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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–V • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 350904 Date: 31-05-2014 

Subject Name: Digital Electronics and Digital Instruments 

Time: 02:30 pm - 05:30 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) 1  Answer any two 

 (i)Convert Octal 225 to decimal. 

(ii)Convert FE.06 to decimal. 

(iii)Convert 10111.012  to decimal. 

(i) (iv)Convert Gray 100011110 to binary 

04 

         

2.  Calculate any two: (i)    (13)10-(8)10 using  2’s  complement method 

                       (ii)  82*4 convert to binary then multiply 

                       (iii) Show the result of division 10000111/101 

 

(b)      (1) Explain full adder circuit with block diagram  and  truth table                           04            

           (2) Draw NOR gate using NAND gates only. Use De’Morgen’s  theorm.                

03 

 

                 

 03 

    Q-2             (a) Explain J K flip flop using NAND gates  with truth table and waveforms. 07 

 (b) Explain successive approximation type of A/D  converter with the help of 

Block diagram. 
07 

  OR  

 (b) What is register? Give different types of register. Explain any one. 07 

    
Q.3 (a) What is decoder? Explain 3 to 8 decoder with truth table & logic circuit. 07 

 (b) Explain 4 bit binary ripple counter with  the help of logic diagram, truth table & 

waveforms. 
07 

  OR  

Q.3 (a) Explain BCD to seven segment decoder. 07 

 (b) Explain 7490 decade counter using appropriate diagram & truth table.  07 

    
Q.4 (a) Whar are different types of memory?  Explain RAM in detail. 07 

 (b) 1. Prove that  ( P+Q) (P+R) = P + QR,      ̅      
2. State & explain De’Morgen’s theorem. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Write on parameters of digital ICs. 07 

 (b) Explain diode shunt type biased positive clipper circuit with waveforms. 07 

    
Q.5 (a) Explain binary Ladder Network type DA converter. 07 

 (b) Explain construction and working of digital energy meter with the help of block diagram. 07 

  OR  

Q.5 (a) 1. Compaare LED & LCD display. 

2. Narrate MOS family devices & state their main features.                                               03 

(b) Explain principle,construction & working of digital  voltmeter with the help of a 

block diagram. 

04 

 

   07 
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                                                                         ************ 

                                      ગજુરાતી 
  પ્રશ્ન. ૧ અ 1) નીચેના કોઇ ણ ફેના જવાફ આો: 

(i) ઓકટ્ 225 ને ડેસીમ માાં રૂાાંતર કરો. 
(ii)  FE.06 H  ન ુડેસીમમાાં રૂાાંતર કરો. 
(iii) સાંખ્યા 10111.012 નુાં ડેસીમમાાં રૂાાંતર કરો. 
(iv)  ગે્ર-કોડ 100011110 નુાં ફાયનરી સાંખ્યામાાં રૂાાંતર કરો.                     0૪ 

 

2) ગણતરી કરો. (કોઈ ણ ફે)  
 (i) (13)10-(8)10  2 ના કોમ્પ્ીમેંટ નો ઉયોગ કરીને ફાદફાકી કરો. 
 (ii) 82*4  સાંખ્યાને ફાયનરી માાં રૂાાંતર કરી ગણુાકારનુાં રરણામ દર્ાાવો. 
 (iii) 10000111/101  ન ુરરણામ દર્ાાવો.                                               0૩ 

 
 

 

 ફ 1.ફૂ-એડરનો રરથ બ્ોકડાયાગ્રામ તથા .ટ્રુથટેફ ની મદદથી સમજાવો. 
2 NOR ગેટ માત્ર  NAND ગેટની મદદથી દોરો. ડી’મોગાન થીયરમનો ઉયોગ કરો.  03                                                                             
 

0૪ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ નેંડ ગેટ નો ઉયોગ કરીને જે.કે.  ફ્ી-ફ્ો સમજાવો.ટ્રુથ ટેફ ખો અને વેવ-

પોમ્પસા દોરો. 
૦૭ 

 ફ સકસેસીવ એપ્રોક્ષીમેર્ન પ્રકારન ુએ.ડી. કન્વટાર બ્ોક ડાયાગ્રામ દોરીને સમજાવો.    ૦૭ 

  અથવા  

 ફ રજીસ્ટર    એટે શુાં? જુદા જુદા પ્રકારના રજીસ્ટર દર્ાાવો.કોઈણ એક સમજાવો. 
 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ડીકોડર એ શુાં છે? 3 ટુ 8 ડીકોડર ટ્રુથટેફ અને ોજીક સકીટ નો ઉયોગ કરીને 

સમજાવો. 
 

૦૭ 

 ફ 4 ફીટ ફાયનરી રી કાઉંટર ોજીક ડાયાગ્રામ , ટ્રુથટેફ અને વેવ પોમ્પસા દોરીને 
સમજાવો. 

૦૭ 

  અથવા  

 પ્રશ્ન. ૩ અ ફી.સી.ડી ટુ સેવન સેગમેંટ ડીકોડ્રર સમજાવો. ૦૭ 

 ફ 7490 ડીકેડ કાઉંટર યોગ્ય રરથ અને ટ્રુથટેફ દર્ાાવીને સમજાવો.  
 

૦૭ 

    
 પ્રશ્ન.  ૪ અ અગ અગ પ્રકારની મેમરી કઈ કઈ છે તે દર્ાાવો.RAM વવરે્ વવસ્તતૃ નોંધ ખો. ૦૭ 

 ફ 1 સાબફત કરો કે (P+Q)(P+R)=P+QR ,     m+ ̅=m+n 

2 ડી-મોગાન થીયરમ ખો અને સમજાવો. 
૦૭ 

  અથવા  
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પ્રશ્ન. ૪ અ ડીજીટ્ આઈ.સી.ના ેરામીટસા વવરે્ વવસ્તતૃ નોંધ ખો. ૦૭ 

 ફ ડાયોડ ર્ાંટ ટાઈ ફાયસ્ડ ોઝીટીવ ક્ીર રરથ વેવપોમ્પસા દોરીને સમજાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ફાયાંરી ેડ્રર નેટવકા ટાઈ ડી.એ. કન્વટાર  સમજાવો.  ૦૭ 

 ફ ડીજીટ એનજી મીટર ની રચના અને કાયા બ્ોક ડાયાગ્રામ દોરીને સમજાવો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ 1.LED  અને LCD ની સરખામણી કરો. 
 

2. મોસ (MOS) પેમીી ડીવાઈસ ના મખુ્ય ક્ષણો સમજાવો.                                      03 

૦૪ 

 ફ ડીજીટ વોલ્ટટ્મીટ્રરનો વસધધાાંત,રચના અને કાયા  બ્ોક ડાયાગ્રામ દોરીને સમજાવો ૦૭ 

  

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


