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Subject Name: Non Convection Energy Sources 

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 Authentic  
 

Q.1 [A]  What is the potential of developing renewable energy sources in India ?            [07] 

       [B]   Distinguish between conventional and non-conventional energy sources.        [07] 

Q.2 [A]   Explain various types of solar radiations with neat sketch.                      [07] 

       [B]   Give details and explain any one type of  solar air-heater [construction           [07] 

                and working] with neat sketch. 

     OR 

       [B]   Compare liquid flat plate collector and air- collector.       [07] 

Q.3 [A]  Draw neat sketch of solar-cooker and explain deeply.                                         [07] 

       [B]  Compare horizontal and vertical axis wind mills.                        [07] 

     OR 

Q.3 [A]  Explain construcતi્on and working of water pumping wind mill with                [07] 

               Sketch. 

       [B]   Discuss the factors affecting the site selection of wind mill.                               [07] 

Q.4 [A]  What are the factors affecting on photosynthesis process ? Explain it.                [07] 

       [B]   Explain any two.            [07] 

                      [1] Pyrolysis [2] Hydrogasification    [3] Hydrogeneration. 

     OR 

Q.4 [A]  State the factors affecting the production of biogas.       [07] 

       [B]   Explain fixed dome type biogas plant with neat sketch.       [07] 

Q.5 [A]  Explain in brief the principle of microhydal power  plant.       [07] 

       [B]   State advantages and limitations of geothermal energy.                                    [07] 

     OR 

Q.5 [A]  Explain the construction and working of improved smokeless cooking          [07] 

              Stove  with neat sketch. 

       [B]  Write short – notes. [any two]          [07] 

                  [1] Energy conservation. 

                  [2] Waste recycling 

                  [3]  Saving  energy in transportation. 
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પ્ર-1 [અ] બાયતભા પનુ: પ્રાપ્મ ઉર્જાસ્ત્રોતોના વલકાસ ્ની ળી તકો  છે ?       [07] 

       [ફ] યમ્યાગત અન ેબફિંનયમ્યાગત ઉર્જાસ્ત્રોતો લચેનો તપાલત જણાલો.     [07] 

પ્ર-2 [અ] સોરય યેડિમેળનના પ્રકાયો આકૃવત સહ સભર્જલો.        [07] 

       [ફ]  કોઇણ એક પ્રકાયના સોરય એય-ડહટય ની વલગતો [યચના અને કામા ]             [07] 

              આકૃવત સહ સભર્જલો 
                                                    અથલા 
      [ફ]  પ્રલાડહ ફ્રેટ- પ્રેટ ક્રેક્ટય અને ઍય ક્રકે્ટય ની સયખાભ બણ કયો.                 [07] 

પ્ર-3 [અ] સોરય કકૂય આકૃવત સહ સભર્જલો                                                     [07] 

       [ફ]  આડિ ધડયલાબ અને ઉબબ ધડયલાબ લનચક્કિ નો તપાલત જણાલો.                [07] 

                                                    અથલા 
પ્ર-3 [અ] લૉટય મમ્િંગ વલન્ડ્ વભર ની યચના અને કામા આકૃવત સહ સભર્જલો                [07] 

         [ફ] લનચક્કિ ઉબબ કયલા ભાટે સ્થ ની સનદબગ ભા બાગ બજલતા                  [07] 

           ડયફો જણાલો. 
પ્ર-4 [અ] પ્રકાળસળંરેશ્ણ ની પ્રડિમાને અસય કયતા ડયફો જણાલો                           [07] 

        [ફ] કોઇણ ફે ની યાસામબણક પ્રડિમા લણાલો.                                              [07] 

            [1]  ામયોબરવસસ    [2]   હાઇડ્રોગેવસડપકેળન     [3]  હાઇડ્રોજનયેળન 

                                                  અથલા 
 પ્ર-4 [અ] ફામોગેસના ઉત્ાદનને અસય કયતા ડયફો જણાલો.                              [07] 

         [ફ] ડપક્સ િોભ ફામોગેસ પ્રાટ્ં આકૃવત સહ સભર્જલો                                      [07] 

 પ્ર-5 [અ] ભાઇિોહાઇિર ાલય પ્રાટં નો વસધધાતં આકૃવત સહ સભર્જલો                       [07] 

         [ફ] ભ-ૂઉમશ્ભમ ઉર્જાના પામદા અને ભમાાદા જણાલો.                                        [07] 

                 અથલા 
પ્ર-5 [અ] સધુાયેરા વનર્ુાભ ચરુા ની યચના અને કામા આકૃવત સહ સભર્જલો                    [07] 

       [ફ]  ટંુકનોધ રખો.[ ગભે તે ફે]                                                            [07] 

             [1]  ઉર્જા સચંમ    [2]  લેસ્ટ ડય-સામકક્રિંગ   [3]  ડયલહન ક્ળેત્ર ેઉર્જાફચત. 
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