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B.Sc. 4th Semester (Programme) Examination, 2021-22 

PHYSICS 

Course Title: Physics-IV 

Course ID: 42418                                       Course Code: SP/PHS/401/C-1/T-1               

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      

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

  

Section-I 

1. Answer any five questions:                                         1×5=5 

    য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও x 

 
(a) Give an example of direct band gap semiconductor. 

এক  ডাইের  ব া  গ াপ সিমক া েরর উদাহরণ দাও। 

(b) Which type of diode is used as voltage regulator? 

ভাে জ র েলটর িহেসেব কান ধরেনর ডােয়াড ব বহার করা হয়? 

(c) Which region of a BJT is most heavily doped? 

BJT এর কান অ ল সবেচেয় বিশ ডাপড? 

(d) If a transistor amplifier has a gain of 20 dB, then what is the ratio of output to input power? 

যিদ এক  ানিজ র অ ামি ফায়ােরর িববধন 20 dB  হয়, তাহেল আউটপুট এবং ইনপুট পাওয়ােরর 

অনুপাত কত? 

(e) What is the input impedance of a practical OP-AMP? 

এক  ব বহািরক OP -AMP-এর ইনপুট িতব কতা কী? 

(f) Convert the decimal 0.625 into its binary equivalent. 

দশিমক 0.625 ক এর বাইনাির সমতুল  পা র কর । 

(g) Prove the Boolean identity 𝐴𝐵 + �̅�𝐵 = 𝐴𝐵 + �̅�𝐵 

বুিলয়ান পিরচয় মাণ কর 𝐴𝐵 + �̅�𝐵 = 𝐴𝐵 + �̅�𝐵 

(h) In a half-wave rectifier, the peak value of input a.c. voltage is 10π volt. What will              

      be the output voltage? 
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      এক  অধ-তর  রক ফায়ােরর ইনপুট a.c. ভাে েজর  সেবা  মান  10π ভা । আউটপুট    
      ভাে েজর মান কত হেব? 

 
Section-II 

 

 2. Answer any two questions:                                                                                                       5×2=10              

     য কােনা দু ট ে র উ র দাও x 

 
(a) Draw the energy-band diagram of an unbiased p-n junction diode. Determine the concentration 

of holes in silicon crystal having donor concentration of 1.4 × 10 /m . The intrinsic 

concentration is 1.4 × 10 /m . Draw a self-bias circuit. Why is it so called?                                                                  

                                                                                                                                       1+2+1+1 
এক  িনরেপ  p-n জংশন ডােয়ােডর শি -প  িচ  আঁক। এক  িসিলকন ি াল এর দাতা ঘন  

1.4 ×  10 /m  এবং কীয় ঘন  1.4 × 10 /m । তাহেল হােলর ঘন  িনণয় কর । 

এক  সলফ বায়াস বতনী আকঁ। এই বতনীর এই প নামকরেনর কারন িক?  

 

(b)  Why are filters used along with the rectifiers? Frequency of an input voltage is 50 Hz. What 

is the frequency of a half wave and full wave rectifier? Find the value of ripple factor of a full 

wave rectifier without capacitor filter.                                                                             1+1+3 

     কন রক ফায়ােরর সােথ িফ ার ব বহার করা হয়? এক  ইনপুট ভাে েজর ক া  50 Hz। অধ তর       

            এবং পূণ তর  রক ফায়ােরর আউটপুট ভাে েজর  ক া  কত? ক াপািসটর িফ ার ছাড়া এক         

            পূণ তর  রক ফায়ােরর রক ফায়ােরর িরপল ফ া েরর মান িনণয় কর। 
 

(c) What do you mean by bit and byte? Draw a logic circuit to implement the Boolean expression 
AB + B C . Show how to implement AND gate using NOR gate.                                   1+2+2   
Bit ও Byte বলেত িক বাঝ? বুিলয়ান এ ে শন AB + B C  বা বায়েনর জন  এক  লিজক   

বতনী আঁক। NOR গট ব বহার কের িকভােব AND গট বা বায়ন করেত হয় তা দখাও। 

 

(d) Write down the truth table of a Full Adder. Implement a Full Adder with the help of Half 

Adders.           1 +4 

এক  Full Adder এর সত -সারণী লখ।Half Adder এর সাহােয  এক  Full Adder তির কর।  
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Section-III 

3. Answer any one question:                                             10×1=10 

    য কােনা এক ট ে র উ র দাও x 

 

(a) Define α and β of a transistor. Establish the relation between them. What do you mean by 

CMRR? What is the value of CMRR of an ideal OP-AMP? Derive an expression for the gain 

of a non-inverting OP-AMP.                                                                                     2+2+1+1+4    

এক  ানিজ েরর α ও β  বলেত িক বাঝ?ওেদর মেধ  স ক াপন কর। CMRR িক? এক  
আদশ OP-AMP এর CMRR এর মান কত? এক  non-inverting OP-AMP এর িববধেনর 
রািশমালা  বর কর।                                         

                  
(b) Compare the operation of a half-wave and full-wave rectifier. What is Zener breakdown? 

What is the maximum permissible current through a 5.6 V, 400 mW Zener diode? If the diode 

is used in a regulator circuit with maximum input voltage of 15 V, find the minimum value of 

series resistance that prevents the diode from being damaged.                                  3+2+2+3 

এক  অধ তর    এবং পূণ তর  রক ফায়ােরর য়ার তুলনা কর। জনার বকল  িক?  

এক  5.6 V, 400 mW জনার ডােয়ােডর মধ  িদেয় সবািধক অনুেমািদত কাের  কত? ডােয়াড  যিদ 

ভাে জ িনয় ক বতনীেত ব বহার করা হয় যার সবািধক ইনপুট ভাে জ 15 V তাহেল ণী 

রােধর সরবিন  মান কত হেব যােত ডােয়াড  ন  না হয়।                        

 

 

_______________________________ 


