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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 340601 Date: 27-11-2014        

Subject Name: Mechanics of Structure - II 

Time: 02:30 pm - 05:30 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. Define slope and deflection. Explain the factors affecting it. 

 2. Distinguish between simply supported beam and fixed beam. 

04 

03 
 

 (b) A simply supported beam of 5 m span is 200 mm x 300 mm in section. It 

carries a central point load of 50 kN and u. d. l. of 25 kN/m over entire span. 

Calculate  maximum  slope and deflection. Take E = 2 x 105 N/mm2. 

07 

    
Q.2 (a)  A fixed beam of span 4 m carries a point load of 80 kN at centre and u. d. l. 

of 10 kN/m  over entire span. Draw shear force and bending moment 

diagrams. 

07 

 (b) 1.  State and explain Clapeyron’s Theorem of Three Moments. 

2.  Define  :  Stiffness,    Carry over,    Distribution factor  
04 

03 

  OR  

 (b) A simply supported beam of 4 m span carries a central point load ‘W’. 

Determine the maximum deflection induced in the section if maximum slope 

in the beam does not exceed 0.5o. 

07 

    
Q.3 (a) A continuous beam ABC is simply supported at A, B and C. Span AB is 5 m 

and carries u. d. l. of 24 kN/m while span BC is 4 m and carries a central point 

load of 36 kN. Draw S.F and B.M. diagram. Use Theorem of Three Moments. 

07 

 (b) A beam ABCD 10 m long is supported at A, B,C and D such that AB = 4 m , 

BC = 4 m and CD = 2 m. Span AB and CD are subjected to central point load 

of 40 kN and 30 kN respectively and span BC is subjected to u. d. l. of 

10kN/m. Draw B. M. diagram. Use moment distribution method. 

07 

  OR  

Q.3 (a) A continuous beam ABC is fixed at A and simply supported at B and C. Span 

AB is 4 m and carries a central point load of 100 kN. Span BC is 6 m and 

carries u. d. l. of 30 kN/m. Draw B.M. diagram. Use Theorem of Three 

Moments. 

07 

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

and carries a central point load of 50 kN. Span BC is 4 m and carries a central 

point load of 40 kN. Draw B.M. diagram. Use moment distribution method. 

07 

    
Q.4 (a) Explain conditions of stability of dam. 07 

 (b) A column having rectangular cross section of 500 mm width and 250 mm 

depth, is subjected to a load of 1200 kN at an eccentricity of 100 mm on the 

axis bisecting the depth. Find maximum and minimum stresses. Also draw 

stress distribution diagram 

07 
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  OR  

Q. 4 (a) Explain Core of section and find core of rectangular and circular section. 07 

 (b) A trapezoidal masonry dam is 7 m high, 1.2 m wide at the top and 4.8 m wide 

at bottom. It retains water up to 6 m height on its vertical face. Find maximum 

and minimum stresses induced at the base of the section. Density of wall 

material is 16 kN/m3 and that of water is 10 kN/m3. 

07 

    
Q.5 (a)  In a strain material a direct stress of 200 N/mm2  tensile is acting along with a 

shear stress of 80 N/mm2 . find normal, tangential and resultant stress on a 

plane inclined at 50o  to the plane of 200 N/mm2  stress. 

07 

 (b) At a point in a strained material two direct stresses acting on perpendicular 

planes are 160 N/mm2 and 100 N/mm2 both tensile, along with a shear stress 

of 50 N/mm2. Using analytical method, find principal stresses, locate principal 

planes.  Also find maximum shear stress. 

07 

  OR  

Q.5 (a) Solve above Example of Q. 5(b), using Mohr’s circle method.  

 
07 

 

 (b) A column, 5 m long with both ends fixed, has circular cross section of        

160 mm internal diameter and 20 mm thickness. Find Euler’s buckling load. 

Take E = 2 x 105 N/mm2. 

07 

 

************  
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ 1. ઢાળ અને વિચલનની વ્યાખ્યા આપી તેના પર અસર કરતા પરરબળો િર્ણિો. 

2. સાદી રીતે ટેકેિેલ બીમ અને આબધ્ધ બીમ િચ્ચેનો તફાિત સમજાિો . 

04 

 

03 

 બ એક સાદી રીતે ટેક્િેલ બીમ નો ગાળો 5 m અને 200 mm પહોળાઈ અને 300 

mm ઉંડાઇ ધરાિે છે. તેના પર મધ્ય માાં 50 kN નો બબિંદુભાર અને સમગ્ર ગાળા 
પર  25 kN/m નો સમવિતરરત ભાર લાગે છે. બીમમાાં ઉત્પન્ન થતાાં મહત્તમ ઢાળ 
અને વિચલન શોધો. E = 2 x 105 N/mm2 લો. 

07 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ 4 m ગાળો ધરાિતો આબધ્ધ બીમ તેના મધ્યમા 80 kN નો બબિંદુભાર તથા 

સમગ્ર ગાળા પર 10 kN/m નો સમવિતરરત ભાર િહન કરે છે. બીમ માટે કતણન 
બળ અને નમનધરુ્ણ આલેખ દોરો. 

07 

 બ 1.  ક્લેપ્રીયોનનો થીઓરમ ઓફ થ્રી મોમેન્ટ્સ લખો અને સમજાિો.    

2.   વ્યાખ્યા આપો :  સ્ટીફ્નેશ, કેરી-ઓિર, ડીસ્રીબ્યશુન ફેક્ટર. 

04 

 

03 

  અથવા  

 બ એક 4 m ગાળો ધરાિતો સાદી રીતે ટેક્િેલ બીમ તેના મધ્યમાાં એક બબિંદુભાર 
‘W’ િહન કરે છે. જો બીમમાાં મહત્તમ ઢાળ  0.5o થી િધતો ન હોય તો ઉત્પન્ન 
થત ુાં મહત્તમ વિચલન શોધો. 

07 

   

 

 

 
પ્રશ્ન. ૩ અ સળાંગ બીમ ABC તેના ટેકા A, B અને C પર સાદી રીતે ટેક્િેલ છે. AB નો 

ગાળો 5 m છે અને 24 kN/m નો સમવિતરરત ભાર સમગ્ર ગાળા પર તથા BCનો 
ગાળો 4 m છે અને 36 kN નો બબિંદુભાર તેના મધ્યમાાં િહન કરે છે. બીમ માટે 
કતણન બળ અને નમનધરુ્ણ આલેખ દોરો. થીઓરમ ઓફ થ્રી મોમેન્ટ્સનો 
ઉપયોગ કરો. 

07 

 બ ABCD 10 m લામ્બો A, B, C અને  D  ટેકાઓએ સાદી રીતે ટેક્િેલ છે જેથી AB 

= 4 m , BC = 4 m અને CD = 2 m થાય. ગાળા AB અને CD પર મધ્યમાાં 
અનકુ્રમે 40 kN અને 30 kN નો બબિંદુભાર અને ગાળા BC પર 10kN/m નો 
સમવિતરીત ભાર લાગે છે. મોમેન્ટટ ડીસ્રીબ્યશુન રીતનો ઉપયોગ કરી નમનધરુ્ણ 
આલેખ દોરો. 

07 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ સળાંગ બીમ ABC,તેના ટેકા A પાસે આબધ્ધ અને B અને C પર સાદી રીતે 
ટેક્િેલ છે. AB નો ગાળો 4 m છે અને 100 kN નો બબિંદુભાર તેના મધ્યમાાં અને નો 
તથા BCનો ગાળો 6 m છે અને 30 kN/m સમવિતરરત ભાર સમગ્ર ગાળા પર 

િહન કરે છે. બીમ માટે નમનધરુ્ણ આલેખ દોરો. થીઓરમ ઓફ થ્રી મોમેન્ટ્સનો 
ઉપયોગ કરો. 

07 
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 બ સળાંગ બીમ ABC  A, B અને C એ સાદી રીતે ટેકિેલ છે. AB નો ગાળો 5 m છે 
અને તેના મધ્યમાાં 50 kN નો બબિંદુભાર તથા BCનો ગાળો 4 m છે અને 40 kN 
નો બબિંદુભાર તેના મધ્યમાાં િહન કરે છે. બીમ માટે મોમેન્ટટ ડીસ્રીબ્યશુન રીતનો 
ઉપયોગ કરી નમનધરુ્ણ આલેખ દોરો. 

07 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ડેમની સલામતી માટેની શરતો િર્ણિો.  07 

 

 બ 500 mm પહોળાઇ  and 250 mm જાડાઇનો આડછેદ ધરાિતા એક લાંબચોરસ 
સ્તાંભ પર 1200 kNનો ઉત્કેંરિય ભાર તેની જાડાઈને દુભાગતી અક્ષ ઉપર કેંરિય 
અક્ષથી 100 mm દુર લાગે છે. આડછેદમા ઉત્પન્ન થત ુમહત્તમ અને ન્ટયનુત્તમ 
પ્રવતબળ શોધો.  પ્રવતબળ વિતરર્ આલેખ પર્ દોરો. 

07 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ આડ્છેદનો કોર સમજાિો અને લાંબચોરસ તથા િત ુણળાકાર આડ્છેદ માટે કોર 
શોધો. 

07 

 

 

 બ એક રેપેઝોઇડલ મેશનરી ડેમની ઊંચાઈ 7 m, ટોચની પહોળાઇ 1.2 m અને 
તબળયાની પહોળાઇ 4.8 m છે. તે પોતાની ઊધ્િણ સપાટી તરફ 6 m ઊંચાઇ સધુીન ુ
પાર્ી અનરુબક્ષત કરે છે. તેના પાયામાાં ઉત્પન્ન થતા મહત્તમ અને ન્ટયનુત્તમ 
પ્રવતબળ શોધો. ડેમની રદિાલના મટીરીયલની ઘનતા 16 kN/m3 અને પાર્ીની 
ઘનતા  10 kN/m3  છે. 

07 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ એક વિરુપર્ પામેલ પદાથણ પર 200 N/mm2  ન ુતાર્ પ્રવતબળ ઉપરાાંત તેના પર 

80 N/mm2 ન ુકતણન પ્રવતબળ પર્ લાગે છે. 200 N/mm2 ન ુતાર્ પ્રવતબળ િાળા 
સમતલ સાથે 50o નો ખરુ્ો બનાિતા સમતલ પર લાગત ુ લમ્બ પ્રવતબળ, 
કતણનપ્રવતબળ અને પરરર્ામી પ્રવતબળ શોધો. 

07 

 

 

 બ એક વિરુપર્ પામેલ પદાથણના એક્બીજાને કાટખરેુ્ આિેલ બે સમતલ પર 
અનકુ્રમે 160 N/mm2  અને 100 N/mm2  ના તાર્ પ્રવતબળો લાગે છે. આ ઉપરાાંત 
તેના પર 50 N/mm2ન ુ કતણન પ્રવતબળ પર્ લાગે છે. ગર્તરીની રીતનો 
ઉપયોગ કરી મખુ્ય પ્રવતબળો, મખુ્ય સમતલના સ્થાન અને મહત્તમ 
કતણનપ્રવતબળ શોધો 

07 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ Q. 5(બ)મા આપેલ દાખલો મોહર સકણલની રીતનો ઉપયોગ કરી ગર્ો. 07 

 બ 5 m  લાાંબો , 160 mm  અંદરનો વ્યાસ અને 20 mm ની જાડાઈનો િત ુણળાકાર 
આડછેદનો સ્તાંભ બાંને્ન છેડેથી આબધ્ધ કરેલ છે. સ્તાંભ દ્વારા િહન થતો સલામત 
બહકેાિભાર યલુરના સતૂ્રનો ઉપયોગ કરી શોધો. E= 2 x 105 N/mm2  લો. 

07 

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