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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V  EXAMINATION –WINTER - 2018 

 

Subject Code:3350904 Date: 04-12-2018     

Subject Name: MICROPROCESSOR AND CONTROLLER APPLICATIONS 

Time:10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

 

 1. Attempt all questions. 

 2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

 3. Figures to the right indicate full marks.  

 4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

 6. English version is authentic. 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. How many address lines are required by 1KB memory?  

 ૧. 1KB ની મેમરી સ થે ઇન્ટરફેસસાંગ કરવ  મ ટે કેટલી એડે્રસ લ ઇન જોઈએ?  

 2. What is the meaning of PLC?  

 ૨. PLC નો અથથ શ ાં છે?  

 3. Draw the Block diagram of SCADA.  

 ૩. SCADA ન  બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો.  

 4. Write applications of Servomotor.  

 ૪. સવો મોટર ન  ઉપયોગ લખો.  

 5. State different types of Memory.  

 ૫. વવવવધ પ્રક રન  મેમરી સમજાવો.  

 6. What is register addressing mode?  

 ૬. રવજસ્ટર એડે્રસસાંગ મોડ શ ાં છે?  

 7. What is the function of Program Counter?  

 ૭. પ્રોગ્ર મ ક ઉન્ટરન ાં ક યથ શ ાં છે?  

 8. What is Servo Mechanism?  

 ૮. સવો વમકેવનઝમ શ ાં છે?  

 9. Write only format of PSW for 8051.  

 ૯. 8051 મ ટે ફક્ત પીએસડબલ્ય ન ાં ફોમેટ લખો.  

 10. What is DPTR register?  

 ૧૦. DPTR રજીસ્ટર શ ાં છે?  

    
Q.2 (a) What is Bus? What are the various types of buses in 8085? 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) બસ શ ાં છે? 8085 મ ાં કઈ કઈ વવવવધ પ્રક રની બસો છે? ૦૩ 

  OR  

 (a) State the features of stepper motor. 03 

 (અ) સ્ટેપર મોટરની લ ક્ષવણકત ઓ  જણ વો. ૦૩ 

 (b) Explain ON-0FF control with the example. 03 

 (બ) ઉદ હરણ સ થે ON-0FF વનયાંત્રણન ેસમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Compare Servo mechanism and regulators. 03 
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 (બ) સવો વમકેવનઝમ અને રેગ્ય લેટર ની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

 (c) Explain construction and working of AC techogenerator. 04 

 (ક) એસી ટેકો જનરેટર ન ાં કન્સ્રક્શન અને ક યથ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain SCR firing angle control. 04 

 (ક) SCR ફ યરરાંગ એંગલ વનયાંત્રણ સમજાવો. ૦૪ 

 (d)  Compare PI, PD and PID controller with the help of characteristics. 04 

 (ડ) કેરેક્ટરીવસ્ટક્સ ની મદદથી PI, PD અને PID વનયાંત્રકની સરખ મણી કરો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the working of Stack pointer and ALU in details in 8085. 04 

 (ડ) 8085 મ ાં વવગતવ ર સ્ટેક પોઇન્ટર અને ALUની ક મગીરી સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Draw pin diagram 0f 8085. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) 8085 નો વપન ડ ય ગ્ર મ દોરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write three advantages of microprocessor based system over traditional 

system. 

03 

 (અ) પરાંપર ગત વસસ્ટમ ની સરખ મણી મ ાં મ ઇક્રોપ્રોસેસર આધ રરત વસસ્ટમન  ત્રણ ફ યદ  લખો. ૦૩ 

 (b)  Explain different types of data transfer techniques. 03 

 (બ) વવવવધ પ્રક રની ડેટ  ર ન્સફર તકનીકો સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Write a short note on ports of 8051. 03 

 (બ) 8051 ન  પોર્ટસથ પર ટ ાંકી નોંધ લખો. ૦૩ 

 (c) Explain different operating modes of 8255A. 04 

 (ક) 8255A ન  વવવવધ ઓપરેટીંગ મોડ્સ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Write short note on flags of 8085. 04 

 (ક) 8085 ન  ફ્લેગ્સ પર ટ ાંકી નોંધ લખો. ૦૪ 

 (d) What is decoder? Draw and explain 3 to 8 decoder. 04 

 (ડ) ડીકોડર શ ાં છે? 3 થી 8 ડીકોડર દોરો અને સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain temperature control of furnace by microprocessor. 04 

 (ડ) મ ઇક્રોપ્રોસેસર દ્વ ર  ભઠ્ઠી મ ાં ત પમ ન વનયાંત્રણ સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Draw architecture of PLC in details. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) PLC ન ાં આર્કથટેક્ચર દોરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write any three advantages of PLC. 03 

 (અ) PLC ન  કોઈપણ ત્રણ ફ યદ  લખો. ૦૩ 

 (b) Compare Microprocessor and Microcontroller. 04 

 (બ) મ ઇક્રોપ્રોસેસર અને મ ઇક્રોકન્રોલરની ત લન  કરો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Write any four functions of SCADA. 04 

 (બ) SCADA ન ાં કોઈપણ ચ ર ક યો લખો. ૦૪ 

 (c) Draw and explain the internal architecture of 8085. 07 

 (ક) 8085 ન ાં આાંતરરક આર્કથટેક્ચર દોરો અને સમજાવો. ૦૭ 
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Q.5 (a) What are SFRs in 8051? Explain their utility. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) 8051 મ ાં એસએફઆર શ ાં છે? તેમની ઉપયોવગત  સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain the Instructions :(i) MVIB, 25h (ii) ADC C (iii) LDA 6000h (iv) INX 

H 

04 

 (બ) ઇન્સ્રક્સન સમજાવો : :(i) MVIB, 25h (ii) ADC C (iii) LDA 6000h (iv) INX H ૦૪ 

 (c) Compare open loop and closed loop control. 03 

 (ક) ઓપન લ પ અને ક્લૉસડ લ પ વનયાંત્રણની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

 (d) Draw and Explain interfacing of 512 Bytes of RAM with 8085. 03 

 (ડ) 8085 સ થે 512 MB RAM ન ાં ઇન્ટરફેસસાંગ દોરો અને સમજાવો. ૦૩ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.: __________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V (NEW) • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

Subject Code: 3350904      Date: 05-May-2018 

Subject Name: Microprocessor and Controller Applications 

Time:  02:30 PM TO 05:00 PM    Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Compare EPROM & EEPROM  

 ૧. EPROM & EEPROM સરખ મણી કરો.  

 2. What are the functions of an accumulator?  

 ૨. Accumulatorન ાં ક ર્યો શ ાં છે?  

 3. Draw the block diagram of SCADA and label each components.  

 ૩. SCADA ન  બ્લોક રેખ કૃતત દોરો અને દરેક ઘટકોને લેબલ કરો.  

 4. What do you understand by PLC?  

 ૪. PLC દ્વ ર  તમે શ ાં સમજો છો?  

 5. What is BSR mode? Draw the BSR control word format.  

 ૫. BSR મોડ શ ાં છે? BSR તનર્યાંત્રણ શબ્દ બાંધ રણ દોરો.  

 6. What is the functions of DPTR Register?  

 ૬. DPTR રજજસ્ટરન  ક ર્યો શ ાં છે?  

 7. What is program counter?  

 ૭. પ્રોગ્ર મ ક ઉન્ટર શ ાં છે?  

 8. Explain sourcing and sinking with reference to PLC.  

 ૮. PLCન  સાંદર્ભમ ાં સોતસિંગ અને તસન્કીંગન ાં વણભન કરો.  

 9. List the allowed register pairs of 8085.  

 ૯. 8085 ની મ ન્ર્ય રજજસ્ટર જોડીઓની સચૂિ બન વો.  

 10. Write the applications of SCADA.  

 ૧૦. SCADA ન  ઉપર્યોગો લખો.  

    
Q.2 (a) State the features of stepper motor. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) સ્ટેપર મોટરની લક્ષણો જણ વો. ૦૩ 

   

OR 
 

 (a) Explain ON-OFF type controller. 03 

 (અ) ON-OFF પ્રક ર તનર્યાંત્રક સમજાવે છે. ૦૩ 

 (b) State advantages of control system. 03 

 (બ) તસસ્ટમન  ફ ર્યદ ઓ જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain the requirements of a control transformer. 03 
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 (બ) કાંટ્રોલ ટ્ર ન્સફોમભરની જરૂરરર્ય તો સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Draw and explain block diagram of PID control with its characteristics. 04 

 (ક) તેની લ ક્ષચણકત ઓ સ થે પીઆઈડી તનર્યાંત્રણન  બ્લોક રેખ કૃતત દોરો અને સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain Temperature control of Furnace by microprocessor. 04 

 (ક) મ ઇક્રોપ્રોસેસર દ્વ ર  ફનેસન ાં ત પમ ન તનર્યાંત્રણ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) What is tachogenerator? Give requirements of a good tachogenerator. 04 

 (ડ) ટેકોગેનેરટોર શ ાં છે? સ ર  ટેકોગેનેરટોર ની જરૂરરર્ય તો આપો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the construction of Synchro. 04 

 (ડ) તસિંક્રોન  રિન ન ાં વણભન કરો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Short note on ports of 8051. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) 8051 ની પોટભ  પર ટૂાંક ાં નોંધ. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain brief internal memory and external memory in reference to 8051 microcontroller. 03 

 (અ) 8051 ન  સાંદર્ભમ ાં સ ાંચક્ષપ્ત આંતરરક મેમરી અને બ હ્ય મેમરી સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain three parts of of 8051 internal RAM. 03 

 (બ) 8051 આંતરરક RAM નો ત્રણ ર્ ગ સમજાવે છે. ૦૩ 

  OR  

 (b) What are SFRs? Give its list and functions. 03 

 (બ) એસએફઆર શ ાં છે? તેની સચૂિ અને દર એક ન  ક ર્યભ આપો. ૦૩ 

 (c) Explain different operating modes of 8255A. 04 

 (ક) 8255A ન  તવતવધ ઓપરેરટિંગ મોડ્સને સમજાવો. 
 

૦૪ 
  OR  

 (c) Draw the logical block diagram of 8255A and give the control word format of 

8255A. 
04 

 (ક) 8255A ની લોજજકલ બ્લૉક રેખ કૃતત દોરો અને 8255A ની કાંટ્રોલ શબ્દ ફોમેટ આપો. ૦૪ 

 (d) What is a decoder circuit? Draw 3 to 8 decoder circuit. 04 

 (ડ) ડીકોડર સરકિટ શ ાં છે? 3 થી 8 ડીકોડર સરકિટ દોરો. ૦૪ 

  OR  

 (d) State the addressing modes of 8085 and explain any two. 04 

 (ડ) 8085 ન  એડે્રતસિંગ મોડ્સને જણ વો અને કોઈપણ બે સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) What is bus? List the types of buses. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) બસ શ ાં છે? બસોન  પ્રક રોની ર્ય દી આપો. ૦૩ 

  OR  

 (a) What is the role of timing and control section in Microprocessor? 03 

 (અ) મ ઇક્રોપ્રોસેસરમ ાં timing and control તવર્ ગની ભતૂમક  શ ાં છે? ૦૩ 

 (b) Explain the Classification of instruction set of 8085 Microprocessor. 04 

 (બ) 8085 મ ઇક્રોપ્રોસેસરની ઇન્સ્ટ્રકશન  સેટન ાં વગીકરણ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) State the Data transfer Schemes used in Microprocessor and explain any two. 04 

 (બ) મ ઇક્રોપ્રોસેસરમ ાં ઉપર્યોગમ ાં લેવ ત  ડેટ  ટ્ર ન્સફર સ્કીમ્સને જણ વો અને કોઈપણ બે 
સમજાવો. 

૦૪ 



3/3 

 (c) Draw the pin diagram of 8085 and explain the purpose of each and every pin. 07 

 (ક) 8085 ન  તપન ડ ર્ય ગ્ર મને દોરો અને દરેક તપનનો હતે   સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Compare closed loop system with open loop system. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ઓપન લપૂ તસસ્ટમ સ થે કલોઝડ લપૂ તસસ્ટમની સરખ મણી કરો. ૦૪ 

 (b) Compare Microprocessor and Microcontroller. 04 

 (બ) મ ઇક્રોપ્રોસેસર અને મ ઇક્રોકન્ટ્રોલરની ત  લન  કરો. ૦૪ 

 (c) State the main features of 8051. 03 

 (ક) 8051 ની મ ખ્ર્ય લ ક્ષચણકત ઓ જણ વો. ૦૩ 

 (d) Explain the flag register. List and explain each flag. 03 

 (ડ) 8085 મ ાં  ફ્લેગ રજીસ્ટર સમજાવો. તેની ર્ય દી આપો અને દરેક ફ્લેગને સમજાવો. 
  

૦૩ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I • EXAMINATION – SUMMER- 2017 

 
Subject Code: 3350904 Date: 9-05-2017      
Subject Name: Microprocessor & Controller Applications 
Time: 2.30 PM TO 5.00PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. Write the application of SCADA.  
 ૧. SCADA GF p5IMUM H6FJMP  

 2. What is the role of control system in instrumentation?  
 ૨. >g:8=]D[g8[XG DF\ Sg8=M, ;L:8D GL E]lDSF X]\ K[P  

 3. What is servomechanism and regulator?  
 ૩. ;JM”DLS[GhD VG[ Z[Ui],[8Z X\] K[m  

 4. Define command signal and error detector.  
 ૪. SDFg0 l;UG, VG[ V[ZZ 0L8[S8ZGL jIFbIF VF5MP  

 5. Write application of stepper motor.  
 ૫. :8[5Z DM8ZGF p5IMUM ,BMP  

 6. Draw structure of microprocessor.  
 ૬. DF.S|M5|M;[;ZG\] A\WFZ6 NMZMP  

 7. What is the function of stack pointer?  
 ૭. :8[S 5M.g8ZG\] SFI” X\] K[m  

 8. Write the application of micro controller.  
 ૮. DF.S|M Sg8=M,ZGF p5IMU ,BMP  

 9. State the types of PLC  
 ૯. PLC GF 5|SFZM H6FJMP  

 10. State different types of memory.  
 ૧૦. D[DMZL GF lJlJW 5|SFZM ,BMP  

    Q.2 (a) Explain Automatic tracking of satellite system. 03 
પ્ર�. ર (અ) ;[8[,F.8G\] VM8MD[8LS 8=[SL\U l;:8D ;DHFJMP ૦૩ 

  OR  
 (a) Explain voltage regulator of a D. C. generator.  03 
 (અ) 0LP;LP HGZ[8Z GM JM<8[H Z[uI],[8Z TZLS[ SFI” ;DHFJMP ૦૩ 
 (b) Explain construction and working of AC Techogenerator. 03 
 (બ) V[P;LP 8[SMHGZ[8Z GL ZRGF ;FY[ SFI” ;DHFJMP ૦૩ 
  OR  
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 (b) Compare open loop and closed loop control system 03 
 (બ) VM5G ,]5 VG[ S,Mh0 ,]5 Sg8=M, ;L:8D JrR[GL ;ZBFD6L SZMP ૦૩ 
 (c) Explain working of synchro as transmitter and receiver in position control 

system. 
04 

 (ક) 5MhLXG Sg8=M, ;L:8DDF\ ;LgSM G\] 8=Fg;DL8Z VG[ ZL;LJZ TZLS[G\] SFI” ;DHFJMP ૦૪ 
  OR  
 (c) Write the function of following pins in 8085 microprocessor. 

(i) ALE   (ii) RD,WR  (iii) TRAP  (iv) INTR 
04 

 (ક) GLR[GL  8085 l5GGF SFI” H6FJMP 
(i) ALE   (ii) RD,WR  (iii) TRAP  (iv) INTR 

૦૪ 

 (d) State addressing modes of 8085 and explain any one. 04 
 (ડ) 8085 DF\ V[0Z[;L\U DM0 H6FJM VG[ UD[ T[ V[SG[ ;DHFJMP ૦૪ 
  OR  
 (d) State types of control action and explain any two 04 
 (ડ) Sg8=M, V[SXGGF 5|SFZM ,BM VG[ UD[ A[ ;DHFJMP ૦૪ 
    Q.3 (a) Explain d.c. position control system using d.c. servo motors. 03 

પ્ર�. 3 (અ) 0LP;LP ;JM”DM8Z GM p5IMU SZLG[ 0LP;LP5MhLXG Sg8=M, l;:8D ;DHFJMP ૦૩ 
  OR  
 (a) Draw pin configuration of 8085 microprocessor  03 
 (અ) 8085 DF.S|M5|M;[;Z GM l5G 0FIFU|FD NMZMP ૦૩ 
 (b) What is instruction? Explain with example. 03 
 (બ) .g:8=SXG V[8,[X\]m pNFCZ6 VF5L ;DHFJMP ૦૩ 
  OR  
 (b) Compare microprocessor and micro controller. 03 
 (બ) DF.S|M5|M;[;Z VG[ DF.S|MSg8=M,Z GL ;ZBFD6L SZMP ૦૩ 
 (c) Explain the ports of 8051 microcontroller 04 
 (ક) 8051 DF.S|M Sg8=M,ZGF\ 5M8” ;DHFJMP ૦૪ 
  OR  
 (c) Draw block diagram of closed loop system and explain each block. 04 
 (ક) S,Mh0 ,]5 Sg8=M, ;L:8D GL a,MS VFS’lT NMZM VG[ NZ[S a,MS G] SFI” ;DHFJMP ૦૪ 
 (d) What is Bus, explain address, data and control bus. 04 
 (ડ) A; X]\ K[m V[0[=;4 0[8F VG[ S8=M, A; G[ ;DHFJMP ૦૪ 
  OR  
 (d) For 8255 (Programmable Peripheral Interface) explain BSR mode in detail 04 
 (ડ) 8255 s5|MU|FD[A, 5[ZLO[Z, .g8ZO[;f DF8[  BSR DM0 lJUT[ ;DHFJMP ૦૪ 
    Q.4 (a) Explain data transfer schemes. 03 

પ્ર�. ૪ (અ) 0[8F 8=Fg;OZ 5âlTVM ;DHFJMP ૦૩ 
  OR  
 (a) Explain microprocessor based firing angle control of SCR 03 
 (અ) DF.S|M5|M;;Z VFWFlQT SCR G\] OFIZL\U V[U, GM Sg8=M, ;DHFJMP ૦૩ 
 (b) What is decoder. Draw and explain 2 to 4 decoder. 04 
 (બ) 0LSM0Z X\] K[m 2 to 4 0LSM0Z NMZM VG[ ;DHFJMP ૦૪ 
  OR  
 (b) What is comparison between relay panel and PLC. 04 
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 (બ) ZL,[5[G, VG[ PLC JrR[ GM TOFJT H6FJMP ૦૪ 
 (c) Explain with diagram of Data Acquisition System. 07 
 (ક) 0[8F V[SGLhLXG l;:8DG[ 0FIU|FD NMZL ;DHFJMP ૦૭ 
    Q.5 (a) Draw Architecture of PLC in detail. 04 

પ્ર�. ૫ (અ) PLC G\] VFSL”8[SRZG[ ;lJ:TFZ NMZMP ૦૪ 
 (b) Write any four function of SCADA 04 
 (બ) SCADA GF SM.56 RFZ SFI” ,BMP ૦૪ 
 (c) Give advantages and disadvantages of PLC 03 
 (ક) PLC GF OFINFVM VG[ U[ZOFINFVM ,BMP ૦૩ 
 (d) What is machine and assembly language programming, explain. 03 
 (ડ) DXLG VG[ V[;[dA,L ,[UJ[H 5|MU|FDL\U X\] K[4 ;DHFJMP ૦૩ 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V EXAMINATION – WINTER- 2016 

 

Subject Code:3350904 Date: 25- 11- 2016      

Subject Name:MICROPROCESSOR AND CONTROLLER APPLICATIONS 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. What is SCADA?  

 ૧. SCADA એટલ ેશ ાં?  

 2. Draw the block diagram of SCADA and label each components.  

 ૨. SCADA ના  બ્લોક આકૃતત દોરી દરેક કોમ્પોનન્ટનાાં નામ જ્ણાવો.  

 3. State the applications of SCADA.  

 ૩. SCADA ના ઉપયોગ જાણવો.  

 4. Write difference between the relay panel and PLC.  

 ૪. રીલે પેનલ અને PLC વચ્ચેના તફાવત લખો.  

 5. Give advantages of PLC.  

 ૫. PLC ના ફયદાઓ જાણવો.  

 6. Explain Sourcing and Sinking with reference to PLC.  

 ૬. PLC ના સાંદર્ભમાાં સોસીગ અને સીંકીંગ સમજાવો.  

 7. Explain input /output with reference to PLC.  

 ૭. PLC ના સાંદર્ભમાાં ઇનપ ટ /આઉટપ ટ સમજાવો.  

 8. Compare EPROM & EEPROM.  

 ૮. EPROM & EEPROM વચ્ચ ેસરખમણી કરો.  

 9. RAM uses RD and WR signals while ROM uses only RD. Why ?  

 ૯. RAM RD and WR બનેંનો પણ ROM માત્ર RD તસગ્નલનો જ ઉપયોગ કરે છે.શાાં 
માટે?  

 

 10. List equipments using microprocessors.  

 ૧૦. ના ઉપયોગ કરતાાં ઉપકરણોનાાં નામ લખો.  

   

 

 

Q.2 (a) State the requirements of a good tachogenerator. 03 



પ્રશ્ન. ર (અ) સારા ટેકોજનરેટરની જરૂરરયાત જણાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain ON-OFF type controller. 03 

 (અ) ઓન-ઓફ કાંટ્રોલર સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain the requirements of a control transformer. 03 

 (બ) કાંટ્રોલ ટ્રાન્સફોમભરની  જરૂરરયાત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Draw and explain the characteristic of AC Servomotor. 03 

 (બ) AC સવોમોટરની કેરેકટરીસ્ટીક દોરો અને સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Draw the block diagram of closed loop control system and explain function 

of each block. 

04 

 (ક) ક્લોઝ્લ પ કાંટ્રોલ સીસ્ટમની બ્લોક આકૃતત દોરો અને દરેક બ્લોકન ાં કાયભ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain derivative control with the help of block diagram. Draw its 

Characteristics . 

04 

 (ક) બ્લોક આકૃતતની મદદથી ડેરીવેટી કાંટ્રોલ સમજાવો.તેની કેરેકટરીસ્ટીક દોરો. ૦૪ 

 (d) State the features of stepper motor. 04 

 (ડ) સ્ટેપર મોટરની ખાતસયતો જણાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) State advantages of control system. 04 

 (ડ) કાંટ્રોલ સીસ્ટમના ફયદાઓ જાણવો. ૦૪ 

  સ્સ  
Q.3 (a) Explain 8051 flag register. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) 8051 ના ફલેગ રજજસ્ટરન ાં વણભન કરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain flag register.List and explain each flag. 03 

 (અ) ફલેગ રજજસ્ટર શ ાં છે. દરેક ફ્લેગન ાં વણભન કરો. ૦૩ 

 (b) Explain Instruction format with example. 03 

 (બ) ઈનસ્ટ્રકશન ફોરમેટ ઉદાહરણ આપી સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) What are SFRs ? Give its list and functions. 03 

 (બ) SFRs શ ાં છે? તેની યાદી અને કાયો જાણવો. ૦૩ 

 (c) Explain Temperature control of furnace by Microprocessor. 04 

 (ક) માઈક્રોપ્રોસેસર દારા ર્ઠ્ઠીન  ાં તાપમાન કાંટ્રોલ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain SCR firing angle control by Microprocessor. 04 

 (ક) માઈક્રોપ્રોસેસર દારા SCR firing angle કાંટ્રોલ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) What is interrupt ? List the interrupt pins. 04 

 (ડ) ઈંટપ્ટ એટલે શ ાં? 8085 ના ઈંટપ્ટ પીનની યાદી જાણવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) What is addressing modes ?List them. 04 



 (ડ) Addressing મોડ શ ાં છે?તેની યાદી આપો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Differentiate between PC and DPTR in 8051 ? 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) 8051 માાં PC અને DPTR વચ્ચનેો તફાવત જાણવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain three parts of of 8051 internal RAM. 03 

 (અ) 8051ની આંતરરક RAM નો ઉપયોગ જાણવો. ૦૩ 

 (b) Explain the control word of 8155. 04 

 (બ) 8155 નો કાંટ્રોલ વડભ વણભવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain different operating modes of 8255A. 04 

 (બ) 8255 ના જ દા જ દા ઓપરેટીંગ મોડ વણભવો. ૦૪ 

 (c) Draw the architecture diagram of 8085 and give the function of each part. 07 

 (ક) માઈક્રોપ્રોસેસરની ખાંડ આકૃતત દોરી દરેક ખાંડન ાં કાયભ જાણવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) What is Decoder? Draw and Explain 3 to 8 decoder circuit. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ડીકોડર શ ાં છે? 3 to 8 ડીકોડર પરરપથ દોરો. ૦૪ 

 (b) Compare open loop and closed loop system. 04 

 (બ) ઓપનલ પ અને ક્લોઝ્લ પ વચ્ચે સરખમણી કરો. ૦૪ 

 (c) What  is bus? List and explain the types of buses. 03 

 (ક) બસ શ ાં છે? બસના પ્રકારો સમજાવો.. ૦૩ 

 (d) What is DMA ? What is use of it ? 03 

 (ડ) DMA શ ાં છે? તેનો ઉપયોગ શ ાં છે? ૦૩ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Seat No.: ________                                                     Enrolment No.: __________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –  V- EXAMINATION – SUMMER 2016 

 
Subject Code: 3350904 Date: 19/05/2016      
Subject Name: MICROPROCESSOR AND CONTROLLER APPLICATIONS 
Time:02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70 
 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. How many address lines are required by 512 byte memory.  
 ૧.  512 byte memory મા ક�ટલી એડ�સ  લાઇનો જોઇએ.  

 2. What do you understand by PLC?  
 ૨.  PLC નો  અથર્ તમે �ુ ંસમજો છો ?  

 3. What is the function of  ALU in microprocessor?  
 ૩. માઈક્રોપ્રોસેસરમા ંALU ના ંકાયર્ �ુ ંછે ?    

 4. Give basic difference between PLC and Digital computer.  
 ૪. PLC  અને ડ��ટલ કોમ્પ્�ટુર વચ્ચેનો �ળૂ�તૂ તફાવત સમ�વો.  

 5. Give advantages of SCADA.  
 ૫.  SCADA ના ફાયદાઓ  જણાવો.  

 6. Draw the block diagram of SCADA.  
 ૬.  SCADA ની બ્લોક આ�ૃિત  દોરો.  

 7. Give the importance of Control system components.  
 ૭. કન્ટ્રોલ િસસ્ટમ કોમ્પોનન્ટ્ની અગત્યતા જણાવો .  

 8. Compare  ROM & RAM.  
 ૮. ROM & RAM વચ્ચે સરખમણી કરો.  

 9. What DPTR Register?  
 ૯.  DPTR ર�જસ્ટર �ુ ંછે ?    

 10. Give the applications  SCADA.  
 ૧૦. SCADA ના ઉપયોગ જણાવો.  

    Q.2 (a) Define a bus. List different bus available in 8085 microprocessor. 03 
પ્ર�. ર (અ) બસ �ુ ંછે ? 8085 માઈક્રોપ્રોસેસરના ંિવિવધ  બસ  જણાવો . ૦૩ 

  OR  
 (a) What is the role of timing and control section. 03 
 (અ)  Timing and Control ખડં�ુ ંકાયર્ જણાવો . ૦૩ 
 (b) Explain the flag register. List and explain each flag. 03 
 (બ) ફ્લેગ ર�જસ્ટર �ુ ંછે . દર�ક ફ્લેગ�ુ ં વણર્ન કરો. ૦૩ 
  OR  
 (b) What is program counter? 03 
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 (બ)  પ્રોગ્રામ કા�ટર �ુ ંમહત્વ જણાવો. ૦૩ 
 (c) Give the different  types of Addressing Modes in 8085 microprocessor. 04 
 (ક) 8085 માઈક્રોપ્રોસેસરના ં િવિવધ Addressing Mode ના ંપ્રકારો જણાવો . ૦૪ 
  OR  
 (c) What is instruction in reference to 8085 microprocessor? Give the types of 

instruction. 
04 

 (ક) 8085 માઈક્રોપ્રોસેસરના ં સદંભર્મા ં �સ્ટ્રકશન �ુ ં છે ? �સ્ટ્રકશનના ં પ્રકારો 

જણાવો .  

૦૪ 

 (d) Draw and explain block diagram of PID control with its characteristics.  04 
 (ડ) બ્લોક આ�ૃિતની મદદથી PID કન્ટ્રોલ અને તેની ક�ર�કટર�સ્ટ�ક સમ�વો . ૦૪ 
  OR  
 (d) Draw and explain block diagram of PI  control with its characteristics. 04 
 (ડ) બ્લોક આ�ૃિતની મદદથી PI કન્ટ્રોલ અને તેની ક�ર�કટર�સ્ટ�ક સમ�વો . ૦૪ 
    Q.3 (a) Explain SCR firing angle control by microprocessor. 03 

પ્ર�. 3 (અ) માઈક્રોપ્રોસેસર દ્વારા SCR firing angle કન્ટ્રોલ સમ�વો. ૦૩ 
  OR  
 (a) Explain Temperature control of Furnace  by microprocessor. 03 
 (અ) માઈક્રોપ્રોસેસર દ્વારા ભઠ્ઠી�ુ ંતાપમાન કન્ટ્રોલ  સમ�વો. ૦૩ 
 (b) Explain different types of data transfer techniques 03 
 (બ) ડ�ટા ટ્રાસંફર  પધ્દિતઓ સમજવો . ૦૩ 
  OR  
 (b) What is a decoder circuit. Draw 3 to 8 decoder circuit. 03 
 (બ) ડ�કોડર �ુ ંછે? 3 to 8 ડ�કોડર પ�રપથ દોરો. ૦૩ 
 (c) What is tachogenerator ? Give requirements of a good tachogenerator. 04 
 (ક) ટ�કોજનર�ટર �ુ ંછે ?  સારા ટ�કોજનર�ટરની જ��રયાતો જણાવો .  ૦૪ 
  OR  
 (c) Give the applications  of stepper motor. 04 
 (ક) સ્ટ�પર મોટરની ઉપયોગતાઓ જણાવો .  ૦૪ 
 (d) Explain  the operating modes of 8255 A. 04 
 (ડ)  8255 A ના ઓપર�ટ�ગ મોડનો વણર્ન  કરો . ૦૪ 
  OR  
 (d) Give and explain control word format of 8255A.  04 
 (ડ)  8255A ના કન્ટ્રોલ વ�્ર્ની ફોરમેટ આપો અને  સમ�વો.  ૦૪ 
    Q.4 (a) State the main features of 8051. 03 

પ્ર�. ૪ (અ) 8051 માઈક્રોકન્ટ્રોલરની લાક્ષ�ણકતાઓ જણાવો . ૦૩ 
  OR  
 (a) What are special function registers in 8051 microcontroller ? Explain their 

utility. 
03 

 (અ) 8051 માઈક્રોકન્ટ્રોલરમા ં special function registers �ુ ં છે?  એના ઉપયોગ 

સમ�વો  . 

૦૩ 

 (b) Explain  brief internal memory and external memory in reference to 8051 
microcontroller. 

04 

 (બ) 8051 માઈક્રોકન્ટ્રોલરના ંinternal મેમર� and external મેમર� સમ�વો . ૦૪ 
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  OR  
 (b) Discuss ports of 8051. 04 
 (બ) 8051 ના પોટર્  િવશે �ૂંકન�ધ લખો. ૦૪ 
 (c) Draw  the block diagram of 8085 & explain the function each block. 07 
 (ક) 8085 માઈક્રોપ્રોસેસરનો બ્લોક આ�ૃિત દોરો અને દર�ક બ્લોક�ુ ંકાયર્ સમ�વો. ૦૭ 
    Q.5 (a) Explain the instructions  

i)ADI 8 bit data      ii) ACI 8 bit data    iii) MOV A,B           iv) MOV M,A 
07 

પ્ર�. ૫ (અ) �સ્ટ્રકશન સમ�વો:  
i)ADI 8 bit data    ii) ACI 8 bit data     iii) MOV A,B       iv) MOV M,A 

૦૭ 

 (b) Compare microcontroller and microprocessor. 07 
 (બ) માઈક્રોકન્ટ્રોલર અને માઈક્રોપ્રોસેસર વચ્ચે સરખમણી કરો. ૦૭ 
 (c) What is DMA ? Give the use of DMA control. 03 
 (ક) DMA �ુ ંછે?  DMA કન્ટ્રોલ નો ઉપયોગ જણાવો . ૦૩ 
 (d) Compare closed loop system with open loop  system. 03 
 (ડ) ઓપન�પુ અને ક્લોઝ્�પુ સીસ્ટ્મ વચ્ચે સરખમણી કરો. ૦૩ 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V-EXAMINATION – WINTER 2015 

 

Subject Code: 3350904    Date:   10/12/2015 

Subject Name: Microprocessor And Controller Applications 

Time: 10:30 AM TO 1:00 PM Total Marks: 70 
 

Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. 

 
14 

 1. Explain in brief SCADA .  

 2. What do you understand by PLC?  

 3. Explain  internal RAM in reference to 8051 microcontroller.  

 4. Give the applications of 8051 microcontroller.  

 5. What is the function of DPTR Register.  

 6. Explain 8051 Timer.  

 7. Give the name of components of SCADA.  

 8. Draw block Diagram of PLC mentioning  each component.  

 9. Give the advantages of PLC .  

 10. Give the function of SCADA.  

    
Q.2 (a) Give the features of stepper motor. 03 

  OR  

 (a) What is Tachogenerator ? Give requirements of a good tachogenerator. 03 

 (b) Give the advantages of Control System. 03 

    

 (b) Explain the construction of Synchro. 03 

 (c) Draw and explain block diagram of PID control with its characteristics.  04 

  OR  

 (c) Explain Control Transformer . 04 

 (d) Explain the ports of 8051 microcontroller . 04 

  OR  

 (d) What are special function registers in 8051 microcontroller ? Explain their 

utility. 
04 

    
Q.3 (a) Compare ROM & RAM. 03 

  OR  

 (a) How many address lines are required for 256 BYTE memory? Why ? 03 



 (b) Explain different types of data transfer techniques 03 

  OR  

 (b) What is DMA ? Give the use of DMA control. 03 

 (c) Explain SCR firing angle control by microprocessor. 04 

  OR  

 (c) Explain Temperature control of Furnace  by microprocessor. 04 

 (d) Explain in brief the operating modes of 8255 A. 04 

  OR  

 (d) Give and explain control word format of 8255A.  04 

    
Q.4 (a) Explain the flag register. List and explain each flag. 03 

  OR  

 (a) Give the types of addressing modes of 8085 microprocessor. 03 

 (b) Write a assembly language program to add two 8 bits numbers 27H &42H and 

place the result in memory location 2025. 
04 

  OR  

 (b) What is instruction in reference to 8085 microprocessor. Give the types of 

instruction. 
04 

 (c) Draw  the block diagram of 8085 & explain the function each block. 07 

    
Q.5 (a) State the main features of 8051 04 

 (b) Compare microcontroller and microprocessor. 04 

 (c) What is a decoder circuit. Draw 3 to 8 decoder circuit. 03 

 (d) Compare closed loop system with open loop  system. 03 
 

************ 

 

 

ગજુરાતી 
 

પ્રશ્ન. 
૧ 

 દશમાાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. ૧૪ 

 ૧. SCADA એટલે શ ાં ?  

 ૨.  PLC નો  અથથ તમે શ ાં સમજો છો ?  

 ૩. 8051 માઈક્રોકન્ટ્રોલરની   internal RAM વવશે સમજાવો .  

 ૪. 8051 માઈક્રોકન્ટ્રોલરના ઉપયોગો જણાવો .  

 ૫. DPTR રજજસ્ટરન ાં કાયથ શ ાં છે ?    

 ૬. 8051 Timer વવશે સમજાવો .  

 ૭. SCADA ના કોમ્પોનન્ટનાાં નામ જણાવો.  

 ૮. PLC ની સરળ બ્લોક આકૃવત દોરી દરેક બ્લોકનાાં કાયોઁ સમજાવો.  



 ૯. PLC ના ફાયદાઓ જણાવો.  

 ૧૦ SCADA ના ઉપયોગ જણાવો  

    
પ્રશ્ન. 
ર 

અ સ્ટેપર મોટરની ખાવસયતોઓ જણાવો .  ૦૩ 

  અથવા   

 અ ટેકોજનરેટર શ ાં છે ?  સારા ટેકોજનરેટરની જરૂરરયાતો જણાવો .  ૦૩ 

 બ કન્ટ્રોલ સીસ્ટમના ફાયદાઓ જણાવો . ૦૩ 

  અથવા  

 બ સીંક્રોની રચના સમજાવો ૦૩ 

 ક બ્લોક આકૃ્રવતની મદદથી PID કન્ટ્રોલ અને તેની કેરેકટરીસ્ટીક સમજાવો .   ૦૪ 

  અથવા  

 ક કન્ટ્રોલ ટ્ાાંસફોમથર વણથવો . ૦૪ 

 ડ 8051 માઈક્રોકન્ટ્રોલરનાાં પોટથ  સમજાવો . ૦૪ 

  અથવા  

 ડ 8051 માઈક્રોકન્ટ્રોલરમાાં special function registers શ ાં છે?  એના ઉપયોગ 
સમજાવો  . 

૦૪ 

    
પ્રશ્ન. 
૩ 

અ ROM & RAM ની સરખમણી કરો . ૦૩ 

    

 અ 256 BYTE memory માટે કેટલી address લાઇનો જોઇએ? શા માટે ? ૦૩ 

 બ ડેટા ટ્ાાંસફર  પધ્દવતઓ સમજાવો . ૦૩ 

  અથવા  

 બ DMA શ ાં છે?  DMA કન્ટ્રોલ નો ઉપયોગ જણાવો . ૦૩ 

 ક માઈક્રોપ્રોસેસર દ્વારા SCR firing angle કન્ટ્રોલ સમજાવો. ૦૪ 

  અથવા  

 ક માઈક્રોપ્રોસેસર દ્વારા ભઠ્ઠીન ું તાપમાન કન્ટ્રોલ  સમજાવો. ૦૪ 

 ડ  8255 A ના ઓપરેટીંગ મોડનો વર્ણન  કરો . ૦૪ 

  અથવા  



 ડ  8255A ના કન્ટ્રોલ વર્ડથની ફોરમેટ આપો અને  સમજાવો.  ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. 
૪ 

અ ફ્લેગ રજજસ્ટર શ ાં છે . દરેક ફ્લેગન ાં  વણથન કરો. ૦૩ 

  અથવા  

 અ 8085 માઈક્રોપ્રોસેસરનાાં  વવવવધ Addressing Mode નાાં પ્રકારો જણાવો . ૦૩ 

 બ બે 8 bit ના નાંબરો 27H  અને 42H  નો સરવાળો કરી પરરણામ memory 

location 2025 માાં સ્ટોર કરવાનો Assembly Language Program લખો . 
૦૪ 

  અથવા  

 બ 8085 માઈક્રોપ્રોસેસરનાાં સાંદર્થમાાં ઇંસ્ટ્કશન શ ાં છે ? ઇંસ્ટ્કશનનાાં પ્રકારો જણાવો 
.  

૦૪ 

 ક 8085 માઈક્રોપ્રોસેસરનો બ્લોક આકૃ્રવત દોરો અને દરેક બ્લોકન ું કાયથ સમજાવો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. 
૫ 

અ 8051 માઈક્રોકન્ટ્રોલરની લાક્ષણણકતાઓ જણાવો . ૦૪ 

 બ માઈક્રોકન્ટ્રોલર અને માઈક્રોપ્રોસેસર વચ્ચે સરખમણી કરો. ૦૪ 

 ક ડીકોડર શ ાં છે? 3 to 8 ડીકોડર પરરપથ દોરો. ૦૩ 
 ડ ઓપનલ પ અને ક્લોઝ્લ પ સીસ્્મ વચ્ચે સરખમણી કરો. ૦૩ 

 
************ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –  • EXAMINATION – SUMMER-2015 
 

Subject Code:3350904 Date:12/05/2015      
Subject Name: Microprocessor & Controller Applications 
Time: 2:30 pm to 5:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. State TWO instructions with meanings; of Immediate addressing mode.   
 2. State TWO instructions with meanings; of Register addressing mode.  
 3. State TWO instructions with meanings; of Arithmetic group of instructions.  
 4. Give only names of any FOUR General Purpose Registers of 8085 µp.   
 5. Incase of 8085 µp, function of  (1). S.P. is_________ (2). P.C. is_______  
 6. Write only format  of  PSW for 8051 µc.  
 7. Write full form of:       1. EEPROM           2. DMA  
 8. Incase of 8085 µp function for the pins (1). INT is ____  (2). ALE is____  
 9. Define in one sentence:     (1). Actuator     (2).  Amplifier.  
 10. What will be the data in register A & B of 8085 µp, after execution of 

following sample program : 
MVI A,05H; 
MVI B,05H; 
ADD B; 
HLT. 

 

Q.2 (a) Define (1)Limit Switch, (2) Transducer,(3)Feedback in case of control 
system. 

03 

  OR  
 (a) Write any  THREE advantages of P.L.C. 03 
 (b) Define (1) Sourcing,(2)Sinking, (3) Latch w.r.t  P.L.C. 03 
  OR  
 (b) Write any three functions of SCADA. 03 
 (c) Draw only Block diagram of Data Acquisition System with nomenclature. 04 
  OR  
 (c) Give four differences between  Relay panel & P.L.C. 04 
 (d) Briefly explain Automatic temperature control of furnace 04 
  OR  
 (d) Briefly explain SCR firing angle control. 04 

Q.3 (a) Name any three SFR of  µc 8051 with their functions. 03 
  OR  
 (a) Name any three pins of µc 8051 with their functions. 03 
 (b) Draw  circuit of 3X8 decoder. Which pin will be selected for the output, when 

selection input to the decoder is 111? 

03 

  OR  
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 (b) Name three  types of Data transfer scheme in 8085 µp. 03 
 (c) Write any four applications of µc 8051. 04 

  OR  
 (c) Briefly explain timers available in µc 8051. 04 
 (d) Write four differences between µp 8085 & µc 8051. 04 
  OR  
 (d) Describe the control word format of 8255A peripheral chip. 04 

Q.4 (a) Write three advantages of µp based system over  traditional system. 03 
  OR  
 (a) Name three types of bus in µp 8085 with their use. 03 
 (b) Write short note on Flags of 8085 µp. 04 
  OR  
 (b) Give meanings of following instructions of µp 8085 in single sentence each: 

1.MVI A, 0FH        2. LXI  B,2050H     3. DEC C     4. CALL 2050H 
04 

 (c) Draw block diagram of µp 8085 with suitable nomenclature, Also explain 
major blocks in it.  

07 

Q.5 (a) Describe open loop control system with suitable example in short. 04 
 (b) Draw only block diagram of Gun barrel position control system with labels. 04 
 (c) Write three differences between open loop and closed loop control system. 03 
 (d) Write three Applications of stepper motors. 03 

 
************ 
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જુરાતી 
. ૧  દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. ૧૪ 

 ૧. ઈ મીિડયટ એડ્રેિસંગ મોડની કોઈ પણ બે ઇ સટ્રકસન સમજાવો.  

 ૨. રજી ટર એડ્રેિસંગ મોડની કોઈ પણ બે ઇ સટ્રકસન સમજાવો.  

 ૩. અરે મેટીક સમહૂ ની કોઈ પણ બે ઇ સટ્રકસન સમજાવો..  

 ૪. 8085 µp ના કોઈ પણ ચાર જનરલ પપર્સ રિજ ટર ના માત્ર નામ જણાવો.  

 ૫. 8085 µp મા ં (1). S.P. નુ ંકાયર્______ તથા (2). P.C.નુ ંકાયર્ _____ છે.  

 ૬. 8051 µc માટે   PSW નુ ંમાત્ર ફૉમર્ટ દશાર્વો.  

 ૭. પરંુૂ નામ લખો: 1. EEPROM           2. DMA  

 ૮. 8085 µp ની િપન (1). INT નુ ંકાયર્ ____ તથા   (2). ALE નુ ંકાયર્____ છે.  

 ૯. એક વાક્ય મા ં યાખ્યા આપો:    (1). Actuator     (2).  Amplifier.  

 ૧૦ નીચે આપેલ નમનૂા નો પ્રોગ્રામ 8085 µp  મા ં ચલાવવામા ંઆ યા બાદ, 
રિજ ટર A અને  B ની અંદર શુ ંમાિહતી હશે : 
MVI A,05H; 
MVI B,05H; 
ADD B; 
HLT. 

 

. ર અ કંટ્રોલ િસ ટમ ના પદો: (1)િલિમટ િ વચ, (2) ટ્રા સડ સુર,(3)ફીડબેક ની 
યાખ્યા આપો. 

૦૩ 

  અથવા  

 અ P.L.C. ના કોઈ પણ ત્રણ ફાયદાઓ લખો. ૦૩ 

 બ P.L.C.ના પદો: (1) સૌરિસંગ(2)િસંિકંગ, (3) લેચ  ની  યાખ્યા આપો. ૦૩ 

  અથવા  

 બ SCADA ના કોઈ પણ ત્રણ કાયર્ લખો. ૦૩ 

 ક ડેટા અકિવિસસન િસ ટમ નો માત્ર  લોક ડાયગ્રામ દોરો તથા નામકરણ કરો. ૦૪ 

  અથવા  

 ક રીલે પેનલ તથા  P.L.C. ના ચાર તફાવત જણાવો. ૦૪ 

 ડ ટૂંક મા ંસમજાવો: ભ ી નુ ંઓટમેિટક તાપમાન િનયતં્રણ.  ૦૪ 

  અથવા  

 ડ ટૂંક મા ંસમજાવો: SCR નો ફાયિરંગ એંગલ કંટ્રોલ. ૦૪ 

. ૩ અ µc 8051 ના કોઈ પણ ત્રણ SFR ના નામ તથા તેના કાયર્ જણાવો. ૦૩ 

  અથવા  

 અ µc 8051 ની કોઈ પણ ત્રણ િપન ના નામ તથા તે િપન ના કાયર્જણાવો. ૦૩ 

 બ 3X8 ડીકોડર ની સિકર્ટ દોરો,જો આ ડીકોડર ને િસલેકસન ઈ પટુ તરીકે 111 
આપવામા ંઆવે તો કઈ િપન આઉટપટુ માટે િસલેક્ટ થશે? 
 

૦૩ 
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  અથવા  

 બ 8085 µp મા ંઉપયોગ મા ંલેવાતી ત્રણ પ્રકાર ની ડેટા ટ્રા સફર પ ધિતઓના 
નામ જણાવો. 

૦૩ 

 ક µc 8051ના કોઈ પણ ચાર ઉપયોગ જણાવો. ૦૪ 

  અથવા  

 ક µc 8051ના ટાઈમર ટૂંક મા ંસમજાવો.. ૦૪ 

 ડ µp 8085 અને µc 8051 ના કોઈ પણ ચાર તફાવત જણાવો. ૦૪ 

  અથવા  

 ડ 8255A પેરીફેરલ િચપ ના કંટ્રોલ વડર્ નુ ંફોમેર્ટ સમજાવો.. ૦૪ 

. ૪ અ µp આધારીત િસ ટમ ના પરંપરાગત િસ ટમની સાપેક્ષ મા ંત્રણ ફાયદાઓ 
જણાવો. 

૦૩ 

  અથવા  

 અ µp8085મા ંઉપયોગ મા ંલેવાતા ત્રણ પ્રકાર ના બસ (BUS) અને તેના 
ઉપયોગ જણાવો. 

૦૩ 

 બ 8085 µp ના  લેગ્સ િવષે ટૂંક ન ધ લખો.. ૦૪ 

  અથવા  

 બ µp 8085 માટેની  નીચે દશાર્વેલ ઇ સટ્રકસન માત્ર એક એક વાક્ય મા ં
સમજાવો: 
1.MVI A, 0FH        2. LXI  B,2050H     3. DEC C   4. CALL 2050H 

૦૪ 

 ક µp 8085 નો  લોક ડાયગ્રામ દોરી, યોગ્ય નામકરણ કરો તથા તેના મખુ્ય 
ભાગો સમજાવો. 

૦૭ 

. ૫ અ યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે ઓપન લપૂ કંટ્રોલ  િસ ટમ ટૂંક મા ંસમજાવો.  ૦૪ 

 બ ગન બેરલ પોિજશન કંટ્રોલ િસ ટમ નો માત્ર  લોક ડાયગ્રામ દોરો અને તેના 
ભાગોનુ ંયોગ્ય લેબલ  ારા નામકરણ કરો. 

૦૪ 

 ક ઓપન લપૂ અને ક્લો ડ લપૂ કંટ્રોલ િસ ટમ ના ત્રણ તફાવત લખો. ૦૩ 
 ડ  ટે પર મોટર ના ત્રણ ઉપયોગ લખો. ૦૩ 
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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–V • Examination – WINTER • 2014 

Subject Code: 3350904 Date: 04-12-2014        

Subject Name: Microprocessor and Controller application 

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. English version is considered to be Authentic. 

Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. Define open loop and close loop control system.  

 2. What is an instruction? Explain with the help of an example.  

 3. What is program counter and stack pointer register?  

 4. Explain the PSW (Program Status Word) or flag register format of 8051.  

 5. What is the functions of DPTR  Register?  

 6. State the types of control action.  

 7. What is Multiplexed Address/Data bus ? How is it demultiplexed.  

 8. State different types of memories. What is EPROM?  

 9. What is BSR mode? Draw the BSR control word format.  

 10. Write the applications of SCADA.  

    
Q.2 (a) Define control system with suitable diagram and write the advantages of using 

control system. 
03 

  OR  

 (a) State and explain types of control components. 03 

 (b) Explain construction and working of d.c. servomotor. 03 

  OR  

 (b) What is servomechanism? Explain gun barrel position control system. 03 

 (c) Draw the block diagram of closed loop control system and explain the 

function of each block. 
04 

  OR  

 (c) Explain the construction  of  Synchro. 04 

 (d) Explain the working of following pins of  8085 

1) TRAP   2) READY   3) ALE   4) INTR 
04 

  OR  

 (d) Write the advantages and disadvantages of microprocessor control. 04 

    
Q.3 (a) State the addressing modes of 8085 and explain any two. 03 

  OR  

 (a) What do you mean by Interrupt? Write the various interrupts of 8085, their 

priority and jump address. 
03 

 (b) Compare Microprocessor and Microcontroller. 03 

  OR  

 (b) Short note on ports of 8051. 03 

 (c) Draw the architecture of Intel 8051 and state its main characteristics. 04 

  OR  

 (c) Explain 1) sourcing and sinking  2) Latch – unlatch with reference to PLC. 04 

 (d) State the Data transfer Schemes used in Microprocessor and explain any two. 04 

  OR  

 (d) What is Decoder? Draw the 3 to 8 line decoder and explain it. 04 

    
Q.4 (a) Write a short note on temperature control of furnace using microprocessor. 03 
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  OR  

 (a) Explain data acquisition system. 03 

 (b) State the points to be considered while selecting a PLC. Write the application 

of  PLC. 
04 

  OR  

 (b) Draw the Block diagram of SCADA system. State its components and the 

functions of SCADA. 
04 

 (c) Draw and explain logical block diagram of  8085 microprocessor. 07 

    
Q.5 (a) Explain the Classification of instruction set of 8085 Microprocessor. 04 

 (b) Draw the logical block diagram of  8255A and give the control word format of 

8255A. 
04 

 (c) Write the application of microcontrollers. 03 

 (d) Write advantages and disadvantages of PLC. 

 
************ 

 

03 

 

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧  દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. ૧૪ 

 ૧. ઓપન લપૂ અને  ક્લોઝડ લપૂ કાંટ્રોલ સસસ્ટમ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 ૨. ઇન્સટ્રક્શન એટલે શ ાં ? ઉદ હરણ આપી સમજાવો.  

 ૩. પ્રોગ્ર મ ક ઉન્ટર  અન ે સ્ટેક પોઈંટર  રજજસ્ટસસ શ ાં છે ?  

 ૪. 8051 ન ાં PSW (પ્રોગ્ર મ સ્ટેટસ વોડસ) / ફલેગ રજજસ્ટર ફૉમેટ સમજાવો.   

 ૫.  DPTR રજજસ્ટર ન ાં ક યસ શ ાં છે?  

 ૬. કાંટ્રોલ એક્શન ન  પ્રક રો લખો.  

 ૭.  મલ્ટટપ્લેક્ષ એડૈ્રસ/ડેટ  બસ શ ાં? એને ડીમલ્ટટપ્લેક્ષ કેવી રીતે કર ય છે ?  

 ૮. મેમરી ન  સવસવધ પ્રક રો લખો. EPROM શ ાં છે?  

 ૯. BSR મોડ શ ાં છે? BSR નો કાંટ્રોલ વડસ ફૉમેટ દોરો.  

 10 SCADA ન  ઉપયોગો જણ વો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ આકૃસત દોરી કાંટ્રોલ સસસ્ટમની વ્ય ખ્ય  આપો અને કાંટ્રોલ સસસ્ટમ વ પરવ ન  

ફ યદ  લખો. 
૦૩ 

  અથવ   

 અ કાંટ્રોલ કોમ્પોનેંટ્સ ન  પ્રક રો લખો  અને સમજાવો.  ૦૩ 

 બ D.C સવો મોટર ની રચન  અને ક યસ સમજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 બ સવોમીકેસનઝમ એટલે શ ાં ? ગન બૅરલ પોઝીશન કાંટ્રોલ સસસ્ટમ સમજાવો. ૦૩ 

 ક ક્લોઝડ  લપૂ કાંટ્રોલ સસસ્ટમની બ્લોક આકૃતી દોરો અને સવસવધ બ્લોકન  ક યસ  
સમજાવો.  

૦૪ 

  અથવ   

 ક સીન્રો [Synchro] ની રચન  સમજાવો. ૦૪ 
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 ડ નીચે ની 8085 સપનન  ક યસ જણ વો. 
1)TRAP  2) READY 3) ALE  4) INTR 

૦૪ 

  અથવ   

 ડ મ ઇરોપ્રોસેસર કાંટ્રોલન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  લખો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ   

 

8085 ન  એડ્રેસસિંગ મોડસ જણ વો. કોઈ પણ બે સમજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ ઇન્ટરપ્ટ શ ાં છે? 8085 ન  ઇન્ટરપ્ટ ની ય દી, પસાંદગી રમ ાંક અને તેન  
જ ાંમ્પ એડૈ્રસ લખો. 

૦૩ 

 બ મ ઇરોપ્રોસેસર અનૅ મ ઇરોકાંટ્રોલર ની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

  અથવ   

 બ 8051 ન  પોટસ  સવશે ટ ાંક નોંધ લખો. ૦૩ 

 ક Intel 8051 મ ઇરોકાંટ્રોલર આકીટે્રકચર દોરી તેની મ ખ્ય લ ક્ષણીકત ઓ લખો. ૦૪ 

  અથવ   

 ક PLC ન  સાંદર્સમ ાં (1) સોસીંગ અનૅ સીંકીંગ (2) લેચ-અનલેચ સમજાવો. ૦૪ 

 ડ    મ ઇરોપ્રોસેસર મ ાં આવતી ડેટ  ટ્ર ન્સફર પધ્ધસતઓ જણ વો અને કોઈ પણ 
બે સમજાવો. 

૦૪ 

  અથવ   

 ડ ડીકોડર શ ાં છે? 3 થી 8 ડીકોડર પરરપથ દોરી તેન ાં ક યસ સમજાવો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ મ ઇરોપ્રોસેસર દ્વ ર  ર્ટ્ઠી ન ાં ત પમ ન કાંટ્રોલ સવશે ટ ાંક નોંધ લખો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ ડેટ  એકવીઝીશન સસસ્ટમ સમજાવો. ૦૩ 

 બ PLC ની પસાંદગી કરવ ન  મ દ્દ ઓ લખો અને તેન  ઉપયોગો લખો. ૦૪ 

  અથવ   

 બ SCADA ની બ્લૉક આકૃસત દોરી કોમ્પોનેંટન  ન મ જણ વો અને SCADA ન  
ફાંકશન જણ વો. 

૦૪ 

 ક 8085 મ ઇરોપ્રોસેસર નો લોજીકલ બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરી સમજાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ 8085 મ ઇરોપ્રોસેસર ન  ઇન્સ્ટ્રકશન સેટ ન ાં વગીકરણ સમજાવો. ૦૪ 

 બ 8255A નો લોજીકલ બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો અને તેન ાં કાંટ્રોલ વડસ ફોરમેટ 
આપો. 

૦૪ 

 ક મ ઇરોકાંટ્રોલર ન  ઉપયોગો લખો. ૦૩ 
 ડ PLC ન  ફ યદ ઓ તથ  ગેરફ યદ ઓ લખો. ૦૩ 
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