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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Tenaga Listrik 

Sistem tenaga listrik secara umum terdiri dari unit-unit pembangkit yang 

terhubung dengan saluran untuk melayani beban. Sistem tenaga listrik yang memiliki 

banyak mesin biasanya menyalurkan daya kebeban melalui saluran interkoneksi. 

Tujuan utama dari sistem saluran interkoneksi adalah untuk menjaga kontinuitas dan 

ketersediaan tenaga listtrik terhadap kebutuhan beban yang terus meningkat. Semakin 

berkembang sistem tenaga listrik dapat mengakibatkan lemahnya performansi sistem 

ketika mengalami gangguan. Salah satu efek gangguan adalah adanya hormonisa 

akibat pengunaan beban non-linier, karena beban ini sendiri menarik arus dengan 

bentuk non-sinusoidal, walaupun disuplai dari sumber tegangan sinusoidal. 

Keseimbangan daya antara kebutuhan beban dengan pembangkitan generator 

merupakan salah satu ukuran kestabilan operasi sistem tenaga listrik. Dalam 

pengoperasian sistem tenaga listrik pada setiap saat akan selalu terjadi perubahan 

kapasitas dan letak beban dalam sistem. Perubahan tersebut mengharuskan setiap 

pembangkit menyesuaikan daya keluarannya melalui kendali governor maupun 

eksitasi mengikuti perubahan beban sistem. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan 

menyebabkan keseimbangan daya dalam sistem terganggu dan efisiensi 

pengoperasian sistem menurun menyebabkan kinerja sistem memburuk. 

2.2 Total Harmonic Distortion
[5]

Total Harmonic Distortion (THD) merupakan nilai presentase antara total 

komponen harmonisa dengan komponen fundamentalnya. Semakin besar presentase 

THD ini menyebabkan semakin besarnya resiko kerusakan peralatan akibat 

harmonisa yang terjadi pada arus maupun tegangan. Nilai THD yang diijinkan secara 

internasional maksimal berkisar 5%  sampai 20% dari tegangan atau arus frekuensi 

fundamentalnya. 
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Menurut Standar IEEE 519 – 1992, untuk total harmonic distortion tegangan 

diperlihatkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Batas harmonisa tegangan sesuai standar IEEE 519-1992 

Bus Voltage at PCC Individual Voltage Distortion (%) THD (%) 

Kurang dari 69 kV 3,0 5,0 

69,001 kV s/d 161 kV 1,5 2,5 

Lebih dari 161,001 kV 1,0 1,5 

 

Sementara itu, untuk harmonisa arus dapat dilihat pada Tabel 2.2. Semua peralatan 

sistem tenaga dibatasi sesuai dengan besar distorsi arus tersebut. Dengan ISC  adalah arus 

maksimum hubung singkat PCC (Point Common Coupling) dan IL adalah arus 

maksimum permintaan beban (komponen frekuensi fundamental) di PCC 

Tabel 2.2 Batas harmonisa arus sesuai standar IEEE519-1992 

Individual Harmonic Order (Odd Harmonic) 

Maximun Harmonic Current Distortion in Percent of IL 

ISC/IL < 11 11 ≤ h ≤ 17 17 ≤ h ≤ 23 23 ≤ h ≤ 35 35 ≤ h THD (%) 

< 20 4 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0  

20 – 50 7 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0  

50 – 100 10 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0  

100 – 1000 12 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0  

>1000 15 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0  
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2.2.1 Harmonisa
[4]

 

Beban tidak linier sekarang ini sudah tidak bisa dihindari lagi pemakaiannya 

dalam sistem tenaga listrik. Banyak industri yang memanfaatkan konverter dengan 

thyristor dan rectifier, ataupun peralatan rumah tangga yang memanfaatkan 

komponen seperti diode dan sebagainya. Beban-beban tersebut dapat menimbulkan 

distorsi bentuk gelombang arus maupun tegangan. Adanya harmonisa dapat 

menimbulkan permasalahan antara lain faktor daya rendah, overheating, dan dapat 

meningkatkan rugi-rugi energi. Harmonisa juga dapat menurunkan kualitas sistem 

tenaga listrik yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap peralatan-peralatan 

lain pada instalasi. Harmonisa adalah deretan gelombang arus atau tegangan yang 

frekuensinya merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi dasar tegangan atau 

arus itu sendiri. Bilangan bulat pengali pada frekuensi harmonisa adalah orde (n) dari 

harmonisa tersebut  

Gelombang periodic non sinusoidal dapat dinyatakan dalam jumlah seri 

harmonik frekuensi dasar yang dinyatakan dengan analisis persamaan fourier sebagai 

berikut : 

 ( )     ∑ (                     )
 
     (2.1) 

    
 

 
∫  ( )
 

 
          (2.2) 

    
 

 
∫  ( )
 

 
                 (2.3) 

    
 

 
∫  ( )
 

 
                 (2.4) 

Dengan : 

n : Indeks Gelombang. 

T : Periode 
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Persamaan (2.1) mengandung pengertian bahwa jika )(tf  adalah fungsi 

genap, maka 0nb  dan jika )(tf adalah fungsi ganjil, maka .0,00  naa  Dan 

yang dapat dihitung ketika fungsi genap adalah harmonik ke 2, ke 4, ke 6, dan 

seterusnya, saat fungsi ganjil harmonisa yang dapat dihitung adalah harmonik ke 3, 

ke 5, ke 7, dan seterusnya. 

Total Harmonic Distortion untuk arus (THDi) didefinisikan dengan persamaan : 

     
√∑   

  
 

  
 x 100%      (2.5) 

Dengan : 

Ih : Komponen harmonisa arus ke-h. 

I1 : Arus frekuensi fundamental (rms) 

 

Total Harmonic Distortion untuk tegangan (THDv) didefinisikan dengan persamaan : 

     
√∑   

  
 

  
 x 100%      (2.6) 

Dengan : 

Vh : Komponen harmonisa tegangan ke-h. 

V1 : Tegangan frekuensi fundamental (rms) 
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Sebagai contoh, frekuensi dasar dari sistem kelistrikan di Indonesia adalah 50 Hz 

maka harmonisa kedua adalah 2 x 50 Hz (100 Hz), ketiga adalah 3 x 50 Hz (150 Hz), 

dan seterusnya hingga harmonisa ke n yang memiliki frekuensi n x 50 Hz. Cacat 

gelombang yang disebabkan oleh interaksi antara bentuk gelombang sinusoidal 

sistem dengan komponen gelombang lain lebih dikenal dengan harmonisa, yaitu 

komponen gelombang lain yang mempunyai frekuensi kelipatan integer dari 

komponen fundamentalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Representasi dari Gelombang yang Terdistosi 

 Sumber:Alzari Bestion, Rancang Bangun Single Tuned Filter Sebagai Alat Pereduksi Distorsi 

Harmonik , 2011 

Banyak usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah peredaman harmonisa, 

antara lain menggunakan filter pasif dan filter aktif. Filter pasif sering digunakan 

karena biaya pembuatan yang rendah dan strukturnya yang sederhana. Kelemahan 

filter ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh variasi acak dari 

bentuk gelombang pada beban karena filter ini biasanya ditala pada frekuensi 

tertentu. Filter ini menghasilkan resonansi seri dan paralel dengan impedansi sumber. 
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2.2.2 Sumber Harmonisa
[6]

 

Komponen-komponen sistem tenaga listrik yang dapat menimbulkan arus 

harmonisa hendaknya perlu diperhatikan, dengan tujuan untuk memprediksi 

permasalahan yang diakibatkan oleh harmonisa, sehingga sudah dapat diperkirakan 

cara yang tepat untuk menekan kehadiran harmonisa tersebut, baik dengan cara 

memasang filter, maupun mendesain peralatan-peralatan listrik agar dampak 

harmonisa yang ditimbulkan peralatan tersebut masih dibawah standar yang 

ditentukan. 

Berikut ini adalah beberapa sumber harmonisa pada sistem tenaga listrik yang 

dapat mengakibatkan adanya harmonisa adalah : 

1. Konverter 

2. Penyearah (Rectifier) 

3. Motor DC 

4. Induktor  

 

2.2.3 Dampak Harmonisa
[1]

 

Distorsi harmonik dapat menimbulkan efek yang signifikan namun berbeda-

beda pada peralatan listrik yang terhubung dengan jaringan listrik tergantung 

karakteristik beban listrik itu sendiri. Secara umum pengaruh harmonik pada 

peralatan tenaga listrik ada tiga, yaitu :  

1. Nilai rms tegangan dan arus lebih besar  

Nilai rms lebih besar dapat menyebabkan pemanasan yang lebih tinggi 

pada konduktor, trafo, ataupun komponen listrik lainnya. Hal ini terjadi 

karena besarnya arus yang mengalir melebihi nilai normalnya. Pemanasan 

yang berlebihan ini berujung pada menurunnya daya tahan komponen 

sehingga biasanya rusak sebelum waktunya apabila nilai harmoniknya cukup 

besar.  

2. Nilai puncak (peak value) tegangan dan arus lebih besar  

Nilai puncak yang lebih besar dapat mengakibatkan pemanasan yang 

berlebihan sehingga dapat memperburuk daya tahan komponen. Selain itu, 
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besar tegangan jatuh juga akan semakin besar karena kawat sering menerima 

tegangan puncak.  

3. Mengubah nilai frekuensi sistem  

Frekuensi mempengaruhi impedansi kawat, dimana semakin tinggi 

frekuensi (biasanya diatas 400 Hz) berarti semakin sering kawat menerima 

tegangan puncak sehingga semakin besar tegangan jatuh yang terjadi. 

Fenomena resonansi dapat terjadi pada frekuensi tertentu dan dapat 

menyebabkan arus meningkat. 

 

2.3 Beban Non-Linier
[2]

 

Beban non linear adalah beban yang impedansinya tidak konstan dalam setiap 

periode tegangan masukan. Dengan impedansinya yang tidak konstan, maka arus 

yang dihasilkan tidaklah berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan, sehingga 

beban non linear tidaklah mematuhi Hukum Ohm yang menyatakan arus berbanding 

lurus dengan tegangan. 

 Gelombang arus yang dihasilkan oleh beban nonlinear tidak sama dengan 

bentuk gelombang tegangan sehingga terjadi cacat (distorsi). Dengan meluasnya 

pemakaian beban non linear, gelombang sinusoidal ini dapat mengalami distorsi. 

 Gambar 2.2 berikut ini adalah beberapa contoh beban non linear untuk 

keperluan rumah tangga maupun industri. 
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Gambar 2.2 Jenis Beban Nonlinear 

 Gambar 2.3 berikut adalah contoh bentuk gelombang tegangan dan arus 

dengan beban non linear. 

 

Gambar 2.3 Gelombang Tegangan dan Arus Beban Nonlinear 

 Kecendrungan penggunaan beban-beban elektronika dalam jumlah besar akan 

menimbulkan masalah yang tidak terelakkan sebelumnya. Berbeda dengan beban-

beban listrik yang menarik arus sinusoidal (sebentuk dengan tegangan yang 

mensuplainya), beban-beban elektronik menarik arus dengan bentuk nonsinusoidal 

walaupun disupalai oleh tegangan sinusoidal. Beban yang memiliki sifat ini disebut 

sebagai beban nonlinear. 
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 Beban nonlinear adalah peralatan yang menghasilkan gelombang-gelombang 

arus yang berbentuk sinusoidal berfrekuensi tinggi yang disebut dengan arus 

harmonisa. Arus harmonisa ini menimbulkan banyak implikasi pada peralatan sistem 

tenaga listrik. Misal rugi-rugi jaringan akan meningkat, pemanasan yang tinggi pada 

kapasitor, transformator, dan pada mesin-mesin listrik yang berputar serta kesalahan 

pada pembacaan alat ukur RMS. 

 

2.4 Filter Aktif 

Filter aktif adalah rangakaian elektronika daya berupa PWM inverter yang di 

rancang untuk mengurangi harmonik. Pemikiran dasar dari pemakaian filter aktif ini 

adalah menyuntikkan arus untuk membatalkan atau mengompensasi harmonik yang 

di timbulkan oleh beban non-linier. Secara umum filter aktif dibagi menjadi dua jenis 

berdasarkan caranya dihubugkan dengan sistem, yaitu filter aktif pararel (shunt) dan 

filter aktif seri (series). Filter ini yang paling sering dipakai adalah jenis filter aktif 

shunt, hal ini disebabkan filter aktif shunt tidak membutuhkan tambahan 

transformator sebagaimana filter aktif series. Untuk menyaring sinyal dengan 

frekuensi tinggi (lebih dari 1 MHz), biasanya digunakan filter pasif dimana 

komponennya terdiri dari induktor (L), resistor (R), dan kapasitor (C), Namun untuk 

menyaring sinyal listrik pada rentang frekuensi yang rendah (1Hz- 1MHz), akan 

dibutuhkan nilai komponen induktor yang besar sekali sehingga dalam produksi filter 

dengan frekuensi rendah secara komersial sulit untuk dilakukan. Selain itu, 

komponen induktor mempunyai karakteristik yang tidak linear, berat, dan dapat 

mengakibatkan disipasi daya yang besar. Pada kasus ini, filter aktif dapat menjadi 

solusi penting. Rangkaian filter aktif menggunakan komponen aktif yang 

dikombinasikan dengan beberapa komponen pasif resistor dan kapasitor sehingga 

dapat memberikan kinerja filter pada frekuensi rendah sebaik filter L-R-C. 

Filter aktif merupakan tipe baru untuk peralatan filter eliminasi harmonisa 

dalam sistem tenaga. Filter ini disusun dari peralatan-peralatan elektronika daya.  

Komponen utama yang terdapat pada filter aktif adalah:  
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1. Inverter  

Inverter digunakan sebagai filter aktif yang dihubungkan paralel 

dengan sumber tegangan beban untuk mengkompensasi harmonisa.  

2. Kontroller  

Kontroller digunakan dalam rangkaian filter aktif utuk memper kecil 

sinyal error pada sumber tegangan beban terdapat harmonisa. Keluaran 

kontroller digunakan untuk mentriger inverter. 

Dengan menggunakan komponen ini, filter aktif mempunyai karakteristik yang 

berlawanan dengan filter pasif. Filter aktif merespon arus harmonisa relatif lebih 

bebas dari pengaruh kondisi pada sistem, misal impedansi sistem. Dengan begitu, 

filter aktif mempunyai performen yang sangat ideal. Pemakaian umum dari filter aktif 

dalam sistem tenaga listrik dapat dilihat seperti gambar 2.4 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Pemasangan filter aktif 

Filter daya aktif parallel bertindak sebagai sumber arus, mengkompensasi arus 

harmonisa yang diakibatkan beban non linier. Prinsip dasar filter daya aktif parallel 

adalah menginjeksi arus kompensasi yang sama dengan arus terdistorsi atau arus 

harmonisa, sehingga arus yang asli terdistorsi dapat dieliminasi. Untuk menghasilkan 

arus kompensasi sebagai komponen yang akan diinjeksikan untuk mengeliminasi arus 

harmonisa, digunakan pensaklaran untuk menghasilkan atau membentuk gelombang 

arus kompensasi (  ) yaitu dengan mengukur arus beban (  ) dan menguranginya dari 

Inverter 

Kontrol Filter Aktif 

BEBAN 
Jaringan Listrik 
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referensi sinusoidal. Tujuan filter daya aktif parallel adalah untuk menghasilkan arus 

sumber sinusoidal menggunakan persamaan            . Jika arus beban non linier 

dapat ditulis sebagai penjumlahan dari komponen arus fundamental (   ) dan arus 

harmonisa (   ) , seperti pada persamaan berikut ini 

 

                      (2.5) 

 

Maka arus kompensasi yang diijeksikan oleh filter aktif adalah  

 

               (2.6) 

Sehingga arus sumber adalah 

         (       )         [7]    (2.7) 

 

2.5 Cascaded Multilevel Inverter
[1]

 

Struktur satu fasa dari m-tingkatan cascaded inverter digambarkan pada gambar 

2.5. Setiap sumber dc terpisah terhubung ke inverter satu fasa jembatan penuh, atau 

setengah jembatan. Setiap tingkatan inverter bisa menghasilkan tiga tegangan 

keluaran yang berbeda, +Vdc, 0 dan –Vdc dengan menghubungkan sumber dc ke 

keluaran ac dengan perbedaan kombinasi dari empat saklar, S1, S2, S3, dan S4. 

Untuk mendapatkan +Vdc, maka saklar S1 dan S4 akan hidup, dimana –Vdc juga 

bisa didapatkan dengan menghidupkan saklar S2 dan S3. Dengan menghidupkan 

saklar S1, S2, S3, S4 maka keluaran tegangan adalah 0. Tegangan keluaran AC dari 

tiap tingkatan inverter jembatan penuh yang berbeda dihubungkan seri sehingga 

didapatkan gelombang tegangan yang merupakan penjumlahan dari seluruh keluaran 

inverter. Jumlah dari tingkatan tegangan keluaran untuk setiap fasa pada cascaded 

multilevel inverter dirumuskan dengan: 
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m=2H+1   (2.8) 

 

Dimana: 

m= Level tegangan keluaran 

H= Jumlah inverter H-bridge 

Sebagai contoh gelombang keluaran untuk 11-tingkatan cascaded H-bridge 

inverter dengan 5 sumber dc dan 5 inverter jembatan penuh dapat dilihat pada gambar 

2.X. Tegangan fasa Van = Va1 + Va2 + Va3 + Va4 + Va5 dan untuk langkah gambar 

gelombang seperti digambarkan pada gambar 2.5 untuk setiap langkah sumber dc 

terpisah. Analisis Fourier untuk bentuk gelombang tersebut sebagai berikut: 

 

 ( ) 
 

  
[   (   )    (   )      (   )]                      
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Gambar 2.5 Struktur satu fasa dari Cascaded H-bridge multilevel inverter 
Sumber: Rashid M.H., POWER ELECTRONICS HANDBOOK:devices, circuits,and applications 

handbook,  2011 
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Gambar 2.6 Gelombang tegangan keluaran fasa dari 11-level cascaded multilevel 

inverter dengan 5 sumber dc terpisah 
Sumber: Rashid M.H., POWER ELECTRONICS HANDBOOK:devices, circuits,and applications 

handbook,  2011 

Cascaded multilevel inverter telah diusulkan untuk aplikasi seperti static var, 

perangkat untuk sumber energi terbarukan, dan untuk aplikasi berbasis batray. 

Cascaded multilevel inverter tiga fasa bisa dihubungkan untuk wye seperti 

diperlihatkan gambar 2.6 atau terhubung delta. Peng telah mendemonstrasikan 

prototipe cascaded multilevel inverter penghasil static var terhubung paralel dengan 

sistem kelistrikan yang bisa memberikan masukan atau kebalikan arus reaktif dari 

sistem kelistrikan. Inverter tersebut bisa dikontrol untuk mengatur salah satu nilai dari 

faktor daya arus yang diambil dari sumber atau bus tegangan dari sistem kelistrikan 

dimana inveter tersebut terhubung. Peng dan Joos juga memperlihatkan bahwa 
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cascaded multilevel inverter dapat langsung dihubungkan seri dengan sistem 

kelistrikan untuk kompensasi static var. Cascaded multilevel inverter sangat bagus 

untuk terhubung ke sumber energi terbarukan untuk jaringan listrik ac, karena 

cascaded multilevel inverter membutuhkan sumber dc terpisah yang diaplikasikan 

pada kasus seperti solar cell atau fotovoltaik. Cascaded multilevel inverter juga 

disarankan untuk digunakan sebagai sumber penggerak utama pada kendaraan 

listrik,dimana beberapa batrai atau kapasitor besar yang sangat cocok sebagai 

masukan sumber dc terpisah. 

Cascaded multilevel inverter bisa juga menjadi penyearah/pengisi batrai dari 

kendaraan listrik ketika kendaraan telah terhubung ke sumber AC seperti pada 

gambar 2.7. Sebagai tambahan, cascaded multilevel inverter bisa menjadi penyearah 

pada kendaraan yang menggunakan pengereman regeneratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur tiga fasa terhubung wye untuk driver kendaraan listrik dan 

pengisian batray 
.Sumber: Rashid M.H., POWER ELECTRONICS HANDBOOK:devices, circuits,and applications 

handbook,  2011 

 

Manjrekar telah mengusulkan topologi cascaded yang menggunakan banyak 

tingkatan sumber dc, yang nilai sumber dc ditiap tingkatan sama. Dia juga 
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menggunakan kombinasi dari perubahan frekuensi dasar untuk beberapa tingkatan 

dan perubahan PWM untuk beberapa bagian dari tingkatan-tingkatan guna 

mendapatkan gelombang keluaran tegangan. Ini merupakan jalan yang mungkin bisa 

mendapatkan beragam besarnya keluaran tegangan. Kelebihan dan kekurangan utama 

dari cascaded H-bridge multilevel inverter adalah: 

a. Kelebihan: 

1. Kemungkinan jumlah tingkat keluaran tegangan adalah lebih dari dua 

kali jumlah dari sumber dc  

m= 2s+1 

2. Inverter dibuat seri untuk mempersingkat susunan dan pengkemasan. 

Ini akan memungkinkan proses pabrik selesai lebih cepat dan murah. 

b. Kekurangan: 

1. Sumber dc terpisah dibutuhkan untuk tiap inverter jembatan. Ini akan 

membatasi penerapan terhadap produk yang sudah memiliki beberapa 

sumber dc terpisah. 

 

2.6  Teknik Modulasi Inverter 

SPWM (Sinusoidal Pulse Wide Modulation) adalah teknik modulasi yang paling 

umum digunakan untuk mengontrol komponen semikonduktor pada inverter. SPWM 

ini diperoleh dengan cara membandingkan gelombang sinusoid dengan gelombang 

carrier yang berupa gelombang segitiga. Pulse Wide Modulation (PWM) secara 

umum adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa 

dalam suatu perioda, untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Beberapa 

contoh aplikasi PWM adalah pemodulasian data untuk telekomunikasi, pengontrolan 

daya atau tegangan yang masuk ke beban, penguatan, serta aplikasi-aplikasi lainnya. 
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Tabel 2.3 Full H-Bridge Inverter Switching 

 

 Tabel 2.3 Pensaklaran Inverter H-Bridge 

Tegngan 

Output 

Saklar 

S1 S2 S3 S4 

+V 1(On) 0(Off) 0(Off) 1(On) 

0 1(On) 1(On) 0(Off) 0(Off) 

-V 0(Off) 1(On) 1(On) 0(Off) 

 

Metode pensaklaran komponen semikonduktor pada inverter multilevel inverter 

berbeda dengan inverter konvensional. Pengaturan inverter multilevel sedikit lebih 

kompleks dari teknik SPWM biasa. Hal ini dilakukan agar diperoleh gelombang 

output yang lebih mendekati gelombang sinus, dan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan pada komponen switching pada inverter itu sendiri. Sehingga dengan 

menentukan nilai besaran amplitudo sinyal referensi dan sinyal carrier maka dapat 

ditentukan besaran indeksi modulasi. Besarnya sinyal SPWM yang dihasilkan 

tergantung dari besarnya sinyal referensi dan sinyal carrier. Besar amplitudo sinyal 

refrensi dalam suatu persamaan dapat ditulis dengan Ar dan besarnya frekuensi sinyal 

referensi dinyatakan dengan fr. Sedangkan besar amplitudo sinyal carrier dapat ditulis 

dengan Ac dan besarnya frekuensi sinyal carrier ditulis dengan fc. Sehingga dengan 

menentukan nilai besaran amplitudo sinyal referensi dan sinyal carrier maka dapat 

ditentukan besaran indeksi modulasi. Besarnya nilai indeks modulasi pada umumnya 

berkisar antara nilai 0 dan 1. Keadaan diamana nilai indeks modulasi lebih dari 1 

disebut dengan keadaan over modulation. Pada saat keadaan over modulasi sinyal 

tegangan keluaran cenderung lebih besar namun nilai harmonisa cenderung 

meningkat.  
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Untuk menentukan banyaknya jumlah pulsa tiap siklusnya digunakan 

perbandingan antara frekuensi sinyal carrier fc dan frekuensi sinyal output fo. Dengan 

menggunakan metode sinusoidal pulse width modulation faktor distorsi dan faktor 

harmonisa dapat dikurangi secara signifikan. Sinyal SPWM dibangkitkan dengan cara 

membandingkan sinyal referensi sinusoidal dengan suatu sinyal carrier yang 

berbentuk segitiga. Frekuensi sinyal carrier fc menentukan frekuensi sinyal keluaran 

inverter fo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Blok diagram metode SPWM 

 

Dalam Gambar 2.8 terlihat bahwa untuk menghasilkan sinyal PWM tersebut dapat 

menggunakan dua buah sinyal sinus dan satu sinyal segitiga atau dengan 

menggunakan satu buah sinyal sinus dan dua buah sinyal segitiga. Pada proses 

pembangkitan SPWM dengan menggunakan dua buah sinyal sinus dan sebuah sinyal 

segitiga, dilakukan pembandingan amplitudo antara sinyal segitiga dengan sinyal 

sinus. Sinyal penggerak akan dibangkitkan apabila amplitudo sinyal sinus lebih besar 

daripada amplitudo sinyal segitiga. Masing-masing sinyal penggerak digunakan 

untuk penyaklaran sehingga diperoleh sinyal PWM.  

Proses pembangkitan SPWM secara digital dapat dilakukan dengan dua cara. 

Pertama dengan membangkitkan gelombang segitiga dan gelombang sinus dengan 

pembangkit sinyal. Kemudian dilakukan pembandingan untuk masing-masing nilai 
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amplitudo gelombang sinus dan segitiga. Cara ini sama halnya dengan 

membangkitkan gelombang sinus analog dan gelombang segitiga analog secara 

digital. Cara kedua yaitu dengan mencari terlebih dahulu waktu untuk setiap pulsa 

masing-masing sinyal penggerak, untuk dijadikan data dalam proses pembangkitan 

sinyal penggerak. 

2.7 PID
[2]

 

Kontroler PID (Proporsional Integral plus Derivative) merupakan kontroler yang 

banyak digunakan dalam sistem kontrol industri. Perhatikan diagram balok yang 

diperlihatkan gambar 2.14 (a), sinyal keluaran PID didefinisikan 

u(t) = Kpe(t) + Ki  ∫  ( )  
  + Kp 

  ( )

  
     (2.9) 

dengan alih ragam laplace dapat diperoleh fungsi alih kontroler PID sebagai: 

Gc (s) = 
 ( )

 ( )
 = Kp + Kps + 

  

 
      (2.10)  

Diagram blok kontroler PID diperlihatkan dalam gambar 2.10 (b). 

 

(a)                                                     (b) 

Gambar 2.9 Diagram Blok Kontroler PID 

 Biasanya ketiga konstanta kontroler tidak perlu digunakan semuanya untuk 

mencapai spesifikasi yang diinginkan. Penggunaan konstanta tergantung spesifikasi 
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yang dikehendaki. Sebagai misal dengan kontroler PI telah terpenuhi spesifikasi, 

maka kita membuat Kp = 0. 

2.7.1 Kontroler Proporsional 

 Kontroler P (proporsional) adalah kontroler dengan penguatan murni Kp 

persamaan karakteristik sistem lup tertutup dengan kontroler P adalah 

1 + KpG(s)H(s) = 0       (2.11)  

 Kontroler P ini digunakan dalam keadaan yang mana tanggapan peralihan 

(transien) yang diinginkan dipenuhi cukup dengan menyetel penguatan sistem saja. 

2.7.2 Kontroler PI 

 Kontroler PI (Proporsional Integral) memiliki fungsi alih sebagai : 

Gc(s) = Kp + 
  

 
        (2.12)  

Atau 

Gc(s) = 
      

 
 = 

  (  
  
  
)

 
       (2.13)  

 Kontroler ini memiliki sebuah pole pada titik pusat dan zero pada –Ki/Kp. 

Karena pole sangat dekat dengan titik pusat dibanding dengan zero, maka kontroler 

ini termasuk kompensator fasa-tertinggal dan kontroler menambah sudut negatif 

terhadap kriteria sudut TKA. Oleh karena itu, kontroler PI digunakan untuk 

memperbaiki tanggapan keadaan mantap sistem. 

 

2.7.3 Kontroler PD 

 Fungsi alih kontroler PD (Proporsional Derivative) ditulis 
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Gc(s) = Kp + Kps = Kp (s + 
  

  
)      (2.14)  

 Kontroler PD ini memberikan tambahan zero tunggal pada s = -Kp/Kd ke 

sistem. Tentu hal ini akan menambah sudut fasa terhadap sistem. jadi kontroler PD 

termasuk kompensator fasa-mendahului dan memperbaiki tanggapan peralihan 

sistem. 

2.7.4 Kontroler PID 

 Kontroler PID dimasukkan dalam sistem kontroler pada saat diinginkan 

perbaikan tanggapan peralihan maupun tanggapan keadaan mantap. Fungsi alih 

kontroler PID ditulis 

Gc(s) = Kp + Kps + 
  

 
 = 

   
          

 
     (2.15) 

 Kontroler PID memiliki dua zero dan satu pole. Salah satu metode yang 

digunakan untuk merancang kontroler PID adalah merancang bagian PI untuk 

memberikan tanggapan keadaan mantap yang memuaskan selanjutnya kontroler PI 

ini dianggap sebagai bagian dari proses/plant dan bagian PD dirancang untuk 

memperbaiki tanggapan peralihan. 

2.8 Ziegler Nichols
[3]

 

Keluaran kendali P memiliki hubungan yang proporsional (seimbang) dengan 

error (deviasi). Jika Kp di-set tinggi, tanggapannya cepat, tetapi jika terlalu tinggi 

sistem menjadi tidak stabil. 

Pada kendali ini steady state error tidak bisa nol. Kendali Integral (I) untuk 

mengoreksi keluaran dengan mengintegralkan error. Dalam kasus penyetelan 

(adjustment) kendali P, error yang besar akan menghasilkan penyetelan keluaran 

besar, jika error kecil penyetelan keluaran akan kecil juga. Namun error tidak dapat 

dibuat nol, kinerja integral mengkonpensasi masalah ini. Koreksi integral dilakukan 
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dengan mengakumulasi error disetiap pembacaan PV, sehingga akhirnya deviasi nol. 

Tidak seperti kendali P, kendali I jarang digunakan sendirian melainkan 

dikombinasikan dengan dengan kendali P atau PD. Pada kendali derivatif (D) 

keluaran proporsional terhadap laju (rate) perubahan error. Kendali D akan bekerja 

pada saat peralihan, jika tidak ada perubahan error maka keluaran kendali nol. 

Kendali D memiliki aksi teredam sehingga memperbaiki lonjakan. Seperti kendali I, 

kendali D dikombinasikan dengan kendali P atau PI. Kendali PID memiliki 

tanggapan yang cepat dan mendapatkan steady state error nol. Keluaran sinyal 

kendali PID dirumuskan : 

 

u(t) = KP · e(t) + KI · dt + KD · de(t)/dt 

 

Dalam kawasan waktu diskrit maka keluaran sinyal kendali dirumuskan : 

 

u(k) = KP (e(k) + KI ·TS [e(k-1) + e(k)] + KD e(k) - e(k-1)/TS 

Dengan : 

u(k)  = sinyal keluaran kendali 

KP  = konstanta proporsional 

KI  = konstanta integral 

KD  = konstanta derivatif 

TS  = waktu cuplik (sampling time) 

e(k)  = error. 

Menentukan parameter kendali PI untuk plant yang tidak diketahui model 

matematisnya dapat menerapkan tuning Ziegler-Nichols. Untuk pengendali arus (level 

control) misalnya plant terdiri dari Vdc,ref dan Vdc untuk medapatkan nilai Idref 

maka metode Ziegler- Nichols open loop tepat digunakan.  

Zigler-Nichols menentukan parameter KP, Ti dan Td pada metode pertama 

berbasis tanggapan undak open loop dirangkum pada tabel. Untuk kendali PID yang 

dirancang dalam parallel atau tiga aksi terpisah maka Ti dan Td harus konversi untuk 

mendapatkan KI dan KD dengan rumus : 
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Ki = Kp/Ti 

Kd= Kp/Td 

 

Tabel 2.4 Aturan tuning Zigler Nichols 

 

Tipe Kendali Kp Ti Td 

P T/L ∞ 0 

PI 0.9 T/L L/0.3 0 

PID 1.2 T/L 2L 0.5L 

 

 


