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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1  Photovoltaic 

Energi surya atau matahari telah banyak dimanfaatkan dinegara – negara maju. Jika 

dieksploitasi dengan tepat, energi ini sangat berpontesi untuk membangkitkan energi 

listrik. Energi surya merupakan energi alternatif yang tidak akan habis dan ramah 

lingkungan, sehingga energi ini cocok diterapkan di berbagai Negara terutama Negara 

Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. 

Ada banyak cara untuk memanfaatkan energi matahari. seperti halnya sistem 

fotosintesis pada tumbuhan. Berdasarkan sistem tersebut terciptala sistem PV yang dapat 

mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. 

PV menggunakan bahan semikonduktor yang dapat disesuaikan untuk melepas 

elektron. Secara sederhana pada sisem PV ketika sel surya diberikan cahaya, maka akan 

terjadi reaksi kimia yaitu elektron akan mengalami reaksi perpindahan dari potensial 

tinggil menuju potensial rendah.sehingga terjadilah proses aliran listrik. 

Model matematika banyak dikembangkkan untuk menirukan karakteristik PV 

seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Rangkaian Pengganti Photovoltaic 

( Priananda dkk. 2015) 

2.1.1  Faktor yang mempengaruhi photovoltaic (PV) 

PV sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ekesternal dan internal yaitu : 

2.1.1.1 Radiasi Matahari 

Secara umum radiasi matahari dapat diartikan sebagai pancaran energi yang berasal 

dari proses thermonuklir yang terjadi di matahar. Energi  tersebut berbentuk sinar dan 
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gelombang elektromaktenik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kapasitas 

radiasi matahari yang diterima bumi seperti jarak matahari, panjang hari dan pengaruh 

atmosfer bumi. Besaran-besaran penting untuk mengukurnya adalah : 

➢ Special irradiance Iλ – daya yang diterima oleh satu unit area dalam bentuk 

differensial panjang gelombang dλ, satuan : W/m2 um 

➢ Irradiance – integral dari spectrum irradiance untuk keseluruhan panjang gelombang, 

satuan : W/m2 

➢ Radiansi – integral waktu dari irradiance untuk jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, 

satuannya sama dengan satuan energi, yaitu J/m2 – hari, J/m2 – bulan atau J/m2 – tahun. 

Diantara ketiga besaran tersubut, Irradiance merupakan sumber energi bagi PV, 

sehingga keluarannya sangat tergantuk dari perubahan  Irradiance semakin besar 

Irradiance yang diterima arus juga akan semakin bersar. Untuk lebih memperjelas 

pengaruh perubahan Irradiance dapat dilihat pada Gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Kurva I-V Dipengaruhi Oleh Intensitas Radiasi Matahari 

2.1.1.2 Temperatur Modul Surya 

Selain radiasi matahari suhu juga dapat mempengaruhi PV. Komponen 

semikonduktor yang ada di PV sangat sensitif terhadapat perubahan suhu. Secara umum 

PV dapat bekerja secara maksimum apabila temperatur yang diterima tetap normal pada 

temperatur  25oC. Pengaruh suhu terhadapat PV berbanding terbalik dengan Irradiance. 

Kenaikan suhu lebih tinggi dari suhu normal pada modul surya akan menurunkan tegangan 

(Voc) yang dihasilkan. Setiap kenaikan temperatur modul surya 1 oC (dari 25oC) akan 

mengakibatkan berkurang sekitar 0,5% pada total tenaga (daya) yang dihasilkan. Untuk 

mencegah meningkatnya suhu pada modul surya diperlukkan tiupan angindisekitar lokasi 

PV, sehingga dapat mencegah peningkatan suhu yang mengakibatkan tegangan yang 
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dihasilkan berkurang. Pada Gambar 2.3 memperlihatkan kurva P-V berdasarkan suhu yang 

diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kurva P-V Berdasarkan Intesitas Suhu Disekitar Modul Surya 

2.2 Buck Converter 

Buck converter adalah salah satu topologi DC – DC converter yang sering 

digunakan dalam dunia industri. Nilai tegangan yang masuk ke  converter  akan lebih besar 

dari nilai keluarannya ini dikarenakan fungsi dari buck converter  adalah menurunkan 

tegangan masukkan. Rangkain buck converter terdiri dari tegangan masukkan sumber DC 

(Vs), saklar kontrol (S), dioda (D), Induktor (L), kapasitor (C), dan beban resistansi (R). 

Bisa dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Rangkaian Buck Converter 

( Husnaini, Irma dkk.2014) 

 

Pada saaat keadaan converter dimana arus induktor tidak pernah nol dengan asumsi 

arus positif untuk beberapa periode waktu, biasa disebut dengan contious conduction mode  

(CCM). Hal ini dapat dilihat dari rangkaian saklar (S) dalam keadaan on, dioda (D) dalam 
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keadaan reverse bias. Ketika saklar off, dioada berkonduksi agar arus pada induktor tidak 

terganggu. 

2.2.1 Soft-Switching 

Dalam penggunaan converter ada 2 tipe yang sering digunakan yaitu hard  dan soft. 

Masing – masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Tipe hard lebih cepat 

menimbulkan panas sehingga sering terjadi losses switch yang besar dan mengakibatkan 

daya yang dikeluarkan berkurang. Sedangkan tipe soft  dapat mengurangin panas sehingga 

losses switch berkurang. Komponen penghubung yang digunakan anatara lain seperti 

misalnya MOSFET, IGBT, dan GTO. Switched komponen dibedakan dari cara 

mentransfer energi yaitu kapasitor dan induktif.      

Metode switching akan merubah tegangan, dengan cara tegangan input yang 

diterima akan disimpan sementara dalam induktor atau kapasitor dan kemudian tegangan 

akan dilepaskan ke output. Metode ini sangan efektif karena tidak menimbulkan panas 

yang berlebihan sehingga dapat meningkatkan efisiensi converter. Dalam menggunakan 

soft – switching hamper tidak terjadi losses switch selain itu masih banyak keunggulan saat 

menggunakan mode soft – switching sebagai berikut : 

1. Mengurangi disipasi ketika interval switching lebih rendah jika dibandingkan dengan 

hard switching. 

2. Dapat memanfaakan peralatan dibawah daerah operasional. 

3. Memperkecil ukuran peralatan untukmegurangi effect samping. 

4. Mengurangi kelebihan panas ketika proses switching. 

5. Mengurangi radiasi dan emisi akibat frekuensi yang tinggi. 

Rancangan dasar untuk membuat soft switching: 

1) Resonant circuit seri 

a. Resonant circuit seri LC 

b. Resonant circuit L dengan kapasitor dan beban paralel 

2) Resonant circuit paralel 

a. Resonant circuit paralel LC 
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Gambar 2.5 Rangkaian Resonant Circuit Seri LC 

   (Hart, Danial W. 1996) 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Rangkian Resonant Ciruit L dengan C dan  Parallel Beban 

        (Hart, Danial W. 1996) 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Rangkaian Resonant Circuit Parallel LC 

                 (Hart, Danial W. 1996) 

2.3 Maximum Power Point Tracking ( MPPT ) 

MPPT adalah suatu motode untuk mencari Maximum Power Point (MPP) atau titik 

maksimum daya dari kurva karakteristik daya dan tegangan input (P-V) pada aplikasi 

panel surya. Sehngga sistem yang ada dapat bekerja secara maksimal dan konstan. Ada 

beberapa Algoritma yang dipakai dan dikembangkan seperti metode incremetal 

Conductance  (IC), Peturb & Onserve (P&O), Fuzzy dan lain lain. 
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Seperti yang diketahui sistem PV dipengaruhi beberpa faktor eksternal dan internal 

maka dari persoalan tersebut diperlukkan sebuah algoritma untuk mencari titik daya 

maksimum MPP dan algoritma ini akan menjaga pada titik kerja tersebut agar kinerja dari 

kedua sistem PV mencapai titik maksimal daya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kurva I-V dan Pmpp pada PV 

Dari gambar 2.3 dapat dilihat karakter nonlinier dari photovoltaic cell. 

Karakteristik gambar diatas merupakan perbandingan dari perubahan P-I. Berdasarkan 

kondisi cuaca yang terus berubah, untuk memaksimalkan titik daya yang dihasilkan dari 

photovoltaic cell maka diperlukan power converter yang terkontrol oleh program dengan 

algoritma yang spesifik untuk mengontrol MPP.   

2.3.1 Incremental Conductance (IC) 

Algoritma ini mulai dikembangkan sejak tahun 1993, dikarenakan algoritma ini 

cukup mudah dan simpel sehingga banyak penelitian menggunakan algoritma ini. 

Algoritma IC dibuat untuk mengatasi masalah yang ada pada algoritma P&O. Dasar 

algoritma ini terletak pada kurva kemiringan P-V, sehingga pengontrolan digunakan untuk 

menaikkan atau menurukan tegangan. Sehingga dapat meningkatkan waktu tracking untuk 

meningkatkan daya energi. 

2.3.2 Gray Wolf Optimization ( GWO ) 

Algoritma GWO terinspirasi dari serigala abu – abu yang sedang berburu. Serigala 

abu – abu dianggap berada pada puncak rantai makanan dan lebih suka hidup 

berkelompok. Empat ekor serigala abu – abu seperti alpha (α), beta (β), delta (δ), dan 

omega (ω) yang digunakan untuk meniru perilaku dari serigala abu – abu saat berburu.  
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Ada 3 bagan untuk menunjukkan algoritma GWO, yaitu perburuan, pelacakan dan 

pengepungan yang digunakan untuk optimalisasi. Dari perilaku tersebut dapat dicontohkan 

dengan persamaan berikut : ( Mohanty, Satyajit dkk. 2016 ) 

 

D = │C . Xp (t) │ Xp (t)│       (1) 

 

X ( t + 1 ) = Xp(t) – A . D        (2) 

Dimana t menyatakan perulangan arus, D, A, dan C menyatakan koefisien vektor, Xp 

adalah vektor posisi mangsa, dan X menunjukkan vektor posisi serigala abu – abu. Vektor 

A dan C dihitung sebagai berikut : 

 

A = 2a . r1 – a.          (3) 

   

C= 2 . r2             (4) 

Dimana komponen a menurun secara linier dari 2 sampai 0 selama waktu perulangan dan 

r1, r2 merupakan vektor acak dalam [0,1]. 

Dalam metode GWO pada MPP, duty cycle dilanjutkan pada nilai konstan. Nilai 

keluaran menggunakan algoritma GWO osilasi berkurang ketimbang menggunakan 

algoritma konvensional, rugi daya berkurang dan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi. 

Utuk menerapkan MPPT berbasis GWO, duty cycle yang di umpamakan sebagai serigala 

abu – abu. Oleh karena itu dapat dirubah kedalam persamaan sebagai berikut : 

Di (k+1) =  Di (k) – A . D         (5) 

Oleh karena itu algoritma GWO dapat dirumuskan sebagai berikut : 

P (𝑑 𝑘
𝑖
) > P (𝑑 𝑘−1

𝑖
)         (6) 

Dimana P meunjukkan daya, d adalah duty cycle, i adalah jumlah serigala abu – 

abu saat ini, dan k adalah jumlah pengulangan. 

 




