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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pendahuluan 

 Pada bab ini akan dibahas tentang hasil dari simulasi dan pengujian alat 

SPWM Volt/Hz dan pembahasan sinyal keluaran pada setiap frekuensi, serta 

pengaruh perubahan frekuensi dan lebar pulsa terhadap kecepatan motor induksi.  

 

4.2 Hasil Simulasi dari power simulator (PSIM) 

 Simulasi ini menggunakan perangkat lunak (software) yaitu PSIM. 

Simulasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang paling maksimal serta 

mengurangi resiko – resiko kesalahan saat melakukan implementasi hardware. 

Susunan rangkaian simulasi dapat dilihat melalui diagram blok pada Gambar-4.1. 
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Gambar-4.1 Diagram blok simulasi SPWM inverter 
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 Skematik dan desain dari SPWM Volt/Hz telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Dari semua rancangan tersebut, setelah disimulasikan menggunakan 

PSIM, maka didapat sinyal – sinyal penting untuk implementasi hardware dan 

analisis tugas akhir. 

 

Gambar-4.2 Sinyal modulasi Va, Vb, Vc pada simulasi 

 

 

Gambar-4.3 Sinyal pembawa (carrier) pada simulasi 

 

Sinyal – sinyal di atas adalah syarat dasar untuk membuat pulsa SPWM 

dimana SPWM dapat dihasilkan dengan cara membandingkan antara sinyal 

modulasi dalam bentuk sinyal sinusoidal (Gambar-4.2), dan sinyal pembawa 

(carrier) dalam bentuk sinyal segitiga (Gambar-4.3).  

Sinyal hasil komparasi berupa pulsa SPWM akan difungsikan sebagai 

sinyal pensaklaran pada rangkaian inverter tiga fasa sehingga akan menghasilkan 

tegangan yang dapat dilihat pada Gambar-4.4 
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Gambar-4.4 Hasil tegangan SPWM Va, Vb, Vc pada simulasi 

 

 

4.3     Hasil Pengujian Alat pada Sisi Rangkaian Kontrol Sinyal SPWM 

 Tahap pertama dari pengujian sinyal SPWM (sinusoidal pulse width 

modulation) adalah pengukuran pada setiap terminal keluaran sinyal SPWM dari 

mikrokontrol dsPIC30F4012 dengan menggunakan alat ukur digital storage 

oscilloscope dengan tipe Aditeg ADS – 1025. Berikut pada Gambar-4.5 adalah 

susunan hardware inverter tiga fasa metode SPWM.  

 

 

Gambar-4.5 Hardware SPWM Volt/Hz inverter 
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Sinyal SPWM pada keluaran mikrokontrol yang akan diukur meliputi 

frekuensi 50Hz (Gambar-4.6) dan 40Hz (Gambar-4.7). Sinyal SPWM berwarna 

biru (a) adalah sinyal SPWM untuk saklar statis atas, sedangkan sinyal berwarna 

merah (b) adalah sinyal SPWM untuk saklar statis bawah. 

50Hz

(a)

(b)

 

Gambar-4.6 Hasil pengujian sinyal SPWM pada frekuensi 50Hz untuk (a) saklar statis atas 

dan (b) saklar statis bawah 

 

40Hz

 

Gambar-4.7 Hasil pengujian sinyal SPWM pada frekuensi 40Hz untuk (a) saklar statis atas 

dan (b) saklar statis bawah 

 

 

4.4  Hasil Pengujian Alat pada Sisi Rangkaian Driver 

Berikut menunjukan hasil data keluaran sinyal pada rangkaian driver 

IR2132. Sinyal dari mikrokontrol akan diolah pada rangkaian driver secara 
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terisolasi sehingga amplitude sinyal SPWM menjadi sama dengan sumber daya 

yang digunakan pada rangkaian driver, yaitu 12V sebelum disalurkan ke 

rangkaian inverter tiga fasa. Sinyal yang akan diukur meliputi frekuensi 50Hz 

(Gambar-4.8) dan 40Hz (Gambar-4.9). 

50Hz
12V

 
Gambar-4.8 Hasil pengujian sinyal SPWM dari rangkaian driver pada frekuensi 50Hz 

 

50Hz
12V

 
Gambar-4.9 Hasil pengujian sinyal SPWM dari rangkaian driver pada frekuensi 40Hz 

 

 Jika dibandingkan dengan sinyal SPWM pada keluaran dari 

dsPIC30F4012 (Gambar-4.6 dan Gambar-4.7), dengan parameter pengukuran 

yang sama, keluaran sinyal SPWM dari rangkaian driver terlihat memiliki 

amplitude yang lebih tinggi yaitu 12V, penaikan amplitude sinyal SPWM wajib 

dilakukan karena port gate pada saklar IGBT hanya dapat bekerja pada minimum 

tegangan 10V. 
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4.5  Hasil Pengujian Pada Sisi Rangkaian Daya Inverter SPWM 

Setelah sinyal kontrol  SPWM  yang telah dibangkitkan oleh mikrokontrol 

dan melewati rangkaian driver didapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan rangkaian kontrol 

dengan rangkaian daya. Dengan menggunakan sumber daya inverter 120V, 

berikut adalah keluaran tegangan fasa – fasa (a) dan fasa – netral (b) dengan 

menggunakan beban motor induksi pada frekuensi 50Hz (Gambar-4.10).  

 

Gambar-4.10 Hasil pengujian tegangan keluaran SPWM inverter (a) fasa – fasa dan (b) fasa 

– netral pada frekuensi 50Hz 

 

Dengan menggunakan sumber daya inverter 120V, berikut adalah 

keluaran tegangan fasa – fasa (a) dan fasa – netral (b) dengan menggunakan beban 

motor induksi pada frekuensi 40Hz (Gambar-4.11). 

 

Gambar-4.11 Hasil pengujian tegangan keluaran SPWM inverter (a) fasa – fasa dan (b) fasa 

– netral pada frekuensi 40Hz 
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Dengan menggunakan sumber daya inverter 120V, berikut adalah 

keluaran tegangan fasa – fasa (a) dan fasa – netral (b) dengan menggunakan beban 

motor induksi pada frekuensi 30Hz (Gambar-4.12). 

 

Gambar-4.12 Hasil pengujian tegangan keluaran SPWM inverter (a) fasa – fasa dan (b) fasa 

– netral pada frekuensi 30Hz 

 

Dengan menggunakan sumber daya inverter 120V, berikut adalah 

keluaran tegangan fasa – fasa (a) dan fasa – netral (b) dengan menggunakan beban 

motor induksi pada frekuensi 28Hz (Gambar-4.13). 

 

Gambar-4.13 Hasil pengujian tegangan keluaran SPWM inverter (a) fasa – fasa dan (b) fasa 

– netral pada frekuensi 28Hz 

 

Dengan menggunakan sumber daya inverter 120V, berikut adalah 

keluaran tegangan fasa – fasa (a) dan fasa – netral (b) dengan menggunakan beban 

motor induksi pada frekuensi 25Hz (Gambar-4.14). 
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Gambar-4.14 Hasil pengujian tegangan keluaran SPWM inverter (a) fasa – fasa dan (b) fasa 

– netral pada frekuensi 25Hz 

 

Berikut adalah hasil pengujian tegangan (Gambar-4.16) dan arus (Gambar-

4.17) SPWM inverter tiga fasa pada frekuensi 50Hz, dengan menggunakan beban 

motor induksi (Gambar-4.15) untuk melihat kecepatan yang dapat diraih pada 

setiap frekuensi (Gambar-4.18). Pengukuran arus dilakukan dengan mengubah 

nilai arus kedalam tegangan dengan menggunakan bantuan rangkaian sensor arus 

HX 10-P. 

 

Gambar-4.15 Motor induksi tiga fasa 
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Gambar-4.16 Hasil pengujian tegangan keluaran pada frekuensi 50Hz 

 

 

Gambar-4.17 Hasil pengujian arus keluaran pada frekuensi 50Hz 

 

 

Gambar-4.18 Hasil pengujian kecepatan motor induksi pada frekuensi 50Hz 
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Berikut adalah hasil pengujian SPWM inverter tiga fasa pada frekuensi 

40Hz meliputi tegangan (Gambar-4.19), arus (Gambar-4.20) dan kecepatan motor 

induksi yang dapat dihasilkan (Gambar-4.21). 

  

Gambar-4.19 Hasil pengujian tegangan keluaran pada frekuensi 40Hz 

 

 

Gambar-4.20 Hasil pengujian arus keluaran pada frekuensi 40Hz 

 

 

Gambar-4.21 Hasil pengujian kecepatan motor induksi pada frekuensi 40Hz 
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Berikut adalah hasil pengujian SPWM inverter tiga fasa pada frekuensi 

30Hz meliputi tegangan (Gambar-4.22), arus (Gambar-4.23) dan kecepatan motor 

induksi yang dapat dihasilkan (Gambar-4.24). 

  

Gambar-4.22 Hasil pengujian tegangan keluaran pada frekuensi 30Hz 

 

 

Gambar-4.23 Hasil pengujian arus keluaran pada frekuensi 30Hz 

 

 

Gambar-4.24 Hasil pengujian kecepatan motor induksi pada frekuensi 30Hz 
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Berikut adalah hasil pengujian SPWM inverter tiga fasa pada frekuensi 

28Hz meliputi tegangan (Gambar-4.25), arus (Gambar-4.26) dan kecepatan motor 

induksi yang dapat dihasilkan (Gambar-4.27). 

  

Gambar-4.25 Hasil pengujian tegangan keluaran pada frekuensi 28Hz 

 

 

Gambar-4.26 Hasil pengujian arus keluaran pada frekuensi 28Hz 

 

 

Gambar-4.27 Hasil pengujian kecepatan motor induksi pada frekuensi 28Hz 
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Berikut adalah hasil pengujian SPWM inverter tiga fasa pada frekuensi 

25Hz meliputi tegangan (Gambar-4.28), arus (Gambar-4.29) dan kecepatan motor 

induksi yang dapat dihasilkan (Gambar-4.30). 

  

Gambar-4.28 Hasil pengujian tegangan keluaran pada frekuensi 25Hz 

 

 

Gambar-4.29 Hasil pengujian arus keluaran pada frekuensi 25Hz 

 

 

Gambar-4.30 Hasil pengujian kecepatan motor induksi pada frekuensi 25Hz 
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Berikut ini adalah perbandingan konsumsi arus (Gambar-4.32) dan 

tegangan (Gambar-4.31) pada setiap perubahan frekuensi dengan menggunakan 

beban motor induksi. 

 

Gambar-4.31 Hasil pengujian tegangan fasa – fasa pada frekuensi 50Hz, 40Hz, 25Hz 

 

 

Gambar-4.32 Hasil pengujian konsumsi arus pada frekuensi 50Hz, 40Hz, 25Hz 

 

 

4.6 Pembahasan 

Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan, pengujian menggunakan 

sumber DC yang tetap yaitu 120V. Dengan menggunakan metode lookup table 

sebagai sinyal modulasi yang difungsikan untuk menghasilkan pulsa – pulsa 

SPWM melalui proses komparasi dengan sinyal pembawa (carrier), dan 

diintegrasikan ke rangkaian daya inverter, maka dapat dihasilkan tegangan AC 

tiga fasa yang saling bergeser 120˚ elektrik. 
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Dengan mengkombinasikan metode SPWM dengan Volt/Hz, inverter 

dapat menghasilkan tegangan AC tiga fasa sekaligus mengatur kecepatan motor 

induksi tanpa merubah tegangan DC input. Hal ini dapat terjadi karena metode 

Volt/Hz dapat mengubah frekuensi dan duty cycle untuk mengatur tegangan dan 

frekuensi keluaran inverter yang akan berpengaruh pada kecepatan motor induksi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel-4.1. 

 
Tabel-4.1 Hasil pengujian alat 

 

Voltage Input Voltage Output Frequency Speed 

120 VDC 41.5  VAC 50 Hz 1454.4 rpm 

120 VDC 39.33 VAC 40 Hz 1182.5 rpm 

120 VDC 36.11 VAC 30 Hz 958.0 rpm 

120 VDC 32.77 VAC 28 Hz 853.4 rpm 

120 VDC 29.33 VAC 25 Hz 570.7 rpm 

 

Perubahan frekuensi dan tegangan pada sistem SPWM Volt/Hz yang telah 

dibuat pada tugas akhir ini, dipengaruhi dengan nilai resistansi pada 

potensiometer sebagai acuan pada mikrokontroler dsPIC30F4012. Hasil pengujian 

pengaturan kecepatan motor induksi di atas, dilakukan secara kontinyu tanpa 

mematikan sumber input DC.  
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