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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – SUMMER 2013 

Subject Code: 340604 Date: 10-06-2013        
Subject Name: Transportation Engineering 
Time: 10:30 am - 01:00 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 to be Authentic. 

Q.1 (a) Describe dry dock with a  sketch.. 07 
 (b) State the requirements of a good harbor. 07 

Q.2 (a) Give classification of break-water. Explain any one briefly. 07 
 (b) What do you understand by navigational aids? Discuss its importance. 07 
  OR  
 (b) State the purpose of providing super-elevation on curves on road. Write the 

equation of providing super-elevation on curves. 
07 

Q.3 (a) Enlist different methods of road surface drainage. 07 
 (b) Explain the procedure of construction of bitumen bound macadam. 07 
  OR  

Q.3 (a) State the objects of accident studies. Mention the steps of accident studies. 07 
 (b) State various steps for maintenance of bitumen roads.  07 

Q.4 (a) Explain the classification of bridge according to location of floor. 07 
 (b) What is economic span of a bridge? State the assumptions to be  made while 

determining the economic span of a bridge. 
07 

  OR  
Q. 4 (a) In which circumstances the Pile foundation is provided to bridge ? 07 

 (b) Explain the functions of bearing in bridge. 07 

Q.5 (a) State the points to be attended while inspecting the superstructure of a bridge. 07 
 (b) Draw a neat sketch of single line broad gauge railway track in embankment. 

Label it. 
07 

  OR  
Q.5 (a) State the characteristics of good railway crossings. 07 

 (b)  Mention the actions to be taken during periodical maintenance of  railway 
track.  

07 
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જુરાતી 

. 1 અ કુ  ગોદ  ુઆ િ  સાથે વણન કરો  07 
 બ સારા હાબરની લ ણીકતાઓ જણાવો 07 

  . 2 અ ેકવોટર  ુવગ કરણ કરો. કોઇ એક ુ ંકમા સમ વો 07 
 બ નેિવગેશનલ એ સ એટલે  ુ? તેના મહ વ િવશે ચચા કરો.  07 
  અથવા  

 બ વળાક પર ર તાની ફરસબ દ ને બહારની ધારથી દરની ધાર તરફ ઢાળ 

આપવાના   હ ઓુ જણાવો તથા તે માટ  ુસિમકરણ લખો 

07 

  . 3 અ ર તાની સપાટ  પરથી પાણીના િનકાલ કરવાની િવિવધ ર તોની યાદ  બનાવો  07 
 બ  બ ુિમન બા ડ મેકડમ ના બાધંકામની ર ત સમ વો.  07 
  અથવા  

. 3 અ અક માત ગેના અ યાસના હ ઓુ જણાવો. અક માત ગેના અ યાસના 

િવિવધ તબ ાઓ જણાવો 

07 

 બ ડામરના ર તાઓની ળવણીમાટ લેવામા આવતા િવિવધ પગલાઓ જણાવો  

  

07 

  . 4 અ ફરસબદં ના થાન માણ ે લુ  ુવગ કરણ સમ વો. 07 
 બ લુનો કરકસર ુ ત ગાળો એટલે  ુ? લુનો કરકસર ુ ત ગાળો ન  કરવા 

માટની ધારણાઓ જણાવો     

07 

  અથવા  

. 4 અ કવા સજંોગોમા લુને ુટં પાયા આપવામા આવે છે ?  07 
 બ લુમા બે રગના કાય  સમ વો 07 

  . 5 અ લુના પુર ટરના િન ર ણ વખતે યાનમા લેવાના ુ ાઓ જણાવો  07 
 બ રુાણમા એક લાઇનવાળા ોડગેજ રલપથની આ િ  દોરો.તેના ભાગોના નામ 

લખો.  

07 

  અથવા  

. 5 અ સારા ર વે ોિસગની લ ણીકતાઓ જણાવો 07 
 બ રલપથની સમયાતંર કરવામા આવતી ળવણી દર યાન કરવામા આવતી 

કાયવાહ  જણાવો.  

07 
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