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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

 

Subject Code: 3331904 Date:07-05 - 2018      

Subject Name: Strength of Materials 

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of  scientific calculator is permitted. 

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. State & explain Hooke’s law.  

 ૧. હુક નો નનયમ લખો અને સમજાવો.  

 2. Define Section Modulus and Radius of Gyration.  

 ૨. સેક્શન મોડ્યલુસ અને રેડડ્યસ ઓફ ગ યરેશન ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 3. Explain point of Contraflexure.  

 ૩. પ્રનતનમન બબિંદુ સમજાવો.  

 4. Write down assumptions made in Theory of Bending.  

 ૪. બેન્ડ્ીંગ ની થીયરી ની ધ રણ ઓ લખો.  

 5. Write slope and deflection equation for simply supported beam with U.D.L. 

on entire span. 

 

 ૫. સ દી રીતે ટેકવેલ બીમ ની સમગ્ર લાંબ ઈ મ ાં સમનવતરીત ભ ર લ ગતો હોય 
તો ઢ ળ અને નવચલન ન  સતુ્ર લખો. 

 

 6. Draw the different end conditions of column with effective length.  

 ૬. કોલમન  છેડ્ ની જુદી-જુદી સ્થથનત અને અસરક રક લાંબ ઈ દોરો.  

 7. Draw core for Rectangular and Circular section.  

 ૭. લાંબચોરસ અને વર્ ુળુ સેક્શન મ ટે કોર દોરો.  

 8. Define principal planes & principal stresses.  

 ૮. મખુ્ય સમતલ અને મખુ્ય પ્રનતબળ ની વ્ય ખ્ય  આપો.    

 9. State equation of torsion.  

 ૯. ટોસુન ન ુસતુ્ર લખો.   

 10. Write down names of various tests on engineering materials.   

 ૧૦. ઈજનેરી મટીરીયલ પર થત  જુદ  જુદ  ટેથટન  ન મ આપો.   

    
Q.2 (a) A mild steel rod is 12mm in diameter and 1.5 m long. It is subjected to tensile 

force. If increase in length is 6mm and E = 200 Gpa, Calculate tensile force 

and stress. 

03 

પ્રશ્ન. ર (અ) પોલ દ નો સબળયો 1.5 m લ ાંબો અને 12mm વ્ય સનો છે. તેન  આડ્છેદ પર 
ખેંચ ણબળ લ ગે છે. જો લાંબ ઈમ ાં થતો વધ રો 6mm અને યાંગનો મ પ ાંક E = 

200 Gpa હોય તો સબળય  પરનુાં ખેંચ ણ બળ અને પ્રનતબળ શોધો. 

૦૩ 
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  OR  

 (a) A steel bar of  20mm diameter and 2.5m length is fixed at the ends in to the 

walls. If temperature of the bar is increased by 900C, Find stress in the bar, if 

(I) Walls do not yield. 

(II) Walls yield by 2 mm. 

E = 2.1x 105 N/mm2, α = 12x10-6/oC. 

03 

 (અ) 20mm વ્ય સનો એક સબળયો 2.5m લ ાંબો છે. તેન  બાંને છેડ્  ડદવ લમ ાં ચથુત 
રીતે જકડ્ેલ  છે. જો સબળય ન ુ ત પમ ન 900C વધ રવ મ ાં આવે તો નીચે 
જણ વેલ શરતો મ ટે ઉત્પન્ન થતો થરેસ શોધો. 
(I) ડદવ લો મળુ સ્થથનતમ ાં જ રહ ેછે. 
(II) ડદવ લો 2 mm ખસે છે. 
E = 2.1x 105 N/mm2, α = 12x10-6/oC. 

૦૩ 

 (b) Calculate change in length for a bar as shown in figure (1). Cross-sectional 

area of bar is 100mm2 and E = 2.1x 105 N/mm2. 

03 

 (બ) આક્રુનત- ૧ મ ાં દશ ુવેલ સબળય ની લાંબ ઈમ ાં થતો ફેરફ ર શોધો. કે્ષત્રફળ 
100mm2 અને E = 2.1x 105 N/mm2 લો.  

૦૩ 

  OR  

 (b) A steel bar is 16mm in diameter and 1.2 m long. It is subjected to axial tensile 

force of 50kN. E = 2 x 105 N/mm2 , µ = 0.25. Calculate change in length and 

diameter of bar. 

03 

 (બ) પોલ દ નો સબળયો 1.2 m લ ાંબો અને 16mm વ્ય સનો છે. તેન  પર 50kN ન ુ
ત ણબળ લ ગે છે. જો E = 2 x 105 N/mm2 અને  µ = 0.25 હોય તો સબળય ની 
લાંબ ઈ અને વ્ય સ મ ાં ફેરફ ર શોધો. 

૦૩ 

 (c) A square R.C.C. column of 450 mm x 450mm is size is reinforced with 4 bars 

of 10 mm diameter. Find stressin steel and concrete. The column is subjected 

to compressive load of 1500 kN. Es = 200Gpa and Ec = 14 Gpa. 

04 

 (ક) એક 450 mm x 450mm મ પન  ચોરસ થથાંભમ ાં 10 mm વ્ય સન  4 સબળય  
મકેુલ ાં છે. થથાંભ ઉપર 1500 kN ભ ર લ ગે છે. થટીલ અને કોંક્રીટમ ાં પેદ  થત  
પ્રનતબળો શોધો . Es = 200Gpa અને  Ec = 14 Gpa. 

૦૪ 

  OR  

 (c) An impact load of 200 N released from 80mm height & applied at the end of 

2m long and 16 mm diameter mild steel bar. Find instantaneous stress 

induced in the bar. E= 200Gpa 

04 

 (ક) 2m લ ાંબ  અને 16 mm વ્ય સન  એક પોલ દન  સબળય ન  છેડ્  ઉપર 200 N નો 
ઈમ્પેક્ટ ભ ર 80mm ઉંચ ઈએથી છોડ્ી લગ ડ્વ મ ાં આવે છે. સબળય મ ાં ઉદ્ભવત  
ઈન્થટન્ટેનીયસ થરેસન ુ મલુ્ય શોધો. E= 200Gpa 

૦૪ 

 (d) Explain “Izod impact test” with neat sketch of specimen. 04 

 (ડ્) થવચ્છ આક્રુનત સ થે  “Izod impact test” સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Find moment of Inertia Ixx and Iyy for section as shown in figure (2). 04 

 (ડ્) આક્રુનત- 2 મ ાં દશ ુવેલ સેક્શન મ ટે જડ્ત્વધણુુ Ixx અને Iyy શોધો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain slope and deflection with sketches. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ઢ ળ અને નવચલન આક્રુનત દોરી સમજાવો. ૦૩ 
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  OR  

 (a) A cantilever beam of span 5m is subjected to U.D.L. of  30 kN/m over entire 

span. Calculate slope and deflection at free end of beam. EI = 2 x 104 kN.m2 

03 

 (અ)  5m લાંબ ઈ ધર વત  કેન્ટીલીવર બીમ ઉપર 30 kN/m નો સમનવતરીત ભ ર 
લ ગે છે. કેન્ટીલીવર બીમ ન  મકુ્ત છેડ્  પર ઢ ળ અને નવચલન શોધો. EI = 2 x 

104 kN.m2 

૦૩ 

 (b) A rectangular column 500 mm wide and 300 mm deep is fixed at both the 

ends. The length of column is 5m. E = 2 x 105 N/mm2. Find Euler’s crippling 

load. 

03 

 (બ)   5m લાંબ ઈવ ળ  કોલમન  બાંને છેડ્  ડફક્સ છે. કોલમન  આડ્છેદન ુમ પ 500 

mm x 300 mm છે. યલુરન  સતુ્રથી કોલમનો ક્રીપલીંગ ભ ર શોધો. E = 2 x 105 

N/mm2 લો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Explain limitations of Euler’s equation. 03 

 (બ) યલુરન  સતુ્રની મય ુદ  સમજાવો. ૦૩ 

 (c) A column having rectangular cross section of 300mm width and 150mm 

depth, is subjected to a load of 120kN at an eccentricity of 50mm on the axis 

bisecting the depth. Find maximum and minimum stresses induced in the 

section. Also draw stress distribution diagram. 

 

 

depth  

04 

 (ક) 300mm પહોળ ઈ અને 150mm ઉંડ્ ઈનો આડ્છેદ ધર વત  એક લાંબચોરસ 
થતાંભ પર 120kN નો ઉત્કેંડિત ભ ર તેની જાડ્ ઈને દુભ વતી અક્ષ ઉપર કેંડિય 
અક્ષ થી 50mm દુર લ ગે છે. આડ્છેદમ ાં ઉત્પન્ન થર્ ુ મહત્તમ અને ન્યનુત્તમ 
પ્રનતબળ શોધો. પ્રનતબળ નવતરણ આલેખ દોરો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) A beam 150 mm wide and 300 mm deep is simply supported over a span of 

5m. Find maximum U.D.L. the beam can carry over entire span if bending 

stress in the beam is not to exceed 100 N/mm2. 

04 

 (ક) 150 mm પહોળો અને 300 mm ઊંડ્ ઈ ધર વતો બીમ 5m ન  ગ ળ  પર સ દી 
રીતે ટેકવેલ છે. જો બીમમ ાં ઉત્પન્ન થર્ ુમહત્તમ નમન પ્રનતબળ 100 N/mm2 થી 
વધર્ ુ ન હોય તો બીમન  આખ  ગ ળ  પર કેટલો સમનવતરીત ભ ર મકુી 
શક ય?  

૦૪ 

 (d) Draw shear stress distribution diagrams for (i) Rectangular section, (ii) 

Circular section (iii) T – section (iv) I - section. 

04 

 (ડ્)  (i) લાંબચોરસ સેક્શન , (ii) વર્ુળુ ક ર સેક્શન (iii) T – સેક્શન (iv) I – સેક્શન 
મ ટે કતુનબળ નવતરણ આક્રુનતઓ દોરો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Draw shear force and bendig moment diagram for a beam shown in figure (3). 04 

 (ડ્) આક્રુનત- 3  મ ાં દશ ુવેલ બીમ મ ટે કતંન બળ અને નમનધણુુ આલેખ દોરો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Find the torque which a shaft of 250mm diameter can transmit safely, if the 

permissible shear stress is 60 N/mm2. 

03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) 250mm વ્ય સન  શ ફ્ટ દ્વ ર  વહન થતો ટોકુ શોધો. મ ન્ય કતંન પ્રનતબળની 
ડકિંમત 60 N/mm2 લો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) 2.5 m long hollow steel shaft of outer 350mm dia and inner 250mm dia. 

Transmits a torque of 4 kN.m. Calculate maximum shear stress and angle of 

03 
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twist. C = 80Gpa 

 (અ) બ હ્ય 350mm અને આંતડરક 250mm વ્ય સની 2.5 mલ ાંબી પોલી શ ફ્ટ પર 4 

kN.m. નો ટોકુ લ ગે છે.મહત્તમ કતંન પ્રનતબળ અને મરોડ્ કોણ ની ગણતરી 
કરો. C = 80Gpa 

૦૩ 

 (b) 300 N/mm2 (Tensile) & 150 N/mm2(compressive) stresses are acting on two 

mutually perpendicular planes with shear stress of 80 N/mm2.Find principal 

stresses and locate principal planes. 

04 

 (બ) 300 N/mm2 (ટેન્સ ઈલ) અને 150 N/mm2 (કોમ્પ્રેસીવ)) પ્રનતબળો બે લાંબ 
સમતલો પર લ ગે છે. 80 N/mm2 નુાં કતુન પ્રનતબળ પણ લ ગે છે. મખુ્ય 
પ્રનતબળ શોધો અને તેન   ખુણા શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) Solve Q-4(B) given above by Mohr circle method 04 

 (બ) પ્રશ્ન  ૪ – (બ)  ને મોહર વર્ ુળુ ની રીતથી ઉકેલો ૦૪ 

 (c) Draw shear force and bendig moment diagram for a beam shown in figure 

(4). 

07 

 (ક) આક્રુનત- 4  મ ાં દશ ુવેલ બીમ મ ટે કતંન બળ અને નમનધણુુ આલેખ દોરો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain Parallel axis theorem. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સમ ાંતર  અક્ષપ્રમેય  સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Draw stress-strain curve for tension test on mild steel. 04 

 (બ) મ ઈલ્ડ્ થટીલ પર ટેન્શન ટેથટ મ ટે “ થરેસ – થરેન કવુ” દોરો. ૦૪ 

 (c) Write down equation of Normal stress, tangential stress and resultant stress. 03 

 (ક) લાંબ પ્રનતબળ, થપશુક પ્રનતબળ અને પડરળ મી પ્રનતબળ મ ટેન  સતુ્ર લખો. ૦૩ 

 (d) Diffentiate Elasticity and Plasticity. 03 

 (ડ્) સ્થિસ્િથિાપકિા અને સુધટ્યિા વચ્ચેનો િફાવિ આપો.  ૦૩ 
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Que-2 (b) Figure (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   OR    Que-3 (d)    Figure (3) 

70 kN 
120 kN 20 kN 

30 kN 

1.2 m 2 .0 m 1.0 m 

10 mm 

10 mm 

100 mm 

100 mm 

20 kN 20kN/m 

1 m 1 m 2 m 



5/5 

 

 

 

 

  OR  Que-2 (d)  Figure (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que-4 (c) Figure (4) 

 


