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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Multilevel Inverter 

Multilevel inverter adalah sistem konversi daya yang terdiri dari perangkat 

semikonduktor dan kapasitor apabila digunakan secara sistematis menghasilkan 

gelombang tegangan multilevel dengan frekuensi, fasa dan amplitude terkontrol 

[3]. 

Topologi dari multilevel inverter di klasifikasikan menjadi tiga tipe 

diantaranya adalah flying capasitor, cascaded h-bridge multilevel inverter, dan 

diode clamped. Cascaded multilevel inverter merupakan topologi yang paling 

popular yang digunakan pada drive tegangan menengah yang berdaya tinggi 

[4].Tegangan keluaran AC dari setiap tingkatan inverter jembatan penuh yang 

berbeda dihubungkan seri sehingga didapatkan gelombang tegangan yang 

merupakan penjumlahan  dari seluruh keluaran inverter. Tegangan keluaran untuk 

setiap fasa pada cascaded h-bridge multilevel inverter dirumuskan sebagai berikut 

𝑚 = 2𝐻+ 1  (2.1) 

Dengan : 𝑚 = level tegangan keluaran dan  

𝐻= jumlah inverter H-bridge 

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

multilevel inverter dengan 5 sumber dc. Empat inverter jembatan penuh seperti 

gambar 2.1. Tegangan fasa 𝑉𝑎𝑛 = 𝑉𝑎1 + 𝑉𝑎2 +𝑉𝑎3 +𝑉𝑎4+𝑉𝑎5  [6]. Gambar bentuk 

gelombang seperti pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.1 Struktur Satu Fasa Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter [6] 
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Gambar 2.2 Gelombang Tegangan Keluaran Fasa 11-level Cascaded H-Bridge [6] 

2.2 Sine-Triangle Modulasi 

 Salah satu metode yang menjelaskan modulasi sumber tegangan di 

ilustrasikan dari perpotongan sinyal modulasi (siklus) dengan gelombang segitiga. 

 

Gambar 2.3 Gelombang SPWM Inverter Tiga Fasa [7] 

  Frekuensi dari 𝑣𝑡𝑟𝑖 =   fs   = PWM frekuensi dan frekuensi dari 𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  = fs =  

frekuensi dasar. Pada gambar diatas 

  vAB = VA0 − VB0       (2.2) 

  vBC = VB0 − VC0       (2.3) 

vCA = VC0 −VA0       (2.4) 

 Perbandingan modulasi amplitude (ma ) dirumuskan sebagai berikut : 

ma = 
puncak amplitudo  vcontrol

amplitudo  vtri
 =  

nilai puncak (VA0 )1

Vdc /2
    (2.5) 

 

Dengan : 

 (VA0)1 = bagian frekuensi dasar dari (VA0) 
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 Perbandingan modulasi frekuensi ( mf ) bisa di rumuskan sebagai berikut : 

 mf =  
fs

f1
     (2.6) 

Dengan : 

 fs = Frekuensi PWM 

f1 = frekuensi dasar 

 Skema modulasi berdasarkan sinyal pembawa untuk multilevel inverter pada 

umumnya digolongkan menjadi dua kategori : phase-shifted dan level-shifted 

modulation. Kedua skema modulasi bisa diaplikasikan untuk cascaded H-bridge 

multilevel inverter. THD dari phase-shifted modulasi lebih besar dari level-shifted 

modulasi. Oleh karena itu level-shifted modulasi betul-betul di pertimbangkan. M-

tingkatan cascaded H-bridge Multilevel inverter menggunakan skema modulasi 

level-shifted dengan jumlah sinyal pembawa membutuhkan (m-1) sinyal pembawa 

segitiga,semuanya memiliki frekuensi dan amplitude yang sama. (m-1) sinyal 

pembawa segitiga cenderung tegak seperti berhimpitan. Disini ada tiga alternative 

strategi PWM dengan hubungan antar fasa yang berbeda untuk level-shifted 

multicarrier modulasi : 

1. In-phase disposition (IPD), dimana semua gelombang pembawa berada 

dalam fasa yang sama 

2. Phase opposition disposition (POD), dimana semua gelombang sinyal 

pembawa diatas referensi nol berada dalam fasa yang sama dan dibawah 

nol berbeda 1800 dari fasa awal. 

3. Alternate phase opposition disposition (APOD), dimana setiap gelombang 

pembawa berbeda fasa 1800 dengan pembawa lainnya. 

2.2.1 In-Phase Disposition (IPD) 

Gambar 2.4 menggambarkan metode sinus-segitiga untuk 3 tingkatan 

inverter. Sinyal modulasi dari setiap fasa dibandingkan dengan dua (m-1) 

gelombang segitiga. Aturan untuk metode in-phase disposition, ketika jumlah dari 

tingkatan m=3 adalah :  

1. M-1=3-1=2 gelombang pembawa disusun jadi semua gelombang 

pembawa berada dalam fasa yang sama. 
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2. Inverter berubah ke +Vdc/2 ketika gelombang dasar kurang dari kedua 

gelombang pembawa. 

3. Inverter berubah menjadi nol ketika sinyal referensi lebih besar dari 

gelombang sinyal pembawa sisi bawah tetapi kurang dari sisi atas 

gelombang sinyal pembawa. 

4. Inverter berubah ke –Vdc/2 ketika sinyal referensi kurang dari kedua 

gelombang sinyal pembawa. 

 Gambar 2.4 merupakan pola switching yang dihasilkan oleh skema carrier-

based PWM. Pada skema PWM dimana ada dua sinyal segitiga, jarak sinyal 

segitiga bagian atas dari 1 ke 0 dan jarak sinyal segitiga bagian bawah dari 0 ke -1. 

Sama seperti m-tingkatan inverter, (m-1) sinyal segitiga digunakan dan nilai tiap 

puncak ke puncak adalah 2/(m-1). Oleh karena itu besarnya sinyal segitiga yang 

paling atas nilainya dari 1 ke (1-2/(m-1)), gelombang pembawa kedua dari (1-

4/(m-1)), dan sinyal segitiga yang paling bawah dari (2-2/(m-1)) ke -1. Pada 

gambar 2.5 bisa dilihat simulasi dari carrier-based skema PWM menggunakan in-

phase disposition (IPD)[7]. 

 

Gambar 2.4 Pola Switching Mengunakan Skema IPD Carrier-Based PWM[7] 

(a)Dua sinyal segitiga dan sinyal modulasi (b)S1ap  (c)S2ap  (d)S1an (e)S2an  



8 
 

 

Gambar 2.5 Simulasi dari skema carrier-based PWM menggunakan IPD[7] 
(a).Sinyal Modulasi dan gelombang fasa didalam sinyal pembawa (b) Tegangan 

keluaran fasa “a” 
 

2.3 Transformasi Rangkaian Referensi 

 Penggunaan teori kerangka acuan dapat mempermudah analisis mesin listrik 

dan juga menyediakan alat yang ampuh untuk implementasi digital dari skema 

kontrol yang canggih untuk drive ac. sejumlah kerangka referensi telah diusulkan 

selama-bertahun-tahun[9]. Dimana kerangka acuan stasioner dan sinkron paling 

sering digunakan. Transformasi variable antara dua frame disajikan dibawah ini 

2.3.1 acb/dq Frame Transformation 

Transformasi variabel tiga fasa (abc-axis) dari motor induksi ke sumbu dua 

fasa (dq-axis) akuevalen dapat dilakukan oleh persamaan (2.7) : 

[
𝑥𝑑
𝑥𝑞
] =

2

3
[

cos𝜃 cos(𝜃 −
2𝜋

3
) cos(𝜃 −

4𝜋

3
)

−sin 𝜃 − sin(𝜃 −
2𝜋

3
) − sin(𝜃 −

4𝜋

3
)

] . [

𝑥𝑎
𝑥𝑏
𝑥𝑐
]  (2.7) 

Dengan 𝑥 mewakili hubungan arus, tegangan, atau fluks, dan 𝜃 adalah 

perpindahan sudut antara a-axis dan d-axis kerangka referensi tiga fasa dan dua 

fasa seperti pada gambar 2.6 . variabel tiga fasa 𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 , dan 𝑥𝑐 berada dalam 

bingkai referensi stasioner yang tidak berputar di ruang sedangkan variabel dua 

fasa 𝑥𝑑 dan 𝑥𝑞 berada dalam kerangka referensi sinkron yang direct (d) dan 

quadrature (q) diputar diruang pada kecepatan sinkron 𝜔𝑒. Perhatikan bahwa 𝜔𝑒 

adalah kecepatan listrik (tidak mekanis) sudut dari medan mangnet yang berputar 

pada motor, diberikan oleh : 
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 𝜔𝑒 = 2𝜋 𝑓𝑠      (2.8) 

Dengan 𝑓𝑠 adalah frekuensi dari variabel stator. Sudut θ dapat ditemukan  dari  

𝜃(𝑡) =  ∫ 𝜔𝑒(𝑡)𝑑𝑡 +  𝜃0
𝑡

0
   (2.9) 

 

Gambar 2.6 Variabel Frame Stasioner Tiga Fasa (abc) dan Frame Sinkron  Dua 

Fasa (dq)[2] 

Perhatikan bahwa persamaan transformasi (2.7) hanya berlaku untuk sistem 

seimbang tiga fasa, dimana : 

𝑥𝑎 + 𝑥𝑏 + 𝑥𝑏 = 0    (2.10) 

Demikian pula, variabel dua fasa dalam kerangka sinkron dapat diubah kembali ke 

frame stasioner tiga fase. 

[

𝑥𝑎
𝑥𝑏
𝑥𝑐

] = [

cos𝜃 – sin 𝜃

cos(𝜃 −
2𝜋

3
) – sin(𝜃 −

2𝜋

3
)

cos(𝜃 −
4𝜋

3
) – sin(𝜃 −

4𝜋

3
)

] . [
𝑥𝑑
𝑥𝑞
] (2.11) 

Yang disebut sebagai transformasi dq/abc. 

Hubungan antara vector ruang dan variabel fasa diilustrasikan pada gambar 2.7a, 

dimana vector ruang arus 𝑖𝑠 berputar pada kecepatan tertentu 𝜔 dalam bingkai 

stasioner. Arus 𝑖𝑎𝑠 , 𝑖𝑏𝑠 , dan 𝑖𝑐𝑠  dapat diperoleh dengan membekukan 𝑖𝑠 ke sumbu 

abc-axes. .  Karena tiga sumbu tidak bergerak diruang hampa, masing-masing arus 

fasa bervariasi satu siklus dari waktu ke waktu ketika 𝑖𝑠 memutar satu revolusi di 

ruang hampa. Jika panjang (magnitude ) dan kecepatan putaran 𝑖𝑠 konstan, bentuk 

gelombang dari arus fasa dari waktu ke waktu adalah sinusoidal dengan 

perpindahan fasa 2𝜋/3 antara satu sama lain. 
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 Gambar 2.7b mengilustrasikan kasus lain di mana vector arus 𝑖𝑠 berada 

dalam kerangka referensi sinkron dq-axis. Dengan asumsi bahwa  𝑖𝑠 berputar pada 

kecepatan yang sama dengan bingkai sumbu dq (dq-axis), sudut arus stator 𝜙, 

yang merupakan sudut antara 𝑖𝑠 dan sumbu d (d-axis), ialah konstan. Komponen 

arus sumbu dq (dq-axis) yang dihasilkan , 𝑖𝑑𝑠 dan 𝑖𝑞𝑠, adalah sinyal dc. Seperti 

yang akan kita lihat dibagian selanjutnya, transformasi ini bisa terjadi. 

 

Gambar 2.7 Dekomposisi Vektor Arus 𝑖𝑠[2] 

(a) Frame Stasioner arus abc-axis (b) Frame Stasioner arus dq-axis 

Digunakan untuk menyederhanakan simulasi, desain, dan implementasi sistem 

penggerak digital, dimana sinyal ac tiga fasa dapat diwakili secara efektif oleh dua 

fase sinyal dc. 

2.3.2 3/2 Stationary Transformation 

Dengan kecepatan putaran dari kerangka acuan dua fasa yang ditetapkan 

pada nol dan sumbu d (d-axis) bertepatan dengan sumbu a (a-axis) dari bingkai 

tiga fasa (𝜔𝑒 = 0 dan 𝜃 = 0), kedua kerangka itu tidak bergerak diruang hampa. 

Transformasi variabel tiga fasa ke dua fasa dapat diperoleh dengan menetapkan 𝜃 

pada (2.7) ke nol, dengan persamaan: 

[
𝑥𝑑
𝑥𝑞
] =

2

3
[

 1 −1/2 −1/2
   

 0 √3/2 −√3/2
] . [

𝑥𝑎
𝑥𝑏
𝑥𝑐

]  (2.12) 

Transformasi diatas disebut transformasi 3/2 [2]. Perlu dicatat bahwa 

variabeld-axis dapat dinyatakan sebagai berikut : 
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𝑥𝑑 =
2

3
(𝑥𝑎−

1

2
𝑥𝑏 −

1

2
𝑥𝑐) = 𝑥𝑎   (2.13) 

Demikian pula transformasi-transformasi stasioner dua fase ke fase tiga, yang 

dilambangkan transfoarmasi 2/3 , dapat ditentukan  dengan persamaan : 

[

𝑥𝑎
𝑥𝑏
𝑥𝑐

] =  [

1  0

−1/2  √3/2

−1/2  −√3/2

] . [
𝑥𝑑
𝑥𝑞
]   (2.14) 

2.4 Induction Motor Dynamic Models 

 Ada dua model dinamis yang biasa digunakan untuk motor induksi. Salah 

satunya didasarkan pada teori vector ruang dan yang lainnya diturunkan dari teori 

dq-axis. Model vector ruang memiliki ekspresi matematis kompak dan diagram 

vector ruang ringkas, sedangkan model dq-axis tidak perlu menggunakan bilangan 

atau variabel kompleks. Kedua model sama-sama berlaku untuk analisis kinerja 

motor induksi transien dan steady. Berikut ini, kedua model tersebut 

dipresentasikan dan hubungannya terungkap. 

2.4.1 Model Motor Ruang Vektor (Space Vector Motor Model) 

 Diasumsikan dalam analisis berikut bahwa motor induksi tiga fase simitris dan 

inti magnetiknya linier dengan kehilangan inti yang dapat diabaikan. Model vector 

ruang untuk motor induksi umumnya terdiri dari tiga himpunan persamaan[10].  

Set pertama adalah persamaan voltase, yang diberikan oleh: 

 

�⃗�𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑠 +  𝑝𝜔�⃗�𝑠 

�⃗�𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑟 +  𝑝�⃗�𝑟 +  𝑗(𝜔 −𝜔𝑟)�⃗�𝑟   (2.15) 

Dengan �⃗�𝑠 dan  �⃗�𝑟   adalah vector tegangan stator dan rotor, masing-masing ; 𝑖𝑠 

dan 𝑖𝑟 adalah vector arus stator dan rotor, masing-masing; �⃗�𝑠 dan �⃗�𝑟 adalah vector 

penghubung fluks stator dan rotor, masing-masing ; 𝑅𝑠, 𝑅𝑟  adalah tahanan stator 

dan rotor, masing-masing ; ω adalah kecepatan rotasi dari kerangka referensi, 𝜔𝑟 

adalah kecepatan siku rotor (listrik); dan p adalah operator turunannya (p=d/dt). 
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Istilah 𝑗𝜔�⃗�𝑠 dan 𝑗(𝜔 −𝜔𝑟)�⃗�𝑠 disisi kanan persamaan (2.15) disebut sebagai 

voltase kecepatan , yang diinduksi oleh rotasi kerangka referensi. Set kedua 

adalah persamaan hubungan fluks : 

�⃗�𝑠 = 𝐿𝑠𝑖𝑠 + 𝐿𝑚𝑖𝑟 

�⃗�𝑟 = 𝐿𝑟𝑖𝑟 + 𝐿𝑚𝑖𝑠    (2.16) 

Dengan 𝐿𝑠 = 𝐿 𝑙𝑠 + 𝐿𝑚  mewakili induktansi dari stator 𝐿𝑟 = 𝐿 𝑙𝑟+ 𝐿𝑚 

mewakili induktansi dari rotor;   𝐿𝑙𝑠 dan 𝐿𝑙𝑟 adalah induktansi kebocoran stator 

dan rotor, masing-masing ; 𝐿𝑚  adalah induktansi maknetik. Perhatikan bahwa 

semua parameter dan variabel rotor, seperti 𝑅𝑟 ,𝑅𝑙𝑟 ,𝑅𝑟 ,𝑖𝑟 , dan �⃗�𝑟 dalam 

pertanyaan diatas dirujuk ke sisi stator. Set ketiga adalah persamaan gerak, yang 

diberikan oleh : 

𝐽

𝑃
𝑝𝜔𝑟 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝐿 

𝑇𝑒 = 
3𝑃

2
 𝑅𝑒 (𝑗�⃗�𝑠𝑖𝑠

∗) =  −
3𝑃

2
 𝑅𝑒 ((𝑗�⃗�𝑟𝑖𝑟

∗)  (2.17) 

 Dengan 𝐽 adalah momen total inersia dari rotor dan beban, 𝑃 adalah jumlah 

pasang pole, 𝑇𝐿 adalah torsi beban, dan 𝑇𝑒 adalah torsi elektromagnetik. 

Persamaan diatas merupakan model vector ruang dari motor induksi yang 

representasi skematiknya diberikan pada gambar 2.8. Model motor berada dalam 

bingkai referensi acak yang berputar diruang pada kecepatan 𝜔.  

 Dalam simulasi dan implementasi digital sistem kontrol yang canggih, model 

motor dalam kerangka referensi sinkron dan stasioner sering digunakan. Model 

motor frame sinkron dapat dengan mudah diperoleh dengan pengaturan kecepatan 

sembarang 𝜔 di (2.15) ke kecepatan sinkron 𝜔𝑒.  Gambar 2.9a menunjukkan 

sirkuit setara motor sangkar tupai dalam bingkai sinkron, dimana belitan rotor 

pendek (�⃗�𝑟 = 0) dan 𝜔𝑠𝑙 frekuensi slip sudut, diberikan oleh 

𝜔𝑠𝑙 = 𝜔𝑒 −𝜔𝑟    (2.18) 
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Gambar 2.8 Model Vector Ruang Motor Induksi Pada Kerangka Acuan Acak[2] 

Untuk mendapatkan model pada stasioner (stator) frame, kita bisa mengatur 

kecepatan acak dari frame referensi yang berputar menjadi nol. Rangkaian 

ekuivalen yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar 2.9b. 

2.4.2 dq-axis Motor model 

model motor induksi dq-axis dapat diturunkan dengan menggunakan teori 

rangkaian tiga fasa dan kemudian diubah menjadi bingkai dua fasa (dq-axis)[9]. 

Atau bisa juga:  

 

Gambar 2.9 Model Vektor Ruang Untuk Motor Induksi Sangkar Tupai 

(a) Model Motor dalam Frame Stasioner (b) Model Motor Dalam Frame Stasioner 
Stator 

diperoleh dengan menguraikan vector ruang pada model vector ruang ke dalam 

komponen d-axis dan q-axis [2], yaitu , 

�⃗�𝑠 = 𝑣𝑑𝑠 + 𝑗𝑣𝑞𝑠 ; 𝑖𝑠 = 𝑖𝑑𝑠 + 𝑗𝑖𝑞𝑠 ; �⃗�𝑠 = 𝜆𝑑𝑠 + 𝑗𝜆𝑞𝑠 

�⃗�𝑟 = 𝑣𝑑𝑟 + 𝑗𝑣𝑞𝑟  ; 𝑖𝑟 = 𝑖𝑑𝑟 + 𝑗𝑖𝑞𝑟  ; �⃗�𝑟 = 𝜆𝑑𝑟 + 𝑗𝜆𝑞𝑟 (2.19) 

Dengan mensubtitusikan (2.19) ke (2.15) , persamaan sumbu sumbu dq untuk 

motor induksi dapat  diperoleh:  

𝑣𝑑𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝑝 𝜆𝑑𝑠 −𝜔 𝜆𝑞𝑠 
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𝑣𝑞𝑠 = 𝑅𝑠 𝑖𝑞𝑠+ 𝑝 𝜆𝑞𝑠 +𝜔 𝜆𝑞𝑠   (2.20) 

𝑣𝑑𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑑𝑟 + 𝑝 𝜆𝑑𝑟 − (𝜔 − 𝜔𝑟) 𝜆𝑑𝑟  

𝑣𝑞𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑞𝑟 +𝑝 𝜆𝑞𝑟+ (𝜔 − 𝜔𝑟) 𝜆𝑑𝑟 

Dimana hubungan fluks stator dan rotor dapat dihitung dengan : 

𝜆𝑑𝑠 = 𝐿𝑙𝑠𝑖𝑑𝑠 +  𝐿𝑚(𝑖𝑑𝑠 +  𝑖𝑑𝑟)   

𝜆𝑞𝑠 = 𝐿 𝑙𝑠𝑖𝑞𝑠 +  𝐿𝑚(𝑖𝑞𝑠 +  𝑖𝑞𝑟)     (2.21) 

𝜆𝑑𝑟 = 𝐿 𝑙𝑟𝑖𝑑𝑟 +  𝐿𝑚(𝑖𝑑𝑠 +  𝑖𝑑𝑟)   

𝜆𝑞𝑟 = 𝐿𝑙𝑟𝑖𝑞𝑟 +  𝐿𝑚(𝑖𝑞𝑠 +  𝑖𝑞𝑟)   

Torsi elektromagnetik dapat diekspresikan dalam beberapa cara. Beberapa 

ungkapan yang biasa digunakan adalah: 

𝑇𝑒 =

{
 
 

 
 

3𝑃

2
 (𝑖𝑞𝑠 𝜆𝑑𝑠 − 𝑖𝑑𝑠𝜆𝑞𝑠)

3𝑃𝐿𝑚

2
(𝑖𝑞𝑠 𝑖𝑑𝑟 − 𝑖𝑑𝑠 𝑖𝑞𝑟 )

3𝑃𝐿𝑚

2𝐿𝑟
(𝑖𝑞𝑠 𝜆𝑑𝑟 − 𝑖𝑑𝑠 𝜆𝑞𝑟)

   (2.22) 

Persamaan (2.20 ) sampai (2.22) bersamaan dengan persamaan gerak (2.17) 

mewakili model dq-axis dari motor induksi, yang rangkaian ekivalennya 

ditunjukkan pada Gambar (2.10). 

 

Gambar 2.10  Induction motor dq-axis model in the arbitrary reference frame [2] 
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2.5 Prinsip Kerja Motor Induksi 

Berputarnya rotor pada motor induksi ditimbulkan oleh adanya medan putar 

yang dihasilkan dalam kumparan statornya. Medan putar ini akan terjadi apabila 

kumparan stator dihubungkan dengan suatu sumber tegangan tiga fasa. Apabila 

sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan stator timbullah medan putar 

dengan kecepatan seperti pada persamaan 2.23 [5]. 

𝑛𝑠 =
120 𝑥 𝑓

𝑝
(2.23) 

Dengan :  f   = frekuensi 

P = pole 

𝑛𝑠= kecepatan motor

Dari persamaan 2.23 dapat diketahui untuk mengontrol kecepatan motor 

induksi maka dapat dikontrol menggunakan nilai frekuensi dan nilai pole. Thereja 

dalam bukunya menyatakan kecepatan putaran rotor motor induksi selalu lebih 

lambat daripada kecepatan medan stator [5]. Perbedaan kecepatan tergantung pada 

beban di motor. Perbedaan antara synchronous speed (Ns) dan actual speed (N) 

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

dari synchronous speed. 

𝑆 =
𝑛𝑠 𝑥 𝑛𝑟

𝑛𝑠
 𝑥 100 %  (2.24) 

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

Berubah-ubahnya kecepatan rotasi motor induksi (nr) mengakibatkan berubahnya 

nilai slip dari 100% pada saat start sampai 0% pada saat motor diam (nr=ns). 

Ketika rotor dalam keadaan diam, frekuensi arus rotor sama dengan 

frekuensi sumber. Tetapi ketika rotor mulai berputar, kemudian frekuensi 

tergantung dari relative speed atau pada slip speed. Frekuensi arus rotor 

disimbolkan fr sehingga : 

𝑛𝑠 − 𝑛𝑟 =
120 𝑓𝑟

𝑝
dan 𝑛𝑠 =

120 𝑓𝑠

𝑝
(2.25) 


