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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)

Define metrology and inspection. Differentiate between “precision” and
“accuracy” with suitable examples.

07

(b)

Explain need of calibration of measuring instruments. Write
standard procedure to calibrate Vernier caliper

07

(a)

Indicate following reading on line sketch of out side micrometer having
L.C. 0.01 mm ,(a).19.43mm (b). 17.78mm
Explain with neat sketch working of vernier bevel protector & label itsparts.
OR
An angle of 12°- 8’- 42” is to be measured with the help of the following
standard angle gauges: [1°,3°,9°,27°,41°] , [1’,3’,9’,27’] , [3”,6”,18”,30”]
showthe arrangement of an angle gauges with a neat sketch.

07

Explain the methods for measurement of major diameter and effective
diameter for external thread measurement.
Write short note on following.
1.Gear tooth vernier caliper
2.Important elements of spur gear with neat sketch
OR
Explain: 1.Gauge tolerance 2.Wear allowance3. Advantages of gauging.
Explain the working principle of “Radiation Pyrometer” with neat
Sketch and write its advantages, disadvantages and its applications

07

Differentiate between Active and Passive Transducers
List the pressure measuring systems. Explain construction and working of
Bourden Pressure Gauge
OR
Explain With Block Diagram: General Automatic Control System.
List The Advantages And Disadvantages Of Hydraulic Control System
Define - (1) Primary Texture (2) Secondary Texture (3) Lay
(4)Waviness (5) Roughness (6) R.M.S Value (7) C.L.A Value

07
07

State the needs of calibration and explain the precaution kept at the time of
calibration of instruments
Explain construction and working principle of Hot-Wire anemometer

07

(b)
(b)

Q.3

(a)
(b)

Q.3

(a)
(b)

Q.4

(a)
(b)

Q. 4

(a)
(b)

Q.5

(a)
(b)

Q.5

(a)

OR
Classify the flow measuring devices. Explain the working principle of Rota
meter

07
07

07

07
07

07
07

07

07

(b)

Write short notes on any two
(i)Pneumatic control system
(ii) Pitot tube
(iii) venturimeter

07

************
�ુજરાતી
પ�. ૧

અ મેટ્રોલો� અને �શ્પેક્શન ડ�ફાઈન.યોગ્ય ઉદાહ ર્ણ વડ� પ્રીસીઝ્ન

૦૭

એ�ુર�સી વચ્ચેનો તફાવત જણાવ.  
બ મેઝ્ર �સ્�મ�ન્ટ ના ક�લીબ્રશન ની જ�ર�યાત જણાવીવિન�યર ક��લપસર

૦૭

ક�લીબ્રશન ની યોગ્ય ર�જણાવો.
પ�. ૨

અ ૦.૦૧ મી.મી. L.C.વાળા આઉટ સાઈડ માઈક્રોમીટર પર નીચેના ર�ડ�ગ સ્ક

૦૭

દ્વારા દશાર.(1)૧૯.૪૩ મી.મી    (2)૧૭.૭૮ મી.મી
બ સ્વચ આ�િત દ્વારવિન�યર બેવેલ પ્રોટ�ક્ટર િવષે સમજવો અને તેના પા�્ર્સ ૦૭
નામ લખો.
અથવા
બ 12°- 8’- 42” નો � ૂણો �ગલ બ્લોક ની યોગ્ય પસંદગી કરઆ�િત સહ દશાર્વ.
પ�. ૩

૦૭

અ એક્�ન થ્રેડ મેઝરમ�ટ માટ� મેજર ડાયામીટ ,ઈફ�ક્ટ�વ ડાયામીટર માપવાની ૦૭
ર�ત સમ�વો.
બ નીચેના િવષે �ંક્ન
ૂ ોધ લખો(૧)�ૂથ ગીયર વિન�યર ક��લપસર , (૨) સ્પરગીયરના ૦૭
ઘટકો આ�િત સહ દશાર્વ.
અથવા

પ�. ૩

અ સમજવો (૧) ગેજ ટોલરંસ (૨) િવયર એલા�સીસ (૩) ગેજ�ગના ફાયદા 

૦૭

બ સ્વચ આ�િત  દ્વારા ર�ડ�એશન પાયરોમીટરનો િસધ્ધા

૦૭

સમજવો અને તેના 

ફાયદા,ગેર ફાયદા અને ઉપ્યોગો લખ.  
પ�. ૪

અ એક્ટ� અને પેસીવ ટ્રાંશ્�ુશર વચ્ચેનો તફાવત.  

૦૭

બ પ્રે મેઝ્ર�ગ િસસ્ટમ જણાવો અને બ�્ર્ન ટ પ્રે ગેજ �ું કાયર્ અને રચના

૦૭

આ�િત સહ સમ�વો.
અથવા
પ�. ૪

અ જનરલ ઓટોમેટ�ક કંન્ટ્રોલ િસસ્ટમ બ્લોક ડાયાગ્રામ સહ સમજ

૦૭

Hydraulic Control System ના ફાયદા,ગેર ફાયદા જણાવો.
બ સમ�વો.(૧)પ્રાયમર� ટ�ક્સ(૨) સેકંડ્ર� ટ�ક્સ(૩) લે (૪) વીિવનેસ  

૦૭

(૫)રફનેસ (૬) R.M.S Value (૭) C.L.A Value
પ�. ૫

અ ક�લીબ્રશન ની જ�ર�યાત જણાવી ક�લીબ્રશન વખતે કાળ� રાખવા ના �
સમ�વો

૦૭

બ Hot-Wire anemometer ની રચના અને કાયર્િસધ્ધાં આ�િત સહ સમ�વો.

૦૭

અથવા
પ�. ૫

અ ફ્લ મેઝ્ર�ગ ડ�વાઈસીસ �ું વગ�કરણ કર Rota meter �ું  કાયર્િસધ્ધાં આ�િત  ૦૭
સહ સમ�વો
બ કોઈ પણ બે િવષે �ંક્ન
ૂ ોધ લખ(૧)

૦૭
Pneumatic control system(૨) Pitot tube     

(૩) venturimeter

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

