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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

 

Subject Code : 3330901                                                      Date:28-04- 2018      

Subject Name: A.C. CIRCUITS 

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM  

                                                                                          Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Write the advantages of A.C. System over D.C System.  

 ૧. એ.સી. સસસ્ટમન ાં ડી.સી. સસસ્ટમ ઉપરન ાં ફ યદ ઓ લખો.   

 2. Define RMS value and average value related to alternating waveform.  

 ૨. ઓલ્ટરનેટીંગ વેવફોમમ સ થે સાંકળ યેલ આર.એમ.એસ કકિંમત અને સરેરશ 
કકિંમતની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 

 3. Define form factor and peak factor.  

 ૩. ફોમમ ફેકટર અને પીક ફેકટરની વ્ય ખ્ય  આપો.    

 4. An alternating current is represented by i = 100sin377t. Find (i) RMS value, 

(ii) average value. 

 

 ૪. એક ઓલ્ટરનેટીંગ સવજપ્રવ હને i = ૧૦૦sin૩૭૭t વડે દશ મવ ય છે. તો (૧) 

આર.એમ.એસ કકિંમત અને (૨) સરેરશ કકિંમત શોધો. 
 

 5. Define power factor and state its value for pure resistive and pure inductive 

A.C. circuit. 

 

 ૫. પ વર ફેકટરની વ્ય ખ્ય  આપો. અને શધુ્ધ રેસસસ્ટટીવ અને શધુ્ધ ઈન્ડક્ટીવ 
એ.સી. પકરપથ મ ટે તેની કકિંમત જણ વો.  

 

 6. Draw waveform and vector diagram for A.C. through Pure Inductor and also 

write equations for voltage and current for the same. 

 

 ૬. શદુ્ધ ઇન્ડકટરમ ાંથી એ.સી પ્રવ હ મ ટે વેવ ફોમમ અને વેક્ટર ડ ય ગ્ર મ દોરો 
અને સ થે તે મ ટે વોલ્ટેજ અને સવજપ્રવ હન ાં સતુ્રો લખો.  

 

 7. Define Parallel Resonance and state its uses.  

 ૭. સમ ાંતર અનનુ ાંદની વ્ય ખ્ય  આપો. અને તેન  ઉપયોગો વણમવો.  

 8. Give the definition of (i) phase voltage (ii) line voltage.  

 ૮. વ્ય ખ્ય  આપો. (૧) ફેઈઝ વોલ્ટેજ (૨) લ ઇન વોલ્ટેજ  

 9. Draw power triangle and name three components of it.  

 ૯. પ વર સત્રકોણ દોરો અને તેન ાં ત્રણ ભગો ન ાં ન મ આપો.    

 10. Define True power and Apparent power.  

 ૧૦. ટ્રુ પ વર અને એપરન્ટ પ વરની વ્ય ખ્ય  આપો.  
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Q.2 (a) Explain how alternating E.M.F. is generated and derive e = EmSinθ 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ઓલ્ટરનેટીંગ ઇ.એમ.એફ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થ ય છે તે સમજાવો. અને e = 

EmSinθ સતુ્ર ત રવો.  
૦૩ 

  OR  

 (a) RMS Value of an Alternating Current is 25 Ampere. Frequency of the current 

is 50 Hz. Then obtain an equation for instantaneous value of current and find 

(1) Average Value (2) Time Period (3) Angular Frequency. 

03 

 (અ) એક ઓલ્ટરનેટીંગ સવજપ્રવ હની કકિંમત ૨૫ એમ્પપયર છે. અને તેની આવસૃિ 
૫૦ હટમઝ છે. તો સવજપ્રવ હની ત ત્ષણીક કકિંમતનુાં સતૂ્ર મેળવો. તથ  (૧) 
સરેરશ કકિંમત (૨) આવતમક ળ (૩) કોણીય આવસૃિ શોધો.  

૦૩ 

 (b) Derive an equation of R.M.S. value for alternating quantity. 03 

 (બ) ઓલ્ટરનેટીંગ  ર શીની આર.એમ.એસ કકિંમત મ ટેનુાં સતુ્ર ત રવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) In R-L-C series circuit, at resonance voltage across capacitor is 400V, supply 

voltage is 230volt, find the voltage across inductor and resistor.  

03 

 (બ) એક R-L-C શ્રેણી પકરપથમ ાં શે્રણી અનનુ ાંદ વખતે કેપેસીટરન ાં વોલ્ટેજ ૪૦૦V 
છે. સપ્લ ય વોલ્ટેજ ૨૩૦ વોલ્ટ છે. ઈન્ડકટરન ાં અને રેસસસ્ટરન ાં વોલ્ટેજ શોધો.  

૦૩ 

 (c) Explain AC through L-C series circuit with vector diagram.  04 

 (ક) L-C શ્રેણી પકરપથમ ાંથી એ.સી. પ્રવ હ વેક્ટર ડ ય ગ્ર મ સ થે સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Derive an expression for Q-Factor in Parallel Circuit. 04 

 (ક) સમ ાંતર પકરપથ મ ટે ક્ય ુફેક્ટર ન ુસતૂ્ર ત રવો.  ૦૪ 

 (d) Convert rectangular to polar form (i) 15- j30 (ii) -5 - j15. 04 

 (ડ) રેકટએન્્યલુર ફોમમમ ાંથી પોલર ફોમમમ ાં રૂપ ાંતરીત કરો.    
(૧) ૧૫ – j ૩૦  (૨) -૫ - j ૧૫  

૦૪ 

  OR  

 (d) Explain behaviour of A.C. voltage, current & power through pure resistance.  04 

 (ડ) શધુ્ધ અવરોધમ ાંથી એ.સી. વોલ્ટેજ, સવજ પ્રવ હ અને પ વરનુાં વતમણકૂ 
સમજાવો.       

૦૪ 

    
Q.3 (a) Prove that for pure inductive circuit, the current lags applied voltage by 90°.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) સ બબત કરો કે શધુ્ધ ઈન્ડક્ટીવ પકરપથમ ાં,  સવજ પ્રવ હ આપેલ વોલ્ટેજ કરત ાં 
૯૦° પ છળ હોય છે.   

૦૩ 

  OR  

 (a) Explain Series Resonance in detail.  03 

 (અ) શે્રણી અનનુ ાંદ સસવસ્ત ર સમજાવો  ૦૩ 

 (b) What is the value of voltage for R-L-C Series Circuit in case of XL>Xc. Draw 

the vector diagram.  

03 

 (બ) જો XL>Xc  હોય તો, R-L-C શ્રેણી પકરપથ મ ટે વોલ્ટેજની કકિંમત શુાં હશે.  
વેક્ટર ડ ય ગ્ર મ દોરો.    

૦૩ 

  OR  

 (b) List out the methods to improve the power factor and explain any one method 

in details. 

03 

 (બ) પ વર ફેક્ટર સધુ રવ ની રીતોની ય દી બન વો. અને કોઇપણ એક રીત ૦૩ 
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સસવસ્ત ર સમજાવો.  
 (c) Compare series resonance and parallel resonance.  

 

04 

 (ક) શે્રણી અનનુ ાંદ અને સમ ાંતર અનનુ ાંદની સરખ મણી કરો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) A coil connected to a 220V, 50Hz. A.C. supply takes a current of 10A and 

dissipates 1000W power. Calculate reactance of the coil and reactive power in 

the circuit. 

04 

 (ક) એક ગ ૂાંચળ ને ૨૨૦ વોલ્ટ, ૫૦ હરે્ટમઝ ન ાં પરુવઠ  સ થે જોડ વ મ ાં આવે ત્ય રે 
૧૦ એમ્પપયરનો સવજપ્રવ હ લે છે અને ૧૦૦૦ વોટનો શમ્ક્ત વ્યય કરે છે. 
ગ ૂાંચળ ની પ્રસતક રીત  અને પકરપથમ ાં પ્રસતક રી શમ્ક્તની ગણતરી કરો.   

૦૪ 

 (d) Explain the terms: 

 (1) Admittance (2) Conductance (3) Susceptance (4) Magnification factor. 

04 

 (ડ) પદો સમજાવો: 
(૧) એડસમટન્સ (૨) કન્ડકટન્સ  (૩) સસપ્ટન્સ (૪) મે્નીફીકેશન ફેક્ટર  

૦૪ 

  OR  

 (d) Explain any one method of solving A.C. parallel circuit.  04 

 (ડ) એ.સી. સમ ાંતર પકરપથનો ઉકેલ શોધવ ની કોઈપણ એક રીત સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Write advantages of Three Phase System over Single Phase System.  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ત્રણ ફેઈઝ સસસ્ટમન ાં એક ફેઈઝ સસસ્ટમ ઉપરન ાં ફ યદ ઓ લખો.    ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain principle of generation of 3ϕ voltage.  03 

 (અ) ત્રણ ફેઈઝ વોલ્ટેન ાં ઉત્પ દનનો સસધ્ધ ાંત સમજાવો.    ૦૩ 

 (b) Prove that the vector summation of all the 3ϕ voltages in 3ϕ system is zero. 04 

 (બ) સ બબત કરો કે ત્રણ ફેઈઝ સસસ્ટમમ ાં ત્રણેય ફેઈઝ વોલ્ટેજનો સકદશ સરવ ળો 
શનૂ્ય થ ય છે.  

૦૪ 

  OR  

 (b) Explain how 3-Φ power can be measure using two 1-Φ wattmeter along with 

circuit and vector diagram. 

04 

 (બ) ત્રણ ફેઈઝ પ વર એક ફેઈઝ વોટમીટરનો ઉપયોગ કરીને કેવીરીતે મ પી 
શક ય તે પરીપથ અને વેક્ટર ડ ય ગ્ર મ દોરીને સમજાવો.  

૦૪ 

 (c) Derive the relationship between line and phase values of voltage and current 

in 3ϕ star connected system. 

07 

 (ક) ત્રણ ફેઈઝ સ્ટ ર જોડ ણમ ાં વોલ્ટેજ અને સવજપ્રવ હની લ ઈન કકિંમત અને 
ફેઈઝ કકિંમત વચ્ચેનો સબાંધ ત રવો.   

૦૭ 

    
Q.5 (a) Plot the Variation of different parameters with variation in frequency of 

applied voltage in A.C. Parallel Circuit. 

04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) એ.સી. સમ ાંતર પકરપથમ ાં આપેલ વોલ્ટેજની કિકવન્સીન ાં બદલ વ સ થે 
સવસવધ ર સશઓમ ાં થત ાં ફેરફ રો પ્લોટ કરો.   

૦૪ 

 (b) When a coil is connected with 10 Volt D.C. Supply then 2 Amp D.C. Current 

flow through the coil. But when 10 Volt, 50 Hz A.C. Supply is given to the 

same coil, 1.5 Amp Current flow through the same coil. Then find inductance 

and resistance of coil.   

04 
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 (બ) એક ગ ૂાંચળ ને જ્ય રે ૧૦ વોલ્ટ ડી.સી. સપ્લ ય સ થે જોડત ાં ગ ૂાંચળ મ ાંથી ૨  
એમ્પપયરનો સવજપ્રવ હ પસ ર થ ય છે. પરાંત ુ તે જ ગ ૂાંચળ ને ૧૦ વોલ્ટ, ૫૦ 
હર્ટમઝ એ.સી. સપ્લ ય સ થે જોડત ાં તે જ ગ ૂાંચળ મ ાંથી ૧.૫ એમ્પપયરનો 
સવજપ્રવ હ પસ ર થ ય છે, તો ગ ૂાંચળ  નો ઇન્ડકટન્સ અને અવરોધ શોધો.     

૦૪ 

 (c) Explain the causes of low power factor. 03 

 (ક) ઓછ  પ વર ફેક્ટર મ ટેન ાં ક રણો સમજાવો. ૦૩ 

 (d) A balance three phase delta connected load draws 34.64 A as its line current. 

If impedance /phase of the load is 20Ώ and power factor is 0.8 lagging. 

Calculate supply voltage and power absorbed by the circuit  

03 

 (ડ) થ્રી ફેઈઝ બેલેન્સ ડેલ્ટ મ ાં જોડેલ પકરપથ નો લ ઈન સવજ પ્રવ હ ૩૪.૬૪ 
એમ્પપયર છે. જો પકરપથનો ઈપપીડન્સ પ્રસત ફેઈઝ ૨૦ ઓહમ અને પ વર 
ફેક્ટર ૦.૮ લેગ હોય તો સપ્લ ય વોલ્ટેજ અને જોડ ણમ ાં વપર તો પ વર 
શોધો.  

૦૩ 

 

************ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III  EXAMINATION –WINTER - 2018 

 

Subject Code:3330901 Date: 20-11-2018     

Subject Name: AC CIRCUITS 

Time:10:30 AM TO 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

 6. English version is authentic. 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define : (i) RMS value (ii) Form factor  

 ૧. વ્ય ખ્ય  આપો. (i) આર.એમ.એસ. વેલ્યુ (ii) ફોમમ ફેકટર  

 2. Explain phase and phase difference.  

 ૨. ફેજ અને ફેજ તફ વત સમજાવો.  

 3. Find the impedance of a circuit in which I=(2+j3) A and  V= (10-j6) V.  

 ૩. સરકકટ કે જેમ ાં I=(2+j3) A અને  V= (10-j6) V હોય તેન  મ ટે ઇમ્પીડન્સ શોધો.  

 4. Define power factor. Explain difference between lagging and leading power 

factor. 

 

 ૪. પ વર ફેક્ટરની વ્ય ખ્ય  આપો. લેગગાંગ અને લલડીંગ પ વર ફેક્ટર વચ્ચેનો તફ વત સમજાવો.  

 5. Multiply vectors A=10+j20 and B=30-j40 in cartesian form and polar form.  

 ૫. વેક્ટર A=10+j20 અને B=30-j40નો ક ટેલજઅન અને પોલ ર ફોમમમ ાં ગુણ ક ર કરો.   

 6. Define term phase sequence. State its importance.  

 ૬. ફેજ સીક્વન્સ પદની વ્ય ખ્ય  આપો. તેની અગત્યત  જણ વો.  

 7. State applications of parallel resonance.  

 ૭. પેરેલલ રેઝોનન્સન  ઉપયોગો જણ વો.  

 8. State advantages of power factor improvement.  

 ૮. પ વર ફેક્ટર સુધ રણ ન  ફ યદ ઓ જણ વો.  

 9. An R-L circuit has Z=6+j8 ohm. Its susceptance is ---------- ohm.  

 ૯. એક R-L સરકકટનો ઇમ્પીડન્સ Z=6+j8 ઓહમ છે. તેનો સસપ્ટન્સ ------- ઓહમ છે.   

 10. In an R-L-C circuit v(t) = 20sin(314t+5π/6) and i(t)=10sin(314t+2π/3). Find 

out the power drawn by the circuit. 

 

 ૧૦. R-L-C સરકકટમ ાં v(t) = 20sin(314t+5π/6) અને i(t)=10sin(314t+2π/3) હોય તો 

સરકકટમ ાંથી વહેતો પ વર શોધો.  

 

    
Q.2 (a) Prove that in pure inductive circuit current is lagging behind the voltage by 

900.  Indicate it by wave form and vector diagram.                   

03 

પ્રશ્ન. ર (અ) સ લબત કરો કે શુદ્ધ ઇન્ડલક્ટવ સરકકટમ ાં કરાંટ વોલ્ટેજ કરત ાં 900 પ છળ હોય છે. તેન ેવેવફોમમ અને 

વેક્ટર દ્વ ર  દશ મવો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Prove that in pure resistive circuit current is in phase with applied voltage. 

Indicate it by wave form and vector diagram. 

03 
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 (અ) સ લબત કરો કે શુદ્ધ રેલઝલટટવ સરકકટમ ાં કરાંટ એપ્લ ઇડ વોલ્ટેજની ફેજમ ાં હોય છે. તેન ેવેવફોમમ 

અને વેક્ટર દ્વ ર  દશ મવો. 

૦૩ 

 (b) An a.c. current flowing in R-L series circuit is 1.5 A when the applied voltage 

is 300 V and power consumed 225 watt. Calculate: (i) resistance (ii) inductive 

reactance (iii) power factor. 

03 

 (બ) R-L લસકરઝ સરકકટમ ાં જ્ય રે 300 V આપવ મ ાં આવે ત્ય રે વહેતો એ.સી. કરાંટ 1.5 A છે અને 

પ વર વપર શ 225 watt છે. તો (i) રેલઝટટન્સ (ii) ઇન્ડલક્ટવ રીએક્ટન્સ  (iii) પ વર ફેક્ટર ગણો.

     

૦૩ 

  OR  

 (b) A resistance of 20 Ω is in series with a coil inductance of 0.04 H is connected 

to a.c. mains at 220 V, 50 Hz. Calculate: (i) Impedance (ii) current (iii) power 

factor (iv) power.   

03 

 (બ) 20 Ωન  એક રેલઝટટન્સન ે 0.04 H ઇન્ડક્ટન્સ ધર વતી કોઇલની લસકરઝમ ાં જોડીને જોડ ણન ે

220 V, 50 Hz એ.સી. મેઇન્સ સ થે જોડેલ છે. તો (i) ઇમ્પીડન્સ (ii) કરાંટ (iii) પ વર ફેક્ટર  

(iv) પ વર ગણો. 

૦૩ 

 (c)  The instantaneous values of two alternating emf’s are e1 = 35 sin ωt and e2 = 

30 sin (ωt - π/4). Find (i) e1 + e2 and (ii) e1 - e2 

04 

 (ક) બે ઓલ્ટરનેટીંગ ઇ.એમ.એફ.ની ઇન્ટટેનટેનીયસ વેલ્યુ e1 = 35 sin ωt and e2 = 30 sin (ωt - 

π/4) છે. તો (i) e1 + e2 અને (ii) e1 - e2 શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) The RMS value of sinusoidal alternating current having a frequency of 50 Hz 

is 282.82 A. Find the average value and maximum value of current. Write the 

equation of the current for its instantaneous value. Also find the instantaneous 

value of current at time 1 ms.  

04 

 (ક) એક સ ઇન્યુસોઇડલ ઓલ્ટરનેટીંગ કરાંટની ફ્રીક્વન્સી 50 Hz અનેઆર.એમ.એસ. વેલ્યુ 282.82 A 

છે. કરાંટની એવરેજ વેલ્યુ અને મહત્તમ વેલ્યુ શોધો. કરાંટની ઇન્ટટેનટેનીયસ વેલ્યુ મ ટે સમીકરણ 

લખો. 1 ms સમયે કરાંટની ઇન્ટટેનટેનીયસ વેલ્યુ શોધો.   

૦૪ 

 (d) Derive expression e = Em sinωt for dynamically induced emf. 04 

 (ડ) ડ યનેલમકલી ઇન્્યુસ ઇ.એમ.એફ. મ ટે e = Em sinωt સમીકરણ ત રવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Define average value. For alternating quantity prove that Average value = 

0.637× maximum value. 

04 

 (ડ) એવરેજ વેલ્યુની વ્ય ખ્ય  આપો. ઓલ્ટરનેટીંગ કવોન્ટીટી મ ટે સ લબત કરો કે એવરેજ 

વેલ્યુ=0.637× મહત્તમ વેલ્યુ. 

૦૪ 

    
Q.3 (a) It is desired to operate a 100-W, 120V electric lamp at its current ratings from 

a 240 V, 50 Hz supply. Give details of the simplest manner in which this 

could be done using (a) a resistor or (b) a capacitor. What power factor would 

be presented to the supply in each case and which method is the most 
economical. 

03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) 240 V, 50 Hz સપ્લ યમ ાંથી એક ઇલેકટ્રીક લેમ્પને તેન  કરાંટ રેટીંગ 100-W, 120V પર ઓપરેટ 

કરવો ઇચ્છનીય છે. તેણે કઇ રીતે ઓપરેટ કરવો (a)રેલઝટટર કે (b) કેપેલસટરની મદદથી તેની 

મ લહતી આપો. દરેક કકટસ મ ાં પ વર ફેક્ટર કેટલો થશે અને કઇ રીત વધ રે કરકસરભરી છે તે 

જણ વો.  

૦૩ 

  OR  

 (a) A 1200 Ω resistor, a 0.7 H coil and a 0.001 F capacitor are in series across a 

120 V source. Determine (i) the resonant frequency (ii) The voltage across the 

capacitor at resonance. (iii) Q- factor of the circuit at resonance. 

03 

 (અ) એક 1200 Ω રેલઝટટર, 0.7 H કોઇલ અને 0.001 F કેપેલસટરને લસકરઝમ ાં જોડીને 120 V 

સોસમની એક્રોસમ ાં જોડવ મ ાં આવે છે. તો (i) રેઝોનન્ટ ફ્રીક્વન્સી (ii) રેઝોનન્સ વખતે કેપેલસટરની 

૦૩ 
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એક્રોસમ ાં વોલ્ટેજ (iii) રેઝોનન્સ વખતે સરકકટનો Q- factor શોધો.    

 (b) Explain effect of low power factor on (i) transformer (ii) transmission and 

distribution system. 

03 

 (બ) ઓછ  પ વર ફેક્ટરની (i) ટ્ર ન્સફોમમર (ii) ટ્ર ન્સલમશન અને કડટટ્રીબ્યુશન લસટટમ પર અસર 

સમજાવો.   

૦૩ 

  OR  

 (b) Explain causes of low power factor. 03 

 (બ) ઓછ  પ વર ફેક્ટરન  ક રણો સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain vector method of solving parallel a.c. circuit. 04 

 (ક) પેરેલલ એ.સી. સરકકટને સોલ્વ કરવ ની વેક્ટર મેથડ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain admittance method of solving parallel a.c. circuit. 04 

 (ક) પેરેલલ એ.સી. સરકકટને સોલ્વ કરવ ની એડલમટન્સ મેથડ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Two impedances namely Z1 = 10-j6 Ω and Z2 = 8+j4 Ω are connected in 

parallel across a (230 + j0) V supply. Calculate the total current and supply 

current in each branch.  

04 

 (ડ) બે ઇમ્પેડન્સ Z1 = 10-j6 Ω અને Z2 = 8+j4 Ω ને સમ ાંતરમ ાં (230 + j0) V સપ્લ યની 

એક્રોસમ ાં જોડવ મ ાં આવે છે. તો ટોટલ કરાંટ અને દરેક બ્ર ન્ચનો સપ્લ ય કરાંટ ગણો.   

૦૪ 

  OR  

 (d) An impedance (6+j8) Ω is connected across 200 V, 50Hz mains in parallel 

with another circuit having an impedance of  (8-j6) Ω. Calculate (a) the 

admittance, the conductance, the susceptance of the combined circuit (b) the 

total current taken from the mains and its power factor.  

 

 (ડ) એક (6+j8) Ωન  ઇમ્પીડન્સને 200 V, 50Hz મેઇન્સની એક્રોસમ ાં જોડી જોડ ણન ે   (8-j6) Ω 

ઇમ્પીડન્સ ધર વતી બીજી સરકકટની સમ ાંતરમ ાં જોડેલુાં છે. તો  (a) કમ્બ ઇન સરકકટનો એડલમટન્સ, 

કન્ડક્ટન્સ, સસપ્ટન્સ (b) મેઇન્સમ ાંથી લેવ તો કુલ પ્રવ હ અને તેનો પ વર ફેક્ટર શોધો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) State advantages of three phase system over single phase system. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) થ્રી ફેજ લસટટમન  ગસાંગલ ફેજ લસટટમ પરન  ફ યદ ઓ જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Prove that sum of three phase voltages is zero in a balanced three phase 

system. 

03 

 (અ) થ્રી ફેજ બેલેન્સ લસટટમમ ાં ત્રણે ફેજ વોલ્ટેજનો સરવ ળો શુન્ય હોય છે તેમ સ લબત કરો.  ૦૩ 

 (b) Explain R-C series circuit with vector diagram. Obtain equation of current 

and derive formula for average power consumed. 

04 

 (બ) R-C લસકરઝ સરકકટ વેક્ટર ડ ય ગ્ર મ સ થે સમજાવો. કરાંટનુ સૂત્ર મેળવો અને એવરેજ પ વર 

વપર શ મ ટેની ફોમ્યુમલ  ત રવો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) Explain active, reactive and apparent power with help of power triangle. 04 

 (બ) પ વર ટ્ર ય એંગલની મદદથી એલક્ટવ, રીએલક્ટવ અને એપેરન્ટ પ વર સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Three similar coils each of resistance 28 Ω and inductance 0.7 H are 

connected (1) in star (2)in delta. If the supply voltage is 230 V, 50Hz 
calculate the line current and the total power absorbed. 

07 

 (ક) ત્રણ એક સરખી કોઇલ દરેક્નો રેલઝટટન્સ 28 Ω અને ઇન્ડક્ટન્સ 0.7 H છે તેઓન ે (1) ટટ ર 

(2)ડેલ્ટ મ ાં જોડેલી છે. જો સપ્લ ય વોલ્ટેજ 230 V, 50Hz હોય તો લ ઇન કરાંટ અને પ વર 

વપર શ ગણો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain the effect of frequency on the parameter of parallel circuit by 

graphical representation. 

04 
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પ્રશ્ન. ૫ (અ) ગ્ર કફકલ લનરુપણની મદદથી પરેલલ સરકકટન  પેર મીટર પર ફ્રીક્વન્સીની અસર સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Derive relation between line voltage and phase voltage, line current and phase 

current for star connection. 

04 

 (બ) ટટ ર જોડ ણ મ ટે લ ઇન વોલ્ટેજ અને ફેજ વોલ્ટેજ, લ ઇન કરાંટ અને ફેજ કરાંટ વચ્ચેનો સાંબાંધ 

ત રવો. 

૦૪ 

 (c) Give comparison between series and parallel resonance. 03 

 (ક) લસકરઝ રેઝોનન્સ અને પેરેલલ રેઝોનન્સની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

 (d) Explain cut off power and band width for series resonance. 03 

 (ડ) લસકરઝ રેઝોનન્સ મ ટે કટ ઓફ પ વર અને બેન્ડ લવથ સમજાવો. ૦૩ 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III • EXAMINATION – SUMMER 16 

 

Subject Code: 3330901 Date: 09.05.2016 

Subject Name: A.C. Circuits 

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70 

 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define (i) Form factor (ii) Peak factor  

 ૧. વ્ય ખ્ય  આપો  (i) ફોમમ ફેક્ટર(ii) પીક ફેક્ટર  

 2. Write down four different expressions of alternating voltage.  

 ૨. અલ્ટરનેટીંગ વોલ્ટેજન  ચ ર વવવવધ રૂપો લખો.     

 3. What is Q factor of a coil?  

 ૩. કોઈલ નો Q ફેક્ટર શ ુછે?    

 4. Draw R-L-C series circuit, give equation of impedance and draw vector 

diagrams for (i) XL > XC     (ii) XL< XC. 

 

 ૪. R-L-C સીરીઝ સકીટ દોરો, ઇમ્પપડન્સ ન ુસતુ્ર આપો અને (i) XL > XC     

 (ii) XL< XC.  મ ટે વેક્ટર ડ યગ્ર મ દોરો. 
 

 5. Define Series Resonance and state its uses.  

 ૫. સીરીઝ રેઝોનન્સની વ્ય ખ્ય  આપો અને તેન  ઉપયોગો જણ વો.    
 6. State the methods of solving AC parallel circuits.  

 ૬. એ. સી. પેરેલલ સકીટ ઉકેલવ ની રીતો જણ વો.   

 7. Define True power and Apparent power.  

 ૭. ટ્રૂ પ વર અને એપેરન્ટ પ વર ની વ્ય ખ્ય  આપો.    

 8. Give expressions for resonant frequency in series and parallel resonance.  

 ૮. સીરીઝ રેઝોનન્સ અને પેરેલલ રેઝોનન્સ ની રેઝોનન્ટ ફ્રીકવાંસી ન  સતુ્રો 
આપો.  

 

 9. State expressions for relationships between line voltage and phase voltage, 

line current and phase current in delta and star connections. 

 

 ૯. ડેલ્ટ  અને સ્ટ ર જોડ ણોમ  લ ઇન વોલ્ટેજ અને ફેઝ વોલ્ટેજ તેમજ લ ઇન 
કરાંટ અને ફેઝ કરાંટન  રૂપો લખો.     

 

 10. State the advantages of power factor improvement.  

 ૧૦. પ વર ફેક્ટર સધુ રણ ન  ફ યદ  જણ વો.  

    
Q.2 (a) Derive the expression for R.M.S. value of alternating current. 03 
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પ્રશ્ન. ર (અ) અલ્ટરનેટીંગ કરાંટની R.M.S. કકિંમત મ ટેન ુસતુ્ર ત રવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) An alternating e.m.f. is represented by e = 400sin(314t + 60°). Find its 

1) Maximum value   2) R.M.S. value   3) Average value 

03 

 (અ) એક અલ્ટરનેટીંગ e.m.f.ને  સમીકરણ e = 400sin(314t + 60°) દ્વ ર  દશમવ ય 
છે જેને મ ટે  1) મહત્તમ કકિંમત   2) R.M.S. કકિંમત    3) સરેર શ  કકિંમત શોધો.  

૦૩ 

 (b) Explain how alternating e.m.f. is generated and derive e = Emsinθ 03 

 (બ) અલ્ટરનેટીંગ e.m.f. કેવી રીતે ઉત્પન્ન  થ ય છે એ સમજાવો અને  
e = Emsinθ ન ુસતુ્ર ત રવો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) An alternating current is given by equation i = 100sin314t. Find  

1) Maximum value 2)  Frequency   

3)  Time period      4)  Value of current after 0.01 sec.  

03 

 (બ) એક અલ્ટરનેટીંગ કરાંટને  સમીકરણ i = 100sin314t દ્વ ર  દશમવ ય છે, જેને 
મ ટે  1) મહત્તમ કકિંમત   2)  આવ્રવૃત    
      3)  આવતમક ળ     4)  0.01 સેક્ન્ડ બ દ કરાંટન ુમલુ્ય  શોધો. 

૦૩ 

 (c) Find e1 – e2  if  e1 = 10sin(ωt – π/6)  and  e2 = 20sin(ωt +2 π/3). 04 

 (ક) જો  e1 = 10sin(ωt – π/6)  અને  e2 = 20sin(ωt +2 π/3) હોય તો e1 – e2   શોધો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the four different forms of mathematical representation of vectors. 04 

 (ક) વેકટસમન  ગણણતીય વનરૂપણન  ચ ર વવવવધ પ્રક ર સમજાવો.   ૦૪ 

 (d) Explain the four mathematical operations of vectors. 04 

 (ડ) વેકટસમન  ચ ર વવવવધ મેથેમેટીકલ ઓપરેશનો સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Obtain the expressions for current and power through pure capacitor with 

necessary diagrams. 

04 

 (ડ) શદુ્ધ કેપેસીટરમ  કરાંટ અને પ વર મ ટે ન  સતુ્રો જરૂરી આકૃ્રવત સ થે મેળવો.   ૦૪ 

    
Q.3 (a) A choke coil connected to a 220V, 50Hz. A.C. supply takes a current of 10A 

and dissipates 1000W power. Calculate reactance of the coil and reactive 

power in the circuit. 

03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) એક ચોક કોઈલ ને 220V, 50Hz. ન  એ.સી. સપ્લ ય સ થે જોડવ મ  આવત  
તે 10A પ્રવ હ અને 1000W પ વર ખેચે છે. ચોક કોઈલનો કરએક્નન્સ  અને 
સકીટ નો કરએક્ટીવ પ વર શોધો.    

૦૩ 

  OR  

 (a) What is power factor? Explain leading and lagging power factors. 03 

 (અ) પ વર ફેક્ટર  શુાં છે ? લીડીંગ અને લેગીંગ પ વર ફેક્ટર સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Explain A.C. through R-C series circuit with necessary diagrams. 03 

 (બ) R-C સીરીઝ સકીટ મ થી પસ ર થતો A.C., જરૂરી આકૃ્રવત સ થે સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain L-C series circuit with necessary diagrams 03 

 (બ) જરૂરી આકૃ્રવત સ થે L-C સીરીઝ સકીટ સમજાવો. ૦૩ 
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 (c) A resistor of 100Ω and an inductor of 40 H are connected in series across a 

230 V, 50 Hz. A.C. supply. Calculate (i) Inductive reactance (ii) Impedance 

(iii) Current (iv) True power (v) Apparent  power (vi) Reactive power 

04 

 (ક) એક 100Ω ન  રેઝીસ્ટર અને 40H ન  ઇંડ્કક્ટરને 230 V,50 Hz. A.C. સ્ત્રોત સ થે 
સીરીઝમ  જોડવ  મ  આવેલ છે. આ સકીટ મ ટે  
(i) ઈંડકટીવ રીએક્ટન્સ  (ii) ઇમ્પપડન્સ   (iii) પ્રવ હ   (iv) ટ્રૃ પ વર  
(v) એપેરન્ટ પ વર      (vi) રીએક્ટીવ પ વર શોધો.  

૦૪ 

  OR  

 (c) A resistor of 10Ω and a capacitor of 100µF are connected in series across a 

230 V, 50 Hz. A.C. supply. Calculate (i) Capacitive reactance (ii) Impedance 

(iii) Current (iv) Active power (v) Apparent  power (vi) Reactive power 

04 

 (ક) એક 10Ω ન  રેઝીસ્ટર અને 100 µF ન  કેપેસીટરને 230 V,50 Hz. A.C. સ્ત્રોત 
સ થે સીરીઝમ  જોડવ  મ  આવેલ છે. આ સકીટ મ ટે  
(i) કેપેસીટીવ રીએક્ટન્સ  (ii) ઇમ્પપડન્સ   (iii) પ્રવ હ   (iv) એક્ટીવ પ વર  
(v) એપેરન્ટ પ વર       (vi) રીએક્ટીવ પ વર શોધો. 

૦૪ 

 (d) Explain  the terms 1) Admittance     2) Conductance  

                   3)  Susceptance    4) Magnification factor. 

04 

 (ડ) પદો સમજાવો     1)  એડમીટન્સ     2)  ક્ન્ડક્ટન્સ   
                   3)  સસપટન્સ      4)  મેગ્નીફીકેશન ફેક્ટર   

૦૪ 

  OR  

 (d) Give graphical representation of parallel resonance and applications of parallel 

resonance. 

04 

 (ડ) પેરેલલ રેઝોનન્સન ુગ્રફીકલ વનરૂપણ આપો તથ  તેન  ઉપયોગો જણ વો.  ૦૪ 

    
Q.4 (a) Three identical coils each having impedance of 3 + j4 Ω are connected in delta 

across a 440V, 50Hz., 3 Ø A.C. supply.  

Find :  1) Line current      2) Power input in kW    3) kVA input 

03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) 3 + j4 Ω નો ઇમ્પપડન્સ ધર વતી ત્રણ સમ ન કોઈલો ને ડેલ્ટ  જોડ ણમ  440V, 

50Hz., 3 Ø A.C. સપ્લ ય સ થે જોડવ  મ  આવેલ છે. આ સરકકટ મ ટે  
 1) લ ઇન કરાંટ 2) kW પ વર ઈન્પટુ  3) kVA ઈન્પટુ    શોધો.  

૦૩ 

  OR  

 (a) Each phase of a delta connected load having an impedance of 400 + j800 Ω is 

connected to a 250 V. 50 Hz., 3 Ø A.C. supply.  

Calculate 1) Line current   2) Power 

03 

 (અ) 400 + j800 Ω પ્રવત ફેઇઝ ઇમ્પપડન્સ વ ળ  લોડ ને ડેલ્ટ  મ  જોડીને તેને  
250 V. 50 Hz., 3 Ø A.C. સપ્લ ય આપવ મ  અવેલ છે.  તો  
1) લ ઇન કરાંટ 2) પ વર શોધો.  

૦૩ 

 (b) An impedance of 10 – j30 Ω is connected in parallel to the impedance of  

15 + j20 Ω. Current drawn from the supply is 5 A. Find the branch currents 

and total current. 

04 

 (બ) 10 – j30 Ω ન  ઇમ્પપડન્સ ને 15 + j20 Ω ન  ઇમ્પપડન્સ ને સમ ાંતર મ  
જોડવ મ  આવત , સપ્લ ય મ થી 5 A કરાંટ ડ્રો કરે છે. તો દરેક બ્ ાંચ કરાંટ 
તેમજ કુલ કરાંટ શોધો.  

૦૪ 
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  OR  

 (b) Explain the admittance method used to solve A.C. parallel circuits. 04 

 (બ) એ. સી. પેરેલલ સકીટ ઉકેલવ ની એડમીટન્સ મેથડ સમજાવો.  ૦૪ 

 (c) Explain parallel resonance. Obtain the expression for resonant frequency, 

current at resonance and Q factor of a parallel circuit. 

07 

 (ક) પેરેલલ રેઝોનન્સ સમજાવો. રેઝોનન્ટ ફ્રીકવાંસી , રેઝોનન્સ વખતનો કરાંટ અને  
પેરેલલ સરકીટ ન  Q ફેકટર ન  સતુ્રો મેળવો.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) Prove that the sum of 3 phase voltages is zero in a balanced 3 Ø A.C. system 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) બેલેંસ્ડ 3 Ø A.C. સીસ્ટમ મ  ત્રણેય ફેઝ વોલ્ટેજ નો સરવ ળો શનુ્ય થ ય છે  
એ સ બીત કરો.  

૦૪ 

 (b) A star connected load draws a power of 5 kW with a line current of 10 A 

from a 3 Ø A.C. supply of 400 V. Find 1) Phase current   2) Phase voltage   

3) Impedance    4) Load power factor. 

 

04 

 (બ) એક સ્ટ ર મ  જોડેલ  લોડ 400 V, 3 Ø A.C. સપ્લ ય મ ાંથી 5 kW પવર અને 
10 A  કરાંટ ખેચે છે. તો   1) ફેઝ કરાંટ      2) ફેઝ વોલ્ટેજ 

                           3) ઇમ્પપડન્સ     4) લોડ પ વર ફેક્ટર શોધો.  

 

૦૪ 

 (c) Explain Apparent, Active and Reactive power in A.C. circuits 03 

 (ક) A.C. સરકીટ મ  એપેરન્ટ, એક્ટીવ અને રીએક્ટીવ પ વર સમજાવો.    ૦૩ 

 (d)   Explain causes and disadvantages of low power factor. 03 

 (ડ) લો પ વર ફેક્ટરન  ક રણો અને ગેરફ યદ ઓ સમજાવો.  ૦૩ 
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3. Figures to the right indicate full marks.  
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5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1.    Write down any two advantage of a.c. system, over d.c. system.  

 ૧. ડી.સી ની સ પેક્ષ મ ાં એ.સી સીસ્ટમ ન ાં કોઇ પણ બે ફ યદ  લખો.  

 2. Explain  power factor.  

 ૨. પ વર ફેક્ટર સમજાવો.  

 3. What is equation and unit of angular frequency ?  

 ૩. કોણીય આવ્રતુી ન ુસતુ્ર ક્ય ુછે ?  

 4. Draw voltage current  wave form of pure inductive circuit.  

 ૪.   શધુ્ધ ઇંડક્ટર નો વોલ્ટેજ કરાંટ વેવ ફોમમ દોરો.  

 5. What is apparent power?  

 ૫. એપેરાંટ પ વર શ ુછે?  

 6. What if Q factor of coil?  

 ૬.  ક્ય ુફેક્ટર શ ુછે?  

 7. What is  net susptance?  

 ૭. નેટ સસપ્ટાંસ શ ુછે?  

 8.  Write any two advantage of three phase over single phase system  

 ૮. સસિંગલ ફેજ ની સ પેક્ષ મ ાં થ્રી ફેજ સસસ્ટમ ન  કોઇ પણ બે ફ યદ  લખો.  

 9. Give the definition of (i) phase voltage (ii) line voltage  

 ૯. વ્ય ખ્ય  લખો (૧) ફેજ વોલ્ટેજ (૨) લ ઇન વોલ્ટેજ  

 10.  Draw the power tringle  

 ૧૦. પ વર ટ્ર ઇંગલ દોરો.  

    
Q.2 (a) Explain RMS value and write down application of  RMS value. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) આર.એમ.એસ વેલ્ય ુસમજાવો અને કોઇ પણ બે એપ્લીકેશન લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Alternating e.m.f shown by  e=250Sin377t.find the (i) r.m.s value(ii)average 

value(iii) voltage after 0.02 second 

03 

 (અ) ઓલ્ટનેટીંગ ઇ.એમ.એફ e=250Sin377t મ ટે (૧) આર.એમ.એસ વેલ્ય ુ (૨) 
એવરેજ વેલ્ય(ુ૩) ૦.૦૨ સેકન્ડ પછી વોલ્ટેજ શોધો. 

૦૩ 

 (b) Explain multiplication of Vector. 03 
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 (બ) વેક્ટર નો ગણુ ક ર સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain addition of vectors 03 

 (બ) વેક્ટર નો સરવ ળો સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Convert rectangular to polar form (i) 15-j30 (ii) 5+j15 04 

 (ક) રેક્ટેંગ્યલુર મ  થી પોલ ર મ ાં ફેરવો (૧) 15-j30 (૨) 5+j15 ૦૪ 

  OR  

 (c)   Find  the value of Power(P) for V= 8+j6  ,I= 6+j4 04 

 (ક) V= 8+j6  ,I= 6+j4 મ ટે પ વર P ની કીંમત શોધો. ૦૪ 

 (d) Explain  A.C Through  pure capacitor  with wave form & vector diagram. 04 

 (ડ) શદુ્ધ કેપેસીટર મ ાં થી એ.સી નો વેવ ફોમમ અને વેક્ટર ડ ય ગ્ર મ દોરો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain behaviour of a.c. voltage, current & power through pure resistance. 04 

 (ડ) શદુ્ધ અવરોધ મ થી એ.સી પ્રવ હ મ ટે વોલ્ટેજ,કરાંટ અને પ વર સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) What is the value of voltage for R-L-C series ckt in case of XL>Xc. Draw the 

vector diagram. 
03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) R-L-C સીરીજ સકીટ મ ાં XL>Xc  મ ટે વોલ્ટેજ ની કીમત શોધો અને વેકટર 
ડ ય ગ્ર મ દોરો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Explain Series Resonance in detail. 03 

 (અ) સીરીજ રેજોનાંસ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain any one method of solving a.c. parallel circuit. 03 

 (બ) એ.સી સમ ાંતર સકીટ  ઉકેલવ ાંની કોઇપણ એક રીત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Define current at resonance  with necessary graph. 03 

 (બ)  જરુરી ગ્ર ફ સ થે રેજોનાંસ મ ાં પ્રવ હ સમજાવો. ૦૩ 

 (c)  A coil is connected to  230V, 50Hz .Current from the ckt is 10A and power is 

1500 W  .Find the value of coil reactance and impedance. 

 

 

 

 

 

 

 

consuption  

04 

 (ક)  એક કોઇલ 230V, 50Hz સપ્લ ય સ થે જોડેલ છે.સકીટ મ  થી 10A પ્રવ હ 
પસ ર થ ય છે અને 1500 W પ વર છે. કોઇલ ન  રીએક્ટાંસ અને ઇમ્પીડાંસ   
શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Find the Q factor for parallel circuit. 04 

 (ક) સમ ાંતર પરીપથ મ ટે ક્ય ુફેક્ટર શોધો. ૦૪ 

 (d) 10 ohm pure resistance and 0.2H inductor connected in series with 

100V,50Hz  supply. Find the (i) Z (ii) I (iii)XL 

04 

 (ડ)  ૦૪ 

  OR  

 (d)  Explain Generation of three phase voltage with necessary wave form 04 

 (ડ) થ્રી ફેજ વોલ્ટેજ ન ુજનરેશન જરુરી વેવ ફોમમ દોરી સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Derive the equation of relation between line voltage and phase voltage for 

star connection 
03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ)  સ્ટ ર સકીટ  મ ટે લ ઇન વોલ્ટેજ અને ફેજ વોલ્ટેજ ન ુસતુ્ર ત રવો. ૦૩ 
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  OR  

 (a) For delta connection derive the relation between  line current and phase 

current 

03 

 (અ) ડેલ્ટ  સકીટ  મ ટે લ ઇન કરાંટ અને ફેજ કરાંટ ન ુસતુ્ર ત રવો. ૦૩ 

 (b) 30 A current  from three phase balanced delta connecte circuit. If circuit  

impedance /phase is 15 ohm and power factor is 0.85 lag. Find supply voltage 

and  consumed power.  

04 

 (બ) થ્રી ફેજ બેલેંસ્ડ ડેલ્ટ  સકીટ મ  થી 30 A નો પ્રવ હ પસ ર થ ય છે. જો સકીટ 
ઇમ્પેડાંસ/ફેજ 15 ઓહ્મ અને પ વર ફેક્ટર 0.85 લેગીંગ મ ટે વોલ્ટેજ અને 
પ વર શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) For three phase system prove ER+EY+EB=0 04 

 (બ) થ્રી ફેજ સસસ્ટમ મ ટે ER+EY+EB=0 ૦૪ 

 (c) Compare the series resonance and parallel resonance 07 

 (ક)  સીરીજ રેસોનાંસ અને સમ ાંતર રેસોનાંસ ની સરખ મણી કરો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain any one method of power measurement in three phase system. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) થ્રી ફેજ પ વર સીસ્્મ મ  પ વર મ પન ની કોઇ પણ એક રીત સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain RMS value using graphical method 04 

 (બ) ગ્ર ફીકલ રીત ની મદદ થી આર.એમ.એસ વેલ્ય ુસમજાવો. ૦૪ 

 (c) Draw the graphical representation of R-L-C series resonance. 03 

 (ક) R-L-C સીરીજ રેસોનાંસ મ ટે ગ્ર ફીકલ સનરુપણ દોરો. ૦૩ 

 (d)  For three phase system derive the equation of active power, reactive power , 

and apperent power. 
03 

 (ડ) થ્રી ફેજ પ વર સીસ્્મ મ ટે એક્ટીવપ વર, રીએક્ટીવ પ વર, એપરાંટ પ વર 
સમજાવો. 

૦૩ 
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Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. Define the frequency and angular frequency.  
 2. Define RMS value and give equation which relates RMS value with 

Maximum value. 
 

 3. In AC circuit if current ‘I’ flow through circuit than heat generate is 
proportional to________. 

 

 4. Current through pure capacitive circuit _________ (lag/lead) the applied 
voltage by an angle ________. 

 

 5. If 230Volt 50Hz supply given to pure inductive circuit having inductor of 
0.5H the power consumed by the circuit is____________. 

 

 6. Give the name of three components of power triangle and also write the 
formula along with the unit to calculate  each . 

 

 7. Write any four application of parallel resonance.  
 8. What is the range of variation of power factor?  
 9. What do you mean by poor power factor?  
 10. Define Bandwidth.  
    Q.2 (a) State and explain any six advantages of three phase system over single phase 

system. 
03 

  OR  
 (a) Prove that in balance 3-Φ circuit summation of three phase voltage is zero. 03 
 (b) Draw the waveform for two alternating EMF represent by equations   

E1=E1mSinΦ   and    E2=E2mSin Φ and show how much phase difference is 
their between them.(consider  E1m> E2m) 

03 

  OR  
 (b) Draw the waveform for two alternating EMF represent by equations   

E1=E1mSinΦ   and    E2=E2mSin(Φ - θ) and show how much phase difference 
is their between them .(consider  E1m> E2m) 

03 

 © An alternating current of frequency 25Hz has RMS value of 20Amp.Write the 
equation for its instantaneous value and calculate 
 1)Average current  2)Time period 

04 

  OR  
 © Convert the vector 5+j8 into polar form and draw the vector diagram. 04 
 (d) Two vectors are A=25+j10 and B=20+j15 find (A+B) 04 
  OR  
 (d) Two vectors are A=25+j10 and B=20+j15 find (A×B) 04 
    Q.3 (a) State the condition for resonance in R-L-C series circuit. Derive the formula 

for frequency at resonance and also  state the value of  net impedance and the 
value of current at resonance condition 

03 
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  OR  
 (a) In R-L-C series circuit, at resonance voltage across capacitor is 400V ,supply 

voltage is 230volt ,find the voltage across inductor and resistor. 
03 

 (b)  Define the power factor in three distinguish ways 03 
  OR  
 (b) Explain the Q factor of the coil. 03 
 © Prove that in pure resistive circuit power consumed is P=I2R 04 
  OR  
 © Explain AC through L-C series circuit with circuit diagram and vector 

diagram 
04 

 (d) Draw the graphical representation of parallel resonance showing variation of 
various parameters with change in supply frequency and describe any two. 

04 

  OR  
 (d) Compare the series resonance with parallel resonance. 04 
    Q.4 (a)  Three identical impedance of 8-j6 are connected in star across  400v 3-Φ 

supply. Calculate1) phase voltage 2)phase current and line current 3)Total 
active power consumed by circuit. 

03 

  OR  
 (a)  Three identical impedance of 8-j6 are connected in delta across  400v 3-Φ 

supply. Calculate1) phase voltage 2) phase current and line current 3)Total 
active power consumed by circuit. 

03 

 (b) A 50 Ώ resistance is connected in parallel with a coil having inductance of 0.2 
H and negligible resistance. This parallel combination is connected in series 
with a variable capacitor and this total  circuit is supply by 230volt 50Hz 
supply  Find the value of capacitor at the time of resonance. 

04 

  OR  
 (b) Two impedance 6+j8 and 8-j6 are connected parallel across 230volt,50Hz 

supply. Find the net admittance and the power factor of the circuit. 
 

04 

 © Explain how 3-Φ power can be measure using two 1-Φ wattmeter along with 
circuit and vector diagram.  

07 

    Q.5 (a) A coil is connected to 300v, 50Hz supply It carries a current of 10 amp and 
consumes a power of 1500W. Find its resistance inductance and impedance. 

04 

 (b) A balance three phase delta connected load draws 34.64 A as its line current. 
If impedance /phase of the load is 20Ώ and power factor is 0.8 lagging. 
Calculate  supply voltage and power absorbed by the circuit 

04 

 (c) .Define and give unit of 1)conductance 2) susceptance and 3)admittance 03 
 (d) Explain symmetrical system and phase sequence related to three phase 

system. 
03 

 
************ 
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�જુરાતી 

પ�. ૧  દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. ૧૪ 
 ૧. આ�િુત અને કોણીય આ�િુત ની વયાાયા આપો.    

 ૨. RMS �ક�મત ની વયાાયા આપો અને RMS વેલ્ ુને મમતમ વેલ્ ુવ વેનો 

સમબંં  દશાાવ્ ુુ�ુ ત્ો. 

 

 ૩. જો કોઇ AC સ�ક�ટ મા ંવમ�તો કરંટ ‘I’ મોય તો સ�ક�ટ ના તાપમાન મા ંથતો 

વંરો           ____ ના પમાણ મા ંમોય. 

 

 ૪. �ધું ક�પેસીટ�વ સ�ક�ટ મા ંકરંટ વોલટ�જ ને____ �ગત થી ____( lag/lead)  

  

૫. 

કર� છે.  

જો 230Volt 50Hz સપતાય �ધું �ડકટ�વ સ�ક�ટને આપવા મા ંઆવે ક� �નો 

�ડકટર 0.5H છે તો સ�ક�ટ નો પાવર____ થાય. 

 

 ૬. પાવર ટા�ગત ના �ણ કંમપોનટં ના નામ ત્ો તેના સિમકરણ, તેના એકમ 

સાથે ત્ો. 

 

 ૭. પેર�તત ર�ઝોનસં ની વાર ઉપયોગીતા ત્ો.  

 ૮. પાવર ફ�કટર  ા ંથી  ા ંુ ું ી વેર� કર� શકાય?  

 ૯. ઓછો પાવર ફ�કટર એએતે �ુ ં? સમજવો.  

 ૧૦ બેનડિવથ ની વયાાયા ત્ો  

    
પ�. ર અ 1- ફ�ઈઝ ની સર્ામણી મા ં3- ફ�ઈઝ િસસટમના ંછ ફાયદા ત્ો ૦૩ 

  અથવા  

 અ સાબીત કરો ક� બેત�સ 3- ફ�ઈઝ સ�ક�ટ મા ં3- ફ�ઈઝ વોલટ�જ નો સરવાાો � �નય 

થાય. 

૦૩ 

 બ નીવે જણાવેત બે EMF ઈકવેસન માટ� વેવફોમા દોરો.અને તેમની વ વે નો 

ફ�ઈઝ નો તફાવત દશાાવો.  

E1=E1mSinΦ   અને  E2=E2mSin Φ.(�મા ં E1m> E2m) 

૦૩ 

  અથવા  

 બ નીવે જણાવેત બે EMF ઈકવેસન માટ� વેવફોમા દોરો.અને તેમની વ વે નો 

ફ�ઈઝ નો તફાવત દશાાવો.  

E1=E1mSinΦ   અને  E2=E2mSin(Φ - θ).( �મા ં   E1m> E2m) 

૦૩ 

 ક 20Amp. RMS �ક�મત ના કરંટ ની આ�િુત 25Hz છે.તેની �સએનટ�નીયસ �ક�મત 

માટ� � ુ ંઈકવેસન ત્ો. અને 1) એવર�જ કરંટ 2)આવતાકાા શોંો. 

૦૪ 

  અથવા  

 ક સ�દશ 5+j8 ને પોતાર ફોમા મા ત્ો. અને સ�દશ ની આ�તી દોરો. ૦૪ 
 ડ બે સ�દશ A=25+j10 અને B=20+j15 છે. (A+B) શોંો. ૦૪ 
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 ડ OR 
બે સ�દશ A=25+j10 અને B=20+j15 છે. (A×B) શોંો. 

૦૪ 

    
પ�. ૩ અ R-L-C શેણી ર�ઝોનસં માટ� ની શરત ત્ો. ર�ઝોનસં વ્તે આ�િુત�ુ ંુ�ુ 

તરવો. અને ર�ઝોનસં વ્તે નેટ ઈમપીડંસ તેમજ કરંટ ની �ક�મત ત્ો. 

૦૩ 

  અથવા  

 અ R-L-C શેણી સ�ક�ટ મા ંર�ઝોનસં વ્તે ક�પેસીટર અ ોસ ના વોલટ�જ 400 

વોલટ છે સપતય વોલટ�જ 230 વોલટ છે. તો ઈનડકટર તેમજ ર�ઝીીટર અ ોસ 

ના વોલટ�જ શોંો. 

૦૩ 

 બ �ણ અતગ અતગ ર�તે પાવર ફ�કટર ની વયાાયા ત્ો. ૦૩ 
  અથવા  

 બ કોઇત નો Q ફ�કટર સમજવો. ૦૩ 
 ક સા�બત કરો ક� �ધું ર�ઝીીટ�વ સ�ક�ટ મા ંપાવર P=I2R ૦૪ 
  અથવા  

 ક L-C શેણી સ�ક�ટ , સ�ક�ટ ડાયાગામ અને સ�દશ ડાયાગામ દોર� સમ�વો.  ૦૪ 
 ડ પેર�તત ર�ઝોનસં � ુ ંગા�ફકત િનિપણ કર� કોઈ પણ બે પેરામીટર પર 

આ�િુતના ફ�રફાર ની અસર સમ�વો. 

૦૪ 

  અથવા  

 ડ શેણી ર�ઝોનસં  અને પેર�તત ર�ઝોનસં ની સર્ામણી કરો. ૦૪ 
    

પ�. ૪ અ �ણ સમાન ઈમપીડંસ (8-j6)Ω  સટાર મા જોડ� તેને 400v 3-Φ સપતાય સાથે 

જોડ�ત છે.આ સ�ક�ટ નો 1) ફ�ઈઝ  વોલટ�જ 2) ફ�ઈઝ   કરંટ અને તાઈન કરંટ 

3) ટોટત એ�કટવ પાવર શોંો. 
 

૦૩ 

  અથવા  

 અ �ણ સમાન ઈમપીડંસ (8-j6)Ω  ડ�લટા મા જોડ� તેને 400v 3-Φ સપતાય સાથે 

જોડ�ત છે.આ સ�ક�ટ નો 1) ફ�ઈઝ  વોલટ�જ 2) ફ�ઈઝ   કરંટ અને તાઈન કરંટ 

3) ટોટત એ�કટવ પાવર શોંો. 
 

૦૩ 

 બ 50 Ω નો અવરોં 0.2H ની કોઈત (ઝીરો અવરોં વા�) સાથે પેર�તત મા 

છે. આ પેર�તત સ�ક�ટ વેર�એબત ક�પેસીટર સાથે શેણી મા ંજોડ�ત છે.આ આ્ી 

સ�ક�ટ 230v 50Hz સપતાય સાથે જોડ�ત છે. ર�ઝોનસં  વ્તે ક�પેસીટરની 

�ક�મત શોંો. 

૦૪ 

  અથવા  

 બ બે ઈમપીડંસ (6+ j8)  અને (8-j6) પેર�તત મા 230v 50Hz સપતાય સાથે 

જોડ�ત છે. આ સ�ક�ટ માટ� નેટ એડમીટંસ અને પાવર ફ�કટર શોંો. 

૦૪ 
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 ક બે 1  - Φ વોએમીટર  ારા 3-Φ સ�ક�ટના પાવર મેઝરમ�ટ ની ર�ત  સ�ક�ટ 

ડાયાગામ અને સ�દશ ડાયાગામ દોર� સમ�વો. 

૦૭ 

    
પ�. ૫ અ 300v 50Hz સપતાય સાથે જોડ�ત એક કોઈત 10 Amp કરંટ અને,1500 Watt 

પાવર કંઝ્મુ કર� છે.તો તેનો ર�ઝીીટનસ,  �ડકએનસ, અને �મપીડંસ શોંો. 

૦૪ 

 બ 3-Φ બેત�સ ડ�લટા કનેકટ�ડ સ�ક�ટનો તાઈન કરંટ 34.64 Amp છે. જો સ�ક�ટનો 

�મપીડંસ/ફ�ઈઝ 20Ω અને પાવર ફ�કટર 0.8 તેગ મોય તો સપતાય વોલટ�જ 

અને પાવર કંઝ્મુડ શોંો. 
 

૦૪ 

 ક 1)કંડકટંસ 2)સસેપટંસ 3) એડમીટંસ ની વયાાયા આપો અને દર�ક ના એકમો 

જણાવો.   

૦૩ 

 ડ 3-Φ સ�ક�ટ માટ� સીમેટ�કત સીસટમ અને ફ�ઈઝ સીકવનસ સમજવો. ૦૩ 
 

************ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III • EXAMINATION – WINTER 2015 

 

Subject Code: 3330901 Date:  12 /12 /2015      

Subject Name: A. C. Circuits 

Time: 10:30 AM TO 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1.   Write the advantages of  ac system over dc system.  

 ૧. એસી પધ્ધ્્ત ન  ડીસી પધ્ધ્્ત ઉપર ન  ફ યદ  લખો.  

 2. Define frequency and angular frequency related to alternating waveform.  

 ૨. ઓલ્ટનેટીંગ વેવફોમમ સ થે સાંક્ડ યેલ આવ્રતુત અને કોણણય આવ્રતુત ની વ્ય ખ્ય  
આપો. 

 

 3. Define RMS value and average value related to alternating waveform.  

 ૩. ઓલ્ટનેટીંગ વેવફોમમ સ થે સાંક્ડ યેલ આર એમ એસ કકમત અને સરેર શ કકમત 
ની વ્ય ખ્ય  આપો. 

 

 4. Draw power triangle and name three components of it.  

 ૪. પ વર તિકોણ દોરો અને એન  િણ ભ ગ ન  ન મ આપો.   

 5. Define power factor and state its value for pure resistive and pure inductive 

ac circuit. 
 

 ૫. પ વર ફેક્ટર ની વ્ય ખ્ય  આપો, અને શુ્ ધ રેતસસ્ટાંસ અને શુ્ ધ ઇંડ્કક્ટાંસ મ ટે 
એની કીમત લખો. 

 

 6. Define form factor and peak factor.  

 ૬. ફોમમ ફેક્ટર અને પીક ફેક્ટર ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 7.  What are the applications of parallel resonance?  

 ૭. સમ ાંતર અનનુ દ ન  ઉપયોગ શ ુછે?   

 8. Write relationship between line and phase values of voltage and current for 

star and delta connections in 3ϕ ac system. 
 

 ૮. સ્ટ ર અને ડેલ્ટ  જોડ ણ મ ટે વોલ્ટેજ અને કરાંટ મ ટે લ ઇન અને ફેઝ કીમત 
વચ્ચે નો સમ્બાંધ લખો. 

 

 9. An alternating current is represented by  i = 100sin377t. find (i) RMS value 

,(ii) average value. 
 

 ૯. એક ઓલ્ટનેટીંગ કરાંટ ને i = 100sin377t વડે દશ મવ ય છે તો નીચે ની તવગત 
શોધો (૧) આર એમ એસ કકમત અને(૨) સરેર શ કકમત. 
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 10. Voltage is �⃗⃗� 𝟏= 10+j5  and current is  𝐈 𝟏 = 7 +j4. Calculate  the resistance and total 

power of the circuit. 

 

 ૧૦. વોલ્ટેજ �⃗⃗� 𝟏= 10+j5 અને કરાંટ 𝐈 𝟏 = 7 +j4 છે. પકરપથ નો પ્રતતરોધ અને પ વર ગણો.  

    
Q.2 (a) Derive the expression e = Emsinwt for dynamically induced EMF. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ડ યનેમીકલી ઇંડયસુ્ડ ઇએમેફ મ ટે e = Emsinwt સિુ મેળવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Derive relation for alternating current, Iav =0.637Im. 03 

 (અ) ઓલ્ટનેટીંગ કરાંટ મ ટે  Iav =0.637Im સમ્બાંધ મેળવો. ૦૩ 

 (b) Prove that for pure inductive circuit, the current lags applied voltage by 90°. 03 

 (બ) શુ્ ધ ઇંડ્કક્ટીવ પકરપથ મ ટે સ ણબત કરો કે કરાંટ એ વોલ્ટેજ કરત  ૯૦° પ છળ 
હોય છે. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Prove that for pure capacitive circuit, the current leads applied voltage by 

90°. 
03 

 (બ) શુ્ ધ કેપેતસકટવ પકરપથ મ ટે સ ણબત કરો કે કરાંટ એ વોલ્ટેજ કરત  ૯૦° 
આગળ હોય છે. 

૦૩ 

 (c) Explain AC through L-C series circuit with vector diagram. 04 

 (ક) એલ સી શ્રેણણ પકરપથ મ  થી એસી પ્રવ હ વેક્ટર ડ ય ગ્ર મ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain series resonance and derive the expression for resonant frequency in 

series RLC circuit. 
04 

 (ક) શે્રણણ અનનુ દ સમજાવો અને આર એલ સી શે્રણણ પકરપથ મ ટે અનનુ દ 
આવ્રતુિ ન ુસિુ મેળવો. 

૦૪ 

 (d) A series  combination  resistance of 50 Ω and  capacitor of  100µF is 

connected across the 100V ,50 Hz  supply. Determine (i) impedance ,(ii) 

current ,(iii) power factor, (iv) voltage across R & C.   

04 

 (ડ) ૫૦ ઓહ્મ નો અવરોધ અને ૧૦૦ µF ન ુકેપેતસટર શે્રણી મ  જોડેલ છે અને તે 
૧૦૦ વોલ્ટ, ૫૦ સ યકલ પ્રતત સેકાંડ ન  સપ્લ ય સ થે જોડેલ છે. તો (૧) 
ઇમ્પીડાંસ, (૨) કરાંટ, (૩) પ વરફેક્ટર, (૪) R અને C મ  થતો વોલ્ટેજ ડ્રોપ ની 
ગણતરી કરો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) A series RLC circuit with resistance of 10 Ω , inductance of 50mH and 

capacitance of 25 µF is connected across 200 volt. Determine the resonance 

frequency and Q factor of the circuit. Calculate current flowing through 

circuit at resonance. 

04 

 (ડ) ૧૦ ઓહ્મ ન  અવરોધ,૫૦ mH ન  ઇંડક્ટાંસ અને ૨૫ µF ન  કેપેતસટાંસ હોય 
તેવી આર એલ સી શ્રેણી પકરપથ ને ૨૦૦ વોલ્ટ ન  સપ્લ ય સ થે જોડેલ છે. 
તો પકરપથનીઅનનુ દ આવ્રતુિ અને Q ફેક્ટર ની ગણતરી કરો તથ  અનનુ દ 
સમય નો વીજ્પ્પ્રવ હ ગણો. 

૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain parallel resonance and write formula for resonance frequency. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) સમ ાંતર અનનુ દ સમજાવો અને અનનુ દ આવ્રતુિ ન ુસિુ લખો. ૦૩ 

  OR  
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 (a) Define admittance , conductance and susceptance. 03 

 (અ) એડ્તમટાંસ, કાંડક્ટાંસ અને સસેપ્ટાંસ ની વ્ય ખ્ય  આપો. ૦૩ 

 (b) Explain procedure to solve RLC parallel circuit using admittance method. 03 

 (બ) એડ્તમટાંસ પધ્ધ્્ત થી આર એલ સી સમ ાંતર પકરપથ ઉકેલવ  ની રીત 
સમજાવો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Two impedances (4+j8) Ω and (8 –j4) Ω are connected in parallel across 215 

volts, 50 Hz  supply. Find admittance, total current and power factor of the 

circuit.  

03 

 (બ) બે ઇમ્મ્પડાંસ (૪+j૮) અન ે(૮- j૪) ને સમ ાંતર મ  જોડી ને પકરપથ ને ૨૧૫ 
વોલ્ટ, ૫૦ Hz  સપ્લ ય આપવ  મ  આવેલ છે. પકરપથ મ ટે એડ્તમટાંસ, કુલ 
પ્રવ હ તથ  પ વર ફેક્ટર ની કકમત શોધો. 

૦૩ 

 (c) Compare series resonance and parallel resonance. 04 

 (ક) શે્રણણ અને સમ ાંતર અનનુ દ ની સરખ મણી કરો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Draw graphical representation of parallel resonance showing variation of 

various parameters with change in supply frequency. 
04 

 (ક) આર એલ સી સમ ાંતર અનનુ દમ  આપેલ  વોલ્ટેજ ની આવ્રતુિ મ  ફેરફ ર 
થવ  થી દરેક પેર મીટર મ ાં થતો ફેરફ ર દોરો. 

૦૪ 

 (d) Write advantages of  3ϕ system over single phase system. 04 

 (ડ) ૩ ફેઝ સીસ્ટમ ન  ૧ ફેઝ સીસ્ટમ પર ન  ફ યદ  લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) A 10 Ω resister,12.5 mH inductor and 125 µF capacitor are connected in 

parallel to 220 volt, 50 Hz  supply. Calculate (i) supply current, 

(ii) power factor. 

04 

 (ડ) એક ૧૦ ઓહ્મ નો અવરોધ, ૧૨.૫ mH ન  ઇંડક્ટરને ૧૨૫ µF ન  કેપેતસટર ને 
સમ ાંતર મ  ૨૨૦ વોલ્ટ, ૫૦ Hz  ન  સપ્લ ય સ થે જોડવ  મ  આવેલ છે, 
તો(૧) સપ્લ ય કરાંટ (૨) પ વરફેક્ટર ની ગણતરી કરો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain principle of generation of 3ϕ voltage. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) 3ϕ વોલ્ટેજ ઉત્પ દન મ ટે નો તસ્ધ ાંત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Prove that the vector summation of all the 3ϕ voltages in 3ϕ  system is zero. 03 

 (અ) સ ણબત કરો કે ૩ ફેઝ સીસ્ટમ મ  3ϕ વોલ્ટેજ નો સકદશ સરવ ળો શનુ્ય છે. ૦૩ 

 (b) Derive the relationship between line and phase values of voltage and current in 

3ϕ  star connected system. 
04 

 (બ) 3ϕ સ્ટ ર જોડ ણ ધર વતી તસસ્ટમ મ  વોલ્ટેજ અને કરાંટ મ ટે લ ઇન અને ફેઝ 
કકમત વચ્ચેનો સમ્બાંધ મેળવો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) Three impedances each of (3-j4) Ω is connected in delta connection across a  

3ϕ, 230 volt ,  50 Hz supply. Calculate the line and phase current in delta 

connected load and power delivered to the load. 

04 
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 (બ) (3-j4) Ω ન  િણ એક્સરખ  ઇમ્મ્પડાંસ ધર વત  ડેલ્ટ  મ  જોડેલ લોડ ને ૩ ફેઝ, 
૨૩૦ વોલ્ટ, ૫૦ Hz  ન  સપ્લ ય સ થે જોડવ  મ  આવે છે. તો લ ઇન પ્રવ હ 
અને ફેઝ પ્રવ હ ની ગણતરી કરો. કુલ પ વર ની પણ ગણતરી કરો.  

૦૪ 

 (c) What is quality factor? Derive expressions for Q factor for series and parallel 

resonance.   
07 

 (ક) ક્વોણલટી ફેક્ટર શ ુછે? શે્રણી અને સમ ાંતર અનનુ દ મ ટે Q ફેક્ટર ન  સિુો 
મેળવો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) What are the causes of low power factor? 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ઓછ  પ વર ફેક્ટર ન  ક રણો કય  છે?  ૦૪ 

 (b) Write advantages of power factor improvement. 04 

 (બ) પ વર ફેક્ટર સધુ રણ  ન  ફ યદ  લખો. ૦૪ 

 (c) Explain the term phase sequence and its importance. 03 

 (ક) ફેઝ તસક્વાંસ પદ સમજાવો અને એની અગત્યત  લખો. ૦૩ 

 (d) Draw waveform of voltage, current and power for pure capacitive circuit. 03 

 (ડ) શુ્ ધ કેપેતસટીવ પકરપથ મ ટે વોલ્ટેજ, કરાંટ અને પ વર નો વેવફોમમ દોરો. ૦૩ 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
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Subject Name: A. C. Circuits 
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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 (a) Explain advantages of A.C. system over DC system 07 

 (b) Explain the following terms: 

1) Instantaneous value 

2) Average value or mean value 

3) Power factor 

4) Phase difference or phase angle 

5) RMS value 

6) Frequency 

7) Form factor 

07 

    
Q.2 (a) Prove that in a purely resistive circuit, the current is in phase with applied 

voltage. 
07 

 (b) A resistor of  20 ohm, inductor of 0.2 H and capacitor of 100 µF are 

connected in series across 220V, 50 Hz I-ɸ A.C. supply. Calculate  

1) reactance 

2)  impedance 

3)  Power factor 

4) Current 

5) True power 

6) Reactive power 

7) Apparent power 

07 

  OR  

 (b) Prove that for I-ɸ pure resistive  circuit , power consumed is  P=I
2 

R. 07 

    
Q.3 (a) Give comparison between series resonance and parallel resonance. 07 

 (b) Explain phenomenon of parallel resonance. 07 

  OR  

Q.3 (a) An inductive circuit of resistance 2 ohm and inductance 0.01H connected to 

250V, 50Hz supply.what capacitance placed in parallel will produce 

resonance? Find the total current taken from the supply and the current in 

branch circuit. 

07 

 (b) Explain Q-factor with factors it depends. 07 

    
Q.4 (a) Explain advantages of 3-ɸ system over I-ɸ system. 07 

 (b) Derive the relationship between line and phase value of voltage and current in 

3-ɸ star connected system. Also derive the equation of power. 
07 

  OR  

Q. 4 (a) A star connected alternator supplies a delta connected load. The impedance of 

the load branch is (8+j6) ohm/phase. The line voltage is 230 V. Determine 

1) Current in the load branch 

2) Power consumed by the load 

3) Power factor of load 

4) Reactive power of the load 

07 
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 (b) Derive the relationship between line and phase value of voltage and current in 

3- ɸ delta connected system. Also derive the equation of power. 
07 

    
Q.5 (a) Explain meaning of power factor.Name the methods of improving power 

factor and explain any one. 
07 

 (b) Explain how I-ɸ wattmeter can be used for measurement of 3-ɸ power and 

power factor. 
07 

  OR  

Q.5 (a) State and explain disadvantages of poor power factor. 07 

 (b) State and explain the causes of low power factor. 07 
 

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

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ડીસી સસસ્ટભ ય એ.સી. સસસ્ટભ રાબો સભજાલો. ૦૭ 

 બ નીચેના દો સભજાલો: 
(૧) ત્લરયત ર િંભત              
(૨) સયેયાળ ર િંભત 
(૩) ાલય પેક્ટય 
(૪) પેઝ ડીપયંસ અથલા પેઝ એંગર 
(૫) આયએભએસ મલૂ્મ 
(૬) આલતતન 
(૭) પોભત રયફ 
 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ શદુ્ધ પ્રસતયોધ  સર િટ ભા,ં પ્રલાહ એ આેરા લોલ્ટેજ સાથે પેઝભા હોમ છે તે 

સાબફત  યો. 
૦૭ 

 બ 20 ઓહ્મનો એ  પ્રસતયોધ , 0.2 H નો પ્રેય   અને100 μFનો એ   ેેસસટય 
શ્રેણીભા ંજોડામેરા છે. તને ે220V, 50 હર્ટતઝ I- ɸ એસી પયુલઠો આલાભા આલે 
તો નીચેના દોની ગણતયી  યો: 
 ૧) યીએક્ટંસ 
 ૨)  ઇમ્ીડસં 
 ૩) ાલય પેક્ટય 
 ૪) પ્રલાહ 
 ૫) એક્ટીલ ાલય 
 ૬) યીએક્ટીલ ાલય 
 ૭) એયન્ટ ાલય 
 

૦૭ 

  અથવા  

 બ I-ɸ શદુ્ધ પ્રસતયોધ  સય ીટ ભાટે P=I
2 

R સાબફત  યો. ૦૭ 
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પ્રશ્ન. ૩ અ શ્રેણી યેઝોનન્સ અને સભાતંય  યેઝોનન્સ લચ્ચે સયખાભણી આો. ૦૭ 

 બ સભાતંય યેઝોનન્સની ઘટના સભજાલો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ 2 ઓહ્મનો પ્રસતયોધ અને 0.01H પ્રેય ની પ્રેરયત સય ીટભા ં250V, 50Hz જોડાણ 
આલાભા આલે તો  ેટરી ર િંભતનો  ેેસીટન્સ  સભાતંયભા મ ૂલો જોઇએ જેથી 
યેઝોનન્સ ઉત્ન્ન થામ?જોડાણભાથંી ખેચલાભા આલતા કુર પ્રલાહ અને 
સય ીટની ળાખાનો પ્રલાહ ળોધો. 

૦૭ 

 બ Q- દ સભજાલો અને તે  મા ઘટ ો ય આધાય યાખે છે? ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ I-ɸ  સસસ્ટભ ય 3-ɸ સસસ્ટભ રાબો સભજાલો ૦૭ 

 બ 3-ɸ સ્ટાય જોડામેર સસસ્ટભભા ંરાઇન અને પેઝ્ના  યંટ અને લીજદફાણ લચ્ચેનો 
સફંધં તાયલો તથા ાલયનુ ંસભી યણ તાયલો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ એ  સ્ટાય જોડાણ લાળં યાલસતિત  ડેલ્ટા જોડામેર રોડને પયૂલઠો આે છે. રોડ  
ળાખા નો ઇમ્ીડ્નન્સ (8 +  J6) ઓહ્મ / પેઝ છે.  રાઇન લોલ્ટેજ 230V છે તો 
નીચેનાની ર ભત ળોધો. 
૧) રોડ ળાખાનો પ્રલાહ 
૨) રોડ દ્વાયા લયાતો ાલય 
૩) રોડનો ાલયપેક્ટય 
૪) રોડનો યીએક્ટીલ ાલય 

૦૭ 

 બ 3-ɸ ડેલ્ટા જોડામેર સસસ્ટભભા ં રાઇન અને પેઝ્ના  યંટ અને લીજદફાણ 
લચ્ચેનો સફંધં તાયલો તથા ાલયનુ ંસભી યણ તાયલો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ાલય પેક્ટયનો અથત સભજાલી ાલય પેક્ટય વદૃ્ધદ્ધ દ્ધસતઓ રખો અને  ોઈ ણ 

એ  સભજાલો. 
૦૭ 

 બ 3-ɸ ાલય અને ાલય  પેક્ટય ભાલા ભાટે I-ɸ  લોટભીટયનો ઉમોગ  ેલી 
યીતે થામ છે તે સભજાલો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ ઓછા ાલય પેક્ટયના ગેયપામદા રખી જણાલો.  ૦૭ 

 બ ઓછી ાલય પેક્ટય ના  ાયણો આી સભજાલો. ૦૭ 
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Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. Define power factor in different way.  

 2. Explain the  phase  difference.  

 3. Calculate  Time Period   for current  i = 40 sin 100πt  Amp .  

 4. State the methods of solving A.C. parallel circuit.  

 5. Write the applications of parallel  resonance.  

 6. Draw the wave form and vector diagram of lagging power factor and leading 

power factor. 

 

 7. Give the advantages of power factor improvement.  

 8. Write the different forms of  alternating voltage and current.  

 9. State the condition for series resonance.  

 10. Draw the waveforms of 3 phase  A.C. emf.  

    
Q.2 (a) Derive the equation of  R.M.S. value for alternating quantity . 03 

  OR  

 (a) An alternating  emf  is expressed by equation e = 200sin 2π50t. Calculate (1) 

time taken to reach the  +60 V  after zero positive (2) Instantaneous value of 

emf after 12 ms. 

03 

 (b) A 20 Ω  resistor is connected n series  with a 25 µF capacitor and this series 

circuit is supplied 230V , 50Hz. Calculate (1) Impedance (2)  current (3) 

power factor (4) true power (5) Reactive power (6) Apparent power  

03 

  OR  

 (b) Explain LC series circuit. 03 

 © Derive  e = Emsinθ  for alternating  e.m.f. 04 

  OR  

 © Explain symbolic notation method  for vector  representation of alternating 

quantity. 

04 

 (d) If  i1= 10 sin (wt – π/6 ) and i2 = 15 sin (wt + 2 π/3) . Find  i1 –i2 . 04 

   OR   

 (d) Two vectors are  A = 20 + j30 and   B = 10 – j40. Find A + B  and draw the 

vector diagram of this addition. 

04 

    
Q.3 (a) Explain the term (i) conductance (ii) susceptance (iii) admittance    03 

  OR  

 (a) Give the advantages of three  phase system over single phase system. 03 

 (b) Compare series resonance with parallel resonance. 03 

  OR  

 (b) A star connected load draws a 10 A current at lagging p.f.  at  440 V and the 

power consumption is  6000 W. Calculate impedance  per phase and load 

power factor. 

03 

 © Obtain the equation to find  resonance frequency for series  resonance. 04 
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  OR  

 © A 80 Ω resistor is connected in series with a coil having resistance of  25 Ω 

and 250mH and a 10µF capacitor. This series combination is connected across 

a 250 V ,50 Hz  AC supply. Find (1) voltage drop across external resistance, 

coil and capacitor (2) Power consumption in coil. 

04 

 (d) Explain the vector  method for solving A.C. parallel circuit. 04 

  OR  

 (d) A coil having  a  resistance  of 10 Ω and inductance of  250mH is connected in 

parallel with  a 200µF capacitor   and this parallel circuit is  connected across 

110 V variable frequency supply . Find the value of frequency when the current 

is in phase with voltage . And also find the dynamic resistance  and current at 

this position. 

04 

    
Q.4 (a) Explain the phase sequence in 3 phase A.C. supply. 03 

    OR  

 (a) Explain the method to obtain the six phase supply from three phase supply. 03 

 (b) A 3-phase star connected load is supplied with 3-phase,  400V , 50 Hz supply. 

A 10 Ω resistor is connected in series with 200 mH inductor  in each phase. 

Calculate (1) phase voltage (2) phase current (3) power factor (4)active power 

(5) reactive power (6) apparent power. 

04 

  OR  

 (b) Explain active power,  reactive power  and  apparent power. 04 

 (c) Prove that active power consumption in pure capacitive circuit is zero when 

connected to alternating voltage. 

07 

    
Q.5 (a) Derive  the relation  of  line voltage and phase voltage in  3- phase star 

connection. 

04 

 (b) Explain the causes of low power factor. 04 

 (c) Define the following terms. (1) Time period (2) frequency (3) Instantaneous 

value. 

03 

 (d) Explain the  Q factor in parallel circuit. 03 
 

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

  

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧  દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો.. ૧૪ 

 ૧. જુદીજુદી રીતે શક્તતગણુ ાંક ની વ્ય ખ્ય  આપો..  

 ૨. ફેઈઝ તફ વત સમજાવો.    

 ૩. વવધ્યતુપ્રવ હ  i = 40 sin 100πt  Amp નો આવતતક ળ શોધો.  

 ૪. પ્રત્ય વતી સમ ાંતર પરરપથ નો ઉકેલ શોધવ ની રીતો લખો.  

 ૫. સમ ાંતર રેઝોનન્સ ન  ઉપયોગો લખો.  

 ૬. લેગીંગ શક્તતગણુ ાંક અને લીડીંગ શક્તતગણુ ાંક ન  વેવફોમત અને સરદશ આક્રુવત 
દોરો.  

 

 ૭.  શક્તતગણુ ાંક સધુ રણ  ન  ફ યદ  આપો.  

 ૮.  પ્રત્ય વતી વોલ્ટેજ અને પ્રવ હ ન  જુદ જુદ  રુપો લખો.  

 ૯. શે્રણી રેઝોનાંસ ની શરતો લખો.  

 ૧૦ પ્રત્ય વતી ત્રણ પ્ર વસ્થ   emf  ન  વેવફોમત દોરો.  
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પ્રશ્ન. ર અ પ્રત્ય વતી ર વશ મ ટે આર.એમ.એસ. રકમત ન ુસમીકરણ ત રવો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ એક પ્રત્ય વતી વોલ્ટેજ ને  e = 200sin 2π50t  વોલ્ટેજ વડે દશ તવેલ છે, તો 
શનૂ્ય પછી પ્રથમ વખત + 60 V   થવ  મ ટે નો સમય તથ  12 ms સમયે 
emf   ની તત્ક લલન રકમત શોધો. 

૦૩ 

 બ  એક 20 Ω ન   રેઝીસ્ટર અને 25 µF ન  કેપેસીટર ને શે્રણી મ  જોડી ને તેને 
230 V, 50 Hz  નો સપ્લ ય આપવ મ  આવે છે. તો (1) ઈમ્પીડાંસ (2) પ્રવ હ 
(3) શક્તતગણૂ ાંક (4) ટ્રુ પ વર (5) રીએતટીવ પ વર (6) એપરાંટ પ વર 
શોધો. 

૦૩ 

  અથવ   

 બ એલ.સી. શે્રણી પરીપથ સમજાવો. ૦૩ 

 ક પ્રત્ય વતી વોલ્ટેજ ન ુe = Emsinθ  સમીકરણ ત રવો ૦૪ 

  અથવ   

 ક પ્રત્ય વતી ર વશ મ ટે સદીશ નીરૂપણ ની સીમ્બોલીક નોટેશન ની રીત 
સમજાવો. 

૦૪ 

 ડ  જો  i1= 10 sin (wt – π/6 ) અને  i2 = 15 sin (wt + 2 π/3) હોય તો  i1 –i2  શોધો . ૦૪ 

  અથવ   

 ડ  બે સદીશ  A = 20 + j30 અને  B = 10 – j40  નો સરવ ળો કરો તથ  સરવ ળ  
ને સદીશ આક્રુવત થી દશ તવો. 

૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ પદ સમજાવો. (1) કન્ડતટન્સ  (2) સસેપ્ટાંન્સ (3) એડમીટાંસ ૦૩ 

  અથવ   

 અ ત્રણ પ્ર વસ્થ  પ્રણ લી ન   એક પ્ર વસ્થ  પ્રણ લી પર ન  ફ યદ  લખો. ૦૩ 

 બ શે્રણી રેઝોનાંસ ની સમ ાંતર રેઝોનાંસ સ થે સરખ મણી કરો. ૦૩ 

  અથવ   

 બ સ્ટ ર મ  જોડેલ લોડ ને 440 V , ત્રણ પ્ર વસ્થ   સપ્લ ય સ થે જોડત  10 A 

નો લ ઈન પ્રવ હ લેગીંગ શક્તતગણૂ ાંકે લે છે અને સપ્લ ય મ થી 6000 વોટ 
નો પ વર લેવ મ  આવે છે. તો ઈમ્પીડાંસ પ્રવત ફેઈઝ અને લોડ નો 
શક્તતગણૂ ાંક શોધો . 

૦૩ 

 ક શે્રણી રેઝોનાંસ મ ટે રેઝોનાંસ આવ્રવુત શોધવ  મ ટે ન ુસતૂ્ર મેળવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ક  80 Ω  નો એક પ્રવતરોધક, 20 Ω પ્રવતરોધ અને 250 mH  ઈંડતટરવ ળી 
કોઈલ અને 10µF   ન  કેપેસીટરને શે્રણીમ  જોડવ મ  આવે છે. આ શે્રણી 
જોડ ણ ને 250 V ,50 Hz  નો પ્રત્ય વતી સપ્લ ય આપવમ  આવે છે. તો બ હ્ય 
પ્રવતરોધક, કોઈલ તથ  કેપેસીટરમ  થતો વોલ્ટેજ ડ્રોપ શોધો અને કોઈલ  મ  
થતો પ વર વ્યય શોધો. 

૦૪ 
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 ડ પ્રત્ય વતી સમ ાંતર પરરપથ નો ઉકેલ શોધવ  મ ટે ની સદીશ રીત સમજાવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ડ એક 10 Ω રેઝિસ્ટન્સ અને 250 mH ઈંડક્ટંસ વાળી કોઈલ ને 200µF ના 
કેપેસીટર સાથે સમાતંર મા ંજોડવામા ંઆવેલ છે અને આ સમાતંર પરરપથ ને 
110 V નો વેરરએબલ ફ્રીક્વન્સી વાળો સપ્લાય આપવામા ંઆવે છે સપ્લાય 
મા ંથી લેવામા ંઆવતો પ્રવા  સપ્લાય વલ્ટેજ ના ેેઈિ મા ંઆવે તે ્સ્થિ ત 
માટેની ફ્રીક્વન્સી ની રકમત શોધો.આ ્સ્થિ ત માટે ની ડાયનેિ મક રેઝિસ્ટન્સ 
તથા પ્રવા  ની રકમત  શોધો. 

૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ પ્રત્ય વતી ત્રણ પ્ર વસ્થ  પ્રણ લી મ ાં ફેઝ સીકવન્સ સમજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ ત્રણ પ્ર વસ્થ  પ્રણ લી મ ાં થી છ  પ્ર વસ્થ  પ્રણ લી મેળવવ  મ ટે ની રીત 
સમજાવો. 

૦૩ 

 બ એક ત્રણ પ્ર વસ્થ  લોડ ને સ્ટ ર મ ાં જોડવ મ ાં આવે છે અને તેને 400V, 50 Hz 
ન  સપ્લ ય સ થે જોડવ મ ાં આવે છે. લોડ ન  દરેક ફેઈઝ મ ાં 10 Ω ના 
રેઝિસ્ટર ની સીરીિ મા ં200 mH નો ઈંડતટર જોડેલ છે. તો (1) ફેઈઝ વૉલ્ટેજ 
(2) ફેઈઝ પ્રવ હ (3) શક્તતગણૂ ાંક (4) એક્તટવ પ વર (5) રીએક્તટવ પ વર 
(6) એપરાંટ પ વર શોધો.   

૦૪ 

  અથવ   

 બ  એક્તટવ પ વર, રીએક્તટવ પ વર અને  એપરાંટ પ વર સમજાવો.   ૦૪ 

 ક સ લબત કરો કે શદુ્ધ કેપેવસટીવ સરકીટ ને ઓલ્ટનેરટિંગ વૉલ્ટેજ આપવ મ ાં આવે 
ત્ય રે એક્તટવ પ વર વપર શ શનૂ્ય હોય છે.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ત્રણ પ્ર વસ્થ , સ્ટ ર જોડ ણ મ ાં લ ઈન વૉલ્ટેજ અને ફેઈઝ વૉલ્ટેજ વચ્ચે નો 

સબાંધ ત રવો. 
૦૪ 

 બ ઓછાં પ વર ફેતટર થવ  ન  ક રણો સમજાવો. ૦૪ 

 ક નીચેન  પદો ની વ્ય ખ્ય  આપો. (1) આવતતક ળ (2) આવવૃત (3)તત્ક લલન 
રકમત   

૦૩ 

 ડ સમ ાંતર પરરપથ મ ાં Q ફેતટર સમજાવો. ૦૩ 
 

************ 
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1. Attempt all questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks.  
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 બ એક િસગલ ફજ સર કટનો એપેર ટ પાવર 5 kVA અને લેગ ગ ર એ ટ વ પાવર 

4 kVAr છે. સર કટને 230V, 50Hz સ લાય સાથે જોડલી છે. તો (i) કરંટ (ii) 

ર જ ટ સ (iii) ઇ ડ ટ સ(iv) ઇ પીડ સ (v) પાવર ફ ટર (vi) પાવર વપરાશ 

શોધો. 

07 

  અથવા  
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