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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I • EXAMINATION – WINTER - 2018 

 

Subject Code: 3300004 Date: 10-01 - 2019      

Subject Name: ENGINEERING PHYSICS (GROUP-I) 

Time: 02.30AM TO 5.00 PM Total Marks: 70M 
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 Second  in S.I.  

 ૧. એસ.આઇ. મ ાં સેકન્ડ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 2. Define wavelength and Amplitude.  

 ૨. તરાંગલાંબ ઈ અને કાંપવવસ્ત ર ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 3. State Hook’s law for elasticity.   

 ૩. વસ્થવતસ્થ પકત  મ ટે હુકનો વનયમ જણ વો.  

 4. Write the statement of Snell’s law.  

 ૪. સ્નેલનો વનયમ લખો.  

 5. Distinguish between Convection and Radiation.  

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

 6. Define Half Life of a radioactive substance  

 ૬. કકરણોત્સગી પદ થથનો અર્થજીવનક ળની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 7. Write two laws of reflection of light?  

 ૭. પ્રક શનુાં પર વથતન ન  બે વનયમ લખો.  

 8. Write law of conservation of momentum.  

 ૮. વેગમ ન સાંરક્ષણનો વનયમ લખો.  

 9. Write a relationship between frequency and time period.  

 ૯. આવૃવિ અને આવથતક ળ વચ્ચેનો  સબાંર્ લખો.  

 10. Write the S.I unit of Light Intensity?  

 ૧૦. દીવતત વતવ્રત નો એસ.આઇ. એકમ લખો.  

    
Q.2 (a) Draw a diagram of Micrometer Screw Gauge and write its Applications.  03 

પ્રશ્ન. ર (અ) મ ઇક્રોવમટર સ્ક્રુ ગેજ ની આકૃર્તથ  દોરો અને તેન  ઉપયોગો લખો. ૦૩ 



  OR  
 (a) Calculate the Least Count of Vernier caliper if the main scale of the Vernier 

caliper is graduated in mm and if the number of Vernier scale divisions are 

100. 

03 

 
(અ) એક વર્નથયરનો મેઈન સ્કેલ મીમીમ ાં અાંકકત છે અને તેન  વર્નથયરન  કુલ વવભ ગોની સાંખ્ય  ૧૦૦ 

હોય, તો તેની લઘુતમ મ પશવતત શોર્ો. 

૦૩ 

 (b) State and Prove Newton’s Second Law of motion.  03 

 (બ) ન્યુટોનનો ગવતનો વબજો વનયમ લખી સુત્ર સ વબત કરો.   ૦૩ 

  OR  

 (b) Calculate the force acting on a body of mass 1000 gram moving with an 

acceleration of 10 m/s2 ? 
03 

 (બ) જો કોઇ પદ થથ નુાં દળ ૧૦૦૦ ગ્ર મ અને પ્રવેગ  ૧૦ મી/સેં૨ હોય,તો તેન  પર લ ગત  બળ નુાં મુલ્ય 

શોર્ો?  
૦૩ 

 (c) Explain positive and negative error of  Vernier calipers with figure. 04 

 (ક) વર્નથયર કેવલપસથ ની ઘન અને ઋણ ત્રુકટ આકૃવત સવહત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Write Short note on “Inertia”. 04 

 (ક) “ જડત્વ” પર ટુાંક નોંર્ લખો. ૦૪ 

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

 (ડ) રેનોલ્ડ અાંક તથ  તેની અગત્યત  સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Discuss Laplace molecular Theory. 04 

 (ડ) લ પલ સની અણુ સમજુતી આપો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Define Stress and explain three types of  it in short.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) પ્રવતબળ ની વ્ય ખ્ય  આપી તેન  પ્રક રો ટુાંકમ ાં સમજુતી આપો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Define :Young Modulus, Bulk Modulus  and Modulus of rigidity.  03 

 (અ) વ્ય ખ્ય  આપો:યાંગ મોડ્યુલસ,કદનો વસ્થવતસ્થ પકત  અાંક અન ેઆકરનો  વસ્થવતસ્થ પકત  અાંક. ૦૩ 

 (b) Explain Newton’s law of viscosity and also state Stokes law.  03 

 (બ) ન્યુટનનો વસ્નગ્ર્ત નો વનયમ સમજાવો અને સ્ટોકનો વનયમ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain the Stress-Strain Diagram. 03 

 (બ) પ્રવતબળ અને વવકૃવત નો આલેખ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Determine the terminal velocity of a metal sphere in glycerin. 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 X103 kg/m3. 

. 

04 



 (ક) ૦.૦૨મીટર વત્રજ્ય  અન ે૧૦.૫ X ૧૦૩ કક.ગ્ર ./મી3 ની ઘનત  ર્ર વતો ર્ તુનો એક ગોળો 

૦.૯૮ન્યુટોન સેં/મી૨ શ્ય નત  ગુણ ાંક અને ૧.૫ X ૧૦૩ કક.ગ્ર ./મી3 ઘનત  ર્ર વત  ગ્લીસરીનમ ાં 

મુકત કરવ મ ાં આવે છે,તો ગોળ નો ટર્મથનલ વેગ શોર્ો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Water rises up to 2.8 cm in a capillary tube of diameter 0.3 mm immersed 

vertically in water. How far will it rise in a tube of diameter 0.2 mm. 
04 

 (ક) 0.3મી.મી વ્ય સ ર્ર વતી કેશનળીને પ ણીમ ાં ઊભી ર ખત ાં ૨.૮ સે.મી. સુર્ી પ ણી ઉપર ચઢે છે 

તો ૦.૨મી.મી વ્ય સ ર્ર વતી કેશનળીમ ાં તે કેટલુાં ઉપર ચઢશે?  

૦૪ 

 (d) Explain Lee’s method to find out the thermal conductivity of low thermal 

conductor ? 
04 

 

 
(ડ) ઉષ્મ ન  માંદવ હક પદ થથની ઉષ્મ વ હકત  શોર્વ  મ ટે ‘લી’ની રીત સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) State Law of Thermal Conductivity and Also define Coefficient of thermal 

conductivity and write its S.I. unit. 
04 

 (ડ) ઉષ્મ વ હકત નો વનયમ અને ઉષ્મ વ હકત  અાંકની વ્ય ખ્ય  આપી તેનો એસ.આઈ એકમ લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Distinguish between Transverse and Longitudinal wave.  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) લાંબગત અને સાંગત તરાંગો વચ્ચેનો તફ વત લખો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) If the velocity of sound is 340 m/s and its wave length is 0.02 cm, Then find 

out frequency of sound.  
03 

 (અ) જો ધ્વવન તરાંગ નો વેગ ૩૪૦ મીટર/સેં અને તરાંગલાંબ ઇ  ૦.૦૨ સે.મી. હોય,તો તેની આવૃવત 

શોર્ો.  

૦૩ 

 (b) Write any Six applications of Nano-technology in engineering field.  04 

 (બ) નેનો ટેકનોલોજીન   એવન્જવનયરીંગ કે્ષત્રમ ાં કોઈપણ છ ન ાં ઉપયોગો લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Define surface tension and Write the relation between Surface tension, 

Capillary rise and Radius of capillary also Explain each meaning of it. 
04 

 (બ) પૃષ્ઠત ણની વ્ય ખ્ય  આપીન ેકેશનળી પ્રવ હીનુાં ઉદવથગમન,પૃષ્ઠત ણ અને કેશનળીની વત્રજ્ય  

વચ્ચેનો સાંબાંર્ લખી તેનો અથથ સમજાવો. 

૦૪ 

 (c) Explain Acoustics of building and write factors affecting reverberation time and 

acoustics of building Also write Sabine’s Formula for Reverberation time.  
07 

 (ક) મક નોની ધ્વવનતત  સમજાવી તેન  પ્રવતઘોષ સમય  અને મક નોની ધ્વવનતત ન  અસર કરત  પકરબળો 

જણ વી અને પ્રવતઘોષ સમય મ ટે સેબ ઈનનુાં સૂત્ર લખો.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) Write short note on : Polarization of Light. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) પ્રક શનુાં ધ્રુવીભવન પર ટુાંક નોંર્ લખો. ૦૪ 

 (b) Write  two properties and  uses of Alpha and Beta Rays. 04 

 (બ) આલ્ફ  અને વબટ  કકરણોન  બે ગુણર્મો અને ઉપયોગો લખો. ૦૪ 



 (c) Find the decay constant and the average life period if the half life period of 

the element is 30 days.  
03 

 (ક) જો કોઈ તત્વોનો અર્થજીવનક ળ ૩૦ કદવસ હોય તો તેનો ક્ષયવનયત ાંક અન ેસરેર શ  જીવનક ળ 

શોર્ો. 

૦૩ 

 (d) Explain Interference of Light. 03 

 (ડ) પ્રક શનુાં વ્યવતકરણ સમજાવો. ૦૩ 

 

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

 

 


