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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan sistem untuk VSD satu 

fasa dengan menggunakan SPWM. Pada perancangan sistem ini berguna untuk 

mengetahui dan memahami prinsip kerja serta karakteristik dari VSD satu fasa 

dengan menggunakan SPWM dan untuk mengetahui berapa keluaran daya yang 

dihasilkan dari VSD satu fasa dengan menggunakan SPWM. 

Dalam melakukan analisis, menggunakan program bantu simulink 

MATLAB. MATLAB adalah software atau aplikasi yang umumnya digunakan 

untuk mensimulasikan atau memodelkan sebuah sistem dalam bidang elektro. 

Dalam simulink, sistem didefinisikan sebagai sebuah block diagram. Langkah-

langkah yang ditempuh adalah meliputi beberapa tahap berikut ini. 

3.1 Perancangan pemodelan simulasi 

Pemodelan pada tahapan ini adalah memodelkan sistem VSD 1 fasa 

menggunakan metode hard switching yaitu SPWM. Di dalam VSD terdapat 

rectifier yang mengubah masukan AC menjadi keluaran DC, lalu keluaran 

tersebut masuk ke DC link yang dimana untuk memperhalus tegangan DC dan 

kembali diubah menjadi tegangan AC melalui inverter. Pemicuan saklar pada 

gerbang inverter menggunakan salah satu metode hard switching yaitu SPWM. 

Keluaran inverter adalah gelombang PWM yang membentuk pola sinusoidal, oleh 

karena itu dilakukan perancangan simulasi di MATLAB R2014a seperti yang 

ditunjukkan pada diagram blok gambar 3.1. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram blok VSD 1 fasa menggunakan metode hard switching 

Sumber : Perancangan 
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3.1.1 Pemodelan IGBT/Diode pada inverter satu fasa  

Pada pemodelan  inverter satu fasa dengan metode hard switching ini 

dibangun dengan menggunakan empat komponen IGBT/Diode, yang telah 

disediakan dalam SimPowerSystemsTM library seperti gambar 3.2. Data spesifikasi 

IGBT/Diode merupakan parameter default yang digunakan dari MATLAB. 

Parameter default yang ada pada komponen IGBT/Diode adalah internal 

resistance ron (Ohms) = 1e-3, snubber resistance RS (Ohms) = 1e5, snubber 

capacitance Cs (F) = inf.  

 

Gambar 3.2 Perancangan IGBT/Diode pada inverter satu fasa  

Sumber : Perancangan 
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Gambar 3.3 Blok parameter IGBT default MATLAB 

Pada model IGBT/Diode gambar 3.2 dapat beroperasi atau bekerja jika 

gerbang IGBT/Diode ini mendapat pemicuan atau trigger pulsa. Pada 

IGBT/Diode ini beroperasi atau bekerja tergantung dari metode pemicuan yang 

digunakan untuk membangkitkan pulsa pada gerbang IGBT/Diode tersebut. 

Sedangkan keluaran model inverter satu fasa dengan metode hard switching yang 

terangkai dari empat IGBT/Diode berupa arus dan tegangan, pada tugas akhir ini 

sinyal yang dipilih berupa sinyal arus. 

3.2 Pemodelan inverter satu fasa dengan metode hard switching 

Inverter satu 1 dengan metode hard switching adalah rectifier yang 

digunakan untuk mengubah sumber searah DC menjadi sumber bolak-balik AC 

menggunakan metode hard switching sebagai metode pengatur pensaklarannya. 

Dengan menggunakan simulink pada software MATLAB R2014a, Pertama 

inverter diberi masukkan tegangan sumber DC yang kemudian akan diubah 

menjadi tegangan AC. Inverter melakukan pensaklaran secara bergantian terhadap 
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komponen switching yaitu Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) default 

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

waktu mati  ketika komponen switching tersebut di trigger sehingga terbentuk 

pola gelombang membentuk sinusoidal tegangan AC. Pemodelan inverter satu 

fasa dengan metode hard switching dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Perancangan inverter satu fasa dengan metode hard switching 

Sumber : Perancangan                                                                                                                                                 

 

Gambar 3.5 Parameter sinyal segitiga 
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Gambar 3.6 Parameter sinyal sinus 
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Gambar 3.7 Hasil keluaran dari SPWM inverter 1 fasa 

3.3  Pemodelan rectifier satu fasa 

Rectifier satu fasa berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi 

tegangan DC, yang terdiri dari empat buah diode yang disusun secara jembatan. 

Pemodelan rectifier satu fasa pada simulasi dapat dilihat sebagai berikut : 

Gambar 3.8 Perancangan penyearah jembatan gelombang penuh satu fasa 

Sumber : Perancangan 
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3.4 Pemodelan variable speed drive (VSD) 

Pada pemodelan inverter satu fasa dengan metode hard switching pada 

VSD menggunakan simulink pada software MATLAB R2014a. Yang pertama kali 

dilakukan VSD adalah mengubah sumber AC menjadi DC dengan menggunakan 

rectifier dan inverter untuk mengubah DC menjadi AC.  Untuk pemodelan 

inverter satu fasa dengan metode hard switching yang terhubung dengan motor 

satu fasa. Inverter melakukan pensaklaran secara bergantian terhadap komponen 

switching yaitu Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) default MATLAB 

dengan nilai snubber resistance (Rs) = 1e-3 Ohm, snubber capacitance (Cs) = inf 

dan internal resistance (Ron) = 1e5 Ohm, sehingga sumber DC akan 

menghasilkan pola sesuai waktu nyala dan waktu mati ketika komponen switching 

tersebut  di trigger sehingga terbentuk pola gelombang membentuk sinusoidal 

tegangan AC.  

Gambar 3.9 Perancangan VSD satu fasa dengan metode SPWM 

Sumber : Perancangan 

3.5 Pemodelan motor induksi satu fasa  

Pada pemodelan motor induksi satu fasa ini menggunakan simulink pada 

software MATLAB R2014Ra. Parameter default yang ada pada model motor 

induksi adalah voltage= 220 Volt, frekuensi= 50 Hz, stator resistance= 7.14 

Ohm, stator inductance= 0.00854 Henry, rotor resistance= 4.12 Ohm, rotor 
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inductance= 0.0056001 Henry, mutual inductance atau magnetizing inductance= 

0.177 Henry, kombinasi koefisien momen inertia mesin= 0.0146 kg.m2,dan 

jumlah kutubnya 2 pasang. Parameter default motor induksi pada MATLAB 

tampak seperti pada gambar 3.3. 

Tabel 3.1 Parameter motor induksi satu fasa 

Line to line voltage 220 V 

Frequency 50 Hz 

Stator resistance 7.14 Ohm 

Stator inductance 0.00854 Henry 

Rotor resistance 4.12 Ohm 

Rotor inductance 0.0056001 Ohm 

Mutual inductance 0.177 Henry 

Inertia 0.0146 kg/m2 

Pole pairs 2 

 

Gambar 3.10 Lambang blok motor 1 fasa simulink MATLAB 

(Sumber : MATLAB) 


