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sila pastikan bahawa keitas peperiksaan ini mengandung IIG muka sruat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua LIMA soalan. Kesernuanya wajib dirjawab di dalam Bahasa Malaysia.

(a)t. Jelaskan bagaimana suhu dan keamatan
kecekapan modul suria.

cahaya mempengaruhi

(50/r00)

2.

(b)

(b)

(a)

Jelaskan ernpat fbktor baziran scl suria yang mana dua daripada fbktor-
faktor tersebut merupakan faktor-fbktor asas.

(5o/lo0)

Dengan menggunakan suatu gambmajatr tunjukkan teknik sambungan
suatu sel suria ke suanr sel suria yang lain.

(30/ro0)

Suatu sel suir mempunyai voltan litar terbuka 0.55 Volt dan arus litar
pintas 1.25 Amps. Perhitungkan voltan litar terbuka dan anrs liur pintas
bagi kombinasi sel-sel apabila tiga sel sepeiti di atas disambrurg secara
bersiri dan lima sel seperti di atas secaf,a sclari. Perhitrurgkan
juga kuasa yang diperolehi daripada susrman selari dan ber$iri tersebut.

' (70ll0o)

(a) Jelaskan dengan terperinci proscs-proses yang dilalui untuk
menghasilkan silikon berhablur tunggal.

(60/100)

(b) Perhitungkan kecekapan suatu sel suria silikon yang menrpunyai voltan
litar terbuka 0.65 Volts dan ketumpatan af,us litar pintas 30 mA/cm2 .

Cahaya yang ternrju ialah l0OO W/m'z dan faktor isi ialah 0.8.
(40/100)
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4. (a)
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Jelaskan maksud masalatr kawasan panas dan masalah ketidaksepadanan
sel. Bagaimanakah masalah-masalah tersebut dapat diatasi?

(50/100)

Anda diminta merekabentuk suatu susunatrn fotovolta trerkuasa output
2160 W. Modul-modul yang anda gunakan mempunyai voltan dan arus

kuasa maksima 30 V dan 3 A. Kecekapan modul ialah 9%. (Kesemua
pada NOCT = 40oC). Anggapkan yang 8o,zo kawasan aktif hilang apabila
modul-modul disusun sebelah menvebelah.

(b)

(i)

(ii)

(iii)

Perhihrngkan luas kawasan yang diperlukan untuk susunatur
fotovolta.

Perhitungkan jurnlah modul yang diperlukan.

Jika 240 V output diperlukan bagaimanakah bentuk susunatur
ini.

(50/loo)

5. Jadual di bawah memberikan nilai pancaran suria harian bulan demi bulan yang
tertuju ke atas permukaan susunatur yang bersudut,bondong 60". tl ialah
keperluan tenaga harian. Dengan menggunakan data-data yang terdapat pada
jadual di bawah perhitungkan

(a) Nilai purata pancaf,an suria yang tertuju.
(15/100)

(b) Nilai kuasa puncak yang diperlukan.
(15/l0o)

(c) Kapasiti bateri yang diperlukan bagi suatu sistem yang menggunakan
bilangan modul yang paling minimum.
Anggapkan yang kecekapan ketidaksopadanan ialah 900,6 dan faktor
kehilangan dan sambungan pendawaian ialah 90ozi,. Kecekapan baterj
ialah 85ozo' 

(7olr0o)
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