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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I (NEW) • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

 

Subject Code: 3300004                                                      Date: 28-May-2018 

Subject Name: ENGINEERING PHYSICS (GROUP-1) 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM     Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define Least count of Vernier callipers.  

 ૧. વર્નિયર કેલીપસસ નો લ.મ .શ  ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 2. Define Surface tension with one example.  

 ૨. પષૃ્ઠત ણ ની વ્ય ખ્ય  આપો  અને એક  ઉદ હરણ  સ થે સમજાવો.  

 3. Write a relationship between frequency, wave length and wave velocity.  

 ૩. આવ્રરુ્ત ,તરાંગ લાંબ ઈ અને તરાંગ વેગ વચ્ચે સબધ લખો.  

 4. Explain Refraction of Light.  

 ૪. પ્રક શ ન ુવક્રીભવન સમજાવો.  

 5. Define Elastic Limit.  

 ૫. સ્થથર્તથથ પકત ની હદ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 6. Define Relative Error.  

 ૬. સ પેક્ષ ત્રટુિની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 7. Explain reflection of light  

 ૭. પ્રક શન ુપર વતસન સમજાવો.  

 8. Write the S.I unit of Power?  

 ૮. ક યસત્વર નો એસ.આઇ. એક્મ લખો.  

 9. Distinguish between Convection and Radiation.  

 ૯. ઉષ્મ નયન અને ઉષ્મ ગમન વચ્ચે તફ વત લખો.  

 10. Define Average Life of a radioactive substance.  

 ૧૦. ટકરણોત્સગી પદ થસ નો સરેર શ જીવનક ળ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

    
Q.2 (a) Draw a diagram of Vernier Callipers and write its different parts. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) વર્નિયર કેલીપસસ ની આકૃર્ત દોરો અને તેમન  જુદ  જુદ  ભ ગોન ુન મ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Calculate the Least Count of Micrometer Screw Gauge if it has a pitch of 0.1 

mm and number of divisions on head scale is 100. 
03 

 (અ) એક મ ઇક્રોમીિર થૂ નો પીચ 0.1 મી.મી અને તેન  હડે થકેલ પર 100 
ટડર્વઝ્ન હોય તો તેની લ.મ .શ શોધો. 
 

૦૩ 

 (b) Write and Explain Newton’s 1st Law of motion. 03 
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 (બ) ન્યિૂનનો ગર્તનો પ્રથમ ર્નયમ લખો અને સમજાવો. 
 

૦૩ 

  OR  

 (b) Calculate the  force acting on a body of mass 0.5Kg moving with an 

acceleration  of 1000  cm/s2    
03 

 (બ) જો કોઇ પદ થન ુદળ 0.5 ટક.ગ્ર   અને  પ્રવેગ 10૦૦ સે.મી/સે2  હોય તો તેન  
ઉપર લ ગત  બળ ની ટકિંમત શોધો. 

૦૩ 

 (c) Distinguish between M.K.S and C.G.S system of measurement. 04 

 (ક) એમ. કે. એસ અને સી.જી.એસ  મ પન પદ્ધર્ત  વચ્ચ ેતફ વત લખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Draw a diagram of Micrometer Screw Gauge and write its different parts. 04 

 (ક) મ ઇક્રોમીિરથૂ ગેજ ની આકૃર્ત દોરો અને એન ુજુદ  જુદ  ભ ગન ુન મ લખો. ૦૪ 

 (d) Explain Newton’s law of viscosity. 04 

 (ડ) ન્યિૂનનો સ્થનગ્ધત નો ર્નયમ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain Reynold’s Number and its significance 04 

 (ડ) રેનોલ્ડ અંક તથ  તેની અગત્યત  સમજાવો ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain Angle of Contact with diagram. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) થપશસકોણ આકૃર્ત સ થે સમજાવો ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain three types of Strain. 03 

 (અ) ત્રણપ્રક રની ર્વકૃ્રર્ત સમજાવો ૦૩ 

 (b) Define Specific heat of a substance. 03 

 (બ) પદ થસ ન ુર્વર્શષ્િ ઉષ્મ  ની વ્ય ખ્ય  આપો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Define Coefficient of absorption of sound. 03 

 (બ) ધ્વર્નશોષણ અંક ની વ્ય ખ્ય  આપો. ૦૩ 

 (c) Distinguish between good and bad conductor of heat. 04 

 (ક) ઉષ્મ ન  સવુ હક અને અવ હક વચ્ચેનો તફ વત લખો 
વ્ય ખ્ય  આપો. 

૦૪ 
  OR  

 (c) Explain Celsius and Fahrenheit scale. 04 

 (ક) સેલ્લ્સયસ તથ  ફેરનહીિ મ પક્રમ સમજાવો ૦૪ 

 (d) Distinguish between Transverse and Longitudinal wave. 04 

 (ડ) લાંબગત અને સાંગત તરાંગો  વચ્ચેનો તફ વત લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write any four properties of   Beta rays. 04 

 (ડ)  બીિ  ટકરણ ન  કોઈપણ ચ ર ઉપયોગો લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) If the velocity of sound is 340 m/s and its wave length is 2 meter, Then find 

out frequency of sound. 
03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) જો ધ્વર્નતરાંગ ન ુવેગ 340 મીિર/સ ેઅને અને તરાંગલાંબ ઇ 2 મીિર હોય તો 
તેની આવરૃ્િ શોધી ક ઢો. 
 
 

 

૦૩ 
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  OR  

 (a) Explain Dispersion of Light. 03 

 (અ)  પ્રક શ ન ુર્વભ જન સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Distinguish between Mechanical and Non Mechanical wave. 04 

 (બ) ય ાંર્ત્રક તરાંગો અને બબનય ાંર્ત્રક તરાંગો વચ્ચેનો તફ વત લખો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Write short notes on Total internal reflection of light. 04 

 (બ) પ્રક શનુાં પણૂસઆંતટરક  પર વતસ ર્વશે ટૂાંક નોંધ લખો. ૦૪ 

 (c) Explain Acoustics of building and write Sabine’s Formula for Reverberation 

time. 
07 

 (ક) મક નોની ધ્વર્નર્વજ્ઞ ન સમજાવો અને  પ્રર્તગઘોષ સમય મ િે સેબ ઈનનુાં સતૂ્ર 
લખો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Write any four applications of Nano-technology in engineering field. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) નેનો િેકનોલોજીન   એલ્ન્જર્નયરીંગ  ક્ષેત્રમ ાં કોઈપણ  ચ ર ઉપયોગો લખો. ૦૪ 

 (b) Distinguish between Natural and Artificial Radioactivity. 04 

 (બ) કુદરતી અને કૃ્રર્ત્રમ રેટડયો એક્ક્િર્વિી વચ્ચેનો તફ વત લખો. ૦૪ 

 (c) Write any four properties of Ultrasonic waves. 03 

 (ક) અલ્ર સોર્નક તરાંગોન  કોઈપણ ચ ર ગણુધમૉ લખો. ૦૩ 

 (d) Explain the effect of temperature and pressure on velocity of sound. 03 

 (ડ) અવ જન  વેગ પર ત પમ ન અને દબ ણની અસર સમજાવો. ૦૩ 

 

************ 


