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Instructions:
1.
2.
3.
4.

Q.1

Attempt all questions.
Make suitable assumptions wherever necessary.
Figures to the right indicate full marks.
English version is considered to be Authentic.
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1.

Answer any seven out of ten. દશમ થ
ાં ી કોઇપણ સ તન જવ બ આપો.
Give examples of Lower pair and Higher pair.

૧.
2.

લોઅર પેર અને હ યર પેર ન દ ખલ ઓ આપો.
Expain in brief the difference between machine and mechanism.

૨.
3.

મશીન અને મીકેનીઝમ નો તફ વત ટાંકમ ાં સમજાવો.
What is inversion of mechanism?

૩.
4.

મીકે નીઝમન ાં ઉત્ક્રમણ એટલે શ ાં ?
Define linear and angular velocity.State relation between them.

૪.
5.

રે ખખય અને કોણીય વેગની વ્ય ખ્ય આપો તથ બન્ને વચ્ચેનો સાંબધ
ાં જણ વો.
Explain in brief the mechanical advantage and velocity ratio.

૫.
6.

મીકે નીકલ એડ્વ ન્ટે જ અને વેલોસીટી રે શીયોને ટાંકમ ાં સમજાવો.
List the Inversions of a double slider crank mechanism.

૬.
7.

ડબલ સ્લ ઇડર રે ન્ક મીકેનીઝમન ાં ઇન્વર્જનની ય દી બન વો.
What is friction ? List types of friction.

૭.
8.

ઘર્ષણ એટલે શ ાં ? ઘર્ષણન ાં પ્રક ર લખો.
Define cam and state the function of cam.

૮.
9.

કે મની વ્ય ખ્ય આપો અને તેન ાં ક યષ જણ વો.
List the advantages of a gear drive.

૯.
10.

ગીયર ડ્ર ઇવન ાં ફ યદ જણ વો.
State the purpose of thrust bearing and its applications.

૧૦.

થ્રસ્ટ બેરીંગ નો હેત જન વો અને તેન ઉપયોગો લખો.

Q.2

(a)

Explain the graphical method for finding out the velocity and acceleration of
the point D lying on the connecting rod.
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પ્રશ્ન. ર

(અ)

કનેકટીંગ રોડની લાંબ ઇ પર કોઇ એક જગ્ય ઉપર આવેલ ખબિંદ (D) ન વેગ

૦૩

(a)
(અ)

તથ પ્રવેગ શોધવ મ ટે ની રીત સ્વચ્છ આકૃતત દોરી સમજાવો.
OR
Explain the motion of a particle when it moves in curvilinear path showing
its velocity and acceleration with suitable figure.

03
૦૩

જ્ય રે કોઇ પણ કણ વરીય ગતત કરતો હોય ત્ક્ય રે તેન વેગ અને પ્રવેગ ન
ઘટકો આકૃતત દ્વ ર સમજવો.
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(b)

State the types of motion for the followers. Explain any one type of motion
with the help of displacement diagram.

03

(બ)

ફોલોઅરની ગતત ન પ્રક ર જણ વો તથ કોઇ પણ એક પ્રક રની ગતત મ ટે

૦૩

(b)

ડીસપ્લેસમેન્ટ ડ યગ્ર મ દોરીને સમજાવો.
OR
Why roller followers are prefered compared to knife- edge followers?

(બ)

ન ઇફ-એજ ફોલોઅરની સરખ મણીમ ાં રોલર ફોલોઅરની પસાંદગી વધ યોગ્ય

(c)

(ક)

શ મ ટે છે તે સમજાવો.
Draw the profile of the cam that gives a lift of 40 mm to a roller follower,
dia.15 mm. The axis of the follower passes through the center of the cam.
The cam rotates in clockwise direction. The minimum radius of the cam is
30 mm. The follower is to be lifted with simple harmonic motion during
1200 of cam rotation, dwells for 300 of the cam rotation in the lifted position,
returns to initial position during 900 of cam rotation with uniform velocity
motion, and dwells for remaining degree of cam rotation.
15 મીમી વ્ય સનો રોલર ધર વત ફોલોઅરને 40 મીમી લીફ્ટ આપત કે મ નો

03
૦૩
04

૦૪

પ્રોફ ઇલ દોરો.ફોલોઅરની ધરી કેમ ન કેં દ્રમ થ
ાં ી પસ ર થ ય છે .કે મ
ઘડડય ળન ક ટ
ાં ની ડદશ મ ાં ફરે છે .કે મની લઘતમ તિજ્ય 30 મીમી.છે .1200 ન
કે મ પડરભ્રમણ દરમ્ય ન ફોલોઅર સીમ્પલ હ મોનીક મોશન થી ઉંચક ય
છે .ત્ક્ય ર બ દ 300 દરમ્ય ન ઉંચક યેલ સ્સ્થતતમ ાં સ્સ્થર રહે છે .ત્ક્ય ર બ દ કે મન ાં
900 પડરભ્રમણ દરમ્ય ન ફોલોઅર યતનફોમષ વેલોસીટીથી પ છો ફરે છે તથ

(c)

(ક)

કે મન બ કીન ભ્રમણ દરમ્ય ન ફોલોઅર પોત ની મળ જગ્ય પર સ્સ્થર રહે છે .
OR
Draw the profile of a cam operating a knife-edge follower with the following
data.
Least radius of a cam = 25 mm.
Lift of the follower = 50 mm.
The cam lifts the follower for 1500 with SHM followed by a dwell period of
300 .Then follower lowers down during 1200 of cam rotation with uniform
acceleration and deceleration followed by a remaining dwell period.Assume
clockwise rotation of a cam.
એક ન ઇફ-એજ ફોલોઅરને રે સીપ્રોકેટીંગ ગતી આપવ મ ટે આપેલ તવગતો

04

૦૪

અનસ ર કે મનો પ્રોફ ઇલ દોરો.કે મની લઘતમ તિજ્ય = 25 મીમી , ફોલોઅરની
લીફ્ટ = 50 મીમી , 1500 ન ાં કે મ પડરભ્રમણ દરમ્ય ન ફોલોઅર સીમ્પલ
હ મોનીક મોશનથી ઉંચક ય છે .ત્ક્ય ર બ દ 300 દરમ્ય ન ઉંચક યેલી સ્સ્થતતમ ાં
સ્સ્થર રહે છે .ત્ક્ય ર બ દ ફોલોઅર 1200 ન ાં પડરભ્રમણ દરમ્ય ન એક સરખ
પ્રવેગ અને પ્રતતપ્રવેગ સ થે નીચે આવે છે અને ત્ક્ય રબ દ બ કીન ાં પડરભ્રમણ
(d)

મ ટે સ્સ્થર રહે છે . કેમન ાં પડરભ્રમણ ઘડડય ળન ાં ક ટ
ાં ની ડદશ મ ાં ધ રો.
’
Explain Klien s construction for determining velocities and accelerations of
various links of Slider Crank Mechanism with the help of sketch.

04

(ડ)

સ્લ ઇડર રે ન્ક મીકે નીઝમની જદી જદી લીન્કોનો વેગ અને પ્રવેગ શોધવ મ ટે

૦૪

ની “કલીન્સ કન્સ્રકશન” ની પધ્ધતત સ્વચ્છ આક્રુતતની મદદથી સમજાવો.
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(d)

(ડ)

OR
In a four bar linkage ABCD , AD = 3.6 m. is fixed link.,driving link AB =
0.6 m., driven link CD = 1.6 m. and link BC = 3 m. Angle BAD = 60 0. Link
AB rotates at 40 rpm in clockwise direction, determine
(i)
Angular velocity of link BC
(ii)
Linear acceleration of point E lying on link BC at 2.5 m. from B.

04

૦૪

એક ફોર બ ર લીન્કે જ ABCD મ ાં AD = 3.6 મી.સ્થ યી લીન્ક,AB = 0.6
મી.ડ્ર ઇવીંગ લીન્ક અને CD=1.6 મી.ડ્રીવન લીન્ક તરીકે તથ લીન્ક BC = 3 મી.
અને ખ ૂણો BAD = 600 છે . લીન્ક AB = 40 આંટ પ્રતત તમતનટ ઘડડયળન
કટ
ાં ની ડદશ મ ાં ફરે છે તો નીચેન ની ડકિંમત શોધો.
(i)

લીન્ક BC નો કોણીય વેગ

(ii)

ખબિંદ E નો રૈ ખખક વેગ જે લીન્ક BC ઉપર છે ડ B થી 2.5
મી.ન અં
ાં તરે

Q.3
પ્રશ્ન. 3

છે .

(a)

List the types of lubrications and discuss any one type of lubrication.

(અ)
(a)

લ્યખિકે શનન ાં પ્રક ર જણ વો અને કોઇ પણ એક લ્યખિકે શન તવર્ે સમજાવો.
OR
State the Laws of friction and discuss the Laws of static friction.

(અ)
(b)

ઘર્ષણન ાં તનયમો લખો અને સ્ટે ટીક ઘર્ષણન ાં તનયમોની ચચ ષ કરો.
Explain the difference between single plate clutch and multi plate clutch.

(બ)

તસિંગલ પ્લેટ કલચ અને મલ્ટી પ્લેટ કલચ વચ્ચેનો તફ વત સમજાવો.
OR
Explain the construction and working of cone clutch with a neat sketch.

(b)

03
૦૩
03
૦૩
03
૦૩

(બ)
(c)

કોન કલચની રચન અને ક યષ સ્વચ્છ આક્રુતત દોરી સમજાવો.
In a multicollar bearing there are 6 collars having internal and external radius
of 40 mm and 60 mm respectively. The co-efficient of friction is 0.08 and it
transmits 30 KN axial load. The shaft speed is 500 rpm. Assuming uniform
wear, find power lost in friction.

(ક)

એક મલ્ટી-કોલર બેરીંગ 6 કોલર ધર વે છે .તેની આંતરીક અને બ હ્ય તિજ્ય

03
૦૩
04

૦૪

અનરમે 40 મીમી અને 60 મીમી છે .તે 30 KN નો અક્ષીય ભ ર ધર વે છે અને
બેરીંગનો ઘર્ષણ ક
ાં 0.08 છે . શ ફ્ટ 500 આંટ પ્રતત તમનીટથી ફરે છે . યતનફોમષ
(c)

(ક)

વેર ની સ્થીતત ધ રીને ઘર્ષણમ ાં વ્યય થતો પ વર શોધો.
OR
A vertical shaft is supported on foot step bearing having flat end.The dia. of
shaft is 80 mm. and it rotates at 500 rpm.The axial load on the shaft is 12 KN
and co-efficient of friction is 0.05.Assuming uniform pressure,calculate the
power lost in friction.

04

૦૪

એક ઉભો શ ફ્ટ ફૂટ-સ્ટેપ બેરીંગમ ાં બેસેલો છે અને તેનો છે ડો સપ ટ છે .
શ ફ્્નો વ્ય સ 80 મીમી છે . તે 500 આંટ પ્રતત તમનીટથી ફરે છે . જો ઘર્ષણ નો
અચળ ક
ાં 0.05 હોય અને શ ફ્ન ાં અક્ષીય દબ ણ 12 KN હોય તો એક સરખ

(d)

દબ ણવ ળી સ્સ્થતત ધ રીને ઘર્ષણ મ ાં વ્યય થતો પ વર શોધો.
Define dynamometer. Explain with neat sketch working of Rope Break
Dynamometer.

04
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(ડ)

ડ યનેમોમીટરની વ્ય ખ્ય આપો. રોપ િેક ડ યનેમોમીટરની ક યષપ્ધ્ધતત સ્વચ્છ

૦૪

આક્રુતત દોરી સમજાવો.
(d)

OR
Explain with neat sketch the construction and working of Differential Band
Break.

04

(ડ)

ડીફરન્શીયલ બેન્ડ િેકની રચન અને ક યષ સ્વચ્છ આક્રુતત દોરી સમજાવો.

૦૪

Q.4

(a)

A compound gear train consist of 6 gear A,B,C,D,E and F.Gear A,B,C,D,and
E have 80,40,50,25 and 50 teeth respectively. If the gear A and F have speed
of 40 rpm and 400 rpm respectively. Find the number of teeth of gear F and
draw neat sketch of the gear train.

03

પ્રશ્ન. ૪

(અ)

એક કમ્પ ઉન્ડ ગીયર રે ઇનમ ાં કલ છ ગીયર A,B,C,D,E અને F આવેલ

૦૩

છે .ગીયર A,B,C,D અને E ઉપર અનરમે 80,40,50,25 તથ 50 દ ત
ાં પ ડેલ
છે . જો ગીયર A તથ ગીયર F ની સ્પીડ અનરમે 40 આંટ પ્રતત તમનીટ અને
400 આંટ પ્રતત તમનીટ હોય તો ગીયર F ન ાં દ ત
ાં ની સાંખ્ય શોધો તથ ગીયર
રે ઇનની સ્વચ્છ આક્રુતત દોરો.
(a)

(અ)

OR
A belt pulley with 500 mm. dia. rotates with 250 rpm and drives 240 mm
wide, 7 mm. thick belt. If the belt weight 1.01 gm/cm3. Find out the
centrifugal tension in the belt.

03

૦૩

500 મીમી વ્ય સ વ ળી, 250 આંટ પ્રતત મીતનટ થી ફરતી પલી, 240મીમી
પહોળ ય તથ 7 મીમી જાડ ઇ વ ળો બેલ્ટ ચલ વે છે . જો બેલ્ટન વજન 1.01

(b)

gm/cm3 હોય તો બેલ્ટમ ાં ઉદભવત સેન્રીફયગલ ટે ન્સન શોધો.
Derive an expression to relate tight side and slack side tension in terms of
co-efficient of friction and angle of contact for flat belt drive.

04

(બ)

સપ ટ પટ્ટ પધ્ધતતમ ાં ટ ઇટ સ ઇડ ત ણ અને લઝ સ ઇડ ત ણ સ થે ઘર્ષણ ક
ાં

૦૪

(b)
(બ)
(c)

(ક)

અને સાંસ્પશષકોણનો સાંબધ
ાં સ્થ પન કરત ાં સિ સ ખબત કરો.
OR
Define the term “Train Value”. Explain the working of Epicyclic gear train
with the help of neat sketch.

04
૦૪

“રે ઇન વેલ્ય” પદની વ્ય ખ્ય આપો. સ્વચ્છ આક્રુતત વડે “એપીસ યકલીક
ગીયર રે ઇન”ન ાં ક યષ સમજાવો.
Find the necessary width and initial tension in the belt from the following
details for the open flat belt drive.
Diameter of pulley = 550 mm.
Arc of contact = 3 rad.
Co-efficient of friction = 0.4
Power transmitted at 400 rpm = 4.0 KW.
Safe tension for belt [T] = 10N/mm width.

07

૦૭

નીચે આપેલ તવગત ઉપરથી ઓપન ફ્લેટ બેલ્ટ ડ્ર ઇવ મ ટે બેલ્ટની જરરી
પહોળ ઇ તથ ઇનીશીયલ ટે ન્સન શોધો.
ડ્ર ઇવીંગ પલીનો વ્ય સ = 550મીમી.
ડ્ર ઇવ પલી સ થેઆકષ ઓફ કોન્ટે કટ = 3 રે ડીયન
4/5

પલી તથ પટ્ટ વચ્ચેનો ઘર્ષણ ક
ાં = 0.4
400 આટ ાં પ્રતત મીતનટ પર ર ન્સમીટ થતો પ વર = 4.0 KW
બેલ્ટ મ ટે સલ મત ટે ન્સન [T] = 10 N/mm પહોળ ઇ.
Q.5

(a)

Ann engine rotating at 110 rpm produces 330 KW power.Co-efficient of
fluctuation of energy is 0.2 and its speed has to be maintained within 6% of
mean speed.Find out the mass of the flywheel having radius of gyration of
2.0 m.

07

પ્રશ્ન. ૫

(અ)

110 આટ ાં પ્રતત મીતનટ થી ફરત ાં એક એન્ીન 330 KW શસ્કત ઉત્ક્પન્ન કરે છે .

૦૭

એનજી વધઘટ ગણ ક
ાં 0.2 છે . અને તેની ગતત સરે ર શ ગતતન ાં 6%મ ાં મય ષડદત
ર ખવ ની છે તો રે ડીયસ ઓફ ગ યરે શન 2.0 મી. હોય તેવ ફ્લ યવ્હીલન ાં દળ
(b)

શોધો.
Explain the balancing of several masses revolving in the same plane by
analytical method.
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(બ)

ગણીતીય રીતનો ઉપયોગ કરી એકજ સપ ટીમ ાં ફરત ઘણ ાં બધ દ્રવ્યમ નોન ાં

૦૭

(c)

સમતોલપણ ાં સમજાવો.
Explain the principle and working of centrifugal governor with neat sketch.

(ક)
(d)

સેંરીફયગલ ગવનષરનો ક યષ તસધ્ધ ત
ાં અને ક યષ આક્રુતત દોરી સમજાવો.
Define vibration. Classify the vibrating system and explain any one with
figure.

(ડ)

કાંપનની વ્ય ખ્ય આપો. વ ઇિેટીંગ સીસ્ટે મન ાં વગીકરણ કરી ગમે તે એક

03
૦૩
03
૦૩

આક્રુતત દોરી સમજાવો.
************
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