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B.Sc. 4th Semester (Programme) Examination, 2020-21 

PHYSICS 

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

Course Title: Physics-IV 

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 পূণমান িনেদশক । 

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

  

                                                                                   Section-I 

1. Answer any five questions:                                                                                                      15=5 

   ( যেকােনা পাঁচিট ে র উ র দাও) 

(a) What is the difference between p-type and n-type semiconductor? 

p-টাইপ এবং n-টাইপ অধপিরবাহীর মেধ  পাথক  িক? 

(b) What is the drift velocity of a charge carrier? 

তিড়ৎ-আধান বাহেকর অনু বাহ গিতেবগ কােক বেল? 

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

BJT এর কান অ লিট সবেথেক বিশ ডািপং করা হয়? 

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

একিট ানিজ ার িববধক এর িববধন ণক 20 dB হেল, আউটপুট এবং ইনপুট মতার অনুপাত কত? 

(e) How do you convert XOR gate to XNOR gate? 

িকভােব XOR গটেক XNOR গট-এ পা িরত করেব? 

(f) What is the purpose of using capacitor filter? 

ধারক িফ ার ব বহার করার কারণ িক? 

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

ভাে জ সুি তকারক িহেসেব কান ডােয়াড ব বহার করা হয়? 

(h) Why semiconductors have negative temperature-coefficient of resistance. 

অধপিরবাহীর রােধর তাপমা া ণা  কন ঋণা ক হেয় থােক? 
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Section-II 

2. Answer any two questions:                                                                                                   52=10 

( যেকােনা দুইিট ে র উ র দাও) 

(a) Derive the relationship between α and β of a transistor. What do you mean by thermal runaway in a 
transistor?                                                                                                                                            (3+2) 

   একিট ানিজ ার এর  α এবং β এর মেধ  স ক াপন কেরা৷ ানিজ ার এর  তাপীয় রানওেয় বলেত কী বােঝা? 

(b) Write down the principle of Hall effect. Name one practical use of Hall effect. What do you mean by 
energy bands in semiconductor?                                                                                                       (2+1+2) 

   হল ভাব এর নীিত লখ৷ হল ভাব এর একিট বা ব েয়াগ লখ৷ অধপিরবাহীর শি পিট বলেত কী বাঝায়? 

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

Adders.                                                                                                                                                 (1 +4)                                                                                                            

   একিট পূণ সমি কারেকর সত  সারিণ লখ৷ অধ সমি কারক ব বহার কের একিট পূণ সমি কারক তির কেরা৷                                                                                                                             

(d) Draw the I-V characteristics of PN junction Diode. How does current flow in PN junction diode? Draw 
the circuit diagram of a half wave rectifier.                                                                                      (1+2+2)                                                                                                                       

    অধপিরবাহী PN সংেযাগ ডােয়াড এর I-V লখিচ  আঁেকা৷ PN সংেযাগ ডােয়ােড িকভােব তিড়ৎ বাহ হয়? অধতর               

একমুখী কারক এর বতনীর একিট িচ  আঁক৷ 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                      Section-III 

3. Answer any one question:                                                                                                        101=10 

( যেকােনা একিট ে র উ র দাও) 

(a) Explain the operation of an op-amp as an (i) Inverting amplifier (ii) Non-inverting amplifier. Derive 
expressions for the output voltage and voltage gain for both cases. (iii) Explain open loop gain, closed loop 
gain and CMRR of an op-amp.                                                                                                                (7+3)                                                            

 একিট অপােরশনাল এমি ফায়ার এর কায ণালী বণনা কেরা (i) ইনভািটং এমি ফায়ার িহসােব (ii) নন-ইনভািটং এমি ফায়ার 

িহসােব৷ িতিট ে  আউটপুট ভাে জ এবং ভাে জ িববধন নাে র রািশমালা িনণয় কেরা৷ (iii) একিট অপােরশনাল 

এমি ফায়ার এর মু  বতনী িববধন ণা , ব  বতনী িববধন ণা  এবং CMRR কােক বেল ব াখ া কেরা৷ 
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(b) (i) Explain how the basic gates can be realized using NAND or NOR gates.  (ii) Sketch typical output 
characteristics curves for p-n-p transistor in CB configuration. Label all variables and indicate active, cut-
off and saturation regions. (iii) A certain transistor has αdc of 0.98 and a collector leakage current ICO of 1µA. 
Calculate the collector and the base currents, when IE =1mA.                                                               (4+3+3) 
 

(i) NAND অথবা NOR গট ব বহার কের িকভােব মূল গট িল তির করা যায়? (ii) একিট p-n-p ানিজ ােরর CB 

(সাধারণ ভূিম) িবন ােস আউটপুট বিশ  লখ অ ন কেরা৷ সম  রািশ িল িচি ত কেরা এবং সি য় অ ল, কাটঅ  অ ল 

এবং সং ৃ  অ ল িল িচি ত কেরা৷ (iii) একিট ানিজ ার এর αdc এর মান 0.98 এবং সং াহক িলেকজ বাহ ICO এর 

মান 1µA৷ সং াহক বাহ এবং ভূিম বাহ িনণয় কেরা যিদ IE =1mA হয়৷ 
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