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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–VI • REMEDIAL EXAMINATION – WINTER 2013 
 

Subject Code: 360902 Date: 12-09-2013        
Subject Name: Power Station Engineering 
Time: 03:00 pm - 05:30 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)  List the main mechanical and electrical equipments of thermal power 

station and give specifications of any two equipments. 
07 

 (b) Explain the air and flue gas cycle in thermal power station using coal as 
fuel. 

07 

Q.2 (a) Explain the energy flow diagram of nuclear power station and state the 
types of fuel used in nuclear power plant. 

07 

 (b) Explain with diagram turbines used in hydro power station. 07 
  OR  
 (b) Explain performance of alternator with steam supply kept constant and 

excitation change on infinite bus bar. 
07 

Q.3 (a) Explain the difference between the power cable and control cable. 07 
 (b) Explain the necessity of reactor in interconnection of power stations. 07 
  OR  

Q.3 (a) State the advantages and difficulties  of  interconnection. 07 
 (b) Explain the organisation structure of power station. 07 

Q.4 (a) Explain the effect of pollution on environment. 07 
 (b) Explain the difference between the unit transformer and the station 

transformer. List three auxiliaries supplied by each. 
07 

  OR  
Q. 4 (a) Define the term depreciation. Explain the sinking fund method of providing 

depreciation.   
07 

 (b) Draw load curves for different types of load and explain the load curve for 
industrial load. 

07 

Q.5 (a) (i) Explain the green house effect. 
(ii) State the measures to reduce air pollution.                                                    

 04 
  03    

 (b) Explain the advantages of FACTS. 07 
  OR  

Q.5 (a) List the different fire fighting devices used in power station and explain any 
two. 

07 

 (b) Explain general safety rules to be followed in power station. 07 
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. 1 અ થમૅલ પાવર ટશનની ુ ય યાિં ક તેમજ િવ તુ યં  સમ ીની યાદ  

લખો.ગમે તે બ ેયં ોના અગ યના પેસીફ કશન લખો. 

07 

 બ કોલસાથી વલત થતા થમૅલ પાવર ટશનની એર અને  ુ ગેસ સાઇકલ 

સમ વો. 

07 

. 2 અ અ મુથકમા ંશ તનો વાહ દશાવીને  રખા ૃિત દોરો અને સમ વો .તેમા ં 

વપરાતા બળતણ ના કાર જણાવો. 

07 

 બ ડાયા ામના મદદથી હાઇ ો પાવર ટશનમા ંવપરાતા ટરબાઇન સમ વો. 07 

  અથવા  

 બ અનતં બસબાર પર જોડલ ઓ ટરનેટરની ટ મ સ લાય અચળ રાખીને 

એ સાઇટશનમા ં ફરફાર કરવાથી તેના કાય પર કવી અસર થશે તે સમ વો. 

07 

. 3 અ પાવર કબલ અને કં ોલ કબલ વ ચેનો તફાવત જણાવો. 07 

 બ પાવર ટશનના ટરકનેકશનમા ંર એ ટરની જ રયાત સમ વો. 07 

  અથવા  

. 3 અ ટરકનેકશનના ફાયદાઓ તથા ુ કલીઓ  જણાવો. 07 

 બ પાવર ટશન ુ ંઓગનાઇઝેશન કચર સમ વો.      07 

. 4 અ પયાવરણ પર થતી ૂષણની અસરો જણાવો. 07 

 બ નુીટ ાસંફોમર અને ટશન ાસંફોમર વ ચેનો ભેદ સમ વો.દરક સાધન 

ારા ફ ડ થતી ણ ઓ ઝીલીયર ની યાદ  આપો.  

07 

  અથવા  

. 4 અ ડ ીસીએશનની યા યા આપો. સ ક ગ ફંડ ારા ડ ીસીએશન શોધવાની ર ત 

વણવો. 

07 

 બ ુદા ુ દા કારના લોડ કવ દોરો અને તેમા ંઔ ોગક લોડ કવ સમ વો. 07 

. 5 અ (1)  ીન હાઉસ અસર સમ વો. 

(2)  હવા ુ ં ૂષણ ઘટાડવાના ઉપાયો જણાવો.  

04

03 

 બ FACTS ના ફાયદાઓ સમ વો. 07 

  અથવા  

. 5 અ વીજ મથકમા ંવપરાતા િવિવધ કારના અ નશામક સાધનોની યાદ  બનાવો 

અને ગમે તે બે  ુવણન કરો.  

07 

 બ વીજમથકમા ંમળતા સામા ય સલામતી ગેના  િનયમો સમ વો. 07 
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