PEMODELAN KOMPONEN POWER HYBRID SYSTEM
Asriyadi
Abstrak : Penelitian ini merupakan penelitian awal yang pada akhirnya bertujuan untuk
mengoptimasi sebuah power hybrid system (PHS) yang terdiri atas solar panel (panel
surya), Wind Turbine( turbin angin), Diesel Generator (genset) dan Battery (baterai).
Oleh karena itu, pada penelitian awal ini dibatasi pada pemodelan komponen-komponen
utama pada power hybrid system tersebut agar dapat memprediksi daya keluaran pada
tiap-tiap komponen PHS. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
mengidentifikasi sistem, memodelkan sistem, menvalidasi model sistem, pemodelan
secara matematis didasarkan pada literatur yang berkaitan dengan komponen-komponen
yang ada pada sistem dan kemudian disimulasi dengan menggunakan simulink Matlab.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil simulasi dari setiap model komponen sesuai
dengan datasheet , dimana pada panel surya tipe SI185N dengan daya keluaran 185 Wp
dan tipe FS225 daya keluaran 225 Wp dari simulasi dihasilkan untuk tipe SI185N adalah
185.1128 W dan FS225 225.0113 W. Untuk Turbin angin tipe WES 18 dan model
menghasilkan daya keluaran maksimal maksimal yang sama sebesar 80 kW, tetapi pada
kecepatan angin 11-14 m/s, daya keluaran yang dihasilkan oleh model turbin angin
sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan datasheet WES 18. Sedangkan model
polinomial untuk turbin angin memberikan daya keluaran yang sama dengan datasheet.

Pada pemodelan genset, daya keluaran genset adalah daya AC dan genset
terhubung secara langsung pada AC bus oleh karena itu daya keluaran genset
sama dengan daya keluaran genset pada AC bus. Adapun model dari konsumsi bahan
bakar genset memberikan karakteristik yang sama dengan datasheet.
Kata Kunci : Pemodelan, PHS, Panel Surya, Turbin Angin, Genset

PENDAHULUAN
Melihat grafik elektrifikasi
global, terlihat bahwa daerah
pedesaan belum banyak yang
menikmati aliran listrik. Oleh karena
itu perlu dipikirkan energi listrik
yang
dapat
diusahakan
dan
diandalkan agar masyarakat di
wilayah pedesaan dapat menikmati
listrik yang selalu tersedia atau dapat
diandalkan secara mandiri. Beberapa
literatur telah menjelaskan bahwa
energi
terbarukan
(Renewable
Energy) adalah salah satu solusi yang
paling cocok dan ramah lingkungan
untuk penyediaan listrik di daerah
pedesaan.
Otonom desentralisasi (OffGrid) listrik pedesaan dapat terdiri
atas satu sistem pembangkit listrik

tenaga surya, satu sistem pembangkit
listrik tenaga bayu atau terdiri atas
kombinasi
beberapa
sistem
pembangkit. Salah satu keuntungan
dari teknologi Off-Grid berbasis
energi terbarukan adalah tidak
membutuhkan infrastruktur distribusi
yang panjang sebagaimana sistem
On-grid.
Sebuah protipe Power Hybrid
System telah terpasang di HAN
University yang terdiri atas solar
panel (PV array), Turbin angin ,
Genset sebagai sumber energi dan
Baterai sebagai penyimpan energi.
Prototipe ini merupakan sebuah
proyek yang dimaksudkan sebagai
solusi untuk listrik pedesaan, pulau,
atau sebagai pendukung peralatan

Asriyadi adalah dosen Program Studi Teknik Listrik Jurusan Teknik Elektro Politeknik
Negeri Ujung Pandang, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea Makassar 90245

161

162
ELEKTRIKA NO. II/TAHUN 12/NOPEMBER 2015
militer. Hasil dari proyek ini akan
pada
pemodelan
komponenmenjadi sebuah produk yang dapat
komponen utama yang digunakan
dijual. Oleh karena itu perlu
pada Power Hybrid System (PHS)
diketahui performa dari sistem dan
tersebut. Dan Pemodelan lanjutan
bagaimana mengurangi konsumsi
serta penerapan kontrol strategi akan
bahan bakar dari Genset. Untuk
dilanjutkan ketiga model PHS
mengetahui performa sistem dan cara
memberikan hasil yang serupa
mengurangi konsumsi bahan bakar
dengan
komponen
sebenarnya
dapat dilakukan dengan memodelkan
berdasarkan datasheet komponen
sistem dan menerapkan sebuah
PHS.
Gambar
1.
Berikut
kontrol
strategi
atau
energi
memperlihatkan
komponenmanagemen strategi. Akan tetapi
komponen yang digunakan atau
pada penelitian ini akan difokuskan
terpasang pada PHS.

Gambar 1. Komponen- Komponen Power Hybrid System
Panel Surya
Panel surya adalah alat yang
terdiri dari sel surya yang mengubah
cahaya menjadi listrik. Mereka
disebut surya atas Matahari atau
"sol" karena Matahari merupakan
sumber cahaya terkuat yang dapat
dimanfaatkan. Panel surya sering kali
disebut sel photovoltaic, photovoltaic
dapat diartikan sebagai "cahayalistrik".
Paramater paling penting
dalam kinerja sebuah panel surya

adalah intensitas radiasi matahari
atau biasa disebut dengan iradiansi
cahaya matahari, yaitu jumlah daya
matahari yang datang kepada
permukaan per luas area. Intensitas
radiasi matahari diluar atmosfer bumi
disebut konstanta surya, yaitu
sebesar 1365 W/m2 . Setelah disaring
oleh atmosfer bumi, beberapa
sepktrum cahaya hilang, dan
intensitas puncak radiasi menjadi
sekitar 1000 W/m2 . Nilai ini adalah
tipikal intensitas radiasi pada
keadaan permukaan tegak lurus sinar
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matahari dan pada keadaan cerah.
Besar dari nilai iradiansi matahari
inilah yang akan menentukan besar
daya yang dapat dihasilkan oleh
sebuah panel (Duwi dkk,2012).
Turbin Angin
Turbin angin adalah kincir
angin yang digunakan untuk
membangkitkan
tenaga
listrik.
Turbin angin ini pada awalnya dibuat
untuk mengakomodasi kebutuhan
para petani dalam melakukan
penggilingan padi, keperluan irigasi,
dll. Turbin angin terdahulu banyak
dibangun di Denmark, Belanda, dan
negara-negara Eropa lainnya dan
lebih dikenal dengan Windmill
Kini turbin angin lebih
banyak
digunakan
untuk
mengakomodasi kebutuhan listrik
masyarakat, dengan menggunakan
prinsip
konversi
energi
dan
menggunakan sumber daya alam
yang dapat diperbaharui yaitu angin.
Walaupun
sampai
saat
ini
pembangunan turbin angin masih
belum dapat menyaingi pembangkit
listrik
konvensional
(Contoh:
PLTD,PLTU,dan lain-lain), turbin
angin masih lebih dikembangkan
oleh para ilmuwan karena dalam
waktu
dekat
manusia
akan
dihadapkan
dengan
masalah
kekurangan sumber daya alam tak
terbaharui
(Contoh :
batubara,
minyak bumi) sebagai bahan dasar
untuk membangkitkan listrik.
Prinsip dasar kerja dari turbin
angin adalah mengubah energi
mekanis dari angin menjadi energi
putar pada kincir, lalu putaran kincir
digunakan untuk memutar generator,
yang
akhirnya
akan
menghasilkan listrik.
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Diesel Generator (Genset)
Diesel Generator adalah
sebuah
mesin
diesel
yang
dikombinasikan dengan sebuah
alternator untuk membangkitkan
energi
listrik.
Mesin
diesel
mengkonversi energi kimia yang
tersedia dalam bahan bakar menjadi
energi
mekanik
yang
akan
menghasilkan daya mekanik yang
akan memutar mesin yang terhubung
pada alternator.
Baterry Bank
Baterry bank adalah sebuah alat
elektrokimia yang menggunakan reaksi
elektrokimia untuk menyimpan energi
listrik dalam bentuk energi kimia
potensial. Energi yang tersimpan dalam
baterai digunakan akan menyuplai ke
beban ketika tidak ada energi dari
pembangkit energi terbarukan dan akan
menyimpan energi ketika ada cukup
energi
dari
pembangkit
energi
terbarukan.
Dua tipe baterai yang umum
digunakan adalah lead acid battery dan
lithium ion battery yang mana masingmasing baterry memiliki keunggulan
dan kekurangan sebagiamana yang
dijelaskan oleh Leake.

METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini dimulai
dengan mengidentifikasi komponenkomponen yang digunakan pada
Power Hybrid System yang terpasang
pada HAN University, menggunakan
literatur untuk mencari model
matematis dari tiap komponen dri
sumber energi yang terdiri atas solar
panel, turbin angin, genset dan
konsumsi bahan bakar genset,
membuat simulink dari matlab untuk
mensimulasi model dan menvalidasi
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model
berdasarkan
komponen.

datasheet

permukaan PV sebagaimana yang
dijelaskan
oleh
(M.K
Desmukh,2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Sistem
Berdasarkan observasi, dengan
melakukan
pengamatan
secara
langsung pada sistem, diketahui
bahwa pada Power Hybrid System
yang terpasang terdiri atas Panel
Surya
dimana
terdapat
2
Photovoltaic (PV) array sebanyak
144 PV dengan dua tipe PV yang
berbeda yaitu Tipe SI185N dan
FS225 yang menghasilkan total daya
30 kWp. Untuk Turbin angin
digunakan
WES
18
yang
menhasilkan daya maksimal 80 kWp.
Untuk Diesel Generator digunakan
tipe Bredenoord 100 kVA. Adapun
jenis baterai yang digunakan adalah
lithium Ion Battery tipe Valence
LiFe04 modul U27-12XP dengan
tegangan nominal 12.8 V, 138 Ah
yang terdiri atas 30 Baterai. Oleh
karena itu kapasitas dari bateray
pack adalah 53 kWh.
Pemodelan Komponen
Pemodelan
Panel/Photovoltaic (PV)

Solar

Ada banyak model matematika
yang telah dikembangkan untuk
menggambarkan karakteristik dari
PV dari sisi arus dan tegangan
sebagaimana yang dijelaskan oleh
(Paudel, S,2011). Pada penelitian ini
model yang digunakan adalah model
yang
merepresentasikan
daya
kelauaran dari PV array dengan daya
keluaran sistem dlam jam dengan
Area Apv (m2) , ketika total radiasi
matahari IT
(W/m2) mengenai

(1)
Efisiensi sistem ƞ

(2)
Modul Efisiensi (

)

(3)

(4)
Dimana:
IT
= Total radiasi matahari yang
mengenai permukaan PV [W/m2]
Apv = Area pada satu panel PV
[m2]
ƞ
=Efisiensi Sistem [-]
ƞm
= Efisiensi Modul [-]
ƞpc
= Efisiensi Power Konverter
[-]
Pf
= Packing Factor [-]
ƞr
= Efisisensi referensi modul
[-]
β
= Koefisien efisiensi
temperature array [-]
Tr
= referensi sel efesiensi
temperature [oC]
Ta
= ambient temperature [oC]
Tc
= Temperature sel [oC]
NOCT = Normal operating cell
temperature [oC]
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IT,NOCT= Radiasi dalam NOCT
[W/m2]
Ta,NOCT= ambient temperature
dalam NOCT [oC]
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Gambar 2 dan 3 memperlihatkan
model simulink untuk PV SI185N
dan FS225 berturut-turut berdasarkan
persamaan 1-4.

Gambar 2. Model Simulink PV SI185N

Gambar 3. Model Simulink PV FS225

Pemodelan Turbin Angin (Wind
Turbine)
Pemodelan daya keluaran pada
turbin angin WES 18 didasarkan cut-

in wind speed, rated wind speed, cutout wind speed and rated power dari
turbin angin WES 18 sebagaimana
yang terlihat pada gambar 4 berikut.
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Gambar 4. Power Curve dari WES 18

Perhitungan
daya
yang
dihasilkan oleh oleh sebuah turbin
angin sebagaimana yang dijelaskan
oleh (Da Rosa AV, 2005) dan juga
berdasarkan kurva daya dari WES 18
yang terdiri atas empat region.
Dimana, Region I merepreentasikan
bahwa tubin angin tidak akan
menghasilkan daya ketika kecepatan
angin lebih kecil dari cut-in
kecepatan
angin.
Region
II
memperlihatkan
turbin
mulai
menghasilkan daya sampai pada daya
maksimal. Adapun Region III adalah
daya maksimal yang dihasilkan oleh
turbin sampai pada cut-out kecepatan
angin. Sedangkan Region IV Turbin
WES 18 tidak bekerja untuk
mencegah
kerusakan
karena
tingginya kecepatan angin yang
berarti
bahwa
turbin
tidak
menghasilkan daya keluaran. Dimana
penjelasan diatas dapat dimodelkan

sebagai

berikut:

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Dimana:
Pwg= Daya Keluaran dari Turbin
WES 18 [W]
Pwg-ACbus= Daya Keluaran Turbin
WES 18 pada AC bus [W]
Pr= Daya maksimal turbin WES 18
[W]
ρ= Air density [Kg/m3]
Arot= rotor swept area[m2]
v(t)= kecepatan angin [m/s]
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Cp= efisiensi rotor [%]
ƞada= efesiensi AC-DC-AC [-]
vr(t)= Kecepatan angin nominal
[m/s]
vci(t)= cut in kecepatan angin [m/s]
vco(t)= cut out kecepatan angin[m/s]
Gambar 5 memperlihatkan model
simulink dari daya keluaran turbin
angin
WES
18
berdasarkan
persamaan 5- 10.

Gambar 5. Model Simulink Power WES 18
Berdasarkan
data
pada
datasheet WES 18 , dengan
menggunakan persamaan polinomial,
maka daya ouput Wes 18 dapat
dirumuskan sebagai berikut.
(11)
Dimana:
Koefisien
p1= -0.015336
p2= 0.39213
p3= -2.6195
p4= 8.4972

p5=-10.554
Norm of residuals (norm (d,2))
=1.198.
Dengan Norm of Residuals =0.14541
yang mendekati nol mengindikasikan
model yang cukup bagus dan R2 is
0.9918 (99.18 %)
yang berarti
bahwa model memiliki prediksi yang
sangat bagus.
Gambar 6 memperlihatkan model
simulink dari daya keluaran turbin
angin
WES
18
berdasarkan
persamaan 11.
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Gambar 6. Model Simulink polinomial Power WES 18
Pemodelan Daya keluaran Genset

Pdg= Daya Keluaran Genset (W)

Berdasarkan hasil observasi
diesel generator terhubung langsung
pada AC Bus. Ini berarti bahwa daya
keluaran pada genset pada AC Bus
sama dengan daya keluaran pada
Genset.

Daya DC dan daya ini dapat
digunakan secara langsung pada
Beban ACUntuk menyelesaikan
masalah tersebut, dilakukan dalam
lima tahapan.
Pemodelan
Konsumsi
Bahan
Bakar Diesel Generator (Genset)

(12)
Dimana:
Pdg-AC= Daya Keluaran Genset
Pada AC bus (W)

Pada pemodelan konsumsi
bahan
bakar,
peneliti
membandingkan anata pemodelan
konsumsi bahan bakar oleh J.F
Baalbergen dan pemodelan dari
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genset. Adapun perumusan konsumsi
bahan bakar oleh J.F Ballbergen.
(16)
Dimana:
(13)

(14)

(15)

fc(t) = Konsumsi Bahan Bakar
dalam Jam [Lit/hr]
fcnominal = Konsumsi Bahan Bakar
pada Daya Nominal [Lit/jam]
fcrelative = Konsumsi Bahan Bakar
Relative [-]
fcannual = Konsumsi Bahan Bakar
dalam satu Tahun [Lit/tahun]
Gambar 7 memperlihatkan model
simulink untuk konsumsi bahan
bakar berdasarkan persamaan 13-16

Gambar 7. Model Simulink Konsumsi Bahan Bakar J.F Ballbergen
Berdasarkan
data
pada
datasheet
genset
,
dengan
menggunakan persamaan polinomial,
maka konsumsi bahan bakar dapat
dirumuskan sebagai berikut.

(17)

Dimana:
Koefisien
P1=0.00046429
P2=0.20586
P3=2.1014
Dengan Norm of Residuals =0.14541
yang mendekati nol mengindikasikan
model yang cukup bagus dan R2 is
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0.9999 (99.99 %)
yang berarti
bahwa model memiliki prediksi yang
sangat bagus.

Gambar 8 memperlihatkan model
simulink untuk konsumsi bahan
bakar berdasarkan persamaan 17

Gambar 8. Model Simulink Konsumsi Bahan Bakar menggunakan
persamaan Polinomial
Hasil Simulasi dan Validasi Model
Komponen
Solar Panel
Solar Panel yang terpasang terdiri
atas 2 tipe yaitu PV SI185N dan
FS225.
Berdasarkan
datasheet
diketahui bahwa daya keluaran untuk
PV SI185N 185 W dan FS225 225
W pada kondisi tes untuk suhu

lingkungan (temperature ambient)
(Ta) 20oC dan radiasi matahari
100W/m2. Untuk menguji model
solar panel, maka pada simulink
model, maka parameter radiasi
matahari diberikan nilai 1000 W/m2
dan variasi Ta. Hasil simulasi
diperlihatkan pada gambar 9.

Gambar 9. Daya keluaran PV SI185N dan FS225 dengan nilai radiasi
matahari 1000 W/m2 dan varaiasi Ta
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Terlihat pada gambar 10 pada Ta=
20oC dan radiasi matahari 1000
W/m2 daya keluaran yang dihasilkan
oleh model PV SI185N dan FS225
adalah 185.1128 W dan 225.0113 W
yang sama dengan data pada
datasheet. Terlihat juga bahwa Ta
mempengaruhi daya keluaran dari
PV dimana daya keluaran PV akan
semakin berkurang dengan naiknya
suhu lingkungan Ta. Dari hasil
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simulasi bisa disimpulkan bahwa
model solar panel cukup bagus untuk
merepresentasikan daya keluaran
panel secara aktual.
Turbin Angin
Turbin angin yang terpasang adalah
Tipe WES 18. Gambar 10
memperlihatkan perbandingan hasil
simulasi model power output WES
18

Gambar 10. Perbandingan hasil simulasi daya keluaran WES 18
Berdasarkan gambar 10, terlihat
bahwa
model
matematis
menghasilkan daya keluaran yang
sama dengan datasheet terkecuali
pada kecepatan angin 11-14 m/s.
Sedangkan
model
polinomial
memberikan hasil yang sama sesuai
dengan datasheet.
Konsumsi Bahan Bakar Genset
Genset yang digunakan adalah
Bredenoord genset 100 kVA. Pada
persamaan 12 daya keluaran genset
adalah daya AC dan genset

terhubung secara langsung pada AC
bus oleh karena itu daya keluaran
genset sama dengan daya keluaran
genset pada AC bus. Adapun hasil
simulasi dari konsumsi bahan bakar
genset dapat dilihat pada gambar 11
yang memperlihatkan perbandingan
antara data konsumsi bahan bakar
genset pada datasheet dengan
persamaan J.F ballbergen persamaan
13-16 serta persamaan polinomial
konsusmsi bahan bakar persamaan
17.
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Gambar 11. Perbandingan hasil simulasi konsumsi bahan bakar genset
Berdasarkan hasil simulasi pada
gambar 11 terlihat bahwa hasil
simulasi model polinomial konsumsi
bahan bakar memberikan hasil yang
lebih baik dari model bahan bakar
J.F Baalbergen. Sehingga pada
penelitian ini pemodelan polinomial
bahan
bakar
dipilih
untuk
merepresentasikan konsumsi bahan
bakar genset.
KESIMPULAN
Kesimpulan
1. Telah dimodelkan beberapa
komponen dari power hibryd
system yaitu panel surya , turbin
angin, genset dan konsumsi
bahan bakar genset.
2. Hasil
pemodelan
memperlihatkan bahwa untuk
model panel surya memberikan
hasil yang bagus, hal ini terlihat
pada hasil simulasi dimana daya
keluaran hasil simulasi panel
surya untuk tipe PV SI185N
daya keluaran 185 W dan FS225

225W memberikan hasil yang
serupa dengan data pada
datasheet yaitu 185.1128 W dan
225.0113 W pada solar radiasi yang
sama yaitu 1000 W/m2 dan suhu
lingkungan Ta 20oC yang sama.

3. Hasil pemodelan untuk turbin
angin Wes 18 untuk model
matematis menghasilkan daya
keluaran yang sama dengan
datasheet
terkecuali
pada
kecepatan angin 11-14 m/s.
Sedangkan model polinomial
memberikan hasil yang sama
sesuai dengan datasheet.
4. Pada pemodelan genset, daya
keluaran genset adalah daya AC
dan genset terhubung secara
langsung pada AC bus oleh
karena itu daya keluaran genset
sama dengan daya keluaran
genset pada AC bus. Adapun
hasil simulasi untuk konsumsi
bahan bakar model polinomial
konsumsi
bahan
bakar
memberikan hasil yang lebih

Asriyadi, Pemodelan Komponen Power Hybrid System
baik dari model bahan bakar J.F
Baalbergen.
5. Penelitian ini masih merupakan
penelitian awal yang hanya
memodelkan
beberapa
komponen dari power hybrid
systems yang terdiri atas model
panel surya, model turbin angin,
model genset dan model
konsumsi bahan bakar genset.
Penelitian selanjutnya akan
dimodelkan
juga
model
komponen baterai dan model
kontrol
baterai
serta
penggabungan dari model-model
komponen yang ada menjadi
sebuah model utuh yang
merepresentasikan model power
hybrid systems.
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