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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – 3 • EXAMINATION – WINTER 2017 

 

Subject Code: 3331904 Date: 15-11-2017      

Subject Name: STRENGTH OF MATERIALS 

Time: 10:30 am to 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

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

 1. Define Young’s Modulus and Rigidity Modulus.  

 ૧. યાંગ મૉડ્યલુસ અને રીજીડ્ીટી મૉડ્યલુસ ની વ્ય ખ્યાય  આપો.   

 2. Define Poisson’s ratio and Temperature Stress.  

 ૨. પોઇશન રેશશયો અને ત પમ ન સ્ટ્રેસની વ્ય ખ્યાય  આપો.   

 3. Define Principal Plane and Principal Stress.  

 ૩. શરિંશસપલ પ્લેન અને શરિંશસપલ સ્ટ્રેસની વ્ય ખ્યાય  આપો.   

 4. Define Modulus of Resilience and Shear Stress.  

 ૪. મૉડ્યલુસ ઑફ રેઝીલેંસ અને શીયર સ્ટ્રેસની વ્ય ખ્યાય  આપો.  

 5. State the Parallel Axes Theorem.  

 ૫. પેરેલલ અક્ષ શથયરમ જણ વો.   

 6. What is the point of contra flexure?  

 ૬. પોઇંટ ઑફ કોંર  ફ્લેક્ષચર શુાં છે?   

 7. Define Shear Force and Bending Moment.  

 ૭. શીયર બળ અને બેંડ્ીંગ મૉમેંટની વ્ય ખ્યાય  આપો.  

 8. State any four assumptions made in the theory of simple bending.  

 ૮. શસમપલ બેંડ્ીંગ શથયરીમ ાં લીધેલ  કોઇ પણ ચ ર ધ રણ ઓ જણ વો.   

 9. Define Hardness and Toughness.  

 ૯. હ ડ્ડનેસ અને ટફનેશની વ્ય ખ્યાય  આપો.  

 10. Write the strength and rigidity equation for the torsion in shafts.  

 ૧૦. શ ફ્ટમ ાં ટૉરઝન મ ટે સ્ટ્રેંથ અને રીજીડ્ીટીન  સમીકરણ લખો.  

    
Q.2 (a) A steel bar 1.5 m long and 18 mm diameter is acted upon by tensile load of 

60 KN. If E = 2 x 105 N/mm2, find the stress, strain and elongation in the bar. 
03 

પ્રશ્ન. ર (અ) એક સ્ટ્ટીલન  સળીય ની લાંબ ઇ 1.5 m તથ  તેનો વ્ય સ 18 mm છે. જેન  પર 
60 KN નો ટેંસ ઇલભ ર લ ગે છે. જો E = 2 x 105 N/mm2 હોય તો સળળય મ ાં 
ઉદભવત  સ્ટ્રેસ, સ્ટ્રેઇન તથ  સળળય ની લાંબ ઇમ ાં થતો વધ રો શોધો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) The temperature of steel bar, 2 m long, is increased from 300 C to 500C. Find 

the change in length, stress and strain produced in the bar due to thermal 
03 
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changes. What will be the nature of stress? 

 (અ) 2 m લ ાંબ  પોલ દન  સળળય નુાં ત પમ ન 300 C થી 500C સધુી વધ રવ મ  
આવે છે. તો લાંબ ઇમ ાં થતો ફેરફ ર, સ્ટ્રેઇન અને સ્ટ્રેસ શોધો. સ્ટ્રેસનો રક ર 
કયો હશે?  

૦૩ 

 (b) A mild steel bar of 10 mm diameter and 1.2 m long is suspended vertically 

having collar at its lower end. A sliding weight of 100 N is dropped from 20 

mm height on collar. Find instantaneous stress developed in the bar. Also find 

elongation. 

03 

 (બ) એક ઉર્ધવડ દદશ મ ાં લટક વેલ  10 mm વ્ય સન  અને 1.2 m લ ાંબ  મ ઇલ્ડ્ 
સ્ટ્ટીલન  સળળય ન  છેડ્ે કોલર ર ખવ મ  આવેલ છે. જો તેન  પર 20 mm 

ઉંચ ઇએથી 100 N નુાં વજન પટકવ મ ાં આવે તો સળળય મ ાં ઉત્પન થતુાં 
ત ત્ક્ષળણક રશતબળ અને લાંબ ઇમ ાં થતો વધ રો શોધો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) A cylindrical steel bar of 100 mm diameter is inserted in a copper pipe of 

external diameter 200 mm and internal diameter of 100 mm. A compressive 

load of 45 KN is applied on this compound section. Find the stress and 

compressive strain in both the metals. Take Es = 210 KN/mm2 and Ec = 110 

KN/mm2. 

03 

 (બ) 100 mm વ્ય સનો પોલ દનો એક નળ ક ર ત ાંબ ની એક પ ઇપમ ાં દ ખલ 
કરવ મ ાં આવ્યો છે. ત ાંબ ની પ ઇપનો બ હ્યવ્ય સ 200 mm અને અંદરનો વ્ય સ 
100 mm છે. આડ્છેદઉપર 45 KNનો દ બભ ર આપવ મ  આવે છે. તો દરેક 
ધ તમુ ાં ઉદભવત  સ્ટ્રેસ અને કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેઇન શોધો. પોલ દ મ ટે Es = 210 

KN/mm2  અને ત ાંબ  મ ટે Ec = 110 KN/mm2 લો.  

૦૩ 

 (c) State and prove perpendicular axes theorem.  04 

 (ક) પરપેડ્ીક્યલુર એળક્ષસ શથયરમ જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Find the Moment of Inertia of T section about its centroidal axes ( Figure.1) 04 

 (ક) આકૃશત ૧ મજુબ ટી સેકશનન  તેન  સેંરોઇડ્લ એળક્ષસ શવષે મૉમેંટ ઑફ 
ઇનશશિય  શોધો. 

૦૪ 

 (d) Draw the Shear Force Diagram for the beam shown in Figure 2.  04 

 (ડ્) આકૃશત ૨ મજુબ બીમ મ ટે શીયર ડ્ ય ગ્ર મ દોરો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Draw the Bending Moment Diagram for the beam shown in Figure 2.  04 

 (ડ્) આકૃશત ૨ મજુબ બીમ મ ટે બેંડ્ીંગ મૉમેંટ ફોસડ ડ્ ય ગ્ર મ દોરો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Write the Euler’s equation for the simple bending and state the application of 

this equation. 
03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) શસમ્પ્પલ બેંડ્ીંગ મ ટે ઇલરુ સમીકરણ ત રવો અને તેન  ઉપયોગો જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) A cantilever beam of 1 m span and 200 mm x 200 mm in section carries an 

U. D. L. of 20 KN/m throughout its span. Find the maximum bending stresses 

in the section.   

03 

 (અ) 200 mm x 200 mm નો આડ્છેદ તથ  ૧ શમદટરન  ગ ળ વ ળ  કેંટીલીવર પ ટડ્  ૦૩ 
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ઉપર 20 KN/m નો સમશવતરીત ભ ર લ ગે છે. આડ્છેદ ઉપર ઉદ્ભવતુાં મહત્તમ 
નમન રશતબળ શોધો.   

 (b) Draw the shear stress distribution diagram for Rectangular, Circular and I 

section 
03 

 (બ) લાંબચોરસ, સક્યુડલર અને આઇ સેકશન મ ટે શીયર સ્ટ્રેસ શવતરીત ડ્ ય ગ્ર મ 
દોરો.   

૦૩ 

  OR  

 (b) An U. D. L. of 20 KN/m is acting on a cantilever beam of length 3 m. 

Calculate the slope and deflection of the beam at its free end. Take E = 2 x105 

N/mm2 and I = 200 x 104 mm4. 

03 

 (બ) ૩ શમટર લાંબ ઇ ધર વત  કેંદટલીવર બીમ પર 20 KN/m નો સમશવતરીતભ ર 
ક યડ કરે છે. કેંટીલીવરન  મુ્ ત છેડ્  પર ા લ અને શવચલન શોધો. E = 2 x105 

N/mm2 અને I = 200 x 104 mm4 લો.  

૦૩ 

 (c) A rectangular column has dimensions 200 mm x 150 mm. An eccentric load 

of 240 KN acts on longer axis. If minimum stress is zero, find value of 

eccentricity. 

04 

 (ક) એક લાંબચોરસ કોલમનુાં મ પ 200  mm x 150 mm છે. તેની લ ાંબીધરી પર 
૨૪૦ દકલોન્યટુનનો ઉદ્કેંદિત ભ ર લ ગે છે. જો ન્યનુતમ રશતબળનુાં મલૂ્ય 
શનૂ્ય હોય તો ઉત્કેંિત  શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Draw the core of the following sections (i) Rectangle (ii) Circle (iii) T section 

(iv) I section 
04 

 (ક) નીચેન  સેકશન મ ટે કોર દોરો. ૧] લાંબચોરસ ૨] વત ુડળ ૩] ટી સેકશન ૪] 
આઇ સેકશન 

૦૪ 

 (d) Briefly describe the different end conditions of column with effective length 

in each case. 
04 

 (ડ્) દરેક દકસ્ટ્સ  મ ટે અસરક રક લાંબ ઇ સ થે કોલમની જુદીજુદી અંત સ્સ્ટ્થશત ટૂાંકમ ાં 
વણડવો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) A column 6 m long with both ends fixed has hollow circular section of 

internal diameter 100 mm and 10 mm thickness. Take E = 2 x 105 N/mm2. 

Find Euler’s buckling load. 

04 

 (ડ્) 6 m લ ાંબો અને બાંને છેડ્ે દક્સ હોય તેવો કોલમ આંતદરક 100 mm વ્ય સ અને 
જાડ્ ઇ 10 mm નો પોલો સક્યુડલર સેકશન ધર વે છે. E = 2 x 105 N/mm2 લઇ 
યલુરનો બકળલિંગ લોડ્ શોધો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) What is the limitation of Euler’s formula for calculating buckling load for 

columns? Write the Rankine’s formula for calculation of safe load.   
03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) કોલમનો બકળલિંગ લોડ્ની ગણતરી મ ટે યલુર સમીકરણની મય ડદ ઓ શુાં છે? 
સલ મત લોડ્ની ગણતરી મ ટે રેંદકન સમીકરણ લખો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Briefly describe the different types of beams and load. 03 
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 (અ) જુદ  જુદ  રક રન  બીમ્પ્સ અને ભ ર ટૂાંકમ ાં વણડવો. ૦૩ 

 (b) At a point in a strained material two mutually perpendicular tensile stresses of 

80 N/mm2 and 40 N/mm2 are acting. Find the normal, tangential and resultant 

stresses on a plane making 20 with the major principal plane. 

04 

 (બ) બે એકબીજાને લાંબ આવેલ  પ્લેનન  કોઇ એક ળબિંદુએ શરિંશસપલ ટેંસ ઇલ સ્ત્રસેનુાં 
મલૂ્ય 80 N/mm2 અને 40 N/mm2 છે. તો મેજર શરિંશસપલ પ્લેન સ થે ૨૦ ડ્ીગ્રી 
નો ખણૂો બન વત  પ્લેન પર લાંબ, સ્ટ્પશડક તથ  પદરણ મી બળ શોધો. 

૦૪ 

    OR  

 (b) A rectangular beam 4 m span is simply supported and subjected to UDL of 20 

KN/m on full span. If maximum bending stress developed is not exceeding 

7.5 N/mm2 and if depth of beam is double its width, find the depth and width 

of the beam. 

04 

 (બ) લાંબચોરસ આડ્છેદનો 4 m લ ાંબો બીમ સ દી રીતે ટેકવેલ છે. તેન  ઉપર 20 

KN/m નો સમશવતદરત ભ ર આખ  ગ ળ  પર લ ગે છે. જો બીમમ ાં ઉત્પન્ન થત  
બેંડ્ીંગ સ્ટ્રેસ 7.5 N/mm2 થી વધત  ન હોય અને બીમની ઊંડ્ ઇ, તેની પહોળ ઇ 
કરત ાં બમણી હોય તો બીમની ઊંડ્ ઇ તથી પહોડ્ ઇ શોધો. 

૦૪ 

 (c) Draw the Stress Strain curve and explain the important points on it.  07 

 (ક) સ્ટ્રેસ સ્ટ્રેઇન કવડ દોરો અને તેન  પર મહત્વન  ળબિંદુઓ દશ ડવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Briefly describe the Brinell Hardness Testing Method. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) બ્રીનેલ હ ર્ડડનેશ ટેસ્ટ્ટીંગ રીત ટૂાંકમ ાં સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Determine the diameter of shaft which will transmit 100 KW power at 150 

RPM. The maximum shear stress is limited to 50 N/mm2. 
04 

 (બ) ૧૫૦ આર પી એમ તથ  ૧૦૦ દકલોવોટ પ વર મ ટે શ ફ્ટનો વ્ય સ શોધો. 
મહત્તમ કતડન રશતબળ 50 N/mm2 લો. 

૦૪ 

 (c) Define slope and deflection of beams. 03 

 (ક) બીમન  ા ળ અને ડ્ીફ્લેકશનની વ્ય ખ્યાય  આપો.  ૦૩ 

 (d) Define (i) Angle of Twist (ii) Radius of gyration (iii) Limit of eccentricity 03 

 (ડ્) નીચેન ની વ્ય ખ્યાય  આપો. ૧] એંગલ ઑફ ટડ શવસ્ટ્ટ ૨] રેડ્યસ ઑફ ગ યરેશન 
૩] ળલશમટ ઑફ એસેંરીશસટી. 

૦૩ 
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