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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

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

 

Subject Code:3331902 Date: 26-11-2018     

Subject Name:THERMODYNAMICS 

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. State zeroth law of thermodynamics.  

 ૧. થમોડ યન મમક નો શૂન્યનો મનયમ લખો.  

 2. Differentiate between heat and work.  

 ૨. મિટ અને વકક વચ્ચે તફ વત લખો.  

 3. Define enthalpy and entropy  

 ૩. એન્થ લ્પી અને એન્રોપીની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 4. Write four conditions for steady flow.  

 ૪. સ્ટેડી ફલો મ ટેની ચ ર શરતો લખો .  

 5.  Represent isentropic process on P-V AND T-S diagram.  

 ૫. P-V અને T-S ડ ય ગ્ર મ પર અઈસેન્ટરોમપક પ્રોસેસ દશ કવો.  

 6. Define heat engine and refrigerator.  

 ૬. િીટ એમન્જન અને રેફરીજરેટર ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 7. Define ideal gas.  

 ૭. આઈડીયલ ગેસની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 8. State two applications of carnot cycle  

 ૮. ક રનોટ સ ઈકલ ન  બે ઉપયોગો જણ વો.  

 9. Write equation of COP for reversed brayton cycle.  

 ૯. રરવસકડ મિટન સ ઈકલ મ ટે COP ન ાં સમીકરણ લખો.  

 10. Define process and cycle.  

 ૧૦. પ્રોસેસ અને સ ઈકલની વ્ય ખ્ય  આપો.  

    
Q.2 (a) Classify system boundaries and give two examples of each type. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ)      સીસ્ટમ બ ઉડ્રીસન ાં વગીકકરણ કરો અને દરેકન  બે ઉદ િરણ આપો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Differentiate extensive property and intensive property. 03 

 (અ) એક્ષ્ટેન્સીવ અને ઈન્ટેમન્સવ ગ ણધમોનો તફ વત લખો. ૦૩ 

 (b) Derive expression for work done during isothermal process. 03 

 (બ) આઈસોથમકલ પ્રોસેસ દરમમય ન થત  વકક ડન મ ટે સમમકરણ ત રવો .  ૦૩ 

  OR  

 (b) Write and explain Charle’s law for gas. 03 
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 (બ) ચ લ્સકનો મનયમ લખો અને સમજાવો . ૦૩ 

 (c) State and explain limitations of first law of thermodynamics. 04 

 (ક) થમોડ યનેમમક્સનો પ્રથમ મનયમની મય દ કઓ લખો અને સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Write full form of SFEE and apply SFEE Equation for steam engine. 04 

 (ક) SFEE ન ાં આખ ાં ન મ લખો અને સ્ટીમ એમન્જન મ ટે SFEE સમમકરણ લખો. ૦૪ 

 (d) Write difference between perfect gas and quasi perfect gas 04 

 (ડ) પરફેક્ટ ગેસ અને ક્વ સીપરફેક્ટ ગેસ વચ્ચે તફ વત લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write and explain Boyle’s law with neat sketch. 04 

 (ડ) સ્વચ્છ આકૃમત દોરી બોઈલ નો મનયમ સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain specific heat at constant volume (CV). 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) અચળ કદે મવમશષ્ટ િીટ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) If a gas have temperature, pressure and volume as 300oc, 10 bar and 14.5m3 

respectively. Find its characteristic gas constant R, If mass of gas is 30Kg.  

03 

 (અ)     એક ગેસ મ ટે ત પમ ન, દબ ણ અને કદ અન ક્રમે 300oc, 10 bar અને 14.5m3  છે. જો ગેસન ાં 

દળ 30Kg િોય તો તેન ાં લ ક્ષણીક વ ય  અચળ ાંક શોધો. 

૦૩ 

 (b) Derive Cp – Cv  = R with usual notations 03 

 (બ) પરાંપર ગત નોટશેાંસથી Cp – Cv  = R ત રવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Derive equation of work done in polytropic process. 03 

 (બ) પોલીરોમપક પ્રક્રીય મ ાં થત ાં વકક ડન મ ટે સમીકરણ ત રવો. ૦૩ 

 (c) In one otto cycle engine compression ratio is 12. Find air standard efficiency.  

If γ = 1.4. 

04 

 (ક)       એક ઑટો સ ઇકલ એન્ીનમ ાં દબ ણ ગ ણોત્તર ૧૨ છે. જો γ = ૧.૪ િોય તો એર  

સ્ટ ન્ડડક સ ઇકલ ક્ષમત  શોધો.  

૦૪ 

  OR  

 (c) Draw the diesel cycle on P–V and T-S diagram and write the equation of air 

standard efficiency of diesel cycle. 

04 

 (ક) P–V અને T-S ડ ય ગ્ર મ પર ડીઝલ સ ઇકલ દોરો અને ડીઝલ સ ઇકલ મ ટે એર  

સ્ટ ન્ડડક ક્ષમત  મ ટેન ાં સૂત્ર લખો. 

૦૪ 

 (d) Classify thermodynamics cycles. 04 

 (ડ) થમોડ યનેમમક્સ સ ઇકલ વગીકૃકત કરો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Draw the otto cycle on P–V and T-S diagram and explain its processes. 04 

 (ડ) P–V અને T-S ડ ય ગ્ર મ પર ઓટો સ ઇકલ દોરો અને તેની પ્રોસેસીસ સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Draw P–V and T-S diagram for isobaric process 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) આઈસોબેરીક પ્રોસેસ મ ટે P–V અને T-S ડ ય ગ્ર મ દોરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) What is entropy and explain its importance in thermodynamics. 03 

 (અ) એંરોપી એટલ ેશ ? તેન ાં થમોડ યનમેમક્સમ ાં મિત્વ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) A refrigerator keeps vegetables at temperature 1000 C by removing 50 kJ heat 

from it. If it rejects 75 kJ heat into the atmosphere find its C.O.P. and work 

required. 

04 
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 (બ) એક રેફરીજરેટર  50 kJ  ગરમી બિ ર ક ઢી શ કભ ીને 1000 C ત પમ ને ર ખે છે.  

જો તે વ ત વરણમ ાં 75 kJ ગરમી ફેકે તો C.O.P અને વકક શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) A heat engine takes10000 kJ/hr. heat energy from source of temperature 

327℃ and rejects 5000 kJ/hr heat into sink of 27℃ temperature. Find out its 

thermal efficiency and decide whether this heat engine is reversible one or 

irreversible one. 

04 

 (બ) એક િીટ એંીન 10000 kJ/hr ગરમી 3270C ત પમ નવ ળ  સોસક પ સેથી લે છે  અને  

270C ત પમ ાંવ ળ  સીંકમ ાં 5000 kJ/hr ગરમી છોડે છે. તેની થમલક ક્ષમત   શોધો  અને  

નક્કી કરો કે આ િીટ એંીન રીવરરસબલ છે કે ઇરરીવરરસબલ છે?  

૦૪ 

 (c) Derive equation for air standard efficiency of otto cycle. 07 

 (ક) ઑટો સ ઇકલ મ ટે િવ ની સ્ટ ન્ડડક  ક્ષમત  મ ટેન ાં સમીકરણ ત રવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) One gas turbine works on Brayton cycle between 5bar and 1 bar pressure. 

Find air standard efficiency. Take γ = 1.4. 

04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) એક ગેસ ટબ ઇકન િેટોન સ ઇકલ પર ૫ બ ર અને ૧ બ ર દબ ણ વચે ક યક  કરે  છે.  િવ ની  

સ્ટ ન્ડડક  ક્ષમત  શોધો.  γ = 1.4 લો.  

૦૪ 

 (b) Prove that entropy is a point function. 04 

 (બ) સ મબત કરો  કે એન્રોપી એ પોઈન્ટ ફાંકશન છે. ૦૪ 

 (c) Define 1] Boyle’s law 2]  Gay Lussac’s law 3] Reunault’s law 03 

 (ક) વ્ય ખ્ય  આપો. ૧] બોઇલનો મનયમ ૨] ગે લ સ કનો મનયમ  ૩] રેયનોલ્ટસનો મનયમ  ૦૩ 

 (d) Explain reversible process. 03 

 (ડ) રીવસીબલ પ્રોસેસ સમજાવો. ૦૩ 

 

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


