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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Motor induksi dapat mengkonsumsi sekitar 90-95% total konsumsi energi 

listrik [1]. Performa motor induksi yang perlu menjadi perhatian adalah faktor 

kecepatan dan torsi. Kecepatan motor diharapkan dapat stabil pada kecepatan 

yang diinginkan, torsi diharapkan dapat mengatasi perubahan beban. Selain itu 

nilai total harmonic juga diharapkan dapat ditekan sekecil mungkin. Sebelumnya 

telah dilakukan penelitian oleh M. N. Arifansyah yang mendesain 3 level dan 5 

level cascaded h-bridge multilevel inverter yang digunakan sebagai sumber motor 

induksi tiga fasa. Namun penelitian yang dilakukan masih bersifat open loop dan 

apabila terjadi penambahan beban,, kecepatan motor menurun. Sehingga untuk 

menjaga stabilitas kecepatan motor akibat berbagai keadaan pembebanan serta 

nilai harmonisa yang rendah maka diperlukan penerapan cascaded h-bridge 

multilevel inverter berbasis variable speed drive. 

Metode kontrol didasarkan pada prinsip operasi Field-Oriented Control 

(FOC). Field-Oriented Control (FOC) merupakan metode kontrol tingkat lanjut 

yang menjadi standart industri pada drive medium voltage berdaya tinggi [2]. FOC 

dapat digunakan sebagai pengaturan vektor tegangan yang digabungkan dengan 

pengaturan amplitude dan frekuensi untuk mengendalikan kecepatan motor 

induksi melalui teknik pengendalian inverter. Pengaturan vector berfungsi untuk 

mentransformasikan sistem arus 3 fasa kerangka acuan tetap (a,b,c) menjadi 

elemen dua fasa kerangka acuan tetap (α,β) melalui transformasi clarke. Dari 

kerangka acuan tetap diubah menjadi elemen dua fasa kerangka acuan bergerak 

(d,q) melalui transformasi park. Didalam sistem 2 fasa ini analisis vector ruang 

dilakukan untuk menghasilkan konfigurasi penyaklaran IGBT pada multilevel 

inverter. 

Penerapan cascaded h-bridge multilevel inverter menjadi solusi terbaik karena 

memiliki kemampuan untuk mensintesis bentuk gelombang dengan spectrum 

harmonic yang lebih rendah [3]. Topologi dari multilevel inverter di klasifikasikan 

menjadi tiga tipe diantaranya adalah flying capacitor, cascaded H-bridge, dan 
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diode clamped topology. Cascaded H-bridge multilevel inverter (CHB) adalah 

salah satu topologi converter popular yang digunakan pada drive medium voltage 

(MV)  berdaya tinggi [4]. Sel cascaded h-bridge multilevel inverter biasanya 

dihubungkan dalam kaskaded untuk mencapai operasi tegangan menengah dan 

distorsi harmonisa yang rendah. Dalam prakteknya, jumlah sel daya dalam 

inverter CHB ditentukan oleh voltase operasi dan biaya pembuatannya. Tingkatan 

cascaded h-bridge multilevel inverter (CHB) membutuhkan jumlah persediaan 

sumber dc secara terpisah. Pasokan dc bisa diperoleh dari penyearah diode 

multipulsa maupun dari battery. Level-shifted pulse width modulation banyak 

digunakan sebagai teknik pemicuan inverter dengan sinyal pembawa diantaranya 

in-phase disposition, alternate phase opposition disposition, phase opposition 

disposition. In-phase disposition PWM adalah skema yang paling baik nilai 

harmonisanya dibanding dengan semua teknik modulasi multicarrier PWM dan 

sederhana [5].  

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang cascaded h-bridge multilevel inverter menggunakan 

teknik pemicuan in-phase disposition PWM agar dapat mengurangi nilai 

harmonisa? 

2. Bagaimana mendesain Field-Oriented Control (FOC) untuk cascaded h-

bridge multilevel inverter agar dapat mengontrol kecepatan motor induksi tiga 

fasa sesuai dengan yang diharapkan? 

1.3 Tujuan 

1. Merancang dan menganalisa cascaded h-bridge multilevel inverter 

menggunakan teknik pemicuan in-phase disposition PWM. 

2. Mendesain Field-Oriented Control (FOC) untuk cascaded h-bridge multilevel 

inverter. 
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1.4 Batasan Masalah 

1. Topologi multilevel inverter menggunakan cascaded h-bridge

2. Teknik pemicuan multilevel inverter menggunakan teknik In-Phase 

Disposition

3. Metode kontrol menggunakan Field-Oriented Control (FOC)

4. Motor induksi yang digunakan jenis squirrel cage

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang,  

rumusan masalah, tujuan, dan sistematika. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memberikan teori 

sebagai referensi peneliti dalam hal melakukan penelitian. 

Tinjauan pustaka membahas teori penting dalam tugas akhir ini 

yaitu multilevel inverter, sine triangle modulasi, in-phase 

disposition, dan transformasi rangkaian referensi. 

BAB III RANCANGAN PENELITIAN 

Menjelaskan tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis 

dalam merancang 9 level cascaded h-bridge multilevel inverter 

serta kontrol Field-Oriented Contro (FOC) dan membuat simulasi 

pada Matlab Simulink. 

BAB IV PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi tantang hasil pengujian analisis simulasi 

sistem. Pengujian dilakukan dengan dua kondisi, kondisi saat 

diberi speed reference 100 rad/s dan 200 rad/s dengan nilai torsi 

yang bervariasi. 

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. 


