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(1) 
 

B.Sc. 3rd Semester (Programme) Examination, 2020-21 

PHYSICS 

Course ID: 32410                                                                               Course Code: SP/PHS/304/SEC-1  

Course Title: Renewable Energy and Energy Harvesting 

Time: 2 Hours                                                                                                                    Full Marks: 40   

                                                       The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

                                                                   as far as practicable   

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ ূণ ণমান ক্ষনর্দণলক । 

রীিার্থীর্দর  যর্থাম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।  

    

                                                                                   Section-I 

Answer any five of the following:                                                                                                [25=10] 

1.       a) What are the disadvantages of nuclear energy. 

             ক্ষনউক্লীয় লক্তির অুক্ষবধা গুক্ষ ক্ষক ক্ষক? 

 

 b) What do you mean by hydraulic turbine? 

              াইড্রলক টারবাইন বতে লক ববাত া?  

          c) What is solar-pond?  Mention an application of it. 

      বৌর-ুষ্কলরণী লক? এর একটি বযবার উতেখ কর।   

d) Mention some applications of solar cells.  

    বৌরতকা এর কতেকটি বযবার উতেখ কর। 

e) Give two examples of fossil fuels. 

            জীবাশ্ম জ্বাালনর দটুি উদারণ দাও।  

f) What do you mean by anaerobic digester? 

   অবাে বকামােন যন্ত্র বতে লক ববাত া?    

g) What are the non-conventional energy sources?   

    অপ্রচলে ললির উৎ গুল লক লক? 
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(2) 
 

h) State few applications of solar photovoltaic system.  

    আতাক লবভব ংস্থার কতেকটি বযবার উতেখ কর। 

 

                                                                              Section-II 

Answer any four of the following:                                                                                               [54=20]  

2.    a) What are  characteristics of piezoelectric effect? Write some real life application of    

           piezoelectricity.                                                                                                                         (3+2)                                                           

            লবজাইতলিক প্রলিোর  ববললষ্ট্য গুল লক লক? বাস্তব জগতে লবজাইতলিলটির কতেকটি বযবার উতেখ কর।                                                                                       

b)  Explain with a circuit diagram how an array of solar cells can be used as a battery charger.   (5) 

             বৌরতকা এর ালর মলিে বেত নীর লচত্র এঁতক বদখাও বয োর বেতক লকভাতব বযাটালর চাজত  করা ে। 

 c)  Mention the essential components of hydroelectric power plant. Draw a block diagram for such a     

      plant.                                                                                                                                        (2+3) 

     জেলিৎ ললি বকতের মুখয অংল গুল উতেখ কর। এর এলি বরখালচত্র আঁক।      

d) Describe the basic parts of a wind energy conversion system.                                                     (5)  

    একটি বাে ুললি ংস্থাতনর মূ অংলগুল বণতনা কর।  

e) Write a short note on ‘ocean thermal energy conversion.                                                           (5) 

            ামুলিক োললি রুান্তর ম্পতকত ংতেত বখ। 

f) What is nuclear reactor? How energy is generated here?                                                         (2+3) 

           লনউক্লীে চুলে লক? এখাতন লক ভাতব ললি উৎন্ন করা ে?    

                                                                         Section-III 

Answer any one of the following:                                                                                             [101=10] 

3.     a) What is the basic principle of ocean thermal energy conversion? Discuss various methods of tidal   

            power generation in brief. What are the limitations of each method?                                    (2+6+2) 

           ামুলিক োললি রুান্ততরর মূ নীলে লক? বজাোর-ভাঁটা বেতক বয বয লবলভন্ন উাতে ললি    

    উৎাদন করা ে োর ংলেপ্ত আতাচনা কর। উােগুলর ীমাবদ্ধো গুল লক লক?    P.T.O.                                    
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(3) 
 

b) Describe briefly the impact of conventional sources of energy on environment. Mention few   

    merits and demerits of hydro-electric plants. What are the factors affecting ocean wave   

    energy?                                                                                                                                    (2+4+4) 

    লরতবতলর উর প্রচলে ললি উৎ গুলর প্রভাব ংতেত বণতনা কর। জেলিৎ ললি বকতের   

  ুলবধা এবং অুলবধা গুল উতেখ কর। মুিেরঙ্গ ললি লক লক লবতের দ্বারা প্রভালবে ে? 

 


