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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 is considered to be Authentic.

Q.1

(a)

(b)

Q.2

(a)
(b)
(b)

Q.3

(a)
(b)

Q.3

(a)
(b)

Q.4

(a)
(b)

Fill in the blanks with most appropriate answer.
(1) The characteristics of a force are magnitude, direction, ________ and
___________.
(2) ___________is a method of designating a force by writing two capital letters
one on either side of a force.
(3) The process of splitting up the given force into two perpendicular directions
without changing its effect is called _____________.
(4) Moment of a force is a product of force and perpendicular distance between the
point and ___________of force.
(5) The centroid of a triangle is the point of __________ of its medians.
(6) The point where the entire weight of the body is assumed to be
Concentrated is known as ___________.
(7) In B.M. diagram, the point at which B.M. changes its sign from positive to
negative or negative to positive is called __________.
Define Following Terms.
i) Kinetics ii) Kinematics iii) Force iv) Scalar Quantity v) Vector Quantity
vi) Dynamics vii) Weight
Explain the terms shear force & bending moment. Also explain about point of
contra flexure with neat sketch.
Explain the law of parallelogram. 2. State the lamie’s theorem
OR
Explain varignons thearom with figure and example.

07

A push of 130 N and pull of 180 N acts simultaneously at a point. Find the
magnitude and direction of resultant of the forces if the angle between them is 135o
A load of 500 N is hung by means of a rope attached to a hook in horizontal
ceiling. What horizontal force should be applied so that rope makes 600 with the
ceiling? Draw free body diagram and also calculate Tension in rope.
OR
Solve ex q.3(a) by law of triangle
Five strings are tied at a point and are pulled in all directions, equally spaced from
one another .If the magnitude of the pulls on three consecutive strings are 50N,
70N and 60N respectively. Find analytically the magnitude of the pulls in two
other strings.
1. Explain different types of beams with sketches.
2. Explain different types of supports of beam with sketches.
Following forces are acting on a point. Calculate magnitude direction of resultant
force. (1) 4 KN due North – East.
(2) 6 KN due East.
(3) 5 KN due in a direction inclined 300 North of West
(4) 8 KN due East.
OR
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Q. 4

(a)
(b)

Q.5

(a)

( b)

Q.5

(a)
(b)

1. State the conditions of equilibrium of Coplanar Non -concurrent forces.
2. Explain types of loads
A simply supported beam 6m span, subjected to two point loads 50KN and 100
KN, at 2m from each support. It is also subjected to uniformly distributed load of
20KN/M between two forces. Find the reactions at supports.
(a) Draw the shear force and bending moment diagram for the following.
(1) A cantilever beam of span ‘l ’ carrying u.d.l. w/unit run through the span.
(2) A simply supported beam of span ‘l ’ and carry u.d.l w/unit run through the
span.
An H section has following dimensions in mm. determined the position of centre
of gravity of the section. Also show the position of C.G. on figure. Right web 300
x 100, Left web 150 x 50 and middle flange 300 x 50.
OR
Calculate the centre of gravity of T section having flange 25 x 2 cm, and web 2 x
50 cm. Also show the position of C.G. on figure.
A 6 m span simply supported beam is loaded as shown in the figure .Draw the
shear force and bending moment diagram.

07
07

07

07

7
7

20 kn
30 kN/m
3m
6m
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ુ રાતી
ગજ
પ્રશ્ન. ૧

અ

1.બળ ની ખાસિયતો મ ૂલ્ય, દિશા, ___________અને _________ છે .

૦૭

2.____________એ બળ ને િશાાવવાની પધ્ધસત છે કે જેમા બળ ની બન્ને આજુબાજુ
ની દિશા કેસપટલ અક્ષરો થી િશાાવાય છે .
3.બળને એકબીજાને લંબ દિશામા એની અિરમા ફેરફાર કયાા સિવાય સવભાજજત
કરવાની પ્રદિયાને ___________કહેવાય છે .
ુ ા એટલે બળ ન ુ મલ્ુ ય અને બબિંદુ અને બળ ની_________વચ્ચેનો
4.બળ ન ુ ધર્
ુ ાકાર.
ગર્
5.સિકોર્ ન ુ મધ્ય કેંદ્ર ે એટલે એની બાજુઓના મધ્યમાથી નીકળતી રે ખાઓન ુ __.
ુ ુ બધ ુ જ વજન કે ન્દ્રદ્રત થયેલ ુ લાગે તેને __ _કહેવામા
6.એક બબિંદુ કે જ્યા વસ્તન
આવે છે .
7.બી.એમ. ડાયાગ્રામ માં આવેલ ુ એવ ુ બબિંદુ જ્યા બી.એમ. ડાયાગ્રામ + માંથી – થાય
છે તેને _____________કહેવામા આવે છે .
બ

1. નીચેના પિની વ્યાખ્યા આપો.

૦૭

ુ ગસત શસ્ત્ર 3. બળ ૪.અદિશ રાશી ૫. શદિશ રાશી 6. ગસત
1. બળ ગસતશાસ્ત્ર 2. શદ્ધ
શાસ્ત્ર 7. વજન
પ્રશ્ન. ૨

અ

કર્તનબળ અને નમનધુર્તની વ્યાખ્યા આપો. નમનપરિવર્તન બબિંદુ વવશે આક્રુવર્ ધ્વાિા

૦૭

સમજાવો.
બ

ુ
૧. બળોનો િમાતં રબાજુ ચતષ્કોર્નો
સનયમ િમજાવો. ૨. બળોનો લામી નો સનયમ

૦૭

િમજાવો
અથવા
પ્રશ્ન. ૩

બ

આક્રુસત તથા ઉિાહરર્ આપી વેદરગનોન નો સનયમ િમજાવો.

૦૭

અ

એક િબાર્ બળ ૧૩૦N અને ખેચાર્ બળ ૧૮૦N એક બબિંદુ પર એક, િાથે કાયારત

૦૭

ુ ો ૧૩૫o હોયતો તેઓના પરીર્ામી બળન ુ મલ્ુ ય અને
છે . જો તે બન્ને બળો વચ્ચેનો ખર્
દિશા શોધો.
બ

ુ ન ન ુ વજન લટકાવેલ છે . છત
એક િમક્ષીતીજ છત મા આવેલ હુકમાથી ૫૦૦ રયટ્

૦૭

ુ ો બનાવે તેમ કરવ ુ હોય તો િમક્ષીસતજ દિશામા કેટ્લ ુ બળ
િાથે િોરી ૬૦૦ નો ખર્
લગાવવ ુ જોઇએ? પિાથા બચિ િોદર ખેચર્ બળ શોધો.
અથવા
પ્રશ્ન. ૩

અ

પ્રશ્ન ૩ અ ન ુ પરીર્ામી બળન ુ મલ્ુ ય અને દિશા સિકોર્ના સનયમથી શોધો

૦૭

બ

ુ ા રાખી
એક િમતોલન મા રહેલા બબિંદુ પર બાંધેલી પાંચ િોરી વચ્ચે િરખા ખર્

૦૭

તેઓને ખેચવામા આવે છે .િર્ િોરીઓ મા ખેચાર્ બળો અનિુ મે ૫૦N, ૭૦N અને
૬૦N લાગત ુ હોય તો બાકીની િોદરઓમા બંળ ગાબર્તીય રીતે શોધો.
પ્રશ્ન. ૪

અ

1.સવસવધ પ્રકાર ના બીમો આક્રુસત િોરી િમજાવો.

૦૬
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2.આક્રુસત દ્વારા બીમના સવસવધ પ્રકાર ના આધાર િમજાવો.
બ

નીચેના બળો એક બબિંદુ એ લાગે છે તેમના પદરર્ામી બળ ન ુ પદરમાર્ અને દિશા

૦૮

શોધો
ુ ા તરફ
૧. ૪ દકલો રયટ્ુ ન બળ ઉત્તર પવ
ુ ા તરફ
૨. ૬ દકલો રયટ્ુ ન બળ પવ
૩. ૫ દકલો રયટ્ુ ન બળ પશ્ચીમ તરફ ૩૦૦ ઉત્તર નમતી દિશા તરફ
૪. ૮ દકલો રયટ્ુ ન બળ િબક્ષર્ તરફ
અથવા
પ્રશ્ન. ૪

અ

૧. િમતલીય અિંગામી બળો ના િમતોલનની શરતો જર્ાવો.

૦૭

૨. બળો ના પ્રકાર િમજવો
બ

એક 6m નો સ્પાનનો િાિી રીતે ટેકવેલ બીમ કે જેના પર બે બબિંદુ ભાર અનિુ મે 50

૦૭

KN અને 100KN બન્ને છે ડા પરથી 2m ના અંતર પર લાગે છે .બે બળો વચ્ચેના સ્પાન
પર િસમવતદરત ભાર 20KN/M લાગે છે .તો બીમ પર ઉત્પ્ન્ન્ન થત ુ દરએકશન શોધો.
પ્રશ્ન. ૫

અ

૦૭

વનચેના માટે વશયિ ફોસત અને બેંડીગ મોમેંટ ડાયાગ્રામ દોિો.
૧) એક કેંટીબિવિ બીમ કે જેનો સ્પાન ‘ l ’ છે અને આખા સ્પાન પિ સવમવર્િીર્
ભાિ w/unit run િાગે છે .
૨) એક સાદી િીર્ે ટે કવેિ બીમ કે જેનો સ્પાન ‘ l ’ છે અને આખા સ્પાન પિ
સવમવર્િીર્ ભાિ w/unit run િાગે છે .

બ

ુ ુ ત્પ્નવ મધ્ય બબિંદુ શોધો. જેની જમર્ી બાજુ ૩૦૦ *૧૦૦
એચ આકાર ના આડ્છે િ ન ુ ગર

૦૭

મી.મી, ડાબી બાજુ ૧૫૦*૫૦ મી.મી. અને વચ્ચે ની બાજુ ૫૦*૩૦૦ છે . આડછે િ મા
મધ્ય બબિંદુ બતાવો.
અથવા
પ્રશ્ન. ૫

અ

ુ ુ ત્પ્નવ મધ્ય બબિંદુ શોધો. જેની ફ્લેંજ ૨૫*૨ િેંટીમીટર અને
T આકાર ના આડ્છે િ ન ુ ગર

૦૭

વેબ ૨*૫૦ છે . આડછે િ મા મધ્ય બબિંદુ બતાવો.
બ

૦૭

આક્રુવર્ મા દશાતવેિ ૬ m.સ્પાન ના સાદા ટેકાવાળા બીમ પિ િાગર્ા ભાિને િીધે
શીયિફોસત ર્થા બેંડીગ મોમેન્ટ આિેખ દોિો.
************
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