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BAB III 

DESAIN BUCK CHOPPER SEBAGAI CATU 

POWER LED DENGAN KENDALI ARUS 

 

3.1. Pendahuluan 

Pada bagian ini akan dibahas cara menkontrol converter tipe buck untuk 

menghidupkan HPL (High Power LED) dengan watt sebesar 50 Watt, pertama dengan 

melihat karakteristik LED tersebut maka mendapatkan titik tegangan dan arus maksimal 

yang digunkan untuk menjadi referensi untuk menghidupkan LED tersebut, setelah 

megetahui referensi dari LED itu dapat kita jadikan acuan untuk mengkontrol switching 

pada buck chopper tersebut dengan menggunakan mikrokontroller dsPIC30F4012, 

maka arus keluaran dari converter tersebut bisa di control sehingga sesuai dengan 

referensi yang telah diketahui dan LED tersebut bisa menyala tanpa takut akan ada 

kerusakan LED yang menyebabkan LED tidak menyala . 

 

3.2. Perancangan alat 

Perancangan alat membutuhkan beberapa komponen agar alat dapat berjalan 

sesuai yang diinginkan. Implementasi alat terdiri dari blok catu daya linier dan push 

pull, blok control seperti yang digunakan microcontroller dsPIC30F4012, blok driver 

TLP 250, blok rangkaian daya converter tipe Buck , blok sensor arus, serta komponen 

pelengkap untuk mendukung pembuatan alat ini. Sensor arus digunakan sebagai umpan 

balik kontrol dan untuk mengetahui nilai arus yang disuplaikan ke beban. Kemudian 

arus keluaran dari converter tersebut di bandingkan dengan nilai referensi dan 

menghasilkan sinyal error dari itu untuk membangkitkan sinyal PWM yang menuju 
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driver sebagai pengatur pensaklaran MOSFET pada rangkaian buck converter. Skema 

perancangan Buck converter dengan constant cunrrent dapat dilihat pada block diagram  

Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1   Diagram blok system 

 

3.3. Catu Daya 

Rangkaian catu daya terdiri dari dua jenis yaitu catu daya linier dan catu daya 

switching, catu daya linier untuk mensuplai converter dan catu daya switching 

mensuplai empat rangkaiaan yaitu rangkaian catu driver, sensor, fan dan 

microcontroller dsPIC30F4012. Rangkaian catu daya driver TLP 250 dan fan  

membutuhkan tegangan sebesar 12 Volt, sehingga dibutuhkan suatu IC regulator 

LM7812. Untuk rangkaian catu daya sensor membutuhkan tegangan sebesar  +12 Volt, 

Ground, dan –12 Volt. Sedangkan untuk catu daya dsPIC30F4012 dan Buffer 

membutuhkan tegangan sebesar 5V, sehingga dibutuhkan suatu IC regulator LM7805. 

Untuk memenuhi kebutuhan suplai pada semua rangkaiaan tersebut maka pada 

implementasi digunakan transformator tipe fix variabel belitan yaitu satu belitan tunggal 
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yang disambungkan pada tegagan AC PLN, untuk suplai catu daya driver TLP 250, 

sensor, fan, mikrokontroler digunakan catu daya switching  jenis push-pull dengan 

menyearahkan tegangan keluaran transformator kemudian disearahkan untuk mesnuplai 

rangkaiaan pushpull dan hasil dari catu daya push pull tersebut terbagi menjadi empat 

tegangan keluaran yang lalu disearahkan  menjadi mendapatkan tegangan DC 0V 12V, 

0V 12V, dan +12V 0V -12V, dan mendapatan tegangan 5 Volt dengan cara mengambil 

dari tegangan 12 Volt.  seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2   Skema blok catu daya Push Pull 

 

Untuk suplai chopper menggunakan catu daya tipe linier yang langsung 

menyearahkan tegangan keluaran transformator menggunakan diode bridge dan difilter 

menggunakan kapasitor keluaran catu daya tersebut langsung disuplaikan ke rangkaian 

chopper, yang dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3   Skema blok catu daya linier Sebagai Supply Buck Chopper 

 

3.4. Perancangan Buck Chopper  

Pada perancangan buck chopper di fungsikan sebagai supply power LED dengan 

mengatur arus pada chopper konstan sehingga lumen yang dihasilkan oleh power LED 

dapat konstan, perancangan chopper tipe buck kali ini menggunakan beberapa 

komponen pada rangkaian daya dari supply daya chopper yang didapat dari 

menyearahkan tegangan AC pada transformator menggunakan diode bridge lalu 

diratakan menggunakan kapasitor sehingga didapatkan supply chopper, dibagian switch 

menggunakan mosfet irfp 460 yang ON OFF pada switch diatur menggunakan PWM, 

dan ada komponen pasif seperti inductor sebagai pensuplly arus yang di supplykan pada 

beban power LED 50 Watt. Pada arus output chopper dijaga konstan dengan cara 

membaca nilai arus dari sensor arus yang di pasang pada chopper yang dijadikan nilai 

actual dan dibandingkan dengan nilai referensi yang telah ditentukan pada dspic30f4012 

dan akan menghasilkan PWM, output dari microcontroller akan dikuat dengan 

menggunakan buffer 7414 dan disupllykan ke TLP 250 yang berfungsi sebagai driver 

MOSFET irfp 460. Pada Gambar 3.4 ditunjukan skema peletakan komponen pada 

rangkaian daya chopper.    
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Gambar 3.4   Skema Perancangan Buck Chopper 

 

3.5. Rangkaian Driver TLP 250 

Saklar daya sejenis MOSFET atau IGBT bekerja berdasar pulsa pemicu dari 

rangkaian kontrol pada gate-nya tetapi bekerja pada orde daya yang lebih tinggi 

sehingga untuk mengendalikan setiap saklar daya diperlukan rangkaian driver. 

Rangkaian driver berfungsi untuk memindahkan sinyal PWM dari sistem kontrol ke 

sistem daya dengan memisahkan bagian ground daya dari ground kontrol, karena 

keduanya bekerja pada catu tegangan yang berbeda jika disatukan akan mengalami sort 

tegangan yang menyebabkan kerusaan pada rangkaian dan komponen. Untuk itu pada 

setiap rangkaian driver harus dicatu dengan catu daya tersendiri yang sesuai dengan 

tegangan yang dibutuhkan oleh terminal G (gate) MOSFET yang digunakan.  

Kerusakan saklar statis MOSFET juga sering terjadi karena panas yang 

ditimbulkan dari gesekan pulsa yang melewatkan arus pada saklar tersebut, untuk itu 

demi keamanan saklar daya tersebut rangkaian driver juga dilengkapi dengan deadtime 

untuk mengatur perpindahan pulsa pemicu pada setiap saklar dalam satu lengan agar 

tidak terjadi ON bersamaan jika menggunakan dua MOSFET yang bekerja tidak 

bersamaan.  
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Gambar 3.5   Rangkaian Driver TLP250 

 

3.6. Sensor Arus 

Pada blok sensor arus menggunakan alat bantu atau komponen utama HX 10-P. 

Sensor ini memiliki sistem minimum yang terdiri dari resistor, Op-Amp, dan HX 10-P. 

Sensor arus ini terhubung seri setelah inductor pada buck converter, skema seperti pada 

Gambar 3.6.  

 

Gambar 3.6   Skema Sensor Arus 

  

Prinsip kerja sensor arus adalah melihat nilai arus yang dihasilkan oleh 

converter. Arus yang telah disensor kemudian dikonversi dalam bentuk tegangan 

melalui HX 10-P dan beberapa resistor. Kemudian di kuatkan menggunakan beberapa 
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IC Op-Amp. Pensensoran sensor ini ketika terbaca arus 1 ampere hasil keluarannya 

adalah 1 volt. Hasil keluaran dapat diatur sesuai batas catu dari HX 10-P. HX 10-P 

memerlukan catu -12 Gnd +12. Hasil keluaran dari sensor arus kemudian menuju 

mikrokontrol untuk diproses menjadi PWM.  

 

3.7. Perancangan Mikrokontroller 

Sistem kendali pada desain ini berbasis digital menggunakan mikrokontroller 

dsPIC30F4012. Mikrokontroller yang terdiri dari sistem minimum dsPIC30F4012 dan 

dilengkapi dengan Buffer dengan IC7414. IC ini terdiri dari 6 buah gerbang logika 

pembalik (invert function). Buffer 7414 bekerja sebagai penguat tegangan keluaran dari 

dsPIC30F4012 sebelum menuju ke driver. Keluaran dari buffer selalu terkunci pada 

tegangan ±5V, hal tersebut dikarenakan IC7414 disuplai dengan tegangan ±5V yang 

diparalel dengan suplai mikro. Pada pemprograman dsPIC30F4012 di lakukan melalui 

software mikroC for dsPIC yang menggunakan bahasa C sebagai dasar pemrograman. 

 

Gambar 3.7   Rangkaian Kontrol Digital 
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3.8. Sistem Kendali 

Sistem kendali yang akan diimplementasikan merupakan sistem kontrol digital. 

Sebelum perancangan sistem digital ini terlebih dahulu dilakukan secara analog yang 

disimulasikan dan dikonfigurasikan dengan rangkaian daya. Pada Gambar 3.8 

menyajikan rangkaian Kontrol analog pada metode Hysterisis yang akan didigitalkan. 

 

 

Gambar 3.8    Rangkaian Kontrol Analog metode Hysterisis 
 

Proses pemrograman dilakukan dengan bantuan software mikroC for dsPIC. 

Pada program kontrol digital akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

mikro C. Dan pemrograman ini berpedoman pada karakteristik kontrol secara analog.  

Nilai actual dari sensor arus akan dibandingkan dengan nilai refrensi yang 

ditentukan. Dari perbandingan tersebut didapat selisih antara nilai  actual dan nilai 

refrensi yang akan dikomparasikan dengan metode hysteresis disebut dengan nilai 

error. Dalam alur pemrograman sistem analog ke sistem digital dapat dilihat Gambar 

3.9. 
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Gambar 3.9    Flowchart sistem control dengan  metode kendali arus 

 

 Berdasarkan gambar 3.9 pengolahan data berawal dari inisialisasi program, 

inisialisasi program merupakan langkah pertama dari pemogramaman dengan 

memasukan variable seperti error, nilai referensi, nilai actual, dll. Seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 3.10.  
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Gambar 3.10    Inisialisasi Program Pada dsPIC30F4012 

 

 Setelah inisialisai program dilakukan pengaturan bit pada register ADC 

disesuaikan dengan port input ADC, channel yang dipakai dan beberapa pengaturan 

lainnya. Port RB3 sebagai port input nilai arus melalui ADCBUF1 dan ADCBUF0 

sebagai inisialisasi port referensi yang telah ditentukan. Setelah nilai arus sudah 

dikonversi menjadi digital. Tahap berikutnya mengolah nilai tersebut kedalam rumus 

untuk memperoleh nilai error dengan rumus (referensi – actual) dan diperoleh suatu 

nilai error. Nilai error akan dimodulasi dengan sinyal segitiga. Menggunakan fitur 

Timer Interrupt dapat membangkitkan sinyal segitiga yang terkontrol dengan beberapa 

register Timer Interrupt. 

 

Gambar 3.11    Program Timer Interrupt Pada dsPIC30F4012 
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 Tinggi dan lebar pulsa segitiga dapat diatur dengan mengubah bit pada T1CON 

dan PR1 sesuai kebutuhan. Program ini menggunakan segitiga dengan resolusi 6000, 

pembacaan data dimulai dari 0 s/d 6000. Sehingga sinyal segitiga yang digunakan 

adalah gigi gergaji.  

 Tahap akhir pemrograman yaitu dengan membuat cara kerja histerisis analog  

menjadi digital dengan menggunakan dsPIC30F4012, dengan mengatur batas bawah 

dan atas pada program. Seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.12. Proses tersebut 

menghasilkan sinyal PWM (Pulse Width Modulation) yang sudah terkontrol. PWM 

akan selalu berubah-ubah ketika nilai arus yang telah disensor juga berubah.  

 

Gambar 3.12   Program Histerisis digital Pada dsPIC30F4012 

 

 Sisi keluaran pada dsPIC30F4012 menggunakan PORTD sebagai output 

pensaklaran PWM. Selanjutnya menuju ke buffer 7414 sebagai penguat keluaran PWM 

sebelum menuju ke driver pada rangkaian daya. Dengan program yang telah disusun 

sedemikian seperti diatas ditujukan sebagai pengontrol Buck Chopper untuk 

memaksimalkan daya converter yang akan dimanfaatkan untuk supply power LED.. 

 


