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BAB III 

PERANCANGAN PEMODELAN SISTEM 

 

Pada bab ini perancangan pemodelan sistem kontrol daya synchronous 

rectifier buck converter dan non-synchronous rectifier buck converter agar 

mengetahui perbedaan dari masing-masing kontrol daya tersebut dan mengetahui 

perbedaan hasil dari pengaruh ke efisiensi daya yang dihasilkan pada masing-

masing kontrol daya tersebut, masing-masing kontrol daya tersebut akan 

diaplikasikan pada sistem photovoltaic sebagai sumber pengisian baterai lead-achid 

12 V. Pemodelan sistem ini berguna untuk mengetahui, memahami dan 

menganalisis pengaruh pada perbandingan prinsip kerja serta karakteristik dari 

synchronous rectifier buck converter dan non-synchronous rectifier buck converter 

pada sistem photovoltaic. Bab ini juga bertujuan untuk mengetahui tegangan serta 

arus keluaran synchronous rectifier buck converter dan non-synchronous rectifier 

buck converter sebagai sumber pengisian baterai lead-achid 12 V untuk di analisis. 

Dalam melakukan analisis, menggunakan program atau software MATLAB. 

MATLAB atau disebut juga matrix laboratory merupakan sebuah program untuk 

analisis dan komputasi numerik yang merupakan bahasa pemrograman  matematika 

lanjutan dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk matrix. Langkah-

langkah yang ditempuh adalah meliputi beberapa tahap berikut ini. 

 

3.1. Diagram Alir Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini untuk melakukan penelitian terhadap sistem rangkaian PV 

yang akan mengalir ke buck converter dengan menggunakan synchronous rectifier 

atau non-synchronous rectifier sampai melakukan analisis terhadap perbedaan 

kinerja dari buck converter dengan menggunakan synchronous rectifier atau non-

synchronous rectifier dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti gambar 3.1 

diagram alir langkah kerja berikut ini : 
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keluaran tegangan dan 

arus pada sistem PV
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efisiensi daya pada sistem PV 
dengan desian synchronous 

buck converter dan non-
synchronous buck converter

Selesai

a

a

- Desain PV 200 Watt
- Desain non-synchronous buck converter
- Desain synchronous buck converter 
- Running SIMULINK-MATLAB pada duty 
cycle 40%, 50%, 60%, 70%, 80% dan 90% 
dengan frekuensi 10 KHz, 20 KHz, dan 30 
KHz.

Ya

Tidak

Analisa sistem PV dengan 
desain synchronous buck 

converter dan non-
synchronous buck converter

 

Gambar 3.1 Flowchart Langkah Kerja Perancangan Sistem PV. 

 

Pada flowchart sesuai gambar 3.1 langkah kerja perancangan sistem PV 

dimulai dari mengumpulkan data nilai parameter PV dan nilai parameter DC 

konverter tipe penurun tegangan. Langkah selanjutnya adalah merancang PV secara 

matematis sesuai dengan rangkaian skematik pada gambar 3.4 rangkaian skematik 

photovoltaic dan tegangan keluaran yang dihasilkan PV ialah 32.9 V, kemudian 

merancang non-synchronous buck converter dan dibandingkan dengan 

synchronous buck converter agar tegangan bisa diturunkan sebesar 12 V. Setelah 

perancangan sistem PV selesai selanjutnya program simulasi dijalankan dengan 

variasi duty cycle 40%, 50%, 60%, 70%, 80% dan 90% untuk masing-masing 

frekuensi sebesar 10 KHz, 20 KHz, dan 30 KHz. Langkah selanjutya 

mengumpulkan data dari variasi duty cycle  untuk masing-masing frekuensi yang 
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digunakan. Setelah itu menghitung hasil efisiensi daya yang dihasilkan setiap 

variasi duty cycle  untuk masing-masing frekuensi yang digunakan sebelumnya dan 

ditampilkan sebagai analisa berupa hasil efisiensi daya terhadap duty cycle dan 

frekuensi dari sistem PV. 

PV
Sensor arus dan 

tegangan
Buck Converter

Sensor arus dan 

tegangan

Controller

Beban

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Secara Umum Sistem PV menggunakan non-

synchronous Buck Converter. 

 

PV
Sensor arus dan 

tegangan
Synchronous Rectifier Buck Converter

Sensor arus dan 

tegangan
Beban

Controller

 

Gambar 3.3 Diagram Blok Desain Sistem PV Menggunakan Synchronous Buck 

Converter. 

 

Pada gambar 3.2 diatas adalah alir diagram blok konsep sederhana dari sistem 

PV dengan menggunakan buck converter biasa tanpa menggunakan synchronous 

rectifier. Pada gambar 3.3 ialah diagram blok konsep dari sistem PV dengan 

menggunakan synchronous rectifier buck converter. Tahap seluruh sistem PV dari 

awal sumber sampai ke baterai atau beban, diharapkan efisiensi daya keluaran 

synchronous rectifier buck converter lebih besar dari pada hasil keluaran efisiensi 

daya buck converter tanpa synchronous rectifier dan dapat menganalisa dari kinerja 

masing masing konverter DC tipe penurun tegangan tersebut. 
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3.2. Perancangan PV 

Agar lebih mudah untuk memahami konsep suatu sistem PV dapat dilakukan 

tahap-tahap perancangan mulai dari PV sebagai sumber yang sangat berpengaruh 

pada keluaran kontrol daya lalu menuju ke kontrol daya dan melakukan penurunan 

tegangan agar bisa melakukan pengisian ke baterai 12 V sebagai berikut dibawah 

ini. 

 

3.2.1. Penentuan Nilai Parameter PV 

Dalam pemodelan PV ini telah dianalisa semua parameter-parameter yang 

mempengaruhi hasil pada operasi atau kinerja PV. PV dapat dimodelkan secara 

matematis dengan melihat rangkaian pengganti pada gambar 3.4 dibawah ini secara 

umum. 

 

Gambar 3.4 Rangkaian Skematik Photovoltaic. 

 

Pada tahap ini ialah menetukan nilai parameter. Penelitian perancangan PV 

merupakan bagian utama dari analisa ini, karena pada hasil keluaran PV sangat 

berpengaruh terhadap efisiensi daya dari synchronous buck converter maupun non-

synchronous buck converter.  

Dalam penelitian ini nilai parameter PV menggunakan nilai parameter yang 

ada dipasaran sebagai acuan di simulasi SIMULINK-MATLAB agar terlihat lebih 

nyata untuk bisa diimplementasikan ke hardware. Nilai parameter PV ialah sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.1 Data Nilai Parameter PV 

Characteristic Unit KC200GT-200W 

Maximum power (Pmax) W 200.143 

Maximum Power Voltage (Vmp) V 26.3 

Maximum Power Current (Imp) A 7.61 

Short Circuit Current (Isc) A 8.21 

Open Circuit Voltage (Voc) V 32.9 

KV V/K -0.1230 

KI A/K 0.0032 

Ns - 54 

Io,n A 9.825*10-8 

Photovoltaic Current (Ipv) A 8.214 

ɑ - 1.3 

Parallel Resistance (RP) Ω 415.405 

Series Resistance (RS) Ω 0.221 

 

Pada referensi dari parameter pemodelan matematika yang ada maka dapat 

dilakukan pemodelan PV yang diinginkan secara bertahap. Untuk membentuk 

permodelan PV array  dilakukan dengan cara menjabarkan rumus yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

 

3.2.2. Perancangan PV Secara Matematis 

Merancang modul PV dilakuan dengan simulasi menggunakan software 

MATLAB-SIMULINK r2012b. Data parameter didapatkan dari referensi jurnal 

yang sudah disimulasikan ke dalam software MATLAB-SIMULINK dengan 

perubahan arus maksimal dan daya maksimal dari modul PV dapat kita ketahui. 

Dalam hal ini untuk melakukan perancangan sistem PV array pada MATLAB-

SIMULINK maka perancangan akan dilakukan dengan cara membuat subsystem 

pada MATLAB-SIMULINK agar perancangan sistem PV dapat terlihat lebih rapi 

dan mudah untuk dimengerti. Perancangan PV array pada subsystem dirancang 

sesuai dengan model matematika pada persamaan nilai yang sudah di tetapkan. 
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3.2.2.1.Perancangan rangkaian temperature pada PV 

Subsystem pertama yang dibuat adalah model yang mengubah temperature 

kerja modul PV dari derajat celsius ke Kelvin seperti yang ditunjukan pada gambar 

3.5 dibawah. Masukan dari subsystem ini adalah temperatur kerja modul sel surya 

pada derajat celsius. Sedangkan untuk keluarannya, subsystem ini mempunyai dua 

keluaran yaitu temperature kerja modul PV dan temperature referensi modul surya 

dengan satuan kelvin.  

 

Gambar 3.5 Subsystem1 Mengubah Celsius ke Kelvin 

 

Untuk mengubah temperature kerja derajat Celsius ke kelvin digunakan 

persamaan sebagai berikut ini : 

Tc = 273 + Top  (Operating temperature)    (3.1) 

Tref = 273 + 25  (Referance Temperature)    (3.2) 

 

Gambar 3.6 Rangkaian pada Temperature. 

 

Gambar 3.6 ialah persamaan pada (3.1) dan (3.2) dengan diterapkan ke blok 

SIMULINK-MATLAB. Dalam hal ini persamaan pada (3.1) dan (3.2) terdapat 

suatu nilai ketetapan yang dimana untuk merubah satuan derajat celsius ke kelvin 

akan ditammbahkan dengan 273. 
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3.2.2.2.Perancangan untuk mencari Iph 

Subsystem kedua merupakan model untuk menghitung arus yang 

dibangkitkan oleh PV Iph atau yang disebut juga arus photon. Masukan dari model 

ini adalah iridiasi temperature kerja modul, temperature referensi modul dan arus 

hubunngan tertutup (Isc). Model subsystem ditunjukan oleh gambar 3.7 dibawah ini. 

 

Gambar 3.7 Subsystem Model Perhitungan Arus yang dibangkitkan. 

 

Pada subsystem ini model persamaan operasi matematika yang digunakan 

untuk mendapatkan perhitungan arus yang dibangkitkan adalah sesuai dengan 

persamaan (3.3) dibawah ini. 

𝐼𝑝ℎ = (𝐼𝑠𝑐 + 𝐾𝐼(𝑇𝑘 − 𝑇𝑟𝑒𝑓))
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
     (3.3) 

Sehingga persamaan yang ditentukan pada persamaan (3.3) diatas akan di terapkan 

ke MATLAB-SIMULINK seperti pada gambar 3.8.  

 

 

Gambar 3.8 Rangkaian Pada Iph. 
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3.2.2.3.Perancangan untuk mencari Irs 

Subsystem2 merupakan model perhitungan dari arus saturasi balik (Irs). 

Masukan dari model ini yaitu arus hubungan tertutup (Isc) dan temperature 

referensi. Sedangkan q dan k merupakan suatu niai konstanta yang nilainya telah 

ditetapkan. Begitu juga dengan Ns, Voc dan a ialah nilai parameter ini sudah 

ditentukan sesuai dengan modul panel surya yang ada. 

 

Gambar 3.9 Subsystem2 Model Perhitungan Irs. 

 

Subsystem2 sama seperti subsystem sebelumnya, subsystem2 mempunyai 

model persamaan operasi matematika untuk merancang tetapi hanya saja ada fungsi 

eksponensial yang terdapat pada subsystem sebelumnya. Untuk menerapkan fungsi 

eksponensial ini digunakan blok Fcn pada akhir operasi. Model persamaan 

matematika yang digunakan ini seperti pada persamaan (3.4) ialah sebagai berikut. 

Irs = 
𝐼𝑠𝑐

[𝑒𝑥𝑝(
𝑞 𝑉𝑜𝑐

𝑁𝑠𝐾𝐴𝑇
)−1]

        (3.4) 

Sehingga persamaan yang ditentukan pada persamaan (3.4) diatas akan diterapkan 

ke SIMULINK-MATLAB seperti pada gambar 3.10 dibawah ini.  

 

Gambar 3.10 Rangkaian Pada Irs. 
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3.2.2.4.Perancangan untuk perhitungan arus saturasi 

Pada tahap ini perhitungan yang digunakan adalah perhitungan dari arus 

saturasi (Is).  Masukan dari model ini yaitu temperature kerja modul, temperature 

referensi dan arus saturasi balik yang merupakan keluaran dari subsystem2. Sama 

seperti rangkaian sebelumnya q, k, a dan Eg merupakan suatu niai konstanta yang 

nilainya telah ditetapkan. Dimana subsystem3 dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 

Gambar 3.11 Subsystem3 Perhitungan Arus Saturasi. 

 

Pada subsystem ini model persamaan operasi matematika yang digunakan 

untuk mendapatkan perhitungan arus saturasi adalah sesuai dengan persamaan 

(3.5). 

Is =  Irs[
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
] exp [

𝑞 𝐸𝑔

𝐴 𝑘
(

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
−

1

𝑇
)]     (3.5) 

Sehingga persamaan yang ditentukan pada persamaan (3.5) diatas akan di terapkan 

ke MATLAB-SIMULINK seperti pada gambar 3.12.  
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Gambar 3.12 Rangkaian Perhitungan Arus Saturasi. 

 

3.2.2.5.Perancangan untuk perhitungan total arus PV 

Pada tahap ini merupakan tujuan keseluruhan pada model perhitungan untuk 

mendapatkan arus pada panel surya. Dengan menggunakan persamaan (3.6) 

dibawah ini ialah. 

Ipv = Np Iph  - Np Io [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞 𝑉𝑜𝑐

𝑁𝑠𝐾𝐴𝑇
) − 1]     (3.6) 

Dapat dilakukan permodelan perhitungan tersebut. Masukan dari model ini 

adalah tegangan PV, arus yang dibangkitkan oleh sel surya (Iph),  arus saturasi, 

temperature kerja modul dan temperature referensi serta parameter Ns, k, A dan T. 

Dimana subsystem5 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.13 Subsystem5 Total Arus PV. 

 

Sehingga persamaan yang ditentukan pada persamaan (3.6) akan di terapkan ke 

MATLAB-SIMULINK seperti gambar 3.14.  

 

Gambar 3.14 Rangkaian Total Arus PV. 

 

3.2.2.6.Menghubungkan semua subsystem yang telah dirancang 

Pada tahap ini semua model subsystem yang telah dibuat atau dirancang saling 

dihubungkan agar hasil dari keluaran PV dapat tercapai. Untuk keluaran dari 

subsystem1 dihubungkan dengan masukan dari subsystem2 sesuai dengan 

penamaan yang diberikan pada setiap subsystem,  tetapi dalam hal ini untuk Isc pada 

subsystem dan nilai yang diberikan sebesar 8.21 A sesuai dengan ketentuan 
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parameter yang sudah ada. Kemudian untuk subsystem3 masukan yang diberikan 

berasal dari temperature kerja modul dan Isc. Kemudian masukan pada subsystem4 

berasal dari keluaran dari subsystem3 begitu seterusnya. Jadi untuk hubungan antara 

subsystem-subsystem  dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.15 Hubungan Antara Subsystem-Subsystem. 

 

3.2.2.7.Perancangan keluaran output pada PV 

Pada tahap perancangan ini merancang keluaran output daya pada PV 

menjadi 1200 watt. Dimana dalam hal ini untuk menaikan output daya keluaran 

maka merubah nilai pada subsystem4 ialah nilai total arus PV. Nilai total arus PV 

sendiri terdapat nilai Np dan Ns, nilai Np ialah banyaknya rangkaian cell parallel 

pada modul PV dan Ns adalah banyaknya rangkaian cell seri pada modul PV. Untuk 

meningkatkan daya sebesar 1200 watt pada peneliti ini merubah nilai Ns sebesar 

305. Gambar 3.16 dibawah ini ialah perancangan pada Ipv 1200 watt. 
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Gambar 3.16 Perancangan Pada Ipv 1200 Watt. 

 

3.2.2.8.Penggabungan seluruh rangkaian menjadi satu subsystem 

Pada tahap akhir ini ialah menjadikan seluruh rangkaian yang berada dalam 

subsystem-subsystem sebelumnya menjadi satu subsystem agar terlihat rapi dan 

mudah untuk dipahami. Gambar 3.17 dibawah ini ialah subsystem gabungan antara 

subsystem-subsystem sebelumnya. 

 

Gambar 3.17 Subsystem PV. 

 

Pada gambar 3.18 rangkaian dibawah ini ialah rangkaian PV secara 

matematis yang sudah tergabung antara subsystem-subsystem lainnya yang berisi 

persamaan yang sudah ditentukan dan pada gambar 3.18 rangkaian dibawah ini 

ialah sudah terhubung oleh fungsi dan display agar bisa mengetahui hasil output 

tegangan, arus, dan daya total dari keluaran PV. 
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Gambar 3.18 Rangkaian Matematis Photovoltaic. 

 

3.3. Perancangan DC-DC Converter 

Setelah pemodelan sumber PV selesai tahap selanjutnya ialah Merancang 

penurunan tegangan atau yang disebut juga buck converter ke MATLAB-

SIMULINK agar bisa mengontrol keluaran tegangan, arus maupun daya yang 

dihasilkan pada sistem PV. Disini ada dua converter DC-DC yang digunakan untuk 

perbandingan efisiensi daya yaitu non-synchronous buck converter atau yang 

disebut juga buck converter tanpa MOSFET sinkronisasi dengan synchronous buck 

converter atau yang disebut juga buck converter dengan MOSFET sinkronisasi. 

Tahap-tahap yang dilakukan untuk pemodelan converter DC-DC tipe penurun ini 

akan dilakukan sebagai berikut. 

 

3.3.1. Menentukan Nilai Komponen DC-DC Converter 

Untuk menurunkan tegangan DC-DC dari tegangan sumber sebesar 32.9 V 

yang didapat dari keluaran PV, diturunkan menjadi tegangan yang lebih rendah 

yaitu sebesar 12 V maka dipilih converter bertipe buck. Ada beberapa keuntungan 

dari DC-DC tipe buck ini ialah memiliki efisiensi yang cukup tinggi, rangkaian 

yang sederhana, tidak memerlukan trafo dan riak pada tegangan output yang rendah 

sehingga penyaringan atau filter yang digunakan lebih rendah. 

Perancangan pada buck converter yang dikehendaki memiliki tegangan 

masukan sebesar 32.9 V, kemudian diturunkan oleh buck converter menjadi 12 V. 

Pada analisis hasil keluaran buck sendiri akan dilakukan dengan cara merubah nilai 
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duty cycle dan nilai frekuensi tanpa harus merubah nilai komponen yang sudah 

dihitung dan ditentukan pada rangkaian buck converter ini. 

 

Gambar 3.19 Rangkaian Umum Buck Converter. 

 

Gambar 3.19 diatas merupakan gambar rangkaian buck converter yang akan 

disimulasikan ke MATLAB-SIMULINK r2012b. Untuk mensimulasikan 

rangkaian diatas, tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai dari 

komponen yang akan digunakan, dibawah ini merupakan perhitungan untuk 

menentukan setiap komponen yang akan di simulasikan ke MATLAB-SIMULINK. 

Pada Tabel 3.2 dibawah ini adalah penentuan nilai parameter pada rangkaian buck 

converter untuk bisa dihitung dengan tujuan mendapatkan nilai parameter setiap 

komponen agar tegangan bisa diturunkan sesuai yang di targetkan. 

Tabel 3.2 Nilai Parameter Buck Converter 

Parameter Nilai Satuan 

Voltage Input 32.9 V 

Voltage Output 12 V 

Current Output 7 A 

Frekuensi 10 kHz 

Forward Voltage 0.6 V 

Resistor 0.5 Ohm 

 

Setelah selesai menentukan nilai parameter untuk perhitungan setiap 

komponen pada buck converter lalu dilanjutkan dengan perhitungan agar bisa 

mengetahui nilai komponen yang akan digunakan ke komponen yang ada di buck 

converter. 
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3.3.1.1.Menetukan nilai duty cycle 

 

 

Gambar 3.20 CCM Operation. 

 

 

Gambar 3.21 DCM Operation. 

 

Untuk menentukan gelombang PWM seperti pada gambar diatas, dapat dicari 

menggunakan persamaan (3.7) berikut ini. 
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𝐷 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑛+𝑇𝑜𝑓𝑓
=

𝑉𝑂𝑢𝑡

𝑉𝐼𝑛
       (3.7) 

Dimana : D = Duty cycle 

  Ton = Waktu pulsa high 

  Toff  = Waktu pulsa low 

  Vin = Tegangan Masukan 

  Vout = Tegangan keluaran 

Dari pesamaan (3.7) dapat dihasilkan : 

𝐷 =
12

32.9
= 0.3647416413  

Dari hasil perhitungan diatas, maka nilai dutc cycle digunakan sebesar 0.40. 

Pada gambar 3.18 diatas contoh dari bentuk duty cycle. 

3.3.1.2.Menentukan nilai induktor 

Agar dapat menetukan nilai induktor, terlebih dahulu menentukan arus rata-

rata di induktor dapat diperoleh menggunakan persamaan (3.8) dibawah ini sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.22 Induktor dan Simbol. 

 

𝐼𝐿 =
𝑉𝑜

𝑅
= 𝐼𝑂 = 7 𝐴        (3.8) 

Dimana :  IL = Arus Induktor 

  Vo = Tegangan Keluaran 

R = Resistor 

  IO = Arus keluaran 

Dari persamaan (3.8) dapat dihasilkan sebagai berikut : 
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Nilai IL sama dengan nilai IO karena penentuan pada nilai arus di induktor sama 

dengan nilai keluaran yang dihasilkan pada penentuan nilai arus di keluaran 

rangkaian. Jadi penentuan nilai pada persamaan (3.8) yaitu penentuan nilai arus 

pada induktor ialah sebesar 7 A. Menentukan nilai induktor 7 A karena penurunan 

yang lumayan tinggi pada tegangan masukan sebesar 32.9 V ke tegangan keluaran 

sebesar 12 V, maka dari itu penurunan tegangan yang terlalu besar membuat 

efisiensi daya menjadi rendah. Jadi arus pada diinduktor dibesarkan menjadi 7 A. 

Dari hasil diatas, maka selanjutnya kita mencari nilai riak arus pada induktor 

pada persamaan (3.9) berikut dibawah ini. 

∆IL = 0.3 x IL        (3.9) 

Dimana : ∆IL = Riak arus induktor 

  IL = Arus induktor 

Dari persamaan (3.9) dapat dihasilkan sebagai berikut : 

∆IL = 0.3 x 7 

 = 2.1 A 

Dari hasil diatas, maka nilai riak arus didapatkan 3 A. Lalu menentukan nilai 

induktor dengan menggunakan persamaan (3.9) berikut dibawah ini. 

L = (
1

𝑓
) . (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡). (

𝑉𝑜𝑢𝑡+𝑉𝑓

𝑉𝑖𝑛+𝑉𝑓
) . (

1

∆𝐼𝐿
)     (3.10) 

DImana :  F = Frekuensi 

  Vin = Tegangan masukan 

  Vout = Tegangan keluaran 

  Vf = Tegangan jatuh 

  ∆IL = Ripple arus induktor 

Dari persamaan (3.10) dapat dihasilkan : 

L = (
1

10000
) . (32.9 − 12). (

12+0.6

32.9+0.6
) . (

1

2.1
) 

 = 0.000374328 H 

 = 0.374328358 μH 

Dari hasil perhitungan diatas, maka nilai rata-rata arus diatas ialah 7 A, riak 

arus didapatkan ialah 2.1 A dan menurut hasil perhitungan induktor maka 

didapatkan nilai induktor sebesar 0.37 μH. 

 



43 

 

3.3.1.3.Menentukan nilai kapasitor 

Pada tahap ini menentukan nilai kapasitor untuk menentukan nilai riak 

tegangan keluaran, dapat dicari dengan menggunakan persamaan yang sudah 

ditetapkan pada persamaan (3.11) dibawah ini. 

 

Gambar 3.23 kapasitor dan Simbol. 

∆𝑉𝑜= ±0.1% + 𝑉𝑜        (3.11) 

Dimana :  ∆𝑉𝑜 = Riak tegangan keluaran 

  Vo = Tegangan Keluaran 

Dari niali persamaan (3.11) diatas dapat dihitung : 

∆𝑉𝑜 = 0.001 + 12 

 = 0.012 V 

Dari hasil perhitungan diatas, maka nilai riak tegangan diatas didapatkan 

sebesar 0.012 V. Kemudian menentukan nilai kapasitor dapat diperoleh 

menggunakan persamaan (3.12) dibawah ini. 

C = 
∆𝐼𝐿

8.𝑓.∆𝑉𝑜
        (3.12) 

Dimana : C = Kapasitor 

∆IL = Riak arus induktor 

  F = frekuensi 

  ∆V0 = riak tegangan keluaran 

Dari persamaan (3.12) dapat dihitung sebagai berikut. 

C = 
2.1

8.10000.(0.012)
 

 = 
2.1

960
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= 0.0021875 F 

= 2.1875 μF 

Dari hasil perhitungan diatas, untuk mendapatkan nilai kapasitor. Maka  nilai 

kapasitor didapatkan 2.1875 μF.  

3.3.1.4.Menentukan nilai parameter MOSFET yang dipilih 

Pada perhitungan buck converter, tegangan maksimum pada MOSFET di 

batasi oleh tegangan masukan. Pada umumnya toleransi yang diterapkan pada drain 

to source breakdown voltage (BVDSS) adalah 15% Karena tegangan masukan 

maksimal sebesar 32.9 V dan karena ini bertujuan meningkatkan efisiensi daya pada 

sistem PV maka pemilihan nilai parameter MOSFET yang dipilih ialah Rds(on) yang 

paling rendah dengan berbagai data sheet MOSFET yang didapat. Jadi MOSFET 

yang dipilih adalah FQP50N06 dengan spesifikasi sebagai berikut : 

VDSS = 60 V 

Rds(on) = 0.022 Ω 

ID = 50 A 

Total gate charge Qg  = 41 nC 

 

 

Gambar 3.24 MOSFET dan Simbol. 

 

3.3.1.5.Menentukan nilai parameter dioda 

Parameter nilai dioda yang digunakan  adalah sesuai dengan nilai parameter 

yang ditentukan dari jenis dioda pada library MATLAB-SIMULINK. Secara 

umum realita dioda silikon pada dasarnya memiliki tegangan jatuh  antara 0.6 V 

sampai 0.7 V, sementara dioda pada library MATLAB-SIMULINK memberikan 

nilai parameter tegangan jatuh yaitu sebesar 0.6 V. Alasan memberikan nilai 
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parameter 0.6 V ialah karena nilai tegangan jatuh yang lebih rendah dapat 

memberikan kecepatan pensakelaran yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik, 

tapi dibalik kecepatan pensakelaran yang lebih tinggi ada terdapat kekurangan pada 

realitanya ialah dapat menibulkan panas yang sangat cepat terhadap dioda. Karena 

ini simulasi dan fokus terhadap keluaran efisiensi daya yang dihasilkan maka nilai 

parameter yang digunakan untuk dioda ialah nilai yang paling rendah sebesar 0.6 

V. 

 

Gambar 3.25 Dioda dan Simbol. 

 

3.3.2. Perancangan DC-DC Converter 

Pada tahap ini yaitu Merancang simulasi rangkaian buck converter tanpa 

menggunakan synchronous rectifier dengan software MALTLAB-SIMULINK. 

Macam-macam komponen tersebut terdiri dari sumber, MOSFET, dioda, induktor, 

kapasitor dan resistor. Pada parameter nilai setiap komponen dimasukan ke 

MATLAB-SIMULINK dengan nilai yang sudah di hitung sebelumnya. Sementara 

agar mudah untuk menganalisia perbedaan hasil keluaran pada buck converter, 

disini dilakukan pembuatan buck converter dengan menggunakan sumber biasa 

belum menggunakan sumber dari hasil keluaran PV. Pada tahap selanjutnya baru 

akan dilakukan pembuatan buck converter dengan menggunakan sumber PV, agar 

menganalisa perbedaan setiap keluaran menjadi mudah. 

3.3.2.1.Sumber 

Pada sumber menggunakan parameter hasil keluaran dari PV agar hasil 

keluaran nanti tidak jauh beda jika buck converter digabungkan dengan PV. Pada 

blok sumber di MATLAB-SIMULINK menggunakan DC voltage source seperti 

gambar 3.26 dibawah ini. 
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Gambar 3.26 DC voltage source. 

 

 Amplitude yang dipakai sama seperti keluaran pada nilai parameter yang 

dipakai oleh PV ialah 32.9 V seperti berikut ini adalah gambar 3.27 blok parameter 

DC voltage source  untuk menetukan nilai sumber yang digunakan. 

 

Gambar 3.27 Blok Parameter DC Voltage Source. 

 

3.3.2.2.Duty cycle 

Penentuan nilai duty cycle disini menggunakan blok Repeating Sequence dan 

blok constant yang nanti akan digabungkan dengan menggunakan blok relational 

operator. Repeating Sequence adalah penentuan nilai frekuensi yang akan 

digunakan ke switching MOSFET. Dari data sheet MOSFET FQP50N06 didapat 

maksimal frekuensi yang bisa digunakan ialah 1.0 MHz, maka untuk 

mengaplikasikan ke simulasi buck converter, frekuensi yang digunakan ialah 10 

KHz dan meningkat 20 KHz sampai 30 KHz, berikut ini adalah gambar 3.28 blok 

parameter Repeating Sequence1 untuk menetukan nilai frekuensi yang digunakan. 
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Gambar 3.28 Blok Parameter Repeating Sequence1. 

 

Pada blok constant1 ialah blok parameter untuk memasukan nilai duty cycle 

yang sudah dihitung sebelumnya. Alasan membulatkan nilai duty cycle menjadi 

0.40 ialah agar menganalisa lebih mudah dan untuk menganalisia hasil dari keluaran 

dari buck converter atau synchronous buck converter pada duty cycle terendah 

menuju ke duty cycle tertinggi. Berikut adalah gambar 3.29 blok parameter 

constant1 untuk memasukan nilai duty cycle sebagai berikut. 

 

Gambar 3.29 Blok Parameter Constant1. 
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Target duty cycle yang dipakai untuk menganalisa keluaran pada buck converter 

dan synchronous buck converter ialah dari 0.40 sampai 0.90.  

Setelah semua blok parameter sudah dimasukan sesuai dengan perhitungan 

yang ada maka selanjutnya menggabungkan keduanya dengan relational operator 

seperti gambar 3.30 rangkaian gabungan blok parameter repeating sequence dan 

nilai constant agar bisa menghasilkan sinyal PWM yang akan mengontrol ke 

komponen MOSFET berikut dibawah ini. 

Gambar 3.30 Rangkaian Duty Cycle. 

3.3.2.3.Dioda 

Pada dioda menggunakan nilai parameter yang disediakan oleh MATLAB-

SIMULINK hanya saja forward voltage (VF) yang diganti menjadi 0.6 V. Alasan 

memakai forward voltage 0.6 V sudah dijelaskan pada bagian menentukan nilai 

parameter komponen pada bagian atas. Berikut ini adalah gambar 3.31 blok 

parameter dioda untuk menetukan nilai tegangan jatuh yang dibutuhkan. 
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Gambar 3.31 Blok Parameter Dioda. 

 

3.3.2.4.Induktor 

Setelah merancang dan menentukan nilai parameter dari sumber, duty cycle 

dan dioda lalu sekarang memasukan nilai induktor. Pada komponen yang digunakan 

ialah series RLC branch yang ada di SIMULINK library seperti pada gambar 3.32 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.32 Komponen RLC. 

 

Untuk mengubah rangkaian RLC menjadi rangkaian induktor saja dengan 

mengubah mode branch type menjadi L maka gambar komponen pada SIMULINK-

MATALB akan berubah menjadi induktor saja. Nilai parameter sendiri 

menggunakan nilai hasil perhitungan diatas ialah 0.00037 Henry. Berikut ini adalah 

gambar 3.33 blok parameter induktor untuk menetukan nilai induktansi yang 

dibutuhkan. 
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Gambar 3.33 Blok Parameter Induktor. 

 

3.3.2.5.Kapasitor 

Setelah mendesain dan menentukan nilai parameter dari sumber, duty cycle, 

dioda dan induktor lalu sekarang memasukan nilai kapsitor agar riak arus dan 

tegangan yang dihasilkan tidak terlalu besar. Sama seperti di atas menggunakan 

series RLC branch yang ada di SIMULINK library seperti pada gambar 3.29 

komponen RLC diatas. 

Untuk mengubah rangkaian RLC menjadi rangkaian kapasitor saja dengan 

mengubah mode branch type menjadi C maka gambar komponen pada SIMULINK-

MATALB akan berubah menjadi kapasitor saja. Nilai parameter sendiri 

menggunakan nilai hasil perhitungan diatas ialah 0.0021875 Farad. Berikut ini 

adalah gambar 3.34 blok parameter kapasitor untuk menetukan nilai kapasitansi 

yang dibutuhkan. 

 

Gambar 3.34 Blok Parameter Kapasitor. 
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3.3.2.6.Resistor 

Setelah mendesain dan menentukan nilai parameter dari sumber, duty cycle, 

dioda, induktor dan kapasitor lalu sekarang memasukan nilai resistor atau beban 

agar keluaran arus yang mengalir dapat diatur. Sama seperti di atas menggunakan 

series RLC branch yang ada di SIMULINK library seperti pada gambar 3.29 

komponen RLC diatas. 

Sama seperti penjelasan sebelumnya hanya saja mengubah mode branch type 

menjadi R maka gambar komponen pada SIMULINK-MATALB akan berubah 

menjadi simbol resistor saja. Nilai parameter resistor sendiri menggunakan 

penentuan arus keluaran yang diinginkan. Resistor yang digunakan sebagai beban 

ialah sebesar 0.5 ohm. Berikut ini adalah gambar 3.35 blok parameter resistor untuk 

menetukan nilai resistansi yang dibutuhkan. 

 

Gambar 3.35 Blok Parameter Resistor. 

 

3.3.3. Desain Non-Synchronous Buck Converter 

Pada tahap ini mendesain rangkaian non-synchronous buck converter yang 

sudah dihitung dan diinputkan ke setiap komponen blok parameter tadi untuk 

dijadikan rangkaian DC-DC buck converter agar bisa menurunkan tegangan dari 

32.9 V ke tegangan keluaran 12 V. Gambar 3.36 dibawah ini ialah desain rangkaian 

buck converter non-synchronous dengan menggunakan softaware MATLAB-

SIMULINK. 
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Gambar 3.36 Desain Rangkaian Buck Converter non-synchronous. 

 

3.3.4. Desain non-synchronous buck converter dengan sumber PV 

Pada tahap ini buck converter diberi sumber arus PV dengan ditambahkan 

blok parameter controlled current source yang akan dihubungkan dengan keluaran 

dari arus PV dan ditambahkan kapasitor input agar bisa menjadi sumber tegangan 

input dari PV ke buck converter dengan nilai komponen yang sudah diatur 

sebelumnya dibagian atas. Agar terlihat lebih rapi rangkaian buck converter dibuat 

ke dalam subsystem dengan port-port yang sudah ditentukan sebelumnya seperti 

gambar 3.37 dibawah ini dan gambar 3.38 adalah isi dari subsystem1 rangkaian 

buck converter dengan sumber PV. 

 

Gambar 3.37 Subsystem5 Rangkaian Buck Converter. 
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Gambar 3.38 Rangkaian Buck Converter dengan Sumber PV. 

 

Dibawah ini adalah gambar 3.39 yaitu blok seluruh rangkaian dari keluaran 

tegangan PV dan arus keluaran PV yang akan menjadi sumber non-synchronous 

buck converter untuk diturunkan tegangannya.  

 

Gambar 3.39 Blok Rangkaian Sistem PV dengan Buck Converter Non-

Synchronous. 
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3.3.5. Desain Synchronous Buck Converter 

Pada tahap ini mendesain rangkaian synchronous buck converter dengan 

hitungan nilai komponen sama seperti non-synchronous buck converter pada 

umumnya yang sudah dihitung dan diinputkan ke setiap komponen blok parameter 

tadi untuk dijadikan rangkaian DC-DC synchronous buck converter agar bisa 

menurunkan tegangan dari 32.9 V ke tegangan keluaran 12 V hanya saja perbedaan 

dengan DC-DC non-synchronus buck converter ialah terdapat logical operator 

NOT pada keluaran PWM atau duty cycle yang akan mengontrol switching 

MOSFET2 dibagian sisi bawah atau pada bagian yang menggantikan dioda, jadi 

keluaran pada PWM tersebut terdapat dua keluaran ialah PWM high dan PWM low. 

Agar terlihat rapi kontrol MOSFET tersebut dimasukan kedalam subsystem  seperti 

pada gambar 3.40 dibawah ini. 

 

Gambar 3.40 Subsystem PWM untuk Sinkronisasi MOSFET. 

 

Sehingga rangkaian pada kontrol PWM MOSFET tersebut dapat dilihat pada 

gambar 3.41 rangkaian PWM synchronous dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.41 Rangkaian PWM Sinkronisasi MOSFET 
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Sehingga synchronous buck converter dapat di modelkan seperti pada Gambar 3.42 

dibawah ini ialah desain rangkaian synchronous buck converter dengan 

menggunakan softaware MATLAB-SIMULINK. 

 

Gambar 3.42 Desain Rangkaian synchronous Buck Converter. 

 

3.3.6. Desain synchronous buck converter dengan sumber PV 

Pada tahap ini hampir menyerupai non-synchronous buck converter yaitu 

synchronous buck converter diberi sumber arus PV dengan ditambahkan blok 

parameter controlled current source yang akan dihubungkan dengan keluaran dari 

arus PV dan ditambahkan kapasitor input agar bisa menjadi sumber tegangan input 

dari PV ke synchronous buck converter dengan nilai komponen sama seperti nilai 

komponen non-synchronous buck converter. Agar terlihat lebih rapi rangkaian buck 

converter dibuat ke dalam subsystem juga dengan port-port yang sudah ditentukan 

sebelumnya sama seperti subsystem non-synchronous buck converter diatas. 

Gambar 3.43 adalah isi dari subsystem1 rangkaian synchronous buck converter 

dengan sumber PV. 

 

Gambar 3.43 Rangkaian Synchronous Buck Converter dengan Sumber PV. 
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Dibawah ini adalah gambar 3.44 yaitu blok seluruh rangkaian dari keluaran 

tegangan PV dan arus keluaran PV yang akan menjadi sumber synchronous buck 

converter untuk diturunkan tegangannya.  

 

Gambar 3.44 Blok Rangkaian Sistem PV dengan Synchronous buck converter. 

 

3.3.7. Sistem PV Menggunakan Beban Baterai 

Pada tahap ini ialah sistem PV yang awalnya menggunakan beban resistor 

bernilai 0.5 ohm, kini diganti dengan menggunakan beban baterai sesuai nilai 

parameter yang digunakan dibawah ini. Berikut adalah tabel 3.3 nilai parameter 

baterai lead-acid yang akan disimulasikan di MATLAB-SIMULINK. 
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Tabel 3.3 Parameter Baterai Lead-Acid 

Parameter Nilai Satuan 

Model PS-121400 Unit 

Nominal Tegangan 12 V 

Nominal Kapasitas 140.0 A.H 

Arus 7 A 

 

Pada tahap ini sistem PV tidak ada yang diubah selain didalam subsystem1 

yaitu beban resistor pada DC-DC converter diganti dengan beban baretai 12 V. 

Dibawah ini adalah gambar 3.45 blok parameter baterai. Tipe baterai yang 

digunakan adalah tipe lead-acid dengan nilai parameter yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

 

Gambar 3.45 Blok Parameter Baterai. 

 

Dibawah ini gambar 3.46 ialah rangkaian sistem PV dari sumber PV 32.9 V lalu 

tegangan diturunkan menggunakan non-synchronous buck converter sehingga 

turun sampai 12 V untuk mengisi baterai lead-acid 12 V sedangkan gambar 3.47 

sama seperti sebelumnya hanya saja menggunakan synchronous buck converter. 
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Gambar 3.46 Rangkaian Non-Synchronous Buck Converter dengan Beban Baterai 

Lead-Acid. 

 

Gambar 3.47 Rangkaian Synchronous Buck Converter dengan Beban Baterai 

Lead-Acid.
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