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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________  

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGG.- III

rd
 SEMESTER–EXAMINATION – MAY/JUNE- 2012 

Subject code: 330603            Date: 30/05/2012        

Subject Name: Mechanics of Structure- I 

Time: 02:30 pm – 05:00 pm        Total Marks: 70 

Instructions: 
1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. English version is considered to be Authentic 

Q.1 (a) Draw S.F. and B.M. diagrams for the beam as shown in Figure-1.                                                                07 

 (b) Calculate change in length of the specimen as shown in Fig.2. Take E= 

2x10
5   

N/ mm².                             

07 

    

Q.2 

 

(a)                (i)  State assumptions made in theory of bending.    

               (ii) Draw shear stress diagrams for ∟ section and Hollow Circular 

                    section.               

03 

04 

 (b) (i) Define and explain in brief :  

    Stress, Strain  and Modulus of Elasticity. 

(ii) Explain inter relation between Shear Force and Bending Moment    

03 

 

04 

  OR  

 (b) (i) State and explain  Parallel axis and Perpendicular axis  theorem.                                                        

(ii) Find Ixx  and  Iyy of a hollow rectangle having external dimensions 

      300x500 mm and internal  dimensions  200x400mm.    

03 

04 

    

Q.3 (a)                  A reinforced cement concrete column 300 mm in diameter is 

                 reinforced with 6 nos. of  20 mm ø steel bars to carry an axial load 

                 of 1200 kN. If modular ratio is 15, calculate load carried by steel 

                 bars and concrete. 

07 

 (b)                 A steel bar is 3 meter long at 30º C. Find change in length of the bar 

       if the temperature is raised to 100º C. Also find the temperature  

                 stress if the  ends of the bar are fixed. Take co efficient of thermal  

 expansion as  1.2x 10 
-5

/ ºC and E= 1.6 x10
5   

N/ mm²..    

07 

  OR  

Q.3 (a) (i) Define :  

      Strain Energy, Proof Resilience and Modulus of Resilience. 

(ii) Explain Poisson’s ratio and Modular ratio 

03 

 

04 

 (b) Draw S.F. and B.M. diagrams for the beam as shown in Figure-3.                                                                07 

    

Q.4 (a)                 A Tee beam as shown in Fig.-4 carries  S.F. of 100 kN. Find shear stress  

                  at different points  of the section and draw shear stress distribution curve. 

                  Take Ixx = 1.134x10
8
 mm

4 
. 

07 

 (b)               A simply supported beam 200 x 350 mm deep is subjected to a 

          Central point load of 120 kN If the span of the beam is 3.6 m; 

                calculate maximum Bending Stress and draw bending stress 

                diagram. 

07 

  OR  

Q. 4 (a)                 A cantilever beam of span 2.4m is subjected to a point load of 4 kN at free  

                 end  and   a u.d.l. of 8 kN/m over entire span. Calculate maximum  

                 bending  stress in the beam. Consider  b=250 mm, d= 450 mm.  

 

07 
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 (b) Calculate change in length of the specimen as shown in Fig.5.  

Take E= 2x10
5   

N/ mm².   
07 

    

Q.5 (a) Find out forces in all members of frame as shown in Fig.6 by method of joints 07 

 (b)                 A rectangular beam  is simply supported over a span of  4 m. and carries 

                 a  udl of 165 kN/m over entire span. If permissible bending stress is 165  

N/ mm² and width of the beam is 150 mm, find depth of the beam. Also 

calculate average shear stress of this section. 

07 

  OR  

Q.5 (a) Find out forces in all  members of frame as shown in Fig.6 by     graphical 

method 
07 

 (b)  (i) Distinguish between beam and truss. 

 (ii) Explain Perfect and Imperfect trusses.   

03 

04 
 

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

 

��������----1111= અ= આ	િતૃ -1 મા ંદશા�વેલ ધરણ માટ કત�ન બળ અને નમન �ણૂ� આ	િત  ૃ

દોરો. 

07 

==== બ= આ	િતૃ -2 મા ંદશા�વેલ ન$નૂાની લબંાઇ મા ંથતો ફરફાર  શોધો.  

 E= 2 x 10
5 *+/ુિમ.મી2 લો.=

07 

==== =   

��������----2222==== અ= (1) ધરણ માટ નમન થીયર1ની ધારણાઓ જણાવો .=

(2) ∟આડછેદ અને પોલા વ7�ળાકાર આડછેદ માટ કત�ન �િતબળુ   

     આ	િતઓ દોરોૃ .=

03333

04040404 

==== બ= (1) �િતબળ, િવકાર અને <=થિત =થાપકતા >ણાકંની ?યા@યા આપી ુ =

     તે િવષે સમCવો.=

(2) કત�ન બળ અને નમન �ણૂ� વDચેનો Fતર સબંધં સમCવો.=

03333    
 

04040404 

==== = અથવાઅથવાઅથવાઅથવા=  

==== બ= (1) સમાતંર અG અને લબં અG �મેય સમCવો. 

(2) 300 x500 િમ.મી.ના બાH અને 200 x400 િમ.મી. ના FતIરક  

    માપ ના લબંચોરસના ંIxx  અને  Iyy  શોધો. 

03333

04040404 

==== = =  

��������----3333==== અ= 120 Iક.*+ટનનો અGીય ભાર વહન કરવા માટ ુ  300 િમ.મી.?યાસના એક 

�બMલત કNO1ટ =થભંમા ં20 િમ.મી.?યાસના લોખડંના 6 સMળયા $કૂવામા ં

આ?યા છે.જો મોડ+લર >ણોRર ુ ુ 15 હોય તો લોખડંના સMળયા અને 

કNO1ટ કટલો ભાર વહન કરશે તેની ગણTી  કરો.  

07 

==== બ=  લોખડંના એક સMળયાની લબંાઇ 30° સUટ1Vેડ ઉXણતામાને  3 મીટર છે. 

જો આ ઉXણતામાનને 100°  સUટ1Vેડ Yધી લઇ જવામા ંઆવેુ  તો 

સMળયાની લબંાઇમા ંથતો ફરફાર શોધો .જો આ સMળયાના છેડા આબZધ 

હોય તો ઉXણતા �િતબળ શોધો. ઉXણતા �સરણ >ણાકંુ  

1.2 x10 
-5/° સUટ1Vેડ અને E= 1.6 x 10

5 *+/ુિમ.મી2 છે.      =

07 

==== = =  
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==== = અથવાઅથવાઅથવાઅથવા=  

��������----3333==== અ= (1) િવકાર શ<[ત, \ફ રિસલસં ુ  અને મોડ+લસ રિસલસં ની ?યા@યા ુ   

આપો=

(2) પોઇઝન >ણોRર અને મોડ+લર >ણોRર ુ ુ ુ િવષે સમCવો.=

03333    
 

04040404 

==== બ= આ	િતૃ -3 મા ંદશા�વેલ ધરણ માટ કત�ન બળ અને નમન �ણૂ� આ	િત  ૃ

દોરો. 

07 

==== = =  

��������----4444==== અ= આ	િતૃ -4 �માણેના ટ1 ધરણ પર 100 Iક.*+ટન^ ં કત�ન બળ લાગે છેુ ુ . 

ધરણ આડ છેદના ંMભ_ Mબ*`ઓ પર લાગ7 ંકત�ન �િતબળ શોધો અને ુ ુ

કત�ન �િતબળ િવતરણ આ	િત ૃ દોરો.Ixx = 1.134x10
8 િમ.મી4 છે.=

07070707 

==== બ= 200 x 350  િમ.મી bડાઇ ના આડછેદ વાળા એક ધરણને 3.6 મીટર ના 

ગાળા પર સાદ1 ર1તે ટકવેc ંછે ુ  અને ગાળાન મZય ભાગે 120 

Iક.*+ટનનો Mબd`ભાર લાગે છેુ ુ . મહRમ નમન �િતબળની Iકdમત શોધો 

અને નમન �િતબળની આ	િત દોરોૃ .=

07 

==== ==== અથઅથઅથઅથવાવાવાવા====  

��������----4444==== અ= 2.4 મીટર ના ગાળા વાળા એક બાeધરણ ના $[ત છેડ ુ ુ  4 Iક.*+.ુ નો 

Mબd`ભાર અને ધરણના સfંણૂ� ગાળા ઉપર ુ 8 Iક.*+/ુમીટર  નો 

સમિવતIરત ભાર લાગે છે. ધરણમા ંઉhપ_ થ7 ંમહRમ નમન �િતબળ ુ

શોધો. ધરણની પહોળાઇ=250િમ.મી,bડાઇ=450 િમ.મી લો. 

07 

==== બ= આ	િતૃ -5 મા ંદશા�વેલ ન$નૂાની લબંાઇ મા ંથતો ફરફાર  શોધો.  

 E= 2 x 10
5 *+/ુિમ.મી2 લો.=

07 

==== = =  

��������----5555==== અ= આ	િતૃ -6 મા ંદશા�વેલ કચીના દરક અવયવમા ંલાગતા બળની Iકdમત i  

સાધંાની ર1તે શોધો.=

07 

==== બ= એક લબંકોરસ આડછેદ^ ંધરણ ુ 4 મી. ના ગાળા પર સાદ1 ર1તે ગોઠવેc ું

છે અને તેના સમV ગાળા પર 165 Iક.*+/ુમીટર નો સમિવતIરત ભાર 

લાગે છે.  . જો આ ધરણ માટ મા*ય નમન �િતબળ  165 *+/ુિમ.મી2 
હોય અને પહોળાઇ 150 િમ.મી. હો+,્ તો આ ધરણની bડાઇ શોધો. આ 

આડછેદ^ ંકત�ન �િતબળ પણ શોધોુ . 

07 

==== = અથવાઅથવાઅથવાઅથવા====  

��������----5555==== અ= આ	િતૃ -6 મા ંદશા�વેલ કચીના i દરક   અવયવમા ંલાગતા બળની Iકdમત 

આલેખીય ર1તે શોધો.=

07 

==== બ= (1) ધરણ અને કચી વDચેનો ભેદ સમCવોi . 

(2) ખામીહ1ન અને ખામી +[ત કચી િવષે સમCવોુ i .   

03333

04040404 

==== =   

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