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3. 1.  Pendahuluan 

 Tugas akhir ini akan menjelaskan tentang pensaklaran SPWM inverter, 

cara mengoperasikan dan mengontrol kecepatan motor induksi  menggunakan 

metode Volt/Hz baik desain dan simulasi hardware. Serta membahas simulasi dan 

desain hardware dan metode yang dipakai dalam mengolah software maupun 

hardware. 

 

3.2.  Proses desain dan simulasi 

Dalam desain / perancangan penelitian tugas akhir tentang pengaturan 

kecepatan motor induksi berbasis metode lookup table SPWM Volt/Hz ini, pada 

dasarnya menggunakan metode kontrol open loop dengan urutan kerja sebagai 

berikut : 

Sinyal Referensi Kontrol Sinyal Kontrol OutputPower Circuit

- 3 Phase Signal
  Reference

- Look up Table Method
- Signal Comparator
- Phase Angle Calculation

- Driver HCPL 2531
- IR 2132

- Three Phase Inverter
- Power IGBT
- Current Sensor

 

Gambar-3.1 Diagram blok desain kendali SPWM Volt/Hz 

 

Kendali loop terbuka (open loop) dipilih sebagai konsep pembuatan 

Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM) karena dianggap memiliki beberapa 

keuntungan antara lain: 
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a. Algoritma dan desain konstruksi hardware yang lebih sederhana 

b. Dapat beroperasi tanpa komponen umpan balik (feed back)  

c. Disesuaikan pada pembatasan masalah yang hanya terfokus pada analisa, kajian 

dan eksperimen tentang konsep switching Sinusoidal Pulse Width Modulation 

(SPWM) serta pengaturan kecepatan motor induksi.   

d. Memudahkan proses pengambilan data serta analisa keluaran SPWM. 

 Proses perancangan projek Tugas Akhir SPWM Volt/Hz dimulai dengan 

melakukan simulasi dengan menggunakan software PSIM Ver.9.0. PSIM Ver.9.0 

memiliki beberapa kelebihan daripada software yang lain seperti Workbench, P-

SPICE, maupun Matlab antara lain, kemudahan dalam analisa sinyal dan desain 

skematik, pemodelan diagram blok serta komponen yang hampir sesuai dengan 

karakter komponen asli yang dapat diubah nilainya. Simulator ini juga 

mendukung C-Block (pengganti fungsi blok *.dll untuk PSIM). C-Block dapat 

menggantikan fungsi mikrokontrol dengan basis kode dan bahasa pemrograman C 

dan C++. 

 

3.3 Desain Perangkat Keras (Hardware) 

Untuk mendapatkan hasil pengujian pada tugas akhir ini, maka desain 

perangkat keras mutlak dibutuhkan sebagai acuan dalam proses pembuatan alat 

tugas akhir yang berkonsentrasi pada pengaturan kecepatan motor induksi 

berbasis metode lookup table SPWM Volt/Hz. Diagram blok hardware Tugas 

akhir SPWM dapat dilihat pada Gambar-3,2. 
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Gambar-3.2 Blok hardware diagram 

 

 

3.3.1.  Sistem kontrol  

 Untuk menangani semua algoritma dari Sinusoidal Pulse Width 

Modulation dibutuhkan mikrokontrol yang handal dalam menangani proses 

pengolahan sinyal digital, oleh karena itu digunakan mikrokontrol dsPIC30F4012  

 

Gambar-3.3 Konfigurasi pin dsPIC30F4012 

 

Mikrokontroler ini mempunyai kaki – kaki pin sebanyak 28 (Gambar-3.3), 

dimana setiap kaki pin memiliki fungsi tersendiri. MCLR atau Master Clear 

memiliki berfungsi sebagai reset command. Vss adalah sumber tegangan positif, 

untuk pin input/output tegangan kerja yang dibutuhkan oleh dsPIC30F4012 ini 
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adalah sebesar 5V. Terdapat beberapa Port di dalam dsPIC30F4012 yaitu Port B, 

Port C, Port D , Port E dan Port F yang berfungsi sebagai pin input/output. Pada 

Gambar-3.4a dijelaskan susunan komponen sistem minimum dsPIC30F4012 dan 

pada Gambar-3.4b adalah rangkaian sistem minimum dsPIC30F4012 dan buffer. 

(a) (b)

buffer 
74HC541

dsPIC30F4012

 

Gambar-3.4 (a) susunan komponen dan (b) rangkaian sistem minimum dsPIC30F4012 dan 

buffer 

 

 

3.3.2. Rangkaian driver dan optocoupler 

Secara umum sistem driver digunakan untuk mengisolasi sinyal input dari 

mikrokontroler sebelum digunakan sebagai sinyal pensaklaran pada rangkaian 

IGBT. Pada rangkaian driver ini juga digunakan untuk menaikan tegangan sinyal 

input yang bernilai 5V dari mikrokontroler ke tegangan 12V secara terisolasi. 

Pada Gambar-3.5a dijelaskan mengenai komponen yang digunakan dalam sistem 

driver gate IGBT dan Gambar-3.5b adalah rangkaian dari driver gate IGBT. 
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HCPL2531 IR 2132

Input sinyal dari dsPIC30f4012 Output sinyal ke Power IGBT

(a) (b)

 

Gambar-3.5 (a) susunan komponen dan (b) rangkaian driver dan optocoupler IR2132 

 

 

a. IC optocoupler HCPL 2531 

HCPL 2531 merupakan IC optocoupler, fungsi utama dari IC ini adalah 

merubah tegangan dari output mikrokontroler berupa sinyal SPWM dari 5V 

menjadi 12V secara terisolasi. Natinya output dari HCPL 2531 ini akan menjadi 

input dari driver mosfet yaitu IR2132. Untuk lebih jelas dapat dilihat konfigurasi 

pin dari HCPL 2531 (Gambar-3.6). 
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Gambar-3.6 Konfigurasi pin HCPL 2531 

 

 HCPL 2531 membutuhkan catu daya 12V pada pin nomor delapan dan 

ground pada pin nomor lima. IC ini memiliki dua input dan output. Input positif 
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pada pin nomor satu dan empat, dan output pada pin nomor tujuh dan enam. 

Prinsip kerja dari optocoupler ini adalah menyalakan led dengan sinyal input. Jika 

led menyala, cahaya akan ditangkap oleh photodiode sehingga resistansi pada 

photodiode akan kecil dan arus dapat mengalir ke transistor. Output akan 

mengeluarkan tegangan sesuai dengan sinyal input dengan amplituda 12V. 

  

b.  IC buffer 74HC541 

Seperti dijelaskan di atas bahwa sistem power pada dsPIC30F4012 adalah 

menggunakan konsumsi daya nano watt, sehingga ketika dihubungkan ke 

rangkaian driver gate IGBT melalui HCPL 2531 optocoupler dan IR2132 maka 

harus dihubungkan dengan sistem buffer untuk menyangga beban keluaran 

setelah port output dsPIC30F4012. Pulsa SPWM keluaran dari dsPIC30F4012 

adalah pulsa SPWM dengan amplitudo maksimal 5V dengan kemampuan arus 

maksimum sebesar 8mA, padahal untuk mampu menyalakan led di dalam 

HCPL2531 dibutuhkan arus sebesar 16mA. Sehingga penggunaan buffer mutlak 

diperlukan untuk menghindari kerusakan pada dsPIC30F4012. Konfigurasi pin 

yang terdapat pada IC buffer 74HC541 dapat dilihat pada Gambar-3.7. 

 

 

Gambar-3.7 Konfigurasi pin IC buffer 74HC541 

[http://klinikrobot.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/74HC541.jpg] 
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Pada konfigurasi pin A1 sampai pin A8 berfungsi sebagai input dari 

mikrokontroler. Pin Y1 sampai dengan pin Y8 berfungsi sebagai output ke driver. 

IC buffer ini memiliki tegangan input sebesar 5V. Berikut pada Gambar-3.8 

adalah diagram logika IC buffer 74HC541. 

 

Gambar-3.8 Konfigurasi gerbang IC buffer 74HC541 

 

 

c. Optocoupler IR2132  

IR2132 memiliki peranan yang sangat penting sebagai sebuah driver 

inverter tiga fasa. Inverter tiga fasa membutuhkan tiga pasang saklar statis yang 

harus bekerja berlawanan, pada kenyataaanya proses perpindahan posisi saklar 

statis dari posisi ON ke posisi OFF membutuhkan jeda waktu tertentu. Dalam 

proses perpindahan saklar tersebut, setiap pasang saklar sejatinya mengalami 

suatu titik dimana mereka akan berada pada posisi ON secara bersamaan 

(Gambar-3.9a). Posisi saklar yang terus menerus dibiarkan seperti ini, akan 

mengakibatkan saklar statis cepat panas dan terbakar. 
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Gambar-3.9 (a) perpindahan saklar statis sebelum penerapan deadtime dan (b) setelah 

penerapan deadtime 

 

IR2132 adalah komponen sejenis optocoupler untuk memberikan nilai 

deadtime pada setiap pasang saklar statis, sehingga perubahan posisi switching 

setiap pasang saklar statis tidak saling bertumbukan (Gambar-3.9b). 

 

Gambar-3.10 Skema Sistem Minimum IR2132 

 

 

3.3.3. Rangkaian Sensor Arus HX 10-P 

Sensor arus digunakan untuk mengetahui nilai keluaran arus pada motor 

induksi dengan mengubah nilai arus ke nilai tegangan, agar dapat dibaca oleh 

digital oscilloscope [8]. Dengan data yang telah didapat yang nantinya akan 

mumbuktikan bahwa metode Volt/Hz dapat menghasilkan arus yang konstan 

meskipun kecepatan motor induksi berubah. Sensor arus yang digunakan adalah 

HX 10-P dengan rangkaian yang dapat dilihat pada Gambar-3.11. 
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Gambar-3.11 Rangkaian sensor arus HX 0-P 

 

 

3.3.4 Rangkaian Inverter Tiga Fasa 

Inverter berfungsi untuk mengubah listrik searah (DC – Direct Current) 

menjadi listrik bolak – balik (AC – Alternative Current). Inverter tiga fasa dengan 

metode SPWM membutuhkan tiga pasang saklar statis yang terdiri dari saklar atas 

dan saklar bawah pada setiap pasangnya. Setiap pasang saklar statis harus bekerja 

secara berlawanan. Rangkaian SPWM inverter terdiri dari beberapa rangkaian 

antara lain: 

 

a. Rangkaian Power IGBT 

Inverter tiga fasa bekerja dengan mengatur ON dan OFF dari keenam 

saklar statis, masing masing pasang saklar dikendalikan secara berlawanan ( jika 

saklar bagian atas (Sap) ON maka saklar bagian bawah (San) OFF dan sebaliknya). 

Untuk lebih jelasnya rangkaian inverter tiga fasa dapat dilihat pada Gambar-3.12 

dan pola switching IGBT pada inverter tiga fasa dapat dilihat pada Gambar-3.13. 
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Gambar-3.12 Rangkaian Power IGBT 
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Gambar-3.13 Pola pensaklaran inverter tiga fasa 

 

Jenis saklar statis yang akan digunakan dalam tugas akhir ini adalah jenis 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) seri FGL60N100BNTD, karena 

dianggap memiliki kemampuan elektrikal switching yang cepat dan rating kerja 

arus sebesar 60A dan tegangan kerja sebesar 1000V. 

 

Gambar-3.14 Konfigurasi pin IGBT FGL60N100BNTD 
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b. Beban resistif 

Beban resistif digunakan sebagai beban pengujian sebelum menggunakan 

motor induksi. Komponen pada rangkaian beban resistif terdiri dari resistor 

dengan tingkat resistansi sebesar 5.6 Ω dan induktor sebesar 5mH. Penggunaan 

beban resistif pada tahap ini, digunakan untuk menganalisa sinyal keluaran 

inverter tiga fasa dengan beberapa parameter yang berbeda, sebelum 

menggunakan beban motor induksi. Setelah dirasa semua hasil sinyal keluaran 

inverter tiga fasa sudah benar, langkah selanjutnya adalah mengganti beban 

resistif dengan motor induksi tiga fasa. 

 

3.3.5 Rangkaian catu daya 

Rangkaian catu daya untuk tugas akhir ini menggunakan komponen 

B1212S sebagai sumber catu daya 12V yang terisolasi, untuk suplai tegangan 

pada rangkaian driver dan optocoupler, dan B1205S untuk suplai tegangan pada 

rangkaian sistem minimum mikrokontrol. Susunan komponen catu daya dapat 

dilihat pada Gambar-3.15a dan rangkaian catu daya dapat dilihat pada Gambar-

3.15b. 

B1212 B1205(a) (b)
 

Gambar-3.15 (a) susunan komponen dan (b) rangkaian power supply B1212S dan B1205S 
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Spesifikasi dari B1212S dan B1205S dapat dilihat pada Tabel-3.1. Rincian 

spesifikasi terdiri dari arus dan tegangan yang dapat di handle pada setiap input 

dan output.  

 
Tabel-3.1 Spesifikasi B1212S & B1205S 

 

Tipe 

Input Output 

Voltage (VDC) 
Voltage (VDC) 

Current (mA) 

Nominal Range Max Min 

B1205S 
12 10.8-13.2 

5 400 40 

B1212S 12 167 17 

  

 

 

3.4. Implementasi perangkat lunak dan algoritma program 

 Implementasi algoritma program pada Sinusoidal Pulse Width Modulation 

dapat dilihat pada Gambar-3.16. dsPIC30F4012 hanya dapat menjalankan 

program dengan tipe *.hex. Untuk menghasilkan program dengan format *.hex, 

dalam tugas akhir ini algoritma program dibuat menggunakan bahasa C dengan 

bantuan software “mikroC pro for dsPIC”.  

 

Gambar-3.16 Flowchart sinusoidal pulse width modulation 
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Diagram pada flowchart di atas menjelaskan beberapa proses tahapan, 

diantaranya: 

 

a. Lookup table method 

 Metode lookup table berfungsi untuk menghasilkan sinyal sinusoidal 

sebagai sinyal modulasi dengan menggunakan sejumlah data dari Microsoft excel. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar-3.17.  

 

 

Gambar-3.17 Metode lookup table 

 

 Dengan mengubah angka dari 0 – 360 melalui persamaan 

“=SIN(RADIANS(kolom angka))” akan menghasilkan data yang bila di ubah 

dalam grafik x,y akan membentuk gelombang sinusoidal. 

 

b. Signal comparator 

Signal comparator adalah sebuah langkah pemrosesan untuk 

menghasilkan pulsa – pulsa SPWM dengan cara membandingkan sinyal modulasi 

berupa sinyal sinusoidal, dan sinyal pembawa (carrier) berupa sinyal segitiga [9]. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar-3.18. 
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Modulation Carrier

 

Gambar-3.18 Proses signal comparator 

 

Dari Gambar-3.18 dapat dilihat bahwa ketika amplitude sinyal modulasi 

lebih tinggi dari sinyal pembawa, maka amplitude pulsa SPWM naik. Sedangkan 

ketika sinyal modulasi lebih rendah dari sinyal pembawa, maka amplitude pulsa 

SPWM akan turun. 

 

c. Phase angle calculation (penghitungan sudut fasa) 

Dalam tahap ini sinyal modulasi sinusoidal yang sudah terbentuk akan 

digeser ke sudut 120˚ dan 240˚ elektrik sehingga pulsa SPWM yang dihasilkan 

dari proses komparasi menjadi tiga buah sinyal, yaitu pulsa SPWM dalam sudut 

0˚, 120˚, 240˚. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar-3.19. 

 

Gambar-3.19 Komparasi sinyal modulasi dan sinyal pembawa dengan pergeseran sudut 0˚, 

120˚, 240˚ 
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d. Volt/Hz duty cycle calculation  

Volt/Hz duty cycle calculation adalah tahap algoritma pemrograman untuk 

mengatur kecepatan motor induksi dengan mengubah nilai lebar pulsa dan 

frekuensi pulsa – pulsa SPWM. Dengan berpacu kepada persamaan motor 

induksi, untuk mempertahankan nilai arus agar bernilai konstan atau setidaknya 

meminimalisir nilai perubahannya saat kecepatan motor induksi berubah, maka 

untuk mengatur kecepatan motor induksi diperlukan perubahan nilai tegangan dan 

frekuensi yang sama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar-3.20.
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Gambar-3.20 Grafik Volt/Hz kontrol 

 

Perubahan tegangan dapat diatur dengan merubah lebar pulsa SPWM, sedangkan 

perubahan frekuensi dapat diatur dengan merubah perioda waktu pensaklaran. 

  

e. Switching Generator 

Pada proses ini pulsa – pulsa SPWM 0˚, 120˚, dan 240˚ yang sudah 

dihasilkan akan dibalik, karena setiap pasang saklar statis (IGBT) harus bekerja 

secara berlawanan, sehingga membutuhkan pulsa – pulsa SPWM yang 

berlawanan untuk setiap pasangnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
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Gambar-3.21a adalah pulsa SPWM untuk saklar statis atas dan Gambar-3.21b 

adalah pulsa SPWM untuk saklar statis bawah. 

(a)

(b)

Top 
Switch

Bottom 
Switch

 

Gambar-3.21 (a) implementasi pulsa – pulsa SPWM pada saklar atas dan (b) pulsa – pulsa 

SPWM pada saklar bawah 
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