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Subject Name: AUTOMOBILE COMPONENT DESIGN
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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
1.
૧.
2.

Q.2
પ્રશ્ન. ર

Give the name of fundamental units.

૨.
3.

પ ય ન એકમોન ન મ લખો.
What is stress concentration?

૩.
4.

સ્ટ્રે સ કોન્સન્રે શન એટલે શ?
ાં
Define heat dam.

૪.
5.

હીટ ડેમ સમજાવો.
Write down function of connecting rod.

૫.
6.

કનેકકિંટગ રોડન ાં ક યય લખો.
Define factor of safety.

૬.
7.

ફેકટર ઓફ સેફટી સમજાવો.
Why propeller shaft is made hollow?

૭.
8.

પ્રોપેલર શ ફટને શ મ ટે પોલો બન વવ મ ાં આવે છે ?
Define limit and fit.

૮.
9.

લલતમટ અને ફીટ સમજાવો.
Write down function of flywheel.

૯.
10.

ફલ યવ્હીલન ાં ક યય લખો.
Draw turning moment diagram for a 4-stroke I.C. engine.

૧૦.

ફોર.એન્ોનનો ટનયગ મોમેન્ટ

(a)

Explain the design criteria of piston.

(અ)
(a)
(અ)
(b)
(બ)
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Answer any seven out of ten. દશમ થ
ાં ી કોઇપણ સ તન જવ બ આપો.
Define stress and strain.
પ્રતતબળ અને તવકૃતત સમજાવો.

ય ટ મ દોરો .સી.સ્ટ્રોક આસ્ટ્03
૦૩

તપસ્ટ્ટન કડઝ સ્ટ્ન મ ટે ન ક્ર સ્ટ્ટોકરય લખો.
OR
Draw a neat sketch of piston with Nomenclature.
તપસ્ટ્ટનન ન મની સ ૂલિની આકૃતત દોરો.

03
૦૩

Explain various stresses on connecting rod.

04
૦૪

કનેકકિંટગ રોડ ઉપર લ ગત તવતવધ સ્ટ્રે સ વણયવો.
OR
1/4

(b)

Why connecting rod is usually made from I-section?

(બ)
(c)

કનેકકિંટગ રોડ I સેકશનનો કેમ બન વ ય છે ?
Design a cast iron piston for given data.

04
૦૪
07

- Bore diameter
= 30 cm
- Stroke
= 35 cm
- Speed
= 700 rpm
- Maximum explosion pressure
= 60 Kg/cm2
- Permissible stress for piston
= 450 Kg/cm2
- Permissible stress for piston rings
= 1000 Kg/cm2
- Radial wall pressure
= 0.5 Kg/cm2
- Permissible bearing pressure for pin = 200 Kg/cm2
- Permissible bearing stress in pin
= 700 Kg/cm2
(ક)

સ્ટ્રોકની લાંબ સ્ટ્
એન્ન્જનની સ્ટ્પીડ
વધમ ાં વધ વ યન ાં દબ ણ
પરતમતસબલ સ્ટ્રેસ તપસ્ટ્ટન મ ટે
પરતમતસબલ સ્ટ્રેસ તપસ્ટ્ટન રીંગ મ ટે
રે કડયલ વોલ પ્રેશર
તપસ્ટ્ટન તપન મ ટે પરતમતસબલ બેકરિંગ પ્રેશર

(c)

= 35cm

= 700 rpm
= 60kg/cm2
= 450kg/cm2
= 1000kg/cm2
= 0.5kg/cm2
= 200kg/cm2

2
તપસ્ટ્ટન તપન મ ટે પરતમતસબલ બેકરિંગ પ્રેશર = 700kg/cm
OR
Design a connecting rod of I-section for below given data.

- Weight of Reciprocating parts
- Engine speed
- Length of connecting rod
- Stroke
- Cylinder Bore
- Factor of safety
- Maximum gas pressure
-a
- crushing stress
- Take 4t*t*5t section
(ક)

૦૭

નીિેની મ કહતી મ ટે ક સ્ટ્ટ આયયન તપસ્ટ્ટનની કડઝ સ્ટ્ન કરો.
= 30cm
તસલલન્ડર બોરનો વ્ય સ

07

= 40 Kg
= 2000 rpm
= 420 mm
= 210 mm
= 120 mm
=6
= 4.5 N/mm2
= 1/6500
= 350 N/mm2

૦૭

કનેકકિંટગ રોડ મ ટે ન ાં I સેકશન નીિેની મ કહતીન આધ રે શોધો.
- કનેકકિંટગ રોડન રે તસપ્રોકકિંટગ ભ ગોન ાં વજન = 40kg
- એન્ન્જનની ઝડપ
- કનેકકિંટગ રોડની લાંબ સ્ટ્
- સ્ટ્રોક
- તસલલન્ડર બોર
- ફેકટર ઓફ સેફટી

= 2000rpm
= 420mm
= 210mm
= 120mm
= 6mm
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- મહત્તમ તવસ્ટ્ફોટન ાં દબ ણ
- a
- ક્રતશિંગ સ્ટ્રે સ

= 4.5N/mm2
= 1/6500
= 350N/mm2

- સેકસન 4t  t  5t લો.
Q.3
પ્રશ્ન. 3

(a)
(અ)

Write down the types of crankshaft.
ક્રેં ક શ ફટન પ્રક રો લખો.

(a)

OR
Write down the design consideration for the valve.

(અ)
(b)

વ લ્વ કડઝ સ્ટ્ન મ ટે ન લક્ષમ ાં લેવ ની બ બતો જણ વો.
Explain bearing pressure and stresses on crankshaft.

(બ)

ક્રેં કશ ફટ પરન બેરીંગ પ્રેશર અને તવતવધ સ્ટ્રેસ સમજાવો.
OR
Explain poppet valve with neat sketch.
આકૃતત સ થે પપેટવ લ્વ સમજાવો.

(b)
(બ)
(c)

03
૦૩
03
૦૩
04
૦૪
04
૦૪

The scales for the turning moment diagram for an engine are as follow:

07

Turning moment: 1mm = 70 N-m and crank angle: 1 mm = 10 The turning
moment diagram is repeated at every 1/2 of engine revolution and the areas
above and below the mean lines are 400, 500, 120, 460, 980, 540 mm2. Find
the mass of 400 mm diameter flywheel rim when the co-efficient fluctuation
of speed is 0.35% and engine speed is 2000 rpm. Also find the cross section of
the rim when its Width is twice the thickness. Take density as 7250 Kg/m3.

(ક)

એક એન્ન્જન ટતનિંગ મોમેન્ટ ડ ય ટ મ મ ટે ન સ્ટ્કે લ મ પ આ પ્રમ ણે છે .
ટતનિંગ મોમેન્ટ  1mm=70 N.M અને કેં ક એંગલ  1mm-10 ટતનિંગ

૦૭

મોમેન્ટ ડ ય ટ મ એન્ન્જનન ાં દર અડધ આંટ એ બદલ ય છે તથ મીન રે ખ ની
ઉપર અને નીિેન ાં ક્ષેત્રફળ 400, 500, 120, 460, 980, 540 mm2 છે જો .
ફલ ય વ્હીલ કરમનો વ્ય સ400mm હોય અને સ્ટ્પીડ ફલકચ્યએશનનો સહગણક
0.35% હોય તથ એન્ન્જનની ગતત 2000rpm હોય તો દળ શોધોજો કરિંગની .
.પહોળ સ્ટ્ તેની જાડ સ્ટ્ કરત બમણી હોય તો કરમન આડછે ડન ાં ક્ષેત્રફળ શોધો

(c)

ફળ યવ્હીલની યનત 7250kg/m3 લો .
OR
Define:
1) Face width 2) Diametric pitch 3) Addendum 4) Dedendum 5) Module
6) Pitch circle diameter 7) Base circle
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(ક)

સમજાવો

૦૭

(૨) ફેસ્ટ્સ વીેથ (૧)ડ ય મેરલ પીિ કડડેન્ડમ (૪) એડેન્ડમ (૩)
.બેઝ સકય લ (૭) પીિ સકય લ ડ ય મીટર (૬) મોડડ્લ (૫)
Q.4

(a)

In a gear box clutch shaft pinion has 18 teeth and the low gear main shaft
07
Pinion has 40 teeth. The pinions which gear with there on the lay shaft have
44 and 22 teeth respectively. The gear axle ratio is 5:1 and over all diameter
3/4

of rear type is 915 mm. if the engine running at 3000 rpm what is speed of
Vehicle in Km/hr to low gear.
પ્રશ્ન. ૪

(અ)

લગયર બોક્ષમ ાં કલિ શ ફટ તપતનયન પર 18 દ ત
ાં અને લો લગઅર મેસ્ટ્ન શ ફટ

૦૭

ઉપર 40 દ ત
ાં છે તેની .તપતનયન કે િ તેની સ થે લે શ ફટથી લગઅર થયેલ છે .
ઉપર અનક્રમે44 અને 22 દ ત
ાં છે રીઅર એકસલ રે તશયો .5:1 અને પ છલ
ટ યરનો એકાંદર વ્ય સ 915mm છે જો એન્ન્જન 3000rpm થી િ લત ાં હોય

(a)

(અ)

તો વ હનની લો લગઅરમ ાં ઝડપ કક/.તમ.કલ કમ ાં શોધો.
OR
A single plate clutch both side effective is to transmit 220 KW at 3600 rpm.
The ratio of outer diameter to inner diameter is 1.4, coefficient of friction as
0.32 And Maximum Intensity of pressure is 0.18 N/mm2. Assuming UWC
Find diameter of surfaces and axial thrust.

07

બન્ને બ જએ અસરક રક એક કલિ 3600rpm ની ગતતથી 220kw ન ાં વહન

૦૭

કરે છે તેન બ હ્ય અને અંદરન વ્ય સનો ગણોત્તર 1.4 છે યાંયણ ક
ાં .0.32 તથ
દબ ણની તીવ્રત 0.18 N/mm2 છે UWC ધ રીને તેન બ હ્ય અને અંદરન

(બ)

વ્ય સ તથ એલક્ષયલ રસ્ટ્ટ શોધો.
List the types of clutch and explain any one.
કલિન પ્રક રો લખી કોસ્ટ્પણ એક સમજાવો.

(a)

List out factors affecting the auto component design.

(b)

Q.5
પ્રશ્ન. ૫

(અ)
(b)
(બ)

ઓટો કોમ્પોનન્ટ ડીઝ સ્ટ્નને અસર કરત પકરબળ લખો.
Explain following terms.
1) Mass 2) Force 3) Young’s Modulus 4) Inertia
નીિેન પદો સમજાવો.

(c)

સ્ટ્નતશર્ય (૪) યાંગ મોડડ્લસ (૩) બળ (૨) દળ (૧)
Explain mechanism of Hotchkiss drive.

(ક)
(d)

હોિકકિ સ્ટ્વ તમકે નીઝમ સમજાવો.
Define live axle and dead axle.

(ડ)

લ સ્ટ્લ એક્ષલ અને ડેડ એક્ષલનો અથય સમજાવો.

07
૦૭
04
૦૪
04
૦૪
03
૦૩
03
૦૩

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