
B. Sc. Part-III (Old) Examination, 2021 

Subject: Electronics (General) 

Paper: IVA 
 

Time: 3 Hours        Full Marks: 65 

 

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers 

in their own words as far as practicable. 

 

1. Answer any seven questions of the following:                  5 × 7 = 35 

যযক োকনো সাতটি প্রকের উত্তর দোও  

(a) Deduce telegraphers’ equation in the context of transmission line? 

Transmission line এর ররকপ্ররিকত telegraphers equation গুর প্ররতষ্ঠো  করো | 

(b)Explain the principle of operation of ammeter and voltmeter. 

Ammeter ও voltmeter এর মূ  োযয নীরত ব্যোখ্যো  করো |           

(c)What is transducer? Explain the basic principle of capacitive transducer. 

 ট্রোন্সরিউোর র ? ধোর  ট্রোন্সরিউোর এর  োযয নীরত ব্যোখ্যো  করো | 

(d) What is the operating principle of a general ac bridge? 

 এ টি োধোরণ ac bridge এর  োযয নীরত র ? 

(e) What do you mean by series type and shunt type ohmmeter? 

 Series type ও shunt type ohmmeter ব্কত র  যব্োক ো? 

(f)What do you mean by characteristic impedance of transmission line? 

 Transmission line এর characteristic impedance ব্কত র  যব্োক ো? 

(g) Write short note on half wave dipole antenna. 

 Half wave dipole antenna এর ওর ংরিপ্ত টি ো যকখ্ো | 

(h)Explain in brief the basic principle of LCD. Mention its two uses.  

 LCD র মূ  োযয নীরত র ? এর দুটি ব্যোব্োকরর উকেখ্  করো | 

(i) Write a short note on picture transmission in a television. 

 Television এ র প্র োর picture ম্প্রচোর  রো য় য রব্কয় এ টি ংরিপ্ত টি ো যকখ্ো | 

 

2. Answer any three questions of the following                                    10 × 3 = 30
 যয য োকনো রতনটি প্রকের উত্তর দোও 

(a)Draw with proper label the basic block diagram of FM transmitter. Explain the 

function of each block.         

যকব্  োকর এ টি FM transmitter এর ব্ল  রচত্র আঁক ো | প্ররতটি ব্লক র  োযয নীরত র ?     

(b) Give the circuit symbol of UJT. Explain its operating principle and draw its I-V 

characteristics.          

UJT এর ব্তয নী রচত্র আঁক ো, োযয নীরত ব্যোখ্যো  করো ও I-V বব্রলষ্ট্য যখ্ আঁক ো | 
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(c) Draw the circuit diagram of Maxwell bridge and explain how an unknown inductance 

can be measured using it.            

Maxwell bridge এর ব্তয নী রচত্র আঁক ো ও র ভোকব্ অজোনো আকব্লক র মোন রনণযয়  রো যোয় ব্যোখ্যো  করো | 

(d) Draw the block diagram of super heterodyne radio receiver and explain function of 

each block                   

Super heterodyne radio receiver এর ব্ল  রচত্র আঁক ো ও প্ররতটি ব্লক র  োযয নীরত ব্যোখ্যো  করো | 

(e)Name an ac bridge used for measurement of unknown capacitance. Draw its circuit 

diagram and establish a relation of unknown capacitance with the known parameters of 

the Ac Bridge in balance condition.                                                                       

অজোনো ধোরক র মোন রনণযকয়র জনয ব্যব্হৃত এ টি ac রিকজর নোম যকখ্ো| ইোর ব্তয নী রচত্র আঁক ো ও োময অব্স্থোয় 

অজোনো ধোরক র মোন রিকজর অনযোনয জোনো parameters গুরর ওর র ভোযব্ রনভয র  কর তো রনণযয়  করো | 
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