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B.Sc. 4
th

 Semester (Honours) Examination, 2021-22 

PHYSICS 

Course ID: 42414                                     Course Code: SH/PHS/404/GE-4/T-4  

Course Title: Electronics and Instrumentation 

Time: 1 Hour 15 Minutes                                                              Full Marks: 25   

                                                       The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

                                                                          as far as practicable      
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণ লক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উওর ক্ষদর্ে র্ব । 

 

Section-I 

 

1. Answer any five questions:  

    যয যকার্না প াঁ চটি প্রর্ের উত্তর দাও:  

                                                                                                                                                       551   
a) What is a.c. resistance of semiconductor diode?  

অধধরযফাহী ডায় ায়ডয এ. রি. রযাধ রি ? 

b) Mention an instrument that works on the principle of Hall-Effect. 

হর-এয়পয়েয নীরিয ওয রি াীর এিটি ময়েয িথা উয়েখ িয়যা ।  

c) Write one application of CC-mode transistor.   

CC-রভাড এয ট্রানক্ষেস্টার্রর একটি প্রর্য়াগ যখ্ ।   
d) Convert decimal number 17.5 into binary number.  

দরভি িংখযা 17.5 রি রিি িংখযা  রূান্তয িয়যা । 

e) What do you mean by open loop gain of OPAMP?  

OPAMP এয ওরন রু রেন বর্ে কী যবার্ া? 

f) Write one application of rectifier?  

রযরেপা ায়যয এিটি প্রর্য়াগ যখ্ । 
g) Why a system of two back to back connected diodes cannot function as a transistor?  

শ্চাৎভুখী  দুটি ডায় াড জুয়ে রদয়র িংস্থাটি ট্রানক্ষেস্টার্রর ভয়িা আচযণ িয়য না রিন ?  

h) Write two characteristics of ideal OPAMP.  

আদধ OPAMP এয দুটি বফরষ্ট যখ্ ।  
Section-II 

 

2. Answer any two questions:                                                                                                        1025   
   যয যকার্না দুটি প্রর্ের উত্তর দাও:  

a) How the depletion region formed in P-N junction? Draw the Energy Band structure of P-N 

junction diode.                                                                                                                   P.T.O 
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P-N ংর্যার্গ ক্ষনিঃর্লাক্ষে স্তর ক্ষকভার্ব গঠিে য়?  P-N ংর্যাগ ডার্য়ার্ডর লক্ষিস্তর অঙ্কন কর্রা ।                                  [3+2]                       

               b)  Explain with suitable circuit diagram, how an OPAMP may be used as Inverting amplifier.    

                  Find out the voltage gain of the circuit. 

                        বেণ নী ক্ষির্ের াার্যয বযাখ্যা কর্রা যয একটি OPAMP ইনবাযটিং রফফধধি ক্ষার্ব কাে করর্ে পার্র । বেণ নীর যভার্েে ক্ষববর্ণন রনণধ    

                        কর্রা ।                                                                                                                                                        [2
2

1 +2
2

1 ] 

             c)  Draw I-V characteristic curve of Zener diode. What are h - parameters? 

                        যেনার ডার্য়ার্ডর I-V ববক্ষলষ্ট যখ্ অঙ্কন কর্রা । h - যাযারভটায গুরর রি রি?                                                               [1+4] 

               d)  Write down the Truth Table of NAND gate. How can OR gate be constructed using NAND       

                  gates only?  

NAND রেয়টয িিয িাযনী রররখা ।  রিবায়ফ NAND রেয়টয িাহায়ময OR রেট েঠন িযা হ   ?                                 [2+3] 

             

                                                      Section – III 

 

3. Answer any one question:                                                                                                       10110   
   যয যকার্না একটি প্রর্ের উত্তর দাও:  

 

a) (i) State and prove De Morgan’s theorems. 

     দয’ ভযোয়নয উাদযগুরর রফফৃি িয়যা ও প্রভাণ িয়যা।   

              (ii) Obtain the simplified function Y in sum of product form in terms of input A, B and C 

                    for the following truth table: 
                    রনম্নরররখি িিয িাযনীয রেয়ে  A, B এফং C এয িাযা িাভ অপ  রপ্রাডাে আিায়য Y এয িযরীিৃি  রূটি  রনধধাযণ িয়যা।   

                          

 

 

 

  

 

 

                   

 

 (iii) Draw a circuit diagram of Half Subtractor using basic gates.   

        রফরিি রেট গুররয িাহায়ময হাপ িাফট্র্যােয়যয বেণ নীর ক্ষিে অঙ্কন কর্রা ।                                                  [(2+2)+4+2] 

A B C Y 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 
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                                                                                                                                                                                   P.T.O 

 

b) (i) Draw the output characteristics curves of an N-P-N transistor in CE mode and discuss      

   different regions. Why the base of transistor is made thin with low doping concentration?  

    N-P-N CE রভাড ট্র্ানরজস্টয়যয আউটুট বফরষ্ট ররখ অঙ্কন িয়যা এফং রফরবন্ন অঞ্চর রনয়  আয়রাচনা িয়যা ।  ট্র্ানরজস্টয়যয রফি রিন    

    িরু এফং রনম্নয়ডারং ঘনয়েয  িযা হ  ?  

(ii) Assuming the required quantities, find the Ripple-factor of a half wave rectifier. 

                       প্রয় াজনী  যার গুরর ধয়য রনয়  এিটি অর্ধ অধধ িযঙ্গ এিভুখীিাযরিয ক্ষরপ-ফ্যাক্টর ক্ষনণণয় কর্রা ।                          [(4+2)+4]   

  

 

_________________________________ 

 

   


