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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 341902 Date: 29-05-2014        

Subject Name: Metrology and Instrumentation 

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) Define: (i) Metrology (ii) Instrumentation (iii) Standard ( iv) Specification  

( v) Inspection ( vi) Interchangeability (vii) selective assembly 

07 

 (b) Explain the principle of Vernier caliper and show the following readings on 

Vernier caliper having a least count of 0.02 mm (i) 17.08 mm (ii) 25.26 mm (iii) 

6.16 mm (iv) 12.36 mm 

07 

    
Q.2 (a) Explain with neat sketch the working principle of Vernier Bevel Protractor and 

label its parts. 

07 

 (b) Explain with neat sketch the construction and working principle of Dial gauge 

and writs its uses.  

07 

  OR  

 (b) Explain the method of testing roundness with the help of V- block and Dial 

Indicator. 

07 

    
Q.3 (a) Sketch the nomenclature of V- thread. Describe the Three wire method for 

measuring Effective diameter of thread. 

 

07 

 

 (b) Write short note on the following: (i) Gauge allowances 

(ii) Taylor’s principle (iii) Classification of limit gauges 

07 

  OR  

Q.3 (a) Define the following: (i) Pitch circle diameter (ii) Module ( iii) Circular pitch 

(iv) Tooth thickness (v) Clearance ( vi) Addendum ((vii) Dedendum  

07 

 (b) Draw a neat sketch of Parkinson’s gear tester and explain its working. List the 

errors which can be found out by this method.  

07 

    
Q.4 (a) Write short notes: (i) Strain gauge transducer (ii) LVDT (iii) Peizo electric 

transducer 

07 

 (b) List the temperature measuring instruments working on radiation principle. 

Explain with neat sketch optical pyrometer. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Name different types of elastic gauges used for pressure measurement and 

explain any one. 

07 

 (b) Explain the working principle of hot wire anemometer with neat sketch and give 

its applications.  

07 

    
Q.5 (a) Explain with neat sketch nutating disc meter with its merits and demerits. State 

its applications. 

07 

 (b) Classify the flow measuring devices and explain the working of Venturi meter 

with a neat sketch. 

07 

  OR  

Q.5 (a) Draw detailed block diagram of automatic control system. Explain the closed 

loop system with a suitable example. 

07 

 (b) Explain the standard procedure for calibration of micrometer screw gauge 07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ વ્માખ્મા આો. ૧. ભેટ્રોરોજી ૨. ઇન્સ્ટ્રુભેનટેળન ૩. રટાાંડડડ ૪.રેસિફપકેળન ૫. 

ઇન્સ્ટ્રેકળન  ૬. ઇનટયચેંજએબફરીટી  ૭. િેરેકટીલ એિેમ્બ્રી  
૦૭ 

 બ લનીમય કેરીયનો સિધધાાંત લર્ડલો અને ૦.૦૨ સભસભ રઘતુ્તભ ભાલાા લનીમય 

કેરીય ય નીચેના ભાો દળાડલો.( ૧) ૧૭.૦૮ સભસભ    (૨) ૨૫.૨૬ સભસભ  (૩) ૬.૧૬ 

સભસભ (૪) ૧૨.૩૬ સભસભ   

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ રલચ્છ આક્રુસતની ભદદથી લનીમય ફેલેર પ્રોટેકટનો  કામડસિધધાાંત લર્ડલો અને તેના 

બાગો દળાડલો. 
૦૭ 

 બ રલચ્છ આક્રુસતની ભદદથી ડામરગેજની યચના અને કામડસિધધાાંત લર્ડલો અને તેના 
ઉમોગો રખો. 

૦૭ 

  અથવા  

 બ લી ્રોક અને ડામર ઇન્સ્ટ્ડીકેટય ની ભદદથી યાઉંડનેિ ચેક કયલાની યીત લર્ડલો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ લી આંટાનુાં નોભેનક્રેચય દોયો. આંટાનો ઇપેકટીલ વ્માિ ભાલા ભાટે ની ત્રર્ લામય 

યીત િભજાલો.  
૦૭ 

 બ નીચેના ય ટકૂ નોંધ રખો. 
૧. ગેજ છૂટછાટ   ૨. ટેમરયનો સિધધાાંત  ૩. બરસભટ ગેજ ન ુલગીકયર્  

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ નીચેનાની વ્માખ્મા આો.  ૧. ીચ િકડર વ્માિ   ૨. ભોડયરુ     ૩. િર્ક્ુડરય ીચ  ૪. 

ટથૂ જાડાઇ   ૫. છૂટ્છાટ   ૬. એડેન્સ્ટ્ડભ   ૭. ફડડેંડભ   

૦૭ 

 બ ાફકિનળન ગીમય ટેરટયની રલચ્છ આક્રુસત દોયો અને તેનુાં કામડ િભજાલો. આ યીતથી  
થતી ભરૂોની માફદ ફનાલો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ટકૂ નોંધ રખો. ૧. રટૈ્રન ગેજ ટ્રાન્સ્ટ્િડયિુય  ૨. એર.લી,ડી.ટી. ૩. ીઝો ઇરેટ્રીક 

ટ્રાન્સ્ટ્િડયિુય  

૦૭ 

 બ યેડીમેળન સિધધાાંત ઉય કામડ કયતા તાભાન ભાલાના  િાધોનોની માદી ફનાલો.  
ઓટીકર ામયોભીટય રલચ્છ આક્રુસતની ભદદથી લર્ડલો . 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ દફાર્ ભાલાના જુદા જુદા ઇરારટીક  ગેજીિના ભા આો અને ગભે તે એક લર્ડલો .  ૦૭ 

 બ રલચ્છ આક્રુસતની ભદદથી હોટ  લામય એસનભોસભટય િભજાલો અને તેના ઉમોગો 
રખો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ રલચ્છ આક્રુસતની ભદદથી નટેુટીંગ ડીરક સભટય િભજાલો. તેના પામદા, ગેય પામદા અને 

ઉમોગો રખો.  
૦૭ 

 બ ફ્રો ભાલાની ડીલાસિિ નુાં લગીકયર્ કયો અને રલચ્છ આક્રુસતની ભદદથી લેંચ્યયુી 
ભીટય નુાં કામડ લર્ડલો . 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ ઓટોભેટીક કાંટ્રોર સિરટભનો ડીટેઇર ્રોક ડામાગ્રાભ દોયો. મોગ્મ ઉદાહયર્ની ભદદથી 
ક્રોરડ લૂ સિરટભ િભજાલો.  

૦૭ 

 બ ભાઇક્રોભીટય રૂ ગેજના કેરીબ્રેળન ભાટે રટાાંડડડ પ્રોિેજય લર્ડલો .  ૦૭ 
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