
1/3 

Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

 

Subject Code: 3331902 Date: 02-05 - 2018      

Subject Name: Thermodynamics 

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70 
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  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1.  State Zeroth law of thermodynamics.  

 ૧. થમોડ યનેમીક્સનો શનુ્ય ક્રમનો નનયમ લખો  

 2. Give two differences between heat and work.  

 ૨. ઉષ્મ  અને ક યય વચ્ચે બે તફ વતો આપો.  

 3. State Law of conservation of energy.  

 ૩. ઊર્જય સાંરક્ષણ નો નનયમ સમર્જવો.   

 4. Mention Steady Flow Energy Equation.  

 ૪. સ્ટડી ફ્લો એનજી ન ુસતૂ્ર લખો.   

 5. State two differences between Extensive properties and Intensive properties.  

 ૫. એક્ષટેનસીવ પ્રોપટી અને ઇન્ટેન્ન્સવ પ્રોપટી વચ્ચેન  બે તફ વત લખો.  

 6. Draw P-V and T-S diagram for constant volume process.  

 ૬. અચળ કદ ની પ્રક્રીય  P-V અને  T-S ડ ય ગ્ર મ વડે દશ યવો.  

 7. Show isothermal process on P-V and T-S diagram.  

 ૭. અચળ ત પમ ન ની પ્રક્રીય  P-V અને  T-S ડ ય ગ્ર મ વડે દશ યવો.  

 8. Define air standard efficiency.  

 ૮. એર સ્ટ ાંડડય દક્ષત  ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 9. Represent constant pressure process on P-V and T-S diagram.  

 ૯. અચળ દબ ણ ની પ્રક્રીય  P-V અને  T-S ડ ય ગ્ર મ વડે દશ યવો.  

 10. Explain Isolated system.  

 ૧૦. આઇસોલેટેડ સીસ્ટમ સમર્જવો.  

    
Q.2 (a) Explain closed system and open system with suitable example. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ક્લોઝ્ડ સીસ્ટમ અને ઓપન સીસ્ટમ ઉદ હરણ સ થે સમર્જવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Differentiate Otto cycle and Diesel cycle. 03 

 (અ) ઓટો સ યકલ અને ડીઝલ સ યકલ વચ્ચેનો તફ વત લખો. ૦૩ 

 (b) Define work and power with suitable example. 03 

 (બ) ક યય અને શન્ક્ત ની વ્ય ખ્ય  ઉદ હરણ સ થે સમર્જવો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Define enthalpy and entropy with their units. 03 

 (બ) એંથ લ્પી અને એંટ્રોપીની વ્ય ખ્ય  આપો અને એકમ લખો. ૦૩ 

 (c) State first law of thermodynamics and prove internal energy is a property. 04 

 (ક) થમોડ યનેમીક્સ નો પ્રથમ નનયમ લખો. આંતરીક શન્ક્ત એ ગણુધમય છે, તે 
સ બબત કરો.  

૦૪ 

  OR  

 (c) Derive equation of work and heat for Isothermal process. 04 

 (ક) આઇસો થમયલ પ્રોસેસ મ ટે ક યય અને ઉષ્મ ન ુસતૂ્ર મેળવો.  ૦૪ 

 (d) State both statement of second law of thermodynamics. 04 

 (ડ) થમોડ યનેમીક્સ ન  બીર્જ નનયમ ન  બન્ને નવધ ન લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Show following processes on P-V and T-S plane  (1) Isentropic Process 

 (2) adiabatic Process 
04 

 (ડ) P-V અને T-S ડ ય ગ્ર મ પર દશ યવો. (1) આઇન્સેટ્રોનપક પ્રોસેસ (2) 

એડીય બેટીક  પ્રોસેસ 
૦૪ 

    
Q.3 (a) State Limitations of first law of thermodynamics.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) થમોડ યનેમીક્સ ન  પ્રથમ નનયમની મય યદ ઓ જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) A refrigeration system works on reversed Carnot cycle. It takes heat at -3 °C 

and rejects at 27 °C temperatures. Find out COP of the cycle. 
03 

 (અ) એક રેફ્રીજરેટર રીવસય બે્રટોન સ યકલ પર ક યય કરે છે. તે -3 °C ત પમ ન ે
ઉષ્મ  શોષે છે અને 27 °C ત પમ ને ઉષ્મ  ગમુ વે છે. તો COP શોધો. 

૦૩ 

 (b) Name of various Temperature measurement devices/instruments used with 

related units. 
03 

 (બ) નવનવધ ત પમ ન મ પવ ન  સ ધનો ન  ન મ લખો અને તેન  એકમ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain application of Zeroth law of thermodynamics. 03 

 (બ) થમોડ યનેમીક્સ ન  શનુ્ય ક્રમન  નનયમનો ઉપયોગ જણ વો. ૦૩ 

 (c) Explain Joule’s experiment. 04 

 (ક) જુલનો નનયમ સમર્જવો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Explain Energy equation & its application for Non flow process.  04 

 (ક) એનજી ન ુસતૂ્ર લખો અને નોન ફ્લો પ્રોસેસ મ ટે તેનો ઉપયોગ સમર્જવો. ૦૪ 

 (d) A heat engine receives energy of 5000 kJ/min and doing work of 3500 

kJ/min. Find out thermal efficiency and heat rejection rate. 
04 

 (ડ) એક હીટ એંજીન 5000 kJ/min હીટ એનજી મેળવ ેછે. અને 3500 kJ/min ન ુક યય કરે 

છે. તો આ એંજજનની ઉન્ષ્મય દક્ષત  અને હીટ રીજેક્શન રેટ શોધો. 
૦૪ 

  OR  

 (d) An ideal gas temperature 27 °C, Pressure 0.2 MPa and volume 0.1 m3. If the 

gas is compressed to 1 MPa and 0.04 m3, find out the temperature of gas. 
04 

 (ડ) એક આદશય વ યનુ ુતપમ ન 27 °C, દબ ણ 0.2 MPa અને કદ 0.1 m3 છે.  

આ વ યનેુ 1 MPa સધુી દબ વવ મ  આવે છે, ત્ય રે તેન ુકદ 0.04 m3 થ ય છે. 
તો તેન ુત પમ ન શોધો.   

૦૪ 
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Q.4 (a) Explain any one Corollary of Second Law of thermodynamics. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) થમોડ યનેમીક્સ ન  બીર્જ નનયમનો કોઇપણ એક ઉપ નસધધ ાંત સમર્જવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Represent Carnot cycle on P-V and T-S diagram and name the processes. 03 

 (અ) ક નોટ સ યક્લ P-V અને T-S ડ ય ગ્ર મ પર દશ યવો અને તેની પ્રક્રીય ઓ ન  
ન મ લખો.  

૦૩ 

 (b) A Compression Ignition Engine working between 27 °C and 727 °C. What 

could be the maximum efficiency of the cycle? 
04 

 (બ) એક કમ્પ્પ્રેસન ઇગ્નીશન એંજીન 27 °C અને 727 °C ની વચ્ચે ક યય કરે છે. તો 
તેની મહત્તમ ક યય દક્ષત  કેટલી હોય શકે? 

૦૪ 

  OR  

 (b) A heat engine receives energy of 1000 kJ/min and produces power of 8 kW. 

Find out thermal efficiency of heat engine and heat rejection rate. 
04 

 (બ) એક હીટ એંજીન 1000 kJ/min હીટ એનજી મેળવ ેછે. અને 8 kW ની શન્ક્ત આપે 
છે. તો આ એંજજનની ઉન્ષ્મય દક્ષત  અને હીટ રીજેક્શન રેટ શોધો 

૦૪ 

 (c) In a refrigerator working on reverse Carnot cycle. It takes heat of 1000 

kJ/min at -3 °C, and rejects heat at 40 °C. Find (1) C.O.P. (2) work required. 
07 

 (ક) એક રેફ્રીજરેટર રીવસય બે્રટોન સ યકલ પર ક યય કરે છે. તે -3 °C ત પમ ન ે
1000 kJ/min ઉષ્મ  શોષે છે અને 40 °C ત પમ ને ઉષ્મ  ગમુ વે છે. તો (1) 
COP અને (2) જરૂરી ક યય શોધો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain reversed Brayton cycle with P-V and T-S diagram. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) રીવસય બે્રટન સ યકલ  P-V અને  T-S ડ ય ગ્ર મ વડે સમર્જવો. ૦૪ 

 (b) Explain Reversed Carnot cycle with P-V and T-S diagram. 04 

 (બ) રીવસય કનોટ સ યકલ  P-V અને  T-S ડ ય ગ્ર મ વડે સમર્જવો. ૦૪ 

 (c) Compare Otto, Diesel and Dual cycle based on constant heat addition and 

constant compression ratio. 
03 

 (ક) ઓટો, ડીઝલ અને ડયલુ સ યકલ  ને અચળ કમ્પ્પે્રસન રેસીયો અને અચળ હીટ 
એડીશન મ ટે સરખ વો. 

૦૩ 

 (d) Compare Otto, Diesel and Dual cycle based on constant heat rejection and 

constant compression ratio. 
03 

 (ડ) ઓટો, ડીઝલ અને ડયલુ સ યકલ  ને અચળ કમ્પ્પે્રસન રેસીયો અને અચળ હીટ 
રીજેક્શન મ ટે સરખ વો... 

૦૩ 

 

***sss***sss*** 


