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Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. English version is Authentic
Q.1

(a)
(b)

Explain closed, open and isolated systems with neat sketches.
Differentiate following (Any Four)
(1) Heat & Work (2) Process & Cycle (3) Reversibility & irreversibility
(4) Shaft work & flow work (5) point function & path function
(6) Diathermal wall & adiabatic wall
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(a)
(b)

Describe Joule’s experiment and thereby explain first law of thermodynamics.
Derive the steady flow energy equation for open system & explain each terms
of it.
OR
State both statement of second law of thermodynamics. Also show their
equivalence with neat sketch.
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Derive characteristic gas equation using an ideal gas laws.
One kg of gas enclosed in a closed vessel has absolute pressure 2.5 bar and
temperature 30OC. If it is compressed up to 5.5 bar pressure find (1) Final
temperature (2) change in internal energy take Cp = 1.005 kJ/kg.K & R =
0.297 kJ/kg.K
OR
Show following process on P-V and T-S plane
(1) Constant volume Process (2) Isothermal Process
(3) Isentropic Process (4) Isobaric Process
One kg air is at 12 bar absolute pressure and temperature 900OC. It is
expanded up to 2.5 bar absolute pressure by isentropic process.
Find (1) Final Volume (2) Final temperature (3) Work done
Take R = 0.287 kJ/kg.K , γ = 1.4
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Q.2

(b)

07

Q.3
(a)
(b)

Q.3

(a)

(b)
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Q.4
(a)
(b)

Q. 4

(a)
(b)

Define an expression for air standard efficiency of an Otto cycle.
In an engine, working on diesel cycle compression ratio is 16 and fuel is cut
off at 5% of stroke length. Find air standard efficiency. Take γ = 1.4 for air.
OR
Derive equation of C.O.P. for reversed Brayton cycle for refrigeration purpose.
In a refrigerator working on reverse Brayton cycle, air is compressed from 12
O
C and 1 bar pressure to 5 bar pressure. After compression air is cooled down
to 22 OC in air cooler, Find (1) C.O.P. (2) work required Take Cp = 1.005
kJ/kg.K & Cv = 0.718 kJ/kg.K
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Q.5
(a)

07

Define Any seven
(1) Latent heat (2) Sensible heat (3) Dryness fraction (4) Triple point
(5) Wet steam (6) Super heated steam (7) Pure substance (8) Phase
(9) Critical temperature and Critical pressure
1

(b)

Q.5

(a)
(b)

5|`Gv!

Dry & saturated steam of 15 bar pressure is expanded by throttling process.
Pressure after throttling is 8 bar. Find quality of steam after the process. Take
Cps = 2.1 kJ/kg.K
OR
Draw neat sketch of combined separating & throttling calorimeter and explain
measurement of dryness fraction with this instrument.
Determine volume & enthalpy of 10 kg superheated steam at 15 bar absolute
pressure and 300 OC temperature. The volume of water may be neglected and
take specific heat of superheated equal to 2.2 kJ/kg.K
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V

ૃ દોર કલોઝડ, ઓપન અને આઈસોલેટ ડ િસટમ સમવો.
વછ આિત

07

A

તફાવત દશા# વો (કોઈપણ ચાર)

07

(૧) ઉ*મા અને કાય# (૨) -ોસેસ અને સાયકલ
(૩) ર વસ/બીલીટ અને ઈર વસ/બીલીટ (૪) શાફટ વક# અને 3લો વક#
ં
ં
(૫) પોઈ 5ટ ફકશન
અને પાથ ફકશન
(૬) ડાયાથમ#લ વોલ અને એ:ડયાબે:ટક વોલ.
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ૂ
;લનો
-યોગ વણ#વો અને તેના પરથી ઉ*માગિતશા=નો -થમ િનયમ

07

સમવો.
A

 3લો એનજ/ સમીકરણ -થાિપત કરો અને તેના
ઓપન િસટમ માટ ટડ
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 પદો સમવો.
દરક
A

VYJF
થમ@ડાયનેિમAસના બી િનયમ માટ બે િવધાનો લખો તેમજ બે િવધાનો
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ૃ સહ વણ#વો.
વચેની સાDયતા આિત
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ુ
આદશ# વાFઓના
િનયમોનો ઉપયોગ કર આદશ# ગેસH ુ ં લાIJણક વાF ુ

07

સમીકરણ મેળવો.
A

એક બંધ પાLમાં એક ક લો ગેસH ુ ં દબાણ ૨.૫ બાર અને તાપમાન ૩૦ OC છે .
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ુ દબાવવામાં આવે તો શોધો.
જો તેને ૫.૫ બાર દબાણ Nધી

(૧) Oિતમ તાપમાન (૨) Pત:રક એનજ/ માં થતો ફરફાર
Cp = 1.005 kJ/kg.K અને R = 0.297 kJ/kg.K લો.
VYJF
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નીચેની P-V અને T-S સમતલમાં JચિLત કરો.
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(૧) અચળ કદ -:Qયા (૨) આઈસોથમ#લ -:Qયા
(૩) આઈસે5Rોપીક -:Qયા (૪) આઈસોબેર ક -:Qયા
A

ુ દબાણે અને ૯૦૦ OC તાપમાને છે . તેH ુ
એક kg હવા ૧૨ બાર એSસોTFટ
ુ દબાણ Nધી
ુ આઈસે5Rોપીક -:Qયાથી િવતરણ કરવામાં
૨.૫ બાર એSસોTFટ
આવે છે . શોધો (૧) Oિતમ કદ (૨) Oિતમ તાપમાન
(૩) થયેલ કાય#

R = 0.287 kJ/kg.K , γ = 1.4 લો.
2

07
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ઓટો સાયકલ માટ એર ટા5ડડ# કાય#દIતાH ું સમીકરણ સાધીત કરો.

07

A

ુ
ડ ઝલ સાયAલ પર કાય# કરતા એક એ5Vનનો દબાણ Wણોતર
૧૬ છે . કટ

07

ઓફ RોAના ૫ ટકા થાય છે . એ5Vનની એર ટા5ડડ# કાય#દIતા શોધો. હવા
માટ γ = 1.4 લો.
VYJF
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 જરશનના

 ુ માટ ર વસ# Zેટોન સાયકલનો C.O.P. શોધવા માટH
 ુ ં NL
ુ
રX
હY

07

મેળવો.
A

 જરટરમાં

એક રX
, [ ર વસ# Zેટોન સાયકલ પર કાય# કર છે . તેમાં હવાને ૧૨

07

ુ દબાવવામાં આવે
C તાપમાને અને ૧ બાર દબાણથી ૫ બાર દબાણ Nધી

O

ુ
થાય છે . શોધો. (૧)
છે . દબાણને Oતે હવાH ુ ં તાપમાન ૨૨ OC એરલરમાં
C.O.P. (૨) જ\ર કાય#
Cp = 1.005 kJ/kg.K અને Cv = 0.718 kJ/kg.K લો.
5|`Gv5
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કોઈપણ સાતની ]યા^યા આપો.
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ુ
ુ ક (૪) R પલ પોઈ5ટ
(૧) W_ત
ગરમી (૨) સંવેદનશીલ ઉ*મા (૩) `*કાં
 (૯)
(૫) ભીની વરાળ (૬) અિધત_ત વરાળ (૭) _યોર સબટ5સ (૮) ફઝ
:Qટ કલ દબાણ અને :Qટ કલ તાપમાન
A

ૃ વરાળH ુ ં dોટલeગ -:કયા fારા
૧૫ બાર દબાણ વાળ Nકુ અને સંY_ત
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િવતરણ કરવામાં આવે છે . dોટલeગને Oતે દબાણ ૮ બાર છે . -:Qયાને Oતે
વરાળની Aવોલીટ શોધો. Cps = 2.1 kJ/kg.K લો.
VYJF
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ૃ દોર તેની


કDબાઈ5ડ સેપરટeગ
અને dોટલeગ કલોર
મીટરની વછ આિત
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ુ ક શોધવાની ર ત સમવો.
મદદથી વરાળનો `*કાં
A

૧૦ kg અિધત_ત વરાળ ૧૫ બાર દબાણે અને ૩૦૦ OC તાપમાને છે . તેH ુ કદ
અને એ5થાTપી શોધો. પાણીH ુ ં કદ અવગણો. અિધત_ત વરાળની પેસીફ ક
ઉ# ૨.૨ kJ/kg.K લો.
************
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