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KONVERTER DC KE DC PADA SISTEM PENYEDIA DAYA
TENAGA SURYA

ABSTRAK

Telah dirancang alat Konverter DC ke DC Penyedia Daya Tenaga Surya yang terdiri
dari rangkaian boost converter dan rangkaian mikrokontroler arduino uno. Tegangan
masuk dari panel surya akan melewati mosfet yang sudah diberikan frekuensi dari
microcontroler arduino uno. Mosfet berfungsi sebagai switching dengan frekuensi
tinggi. Saat mosfet dalam posisi On induktor akan mengisi muatan dan distabilkan
oleh kapasitor dan menuju ke sensor tegangan kemudian menuju ke beban. Pada
Posisi Off induktor akan berfungsi sebagai sumber tegangan dan distabilkan oleh
kapasitor dan menju ke sensor tegangan lalu ke beban. Saat diberikan beban yang
berbeda, maka daya akan mengalami perubahan dari titik Maximum Power Point
(MPP) yang disebabkan tegangan yang turun karena beban akan naik karena semakin
besar hambatan yang di jadikan beban pada rangkaian,maka daya akan semakin
mengalami penurunan karena tegangan mendekati titik VOC rangkaian dan arus
mengalami penurunan menuju titik 0, selanjutnya dikirim ke mikrokontroler.
Mikrokontroler akan menambahkan atau mengurangi Duty Cycle frekuensi yang
akan diberikan kepada mosfet untuk memaksimalkan daya tetap pada titik Maximum
Power Point (MPP). Hasil pembacaan teganga, arus, daya dan duty cycle akan
ditampilkan dari mikrokontroler ke PC ke dalam aplikasi microsoft excel
menggunakan aplikasi PLX-DAQ.
Kata kunci

: Maximum Power Point (MPP),Duty Cycle,P&O
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DC TO DC CONVERTER AS A POWER SUPPLY SYSTEM ON A
SOLAR POWER

ABSTRACT

It has been designed tools DC to DC Converter Power Solar Provider consisting of a
boost converter circuit and microcontroller circuit arduino uno. An input voltage of
the solar panel will pass through the mosfet already given the frequency of
microcontroler arduino uno. Mosfet serves as a high-frequency switching. When
mosfet in the inductor will fill the On position and stabilized by the capacitor charge
and headed to the voltage sensor and then headed to the load. In the Off position will
serve as a source inductor voltage and stabilized by a capacitor and sticks to the
voltage sensor to the load. When given a different load, then power will be
unchanged from the point of Maximum Power Point (MPP) caused by voltage drops
due to the load will go up because the greater the obstacles are made in the load on
the circuit, then the power will be decreased due to a voltage approaching the point
of the circuit and the current VOC decreased towards the point 0, then sent to the
microcontroller. Microcontroller will add or subtract Duty Cycle frequency to be
given to maximize the power mosfet to remain at the point of Maximum Power Point
(MPP). The reading voltage, current, power and duty cycle will be displayed from
the microcontroller to the PC into Microsoft Excel applications using PLX-DAQ
applications.
Key words

: Maximum Power Point (MPP),Duty Cycle,P&O
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kebutuhan energi listrik merupakan hal yang sangat penting untuk
menunjang

kehidupan

manusia

khususnya

negara

Indonesia,

dengan

meningkatnya jumlah penduduk maka energi listrik yang dibutuhkan akan
semakin meningkat,namun ketersediaan energi listrik semakin menipis. Salah
satu solusi alternatif untuk mengantisipasi dampak krisis energi listrik adalah
dengan memanfaatkan energi matahari. Melalui sel surya maka energi matahari
dapat di rubah secara langsung menjadi energi listik dalam bentuk tegangan /arus
(DC).
Sel surya merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan,biaya
perawatan yang rendah serta tidak menghasilkan noise. Namun kemampuan
panel surya untuk menghasilkan daya sangat tergantung oleh perubahan
intensitas cahaya yang di terima oleh sel surya. Terdapat banyak metode untuk
mengekstrak daya maksimum dari panel surya namun terdapat suatu rangkaian
elektronika yang paling terpenting dalam memaksimalkan panel surya tersebut
yaitu sebuah rangakain converter dc to dc yang berupa buck converter dan boost
converter. Buck converter dan boost converter adalah suatu rangkaian
elektronika yang dapat menaikkan dan menurunkan nilai tegangan keluaran, nilai
tegangan tersebut dapat diatur dengan merubah nilai duty cycle. Pada rangkaian
buck converter dan boost converter terdapat beberapa komponen pendukung
yaitu induktor, kapasitor, mosfet dan resistor, komponen utama pada rangkaian
ini adalah sebuah induktor yang berfungsi sebagai penyimpan energi listrik yang
akan disalurkan ke beban. Tegangan pada beban tersebut adalah hasil dari energi
yang tersimpan pada induktor ditambah dengan tegangan input.
Demikian juga halnnya dc to dc digunakan untuk maksimalkan kembali dari
energy listrik yang dihasilkan panel memiliki efisiensi yang sangat kecil dan
masuk kerangkaian dc to dc boost converter, daya yang dihasilkan oleh panel
surya berada pada daya maximum yang diberikan oleh panel dengan feedback
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control memakai pengukuran arus dan tegangan yang menjadi control untuk
mendapatkan daya maximum yang disesuaikan oleh tingkat PWM yang diberikan
oleh mosfet. Meskipun frekuensi tetap , lebar pulsa (durasi) dimodulasi
sedemikian rupa, hingga daya pada titip MPP. Durasi ini selain sebagai penentu
besarnya tegangan keluaran, juga digunakan sebagai sirkuit penstabil daya pada
titik maksimum, melalui rangkaian umpan baliknya. Berdasarkan referensi diatas
maka dibuatlah sebuah alat ‡KONVERTER DC KE DC PADA SISTEM
3(1<(’,$ ’$<$ 7(1$*$ 685<$·

ini untuk dapat memberikan daya

panel surya pada titik MPP terhadap beban serta arus dan tegangannya dapat
dimonitor dengan menggunakan sensor arus dan tegangan serta pengaturan Duty
Cycle sinyal Pulse Width Modulation (PWM) oleh microcontroller Arduino Uno.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat
dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara merancang suatu sistem MPPT dengan menggunakan DC
to DC converter pada panel surya
2. Memahami algoritma/metode Perturb and Obserb pada MPPT untuk
mencari nilai titik maksimum panel surya
3. Bagaimana perbandingan efisiensi daya yang di peroleh dari karakteristik
panel surya secara implementasi

1.3 Batasan Masalah
1. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk prototype
2. Output yang dihasilkan sesuai dengan MPP dari implementasi panel surya
3. Pengolahan data dari sensor dan pengaturan Duty Cyle PWM menggunakan
mikrokontroler Arduino
4. Keluaran ditampilkan pada aplikasi Microsoft Excel menggunakan aplikasi
PLX-DAQ
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1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Untuk merancang alat Konverter DC ke DC Penyedia Daya Tenaga Surya
yang mengekstrak daya maksimum dari panel surya
2. Untuk menuliskan algoritma Perturb and Obserbve (P&O) pada Konverter
DC ke DC
3. Untuk mengukur daya output dari Konverter DC ke DC dengan metode
Perturb & Obserb menggunakan sensor arus ACS712 dan sensor tegangan
dengan sistem akuisisi data PLX-DAQ

1.5 Manfaat Penelitian
1. Membuat rangkaian Konverter DC ke DC Penyedia Daya Tenaga Surya
menggunakan mosfet sebagai switch
2. Meningkatkan efisiensi daya listrik yang dihasilkan dari panel surya
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Panel Surya (Photovoltaic)
Sel surya atau juga sering disebut fotovoltaik adalah divais yang mampu
mengkonversi langsung cahaya matahari menjadi listrik. Sel surya bisa disebut
sebagai pemeran utama untuk memaksimalkan potensi sangat besar energi cahaya
matahari yang sampai kebumi, walaupun selain dipergunakan untuk menghasilkan
listrik, energi dari matahari juga bisa dimaksimalkan energi panasnya melalui sistem
solar thermal.
Sel surya dapat dianalogikan sebagai divais dengan dua terminal atau
sambungan, dimana saat kondisi gelap atau tidak cukup cahaya berfungsi seperti
dioda, dan saat disinari dengan cahaya matahari dapat menghasilkan tegangan.
Ketika disinari, umumnya satu sel surya komersial menghasilkan tegangan dc
sebesar 0,5 sampai 1 volt, dan arus short-circuit dalam skala milliampere per cm2.
Besar tegangan dan arus ini tidak cukup untuk berbagai aplikasi, sehingga umumnya
sejumlah sel surya disusun secara seri membentuk modul surya. Satu modul surya
biasanya terdiri dari 28-36 sel surya, dan total menghasilkan tegangan dc sebesar 12
V dalam kondisi penyinaran standar (Air Mass 1.5). Modul surya tersebut bisa
digabungkan secara paralel atau seri untuk memperbesar total tegangan dan arus
outputnya sesuai dengan daya yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu.

2.1.1 Jenis Panel Surya
Jenis panel surya dikelompokkan berdasarkan material penyusunnya, tergantung
dari bahan yang dipakai. Bahan yang dipakai memiliki kualitas masing-masing pada
tegangan dan arusnya. Jenis panel surya antara lain :
1. Crystalline Silicon (c-Si)
Panel surya jenis ini memanfaatkan material silikon sebagai bahan utama
penyusun sel surya. Tipe crystalline merupakan tipe generasi pertama dari sel
surya dan memiliki 3 jenis panel utama. Tipe panel surya ini mendominasi
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pasar dan banyak digunakan untuk pembangkit listrik surya saat ini. Tipe
panel ini yaitu :
a. Monocrystalline silicon (mono-Si)
Panel surya jenis ini menggunakan sel surya jenis crystalline tunggal
(single crystal-Si) dan memiliki efisiensi paling tinggi di kelasnya. Secara
fisik, panel surya monocrystalline dapat diketahui dari warna sel hitam
gelap dengan model terpotong pada tiap sudutnya.

Gambar 2.1 Monocrystalline silicon

b. Multicrystalline Silicon (multi-Si)
Panel surya jenis ini menggunakan sel surya jenis multi crystalline, atau
dikenal dengan polysilicon (p-Si) dan multi-crystalline silicon (mc-Si).
Secara fisik, panel surya multicrystalline dapat diketahui dari warna sel
yang cenderung biru dengan bentuk persegi.

Gambar 2.2 Multicrystalline silicon

c. Ribbon Silicon (ribbon-Si)
String Ribbon solar panels merupakan salah satu panel surya yang
menggunakan jenis sel surya polycrystalline, namun proses yang berbeda.
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Gambar 2.3 Ribbon silicon

2. Thin Film Solar Cell
Panel surya thin film menggunakan banyak lapisan material sebagai bahan
penyusunnya. Panel surya jenis ini merupakan panel generasi ke dua.
Ketebalan lapisan materialnya mulai dari nanometers (nm) hingga
micrometers (µm).

Gambar 2.4 Thin Film Solar Cell

2.1.2 Prinsip Kerja Panel Surya
Sel surya konvensional bekerja menggunakan prinsip p-n junction, yaitu
junction antara semikonduktor tipe-p dan tipe-n. Semikonduktor ini terdiri dari
ikatan-ikatan
dasar.

atom

yang

Semikonduktor

dimana

tipe-n

terdapat

mempunyai

elektron
kelebihan

sebagai
elektron

penyusun
(muatan

negatif) sedangkan semikonduktor tipe-p mempunyai kelebihan hole (muatan
positif) dalam struktur atomnya. Kondisi kelebihan elektron dan hole tersebut bisa
terjadi dengan mendoping material dengan atom dopant. Sebagai contoh untuk
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mendapatkan material silikon tipe-p, silikon didoping oleh atom boron, sedangkan
untuk mendapatkan material silikon tipe-n, silikon didoping oleh atom fosfor.
Ilustrasi dibawah menggambarkan junction semikonduktor tipe-p dan tipe-n.
Peran dari p-n junction ini adalah untuk membentuk medan listrik sehingga
elektron (dan hole) bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik.
Ketika semikonduktor tipe-p dan tipe-n terkontak, maka kelebihan elektron akan
bergerak dari semikonduktor tipe-n ke tipe-p sehingga membentuk kutub positif pada
semikonduktor tipe-n, dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe-p.
Akibat dari aliran elektron dan hole ini maka terbentuk medan listrik yang
mana ketika cahaya matahari mengenai susuna p-n junction ini maka akan
mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif, yang
selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik, dan sebaliknya hole bergerak menuju
kontak positif menunggu elektron datang.

Gambar 2.5 Cara kerja sel surya dengan prinsip p-n junction.

2.1.3 Karakteristik Panel Surya
Sel surya merupakan semikonduktor yang mampu mengubah energi matahari
menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan/arus DC. Dalam implementasi, kinerja
sel surya dalam mencapai nilai daya maksimumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan. Hubungan arus dan tegangan pada sel surya memiliki sifat unik, yaitu
kombinasi antara sumber tegangan dan sumber arus. Sel surya adalah sebuah alat
non-linear, sehingga untuk memahami karakteristiknya digunakan suatu grafik. Sifat
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elektrik dari sel surya dalam menghasilkan energi listrik dapat diamati dari
karakteristik sel tersebut, yaitu berdasarkan arus dan tegangan yang dihasilkan sel
surya pada kondisi cahaya danbeban yang berbeda-beda. Karakteristik panel surya
terdiri dari kurva arus-tegangan dan kurva daya-tegangan.

Gambar 2.6 Kurva Karakteristik Panel Surya
Gambar 2.6 menunjukkan ketika sel dihubungkan dengan beban (R). Beban memberi
hambatan sebagai garis linear dengan garis I/V = I/R. Hal tersebut menunjukkan
daya yang didapat bergantung pada nilai resistansi. Jika R kecil maka sel beroperasi
pada daerah kurva MN, dimana sel beroperasi sebagai sumberarus yang konstan atau
arusshort circuit (Isc). Pada sisi lain jika R besar, sel beroperasi pada daerah PS,
dimana sel beroperasi sebagai sumber tegangan yang konstan atau tegangan open
circuit (Voc). Jika dihubungkan dengan hambatan optimal Ropt berarti sel surya
menghasilkan daya maksimal dengan tegangan maksimum (Vmax) dan arus
maksimum (Imax). Parameter yang biasa digunakan untuk menentukan output
karakteristik dari selsurya, yaitu :
1. Arus hubung singkat ataushort circuit current(Isc) adalah arus keluaran maksimum
dari sel surya pada kondisi tidak ada resistansi.
2. Tegangan hubung terbuka atauopen circuit voltage (Voc) adalah kapasitas
tegangan maksimum yang dapat dicapai pada saat tidak adanya arus.
3. Daya maksimum (Pmax) pada Gambar 2.6 berada pada titik A (Vmax, Imax).
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2.2 DC-DC Converter
Secara umum, konverter DC-DC berfungsi untuk mengkonversikan daya
listrik searah (DC) ke bentuk daya listrik DC lainnya yang terkontrol arus, atau
tegangan, atau dua-duanya. DC / DC modern dirancang untuk memberikan daya
yang efisien konversi untuk menghasilkan catu daya DC yang terkontrol, aman, dan
diatur dengan baik untuk beragam instrumen elektronik, perangkat dan sistem.

2.2.1 Boost Converter
Konverter boost berfungsi untuk menghasilkan tegangan keluaran yang lebih
tinggi dibanding tegangan masukannya, atau biasa disebut dengan konverter penaik
tegangan. Konverter ini banyak dimanfaatkan untuk aplikasi pembangkit listrik
tenaga surya dan turbin angin. Skema konverter jenis ini dapat dilihat pada Gambar
2.7, dimana komponen utamanya terdiri atas MOSFET, dioda, induktor, dan
kapasitor. Jika saklar MOSFET pada kondisi tertutup, arus akan mengalir ke induktor
sehingga menyebabkan energi yang tersimpan di induktor naik. Saat saklar MOSFET
terbuka, arus induktor ini akan mengalir menuju beban melewati dioda sehingga
energi yang tersimpan di induktor akan turun. Rasio antara tegangan keluaran dan
tegangan masukan konverter sebanding dengan rasio antara periode penyaklaran dan
waktu pembukaan saklar. Keunggulan dari konverter boost adalah mampu
menghasilkan arus masukan yang kontiniu.

Gambar 2.7 Rangkaian dc-dc konverter tipe boost

Vo =

ˇÆ
5? ‰

.............................................................................................................(2.1)
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2.3 Maximum power point tracking (MPPT)
Maximum power point tracking atau sering disebut dengan MPPT merupakan
sebuah sistem elektronik yang dioperasikan pada sebuah panel photovoltaic (PV)
sehingga panel photovoltaic bisa menghasilkan power maximum. Perlu diperhatikan,
MPPT bukanlah sebuah sistem tracking mekanik yang digunakan untuk mengubah
posisi modul terhadap posisi matahari sehinggga mendapatkan energi maksimum
matahari. MPPT benar-benar sebuah sistem elektronik yang bisa menelusuri titik
power maksimum yang bisa dikeluarkan oleh sebuah panel PV.
Dimana Vmp dan Imp, merupakan titik kerja maksimum atau Maximum
power point (MPP) dari tegangan dan arus sel surya. Titik kerja maksimum sel surya
berubang seiring perubahan radiasi matahari dan suhu sel. Sel surya secara tidak
otomatis bekerja pada titik kerja maksimumnya, melainkan harus dikendalikan.
Maximum power point tracking (MPPT) adalah metode yang digunakan untuk
mencari titik kerja maksimum sel surya dan mempertahankkan sel surya bekerja di
titik tersebut. Setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa metode
yang robust seperti incremental conductance dan perturb & obserbvation (P&O)
memiliki kelemahan pada waktu penjajakan dan osilasi pada MPPT. Metode yang
disempurnakan oleh fuzzy logic mampu menunjukan kualitas yang lebih baik.

2.4 Perturbation and Observation (P&O)
Metode Perturbation and Observation terdiri dari dua tahap, perturb yaitu
mengubah Vref dan observation yaitu menghitung perubahan daya akibat aksi
perturb sebelumnya. Jika perubahan daya positif maka perturb selanjutnya akan tetap
pada arah yang sama, sedangkan jika perubahan daya negatif maka perturb akan
dibalik. Dalam penelitiannya Morale melaporkan metode Perturb and Observe terdiri
dari dua tahapan (1) perturb, mengirimkan perubahan kepada tegangan atau arus
referensi solar cell (2) observe, melakukan penghitungan daya yang disebabkan oleh
Perturb - nya. Pembandingan daya sebelum dan sesudah proses perturb dilakukan
digunakan sebagai acuan untuk

menambah atau mengurangi tegangan untuk

langkah berikutnya dan mendapatkan nilai MPP-nya. Dalam penelitian yang
dilakukannya, Francis dkk menggunakan algoritma ini dan memulainya dengan
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mengukur tegangan V(k) dan arus I(k) untuk

memperoleh P(k).

Perturb d(V)

diberikan untuk meng-observe nilai daya output P(k+1). Nilai P(k+1) kemudian
dibandingkan dengan nlai P(k). Jika nilai P(k+1) lebih besar dibandingkan P(k)
dapat disimpulkan bahwa nilai perturbyang dilakukan adalah benar. Sebaliknya jika
nilai P(k+1) lebih kecil dari P(k) maka perturb harus dilakukan dalam arah
sebaliknya. Dengan demikian nilai Maximum Power Point (MPP) dapat diperoleh.

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Gbr.2. diagram alir algoritma P&O

Gambar 2.8 Flowchart Algoritma P & O

Ya
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2.5 Arduino UNO
Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328 (datasheet).
Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat
digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal,
koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung
mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino
Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke
adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya. Uno berbeda dengan semua board
sebelumnya dalam hal koneksi USB-to-serial yaitu menggunakan fitur Atmega8U2
yang diprogram sebagai konverter USB-to-serial berbeda dengan board sebelumnya
yang menggunakan chip FTDI driver USB-to-serial. 1DPD‡8QR·EHUDUWL
satu dalam
bahasa Italia, untuk menandai peluncuran Arduino 1.0. Uno dan versi 1.0 akan
menjadi versi referensi dari Arduino. Uno adalah yang terbaru dalam serangkaian
board USB Arduino, dan sebagai model referensi untuk platform Arduino, untuk
perbandingan dengan versi sebelumnya, lihat indeks board Arduino.
Arduino UNO adalah sebuah perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan
proses pengontrolan dari Boost Converter yang akan digunakan untuk proses
menaikkan dan menurunkan tegangan berdasarkan sinyal PWM (pulse width
modulation) yag akan menghasilkan Duty Cycle. Disini mikrokontroller yang dipakai
adalah Arduino. Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat opensource, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan
elektronik dalam berbagai bidang. Arduino adalah merek dagang terdaftar dan hanya
papan resmi yang diberi nama "Arduino". Tiruan-tiruannya biasanya diakhiri
GHQJDQ·GXLQR·
Arduino merupakan rangkaian elektronik yang bersifat open source,
serta memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah untuk digunakan. Arduino
dapat mengenali lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis sensor dan dapat
mengendalikan lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino
mempunyai banyak jenis, di antaranya Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino
Fio, dan lainnya. Untuk menghubungkan Arduino ke komputer Anda, Anda hanya
memerlukan kabel USB. Kemudian Anda dapat menggunakan koneksi USB untuk
berbagai tujuan :
0HQJXSORDGVRIWZDUHEDUXSDGDSDSDQ
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%HUNRPXQLNDVLGHQJDQSDSDQ$UGXLQRGDULNRPSXWHU$QGD
0HQ\DOXUNDQGD\DNHGDODPSDSDQ$UGXLQR
Sebagai perangkat elektronik, Arduino membutuhan daya (power). Salah satu cara
untuk

menghubungkan

daya

dengan

papan

Arduino

adalah

dengan

menghubungkannya ke port USB komputer, akan tetapi hal bukan solusi yang baik
dalam beberapa kasus. Beberapa proyek tidak memerlukan komputer untuk
menjalankannya, dan akan terasa berlebihan untuk menyalakan sebuah komputer dan
menggunakan dayanya hanya untuk menyalakan Arduino.

Gambar 2.9 Arduino Uno

2.6 Mikrokontroler
Mikrokontroler

sebagai

suatu

danmikrokomputer, hadir memenuhi

terobosan

teknologi

mikroprosesor

kebutuhan pasar (market

need) dan

teknologibaru.Sebagai teknologi baru, yaitu teknologi semikonduktor dengan
kandungantransistoryang lebih banyak namun hanya membutuhkan ruang yang kecil
sertadapatdiproduksi secara masal (dalam jumlah banyak) membuat harganya
menjadilebihmurah

dibandingkan

mikroprosesor.Adapun

kelebihan

dari

mikrokontroller adalah sebagai berikut :
1. Penggerak pada mikrokontoler menggunakan bahasa pemrograman assembly
dengan berpatokan pada kaidah digital dasar sehingga pengoperasian sistem menjadi
sangat mudah dikerjakan sesuai dengan logika sistem.
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2. Mikrokontroler tersusun dalam satu chip dimana prosesor, memori, dan I/O
terintegrasi menjadi satu kesatuan kontrol sistem.
3. Sistem running bersifat berdiri sendiri tanpa tergantung dengan computer
Sedangkan parameter komputer hanya digunakan untuk download perintah instruksi
atau program.
4. Pada mikrokontroler tersedia fasilitas tambahan untuk pengembangan memori dan
I/O yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem.
5. Harga untuk memperoleh alat ini lebih murah dan mudah didapat.

2.6.1 Mikrokontroler Atmega328
0LNURNRQWUROHUDGDODKVHEXDKNRPSXWHUNHFLO‡VSHFLD
l purpose FRPSXWHUV·
di dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan
parallel, Portinput/output, ADC. Mikrokontroler digunakan untuk suatu tugas dan
menjalankan suau program. Pada saat ini penggunaan mikrokontroller dapat kita
temui pada berbagai peralatan, misalnya peralatan yang terdapat di rumah, seperti
telpon digital, microwave oven, televisi, mesin cuci, sistem keamanan rumah, PDA,
dan lain-lain. Mikrokontroler dapat kita gunakan untuk berbagai aplikasi misalnya
untuk pengendalian, otomasi industri, akuisisi data, telekomunikasi dan lain-lain.
Saat ini keluarga mikrokontroler yang ada di pasaran yaitu Intel 8048 dan 8051
(MCS51),

Motorola

68HC11,

Microchip

PIC,

Hitachi

H8,

dan

Atmel

AVR.ATmega328 adalah micro controller keluaran Atmel yang merupakan anggota
dari keluarga AVR 8-bit. Mikro kontroller ini memiliki kapasitas flash (program
memory) sebesar 32 Kb (32.768 bytes), memori (static RAM) 2 Kb (2.048 bytes),
dan EEPROM (non-volatile memory) sebesar 1024 bytes. Kecepatan maksimum
yang dapat dicapai adalah 20 MHz. Rancangan khusus dari keluarga prosesor ini
memungkinkan tercapainya kecepatan eksekusi hingga 1 cycle per instruksi untuk
sebagian besar instruksinya, sehingga dapat dicapai kecepatan mendekati 20 juta
instruksi per detik. ATmega328 adalah prosesor yang kaya fitur. Dalam chip yang
dipaketkan dalam bentuk DIP-28 ini terdapat 20 pin Input/Output (21 pin bila pin
reset tidak digunakan, 23 pin bila tidak menggunakan oskilator eksternal), dengan 6
diantaranya dapat berfungsi sebagai pin ADC (analog-to-digital converter), dan
6lainnya memiliki fungsi PWM (pulse width modulation).

15

Mikrokontroler ini diproduksi oleh atmel dari seri AVR. Untuk seriAVR inibanyak
jenisnya, yaitu Atmega 328,Atmega 8535, Mega 8515, Mega 16, dan lain-lain.

Gambar 2.10 Mikrokontroler ATmega328

2.6.2 Konfigurasi pin Mikrokontroler Atmega328
ATMega328memiliki 28 Pin, yang masing-masing pinnya memiliki fungsi yang
berbeda-beda baik sebagai port maupun fungsi yang lainnya. Berikut akan dijelaskan
fungsi dari masing-masing kaki ATmega8 yaitu sebagai berikut :
a. VCC Merupakan supply tegangan digital.
b. GND Merupakan ground untuk semua komponen yang membutuhkan
grounding.
c. Port B (PB7...PB0)Didalam Port B terdapat XTAL1, XTAL2, TOSC1,
TOSC2. Jumlah Port Badalah 8 buah pin, mulai dari pin B.0 sampai dengan
B.7. Tiap pin dapat digunakan sebagai input maupun output. Port B
merupakan sebuah 8-bitbi-directional I/O dengan internal pull-up resistor.
Sebagai input, pin-pin yang terdapat pada port B yang secara eksternal
diturunkan, maka akan mengeluarkan arus jika pull-up resistor diaktifkan.
Khusus PB6 dapat digunakan sebagai input Kristal (inverting oscillator
amplifier) dan input kerangkaian clock internal, bergantung pada pengaturan
Fuse bit yang digunakan untuk memilih sumber clock. Sedangkan untuk PB7
dapat digunakan sebagai output Kristal (output oscillator amplifier)
bergantung pada pengaturan Fuse bit yang digunakan untuk memilih sumber
clock. Jika sumber clock yang dipilih dari oscillator internal, PB7 dan PB6
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dapat digunakan sebagai I/O atau jika menggunakan Asyncronous
Timer/Counter 2 maka PB6 dan PB7 (TOSC2 dan TOSC1) digunakan untuk
saluran input timer.
d. Port C (PC5...PC0) Port C merupakan sebuah 7-bit bi-directional I/O port
yang di dalam masing-masing pin terdapat pull-up resistor. Jumlah pin nya
hanya 7 buah mulai dari pin C.0 sampai dengan pin C.6. Sebagai
keluaran/output port C memiliki karakteristik yang sama dalam hal menyerap
arus (sink) ataupun mengeluarkan arus (source).
e. RESET/PC6 Jika RSTDISBL Fuse diprogram, maka PC6 akan berfungsi
sebagai pin I/O.Pin ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pin-pin
yang terdapat pada port C lainnya. Namun jika RSTDISBL Fuse tidak
diprogram, maka pin iniakan berfungsi sebagai input reset. Dan jika level
tegangan yang masuk ke pinini rendah dan pulsa yang ada lebih pendek dari
pulsa minimum, maka akan menghasilkan suatu kondisi reset meskipun
clock-nya tidak bekerja.
f. Port D (PD7...PD0)Port D merupakan 8-bit bi-directional I/O dengan internal
pull-up resistor. Fungsi dari port ini sama dengan port-port yang lain. Hanya
saja pada port ini tidak terdapat kegunaan-kegunaan yang lain. Pada port ini
hanya berfungsi sebagai masukan dan keluaran saja atau biasa disebut dengan
I/O.
g. AVccPin ini berfungsi sebagai supply tegangan untuk ADC. Untuk pin ini
harus dihubungkan secara terpisah dengan VCC karena pin ini digunakan
untuk analog saja. Bahkan jika ADC pada AVR tidak digunakan tetap saja
disarankan untuk menghubungkannya secara terpisah dengan VCC. Jika
ADC digunakan, maka AVcc harus dihubungkan ke VCC melalui low pass
filter.
h. AREF Merupakan pin referensi jika menggunakan ADC
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Gambar 2.11 Konfigurasi Pin ATmgea328

2.7 MOSFET
Transistor efek-medan semikonduktor logam-oksida (MOSFET) adalah salah
satu jenis transistor efek medan. Prinsip dasar perangkat ini pertama kali diusulkan
oleh Julius Edgar Lilienfeld pada tahun 1925 . MOSFET mencakup kanal dari bahan
semikonduktor tipe-N dan tipe-P, dan disebut NMOSFET atau PMOSFET (juga
biasa nMOS, pMOS). Ini adalah transistor yang paling umum pada sirkuit digital
maupun analog, tetapi transistor sambungan dwikutub pada satu waktu lebih umum.
Kata 'logam' pada nama yang sekarang digunakan sebenarnya merupakan nama yang
salah karena bahan gerbang yang dahulunya lapisan logam-oksida sekarang telah
sering digantikan dengan lapisan polisilikon (polikristalin silikon). Sebelumnya
aluminium digunakan sebagai bahan gerbang sampai pada tahun 1980 -an ketika
polisilikon mulai dominan dengan kemampuannya untuk membentuk gerbang
menyesuai-sendiri. Walaupun demikian, gerbang logam sekarang digunakan kembali
karena sulit untuk meningkatkan kecepatan operasi transistor tanpa pintu logam.
IGFET adalah peranti terkait, istilah lebih umum yang berarti transistor efek-medan
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gerbang-terisolasi, dan hampir identik dengan MOSFET, meskipun dapat merujuk ke
semua FET dengan isolator gerbang yang bukan oksida. Beberapa menggunakan
IGFET ketika merujuk pada perangkat dengan gerbang polisilikon, tetapi
kebanyakan masih menyebutnya MOSFET.

Gambar 2.12 MOSFET

2.7.1

Komposisi MOSFET
Biasanya bahan semikonduktor pilihan adalah silikon, tetapi beberapa
produsen IC, terutama IBM, mulai menggunakan campuran silikon dan
germanium

(SiGe)

sebagai

kanal

MOSFET.

Sayangnya,

banyak

semikonduktor dengan karakteristik listrik yang lebih baik daripada silikon,
seperti galium arsenid (GaAs), tidak membentuk antarmuka semikonduktorke-isolator yang baik sehingga tidak cocok untuk MOSFET. Hingga kini
terus diadakan penelitian untuk membuat isolator yang dapat diterima dengan
baik untuk bahan semikonduktor lainnya. Untuk mengatasi peningkatan
konsumsi daya akibat kebocoran arus gerbang, dielektrik

WLQJgi

menggantikan silikon dioksida sebagai isolator gerbang, dan gerbang logam
kembali digunakan untuk menggantikan polisilikon. Gerbang dipisahkan dari
kanal oleh lapisan tipis isolator yang secara tradisional adalah silicon
dioksida, tetapi yang lebih maju menggunakan teknologi silicon oxynitride.

%HEHUDSD SHUXVDKDDQ WHODK PXODL PHPSHUNHQDONDQ NRPELQDVL G
tinggi + gerbang logam di teknologi 45 nanometer.
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2.7.2

Simbol Sirkuit MOSFET
Berbagai simbol digunakan untuk MOSFET. Desain dasar umumnya
garis untuk saluran dengan kaki sumber dan cerat meninggalkannya di setiap
ujung dan membelok kembali sejajar dengan kanal. Garis lain diambil sejajar
dari kanal untuk gerbang. Kadang-kadang tiga segmen garis digunakan untuk
kanal peranti moda pengayaan dan garis lurus untuk moda pemiskinan.
Sambungan badan jika ditampilkan digambar tersambung ke bagian tengan
kanal dengan panah yang menunjukkan PMOS atau NMOS. Panah selalu
menunjuk dari P ke N, sehingga NMOS (kanal-N dalam sumur-P atau
substrat-P) memiliki panah yang menunjuk kedalam (dari badan ke kanal).
Jika badan terhubung ke sumber (seperti yang umumnya dilakukan) kadangkadang saluran badan dibelokkan untuk bertemu dengan sumber dan
meninggalkan transistor. Jika badan tidak ditampilkan (seperti yang sering
terjadi pada desain IC desain karena umumnya badan bersama) simbol inversi
kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan PMOS, sebuah panah pada
sumber dapat digunakan dengan cara yang sama seperti transistor dwikutub
(keluar untuk NMOS, masuk untuk PMOS).

Gambar 2.13 Simbol Sirkuit MOSFET

2.7.3

MOSFET IRFZ44N
MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
adalah sebuah perangkat semionduktor yang secara luas di gunakan sebagai
switch dan sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. MOSFET
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adalah inti dari sebuah IC ( integrated Circuit ) yang di desain dan di fabrikasi
dengan single chip karena ukurannya yang sangat kecil. MOSFET memiliki
empat gerbang terminal antara lain adalah Source (S), Gate (G), Drain (D)
dan Body(B). MOSFET bekerja secara elektonik memvariasikan sepanjang
jalur pembawa muatan ( electron atau hole ). Muatan listrik masuk melalui
Saluran pada Source dan keluar melalui Drain. Lebar Saluran di kendalikan
oleh tegangan pada electrode yang di sebut dengan Gate atau gerbang yang
terletak antara Source dan Drain. ini terisolasi dari saluran di dekat lapisan
oksida logam yang sangat tipis. Kapasitas MOS pada komponen ini adalah
bagian utama nya.

2.7.4

Cara Kerja MOSFET IRFZ44N
Tujuan dari MOSFET adalah mengontrol Tegangan dan Arus melalui
antara Source dan Drain. Komponen ini hampir seluruh nya sebagai switch.
Kerja MOSFET bergantung pada kapasitas MOS. Kapasitas MOS adalah
bagian utama dari MOSFET. Permukaan semikonduktor pada lapisan oksida
di bawah yang terletak di antara terminal sumber dan saluran pembuangan.
Hal ini dapat dibalik dari tipe-p ke n-type dengan menerapkan tegangan
gerbang positif atau negatif masing-masing. Ketika kita menerapkan tegangan
gerbang positif, lubang yang ada di bawah lapisan oksida dengan gaya dan
beban yang menjijikkan didorong ke bawah dengan substrat. Daerah
penipisan dihuni oleh muatan negatif terikat yang terkait dengan atom
akseptor. Elektron mencapai saluran terbentuk. Tegangan positif juga
menarik elektron dari sumber n dan mengalirkan daerah ke saluran. Sekarang,
jika voltase diterapkan antara saluran pembuangan dan sumber, arus mengalir
bebas antara sumber dan saluran pembuangan dan tegangan gerbang
mengendalikan elektron di saluran. Alih-alih tegangan positif jika kita
menerapkan tegangan negatif, saluran lubang akan terbentuk di bawah
lapisan oksida.

21

Gambar 2.14 MOSFET IRFZ44N

2.8 Dioda
Dioda atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Diode adalah komponen
elektronika yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah saja. Jika
arah arusnya terbalik, maka Dioda akan menghambat arus listrik tersebut.
Karena sifatnya yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah
(forward bias) dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya (reverse
bias), dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor ini sering digunakan
sebagai penyearah bentuk gelombang (wave rectifier) dalam pencatu daya
dan detektor radio. Dioda juga sering digunakan pada rangkaian-rangkaian

OLVWULN GDQ HOHNWURQLND \DQJ PHPHUOXNDQ KDVLO ‡VDWX DU
semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat Dioda adalaah bahan
Silikon (Si) dan bahan Germanium (Ge). Pada awal penemuannya,
perangkat yang menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat
dari arah sebaliknya ini disebut dengan nama Rectifier atau Penyearah.
Nama Dioda ini pertama kali diperkenalkan oleh William Henry Eccles
pada tahun 1919. Istilah Dioda ini berasal dari kata ‡’L· yang artinya
DGDODK‡GXD·GDQNDWD
‡RGH·\DQJDUWLQ\DDGDODK‡MDOXU·
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Gambar 2.15 Dioda

2.8.1

Jenis Dioda
Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, Dioda kini telah
memiliki banyak jenis dan masing-masing jenis memiliki fungsinya.
Berikut dibawah ini adalah jenis-jenis Dioda dan penjelasan singkat pada
jenis-jenis dioda tersebut.
a. Dioda Normal (Dioda PN Junction)
Dioda jenis ini merupakan dioda yang paling sering ditemui dalam
rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian pencatu daya (power
supply) dan rangkaian frekuensi radio (RF). Dioda jenis ini disebut
juga Dioda Normal (Normal Diode) karena merupakan dioda standar
yang paling umum digunakan ataupun Dioda Penyearah (Rectifier
Diode) karena biasanya digunakan sebagai penyearah pada Pencatu
Daya. Dioda ini juga dikenal dengan nama PN Junction Diode.

b. Dioda Bridge (Bridge Diode)
Dioda Bridge pada dasarnya adalah Dioda yang terdiri dari 4 dioda
normal yang umumnya digunakan sebagai penyearah gelombang
penuh dalam rangkaian Pencatu Daya (Power Supply). Dengan
menggunakan Dioda Bridge ini, kita tidak perlu lagi merangkai 4
buah dioda normal menjadi rangkaian penyearah tegangan AC ke
tegangan DC karena telah dikemas oleh produsen menjadi 1
komponen saja. Dioda Bridge ini memiliki 4 kaki terminal yaitu 2
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kaki terminal Input untuk masukan tegangan/arus bolak-balik (AC)
dan 2 kaki terminal untuk Output Positif (+) dan Output Negatif (-).

c. Dioda Zener (Zener Diode)
Dioda Zener adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat
beroperasi di rangkaian reverse bias (bias balik). Karakteristik Dioda
Zener ini adalah dapat melewatkan arus listrik pada kondisi bias
terbalik (reverse bias) apabila tegangan mencapai titik tegangan
breakdown-nya. Namun pada saat Forward bias (bias maju), Dioda
Zener ini dapat menghantarkan arus listrik seperti Dioda normal pada
umumnya. Dioda Zener dapat memberikan tegangan referensi yang
stabil sehingga banyak digunakan sebagai pengatur tegangan (Voltage
Regulator) pada pencatu daya (Power supply).

d. Dioda LED (Light Emitting Diode)
Dioda LED atau Light Emitting Diode merupakan jenis dioda yang
dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan
maju (Forward bias). LED ada yang berwarna merah, jingga, kuning,
biru,

hijau

dan

putih

tergantung

pada

panjang

gelombang

(wavelength) dan jenis senyawa semikonduktor yang digunakannya.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan aplikasi LED di
lampu-lampu penerangan rumah maupun jalan raya, lampu indikator
peralatan elektronik dan listrik, lampu dekorasi dan iklan serta
backlight untuk TV LCD.
e. Dioda Foto (Photodiode)
Dioda Foto atau Photodiode adalah jenis Dioda yang dapat mengubah
energi cahaya menjadi arus listrik. Dioda Foto ini sering digunakan
sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya seperti pada sensor cahaya
kamera, sensor penghitung kendaraan, scanner barcode dan peralatan
medis. Dioda Foto ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu Dioda
Photovoltaic yang menghasilkan tegangan seperti sel surya dan
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Dioda Photoconductive yang tidak menghasilkan tegangan dan harus
diberikan sumber tegangan lain untuk penggerak beban.

2.9 PWM (Pulse Width Modulation)
Pulse Width Modulation (PWM) secara umum adalah sebuah cara
memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu perioda, untuk
mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Beberapa Contoh aplikasi PWM
adalah pemodulasian data untuk telekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan
yang masuk ke beban, regulator tegangan, audio effect dan penguatan, serta aplikasi
aplikasi lainnya.Pada metode digital setiap perubahan PWM dipengaruhi oleh
resolusi dari PWM itu sendiri. Misalkan PWM digital 8 bit berarti PWM tersebut
memiliki resolusi 28= 256, maksudnya nilai keluaran PWM ini memiliki 256 variasi,
variasinya mulai dari 0 – 255 yang mewakili duty cycle 0 – 100% dari keluaran
PWM tersebut. Keuntungan utama dari PWM adalah bahwa daya yang hilang dalam
perangkat switching sangat rendah. PWM juga bekerja dengan baik pada control
digital. PWM juga telah digunakan dalam beberapa sistem komunikasi dimana siklus
tugasnya telah digunakan untuk menyampaikan informasi melalui saluran
komunikasi.
Pulse Width Modulation (PWM) merupakan salah satu teknik untuk
mendapatkan signal analog dari sebuah piranti digital. Sebenarnya Sinyal PWM
dapat dibangkitkan dengan banyak cara, dapat menggunakan metode analog dengan
menggunakan rankaian op-amp atau dengan menggunakan metode digital.Dengan
metode analog setiap perubahan PWM-nya sangat halus, sedangkan menggunakan
metode digital setiap perubahan PWM dipengaruhi oleh resolusi dari PWM itu
sendiri. Resolusi adalah jumlah variasi perubahan nilai dalam PWM tersebut.
Diandaikan suatu PWM memiliki resolusi 8 bit berarti PWM ini memiliki variasi
perubahan nilai sebanyak 28 = 256 variasi mulai dari 0 – 255 perubahan nilai yang
mewakili duty cycle 0 – 100% dari keluaran PWM tersebut Duty cycle 100% berarti
sinyal tegangan pengatur motor dilewatkan seluruhnya. Jika tegangan catu 100V,
maka motor akan mendapat tegangan 100V. pada duty cycle 50%, tegangan pada
motor hanya akan diberikan 50% dari total tegangan yang ada, begitu seterusnya.
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perioda gelombang
melalui pemberian besar sinyal referensi output dari suatu PWM akan didapat duty
cycle yang diinginkan. Duty cycle dari PWM dapat dinyatakan sebagai :

D = DutyCycle = : ˝Æ

˝¨Æ
>˝

;

x 100% ......................................................................(2.2)

Gambar 2.16 Duty Cycle dan Resolusi PWM

2.10 Sensor Arus ACS712
ACS712 adalah sensor arus yang bekerja berdasarkan efek medan. Sensor
arus ini dapat digunakan untuk mengukur arus AC atau DC. Modul sensor ini telah
dilengkapi dengan rangkaian penguat operasional, sehingga sensitivitas pengukuran
arusnya meningkat dan dapat mengukur perubahan arus yang kecil.
Sensor ini memiliki pembacaan dengan ketepatan yang tinggi, karena di
dalamnya terdapat rangkaian offset rendah linier medan dengan satu lintasan yang
terbuat dari tembaga. Cara kerja sensor ini adalah arus yang dibaca mengalir melalui
kabel tembaga yang terdapat didalamnya yang menghasilkan medan magnet yang di
tangkap oleh IC medan terintegrasi dan diubah menjadi tegangan proporsional.
Ketelitian dalam pembacaan sensor dioptimalkan dengan cara pemasangan
komponen yang ada di dalamnya antara penghantar yang menghasilkan medan
magnet dengan tranducer medan secara berdekatan.
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rendah. Jalur terminal konduktif secara kelistrikan diisolasi dari sensor timah
mengarah (pin 5 sampai pin 8). Hal ini menjadikan sensor arus ACS712 dapat
digunakan pada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan isolasi listrik tanpa
menggunakan opto-isolator atau teknik isolasi lainnya yang mahal. IC ACS712 tipe
5A IC ini mempunyai sensitivitas sebesar 185mV/A. Saat arus yang mengalir 0A IC
ini mempunyai output tegangan 2,5V. Nilai tegangan akan bertambah berbanding
lurus dengan nilai arus.

Gambar 2.17 Sensor Arus ACS712

2.11 Sensor Tegangan
Komponen sensor tegangan adalah 2 buah resistor yang dipasangkan secara
seri. Sensor tegangan ini berupa pembagi tegangan. Tegangan yang dihasilkan masih
harus berada pada range 0 – 5volt agar dapat terbaca pada pin analog microcontroler.

Gambar 2.18 Sensor Tegangan

Vout = (

¸6
¸ 5> ¸ 6

) Vin ..........................................................................................(2.3)
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BAB 3
PERANCANGAN SISTEM

3.1

Diagram Blok
Diagram blok merupakan dasar dari sistem rangkaian yang menggambarkan
sistem kerjanya serta fungsi-fungsinya. Berikut diagram blok yang telah
dirancang pada gambar dibawah ini :

Panel
Surya

DC to DC Converter

Sensor Arus

Beban

Sensor Arus
MOSFET
Sensor
Tegangan

Sensor
Tegangan
Mikrokontroler

PC

Gambar 3.1 Diagram Blok

3.1.1 Metodologi
Penelitian dilakukan dilaboratorium Elektronika Dasar Universitas Sumatera
Utara. Proses penelitian pada umumnya meliputi literature, perancangan,
pembuatan dan pengujian alat. Sumber cahaya dihasilkan dari menggunakan
lampu halogen dan dilakukan di dalam ruangan laboratorium. Lampu halogen
di gunakan sebanyak 3 buah dan disusun diatas panel surya yang digunakan
dan untuk mengatur intensitas cahaya, digunakan Dimswitch. Kemudian
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untuk melihat nilai itensitas cahaya, digunakan solarimeter yang diletakkan di
atas permukaan panel surya.

Berikut prinsip kerja percobaan kerja alat :

1. Cahaya akan diterima oleh Generator Photovoltaic dan konversikan menjadi
tegangan dan arus.
2.

Tegangan dan Arus yang diperoleh akan diukur oleh sensor ACS 712 dan
sensor tegangan, yakni sensor tegangan dan sensor arus. Sensor arus dan
tegangan terlebih dahulu dikalibrasi menggunakan multimeter digital
standart.

3. DC-DC converter akan menjejaki tegangan maksimum agar didapat daya
maksimum (Maximum Power Point atau MPP)
4. DC-DC converter yang digunakan adalah Boost Converter.
5. Didalam sistem MPPT ini, digunakan Mikrokontroler Arduino Uno yang
diprogram dengan menggunakan Algortima Perturb and Obserb (P&O). P &
O akan mengeluarkan PWM menggunakan duty cycle tertentu untuk memicu
MOSFET (sebagai saklar) untuk membuka dan menutup agar daya
maksimum dapat dijejaki.
6. Setelah tegangan sudah dijejak menuju nilai MPP nya, maka daya
maksimum akan dibaca kembali oleh sensor arus dan sensor tegangan. Yang
kemudian akan ditampilkan secara real time pada PC dengan menggunakan
aplikasi Microsoft Excel PLX DAQ.
7. Daya yang sudah ditingkatkan menggunakan MPPT akan dianalisis apakah
sudah sesuai dengan perolehan dari karakteristik panel surya.
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3.2 Rangkaian Sensor Tegangan
Sensor tegangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rangkaian pembagi
tegangan yang berfungsi untuk membaca nilai tegangan pada rangkaian. Arduino
dapat membaca tegangan dengan memanfaatkan pin analog dengan range antara 0 –
5 V. Sedangkan jika range tegangan yang dibaca > 5 V harus menggunakan
rangkaian pembagi tegangan.

Gambar 3.2 Rangkaian Sensor Tegangan

3.3 Rangkaian Sensor Arus
Sensor arus yang digunakan dalam penelitian ini adalah ACS712 yang
diberikan yang mengalir melalui jalur konduksi tembaga dan menghasilkan medan
magnet yang dibaca oleh IC Hall terintegrasi dan diubah menjadi tegangan
proporsional. Kelebihan dari sensor ini adalah pengisolasian dari rangkaian sensor
dengan rangkaian utamanya, sehingga tidak mengurangi daya dari rangkaian
utamanya.

Gambar 3.3 Rangkaian Sensor Arus
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3.4 Rangkaian Converter DC ke DC
Rangkaian Converter DC ke DC yang digunakan dalam penelitian ini adalah
boost converter yang terdiri dari mosfet IRFz44, induktor 100 mikro henry, dioda
IN4008 dan kapasitor 10 mikrofarad/50 volt.

Gambar 3.4 Rangkaian Boost Converter

3.5 Arduino Uno
Jenis arduino yang digunakan dalam penelitian ini adalah Arduino Uno. Arduino
Uno dalam rangkaian ini berfungsi sebagai penghasil sinyal, pengatur duty cycle,
pembaca tegangan dan untuk menampilkan data ke PC dalam bentuk nilai data dalam
aplikasi Microsoft Excel PLX-DAQ dan grafik, nilai yang ditampilkan juga secara
real time sesuai waktu dalam pengambilan data.
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3.6 Diagram Alir (Flowchart)

Gambar 3.5 Flowchart
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BAB 4
PENGUJIAN ALAT DAN PROGRAM

4.1 Pengujian Sensor Tegangan
Pengujian sensor arus menggunakan rangkaian pembagi tegangan dengan
program berikut.

int analogInputin = A1;
float ps;
float vin;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(analogInputin, INPUT);
}
void loop()
{
program:
int adc = analogRead(analogInputin);
ps = (adc * 5.0 / 1024.0 * 11);
vin = ps ;
Serial.print("DATA,TIME,");
Serial.print(vin);
Serial.print(",");
Serial.println();
delay(1000);
}

Pengujian sensor tegangan dilakukan untuk menguji pembacaan sensor tegangan
yang digunakan dan dibandingkan dengan pembacaan multimeter. Pengujian ini
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dilakukan sebanyak 9 kali, percobaan menggunakan tegangan masukan dari power
supply yang diubah.

Tabel 4.1.Data hasil pengujian sensor tegangan

PSA(volt)
5.07
10.11
15.14
20.15
25.16
30.24
40
45
50

ADC
447.38
890.69
1333.31
1784.5
2225.63
2681.25
3571.31
4020.56
4484.81
Rata-rata

Sensor tegangan
setelah
kalibrasi(volt)
5.217418
10.13816
15.05124
20.05945
24.95599
30.01338
39.89304
44.87972
50.03289

¤(UURU
0.147418
0.02816
0.08876
0.09055
0.20401
0.22662
0.10696
0.12028
0.03289
0.116183

Error %
2.907653
0.278536
0.586262
0.44938
0.810851
0.749405
0.2674
0.267289
0.06578
0.709173

4.2 Pengujian Sensor Arus
Pengujian sensor arus menggunakan ACS712 dengan program berikut

const int pinADC1 = A2;
int sensitivitas1 = 100;
int nilaiadc1;
float teganganoffset = 2.5;
double tegangan1 ;
double nilaiarus1;
float vout1;
float vout;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
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{
nilaiadc1 = analogRead(pinADC1);
tegangan1 = (nilaiadc1 * 5 / 1023.0) ;
nilaiarus1 = ((tegangan1 - teganganoffset ) / sensitivitas1 *-1 *770) ;
if (nilaiarus1 < 0){nilaiarus1 = nilaiarus1 * -1;}
if (nilaiarus1 <= 0.1){nilaiarus1 = 0;}
Serial.print("DATA,TIME,");
Serial.print(nilaiarus1);
Serial.print(",");
Serial.println();
delay(1000);
}

Pengujian sensor arus dilakukan untuk melihat performansi arus ACS712 dan
memastikan ke akurasiannya dengan pembaca arus menggunakan multimeter.
Pengujian dilakukan menggunakna tegangan masukan dari power suply yang
diubah-ubah tegangannya dan dipasangkan beban.

Tabel 4.2.Data hasil pengujian sensor arus
PSA
2.5
5
8
12
15
18
20

Multimeter
0.2
0.4
0.66
1
1.23
1.47
1.6
Rata-rata

Sensor
Arus
0.2
0.39
0.62
0.97
1.23
1.45
1.57

¤(UURU
0
0.01
0.04
0.03
0
0.02
0.03
0.018571

Error %
0
2.5
6.060606
3
0
1.360544
1.875
2.113736
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4.3 Pengujian Kurva Karakteristik Panel Surya
Pada penelitian ini, digunakan panel surya dengan spesifikasi berdasarkan data
sheet sebagai berikut :
Pmax

: 85 W

Voc

: 22.46 V

Isc

: 5.23 A

Vpm

: 18.07 V

Ipm

: 4.69 A

Berat

: 7.5 Kg

Luas sel panel

: 12.5 cm x 12.5 cm

Jumlah total sel panel

: 9 sel seri x 4 sel paralel = 36 sel

Pengujian karakteristik panel surya dilakukan untuk melihat nilai keluaran
tegangan daya arus yang dihasilkan oleh panel surya. Panel surya yang
digunakan berdasarkan dengan spesifikasi seperti diatas. Berikut hasil pengujian
yang dilakukan dengan menggunakan intensitas yang berbeda dan beban yang
berbeda, yaitu dengan menggunakan variasi intensitas yang konstan dari 200
W/m2, 400 W/m2, 600 W/m2, dan 800 W/m2. Dan untuk setiap nilai intensitas
diberikan beban yang bervariasi dari 3.3 Ohm, 6.8 Ohm, 8.2 Ohm, 12 Ohm, 18
Ohm, 22 Ohm, 39 Ohm dan 56 Ohm.

Tabel 4.3

Data Pengujian Karakteristik

Intensitas 200 W/m2
Beban (Ohm)
3,3
6,8
8,2
12
18
22
39
56

Tegangan (V)
3,87
6,28
6,71
8,84
11,82
13,11
18,42
18,91

Arus (A)
0,4
0,36
0,32
0,28
0,28
0,28
0,21
0,17

Daya (W)
1,54
2,26
2,14
2,47
3,3
3,67
3,86
3,21
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Intensitas 400 W/m2
Beban (Ohm)
3,3
6,8
8,2
12
18
22
39
56

Tegangan (V)
6,61
10,31
11,92
15,68
18,26
18,64
19,23
19,39

Arus (A)
0,85
0,81
0,77
0,73
0,58
0,55
0,32
0,21

Daya (W)
7,77
8,35
9,17
11,44
10,59
10,25
6,15
4,07

V
8,7
13,91
15,52
17,56
18,8
18,91
19,34
19,55

I
1,34
1,22
1,15
0,88
0,62
0,55
0,28
0,21

P
11,65
16,97
17,84
15,45
11,65
10,4
5,41
4,1

Tegangan (V)
10,42
16,22
17,62
18,85
19,23
19,39
19,71
19,87

Arus (A)
1,64
1,41
1,34
0,92
0,62
0,55
0,32
0,17

Daya (W)
17,08
22,87
23,61
17,34
11,92
10,66
6,3
3,37

Intensitas 600 W/m2
R
3,3
6,8
8,2
12
18
22
39
56
Intensitas 800 W/m2
Beban (Ohm)
3,3
6,8
8,2
12
18
22
39
56

Berikut penyajian data dalam bentuk grafik dari hasil pengukuran I vs V dan P vs V
dari panel surya.
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Gambar 4.1 Kurva karakteristik Arus (A) vs Tegangan (V)

Gambar 4.2 Kurva karakteristik Daya (W) vs Tegangan (V)
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Pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 diatas, adalah kurva karakteristik dari hasil
SHQJXMLDQSDQHOVXU\DGHQJDQPHQJJXQDNDQEHEDQ\DQJEHUEHGD\DLWX
GDQ

Dan juga pengujian dilakukan dengan

mengatur intensitas cahaya dari 200 W/m2, 400 W/m2, 600 W/m2 dan 800 W/m2.
Kemudian didapatkan data dalam bentuk grafik antara Arus vs Teganga dan Daya vs
Tegangan.

4.4 Pengujian perolehan daya dari panel surya dengan menggunakan sistem
MPPT P&O
Pada pengujian kali ini, hampir sama dengan pengujian sebelumnya. Namun
pada pengujian MPPT ini nilai duty cicle nya di program untuk selalu berubahubah secara otomatis untuk mentracking daya bekerja pada titik optimumnya.
Duty cycle akan selalu berubah untuk mempertahankan nilai optimumnya,
sehingga pada grafik yang disajikan dapat dilihat bahwasanya terjadi perubahan
tegangan, arus dan daya.

4.3 Grafik Tegangan input vs Tegangan Output

Pada gambar 4.3, dapat dilihat bahwa tegangan keluaran lebih besar dibandingkan
tegangan masukan. Pada sistem MPPT P&O ini, nilai tegangan akan ditingkatkan
menuju nilai optimumnya.
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4.4 Grafik Arus input vs Arus Output

Pada gambar 4.4, terjadi perubahan nilai arus keluarannya. Karena pada sistem
MPPT P&O ini menggunakan rangkaian boost yang mengakibatkan arus keluaran
semakin kecil dan tegangan keluaran semakin besar.

4.5 Grafik Daya input vs Daya output

Pada gambar 4.5, menunjukkan bahwa daya keluaran lebih kecil dibandingkan daya
masukkannya. Ini diakibatkan karena perolehan nilai arus keluaran lebih kecil
dibandingkan arus masukannya.
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4.6 Grafik Daya tanpa MPPT P&O vs Daya dengan MPPT P&O

Pada gambar 4.6, adalah grafik perbandingan antara daya tanpa menggunakan sistem
MPPT P&O dengan daya menggunakan sistem MPPT P&O. Dimana kita dapat lihat,
dengan menggunakan sistem MPPT P&O nilai daya akan meningkat daripada daya
tanpa menggunakan MPPT P&O. Daya menggunakan sistem MPPT P&O meningkat
karena pada sistem MPPT P&O digunakan rangkaian boost dimana pada rangkaian
itu terdapat mosfet yang diatur PWM nya menggunkana mikrokontroler Atmega
328P.

4.5 Efisiensi Panel Surya dan MPPT P&O
4.5.1. Efisiensi Panel Surya
Efisiensi panel surya merupakan perbandingan antara daya output panel surya
dengan intensitas cahaya yang dikalikan dengan luas permukaan panel surya.

=

Ł
´º”

× 100%

Dimana:
I (intensitas)

: 320 watt/m2

A

: 0.125 m × 0.125 m × 36 = 0.5625 m2
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Pout rata-rata : 19.48 V

Maka nilai efisiensi Panel surya tersebut adalah:
=

=

Ł

¸

?

x 100%

´º”
5=Æ
8<
764 º 4Æ
9:69

x 100%

= 10,82 %

4.5.2. Efisiensi MPPT P&O
Dari data yang dihasilkan dengan menggunakan MPPT P&O, nilai rata-rata
tegangan masukan sebesar 19,80 V, nilai rata-rata tegangan keluaran sebesar
31,92 V, nilai rata-rata arus masukan 0,79 A, nilai rata-rata arus keluaran
sebesar 0,39 A. Kemudian didapat nilai rata-rata daya masukan sebesar 15,64
W dan nilai rata-rata daya keluaran sebesar 12,54 W.
Sehingga didapat nilai efisiensinya :

=
=

‰

ŁÆ

‰

ŁÆ

56 Æ
98
59 Æ
:8

x 100 %

x 100 %

= 80,1 %

Maka efisiensi daya menggunakan MPPT P&O ialah sebesar 80,1 %
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Telah berhasil dirancang alat Konverter DC ke DC Penyedia Daya Tenaga
Surya
2. Algoritma Perturb & Obserb (P&O) merupakan algoritma yang dapat
mentracking tegangan menuju Vmp nya, dengan perubahan duty cycle yang
diprogram sebagai feedback sistem.
3. Berdasarkan dengan penelitian yang dilaksanakan, penggunaan Konverter
DC ke DC dengan menggunakan algoritma Perturb & Obserb ini dapat
meningkatkan daya output yang maksimum yang akan dibaca oleh sensor
arus ACS712 dan sensor tegangan dan kemudian ditampilkan pada PLXDAQ

5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian, diperoleh beberapa hal yang dapat dijadikan saran
untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut yaitu :
1. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memperhatikan dan memahami segala
spesifikasi komponen dan rangkaian supaya dapat menghasilkan hasil yang
efisien.
2. Untuk pengukuran arus dan tegangan, sebaiknya menggunakan sensor yang
spesifikasinya lebih baik sehingga hasil pembacaan nilai arus dan tegangan
menjadi lebih baik.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar lebih memahami beberapa metode metode
yang lebih baik dan tepat agar pengembahan alat selanjutnya menjadi lebih
bagus dan menghasilkan hasil yang optimal.
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LAMPIRAN 1. Program Lengkap
Program bahasa C Arduino
int analogInputin = A1;
int analogVout = A0;
float ps;
float vin;
int PWM = 6;
//int pwm ;
const int pinADC1 = A3;
const int pinADC = A2;
int sensitivitas1 = 100;
int sensitivitas = 185;
int nilaiadc;
int nilaiadc1;
float teganganoffset = 2.5;
double tegangan ;
double tegangan1 ;
double nilaiarus;
double nilaiarus1;
float vout1;
float vout;
long pwmm = 90;
float last_daya;
// int counter = 10;
float last_v;

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(analogInputin, INPUT);
//pinMode(potentiometer, INPUT);
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pinMode(PWM, OUTPUT);
TCCR0B = TCCR0B & 0B11111000 | 0x01;
}

void loop()
{
program:
int adc = analogRead(analogInputin);
ps = (adc * 5.0 / 1024.0 * 11);
vin = ps ;
nilaiadc1 = analogRead(pinADC1);
tegangan1 = (nilaiadc1 * 5 / 1023.0) ;
nilaiarus1 = ((tegangan1 - teganganoffset ) / sensitivitas1 *-1 *770) ;
if (nilaiarus1 < 0){nilaiarus1 = nilaiarus1 * -1;}
if (nilaiarus1 <= 0.1){nilaiarus1 = 0;}
float daya_in = vin * nilaiarus1;
nilaiadc = analogRead(pinADC);
tegangan = (nilaiadc * 5 / 1023.0);
nilaiarus = ((tegangan - teganganoffset ) / sensitivitas *770) ;
if (nilaiarus < 0){nilaiarus = nilaiarus * -1;}
if (nilaiarus <= 0.1){nilaiarus = 0;}

nilaiadc = analogRead(pinADC);
tegangan = (nilaiadc * 5 / 1023.0);
nilaiarus = ((tegangan - teganganoffset ) / sensitivitas *770) ;
if (nilaiarus < 0){nilaiarus = nilaiarus * -1;}
if (nilaiarus <= 0.1){nilaiarus = 0;}

//5 membaca tegangan out
int adc1 = analogRead(analogVout);
vout = (adc1 * 5.0 / 1024.0 * 107);
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vout1 = vout ;

float daya_out = vout * nilaiarus;

float dpin = daya_in - last_daya;
float dvin = dvin - last_v;

Serial.print("DATA,TIME,");

Serial.print(pwmm);
Serial.print(",");

Serial.print(last_daya);
Serial.print(",");

Serial.print(dvin);
Serial.print(",");

Serial.print(dpin);
Serial.print(",");

Serial.print(nilaiarus1);
Serial.print(",");

Serial.print(vin);
Serial.print(",");

Serial.print(daya_in);
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Serial.print(",");

Serial.print(nilaiarus);
Serial.print(",");

Serial.print(vout);
Serial.print(",");

Serial.print(daya_out);
Serial.print(",");
Serial.println();
if (dpin != 0){
if (dpin > 0){
if (dvin > 0) {
if (0 <= pwmm && pwmm < 241){
//pwmm++
pwmm = pwmm + 15;
}
else {
pwmm = 254;
}
}
else {
if (0 <= pwmm && pwmm < 255){
//pwmm-pwmm = pwmm - 15;
}
else {
pwmm = 241;
}
}
}
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else {
if (dvin > 0) {
if (0 <= pwmm && pwmm < 255){
// pwmm-pwmm = pwmm - 15;
}
else {
pwmm = 241;
}
}
else {
if (0 <= pwmm && pwmm < 241){
//pwmm++
pwmm = pwmm + 15;
}
else {
pwmm = 254;
}
}
}

last_daya = daya_in;
last_v = vin;
}
else {
pwmm = pwmm;
}

analogWrite(PWM,pwmm);
delay(62000);

}
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LAMPIRAN 2. RANGKAIAN LENGKAP

