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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.
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Define terms : (1) Hydrostatics (2) Hydro kinematics (3) Ideal fluid
(4) Surface tension (5) Adhesion (6) Specific weight (7) Viscosity
Derive equation for total pressure and centre of pressure for a vertical plane
surface submerged in liquid.

07

Differentiate between any two:
(1) Uniform flow & Non-uniform flow
(2) Real fluid & Ideal fluid
(3) Laminar flow & Turbulent flow
Convert following pressure head into kilopascal unit.
(1) 108.8 m of water
(2) 8 m of mercury of sp. gr. 13.6
(3) 136 m of oil of sp. gr. 0.8
Is water, mercury and oil column are equivalent? If yes, why?
OR
Answer any two :
(1) Draw a sketch showing relation between gauge pressure, atmospheric
pressure and absolute pressure.
(2) Write limitations of piezometer tube for pressure measurement.
(3) Define Reynold’s Number and state how it classifies type of flow.

07

Explain stream line , streak line and path line.
State types of flow. Explain steady-uniform flow.
OR
Describe the assumptions and limitations of Bernoulli’s Equation.
The water is flowing through a pipe having diameters 20 cm and 10 cm at
section -1 and section-2 respectively. The rate of flow through pipe is 35
lit/sec. The section-1 is 6 m above datum and section-2 is 4 m above datum. If
the pressure at section-1 is 25 N/cm2, find the intensity of pressure at section2.

07
07

Explain venturimeter with sketch. Derive equation to find discharge of liquid
passing through venturimeter.
(i) Explain HGL and TEL with sketch.
(ii) Explain Froude’s No. and its use in classification of flow.
OR
A 60 mm diameter orifice is discharging water under a head of 12 m. Calculate
the actual discharge in lit/sec and actual velocity of the jet in m/sec at Vena
Contracta if Cd = 0.6 and Cv = 0.9 .
Derive an expression of discharge for Triangular Notch.
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Q.5
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Q.5
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Compare pipe flow and channel flow. Discuss the losses in pipe flow.
A trapezoidal channel has side slope of 1:2 (H:V) and the slope of bed is 1 in
1200 . The area of the section is 44 m2 . Find the dimension and discharge of
the most economical section if C = 50.
OR
Two reservoirs are connected by a pipe of 250 mm dia. and 4000 m long, the
difference in surface level is 15 m. Calculate the discharge through pipe in
lit/hr. Assume f = 0.008.
Write short note on:
(1) Hydraulic jump
(2) Factors governing selection of pumps
************
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�ુજરાતી
પ�. ૧

અ વ્યાખ્યા આપ : (1) હાઇડ્રોસ ્ટ�ટ�(2) હાઇડ્રોકાઇનેમેટ�ક(3) આઇડ�યલ

૦૭

ફ્�ુઇડ(4) સરફ�સ ટ�નસન (5) એડહ�સન (6) સ્પેસીફ�ક વેઇટ(7) િવસ્કોિસટ�
બ પ્રવામાં �ુબેલી એક લંબ સમતલ સપાટ� માટ� �ુલ દબાણ અને દબાણના 

૦૭

ક�ન્દ્ર�ું સમીકરણ મે.
પ�. ૨

અ નીચેના કોઇપણ બે નો તફાવત લખો :

૦૭

(1) �િુ નફોમર્ ફ્લો અને નોન �ુિનફોમર્ 
(2)  આદશર્ પ્રવાહ� અને વાસ્તિવક પ
(3)  સ્તર�ય પ્રવાહ અને વિ �ુબ્ધ પ
બ નીચેના દાબ િશષર્ને  �કલોપાસ્કલ એકમમાં ફ�ર.

૦૭

(1) 108.8 મી પાણીનો સ્તં
(2) 8 મી પારાનો સ્તંભ (13.6 િવિશષ્ટ ઘનત)
(3) 136 મી ઓઇલનો સ્તંભ(0.8 િવિશષ્ટ ઘનત)
પાણી, પારો અને ઓઇલના ઉપરોક્ત સ્તંભો સમક્ક્ષ સ્તંભ �ુ ? જો 
હા , તો શા માટ�?
અથવા
બ કોઇપણ બે ના જવાબ લખો :

૦૭

(1) ગેજ દબાણ ,વાતાવરણીય દબાણ તથા િનરપેક્ષ દબાણ વચ્ચે સંબ
દશાર્વતી આ�િત દોર.
(2) દબાણ માપવા માટ�ના પીજોમીટર ટ�ુબની મયાર્દા જણાવ.
(3) ર�નોલ્ડ નંબરની વ્યાખ્યા આપી તે પ્રવાહના પ્રકારને કઇ ર�તે 
કર� છે તે લખો.
પ�. ૩

અ સ્ટમ લાઇન , સ્ટ્ર�ક લાઇન અને પાથ લાઇન સમ.

૦૭

બ પ્રવાહ પ્રકાર જણા. સ્ટ�ડ-�ુિનફોમર્ પ્રવાહ સમ.

૦૭

અથવા
પ�. ૩

અ બન�લીના � ૂત્રમાં કરાયેલ ધારણાઓ અને તેની મયાર્દાઓ�ું વણર્ન.

૦૭

બ સેકશન-1 અને સેકશન-2 આગળ અ�ુક્રમ20 સેમી અને 10 સેમી વ્યાસ

૦૭

ધરાવતી પાઇપમાંથી  પાણી  પસાર થાય છે. આ પાઇપમાંથી 35 લીટર/સેકન્ડ
ના દરથી  પાણી વહ� છે. સેકશન-1 ડ�ટમ લેવલથી 6 મી અને  સેકશન-2 ડ�ટમ 
લેવલથી 4 મી ઊચે છે. જો  સેકશન-1 આગળ દબાણ 25 ન્�/સેમી

2   

હોય તો 

સેકશન-2 આગળ દબાણની િતવ્રતા શો.
પ�. ૪

�
અ વ�ચ્ુર�મીટરન
 સ્વચ્છ આ�િત દો. તેમાંથી પસાર થતા પ્રવાહ શોધવા માટ��ુ

૦૭

� ૂત્ર તાર.
બ

(1) આ�િત સહ   HGL અને  TEL  સમ�વો.

૦૭
3/4

(2) ફ્રા નંબર સમ�વો અને પ્રવાહનો પ્રકાર ન�� કરવામાં તેનો ફા
સમ�વો.
અથવા
પ�. ૪

અ િતવ ધારવાળા 60 મીમી વ્યાસવાળા ઓ�રફ�સમાંથી12 મી ના િશષર્થી પાણીનો ૦૭
પ્રવાહ વહ�. જો Cd = 0.6 અને  Cv = 0.9 હોય તો વેનાક�ટ્રાક્ટા આગળ ખ
િનકાસ દર લીટર/સેકન્ડઅને ખર�ખરો વેગ મીટર/સેકન્ માં શોધો.

પ�. ૫

બ ટ્રાઇ�ગ્� નોચમાંથી પસાર થતા પ્રવાહ�ું �ૂત્ર ત.

૦૭

અ પાઇપ પ્રવાહ અને ચેનલ પ્રવાહનો તફાવત લખો તથા પાઇપમાં થતા 

૦૭

વણર્વ.
બ સમલંબ આડછેદવાળ� એક નહ�રની બા�ુનો ઢાળ  1:2 (H:V) છે અને લંબાઇમાં
ઢાળ  1:1200 છે.

૦૭

આડછેદ�ું ક્ષેત્44 મી 2 છે. જો  C = 50 હોય તો નહ�રના 

મોસ્ટ ઇકોનોિમક આડછેદ માટ� નહ�ર�ું માપ અને િનકાસ શોધ.  
અથવા
પ�. ૫

અ બ સ
ે રોવરોને 250 મીમી વ્યાસ અને4000 મી લાંબી પાઇપથી જોડ�લા છે.

૦૭

સપાટ� વચ્ચેનો તફાવત15 મી છે.   જો f = 0.008 હોય તો પાઇપમાંથી િનકાસ 
દર લીટર/કલાક માં શોધો.
બ �ુંકન�ધ લખો:

૦૭

(1) જલીય �ુદકો 
(2) પંપની પસદ
ં ગીને િનયંિત્રત કરતા પ�રબ.
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