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B.Sc. 2nd Semester (Honours) Examination, 2021-22 

PHYSICS 

Course ID: 22414                                           Course Code: SH/PHS/203/GE-2 

Course Title: Electromagnetism and Thermal Physics 

Time: 1 Hour 15 minutes                                                                 Full Marks: 25 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশক৷ পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব৷ 

 

Section-I 
 
1. Answer any five questions:                                                                                 1 5 5   

যেকােনা পাঁচিট ে র উ র দাও৷     
                                                                           

(a)  Write down Maxwell’s four electromagnetic equations. 

      ম া ওেয়েলর চারিট তিড়ৎ চু কীয় সমীকরণ লখ৷ 
(b) Define 1 ampere in terms of the forces between two parallel current carrying wires. 

     দুিট সমা রাল পিরবাহীর মেধ  বেলর সােপে  এক অ াি য়ার বাহমা ার সং া দাও৷  
(c) What is Eddy current? 

     ঘূিণ বাহ িক?  
(d) What is the physical significance of entropy? 

       এন িপর ভৗত তাৎপয িক?       
(e) Write down the differential form of the Ampere’s circuital law. 

অ াি য়ােরর পির মণ উপপােদ র অবকল পিট লখ৷ 
(f) What do you mean by macroscopic and microscopic system? 

       চা ু ষ এবং আণুবী িণক ত  বলেত কী বােঝা? 
(g) What do you mean by most probable velocity of gas molecules? 

     গ ােসর অণুর সবােপ া স াব  গিতেবগ বলেত কী বােঝা? 
(h) Which distribution law is followed by the following particles?   i) Electron, ii) Proton 

    দ  কিণকা িল কান ব ন সূ  মেন চেল?  i) ইেলক ন ii) াটন 
 

Section-II 

2. Answer any two questions:                                                                                                  5 2 10   

    য কােনা দুিট ে র উ র দাও৷ 
 

(a) Write down the difference between Joule-Thomson expansion and adiabatic expansion. Establish the 
relation between the specific heat of a gas at constant pressure and at constant volume. 
                                                                                                                                                               P.T.O 
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জুল-থমসন এবং তাপ ি য়ার মেধ  পাথক  িল লখ৷ ি রচাপ এবং ি রআয়তেন গ ােসর আেপি ক তাপ দুিটর 

মেধ  স কিট াপন কেরা৷                       (2+3) 
                                                                                         

(b) Define magnetic permeability and susceptibility of a magnetic material.  Derive relation between the two.  

চৗ ক পদােথর ভদ তা এবং াহীতা কােক বেল? এই দুইিট রািশর মেধ  স ক িনণয় কেরা৷                     (2+3) 
 

(c) Write the Biot-Savart’s law. Show that the intensity of the magnetic field inside a long solenoid is double 
the intensity at any end. 

  বােয়া-স াভাট এর সূ  িট লখ। দখাও য একিট দীঘ সিলনেয়ড এর মধ েল চৗ ক ে র াবল  যেকােনা াে র 

াবল  এর ি ণ৷                    (2+3) 
                                                                                                                                                                                                                          

(d) Distinguish between isothermal and adiabatic changes. Show that the adiabatic curve is steeper than the 
isothermal curve.                                               

সেমা  এবং তাপ ি য়ার মেধ  পাথক  দাও৷ দখাও য তাপ ি য়ার লখ সেমা  ি য়ার লখ থেক বিশ 

খাড়াই হয়৷                                                                                                    (3+2) 
                                                                                                                                                    

 

 

Section-III 
 

3. Answer any one question:                                                                                                       10110   

     য কােনা একিট ে র উ র দাও৷ 
 

(a) Write down the Lenz’s law.  What do you mean by self-induction and mutual induction? Determine the 
self-inductance of a circular coil. A solenoid 50 cm long and with radius 3 cm has 20 turns of wire per 
cm. A second coil of 1000 turns is wound upon the middle part of the solenoid. Calculate (i) the mutual 
inductance of the coils and (ii) the self-inductance of the solenoid. 

  লে র সূ িট লখ৷ ােবশ এবং পার িরক আেবশ বলেত কী বােঝা? একিট বৃ াকার কু লীর ােবশা  িনণয় কেরা৷ 50 

cm দঘ  এবং 3 cm ব াসাধ িবিশ  একিট সিলনেয়ড িত সি িমটাের 20 িট পাক আেছ৷ সিলনেয়ড এর মধ েল 1000 

পাক িবিশ  একিট ি তীয় কু লী জড়ােনা হল৷ (i) কু লী য় এর পার িরক আ বশা  এবং (ii) সিলনেয়েডর এর 

ােবশা  িনণয় কেরা।                                                                              (1+2+3+2+2)     

                                                                                         
 

(b) State the first and second laws of thermodynamics. Derive the expression of work done for isothermal 
change of an ideal gas. State the principle of equipartition of energy and find out γ of a diatomic gas with 
its help, where γ is the ratio of two specific heats of the gas. A Carnot engine has an efficiency of 60%. Its 
low temperature reservoir is at 27°C. Find the temperature of the high temperature reservoir.   

                                                                                                                                        

তাপ গিতিবদ ার থম এবং ি তীয় সূ িট িববৃত কর৷ সেমা  ি য়ায় একিট আদশ গ ােসর ে  কৃতকােযর রািশমালা 

িনণয় কেরা৷ শি র সমিবভাজেনর নীিতিট লখ এবং এই নীিতর সাহােয  একিট ি -পারমানিবক গ ােসর γ িনণয় কেরা, 

যখােন γ হল গ ােসর দুিট আেপি ক তােপর অনুপাত৷ একিট কােনা ইি জেনর দ তা 60%. এর িন  তাপমা ার তাপ 

ধারেকর উ তা 270C৷ উ  তাপমা ার তাপ ধারেকর উ তা িনণয় কর।                              (2+2+1+2+3) 

_________________  


