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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–VI • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 360906 Date: 30-05-2014        

Subject Name: Power 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) Draw the static characteristics of the SCR and explain it. 07 

 (b) Draw only symbol and static characteristics of the following semiconductor 

devices 

(1)UJT           (2)TRIAC         (3)IGBT 

07 

    
Q.2 (a) Explain the UJT relaxation oscillator with suitable waveforms. 07 

 (b) Explain the working of free -wheeling diode with suitable diagram. 07 

  OR  

 (b) How to protect SCR against overvoltage? Explain with suitable diagram. 07 

    
Q.3 (a) Explain complementary commutation of the SCR with circuit diagram. 07 

 (b) What are the different methods of commutation of the SCR? Explain any one. 07 

  OR  

Q.3 (a) Explain the principal of chopper with waveforms. 07 

 (b) Draw the basic circuit of Jone’s chopper and explain it.  07 

    
Q.4 (a) What do you mean by forced commutation inverter? Explain any one method 

with circuit diagram. 

07 

 (b) What are the difference between SCR inverter and Transistor inverter. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain the working of single phase to single phase cycloconverter. 07 

 (b) What are the advantages and disadvantages of the cycloconverter. 07 

    
Q.5 (a) How to control the speed of DC motor by Phase Locked Loop (PLL) method. 07 

 (b) Explain the speed control of wound rotor induction motor by Slip power 

recovery method. 

07 

  OR  

Q.5 (a) Explain the control of three phase welding transformer by SCR. 07 

 (b) Explain the following terms with regards to Robotics 

(1)Work space    (2)Actuater     (3)Payload 

07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ એસ.સી.આય.ની સ્ટેટટક રાક્ષણીકતા દોયો અ ને સભજાવો ૦૭ 

 બ નીચેના સેભીક્ન્ડ્કટય સનવાઈસના ભાિમ્ ોસ ફોર અને રાક્ષણીકતા દોયો 
(1)ય.ુજે.ટન. (2)ટ્રામેક (3)આઈ.જી.ફી.ટન 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ ય.ુજે.ટન. યનરેકશેસન ઓસીરેટયની સયકનટ સામાગ્રાભ વેવપોભમ સાથે સભજાવો

  

૦૭ 

 બ ફ્રનવીલરિંગ સામોસનુું કામમ સયકનટ સામાગ્રાભની ભદદથી સભજાવો  ૦૭ 

  અથવા  

 બ એસ.સી.આય.નુું ઓવય વૉલ્ટેજ સાભે યક્ષણ મોગ્મ આકૃોતની ભદદથી સભજાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ એસ.સી.આય.નુું કોંપ્રીભેડટયન કો યટેુશન સયકનટ સામાગ્રાભ સાથે સભજાવો. ૦૭ 

 બ એસ.સી.આય.ના કો યટેુશન ભાટે ની જુદન જુદન ધ્ધોત જણાવો અને કોઈ ણ 
એક ધ્ધોત સભજાવો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ ચોય નો કામમ ોસદ્ાુંત વેવપોભમ સાથે સભજાવો. ૦૭ 

 બ જોડસ ચોય નો ફેજીક સયકનટ સામાગ્રાભ દોયો અને સભજાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ઇનવટમય નુું પોસૅ કો યટેુશન એટરે શુું? તેની કોઈ ણ એક ધ્ધોત સયકનટ 

સામાગ્રાભ સાથે સભજાવો. 
૦૭ 

 બ એસ.સી.આય. ઇનવટમય અને ટ્રાડજીસ્ટય ઇનવટમય વચ્ચેનો તપાવત જણાવો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ સીંગર પેઇજ થી સીંગર પેઇજ સાઈક્ન્રો કડવટમયની કામમ ધ્ધોત સભજાવો ૦૭ 

 બ સાઈક્ન્રો કડવટમય ના પામદાઓ અને ગેયપામદાઓ જણાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ પેઇજ રોક્ન્સ લૂ (ી.એર.એર.) દ્વાયા સનસી ભોટય નો સ્ીસ કુંટ્રોર સભજાવો. ૦૭ 

 બ સ્રી ાવય યનકવયન ધ્ધોત દ્વાયા વાઉડસ યોટય ઇડસક્ન્શન ભોટયનો સ્ીસ 
કુંટ્રોર સભજાવો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ થ્રી પેજ વેલલ્સિંગ ટ્રાડસપોભમયની કામમ ધ્ધોત એસ.સી.આય. દ્વાયા સભજાવો. ૦૭ 

 બ યોફોટટક્ષ ના સુંદબમ ભાું નીચેના દો સભજાવો. 
(1) વકમ સ્ેશ  (2) એક્ુુંટેટય    (3)ેરોસ 

૦૭ 
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