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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)

(b)

Q.2
(a)
(b)

(b)

Whether following statements are true or false.
(1) Shunt winding having more turns compare to series winding
in DC machine.
(2) A transformer work on principle of dynamic induction.
(3) Swinburn test is carried out on DC shunt machine only.
(4) For step up transformer, the value of transformation ratio is
less then one.
(5) Copper losses are also known as variable losses.
(6) A transformer is rated in KW.
(7) In lap wound dc machine, number of armature parallel path is
always two.
(1)State the function of pole, yoke, field winding, armature winding,
commutator with respect to DC machine.
(2) Explain the term “Back EMF.”

07

Draw and explain the vector diagram of 1 – Φ transformer on lagging
load.
Explain internal and external characteristic of DC shunt generator
with neat diagram.
OR
Explain equivalent circuit of 1 – Φ transformer with neat diagram.

07

(1) What is armature reaction?
(2) List out method for minimizing armature reaction.
(3) Explain the methods for minimizing armature reaction.
A four pole lap wound DC shunt generator supplies 50Amp at 220V.
The value of field and armature winding resistances are 110Ω and
0.4Ω respectively. It runs at speed of 1000rpm and having umber of
armature conductors are 400. find flux per pole. Take total brush
drop 2V.
OR
(1) List out various losses occurs in DC generator.
(2) Derive the condition for maximum efficiency of DC generator.
A shunt generator has field and armature winding resistance are
220Ω and 0.1Ω respectively. The generator delivers a load of 5KW
at 220V. Total iron and mechanical losses are 250W. Determine load
current, field current, armature current, armature cu losses, field cu
losses, generator input and % efficiency.
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Q.4
(a)

(b)

Q. 4

(a)
(b)

Q.5
(a)
(b)

Q.5

(a)
(b)

Answer the following questions
(1) Write two applications of DC shunt and series motor
(2) Why DC series motor never started without load?
(3) Write the power stage of DC motor.
(4) List out method of speed control of DC shunt motor.
Explain “Speed – Armature current” & “Speed – Torque”
characteristic of DC shunt motor.
OR
State necessity of starter for DC motor and explain three point starter
with neat diagram.
60HP, 1100V DC series motor has armature and field winding
resistances are 0.18Ω and 0.13Ω respectively. Motor draws a current
of 45Amp at a speed of 450rpm from supply. What will motor speed
at 50Amp? The supply voltage remains constant.
Explain open and short circuit test for 1 – Φ transformer with neat
diagram.
A 10KVA, 500/250V 1 – Φ transformer gave following test results.
O.C. test: 250V, 3Amp, 200W (LV side)
S.C. test: 15V, 30Amp, 300W (HV side)
Calculate % efficiency and % voltage regulation at full load 0.8
lagging power factor.
OR
Explain working of transformer on load condition.
(1) Explain the construction of three phase transformer.
(2) Draw symbol for step up two winding transformer and step up
auto transformer.
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પ્-૧

(અ)

નીચેના િવધાનો ખરા છે ક� ખોટા તે જણાવો.

૦૭

(૧) ડ�સી મશીનમાં સીર�ઝ વાઇન્ડ�ગ કરતા શંટ વાઇન્ડ�ગના આટ
વધાર� હોય છે .
(૨) ટ્રર્ાંસફોમર્ર ડાયનેિમક ઇન્ડક્શનના િસદ્ધાંત પર કાય.
(૩) �સ્વનબનર્ પર�ક્ષણ ફક્ત ડ�સી શંટ મચીન પર કરવામા આ.
(૪) સ્ટ�પ અપ ટ્રર્ાંસફોમર્ર માટ� ટ્રર્ાંસફોમ�શન ર�શીયો એક ક
હોય છે .
(૫) કોપર વ્યયને વેર�યેબલ વ્યય પણ કહ�વાય .
(૬) ટ્રર્ાંસફોમKW મા ર� ટ�ડ હોય છે .
(૭) લેપ વાઉન્ડ ડ�સી મશીનમાં આમ�ચર પેર�લલ પાથની સંખ્ય
હંમેશા બે હોય છે .
(બ)

(I) ડ�સી મશીનના સંદભર્મા નીચેના ભાગોના કાયર્ જણા.

૦૫

(૧) પોલ (૨)યોક (૩)�ફલ્ડ વાઇન્ડ�(૩)આમ�ચર વાઇન્ડ�ગ
(૫)કોમ્�ુટ�ટર

પ્-૨

(II) “બેક ઇએમએફ” પદ સમ�વો.

૦૨

(અ)

ટ્રર્ાંસફોમર્રનો વેક્ટર ડાયાગ્રામ લેગ�ગ લોડ માટ.

૦૭

(બ)

ડ�સી જનર� ટરની ઇન્ટનર્લ અને એક્સટનર્લ લાક્ષ�ણકતા

૦૭

આ�ૃિત દોર� સમ�વો.
અથવા

પ્-૩

(બ)

સ્વચ્છ આ�ૃિત દોર� ટ્રર્ાંસફોમર્ર નો સમ�ૂલ્ય પર�પ.

૦૭

(અ)

�
(૧) આમ�ચર ર�એક્શન એટલે ?

૦૧

(૨) આમ�ચર ર�એક્શન ઘટાડવાની ર�તો જણાવ.

૦૧

(૩) આમ�ચર ર�એક્શન ઘટાડવાની ર�તો સમ�વ.

૦૫

એક ચાર પોલ લેપ વા�ડ ડ�સી જનર� ટર ૫૦ એમ્પીયર૨૨૦ વોલ્ટ

૦૭

(બ)

પ સપ્લાય કર� છ. �ફલ્ડ અને આમ�ચર વાઇન્ડ�ગના અવરોધ �અ ુક્
૧૧૦Ω અને ૦.૪ Ω છે . તેની ગિત ૧૦૦૦ આરપીએમ છે અને
આમ�ચર વાહકોની સંખ્યા૪૦૦ છે . ફ્લક્સ પ્રિત પોલ. �ુલ બ્ર
ડ્રર્૨ વોલ્ટ છ.
અથવા
પ્-૩

(અ)

(૧) જનર� ટરમાં થતા �ુદા �ુદા વ્યય જણાવ.

૦૨

(૨) જનર� ટરની મહ�મ કાયર્ક્ષમતાની શરત તાર

૦૫
3/5

(બ)

એક શંટ જનર� ટરના �ફલ્ડ અને આમ�ચર
અ�ુક્રમ૨૨૦ Ω અને ૦.૧

વાઇન્ડ�ગના અવરોધ ૦૭

Ω છે . જનર� ટર ૫ �કલોવોટ પાવર

૨૨૦વોલ્ટ પર આપે છ. �ુલ આયનર્ અને મેક�િનકલ વ્ય૨૫૦વોટ
છે . તો જનર� ટરના ભાર પ્રવ, �ફલ્ડ પ્ર, આમ�ચર પ્રવ,
આમ�ચર કોપર વ્ય, �ફલ્ડ કોપર વ્, ઇન�ટુ અને % કાયર્ક્ષમ
શોધો.
પ્-૪

(અ)

નીચેના પ્ર�ોના જવાબ આ.
(૧) ડ�સી શંટ અને સીર�ઝ મોટરની બે ઉપયોગીતાઓ જણાવો.
(૨) શા માટ� ડ�સી સીર�ઝ મોટર ભાર વગર શ�ુ કરવામા આવતી

૦૨
૦૨

નથી?
(૩) ડ�સી મોટરનો પાવર સ્ટ�જ લખ.

૦૨

(૪) ડ�સી શંટ મોટરની સ્પીડ કંટ્રર્ોલની ર�તો જ.
(બ)

ડ�સી શંટ મોટરની “સ્પીડ – આમ�ચર પ્રવ” અને “સ્પીડ

૦૧
– ટોકર ”

૦૭

લાક્ષ�ણકતા સમ�.
અથવા
પ્-૪

(અ)

ડ�સી મોટર માટ� સ્ટાટર્રની જ��રયાત સમ�વો અને થ્રી પો�ટ સ્ટ ૦૭
સ્વચ્છ આ�ૃિત દોર� સમ�.

(બ)

૬૦HP, ૧૧૦૦ વોલ્ટ ડ�સી સીર�ઝ મોટરના આમ�ચર અને �ફલ્
વાઇન્ડ�ગના અવરોધો અ�ુક્ર૦.૧૮

07

Ω અને ૦.૧૩ Ω છે . મોટર

૪૫૦RPM ગિત પર સપ્લાય માથી૪૫ એમ્પીયરનો પ્રવાહ લે .
�યાર� સપ્લાય માથી૫૦ એમ્પીયરનો પ્રવાહ લે ત્યાર� તેની
શોધો. સ્પ્લાય વોલ્ટ�જ અચળ ધ.
પ્-૫

(અ)

ટ્રર્ાંસફોમર્ર માટ� ઓપન અને શોટર્ શ�ક�ટ પર�ક્ષણ આ�ૃિ

૦૭

સમ�વો
(બ)

૧૦KVA, ૫૦૦/૨૫૦ વોલ્, ૧-

Φ ટ્રર્ાંસફોમર્ર નેચે �ુજબના ટ

૦૭

ર�ઝલ્ટ આપે છ.
ઓ.સી. ટ� સ્: ૨૫૦વોલ્, ૩એમ્પીય, ૨૦૦વોટ( એલ વી સાઇડ)
એસ.સી. ટ� સ્: ૧૫વોલ્, ૩૦ એમ્પીય, ૩૦૦વોટ(એચ વી સાઇડ)
૦.૮ લેગ�ગ પાવર ફ�ક્ટર અને �લ લોડ પર% કાયર્ક્ષમતા અ%
વોલ્ટ�જ ર�ગ્�ુલેશનની ગણતર� ક.
અથવા
પ્-૫

(અ)

ઓન લોડ કં�ડશન પર ટ્રર્ાંસફોમર્ર�ુ કાયર્ .

૦૭

(બ)

(૧) ટ્રર્ાંસફોમર્રના ઇએમ એફ �ૂત્રો.

૦૫
4/5

(૨) સ્ટ�પ અપ બે વાઇડ�ગ ટ્રર્ાંસફોમર્ર અને સ્ટ�પ અ

૦૨

ટ્રર્ાંસફોમર્ના િસ�બોલ .
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