
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Multilevel Inverters (MLI) diselidiki untuk memenuhi kebutuhan bentuk 

gelombang sinusoidal murni, dengan lebih sedikit Total Harmonic Distortion 

(THD). Sumber energi terbarukan menjadi populer dalam pertukaran sumber 

bahan bakar dan kerugian mereka terhadap lingkungan. Penggunaan energi 

terbarukan diperkirakan akan meningkat setiap tahun [1]. Photovoltaic (PV) adalah 

energi terbarukan yang direkomendasikan [2]. MLI secara umum dikenal sebagai 

inverter cascaded H-Bridge, flying capacitor dan diode clamped. MLI tipe 

cascaded  bekerja menggunakan hubung seri dengan inverter H-Bridge, kapasitor 

terpisah atau sumber Direct Current (DC), dan menggunakan jumlah komponen 

yang lebih sedikit di setiap tingkat [3-4]. MLI x tingkat tipe cascaded 

menggunakan rumus (2x - 2) untuk menghitung jumlah saklar semikonduktor dan 

((x - 1)/2) untuk menghitung jumlah kapasitor yang digunakan [3-4]. MLI tipe 

flying capacitor menggunakan kapasitor untuk membagi tegangan input DC. MLI 

x tingkat tipe flying capacitor menggunakan rumus (2x - 2) untuk menghitung 

jumlah saklar semikonduktor dan (x - 1) untuk menghitung jumlah kapasitor yang 

digunakan [3-4]. Topologi MLI tipe diode clamped menggunakan dioda untuk 

membatasi stress tegangan perangkat semikonduktor. MLI x tingkat tipe diode 

clamped menggunakan rumus (2x - 2) untuk menghitung jumlah saklar 
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semikonduktor(x - 1) untuk menghitung jumlah sumber tegangan, dan (x - 1) (x - 

2) untuk menghitung jumlah dioda yang digunakan [5-6]. Topologi MLI dengan 

sumber DC terpisah [7-9] memiliki kontrol sederhana untuk mengkonversi sumber 

energi terbarukan ke grid. 

Sebuah topologi inverter satu fasa yang cocok untuk aplikasi PV disajikan 

dalam [l0-12]. Topologi inverter satu fasa memerlukan suplai DC terisolasi 

sehingga cocok untuk aplikasi PV dan inverter terintergrasi pada sumber [13-14]. 

Topologi modular dengan komponen semikonduktor yang lebih sedikit dan THD 

yang lebih rendah menjadi minat para peneliti dalam dekade terakhir [11-12], dan 

[15]. 

Dalam makalah ini diusulkan MLI sembilan tingkat berdasarkan dua tahap 

konverter. Yang pertama adalah generator frekuensi tingkat tinggi yang 

diimplementasikan oleh empat buck konverter DC-DC dan yang lainnya adalah H-

bridge inverter untuk generator polaritas. Topologi MLI yang diusulkan 

menggunakan delapan saklar semikonduktor aktif dan empat saklar semikonduktor 

pasif dimana MLI tipe flying capacitor, diode clamped dan cascaded H-Bridge 

memerlukan 16 saklar semikonduktor dan beberapa kapasitor atau dioda. Topologi 

yang diusulkan menggunakan konfigurasi yang lebih sederhana dan penurunan 

jumlah saklar daya yang digunakan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana bentuk rangkaian ekuivalen inverter 9-tingkat? 

b. Bagaimana mode operasi pada inverter 9-tingkat? 

c. Bagaimana cara mendapatkan sinyal MLPS melalui simulasi?  

d. Bagaimana cara pemrograman inverter 9-tingkat menggunakan 

PIC18F4550? 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Pada tugas akhir ini hanya akan dibahas inverter 9-tingkat, mode operasi 

inverter 9-tingkat, pensaklaran MLPS menggunakan mikrokontroller PIC18F4550 

untuk kontrol saklar MOSFET dan pemrograman melalui MikroC for PIC. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan Manfaat yang diperoleh pada Tugas Akhir ini dipaparkan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui perbedaan antara inverter konvesional dan multilevel inverter, 

2. Mengaplikasikan penelitian dan data yang telah diperoleh dalam simulasi ke 

laboratorium, 
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3. Menciptakan teknologi inverter 9-tingkat satu fasa dengan teknik 

pengontrolan sederhana,dan 

4. Menciptakan teknologi inverter 9-tingkat satu fasa dengan kualitas tegangan 

keluaran dan arus dengan THD yang rendah. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Merancang Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa tahap dan 

metode,antara lain: 

a. Tinjauan Pustaka 

Pencarian informasi dan data yang diperlukan untuk mempermudah 

menjalankan Tugas Akhir ini khususnya tentang multilevel inverter. 

b. Simulasi dan Desain Topologi  

Melakukan simulasi dan mencari data menggunakan Power Simulator 

untuk membentuk rangkaian dan desain inverter 9-tingkat satu fasa 

sebelum diimplementasikan menjadi prototype. 

c. Perancangan Prototytpe 

Perancangan prototype dilakukan sesuai hasil simulasi dan data yang 

diperoleh. 
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d. Pengambilan data  

Pengambilan data meliputi pengujian kinerja alat dan data data yang 

diperlukan/dilampirkan untuk mengisi Tugas Akhir ini. 

e. Analisis Data  

Analisa data dilakukan untuk memperoleh perbandingan antara hasil data 

yang dikeluarkan prototype dengan hasil simulasi. 

f. Penyusunan Laporan  

Berisi tentang latar belakang ,tujuan dan manfaat dalam pembuatan Tugas 

Akhir ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam Tugas Akhir menggunakan sistematika penulisan, antara lain 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Secara rinci berisikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang 

dijabarkan secara jelas pada bab ini. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan tentang dasar dasar teori ataupun 

tinjauan pustaka yang digunakan penulis dalam proses 

penelitian. 

BAB III  : DESAIN DAN IMPLEMENTASI 

Pada bab ini dijelaskan tentang diagram block perancangan 

inverter, diagram flowchart pemrograman,skema rangkaian 

catu daya serta skema rangkaian driver.  

BAB IV  : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian beserta 

analisanya. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh 

selama masa penelitian serta terdapat saran yang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan topologi 

ini oleh peneliti lainnya.  


