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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________
  

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER – IV • EXAMINATION – WINTER 2012 

 
Subject code: 341104 Date:  26/12/2012 
Subject Name: Communication Engineering - II 
Time: 02.30 pm - 05.00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five 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 how carrier is suppressed in FET Balance modulator with 

circuit diagram.  
07 
 

 (b) Draw block diagram of Communication receiver and explain 
function of each block. 

07 

Q.2    
 (a) Write the Sampling theorem and Explain Nyquist rate, Nyquist 

interval and Aliasing. 
07 

 (b) Explain Delayed AGC along with circuit diagram and characteristic. 07 
  OR  
 (b) Compare PAM,PWM and PPM 07 

Q.3    
 (a) Explain Product demodulator with circuit diagram. 07 
 (b)    Calculate % power saving when only carrier and one of sideband  

are transmitted instead of PAM with modulation index 100%  
and 50% . 

0

  

07 

  OR  
Q.3 (a) Explain PCM transmitter and receiver with block diagram . 07 

 (b) Explain PCM –TDM system with block diagram . 07 
    

Q.4    
 (a) Explain Pilot carrier receiver with block diagram. 07 
 (b) Explain generation of PWM using IC 555 and write advantages and 

disadvantages of PWM. 
07 

  OR  
Q. 4 (a) Explain principles of FSK along with coherent and noncoherent 

receiver.  
07 

 (b) Draw and explain the block diagram of transmitter and receiver of 
BPSK. 

07 

Q.5    
 (a) Explain principles and types of Data communication modems. 07 
 (b) Explain various signals used in RS-232 standards and draw the 

connectors used for transmission of data.  
07 

  OR  
Q.5 (a) Explain the Phase shift method to suppress the sideband for SSB 

system. 
07 

 (b) Draw block diagram of PAM-TDM system and explain. 07 
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જરાતી અ વાદુ ુ  
 

1 (અ)   ફટ બલસ મોડ લટર મા ક રયર કવી ર ત સ સ થાય છ ત િવજપ રપથ દોર  ે ે ે ે ે ેુ

સમ વો.             

07 
 

 (બ)   કો િનકશન ર સીવરની ખડંા િત દોર  દરક ખડં  કાય સમ વોુ ુ . 07 

2 (અ)  સ લગ થીયરમ લખો તથા નાઈ વ ટ રટે , નાઈ વ ટ ઈ ટરવલ 

અન એલીયાસ ગ સમ વોે . 

07 

 
(બ)   

ડ લડએે સીનો  વીજપર પથ દોર  તની લા ણીકતા સાથ સમ વોે ે .  07 

  અથવા  

 (બ)   પીએએમ, પી એમ અન પીપીએમ ુ ે ની સરખામણી કરો.  07 

3 (અ)  ોડ ટ ડ મોડ લટર વીજપર પથ દોર  સમ વોુ ે . 07 

 (બ)   જો કર યર અન મા  એક સાઈડ બ ડ એએમ સી ટમના બદલ ે ે ે  

સાર ત કરવામા આવ તો થતા પરસ ટજ પાવર સવ ગ ગણોે ે . 

મોડ લશન ઈ ડ  ુ ે 100% અન ે 50% લઈ ગણતર  કરો. 

0

  

07 

  અથવા   

3 (અ)  પીસીએમ ા મીટર અન ર સીવર ખડંા તી દોર  સમ વોે . 07 

 (બ)   પીસીએમ ટ ડ એમ સી ટમ ખડંા તી દોર  સમ વો. 07 

4 (અ)  પાયલોટ કર યર ર સીવર ખડંા તી સહ ત સમ વો. 07 

 (બ)   આઈસી 555 વાપર ન પીડ એમે ુ  સ ન સમ વો અન તના ુ ે ે  

ફાયદા ગરફાયદા લખોે .  

07 

  અથવા   
4 (અ)  એફએસકના સી ધાતંો સમ વો તથા તેના કોહર ટ અન ે  

નોનકોહર ટ ર સીવર િવષે સમ વો. 

07 

 (બ)   બીપીએસકના ાનસમીટર તથા ર સીવરન ે ખડંા તી  દોર  સમ વો. 07 

5    
 (અ)  ડટા કો નીકશુ ન મોડમ ના સી ધતંો તથા કારો સમ વો. 07 

 (બ)   આરએસ 232 ટાં ડડમા વપરાતા  િવિવધ િસ નલ સમ વો. 

તથા તેની માટ વપરાતા કન ટે ર ની આ તી દોરો. 

07 

  અથવા   

5 (અ)  એસએસબી સી ટમ માટ સાઈ બે ડ ૂર કરવા માટની  ફજ િશ ટ 

પ તી સમ વો.  

07 

 (બ)   પીએમ ટ ડ એમ ણાલીની ખડા તી દોરો તથા  સમ વો 07 
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