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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem ini meliputi pembuatan Zeta Converter untuk 

MPPT agar daya yang dihasilkan solar cell berada pada titik maksimum. Untuk 

memperjelas perencanaan sistem maka dibuat blok diagram seperti yang terlihat 

pada gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem. 

Berdasarkan blok diagram diatas untuk memaksimalkan energi yang didapat 

dari panel surya adapun prinsip kerja secara umum dari sistem di atas yaitu :  

1. Sistem terdiri dari 1 modul panel surya dengan daya 50 WP. 

2. Sensor tegangan dan sensor arus sebagai pengukur nilai tegangan dan arus 

input dan output dari Zeta Converter dan sebagai monitoring dari Zeta 

Converter. Sensor tegangan dan sensor arus yang berada di sisi input konverter 

dari output Zeta Converter digunakan sebagai data masukan yang akan dikirim 

ke mikrokontroller STM32F4Discovery yang nantinya sebagai kontrol MPPT. 
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3. Data yang diperoleh dari sensor tegangan dan sensor arus akan diproses dalam 

mikrokontroller STM32F4Discovery oleh MFA yang hasilnya berupa tegangan 

referensi (Vref) juga digunakan sebagai duty cycle untuk penyulutan mosfet 

pada Zeta Converter. Sehingga PV akan menghasilkan daya yang maksimal. 

4. Keluaran dari Zeta Converter akan digunakan untuk mencharger baterai 12 V. 

Dari blok diagram pada gambar 3.1 perencanaan perangkat keras pada 

pengimplementasian ini meliputi :  

a. Perencanaan solar panel. 

b. Perencanaan dan pembuatan Zeta Converter. 

c. Perencanaan pembuatan sensor tegangan dan sensor arus. 

d. Perencanaan board mikrokontroller STM32F4Discovery. 

e. Perencanaan rangkaian driver mosfet. 

3.2 Simulasi Zeta Converter 

Sebelum dilakukannya pengujian perlu dilakukan simulasi terlebih dahulu 

agar mengetahui apakah sistem sudah bekerja dengan baik atau tidak. Lalu dari 

hasil simulasi ini akan menjadi patokan untuk pengimplementasian dari zeta 

converter. Pada simulasi kali ini akan menggunakan software Psim (Power 

Simulator). Pada gambar 3.2 merupakan rangkaian dari zeta converter dan pada 

gambar 3.3 merupakan rangkaian dari SEPIC converter yang nantinya akan 

digunakan sebagai perbandingan dengan konverter lain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Simulasi Zeta Converter 
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Gambar 3.3 Rangkaian Simulasi SEPIC Converter 

3.3 Perencanaan Solar Panel 

Pada perencanaan solar panel ini yang akan digunakan yaitu solar panel 

dengan tipe Monocrystalline model XHGD - 50W. Berikut adalah spesifikasi dari 

solar panel yang ditunjukkan pada tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 Spesifikasi modul PV tipe Monocrystalline model XHGD - 50W 

MONOCRYSTALLINE Model XHGD – 50W 

Pm 50 W 

Voc 21.6 V 

Isc 3.12 A 

Vmp 17.8 V 

Imp 2.8 A 

Power Tolerance ±3% 

Maximum Overcurrent Rating 10 A 

Maximum System Voltage 1000VDC 

Application Class Class A 

Test Condition AM 1.5, 1000 W/m² 25°C 

Untuk mengetahui tingkat akurasi hasil pemodelan, dilakukan perbandingan 

antara parameter hasil pemodelan dengan parameter pada data sheet. Parameter 

yang tertera pada data sheet merupakan kondisi panel surya yang diukur pada 
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Standart Test Condition (STC) yaitu kondisi pada saat irradiasi matahari 1000 

W/m² dan suhu panel surya 25ºC. 

3.4 Perencanaan dan Pembuatan Zeta Converter 

Zeta Converter merupakan konverter yang dapat difungsikan untuk 

menghasilkan polaritas tegangan output positif yang bisa lebih besar, sama atau 

lebih kecil dari tegangan input. Zeta Converter terdiri dari 2 buah induktor(L), 2 

kapasitor(C), 1 dioda, dan 1 MOSFET yang berfungsi sebagai switch. Pada mode 

operasi pertama, induktor L1 dan L2 berada dalam keadaan pengisian energi. Pada 

mode pengulangan kedua, induktor (L1, L2) berada dalam kondisi melepaskan 

energi yang tersimpan (pemakaian). Pelepasan energi dari L1, kemudian diisi ke 

kapasitor C1 dan induktor L2 mentransfer energi ke sirkuit output yang terhubung 

ke beban. Rangkaian Zeta Converter dapat dlihat pada gambar 3.4 berikut ini: 

 

 

Gambar 3.4  Rangkaian Zeta Converter 

Parameter yang digunakan untuk mendesain Zeta Converter adalah sebagai 

berikut: 

Tegangan masuk (Vin)    = 17.8 V 

Tegangan keluaran maksimum (Vout maks) = 17.8 V 

Arus masuk maksimum (Iin maks)  = 2.8 A 

Frekuensi (fs)     = 40 kHz 

Vout ripple (∆Vc)     = 0.5% 

Iout ripple (∆I)     = 20% 

 

Dari parameter diatas maka dapat dimasukkan ke dalam persamaan di 

bawah ini untuk menghitung nilai dari masing - masing komponen. Perhitungan 

yang digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Menghitung nilai duty cycle 
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𝐷 =
Vout

(Vin+Vout)
 = 

17.8

(17.8+17.8)
 = 0.5 

2. Menghitung nilai ripple arus induktor 

ΔIL = Iin 20%  

  = 2.8 . 20% = 0.56 A 

3. Menghitung nilai induktor 

L1 = L2 ≥
1

2
[

Vin D

fs  ΔIL1
]  

      ≥ 
1

2
[

17.8  0.5

40000  0.56
] = 198.67 uH = 0,1986 mH 

Arus maksimal induktor 

Imax = Iin + 
∆IL

2
 

  = 2,8 + 
0,56

2
 

Imax = 3,08 A 

 

Arus RMS Induktor 

ILrms = Iin2 +  (
∆iL1/2

√3
)

2
 

  = √2,82 +  (
0,56/2

√3
)

2
 

ILrms = 2,96 A 

 

Jumlah Lilitan pada Induktor (L1 dan L2) 

N  = 
L1 x I1max 

Bmax x Ac
 x 104 

  = 
0,1986 m x 3,08 

0,25 x 1,54
 x 104 

N  = 15,88 = 16 lilitan 

 

Desain Induktor L1 dan L2 

Ilrms = 2,96 A; N = 16 lilitan 

Menggunakan PQ 32/30 (Ac = 1,54) 

Kawat akan di split menjadi 6 

Isplit  = 
ILrms 

split
 

   = 
2,96 

6
 



19 
 

   = 0,493 A 

qw   = 
Isplit 

s
 

   = 
0,493 

0,45
 

   = 0,1095 

dw   = √
4

3,14
 𝑥 0,1095 

   = 0,373 mm 

Sehingga digunakan kawat dengan dw = 0,35 mm (pasaran) 

∑ panjang kawat  = ( N x keliling bobin x ∑split) x 150 % 

    = ( 16 x 3,14 x 5,5 x 6 ) x 150% 

    = 414,48 cm = 4,3 m 

 

RCD Snubber 

C Snubber  = 
Ion x tfall 

2 x Voff
 

   = 
12,525  𝑥 43 𝑥 10−9

127,8
 

   = 4,2 nF 

R Snubber  < 
D x T 

2 x Csnubber
 

   < 
0,225  𝑥 2,5 𝑥 10−5

2 𝑥 4,2 𝑥 10−9  

   < 669,64 Ohm 

 

4. Menghitung nilai C1 

𝐶1 ≥
 𝐷

𝑉𝑖𝑛 𝑓𝑠  Δ𝐼𝐿1
  

       ≥ 
 0.5

17.8 40000  0.56
 = 1.25 uF 

Untuk mendapatkan efisiensi terbaik pada Zeta Converter yang dirancang, 

maka digunakan kapasitor non Polar 1,25uF pada C1. 

 

5. Mengitung nilai C2 

𝐶2 ≥
𝐷

8 𝑓𝑠 ΔVc2 
  

      ≥
0.5

8 40000 0.005 
 = 312.5 uF 
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3.5 Perencanaan dan Pembuatan Sensor Tegangan dan Sensor Arus 

3.5.1 Sensor Tegangan 

Sensor tegangan digunakan untuk mengukur sebuah tegangan yang masuk 

dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan. Modul sensor tegangan akan 

ditempatkan secara paralel terhadap beban panel surya. Letak dari sensor ini 

berada pada output solar panel (input konverter) dan keluaran dari konverter (ke 

beban). 

Sensor pada sisi keluaran panel surya ini digunakan untuk mendeteksi 

tegangan keluaran panel surya yang nantinya digunakan sebagai sinyal untuk 

pengaturan tegangan referensi (Vref). Sensor ini akan di sabungkan pada ADC 

STM32F4Discovery yang bernilai 3V, di mana tegangan open sirkuit panel 17,8 

V, sehingga keluaran sensor tegangan di rancang 18 V yang mewakili 3 V pada 

ADC STM32F4Discovery. Perencanaan nilai tahanan R1 dan R2 adalah seperti 

gambar 3.5 dan perhitungan yang di dapatkan dari persamaan 3.1 di bawah ini :  

 

Gambar 3.5 Rangkaian Pembagi Tegangan 

Vout                = Vin x 
R2

R2+R1
       (3.1) 

3                                     = 18 x 
R2

R2 + 220k
 

3(R2+220k)  = 18 R2 

3R2 + 660k  = 18 R2 

660k   = 15 R2 

R2   = 44 kOhm 

Maka nilai tahanan yang digunakan sebagai sensor tegangan yaitu R1 = 

220kOhm dan R2 = 44kOhm. Untuk nilai tahanan tersebut akan disesuaikan 

dengan yang ada di pasaran. Sedangkan untuk daya dari tahanan tersebut dihitung 

dari R total sensor. 
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Rtotal   = R1 + R2 

   = 220k + 44k 

Rtotal   = 264kOhm 

Arus yang mengalir yaitu :  

I   = Vin / (Rtotal) 

   = 18 / 264kOhm 

I   = 0,068 mA 

Daya tahanan yang digunakan yaitu :  

P   = V x I 

   = 18 x 0,068 mA 

P   = 0,0122 W 

Dari perhitungan daya di atas, maka pemilihan tahanan setidaknya bernilai 

di atas 0,0122 W. 

3.5.2 Sensor Arus 

Sensor arus di sini berada pada sisi input konverter dan output konverter 

yang digunakan untuk mengukur arus yang mengalir, setelah itu akan dibaca 

melalui ADC mikrokontroller sehingga dapat mengetahui perubahan arus yang 

mengalir. Sensor yang digunakan yaitu ACS 712 5A pada input serta output 

konverter yang bersifat linier serta memiliki sensitivitas yang tinggi. Jika arus 

yang terbaca kecil maka tegangan yang mengalir ke mikrokontroller juga kecil 

begitu pula sebaliknya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Sensor Arus ACS 712 5A 
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3.6 Hasil Simulasi Zeta Converter 

Simulasi zeta converter di sini menggunakan nilai komponen yang sama 

dengan yang telah dihitung, lalu hasil simulasi akan dibandingkan dengan 

perencanaan yang sudah ditetapkan. 

Dengan dilakukannya simulasi terlebih dahulu dapat diketahui sistem sudah 

bekerja dengan baik atau tidak. Simulasi kali ini akan menampilkan tegangan, 

arus dan daya input serta output dari konverter. 

Tabel 3.2 Data Hasil Simulasi Zeta Converter 

Pada tabel 3.2 merupakan hasil simulasi dari zeta converter yang 

menampilkan tegangan, arus dan daya pada input serta output konverter. Lalu 

pada gambar 3.7 akan menampilkan gelombang input dari zeta converter. 

Gambar 3.7 Hasil Simulasi pada Input Zeta Converter 

Konverter V in I in P in V out I out P out 

Zeta 12,352 3,116 38,532 12,342 3,084 38,051 

0 0.5 1 1.5

Time (s)

0

10

20

30

40

IINZETA PINZETA VINZETA

P in zeta 

I in zeta 

V in zeta 



23 
 

0 0.5 1 1.5

Time (s)

0

10

20

30

40

IOUTZETA POUTZETA VOUTZETA

Gambar 3.8 Hasil Simulasi pada Output Zeta Converter  

Pada gambar 3.8 akan menampilkan gelombang output dari zeta converter. 

Dari simulasi terdapat perbedaan respon dimana hasil respon simulasi 

berbeda dengan nilai perencanaan pada zeta converter. Hasil respon simulasi lebih 

kecil dari pada parameter yang sudah direncanakan, karena adanya rugi tegangan 

pada tiap komponen yang menjadikan tegangan menjadi drop atau berkurang. 

3.7 Perencanaan Mikrokontroller STM32F4Discovery 

STM32F4Discovery merupakan mikrokontroller yang dibekali dengan inti 

ARM®Cortex®-M4 32-bit RISC berkinerja tinggi ini dapat beroprasi pada 

frekuensi hingga 168 MHz. STM32F4Discovery juga dilengkapi dengan high-

speed embedded memories. 

 

I out zeta 

P out zeta 

V out zeta 
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Gambar 3.9 Pin I/O mikrokontroller STM32F4Discovery  

(Flash memory hingga 1Mbyte, untuk SRAM hingga 192 Kbytes), untuk 

cadangan dari SAM hingga 4Kbytes, dan I/O yang di tingkatkan meliputi 

peripheral yang terhubung ke dua APB bus, tiga bus AHB dan 32-bit multi AHB 

matriks bus. 

3.8 Pembuatan Rangkaian Driver Mosfet 

Rangkaian driver mosfet adalah rangkaian yang berfungsi untuk memisah 

sinyal antara sinyal yang dikontrol dengan sinyal kontroller. Dalam hal ini sinyal 

yang dikontrol adalah output dari mikrokontroller yang tersambung dengan Zeta 

Converter. Sedangkan sinyal yang mengontrol adalah sinyal yang berasal dari 

mikrokontroller STM32F4Discovery. Sehingga apabila ada ketidaksesuaian 

dalam konverter yang menimbulkan arus balik, mikrokontroller tetap terlindungi 

karena telah terisolasi dengan adanya rangkaian driver mosfet. 

 

 

 

Gambar 3.10 Rangkaian Driver MOSFET 


