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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 considered to be Authentic.

Q.1

(a)
(b)

Q.2
(a)
(b)

(b)

Define Following Terms
(1) Isolated System (2) Density (3) Flow work (4) Intensive property
(5) Process (6) Cycle (7) Entropy
Differentiate Following
(1) Thermodynamic cycle and Mechanical cycle (2) Point function and
Path function
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Explain the Kelvin-Plank & Clausius statement of 2nd law of
thermodynamics. Also deduce the equivalence between them on the basis
of diagrammatic representation.
In a gas turbine system air enters with velocity 150 m/s and enthalpy 7500
KJ/Kg with steady mass flow rate of 5 KJ/s. Air exits from the system at
velocity 100 m/s and enthalpy 6000 KJ/Kg. If 50 KJ/Kg heat is wasted
into the surrounding, find power developed by the gas turbine.
OR
A closed system executes adiabatic process due to which a change in
internal energy takes place; A work of 10KJ is done by the system on
surroundings during this process. Determine the change of specific
internal energy of system, if system contains mass of 0.2 kg.
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Q.3
(a)
(b)

Q.3

(a)
(b)

State and explain : (1) Charle’s law (2) Boyle’s law (3) Avogadro’s law
A certain quantity of air has a volume of 0.025 m3 at a pressure of 1.2 bar
and 270 C. It is compressed to a volume of 0.005 m3 according to law
PV1.3=const. Find the final temperature and work done during
compression.
OR
Derive Expression for work done during adiabatic process.
If a gas have Temperature, Pressure & Volume are 3000 C , 10bar & 15 m3
respectively. Find its characteristic gas constant and specific heats if its
mass is 30 kg. Take γ =1.4
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Explain Diesel cycle with P-V & T-S Diagram.
An engine working on otto cycle has a cylinder diameter of 150 mm and
stroke of 225 mm. The clearance volume is 1250 cm3; Find the air
standard efficiency of the cycle. Take γ =1.4
OR
Derive an expression for air standard efficiency of Otto cycle.
A Carnot engine works between temperature of 1000 K & 300 K. Find its
efficiency and Minimum heat rejection rate for unit network output.

07
07

07
07

Q.4
(a)
(b)

Q. 4

(a)
(b)
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Q.5
(a)
(b)

Q.5

(a)
(b)
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Define following terms
(1) Sensible heat (2) Phase (3) Pure substance (4) Critical Pressure (5)
Dryness fraction (6) Degree of super heat (7) Latent heat
Steam enters an engine at pressure of 12 bar absolute and with 670 of
super heat. It exhausted at pressure of 0.25 bar absolute and 0.95 dry. Find
the drop in Total heat of steam. Take Cp of super heat steam = 2.0
At 15 bar hf = 844.6 KJ/kg, hfg= 1945.3 KJ/kg
At 0.25 bar hf = 272.0 KJ/kg, hfg= 2346.3 KJ/kg
OR
Explain with neat sketch, the separating and throttling calorimeter.
Explain Mollier diagram with neat sketch. Show following processes on
Mollier chart
(1) Constant volume process (2) Constant pressure process
(3)
Isentropic process

07

07

07
07

************

07

નીચેનાં પદોની યા યા આપો.
(૧) આઈસોલેટડ િસ ટમ (૨) ઘનતા (૩) ફલો વક (૪) ઇ ટ સવ

A

(૫)

ોપટ

ોસેસ (૬) સાઈકલ (૭) એ ોપી

07

નીચેના તફાવત લખો
(૧) થમ ડાઇનેિમક સાઈકલ અને િમકિનકલ સાઈકલ (૨) પાથ ફંકશન અને
પોઈ ટ ફંકશન
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થમ ડાઇનેિમક નાં બી

07

નીયમનાં લોિસયસ અને ક વીન લાંક નાં

િવધાનો વણવો,તેમના વ ચે ની સા યતા આલેખની મદદથી વણવો
એક ગેસ ટબાઈન િસ ટમમાં હવા ૧૫૦ m/s નાં વેગથી તથા ૭૫૦૦ KJ/Kg
એ થા પી સાથે

07

વેશે છે ,તેનો માસ ફલો રટ ૫ KJ/s છે .હવા ૧૦૦ m/s નાં

વેગ થી તથા ૬૦૦૦ KJ/Kg એ થા પી સાથે બહાર નીકળે છે . જો ૫૦
KJ/Kg ઉ મા િસ ટમમાંથી વાતાવરણમાં ફકાતી હોય તો ગેસ ટબાઈન ારા
ઉપ

A

થતો પાવર શોધો.

VYJF
એક લોઝડ સી ટમમાં થતી એ ડયાબેટ ક
તર ક શ ત માં ફરફાર થાય છે ,
સી ટમ ારા થાય છે . સી ટમમાં થતો
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યા દર યાન સી ટમની

યા દર યાન 10 KJ

ુ ં કાય

તર ક શ ત નો ફરફાર શોધો. .

સી ટમ ુ ં દળ 0.2 Kg છે .
V
A
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લખો અને સમ વો (૧) ચાલ સ નો િનયમ (૨) બોઈલ નો િનયમ (૩)
એવોગે ો નો િનયમ
ચોકસ જ થાના હવા ુ ં કદ 0.025 m3 દબાણ 1.2 bar અને તાપમાન 270 C
છે . તેને PV1.3=const.

ુ બ 0.005 m3 કદ
જ

યાને લીધે થ ું કાય તથા

ુ ી દબાવવામાં આવે છે
ધ

િતમ તાપમાન શોધો.
2/3
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એડ યાબેટ ક

યા દર યાન થતા કાય

07

ુ ં સમીકરણ તારવો.

જો વા ુ ુ ં તાપમાન દબાણ અને કદ અ ુ મે 3000 C , 10bar & 15 m3 હોય
તો તે ુ ં લા

ણક વા ુ અચણાંક તથા વીશી ટ ઉ મા શોધો γ =1.4 લો
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P-V અને T-S આલેખની મદદ થી ડઝલ સાઈકલ સમ વો

07

ઓટો સાઈકલ પર કાય કરતા એક એ જનનાં સીલી ડર નો યાસ ૧૫૦
મીમી તથા

ોક ૨૨૫ મીમી છે લીયર સ વો

ુ ૧૨૫૦ cm3 છે .તો આ
મ

એ જનની એર સટા ડડ એ ફિસય સી શોધો. γ =1.4
VYJF
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ઓટો સાઈકલ માટ એર સટા ડડ એ ફિસય સી

07

ુ ં સમીકરણ તારવો

07

એક કાન ટ એ જન ૧૦૦૦ ક. અને ૩૦૦ ક. તાપમાન વ ચે કાય કર
ુ મ હટ
છે .તેની કાય મતા શોધો તથા એકમ નેટ વક આઉટ ટુ માટ લ ત
ર

શન શોધો.
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નીચેનાં પદોની યા યા આપો.
(૧)સંવેદનશીલ ઉ મા (૨) ફઝ (૩) યોર સબ ટ ટ (૪) ટ કલ

A

(૫) ાયનેશ
વરાળ એક એ

શન (૬)ડ

ી ઓફ

ુ ર હટ (૭)
પ

ેશર

ુ ત ઉ મા

ન માં ૧૨ bar નીરપે ્ દબાણ તથા ૬૭૦

વેશે છે . જો તેને ૦.૨૫ bar નીરપે ્ દબાણ તથા ૦.૯૫

ુ ર હટ સાથે
પ

07

ુ કાંક સાથે
ષ

િન કાસ કરવામાં આવે તો તેની ુ લ ઉ મા માં થતો ઘટાડો શોધો.
ુ ર હટડ વરાળ માટ Cp =૨.૦.
પ
15 bar દબાણે hf = 844.6 KJ/kg, hfg= 1945.3 KJ/kg
0.25 bar દબાણે hf = 272.0 KJ/kg, hfg= 2346.3 KJ/kg
VYJF
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સેપરટ ગ અને

07

ોટલ ગ કલોર િમટર વ છ આ ૃિત સાથે સમ વો

મોલર ડાયા ામ ને વ છ આ ૃિતની મદ થી સમ વો નીચેની
ને મોલર ચાટ પર દશાવો. (૧)અચળ કદ
યા (૩) અઈસે

ોિપક

યાઓ

યા (૨) અચળ દબાણ

યા
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