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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI • EXAMINATION – WINTER- 2017 

 

Subject Code: 3361904 Date: 10-11-2017      

Subject Name: Manufacturing System 

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. Draw the Technology Life Cycle path and indicate the various stages in the 

curve. 
 

 ૧. ટેકનોલોજીકલ લ ઈફ સ ઈકલ પ થ દોરી તેન  જુદ  જુદ  સ્ટેજ દશ ાવો.  

 2. Explain in brief Need for System approach in Manufacturing.  

 ૨. ઉત્પ દન પ્રક્રીય મ  સસસ્ટમ એપ્રોચ ટુાંકમ  સમજાવો.  

 3. Define: Design Part Family and Manufacturing Part Family.  

 ૩. ડિજાઈન પ ટા  ફેસમલી અને મેન્યફેુક્ચરીંગ પ ટા  ફેસમલી ની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 4. Enlist Main elements of Flexible Manufacturing System.  

 ૪. ફ્લેક્શીબલ મેન્યફેુક્ચરીંગ સસસ્ટમ ન  મખુ્ય ભ ગોન  ન મ આપો.  

 5. Define : Flexible Manufacturing System and Automated Guided Vehicle .  

 ૫. ફ્લેક્શીબલ મેન્યફેુક્ચરીંગ સસસ્ટમ અને ઓટોમેટેિ ગ ઈિેિ વ્હીકલની વ્ય ખ્ય  
આપો. 

 

 6. What is Degree of Freedom and End Effector in the context of Robotics.  

 ૬. રોબોટીક્સન  સદભામ ાં િીગ્રી ઓફ ફ્રીિમ અને એન્ડ્ ઈફેક્ટર  એટલે શુાં ?  

 7. Draw flow diagram of open loop & closed loop control system.  

 ૭. ઓપન લપૂ અને ક્લોઝ લપૂ કાંટ્રોલ સીસ્ટમન  ફ્લો િ ય ગ્ર મ દોરો.  

 8. Enlist types of Logic gates.  

 ૮. લોજીક ગેટન  પ્રક રોની ય દી બન વો.  

 9. Define : Rapid Prototyping.  

 ૯. રેપીિ પ્રોટોટ ઈપીંગ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 10. Give the full names of CAPP and CMM.  

 ૧૦. CAPP અને CMM ન  પરુ  ન મ લખો.  

    
Q.2 (a) Explain in brief Monocode, Polycode and Hybrid code. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) મોનોકોિ, પોલીકોિ અને હ ઈબ્રીિ કોિ ટુાંકમ  સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain concept of Cellular Manufacturing. 03 

 (અ) સેલ્યલુર મેન્યફેુક્ચરીંગ નો ખ્ય લ સમજાવો. ૦૩ 
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 (b) Explain GT layout. 03 

 (બ) જીટી લેઆઉટ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain concept of Flexible Manufacturing System. 03 

 (બ) ફ્લેક્શીબલ મેન્યફેુક્ચરીંગ સસસ્ટમ નો ખ્ય લ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Enlist Design Part Family and Manufacturing Part Family Attributes. 04 

 (ક) ડિજાઈન પ ટા  ફેસમલી અને મેન્યફેુક્ચરીંગ પ ટા  ફેસમલી ની લ ક્ષણણકત ઓની 
ય દી બન વો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Explain Opitz Coding system. 04 

 (ક) ઓસપટ્સ  કોિીંગ સસસ્ટમ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain Evolution of transformation and Manufacturing system. 04 

 (િ) પડરવતાન અને ઉત્પ દન પ્રક્રીય નો ક્રસમક સવક સ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain role of computers in manufacturing system. 04 

 (િ) મેન્યફેુક્ચરીંગ સસસ્ટમ ન  સવક સમ ાં કોમ્પ્યટુરની ભસુમક  સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain Pitch , Yaw and Roll in the context of Robot. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) રોબોટન  સદભામ ાં યો, પીચ અને રોલ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain Open field layout of FMS layout. 03 

 (અ) FMS લેઆઉટ મ ાં ઓપન ફીલ્િ લેઆઉટ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Write a short note on Automated Storage and Retrieval System. 03 

 (બ) ઓટોમેટેિ સ્ટોરેજ અને રીટ્ર ઈવલ સીસ્ટમ પર ટુાંક નોંધ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Enlist types of Automated Guided vehicle system. Explain any one. 03 

 (બ) સવસવધ પ્રક રન  ઓટોમેટેિ ગ ઈિેિ વ્હીકલ સીસ્ટમ ની ય દી બન વી કોઈપણ 
એક સમજાવો. 

૦૩ 

 (c) List types of Flexibility. Explain Flexibility in Manufacturing. 04 

 (ક) સવસવધ પ્રક રની ફ્લેક્ષીબીલીટી જ્ણ વો,મેન્યફેુક્ચરીંગ મ ાં ફ્લેક્ષીબીલીટી શુાં છે? 

sa       સમજાવો. ફ્લકે્ષીબીલીટી 
 

 

    

                 ફ્લેક્ષીબીલીટી 

૦૪ 
  સમજાવો. 

OR 

 

 (c) Classify Sensor. 04 

 (ક) સેન્સર ન ુવગીકરણ કરો. ૦૪ 

 (d) Draw symbol and Truth table of NOT & NOR Gates. 04 

 (િ) NOT & NOR ગેટન  સસમ્પબોલ અને ટ્રુથ ટેબલ દોરો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Define Robot. State benefit of Robot. 04 

 (િ) રોબોટની વ્ય ખ્ય  આપો. તેની ઉપયોણગત  જણ વો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Define Control system. Explain role of control system in Instrumentation. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) કાંટ્રોલ સીસ્ટમ ની વ્ય ખ્ય  આપો. ઈંસ્ટ્રુમેંટેશન ્મ ાં  કાંટ્રોલ સીસ્ટમ ની ભસુમક  
સમજાવો. 

૦૩ 

  OR  
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 (a) Diffentiate between Open loop & Closed loop control system. 03 

 (અ) ઓપન લપૂ અને ક્લોઝ લપૂ કાંટ્રોલ સીસ્ટમ વચ્ચેનો તફ વત જણ વો. ૦૩ 

 (b) Define Programmable Logic Control. State functions of PLC. 04 

 (બ) પ્રોગ્ર મેબલ લોજીક કાંટ્રોલ ની વ્ય ખ્ય  આપો. તેન  સવસવધ ક યો જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Write a short note on Supervisory Control and Data Acquisition ( SCADA). 04 

 (બ) SCADA પર ટુાંક નોંધ લખો. ૦૪ 

 (c) Explain the concept of Computer Aided Inspection and Coordinate 

Measuring Machine. 
07 

 (ક) કોમ્પ્યટુર એિેિ ઈંસ્પેક્શન નો ખ્ય લ સમજાવો.અને કો-ઓિીનેટ મેઝરીંગ 
મશીન સમજાવો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain concept of Lean Manufacturing. State Application of it. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) લીન મેન્યફેુક્ચરીંગ નો ખ્ય લ સમજાવો. તેની ઉપયોણગત  જણ વો. ૦૪ 

 (b) Draw block diagram of Microcontroller. State elements of it. 04 

 (બ) મ ઈક્રોકાંટ્રોલર્ નો બ્લોક િ ય ગ્ર મ દોરી તેન  સવસવધ ભ ગો જણ વો. ૦૪ 

   (c) Enlist physical configuration of an ROBOT and explain anyone. 03 

 (ક) રોબોટની ભૌસમસતક રુપરેખ ની ય દી બન વી કોઈપણ એક સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Explain 3D Printing. 03 

 (િ) ૩ િી સપ્રિંટીગ સમજાવો. ૦૩ 

 

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


