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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – 2 - EXAMINATION – SUMMER-2022 

 

Subject Code: 4300004                                                      Date :14-09-2022  

Subject Name: Applied Physics  

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 simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted. 

5. English version is authentic. 

 

    

Q.1 (a) Explain the construction of the Platinum Resistance Thermometer with the figure. 03 

 (અ) પ્લેટિનમ રેઝિસ્િન્સ થમોમીિરન ું બાુંધકામ આકૃઝિ સાથે સમજાવો.  

 (b) Distinguish between transverse waves and longitudinal wave. 04 

 (બ) લુંબગિ િરુંગો અને સુંગિ િરુંગો વચ્ચ ેનો િફાવિ લખો.  

 (c) Write applications of Viscosity in hydraulic systems. 07 

 (ક) હાઇડ્રોઝલક ઝસસ્િમમાું ઝસ્નગ્ધિાના કાર્યો  લખો   

  OR  

 (c) Find the maximum absolute error in the equivalent resistance when R1=200 ± 3Ω 

and R2=500 ± 5Ω are connected in series connection. Also present this equivalent 

resistance with percentage error.                

07 

 (ક) અવરોધ R1=200 ± 3Ω અને R2=500 ± 5Ω ને શ્રેણીમાું જોડવામાું આવે િો સમિ લ્ર્ય અવરોધ 

માું રહેલી મહત્તમ ઝનર્પેક્ષ ત્ર િી શોધો .આ સમિ લ્ર્ય અવરોધ ને પ્રઝિશિ ત્ર િી સામે દશાાવો . 

 

Q.2 (a) Explain Physical and derived quantities with example. 03 

 (અ) ભૌઝિક અને વ્ર્ય ત્ર્પન્ન રાઝશઓ  ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.  

 (b) The size of an auditorium is 8000 m3 and its total sound absorption is 2500 

O.W.U. Find the reverberation time. 
04 

 (બ) એક સભાગૃહ ન ું કદ 8000 m3  છે અન ેિેન ું ક લ ધ્વઝન શોષણ ૨૫૦૦ O.W.U.હોરે્ય િો િેનો 

પ્રઝિઘોષ સમર્ય શોધો . 

 

 (c) Explain positive errors with figure. Let length of two cylinders are (6.52 ± 

0.01) cm and (4.48 ± 0.02) cm respectively. Find the difference of their length 

with percentage error. 

07 

 (ક) આકૃઝિ સાથ ેર્પોઝસિીવ એરર સમજાવો 

બે નળાકાર ની લુંબાઈ (6.52 ± 0.01) cm અને  (4.48 ± 0.02) cm છે .િો િેની લુંબાઈ નો 

િફાવિ પ્રઝિશિ ત્ર િી  સાથ ેગણો . 

 

  OR  

Q.2 (a) Explain Rocket propulsion. 03 

 (અ) રોકેિ પ્રોર્પલ્શન સમજાવો  
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 (b) If an object with a mass of 50 Kg is rotated in a circle with a radius of 2m at a 

constant speed of 60 m/s. find the centripetal acceleration and the centripetal force. 
04 

 (બ) જો ૫૦ Kg દળ ધરાવિા ર્પદાથા ને ૨ m ઝત્રજ્ર્યા વાળા વિ ાળ માું ૬૦ m/s ના અચળ વેગ થી 

ફેરવા માું આવે છે .િો કેન્ર ગમી પ્રવેગ અને કેર ગમી બળ શોધો  

 

 (c) Derive 

 𝑌 =
𝑚𝑔𝑙

𝜋𝑟2∆𝑙
 

 

07 

 (ક) િારવો 𝑌 =
𝑚𝑔𝑙

𝜋𝑟2∆𝑙
  

Q.3 (a) Explain Law of conservation of linear momentum. 03 

 (અ) રેખીર્ય વેગમાન સુંરક્ષણનો ઝનર્યમ સમજાવો.  

 (b) Write ten properties of ultrasonic waves 04 

 (બ) અલ્રાસોઝનક િરુંગોના દસ ગ ણધમો લખો  

 (c) The radius of air bubble is 0.5 mm. Calculate its terminal velocity in water.      

Density of air=0.0012093 gm/cm3 .Density of water= 103 kg/m3, viscosity of 

water=10-3 Ns/m2. 

07 

 (ક) હવાના ર્પરર્પોિાની ઝત્રજ્ર્યા 0.5 mm છે,િેનો ર્પાણીમાું િમીનલ વેગ ગણો . Density of 

air=0.0012093 gm/cm3 .Density of water= 103 kg/m3, viscosity of water=10-3 

Ns/m2. 

 

  OR  

Q.3 (a) A metal bar measures 60 cm at 100C .what would be its length at 1100C.    α=1.5 

x10-5 0C-1. 
03 

 (અ) ધાિ  એક સટરર્યાની લુંબાઈ 100C િાર્પમાને  60cm છે 110 િો.0C િાર્પમાને િેની લુંબાઈ કેિલી 

થશે ગ ણાુંક ઝવસ્િરણ રેખીર્ય ધાિ નો ?α=1.5 x10-5 0C-1. 

 

 (b) Explain terminal velocity. 04 

 (બ) િેમીનલ વેલોસીિી સમજાવો .  

 (c) In the steady state the two ends of a meter rod are at 300C and 200C.Find   the 

temperature at the 60 cm from the end at lower temperature. 
07 

 (ક) ઉષ્મીર્ય સ્થાઈ ઝસ્થઝિ માું ધાિ  ની એક મીિર ના ર્પટ્િી ના બે છેડા 300C અને  200C ર્પર હોર્ય િો 

નીચા િાર્પમાન વાળા છેડાથી 60 cm અુંિર ેઆવેલા ભાગન ું િાર્પમાન શોધો . 

 

Q.4 (a) Derive relation between surface tension and surface energy. 03 

 (અ) પ્ર ષ્ઠિાણ અને પ્ર ષ્ઠ ઉજાક વચ્ચેનો સુંબુંધ િારવો.   

 (b) Explain construction and working of Vernier caliper with neat sketch. 04 

 (બ) વર્નાર્યર કેઝલર્પર ના રચના અને કાર્યાર્પદ્થ્િી આકૃઝિ સાથે સમજાવો  

 (c) Distinguish between Angular acceleration and Linear acceleration. 07 

 (ક) કોણીર્ય પ્રવેગક અને રેખીર્ય પ્રવેગક વચ્ચે િફાવિ કરો.  

  OR  

Q.4 (a) Explain Laplace’s molecular theory of surface tension. 03 

 (અ) લાપ્લાસ નો પ્ર ષ્ઠિાણ નો મોલેક્ર્ય લર ઝસદ્થધાુંિ સમજાવો .  

 (b) Explain construction and working of Micrometer screw gauge with neat sketch. 04 

 (બ) માઇક્રોમીિર સ્ક્ર  ગેજ ના રચના અને કાર્યાર્પદ્થ્િી આકૃઝિ સાથે સમજાવો  

 (c) Give merits and demerits of Bimetallic thermometer. 07 

 (ક) બાર્યમેિાઝલક થમોમીિરના ગ ણ અને ખામીઓ આર્પો.  
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Q.5 (a) Explain Mercury Thermometer. 03 

 (અ) મક્ર્ય ારી થમોમીિર સમજાવો .  

 (b) Explain Reynolds Number.    04 

 (બ) રેનોલ્ડ નમ્બર સમજાવો .  

 (c) Derive  

ℎ =
2𝑇 cos 𝜃

𝑟𝜌𝑔
 

07 

 (ક) િારવો  

ℎ =
2𝑇 cos 𝜃

𝑟𝜌𝑔
 

 

 

  OR  

Q.5 (a) Explain Mode of Heat Transfer. 03 

 (અ) ઉષ્મા ઝવઝનમર્ય ના રીિો સમજાવો.  

 (b) Define Impulse .write its applications. 04 

 (બ) બળ ના આઘાિ સમજાવો અને િેનો ઉર્પર્યોગ લખો.  

 (c) A cannon ball of 40 kg mass travels at a speed of 54 km/h. It explodes in two 

pieces. If one piece is of mass 15 kg is at rest, find the velocity of the other piece. 
07 

 (ક) 40 ટકલો દળનો એક િોર્પનો ગોળો 54 km/h િડર્પે ગઝિ કર ેછે. િે બે િ કડાઓમાું ઝવસ્ફોિ કરે છે. જો 

એક િ કડો 15 kg વજનનો હોર્ય, િો બીજો િ કડા ભાગનો વેગ શોધો. 

 

 

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


