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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–III • EXAMINATION – WINTER • 2014 

Subject Code: 331103 Date: 11-12-2014        

Subject Name: Electronics Network and Lines 

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) State & Prove Maximum Power Transfer Theorem  07 

 (b) Define the followings: 

Branch, Mesh, Node, Linear Network, Bilateral Element, Q-Factor, 

Resonance  

07 

    
Q.2 (a) State and prove Thevenin’s theorem. 07 

 (b) Derive equations to convert π-type network into T-type network. 07 

  OR  

 (b) Explain Kirchhoff’s current & voltage laws with examples. 07 

    
Q.3 (a) Explain MUTUAL INDUCTANCE & get the equation for “K”. 07 

 (b) A series RLC circuit has R = 30 Ω, L = 0.5 H and C = 5μF. Calculate (i) 
Q- factor, (ii) Band Width (iii) upper cut-off and lower cut-off 
frequencies. 

07 

  OR  

Q.3 (a) For series R-L-C circuit get the equation for resonance frequency. Also 
show that it is an example of voltage amplifier circuit. 

07 

 (b) A coil with R = 10 Ω, L= 0.2 H is connected in parallel with a capacitor 
C = 20 μF. Find (i) resonance frequency (ii) Q of coil (iii) band width.
  

07 

    
Q.4 (a) Explain Symmetrical Lattice Attenuator With Required Equations. 07 

 (b) Design a symmetrical π network if R0 =600 ohms and D =40 dB. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Define Neper & Db. Get The Relation Between Them. 07 

 (b) Design a symmetrical T attenuator if R0 =600 ohms and D =40 dB. 07 

    
Q.5 (a) Give comparison of active filters and passive filters. 07 

 (b) Explain the loading of telephone cable. 07 

  OR  

Q.5 (a) Give classification of filters using definitions and characteristics graphs 
for each. 

07 

 (b) What is duality? Explain using a series R-L-C circuit & required equations. 07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ મેક્સીમમ ાળર ટ્ાાંસપર થીયરમ ખો અને સાફીત કરો.  ૦૭ 

 બ વ્યાખ્યાયીત કરો: બ્ાાંચ,મે,નોડ,ીનીયર નેટળકક ,ફાઈેટર એીમેંટ, ક્ય-ુ 
પેક્ટર,રેઝોનન્સ  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ થેળેનીન્સ થીયરમ ખો અને સાફીત કરો. ૦૭ 

 બ ાઈ-ટાઇ નેટળકકમાાંથી ટી-ટાઇ નેટળકકના કન્ળઝકનના સતૂ્રો મેલળો. ૦૭ 

  અથવા  

 બ કીચોપના કરાંટ અને ળોલ્ટેજના નનયમો ઉદાહરણ સાથે સમજાળો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ મ્યચુઅુ ઇન્્નન્સ સમજાળો અન ે“K” નુાં સમીકરણ મેલળો. ૦૭ 

 બ સીરીઝ RLC સકીટમા R = 30 Ω, L = 0.5 H અને C = 5μF છે. તેમા (1) Q-
પેક્ટર  (2) ફેન્ડળીથ  (3) અરકટ ઓપ અને ોળરકટ ઓપ ફ્રીકળન્સી ોધો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ સીરીઝ RLC સકીટ માટે રેઝોનન્સ ફ્રીકળન્સીનુાં સમીકરણ મેલળો. તે 
એક ળોલ્ટેજ એમ્ીપાયરનુાં ઉદાહરણ છે તેમ દાકળો. 

૦૭ 

 બ ેરે સકીટમા ગાળે કોઇમા R = 10 Ω, L= 0.2 H છે. કેેસીટરનો 
કેેસીનન્સ 20μF છે. તેમા (1) રેઝોનન્સ ફ્રીકળન્સી (2) કોઇનો Q-પેક્ટર (3) 
ફેન્ડળીથ ોધો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ સીમેટ્ીક ેટાઇસ એટેન્યટુર જરૂરી સમીકરણો સાથે સમજાળો.  ૦૭ 

 બ જો R0 =600 ohms અને D =40 dB હોય તો સીમેટ્ીક π નેનળકક દોરો.  ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ વ્યાખ્યા આીન ેDB અન ેNEPER ળચ્ચેનુાં સમીકરણ મેલળો. ૦૭ 

 બ જો R0 =600 ohms અને D =40 dB હોય તો સીમેટ્ીક T એટેન્યટુર દોરો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ એક્ટીળ અને ેસીળ પીટરની સરખામણી કરો. ૦૭ 

 બ ટેીપોન કેફનુાં  ોડીંગ સમજાળો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ વ્યાખ્યા આો અને કેરેક્ટરીસ્ટીકના આેખ ળારીને પીટરનુાં ળગીકરણ કરો. ૦૭ 

 બ ડયઆુીતી એટે શુાં? જરૂરી સમીકરણોની મદદથી સીરીઝ R-L-C સકીટને 
તેની ડયઅુ સકીટમાાં પેરળો. 

૦૭ 

 

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


