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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER–I/II •EXAMINATION–SUMMER - 2017 

 

Subject Code: 3300005                                                         Date:  05- 06 -2017      

Subject Name: Basic Physics (Group-2) 

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. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Write S.I. Unit of density.  

 ૧. ઘનત નો એસ.આઇ. એકમ લખો.  

 2. Write S.I. Unit of force.  

 ૨. બળનો એસ.આઇ. એકમ લખો.  

 3. Pitch of the Micrometer screw gauge is 1mm and total number of divisions on 

head scale is 100, then find the least count of micrometer screw gauge. 

 

 ૩. એક મ ઇક્રોમીટર સ્ક્રુ ગેઇજનો પીચ 1મીમી છે.તેન  નળ ક ર સ્ક્રકેલ પર કુલ 100 
વવભ ગો આવેલ  છે. આ મ ઇક્રોમીટર સ્ક્રુ ગેઇજની લઘતુ્તમ મ પશક્તત શોધો. 

 

 4. Write two uses of micrometer screw gauge.  

 ૪. મ ઇક્રોમીટર સ્ક્રુ ગેઇજન  બે ઉપયોગો લખો.  

 5. Define specific resistance.  

 ૫. વવવશષ્ટ અવરોધની વ્ય ખ્ય  લખો.  

 6. Value of Direct current is 0.2A and value of potential difference is 10V then 

find value of electrical power. 

 

 ૬. ડ યરેતટ કરાંટની કકમત 0.2એક્પપયર અને વવજક્સ્ક્રથવતમ નનો તફ વત 10વોલ્ટ 
હોય તો વીજપ વરની કકમત શોધો. 

 

 7. Write effect of temperature on conductivity of semiconductor in short.  

 ૭. અધધવ હકની વ હકત  પર ત પમ નની અસર ટુાંકમ ાં જણ વો.  

 8. Write effect of temperature on conductivity of conductor in short.  

 ૮. વ હકની વ હકત  પર ત પમ નની અસર ટુાંકમ ાં જણ વો.  

 9. Write Snell’s law.  

 ૯. સ્ક્રનેલનો વનયમ લખો.  

 10. Explain longitudinal wave in short.  

 ૧૦. સાંગત તરાંગ વવશે ટુાંકમ ાં સમજાવો.  

    
Q.2 (a) Write list of fundamental physical quantities of S.I., its S.I.Units and its 

symbols. 

03 

પ્રશ્ન. ર (અ) એસ.આઇ.એકમ પધ્ધવતમ ાં સમ વવષ્ટ મળુભતુ ભૌવતક ર વશઓ, તેન  એકમ 
અને તેની સાંજ્ઞ  લખો. 

૦૩ 
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  OR  

 (a) Explain different types of errors. 03 

 (અ) ત્રટુીઓન  વવવવધ પ્રક રો સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Write any three names of derived physical quantities. 03 

 (બ) કોઇપણ ત્રણ સ વધત ભૌવતક ર શીઓન  ન મ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Write Ohm’s law. 03 

 (બ) ઓહમનો વનયમ લખો. ૦૩ 

 (c) Write definition of Meter and Ampere. 04 

 (ક) મીટર અને અક્પપયરની વ્ય ખ્ય  લખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain positive error and negative error of Vernier Cailpers.  04 

 (ક) વવનિયર કેલીપસધની ધન અને ઋણ ત્રટુી સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Four resistors each of 50ohm are connected in parallel. Find equivalent 

resistance. 

04 

 (ડ) પ્રત્યેક 50 ઓહમની કકિંમત ધર વત  કુલ ચ ર અવરોધ પરસ્ક્રપર સમ ાંતર 
જોડેલ છે. તો તેમનો સમતલુ્ય અવરોધ શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Write Kirchhoff’s current law and voltage law.  04 

 (ડ) કકરચોફન  વવજપ્રવ હ અને વોલ્ટેજન  વનયમો લખો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Define potential difference. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) વવજક્સ્ક્રથવતમ નની વ્ય ખ્ય  લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write Coulomb’s law. 03 

 (અ) કુલાંબનો વનયમ લખો. ૦૩ 

 (b) Explain about characteristics of magnetic lines of force. 03 

 (બ) ચુાંપબકીય બળરેખ ઓની લ ક્ષણણકત ઓ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Write Lenz’s law. 03 

 (બ) લેન્ઝનો વનયમ લખો. ૦૩ 

 (c) Write short note on Hysteresis loop.  04 

 (ક) કહસ્ક્રટેરીસીસ લપૂ વવશે ટુાંક નોંધ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Write short note on dia, para and ferromagnetic substances. 04 

 (ક) ડ ય , પેર  અને ફેરોમેગ્નેટીક પદ થો વવશે ટુાંક નોંધ લખો. ૦૪ 

 (d) Write short note on P-type and N-type semiconductors. 04 

 (ડ) P પ્રક ર અને N પ્રક રન  અધધવ હકો વવશે ટુાંક નોંધ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write about forward bias and reverse bias of PN junction diode. 04 

 (ડ) PN જ ાંતશન ડ યોડન  ફોરવડધ અને રીવસધ બ યસ વવશે લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Write applications of electromagnet. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) વવજ ચુાંપબકન  ઉપયોગો વવશે લખો. ૦૩ 

  OR  
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 (a) Write applications of superconductivity. 03 

 (અ) સપુર કાંડતટીવીટીન  ઉપયોગો લખો. ૦૩ 

 (b) Write short note on full wave rectifier. 04 

 (બ) પણુધ તરાંગ રેકટીફ યર વવશે ટુાંક નોંધ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Write construction and working of He-Ne LASER. 04 

 (બ) કહણલયમ-વનયોન લેસરની રચન  અને ક યધ વવશે લખો. ૦૪ 

 (c) Write applications of nano technology. 07 

 (ક) નેનો ટેતનોલોજીન  ઉપયોગો વવશે લખો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write principle and working of optical fiber. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ઓપ્ટીકલ ફ યબરન  વસધ્ધ ાંત અને ક યધ વવશે લખો. ૦૪ 

 (b) Speed of sound in air is 34000cm/s. If the frequency is 340Hz, then find 

wavelength. 

04 

 (બ) ધ્વવન તરાંગની હવ મ ાં ઝડપ 34000સેવમ/સે છે. જો તેની આવ્રવૃત 340 હટધઝ 
હોય તો તેની તરાંગ લાંબ ઇ શોધો. 

૦૪ 

 (c) Write properties of LASER. 03 

 (ક) લેસરન  ગણુધમો જણ વો. ૦૩ 

 (d) Write about dispersion of light. 03 

 (ડ) પ્રક શન  વવભ જન વવશે લખો. ૦૩ 

 

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


