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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–V • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 350905 Date: 03-06-2014 

Subject Name: Energy Conservation Techniques 

Time: 02:30 pm - 05:00 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 term “Conservation of Energy” and describe the  principles of Energy 

Management. 
07 

 (b) Explain Energy Conservation in agriculture and domestic sectors. 07 

    

Q.2  (a) Explain Straight line and Sinking Fund method. 07 

  (b) Describe the use of Electronic Control in Industrial Drives. 07 

  OR  

  (b) Determine the saving in cost of electrical energy per year and annual saving of energy 

and saving in annual running charges by use of a energy efficient electric motor having 

following data. Motor operates for 3750 hrs/annum. 

Sr.No. Details of motor Motor A Motor B 

1. Load on motor 47.5 KW 47.5 KW 

2. Efficiency of motor 82.5% 88% 

3. First cost of motor Rs.75,000 Rs.97,000 

4. Cost/ kwh (at flat rate) Rs.2.25/kwh Rs.2.25/kwh 

5. Interest and depreciation rate 10% 10% 
 

07 

    

Q.3  (a) What is VFD? Why buy VFD? Explain its operation and applications.  07 

 (b) A 3-ph, 50 Hz, 400V motor develops 74.6 KW, the power factor being 0.7 lagging and 

efficiency 92%. A bank of capacitors is connected in Delta across the supply terminals 

and power factor is raised to 0.9 lagging Each of the capacitance units is built of 4 

similar 100v capacitors. Determine the capacitance of each capacitor. 

07 

  OR  

Q.3  (a) Explain advantages of electronic ballast over magnetic ballast. 07 

 (b) A factory requires 3, 00, 000 lumens for proper illumination on its work place. Total 

lighting period for year is 3000 hrs. Compare annual cost of energy and find the saving 

in energy cost and lamp renewals for the following scheme: 

(A) 100 watt incandescent lamps having a working life of 1000 hrs. 

Its luminous efficiency is 13.5 lumens/ watt and renewal cost is Rs. 12.5/lamp. 

(B) Two 40 watts fluorescent lamps having a life of 3000 hrs. and luminous efficiency 

of 36 lumens/watt. Its renewal cost is Rs.74 per lamp pair. This factory gets electric 

power supply at two part tariff rate of Rs.250/KW/year +0.25 Rs/ Kwh. 

07 

    

Q.4  (a) State advantages and application of PAM motor. 07 

  (b) Define the terms. 1. Load factor. 2. Load curve 3.Energy balance 

4. Energy storage 5.Maximum demand 6. ABCD formula 7.Energy audit 
07 

 

  OR  

Q.4  (a) List out the factors for the high T & D Losses. 07 

 (b) Explain the improvement in power factor in electric system and also explain different 

methods to improve it. 
07 
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Q.5  (a) Discuss the methods of controlling maximum demand. 07 

 (b) Explain the energy audit of 3-phase transformer. 07 

  OR 

 

 

Q.5  (a) Compare preliminary energy audit with detailed energy audit. 07 

 (b) Write short note on Co-generation plant. 07 
 

****** 

 

“ળક્તિ વચંમ” દ નો અર્થ વભજાલો. અને ળક્તિ ભેનેજભેન્ટના સવદ્ાિંો લર્થલો. 07 

કૃસકે્ષત્ર અને ઘયગથ્થ ુક્ષેત્રભા ંળક્તિ વચંમ વભજાલો. 07 

  

સ્ટ્રેઈટ રાઈન ભેર્ડ અને વીન્કીંગ પંડ ભેર્ડ વભાજંાલો. 07 

ઇન્ડસ્ટ્રીઅર ડ્રાઈવ્વભા ંઇરેતરોસનક કંરોરનો ઉમોગ વભજાલો. 07 

 

એનજી  એફપસવમન્ટ ઇન્ડતળન ભોટયના લયાળર્ી લથ દયમ્માન ર્િી ઈરેતરીક 

એનજીની કીંભિભા ંફચિ િર્ા યનીંગ ચાર્જભા ંર્િી 
ફચિની ગર્િયી કયો.ભોટય લથ દયસભમાન 3750 કરાક ચાર ેછે. ભોટયની ભાફશિી 
નીચ ેમજુફ છે. 

અ.ન. ભોટયની લીગિ ભોટય-અ ભોટય-ફ 

1. ભોટયનો રોડ 47.5 KW 47.5 KW 

2. એફપસવમન્વી 82.5% 88% 

3. પ્રર્ભ ખયીદી કીભિ Rs.75,000 Rs.97,000 

4. યનુીટ(kwh) દીઠ કીભિ Rs.2.25/kwh Rs.2.25/kwh 

5. વ્માજ અને ઘવાયાનો દય  10% 10% 
 

07 

  

VFD એટરે શુ?ં VFD ળા ભાટે ખયીદવુ?ં VFD નો કામથ સવદ્ાન્િ અને ઉીમોગો 
વભજલો. 

07 

એક  3-ph, 50 Hz, 400V, ભોટય 74.6 KW ઉિન્ન કયે છે.ાલય પેતટય 0.7 રેગગિંગ 

અને કામથદક્ષિા 92% છે. ડેલ્ટાભા ં જોડેર કેેવીટય ફેન્ક ભોટય ની વભાિંય  

જોડલાર્ી િેનો ાલય પેતટય લધીને 0.9 રેગગિંગ ર્ામ છે. એક કેેવીટય યનુીટ 4 

વયખા 100V કેેવીટય નુ ંફનેલુ ંછે.દયેક કેેવીટયનો કેેવીટન્વ ળોધો.  

07 

 

   

ઇરેતરોસનક ફેરાસ્ટ્ટ ભેંગનેટીક ફેરાસ્ટ્ટ કયિા કઈ યીિ ેપામદાકાયક છે િે વભજલો. 07 

એક પેતટયીભા ંિેની કાભગીયીની જગ્મા ય  પ્રકાળ ભે િે ભાટે     3, 00, 000 

લ્યભેુનની જરૂયિ ડ ે છે. કુર રાઈટીંગ વભમ લાસિક 3000 કરાક છે.િો નીચે 
જર્ાલેર પ્રકાળ મોજના ભાટે લાસિક એનજી 
ખચથની વયખાભર્ી કયો અને લાસિક એનજી ખચથ ભા ંર્િી ફચિ ળોધો. 
મોજના : 

07 
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અ) 100 watt ના ઈનકનડેન્વેન્ટ રેમ્ જેનુ ંકામથકાયી આયષુ્મ 1000 કરાક છે. અને 
િેની પ્રકાળ એફપસવમન્વી દય લોટ દીઠ 13.5 લ્યભેુન છે. રેમ્ન ેફદરલાનો ખચથ 
રેમ્ દીઠ રૂ. 12.5છે. 

ફ )ફે 40 watt ફ્રોયોવેન્ટ રેમ્ ની જોડી જેનુ ંકામથકાયી આયષુ્મ  

3000 કરાકનુ ં છે. િેની પ્રકાળ એફપસવમન્વી દય લોટ દીઠ 36 લુભેંન છે. િેને 
ફદરલાનો ખચથ રેમ્ દીઠ રૂ. 74 છે. પેતટયીભા ંઇરેક્તત્રક ાલય વપ્રામ ફે  બાગ 

ટેયીપ ના દયે આલાભા ંઆલે છે.દય ફકરો/લોટ લથના  રૂ 250/KW/year + રૂ 0.25 / 

Kwh. છે. 

 

  

  

ાભ ભોટય ના પામદાઓ અને ઉમોગો વભજલો. 07 

નીચેના ંદો વભજલો.૧. રોડ પેતટય ૨.રોડ કલથ ૩. એનજી ફેરેન્વ 

૪. એનજી વગં્રશ ૫. ભશત્તભ ભાગં ૬. ABCD પોમુથરા ૭. એનજી ઓડીટ  

07 

 

  

T & D રોવીવ ર્લાના કાયર્ો વભાજંાલો. 07 

ઈરેતરીક સવસ્ટ્ટભભા ંાલય પેતટય સધુાયો વમ્જાલો. ાલય પેતટય સધુાયલાની  યીિો 
વમ્જાલો. 

07 

  

  

ભશત્તત્તભ ભાગં ને કંરોર કયલાની યીિો લર્થલો. 07 

૩-પેઝ રાન્વપોભથય નુ ંએનજી ઓડીટ વભજલો. 07 

 

  

પ્રાર્સભક અને સલસ્ટ્તિૃ એનજી ઓડીટ લચ્ચેનો િપાલિ વભજાલો. 07 

કો-જનયેળન પ્રાન્ટ ય નોંધ રાખો. 07 

 

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