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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 360902 Date: 22-05-2014        

Subject Name: Power Station Engineering 

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 

Q.1 (a) Explain the chain Reaction in nuclear power station and describe the 

construction of nuclear reactor with suitable diagram. 

07 

 (b) Explain the following terms in brief: 

(1) ID Fan (2) FD Fan (3) Economizer (4) Air Pre-heater 

(5) Condenser (6) Electro static precipitator (7) Super heater 

07 

    
Q.2 (a) Name the types  of turbines  used for different head in hydro power Station 

and explain high head  hydro power station with neat sketch. 

07 

 (b) Explain the effect of change in steam supply with excitation constant and the 

effect of change in excitation with  steam supply  constant  when alternator 

connected to the infinite bus bar system. 

07 

  OR  

 (b) Explain the need of Base load and Peak load power station and discuss their 

characterstics. 

07 

    
Q.3 (a) What are the types of costs involved in fixed and running costs of a power 

station. 

07 

 (b) Explain in short the methods of reducing the air pollution. 07 

  OR  

Q.3 (a) Explain sinking fund method to determine depreciation. Derive the equation 

for the yearly installment. 

07 

 (b) Derive condition for the most economical loading of interconnected 

alternators. 

07 

    
Q.4 (a) Explain the effect of in phase voltage boost and quadrature voltage boost 

when alternators are  connected in parallel. 

07 

 (b) Explain Verly Loop Test to find the location of fault in cable. 07 

  OR  

Q. 4 (a) State and explain cable termination methods in power station. 07 

 (b) Explain the STATCOM as Var  generator. 07 

    
Q.5 (a) Explain the advantages of FACTS. 07 

 (b) Explain general safety rules to be followed in power station. 07 

  OR  

Q.5 (a) Draw the connection diagrams and vector diagrams for the following types of 

transformer connections : (i) Yz1 (ii)Dy11(iii) Dd6(iv) Yd1  

07 

 (b) Explain the immediate steps to be taken when a person comes in contact 

with live part and describe Shaffer’s prone pressure method. 

07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ અણભુથકભ ાં ચેઈન યીએકળન પ્રલ શ દળ ાલીને તેની યેખ કૃતી  દોયો અન ે વભજાલો  

તથ  અણભુથકન ુયીએકટય આકૃતી વ થે લર્ાલો.     
૦૭ 

 ફ  નીચેન  દો ટુાંકભ  વભજાલો.  
(1) ID પેન (2) FD પેન  (3) ઈકોનોભ ઈઝય (4)  એયપ્રીશીટય  (5) કાંડનેવય  (6) 
ઈરેક્ટ્રોસ્ટેટટક પે્રસવસટેટય   (7)  સુય શીટય  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ  શ ઇડ્રો  લય સ્ટેળનભ ાં   જુદી જુદી  ઉંચ ઈ ભ ટે  લય ત  ટયફ ઇન ન  ન ભ 

જર્ લો. શ ઈ શડે સ્કીભ શ ઇડ્રો  લય સ્ટેળન આકૃતીની  ભદદથી  લર્ાલો.   
૦૭ 

 ફ અનતાં ફવફ ય ય જોડ મેર ઓલ્ટયનેટયની સ્ટીભ સ્ટીભ વપ્ર મ  અચ ય ખીન ે
એક્ટ્વ ઇટેળનભ ાં પેયપ ય કયલ થી તથ  એક્ટ્વ ઇટેળન અચ ય ખીને સ્ટીભ વપ્ર મભ ાં 
પેયપ ય કયલ થી તેન  ક મા  ય કેલી  અવય થળે તે વભજાલો. 

૦૭ 

  અથલ   

 ફ ફેઈઝ રોડ અન ેીક રોડ સ્ટેળન ની જરુટયમ ત વભજાલો અન ેતેભની 
ર ક્ષણર્કત  લર્ાલો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ  લય સ્ટેળનભ  સ્થ મી ખચા અને ચણરત ખચા ભ  ક્ય  ક્ય  ખચા આલયી રેલ મ છે તે 

મદુ્દ વય જર્ લો. 
૦૭ 

 ફ શલ ન ુ પ્રદૂર્ ઘટ ડલ  ભ ટેની ધ્ધસતઓ ટુાંકભ  વભજાલો.  ૦૭ 

  અથલ   

પ્રશ્ન. ૩ અ ઘવ ય  ખચા ળોધલ  ભ ટેની “વીંકીંગ પાંડ” ની યીત વભજાલો અને આ યીત થી બયલ  
ત્ર લ ીક શપ્ત  ભ ટેન ુસતુ્ર ભેલો. 

૦૭ 

 ફ ઓલ્ટયનેટવા વભ ાંતય જોડરે  શોમ ત્મ યે ઇસ્ટતભ કયકવયયકુ્ટ્ત રોડીંગ ભ ટેની ળયત 
ભેલો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ઓલ્ટયનેટવા વભ ાંતય જોડરે  શોમ ત્મ યે ઇન-પઇજ લોલ્ટેજ બસૂ્ટ અને ક્ટ્લોડ્રચેય લોલ્ટેજ 

બસૂ્ટ ની અવયન ુલર્ાન કયો. 
૦૭ 

 ફ કેફરભ  ક્ય  સ્થ ને પોલ્ટ થમેર છે તે જાર્લ  ભ ટેની લરી-લુ ટેસ્ટ વભજાલો. ૦૭ 

  અથલ   

પ્રશ્ન. ૪ અ  લય સ્ટેળનભ  કેફર ટ્ર્ભીનેળનની યીતો જર્ લો અને લર્ાલો. ૦૭ 

 ફ સ્ટેટકોભ ને ટયએકટીલ  લય જનયેટય તયીકે લર્ાલો  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ FACTS ન  પ મદ ઓ વભજાલો. ૦૭ 

 ફ લીજભથકભ   અનવુય ત   વ ભ ન્મ  વર ભતી અંગેન  સનમભો વભજાલો. ૦૭ 

  અથલ   

પ્રશ્ન. ૫ અ નીચે જર્ લેર ર ાંવપોભેયન  કનેકળન ડ મ ગ્ર ભ  અન ેલેકટય ડ મ ગ્ર ભ દોયો:     (i) 
Yz1 (ii)Dy11(iii) Dd6(iv) Yd1 

૦૭ 

 ફ વ્મટકત ઈરેકરીકર ન  ર ઈલ બ ગન  વાંકાભ ાં આલે ત્મ યે ત ત્ક ણરક રેલ  ડત  
ગર  વભજાલો તથ  ળેપયની પ્રોન પ્રેળયની યીત લર્ાલો. 

૦૭ 
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