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Subject code: 331103 Date:  04/01/2013      
Subject Name: Electronic Networks and Lines 
Time: 2:30 pm – 5:00 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 Authentic 

 
Q.1 (a) Give statement of SUPERPOSITION theorem & Prove it with 

required equations.  
07 

 (b) Prove THEVENIN theorem using appropriate circuit showing the 
calculations. 

07 

Q.2 (a) Explain Kirchhof’s law (both). 07 
 (b) Explain nodal analysis with required equations. 07 
  OR  
 (b) Explain MUTUAL INDUCTANCE & get the equation for “K”. 07 

Q.3 (a) Define RESONANCE. Get the resonance frequency equation for a 
parallel resonance circuit. 

07 

 (b) A series resonance circuit takes  a maximum current of 0.2 A  
at 100 V, 50 Hz., if the voltage across capacitor is 200 V,  
Calculate for L , R & Q . 

07 

                                                   OR  
Q.3 (a) Get the equation for characteristics impedance ZoT  for a standerd 

 ‘ T ‘  network. 
07 

 (b) Define & get the relation between dB and NEPER. 07 
Q.4 (a) Give classification of filters  showing frequency response curves 

For each of them. 
07 

 (b) Design ACTIVE  LOW PASS filter & find the cutoff frequency if  
 R= 10 ohms & C = 0.01 micro farad. 

07 

  OR  
Q. 4 (a) Compare active & passive filters.(any  7 points.) 07 

 (b) Design m – derived T section Low pass filter if fc =1000 Hz & very 
high attenuation at 1065 Hz .Use R0 = 500 ohms. 

07 

Q.5 (a) Explain distortions in a transmission line. 07 
 (b) Write short note on : SYMMATRICAL  T  ATTENUATOR. 07 
  OR  

Q.5 (a) Explain loading of a telephone cable. 07 
 (b) Write short note on: PHASE EQUALISER. 07 
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5|`Gv! V પુરપો ઝશન િથયરમ લખો અને જ ર  સમીકરણોથી સા બત કરો.  07 

 A   યો ય સ કટ અને જ ુર  ગણ ી વડ થેવેિનન િથયરમ સા બત કરો. 07 

    
5|`GvZ V કચ ફના બ ે િનયમો લખો અને સમ વો. 07 

 A જ ર  સમીકરણોથી નોડલ એનાલિસસ સમ વો. 07 

  VYJF  
 A ુ અુલ ઇ ડ ટ સ સમ વો અને “K”  ુસમીકરણ મેળવો. 07 

5|`Gv#    
 V રઝોન સ ની યા યા આપો અને પેરલલ રઝોન સ માટ રઝોન સ 

વ સી ુ ંસમીકરણ મેળવો. 

07 

 A એક િસ રઝ  રઝોન સ સ કટમા ં100 V, 50 Hz.,આપવાથી,0.2 A મહ મ 

વાહ વહ છે , જો કપેિસટર વો ટજ 200 V, હોય તો L , R & Q ની 

ગણતર  કરો. 

07 

  VYJF  
5|`Gv#    

 V ટા ડડ‘ T ‘  N/W માટ ‘ZoT ’ ુ ંસમીકરણ મેળવો.  07 

 A યા યા આપીને DB  અને NEPER વ ચે ુ ંસમીકરણ મેળવો. 07 

    
5|`Gv$    

 V દરક કાર  માટ વ સી ર પો સની મદદથી ફ ટર  ુવગ કરણ 

સમ વો. 

07 

 A R= 10 ohms  &  C = 0.01 micro farad હોય તેવા એ ટવ લો પાસ 

ફ ટરની ડઝાઈન કરો અને કટ ઓફ વ સી ની ગણતર  કરો. 

07 

  VYJF  
5|`Gv$    

 V એ ટવ અને પેિસવ કારના ફ ટર વ ચેનો તફાવત આપો.(ગમે તે 

સાત ુ ા) 

07 

 A fc =1000 Hz અને  બુ વધાર એટ એુશન વસંી 1065 Hz તથા.  R0 

= 500  ohms માટ m – derived ટ  સે શન  લો પાસ ફ ટરની ડઝાઈન 

કરો. 

07 

    
5|`Gv5    

 V ા મીશન લાઇન માટ ડ ટોશન સમ વો. 07 

 A ૂંક ન ધ લખો: િસમે કલ T એટ એુટર. 07 

  VYJF  
5|`Gv5    

 V ટ લફોન ફબલ માટ લો ડગ સમ વો. 07 

 A ૂંક ન ધ લખો: ફઝ ઇ વલાઇઝર. 07 
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