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Seat No.: ________                                                           Enrolment 

No.___________ 

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

Subject Code: 350905 Date: 06-12-2014        

Subject Name: Energy Conservation Technology 

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  different approaches of energy management. 07 

 (b) Explain energy conservation in Industries and Transport sectors. 07 

    
Q.2 (a) Discuss PAM motor and give it’s advantages 07 

 (b) Explain energy conservation in welding equipments. 07 

  OR  

 (b) A 3-phase 7.5KW induction motor has 0.75 lagging pf. By connecting delta 

connected capacitor bank in parallel with it, it’s pf increases to 0.9 lagging. If 

efficiency of motor is 90%, find KVAr capacity of capacitor in each phase. 

07 

    
Q.3 (a) Explain good practices in lighting. 07 

 (b) State advantages and disadvantages of variable speed drive.(VSD) 07 

  OR  

Q.3 (a) Write short note on Incandescent lamps. 07 

 (b) Explain factors affecting motor performance.  07 

    
Q.4 (a)   What is depreciation? State methods to determine depreciation and 

explain any one method. 

07 

 (b) Explain  energy conservation by combined cycle power plant. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain the terms with example : Pay back period  and Return on 

Investment(ROI).  

07 

 (b) Explain energy conservation by Demand side Management. 07 

    
Q.5 (a) Write short note on small hydro power plant. 07 

 (b) Explain  primary energy audit. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain energy audit  diagnostic approaches and list the tools used for energy 

audit  

07 

 (b) Explain  remedial action  to reduce Transmission losses.  07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ એનજી ભેનેજ્ભેંટ્ના વલવલધ અભબગભો સભજાલો. ૦૭ 

 બ રયલહન અને ઔધૌભગક ક્ષેત્રોભાાં એનજી સચાંમ સભજાલો ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ ‘ાભ’ ભોટયની ચચાા કયો અને તેના રાબ જણાલો. ૦૭ 

 બ લેલ્ડિંગ સાધનભાાં ળક્તત સચાંમ લણાલો. ૦૭ 

  અથવા  

 બ એક 3-પેજ, 7.5 KW, ઇન્ડકળન ભોટયનો ાલય પેકટય 0.75 રેગીંગ છે. એક 
ડે્ટાભાાં જોડર કેેસીટય ફેંક ભોટયની સભાતાંય જોડલાથી તેનો ાલય પેકટય  
લધીને 0.9 રેગીંગ થામ છે. ભોટયની કામાદક્ષતા 90% છે, તો દયેક પેજભાાં જોડેર 
કેેસીટયની KVAr  કેેસીટી ળોધો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ રાઇરટિંગભાાં સાયી પે્રકરટળ સભજાલો. ૦૭ 

 બ લેયીએફર સ્ીડ ડ્રાઇલનાાં પામદા અને ગેયપામદા જણાલો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ ઇનકન્ડેન્સેટ રેમ્ ય ટ ાંક નોંધ રખો. ૦૭ 

 બ ભોટયનાાં યપોભન્સને અસય કયતા રયફો સભજાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ઘસાયો એટર ેશ ? ઘસાયો નકકી કયલા ભાટેની યીતો રખો અને કોઇ 

એક યીત સભજાલો. 
૦૭ 

 બ કાંમ્ફાઇંડ સામકર ાલય પરાાંટ  દ્વાયા થતી એનજી સચાંમ સભજાલો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ ે ફેક વરયમડ અને મડૂી યોકાણની લાળી(ROI) ઉદાહયણ આી સભજાલો. ૦૭ 

 બ ડીભાન્ડ સાઇડ ભેનેજ્ભેંટ્થી થતી એનજી સચાંમ લણાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ સ્ભોર હાઇડ્રો ાલય પરાાંટ વલળે ટૂાંક નોંધ રખો. ૦૭ 

 બ પ્રાથવભક એનજી ઓરડટ સભજાલો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ એનજી ઓરડટનાાં વનદાનનાાં અભબગભો સભજાલો અને એનજી ઓરડટ ભાટે 
લયાતા સાધનોની માદી ફનલો. 

૦૭ 

 બ ટ્રાન્સ્ભીળન રોવસસ ઘટાડલાની યીતો સભજાલો. ૦૭ 
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