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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.____________ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL  UNIVERSITY 
Diploma  Semester -III  Remedial Examination April - 2010 

 

Subject code: 331904                             Subject !ame: Strength of Materials 
 

Date: 23 / 04 / 2010                    Time: 03.00 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 Authentic 

5. Assume Young’s modulus: Es = 200 GPa, Poisson’s ratio: νννν = 0.25, Shear 

modulus: Cs = 80 GPa and coefficient of thermal change: αααα = 12x10
–6

/ºC for steel. 

 
 

Q.1 (a) Define the following terms 06 

  • Linear strain • Shear modulus • Thermal stress  

  • Proof resilience • Elasticity limit • Point of contraflexure  

 (b) A steel bar ABCD is loaded axially as shown in figure-1. Find the 

deformation of the bar having 200 mm
2
 cross sectional area.  

08 

Q.2 (a) A copper bar of 36 mm φ is rigidly attached at both ends inside of a steel tube 

of 50 mm φ external and 5 mm thickness. The composite section is subjected 

to a axial pull of 150 kN. Find stress developed in each bar. Take modular 

ratio = 2. 

07 

 (b) A steel rod 300 mm long and 12 mm φ is subjected to a tensile force. If the 

diameter of rod is reduced by 0.12 mm, find the tensile force.  

07 

  OR  

 (b) Find the force required to punch a hole of 20 mm φ in steel plate of thickness 

16 mm. The ultimate shear strength of the plate material is 200 MPa. Also find 

the compressive stress developed in the punch. 

07 

Q.3 (a) Calculate the moment of inertia about the centroidal axis for the I section 

whose flange and web dimensions are 120 mm x 12 mm.  
07 

 (b) Draw shear force and bending moment diagram for a beam given in figure-2. 07 

  OR  

Q.3 (a) Draw shear force and bending moment diagram for a beam given in figure-3. 07 

 (b) A cantilever steel beam of 2 m length and having a rectangular section 200 

mm wide and 300 mm deep is subjected to 10 kN/m UDL over full length and 

a point load of 30 kN at its free end. Find the maximum slope and deflection 

07 

Q.4 (a) Enlist the assumptions of Euler’s formula and show the effective length of 

column for different end condition.. 
07 

 (b) A simply supported steel beam of rectangular section 300 mm wide and 500 

mm deep is carrying 50 kN/m UDL over the entire span. If the maximum 

bending stress is 120 MPa, find its span. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Calculate the normal and tangential stress on a plane XY for the element 

stressed as shown in figure-4. 
07 

 (b) Define the limit of eccentricity and draw the core section of rectangular 

section having dimension 240 mm x 300 mm and hollow circular section 

having outer 300 mm φ and inner 180 mm φ. 

07 

Q.5 (a) 2 m long hollow steel shaft of outer 300 mm φ and inner 180 mm φ transmits a 

torque of 3 kN.m. Calculate maximum shear stress and angle of twist. 

07 
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 (b) Draw different types of helical springs and leaf springs. Also give the 

difference between helical spring and leaf spring. 
07 

  OR  

Q.5 (a) Explain the Tension test with neat sketch of specimen used. 07 

 (b) Show different types of failure in riveted joint with neat sketch. 07 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

�- ૧     (અ)    નીચેના પદોની �યા�યા આપો.     0૬    
        • ર�ખીય િવકાર     • કત�ન માપાકં     • તાપમાન �િતબળ     

        • #ફૂ ર�&ઝલીયસં     • *+થિત+થાપ-તા માપા.્ં    • �િતનમન &બ01ુ     

    (બ)    આ.િતૃ -૧ મા ંદશા��યા 5જબ એક પોલાદુ ના સ&ળયા ABCD પર અ&8ય બળો લાગે છે. 200 

mm
2
    આડછેદના 8ે<ફળવાળા સ&ળયા= ંિવ>પણ શોધોુ .  

0૮    

�- ૨ (અ)    36 mm φ તાબંાના સ&ળયાને બાC 50 mm φ અને 5 mm DડE પોલાદની ટGબના બનેં છેડ� ુ

H+તરEતે જકડ�લ છેુ . આ સયંોIત ખડં પર 150 kN = ં તાણબળ લગાડવામા ં આવે તો ુ

ધાJમા ંઉLપM થતા �િતબળો શોધોુ .  

0૭    

    (બ) 300 mm લાબંા અને 12 mm φ ના એક પોલાદના સ&ળયા પર તાણબળ લાગે છે Oને કારણે 

�યા+મા ં0.12 mm ઘટાડો થતો હોય તો સ&ળયા પર લાગJ તાણબળ શોધોુ .  

0૭    

     અથવા  
    (બ) 16 mm DડE પોલાદની Rલેટમા ં20 mm φ = ંકાS ંપચં વડ� પાડવા= ં છેુ ુ ુ . મહTમ કત�ન 

�િતબળ 200 MPa હોય તો કાS ં પાડવા માટ� જ>રE બળ અને પચં પર લાગJ મહTમ ુ ુ

�િતબળ શોધો.  

0૭    

�- ૩ (અ)    120 mm x 12 mm ની વેબ અને VલWજ ધરાવતા I સે-શન 8ે<ક�XYની ધરE પર જડLવની 

ચાકમા<ા શોધો.  

0૭    

    (બ) આ.િતૃ -૨ મા ંદશા��યા 5જબુ ના પાટડા માટ� કત�ન બળ અને નમન Zણૂ� આ.િત દોરોૃ .  0૭    
     અથવા  

�- ૩ (અ)    આ.િતૃ -૩ મા ંદશા��યા 5જબુ ના પાટડા માટ� કત�ન બળ અને નમન Zણૂ� આ.િત દોરોૃ .  0૭ 
    (બ) 2 m ની લાબંો, 200 mm પહોળા અને 300 mm \ડા ક]^ટલીવર પાટડા પર 10 kN/m નો 

સમિવતરEતભાર આખી લબંાઇ પર તેમજ 30 kN નો &બ01ભાર ુ 5-ત છેડ� લાગે છેુ . પાટડા= ું

મહTમ ઢાળ અને િવચલન શોધો.  

0૭ 

�- ૪ (અ)    cલરના d< માટ� કર�લ eવૂ�ધારણાઓ જણાવી છેડાની અલગ અલગ *+થિત માટ� કોલમની ુ ુ

અસરકારક લબંાઇ જણાવો.  

0૭    

    (બ) 300 mm પહોળા અને 500 mm \ડા સરળરEતે ટ�કવેલ પાટડા પર 50 kN/m નો 

સમિવતરEતભાર આખી લબંાઇ પર લાગે છે. જો મહTમ નમન �િતબળ 120 MPa હોય તો 

પાટડાનો ગાળો શોધો.  

0૭    

     અથવા  

�- ૪ (અ)    આ.િતૃ -૪ મા ંદશા��યા 5જબુ ના અવયવ પર XY સમતલ પર લબં અને +પશgય �િતબળ 

શોધો.  

0૭ 

    (બ) ઉLક�XYતા મયા�દાની �યા�યા આપો 240 mm x 300 mm ના  લબંચોરસ આhછેદ માટ� 

તેમજ બાC 300 mm φ અને iતરEક 180 mm φ ધરવતા પોલા નળાકાર માટ� કોર 

સે-શન દોરો.    

0૭ 

�- ૫ (અ)    બાC 300 mm φ અને iતરEક 180 mm φ ની 2 m લાબંી પોલી શVટ પર 3 kN.m નો 

ટોક� લાગે છે. મહTમ કત�ન �િતબળ અને મરોડ કોણની ગણતરE કરો.  

0૭    
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    (બ) અલગ અલગ �કારની હ�લીકલ *+�kગ અને લીફ *+�kગ દોરો. તથા હ�લીકલ *+�kગ અને લીફ 

*+�kગ વlચેનો તફાવત આપો.  

0૭    

     અથવા  

�- ૫ (અ)    ટ]શન ટ�+ટ= ંવણ�ન કરો અને વપરાતા +પેસીમેુ નની +વlછ આ.િત દોરોૃ . 0૭ 
    (બ) રEવેટ�ડ જોmટના ભગંાણની અલગ અલગ �કારની આ.િતઓ દોૃ રો.     0૭ 

 

  

Figure-1 Q-1 (b) Figure-2 Q-3 (b) 
  

Figure-3 Q-b (a) OR Figure-4 Q-4 (a) OR 
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