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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________ 
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGG.-  SEMESTER–III EXAMINATION – WINTEER 2012 

 
Subject code: 331904 Date:  05/01/2013      
Subject Name: Strength of Materials 
Time: 2:30 pm – 5:00 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 Authentic 

 
Q.1  Attempt any seven. 14 

 (i) Explain composite section.  
 (ii) Write elastic constants & give relation between them. 
 (iii) Define resilience & proof resilence. 
 (iv) Explain parallel axis theorem with neat sketch. 
 (v) Define neutral axis & moment of resistance. 
 (vi) Define modulus of rigidity & flexural rigidity.  
 (vii) Define eccentricity & core of section.  
 (viii) Explain  sagging bending moment & hogging bending moment.  
 (ix) Define principal planes & principal stresses. 
 (x) Define torsion & torsional rigidity. 

Q.2 (a) 
    (i) 

 
A timber column of rectangular cross section is having one side twice the 
other.It contracts by 0.005 cm/m when subjected to axial 
compressive force of 10 kN.Find dimensions of the column.Take  
E = 0.1 X 105 N/mm2. 

 
04 

    (ii) A steel bar is 3 m long & 200 mm2    in   cross sectional area.Due 
to sudden load stress of 60 N/mm2 is produced.Find the force. 

03 

 (b) A bar is subjected to forces as shown in figure{1}. Take E = 200 kN/mm2. 
Find deformation in length of the bar. 

07 

  OR
 (b) A copper bar of 36 mm diameter is inserted inside a steel tube of 

external diameter 50 mm & 5 mm thickness. The composite section 
is subjected to tensile force of 100 kN.Find stresses in both the 
materials.Also find load taken by each material.Es = 2.12 X 105 N/mm2 , Ec 
= 1.1 X 105 N/mm2. 

07 

Q.3 (a) Draw shear force & bending moment diagram for the beam shown in figure 
{2}. 

07 

 (b) A simply supported beam of span 4 m is subjected to a central point 
load ‘W’ kN.If the maximum deflection of beam at centre is 1 mm. 
Find the central point load ‘W’ & slope of beam at supports.Take 
E= 2.1 X 105 N/mm2 , I = 5.18 X 108 mm4. 

07 

  OR  
Q.3 (a) Draw shear force & bending moment diagram for the beam shown in figure 

{3}. 
07 

 (b) A hollow circular column having internal diameter 400 mm & thickness 
100 mm is used as a column. If slenderness ratio is 90, one 
end of column is fixed and other end is hinged. Calculate actual length of 

07 
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the column. 
Q. 4 (a) Find Ixx & Iyy for I-section shown in figure {4}. All dimensions are in mm. 07

 (b) A square column of size 500 mm X 500 mm is acted by load on one  
of its edge. If maximum compressive stress is 15 N/mm2,calculate 
minimum intensity of stress and its nature. 

07 

  OR
Q. 4 (a) A rectangular beam is simply supported over 5 m span. The beam is 

subjected to u.d.l. of 50 kN/m and a central point load of 35 kN.If 
maximum bending stress is 250 N/mm2,find width & depth of the 
beam.The depth of beam is twice the width.  

07 

 (b) A solid shaft made of steel having diameter of 50 mm and length 700 mm 
transmits 100 kW at 160 r.p.m.Calculate maximum shear 
stress produced and angle of twist in degree.Take C = 0.8 X 105 N/mm2. 

07 

Q.5 (a) 100 N/mm2 (tensile) & 60 N/mm2 (compressive) stresses are acting on two 
mutually perpendicular planes with shear stress of 18 N/mm2.Find 
principal stresses and locate principal planes. 

07 

 (b) Differentiate between riveted joints and welded joints. 07
  OR  

Q. 4 (a) Solve Q-5(a) given above by Mohr circle method. 07 
 (b) Differentiate between charpy impact test & izod impact test. Also draw 

neat sketches  of specimen of both tests.  
07 

 
5|`Gv!  ગમે તે પાચંના જવાબ આપો. 14 

 1 સિંમ  સે સન વણવો.  

 2 થિત થાપાકં અચળાકંો લખો.તેમની વ ચેનો સબંધં જણાવો.  

 3 ર લીય સ અને ફૂ ર લીય સની યા યા આપો.  

 4 સમાતંર અ  થીયર  આ ૃિત વારા સમ વો.  

 5 તટ થ અ  અને િતરોધ મોમટની યા યા આપો.  

 6 ઢતામાપાકં અને લે રલ ર ડ ટ ની યા યા આપો.  

 7 એસ સીટ  અને સે સનના ંકોરની યા યા આપો.  

 8 સેગ ગ અને હોગ ગ બ ડ ગ મોમટ વણવો.  

 9 િ િસપલ લેન અને િ િસપલ સની યા યા આપો.   

 10 ટોસન અને ટોસનલ ર ડ ટ ની યા યા આપો.  

5|`GvZ V   
 1 એક લબંચોરસ આડછેદવાળા લાકડાના તભંની એક બા ુ બી  બા ુ 

કરતા ંબમણી છે. ૧૦ ક . .ૂના દાબબળની અસરથી તેની િતમીટરની 

લબંાઇમા ં૦.૦૦૫ સે.મી.નો ઘટાડો થાય છે તો તભંના માપ શોધો. E = 

૦.૧ X ૧૦૫ /ૂમીમી૨  લો. 

04 

 2 એક ૩ મી લાબંો લોખડંનો સળયો ૨૦૦ મીમી૨નો આડછેદ ે ફળ ધરાવે 

છે.ત કાળ લાગતા ભારના કારણે તેમા ં૬૦ /ૂમીમી૨  ુ ં િતબળ ઉ પ  

થાય છે તો તે ભાર શોધો. 

03 

 A આ ૃિત -૧ મા ંદશા યા માણે એક સળયા પર બળો લાગે છે. . E = ૨૦૦ 

ક . /ૂમીમી૨ લો. સળયાની લબંાઇમા ંથ  ુિવ પણ શોધો.   

07 
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  VYJF  
 A એક ૩૬ મીમી યાસવાળા તાબંાના સળયાને ૫૦ મીમી બહારનો યાસ 

અને ૫ મીમી ડાઇના લોખડંના સળયામા ંફ ટ કરવામા ંઆવેલો છે. આ 

સં ુ ત સે સન પર ૧૦૦ ક . .ૂ ુ ંખચાણબળ લાગે છે તો બનેં 

મટ ર યલમા ંઉ પ  થ ુ ં િતબળ શોધો અને બનેં વારા સહન કરા  ુબળ 

પણ શોધો. Es = ૨.૧૨ X ૧૦૫ /ૂમીમી૨  અને . Ec = ૧.૧ X ૧૦૫ 

/ૂમીમી૨  લો. 

07 

5|`Gv# V આ ૃિત-૨ મા ંદશાવેલ બીમ માટ કતનબળ અને નમન ણૂ આલેખ દોરો. 07 
 A એક ૪ મી લાબંા સાદ  ર તે ટકવેલ પાટડા પર લબંાઇની મ યમા ં‘W’ 

ક . નૂો બ ુભાર લાગે છે.જો બીમની લબંાઇના મ યમા ંમહ મ િવચલન 

૧ મીમી હોય તો બ ુભાર‘W’ અને ટકાઓ આગળના ઢાળ શોધો. E= ૨.૧ 

X ૧૦૫  /ૂમીમી૨  , I = ૫.૧૮ X ૧૦૮ મીમી૪ લો. 

07 

  VYJF  
5|`Gv# V આ ૃિત-૩ મા ંદશાવેલ બીમ માટ કતનબળ અને નમન ણૂ આલેખ દોરો. 07 

 A દરનો યાસ ૪૦૦ મીમી અને ૧૦૦ મીમી ડાઇવાળા એક પોલા 

વ ળુાકાર આડછેદનો તભં તર ક ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. લડરનેસ 

ણુો ર ૯૦ છે. તભંનો એક છેડો આબ  અને બીજો છેડો મી ગરલ હોય 

તો તભંની ળૂલબંાઇ શોધો. 

07 

5|`Gv$ V આ ૃિત-૪ મા ંદશાવેલ I –સે સનનો Ixx & Iyy શોધો. બધાજ માપ મીમીમા ં

છે.  

07 

 A એક ૫૦૦ X ૫૦૦ મીમી આડછેદવાળા ચોરસ તભં પર એક બળ ક ીય 

ધર ની કોઇપણ ધાર પર આવેલ છે.જો મહ મ દાબબળ ૧૫ /ૂમીમી૨ 

હોય તો લ ુ મ િતબળ શોધો. તેનો કાર પણ જણાવો.   

07 

  VYJF  
5|`Gv$ V એક ૫ મી લાબંા સાદ  ર તે ટકવેલ લબંચોરસ પાટડા પર ૫૦ ક . .ૂ/મી. 

નો સમિવતર ત ભાર અને મ યમા ં૩૫ ક . .ૂ નો બ ુભાર લાગે છે. જો 

મહ મ નમન િતબળ ૨૫૦ /ૂમીમી૨ હોય તો પાટડાની પહોળાઇ અને 

ડાઇ શોધો. ડાઇ ડાઇ કરતા બમણી છે. 

07 

 A એક ૫૦ મીમી યાસવાળા ૭૦૦ મીમી લાબંા ટ લના સોલીડ શા ટ ૧૬૦ 

આર.પી.એમ.ની ઝડપે ૧૦૦ ક .વોટ ાસંમીટ કર છે. મહ મ કતન 

િતબળ અને મરોડ કોણ શોધો. C = ૦.૮ X ૧૦૫ /ૂમીમી૨. 

07 

5|`Gv5 V ૧૦૦ /ૂમીમી૨ ટસાઇલ અને ૬૦ /ૂમીમી૨ કો ેસીવ  િતબળો બે લબં 

સમતલો પર લાગે છે. ૧૮ /ૂમીમી૨  ુકતન િતબળ પણ લાગે છે. 

સીપલ લેન અને સીપલ સ શોધો 

07 

 A ર વેટડ અને વે ડડ સાધંાઓ વ ચેનો તફાવત આપો. 07 
  VYJF  
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5|`Gv5 V .-૫-અ મોહર વ ળુની ર તથી ઉકલો. 07 
 A ચાપ  ઇ પે ટ ટ ટ અને આઇઝોડ  ઇ પે ટ ટ ટ વ ચેનો તફાવત 

આપો.બનંે ટ ટના ં પેસીમેનની આ િતઓ દોરો. 

07 
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