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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

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

 

Subject Code: 3361901 Date: 02-05-2017      

Subject Name: Computer Aided Manufacturer 

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 CAM and write four application of CAM.  

 ૧. કેમની વ્ય ખ્ય  આપો અને તેન  ચ ર ઉપયોગો લખો.  

 2. Draw the block diagram of CNC machine.  

 ૨. સીએનસી મશીનનો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો.  

 3. Enlist type of tool changer use in CNC machine.  

 ૩. સીએનસી મશીનમ ાં વપર ત  ટલૂ ચેંજરની ય દી બન વો.   

 4. Write any four function of MCU.  

 ૪. એમસીયનુ  કોઇ પણ ચ ર ક યો લખો.   

 5. Draw the block diagram of closed loop control system.  

 ૫. ક્લોઝ લપૂ કાંટ્રોલ સસસ્ટમનો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરો.  

 6. Show the programming format and structure of CNC part programme.   

 ૬. સીએનસી પ ટટ પ્રોગ્ર મનો પ્રોગ્ર મીંગ ફોરમેટ અને સ્ટ્રક્ચર દશ ટવો.   

 7. Explain the ISO programming code G02 with suitable example.  

 ૭. યોગ્ય ઉદ હરણની મદદથી આઇએસઓ પ્રોગ્ર મીંગ કોડ જી૦૨ સમજાવો.   

 8. Explain the ISO part programming code G72 with suitable example.   

 ૮. યોગ્ય ઉદ હરણની મદદથી આઇએસઓ પ ટટ  પ્રોગ્ર મીંગ કોડ જી૭૨ સમજાવો.   

 9. Write full form of LOM and SLM.  

 ૯. એલઓએમ અને એસએલએમનુાં આખુાં ન મ લખો.   

 10. State any four application of spherical coordinate robot.  

 ૧૦. સ્ફેરીકલ કો-ઓડીનેટ રોબોટન  કોઇ પણ ચ ર ઉપયોગો જણ વો.   

    
Q.2 (a) Write six advantages of NC machine tool. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) એનસી મશીન ટલૂન  છ ફ યદ  જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Describe ATC with neat sketch. 03 

 (અ) સ્વચ્છ આક્રુસતની મદદથી એટીસી વણટવો.  ૦૩ 

 (b) Draw and explain open loop  control used in CNC machine 03 

 (બ) સીએનસી મશીનમ ાં વપર ત  ઓપન લપૂ કાંટ્રોલ દોરીને સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  
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 (b) Draw the block diagram and explain Adoptive control system in brief. 03 

 (બ) એડોપટટવ કાંટ્રોલ સસસ્ટમ બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરીને સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Define the code G01, M06, G86 and M09 use in CNC part programming. 04 

 (ક) સીએનસી પ ટટ પ્રોગ્ર મીંગમ ાં વપર ત  કોડ જી01,એમ૦૬, જી૮૬ અને એમ૦૯ 
ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

૦૪ 

  OR  

 (c) Write any four feature of DNC machine with its block diagram. 04 

 (ક) બ્લોક ડ ય ગ્ર મ સ થે ડીએનસી મશીનન  કોઇ પણ ચ ર ટફચર લખો.  ૦૪ 

 (d) Tabulate the difference between NC,CNC and DNC machine 04 

 (ડ) એનસી, સીએનસી અને ડીએનસી મશીન વચ્ચેનો તફ વત આપો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) List the element of CNC machine and describe Hydrostatic Slide ways in 

details. 
04 

 (ડ) સીએનસી મશીનન  ઘટકો લખો અને હ ઇડ્રોસ્ટેટટક સ્લ ઇડ વેઝ ઉંડ ણથી 
સમજાવો. 

૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain point to point motion and continuous path motion control system 

used in CNC machine with suitable diagram. 
03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) યોગ્ય ડ ય ગ્ર મની મદદથી સીએનસી મશીનમ ાં વપર ત  બબિંદુ થી બબિંદુ ગસત 
અને સતત પ થ ગસત કાંટ્રોલ સસસ્ટમ સમજાવો.  

૦૩ 

  OR  

 (a) Describe spindle drive with block diagram in CNC machine. 03 

 (અ) રેખીય ડ ય ગ્ર મની મદદથી સીએનસી મશીનમ ાં સ્પીંડલ ડ્ર ઇવ વણટવો.  ૦૩ 

 (b) Explain feedback devices use in CNC machine with neat sketch. 03 

 (બ) સ્વચ્છ આક્રુસતની મદદથી સીએનસી મશીનમ ાં વપર ત  ફીડ બેક ડીવ ઇઝ 
સમજાવો.  

૦૩ 

  OR  

 (b) Draw and explain recirculation ball screw and nut.  03 

 (બ) રીસર્ક્ુટલેશન બોલ સ્ક્રુ અને નટની આક્રુસત દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

 (c) Name any two graphical standards use for CAD/CAM interface. 04 

 (ક) કેડ/કેમ ઇંટફેસ મ ટે વપર ત  કોઇ પણ બે ગ્ર ટફકલ સ્ટ ાંડર્ડટઝન  ન મ આપો.  ૦૪ 
  OR  

 (c) Write a simple Technical specification for a CNC Machining centre. 04 

 (ક) સીએનસી મશીન સેંટર મ ટે સ દ  ટેક્ક્નકલ સ્પેશીમેન લખો.  ૦૪ 

 (d) Classify the CNC tooling and describe qualified tool with neat sketches. 04 

 (ડ) સીએનસી ટલૂીંગનુાં વગીકરન કરો અને ગણુવત્ત સભર ટલૂ સ્વચ્છ આક્રુસતની 
મદદથી વણટવો.  

૦૪ 

  OR  

 (d) Draw and explain any two work holding device use for CNC turning centre. 04 

 (ડ) સીએનસી ટનીંગ સેંટર મ ટે વપર ત  કોઇ પણ બે વકટ હોલ્ડીંગ ડીવ ઇઝ દોરીને 
સમજાવો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) Enlist the type of tool compensation given during CNC part programming 

and explain any one. 
03 
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પ્રશ્ન. ૪ (અ) સીએનસી પ ટટ પ્રોગ્ર મીંગ દરસમય ન આપવ મ ાં આવત  ટલૂ કોમ્પેંસેશનની 
ય દી બન વો અને કોઇ પણ એક સમજાવો.  

૦૩ 

  OR  

 (a) Write and explain any two canned cycle G code use for CNC programming. 03 

 (અ) સીએનસી પ્રોગ્ર મીંગ મ ટે વપર ત  કોઇ પણ બે કેન્ડ સ ઇકલ જી કોડ લખો 
અને સમજાવો.  

૦૩ 

 (b) Define and explain subroutine. Also state the important of subroutine 

programme. 

04 

 (બ) સબરૂટીનની વ્ય ખ્ય  આપો અને સમજાવો તથ  સબરૂટીન પ્રોગ્ર મીંગનુાં મહત્વ 
જણ વો.  

૦૪ 

  OR  

 (b) Write a CNC part programme to drilled eight hole of 10mm diameter for the 

given plate of 6 mm thickness using canned cycle for the given drawing 1. 
04 

 (બ) આક્રુસત ૧મ ાં આપેલ  ડ્રોઇંગ મ ટે ૬ સમસમ જાડી પ્લટે જેનો વ્ય સ ૧૦સમસમ છે 
તેમ ાં ૮ હોલ કરવ  મ ટે સીએનસી પ ટટ પ્રોગ્ર મીંગ કેન્ડ સ ઇકલનો ઉપયોગ 
કરી લખો.  

૦૪ 

 (c) Prepare CNC turning part programme using G and M codes with ISO format 

for the given drawing 2. 
07 

 (ક) આક્રુસત ૨ મ ટે આઇએસઓ ફોમેટ સ થે જી અને એમ કોડ્સ વ પરી સીએનસી 
પ ટટ  પ્રોગ્ર મીંગ તૈય ર કરો.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) State and explain major six degree of freedom of a robotic system with neat 

sketch. 
04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ્વચ્છ આક્રુસતની મદદથી રોબોટટક સસસ્ટમની મેજર છ ડીગ્રી ઓફ ફ્રીડમ લખો 
અને સમજાવો.  

૦૪ 

 (b) Write advantages and disadvantages of FMS in industry. 04 

 (બ) ક રખ ન મ ાં એફએમએસન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  લખો.  ૦૪ 

 (c) Draw the block diagram and explain CIM. 03 

 (ક) સીઆઇએમનો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

 (d) Define Rapid Prototyping and state briefs steps of Rapid Prototyping. 03 

 (ડ) રેપીડ પ્રોટોટ ઇપીંગની વ્ય ખ્ય  આપો અને તેન  ટૂાંક  પગસથય  જણ વો.  ૦૩ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/4 

 
     DRAWING 1 

 

 

 

 

 
     DRAWING 2 

 

 

 

 

 

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


