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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

4.1 Pendahuluan 

Pada bab empat akan dijelaskan tentang hasil pengujian rangkaian inverter 9-

tingkat saat sumulasi menggunakan software power simulator (PSIM) dan hasil 

pengujian laboratorium pada hardware inverter 9-tingkat yang telah diimplementasikan 

dengan osiloskop.   

4.2 Simulasi Rangkaian Inverter 9-Tingkat Tipe Diode Clamp 

Berdasarkan rangkaian daya dan mode-mode operasi yang ada, kemudian 

dilakukan simulasi menggunakan software power simulator (PSIM). Berdasarkan hasil 

yang didapat pada simulasi tersebut akan dijadikan acuan untuk membentuk sinyal 

kendali saklar daya pada implementasi inverter 9-tingkat. 

Pada rangkaian inverter 9-tingkat diode clamp, dilakukan pengujian rangkaian 

dengan menggunakan parameter pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Parameter pada simulasi 

Parameter Rating 

Tegangan DC 48 V 

Beban Resitif 45 Ω 

Time Step 1.95313E-005 

Frekuensi Switching 5KHz 

Induktor 2mH 
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 Pada simulasi rangkain inverter, digunakan sinyal referensi berupa gelombang 

sinusoidal 7 Vp, 50 Hz; dan empat sinyal carrier berupa gelombang segitiga bertingka 2 

Vpp, 5000 Hz, 6 DC offset sebagai sinyal pembawa menghasilkan sinyal modulasi lebar 

pulsa sinusoidal untuk mengaktifkan saklar daya (S1 sampai dengan S10). Berikut 

adalah sinyal referensi dan sinyal carrier yang terlihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 

 

Gambar 4.1 Sinyal Referensi 

 

Gambar 4.2 Sinyal Carrier 

 

Pada pengkomparasian dua sinyal terebut yaitu sinyal referensi dan sinyal carrier 

menghasilkan pola pensaklaran modulasi lebar pulsa sinusoidal unduk saklar daya S1 

sampai S10. 
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S1` S5`

 

Gambar 4.3 Sinyal pensaklaran S1 dan S5 

 

Pada Gambar 4.3 adalah hasil dari pengkomparasian dari sinyal referensi dengan sinyal 

carrier level ke-4 pada saklar S1 dan S5. 

S2 S6

 

Gambar 4.4 Sinyal pensaklaran S2 dan S6 

 

Pada Gambar 4.4 adalah hasil dari pengkomparasian dari sinyal referensi dengan sinyal 

carrier level ke-3 pada saklar S2 dan S6. 

S3 S7

 

Gambar 4.5 Sinyal pensaklaran S3 dan S7 
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Pada Gambar 4.5 adalah hasil dari pengkomparasian dari sinyal referensi dengan sinyal 

carrier level ke-2 pada saklar S3 dan S7. 

S4 S8

 

Gambar 4.6 Sinyal pensaklaran S4 dan S8 

 

Pada Gambar 4.6 adalah hasil dari pengkomparasian dari sinyal referensi dengan sinyal 

carrier level ke-1 pada saklar S4 dan S8. 

Sinyal modulasi lebar pulsa sinusoidal ini digunakan untuk memicu saklar daya 

(S1 sampai S10). Keluaran dari komparator yang berupa sinyal modulasi lebar pulsa 

sinusoidal akan menuju ke rangkaian driver saklar daya sebelum mengkonduksi 

MOSFET. Hal tersebut bertujuan agar kontrol tidak mengalami kerusakan apabila 

terjadi lonjakan arus yang besar dari saklar daya. Sumber tegangan DC 48 V akan 

dicacah oleh saklar daya mengikuti pola modulasi lebar pulsa sinusoidal sehingga 

menghasilkan keluaran inverter seperti pada Gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Sinyal Keluaran Inverter sebelum melewati Induktor (L) 
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Kemudian pada sisi keluaran inverter dipasangkan induktor yang berfungsi 

sebagai low pass filter agar sinyal keluaran inverter tersebut akan disaring dan 

membentuk sinyal sinusoidal mendekati sinyal referensinya. Berikut adalah sinyal 

keluaran setelah ditapis terlihat pada Gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8 Sinyal Keluaran Inverter setelah melewati Induktor (L) 

  

4.3 Hasil Pengujian Laboratorium 

Setelah dilakukan uji coba pada simulasi kemudian dilakukan implementasi 

perangkat keras. Gambar 4.9 adalah implementasi perangkat keras di laboratorium. 

 

 

(a) 
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            (b) 

 

Gambar 4.9 Perangkat keras (a) tampak atas (b) tampak samping 

 

 

Dari perangkat keras pada Gambar 4.9 dilakukan pengujian dengan menggunakan 

parameter seperti pada Tabel 4.2. Pada implementasi ini menggunakan mikrokontroller 

ATmega 8535 dengan data look up table yang diperoleh dari simulasi. 

 
Tabel 4.2 Parameter Implementasi Perangkat Keras 

 

Parameter Nilai 

Tegangan DC 48 V 

Beban Resitif 45 Ω 

Daya beban 900 W 

Induktor 2mH 

Frekuensi Saklar 5KHz 

 

Dengan ujicoba dengan parameter pada Tabel 4.2, maka didapatkan sinyal pensaklaran 

seperti pada gambar.  
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Gambar 4.10 Pola Pensaklaran S1 dan S5 

 

Gambar 4.10 merupakan hasil dari pengukuran hardware pada keluaran TLP 250 pada 

saklar S1 dan S5. Hasil pengkuran ini sesuai dengan simulasi seperti pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.11 Pola Pensaklaran S2 dan S6 

 

Gambar 4.11 merupakan hasil dari pengukuran hardware pada keluaran TLP 250 pada 

saklar S2 dan S6. Hasil pengkuran ini sesuai dengan simulasi seperti pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.12 Pola Pensaklaran S3 dan S7 

 

Gambar 4.12 merupakan hasil dari pengukuran hardware pada keluaran TLP 250 pada 

saklar S3 dan S7. Hasil pengkuran ini sesuai dengan simulasi seperti pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.13 Pola Pensaklaran S4 dan S8 

 

Gambar 4.13 merupakan hasil dari pengukuran hardware pada keluaran TLP 250 pada 

saklar S4 dan S8. Hasil pengkuran ini sesuai dengan simulasi seperti pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.14 Pola Pensaklaran S9 dan S10 

 

Gambar 4.14 merupakan hasil dari pengukuran hardware pada keluaran TLP 250 pada 

saklar S9 dan S10. Hasil pengkuran ini sesuai dengan simulasi seperti pada Gambar 4.7. 

Pola pensklaran ini digunakan untuk membalik polaritas agar keluaran inverter berupa 

gelombang sinusoidal. Pada Gambar 4.15 merupakan bentuk tegangan keluaran dari 

inverter 9-tingkat dengan beban resistor 900W. 

 

Gambar 4.15 Tegangan keluaran 

 

Dari hasil keluaran 9-tingkat pada Gambar 4.15, dilakukan pengukuran tegangan 

keluaran yang telah ditapis yang memiliki teganganya 220 V dan menghasilkan THD 

sebesar 2,2% seperti yang terlihat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Tegangan keluaran setelah ditapis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


