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Seat No.: ________                                                       Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 331904 Date: 03-12-2014        

Subject Name: Strength of Materials  

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) (i) Define the following terms: Young’s Modulus, Stress, Strain, Rigidity 

Modulus, Bulk Modulus, Poisson’s ratio and Resilience 

07 

 (b) An axial tensile force of 400 KN is acting on a steel bar of length 600 mm and 

12 mm diameter. Calculate the change in length and diameter if Poisson’s ratio 

is 0.3 and E = 2 x 105 N/mm2.  

07 

    
Q.2 (a) An RCC composite section has the size of 300 x 300 mm. It has four steel rods 

of diameter 20 mm on its four corners. The strength of concrete is 5 N/mm2 

and modular ratio Es/Ec = 9. Calculate the total load acting on the column. 

07 

 (b) A steel rod has 4 m length and 20 mm diameter. Both ends of the rod are 

rigidly fixed in wall.. Calculate the temperature stress if the temperature is 

raised by 50 C. Also calculate the temperature stress if one end of the wall is 

allowed to yield by 2 mm. Take E = 2 x 105 N/mm2  and  = 12 x 10 -6 /C. 

07 

  OR  

 (b) Calculate the shear force and bending moment for the beam loaded as shown in 

Fig.1. Also draw the shear force and bending moment diagrams. 

07 

    
Q.3 (a) (i) State the parallel axes theorem and perpendicular axes theorem. 

(ii) Define Moment of Inertia, Section Modulus and Radius of gyration. 

04 

03 

 (b) A simply supported beam of 4 m length has an UDL of 20 KN/m over its entire 

length. If the maximum bending stress in the beam is not to exceed 7.5 N/mm2 

and height is two times the breadth, find the height and breadth of the beam. 

07 

  OR  

Q.3 (a) A square section of side 300 mm is acted upon by an eccentric  load of 60 KN 

acting along the X-X axis with an eccentricity of 100 mm.  Calculate the 

maximum and minimum intensity of the stresses on this column. 

07 

 (b) A cantilever beam is of 2 m length and has a size of 100 breadth and 200 mm 

depth. Calculate the point load at free end to produce a deflection of 6 mm at 

free end. Take E = 2 x 105 N/mm2.  

07 

    
Q.4 (a) (i) Define Slenderness ratio 

(ii)Explain the different types of end conditions of column and show the 

effective length for each type of end condition with neat diagrams. 

02 

 

05 

 (b) At a point in a strained material 100 N/mm2 tensile and 60 N/mm2 compressive 

stresses are acting perpendicular to each other. It has also a shear stress of 18 

N/mm2. Calculate the principal stresses and find the principal planes.  

07 

   OR  

 

 

Q. 4 (a) Define the following terms: Principal plane, Principal stress, twisting moment, 

Polar moment of inertia, angle of twist, stiffness of spring and spring index. 

07 

 (b) (i) Define core of section.  

(ii)Draw the core of rectangular and circular sections. 

03 

04 
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Q.5 (a) Calculate the diameter of a solid shaft if it has to transmit 220 KW at 150 

r.p.m. Take maximum shear stress as 68 N/mm2. 

07 

 (b) (i) Differentiate between Riveted joints and Welded joints. 

(ii) State the applications of riveted and welded joints   

05 

02 

  OR  

Q.5 (a) (i)Differentiate between Helical spring and Leaf spring with neat diagrams. 

(ii) State the applications of springs. 

05 

02 

 (b) (i) Explain the Brinell Hardness Test to test the hardness of materials. 

(ii) Explain the Izod Test to test the impact strength of materials 

04 

03 

***** 
ગજુરાતી 

પ્રશ્ન. ૧ અ નીચેના પદો ની વ્યાખ્યા આપો. યગં્સ મોડ્યલુસુ, પ્રતતબળ, તિકાર તિક્રુતત, 
દ્રઢતામાપાકં, પ્રત્યાિસ્થા માપાકં ,પોઇસન્સ રેશયો અને રેઝિઝિયસં. 

૦૭ 

 બ ૬૦૦ તમતમ િબંાઇ અને ૧૨ તમતમ વ્યાસ ના િોખડં્ ના સળીયા પર ૪૦૦ કકિો 
ન્યટુન નો અક્ષીય ટેંસાઇિ િોડ્ િાગે છે. પોઇસન્સ ગણુોત્તર = ૦.૩ અને E = 2 
x 105 N/mm2 િઇ સઝળયાની િબંાઇ અને વ્યાસ મા ંથતા ફેરફાર શોધો.  

૦૭ 

    પ્રશ્ન. ૨ અ 300 x 300 mm નો આડ્છેદિાળં કમ્પોિીટ સેકશન RCC ન ુ ંબનેલુ ંછે. જેમા ં
૨૦ તમતમ ૪ ના સળીયા દરેક ખણૂામા ંએક એમ મકેૂિા છે. જો કોંક્રીટની સ્રેંથ 5 
N/mm2 અને મોડ્યિુર ગણુોત્તર Es/Ec = 9 હોય તો કોિમ પર િાગત ુ ં કુિ 
િજન શોધો. 

૦૭ 

 બ એક પોિાદ નો સઝળયો  4 m િાબંો અને વ્યાસ 20 mm છે. તેના બનેં છેડ્ા ઓ 
સખત રીતે કદિાિમા ંજડે્િા છે. જો ઉષ્ણતામાન મા ં50 C  િધારો કરિામા ં
આિે તો ઉષ્ણતામાન સ્રેસ શોધો. ઉપરાતં જો દીિાિનો એક છેડ્ો 2 mm જેટિો  
નમી જાય તો ઉષ્ણતામાન સ્રેસ શોધો. E=2 x 105 N/mm2 અને =12 x 10 -6 
/C િો. 

૦૭ 

  અથવા  
 બ આક્રુતત ૧ મા ં દશાાિેિ બીમ માટે કતંનબળ અને નમનધણૂા ની આક્રુતતઓ 

ગણતરી કરી દોરો.  
૦૭ 

    પ્રશ્ન. ૩ અ (૧) સમાતંર એક્ષીસ પ્રમેય અને િબં એક્ષીસ પ્રમેય સમજાિો. 
(૨) મોમેંટ ઓફ ઇંશીયા, સેકશન મોડ્યિુસ અને રેડ્યસ ઓફ ગાયરેશન ની 
વ્યાખ્યા આપો.  

૦૪ 
૦૩ 

 બ િબંચોરસ આડ્છેદ નો 4 m િાબંો બીમ સાદી રીતે ટેકિેિ છે. તેના ઉપર 20 
KN/m  નો સમતિતરીત ભાર આખા ગાળા પર િાગે છે. જો બીમ મા ંઉત્પન્ન 
થતા મહત્તમ બેકડ્િંગ સ્રેસ 7.5 N/ mm2   થી િધતા ંન હોય અને બીમ ની 
ઊંડ્ાઈ, તેની પહોળાઈ કરતા બમણી હોય તો બીમ ની ઊંડ્ાઈ તથા પહોળાઈ 
શોધો. 
 

૦૭ 
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  અથવા  
પ્રશ્ન. ૩ અ 300 mm  ની બાજુિાળા એક ચોરસ સ્તભં ની X-X  ધરી પર 100 mm  ના 

ઉત્કેંદ્રીયતાએ 60 KN નો ભાર િાગે છે. તો કોિમ પર િાગતા ંમહત્તમ અને 
િઘતુમ પ્રતતબળ ની કકિંમત શોધો. 

૦૭ 

 બ  2 m િાબંા કેનટીઝિિર 100 mm પહોળો અને 200 mm ઊંડ્ાઈ છે. તેના મકુ્ત 
છેડ્ા પર 6 mm નુ ંતિચિન ઉત્પન્ન કરિા તેના મકુ્તા છેડ્ા પર કેટિો (point 
load) ઝબિંદુભાર િાગશે?  E = 2 x 105 N/mm2  િો. 

૦૭ 

    પ્રશ્ન. ૪ અ (૧) સ્િેંડ્રનેસ રેશયો ની વ્યાખ્યા આપો.  
(૨) કોિમ ની તિતિધ છેડ્ા ની સ્સ્થતત દશાાિતી સ્પષ્ટ આક્રુતત દોરી કોિમ ની 
અસરકારક િબંાઇ જણાિો. 

૦૨ 
૦૫ 

 બ એક તિકાર પામેિ પદાથા પર 100 N/mm2  તાણ પ્રતતબળ અને 60 N/mm2 દાબ 
પ્રતતબળ એક બીજાને કાટખણૂે આિેિી સપાટી પર િાગે છે. આ ઉપરાતં 18 

N/mm2 ના કતાન પ્રતતબળ િાગે છે. તો મખુ્ય પ્રતતબળો અને સપાટી ના સ્થાન 
શોધો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ નીચેના પદો ની વ્યાખ્યા આપો. મખુ્ય પ્િેન, મખુ્ય સ્રેસ, ટ્તિસ્ટીંગ મોમેંટ, 
પોિાર મોમેંટ ઓફ ઇનતશિયા, એંગિ ઓફ ટ્તિસ્ટ, સ્સ્ટફનેસ ઓફ સ્સ્પ્રિંગ અને   
સ્સ્પ્રિંગ ઇંડે્ક્સ.  

૦૭ 

 બ (૧) કોર ઓફ સેકશન ની વ્યાખ્યા આપો. 
(૨) િબંચોરસ અને િત ુાળાકાર આડ્છેદ ના કોર દોરો. 

૦૩ 

૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ 150 r.p.m થી ફરતી એક શાફ્ટ ને 220 KW પાિર રાસં્સ્મટ કરિા માટે જરૂરી 

વ્યાસ શોધો. શાફ્ટનુ ંકતાન પ્રતતબળ 68 N/mm2  િો. 
૦૭ 

 બ (૧) રીિેટેડ્ જોઇંટ અને િેલ્ડે્ડ્ જોઇંટ િચ્ચેનો તફાિત આપો. 
(૨) રીિેટેડ્ જોઇંટ અને િેલ્ડે્ડ્ જોઇંટ ના ઉપયોગો જણાિો. 

૦૫ 

 

૦૨ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ (૧) સ્િચ્છ આક્રુતત ની મદદ થી હિેીકિ સ્સ્પ્રિંગ અને િીફ સ્સ્પ્રિંગ િચ્ચેનો 
તફાિત આપો. 
(૨) સ્સ્પ્રિંગ ના ઉપયોગો જણાિો 

૦૫ 

 

૦૨ 

 બ (૧) મટીકરયલ્સ ની સખ્તાઈ ચકાસિા માટેની બ્રીનેિ હાર્્ાનેશ ટેસ્ટ સમજાિો. 
(૨) મટીકરયલ્સ ની ઇમ્પેકટ સ્રેંથ ચકાસિા માટેની આઇિોડ્ ટેસ્ટ સમજાિો. 

૦૪ 

૦૩ 
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Figure 1 for Q 2 b OR  

 

 


