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Seat No.: ________                                                    Enrolment No.______________ 
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER – III • EXAMINATION – WINTER 2012 

 
Subject code: 330601 Date:  02/01/2013 
Subject Name: Surveying - I 
Time: 02.30 pm - 05.00 pm Total Marks: 70 
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) i.   Define surveying and state purposes of surveying. 

ii.  What is Scale ? State reasons for drawing scale on map. 
iii.  A plan represent an area of 93750 m2 and measures 6 cm x 6.25 cm. Find out 
RF of the scale. 

03 
02 
02 

 
 (b) Define the terms :  

i.  Meridian            ii. Bench mark           iii. Elevation  
iv. Orientation        v. Transiting              vi.  Axis of Telescope  vii. Base line 

07 
 

Q.2 (a) i. Explain method of testing and adjusting the chain. 
ii. Explain the types of traverse. 

04 
03 

 (b) i. Suggest the colour used for drawing following conventional signs. 
Building,  Bridge,  River,  Garden,  Barren land 
ii. Enlist the method of plane tabling           OR 

05 
 

02 
 (b) State the functions of major parts of prismatic compass. 07 

Q.3 (a) Explain in brief various methods of chaining on sloping ground. 07 
 (b) i. Compare “ Prismatic compass and surveyor’s compass. 

ii. State uses of theodolite. 
04 
03 

  OR  
Q.3 (a) State and Explain in brief various methods of setting right angles.  07 

 (b) State in detail principal sources of errors in levelling and what precaution should 
be taken to guard against them.

07 

Q.4 (a) i. Explain the methods used for your project work of plain tabling. 
ii. Explain the use of plumbing fork. 

05 
02 

 (b) State and explain various methods of interpolating contours. 07 
  OR  

Q. 4 (a) Define contour and state characteristics of contours. 07 
 (b) i. Explain with neat sketch the method of square for location of contours. 

ii.  Give formula of correction for curvature and refraction. 
05 
02 

Q.5 (a) i. The distance between two points measured along a slope is 150 m. Find the 
horizontal distance between them if  
(a) the angle of slope between the points is 10°  
(b) the difference in level is 18 m,          
(c)  the slope is 1 in 4 
ii. Find the hypotenusal allowance per chain of 30 m length if angle of slope is 
15°. 

 
 

01 
02 
02 
02 

 
 (b) i. Convert 143° 15’ in to R.B. and S 27° 45’W in to WCB 

ii. Bearing of line OA and OB is N 82° 20’ W and 50° 30’ respectively, calculate 
angle AOB 
iii. Calculate interior angle ABC from the following data. 
                  Line           FB 
                  AB          116° 15’ 
                  BC            96° 15’ 

02 
02 

 
03 
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  OR  
Q.5 (a) The following consecutive readings were taken on a continuously sloping 

ground at a common interval of 30 m with 4 m levelling staff.  0.585, 0.95, 1.95, 
2.845, 3.645, 3.940, 0.965, 1.035, 1.690, 2.535, 3.845, 0.955, 1.580 and 3.015. 
The R.L. of first point was 50.0 m. Prepare a page of level book and calculate 
R.L. of all points by H I method. Apply usual checks and determine the gradient 
of a line.  

07 

 (b) i. Explain grade contour. 
ii. Explain with neat sketches the method of chaining when chaining and vision 
both are obstructed. 

03 
04 

 
************ 

 
5|`Gv! V i.   સવ ણની યા યા આપી  તેના હ ઓુ જણાવો. 

ii.  કલ એટલ ે ુ ં? નકશા ઉપર કલ દોરવાના કારણો જણાવો.  

iii. નકશા ઉપર 93750 ચો.મી. ને 6 સે.મી. X 6.25 સે.મી. વડ દશાવવામા ંઆ યા 

છે તો કલનો િન પિત અ ણૂાક શોધો.      

03 

02 

02 

 A   નીચનેા પદોની યા યા આપો 07 
  i.  રખાશં                ii. તલચ               iii. ઉ તાશં 

iv. દક થાપન        v. ાઝંીટ ગ               vi.  ટલી કોપની અ   

vii. આધાર રખા 

 

5|`GvZ V i.  સાકંળ ુ ંપર ણ અને સમાયોજન કરવાની ર ત સમ વો. 

ii.માલારખણના કાર સમ વો. 

04 

03 
 A i.નીચનેી ઢ સં ા માટ વાપરવામા ંઆવતા રંગો ચૂવો. 05 
    મકાન,   લૂ,    નદ ,    બગીચો,    વેરાન જમીન 

ii.સમપાટ સવ ણની ર તોની યાદ  આપો.    VYJF 

 
 

02 
 A િ ઝમેટ ક કંપાસના ુ ય ભાગોના કાય  જણાવો.  07 

5|`Gv# V ઢાળવાળ  જમીન ઉપર તર માપવાની િવિવધ ર તો ુ ંકમા ંસમ વો.  07 
 A i  િ ઝમેટ ક અને સવયર કંપાસની સરખામણી કરો.  

ii  િથયોડોલાઇટ ના ઉપયોગો જણાવો.  

0403 

  VYJF  
5|`Gv# V કાટ ણૂો રચવાની િવિવધ ર તો જણાવીને તેને ુ ંકમા ંસમ વો. 07 

 A તલે ણમા ંઆવતી ુ ય ટુ ઓ જણાવો અને તેને િનવારવા કવી સાવચેતી લેશો 

તે જણાવો. 

07 

5|`Gv$ V i લેઇન ટબલ સવ ણના ો ટ મા ંતમોએ ઉપયોગમા ંલીધેલ ર ત સમ વો.  

ii ઓળંબો ચપીયાનો ઉપયોગ જણાવો.                                  

05 
 

02 
   

A 

નકશા ઉપર સમો ચ રખાઓ મેળવવાની િવિવધ ર તો જણાવી તેને સમ વો. 07 

  VYJF  
5|`Gv$ V સમો ચ રખાની યા યા આપો અને તેની લા ણકતાઓ જણાવો. 07 
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 A i સમો ચ રખાના થાન િનધારણ માટની ચોરસોમા ંવહચવાની ર ત આ િત સ હત 

સમ વો.   

ii ુ વીની ગોળાઇ તથા વ ભવનના ધુારા માટ ના ૂ ો જણાવો.   

05 
 

 
02 

5|̀ Gv5   
V  

i ઢાળ ઉપર બે બ ુઓ વ ચેની લબંાઇ ૧૫૦ મી. છે. તેઓની વ ચે ુ ં િૈતજ 

તર શોધો જો 
 
અ. ઢાળનો ણૂો ૧૦° હોય 

બ. બે થાન વ ચેની ચાઇનો તફાવત ૧૮ મી. હોય 

ક. જમીનનો ઢાળ ૪ મા ં૧ હોય. 

ii ૩૦ મી. લબંાઇની સાકંળની મદદથી ૧૫° ણૂાવાળા ઢાળ ઉપર લબંાઇ 

માપવામા ંઆવે છે તો કણ ુ ધ શોધો. 

 
 
 

0102

02 
 

02 

 A i. 143° 15’ ને R.B. મા ંઅને  S 27° 45’ Wને  WCB મા ંફરવો. 

ii. રખા OA અને OB ની બેર ગ અ ુ નમે  N 82° 20’ W અન ે50° 30’ છે તો ણૂો 

AOB શોધો. 

iii. નીચેની િવગતો ઉપરથી તગત ણૂો ABC ની ગણતર  કરો.     

                 રખા          અ  બેર ગ 
                  AB          116° 15’ 
                  BC            96° 15’

02 

02 
 

03 

  VYJF  
5|`Gv5    

 V લેવલની મદદથી સતત ઢાળવાળા મેદાનમા ં૩૦ મી. ના તર અને ૪ મી. ના 

તલે ણ દંડ વડ નીચ ે માણ ેઅવલોકનો લેવામા ંઆ યા :  0.585, 0.95, 1.95, 
2.845, 3.645, 3.940, 0.965, 1.035, 1.690, 2.535, 3.845, 0.955, 1.580 and 3.015. 
પહલા બ ુ ુ ંR.L. 50.0 મી હ .ુ લેવલ કુ ુ ંપા ુ ંદોર  બધા જ બ ુઓ ના R.L. 

સમાતંરણ તલની ર ત થી શોધો. જ ર  તાળોમેળવો અને રખાનો ઢાળ ગણી કાઢો. 

07 

 A i  સમ વો : ઢળતી સમો ચ રખા 
 
ii સવ ણ રખાની માપણીમા ંલબંાઇ માપવામા ંતેમજ બનેં છેડા જોવામા ંઅવરોધ 

હોય યાર ઉપયોગમા ંલેવાતી ર તોને આ િત સ હત સમ વો. 

03 
 

04 

************ 
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