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Seat No.: __________                                                Enrolment No._____________ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering Semester –IV Examination Dec. - 2011 

 

Subject code: 340602                                       Date: 07/12/2011 

Subject Name: Surveying II 

Time:  10.30 am – 1.00 pm                                      Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. English version is considered Authentic. 
 

Q.1 (a) The length  & bearing of  a closed  traverse ABCDA are as under: 

Line Length ( metres) Bearing 

AB 320 51º 

BC 280 324º 

CD 400 242º 

DA 360 132º 

Calculate latitude, departure of the sides of the traverse. Also  

calculate closing error & relative error of closure of this traverse.  

 

07 

 (b) Define Tacheometry, state the use of tacheometry. Also explain 

principle of Tacheometry. 

 

07 

Q.2    

 (a) i)  what is anallatic lens ? write its merits & demerits. 

ii) state the Bouditch rule. 

 

04 

 03 

 (b) The following observations were made on a vertical held staff on 

station C and D, with a Tacheometer  set up on an intermediate point 

A on a straight line CD. 

 

Inst. 

Station 

Staff 

Station 

Vertical 

angle 

Staff reading remarks 

A C + 8º 30’ 2.65, 3.25,3.85 

A D -10º 45’ 2.15, 2.90, 3.65 

RL of 

staff st.  

 C = 100 

mt. 

Calculate length CD and  RL of  station D. Tacheometer was fitted  

with anallatic lens & have a multiplying constant 100. 

 

07 

  OR  

 (b) In a tangential Tacheometry following observations were taken on 

staff station Q. find out RL of  st. Q  & horizontal distance PQ. 

Inst. 

Station 

Staff 

Station 

Vertical 

angle 

Staff 

reading 

remarks 

P Q + 3º 30’ 2.50 mt. 

 Q +6 º 30’ 3.90 mt. 

RL of 

inst.axis of P 

= 99.670 mt. 
 

07 
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 (a) Derive an expression to calculate horizontal distance & vertical 

difference of elevation when staff is held vertical & line of sight is 

inclined. 

 

07 

 (b) Following readings were taken to find out height of a tower : 

Inst st. Reading on 

B.M. (mt) 

Angle of 

elevation 

Remarks 

A 1.45 10º 24’ 

B 2.95 8º 12’ 

RL of B.M. = 

100 mt 

Dist. AB=50 mt 

Compute RL of top of tower if station A, st. B & tower are in same 

vertical plane & station A is nearer to tower. 

 

07 

  OR  

Q.3 (a) Derive an equation for horizontal distance & RL of staff station by 

tangential method of tacheometry, when both the angles are of 

elevation. 

07 

 (b) In trigonometric leveling derive an expression for finding out RL of 

top of object, when object is inaccessible and instrument axis are at 

different level & they are in the sane vertical plane. 

07 

    

Q.4    

 (a) Define degree of curve, establish relation between radius of curve 

and degree of curve. Also state the classification of curve. 

07 

 (b) Calculate the ordinate at 10 mt. interval for circular curve having a 

long chord of 120 mt. & versed sine of 5 mt. 

 

07 

  OR  

Q. 4 (a) i) Calculate length of a parabolic curve joining two uniform grades 

of + 1.2 % and – 0.8 % with a rate of change of grade 0.15 % per 

100 mt. 

07 

  
  
(b) 
 

ii) Enlist the error in total station. 

 

What is total station? Explain its advantages & disadvantages. 

 

 

07 

    

Q.5    

 (a) Write the procedure to measure the distance by E.D.M. 07 

 (b) List out various keys on display board of total station you have used 

and their basic functions. 

07 

  OR 

 

 

Q.5 (a) Two straight roads intersect at 120º. Calculate following if they are 

connected with curve radius of 200 mt. 

i) Tangent distance      ii) Longchord 

07 

  
 
(b)        

      iii)  versed line               iv) length of curve 

 

i)  staff intervals on staff kept at 60 mt. and 120 mt. distance were 

observed 0.60 mt. and 1.2 mt. respectively. Calculate constant of 

Tacheometer. 

ii)  List out various obstacles which may come across while setting       

out a circular curve. 

 

 

04 

 
 

 03 
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5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!    V બધંમાલારખણ � ABCDAની લબંાઈ તથા બેર�ગ નીચે �માણે છે.  

બા� ુ  લબંાઈ (મીટરમા)ં  બેર�ગ 

AB 320 51º 

BC 280 324º 

CD 400 242º 

DA 360 132º 

માલારખણની બા�ઓના અ�ાશં !તર અને રખાશં !તરની ગણ"ી � �ુ

કરો. માલારખણની સમાપન '(ટ અને સાપે� સમાપન '(ટ પણ � ુ ુ

શોધો.  

07 

 A !તરકોણમાપન એટલે *ં?ુ !તરકોણમાપન સવ-ના ઉપયોગ જણાવો 

તથા !તરકોણમાપન સવ-�ણનો િસ2ધાતં સમ3વો.   

07 

    

5|`GvZ5|`GvZ5|`GvZ5|`GvZ    V (i)એનાલે(ટક લ4સ એટલે *ં?ુ તેના ફાયદા તથા ગેરફાયદા જણાવો. 

(ii)બાઉડ8ચનો િનયમ જણાવો.  

04 

03 

 A સીધી રખા � CDની વ9ચે :બ;< ુ A પર ટ�(કયોમીટર ગોઠવી C અને D 

બ�< પર તલે�ણ દંડ રાખી િનચેના અવલોકનો લેવામંા આ?યાુ . 

ઉપકરણ 

@થાન  

તલે�ણ 

દંડ @થાન 

વ(ટAકલ  

Bણોુ  

તલે�ણ દંડ 

વાચંનાકં  

ર8માકCસ  

A C + 8º 30’ 2.65, 3.25,3.85 

A D -10º 45’ 2.15, 2.90, 3.65 

@થાન C 

ની સા.ઉ.  
= 100 

મીટર  

CD રખા� ની લબંાઈ તથા સાપે� Dચાઈ શોધો. ટક8યોમીટરમા ં�

એનાલે(ટકલ લ4સ ફ8ટ કરલ હતો� . તેમજ તેનો Fણનઅચળાકં ુ 100 

હતો. 

07 

  VYJFVYJFVYJFVYJF  

 A !તરકોણ માપનની @પશCક8ય ર8ત Hારા Q @ટશન પર @ટાફ �  રાખી 

િનચેના અવલોકનો લેવામા આ?યા, તો Q @ટશનની સાપે� Dચાઈ �

અને સમ�ીતીજ !તર PQ શોધો.  

ઉપકરણ 

@થાન  

તલે�ણ 

દંડ @થાન 

વ(ટAકલ  

Bણોુ  

તલે�ણ દંડ 

વાચંનાકં(મી)  

ર8માકCસ 

P Q + 3º 30’ 2.50   

 Q +6 º 30’ 3.90   
ઉપકરણની 

JKLટરખા �

ની સા.ઉ. 

P પર  

99.670 મી.  
 

07 
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 4 

 
5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#       

 V @ટાફ ઉ2વC હોય અને JKLટરખા "ાસંી હોય Mયાર �ૈ� � િતજ !તર અને 

ઉ2વC !તરના તફાવતO ંસમીકરણ તારવોુ .    

07 

 A એક ટાવરની Dચાઈ શોધવા માટ નીચે �માણેના અવલોકનો લેવામા ં�

આ?યા. 
 

ઉપકરણO ુ

@થાન  

તલ:ચP પરO ું

અવલોકન  

ઉQતકોણ  ર8માકC  

A 1.45 10º 24’ 

B 2.95 8º 12’ 

તલ:ચPની સા.ઉ.  

100 મી  

!તર AB=50 મી  

જો @થાન A , @થાન B અને ટાવરની ટોચ એકજ સમતલમા હોય, 

@થાન A ટાવરની નRક હોયતો ટાવરની ટોચની સાપે� Dચાઈ શોધો.  

07 

  VYJFVYJFVYJFVYJF  

5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#       

 V !તરકોણ માપનની @પશCક8ય ર8ત માટ �ૈતીજ!તર અને @ટાફ �

@ટશનની Dચાઈ માટના S" સા:બત કરો� � ુ . Tયાર બનેં કોણ ઉQત�  

કોણ હોય. 

07 

 A િ"કોણમીતીય તલે�ણમા ંTયાર @થાન અ�વેશગUય હોય� , 

ઉપકરણની Dચાઈ અલગ હોય અને તેઓ એકજ ઉ2વCતલમા હોય 

Mયાર સાપે� Dચાઈ શોધવા માટO ંS" તારવો� � ુ ુ .  

07 

    

5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$       

 V વVના !શની ?યાWયા આપો. વVના !શ તથા િ"Tયા વ9ચેનો  

સબંધં �@થાિપત કરો તથા વVO ંવગXકરણ લખોુ .  

07 

 A Yની શરTયા 5મીટર છે અને દ8ઘCRવા 120 મીટર છે, તેવા _`ીય ુ

વV માટ (દઘCRવા પરથી  � 10 મીટરના ગાળા માટ અOલબંો શોધો� ુ .  

07 

     VYJFVYJFVYJFVYJF  

5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$       

 V +1.2%  અને -0.8% ના એકસરખા ઢાળને જોડતા પરવલય વVની 

લબંાઈ ગણો. ઢાળના ફરફારનો  દર � 100મીટર � 0.15% છે.  

07 

 A “ટોટલ @ટશન� ” એટલે *ં?ુ તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.  07 

    

5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5       

 V EDM વડ !તર માપવાની ર8ત સમ3વો� .  07 

 A તમે વાપરલા ટોટલ @ટશનના ડ8@eલે બોડC પરની f@વચોO ં:લ@ટ � � ુ

આપો અને તેO ghય ુ ુ કાયC લખો.   

07 

  VYJFVYJFVYJFVYJF  

5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5       
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 V બે સીધા ર@તાઓ 120º ના Bણે છેદ છેુ � . જો તેમને 200 મીટરની 

િ"Tયાના વVથી જોડવામા ંઆવે તો તેના નીચેના ભાગો ગણો. 

(i)   @પશCક !તર           (ii) શરTયા  

(iii) (દઘCRવાની લબંાઈ    (iv) વVની લબંાઈ  
   

07 

 A (i) ટ�(કયોમીટરથી 60મીટર અને 120મીટરના !તર રાખેલ દંડ ઉપર  �

@ટડ8યા તારો વડ દંડના !ત(રત ભાગ અOVમે � � ુ 0.60 મીટર અને 

1.20 મીટર માપવામા ંઆ?યા છે. આ ઉપરથી ટ(કયોમીટરના �

અચળાકં નk8 કરો. 
 

(ii) સરળવVના lકણ કરતી વખતે આવનાર શm અવરોધો 

જણાવો.  

04 

 

 

 

 

 

 

03 
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