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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________ 
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGG.-  SEMESTER–VI EXAMINATION – OCTOBER 2012 

 
Subject code: 361607/2361607 Date: 30-10-2012      
Subject Name: Computer Logic Design 
Time: 2:30 pm – 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. English version is considered to be Authentic 

 
                                                                                                                                                                          

Q.1 (a) Draw diagram for design of simple computer and list function of 
each block in brief. 

07 

 (b) Write short note. Micro program sequence organization. 07 
Q.2    

 (a) Give difference between Bus transfer and Memory transfer. 07 
 (b) Write short note. Micro program control 07 
  OR  
 (b) Write short note. PLA control. 07 

Q.3    
 (a)  Classify types of instruction execution and explain any one with 

necessary diagram. 
07 

 (b) Draw one stage of logic circuit and show truth tables of all logic 
output generated through this circuit. 

07 

  OR  
Q.3 (a) Define Instruction code and explain different types of instruction 

formats. 
07 

 (b) Draw 4 bit subtractor circuit with inputs A and B and selection 
variable S. Also show table for input and output. 

07 

    
Q.4    

 (a) List out various interregister transfer micro operations and explain 
any one micro operation in brief.  

07 

 (b) Compare RISC and CISC.  07 
  OR  

Q. 4 (a) Draw logic diagram of Arithmetic Logic Unit and show function 
table for this ALU. 

07 

 (b) Write short note. Computer Console. 07 
    

Q.5    
 (a) Write short note. Pentium Processor. 07 
 (b) Draw simplified block diagram of digital computer and list registers 

of this computer with their function. 
07 

  OR  
Q.5 (a) Draw and explain Pentium MMX architecture. 07 

 (b) List memory reference instructions and explain any three in brief. 07 
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5|`Gv! V સાદા કો ટરની ડ ઝાઇન નો લોક ડાયા ામ દોરો અને દરક લોક ના ુ

કાય  ંકમા ંલખોુ . 

07 

 A ંકન ધ લખોુ . માઇ ો ો ામ િસકવસં ઓગનાઇઝેશન.  07 

    
5|`GvZ V બસ ાસંફર અને મેમર  ાસંફર વ ચેનો તફાવત આપો. 07 

 A ંકન ધ લખોુ . માઇ ો ો ામ કં ોલ. 07 

  VYJF  
 A ંકન ધ લખોુ   પીએલએ કં ોલ. 07 

    
5|`Gv# V શન એ ઝી શન ના કાર દશાવો અને કોઇપણ એક જ ર  આ િત ુ ુ

સાથે સમ વો.  

07 

 A લો ક સરક ટ  ં એક ટજ દોરો અને તેમા ં મળતા દરક લો ક ુ

આઉટ ટના થ ટબલ દશાવોુ .  

07 

  VYJF  
5|`Gv# V શન કોડ ની યા યા આપો અને િવિવધ કારના શન  ફોમટ 

સમ વો.  

07 

 A 4 બીટ સબ ટર સરક ટ દોરો ના ઇન ટ ુ A અને B છે તથા સીલેકશન 

વેર એબલ S છે. વ મા ંઇન ટ અને આઉટ ટ ુ ુ ુ ટબલ દશાવો.  

07 

    
5|`Gv$ V િવિવધ ટરર ટર ાસંફર માઇ ો ઓપરશન  ં લ ટ લખોુ . તથા 

કોઇપણ એક માઇ ો ઓપરશન ંકમા ંસમ વોુ .  

07 

 A RISC અને CISC ની સરખામણી કરો.  07 

  VYJF  
    

5|`Gv$ V અર થમેટ ક લો ક િનટ નો લો ક ડાયા ામ દોરો તથા આ ુ

અર થમેટ ક લો ક િનટ   ંફકશન ટબલ દશાુ ુ ં વો. 

07 

 A ંકન ધ લખોુ . કો ટર કંસોલુ . 07 

    
5|`Gv5 V ંકન ધ લખોુ . પટ યમ ોસેસર. 07 

 A ડ ટલ કો ટર નો સરળ લોક ડાયા ામ દોરો અને તેના દરક ુ

ર ટર  ંલ ટ તેમના કાય  સાથે લખોુ . 

07 

  VYJF  
5|`Gv5 V પટ યમ એમએમએ સ આક ટ ચર દોર ને સમ વો. 07 

 A મેમર  રફરંસ શન  ં લ ટ આપોુ . અને કોઇપણ ણ કમા ંુ

સમ વો.  

07 
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