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Seat No.: _____                                                      Enrolment No.______ 
   

GUJARAT  TECHNOLOGICAL  UNIVERSITY 
Diploma  Semester –II  Remedial Examination December - 2010 

Subject Code  : 320004 

Subject Name: Fundamentals  of  Electrical Engg. 
Date:15 /12 /2010                                     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 indicates full marks. 

4. English version is Authentic. 
 

Q.1 (a) Define the following terms ( Any SEVEN  ): 

(i) M.M.F.                 (ii)   Magnetic Force   (iii) Permeability   

(iv) Reluctance          (v)   Amplitude           (vi) R.M.S. Value    

(vii) Average Value  (viii) Form Factor        (ix) Frequency 

07 

 (b) (i) State and Explain Fleming’s Right Hand rule. 03 

  (ii) Derive the following equation for Alternating Current. 

      RMS value = 0.707  X  Maximum  Value 

04 

Q.2 (a) A resistor  of  20  Ω , inductor  of  0.2 H  and  capacitor  of  100 µF  are  

connected  in  series  across  220 V, 50 Hz  single  phase  A.C. supply. 

Calculate : Reactance, Impedance, Power Factor, Current, True Power, 

Reactive Power, Apparent Power. 

07 

 (b) Prove that Current leads  applied  voltage by  90 degree  for purely  

capacitive circuit when connected with a.c. voltage source. 

07 

  OR  

 (b) For three phase DELTA  connection derive  relationship between -   (i) line 

voltage & phase voltage and (ii) line current & phase current  

07 

Q.3 (a) Explain  working  of  Transformer and  Derive its  EMF  equation. 07 

 (b) State the name of  instrument  used  for  measurement  of  current, voltage, 

power and energy. Explain their methods  of  connection in  electrical  

circuit. 

07 

  OR  

Q.3 (a) State  the  advantages  and  disadvantages  of  the  auto  transformer  with  

respect  to  conventional  transformer. 

07 

 (b) Explain  CRO  and  state  its  applications. 07 

Q.4 (a) Describe  the  different  methods  of  speed  control  of  D.C.Shunt  Motor. 07 

 (b) Draw  neat  sketch  of  (i) DOL  and (ii)  STAR – DELTA  starter  with  

necessary  lable. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Draw  the  constructional  figure  of  D.C. Machine. Lable  each  parts. 07 

 (b) Why  the  single  phase  induction  motor  is  not  self  starting? Explain  

any  one  method  to make  it  self  starting. 

07 

Q.5 (a) Explain  the  construction  and  working  of  MCB  and  ELCB. 07 

 (b) (i) Explain  conductor, insulator and semiconductor  with  their  energy       

     band  diagram. 

03 

  (ii) Explain  the  construction  and  working  of  SCR. 04 

  OR  

Q.5 (a) Explain  the  causes  of  low  power  factor  and  state  advantages  of  

power  factor  improvement. 

07 

 (b) Draw  symbol, explain  working ( in short ) and  state  application  for –    

(i) Diode (ii) Transistor. 

07 
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5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!    (અ) નીચેના  પદોની યા�યા આપો . ( ગમે તે સાત ) 
(1) એમ.એમ.એફ   (2) મે�નેટ�ક ફોસ ઁ(3) પરમીયાબીલીટ�  (4) ર�લકટ$સ      
(5) એ&'(લટ)ડ  ુ  (6) આર.એમ.એસ. વે.)  ુ (7) એવરજ વે.)1  ુ(8)  ફોમ3 ફકટર   1
(9) 5�કવ$સી     

�� 

 (બ) (1) 6લેમ7ગનો  જમણા  હાથનો  િનયમ  લખો  અને સમ=વો. 
(2) ઓ.ટરનેટ7ગ કરંટ  માટ  નીચે@ ંAB 1 ૂુ મેળવો. 
     આર.એમ.એસ. વે.)  ુ = 0.707 X  મેGHસમમ વે.) ુ

03 

 

04 

5|`GvZ5|`GvZ5|`GvZ5|`GvZ    (અ) 20 Ω નો અવરોધ, 0.2 H નો Kડકટર અને 100 µF @ ંકપેસીટર Lેણીમા ં જોડલ ુ 1 1
છે. જોડાણને 220 V, 50 Hz નો સ7ગલ ફઝ 1  એ.સી. સ(લાય આપવામા ં આવે  
છે. ગણBી  કરો – ર�એકટ$સ, ઈ'પીડ$સ, પાવર  ફ1Hટર, કરંટ, P પાવર, 
ર�એHટ�વ  પાવર, એપર$ટ પાવર. 

07 

 (બ) સાQબત  કરો  ક જયાર RSધ કપેસીટ�વ સરક�ટને એ1 1 1ુ .સી.વો.ટજ સોસઁ1  સાથે 
જોડવામા ંઆવે છે Tયાર કરંટ એ(લાઇડ વો.ટજ  કરતા ં1 1 90 ડ�Vી લીડ7ગ હોય છે.  

07 

  અથવા  

 (બ) Bણ ફ1ઝ ડ.ટા કનેHસનમા ંનીચેનાં1  પદો વWચેનો સબંધં મેળવો.                  
(1) લાઇન વો.ટજ અને ફઝ1 1  વો.ટજ1   તથા (2) લાઇન કરંટ અને ફઝ1  કરંટ    

07 

5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv# (અ) Yા$સફોમ3રની  કાય3 પSધિત સમ=વો તથા તે@ ંઈુ .એમ.એફ. AB ૂ મેળવો. 07 

 (બ) કરંટ, વો.ટજ1 , પાવર, અને એનજZના માપન  માટના સાધન@ ં નામ  આપો1 ુ . 
ઉપરોHત  સાધનોને ઈલેક\Yકલ સ\ક]ટમા ંકઈ ર�તે જોડવામા ંઆવે છે તે સમ=વો. 

07 

  અથવા  

5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv# (અ) ઓટો Yા$સફોમ3રના ં ફાયદા  અને  ગેરફાયદા ક$વે$સનલ Yા$સફોમ3રની 
સાપે^મા ંલખો. 

07 

 (બ) સી.આર.ઓ. િવષે સમ=વો અને તેના ઉપયોગો લખો. 07 

5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$ (અ) ડ�.સી. શ$ટ  મોટરના aપીડ ક$Yોલની bદ� bદ� પSSતીઓ ુ ુ વણ3વો. 07 

 (બ)    (1) ડ�.ઓ.એલ. અને (2) aટાર – ડ.ટા aટાટ3ર નો જcર� લેબલ સાથેનો aવWછ 1 ુ
aકચ દોરો1 .     

07 

     અથવા  

5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$ (અ) ડ�.સી. મશીનની  ક$સYHશનલ આdિત દોરો.દરક  ભાગના ંનામ આપો1 . 07 

 (બ) સ7ગલ  ફઝ ઈ$ડકશન મોટર શા માટ સે.ફ aટાટfગ નથી1 1 ? તેને સે.ફ aટાટfગ  
બનાવવા  માટની  કોઇ એક પSSતી વણ3વો1 . 

07 

5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5 (અ) એમ.સી.બી.  અને  ઈ.એલ.સી.બી.@ ંક$સYુ Hશન  અને  કાય3 પSધિત સમ=વો. 07 

    (બ) (1) ક$ડકટર, ઈ$સ)લેટરુ , અને સેમીક$ડકટરને તેના એનજZ બે$ડ ડાયાVામની  
મદદથી સમ=વો. 

03 

  (2) એસ.સી.આર.@ ં ક$સYHશન  અને  ુ કાય3 પSધિત સમ=વો.   04 

  અથવા  

5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5 (અ) લો પાવર ફકટરના ં કારણો 1 સમ=વો અને પાવર ફકટર ઈ'hવમે$ટના ંફા1 ુ યદા લખો. 07 

 (બ) (1) ડાયોડ અને (2) Yા$ઝીaટર નો સી'બોલ  દોરો, તેની કાય3 પSધિત ( iંકમાંુ )  
સમ=વો  અને ઉપયોQગતા લખો.   

07 
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