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1. Answer any five questions :                                                                        2×5=10 

 

(a) Force kjiF ˆ5ˆ3ˆ2 ++=


 is acting at a point with position vector 

kjir ˆ2ˆ4ˆ5 ++=


. Find the torque with respect to the origin. 

(b) Prove that rnnrnr


1−= . 

 

(c) State Kepler’s laws of planetary motion. 

 

(d) Obtain the expression of work done in stretching a wire. 

(e) Prove that torque
dt

Ld
N



= , where L


is the angular momentum of the particle. 

 

(f) A plate of area 20 cm2 is kept on oil of thickness 0.2 cm and coefficient of 

viscosity 10 poise. Find the horizontal force required to move it horizontally 

with a speed of 4 cm/sec.  

 

(g) What do you mean by forced vibration and resonance? 

 

 

2. Answer any three questions:                                                                     5×3=15 

 

(a) (i) Prove that the force field zkyxjyiF cosˆsinˆcosˆ +−=


 is 

conservative. 

(ii) Show that the sum of the kinetic energy and potential energy of a particle 

moving under a conservative force field remains constant.  

                                         2+3 

 

(b) (i) State and prove the perpendicular axes theorem of moment of inertia.  

(ii) Determine the moment of inertia of a circular disk about its diameter. 

                                                                                                                    (1+2)+2                                                                                



(c)  (i) Obtain the relation among Young’s modulus, Bulk modulus and Poisson’s 

ratio.    

(ii) Find the amount of elastic energy stored for 1 mm extension of a uniform 

wire due to an applied force of 50 N.                                                         3+2                                                         

 

(d) Define a central force? Give an example of a central force. Prove that a 

particle under central force field moves in a plane.   

   1+1+3                                               

 

(e) Write down the differential equation of damped vibration of a particle and 

solve the equation for the steady state condition.                                       2+3 

                                          

 

বঙ্গানুবাদ 

 

1. যে য াননা পা াঁচটি প্রনের উত্তর দাও :            2×5=10              

 

(a) kjiF ˆ5ˆ3ˆ2 ++=


 বল kjir ˆ2ˆ4ˆ5 ++=


 ববন্দনুে ক্রিয়া  নর। মূলববন্দরু  

সানপনে বনলর ভ্রাম   ে?  

 

(b) প্রমাণ  র rnnrnr


1−= . 

 

(c) য পলানরর সূত্রগুবল যলখ। 

 

(d) য ান  োনরর অনুদদর্ঘয্ বব ৃবের জনয  ৃে ানের্ রাবিমালাটি বনণয়্  র। 

(e)  যদখাও যে য ান বস্তুর উপর প্রেুক্ত ি  ্
dt

Ld
N



=    যেখানন L


 হল বস্তুর 

য ৌবণ  ভরনবগ।  

 

 

(f)  0.2 cm  যবনের যেনলর উপর 20 cm2  যেনত্রর এ টি যেি রাখা হল। 

যেিটিন  অনুভূবম ভানব 4 cm/sec যবনগ চালনা  রনে  ে অনুভূবম  

বল লাগনব? যেনলর সান্দ্রোঙ্ক 10 poise. 

 

(g) পরবি  ম্পন ও অনুনাদ বলনে  ী যবাঝ?  

 

2.     যে য াননা বেনটি প্রনের উত্তর দাও :            5×3=15         

(a) (i) যদখাও যে zkyxjyiF cosˆsinˆcosˆ +−=


বলটি সংরেী। 

(ii) যদখাও যে সংরেী বনলর অেীনন গবেিীল  ণার বিবেিক্রক্ত ও 

গবেিক্রক্তর সমটি সবদ্া ধ্রুব ।                                          2+3                                                      



 

(b) (i) জাড্য ভ্রাম  সংিান্ত লম্ব অে উপপাদযটি বববৃে  র ও প্রমাণ 

 র। 

(ii) য ান যগালা ার চা বের বযানসর সানপনে জড়ো ভ্রাম  বনণয়্ 

 র।                                                                                 (1+2)+2 

 

(c) (i) ইয়ং গুণাঙ্ক  আয়েন বব ৃবে গুণাঙ্ক ও পয়সন অনুপানের 

সম্প ট্ি িাপন  র।   

(ii) এ টি সুষম োনরর প্রানন্ত 50 N বল প্রনয়াগ  রনল োরটির 1 mm 

বৃক্রি হয়। প্রসারনণর জনয োরটিনে সক্রিে বিবেিাপ  িক্রক্তর 

পবরমাণ  ে?                                                                           3+2 

 

(d) য ন্দ্রীয় বনলর সংজ্ঞা দাও।  ইহার এ টি উদাহরণ দাও।  

যদখাও যে য ন্দ্রীয় বনলর অেীনন য ান বস্তু ণা এ টি সমেনল 

সিরণিীল।                                                                          1+1+3 

 

(e) অবমক্রন্দে  ম্পননর অব ল সমী রণটি যলখ ও  ণাটির বিোবিার 

জনয সমী রণটির সমাোন  র।                                                2+3                                                            

 

 

___________________ 


