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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER-6(NEW)  EXAMINATION –Summer- 2020 

 

Subject Code:3361904 Date: 28-10-2020 

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. 

 

.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define Technology Life Cycle.  

 ૧. ટેકનોલોજી લ ઈફ સ યકલની વ્ય ખ્ય  લ ખો.  

 2. Define Part Family.  

 ૨. પ ટટ ફેમમલીની વ્ય ખ્ય  લ ખો.  

 3. List Parts Design Attributes.  

 ૩. પ ટટ ડીઝ ઈન એટ્રીબ્યુટસની ય દી બન વો.  

 4. List FMS Layout.  

 ૪. FMS Layout ની ય દી બન વો.  

 5. List key elements of AGV.  

 ૫. AGVન ાં મુખ્ય ભ ગોની ય દી બન વો.  

 6. List Robot Programming Language.  

 ૬. રોબોટ પ્રોગ્ર મીંગ લેન્ગવેજની ય દી બન વો.  

 7. Classify Robot Sensor.  

 ૭. રોબોટ સેન્સરનુાં વગીકરણ કરો.  

 8. List Application of Servomechanism.  

 ૮. સવોમીકેનીઝમની એપ્લીકેશનની ય દી બન વો.  

 9. Draw block diagram of Micro-Controller.  

 ૯. મ ઈક્રો-કાંટ્રોલરનો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો.  

 10. Compare Variant type and Generative type CAPP.  

 ૧૦. વેરીએન્ટ ટ ઈપ અને ઝનરેટીવ ટ ઈપ CAPPની તુલન  કરો.  

    
Q.2 (a) Explain  Monocode with suitable Example. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) મોનોકોડ યોગ્ય ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain Machine Cell Design Steps. 03 

 (અ) મસીન સેલ ડીઝ ઈનન ાં પગલ  સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Describe Objective of Cellular Manufacturing. 03 
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 (બ) સેલ્યુલર મેન્યુફેક્ચરરાંગન ાં ઉદ્દેશ વણટવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) List Advantages of Group Technology. 03 

 (બ) ગ્રુપ ટેકનોલોજીન ાં ફ યદ ઓની ય દી બન વો. ૦૩ 

 (c) List & Explain Importance of Product Life Cycle. 04 

 (ક) પ્રોડક્ટ લ ઈફ સ યકલન ાં મહત્વની ય દી બન વો અને સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Describe Role of Computer in Manufacturing System. 04 

 (ક) મેન્યુફેક્ચરરાંગ સીસ્ટમમ ાં કોમ્પપ્યૂટરની ભૂમમક  વણટવો. ૦૪ 

 (d) Explain four main elements of FMS. 04 

 (ડ) FMSન ાં ચ ર મુખ્ય ઘટકો સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain AGV Wire Guided System. 04 

 (ડ) AGV વ યર ગ ઈડેડ પ્રણ લી સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain Close Loop Control System with Block Diagram. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) બ્લોક ડ ય ગ્ર મની મદદથી ક્લોઝ લૂપ કાંટ્રોલ સીસ્ટમ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Describe On-Off Control Action with suitable example. 03 

 (અ) On-Off Control Action યોગ્ય ઉદ હરણ સ થ ેવણટવો. ૦૩ 

 (b) Draw basic structure of PLC and List out its Main Components. 03 

 (બ) PLCનુાં પ ય નુાં મ ળખુાં દોરો અન ેતેન  મુખ્ય ઘટકોન ાં ન મ લ ખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) List application of Micro Controller. 03 

 (બ) મ ઈક્રો-કાંટ્રોલરની એમપ્લકેશનની ય દી બન વો. ૦૩ 

 (c) Explain four Application of robots in Manufacturing System. 04 

 (ક) મેન્યુફેક્ચરરાંગ સીસ્ટમમ ાં રોબોટન ાં ચ ર ઉપયોગો સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Describe Main Components of Robots. 04 

 (ક) રોબોટન ાં મુખ્ય ભ ગો વણટવો. ૦૪ 

 (d) Describe Cartesian Coordinate Robot with fig. 04 

 (ડ) આકૃમત સ થે ક રટેજીયન કૉ-ઓર્ડટનેટ રોબોટ વણટવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain Different Robot Programming Methods. 04 

 (ડ)  મવમવધ રોબોટ પ્રોગ્ર મીંગ મેથડ સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Describe In-Line Layout for FMS with fig. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) FMS મ ટે ઇન લ ઈન લે-આઉટ આકૃમત સ થ ેવણટવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Describe Basic components of  AS/RS. 03 

 (અ) AS/RSન  મૂળભૂત ભ ગો વણટવો. 
 

૦૩ 

 (b) Explain CIM Wheel. 04 

 (બ) CIM Wheel સમજાવો. ૦૪ 

  OR  
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 (b) Explain  advantages of Computer Aided Inspection. 04 

 (બ) કોમ્પપ્યુટર એડેડ ઇન્સ્પેકશનન ાં ફ યદ  સમજાવો. ૦૪ 

 (c) List Seven Digital Logical Gates. Draw its Symbol and Make its Truth Table. 07 

 (ક) સ ત ડીજીટલ લોજીકલ ગેટ ની ય દી બન વો. તેન  ચીહ્ન દોરી તેનુાં ટ્રુથ ટેબલ બન વો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Describe Single Machine Cell of Group Technology Cell Configurations. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ગ્રુપ ટેકનોલોજી સેલન ાં રૂપરેખ ાંકનમ ન  સીંગલ મશીન સેલનુાં વણટન કરો. ૦૪ 

 (b) Explain Working Principal of Rapid Prototyping with sketch. 04 

 (બ) રેપીડ પ્રોટોટ ઈપીંગનો ક યટ મસદ્ઘ ત આકૃમત સ થે સમજાવો. ૦૪ 

 (c) List Benefits of FMS. 03 

 (ક) FMS ન ાં ફ યદ ની ય દી બન વો. ૦૩ 

 (d) Define Roll, Pitch & Yaw with fig. 03 

 (ડ) આકૃમત સ થે રોલ, પીચ અને યો ની વ્ય ખ્ય  લ ખો. ૦૩ 

 

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


