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(Thermodynamics – 3331902) 

Short Questions (2 Marks) 

 

1. Define Pressure. Also state its SI unit. (������ 	
��
� �� ���� SI �к� �����.) 

જ. ��ઈુડ 	ારા એકમ િવ�તાર પર લાગતા બળને દબાણ કહ� છે.  તેનો SI એકમ N/m
2
 છે. 

2. Define Heat & Work. (��� ��� �к� 	
��
� ��.) 

��� – ઊ"# $યાર� તાપમાનના તફાવતના કારણે વહન પામતી હોય (યાર� તેને ઉ*મા (હ,ટ) કહ�વામા ંઆવે છે. 

�к� – સી�ટમ અને સરાઉ3ડ4ગ વ5ચે દબાણના તફાવતના કારણે થતા ઊ"#ના વહનને કાય# કહ�વાય. 

3. Define System & Surrounding. (����� ��� ��� !"#$ �� 	
��
� ��.) 

����� - થમ9ડાયનેિમક અ:યાસ માટ� પસદં કરવામા ંઆવેલ અવકાશમાનંા ચો<સ કદને ક� પદાથ#ના ચો<સ 

જ=થાને સી�ટમ કહ�વામા ંઆવે છે. 

��� !"#$ – સી�ટમની બહારના ભાગને તે સી�ટમ માટ�? ુ ંસરાઉ3ડ4ગ કહ�વામા ંઆવે છે. 

4. List types of Boundary. (�� !%��� &к�� �����.) 

1. �થાયી બાઉ3@,  2. અ�થાયી બાઉ3@,  3. વા�તિવક બાઉ3@,  4. કાDપિનક બાઉ3@, 

5. List four types of system. ('������ (�� &к�� �����.) 

1. ઓપન સી�ટમ  2. Fલોઝ સી�ટમ  3. િસHગલ ફ�ઝ સી�ટમ  4. મDટ, ફ�ઝ સી�ટમ 

6. What is Thermometry? Give an example of thermometry substance. ()�*��+� ,-. /�. )�*��+� ��)�0 -. 

 ����� ��.) 

થમ9મેI, એ તાપમાન માપવા માટ�ની Jોસેસ છે. પારો (મKુ#ર,) એ થમ9મેI, પદાથ# છે. 

7. Define Quasistatic process & state its salient features. (1������2��к &������ 	
��
� �� ���� 3-�
 

45� �����.) 

Fવાસી �ટ�ટ,ક Jોસેસ એટલે એવી Jોસેસ ક� L દર�ક સમયે થમ9ડાયનેિમક સMંલુનની નNકના સજંોગોમા ંરહ�તી 

હોય. આ Jોસેસ ઘણી ધીમી ગિતએ થાય છે. 
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8. Explain Open & Close system with sketch. (6� ��� 14�7 ����� �89'� ���� ��:��.) 

6� ����� – $યાર� કોઈપણ સી�ટમમા ંઊ"# અને દળ બનેં તેની બાઉ3@, ઓળંગતા હોય (યાર� તેવી સી�ટમને 

ઓપન સી�ટમ કહ�વાય છે. ��.�. તપેલીમા ંઉકળતા પાણીની સી�ટમ, પાઈપ ક� નોઝલમા ંવહ�તા Jવાહની સી�ટમ

        

      Open System                Closed System 

14�7 ����� – $યાર� કોઈ પણ સી�ટમમા ંફFત ઊ"# તેની બાઉ3@, ઓળંગતી હોય તેવી સી�ટમને Fલોઝ સી�ટમ 

કહ�વાય છે. ��.�. બધં Rુકરમા ંઉકળતા પાણીની સી�ટમ, ર�S,જર�ટરના માTયમની સાયકલ. 

9. Define Entropy & Enthalpy. State its SI unit. (�!)�;� & �!+���� 	
��
� �� SI �к� �����.) 

�!)�;� - એ3થાDપી (H) એટલે UતVરક શWFત (U) અને �લોવક#  (W) નો સરવાળો. તેનો SI એકમ J (Xૂલ) છે. 

�!+�� – સી�ટમની અZયવ�થા?ુ ંમાપ દશા#વતા [ણુધમ#ને એ3Iોપી(S) કહ� છે. SI એકમ J/K (Xૂલ/ક�Dવીન) છે. 

10. State Zerorth law of Thermodynamics. ()�*"�
����1��� , <!
�� '�
� 4х�.) 

$યાર� બે સી�ટમ કોઈ \ીN સી�ટમ સાથે થમ#લ સમતોલનમા ંહોય તો તે બનેં સી�ટમ એક બી" સાથે થમ#લ 

સમતોલનમા હોય છે. 

11. What is SFEE? Write its equation. (SFEE ,-. /�. ��0 -. �'�к�� 4х�.) 

SFEE એટલે �ટ�ડ, �લો એનજ] ઈFવેશન L ઓપન સી�ટમ માટ� ઊ"#?ુ ં વહન શોધવા માટ�? ુ ં સમીકરણ છે. 

  

12. Write four conditions for steady flow. (��2"� >4� ���2�� (�� к."�ш� 4х�.) 

1. ઈનલેટ અને આઉટલેટ પર દળનો �લોર�ટ સરખો હોવો જોઈએ. 
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2. ��ઈુડના [ણુધમ9 કોઈપણ _બH`ુએ સમયાતંર� બદલાવા જોઈએ નVહ. 

3. એનજ]નો �લોર�ટ પણ અચળ હોવો જોઈએ. 

4. કોઈપણ _બH`ુએ સી�ટમની િમક�નીકલ અને થમ9ડાયનેિમક અવ�થા સરખી હોવી જોઈએ. 

13. Define Process and Cycle. (&���� ��� ��
к4�� 	
��
�
�� к��.) 

&@A
�(&����) – $યાર� કોઈ સી�ટમ એક સMં_ુલત અવ�થામાથંી બીN સMં_ુલત અવ�થામા ં"ય (યાર� તે સી�ટમ 

JVaયા(Jોસેસ) મા ંછે તેમ કહ�વાય.  

��
к4 – $યાર� સી�ટમ પોતાની શbઆતની અવ�થામાથંી િવચ_લત થઈ, Xુદ, Xુદ, અવ�થામાથંી પસાર થઈ, 

cળૂ અવ�થામા ંપાછ, ફર� (યાર� તે સી�ટમ સાયકલમા ંછે તેમ કહ�વાય. 

14. State First law of thermodynamics. ()�*"�
����1��� &)� '�
� 4х�.) 

જો દળ અચળ રહ� તો ઊ"# ઉ(પd કર, શકાતી નથી ક� તેનો નાશ પણ કર, શકાતો નથી, ફFત તે?ુ ં એક 

�વbપમાથંી બી" �વbપમા ંbપાતંરણ થાય છે. 

15. State the limitations of first law of thermodynamics. ()�*"�
��'�1��� &)� '�
��� �
���� �����.) 

1. એક ઊ"#?ુ ંક�ટલા Jમાણમા ંબીN ઊ"#મા ંbપાતંરણ થશે, તે "ણી શકાM ુ ંનથી. 

2. ઊ"#ના બે �વbપો પૈક,, કયા �વbપ?ુ ંકયા �વbપમા ંbપાતંરણ થશે, તે "ણી શકાM ુ ંનથી. 

3. કયા સજંોગેમા ંઊ"#ના �વbપ?ુ ંbપાતંરણ થશે, તે "ણી શકાM ુ ંનથી. 

16. Define Ideal gas & throttling process. (��ш� ��B- ��� C��4#$ &������ 	
��
� 4х�.) 

��ш� ��B- – L વાfઓુ દર�ક દબાણે અને તાપમાને વાfનુા લાg_ણક સમીકરણ PV=mRT ?ુ ંh�ુતપણે પાલન 

કર� તેવા વાfઓુને આદશ# વાf ુકહ�વાય છે.  

C��4#$ &���� – iોટલ4ગ Jોસેસ એ એવા Jકારની િવ�તરણ JVaયા છે, Lમા ંવાf ુjચા દબાણેથી નીચા 

દબાણ તરફ સાકંડ, જkયામાથંી વહાન કર� છે.  

17.  (1) Boyle’s law (��D4�� '�
�) - જો વાf?ુ ુ ંતાપમાન અચળ રાખવામા ંઆવે તો આપેલા જ=થાના 

વાf?ુ ુ ંકદ તેના િનરપેg દબાણના Zય�ત Jમાણમા ંહોય છે. 

 (2) Charle’s law ((�;���� '�
�) – જો વાf ુપર?ુ ંદબાણ અચળ રાખવામા ંઆવે તો આપેલા જ=થાના 

વાf?ુ ુ ંકદ તેના િનરપેg તાપમાનના સJમાણમા ંહોય છે. 

(3) Avogadro’s law (���$�%��� '�
�) – જો વાf?ુ ુ ંકદ અચળ રાખવામા ંઆવે તો આપેલા જ=થાના 

વાf?ુ ુ ંિનરપેg દબામ તેના તાપમાનના સJમાણમા ંહોય છે. 
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18. Write SI unit of Characteristic Gas Constant (R). (��B-�� 4�5��к �(E�.к�� SI �к� �����.) 

વાfનુા લાgણીક અચળાકંનો SI એકમ kJ/kg.K છે. 

19. Define. 1] Specific heat at constant pressure (Cp) (�(E ���� '�'шF�  F�� Cp �� 	
��
� ��.) 

$યાર� વાf ુપર?ુ ંદબાણ અચળ રાખવામા ંઆવે (યાર� એકમ જ=થાના વાf?ુ ુ ંતાપમાન એક Vડlી વધારવા માટ� 

આપવી પડતી ઉ*માને ‘અચળ દબાણ િવિશ*ટ ઉ*મા Cp’ કહ�વામા ંઆવે છે. 

 [2] Specific heat at constant volume (Cv). (�(E к� '�'шF�  F�� Cv �� 	
��
� ��.) 

$યાર� વાf ુપર?ુ ં કદ અચળ રાખવામા ંઆવે (યાર� એકમ જ=થાના વાf?ુ ુ ં તાપમાન એક Vડlી વધારવા માટ� 

આપવી પડતી ઉ*માને ‘અચળ કદ િવિશ*ટ ઉ*મા Cv’ કહ�વામા ંઆવે છે. 

20. Show following process on P-V and T-S plane : ('�(����� P-V ��� T-S "�
�G�� ����.) 

a. Constant volume Process (Isochoric) (�D��к���к &@A
�) 

 

 

 

 

 

b. Constant Temperature Process (Isothermal) (�D��)��4 &@A
�) 

 

 

 

 

 

c. Isentropic Process  (�D��!+��к &@A
�) 
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d. Constant Pressure Process (Isobaric) (�D������к &@A
�) 

 

 

 

 

 

 

21. Define Thermal efficiency of Heat engine. (��� HI���  F��
�5���� 	
��
� ��.) 

હ,ટ એ3Nન 	ારા મેળવવામા ં આવMુ ં નેટવક# અને તેને આપવામા ં આવતી હ,ટ એનજ]ના [ણુોmરને હ,ટ 

એ3Nનની ઉ*મીયદgતા કહ�વાય છે. 

22. Define: (1) Heat Source (��� ����) – L હ,ટ સlંાહક ઉ*મા ઊ"#ને Jદાન કર� તેને હ,ટ સોસ# કહ�વાય છે. 

દા.ત. S,ઝ ?ુ ંઈવોપોર�ટર 

(2) Heat Sink (��� �#к) – L હ,ટ સlંાહક ઉ*મા ઊ"#ને lહણ કર� તેને હ,ટ સ4ક કહ�વાય છે.  

દા.ત. S,ઝ?ુ ંકં3ડ�3સર 

(3) Heat Engine (��� HI�) – એnુ ંિમક�નીકલ Vડવાઈસ L હ,ટ એનજ]?ુ ંવક# એનજ]મા ંbપાતંર કર� તેને 

હ,ટ oNન કહ�વાય. 

(4) Heat Pump (��� .) – હ,ટ પપં એ સાયકલમા ંકામ કરM ુ ંએnુ ંસાધન છે, L jચા તાપમાન વાળ, 

જkયામા ંહ,ટ એનજ] ર,LFટ કર, (યા ંગરમી ઉ(પd કર� છે.  

(5) Refrigerator (�2J���2��) – ર�S,જર�ટર એ સાયકલમા ંકામ કરM ુ ંએnુ ંસાધન છે, L નીચા તાપમાન 

વાળ, જkયામાથંી હ,ટ એનજ] શોષી (યા ંઠંડક ઉ(પd કર� છે. 

23. Prove that (C.O.P)Heat pump = 1 + (C.O.P)Refrigerator  (��K�� к��.) 

(C.O.P.)HP = 
��

�
 

પણ વક# W = Q1 – Q2    માટ� Q1 = W + Q2  

તેથી,  (C.O.P.)HP = 
�� ��

�
 

(C.O.P.)HP = 1 +
��

�
        [પણ 	C. O. P. �R =

��

�
 ] 

(C.O.P.)HP = 1 + (C.O.P.)R      



Page 6 of 11 

24. Give example of Reversible & Irreversible process. (&'��'�L ��� �&'�M'� &@A
���  ����� ��.) 

&'��'�L &@A
� (@��'�L�4 &����) – ઘસારારVહત cવુમે3ટ, r3ૂય અવરોધમાથંી પસાર થતો િવsતુ Jવાહ, 

Jિતબિંધત રાસાય_ણક JVaયા 

�&'��'�L &@A
� (D@��'�L�4 &����) – ઘસારા સાથે cવુમે3ટ, અવરોધમાથંી પસાર થતો િવsતુ Jવાહ. 

�વય�ંtVરત રાસાય_ણક JVaયા 

25. How Heat pump is different from Refrigerator. (��� . �2J���2�� к��� кD ���� �4$ /�, �����.) 

ર�S,જર�ટરનો ઉપયોગ નીચા તાપમાને ચીજવ�Mઓુ સlંહ કરવાનો છે, $યાર� હ,ટપપંનો ઉપયોગ ઠંડા 

વાતાવરણમા ંમકાનને uદરથી ગરમ રાખવા માટ� કરવામા ંઆવે છે. 

26. Differentiate Thermodynamic & Mechanical cycle. ()�*"�
��'�к - '�к2��к4 ��
к4 �O(� P�� �����.) 

)�*"�
��'�к ��
к4 

1. તે થમ9ડાયનેિમક JVaયાની બનેલી હોય છે. 

2. ઉદા. ઓટો સાયકલ, ડ,ઝલ સાયકલ, vેટોન 

સાયકલ, ડwઅુલ સાયકલ 

'�к2��к4 ��
к4 

1. તે. િમક�નીકલ JVaયાની બનેલી હોય છે. 

2.  ઉદા. 2-�Iોક સાયકલ, 4-�Iોક સાયકલ

27. State Concept of air standard cycle. (�� ���!""� ��Dк4�� к.��Q� �����.) 

L સાયકલમા ંહવા માTયમ તર,ક� લેવામા ંઆવતી હોય તેને એર �ટા3ડડ# સાયકલ કહ� છે. xથૃ<રણ સરળ કરવા 

માટ� ગેસ માTયમને xરૂ, સાયકલ દરિમયાન હવા તર,ક� ધાર, અcકુ ધારણાઓ કરવામા ં આવે છે. Lને એર 

�ટા3ડડ# સાયકલનો કંસેzટ કહ�વાય છે. આ આદશ# સાયકલ બીN સાયકલોની સરખામણી કરવા માટ� વપરાય છે. 

28. Explain Cut-Off ratio. (к�-6R �2'ш
� ��:��.) 

દહન પછ,ના કદ અને દહન પહ�લાના કદના [ણુોmરને કટ-ઓફ ર�િશયો કહ�વાય. 

29. State applications of Otto cycle, Diesel cycle & Reverse Brayton cycle. ( 
�$� �����.) 

ઓટો સાયકલ – બાઈક, �Rુટર, કાર 

ડ,ઝલ સાયકલ – કાર, Iક, ર�Dવે એ3Nન 

ર,વસ# vેટોન સાયકલ - ર�S,જર�ટર 
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30. Draw the P–V and T-S diagram for ('�(����� P-V ��� T-S "�
�G�� ����.) 

a. Otto cycle (ઓટો સાઈકલ) 

 

 

 

 

 

 

b. Diesel cycle (Vડઝલ સાઈકલ) 

 

 

 

 

 

c. Dual cycle (ડwલુ સાઈકલ) 

 

 

 

 

 

 

d. Brayton cycle (vેટોન સાઈકલ) 
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Question (3 & 4 Marks) 

1. Explain Zerorth law of thermodynamics. 

 

2. Differentiate between Point function and Path function. 
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3. Prove that R = Cp - Cv. 

 

4. For Isothermal process derive equation of work done. 
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5. For Polytropic process prove that: dQ=dW x 
���

���
  (Where r = adiabatic index, n = polytropic index �K4+��к &���� 

���2 ��K�� к�� dQ=dW x 
���

���
  . 

 

6. Classify thermodynamics cycles. ()�*"�
��'�к ��Dк;�0-. �$Sк� ��.) 
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7. Differentiate process and cycle. (&���� ��� ��Dк4 �O(��� �R��� ��.)

 

 


