Seat No.: ________

Enrolment No.___________
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Subject Code: 3300004
Subject Name: Engineering Physics (Group-I)
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Date: 07-06-2013
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Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. English version is considered to be Authentic.
Q.1

Q.2

Q.3

Q.3

Q.4

Q.4

(a)

For SI unit system list the physical quantities with their units and symbols in
tabulated form. Explain how SI unit system is different from other unit systems.
(b) Draw neat and clean labeled diagram of Vernier Caliper.
(c) A micrometer screw has a least count of 5 X 10-6 m and total divisions on the
circular scale are 50. If the circular scale undergoes five complete rotations than
determine the distance travelled by the edge of circular scale on the main scale.

3
2

(a)

Give detailed classification of force.
OR
Write short note on ‘Inertia’
(b) Two forces F1 and F2 act on an object of mass 0.3 kg such that the forces are
along the same axis but opposite in direction. Determine the acceleration of the
object if F1= 4.0 N and F2= 2.5 N. Assume that the object is on a frictionless
surface and can move only along X-axis.
(c) A cricket ball of mass 250 g is thrown with a speed of 40 m/s, is struck by a bat.
After leaving the bat, the ball travels in the opposite direction with a speed of 40
m/s. Assuming the average force acting on ball as 9000 N, determine the impulse
and the impact time.

7

(a) State Hooke’s Law. Discuss different types of modulii of elasticity in detail.
(b) A steel rod has a radius R of 9.5 X10-3 m and length L of 0.81 m. A 62 kN force
F stretches it along its length. What are the stress on the rod, the elongation and
the strain of the rod? Given that Young’s modulus Y for steel is 2 X 1011 N/m2.
OR
(a) Give the difference between liquids which wets the solids and that which do not
wet the solid.
Discuss the effect of temperature and impurity on surface tension.
(b) Write short note on Reynold’s Number.
(c) Determine the terminal velocity of a metal sphere in glycerine. Given radius of
the sphere 0.02 m, density of the material of sphere is 10.5 X103 kg/m3,
coefficient of viscosity is 0.98 Ns/m2, density of liquid is 1.5 X 103 kg/m3.
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With the help of neat and clean diagram explain the joule’s experiment to 14
determine the mechanical equivalent of heat.
OR
Give the difference between Heat and Temperature. Explain in detail different 14
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methods of heat transfer.
Q.5

Q.5

Q. 6

Q. 6

(a)

Define the following: Periodic time, Frequency, Phase, Wavelength of a
Transverse wave, Amplitude, echo and reverberation.
(b) List out and explain any three applications of ultrasonic waves in detail.
OR
(a) List out the characteristics of an acoustically good auditorium.
(b) A wave with frequency 512 Hz travels with velocity 330 m/s in dry air.
Determine the wavelength of the wave in the medium. If the same wave travels in
water with velocity 1500 m/s what will happen? Show necessary calculations.
(c) An ultrasonic source emits a pulse of frequency 0.6 X 106 Hz towards the bottom
of an empty well from the top. After 0.5 seconds a reflected pulse from the
bottom of the well was detected clearly at the top of the well. If the velocity of
sound in air is assumed to be 330 m/s, then determine the depth of the well.
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(a)

7

State the condition for total internal reflection. Draw neat and clean labeled
diagram demonstrating the phenomenon of total internal reflection.
(b) Give the physical significance of refractive index of a medium.
(c) Explain the terms: superposition principle, Interference.
OR
(a) Draw neat and clean labeled diagram demonstrating dispersion of light by a
prism. Explain why dispersion of light occurs in the medium.
(b) List out various properties of nano materials and explain it. Discuss various
approaches and their methods available to obtain nano materials.

Q. 7

Q. 7
Q.1

(a)

State and explain law of radioactive decay, decay constant, half life and average
life. Draw necessary labeled curve in support of the explanation.
OR
List and compare properties of α, β and γ rays.
***************
SI એકમ પ ધતી ની બધીજ ભૌિતક રાશી ના નામ, એકમ અને સં ા, કો ટક
બનાવી તેમાં, લખો. SI એકમ પ ધતી બી
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એકમ પ ધતીઓ કરતા કવી ર તે

ુ દ પડ છે તે પ ટ ર તે સમ વો.

(b) વિનયર ક લપર ની નામ િનદશવાળ આ ૃિત પ ટ અને વ છ ર તે દોરો.
(c) એક માઇ ોમીટર
ુ
માપપ ી પર
નો લ.મા.શ. 5 X 10-6 મીટર છે અને વ ળાકાર
ુ
ના ુ લ કાપા ની સં યા 50 છે . જો વ ળાકાર
માપપ ી ને ુ લ પાંચ
ુ
ફરવવા માં આવે તો વ ળાકાર
માપપ ી ની ધાર

ુ
ણ

મણ

ુ યમાપપ ી પર કટ ુ

તર

3
2

કાપશે?
Q.2

(a)

બળ

(b) 0.3 kg

ુ ં વગ કરણ િવ

7

ૂ ન ધ લખો
ૃત ર તે આપો. OR ‘જડ વ’ પર ંક

યમાન ધરાવતા વ

ુ પર F1 અને F2 બળ સમાન ધર પર પરં ુ િવ ધ

દશા માં અસર કર છે . જો F1= 4.0 N અને F2= 2.5 N હોય તો વ
શોધો. ધારણા કરો ક પદાથ ઘષણ હન

ુ નો

વેગ

ૃ ઠ પર છે અને તે X-ધર ની દશા માંજ

ગિત કર શક છે .
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3

(c)

250 g

યમાન ધરાવતો

કટ નો દળો 40 મીટર/સેકંડ ની ગિત થી બેટ સાથે

4

અથડાય છે . બેટ સાથે અથડાયા બાદ દળો િવ ધ દશા માં 40 મીટર/સેકંડ ની
ગિત ધારણ કર છે . ધારો ક દળા પર નો સરરાશ બળ જો 9000 N હોય તો બળ
નો આઘાત અને તેને લા ુ પડતો સમય શોધો.
Q.3

(a)

કૂ નો િનયમ લખો.

(b) 9.5 X10-3 m

ૂદા

ૂ દા

થિત થાપ તા

કો િવષે િવ

8

ૃત માં ચચા કરો.

ી યા R અને 0.81 m લંબાઇ L ધરાવતા ટ લના સળ યા પર 62 kN

6

ુ સ Y ટલ
નો બળ F લંબાઇ ની દશા માં ખેચાવ ઉભો કર છે . જો યંગ મોડ લ
માટ 2 X 1011 N/m2 હોય તો સળ યા પર પડતો

િતબળ, લંબાઇ માં આવતો

ફરફાર અને સળ યા ની િવ િત શોધો.
Q.3

(a)

અથવા
વા હ
અવા બે

ઘન પદાથ ને ભજવે છે અને

વા હ

ઘન પદાથ ને ભજવતા નથી,

વા હ વ ચે નો તફાવત આપો. તાપમાન અને અ ુ ધ ની

7

ૃ ઠતાણ

પર પડતી અસર ની ચચા કરો.
(b) રનો ડ ક પર ંક
ૂ ન ધ લખો.
(c) 0.02 m િ યા અને 10.5 X103 kg/m3 ની ઘનતા ધરાવતો ધા ુ નો એક ગોળો
0.98 Ns/m2 યાનતા

4
3

ુ ાંક અને 1.5 X 103 kg/m3 ઘનતા ધરાવતા લીસર માં
ણ

ુ ત કરવામાં આવે છે , તો ગોળા નો ટિમનલ વેગ શોધો.
ઉ માનો યાંિ ક

Q.4

ૂલનો

ુ યાંક શોધવા માટ નો

પ ટ

14

સરણ ની અલગ અલગ

14

યોગ નામ િનદશવાળ

અને વ છ આ ૃિત સ હત સમ વો.
અથવા
ઉ મા અને તાપમાન વ ચે નો તફાવત બતાવો. ઉ મા

Q.4

પ ધતીઓ િવ
Q.5

(a)

ૃત ર તે સમ વો.

િવ તાર, પડઘો અને

(b) અ

િવ
Q.5

(a)

7

યા યા લખો: આવતકાળ, આ ૃિત, કળા, લંબગત તરં ગ ની તરં ગલંબાઇ, કંપ
િતઘોષ.

સોિનક તરં ગો ના ઉપયોગો આપો અને એમાં થી કોઇ પણ

ણ ઉપયોગો ને

7

ૃત ર તે સમ વો.
અથવા

વિનકતાની

ટએ સારા સભા હૃ ની લા

7

ણકતાઓ આપો.
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(b) જો ભેજ ર હત હવામાં 512 Hz આ ૃિ

4

વાળા તરં ગ નો વેગ 330 m/s હોય તો

મા યમમાં તરં ગ ની તરં ગલંબાઇ શોધો. જો આજ તરં ગ નો વેગ પાણી માં 1500
(c)

m/s હોય તો
અ

ુ ં થશે? યો ય ગણતર કર બતાવો.
ારા એક 0.6 X 106 Hz આ ૃિ

ાસા ડ તરં ગ ઉ પન કરતા યં

પ સ ખાલી

ૂ ા માં ઉપર થી નીચે તરફ મોકલવા માં આ
વ

ધરાવ ુ

3

.ુ 0.5 સેકં ડ બાદ

ૂ ા ના તળ એ થી પરાવત ત થયે ુ પ સ પ ટ ર તે ઉપર મળે છે . જો વની
વ
ૂ ાની ગહરાઇ શોધો.
તરં ગ નો વેગ હવામાં 330 m/s માનવા માં આવે તો વ
Q. 6

(a)

ૂણ

ત રક પરાવતન માટ

ુ
ૂ

આપો.

ૂણ

ત રક પરાવતન દશાવતી

નામ િનદશવાળ આ ૃિત પ ટ અને વ છ ર તે દોરો.

3

(b) મા યમ ના વ ભવનાંક ુ ં ભૌિતક અ ત વ સમ વો.
(c) સમ વો : સંપાતીકરણ નો િસ ધાંત, યિતકરણ.
Q. 6

(a)

4

અથવા
િ પા

કાચ (િ ઝમ) ારા

કાશ

ુ ં િવભાજન દશાવતી નામ િનદશવાળ આ ૃિત

પ ટ અને વ છ ર તે દોરો. મા યમ માં

કાશ

ુ ં િવભાજન

7

કમ થાય છે તે

સમ વો.

(b) નેનો પદાથ ના િવિવધ

7

ુ ધમ આપો અને તેને સમ વો. નેનો પદાથ ના
ણ

7

ઉ પાદન ની ર તો અને તેની પ ધતીઓ ની ચચા કરો.
Q. 7

લખો અને સમઝાવો : ર ડયો એ ટવ
અધ વનકાળ, સરરાશ

યનો િનયમ,

14

ય િનયતાંક,

વનકાળ. સમ વટ ના આધાર માં લા ુ પડતો નામ

િનદશવાળો કવ પ ટ અને વ છ ર તે દોરો.
અથવા
Q. 7

α, β અને γ કરણો ના

14

ુ ધમ આપો અને એક બી ની સાથે સરખામણી કરો.
ણ
***************
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