ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,અમદાિાદ – ૧૪
યુવિિવસિટી સાયન્સ ઈન્રુમેન્ટે શિ સેન્ટર
(યુસીક)
સોલર ફોટોિોલ્ટટક ટેકવિવશયિ

અભ્યાસક્રમનુ ું માળખુું

પેપર – ૧
પેપર કોડ - ૧૦૧

સૈદ્ાુંવતક કાયય
૧.૧ બેઝિક ઈલેક્ટ્રોવિક્ટ્સઃ કમ્પોન્ટસ ઓળખ,કમ્પોન્ટસ ટે રટીંગ.કમ્પોન્ટસ સોટડર તથા ડડસોટડર
૧.૨ બેઝિક ઈલેક્ટ્રોવિક્ટ્સઃ રોજબરોજિા િપરાશિા સાધિોિી પાિર અિે એિજી જરૂરીયાત.
 િૉટ,િૉટ-કલાક,રે જીરટેશિિી સમજણ અિે તેિી ગણતરી.
 AC અિે DC િો ફેર અિે તેિી ઓળખ.
 રે જીરટીિ અિે ઈન્ડક્ટ્ટીિ લોડ િી સમજ અિે ફેર અિે તે ગણતરીનુું
સોલરમાું મહત્િ અિે એપ્લીકેશિ.
 મટટીમીટર અિે િોટટમીટર ,એમ્મ્પયરમીટર,િૉટમીટર અિે એિજી
મીટર િાપરતા શીખિવુું અિે ગણતરી શીખિિી.
૧.૩ સોલરિી માડહતીઃ જેવુું કે સેલ શુું છે ? સોલર સેલ કેિી રીતે કામ કરે છે ?
 સોલર સેલિા પ્રકાર
 સોલર કેટલા પ્રકારથી વિજળી ઉત્પન્ન કરી શકે છે .
 સોલર પેિલ કઈ રીતે કામ કરે છે .
 બજારમાું મળતી સોલર પૅિલોિી માડહતી.
 કાયયદક્ષતા (Efficiency) િી સમજણ
 પેિલોિી સીરીિ-પેરેલલ સેટિી સમજણ,જરૂરીયાત અિે દાખલાઓ
 પેિલોિી બિાિિાિી પદ્વત અિે રીપેરીંગિી રીતો.

૧.૪ સોલર પાિર પ્લાન્ટિી ગણતરી.
 સોલર પેિલ િી પસુંદગી કેિી રીતે કરિી.
 સોલર ઈન્િટય રિી પસુંદગી કેિી રીતે કરિી.
 સોલર બેટરી િી પસુંદગી કેિી રીતે કરિી.
 Grid connected સોલર પ્લાન્ટ વિશે જાણકારી અિે તેન ુું મહત્િ
 આવથિક પાસાઓ
 સોલર બેટરીિા ટકાઉપણાિી સમજણ અિે Dept of Discharge વિશે
જાણકારી
૧.૫ સોલર પાિર પ્લાન્ટિી મરામત માડહતી.
 સોલર રરીટ લાઈટ
 સોલર હોમ લાઈટ
 સોલર પાિર પ્લાન્ટ

પેપર – ૨
પેપર કોડ - ૧૦૨
૧. ઈલેક્ટ્રીકલ િાયરીંગ અિે ફીટીંગ
૨. કોમ્પોિેટસ ટે રટીંગ
૩. કોમ્પોિેટસ સોટડરીંગ અિે ડીસોટડરીંગ પ્રેકટીસ.
૪. િોટટે જ મેિરમેન્ટ
૫. ઈન્સટોલેસિ( રૂફ ટોપ તથા ગ્રાઉન્ડ)
 સોલર રરીટ લાઈટ
 સોલર હોમ લાઈટ
 સોલર પાિર પ્લાન્ટ
૬. સોલર પેિલ ટે રટીંગ
૭.

ઈન્િટય ર ટે રટીંગ

૮. બેટરી ટે રટીંગ
૯. સોલર રીપેરીંગ

પેપર – 3
પેપર કોડ – ૧૦3
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