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Assignment 4 

Part 1 (2 marks Questions) 

1. Classify Robot Sensor. (રોબોટ સેન્સરન ું વર્ગીકરણ કરો.) 
2. Define Robot and Robotics. (રોબોટ અને રોબોટટક્સ ની વ્યાખ્યા આપો.) 
3. Give RIA definition of robot. (RIA મ જબ રોબોટની વ્યાખ્યા આપો.) 
4. Mention briefly the uses of Grippers and Manipulators. (ગ્રીપર અને મેનીપ્ય લેટાનો ઉપયોર્ગ ટ ુંકમાું 

જણાવો.) 
5. Mention the different areas of application of industrial robots? (ઇંડરટ્રીયલ રોબોટ્રના ઉપયોર્ગના જ દા 

જ દા ક્ષેત્ર જણાવો?) 

6. Mention the names of sensors used in robots? (રોબોટમાું વપરાતા સેંસસસના નામ આપો.) 
7. What are the applications of Industrial Robots? (ઇંડસ્ટ્ટ્રીયલ રોબોટ્સના ઉપયોર્ગો જણાવો.) 
8. What is Degree of Freedom and End Effector in the context of Robotics? (રોબોટીક્સના સુંદર્સમાું ડીગ્રી 

ઓફ ફ્રીડમ અને એ ઈફેક્ટર એટલે શ ું?) 

9. List Robot Programming Language. (રોબોટ પ્રોગ્રામીંર્ગ લેન્ર્ગવેજની યાદી બનાવો.) 
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Assignment 4 

Part 2 (3 or 4 marks Questions) 

1. Classify Robots. રોબોટ્સ ન ું વર્ગીકરણ કરો. 
2. Define Robot. State benefit of Robot. રોબોટની વ્યાખ્યા આપી. તેની ઉપયોગર્ગતા જણાવો. 
3. Describe Main Components of Robots. રોબોટ ના મ ખ્ય ર્ાર્ગો વણસવો.  
4. Explain four Application of robots in Manufacturing System. મેન્ય ફેક્યટરિંર્ગ સીસ્ટ્ટમમાું રોબોટનાું ચાર 

ઉપયોર્ગો સમજાવો. 
5. Explain major elements of Robot. રોબોટ ના મ ળભ ત અંર્ગો સમજવો. 
6. Explain robot manipulator in detail. રોબોટ મેનનપ્ય લેટરને નવર્ગતવાર સમજાવો. 
7. Explain the function of manipulator in robots. રોબોટ્સમાું મેનનપ્ય લેટન ું કાયસ સમજાવો. 
8. Explain the various physical configurations used in robots? રોબોટ્સમાું વપરાતા જ દા જ દા ટફઝીકલ 

કુંટફચ રેશન સમજાવો.{Explain various geometrical configurations of Robot with neat sketch. રોબોટની 
ર્ૌનમનતક રૂપરેખાઓને સ્ટ્વચ્છ આકૃનત સાથે સમજાવો} {What are the various body- arm configurations 

used in industrial robots? Explain anyone with a neat sketch. ઇંડસ્ટ્ટ્રીયલ રોબોટ્સમાું વપરાતા જ દા જ દા 
બોડી-આમ ર્ગોઠવણી કયા છે? સ્ટ્વચ્છ આક નતની મદદથી કોઇપણ એક સમજાવો.}{Describe Cartesian 

coordinate Robot with Figure. આકૃનત સાથે કારટેજીયન કૉ-ઓટડિનેટ રોબોટ વણસવો.} {Explain cylindrical 

coordinate Robot. નળાકાર સુંકલન રોબોટ સમજાવો.} 

9. Explain Pitch, Yaw and Roll in the context of Robot. રોબોટના સુંદર્સમાું યૌ, પીચ અને રૉલ સમજાવો. 
10. Explain the term Degree of freedom, Work volume and Maximum reach with respect to robot. 

રોબોટના સુંદર્સમાું ડીગ્રી ઓફ ફીડમ, વકસ વોલ્ય મ અને મેકસીમમ રીચ પદો સમજાવો. 
11. Explain with neat sketches the various types of grippers used in Industrial Robots. ઇંડસ્ટ્ટ્રીયલ 

રૉબીટ્સમાું વપરાતા જ દા જ દા ગ્રીપસસ સ્ટ્વચ૭ આકૃતીની મદદથી સમજાવ. 
12. Classify Sensor. સેન્સર ન ું વર્ગીકરણ કરો. 
13. Briefly explain the working principle of various sensors used in industrial robots. ઇંડસ્ટ્ટ્રીયલ 

રોબોટ્સમાું વપરાતા જ દા જ દા સુંસસસના કાયસકારી નસદ્ાુંત ટ ુંકમાું સમજાવો. 
14. Write application of sensors used in robot. રોબોટમાું ઉપયોર્ગ માું લેવાતા સને્સરની ઉપયોર્ગીતા લખો. 
15. Explain with neat sketches proximity, vision and position sensors. સ્ટ્વચ્છ આક તીની મદદથી પ્રોક્ષીનમટી, 

નવઝન અને પોઝીશન સેંસસસ સમજાવો. {Explain proximity sensor used in robot. રોબોટ માું ઉપયોર્ગ માું 
લેવાતા પ્રોરલીમીટી સેન્સર સમજવો.} {Explain the working principle of vision sensors used in robots. 

રોબોટ્સમાું વપરાતા નવઝન સેંસસસનો કાયસકારી નસદ્ાુંત સમજાવો.} 



16. List robot programming languages. રોબોટ પ્રોગ્રામુંગર્ગ સૈવેઝની યાદી કરો. 
17. Explain Different Robot Programming Methods. નવનવધ રોબોટ પ્રોગ્રામીંર્ગ મથેડ સમજાવો. 


