
 

APPLIED PHYSICS (COURSE CODE: - 4300004) 
 

Unit – V: Wave motion and its applications  
 

Q1. Define the following: - (give figure & units where necessary) 

1.  simple harmonic motion  2. Wave length 3.  Frequency  4.  Phase 

વય આવ્રત ગતત   તયંગ રફંાઈ   આવ્રતુત   કા  

5.  Amplitude  6. Monochromatic and polychromatic source  7.  Stationary wave  

કંતલસ્તાય  એકયંગી અને ફહુયંગી પ્રકાવ    સ્સ્થત તયંગ  

8. Wave velocity          9. Period 10.ultrasonic wave 11.  Node 12.  Antinodes    

તયંગ ગતત   ીરયમડ અલ્ટ્રાવોતનક તયંગ  નોડે  અનેટીનોડ  

13 periodic time 14. Wave  15. Longitudinal wave  16. Transverse wave    

અલર્તકાા  તયંગ  વગંતતયંગ   રફંગત તયંગ  

 

Q2. Give the difference between longitudinal wave and transverse wave. (Explain with figure) 

 વગંત તયંગ અને રફંગત તયંગ લચ્ચેનો તપાલત આો. (આકૃતત વાથ ેવભજાલો) 
 

Q3. Explain properties of light waves and sound waves.  

 પ્રકાળ તયંગ અને ધ્લતન તયંગ ના ગણુધભો વભજાલો 
 

Q4. Explain the principal of superposition of waves & write short note on interference with their types.  

 તયંગોના વંતતકાયણ નો તવદ્ધતાતં વભજાલો અને વ્મતતકયણ ય ટૂંકી નોંધ રખો તેના પ્રકાય વાથે. 
 

Q5. Explain properties of sound waves.  

 ધ્લતન તયંગોના ગણુધભો વભજાલો 
Q6. Define reverberation, reverberation time, echo, noise and coefficient of absorption of sound. Write  

Sabine’s formula  

રયલફાયેળન, રયલફાયેળન ટાઇભ, ઇકો, અલાજ અને ધ્લતનના ળોણના ગણુાકંને વ્માખ્માતમત કયો. વફીનનુ ંસતૂ્ર રખો 
 

Q7. Explain various factor effecting reverberation time and acoustic of building. Give characteristics of good 

 auditorium  

 પ્રતતઘો ના વભમ અને ભકાનના ધ્લતનને અવય કયતા તલતલધ રયફ વભજાલો.  
 વાયા  વબાગ ૃનીરાક્ષણણકતાઓ આો 
Q8. Define ultrasonic waves. & Give the properties of ultrasonic waves.  

 અલ્ટ્રાવોતનક તયંગોને વ્માખ્માતમત કયો અને અલ્ટ્રાવોતનક તયંગોના ગણુધભો આો. 
 

Q9. Mention the applications of ultrasonic waves in different fields. (include engineering & medical filed)  

 તલતલધ  ક્ષેત્રોભા ંઅલ્ટ્રાવોતનક તયંગોના ઉમોગને વભજાલો. (એન્જજતનમરયિંગ અને તફીફી ક્ષેત્રોનો વભાલેળ કયલો) 
 

Q10.  Explain beat and beat formation 

 ફીટ અન ેફીટની યચના વભજાલો 
 

\Q11. Give relation between velocity wavelength and frequency. Solve five examples of each based on V=nλ & 

Sabine’s formula  

. લેગ તયંગરફંાઇ અને આલતાન લચ્ચેનો વફંધં આો. V=nλ અને વફીનનુ ંસતૂ્ર ના આધાયે  ાચં ઉદાશયણો ઉકેરો. 


