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Instructions:
1. Attempt any five questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Each question carry equal marks (14 marks)
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Define the following terms.
(i) Vector quantity (ii) Resultant force (iii) Centroid (iv) Coefficient
of friction (v) Velocity ratio (vi) power
The system shown in figure – 1 is in equilibrium. Find unknown forces P and Q.
State Law of parallelogram of forces. Find magnitude and direction of resultant
force if 50 N force is acting due North and 30 N force is acting due East.
A load of 75 KN is hung by means of a rope attached to a hook in horizontal
ceiling. What horizontal force should be applied so that rope makes 60o with the
ceiling?
(i) Write conditions of equilibrium of Co-Planar Non-Concurrent forces.
(ii) Explain types of beams and types of loads.
Find the support reactions for a beam shown in figure – 2.
OR
Find resultant for the system of forces shown in figure – 3. Also find couple
moment at the centre.
Find support reactions for a beam shown in figure – 4.
Find centre of gravity for the lamina shown in figure – 5.
A body of weight 8 KN is lying on a rough inclined plane at an angle of 30o with
horizontal. If the angle of friction is 25o, find the minimum effort parallel to the
plane required just to support the body.
OR
Find the centroid of the lamina shown in figure – 6.
A ladder weighing 400N is 10m long. Its end ‘A’ is resting on smooth vertical
wall and lower end ‘B’ is resting on rough horizontal floor having coefficient of
friction is 0.4. The ladder makes an angle 45o with horizontal. The ladder is
about to slip when a man weighing 600N standing at mid length of the ladder.
Find reactions at supports A and B and limiting friction at the floor.
A simple machine lifts a load of 50 KN by an effort of 10 KN. If the maximum
mechanical advantage is 10. Calculate an effort required to lift a load of 120 KN.
Find out the power required to lift a load of 15000 kg at a height of 20 mm
within 10 minute time.
OR
Calculate maximum mechanical advantage and maximum efficiency of a
machine having law of machine P = 1/20 * W + 135 and V.R. = 25.
A train weighing 600 KN runs at a speed of 36 KMPH. Calculate Kinetic Energy
of the train.
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.1

અ

6

નીચે આપેલ પદોની યા યા આપો
(1) અ દશ રાશી (2) પ રણામી બળ (3) મ ય ક

(4) ઘષણાક (5) વેગ

ુ ો ર (6) શ ત
ણ
બ

8

આ િત- 1 મા દશાવેલ બળસ ૂહ સમમતોલનમા છે . અ ાત બળો P અને Q
શોધો.

.2

અ

સમાંતરબા ુ ચ ુ કોણનો િનયમ સમ વો. તથા 50N
ુ બી ુ બળ

દશામા અને 30N

ુ એક બળ ઉ ર

7

ૂવ દશામા લાગે છે . તો આ બળોના

પ રણામી બળની દશા અને માન શોધો.
બ

ુ

7

1. સમતલીય, અસમાંતર, અસંગામી બળોના સમતોલનની શરતો લખો.

7

એક સમ

િતજ છતમા આવેલા

છે . છત સાથે દોર 60o નો

ૂ માથી દોર વડ 50 KN

ુ વજન લટકા

ુ ો બનાવે એમ કર ુ હોય તો સમ
ણ

િતજ

દશામા કટ ુ બળ દોર વડ લગાડ ુ જોઇએ?
.3

અ

2. બીમના
બ

કારો તથા ભારના

કારો સમ વો.

આ િત-2 મા દશાવેલ પાટડાના ટકાની

7

િત યાઓ શોધો.

અથવા
.3

અ

7

આ િત-3 મા દશાવેલ બળસ ૂહ માટ પ રણામી બળ શોધો. તથા
લ બચોરસના મ યમા બળ ુ મ શોધો.

.4

બ

આ િત-4 મા દશાવેલ પાટડાના ટકાની

અ

આ િત-5 મા દશાવેલ આકાર ુ

બ

સમ

િતજ સાથે 30o નો

7

િત યાઓ શોધો.

ુ ુ વમ ય બ ુ શોધો.

7

ૂણો બનાવતી એક ખરબચડ સપાટ પર 8 KN

7

ુ વજન પડલ છે . જો ઘષણકોણ 25o હોય તો સપાટ ને સમાંતર લાગ ુ
હોય એ ુ લ ુ મબળ શોધો ક

થી વજન સપાટ પર સહજ ટકવાયેલ રહ.
અથવા

.4

અ

આ િત-6 મા દશાવેલ ત ત ુ

બ

400 N વજનની એક િનસરણી

ે ક

7

શોધો.

ની લ બાઇ 10m છે . તેનો એક છે ડો ‘A’ ઉભી

ઘષણરહ ત દવાલ પર ટકવેલ છે . અને બીજો છે ડો ‘B’ ખરબચડા
ભોયત ળયા પર છે .
45o નો

નો ઘષણાક 0.4 છે . આ િનસરણી ભોયત ળયા સાથે

ુ ો બનાવે છે .
ણ

યાર િનસરણીના મ ય બ ુ એ 600 N વજનનો

એક માણસ ઉભો હોય યાર િનસરણી સરકવાની તૈયાર મા હોય તો છે ડા A
અને B પર ઉ પ

થતી લબ િત યાઓ અને ભોયત ળયે ઉ પ

સીમાંત ઘષણબળ શોધો.
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થ ુ

7

.5

અ

એક સા ુ યં

50 KN નો ભાર 10 KN બળથી

ફાયદો 10 હોય તો યં

પર 120 KN નો ભાર

ચક છે . જો મહ મ યાંિ ક

7

ચકવા માટ જ ર બળ ુ

ૂ ય શોધો.
બ

15000 kg. ના વજનને 20m

ચાઈએ 10 િમિનટમા

ચકવા માટ જ ર

7

કાય વરાની ગણતર કરો.
અથવા
.5

અ

ુ ો ર 25 છે . તો આ
કોઇ યં નો િનયમ P = 1/20 * W + 135 અને વેગ ણ

7

મશીન માટ મહ મ યાંિ ક ફાયદો તથા મહ મ કાય મતા શોધો
બ

600 KN વજનની એક ગાડ 36 કિમ/કલાકના વેગ થી ગિત કર છે . આ
ગાડ ની ગિતજ કાયશ કત શોધો.
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