
 

Applied Physics (Course Code: 4300004) 
UNIT-1      (Unit & Measurement) 

1. Define unit and give its importance. Write fundamental physical quantities, units and their symbol in SI. 

1.   અકેમ ની વ્યાખ્યા આો, તેની અગત્યતા સમજાવો, મરુભતૂ રાશિ ની વ્યાખ્યા આો એને તાના એકમ અને સગંના 
સાથે કોષ્ટક ઘ્વારા સમજાવો. 
2. What is least count? 

2.   ગતુામ મા િક્તત એટે શુ.ં 

3. Draw the figure of Vernier calipers. Give the formula for LCM & give its construction. 

3.  વશનિઅર કેલ્ીસસ ની સ્વચ્છ આકૃશત દોરો, તેની ગતુામ મા િક્તત નુ ંસતૂ્ર આો, અને તેનુ ંફધંારણ સમજાવો. 

4. Draw a neat diagram of Micrometer Screw. State the formula for LCM & give its construction.  

4.  માઇક્રો મીટર સ્કે્ર ની સ્વચ્છ આકૃશત દોરો, તેની ગતુામ મા િક્તત નુ ંસતૂ્ર આો, અને તેનુ ંફધંારણ સમજાવો. 

5. Explain pitch of a Micrometer Screw. 

5.  માઇક્રો મીટર સ્કે્ર ની ીચ સમજાવો. 

6. Briefly describe the types of errors. 

6.  ત્રટુટ ના શવશવધ પ્રકાર સમજાવો. 

7. Discuss the method to use Micrometer Screw for measuring the diameter of sphere. 

7.  માઇક્રો મીટર સ્કે્ર ઘ્વારા ગોરા ની વ્યાસ િોધવા ની રીત સમજાવો. 

8. Explain principle and working of Vernier calipers. 

8.    વશનિઅર કેલ્ીસસ નો શસદ્ધતાન્ત સમજાવો, અને તેન ુકાયસ સમજાવો. 

9. Discuss with diagram positive, negative & zero error in case of micrometer screw & vernier calipers. 

આકૃશત સાથે  માઇક્રો મીટર સ્કે્ર અને  વશનિઅર કેલ્ીસસ ની ધન, ઋણ અને સનુ્ય ત્રટુટ અસમજાવો. 

10. Define: 

  (a) Kilogram (b) Ampere (c) Kelvin (d) Candela (e) Meter       (f) Second  

      10.  વાખ્યા આો 

  (a) Kilogram (b) Ampere (c) Kelvin (d) Candela (e) Meter       (f) Second  

11. Explain fundamental and derived quantities with examples. 

11.  મરુભતૂ રાશિ અને સદીઠ રાશિ ના ઉદારણ આીને સમજાવો. 

12. State the laws of significant figures with five examples. 

12.  સાથસક અંક ના શનયમો આો અને તેના ાચં ઉધારણ આો. 

13. Give the difference between accuracy and precision.  

13. તપાવત આો સચોટતા અને ચોકસાઈ 

14. Solve five examples of this chapter based on least count.                                        

14. ાચં દાખા ગતુામ મા િક્તત ના ગણો.   


