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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Konsep Umum Simulasi 

Secara  umum diagram blok perencanaan sistem simulasi MPPT dapat 

dilihat pada 3.1

 

Gambar 3.1 blok diagram simulasi sistem MPPT 

Pada blok diagram dibawah ini menerangkan mengenai pokok-pokok kerja 

dari pada MPPT terhadap photovoltaic dimana cahaya matahari diserap oleh 

Photovoltaic yang kemudian akan dibaca oleh sensor arus dan tegangan. Hasil dari 

pembacaan tersebut akan dijadikan masukan controller MPPT yang nantinya 

menghasilkan duty cyle yang nantinya digunakan PWM untuk penyulutan mosfet 

pada converter. Sehingga photovoltaic menghasilkan daya maksimal.  

3.2 Pemodelan Photovoltaic 

 

Gambar 3.2 Photovoltaic 

Tipe Photovoltaic yang akan diterapkan pada penelitian ini 

berupa Photovoltaic tipe Monocrystalline model XHGD – 50 W yang diparalel dan 

diseri menghasilkan daya 5000 W. Pemodelan dilakukan dengan menggunkan 

software Mathlab16b. Berikut spesifikasi dari PV yang digunakan pada gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Parameter Photovoltaic tipe Monocrystalline model XHGD 

3.3 Pemodelan Sistem MPPT 

3.3.1 Pemodelan ZETA Converter 

Dalam pemodelan converter sendiri diperlukan beberapa nilai komponen 

yang  sesuai  pada  rangkaian  converter  agar  nantinya  converter  tersebut  dapat 

bekerja  secara  optimal.  Untuk  itu  sebelum  dilakukan  pemodelan  pada  software 

MATLAB  dilakukan  perhitungan  dengan  persamaan-persaman  yang  terdapat  

pada setiap  komponen  converter  dengan  parameter-parameter  yang  telah  

ditentukan. Tabel 3.1 data konsep parameter yang digunakan. 

Tabel 3.1 Data parameter converter yang digunakan 

Tegangan Masuk (Vin) 17.8 V 

Tegangan Keluaran(Vout) 24 V 

Arus Keluar (Iout) 3.7 A 

Arus Masuk (Iin) 2.8 A 

Frekuensi (fs) 40kHz 

Vout Ripple (ΔVc) 2% 

Iout Ripple (ΔI) 10% 

 

Perhitungan  dan  penentuan  nilai  setiap  komponen  pada  ZETA  converter 

sendiri  dilakukan  dan  didapatkan  dari  persamaan-persamaan  yang  ada.  Berikut  

perhitungan nilai setiap komponen berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. 

Nilai Duty Cycle   

D = 
𝑉𝑜𝑢𝑡

(𝑉𝑖𝑛+𝑉𝑜𝑢𝑡)
             (3.1) 

D = 
24

17.8+24
 

D = 0.57 
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Nilai Induktor    

L1 = L2 = 
𝑉𝑖𝑛 𝑥 𝐷

𝐹𝑠 𝑥 𝛥𝐼𝐿
                       (3.2) 

L1 = L2 = 
17.8 𝑥 0.57

40000 𝑥 2.8 𝑥 0.1
 

L1 = L2 = 905 x 10-4 H 

Nilai Kapasitor   

C1 =  
𝐷 𝑥 𝐼𝑜𝑢𝑡

 ∆𝑉𝑐 𝑥 𝐹𝑠
                           (3.3) 

C1 = 
0.0.57 𝑥 3.7

17.8 𝑥 0.02 𝑥 40000 
 

C1 = 1.5 x 10-4 F 

C2 = 
𝐷 𝑥 𝑉𝑖𝑛

8 𝑥 ∆𝑉𝑐 𝑥 𝐹𝑠2 𝑥 𝐿2
                       (3.4) 

C2 = 
0.57 𝑥 17.8

8 𝑥 17.8 𝑥 0.02 𝑥 400002  𝑥 0.000905 
 

C2 = 2.5 x 10-6 F 

Pada gambar 3.4 merupakan pemodelan dari ZETA converter menggunkan 

simulink Mathlab 16b. 

 

   Gambar 3.4 Rangkaian ZETA Converter 

3.3.2 Pemodelan Algoritma Perturb and Observe (P&O) dan PWM pada 

ZETA Converter 

Pada tahap pemodelan dibuat menggunkan mathlab function pada simulink. 

Sehingga bentuk flowchart dari P&O yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

diubah kedalam bentuk script yang isikan pada blok matlab function dan blok PWM 

disini berfungsi untuk mengatur frekuensi yang dibutuhkan untuk switching pada 

gate MOSFET. Berikut bentuk dari pemodelan P&O dan PWM pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Pemodelan P&O dan PWM 

Setelah blok P&O dihubungkan dengan PWM maka dapat dibuat sistem 

MPPT dimana pemodelan sebelumnya menggunakan ZETA converter yang 

inputannya dihubungkan langsung ke photovoltaic. Pada gambar 3.6 merupakan 

pemodelan system MPPT menggunakan algoritma P&O. 

    Gambar 3.6 Pemodelan ZETA Converter untuk MPPT Menggunkan algoritma 

P&O 

3.3.3 Pemodelan Algoritma Incremental Conductance (INC) dan PWM pada 

ZETA Converter 

Pada tahap pemodelan dibuat menggunkan mathlab function pada simulink. 

Sehingga bentuk flowchart dari INC yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

diubah kedalam bentuk script yang isikan pada blok matlab function dan blok PWM 

disini berfungsi untuk mengatur frekuensi yang dibutuhkan untuk switching pada 

gate MOSFET. Berikut bentuk dari pemodelan INC dan PWM pada gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Pemodelan INC dan PWM 

Setelah blok INC dihubungkan dengan PWM maka dapat dibuat sitem MPPT 

dimana pemodelan sebelumnya menggunakan ZETA converter yang inputannya 

dihubungkan langsung ke photovoltaic. Pada gambar 3.8 merupakan pemodelan 

system MPPT menggunakan algoritma INC. 

Gambar 3.8 Pemodelan ZETA Converter untuk MPPT Menggunkan algoritma 

INC 

3.3.4 Pemodelan Algoritma Modified Perturb and Observe (P&O) dan PWM 

pada ZETA Converter 

Pada tahap pemodelan dibuat menggunkan mathlab function pada simulink. 

Sehingga bentuk flowchart dari modified P&O yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya diubah kedalam bentuk script yang isikan pada blok matlab function 

dan blok PWM disini berfungsi untuk mengatur frekuensi yang dibutuhkan untuk 

switching pada gate MOSFET. Berikut bentuk dari pemodelan modified P&O dan 

PWM pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Pemodelan modified P&O dan PWM 

Setelah blok modified P&O dihubungkan dengan PWM maka dapat dibuat 

sitem MPPT dimana pemodelan sebelumnya menggunakan ZETA converter yang 

inputannya dihubungkan langsung ke photovoltaic. Pada gambar 3.10 merupakan 

pemodelan system MPPT menggunakan algoritma modified P&O. 

Gambar 3.10 Pemodelan ZETA Converter untuk MPPT Menggunkan algoritma 

modified P&O 

3.3.5 Pemodelan Algoritma Modified Incremental Conductance (INC) dan 

PWM pada ZETA Converter 

Pada tahap pemodelan dibuat menggunkan mathlab function pada simulink. 

Sehingga bentuk flowchart dari modified INC yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya diubah kedalam bentuk script yang isikan pada blok matlab function 

dan blok PWM disini berfungsi untuk mengatur frekuensi yang dibutuhkan untuk 

switching pada gate MOSFET. Berikut bentuk dari pemodelan modified INC dan 

PWM pada gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Pemodelan modified INC dan PWM 

Setelah blok P&O dihubungkan dengan PWM maka dapat dibuat sitem 

MPPT dimana pemodelan sebelumnya menggunakan ZETA converter yang 

inputannya dihubungkan langsung ke photovoltaic. Pada gambar 3.12 merupakan 

pemodelan system MPPT menggunakan algoritma modified INC. 

Gambar 3.12 Pemodelan ZETA Converter untuk MPPT Menggunkan algoritma 

modified INC 

3.4 Pemodelan Keseluruhan Sistem 

Pada tahap ini sistem MPPT masing-masing yang telah dibuat pada bab 

sebelumnya akan dijadikan satu lembar pada Simulink MATHLAB dan dilakukan 

pengujian  untuk mengetahui perbandingan dari masing-masing algoritma yang 

telah terhubung dengan ZETA converter dan sisi inputnya terhubung langsung 

dengan photovoltaic. Disini sistem MPPT akan diuji pada iradiasi masing masing 

500 W/𝑚2, 800 W/𝑚2 , dan 1000 W/𝑚2seta suhu konstan 25 oC. Pada gambar 3.13 

merupakan pemodelan dari keseluruhan sitem MPPT.   

Mod 
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Gambar 3.13 Pemodelan Keseluruhan Sistem MPPT 

3.5    Pemodelan sistem tanpa MPPT, dengan MPPT serta beda converter 

Pada tahap pemodelan dibuat menggunkan matlab function pada simulink, 

disini ada 3 kategori pemodelan yaitu tanpa MPPT, dengan MPPT menggunakan 

ZETA converter pada bab sebelumnya dan beda converter. Pertama pemodelan 

sistem MPPT dilakukan dengan langsung menghubungkan PV dengan beban sesuai 

yang digunakan. Pada gambar 3.14 merupakan pemodelan sistem tanpa 

menggunkanan MPPT. 

 

Gambar 3.14 Pemodelan Sistem tanpa MPPT 
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Kedua pemodelan sistem dengan MPPT seperti yang sudah di modelkan pada 

bab sebelumnya. 

 

Gambar 3.15 Pemodelan sistem MPPT Menggunakan ZETA Converter 

Ketiga pemodelan sistem MPPT beda converter. Disini menggunakan 

converter SEPIC dengan nilai parameter sesuai dengan data parameter yang 

diinginkan pada bab sebelumnya. Pada tabel 3.2 merupakan nilai komponen dan 

gambar 3.16 merupakan rangkaian dari SEPIC converter.  

Tabel 3.2 Nilai Komponen SEPIC Converter 

D 0.57 

C 1.5 x 10-4 F 

L1 4.5 x 10-4 H 

L2 4.5 x 10-4 H 

C1 1.5 x 10-4 F 

C2 2.1 x 10-4 F 

R 13.6 Ohm 

 

 

c 

Setelah rangkaian SEPIC converter telah rancang, maka rangkaian tersebut 

dapat diterapkan dalam sistem MPPT yang telah dilengkapi dengan algoritma 

modified P&O. Pada gambar 3.17 merupakan pemodelan sistem MPPT 

menggunakan SEPIC converter. 
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Gambar 3.17 Pemodelan Sistem MPPT Menggunakan SEPIC converter 

Setelah ketiga pemodelan telah dibuat maka akan dijadikan satu layar pada 

function matlab guna untuk mengetahui perbandingan kinerja dari masing-masing 

pemodelan. Pada gambar 3.18 merupakan pemodelan dari sistem tanpa MPPT, 

dengan MPPT serta beda converter. 

 

Gambar 3.18 Pemodelan Sistem Tanpa MPPT, Dengan MPPT ZETA, dan MPPT 

SEPIC 


