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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

4.1 Pendahuluan  

 Pada bab empat ini akan dipaparkan hasil dari simulasi rangkaian dan implementasi 

alat. Simulasi dilakukan menggunakan power simulator untuk menguji desain yang sudah di 

rancang dapat bekerja sesuai dengan analisa yang sudah dilakukan, implementasi perangkat 

keras di laboratorium juga dilakukan untuk memperkuat hasil simulasi yang sudah dilakukan 

diawal. 

4.2 Simulasi Rangkaian SMPS jenis Push Pull Converter 

 Berdasarkan skema rangkaian yang sudah di desain, dilakukan simulasi terlebih 

dahulu menggunakan aplikasi power simulator (PSIM) sebelum melakukan implementasi 

perangkat keras. Dari simulasi akan dilihat sinyal PWM setelah MOSFET dan hasil akhir 

keluaran SMPS bernilai 45, 0, -45. 

 Rangkaian SMPS jenis push pull converter disimulasikan menggunakan parameter 

simulasi seperti pada tabel 4.1 

Tabel 4.1   Parameter Simulasi 

 

 

   

 

No. Parameter Nilai 

1 Tegangan DC 315 VDC 

2 Tapis Induktor 5m 

3 Tapis Kapasitor 220uf 

4 Beban resistif 10 (Ω) 

5 Time step 1E-005 
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Gambar 4.1 rangkaian simulasi SMPS jenis Push Pull Converter 

 

 Simulasi dilakukan menggunakan rangkaian seperti pada gambar 4.1 dan dengan 

parameter simulasi pada tabel 4.1. Dari simulasi yang sudah dilakukan maka didapatkan 

gelombang keluaran sinyal PWM pada output kedua MOSFET, seperti pada gambar 4.2, dan 

tegangan keluaran push pull converter berupa gelombang DC murni, seperti pada gambar 

4.3. 
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Gambar 4.2 Keluaran sinyal PWM setelah MOSFET  

 

Gambar 4.3 Tegangan keluaran catu daya SMPS 

Dari hasil simulasi diatas dapat disimpulkan bahwa sinyal PWM yang berguna 

sebagai sinyal picu dapat bekerja pada kedua MOSFET, dan MOSFET dapat bekerja secara 

bergantian sehingga bisa di gunakan sebagai sistem oprasi pada saklar push pull converter, 

sehingga di dapatkan tegangan keluaran berupa tegangan DC murni sebesar +45V, 0, -45V. 

 

V MOSFET 1  

V MOSFET 2  
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4.3 Hasil Pengujian Laboratorium 

 Setelah dilakukan simulasi menggunakan perangkat lunak dan berjalan dengan baik, 

maka dilakukan implementasi perangkat keras dan pengujian di laboratorium Progdi Teknik 

Elektro UNIKA, dengan desain rangkaian yang sudah di desain agar lebih sederhana dengan 

parameter seperti pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Parameter Implementasi Perangkat Keras 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4   Implementasi perangkat keras SMPS jenis Push Pull Converter 

 

 

No. Parameter Nilai 

1 Tegangan 220 (AC) 

2 Kapasitor 450uF 

3 Daya beban 900W 

4 Frekuensi pensaklaran 20Khz 
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4.3.1 Hasil Sinyal Rangkaian Kontrol 

 Berdasarkan parameter diatas, di dapatkan hasil pencacahan PWM yang 

dilakukan di IR2153 sebagai sinyal picu pada pengoprasian kedua MOSFET, dapat dilihat 

pada gambar 4.5 bahwa sinyal PWM yang dihasilkan IR2153 dapat bekerja secara bergantian 

pada frekuensi 20Khz, begitu pula dengan sinyal picu pada MOSFET, seperti pada gambar 

4.6, MOSFET bekerja pada tegangan 315V dengan frekuensi 20Khz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Sinyal PWM IR2153 

 

    

 

Gambar 4.6 Sinyal PWM setelah MOSFET 

+VDC -VDC 

MOSFET  1 MOSFET  2 
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4.3.2 Hasil Sinyal Keluaran Transformator  

Hasil kerluaran pada MOSFET kemudian diturunkan nilai tegangannya sebelum 

digunakan pada pengoprasian saklar push pull di transformator jenis step down agar nilai 

tegangannya sesuai dengan kebutuhan. Pada Gambar 4.7, menunjukan hasil gelombang 

keluaran dari trasformator pada sisi sekunder sebelum masuk ke dioda sebesar 45V dengan 

frekuensi 20KHz. 

                  Gambar 4.7 Keluaran AC sekunder pada transformator ferit 45 CT 45 

4.3.3 Hasil Sinyal Keluaran Push Pull Converter 

Hasil keluaran pada AC sekunder kemudian di gunakan sebagai pengoprasian pada 

saklar push pull converter, pada gambar 4.8 dapat dilihat hasil pensaklaran dari rangkaian 

push pull converter yaitu berupa tegangan DC murni sebesar +45V, 0 dan -45V yang sudah 

di haluskan melalui tapis induktor dan kapasitor. Pengujian di laboratorium dengan masukan 

AC 220V dan daya beban 900W.   

 



44 
 

 

         Gambar 4.8 Hasil keluaran rangkaian Push Pull  

4.3.4 Hasil Pengukuran Tegangan Keluaran SMPS  

 Setelah diuji keluaran sinyal menggunakan oscilloscope kemudian diukur hasil 

keluaran nya menggunakan Volt meter untuk melihat nilai tegangan keluarannya, hasil dari 

pengukuran dapat dilihat pada gambar 4.9 dapat disimpulkan nilai tegangan dari keluarannya 

hampir mendekati hasil simulasi.  

  

 

 

   

 

Gambar 4.9 Nilai tegangan keluaran SMPS 

 

+VDC 

-VDC 


