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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –1/2 EXAMINATION – SUMMER- 2016 

 

Subject Code: 3320701 Date: 08-06- 2016      

Subject Name: Basic 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇણ સ તન  જવ ફ આો. 14 

 1. Differentiate active components & passive components.  

 ૧. તપ વત આો: એક્ટીવ ક્્ોનન્ટસ અને ેસીવ ક્્ોનન્ટસ  

 2. What is doping? What is the needed of doping in semiconductor 
devices? 

 

 ૨. ડોીંગ એટે શ ાં? સેમીકાંડક્ટર ડીવ ઇસમ ાં ડોીંગ ની જરૂરીય ત શ ાં છે?   

 3. Draw any two types of signals (waveforms).  

 ૩. કોઇ ણ ફે પ્રક રન  સીગ્ન (વેવપોમૅ) દોરો.  

 4. Draw symbol of FET & zener diode.  

 ૪. FET તથ  ઝેનર ડ યોડ ન  સસ્ફો દોરો.  

 5. Give full form of LED & CMOS.  

 ૫. LED અને CMOS ન  પ ર  ન મ ખો.  

 6. Define “Knee Voltage” & “Break Down Voltage” in PN junction diode.  

 ૬. PN જ ાંક્શન ડ યોડમ ાં “ની વોલ્ટેજ” તથ  “બે્રક ડ ઉન વોલ્ટેજ” સમજાવો.  

 7. List applications of zener Diode.  

 ૭. Zener ડ યોડન  ઉયોગો ખો.  

 8. List advantages of digital multimeter.  

 ૮. ડીજીટ મલ્ટીમીટરન  પ યદ ઓ ખો.  

 9. In Transistor, emitter is ________ doped and base is ______ doped. 

(lightly, moderately, heavily)  

 

 ૯. ટ્ ાંન્સીસ્ટરમ ાં એમીટરમ ાં    ___ડોીંગ અને ફેઝમ ાં ____  ડોીંગ હોય છે. 
(ઓછુ, મધ્યમ, વધ રે) 

 

 10. List types of rectifier circuits.  

 ૧૦. રેક્ટીપ યર સરકીટન  પ્રક રો ખો.  

    
Q.2 (a) Explain voltage source in brief. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) વોલ્ટેજ સોસસ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain current source in brief. 03 
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 (અ) કરાંટ સોસસ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain any one active component. 03 

 (ફ) કોઇ ણ એક એક્ટીવ ક્ોનન્ટ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain any one passive component. 03 

 (ફ) કોઇ ણ એક ેસીવ ક્ોનન્ટ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain PN diode in detail. 04 

 (ક) PN ડ યોડ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain zener diode in detail. 04 

 (ક) Zener ડ યોડ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain half wave rectifier in detail.  04 

 (ડ) હ પવેવ રેક્ટીપ યર સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain bridge rectifier in detail.  04 

 (ડ) બ્રીજ રેક્ટીપ યર સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Define: Amplitude, Frequency & Phase. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) વ્ય ખ્ય  આો: એ્્ીટય ડ, ફ્રીક્વાંસી, પેઇઝ ૦૩ 

  OR  

 (a) Define: Cycle, Wavelength & Spectrum. 03 

 (અ) વ્ય ખ્ય  આો: સ ઇક, વેવેંથ, સ્પ્રેક્ટ્મ ૦૩ 

 (b) Explain positive feedback in brief. 03 

 (ફ) ોઝીટીવ પીડફેક સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain negative feedback in brief. 03 

 (ફ) નેગેટીવ પીડફેક સમજાવો ૦૩ 

 (c) Explain P type semiconductor in detail. 04 

 (ક) ી-ટ ઇ સેમીકાંડક્ટર સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain N type semiconductor in detail. 04 

 (ક) એન-ટ ઇ સેમીકાંડક્ટર સમજાવો ૦૪ 

 (d) Explain „T‟ filter in detail. 04 

 (ડ) „ટી‟ પીલ્ટર સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain „∏‟ filter in detail. 04 

 (ડ) „ ઇ‟ પીલ્ટર સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain RJ-45 connector. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) આરજે-૪૫ કનેક્ટર સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain RJ-11 connector. 03 

 (અ) આરજે-૧૧ કનેક્ટર સમજાવો ૦૩ 

 (b) Explain NPN transistor. 04 

 (ફ) એનીએન ટ્ ાંસીસ્ટર સમજાવો. ૦૪ 
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  OR  

 (b) Explain transistor as switch. 04 

 (ફ) ટ્ ાંસીસ્ટરનો સ્વીચ તરીકે ઉયોગ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Write note on oscillator. 07 

 (ક) ઓસીેટર વીશે નોંધ ખો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Draw symbol of: PNP Transistor, Photo Diode, SCR & LED. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સી્ફો દોરો: ીએની ટ્ ાંસીસ્ટર, પોટો ડ યોડ, એસસીઆર, એઇડી ૦૪ 

 (b) Explain any one type of cable in detail. 04 

 (ફ) કોઇ ણ એક પ્રક રનો કેફ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) List applications of rectifier. 03 

 (ક) રેક્ટીપ યરન  ઉયોગો ખો. ૦૩ 

 (d) List applications of zener diode. 03 

 (ડ) ઝેનર ડ યોડન  ઉયોગો ખો. ૦૩ 

 

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


