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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I • EXAMINATION – WINTER- 2015 

 

Subject Code:3300005 Date:01-06- 2016      

Subject Name: Basic Physics-Group-II 

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. દમ ાંથી કોઇણ સ તન  જળ ફ આો. 14 

 1. Define : second  

 ૧. સેકન્ડની વ્ય ખ્ય  આો.  

 2. Define: absolute error.  

 ૨. નનરેક્ષ ત્રટુીની વ્ય ખ્ય  આો.  

 3. Write Kirchhoff’s first law.  

 ૩. કકર્ચોપનો પ્રથમ નનયમ ખો.  

 4. Write Ohm’s law.  

 ૪. ઓહ્મનો નનયમ ખો.  

 5. Write Farade’s  law for electromagnetic induction.  

 ૫. નળધ્યતુ ચમુ્ફકીય પે્રરણ મ ટે પેરેડેનો નનયમ ખો.  

 6. Write Lenz’s law.  

 ૬. ેન્ઝનો નનયમ ખો.  

 7. Write names of any two substances who are electrical conductor.  

 ૭. કોઇણ ફે નળધ્યતુ ળ હક દ થોન  ન મ ખો.  

 8. Write names of any two substances who are electrical insulator.  

 ૮. કોઇણ ફે નળધ્યતુ અળ હક દ થોન  ન મ ખો.  

 9. Write full form of LASER.  

 ૯. ેસર LASERનુાં પરુુાં ન મ ખો.  

 10. Define: periodic time.  

 ૧૦. આળતતક લની વ્ય ખ્ય  ખો.  

    
Q.2 (a) Draw labeled neat sketch of Vernier calipers. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ળનનિયર કેલસતની ન મ નનદે સકહત સ્ળચ્છ આકૃ્રનત દોરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw labeled neat sketch of Micro meter screw gauge. 03 

 (અ) મ ઇક્રોનમટર સ્ુ ગેઇજની ન મ નનદે સકહત સ્ળચ્છ આકૃ્રનત દોરો. ૦૩ 

 (b) Explain negative error of Vernier calipers with figure. 03 

 (ફ) ળનનિયર કેલસતની ઋણ ત્રટુી આકૃ્રનત સકહત સમજાળો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Explain negative error of Micrometer screw gauge with figure. 03 

 (ફ) મ ઇક્રોનમટર સ્ુ ગેઇજની ઋણ ત્રટુી આકૃ્રનત સકહત સમજાળો. ૦૩ 

 (c) 10 ohm, 20 ohm and 30ohm resistors are connected in series. Find out 

equivalent resistance. 

04 

 (ક) 10ઓહમ, 20ઓહમ અને 30ઓહમ રસ્ર શ્રણેીમ ાં જોડે હોય તો તેમનો 
સમતલુ્ય અળરોધ ોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) What is electrolysis? Write its uses. 04 

 (ક) ઇેક્ટ્રોલનસસ એટે શુાં ? તેન  ઉયોગો ખો. ૦૪ 

 (d) Four resistors value of 100ohm each are connected in parallel. Find out the 

equivalent resistance.  

04 

 (ડ) 100ઓહમ મલૂ્યન  ર્ચ ર અળરોધ રસ્ર સમ ાંતરમ ાં જોડે હોય તો તેમનો 
સમતલુ્ય અળરોધ ોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Write Kirchhoff’s second law and explain. 04 

 (ડ) કકર્ચોપનો ફીજો નનયમ ખો અને સમજાળો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Write Coulomb’s law. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) કુમ્ફનો નનયમ જણ ળો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write characteristics of electric lines of force. 03 

 (અ) નળધ્યતુ કે્ષત્રની ફલરેખ ઓની  ક્ષલણકત  ખો. ૦૩ 

 (b) Write short note on Dia magnetic substances. 03 

 (ફ) ડ ય  મેગ્નટેીક દ થત ર ંુાંક નધ ધ ખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Write short note on Para magnetic substances. 03 

 (ફ) ેર  મેગ્નેટીક દ થત ર ંુાંક નધ ધ ખો. ૦૩ 

 (c) Write short note on Ferro magnetic substances. 04 

 (ક) પેર  મેગ્નેટીક દ થત ર ંુાંક નધ ધ ખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Write short note on A.C. generator. 04 

 (ક) એ.સી. જનરેટર ર ંુાંક નધ ધ ખો. ૦૪ 

 (d) Write short note on hysteresis cycle. 04 

 (ડ) કહસ્ટેકરનસસ સ યક ર ંુાંક નધ ધ ખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write characteristics of magnetic lines of force. 04 

 (ડ) ચમુ્ફકીય ફલરેખ ઓની  ક્ષલણકત  જણ ળો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Describe P type semi-conductor. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) P પ્રક રન  અધતળ હકનુાં ળણતન કરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Describe N type semi-conductor. 03 

 (અ) N પ્રક રન  અધતળ હકનુાં ળણતન કરો. ૦૩ 

 (b) Explain half wave rectifier. 04 

 (ફ) અધતતરાંગ રેક્ટ્ટીપ યર સમજાળો. ૦૪ 
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  OR  

 (b) Explain PN junction diode. 04 

 (ફ) PN જ ાંક્ટ્ન ડ યોડ સમજાળો. ૦૪ 

 (c) Write note on NPN and PNP transistors.  07 

 (ક) NPN અને PNP ર ાંન્ન્ઝસ્ટર ર નધ ધ ખો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write applications of nano technology. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) નેનો ટેકનોોજીન  ઉયોગો જણ ળો. ૦૪ 

 (b) Write applications of LASER. 04 

 (ફ) ેસરન  ઉયોગો ખો. ૦૪ 

 (c) Write short note on reflection of light. 03 

 (ક) પ્રક ન  ર ળતતન ર ંુાંક નધ ધ ખો. ૦૩ 

 (d) Write short note on optical fiber.  03 

 (ડ) ઓપ્ટીક પ ઇફર ર ંુાંક નધ ધ ખો. ૦૩ 

 

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


