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BAB III 

PERANCANGAN PEMODELAN SISTEM 

 Pada bab ini perancangan pemodelan sistem untuk Inverter Konvensional, 

5 Level Cascaded Multilevel Inverter, dan 5 Level Cascaded Multilevel Inveter 

dengan fuzzy-PI sebagai kompensasi harmonisa dengan pemicuan sama yaitu 

triangular-sampling current. Pemodelan sistem ini berguna untuk mengetahui dan 

memahami prinsip kerja serta karakteristik dari Inverter konvensional, 5 Level 

Cascaded Multilevel Inverter, 5 Level Cascaded Multilevel Inveter dengan fuzzy-

PI dan mengetahui harmonisa keluaran inverter sebagai penginjeksi arus dan 

tegangan pada beban non linier. 

3.1 Data Beban Non-linier 

 Pada sistem ini beban non-linier yang digunakan berupa rectifier 3 fasa 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data spesifikasi beban 

Daya Beban 4 kW 

Tegangan 380 V 

Induktansi 5 mH 

Frequency 50 Hz 

 

3.2 Perancangan Pemodelan Simulasi 

 Tahapan selanjutnya adalah memodelkan sistem inverter konvensional, 5 

level cascaded multilevel inverter, dan 5 level cascaded multilevel inverter dengan 

fuzzy-PI. Dengan pemicuan saklar pada inverter menggunakan metode trianguar-

sampling current untuk mengaktifkan inverter. Keluaran inverter adalah 
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gelombang injeksi yang membentuk pola sinusoidal. Blok diagram sistem secara 

umum ditunjukan oleh Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Blok Diagram sistem secara umum 

 Gambar 3.1 menunjukan cara kerja metode cascaded multilevel inverter 

sebagai kompensator harmonisa dengan cara membangkitkan gelombang sesuai  

dengan harmonisa sistem. Tegangan jala-jala dapat mengalami cacat gelombang 

karena berbagai kondisi abnormal sehingga dalam kondisi real, tegangan jala-jala 

tidak selalu dalam kondisi sinusoidal murni. Arus harmonisa pada beban menjadi 

sumber referensi pada sistem ini, dimana nantinya akan dilakukan kalkulasi pada 

blok pq theory dan menghasilkan arus injeksi untuk sistem. Arus injeksi 

dikomperasi dengan dq reference yang didapat dari nilai arus dan tegangan grid. 

Hasil komperasi ini kemudian menjadi refrensi SPWM untuk mengatur nilai 

switching pada inverter. 

 Output dari Cascade Multilevel Inverter masih berupa gelombang pulsa, 

sehingga diperlukan filter untuk merubahnya menjadi gelombang sinus. Setelah 

melalui proses filtering arus injeksi akan dimasukan ke saluran grid. Rangkaian 

sistem secara mendetail dapat dilihat di Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram blok keseluruhan sistem 

 Pada Gambar 3.2 arus beban dan tegangan grid menjadi referensi awal 

untuk proses kalkulasi nilai pq. Sinyal referensi output dari pq theory tidak bisa 

langsung diinjeksikan ke sistem. Hal ini disebabkan sudut fasa dan  frekuensi yang 

berbeda sehingga dapat menimbulkan beda potensial pada sistem. Oleh karena itu 

dalam sistem diperlukan PLL (Phase locked loop) Untuk menjamin arus yang 

mengalir sesuai dengan harga referensinya diperlukan sistem kenali pada inverter. 

Pada Gambar 3.2 sensor arus dan tegangan berfungsi untuk mendapatkan nilai arus 

dan tegangan aktual. Nilai aktual diinisialisasikan sebagai nilai dq yang kemudian 

akan dikomperasikan dengan nilai ωt yang didapat dari PLL. 

 Shunt active filter (SAF) terdiri dari IGBT yang dioperasikan menggunakan 

sumber tegangan tersendiri. Tegangan DC kapasitor digunakan sebagai DC-bus. 

Tugas utama dalam desain SAF adalah dalam mencapai tegangan konstan di 

kapasitor DC--link. Kerugian daya disebabkan oleh switching IGBT pada inverter. 

Hal ini menyebabkan pengurangan tegangan pada kapasitor DC-link. Biasanya 

untuk mempertahankan tegangan kapasitor DC-link, menggunakan kontroler PI. 

Kontroler PI memiliki beberapa kerugian seperti gangguan beban, non-linearitas, 
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dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kontroler PI, fuzzy-PI lebih akurat dan 

tangguh, hal ini yang menjadi alasan penggunaan fuzzy-PI. 

 Untuk mendapatkan hasil yang ideal perlu dirancang sebuah sistem yang 

baik dan benar. Berikut parameter pada sistem ini: 

 Tabel 3.2 Data spesifikasi sistem 

 

 

 

 

3.2.1 PQ Theory 

 Mengacu dari persamaan pada BAB II maka didesain blok pq theory pada 

gambar 3.3 sebagai berikut 

Gambar 3.3 Blok sistem dan kalkulasi pq theory 

 Nilai tegangan grid dan arus beban diubah menjadi dq model menggunakan 

transformasi Clark untuk mendapatkan nilai Vα dan Vβ. Vα dan Vβ digunakan 

untuk menentukan nilai daya aktif (p) dan daya reaktif (q) sesuai persamaan 2.12. 

Karena nilai p dan  q mengandung komponen bolak balik maka komponen ini harus 

dihilangkan dengan sebuah filter High Pass Filter yang diperoleh dengan 

membangun filter buterworth low pass filter. Parameter HPF ditunjukan pada 

Gambar 3.4. PI-controller digunakan untuk mempertahankan nilai tegangan DC-

Parameter Nilai 

Tegangan jala-jala (rms) 380 V 

Frekuensi jala-jala  50 Hz 

Frekuensi dan modulasi 1500 Hz 

Tegangan baterai 190 V 
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bus yang melintasi kapasitor pada inverter. Blok parameter PI-controller 

ditunjukan pada Gambar 3.5. Nilai pq dan PI-controller ini nanti akan digunakan 

untuk menghitung nilai arus yang akan dikompensasikan ke sistem. I*a dan I*b 

masih dalam koordinat αβ maka perlu ditransformasikan kembali ke koordinat abc. 

 

Gambar 3.4 Parameter blok filter butterwoth 

 

   

 Gambar 3.5 Parameter blok filter PI-controller 
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3.2.2 PLL (Phase Locked Loop)  

Phase locked loop (PLL) adalah suatu sistem kendali umpan balik negatif, 

yang secara otomatis akan menyesuaikan fasa dari suatu sinyal yang dibangkitkan 

disisi keluaran dengan suatu sinyal dari luar di sisi masukannya, dengan kata lain 

PLL akan menghasilkan sinyal keluaran dengan frekuensi yang sama dengan sinyal 

masukan. Struktur dasar dari PLL terdiri atas, phase detector (PD), loop filter (LF), 

dan voltage-controlled oscilator (VCO). Blok diagram dari PLL yang  digunakan 

dapat dilihat dalam Gambar 3.2 dan struktur dari model PLL yang ada pada library 

simulink MATLAB dapat dilihat dalam Gambar 3.6. Keluaran dari PLL adalah 

sudut fase yang telah sinkron dengan sudut fase grid, sehingga tiap transformasi 

yang digunakan dalam sistem menggunakan sudut fase yang sama. Parameter pada 

blok PLL ditunjukan pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.6 Model PLL (phase locked loop) pada MATLAB 

 

Gambar 3.7 Blok parameter PLL 
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3.2.3 Metode Modulasi SPWM 

Metode sin-triangle 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. Rumus untuk 

mencari indeks modulasi (ma) dan  referensi frekuensi (rf) dengan rumus: 

ma=
puncak amplitudo vcontrol

amplitudo vtri
   (3.1) 

 Diketahui: 

Vcontrol  = 1 

Vtri  = 1 

Maka: 

𝑚𝑎 =  
1

1
  (3.2) 

𝑚𝑎 = 1  (3.3) 

Karena hanya satu tingkat keluaran inverter maka hanya dibutuhkan satu 

gelombang segitiga yang dibandingkan dengan tiga sinyal fundamental (50 Hz) 

yang berbeda sudut fasa 0, +120, dan – 120 derajat.  

Dalam teknik pemicuan ini diperlukan nilai dari frekuensi sinyal 

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: 

mf =
fs

f1
  (3.4) 

51 =
fs

50 Hz
  (3.5) 

fs = 50 Hz x 51 (3.6) 

 fs = 2550 Hz (3.7) 
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Sesuai teori nilai mf harus merupakan bilangan bulat dan harus merupakan 

kelipatan 3 untuk inverter tiga fasa. Pemodelan SPWM pada inverter 

konvensional dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

 

 

Gambar 3.8 Blok SPWM 

 

 

 

Gambar 3.9 Pemodelan SPWM Pada Inverter Konvensional 
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Gambar 3.10 Blok parameter SPWM 

 

Gambar 3.11 Blok parameter sinyal segitiga SPWM 

3.2.4 Metode Triangular-sampling Current 

 Metode triangular-sampling current adalah metode yang paling cocok 

dengan cascaded multilevel inverter. Hal ini disebabkan metode triangular-

sampling current berdasarkan keunggulan inverter itu sendiri yaitu pengontrolan 
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arus yang cepat, operasi switching yang berimbas dengan tertekannya harmonisa 

dan rata-rata frekuensi switching setiap inverter sama dan stabil.  

 Sinyal referensi Ica*, Icb* dan Icc* (hasil sinyal dari pq theory) dikomperasi 

dengan arus aktual Isa, Isb dan Isc (keluaran PLL) untuk membangkitkan sinyal 

switching cascaded multilevel inverter. Setiap inverter pada multilevel inverter 

memiliki pengontrol switching tersendiri, setiap pengontrol switching 

membangkitkan sinyal fasa a,b dan c. Pada gambar 3.13 Icb adalah hasil 

perbandingan dari sinyal referensi Icb* dan sinyal aktual Isb. Untuk menentukan 

pola switching dengan cara sinyal error (hasil dari perbandingan sinyal Icb* dan 

Isb) dikalikan dengan ain Kp dan dibandingkan dengan sinyal triangular-carrier. 

Empat sinyal triangular-carrier yang dibangkitkan memiliki frekuensi yang sama 

tapi dengan amplitudo yang berbeda. Frekuensi dari transistor daya disamakan 

dengan frekuensi yang dimiliki oleh sinyal triangular-carrier. Kemudian, sinyal 

output komparator diambil sampelnya dan ditahan D-Latch pada interval Ts yang 

disinkronkan dengan clock frekuensi 1/Ts. Dengan catatan ke-empat clock eksternal 

terpasang pada setiap converter dan Ts di set pada 30ns, agar setiap fasa pada satu 

converter tidak melebihi antara satu dengan yang lain. Blok parameter clock untuk 

D-Latch ditunjukan pada Gambar 3.19. Oleh karena itu arus harmonisa akan 

berkurang ketika frekuensi switching dinaikan. Induktor yang terhubung antara 

cascaded multilevel inverter dan PCC menekan harmonisa yang disebabkan oleh 

operasi switching inverter itu sendiri. 

 

Gambar 3.12 Blok triangular-sampling current 
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Gambar 3.13 Rangkaian metode triangular-sampling current 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.14 Blok parameter nilai koefisien P 
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Gambar 3.15 Blok parameter sinyal segita 𝐴𝑚1 

 

 

 
Gambar 3.16 Blok parameter sinyal segita 𝐴𝑚2 

 

 

Gambar 3.17 Blok parameter sinyal segita 𝐴𝑚3 
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Gambar 3.18 Blok parameter sinyal segita 𝐴𝑚4 

 

 

Gambar 3.19 Blok parameter clock pada D-Lacth 

3.2.5  Inverter Konvensional Tiga Fasa 

  Pertama Inverter diberi masukkan tegangan sumber DC yang kemudian 

akan diubah menjadi tegangan AC. 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. Nilai sumber DC yang digunakan adalah sama yaitu 230V. 

Pemodelan inverter konvensional dapat dilihat pada gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 Pemodelan Inverter Konvensional Tiga Fasa 

 

 

 

 

 Gambar 3.21 Blok parameter kapasitor DC-link 



30 

 

 

Gambar 3.22 Blok parameter IGBT 

3.2.6 Level Cascaded Multilevel Inverter 

  Pemodelan 5 level cascaded multilevel inverter untuk nilai dari sumber DC 

dan blok parameter IGBT sama seperti nilai pada inverter konvensional dan 3 

level cascaded multilevel inverter. Pemodelan 5 level cascaded multilevel inverter 

satu fasa dapat dilihat pada Gambar 3.23. 

Gambar 3.23 Pemodelan 5 Level Cascaded Multilevel Inverter Satu Fasa 
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Gambar 3.24 Blok parameter kapasitor DC-link 

 

3.2.7 Fuzzy Logic Controller 

  Kontrol PI merupakan control konvensional yang sederhana dan mampu 

menyelesaikan berbagai masalah, namun masih memiliki kelemahan dalam hal 

tuning. Dengan optimasi dari fuzzy diharapkan menghasilkan control PI yang 

relative lebih baik.  Masukan kontroller PI yang berupa error(e) didapat dari hasil 

selisih antara set point dan kecepatan keluaran system, sedangkan nilai delta error 

(de) didapat dari selisih antara error saat ini dengan error sebelumnya. Untuk 

mempermudah model matematis dari error dan delta error, digunakan scaling 

factor. Sedangkan konstanta P diperoleh dari proses fuzzy.  

  Dalam sistem ini kontrol PI digunakan untuk mempertahankan nilai DC-

link. Akan tetapi PI-controller konvensional memiliki kelemahan terhadap beban 

non-linier sehingga nilai DC-link menjadi tidak konstan. Oleh karena itu 

diperlukan Fuzzy-PI untuk mempertahankan nilai agar nilai Ploss tetap konstan. 

Algoritma fuzzy berisi potongan program yang terdiri dari fungsi-fungsi yang 

berguna untuk perolehan nilai koefisien kontrol. Proses ini akan dipengaruhi 

langsung oleh error dan delta error secara real time. Berikut blok sistem program 

fuzzy ditunjukan Gambar 3.25.   
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Gambar 3.25 Blok Sistem Program Fuzzy 

  Tahap awal adalah menentukan membership function untuk masing-

masing masukan error dan delta error. Masukan controller fuzzy yang berupa 

error(e) didapat dari hasil selisih antara nilai refrensi dan  keluaran system, 

sedangkan nilai delta error (de) didapat dari selisih antara error saat ini dengan 

error sebelumnya. Nilai error dipetakan dalam semesta pembicaraan yang 

ditetapkan dibagi dalam lima tingkat keanggotaan yaitu: Positive Big Small 

(PBS), Positive Small (PS), Positive Medium (PM), Positive Big (PB) dan 

Positive Big Large (PBL). Fungsi derajat keanggotaan variabel error 

ditunjukan pada Gambar 3.26.   

Gambar 3.26 Fungsi keanggotaan variabel error 

  Nilai delta error juga dipetakan dalam semesta pembicaraan yang dibagi 

dalam lima tingkat keanggotaan yaitu: Negative Big (NB), Negative Small 
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(NS), Zero (Z), Positive Small (PS) dan Positive Big (PB). Fungsi derajat 

keanggotaan variabel delta error ditunjukan pada Gambar 3.26.   

Gambar 3.27 Fungsi keanggotaan variabel delta error 

  Nilai koefisien kontrol juga dipetakan dalam semesta pembicaraan yang 

dibagi dalam lima tingkat keanggotaan yaitu: Negative Big (NB), Negative 

Small (NS), Zero (Z), Positive Small (PS) dan Positive Big (PB). Fungsi derajat 

keanggotaan variabel delta error ditunjukan pada Gambar 3.27. 

Gambar 3.28 Fungsi keanggotaan variabel koefisien 
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Tahap berikutnya adalah menetukan rule atau aturan yang akan 

digunakan dalam mengambil keputusan. Rule base pada sistem fuzzy ini 

ditunjukan pada Tabel 3.3 Aturan dasar terdiri dari aturan kontrol fuzzy yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengontrolan. Tahap terakhir adalah proses 

defuzzifikasi yaitu proses pemetaan ruang aksi kontrol fuzzy menjadi ruang 

aksi kontrol non-fuzzy (crisp). Tujuannya adalah untuk menghasilkan sinyal 

kontrol yang dapat digunakan plant. Dalam kasus ini, proses defuzzifikasi 

dilakukan dengan menggunakan metode Centre Of Area (COA) dengan 

Persamaan sebagai berikut: 

𝑣𝑜 =
∑ 𝑣𝑘

𝑚
𝑘=1  𝜇𝑣(𝑣𝑘)

∑ 𝜇𝑣(𝑣𝑘)𝑚
𝑘=1  

(3.8) 

vo = Nilai keluaran  

m = Tingkat kuantisasi  

va = elemen ke-k  

µv(vk) = Derajat keanggotaan elemen 

V = Semesta pembicaraan 

Tabel 3.3 Rule base fuzzy 

de/e PBS PS PM PB PBL 

NB NB PS NB NS Z 

NS NB NS NS Z PS 

Z PS NS Z PS PS 

PS NS Z PS PS PS 

PB Z PS PS PB Z 


