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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 
3 

Pada bab 3 akan memuat model matematika dari masing masing sistem 

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu 

(PLTB). Hal ini agar mempermudah pembuatan simulasi. Dan pada bab 3 ini akan 

dijelaskan juga mengenai pembuatan model simulasi dengan menggunakan 

Matlab/Simulink untuk tiap sistem dan komponen kedua pembangkit tenaga 

listrik surya dan bayu dengan parameter input yang berubah. 

 Pemodelan tersebut adalah pemodelan sistem solar cell, wind turbine, 

konverter, dan baterai. Pemodelan simulasi yang dibuat didasarkan oleh model 

simulasi dengan melakukan pengembangan pada beberapa model agar sesuai 

dengan maksud pada penelitian ini.  

DAN PEMBU 

3.1 Pemodelan Sistem Solar Cell 

Dalam penelitian ini pemodelan sistem solar cell merupakan bagian 

yang sangat penting dalam pemodelan sistem pembangkit tenaga ini. Adapun 

langkah langkah yang dilakukan dalam pemodelan sistem adalah : 

3.1.1 Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini data input diambil dari parameter yang terdapat di 

market dan data penelitian sebelumnya. Dengan memasukkan parameter-

parameter solar cell maka didapat bentuk dan pemodelan pembangkit listrik 

tenaga surya ini. 

3.1.2 Pemilihan Struktur Pemodelan 

Jenis struktur pemodelan yang dipakai dalam penelitian ini 

menggunakan pemodelan solar cell unit SL6M72-320W. Secara garis besar 

pemodelan solar cell ini didapatkan dari persamaan-persamaan yang telah 

disesuaikan dengan karakteristik sel surya itu sendiri.  
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Gambar 3.1 Pemodelan matematis solar cell 

Sesuai dengan persamaan[3][7] yang didapat pemodelan matematis sebagai : 

 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝 =  𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ +  𝐼𝐼𝑅𝑅      ( 3.1) [3] 

Dengan: 

 
𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ = �𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 +  𝐾𝐾𝑖𝑖�𝑇𝑇𝑘𝑘 −  𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ��

𝐺𝐺
𝐺𝐺𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

 

   𝐼𝐼𝑑𝑑 = 𝐼𝐼𝑠𝑠[ exp( 
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑛𝑛𝑉𝑉𝑇𝑇
 ) − 1]      

𝐼𝐼𝑅𝑅 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝 +  𝑅𝑅𝑠𝑠𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑛𝑛𝑉𝑉𝑇𝑇
 

( 3.2) [3] 

Dimana : 

𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟   : Temperatur referensi (25°C) 

𝐺𝐺𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟   : Intensitas cahaya referensi (1000W/m2) 

G  : Intensitas cahaya 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠    : Arus short circuit  

𝐼𝐼𝑠𝑠   : Arus saturasi 

𝐼𝐼𝑟𝑟𝑠𝑠    : Arus saturasi 

𝑛𝑛   : Quality factor dioda 

𝑉𝑉𝑟𝑟    : Thermodynamic potential  

𝑇𝑇𝑘𝑘    : Suhu aktual (K) 

𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟   : Suhu referensi 

𝐾𝐾𝑖𝑖    : Short-circuit current/ koefisien suhu (0.0017A/K)  

𝐾𝐾   : Konstanta Boltzman (1.3805 x 10-23J/K) 
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𝐴𝐴   : Faktor ideal  

𝑞𝑞   : Electron charge (1.6 x 10-19C)  

𝐸𝐸𝑔𝑔    : Bandgap energy (Eg0 = 1.1 eV) 

𝑁𝑁𝑝𝑝    : Jumlah paralel 

𝑁𝑁𝑠𝑠    : Jumlah seri 

𝑅𝑅𝑠𝑠   : Hambatan equivalent seri (0.1Ω) 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑠𝑠    : Tegangan open circuit (V) 

3.1.3 Estimasi dan Validasi 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang diinginkan maka 

perlu adanya referensi dari solar cell yang sudah ada. Dilakukan perbandingan 

referensi solar cell dengan hasil dari pemodelan yang telah dibuat. Referensi data 

solar cell didapat dari solar cell yang ada di market dengan output daya maksimal 

yang dihasilkan sebesar 320W. 

Tabel 3.2 Data karakteristik solar cell tipe SL6M72 

 

3.1.4 Pemodelan Simulink Sistem Solar Cell 

Dari referensi dan parameter pemodelan matematika yang ada maka dapat 

dilakukan pemodelan solar cell yang diinginkan secara step by step. Dilakukanlah 
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pemodelan untuk membentuk solar array, dimulai dari memodelkan Iph seperti 

pada rumus matematikanya 

𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ = �𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 +  𝐾𝐾1�𝑇𝑇𝑘𝑘 −  𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ��
𝐺𝐺
𝐺𝐺𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

 (3.3) [3] 

Model Iph sel surya pada simulink ditunjukkan pada gambar 3.2  

 

Gambar  0.2 Blok simulink arus photovoltaic Iph 

𝐼𝐼𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝑟𝑟𝑠𝑠 �
𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�
3

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑝𝑝 �
𝑞𝑞 𝐸𝐸𝑔𝑔
𝐴𝐴 𝑘𝑘

�
1
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

−
1
𝑇𝑇

 �� (3.4) [3] 

Model Is sel surya pada simulink ditunjukkan pada gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Blok simulink arus saturasi Is 

𝐼𝐼𝑟𝑟𝑠𝑠 =  
𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠

�𝑟𝑟𝑒𝑒𝑝𝑝 � 𝑞𝑞  𝑉𝑉𝑜𝑜𝑠𝑠
𝑁𝑁𝑠𝑠𝐾𝐾 𝐴𝐴 𝑇𝑇

� − 1�
 (3.5) [3] 
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Model Irs sel surya pada simulink ditunjukkan pada gambar 3.4 

 

Gambar 3.4 Blok simulink arus Irs 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝 =  𝑁𝑁𝑝𝑝  𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ −  𝑁𝑁𝑝𝑝𝐼𝐼𝑜𝑜 �𝑟𝑟𝑒𝑒𝑝𝑝 �
𝑞𝑞 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑠𝑠

𝑁𝑁𝑠𝑠𝐾𝐾 𝐴𝐴 𝑇𝑇�
− 1� (3.6) [3] 

Model Ipv sel surya pada simulink ditunjukkan pada gambar 3.5 

 

Gambar 3.5 Blok simulink arus photovoltaici Ipv 

Setelah dilakukan pemodelan pada masing masing persamaan, 

dilakukanlah penggabungan dan  penyelarasan secara keseluruhan. Pemodelan 

yang dibuat dapat digambarkan seperti pada gambar 3.6. 
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Model photovoltaic array keseluruhan sel surya pada simulink 

ditunjukkan pada gambar 3.6 

 

Gambar 3.6 Blok simulink photovoltaic array dengan beban 

Setelah dilakukan pemodelan , maka dapatlah dilakukan pengujian 

pemodelan yang telah dibuat, dengan parameter masukannya adalah suhu (T) dan 

intensitas cahaya (G). 

Pengujian validasi dan estimasi yang dilakukan adalah dengan 

memberikan masukan parameter yang ada yaitu suhu dan intensitas cahaya serta 

beban (load) yang dinaikkan step-by-step. Setelah dilakukan maka  didapatkan 

hasil yang dikehendaki.  
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Gambar 3.7 Blok simulink photovoltaic array dengan beban 

3.2 Pemodelan Sistem Wind Turbine 

Dalam penelitian ini pemodelan sistem wind turbine juga merupakan 

bagian yang sangat penting dalam pemodelan sistem pembangkit tenaga hybrid 

ini. Daya turbin angin dapat dinyatakan pada kondisi ideal dan secara riil. 

Persamaan matematik turbin angin ideal didasarkan pada hukum bernoulli. Jenis 

struktur pemodelan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pemodelan 

wind turbine TSD 2KW. Secara garis besar pemodelan wind turbine ini 

didapatkan dari persamaan-persamaan yang telah disesuaikan dengan karakteristik 

wind turbine itu sendiri. Adapun langkah langkah yang dilakukan dalam 

pemodelan sistem adalah : 

3.2.1 Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini data input diambil dari beberapa parameter yang 

ada pada parameter yang terdapat di market dan data penelitian sebelumnya. 

Dengan memasukkan parameter-parameter wind turbine maka kita dapat 

membentuk dan memodelkan pembangkit listrik tenaga bayu ini. 

Setelah dilakukan penelitian sebelumnya didapatlah rumus untuk 

menghitung perhitungan pada desain wind turbine yang memilki efisiensi masing 

masing. Ada beberapa parameter yang digunakan untuk menghitung efisiensi pada 

desain wind turbine. Sebelum dilakukan pendesaianan , langkah yang pertama 
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adalah menentukan efisiensi pada bilah, generator dan turbin. Efisiensi pada bilah 

sebesar 0,9, efisiensi pada gearbox dan drivetrain sebesar 0,9, dan efisiensi pada 

generator sebesar 0,9. Sedangkan efisiensi pada turbin sebesar 0,3. Langkah yang 

selanjutnya adalah penentuan parameter-parameter dalam wind turbine. Pada tabel 

3.2 dapat dilihat hasil perhitungan untuk menentukan daya yang perlu dihasilkan 

pada blade. 

Tabel 3.2 Data perhitungan wind turbine 

TSR 6  Pin 8313,59 W 
R Blade 1,50 m  Eff Bilah 2743,4842 W 

Rho 1,2250  Eff Gearbox 2469,1358 W 
Ke 1,5790  Eff generator 2000 W 

Gear Ratio 4  Eff Out  
Phi 3,14    

 

Wind Blade Gearbox Generator Batteries 

Speed 
(m/s) Pin (W) Pmekanik 

(W) Rad/s RPM Torque 
(Nm) Rad/s RPM Torque 

(Nm) 
Output 
V (V) 

Output 
Cur (A) 

Input 
Cur (A) 

1 4,33 1,43 4,00 38,22 0,36 14,40 137,58 0,08 20,46 0,05 0,02 

2 34,62 11,42 8,00 76,43 1,43 28,80 275,16 0,32 40,93 0,19 0,15 

3 116,84 38,56 12,00 114,65 3,21 43,20 412,74 0,72 61,39 0,43 0,50 

4 276,95 91,39 16,00 152,87 5,71 57,60 550,32 1,29 81,86 0,77 1,18 

5 540,91 178,50 20,00 191,08 8,93 72,00 687,90 2,01 102,32 1,20 2,31 

6 934,70 308,45 24,00 229,30 12,85 86,40 825,48 2,89 122,78 1,74 3,99 

7 1484,27 489,81 28,00 267,52 17,49 100,80 963,06 3,94 143,25 2,36 6,34 

8 2215,58 731,14 32,00 305,73 22,85 115,20 1100,64 5,14 163,71 3,08 9,47 

9 3154,61 1041,02 36,00 343,95 28,92 129,60 1238,22 6,51 184,17 3,90 13,48 

10 4327,31 1428,01 40,00 382,17 35,70 144,00 1375,80 8,03 204,64 4,82 18,49 

11 5759,65 1900,69 44,00 420,38 43,20 158,40 1513,38 9,72 225,10 5,83 24,61 

12 7477,60 2467,61 48,00 458,60 51,41 172,80 1650,96 11,57 245,57 6,94 31,95 

13 9507,11 3137,34 52,00 496,82 60,33 187,20 1788,54 13,58 266,03 8,15 40,63 

14 11874,15 3918,47 56,00 535,03 69,97 201,60 1926,11 15,74 286,49 9,45 50,74 

15 14604,68 4819,54 60,00 573,25 80,33 216,00 2063,69 18,07 306,96 10,84 62,41 

16 17724,67 5849,14 64,00 611,46 91,39 230,40 2201,27 20,56 327,42 12,34 75,75 

17 21260,09 7015,83 68,00 649,68 103,17 244,80 2338,85 23,21 347,89 13,93 90,85 

18 25236,89 8328,17 72,00 687,90 115,67 259,20 2476,43 26,03 368,35 15,62 107,85 

19 29681,04 9794,74 76,00 726,11 128,88 273,60 2614,01 29,00 388,81 17,40 126,84 

20 34618,50 11424,11 80,00 764,33 142,80 288,00 2751,59 32,13 409,28 19,28 147,94 
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3.2.2 Struktur Daya Turbin Angin Ideal 

 
Gambar 3.8 Ilustrasi aliran angin pada turbin[8] 

Sesuai dengan persamaan yang didapat maka pemodelan matematis daya 

mekanik turbin angin : 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑃𝑃1 +  𝑃𝑃4 =  

1
2
𝜌𝜌�𝐴𝐴1𝑉𝑉1

3 −  𝐴𝐴1𝑉𝑉1
3� =  

1
2
𝜌𝜌 �

8
9
𝐴𝐴1𝑉𝑉1

3�   

   
( 3.7)[8] 

Idealnya, daya output turbin angin dipengaruhi oleh V1 dan A2 dengan: 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃 ,𝑖𝑖𝑑𝑑𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 =  

1
2
𝜌𝜌 �

8
9

(
2
3
𝐴𝐴2)𝑉𝑉1

3� =  
1
2
𝜌𝜌 �

16
27

𝐴𝐴2)𝑉𝑉1
3�   

  
( 3.8) [8] 

Dimana nilai 16/27 = 0.593 disebut Betz coefficient. 

Keterangan : 

𝑉𝑉1   : Kecepatan angin pada titik 1 (m/s) 

𝑉𝑉2   : Kecepatan angin pada titik 2 (m/s) 

𝑉𝑉3   : Kecepatan angin pada titik 3 (m/s) 

𝑉𝑉4   : Kecepatan angin pada titik 4 (m/s) 

𝐴𝐴1   : Luas penampang pada titik 1 (m/s) 
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𝐴𝐴2   : Luas penampang pada titik 2 (m/s) 

𝐴𝐴3   : Luas penampang pada titik 3 (m/s) 

𝐴𝐴4   : Luas penampang pada titik 4 (m/s) 

3.2.3 Struktur Daya Turbin Angin Secara Riil 

Untuk bentuk implementasinya, daya output turbin angin atau Pm 

dinyatakan dengan persamaan berikut : 

 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝑝𝑝 �
1
2
𝜌𝜌𝐴𝐴𝑉𝑉3�   

 
( 3.9) [4] 

 𝑇𝑇𝑟𝑟 =
𝐶𝐶𝑝𝑝 �1

2
𝜌𝜌𝐴𝐴𝑉𝑉3�
𝜔𝜔𝑅𝑅

   

  

( 3.10) [4] 

Secara umum, nilai Cp sebagai fungsi tip speed ratio (𝜆𝜆) dan sudut 

pitch blade (𝛽𝛽). Nilai Cp dan tip speed ratio (𝜆𝜆) dapat dinyatakan dengan : 

 

 𝐶𝐶𝑝𝑝(𝜆𝜆,𝛽𝛽) = 𝐶𝐶1 �
𝐶𝐶2

𝜆𝜆𝑖𝑖
− 𝐶𝐶3𝛽𝛽 − 𝐶𝐶4� 𝑟𝑟

−𝐶𝐶5
𝜆𝜆𝑖𝑖 + 𝐶𝐶6𝜆𝜆   

 
(3.11) [4] 

 
1
𝜆𝜆𝑖𝑖

=
1

𝜆𝜆 + 0,008𝛽𝛽
−

0,035
𝛽𝛽3 + 1

   

 
 

( 3.12) [4] 

 𝜆𝜆 =
𝜔𝜔𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑉𝑉

   
 

( 3.13) [4] 

Sehingga daya turbin dan torsi adalah : 

 

 𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
1
2
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅2𝑉𝑉3� (𝐶𝐶1 �

𝐶𝐶2

𝜆𝜆𝑖𝑖
− 𝐶𝐶3𝛽𝛽 − 𝐶𝐶4� 𝑟𝑟

−𝐶𝐶5
𝜆𝜆𝑖𝑖 + 𝐶𝐶6  

𝜔𝜔𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑉𝑉

  )  

 
( 3.14) [4] 

 𝑇𝑇𝑟𝑟 =
(𝐶𝐶1 �

𝐶𝐶2
𝜆𝜆𝑖𝑖
− 𝐶𝐶3𝛽𝛽 − 𝐶𝐶4� 𝑟𝑟

−𝐶𝐶5
𝜆𝜆𝑖𝑖 + 𝐶𝐶6  𝜔𝜔𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑉𝑉
 ) �1

2
𝜌𝜌𝐴𝐴𝑉𝑉3�

𝜔𝜔𝑅𝑅
   

  

( 3.15) [4] 

Besarnya koefisien C1 sampai C6 : 

C1 = 0,5176 ; C2 = 116 ; C3 = 0,4 ; C4 = 5 ; C5 =21 dan C6 = 0,0068 

 

Keterangan : 

𝐶𝐶𝑝𝑝    : power coefficient 

V  : Kecepatan angin (m/s) 
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𝑇𝑇𝑟𝑟    : Torsi turbin angin (Nm) 

𝜔𝜔𝑅𝑅    : Kecepatan rotasi turbin angin (rad/s) 

𝜌𝜌  : kerapatan udara (kg/m3) 

𝐴𝐴   : Luas penampang turbin (m2) 

𝑃𝑃𝑃𝑃    : Daya turbin angin (watt) 

R  : Radius rotor turbin (m) 

3.2.4 Struktur Drive Train 

Berdasarkan gambar 3.11, torsi turbin yang dihasilkan dari kecepatan 

angin akan menimbulkan momen inersia turbin. Roda gigi menyebabkan 

munculnya gaya pada rotor generator. Ada 4 tipe drive train model yang biasa 

digunakan untuk analisa sistem daya. Untuk menghindari kompleksitas sistem 

drive train ini biasanya kita gunakan model two mass. Model matematika 

dinyatakan pada persamaan 3.16 sampai 3.18. Berikut model drive train 2 mass : 

  
Gambar 3.9 Gambar model two-mass shaft turbin angin 

Simulasi menggunakan model two mass. Berdasarkan gambar 3.12 model 

matematika drive train[10][11] adalah : 

 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐾𝐾𝑠𝑠ℎ(𝜃𝜃𝑇𝑇 − 𝜃𝜃𝐺𝐺) − 𝐷𝐷𝑇𝑇𝜔𝜔𝑇𝑇 = 𝐽𝐽𝑇𝑇
𝑑𝑑𝜔𝜔𝑇𝑇

𝑑𝑑𝑑𝑑
   

 
( 3.16)[9][10] 

 𝐾𝐾𝑠𝑠ℎ(𝜃𝜃𝑇𝑇 − 𝜃𝜃𝐺𝐺) − 𝑇𝑇𝐺𝐺 − 𝐷𝐷𝐺𝐺𝜔𝜔𝐺𝐺 = 𝐽𝐽𝐺𝐺
𝑑𝑑𝜔𝜔𝐺𝐺

𝑑𝑑𝑑𝑑
   

 
( 3.17) [9][10] 

 𝑇𝑇𝑠𝑠ℎ − 𝐾𝐾𝑠𝑠ℎ(𝜃𝜃𝑇𝑇 − 𝜃𝜃𝐺𝐺)   
 

( 3.38) [9][10] 

Keterangan : 

𝑇𝑇𝑇𝑇   : Torsi turbin angin (Nm) 
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𝑇𝑇𝐺𝐺   : Torsi generator (Nm) 

𝑇𝑇𝑠𝑠ℎ    : Torsi shaft (Nm) 

𝜃𝜃𝑇𝑇   : Posisi rotasi turbin (rad) 

𝜃𝜃𝐺𝐺   : Posisi rotasi generator (rad) 

𝜔𝜔𝐺𝐺   : Kecepatan rotasi generator (rad/s) 

 

Setelah didapatkan konsep dan persamaan pada drivetrain tersebut 

maka dapat dilakukan pemodelan pada blok simulink. Pemodelan simulink ini 

seperti pada gambar 3.10 : 

 
Gambar 3.10 Gambar model blok simulink two-mass shaft turbin angin 

3.2.5 Generator Permanent Magnet Synchronous 

Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) merupakan desain 

yang sedang marak perkembangannya karena memiliki efisiensi yang tinggi, high 

power density, material permanen magnet yang dapat dijangkau, dan posibilitas 

pengaplikasian pada turbin yang berdiameter kecil. Penelitian pada desain wind 

energy conversion system (WECS) sangatlah banyak dikembangkan agar 

pemodelannya bisa dipercaya. Pemodelan WECS yang kompak, efisien, memiliki 

low noise dan biaya maintenance yang low menjadi alasan mengapa WECS ini 

dikembangkan, utamnya menggunakan permanent magnet synchronous 

generator[5]. 

Ada 3 konfigurasi dari WECS yang biasa digunakan dengan 

menggunakan PMSG untuk mengkonversi tegangan yang variabel dan frekuensi 

power yang variabel ke frekuensi dan power voltage yang cocok. Konfigurasi 

untuk PMSG WECS ini dapat dilihat pada gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Gambar model toolbox simulink WECS PMSG 

 

Gambar 3.12 Gambar parameter dalam model toolbox simulink WECS PMSG 

3.2.6 Pemodelan Simulink Sistem Wind Turbine 

Pemodelan aerodinamik dari rotor turbin angin tergantung dari 

koefisien Cp rotor dimodelkan mengacu pada persamaan. Pemodelan turbin angin 

mengacu pada model angin pada toolbox Matlab yang sudah dimodifikasi untuk 

mendapatkan Torsi (Tm) yang diinginkan. Berikut ini model dari turbin angin 

sesuai gambar 3.14.  
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Gambar 3.13 Gambar parameter PMSG pada blok simulink permanent magnet 
synchronous generator 

 Setelah didapatkan persamaan dan konsep pemodelan dari seluruh sistem 

pada wind turbine maka dapat dilakukan pemodelan persamaan tersebut kedalam 

blok-blok simulink.  

 

Gambar 3.14 Gambar blok simulink pemodelan wind turbine system 
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3.3 Pemodelan Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

3.3.1 Pemodelan MPPT Solar cell 

Algoritma MPPT yang terkenal dan yang sering digunakan adalah 

metode hill climbing, metode perturb and observe (P&O), dan incremental 

conductance (InC). Untuk pemodelan MPPT sendiri yang digunakan adalah 

algoritma MPPT dengan pemodelan incremental conductance.[12][13][16]. 

 

Gambar 3.15 Gambar flowchat algoritma Perturb and Observe 

Pada algoritma MPPT dengan menggunakan P&O untuk men-track 

daya dan mencari titik daya maksimumnya melalui hubungan ∆P dan ∆V. Apabila 

∆P > 0 maka tegangan akan dikurangi , jika kurang maka akan ditambahi.   

 

Gambar 3.16 Gambar blok simulink pemodelan algoritma perturb and observe 
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Dikarenakan algoritma ini cukup mudah dan simpel. Metode 

incremantal connductance ini didesain berdasarkan observasi dari karakteristik 

kurva P-V. Algoritma ini mulai dikembangkan pada tahun 1993 dan digunakan 

untuk menanggulangi masalah yang ada pada algoritma P&O. Metode 

incremental conductance mencoba untuk meningkatkan waktu tracking dan untuk 

meningkatkan tingkat daya energi pada perubahan intensitas cahaya.  

Titik daya maksimum dapat dihitung melalui hubungan antara dI/dV 

dan –I/V. Apabila dP/dV bernilai negatif dari maka daya maksimum atau MPPT 

nya berada pada sebelah kanan lembah dan apabila MPP nya bernilai positif maka 

titik daya maksimumnya berada pada sebelah kiri puncak lembah. Persamaan 

model matematika[12][13] dari algoritma incremental conductance adalah : 

 𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑉𝑉

=
𝑑𝑑(𝑉𝑉, 𝐼𝐼)
𝑑𝑑𝑉𝑉

= 𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑉𝑉

+ 𝑉𝑉
𝑑𝑑𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑉𝑉

= 𝐼𝐼 + 𝑉𝑉
𝑑𝑑𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑉𝑉

  ( 3.19) 

Mpp dapat tercapai ketika dP/dV = 0 , maka 

 
   𝑑𝑑𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑉𝑉

= − 𝐼𝐼
𝑉𝑉

        ( 3.20) 

 𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑉𝑉

= 0 𝑑𝑑ℎ𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑝𝑝 < 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝   
 

 

( 3.21) 

 𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑉𝑉

= 0 𝑑𝑑ℎ𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝   
 

 

( 3.22) 

 

 𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑉𝑉

= 0 𝑑𝑑ℎ𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑝𝑝 > 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝   
 

 

( 3.23) 
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Gambar 3.17 Gambar flowchat algoritma incremental conductance 

Ketika mpp berada pada sisi sebelah kanan, dI/dV < -I/V dan tegangan 

pada PV harus dikurangi untuk mencapai titik maksimum daya MPP. Algoritma 

incremental conductance ini dapat digunakan untuk mencari titik daya MPP, 

meningkatkan efisiensi solar cell, mengurangi loss daya dan biaya sistem. 

 

Gambar 3.18 Gambar blok simulink pemodelan algoritma incremental 
conductance 
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3.3.2 Pemodelan MPPT Wind Turbine 

Pada penelitian ini MPPT yang digunakan adalah menggunakan MPPT 

dengan algoritma hill climb. Pada metode hill climb yang digunakan untuk PMSG 

WECS ini menggunakan prinsip search-remember-reuse teknik. Metode yang 

digunakan menggunakan memory untuk mendapatkan titik puncak daya sehingga 

dapat digunakan untuk men-track maximum power point. Prinsip dan metode 

yang digunakan secara sederhana menggunakan algoritma dengan proses search-

remember-reuse[4]. 

Untuk mendapatkan referensi kecepatan turbin ωref diperlukan teknik 

hill-climb search (HCS). Langkah-langkah untuk mendapatkan MPPT pada 

algoritma ini adalah : 

1. ωref adalah inisial kecepatan referensi terhadap rotor dan daya output 

generator (Pref) yang terhitung. 

2. Referensi kecepatan rotor yang baru (ωrefnew) akan ditingkatkan atau 

dikurangi dengan perhitungan daya output 

3. Perhitungan ∆ω = ωrefnew - ωref  dan ∆P = Prefnew - Pref 

4. Perhitungan ∆ω, apabila ∆ω > 0 makan ∆ω = 1 , jika tidak maka ∆ω = 

-1 

5. Perhitungan ∆P, apabila ∆P > 0 makan ∆P = 1 , jika tidak maka ∆P = -

1 

6. Perhitungan ωref (n) = ωref (n-1) + ∆P x ∆ω x ωstep 

7. Langkah-langkah yang ada akan diulangi sampai mendapatkan titik 

operasi yang maksimal 

Coba asumsikan bahwa insial kecepatan angin adalah Vw dan titik 

operasi pada turbin direpresentasikan sebagai (ω1,P1), karakter kurva P vs ω.  

 ∆𝜔𝜔 =  𝜔𝜔2 −  𝜔𝜔1,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖 ∆𝜔𝜔 = 1     ( 3.24) 

 ∆𝑃𝑃 =  𝑃𝑃2 −  𝑃𝑃1 > 0 ,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖 ∆𝑃𝑃 = 1 ( 3.25) 

 𝜔𝜔2 =  𝜔𝜔1 +  𝜔𝜔𝑠𝑠𝑑𝑑𝑟𝑟𝑝𝑝 ( 3.26) 
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Gambar flowchart untuk algoritma maximum power point tracking (MPPT) 

adalah : 

 
Gambar 3.19 Gambar blok simulink pemodelan algoritma hill climb search 

(HCS) [4] 

 

  

Gambar 3.20 Gambar blok simulink pemodelan algoritma HCS [6] 
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3.4 Pemodelan DC-DC Converter 

3.4.1 Pemodelan DC-DC Converter Solar Cell 

DC-DC converter adalah inti dari maximum power point 

tracking(MPPT). Topologi DC-DC converter yang ada adalah buck, boost, buck-

boost, cuk converter. Topologi buck converter merupakan topologi yang cocok 

digunakan meregulasi duty cycle MPPT karena menurunkan tegangan untuk 

baterai.  

 

 Gambar 3.21 Gambar konsep rangkaian dasar buck converter 

Perhitungan dan penentuan besar setiap komponen pada buck konverter 

sendiri didapatkan dari persamaan-persamaan[1[[2]  yang ada. Dengan penentuan 

parameter-parameter yang digunakan maka dapat dilakukan perhitungan 

Induktansi L dan kapasitansi C. 

 𝐷𝐷 =  
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛

 ( 3.27) 

 𝐿𝐿 =  
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑)

∆𝐼𝐼 𝑒𝑒 𝑟𝑟 𝑒𝑒 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛
 ( 3.28) 

 𝐶𝐶 =  
∆𝐼𝐼

8 𝑒𝑒 ∆𝑉𝑉 𝑒𝑒 𝑟𝑟
 ( 3.29) 

Sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan parameter sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 Data konsep parameter solar cell 

W ( Power ) 320 W 

Vin ( Voltage Input ) 37.5 V 

Vout ( Voltage Output ) 24 V 

F ( Frequency ) 25 Khz 

∆V 0.12 V 

∆I 0.1 A 

R 2.66 ohm 
 

Setelah didaptakan gambar rangkaian dasaranya maka dilakukanlah 

pemodelannya melalui blok simulink. 

 

Gambar 3.22 Gambar blok simulink buck converter 

3.4.2 Pemodelan DC-DC Converter Wind Turbine 

DC-DC converter yang digunakan pada wind turbine adalah 

menggunakan boost converter. Pada dasarnya topologi boost converter memiliki 

kemampuan untuk menaikkan tegangan keluarannya. Berikut adalah topologi 

rangkaian boost converter. 
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Gambar 3.23 Gambar topologi rangkaian boost converter 

Setelah diketahui topologi rangkaian untuk boost converter maka dapat 

ditentukan parameter pada rangkaian tersebut. Berikut adalah parameternya : 

Tabel 3.4 Data konsep parameter wind turbine 

W ( Power ) 2 KW 

Vin ( Voltage Input ) 160 V 

Vout ( Voltage Output ) 200 V 

F ( Frequency ) 25 Khz 

D 0.45 

∆I 0,2 A 
 

Dengan  parameter yang sudah ditentukan makadapat dilakukan 

perhitungan dengan persamaan[1[[2] sebagai berikut : 

 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑 =  
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛  

 1 − 𝐷𝐷 
 ( 3.30) 

 𝐿𝐿 =  
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 (𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 )
∆𝐼𝐼 𝑒𝑒 𝑟𝑟 𝑒𝑒 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑  

 ( 3.31) 

 𝐶𝐶 =  
𝐼𝐼𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑 (𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 )
∆𝑉𝑉𝑠𝑠  𝑒𝑒 𝑟𝑟 𝑒𝑒 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑  

 ( 3.32) 
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 Gambar 3.24 Gambar blok simulink topologi rangkaian boost converter 

3.5 Pemodelan Hybrid Solar-Wind Turbine 

 

Gambar 3.25 Gambar pemodelan solar-wind turbine dengan baterai 

Setelah dilakukan pemodelan pada solar cell dan wind turbine maka 

didapatkan hasil keluaran MPPT pada masing-masing sistem pemodelan yang  

diinginkan. Dilakukanlah pemodelan untuk menggabungkan dua model sistem 

pembangkit tersebut ke dalam satu sistem. Pada kali ini pemodelan dan struktur 

baterai menggunakan baterai Ni-MH Nickel-Metal-Hydride yang memiliki 

kapasitas 200 V, 6.5 Ah.  

Dikarenakan pemodelan dari dua buah sistem memiliki kapasitas tegangan 

dan arus masing-masing, maka harus dilakukan persamaan pada tegangan 
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keluarannya sehingga kapasitas tegangan dan arus bisa masuk ke dalam 

baterai.dilakukan pergantian sistem topologi pada solar array menggunakan boost 

converter. Sehingga tegangan yang harus masuk ke baterai sebesar 200 V. 

Setelah dilakukan pemodelan gabungan kedua sistem pembangkit listrik 

tersebut, maka dilakukanlah perbandingan untuk dibandingkan perolehan daya 

optimal pada sistem dengan menggunakan MPPT dan tidak. 
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