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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

 

Dalam bab ini membahas Perancangan desain simulasi dari rangkaian MPPT 

Maximum Power Point Tracking (MPPT) mulai dari perancangan Turbin Angin, 

converter boost, dan algoritma ant colony optimization. Berikut blok diagram dari 

tahapan perancangan pemodelan simulasi Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

dengan converter boost dan algoritma ant colony aptimization dapat dilihat pada 

gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Diagram Tahapan Pembuatan Sistem MPPT 

3.1 Pemodelan Wind Turbine 

Dalam mendesain wind turbine harus diketahui bahwa wind turbine memiliki 3 

input dan 3 output. Inputan wind turbine  berupa kecepatan angina, sudut dan kecepatan 

putaran sedangkan outputnya berupa daya mekanik dan torsi mekanik. Pada simulasi 

ini menggunakan MATLAB 8. 0 (R2016a) dengan pemodelan modul wind turbine 

pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Tampak Luar Modul wind turbine 
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Pada gambar diatas menunjukan tampilan luar dari modul wind turbin dengan 

kecepatan angin yang berbeda beda diantaranya 12 m/s, 10 m/s, dan 8 m/s dengan sudut 

yang sama yaitu sudut 0. Disini saya menggunakan modul wind turbin yang sudah ada 

di dalam Library MATLAB 8. 0 (R2016a) sehingga saya hanya perlu menentukan 

parameter wind turbin yang saya desain. 

Gambar 3.3 Pemodelan Rangkaian wind turbin 

Pada gambar 3.3 menunjukan pemodelan wind turbin yang lebih detail yang ada 

pada Library Matlab. Sehingga dari sini kami hanya perlu menentukan dan merancang 

parameternya bisa dilihat pada gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Blok Paramerter Modul Wind Turbin 

 

3.2 Rangkaian Konventer Boost 

Konverter boost merupakan konverter DC-DC yang memiliki fungsi untuk 

menaikkan tegangan input ke output. Perlu diperhatikan kemampuan untuk MPPT saat 

menentukan parameter dari boost converter. Berikut adalah parameter yang telah 

ditentukan untuk menghitung nilai dari komponen konverter. 

   a. Tegangan turbin angin 100V - 290V 

 b. Tegangan DC-link 650 V 

    c. Ripple arus ±1% 

 d. Ripple tegangan ±0,1% 

 e. Frekuensi pensaklaran 50 kHz 

Menghitung nilai induktor L berdasarkan persamaan (2.9):  

𝐿 =
𝑉𝑖𝑛𝐷𝑇𝑠

∆𝐼𝐿
  

Maka didapatkan inductor L sebesar 4,912 mH  
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Menghitung nilai kapasitor C berdasarkan persamaan (2.26) : 

                       𝐶 =
𝐼𝐿

∆𝑉𝑐
𝐷𝑇𝑠  

  Maka didapatkan nilai kapasitor C sebesar 1,114mF 

Sehingga dapat dilihat pada rangkaian pemodelan pada konverter boost pada gambar 

3.5.  

 
Gambar 3.5 Pemodelan Konverter Boost Pada Matlab Simulink 

 

3.3  Algoritma Ant Colony Optimization 

Pada algoritma ini menggunakan parameter dimana jumlah semut (ant) yang 

digunakan, tau0 adalah initial feromon, alpha feromon exponensial weiston, rho adalah 

avaroution rate (penguapan). 

Tabel 3.1 Parameter Algoritma Ant Colony Optimization   

N semut 15 

Q 
1/18000 

Tau (initial feromon) 
2 

Alpha 
2 

Rho 
0.5 
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Dari tabel 3.1 dibuatlah flowchart algoritma Ant Colony Optimization  dibawah ini. 

Inisialisasi parameter 

Buat tour

Cari panjang tour masing-masing 
semut

Menentukan jarak terpendek

Update lokal pheromon

Update global

start

Iterasi maksimum

end

Perubahan  jarak 
makanan semut 

Y

Y

N

N

 

Gambar 3.6 Flowcart Ant Colony Optimixation (ACO) 

 Dari flowcart gambar 3.6 dapat dijelaskah sebagai berikut: 

a. Langkah pertama inisialisasi parameter dalam hal ini terdapat jumlah semut 15, 

Q (penambahan lokal feromon) 1/18000, 0tau (initial feromon) 2, alpha 

feromon exponensial weiston 2, rho (penguapan) 0.5. 
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b. Langkah kedua buat tour, setiap semut akan memilih jalan berdasarkan 

probabilitas, dalam hal ini semut akan memilih duty cyle berdasarkan 

probabilitasnya. 

c. Langkah ketiga cari panjang tour masing-masing semut berdasarkan jalan yang 

dipilih semut dengan jarak yang diketahui, dalam hal ini duty cyle yang dipilih 

akan menghasilkan nilai daya yang bersesuaian. 

d. Langkah keempat menentukan jarak terpendek, dalam hal ini daya yang 

maksimum setiap iterasi dapat diketahui. 

e. Langkah kelima update lokal feromone, semut akan meninggalakan jejak 

feromon pada setiap jalan yang dilalui, dalam hal ini semut akan meninggalkan 

feromon hanya pada duty cyle yang menghasilkan daya maksimum. 

f. Langkah keenam update global feromon, setelah semua semut menemukan 

makananya, feromon setiap jalan yang dilaluinya akan menguap dalam hal ini 

feromon pada duty cyle akan berkurang sebanyak setengan dari feromon 

sebelumnya. 

g. Langkah ketujuh iterasi maksimum, semut berhasil mendapatkan makananya 

melalui jalan terpendek dalam hal ini jika daya yang dihasilkan maksimal maka 

programnya selesai, jika tidak akan terjadi pengecekan angin yang berubah-

ubah. 

h. Langkah kedelapan perubahan jarak makanan semut, jika jarak makanan semut 

berubah makan semut akan membuat tour baru, dalam hal ini jika kecepatan 

angina berubah maka nilai feromon menjadi seperti semula sehingga nilai 

probabilitas setiap duty cyle menjadi sama. 
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3.4 Pemodelan Simulink MPPT Dengan Ant Colony Optimization 

Pada gambar 3.7 dapat dilihat pemodelan MPPT dari Ant Colony Optimization 

dengan konverter boost yang telah didesain sesuai parameter yang ditentukan.  

 

Gambar 3.7 Pemodelan MPPT Ant Colony Optimization 

3.5 Sistem Controller Pembanding Perturb and Observe (P&O) 

Untuk pemodelan simulink pembanding P&O dengan menggunakan konverter 

yang sama dengan parameter inputan yang sama sehingga tidak perlu tidak perlu 

mendesain konverter baru. Untuk pemodelan pembanding P&O bisa dilihat di gambar 

3.8. 

 

Gambar 3.8 Pemodelan MPPT P&O 
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Perbedaan selanjutnya terdapat pada blok MPPT controller yaitu dimana pada 

blok yang berisikan scrip function dari algoritma P&O  dimana untuk mengukur arus 

yang sama setelah dari diode rectifier, setelah itu menghitung daya dengan 

mengkalikan tegangan dengan arus sehingga apakah daya yang dihasilkan sekarang 

lebih besar dari daya yang dihasilkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Flowcart P&O 

 

3.6 Desain Pengujian Konverter Boost 

Desain pengujian ini bisa dilihat pada gambar 3.9 yang mana, menggunakan 

sumber tegangan DC 650V yang telah disesuaikan dengan parameter dan nilai 

komponen pada sistem MPPT Ant Colony Optimization. Tujuannya adalah mengetahui 

apakah konverter yang didesain telah sesuai dengan harapan. 
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Gambar 3.10 Desain Simulink  Pengujian Konverter  

  

Hasil dari pengujian konverter inilah yang menentukan apakah konverter yang 

telah didesain layak untuk dimasukkan kedalam sistem maxsimum power point 

tracking pada wind turbine. Menentukan sudah sesuai atau belum rancangan konverter 

akan terlihat pada hasil output pengujian ini, jika hasil output sama dengan hasil output 

yang diharapkan maka konverter sudah sesuai dan didesain dengan benar. 

 


