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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

2.1 Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengukuran panel surya.  

Demi mendapat hasil yang terbaik dari PLTS, beberapa faktor ini sangat 

berpengaruh salah satunya iradiasi matahari, semakin besar iradiasi matahari yang 

jatuh pada permukaan panel surya secara otomatis akan menghasilkan arus yang 

besar. Gambar 2.1 memperlihatkan disaat iradiasi matahari menurun maka daya 

yang dihasilkan juga ikut menurun. Dikarenakan  arus yang dihasilkan berubah 

sesuai dengan iradiasi matahari, sedangkan tegangan tidak banyak berubah karena 

pengaruh intensitas cahaya.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap I-V [2]. 

iradiasi matahari bukan satu-satunya parameter eksternal yang memiliki 

peran penting terhadap grafik I-V, suhu juga sangat berpegaruh. Gambar 2.2 

memperlihatkan ketika suhu sel meningkat diatas 25 derajat, bentuk grafik I-V tetap 

sama tetapi bergeser ke kiri. Dalam panel surya, parameter yang paling terpengaruh 

oleh peningkatan suhu adalah Open Circuit Voltage (Voc) tetapi Short Circuit 

Current (Isc) lebih stabil. 
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Gambar 2.2 Grafik Karakteristik I-V Terhadap Temperatur [2]. 

2.1.1 PV Farm Saat Kondisi Shading 

 PV farm saat kondisi shading mempengaruhi keluaran daya pada 

solar cell sehingga dibutuhkan algoritma firefly (kunang-kunang) yang di terapkan 

pada Maximum Power Point Tracking (MPPT) diharapkan mampu 

mengoptimalkan pembangkit energi surya saat kondisi shading. Menggunakan 

rangkaian buck konverter karena tegangan output dari PV selalu berubah ubah 

tergantung intensitas cahaya yang diterima pada permukaan PV [3].  

 Untuk memodelkan PV farm kondisi shading terlebih dahulu 

memodelkan pola bayangan pada PV farm tersebut. Gambar 2.3 menunjukkan tata 

surya PV farm saat kondisi shading. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. PV Farm Saat Kondisi Shading 

Akibat pengaruh shading yang mengenai sebagian modul PV farm maka 

reverse bias diode akan menyimpan resistansi tinggi mengakibatkan penyerapan 

energi berupa panas, hal ini mengurangi besar arus ke beban. Reverse bias diode 
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terjadi ketika salah satu dari modul PV tertutup bayangan. Gambar 2.4 

menunjukkan ilustrasi efek diode bypass  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Efek Diode Bypass Pada Modul Shading [1]. 

Terlihat ilustrasi salah satu modul terkena shading sehingga arus akan 

cenderung melewati bypass diode. Arus mengalir melalui bypass diode dikarenakan 

reverse bias diode internal dari modul PV memiliki hambatan yang sangat besar. 

Dengan demikian maka tegangan modul yang terkena shading tidak akan terbaca, 

menyebabkan tegangan pada string akan berkurang. 

 Dalam PV farm yang terjadi shading maka akan muncul beberapa level 

tegangan yang berbeda dalam PV farm. Dalam arti yang sama akan muncul 

beberapa titik puncak daya yang disebut Maximum Power Point (MPP). Banyaknya 

MPP dan besarnya MPP tergantung dari topologi PV farm dan seberapa besar efek 

shading terjadi. Gambar 2.5 berikut ini menunjukan kurva karakteristik P-V dengan 

beberapa puncak daya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Kurva Karakteristik P-V Dengan Beberapa Puncak Daya [1]. 
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Dalam perancangan simulasi panel surya, dibutuhkan beberapa parameter 

untuk mendapatkan kurva karakteristik sesuai dengan datasheet panel yang 

disimulasikan menggunakan Photovoltaic 100 Watt Peak sebanyak 2 modul PV. 

Beberapa parameter panel surya diperlihatkan pada tabel 2.1 yaitu: 

Tabel 2.1 Parameter Photovoltaic 100 Watt Peak 

Parameter Nilai 

Maximum Power Point (MPP) 

Open Circuit Voltage (Voc) 

Short Circuit Current (Isc) 

Maximum Power Voltage (Vmp) 

Maximum Power Current (Imp) 

100 W 

22,6 V 

6.09 A 

17.6 V 

5.69 A 

 

2.2  Algoritma firefly  (Kunang-kunang)  

Maximum power point tracker (MPPT) adalah system mekanis yang 

mengendalikan modul photovoltaic (PV) atau modul sel surya agar mendapatkan 

hasil daya maksimal yamg dapat dihasilkan oleh photovoltaic (PV). MPPT bukan 

sistem tracking mekanis yang secara fisik menggerakkan modul PV menuju ke 

matahari langsung akan tetapi MPPT adalah sistem elektronis yang keseluruhannya 

mengubah-ubah titik operasi elektronis modul PV sehingga dapat menghasilkan 

daya yang maksimal yang tersedia [4].    

Algoritma firefly terinspirasi dari tingkah laku kunang-kunang. Kedipan 

kunang-kunang memiliki dua fungsi utama yaitu untuk pemikat pasangan kawin 

sebagai komunikasi juga sebagai penarik mangsa agar mendekat [1]. 

Berdasarkan tingkah laku kunang-kunang ada 3 asumsi yang dapat 

digunakan pada algoritma firefly : 

1. Seluruh kunang-kunang bisa dibilang unisex, sehingga kunang-

kunang tertarik dengan yang lainnya tanpa menghiraukan jenis 

kelamin kunang-kunang tersebut. 
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2. Kunang-kunang yang kurang terang akan tertarik dan berpindah

menuju kunang-kunang yang paling cerah. Untuk kunang-kunang

paling cerah akan bergerak bebas.

3. Tingkat kecerahan dari cahaya kunang-kunang dan posisinya

merupakan fungsi obyektif dari masalah optimasi.


