
 

 

Applied Physics (Course Code: 4300004) 
Unit –III: General Properties of Matter  

 

ELASTICITY 

 
Q1.  Define the following and give units where necessary:-  

 નીચનેી વ્યાખ્યા આો અને જરૂર જણાય તયાાં એકમો આો 
(1) Elasticity (2) Deforming Force (3) Restoring force (4) Elastic & Plastic Body 

સ્થિતિથિાકિા (2) તળકૃિ ફલ (3) પનુઃથિાતિ ફલ (4) સ્થિતિથિાક અને પ્ાસ્થિક દાિથ 
 

(5) Stress     (6) Strain    (7) Elastic limit 

(5)પ્રતિફલ   (6) તળકૃિ    (7) સ્થિતિથિાકિા ની  હદ 

 

Q2.  Explain Stress and Strain with their types. (Give def. fig. and formula) 

 પ્રતિફલ અને તળકૃિને  િેમના પ્રકારો સાિ ેસમજાળો. (વ્યાખ્યા આકૃતિ અને સતૂ્ર આો) 
 

Q3.  Explain Stress & Strain diagram 

 પ્રતિફલ અને તળકૃિનો ળક્ર સમજાળો 
   
Q4.  State Hooks law, Young’s modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. 

 હુક્સ  તનયમ, યાંગ્સ મોડ્યુસ, ફલ્ક મોડ્યુસ અને મોડ્યુસ ઓપ રરજજરડ્િી ખો. 
 

SURFACE TENSION 
 

Q1.  Define (1) Cohesive force (2) Adhesive force (3) Surface energy 

 વ્યાખ્યાતયિ  કરો (1) સસ્ક્િ ફલ (2) આરકિ ફલ (3) પષુ્ઠ ઊજાથ 
 

Q2.  Define surface tension. Give its unit & give illustration of surface tension. 

 પષુ્ઠિાણ ને વ્યાખ્યાતયિ કરો. િેન ુાં એકમ આો અને પષુ્ઠિાણ ના  ઉદાહરણ આો 
 

Q3.  Explain the method to measure surface tension of any liquid by capillary action. 

 કે નરી દ્વારા કોઈણ પ્રળાહીના સાિીના પષુ્ઠિાણ માળાની દ્ધતિ સમજાળો. 
 

Q4.  Prove formula for surface tension of a liquid. (T = hrρg
2Cos θ

)  
 પ્રળાહીના પષુ્ઠિાણ માિે સતૂ્ર સાબફિ કરો. 
 

Q5.  Explain surface tension on the basis of molecular theory. (Laplace’s correction) 

 મોકે્યુર તિયરીના આધારે સાિીન ુાં પષુ્ઠિાણ સમજાળો. (ાપ્સેનો અણુાંળાદ) 



 

 

 

Q6.  Give applications of surface tension. 

 પષુ્ઠિાણ ના ઉયોગો આો. 
 

Q7.  What is the Effect of temperature and impurity on surface tension? 

 પષુ્ઠિાણ ર િામાન અને અશદુ્ધદ્ધની અસર શુાં છે? 

Q8.  Solve five examples from this chapter based on T = hrρg
2Cos θ

 

 T = hrρg
2Cos θ

 ના આધારે આ પ્રકરણમાાંિી ાાંચ ઉદાહરણો ઉકેો 
 

VISCOSITY 
 

Q1.  Define and give SI units of 

 SI એકમો આો અને  વ્યાખ્યાતયિ કરો 
 

 1. Viscosity   2. Viscosity gradient  3. Coefficient of viscosity  4.Critical velocity 

 1. સ્થનગ્ધિા   2. સ્થનગ્ધિા પ્રચન  3. સ્થનગ્ધિાના ગણુાાંક        4. ક્રાાંતિ ળેગ  
  
 5. Terminal velocity  6. Viscous force 

 5  િતમિન ળેગ      6. સ્થનગ્ધફલ 

 

Q2.  Explain types of fluid motion (stream line and turbulent flow) 

 પ્રળાહી  ગતિના પ્રકારો સમજાળો (રેખીય પ્રળાહ અને પ્રબુ્ધપ્રળાહ) 
 

Q3.  State Reynolds’s number and explain 

 રેનોલ્્સ  અંક ખો અને સમજાળો. 
 

Q4.  State and explain Stokes law (statement & formula) or (free fall of an object through 

 viscous medium and terminal velocity) 

 થિોક્સ  નો તનયમ સમજાળો (તનળેદન અને સતૂ્ર)  
 

Q5.  Give applications of viscosity in hydraulic system 

 સ્થનગ્ધિાના ઉયોગો હાઇડ્રોબક તસથિમમાાં જણાળો 


