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Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6. English version is authentic.

Q.1

(a)

Define following : (Any seven )
(1) Fluid (2) Hydro dynamic (3) Density (4) Specific Weight
(5) Surface Tension (6) Vapour Pressure (7) Specific gravity (8) cohesion
(9) Compressibility (10) Capillary action
Explain Pressure, Pressure intensity and Pressure head .Establish the
relationship between them.

07

A square plate is immersed vertically in water such that its upper edge is
3.00 MT below the free surface of water. Area of the plate is 16 m2 .Find the
total pressure acting on the plate and the depth of Centre of pressure from
free surface.
Write down the difference device of pressure measuring equipment and
Explain any one in details.
OR
Explain with the line diagram Atmospheric pressure, Gauge pressure and
Absolute pressure.

07

Explain Energy of liquid when it is in motion with formule.
Write the Bernoulli’s equation and prove it.
OR
Write assumtions and limitations of Bernoulli’s equation.
A 4 mt long pipe is inclined at 20 degree to horizontal .Lower end dia is 8.00
cm and dia of upper end is 24 cm .Determine the difference in pressure
between two section if pipe is uniformly tapering and velocity of liquid(sp
gravity 0.80) at smaller section is 1.00 m/sec.

07
07

07

(b)

Define the relation between Cc(Co-efficient of contraction), Cv(Co-efficient
of velocity),and Cd((Co-efficient of discharge) and give the average value of
Cc, Cv, and Cd.
Write down the the practical method to find out Hydraulic co-efficient in the
laboratory.
OR
Explain laminar flow, Turbulent flow and velocity distribution laminar and
turbulent flow.
Explain various head loss in flow through pipe.

(a)
(b)

Give the classification of open channel.
Write short note : (any two)

07
07

(b)
Q.2

(a)

(b)

(b)
Q.3

(a)
(b)

Q.3

(a)
(b)

Q.4

(a)

(b)

Q. 4

Q.5

(a)

07

1/4

07

07

07
07

07

07
07

Q.5

(a)

(b)

(1) Froude No. (2) Hydraulic mean depth (3) Most economical cross
section of channel(4) Specific energy diagram (5) Hydraulic jump
OR
In trapezoidal open channel having the base width 3.00 mt and side slope
1:1. Depth of water is 1.00 mt. Find out the discharge if bed slope is 1:1000
and value of N=0.04
A rectangular wier 4.00 mt long is used to measure the rate of flow of water.
The head of water over the weir is 30 cm . Find the discharge.(Take Cd=0.6)
************
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07

ુ રાતી
ગજ
પ્રશ્ન. ૧

અ વ્યાખ્યા આપો (કોઈ પણ પણ સાત)

(૧) તરલ (૨) હાઈડ્રો- ડાઈનેમિક (૩) ઘનતા (૪) મિમિષ્ટ િજન (5) પ ૃષ્ઠતાણ

૦૭

(6) બષ્પ દબાણ (7) મિમિષ્ટ ઘનતા (8) કોહેજન (9) દાબમનયતા (10)
કેિાકર્ષણ
બ દબાણ , દાબ મતવ્રતા અને દાબ મિર્ષ

સિજાિો અને તેિના િચ્ચે સમ્બન્ધ

૦૭

સ્થમપત કરો.
પ્રશ્ન. ૨

અ એક ચોરસ પ્લેટ પાણીિા એિી રીતે ઉર્ધિાષ ધાર બાબાદે લ

ે કે તેની ઉપરની ધાર

પાણીની માક્તસપાટીથી 3.00(ત્રણ) િીટર નીચે રહે
(સો1) ચોરસિીટર

૦૭

ે . પ્લેટં ા ષેતેત્ર 1 1

ે . પ્લેટ પર લાગત ા કાલ દબાણ િોધો અને દાબકેન્રની માક્ત

સપાટીથી ઉંડાઈ િોધો.
બ દબાણ િાપિાના જાદા જાદા સાધનોના નાિ આપો અને કોઈ પણ એક િણષિો.

૦૭

અથવા
બ આકૃમત દોરીને િાતાિરણીય દબાણ, ગેજ દબાણ, અને મનરપેષેત દબાણ દિાષિો

૦૭

અને િણષન કરી સિજાિો.
પ્રશ્ન. ૩

અ ગમતિાન પ્રિાહીની એનજી કઈ કઈ

૦૭

ે ? દરે ક એનજી સ ૂત્ર સાથે સિજાિો.

બ બનોલીં ા સિીકરણ લખો અને સાબબત કરો.

૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૩

અ બનોલીં ા સિીકરણની પ ૂિષ ધારણાઓ અને િયાષ દાઓ લખો.

૦૭

બ 4.00 (ચાર) િીટર લાબો પાઈપ સિ બષેતમતજસપાટીથી 20 (મિસ)ડીગ્રી ત્રાસો

૦૭

મ ૂકેલ

ે . પાઈપના નાના

ે .અને િોટા
ે ડા પાસે

ે ડાનો વ્યાસ 8.00 (આઠ) સેિી

ે ડાનો વ્યાસ 24 (ચોમિસ) સેિી

ે . જે ઉપર તર

િેગ 1 (એક) િીટર/સેકન્ડ હોય તો બન્ને

ત ાિત િોધો. પાઈપ એક સરખો ટે પર

ે જે નીચે તર
ે . જો નાના

ે ડા િચ્ચેના દબાણ નો

ે . (પ્રિાહીની મિમિષ્ટ ઘનતા 0.80

લો.)
અ

અ સકોચન-ગાણાક , િેગ-ગાણાક અને મનકાસ-ગાણાક િચ્ચેનો સબન્ધ િણષિો અને

૦૭

દરે ક ગાણાકની સરે રાિ કકિંિત લખો.
બ હાઈડ્રોબલક ગાણાક િે1િિા િાટે પ્રયોગ િા1ાિા િપરાતી રીતં ા િણષન કરો.

૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૪

અ લેિીનાર (સ્તરીય) અને ટર્બ્ાલ
ષ ન્ટ (મિક્ષાર્બધ) પ્રિાહ સિજાિો. તથા પાઈપની

૦૭

અન્દર િહેતા પ્રિાહ ં ા િેલોમસટી ડીસ્રીર્બ્ાિન આપો.

પ્રશ્ન. ૫

બ ન1ી દ્વારા થતા પ્રિાહના િીર્ષ વ્યયો લખો અને સિજાિો.

૦૭

અ ખાલી નહેરોં ા િગીકરણ લખો.

૦૭
3/4

બ (કોઈ પણ બે) ટૂક નોંધ લખો.

૦૭

(1) ફ્રાઉડનમ્બર (2) હાઈડ્રોબલક સરે રિ ઉંચાઈ (3) નહેરનો સૌથી િધા
કરકસર્ાક્ત આડ ે દ (4) સ્પેમસ ીક એનજી ડાયાગ્રાિ (5) જબલય કાદકો
અથવા
પ્રશ્ન. ૫

અ એક સિલમ્બ આડ્ ે દની ખાલીનહેરના તબ1યાની પહો1ાઈ 3. 00 (ત્રણ) િીટર

૦૭

, પાણીની ઉંડાઈ 1.00(એક) િીટર અને આડ્ ે દની બાજાના ઢા1 1: 1 (એક
જેિ એક ) હોય તો નહેરનો ડીસ્ચાર્જ (ક્યાિેકિા) િોધો.તબ1યાનો ઢા1

( 1 :

1000 ) લો . N=0.04. લો.
બ એક 4.00 (ચાર) િીટર લામ્બો લમ્બચોરસ મિયર પ્રિાહદર િાપિા િપરાયો
ે .જો મિયરની ઉપર પાણીની ઉંચાઈ 30 (મત્રસ) સેિી હોય તો ડીસ્ચાર્જ
(ક્યાિેક્સિા) િોધો. ( Cd = 0.6 લો.)
************
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૦૭

