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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –III EXAMINATION – WINTER 2015 

 

Subject Code: 3331905 Date: 11/12 /2015      

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. Draw the energy conversion diagram of thermal power station.  

 ૧. થમમલ પ વર સ્ટેશન મ  એનજી કનવર્જન ડ ય ગ્ર મ  દોરો.  

 2. State difference between Direct Current and Alternating Current.  

 ૨. ડ ઈરેકટ કરાંટ અને અલ્ટરનેટીંગ કરાંટ વચ્ચેનો તફ વત જણ વો.  

 3. Define the Cork screw rule.  

 ૩. કોકમ સ્ુ રૂલ વ્ય ખ્ય યીત કરો  

 4. Define the Hysteresis loop.  

 ૪. હીસ્ટેરીસીસ લપુ વ્ય ખ્ય યીત કરો    

 5. State difference between EMF and Potential difference.  

 ૫. ઈ.એમ.એફ. અને પોટેન્શીયલ ડીફરાંસ વચ્ચેનો તફ વત જણ વો.  

 6. State only name of wire.  

 ૬. વ યર ન  મ ત્ર પ્રક રો જણ વો.  

 7. State the function of pole.  

 ૭. પોલ ન ુક યમ જણ વો.  

 8. State the application of DC generator.  

 ૮. ડી.સી. જનરેટર ની ઉપયોગીત  જણ વો.  

 9. State the advantages of autotransformer.  

 ૯. ઓટોટ્ર ન્સ્ફોમમર ની ઉપયોગીત  જણ વો.  

 10. State the function of rectifier.  

 ૧૦. રેક્ટીફ યર ન ુક યમ જણ વો.  

    
Q.2 (a) How alternative EMF generated? Explain. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) અલ્ટરનેટીંગ ઈ.એમ.એફ. કેવી રીતે જનરેટ થ ય છે?સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the Ohm’s law. 

 
03 

 (અ) ઓહમ નો નનયમ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Compare series and parallel circuit. 03 
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 (બ) નસરીઝ અને પેરેલલ સરકીટ ની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain the underground cables with figure. 03 

 (બ) અંડર ગ્ર ઉંડ કેબલ આકૃનત સહ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) State the types of fuse. 04 

 (ક) ફયઝુ ન  પ્રક રો જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the moving iron repulsion type  ammeter. 04 

 (ક) મનુવિંગ આઇનમ રરપલ્સન પ્રક રનુાં એમીટર સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) Explain the application of DC Motor. 04 

 (ડ) ડી.સી. મોટરની ઉપયોગીત  જણ વો. ૦૪ 

  OR  

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

 (ડ) સ્લીપરીંગ પ્રક રની ઇંડક્શન મોટર સમજાવો.  ૦૪ 

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

પ્રશ્ન. 3 (અ) કેપેનસટર સ્ટ ટમ  ઇંડક્શન રન પ્રક રની મોટર સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) State advantages and dis advantages of AC Servomotor. 03 

 (અ) એસી સવોમોટર ન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  જણ વો. ૦૩ 

 (b) State difference between openloop control system and closeloop control 

system. 
03 

 (બ) ઓપનલપૂ પ્રક રની કાંટ્રોલ પધ્ધનત અને ક્લોઝલપૂ પ્રક રની કાંટ્રોલ પધ્ધનત 
વચ્ચેનો તફ વત જણ વો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Explain the need of trouble shooting chart and its advantages. 03 

 (બ) ત્રબલશરુટિંગ ચ ટમ  ની જરૂરરય ત અને ફ યદ ઓ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain the working principal of transformer. 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 (ક) ટ્ર ન્સફોરમર નો ક યમ નસધ્ધ ાંત સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (c) State difference between core type and sheel type transformer. 04 

 (ક) કોર પ્રક ર અને શેલ પ્રક રન  ટ્ર ન્સફોરમર નો તફ વત જણ વો.  ૦૪ 

 (d) Explain the application of transformer. 04 

 (ડ) ટ્ર ન્સફોરમર ની ઉપયોગીત  સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the half wave rectifier with figure. 04 

 (ડ) હ ફવેવ રેક્ક્ટફ યર આકૃનત સહ સમજાવો. ૦૪ 

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

પ્રશ્ન. ૪ (અ) રેગ્યલેુટેડ પ વર સપ્લ ય ની રેખ કૃનત દોરો અને સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the revirable fuse. 03 

 (અ) રરવ યરેબલ ફયઝુ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) State cause of the electrical accident. 04 

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

 (b) Explain the pipe earthling. 04 

 (બ) પ ઇપ અથીગ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Explain the classification of resistors. 07 

 (ક) રજીસ્ટર ન ુવગીકરણ સમજાવો. ૦૭ 

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

પ્રશ્ન. ૫ (અ) એનજી બેન્ડ પર ટૂાંકનોંધ લખો.  ૦૪ 

 (b) Explain the P-type semiconductor. 04 

 (બ) પી પ્રક ર ન  અધમવ હકો સમજાવો. ૦૪ 

 (c) State the application of transistor. 03 

 (ક) ટ્ર ાંઝીસ્ટર ની ઉપયોગીત  જણ વો  ૦૩ 

 (d) Write short note on diac. 03 

 (ડ) ડ યેક પર ટૂાંકનોંધ લખો. ૦૩ 

 

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

 


