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Seat No.: _____                                                    Enrolment No.______ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Semester –IV Regular/Remedial Examination May - 2011 

Subject code: 341103       Subject Name:  Industrial Electronics 

Date: 06/06/2011          Time:  02.30 pm – 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. English version is Authentic 

 

Q.1 (a) Draw the block diagram of open loop control system & close loop 

control system.Also state differences between them. 

07 

 (b) With the help of two transistor analogy & characteristics explain the 

working of  SCR. Also define holding current and latching  current. 

 

07 

    

Q.2 (a) With  necessary diagrams explain the 3-Ø Half Wave double star 

rectifier with inter phase transformer. 

07 

 (b) Explain the phase shift control for controlled rectifier. Also explain 

LR- phase shift control with figure. 

07 

  OR  

 (b) Explain Full Wave pulse control circuit using UJT. 07 

Q.3    

 (a) What is constant torque & constant horse power operation in dc 

motor.With figures show  how  speed is reversed in 1-Ø  induction 

motor. 

07 

 (b) With necessary diagrams explain UJT relaxation oscillator. 07 

  OR  

Q.3 (a) How speed is controlled in 3-Ø inductionm motor.Explain any one 

method in detail for 3-Ø induction  motor speed control. 

07 

 (b) What is commutation ? What are different types of commutations? 

Explain AC line commutation. 

07 

Q.4    

 (a) Explain induction heating. Also explain depth of penetration & 

factors affecting the depth of penetration. 

07 

 (b) Draw & explain four stage sequential timer using IC 555. If all 

stages are identical then for one stage find out the value of R 

connected to pin 6 for 4 minutes delay if C  is of  470µF ? 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Give resistance welding cycle & explain block diagram of resistance 

welding. 

07 

 (b) Draw & explain with waveforms DC timer using transistors. 07 

Q.5    

 (a) Explain complete block diagram of PLC. 07 

 (b) How ultrasonic waves are generated ?  Give ultrasonic waves’ 

advantages & disadvantages. 

07 
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OR 

Q.5 (a) Explain PLL terminology  &  give its applications. 07 

 (b) Give the properties of X-rays & explain block diagram of  X-ray 

machine. 

07 

 

 

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

 

Q.1 (a) ઓપન�પ કં�ોલ સી�મ અને �લોઝડ  �પ કં�ોલ સી�મ નો �લોક ુ ુ
ડાયા�ામ દોરો.તેમની વ�ચેનો ભેદ પણ સમ#વો. 

07 

 (b) બે �ાઝંી�ર  ની સરખામણી તેમજ કર��ર'ટ'ક ની મદ)થી + +
એ.સી.આર. . ંકાય/  સમ#વોુ .હો1ડ2ગ  કરંટ તેમજ લેચ2 ગ કરંટ ની 
4યા5યા આપો. 

07 

    

Q.2 (a) 67ર' આ8િતઓ સાથે ુ 3-Ø હાફ વેવ =બલ ટાર ર�ટ'ફાયર+ (?ટંર 
ફઝ �ા@સફોA/ર+  સાથે) સમ#વો.  

07 

 (b) કં�ો1ડ  ર�ટ'ફાયર માટં ફDશીFટ કં�ોલ સમ#વો+ + + . આ8િત સાથે  
એલ.આર. ફDશીFટ કં�ોલ સમ#વો+ .    

07 

  OROROROR  

 (b) G.ુH.ટ'. નો ઉપયોગ કર'ને Jલવેવ પ1સ કં�ોલ  સકKટ સમ#વો. 07 

       

Q.3 (a) ડ'સી મોટર માટં કLટંટ ટોક/  અને  કLટંટ હોસ/ પાવર ઓપરશન + +
સમ#વો.આ8િત ની મદદ થી 1-Ø   ?=કશન મોટ7્ 
ની ફરવાની Nદશા કઈ ર'તે  ઉલટાવી શકાય તે દશા/વો. 
 

07 

 (b) જ7ર' આ8િતની મદદથી Gુ Hુ.ટ'.ર'લે�સેશન  ઓPસલેટર સમ#વો. 07 

  OROROROR  

Q.3 (a) 3-Ø   ?=કશન મોટ7 મા ંપીડ કવી ર'તે કં�ોલ કરવામા ંઆવે છે ્ + ? 

3-Ø   ?=કશન મોટ7 માટં પીડ કં�ોલ ની કોઈ એક ર'ત િવગતવાર ્ +
સમ#વો. 
 

07 

 (b) કોSGટશન એ�લે  Tંુ + ?ુ કોSGટશનની કઈ કઈ ર'તો છે ુ + ?એ.સી. લાઈન  07 
  કોSGટશન સમ#વોુ + .  

       

Q.4 (a) ?=�શન હ'ટ2ગ સમ#વો. ડUથ ઓફ પેની�શન અને તેને અસર + +
કરતા પર'બળો પણ સમ#વો. 

07 

 (b) આઈ.સી 555 નો ઉપયોગ કર' ચાર ટજ વાX સીકવશંીયલ ટાઈમર +
દોરો અને સમ#વો. જો બધા ટજ સરખા હોય તો એક  ટજ માટં+ + + 
જો કપેસીટર ની NકZમત + 470 માઈ^ો ફરાડ હોય તો + 4 મીનીટ ના ડ'લે  
માટં + 6 નબંરની પીન પર લગાડતા અવરોધ ની NકZમત શોધો.  

07 
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     OROROROR    

 

 

Q.4 (a) રઝીટંસ વે1ડ2ગ સાયકલ િવશે લખો તેમજ રઝીટંસ વે1ડ2ગનો + +  

�લોક ડાયા�ામ સમ#વો. 

07 

 (b) �ાઝંી�7  નો ઉપયોગ કર'ને ડ'્ .સી.ટાઈમર વેવફોમ/ દોર' સમ#વો. 07 

    

Q.5 (a) પી.એલ.સી. નો સં̀ ણ/ �લોક ડાયા�ામ સમ#વોુ . 07 

 (b) અ1�ાસોનીસક વેવ કવી ર'તે ઉaપb કરવામા ંઆવે છે+ ્ ? અ1�ાસોનીક 
વેવના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો. 
 

07 

  OROROROR  

Q.5 (a) પી.એલ.એલ. ની ટમcનોલોd સમ#વો અને તેના ઉપયોગો લખો. 07 

 (b) e- Nકરણૉ ની ખાિસયતો લખો  તેમજ g-્Nકરણો ના યhં નો �લોક 
ડાયા�ામ સમ#વો. 

07 

 

 

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