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    B.Sc. 6th Semester (Programme) Examination, 2020-21 

PHYSICS 

Course ID: 62410                                              Course Code: SP/PHS/604/SEC-4  

Course Title: Basic Instrumentation Skills (SEC T7) 

Time: 2 Hours                                                                                  Full Marks: 40   

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 সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক । 

পরীিার্থীর্দর  যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

Section-I 

1. Answer any five questions:                                                       2×5=10 

   যে য োন ো পো াঁচটি প্রনের উত্তর দোও:   

 

(a) What is frequency counter? 

     ম্পোঙ্ক সংখ্যোয়  ক ?    

 

(b)What is Pulse generator? 

    স্পন্দ  যে োনরির ক ?  

 

(c) What is digital multimeter? 

    কিজেিোল মোকিকমিোর ক ?  

 

(d) What is function generator? 

    ফাঙ্কশান যে োনরির ক ?      

 

(e) Write down the working principle of digital voltmeter. 

    এ টি কিজেিোল য োিকমিোনরর এর  োে যপ্রণোলী যলনখ্ো। 

 

(f) What is digital storage Oscilloscope? 

    কিজেিোল যটোনরে অস্কসনলোনকোপ ক ?     

 

 (g) What are the types of AC millivoltmeter? 

    পকরবর্তী কমকলন োিকমিোনরর প্র োর গুকল ক  ক ?  

 

(h) Draw the block diagram of low-frequency signal generator. 

    এ টি  ম- ম্পোঙ্ক কবকিষ্ট কসগ যোল যেন নরিনরর ব্ল  িোয়োগ্রোম আাঁন ো।                                                                              

                                                                                                                                                            P.T.O 
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Section-II 

 

2. Answer any four questions:                                     5×4=20 

   যে য োন ো চোরটি প্রনের উত্তর দোও:    

 

(a) Compare between analog multimeter and digital multimeter.                                                            [5] 

    অযো োলগ মোকিকমিোর এবং কিজেিোল মোকিকমিোর এর রু্তল ো  র।   

 

(b) Discuss in brief about time base operation and synchronization of a CRO.                                      [5] 

    এ টি কস আর ও এর িোইম-নবস অপোনরি  এবং কস ্নরো োইনেি  সম্পন য সংনেনপ যলনখ্ো। 

 

(c) What is screen-phosphor? Discuss in brief about electron gun of a CRO.                                         [5] 

     স্ক্রি -ফসনফোর ক ? এ টি কস আর ও এর ববদযযকর্ত  বন্দয  সম্পন য যলখ্। 

 

(d) Explain working principles of basic (balancing type) RLC bridge?          [5] 

     এ টি প্রোথকম  (প্রকর্তমো  প্র োর) আর আল কস যসরু্তর  োে যপ্র োলী বযাখ্যো  র।  

 

(e) Write down the specifications and significance of an AC milivoltmeter.                                           [5] 

    এ টি একস কমকলন োিকমিোর এর যস্পকসকফন িন্স এবং প্রনয়োে ীয়র্তো গুকল যলনখ্ো। 

 

(f) Write down the principles of measurement of dc-voltage, dc-current, ac-voltage, ac-current using a    

     multimeter.                                                                                                                                            [5] 

    এ টি মোকিকমিোর বযবহোর  নর কিকস-কব ব, কিকস-প্রবোহমোত্র,  পকরবর্তী-কব ব ও পকরবর্তী-প্রবোহমোত্রো   

    পকরমোনপর পদ্ধকর্ত গুকল যলনখ্ো। 

  

 

Section-III 

 

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

  যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও:    

 

(a) Explain the principle of working of Digital Storage Oscilloscope. How is the electrostatic focusing 

achieved in CRT? Explain it with the help of a diagram.       

                                     [5+3+2] 

    এ টি কিজেিোল যটোনরে অস্কসনলোনকোনপ এর  োে যপ্র োলী বযোখ্যো  নরো । কস আর টি এ ক  োনব 

ইনলনরোটযোটি  যফো োকসং  রো হয়? এিো এ িো কচনত্রর সোহোনেয বণ য ো  র। 

     

 (b) Draw the block diagram of a Q-Meter and write down its working principles.                               [4+6] 

    এ টি Q-কমিোর এর ব্ল -িোয়োগ্রোম আাঁ  এবং র্তোর  োে যপ্রণোলী যলনখ্ো। 

 

__________________ 

 


