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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
1.
૧.
2.
૨.
3.
૩.
4.
૪.
5.
૫.
6.
૬.
7.
૭.

Answer any seven out of ten. દશમ થ
ાં ી કોઇપણ સ તન જવ બ આપો.
Define Statically determinate beam with giving one example
સ્ટેટીકલી ડીટરમમનેટ બીમ ઉદ હરણ સ થે સમજાવો.
Define flexural rigidity
ફ્લેક્ષરલ રીજીડીટી સમજાવો.
State Clapeyron’s theorem of three moment
ક્લેપેરન થીએરમ ઓફ થ્રી મોમેન્ટ જણ વો.
Specify where maximum & minimum slope occur in cantilever beam with
figure
કેન્ટીલીવર બીમમ ાં મહત્તમ ઢ ળ તથ મવચલન આકૃમત સહહત દશ ા વો.
Define stiffness of the beam
બીમની દઢત જણ વો.
What is Distribution Factor & Carry over Factor
ડીસ્રીબ્યુશન અને કેરી ઓવર ફેક્ટર શુ છે ?
Write the equation of Normal Stress & Tangential Stress on inclined plane if
only one direct stress is acting.
ત્ સ
ાં ી સપ ટી પર ફક્ત એક જ પ્રમતબળ લ ગતુ ાં હોય ત્ય રે લાંબ પ્રમતબળ તથ

14

સ્પશાકીય પ્રમતબળન સ ૂત્ લખો.
8.

Q.2
પ્રશ્ન. ર

Define Obliquity.

૮.
9.
૯.
10.
૧૦.

ઓબ્લીક્વીટી જણ વો.
Draw a core for 200mm diameter circular column.
૨૦૦ મીમી વ્ય સ ધર વતી ગોળ ક ર સ્તાંભનો આકૃમત દ્વ ર કોર દશ ા વો.
State the Stability condition for Retaining Wall
અનુરક્ષણ હદવ લ મ ટે સ્સ્થરત ની શરતો લખો.

(a)
(અ)

Distinguish between fixed beam and simply supported beam
સ દી રીતે ટેકવેલ બીમ અને આબધ્ધ બીમ વચ્ચે તફ વત લખો.

03
૦૩

(a)
(અ)

OR
Explain indeterminate structure with examples
ઈનડીટરમમનેટ સ્રક્ચર આકૃમત સહહત સમજાવો.

03
૦૩
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(b)
(બ)
(b)
(બ)
(c)
(ક)

(c)
(ક)
(d)

(ડ)

Define Slope and Deflection and State the factor affecting it.
ઢ ળ અને મવચલનની વ્ય ખ્ય લખો અને તેને અસર કરત પહરબળો જણ વો.
OR
A simply supported beam of 5mt span carries central point load of 50KN. If
EI=30×103 KN.Mt2 Find out maximum slope and deflection.
એક સ દી રીતે ટે ક્વ યેલ બીમ, 5mt ગ ળો જેન મધ્યમ ાં 50 KN નો બબિંદુભ ર
લ દે લ છે . જો EI=30×103 KN.Mt2 હોય તો મહત્તમ ઢ ળ તથ મવચલન શોધો.
A fixed beam of span 4mt carried udl of 30kn/mt over entire span and carries
a point load of 40 KN. Draw BM diagram for the beam
એક 4mt ગ ળ નો આબધ્ધ બીમ 30kn/mt નો સમમવતરીત ભ ર અને 40KN
નો કેન્રીય બબિંદુભ ર વહન કરે છે . આ બીમ મ ટે નમનધુણા આકૃમત દોરો.
OR
A fixed beam of span 6.5mt carries two point load 25KN each at 1.5mt
distance from both supports. Draw BM diagram for the beam.
6.5mt ની લાંબ ઈ ધર વત આબધ્ધ બીમન બાંને છે ડે થી 1.5mt ન અંતરે 25
KN નો બબિંદુભ ર લ ગે છે તો બીમ મ ટે નમનધુણાની આકૃમત દોરો.
A simply supported beam of 5mt span carries an udl over entire span due to
which maximum reflection observed is 10mm. Find maximum slope of the
beam.
5mt ગ ળ પર સ દી રીતે ટે કવેલ એક બીમ પર સમગ્ર ગ ળ પર સમમવતરીત

03
૦૩
03
૦૩
04
૦૪

04
૦૪
04

૦૪

ભ ર લ ગત તેન ુ ાં મહત્તમ મવચલન 10mm થ ય છે . તો આ બીમનો મહત્તમ
ઢ ળ શોધો.
(d)

(ડ)

OR
A cantilever beam 3.6mt long is subjected an udl of 40 kn/mt on entire span.
Find slope and reflection at free end. The cross section of beam is 120mm ×
240mm. E=1.2 × 105 N/mm2
એક 3.6mt કેન્ટીલીવર બીમની આખી લાંબ ઈ 40 kn/mt નો સમમવતરીત ભ ર

04

૦૪

લ ગે છે . બીમન મુક્ત છે ડે ઢ ળ અને મવચલન શોધો. બીમનો આડછે દ
120mm × 240mm. E=1.2 × 105 N/mm2
Q.3

(a)

પ્રશ્ન. 3

(અ)

A continuous beam ABCD having AB=3.0 mt, BC=4.0mt and CD=2.0 mt.
Supports A & D are simply supported. Span AB, BC and CD carries UDL of
20 Kn/mt , 12 Kn/mt and 30 Kn/mt respectively. Determine the supports
moment and Draw BM diagram. Use theory of three moments.
એક સળાંગ બીમ ABCD મ ાં ગ ળો AB=3.0 mt, BC=4.0mt અને CD=2.0 mt.

07

૦૭

છે . ટે ક A & D સ દી રીતે ટેકવેલ છે . ગ ળ AB, BC અને CD અનુક્રમે 20
Kn/mt , 12 Kn/mt અને 30 Kn/mt ન સમમવતરીત ભ ર વહન કરે છે તો ટે ક

(a)

(અ)

આગળન નમનધુણા આલેખ દોરો. મત્ધુણા પ્રમેયનો ઉપયોગ કરો.
OR
A beam ABC having span AB=BC=4 mt is fixed at A and simply supported
at B and C. It carries a udl of 24 Kn/mt on both span over entire length.
Calculate bending moments by theory of three moments. Draw BM Diagram.
એક બીમ ABC નો ગ ળો AB=BC=4 mt છે . અને તે A આગળ આબદ્ધ છે .
અને B તથ C આગળ સ દ ટે ક ઓ પર ગોઠવેલ છે . તે બાંને ગ ળ ની સાંપ ૂણા
2/4

07

૦૭

લાંબ ઈ પર 24 Kn/mt નો સમમવતરીત ભ ર વહન કરે છે . ધુણા મવતરણ રીત
થી નમનધુણાની હકિંમત શોધો અને ક્લેપેરોનન મત્ધુણા પ્રમેયની રીતે આ હકિંમત
(b)

(બ)

ચક સો. બીમ મ ટેની નમનધુણા આકૃમત પણ દોરો.
A continuos beam ABCD is simply supported at A ,B,C and D. Span AB is
3.6 mt and udl of 50 Kn/mt , span Bc of 4.8 mt and carries an udl of 25 kn/mt
and span cd is 4.0 mt of carries a 60 Kn central point load. Find support
moment and draw BM diagram of the beam. Use Moment distribution
method. Take EI= constant for all span
એક એક સળાંગ બીમ ABCD ટેક A,B,C,D પર સ દી રીતે ટે કવેલ છે . સ્પ ન

07

૦૭

AB=3.6 mt જેન પર 50 Kn/mt નો સમમવતરીત ભ ર લ ગે છે . સ્પ ન BC=
4.8 mt છે તેન ઉપર 25 kn/mt નો સમમવતરીત ભ ર લ ગે છે સ્પ ન CD=4.0
mt જેનો મધ્યમ ાં 60 Kn નો બબિંદુભ ર લ ગે છે . મોમેન્ટ ડીસ્રીબ્યુશન પદ્ધમતથી

(b)

(બ)

ટે ક પરની મોમેન્ટ શોધી નમનધુણા ડ ય ગ્ર મ દોરો. EI ની હકિંમત અચળ લો.
OR
A beam ABC is fixed at A and simply supported at B and C. It carries and udl
of 36 kn/mt throughout the length. Considering AB=4mt and BC= 5 mt. Draw
BM diagram for the beam. Use Moment distribution method . Take EI=
constant for all span
એક બીમ ABC A પર આબદ્ધ અને B તથ C પર સ દી રીતે ટે કવેલ અને
તેન

Q.4
પ્રશ્ન. ૪

(a)
(અ)
(a)
(અ)
(b)
(બ)

(b)

(બ)

સમગ્ર ગ ળ

07

૦૭

પર 36kn/mt નો સમવીતરીત ભ ર લ ગે છે . ગ ળો

AB=4mt અને BC= 5mt નો ગણી બીમ મ ટે નમનધુણા આકૃમત દોરો.
Explain Limit of eccentricity
ઉત્કેન્રીયત ની હદ સમજાવો.

03
૦૩

OR
Draw core for the following
(i) Square (ii) Rectangular (iii) Circular
નીચેન આડછે દ મ ટે કોર દોરો.

03
૦૩

(i) ચોરસ (ii) લાંબચોરસ (iii) વતળ
ાુ ક ર
A circular column 400mm in diameter carries a load of 500kn at eccentricity
of 100mm. Calculate maximum and minimum stress to the column section.
400mm વ્ય સન એક ગોળ ક ર સ્તાંભ પર 100mmની ઉત્કેન્રીયત એ 500knનો
ભ ર લ ગે છે . સ્તાંભન આડછે દ પર મહત્તમ અને લઘુત્તમ પ્રતીબળો શોધો.
OR
A cast iron column having 150mm diameter carries an eccentric load of 50
kn. If maximum tensile stress is not to exceed 7.5N/mm2. Find permissible
eccentricity of load on column.
એક ઘડતર પોલ દનો 150mm વ્ય સ ધર વતો કોલમ 50kn નો ઉત્કેન્રીય ભ ર

04
૦૪

04

૦૪

વહન કરે છે . જો પદ થામ ાં ઉત્પન્ન થત ુ ાં ત ણ પ્રતીબળ 7.5N/mm2 થી વધત ુ ાં ન
(c)

હોય તો ભ રની ઉત્કેન્રીયત શોધો.
A trapezoidal masonry dam is 9m high and 2m wide at top and 6m at bottom.
It retains water up to 8m height on its vertical face. Find maximum and
minimum resultant stress induced at the base of the section. Draw stress
distribution diagram. Density of water and masonry wall is 10kn/mt3 and 16
kn/mt3 respectively.
3/4
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(ક)

એક રેપેઝોઈડલ મેશનરી ડેમની ઉંચ ઈ 9m, ટોચની પહોળ ઈ 2m અને

૦૭

તબળય ની પહોળ ઈ 6m છે . તે પોત ની ઊધ્વૅ સપ ટી તરફ 8m ઉંચ ઈ સુધીનુ ાં
પ ણી અનુરબક્ષત કરે છે તેન પ ય મ ાં ઉત્પન્ન થત મેક્સીમમ અને મીનીમમ
રીઝોલન્ટન્ટ સ્રે સ શોધો.પ ણીની તથ

ચણતર દીવ લની ઘનત

અનુક્રમે

10kn/mt3 અને 16 kn/mt3 છે . સ્રે સ ડ ય ગ્ર મ દોરો.
Q.5

(a)

પ્રશ્ન. ૫

(અ)

At a certain point in a strained material two direct stresses 80N/mm2(tensile)
and 40N/mm2 (compressive) are acting along with a shear stress of 30
N/mm2. Find principal stresses and locate principal planes.
એક બબિંદુ પર 80N/mm2 નુ ાં ત ણ પ્રમતબળ અને 40N/mm2 નુ ાં દ બ પ્રમતબળ

05

૦૫

એકબીજાને ક ટખ ૂણે આવેલ સમતલ પર લ ગે છે . તદઉપર ત
ાં 30 N/mm2 નુ ાં
કતાન પ્રમતબળ લ ગે છે . તો ગણતરીની રીતથી મુખ્ય પ્રમતબળો અને મુખ્ય
(b)
(બ)
(c)

(ક)

સમતોલની હદશ શોધો.
Calculation above example with Mohr’s circle method.
ઉપરનુ ાં ઉદ હરણ મહોર સકા લ મેથડથી ગણો.

05
૦૫

An elastic material is subjected to two direct stress intensities of 200N/mm2
and 100N/mm2 both tensile at right angles to each other. If the major principal
stress is limited to 240N/mm2 tensile. Find the value of shearing stress that
can be applied to the material.
એક સ્સ્થમતસ્થ પક પદ થા પર 200N/mm2 અને 100N/mm2 તીવ્રત ન ત ણ
પ્રમતબળો એકબીજાને ક ટખ ૂણે લ ગે છે . જો મોટ મુખ્ય પ્રતીબળની હકિંમત
240N/mm2 (ત ણ) સુધી સીમમત હોય તો પદ થા પર લ ગી શકત કતાન
પ્રતીબળની હકિંમત શોધો.
************
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04

૦૪

