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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

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

 

Subject Code:  3331903 Date:  04 - 05- 2018      

Subject Name: Fluid Mechanics And Hydraulic Machines 

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. Define (i) Density (ii) Surface Tension  

 ૧. વ્યાખ્યા આપો (૧)ઘનતા (૨) પષૃ્ઠતાણ  

 2. Write the principle of Manometer.  

 ૨. મેનોમીટર નો સિદ્ાાંત લખો.  

 3. (i)  1 bar = ________ N/m².  

(ii) 1 Litre = ______ m³. 
 

 ૩. ૧) 1 બાર = -------- ન્યટુન / મી ².  
૨) 1 લલટર = --------- મી³. 

 

 4. Differentiate - Adhesion & Cohesion  

 ૪. તફાવત આપો – સ્પર્ાાકર્ાણ અને સ્વાકર્ાણ  

 5. Define the terms: (i) Stream line (ii) Path line  

 ૫. પદોની વ્યાખ્યા આપો. (૧) સ્રીમ લાઇન (૨)પાથ લાઇન   

 6. A liquid has density 870 kg/m³. Calculate its specific gravity.  

 ૬. એક પ્રવા હી જેની ઘનતા 870 kg/m³ તો સવસર્ષ્ટ ઘનતા ર્ોધો.   

 7. State Pascal’s law.  

 ૭. પાસ્કલનો સનયમ લખો.  

 8. State Newton’s law of viscosity.  

 ૮. ન્યટુન નો સ્સ્નગ્ધતા નો સનયમ લખો.  

 9. What is a Water hammer?  

 ૯. વોટર હમેર શુાં છે ?  

 10. Draw symbols (i) Hydraulic  pump  (ii)Hydraulic motor   

 ૧૦. સિમ્બોલ્િ દોરો. (૧) હાઇડ્રોલલક પાંપ (૨) હાઇડ્રોલલક મોટર   

    
Q.2 (a) Derive continuity equation. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) િાતત્ય િમીકરણ િાલબત કરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Calculate density and specific gravity for 1 litre oil of 7.6 N weights. 03 

 (અ) એક લલટર ઓઇલ નુાં વજન 7.6 N છે.તેનામાટે ઘનતા, સવસર્ષ્ટ ઘનતા ગણો. ૦૩ 
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 (b) Draw sketch of differential manometer & write equation to find pressure. 03 

 (બ) ડિફરન્શીયલ મેનોંમીટર ની આકૃસત દોરો અને દબાણ માપવા નુાં સતૂ્ર લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Derive Bernoulli’s equation from Euler’s equation. 03 

 (બ) યલુર િમીકરણ પર થી બનોલી િમીકરણ સ્થાસપત કરો.  ૦૩ 

 (c) Explain Burdon Tube pressure gauge with sketch.  04 

 (ક) બોર્ાન ટયબુ પ્રેિર ગેજ આકૃસત દોરી િમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) The pipe discharging 4200 liter/min has 30cm diameter at inlet changing to 

10 cm diameter at outlet. Compute flow velocity at both ends. 
04 

 (ક) 4200 લલટર/ મમમનટ પ્રવાહી દર ધરાવતી પાઇપ નો પ્રવેર્ દ્વાર 30 િેમી વ્યાિ થી 
બદલાઇ ને બાહ્ય દ્વાર 10 િેમી વ્યાિ બને છે, તો બને દ્વાર પર પ્રવાહ ગસત ની 
ગણતરી કરો. 

૦૪ 

 (d) A simple U-tube manometer containing mercury connected to a pipe in which 

a fluid of specific gravity 0.83 of vacuum pressure. The other end of the 

manometer is open to atmosphere. Find the vacuum pressure in pipe if the 

difference of mercury level in the two limb is 50 cm and the height of the 

fluid in the left from the center of pipe is 15 cm below. 

04 

 (ર્) એક સાદુું ય-ુટયબુ મેનોમીટર જેમાું મરક્યરુી પ્રવાહી ભરેલુું છે, જેમાું મનવાાત 
દબાણ ધરાવત ુું 0.83 મવમશષ્ટ ઘનતા વાળું પ્રવાહી વહ ેછે. મેનોમીટર નો બીજો 
છેિો વાતવરણ માું ખલેુ છે. જો મેનોમીટર માું બુંને બાજુના મક્યરુી નો તફાવત 
50 સેમી હોય અને િાબી બાજુના છેિામાું મધ્યરેખા થી પ્રવાહી 15 સેમી નીચે 
હોય તો તેનુું મનવાાત દબાણ શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Explain application of momentum equation in impact of Jet.  04 

 (ર્) ઇમ્પેક્ટ ઓફ જેટમાાં મોમેન્ટમ સતૂ્રનો ઉપયોગ િમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain Reynold’s experiment.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) રેનોલ્ર્નો પ્રયોગ િમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain following hydraulic co-efficient.  

(i) Co-efficient of Discharge (ii) Co-efficient of Velocity  
03 

 (અ) નીચનેા હાઇડ્રોલલક કો-એફીર્ીયાાંટ િમજાવો. ૧) કો-એફીર્ીયાાંટ ઓફ ર્ીસ્ચાર્જ      
૨) કો-એફીર્ીયાાંટ ઓફ વેલોિીટી  

૦૩ 

 (b) Write the equation for discharge for Orifice meter. How can we measure 

velocity of fluid with the help of this equation?  
03 

 (બ) ઓરરરફિમીટર માાંથી થતાાં ર્ીસ્ચાર્જ િમીકરણ લખો. આ િમીકરણનો ઉપયોગ 
તરલનો વેગ માપવામાાં કઈ રીતે મદદરૂપ થરે્ ?  

૦૩ 

  OR  

 (b) A horizontal venturimeter is used for measuring discharge of water, whose 

inlet and throat diameters are 20 cm and 10 cm respectively. The reading of 

differential manometer connected between inlet and throat is 4 m of mercury. 

If the co-efficient of venturimeter is 0.98, find the discharge.  

03 

 (બ) એક કૈ્ષસતજ વેંચ્યરુી મીટર, પાણી નો સનકાિ માપવા માાંટે વપરાય છે. જેનો ૦૩ 
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ઇંલેટ અને થ્રોટ આગળ નો વ્યાિ અનકુ્રમે 20 સેમી અને 10 સેમી છે. ઇંલેટ 
અને થ્રોટ વચ્ચે જોર્ેલ મેનોમીટર ન ુરીર્ીંગ 4 મી પારાની છે. જો વેંચ્યરુી 
મીટર નો ગણુાાંક 0.98 હોય તો સનકાિ ર્ોધો.  

 (c) Water is flowing over rectangular notch having width =50cm,  head =40cm & 

Cd =0.65. Calculate discharge of water in liter/sec.  

 

04 

 (ક) એક 50 િેમી લાંબાઈ વાળા લાંબચોરિ નોચ ઉપર 40 િેમી અચળ હરે્થી પાણી વહ ે

છે. જો Cd =0.65 હોય તો પાણીનો સનકાિ દર liter/sec માાં ર્ોધો.  
 

૦૪ 

  OR  

 (c) Differentiate  notch and weir also derive an equation for discharge over  

rectangular notch. 
04 

 (ક) નોચ અને વીયર વચ્ચેનો તફાવત લખો અને લાંબચોરિ નોચ ઉપર થી થતા 
સનકાિ માટેનુાં સતૂ્ર મેળવો. 

૦૪ 

 (d) Write selection criterion for pipe and pipe size.  04 

 (ર્) પાઈપ અને પાઈપ િાઈઝ પિાંદગી માટેનાાં પરરબળો લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Write assumption and limitations of Bernoulli’s equation.  04 

 (ર્) બનોલી નાાં િમીકરણની ધારણાઓ અન ેમયાદાાઓ લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Difference between Impulse and Reaction Turbine 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ઈમ્પલ્િ અને રીએકિન ટબાાઈન વચ્ચેનો તફાવત લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain terms (i) Positive displacement pump (ii) Rotodynamic pump . 03 

 (અ) પદ િમજાવો (૧)પોઝીટીવ ર્ીિપ્લેિમેન્ટ પાંપ (૨) રોટોર્ાયનેસમક પાંપ.  ૦૩ 

 (b) Describe centrifugal pump with neat sketch.  04 

 (બ) સ્વચ્છ આકૃસતની મદદથી કેંદ્રત્યાગી પાંપ િમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Find the specific speed of turbine and the type of turbine, if total head  is 25m 

and the power produced is 7.2MW running at 120 rpm.  
04 

 (બ) એક ટબાાઈન 25 મીટર શીર્ા થી 7.2MW પાવર પેદા કરે છે તો તે ટબાાઈન ની 
સવસર્ષ્ટ ગસત અને પ્રકાર જણાવો. ટબાાઈન ની ગસત 120 rpm છે.  

૦૪ 

 (c) Explain working of Pelton wheel in details with sketch. 07 

 (ક) પેલ્ટન વ્હીલની આકૃસત દોરી તેનુાં સમવસ્તાર કાયા િમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write the advantages and disadvantages of air motor.  04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) એર મોટરનાાં ફાયદા અને ગેરફાયદા લખો.  ૦૪ 

 (b) Explain fluid coupling with sketch.  04 

 (બ) ફ્લઈૂર્ કપલીંગ  આકૃસત દોરી િમજાવો.  ૦૪ 

 (c) Explain application of surface and depth filters used in hydraulic system.  03 

 (ક) હાઇડ્રોલલક સિસ્ટમમાાં વપરાતા િરફેિ અને ર્ેપ્થ રફલ્ટરની ઉપયોલગતા િમજાવો. ૦૩ 

 (d) Name the elements used in pneumatic circuit.  03 

 (ર્) ન્યમેુટીક િરકીટ માાં વપરાતા ભાગો ના નામ  લખો.  ૦૩ 
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