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Seat No.: ________                                                                               Enrolment No.____________ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA SEMESTER - III (MECHANICAL) EXAMINATION  

Subject code: 331904            Subject Name: Strength of Materials 

Date: 31/5/2012   Time:2.30 pm- 5.30 pm   Total Marks: 70

    
 

Instructions: (1)  Attempt all questions. 

                          (2)  Make suitable assumptions for data/dimensions; wherever necessary. 

                          (3)  Figures to the right indicate full marks. 

                          (4)  English version is Authentic. 

                          (5)  Take Young’s modulus: Es = 200 GPa, Poisson’s ratio: ν = 0.3 and 

                                 Coefficient of thermal change: α = 12x10
–6

/ºK for Mild Steel; When required. 

Q – 1. Attempt any SEVEN 14 

(A) Differentiate statically determinate & indeterminate beam.  

(B) Draw stress-strain diagram for tensile test on mild steel & show all important points.  

(C) State & Explain Hook’s law.  

(D) Write assumption made in bending theory.  

(E) Define moment of inertia & State perpendicular axis theorem of moment of inertia.  

(F) Define core of section & Draw it for rectangular and circular section.  

(G) Explain slope & deflection for a beam with sketch.  

(H) Define principal stress & principal plane.  

(I) Draw & Write effective length of the column for different end conditions.  

(J) Differentiate rivet joint & weld joint.  

Q – 2.   

(A) A 400mm square concrete column is reinforced with 4 mild steel bars of 20 mm diameter. 

This composite section is subjected to axial compressive load of 1000 kN. If modular ratio 

of steel to concrete is 15, then find force resist by each material of the section. 

07 

B(i)  An impact load of 250 N released from 100 mm height & applied at the end of 2 m long 

and 20 mm diameter mild steel bar. Find instantaneous stress induced in the bar. 

03 

B(ii) A mild steel bar 500 mm long & 20 mm square in cross section is subjected to (a) Gradual 

(b) Sudden load of 10 kN along length direction. Find strain energy in both cases. 

04 

 
OR 

 

B(i)  A mild steel bar 40 mm X 80 mm in cross section and 900 mm long is subjected to 400kN 

axial tension. Find deformation in each dimension of the bar. 

03 

B(ii) A 12 m long mild steel rail section is fixed at 300 K temperature. If temperature increases 

by 50 K; find stress in rail section for (a) ends are non-yield (b) 5 mm gap at one end. 

04 

Q – 3.   

(A) A cantilever beam 5 m long is subjected with UDL of 20 kN/m on 4 m length from free  

end & point load of 80 kN in up-ward direction at free end. Draw shear force diagram & 

bending moment diagram for the beam. 

07 

B(i) Explain point of contra-flexure with sketch. 03 

B(ii) A mild steel plate 100 mm wide & 10 mm thick is bent in circular shape with 20 m radius. 

Find bending stress induced in the plate & required moment to form circular shape. 

04 

 OR  

Q – 3.   

(A) A overhang beam is simply supported over two support apart at 8 m distance with 2 m 07 
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overhang on both side. The beam is subjected with UDL of 20 kN/m over entire length. 

Draw shear force diagram & bending moment diagram with all important points. 

B(i) A 2 m long cantilever carries UDL of 10 kN/m on entire length. If maximum bending 

stress in the beam is 200 MPa; then find diameter of circular section for the beam. 

03 

B(ii) Draw shear stress distribution diagram for following cross section. 

(a) Rectangular (b) Circular (c) I- section (d) T- section. 

04 

Q – 4.   

(A) A rectangular column size 300 X 200 mm is subjected to two equal point loads 250kN 

each one at 30 mm & other at 50 mm away from centroid on longer side axis. Draw stress 

distribution diagram on each side of column. 

07 

(B) A simply supported beam 5 m in span is subjected to UDL of 20 kN/m over entire span 

with central point load of 10 kN. The cross section of beam is 200 mm wide X 300 mm 

depth. Calculate the maximum slope & deflection for the beam. 

07 

 OR  

Q – 4.   

(A) In a strain material 200 MPa tensile & 50 MPa compressive normal stress with 80 MPa 

shear stress are acting on two mutually perpendicular planes. Find principal planes & 

stress on it. Also find normal, tangential & resultant stress at 30૦ inclined plane with 

major plane. 

07 

B(i) Differentiate between axial load & eccentric load. 03 

B(ii) A rectangular column of 200 mm X 100 mm is subjected to an eccentric load. If maxi. & 

mini. Stress in column are 100 MPa (Comp.) & 30 MPa (Tensile) respectively; calculate 

value of the eccentric load. 

04 

Q – 5.   

(A) Differentiate between helical spring & leaf spring with sketch. 07 

B(i) Write limitation of Euler’s equation for critical load on column. 03 

B(ii) A mild steel column 3 m long is fixed at both ends. Calculate safe load carried by column 

using Euler’s equation. Take F.O.S. as 4 & IXX=150x10
6
 mm

4
 & IYY=20x10

6
 mm

4
.  

04 

 OR  

Q – 5.   

(A) A hollow shaft having outer diameter 200 mm & thickness 30 mm is transmitting power at 

200 rpm. If angle of twist in a length of 4 m is not over exceed 0.80
0
. Calculate shear 

stress & power in kW. Take modulus of rigidity=G= 100 GPa. 

07 

(B) List out at least five tests on metal as per B.I.S. & Explain any one test in detail. 07 

   
 

 ::� જ રા તી ુ :: 

�ચનાઓુ -: (૧) તમામ ��ો ગણો. 

 (૨) જ�ર જણાય �યા ંલા� પડતી િવગતો ધારોુ  . 

 (૩) જમણી બા%ના &કો (ણૂ* �ણ દશા*વે છેુ ુ  . 

 (૪) 0ટ2લ માટ યગં મોડ3લસ5 ુ  :E = 200 GPa ,પોઇશ8સ રશીયો5  :ν = 0.25 અને  

               તાપમાન અચળાકં :α = 12x10
–6

/K લો. 

 (૫) &<ે= ભાષાતંર આધારAતૂ ગણાશે.  

    

www.onlinegtu.com

www.onlinegtu.com

http://www.onlinegtu.com
http://www.onlinegtu.com


Page 3 of 5 

�-૧ કોઈ પણ સાત ના જવાબ આપો. ૧૪ 

(ક) 0ટટ2કલી5  ડ2ટરમીનેટ અને ઈનડ2ટરમીનેટ બીમ વCચેનો તફાવત લખો.  

(ખ) માઈFડ 0ટ2લ માટ5 ટ8સાઈલ5  ટ0ટ5  &ગેનો �િતબળ-િવકારનો આલેખ અગ�યના GબHIઓુ  દશા*વી 

દોરો. 

 

(ગ) Jકનોુ  િનયમ જણાવો અને સમKવો.  

(ઘ) બે8ડMગ થીયર2 માટની5  ધારણાઓ લખો.  

(ચ) મોમે8ટ ઓફ ઇનરશીયાની OયાPયા આપી લબં અQનો �મેય જણાવો.  

(છ) કોર ઓફ સેRશનની OયાPયા આપી લબંચોરસ અને વS*ળાકારુ  આડછેદ માટ5 તે દોરો.  

(જ) આTિત દોર2 બીમ માટ5 ઢાળ અને િવચલન સમKવો.  

(ઝ) WPયુ  �િતબળ અને WPયુ  સમતલની OયાPયા આપો.  

(ટ) કોલમના %દ2ુ  %દ2ુ  છેડા પXધિતઓ માટ5 આTિત દોર2 અસરકારક લબંાઈ લખો.  

(ઠ) ર2વેટ જોઇ8ટ અને વેFડ જોઇ8ટ નો તફાવત જણાવો.  

�-૨   

(અ) ૪૦૦ મી.મી. માપના એક ચોરસ કો8[2ટ 0તભંમા ં ૨૦ મી.મી. ના ૪ નગં માઈFડ 0ટ2લના 

સળ2યા નાખવામા ંઆવેલ છે. આ કો\પોઝીટ સેRશન ઉપર ૧૦૦૦ ^ક. 8_.ુ નો અQીય દાબબળ 

લાગે છે. જો 0ટ2લ કો8[2ટનો મોડ3લરુ  �ણો`રુ  ૧૫ હોય તો ��યેક મટ2ર2યFસ bારા લેવાતા 

બળc ં ુWFયુ  શોધો. 

૦૭ 

(બ)(i) ૨ મી લાબંા અને ૨૦ મીમી Oયાસના એક માઈFડ 0ટ2લના સળ2યાના છેડા ઉપર  ૨૫૦ 8_ટનુ  

નો ઈ\પેRટ ભાર ૧૦૦ મીમી ઉચાઈએથી છોડ2 લગાડવામા આવે છે. સળ2યામા ઉદભવતા 

ઈ8સ0ટનીયસ5  0eસc ં5  ુWFયુ  શોધો. 

૦૩ 

(બ)(ii) ૫૦૦ મીમી લબંાઈ અને ૨૦ મીમી ચોરસ માઈFડ 0ટ2લના ંસળ2યા ઉપર ૧૦ ક2. 8_.ુ નો લબંાઈ 

ની ^દશામા ં (અ) ધીમેધીમે અને (બ) અચાનક ભાર લગાવવામા ં આવે છે. બનf ^ક0સા માટ5 

0eઈન5  એનજg શોધો. 
 

૦૪ 

 અથવા  

(બ)(i) માઈFડ 0ટ2લ ના એક સળ2યા નો આડછેદ ૪૦ મી.મી. X ૮૦ મી.મી. અને  ૯૦૦ મી.મી લબંાઈ 

છે.તેના ઉપર ૪૦૦ ^ક. 8_.ુ c ં ુઅQીય તાણ બળ લાગેછે. દરક5  માપમા ંથS ુિવjપણુ  શોધો. 

૦૩ 

(બ)(ii) ૧૨ મી લાબંા એક 0ટ2લ ના રલ5  પાટા ને ૩૦૦ K તાપમાને ફ2ટ કરલ5  છે. તેના તાપમાનમા ં૫0 

K નો વધારા થવાથી નીચેના ^ક0સામા પાટામા ઉદભવતા �િતબળ શોધો. (ક) પાટાના છેડા 

ફ2Rસ હોય (ખ) પાટાના છેડા ૫ મીમી ગેપ રાખી ફ2ટ કરલ5  હોય. 

૦૪ 

 
 

�-૩   

(અ) એક ક8ટ2લીવર5  બીમ ૫ મી લાબંો છે. તેના ઉપર ૨૦ ક2. 8_.ુ/ મી નો સમિવતર2ત ભાર ૪ મી 

ની લબંાઈ ઉપર ફ2Rસ સપોટ*થી તેમજ ૮૦ ક2.8_.ુ નો ઉપર ની તરફ નો GબIંભારુ  WRતુ  છેડા 

૦૭ 
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ઉપર લાગે છે. આ બીમ માટ5 કત*નબળ અને નમનkણ*ુ  આલેખ દોરો. 

(બ)(i) પોઇ8ટ ઑફ કો8eાmલેકચર આTિત દોર2 સમKવો ૦૩ 

(બ)(ii) એક માઈFડ 0ટ2લની nલેટ ૧૦૦મી.મી. પહોળાઈ અને ૧૦ મી.મી. Kડાઈ ધરાવે છે.તેને ૨૦ મી. 

ની િopયાના ગોળાકાર મા ં વાળાવામા ં આવે  છે. nલેટમા ં ઉદભવતા નમન. �િતબળ અને 

ગોળાકાર વાળાવા માટ5 જjર2ુ  નમનkણ*ુ  શોધો. 

અથવા 

૦૪ 

�-૩   

(અ) એક ઓવહ*8ગ બીમ બે સાદા ટકા5  qમની વCચે   ૮ મી. c ુ&તર છે.તેના  ઉપર ટRવેલ5  છે તેમજ 

બrેં તરફ ૨ મી.ના ઓવહ*8ગ ધરાવે છે. આ બીમ ઉપર ૨૦ ક2.8_.ુ/મી સમિવતર2ત  ભાર 

સ(ંણૂ* લબંાઈ ઉપર લાગે છે આ બીમ માટ5 કત*નબળ અને નમનkણ*ુ  આલેખ  અગ�યના GબHI ુ

સહ દોરો. 
 

૦૭ 

(બ)(i) એક ક8ટ2લીવર5  બીમ ૨ મી લાબંો છે. તેના ઉપર ૧૦ ક2. 8_.ુ/ મી નો સમિવતર2ત  ભાર સ(ંણૂ* 

લબંાઈ ઉપર લાગે છે જો મહ`મ નમન. �િતબળ ૨૦૦ MPa હોય તો ગોળાકાર આડછેદવાળા 

બીમ નો Oયાસ શોધો. 

૦૩ 

(બ)(ii) નીચે દશા*વેલ આડછેદ માટકત*ન5  �િતબળ િવતરણ આલેખ દોરો.  

(ક)લબંચોરસ (ખ) વS*ળાકારુ  (ગ) I- સેRશન (ધ) T- સેRશન 

૦૪ 

�-૪   

(અ) એક લબંચોરસ ૩૦૦મી.મી. X ૨૦૦ મી.મી. ધરાવતા 0તભ ઉપર બે સમાનWFૂય  ૨૫૦ ક2.8_.ુ 

નો GબIંભારુ  �j�વક8sુ 5ુ  થી મોટા માપ ની અQ ઉપર ૩૦મી.મી. અને ૫૦મી.મી. ના અ8તર5 

લાગે છે. 0તભંની દરક5  બા%ુ માટ5 �િતબળ િવતરણ આલેખ અગ�યના GબHI સહ દોરોુ . 

૦૭ 

(બ)  ૫ મી. લબંાઈ વાળા એક સાદ2 ર2તે ટકવેલ5  બીમ ઉપર ૨૦ ક2. 8_.ુ/ મી નો સમિવતર2ત  ભાર 

સ(ંણૂ*  લબંાઈ ઉપર લાગે છે તેમજ મXયGબ8Iુ ઉપર ૧૦ ક2. 8_.ુ નો Gબ8Iભારુ  લાગે છે.આ 

બીમ નો આડછેદ ૨૦૦ મી.મી. પહોળાઈ X૩૦૦ મી.મી. ઉ8ડાઈ ધરાવે છે.આ બીમ નો મહ`મ 

ઢાળ અને િવચલન ગણો. 

૦૭ 

 અથવા  

�-૪   

(અ )   િવકાર પામેલા એક પદાથ* ના કાટuણેૂ આવેલાબે સમતલો ઉપર ૨૦૦ MPa તાણ �િતબળ 

અને ૫૦MPa દાબ �િતબળ ની સાથે ૮૦ MPa નો કત*ન �િતબળ પણ લાગે છે.WPયુ  �િતબળૉ 

અને તેના સમતલો તેમજ મહ`મ કત*ન �િતબળ શોધો. સાથે સાથે મોટાસમતલ સાથે 
∙૩૦  નો 

uણૂો બનાવતા સમતલ ઉપર લાગતા નોમ*લ, ટ8ઝેિશયલ5  અને ^રwલટ8ટ �િતબળો શોધો. 

૦૭ 

 (બ) (i) અQીય બળ અને ઉ�ક8sીત5  બળ વCચે નો તફાવત લખો ૦૩ 

(બ) (ii) એક લબંચોરસ ૨૦૦મી.મી. X ૧૦૦ મી.મી. આડછેદ ધરાવતા 0તભં ઉપર એક ઉ�ક8sીત5  બળ ૦૪ 
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********* 

લાગે છે.જો મહ`મ અને 8_નતમુ  �િતબળ ૧૦૦  MPa દાબ ૩૦ MPa તાણ ઉદભવતા હોય તો 

બળ c ુWFયુ  ગણો.  

�-૫   

(અ) હલીકલ5  y0�8ગ અને લીફ y0�8ગ વCચે નો તફાવત આTિત દોર2 જણાવો ૦૭ 

  બ)(i) કોલમનો ^[^ટકલભાર ગણવા માટના5  _લરુ  સમીકરણ ની મયા*દા લખો. ૦૩ 

(બ)(ii) એક માઈFડ 0ટ2લ ના 0તભં ની લબંાઈ ૩ મી. છેqના બrેં છેડા આબXધ છે _લરુ  

સમીકરણ ની મદદ થી 0તભં નો સલામત ભાર ગણો. સલામત zક ૪ અને IXX=150x10
6 

mm
4   અને    IYY=20X10

6 
mm4 લો. 

૦૪  

 અથવા  

�-૫   

(અ) એક પોલ નળાકાર શાmટ નો બા{ Oયાસ ૨૦૦ મી.મી અને Kડાઈ 3૦ મી.મી q ૨૦૦ 

R.P.M.થી પાવર eા80ફર કર5 છે.જો ૪ મી. લબંાઈ મા ંમરોડકોણ ૦.૮૦o થી વધતો ન હોય 

તો શીયર 0eસ 5 અને પાવર kW મા ંગણો.મોડ3લસુ  ઓફ ^ર}જ^ડટ2=G=૧૦૦ GPa લો. 

૦૭ 

(બ) B.I.S. Wજબુ  મેટલ ઉપર કરવામા ં આવતા ં ઓછામા ં ઓછા પાચં પ^રQ� ્ ના નામ ની 

યાદ2 બનાવી ,કોઈ પણ ઍક ટ0ટ5  િવગતવાર સમKવો. 

૦૭ 
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