) 

ఒక కేంద్ాక  చరయలో ఒక  నయయటరా న్,  ప్రా టరన్ మరియు ఎలకరెా నుగర విడిప్ర యింది . ఈ చరయలో 
ద్ావ్యరరశ్చ లోప్ం లెక్కంచుము (mp=1.6725X 10

-27
Kg, me =9x10

-31
kg, mn=1.6747x10

-27
Kg) 

. 

 

 

 

 



 

            Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO                             

            questions from each section.  Each question carries 10 marks.            5 x 10 = 50 M 

 

SECTION-B 

9. Describe stern and Gerlach experiment. What is its importance? 

    స ెర్న -ిగెరరా క్ ప్ాయోగమును వివ్రింప్ుము. ఆ ప్ాయోగ ప్రాముఖయత ఏమిటి    
10. Explain Devisson and Germer experiment for detection of matter waves. 

      ద్ావ్య తరంగరలను శోధించుటకు  డతవిసన్ మరియు గెరేర్న  ప్ాయోగరని వివ్రించుము. 
11. Derive Schrödinger’s time independent wave equation. 

      కరలంప ై ఆధారప్డన ష్రా డింగర్న తరంగ సమీకరణమును ఉతాాదించుము.  
12. Explain the basic properties of nucleus. 

  కేంద్కాము యొకక ముఖయ లక్షణాలను వివ్రింప్ుము 
13. What is Nano dot?  Explain the construction of Quantum Nano structures. 

       కరాంటం నానో బంద్ువ్ు అంట ేఏమిటి?  కరాంటం నానో నరరేణాలను రూపొ్ందించుటకు వివ్రించండి 
SECTION – C 

14. What is Raman Effect? Explain it experimentally. 

      రరమన్ ఫలితము అనగరనేమి. దానన ప్ాయోగ ప్ూరాకంగర వివ్రించండి  
15. State and explain Heisenberg’s uncertainty principle. Explain the consequences of uncertainty   

      principle with regard to diffraction by a single slit and Gamma ray microscope. 

      హ ైసన్ బరీ్న అనశ్చితతా నయమాని వ్రాసి వివ్రించుము.  అనశ్చితతా నయమము యొకక ప్రయవ్సరనాలను   

      ఏక చీలిక వ్ద్ద  వివ్రేనము మరియు గరమా క్రణ సయక్షేద్రిిన విష్యములలో వివ్రించుము. 
16. Obtain an expression for the energy of a particle in one dimensional potential well. 

      ఏకమితీయ శకే కూప్ములోన కణము యొకక శకే్క్ సమీకరణాని రరబటటె ము.   
17. Describe the construction and working of G M counter? 

       G M  గణకం ను వ్రిణంచి, ప్నచతయు విధానమును త లుప్ుము 
18. What is super conductivity? Explain Meissner effect. Mention the properties of super   

       Conductivity. 

       అతి వ్రహకతాం అనగరనేమి  మ్ ైసిర్న ఫలితంను వివ్రింప్ుము . అతివ్రహకరల ధరరేలను                
       త లుప్ుము 
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Short Questions (5 Marks Questions) 

1. Explain the structure of Sodium D-line. 

    సో డియం d ల ైన్ యొక్క నిర్మాణంను  వివర్ ంచుము.  
2. Explain L-S and J-J coupling schemes. 

    L-S మర్ యు J-J సంధానములను వివర్ ంచుము 
3. State and explain the Zeeman Effect. 

   జీమన్ ఫలితమును వ్మాసి వివర్ ంచుము.  

4. Explain quantum numbers. 

    కమవంటమ్   సంఖ్యలను  వివర్ ంచుము. 
5. What is Raman Effect? Write its characteristics. 

    ర్మమన్ ఫలితం అనగమనేమి?  దాని అభిలక్షణాలను వ్మాయుము. 
6. Write the applications of Raman Effect. 

    ర్మమన్ ఫలితము యొక్క అనువర్తనాలు వ్మాయండి? 

7. State and explain Raman Effect. 

    ర్మమన్ ఫలితమును వ్మాసి వివర్ ంచుము. 
8. Explain the De Broglie concept of matter waves.  

    డీ-బ్రా గలీ ద్వాయతర్ంగమల భావనను వివర్ ంచుము. 
9. Write about properties of matter waves? 

    ద్వాయతర్ంగమల ధర్మాలు వ్మాయుము 
10. State and explain Heisenberg’s uncertainty principle. 

      హ ైసన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ నియమమును వ్మాసి వివర్ ంచుము 
11. Explain the Eigen functions and Eigen values. 

      ఐగెన్ ప్మేాయము, ఐగెన్ విలువలను వివర్ ంచుము 
12. Derive Schrodinger’s time-independent wave equation? 

      కమలము ప ై ఆధార్ప్డని ష్ోా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణమును ఉత్ాాద ంచుము 
13. Derive Schrodinger’s time-dependent wave equation? 

      కమలం మీద్ ఆధార్ప్డడ  ష్ోా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణమును ఉత్ాాద ంచుము. 
14. State the postulates of quantum mechanics and explain the physical significance of a wave   

      function?  



      కమవంటమ్ య ంత్రాక్ శమస్తయీ ఉప్పమద్నలు వ్మాయండి. తర్ంగ ప్మేాయం భౌత్రక్ అర్థ వివర్ణను త్ెలుాము.  
15. Explain the liquid drop model of nucleus. 

      క ంద్కా్ము యొక్క ద్వా బంద్ు నమూనాను వివర్ ంచుము 
16. Explain the shell model of nucleus. 

      క ంద్కా్ము యొక్క క్ర్ార్ నమూనాను వివర్ ంచుము 
17. Explain magic numbers? 

      మేజిక్ సంఖ్యలను వివర్ ంచుము. 
18. Explain mass defect and Binding Energy.   

      ద్వాయర్మశ్చలోప్ం మర్ యు బ్ంధన శకతత లను వివర్ ంప్ుము.   
19. Explain elementary particles and their classification 

      పమాధమిక్ క్ణాలు, వ్మటి వర్లకీ్ర్ణ ను  వివర్ ంచండి 
20. Explain Solid state detector 

      ఘనసితత్ర డిటెక్టర్గ ను  వివర్ ంప్ుము. 
21. Explain Classification of Nano materials  

      నానో ప్దార్దములు,వ్మటి వర్ల్క్ర్ణను  వివర్ ంచుము. 
22. Mention applications of Nano materials     

     .నానో ప్దార్దములు యొక్క యొక్క అనువర్తనాలు త్ెలుాము 
23. Write properties of Nano materials. 

      నానో ప్దార్దములు యొక్క ధర్మాలు వ్మాయుము  
24. Explain Phase velocity and Group velocity.          
      ద్శమ వే్గము మర్ యు సమూహ వ్ేగములను వివర్ ంచుము 
26. Write short note on “Meissner Effect” and “Zero resistance”.   

      “మిసనర్గ ఫలితం” మర్ యు “శూనయ నిర్ోధం” లను గూర్ ి లఘటీక్ వ్మాయుము. 
27. Explain Type I and Type II superconductors. 

       మొద్టి ర్క్ం మర్ యు రె్ండవ ర్ర్క్ం ఆత్ర వ్మహకమలను వివర్ ంచండ.ి 
 28. What is superconductivity? Write the applications of superconductivity. 

      ఆత్ర వ్మహక్తవం అనగమనేమి?  ఆత్ర వ్మహక్తవం యొక్క అనువర్తనాలు వ్మాయండ ి

29. What is superconductivity? Mention the properties of superconductivity. 

     ఆత్ర వ్మహక్తవం అనగమనేమి?  ఆత్ర వ్మహక్తవం యొక్క ధర్మాలు వ్మాయుము. 
30. Explain Meissner effect and Isotope effect.  

     “మిసనర్గ ఫలితం” మర్ యు “ఐసో టోప్ ఫలితం” లను వివర్ ంచండ.ి 
31. Explain the nano wire and quantum well. 

      నానో తీగ మర్ యు కమవంటం బ్ావి గూర్ ి వివర్ ంప్ుము. 
32. In Geiger-Muller counter, explain the phenomenon of Quenching.   



  గెైగర్గ ములీర్గ గణక్ములో శమింప్చేయుట అనే ప్కాతయిను వివర్ ంచండి.   

Essay Questions (10 Marks Questions) 

1. Write briefly about the various quantum  numbers associated with vector atom model. 

      సద శ ప్ర్మ ణు నమూనాక్ు  అనుసంధానమ ైన కమవంటమ్   సంఖ్యలను  వివర్ ంప్ుము. 
2. Explain the various quantum numbers associated vector atom model and Explain L-S and J-J  

    coupling schemes. 

    సద శ ప్ర్మ ణు నమూనాక్ు అనుసంధానమ ైన కమవంటమ్ సంఖ్యలను వివర్ ంప్ుము మర్ యు L-S  

   మర్ యు J-J సంధానములను వివర్ ంచుము. 
3. Describe the concepts of vector atom model and explain the various quantum numbers    

    associated with it. 

    సద శ ప్ర్మ ణు నమూనాలోని భావనలు  వ్మాసి , దాని అనుసంధానమ ైన కమవంటమ్   సంఖ్యలను    
    వివర్ ంప్ుము. 
4. Write about Stern-Gerlach experiment to verify the space quantization and spin of electron. 

     త్రాధ శమత్ాాక్ కమవంటీక్ర్ణం మర్ యు  ఏలకమటా న్ ఆతాభ్ామనం ను ర్ుజువుచెయు స టర్గన-గెర్మీ క్ ప్యాొగం గుర్ ి    

     వ్మాయుము. 
5. What is Raman Effect? Describe an experimental set up to study Raman Effect. What are its   
    applications. 

    ర్మమన్ ఫలితము అనగమ నేమి? ర్మమన్ ఫలితమును అధయయనము చేయుటక్ు గల ప్యాోగమును    
    వర్ ణంప్ుము. ర్మమన్ ఫలితము యొక్క అనువర్తనాలు వ్మాయండి? 

6. What is Raman Effect? What are the important characteristics of Raman Effect? Describe the     

     experimental arrangement to study the Raman Effect. 

     ర్మమన్ ఫలితము అనగమ నేమి? ర్మమన్ ఫలితము నంద్లి ముఖ్యమ ైన అభిలక్షణాలను త్ెలుాము. ర్మమన్    

     ఫలితమును అధయయనము చేయుటక్ు గల ప్యాోగమును వర్ ణంప్ుము.  
7. Explain de-Broglie hypothesis for matter waves. Derive expression for de-Broglie wavelength. 

     ద్వాయ తర్ంగమలక్ు డీ బ్ాాగలీ ప్ర్ క్లానను వివర్ ంచండి. డీ బ్ాాగలీ తర్ంగ దెైర్యీమునక్ు సమ సమును     
     ర్మబ్టటట ము 
8. Write about properties of matter waves. Derive expression for de-Broglie wavelength.  

    ద్వాయతర్ంగమల ధర్మాలు వ్మాసి, డీ బ్ాాగలీ తర్ంగ దెైర్యీమునక్ు సమ సము ర్మబ్టటట ము.   
9. Describe the Davisson and Germer experiment on electron diffraction. Discuss the result of     

    the experiment. 

   ఎలకమటా న్ వివర్తనముప ై డేవిసన్ మర్ యు గర్ార్గ లు చేసిన ప్యాోగమును వివర్ ంచుము.  ప్యాోగ    

      ఫలితములను చర్ ించుము. 
10. State and Explain Heisenberg’s uncertainty principle for (a) position and momentum (b)    

      energy and time. 



      (a) ద్వాయవ్ేగం మర్ యు సమథ నము (b) కమలము మర్ యు శకతత సంబ్ంధ ంచిన ఐజెన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ    
      నియమమును వ్మాసి వివర్ ంచుము 
11. Describe Schrodinger time independent equation for matter waves and explain the physical    

      significance of a wave function? 

      కమలంప  ైఆధార్ప్డని ష్ో ా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణమును ఉత్ాాద ంచుము.  తర్ంగ ప్మేాయం భౌత్రక్ అర్థ    
      వివర్ణను త్ెలుాము.  
12. What are postulates of quantum mechanics? What is physical significance of wave function?    

      Derive time-dependent Schrodinger’s wave equation. 

      కమవంటం య ంత్రాక్ శమసత  ీఉప్ ప్తా్రపమద్నలు వ్మాసి, తర్ంగ ప్మేాయ పమాముఖ్యత వ్మాయుము.  కమలం మీద్    

      ఆధార్ప్డడ  ష్ోా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణము ఉత్ాాద ంచుము. 
13. State the postulates of wave mechanics. Calculate the energy of a particle in one dimensional   

      box using Schrodinger’s equation 

      తర్ంగ య ంత్రాక్ శమసత  ీప్ాత్రపమద్నలు వ్మాయుము.  ష్ోా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణానిన ఉప్యోగ ంచి ఏక్    

      మితీయ శక్ా క్ూప్ములోని క్ణం యొక్క శకతతకత సమీక్ర్ణానిన ర్మబ్టటట ము. 
14. Explain the basic properties of the atomic nucleus. 

      ప్ర్మ ణు క ంద్కా్ము యొక్కపమాధమిక్ ధర్మాలను వివర్ ంచుము. 
15. Explain Liquid drop model and Shell model of the nucleus 

      క ంద్కా్ం యొక్క   ద్వా బంద్ు నమూనా మర్ యు ష ల్ నమూనాను వివర్ ంచుము. 
16. Discuss liquid drop model in detail. Write its drawbacks. 

     ద్వా బంద్ు నమూనాను వివర్ంగమ చర్ ించుము. దాని యొక్క ప్ర్ మితులను  వ్మాయుము. 
17. Explain magic numbers using nuclear shell model. 

     క ంద్ాక్ క్ర్ార్ నమూనాను ఉప్యోగ ంచి మేజిక్ సంఖ్యలను వివర్ ంచండి  
18. What Zeeman effect? Deduce an expression for Zeeman separation. 

       జీమ న్ ఫలితం అనగమ నేమి? జీమ న్ విసమథ ప్మునక్ు సమీక్ర్ణం ర్మబ్టటట ము. 
19. What is Nano dot?  Explain the construction of Quantum Nano structures. 

       కమవంటం నానో బంద్ువు అంట ేఏమిటి?  కమవంటం నానో నిర్మాణాలను ర్ూప ంద ంచుటక్ు వివర్ ంచండ.ి   

20. Explain the construction and working of Wilson’s Cloud Chamber with a neat diagram. 

      చక్కని ప్టంత్ో విలసన్ మేఘ పేటిక్ నిర్మాణం, ప్నిచేయు విధానం వివర్ ంప్ుము. 
21. State and explain Heisenberg’s uncertainty principle. Explain how it can be verified by 

Gamma ray microscope. 

 హ ైసన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ నియమ నిన నిర్వచించి వివర్ ంచుము.  గమమ  కతర్ణ సూక్షాద్ర్ ిని    

   సహాయముత్ో దానిని ఏవిధంగమ నిర్ూపించవచుి.   

22. What is Superconductivity? Mention the basic experimental facts of   Superconducting    

      materials? 



      అత్రవ్మహక్తవము అనగమనేమి? అత్రవ్మహక్తవమునక్ు సంబ్ంధ ంచిన పమాధమిక్  ప్యాోగ వివర్మలు   
      త్ెలుప్ుము. 
23. What is super conductivity? Explain Meissner effect. Mention the properties of super     
     conductivity. 

      అత్ర వ్మహక్తవంఅనగమనేమిమ ైసనర్గ ఫలితంను వివర్ ంప్ుము. అత్రవ్మహకమల ధర్మాలను  త్ెలుప్ుము. 
24. Write an essay on Type I and Type II superconductors. Write the applications of          
       Superconductors. 

      మొద్టి ర్క్ం మర్ యు రె్ండవ ర్క్ం ఆత్ర వ్మహకమలు గుర్ ంచి వ్మయసం వ్మాయుము. అత్రవ్మహకమల    
      అనువర్తనాలు వ్మాయండి 
25. What is superconductivity? What are type-I and type-II superconductors? Explain. 

       ఆత్ర వ్మహక్తవం అనగమనేమి?  మొద్టి ర్క్ం మర్ యు రె్ండవ ర్క్ం ఆత్ర వ్మహకమలు అనగమనేమి?     
       వివర్ ంచండి 
26. What is Zeeman effect? Describe the experimental arrangement for the  study of Zeeman effect. 

        జీమ న్ ఫలితము అనగమ నేమి ? జీమ న్ ఫలితమును ప్యాోగమతాక్ంగమ వివర్ ంచండి.   
27. What is Superconductivity? Mention the basic experimental facts of Superconducting materials? 

  అత్రవ్మహక్తవము అనగమనేమి? అత్రవ్మహక్తవమునక్ు సంబ్ంధ ంచిన పమాధమిక్ ప్ాయోగ వివర్మలు   
       త్ెలుప్ుము. 
28. Explain the basic properties of nucleus. 

 క ంద్కా్ము యొక్క ముఖ్య లక్షణాలను వివర్ ంప్ుము 
29. State and explain Heisenberg’s uncertainty principle. Explain the consequence of uncertainty 

principle with regard to Gamma ray microscope. 

 హ ైసన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ నియమ నిన వ్మాసి వివర్ ంచుము.  అనిశ్చితతవ నియమము యొక్క 

ప్ర్యవసమనమును గమమ  కతర్ణ సూక్షాద్ర్ ిని విషయములలో వివర్ ంచుము.   
30. State and explain Heisenberg’s uncertainty principle. Explain the consequences of uncertainty 

principle with regard to diffraction by a single slit and Gamma ray microscope. 

 హ ైసన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ నియమ నిన వ్మాసి వివర్ ంచుము.  అనిశ్చితతవ నియమము యొక్క 

ప్ర్యవసమనాలను ఏక్ చీలిక్ వద్ద  వివర్తనము మర్ యు గమమ  కతర్ణ సూక్షాద్ర్ ిని విషయములలో 
వివర్ ంచుము.   

31. Explain the construction and working of Wilson’s Cloud Chamber with a neat diagram. 

  చక్కని ప్టంత్ో విలసన్ మేఘ పేటిక్ నిర్మాణం, ప్నిచేయు విధానం వివర్ ంప్ుము. 
32. Describe the construction and working of G M counter? 

      G M  గణక్ం ను వర్ ణంచి, ప్నిచేయు విధానమును త్ెలుప్ుము 
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Short Questions (5 Marks Questions) 

1. Explain the structure of Sodium D-line. 

    సో డియం d ల ైన్ యొక్క నిర్మాణంను  వివర్ ంచుము.  
2. Explain L-S and J-J coupling schemes. 

    L-S మర్ యు J-J సంధానములను వివర్ ంచుము 
3. State and explain the Zeeman Effect. 

   జీమన్ ఫలితమును వ్మాసి వివర్ ంచుము.  

4. Explain quantum numbers. 

    కమవంటమ్   సంఖ్యలను  వివర్ ంచుము. 
5. What is Raman Effect? Write its characteristics. 

    ర్మమన్ ఫలితం అనగమనేమి?  దాని అభిలక్షణాలను వ్మాయుము. 
6. Write the applications of Raman Effect. 

    ర్మమన్ ఫలితము యొక్క అనువర్తనాలు వ్మాయండి? 

7. State and explain Raman Effect. 

    ర్మమన్ ఫలితమును వ్మాసి వివర్ ంచుము. 
8. Explain the De Broglie concept of matter waves.  

    డీ-బ్రా గలీ ద్వాయతర్ంగమల భావనను వివర్ ంచుము. 
9. Write about properties of matter waves? 

    ద్వాయతర్ంగమల ధర్మాలు వ్మాయుము 
10. State and explain Heisenberg’s uncertainty principle. 

      హ ైసన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ నియమమును వ్మాసి వివర్ ంచుము 
11. Explain the Eigen functions and Eigen values. 

      ఐగెన్ ప్మేాయము, ఐగెన్ విలువలను వివర్ ంచుము 
12. Derive Schrodinger’s time-independent wave equation? 

      కమలము ప ై ఆధార్ప్డని ష్ోా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణమును ఉత్ాాద ంచుము 
13. Derive Schrodinger’s time-dependent wave equation? 

      కమలం మీద్ ఆధార్ప్డడ  ష్ోా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణమును ఉత్ాాద ంచుము. 
14. State the postulates of quantum mechanics and explain the physical significance of a wave   

      function?  



      కమవంటమ్ య ంత్రాక్ శమస్తయీ ఉప్పమద్నలు వ్మాయండి. తర్ంగ ప్మేాయం భౌత్రక్ అర్థ వివర్ణను త్ెలుాము.  
15. Explain the liquid drop model of nucleus. 

      క ంద్కా్ము యొక్క ద్వా బంద్ు నమూనాను వివర్ ంచుము 
16. Explain the shell model of nucleus. 

      క ంద్కా్ము యొక్క క్ర్ార్ నమూనాను వివర్ ంచుము 
17. Explain magic numbers? 

      మేజిక్ సంఖ్యలను వివర్ ంచుము. 
18. Explain mass defect and Binding Energy.   

      ద్వాయర్మశ్చలోప్ం మర్ యు బ్ంధన శకతత లను వివర్ ంప్ుము.   
19. Explain elementary particles and their classification 

      పమాధమిక్ క్ణాలు, వ్మటి వర్లకీ్ర్ణ ను  వివర్ ంచండి 
20. Explain Solid state detector 

      ఘనసితత్ర డిటెక్టర్గ ను  వివర్ ంప్ుము. 
21. Explain Classification of Nano materials  

      నానో ప్దార్దములు,వ్మటి వర్ల్క్ర్ణను  వివర్ ంచుము. 
22. Mention applications of Nano materials     

     .నానో ప్దార్దములు యొక్క యొక్క అనువర్తనాలు త్ెలుాము 
23. Write properties of Nano materials. 

      నానో ప్దార్దములు యొక్క ధర్మాలు వ్మాయుము  
24. Explain Phase velocity and Group velocity.          
      ద్శమ వే్గము మర్ యు సమూహ వ్ేగములను వివర్ ంచుము 
26. Write short note on “Meissner Effect” and “Zero resistance”.   

      “మిసనర్గ ఫలితం” మర్ యు “శూనయ నిర్ోధం” లను గూర్ ి లఘటీక్ వ్మాయుము. 
27. Explain Type I and Type II superconductors. 

       మొద్టి ర్క్ం మర్ యు రె్ండవ ర్ర్క్ం ఆత్ర వ్మహకమలను వివర్ ంచండ.ి 
 28. What is superconductivity? Write the applications of superconductivity. 

      ఆత్ర వ్మహక్తవం అనగమనేమి?  ఆత్ర వ్మహక్తవం యొక్క అనువర్తనాలు వ్మాయండ ి

29. What is superconductivity? Mention the properties of superconductivity. 

     ఆత్ర వ్మహక్తవం అనగమనేమి?  ఆత్ర వ్మహక్తవం యొక్క ధర్మాలు వ్మాయుము. 
30. Explain Meissner effect and Isotope effect.  

     “మిసనర్గ ఫలితం” మర్ యు “ఐసో టోప్ ఫలితం” లను వివర్ ంచండ.ి 
31. Explain the nano wire and quantum well. 

      నానో తీగ మర్ యు కమవంటం బ్ావి గూర్ ి వివర్ ంప్ుము. 
32. In Geiger-Muller counter, explain the phenomenon of Quenching.   



  గెైగర్గ ములీర్గ గణక్ములో శమింప్చేయుట అనే ప్కాతయిను వివర్ ంచండి.   

Essay Questions (10 Marks Questions) 

1. Write briefly about the various quantum  numbers associated with vector atom model. 

      సద శ ప్ర్మ ణు నమూనాక్ు  అనుసంధానమ ైన కమవంటమ్   సంఖ్యలను  వివర్ ంప్ుము. 
2. Explain the various quantum numbers associated vector atom model and Explain L-S and J-J  

    coupling schemes. 

    సద శ ప్ర్మ ణు నమూనాక్ు అనుసంధానమ ైన కమవంటమ్ సంఖ్యలను వివర్ ంప్ుము మర్ యు L-S  

   మర్ యు J-J సంధానములను వివర్ ంచుము. 
3. Describe the concepts of vector atom model and explain the various quantum numbers    

    associated with it. 

    సద శ ప్ర్మ ణు నమూనాలోని భావనలు  వ్మాసి , దాని అనుసంధానమ ైన కమవంటమ్   సంఖ్యలను    
    వివర్ ంప్ుము. 
4. Write about Stern-Gerlach experiment to verify the space quantization and spin of electron. 

     త్రాధ శమత్ాాక్ కమవంటీక్ర్ణం మర్ యు  ఏలకమటా న్ ఆతాభ్ామనం ను ర్ుజువుచెయు స టర్గన-గెర్మీ క్ ప్యాొగం గుర్ ి    

     వ్మాయుము. 
5. What is Raman Effect? Describe an experimental set up to study Raman Effect. What are its   
    applications. 

    ర్మమన్ ఫలితము అనగమ నేమి? ర్మమన్ ఫలితమును అధయయనము చేయుటక్ు గల ప్యాోగమును    
    వర్ ణంప్ుము. ర్మమన్ ఫలితము యొక్క అనువర్తనాలు వ్మాయండి? 

6. What is Raman Effect? What are the important characteristics of Raman Effect? Describe the     

     experimental arrangement to study the Raman Effect. 

     ర్మమన్ ఫలితము అనగమ నేమి? ర్మమన్ ఫలితము నంద్లి ముఖ్యమ ైన అభిలక్షణాలను త్ెలుాము. ర్మమన్    

     ఫలితమును అధయయనము చేయుటక్ు గల ప్యాోగమును వర్ ణంప్ుము.  
7. Explain de-Broglie hypothesis for matter waves. Derive expression for de-Broglie wavelength. 

     ద్వాయ తర్ంగమలక్ు డీ బ్ాాగలీ ప్ర్ క్లానను వివర్ ంచండి. డీ బ్ాాగలీ తర్ంగ దెైర్యీమునక్ు సమ సమును     
     ర్మబ్టటట ము 
8. Write about properties of matter waves. Derive expression for de-Broglie wavelength.  

    ద్వాయతర్ంగమల ధర్మాలు వ్మాసి, డీ బ్ాాగలీ తర్ంగ దెైర్యీమునక్ు సమ సము ర్మబ్టటట ము.   
9. Describe the Davisson and Germer experiment on electron diffraction. Discuss the result of     

    the experiment. 

   ఎలకమటా న్ వివర్తనముప ై డేవిసన్ మర్ యు గర్ార్గ లు చేసిన ప్యాోగమును వివర్ ంచుము.  ప్యాోగ    

      ఫలితములను చర్ ించుము. 
10. State and Explain Heisenberg’s uncertainty principle for (a) position and momentum (b)    

      energy and time. 



      (a) ద్వాయవ్ేగం మర్ యు సమథ నము (b) కమలము మర్ యు శకతత సంబ్ంధ ంచిన ఐజెన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ    
      నియమమును వ్మాసి వివర్ ంచుము 
11. Describe Schrodinger time independent equation for matter waves and explain the physical    

      significance of a wave function? 

      కమలంప  ైఆధార్ప్డని ష్ో ా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణమును ఉత్ాాద ంచుము.  తర్ంగ ప్మేాయం భౌత్రక్ అర్థ    
      వివర్ణను త్ెలుాము.  
12. What are postulates of quantum mechanics? What is physical significance of wave function?    

      Derive time-dependent Schrodinger’s wave equation. 

      కమవంటం య ంత్రాక్ శమసత  ీఉప్ ప్తా్రపమద్నలు వ్మాసి, తర్ంగ ప్మేాయ పమాముఖ్యత వ్మాయుము.  కమలం మీద్    

      ఆధార్ప్డడ  ష్ోా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణము ఉత్ాాద ంచుము. 
13. State the postulates of wave mechanics. Calculate the energy of a particle in one dimensional   

      box using Schrodinger’s equation 

      తర్ంగ య ంత్రాక్ శమసత  ీప్ాత్రపమద్నలు వ్మాయుము.  ష్ోా డింగర్గ తర్ంగ సమీక్ర్ణానిన ఉప్యోగ ంచి ఏక్    

      మితీయ శక్ా క్ూప్ములోని క్ణం యొక్క శకతతకత సమీక్ర్ణానిన ర్మబ్టటట ము. 
14. Explain the basic properties of the atomic nucleus. 

      ప్ర్మ ణు క ంద్కా్ము యొక్కపమాధమిక్ ధర్మాలను వివర్ ంచుము. 
15. Explain Liquid drop model and Shell model of the nucleus 

      క ంద్కా్ం యొక్క   ద్వా బంద్ు నమూనా మర్ యు ష ల్ నమూనాను వివర్ ంచుము. 
16. Discuss liquid drop model in detail. Write its drawbacks. 

     ద్వా బంద్ు నమూనాను వివర్ంగమ చర్ ించుము. దాని యొక్క ప్ర్ మితులను  వ్మాయుము. 
17. Explain magic numbers using nuclear shell model. 

     క ంద్ాక్ క్ర్ార్ నమూనాను ఉప్యోగ ంచి మేజిక్ సంఖ్యలను వివర్ ంచండి  
18. What Zeeman effect? Deduce an expression for Zeeman separation. 

       జీమ న్ ఫలితం అనగమ నేమి? జీమ న్ విసమథ ప్మునక్ు సమీక్ర్ణం ర్మబ్టటట ము. 
19. What is Nano dot?  Explain the construction of Quantum Nano structures. 

       కమవంటం నానో బంద్ువు అంట ేఏమిటి?  కమవంటం నానో నిర్మాణాలను ర్ూప ంద ంచుటక్ు వివర్ ంచండ.ి   

20. Explain the construction and working of Wilson’s Cloud Chamber with a neat diagram. 

      చక్కని ప్టంత్ో విలసన్ మేఘ పేటిక్ నిర్మాణం, ప్నిచేయు విధానం వివర్ ంప్ుము. 
21. State and explain Heisenberg’s uncertainty principle. Explain how it can be verified by 

Gamma ray microscope. 

 హ ైసన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ నియమ నిన నిర్వచించి వివర్ ంచుము.  గమమ  కతర్ణ సూక్షాద్ర్ ిని    

   సహాయముత్ో దానిని ఏవిధంగమ నిర్ూపించవచుి.   

22. What is Superconductivity? Mention the basic experimental facts of   Superconducting    

      materials? 



      అత్రవ్మహక్తవము అనగమనేమి? అత్రవ్మహక్తవమునక్ు సంబ్ంధ ంచిన పమాధమిక్  ప్యాోగ వివర్మలు   
      త్ెలుప్ుము. 
23. What is super conductivity? Explain Meissner effect. Mention the properties of super     
     conductivity. 

      అత్ర వ్మహక్తవంఅనగమనేమిమ ైసనర్గ ఫలితంను వివర్ ంప్ుము. అత్రవ్మహకమల ధర్మాలను  త్ెలుప్ుము. 
24. Write an essay on Type I and Type II superconductors. Write the applications of          
       Superconductors. 

      మొద్టి ర్క్ం మర్ యు రె్ండవ ర్క్ం ఆత్ర వ్మహకమలు గుర్ ంచి వ్మయసం వ్మాయుము. అత్రవ్మహకమల    
      అనువర్తనాలు వ్మాయండి 
25. What is superconductivity? What are type-I and type-II superconductors? Explain. 

       ఆత్ర వ్మహక్తవం అనగమనేమి?  మొద్టి ర్క్ం మర్ యు రె్ండవ ర్క్ం ఆత్ర వ్మహకమలు అనగమనేమి?     
       వివర్ ంచండి 
26. What is Zeeman effect? Describe the experimental arrangement for the  study of Zeeman effect. 

        జీమ న్ ఫలితము అనగమ నేమి ? జీమ న్ ఫలితమును ప్యాోగమతాక్ంగమ వివర్ ంచండి.   
27. What is Superconductivity? Mention the basic experimental facts of Superconducting materials? 

  అత్రవ్మహక్తవము అనగమనేమి? అత్రవ్మహక్తవమునక్ు సంబ్ంధ ంచిన పమాధమిక్ ప్ాయోగ వివర్మలు   
       త్ెలుప్ుము. 
28. Explain the basic properties of nucleus. 

 క ంద్కా్ము యొక్క ముఖ్య లక్షణాలను వివర్ ంప్ుము 
29. State and explain Heisenberg’s uncertainty principle. Explain the consequence of uncertainty 

principle with regard to Gamma ray microscope. 

 హ ైసన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ నియమ నిన వ్మాసి వివర్ ంచుము.  అనిశ్చితతవ నియమము యొక్క 

ప్ర్యవసమనమును గమమ  కతర్ణ సూక్షాద్ర్ ిని విషయములలో వివర్ ంచుము.   
30. State and explain Heisenberg’s uncertainty principle. Explain the consequences of uncertainty 

principle with regard to diffraction by a single slit and Gamma ray microscope. 

 హ ైసన్ బ్ర్్గ అనిశ్చితతవ నియమ నిన వ్మాసి వివర్ ంచుము.  అనిశ్చితతవ నియమము యొక్క 

ప్ర్యవసమనాలను ఏక్ చీలిక్ వద్ద  వివర్తనము మర్ యు గమమ  కతర్ణ సూక్షాద్ర్ ిని విషయములలో 
వివర్ ంచుము.   

31. Explain the construction and working of Wilson’s Cloud Chamber with a neat diagram. 

  చక్కని ప్టంత్ో విలసన్ మేఘ పేటిక్ నిర్మాణం, ప్నిచేయు విధానం వివర్ ంప్ుము. 
32. Describe the construction and working of G M counter? 

      G M  గణక్ం ను వర్ ణంచి, ప్నిచేయు విధానమును త్ెలుప్ుము 
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SEMESTER – IV   PAPER – V 

II B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

MODERN PHYSICS 

UNIT-I :  

1. Atomic and Molecular Physics : ( 12 hrs)  

Vector atom model and Stern-Gerlach experiment, Quantum numbers associated with it, Angular 

momentum of the atom, Coupling schemes, Spectral terms and spectral notations, Selection 

rules, Intensity rules, Fine structure of Sodium D-lines, Zeeman effect, Experimental 

arrangement to study Zeeman effect; Raman effect, Characteristics of Raman effect, 

Experimental arrangement to study Raman effect, Quantum theory of Raman effect, 

Applications of Raman effect.  

UNIT-II:  

2. Matter waves & Uncertainty Principle: (12 hrs)  

Matter waves, de Broglie’s hypothesis, Wave length of matter waves, Properties of matter 

waves, Davisson and Germer’s experiment, Phase and group velocities (Qualitative treatment), 

Heisenberg’s uncertainty principle for position and momentum& energy and time, Illustration of 

uncertainty principle using diffraction of beam of electrons (Diffraction by a single slit) and 

photons (Gamma ray microscope), Bohr’s principle of complementarity.  

UNIT-III:  

3. Quantum (Wave) Mechanics: (12 hrs)  

Basic postulates of quantum mechanics, Schrodinger time independent and time dependent wave 

equations-Derivations, Physical interpretation of wave function, Eigen functions, Eigen values, 

Application of Schrodinger wave equation to (i) one dimensional potential box of infinite height 

(Infinite Potential Well) and (ii) one dimensional harmonic oscillator  

UNIT-IV:  

4. Nuclear Physics : ( 12 hrs)  

Nuclear Structure: General Properties of Nuclei, Mass defect, Binding energy; Nuclear forces: 

Characteristics of nuclear forces- Yukawa’s meson theory; Nuclear Models: Liquid drop 

model, The Shell model, Magic numbers; Nuclear Radiation detectors: G.M. Counter, Cloud 

chamber, Solid State detector; Elementary Particles: Elementary Particles and their 

classification.  

UNIT-V:  

5. Nano materials :( 7hrs)  

Nanomaterials – Introduction, Electron confinement, Size effect, Surface to volume ratio, 

Classification of nano materials– (0D, 1D, 2D); Quantum dots, Nano wires, Fullerene, CNT, 

Graphene (Mention of structures and properties), Distinct properties of nano materials (Mention-

mechanical, optical, electrical, and magnetic properties); Mention of applications of nano 



materials: (Fuel cells, Phosphors for HD TV, Next Generation Computer chips, elimination of 

pollutants, sensors)  

6. Superconductivity: (5 hrs)  

Introduction to Superconductivity, Experimental results-critical temperature, critical magnetic 

field, Meissner effect , Isotope effect, Type I and Type II superconductors, BCS theory 

(elementary ideas only), Applications of superconductors. 

(NOTE: 1. Topics in Bold letters are added topics. 

  2. Problems should be solved at the end of every chapter of all units)  

 

REFERENCE BOOKS:  
BSc Physics, Vol.4, Telugu Akademy, Hyderabad  

Atomic Physics by J.B. Rajam; S.Chand& Co.,  

Modern Physics by R. Murugeshan and Kiruthiga Siva Prasath. S. Chand & Co.  

Concepts of Modern Physics by Arthur Beiser. Tata McGraw-Hill Edition.  

Nuclear Physics, D.C.Tayal, Himalaya Publishing House.  

S.K. Kulkarni, Nanotechnology: Principles & Practices (Capital Publ.Co.)  

K.K.Chattopadhyay&A.N.Banerjee, Introd.to Nanoscience and Technology(PHI   

       LearningPriv.Limited).  

Nano materials, A K Bandopadhyay. New Age International Pvt Ltd (2007)  

Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, BS Murthy, P Shankar, Baldev Raj,BB Rath and   

       J Murday-Universities Press-IIM 

BLUE PRINT 

SEMESTER – 1V      PAPER V 

MODERN PHYSICS 
Chapter / Unit Section A  

(5 marks) 
Section – B  

 (10 marks) 
Section – C 

(10 marks) 
UNIT-I:  

1. 1. Atomic and Molecular Physics: 

 

1+1 (Problem) 1 1 
Unit-II:  

2. Matter waves &Uncertainty Principle: 
1+1 (Problem) 

 1 1 
UNIT-III:  

3. Quantum (Wave) Mechanics 1 1 1 
Unit-IV:  

4. Nuclear Physics 1+1 (Problem) 1 1 
Unit-V:  

5. Nano materials 

6. Superconductivity 
1 1 1 

 



                         SRI Y.N.COLLEGE (AUTONOMOUS)-NARSAPUR 

  (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 
                           Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                                 Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

                       III B.Sc DEGREE EXAMINATIONS 
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              For 2019-2022 Batch (w.e.f. 2017-18) 

                 SEMESTER V    PAPER – V 

ELECTRICITY, MAGNETISM AND ELECTRONICS 

 
TIME: 3Hrs                                                                                                        Max. Marks: 75 

SECTION-A 

 

Answer any FIVE questions                                                                                         5x5=25M 

1. Derive the relation among D, E and P. 

D, E, P  ల మధ్య సంబంధ్ము రాబట్టు ము.  
2. Derive expression for the potential due to a point charge. 

ఒక బందు ఆవేశము వలన ఏర్పడిన  పొ ట్ని్షయల్ కు సమీకర్ణం రాబట్టు ము 
3. Explain Hall Effect?  

హాల్ ప్రభావము వివర ంచుము 
4. Derive an expression for the self inductance of a long solenoid. 

ఒక పొ డవయిన సో లినాయిడ్ సవయం ప్రరర్కత్వమునకు    సమాసము ఉత్ాపద ంచుము.. 
5. Write the integral and differential forms of Maxwell’s equations. 

మాక్స్ వెల్  సమీకర్ణము యొకక అవకలన ర్ూపాలు మర యు సమకలన ర్ూపాలు వరా యండి 
6. Calculate the resonant frequency of an LCR parallel resonant circuit with L = 0.5H, C = 40 μF 

and R = 100 -Ohm 

 L=0.5H, C =40 μF మర యు R = 100 ఓములు గల LCR సమాంత్ర్ అనువాద వలయము 

యొకక అనువాద పౌనః ప్ునయము గణ ంచుము  
7. In a transistor base current and emitter current are 0.08 m A and 9.6 m A calculate collector   

 current  α and β. 

 ట్రా న్ష్సుర్ ఆధార్, ఉదాా ర్ ప్రవాహములు వర్ుసగా 0.08 m A and 9.6 m A అయిత్ే సరకర్ణ    
ప్రవాహమునకు α మర యు β కనుగొనుము.   

8. Convert following Binary to Decimal. 

 క్రంద  ద వసంకాయ మనము నుండ ిధ్సాంస మానములోక్ మార్ుుము  
(i) (10100)2                  (ii) (11001)2 

 

 



Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO questions 
from each section.  Each question carries 10 marks.                                         5 x 10 = 50 M 

SECTION-B 

  9. State and prove Gauss’s law. 

      సతి ర్ విదుయత్ లో గాస్ న్షయమాన్షి న్షర్వచంచ న్షర్ూప్తంచుము
10. Derive an expression for potential due to charged spherical shell. 

       విదుయత్ పొ ట్ని్షయల్  ను న్షర్వచంచ, విదుయదావేసతత్ కర్పర్ము వలన విదుయత్ పొ ట్ని్షయల్ కు    
      సమీకర్ణము రాబట్టు ము 
11. Explain the boundary conditions at the dielectric surface. 

 రోదన సర హదుు  వదు  సర హదుు   షర్త్ులను వివర ంచుము. 
12. State and explain Biot -Savart’s law. Derive an expression for the magic induction               

       at a point on the axis of a current carrying solenoid. 

     బయట్ – సవరాట్ న్షయమాన్షి న్షర్వచంచుము  సో లినయిడ్ వలన ఏర్పడే అయసాకంత్ క్షేత్ర 
ప్రరర్ణకు సమీకర్ణము రాభాట్టు ము 

13. Describe the construction and working of a transformer. Explain its energy losses. 

 ట్రా నా్ార్మర్ యొకక న్షరామణమును మర యు ప్న్షచేయువిధానమును వివర ంచుము. దాన్ష శకతి క్షీణత్  
గుర ంచ వివర ంచుము.

SECTION-C 

14.  Describe the behavior of series LCR circuit when an alternating voltage is applied   

       to it. Explain the condition for resonance. 

 ఏకంత్ర్ విదుయత్ ప్రవహిసుి ని L-C-R  శ్రరణ  వలయము యొకక సతదాు ంత్ాన్షి వరా యండి      
  మర యు అనునాద న్షభంధ్నలను వివర ంచండి 

 15. Explain the production of electromagnetic waves in Hertz method.
      హెర్జ్ ప్దుతిలో విదుయదయసాకంత్ త్ర్ంగాల ఉత్పతిిన్ష వివర ంచుము.
16. What is transistor? Explain the working of PNP and NPN Transistor. 

 ట్రా న్ష్సుర్ అనగానేమి? P N P మర యు N P N ట్రా న్ష్స్ ట్ర్ుు  ప్న్ష చేయు విధానాన్షి వివర ంప్ుము
17. Explain the functioning of a Half Adder and a Full Adder along with respective truth   tables. 

అర్ధ సంకలన్ష మర యు ప్ూర్ణ సంకలన్ష వలయాలు , సత్య ప్ట్టుకలు వరా సత ప్న్ష చయేు విధానమును  
చర ుంచుము. 

18. State and prove DeMorgan’s laws. Realize AND, OR and NOT gates from NAND logic. 

డిమోరాా న్ సతదాు ంత్ములను వరా సత న్షర్ూప్తంచుము NAND త్ర్కము నుంచ AND , OR  మర యు 
NOT  దావర్ములను  రాభాట్టు ము.  
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                                                                                                                  Total Hours: 45 

UNIT-I (9 hrs) 

1. Electric field intensity and potential:   

Gauss’s law statement and its proof- Electric field intensity due to (1) Uniformly charged 

sphere and (2) an infinite conducting sheet of charge.  Electrical potential – equi potential 

surfaces- potential due to i) a point charge, ii) charged spherical shell .   

2.    Dielectrics: 

 Electric dipole moment and molecular polarizability- Electric displacement D, electric 

polarization P –relation between D, E and P- Dielectric constant and susceptibility. 

Boundary conditions at the dielectric surface. 

 

UNIT-II (9 hrs) 

3.    Electric and magnetic fields 

Biot-Savart’s law, explanation and calculation of B due to long straight wire, a circular 

current loop and solenoid – Hall effect – determination of Hall coefficient and applications. 

4.    Electromagnetic induction 

Faraday’s law-Lenz’s law- Self and mutual inductance, coefficient of coupling, calculation 

of self inductance of a long solenoid, energy stored in magnetic field. Transformer - energy 

losses - efficiency. 

 

UNIT-III (9 hrs) 

5.    Alternating currents and electromagnetic waves  

Alternating current - Relation between current and voltage in LR and CR circuits, vector 

diagrams, LCR series and parallel resonant circuit, Q –factor, power in ac circuits. 

6.   Maxwell’s equations  

Idea of displacement current - Maxwell’s equations (integral and differential forms) (no 

derivation), Maxwell’s wave equation (with derivation). Pointing theorem (statement), 

production of electromagnetic waves (Hertz experiment). 

 

UNIT-IV (9 hrs) 

7.    Basic electronics:        

PN junction diode, Zener diode, I-V characteristics, PNP and NPN transistors, CB, CE and 

CC configurations – Relation between,  and  - transistor (CE) characteristics, Transistor 

as an amplifier.  

 

 

 



UNIT-V: (9 hrs) 

8.    Digital electronics        

Number systems - Conversion of binary to decimal system and vice versa. Binary  

subtraction ( 2’s complement methods).Laws of Boolean algebra - De Morgan’s laws-

statement and proof, Basic logic gates, NAND and NOR as universal gates, exclusive-OR 

gate, Half adder and Full adder. 

 

(NOTE: Problems should be solved at the end of every chapter of all units)  

 

 

Reference Books: 

   
1. Modern Physics by R. Murugeshan and Kiruthiga Siva Prasath – S. Chand & Co. for semi 

conductor & Digital Principles) 

2. Fundamentals of Physics- Halliday/Resnick/Walker - Wiley India Edition 2007. 

3. Berkeley Physics Course – Vol. II - Electricity and Magnetism – Edward M Purcell –The 

McGraw-Hill Companies.  

4. Electricity and Magnetism – D.N. Vasudeva. S. Chand & Co. 

5. Electronic devices and circuits – Millman and Halkias. Mc.Graw-Hill Education.  

6. Electricity and Magnetism Brijlal and Subramanyam. Ratan Prakashan Mandir. 

7. Digital Principles and Applications by  A.P. Malvino and D.P. Leach.  McGraw Hill Education. 

8. Unified Physics Vol.3 – S.L. Gupta and Sanjeev Gupta – Jai Prakasah Nath & Co-Meerut. 

 

BLUE PRINT 

SEMESTER –V    PAPER V 

ELECTRICITY, MAGNETISM AND ELECTRONICS 
 

Chapter / Unit 5 marks 10 marks 

UNIT – I   

1. Electric field intensity and 

potential  

Section – A 

 

1 
 

 

 

 

Section - B 

2 

2.Dielectrics 1 1 

UNIT – II  

3.Electric and magnetic fields  1 1 

4.Electromagnetic induction 1 1 

UNIT – III   

5.Alternating currents and 

electromagnetic waves   

1 (Problem) 

Section -C 

1 

6.Maxwell’s equations 1 1 

UNIT – IV  

7.Basic electronics: 
1 (Problem) 1 

UNIT –V   

8.Digital electronics 
1 (Problem) 2 

 



            SRI Y.N.COLLEGE(AUTONOMOUS)-NARSAPUR 
        (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 

       Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

           Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

            III B.Sc DEGREE EXAMINATIONS 

    PHYSICS  MODEL QUESTION PAPER 

           For 2019-2022 Batch (w.e.f. 2017-18) 

              SEMESTER V    PAPER – VI 

                       MODERN PHYSICS 
TIME: 3Hrs                                                                                                        Max. Marks: 75 

SECTION-A 

 

Answer any FIVE questions                                                                              5x5=25M 

                                                                                  

1. Explain L-S coupling and J-J coupling. 

L-S సమ్మేళనము మరియు J-J  సమ్మేళనములను గూరిి వ్రా యుము.  

2. Explain Basic Postulates of Quantum Mechanics. 

కరవాంటమ్ సిద్ధ ాంతాం యెక్క ప్ాతిపరదనలను వివరిాంచాండి  
3. Explain the Eigen functions and Eigen values.                                       

ఐగెన్ ప్ామ్మయము, ఐగెన్ విలువలను వివరిాంచుము. 
4. Explain Geiger-Nuttal law.   

గైెగర్ నటటల్ నియమమును వివరిాంప్ుము. 
5. A Sample is excited with a light of wavelength 4358 A

o
. Raman lines are observed at 

4447 A
0
. Calculate the Raman shift in cm

-1
. 

ఒక్ నమూన్ 4358 A
0
 తరాంగ ధ ైరయ్ాం క్ల కరాంతితో ఉతతేజప్రచటమ్ ైనది.  రరమన్ రేఖను 4447 A

0
 

వదద  గమనిాంచడమ్ ైనది.  అయతత రరమన్ అాంతరరనిి స ాం.మీ-1
. లలో క్నుగొనుము. 

6. Calculate the de-Broglie wave length associated with a proton moving with a velocity 

of 2200m/sec. (h=6.625x10
-34

J-S,m=1.6 x 10
-27

kg) 

2200m/sec వ్ేగాంతో చలిసుే ని పరా టాన్ యొక్క డిబ్రా గలీ తరాంగద ైరయ్మును లెక్కాంచుము                   
(h=6.625x10

-34
J-S, m=1.6 x 10

-27
kg) 

7. A neutron breaks into a proton and an electron. Calculate the mass defect in the 

reaction. (mp=1.6725x10
-27

Kg, me =9x10
-31

kg,  mn=1.6747x10
-27

Kg) 

ఒక్ కేాందాక్  చరయలో ఒక్  నయయటాా న్,  పరా టాన్ మరియు ఎలకరటా నుగర విడిపర యాంది . ఈ చరయలో 
దావయరరశి లోప్ాం లెక్కాంచుము (mp=1.6725X 10

-27
Kg, me =9x10

-31
kg, mn=1.6747x10

-27
Kg) 

8. X-rays of wave length 1.54A
o
are diffracted by a crystal. The incident angle 11

0
, what 

is the lattice space distance.   

                సపటిక్ాం వలన తరాంగద ైరయ్ాం 1.54A
o
 క్లిగిన X -క్రణ్లు వివరేనాం చ ాందినది. ప్తనకోణాం 11

0
 , 

                జాలక్ అాంతరమును క్నుగొనుము . 



 

            Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO                             

            questions from each section.  Each question carries 10 marks.               5 x 10 = 50 M 

 

SECTION-B 

 

9. Describe stern and Gerlach experiment. What is its importance? 

స టర్ -ిగెరరీ క్ ప్ాయోగమును వివరిాంప్ుము. ఆ ప్ాయోగ పరాముఖయత ఏమిటి    
10. What is Raman Effect? Explain it experimentally. 

రరమన్ ఫలితము అనగరనేమి. ద్నిని ప్ాయోగ ప్ూరవక్ాంగర వివరిాంచాండి  
11. Explain De-Broglie hypothesis for matter waves. Derive an expression for De-Broglie 

wave length. 

దావయ తరాంగరల గురిాంచి డిబ్ాా గలీ ప్రిక్లపన వివరిాంచాండి.  డిబ్ాా గలీ తరాంగద ైరర్యనిక్ సమీక్రణాం 

ఉత్పదిాంచుము.   
12. Explain Devisson and Germer experiment for detection of matter waves. 

దావయ తరాంగరలను శోధిాంచుటక్ు  డతవిసన్ మరియు గెరేర్  ప్ాయోగరనిి వివరిాంచుము. 
13. Derive Schrödinger’s time independent wave equation. 

కరలాంప ై ఆధ్రప్డని ష్రా డిాంగర్ తరాంగ సమీక్రణమును ఉత్పదిాంచుము.   

SECTION – C 

 

14. Obtain an expression for the energy of a particle in one dimensional potential well. 

ఏక్మితీయ శక్ే క్ూప్ములోని క్ణము యొక్క శకే్క్ సమీక్రణ్నిి రరబ్టటట ము.   
15. Explain magic numbers using nuclear shell model. 

కేాందాక్ క్రపర నమూన్ను ఉప్యోగిాంచి మ్మజిక్ సాంఖయలను వివరిాంచాండి  
16. Explain Gamow’s theory of α –decay. 

-క్ణ  కీ్షణతక్ు గరమో సిద్ధ ాంతమును వివరిాంప్ుము.   
17. Describe Laue method for the study of crystal structure. 

సపటిక్ నిరరేణమునక్ు సాంబ్ాంధిాంచిన లావ్ే ప్ాయోగరనిి వరిణాంచాండి.   
18. What is super conductivity? Explain Meissner effect. Mention the properties of super 

conductivity. 

           అతి వ్రహక్తవాం అనగరనేమి  మ్ ైసిర్ ఫలితాంను వివరిాంప్ుము . అతివ్రహకరల ధరరేలను                
           త లుప్ుము 



                      SRI Y.N.COLLEGE (AUTONOMOUS)-NARSAPUR 

                        (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 
                        Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                                   Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

                              For 2019-2022    Batch (w.e.f. 2017-2018) 

SEMESTER –V    PAPER – VI 

III B.Sc: PHYSICS SYLLABUS        
   MODERN PHYSICS 

                                                                                                            

                                                                                                                  Total Hours: 45 

 

UNIT-I (9 hrs) 

1.    Atomic and molecular physics        

Introduction –Drawbacks of Bohr’s atomic model. Vector atom model and Stern-Gerlach 

experiment - quantum numbers associated with it.  L-S and j- j coupling schemes. Zeeman 

effect (Definition only) -Raman effect, hypothesis, Stokes and Anti Stokes lines. Quantum 

theory of Raman effect. Experimental arrangement –Applications of Raman effect. 

 

UNIT-II (9 hrs) 

2.    Matter waves & Uncertainty Principle      

Matter waves, de Broglie’s hypothesis - wavelength of matter waves, Properties of matter 

waves - Davisson and Germer experiment – Heisenberg’s uncertainty principle for position 

and momentum (x and p) & Energy and time (E and t). 

 

UNIT-III (9 hrs) 

3.   Quantum (wave) mechanics 

Basic postulates of quantum mechanics-Schrodinger time independent and time dependent 

wave equations-derivations. Physical interpretation of wave function. Eigen functions, Eigen 

values. Application of Schrodinger wave equation to particle in one dimensional infinite box. 

 

UNIT-IV(9 hrs) 

4.   General Properties of Nuclei 

Basic ideas of nucleus -size, mass, charge density (matter energy), binding energy, magnetic 

moment, electric moments. Liquid drop model and Shell model (qualitative aspects only) - 

Magic numbers. 

 

5.   Radioactivity decay 

Alpha decay: basics of α-decay processes. Theory of α-decay, Gamow’s theory, Geiger 

Nuttal law. β-decay, Energy kinematics for β-decay, positron emission, electron capture, 

neutrino hypothesis.  

 

UNIT-V (9 hrs) 

6.   Crystal Structure 

Amorphous and crystalline materials, unit cell, Miller indices, reciprocal lattice, types of 

lattices, diffraction of X-rays by crystals, Bragg’s law,  experimental techniques, Laue’s 

method. 



 

7.   Superconductivity 

      Introduction - experimental facts, critical temperature - critical field - Meissner effect –     

      Isotope effect - Type I and type II superconductors - applications of superconductors. 

 

(NOTE:  Problems should be solved at the end of every chapter of all units)  

 

 

 

Reference Books: 

1. Modern Physics by G. Aruldhas & P. Rajagopal. Eastern Economy Edition.  

2. Concepts of Modern Physics by Arthur Beiser. Tata McGraw-Hill Edition.  

3. Modern Physics by R. Murugeshan and Kiruthiga Siva Prasath. S. Chand & Co. 

4. Nuclear Physics by D.C. Tayal, Himalaya Publishing House.  

5. Molecular Structure and Spectroscopy by G. Aruldhas. Prentice Hall of India, New Delhi.  

6. Spectroscopy –Atomic and Molecular by Gurdeep R Chatwal and Shyam Anand – Himalaya 

Publishing House. 

7. Third Year Physics - Telugu Academy.  

8. Elements of Solid State Physics by J.P. Srivastava.  (for chapter on nanomaterials)-Prentice-

hall of India Pvt. Ltd. 

 

BLUE PRINT 

SEMESTER – V      PAPER VI  

MODERN PHYSICS 

 

Chapter / Unit  5 marks 10 marks 

UNIT – I  Atomic and 

molecular physics 

Section – A 

1+1 (Problem) 

Section - B 

2 

UNIT – II Matter waves 

&Uncertainty Principle 
1 (Problem) 2 

UNIT – III  Quantum (wave) 

mechanics 
1 1 

UNIT – III Quantum (wave) 

mechanics 
1 

Section -C 

1 

UNIT –IV  General 

Properties of Nuclei &  

Radioactivity decay 

1+1 (Problem) 2 

UNIT – V  Crystal Structure 

&  Superconductivity 
1 (Problem) 2 

 

Highlight
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                     SRI Y.N.COLLEGE (AUTONOMOUS)-NARSAPUR 

                       (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 

                       Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 
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                         For 2019-2022 Batch (w.e.f. 2017-2018) 

     SEMESTER –VI   PAPER – VII 

         III B.Sc: PHYSICS SYLLABUS          

            RENEWABLE ENERGY 

No. of Hours per week: 03                                                                                  Total Lectures: 45 

 

UNIT-I (9 hrs) 

 

1. Introduction to Energy: Definition and units of energy, power, Forms of energy, Energy flow 

diagram to the earth. Role of energy in economic and social development. 

 2. Environmental Effects: Environmental degradation due to energy production and utilization, 

air and water pollution, depletion of ozone layer, global warming, biological damage due to 

environmental degradation.  

 

UNIT-II (9 hrs) 

 

3. Global Energy Scenario: Energy consumption in various sectors, energy resources, coal, oil, 

natural gas, nuclear and hydroelectric power. 
4. Indian Energy Scene: Energy resources available in India, urban and rural energy 

consumption, nuclear energy - promise and future, energy as a factor limiting growth, need for use 

of new and renewable energy sources.   

 

UNIT-III (9 hrs) 

 

5. Solar energy: Solar energy, Spectral distribution of radiation, solar water heating system, 

Applications, Solar cooker. Solar cell, Types of solar cells. 

 

6. Wind Energy: Introduction, Principle of wind energy conversion, and Components of wind 

turbines, Operation and characteristics of a wind turbine, Applications of wind energy. 

 

UNIT-IV (9 hrs) 

 

7. Ocean Energy: Introduction, Principle of ocean thermal energy conversion, Tidal power 

generation, Tidal energy technologies, Energy from waves. 

 

8. Hydrogen Energy: History of hydrogen energy-Hydrogen production methods-Electrolysis of 

water, uses of hydrogen as fuel. 



2 
 

UNIT-V (9 hrs) 

 

9. Bio-Energy 

Energy from biomass – Sources of biomass –Conversion of biomass into fuels – Energy through 

fermentation – Pyrolysis, gasification and combustion – Aerobic and anaerobic bio-conversion – 

Properties of biomass –Properties and characteristics of biogas. 

 

References: 

 

1. Solar Energy Principles, Thermal Collection &Storage, S.P. Sukhatme: Tata McGraw Hill Pub., 

New Delhi. 

2. Non-Conventional Energy Sources, G.D. Rai, New Delhi. 

3. Renewable Energy, power for a sustainable future, Godfrey Boyle, 2004, 

4. The Generation of electricity by wind, E.W. Golding. 

5. Hydrogen and Fuel Cells: A comprehensive guide, Rebecca Busby, Pennwell Corporation  

    (2005) 

6. Hydrogen and Fuel Cells: Emerging Technologies and Applications, B.Sorensen, Academic  

    Press (2012). 

7. Non-Conventional Energy Resources by B.H. Khan, Tata McGraw Hill Pub., 2009. 

8. Fundamentals of Renewable Energy Resources by G.N.Tiwari, M.K.Ghosal, Narosa Pub, 2007. 

     

Blue Print 
SEMESTER -- VI   PAPER VII  

 RENEWABLE ENERGY 

 

Module 

 

 

5  marks 

 

 

10 marks 

Marks 

allotted 

1. Introduction to Energy & 

Environmental Effects 

Section A 

2 

Section B 

2 30 

2. Global Energy Scenario & 

Indian Energy Scene 
2 2 30 

3. Solar energy & Wind Energy 
2 

1 

30 

Section C 

1 

4. Ocean Energy 1 2 25 

5. Bio-Energy 1 2 25 

Total 140 
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                             SRI Y.N.COLLEGE (AUTONOMOUS)-NARSAPUR 

                       (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 

                       Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                        Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

                         For 2019-2022 Batch (w.e.f. 2017-2018) 

     SEMESTER –VI   PAPER – VIII   (CE 1) 

         III B.Sc: PHYSICS SYLLABUS          

 SOLAR THERMAL AND PHOTOVOLTAIC ASPECTS 

 

No. of Hours per week: 03                                                                                Total Lectures: 45 

 

UNIT-I (9 hrs) 

 

1. Basics of Solar Radiation: Structure of Sun, Solar constant, Concept of Zenith angle and air 

mass, Definition of declination, hour angle, solar and surface azimuth angles; Direct, diffuse and 

total solar radiation, Solar constant measurement –pyrheliometer. 

 

2. Radiative Properties and Characteristics of Materials: Kirchoff’s law – Relation between 

absorptance, emittance and reflectance; Selective Surfaces - preparation and characterization, 

Types and applications; Anti-reflective coating. 

 

UNIT-II (9 hrs) 

 

3. Flat Plate Collectors (FPC) : Description of flat plate collector, Liquid heating type FPC, 

Energy balance equation, Definitions of collector efficiency, Evacuated tubular collectors.     

 

Unit-III (9 hrs) 

 

4. Solar photovoltaic (PV) cell: Physics of solar cell –Types of interfaces, homo, hetero and 

schottky interfaces, Photovoltaic Effect, Equivalent circuit of solar cell, Solar cell output 

parameters. 

 

UNIT-IV (9 hrs) 

 

5. Solar PV systems: Solar cell module assembly – Steps involved in the fabrication of solar 

module, I-V characteristics, Modules in series and parallel, Solar PV system and its components, 

PV array, inverter, battery and load.  

 

UNIT-V (9 hrs) 

 

6. Solar thermal applications: Solar hot water system (SHWS), Types of SHWS, Passive space 

heating and cooling concepts, Solar desalinator and drier, Solar thermal power generation. 

 

 

 

Highlight
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Reference Books: 

1.  Solar Energy Utilization, G. D. Rai, Khanna Publishers 

2.  Solar Energy- Fundamentals, design, modeling and applications, G.N. Tiwari, Narosa Pub.,    

     2005. 

3. Solar Energy-Principles of thermal energy collection & storage, S.P. Sukhatme, Tata           Mc-

Graw    Hill Publishers, 1999. 

4. Solar Photovoltaics- Fundamentals, technologies and applications, Chetan Singh Solanki, PHI 

Learning Pvt. Ltd.,  

5.  Science and Technology of Photovoltaics, P. Jayarama Reddy, BS Publications, 2004. 

 

 

 

 

Blue Print 

SEMESTER -- VI  PAPER  VIII (CE 1)  

 SOLAR THERMAL AND PHOTOVOLTAIC ASPECTS 

Module 
5  marks 10 marks Marks 

allotted 

1. Basics of Solar Radiation & 

Radioactive Properties and 

Characteristics of Materials 

Section A 

3 

Section B 

2 35 

2. Flat Plate Collectors (FPC) 1 2 25 

3. Solar photovoltaic (PV) cell 
1 

1 

25 

Section C 

1 

4. Solar PV systems 2 2 30 

5. Solar thermal applications 1 2 25 

Total 140 
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                           SRI Y.N.COLLEGE (AUTONOMOUS)-NARSAPUR 

                       (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 

                       Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                        Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

                         For 2019-2022 Batch (w.e.f. 2017-2018) 

     SEMESTER –VI   PAPER – VIII   (CE 2) 

         III B.Sc: PHYSICS SYLLABUS          

     WIND, HYDRO AND OCEAN ENERGIES 

 
No. of Hours per week: 03                                                                                 Total Lectures: 45 

 

UNIT-I (9hrs) 

 

1. Introduction: Wind generation, meteorology of wind, world distribution of wind, wind speed 

variation with height, wind speed statistics, Wind energy conversion principles; General 

introduction; Types and classification of WECS; Power, torque and speed characteristics. 

 

UNIT-II (9hrs) 

 

2. Wind Energy Conversion System: Aerodynamic design principles; Aerodynamic theories; 

axial momentum, blade element; Rotor characteristics; Maximum power coefficient. 

 

UNIT-III (9hrs) 

 

3. Wind Energy Application: Wind pumps: Performance analysis, design concept and testing; 

Principle of wind energy generation; Wind energy in India; Environmental Impacts of Wind farms. 

 

UNIT-IV (9hrs) 

 

4. Small Hydropower Systems: Overview of micro, mini and small hydro systems; Hydrology; 

Elements of pumps and turbine; Selection and design criteria of pumps and turbines; Site selection; 

Speed and voltage regulation. 

 

UNIT-V (9hrs) 

 

5. Ocean Thermal, Tidal and Wave Energy Systems: Ocean Thermal - Introduction, 

Technology process, working principle, Electricity generation methods from OTEC, Advantages 

and disadvantages, Applications of OTEC. 

 

6. Tidal Energy - Introduction, Origin and nature of tidal energy, Wave Energy – Introduction, 

Basics of wave motion, Power in waves, Wave energy conversion devices, Advantages and 

disadvantages, Applications of wave energy. 
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Reference Books: 

1. Dan Charis, Mick Sagrillo, LanWoofenden, “Power from the Wind, New Society Pub., 2009. 

2. Erich Hau, “Wind Turbines-Fundaments, Technologies, Applications, Economics”, 2ndEdition, 

Springer Verlag, Berlin Heidelberg, NY, 2006. 

3. Joshue Earnest, Tore Wizelius, Wind Power and Project Development, PHI Pub., 2011. 

4. T. Burton, D. Sharpe, N. Jenkins, E. Bossanyi, Wind Energy Handbook, John Wiley Pub.,  

    2001. 

5. Paul Gipe, “Wind Energy Basics”, Chelsea Green Publications, 1999. 

6. Khan, B.H., “Non-Conventional Energy Resources”, TMH, 2nd Edition, New Delhi, 2009. 

7. Tiwari, G.N., and Ghoshal, M.K, Renewable Energy Resources – Basic Principles and 

applications, Narosa Publishing House, 2007. 

 

 

BLUE PRINT 
SEMESTER -- VI   PAPER VIII (CE 2)  

WIND, HYDRO AND OCEAN ENERGIES 

Module 
5 marks 10 marks 

Marks allotted 

1. Introduction 

Section A 

2 

Section B 

2 
30 

2. Wind Energy Conversion System 1 2 
25 

3. Wind Energy Application 2 
1 

30 

Section C 

1 

4. Small Hydropower Systems 1 2 
25 

5. Ocean, Thermal, Tidal and Wave 

Energy Systems  &Tidal Energy 
2 2 

30 

Total 140 
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                           SRI Y.N.COLLEGE (AUTONOMOUS)-NARSAPUR 

                                (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 

                                Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                        Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 
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   SEMESTER –VI   PAPER – VIII   (CE 3) 

 III B.Sc: PHYSICS SYLLABUS   

  ENERGY STORAGE DEVICES 
No. of Hours per week: 03                                                                                 Total Lectures: 45 

 

UNIT-I (9 hr) 

 

1. Energy Storage: Need of energy storage; Different modes of energy storage, Flywheel storage, 

Electrical and magnetic energy storage: Capacitors, electromagnets; Chemical Energy storage: 

Thermo-chemical, photo-chemical, electro-chemical, Hydrogen for energy storage. 

 

UNIT-II (9 hrs) 

 

2. Electrochemical Energy Storage Systems: Batteries: Primary, Secondary, Lithium, Solid-state 

and molten solvent batteries; Lead acid batteries; Nickel Cadmium Batteries; Advanced Batteries. 

Role of carbon nano-tubes in electrodes. 

 

UNIT-III (9 hrs) 

 

3. Magnetic and Electric Energy Storage Systems: Superconducting Magnet Energy Storage 

(SMES) systems; Capacitor and battery: Comparison and application; Super capacitor:  

 

UNIT-IV (9 hrs) 

 

4. Fuel Cell: Fuel cell definition, difference between batteries and fuel cells, fuel cell components, 

principle and working of fuel cell, performance characteristics, efficiency. Advantages and 

disadvantages of fuel cell. 

 

UNIT-V (9 hrs) 

 

5. Types of Fuel Cells: Classification, Alkaline fuel cell, phosphoric acid fuel cell, molten 

carbonate fuel cell; solid oxide fuel cell, applications of fuel cells. 
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BLUE PRINT 
SEMESTER -- VI   PAPER VIII (CE 3)  

ENERGY STORAGE DEVICES 

Module 5  marks 
10 marks 

Marks allotted 

1. Energy Storage 

Section A 

2 

Section B 

2 30 

2.  Electrochemical Energy 

Storage Systems 
2 2 30 

3. Magnetic and Electric 

Energy Storage Systems 1 
1 

25 

Section C 

1 

4. Fuel Cell 2 2 30 

5. Types of Fuel Cells 1 2 25 

Total 140 
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Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

  For 2018-2021 Batch (w.e.f. 2017-2018) 

            III B.Sc: PHYSICS     SEMESTER –VI   PAPER – VII          

    RENEWABLE ENERGY 

Question Bank 

Five mark questions: 
1. Write a short note on various forms of energy. 

వివిధ శక్తి రూపాలను గూర్చి లఘు టీక వ్ాా యుము. 
2. Draw the energy flow diagram to the earth. 

భూమి మీదకు శక్తి ప్ావ్ాహ ప్టమును గీయుము 
3. Write a short note on air pollution. 

గాలి క్ాలుష్యము గూర్చి లఘు టీక వ్ాా యుము. 
4. Explain depletion of ozone layer. 

ఓజోన్ పొ ర  యొకక క్షీణతను వివర్చించుము. 
5. Discuss energy consumption in various sectors. 

వివిధ సెక్ాా రలలో  శక్తి వినియోగమును చర్చిించుము
6. Write a short note on hydro electric power. 

జల విదుయత్ గూర్చి లఘు టీక వ్ాా యుము. 
7. Discuss Energy resources available in India. 

భారత దేశిం లో శక్తి వనరుల లభయతను  చర్చిించుము. 
8. Explain about spectral distribution of radiation. 

విక్తర్చణము యొకక వరణ ప్ట వితరణను వివర్చించుము. 
9. Explain various types of solar cells. 

వివిధ రక్ాల సౌర ఘటాలను వివర్చించుము.  
10. Write any five characteristics of wind turbine. 

గాలి టర్్బైన్ యొకక ఏవ్ేని ఐదు అభిలక్షణములను వ్ాా యుము. 
11. Write the applications of wind energy. 

ప్వన శక్తి యొకక అనువరినాలను తెలుప్ుము 
12. Write the principle of ocean thermal energy conversion. 

సముద ాఉష్ణ  శక్తి మార్చిడి యొకక సూతమాును వ్ాాయుము 
13. Write the uses of Hydrogen as a fuel. 

హ ైడరాజన్ ను  ఇింధనముగా వ్ాడటానిక్త గల ఉప్యోగాలను వ్ాా యుము. 
14. Write any five properties of Biomass. 

జీవ ప్దారధము యొకక ఏవ్ేని ఐదు లక్షణాలను వ్ాా యుము. 
15.  Write the properties and characteristics of biogas.  

జీవవ్ాయువు బయోగాయస్ యొకక ధర్ాాలను మర్చయు అభిలక్షణాలను వ్ాాయుము 



 

 

Ten Mark questions:  
16. Explain forms of energy and role of energy in economic and social development. 

     వివిధ శక్తి రూపాలను వివర్చించి, ఆర్చధక మర్చయు సామక క ప్ుర్ిభివ్దకధక్త శక్తి పాతనాు వివర్చించుము. 
17. Discuss briefly about global warming. 

         భూతాప్ిం గుర్చించి కుల పి్ముగా చర్చిించుము 
18. Explain in detail about water pollution. 

నీటి క్ాలుష్యము గూర్చి విప్ులముగా వివర్చించుము. 
19. Write about nuclear and hydroelectric power. 

      క్ ిందకా మర్చయు జల విధుయత్ శకుి లను గూర్చి వ్ాాయుము. 
20. Explain about global consumption of energy in urban and rural areas. 

అరైన్ మర్చయు రూరల్ ప్ాదేశాలలో శక్తి వినియోగము గూర్చి వివర్చించుము. 
21. Write need for use of new and renewable energy resources. 

       నూతన మర్చయు ప్ునరుతాిదక శక్తి  వనరులను ఉప్యోగచించ వలసిన ఆవశయకతను వ్ాాయుము 
22.  Briefly explain about solar energy and also its applications. 

        సౌర శక్తిని కుల పి్ముగా వివర్చించి అనువరినాలను తెలుప్ుము. 
23. Explain the principle of wind energy conversion.  

       ప్వన శక్తి మార్చిడి యిందు ఇమిడియునన సూతామును వివర్చించుము. 
24. Briefly explain about tidal energy technologies. 

       ట ైడల్ శక్తి సాింక్ తికతలను  కుల పి్ముగా వివర్చించుము. 
25. Write the methods of production of hydrogen. 
       హ ైడరాజన్ ను ఉతితిి చేసే వివిధ ప్దదతులను తెలుప్ుము.  
26. Explain Aerobic and anaerobic bio-conversion. 

      ఏర్ిబిక్ మర్చయు ఎనర్ిబిక్ జీవమార్చిడి గూర్చి వ్ాాయుము. 
27. What are the sources of biomass and explain about conversion of biomass              
    in to Fuels. 

       జీవప్దారథము యొకక మూలాలు  ఏవి? జీవప్దారథము ఇింధనింగా మారుి చెిందే విధానము    
      వివర్చింప్ుము. 
28. Explain about solar water heating system and write its applications. 

     సౌర వ్ేడి జల వయవసథ  గుర్చించి వివర్చించి దాని అనువరినములను వ్ాా యుము. 
29. Explain about electrolysis of water and write the uses of Hydrogen fuel. 

 నీటి యొకక విదుయత్ విశలలష్ణ గూర్చి వివర్చించి హ ైడరాజన్ ఇింధనము ఉప్యోగాలు వ్ాా యుము. 
30. How can we get energy through fermentation? Briefly explain about Pyrolysis and 

gasification. 

 ప్ులియపెటటా  ప్ాక్తయి దాార్ా శక్తిని యెటలల  పొ ిందగలము? పెైర్ాలసిస్ మర్చయు గాసిిఫిక్ ష్ణ్ లను 
గూర్చి కుల పి్ముగా వివర్చించుము. 

 

                                                                *** 
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 SOLAR THERMAL AND PHOTOVOLTAIC ASPECTS 

            Question Bank 
                             

Short Questions (5 Marks) 

 
1. Explain structure of sun? 

సూర్యుని యొక్క నిర్మాణమును వివర్ ించుము? 

2. Define Solar constant, Air mass? 

సౌర్ స్తి ర్మింక్ిం, గమలి ద్రవుర్మశి లను నిర్వచించుము? 

3. Define declination, hour angle? 

డిక్లినేషన్, హో ర్  క్ోణిం లను నిర్వచించుము? 

4. Define diffuse radiation, azimuth angle? 

విసర్ణ, ఆజిముత్ క్ోణిం లను నిర్వచించుము? 

5. Define solar and surface azimuth angle? 

సౌర్ మర్ యు ఉపర్ తల అజిముత్ క్ోణములను నిర్వచించుము? 

6. Define fin efficiency and collector efficiency? 

ఫతన్ మర్ యు క్లెక్టర్ ద్క్షతలను నిర్వచించుము? 

7. Give equivalent circuit of solar cell? 

సౌర్ ఘటము యొక్క తులువలయమును వ్మర యుము? 

8. Explain solar cell output parameters? 

సౌర్ ఘటము యొక్క ఔటపుట్ చర్ ర్మశులను వివర్ ించుము ? 

9. Explain modules in series and parallel? 

శ్రణేి మర్ యు సమ ింతర్ములో ఉననపుడు మోడుల్ గుర్ ించ వివర్ ించుము ? 

10. Explain solar PV system ? 

సౌర్ పతవి వువసిను వివర్ ించుము ? 

11. Explain steps involved in the fabrication of solar module? 

సౌర్ మ డూుల్ లోని ఫమబ్రరక్ేషన్ లో ఇమిడియునన అించెలను వివర్ ించుము ? 

12. Explain PV array? 

పతవి అమర్ క్ను వివర్ ించుము ? 

13. Explain photo voltaic effect? 

ఫో టో వ్ోల ట యిక్ పరభావ్మనిన వివర్ ించుము ?  
14. Explain solar hot water system? 

సౌర్ వ్ేడి జల వువసథ  గూర్ ి వ్మర యుము ? 
15. Explain passive space heating and cooling concepts? 

సిబ్దింగమ వుిండే ఆవర్ణ వ్ేడిమి మర్ యు స్ీతలీక్ర్ణ భావన గూర్ ి వివర్ ించుము ? 

   
 



Essay Questions (10 Marks) 

16. Describe how the solar constant is measured by using pyrheliometer? 

ఫ ైర్హెలియోమీటర్ ఉపయోగ ించ సౌర్ స్తి ర్ింక్మనిన ఏ విద్ింగమ క్ొలుసమి ర్ో వర్ ణించుము?  
17. Explain selective surfaces.  Discuss about its preparation and characterization? 

వర్ణాతాక్ తల లు వివర్ ించుము ? వ్మటి తయ ర్ీ మర్ యు లక్షణాలను వివర్ ింపుము ? 

18. Explain about evacuated tubular collectors? 

సూను పర్చబ్డిన గొటటిం ఆక్మర్ింలో ఉిండే గమేహక్మల గూర్ ి వివర్ ించుము ? 

19. What is flat plate collector? Describe liquid heating type FPC? 

సమతల ఫలక్ గమేహక్మలు అనగమనేమి ? ద్రవ్మనిన వ్ేడిచేస్ే ర్క్ిం FPC గూర్ ి వర్ ణించుము ? 

20. Explain energy balance equation? 

శక్లి సమతులుత సమీక్ర్ణిం గూర్ ి వివర్ ించుము ?  
21. Explain homo, hetero and schotty interfaces? 

హోమో, హెటేర్ో మర్ యు సమకటి  అింతర్ తల లు గూర్ ి వివర్ ించుము ?  
22. Explain solar desalinator and drier? 

సౌర్ డిసమలినేటర్ మర్ యు డరయర్ గూర్ ి వివర్ ించుము ?  
23. Explain solar thermal power generation? 

సౌర్ ఉషణ  సమమర్్య ఉతుతి్త గూర్ ి వివర్ ించుము ? 

24. Explain solar hot water system and different types in it? 

వ్ేడి జల వువసథ మర్ యు వ్మటిలో ర్క్మలు  గూర్ ి వివర్ ించుము  ? 

25. Explain kirchoff’s law? Derive the relation between absorptance, emittance and 
transmittance? 

క్లకే్మఫ్ఫ్ నియమము వివర్ ించుము మర్ యు శ్ోషణము, ఉద్ాా ర్ము మర్ యు పరసర్ణల మద్ు 
సింభింద్ానిన ర్మభటపట ము ?  

26. Draw solar cell output parameters?  Explain series and shunt resistance of a solar cell? 

         సౌర్ ఘటము యొక్క output పమర్మమితులు గీయుము ?  సౌర్ ఘటము యొక్క శ్రణేి మర్ యు           
             సమ ింతర్ నిర్ోద్ాలను గుర్ ించ వివర్ ించుము ? 

27. Explain solar cell modular assembly? What type of steps involved in it? 

సౌర్ ఘటిం మడులర్ అస్ ింబి్లని వివర్ ించుము ?ద్ానిలో ఇమిడియునన అించెలు ఎమిటి ? 

28.  Explain solar PV system and its components? 

సౌర్ PV వువసిను మర్ యు ద్ానిలోని అింశ్మలను వివర్ ింపుము ? 

29. Explaining the following? 
(a) PV array   (b) Inverter (c) Battery and load 

ఈ క్లిేంద్ి వ్మటిని వివర్ ించుము ? 

(a) PV అమర్ క్    (b) ఇనేవర్టర్  (c) బ్ాుటర్  మర్ యు లోడ్  
30.  Explain variation of efficiency with band gap and temperature? 

పటిటక్ింతర్ము మర్ యు ఉషో్ణ గతేతో ద్క్షతలోని మ ర్యును వివర్ ించుము ? 

***** 
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 WIND, HYDRO AND OCEAN ENERGIES 

                      Question Bank 

                           

SHORT QUESTIONS (5 Marks): 

1. Write a short note on wind generations. 

    పవన  ఉత్పాదికతలను లఘుటీకవ్రాయుము.  
2. Define Power, torque and speed characteristics.  

    సరమర్్ధయము, టార్ధకు మరియు వడి అభిలక్షణములను వ్రాయుము. 
3. Write the Aerodynamic design principles. 

   వ్రయు  గతికనిరరాణమునందు ఇమిడియునన సూతామును వ్రాయుము.  
4. Discuss wind energy in India. 

   భార్ధత దేశములో వ్రయు శక్తిని చరిచంచుము.  
5. Write performance analysis in wind pumps. 

   గరలి గొటాా లలో పనితీర్ధక విశ్లేషణను  వివరించుము. 
6. Explain site selection of small hydro power system. 

   సూక్షాదవాసరమర్్ధయ వయవసథ యొకుపదాేశ ఎనినకను వివరించుము.
7. Write the applications of wave energy. 

   తర్ధంగశక్తి యొకు  అనువరి్ధనపలను త్ెలుపుము. 
8. Write the merits and limitations of tidal energy. 

    ట ైడల్ వయవసథ యొకు ఉపయోగములు మరియు అవధులు తె్లుపుము
9. Explain wind speed characteristics. 

     పవనవడి అభిలక్షణపలు లను వివరింపుము ? 
10. Explain rotor characteristics. 

     రోటర్ అభిలక్షణపలులను వివరింపుము ? 

11. What are the environmental impacts of wind farms? 

      వయవసరయపవనపల ఫ ై పరరయవర్ధణ పబాావ్రలను వ్రాయుము . 
12. Explain speed and voltage regulation in small hydropower system. 

     సూక్షాదావసరమర్్ధయ వయవసథ యొకు వడి మరియు వ్ోలటా జి నియంతణాను  వివరించుము  
13. What are the advantages of OTEC? 

     OTEC యొకు పయాోజనపలను ఏమిటి  
14. What are the applications of OTEC? 

     OTEC యొకు అనువరి్ధనపలను త్ెలుపుము. 
15. What are advantages of wave energy conversion devices. 

      తర్ధంగ శక్తిని మారచచ పరికరరల ఉపయోగరములను తె్లుపుము  



ESSAY QUESTIONS (10 Marks): 

16. Write the general introduction, types and classification of Wind Energy Conversion System    

       (WECS). 

      WECS గురించి వ్రాసి దపనియందు ర్ధక్రలు మరియు వరగీకర్ధణము త్ెలుపుము.  
17. Briefly explain Meteorology of wind and wind speed variation with height. 

      పవన శక్తి యొకువ్రత్పవర్ధణశ్రసిమునుకుే పింగర వివరించి ఎతతి  త్ో  పరటు గరలి వడి లో కలిగచ
మార్ధకానువివరించుము.
18. Explain world distribution of wind. 

      పపాంచంలో గరలి విసిర్ధణను వివరించుము . 
19. Explain Aerodynamic theories. 

     వ్రయుగతిక సిదపద ంతములను వివరించుము . 
20. Explain rotor characteristics and maximum power coefficient. 

     రోటర్ అభిలక్షణపలను మరియు గరిషా సరమర్్ధయ గుణకమును వివరించుము
21. Write the principle of wind energy generation  

     పవన శక్తి ఉత్పాదికతలో ఇమిడియునన సూతామును వ్రాసి వివరించుము. 
22. Explain overview of micro, mini and small hydro systems 

     అతిసూక్షా, సూక్షా, చిననజల వయవసథను వివరించుము.   
23. Briefly discuss Electricity generation methods from “OTEC” 

      OTEC నుండి విధుయత్ ఉతాతి ేేస  పదదతతలను వివరించుము
24. Explain Environmental impacts of wind farms 

     పరరయవర్ధణము ఫ ై పవన వయవసరయ  పభాావమును గూరిచ వ్రాయుము  
25. Explain speed and voltage regulation.        

      పవన వయవసథలో  వడి  మరియు ఓలటా జి నియంతీాకర్ధణలను గూరిచ వివరించుము 
26. Explain wave energy conversion devices and also write its advantages & disadvantages  

     తర్ధంగశక్తి మారిాడి పరికరరలను వివరించి, వ్రటి లాభ నష్రా లను వివరించుము
27. Explain origin and nature of tidal energy. 

      ట ైడల్ శక్తి యొకు మూలమును  మరయిు సవభావమును వ్రాయుము.
28.  Explain elements of pumps and turbines. 

      పంప్ మరియు టర్బైన్ యొకు మూలకములను వివరించుము
29. Explain wind pumps and performance analysis. 
     పవన గొటాా లను మరియు పనితీర్ధకవిశ్లేషణను వివరించుము  
30. Derive an axial moment for wind energy conversion system. 

     పవన శక్తి మారచ వయవసికు అక్షీయ దావయవ్ేగరము నకు సమీకర్ధణమును రరభాటుా ము.  
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ENERGY STORAGE DEVICES 

                      Question Bank 

 
SHORT QUESTIONS (5 Marks):                                     
                                                                        

1. Discuss need of energy storage 

   శక్తిని  నిల్వ చేయవల్సిన అవశయకతను తెల్ుపుము . 
2. Discuss different modes of energy storage. 

   శక్తిని  నిల్వ చేయడంల్ోగల్ వివిధ రీతుల్ను చర్చంచుము. 
3. Explain Electro-Chemical energy storage. 

    విద్ుయత్ రసాయన శక్తి నిల్వ గూర్చ వివర్ంచుము. 
 4. Explain about Lead acid batteries. 

    ల్ెడ్ ఆమల  బ్యయటరీల్ గూర్చ వివర్ంచుము. 
5. Explain about Nickel-Cadmium batteries.. 

   నిక్ెల్  క్ాడ్మియం బ్యయటరీల్ను గూర్చ వివర్ంచుము. 
6. Explain the Primary and Secondary batteries. 

    ప్ాాధమిక బ్యయటరీ మర్యు ద్వవతీయ బ్యయటరీల్ను వివర్ంచుము. 
7. Explain Super Capacitor.  
    అతి క్షమశీలి (క్ెప్ాసిటర్) గూర్చ వివర్ంచుము 
8. Compare the Capacitor and battery.                
   క్ెప్ాసిటర్ మర్యు బ్యయటరీల్ను పో్ ల్ుచము  
9. Explain the performance characteristics and efficiency of fuel cell. 

    ఇంధన ఘటము యొకక పనితీరు ల్క్షణాల్ను మర్యు పో్ ల్ుచము . 
10. Explain the components of fuel cell.  

     ఇంధన ఘటము యొకక బ్యగాల్ను వివర్ంపుము 
11. Write the advantages and disadvantages of fuel cell. 

     ఇంధన ఘటము యొకక పయాోజానాల్ు మర్యు అపయాోజనల్ను వ్ాాయుము 
12. Write the differences between batteries and fuel cells. 

     ఇంధన ఘటము మర్యు బ్యయటరీల్ మధయ  బ్ేద్ాల్ను తెల్ుపుము 
13. Write applications of fuel cells. 

     ఇంధన ఘటముల్ యొకక అనువరినాల్ను వ్ాాయుము. 
14. Explain the classification of fuel cells. 

     ఇంధన ఘటముల్ యొకక వరీీకరణను వివర్ంపుము 
15. Explain the working of fuel cell. 

     ఇంధన ఘటము పనిచేయు విధానమును వివర్ంచుము 



 

ESSAY QUESTIONS (10 Marks): 

16. Explain about Thermo- chemical energy storage. 

     ఉష్ణరసాయన శక్తి నిల్వ వయవస్థను గూర్చ వివర్ంచుము . 
17. Briefly discuss about Flywheel energy storage. 

     ఫ్లల వీల్ శక్తి నిల్వపర్కమును గూర్చ కుల పిముగా చర్చంచుము. 
18. Briefly discuss about Electrical & Magnetic energy storages.  

     విధుయత్ మర్యు అయసాకంత శక్తి నిల్వపర్కరాల్ను గూర్చ కుల పిముగా చర్చంచుము.                                        
19. Explain role of carbon nano tubes in electrodes. 

      ఎల్ేక్్రో డుల్యంద్ు క్ారబన్ నానో గొటయర ల్ ప్ాతనాు తెల్ుపుము 
20. Discuss about Solid – state and molten solvent batteries.  

     ఘనసిథతి  మర్యు మోల్ెర న్ ద్ాావణి బ్యయటరీల్ను గూర్చ చర్చంచుము.
21. Explain about Lead acid batteries and Nickel Cadmium batteries. 

     ల్ెడ్ ఆమల  బ్యయటరీల్ు మర్యు నిక్ెల్  క్ాడ్మియం బ్యయటరీల్ను గూర్చ వివర్ంచుము. 
22. Briefly discuss about Superconducting Magnet Energy Storage (SMES) systems.  

     అతి వ్ాహక అయసాకంత శక్తినిల్వ వయవస్థల్ను (SMES)   గూర్చ కుల పిముగా చర్చంచుము.
23. Compare the Capacitor and Battery and Explain about Super capacitor 

    క్ెప్ాసిటర్ మర్యు బ్యయటరీల్ను పో్ ల్ుచము మర్యు  అతి క్షమశీలి (క్ెప్ాసిటర్) గూర్చ వివర్ంచుము. 
24. Compare capacitor and battery. Mention the applications of Superconducting   

       Magnet Energy Storage (SMES). 

      క్ెప్ాసిటర్ మర్యు బ్యటరీ ల్నుపో్ ల్ుచము. అతి వ్ాహక అయసాకంత శక్తినిల్వ వయవస్థ  
      (SMES)యొకకఅనువరినముల్ను వ్ాాయుము. 
25. Explain the principle and working of fuel cell. 

      ఇంధన ఘటముల్ో ఇమిడ్మయునన స్ూతమాు మర్యు పనిచేయు విధానమును వివర్ంచుము. 
26. Define Fuel cell and write differences between batteries & fuel cells. 

      ఇంధన ఘటమును నిరవచంచ, ఇంధన ఘటము మర్యు బ్యయటరీల్ మధయ  బ్ేద్ాల్ను తెల్ుపుము. 
27. Define Fuel cell and explain the principle and working of fuel cell. 

      ఇంధన ఘటమును నిరవచంచుము. ఇంధన ఘటముల్ో ఇమిడ్మయునన స్ూతమాు మర్యు పనిచేయు    
     విధానమును వివర్ంచుము 
28. Explain the classification of fuel cells. Discuss about Alkaline fuel cell. 
     ఇంధన ఘటముల్ యొకక వరీీకరణను వివర్ంపుము మర్యు  ఆల్కల్ెైన్ ఇంధన ఘటమును గూర్చ  
       వివర్ంచుము. 
29. Explain about molten carbonate fuel cell and Phosphoric acid fuel cell.  

      ద్వాక్ారొబనేట్ ఇంధన ఘటము  మర్యు ఫో స్ెర్క్ఆమల  ఇంధన ఘటముల్ను గూర్చ వివర్ంచుము.

30.  Explain about Alkaline fuel cell and Solid oxide fuel cell.               

      ఆల్కల్ెైన్ ఇంధన ఘటము మర్యు ఘనఆక్ెసైడ్ ఇంధన ఘటము ల్ను గూర్చ వివర్ంచుము. 
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 RENEWABLE ENERGY 

 

                                           Section-A                                         5X5 = 25M 

 

Answer any FIVE of the following. 

1. Draw the energy flow diagram to the earth. 

   భూమి మీదకు శక్తి ప్రవాహ ప్టమును గీయుము 
2. Write a short note on depletion of ozone layer. 

   ఓజోన్ పొ ర  యొకక క్షీణతను వివర ించుము. 
3. Discuss energy consumption in various sectors. 

   వివిధ సెక్ాా రలలో  శక్తి వినియోగమును చర చించుము
4. Explain various types of solar cells. 

   వివిధ రక్ాల సౌర ఘటాలను వివర ించుము.  
5. Write applications of solar PV systems. 

     సౌర PV వయవస్థ  యొకక అనువరినాలను తెలుప్ుము 
6. Write the applications of wind energy. 

     ప్వన శక్తి యొకక అనువరినాలను తెలుప్ుము 
7. Write the uses of hydrogen as fuel. 

   హ ైడ్రరజన్ ను  ఇింధనముగా వాడటానిక్త గల ఉప్యోగాలను వార యుము. 
8. Write a short note on energy resources. 

       ప్ునరుతాాదక శక్తి  వనరులను గూర చ లఘు వాయఖ్య  వరా యుము 

Answer any FIVE questions from sections B and C choosing at least                                       

TWO questions from each section.  Each question carries 10 marks.  5 x 10 = 50 M 

Section-B 
 

    9.  Discuss about role of energy in economic development and social transformation 

       వివిధ శక్తి రూపాలను వివర ించి, ఆర ిక మర యు సామజిక ప్ురోభివృద్ధిక్త శక్తి పాతరను  
       వివర ించుము. 
10. Briefly discuss about global warming 

     భూతాప్ిం గుర ించి కుల పి్ముగా చర చించుము. 



 

 

11. Explain about global consumption of energy in urban and rural areas. 

    అరబన్ మర యు రూరల్ ప్రద్ేశాలలో శక్తి వినియోగము గూర చ వివర ించుము. 
 12. Write need for use of new and renewable energy resources  

              నూతన మర యు ప్ునరుతాాదక శక్తి  వనరులను ఉప్యోగ ించ వలసిన ఆవశయకతను వరా యుము 
13.  Briefly discuss about solar energy and also its applications 

             సౌర శక్తిని కుల పి్ముగా వివర ించి అనువరినాలను తెలుప్ుము. 
Section-C 

14.  Write the principle of wind energy conversion. 

          ప్వన శక్తి మార ాడ్ి యిందు ఇమిడ్ియునన స్ూతరమును వివర ించుము. 
15.  Briefly explain about tidal energy technologies 

       ట ైడల్ శక్తి సాింక్ేతికతలను  కుల పి్ముగా వివర ించుము 
 16. Explain the history of hydrogen energy –Hydrogen production methods 

     హ ైడ్రరజన్ శక్తి యొకక చర తరను మర యు  హ ైడ్రరజన్ ను ఉతాతిి చేసే వివిధ ప్దదతులను వివర ించుము 
17. Explain Aerobic and anaerobic bio-conversion 

            ఏరోబిక్ మర యు ఎనరోబిక్ జీవమార ాడ్ి గూర చ వివర ించుము 
     18.  How can we get energy through fermentation? Briefly explain about Pyrolysis and     

            gasification. 

         ప్ులియపెటటా  ప్రక్తయి ద్ాారా శక్తిని యెటలల  పొ ిందగలము? పెైరాలసిస్ మర యు గాసిిఫికే్షణ్     
         లను గూర చ కుల పి్ముగా వివర ించుము. 

 

 

 

                                                                 ***** 
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                                                        Section-A                                              5X5 = 25M 

 

Answer any FIVE of the following. Each question carries 5 marks. 

 

 1. Define solar constant and derive an expression for it. 

   సౌర స్థిరాాంకామును నిరవచాంచ  దానికి సమాసమును రాబట్టు ము
2. Write short note on selective surfaces preparation and characterization. 

      వరణాత్మక త్లములను త్యారుచేయు విధానము మరియు అభిలక్షణమును వివరిాంచుము    
3. Write the definitions for Fin efficiency and collector efficiency of FPC. 

     FPC యొకక ఫథన్ దక్షత్ మరియు స్ేకరిణి దక్షత్లను నిరవచాంచుము 
4. Explain various types of interfaces of solar PV cell. 

    సో లార్ PV ఘట్ము యొకక సమనవయత్లాల రకాలను వివరిాంచుము. 
5. Explain equivalent circuit of solar cell. 

   సౌరఘట్ము యొకక త్ులయ వలయమును వ్ాాయుము  
6. Explain Solar Module protection. 

    సౌర మాడ్యయల్ యొకక రక్షణను వివరిాంచుము. 
7. Explain series and parallel combinations of Solar Modules. 

    సో లార్ మాడ్యయల్ ల  శ్రణేి మరియు సమాాంత్ర సాంధానాలను వివరిాంచుము.  
8. Explain briefly about solar thermal power generation. 

     సౌర ఉష్ణ  శకిి ఉత్ాాదనను గూరిి కలు పి్ముగా వివరిాంచుము. 

Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO             

questions from each section.  Each question carries 10 marks.         5 x 10 = 50 M 

                                      Section-B 
                                         

09.  Briefly explain about pyrheliometer. 

       ప ైర్ హెలియోమీట్ర్  గూరిి కలు పి్ాంగా వివరిాంచుము
10.  Discuss about temperature distribution in Flat Plate Collector (FPC).
        సమత్ల ప్లకల స్ేకరణి (FPC) నాందు ఉషో్ణ గతే్ విత్రణను వివరిాంచుము
11. Explain variation of efficiency of solar cell with band –gap and temperature. 



 

       ప్ట్టు  అాంత్రాం మరియు ఉషో్ణ గతే్ల వలు  సౌరఘట్ము యొకక దక్షత్లో మారుాను  
వివరిాంచుము
 

12. Write down the steps involved in the fabrication of solar module. 

       సో లార్ మాడ్యయల్  యొకక త్యారీలో గల వివిధ అాంచెలను త్ెలలప్ుము
 13.  Explain solar hot water system (SHWS). 

      సో లార్ వ్ేడి జల  వయవసిను వివరిాంచుము(SHWS).  
Section-C 

 

14. Define Kirchhoff’s law and also derive the relation among absorptance,                    
 emittance and reflectance.  
కిరాకఫ్ నియమమును నిరవచాంచ శ్ోష్ణగుణకము ఉదాా రత్ మరియుప్రావరిిత్ముల మధయ 
సాంబాంధమును రాబట్టు ము

15. Describe liquid heating type Flat plate collector. 

       దవా ఉష్ణణకరణ రకాం సమత్ల ప్లకల స్ేకరణి ని గూరిి వివరిాంచుము 
16.  What is photo voltaic effect and explain solar cell output parameters. 
ఫో ట్ో వ్ోలాు యిక్ ప్భాావాం అనగానేమి సౌరఘట్ము యొకక నిరామ ప్రామిత్ులను 
వివరిాంచుము                                                     
17. Explain solar PV system and also write its components.      

        సో లార్ PV వయవసిను వివరిాంచ  దానియొకక విభాగాలను  వ్ాాయుము 
18. Explain the standard method of testing the efficiency of solar hot water system  

      (SHWS). 
     సో లార్ వ్ేడి జల  వయవసి(SHWS) యొకక దక్షత్ను ప్రీక్ిాంచే ప్ాామాణిక ప్దదతిని 
వివరిాంచుము
*** 
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                                                        Section-A                                              5X5 = 25M 

 

Answer any FIVE of the following. Each question carries 5 marks. 

 

 1. Explain the structure of the sun ? 

     సయరుయని యొకక నిరామణమును వివరిాంచుము? 

2.  Define declination and hour angle? 

 డికిునేష్ణ్ మరియు హో ర కోణములను నిరవచాంచుము. 
3.  Define solar radiation and surface azimuth angle? 

     సౌర వికిరణము మరియు ఉప్రిత్ల అజిముత్ కోణము నిరవచాంచుము ? 

4.  Explain flat plate collector?  

    సమత్ల ప్లక స్ేకరిణి అనగా వివరిాంచుము ? 
5.  Define photo voltaic effect  and explain solar cell? 

    ఫో ట్ో వ్ోలాు యిక్ మరియు సౌర ఘట్ాం గూరిి  నిరవచాంచుము ? 
6.  Explain solar PV system? 

    సౌర పథ.వి. అమరికను వివరిాంచుము ? 
7.  write a short note on PV array and inverter? 

    ఫో ట్ో వ్ోలాు యిక్ ఘట్ాల పేరుా మరియు ఇనవరుర్ గూరిి  వివరిాంచుము ? 

8.  Explain solar desalinator and drier? 

    సౌర డిస్ేలినేట్ర్ మరియు డ్యార్ లను వివరిాంచుము  ? 

 

 

 

 

 



 

Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO             

questions from each section.  Each question carries 10 marks.         5 x 10 = 50 M 

                                      Section-B 
                                         

09.  Describe how the solar constant is determined by using pyrheliometer? 

     ఫ ైరహెలియోమీట్ర్ ఉప్యోగిాంచ సౌర స్థిరాాంకాం ను ఏ విధాంగా కొలలసాి రో వరిణాంచుము? 

 

10.  What is kirchoff’s law ?  Derive the relation between absorptance, emittance     

        and reflectance 

     కిరాకఫ్ నియమాం అననేమి ? శ్ోష్ణము, ప్రావరినము మరియు ఉదాా రము ల మధయ               
       సాంబాంధము రాబట్టు ము ? 

11.  What is flat plate collector ?  Explain liquid heating type flat plate collector 

       సమత్ల ప్లక స్ేకరిని అనగా నేమి ?  దవా్ానిి వ్ేడి చేస్ే రకాం సమత్ల ప్లక స్ేకరిని గూరిి   
       వివరిాంచుము.                        
12.  Explain energy balance equation 

      శకిి త్ులయత్ సమీకరణానిి  వివరిాంచుము ?   

13.  What is photo voltaic effect? Explain different types of interfaces. 
       ఫో ట్ో వ్ోలాు యిక్ ప్భాావాం అనగానేమి ? వ్ేరు వే్రు అాంత్ర త్లాల గూరిి వివరిాంచుము  
 

Section-C 

 

14. Write the equivalent circuit of solar cell .  Explain solar cell out put  

       parameters. 

సౌర ఘట్ాం యొకక త్ులయత్ వలయానిి వ్ాాయుము.  సౌర ఘట్ాం యొకక టట్టా్ 
ప్రామిత్ులను వివరిాంచుము. 

15.  What is solar cell module assembly.  Explain different steps involved in it. 
       సౌర  మోడ్యయల్  అస్ ాంబ్లు  అనగానేమి ?  దానిలోని వే్రు వే్రు అాంచెలను వివరిాంచుము. 

16.  Explain solar PV system and its components. 
      సౌర వయవసి మరియు అాంశ్ాలను VP  వివరిాంచుము. 

17.  What is Solar Hot Water System?  Explain different types in it. 
       సౌర వ్ేడి జల వయవసి అనగానేమి?  దానిలోని రకాలను వివరిాంచుము. 

18.  Explain solar thermal power generation. 
      సౌర ఉష్ణ  సామర్య ఉత్ాతిి గూరిి వివరిాంచుము. 
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Section-A 

 

Answer any FIVE of the following. Each question carries 5 marks.       5X5= 25M 

 

1.Write a short note on wind generations. 

  పవన శక్తి ఉత్పాదికతలను గూర్చి లఘుటీక వ్రాయుము.  
2. Define Power, torque and speed characteristics.  

   సరమర్్ధయము, టార్ధకు మర్చయు వడి అభిలక్షణములను వ్రాయుము. 
3. Write the Aerodynamic design principles. 
   వ్రయుగతిక నిర్రాణమునందు ఇమిడియునన సూతామును వ్రాయుము.  
4. Discuss wind energy in India. 
   భార్ధత దేశములో పవన శక్తిని గూర్చి చర్చించుము.  
5. Write performance analysis in wind pumps. 

   పవన యంత్పాల పనితీర్ధక విశ్లేషణను  వ్రాయుము. 
6. Explain site selection of small hydro power system. 

   సూక్షాజల విదుుత్ వువసథ యొకుపదాేశ ఎనినకను వివర్చంచుము.
7. Write the applications of wave energy. 

   తర్ధంగశక్తి యొకు  అనువరి్ధనపలను త్ెలుపుము 
8. Write the basics of wave motion. 

   తర్ధంగ చలనము యొకు ప్రాధమయులను వ్రాయుము.   

Answer any FIVE questions from sections B and C choosing atleast TWO             

questions from each section.  Each question carries 10 marks.         5 x 10 = 50 M 

Section-B 
 

9.  Write the general introduction, types and classification of Wind Energy   

     Conversion System (WECS). 

    WECS గుర్చంచి వ్రాసి దపనియందు ర్ధక్రలు మర్చయు వర్గీకర్ధణము త్ెలుపుము.  
10. Explain Aerodynamic theories and axial momentum. 

     వ్రయుగతిక సిదపద ంతములను మర్చయు అక్షీయ దవాువ్ేగమును  వివర్చంచుము






 

 

 
11. Write the principle of wind energy generation and discuss about it.     

      Write its applications 

     పవన శక్తి ఉత్పాదికతలో ఇమిడియునన సూతమాును వ్రాసి వివర్చంచుము. దపని   
     అనువరి్ధనములు వ్రాయుము.

12. Explain about Micro, Mini and Small hydro systems 

     అతిసూక్షా, సూక్షా, చిననజలవిదుుత్ వువసథలను వివర్చంచుము.   
13. Briefly discuss about Electricity generation methods from OTEC 

    OTEC  OCET నుండి విధుుత్ ఉతాతి చేసే పదదతులను వివర్చంచుము
Section-C 

 

14. Briefly explain Meteorology of wind and wind also explain speed variation of  

      wind with height. 

      పవన శక్తి యొకువ్రత్పవర్ధణశ్రసిమునుకుే పింగర వివర్చంచి ఎతుి  త్ో  ప్రటు గరలి వడి లో     
     కలిగేమయర్ధకానువివర్చంచుము.
15. Explain rotor characteristics and maximum power coefficient. 

     ర్ోటర్ అభిలక్షణపలను మర్చయు గర్చషట సరమర్్ధయ గుణకమును వివర్చంచుము
16. Explain Environmental impacts of Wind farms. 

     పర్రువర్ధణము ఫ ై పవనశక్తి వువసథల  పభాావమును గూర్చి వ్రాయుము  
17. Explain speed and voltage regulation in Wind farms.        

      పవనశక్తివువసథలో  వడి  మర్చయు ఓలటట జి నియంతీాకర్ధణలను గూర్చి వివర్చంచుము 
18. Explain Wave energy conversion devices and also write their advantages and     

      disadvantages  

     తర్ధంగశక్తి మయర్చాడి పర్చకర్రలనువివర్చంచి, వ్రటి లయభ నష్రట లను వివర్చంచుము                                                      
                                                              *** 
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                                                   Section-A                                          

 

Answer any FIVE of the following. Each question carries 5 marks.      5X5 = 25M 

 

1. Discuss need of energy storage. 

    శక్తిని  నిల్వ చేయవల్సిన ఆవశయకతను తెల్ుపుము.   
2. Discuss different modes of energy storage 

   శక్తిని  నిల్వ చేయడంల్ోగల్ వివిధ రీతుల్ను చర్చంచుము. 
3. Explain about lead acid batteries. 

   ల్ెడ్ ఆమల  బ్యయటరీల్ గూర్చ వివర్ంచుము. 
4. Explain Nickel Cadmium batteries. 

   నిక్ెల్  క్ాడ్మియం బ్యయటరీల్ను గూర్చ వివర్ంచుము.  
5. Explain about Super capacitor. 

   అతి క్షమశీలి (క్ెపాసిటర్) గూర్చ వివర్ంచుము. 
6. Explain efficiency of Fuel cell. 

   ఇంధన ఘటము యొకక దక్షతను వివర్ంచుము. 
7. Write the performance characteristics of Fuel cell. 

   ఇంధన ఘటము యొకక పనితీరు ల్క్షణాల్ను వ్ాాయుము. 
8. Write applications of fuel cells. 

   ఇంధన ఘటముల్ యొకక అనువరినాల్ను వ్ాాయుము. 

Answer any FIVE questions from sections B and C choosing at least TWO             

questions from each section.  Each question carries 10 marks.          5 x 10 = 50 M 

                                               Section –B   
                                       

09. Briefly discuss about Electrical & Magnetic energy storages.  

     విధుయత్ మర్యు అయసాకంత శక్తి నిల్వపర్కరాల్ను గూర్చ కుల పిముగా చర్చంచుము.                                        
10. Discuss about Solid – state and molten solvent batteries.  

     ఘనసిితి  మర్యు మోల్ెె న్ ద్ాావణి బ్యయటరీల్ను గూర్చ చర్చంచుము.




 

 


11. Briefly discuss about Super conducting magnet energy storage (SMES)   

       systems.  

     అతి వ్ాహక అయసాకంత శక్తినిల్వ వయవసి్ల్ను (SMES)   గూర్చ కుల పిముగా చర్చంచుము. 
12. Explain the principle and working of fuel cell. 

     ఇంధన ఘటముల్ో ఇమిడ్మయునన స్ూతమాు మర్యు పనిచేయు విధానమును వివర్ంచుము. 
13. Explain about molten carbonate fuel cell and Phosphoric acid fuel cell.  

     దవాక్ారబొనేట్ ఇంధన ఘటము  మర్యు ఫో సఫెర్క్ఆమల  ఇంధన ఘటముల్ను గూర్చ  
వివర్ంచుము.

Section –C 

 
 14. Explain about Thermo- chemical energy storage. 
     ఉష్ణరసాయన శక్తి నిల్వ వయవసి్ను గూర్చ వివర్ంచుము . 
15. Explain role of carbon nano tubes in electrodes. 

      ఎల్ేక్్ెో డుల్యందు క్ారొన్ నానో గబటయె ల్ పాతనాు తెల్ుపుము 
16. Compare capacitor and battery. Mention the applications of Superconducting   

       Magnet Energy Storage (SMES). 

      క్ెపాసిటర్ మర్యు బ్యటరీ ల్నుపో ల్ుచము. అతి వ్ాహక అయసాకంత శక్తినిల్వ వయవసి్ 
      (SMES)యొకకఅనువరినముల్ను వ్ాాయుము. 
17. Define Fuel cell and write differences between batteries & fuel cells. 

      ఇంధన ఘటమును నిరవచంచ, ఇంధన ఘటము మర్యు బ్యయటరీల్ మధయ       
      బ్ేద్ాల్ను తెల్ుపుము. 
18.  Explain about Alkaline fuel cell and Solid oxide fuel cell.                
      ఆల్కల్ెైన్ ఇంధన ఘటము మరయ్ు ఘనఆక్ెసైడ్ ఇంధన ఘటము ల్ను గూర్చ వివర్ంచుము.                                              

***
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                     (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 
                                 Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                               Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

For 2021-2022 Batch [2020-21 Batch onwards] 

SEMESTER – I   PAPER – I 

I B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

MECHANICS, WAVES AND OSCILLATIONS 

Practical Course 1: Mechanics, Waves and Oscillations 

Work load: 30 hrs                                                                                                     2 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded:  

 

1. Young’s modulus of the material of a bar (scale) by uniform bending  

2. Young’s modulus of the material a bar (scale) by non- uniform bending  

3. Surface tension of a liquid by capillary rise method  

4. Viscosity of liquid by the flow method (Poiseuille’s method)  

5. Bifilar suspension –Moment of inertia of a regular rectangular body.  

6. Fly-wheel -Determination of moment of inertia  

7. Rigidity modulus of material of a wire-Dynamic method (Torsional pendulum)  

8. Volume resonator experiment  

9. Determination of ‘g’ by compound/bar pendulum  

10. Simple pendulum- normal distribution of errors-estimation of time period and the error of the   

       mean by statistical analysis  

11. Determination of the force constant of a spring by static and dynamic method.  

12. Coupled oscillators  

13. Verification of laws of vibrations of stretched string –Sonometer  

14. Determination of frequency of a bar –Melde’s experiment.  

15. Study of a damped oscillation using the torsional pendulum immersed in liquid-decay  

       constant and damping correction of the amplitude. 
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                     (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 
                                 Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                               Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

For 2021-2022 Batch [2020-21 Batch onwards] 

SEMESTER – II   PAPER – II 

I B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

WAVE OPTICS 

Practical Course II: Wave Optics 

Work load: 30 hrs                                                                                                     2 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded  

 

1. Determination of radius of curvature of a given convex lens-Newton’s rings.  

2. Resolving power of grating.  

3. Study of optical rotation –polarimeter.  

4. Dispersive power of a prism.  

5. Determination of wavelength of light using diffraction grating-minimum deviation method.  

6. Determination of wavelength of light using diffraction grating-normal incidence method.  

7. Resolving power of a telescope.  

8. Refractive index of a liquid-hallow prism  

9. Determination of thickness of a thin wire by wedge method  

10. Determination of refractive index of liquid-Boy’s method.  
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                               Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

For 2021-2022 Batch [2020-21 Batch onwards] 

SEMESTER – II   PAPER – III 

II B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

HEAT AND THERMODYNAMICS 

Practical Course-III: Heat and Thermodynamics 

Work load: 30 hrs                                                                                                     2 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded  

1. Specific heat of a liquid –Joule’s calorimeter –Barton’s radiation correction  

2. Thermal conductivity of bad conductor-Lee’s method  

3. Thermal conductivity of rubber.  

4. Measurement of Stefan’s constant.  

5. Specific heat of a liquid by applying Newton’s law of cooling correction.  

6. Heating efficiency of electrical kettle with varying voltages.  

7. Thermoemf- thermo couple - Potentiometer  

8. Thermal behavior of an electric bulb (filament/torch light bulb)  

9. Measurement of Stefan’s constant- emissive method  

10. Study of variation of resistance with temperature - Thermistor.  
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                               Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

For 2021-2022 Batch [2020-21 Batch onwards] 

SEMESTER – II   PAPER – IV 

II B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

ELECTRICITY, MAGNETISM AND ELECTRONICS 

Practical Course IV: Electricity, Magnetism and Electronics 

Work load: 30 hrs                                                                                                     2 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded  

1. Figure of merit of a moving coil galvanometer.  

2. LCR circuit series/parallel resonance, Q factor.  

3. Determination of ac-frequency –Sonometer.  

4. Verification of Kirchoff’s laws and Maximum Power Transfer theorem.  

5. Field along the axis of a circular coil carrying current-Stewart & Gee’s apparatus.  

6. PN Junction Diode Characteristics  

7. Zener Diode –V-I Characteristics  

8. Zener Diode as a voltage regulator  

9. Transistor CE Characteristics- Determination of hybrid parameters  

10. Logic Gates- OR,AND,NOT and NAND gates. Verification of Truth Tables.  

11. Verification of De Morgan’s Theorems.  

12. Construction of Half adder and Full adders-Verification of truth tables  
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For 2021-2022 Batch [2020-21 Batch onwards] 

SEMESTER – II   PAPER – V 

II B.Sc.: PHYSICS SYLLABUS UNDER CBCS 

MODERN PHYSICS 

Practical Course V: Modern Physics 
Work load: 30 hrs                                                                                                     2 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded  

1. e/m of an electron by Thomson method.  

2. Determination of Planck’s Constant (photocell).  

3. Verification of inverse square law of light using photovoltaic cell.  

4. Determination of the Planck’s constant using LEDs of at least 4 different colours.  

5. Determination of work function of material of filament of directly heated vacuum diode.  

6. Study of absorption of α-rays.  

7. Study of absorption of β-rays.  

8. Determination of Range of β-particles.  

9. Determination of M & H.  

10. Analysis of powder X-ray diffraction pattern to determine properties of crystals.  

11. Energy gap of a semiconductor using junction diode.  

12. Energy gap of a semiconductor using thermistor  

13. GM counter characteristics  

 



Practical paper 1: Mechanics & Properties of Matter 
 

Work load: 30 hrs per semester      3 hrs/week 

 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 

 

1. Determination of ‘g’ by compound/bar pendulum  

2. Surface tension of a liquid by capillary rise method 

3. Determination of radius of capillary tube by Hg thread method 

4. Viscosity of liquid by Searle’s viscometer method 

5. Bifilar suspension –moment of inertia of a regular rectangular body. 

6. Determination of moment of inertia using Fly-wheel 

7. Determination of the height of a building using a sextant. 

8. Rigidity modulus of material of a wire-dynamic method (torsional 

pendulum) 

 

9. Volume resonator experiment  

10. Young’s modulus of the material a bar (scale) by cantilever oscillations. 

11. Young’s modulus of the material of a bar (scale) by uniform bending  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Practical Paper II: Waves & Oscillations 

 
Work load: 30 hrs per semester      3 hrs/week 

 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 
 

1. Viscosity of liquid by the flow method (Poiseuille’s method) 

2. Simple pendulum normal distribution of errors-estimation of time 

period and the error of the mean by statistical analysis 

3. Determination of the force constant of a spring by static and dynamic 

method. 

4. Determination of the elastic constants of the material of a flat spiral spring. 

5. Coupled oscillators 

6. Verification of laws of vibrations of stretched string –sonometer 

7. Study of a damped oscillation using the torsional pendulum immersed in 

liquid-decay constant and damping correction of the amplitude. 

8. Formation of Lissajous figures using CRO. 

9. Young’s modulus of the material a bar (scale) by non- uniform bending  

10.  Verification of series and parallel combinations of springs. 

11.  Determination of moment of Inertia of a rigid cylindrical rod.  

 

 

 



Practical Paper III:  Wave Optics 

Work load:30 hrs         3 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 

1. Determination of radius of curvature of a given convex lens-Newton’s 

rings. 

2. Resolving power of grating. 

3. Study of optical rotation –polarimeter. 

4. Dispersive power of a prism. 

5. Determination of wavelength of light using diffraction grating-

minimum deviation method. 

6. Determination of wavelength of light using diffraction grating-normal 

incidence method. 

7. Resolving power of a telescope. 

8. Refractive index of a liquid-hallow prism 

9. Determination of thickness of a thin wire by wedge method 

10. Determination of refractive index of liquid-Boy’s method. 

11. Determination of Spherical and Chromatic aberrations of a convex lens. 

 

 

 



Practical Paper IV:  Thermodynamics & Radiation Physics 

Work load: 30 hrs         3 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 

1. Specific heat of a liquid –Joule’s calorimeter –Barton’s radiation 

correction 

2. Thermal conductivity of bad conductor-Lee’s method 

3. Thermal conductivity of rubber. 

4. Measurement of Stefan’s constant. 

5. Specific heat of a liquid by applying Newton’s law of cooling correction. 

6. Heating efficiency of electrical kettle with varying voltages. 

7. Thermo emf - thermo couple - potentiometer 

8. Thermal behavior of an electric bulb (filament/torch light bulb) 

9. Measurement of Stefan’s constant- emissive method 

10. Study of variation of resistance with temperature - thermistor. 

11.  Determination of  Planck’s constant. 

 

 

 

 

 



III BSc PRACTICALS SEMESTER V 

Practical Paper V: Electricity, Magnetism & Electronics 

Work load: 30 hrs         3 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 

 

1. Figure of merit of a moving coil galvonometer. 

2. LCR circuit series/parallel resonance, Q factor. 

3. Determination of ac-frequency –sonometer. 

4. Verification of Kirchoff’s laws and maximum power transfer 

theorem. 

5. Field along the axis of a circular coil carrying current. 

6. PN Junction Diode Characteristics 

7. Zener Diode Characteristics 

8. Transistor CE Characteristics- Determination of hybrid parameters 

9.     Carey Foster’s Bridge – measurement of specific resistance. 

10.      Impedance and Power factor of LR Circuit. 

 

 

 

 



III BSc PRACTICALS SEMESTER V 

Practical Paper VI: Modern Physics 

Work load: 30 hrs         3 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 

1. e/m of an electron by Thomson method. 

2. Determination of Planck’s Constant (photocell). 

3. Verification of inverse square law of light using photovoltaic cell. 

4. Study of absorption of α-rays. 

5. Study of absorption of -rays. 

6. Determination of M & H. 

7. Energy gap of a semiconductor using junction diode. 

8. Energy gap of a semiconductor using thermister. 

9. Logic Gates- OR,AND,NOT and NAND gates. Verification of Truth Tables. 

10. Verification of De Morgan’s Theorems. 

11. Verification of Truth Tables of Universal gates 

12. Verification of truth tables of Half and Full adders. 

13.  Determination of Mutual Inductance 

 

 

 



Practical Paper VII  
 

Renewable Energy 

 

Work load: 30 hrs         3 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 

1. Preparation of copper oxide selective surface by chemical conversion method. 

2. Performance testing of solar cooker. 

3. Determination of solar constant using pyroheliometer. 

4. Measurement of I-V characteristics of solar cell. 

5. Study the effect of input light intensity on the performance of solar cell. 

6. Study the characteristics of wind. 

 

 

 

Practical Paper VIII (CE 1)                                                                

SOLAR THERMAL AND PHOTOVOLTAIC ASPECTS 

Work load: 30 hrs         3 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 

1. Measurement of direct solar radiation using pyroheliometer. 

2. Measurement of global and diffuse solar radiation using pyroanometer.  

3. Measurement of emissivity, reflectivity and transsivity. 

4. Measurement of efficiency of solar flat plate collector. 

5. Performance testing of solar air dryer unit.    

6. Effect of tilt angle on the efficiency of solar photovoltaic panel. 

7. Study on solar photovoltaic panel in series and parallel combination. 

 



Practical Paper VIII (CE 2)    

 

  WIND, HYDRO AND OCEAN ENERGIES 

 

Work load: 30 hrs         3 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 

1. Estimation of wind speed using anemometer. 

2. Determination of characteristics of a wind generator 

3. Study the effect of number and size of blades of a wind turbine on electric power   

    output. 

4. Performance evaluation of vertical and horizontal axes wind turbine rotors. 

5. Study the effect of density of water on the output power of hydroelectric 

generator. 

6. Study the effect of wave amplitude and frequency on the wave energy generated. 

 

Practical Paper VIII (CE 3)   

  ENERGY STORAGE DEVICES  

 

Work load: 30 hrs         3 hrs/week 

Minimum of 6 experiments to be done and recorded 

1. Study of charge and discharge characteristics of storage battery. 

2. Study of charging and discharging behavior of a capacitor. 

3. Determination of efficiency of DC-AC inverter and DC-DC converters 

4. Study of charging characteristics of a Ni-Cd battery using solar photovoltaic  

     panel. 

5. Performance estimation of a fuel cell. 

6. Study of effect of temperature on the performance of fuel cell. 
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                       (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 

                       Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 

                       Recognized by UGC as ‘College with Potential for Excellence’ 

Certificate Course of Refrigeration and Air Conditioning 
For 2021-2022 Batch (w.e.f. 2014-2015) 

 

Unit – 1:- Fundamentals of Thermodynamics 

 Thermodynamic Systems – Classification of Systems, Definition of State, Path 

Process Cycle, properties, work, heat , thermal energy, specific heat , enthalpy, flow work 

– Point and path functions. 

Unit – 2 :- Laws of thermodynamics:- 

  Zeroth law, 1
st
 law, 2

nd
 law of thermodynamics.   Laws of perfect gases – Boyle’s 

law, Charle’s law, Avagadro’s law, Joule’s law, Cp ,Cv relations, Isothermal, Isobaric,  

Isochoric, Adiabatic Process, Polytrophic – pre expansion throtling  process. 

Unit – 3 :- Fundamentals of Refrigeration:-  

 Introduction - Definition of Refrigeration – Methods of refrigeration – 

Applications  Of refrigeration, Unit of refrigeration – Coefficient of performance (C.O.P) 

power  Required per ton of refrigeration.  Air refrigeration systems – Reversed Carnot 

Cycle, Bell Coleman Cycle – Problems – Open system versus closed system of air 

refrigeration. 

Unit – 4:- Air Conditioning Systems:- 

 Room Air Conditioners – Installation – Split Units Fans – Classes of Fans, 

Types of Fans, Centrifugal Fans, Axial-Flow fans, Fan performance  Air Distribution 

System – Air Filtration, Air Filters. 
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Certificate Course of Refrigeration and Air Conditioning 
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MODEL QUESTION PAPER 

Time 2 hrs                Max Marks: 50 

Section – A 

Answer any two of the following       2 X 10 = 20 M 

1. Explain the terms “System”, “Surroundings”, “heat”, “work” and Thermal Energy. 

2. Describe the working of Carnot’s Engine and derive an expression for its efficiency. 

3. Draw P-V and T-O diagrams of a reversed Carnot Cycle applied to a  

Refrigerating machine and obtain an expression for its C.O.P. 

4. Mention the types of Fans. 

Section – B 

Answer any Five of the following       5 X 4 = 20 M 

5. Explain “Plow Work-Point” and “path functions”. 

6. Define Enthalpy and Specific heat. 

7. Derive the relation between Cp and Cv.  

8. State and explain second law of thermodynamics.  

9. Distinguish between a heat pump and a refrigerator. 

10. What are the applications of refrigeration?  

11. Explain the important role of Air filters in air conditioning. 

12. Explain Split Unit. 

Section – C 

Answer all the questions.        5 X 2 = 10 

13. What is path process cycle?  

14. Define Isobaric and Isothermal processes. 

15. What is the unit of refrigeration?  

16. Define First law of thermodynamics. 

17. Define Air Filtration. 

 



 

           SRI Y.N.COLLEGE(AUTONOMOUS)-NARSAPUR 
               (Affiliated to Adikavi Nannaya University) 

                       Thrice Accredited by NAAC at ‘A’ Grade 
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               UG- SKILL DEVELOPMENT COURSE 

SEMESTER –II   (Group A)  

                           SOLAR ENERGY MODEL QUESTION PAPER 

Time: 2 Hrs                             SECTION-A                                         Max Marks: 50M 

 Answer any FOUR questions. Each question carries 5 marks.                 4 x 5M = 20M 

1.  What is Photovoltaic Effect  

     ఫో ట ో వోల్టా యిక్ ప్రభావం అనగానేమి ? 

2. Discuss about Solar greenhouses  

   సౌర గరనీ్ హౌస్ గూర్చి చర్చించుము  
3. Define Solar radiation and its uses  

    సౌర వికిరణము  ను నిరవచంచుము మర్చయు వాటి అనువరత నాల్ను వరా యుము  
4. Write about domestic lighting  

    ఇంటికి ఉప్యోగచంచే ల్ ైటింగ్ గూర్చి వరా యుము  
5. Discuss about Sunshine recorder  

   సూరయరశ్మి ర్చకారడర్ గూర్చి చర్చించుము  
6. Explain about the solar hot water systems 

   సో ల్టర్ వేడి జల్  వయవసథ ను వివర్చంచుము 

7. Explain the Solar dryers 

   సౌర డ్రయర్ గూర్చి వివర్చంచుము  ?  

8. How can we Store the solar energy 

   సౌర శకతత  ని ఏవిధంగా నిల్వ చేసాత రు   

SECTION – B 

Answer any THREE questions. Each question carries 10 marks.             3 x 10M = 30M 

9. Discuss about the Solar radiation at the Earth’s surface 

    భూమి ఉప్ర్చతల్ం మీద ఉనన సౌర వికిరణము  గూర్చి చర్చించుము 

10. What is solar energy? Explain its importance  

     సౌర శకతత  అనగానేమి ? దాని ప్ రా ముక్యతను వివర్చంచుము  

11. Explain the principle of conversion of solar radiation into heat?   

     సౌర వికిరణము ఏవిధంగా ఉష్ణ ంగా మటర్చిడ ిచెందుత ందో  తెలిపే సూతరమును వివర్చంచుము  
 12. Discuss about the Solar Thermal Power Plant and its importance in daily life.  

      సౌర థరిల్ ప్వర్ ప్ాల ంట్ గూర్చి వివర్చంచుము మర్చయు నితయ జీవితంల్ో దాని ప్ రా ముక్యతను     
      చర్చించుము . 
13. Describe solar photovoltaic cell and its working principle  

సౌర ఫో ట ో వోల్టా యిక్ సెల్ యొక్క సూతరమును మర్చయు ప్నిచేయు విధానమును         
      వివర్చంప్ుము 

14. Define a solar cell. Explain different types of Solar cells? 

    సౌరఘటమును నిరవచంచుము ?  వాటిల్ో రకాల్ు  గూర్చి వివర్చంచుము. 
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    UG- SKILL DEVELOPMENT COURSE 

SEMESTER –II   (Group A) SOLAR ENERGY  
                                  Question Bank 

  Short Questions (5 Marks) 
1. Define Solar radiation and its uses  

 సౌర వికిరణము ను నిరవచించుము మరియు వాటి అనువరతనాలను వాాయుము  
2. Explain about the Solar radiation at the Earth’s surface 

భూమి ఉపరితలిం మీద ఉనన సౌర వికిరణము  గూరిి చరిిించుము 
3. Discuss about Sunshine recorder  

సూరయరశ్మి రికారడర్ గూరిి చరిిించుము  
4. What is solar energy? Explain its importance  

సౌర శకతత అనగానేమి ? దాని ప్ాాముక్యతను వివరిించుము  
5. How can we Store the solar energy 

సౌర శకతత ని ఏవిధింగా నిలవ చేసాత రు  
     6.  Explain Pyranometer? 

ప ైరనోమీటర్ గును వివరిించుము. 
      7.  Explain the principle of conversion of solar radiation into heat?   

సౌర వికిరణము ఏవిధింగా ఉష్ణిం గా మారిిడి చెిందుత ిందో  తెలిపే సూతమాును వాాయుము  
8.  Explain Flat plate collector. 

సమతల పలక్ల సేక్రణి ని గూరిి వివరిించుము
9. Explain Solar Hot Water System?   

     సౌర వేడి జల వయవసథ గూరిి వివరిించుము. 
    10.  Discuss about Solar greenhouses  

           సౌర గరనీ్ హౌస్ గూరిి చరిిించుము  
    11. Explain solar Distillation and drier? 

          సౌర సేవదనిం (distillation) మరియు డ్యార్ లను వివరిించుము  ? 
     12. Explain the Solar Thermal Power Plant  

సౌర థరిల్ పవర్ ప్ాల ింట్ గూరిి వివరిించుము 
     13. Explain photo voltaic effect and Solar cell? 

ఫో టో వోలాా యిక్ మరియు సౌర ఘటిం గూరిి  వివరిించుము    
     14. Define a solar cell. Explain different types of Solar cells? 

        సౌరఘటమును నిరవచించుము ?  వాటిలో రకాలు  గూరిి వివరిించుము  
     15. Explain series and parallel combinations of Solar Cells. 

         సౌరఘటముల  శ్రణీి మరియు సమాింతర సింధానాలను వివరిించుము 
     16.  Explain domestic lighting, Street lighting and water pumping? 

         ఇంటికి ఉపయోగ ంచే ల ైటింగ్, వీధి దీప్ాలు మరియు వాటర్ పింప ింగ్ గూరిి వివరిించుము  
 



Essay Questions (10 Marks) 

1. Describe how the solar constant is measured by using pyrheliometer? 

ఫ ైరహెలియోమీటర్ ఉపయోగిించ సౌర స త రింకానిన ఏ విదింగా కొలుసాత రో వరిణించుము?  
     2.  Discuss about the Solar radiation at the Earth’s surface 

           భూమి ఉపరితలిం మీద ఉనన సౌర వికిరణము  గూరిి చరిిించుము 
     3.  What is solar energy? Explain its importance and Explain Pyranometer? 

          సౌరశకతత అనగానేమి ? దాని ప్ాాముక్యతను వివరిించుము మరియు  ప ైరనోమీటరు ను వివరిించుము. 
4.  Explain about Storage of Solar energy and Solar pond. 

సౌర శకతత ని  నిలవ చేసే పదధతి మరియు సౌర చెరువు (ప్ాిండ్) లను వివరిించుము  
      5. Explain the principle of conversion of solar radiation into heat?   

         సౌర వికిరణము ఏవిధింగా ఉష్ణింగా మారిిడ ిచెిందుత ిందో  తెలిపే సూతమాును వివరిించుము  
      6. Discuss about the Solar Thermal Power Plant and its importance in daily life.  

        సౌర థరిల్ పవర్ ప్ాల ింట్ గూరిి వివరిించుము మరియు నితయ జీవితింలో దాని ప్ాాముక్యతను     
         చరిిించుము  
    7. Explain solar Distillation and drier? 

    సౌర సేవదనిం (distillation) మరియు డ్యార్ గూరిి వివరిించుము ?  
8. Explain solar hot water system and Flat plate collector. 

    వేడి జల వయవసథ మరియు సమతల పలక్ల సేక్రణి ని గూరిి వివరిించుము 
     9. Describe solar photovoltaic cell and its working principle Explain Solar photovoltaic    

         applications? 

       సౌర ఫో టో వోలాా యిక్ స ల్ యొక్క సూతమాును మరియు పనిచేయు విధానమును         

      వివరిింపుము మరియు సౌర ఫో టో వోలాా యిక్ ఘటాిం యొక్క అనువరతనాలను వివరిించుము 
  10. Define a solar cell. Explain different types of Solar cells? 

       సౌరఘటమును నిరవచించుము ?  వాటిలో రకాలు  గూరిి వివరిించుము. 
  11. Explain series and parallel combinations of Solar PV cells and write its applications 

        సో లార్ PV  సౌరఘటముల  శ్రణీి మరియు సమాింతర సింధానాలను వివరిించుము మరియు     
         సౌర ఫో టో వోలాా యిక్ ఘటాిం యొక్క అనువరతనాలనువాాయుము. 
  12. Explaining the following? 

(a) Domestic lighting  (b) Battery Charger (c) street lighting and  water pumping 

ఈ కిిీంది వాటిని వివరిించుము ? 

 (a) డొమెస ాక్ ల ైటిింగ్  (b) బ్యయటర ిచారజర్ (c)  వీధి దీప్ాలు మరియు వాటర్ పింప ింగ్ 
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UG- SKILL DEVELOPMENT COURSE 

 SOLAR ENERGY 

 

No. of Hours per week: 02                                                                                Total Lectures: 30 

 

UNIT-I – Solar Radiation: (6 hrs): 

Sun as a source of energy, Solar radiation, Solar radiation at the Earth’s surface, Measurement of 

Solar radiation-Pyroheliometer, Pyranometer, Sunshine recorder, Prediction of available solar 

radiation, Solar energy-Importance, Storage of solar energy, Solar pond  

UNIT-II – Solar Thermal Systems: (10 hrs): 

Principle of conversion of solar radiation into heat, Collectors used for solar thermal conversion: 

Flat plate collectors and Concentrating collectors, Solar Thermal Power Plant, Solar cookers, Solar 

hot water systems, Solar dryers, Solar Distillation, Solar greenhouses.  

UNIT-III – Solar Photovoltaic Systems: (10 hrs):  

Conversion of Solar energy into Electricity - Photovoltaic Effect, Solar photovoltaic cell and its 

working principle, Different types of Solar cells, Series and parallel connections, Photovoltaic 

applications: Battery chargers, domestic lighting, street lighting and water pumping  

Co-curricular Activities (Hands on Exercises): (04 hrs) 

[Any four of the following may be taken up]  

 

1. Plot sun chart and locate the sun at your location for a given time of the day.  

2. Analyse shadow effect on incident solar radiation and find out contributors.  

3. Connect solar panels in series & parallel and measure voltage and current.  

4. Measure intensity of solar radiation using Pyranometer and radiometers.  

5. Construct a solar lantern using Solar PV panel (15W)  

6. Assemble solar cooker  

7. Designing and constructing photovoltaic system for a domestic house requiring 5kVA power  

8. Assignments/Model Exam. 

Highlight
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Reference Books:  

1. Solar Energy Utilization, G. D. Rai, Khanna Publishers  

2. Solar Energy- Fundamentals, design, modeling& applications, G.N. Tiwari, Narosa Pub., 2005. 

3. Solar Energy-Principles of thermal energy collection & storage, S.P. Sukhatme, Tata Mc-Graw 

Hill Publishers,1999.  

4. Solar Photovoltaics- Fundamentals, technologies and applications, Chetan Singh Solanki, PHI 

Learning Pvt. Ltd.,  

5. Science and Technology of Photovoltaics, P. Jayarama Reddy, BS Publications, 2004. 

 

 

 

Blue Print 

SEMESTER -- II  PAPER  SD  

 SOLAR ENERGY 

 

 

Module 
5  marks 10 marks Marks 

allotted 

UNIT-I – Solar Radiation 

Section A 

3 

Section B 

2 35 

UNIT-II – Solar Thermal  Systems 3 2 35 

UNIT-III – Solar Photovoltaic   Systems 2 2 30 

Total 100 
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Learning Outcomes:  

 

After successful completion of the course, students will be able to:   

 Acquire knowledge on solar radiation principles with respect to solar energy estimation. 

  Get familiarized with various collecting techniques of solar energy and its storage 

  Learn the solar photovoltaic technology principles and different types of solar cells for energy 

 conversion and different photovoltaic applications.   

 Understand the working principles of several solar appliances like Solar cookers, Solar hot water 

    systems, Solar dryers, Solar Distillation, Solar greenhouses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


