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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III  EXAMINATION –WINTER - 2018 

 

Subject Code:3331905 Date: 03-12-2018     

Subject Name:APPLIED ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 

Time:10:30 AM TO 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. 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. State the difference   between work & power? 
 

 

 ૧. વવક અને પ વર વચ્ચે શ ાં તફ વત છે?   

 2. State the advantages of A.C. System. 
 

 

 ૨. એ.સી. પધ્ધતતન  ફ યદ  જણ વો.  

 3. Write full name of (1) SCR (2) MCB (3) PMMC (4) ELCB.  

 ૩. પરૂ  ન મ લખો. (૧)SCR (૨)MCB (૩) PMMC (૪) ELCB.  

 4. State the applications of auto transformer.  

 ૪. ઓટોટ્ ાંસફોમર ની ઉપયોગીત  જણ વો.  

 5. Give limitations of ohms law.  

 ૫. ઓહ્મન  તનયમ ની મય વદ ઓ  લખો.  

 6. State the application of DIAC & TRIAC.  

 ૬. ડ યેક અને ટ્ યેક ન  ઉપયોગો લખો.  

 7. What is the function of commutator in DC generator?  

 ૭. ડીસી જનરેટરમ ાં કોમ્ય ટેટરન ાં ક યવ શ ાં છે?   

 8. Define :( i) Reluctance (ii) MMF.  

 ૮. વ્ય ખ્ય  આપો:(i) રીલકટાંસ (ii)એમ.એમ.એફ  

 9. What is PVC wire?  

 ૯. પીવીસી વ યર શ ાં  છે?  

 10. Draw the symbolic representation of DIODE & state its application.  

 ૧૦. ડ યોડ નો સીમ્બોલ દોરી તેનો ઉપયોગ જણ વો.  

    
Q.2 (a) State advantages of  3- φ system over 1- φ system. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) 3- φ તસસ્ટમન  1- φ તસસ્ટમની સ પેકે્ષ ફ યદ  જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Define the terms: (1) EMF(2) Current (3) Resistance  03 

 (અ) વ્ય ખ્ય  આપો:(1)ઇ.એમ.એફ(2) તવધ્ય ત પ્રવ હ  (3) અવરોધ ૦૩ 

 (b) Compare right hand rule and cork screw rule. 03 

 (બ) ર ઇટ હેંડ રૂલ અને કોકવ સ્ુ રૂલની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Explain the necessity of starter. 03 

 (બ) સ્ટ ટવર ની જરૂરીયત સમજાવો.  ૦૩ 

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

 (ક) ઇલેકટ્રટ્કલ ટ લ્સ અને તેન  ઉપયોગ સમજાવો. (કોઇ પણ ચ ર)  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain different types of switches.  04 

 (ક) સ્વીચ ન  અલગ અલગ પ્રક ર સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Draw & explain the connection diagram of energy meter. 04 

 (ડ) એનજીમીટરન  જોડ ણનો ડ ય ગ્ર મ દોરો અને સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Compare core type and shell type single phase transformer. 04 

 (ડ) કોર ટ ઈપ અને શેલ ટ ઈપ સીંગલ ફેઝ ટ્ ાંસફોમરની ત  લન  કરો . ૦૪ 

    
Q.3 (a) State applications of AC servo motor. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) એ.સી. સવો મોટરની ઉપયોગીત  જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) State advantages and disadvantages of photodiode. 03 

 (અ) ફોટો ડ યોડન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  જણ વો.  ૦૩ 

 (b) State the advantages of PCB. 03 

 (બ) પીસીબીન  ફ યદ  જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (b) State the difference between MCB & ELCB. 03 

 (બ) MCB & ELCB વચ્ચેનો તફ વત જણ વો. ૦૩ 

 (c) Compare Induction motor & Synchronous motor.  04 

 (ક) ઇન્ડકશન મોટર અને સીક્રોનસ મોટરની સરખ મણી કરો.  
 

૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the working of stepper motor with the help of diagram. 04 

 (ક) ડ ય ગ્ર મન  મદદથી સ્ટેપર મોટરન ાં ક યવ સમજાવો.   ૦૪ 

 (d) Draw & explain the block diagram of microcontroller.  
 

04 

 (ડ) મ ઇક્રોકન્ટ્ોલર નો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો અને સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the functioning of clip on meter. 04 

 (ડ) ક્લલપ ઓન મીટરની ક મગીરી સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) State causes of the electrical accident. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ઇલેકટ્ીકલ અકસ્મ ત થવ ન  ક રણો જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Define: (i) Amplitude (ii) Form factor (iii) Frequency. 03 

 (અ) વ્ય ખ્ય  આપો  :(i)એક્મ્લલટય ડ (ii)ફોમવ ફેકટર (iii)આવતૃત . ૦૩ 

 (b) Explain construction of Synchronous motor. 04 

 (બ) સીંક્રોનસ મોટર ની રચન  સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Draw & explain block diagram of UPS 04 

 (બ) UPS નો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો અને સમજાવો.  ૦૪ 

 (c) Derive the relationship between phase value and line value of voltage and 07 



3/3 

current for three phase star and three phase delta system. 

 (ક) થ્રી ફેઝ સ્ટ ર અને થ્રી ફેઝ ડેલ્ટ  તસસ્ટમ મ ટે વોલ્ટેજ અને પ્રવ હની લ ઇન 
કીંમત  અને ફેઝ કીંમત વચ્ચેનો સબાંધ ત રવો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Draw and explain block diagram of programmable logic controller.  04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) પ્રોગ્ર મેબલ લોજીક કાંટ્ોલરનો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો અને સમજાવો.  ૦૪ 

 (b) Write short note on auto transformer. 04 

 (બ) ઓટોટ્ ાંસફોમર તવેશે ટ ાંક નોંધ લખો. ૦૪ 

 (c) Explain the hysteresis loop and it’s importance in short. 03 

 (ક) ટ્રહસ્ટેરેતસસ લપૂ અને તેની અગત્યત  ટૂાંકમ ાં સમજાવો. ૦૩ 

 (d) List the common faults occurring in AC motors. 03 

 (ડ) એ.સી મોટરમ ાં ઉદભવતી સ મ ન્ય ખ મીઓ લખો.  ૦૩ 

 

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


