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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 340903 Date: 02-12-2013        
Subject Name: Electrical Instrumentation 
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 with diagram principle of potentiometer. 07 

 (b) Write classification of electromechanical instruments. 07

Q.2 (a)  Define the terms regarding instrumentation. (1) Threshold sensitivity 
(2)Precision (3) Accuracy (4) Systematic error (5) True value (6)Range 
(7)Correction 

07 

 (b) Explain points to be considered while selecting measuring instruments. 07 
  OR  
 (b) Explain universal impedance bridge and methods of using universal 

impedance bridge. 
07 

Q.3 (a) Describe in detail controlling torque for indicating type electromechanical
instruments. 

07 

 (b) Write advantages of TVM/FET voltmeter, 07 
  OR  

Q.3 (a) Explain methods for measurement of unknown frequency 07
 (b) Measurement of power in three phase circuit using two wattmeter, find out the 

wattmeter reading when power factor (1) cosΦ=1,(2) 0.5<cosΦ<1 (3) cosΦ=0
  

07 

Q.4 (a) Write general test condition for calibration of ammeter, voltmeter and 
wattmeter per Indian Standard. 

07 

 (b) Factors to be considered for the selection of transducers.  07
  OR  

Q. 4 (a) Calibration of single phase energy meter and explain long period dial test. 07 
 (b) Explain with diagram  LVDT  and its application 07 

Q.5 (a) Draw block diagram of generalized instrumentation system and describe 
function of each block. 

07 

 (b) Comparison between circular chart recorder and strip chart recorder. 07
  OR 

Q.5 (a) Write list of temperature measuring transducers and explain two of them. 07 
 (b) Explain Voltage measurement by null balance potentiometer. 07 
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જુરાતી 

. 1 અ આ ૃિત સાથે પો ટશીયોમીટર નો િસ ધાતં વણવો. 07 
 બ ઇલે ોમીકનીકલ ઇ મે ટસ ુ ંવગ કરણ લખો. 07 

  . 2 અ ઇ મે ટશનને લગતા પદો યા યાિયત કરો. (૧) ેશો ડ સે સીટ વીટ  

(૨) િ સીશન (૩)એ રુસી (૪) સી ટમેટ ક એરર (૫)સાચી કમત (૬) રઇ જ 

(૭) ધુારો 

07 

 બ મેઝર ગ ઇ મે ટની પસદંગી કરતી વખતે યાનમા ં લેવા પડતા દુાઓ 

વણવો. 

07 

  અથવા  

 બ િુનવસલ ઇ પીડ સ ીજ સમ વો અને  િુનવસલ ઇ પીડ સ ીજના 

ઉપયોગની ર ત જણાવો. 

07 

  . 3 અ ઇલે ોમીકનીકલ ઇ ડ કટ ગ કારના ઇ ુમે ટ નો  કં ોલીગ ટૉ ્ સમ વો. 07 
 બ TVM/FET વો મીટર ના ફાયદાઓ લખો. 07 
  અથવા  

. 3 અ અ ણ કવસંીના માપન માટ ની પ ધતીઓ વણવો. 07 
 બ ણ ા થા ભારમા ંપાવર માપવા માટની બે વો મીટરની ર તમા ં યાર પાવર 

ફ ટર  (1) cosΦ=1,(2) 0.5<cosΦ<1 (3) cosΦ=0 હોય યાર વોટમીટર ના 

ર ડ ગની થિત જણાવો.  

07 

  . 4 અ ઇ ડયન ટા ડડ માણે એમીટર,વો મીટર અને વોટમીટર ના કલી ેશન 

માટની જનરલ ટ ટ ક ડ શન લખો.  

07 

 બ ા સડ સુરની પસદંગી માટ યાનમા લેવા પડતા દુાઓ લખો. 07 
  અથવા  

. 4 અ સીગલ ફઇઝ એનજ  મીટર  ુ કલી ેશન તથા લ ગ પીર યડ ડાયલ ટ ટ 

સમ વો.  

07 

 બ LVDT  આ ૃિત સાથે સમ વો તથા તેના ઉપયોગો લખો. 07 

  . 5 અ સામા ય ઇ ુમેટશન ણાલીની લોક આ ૃિત દોર  દરક લોક ના કાય  

જણાવો.  

07 

 બ સર લુર ચાટ રકોડર અને પ ચાટ રકોડર વ ચે સરખામણી કરો. 07 
  અથવા  

. 5 અ ઉ ણતામાન માપવા માટ વપરાતા ા સડ સુરની યાદ  આપો અને કોઇ બે 

િવગતે સમ વો. 

07 

 બ નલ બેલે સ પો ટશીયોમીટર વડ વો ટજ  ુમાપન વણવો. 07 
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