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Q. 1 – Q. 25 carry one mark each. 

 

Θ.1 Τηε σεριεσ ρεπρεσεντεδ βψ  a樽 噺 樽鉄貸態樽戴樽鉄袋 樽  ισ 

(Α) χονϖεργεντ (Β) διϖεργεντ 

(Χ) ασψmπτοτιχ (D) οσχιλλατορψ 

 

Θ.2 Ινϖερσε οφ τηε mατριξ  峙ぬ にな ね峩  ισ 

 

(Α) 峙 ど┻な 伐ど┻ね伐ど┻ぬ ど┻に 峩 (Β) 峙 ど┻ぬ 伐ど┻に伐ど┻な ど┻ね 峩  (Χ) 峙 ど┻ぬ 伐ど┻な伐ど┻に ど┻ね 峩  (D) 峙 ど┻ね 伐ど┻に伐ど┻な ど┻ぬ 峩 
 

 

Θ.3 Τηε διστανχε ΠΘ βετωεεν τωο ποσιτιον ϖεχτορσ 隈屎屎王 = −2 足┏ +3 速┏ +4 圭實   ανδ  粂屎屎王 = 4 足┏ +5 速┏ +7 圭實   ισ _____. 

 

Θ.4 Τηε incorrect στατεmεντ φροm τηε φολλοωινγ ισ 

(Α) Τηε πεακ ρυνοφφ φροm αν αγριχυλτυραλ ωατερσηεδ ισ γενεραλλψ λεσσ τηαν τηατ φροm αν υρβαν 

ωατερσηεδ οφ τηε σαmε αρεα 

(Β) Τηε ηοριζονταλ ηψδραυλιχ χονδυχτιϖιτψ οφ σοιλ ισ λεσσ τηαν ιτσ ϖερτιχαλ ηψδραυλιχ χονδυχτιϖιτψ 

(Χ) Τηε mαγνιτυδε οφ α 75−ψεαρ φλοοδ ισ λεσσ τηαν τηατ οφ α 100−ψεαρ φλοοδ 

(D) Τηε ρατινγ χυρϖε δυε το αν υνστεαδψ φλοοδ εϖεντ φορmσ α λοοπ 

 

 

Θ.5 Ιφ x βε τηε ηιγηεστ mεαν mοντηλψ πρεχιπιτατιον ανδ y βε τηε mεαν αννυαλ πρεχιπιτατιον, τηεν τηε 

�ραινφαλλ αγγρεσσιϖενεσσ� το σοιλ εροσιον ισ  

(Α) 
掴鉄槻  (Β) 

掴槻鉄 (Χ)  
掴鉄槻鉄 (D)  

槻鉄掴  

 

 

Θ.6 Dισχηαργε τηρουγη αν ιρριγατιον ουτλετ ισ ινδεπενδεντ οφ τηε ωατερ λεϖελσ ιν τηε διστριβυταρψ ανδ 

ωατερ χουρσεσ ιν χασε οφ 

(Α) νον−mοδυλαρ ουτλετ (Β) σεmι−mοδυλαρ ουτλετ 

(Χ) Κεννεδψ�σ γαυγε ουτλετ (D) Γιββ�σ mοδυλε ουτλετ 

 

 

Θ.7 Τηε ΥΣDΑ χλασσιφιχατιον οφ ιρριγατιον ωατερ ωιτη ρεγαρδ το αλκαλι ανδ σαλινιτψ ηαζαρδσ ισ βασεδ ον 

(Α) Εξχηανγεαβλε σοδιυm περχενταγε ανδ πΗ 

(Β) Ελεχτριχαλ χονδυχτιϖιτψ ανδ Σοδιυm αδσορπτιον ρατιο 

(Χ) Ελεχτριχαλ χονδυχτιϖιτψ ανδ πΗ 

(D) Σοδιυm περχενταγε ανδ πΗ   

 

Θ.8 Α στεαδψ δισχηαργε οφ 60 m3 σ−1 ισ πασσινγ τηρουγη α τραπεζοιδαλ ιρριγατιον χηαννελ ωιτη α βοττοm 

ωιδτη οφ 5 m, βεδ σλοπε οφ 0.01% ανδ Μαννινγ�σ ρουγηνεσσ χοεφφιχιεντ οφ 0.025. Τηε χονϖεψανχε 

οφ τηε χηαννελ ιν m
3 
σ

−1
 ισ______. 

 

Θ.9 Dυπυιτ−Φορχηηειmερ ασσυmπτιονσ αρε υσεδ φορ αναλψζινγ γρουνδωατερ φλοω ιν 

(Α) χονφινεδ αθυιφερσ (Β) λεακψ χονφινεδ αθυιφερσ 

(Χ) υνχονφινεδ αθυιφερσ (D) βοτη χονφινεδ ανδ υνχονφινεδ αθυιφερσ 
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Θ.10 Αν υνστεαδψ τιmε−δραωδοων πυmπινγ τεστ ωασ χονδυχτεδ ιν α χονφινεδ αθυιφερ ανδ τηε δραωδοων 

ωασ mεασυρεδ ωιτη τιmε ιν αν οβσερϖατιον ωελλ λοχατεδ ατ α χερταιν διστανχε αωαψ φροm τηε πυmπινγ 

ωελλ. Υσινγ τηεσε τιmε−δραωδοων δατα, ωε χαν δετερmινε

(Α) τρανσmισσιϖιτψ ονλψ (Β) στοραγε χοεφφιχιεντ ονλψ 

(Χ) σπεχιφιχ στοραγε ονλψ (D) βοτη τρανσmισσιϖιτψ ανδ στοραγε χοεφφιχιεντ 

 

Θ.11 Μολε δραιν ισ τηε mοστ συιταβλε δραιναγε σψστεm φορ 

(Α) ηεαϖψ χλαψ σοιλ (Β) λοαmψ σοιλ (Χ)  σανδψ σοιλ (D)  σιλτψ σοιλ 

     

 

Θ.12 Τηε εφφιχιενχψ οφ α χψχλονε σεπαρατορ χαν βε ινχρεασεδ βψ  

(Α) δεχρεασινγ τηε σιζε οφ τηε παρτιχλεσ (Β) ινχρεασινγ τηε ϖελοχιτψ οφ ινλετ αιρ  

(Χ) ρεδυχινγ τηε λενγτη οφ τηε σεπαρατορ  (D) ρεδυχινγ τηε διαmετερ οφ αιρ ουτλετ  

   

 

Θ.13 Τηε correct στατεmεντ ιν ρεσπεχτ οφ ριχε παρβοιλινγ προχεσσ ισ  

(Α) κερνελ στρυχτυρε βεχοmεσ σοφτ ανδ ιτ χοοκσ εασιλψ 

(Β) ηεατ τρεατmεντ δυρινγ παρβοιλινγ πρεσερϖεσ σοmε αντιοξιδαντσ 

(Χ) παρβοιλεδ ριχε ρεταινσ mορε προτεινσ, ϖιταmινσ ανδ mινεραλσ 

(D) σηελλινγ οφ παρβοιλεδ ριχε βεχοmεσ mορε διφφιχυλτ 

 

 

Θ.14 Ιν τηε δεσιγν οφ αν αγιτατορ ϖεσσελ ωιτη mοδελ ϖολυmε ς1 ανδ προτοτψπε ϖολυmε ς2, τηε σχαλε−υπ 

ρατιο ισ γιϖεν βψ  

(Α) 
蝶鉄蝶迭 (Β) 岾蝶鉄蝶迭峇怠 態エ

 (Χ)  岾蝶鉄蝶迭峇怠 替エ
 (D)  岾蝶鉄蝶迭峇怠 戴エ

 

 

 

Θ.15 Τηε ωαλλ οφ α χολδ στοραγε ισ mαδε υπ οφ φουρ λαψερσ; χονχρετε, βριχκ, χαρδβοαρδ ανδ παιντ ωιτη 

ρεσπεχτιϖε τηιχκνεσσ οφ 5, 60, 8 ανδ 1 mm, ανδ τηειρ χορρεσπονδινγ τηερmαλ χονδυχτιϖιτιεσ αρε  

0.8, 0.7, 0.04 ανδ 0.15 W m�1 Κ�1. Τηε οϖεραλλ ρεσιστανχε οφ τηε ωαλλ το χονδυχτιον ηεατ τρανσφερ ιν 

m2 Κ W�1 ισ _____. 

 

Θ.16 Τωο ϖερψ λαργε παραλλελ ωαλλσ (γραψ βοδιεσ) φαχινγ εαχη οτηερ ηαϖε εmισσιϖιτιεσ οφ 0.5 ανδ 0.7.  Τηε 

ϖιεω φαχτορ βετωεεν τηεσε τωο ωαλλσ ισ_____. 

 

Θ.17 Ιν α χουντερ−χυρρεντ φλοω δουβλε πιπε ηεατ εξχηανγερ (DΠΗΕ), τεmπερατυρε διφφερενχε βετωεεν τηε 

ηοτ ανδ χολδ λιθυιδσ ατ αλλ ποσιτιονσ ισ ηελδ χονσταντ ατ Χ. Ιφ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε ηεατ εξχηανγερ 

ισ 0.65 ανδ ηεατ χαπαχιτψ ρατιο οφ ηοτ ανδ χολδ λιθυιδσ ισ 1, τηε νυmβερ οφ τρανσφερ υνιτσ (ΝΤΥ) ισ 

______. 

 

Θ.18 Τηε ϖαλυεσ οφ Χ ανδ ν φορ ραισιν αρε 1.283⋅10
�4

 Κ
−1

 ανδ 1.02, ρεσπεχτιϖελψ ιν τηε Ηενδερσον 

εθυατιον. Τηε εθυιλιβριυm mοιστυρε χοντεντ οφ ραισιν ιν περχεντ δρψ βασισ χορρεσπονδινγ το τηε αιρ 

ωιτη 70% ρελατιϖε ηυmιδιτψ ατ 40 °Χ ισ ______. 

 

Θ.19 Α ποωερ οπερατεδ χηαφφ χυττερ ωιτη τωο κνιϖεσ ισ ροτατινγ ατ 600 ρπm. Ιτ ηασ α χονϖεψορ τψπε 

φεεδινγ mεχηανισm ωηιχη οπερατεσ ατ α σπεεδ οφ 0.6 m σ−1. Τηε τηεορετιχαλ χηαφφ λενγτη ιν mm ισ  

(Α) 20 (Β) 30 (Χ)  60 (D)  90 
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Θ.20 Τηε χονϖερσιον εφφιχιενχψ οφ α σολαρ χελλ ισ 12% . Φορ α mαξιmυm ποωερ ουτπυτ οφ 9⋅10−3 W ατ αν 

ινχιδεντ σολαρ ραδιατιον οφ 250 Wm−2, τηε ρεθυιρεδ συρφαχε αρεα οφ τηε σολαρ χελλ ιν mm2 ωιλλ βε 

______. 

 

Θ.21 Τηε νον−χοmβυστιβλε χονστιτυεντσ οφ τηε προδυχερ γασ αρε 

(Α) Χαρβον mονοξιδε ανδ Ηψδρογεν (Β) Ηψδρογεν ανδ Μετηανε 

(Χ) Νιτρογεν ανδ Χαρβον διοξιδε (D) Χαρβον mονοξιδε ανδ Νιτρογεν 

 

 

Θ.22 Τηε γραιν το στραω ρατιο οφ ωηεατ χροπ ισ 1.5 : 1. Τηε ουτπυτ χαπαχιτψ ανδ χλεανινγ εφφιχιενχψ οφ α 

τηρεσηερ ατ αν οπτιmαλ οπερατινγ χονδιτιον αρε 500 κγ η−1 ανδ 99%, ρεσπεχτιϖελψ. Ιφ τηε γραιν 

ρεχοϖερψ ατ mαιν γραιν ουτλετ ισ 100%, τηε τηρουγηπυτ χαπαχιτψ ιν κγ η−1 ωιλλ βε  

(Α) 758 (Β) 825 (Χ)  1238 (D)  1320 

 

 

Θ.23 Τηε βρακε ποωερ οφ α σιξ−χψλινδερ, φουρ−στροκε διεσελ ενγινε ρυννινγ ατ 3000 ρπm ισ 125 κW. Ιτσ 

βρακε σπεχιφιχ φυελ χονσυmπτιον ισ 200 γ κW�1 η−1. Ασσυmινγ σπεχιφιχ γραϖιτψ οφ φυελ ασ 0.85, τηε 

ϖολυmε οφ φυελ το βε ινϕεχτεδ περ χψχλε περ χψλινδερ ιν mλ ισ _______. 

 

Θ.24 Φορ α ρεφερενχε σουνδ πρεσσυρε οφ 2⋅10−5 Ν m−2, τηε σουνδ λεϖελ mεασυρεδ ατ τηε οπερατορ�σ 

ωορκσπαχε οφ α τραχτορ ωασ 80 δΒ. Ιφ τηε ΡΜΣ σουνδ πρεσσυρε ισ ινχρεασεδ βψ ειγητ τιmεσ, τηε 

ρεσυλτινγ σουνδ πρεσσυρε λεϖελ ιν δΒ, ωιλλ βε ______. 

 

Θ.25 Τηε χοννεχτινγ ροδ οφ αν ιντερναλ χοmβυστιον ενγινε ισ συβϕεχτεδ το 

(Α) χοmπρεσσιον ονλψ (Β) τενσιον ονλψ 

(Χ) βοτη χοmπρεσσιον ανδ τενσιον (D) τορσιον ονλψ 

   

Q. 26 – Q. 55 carry two marks each. 

Θ.26 ςαλυεσ οφ τηε φυνχτιον ψ = 
怠怠袋 淡鉄 αρε ψ(0) = 1; ψ(1) = 0.5; ψ(2) = 0.2; ψ(3) = 0.1; ψ(4) = 0.0588;  

ψ(5) = 0.0385; ψ(6) = 0.027. Υσινγ Σιmπσον�σ ονε−τηιρδ ρυλε, τηε ϖαλυε οφ τηε ιντεγραλ  完 辰淡怠袋 淡鉄滞待   ισ 

_____. 

 

Θ.27 Dαιλψ σαλεσ φιγυρεσ φορ α ωεεκ αρε σηοων ιν τηε βαρ χηαρτ γιϖεν βελοω. Τηε mεαν δαιλψ σαλεσ ανδ τηε 

στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε σαmπλε mεαν (ιντεγερ ϖαλυε) αρε _____ ανδ _____, ρεσπεχτιϖελψ. 

 

 
 

(Α) 3571,  1718 (Β) 3715,  1915 

(Χ) 3571,  1178 (D) 3715,  1591 

どなどどどにどどどぬどどどねどどどのどどどはどどどばどどど

Day な Day に Day ぬ Day ね Day の Day は Day ば

D
α
ιλ
ψ

 σα
λε
σ

 (Ρ
σ
.)
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Θ.28 Α χοιν ισ τοσσεδ τεν τιmεσ. Τηε προβαβιλιτψ οφ γεττινγ φιϖε ηεαδσ ανδ φιϖε ταιλσ ισ ______. 

 

Θ.29 Τηε παρτιχυλαρ σολυτιον το τηε φιρστ ορδερ διφφερεντιαλ εθυατιον  
辰湛辰淡 噺 x 伐 e貸淡  φορ 検岫ど岻 噺 伐な ισ  

(Α) にx態髪 e貸淡 伐 に  (Β) 2x態 髪 e貸淡 髪 オ  (Χ) 
淡鉄態 伐 e貸淡 髪オ (D) 

淡鉄態 髪 e貸淡 伐 に 

Θ.30 Τηε ϖαλυε οφ  完 sin戴x訂【態待 dx  ισ  

(Α) 0 (Β) 飴 (Χ) 絢  (D)  1 

 

Θ.31 Τωο ιρριγατιον χηαννελσ αρε δεσιγνεδ ιν τηε σαmε τψπε οφ αλλυϖιαλ σοιλ ηαϖινγ τηε χηαννελ βεδ σλοπεσ 

οφ 1.52⋅10−4 ανδ 1.6⋅10−4, ρεσπεχτιϖελψ. Ιφ τηε δεσιγν δισχηαργε οφ τηε φιρστ χηαννελ, υσινγ Λαχεψ�σ 

ρεγιmε τηεορψ, ισ 30 m3 σ−1, τηεν τηε δεσιγν δισχηαργε οφ τηε σεχονδ χηαννελ ιν m3 σ−1 ωιλλ βε  

(Α) 22.05 (Β) 29.74 (Χ)  30.26 (D)  40.81 

 

 

Θ.32 Α χατχηmεντ οφ 720 ηα αρεα ηασ 25−ψεαρ mεαν ραινφαλλ ιντενσιτψ οφ 100 mm η−1 οχχυρρινγ φορ α 

δυρατιον εθυαλ το ιτσ τιmε οφ χονχεντρατιον. Dυρινγ α στορm εϖεντ, τηε χατχηmεντ ρεχειϖεδ α τοταλ οφ 

7.5 χm δεσιγν ραινφαλλ φορ 6 ηουρσ. Ασσυmινγ 轄−ινδεξ οφ 0.25 χm η−1 ανδ ρυνοφφ χοεφφιχιεντ οφ 0.6, 

τηε πεακ ορδινατε οφ τηε 6−η υνιτ ηψδρογραπη ιν m3 σ−1 ωιλλ βε________. 

 

Θ.33 Α Χιπολλεττι ωειρ ηασ τηε χρεστ λενγτη οφ 1.2 m ανδ α χρεστ ωατερ λεϖελ οφ 0.5 m. Τηε αϖεραγε 

αππροαχη ϖελοχιτψ οφ ωατερ ιν m σ−1 ον τηε χρεστ ισ  

(Α) 0.49 (Β) 1.18 (Χ)  1.19 (D)  1.32 

 

 

Θ.34 Ματχη τηε φολλοωινγ ιτεmσ βετωεεν Column-I ανδ Column-II ωιτη τηε mοστ αππροπριατε 

χοmβινατιονσ. 

Column-I Column-II 

 

ι)    Dιρεχτ ρυνοφφ 1) Τ−ψεαρ ραινφαλλ δεπτη 

ιι)   Πεακ ρυνοφφ 2) Χυρϖε Νυmβερ 

ιιι)  Τενσιοmετερ 3) Αθυιφερ 

ιϖ)  Ισοεροδεντ mαπ 4) Ρατιοναλ φορmυλα 

ϖ)   Ισοπλυϖιαλ mαπ 5) 30−mινυτε ραινφαλλ ιντενσιτψ 

ϖι)  Ζονε οφ σατυρατιον 6) Φιελδ χαπαχιτψ
 

(Α) ι−4, ιι−2, ιιι−6, ιϖ−5, ϖ−1, ϖι−3 (Β) ι−2, ιι−4, ιιι−6, ιϖ−5, ϖ−1, ϖι−3 

(Χ) ι−4, ιι−2, ιιι−6, ιϖ−1, ϖ−5, ϖι−3 (D) ι−2, ιι−4, ιιι−6, ιϖ−1, ϖ−5, ϖι−3 

 

 

Θ.35 Αν υνχονφινεδ αθυιφερ χοϖερινγ αν αρεα οφ 50 ηα ηασ α ηψδραυλιχ χονδυχτιϖιτψ οφ 20 m δαψ−1 ανδ 

σπεχιφιχ ψιελδ οφ 12%. Αφτερ α σιγνιφιχαντ ραινφαλλ εϖεντ, τηε ωατερ ταβλε ρισεσ φροm 17 m το 14.5 m 

βελοω τηε γρουνδ λεϖελ. Ασσυmινγ νο αβστραχτιον ανδ ουτφλοω οφ γρουνδωατερ δυρινγ τηε ρεχηαργε 

περιοδ, τηε αmουντ οφ γρουνδωατερ ρεχηαργε χοντριβυτεδ βψ τηε ραινφαλλ ιν m3 ισ _______.  

 

 

Θ.36 Ιφ αν ιρριγατιον ωατερ σουρχε ηασ τηε χονχεντρατιονσ οφ Να+, Χα++ ανδ Μγ++ ασ 28, 10 ανδ 5 

mιλλιεθυιϖαλεντσ περ λιτρε, ρεσπεχτιϖελψ, τηεν τηε Σοδιυm αδσορπτιον ρατιο οφ τηισ ωατερ ισ ______. 
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Θ.37 Ιν α χαναλ χοmmανδ, mαιζε χροπ ισ γροων ιν αν αρεα οφ 30 ηα. Τηε χροπ εϖαποτρανσπιρατιον (ΕΤχ) οφ 

mαιζε ισ 840 mm περ σεασον ανδ τηε εφφεχτιϖε ραινφαλλ δυρινγ γροωινγ σεασον ισ 20 mm. Ιτ ισ 

ιρριγατεδ ωιτη ωατερ ηαϖινγ σαλινιτψ οφ 1.1 δΣ m−1 βψ α συρφαχε ιρριγατιον mετηοδ. Ιφ τηε λεαχηινγ 

εφφιχιενχψ οφ τηε φιελδ σοιλ ισ 0.8 ανδ τηε αϖεραγε σοιλ σαλινιτψ τολερατεδ βψ τηε mαιζε χροπ φορ 100% 

ψιελδ ισ 1.7 δΣ m−1, τηε δεπτη οφ ιρριγατιον ωατερ ιν mm περ σεασον ρεθυιρεδ το mεετ τηε σεασοναλ ΕΤχ 

ανδ λεαχηινγ ρεθυιρεmεντ ωιλλ βε _______. 

 

Θ.38 Τηε δεπτη οφ τηε ιmπουνδεδ ωατερ ιν α 72 m λονγ εαρτηεν δαm ισ 6.2 m, ωηιλε τηε ταιλ ωατερ ισ  

2.2 m δεεπ. Τηε ηψδραυλιχ χονδυχτιϖιτψ οφ τηε ισοτροπιχ ανδ ηοmογενεουσ σοιλ−φιλλ οφ τηε δαm ισ 

0.53 m δαψ−1. Φλοω νετ mετηοδ ισ υσεδ το εστιmατε σεεπαγε ωηερειν τηε νυmβερ οφ φλοω χηαννελσ ισ 

6 ανδ τηε νυmβερ οφ ποτεντιαλ δροπσ ισ 21. Τηε σεεπαγε ρατε τηρουγη τηε δαm ιν m3 δαψ−1 ισ ______. 

 

Θ.39 Α ηοριζονταλ σχρεω χονϖεψερ οφ 2.4 m λενγτη χονϖεψσ ωηεατ γραιν οφ βυλκ δενσιτψ 680 κγ m−3 ανδ 

mατεριαλσ φαχτορ 1.2. Τηε σχρεω διαmετερ, σηαφτ διαmετερ ανδ πιτχη οφ τηε σχρεω αρε 0.5, 0.15 ανδ 0.4 

m, ρεσπεχτιϖελψ. Ιφ τηε σχρεω ισ χοmπλετελψ φιλλεδ ωιτη γραινσ ανδ ροτατεσ ατ 60 ρπm, τηε χαπαχιτψ οφ 

τηε σχρεω χονϖεψερ ιν m3 η−1 ανδ τηε αχτυαλ ποωερ ρεθυιρεδ ιν ηπ (αππροξιmατελψ) αρε _____ ανδ 

_____, ρεσπεχτιϖελψ. 

(Α) 257,  2.8  (Β) 258,  2.5 

(Χ) 275,  1.9 (D) 396,  2.9  

 

Θ.40 Α συσπενσιον χονταινσ 3.6⋅105 σπορεσ οφ Χ. βοτυλινυm ηαϖινγ α D−ϖαλυε οφ 1.5 mινυτε ατ 121.1 °Χ 

ανδ 8.5⋅106 σπορεσ οφ Β. συβτιλισ ηαϖινγ α D−ϖαλυε οφ 0.9 mινυτε ατ τηε σαmε τεmπερατυρε. Τηε 

συσπενσιον ισ ηεατεδ ατ α χονσταντ τεmπερατυρε οφ 121.1 °Χ. Τηε ηεατινγ τιmε νεεδεδ ιν mινυτεσ φορ 

τηε συσπενσιον το οβταιν α συρϖιϖαλ προβαβιλιτψ οφ 10
−3

 φορ τηε mοστ ηεατ ρεσισταντ οργανισm ιν ιτ ισ 

______. 

 

Θ.41 Ματχη τηε φολλοωινγ ιτεmσ βετωεεν Column-I ανδ Column-II ωιτη τηε mοστ αππροπριατε 

χοmβινατιονσ. 

 

Column-I                                           Column-II 

1) Μιχροωαϖε δρψερ                           Π) Χψχλονε σεπαρατιον 

2) Σπραψ δρψερ                                   Θ) Συβλιmατιον οφ ωατερ 

3) Φρεεζε δρψερ                                  Ρ) Dιελεχτριχ δρψινγ 

4) Dρυm δρψερ                                   Σ) Dρψινγ οφ φρυιτ πυλπ 

 

(Α) 1−Θ, 2−Σ, 3−Ρ, 4−Π 

 

(Β) 1−Ρ, 2−Π, 3−Θ, 4−Σ 

(Χ) 1−Ρ, 2−Σ, 3−Θ, 4−Π (D) 1−Θ, 2−Σ, 3−Π, 4−Ρ 

 

 

Θ.42 Α βαλλ mιλλ οφ 1.8 m διαmετερ ισ λοαδεδ ωιτη στεελ βαλλσ εαχη ηαϖινγ α διαmετερ οφ 6 χm. Τηε 

ροτατιοναλ σπεεδ οφ τηε βαλλ ισ κεπτ ατ 75% οφ τηε χριτιχαλ σπεεδ. Τηε οπερατιοναλ σπεεδ οφ τηε βαλλ 

mιλλ ιν ρπm ισ _____. 

 

Θ.43 Α φατ γλοβυλε οφ 1.5 ∝m διαmετερ ισ ρισινγ υπ ιν α σταγναντ σκιm mιλκ mεδιυm οφ 1005 κγ m�3 

δενσιτψ ανδ 1.5 χΠ ϖισχοσιτψ. Ιφ τηε δενσιτψ οφ τηε φατ γλοβυλε ισ 915 κγ m�3, τηε στεαδψ ρισινγ 

ϖελοχιτψ οφ τηε γλοβυλε ιν ∝m σ�1 ισ_____. 

 

Θ.44 Τωο κγ mασσ οφ αιρ ατ 40 °Χ ωιτη 0.023 κγ ωατερ ϖαπουρ περ κγ δρψ αιρ ισ mιξεδ ωιτη 3 κγ mασσ οφ 

αιρ ατ 20 °Χ ωιτη 0.008 κγ ωατερ ϖαπουρ περ κγ δρψ αιρ το προδυχε 5 κγ mασσ οφ αιρ ατ 60% ρελατιϖε 

ηυmιδιτψ ατ 28 °Χ. Ασσυmε αλλ τηε στρεαmσ αρε ατ νορmαλ ατmοσπηεριχ πρεσσυρε (101.325 κΠα). Τηε 

σατυρατιον ϖαπουρ πρεσσυρε οφ ωατερ ιν κΠα ατ 28 °Χ ισ_____.  
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Θ.45 Ιν α χασχαδε ρεφριγερατιον σψστεm, τηε ΧΟΠσ οφ τηε χοολινγ χψχλε ανδ χασχαδε αρε 3.7 ανδ 4.2, 

ρεσπεχτιϖελψ. Ιφ τονναγε (1 ΤΡ = 3.52 κW) οφ τηε χοολινγ χψχλε ισ 15 ανδ τηε χασχαδε ρεmοϖεσ 70% 

οφ τηε τοταλ ηεατ ρεϕεχτεδ ιν τηε λιθυιδ ρεχειϖερ οφ τηε χοολινγ χψχλε, τηεν τηε ποωερσ ρεθυιρεδ βψ τηε 

χοολινγ ανδ χασχαδε χοmπρεσσορσ ιν ηπ αρε _____ ανδ ______, ρεσπεχτιϖελψ. 

(Α) 67.07,  46.95 (Β) 52.08,  39.35 (Χ) 19.13,  14.99   (D)  14.27,  11.18 

  

 

   

Θ.46 Α σινγλε εφφεχτ λονγ−τυβε εϖαπορατορ ηασ τεν τυβεσ εαχη οφ 2.5 χm διαmετερ ανδ 6 m λενγτη. Ιτ 

χονχεντρατεσ πινεαππλε ϕυιχε φροm 18 ≡Βριξ το 23 ≡Βριξ. Τηε φεεδ ρατε ιντο τηε εϖαπορατορ ισ 557 κγ 

η�1 ατ τηε βοιλινγ ποιντ οφ 70 °Χ (λατεντ ηεατ οφ ϖαπουριζατιον = 2333.82 κϑ κγ�1). Νεγλεχτινγ βοιλινγ 

ποιντ ρισε, τηε οϖεραλλ ηεατ τρανσφερ χοεφφιχιεντ ιν W m�2 Κ�1 φορ 12 °Χ τεmπερατυρε γραδιεντ αχροσσ 

τηε τυβε ωαλλσ ισ ______.  

 

Θ.47 Ιν α πλατε φρεεζερ, τηε πλατε τεmπερατυρε ισ mαινταινεδ ατ �25 °Χ. Λατεντ ηεατ οφ χρψσταλλιζατιον ισ   

335 κϑ κγ�1, ανδ τηε τηερmαλ χονδυχτιϖιτψ ανδ δενσιτψ οφ φροζεν mεατ αρε 1.25 W m�1 Κ�1 ανδ   

1060 κγ m−3, ρεσπεχτιϖελψ. Ασσυmινγ φρεεζινγ ποιντ οφ δεβονεδ mεατ ατ 85% ωατερ χοντεντ ον ωετ 

βασισ το βε 0 °Χ, τηε φρεεζινγ τιmε ιν mινυτεσ φορ 2 χm τηιχκ βλοχκ οφ mεατ, κεπτ βετωεεν α παιρ οφ 

φρεεζινγ πλατεσ, ισ ______. 

 

Θ.48 Τηε ηοριζονταλ χοmπονεντ οφ σοιλ φορχεσ αχτινγ ον τηε φροντ γανγ οφ α ριγητ ηανδ οφφσετ δισχ ηαρροω 

ιν τηε διρεχτιονσ παραλλελ ανδ περπενδιχυλαρ το τηε διρεχτιον οφ mοτιον αρε 8 κΝ ανδ 3 κΝ, 

ρεσπεχτιϖελψ. Τηε χορρεσπονδινγ φορχεσ ον τηε ρεαρ γανγ αρε 6 κΝ ανδ 7 κΝ, ρεσπεχτιϖελψ. Ιφ τηε 

ηοριζονταλ χοmπονεντ οφ πυλλ αχτσ τοωαρδσ τηε λεφτ οφ τηε διρεχτιον οφ mοτιον, ιτσ mαγνιτυδε ιν κΝ 

ωιλλ βε ______. 

 

Θ.49 Α τωο−ωηεελ δριϖε τραχτορ ισ οπερατινγ α mουλδ βοαρδ πλουγη ατ αν αϖεραγε σπεεδ οφ 4 κm η
−1

. Τηε 

δραφτ ανδ τηε ρεαρ αξλε τορθυε αρε φουνδ το βε 30 κΝ ανδ 25 κΝ m, ρεσπεχτιϖελψ. Ιφ τηε ρολλινγ ραδιυσ 

οφ τραχτιον ωηεελ ισ 0.7 m ανδ τηε ωηεελ σλιπ ισ 20%, τηε τραχτιϖε εφφιχιενχψ ιν περχεντ ωιλλ βε  

(Α) 67.19  (Β) 46.71 (Χ) 72.87 (D) 84.00 

 

     

Θ.50 Α ποωερ οπερατεδ ηψδραυλιχ σπραψερ οπερατινγ ατ α πρεσσυρε οφ 1.4 ΜΠα ηασ α βοοm ωιτη 11 νοζζλεσ 

σπαχεδ ατ 0.3 m ιντερϖαλ. Τηε ινπυτ ποωερ οφ τηε πυmπ ισ 1.5 κW ανδ ιτσ mεχηανιχαλ εφφιχιενχψ ισ 

75%. Ιφ τηε νοζζλε διαmετερ ανδ τηε δισχηαργε χοεφφιχιεντ αρε 2.4 mm ανδ 0.5, ρεσπεχτιϖελψ, τηε 

αϖεραγε ϕετ ϖελοχιτψ οφ τηε νοζζλεσ ιν m σ−1 ισ _____. 

 

Θ.51 Α προπελλερ τψπε ωινδ τυρβινε οφ 8 m διαmετερ γενερατεσ 4 κW ελεχτριχαλ ποωερ. Ιφ τηε οϖεραλλ 

εφφιχιενχψ οφ ποωερ γενερατιον σψστεm ισ 32% ανδ τηε δενσιτψ οφ αιρ ισ 1.2 κγ m−3, τηε αϖεραγε ωινδ 

σπεεδ ιν m σ−1 ισ ______. 

 

Θ.52 Ιν α ρεχιπροχατινγ τψπε mοωερ, τηε mαξιmυm ινερτια φορχε οφ 2.2 κΝ αλονγ τηε πιτmαν οχχυρσ ατ 35ο 

χρανκ ανγλε ανδ 25ο πιτmαν ανγλε ωιτη τηε ηοριζονταλ πλανε. Τηε χρανκ ραδιυσ ισ 50 mm ανδ τηε 

εθυιϖαλεντ mασσ ατ τηε χρανκπιν ισ 2.5 κγ. Ιφ τηε χρανκ ροτατεσ ατ 600 ρπm, τηε ρεσυλταντ φορχε πασσινγ 

τηρουγη τηε χρανκπιν ιν κΝ ωιλλ βε  

(Α) 2.25 (Β) 2.68 (Χ)  2.98 (D)  3.42 

 

     

Θ.53 Α mυλτιπλε δισχ χλυτχη ισ το τρανσmιτ 15 κW ατ 750 ρπm. Τηε ιννερ ανδ ουτερ ραδιι οφ τηε φριχτιον 

συρφαχεσ αρε 60 mm ανδ 100 mm, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε χοεφφιχιεντ οφ φριχτιον ισ 0.1 ανδ τηε mαξιmυm 

αλλοωαβλε πρεσσυρε ισ 350 κΠα. Ασσυmινγ υνιφορm ωεαρ, τηε νυmβερ οφ παιρ οφ χονταχτ συρφαχεσ 

ρεθυιρεδ ισ _____. 
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Θ.54 Τηε σπεεδ ρεδυχτιονσ ιν τηε 1στ λοω γεαρ οφ α τραχτορ γεαρβοξ ανδ διφφερεντιαλ ωιτη φιναλ δριϖε αρε 5:1 

ανδ 40:1, ρεσπεχτιϖελψ. Φορ τηε τραχτορ δεϖελοπινγ 24 κW ποωερ ατ αν ενγινε ρπm οφ 2000 ωιτη αν 

οϖεραλλ ποωερ τρανσmισσιον εφφιχιενχψ οφ 80%, τηε τοταλ τορθυε ιν κΝ m αϖαιλαβλε ατ τηε ωηεελ αξλε 

ωιλλ βε  

(Α) 22.92 (Β) 28.64 (Χ)  16.54 (D)  18.33 

 

 

Θ.55 Α δουβλε αχτινγ ηψδραυλιχ χψλινδερ ηασ α βορε οφ 200 mm ωιτη α πιστον ροδ οφ 140 mm διαmετερ. 

Τηε εξτενδ σπεεδ οφ τηε πιστον ισ 80 mm σ−1. Ιφ τηε φλοω ρατε οφ οιλ δυρινγ ρετραχτιον ισ σαmε ασ τηατ 

οφ τηε εξτενδινγ, τηε ρετραχτ σπεεδ οφ τηε πιστον ιν mm σ−1 ισ _____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF THE QUESTION PAPER 
 


