
 

1                ENGINEERING PHYSICS (3300004) 
 

Q1. Define fundamental physical quantity. For SI unit system list the physical quantities with 

their units and symbols in tabulated form. 

 મૂભતૂ બૌતતક યાળી ની વ્માખ્મા આી તેના નાભ, એકભ અને વજં્ઞા રખો. 

Q2. Define accuracy & precession. Write the rules for identification of significant figure with 

examples. 

 ચોકવાઈ અને વચોટતા ની વ્માખ્મા આો. વાથથક અંક ની ઓખ ના તનમભો જણાલો.  

Q3. Explain types of errors. 

 ત્રટુી ના પ્રકાય આો.  

Q4. Define least count. Give the formula for L.C of V.C and M.S gauge. Give the construction 

and working of V.C and M.S gauge. 

 ર.ભા.ળ ની વ્માખ્મા આો. લી.કે. અને ભા.વ ની ર.ભા.ળ નુ ંસતૂ્ર રખો તથા લી.કે. અને ભા.વ 

ની કામથદ્ધતત અને યચના વભજાલો. 

Q5. Give detailed types of forces. Define impulse of force. 

 ફ ના પ્રકાય વતલસ્તાય વભજાલો. ફ ના આઘાત ની વ્માખ્મા આો.  

Q6. State & explain Newton’s laws of motion. (Explain 1
st
 law with moment of inertia & its type) 

 ન્યટુોન ની ગતત ના 1st
, 2

nd
 & 3

rd
  તનમભો વતલસ્તાય વભજાલો 

Q7. Write law of conservation of momentum.  

 યેખીમ લાગભન વયંક્ષણ નો તનમભ વભજાલો 

Q8. Explain stress & strain with their types. (With figures, formulas & units). Draw stress –strain   
curve. 

 પ્રતતફ અને તલકૃતત તેના પ્રકાય વાથે વતલસ્તાય વભજાલો. પ્રતતફ – તલકૃતત લક્ર દોયો 

Q9. Explain Laplace’s molecular theory to understand surface tension. 

રાપ્રાવ ની અણલુાદ તથમયી વભજાલો. 
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Q10. Explain the method to understand surface tension by capillary action. (OR) Explain how you 

can measure surface tension of liquid in lab. 

કળની દ્વાયા પષુ્ઠતાણ ળોધલા ની યીત વભજાલો  

Q11. Derive the formula for surface tension. Explain each term of it. (OR) prove that T=
𝐡𝐫𝛒𝐠

𝟐𝐜𝐨𝐬𝛉
 

 વાબફત કયો :
 



cos2

grh
T




 

Q12. State & explain Stoke’s law for viscosity.  

 શ્માનતા ભાટે સ્ટોક નો તનમભ વભજાલો  

Q13. Explain modes of heat transfer.    

ઉષ્ભા પ્રવયણ ના ત્રણ ભોડ વભજાલો.  

Q14. Define thermal conductivity. Explain the method to determine the thermal conductivity of a 

metal by Searl’s apparatus. 

 ઉષ્ભાલાશકતા ની વ્માખ્મા આો. વરથ દ્ધતત દ્વાયા ઉષ્ભાલાશકતા ળોધલાની યીત વભજાલો. 

Q15. Give difference between longitudinal and transverse waves. Write Sabine’s formula for 

reverberation time & explain each term of it.   

 વગંત અને રફંગત તયંગ નો તપાલત આો. વેફાઈન નુ ંસતૂ્ર રખી તેના દયેક દ વભજાલો  

 Q16. Explain the factors effecting reverberation time & acoustic of building. 

 પ્રતતઘો વભમ અને ભકાનો ની ધાવ્નીકતા ને અવય કયતા રયફ જણાલો 

Q17. Give the properties and applications of ultrasonic waves. 

અલ્ટ્રાવોતનક તયંગ ની લાખ્મા આો તથા તેના ઉમોગો અને ગણુધભો આો. 

Q18. Explain properties and applications of Nano technology in various fields. 

નેનોટેકનોરોજી ના તલતલધ ક્ષેત્રે ઉમોગો અને ગણુધભો રખો. 
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Q19.  Explain briefly: - Reflection, Refraction, Dispersion, Total Internal Reflection, 

Interference, Polarization & diffraction. 

 વતલસ્તાય વભજાલો:-   યાલતથન, લક્રીબલન, તલબાજન, પણૂથ આંતરયક યાલતથન, વ્મતીકયણ,  

    ધ્રલુીબલન અને તલલતથન. 

Q20.  Explain in detail properties and uses of α – particle, β – particle & γ rays.   

નીચેના ગણુધભો અન ેઉમોગો આો.  

1. α – ારટિકલ્ટ્વ         2. β – ારટિકલ્ટ્વ         3. γ – ારટિકલ્ટ્વ 

Q21. Explain law of decay (prove that N= N0e
-λt

) & law of displacement for radioactive substance. 

યેરડમો એકટીલીટી ભાટે રૂાતંય નો નીમભ રખો અને વાબફત કયો  N = N0 e-λt ( ક્ષમનો તનમભ રખો.) 

Define the following:- 

1. Physical quantity 2. Derived physical quantity 3. Meter, kilogram, Second,  Kelvin 

4. Inertia  5. Cohesive & adhesive force         6. Elastic limit  7.  Viscosity  

8. Reynolds number 9.  Surface tension 10.  Young’s modulus   11.  Bulk modulus 

12. Modulus of rigidity 13. Restoring & deforming force    14. Elasticity 

15. Hooks law 16.  Good & bad conductor of heat 17.  Specific heat 18.  Heat 

19 Coefficient of thermal conductivity 20.  Frequency, periodic time, wavelength 

21. Echo, reverberation time, O.W.U. 22. Radioactivity and its type    23.  Decay constant 

24. Half life time, average life time & curie.   25. Heat capacity.  


