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B.Sc. 2nd Semester (Hons) Examination, 2020-21 

PHYSICS 

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

Course Title: Electromagnetism and Thermal Physics (GE T2) 

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     

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক । 

পরীিার্থীর্দর  যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

  

                                                                                   Section-I 

1. Answer any five questions:                                                                                              15=5             

যযর্কার্না পাাঁচটি প্রর্ের উত্তর দাও:                                                                                   

(a)  Obtain the dimension of permeability of vacuum( µ0). 

     শূণযস্থার্নর যচৌম্বক যভদযো (µ0)এরমাত্রা ক্ষনণ ণয় কর্রা । 

     (b)   Show that no work is done by magnetic force on the charged particle. 

             যদখ্াও যয আধানযুক্ত কণার উপর প্রযুক্ত চুম্বক বি যকান কায ণ কর্র না । 

    (c)  Comment about the nature of �⃗�  field from the relation ∇⃗⃗ . �⃗�  = 0 . 

          ∇⃗⃗ . �⃗�  = 0 সম্পকণ যর্থর্ক �⃗�  যির্ত্রর প্রকৃক্ষে সম্পর্কণ বি । 

    (d)  What do you mean by macroscopic and microscopic system? 

           মযাক্রস্কক্ষপক ও মাইর্ক্রার্স্কাক্ষপক েন্ত্র বির্ে কী যবার্ া । 

    (e) Under which condition a thermodynamic process can be called reversible? 

           যকান শর্েণ যকান োপগেীয় প্রক্রক্রয়ার্ক প্রেযাবেণক বিা হর্ব ? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

P.T.O. 



                                                                                                                                      BKU/SH-II/PHS/203/GE-2/21 

(2) 
 

 

 

  (f) Write Planck’s law of blackbody. 

          কৃষ্ণবস্তু সম্পক্ষকণে প্লার্ের সূত্রটি যিখ্ । 

  (g) Define degrees of freedom. 

      স্বাধীনো মাত্রার সংজ্ঞা দাও । 

   (h) Write the names of two particles which obey Fermi Dirac statistics. 

          ফাক্ষম ণ ক্ষিরার্কর সংখ্যা েত্ত্ব যমর্ন চর্ি এরকম দুর্িা কণার নাম ক্ষিখ্ । 

                                                                              

 

Section-II 

2. Answer any two questions:                                                                                           5 2=10                                                                                                                              

 যযর্কার্না দুটি প্রর্ের উত্তর দাও:  

 

a) Define magnetic induction field. Using Biot-Savart’s Law find the magnetic field due to an 

infinite straight wire carrying current.  

যচৌম্বক আর্বশ যির্ত্রর সংজ্ঞা দাও ।   বার্য়া -সযাভািণ সূত্র বযবহার কর্র েক্ষ়িৎবাহী অসীম দীর্ ণ ঋে ুপক্ষরবাহীর েনয 

যচৌম্বক যিত্র ক্ষনণ ণয় কর্রা ।                                                                                                                        [1+4] 

 

 b)  State second law of Thermodynamics. What do you mean by entropy of a system? Establish 

the relation between Cp and Cv.   

োপ গক্ষেক্ষবদযার ক্ষিেীয় সূত্রটি যিখ্ । যকান ের্ন্ত্রর এনট্রক্ষপ বির্ে কী যবার্ া ।  

Cp এবং Cv মর্ধয সম্পকণ প্রক্ষেষ্ঠা কর্রা ।                                                                                                         [1+1+3]                                                   

 

 c)  Write down Maxwell’s electromagnetic field equation. Show that electromagnetic waves are 

transverse in nature. মযাক্সওর্য়র্ির েক্ষ়িৎ চুম্বকীয় যিত্র সম্পক্ষকণে সমীকরণ গুক্ষি যিখ্ । যদখ্াও যয েক্ষ়িৎ 

চুম্বকীয় েরঙ্গ ক্ষেয ণক প্রকৃক্ষের ।  

                                                                                                                                                [2+3]                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

P.T.O. 
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d) Explain the term “emissive power” and “absorptive power. State Kirchhoff’s law for thermal 

radiation. What is Stefan-Boltzmann law? 

 বযাখ্যা কর্রা , “ ক্ষবক্ষকরণ িমো ” এবং “ যশাষণ িমো ” । োপীয় ক্ষবক্ষকরণ সংক্রান্ত ক্ষকরর্ের  সূত্রটি ক্ষববৃক্ষে কর্রা । 

ক্ষির্ফন যবািেমযার্নর সূত্রটি ক্ষক ?                                                                                                [1+1+2+1]                                                        

                                                                                                                                                                                                                    

Section-III 

3. Answer any one question:                                                                                               101=10       

যযর্কার্না একটি প্রর্ের উত্তর দাও:                 

 

 a) (i) Define coefficient of self-inductance. Write its SI unit. 

       স্বার্বশ গুনার্ের সংজ্ঞা দাও ।   SI এককটি যির্খ্া । 

(ii) Calculate coefficient of self- induction of a long solenoid of length “𝑙”, number of turns “N” 

and radius “r”. 

“𝑙” দদর্ ণয যুক্ত , “N” পাক সংখ্যা যুক্ত এবং “r” বযাসাধ ণ যুক্ত দীর্ ণ সক্ষিনর্য়র্ির স্বার্বশ গুনাে ক্ষনণ ণয় কর্রা । 

 

(iii) Consider a solenoid with 500 turns which are wound on an iron core whose relative 

permeability is 800.  The length of the solenoid is 40 cm and the radius is 3 cm. The change in 

current is from 0 to 3A. Calculate the average emf induced for this change in the current for time 

0.4 second. 

ধরা যাক 500 পাক সংখ্যা যুক্ত সক্ষিনর্য়র্ির যিাহা মজ্জার আর্পক্ষিক যচৌম্বক যভদযো 800. সক্ষিনর্য়র্ির দদর্ ণয 40 

cm এবং বযাসাধ ণ 3 cm।  0 যর্থর্ক 3A প্রবাহমাত্রা পক্ষরবেণন করা হি । 0.4 যসর্কন্ড সময় ধর্র প্রবাহমাত্রা পক্ষরবেণর্নর 

েনয  গ়িআক্ষবষ্ট েক্ষ়িৎচািক বি ক্ষনণ ণয় কর্রা । 

  

(iv) What are eddy currents? Name any two applications where eddy currents are used to 

advantage. 

র্ূক্ষণ ণ প্রবাহ ক্ষক ?  দুটি প্রর্য়ার্গর নাম যিখ্ যযখ্ার্ন র্ূক্ষণ ণ প্রবাহ সুক্ষবধােনক ক্ষহর্সর্ব কাে কর্র ।                 

[1+1+3+3+1+1]                  

 

    

b) (i) Explain Carnot cycle on a P-V diagram for an ideal gas. Derive an expression for the work 

done in a cycle of operation and calculate its efficiency. 

P-V সূচক ক্ষচত্র িারা আদশ ণ গযার্সর েনয কার্ন ণা চক্র যক বযাখ্যা কর্রা। একটি চর্ক্রর েনয কৃেকার্য ণর রাক্ষশমািা 

ক্ষনণ ণয় কর্রা এবং দিো ক্ষহর্সব কর্রা ।  

(ii) Write down Bose-Einstein distribution law and explains.  

 যবাস - আইনিাইর্নর বন্টন সূত্রটি যিখ্ এবং বযাখ্যা কর্রা ।                                                          [3+4+1+2]                                                                                                                                                                                                    

 

 

_______________________________________ 

 


