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Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. English version Authentic
Q.1

(a)
(b)

1. State the elements of force
2. State principle of superposition and principle of transmissibility.
Two equal forces ‘F’ are acting at a point if resultant of these forces is F/2,
Find angle between these forces.
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Q.2
(a)
(b)

(b)

1. State condition of equilibrium for coplaner non concurrent forces
2. State Lami’s theorem
1. Give value of resolve component for the following forces along
X-X and Y-Y axis.
(i) 10N towards North-East.
(ii) 5N from North .
(iii) 20N acting inclined at 60˚ South of West.
2. Find equilibrant of three forces 50N,10N and 30N acting from the Centre
of equilateral triangle towards apex taken in order.
OR
Find support reaction for the beam loaded as shown in figure o.1
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Q.3
(a)
(b)

Q.3

(a)
(b)
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1. Define centroid and center of gravity.
2. State varignon principle of moment.
Find centriod of a given Lamina shown in figureo.2
(All dimension in mm).
OR
1. State laws of static friction.
2. Define angle of friction and angle repose.
Find out magnitude of a push inclined at 30˚ to the horizontal
required to move a block of weight of 500N resting on a
horizontal surface having coefficient of friction is 0.4.
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Q.4
(a)

02

1. Define
(i) Displacement (ii) Velocity.
2. A train travels with uniform velocity of 54KMPH after 30 minute
the breaks are applied and the train stops within 30 seconds from
the moments of application of breaks. Find out
(i) Distance travel before application of break.
(ii) Magnitude of retardation.
(iii) Total distance travel by the train.
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(b)

Q. 4

(a)

(b)

A Mig airoplane flying horizontally at height of 980meter with a velocity of
540KMPH has aimed to hit a Patten tank. Find out what distance from the
tank the bomb should be released in order to hit the target.
OR
1. Define terms (i) Maximum height
(ii) Horizontal range.
2. An object is projected at an angle of 60˚ with horizontal if the horizontal
range of an object is 2.5KM, Make calculation for the velocity of
projection and maximum height attained by the object.
A motor car is traveling with a velocity of 72KMPH.The diameter of the
wheel is 50cm what is the angular velocity about their axis? What is the
angular retardation of the wheel if the car comes to the rest in 150meter?
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Q.5
(a)

Q.5

.1

1. Explain centrifugal and centripetal force.
2. Explain super elevation.
(b) In construction of concrete dam of 60 meter height. Concrete is lifted from
the base of dam by a bucket 6KN and rope weight 100N/meter.Calculate the
work done in lifting one Bucket of concrete
OR
(a) 1. State the reasons for the output work to be always less than the input work
in actual machine.
2. State which of the parameter i.e velocity ratio and mechanical advantage is
affected by friction between contact surfaces.
3. An effort of 60N is applied to machine to lift a load of 900N. If velocity
ratio is 20, Determine
(i) Efficiency of machine (ii) Fractional force in terms effort.
(b) In an experimental test conducted on a hoist machine, it was observed that an
effort of 20KN was applied to lift a load of 90KN , where as an effort 16KN
was required to lift a load 70KN and velocity ratio is 10. Determine
following
(i)
Law of machine.
(ii)
The limiting mechanical advantages
(iii) Limiting efficiency.
(અ) 1. બળના ઘટકો જણાવો.
2. બળનો અયારોપણનો અને ેષણતાનો િનયમ જણાવો.
(બ)
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બે સરખા F  ૂ યના સંગામી બળો$ ુ ં પ%રણામી બળ F/2 હોય તો બં(ે બળો
વ)ચેનો + ૂણો શોધો.
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1 સમતોલનની શરતો જણાવો.
1. સમત/લય અસંગામી બળો માટની
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.2
(અ)

2. લામીનો િનયમ જણાવો.
(બ)

03
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1. નીચે જણાવેલ બળો માટ1 સમ2ૈિતજ ધર4 તથા ઉવ7 ધર4 પરના
ઘટકો$ ુ  ૂ ય જણાવો.
(i) 10N ઉ8ર – 9 ૂવ7 તરફ

(ii) 5N ઉ8ર %દશામાંથી સ<4ય છે .

(iii) 20N પ>ીમથી 60˚ ના + ૂણે દ/2ણ તરફ.
1
2. એક સમ@ ૂજ િAકોણમાં Aણ બળો 50N,10N અને 30N તેના કBCમાં
થી
ુ
1 . આ બળો$ ુ ં સમતોલક બળ શોધો
શીરો/બDEુ તરફ <મા$સાર
કાય7 કરછે
અથવા
2

04

(બ)

ૃ નં 1 માં દશા7 વેલ ભાર વહન કરતા પાટડાના ટકા
1 પાસેની િત%<યાઓ
આGિત
શોધો.
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.3
(અ)
(બ)

1 અને NO
ુ ુ PવકBCની
1
1. 2ેAકBC
QયાRયા આપો.
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2. વેર4Sનોનનો બળ T ૂણ7નો િસધાંત જણાવો.
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ૃ નં 2 માં દશા7 વેલ તUVત$ ુ ં 2ેAકBC
1 શોધો.(બધાજ માપ મી.મી. માં છે .)
આGિત
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અથવા
.3

(અ)
(બ)

1. UWથિતજ ઘષ7ણના િનયમો જણાવો.
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2. ઘષ7ણકોણ તથા િવXામકોણની QયાRયા આપો.
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1 500N વજનને ખસેડવા માટ1 સપાટ4ના 30˚ ના
સમ/2િતજ સપાટ4 પર પડલ
ુ દબાણ બળની %કDમત શોધો. ઘષ7ણાંકની %કDમત
+ ૂણે લગાડવા પડતા જOર4
0.4 લો.
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1. QયાRયા આપો.

02

(1)Wથાનાંતર (2)વેગ

05

.4
(અ)

1 . 30 મીનીટ બાદ
2. એક આગગાડ4 54KMPH ના અચળ વેગથી ગિત કરછે
[ેક મારતા, [ેક લગાવી Pયારથી 30 સેVBડમાં આગગાડ4 UWથર થઇ ^યછે .
1 કપાયેલ aતર (2)
નીચેની િવગતો શોધો. (1) [ેક લગા`તા પહલા
ુ aતર..
િતવેગ$ ું  ૂ ય. (3) કપાયેલ Gલ
(બ)

980 મીટરની bચાઇએ 540KMPH ની ઝડપથી સમ2ૈિતજ %દશામાં ઉડતા એક
1
મીગ િવમાને એક પેટન7 ટકને
નાશ કરવા$ ું લdય સાધેલ છે . લdયને નાશ
1
1 િવમાનમાંથી શેલને Vત
ુ
કરવા કટલા
aતરથી
કરવો જોઇએ તે શોધો.
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અથવા
.4

(અ)

1. QયાRયા આપો.

02

(1)મહ8મ bચાઇ (2)2ૈિતજ aતર
e
2. એક પદાથ7 સમ2ૈિતજ ધર4 સાથે 60˚ ના + ૂણે ફકવામાં
આવેછે. જો પદાથf
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કાપેલ 2ૈિતજ aતર 2.5ક4.મી. હોયતો પદાથ7નો 2ેપી વેગ તથા તેણે
મેળવેલ મહ8મ bચાઇ શોધો.
(બ)

1 . જો તેના પhડાનો Qયાસ 50 સે.મી.
એક મોટર કાર 72KMPH ના વેગથી દોડછે
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હોયતો તેની ધર4 પરનો તેનો કો/ણય વેગ શોધો. જો કાર 150મી$ ું aતર
1 તો પhડાનો કો/ણય િતવેગ પણ શોધો.
કાપીને ઉભી રહછે
.5
(અ)

1
1
1. કBCગામી
અને કBCPયાગી
બળ સમ^વો.
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2. બાi ઉઠાવ સમ^વો.
(બ)

1
એક 60 મીટર ઉચા કk<4ટ ડમના
બાંધકામમાં ડ1મના ત/ળયાથી કk<4ટ તારના
3
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07

દોરડા વડ1 બાંધેલ ડોલથી ઉપર લઈ જવામાં આવેછે. કk<4ટ સાથે ડોલ$ ું
વજન 6ક4.Bn ૂ. છે . અને દોરડા$ ું વજન 100Bn ૂ./મીટર હોયતો એક ડોલ
1
1 ુ કાય7 કરrંુ પ`શે તે શોધો.
ભર4ને કk<4pને ડમના
મથાળે લઈ જવા કpqં
અથવા
.5

(અ)

1. વાWતિવક મશીનમાં અિપsત  ૂ ય કરતાં ઉPપા%દત  ૂ યની %કDમત ઓછ4
હોય છે તે$ ુ ં કારણ જણાવો.
ુ
2. સંપક7 સપાટ4ના ઘષ7ણમાં યાંિAક ફાયદો તથા વેગ Nણો8ર
, આ બેમાંથી

02
02

કયોઇ ઘટક જવાબદાર છે તે જણાવો.
3. એક મશીનમાં 60N ના યPન બળ વડ1 900N $ ુ ં વજન ઉચક4 શકાt ુ ં હોય
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ુ
ુ ં  ૂ ય 20 હોય તો
અને વેગ Nણો8ર$
ુ
(1) મશીનની કાય72મતા શોધો. (2) યPન બળના Oપમાં
વપરાયેલ
ઘષ7ણબળની %કDમત શોધો.
(બ)

એક હોઈWટ મશીનના પર42ણના પ%રણામો જોતાં 20KN ના યPન બળ વડ1
90KN $ ું વજન ઉચક4 શકાયછે . uયાર1 16KNના યPન બળ વડ1 70KN $ ું
ુ
વજન ઉચક4 શકાયછે . વેગ Nણો8રની
%કDમત 10 હોય તો (1) યંAનો
િસધાંત (2) મહ8મ યાંિAક ફાયદો (3) મહ8મ કાય7દ2તા શોધો.
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