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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

 

Subject Code: 3331905 Date:09-05 - 2018      

Subject Name: Applied Electrical and Electronic Engg. 

Time: 02:30 PM TO 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

    1. Define the Hysteresis loop.  

 ૧. હીસ્ટેરીસીસ લપુ વ્ય ખ્ય યીત કરો.   

 2. Write difference between wire & cable.  

  ૨. વ યર અને કેબલ વચ્ચેનો તફ વત લખો.  

 3. Give limitations of ohms low.  

 ૩. ઓહ્મ ન  િનયમ ની મય ાદ ઓ લખો.  

 4. What is the function of commutator in D.C. Generator?  

 ૪. ડી.સી. જનરેટરમ ાં કોમ્યટેુટર નુાં ક યા શુાં છે?   

 5. What is PVC wire?  

 ૫. પીવીસી વ યર શુાં છે?   

 6. Give two advantages of auto transformer.  

 ૬. ઓટો ટ્ર ન્સફોમાર ન  બે ફ યદ  લખો.  

 7. State the application of DIAC & TRIAC.  

 ૭. ડ યેક અને ટ્ર યેક ન  ઉપયોગો લખો.  

 8. Draw the symbolic representation of DIODE & State its application.  

 ૮. ડ યોડ નો સીમ્બોલ દોરી તેન  ઉપયોગ જણ વો.  

 9. State the application of DC Motor.  

 ૯. ડી.સી. મોટર ની ઉપયોગગત  જણ વો.  

 10. Draw the energy conversation diagram of thermal power station.  

 ૧૦. થમાલ પ વર સ્ટેશન મ  એનજી કનવર્જન ડ ય ગ્ર મ દોરો.  

    
Q.2 (a) Compare electric and magnetic circuit.    03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ઇલેકટ્રટ્રક અને મેગ્નેટ્રીક સટ્રકિટની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) How alternating EMF generated? Explain. 03 

 (અ) ઓલ્ટરનેટીંગ ઇએમએફ કેવી રીતે જનરેટ થ ય છે? સમજાવો.  ૦૩ 

 (b)        Explain the underground cable with figure. 03 

 (બ) અન્ડર ગ્ર ઉન્ડ કેબલ આક્રુિત સટ્રહત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Compare series and parallel circuit. 03 

 (બ) સીરીઝ અને પેરેલલ સટ્રકિટ ની સરખ મણી કરો.  ૦૩ 

 (c) State the types of switch. 04 

 (ક) સ્વીચ ન  પ્રક રો જણ વો. ૦૪ 

                                      OR     

 (c) Explain electrical tools & their uses (Any four).  04 

 (ક) ઇલેકટ્રટ્રકલ ટુલ્સ અને તેન  ઉપયોગો સમજાવો. (કોઇપણ ચ ર) ૦૪ 

 (d) Explain the application of DC Generator. 04 

  (ડ)        ડી.સી. જનરેટર ની ઉપયોગગત  સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the slip ring type induction motor. 04 

 (ડ) સ્સ્લપટ્રરિંગ ઇન્ડક્શન મોટર સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain the capacitor start capacitor run type motor. (Any one) 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) કેપેસીટર સ્ટ ટા  કેપેસીટર રન ટ ઇપ મોટર સમજાવો. (કોઇપણ એક) ૦૩ 

  OR  

 (a) State application of AC servo motor. 03 

 (અ) એ.સી. સવો મોટરની ઉપયોગગત  જણ વો. ૦૩ 

 (b) Explain the necessity of starter. 03 

 (બ) સ્ટ ટારની જરૂટ્રરય ત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain construction of Synchronous motor.  03 

 (બ) સીક્રોનસ મોટર ની રચન  સમજાવો.  ૦૩ 

 (c) Derive an EMF equation of single phase transformer. 04 

 (ક) સીંગલ ફેઇઝ ટ્ર ન્સફોમાર નુાં વીજ ચ લક બળ નુાં સતૂ્ર ત રવો. 
 

૦૪ 
                                         OR  

 (c) State comparison between Induction motor & Synchronous motor. 04 

 (ક) ઇન્ડકશન મોટર અને સીક્રોનસ મોટર ની સરખ મણી કરો. ૦૪ 

 (d) Explain the working principal of transformer. 04 

 (ડ) ટ્ર ન્સફોમારનો ક યાક રી સીધ્ ાંત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) State Advantages & Disadvantages of full wave rectifier. 04 

 (ડ) ફુલ વેવ રેક્ક્ટફ યરન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Draw the block diagram of regulated power supply. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) રેગ્યલેુટેડ પ વર સપ્લ ય નો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) State types of fuse & explain any one of them. 03 

 (અ) ફયજુ ન  પ્રક ર જણ વી કોઇ પણ એક સમજાવો. ૦૩ 

 (b) State the difference between MCB & ELCB. 04 

 (બ) MCB & ELCB વચ્ચેનો તફ વત લખો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain the pipe earthing. 04 

 (બ) પ ઇપ અથીંગ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Draw and explain block diagram of Uninterruptible power supply.(UPS) 07 
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 (ક) યપુીએસ નો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો અને સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write short note on energy band. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) એનજી બેન્ડ પર ટૂાંક નોં્ લખો. ૦૪ 

 (b) Explain N-type semiconductor. 04 

 (બ) એન પ્રક રન  અ્ાવ હકો સમજાવો. ૦૪ 

 (c) State application of Microcontroller. 03 

 (ક) Microcontroller ની ઉપયોગગત  જણ વો. ૦૩ 

 (d) Write short note on Half wave rectifier. 03 

 (ડ) હ ફ વેવ રેક્ક્ટફ યર પર ટૂાંક નોં્ લખો. ૦૩ 

 

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


