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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–III • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 330903 Date: 21-06-2014        

Subject Name: Electrical Machines-I 

Time: 10:30 am - 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. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) State and explain methods of electromechanical energy conversion. 07 

 (b) Explain singly  excited and doubly excited field system 07 

    
Q.2 (a) Explain various losses occurs in DC machine. 07 

 (b) Draw and explain different parts of DC machine. 07 

  OR  

 (b) Derive emf equation of DC generator. 07 

    
Q.3 (a) Explain with diagram load characteristics of DC shunt generator. 07 

 (b) A  short shunt compound generator delivers  load current of 30A at 220V has 

armature, series field and shunt field resistances of 0.05 ohm and 0.30 ohm 

and 200 ohm respectively. Calculate the induced e.m.f. and armature current. 

Allow 1.0V per brush for contact drop. 

07 

  OR  

Q.3 (a) Derive torque equation of DC motor. 07 

 (b) Draw and explain 3 point starter of DC motor 07 

    
Q.4 (a) Explain different methods of speed control of DC series motor. 07 

 (b) Explain break test of DC motor. 07 

  OR  

Q. 4 (a) A 4- pole 220V shunt motor has 540 lap-wound conductor.it takes 32A from 

supply mains and develops output power of 5.595 KW. The field winding 

takes 1A. the armature resistance is 0.09 ohms and flux per pole is 30 mWb. 

Calculate i) speed ii) torque developed in N-m. 

07 

 (b) What is armature reaction? Explain it. 07 

    
Q.5 (a) Explain conditions of parallel operations of transformer. 07 

 (b) Why cooling of transformer is necessary? Explain any 2 methods 07 

  OR  

Q.5 (a) Calculate percentage voltage drop for transformer with a percentage resistance 

of 2.5% and a percentage reactance of 5% of rating500 KvA when it is 

delivering 400 KvA at 0.8 p.f. lagging. 

07 

 (b) Draw and explain vector diagram of I-ɸ transformer for leading power factor 

load. 
07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ઇરેક્ટ્રોભીકેનીકર ળક્ક્ટ્િ રુ ાંિયણની જુદી જુદી યીિો જણ લો અને સભજાલો. ૦૭ 

 બ સીંગરી એક્ટ્સ ઇટેડ અને ડફરી એક્ટ્સ ઇટેડ પીલ્ડ સીસ્ટભ સભજાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ ડી.સી. ભળીનભ ાં થિ  વલવલધ વ્મમો જણ લો. ૦૭ 

 બ ડી.સી. ભળીનન  જુદ  જુદ  બ ગો દોયી સભજાલો. ૦૭ 

  અથવા  

 બ ડી.સી. જનયેટયભ  ઉત્ન્ન થિ  emf ન ુાં સતૂ્ર િ યલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ડી.સી. ળાંટ જનયેટયની રોડની ર ક્ષણણકિ  આક્રુવિ દોયી સભજાલો. ૦૭ 

 બ ળોટટ  ળાંટ ડી.સી. કમ્ ઉંડ જનયેટય ૨૨૦ V ઉય ૩૦ A રોડ પ્રલ હ આે છે. 
જનયેટયન  આભેચય, સીયીઝ અને ળાંટ પીલ્ડન  અલયોધો અનકુ્રભે ૦.૦૫ઓહ્મ, 
૦.૩૦ ઓહ્મ અને ૨૦૦ ઓહ્મ છે. ઇંડયસુ્ડ emf અને આભેચય કયાંટ ળોધો. દયેક 
બ્રળનો કોન્ટેકટ ડ્રો ૧ V ગણિયીભ  રો.   

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ ડી.સી. ભોટયન  ટોકટન ુાં સભીકયણ ભેલો. ૦૭ 

 બ ડી.સી. ભોટયનુાં ૩-ોઇંટ સ્ટ ટટય સભજાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ડી.સી. ભોટયની સ્ીડ કાંરોરની વલવલધ ધ્ધવિઓ સભજાલો. ૦૭ 

 બ ડી.સી. ભોટયનો બ્રેક ટેસ્ટ સભજાલો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ ૪-ોર ૨૨૦ V ળાંટ ભોટયભ  ૫૪૦ રે લ ઉન્ડ આભેચય કાંડક્ટ્ટય છે િે ભોટય 
૩૨ A પ્રલ હ મખુ્મ સપ્ર મભ થી ખેંચે છે અને ૫.૫૯૫Kw નો  લય આઉટ્પટુ 
આે છે. ફપલ્ડ લ ઇંડીગ ૧ A પ્રલ હ રે છે. આભેચયનો અલયોધ ૦.૦૯ ઓહ્મ 
છે,ફ્લ્લ્ક્ટ્સ પ્રિી ોર ૩૦ mWb છે િો (૧) સ્ીડ (૨) ટોકટ  ની ગણિયી કયો. 

૦૭ 

 બ આભેચય યીએક્ટ્ળન શુાં છે? િે સભજાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ર ાંસ્પોભટયન  ેયેયર ઓયેળનની ળયિો જણ લો. ૦૭ 

 બ ર ાંસ્પોભટયને કેભ ઠાંડુ કયવુાં ડે છે? ર ાંસ્પોભટયન  કુરીંગની ફે યીિો જણ લો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ એક ૫૦૦ KVA ર ાંસ્પોભટય ૦.૮ રેગીંગ  લય પેક્ટ્ટય ય ૪૦૦ KVA આે છે. 
ર ાંસ્પોભટયનો % અલયોધ ૨.૫ % અને % યીએક્ટ્ટાંસ૫% છે િો ર ાંસ્પોભટયન ુાં % 
લોલ્ટેજ ડ્રો ગણિયી કયો. 

૦૭ 

 બ ણરડીંગ  લયપેક્ટ્ટય ભ ટે સીંગર પેઝ ર ાંસ્પોભટયનો લેક્ટ્ટય ડ મ ગ્ર ભ દોયી 
સભજાલો. 

૦૭ 
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