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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–VI • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 360903 Date: 26-05-2014        

Subject Name: Switch Gear and Protection 

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) List necessity of Back-up Protection. Explain various types of Back-up 

Protection. 

07 

 (b) Draw and explain the working of Buchholz Relay. 07 

    
Q.2 (a) Explain working principle and construction of Electromagnetic Induction 

Relay 

07 

 (b) List advantages and disadvantages of Static Relay. 07 

  OR  

 (b) Draw and explain directional Power Relay. 07 

    
Q.3 (a) Explain working principle and function of Current transformer. Explain 

difference between Current Transformer and Power Transformer 

07 

 (b) List advantages of neutral earthing.  Explain Reactance earthing with vector 

diagram. 

07 

  OR  

Q.3 (a) List and explain desirable functional characteristics of protection 

system 

07 

 (b) List and explain any one method for arc extinction.  07 

    
Q.4 (a) Explain construction, working and advantages of SF6 circuit breaker. 07 

 (b) List advantages and disadvantages of HRC fuse. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain construction, working and advantages of Vacuum circuit breaker. 07 

 (b) Explain causes of Over Voltage. 07 

    
Q.5 (a) Draw and explain the Merz price protection scheme for motor winding 

protection. 

07 

 (b) Explain protection of ring mains. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain Distance protection for transmission line.  07 

 (b) Write a short note on surge absorber.  07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ફેક-અ પ્રોટેક્શન આવાની જરૂરરયાત ખો. ફેક-અ પ્રોટેક્શન ના પ્રકારો 

ખો.  
૦૭ 

 બ બકુોલ્ઝ રીે ની આક્રુતત દોરી તેનુું કાયય સમજાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ એેક્રોમેગ્નેરટક ઈન્ડક્શન રીે ના કાયયકારી તસધધાુંત અને રચના સમજાવો. ૦૭ 

 બ સ્ટેટીક રીે ના પાયદાઓ અને ગેરપાયદાઓ ની યાદી ખો.  ૦૭ 

  અથવા  

 બ ડાયરેક્શન ાવર રી ેદોરો અને સમજાવો.   ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ કરુંટ રાન્સપોમયર નો કાયયકારી તસધધાુંત અને કાયય સમજાવો. કરુંટ રાન્સપોમયર 

અને ાવર રાન્સપોમયર વચ્ચે નો તપાવત સમજાવો. 
૦૭ 

 બ ન્યરુ અથીંગના પાયદાઓ ખો. રીએક્ટન્સ અથીંગ વેક્ટર ડાયાગ્રામ સાથે 
સમજાવો.  

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ પ્રોટેકશન સીસ્ટમ ની ઇચ્ચ્િત પકુંશન ાક્ષણીકતાઓ ની યાદી ફનાવી સમજાવો. ૦૭ 

 બ આકય ઓવવા માટેની ધધતી વણયવો અને કોઈણ એક સમજાવો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ  SF6 સરકીટ બ્રેકરની રચના, કાયય અને પાયદા ઓ સમજાવો. ૦૭ 

 બ એચ.આર.સી. પયઝુ ના પાયદાઓ અને ગેરપાયદાઓ ની યાદી ફનાવો ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ વેક્યમુ સરકીટ બ્રેકરની રચના, કાયય અને પાયદા ઓ સમજાવો. ૦૭ 

 બ ઓવર વોલ્ટેજ ના કારણો સમજાવો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ મોટર વાઈંન્ડીગના પ્રોટેક્શન માટે મઝય પ્રાઈઝ પ્રોટેક્શન સ્કીમ દોરી સમજાવો.  ૦૭ 

 બ રીંગ મેઈન્સ નુું પ્રોટેક્શન સમજાવો.  ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ રાન્સમીશન ાઈન માટેનુું ડીસ્ટન્સ પ્રોટેક્શન સમજાવો.     ૦૭ 

 બ સર્જ એબ્સોફયર વીશે ટૂુંક નોધ ખો. ૦૭ 
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