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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini akan dibahas perancangan sistem optimalisasi sudut panel 

surya dengan reflektor menggunakan PID kontrol melalui NI-myRIO 1900. 

Tahapan pengerjaan perancangan sistem dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Tahapan pengerjaan sistem 

3.1 Perancangan Struktur Mekanik 

3.1.1  Perancangan Sistem Transmisi 

 Dalam perancangan struktur ini dibuat transmisi untuk panel menggunakan 

dua pulley yang dihubungkan dengan timing belt, dengan ukuran dan jenis pulley 

yang berbeda. Penggunaan pulley dan timing belt ini karena memiliki efisiensi 

mekanis tinggi karena tidak terjadi gesekan atau slip, dan untuk penggunaan 

ukuran dan jenis pulley yang berbeda agar didapatkan gerakan sudut yang kecil 

dan torsi yang rendah. Transmisi pada motor dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Transmisi badan panel surya  

 Diamater Pulley yang digunakan pada transmisi badan panel surya dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Diameter pulley yang digunakan pada transmisi badan panel 

 Driver Pulley Driven Pulley 

Diameter Luar 1.7 cm 4.4 cm 

Diameter Dalam 0.8 cm 2.3 cm 

 

3.1.2 Perancangan Reflektor 

 Pada perancangan ini reflektor menggunakan cermin datar dengan bingkai 

sebagai penahannya. Ukuran untuk cermin yang digunakan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Spesifikasi cermin  

Dimensi Nilai 

Panjang 100 cm 

Lebar 35 cm 

Tebal 0,3 cm 
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Gambar 3.3 Reflektor cermin datar 

 Cermin ini nantinya akan dipasang dibagian kanan dan kiri dari panel, 

cermin ini berfungsi untuk memantulkan kembali cahaya yang berada dikedua sisi 

panel menuju ke tengah-tengah panel. 

 

3.1.3 Perancangan Sensor Cahaya 

 Pada kasus ini kita memilih Light Dependent Resistor (LDR) sebagai sensor 

pendeteksi matahari, maksud dari pendeteksi matahari adalah untuk mengetahui 

posisi sudut altitude matahari. Posisi dari altitude matahari ditunjukkan dengan 

munculnya bayangan seperti pada Gambar 3.3, ketika posisi matahari sejajar 

dengan LDR, maka posisi panel dalam keadaan optimal, keadaan optimal yaitu 

ketika posisi panel tegak lurus terhadap matahari, ketika posisi matahari tidak 

optimal maka akan menimbulkan bayangan dan dari bayangan ini akan digunakan 

sebagai kondisi untuk menggerakkan motor baik itu CW atau CCW[8].  
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Gambar 3.4 Konfigurasi sensor posisi matahari 

Tinggi dari bayangan dapat dihitung dengan rumus berikut : 

𝑌 =
𝑋

tan𝜃
  (3.1) 

Dimana :  

Y = Tinggi penghalang 

X  = jarak antara bayangan sampai sensor 

𝜃  = sudut altitude matahari 

 

Gambar 3.5 Perancangan pemindai matahari 
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  Cara kerja pemindai ini ketika pagi hari sensor akan mendeteksi apakah 

pada kedua sensor 1 dan 4 mendeteksi apakah matahari sudah terbit atau belum, 

jika salah satu sensor mendeteksi cahaya maka motor akan menggerakkan panel 

ke arah sensor tersebut sampai batas limit switch atau sampai sensor 2/3 

mendeteksi cahaya. Kemudian setelah kedua sensor 2 dan 3 terkena cahaya maka 

keadaan ini panel tegak lurus dengan matahari, dan setelah matahari bergerak 15 

derajat kemudian timbul bayangan pada salah satu sensor 2 atau 3, setelah sensor 

mendeteksi ada bayangan kemudian motor akan menggerakkan motor sebesar 15 

derajat lagi agar kembali ke sudut dimana panel sejajar dengan matahari. 

 

Gambar 3.6 Front panel sensor LDR untuk matahari terbit pada Labview 

 Pada front panel berfungsi untuk mengetahui nilai dari ke 4 sensor LDR dan 

berfungsi untuk mendeteksi matahari terbit. 

 

Gambar 3.7 Blok diagram program matahari terbit pada Labview 
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3.1.4 Kalibrasi Sudut Encoder 

 Pada perancangan ini memakai incremental encoder sebagai feedback 

sistem, dimana encoder mempunyai keluaran berupa angka yang masih perlu 

diolah sebelum bisa digunakan, untuk itu diperlukan proses kalibrasi antara nilai 

keluaran encoder kedalam derajat sudut, metode yang dipilih adalah dengan 

komparasi (rasio). 

 
Gambar 3.8 Block diagram pengujian encoder pada Labview 

 

3.2 Perancangan Kontrol PID 

 Pada perancangan kontrol PID ini yang dilakukan adalah dengan melakukan 

pengaturan nilai dari Kp, Ti dan Td untuk mendapatkan respon sistem yang 

sesuai. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menjalankan plant dengan 

sistem open loop[9].  
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Gambar 3.9 Rancangan front panel PID pada Labview 

 Pada tampilan front panel memiliki fungsi sebagai pengontrol dan 

mengetahui tanggapan sistem dari motor DC yang mempermudah dalam 

menjalankannya. 

 

Gambar 3.10 Rancangan diagram blok PID pada Labview 
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 Pada diagram blok dibawah akan dibuat pengontrol PID yang akan 

digunakan untuk mengontrol posisi sudut motor terhadap input referensi.

 

Gambar 3.11 Flowchart tuning pada kontrol PID 

 Gambar 3.6 menunjukkan flowchart bagaimana menentukan parameter PID 

dengan melakukan plant secara open loop kemudian hasil respon tersebut 

dilakukan analisa dengan menggunakan model matematis First Order Plus Dead 

Time (FOPDT) untuk mendapatkan nilai K, L dan T kemudian nilai tersebut 

dimasukkan ke dalam rumus metode tuning. Proses penentuan parameter PID 

yang dilakukan memiliki beberapa tahap sebagai berikut : 

1. Menjalankan plant dengan sistem open loop 

2. Melakukan analisa respon sistem open loop 

3. Didapatkan nilai K, L dan T 

4. Memasukkan nilai K, L dan T kedalam rumus metode tuning PID 

5. Dilakukan percobaan respon sistem dengan nilai hasil tuning  

6. Plant Optimal 

 Tuning PID yang digunakan untuk mengatur dilakukan secara experimental 

yaitu dengan cara melakukan trial error sampai mendapatkan hasil kontrol yang 

optimal. 

3.3 Pengambilan Data 

 Pengambilan data dilakukan secara manual berupa tegangan dan arus 

menggunakan multimeter, intensitas cahaya menggunakan luxmeter serta suhu 
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dengan menggunakan termometer pada panel surya diam, panel surya diam 

ditambah reflektor dan panel surya aktif yang mengikuti posisi matahari ditambah 

reflektor, dimana bebannya berupa resistor geser dengan tahanan 0 – 4 Ohm[10].  

 

3.3.1 Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data ini menggunakan multimeter untuk pengambilan 

data manual. Rangkaian pengambilan data tegangan dapat dilihat pada Gambar 

3.12.  

 

Gambar 3.12 Rangkaian pengambilan data tegangan 

Rangkaian pengambilan data arus dapat dilihat pada Gambar 3.12.  

 

Gambar 3.13 Rangkaian pengambilan data arus 

 Teknik pengambilan data manual untuk tegangan dan arus panel surya 

ditambahkan beban berupa resistor geser, agar didapatkan tegangan maksimum 

dan arus maksimum sehingga dapat menghitung daya maksimum yang dihasilkan 

panel surya[11]. Resistor geser di set dari 0 – 4 ohm sehingga di dapatkan kurva 

arus-tegangan karakteristik panel surya untuk mendapatkan arus dan tegangan 

maksimum, untuk pengambilan intensitas cahaya cukup meletakkan luxmeter 

pada permukaan panel surya, begitu juga dengan suhu cukup meletakkan 

termometer pada permukaan panel surya. 
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3.3.2 Analisa Data 

 Dari data yang didapat, akan dibuat kurva arus-tegangan dan kurva daya-

tegangan, serta membandingkan peningkatan daya panel surya diam, panel surya 

diam ditambah reflektor dan panel surya aktif mengikuti matahari ditambah 

reflektor. 


