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                       BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan di bahas perancangan sistem struktur reflekor cermin 

cekung dan Cooling system untuk peningkatan daya panel surya. 

                       Gambar 3.1Blok diagram tahapan pengerjaan sistem 

 Perancangan Sistem 

  perancangan sistem untuk struktur mekanik dibuat melalui software sketch 

up, dimana menjelaskan maksud konsep yang akan di buat berupa reflekor cermin 

cekung dan Cooling System. 

3.1Desain Struktur Mekanik Reflektor Cermin Cekung 

   Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode reflektor cermin datar 

dengan mengikuti arah tracking matahari dimana input nilai didapatkan dari situs 

Geoscience Australia, namun ada beberapa perubahan mengenai input Geoscience 

Australia dan kondisi tempat pengambilan data. Seperti faktor ketinggian tempat, 

dimana ini mempengaruhi perbedaan sudut yang didapatkan, oleh karenanya 

dengan melakukan pengkajian secara eksperimental menggunakan interval  
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• Monitoring suhu pada badan panel surya.

• Monitoring real time.



21 

 

5 sampai 50 untuk perbandingan nilai input sudut Geoscience Australia dan 

kondisi sudut matahari. Dengan penambahan interval diatas maka didapatkan 

bahwa nilai dariGeoscience Australia dikurangi 30 derajat. Contoh saat nilai 

dariGeoscience Australia 49 derajat maka dalam sistem ini sudut untuk reflektor         

49 – 30 = 19 derajat [12]. Reflektor dan penjelesan sinar datang dan pantul bisa 

dilihat pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.2 Reflektor dengan penjelasan sinar datang dan pantul 

Keterangan : 

A = sinar datang B = sinar pantul C = sudut datang sinar matahari 

Dalam perancangan struktur ini dibuat menggunakan transmisi dua  

pulleyyang dihubungkan menggunakan belt jenis timming belt. Dengan ukuran 

dan jenis pulley sama maka gerakan sudut yang menjadi output menjadi kecil 

dimana akan mudah untuk di kontrol dan torsi pada motor penggerak menjadi 

rendah. 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.3 Transmisi reflektor  
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Untuk pengembangan dari penelitian ini digunakan dengan perubahan 

metode yaitu reflektor cermin cekung sebagai media pemantulan sinar datang 

matahari menuju panel surya.Dengan memanfaatkan sifat konfergen dari cermin 

cekung yaitu memfokuskan arah cahaya yang datang maka diharapkan mampu 

memantulkan intensitas matahari yang lebih besar dari reflektor datar. 

 

 

 

 

Gambar  3.4 Struktur reflektor cermin cekung  

 Reflektor yang digunakan berupa cermin yang di cutting kemudian disusun 

sejajar membentuk cermin cekung. Untuk kelengkungan cermin ini di dapatkan 

hasil secara eksperimental sesuai hasil nilai tertinggi dari lux meter yang 

menangkap intensitas cahaya matahari. Setelah data intensitas di dapatkan 

kemudian dilakukan pemodelan seperti pada gambar 3.4. 

3.1.1 Penetapan Kelengkungan Cermin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Penetepan kelengkungan cermin cekung 
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 Diketahui panjang reflektor 100 cm dan lebar 40 cm, cermin yang 

digunakan merupakan cermin datar yang di cutting  kemudian disusun 

menyerupai cermin cekung. Penyusunan cermin potong ini akan dibuat sesuai 

perhitungan dari uji coba sebelumnya, pada bagian tengah dengan lebar 5 cm akan 

disusun datar, bagian kiri dan kanan dengan lebar 17,5 cm akan disusun 

melengkung sesuai perhitungan dari hasil secara eksperimental yaitu, dengan cara 

menggunakan busur derajat. Didapatkan perhitungan hasil untuk kelengkungan 

reflektor yaitu dengan perhitungan sebagai berikut. 

 
17,5 𝑐𝑚

10°
 = 1,75 cm 

Reflektor bagian kiri dan kanan dengan lebar 17,5 cm akan disusun melengkung 

naik 1⁰  tiap 1,75 cm dari titik tengah dengan kelengkungan total 10⁰ . 

 Perhitungan kelengkungan reflektor bisa juga menggunakan rumus dengan 

mengetahui jarak titik fokus untuk mengetahui jari-jari kelengkungan  dari cermin 

cekung seperti dengan rumus seperti pada rumus 2.1 

 𝑅 =

2𝑓………………………………………………………(2.1) 

Ket. 

        f = jarak fokus 

 

3.1.2   Pemodelan Kelengkungan Cermin Cekung 

  

 

 

 

   Gambar 3.6 Plat stainlis sebagai dudukan cermin 

 Setelah dilakukan eksperimen terkait kelengkungan cermin dan didapatkan 

hasil dari penggunaan busur derajat terhadap replika reflektor, selanjutnya 
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dilakukan pemodelan dengan menggunakan plat stainlis sebagai dasar tatakan 

cermin. Plat stainlis dilengkungkan menggunakan roll bending agar 

kelengkungannya seimbang dan sesuai nilai sudut yang sudah didapat. 

Penggunaan plat stainlis dikarenakan bahan yang tipis dan tidak mudah lentur 

agar setelah peletakan cermin dan saaat digunakan sudut kelengkungannya tidak 

berubah. 

 

 

 

 

    Gambar 3.7 Pemodelan reflektor  

3.2 Desain Struktur Mekanik Cooling System 

 Gambar desain kontruksi struktur mekanik Cooling System menggunakan 

sirkulasi air berpendingin berbasis HeatsinkFan Peltier. 

 

 

 

 

  Gambar 3.8 Struktur penerapan Cooling System  pada panel surya 

 Perancangan Cooling system ini menerapkan konsep Refrigerator, dengan 

memanfaatkan sirkulasi air ataupun penguapan suhu untuk menyerap panas dan 

mendinginkan suatu bidang. Sistem kerja Cooling system ini adalah dengan 

menerapkan efek peltier dan HeatsinkFan (evaporator) yang mendinginkan air 

sebagai media pendinginan. Pompa air dengan Motor DC meyalurkan air yang 

bertekanan dan disirkulasikan melalui pipa tembaga (condenser) agar 

menghasilkan suhu dingin yang merata keseluruh bodi panel surya. pipa tembaga 
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ini akan dirancang mengelilingi bodi panel surya (ulir), kemudian keseluruhan 

bodi belakang panel surya yang sudah dilengkapi Cooling System akan di blok 

atau di tutupi menggunakan box acrylic yang sudah dilengkapi kipas guna untuk 

menekan suhu dingin hasil penguapan ( Cooling System ) menuju bodi panel 

surya. 

 Agar tidak terjadi kontak langsung antara pipa dengan bodi panel surya guna 

menghindari uap air dari proses pendinginan yang memungkinkan membasahi 

bodi panel surya, maka akan di beri plat aluminum seluas bodi panel surya.Skema 

desain struktur Cooling System bisa di lihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Tampak atas panel surya 

 

 

 

 

    Gambar 3.10 Tampak samping panel surya 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.11 Tampak bawah panel surya 
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3.2.1 Komponen dan Karakterisik Peltier  

 Dalam perancangan struktur ini berbasis pada penggunaan sistem kerja 

peltier (TEC) thermo electric cooler dimana sebagai inti dari pendinginan. 

Komponen electric peltier ini di supply dengan: 

   V  =   12 V ( Volt ). 

   I  =   3 A ( Ampere ). 

           ΔT   =   30° C ( Celcius ). 

 Jika aliri arus listrik maka akan menghasilkan suhu dingin dan panas pada 

kedua sisi yang dihasilkan oleh dua tipe semikonduktor type – P dan type – N. 

Dimana saat pergerakan material yang kekurangan electron (type-P) bergerak 

menuju material yang kelebihan electron (type-N) maka akan terjadi penyerapan 

energi dimana ditandai dengan timbulnya sisi dingin. Kemudian saat electron 

bergerak dari type-N menuju type-P maka konektor akan melepaskan energi. 

Energi yang yang dilepas dalam bentuk panas [9].  

 Dengan penggunaan sumber daya AC dimana power supply yang digunakan 

adalah  adaptor dengan tegangan arus kerja 12 V dan arus  3 A dapat kita ketahui 

daya yang dihasilkan oleh TEC ialah dengan rumus : 

   𝑃𝑖𝑛= 𝑉𝑥𝑦  . 𝐼𝑥𝑦 

   𝑃𝑖𝑛 = 12 . 3 

  𝑃𝑖𝑛 = 36 Watt 

 Dengan penggunaan 2 buah peltier maka P = 36 x 2 = 72 Watt, untuk waktu 

selama sistem bekerja. 

 Sebagai dasar dari sistem pendinginan maka yang diperlukan hanyalah sisi 

dingin yang dihasilkan peltier yang akan bersentuhan langsung pada media air 

yang akan didinginkan melalui perantara coldsink yang terdapat pada water block. 

Sedangkan sisi panas dari peltier akan dibuang atau dihilangkan menggunakan 

heatsink fan sebagai penyerap dan pembuangan kalor. 
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Gambar 3.12  Prinsip kerja peltier pada water block 

3.2.2 Heatsink Fan 

 Heatsink adalah material yang dapat menyerap dan mendisipasi panas dari 

suatu tempat yang bersentuhan dengan sumber panas. Untuk membuang panas 

dari peltier dengan baik maka dibutuhkan heatsink dengan bahan alumunium dan 

memiliki banyak sirip, dimana saat panas yang sudah diserap akan mengalir pada 

sirip heatsink dan dilepaskan dengan menggunakan fan. Dengan pembuangan 

panas yang  baik maka akan membantu peltier mencapai suhu terendah. 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.13Heatsink fan pada water block 

 

 

 



28 

 

3.2.3 Coldsink 

 Coldsink seperti ditunjukan pada gambar 3.14 menggunakan proses dari 

mekanisme yang sama dengan heatsink namun yang membedakan adalah coldsink 

berfungsi untuk memindahkan dingin (temperatur yang lebih rendah) dari sisi 

peltier. 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 3.14Coldsink pada bagian dalam waterblock 

3.2.4 Water Pump Sirkulasi 

 Air dari hasil pendinginan kemudian akan disirkulasikan menggunakan pipa 

tembaga 3/8 yang dibentuk ulir megelilingi bodi panel surya dengan panjang pipa 

10 meter  maka diperlukan  water pump 12V DCdengan jenis diaphragm water 

pump. Dengan sistem membran dua katup hisap (in) dan dorong (out)secara 

bergantianmaka air dapat disirkulasikan dengan bantuan tekanan pada pompa. 

 

 

 

 

(a)                                         (b) 

Gambar 3.15 Sistem kerja pompa diafragma  
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(a)  menunjukkan pada saat membran bergerak mundur, katup masuk 

(inlet valve) akan terbuka agar air dapat masuk dan memenuhi ruang 

pompa dan katup keluar (outlet valve) akan tertutup agar air tidak keluar 

dari ruang pompa. 

(b)  menunjukkan saat membran bergerak maju untuk mendorong air, 

katup keluar (outlet valve) akan terbuka dan air pada ruang pompa akan 

keluar. pada saat bersamaan katup masuk (inlet valve) akan tertutup agar 

air yang keluar mendapat tekanan penuh dan tidak kembali pada arah 

aliran masuk. 

Data sheet 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.16 Spesifikasi diaphragm water pump 

3.2.5  Struktur Pipa Sirkulasi  

Setelah proses pendinginan yang terjadi di dalam water block kemudian air 

sebagai media pendingin disalurkan melalui pipa tembaga ukuran 3/8 dimana 

bertindak sebagai kondensor yang menyerap suhu panas yang terserap pada panel 

surya atau sebagai pembiasan suhu dingin di dalam ruang pendinginan 

. 

     

 

 

 

             Gambar 3.17 Struktur pipa sirkulasi 
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Perancangan pipa sirkulasi dibuat dengan penyambungan menggunakan 

pengelasan agar terhindar dari kebocoran dan ditekuk menggunakan tube 

bender.jarak penekukan pipa bila ditekuk 180° perlu mempertimbangkan bahan 

dan ukuran pipa. Ukuran pipa yang digunakan adalah 3/8 dengan bahan tembaga 

dimana maksimal tekukan pipa bila di tekuk 180° berdiameter 3 ⅟₂  cm – 4 cm. 

jalur pipa dibuat melintang dengan kemiringan 40° agar dapat meluas memenuhi 

bagian bodi panel surya dan mengurangi beban tekanan pada water pump. 

3.3 Desain Rangkaian Skematik 

Berikut adalah desain rangkaian skematik pada bagian elektronika yang 

menghubungkan antara software dan hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.19 Desain rangkaian skematik 

Keterangan: 

                1. Cooling System panel surya    

2. Sensor thermocople (AT895) 

3. Sensor Tegangan 

4. Sensor Arus (ACS172) 

5. Sensor Suhu (Modul LM35) 
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6. Ni myRio-1900 

7. Driver Motor (VNH2SP30) 

8. Driver Motor (VNH2SP30) 

9. Driver Motor (LN298N) 

10. Modul Peltier (TEC-12706) 

11. Modul Peltier (TEC-12706) 

12. DC Pump 

13. Fan Heatsink 

14. Power Supply 12V 5A 

15. Power Supply 12V 6A 

16. Sumber AC 220V 

 

3.4    Pengambilan Data 

 Beberapa parameter yang akan dilakukan dalam metode pengambilan data 

yaitu berupa data hasil tegangan dan arus menggunakan multimeter dengan beban 

berupa resistor geser, data intensitas cahaya menggunakan luxmeter serta data 

suhu dengan menggunakan thermometer [6].  

  Data – data diatas diambil pada pengujian panel surya menggunakan 

reflektor datar tanpa pendingin, panel surya menggunakan reflektor cekung 

dengan pendingin dan panel surya menggunakan reflektor datar dengan 

pendingin.    

 

3.4.1   Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data ini menggunakan multimeter untuk mengukur data 

arus dan tegangan. Rangkaian pengambilan data tegangan dapat dilihat pada 

gambar berikut  

 

 

 

 

 

                       Gambar 3.20 Rangkaian pengambilan data tegangan 
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Untuk rangkaian pengambilan data arus dapat dilihat pada gambar 3.21 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Rangkain pengambilan data arus 

 Teknik pengambilan data untuk tegangan dan arus keluaran panel surya 

ditambahkan beban berupa resistor geser, agar didapatkan tegangan maksimum 

dan arus maksimum sehingga dapat diketahui daya maksimum yang dihasilkan 

panel surya [6]. Untuk pengambilan data intensitas cahaya dengan meletakkan 

luxmeter pada permukaan panel surya, begitu juga dengan mengambil data suhu 

dengan meletakkan thermometer pada permukaan panel surya. 

 

3.5   Analisa Data 

 Dari data yang didapat, kemudianmembuat kurva arus-tegangan dan kurva 

daya-tegangan, serta membandingkan peningkatandaya panel surya menggunakan 

reflektor datar tanpa pendingin, panel surya menggunakan reflektor cekung 

dengan pendingin dan panel surya menggunakan reflektor datar dengan 

pendingin. 

 

3.6Monitoring 

 Dari hasil analisa kemudian dilakukan monitoring agar data yang dihasilkan 

dapat diterima secara real time menggunakan software LABview. Data kemudian 

ditampilkan pada layout monitoring dan disinkron dengan Microsoft excel. Data 

yang masuk dalam monitoring adalah data tegangan ( volt ), arus ( ampere ), suhu 

( °C ). 
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3.6.1 Monitoring Tegangan 

 Monitoring data tegangan output panel surya dengan menggunakan modul 

sensor tegangan, pemasangan rangkaian sensor dihubung secara parallel terhadap 

beban. Gambar tampilan Blok diagram VIlabview pada gambar 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.22 Blok diagram VI Labview sensor tegangan 

3.6.2  Monitoring Arus 

 Monitoring data arus output panel surya dengan menggunakan modul sensor 

arus (ACS172), pemasangan rangkaian sensor dihubung secara seri terhadap 

beban. Gambar tampilan Blok diagram VIlabview pada gambar 3.23. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 3.23 Blok diagram VI Labview sensor arus 

 

 



34 

 

3.6.3  Monitoring Suhu 

  Monitoring data suhu pada panel surya terhadap intensitas matahari 

dengan menggunakan modul sensor LM35. Gambar tampilan Blok diagram 

VIlabview pada gambar 3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.24 Blok diagram VI Labview sensor LM35 

3.6.4 Penyimpanan Data Monitoring pada Microsoft Excel 

 Data hasil monitoring kemudian disinkron pada Microsoft Excel agar data 

yang di ambil selama monitoring tersimpan secara Real time. Gambar tampilan 

Blok diagram VIlabview pada gambar 3.25. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Blok diagram VI Labview untuk menyimpan data pada Microsoft 

Excel 
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3.6.5  Monitoring System Keseluruhan 

 Blok diagram VI Labview monitoring system keseluruhan mencakup 

monitoring tegangan, arus, suhu, dan penyimpanan data pada Microsoft 

Excel.Gambar tampilan Blok diagram VIlabview pada gambar 3.26. 

 

       Gambar 3.26 Blok diagram VI Labview monitoring system keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


