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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Pendahuluan  

Sistem MPPT ini terdiri dari 4 bagian utama yaitu DC-DC konverter, 

mikrokontroller yang telah diinput algoritma, PV array dan beban. Perancangan 

sistem dapat dilihat pada Gambar 3.1. DC-DC konverter yang digunakan pada 

sistem menggunakan jenis buck konverter. Penggunaan buck converter ini karena 

daya output dari Photovoltaic (PV) selalu berubah ubah tergantung intensitas 

cahaya yang diterima pada permukaan PV. Kontroler yang digunakan pada 

konverter adalah dengan menggunakan bat algoritma. Bat algoritma disini 

digunakan untuk mencari nilai maksimum daya keluaran PV. 

PV ARRAY
LOAD

MIKROKONTROLER

DC-DC 

KONVERTER

BUCK 

KONVERTER

Vout

Iout

IpvVpv

MPPT with Bat Algoritma

D
PWM

Gambar 3.1 Diagram Blok PV sistem 

3.2 Perancangan PV Array  

Tabel 3.1 Nilai Parameter PV 100 WP 

Parameter Nilai Satuan 

Maximum Power Point (MPP) 100 W 

Open Circui Voltage (Voc) 22.6 V 

Short Circuit Current (Isc) 6.09 A 

Maximum Power Voltage (Vmp) 17.6 V 

Maximum Power Current (Imp) 5.69 A 
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 Perancangan ini merancang miniature PV Array skala besar yang terdiri dari 

2 modul PV yang dirangkai seri membentuk 1 buah string. Dalam penelitian ini 

output dari PV Array akan masuk kedalam konverter yang doptimalkan dengan 

algoritma. Untuk menentukan terjadinya shading pada PV digunakan bantuan 

benda sehingga menimbulkan efek shading pada PV array, skema yang digunakan 

adalah 25%. Perubahan intensitas irradiasi tersebut bertujuan untuk menguji 

efesiensi algoritma MPPT yang digunakan untuk menetukan titik global MPP. 

Gambar 3.2 merupakan perancangan dari buck konverter. 

3.3 Perancanngan Nilai Komponen Buck Konverter 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Buck Konverter 

Sebelum kita melakukan penentuan nilai dari setiap komponen dari buck 

konverter  kita harus menentukan parameter untuk bisa dihitung dengan tujuan 

mendapatkan nilai parameter setiap komponen agar tegangan bisa diturunkan 

sesuai yang di targetkan seperti pada Tabel 3.1 parameter yang diinginkan pada 

pembuatan konverter. 

   Tabel 3.2 Nilai Parameter Buck Konverter 

Parameter Nilai Satuan 

Daya (P) 200  W 

Tegangan input (Vin) 35  Vdc 

Efisiensi (n) 90  % 

Frekuensi Swicthing (Fs) 61 Khz 

Iout max 15  A 

Ripple Tegangan 5 mV 
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Setelah selesai menetukan nilai dari parameter dari buck konverter maka 

dilanjutkan dengan perhitungan dari setiap komponen yang akan digunakan pada 

buck konverter. Dari persamaan (2.8), (2.9) dan (2.10) adalah persamaan dalam 

menentukan nilai dari induktor pada buck konverter sehingga didapatkan nilai dari 

induktor buck konverter adalah sebagai berikut:       

1.   Besar Nilai Induktor: 

Lbuck  > = 27,4 uH  

        Nilai ripple current pada induktor 

         Δ𝐼𝑚𝑎𝑥   = 27,5 mA 

Nilai currrent yang melewati induktor 

ILmax = 15,275 Ampere 

Dari .hasil perhitungan didapat nilai minimum induktor (L) sebesar 27,4 uH 

dan nilai arus maksimal yang melewati induktor sebesar 15,275 Ampere. Pada 

perancangan induktor ini diambil nilai bulatnya yaitu 35 uH dan nilai maksimum 

arus menjadi 16 Ampere untuk menghindari overheating pada induktor 

2. Menentukan besar nilai kapasitor: 

Coutmin bu  = 261 uF 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunnakan persamaan (2.11) didapat 

nilai Cmin sebesar 261 uF . Jadi pada perancangan buck konverter digunakan 

capasitor dengan niali yang lebih besar agar besar ripple tegangan relatif lebih 

kecil pada konverter disini menggunakan capasitor dengan nilai 2200 uF. 

 

3.3.1 MOSFET Driver  

 Pada perancangan buck konverter digunakan mosfet jenis N-chanel dengan 

tipe IRFZ44N. Pemilihan jenis mosfet mengikuti fungsi dan karakteristik 

rangkaian yang dibuat. Maka dalam perancangan Buck ini menggunakan 

MOSFET IRFZ44N spesifikasinya sebagai berikut: 
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Gambar 3.3 Mosfet IRFZ44N 

Dengan parameter sebagai berikut : 

- Drain-Source Voltage  (Vds)  = 60 Volt 

- Gate-Source Voltage (Vgs)  =  ±20 Volt 

- Continous Drain Current (Idc) = 50 Ampere 

 

3.3.2  Driver MOSFET N-chanel 

 Pada perancangan driver mosfet digunakan sebagai kendali mosfet . 

Gambar 3.4 menunjukan rangakaian yang digunakan sebagai driver MOSFET . 

 

Gambar 3.4 Rangkaian Driver MOSFET N-Chanel [4]. 

Menggunakan transistor tipe N-channel sebagai switching MOSFET karena 

rangkaian ini dapat bekerja dengan frekuensi tinggi. Dari persamaan (2.12) dan 

(2.13) didapatkan nilai dari R dan C pada driver mosfet sebagai berikut: 

𝑅3 = 326 𝑜ℎm                         

Dari hasil perhitungan didapat ukuran R3 sebesar 362 ohm, pada 

perancangan driver mosfet ini diberi ukuran 1000 ohm. 

𝐶1 = 1,3 𝑢𝐹 

 Dari perhitungan menentukan C1 bernilai 1,3 uF, untuk memperkecil 

ripple pada rangkaian driver mosfet,maka C1 diberinilai sebesar 10 uF. 
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3.3.3 Perancangan Sensor Arus ACS712 

 Pada perancangan multi input DC-DC konverter menggunakan sensor arus 

ACS712ELCTR-20A-T untuk mengetahui arus yang masuk dan keluar pada 

sistem tersebut. Keluaran dari sensor arus terhubung ke pin ADC pada 

mikrokontroller. Gambar 3.5 berikut menunjukan rangakain dari IC sensor arus 

ACS721. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Sensor Arus ACS721. 

ACS712ELCTR-20A-T memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

- Supply Voltage  =  5volt 

- Output Voltage  = 5 volt 

- Output Current Source = 0.3 Ampere 

- Maximum Current  = 20 Ampere 

3.3.4 Perancangan Sensor Tegangan  

 Pada perancangan sensor tegangan untuk mendeteksi pada sumber 

tegangan digunakan prinsip pembagi tegangan, besar nilai tegangan masukan dan 

nilai keluaran dapat dimonitoring dengan menggunakan pin ADC pada 

mikrokontroller. Gambar 3.6 berikut menunjukan perencanaan rangkaian dari 

sensor pembaca tegangan yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Sensor Tegangan [1]. 

80k ohm 
5 volt 

10k ohm 

35V 

100 nf 

10 nf 

I PV 
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Menentukan nilai R1 dan R2 : 

Diketahui : 

Vin        = 35 Volt 

Vout      = 5 Volt 

R2         = 10000 Ohm 

Dengan mengggunakan persamaan (2.14) sehingga didapatkan nilai dari R1 

dan R2 yang digunakan pada sensor tegangan sebagai berikut:  

        𝑅1    = 10000 +  
35

5
 x 10000 = 80000 𝑂ℎ𝑚 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai dari R1 dan R2 yaitu R2 telah 

ditetapkan terlebih dahulu dengan nilai 10 KOhm sehingga didapatkan nilai dari 

R1 yaitu 80 KOhm. Untuk menghindari output kemungkinan lebih dari yang 

diinginkan, R1 menjadi 100.000 ohm. 

3.3.5 Perancangan Pembangkit Frekuensi dan PWM 

 Perancangan pembangkit PWM ini menggunakan mikrokontroller dengan 

Ardino nano. Arduino nano adalah salah jenis mikrokontroller yang berbasis inti 

chip Atmega328P dengan bentuk yang sangat kecil. Mikrokontroller ini memiliki 

clock speed sampai 16MHz. Pada penelitian ini clock pensaklaran MOSFET yang 

digunakan adalah sebesar 61Khz. Sehingga digunakan ardiuino nano. Bentuk fisik 

dari Arduino nano ditunjukan oleh Gambar 3.7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Bentuk Fisik Arduino Nano 

Pin pin yang digunakan pada arduino yaitu A0 sebagai pin untuk membaca 

tegangan masukan dan A1 sebagai pin untuk membaca arus masukan dari PV. A2 

digunakan sebagai pembaca tegangan keluaran dan A3 digunakan sebagai pin 

untuk membaca arus keluaran dari konverter. Pin 5 digunakan sebagai pin PWM 
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yang digunakan untuk swicthing MOSFET. Menentukan duty cycle dapat dicari 

dengan persamaan 2.7 sehingga didapatkan nilai dutycycle seperti dibawah ini: 

24 = 
35.𝐷

0,9
 

D = 
24.0,9

35
  

             D = 0.61 

Dari hasil perhitungan diatas maka, nilai duty cycle yang digunakan sebesar 61%. 

Gambar 3.8 menujukan besar dari sinyal PWM yang dihasilkan ketika nilai 

dutycycle bernilai 61%. 

 

60% dutycycle 
5V

0V
 

Gambar 3.8 duty cycle saat 61% 

3.3.5.1 Script PWM pada arduino  

float Vout_Buck = A1; 

float Iout_Buck = A2; 

int PWM = 3; 

void setup() { 

  Serial.begin (9600); 

  TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000001; // frekuensi 61 kHz 

  pinMode (Vout_Buck, INPUT); 

  pinMode (Iout_Buck, INPUT); 

  pinMode (PWM, OUTPUT); 

} 

void loop() { 
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  int a,b; 

  int Daya; 

  PWM = ( 255 - (  180   ));    

    a = (40.0/1023.0)*analogRead (Vout_Buck); 

    b = (1.0/1023.0)*analogRead (Iout_Buck); 

    Daya = a * b; 

    Serial.print (a); 

    Serial.print (" ,"); 

    Serial.print (b); 

    Serial.print (" ,"); 

    Serial.println (Daya); 

    delay (200); 

} 

3.4 Perancangan Bat Algoritma 

 Bat algoritma disini digunakan untuk mencari GMPP (Global Maximum 

Power Point) dengan mengacu pada daya output dari PV dan keluaran dari kontrol 

adalah duty cyle. Pada perancangan dari bat algoritma ini variable jumlah 

kelelawar dari optimasi diibaratkan sebagai duty cycle dari sinyal PWM. 

Algoritma ini  posisi kelelawar pada MPPT digunakan untuk menyatakan nilai 

dari duty cycle. Nilai dari duty cycle dicari dengan menggunakan konsep trial and 

error secara terkonsep sehingga hasil dari duty cycle yang didapatkan akan akurat. 

Input dari algoritma ini adalah nilai arus dan tegangan yang kemudian dikalikan 

untuk mencari daya. Nilai daya yang didapatkan tersebut digunakan untuk 

mendapatkan nilai duty cycle yang nantinya akan menghasilkan daya keluaran 

sesuai yang telah ditentukan. 
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3.4.1 Inisialisasi 

 Pertama menentukan nilai dari duty cycle yaitu nilai dari kelelawar (n) 

disini saya menggunkan n sebanyak 3, ini berpengaruh pada proses pencarian 

dimana semakin besar nilai n akan mengakibatkan proses pencarian yang lama 

tetapi menghasilkan hasil yang lebih akurat. Sedangkan jika jumlah n sedikit 

proses pencarian akan semakin cepat akan tetapi hasil pencarian tidak maksimal. 

Kemudian menentukan nilai k yang merupakan banyaknya iterasi yang digunakan 

adalah 10 iterasi. Frekuensi pemancaran dari kelelawar [fmin,fmax] ditentukan 

dengan nilai [0,2]. Menentukan kebisingan dan pancaran sinyal dari kelelawar (A) 

bernilai 1 dan (r) bernilai awal 0, kemudian akan terus diperbaharui pada tiap 

iterasinya dengan menggunkan persamaan (2.15) 

3.4.2 Mencari  Solusi Baru 

 Solusi baru global dapat ditentukan dengan mengikuti persamaan (3.1), 

(3.2) dan (3.3) dibawah ini :  

𝑓𝑖 = 𝑓𝑚𝑖𝑛 + (𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛) 𝜷         (3.1) 

𝑣𝑖
𝑡 =  𝑣𝑖

𝑡−1 + (𝑑𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 − 𝑑𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 )𝑓𝑖                                                              (3.2) 

𝑑𝑏𝑎𝑟𝑢 = 𝑑𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 + 𝑣𝑖
𝑡                    (3.3) 

 Modifikasi dibuat pada persamaan kecepatan vi Persamaan. (3.1) untuk 

mempertimbangkan batas praktis. Parameter ω disebut faktor inersia yang 

digunakan untuk membatasi kecepatan dari microbats sementara istilah 

(𝑑𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 − 𝑑𝑖
𝑘−1) berfungsi sebagai arah pencarian dan memastikan bahwa solusi 

masih bergerak menuju siklus dterbaik. Untuk memastikan kesalahan antara tahap 

ekplorasi dan tahap eksploitasi, solusi lokal dihasilkan secara lokal untuk setiap 

kelelawar ketika tingkat emisi pancarannya ri lebih rendah dari laju penerimaan 

pulsa yang dihasilkan secara acak. Solusi lokal ini dihasilkan oleh "Random  

Walk" di sekitar solusi terbaik (𝑑𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 ) sesuai dengan hubungan Persamaan. 

(3.4), dan kembali tempat-tempat pencarian global. 

𝑑𝑏𝑎𝑟𝑢 = 𝑑𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 + 𝜖Φ𝐴𝑖
𝑘−1                                   (3.4) 

 Dimana nilai 𝜖 adalan nilai acak yang diambil dari batas [0, 1] disini 

digunakan nilai 𝜖 adalah 0.01. 𝐴𝑖
𝑘−1 adalah nilai dari kenyaringan suara dari 

kelelawar pada step ini. Φ adalah konstan positif tetap yang digunakan untuk 

membatasi jalan acak. 
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 Perhitungan  : 

Pada perhitungan digunakan fmin=0 dan fmax=3  

 Pada nilai fi, vi dan dbaru dicari dengan menggunakan persamaan (3.1), 

(3.2) dan (3.3). Jika didapat hasil dari angka acak melebihi pancaran sinyal (ri) 

yaitu nilai awal dari ri adalah 0 maka solusi diperbaharui dengan persamaan 

(2.14). 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Memperbaharui Solusi 

 Siklus tugas baru diterima atau ditolak tidak hanya menurut nilai daya PV 

yang diperoleh, tetapi juga tergantung pada amplitudonya dari sinyal ultrasonik 

yang diterima. Amplitudo ini (diterima) adalah umum secara acak untuk setiap 

siklus dan dibandingkan dengan nilai dari sinyal yang ditransmisikan (Ai) . Jadi, 

untuk setiap siklus tugas baru, jika itu meningkatkan fungsi objektif (P(𝑑𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 )> 

P(𝑑𝑖
𝑘−1)) dan Sinyal amplitudo yang diterima kurang dari angka acak, maka akan 

diterima menjadi solusi baru untuk generasi selanjutnya. Tingkat denyutan emisi 

rasio tugas ini meningkat sementara amplitudo dari sinyal menurun sesuai dengan 

Persamaan hubungan. (2.15). 

 Jika nilai daya P saat ini > P sebelumnya dan hasil dari angka acak <A maka 

d saat ini = d baru, nilai ri dan A diperbaharui dengan persamaan (2.15). 

 

3.4.4 Menghitung Kriteria Konvergensi 

 Algoritma terus menghitung siklus tugas baru sampai kendala pada 

konvergensi terpenuhi. Kondisi ini ditunjukkan dalam Persamaan (3.5) digunakan 

sebagai kriteria konvergensi. Jika mutlak Perbedaan antara masing-masing dua 

siklus tugas yang berbeda adalah kurang dari ambang batas Δd yaitu ditentukan 

0.01, maka algoritma berhenti proses optimasi danmengeluarkan dbest 

|𝑑𝑖
𝑘-𝑑𝑗

𝑘 |<= Δd        (3.5) 

1. fi  =1.98 

    dbaru =1.03 

    vi  =1.03 

    A  =1 

    r  =0 

2. fi  =2.46 

     dbaru =0.19 

     vi  =0.84 

     A  =1 

     r  =0 

3. fi  =2.16 

     dbaru =0.57 

     vi  =0.38 

     A  =1 

     r  =0 
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3.4.5 Inisialisasi Ulang  

 Karena kondisi cuaca dan pembebanan yang bervariasi, MPP global biasanya 

berubah. Algoritma MPPT harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi variasi 

pola bayangan dan untuk mencari MPP global baru. Proses pencarian diinisialisasi 

jika kondisi berikut terpenuhi dengan persamaan (3.6). 

|𝑃𝑃𝑉𝑏𝑎𝑟𝑢 −𝑃𝑃𝑉𝑙𝑎𝑚𝑎 |

𝑃𝑃𝑉𝑙𝑎𝑚𝑎
> ΔP       (3.6) 

Dimana 𝑃𝑃𝑉𝑏𝑎𝑟𝑢  dan 𝑃𝑃𝑉𝑙𝑎𝑚𝑎  adalah nilai daya panel fotovoltaik dalam dua 

periode sampel berturut-turut dan ΔP adalah toleransi daya ditentukan nilai 0.05. 

Flowchat dari bat algoritma MPPT ditunjukan pada gambar 3.9 dibawah ini: 
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Gambar 3.9 Flowchart bat algoritma MPPT 

 

i = i + 1 i = N 

Memperbarui duty cycle baru  

dlok dengan menggunakan 

persamaan (3.4) 

rand > 𝑟𝑖
(𝑘−1)

 

Inisialisasi BA: k=10 ; N=3 ; ω=0.4 ; 𝑣𝑖
(0)

=0 ;  𝑟𝑖
(0)

=0 ; 𝐴𝑖
(0)

=1 ; 

i=1,2,3 mengkakulasi  𝑑𝑖
(0)

, 𝑃𝑖
(0)

 dan menemukan best 

Mulai 

 

Memperbarui duty cycle baru  dnew 

dengan menggunakan persamaan 

(3.1), (3.2) dan (3.3) 

k  = 1

 
 

Inisialisasi BA: k=0 ; N=3 ; ω=0.4 ; α=0.9 ; γ=0.6 ; 𝑣𝑖
(0)

=0 ; 

𝑟𝑖
(0)

=0 ; 𝐴𝑖
(0)

=1 ; i=123 mengkakulasi 𝑑𝑖
(0)

, 𝑃𝑖
(0)

 dan 

menemukan dbest 

 

i  = 1

 
 

Inisialisasi BA: k=0 ; N=3 ; ω=0.4 ; α=0.9 ; γ=0.6 ; 𝑣𝑖
(0)

=0 ; 

𝑟𝑖
(0)

=0 ; 𝐴𝑖
(0)

=1 ; i=123 mengkakulasi 𝑑𝑖
(0)

, 𝑃𝑖
(0)

 dan 

menemukan dbest 

 

dnew = dlok 

T 

T 

T 

Kalkulasi p new = p saat dnew 

P new> P best 

P new > P 
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rand > 𝑟𝑖
(𝑘−1)

 

 dlama = dnew 

r = 1- exp(-0.6 k) 

A= 0.9 𝐴𝑖
(𝑘−1)

 

 

best = best 
best = dnew 

dlama =  dlama  
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A = 𝐴𝑖
(𝑘−1)

 

k = k + 1 
kriteria 

konvergensi 
terpenuhi 

Output best 

end 
Pola Shading 

berubah 
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3.5 Perancangan Pengujian PV Array menggunakan MPPT   

Sebelum pengujian ini  merancang PV Array skala besar yang teridiri dari 2 

modul PV yang dirangkai seri membentuk 1 buah string. Dalam penelitian ini 

output dari PV Array akan masuk kedalam konverter yang doptimalkan dengan 

algoritma. Untuk menentukan terjadinya shading pada PV array  dengan cara 

menutupi sebagian modul dari 2 modul panel surya tergantung pada sekenario 

shading yang akan diuji. Pada 1 PV modul sel surya ditutup dengan kertas dengan 

besar bagian yang ditutupi sebesar 25%. Perubahan intensitas irradiasi tersebut 

bertujuan untuk menguji efesiensi algoritma MPPT yang digunakan untuk 

menetukan titik global MPP.  

 

Gambar 3.10 Skema PV array 

3.5.1 Pengujian Pembacaan Sensor Tegangan . 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sumber PV dengan tegangan 

35V. Kemudian diukur tegangan dengan menggunakan multimeter dan dilihat 

hasil pengukuran dengan multimeter dan hasil pembacaan sensor.   

3.5.2 Pengujian Pembacaan Sensor arus. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sumber PV dengan arus 

sebesar 1A sampai 1,5A. Kemudian diukur arus dengan menggunakan multimeter 

dan dilihat hasil pengukuran dengan multimeter dan hasil pembacaan sensor.   
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3.5.3 Pengujian Efisiensi Buck Konverter. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sumber PV dengan mengatur 

nilai duty cycle pada mikrontroller arduino dan dilihat hasil daya masukan buck 

konverter dan keluaran buck konverter kemudian dibandingkan. 

3.5.4 Pengujian karakteristik PV Array. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan beban resitif yang memiliki nilai 

berfariasi antara 1 Ohm sampai 130 Ohm untuk mengetahui keluaran daya dari 

PV saat beban bervariasi dan dengan kondisi shading 25% kemudian diukur 

dengan menggunakan multimeter.  

3.5.5 Pengujian Daya PV Array Tanpa MPPT Pada Kondisi Shading. 

Pengujian dilakukan sama dengan pengujian sebelumya pertama keluaran 

PV dihubungkan pada konverter yang terlebih dahulu nilai dutycycle telah diberi 

nilai tetap yaitu 61%. Pada percobaan ini PV array diberikan skema shading 25%. 

Selanjutnya diamati hasil keluaran dari konverter pada laptop. 

3.5.6 Pengujian Daya PV Array Dengan MPPT BA Kondisi Shading. 

Pengujian dilakukan sama dengan pengujian 3.4.4. pada percobaan ini PV 

array diberikan skema shading sebesar 25%. Selanjutnya diamati hasil keluaran 

dari konverter pada laptop. Terakhir membandingkan daya keluaran PV antara 

tanpa MPPT dengan menggunakan MPPT . 
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