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BAB IV

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendahuluan

Pada bab empat ini akan dijelaskan tentang simulasi dan hasil pengujan

alat PWM boost rectifier satu fasa full-bridge. Dalam implementasinya

digunakanlah mikrokontroler dalam bentuk DSC (Digital Signal Controller)

untuk mengendalikan pensaklaran saklar semikonduktor melalui driver IGBT

IR2132. Kontrol hysterisis digunakan untuk memperoleh pola pensaklaran yang

sesuai dengan bentuk referensinya, melalui lebar pita hysterisis dapat ditentukan

bagus tidaknya bentuk gelombang keluaran. Sebelum dilakukan pembuatan dan

pengujian secara langsung dalm bentuk hardware, terlebih dahulu dilakukan

simulasi menggunakan software power simulator (PSIM). Setelah itu dilakukan

pengujian secara langsung pada hardware untuk memperoleh hasil secara nyata

serta dilakukan analisa dan perbandingan dari hasil pengujian dengan simulasi.

4.2 Simulasi Software Power Simulator

Sebelum pembuatan alat dilakukan simulasi terlebih dahulu menggunakan

software PSIM agar pada saat pengujian alat hasilnya nanti mendekati kondisi

nyata. Pada rangkaian simulasi terdiri dari rangkain PWM boost rectifier satu fasa

tipe full-bridge, sumber DC yang sebesar 12 Volt, C block yang diibaratkan

sebagai DSC, resistor sebagai beban. Digunakan sensor arus sebagai pendeteksi

pada keadaan aktualnya.
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4.2.1 Simulasi PWM boost rectifier Satu Fasa Full-bridge

Pada gambar rangkaian di bawah merupakan simulasi PWM boost rectifier

satu fasa tipe full-bridge dengan kontrol hysterisis yang membandingkan referensi

dengan aktual dari sensor arus.
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Gambar 4.1 Skema rangkaian simulasi PWM Boost Rectifier

Pada rangkaian ini parameter komponen yaitu sumber AC menggunakan

tegangan sebesar 12 Volt, induktor memiliki induktasi sebesar 1mH, capasitor

dengan capasitif 3700uF, resistor 20 Ohm, arus referensinya diberi nilai sebesar 2

Volt, dan penguatan pada sensor arus sebesar 1 kali,

Pada simulasi PWM boost rectifier, kendali hysteresis telah diprogram

kedalam C Block. Dimana pada impelementasinya menggunakan dsPIC30f4012

dengan pemrograman dasar menggunakan Bahasa C. Beberapa deklarasi

digunakan sebagai proses awal program. Berikut isi program pada C Block.
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Setelah pengolahan program, C Block akan menghasilkan sinyal

pensklaran PWM. PWM yang dihasilkan merupakan komparasi antara sinyal error

dan sinyal referensi yang sudah terkontrol berdasarkan program.

(b)

(a)

Gambar 4.2 Hasil simulasi gelombang (a) sinyal PWM output 0 (b) output 1 C Block

Pada Gambar 4.2 menunjukkan hasil komparasi antara sinyal error dengan

sinyal referensinya. Nilai pada sinyal error selalu mengalami fluktuasi untuk

menyesuaikan sinyal referensinya sehingga menghasilkan sinyal PWM untuk

proses pensaklaran pada IGBT. Pensaklaran IGBT bekerja sesuai PWM yang

dihasilkan kontrol. Pola pensaklaran tersebut akan membuat arus sumber memiliki

gelombang sinusoidal sesuai referensinya. Dapat dilihat pada gambar, bahwa arus
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sumber dibentuk dengan pola pensakalran PWM mengikuti bentuk referensinya.

Sehingga memiliki kandungan harmonisa yang kecil.

(b)

(a)

Gambar 4.3 Hasil simulasi gelombang (a) sinyal aktual (b) referensi

Tegangan keluaran PWM boost rectifier pun memiliki nilai yang lebih besar dari

tegangan sumbernya dengan ripple yang rendah akibat dari kinerja saklar IGBT

tampak pada gambar di bawah.

(b)

(a)

Gambar 4.4 Hasil simulasi gelombang (a) tegangan sumber (b) tegangan keluaran

Memiliki arus sumber yang tetap sinusoidal terhadap beban non linier seperti

induktor, dioda, dan capasitor membuat PWM boost rectifier juga mempunyai

faktor daya satu. Dibuktikan dengan arus sumber dan tegangan sumber PWM

boost rectifier memiliki fasa yang sama pada gambar dibawah.
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(b)

(a)

Gambar 4.5 Hasil simulasi gelombang (a) tegangan sumber (b) sefasa dengan arus
sumber

4.3 Pengujian Laboratorium

Desain dan implementasi prototipe PWM boost rectifier satu fasa jenis

full-bridge keseluruhan dikerjakan dan diuji di labolatorium Program Studi

Teknik Elektro Unika Seogijapranata di gedung Albertus. Uji coba dilakukan

dengan memberi tegangan AC secara langsung menggunakan transformator

dengan tegangan sumber sebesar 12 Volt yang terhubung dengan induktor,

konverter boost jenis full-bridge, kapasitor, dan beban resistor. Pengujian

dilakukan sebanyak tiga kali yaitu mendeteksi pada arus sumber dengan referensi,

tegangan sumber dengan tegangan keluarannya, dan tegangan dengan arus sumber

yang masing-massing pengujian dilakukan dengan mengatur nilai referensinya 1

dan 2 Ampere.

PWM boost rectifier satu fasa jenis full-bridge desain dan

implementasinya terdiri dari konverter boost jenis full-bridge, DSC

dsPIC30f4012, driver MOSFET/IGBT, sensor arus, power supply push pull,

kapasitor, dan beban. Pada konverter boost jenis full-bridge terdiri dari IGBT

CPV364M4F, induktor, dan dioda. Selanjutnya dilakukan pengujian dengan

parameter yang disesuaikan dengan yang ada pada simulasi PSIM. Tegangan
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sumber AC menggunakan transformator untuk mendapatkan tegangan 12 Volt

sebagai tegangan sumbernya. Sedangkan pada sisi beban berupa resistor dengan

hambatan 200 Ohm dan kapasitor 3700uF 50 Volt. Pada tahap selanjutnya semua

konponen dan alat dihubungkan satu sama lain sesuai fungsinya massing-massing.

Berikut merupakan gambar alat yang dirancang dan pengujian yang telah

dilakukan :

Gambar 4.6 Hardware PWM Boost Rectifier Satu Fasa Jenis Full-bridge yang di uji coba

4.3.1 Sinyal Arus Sumber dan Referensinya

Pada saat pengambilan data dengan nilai referensi 1 Ampere didapatkan

hasil data seperti gambar di bawah ini.
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(a)

(b)

Gambar 4.7 Hasil pengujian arus, (a) arus sumber (b) arus referensi 1 Ampere (skala
5ms/div, CH1 1V/div, CH2 1V/div

Pada saat arus referensi diatur sebesar 1 Ampere alat yang dibuat mampu

menghasilkan gelombang arus sumber yang sama dengan referensinya. Hal

tersebut dihasilkan dengan kontrol hysterisis yang memberikan sinyal PWM

dengan frekuensi yang tinggi sehingga dapat dibentuk gelombang sesuai

referensinya.

Pengambilan data dengan nilai arus referensi 2 Ampere dapat dilihat hasil

percobaan seperti gambar di bawah ini.

(a)

(b)

Gambar 4.8 Hasil pengujian arus, (a) arus sumber (b) arus referensi 2 Ampere (skala
5ms/div, CH1 2V/div, CH2 2V/div)

Selanjutnya nilai referensi dinaikkan menjadi 2 Ampere dengan harapan sistem

dapat mentracking nilai yang lebih besar. Pada Gambar 4.8 memperlihatkan
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bahwa sistem mampu mentracking nilai referensi yang lebih besar yaitu 2

Ampere, dengan beban dan kontrol yang sama. Referensi arus yang lebih

mempengaruhi ripple pada arus sumber yang semakin kecil daripada sebelumnya.

4.3.2 Sinyal Tegangan Sumber Dan Keluarannya

Pengambilan data hampir sama dengan sebelumnya dengan nilai arus

referensi 1 Ampere, namun data yang diambil tegangan sumber dan keluarannya

seperti pada gambar di bawah ini.

(b)

(a)

Gambar 4.9 Hasil pengujian tegangan, (a) tegangan sumber (b) tegangan output (skala
5ms/div, CH1 10V/div, RefA 10V/div)

Gambar 4.10 Hasil pengukuran tegangan output
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Tegangan keluaran dari PWM boost rectifier dengan referensi 1 Ampere memiliki

nilai 26,43 Volt DC. Di mana tegangan sumber sebesar 12,15 Volt AC

disearahkan dengan PWM boost rectifier sehingga hardware yang dibuat mampu

menyearahkan menjadi DC dan memilki tegangan keluaran lebih besar. Dengan

kontrol referensi 1 Ampere, PWM boost rectifier sudah mampu menghasilkan

tegangan keluaran dua kali lipat tegangn sumber. Selanjutnya pengambilan data

pada nilai arus referensi di 2 Ampere dengan pengukuran yang sama terlihat pada

gambar dibawah ini.

(b)

(a)

Gambar 4.11 Hasil pengujian tegangan, (a) tegangan sumber (b) tegangan output (skala
5ms/div, CH1 10V/div, RefA 10V/div)

Gambar 4.12 Hasil pengukuran tegangan output
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Hasil pengujian pada nilai referensi arus 2 Ampere memperlihatkan bahwa

tegangan keluaran semakin besar dari sebelumnya pada referensi 1 Ampere.

Tegangan keluaran sebesar 32,55 Volt DC meningkat hampir tiga kali lipat dari

tegangan sumber 12 Volt AC. Dengan pengaturan pada nilai referensi arus

membuat tegangan keluaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan. PWM boost

rectifier memiliki tegangan keluarannya dengan ripple yang kecil.

4.3.3 Sinyal Tegangan Dan Arus Sumber

Pengambilan data selanjutnya untuk membuktikan bahwa PWM boost

rectifier memiliki faktor daya satu dengan mengambil data dari tegangan dan arus

sumber seperti pada gambar di bawah ini.

(a)

(b)

Gambar 4.13 Hasil pengujian (a) tegangan sumber (b) arus sumber dengan referensi 1
Ampere (skala 5ms/div, CH1 1V/div, CH2 5V/div)
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(a)

(b)

Gambar 4.14 Hasil pengujian (a) tegangan sumber (b) arus sumber dengan referensi arus
2 Ampere (skala 5ms/div, CH1 5V/div, CH2 5V/div)

Tampak pada gambar 4.13 tegangan dan arus sumber memiliki bentuk gelombang

yang sinusoidal dan fasanya sama. Pada gambar 4.14 nilai arus referensi diatur

pada 2 Ampere, sinyal tegangan dan arus sumber tetap sefasa sehingga perubahan

nilai referensi tidak akan mempengaruhi fasanya. PWM boost rectifier

mengandung induktor dan kapasitor, namun beban tak linier tersebut tidak

mempengaruhi fasa tegangan dan arus sumber. Jadi tegangan dan arus sumber

tetap sefasa walaupun terdapat induktor dan kapasitor yang notabene dapat

menggeser fasa sumber dayanya.

4.4 PEMBAHASAN

Sesudah pengujian desain dan implementasi PWM boost rectifier

dilakukan secara simulasi dan realisasi alat dapat diamati bahwa alat tersebut

dapat bekerja semestinya sesuai yang telah disimulasikan. Alat mampu

menyearahkan sumber AC menjadi DC serta memilki tegangan keluarannya lebih

besar dari tegangan sumber. PWM boost rectifier satu fasa jenis full-bridge

memiliki bentuk gelombang arus sumber yang sinusoidal. Arus sinusoidal

dibentuk dari pensaklaran saklar semikonduktor oleh  kontrol hysterisis yang
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membandingkan nilai referensi dengan aktual (sensor arus). Detektor fasa akan

membentuk template gelombang sinusoidal pada sumber tegangan AC, besar kecil

gelombang referensi dapat disesuaikan dengan mengatur gain dan offset. Setelah

didapatkan template gelombang sinusoidal, DSC akan menerima template sebagai

referensi. Pada pengujian pertama digunakan nilai referensi sebesar 1 Ampere.

Sedangkan keluaran sensor arus sebagai kondisi aktual arus sumber. Referensi dan

aktual diproses oleh DSC dengan kontrol hysterisis sehingga menghasilkan pola

pensaklran PWM dengan frekuensi yang tinggi. Pola pensaklaran PWM dari DSC

akan diteruskan menuju driver IGBT untuk memicu saklar semikonduktor

CPV364M4F.

Pensaklaran saklar semikonduktor mengasilkan gelombang sinusoidal

disisi arus sumber pada sensor arus. Sehingga PWM boost rectifier akan memiliki

arus sumber yang tetap sinusoidal walaupun terdapat induktor, dioda, dan

kapasitor yang merupakan beban tak linier. Dengan dasar konsep chopper boost,

tegangan keluaran PWM boost rectifier satu fasa jenis full bridge memiliki

magnitude yang lebih besar dari tegangan sumbernya. Dari tegangan sumber 12

Volt AC disisi keluaran menjadi sebesar 24,43 Volt DC. Topologi konverter full-

bridge digunakan agar sumber tegangan AC dapat disearahkan secara penuh pada

siklus positif maupun negatif. Meskipun arus sumber dibentuk dari pensaklaran

saklar semikonduktor memilik fasa yang sama dengan tegangan sumber. Sehingga

antara arus dan tegangan sumber tidak terjadi pergeseran fasa. Hal tersebut dapat

terjadi karena arus sumber yang dibentuk merupakan template dari tegangan AC

dari sumber yang sama pada kondisi real-time. Selanjutnya untuk mengetahui
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batasan kemampuan alat, diaturlah nilai referensi menjadi 2 Ampere. Didapatkan

bentuk gelombang arus sumber yang masih tetap sinusoidal dan sefasa, tetapi

tegangan keluarannya meningkat menjadi 32,55 Volt DC. Pengujian dilakukan

pada parameter beban dan tegangan sumber yang sama disaat nilai referensi 1

Ampere maupun 2 Ampere. Sehingga pengaturan besar kecil nilai referensi

mengakibatkan peningkatan tegangan disisi keluaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PWM boost rectifier satu fasa

jenis full-bridge akan memaksa arus sumber tetap sinusoidal dan fasa antara

tegangan dan arus sumber memiliki fasa yang sama. Dua kelebihan itu membuat

PWM boost rectifier satu fasa jenis full-bridge memiliki kandungan harmonisa

yang kecil dan faktor daya sama dengan satu. Sehingga hanya daya nyata yang

dikirim pada disisi beban.


