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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

Q.2

(a)Explain the following(1)Consecutive co ordinate (2) Independent
co ordinate (3)Latitude (4) Departure (5) Analytic lens (6) clip screw
(7)Tangent screw
(b) Find length and W.C.B. of line AB from following data
Point
Independent Co ordinate
A
(105, 87.5)
B
(170, 97)

07

(a)Define Trigonometric leveling. Derive equation to compute the
R.L. of the object when instrument stations and object are in same
vertical plane and both instruments axis are at same level
(b) Following observations are taken to find R.L. of top of light
house.

07

07

07

Instrument
Staff reading Vertical angle Remarks
station
P
1.650
+140 30’
R.L. of B.M.
Q
0.565
+110 45’
=10.00 M.
Instrument station P,Q, and Light house are in same vertical plane.
The distance PQ is 25M.
OR
(b) Explain method to determine R.L. of top of tower when object
and two instrument stations are in different vertical plane.

07

Q.3

Q.3

(a) Define degree of curve; establish relation between radius of curve
and degree of curve. Also classify the curves
(b) Calculate the ordinates at 10 M. interval using “ off-sets from long
chord” method if deflection angle is 450 and degree of curve is 8o
OR
(a)Draw a neat sketch of right hand curve and show on it (1)Long
chord (2) Versed sine of curve (3) Length of curve (4) Forward
tangent (5)Rear tangent (6) Deflection angle(7)Radius of curve

07

(b)Derive formula of all elements of a simple circular curve.

7

(a) Define tachometry. State uses of tachometry.
(b)Explain field method to determine tachometer constants

03
04

07

07

Q.4

1

© The following observations were made on a vertical held staff on
station A & B, instrument set up on P is on straight line AB
Inst.
Station

Staff
station

Vertical
angle

Staff reading

Remarks

P

A

+80

2.50, 3.15,3.80

R.L. of
staff st. A
is 100

P
B
-9045’
1.10,1.45,1.80
Calculate length AB & slop of line AB, if M=100 A=0
OR
Q. 4 (b) Derive an expression to calculate horizontal distance & R.L. of
staff station by tangential method of Tachometry, when both angles
are of elevation.
(b)A theodolite was set up over station A having height 1.25. The
staff reading taken on station B with vertical angle 4015’,&5015’ are
1.250 & 2.540 respectively. If R.L. of the instrument station B is
100.00, find R.L. of instrument station.

07

07

07

Q.5

Q.5

(a) Write procedure to measure the horizontal distance by E.D.M.
(b)List out keys on display board of total station you have used and
their basic function.
OR
(a)Explain Initial setting up of total station
(b)state sources of errors in total station survey.

07
07

07
07
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�ુજરાતી
Q.1 (a) ની ચેના પદો સમજા વો (1) ક્રમિ ક યા મો (2) સ્ વતંત
્ રયા મો (3) અક્ષ
ાં શ (4) રેખા શં (5)
એના લિ ટિ ક લેન્ સ(6) ક્ લિપ સ
્ ક્રુ (7) સ્ પર્શક સ
્ ક્રુ સમજા વો

૦૭

(બ) લંબા ઈ અને પુર્ણ
વ
્ રુત બેરીં ગ શો ધો

૦૭

�બ��ુ

સ્વતંતયામો

એ

(૧૦૫, ૮૭.૫)

બી

(૧૭૦, ૯૭)

Q.2 (અ) ત
્ રિકો ણમિ તિ તલેક્ષણ વ્યાખ્યા યિ ત કરો . સા પેક્ષઉંચા ઇ.ની ગણતરી કરવા મા ટે જરુરી
સમી કરણ મેળવો . જ્ યા રે ઓબ્જેક્ ટ પદા ર્થઅને બંને સ
્ ટેશનો એક જ ઉધ્વાધરવ
્ રુતમાં છે બંને
સા ધનો ની ધરી એક સ્ તરે રા ખવા માં આવેલી છે

૦૭

(બ) દી વા દાં ડી ના મથા ળા ની સા પેક્ષઉચાં ઇ નક્ કી કરવા મા ટે ની ચે મુજબ ના અવલો કનો લેવા મા
આવેલ હતા .
�સ્�મ� સ્ટ �સ

સ્ટા વાંચનાંક

પી

૧.૬૫૦

�ુ

૦.૫૬૫

ઊધ્વ �ુણો
+૧૪૦૩૦’
+૧૧૦૪૫’

ર�માકર
તલ�ચન્ ની સાપેક
�ચાઇ=૧૦.૦૦ મી.

ઇન
્સ
્ ટ્રુમેન્ટસ
્ ટેશન પી , ક્યૂ અને લા ઇટ હા ઉસ એક જ ઊભી પ્લેન છે. પી , ક્યુ વચેનુ અંતર 25મી . છે.
અથવા
(બ) જ્ યા રે ટા વર તથા બે ઇંસ
્ ટ્રુમ
ેંટસ
્ ટેશનો વિ વિ ધ ઉર્ધ
્ વાધા ર વૃતમાં હો ઇ ત્યારે ટા વરની ટો ચની
સા પેક્ષઉચા ઇ નક્ કી કરવા મા ટે ની પદ્ધ
તિ સમજા વો
Q.3(અ) કર્વની ડિ ગ
્ રી વ્યાખ્યા યિ ત કરો ; કર્વની ડિ ગ
્ રી તથા ત
્ રિજ્ યા વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિ ત
કરો .કર્વનુ વર્ગ
ીકરણ કરો .

૦૭

(બી ) ઓફસેટસ ફ્રોમ લોં ગ કો ર્ડમેથડ થી ૧૦મી ના અંતરે ઓર્ડિનેટ્ સની ગણતરી કરો , જ્ યા રે
ડી ફ્ લેક્ ટન ખૂણો 450 અને વક્રનો 8 ૦છે.

૦૭
અથવા

Q.3 (એ) જમણી બા જુના વળાં કનો એક સુઘડ સ
્ કેચ દો રો અને તેના પર બતા વો (1) લોં ગ કો ર્ડ(2)
વર્સ
્ ડસા ઇન ઓફ કર્વ(3) વક્રની લંબા ઈ (4) ફો ર્વર્ડટેંજંટ (5) રી અર ટેંજંટ (6) ડી ફ્ લેક્ ટન ખૂણો (7)
વક્રની ત
્ રિજ્ યા

૦૭

(બી ) સા દા વક્રના બધા એલિ મ
ે ં ટસ મા ટેના સૂત
્ રો મેળવો .

૦૭

Q.4
(અ) અંત:કો ણ મા પન વ્યાખ્યા યિ ત કરો . અંત:કો ણ મા પન ના ઉપયો ગ જણા વો .

૦૩

(બ)ટેક્ યોમી ટર ના અચળાં કો શો ધવા ની ક્ષ
ેત
્ રપદ્ધ
તિ સમજા વો .

૦૪

3

(ક) સ
્ ટેશન પી એબી એકજ લા ઇન પર હો ય ત્યારે ની ચેના અવલો કનો એ અને બી સ
્ ટેશન પર
ઉર્ધાધા ર રા ખેલ સ્ટાફ પર કરવા માં આવ્યા હતા ,

૦૭

�સ્�ૃમ� સ્ટ �શ

સ્ટા સ્ટ �શ

ઉધ્વાર્ધ �ુણો

સ્ટા ર�ડ�ગ

�રમાક્સ

પી

એ

+૮૦

૨.૫૦,૩.૧૫,૩.૮૦

સ્ટા સ્ટ �શ એ

પી

બી

-૯૦૪૫’

૧.૧૦,૧.૪૫,૧.૮૦

ની સાપેક
�ચાઇ= ૧૦૦

લા ઇન એબી ની લંબા ઇ અને ઢા ળ ની ગણતરી ,કરો , જો એમ=100 ,એ = 0 હો ઇ.
અથવા
૪ (અ) અંત:કો ણ્માપનની સ્ પર્શકી ય પદ્ધ
તિ દ્વ
ારા સમક્ષિતિ જ અંતર તથા સા પેક્ષઉચા ઇ મેળવવા
મા ટે નુ સુત
્ રતા રવો જ્ યા રે બન
્ન
ે સ્ટાફ સ
્ ટેશન ના ખૂણા ઓ એલી વેશનમાં હો ઇ.

૦૭

(બ) થિ યો ડો લા ઈટ સ
્ ટેશન એ પર ગો ઠવા યેલ છે. સ
્ ટેશન પર ઊંચા ઈ ૧.૨૫મી . છે. સ
્ ટેશન બી પર
લેવા માં આવેલ વાં ચન ૧.૨૫૦ તથા ૨.૫૪૦ છે, ઉર્ધ
્ વાધા ર ખૂણા અનુક્રમે ૪૦૧૫ & ૫૦૧૫ છે. જો
.આસ
્ ટેશન બી ની સા પેક્ષઉંચા ઇ 100.00 છે, તો સ
્ ટેશન એ ની સા પેક્ષ ઉંચા ઇ શો ધો .

૦૭

Q.5
(એ) EDM દ્વ
ારા સમક્ષિતિ જ અંતર મા પવા ની મા ટે રિ ત લખો

૦૭

(બી )તમે વા પરેલ ટો ટલ સ
્ ટેશનના ડિ સ્પ્લ
ે બો ર્ડપર ની ‘કી ” ની યા દી બના વો , અને તેમના મૂળભૂત
કા ર્યની યા દી બના વો .

૦૭
અથવા

Q.5 (એ) ટો ટલ સ
્ ટેશનન
ુ ં પ્રારંભિ ક સ્થાપન સમજા વો
(બ) ટો ટલ સ
્ ટેશન સર્વ
ે ક્ષણમાં ભૂલો સ
્ત
્ રોત જણા વો .
************
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