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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori penunjang yang dapat mendukung 

perencanaan dan terselesaikannya tugas akhir ini. Karena dengan teori penunjang 

ini akan diketahui bagaimana cara mendesain atau merancang suatu rangkaian 

VSD 1 fasa yang digunakan untuk memutar motor 1 fasa yang menggunakan 

sistem loop terbuka dalam program bantu Simulink MATLAB 2014Ra. 

 

2.1 Motor Induksi 

Motor induksi adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah tenaga 

listrik menjadi tenaga mekanik atau tenaga gerak, dimana tenaga gerak ini berupa 

perputaran pada poros motor. Motor Alternating Current (AC) memiliki dua 

macam tipe yaitu synchronous motor dan asynchronous motor. Motor induksi 

termasuk dalam tipe asynchronous motor atau motor tak serempak karena putaran 

poros motor tidak sama dengan putaran medan fluks magnet stator. Dengan kata 

lain, bahwa antara putaran rotor dan  putaran  fluks  magnet terdapat selisih  

putaran yang disebut slip. 

Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada 

berbagai peralatan industri. Rancangannya yang sederhana, mudah didapat dan 

murah membuat motor ini menjadi pilihan utama dalam penggunaan di industri. 

Motor ini menggunakan induksi medan magnet stator saat bekerja, Perbedaan 

antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator 

mengakibatkan arus rotor pada motor ini terinduksi. 

 

2.1.1 Komponen Utama 

Komponen-komponen yang terdapat pada motor induksi dapat dilihat pada 

gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Konstruksi motor induksi 

 

Motor induksi 3 fasa memiliki dua komponen utama, yaitu rotor dan 

stator. Penjelasan kedua komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Rotor 

Rotor adalah bagian dari mesin yang berputar dan letaknya pada 

bagian dalam. Terdapat dua jenis rotor pada motor induksi, yaitu: 

1. Rotor belitan 

Motor induksi jenis ini mempunyai rotor dengan belitan 

kumparan tiga fasa sama seperti kumparan stator. Kumparan stator 

dan rotor juga mempunyai jumlah kutub yang sama.[6] 

Penambahan tahanan luar sampai harga tertentu, dapat membuat 

kopel mula mencapai harga kopel maksimumnya. Kopel mula yang 

besar memang diperlukan pada waktu start. [8] 

Penambahan atau pengaturan tahanan luar dapat diatur 

dengan rotot belitan pada motor induksi. Rotor mengatur tahanan 

luar dengan cara rotor dihubungkan dengan tahanan luar melalui 

cincin. Tahanan luar dapat membatasi arus yang besar ketika start, 

selain itu juga dapat menghasilkan kopel yang besar. [9] Disamping 

itu, kecepatan motor dapat diatur dengan mengubah tahanan luar.  

2. Rotor squirrel-cage 

Motor induksi jenis sangkar tupai memiliki batang 

konduktor yang disusun menyerupai sangkar tupai yang dimana 
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batang konduktor itu adalah kumparan pada rotor. Pada umumnya, 

motor induksi yang digunakan dalam industry adalah motor dengan 

tipe sangkar tupai atau tipe squirrel cage. Konstruksi rotor seperti 

ini sangat sederhana dibandingkan dengan rotor mesin listrik 

lainnya. Kontruksinya sederhana dan harganya pun murah sehingga 

sangat berbeda dengan motor induksi dan motor belitan yang dapat 

diberikan tahanan luar.  

Untuk membatasi arus mula yang besar, tegangan arus 

dikurangi dan biasanya digunakan ototransformator atau saklar Y – 

Δ. Tetapi berkurangnya arus akan berakibat kopel mula. Untuk 

mengatasi hal ini dapat digunakan rotor jenis sangkar ganda. 

 

b. Stator 

Stator merupakan bagian yang diam dari suatu motor induksi 

tiga fasa. Stator terbuat dari sejumlah lamel yang membentuk slot atau 

tempat belitan. Inti stator terbuat dari lapis-lapis pelat-baja beralur yang 

yang terbuat dari besi tuang atau pelat-baja yang dipabrikasi. Berikut 

bagian-bagian sebuah stator motor induksi: 

1. Badan stator, terbuat dari besi yang dimana untuk memperluas 

area pelepasan panas pada motor didesain bersirip-sirip agar ketika 

penggunaan motor, panas dapat langsung dilepaskan. 

2. Inti stator terbuat dari beberapa lapisan besi lunak atau baja silikon 

yang direkatkan. Inti stator juga sering disebut sebagai alur stator.  

3. Belitan stator atau kumparan stator merupakan tempat terjadinya 

medan magnet yang ditempatkan pada alur stator motor. Kumparan 

stator dirancang agar membentuk jumlah kutub tertentu, untuk 

menghasilkan jumlah putaran yang diingankan. 

 

Stator motor induksi pada prinsipnya sama dengan stator motor 

sinkron. Stator tersebut terbuat dari sejumlah stamping (kaki) yang 

membentuk slot, tempat dari belitan-belitannya. Belitan pada stator 

adalah belitan tiga fasa yang dihubungkan dengan sumber tiga fasa. 
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Belitannya dibelitkan untuk sejumlah kutub tertentu, dimana jumlah 

pastinya ditentukan dari kecepatan yang dibutuhkan. Semakin besar 

jumlah kutub, kecepatan putarnya semakin berkurang dan sebaliknya. 

Jika belitan stator disuplai dengan tegangan tiga fasa maka akan 

mengalir arus tiga fasa yang akan menghasilkan fluks megnetik berputar 

dengan besaran yang konstan, fluks berputar ini akan menginduksikan 

ggl pada rotor. 

 

2.1.2 Klasifikasi 

Motor induksi dapat dibedakan menurut fasanya, yaitu: 

a. Motor induksi 1 fasa. Motor ini membutuhkan alat pemicu agar motor ini 

dapat bekerja. Dalam kontruksinya, motor 1 fasa memiliki sebuah rotor 

kandang tupai dan sumbernya untuk bekerja menggunakan pasokan daya 1 

fasa. Untuk peralatan rumah tangga, mesin cuci, pompa air, kipas angin, 

dan lain-lain, motor 1 fasa banyak berperan didalamnya sehingga motor 1 

fasa menjadi motor paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Motor induksi 3 fasa. Medan magnet yang berputar dihasilkan oleh 

pasokan tiga fasa yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan 

daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau gulungan rotor dan 

penyalaan sendiri. dalam industri, motor 3 fasa banyak digunakan untuk 

konveyor, pompa, kompresor dan lain-lain. 

  

2.1.3 Prinsip terjadinya medan putar 

Perputaran motor pada mesin arus bolak-balik ditimbulkan oleh adanya 

medan putar (fluks yang berputar) yang dihasilkan dalam kumparan statornya. 

Ketika kumparan stator dihubungkan dengan hubungan bintang atau delta, akan 

menghasilkan medan magnet putar. Pada motor induksi 3 fasa, umumnya 

kumparan stator dihubungkan dalam polyphase.  
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 Gambar 2.2 Terminal a,b,c pada stator yang terhubung ke sumber 3 fasa 

 

Gambar 2.3  Medan putar pada motor induksi 

Pada gambar 2.3, kumparan a-a, b-b, dan c-c dialiri arus sinosoida yang 

dimana memiliki beda fasa 1200 dan dihubungkan 3 fasa sehingga menghasilkan 

medan putar. Pada gambar 2.3 juga ditunjukkan bahwa fungsi waktunya adalah Ia, 

Ib, Ic. Kumparan a-a menghasilkan fluks yang dimana memiliki arah yang sama 

dengan fluks resultan pada saat keadaan t1. Sedangkan pada kumparan b-b, 

kumparan ini menghasilkan fluks resultannya pada saat keadaan t2. Saat keadaan 

t1. fluks resultan berlawanan dengan fluks resultan pada keadaan t4.  

 

2.1.4 Rangkaian ekivalen motor induksi 

Rangkaian motor induksi dapat digambarkan seperti gambar 2.4. prinsip 

kerja motor induksi sama halnya dengan prinsip kerja dari tranformator yang 

dimana dasar dari prinsipnya berdasarkan prindip indukis elektromagnetik. 
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Gambar 2.4 Rangkaian ekivalen motor induksi 

  

 

 

 

 

Gambar 2.5 Rangkaian rotor 

 

Dari rangkaian pada gambar 2.4, kopel motor induksi  adalah : 

I2
′    =

𝐸1

√(𝑎2𝑅2)2+(𝑎2𝑋2)2
 , dan                                                                                (2.1) 

Cos ϕ = 
𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛

𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠𝑖
=  

𝑎2𝑅2/𝑆

(𝑎2𝑅2/𝑆)2 +(𝑎2𝑋2)2                                                               (2.2) 

Maka daya mekanis yang dibangkitkan oleh motor induksi adalah : 

P = Tw = 3 E1 I2
′   cos ϕ                                                                                      (2.3) 

Dimana : 

P = daya 

T = kopel 

W = kecepatan sudut 

Sehingga diperoleh :  

T = 
3

𝑤
𝑉1

2 𝑆𝑎2𝑅2

(𝑎2𝑅2)2+𝑆2(𝑎2𝑋2)2
                                                                                   (2.4) 

Dari gambar rangkaian 2.5, daya masuk rotor (terdapat pada celah udara) adalah : 

P2 = 3 E1 I2
′  Cos ϕ atau                                                                                       (2.5) 

P2 = 3 (I2
′ )2  a2 [R2 + R2 (1-S /2)]                                                                        (2.6) 

P2 = 3 (I2
′ )2 a2(R2/S)                                                                                            (2.7) 

 

 



 

11 

 

2.1.5 Prinsip kerja motor induksi 

Didalam kumparan rotor menghasilkan medan putar sehingga didapatkan 

rotor pada motor induksi berputar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika 

sumber tegangan 3 fasa dihubungkan dengan kumparan stator akan terjadi medan 

putar. Prinsip kerja motor induksi adalah sebagai berikut: 

a. Apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan stator, 

timbullah medan putar dengan kecepatan:  

f
p

ns

120
                                                                                          (2.8) 

b. Kumparan rotor menimbulkan tegangan induksi (GGL induksi) ketika 

batang konduktor pada pada rotor terpotong dengan medan putar 

tersebut.  

c. Arus (I) akan mengalir ketika kumparan rotor merupakan rangkaian 

yang tertutup. Hal ini akan menimbulkan gaya (F) pada rotor ketika 

kawat penghantar (kumparan rotor) yang berada dalam medan magnet 

dialiri arus. 

d. Rotor akan berputar searah dengan medan putar stator ketika pada rotor 

gaya (F) menghasilkan kopel mula yang cukup besar untuk memikul 

kopel beban.  

e. Tegangan induksi dihasilkan dengan terpotongnya batang konduktor 

yaitu rotor pada medan putar stator. Dengan kata lain, kecepatan medan 

putar stator atau synchronous speed (ns) dengan kecepatan berputar 

rotor atau actual speed (nr) memiliki perbedaan relatif sehingga 

tegangan dapat terinduksi. 

f. Perbedaan kecepatan antar nr dan ns disebut slip (S). 

g. Bila nr = ns, keadaan dimana tidak dapat dihasilkannya kopel adalah 

ketika  kumparan jangkar rotor tidak dialiri arus karena tegangan yang 

tidak terinduksi. 

  

2.1.6 Slip 

Kecepatan medan stator motor induksi selalu lebih cepat daripada 

kecepatan medan putaran rotor motor induksi. Hal ini dikarenakan perbedaan 
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beban pada motor. Perbedaan antara synchronous speed (Ns) dan actual speed (N) 

dari rotor disebut slip. Yang ditunjukkan dalam rotasi per detik atau persentase 

dari synchronous speed. 

𝑆 =
𝑛𝑠−𝑛𝑟

𝑛𝑠
𝑥100%                                                                                               (2.9)                                                           

Terkadang, ns-nr disebut slip speed sedangkan rotor speed adalah nr=ns (1-

s). Berubah-ubahnya nilai slip dari 100% pada saat start sampai 0% pada saat 

motor diam dipengaruhi dengan berubah-ubahnya kecepatan rotasi motor induksi 

(nr). 

Frekuensi sumber sama dengan frekuensi arus rotor ketika rotor dalam 

keadaan diam. Tetapi ketika nilai frekuensi bergantung dari relative speed atau 

pada slip speed, maka rotor dalam keadaan berputar. 

Maka, 

𝑓𝑟 = 𝑠 𝑥 𝑓𝑠                                                                                             (2.10)                                                                                  

Frekuensi rotor  fr  adalah nol ketika motor berputar pada kecepatan 

sinkron. Pada saat  tersebut  tidak  terdapat  gerakan  (putaran)  relatif  antara  

medan  putar  dan  rotor.  Pada kecepatan  yang  lain,  frekuensi  rotor  

proporsional  dengan  slip  (s). 

 

2.1.7 Pengaturan putaran motor induksi 

Pada umumnya motor induksi bekerja dengan kecepatan konstan yang 

dimana mendekati kecepatan sinkronnya. Dengan demikian, dibutuhkan 

pengaturan putaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam 

penggunaannya. Pengaturan motor induksi memiliki harga yang sangat tinggi 

karena sangat mempengaruhi hasil produksi. Beberapa cara yang biasanya dapat 

dilakukan untuk mengatur motor induksi sebagai berikut: 

a. Mengubah jumlah kutub. 

Karena ns = 120 f/p, perubahan jumlah kutub (p) atau frekuensi (f) akan 

mempengaruhi putaran. Posisi kumparan yang berbeda-beda dapat 

menerima tegangan masuk sehingga jumlah kutub dapat berubah. 

Kesimpulannya perubahan kecepatan sinkron dapat kita peroleh dengan 

mengubah jumlah kutub. 
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Gambar 2.6 Jumlah kutub 

 

b. Mengubah frekuensi jala-jala 

Mengubah frekuensi jala-jala yang sebanding dengan tegangan masuk 

mengikuti putaran motor induksi untuk mengendalikan motor induksi 

dalam pengaturan frekuensi. Dengan menggunakan inverter yaitu suatu 

alat yang dapat mengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-

balik, frekuensi yang dihasilkan dapat dibuat berubah. Pengaturan 

besaran tegangan dan frekuensinya dapat diatur ketika motor diberi 

tegangan.  

c. Mengatur tegangan jala-jala   

Kopel sebanding dengan pangkat dua tegangan yang diberikan. 

Pengaturan kecepatan motor induksi dengan mengatur tegangan jala-

jala yang dimana tegangan masuk setengah tegangan semula akan 

menghasilkan keceptan yang berubah-ubah. Namun, pengaturan ini 

menhasilkan putaran yang terbatas karena daerah pengaturan yang 

sempit. 

d. Pengaturan tahanan luar. 

Kecepatan kopel yang berbeda-beda dihasilkan dengan cara mengatur 

tahanan luar motor induksi rotor belitan. Motor induksi rotor belitan 

akan dihubungkan dengan tahanan luar. Bertambahnya tahanan luar 

akan mempengaruhi putaran sehingga putaran pada motor akan 

berubah-ubah. 
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Kecepatan dapat diubah atau diatur dengan mengubah frekuensi 

pada penyearah yang dipicu dengan periode pulsa yang dihasilkan dari 

frekuensi arus bolak-balik dari inverter.  

 

2.2 Variable speed drive 

VSD adalah suatu alat yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan 

motor listrik AC dengan mengontrol frekuensi daya listrik yang dipasok ke motor. 

VSD semakin popular karena kemampuannya untuk mengontrol kecepatan motor 

induksi. VSD mengontrol kecepatan motor induksi dengan mengubah frekuensi 

dari grid untuk nilai disesuaikan pada sisi mesin sehingga memungkinkan motor 

listrik dengan cepat dan mudah menyesuaikan kecepatan dengan nilai yang 

diinginkan. Dua fungsi utama dari VSD adalah untuk melakukan konversi listrik 

dari satu frekuensi ke yang lain, dan untuk mengontrol frekuensi keluaran. 

Aplikasi VSD digunakan dari mulai peralatan kecil sampai peralatan besar, yaitu 

pengaturan pabrik tambang, kompresor dan sistem ventilasi untuk bangunan 

besar. VSD juga digunakan pada pompa, konveyor dan alat pengendali mesin. 

Penggunaan VSD pada motor dapat menghemat energi sehingga mengurangi 

biaya listrik. 

 

2.2.1 Prinsip variable speed drive 

Prinsip kerja dari VSD yang sedehana adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.7 Variable speed drive 
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a. Tegangan yang masuk dari jala-jala 220/380 volt dan frekuensi 50 hz 

merupakan tegangan arus bolak-balik AC dengan nilai tegangan dan 

frekuensi yang konstan. Kemudian dialirkan ke board Rectifier/ penyearah 

DC. Jadi dari AC di jadikan DC. Jika penyearah yang digunakan adalah 

penyearah terkendali, maka tegangan DC nya bisa diatur (variabel). 

b. Untuk meratakan tegangan DC, maka tegangan dimasukkan ke DC link. 

Komponen yang terdapat pada DC link berupa kapasitor dan induktor. 

c. Tegangan DC kemudian diumpankan ke rangkaian inverter untuk 

dijadikan AC kembali dengan frekuensi sesuai kebutuhan. Jadi dari 

tegangan DC diubah kembali ke tegangan AC 1 fasa. komponen 

switchingnya adalah semikonduktor aktif seperti IGBT.  

 

2.2.2 Operasi variable speed drive 

Pada semua kecepatan, VSD mempertahankan nilai tegangan keluaran 

frekuensi dengan nilai rasio konstan. Frekuensi (F), tegangan fasa (V),  dan fluks 

magnetik (Φ) motor dapat dilihat dengan persamaan:  

 

V = 4,444 f NΦm                                                                                            (2.11) 

 

V/f = 4.444NΦm                                                                                             (2.12)   

 

Dimana : 

N = jumlah lilitan stator berubah per fase 

Φm = fluks magnetik 

 

Motor bekerja pada daerah yang tidak sesuai dengan perancangannya jika 

tegangan yang sama diterapkan pada frekuensi, yang mempengaruhi fluks 

magnetik dan akan meningkat sekaligus menjenuhkan inti magnetic secara 

signifikan mendistorsi kinerja motor. Pada rumus 2.12, Saturasi magnetik dapat 

dihindari dengan menjaga konstan Φm sesuai dengan perancangannya. 

 

Torsi motor dihasilkan dari arus rotor dan fluks stator. Menjaga rating nilai 

pada fluks harus dilakukan untuk mempertahankan nilai torsi. Untuk menghindari 

kejenuhan magnetik dibutuhkan penurunan dari tegangan motor dalam proporsi 
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yang sama dengan frekuensi. Metode kendali volt/ hertz konstan kontrol ini 

menggunakan sistem loop terbuka dengan bentuk yang sederhana mengambil 

perintah referensi dari sumber luar yaitu dari potensiometer untuk mengendalikan 

VSD. Prinsip kerjanya adalah ketika fluks stator dijaga konstan, dan torsi yang 

dihasilkan tidak bergantung pada suplai frekuensi. Dengan kata lain kecepatan 

motor sangat dipengaruhi pada frekuensi. Untuk menjaga fluks dalam kondisi 

konstan, maka harus bekerja pada rating level tertentu. Tegangan stator harus 

dapat diatur terhadap suplai frekuensi. Kecepatan rendah,tegangan pada resistansi 

stator harus dimasukkan dalam hitungan fluks konstan, dan tegangan stator harus 

dinaikkan secara akurat. Apabila motor berputar dengan frekuensi yang lebih 

tinggi daripada frekuensi referensinya, akan mengakibatkan pengurangan terhadap 

torsi. sehingga menyebabkan arus berkurang dan mengakibatkan melemahnya 

medan magnet. 

 

2.3 Inverter 

Inverter pada dasarnya adalah alat yang mengubah energi lsitrik dari 

bentuk DC menjadi bentuk AC. Maksud dari inverter DC-AC adalah 

menggunakan tenaga DC dari sumber battery dan mengubahnya menjadi AC, 

untuk contoh inverter rumahan menerima sumber DC dari 12 V atau 24 V battery 

lalu inverter mengubahnya menjadi 240 V AC dengan frekuensi yang diinginkan 

yaitu 50 Hz atau 60 Hz. Inverter DC-AC ini sangat luas digunakan untuk aplikasi 

industri seperti uninterruptible power supply (UPS), penggerak motor AC. Baru-

baru ini inverter juga berperan penting dalam berbagai aplikasi energi terbarukan 

seperti digunakan untuk terhubung dengan jala-jala listrik dari sistem tenaga angin 

atau sistem sel surya, sebagai tambahan strategi kontrol yang digunakan inverter 

juga sama seperti konverter DC-DC, kedua current-mode kontrol dan voltage- 

mode kontrol digunakan dalam aplikasi praktik. 

Inverter DC-AC biasanya beroperasi dengan teknik PWM. PWM sangat 

terkemuka dan suatu teknik yang berguna untuk mengontrol lebar dari pulsa 

gerbang dengan berbagai mekanisme, inverter PWM digunakan untuk menjaga 

keluaran tegangan inverter pada nilai yang diinginkan (tergantung dari pilihan 

pengguna) terlepas dari keluaran beban. 
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Bentuk gelombang keluaran inverter ideal harus sinusoidal. 

Bagaimanapun, bentuk gelombang dari inverter praktis adalah nonsinusoidal dan 

berisi harmonisa tertentu. Untuk pengaplikasian tegangan yang rendah dan 

standar, square-wave atau quasisquare-wave dengan distorsi rendah diperlukan. 

Terdapat dua kelompok dari inverter, yaitu inverter sumber tegangan Voltage 

Source Inverter (VSI) dan inverter sumber arus Current Source Inverter (CSI). 

VSI adalah inverter yang diaktifkan oleh sumber tegangan searah. Sumber ini 

memiliki impedansi internal nol dan memberi arus tak terbatas pada tegangan 

tetap. Sedangkan inverter jenis CSI diaktifkan dari sumber arus searah, Sumber 

ini mempunyai impedansi internal tak terhingga dan memberi tegangan tak 

terbatas pada arus keluaran.  

Pada umumnya pabrik semikonduktor mengetahui bahwa IGBT telah 

mendominasi aplikasi seperti dalam pengendalian motor-motor AC Namun , 

mereka juga mengetahui bahwa pasar untuk switching regulator jenis off-line 

(bekerja pada frekuensi tinggi) jauh lebih besar daripada yang digunakan untuk 

kendali motor. IGBT merupakan komponen elektronika daya yang memiliki 

karakteristik gabungan antara transistor, MOSFET, dan GTO. IGBT mempunyai 

impedansi tinggi sehingga hanya memerlukan arus kecil untuk mengaktifkannya. 

Serupa dengan transistor, IGBT memiliki tegangan kondisi menyala yang kecil 

meskipun komponen ini mampu memblok tegangan negatif seperti halnya GTO 

dan mempunyai rating tegangan yang besar. Berikut perbandingan antara kerja 

IGBT dan MOSFET. 
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Tabel 2.1 Perbandingan tiga piranti penyakelar daya untuk kemampuan 

(rating) yang setara 

Karakteristik MOSFET IGBT Bipolar 

Kemampuan arus 

(A) 

20 20 20 

Kemampuan 

tegangan (V) 

500 600 500 

Ron (ohm) 

pada 25o C 

0,2 0,24 0,18 

Ron (ohm) 

pada 150o C 

0,6 0,23 0,24 

Waktu turun 

(nanodetik) 

40 200 200 

 

Dari tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat bahwa, pertama, transistor bipolar 

sangat lebih lambat daripada MOSFET. Hal ini disebabkan oleh waktu gulir mati 

(turn-off) piranti bipolar yang lebih panjang. Kedua adalah resistansi saat kondisi 

menyambung (on-state) piranti bipolar yang relatif tak bergantung (bersifat 

invarian) terhadap temperatur, dibandingkan dengan adanya nilai koefisien 

temperatur yang tinggi pada MOSFET. Informasi koefisien temperatur ini 

merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan batas aman thermal pada 

sistem-sistem yang berdaya tinggi. 
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Tabel 2.2 Perbandingan karakteristik piranti penyaklaran daya 

Karakteristik MOSFET IGBT Bipolar 

Tipe pengemudi Tegangan Tegangan Arus 

Daya pengemudi Minimum Minimum Besar 

Tingkat 

kerumitan 

pengemudi 

Sederhana Sederhana Cukupan atau 

sedang 

Kemampuan arus 

pada nilai 

tegangan drop di 

ujung-ujung 

terminal piranti 

Tinggi pada teg. 

Rendah; rendah 

pada reg. tinggi 

Sangat tinggi 

(terpengaruh oleh 

kecepatan 

penyaklaran) 

Cukupan (sangat 

terpengaruh oleh 

kecepatan 

penyaklaran) 

Rugi penyaklaran Sangat rendah Rendah sampai 

sedang 

(dipengaruhi oleh 

rugi konduksi) 

Sedang sampai 

tinggi 

(dipengaruhi oleh 

rugi konduksi) 

 

Nilai resistansi yang tetap rendah, membuat IGBT memiliki kemampuan 

arus yang lebih rendah untuk tipe yang lebih cepat. Dalam sebuah perusahaan, 

kita contohkan perusahaan International Rectifier di pasaran menawarkan tiga 

tipe IGBT, yakni tipe ultra cepat, cepat, dan standar. International Rectifier 

menggambarkan kemampuan arus dengan perbandingan terbalik terhadap 

kecepatan penyaklarannya.  

Parameter terakhir dalam Tabel 2.2 tersebut adalah rugi penyaklaran 

(switching losses), yang menggambarkan kecepatan penyaklaran dari ketiga 

piranti elektronik tersebut. Pada saat MOSFET transisi saat memutus (turn-off)  

dan pada saat menyambung (turn-on) sangat cepat, sedangkan untuk IGBT, ada 

pertimbangan dalam hal kecepatan penyakelaran kemampuan arus. Tipe yang 

lebih cepat akan mengalami rugi konduksi yang lebih tinggi.  
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Tabel 2.3 Perbandingan tegangan drop dan rating tegangan antara IGBT 

dan MOSFET pada kemampuan arus maupun luasan yang sama 

Rating tegangan (Volt) IGBT 100 300 600 1200 

MOSFET 100 250 500 1000 

Tegangan drop untuk 1,7 

ampere per mm2 pada 

temperatur 100o C (Volt) 

IGBT 1,5 2,1 2,4 3,1 

MOSFET 2,0 11,2 26,7 100 

Tabel 2.3 menjelaskan tentang perbandingan MOSFET dan IGBT 

MOSFET tentang rugi konduksi yang diperlihatkan dalam bentuk tegangan drop 

(tegangan yang terdapat pada kedua ujung terminalnya saat piranti tersebut dalam 

keadaan menyambung) untuk temperatur yang sama maupun pada kondisi arus di 

area piranti. Pada MOSFET, resistansi dalam kondisi menyambung naik terhadap 

rating tegangannya untuk kemampuan arus yang sama per satuan luasan silikon. 

Pada tabel diatas dijelaskan juga tentang piranti IGBT yang digambarkan dalam 

besaran tegangan kolektor-emitor jenuh dibandingkan resistansi dalam kondisi 

menyambung, lebih mampu mempertahankan rugi konduksi yang rendah untuk 

semua rating tegangan. Dari tabel 2.3 tersebut juga data diketahui bahwa 

MOSFET memiliki rating tegangan yang sedikit lebih rendah daripada IGBT. 

2.3.1 Full bridge inverter 

Inverter Full Bridge satu fasa pada rangkaiannya membutuhkan empat 

buah switching (MOSFET) yang bekerja (on-off) secara bergantian dan bekerja 

secara berpasangan. 

Prinsip dasar dari full bridge inverter satu fasa. Untuk ½ periode pertama 

(T/2) saklar yang aktif secara bersamaan adalah Q1 dan Q4, sementara untuk ½ 

periode kedua (T/2) saklar yang aktif adalah Q2 dan Q3. Operasi rangkaian daya 

full bridge inverter dengan beban R seri yang menghasilkan bentuk gelombang 

persegi V/2 dalam setiap ½ periodenya beserta urutan penyalaannya. 
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2.4 Inverter satu fasa dengan kontrol PWM 

Salah satu metode pengontrolan tegangan keluaran inverter satu fasa 

adalah dengan mengunakan teknik modulasi lebar pulsa, Pulse Width Modulation 

(PWM) dari tegangan sumber DC tetap. 

Pada PWM amplitudo tegangan dapat dikendalikan dengan memodulasi 

bentuk gelombang, mengurangi filter untuk menurunkan harmonic dan kendali 

amplitudo tegangan keluaran merupakan dua keuntungan yang berbeda dari 

PWM. Kerugiannya yaitu rangkaian kendali lebih kompleks untuk switching dan 

meningkatnya loss karena switching yang berkali-kali, kendali switching untuk 

keluaran sinusoida PWM membutuhkan : 

1. Sinyal referensi, dalam hal ini sinyal sinusoida 

2. Sinyal carier, yaitu gelombang segitiga yang mengendalikan 

frekuensi switching atau modulasi lebar pulsa. 

 

2.4.1 Metode switching inverter satu fasa 

Dalam banyak pemakaian industri sering dibutuhkan pengontrolan 

tegangan output inverter diantaranya adalah :  

1. Untuk mengatasi variasi tegangan input DC. 

2. Untuk pengaturan tegangan input DC. 

3. Untuk permintaan kontrol tegangan atau frekuensi yang tetap. 

Terdapat banyak teknik atau metode switching yang digunakan sebagai 

penyulutan komponen switch pada inverter, teknik yang sering digunakan ialah : 

(1) Pembangkitan gelombang persegi. 

(2) Multiple Pulse Width Modulation. 

(3) Sinusoidal Pulse Width Modulation Bipolar. 

(4) Sinusoidal Pulse Width Modulation Unipolar. 

berikut  adalah diskripsi umum dari masing-masing metode switching 

yang sering digunakan tersebut. 
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a. Pembangkitan gelombang persegi 

Pada kontrol gelombang persegi, hanya terdapat satu periode 

positif dan negatif persetengah siklus dan besar frekuensi bergantung dari 

besar frekuensi dari sinyal pembawa, untuk mengontrol tegangan output 

inverter pengelompokan sinyal dikerjakan dengan membandingkan sebuah 

sinyal referensi sumber searah DC amplitudo Ar, dengan amplitudo 

gelombang pembawa segitiga AC. Frekuensi sinyal pembawa 

menunjukkan frekuensi dasar tegangan output. Metode pembangkitan 

gelombang persegi ini dapat dilihat pada gambar 2.6.  

 

Gambar 2.8 Proses pembangkitan gelombang persegi 

Sumber : Kukuh Wahyu Budi Kusumawardana, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) Surabaya. 

 
b. Multiple pulse width modulation 

Pola multiple PWM dapat dilihat pada gambar 2.9, harmonisa yang 

ditimbulkan oleh inverter dapat dikurangi dengan menggunakan beberapa 

pulsa pada masing–masing setengah periode tegangan output. Dengan 

membandingkan sinyal referensi dengan sebuah gelombang segitiga, 

frekuensi sinyal referensi mengatur frekuensi output, F0, dan frekuensi 

pembawa Fc.  
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Gambar 2.9 Gelombang multiple pulse width modulation 

Sumber : Kukuh Wahyu Budi Kusumawardana, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) Surabaya. 

 

c. Sinusoida Pulse Width Modulation Bipolar 

Bentuk gelombang dari sinusoida PWM bipolar sebenarnya hampir 

sama dengan bentuk gelombang dari tegangan persegi (square wave). 

Perbedaan yang signifikan pada gelombang sinusoida PWM bipolar 

terlihat terletak pada periodik sesuai dengan frekuensi dari tegangan 

referensinya dan lebar pulsa pada fase positif dan fase negatifnya. Dengan 

menggabungkan antara gelombang sinusoida murni dengan gelombang 

segitiga (triangle wave), lebar dari pada fase positif dan negatifnya dapat 

diatur dengan mengontrol besarnya indeks modulasi, yaitu perbandingan  

amplitudo dari tegangan carrier (gelombang segitiga) terhadap amplitudo 

tegangan referensi (gelombang sinusoida murni), akan diperoleh Bentuk 

gelombang suinusoida PWM bipolar. 

 

d. Sinusoida Pulse Width Modulation Unipolar 

Pada skema switching unipolar tegangan keluaran berubah antara 

tegangan positif dan nol, atau antara nol dan tegangan negatif. Untuk 

menghasilkan suatu bentuk gelombang tegangan keluaran sinusoida dari 

frekuensi dan amplitudo variabel, sinyal referensi sinusoida (Aref) 

dibandingkan dengan bentuk gelombang segitiga (Atri). Indeks modulasi 

merupakan perbandingan antara amplitudo maksimum sinus (Ar) dan 
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amplitudo maksimum segitiga (Ac), indeks modulasi amplitudo (Ma), yang 

kendalikan nilai rms dari tegangan keluaran, ditetapkan sebagai : 

Ma = Ar / Ac          (2.13) 

Dengan Ma = Indeks modulasi amplitudo. 

Ar = Amplitudo maksimum sinus. 

AC = Amplitudo maksimum segitiga. 

2.3 Software MATLAB simulink 

MATLAB adalah software atau aplikasi yang umumnya digunakan untuk 

mensimulasikan atau memodelkan sebuah sistem pada bidang elektro. Dalam 

simulink, sistem didefinisikan sebagai sebuah block diagram, diantaranya 

summing junction, transfer function, didalamnya terdapat pula virtual input dan 

output device seperti  oscilloscope dan function generator. Block-block diagram 

tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lain menggunakan garis. 

MATLAB (Matriks Laboratory) memiliki salah satu bagian yang memiliki 

block diagram kompleks di dalamnya yaitu simulink. Jika mengerjakan simulasi 

sistem, dalam artinya mengamati dan menganalisa perilaku dari tiruan sistem, 

simulink menjadi pilihan tepat pada software MATLAB untuk melakukan semua 

itu. Sistem fisik dapat dibuat dengan mudah menggunakan simulink. Sistem yang 

dibuat dari hasil pengamatan pada sistem fisik disebut sistem tiruan. Simulasi 

akan membantu proses analisis dan desain sistem jika digunakan dengan benar,. 

Pemakai simulink dapat mendesain model dan dapat mengkontrol sistem secara 

grafis karena simulink menyediakan interface grafis ke beberapa fungsi 

MATLAB. Simulink dapat digunakan untuk mensimulasikan sistem linier, ,sistem 

yang menggunakan logika kabur, sistem kontrol, jaringan syaraf tiruan, 

komunikasi, dan lain-lain.  

 Fungsi lainnya dari simulink adalah mensimulasikan kinerja suatu sistem 

serta prosesnya secara kompleks. Tidak hanya itu saja, simulink mempunyai 

interface dengan multi window, yang berisi tools khusus sebagai library yang 

didalamnya terdapat berbagai macam block diagram yang berbeda fungsi. 

Contohnya, persamaan linier, connection toolboxes, input (source), output (sinks), 

Non linier, dan sebagainya. MATLAB memiliki aturan (syntax) penulisan dalam 
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sebuah program yang berisi operasi matematik ataupun variable program yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


