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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–VI • EXAMINATION – WINTER • 2014 

Subject Code: 360904 Date: 02-12-2014        

Subject Name: Microprocessor and Control System Component 

Time: 02:30 pm - 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. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) Explain following types of control systems with suitable example 

1 Proportionate Control 2 Derivative Control 3 Integral Control 

07 

 (b) Explain Proportionate derivative control and proportionate integral control 

with characteristics. 

07 

    
Q.2 (a) State and explain types of open loop and closed loop systems. 07 

 (b) Compare open loop and closed loop systems. 07 

  OR  

 (b) Explain with diagram the A.C. position control system. 07 

    
Q.3 (a) Explain with diagram the speed regulator of D.C. Motor. 07 

 (b) Explain D.C. servo motor with construction, working and torque-speed 

characteristic. State the advantages and disadvantages of the same. 

07 

  OR  

Q.3 (a) Explain construction and working of stepper motor with suitable diagrams. 07 

 (b) With schematic diagram explain servo voltage stabilizer.  07 

    
Q.4 (a) Explain position control system using synchro transmitter and receiver. 07 

 (b) Explain generalized architecture of microprocessor. 07 

  OR  

Q. 4 (a) State and explain different types of memories. 07 

 (b) Draw pin diagram of 8085 microprocessor and explain pin functions. 07 

    
Q.5 (a) Explain different registers used in 8085 microprocessor. 07 

 (b) Explain any data transfer techniques. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain selection of I/O ports and Timer resistors in 8155. 07 

 (b) Explain with block diagram the temperature control of furnace using micro 

processor. 
07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ નિચે દર્શાવેલ કંટ્રોલ નિસ્ટમિશ પ્રકશરોિે સિુગંત ઉદશહરણો દ્વશરશ િમજાવો. 

1 પ્રપોર્ાિેટ કંટ્રોલ   2 ડેરીવેટીવ કંટ્રોલ   3 ઇન્ટીગ્રલ કંટ્રોલ 

૦૭ 

 બ પ્રપોર્ાિેટ-ડેરીવેટીવ કંટ્રોલ અિે પ્રપોર્ાિેટ - ઇન્ટીગ્રલ કંટ્રોલ તેઓિી 
લશક્ષણણકતશ િશથે િમજાવો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ નવનવધ પ્રકશરિી ઓપિ-લપુ અિે ક્લોઝ્ડ-લપુ િીસ્ટમ્િ વણાવો.  ૦૭ 

 બ ઓપિ-લપુ અિે ક્લોઝ્ડ-લપુ િીસ્ટમ્િિી િરખશમણી કરો. ૦૭ 

  અથવા  

 બ આકૃનત િહ એ.િી. પોઝીર્િ કંટ્રોલ નિસ્ટમ િમજાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ડી.િી. મોટરિશ ગતી નિયતં્રણ મશટેિી રીત આકૃનત  િહ વણાવો. ૦૭ 

 બ ડી.િી. િવો મોટરિી રચિશ, કશયા અિે તેિી ટોકા-સ્પીડ લશક્ષણણકતશ વણાવો 
અિે તેિશ ફશયદશ અિે ગેરફશયદશ જણશવો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ સ્ટેપર મોટરિી રચિશ અિે તેન ુકશયા આકૃનત િહ વણાવો. ૦૭ 

 બ િવો વોલ્ટેજ સ્ટેબીલશઇઝર રેખશકૃનત િહ વણાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ િવો ટ્રશન્િમીટર અિે રીિીવર દ્વશરશ પોઝીર્િ કંટ્રોલ િમજાવો. ૦૭ 

 બ મશઇક્રોપ્રોિેિરન ુિશમશન્ય આકીટેક્ચર િમજાવો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ મેમરીિશ પ્રકશરો જણશવો અિે િમજાવો ૦૭ 

 બ 8085 મશઇક્રોપ્રોિેિરિો પીિ-ડશયશગ્રશમ દોરો અિે દરેક પીિ ન ુકશયા િમજાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ 8085 મશઇક્રોપ્રોિેિરમશ વપરશતશ નવનવધ રેઝીસ્ટિા િમજાવો. ૦૭ 

 બ ડેટશ ટ્રશન્િફરિી નવનવધ રીતો િમજાવો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ 8155 મશ આવેલ ઇિપટુ/ આઉટપટુ  પોટાિ અિે ટશઇમર રેઝીસ્ટિા િમજાવો. ૦૭ 

 બ ફરિેિન ુતશપમશિ નિયતં્રણ મશઇક્રોપ્રોિેિરિો ઉનપયોગ કરી મેળવવશિી રીત 
બ્લોક ડશયશગ્રશમિી મદદથી િમજાવો. 

૦૭ 
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