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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 320004 Date: 02-07-2014        

Subject Name: Fundamentals of Electrical 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. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) Explain CRO with block diagram  07 

 (b) Prove that current is 90
0 

 leading then applied voltage in pure Capacitor 07 

    
Q.2 (a) Give the definition of following terms 

(1) EMF (2) Current  (3)  MMF  (4)  Time Period   (5) Peak factor            

(6)  Power Factor  (7)  RMS Value 

07 

 (b) Explain Working Principle of D. C. Generator  07 

  OR  

 (b) Describe EMF equation of transformer 07 

    
Q.3 (a) Compare Electric and Magnetic circuit 07 

 (b) 

(c) 

Write and explain Fleming’s left hand rule and   

Explain Mutually induced EMF 
03 

04 

  OR  

Q.3 (a) Explain forward biasing of P-N Junction Diode 07 

 (b) Give importance of Earthing and explain any one method  07 

    
Q.4 (a) 15 Ohm Resistance and 0.3 Henry inductance connected in series and supply 

230 V, 50 Hz. Find (1) Inductive Reactance (2) Impedance (3) Current (4) 

Power Factor (5) True Power (6) Reactive power  (7) Apparent power 

07 

 (b) Explain difference losses and efficiency of Transformer 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain R-L series circuit with wave form. 07 

 (b) Give the application of transformer and auto transformer 07 

    
Q.5 (a) Explain working principle of 3-Phase Induction Motor 07 

 (b) Explain necessity of ELCB and give difference between MCB and ELCB 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain star-delta starter with circuit diagram. 07 

 (b) Explain reasons of low power factor  07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ સી. આર  .ઓ .ોવબ્મ  મથમદમક ની કદદથી સકોલબ્.  ૦૭ 

 બ સમબફત મરબ્ મે શધુ્ધ મેેસીટર કમાં સમર થતબ્ મરાંટ આેવ એ .સી લબ્જટેજ મરતમ 
90

0 આગળ હબ્થ છે. 
૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ નીચેનમ દબ્ની   વ્થમખ્થમ આબ્  

1 ઇ. એક. એપ. 2 પ્રલમહ 3 એક. એક . એપ. 4 ટમઈક ીરીથ  5 ીમ પેમટર 
6 મલર પેક્ટર  7 આર. એક. એસ. મીકત  

૦૭ 

 બ  ી. સી  .જનરેટરનબ્ મમથમ  સધ્ધમાંત સકોલબ્.  ૦૭ 

  અથવા  

 બ ટ્રમન્સપબ્કમરનુાં ઇ. એક. એપ. સતૂ્ર કેળલબ્ ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ઇવેમટ્રીમ અને કેગ્નેટીમ રીથ ની સરખમકણી મરબ્. ૦૭ 

 બ 

ક 

પવેકીંગનમ  મફમ હમથનબ્  નથક વખબ્ અને સકોલબ્. 
મ્યચુ્થવી ઇન્ યસુ્  ઇ. એક. એપ. સકોલબ્  

૦3 

04 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ P-N જ ાંમશન  મથબ્  નમપબ્રલ મ ફમથસ વમક્ષમણીમતમ સકોલબ્. ૦૭ 

 બ અથીંગ ન ુકહત્લ વખબ્ અને મબ્ઇ ણ એમ અથીંગ ધ્ધતી સકોલબ્. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ 15 ઓહક નબ્ અલરબ્ધ ને 0.3 હને્રી નમ ઇં મટન્સ  સમથે શે્રણી કમાં જબ્ ી તેને 230 

લૉજટ , 50 હટમઝ નબ્ સપ્વમથ આલમકમાં આલે છે. તબ્ શબ્ધબ્ 1 ઇન્ મટીલ 
રીએમટન્સ 2 ઇંી ન્સ 3 પ્રલમહ 4 મલર પેમટર 5 ટ્ર મલર  6 રીએમટીલ 
મલર 7 એેરેન્ટ મલર  

૦૭ 

 બ ટ્રમન્સપબ્કમર નમ જુદમ જુદમ વ્થથબ્ અને મમથમક્ષકતમસકોલબ્. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ R-L શ્રીણી રીથ ને લલે પબ્કમ દબ્રી સકોલબ્ ૦૭ 

 બ ટ્રમન્સપબ્કમર અને ઓટબ્ ટ્રમન્સપબ્કમર નમ ઉથબ્ગબ્ વખબ્. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ થ્રી - પેઇઝ ઇન્ મશન કબ્ટરનબ્ મમથમ  સધ્ધમાંત સકોલબ્  ૦૭ 

 બ ELCB ની જરૂરીથમત સકોલબ્ અને  MCB અને ELCB નબ્ તપમલત આબ્. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ સ્ટમર  ેજટમ સ્ટમટમર ને રીથ દબ્રી સકોલબ્. ૦૭ 

 બ ઓછમ મલર પેમટરનમ મમરણબ્ સકોલબ્. ૦૭ 
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