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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

Pada bab ini akan dibahas hasil pengujian dan analisa dari system buck chopper 

dengan metode constant current untuk menghidupkan high power led berbasis 

microcontroller dspic30f4012. Dengan menggunakan converter tipe buck sangat efisien 

karena tegangan masukan converter lebih tinggi daripada tegangan yang dibutuhkan 

untuk menghidupkan HPL, karena daya dan tegangan yang dihasilkan oleh konverter 

tidak dapat mencapai nilai yang diingginkan secara langsung. Maka dibutuhkan suatu 

alogaritma kendali untuk mengatur keluran arus dan tegangan yang dihasilkan oleh buck 

konverter yaitu dengan metode constant current dengan menggunakan sensor arus 

sebagai pembaca nilai arus pada konverter. 

 

4.1. Hasil Simulasi  

Sebelum membuat sistem converter untuk menghidupkan HPL yang 

diimplementasikan pada perangkat kerasnya, dilakukan pengujian dalam simulasi 

dengan menggunakan software Power Simulator (PSIM), parameter simulasi dapat 

dilihat pada tabel pengujian simulasi yaitu Tabel 4.1. PSIM digunakan karena simulasi 

elektronika dapat mendekati kondisi nyata.  

Tabel 4.1 Parameter pengujian simulasi 

NAMA PARAMETER RATING 

Catu Daya Input Trafo 220 V AC 

Output Trafo 80 V AC 

Input Konverter 80 V DC 

Kapasitor Input Kapasitansi 330 uF 

Induktor Induktansi 5 mH 

Load Resistansi 30 ohm 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa simulasi alat menggunakan beberapa 

komponen dalam sisi catu daya input transformator yang digunakan yaitu 220 V AC, 

sedangkan dibagian outputnya sebesar 80 V AC dan disearahkan menggunakan diode 

bridge dan diratakan menggunakan kapasitor dengan rating sebesar 330 Uf 

menghasilkan tegangan input converter sebesar 80 V DC.  

 Berikut rangkaian simulasi menggunakan PSIM converter tipe buck dengan loop 

tertutup menggunakan C-Block. 

 
 

Gambar 4.1   Rangkaian simulasi menggunakan C-Block 

  

Berikut adalah  list program alogaritma yang ada didalam C-Block simulasi. 

{ 

//...deklarasi.... 

static double Iact,Error,Kontrol,ref; 

static double r,s,d; 

(d = 0.1); 

 

//...data... 

Iact=in[0]; 

ref=1; 
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//...error... 

 

Error=Iact-ref; 

 

//...kontrol.. 

//...comparator... 

 

if(Error>=d) 

{ 

 r=1.; 

} 

if(Error<d) 

{ 

 r=0.; 

} 

if(Error<=-d) 

{ 

 s=1.; 

} 

if(Error>-d) 

{ 

 s=0.; 

} 

//...flipflop... 

if(r==1. & s==0.) 

{ 

 out[0]=0.; 

} 

if(r==0. & s==1.) 

{ 

 out[0]=1.; 

} 

out[1]= out[0]; 

} 

 

Dalam simulasi input tegangan converter didapat dari menyearahkan tegangan 

AC dari sisi sekunder transfomator dengan menggunakan diode bridge sebagai 

penyearah dan kapasitor sebagai filter sehingga didapatkan tegangan sebesar 80V DC. 

Pada Gambar 4.2 merupakan parameter simulasi pada keluaran sisi sekunder 

transformator dan disearahkan menjadi tegangan input converter dan disertakan besar 

arus masukan pada konverter. 
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Gambar 4.2  Parameter sekunder trafo, suplai tegangan dan arus pada 
konverter  

 

Pada pengujian yang dilakukan secara simulasi menggunakan digital C-Blok 

didapatkan Gambar 4.3 yaitu tegangan dioda (Vdioda) dengan arus (I) pada converter, 

dan pada Gambar 4.4 yaitu arus keluaran (I), dan tegangan keluaran converter. 

 

Gambar 4.3   Atas sinyal tegangan pada Dioda, Bawah sinyal Arus keluaran 
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Gambar 4.4  Atas tegangan sinyal keluaran konverter, Bawah Arus sinyal 
keluaran converter 

 
 

 

4.2. Pengujian Laboratorium 

Setelah dilakukan simulasi dan mendapatkan hasil, maka yang dilakukan 

selanjutnya adalah pengimplementasian alat yang telah dirancang, yaitu dengan 

melakukan pengujian alat dilaboratorium Progdi Teknik Elektro Fakultas Teknik 

UNIKA Soegijapranata Semarang. Berikut ini adalah tabel rating komponen atau 

perangkat yang digunakan: 

Tabel 4.2 Parameter Pada Rangkaian Daya 
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NO Nama Parameter Rating Keterangan 

1 

Power Supply 

 

Input (Primer) 220 V AC 

Menggunakan 

Trafo single winding 
 

Output(primer) 70 V AC 

 Input (konverter) 75 V DC 

2 
Kapasitor Input Kapasitansi 200V 330uF Pada sisi setelah penyearah 

3 MOSFET IRFP 

460 
MOSFET  Saklar pada Konverter 

4 MOSFET IRFP 

460 
Dioda  Difungsikan menjadi dioda 

5 Induktor Induktansi   

6 High Power 

LED 

(50 WATT) 

Beban 30V/1A Sebagai Beban 
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Tabel 4.3 Parameter Pada Rangkaian Kontrol 

NO Nama Jumlah Rating Keterangan 

1 Mikrokontroller 

dsPIC30F4012 

1 Buah (5 V DC) Sebagai Kontroller Utama 

2 7414 1 Buah (5 V DC) Difungsikan menjadi 

BUFFER 

3 TLP 250 1 Buah (12 V DC) Driver Mosfet 

4 Sensor Arus 

(HX 10 - P) 

1 Buah (+12) 0 (–12) 

(V DC) 

Membaca Nilai Arus Pada 

Konverter 

 

Pengujian dilakukan dimulai dari sisi catu daya pada sumber tegangan dari PLN 

hingga disearahkan menjadi catu daya converter yang menggunakan transformator inti 

besi karena frekuensi rendah hanya 50 Hz, dengan perbandingan lilitan 1V : 10 lilitan 

dan hasil tegangan  dapat ditunjukan pada Gambar 4.5. Gelombang berwarna merah 

menunjukan gelombang tegangan pada catu PLN dan yang berwarna kuning 

menunjukan tegangan yang akan disearahkan menjadi catu daya konverter. 

 

 

Gambar 4.5 Gelombang Merah Tegangan PLN [skala 10x, 5ms/div, 10 
v/div], Gelombang Kuning Tegangan yang akan disearahkan 
menjadi input converter [skala 10x, 50us/div, 10 v/div] 
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Dengan menggunakan tegangan keluaran yang ditunjukan gelombang warna 

kuning seperti pada Gambar 4.5, dan setelah disearahkan dengan menggunakan diode 

bridge dan diratakan menggunakan kapasitor sehingga akan menyerupai catu daya DC 

murni dan hasil dari filter tersebut yang akan menjadi input rangkaian daya Buck 

Chopper. Titik Pengambilan data dan Hasil pengambilan data pada sisi input daya 

chopper dapat ditunjukan pada Gambar 4.6 dan 4.7. 

. 

Gambar 4.6   Titik Pengambilan Data Pada Sisi Daya Masukan Konverter 

 

 

Gambar 4.7  Hasil penyearah dan filter yang menjadi Input Tegangan 
Konverter [skala 10x, 50us/div, 10 v/div] 
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Selanjutnya pengukuran dilanjut pada sisi pada tegangan diode yang 

memanfaatkan MOSFET IRFP 460 sebagai dioda cepat, dan dibandingkan dengan arus 

pada converter. Titik pengambilan dan hasil sinyal dapat ditunjukan pada Gambar 4.8 

dan Gambar 4.9. 

 

Gambar  4.8   Titik Pengambilan Data tegangan diode dan arus konverter 

 

 

Gambar 4.9 Hasil pengambilan Data Sinyal Merah Menunjukan Arus Pada 
Konverter  [skala 1x, 50us/div, 2 v/div],  Sinyal Kuning 
Menunjukan Tegangan Pada Dioda [skala 10x, 50us/div, 500m 
v/div] 

 



 

 

46 

 

Setelah pengukuran pada sisi pada tegangan diode dan arus pada converter, 

selanjutnya pengukuran data MOSFET IRFP 460 pada sisi gate dan drain yang 

ditunjukan pada Gambar 4.10 dan 4.11. 

 

Gambar 4.10   Titik Pengambilan Data Pada Gate dan Drain Mosfet IRFP 460 

 

 

Gambar 4.11 Hasil pengambilan Data Sinyal Biru Gate Mosfet [skala 1x 
50us/div, 5 v/div],  Sinyal Kuning Menunjukan Tegangan 
Drain Mosfet [skala 10x 50us/div, 5v/div] 
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Pada akhir, setelah pengukuran data pada MOSFET IRFP 460 pada sisi gate dan 

drain, lanjut pada pengukuran data pada sisi input dan output pada converter yang dapat 

ditunjukan pada Gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12  Hasil pengambilan Data pada sisi output converter Sinyal Biru 
[skala 1x 50us/div, 10 v/div], Sinyal Kuning Menunjukan 
Tegangan input converter [skala 10x, 50us/div, 10 v/div] 
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4.3.  Pembahasan 

Setelah implementasi pembuatan Buck Chopper pengujian selesai dilakukan 

dapat diamati bahwa sistem dapat bekerja untuk menghidupkan high power LED dan 

menjaga lumen pada LED constant. Sistem dapat bekerja secara constant current 

dengan asumsi referensi satu ampere dan dapat menurunkan tegangan sesuai fungsi 

converter tipe Buck. Peran dari dsPIC30F4012 sangat berpengaruh penting dalam 

pengolahan data sampai menghasilkan sinyal PWM yang dihasilkan dengan metode 

control histerisis secara digital sebagai kendali switching MOSFET pada Buck chopper.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rancangan alat Buck Chopper 

dengan sistem kendali constant current dengan metode histerisis berbasis 

dsPIC30F4012 yang direalisasikan sebagai supply  high power LED 50 Watt dengan 

berpacu dengan nilai arus yang contant dengan menggunakan sensor arus untuk 

mengetahui nilai arus pada converter dan dibandingkan dengan referensi yang 

ditentukan dan hasil perbandingan tersebut diolah dengan menggunakan 

microcontroller dsPIC30F4012 dengan menggunakan metode histerisis yang telah 

diatur dalam control dan menghasilkan PWM yang akan disupplykan ke driver untuk 

menjadi pengatur switching pada MOSFET yang terdapat pada rangkaian daya Buck 

chopper. Memiliki keluaran yang hampir sama pada simulasi yang dilakukan dengan  

menggunakan PSIM. 


