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Seat No.: ________                                                           Enrolment 

No.___________ 

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

Subject Code: 341103 Date: 29-11-2014        

Subject Name: Industrial Electronics  

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 considered to be Authentic. 

Q.1 (a) Explain the construction , working  and characteristics of SCR.  07 

 (b) Draw  and  explain Fan Regulator circuit using diac and triac. 07 

    
Q.2 (a) Draw the block diagram of open loop and closed loop control system and state 

differences between them. 

07 

 (b) Explain Single Phase half wave controlled rectifier with resistive load. Sketch 

necessary  wave forms. 

07 

  OR  

 (b) State advantages and applications of PLC. 07 

    
Q.3 (a) Describe any three advantages and four applications of poly-phase rectifier. 07 

 (b) Explain the circuit of photo relay using LDR in which relay operates when light 

falling on LDR is interrupted. 

07 

  OR  

Q.3 (a) Draw and explain the working of three phase full wave rectifier circuit. 07 

 (b) Explain over voltage protection of D.C motor. 07 

    
Q.4 (a) Write short note on ‘Single Phase center tapped step up Cycloconverter’. 07 

 (b) Explain principle of Dielectric Heating and  state  its applications . 07 

  OR  

Q. 4 (a) Write short note on ‘Single phase parallel inverter’. 07 

 (b) Explain principle and working of Induction Heating. 07 

    
Q.5 (a) Explain block diagram and working of  Electro Encephalograph  machine.  07 

 (b) Describe construction and working of  stepper motor. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain principle , working and use of Endoscope. 07 

 (b) Describe construction and  working of Synchro  trans-receiver. 07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ એસ સી આર  ની રચના, કાર્યપધ્ધતિ અને લાક્ષણિકિા સમજાવો. ૦૭ 

 બ ડારે્ક અને ટ્રારે્ક ની મદદથી ફેન રેગ્યલેુટરની સર્કિટ દોરો અને સમજાવો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ ઓપન લપૂ અને ક્લોસ્ડ લપૂ કંટ્રોલ તસસ્ટમ ની ખરં્ડર્ આક્રુતિ દોરી િે બને્ન ના 

િફાવિ જિાવો. 
૦૭ 

 બ સ્વચ્છ િરંગો દોરી તસિંગલફેસ અધયિરંગ રેતસસ્સ્ટવ લોડ કંટ્રોલ્ડ રેસ્ક્ટફાર્ર 
સમજાવો 

૦૭ 

  અથવા  

 બ પી એલ સી ના ફાર્દા અને ઉપર્ોગો જિાવો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ પોલી ફેસ રેસ્ક્ટફાર્રના કોઇ પિ ત્રિ ફાર્દા અને ચાર ઉપર્ોગો વિયવો.  ૦૭ 

 બ એલ ડી આર. ના ઉપર્ોગથી લાઇટ ઓપરેટેડ ફોટો ર્રલે કે જેમા પ્રકાશ કપાર્ 
ત્ર્ારે રીલે ચાલ ુથાર્ િે પર્રપથ દોરી  સમજાવો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ સ્વચ્છ  આક્રુિી દોરી 3 ફેઇસ પિુયિરંગ રેસ્ક્ટફાર્ર ની કાર્યપધ્ધતિ સમજાવો. ૦૭ 

 બ ડી સી મોટર માટે ઓવર વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શન સમજાવો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ટંુક નોંધ લખો. ‘તસિંગલ ફેઇસ સેંટર ટેપ્ડ સ્ટેપ- અપ  સાર્ક્લોકંવટયર’ ૦૭ 

 બ ડાઇ ઇલેસ્ક્ટ્રક ર્િટીંગ નો તસદ્ાિં સમજાવો અને િેના ઉપર્ોગો લખો.  ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ ટંુક નોંધ લખો. ‘ તસિંગલ ફેઇસ પેરેલલ ઇંવટય ર્ ‘ ૦૭ 

 બ ઇંડક્શન  ર્િટીંગ નો તસદ્ાિં અને કાર્યપધ્ધતિ સમજાવો ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ઇલેક્ટ્રો એંસેફેલોગ્રાફ  મશીન ની ખડંીર્ આક્રુિી દોરી  કાર્યપધ્ધતિ સમજાવો. ૦૭ 

 બ સ્ટેપર મોટર ની રચના અને કાર્યપધ્ધતિ વિયવો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ એંડોસ્કોપ ની રચના, કાર્ય પધ્ધતિ અને ઉપર્ોગો સમજાવો. ૦૭ 

 બ તસિંક્રો ટ્રાસં- ર્રસીવર  ની  રચના અને કાર્યપધ્ધતિ વિયવો. ૦૭ 
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