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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–III • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 330603 Date: 19-06-2014        

Subject Name: Mechanics of Structure - I 

Time: 10:30 am - 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. Each question carry equal marks (14 marks) 
 

Q.1 (a) 1. A M.S. square bar of 10mm side is 800mm long. It is subjected to an axial 

tensile force of 120Kn. Find stress, change in length and strain produced in 

the section if Modulus of Elasticity for M.S. is Es = 2 × 10
5
 N /mm

2
  

2. A M.S. circular bar 1600mm long and 12mm in diameter is subjected to an 

axial tensile force of 82KN. The increase in length is 5.8mm and decrease in 

diameter is 0.013mm. Find the values of Modulus of Elasticity and Poisson’s 

Ratio 

03 

 

 

04 

 (b) 1. Explain: (a) Stress – Strain curve for M.S. bar under tension test   

2. Find change in length of a given steel bar in Fig No.1 E = 2.1 × 10
5
 N/mm

2
 

02 

05 

    
Q.2 (a) 

 

 

1. Define:   (a). Poisson’s Ratio   (b). Strain Energy (c). Bulk Modulus  

2. A mild steel bar 3.2m long and 20mm in diameter is fixed between two 

rigid walls at a temp. 25° C. It is heated up to a temp. of 115° C. Find 

magnitude and nature of force developed in the section if  Es = 2 x 10
5
 

N/mm
2
 and α = 12 × 10

-6
/ ° C              

03 

04 

 (b) 1. Define: (a) Hook’s law (b) Modulus of Rigidity (c) Impact load  

2. A bar of 20mm diameter and 2.0m long is subjected to an axial compressive 

force of 60Kn. Find the stress produced in the bar if the force is applied 

suddenly. Find the strain energy stored in the bar material if E = 2 × 10
5
 

N/mm
2
.                                                              

03 

04 

  OR  

 (b) A circular R.C.C. column of 230mm diameter is reinforced with 6 Mild steel 

bars of 10mm diameter. It is subjected to an axial compressive load of 

600KN. Find stress developed in each material if Es = 2.0 × 10
5
 N/mm

2
 and Ec 

= 0.15 × 10
5
 N/mm

2
.                                                  

07 

    
Q.3 (a) 1. Define S.F. and B.M 

2. Explain Hogging and Sagging Bending moment.   
02 

02 

 (b) Draw S.F. and B.M. diagram for the beam subjected to loads as shown in fig 

No.2. Also find maximum B.M. and point of contra flexure if any.  
10 

  OR  

Q.3 (a) Draw S.F. and B.M. diagram for the beam subjected to loads as shown in fig 

No.3.   

06 

 (b) Draw S.F. and B.M. diagram for the beam subjected to loads as shown in fig 

No.4.  Also find maximum B.M. 

08 

    
Q.4 (a) 1. Draw Shear stress distribution curve for the following sections. 

(a) I - Section (b) Circular (c) T – Section  

2. A Circular section of diameter 120mm used as a Simply supported beam of 

5m span carrying 240Kn central point load. Find maximum shear stress and 

draw stress distribution curve.   

03 

 

04 
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 (b) A circular wooden beam is simply supported over a span of 4m which is 

subjected to a U.D.L. of 60Kn/m on all over span. Determine its diameter if 

maximum bending stress in compression or tension may not exceed 100 

N/mm
2
. Draw Bending stress diagram also. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) A rectangular section of size 100mm × 300mm used as a beam is subjected to 

a shear force of 400Kn. Determine maximum shear stress in the section. Also 

find the shear stress at a layer 90mm above the neutral axis. Draw shear stress 

distribution curve.   

07 

 (b) A rectangular beam section of size 150mm × 250mm is used as a cantilever 

beam of 2.0m subjected to U.D.L of 15Kn / m on all over span. Determine the 

maximum bending stress and draw bending stress diagram. 

07 

    
Q.5 (a) 1. Parallel axis and Perpendicular axis Theorem 

2. Give the formulae to find Moment of Inertia @ X-X and Y-Y axis passing 

through C.G. for the following sections. 

(a) Rectangular (b) Hollow Circular (c) Square  

03 

03 

 (b) Find forces in the members of a given frame in Fig. No.5.by using method of 

joint. 
08 

  OR  

Q.5 (a) Find Moment of Inertia in (cm
4
) of a given section in Fig. No.6. about line 

AB. 

06 

 (b) Find forces in the members of a given frame in Fig. No.5. by using Graphical 

method.  

08 

 

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

 

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ૧. એક મદુૃ ોરાદનો ૧૦ ભી.ભી. ફાજુ લાો ચોયવ આડછેદનો વળમો 

૮૦૦ભી.ભી. રાાંફો છે. તેના ય ૧૨૦ કી.ન્ય.ૂન ુાં અળિમ તાણફ રાગેછે. 
જો તેનો સ્થથતતથથાકતા ભાાાંક ૨×૧૦૫ ન્ય.ૂ /ભી.ભી.૨ શોમતો તેનાભાાં 
ઉદબલત ુાં પ્રતતફ, રાંફાઈભાાં થતો પેયપાય અને તલકાય ળોધો. 
૨. એક ૧૨ભી.ભી. વ્માવ ધયાલતો ૧૬૦૦ભી.ભી. રાાંફો મદુૃ ોરાદનો 
વળમો ૮૨કી.ન્ય.ૂ અળિમ તાણ ફ લશન કયેછે. તેની રાંફાઈભાાં 
૫.૮ભી.ભી. નો લધાયો અને વ્માવભાાં ૦.૦૧૩ભી.ભી. ઘટાડો નોંધામ છે તો 
સ્થથતતથથાકતા ભાાાંક અને ોઈળનના ગણુોત્તયની કકિંભતો ળોધો.  

૦3 
 

 

 

 

0૪ 

 બ ૧.લણણન કયો:(અ) મદુૃ ોરાદના વળમાના તન્મ કયિણ શઠે ફનતો 
પ્રતતફ – તલકાયનો આરેખ.   
૨.આકૃતત નાં.૧ ભાાં આેર થટીરના વળમાભાાં ઉદબલતો રાંફાઈભાાં પેયપાય 
ળોધો. Es = ૨.૧×૧૦૫ ન્ય.ૂ /ભી.ભી.૨ 

૦૨ 

 

૦૫ 

 

    

પ્રશ્ન. ૨ અ ૧. વ્માખ્મા આો: (અ) ોઈળનનો ગણુોત્તય (ફ) તલકાય ળસ્તત (ક) 
પ્રત્માલથથા ભાાાંક  
૨. એક ૨૦ભી.ભી. વ્માવલાો ૩.૨૦ ભી. રાાંફો મદુૃોરાદનો વળમો ૨૫° 

૦૩ 

 

૦૪ 
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વે. તાભાને ફે દ્રઢ કદલાર લચ્ચે આફધ્ધ કયેર છે. તેને ૧૧૫° વે. 
તાભાન સધુી ગયભ કયલાભાાં આલેછે. જો Es = ૨ × ૧૦૫ ન્ય.ૂ/ભી.ભી૨ 
શોમ અને α = ૨ × ૧૦-૬ / °c શોમતો વળમાભાાં ઉદબલતા ફની કકિંભત 
અને પ્રકાય ળોધો. 

 બ ૧. વ્માખ્મા આો: (અ) હકૂનો તનમભ (ફ) દ્રઢતા ભાાાંક (ક) આઘાત બાય 

૨. ૨૦ભી.ભી. વ્માવ લાો ૨.૦ભી. રાાંફો વળમો ૬૦કી.ન્ય.ૂ અળિમ દાફ 
બાય લશન કયેછે. જો બાય એકાએક આલાભાાં આવ્મો શોમતો વળમાભાાં 
ઉદબલત ુાં પ્રતતફ ળોધો. વળમાભાાં ઉદબલતી તલકાય કામણ ળસ્તત ળોધો. Es 

= ૨ × ૧૦૫ ન્ય.ૂ/ભી.ભી૨  

૦૭ 

  અથવા  

 બ ૨૩૦ભી.ભી. વ્માવ લાો એક લત ુણાકાય આય.વી.વી.નો થથાંબ ૧૦ભી.ભી. 
વ્માવ લાા ૬ ોરાદના વળમા લાયીને તૈમાય કયેર છે. તેના ઉય 
૬૦૦ કી.ન્ય.ૂનો દાફ બાય રાગેછે. તેની દયેક ભારવાભગ્રીભાાં ઉદબલત ુાં 
પ્રતતફ ળોધો. Es = ૨ × ૧૦૫ ન્ય.ૂ/ભી.ભી૨ અને Ec = ૦.૧૫ × ૧૦૫ 
ન્ય.ૂ/ભી.ભી૨ રો.     

 

    

પ્રશ્ન. ૩ અ ૧. કતણનફ અને નભન ધણૂણની વ્માખ્મા આો. 
૨. અલતરન અને ઉત્તરન નભન ધણૂણ વભજાલો. 

૦૨ 

૦૨ 

 બ આકૃતત નાં. ૨ ભાાં દળાણલેર બાયથી રદામેર ફીભ ભાટે કતણનફ અને 
નભનધણૂણ આરેખ દોયો. ભશત્તભ નભનધણૂણ ળોધો અને જો કોઈ પ્રતતનભન 
ળફિંદુ ઉદબલત ુાં શોમ તો દળાણલો. 

૧૦ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ આકૃતત નાં. ૩ ભાાં દળાણલેર બાયથી રદામેર ફીભ ભાટે કતણનફ અને 
નભનધણૂણ આરેખ દોયો.  

૦૬ 

 બ આકૃતત નાં. ૪ ભાાં દળાણલેર બાયથી રદામેર ફીભ ભાટે કતણનફ અને 
નભનધણૂણ આરેખ દોયો. ભશત્તભ નભનધણૂણ ળોધો અને દળાણલો. 

૦૮ 

    

પ્રશ્ન. ૪ અ ૧. નીચે આેર આડછેદ ભાટે કતણન પ્રતતફ તલતયણ આરેખ દોયો. 
(અ) I - આડછેદ (બ)્ લત ુણાકાય (ક) T – આડછેદ. 
૨.એક ૧૨૦ભી.ભી. વ્માવ લાળાં આડછેદ ૫.૦ ભી. ગાાલાા વાદા ટેકલેર 
ફીભ તયીકે ઉમોગભાાં રીધેર છે જે તેની ભધ્મભાાં ૨૪૦કી.ન્ય.ૂનો ળફિંદુબાય 
લશન કયેછે. તેભાાં ઉદબલત ુાં ભશત્તભ કતણન પ્રતતફ ળોધો અને કતણન 
પ્રતતફ તલતયણ આરેખ દોયો. 

૦૩ 
 

૦૪ 

 બ એક રાકડાન ુાં ગોાકાય આડછેદ ૪.૦ભી. રાંફાઈના વાદા ટેકલેર ફીભ ૦૭ 
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તયીકે ઉમોગભાાં રીધેર છે જે તેની યેુયુી રાંફાઈ ય ૬૦કી.ન્ય/ૂભી. નો 
વભતલતયીત બાય લશન કયેછે. જો તેભાાં ભશત્તભ દાફ કે તાણ નભન 
પ્રતતફ ૧૦૦ ન્ય.ૂ/ભી.ભી.૨ થી લધત ુાં ન શોમતો આડછેદનો વ્માવ ળોધો. 
નભન પ્રતતફ આરેખ દોયો. 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ એક ૧૦૦ભી.ભી.×૩૦૦ ભી.ભી. ભાના રાંફચોયવ આડછેદ લાા ફીભ ય 
૪૦૦કી.ન્ય.ૂનો કતણન બાય રાગેછે. આડછેદભાાં ઉદબલત ુાં ભશત્તભ કતણન 
પ્રતતફ ળોધો. તટથથ અિથી ઉયની તયપ ૯૦ભી.ભી. દૂય આલેર થતય 
ય ઉદબલત ુાં કતણન પ્રતતફ ળોધો. કતણન પ્રતતફ તલતયણ આરેખ દોયો. 

૦૭ 

 બ એક ૧૫૦ભી.ભી.×૨૫૦ભી.ભી. ભાના રાંફચોયવ આડછેદ લાા ૨ ભી. 
રાંફાઈના ઝૂકતા ફીભ ય તેની યેુયુી રાંફાઈ ય ૧૫કી.ન્ય.ૂ/ભી. નો 
વભતલતયીત બાય રાગેછે. આડછેદભાાં ઉદબલત ુાં ભશત્તભ નભન પ્રતતફ 
ળોધો અને નભન પ્રતતફ આરેખ દોયો. 

૦૭ 

    

પ્રશ્ન. ૫ અ ૧. વભાાંતય અિ અને રાંફ અિ પ્રભેમો રખો. 
૨. નીચેના આડછેદોના ગ.ુભ.ળફિંદુભાાંથી વાય થતી X–X અને Y-Y 
અિની આવાવના જડત્લ ધણૂણ ળોધલા ભાટેના સતૂ્રો રખો. (અ) 
રાંફચોયવ (ફ) ોરો લત ુણાકાય (ક) ચોયવ 

૦૩
૦૩ 

 બ આકૃતત નાં.૫ ભાાં દળાણલેર બાયથી રદામેર કૈંચીના અલમલોભાાં લૈશ્રેતક 
વાાંધા ધ્ધતતથી પ્રતતફો ળોધો. 

૦૮ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ આકૃતત નાં.૬ ભાાં આેર આડછેદની અિ AB ની આવાવનુાં જડત્લ ધણૂણ 
(cm

4
) એકભભાાં ળોધો.. 

૦૬ 

 બ આકૃતત નાં.૫ ભાાં દળાણલેર બાયથી રદામેર કૈંચીના અલમલોભાાં આરેળખમ  
ધ્ધતતથી પ્રતતફો ળોધો. 
 

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

૦૮ 
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