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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 340901 Date: 27-05-2014        

Subject Name: Fundamentals of Electronics Circuits 

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) Draw and explain 1-Ø full wave rectifier with input and output wave forms. 07 

 (b) State requirements of oscillator and draw the circuit and explain the working 

of Hartley oscillator.  
07 

    
Q.2 (a) State limitations of zener voltage regulator. Draw and explain simple series 

type voltage regulator. Give its advantages over zener voltage regulator. 
07 

 (b) State different types of filters used in rectifier. Explain shunt capacitor filter 

and series inductor filter with necessary waveforms. 
07 

  OR  

 (b) A 1-Ø full-wave bridge rectifier with two diodes is supplied from a 

transformer of voltage rating 230/100-0-100 V. If the value of the load 

resistance is 100 Ω. Calculate (a) Load voltage (b) Load current (c) PIV (d) 

Average current of the diode. If the shunt capacitor is used in this circuit 

calculate the value of Load voltage and Load current. 

07 

    
Q.3 (a) Draw block diagram of SMPS and explain its working in detail. 07 

 (b) Explain biasing of transistor, requirement of biasing and bias stabilization.  07 

  OR  

Q.3 (a) State different methods of biasing. Explain voltage divider type bias. 07 

 (b) State methods of cascading the amplifiers. Explain R-C coupled amplifier.  07 

    
Q.4 (a) Explain complementary symmetry push-pull amplifier. 07 

 (b) Give classification of oscillator and applications of oscillator. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain the working of class A, B, AB and C type amplifiers with necessary 

waveforms. 
07 

 (b) Explain R-C phase shift oscillator. Give advantages and disadvantages of it. 07 

    
Q.5 (a) Draw the block diagram of digital multi meter and explain its working. 07 

 (b) Draw and explain integrator and differentiator circuit using op-amp. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain how unknown frequency can be measured by CRO.  07 

 (b) Explain Astable multi vibrator circuit using IC 555 with schematic diagram 

and waveforms. 
07 
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પ્રશ્ન. ૧ અ 1-Ø ફૂ-ળેળ રેક્ટીપાયર દોરી ઈનપટુ અને આઉટપટુ ળેળ પોર્મ સાથે સર્જાળો. ૦૭ 

 બ ઓસ્સીેટર ની જરૂરીયાત સર્જાળો. જરૂરી આકૃતત દોરી હાર્ટમ ે ઓસ્સીેટર નુું કાયમ 
સર્જાળો. 

૦૭ 

   

 
 

પ્રશ્ન. ૨ અ ઝીનર ળોલ્ટેજ રેગ્યેુટરની ર્યામદાઓ જણાળો. સીરીઝ પ્રકારનુું ળોલ્ટેજ રેગ્યેુટર 
સર્જાળો અને તેના ઝીનર ળોલ્ટેજ રેગ્યેુટર ની સાેક્ષર્ાું પાયદા જણાળો. 

૦૭ 

 બ રેક્ટીપાયરર્ાું ળરાતા જુદા જુદા પ્રકારના ફપલ્ટર જણાળો. જરૂરી ળેળ પોર્મ સાથે 
ન્ટ કેેસીટર અને સીરીઝ ઇન્ડક્ટર પ્રકારનુું ફપલ્ટર સર્જાળો. 

૦૭ 

  અથવા  

 બ 1-Ø ફૂળેળ રેક્ટીપાયર ને 230/100-0-100 V રેટીંગ ળાલા ટ્રાન્સપોર્મર દ્વારા સપ્ાય 
આળાર્ાું આળેછે. જો ોડ પ્રતતરોધ 100 Ω હોય તો, (a) ોડ ળોલ્ટેજ  (b) ોડ 
કરુંટ (c) PIV (d) ડાયોડ દ્વારા સાર થતો સરેરા તળદ્યતુ પ્રળાહ ોધો. જો ન્ટ 
કેેસીટરનો ઉયોગ કરળાર્ાું આળે તો ોડ ળોલ્ટેજ અને ોડ કરુંટ ોધો. 

૦૭ 

    પ્રશ્ન. ૩ અ SMPS નો બ્ોક ડાયાગ્રાર્ દોરો અને તેનુું કાયમ સતળસ્તર સર્જાળો.  ૦૭ 

 બ ટ્રાન્ઝીસ્ટરનુું ફાયસીંગ, ફાયસીંગની જરૂરીયાત અને ફાયસ સ્ટેફીાઈઝેન 
સર્જાળો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ ફાયસીંગની જુદી જુદી રીતો જણાળો. ળોલ્ટજ ફડળાઈડર પ્રકારનુું ફાયસ સર્જાળો. ૦૭ 

 બ એમ્પ્પ્પાયરના કેસ્કેડીંગની જુદી જુદી રીતો જણાળો. R-C કલ્ડ એમ્પ્પ્પાયર 
સર્જાળો. 

૦૭ 

    પ્રશ્ન. ૪ અ કોમ્પ્પ્રે્ન્ટ્રી સીરે્ટ્રી પ્રકારનુું પુ પુ એમ્પ્પ્પાયર સર્જાળો. ૦૭ 

 બ ઓસીેટરનુું ળગીકરણ સર્જાળો અને ઓસીેટરના ઉયોગો જણાળો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ ક્ાસ A, B, AB અને C પ્રકારના એમ્પ્પ્પાયર નુું કાયમ જરૂરી ળેળપોર્મ સાથે 
સર્જાળો. 

૦૭ 

 બ R-C પેઈઝ ીફ્ટ પ્રકારનુું ઓતસેટર સર્જાળો. તેના પાયદા અને ગેર પાયદા 
જણાળો.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ડીજીટ ર્લ્ટીર્ીટરનો બ્ોક ડાયાગ્રાર્ દોરો અને સર્જાળો. ૦૭ 

 બ ઓરેન એમ્પ્પ્પાયરની ર્દદથી ઇન્ટીગે્રટર અને ફડફ્રન્ીયેટર ફરથ દોરો 
અને સર્જાળો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ CRO ની ર્દદથી અજાણ ફ્રીક્ળુંસી કેળીરીતે ોધી કાય તે સર્જાળો. ૦૭ 

 બ જરૂરી ળેળપોર્મ સાથે IC 555 નો ઉયોગ કરી એસ્ટેફ ર્લ્ટીળાઈબ્રેટર નો ફરથ 
દોરો અને સર્જાળો. 

૦૭ 

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