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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 340601 Date: 23-05-2014        

Subject Name: Mechanics of Structure - II 

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. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) (1) Explain determinate & indeterminate beam with example.  

(2) Distinguish between short, medium & long column.  
 07 

 (b) A fixed beam of 6 meter span is subjected to an UDL of 40 Kn/m over entire 

span. It is also subjected to a point load of 60 Kn at the centre. Draw SF & 

BM diagrams for the above beam. 

07 

    
Q.2 (a) Define & explain continuous beam, flexural rigidity and Clapeyron’s three 

moment theorem. 
07 

 (b) A continuous beam ABC, is simply supported at A and C. Span AB is 5 meter 

long & BC is 3 meter long. Both the spans are subjected to central point load 

of 50 Kn. Draw SF & BM diagrams using Clapeyron’s three moment theorem, 

showing maximum BM and SF. 

07 

  OR  

 (b)     Draw SF & BM diagrams showing important values for two equal spans 

continuous beam, of  “L” meter length each and subjected to an UDL of “w” 

Kn/m over entire length of each span.  

07 

    
Q.3 (a) A cantilever is 3 meter long. It is subjected to an UDL of 3 Kn/m over entire 

span and point load of 10 Kn at free end. If I = 1.6 x 10
8  

mm
4  

& E = 200 

Kn/mm
2 

, find slope & deflection at the end of the beam. 

07 

 (b) A continuous beam ABC is simply supported at A, B and C. AB=4 meter and 

BC=5 meter. It carries a point load of 40 Kn at the centre of span AB and an 

UDL of 10 Kn/m over span BC. Draw BM diagrams using Moment 

Distribution Method. Take EI as constant. 

07 

  OR  

Q.3 (a) A simply supported beam is subjected to 150 Kn point load at its centre.  If 

maximum deflection of the beam is 5 mm then determine the effective length 

of  beam. Take E = 1.5 x 10
5  

N/mm
2  

& I = 7.43  x 10
8 

mm
4 

. 

07 

 (b) Define carry over moment, fixed end moment, unbalanced moment & 

distributed moment.  
07 

    
Q.4 (a) A trapezoidal masonary wall is 1.5 meter wide at top, 5.0 meter wide at 

bottom and 10 meter high. It has to retain earth on its vertical face up to the 

top level. Find the stress intensity at the base of section. Take weight density 

of masonary = 20 Kn/m
3 
& density of soil = 15  Kn/m

3 
. Assume angle of 

repose of earth as 30
0 

. Draw stress diagram. 

07 

 (b) The direct stresses at the point are 0.6  KN/mm
2 

 tensile and 0.4 KN/mm
2 

compressive in nature. If the above stress system is accompanied by a shear 

stress of 0.1 KN/mm
2 

(clockwise) . Determine principal planes and principal 

stresses. Also find maximum shear stress. Use analytical method.  

07 

  OR  

Q. 4 (a) A rectangular column section of size 25 cm x 50 cm carries an eccentric load 

of 1200 Kn on the axis bisecting the thickness at 10 cm from centroidal axis. 
07 
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Determine maximum & minimum stresses of the section. Draw stress diagram 

also. 

 (b) The direct stresses of 800 N/mm
2 

(T) & 400 N/mm
2 

(C) are acting at a point in 

a strained material. Determine the normal, tangential and resultant stresses on 

an inclined plane making 30
0  

with the plane of minor stress. Also find 

maximum tangential stress. Use analytical method.  

07 

    
Q.5 (a) A hollow steel pipe used as a column with both ends hinged is 3 meter long. 

The pipe is having internal diameter of 30 mm and 10 mm thickness. If  E = 2 

x 10
5  

N/mm
2 ,  

determine the Euler’s crippling load. 

07 

 (b) Define core of the section. Find maximum eccentricity for rectangular & 

circular section for no tension condition. 
07 

  OR  

Q.5 (a) Solve Question 5(a) above, using Rankine’s formula. Take yield stress fc = 

320 N/mm
2 

 and α = 1/7500 . 
07 

 (b) A direct stress of 800 N/mm
2 

(tensile) is acting at a certain point in a strained 

material. Determine normal stress, tangential stress and resultant stress on a 

plane inclined at 60
0  

with the centroidal axis of the bar. Use graphical method. 

07 

 

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

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ (1) ડીટયમભનેટ અને ઇનડીટયમભનેટ ફીભ ઉદાહયણ સાથે સભજાલો. 

(2) ટ ુઁકી, ભદ્યભ અને રાુઁફી કોરભ લચ્ચેનો તપાલત સભજાલો.  
૦૪ 
૦૩ 

 બ ફુઁન્ને છેડે આફધ્દા ફીભનો ગાો ૬ ભીટય છે. ફીભની  યી રુઁફાઇ ય ૪૦ 
કકન્ય /ભી નો સભમલતયીત બાય રાગે છે.ઉયાુઁત ૬૦ કકન્ય નો ભદ્યભા બફિઁદ બાય 
રાગે છે. આ ફીભ ભાટે  કતંફ અને નભનધણૂ ૅઆક્રુમતઓ દોયો.   

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ સુઁગ ફીભ, ફ્રેક્સયર યીજીડીટી અને ક્રેીયોનની થ્રી ભોભેંટ થીમયભ 

સભજાલો.  
૦૭ 

 બ સુઁગ ફીભ ABC, A, B અને C આગ સાદી યીતે ટેકલેરો છે. AB = ૫ ભી અને 
BC = ૩ ભી છે. દયેક ગાાની ભદ્યભા ૫૦ કકન્ય  નો બફિઁદ બાય રાગે છે. તો 
કતતનફ અને નભનધણૂત આક્રુમતઓ દોયો. ક્રેીયોન થ્રી ભોભેંન્ટ થીમયભનો 
ઉમોગ કયી ભહત્તભ કકિઁભતો દળાતલો.  

૦૭ 

  અથવા  

 બ સુઁગ ફીભના ફે “L” ભીટયના સયખા ગાા ય “w” કકન્ય /ભી  નો 
સભમલતયીત બાય સુઁમ્ ણત રુઁફાઇ ય રાગતો હોમ તો આ ફીભ ભાટે કતતનફ 
અને નભનધણૂત આક્રુમતઓ દોયો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ એક કેંટીરીલય ૩.૦ ભી રાુઁફો છે. તેની સુઁમ્ ણત રુઁફાઇ ય ૩ કકન્ય /ભી નો 

સભમલતયીત બાય રાગે છે. અને મ ક્ત છેડા ય ૧૦ કકન્ય  નો બફિઁદ બાય રાગે છે. 
જો I = ૧.૬ x ૧૦૮ ભીભી૪ અને E = ૨૦૦ કકન્ય /ભીભી2 હોમ તો ફીભના છેડા ય 
ઢા અને મલચરન ળોધો.  

૦૭ 

 બ એક સુઁગ ફીભ ABC, A, B અને C ય સાદી યીતે ટેકલામો છે. AB = ૪ ભી ૦૭ 
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અને BC = ૫ ભી છે. AB ય ભદ્યભા ૪૦ કકન્ય નો બફિઁદ બાય રાગે છે અને BC 

ય ૧૦ કકન્ય /ભી નો સભમલતયીત બાય રાગે છે. ભોભેંટ ડીશ્ટ્રીબ્ય ળન ભેથડ નો 
ઉમોગ કયી નભનધણૂત આક્રુમત દોયો. “EI” ની કકિઁભત અચ છે.  

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ એક સાદી યીતે ટેકલામેરા ફીભના ભદે્ય ૧૫૦ કકન્ય  નો બફિઁદ બાય રાગે છે. આ 
બફિઁદ બાયની નીચે ૫ ભીભી મલચરન થામ છે. જો E = ૧.૫ x ૧૦૫ ન્ય /ભીભી૨  અને 
I = ૭.૪૩ x ૧૦૮  ભીભી4  હોમ તો ફીભ નો અસયકાયક ગાો ળોધો.  

૦૭ 

 બ કેયી ઓલય ભોભેંટ, પીક્શ્ટ્ડ એન્ડ ભોભેંટ, અનફેરેંશ્ટ્ડ ભોભેંટ, અને ડીશ્ટ્રીબ્ય ટેડ 
ભોભેંટ ની વ્માખ્મા આો.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ એક રેેજોઇડર કદલાર જેના ભથાાની હોાઇ ૧.૫ ભી છે. તેના ામાની 

કદલારની હોાઇ ૫.૦ ભી છે. અને તેની ઉઁચાઇ ૧૦.૦ ભી છે. ત ેતેની ઉધ્લ 
સાટી તયપ ભથાા સ ધી ભાટીને ટેકલે છે. ામાભા ઉત્ન્ન થત  ભહત્તભ અને 
રઘ ત્તભ પ્રમતફ ળોધો. ચણતય ની ઘનતા ૨૦ કકન્ય /ભી૩ અને ભાટીની ઘનતા 
= ૧૫ કકન્ય /ભી૩ અને ભાટી ભાટે એઁગર ઓપ યીોઝની કકિઁભત ૩૦૦ રો. સ્ટ્રેસ 
ડામાગ્રાભ દોયો.    

૦૭ 

 બ  એક મલર ણ ાભેરા દાથતભા  એક સભતરને રુઁફ તાણ પ્રમતફ ૦.૬  
ન્ય /ભીભી2 અને ફીજા સભતરને રુઁફ દાફ પ્રમતફ  ૦.૪ ન્ય /ભીભી2  , ૦.૧ 
ન્ય /ભીભી2 ના કતતન પ્રમતફ સાથે રાગે છે. ગણતયીની યીતથી મ ખ્મ 
પ્રમતફોની કકિઁભત, મ ખ્મ સભતરોના ખ ણાની કકિઁભત અને ભહત્તભ કતતન 
પ્રમતફની કકિઁભત ળોધો.  

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ એક રુઁફચોયસ આડછેદલાા કોરભની સાઇઝ ૨૫ સેભી x ૫૦ સેભી છે. તે તેની 
જાડાઇને દ બાગતી અક્ષ ઉય કેંદ્રીમ અક્ષથી ૧૦ સેભી દ ય ૧૨૦૦ કકન્ય  નો 
ઉત્કેન્દ્રીમ બાય લહન કયે છે. આડછેદભા ઉત્ન્ન થતા ભહત્તભ અને ન્ય નતભ 
પ્રમતફો ળોધો. સ્ટ્રેસ ડામાગ્રાભ ણ દોયો.  

૦૭ 

 બ એક મલર ણ ાભેરા દાથતના ફે એકફીજાને રુઁફ કદળાભા આલેરા પ્રેન 
યના કોઇ બફિઁદ ઓ ય ફે ડામયેક્ટ સ્ટ્રેસીસ તાણ પ્રમતફ ૮૦૦ ન્ય /ભીભી2 

અને દાફ પ્રમતફ ૪૦૦ ન્ય /ભીભી2 રાગે છે. ગણતયીની યીતથી ભાઇનોય 
ડામયેક્ટ સ્ટ્રેસના પ્રેન સાથે ૩૦૦ ના ખ ણે આલેરા ત્રાસા સભતર ય ઉદબલતા 
રુઁફ, સ્ટ્ળતક તથા કયણાભી પ્રમતફની કકિઁભત ળોધો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ એક ૩ ભી રાુઁફી સ્ટ્ટીરની ોરી ાઇને સ્ટ્થુઁબ તયીકે લાયેર છે. તેના ફુઁને્ન 

છેડા ભીજાગયેર છે. ાઇનો અઁદયનો વ્માસ ૩૦ ભીભી અને જાડાઇ ૧૦ ભીભી 
છે.  જો E = ૨ x ૧૦૫ ન્ય /ભીભી2  હોમ તો ય રયનો ક્રીરીઁગ રોડ ળોધો.   

૦૭ 
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 બ આડછેદના “કોય” ની વ્માખ્મા આો. રુઁફચોયસ તથા લત  તાકાય આડછેદ ભાટે 
તાણ ના હોલાની ળયત ભાટે ભહત્તભ ઉત્ક્રભણીમતા ળોધો.  

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ ઉયના પ્રશ્ન નુઁ ૫ (અ) ને યેંકકનના સ ત્રની ભદદ થી ગણો. ક્રળીઁગ પ્રમતફ fc = 

૩૨૦ ન્ય /ભીભી2  અને α = ૧/૭૫૦૦ રો.     

 

 બ એક મલકાયીત દાથતભા એક બફિઁદ  ય ૮૦૦ ન્ય /ભીભી૨ ન  તાણ પ્રમતફ કામત 
કયે છે. દાથતની કેંદ્રીમ અક્ષ સાથે ૬૦૦ ના ખ ણે આલેરા ત્રાુઁસા સભતર ય 
ઉદબલતા રુઁફ, સ્ટ્ળતક તથા કયણાભી પ્રમતફ, આરેખીમ ધ્ધમતથી ળોધો.  

૦૭ 

 

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


