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An Experiment on Measuring Volumes
கன அளவுகளள அளநந்தி ட ஒரு பரரிசசசோதளன
Learning from the crow and the pitcher story
கசோகமுமந் பசோளனயுமந் களதயிலிருநந்து கறந்று கந்க கசோளந் ளுதலந்
Do you remember the childhood fable of the crow and the pitcher? (See figure 1.)In this unit, we
will imitate the crow in the story and use the concept that ‘a body submerged in water displaces
an amount of water equivalent to its volume’, to carry out some measurements. The last task in
this unit is closely related to the tale — and you may reach a surprising conclusion at the end of it!
கசோகமுமந்

பசோளனயுமந்

எனந்ற

நநீ திகந்களதளயை

குழநந்ளதபந்பருவதந்திலந்

சகடந்ட

நரிளனவுளந் ளதசோ உஙந் களுகந்கு? (படமந் 1 ஐ பசோருஙந் களந் ). இநந்தபந் பசோடபந்பிரரிவிலந் , களதயிலந்
வருமந்

கசோகமந்

கசயைந் வளதபந்

சபசோனந்று

நசோமுமந்

கசயைந் யைலசோமந் .

அதனுடனந்,

‘நநீ ரரிலந்

மூழந் கியுளந் ள ஒரு கபசோருளந் , அதனந் கன அளவுகந்கு சமமசோன நநீ ளர இடமசோறந் றமந்
கசயைந் யுமந் ’

எனந்ற

கருதந்ளதபந்

பயைனந்படுதந்தி

சில

அளவீடுகளள

சமறந் ககசோளந் ளபந்

சபசோகிசறசோமந் . இநந்தபந் பிரரிவினந் இறுதிச ந் கசயைலுகந்கு களதயுடனந் கநருஙந் கியை கதசோடர ந்ப
உளந் ளது – அதிலந் எடந்டபந்படுமந் முடிவு உஙந் களுகந்கு வியைபந்பூடந்டுவதசோக இருகந்ககந்கூடுமந் !

Figure 1 - The Crow and the Pitcher
படமந் 1 - கசோகமுமந் பசோளனயுமந்
From The Aesop for Children, by Aesop, illustrated by Milo
Winter, Project Gutenberg etext 1994

Materials
கபசோருடந்க ளந்
• A narrow transparent cylinder (or a transparent 500 mL water bottle with the top cut off; the
cylinder need not have uniform diameter across its length)
• குறுகியை, ஒளரிபககந்கூடியை உருளள (அலந் லது சமலந் பகுதி கவடந்டபந்படந்ட 500 ம.லி.
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குடுளவ/பசோடந்டிலந் ;

உருளளயினந்

விடந்டமந்

ஆஙந் கசோஙந் சக

•

மசோறியிருகந்கலசோமந் , சமமசோயைந் இருகந்க சவணந்டியை அவசியைமந் இலந் ளல)
Glass marbles (~40) of similar size

•
•

ஒசர அளவிலசோன கண
ந் ணசோடி சகசோலிகந்குண
ந் டுகளந் (~40).
Small irregular stone which can fit into the cylinder comfortably (see note in task 4)

•
•

உருளளயிலந் எளரிதசோக நுளழயைகந் கூடியை சிறுகலந் . (கசயைலந் 4 ஐ பசோருஙந் களந் )
Ruler

•
•

அளவுசகசோலந்
Marker pen (fine tipped)

•
•

கூர ந்முளனளயை உளடயை குறியிடுமந் சபனசோ. (fine tipped marker pen)
Straight edge (like another ruler or edge of a notebook)

•
•

சநர ந்விளரிமந் ப (சவகறசோரு அளவுசகசோலந் அலந் லது ஒரு சநசோடந்பகந்கினந் விளரிமந் ப)
Beaker (with graduated volume markings)

•

பீகந்கர/ந் முகளவ (கன அளவு குறியீடுகளளகந் ககசோணந்டது).

•

A tray or tough may be kept to collect water spills

•

கவளரிசயை சிநந்துமந் தண
ந் ண நீளரச ந் சசகரரிகந்க ஒரு தடந்டு அலந் லது பசோதந்திரமந் (trough).

Are you familiar with these ideas?
பினந்வருமந் கருதந்து கந் க ளள நநீ ஙந் களந் சகளந் விபந் ப டந்டி ருகந் கி றீர ந்களசோ?
• Volume:
•

•
•

•
•

கன அளவு:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Displacement of fluids by solid objects:
திணந்மபந் கபசோருடந்களசோலந் திரவஙந் களந் இடமந் மசோறந் றபந்படுவது:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Average/ Mean:
சரசோசரரி/நரிரலந் :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Task 1: Creating your own volume measuring instrument (a graduated cylinder)
கசயைலந் 1: கசசோநந்த மசோக ஒரு கன அளவு அளவீடந்டு கந் க ருவிளயை வடிவளமதந்த லந்
(அளவீடுகளந் குறிகந் க பந் ப டந்ட ஓர ந் உருளள)
i. Use a beaker to carefully measure 50 mL water and transfer it to the transparent cylinder. Mark
the height of the water column on the cylinder using a marker pen.
• ஒரு பீகந்கரரிலந் 50 ம.லி. தண
ந் ண நீளரகந் கவனமசோக அளநந்து, அளத ஒளரிபகு
உருளளகந்குளந்

ஊறந்றுஙந் களந் .

குறியிடுமந்

சபனசோளவ

பயைனந்படுதந்தி

அநந்த

உருளளயிலந் தண
ந் ண நீர ந் இருகந்குமந் உயைரதந்ளதகந் குறிதந்திடுஙந் களந் .
ii. Repeat this till the cylinder is almost full, marking successive heights at the steps of 50 mL.
• உருளள
கிடந்டதடந்ட
நரிளரநந்திடுமந் வளர,
இளததந்
திருமந் பச ந்
கசயைந் து,

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE

2

Vigyan Pratibha Learning Unit

An Experiment on Measuring Volumes

கதசோடர ந்ச ந்சியைசோன 50 ம.லி. உயைரஙந் களளகந் குறிதந்திடுஙந் களந் .
iii. Label the markings with appropriate multiples of 50 mL. (50, 100, 150,...)
• 50 ம.லி. மடஙந் குகளுடனந் (50, 100, 150 …) அளவீடுகளளகந் குறிதந்திடுஙந் களந் .
Now, you have a graduated cylinder which measures volume. You will notice that we can use this
cylinder to measure volume only in multiples of 50 mL. Hence 50 mL is the least count of this
graduated cylinder. If the water level is between two markings, we take the reading as the mark
that is closest to the water level.
தறந் சபசோது, கன அளளவ அளநந்திடுமந் குறியீடுகளளகந் ககசோணந்ட உருளள ஒனந்று
உஙந் களரிடமந் உளந் ளது. இநந்த உருளளளயைபந் பயைனந்படுதந்தி, 50 ம.லி. மடஙந் குகளசோகதசோனந்
கன அளளவ அளநந்திடமுடியுமந் எனந்பளதகந் கவனரிதந்திருபந்பீர ந்களந் . அதனசோலந் , இநந்த
உருளளயினந் குளறநந்தபடந்ச அளவசோக 50 ம.லி. இருகந்கிறது. இரண
ந் டு குறியீடுகளுகந்கு
இளடசயை தண
ந் ண நீரரினந் சமலந் மடந்டமந் இருகந்குமசோனசோலந் , அதறந் கு அருகிலுளந் ள குறியீடந்டு
அளளவ நசோமந் எடுதந்துகந்ககசோளந் சவசோமந் .
The maximum volume your graduated cylinder can measure is - ________________________
(Highest marking on the cylinder)
குறியீடுகளளகந் ககசோணந்ட உஙந் களரினந் உருளள, அளகந்ககந்கூடியை அதிகபடந்சகந் கன
அளவு - ________________________
(உருளளயிலுளந் ள அதிகபடந்சகந் குறியீடு)

Task 2: Measuring the average volume of marbles
கசயைலந் 2: சகசோலிகந் கு ண
ந் டினந் சரசோசரரி கன அளளவ அளவிடுதலந்
i. Take the empty graduated cylinder and fill it up to the 200 mL mark.
i.
குறியீடுகளளகந் ககசோணந்ட கசோலியைசோன உருளளளயை எடுதந்துகந்ககசோண
ந் டு அதிலந் 200
ம.லி. அளவு வளரயிலந் தண
ந் ண நீளர நரிரபந்பஙந் களந் .
ii. Drop the marbles in the cylinder, one by one while counting them, until the water level rises up
to the next mark. Ensure that all the marbles are fully submerged in water. That is, the level of
the water should be above all the marbles. The water level rises because each marble
displaces an amount of water equal to its own volume.
ii. சகசோலிகந்குண
ந் டுகளள
ஒனந்கறசோனந்றசோக
உருளளயிலந்
எண
ந் ணரிகந்ககசோணந்சட
சபசோடுஙந் களந் . தண
ந் ண நீரரினந் சமலந் மடந்டமந் அடுதந்தகந் குறியீடந்ளட எடந்டுமந் வளர
இளதச ந் கசயைந் யுஙந் களந் . அளனதந்து கந் சகசோலிகளுமந் முழுளமயைசோக தண
ந் ண நீரரிலந்
மூழந் கி இருபந்பளத உறுதிச ந் கசயைந் யுஙந் களந் . அதசோவது, தண
ந் ண நீரரினந் சமலந் மடந்டமந்
அளனதந்துகந் சகசோலிகளுகந்குமந் சமலிருகந்க சவண
ந் டுமந் . ஒவந் கவசோரு சகசோலிகந்குண
ந் டுமந்
தனந்னுளடயை கன அளவுகந்கு இளணயைசோன தண
ந் ண நீர ந் அளளவ இடமசோறந் றமந்
கசயைந் வதசோலந் தண
ந் ண நீரரினந் மடந்டமந் உயைர ந்கிறது.
Volume of water before adding marbles - __________________________________
Volume of water after adding marbles - __________________________________
Number of marbles required to raise the water level to the next mark - __________________
Thus, _______ marbles displace ___________ volume of water.
சகசோலிகந்குண
ந் டுகளளச ந்
சசர ந்கந்குமந்
முனந்ப
தண
ந் ண நீரரினந்
கன
அளவு
-__________________________________
சகசோலிகந்குண
ந் டுகளளச ந்

சசர ந்தந்தபந்

பினந்ப

தண
ந் ண நீரரினந்

கன

அளவு

-

_________________________________.
அடுதந்தகந்

குறியீடந்டுகந்குதந்
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சகசோலிகந்குண
ந் டுகளரினந் எண
ந் ணரிகந்ளக - __________________
ஆதலசோலந் , _______ சகசோலிகந்குண
ந் டுகளந் ___________ கன அளவு தண
ந் ண நீளர இடமசோறந்றுமந் .
iii. Use this result to estimate the average volume of one marble, obtained experimentally. (V exp).
iii. பரரிசசசோதளனயினந் மூலமந் கபறந் ற இநந்த முடிளவ ளவதந்து ஒரு சகசோலிகந்குணந்டினந்
சரசோசரரி கன அளளவகந் கணகந்கிடுஙந் களந் .
Average volume of one marble - ___________________________
ஒரு சகசோலிகந்குணந்டினந் சரசோசரரிகந் கன அளவு - ___________________________

Task 3: Comparing the volume of a marble estimated by two different methods
கசயைலந்

3:

இரண
ந் டு

கவவந் சவறு

வழிமுளறகளரினந்

மூலமந்

அளவிடபந் ப டந்ட

சகசோலிகந் கு ண
ந் டுகளரினந் கன அளவுகளள ஒபந் பி டுதலந்
i. Keep ten marbles in a straight line touching each other. (You can create a long narrow channel
by placing a straight edge and a ruler parallel to one another with a gap in between, with the
marbles lined up in the gap.)
i. ஒனந்றுகந்ககசோனந்று கதசோடுமந் படியைசோக பதந்து சகசோலிகந்குண
ந் டுகளள சநர ந்சகசோடந்டிலந்
ளவயுஙந் களந் .
(சநரசோன
விளரிமந் பளடயை
கபசோருளந்
ஒனந்ளறயுமந் ,
சறந்று
இளடகவளரிவிடந்டு அதறந் கு இளணயைசோக அளவுசகசோலந் ஒனந்ளறயுமந் ளவதந்து
அவறந் றிறந் கிளடயிலந்
நநீ ளமசோன,
குறுகியை
பசோளதளயை
உருவசோகந்கலசோமந் .
அவந் விளடகவளரியிலந் சகசோலிகந்குண
ந் டுகளள அடுகந்கிளவகந்கலசோமந் .)
ii. Measure the end-to-end length of the line of marbles.
ii. சகசோலி வரரிளசயினந் நநீ ளதந்ளத அளவிடுஙந் களந் .
End-to-end length of ten marbles - ________________________________
இநந்த வரரிளசயிலந் பதந்து சகசோலிகளந் நரிரபந்பமந் நநீ ளமந்
________________________________
iii. Use this measurement to estimate the average radius of the marbles.
iii. இநந்த அளளவபந் பயைனந்படுதந்தி, சகசோலிகந்குண
ந் டுகளரினந் சரசோசரரி ஆரதந்ளத மதிபந்பீடு
கசயைந் யுஙந் களந் .
Average radius of one marble - ________________________________
ஒரு சகசோலிகந்குணந்டினந் சரசோசரரி ஆரமந்
________________________________
iv. Calculate the volume of a marble (sphere) Vcalc=

( 43 π r )
3

using the radius you have obtained.

iv. நநீ ஙந்களந் கணகந்கிடந்ட ஆரதந்ளதபந் பயைனந்படுதந்தி, ஒரு சகசோலிகந்குணந்டினந் (சகசோளமந் )
கன அளளவகந் Vcalc=

( 43 π r )
3

கணகந்கிடுஙந் களந் .

Volume of one marble (obtained using the formula) - _______________________________
ஒரு
சகசோலிகந்குணந்டினந்
கன
அளவு
(சூதந்திரதந்தினந்
மூலமந்
கபறந் றது)
________________________________
v. You may notice that the volumes obtained by these two methods differ slightly from each other.
One can estimate percentage difference as the ratio (expressed in percentage) of the
difference in volume to the volume of a marble (by either method).

v.

இநந்த

இரண
ந் டு

வழிமுளறகளரிலிருநந்து

கணகந்கிடந்ட

கனஅளவுகளந்

சிறிதளவு சவறுபடுவளத நநீ ஙந்களந் கவனரிதந்திருகந்கலசோமந் . கனஅளவுகளுகந்கு
இளடசயையைசோன சவறுபசோடந்டுகந்குமந் ஒருசகசோலிகந்குண
ந் டினந் கன அளவுகந்குமந்
(இரண
ந் டிலந் ஒருவழிமுளறயிலந் கபறந் றது) உளந் ள விகிததந்ளத (சதவீததந்திலந்

கவளரிபந்படுதந்த சவண
ந் டுமந் ) சவறுபசோடு சதவீதமசோக நநீ ஙந்களந் கணகந்கிடலசோமந் .
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Percentage difference = __________________________________

சவறுபசோடந்டு சதவீதமந் - __________________________________
Task 4: Measuring the volume of an irregular stone
கசயைலந் 4: ஒரு கலந் லினந் கனஅளளவ அளவிடுதலந்
i. Fill the cylinder with water to the 200 mL mark.
• 200 ம.லி குறியீடு வளர உருளளயிலந் தண
ந் ண நீளர நரிரபந்பஙந் களந் .
ii. Put an irregular stone in the water. (The stone should be completely immersed inside the water
with the water level at least 2-3 cm above the upper surface of the stone.)
• ஒரு கலந் ளல தண
ந் ண நீருகந்குளந் சபசோடுஙந் களந் . (கலந் முழுவதுமசோக மூழந் கியிருகந்க
சவண
ந் டுமந் .

கலந் லினந்

சமறந் பரபந்பிலிருநந்து

குளறநந்தபடந்சமந்

2

முதலந்

3

கச.ம

உயைரதந்திலந் தண
ந் ண நீரரினந் மடந்டமந் இருகந்க சவண
ந் டுமந் )
iii. Estimate the volume of the stone by observing the amount of water displaced. Unless the
water level matches with one of the markings, this will only be approximate measurement.
• இடமசோறந் றமந் கசயைந் யைபந்படந்ட தண
ந் ண நீரரினந் அளளவ உறந்றுசநசோகந்குவதனந் மூலமந்
கலந் லினந் கன அளளவகந் கணகந்கிடலசோமந் . தண
ந் ண நீரரினந் மடந்டமந்

ஏதசோவது ஒரு

குறியீடந்டுகந்கு சமமசோக இலந் லசோத வளரயிலந் , இது சதசோரசோயைமசோன ஒரு அளவீடுதசோனந்.
iv. Now, immerse enough marbles to bring the water level up to the next marking.
• இபந்சபசோது, அடுதந்தகந்
குறியீடந்டுகந்கு
தண
ந் ண நீரரினந்
மடந்டமந்
உயைருமந்
வளர
சகசோலிகந்குண
ந் டுகளள உளந் சள சபசோடுஙந் களந் .
Volume of water before adding the stone - ______________________________
Number of marbles required to raise the water level to the next mark - _________________________
The irregular stone + ______ marbles displaced _______ volume of water.
கலந் ளல சபசோடுவதறந் கு முனந் தண
ந் ண நீரரினந் கன அளவு
______________________________
அடுதந்தகந்

குறியீடந்டுகந்கு

தண
ந் ண நீரரினந்

மடந்டதந்ளத

உயைர ந்தந்த

சதளவபந்படுமந்

சகசோலிகளரினந் எண
ந் ணரிகந்ளக - _________________________
கலந் + ______ சகசோலிகளந் (எண
ந் ணரிகந்ளக) _______ ம.லி. தண
ந் ண நீளர இடமசோறந் றியைது.
v. Use the mean volume of marbles, obtained in task 2 to determine the volume of the stone
more precisely.
• இநந்தகந் கலந் லினந் கன அளளவ சமலுமந் துலந் லியைமசோக அளவிடுவதறந் கு , கசயைலந் 2 லந்
கபறந் ற சகசோலிகளரினந் சரசோசரரி கன அளளவபந் பயைனந்படுதந்துஙந் களந் .
Volume of the irregular stone - _______________________________
கலந் லினந் கன அளவு - ____________________________________

Task 5: A challenge
கசயைலந் 5: ஒரு சவசோலந்
• Fill up the cylinder with water to the 50 mL mark.
• 50 ம.லி குறியீடு வளர உருளளயிலந் தண
ந் ண நீளர நரிரபந்பஙந் களந் .
• By adding enough marbles, try to raise the water level to the top of the cylinder.
• சபசோதுமசோன சகசோலிகளளபந் சபசோடுவதனந் மூலமசோக, உருளளயினந் உச ந்சதந்துகந்கு
•
•

தண
ந் ண நீரரினந் மடந்டதந்ளத உயைர ந்தந்த முயைறந் சியுஙந் களந் .
If you do not succeed in raising the water level to the top, can you estimate the maximum
marking to which the water level rises?
தண
ந் ண நீரரினந் மடந்டமந் உச ந்சதந்ளத கதசோடவிலந் ளல எனந்றசோலந் , அது எடந்டுமந் அதிகபடந்சகந்
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குறியீடந்ளட மதிபந்பீடு கசயைந் யை முடியுமசோ?
Maximum marking to which the water level rises - ___________________________
தண
ந் ண நீர ந் மடந்டமந் கதசோடுமந் அதிகபடந்சகந் குறியீடு ___________________________
Number of marbles required to increase the volume by this amount - _______________________
இநந்த மடந்டதந்துகந்கு கன அளளவ அதிகரரிகந்கதந் சதளவபந்படுமந் சகசோலிகந்குண
ந் டுகளரினந்
எண
ந் ணரிகந்ளக - _________________
•

Can you think of an explanation for this?

• இதறந் கசோன விளகந்கதந்ளத உஙந் களசோலந் அளரிகந்க முடியுமசோ?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
•

Do you think the thirsty crow would have succeeded in quenching its thirst? Explain your
answer.

•

கசோகமந்

கவறந் றிகரமசோக

அதனுளடயை

தசோகதந்ளத

தணரிதந்திருகந்குமந்

எனந்று

நரிளனகந்கிறீர ந்களசோ? உஙந் களரினந் பதிளல விளகந்குஙந் களந் .
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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