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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dari tahun ke tahun pemanfaatan komponen elektronika daya didalam proses 

konversi energi listrik semakin berkembang. Karakteristik dari peralatan-peralatan 

elektronika daya untuk pengendalian daya dari satu bentuk ke bentuk yang lain 

telah memungkinkan hal tersebut. Peralatan elektronika daya dikenal dengan 

bentuk yang kompak, relatif tidak memerlukan tempat yang luas dan juga 

memiliki pengaturan yang begitu luas, sehingga banyak digunakan sebagai 

konverter untuk berbagai keperluan industri. Konverter yang digunakan untuk 

memperoleh tegangan keluaran ac variabel dari tegangan sumber dc dikenal 

dengan sebutan inverter. 

Inverter pada industri digunakan secara  luas seperti pada pengaturan 

kecepatan motor ac, pemanasan industry, ataupun pada catu daya tak terputus 

Uninterruptible Power Supply (UPS). Peralatan kedokteran, peralatan pengolah 

data, dan peralatan telekomunikasi adalah peralatan yang kebanyakan 

memerlukan catu daya tak terputus dengan kualitas baik. 

Namun penggunaan komponen elektronika daya didalam suatu sistem tenaga 

listrik justru menimbulkan masalah baru yaitu gangguan harmonisa. Penggunaan 

komponen elektronika daya membuat bentuk gelombang yang dihasilkan tidak 

sinusoidal murni (terdistorsi) sehingga menimbulkan harmonisa. Munculnya 

harmonisa pada suatu sistem tenaga listrik dapat memperburuk kualitas daya 

sistem tersebut, karena dapat menyebabkan faktor daya sistem menjadi lebih 

rendah, distorsi gelombang tegangan, meningkatkan rugi-rugi sistem, pembebanan 

lebih pada perlatan, pergeseran titik netral sistem, ataupun peningkatan arus netral 

pada sistem. 

Perbaikan kinerja inverter terus mengalami kemajuan untuk mengurangi hal-

hal yang dihasilkan oleh komponen elektronika daya tersebut. Salah satunya 

multilevel inverter yang mulai populer dalam mengatasi masalah harmonisa 

dibandingkan inverter konvensional. Topologi dari multilevel inverter di 
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klasifikasikan menjadi tiga tipe,antara lain flying capacitor, diode clamped dan 

cascaded multilevel inverters. 

Cascaded multilevel inverter adalah satu topologi yang paling populer 

digunakan disusun dari beberapa inverter H-bridge satu fasa dan sumber dc. 

Cascaded multilevel inverter membutuhkan paling sedikit komponen pada 

tingkatan tegangan sama dibandingkan jenis multilevel inverter lain. 

Perkembangan multilevel inverter juga diikuti pengembangan dari berbagai 

macam teknik modulasi. Banyak teknik pemicuan inverter menggunakan Pulse 

Width Modulation (PWM) dengan beberapa sinyal pembawa dinamakan phase 

disposition (PD), alternate phase opposition disposition (APOD), phase 

opposition disposition (POD). 

Pada tugas akhir ini akan dibahas tentang cascaded multilevel inverter 

sebagai penggerak motor induksi dengan berbagai macam tingkatan level 

kemudian dibandingkan terhadap inverter konvensional dalam hal ini harmonisa 

keluaran inverter dengan kondisi pengoperasian yang sama. Diharapkan nilai 

harmonisa pada rangkaian cascaded multilevel inverter berkurang dibanding 

inverter konvensional sehingga dapat meningkatkan efisiensi pada sistem. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

1.Bagaimana merancang cascaded multilevel inverter sebagai sumber motor 

induksi 3 fasa? 

2. Bagaimana merancang inverter konvensional sebagai sumber motor induksi 

3 fasa? 

3. Bagaimana merancang teknik pemicuan PWM pada cascaded multilevel 

inverter dan inverter konvensional? 

4. Bagaimana mensimulasikan dengan software MATLAB untuk penggunaan 

cascaded multilevel inverter dan inverter konvensional agar dapat 

mengurangi harmonisa pada keluaran kedua inverter tersebut? 
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1.3 Tujuan  

Pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Merancang, mensimulasikan, dan menganalisa cascaded multilevel inverter 

sebagai sumber motor induksi 3 fasa. 

2. Merancang, mensimulasikan, dan menganalisa inverter konvensional 

sebagai sumber motor induksi 3 fasa. 

3. Merancang dan mensimulasikan teknik pemicuan PWM menggunakan 

teknik In-Phase Disposition PWM (IPD PWM). 

4. Membandingkan nilai harmonisa keluaran inverter pada saat menggunakan 

cascaded multilevel inverter dan pada saat menggunakan inverter 

konvensional. 

1.4 Batasan Masalah  

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Cara kerja cascaded multilevel inverter dan inverter konvensional dengan 

pemicu IPD PWM. 

2. Nilai harmonisa keluaran cascaded multilevel inverter dan keluaran 

inverter konvensional pada frekuensi 50Hz. 

3. Teknik pemicuan PWM dengan IPD PWM. 

4. Motor induksi tiga fasa menggunakan spesifikasi dari MATLAB. 

5. Simulasi dan analisis menggunakan simulink MATLAB 
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1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika. 

BAB II DASAR TEORI 

  Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memberikan teori 

sebagai acuan atau referensi peneliti untuk melakukan penelitian. 

Tinjauan pustaka membahas beberapa teori penting dalam tugas 

akhir ini yaitu harmonisa, motor induksi tiga fasa, cascade H-

bridge multilevel inverter beserta pemicuannya. 

BAB III RANCANGAN PENELITIAN 

 Menjelaskan tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis 

dalam merancang cascaded H-bridge multilevel inverter dan 

membuat simulasi pada matlab. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

 Pada bagian ini berisi tentang hasil pengujian analisis simulasi 

sistemnya. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pengerjaan tugas 

akhir dan saran untuk memperbaiki kekurangan dari perancangan 

sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih baik. 

 

 

 


