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Seat No.: _____                                                      Enrolment No.______ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL  UNIVERSITY 
Diploma  Semester -III Examination January- 2010 

 

Subject code:  331901 

Subject  ame: Fluid Mechanics & Hydraulics Machines 
Date: 01/ 02 / 2010                                Time: 11.00 am – 1.30 pm  

Total Marks: 70 

Instructions: 
1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. English version Authentic 

Q.1 (a) State and Explain Pascal’s Law. 05 

 (b) Derive Bernoulli’s Equation from Energy Equation. 05 

 (c) Convert as stated  04 

  (1) 4m head of kerosene of 0.8 specific gravity into N/mm
2 

 

  (2) 20m head and 1.1 specific gravity liquid into Kpa  

Q.2    

 (a) State various types of pressure measuring devices and Explain any 

two. 

07 

 (b) Simple U-tube manometer containing mercury was used to find 

pressure of oil having specific density of 0.9. In the left limb the 

level of oil was 30 cm below the centre line of pipe and in right limb 

mercury level was 45 cm below the centre line and right limb is open 

to atmosphere. 

05 

   (c)   Define  (1) Fluid Statics      (2) Ideal Fluid      02 

  OR  

 (b) Water flows at a rate of 150 LPS in the pipe , pressure at specific 

section 800 Kpa , elevation is 35 meter from datum, determine total 

head of water, diameter  of pipe is 50mm. 

05 

 (c)  Define   (1) Dynamic Viscosity  (2)  Surface Tension 02 

Q.3    

 (a) State and Explain different types of fluid flow. 05 

 (b) Derive the continuity equation. 05 

 (c)  Determine the size of pipe to carry 4500 liter/min of water with 

maximum velocity of 10 m/sec.  

04 

  OR  

Q.3 (a) Define the following terms. 

(1) Stream line (2) Path line (3) Steak line (4) Steam tube  

(5)  Steady flow 

05 

 (b) State Assumptions, limitations and application of Bernoulli’s 

equation. 

05 

 (c)  In a horizontal venture meter 30cm x 20 cm water flows,  piezo 

meter readings at entrance and throat are 70cm and 30 cm 

respectively if constant of venture meter is 0.98 find rate of flow in 

liter/sec. 

04 

Q.4    

 (a) Explain piezo meter. 05 

 (b) Derive the expression for discharge through rectangular notch. 05 

 (c) Explain water hammer and surge tank with fig. 04 
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  OR  

Q. 4 (a) Derive Darcy’s equation. 05 

 (b) Derive expression of the force, work done and efficiency due to 

impact of jet on series of flat plate. 

05 

 (c)  A jet of water 5 cm diameter moves with a velocity of 45 m/s, 

strikes a flat plate in normal direction, find force and work done  

when the plate moves with a velocity of 25 m/s in the direction of 

jet. 

04 

Q.5    

 (a) Draw neat sketch of pelton wheel and label on it.  05 

 (b) Differentiate between Impulse Turbine and Reaction Turbine. 05 

 (c)  A centrifugal pump discharge 100 liter of water per second with a 

head of water 20m, if overall efficiency of pump is 80 % find out the 

power required for this pump.   

04 

  OR  

Q.5 (a) Explain working principle of reciprocating pump with neat sketch. 05 

 (b) State application of hydraulic ram with construction, working and 

sketch. 

05 

 (c) Show basic requirements of pneumatic system and its application. 04 
******** 

    

    

5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!    

V પા�કલનો િનયમ લખી સમ�વો. 05050505 

 A એનૅ� સમીકરણ ઉપરથી બન�લી� ંસમીકરણ તારવોુ . 05050505    
 ક જણાવયા "જબ #પાતંર કરોુ ુ . 04040404    
  (૧) ૦.૮ િવિશ+ટ ઘનતાવાળા કરોસીન ના / ૪ મીટર હડને 45ટન/ ુ /મીમી૨ 

મા ં ફરવો/ .(૨) ૧.૧ િવિશ+ટ ઘનતાવાળા :વાહ;ના ૨૦ મીટર હડને /

<કલો પા�કલ મા ંફરવો/ . 

    

5|`GvZ5|`GvZ5|`GvZ5|`GvZ    V દબાણ માપવાના િવિવધ સધનો� ં ુવગીકરણ કર; ગમે તે બે સમ�વો. 00007777 
 A એક સાA 5ુ -ુટ5બ મરક5ર; મેનોમીટર દબાણ મપવા માટ ઉપયોગમા ંુ ુ /

લેવા5 છેુ . Dની િવિશ+ટ ઘનતા ૦.૯ છે તેવા ઓઈલ� ંદબાણ મપવા� ંુ ુ

છે. જો તેના ડાબા છેડામા ંઓઈલ� ંલેવલ પાઈપના મHયIબJAથી ુ ુ ૩૦ 

સે.મી. નીચે અને જમણા છેડામા ંપારા� ંલેવેુ લ પાઈપના મHયIબJAથી ુ

૪૫ સે.મી. ઉપર છે. અને તે જમણો છેડો વાતાવરણમા ંOPલો છેુ . તો 

પાઈપમા ંવહતા ઓઈલ� ંદબાણ આ 5/ ુ -ુટ5બ મરક5ર; મેનોમીટર થી ુ ુ

બારમા ંશોધો. 

05050505 

 ક RયાSયા આપો.  

૧. �ટટ;ક TP5ડ   / ુ ૨.આદUશ :વાહ; 

02020202 

  VYJFVYJFVYJFVYJF  

 A એક ૫૦ મીલીમીટર Rયાસવાળ; પાઈપ આધાર તલથી ૩૫ મીટર ઉપર 

છે. તેમા ં૧૫૦ લીટર :તી સેકંડ ના દર પાણી વહ; રW છે તેમા ં/ ુ ૮૦૦ 

<કલોપા�કલ દબાણ હોયતો તેની Xલ શ<કત શીષૅ શોધોુ . 

05555 

 ક RયાSયા આપો.  

૧. બલીય િસ4Zઘતા   ૨. [+ઠતાણુ  

02020202 
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5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#       

 V ]દાૂ - ]દા :કારના તરલના :વાહ જણાવો અને સમ�વોુ . 05555 
 A સાત_ય� ંસમીકરણ સાIબત કરોુ . 05555 
 ક એક પાઈપમાથંી ૧૦ મીટર :િત સેક4ડ ના મહતમ વેગથી ૪૫૦૦ 

લીટર :િત મીનીટના દર પાણી વહ; રW છે/ ુ . તો આ પાઈપની સાઈઝ 

નa; કરો. 

04040404 

  VYJFVYJFVYJFVYJF  

5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#       

 V નીચેના પદોની RયાSયા આપો. 

૧ �bઈમ લાઈન  ૨ પાથ લાઈન  3 �ટ;ક લાઈન  ૪ �bઈમ ટdબ ુ  

૫ �થીર :વાહ 

05555 

 A બન�લી સમીકરણ ની ઘારણાઓ મયાદઁાઓ અને ઉપયોગો જણાવો. 05555 
 ક ૩૦ સેમી x ૨૦ સેમી ના સમIfિતજ વgh5ર;મીટરમાથંી પાણી વહ છેુ / . 

i4jસ અને kોટ આગળ પીઝોમીટર � ંરlડlગ અ�mમે ૃ ુ ુ ૭૦ સેમી અને 

૩૦ સેમી છે જો વgh5ર;મીટર નો pણાકં ુ ુ ૦.૯૮ હોય તો :વાહ નો દર 

લીટર :િત સેકંડ મા ંમેળવો. 

04040404 

5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$       

 V પીઝોમીતર સમ�વો. 05555 
 A લબંચોરસ ખાચંમાથંી થતા િનકાસ� qrૂ તારવોુ . 05555 
 ક આXિત સહૃ  સજટઁક અને જલ આઘાત સમ�વોs . 04040404 
     VYJFVYJFVYJFVYJF  

5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$       

 V ડાસt � ંસમીકરણ મીળવોુ . 05555 
 A uેણી બHધ સપાટ vલેટસ પર સેરસઘંાત � ંબળુ 4 કાય ઁતથા 

કાયદઁfતા� ંqrૂ તારવોુ . 

05555 

 ક એક ૫ સેમી. Rયાસનો Dટ ૪૫ મીટર/ સેકંડ ના વેગથી એક સપાટ 

vલેટને કાટOણેૂ અથડાય છે. જો vલેટનો વેગ ૨૫ મીટર/સેકંડ હોયતો 

vલેટ ઉપર� ંબળ તથા થતાુ  કાય ઁની ગણતર; કરો. 

04040404 

5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5       

 V પેPટન Rહ;લની નામ િનદwશનવાળ; �વhછ આXિત દોરોૃ . 05555 
 A ઈxપPસ અને ર;એકશન ટબાyઈન વhચેનો તફાવત આપો. 05555 
 ક એક ક4z_યાગી પપં / ૨૦મીટરના શીષ ઁસાથે :િત સેકંડ ૧૦૦ લીટર 

પાણીનો િનકાશ કર છે/ . જો પપં ની ઓવરઓલ કાયદઁfતઅ ૮૦% 

હોયતો આ પપંને જ#ર; પાવરની ગણrી કરોુ . 

04040404 

  VYJFVYJFVYJFVYJF  

5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5 V �વhછ આXિત સહ રસી:ોકટlગ પપંનો કાય ઁિસHધાતં સમ�વોૃ / / . 05555 
 A આXિત સહ હાઈ|ોIલક રમની રચનાૃ / 4 કાય ઁઅને ઉપયોગ જણાવો. 05555 
 ક 45મેટ;ક સી�ટમની :ાથમીક જ#ર;યત જણાવી તેના ઉપયોગો લખોુ ુ . 04040404 
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