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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III   EXAMINATION –WINTER - 2018 

 

Subject Code:3331903 Date: 28-11-2018     

Subject Name:FLUID MECHANICS AND HYDRAULIC MACHINES 

Time:10:30 AM TO 01:00 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 Fluid Kinematics and Fluid Dynamics.  

 ૧. ફલ્યઇુડ ક ઇનેમેટિક્સ અને ફલ્યઇુડ ડ યનેમમક્સ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 2. Write SI Unit of following properties. (I) Kinematic Viscosity (II) Force 

(III) Pressure Head (IV) Specific Weight 
 

 

 ૨. નીચેન  ગણુધમોન  એસ. આઇ. એકમ જણ વો. (I) વેગીય સ્નનગ્ધત  (II) બળ 
(III) દબ ણ શીર્ષ (IV) મવમશષ્િ વજન  

 

 

 3. Define Gauge Pressure and Absolute Pressure.  

 ૩. ગેજ દબ ણ અને મનરપેક્ષ દબ ણ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 4. Enlist Manometer type Pressure Measuring Device.  

 ૪. મેનોમીિર વગષન  દબ ણમ પક સ ધનોની ય દી બન વો.  

 5. Calculate the specific weight & Density of one liter of a liquid which weights 

12 N. 
 

 ૫. જો ૧ લીિર તરલનુાં વજન ૧૨ ન્યિુન હોઇ તો તેનુાં મવમશષ્િ વજન અને ઘનત  
શોધો.  

 

 6. Draw a neat sketch of single Tube Manometer.  
 

 

 ૬. સીંગલ િયબુ મેનોમીિરની નવચ્છ આક્રુમત દોરો.   

 7. Define: Stream Tube  

 ૭. વ્ય ખ્ય  આપો: નરીમ િયબુ   

 8. Enlist the assumptions of Bernoulli’s Equation.   

 ૮. બનોલીન  સમીકરણની ધ રણ ઓ જણ વો.  

 9. Write the Equation for Discharge Measurement by (I) Rectangular Notch and 

(II) Triangular Notch.  
 

 ૯. લાંબચોરસ નોચ અને મિકોણ ક ર નોચ દ્વ ર  પ્રવ હ મ પણી મ િેન  સિુ લખો.   

 10. Define: Moody Draft Tube  

 ૧૦. વ્ય ખ્ય  આપો: મડૂી ડ્ર ફ્િ િયબુ  

    
Q.2 (a) State the Pascal’s Law and Prove it.  03 

પ્રશ્ન. ર (અ) પ નકલનો મનયમ જણ વો અને સ બબત કરો. ૦૩ 
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  OR  

 (a) Explain Inclined Tube Manometer with neat sketch. 03 

 (અ) િ ાંસી િયબુ મેનોમીિર નવચ્છ આક્રુતી સ થે સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Differentiate between (I) Laminar Flow and Turbulant Flow (II) One 

Dimensional Flow and Two Dimensional Flow.  
 

03 

 (બ) નીચેન  વચ્ચેનો તફ વત આપો. (I) લેમીન ર પ્રવ હ અને મવક્ષબુ્ધ પ્રવ હ (II) 
એક પટરમ ણીય પ્રવ હ અને દ્વદ્વ પટરમ ણીય પ્રવ હ. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Write short note on a Control Volume. 03 

 (બ) કાંરોલ કદ ઉપર ટુાંકનોધ લખો.  ૦૩ 

 (c) Derive Continuity equation.  04 

 (ક) સ તત્ય સમીકરણ સ બબત કરો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain Potential Energy in detail.  04 

 (ક) સ્નથમતશસ્ક્ત મવનત રથી સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Water flow with 40 liter/second from pipe of 180 mm diameter with 600 KPa 

pressure and pipe is at a 50 meter height from the datum line than calculate 

the Total Energy for ideal fluid.  

04 

 (ડ) પ ણી ૪૦ લીિર/સેકન્ડ ન  દરથી ૧૮૦ મીમી વ્ય સવ ળ  પ ઇપમ થી ૬૦૦ 
કીલો પ નક્લ દબ ણથી વહ ે છે પ ઇપની ઉંચ ઇ ડેિમથી ૫૦ મીિર હોય તો 
પ ણીની કુલ શસ્ક્ત શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) A water pipe of 8 meter length makes an angle 20° with horizontal and center 

of smaller end of pipe is above the center of larger end of pipe. Diameter of 

pipe at inlet and outlet are 15 cm and 7.5 cm respectively. If the pressure at 

the inlet and outlet of pipe are 400 KPa and 150 KPa respectively, calculate 

the flow rate of water though the pipe.  

04 

 (ડ) એક ૮ મીિર લાંબ ઇનો પ ઇપ સમબક્ષમતજ સ થે  ૨૦° ખણુો બન વે છે. 
પ ઇપનો ઓછ  વ્ય સવ ળો છેડો પ ઇપન  મોિ  વ્ય સવ ળ  છેડ  કરત  ઉપર 
છે. પ ઇપમ ાં પ ણી દ ખલ થ ય અને પ ણી બહ ર નીકળે ત્ય ાં પ ઇપનો વ્ય સ 
અનકુ્રમે  ૧૫ સી.એમ. અને ૭.૫ સી.એમ., દબ ણ અનકુ્રમે ૪૦૦ KPa અને 
૧૫૦ KPa છે. તો પ ઇપમ ાંથી વહતે  પ ણીનો મનક સ શોધો.   

૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain Rotameter with neat sketch. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) નવચ્છ આક્રુતીની મદદથી રોિ મીિર સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain Venturimeter with neat sketch. 03 

 (અ) નવચ્છ આક્રુતીની મદદથી વેન્્ુાંરીમીિર સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain following hydraulic co-efficient.  

(I) Co-efficient of contraction        (II) Co-efficient of discharge  

(III) Co-efficient of velocity  

03 

 (બ) નીચેન  હ ઇડ્રોલીક કો-એફીશીયન્િ સમજાવો.  

(I) સાંકોચન ગણુ ાંક (II) મનક સ ગણુ ાંક (III) વેલોસીિી ગણુ ાંક. 

૦૩ 

  OR  
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 (b) Explain Reynold’s experiment with neat sketch. 03 

 (બ) નવચ્છ આક્રુમતની મદદથી રેનોલ્ડનો પ્રયોગ સમજાવો.  ૦૩ 

 (c) Derive Bernoulli’s Equation from Euler’s equation. 04 

 (ક) યલુરન  સમીકરણ પરથી બનોલીનુાં સમીકરણ ત રવો. ૦૪ 
  OR  

 (c) A venturimeter is to be fitted in a pipe of 20 cm diameter where pressure head 

is 7.6 meter of flowing fluid and the maximum flow is 8100 liters per minute. 

Find the throat diameter to ensure that the pressure head does not become 

negative at throat. Take Cd=0.96.  

04 

 (ક) એક વેન્્ુાંરીમીિર ૨૦ સી.એમ. વ્ય સન  પ ઇપમ ાં બેસ ડેલ છે કે જ્ય  
પ્રવ હીનો મહતમ પ્રવ હ ૮૧૦૦ લીિર/મીનીિ અને દબ ણ શીર્ષ પ ઇપ મ ાંથી 
વહતે  પ્રવ હીન  ૭.૬ મીિર જેિલો છે.  થ્રોિ આગળનુાં દબ ણ મનવ ષત દબ ણ 
ન થ ય તે રીતે વ ે વેન્્ુાંરીમીિરનો થ્રોિ આગળનો વ્ય સ સોધો.  Cd=૦.૯૬ 
લો. 

૦૪ 

 (d) Usefulness of surge tank to prevent water hammer in water turbine with neat 

sketch. 
04 

 (ડ) વોિર િબ ષઇનમ  જલઆઘ ત ને દુર કરવ  મ િે સર્જ િેંક કઇ રીતે ઉપયોગી 
થ ય તે નવ્ચ્છ આક્રુમત સ થે સમજાવો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) An oil of dynamic viscosity 0.12 N-s/m2 and specific gravity 0.85 flows 

through a pipe of 180 mm diameter at the flow rate of 90 Liter/Second. 

Determine Reynolds Number and type of flow. 

04 

 (ડ) ૧૮૦ એમ.એમ. વ્ય સન  પ ઇપમ ાંથી ૦.૧૨ N-s/m2 બલીય સ્નનગ્ધત  અને 
0.85 મવમશષ્િ ઘનત  વ ળાં ઓઇલ વહ ેછે. જો પ્રવ હનો દર ૯૦ લીિર/સેકાંન્ડ 
હોય તો રેનોલ્ડ નાંબર શોધો અને પ્રવ હનો પ્રક ર લખો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) Describe with neat Sketch the Volute Pump with Vortex Chamber. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) નવચ્છ આક્રુમત સ થે વરિેક્ષ ચેમ્બર સ થેનો વોલ્યિુ પાંમ્પ વણષવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Find the specific speed of centrifugal pump if total head developed by pump 

is 30 m, RPM of pump is 1200 and discharge of water by pump is 1350 

liter/second.  

03 

 (અ) જો પાંમ્પ દ્વ ર  ઉત્પન થતો મશર્ષ ૩૦ મીિર, પાંમ્પની ગમત ૧૨૦૦ RPM  અન ે
પાંમ્પમ થી નીકળતો પ ણીનો મનક સ ૧૩૫૦ લીિર/સેકાંન્ડ હોય તો કેન્રત્ય ગી 
પાંમ્પની મવમશષ્િ ગમત શોધો. 

૦૩ 

 (b) Draw the neat sketch of various turbine runner (I) Tangential flow turbine (II) 

Radial flow turbine (III) axial flow turbine (IV) Mixed flow turbine. 
04 

 (બ) જુદ  જુદ  િબ ષઇન રનરની નવચ્છ આક્રુમત દોરો. (I) નપશષકીય પ્રવ હ િબ ષઇન 

(II) રેડીયલ પ્રવ હ િબ ષઇન (III) અક્ષીય પ્રવ હ િબ ષઇન (IV) સાંયકુ્ત પ્રવ હ 
િબ ષઇન  

૦૪ 

  OR  

 (b) Describe working of centrifugal pump with neat sketch.  04 

 (બ) નવચ્છ આક્રુમતની મદદથી કેંન્રત્ય ગી પાંમ્પનુાં ક યષ વણષવો.  ૦૪ 
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 (c) Explain the construction and working of Kaplan Turbine with neat sketch.  07 

 (ક) ક પ્લ ન િબ ષઇનની રચન  અને ક યષ પધ્ધમત નવચ્છ આક્રુમત સ થે વણષવો.  ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain working and application of surface and depth filters used in hydraulic 

system. 
04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) હ ઇડ્રોલીક મસનિમમ ાં વપર ત  સરફેસ અને ડેપ્થ ટફલ્િરનુાં ક યષ અને 
ઉપયોગીત  વણષવો.  

૦૪ 

 (b) Draw the following symbols in pneumatic circuit. (I) Hydro Pump (II) 2/2 

D.C. Valve Normally Closed (III) Shut of Valve (IV) Pressure Gauge.  
04 

 (બ) ન્યમેુિીક્સ સકીિમ ાં નીચનેી સાંજ્ઞ ઓ દોરો. (I) હ ઇડ્રો પાંમ્પ (II) 2/2 D.C. વ લ્વ 
બાંધ સ્નથમતમ ાં (III) શિ ઓફ વ લ્વ (IV) પ્રેસર ગેજ. 

૦૪ 

 (c) Classify Hydraulic Motors.  03 

 (ક) હ ઇડ્રોબલક મોિરનુાં વગીકરણ કરો.  ૦૩ 

 (d) Draw the various characteristic curves of centrifugal pump.  03 

 (ડ) કેંન્રત્ય ગી પાંમ્પન  જુદ  જુદ  લ ક્ષબણક કવષ દોરો. ૦૩ 

 
************ 


