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Instructions:
1. Attempt any five questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Each question carry equal marks (14 marks)
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State and explain ohm’s law. Give its limitations.
Define the following terms:
(i) Power
(ii) Permeability
(iii) Reluctance
(iv) Leakage Factor (v) M.M.F.
(vi) Resistance
(vii) Electric Current.
State and Explain Faraday’s laws of electromagnetic induction, also state
conditions for production of dynamically induced emf.
Define the following terms:
(i) Cycle
(ii) Instantaneous value
(iii) Frequency
(iv) R.M.S. value
(v) Form Factor
(vi) Peak Factor
(vii) Amplitude.
OR
Prove that the Average value of for alternating current is 0.637Im.
Write short note on Energy Meter.
Explain P-type semiconductor.
OR
List various electrical measuring instruments and one application of each.
Write a short note on LED.
Explain various losses occurred in a transformer and explain uses of an auto
transformer.
List different protective devices and explain construction and working of
M.C.B.
OR
Derive the emf equation of a transformer.
Why earthing is necessary? Explain pipe earthing with diagram.
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Derive emf equation of D.C. generator.
Write Comparison between squirrel cage and slip ring induction motor.
OR
Give the classification of D.C. generators and state their applications.
Write working principle of 3-phase induction motor and explain squirrel cage
induction motor.

07
07

07
07

07
07
07
07
07
07
07

07
07

07
07

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

1/2

ુ રાતી
ગજ
પ્રશ્ન. ૧ અ ઓહમનો નનયમ ખી સમજાવો અને તેની મયયાદય જણયવો.
બ નીચેનય દો સમજાવો :

૦૭
૦૭

(1) યવર

(2) રનમયયબફબટી

(3) રરલ્કટન્સ

(4) ીકેજ પેક્ટર

(૫) એમ.એમ.એપ.

(6) રે બઝસ્ટન્સ

(7) નવધુતપ્રવયહ.
પ્રશ્ન. ૨ અ પેરયડેનય ઇેક્રોમેગ્નેરટક ઇન્ડકશનનય નનયમો ખી સમજાવો અને ડયયનેનમકી

૦૭

ઇન્ડુસ્ડ ઇ.એમ.એપ. ઉત્ન્ન થવય મયટે ની શરતો જણયવો.
બ નીચેનય દો સમજાવો :
(1) સયઇક

૦૭
(2) તયત્ષબણક રકિંમત

(4) આર.એમ. એસ.રકિંમત (૫) પોમા પેક્ટર

(3) આવ્રુનત
(6) ીક પેક્ટર

(7) એમ્પ્લટયુડ
અથવા
બ સયબફત કરોકે ઓલ્ટરનેરટિંગ કરં ટની એવરે જ રકિંમત 0.637 Im છે .
પ્રશ્ન. ૩ અ એનજીમીટર ર ટૂંકનોંધ ખો.

૦૭
૦૭

બ P- ટયઇ અધાવયહક સમજાવો.

૦૭
અથવા

પ્રશ્ન. ૩ અ જુદય જુદય ઇેક્રીક મેઝરરિંગ ઇન્સ્ુમેન્્સની યયદી આી અને દરે કની એક

૦૭

એમ્પલકેશન ખો.
બ LED ર ટૂંકનોંધ ખો.

૦૭

પ્રશ્ન. ૪ અ રયન્સપોમારમયં થતય જુદય જુદય ોસીસ સમજાવો અને ઓટોરયન્સપોમારનય

૦૭

ઉયોગો ખો.
બ નવનવધ પ્રોટેક્ક્ટવ રડવયઇસીસ જણયવી M.C.B. નુ ં કન્સ્્કશન અને કયયા સમજાવો.

૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૪ અ રયન્સપોમારનય ઇ.એમ.એપ.નુ ં સુત્ર તયરવો.
બ અનથિંગ શય મયટે જરૂરી છે ? યઇ અનથિંગ ડયયયગ્રયમ દોરી સમજાવો.
પ્રશ્ન. ૫ અ ડી.સી. જનરે ટરનય ઇ.એમ.એપ.નું સુત્ર તયરવો
બ સ્ક્વીરકેજ અને સ્ીરીંગ ઇન્ડકશન મોટરની સરખયમણી કરો.

૦૭
૦૭
૦૭
૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૫ અ ડી.સી. જનરે ટરનુ વગીકરણ કરો અને તેઓની એમ્પલકેશન ખો.
બ 3-પેઇઝ ઇન્ડકશન મોટરનો કયયા-નસધધયંત ખો અને સ્ક્વીરકેજ ઇન્ડકશન

૦૭
૦૭

મોટર સમજાવો.
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