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Enrolment No.______________

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA ENGG.- IIIrd SEMESTER–EXAMINATION – MAY/JUNE- 2012

Subject code: 331902
Subject Name: Thermodynamics
Time: 02:30 pm – 05:00 pm

Date: 29/05/2012
Total Marks: 70

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

(a)
(b)

Define Energy, Classify and explain Heat and Work
What is system Boundary? Explain types of boundary with examples

07
07

(a)

Explain “Law of Conservation of energy” and Prove Internal Energy
Is property.
Explain “Thermodynamic Temperature Scale”
OR
Explain Kelvin Planck Statement. Prove equivalence between Kelvin Planck
and Clausius Statement.
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Q.2

(b)
(b)

07
07

Q.3
(a)
(b)

Q.3

(a)

(b)

Prove that for Polytropic process ∫dQ=Work done X (γ-n/ γ-1). Where

γ=ratio of specific heat, n = polytropic index
A volume of 0.5 m3 of gas at a pressure of 10 bar and 2000C is expanded in a
cylinder to 1.2 m3 at a constant ptessure. Calculate the amount of work done
and increase in internal energy.
OR
Explain Following(Any two)
(i) Throttling Process
(iii) Universal gas Constant Ru
(ii) Adiabatic Process
(iv) Specific heat
An ideal gas at 300C and 1 bar is compressed adiabatically from 5m3 to 1
m3.Find the temperature, pressure and the work done. γ = 1.4
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07

07

07

Q.4
(a)
(b)

Q. 4

(a)
(b)

Explain Brayton Cycle with P-V and T-S diagram and Derive equation of
Thermal efficiency of Brayton Cycle
An ideal otto cycle has temperature and pressure at beginning of isentropic
compression as 250C and 25 bar respectively. Find the compression ratio,
temperature and pressure at end of compression if γ = 1.4 and ηth =48%
OR
Explain otto cycle with P-V and T-S diagram and Derive condition for
maximum work during otto cycle in term of compression ratio.
An air standard diesel cycle has a compression ratio of 14.The pressure at the
beginning of compression stroke is 1bar and the temperature is 270C. The
maximum temperature of the cycle is 25000C.Determine the efficiency of
this cycle.
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07

07
07

Q.5
(a)

Define any seven.
(i) Degree of superheat
(ii) Wet steam
(iii) Dryness fraction of steam

07
(vi) Dry saturated steam
(vii) Superheated steam
(viii) compressed liquid
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(b)

(iv) Saturation Temperatute
(ix) saturated liquid
(v) Sensible heat
In a combined separating and throttling calorimeter, following observations

07

were made, Find dryness fraction of steam on entry. Take Cps=2kJ/kg.K
Total quantity of steam
23.4 kg
Water drained from separator
1.2 kg
Steam pressure before throttling 8.25 bar
Steam pressure on leaving
1.013 bar
Temperatute of steam on leaving 111.40C

Q.5

(a)
(b)

OR
Explain (i) Mollier diagram with sketch
(ii) Methods of measuring dryness fraction
Determine volume ,enthalpy,and entropy of 1 kg of superheated steam at 14
bar and 3000C.

07
07

************
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ઉ ની યા યા આપો,તે ુ ં વગકરણ કરને ઉમા તથા કાય િવષે સમવો

07

A

) 'કારની બા$% ઉદાહરણ થી
િસ!ટમ બા$% ની યા યા આપો, દરક

07

સમવો.
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ુ
શ,કત સંચયનો િનયમ લખો તથા સા0બત કરો ક) 1ત,રક ઉ એ 3ણધમ

07

છે .
A
A

) સમવો.
થમ6ડાયનેિમક તાપમાન !કલ
VYJF
)
)
ક8વીન
9લ:ક  ુ ં િવધાન સમવો અને ક8વીન
9લ:ક તથા કલોસીયસ િવધાન

07
07

વ<ચેની સા=યતા સા0બત કરો.
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સા0બત કરો ક) પો0લ>ોિપક ',?યા દર=યાન ∫dQ= વક ડન X (γ-n/ γ-1).

07

ુ
)
γ=િવિશટ ઉમા 3ણોતર
, n = પો0લ>ોિપક @ડA
A

ચોBસ જDથાના વાE ુ  ુ કદ ૦.૫ m3 દબાણ ૧૦ બાર અને તાપમાન ૨૦૦૦C

07

ુ િવ!તરણ કરવામાં આવે
છે . તેને વાE ુ િસ0લJડરમાં અચળ દબાણે ૧.૨ m3 Lધી
છે તો 1ત,રક ઊ માં થતો વધારો અને વક ડન શોધો.
VYJF
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A

સમવો(કોઈ પણ બે)

07

(i) Qોટ0લગ ',?યા

ુ Eિનવસ
ુ
(iii) વાEનો
લ અચળાંક Ru

(ii) એ,ડયાબેટક ',?યા

(iv) િવિશટ ઉમા

)
ુ ,ુ ં
૩૦૦C તાપમાન તથા ૧ બાર ના દબાણ પર રહલા
આદશ વાE

07

એ,ડયાબેટક સંકોચન કરતા તે ું કદ ૫ m3 થી ઘટ ૧ m3 થાય છે તો તે ુ
તાપમાન,દબાણ અને વક ડન શોધો. γ=૧.૪ લો
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Uેટન સાયકલ P-V અને T-S ડાયાVામ ની મદદ થી સમવો અને Uેટન
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07

સાયકલ ની ઉમીય દAતા શોધો.
A

સૈધાંિતક ઓટો સાયકલ માટ) આઈસ:>ોિપક સંકોચન ની ',?યાની શYઆત માં
તાપમાન

07

૨૫૦C તથા દબાણ ૨૫ બાર છે .જો ઓટો સાયકલ ની ઉમીય

ુ
દAતા ૪૮% છે તો શોધો ૧)સંકોચન 3ણોતર
૨) સંકોચન ',?યા ના \તે
તાપમાન તથા દબાણ. γ=૧.૪ લો
VYJF
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ઓટો સાયકલ P-V અને T-S ડાયાVામ ની મદદ થી સમવો અને ઓટો

07

ુ
સાયકલ દરિમયાન મહતમ કાય માટ) ની શરત સંકોચન 3ણોતર
ના !વYપ
માં મેળવો.
A

ુ
એક એર !ટા]ડડ ડઝલ સાયકલમાં સંકોચન 3ણોતર
૧૪ છે અને સંકોચન

07

',?યા ની શYઆતમાં દબાણ ૧ બાર અને તાપમાન ૨૭૦C છે . સાયકલ ુ ં
મહતમ તાપમાન ૨૫૦૦૦C છે તો સાયકલ ની દAતા શોધો.
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યા યા આપો (કોઈ પણ સાત)

07

ુ
(i) Lપર,હટ
ની ડVી

ૃ L ૂક વરાળ
(vi) સં`9ત

(ii) ભીની વરાળ

ૃ
(vii) અિધ`9ત
વરાળ

ુ ક
(iii) વરાળ નો dકાં

(viii) સંકોચન 'વાહ

ૃ તાપમાન
(iv) સં`9ત

ૃ 'વાહ
(ix) સં`9ત

(v) સંવેદનશીલ ઉમા
A

)
)
ક=બાઈન સેપરટગ
અને Qોટ0લગ કલોરમીટર
ના 'યોગ eારા નીચે

07

ુ ક શોધો. Cps= ૨
જણાવેલા પરણામો મળે લ છે , તો વરાળ ના નf ૂના નો dકાં
kJ/kg.K લો.
ૂ વજન
વરાળ  ુ ં gલ

૨૩.૪ kg

)
) ુ પાણી
સેપરટરમાં
થી hiુ પડjં

૧.૨ kg

)
ુ ં વરાળ ુ ં દબાણ ૮.૨૫ બાર
Qોટ0લગ પહલા
બહાર નીકળતી વરાળ ુ ં દબાણ

૧.૦૧૩ bar

બહાર નીકળતી વરાળ ુ ં તાપમાન ૧૧૧.૪0C
VYJF
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સમવો

07

૧) મોલીયર ડાયVામ આkિત સાથે
ુ ક માપવાની પlધિતઓ
૨) વરાળનો dકાં
A

૧૪ બાર દબાણ તથા

ૃ
૩૦૦૦C તાપમાન વાળ ૧ kg અિધ`9ત

વરાળની

m]થા8પી,m]>ોપી તથા કદ શોધો.
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