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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 330904 Date: 19-06-2014        

Subject Name: Generation and Transmission of Electrical Power 

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) Explain the energy conversion in TPS with block diagram. Explain with diagram the 

air and flue gas cycle.  

07 

 (b) The load connected to a power station are 2500Kw, 8000Kw, 20000Kw and 

4500Kw. The maximum demand on the power station is 25Mw. The annual load 

factor is 60%. Calculate the( 1 ) Diversity factor ( 2 ) Demand factor  ( 3 ) No. of 

units supplied per annum  

07 

    

Q.2 (a) List the advantages and disadvantages of hydro power station. 07 

 (b) Explain with schematic diagram the working of Nuclear power station. 07 

  OR  

 (b) Classify the hydro power station on the basis of  Head, Operation and Construction 07 

    

Q.3 (a) Explain the requirement of good insulating material. 07 

 (b) Derive the equation for a string efficiency  of  three suspension type insulator  07 

  OR  

Q.3 (a) A transmission line has the span of 215 metres between level supports. The 

conductor have across sectional area of 3.225cm
2    

Caculate the factor of safty under 

the given coditions,  ( i ) wind pressure = 1.8 kg/metre,  ( ii )Breaking stress = 2550 

kg/ cm
2
 ,            ( iii )Weight of conductor =1.125 kg/metre,  (iv ) Sag = 3.95 metre. 

07 

 (b) Draw the vector diagram for medium transmission line using nominal ‘T’ method and 

write the formula for sending end voltage.  

07 

    

Q.4 (a) A single phase short transmission line has total impedance 10  60
0 
 ohm delivers load 

of 100 amp at 0.8 power factor lagging. If the receiving end voltage is11 kv. 

Calculate the sending end voltage. 

07 

 (b) Draw the single line diagram of 220/66kv sub station. List the equipment used in it 07 

  OR  

Q. 4 (a) Draw and explain the single line diagram of PLCC system. 07 

 (b) Explain  skin effect along with factor affecting it and Ferranti effect along with vector 

diagram 

07 

    

Q.5 (a) Explain the necessity of voltage control. 04 

 (b) Discuss the limitation of HVAC line 04 

 (c) Draw and explain the speed governing system of steam turbine. 06 

  OR  

Q.5 (a) Explain the application and limitations of HVDC system. 07 

 (b) Explain the working principle of MHD power generation. 07 
 

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

Q.1 A થભમર ાલય સ્ટેળનભાાં ળક્તિ રૂાિાંય બ્રોક ડામાગ્રાભ વાથે વભજાલો. ડામાગ્રાભ 

વાથે શલા િથા ફ્લગેુવ ચક્ર  વભજાલો. 
07 
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 B એક ાલય સ્ટેળન વાથે ૨૫૦૦KW, ૮૦૦૦KW, ૨૦૦૦૦KW અને ૪૫૦૦KW નો 
રોડ જોડેર છે. ાલય સ્ટેળન ય થિી ભશત્તભ ભાાંગ ૨૫MW છે અને લાર્િક રોડ 

પેતટય ૬૦% છે. િો (૧) ડાઇલર્વિટી પેતટય  (૨) ડીભાાંડ પેતટય (૩) લાર્િક વપ્રામ 

કયેર યરુ્નટની વાંખ્મા ની ગણિયી કયો. 

07 

    

Q.2 A શાઇડ્રો ાલય સ્ટેળનના પામદા અને ગેયપામદા રખો. 07 

 B મોજનાકીમ ડામાગ્રાભ વાથે નાબીકકમ ાલય સ્ટેળનનુાં કામમ વભજાલો. 07 

  OR  

 B શડે, ઓયેળન,અને ફાાંધકાભ ના આધાયે શાઇડ્રો ાલય સ્ટેળનનુાં લગીકયણ કયો. 07 

Q.3    

 A વાયા ઇન્સસ્યરેુટીંગ ભટીયીમરની જરૂકયમાિ વભજાલો. 07 

 B ત્રણ વસ્ેંળન ઇન્સસ્યરેુટય ભાટે સ્રીંગ કામમક્ષભિા ભાટેન ુાં સતૂ્ર િાયલો. 07 

  OR  

Q.3 A વભિર આધાય લાી રાન્સવભીળન રાઇનનો સ્ાન ૨૧૫ metre છે. લાશકના 
આડછેદનુાં ક્ષેત્રપ ૩.૨૨૫cm

2 છે. િો. (૧) લીન્સડ પે્રળય=૧.૮  kg/metre,  (૨) બ્રેકીંગ 

સ્રેવ=૨૫૫૦ kg/ cm
2,
 (3) લાશકનુાં લજન= ૧.૧૨૫kg/metre,  (૪) વેગ= ૩.૯૫ 

metre ની કયક્સ્થિભાાં વેફ્ટી પેતટય ળોધો. 

07 

 B નોર્ભનર ‘T’ ની યીિથી ભીડીમભ રાન્સવભીળન રાઇન ભાટેનો વકદળ ડામાગ્રાભ 

દોયો. અને વેન્સડીંગ છેડા ના લોલ્ટેજ ભાટેન ુાં સતૂ્ર રખો.  
07 

    

Q.4 A ૧૦ /૬0
0 ઓહ્મ કુર ઇમ્ીડનવ લાીએક ળોટમ  રાન્સવભીળન રાઇન ૧૦૦ amp નો 

રોડ ૦.૮ રેગીંગ ાલય પેતટય વાથે વપ્રામ કયે છે. જો યીવીલીંગ છેડાના લોલ્ટેજ 

૧૧ કેલી શોઇ િો  વેંન્સડીંગ છેડાના લોલ્ટેજ ળોધો. 

07 

 B ૨૨૦/૬૬કેલી વફ સ્ટેળનનો એક યેખીમ ડામાગ્રાભ દોયો. િેભાાં લયામેરા 
વાધનોનાાં નાભ રખો. 

07 

  OR  

Q.4 A PLCC વીસ્ટભની એક યેખીમ ડામાગ્રાભ દોયો અને વભજાલો. 07 

 B અવયકિામ કયફો વાથે સ્કીન ઇપેતટ અને વકદળ ડામાગ્રાભ વાથે પેયાંટી ઇપેતટ 

વભજાલો. 
07 

    

Q.5 A લોલ્ટેજ કાંરોર ની જરૂકયમાિ વભજાલો. 04 

 B HVAC રાઇનની ભમામદાની ચચામ કયો. 04 

 C સ્ટીભ ટફામઇનના સ્ીડ ગલનીંગ વીસ્ટભ દોયો અને વભજાલો. 06 

  OR  

Q.5 A HVDC વીસ્ટભના ઉમોગગિા અને ભમામદા વભજાલો. 07 

 B MHD ાલય જનયેળનનો કામમ ર્વદ્ાાંિ વભજાલો. 07 

 


