
B. Sc. Semester-III (General) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Physics 

Paper: SEC-I (Renewable Energy) 

Time: 2 Hours          Full Marks: 40 

 

Answer any eight of the following questions:      8×5=40 

 

যে য োন ো আটটি প্রনের উত্তর দোও: 

 

1. What do you mean by conventional and non-conventional energy? State the 

advantages and disadvantages of non-conventional energy sources.  5 

 

প্রচলত ও অপ্রচলত ললি বতত লি ববোঝ? অপ্রচলত ললির ুলবধো ও অুলবধো গুল লববৃত       
ির।           

2. What unit is used to measure solar energy? What do you mean by the amount of solar 

energy per year at a particular place? Describe the function of solar cell.  5 

বৌরললি লরমোতর জনয লি এিি বযবহৃত য়? বিোন লবতল স্থোতন বৌরললির বোৎলরি 
লরমোণ বতত লি ববোঝ? বৌরতিোতর লিয়ো বণণনো ির।     

 

3. What is solar pond? How energy is extracted from solar pond?   5  

বৌর ুকুর লি? বৌর ুকুর বথতি লিভোতব ললি লনষ্কোলণ িরো য়?     

 

4. Write down the basic components of wind energy conversion system. What are yaw 

control and pitch control?        5 

বোয়ুললি রূোন্তর বযবস্থোর মূ অংলগুলর নোম বখ। ইয় লনয়ন্ত্রণ ও লচ লনয়ন্ত্রণ লি?  
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5. Define ocean bio mass. How energy is generated from ocean bio mass?  5 

োমুলিি জীবভতরর ংজ্ঞো দোও।োমুলিি জীবভর বথতি লিভোতব ললি উৎোদন িরো যোয়?  

6. What is the source of geothermal power? Why heat extraction from geothermal 

sources is called heat mining? Give two natural examples of geothermal energy 

sources.          5 

ভূতোীয় ললির উৎ লি? ভূতোীয় ললি লনষ্কোলণতি তোীয় খনন বো য় বিন? দটুি প্রোিৃলতি 
ভূতোীয় ললি উৎতর উদোরণ দোও।       

7.  Write a short note on biochemical conversion.     5 

জজব রোোয়লনি রূোন্তর ম্পতিণ ংলিপ্ত টীিো বখ।       

 

8. What are the major components of a hydroelectric power plant? What factors need to 

be considered to construct hydroelectric power plant? Define penstock.  5 

 

জলবদযুৎ প্রিতের প্রধোন অংলগুল লি লি? জলবদযুৎ প্রিে স্থোতনর জনয লি লি লবয় লবতবচনো 
িরো দরিোর? বনস্টি লি?        

 

9. Who invented piezoelectric effect? How does a piezoelectric generator work? 

Mention two uses of piezoelectric energy harvesting.    5 

চোতলিৎ লিয়ো বি আলবষ্কোর িতরন? চোতলিৎ উৎোদি লিভোতব লিয়ো িতর? চোলবদযুৎ ললি 
আরতণর দটুি বযবোলরি প্রতয়োগ উবেখ ির।       

  

10. What does energy harvesting mean? Why is electromagnetic energy harvesting 

important? Why is it necessary to capture carbon from environment?    5 

 ললি আরণ িথোটির অথণ লি? তলিৎচুম্বিীয় ললি আরণ গুরুত্বূণণ বিন? লরতবল বথতি িোবণন 
আত্তীিরণ িরোর প্রতয়োজনীয়তো লি?    
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