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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

Q.2

Q.3

Q.3

(a) 1. Define:ventilation
2. State the basic difference between summer and winter air –conditioning.
3. State the basic difference between plenum and exhaust system of ventilation.
4. What is reverberation?
5. Differentiate between sound and noise.
6 Define : Thermal conductivity
7.Differentiate between stair case and escalator.
(b) Explain : Wind effect and Stack Effect

07

(a) Define :Airconditioning. Explain the any one type of air conditioning method
(b) Draw the flow chart of summer and winter air conditioning.
OR
(b) Explain the principles of air conditioning.

07
07

(a) What is thermal insulation? State the advantages of thermal insulation.
(b) Differentiate between :Thermal conductivity and Thermal resistance.
OR
(a) Explain the constructional method of thermal insulation for floors with the help
of sketches.
(b) Explain the constructional method of sound insulation for walls.
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07

07

07

07
07

(a) Write short notes on : 1.sound insulating materials 2. Characteristics of sound
(b) Explain various acoustical defects .
OR
Q. 4 (a) 1. Differentiate between air borne and structure borne sound
2. What is sound insulation and discuss its importance for the buildings.
(b) Explain constructional method for sound insulation for floors with the help of
sketches.

07
07

(a) Draw a neat sketch of lift and label its parts.
(b) State the types of escalator & explain any one of them.
OR
(a) 1. Write short note on: ramps
2. Differentiate between sound insulation and acoustics.
(b) Explain acoustical design of an auditorium with the help of neat sketch.

07
07

Q.4

Q.5

Q.5

****************
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ુ રાતી
ગજ
પ્રશ્ન. ૧ અ 1. વ્માખ્મા આો:હલાની કુદયતી અલયા જલય

૦૭

2. ઉનાળુ અને શળમાળુ લાતાનુકુરન લચ્ચેનો મુભુતા તપાલત સભજાલો.
3. પ્રેનભ અને એક્જોસ્ટા ધ્ધ્્ત લચ્ચેનો મુભુતા તપલતા સભજાલો.
4. યીલયફયે ળના એટરે શુ?ું
5. અલાજ અને ઘોંઘાટા લચ્ચેનો તપાલતા સભજાલો.
6. વ્માખ્મા આો: થયભરા કુંડક્તીલીટી
7. ગશથમાના દાદયા અને એસ્કેરેટયા લચ્ચેનો તપાલતાસભજાલો.
બ સભજાલો:લીંન્ડ્ઇપેકટા્અને્સ્ટે કાઇપેક્ટા
પ્રશ્ન. ૨ અ લાતાનુકુરના્ની્વ્માખ્મા્આી્તેની્ગભેતે્એકા્ધ્ધ્્ત્સભજાલો.
બ ઉનાળુ્અને્શળમાળુ્લાતાનુકુરનાના્ફ્રો્ચટટ ્દોયો.

૦૭
૦૭
૦૭

અથવા
બ લાતાનુકુરનુંઅ્શસિં્ધાતો્સભજાલો.

૦૭

પ્રશ્ન. ૩ અ થભટરા્ઇનુંસ્યુરેળના્એટરે્શુ?ું તેના્પામદાઓ્જણાલો.
બ થભટરા્કુંડક્તીલીટી્અને્થભટરા્યે જીસ્સટનુંસા્નો્તપાલતા્સભજાલો.

૦૭
૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૩ અ પરોયા્ભાટે્થભટરા્ઇનુંસ્યુરેળના્ની્ફાુંધકાભા્ની્ધ્ધ્્ત્સભજાલો
બ સાઉનુંડા્ઇનુંસ્યુરેળના્નીદદલારા્ભાટે ને્ફાુંધકાભા્ની્ધ્ધ્્ત્સભજાલો.
પ્રશ્ન. ૪ અ ટુુંકનોંધરખો:1:્સાઉનુંડા્ઇનુંસ્યુરેળના્્2.અલાજા્ની્ખાશસમતો
બ એક્સ્ટોકસા્ની્ખાભીઓ્સભજાલો.

૦૭
૦૭
૦૭
૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૪ અ સાઉનુંડા્ઇનુંસ્યુરેળના્એટરે્શુ?ું તેની્ભકાના્ભું્ઉમોગીતા્ને્ચચાટ ્કયો.

૦૭

બ આક્રુશત્ દ્વાયા્ સાઉનુંડા્ ઇનુંસ્યુરેળના્ ની્ પરોયા્ ભાટે ની્ ફાુંધકાભા્ ધ્ધ્્ત્ ૦૭
સભજાલો
પ્રશ્ન. ૫ અ રીપટ્ની્આક્રુશત્દોયી્તેના્શલશલધ્બાગો્દળાટલો.
બ એસ્કેરેટય્નાપ્રકાયો્જણાલી્તેંભાથી્ગભેતે્એક્સભજાલો.

૦૭
૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૫ અ 1.્ટુુંકનોંધ્રખો:્યે મ્

૦૭

2.્સાઉનુંડ્ઇનુંસ્યુરેળન્્અને્એકોસ્ટીક્લચ્ચેનો્તપાલત્સભજાલો.
બ સ્લચ્છ્આક્રુશત્દ્વાયા્ઓડીટોયીમભ્ની્એકોસ્ટીકર્ડીઝાઇન્ની્ચચાટ્કયો.
******************

૦૭

