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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–I • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 3300014 Date: 17-06-2014 

Subject Name: Basic of Electrical and Electronics Engineering 

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 
 

Q.1 (a) State and explain ohm’s law. Give its limitations.  07 

 (b) Define the following terms:  

(i) Power                    (ii) Permeability                    (iii) Reluctance 

(iv) Leakage Factor     (v) M.M.F.                           (vi) Resistance  

(vii) Electric Current. 

07 

Q.2 (a) State and Explain Faraday’s laws of electromagnetic induction, also state 

conditions for production of dynamically induced emf. 
07 

 (b) Define the following terms:  

(i) Cycle                        (ii) Instantaneous value            (iii) Frequency  

(iv) R.M.S. value           (v) Form Factor                       (vi) Peak Factor  

(vii) Amplitude. 

07 

  OR  

 (b) Prove that the Average value of for alternating current is 0.637Im. 07 

Q.3 (a) Write short note on Energy Meter. 07 

 (b) Explain P-type semiconductor. 07 

  OR  

Q.3 (a) List various electrical measuring instruments and one application of each. 07 

 (b) Write a short note on LED. 07 

Q.4 (a) Explain various losses occurred in a transformer and explain uses of an auto 

transformer. 
07 

 (b) List different protective devices and explain construction and working of 

M.C.B.  
07 

  OR  

Q. 4 (a) Derive the emf equation of a transformer. 07 

 (b) Why earthing is necessary? Explain pipe earthing with diagram. 07 

    
Q.5 (a) Derive emf equation of D.C. generator. 07 

 (b) Write Comparison between squirrel cage and slip ring induction motor. 07 

  OR  

Q.5 (a) Give the classification of D.C. generators and state their applications. 07 

 (b) Write working principle of 3-phase induction motor and explain squirrel cage 

induction motor. 
07 

 

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



2/2 

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ઓહમનો નનયમ ખી સમજાવો અને તેની મયયાદય જણયવો. ૦૭ 

 બ નીચેનય દો સમજાવો :  
(1) યવર           (2) રનમયયબફબટી          (3) રરલ્કટન્સ    
(4) ીકેજ પેક્ટર   (૫) એમ.એમ.એપ.            (6) રેબઝસ્ટન્સ 
(7) નવધતુપ્રવયહ. 

૦૭ 

    પ્રશ્ન. ૨ અ પેરયડેનય ઇેક્રોમેગ્નેરટક ઇન્ડકશનનય નનયમો ખી સમજાવો અને ડયયનેનમકી 
ઇન્ડુસ્ડ ઇ.એમ.એપ. ઉત્ન્ન થવય મયટેની શરતો જણયવો. 

૦૭ 

 બ નીચેનય દો સમજાવો :  
(1) સયઇક                 (2) તયત્ષબણક રકિંમત        (3) આવ્રનુત       
(4) આર.એમ. એસ.રકિંમત  (૫) પોમા પેક્ટર             (6) ીક પેક્ટર 
(7) એમ્પ્લટયડુ  

૦૭ 

  અથવા  
 બ સયબફત કરોકે ઓલ્ટરનેરટિંગ કરંટની એવરેજ રકિંમત 0.637 Im  છે. ૦૭ 
    પ્રશ્ન. ૩ અ એનજીમીટર ર ટૂંકનોંધ ખો. ૦૭ 
 બ P- ટયઇ અધાવયહક સમજાવો. ૦૭ 
  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ જુદય જુદય ઇેક્રીક મેઝરરિંગ ઇન્સ્ુમેન્્સની યયદી આી અને દરેકની એક 
એમ્પલકેશન ખો.  

૦૭ 

 બ LED ર ટૂંકનોંધ ખો. ૦૭ 
    પ્રશ્ન. ૪ અ રયન્સપોમારમય ં થતય જુદય જુદય ોસીસ સમજાવો અને ઓટોરયન્સપોમારનય 

ઉયોગો ખો. 
૦૭ 

 બ નવનવધ પ્રોટેક્ક્ટવ રડવયઇસીસ જણયવી M.C.B. નુ ંકન્સ્્કશન અને કયયા સમજાવો.  ૦૭ 
  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ રયન્સપોમારનય ઇ.એમ.એપ.નુ ંસતુ્ર તયરવો. ૦૭ 
 બ અનથિંગ શય મયટે જરૂરી છે? યઇ અનથિંગ ડયયયગ્રયમ દોરી સમજાવો. ૦૭ 
    પ્રશ્ન. ૫ અ ડી.સી. જનરેટરનય ઇ.એમ.એપ.નુ ંસતુ્ર તયરવો ૦૭ 
 બ સ્ક્વીરકેજ અને સ્ીરીંગ ઇન્ડકશન મોટરની સરખયમણી કરો.  ૦૭ 
  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ ડી.સી. જનરેટરન ુવગીકરણ કરો અને તેઓની એમ્પલકેશન ખો. ૦૭ 
 બ 3-પેઇઝ ઇન્ડકશન મોટરનો કયયા-નસધધયતં ખો અને સ્ક્વીરકેજ ઇન્ડકશન 

મોટર સમજાવો. 
૦૭ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER–I/II •EXAMINATION–SUMMER - 2017 

 

Subject Code: 3300014                                                         Date: 09- 06- 2017      

Subject Name: Basics of Electrical & 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. Define: 1) Electric current  2)Resistance  

 ૧. વ્ય ખ્ય  આપો: ૧) વવધ્યતુ પ્રવ હ  ૨) અવરોધ  

 2. Write  Ohm’s law along with its limitations  

 ૨. ઓહમ નો વનયમ તેની સીમ  ઓ સ થ ેલખો  

 3. State & explain right hand rule to find out direction of magnetic field in a 

current carrying conductor. 

 

 ૩. વ હક ત રમ  ચમુ્બકીય ફિલ્ડની ફદશ  શોધવ  મ ટેનો જમણ  હ થનો વનયમ 
લખો અને સમજાવો. 

 

 4. Write applications of SCR.  

 ૪. SCR ન  ઉપયોગો લખો.  

 5. Define : (i) Cycle (ii) Time period  

 ૫. વ્ય ખ્ય  લખો. (૧) આવતતન  (૨) આવતતક ળ  

 6. Write the full form of following. (i) MCB (ii) HRC  

 ૬. નીચેન ન  પરુુ  ન મ લખો (i) MCB (ii) HRC  

 7. Draw symbolic presentation of N-P-N and P-N-P transistors.  

 ૭. N-P-N અને P-N-P ટ્ ાંઝીસ્ટર ની સાંજ્ઞ  દોરો.  

 8. Explain necessity of earthing  

 ૮. અથીંગની જરુરીય ત સમજાવો  

 9. Why single phase induction motor is not self starting?  

 ૯. સીંગલ િીઇજ ઇન્ડકશન મોટર શ  મ ટે સ્વયાં  સાંચ લલત નથી?  

 10. Write full name of: (i) LDR (ii) LCD  

 ૧૦. પરુુ  ન મ લખો (i) LDR (ii) LCD  

    
Q.2 (a) State & explain Faraday’s laws of Electromagnetic Induction  07 

પ્રશ્ન. ર (અ) િેર ડેનો વવધ્યતુ ચુાંબકીય પે્રરણ નો વનયમ લખો અને સમજાવો.  ૦૭ 

  OR  

 (a) Define self and mutual inductance. Derive equations of mutual inductance 07 

 (અ) સેલ્િ અને મ્યચુ્યઅુલ ઈંડકટાંસ ની વ્ય ખ્ય  લખો. મ્યચુ્યઅુલ ઈંડકટાંસ ન ુસતુ્ર ૦૭ 



2/2 

ત રવો  
 (b) Prove that in pure capacitive circuit current is leading the voltage by 90°.  07 

 (બ) સ લબત કરો કે શધુ્ધ કેપેવસફટવ સકીટમ   કરાંટ વોલ્ટેજ કરત   90° આગળ 
હોય છે. 

૦૭ 

  OR  

 (b) Derive the following equation for alternating current. 

RMS value = 0. 707 × Maximum value. 

07 

 (બ) નીચ ેઆપેલ  ઓલ્ટરનેટીંગ કરાંટ ન  સમીકરણને સ લબત કરો. 
RMS ફકિંમત = ૦.૭૦૭ × મહતમ ફકિંમત. 

૦૭ 

    
Q.3 (a) Explain various losses of transformer.     07 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ટ્ ન્સિોમતરમ ાં થત  જુદ  જુદ  પ્રક રન  વ્યયો સમજાવો ૦૭ 

  OR  

 (a) Derive emf equation of 1- ф transformer. 07 

 (અ) વસિંગલ િેઇઝ ટ્ ાંસિૉમરન  ઇ.એમ.એિ. ન ુસતુ્ર ત રવો ૦૭ 

 (b) List various parts of D.C. generator and state their function in generator 07 

 (બ) ડી.સી. જનરેટર ન  ભ ગો  ન  ન મ લખો અને દરેક ભ ગન ુક યત જણ વો  ૦૭ 

  OR  

 (b) Write short note on squirrel cage induction motor. 07 

 (બ) સ્્વીરલકેજ ઇન્ડકશન મોટર પર ટ ાંકનોંધ લખો.  ૦૭ 

    
Q.4 (a) Explain the construction & working of ELCB.  07 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ELCBની રચન  અને ક યત સમજાવો. ૦૭ 

  OR  

 (a) Explain pipe earthing. 07 

 (અ) પ ઇપ અથીંગ સમજાવો. ૦૭ 

 (b) List any seven electrical measuring instruments and one application of each. 07 

 (બ) કોઈ પણ સ ત વવધ્યતુ મ પન સ ધનોની ય દી બન વો અને દરેક નો ઉપયોગ 
લખો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Compare Electrical Circuit and Magnetic Circuit   05 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ઇલેક્ટ્્ટ્ક સફકિટ અને મેગ્નેફટક સફકિટની સરખ મણી કરો ૦૫ 

 (b) Explain Conductor, Semiconductor & Insulator  05 
 (બ) વ હક , અધતવ હક અને અવ હક સમજાવો. ૦૫ 

 (c) Explain N type semi conductor 04 

 (ક) N ટ ઈપ અધતવ હક સમજાવો  ૦૪ 

 

************ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I (NEW) • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

 

Subject Code: 3300014                                                      Date: 23-May-2018 

Subject Name: BASIC OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING 

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 Power and Energy.  

 ૧. પ વર અને એનજી ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 2. State function of voltmeter and ammeter.  

 ૨. વોલ્ટમીટર અને એમીટર ન ુક યય જણ વો.  

 3. State full form of LCD and LDR.  

 ૩. LCD અને LDR ન ુઆખુાં ન મ લખો.  

 4. Draw symbol of SCR and Photo Diode.  

 ૪. SCR અને Photo Diode નો સીમ્બોલ દોરો.  

 5. List various losses in transformer.  

 ૫. ટ્ર ન્સફોમયરમ ાં થત  વવવવધ વ્યયો લખો.  

 6. State full form of MCB and ELCB.  

 ૬. MCB અને ELCB ન ુઆખુાં ન મ લખો.  

 7. Sate function of Commutator in DC generator.  

 ૭. ડીસી જનરેટર મ ાં કોમ્યટેુટર ન ુક યય લખો.  

 8. Sate types of Polyphase Induction motor.  

 ૮. પોલીફેઝ ઇન્ડકશન મોટર ન  પ્રક ર લખો.  

 9. Define Time period and Amplitude.  

 ૯. આવતયક ળ અને Amplitude ની વ્ય ખ્ય  લખો.  

 10. Show how energy meter is connected in Electric circuit.  

 ૧૦. ઇલેક્ટ્રટ્રક સકીટ મ ાં એનેજી મીટરનુાં જોડ ણ દશ યવો.  

    
Q.2 (a) State and explain Ohm’s law. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ઓહ્મ નો વનયમ લખો અને સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Sate and explain Faraday’s law of electromagnetic Induction. 03 

 (અ) ઈલેકટ્રોમેગનેટીક ઇન્ડકશન મ ટે ફેર ડેનો વનયમ લખો અને સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Sate comparison between P type and N type semiconductor. 03 

 (બ) P ટ ઈપ અને N ટ ઈ સેમીકાંડકટરની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain working principle of transformer. 03 
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 (બ) ટ્ર ન્સફોમયર નો ક યય વસદ્ ાંત સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Define self inductance and derive equation of it. 04 

 (ક) સેલ્ફ ઇન્ડકટન્સ ની વ્ય ખ્ય  લખો. અને સમીકરણ મેળવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain three phase squirrel cage induction motor. 04 

 (ક) ત્રણ પ્રવસ્થ  સ્રવીરેલ કેજ ઇન્ડકશન મોટર સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain construction and working of SCR. 04 

 (ડ) SCR ની રચન  અને ક યય સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Sate comparison between magnetic circuit and electric circuit. 04 

 (ડ) મેગ્નેટટક સકીટ અને ઇલેક્ટ્રટ્રક સકીટ ની સરખ મણી કરો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Derive EMF equation of transformer. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ટ્ર ન્સફોમયરન  ઇએમેફ ન ુસતુ્ર મેળવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain working principle of Induction motor. 03 

 (અ) ઇન્ડકશન મોટરનો ક યય વસદ્ ાંત સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Sate comparison between squirrel cage I M and wound rotor I M. 03 

 (બ) સ્રવીરેલ કેજ ઇન્ડકશન મોટર અને વ ઉન્ડ રોટોર ઇન્ડકશન મોટરની 
સરખ મણી કરો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Define reluctance and explain factors affecting it. 03 

 (બ) રીલકટન્સની વ્ય ખ્ય  લખો અને તેને અસર કરત  પટરબરો સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Write short note on HRC fuse. 04 

 (ક) એચઆરસી ફયઝુપર ટ ાંક નોધ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Derive equation of AC through pure capacitor. 04 

 (ક) શદુ્ કેપેસીટર મ ાંથી પસ ર થત  એ.સી. પ્રવ હ ન ુસતુ્ર મેળવો. ૦૪ 

 (d) Draw construction of alternator and write function of each part. 04 

 (ડ) ઓલ્ટરનેટર ની રચન  દોરો અને દરેક ભ ગ ન ુક યય લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Derive equation of AC through pure inductor. 04 

 (ડ) શદુ્ ઇન્ડકટર મ ાંથી પસ ર થત  એ.સી. પ્રવ હ ન ુસતુ્ર મેળવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain Conductor, semiconductor and insulator. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) કાંડકટર, સેમીકાંડકટર અને ઇન્સ્યલેુટર સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Sate function of Luxmeter, Multimeter and Wattmeter. 03 

 (અ) લક્ષમીટર, મલ્ટીમીટર અને વોટમીટર ન ુક યય લખો. ૦૩ 

 (b) Explain Solar cell. 04 

 (બ) સોલ ર સેલ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain mutual inductance and derive equation of it. 04 

 (બ) મ્યચુ્યઅુલ ઇન્ડકટન્સ સમજાવો અને તેનુાં સતુ્ર મેળવો. ૦૪ 

 (c) What is need of earthing and explain Pipe earthing. 07 
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 (ક) અવથિંગ ની જરૂરીય ત લખો અને પ ઈપ અવથિંગ સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain hysteresis loop. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ટહસ્ટેરેસીસ પપુ સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain Megger with neat diagram. 04 

 (બ) મેગર ની સ્વચ્છ આકૃતી દોરી સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Explain Dynamically induced emf. 03 

 (ક) ડ યનેવમકલી ઇન્ડ્ુાંસડ ઈએમએફ સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Explain leakage factor for magnetic circuit. 03 

 (ડ) મેગ્નેટટક સકીટ મ ટે લીકેજ ફેરટર સમજાવો. ૦૩ 

 

************ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER-I EXAMINATION –Summer- 2019 

 

Subject Code:3300014 Date: 03-06-2019  

Subject Name: Basic Of Electrical & Electronics Engineering  

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 Current  and  E.M.F.  

 ૧. વવધતુપ્રવ હ અને ઇ.એમ.ફ. નીવ્ય ખ્ય  લખો.  

 2. Write the full name of (1) HRC (2) MCB (3) LED (4) LDR.  

 ૨. પુર  ન મ લખો. (૧) HCR (૨) MCB (૩) LED (૪)LDR.  

 3. Draw symbol of  TAIAC and Photo Diode.  

 ૩. TAIAC અને Photo Diode નો વસમ્બોલ દોરો.  

 4. Define: RMS value.  

 ૪. આર.એમ.એસ. કકાંમત ની વ્ય ખ્ય  લખો.  

 5. What is fringing in magnetic circuit?  

 ૫. ચુબકીય પરરપથ મ ટે રફવજજગ એટલ ેશુાં?  

 6. List losses of Polyphase Induction motor.  

 ૬. પોલીફેજ ઇજડકશન મોટરમ ાં થત  વ્યયો લખો.  

 7. Why transformer rating is in KVA?  

 ૭. ટ્ર જ્ફોમમર નુાં રેકટાંગ કે.વી.એ.મ ાં શ મ ટે હોય છે?  

 8. Give application of megger and clipon meter.  

 ૮. મેગર અને વલલપઓન મીટરનો ઉપયોગ જણ વો.  

 9. State the types of induction motors.  

 ૯. ઇજડકશન મોટરન  પ્રક ર જાણવો.  

 10. Explain synchronous speed for 3-phase induction motor.  

 ૧૦. ્પીડ સમજાવો થ્રી ફેજ ઇજડકશન મોટર મ ટે સીજરોનસ.  

    
Q.2 (a) Explain conductor, insulator and semiconductor with energy band diagram. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) એનર્જીબેજડ ડ યગ્ર મ ની મદદથી વ હક , અવ હક અને અધમવ હક સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Sate and explain Faraday’s law of electromagnetic Induction. 03 

 (અ) ઇલેકટ્રોમેગ્નેરટક ઇજડકશન મ ટે ફેર ડેનો વનયમ લખો.અને સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Sate comparison between magnetic circuit and electric circuit. 03 

 (બ) મેગ્નેટીક સર્કિટ અન ેઈલેર્્ટિક સર્કિટ ની સરખામણી કરો. ૦૩ 
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  OR  

 (b) Sate comparison between P type and N type semiconductor. 03 

 (બ) P ટાઈપ અન ેN ટાઈપ સેમીકંડ્ટર ની સરખામણી કરો. ૦૩ 

 (c) Compare the dynamically induced emf with statically induced emf. 04 

 (ક) સ્ટેર્ટકલી ઇન્ડયુસડ emf તથા ડાયનેર્મકલ ઇન્ડયુસડ emf વચ્ચે સરખામણી કરો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Give advantages of A.C. system. 04 

 (ક) એ.સી સી્ટમન  ફ યદ  જ્ણ વો. ૦૪ 

 (d) Draw and explain V-I characteristic of P-N junction diode. 04 

 (ડ) P-N જાંકશન ડ યોડની V-I લ ક્ષવણલત  સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) How Alternating E.M.F. is generated? 04 

 (ડ) ઓલ્ટનેકટાંગ ઇ.એમ.એફ. કેવીરીતે ઉત્પન કરી શક ય? ૦૪ 

    
Q.3 (a) List various parts of DC generator and state their functions in generator. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ડીસી જનરેટર ન  ભ ગો ન  ન મ લખો. અને દરેક નુાં ક યમ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain energy meter with diagram. 03 

 (અ) એનર્જીમીટર આકૃવત સવહત સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain various losses of transformer. 03 

 (બ) ટ્ર જસફોમમરમ ાં થત  જુદ -જુદ  પ્રક રન  વ્યયો સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Sate comparison between squirrel cage I M and wound rotor I M. 03 

 (બ) ્લવીરેલકેજ ઇજડકશન મોટર અને વ ઉજડ રોટર ઈજડકશન મોટરની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

 (c) Explain construction and working of auto-transformers. 04 

 (ક) ઓટો ટ્ર જસફોમમર ની રચન  અને ક યમપધ્ધવત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Derive the equation for AC through pure capacitor. 04 

 (ક) શુધ્ધ કેપેસીટર મ ાંથી પસ ર થત  એ.સી પ્રવ હ નુાં સુત્ર ત રવો. ૦૪ 

 (d) Explain photo transistor. 04 

 (ડ) ફોટો ટ્ર જી્ટર સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain Hysterisis loop. 04 

 (ડ) વહ્ટેરેસીસ લુપ સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain construction and working of MCB. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) MCB ની રચન  અને ક યમપધ્ધવત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Give names of instrument used for measuring voltage and current and also show 

its connection. 
03 

 (અ) વોલ્ટેજ અને કરાંટ ન  મ પન મ ટે વપર ત  સ ધનો જણ વો.અને તેમન  જોડ ણ પરીપથ દોરી 

દશ મવો. 

૦૩ 

 (b) Explain leakage factor for magnetic circuit. 04 

 (બ) મેગ્નેરટક સર્કિટ મ ટે લીકેજ ફેલટર સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain construction and working of SCR. 04 
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 (બ) એસ.સી.આર ની રચન  અને ક યમ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) What is the need of earthing ? Explain plate earthing. 07 

 (ક) અર્થિંગ ની જરુરીય ત શુાં છે? પ્લેટ અર્થિંગ સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Derive the EMF equation of transformer. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ટ્ર જ્ફોમમર નુાં ઇ.એમ.એફ.સમીકરણ મેળવો. ૦૪ 

 (b) Explain D.O.L starter. 04 

 (બ) ડી.ઓ.એએલ. ્ટ ટમર સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Why single phase induction motor is not self starting? 03 

 (ક) સસાંગલ ફેઇજ ઇજડકશન મોટર શ  મ ટે ્વયાંસાંચ વલત નથી. ૦૩ 

 (d) Draw pin diagram of IC 555 and labeled its pin. 03 

 (ડ) IC 555 નો પીન ડ યગ્ર મ દોરી.દરેક પીન નુાં ન મ આપો. ૦૩ 

 

************ 
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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.______________ 
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma – SEMESTER - I • EXAMINATION – WINTER 2012 

Subject code: 3300014            Date: 02/01/2013       
Subject Name: Basics of Electrical and Electronics Engineering 
Time: 10:30 am – 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. English version is Authentic. 

   
Q.1 (a) Define following terms: 

(1) E.M.F.  (2) Potential Difference (3) Power (4) M.M.F.                 (5) 
Permeability  (6) Reluctance (7) Leakage Factor 

07 

 (b) Write comparison between electrical circuit and magnetic circuit. 07 
Q.2 (a) State and explain Faradays law of electromagnetic induction, also state types of 

induced emf. 
07 

 (b) Explain dynamically induced emf and state conditions for its production. 07 
  OR  
 (b) Define following terms: 

(1) Cycle  (2) Periodic time  (3) Amplitude  (4) R.M.S. value            (5) 
Average value (6) Frequency (7) Instantaneous value 

07 

Q.3 (a) Write short note on Megger. 07
 (b) Draw and explain method of connecting Voltmeter, Ammeter and Wattmeter 

in any electrical circuit. 
07 

  OR  
 (a) Explain N – type semiconductor. 07 
 (b) Draw symbol and write applications of following: 

(1) S.C.R. (2) L.D.R. (3) Transistor 
07 

Q.4 (a) Derive e.m.f. equation of transformer. 07
 (b) List out various application of transformer. 07
  OR  
 (a) What is necessity of Earthing? Also explain Pipe Earthing. 07
 (b) Write short note on M.C.B. (Miniature Circuit Breaker). 07

Q.5 (a) Describe the working principle of a D.C. generator, also list its parts. 07
 (b) Write comparison between squirrel cage and slip ring induction motor. 07
  OR  
 (a) Write short note on squirrel cage induction motor. 07
 (b) Describe conductor, semi conductor and insulator. 07

 
 

*************** 
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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–I & II • EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 3300014 Date: 21-12-2013 
Subject Name: Basic of Electrical and Electronics Engineering 
Time: 10:30 TO 01:00 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 and 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. 14 

 1. Define the terms (1) power and (2) energy 02 
 2. State the condition for production of emf . 02 
 3. Define the hysteresis Loop. 02
 4. Draw the symbolic presentation  of N-P-N and P-N-P transistors 02
 5. Write the full name of (1)MCB (2) ELCB (3) HRC (4) ICDP 02
 6. Draw the symbol of the Zener diode. Also, state its applications 02
 7. Explain the First and Second laws of Faraday’s electromagnetic induction 02 
 8. Explain the Fleming’s  Right Hand rule 02 
 9. Define transformation ratio of 1-ф transformer. 02 
 10. What is the full name of SCR. Draw the symbol of SCR. 02

Q.2 (a) State the factors affecting the resistance. 03
  OR 
 (a) A 10Ω resistance  and 0.2 H inductor  is connected in series is given a supply 

of 230V,50Hz , calculate its impedance, current, power factor, active power 
and reactive power. 

03 

 (b) State the application s of SCR. 03
  OR 
 (b) Define terms (1) current (2) cycle (3) power factor. 03
 (c) Compare squirrel cage and slip-ring induction motor. 04 
  OR  
 (c) Why transformer core is laminated? 04 
 (d) Explain basic principle of the transformer? 04
  OR 
 (d) Explain Necessity of starter. 04

Q.3 (a) What is the difference between N-type and P-type semiconductor  materials. 03
  OR  
 (a) Compare the dynamically induced emf with statically induced emf. 03 
 (b) Explain Field Control Method of D.C shunt motor. 03 
  OR 
 (b) Explain the back emf in the dc motor 03
 (c) How the alternating emf is generated? 04 
  OR  
 (c) Give the advantages of the AC system. 04
 (d) What do you mean by ideal transformer? 04
  OR 
 (d) Explain importance of Earthing. 04
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Q.4 (a) Explain the function of the capacitor used in single phase induction motor. 03
  OR 
 (a) Write full name of: (i) LDR (ii) LED (iii) LCD. 03
 (b) Explain Plate earthing. OR Pipe earthing. 04 
  OR  
 (b) Comparison between electric and magnetic circuits. 04
 (c) Comparison Between Core Type and Shell Type Transformer. 07

Q.5 (a) Explain D.O.L starter. 07
 (b) Explain construction and working of MCB. 07

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

જુરાતી 

. 1  દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 
 ૧. યા યા આપો (૧) પાવર (૨) એનજ  0૨ 
 ૨. EMF  ઉ પ  થવા માટની  શરતો લખો  0૨ 
 ૩. હ ટર સીસ પુ ની યા યા આપો 0૨ 
 ૪. N-P-N અને   P-N-P ા ઝ ટર  િન સં ા દોરો .  0૨ 
 ૫. રુા નામ લખો (૧) MCB(૨)  ELCB (૩) HRC (૪) ICDP 0૨ 
 ૬. ઝેનર ડાયોડ િન સં ા દોરો અને ઉપયોગો જણાવો .   0૨ 
 ૭. ફરડ ના ઇલેક ો મે ને ટક ઇ ડકશન ના પેહલો અને બજો  િનયમ સમ વો.  0૨ 
 ૮. ફલેિમગ નો જમણા હાથ નો િનયમ સમજવો.  0૨ 
 ૯. ૧-ф ા સફોરમૅર ના  ા સફોરમેશેન રિશયો િન યા યા આપો.  0૨ 
 ૧૦ SCR   ુ ુ ુ નામ જણાવો અને સં ા દોરો.  0૨ 

. ર અ રઝી ટ સ ને અસર કરતા પ રબળો જણાવો.  03 
  અથવા  

 અ 10Ω  ના િતરોધ અને 0.2H ના ઇ ડકટરને િસર ઝમા ંજોડ  તેને  230V,  50 

Hz ના સ લાય સાથે જોડવામા ંઆવે છે. ઇ પી સ, કરંટ,પાવરફ ટર , 

એ ટવ પાવર અને ર એ ટવ પાવરની ગણતર  કરો.   

03 

 બ SCR  ના ઉપયોગો જણવો.  03 
  અથવા  

 બ યા યા આપો (૧) કરંટ (૨) સાયકલ (૩) પાવર ફ ટર.  03 
 ક વીરલ કઇજ અને લીપર ગ કારની ઇ ડકશન મોટર ની સરખામણી કરો.   04 
  અથવા  

 ક ા સફોરમૅર કોઇલ ને લેિમનેટડ કરવા માટ  ુકારણ જણાવો.  04 
 ડ ા સફોમૅર નો િસ દાતં ણાવો.   04 
  અથવા  

 ડ ટાટર િન જ રયાત સમ વો.   04 

. 3 અ એન- કાર અને પી- કાર ના અધ વાહક  વ ચે નો તફાવત જણાવો. 03 
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  અથવા  

 અ ટટ લી ઇ ડ ુ ડ emf તથા ડાયનેિમ લી ઇ ડ ુ ડ emf વ ચેની સરખામણી 

કરો.  

03 

 બ ડ .સી. શ ટ મોટર ની ફ ડ કં ોલ મેથડ સમ વો. 03 
  અથવા  

 બ ડ .સી. મોટર નો બેક ઇ.એમ.ફ સમ વો.  03 
 ક ઓ ટરનેટ ગ emf કવી ર તે ઉ પ  થાય છે ? 04 
  અથવા  

 ક એ.સી. િસ મ  ના ફાયદા જણાવો.  04 
 ડ આદશ  ા સફોમર  તમે કોને કહશો ?   04 
  અથવા  

 ડ અથ ગ  ની જ ુ રયાત સમ વો.   04 

. 4 અ િસગલ ફઇઝ ઇ ડ શન મોટર મા કપિેસટર  ુકાય જણાવો.  03 
  અથવા  

 અ ુ  નામ લખો (૧) LDR (૨)LED (૩) LCD  03 
 બ લેટ અિથગ અથવા પાઇપ અિથગ સમ વો.   04 
  અથવા  

 બ ઇલે ક અને મેગને ટક સર કટની સરખામણી કરો.  04 
 ક કોર કાર અને શેલ કાર ના ા સફોમર ની સરખામણી કરો.  07 

. 5 અ ડ . ઓ. એલ. ટાટર સમ વો.   07 
 બ  MCB  ની રચના અને કાય સમ વો.   07 
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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–I • EXAMINATION – WINTER • 2014 

Subject Code: 3300014 Date: 22-12-2014 

Subject Name: Basic of Electrical and Electronics Engineering 

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. What is fringing in magnetic circuit?  

 2. Define E.M.F. and Potential difference.  

 3. Draw and labeled hysteresis loop for magnetic materials.   

 4. Define form factor and peak factor.  

 5. Give symbol and applications of Watt meter.  

 6. Draw symbols of PNP and NPN transistors.  

 7. State application of transformer.  

 8. State the need of HRC fuses.  

 9. List various types of DC Generators.  

 10. Explain synchronous speed for 3-phase induction motor.  

    
Q.2 (a) Define (i) cycle (ii) frequency (iii) time period and also state their units. 03 

  OR  

 (a) Explain factors affecting resistance. 03 

 (b) Define (i) reluctance (ii) permeability (iii) magnetic force. 03 

  OR  

 (b) Explain the term leakage flux and leakage factor regarding magnetic circuit. 03 

 (c) Explain mutually induced E.M.F. 04 

  OR  

 (c) Give advantages of A.C. system. 04 

 (d) How Alternating E.M.F. is generated? 04 

  OR  

 (d) State and explain Fleming’s Left Hand rule. 04 

    
Q.3 (a) Give names of instrument used for measuring voltage and current and also 

show its connection.  

03 

  OR  

 (a) What is energy meter? Show its connection. 03 

 (b) List application of Lux meter, megger and clip on meter. 03 

  OR  

 (b) State applications of SCR. 03 

 (c) Write short note on N type semiconductor. 04 

  OR  

 (c) Explain LCD. 04 

 (d) Explain construction and working of ELCB. 04 

  OR  

 (d) Why earthing is required? 04 

    
Q.4 (a) Explain construction and working of auto-transformers. 03 

  OR  
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 (a) Explain working principle of D.C. Generators. 03 

 (b) Why starter is required for D.C. Motors? 04 

  OR  

 (b) Explain construction of squirrel cage induction motor. 04 

 (c) Write a short note on UPS. 07 

    
Q.5 (a) Compare Electric Circuit with Magnetic Circuit. 04 

 (b) Prove that current flowing through pure resistor is in phase with applied 

voltage. 

04 

 (c) Draw and explain V-I characteristic of P-N junction diode. 03 

 (d) Draw DC generator and label its different parts. 03 
 

************ 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧  દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. ૧૪ 

 ૧. ચ ાંબકીય પરીપથ મ ટે ફ્રિંગિિ એટલે શ ાં?   

 ૨. ઈ.એમ.એફ. અને પોટેન્શશયલ ફ્િફરશશને વ્ય ખ્ય યયત કરો.  

 ૩. ચ ાંબફ્કય પદ થો મ ટે ફ્િસ્ટરીસીસ લ પ દોરી ન મ યનદેશન કરો.  

 ૪. ફોમમ ફેક્ટર અને પીક ફેક્ટરની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 ૫. વોટ મીટરની સાંજ્ઞ  દોરો અને ઉપયોિ જણ વો.  

 ૬. PNP અને NPN ટ્ ાંજજસ્ટર ની સાંજ્ઞ  દોરો.  

 ૭. ટ્ શસફોમમરની ઉપયોગિત  જણ વો.  

 ૮. HRC ફય ઝની જર ફ્રય ત જણ વો.  

 ૯. યવયવધ પ્રક રન  િી.સી. જનેરટરની ય દી આપો.  

 ૧૦ થ્રી ફેઝ ઈશકક્શન મોટર મ ટે સીશરોનસ સ્પીિ સમજાવો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ (i)આવતમન (i i)આવયૃત (i i i)આવતમક ળ ની વ્ય ખ્ય  આપી દરેકન  એકમ 

જણ વો. 
૦૩ 

  અથવ   

 અ અવરોધ ઉપર અસર કરત  પરીબળો સમજાવો. ૦૩ 

 બ (i)રીલક્નશસ (i i)પરમીય બીલીટી (i i i)ચ ાંબકીય બળ ની વ્ય ખ્ય  આપો. ૦૩ 

  અથવ   

 બ ચ ાંબકીય પરીપથ ન  સાંદર્મમ ાં લીકેજ ફ્લક્સ અને લીકેજ ફેક્ટર પદો 
સમજાવો. 

૦૩ 

 ક મ્ય ચ્ય અલી ઈંિય સ્િ ઈ.એમ.એફ. સમજાવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ક એ.સી. સીસ્ટમન ફ યદ  જણ વો. ૦૪ 

 િ ઓલ્ટરનેટીંિ ઈ.એમ.એફ. કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શક ય? ૦૪ 

  અથવ   

 િ ફ્લેયમિંિન  િ બ  િ થનો યનયમ જણ વો અને સમજાવો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ વોલ્ટેજ અને કરાંટન  મ પનમ ાં વપર ત  સ ધનો જણ વો અને તેમન  જોિ ણ 

પરીપથ દોરી દશ મવો. 
૦૩ 

  અથવ   

 અ એનજીમીટર એટલે શ ાં? તેન ાં જોિ ણ પરીપથ દોરી દશ મવો. ૦૩ 

 બ લક્સ મીટર, મેિર અને ક્લીપ ઓન મીટરન  ઉપયોિો ની ય દી આપો. ૦૩ 

  અથવ   

 બ SCR ન  ઉપયોિો જણ વો. ૦૩ 

 ક N પ્રક રન  સેમીકાંિક્ટર ઉપર ટ ાંકનોંધ લખો. ૦૪ 
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  અથવ   

 ક LCD સમજાવો. ૦૪ 

 િ ELCB ની રચન  અને ક યમપધ્ધયત સમજાવો. ૦૪ 

  અથવ   

 િ શ  મ ટે અયથિંિ જર રી છે?  ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ઓટોટ્ શસફોમમરની રચન  અને ક યમપધ્ધયત સમજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ િી.સી. જનેરટરનો ક યમયસધ્ધ ાંત સમજાવો. ૦૩ 

 બ સમજાવો કે િી.સી. મોટર મ ટે સ્ટ ટમર શ  મ ટે જર રી છે?  ૦૪ 

  અથવ   

 બ સ્કસ્ક્વરલ કેજ ઇશકક્શન મોટરની રચન  સમજાવો. ૦૪ 

 ક UPS ઉપર ટ ાંકનોંધ લખો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ યવદ્ય ત પફ્રપથની ચ ાંબકીય પફ્રપથ સ થે સરખ મણી કરો. ૦૪ 

 બ સ ગબત કરો કે શ ધ્ધ અવરોધવ ળ  પફ્રપથમ ાંથી વિતેો યવદ્ય તપ્રવ િ સપ્લ ય 
વોલ્ટેજન  ફેઝમ ાં િોય છે. 

૦૪ 

 ક P-N જ ાંક્શન િ યોિની V-I લ ક્ષગણકત  સમજાવો. ૦૩ 
 િ િી.સી. જનરેટર દોરી તેન  યવયવધ ર્ િો ન  ન મ દશ મવો. ૦૩ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I • EXAMINATION – WINTER- 2015 

 

Subject Code : 3300014 Date:06-06 -2016      

Subject Name : Basic of 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. દળભ ાંથી કોઇણ સ તન  જલ ફ આો. 14 

 1. Define E.M.F. and potential difference.  

 ૧. ઈ.એભ.એપ. અને ોટેંશળમર તપ લતની વ્મ ખ્મ  આો.  

 2. Define cycle and time period.  

 ૨. આલતતન અને આલતતક ની વ્મ ખ્મ  આો.  

 3. State the condition for production for E.M.F.   

 ૩. ઈ.એભ.એપ. ઉત્ન્ન થલ  ભ ટેની ળયતો જણ લો.  

 4. Write the full name of: (i) HRC (ii) MCB (iii) ELCB (iv) ICTP.  

 ૪. આખ  ન ભ રખો. (i) HRC (ii) MCB (iii) ELCB (iv) ICTP.  

 5. Show how energy meter is connected in electric circuit.  

 ૫. શલદ્યતુ રયથભ ાં એનજીભીટય ન ુજોડ ણ કેલી યીતે થ મ છે તે દળ તલો.  

 6. Give application of megger and clip on meter.  

 ૬. ભેગય અને ક્લર ન ભીટયનો ઉમોગ જણ લો.  

 7. Draw constructional diagram of autotransformer and labeled it.  

 ૭.  ટો ટ્ ાંસપોભતયની યચન  દળ તલતી આક્રુશત દોયી ન ભ શનદેળન કયો.  

 8. State the required instrument for the measurement of following quantities (i) 

current (ii) voltage (iii) light (iv) power 

 

 ૮. આેરીય શળ ન  ભ ન ભ ટે જરુયી સ ધન જણ લો.(i) શલદ્યતુ પ્રલ હ 
(ii)લોલ્ટેજ (iii) પ્રક ળ (iv) લય 

 

 9. Give applications of MCB and ELCB.  

 ૯. MCB અને ELCB ની ઉમોગીત  જણ લો.  

 10. State the types of induction motors.  

 ૧૦. ઈંડ્કલળન ભોટયન  પ્રક ય જણ લો.  

    
Q.2 (a) Explain leakage factor for magnetic circuit. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ચુાંફકીમ રયથ ભ ટે રીકેજ પેલટય સભજાલો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain construction of transformer. 03 

 (અ) ટ્ ાંસપોભતયની યચન  સભજાલો. ૦૩ 

 (b) Explain Fleming’s Right hand rule. 03 
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 (ફ) ફ્રેશભિંગનો જભણ  હ થ નો શનમભ સભજાલો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Define resistance, current and power. 03 

 (ફ) અલયોધ, શલદ્યતુપ્રલ હ અને  લય ની વ્મ ખ્મ  આો. ૦૩ 

 (c) Write a short note on HRC fuse. 04 

 (ક) HRC પયઝુ ઉય ટૂાંકનોંધ રખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain Hysteresis loop.  04 

 (ક) રહસ્ટરયશસસ લૂ સભજાલો. ૦૪ 

 (d) Explain R.M.S. value.  04 

 (ડ) આય.એભ.એસ. લેલ્ય ુસભજાલો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain Dynamically induced E.M.F. 04 

 (ડ) ડ મનેશભકરી ઈન્ડયસુ્ડ ઈ.એભ.એપ. સભજાલો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain power triangle for AC circuit. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) એ.સી. રયથ ભ ટે  લય ટ્ મ એન્ગર સભજાલો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Give advantages of AC system. 03 

 (અ) એ.સી. સીસ્ટભન  પ મદ  જણ લો. ૦૩ 

 (b) Define amplitude, phase and phase difference. 03 

 (ફ) એમ્રીટયડુ, પેઝ અને પેઝ તપ લતનીવ્મ ખ્મ  આો. ૦૩ 

  OR  

 (b) How alternating E.M.F. is generated? 03 

 (ફ)  લ્ટયનેટીંગ ઈ.એભ.એપ. કેલીયીતે ઉત્ન્ન થ મ છે? ૦૩ 

 (c) Prove that the active power consumption in pure inductive circuit is zero. 04 

 (ક) સ બફત કયો કે શધુ્ધ ઈન્ડલટીલ રયથભ ાંલય તો એલટીલ  લય શનુ્મ છે. ૦૪ 

  OR  

 (c) Describe working principle of induction motor. 04 

 (ક) ઈન્ડકળન ભોટયનો ક મત શસધ્ધ ાંત સભજાલો. ૦૪ 

 (d) Write a short note on multimeter. 04 

 (ડ) ભલ્ટીભીટય ઉય ટૂાંલનોંધ રખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain conductor, insulator and semiconductor with energy band diagram. 04 

 (ડ) એનજીફેન્ડ ડ મ ગ્ર ભની ભદદથી લ હક, અલ હક અને અધતલ હક સભજાલો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Give full names and applications of LED, LCD, LDR. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) LED, LCD, LDR ન  આખ  ન ભ આી ઉમોગ જણ લો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw pin diagram of IC 555 and labeled its pin. 03 

 (અ) IC 555નો ીન ડ મ ગ્ર ભ દોયી દયેક ીનનુાં ન ભ આો. ૦૩ 

 (b) Write a short note on M.C.B. 04 

 (ફ) M.C.B. ય ટૂાંકનોંધ રખો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain V-I characteristic of PN junction diode. 04 
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 (ફ) PN જ ાંકળન ડ મોડની V-I ર ક્ષબણકત  લણતલો. ૦૪ 

 (c) Explain various losses of transformer in detail. Also state the equation for 

efficiency. 

07 

 (ક) ટ્ ાંસપોભતયભ ાં થત  શલશલધ વ્મમ સભજાલો તથ  ક મતક્ષભત  ભ ટેનુાં સતૂ્ર જણ લો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) List various parts of DC Generator and explain any two with diagram. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) રડ.સી. જનયેટયન  શલશલધ બ ગન  ન ભ આી કોઇ ણ ફે આક્રુશત સ થે 
સભજાલો. 

૦૪ 

 (b) Explain P type semiconductor. 04 

 (ફ) P પ્રક યનો સેભીકન્ડલટય સભજાલો. ૦૪ 

 (c) Define Ohm’s law. Also state the limitations of ohm’s law. 03 

 (ક)  હભનો શનમભ જણ લો. તથ  તેની ભમ તદ  જણ લો. ૦૩ 

 (d) Explain need of earthing in electrical system. 03 

 (ડ) શલધતુ ધ્ધશત ભ ટે અથીંગન ુભહત્લ સભજાલો. ૦૩ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I • EXAMINATION – WINTER- 2016 

Subject Code: 3300014 Date: 05.01.2017      

Subject Name: BASICS OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING 

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.  What is fringing in magnetic circuit?   

 ૧. ચબુકીય પરીપથ મટે ફ્રિંન્જજગ એટલ ે શુાં?    

 2. Define E.M.F. and potential difference.  

 ૨. ઈ.એમ.એફ. અને પોટેશશયલ તફ વતની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 3. Show how energy meter is connected in electric circuit.    

 ૩. ઇલેફ્િક સરફ્કટ મ  એંનજ્રીમીટર ન ુજોડ ણ દશ ાઁવો.  

 4. State application of transformer.    

 ૪. ટ જસફોમૅરની ઉપયોગગત   જણ વો.  

 5. Write the full name of: (i) HRC (ii) MCB  

 ૫. આખ  ન મ લખો. (i) HRC (ii) MCB  

 6. Give application of megger and clip on meter.  

 ૬. મેગર અને ક્લીપ ઓન મીટરનો ઉપયોગ જણ વો.    

 7. State the required instrument for the measurement of following quantities (i) 

current (ii) voltage 
 

 ૭. આપેલ ર શશ ની મ પણી મ ટે જરુરી સ ધન જણ વો.(i) વીધતુ પ્રવ હ (ii)વોલ્ટેજ   

 8. State the types of induction motors.     

 ૮. ઈડકશન મોટર ન   પ્રક રો જણ વો.  

 9.                  Draw symbols of PNP and NPN transistors.  

 ૯. PNP અને NPN િ  જસીસ્ટર ન  શસમ્બોલ દોરો.  

 10. Define cycle and time period.    

 ૧૦. સ યકલ અને આવતતનક ળની વ્ય ખ્ય   આપો.  

    
Q.2 (a) Explain factors affecting resistance. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) અવરોધ ઉપર અસર કરત  પરીબળો સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain construction of transformer. 03 

 (અ) િ જસફોમતર ની રચન  સમજાવો.  ૦૩ 

 (b)          Explain mutually induced E.M.F. 03 

 (બ) મ્યચુ્યઅલી  ઈંજડયસુ ્ ઈ.એમ.એફ. સમજાવો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Give advantages of A.C. system. 03 

 (બ) એ.સી. સીસ્ટમન  ફ યદ   જણ વો. ૦૩ 

 (c) Explain Fleming’s Right hand rule. 04 

 (ક) ફલેશમગનો જમણ  હ થનો શનયમ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) How Alternating E.M.F. is generated? 04 

 (ક) ઓલ્ટરનેટીંગ ઈ.એમ.એફ. કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શક ય? ૦૪ 

 (d) Explain insulator, conductor and semiconductor.   04 

 (ડ) અવ હક, વ હક અને અધ્રવ હ્ક સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain Hysteresis loop.   04 

 (ડ) ફ્હસટેરેશસસ લપૂ સમજવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Give names of instrument used for measuring voltage and current and also 

show its connection.   

03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) વોલ્ટેજ અને કરાંટ ન  મ પન મ ટે વપર ત  સ ધનો જણ વો અને તેમન  જોડ ણ 

પરીપથ દોરી દશ વો. 
૦૩ 

  OR  

 (a) Define amplitude, phase and phase difference. 03 

 (અ) એમ્્લીટયડુ, ફેઝ અન ફેઝ તફ વત આપો. ૦૩ 

 (b) What is energy meter? Show its connection. 03 

 (બ) એનજીમીટર એટલ ેશ?ુ તેન   જોડ ણ પરીપથ દોરી દશ વો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain P-type semiconductor. 03 

 (બ) P- ટ ઇપ અધ્રવ હક સમજાવો.   ૦૩ 

 (c) Write short note on N type semiconductor. 04 

 (ક) N ટ ઇપ અધ્રવ હક ઉપર ટૂક નોંધ લખો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Write a short note on multimeter. 04 

 (ક) મલટી મીટર શવશે ટકૂ નોંધ લખો. ૦૪ 

 (d) Explain construction and working of ELCB. 04 

 (ડ) ELCB ની રચન  અને  ક ય્રપધ્ધશત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Derive the equation for AC through pure inductor. 04 

 (ડ) શદુધ  ઇ્્કટર મ થી પસ ર થત   એ.સી. પવ હ ન ુસમીકરણ ત રવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Derive the EMF equation of transformer. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) િ ાંસફોમતર ન  ઈ.એમ.એફ. સમીકરણ મેળવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain construction and working of auto-transformers 03 

 (અ) િ ાંસફોમતર ની રચન  અને ક યત સમજવો. ૦૩ 

 (b) Explain working principle of D.C. Generators. 04 

 (બ) ડી.સી. જનરેટરનો ક યત  શસધ્ધ ત સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Derive the equation for AC through pure capacitor. 04 
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 (બ) શધુ્ધ કેપેસીટર મ ાંથી પસ ર થત  એ.સી. પ્રવ હ ન ુસતુ્ર ત રવો. ૦૪ 

 (c) Write a short note on UPS. 07 

 (ક) ય.ુપી.એસ. શવશે ટુાંકનોધ લખો.   ૦૭ 

    
Q.5 (a) Draw and explain V-I characteristic of P-N junction diode. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) PN જકશન ડ યોડની V-I ચેરેકટફ્રસટીક  સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Define Ohm’s law. Also state the limitations of ohm’s law 04 

 (બ) ઓહમનો શનયમ જણ વો. તથ  તેની મય્ર દ   જણ વો. ૦૪ 

 (c) Explain construction and working of SCR. 03 

 (ક) એસ.સી.આર. ની રચન  અને ક યત સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Draw and explain working of LED. 03 

 (ડ) એલ.ઇ.ડી. દોરો અને તેન ુક યત સમજાવો. ૦૩ 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING SEMESTER I/II• EXAMINATION-WINTER 2017 

 

Subject Code:3300014 Date:10-01 - 2018      

Subject Name: Basic of Electrical & Electronics Engineering 

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. English version is authentic 

 

02:30 PM TO 05:00 PM 

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

 1. Define EMF and Energy.  

 ૧. ઇએમએફ અને એનજી ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 2. State function of voltmeter and wattmeter.  

 ૨. વોલ્ટમીટર અને વોટમીટરન ુક યય જણ વો.  

 3. State full form of SCR and LED.  

 ૩. SCR અને LED ન ુઆખુાં ન મ લખો.  

 4. Draw symbol of LDR and TRIAC.  

 ૪. LDR અને TRIAC નો સીમ્બોલ દોરો.  

 5. List types of transformer.  

 ૫. ટ્ર ન્સફોમયરમ ાં વવવવધ પ્રક ર લખો.  

 6. State full form of MCB and ELCB.  

 ૬. MCB અને ELCB ન ુઆખુાં ન મ લખો.  

 7. Sate function of yoke and pole in DC generator.  

 ૭. ડીસી જનરેટર મ ાં યોક અને પોલ ન ુક યય લખો.  

 8. List losses of  Polyphase Induction motor.  

 ૮. પોલીફેઝ ઇન્ડકશન મોટરમ ાં થત  વ્યયો લખો.  

 9. Define cycle and RMS value.  

 ૯. cycle અને RMS value ની વ્ય ખ્ય  લખો.  

 10. Write the name of main parts of energy meter.  

 ૧૦. એનજી મીટરન  મખુ્ય ભ ગન  ન મ લ ખો.  

    
Q.2 (a) State and explain Ohm’s law. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ઓહ્મ નો વનયમ લખો અને સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Sate and explain Faraday’s law of electromagnetic Induction. 03 

 (અ) ઈલેકટ્રોમેગનેટીક ઇન્ડકશન મ ટે ફેર ડેનો વનયમ લખો અને સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Sate comparison between P type and N type semiconductor. 03 

 (બ) P ટ ઈપ અને N ટ ઈ સેમીકાંડકટરની સરખ મણી કરો. ૦૩ 
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  OR  

 (b) Explain working principle of transformer. 03 

 (બ) ટ્ર ન્સફોમયર નો ક યય વસદ્ ાંત સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Define mutual inductance and derive equation of it. 04 

 (ક) મ્યચુ્યલુ ઇન્ડકટન્સ ની વ્ય ખ્ય  લખો. અને સમીકરણ મેળવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain three phase squirrel cage induction motor. 04 

 (ક) ત્રણ પ્રવસ્થ  સ્્વીરેલ કેજ ઇન્ડકશન મોટર સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain construction and working of SCR. 04 

 (ડ) SCR ની રચન  અને ક યય સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Sate comparison between magnetic circuit and electric circuit. 04 

 (ડ) મેગ્નેટટક સકીટ અને ઇલેક્ટ્્ટ્રક સકીટ ની સરખ મણી કરો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain leakage factor for magnetic circuit. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) મેગ્નેટટક સકીટ મ ટે લીકેજ ફે્ટર સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain working principle of Alternator. 03 

 (અ) ઓલ્ટરનેટનો ક યય વસદ્ ાંત સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Sate comparison between squirrel cage I M and wound rotor I M. 03 

 (બ) સ્્વીરેલ કેજ ઇન્ડકશન મોટર અને વ ઉન્ડ રોટોર ઇન્ડકશન મોટરની 
સરખ મણી કરો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Define permeability and explain relative permeability. 03 

 (બ) પરમીય બીલીટીની વ્ય ખ્ય  લખો અને રીલેટીવ પરમીય બીલીટી સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Write short note on UPS. 04 

 (ક) UPS પર ટ ાંક નોધ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Derive equation of AC through pure inductor. 04 

 (ક) શદુ્ ઇન્ડકટર મ ાંથી પસ ર થત  એ.સી. પ્રવ હ ન ુસતુ્ર મેળવો. ૦૪ 

 (d) Draw construction of DC generator and write function of each part. 04 

 (ડ) DC generator ની રચન  દોરો અને દરેક ભ ગ ન ુક યય લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Derive equation of AC  through pure resistor. 04 

 (ડ) શદુ્ રઝીસ્ટર મ ાંથી પસ ર થત  કરાંટ ન ુસતુ્ર મેળવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain function of semiconductor device and its application. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) સેમીકાંડકટર ટડવ ઈસનુાં ક યય અને ઉપયોગ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Sate function of Luxmeter, Multimeter and ammeter. 03 

 (અ) લક્ષમીટર, મલ્ટીમીટર અને એમીટર ન ુક યય લખો. ૦૩ 

 (b) Explain photo transistor. 04 

 (બ) photo transistor સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain self  inductance and derive equation of it. 04 
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 (બ) સેલ્ફ ઇન્ડકટન્સ સમજાવો અને તેનુાં સતુ્ર મેળવો. ૦૪ 

 (c) What is need of earthing and explain Pipe earthing. 07 

 (ક) અવથિંગ ની જરૂરીય ત લખો અને પ ઈપ અવથિંગ સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain hysteresis loop. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ટહસ્ટેરેસીસ લપુ સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain Clip on meter with neat diagram. 04 

 (બ) કલીપ ઓન મીટરની સ્વચ્છ આકૃતી દોરી સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Explain statically induced emf. 03 

 (ક) સ્ટેટીકલી ઇન્ડ્ુાંસડ ઈએમએફ સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Derive EMF equation of transformer. 03 

 (ડ) ટ્ર ન્સફોમયરન  ઇએમેફ ન ુસતુ્ર મેળવો. ૦૩ 
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Subject Code: 3300014 Date: 01-01-2019     

Subject Name: Basic Of Electrical & Electronics Engineering 
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 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. 14 

 1. Define : (i) M.M.F. (ii) Reluctance  

 2. Explain necessity of Earthing.  

 3. Write the full form (i) ELCB (ii) HRC (iii) MCB (iv) RCCB.  

 4. Define leakage flux. How it can be reduced?  

 5. Draw symbol of SCR and Photo Diode.  

 6. Define power and energy.  

 7. State types of Poly phase Induction motor.  

 8. Define Average value and R.M.S. value of an alternating current.  

 9. State function of voltmeter and ammeter.  

 10. The peak value of sinusoidal alternating voltage is 200V. Find out its RMS value and 

average value. 
 

    

Q.2 (a) State and explain Ohm’s law. 03 
  OR  

 (a) Explain the factors affecting resistance of conductor. 03 

 (b) State and explain Fleming’s right hand rule. 03 
  OR  

 (b) Explain permeability, absolute permeability and relative permeability. 03 

 (c) Find the cost of energy if 100W bulb operated 12 hourdailyand 60W fan operated 3 

hourdaily for 30days.Rate of energy is Rs.6/unit. 
04 

  OR  

 (c) A circuit takes a current of 3A at 230V, the current lagging by 30o behind thevoltage. 

Calculate the impendence, power factor, inductive reactance and active power of the 

circuit if the frequency is 50 Hz. 

04 

 (d) Explain Faraday’s law of electromagnetic induction. 04 
  OR  

 (d) What is dynamically induced EMF? Derive its equation. 04 
    

Q.3 (a) Give comparison between electric circuit and magnetic circuit. 03 
  OR  

 (a) Compare core type and shell type single phase transformer. 03 

 (b) State comparison between squirrel cage induction motor and wound rotor induction 

motor. 
03 

  OR  

 (b) Explain leakage flux and fringing. 03 

 (c) Explain the importance of the hysteresis loop. Also draw hysteresis loop for (i) Hard 

steel (ii) Cast steel (iii) Alloyed sheet steel. 
04 
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  OR  

 (c) What is ELCB? Explain its construction and working with circuit diagram. 04 

 (d) Explain Solar cell. 04 
  OR  

 (d) Explain Megger with neat diagram. 04 
    

Q.4 (a) State advantages of three phase system over single phase system. 03 
  OR  

 (a) Explain Rewirable fuse. 03 

 (b) Explain Direct On Line starter with suitable diagram. 04 
  OR  

 (b) Write short notes on Auto transformer. 04 

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

three phase star and three phase delta system. 
07 

    

Q.5 (a) Explain the pipe earthing. 04 

 (b) An alternating EMF is expressed by E = 230Sin (2π60t) V. Find out (i) Max value of 

EMF, (ii) Frequency, (iii) Time period & (iv) Angular frequency. 

04 

 (c) Derive EMF equation of transformer. 03 

 (d) Explain hysteresis loss and eddy current loss occurs in the transformer. 03 
 

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

ગુજરાતી 
 

પ્રશ્ન.૧ દસમાાંથી  કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. ૧૪ 

 ૧. વ્યાખ્યા આપો. (i) એમ.એમ. એફ.(ii) રરલક્ટન્સ  

 ૨. અર્થિગની જરૂરરયાત સમજાવો.  

 ૩. વવસ્તૃત સ્વરૂપ લખો. (i) ELCB (ii) HRC (iii) MCB (iv) RCCB.  

 ૪. વલકેજ ફ્લક્ષની વ્યાખ્યા આપો. તેને કેવી રીતે ઘટાડી શકાય?  

 ૫. SCR અને Photo Diode નો સીમ્બોલ દોરો.  

 ૬. પાવર અને એનર્જી ની વ્યાખ્યા આપો.  

 ૭. પોલીફેઝ ઇન્ડકશન મોટરના પ્રકાર લખો.  

 ૮. ઓલ્ટરનેટટાંગ કરાંટ માટે એવરેજ વલે્યુ અને આર.એમ.એસ.વલે્યુ ની વ્યાખ્યા આપો.  

 ૯. વોલ્ટમીટર અને  એમીટર નુ કાયિ જણાવો.  

 ૧૦. સાઇન્યુસોઇડલ ઓલ્ટરનેટટાંગ વોલ્ટજેનીટકાંમત ૨૦૦V છે. તેની એવરેજ વેલ્યુ અને 

આર.એમ.એસ.વેલ્યુ શોધો. 

 

    

પ્રશ્ન.ર (અ) ઓહ્મ નો વનયમ લખો અને સમજાવો. ૦૩ 

  અથવા  

 (અ) વાહકના અવરોધ પર અસર કરતા પરરબળો સમજાવો. ૦૩ 

 (બ) ફ્લેમમાંગનો જમણા હાથનો વનયમ લખી ને સમજાવો. ૦૩ 

  અથવા  

 (બ) પરમીયાબીલીટી, અબ્સોલ્યુટ પરમીયાબીલીટી અને રીલેટીવ પરમીયાબીલીટી સમજાવો. ૦૩ 

 (ક) ૧૦૦W નો બલ્બરોજના ૧૨ કલાક અને ૬૦W નો પાંખો રોજના ૩કલાક ૩૦ રદવસ સુધી ચાલે 

તો વપરાતીએનર્જી નો ખચિ શોધો. એનર્જી ચાજિ રુ ૬/યુવનટ છે. 

૦૪ 

  અથવા  

 (ક) એક સર્કિટ ૨૩૦ વોલ્ટેજ પર ૩ એવમ્પયર કરાંટ લે છે.આ કરાંટ વોલ્ટેજ થી ૩૦oરડગ્રી પાછળ છે. જો 

સર્કિટની રિક્વન્સી ૫૦ હર્ટઝિ હોય તો સર્કિટનો ઇવમ્પડન્સ, પાવર ફેકટર, એક્ટીવ પાવર અને 

ઇન્ડક્ટીવ રરએકટન્સ શોધો. 

૦૪ 

 (ડ) ફેરાડેના ઈલેક્રોમેગ્નેરટક ઇન્ડકશનના વનયમો સમજાવો. ૦૪ 
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  અથવા  

 (ડ) ડાયનેવમકલી ઇન્ડયુસ્ડ ઇ.એમ.એફ. શુ છે? તેનુ સમીકરણ તારવો. ૦૪ 
    

પ્રશ્ન. ૩ (અ) ઈલેવક્રક સર્કિટ અને મેગ્નેરટક સર્કિટની સરખામણી કરો. ૦૩ 

  અથવા  

 (અ) શેલ ટાઈપ અને કોર ટાઈપ મસાંગલ ફેઈઝ રાન્સફોમિરની તલુના કરો. ૦૩ 

 (બ) વસ્ક્વરલ કેજ ઇન્ડકશન મોટર અને વાઉન્ડ રોટોર ઇન્ડકશન મોટરની સરખામણી કરો. ૦૩ 

  અથવા  

 (બ) લીકેજ ફ્લક્સ અને િીંમજાંગ સમજાવો. ૦૩ 

 (ક) વહસ્ટેરીસીસ લૂપની અગત્યતા સમજાવો તથા (i) હાડિ સ્ટીલ (ii) કાસ્ટ સ્ટીલ  (iii) એલોય શીટ 

સ્ટીલ માટેના વહસ્ટેરીસીસ લૂપદોરો. 

૦૪ 

  અથવા  

 (ક) ELCB એટલે શુાં? સર્કિટ ડાયાગ્રામની મદદથી તેની રચના અને કાયિ સમજાવો. ૦૪ 

 (ડ) સોલાર સેલ સમજાવો. ૦૪ 

  અથવા  

 (ડ) મેગર ની સ્વચ્છ આકૃવત દોરી સમજાવો. ૦૪ 
    

પ્રશ્ન. ૪  (અ) થ્રી ફેઈઝ વસસ્ટમના વસન્ગલ ફેઈઝ વસસ્ટમની સાપકે્ષે ફાયદા જણાવો. ૦૩ 

  અથવા  

 (અ) રરવાયરેબલ ફયુઝ સમજાવો. ૦૩ 

 (બ) યોગ્ય ડાયાગ્રામની મદદથી ડાયરેકટ ઓનલાઇન સ્ટાટિર સમજાવો. ૦૪ 

  અથવા  

 (બ) ઓટોરાન્સફોમિર વવશે ટુાંકનોંધ લખો. ૦૪ 

 (ક) થ્રી ફેઈઝ સ્ટાર અને થ્રી ફેઈઝ ડેલ્ટા વસસ્ટમ માટે વોલ્ટેજ અને પ્રવાહની લાઇન ટકાંમત અને ફેઈઝ 

ટકાંમત વચ્ચેનો સબાંધ તારવો. 

૦૭ 

    

પ્રશ્ન. ૫ (અ) પાઈપ અથથિઁગ વવશે ટુાંકનોંધ લખો. ૦૪ 

 (બ) એક ઓલ્ટરનેટટાંગ ઈ.એમ.ફ. ન ેE = 230Sin (2π60t) V થી દશાિવવામાાંઆવે છે તો (i)EMF ની 

મહત્તમ ટકાંમત, (ii)રિક્વન્સી, (iii)ટાઈમ વપરીયડ&(iv) એંગ્યુલર રિક્વન્સી શોધો. 

૦૪ 

 (ક) રાન્સફોમિરનુઈ.એમ.એફ. નુ સુત્ર તારવો. ૦૩ 

 (ડ) રાન્સફોમિરમાાં થતા વહસ્ટેરેસીસ અને એડીકરાંટ લોસીસ સમજાવો. ૦૩ 
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 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  Fill in the blanks (Attempt All ) 5 

  ખાલી જગ્યા પૂરો.  

 1 The rating of transformer may be expressed in ____________.  

 ૧ ટ્રાન્સફોર્મરના રેંટીગ ને _____ ર્ાાં દર્ામવવાર્ાાં આવે છે.   

 2 Siemens or Mho (℧) is the unit of ____________?  

 ૨ ______ નો યુનનટ મ્હો અથવા નસરે્ન્સ છે.  

 
3 

_____ Quantity of charge must be delivered by a battery with a Potential 

Difference of 110 V to do 660J of Work? 

 

 
૩ 

660 જૂલ કાયમ કરવા ર્ાટે જો પોટેંનર્યલ ડિફરન્સ 110 વોલ્ટ હોય તો ___ ચાજમ  બેટરી વિે 

આપવો જોઇએ. 

 

 4 The transformer works on ______principle.  

 ૪ ટ્રાન્સફોર્મર ____ ના નસધ્ાાંત પર કાયમ કરે છે.  

 5 In ohm’s law _____must be constant.  

 ૫ ઓહ્મના નનયર્ર્ાાં _____ અચળ હોવુાં જોઇએ.   

Q-2  Answer the following questions. (Any 6 ) 12 

  નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.(કોઇ પણ છ)  

 1 State the factors affecting the resistance.  

 ૧ અવરો્ને અસર કરતા પડરબળો જણાવો.  

 2 State the limitations of Ohm’s Law.  

 ૨ ઓહ્મના નનયર્ની ર્યામદા જણાવો.  

 3 Give the definition of  Potential Difference & Power  

 ૩ પોટેનન્ર્યલ ડિફરન્સ અને પાવરની વ્યાખ્યા આપો.  

 4 Give the definition of  Form factor & Frequency  

 ૪ ફોર્મ ફેકટર અને આવ્રુનત ની વ્યાખ્યા આપો.  

 5 State the advantages of AC system over DC system.  

 ૫ એસી પનધધતના િીસી પનધધત ઉપર ફાયદાજણાવો.  

 6 Explain V-I characteristic of P-N junction diode.  

 ૬ P-N જાંકર્ન િાયોિની V-I કેરેકટડરનટટક સર્જાવો.  



 7 State application of SCR.  

 ૭ SCR ની ઉપયોગીતા જણાવો.  

 8 State the types of DC generator.  

 ૮ િીસી જનરેટરના પ્રકાર જણાવો.  

 9 Write the function of commutator & Brush in DC generator.  

 ૯ િીસી જનરેટરર્ાાં કોમ્યુટેટર અને બ્રર્નાાં કાયો લખો.   

Q-3  Answer the following questions. (Any 4) 12 

  નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.(કોઇ પણ ચાર)  

 1 Give the difference between MCB & ELCB.  

 ૧ MCB અને ELCB વચ્ચેનો તફાવત આપો.  

 2 Explain classification of magnetic material.  

 ૨ ચુાંબકીય પદાથોનુાં વગીકરણ સર્જાવો.  

 
3 

Give the definition of following (1) Permeability (2) Reluctivity (3) 

Conductance 

 

 ૩ નીચેનાની વ્યાખ્યા આપો.(૧)પરર્ીયાનબનલટી (૨)રીલક્ટીનવટી (3)કન્િક્ટન્સ  

 4 Explain power triangle in detail.  

 ૪ પાવર ટ્રાયએંગલ નવગતવાર સર્જાવો.  

 5 Derive the EMF equation of DC generator.  

 ૫ િીસી જનરેટરનુાં ઇ એર્ એફ સૂત્ર તારવો.   

 6 Explain working of 3 phase induction motor.  

 ૬ થ્રી ફેઝ ઇન્િકર્ન ર્ોટરની કાયમ પનધધત સર્જાવો.  

 7 State the advantages & disadvantages of Auto transformer.  

 ૭ ઓટો ટ્રાન્સફોર્મરના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ જણાવો.  

Q-4  Answer the following questions. (Any 3) 12 

  નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.(કોઇ પણ ત્રણ)  

 1 State the comparison between Electric circuit and Magnetic circuit.  

 ૧ ઇલેકટ્રીક સરકીટ અને રે્ગ્નેટીક સરકીટ વચ્ચેની સરખાર્ણી જણાવો.  

 2 Explain the factors affecting co-efficient of self-inductance.  

 ૨ સેલ્ફ ઇન્િકટન્સના ગુણાાંક પર અસર કરતાાં પડરબળો સર્જાવો.   

 3 Explain photo diode in detail.  

 ૩ ફોટો િાયોિ નવગતવાર સર્જાવો.   

 4 Explain block diagram of UPS.  

 ૪ UPS નો બ્લોક િાયાગ્રાર્ સર્જાવો.   

 5 Give the comparison between two types of Alternator.  

 ૫ ઓલ્ટરનેટરના બે પ્રકારો વચ્ચે સરખાર્ણી કરો.   

Q-5  Answer the following questions. (Any 3) 15 

  નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.(કોઇ પણ ત્રણ)  

 
1 

Give the comparison between Core type and Shell type transformer.(five 

points) 

 

 ૧ કોર પ્રકાર અને ર્ેલ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર વચ્ચે સરખાર્ણી કરો.(પાાંચ રુ્દ્દા)  

 2 State the types of Earthing and Explain anyone of them.  

 ૨ અર્થમગના પ્રકારો જણાવો અને તેર્ાાંથી કોઇ એક સર્જાવો.   

 3 What is Megger? Explain in detail.  

 ૩ રે્ગર ર્ુાં છે? સનવટતાર સર્જાવો.   

 4 How the alternating EMF is generated?  



 ૪ ઓલ્ટરનેંટીગ ઇ એર્ એફ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે?  

 5 Derive the emf equation of transformer.  

 ૫ ટ્રાન્સફોર્મરનુાં ઇ એર્ એફ સૂત્ર તારવો.  

Q-6  Answer the following questions. (Any 2) 14 

   નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.(કોઇ પણ બે)  

 
1 

Explain comparison between conductors, insulators and semiconductors using 

their Energy bands. 

 

 ૧ વાહકો, અવાહકો અને અ્મવાહકો વચ્ચે તેર્ના એનર્જીબેન્િ આ્ાર ેસરખાર્ણી સર્જાવો.  

 2 Explain block diagram of multi Meter.  

 ૨ ર્લ્ટીર્ીટરનો બ્લોક િાયાગ્રાર્ સર્જાવો.  

 3 Explain Pin diagram of 555 timer IC.  

 ૩ ૫૫૫ ટાઇર્ર આઇસી નો પીન િાયાગ્રાર્ સર્જાવો.   

 4 Explain types of Fuse.  

 ૪ ફયુઝના પ્રકારો સર્જાવો.  

---------------------------------------------------------------- 
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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. 14 

 1.  Define: (1) current and (2) frequency.  

 2. Write the full name of (1) SCR (2) MCB (3) LED (4) LDR.  

 3. State the applications of photo diode.   

 4. List various losses in transformer.  

 5. Draw the symbol of (1) Zener Diode and (2) Transistor.  

 6. Define: RMS value.  

 7. State faraday’s law of electromagnetic induction.  

 8. Give the units of (1) emf (2) Time period (3) Energy (4) Power.  

 9. State limitations of ohm’s law.  

 10. State the types of D.C generator.  

    
Q.2 (a) Explain Hysterisis loop. 03 

  OR  

 (a) Define : (i) Potential Difference (ii)  MMF (iii) Flux density 03 

 (b) An alternating emf is represented by e = 220 sin 316t. Calculate : 

(i) Time period.  (ii) Frequency. (iii) Maximum voltage. 
03 

  OR  

 (b) Compare electric circuit and magnetic circuit. 03 

 (c) An alternating voltage of 200v at 50Hz is applied to a resistance of 40 ohms. 

Write the equation of voltage and current and find power loss.  

04 

  OR  

 (c) A capacitor of 25microfarad capacitance is connected to 200v, 50 Hz A.C 

supply. Write the equation of current flowing through it and find the RMS 

value of this current. 

04 

 (d) Derive the equation for AC through pure inductor. 04 

  OR  

 (d) Derive the equation for AC through pure capacitor. 04 

    
Q.3 (a) Draw method of connecting Voltmeter, Ammeter and Wattmeter in any electrical 

circuit. 
03 

  OR  

 (a) Explain insulator, conductor and semiconductor.  03 

 (b) Draw and explain the use of multimeter. 03 

  OR  

 (b) Explain clip-on meter with diagram. 03 
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 (c) Explain energy meter with diagram. 04 

  OR  

 (c) Explain P-type semiconductor. 04 

 (d)     Explain 3 phase Squirrel cage induction motor.  04 

  OR  

 (d) Draw and explain working of LED. 04 

    
Q.4 (a) Explain construction and working of transformer. 03 

  OR  

 (a) Name the two types of 3-phase induction motors. Compare both the types. 03 

 (b)     Derive the EMF equation of transformer. 04 

  OR  

 (b) Explain working principle of 3 phase induction motor. 04 

 (c) What is the need of earthing ? Explain plate earthing. 07 

    
Q.5 (a) Explain construction and working of SCR. 04 

 (b) Explain Auto transformer. 04 

 (c) List various parts of DC generator and state their functions in generator. 03 

 (d) Write short note on UPS. 03 
 

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

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧  દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. ૧૪ 

 ૧. વ્ય ખ્ય  આપો: (૧)વવધ્યતુ પ્રવ હ (૨) આવ્રવુિ  

 ૨. પરુુ ન મ લખો: (૧)SCR  (૨)MCB  (૩) LED  (૪) LDR.  

 ૩. ફોટો ડ યોડ ન  ઉપયોગો જણ વો.  

 ૪. ટ્ર ન્સફોમમર ન  વવવવધ વ્યયો લખો.  

 ૫. (૧)ઝિનર ડ યોડ અને (૨)ટ્ર ન્ન્સસ્ટર ન  વસમ્બોલ  દોરો.  

 ૬. આર.એમ.એસ. કકિંમત ની વ્ય ખ્ય  લખો.  

 ૭. ફેરેડે ન  વીજચુાંબકીય પે્રરણન  વનયમો જણ વો.  

 ૮. એકમ આપો. (૧) ઈ.એમ.એફ.  (૨)ટ ઈમ વપકરયડ  (૩) એનજી (૪) પ વર.  

 ૯. ઓહ્મ ન  વનયમ ની મય મદ  જણ વો.  

 ૧૦ ડી.સી. જનરેટર ન  પ્રક ર જણ વો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ કહસ્ટરેસીસ લપુ સમજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ વ્ય ખ્ય  આપો: (૧) પોટેન્ન્શયલ કડફરન્શ  (૨)એમ.એમ.એફ.  (૩) ફ્લક્ષ ્ડેન્ન્સકટ ૦૩ 

 બ ઓલ્ટરનેકટિંગ ઇ.એમ.એફ ને e = 220 sin 316t થી દશ મવેલ છે. તો (૧) ટ ઈમ 
વપકરયડ,  (૨) આવ્રવુિ, (૩)મહિમ કકિંમત ની ગણતરી કરો.   

૦૩ 

  અથવ   

 બ વવધ્યતુ પકરપથ અને ચુાંબકીય પકરપથ ની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

 ક ૪૦ ઓહ્મ ન  અવરોધ મ ાં ૨૦૦ વોલ્ટ, ૫૦ હટમિ નો ઓલ્ટરનેકટિંગ વોલ્ટેજ 
દ ખલ કરેલ છે. તો વોલ્ટેજ અને કરાંટ નુાં સતુ્ર લખો અને પ વર વ્યય શોધો. 

૦૪ 
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  અથવ   

 ક ૨૦૦ વોલ્ટ, ૫૦ હટમિ ન  એ.સી. પ્રવ હ ની સ થે ૨૫ મ ઇક્રો ફેર ડ ન ુ
કેપેવસટર જોડેલ છે. તો તેમ ાંથી પસ ર થત  પ્રવ હ નુાં સતુ્ર લખો અને આ 
પ્રવ હ ની આર.એમ.એસ. કકિંમત શોધો. 

૦૪ 

 ડ શદુ્ધ ઇન્ડક્ટર મ ાંથી પસ ર થત  એ.સી. પ્રવ હ નુાં સતુ્ર ત રવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ડ શદુ્ધ કેપેસીટર મ ાંથી પસ ર થત  એ.સી. પ્રવ હ નુાં સતુ્ર ત રવો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ કોઇપણ વવધ્યતુ પકરપથ મ ાં વોલ્ટમીટર, એમીટર અને વોટમીટર જોડ ણની 

રીત દોરો. 
૦૩ 

  અથવ   

 અ અવ હક, વ હક અને અધમવ હક સમજાવો. ૦૩ 

 બ મલ્ટીમીટર દોરો અને સમજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 બ ક્ક્લપઓન મીટર આક્રુવત સકહત સમજાવો. ૦૩ 

 ક એનજી મીટર આક્રુવત સકહત સમજાવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ક પી- પ્રક રન  અધમવ હક સમજાવો.  
 

૦૪ 

 ડ ૩-ફેિ ક્સ્ક્વરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર સમજાવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ડ એલ.ઇ.ડી. નુાં ક યમ દોરો અને સમજાવો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ટ્ર ન્સફોમમરની રચન  અને ક યમ સમજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ ૩˗ફેિ ઈન્ડક્શન મોટરન  બે પ્રક રન  ન મ લખો.બને્ન પ્રક રની સરખ મણી 
કરો. 

૦૩ 

 બ ટ્ર ન્સફોમમરનુાં ઈ.એમ.એફ. સમીકરણ મેળવો. ૦૪ 

  અથવ   

 બ ૩˗ફેિ ઈન્ડક્શન મોટરનો ક યમવસધ્ધ ાંત સમજાવો. ૦૪ 

 ક અવથિંગની જરુકરય ત શુાં છે? પ્લેટ અવથિંગ સમજાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ એસ.સી.આર. ની રચન  અને ક યમ સમજાવો. ૦૪ 

 બ ઓટો ટ્ર ન્સફોમમર સમજાવો.  ૦૪ 

 ક ડી.સી. જનરેટરન  ભ ગોન  ન મ લખો અને દરેકનુાં ક યમ જણ વો. ૦૩ 
 ડ ય.ુપી.એસ. વવશે ટ ાંકી નોંધ લખો.  ૦૩ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma – SEMESTER – II • EXAMINATION – SUMMER 2013 

 
Subject Code: 3300014                                                               Date: 30/05 /2013      
Subject Name: Basics of Electrical & Electronics Engineering 
Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Each question carry equal marks (14 marks) 

Q.1  (a)    State and explain types of statically induced emf. 07

  (b)  Define following terms: 

(1) Current  (2)  E.M.F.  (3)  Energy  (4)  M.M.F.  (5)  Permeability    (6)  Reluctance  
(7) Hysterisis loop 

 

07

Q.2  (a)  Explain P – type semiconductor. 07 

   (b)  Write short note on Multimeter.

 
07 

Q.3  (a)  Write comparison between electrical circuit and magnetic circuit. 07 

  (b)  Draw symbol and write applications of following:

(1) Diode (2) L.E.D. (3) PNP & NPN Transistor 
 

07 

Q.4  (a)  Define following terms: 

(1) Cycle  (2) Periodic time  (3) Maximum Value  (4) R.M.S. value    (5) Average value (6) 

Frequency (7) Instantaneous value 

07 

  (b)  Prove  that  power  consumption  in  purely  inductive  circuit  is  zero  with  necessary 

diagrams. 

 

07 

Q.5  (a)  List the types of induction motor and explain any one. 07 

  (b)  Describe construction and working principle of transformer with necessary diagrams.

 
07 

Q.6  (a)  Write short note on UPS.  07 

  (b)  Write short note on Energymeter.

 
07 

Q.7  (a)  Explain various losses of transformer. 07 

  (b)  Draw simple diagram of D.C. generator and mark all  its parts, also explain  its working 

principle. 
07 

 

************ 
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જુરાતી 

. ૧  sVf :8[8LS,L .g0I]:0 .PV[DPV[OPGF 5|SFZ ,BM VG[ ;DHFJMP _*

  sAf  GLR[GF 5NM ;DHFJMP 
(!)SZ\8 (Z) .PV[DPV[OP (#) V[GÒ"" ($) V[DPV[DPV[OP(5) 5ZDLIFAL,L8L (&)  ZL,S8g; (*) lC:8[ZL;L; ,]5 

_* 

. ૨  sVf P  5|SFZGF VW"JFCS ;DHFJMP  _* 

  sAf   D<8LDL8Z lJX[ 8\]S GM\W ,BMP  _* 

. ૩  sVf JLH 5lZ5Y VG[ R]\ASLI 5lZ5Y JrR[ ;ZBFD6L SZMP  _* 

  sAf  GLR[GF 5NMGL ;\7F  NMZM VG[ T[GF p5IMUM ,BMP 
(!) 0FIF[0  (Z) V[,P.P0LP  (#) PNP VG[ NPN 8=FghL:8Z 

_* 

. ૪ 
sVf 

GLR[GF 5NM ;DHFJMP 
(!) VFJT"G  (Z) VFJT"SF/  (#) DCTD lS\DT  ($) VFZPV[DPV[;P lS\DT  (5) ;Z[ZFX lS\DT  (&)  VFJ 'lT        
(*) TFt1Fl6S lS\DT   

_* 

  sAf  H~ZL VFS'lTVF[GL DNNYL ;FlAT SZF[ S[ X]â .g0S8LJ 5ZL5YDF\ 5FJZ J5ZFX X}gI K[P  _* 

. ૫  sVf .g0SXG DM8ZGF 5|SFZ ,BL UD[ T[ V[SG] J6"G SZMP  _* 

  sAf  8=Fg;OMD"ZGL ZRGF ,BM VG[ T[GM SFI"l;wWF\T H~ZL VFS'lTVM ;FY[ ;DHFJMP  _* 

. ૬  sVf UPS lJX[ 8\]S GM\W ,BMP  _* 

  sAf  V[GÒ" DL8Z lJX[ 8\]S GM\W ,BMP _* 

. ૭  sVf 8=Fg;OMD"ZGF lJlJW jIIMG]\] J6"G SZMP  _* 

  sAf  0LP;LP HGZ[8ZGL VFS 'lT  NMZL T[GF EFUMGF GFD ,BM VG[ T[GM SFI"l;wWF\T ;DHFJMP  _* 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER – 1st / 2nd • EXAMINATION – SUMMER 2013 

 
Subject Code: 3300014 Date:   19-06-2013      
Subject Name: Basics of Electrical & Electronics 
Time: 10:30 am – 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. 14

 1. State & explain right hand rule to find out direction of magnetic field in a 
current carrying conductor. 

 

 2. Draw connection diagram for measurement of current and voltage.  
 3. Write applications of P-N junction diode. 
 4. Define transformation ratio of 1-ф transformer.  
 5. Why transformer rating is in KVA? 
 6. Draw the electric & magnetic circuit indicating the name of all components.  
 7. Draw symbolic presentation of N-P-N and P-N-P transistors.  
 8. Write the full name of: (i) HRC (ii) MCB (iii) ELCB (iv) ICDP.  
 9. Explain Fleming’s Left Hand rule. 
 10. The current of 3 A passed through 200 turns coil wound over an iron ring. 

Find out MMF produced by iron ring.  
 

 

Q.2 (a) Explain dynamically induced emf. 03 
  OR  
 (a) A 100m long conducting wire has cross section area 0.04 mm2 .  If resistivity 

of material is 25 µΩ-cm. Find out resistance of wire. 
 

03 

 (b) Compare squirrel cage and slip-ring induction motor. 03 
   

OR 
 

 (b) An alternating emf is represented by e = 200 sin 314t. Calculate : 
(i) Maximum voltage   (ii) Frequency     (iii) Time period. 
 

03 

 (c) Define any four: (i) Current (ii) EMF(iii) MMF (iv) Flux density(v) 
Resistance   

04 

   
OR 

 

 (c) State & explain Ohm’s law with its limitations. 04 
 (d) Compare electric & magnetic circuit. 04 
   

OR 
 

 (d) State & explain Faraday’s laws of Electromagnetic Induction and list out 
different types of induced emf. 
 

04 
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Q.3 (a) Explain various losses in 1- ф Transformer.  03
  OR 
 (a) List out applications of Auto transformer. 03
 (b) Derive the following equation for alternating current. 

RMS value = 0. 707 × Maximum value. 
03 

  OR 
 (b) Explain P-type semiconductor. 03
 (c) Derive emf equation of 1- ф transformer. 04
   

OR 
 

 (c) Explain construction & working of Phase wound induction motor. 04 
 (d) Define any four: (i) Cycle  (ii) Time period  (iii) Frequency  (iv) Form factor 

(v) Peak factor. 
04 

  OR 
 (d) Obtain current expression when pure inductor is connected with A.C. supply. 

 
04 

Q.4 (a) Draw general construction & symbol of (i) Diode (ii) SCR (iii) Photo-diode  
(iv) Photo-transistor  (v) LDR (vi) LED. 

03 

   
OR 

 

 (a) Explain importance of Earthing. 03 
 (b) Explain Plate earthing.    OR     Pipe earthing. 

 
04 

  OR 
 (b) Explain working principle of D.C. generator. 04
 (c) List any seven electrical measuring instruments and one application of each. 

 
07 

Q.5 (a) Explain construction and working of MCB. 04
 (b) List any four different parts of D.C. generator and one application of each 

part. 
04 

 (c) Explain Conductor, Semiconductor & Insulator with their energy band 
diagram.  

03 

 (d) Write full name of:  (i)  LDR  (ii)   LED  (iii)  LCD. 
 

03 

 
************ 
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જુરાતી 
 

. 1  દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 
 ૧. વાહક તારમા ં ુબંક ય ે ની  દશા શોધવા માટનો જમણા હાથનો િનયમ લખો 

અને સમ વો.    

 

 ૨. કરંટ અને વૉ ટજ માપવા  માટનો જોડાણ ચ  દોરો.   

 ૩. P-N જકંશન ડાયોડના ઉપયોગો લખો.  

 ૪. િસગલ ફઇઝ ા સફૉમર નો ા સફોમેશન રિશયો લખો.  

 ૫. ા સફૉમર ુ ં ર ટગ KVA મા ં શા માટ હોય છે?  

 ૬. િવ તુ અને ુબંક ય પ રપથ દોર  બધા જ ભાગના  નામ િનદશન કરો.   

 ૭. N-P-N અને P-N-P ા ઝ ટર ની  સં ા દોરો.  

 ૮. રુા નામ લખો . (૧)  HRC  (૨) MCB   (૩) ELCB  (૪)  ICDP .  

 ૯. લેિમગનો ડાબા હાથનો િનયમ લખો.  

 ૧૦ એક લોખડંની રગ પર ૨૦૦ ટા વાળ  કોઈલમા ં ૩ એ પયર કરંટ પસાર થાય 

છે. તો રગ મા ંઉ પ  થતો MMF શોધો.  
 

 

. ર અ ડાયનેમીકલી ઇ ડ ુ ડ ઇ.એમ.એફ. સમ વો. 03 
  અથવા  

 અ ૧૦૦ મીટર લાબંા વાહક તારના  આડછેદ ુ ં ે ફળ ૦.૦૪ મી.મી૨ છે. જો તેની 

રઝી ટવીટ   ૨૫ µΩ-સે.મી. હોય તો વાયરનો રઝી ટ સ શોધો. 
 

03 

 બ વીરલકઝ અને લપર ગ ડ શન મોટર ની સરખામણી કરો. 03 
  અથવા  

 બ ઓ ટન ટગ  ઇ.એમ.એફ. e =  200 sin 314t  છે. તો (૧) મહ મ વૉ ટજ  (૨)  

આ િૃત  (૩) આવતકાળ શોધો. 
 

03 

 ક કોઇ પણ ચાર યા યા લખો. (૧)  કરંટ   (૨)  ઇ.એમ.એફ.    (૩)  એ.એમ.એફ.  

(૪)  લ સ ઘનતા   (૫) અવરોધ . 

04 

  અથવા  

 ક ઓહમનો િનયમ લખી તેની મયાદાઓ સાથે સમ વો. 
 

04 

 ડ િવ તુ પ રપથ અને ુબંક ય પ રપથની સરખામણી  કરો. 
 

04 

  અથવા  

 ડ ફરાડનો િવ તુ ુબંક ય ેરણ નો  િનયમ લખો અને સમ વો. તથા િવિવધ 

કારના  ઇ ડ ુ ડ ઇ.એમ.એફ. લખો.  
 

04 
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. 3 અ િસગલ ફઇઝ ા સફૉમર ના િવિવધ યયો સમ વો. 
 

03 

  અથવા  

 અ ઓટો ા સફૉમર ના ઉપયોગ ની યાદ  બનાવો. 
 

03 

 બ નીચે આપેલા ઓ ટન ટગ કરંટ ના સમીકરણને સા બત કરો.                                 

RMS કમત  =  ૦.૭૦૭  ×  મહ મ કમત. 

03 

  અથવા  

 બ P- કારનો અધ વાહક સમ વો. 03 
 ક િસગલ ફઇઝ ા સફૉમરના ઇ.એમ.એફ.  ુ ૂ  તારવો. 

 
04 

  અથવા  

 ક ફઇઝ વાઉ ડ  ડ શન મોટર  ુબધંારણ અને કાય સમ વો. 
 

04 

 ડ કોઇ પણ ચાર યા યા લખો. (૧)  આવતન    (૨)  આવતકાળ    (૩)   આ િૃત 

(૪)  ફોમ ફકટર  (૫)પીક ફકટર. 

04 

  અથવા  

 ડ એસી સ લાય સાથે જોડલા  ુ  ઇ ડ ટર ુ ંકરંટ  ુ ૂ  મેળવો. 
 

04 

. 4 અ ડાયોડ , SCR , ફોટો ડાયોડ, ફોટો ા ઝ ટર , LDR, LED ુ ંજનરલ બધંારણ 

અને સં ા  દોરો.  

03 

  અથવા  

 અ અિથગ  ુ મહ વ સમ વો.  
 

03 

 બ લેટ અિથગ અથવા પાઇપ અિથગ સમ વો. 
 

04 

  અથવા  

 બ ડ  સી જનરટર ુ ંકાય િસ ાતં સમ વો. 
 

04 

 ક કોઈ પણ સાત િવ તુ માપન યં ોની ની યાદ   બનાવો અને દરક નો એક 

ઉપયોગ લખો. 
 

07 

. 5 અ MCB  ુબધંારણ અને કાય સમ વો. 04 
 બ ડ  સી જનરટર ના કોઇ ચાર ભાગો ની યાદ  બનાવી દરક ભાગ ના કાય લખો. 04 

          ક         વુાહક, અધ વાહક  અને અવાહક ને એન  બે ડ ડાયા ામ સાથે  સમ વો.    ૦૩  

          ડ        રુા નામ લખો ; (૧) LDR  (૨) LED   (૩)  LCD.                                              ૦૩ 
 

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


