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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

3.1 Diagran Blog Dan Prinsip Kerja System 

Pada bab ini akan membahas tentang perancangan simulasi dan pembuatan 

hardware dari rangkaian buck boost konverter. Buck  Boost converter ini sendiri 

dirancang dengan harapan mampu mengeluarkan tegangan yang dibutuhkan 

beban antara 5V sampai 20V. 
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Gambar 3.1 (a) Rangkaian Buck Boost Converter  menggunakan software 

Microsoft Visio (b) Rangkaian Buck Boost Converter dengan soft-switching  

menggunakan software Microsoft Visio (c) Diagram blog pembuatan Buck Boost 

Coverter dengan soft-switching. 

Secara umum gambaran sederhana dari system kerja buck boost converter 

ditunjukkan pada gambar 3.1 terdapat 3 gambar yaitu (a) rangkaian buck boost 

converter menggunakan software Microsoft Visio, (b) rangkaian buck boost 

converter dengan soft-switching menggunakan software Microsoft Visio, dan (c) 

diagram blog pembuatan buck  boost converter dengan soft-switching. Gambar (a) 

merupakan konsep dasar buck boost converter dimana sumber yang masuk pada 

buck boost converter sebesar 12V. kemudian mosfet yang berfungsi sebagai 

switching dengan pemicunya berupa PWM yang berasal dari 

microcontroller.selanjutnya tegangan dan arus akan disimpan pada inductor 

(lilitan) ketika switch close, ketika switch open tegangan dan arus akan ditransfer 

ke beban. 

Konsep dasar dari gambar (b) hampir sama dengan gambar (a) hanya saja 

ditambahkan soft-switching dalam penelitian ini digunakan Zero Votage 

Switching (ZVS) parallel dengan mosfet yang berfungsi untuk mengurangi switch 

loses dan meningkatkan efisiensi pada saat proses switching agar daya yang 

diserap beban dapat maksimal. 

Konsep dasar  dari gambar (c) yaitu pada bagian awal sumber input berasal dari  

Battery / aki kering 12V masuk pada converter yang sudah dilengkapi dengan 
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soft-switching. Kemudian dari converter menuju ke beban, tegangan keluaran dari 

converter diumpan balikkan dan digunakan sebagai sinyal referensi sensor 

tegangan  untuk mengatur PWM agar tegangan keluaran converter sesuai dengan 

kebutuhan beban. 

3.2 Perancangan simulasi Buck Boost Converter. 

 

Gambar 3.2 Model Buck Boost Converter 

 

Gambar 3.3 Model Buck Boost Converter menggunakan soft-switching 
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Gambar 3.2 diatas menunjukkan rangkaian buck boost converter yang akan 

digunakan menggunakan software Proteus 8 Profesional.  Komponen pada 

gambar tersebut adalah mosfet, inductor, diode, kapasitor, dan resistor dengan 

nilai masing-masing  sudah disesuaikan dengan dipasaran sebesar Vdc = 12 V, L 

= 100 µH, C = 330 µF, R = 10kΩ, dan untuk Gambar 3.3 menunjukkan rangakian 

Buck Boost Converter dengan menggunakan soft-switching dengan nilai sebesar L 

= 30 µH dan C = 0.1 µF. DC-DC converter ini dikontrol dengan menggunakan 

PWM dengan mikrokontroller arduino dengan nilai duty cycle bervariasi dan 

frekuensi = 20 kHz. 

3.3 Perancangan Hardware Konverter Buck Boost 

Perancangan buck boost converter yang dikehendaki memiliki tegangan 

masukkan sebesar 12V dengan keluaran yang dikehendaki sebesar 5V – 20V 

sesuai dengan kebutuhan dengan cara mengubah duty cycle pada rangkaian buck 

boost ini. 

Untuk membuat hardware tersebut, pertama yang dilakukan adalah menentukan 

nilai dari komponen yang akan digunakan, dibawah ini merupakan perhitungan 

yang didapatkan. 

Table 3.1 Spesifikasi Buck Boost Konverter 

Parameter Nilai 

Tegangan Input (Vs) 12 Vdc 

Tegangan Output 5 Vdc - 20 Vdc 

Arus Output 2 A 

Frekuensi Switching (Fs) 20 kHz 

Ripple Tegangan < 1% 

Perancangan Buck Boost Konverter 

1. Menentukan nilai duty cycle 
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..........................................................................................................(3.1) 

  

  
  

 

   
  

20(1-D) = 12D 

20 = 32D 

D = 0.625 

2. Penentuan nilai resistor 

R = 
  

  
…………………………………………………………...(3.2) 

R = 
  

 
  

R = 6.67 Ω 

3. Menentukan nilai inductor 

Lmin = 
      

   
  ………………………………………………...(3.3) 

Lmin = 
          

        
       

Lmin = 10,9 µH 

Arus inductor  

ΔIL= 
  

   
  …………………………………………………….(3.4) 

ΔIL = 
  

                        

ΔIL = 26,67 A 

4. Menentukan nilai kapasitor 

ΔVo = 
      

     
…………………………………………………….(3.5) 

C = 
      

       
……………………………………………………..(3.6) 

C = 
          

                 

C = 
    

    
 

C = 4,35 mF 

 

5. Pemilihan mosfet 

Pada perhitungan buck boost converter, tegangan maksimum pada mosfet di 

batasi oleh tegangan masukan. Pada umumnya toleransi yang diterapkan pada 
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drain to source breakdown voltage (     ) adalah 15%. Karena tegangan 

masukan maksimal sebesar 12 V, jadi mosfet yang dipilih adalah IRF4905N 

dengan spesifikasi : 

VDDS = 55 V 

RDS(ON) = 0,02 Ω 

IDS = 74 A 

Total gate charge Qg = 180 Nc 

Gate drain charge Qgd = 86 Nc 

6. Pemilihan Dioda 

Dioda yang digunakan adalah dioda jenis schottky, alasan digunakan dioda ini 

karena dioda ini merupakan tipe dioda semiconductor degan proses pensaklaran 

yang sangat cepat. Dioda silikon pada umumnya memiliki tegangan jatuh antara 

0,6 V sampai 0,7 V, sementara dioda schottky memiliki tegangan jatuh antara 0,15 

V sampai dengan 0,45 V. Tegangan jatuh yang lebih rendah ini dapat digunakan 

untuk memberikan kecepatan pensaklaran yang lebih tinggi dan efisiensi yang 

lebih baik. 

7. Menentukan Nilai Capasitor pada Soft-Switching 

Untuk mencari nilai Capasitor pada Soft-Switching terlebih dahulu harus 

mencari nilai RLmin, Qmin, fo dan ωo. Untuk menentukan nilai RLmin, Qmin, fo dan ωo 

dapat menggunakan rumus dibawah ini : 

RLmin = 
   

     
……………………………………………………………...(3.7) 

= 
   

  
 = 6,67 Ω 

Qmin  = 1 

fo  =  
    

    
...............................................................................................(3.8) 

  = 
   

   
 = 107,5kHz 

ωo  = 2π x fo…………………………………………………………...(3.9) 

  = 2π x 105,5kHz =215kπ 

Cr  = 
     

          
…………………………………………………………(3.10) 

  = 
 

            
  

  = 0,1    

 

8. Menentukan Nilai Inductor pada Soft-Switching 

Untuk mencari nilai Capasitor pada Soft-Switching dapat menggunkan rumus : 
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Lr   = 
     

         
…………………………………………..(3.11) 

   = 
    

         
 

   = 5 µH 

 

9. Menentukan nilai efisiensi 

Nilai efisiensi pada buck boost converter tanpa mengguakan soft-switching 

   
    

   
       

         

       
           (3.12) 

      
          

       
       

     

    
                   

   

Nilai efisiensi pada buck boost converter dengan mengguakan soft-switching 

   
    

   
       

         

       
          (3.13) 

     
          

       
       

     

    
                    

   

Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan nilai efisiensi dari buck 

converter tanpa menggunakan soft-switching adalah 0,005417%. Dan nilai 

efisiensi dari buck converter dengan menggunakan soft-switching adalah 

0,024722%. Dapat dilihat nilai efisiensi meningkat sebesar 0,019305%. 

 

3.4 Perancangan Sensor Tegangan 

Pada perancangan hardware, akan ditambahkan sensor tegangan yang 

berfungsi untuk mendeteksi tegangan dari tegangan keluaran buck boost 

converter. 
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Gambar 3.4 Sensor Tegangan 

 

Pada gambar 3.4 menunjukan rangkaian dari sensor tegangan. Rangkaian tersebut 

terdiri dari dua buah resistor yang disusun seri dengan nilai 1k dan 10k. Kemudian 

arduino akan membaca keluaran dari sensor tegangan menuju ke pin A0 arduino, 

data analog dari sensor tegangan ini akan dikonversi menjadi data digital. Proses 

konversi dari analog menjadi digital ini disebut proses Analog to Digital 

Conversion (ADC). 

3.5 Microcontroller 

Pada tugas akhir ini mikrokontroler yang digunakan sebagai pengontrol PWM 

dan pengendali sistem kerja adalah arduino uno. Mikrokontroler ini adalah board 

berbasis mikrokontroler pada Atmega328. Board ini memiliki 14 digital masukan 

/ keluaran pin (dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input 

analog, 16 MHZ osilator kristal, koneksi USB, jack listrik tombol reset. Pin-pin 

ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, hanya 

terhubung ke komputer dengn kabel USB atau sumber tegangan bisa didapat dari 

adaptor AC-DC atau baterai untuk menggunakannya. Mikrokontroler disini 

digunakan sebagai pengendali sistem dengan mengontrol PWM sebagai tolak ukur 

tegangan yang dikeluarkan melalui buck boost converter, pembacaan informasi 

yang diterima dari sensor tegangan yaitu dengan membaca nilai ADC dari 

keluaran buck boost converter. 
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3.5.1 Perancangan control PWM 

Start
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Baca tegangan output 

buck boost converter

If S=0
Ya

Tidak
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Ya

Ya

Tidak

Tidak
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Output = 5v ?
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cycle PWM

Ya

Tidak

Tegangan 

Output = 5v ?

Tegangan 

Output > 5v ?

Ya

Ya

Tidak

Tambah nilai duty 

cycle PWM

Tegangan 

Output > 20v ?
Kurangi nilai duty 

cycle PWM

Ya

Ya

Tidak
Tidak

 

Gambar 3.5 Flowchart control PWM 

Gambar 3.5 merupakan flowchart dari program kontrol PWM yang akan 

digunakan. Pada awal memulai program akan melakukan inisialisasi, kemudian 

melakukan pembacaan tegangan keluaran, jika tegangan keluaran kurang dari 12 

V maka program akan menambahkan nilai duty cycle PWM, jika tidak maka 

program akan mengurangi nilai duty cycle PWM. Kemudian program akan 

mengulang hingga batas yang diingikan. 
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Gambar 3.6 Pin Yang Akan Digunakan Pada Board Arduino Uno 

 

Pada gambar 3.6 merupakan bentuk arduino dengan penjelasan pin-pin yang akan 

digunakan. Pin 9 dipilih sebagai keluaran PWM, kemudian pin A0 berfungsi 

untuk membaca data analog dari sensor tegangan dan mengubahnya menjadi data 

digital.Pin 2 digunakan untuk memilih tegangan output yang diinginkan jika pin 2 

terhubung ke ground maka output converter sebesar 5 V dan jika pin 2 terhubung 

ke 5V arduino maka output converter sebesar 20 V. 

Resolusi PWM arduino antara lain 1,8,16,64,256, dan 1024. Masing-masing 

dari resolusi tersebut memliki kapasitas periode sebesar 0,0625us, 0,5us, 4us, 

16us, dan 64us. 

Hasil perhitungan periode T = 
 

 
 dimana f = 20 kHz, maka didapatkan periode 

sebesar 50 us. Mengacu pada besar kapasitas periode setiap resolusi PWM 

arduino serta hasil perhitungan  tersebut digunakanlah resolusi PWM sebesar 

1024 dengan periode 64 us. 


