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Seat No.: _____                                                        Enrolment No.______ 
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

DIPLOMA - 1’ST / 2’ND SEMESTER–EXAMINATION –JUNE/JULY- 2012 
Subject code: 310023 

Subject Name: Electronic Materials & Components 
Date: 18/06/2012                          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) Discuss electronic properties of solids. 07 

 (b) Compare properties of silver & tungsten. 07 
    

Q.2 (a) What is hysteresis loss and eddy current loss.? Explain one method 
to reduce eddy current loss. 

07 

 (b) What is ferrite ? discuss its characteristics, construction and uses. 07
  OR
 (b) Define following terms. 

1) MMF  2) Susceptibility 3) Permeability 4) Reluctance 
5) Coercive force 6) Remanance 7) Ferromagnetic material 

07 

   
Q.3 (a) Write  short note on Class C materials. 07

 (b) Define Breakdown voltage of an insulator. Describe effects 
produced in an insulator when breakdown voltage is exceed. 

07 

  OR  
Q.3 (a) Write  short note on Class B  materials. 07 

 (b) Define term “dielectric strength” and “dielectric constant”. Discuss 
factors to be considered in the measurement of these quantities. 

07 

   
Q.4 (a) Explain electrical properties of silicon & germanium. 07 

 (b) Write short note on different type of semiconductor diodes. 07 
  OR

Q. 4 (a) Differentiate between intrinsic & Extrinsic semiconductors.Explain 
how they are formed. 

07 

 (b) What is P-N junction ? Explain how they are formed. 07
   

Q.5 (a) Write properties of good resistor & Explain  different type of 
resistors. 

07 

 (b) Write properties of good capacitor & Explain  different type of 
capacitors. 

07 

  OR
Q.5 (a) Explain working principle, construction and working of 

electromagnetic relay with neat sketch. 
07 

 (b) What is PCB ? Classify it and explain its fabrication. 07
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5|`Gv! V ઘનની ઇલે ોનીક ોપટ ઓ ચચ . 07 

 A    ચાદં  અને ટંગ ટનની ોપટ ઓ સરખાવો. 07 

    
5|`GvZ V હ ટરસીસ લોસ અને એ ડ કરંટ લોસ એટલે ુ ં? એ ડ કરંટ લોસ 

ઓછો કરવાની એક ર ત સમ વો. 

07 

 A ફરાઇટ એટલે ુ ં? તેની લા ણીકતાઓ, બનાવટ અને ઉપયોગ ચચ . 07 

  VYJF  
 A નીચેના પદોની યા યા આપો. 

૧) એમએમફ ૨) સસે ટ બીલીટ  ૩)પરમીબીએલીટ  ૪) ર લકટંસ ૫) 

કોએસ વ બળ ૬) રમનસં ૭) ફરોમે નેટ ક મટ ર ય  ્

07 

   
5|`Gv# V લાસ “સી” મટ ર યલ પર ુક ન ધ લખો. 07 

 A અવાહકના ે ્ ડાઉન વો ટજની યા યા આપો.જયાર અવાહકનો 

ે ્ ડાઉન વો ટજ વધી ય છે તેમા ઉ પ  થતી અસરો વણવો. 

07 

  VYJF  
5|`Gv# V લાસ “બી” મટ ર યલ પર ુક ન ધ લખો. 07 

 A “ડાઇ ઇલેક ક થ” અને “ડાઇ ઇલેક ક અચળ” પદની યા યા 

આપો અને આ પદોના માપનમા ા પર બળો યાનમા રાખવા 

જોઇએ તે ચચ . 

07 

   
5|`Gv$ V સીલીકોન અને મિનયમની ઇલેક કલ ોપટ ઓ સમ વો. 07 

 A િવિવધ કારના સેમીકંડકટર ડાયોડ પર  ુક ન ધ લખો. 07 

  VYJF  
5|`Gv$ V તર ક અને બા ીક સેમીકંડકટર વ ચેનો તફાવત સમ વો. તેઓ 

કવી ર તે બનાવવામા આવે છે તે સમ વો. 

07 

 A પી-એન જકંશન એટલે ુ ં? તે કવી ર તે બનાવવામા આવે છે તે 

સમ વો. 

07 

    
5|`Gv5 V સારા ર ટરની ોપટ ઓ લખો. િવિવધ કારના ર ટરો સમ વો. 07 

 A સારા કપેસીટરની ોપટ ઓ લખો.િવિવધ કારના કપસેીટરો 

સમ વો. 

07 

                                   VYJF  
5|`Gv5 V ઇલે ોમે નેટ ક ર લેનો કાય િસ ધાતં, બનાવટ અને  કાય ુ દર 

આ િત દોર નેસમ વો. 

07 

 A PCB એટલે ુ ં? તે ુ ંવગ કરણ કરો અને તે ુ ંફ કશન સમ વો. 07 
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