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BAB III 

RANCANGAN SMPS JENIS PUSH PULL 

 

3.1 Pendahuluan 

 Pada bab ini dijelaskan tentang perancangan power supply switching push pull 

konverter sebagai catu daya kontroler. Power supply switching akan mensupply 

bagian rangkaian dengan empat keluaran yang terdiri dari rangkaian mikrokontroler,  

rangkaian driver, rangkaian sensor arus dan bagian untuk pendingin dari rancangan 

lampu LED. Untuk mengoperasikan power supply switching ini diperlukan masukan 

untuk menghasilan sinyal PWM dari sebuah rangkaian PWM analog, dari rangkaian 

PWM analog tersebut dihasilkan PWM untuk MOSFET. Power supply switching 

digunakan karena pada tugas akhir ini memerlukan sumber catu daya DC dengan 

jumlah output yang banyak tetapi dengan jumlah lilitan yang sedikit. Dengan 

demikian power supply switching dioperasikan sebagai catu  kontroler pada rangkaian 

yang ada. 

 

3.2 Perancangan alat 

Perancangan alat tugas akhir ini membutuhkan beberapa rangkaian agar alat 

dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Pada power supply switching terdiri dari 

rangkaian catu daya linier berupa auto trafo, penyearah dioda, PWM analog, trafo 

ferit, MOSFET, dan rangkaian catu daya push pull. Gambaran umum secara singkat  
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tugas akhir yang dirancang ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 diagram blok sistem 

yang akan dibuat.  
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Gambar 3.1 Diagram Blok sistem  

 

Dari Gambar blok diagram menunjukan bahwa sumber utama dari hardware 

ini adalah PLN, kemudian diturunkan tegangan menjadi 30V dengan menggunakan 

sejenis autotrafo, setelah itu tegangan tersebut disearahkan dengan penyearah dioda 

untuk menghasilkan tegangan DC. Dari tegangan DC tersebut distabilkan teganganya 

dengan menggunakan regulator 7812 sehingga tegangan DC dikunci pada +12V, 

kemudian tegangan +12V masuk ke dalam rangkaian PWM analog untuk 

menghasilkan sinyal PWM yang digunakan untuk pensaklaran pada MOSFET yang 

dioperasikan sebagai saklar push pull power supply. 

Dengan menggunakan push pull power supply dihasilkan empat output yang 

nantinya akan digunakan sebagai sumber. Catu pada rangkaian sensor arus adalah 
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+12V, 0V, -12V, catu pada rangkaian driver +12V dan 0V, catu pada rangkaian 

mikrokontroler +5V dan 0V, catu untuk kipas pendingin +12V dan 0V. 

 

3.3 Power Supply 

3.3.1  Power Supply Linier 

 Sebuah power supply dalam implementasi ini digunakan sebagai catu daya 

beberapa rangkaian untuk mendukung kinerja alat. Pada perancangan alat tugas akhir 

ini menggunakan dua buah power supply yaitu power supply linier dan power supply 

switching. Power supply linier dibutuhkan karena sumber utama hardware ini, 

berasal dari PLN. Tegangan PLN 220VAC diturunkan menjadi 30VAC, untuk 

menghasilkan tegangan DC memerlukan sebuah penyearah tegangan, penyearah yang 

dipakai adalah penyearah dioda. Dari sumber AC masuk ke dalam penyearah dioda 

kemudian menghasilkan sebuah tegangan DC, namun tegangan yang dihasilkan 

masih terdapat riak – riak, untuk menghilangkan riak – riak tersebut maka 

memerlukan kapasitor untuk menghaluskan tegangan DC tersebut.  

Tegangan DC yang diperlukan adalah sebesar +12VDC untuk mensupply 

rangkaian PWM analog, untuk itu menggunakan regulator 7812 untuk mengunci 

tegangan DC tersebut ke tegangan +12VDC. Dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebuah 

power supply linier dan penyearah dioda. 
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Gambar 3.2 Power supply linier dan penyearah dioda 

 

3.3.2  Power Supply Switching 

 Power supply switching digunakan pada pembuatan hardware ini karena 

dibutuhkan output jamak tetapi jumlah lilitan transformator yang sedikit dibanding 

dengan catu daya linier. Pada rangkaian power supply switching ini diperlukan 

sebuah sinyal PWM untuk mengoperasikan kedua saklar yang ada pada power supply 

switching.  

 Pada power supply switching ini menggunakan transformator yang berbeda 

dengan transformator multiwinding yaitu trafo ferit. Power supply switching ini akan 

menghasilkan empat buah output yang dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Power supply switching push pull dengan empat output 

 

Dari Gambar 3.3 push pull power supply digunakan untuk mensupply empat 

output tersebut. Push pull power supply mempunyai tiga mode dalam 

pengoperasianya yaitu ketika saklar satu ON maka saklar kedua OFF dan ketika 

saklar satu OFF maka saklar dua ON dan ketika saklar 1 dan saklar 2 OFF. Dari 

penjelasan di atas ditunjukan cara kerja push pull seperti pada Gambar 3.4 berikut: 
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Gambar 3.4 Mode 1 saklar 1 ON, saklar 2 OFF 

 

xmDari Gambar 3.4 arah arus ketika mode 1 saklar 1 ON dan saklar 2 OFF, 

arus dari sumber melewati trafo pada sisi primer kemudian melewati S1 karena ON 

maka saklar terhubung dan setelah itu arus keluar pada sisi sekunder trafo melewati 

dioda 2 lalu arus melewati induktor dan menuju ke beban. Jika S1 ON maka melewati 

dioda 2. Berbeda juga apabila push pull menggunakan mode 2 yaitu ketika saklar 1 

OFF dan saklar 2 ON, pada Gambar 3.5 . 

D1

D2

INDUKTOR

S1 S2

 

Gambar 3.5 Mode 2 saklar 1 OFF dan saklar 2 ON 
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Pada Gambar 3.5 dapat dijelaskan cara kerja dan arah arus ketika mode saklar 

1 OFF dan saklar 2 ON, arus dari sumber melewati trafo pada sisi primer kemudian 

melewati saklar 2 karena ON maka saklar terhubung lalu arus keluar pada sisi 

sekunder trafo melewati dioda 1 setelah itu arus melewati induktor dan menuju ke 

beban. Jika S2 ON maka melewati D1. Jadi dari kedua kondisi di atas dapat 

diturunkan ke dalam sebuah persamaan seperti berikut, apabila Np1 = Np2 maka dapat 

disebut Np dan apabila Ns1 = Ns2 dapat disebut Ns, jadi dapat diturunkan dalam 

sebuah persamaan seperti berikut : 

VNs  =  x E        (3.1) 

VNs = VL + Vo 

VL = VNs - Vo 

 = VNs - Vo 

Ldi = ( VNs – Vo) tON 

Ldi = VNs. t ON – Vo. t ON      (3.2) 

Jadi pada mode 1 dan mode 2 diperoleh persamaan 3.2. dan dari Gambar 3.6 

pada mode 3 ketika saklar 1 dan saklar 2 OFF dapat diturunkan sebuah persamaan 

seperti berikut : 

 

 

 

 



25 

 

D1

D2

INDUKTOR

S1 S2

E
Np1

Np2

Ns1

Ns2

D2

INDUKTOR

S1 S2

E Np1

Np2

Ns1

Ns2

D1

A

B
 

Gambar 3.6 Mode 3 saklar 1 dan 2 OFF, kondisi freewheeling 1(A), kondisi freewheeling 2(B) 

 

Dari Gambar 3.6 ketika mode 3 ketika semua saklar OFF ditunjukan bahwa 

pada bagian primer trafo tidak mengalir arus, dan pada bagian sekunder terjadi aliran 

arus karena energi yang masih tersimpan pada induktor. Arus mengalir dari induktor 

menuju ke beban dan kembali lagi melewati Ns dan dioda kemudian menuju ke 

induktor lagi. Dari Gambar di atas dapat diturunkan sebuah persamaan sebagai 

berikut: 
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VL = Vo 

Vo 

Ldi = Vo. t OFF  

Ldi = Vo (T- tON) 

Ldi = Vo. T – Vo. tON        (3.3) 

Dan dari kedua persamaan dari (3.2) dan (3.3) kemudian dapat disubstitusikan 

menjadi persamaan berikut : 

Ldi = Ldi 

VNs. tON – Vo. tON = Vo. T – Vo. tON 

VNs . T ON = Vo. T 

Vo =  x VNs 

Vo = d. VNs        (3.4) 

 Dari hasil substitusi dihasilkan persamaan (3.4), kemudian dengan hasil 

tersebut maka disubtitusikan pada persamaan (3.1) menjadi : 

Vo = d.  x E        (3.5) 

Dari persamaan (3.5) dapat dilihat pada Gambar 3.6 bahwa lilitan pada Ns1 dan Ns2 

paralel sehingga tegangan Vo menjadi 2 kali dari persamaan (3.5) dan menjadi 

persamaan : 

Vo =2.  d .  x E       (3.6) 
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Keterangan sebagai berikut : 

Np = lilitan pada trafo primer 

Ns = lilitan pada trafo sekunder 

E = sumber DC 

VL = tegangan pada inductor 

Vo = tegangan output  

d = duty cycle 

tON = waktu ketika saklar ON 

tOFF= waktu ketika saklar OFF 

L  = turunan arus terhadap waktu 

 

3.4  Transformator Ferit 

 Trafo ferit ini menggunakan jenis step down, sehingga mempunyai jumlah 

lilitan primer yang lebih banyak dibandingkan lilitan sekundernya, digunakan trafo 

ferit jenis step down agar menurunkan tegangan input sesuai dengan tegangan output 

yang diinginkan.  

 Dalam menentukan jumlah lilitan primer dengan lilitan sekunder sangatlah 

penting karena jumlah lilitan ini nantinya akan mempengaruhi hasil keluaran. Pada 

sisi lilitan primer dihitung sejumlah 34 lilitan dan pada sisi lilitan sekunder dihitung 

sejumlah 16 lilitan. Perhitungan jumlah lilitan dapat dilihat pada perhitungan berikut : 

 

 

 



28 

 

315Vdc = 250 lilitan  

42Vdc   =  X 

 Maka X diketahui sebesar 34 lilitan (dijadikan sebagai lilitan primer). 

42Vdc = 34 lilitan 

20Vdc =      X 

Maka X diketahui sebesar 16 lilitan (dijadikan sebagai lilitan sekunder) 

 

Lilitan Primer Lilitan Sekunder

CT

34

34

CT

16

16

 

Gambar 3.7 Skema lilitan trafo ferit primer dan sekunder 

 

3.5  PWM Analog 

 Pada rangkaian push pull power supply memerlukan sebuah sinyal PWM 

untuk pensaklaran pada MOSFET, dengan tujuan untuk menggerakan saklar pada sisi 

primer trafo agar bisa terjadi transfer daya dari sisi primer trafo ke sisi sekunder trafo 

dan menuju ke beban. Untuk itu sinyal PWM digunakan sebagai driver pada saklar. 

Skema rangkaian PWM analog dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Rangkaian skema PWM analog 

 Dari skema rangkaian PWM di atas membutuhkan tiga buah IC CMOS untuk 

membangkitkan dua buah sinyal PWM. Setelah dihasilkan sinyal PWM dibutuhkan juga 

rangkaian R dan C untuk time delay agar memberikan sebuah date time pada sinyal PWM. 

Hasil output PWM ditunjukan pada Gambar 3.9. 
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ON ONON

OFF

OFF OFF
 

Gambar 3.9 Sinyal PWM 
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3.6  MOSFET 

 MOSFET dalam perancangan hardware tugas akhir ini juga mempunyai 

peranan yang sangat penting. Diperlukan MOSFET karena power supply ini adalah 

jenis switching yang membutuhkan pensaklaran dalam kinerja dari sebuah alat. 

MOSFET yang digunakan tentunya harus memiliki spesifikasi tertentu berupa rating 

tegangan dan rating arus, karena harus diperhatikan juga dari tegangan dan arusnya, 

apabila tidak sesuai maka akan berdampak kerusakan pada MOSFET tersebut.  

 Pada push pull power supply beroperasi pada frekuensi dan tegangan yang 

tinggi sehingga dibutuhkan rating tegangan yang tinggi untuk mengatasi speks 

tegangan yang dihasilkan dari transformator, dan menggunakan MOSFET yang 

memiliki pengaman diodanya, karena apabila tegangan keluaran terlalu berlebih 

maka dioda ini berfungsi untuk mengamankan MOSFET tersebut, dan apabila untuk 

kebutuhan aplikasi alat motoring dioda ini bertujuan sebagai freewheeling. MOSFET 

yang digunakan pada perancangan alat ini adalah MOSFET 2SK2677, dapat dilihat 

pada Gambar 3.12 . 

GATE

DRAIN

SOURCE

2SK2677
900 V, 10 A

 

Gambar 3.12 Skema MOSFET 2SK2677 


