
1/3 

Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –VI • EXAMINATION – SUMMER 2017 

 

Subject Code: 3361904 Date:09-05-2017      

Subject Name: Manufacturing Systems 

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.  Define manufacturing system.  

 ૧. મેન્યફેુક્ચરીંગ સસસ્ટમ વ્ય ખ્ય સયત કરો.  

 2. Give the types manufacturing system on basis of automation and flexibility.   

 ૨. મેન્યફેુક્ચરીંગ સસસ્ટમન  પ્રક રો, ઓટોમેશન અને ફલેક્સીબબબલટીને આધ રે 
જણ વો. 

 

 3. List types of production layout.  

 ૩. પ્રોડક્શન લે-આઉટન  પ્રક રોની ય દી કરો.  

 4. List key elements of AGV.  

 ૪. AGVન  મખુ્ય ઘટકોની ય દી કરો.  

 5. List which devices are used for prevent and optimize, Traffic flow and 

pattern of AGV. 
 

 ૫. AGVન ુવધ રેમ  વધ રે ટ્ર ફફક સનયમન અને તેનો ટ્ર ફફક ફલો-પેટનન જળવ ઈ 
રહ ેતે મ ટે વપર તી ફડવ સસસન  ન મની ય દી કરો.  

 

 6. Give RIA definition of robot.  

 ૬. RIA મજુબ રોબોટની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 7. Draw block diagram of closed loop control system.  

 ૭. કલોઝ લપૂ કાંટ્રોલ સસસ્ટમ મ ટેનો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો.  

 8. List basic three function of computer aided process planning.  

 ૮. કોમ્પ્યટુર એડેડ પ્રોસેસ ્લ સનિંગન  મળુભતુ ત્રણ ક યોની ય દી કરો.  

 9. Define CIM.  

 ૯. CIMને વ્ય ખ્ય સયત કરો.  

 10. List protocol in CIM.  

 ૧૦. CIMમ  પ્રોટોકોલની ય દી કરો.  

    
Q.2 (a) List robot programming languages. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) રોબોટ પ્રોગ્ર મીંગ લેંગ્વેઝની ય દી કરો. ૦૩ 

   

OR 
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(a) Explain proximity sensor. 03 

 (અ) પ્રોક્સીસમટી સેંસરન ુવણનનકરો. ૦૩ 

 (b) Explain need of programmable logic control in various equipments. 03 

 (બ) જુદ  જુદ  સ ધન મ ટે વપર ત  પ્રોગ્ર મેબલ લોજજક કાંટ્રોલની જરુરીય તો 
વણનવો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) What are the essential elements of a PLC system? (only indicate by block 

diagram) 
03 

 (બ) મ ત્ર બ્લોક ડ ય ગ્ર મની મદદથી PLC સસસ્ટમન  જરુરી ઘટકો કય  કય  ત ે
દશ નવો. 

૦૩ 

 (c) Classify Robots. 04 

 (ક) રોબોટનન ુવબગિકરણ કરો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain cylindrical coordinate Robot. 04 

 (ક) સસબલન્ડરીકલ કો-ઓફડિનેટ રોબોટન  વણનવો. ૦૪ 

 (d) Classify computer -aided inspection (CIA) methods. 04 

 (ડ) કોમ્પ્યટુર એડેડ ઈન્સ્પેક્શન રીતોન ુવબગિકરણ કરો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain with sketch working of CMM. 04 

 (ડ) CMMને આકૃતી સ થે વણનવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Write short note on manufacturing cell design. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) મેન્યફેુક્ચરીંગ સેલ ફડઝ ઈન પર ટકૂનોંધ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write short note on manufacturing cell layout. 03 

 (અ) મેન્યફેુક્ચરીંગ સેલ લે-આઉટ પર ટકૂનોંધ લખો. ૦૩ 

 (b) Discuss the need for flexibility in manufacturing in the present 

manufacturing 

Scenario. 

03 

 (બ) અત્ય રની સ્સ્થતીએ મેન્યફેુક્ચરીંગમ ાં ફલેક્સીબબબલટીની જરુરીય તોની ચચ ન 
કરો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Discuss development of FMS in India. 03 

 (બ) ભ રતમ ાં FMSન  સવક સ સવશે ચચ ન કરો. ૦૩ 

 (c) List major application of PLC in manufacturing systems. 04 

 (ક) મેન્યફેુક્ચરીંગ સસસ્ટમમ ાં PLCન  મખુ્ય ઉપયોગોની ય દી કરો. ૦૪ 

  OR  

 (c) What types of microprocessors are used in modern CNC systems? 04 

 (ક) આધસુનક CNC સસસ્ટમમ ાં કય  કય  પ્રક રન  મ ઈક્રોપ્રોસેસરનો ઉપયોગ થ ય 
છે? 

૦૪ 

 (d) Give application and limitation of Rapid Prototyping. 04 

 (ડ) રેસપડ પ્રોટોઈસપિંગની ઉપયોબગત  અને મય નદ ઓ જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Define and explain Artificial intelligence. 04 
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 (ડ) આફટિફફસયલ ઈંટેબલજનસી વ્ય ખ્ય સયત કરી વણનવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Give advantage of PLC on following aspects (I) Flexibility (ii) cost and (iii) 

Speed of operation. 
03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) PLCન  ફ યદ  (૧) ફલેક્સીબબબલટી (૨) કોસ્ટ અન ે(૩) ઓપરેશન સ્પીડન  
દૃષ્ટટકોણની રીતે જણ વો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Give advantage of PLC on following aspects (I) Security (ii) 

Reprogramming and (iii) Off-line programming 
03 

 (અ) PLCન  ફ યદ  (૧) સલ મતી (૨) ફરપ્રોગ્ર મીંગ અન ે(૩) Off-line 

પ્રોગ્ર મીંગન  દૃષ્ટટકોણની રીતે જણ વો. 
૦૩ 

 (b) Write application of robot in various areas of manufacturing systems. 04 

 (બ) મેન્યફેુક્ચરીંગ સસસ્ટમન  જુદ  જુદ  કે્ષત્રમ ાં રોબોટન ાં મખુ્ય ઉપયોગોની ય દી 
લખો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) Give your vision on Factory Of Future (FOF). 04 

 (બ) ફેકટરી ઓફ ફયચુર સવશે તમ રો દ્રટટીકોણ આપો. ૦૪ 

 (c)  Explain robot manipulator in detail. 07 

 (ક) રોબોટન ાં મેસન્યલેુટર સસવસ્ત ર વણનવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Describe role of computer in manufacturing system. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) મેન્યફેુક્ચરીંગ સસસ્ટમમ ાં કોમ્પ્યટુરન ુમહત્વ જણ વો. ૦૪ 

 (b) State and explain benefits of Group Technology. 04 

 (બ) ગ્રપુ ટેકનોલોજીએટલે શ?ુ અને તેન  ફ યદ ઓ વણનવો. ૦૪ 

 (c) Compare FMS with transfer lines and CNC on the basis of volume and 

variety of parts produced. 
06 

 (ક) FMSને ટ્ર ાંસફર લ ઈન અને સી.એન.સી. સ થે ઉત્પ દનન  જથ્થ  અને 
ઉત્પ દનની સવસવધત ની રીતે સરખ વો.  

૦૬ 

    

    

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


