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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. 

Multilevel inverter (MLI) secara umum bertujuan untuk menghasilkan gelombang 

output yg mendekati gelombang sinusoidal dengan memanfaatkan tegangan DC dari 

beberapa level. 

Semakin banyak jumlah level MLI maka bentuk gelombang outputnya semakin 

mendekati gelombang sinus serta THD-nya akan semakin berkurang [8]. Tegangan 

keluaran AC dari setiap tingkatan inverter jembatan penuh yang berbeda dihubungkan 

seri sehingga didapatkan gelombang tegangan yang merupakannpenjumlahan dari 

seluruh keluaranninverter. 

Tegangannkeluaran untuk setiap fasa dirumuskan sebagai berikut: 

𝑚 = 2𝐻 + 1      (2.1) 

 Dimana: 𝑚 = level tegangan keluaran dan  

𝐻 = jumlah inverter diode clamped 

contoh gelombang keluaran untuk 5-tingkatan diode clamped multilevel inverter 

dengan 1 sumber dc. Tegangan fasa 𝑉𝑎𝑛 = 𝑉𝑎1 + 𝑉𝑎2 + 𝑉𝑎3 + 𝑉𝑎4  

 

2.2 Motor Induksi 

 Motor induksi adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah tenaga 

listrik menjadi tenaga mekanik atau tenaga gerak, di mana 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 
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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. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, murah dan 

mudah di dapat. Motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator, di mana 

arus rotor pada motor ini merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya 

perbedaan antara putaran rotor dengan medan putar (rotating magnetic field) yang 

dihasilkan oleh arus stator. 

Rotor, adalah bagian yang berputar pada motor induksi tiga fasa. Rotor terdiri 

dari susunan belitan jangkar yang disusun sedemikian rupa. Medan putar pada stator 

akan memotong belitan pada rotor. Karena rotor adalah rangkaian tertutup maka arus 

akan mengalir pada belitan rotor. Arus ini akan menimbulkan gaya yang akan 

menggerakkan rotor searah putaran medan stator. Rotor pada motor induksi tiga fasa 

ada dua jenis yaitu rotor belitan dan rotor sangkar. Pada penelitian ini akan digunakan 

jenis rotor sangkar.  

Rotor sangkar terdiri dari satu set lengkap belitan tiga fasa yang merupakan 

bayangan dari belitan statornya. Belitan tiga fasa pada rotor sangkar biasanya 

terhubung Y, dan masing-masing ujung dari tiga kawat belitan fasa rotor tersebut 

dihubungkan pada slip ring yang terdapat pada poros rotor. Gambar 2.1 menunjukkan 

bentuk dua dimensi rotor belitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gambar rotor belitan [9] 
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Gambar 2.2 Skematik diagram motor induksi rotor belitan[9] 

Pada gambar 2.2 dapat dilihat bahwa slip ring hanya berfungsi sebagai 

penghubung belitan rotor dengan tahanan luar. Tahanan luar ini digunakan sebagai 

pembatas ataupun pengatur arus mula yang besar pengasutan saat start motor. Besar 

tahanan akan dikurangi secara perlahan hingga nilainya nol sebagaimana motor akan 

berputar hingga kecepatan nominalnya. 

 

2.2.1 Prinsip Kerja Motor Induksi 

 Berputarnyaarotorrpada motor induksi ditimbulkan oleh adanya medan putar 

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

kumparannstator dihubungkan dengan suatu sumber tegangan tiga fasa. Prinsip kerja 

motorrinduksi adalah sebagai berikut: 

1. Apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan stator, timbulah medan 

putar dengan kecepatan :             (2.2) 

           

2.  Medan putar tersebut akan memotong batang konduktor pada rotor sehingga pada 

kumparan rotor timbul tegangan induksi (GGL induksi). 

3.  Karena kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mangalir 

arus (I). Kawat penghantar (kumparan rotor) yang dialiri arus yang berada dalam 

medan magnet akan menimbulkan gaya (F) pada rotor. 
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4.  Bila kopel mula yang dihasilkan oleh gaya (F) pada rotor cukup besar untuk 

memikul kopel beban, maka rotor akan berputar searah dengan medan putar 

stator. 

5.  Seperti telah dijelaskan pada (nomer 3) bahwa tegangan induksi akan timbul 

karena terpotongnya batang konduktor (rotor) oleh medan putar stator. Artinya 

agar tegangan terinduksi diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan 

medan putar stator atau synchronous speed (ns) dengan kecepatan berputar rotor 

atau actual speed (nr) 

6.  Perbedaan kecepatan antara nr dan ns disebut slip (S). 

2.3 Kontrol PID 

 Proportional–Integral–Derivative controller (PID) merupakan kontroler untuk 

menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan 

balik pada sistem tesebut. Pengontrol PID adalah pengontrol konvensional yang 

banyak dipakai dalam dunia industri. Pengontrol PID akan memberikan aksi kepada 

Control Valve berdasarkan besar error yang diperoleh. Control valve akan menjadi 

aktuator yang mengatur aliran fluida dalam proses industri yang terjadi. Level air yang 

diinginkan di sebut dengan Set Point. Error adalah perbedaan dari Set Point dengan 

level air aktual. PID Blok Diagram dapat dilihat pada Gambar 2.3 dibawah : 

 

 

  

 

 

Gambar 2.3 Blok PID [13] 
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Adapun persamaan Pengontrol PID adalah : 

          (2.4) 

Keterangan : 

mv(t) = output dari pengontrol PID atau Manipulated Variable 

Kp = konstanta Proporsional 

Ti = konstanta Integral 

Td = konstanta Detivatif 

e(t) = error (selisih antara set point dengan level aktual) 

 

Persamaan Pengontrol PID di atas dapat juga dituliskan sebagai berikut : 

          (2.5) 

 

Dengan  

          (2.6) 

 

2.4 Vector Control 

Pada pemodelan vector control ini merupakan penghubung antara pengaturan 

vektor tegangan dengan PWM sebagai pengatur amplitudo dan frekuensi yang terdapat 

pada multilevel inverter. Hal ini berfungsi sebagai pengatur penyalaan IGBT yang ada 

pada multilevel inverter sehingga didapatkan frekuensi yang diinginkan untuk memutar 

motor induksi tiga fasa. 

Vector Control atau sering juga disebut field oriented control (FOC) yaitu 

metode dimana arus stator dari motor didefinisikan sebagai dua komponen ortogonal 

sehingga membentuk sebagai sebuah vector. Vector Control banyak digunakan pada 

motor induksi dan motor sinkron. Vector Control berfungsi mengontrol flux dan torsi 

pada motor, dimana flux berada pada bagian berputar motor (rotor). Komponen d-axis 
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pada vector arus stator digunakan untuk mengontrol flux rotor. Sedangkan komponen 

q-axis berfungsi untuk mengontrol torsi motor. 

 

Gambar 2.4 Koordinat Sistem (d,q) Motor Induksi [14] 

Pada dasarnya pengaturan vector mentrasformasikan elemen tiga fasa kerangka 

acuan tetap (a,b,c) menjadi elemen dua fasa kerangka tetap (a,ß) kemudian menjadi 

elemen dua fasa kerangka acuan bergerak (d,q). tegangan, arus dan flux tiga fasa dari 

motor AC dapat dianalisa dengan menggunakan kompleks ruang vector. Dengan 

asumsi bahwa Ia,Ib, Ic adalah arus dari masing-masing fasa pada bagian stator  motor 

induksi, dimana (a,b,c) adalah sistem  tiga fasa yang menggambarkan sinusoida tiga 

fasa. Kerangka acuan tiga koordinat ditunjukkan pada Gambar 2.4. kemudian dari 

sistem tiga koordinat ditransformasikan menjadi time invariant dua koordinat. 

 

Gambar 2.5 Kerangka acuan tetap 3 koordinat [14] 

Perubahan sistem tiga fasa menjadi sistem time invariant dua koordinat dapat 

dipisahkan menjadi dua langkah : 

 (a,b,c)          (α,β) (transformasi Clarke) 
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 (α,β)             (d,q) (transformasi Park ) 

 

2.4.1 (a,b,c)  (α,β) (Transformasi Clarke) 

Ruang vector dapat dipresentasikan dalam dua sumbu tegak lurus (α, β), dengan 

asumsi bahwa sumbu a dan sumbu α mempunyai arah vector yang sama seperti terlihat 

pada Gambar 2.6. dari proyeksi sistem  tiga fasa menjadi dua dimensi tegak lurus (α,β) 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

    

 

Gambar 2.6 (a,b,c)  (α,β) (transfomasi Clarke) [14] 

2.5 Phase opposition disposition (POD) 

 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. Aturan untuk metode Phase opposition disposition, bila jumlah 

level m = 5 adalah 

 Bentuk gelombang pembawa m -1 = 4 disusun sedemikian rupa sehingga semua 

bentuk gelombang pembawa di atas nol berada dalam fase dan melewati 180 

derajat dari fase  yang di bawah nol. 

 Konverter dialihkan ke +Vdc/4 bila referensi lebih besar dari bentuk kedua 

gelombang pembawanya. 

(2.7) 
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 Konverter dialihkan ke 0 bila referensi lebih besar daripada bentuk gelombang 

pembawa yang lebih rendah namun kurang dari bentuk gelombang pembawa 

atas. 

 Konverter dialihkan ke -Vdc/4 bila referensi kurang dari bentuk kedua 

gelombang pembawanya. 

Amplitudo indeks modulasi ma = 2 Am / (m-1) Ac 

2.6 Diode 

Dioda adalah piranti elektronik yang hanya dapat melewatkan arus dalam satu 

arah saja. Karena itu, dioda dapat dimanfaatkan sebagai penyearah arus listrik, yaitu 

piranti elektronik yang mengubah arus atau tegangan bolak-balik (AC) menjadi arus 

tegangan searah (DC).  

Prinsip Kerja Dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang 

digabungkan. Dengan demikian dioda sering disebut PN junction. Dioda adalah 

gabungan bahan semikonduktor tipe N yang merupakan bahan dengan kelebihan 

elektron dan tipe P adalah kekurangan satu elektron sehingga membentuk Hole. 

  Hole dalam hal ini berfungsi sebagai pembawa muatan. Apabila kutub P pada dioda 

(biasa disebut anode) dihubungkan dengan kutub positif sumber maka akan terjadi 

pengaliran arus listrik di mana elektron bebas pada sisi N (katode) akan berpindah 

mengisi hole sehingga terjadi pengaliran arus. Sebaliknya apabila sisi P dihubungkan 

dengan negatif baterai/sumber, maka elektron akan berpindah ke arah terminal positif 

sumber. Di dalam dioda tidak akan terjadi perpindahan electron.  

2.7 Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) 

IGBT adalah sesuatu dari persilangan antara konvensional Bipolar Junction 

Transistor (BJT) dan Field Effect Transistor (MOSFET) sehingga ideal sebagai 

perangkat semikonduktor switching. IGBT merupakan komponen semikoduktor 

dengan tiga terminal utama yang banyak dipergunakan sebagai switch yang 
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mengkombinasikan kecepatan switching efisiensi tinggi, sehingga tidak membebani 

tidak membebani rangkaian kontrol terutama pada bagian driver. 

Bagian output IGBT memiliki tahanan yang sangat besar saat tidak 

menghantarkan arus, sehingga arus yang mengalir melaluinya sangat kecil. Sehingga 

berfungsi seperti saklar. 

IGBT memiliki kecepatan dan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

transistor umumnya, Karena itu sangat banyak dipergunakan pada pengendali alat 

penggerak motor. IGBT banyak dipergunakan pada industri antara lain mesin las, 

mesin inverter, servo, AC drive, sebagai saklar dan gebang arus. 

2.8 Slip 

Apabila rotor dari motor induksi berputar dengan kecepatan Nr, dan medan magnet 

stator berputar dengan kecepatan Ns, maka bila di tinjau perbedaan kecepatan relative 

antara kecepatan medaan magnet putar stator pada kecepatan rotor.ini disebut 

kecepatan slip yang besarnya sebagai berikut: 

Kec. Slip = Ns - Nr         (2.8) 

Frekuensi di bangkitkan pada belitan rotor adalah f, dimana : 

f2 = 
(𝑁𝑠−𝑁𝑟)𝑃

120
         (2.9) 

sedangkan frekuensi medan putar stator adalah f1, dimana : 

f1 = 
𝑁𝑠𝑃

120
         (2.10) 

dengan p = jumlah kutub magner stator dari persamaan-persamaan diatas akan di 

peroleh: 

𝑓2

𝑓2
=

(𝑁𝑠−𝑁𝑟)

𝑁𝑠
𝑓2 = 𝑠𝑓1        (2.11) 

 Apabila slip = 0 (karena Ns = Nr) maka f2 = 0. Apabila rotor di tahan slip = 1 

(karena Nr = 0) maka f2 = f1. Dari persamaan f2 = sf1, di ketahui bahwa frekuensi 

rotor di pengaruhi oleh slip. Oleh karena itu GGL induksi dan reaktansi pada rotor 

merupakan fungsi frekuensi maka besarnya juga turut di pengaruhi oleh slip. 
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2.9 Torsi 

Secara umum torsi (torque) merupakan gaya yang digunakan untuk 

menggerakan sesuatu dengan jarak dan arah tertentu. Dari penjelasan tersebut, maka 

rumusan untuk torsi dapat diturunkan menjadi: 

𝜏 = 𝐹. 𝐼         (2.12) 

Dimana 𝜏 = Torsi (Torque), Newton meter (Nm) 

  F = Gaya penggerak, Newton (N) 

  I = Jarak, Meter (m) 

Sedangkan hubungan torsi terhadap daya (power) pada sebuah motor adalah: 

 𝑃 = 𝜔. 𝜏         (2.13) 

Dimana 𝜔 = kecepatan sudut, radian/detik (rad/s) 

 P = daya atau power, watt (W) 

Untuk motor listrik, rumusan untuk kecepatan sudut adalah : 

𝜔 = 2. 𝜋. 𝑛/60        (2.14) 

Dimana n kecepatan putaran motor (rpm) 

 Dari ketiga persamaan diatas dapat dilihat bahwa power yang dibutuhkan oleh 

motor sebanding dengan besarnya torsi yang dihasilkan pada kecepatan putaran 

tertentu. 

 Sehingga ketika motor diberi beban tertentu maka motor memerlukan torsi 

yang lebih banyak dikarenakan motor butuh gaya yang cukup untuk berputar. 


