
 

Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 341103 Date: 30-11-2013        
Subject Name: Industrial 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. English version is considered to be Authentic. 

    
Q.1 (a) Explain  A..C. position control system. 07 
 (b) Explain with  waveforms ,the single-phase half wave rectifier with RL 
       load and freewheeling diode. 07 
 
Q.2 (a) State the advantages and application of poly-phase rectifier. 07 
 (b) Explain A.C. Servo motor. 07 

OR 
 (b) Explain Derivative control , Proportional  control and Integral control. 07 
 
Q.3 (a) Explain  symbol, construction , working and characteristic of UJT. Draw the circuit of UJT      
      Relaxation oscillator connected as firing circuit What is  the time period of UJT relaxation        
     oscillator? 07 
 (b) Give classification of forced  commutation and explain class D type of commutation. 07 

OR 
Q.3 (a) Draw and explain the working of three phase full wave rectifier circuit. 07 
 (b) Give classification of SCR inverter and explain single phase parallel Inverter with diagram.07 
 
Q.4 (a) Explain with diagram the circuit of photo relay using LDR in which relay operates when light  
              falls  on the LDR. 07 
 (b) Explain the principle and application of Induction Heating. 07 

OR 
Q. 4 (a) State the advantages and applications of Dielectric heating. 07 
 (b) Explain the construction , working principle and application of X-ray tube. 07      
 
Q.5 (a) Explain PLC with block diagram and give its applications. 07 
 (b) Write a short note on “ Cyclo-converters”. 07 

OR 
Q.5 (a) Explain with circuit diagram the speed regulation of DC Motor using tachogenerator. 07 
 (b) Write short note on “ Electroencephalograph” (EEG). 07 
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-૧અ એ.સી. પોઝીશન કં ોલ સી મ સમ વો.                                              07 

 બ વેવ-ફોમ દોર ને ૧-Ø હાફ વેવ કં ો ડ રકટ ફાયર  સમ વો. પર પથમા ંRL લોડ અને  

            હ લ ગ ડાયોડ લગાવેલ છે. 07 
 

-૨અ પોલીફઝ ર ટ ફાયરના ફાયદા અને ઉપયોગો સમ વો.                               07 

 બ એ.સી. સવ  મોટર સમ વો.       07 

                                            અથવા 

બ ડર વેટ વ કં ોલ , ોપોશનેટ  કં ોલ ,અને ટ લ રટ કં ોલ સમ વો. 07 
 

-૩અ .ુ ટ  ના સી બોલ,રચના અને કરકર ટ ક સમ વો. ુ ટ  વાપર ને ર લે ેશન ઓ સીલેટર 

નો પર પથ દોરો.તેનો ટાઈમ પીર યડ ુ ંછે? 07 

 બ ફો ડ કો ટુશન ુ ંવગ કરણ સમ વો તેમજ ડ  ટાઈપ કો ટુશન સમ વો. 07 

                                    અથવા 

-૩અ 3-ફઝ  લવેવ રકટ ફાયરનો પ રપથ દોરો અને સમ વો.                            07 

 બ એસ.સી.આર. નવ ર ુ ંવગ કરણ  લખો તેમજ 1-ફ ્ પેરલલ વટર દોરો અને સમ વો. 07 
  

-૪  અ  એલ.ડ .આર. વાપર ને બનાવેલ ફોટો ર લેનો પ રપથ દોરો અને સમ વો. એલ.ડ .આર 

પર લાઈટ પડ યાર ર લે  ઓપરટ થાય છે.       07 

 બ કશન હ ટ ગ નો િસ ધાતં અને તેના ઉપયોગો સમ વો.                             07 

                                               અથવા 

-૪ અ ડાયઈલેક ક હ ટ ગના ફાયદા અને તેના ઉપયોગો જણાવો.                          07 

 બ - કરણ ટ બૂના  િસ ધાતં, રચના અને  તેના કાય   સમ વો.                        07 
 

-૫ અ  લોકડાયા ામ નો ઉપયોગ કર  પી.એલ.સી. િવષે સમ વો.તેના ઉપયોગો પણ લખો.  07 

 બ સાય લોક વટર િવષે કૂન ધ લખો.                 07 

અથવા 

-૫અ ટકોજનર રનો ઉપયોગ કર ને  ડ .સી. મોટરનો  પીડ  િનયમન કરવા માટનો પ રપથ દોરો  

       અને સમ વો. 07 

 બ ઈલે ોએનસેફલો ામ(ઈ.ઈ. ) િવષે કૂન ધ લખો .             07 
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