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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–II • EXAMINATION – SUMMER 2013 

Subject Code: 320017 Date: 19-06-2013        
Subject Name: Electronic Devices and Circuits  
Time: 2:30 pm - 05:00 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 the difference between conductors  semiconductors and Insulators  

by showing their energy levels. 
07 

 (b) Describe method to obtain V-I characteristics of diode and explain knee 
voltage and break down voltage.   

07 

    
Q.2 (a) Explain various types of clipping circuit in detail, with neat circuit 

diagram, input wave forms and output  wave forms. 
07 

 (b) Compare different types of rectifier circuits. 07
  OR
 (b) Prove full wave rectifier has less ripple than half wave rectifier.  07 

Q.3    
 (a) Explain construction of transistor and operation of PNP transistor. 07 
 (b) (i)  Explain transistor as a switch. 

(ii) Define ∞ and ß of transistor & establish relation between them. 
07 

  OR  
Q.3 (a) Draw the circuit for darlington pair Explain it’s operation and mention it’s 

application. 
07 

 (b) Define Ai, Av, Ri, Ro and Ap for CB and CE amplifier. 07
   
   

Q.4 (a) How do we protect the transistor from thermal run away? Discuss the need 
of heat sink. 

07 

 (b) Define stability factor for the common emitter amplifier circuit. 07
   

Q.5 (a) Why h-parameters are popular in transistorized circuit analysis & design. 
Give meanings of various h-parameters for transistor circuit. 

07 

 (b) With the help of block diagram & circuit diagram explain basic series & 
shunt regulators.  

07 

  OR
Q.5 (a) What is SMPS? Explain the same in. detail with the help of block diagram. 

Where it is used.  
07 

 (b) Explain three terminal IC regulator and regulated dual supplies. 07 
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.1 અ વાહક, અવાહક અને અધ વાહક વ ચેનો તફાવત એનજ  લેવલની મદદથી 

સમ વો. 

07

 બ ડાયોડની વી.આઈ. લા ણકતા માટની ર ત લખો અને ની વૉ ટજ અને ેક 

ડાઉન વૉ ટજ સમ વો. 

07

    

.2 અ ુદ  ુદ  કારની કલીપ ગ સ કટને વ છ આ ૃિત દોર  તેના ઈન ટુ વેવફોમ 

અને આઉટ ટુ વેવફોમસની મદદથી સમ વો. 

07

 બ બધાજ કારના રકટ ફાયર સ કટની લુના કરો. 07

  અથવા  

 બ લવેવ રકટ ફાયરનો રપલ હાફવેવ રકટ ફાયરથી ઓછો હોય છે તે સા બત કરો. 07

    

.3 અ ા ઝી ટર ુ ંબધંારણ સમ વો અને PNP કારના ા ઝી ટર ુ ંવ કગ સમ વો. 07

 બ (૧) ા ઝ ટર વચ તર ક કામ કર છે તે સમ વો. 
 

(૨)  ∞ અને ß સમ વો અને તે બે વ ચેના ા ઝ ટર માટના સબંધંોના ૂ ો 

મેળવો. 

07

  અથવા  

    

.3 અ ડા લગટન પેરની સ કટ દોરો. અને તે ુ ંવ કગ અને તેની ઉપયોગીતા ઓ 

જણાવો. 

07

 બ Ai, Av, Ri, Ro અને AP ને કોમન બેઈઝ અને કોમન એમીટર અ લીફાયર માટ 

મેળવો. 

07

    

.૪ અ થમલ રન અવેથી આપણે ા ઝ ટર કવી ર તે બચાવીએ છ એ? હટિસ કની 

જ રયાત ગે ચચા કરો. 

07

 બ કોમન એમીટર ઍ લફાયર સ કટ માટ ટબીલીટ  ફકટર શોધવા ુ ં ુ  શોધો. 07

    

.૫ અ ા ઝી ટરાઈઝ સ કટ એનાલીસીસ અને ડઝાઈન માટ h-પેરામીટર કમ ફમસ છે. 

ા ઝ ટર સ કટ માટના ુદા- ુદા h-પેરામીટરના મતલબ સમ વો.   

07

 બ સ કટ અને ખડં ય આ ૃિતની મદદથી સીર ઝ અને શ ટ કારના વૉ ટજ 

ર લુેટર સમ વો. 

07

  અથવા  

.૫ અ વચ મોડ પાવર સ લાય ુ ંછે? તેને ખડં ય આ ૃિતની મદદથી િવ તારથી 

સમ વો. તે કયા ંઉપયોગમા ંલેવાય છે. 

07

 બ ણ છેડાવાળા આઈ. સી ર લુેટરને અને ર લુેટડ ડ અુલ સ લાયને સમ વો. 07
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