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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 340601 Date: 26-11-2013        
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) Answer the following. 
1. Explain the determinate and indeterminate beams with 

examples. 
2. A fixed beam having 6 m span carries UDL of 60 Kn/m on 

its entire span. Draw SF & BM diagrams. 

 
02 
 

05 

 (b) Draw SF & BM diagrams by using area-moment method for a fixed 
beam of 6 m span, subjected to two point loads 100 Kn each, at 
distance 2 m and 4 m respectively from left end support. 

07 

Q.2    
 (a) Answer the following. 

1. Explain stiffness of beam. 
2. Explain distribution of moment & carry over factor. 

 
03 
04 

 (b) Draw BM diagram using moment distribution method, for 
continuous beam ABC, having AB = 4m and BC = 6 m. AB & BC is 
subjected to central point load of 100 Kn and 80 Kn respectively. 
Supports A & C are simply supported. Take EI as constant. 

07 

  OR  
 (b) Draw BM diagram for a continuous beam shown in Figure – 1, 

using moment distribution method. Take EI as constant. 
07 

Q.3    
 (a) Write Clapeyron’s three moment equation and explain various terms 

of the equation with appropriate example & sketch. 
07 

 (b) Draw SF & BM diagram for continuous beam ABCD as shown in 
Figure – 2, using Clapeyron’s three moment equation. 

07 

  OR  
Q.3 

 
 
 
 
 
 

(a) Answer the following questions. 
1. State where maximum and minimum slope & deflection 

occure in simply supported and cantilever beam through 
figure. 

2. A cantilever beam has span of 1.5 m. It is subjected to an 
u.d.l of 90 Kn/m. The elastic constant E is 1.75 x 105 N/mm2 
and I = 6.8 x 108 mm4. Find deflection and slope at free end.  

 
 
 

03 
 
 

04 
 (b) A continuous beam ABCD is simply supported on A, B, C & D. AB 

= CD = 4 m. AB & CD are loaded by u.d.l of 20 Kn/m. BC = 3 m 
and not subjected to any load. Draw BM diagram. Do not consider 
self weight of beam. 

07 

Q.4    
 (a) A simply supported beam of span 3.5 m is subjected to u.d.l of 10 

Kn/m on full span. Find the maximum slope if central maximum 
deflection of beam is 10 mm. 

07 

 (b) Explain limitations of Euler’s formula with suitable example. 07 
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  OR  
Q. 4 (a) A strut is having one end fixed and other free. It is 3 m long and 30 

mm in diameter. Find safe crippling load using Rankine’s formula. 
Take factor of safety as 2.5, E = 200 Kn/mm2, σc = 330 N/mm2 and 
Rankine’s constant α = 1/7500. 

07 

 (b) In a strained material the resultant intensity of stress across a certain 
plane is 400 N/mm2 (Tensile) inclined at 300 to its normal is acting. 
The normal intensity of stress on the plane at right angle to the first 
plane is 200 N/mm2 (Tensile). Locate principal planes and find 
principal stresses, using analytical method. 

07 

    
Q.5    

 (a) Define the following terms. 
1. Eccentric load and eccentricity. 
2. Core or Kernal of the section. 

 
03 
04 

 (b) A circular column of 200 mm diameter carries an eccentric load of 
800 Kn (compressive) at an eccentricity 25 mm from the center. 
Determine maximum and minimum resultant stresses induced in the 
section. 

07 

  OR  
Q.5 (a) Prove that minimum eccentricity of hollow circular section is  

ex = ey <= (D2 + d2) / 8D. 
07 

 (b) In a strained material at certain point two direct stresses 60 N/mm2 
and 30 N/mm2 both tensile, are acting on two mutually 
perpendicular planes. Find normal, tangential and resultant stresses 
on an inclined planes making 300 with the plane of minor stress  
using Mohr’s circle method. 

07 
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5|`Gv! V નીચેના ોના જવાબ આપો. 

1.  ટટ કલી ડ ટરમીનેટ અને ઇનડ ટરમીનેટ બીમ ઉદાહરણ સાથે 

સમ વો. 

2.  એક આબ ધ બીમની લબઁાઇ 6 મીટર છે. તેની રુ રુ  લબઁાઇ 

ઉપર 60 Kn/m નો સમવીતર ત ભાર લાગે છે. તેનો કતનબળ અને 

નમન ણુ આલેખ દોરો.                                                         

 
 

02 
 
 
 
 

05 
 A 6 મીટર ગાળાવાળા એક આબ ધ બીમ ઉપર ડાબી બા ુના ટકાથી 

અ ુ મે 2 મી. અને 4 મી. ના તર 100 Kn ના બે બ ુભાર લાગે 

છે. એર યા મોમટ પ ધિતથી કતનબળ અને નમન ણુ આલેખ દોરો. 

07 

    
5|`GvZ V નીચેના ોના જવાબ આપો. 

1. બીમની ટ ફનેશ સમ વો. 

2. મોમટની વહચણી અને કર  ઓવર ફ ટર સમ વો. 

 
03 

04 

 A સણગઁ બીમ ABC મા AB = 4 મી. તથા BC = 6 મી. છે. AB ના 

મ મા 100 Kn અને BC ના મ મા 80 Kn બ ુભાર લાગે છે. ટકા 

A તથા C સાદ  ર તે ટકવાયેલ છે. આ બીમ માટ મોમટ ડ શુન 

પ ધિતની મદદથી નમન ણુ આલેખ દોરો. EI અચળ લો. 

07 

  VYJF  
 A આ તી 1 મા દશાવેલ સળઁગ બીમ માટ મોમટ ડ શુન પ ધિતની 

મદદથી નમન ણુ આલેખ દોરો. EI અચળ લો. 

07 

5|`Gv#    
 V લેપીરોન  ુ ી મોમટ સમીકરણ લખો અને તેના ુદા ુદા ટમ 

યો ય ઉદાહરણ આ િત દોર  સમ વો. 

07 

 A લેપીરોન  ુ ી મોમટ સમીકરણનો ઉપયોગ કર  આ તી 2 મા 

દશાવેલ સળઁગ બીમ ABCD માટ કતનબળ અને નમન ણુ આલેખ 

દોરો.  

07 

  VYJF  
5|`Gv#    

 V નીચેના ોના જવાબ આપો. 

1. સાદ  ર તે ટકવેલ બીમ તથા કટ લીવર બીમમા ા આગળ 

મહ મ અને નુતમ લોપ અને ડ લે શન થાય છે તે આ તી 

દોર  ણાવો. 

2. એક કટ લીવર બીમનો ગાળો 1.5 મી. છે. આ બીમ પર 90 Kn/m. 

નો સમિવતર ત ભાર લાગે છે. બીમનો થિત થાપકતા અચળાકઁ 

1.75 x 105 N/mm2 અને I = 6.8 x 108 mm4 છે. બીમના ુ ત છેડા પર 

 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 

04 
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લોપ અને ડ લે શન શોધો. 
 A એક સળઁગ બીમ ABCD ને A, B, C અને D ઉપર સાદ  ર તે ટકવેલ 

છે. AB અને CD ના ગાળા 4 મી. ના છે. અને બનેઁની સમ  લબઁાઇ 

પર 20 Kn/m નો સમવીતર ત ભાર લાગે છે.  BC નો ગાળો 3 મી. 

નો છે. પરઁ  ુતેના પર કોઇ ભાર આવતો નથી. આ બીમ માટ 

નમન ણુ આલેખ દોરો. બીમ  ુપોતા  ુવજન ગણતર મા લે  ુનહ . 

07 

    
5|`Gv$    

 V 3.5 મી. ના ગાળાવાળા સાદ  ર તે ટકવેલ બીમની સમ  લબઁાઇ 

ઉપર 10 Kn/m નો સમવીતર ત ભાર લાગે છે. જો બીમની મ મા 

ઉદભવ  ુમહ મ િવચલન 10 મીમી. હોય તો, બીમના છેડા પરનો 

મહ મ નમનકોણ શોધો. 

07 

 A યો ય ઉદાહરણ આપી ુલરના ુ ની મયાદાઓ સમ વો. 07 

  VYJF  
5|`Gv$    

 V નો એક છેડો થિતમા અને દ શામા આબ ધ તેમજ બીજો છેડો 

ુ ત હોય તેવો એક ટકો 3 મી. લાબઁો અને 30 મીમી. યાસનો છે. 

રક ન  ુ ુ  વાપર  સલામત બહકાવ ભાર શોધો. સલામતી ક 

2.5, યગઁનો માપાકઁ E =  200 Kn/mm2,  σc = 330 N/mm2 અને 

રક નનો અચળાકઁ  α = 1/7500 લો. 

07 

 A એક િવ ુપણ પામેલ પદાથના કોઇ એક લેન પર લેનની લબઁ દ શા 

સાથે 30 શનો ણુો બનાવ  ુ400 N/mm2  ુખેચાણ કાર  ુ

પર ણામી તીબળ લાગે છે. થમ લેનના કાટ ણુે આવેલ બી  

લેન પર લબઁ દ શામા 200 N/mm2  ુખેચાણ કાર  ુ તીબળ 

લાગે છે. ગણતર ની મદદથી ુ ય સમતલો અને ુ ય િતબળોની 

કમત શોધો. 

07 

5|`Gv5    
 V નીચેના ોના જવાબ આપો. 

1. ઉ ક ીય ભાર અને ઉ ક ીયતા સમ વો. 

2. સે શન  ુકોર અથવા કનલ સમ વો. 

 
03 

04 

 A એક 200 મીમી. યાસવાળો વ ળુાકાર કોલમ ક થી 25 મીમી. ુ ર 

એક 800 Kn નો દાબ બ ુભાર વહન કર છે. કોલમમા ઉદભવતા 

મ મ અને નુતમ પ રણામી િતબળ શોધો. 

07 

  VYJF  
5|`Gv5    

 V સા બત કરો ક પોલા વ ળુાકાર સે શનની નુતમ ઉ ક ીયતા     

ex = ey <= (D2 + d2) / 8D છે. 

07 
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 A એક િવ ુપણ પામેલ પદાથના બે એકબી ને લબઁ દશામા આવેલ 

લેન પરના કોઇ બ ુઓ પર બે ડાયર ટ સીસ 60 N/mm2 અને 

30 N/mm2 , બનેઁ ટ સાઇલ કારના લાગે છે. માઇનોર ડાયર ટ 

સના લેન સાથે 300 નો ણુો બનાવતા ાસઁા લેન પર નોમલ, 

ટ જ ં શીઅલ અને પ રણામી તીબળો મોહર સકલ પ ધિતથી શોધો. 

07 

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

 
 
 
         50 Kn/m   (UDL)                                                        100 KN 
 

          A                                                                  B                                                         C 
              
               6 m                                          3 m                          3 m 

 
                                                  FIGURE – 1 ( Q-2 B OR ) 
 
 
 
 
        30 Kn/m    (UDL)                                     50 Kn                                           20 Kn 
 
 
                    4 m                                    2 m                    2 m                 2 m 
      
 
                                                 FIGURE – 2 (Q-3 B) 
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