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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER-3  EXAMINATION –WINTER- 2019 

 

Subject Code:3331905 Date: 21-11-2019   

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 કોઇ પણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define the terms: (1) Magnetic flux  (2) Power factor  

 ૧. પદો વ્ય ખ્ય યયત કરો. (૧) ચ ાંબકીય ફલક્સ (૨) પ વર ફેકટર.  

 2. Define the terms: (1) Voltage (2) Form Factor  

 ૨. પદો વ્ય ખ્ય યયત કરો. (૧) વોલ્ટેજ (૨) ફોમમ ફેકટર.  

 3. State the any four types of switches with their application.   

 ૩. કોઇ પણ ચ ર સ્વીચન  ન મ તેની ઉપયોગીત  સ થ ેલખો.  

 4. Draw the block diagram of multi meter.  

 ૪. મલ્ટી મીટરનો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો.  

 5. State the applications of D.C.Shunt Motor.  

 ૫. ડી.સી.શન્ટ મોટરન  ઉપયોગો જણ વો.  

 6. State the applications of D.C. Servo motor.  

 ૬. ડી.સી.સવો મોટરન  ઉપયોગો જણ વો.  

 7. State the classification of single phase rectifier.  

 ૭. સીંગલ ફેઇઝ રેકટીફ યરન ાં વગીકરણ જણ વો.  

 8. What are the functions of MCB and ELCB ?  

 ૮. MCB અન ELCB ન  ક યો શ  છે ?  

 9. What is the function of FUSE ?   

 ૯. ફ્ય ઝ ન ાં ક યમ શ ાં છે ?  

 10. Draw symbol of (i) G.T.O. (ii) P-N-P Transistor  

 ૧૦. યચન્હ દોરો. (૧) G.T.O. (૨) P-N-P ટ્ર ન્ઝીસ્ટર  

    
Q.2 (a) Define terms related to A.C. (i) Cycle (ii) Time period (iii) Frequency. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) એ.સી.ન  સાંદર્મમ ાં પદો વ્ય ખ્ય યયત કરો. (i) સ ઇકલ (ii) ટ ઇમ પીરીયડ    (iii) ફ્રિકવન્સી. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain importance of hysteresis loop.  03 

 (અ) યહસ્ટેરીસીસ લૂપન ાં મહત્વ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) What is Wattmeter meter ? How it can be connected ? Explain. 03 

 (બ) વોટમીટર એટલે શ ાં ? તેને કેવી રીતે જોડવ મ ાં આવે છે ? સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Give difference between the e.m.f. and the potential difference. 03 
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 (બ) ઇ.એમ.એફ અને પોટેયન્શયલ ફ્રડફરન્સ વચ્ચેનો તફ વત આપો. ૦૩ 

 (c) How the alternating EMF is generated? Explain. 04 

 (ક) ઓલ્ટરનેટીંગ ઇ.એમ.એફ. કેવી રીતે ઉત્પન્ન થ ય છે ? સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the construction of moving iron repulsion type ammeter ? 04 

 (ક) મ વીંગ આયમન રીપલશન પ્રક રન  એમીટરની રચન  સમજાઓ .  ૦૪ 

 (d) Write advantages of three phase system over single phase system. 04 

 (ડ) થ્રી ફેઇઝ પઘ્ઘયતન  સીંગલ ફેઇઝ પઘ્ઘયત પરન  ફ યદ ઓ લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain General Construction of cable with help of neat sketch. 04 

 (ડ) કેબલની સ મ ન્ય રચન  સ્વચ્છ આકૃતી સ થે સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q-3 (a) Explain working principal of Auto Transformer. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ઓટો ટ્ર ન્સફોમમરનો મૂળર્ૂત યસઘ્ઘ ાંત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) State the applications of transformer. 03 

 (અ) ટ્ર ન્સફોમમરન  ઉપયોગો જણ વો. ૦૩ 

 (b) List the parts fo D.C.Motor and state the function of any three part. 03 

 (બ) ડી.સી.મોટરન  ર્ ગોન  ન મ લખો અને કોઇ પણ ત્રણ ર્ ગન ાં ક યમ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) State the Applications of D.C.Shunt Generator and D.C.Series Generator. 03 

 (બ) ડી.સી. શન્ટ જનરેટર અને ડી.સી. સીરીઝ જનરેટરન  ઉપયોગો જણ વો. ૦૩ 

 (c) Why the single phase induction motor is not self starting ? Explain.   04 

 (ક) શ  મ ટે સીંગલ ફેઇઝ ઇન્ડકશન મોટર સેલ્ફ સ્ટટીગ નથી ? સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the necessity of starter. 04 

 (ક) સ્ટ ટમરની જરૂરીય ત સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) Explain the construction of A.C.Servo motor. 04 

 (ડ) એ.સી.સવો મોટરની રચન  સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain construction of synchronous motor. 04 

 (ડ) સીન્રોનસ મોટરની રચન  સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.4 (a)  Explain necessity of earthing. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) અર્થમગની જરૂરીય ત  સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain Construction and working of ELCB. 03 

 (અ) ELCB ની રચન  અને ક યમ સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) State the cause of the electrical accident. 04 

 (બ) ઇલેકટ્રીકલ અકસ્મ ત થવ ન  ક રણો જણ વો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain pipe earthing. 04 

 (બ) પ ઇપ અર્થમગ સમજાવો.  ૦૪ 

 (c) State the types of stepper motor.Explain working and construction of any one.  07 

 (ક) સ્ટેપર મોટરન  પ્રક રો જણ વો. કોઇ પણ એક મોટરન ાં ક યમ અને રચન  સમજાવો.  ૦૭ 

    
Q.5 (a) State the types of inductors based on the core. Explain any one. 04 
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પ્રશ્ન. ૫ (અ) કોરન  આઘ રે ઇન્ડકટરન  પ્રક રો જણ વો. કોઇ પણ એક સમજાઓ. ૦૪ 

 (b) Explain the construction of the PN junction diode. 04 

 (બ) P-N જાંકશનની રચન  સમજાવો. ૦૪ 

 (c) State the applications of transistor and S.C.R. 03 

 (ક) ટ્ર ન્ઝીસ્ટર અને એસ.સી.આર.ન  ઉપયોગો જણ વો. ૦૩ 

 (d) Explain block diagram of  UPS. 03 

 (ડ) ય .પી.એસ. નો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

 

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


