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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) Define the terms : (1) Hydrostatic (2) Hydro kinematics (3) Ideal fluid
(4) Specific weight (5) Viscosity (6) Surface tension
(7) Adhesion
(b) A triangular plate 1.2 m base and 1.5 m height is immersed in water vertically
with its apex above the base. The base is parallel to the free water surface and
at a depth of 2.4 m. Calculate (1) Total water pressure (2) Depth of Center of
Pressure.
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(a) (1) Convert the following pressure in N/mm2 (a) 9.1m height of oil column
having specific gravity 0.91 (b) 10.33 m of water head
(2) Explain with line diagram atmospheric pressure, gauge pressure, absolute
pressure and vacuum pressure.
(b) Derive formula for total pressure on a vertically immersed plate with usual
notation.
OR
(b) Differentiate between (1) Laminar flow and Turbulent flow
(2) Pipe flow and Open channel flow
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Q.3

(a) Discuss the continuity equation.
(b) Water is flowing through a pipe having a diameter 30cm and 20cm at the
bottom and upper end respectively. The intensity of pressure at the bottom end
is 30 N/cm2 and the upper end is 15 N/cm2. Determine the difference in
pressure head if the rate of flow through pipe is 40 lit/sec.
OR
(a) Define Burnolliu’s Equation. State the limiation of Burnolliu’s Equation.
(b) A horizontal venturimeter 16 cm x 8 cm is used to measure the flow of oil
having specific gravity 0.8. Determine the deflection of the oil – mercury
manometer if the discharge of the oil is 60 lit/sec.
Take Cd = 1
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(a) State and explain various losses in flow through pipes.
(b) A compound pipe of 1000 m length comprises of 500 m length having 300
mm dia., 300m length having 250 mm dia. and remaining length having 200
mm dia. Find the equivalent diameter of pipe having same length.
OR
(a) Define hydraulic jump and explain specific energy diagram.
(b) 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
most economical section if C = 50
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(a) Obtain the relation between Cv, Cc and Cd for the given circular Orifice.
(b) 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
OR
(a) Enlist the type of Notches with their specific use.
(b) A differential Manometer connects two pipes A and B. The pipe A carries
fluid having a specific gravity 1.2 under pressure of 20 N/cm2. The pipe B
carries oil having a specific gravity 0.8 under pressure of 30 N/cm2. If the pipe
A lies 1.0 m above pipe B, find the difference of pressure measured by
Manometer with mercury as fluid.
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1.2 મી બા/ુ અને 1.5 મી 1ચાઇવાળ િ4કોણાકાર તતી ને તેના િશર 8બ9:ુ
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 છે . પાયો પાણીની >ત
ુ
ઉપર અને પાયો નીચે રહ એ રતે <બાડલ
સપાટ ને
ૂ દબાણ અને
સમા9તર અને ૨.૪ મી. Aચાઈએ છે . તો તતી પર લાગD ું Fલ
 ની Aડાઈ શોધો.
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ુ /મી.મી.૨ માં તબદલ કરો.
(૧)નીચેના દબાણ ને 9Kટન
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(અ) ૯.૧ મી. ની Aચાઇ ધરાવતા ૦.૯૧ િવ. ઘનતા વાળા ઓઇલ નો થRભ.
(બ) ૧૦.૩૩મી પાણી ની Aચાઈ

(૨)રખાVિત
દોર સમWવો. વાતાવરણીય દાબ, ગેજ દાબ, િનરપેZ દાબ,
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[ ૂ9યાવકાશ દાબ
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તારવો.
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તફાવત આપો
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 \વાહ અને નહર
 મા વહતો
 \વાહ
(૨)પાઇપ મા વહતો
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સાતfય સમીકરણ ની ચચા` કરો
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એક પાઇપ ૩૦ સેમી. અને ૨૦ સેમી અbgમે
ત8ળયાં નો અને ઉપરનો યાસ
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માંથી પાણીનો \વાહ ચા ુ છે . અbgમે
ત8ળયે અને ઉપરના છે ડા પર દાબ
ુ /સેમી.૨ અને ૧૫ 9Kટન
ુ /સેમી.૨ છે . જો પાણીનો \વાહ ૪૦
િતhતા ૩૦ 9Kટન

 નો તફાવત શોધો.
લી./ સેકંડ હોય તો ડટમ
હડ
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બનjલીb ુ સમીકરણ: યાયા આપો અને તેની મયા` દા જણાવો.
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િવ. ઘનતા ૦.૮ વાળા તેલનો \વાહ માપવા માટ ૧૬ સેમી. X ૮ સેમી. b ુ
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ુ મીટર વાપરવા મા આK ું છે . જો \વાહ નો િનકાસ દર ૬૦ લી./
Zૈતીજ વnoKર
સેકંડ હોય તો તેલ-પારો મેનોમીટર નો સપાટ નો તફાવત શોધો. Cd =૧ લો
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ુ /દા
ુ યયો ની યાદ આપી સમWવો.
 \વાહ માટ /દા
પાઇપ માં વહતા
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૧૦૦૦ મી. લRબાઇ ની સંKત
પાઇપ માં ૫૦૦ મી. પાઇપ ૩૦૦મી.મી. યાસ,
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૩૦૦મી. પાઇપ ૨૫૦મી.મી. યાસ અને બાકની ૨૦૦ મી.મી.યાસ ની બનેલ
છે . આજ લRબાઇ ની પાઇપ નો સમકZ યાસ શોધો.
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ુ
જલીય Fદકા
ની યાયા આપો. તથા પેસીફક એનજr ડાયાsામ સમWવો.
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ુ ઢાળ ૧:૨ () છે . લંબાઇ મા ઢાળ
 ની બા/નો
સમલંRબ આડછે દ વાડ એક નહર
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 ના મોટ ઇકોનોિમક
૧:૧૨૦૦ છે . આડ છે દ b ુ Zે4ફળ ૪૪ મી.૨ છે . નહર
 b ુ માપ અને િનકાશ શોધો.
આડછે દ માટ નહર
જો C=૫૦ હોય.
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ઓરફશ માટ Cc, Cv અને Cd વoચેનો સંબધ
ં થાિપત કરો.

07

A

તીh ધાર વાળા ૬૦ એમ. એમ. યાસ વાળા ઓરફશ માથી ૧૨ મી. ના શીષ`
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થી \વાહ વહ છે . જો Cd =૦.૬ હોય અને Cv=૦.૯૦ હોય તો વેનાકvwાટા એ
ખર ખરો િનકાસ દર લી./ સેકંડ મા શોધો. અને ખર ખરો વેગ મી,/સેકંડ મા
શોધો.
VYJF
5|`Gv5
V

ખાંચ ના \કારો જણાવી તેના િવિશxટ ઉપયોગ લખો.
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પાઇપ A તથા B ને ડyશીયલ
-મેનોમીટર વડ જોડવા મા આવે છે . પાઇપ A

07

ુ / સેમી.૨ ના દબાણ થી ૧.૨ વી.ઘનતા વાz \વાહ વહ છે .
મા ૨૦ 9Kટન
ુ / સેમી.૨ ના દબાણ થી ૦.૮ વી.ઘનતા વાz \વાહ
પાઇપ B મા ૨૦ 9Kટન
વહ છે . જો પાઇપ A પાઇપ B કરતા ૧ મી. ઉoચો હોય અને મેનોમીટર મા
\વાહ તરક પારાનો ઉપયોગ થતો હોઇ તો મેનો-મીટર {ારા માપવા મા
આવD ું દબાણ શોધો.
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