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BAB III 

PERANCANGAN PENELITIAN 

Pada perancangan penelitian ini, merancang sebuah model sistem agar dapat 

menghasilkan nilai THD arus. Pada bab ini perancangan pemodelan sistem untuk 17 

Level Cascaded Multilevel Inverter 8 Bridge dengan 2 kondisi pembebanan dengan 

pemicuan SPWM. Pemodelan sistem ini bertujuan untuk memfilter THD arus agar 

dapat berkurang hingga sesuai dengan standart IEEE. 

Dalam melakukan pemodelan dan mensimulasikan sistem, menggunakan 

progam matlab R2012b. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian 

ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.1 Perancangan Pemodelan Simulasi 

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem 

Sumber 

Beban 

Non-Linier 

Sensor Arus 

Kontrol 

Filter 

CMI 

SPWM 

Sensor Arus 
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Data yang digunakan dalam pembuatan model simulasi diperlihatkan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Parameter Sistem Pemodelan 

Parameters Values 

Source Voltage 440 V 

System Frequency 50 Hz 

Source Impedance of Ls 3 mH 

Filter Impedance of Rc, Lc 1 Ω ; 1 mH 

Non-Linear Load 3 Single-Phase diode rectifiers supply DC Motor 

50 HP 500 V 1750 RPM 

DC site Capacitance (Cdc) 2100 µF 

Reference Voltage (Vdc,ref) 1700 V 

 

3.2 Pemodelan Sumber ac 

Sumber 3 Fasa yang telah disediakan dalam SimPowerSystems
TM

 library 

seperti gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Sumber 3 Fasa 
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3.3 Pemodelan Beban Non-Linier 

Model beban non- linier menggunakan komponen penyearah 3 fasa dan diseri 

dengan motor DC. Adanya penyearah 3 fasa dimaksudkan untuk mengubah arus 

bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC) dan beban motor DC, sehingga bentuk 

gelombang arus maupun tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang 

masukannya dan akibatnya dapat menurunkan efisiensi atau mendapat kerugian daya. 

Dan gelombang arus menjadi tidak proporsional terhadap tegangan (non-linier) dan 

mengalami distorsi (nonsinusoidal) yang menybabkan timbulnya harmonisa. 

 

Gambar 3.3 Beban Non-Linier 

Sedangkan m merupakan keluaran model berupa sinyal hasil keluaran dari 

motor. Pada skripsi ini sinyal keluaran yang dipilih berupa sinyal arus, kecepatan, dan 

torsi. Dan pada skripsi ini akan dilakukan pengujian beban non-linier dengan beban 

konstan dengan memberikan input pada motor menggunakan constan block. Constant 

block akan menghasilkan nilai real atau kompleks yang konstan. Blok ini sebagai 

torsi atau beban yang diberikan ke motor dengan nilai 5 dan 10 Nm. Constant block 

ditunjukkan pada gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Constant Block 5 Nm 

 

3.4 Pemodelan 17 Level Cascaded Multilevel Inverter 8 Bridge 

Pertama Inverter diberi masukkan tegangan sumber Cdc yang kemudian akan 

diubah menjadi tegangan AC. Inverter melakukan pensaklaran secara bergantian 

terhadap komponen switching yaitu Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) default 

MATLAB. Sehingga sumber Cdc akan menghasilkan pola sesuai waktu nyala dan 

waktu mati, ketika komponen switching tersebut  di trigger sehingga terbentuk pola 

gelombang membentuk sinusoidal tegangan AC. Pemodelan 17 Level Cascaded 

Multilevel Inverter 8 Bridge untuk tiap fasa dapat dilihat pada gambar 3.6 dan dapat 

dilihat pada gambar 3.5 adalah model H level 1 Bridge. 

 

Gambar 3.5 H level 1 Bridge 

 Topologi CMI adalah solusi yang baik untuk voltase tinggi karena 

modularitas dan kesederhanaannya dari kontrol. Tapi, dalam topologi ini, sejumlah 

besar sumber tegangan terpisah diperlukan untuk memasok masing-masing sel 
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konversi. Untuk mengurangi jumlah tegangan dc yang terpisah, sumber untuk 

aplikasi tegangan tinggi, konfigurasi baru juga telah disajikan. Namun, sebuah 

kapasitor-tegangan (Cdc) Penyeimbangan algoritma diperlukan. Jika tegangan 

kapasitor nominal dipilih sebagai Vdc, maka dihitung sudut switching   ,   , dan 

  seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Fourier Ekspansi seri dari bentuk 

gelombang tegangan output (bertingkat) inverter bertingkat dapat dirumuskan ; 

      
 

 

   

 
 ∑

 

 

 

         

                                     

Jika kapasitor dc mulai mengalami ketidakseimbangan di dalamnya level tegangan, 

modifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Skema kontrol bisa diimplementasikan, 

seperti yang akan dimodelkan. Dengan memantau tegangan masing-masing tingkat 

dc-link, penyesuaian kecil dapat dilakukan dengan baik. Inverter switching sudut atau 

rectifier switching sudut, yang akan mentransfer muatan bersih ke dalam atau keluar 

dari tingkat tegangan untuk menyesuaikan nilai tegangan. Setiap jembatan H 

dihubungkan dengan sisi Cdc dan berfungsi sebagai elemen penyimpan daya untuk 

disuplai. Perbedaan nilai nyata antara beban dan sumber selama periode sementara. 

Cdc distabilkan menggunakan PI-controller, setiap jembatan H bisa menghasilkan 

tiga macam Level tegangan + Vdc, 0, - Vdc oleh empat operasi switching. Output ac 

dari masing-masing jembatan H dihubungkan secara seri.  
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Gambar 3.6 17 Level Cascaded Multilevel Inverter 8 Bridge 
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3.5 Pemodelan SPWM 17 Level Cascaded Multilevel Inverter 8 Bridge 

Metode PWM merupakan metode dasar yang sering digunakan sebagai suatu 

metode untuk operasi switching inverter. Sinyal fundamental 50 Hz dibandingkan 

dengan sinyal segitiga pembawa yang mempunyai frekuensi tinggi sehingga 

didapatkan pulsa PWM dengan berbagai variasi lebar. 

Pemodelan SPWM 17 Level Cascaded Multilevel Inverter 8 Bridge untuk tiap 

fasa dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 SPWM 17 Level Cascaded Multilevel Inverter 8 Bridge 
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3.5.1 SPWM 17 Level Cascaded Multilevel Inverter 8 Bridge 

Rumus untuk mencari indeks modulasi (ma) dan referensi frekuensi (rf) 

dengan rumus : 

     
                         

              
      (3.1) 

Diketahui : 

                    (3.2) 

               (3.3) 

Maka : 

      
 

 
        (3.4) 

               (3.5) 

Dari teknik pemicuan ini diperlukan nilai dari frekuensi fundamental dan 

frekuensi sinyal segitiga. Karena sinyal fundamental adalah sama seperti jala-jala 

listrik maka frekuensinya = 50 Hz, sedangkan untuk nilai frekuensi sinyal segitiga 

sesuai rumus: 

     
  

  
         (3.6) 

     
  

  
         (3.7) 

                (3.8) 

Untuk n-level cascaded multilevel inverter sesuai teori menggunakan in-phase 

disposition PWM (IPD PWM) yaitu modulasi skema yang membutuhkan sinyal 

fundamental 50 Hz dengan sinyal segitiga sebanyak (m-1) dengan seluruh sinyal 

segitiga berada pada sudut yang sama. Dirumuskan : 

              (3.9) 
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Dimana : 

    Jumlah Sinyal Segitiga      (3.10) 

    Jumlah Level Inverter      (3.11) 

Sehingga untuk 17 Level Cascaded Multilevel Inverter 

               (3.12) 

              (3.13) 

Jadi membutuhkan sinyal segitiga 16 sinyal, dengan amplitudo setiap sinyal segitiga : 

    
 

     
         (3.14) 

    
 

      
         (3.15) 

                 (3.16) 

Jadi    sebesar 0.125, Setengah sisi Positif (+) dan setengah sisi Negatif (-). 

 

Sehingga amplitude sinyal segitiganya adalah sebagai berikut : 

                    (3.17) 

                       (3.18) 

                       (3.19) 

                      (3.20) 

                      (3.21) 

                       (3.22) 

                       (3.23) 



 

36 
 

                    (3.24) 

                      (3.25) 

                            (3.26) 

                            (3.27) 

                            (3.28) 

                            (3.29) 

                            (3.30) 

                            (3.31) 

                          (3.32) 
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3.6 Pemodelan Kontrol 

Blok kontrol yang terdiri dari arus referensi sumbu dq, blok PLL, blok 

transformasi tegangan tiga fasa ke dalam sumbu dq, blok transformasi sumbu dq ke 

dalam tegangan tiga fasa dan kontrol tuning PI. Bagian-bagian blok kontrol 

ditunjukkan oleh gambar 3.8.  

Vdc,ref 

Vdc 

 

 

 iBa Isa* 

 iBb Isb* 

 iBc Isc* 

 

 Sin 

 Cos 

Gambar 3.8 Blok Diagram Kontrol 

 Blok transformasi tegangan tiga fasa ke dalam sumbu dq dibuat dengan 

menggunakan blok abc_to_dq0 Transformation dengan bantuan PLL sebagai 

pembangkit sudut fasa ke dalam sumbu dq ditunjukkan oleh gambar 3.9 merupakan 

arus tiga fasa dari beban nonlinear dan sincos merupakan sudut fasa dari output PLL. 
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Gambar 3.9 Blok Transformasi Arus Tiga Fasa ke dalam Sumbu dq (Berwarna 

Merah) 

Prinsip kerja dari sekema blok transformasi yang ditunjukkan pada gambar 3.9 adalah 

tegangan beban dalam bentuk tiga fasa diubah ke dalam sumbu dq dengan 

menggunakan persamaan : 

    
 

 
*              (   

  

 
)       (   

  

 
)+  (3.33) 

    
 

 
*              (   

  

 
)       (   

  

 
)+  (3.34) 

     
 

 
[        ]       (3.35) 

  Arus tiga fasa yang diubah kedalam sumbu dq0 dengan tujuan untuk 

mendeteksi arus terdidtorsi dan juga digunakan sebagai input dari kontrol sistem, 

setelah itu akan ditransformasikan kembali kedalam bentuk arus tiga fasa dengan 

menggunakan blok dq0_to_abc Transformation. Untuk mengubah tegangan sumbu 

dq ke dalam bentuk alpha beta digunakan persamaan : 

    [                  ]     (3.36) 
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)    +   (3.38) 

Gambar 3.10 yang ditunjukkan oleh blok berwarna biru merupakan pemodelan dari 

transformasi sumbu dq0 kedalam sumbu arus tiga fasa. 

 

Gambar 3.10 Blok Transformasi Sumbu dq ke dalam Arus Tiga Fasa          

(Berwarna Biru) 

 

3.7 Perancangan Kontrol PI 

Kontrol PI merupakan kontrol Cdc pada pemodelan sistem sebagai 

pengendali. Konrol PI memperkirakan besarnya arus referensi puncak I dref dan 

kontrol tegangan Cdc CMI. berikut adalah model perancangan sistem kontrol PI pada 

sistem yang digunakan  
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Gambar 3.11 Model Perancangan Kontrol PI 

 Kontrol PI dalam pemodelan sistem cukup efektif untuk penstabilan 

ditambah kemudahan dalam implementasi.  

              ∫       

 

 

Persamaan kontrol PI diatas dapat mengurangi efek kesalahan steady-state 

pada sistem. Di sisi lain nilai Kp dan Ki menentukan stabilitas dan respon 

transien, Dimana, nilai Kp dan Ki ditentukan dengan cara menggunakan 

Ziegler Nichols, dan menentukan konstanta PI dari tabel Ziegler Nichols. Dari 

konstanta tersebut didapatkan parameter sebagai berikut :  

T = -0.0045991 

L = 0.17912 

Sehingga  dari rumusan yang telah ditentukan didapatkan nilai P dan I sebagai 

berikut :  

P = -7.3401e-04 

 I = 0.5911 
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