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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – IV • EXAMINATION – WINTER - 2018 

 

Subject Code: 3351904 Date: 01-12- 2018     

Subject Name: INDUSTRIAL ENGINEERING 

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. Sketch the signs of Repeat Activity and Alternative Processes.  

 ૧. રીપીટ એકટ્ીવીટી અને વૈકલ્પીક પ્રક્રિય  ની સાંજ્ઞ ઓ દોરો.   

 2. State any four Therbligs with symbol, Abbreviation, Color code of each.  

 ૨. કોઈ પણ ચ ર થબબલિગ ની સાંજ્ઞ ઓ, ટ ાંક  ન મ અને કિર કોડ સ થ ેજણ વો.  

 3. State at least one material handling system of each class.  

 ૩. દરેક વગબની ઓછમ ાં ઓછી એક મટીરીયિ હેંડલિાંગ સીસ્ટમ જણ વો.  

 4. Sketch the Symbols used in Two Handed Process Chart with name.  

 ૪. લવવ-હસ્ત પ્રક્રિય  આિેખ મ ાં વપર તી સાંજ્ઞ ઓ ન મ સલહત દોરો.  

 5. Define SQC. State any three SQC tools.  

 ૫. SQC ની વ્ય ખ્ય  આપો. કોઈપણ ત્રણ SQC ટ લ્સ જણ વો.  

 6. Enlist pillars of TQM.  

 ૬. TQM ન ાં સ્તાંભો ની ય દી બન વો.  

 7. Define Kaizen and Re engineering.  

 ૭. ક ઈઝન અને રી- એન્જીનીયરીંગ ની વ્ય ખ્ય ઓ આપો.  

 8. Production rate needs to be 12 units an hour. The allowances assigned are 

25%. If rating given is 80% for the activity. Find the time recorded for the 

operator by rater. 

 

 ૮. પ્રલત કિ ક ૧૨ નો ઉત્પ દન દર જરૂરી છે. ૨૫% છુટ્છ ટો આપવ મ ાં આવેિ છે. આ પ્રક્રિય  મ ટે 

૮૦% રેટીંગ અપ યેિ છે. ઓપરેટર મ ટ ેરેટર ેનોંધેિ સમય શોધો. 

 

 9. Find median and mode for readings: 35,39,33,36,34,35,37,36.  

 ૯. અવિોકનો ૩૫,૩૯,૩૩,૩૬,૩૪,૩૫,૩૭,૩૬ મ ટે મધ્યસ્થ અન ેબહુિક શોધો.  

 10. State the types of distribution curves.  

 ૧૦. લવતરણ વિો ન  પ્રક રો જણ વો.  

    
Q.2 (a) Define Industrial Engineering. State at least Six Techniques of Industrial 

Engineering. 
03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ઈન્જડસ્રીયિ એન્જીનીયરીંગ ની વ્ય ખ્ય  િખો. ઈન્જડસ્રીયિ એન્જીનીયરીંગની ઓછ મ ાં ઓછી છ 

ટેક્નીક્સ જણ વો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Define Industrial Engineering. State at least Five Objectives of Industrial 

Engineering. 
03 
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 (અ) ઈન્જડસ્રીયિ એન્જીનીયરીંગ ની વ્ય ખ્ય  િખો. ઈન્જડસ્રીયિ એન્જીનીયરીંગન ાં ઓછ મ ાં ઓછ  પ ાંચ 

હેતુઓ જણ વો. 

૦૩ 

 (b) Define Method Study. Describe its procedure step by step. 03 

 (બ) પવધલત અભ્ય સ ની વ્ય ખ્ય  આપો. તેની રીત પગથીય વ ર વણબવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) State various recording techniques used in Work Study. 03 

 (બ) ક યબ અભ્ય સમ ાં ઉપયોગમ ાં િેવ તી લવલવધ નોંધણી ની ટેકલ્નકસ્ જણ વો. ૦૩ 

 (c) Define the term Plant Layout. Enlist the Principles and characteristics of a 

good plant layout. 
04 

 (ક) પ્િ ન્જટ િે- આઉટ ની વ્ય ખ્ય  આપો. તેન ાં લસધ્ધ ાંતો અને એક સ ર  પ્િ ન્જટ િે- આઉટ ની 

િ ક્ષલણકત ઓની ય દી બન વો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Define the term Plant Layout. State the types of Plant Layout. Discuss briefly 

any one with neat sketch, advantages as well as limitations.  
04 

 (ક) પ્િ ન્જટ િે- આઉટ ની વ્ય ખ્ય  આપો. પ્િ ન્જટ િે- આઉટન ાં પ્રક રો જણ વો.કોઈ પણ એક પ્િ ન્જટ િે- 

આઉટ ની રેખ િુલત, ફ યદ  અને મય બદ ઓ સ થે ટ ાંકમ ાં ચચ બ કરો. 

૦૪ 

 (d) With neat sketch briefly describe various parts of real operating characteristic 

curve. 
04 

 (ડ) સ્પષ્ટ રેખ િુલત સ થ ેવ સ્તલવક ક ય બલન્જવત િ ક્ષલણકત  વિન ાં લવલવધ ભ ગો ટ ાંકમ ાં વણબવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) For a lot of 3000 pistons, double sampling plan is to be applied as per 

following details. Prepare the sampling plan.  

Sample Sample Size (n) Acceptance no. (a) Rejection No. (r) 

First 20 1 4 

Second 20 4 5 
 

04 

 (ડ) ૩૦૦૦ પીસ્ટ્ન મ ટે બેવડ  લનદશબ આયોજનનો અમિ નીચેની લવગતે કરવ નો થ ય છે. લનદશબ 

આયોજન અાંક્રકત કરો. 

લનદશબ લનદશબ મ પ (n) લસ્વક યબ અાંક (a) અલસ્વક યબ અાંક (r) 

પ્રથમ ૨૦ ૧ ૪ 

લવવતીય ૨૦ ૪ ૫ 
 

૦૪ 

    
Q.3 (a) Differentiate: OPC v/s FPC 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) OPC અને FPC નો તફ વત િખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Describe the symbols used in FPC with examples of each. 03 

 (અ) FPC મ ાં વપર તી સાંજ્ઞ ઓ દરેક્ન ાં ઉદ હરણ સ થ ેવણબવો.  ૦૩ 

 (b) Write a note on String Diagram with neat sketch and state its uses. 03 

 (બ) સ્પષ્ટ રેખ િુલત સ થ ેસ્રીંગ ડ ય ગ્ર મ લવશ ેનોંધ િખો અને તેની ઉપયોગીત  જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Write a short note on Work Sampling. 03 

 (બ) વકબ સેમ્પલિાંગ ઉપર ટ ાંકી નોંધ િખો. ૦૩ 

 (c) Define the term Reliability. Enlist factors affecting and improving reliability. 04 

     (ક) ભરોસ પ ત્રત  ની વ્ય ખ્ય  િખો. ભરોસ પ ત્રત ને અસરકત બ અન ેતેમ ાં સુધ ર  મ ટે જરૂરી 

પરીબળો ની ય દી તૈય ર કરો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Write short note on cycle chart 04 

 (d) State and briefly describe various types of allowances used in Time Study. 04 

 (ડ) ટ ઈમ સ્ટડી મ ાં આપવ મ ાં આવતી લવલવધ પ્રક રની છુટછ ટો જણ વો અને ટ ાંકમ ાં વણબવો. ૦૪ 
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  OR  

 (d) Differentiate between the methods of measuring time in Time Study. 04 

 (ડ) ટ ઈમ સ્ટડી મ ાં સમય મ પન ની પધ્ધલતઓ વચ્ચે નો તફ વત િખો. ૦૪ 

    

Q.4   (a) State the concept of JIT. Enlist factors affecting implementation of JIT. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) JIT નો ખય િ જણ વો. JIT ન ાં અમિ ને અસરકત બ પરીબળોની ય દી બન વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) State the concept of Ergonomics. State its objectives and applications. 03 

 (અ) ઈગોનોલમક્સ નો ખય િ જણ વો. તેન ાં હેતુઓ અન ેઉપયોગીત  જણ વો. ૦૩ 

 (b) Token coins are expected to have average weight of 19.5 gm and Standard 

deviation be 0.5 gm. Calculate the number of token coins having weight 

between 19.0gm and 20.5 gm in a lot of 500. For z=1, A= 0.3413; z=2 

A=0.4772 ; z=3 A=0.4987 

04 

 (બ) ટોકન કોઈન નુાં અપેલક્ષત સરેર સ વજન ૧૯.૫ ગ્ર મ અને પ્રમ લણત લવચિન ૦.૫ ગ્ર મ છે. 

૫૦૦ન ાં જથ્થ  મ ાં ૧૯.૦ ગ્ર મ અને ૨૦.૫ ગ્ર મ ની વચ્ચે વજન ધર વત ાં ટોકન કોઈનની સાંખ્ય  

ગણો. z=1 મ ટે A= 0.3413; z=2 મ ટે A=0.4772 ; z=3  મ ટે A=0.4987  

૦૪ 

  OR  

 (b) Calculate Median and Standard Deviation for given frequency distribution: 

 

Class 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

Frequency 13 7 8 12 10 
 

04 

 (બ) આપેિ આવ્રુલત લવતરણ મ ટે મધ્યસ્થ અને પ્રમ લણત લવચિન ગણો. 

વગબ ૦-૧૦ ૧૦-૨૦ ૨૦-૩૦ ૩૦-૪૦ ૪૦-૫૦ 

આવ્રુલત ૧૩ ૭ ૮ ૧૨ ૧૦ 
 

૦૪ 

 (c) Draw Suitable Chart for the information given below showing various 

calculations. Also give your comments on the results:   

 
Sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sample size 200 200 100 300 200 100 250 200 200 150 

Defectives 6 3 4 8 5 5 6 6 5 3 

  

07 

 (ક) નીચે આપેિ મ લહતી મ ટ ેજરુરી ગણતરીઓ દશ બવી યોગ્ય ચ ટબ દોરો. પક્રરણ મો ઉપર તમ રી 

ટીપ્પણી કરો.  

૦૭ 

  સેમ્પિ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

સેમ્પિનુ મ પ ૨૦૦ ૨૦૦ ૧૦૦ ૩૦૦ ૨૦૦ ૧૦૦ ૨૫૦ ૨૦૦ ૨૦૦ ૧૫૦ 

ખ મીયુક્ત ૬ ૩ ૪ ૮ ૫ ૫ ૬ ૬ ૫ ૩ 
 

 

Q.5 (a) 

 

Calculate control limits and process capability for given data: 
Sample 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mean 26.00 34.00 28.5 32.75 29.25 26.00 27.25 30.00 

Range 30 17 18 23 30 15 19 18 

A2= 0.73, D4=2.28, D3=0, d2=0.259 
 

04 
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પ્રશ્ન. ૫ (અ) આપેિ મ લહતી મ ટે કાંરોિ લિલમટસ્ અને પ્રોસેસ કેપેબીિીટી ગણો. 

સેમ્પિ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

મધ્યક ૨૬.00 ૩૪.૦૦ ૨૮.૫ ૩૨.૭૫ ૨૯.૨૫ ૨૬.૦૦ ૨૭.૨૫ ૩૦.૦૦ 

લવસ્ત ર ૩૦ ૧૭ ૧૮ ૨૩ ૩૦ ૧૫ ૧૯ ૧૮ 

A2= ૦.૭૩, D4=૨.૨૮, D3=૦, d2=૦.૨૫૯ 
 

૦૪ 

 (b) Write a short note on ISO 9001. 04 

 (બ) ISO 9001 લવશ ેટ ાંકી નોંધ િખો. ૦૪ 

 (c) Define “Work Element”. Describe briefly various types of Work Elements. 03 

 (ક) ક યબ ઘટક ની વ્ય ખ્ય  િખો. લવલવધ પ્રક રન ાં ક યબઘટકો ટ ાંકમ ાં વણબવો.  ૦૩ 

 (d) Define the term Productivity. Describe briefly various methods to improve 

Productivity. 
03 

 (ડ) ઉત્પ દકત  ની વ્ય ખ્ય  િખો. ઉત્પ દકત  વધ રવ ની લવલવધ પધ્ધલતઓ ટ ાંકમ ાં વણબવો. ૦૩ 

    

 

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


