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BAB III  

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Pendahuluan 

Pada bab ini akan membahas perancangan dan pembuatan sistem 

pengontrolan daya masukan GTI (Grid Tie Inverter) untuk membuat sistem 

bekerja meskipun dalam kondisi islanding (pemdaman lampu) serta membatasi 

daya masukan pada GTI agar tidak melebihi toleransi perangkat elektronik 

sehingga tidak cepat panas.  

3.2 Diagram Blok Sistem dan Prinsip Kerja 

Berikut ini adalah desain dan perancangan sistem : 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

Photovoltaic mengubah tenaga matahari menjadi tenaga listrik.Dimana 

daya yang dihasilkan oleh phothovoltaic tergantung pada kondisi 

alam.Photovoltaic disini menggunakan phothovoltaic jenis poly dengan daya 100 

wp.Tegangan yang dihasilkan oleh phothovoltaic akan digunakan untuk mengisi 

baterai.Kemudian arduino akan mengecek apakah baterai sudah terisi penuh.Jika 

baterai sudah terisi penuh arduino akan membaca daya pada Photovoltaic melalui 
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sensor arus dan sensor tegangan untuk dibandingkan apakah daya dari 

Photovoltaic melebihi daya maksimal dari GTI (17 Watt).Jika daya dari 

Photovoltaic melebihi daya maksimal dari GTI,maka sistem kontrol akan 

memberi sinyal (NO) ke switch 3 untuk memutus sumber dari Photovoltaic dan 

mengganti sumber masukan GTI dari baterai,sehingga tidak menyebabkan 

kerusakan pada GTI.Akan tetapi jika daya pada Photovoltaic kurang dari daya 

maksimum dari GTI,maka arduino akan memberi sinyal (NC) ke switch 3 untuk 

meneruskan daya dari Photovoltaic yang akan digunakan sebagai sumber 

masukan ke GTI (by pass). 

GTI adalah inverter sinkron yang mana inverter ini hanya bisa digunakan 

jika terhubung dengan sumber dari PLN.Jika tidak terdapat sumber dari PLN 

maka GTI tidak bisa digunakan,maka dari itu perlu ditambah UPS sebagai sumber 

energi cadangan jika terjadi kondisi islanding. 

Arduino akan membaca apakah terdapat sumber AC dari PLN.Jika tidak 

terdapat sumber AC dari PLN maka arduino akan memberi sinyal (NC) ke switch 

2 untuk mengambil sumber dari baterai yang nantinya akan diubah menjadi AC  

yang lain sebagai pengganti AC dari PLN.Kemudian arduino akan memberi sinyal 

(NO) ke switch 1 untuk menggantikan sumber AC dari PLN dengan sumber AC 

yang lain.Akan tetapi jika terdapat sumber AC dari PLN arduino akan memberi 

sinyal (NC) ke switch 1 untuk meneruskan sumber dari PLN ke GTI (by pass).  

3.3  Perancangan Hardware 

Pada sub bab ini akan membahas perancangan Hardware sistem 

pengontrolan daya masukan GTI (Grid Tie Inverter). 

3.3.1  Sensor Arus dan Tegangan 

 Perancangan Sensor Tegangan 

Sensor tegangan adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk 

menampilkan tegangan yang mengalir dari sumber ke beban.Sensor tegangan 

disini digunakan untuk membaca tegangan masuk dari panel surya ke alat serta 

tegangan pada baterai pada saat  baterai sudah terisi penuh.  
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Tegangan yang melewati rangkaian ini akan diubah  dengan maksimal 

tegangannyai 5 Volt DC untuk di program dengan arduino.Nilai tegangan 

keluaran dari rangkaian pembagi tegangan ini dibagi menjadi dua,yaitu Vo dan Vs. 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Pembagi Tegangan 

Gambar 3.2 adalah rangkaian pembagi tegangan yang akan digunakan 

pada perancangan alat.Dengan persamaan rangkaian pembagi tegangan sebagai 

berikut : 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑖 𝑥 
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

Misalnya diketahui tegangan masukan (Vi) dari panel surya sebesar 20 

VDC,setelah tegangan masukan tersebut melewati rangkaian pembagi tegangan 

maka keluaran teganganya sebesar 

𝑉𝑜 = 20 𝑥 
20000

100000 + 20000
= 3,3 𝑉𝐷𝐶 

 Perancangan Sensor Arus 

Sensor arus adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi 

arus yang mengalir dari sumber ke beban.Sensor yang digunakan pada alat ini 

adalah modul sensor arus ACS712 yang dapat mendeteksi arus dari -30 sampai 

dengan 30 A. 
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Gambar 3.3 Modul Sensor Arus 

Sensor ini bekerja dengan nilai input tegangan sebesar 5 V.Arus yang 

melewati blok terminal dibaca oleh IC ACS712 kemudian diubah menjadi 

tegangan sesuai dengan data sheet[8]. 

 
Gambar 3.4 Rangkaian Skematik Sensor Arus 

Range baca sensor arus 0 untuk input 0 volt hingga 1023 pada input 

maksimal 5 V [9].Untuk membaca sensor arus,I pada analogread dirumuskan 

sebagai berikut  : 

𝐼 =  
0,0049 𝑥 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 2,5

0,185
 

Sehingga dapat disederhanakan 

𝐼 = (0,0264 𝑥 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 13,51) 
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Gambar 3.5 Rangkaian Koneksi Arduino dengan Modul Sensor Arus 

ACS712. 

Mengkoneksikan modul sensor arus ACS712 dengan arduino dimana pin 

VCC pada modul sensor ACS712 dihubungkan dengan pin 5 V pada arduino,pin 

ground pada modul sensor ACS712 dihubungkan dengan pin ground pada arduino 

dan pin output pada modul sensor dihubungkan dengan pin A0 pada arduino.  

3.3.2 Switch 

 
Gambar 3.6 Rangkaian Koneksi Arduino dengan Modul Relay 4 

Channel 

Relay modul 4 channel 5 V dengan 2 output di masing-masing relay 

(Normaly Open (NO) dan Normaly Close (NC)) digunakan sebagai saklar 

elektronik untuk mengendalikan sistem yang akan dikontrol.Untuk sistem yang 

akan dikontrol pada penelitian ini adalah sistem pengisian baterai,sistem 

pengontrolan daya masukan GTI ketika daya photovoltaic melebihi daya 
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maksimal dari GTI dan pengontrolan sumber AC lain sebagai energi cadangan 

ketika dalam kondisi islanding. 

Pada perancangan switch ini,sistem switch modul relay dilakukan oleh 

arduino.Untuk rangkaian koneksi arduino dengan modul relay ini seperti pada 

gambar 3.6,yaitu modul relay 4 channel dihubungkan dengan pin digital pada 

arduino dengan rincian sebagai berikut 

Tabel 3.1 Rangkaian Koneksi Arduino dengan Modul Relay 4 Channel 

PIN MODUL RELAY PIN ARDUINO 

IN 1 PIN DIGITAL 2 

IN 2 PIN DIGITAL 3 

IN 3 PIN DIGITAL 4 

IN 4 PIN DIGITAL 5 
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3.3.3 Arduino 

                                         AREF

                                         GND

13

IOREF 12

RESET     PWM 11

3,3 V     PWM 10

5 V      PWM 9

GND 8

GND 7

Vin    PWM 6

A0    PWM 5

A1 4

A2    PWM 3

A3 2

A4         TX 1

A5                      RX 0

     VCC

     

     MISO

      GND

     VCC

     

     MISO

      GND

AC Detector

IC 7805

Relay Module

VCC

GND

IN1

IN2

IN3

IN4

 

Gambar 3.7 Rancangan Koneksi Arduino 

Langkah kerja rancangan koneksi arduino diatas adalah AC detector 

mengirimkan data ke pin 13 arduino.Data di pin 13 berupa program yang 

berfungsi memberitahukan ke arduino apakah terdapat sumber AC ataukah 

tidak.Jika terdapat tegangan AC program akan memberi perintah ke arduino untuk 

menonaktifkan inverter.Begitu juga sebaliknya,jika tidak terdapat tegangan AC 

program akan memberi perintah ke arduino untuk menyalakan inverter. 

Pada IC 7805 digunakan sebagai perangkat untuk mengatur tegangan agar 

tegangan output dari IC 7805 ini stabil di nilai 5 VDC.Tegangan output dari IC 

7805 ini digunakan sebagai tegangan masukan arduino dan relay module. 
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Pada relay modul terdapat 4 buah pin yang dihubungkan ke arduino.Pin 1 

dan 2 digunakan untuk menyalakan sumber AC yang lain ketika tidak ada sumber 

AC dari PLN dan mematikan sumber AC yang lain kembali ketika terdapat 

sumber AC dari PLN.Pin 3 digunakan untuk mengubah sumber input GTI jika 

sumber input melebihi kapasitas input GTI.Pin 4 digunakan untuk memutus 

baterai ketika baterai sudah penuh.  

3.3.4  GTI (Grid Tie Inverter) 

 

Gambar 3.8 Rangkaian Skematik GTI 

Tegangan masukan DC akan dinaikkan oleh rangkaian boost converter 

yang tersusun oleh induktor L1,n-mosfet Q1,dioda D1 ,dan kapasitor C1.Setelah 

tegangan DC dinaikkan dengan menggunakan boost converter,tegangan tersebut 

kemudian diubah menjadi tegangan AC oleh inverter full bridge yang tersusun 

oleh kapasitor C2,n-mosfet Q2,Q5,n-mosfet Q3,Q4.Kemudian akan di step up 

oleh trafo lalu keluaran dari trafo akan di dijadikan tegangan DC kembali oleh full 

bridge rectifier yang tersusun oleh dioda D2,D5,dioda D4,D3.Keluaran dari 

rectifier adalah tegangan DC yang nantinya akan di jadikan tegangan AC oleh 

rangkaian inverter full bridge yang tersusun oleh IGBT Q6,Q9,IGBT 

Q7,Q8.Kemudian tahap terakhir di filter dengan filter LC yang tersusun oleh 
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L3,dan C4.Keluaran dari inverter adalah tegangan AC yang kemudian akan di 

gabungkan dengan tegangan AC dari PLN. 

 

 

Gambar 3.9 Grid Tie Inverter 

Tabel 3.2 Data Sheet Grid Tie Inverter 

Data Parameter 

Rated Power 300 Watt 

Compatible with solar panel 36 cell/18V,Vmp:18-21V 

DC input range 10,5-28V 

MPPT Voltage 15-23VDC 

DC max.current 25A 

AC output 120VAC(90-140VAC) 

Frequency 50Hz/60Hz(Auto Control) 

Power FACtor >97.5% 

THD <5% 

Phase Shift <2% 

Efficiency 120VAC(90-140VAC) 

Peak efficiency 89% 

Stable efficiency 88% 

Protection Islanding,Short-circuit,Low voltage,Over 

voltage,over temperature protection 

Working Temperature -25 to 65 degrees celcius 
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Working humidity 0%-90%RH non-condensing 

Waterproof Indoor design 

Show Luminous diode (LED) 

Cooling  Fan 

Stand by power <1W 

Mechanical Size 21*16,5*5,3CM 

Inner box 31*21*11,5CM 

Carton 42*31,5*35,5CM,6pcs/CTN,8/11KGS 

3.3.5 AC Detector 

 
Gambar 3.10 Diagram AC Deterctor 

Tegangan AC dari PLN akan disearahkan oleh dioda bridge menjadi 

tegangan DC yang kemudian di simpan di kapasitor.Tegangan tersebut kemudian 

akan menjadi tegangan masukan pada optocoupler dengan keluaran tegangan 5 

VDC ,Vout arduino,dan ground. 

AC Detector ini berfungsi untuk membaca apakah terdapat tegangan AC 

dari PLN atau tidak.Kemudian akan diteruskan ke Arduino untuk memberi sinyal 

ke relay. 
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3.4 Perancangan Software 

3.4.1 Flowchart 

Start

I PV

V PV

V Baterai

Ppv = Ipv x Vpv

Y Daya PV > 

Daya GTI

N

V 

Baterai

Status 

PLN

PLN ada

Nyalakan 

Sumber Ac lain

Putuskan PV ke 

GTI

By pass PV ke 

GTI

Y

N

Baterai Penuh
N

Charging
Y

Sambungkan 

baterai ke GTI

Gambar 3.11 Flowchart 


