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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 331102 Date: 11-06-2013        
Subject Name: Digital Electronics 
Time: 02:30 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 
5. Use of simple calculator is allowed but scientific calculator is not allowed. 
6. Show figures and calculation wherever necessary. 

 
Q.1 (a) (i) Convert  Binary number (111011.101) 2   into Hexadecimal  and Decimal 

number 
(ii) Convert  Hexadecimal  number (A6) 16   into binary   and Decimal number 
(iii) Convert  decimal  number(191) 10   into binary   and Hexadecimal number 
(iv) Obtain the  Grey code of binary number (10101110) 2.   

          

07 

 (b) Make a list of all the Digital logic gates.  
Draw symbol and write truth table of each. 

07 

Q.2    
 (a) State and prove De Morgan’s theorem 07 
 (b) Make a list of various logic families. Write their full forms. 

Compare TTL and C-MOS logic family. 
07 

  OR  
 (b) Construct the circuit of 3 X 8 decoder Using logic gates,  and explain  07 

Q.3    
 (a) Explain basic and clocked S-R flip flop briefly. 07 
 (b) Compare half adder and full adder. Write a short note on full adder.  07 
  OR  

Q.3 (a) Draw Karnaugh maps for following three variables A,B,C  
and simplify it. 

(i) F(A,B,C)=Σm(0,1,2, 3,5,7)  
(ii) F(A,B,C)=Σm(0,1,4,6) 

07 

 (b) Calculate following and find the answer: 
(i) (2E) 16+ (1011) 2+ (20) 8  = (……)10 

(ii) (10111010) 2 – (110111) = (……)2 

(iii) Convert  Grey-code (10101011) 2 into binary. 

07 

    
Q.4    

 (a)                                        _                    _ 
(i) Simplify      Y = (A + B) ( A + B)( A +   B) 
(ii)  Write short note on 4 to 1  multiplexer 

 

07 

 (b) Why NAND gate is called Universal gate ? Construct AND ,OR and EX-OR 
with the help of NAND gate. 

07 

  OR
Q. 4 (a) i) Compare RAM and  ROM.  

ii) Define the  resolution, accuracy, conversion speed and sampling 
07 
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speed , for A/D converter  
 (b) Write a short  note on Simultaneous (parallal )A/D converter 07 
    

Q.5    
 (a) Draw and explain 4 bit binary ripple counter. 07 
 (b) List different types of shift registers , and explain each with necessary diagram 

in brief. 
07 

  OR  
Q.5 (a) Classify different types of memory . 

Draw and explain Block Diagram of ROM 
07 

 (b) Write a short note on  J-K  flip-flop 07 
 

*********************** 
Q.1 (a) (i) ક સં યા  (111011.101) 2   ુહ ઝાડિસમલ અને    ડિસમલ 

સં યા મા ં પા તર કરો . 

(ii) હ ઝાડિસમલ સં યા (A6) 16   ુ ક  અને ડિસમલ  સં યા મા ં

પા તર કરો. 

(iii)ડિસમલ સં યા (191) 10    ુ ક  અને હ ઝાડિસમલ સં યા મા ં

પા તર કરો. 

(iv)  ક સં યા  (10101110) 2    નો ે-કોડ મેળવો.. 
 

07 

 (b) બધા જ ડ ટલ લો ક ગેટ ની યાદ  બનાવો. યેક નો િસ બોલ દોરો અને 

થ-ટબલ લખો. 

07 

Q.2    
 (a) દ-મોગન  ુ મેય લખો અને સા બત કરો. 07 

 (b) ુદા - ુદા લો ક ફિમલી ની યાદ  બનાવો , 

તેમના રુા નામ લખો, અને ટ ટ એલ તેમજ સી-મોસ લો ક ફિમલી ની  

સરખામણી કરો. 

07 

  અથવા  

 (b) ડ ટલ લો ક ગેટ ની  મદદથી  3 X 8  ડ કોડર ની રચના કરો અને 

વણવો. 

07 

Q.3    
 (a) ળુ તુ અને લોક વાળ  એસ-આર લીપ લોપ ૂં મા ંવણવો.. 07 

 (b) હાફ- એડર અને લ- એડર ની સરખામણી કરો., 

 તેમજ લ- એડર િવષે ૂંક-ન ધ લખો. 

07 

  અથવા  

Q.3 (a) ણ ચલ A,B, અને C માટ કાન ફ મેપ દોરો અને સરળ કરણ કરો. 

(iii)F(A,B,C)=Σm(0,1,2, 3,5,7)  

(iv) F(A,B,C)=Σm(0,1,4,6) 

07 
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 (b) નીચે ની ગણ ી કરો અને જવાબ લખો. 

(i) (2E) 16+ (1011) 2+ (20) 8  = (……)10 
(ii) (10111010) 2 – (110111) = (……)2 
(iii)(10101011) 2 +(1011101) 2   =  (……)2 

07 

    
Q.4    

 (a)                                                 _                     _ 
(i) સરળ કરણ કરો      Y = (A + B) ( A + B)( A +   B ) 

(ii) 4 to 1  મ ટ લે સર િવષે ૂંક-ન ધ લખો.. 

07 

 (b) ને ડ ગેટ ને શા માટ નુીવસલ ગેટ  શા માટ કહવામા ંઆવે છે ? ને ડ ગેટ 

ની મદદ થી AND ,OR અને EX-OR ગેટ ની રચના કરો. 

07 

  અથવા  

Q. 4 (a) (i) RAM અને ROM ની સરખામણી કરો.  

(ii)  એ-ડ  ક વટર માટ resolution, accuracy, conversion speed 

અને sampling speed  ની યા યા આપો. 

07 

 (b) સાઈમ ટનીયસ ( પેરલલ ) એ-ડ  ક વટર  િવષે ૂંક-ન ધ લખો.. 07 

    
Q.5    

 (a) 4 બીટ બાઇનર  ર પલ કાઉ ટર દોરો અને વણવો. 07 

 (b) િવિવધ કાર ના શી ટ ર ટર ની યાદ  બનાવો ,અને યેક ને જ ર  

આ ૃિત સાથે ૂંક મા ંવણવો. 

07 

  અથવા  

Q.5 (a) િવિવધ કાર ની મેમર  ુ ંવગ કરણ કરો, ROM ની ખડંઆ િૃત દોરો અને 

વણવો. 

07 

 (b)  -ક લીપ લોપ િવષે ૂંક-ન ધ લખો. 07 
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