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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Photovoltaic 

Sel photovoltaic merupakan suatu komponen kecil yang ada pada system 

energi surya. Sel photovoltaic terbuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktor 

(setengah penghantar listrik) yang bersifat isolator jika tidak diberi arus listrik dengan 

nilai tertentu,dan sebagai penghantar listrik jika diberi arus dengan nilai tertentu. 

Yang paling umum digunakan adalah semikonduktor jenis silicon dan fosfor atau 

boron sebagai penambahnya. 

Bahan semi konduktor adalah bahan yang memiliki ukuran lebar celah yang 

relative kecil (sekitar 1eV). Apabila energy listrik cukup untuk memindahkan 

electron dari pita valensi ke pita konduksi maka proses penghantaran akan 

berlangsung pada konduktor tersebut. Tetapi jika energy yang digunakan lebih kecil 

dari energy pada celah energy sehingga electron tidak dapat berpindah dari pita 

valensi ke pita konduksi sehingga tidak terjadi penghantaran eletron. 

2.1.1 Pemodelan photovoltaic 

Rangkaian ekuivalen modul photovoltaic pada gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 Rangkaian persamaan photovoltaic [3] 

Rangkaian ekuivalen modul photovoltaic sesuai pada gambar dapat ditulis 

secara matematik sebagai berikut : 

I = Ipv − I˳ [exp (
𝑉+𝑅𝑠

𝑉𝑡𝑎
) − 1] −

𝑉+𝑅𝑠

𝑅𝑝
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𝑅𝑝 =
𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑠𝑐,𝑛−𝐼𝑚𝑝
−

𝑉𝑜𝑐,𝑛−𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑚𝑝
 (2.1) 

 

2.1.2 Pemodelan Photovoltaik farm 

Perancangan ini merancang miniature PV farm skala besar yang teridiri dari 6 

modul PV yang dirangkai seri pararel membentuk 3 buah string. Dalam penelitian ini 

output dari PV farm akan masuk ke dalam konverter yang dioptimalkan dengan 

algoritma (PSO). Perubahan intensitas irradiasi tersebut bertujuan untuk menguji 

efesiensi algoritma MPPT yang digunakan untuk menetukan titik global MPP. Agar 

mendapatkan inputan yang sesuai dengan yang diinginkan. Dibawah ini merupakan 

desain  keseluruhannya PV farm. 

Gambar 2.2 perancangan PV farm. 

 

2.1.3 Karakteristik I-V 

Karakteristik keluaran photovoltaic dapat dilihat dari grafik perfomansi pada 

gambar 2.3, perbandingan antara kurva I-V terhadap temperature permukaan 

photovoltaik. 

+ 

- 
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Gambar 2.3 kurva I-V photovoltaic terhadap Temperatur [3] 

gambar 2.3 merupakan karakteristik I-V. arus ditunjukan pada sumbu vertical 

dan tegangan ditunjukan pada sumbu horizontal. Photovoltaic bekerja sangat baik 

pada suhu ± 25 º terlihat pada kurva memiliki grafik paling tinggi. 

 

2.1.4 Spesifikasi Daya Modul Photovoltaik 

Spesifikasi daya modul photovoltaic merupakan perbandingan antara daya 

keluaran yang dihasilkan photovoltaic dengan daya maksimal. Rasio daya yang 

dihasilkan photovoltaic dapat dihitung dengan cara membagi antara daya yang 

keluar yang menuju beban dengan daya maksimal yang dikeluarkan oleh 

photovoltaic. Makin tinggi nilai rasio daya maka semakin baik efisiensi dari system 

kerja photovoltaic. Rasio bisa tulis dalam persamaan sebagai berikut. 

𝑛𝑝𝑣 =
1

𝑛
∑

𝑝𝑖

𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑛

𝑖=1
 (2.2) 

Dimana Pi dan Pmax adalah daya maksimum dan daya keluaran photovoltaic. 

 

Tabel 2.1 spesifikasi photovoltaic 

Model KD135GH-2P 

Product name KYOCERA 

Peak Power (Pmax) 135 Watt 

Voltage (Vmp) 17,7 Volt 

Rated Current 2,97 Ampere 
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Open Sircuit Voltage (Voc) 22,1 Volt 

Short Circuit Current(Isc) 8,87 Ampere 

Minimum bypass Diode 5 Ampere 

Maximum Series Fuse 15 Ampere 

 

2.2 Buck Converter 

Buck converter adalah salah satu rangkaian elektronika power untuk 

menurunkan tegangan input ke level yang lebih rendah. Dengan sistem kerjanya 

memanfaatkan mosfet (Q1) sebagai swiching elektronik, dimana mosfet akan bekerja 

berdasarkan besar kecilnya duty cycle sinyal  pulse width modulation (PWM). 

Dengan begitu arus dari photovoltaic akan di alirkan ke inductor, kapasitor dan 

beban. 

 

Gambar 2.4 Buck Converter [4] 

 

Dengan system kerja sebagai berikut : 

 

Gambar 2.5 Analisa saat mosfet (Q1) On 
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Saat mosfet (Q1) On (Open), arus dari sumber akan di alirkan ke Induktor 

untuk disimpan dan di teruskan ke kapasitor dan beban. 

Dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut : 

 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑠 − 𝑉𝑜 (2.3) 

 

 

Gambar 2.6 Analisa saat mosfet (Q1) Off 

  

Saat mosfet (Q1) Off (close), diode freewheel akan aktif yang disebabkan 

adanya energy yang tersimpan pada inductor, sehingga arus yang ada di induktor 

akan mengalir ke inductor, kapasitor,  beban dan kembali lagi ke diode. Arus yamg 

tersimpan di inductor akan menurun sampai mosfet kembali aktif (On). 

 

Pada rangkaian gambar 2.6 dapat dianalisa sebagai berikut : 

𝑉𝐿 = −𝑉𝑜 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓 

∫ 𝑉𝐿

𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 = ∫ 𝑉𝐿

𝑡𝑜𝑛

0

+ ∫ 𝑉𝐿

𝑡𝑜𝑓𝑓

0

𝑑𝑡 = 0 

(𝑉𝑠 − 𝑉0)𝑡𝑜𝑛 = 𝑉0(𝑇𝑠 − 𝑡𝑜𝑛) 

𝑉𝑠𝑡𝑜𝑛 − 𝑉0𝑡𝑜𝑛 = 𝑉0𝑇𝑠 − 𝑉0𝑡𝑜𝑛 

𝑉0𝑇𝑠 − 𝑉0𝑡𝑜𝑛 + 𝑉0𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑠𝑡𝑜𝑛 

𝑉0𝑇𝑠 = 𝑉𝑠𝑡𝑜𝑛 
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𝑉0

𝑉𝑠
=

𝑡𝑜𝑛

𝑇𝑠
= 𝐷 

𝑉0 = 𝐷 𝑉𝑠 (2.4) 

 

Untuk menentukan nilai komponen pada Buck Converter dapat dibuat dengan 

persamaan-persamaan sebagai berikut : 

 Menentukan Duty cycle 

𝐷𝑏𝑢𝑐𝑘 =
𝑉𝑜𝑢𝑡.𝑛

𝑉𝑖𝑛
 (2.5) 

 Menentukan besar nilai inductor 

𝐿𝑏𝑢𝑐𝑘 >
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑣𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡)

𝐾𝑖𝑛𝑑.𝐹𝑠.𝑉𝑖𝑛.𝐼𝑜𝑢𝑡
 (2.6) 

 Maksimum ripple current pada inductor 

∆𝐼𝑚𝑎𝑥 =
(𝑉𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡)𝐷𝑏𝑢𝑐𝑘

𝐹𝑠.𝐿𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
 (2.7) 

 Maksimum current yang melewati inductor 

𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑜𝑢𝑡 + ∆𝐼𝑚𝑎𝑥 (2.8) 

 Menentukan nilai kapasitor 

𝐶𝑜𝑢𝑡𝑚𝑖𝑛 =
𝐾𝑖𝑛𝑑+𝐼𝑜𝑢𝑡

8.𝐹𝑠.𝑉𝑜𝑢𝑡.𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒
 (2.9) 

 

2.3 MOSFET 

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) merupakan 

komponen elektronik yang berfungsi sebagai swiching, yang terbuat dari bahan 

semikonduktor (silikon) yang tersusun dari bahan semikonduktor N dan 

semikonduktor P. MOSFET memiliki 3 buah pin kaki konduktor, yaitu pin GATE, 

SOURCE, dan DRAIN. 
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MOSFET memiliki tiga terminal pin yaitu sumber (Source), gerbang(Gate), 

drain. Antara sumber dengan drain ada bahan subtrak atau pembatas. Bahan substrak 

ini akan mengalirkan arus dari drain ke sumber. Bahan substrak ditentukan oleh 

tegangan yang melewati gate dan sumber. 

MOSFET memiliki dua fungsi dasar, yaitu sebagai saklar dan sebagai penguat 

arus. Sebagai saklar saat gerbang-sumber (Vgs) di aliri arus yang lebih besar dari 

tegangan konduksi (Vt). Ketika Vgs > Vt maka mosfet On, saat Vgs < Vt maka 

mosfet Off. Yang dapat diSwitching dengan kecepatan tinggi. 

  Mosfet memiliki beberapa parameter penting yang dapat digunakan untuk 

menentukan penggunaan MOSFET : 

1. Drain Source Voltage (Vds) 

Merupakan nilai tegangan maksimum yang digunakan untuk mengkondisikan 

tegangan yang mengalir antara Drain dan Source. 

2. Icontinous direct Drain Current (Id) 

Nilai arus maksimum yang dapat dilewati oleh Drain. 

3. Gate Source Voltage (Vgs) 

Nilai tegangan yang melebihi besarnya nilai konduksi (Vt) agar MOSFET 

pada kondisi aktif dan dapat mengalirkan arus. 

4. Total power didipation (Ptot) 

Nilai maksimum disipasi daya pada komponen MOSFET. 

  

2.4 Sensor Arus ACS712 

ACS712 merupakan salah satu komponen elektronik yang digunakan untuk 

mengukur arus listrin DC ataupun AC, sinyal data keluarannya berupa sinyal analog 

yang kemudian dibaca oleh mikrokontroler. Berikut merupakan karakteristik dari 

sensor ACS712 : 

- Operasi catu daya 5.0 volt 

- Rise time 5us 

- Total kesalahan 1,5 % di T = 25º C 

- Isolasi tegangan 2,1 kVRMS 
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- Sensitivitas keluaran 66-185 mV/A 

- Low – noise analog pin 

- Bandwith 80 kHz 

- Bandwith diatur melalui pin filter 

 

 

 

Gambar 2.7 Sensor arus ACS712 [5] 

 

2.5 Sensor Tegangan 

Untuk mengetahui tegangan yang keluar dari photovoltaic, dan keluaran 

Buck-Converter digunakan sensor tegangan yang merupakan rangkaian pembagi 

tegangan ditunjukkan pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 2.8 Rangkaian sensor tegangan 

Untuk mendapatkan tegangan output yang diperlukan dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

Vin 

Vout 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛(
𝑅2

𝑅1−𝑅2
) (2.10) 

 

2.6 Microkontroller 

Pada projek tugas akhir ini menggunakan mikrokontroller AVR atmega328A 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 

- Arsitektur : AVR RISC 8-bit 

- Memori : 128k Byte 

- Memori data volatile : 4k Byte 

- Analog Digital Converter (ADC) : 8 channal, 10-bit 

- Jumlah I/O : 23 Pin 

- Peripheral : Real times Counter 6 kanal PWM 

- Kecepatan : 0 – 4 MHz @1,8 – 5,5 V 

- Tegangan kerja : 4,5 – 5.0 Volt 

- Antar muka debugger : debugWIRE 

- Antarmuka pemograman : ISP 

- Antarmuka peripheral : USART, two-wire, SPI 

 

Gambar 2.9 Atmega328 pin out configuration [5] 
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2.7 Algoritma  Particle Swarm Optimization (PSO) 

Pada algoritma PSO ini, pencarian solusi dilakukan oleh suatu populasi yang 

terdiri dari beberapa partikel dan sudah ditentukan dengan parameter yang 

diinginkan. Populasi dibandingkan secara random dari batasan terkecil sampai yang 

terbesar. Setiap partikel akan mencari permasalahan yang dihadapi, setiap partikel 

melakukan mencari solusi yang paling optimal dengan melintasi jalur pencarian. Hal 

ini dilakukan setiap partikel dengan cara melakukan penyesuaian terhadap posisi 

yang paling baik dan penyesuaian posis dari partikel yang terbaik dari keseluruhan 

kawanan selama melintasi ruang pencarian. Jadi penyebaran informasi itu terjadi pada 

partikel itu sendiri antara partikel dengan partikel dengan partikel lain yang memiliki 

posisi terbaik selama proses pencarian solusi. Setelelah itu, dilakukan proses 

pencarian untuk mencari posisi terbaik setiap partikel dalam jumlah interasi tertentu 

sampai posisi yang relatif steady atau mencapai batas interasi yagn telah ditetapkan. 

Setiap partikel diperlakukan seperti sebuah titik pada suatu ruang. Kemudian 

terdapat dua faktor yang memberikan karakter terhadap posisi partikel pada ruang 

pencarian yaitu posisi partikel dan kecepatan partikel. 

Model ini akan diibaratkan dalam ruang dengan dimensi ruang tertentu 

dengan sejumlah intereasi sehingga posisi partikel akan semakin mendekat ketarget 

yang akan dituju. Ini dilakukan sampai maksimum interasi dicapai. 

 

Gambar 2.10 Grafik ilustrasi dari algoritma PSO [1] 
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2.7.1 Penjelasan algoritma (PSO) 

Untuk pencarian titik optimal dari setiap partikel sangat berpengaruh dengan 

kondisi partikel lainnya. Posisi terbaik dari salah satu partikel akan diikuti oleh 

partikel lain dan akan dijadikan sebagai Pbest (Position Best) . dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖
𝑖+1 = 𝑉𝑖𝑛𝑃𝑉 𝑥 𝐼𝑖𝑛𝑃𝑉 (2.11) 

 

Setiap perhitungan partikel akan dibandingkan dengan perhitungan 

selanjutnya, mana yang lebih baik akan dijadikan sebagai Pbest, berulang sebanyak 

jumlah populasi. 

Setelah mendapatkan Pbest akan dipilih nilai yang terbaik dari banyaknya 

Iterasi dan dijadikan sebagai nilai Gbest (Global Best). Setelah mendapatkan Gbest 

akan dikoreksi lagi, apakah sudah konvergen atau belum.? Jika belum akan diUpdate 

dari kecepatan partikelnya. Dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝑖
𝑖+1 = 𝑤. 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝑖 + 𝑐1. 𝑟1(𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖) +

𝑐2. 𝑟2(𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖) (2.12) 

 

Dimana , w sebagai berat inertia yang mengontrol kecepatan partikel, c1 dan 

c2 sebagai koefisien acak, r1 dan r2 sebagai variable acak yang nilainya sudah 

ditentukan dalam parameter algoritma PSO. 

Sesudah mendapatkan nilai terbaik akan diubah menjadi nilai duty cycle untuk 

proses pengontrolan swiching MOSFET, dengan beberapa proses untuk mendapatkan 

duty cycle yang sesuai dengan kriteria MOSFET. Perhitungan Duty cycle sebagai 

berikut : 

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑖
𝑖+1 = 𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑖 + 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝑖 (2.13) 

 

 




