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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. English version is considered to be Authentic.

Q.1

(a)

Define the following:
(i) Axis of symmetry (ii) Kinetics (iii) Statics ( iv) Centroid (v) Scalar quantity
(vi) Vector quantity (vii) Kinematics
Two tensile forces of 20 KN and 30 KN are acting on a point with an angle of
60 between them. Find the magnitude and direction of the resultant force.

07

(a)

Find out the magnitude and direction
of the resultant force of the system of
force show in Fig. 1.

07

(b)

A lamina ABCD is acted upon by the
force system as shown in Fig.2.
Find the magnitude and direction of
the resultant force.

07

(b)

A box weighing 100 N is hung with
the help of strings as shown in Fig.3.
Find tensions in both the strings.

(b)
Q.2

07

OR
07

1/5

(a)

Calculate reactions offered by the supports of the beam as shown in Fig.4.

07

(b)

Find out the centroid of the shaded area as shown in Fig.5

07

Q.3

(a)
(b)

OR
State the laws of static friction
Calculate reactions offered by the supports of the beam as shown in Fig.6.

07
07

Q.4

(a)

Q.3

(b)

Q. 4

(a)
(b)

Q.5

(a)

(b)

A block weighing 40 N rests on a plane inclined at 12 with the horizontal. If
 = 0.26, find the minimum force required to cause upward motion of the
block.
A vehicle starts from rest and attains a velocity of 6 m/s in 40 seconds. Find
acceleration of the vehicle. Also find the distance travelled by the vehicle in 3
minutes with the same acceleration.
OR
A body projected at an angle of 30 with horizontal with a velocity of 25 m/s.
Calculate maximum height, Horizontal range & total time taken for flight.
(i) Define angular acceleration, angular velocity and angular displacement
(ii) A wheel of diameter 600 mm starts from rest and accelerates uniformly.
After 20 seconds, it attains an angular velocity of 100 rad/sec. Find the angular
acceleration and total angular displacement.

07

(i)Define Work, Power and Energy
(ii) A water tank of 25000 liter capacity is filled up in 40 minutes by a pump.
Water is lifted through a height of 25 m. Calculate the power required by the
pump in KW.

03

In a lifting machine an effort of 30 kg lifts a load of 720 kg . What is the
mechanical advantage, if efficiency of machine is 40% at this load. Calculate
velocity ratio of machine

07
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07

07
03

04

04

OR
Q.5

(a)
(b)

(i) Explain law of machine.
(ii) Define mechanical advantage, velocity ratio and efficiency.
(i)A train weighing 500 KN runs at a speed of 36kmph. Calculate the kinetic
energy of the train.
(ii) Differentiate between centroid and centre of gravity.

04
03
04
03
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ુ રાતી
ગજ
પ્રશ્ન. ૧

અ નીચેના ની વ્માખ્મા આો.

૦૭

(૧) એક્વીવ ઓપ વીભેટ્રી (૨) ફ ગતિ તલજ્ઞાન (૩) સ્થિતિ ળાસ્ત્ર (૪) ક્ષેત્ર કેંદ્ર
(૫) આદિળ યાળી (૬) વિીળ યાળી (૭) શુદ્ધ ગતિ તલજ્ઞાન
બ એક બફિંદુ ઉય 20 KN અને 30 KNના ફે િાણ ફો રાગે છે . ફંને ફો લચ્ચે

૦૭

60 નો ખ ૂણો છે . િો આ ફો ના દયણાભી ફ નુ ં ભા અને દિળા ળોધો.
પ્રશ્ન. ૨

અ આક્રુતિ

નં.

૧

ભાં િળાાલેર

ફ

૦૭

પ્રણારી ભાટે દયણાભી ફ ની દિળા
અને દયણાભ ળોધો.

બ ABCD રેતભના (િયાના ાિા ડ

૦૭

ઉય) આક્રુતિ – ૨ ભાં િળાાવ્મા પ્રભાણે
ફનો વમ ૂશ રાગે છે . દયણાભી ફ
નું ભા અને દિળા ળોધો.
અથવા
બ ૧૦૦ ન્યુટન નુ ં લજન ધયાલિા એક

૦૭

ફોક્ષ ને આક્રુતિ-૩ ભાં િળાાવ્મા પ્રભાણે
િોયીઓિી ફાંધી રટકાલેર છે . ફંને
િોયીઓભાં રાગતું િાણ ફ ળોધો.
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પ્રશ્ન. ૩

અ આક્રુતિ-૪ ભાં િળાાલેર ાટડાના ટે કાઓની પ્રતિદિમા ળોધો.

૦૭

બ આક્રુતિ-૫ ભાં િળાાલેર યે ખાછાતત્રિ ક્ષેત્રપ નુ ં ક્ષેત્ર કેંદ્ર ળોધો.

૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૩

પ્રશ્ન. ૪

અ સ્થિિ ઘાણ ના તનમભો જણાલો.

૦૭

બ આક્રુતિ-૬ ભાં િળાાલેર ાટડા ના ટે કાઓની પ્રતિદિમા ળોધો.

૦૭

અ આડી વાટી વાિે 12 ખ ૂણો ફનાલિી વાટી ય ૪૦ ન્યુટન લજન ધયાલિો

૦૭

બ્રૉક સ્થિય છે . આ બ્રૉક ને વાટી ની ઊર્ધલા દિળા ભાં ખવેડલા ભાટે રઘુત્તભ
ફ ની દકિંભિ ળોધો. ઘાણાંક  = 0.26 રો.
બ એક લાશન િેની સ્થિય સ્થિતિ ભાંિી ળરૂ િઇ ૪૦ વેકન્ડ ભાં ૬ ભી/વે નો લેગ

૦૭

ભેલે છે . આ લાશન નો પ્રલેગ ળોધો અને િે પ્રલેગ િી ૩ તભતનટ ભાં કાેર કૂર
અંિય ળોધો.
અથવા
પ્રશ્ન. ૪

અ એક િાિા ને વભબક્ષતિજ વાિે 30 ને ખુણે ૨૫ ભી./વેકંડ ના લેગ િી પ્રક્ષેતિ
કયલાભાં આલે છે . િાિે પ્રાપ્િ કયે ર ભશત્તભ ઊંચાઇ, વભબક્ષતિજ અંિય અને
રીધેર કુર ઉડ્ડમન વભમ ળોધો.
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૦૭

બ (૧) કોણીમ પ્રલેગ, કોણીમ લેગ અને કોણીમ અંિય ની વ્માખ્મા આો.

૦૩

(૨) ૬૦૦ તભતભ વ્માવ નુ ં એક ચિ સ્થિય સ્થિતિ ભાંિી ળરૂ િઇ વભાન પ્રલેગે
પયે છે . ૨૦ વેકંડ છી િે ૧૦૦ યે દડમન પ્રતિ વેકંડ ની કોણીમ ગતિ ભેલે છે .
કોણીમ પ્રલેગ ળોધો અને ચિ નુ ં કુર કોણીમ થિાંિય ણ જણાલો.
પ્રશ્ન. ૫

૦૪

અ (૧) કામા, કામાત્લયા અને કામાળસ્ક્િ ની વ્માખ્મા આો.

૦૩

(૨) ાણીની ટાંકીની ક્ષભિા ૨૫૦૦૦ બરટય ની છે . એક મ્ દ્વાયા આ ટાંકી ને
૪૦ તભતનટભાં બયલાની છે . આ ભાટે ાણીને ૨૫ તભટય ની ઊંચાઈએ રઇ જલાનુ ં
છે . િો મ્ની કામાત્લયા KW ભાં ળોધો.
બ લજન ઊંચકલાના મંત્ર લડે ૭૨૦ દકરો નું લજન ૩૦ દકરો ફ િી ઊંચકી

૦૭

ળકામ છે . િો માંતત્રક પામિો ળોધો. જો ભળીન ની કામાક્ષભિા ૪૦% શોમ િો
ભળીન નો લેગ ગુણોત્તય ળોધો.
અથવા
પ્રશ્ન. ૫

અ (૧) મંત્ર નો તનમભ વભજાલો.

૦૪

(૨) માંતત્રક પામિો, લેગ ગુણોત્તય અને ક્ષભિા ની વ્માખ્મા આો.

૦૩

બ (૧) ૫૦૦ દકરો ન્યુટન લજન ધયાલિી એક ટ્રે ન ૩૬ દકભી/કરાક ની ઝડે િોડે
છે . િો ટ્રે નની ગતિ ળસ્ક્િ ળોધો.
(૨) ક્ષેત્ર કેંદ્ર અને ગુરુત્લ કેંદ્ર લચ્ચેનો િપાલિ આો.

૦૩

***************
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૦૪

