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BAB III 

RANCANGAN DAN MODE OPERASI 

 

 

3.1 Pendahuluan 

Pada bagian ini dibahas mode-mode operasi dari topologi inverter 9-tingkat tipe asimetris. 

Inverter 9-tingkat tipe asimetris diimplementasi dengan menggunakan delapan saklar daya aktif 

dan tiga saklar pasif dan tiga sumber tegangan DC. Inverter ini terdiri dari dua bagian: bagian 

pertama (A) terdiri dari empat buah saklar daya aktif (S1 – S4) dan tiga buah saklar daya pasif 

(D1 - D3), bagian yang kedua (B) terdiri dari empat buah saklar daya aktif (S5 – S8) difungsikan 

sebagai pembalik polaritas tegangan dengan frekuensi sebesar 50 Hz.  

  

3.2 Topologi yang Diusulkan 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Topologi Inverter 9-tingkat Tipe Asimetris 
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Pada bagian ini dibahas mode-mode operasi yang mungkin terjadi dari topologi inverter 9-

tingkat tipe asimetris. Inverter 9-tingkat tipe asimetris diimplementasi dengan menggunakan 

delapan saklar daya aktif dan tiga saklar pasif dan tiga sumber tegangan DC. Inverter ini terdiri 

dari dua bagian: bagian pertama (A) terdiri dari empat buah saklar daya aktif (S1 – S4) dan tiga 

buah saklar daya pasif (D1-D3), bagian yang kedua (B) terdiri dari empat buah saklar daya aktif 

(S5 – S8) difungsikan sebagai pembalik polaritas tegangan dengan frekuensi sebesar 50 Hz. 

Rangkaian daya inverter 9-tingkat tipe asimetris 

 

Simulasi dan Rancangan pada inverter 9-tingkat tipe asimetris menggunakan 8 buah saklar 

daya dengan 2 bagain. Pembagian saklar daya meliputi Bagian A (S1 – S4) dan Bagian B (S5 - 

S8). Pada Bagian A adalah saklar yang terhubung dengan sumber daya DC yang bernilai E, 2E 

dan E dimana nilai E merupakan nominal tegangan dasan dan angka 2 merupakan pengali angka 

depan. Nilai dari tegangan masukan E dalam simulasi ideal nilainya dapat diubah – ubah, namun 

pada topologi asli, rating daya dan penggunakan jenis saklar perlu dipertimbangkan. 

 

 

3.3 Mode Operasi 

Saklar dalam topologi inverter 9-tingkat ini memiliki 9 mode operasi khusus untuk 

membangkitkan keluaran gelombang 9-tingkat. Dalam mode operasi ini berjumlah 9 mode 

operasi dimana dihitung dari 0 – 8 mode.  

  

 

3.3.1 Mode Operasi 0  

Dalam mode operasi 0, seluruh pensaklaran Bagian A (S1 - S4) tidak konduksi (off) atau 

berlogika “0” dan pensaklaran bagian B (S5 – S8) memiliki 2 mode operasi. Mode operasi pada 

bagian B dimana Bagian ini menghasilkan teggangan keluaran sebesar 0E atau 0 Volt (V) jalur 

mode operasi 0 dapar dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Mode Operasi 0 

 

Pada mode operasi 0 memiliki 2 mode operasi khusus pada saklar di bagian B dimana bagian 

A berlogika “0” dan bagian B dimana Saklar S5 dan S8 ketika berlogika “1” maka S6 dan S7 

tidak boleh konduksi kareana dapat mengakibatkan konsleting tegangan (short circuit) yang 

harus dihindari untuk kedepanya. Begitu pula ketika S6 dan S7 konduksi atau berlogika “1” 

maka S5 dan S8 harus dimatikan atau berlogika ”0”, pasangan saklar ini harus di hidupkan 

secara bergantian. Dalam proses menyalakan saklar secara bergantian disebut Freewheeling yang 

menghasilkan keluaran teggangan 0V, yang didapat dai Vin = 0 maka Analisa keluaran Vout = 0.  

 

Vin = VL + V0 

0 = L  + V0 

L I = (V0) tOFF     (2.1) 

 

 

3.3.2 Mode Operasi 1 

Dalam mode operasi 1 pensaklaran pada Bagian A (S1 – S4) yaitu S3 dan S4 konduksi atau 

berlogika “1” dan saklar Bagian B (S5 – S8) yaitu S5 dan S8 konduksi atau berlogika “1”. Mede 

operasi 1 dapat dilihat pada gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Mode Operasi 1 

 

Mode operasi pertama, saat saklar daya S3, D2, D3 dan S5 konduksi, maka arus dari sumber 

tegangan E akan mengalir ke beban dan akan kembali ke sumber tegangan E melalui saklar daya 

S8 dan S4. Pada mode operasi pertama saklar Bagian A yang konduksi atau berlogika “1” adalah 

S3 dan S4 dan saklar pada Bagian B yang konduksi atau berlogika “1” adalah S5 dan S8. Dari 

saklar yang konduksi tadi bila masukan pada sistem dimana Vin = E, maka akan menghasilkan 

keluaran teggangan Vout = E yang akan terukur beban seperti yang diturunkan pada persamaan 

berikut.   

 

Vin = VL + V0 

E = L  + V0 

L I = (E - V0) tON      (2.2) 
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3.3.3 Mode Operasi 2 

Dalam mode operasi 1 pensaklaran pada Bagian A (S1 – S4) yaitu S3 dan S2 konduksi atau 

berlogika “1” dan saklar Bagian B ( S5 – S8 ) yaitu S5 dan S8  konduksi atau berlogika “1”. 

Mode operasi 1 dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 Mode Operasi 2 

 

Mode operasi kedua, saat saklar daya S2, D3 dan S5 konduksi, maka arus dari sumber 

tegangan 2E akan mengalir ke beban dan akan kembali ke sumber tegangan 2E melalui saklar 

daya S8, D1 dan S3. Mode operasi kedua saklar Bagian A yang konduksi atau berlogika “1” 

adalah S2 dan S3 dan saklar pada Bagian B yang konduksi atau berlogika “1” adalah S5 dan S8. 

Dari saklar yang konduksi tadi bila masukan pada sistem dimana Vin = 2E, maka akan 

menghasilkan keluaran teggangan Vout = 2E yang akan terukur beban seperti yang diturunkan 

pada persamaan berikut.   

 

Vin = VL + V0 

2E = L  + V0 

L I = (2E - V0) tON      (2.3) 
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3.3.4 Mode Operasi 3 

Dalam mode operasi ketiga pensaklaran pada Bagian A (S1 – S4) yaitu S3 dan S1 konduksi 

atau berlogika “1” dan saklar Bagian B ( S5 – S8 ) yaitu S5 dan S8  konduksi atau berlogika “1”. 

Mode operasi 1 dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Mode Operasi 3 

 

Mode operasi ketiga, saat saklar daya S3, dan S5 konduksi, maka arus dari sumber tegangan E 

+ 2E = (3E) akan mengalir ke beban dan akan kembali ke sumber tegangan E + 2E = (3E) 

melalui saklar daya S8, D1 dan S3. Mode operasi ketiga saklar Bagian A yang konduksi atau 

berlogika “1” adalah S1 dan S3 dan saklar pada Bagian B yang konduksi atau berlogika “1” 

adalah S5 dan S8. Dari saklar yang konduksi tadi bila masukan pada sistem dimana Vin = E, 

maka akan menghasilkan keluaran teggangan Vout = E yang akan terukur beban seperti yang 

diturunkan pada persamaan berikut.   

 

Vin = VL + V0 

3E = L  + V0 

L I = (3E - V0) tON      (2.4) 
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3.3.5 Mode Operasi 4 

Dalam mode operasi keempat pensaklaran pada Bagian A (S1 – S4) yaitu S1 dan S4 konduksi 

atau berlogika “1” dan saklar Bagian B (S5 – S8) yaitu S5 dan S8  konduksi atau berlogika “1”. 

Mode operasi 1 dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.6 Mode Operasi 4 

 

Mode operasi keempat, saat saklar daya S3, dan S5 konduksi, maka arus dari sumber 

tegangan E +2E +E = (4E) akan mengalir ke beban dan akan kembali ke sumber tegangan E +2E 

+E = (4E) melalui saklar daya S8 dan S4. Mode operasi keempat saklar Bagian A yang konduksi 

atau berlogika “1” adalah S1 dan S4 dan saklar pada Bagian B yang konduksi atau berlogika “1” 

adalah S5 dan S8. Dari saklar yang konduksi tadi bila masukan pada sistem dimana Vin = E, 

maka akan menghasilkan keluaran teggangan Vout = E yang akan terukur beban seperti yang 

diturunkan pada persamaan berikut. 

 

Vin = VL + V0 

4E = L  + V0 

L I = (4E - V0) tON      (2.5) 
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3.3.6 Mode Operasi 5 

Dalam mode operasi kelima pensaklaran pada Bagian A (S1 – S4) yaitu S3 dan S4 konduksi 

atau berlogika “1” dan saklar Bagian B (S5 – S8) yaitu S6 dan S7 konduksi atau berlogika “1”. 

Mode operasi 1 dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

 

Gambar 3.7 Mode Operasi 5 

 

Mode operasi kelima, saat saklar daya S3, D2, D3 dan S5 konduksi, maka arus dari sumber 

tegangan E akan mengalir ke beban dan akan kembali ke sumber tegangan E melalui saklar daya 

S8 dan S4. Pada mode operasi kelima saklar Bagian A yang konduksi atau berlogika “1” adalah 

S3 dan S4 dan saklar pada Bagian B yang konduksi atau berlogika “1” adalah S7 dan S6. Dari 

saklar yang konduksi tadi bila masukan pada sistem dimana Vin = E, maka akan menghasilkan 

keluaran teggangan Vout = -E yang akan terukur beban seperti yang diturunkan pada persamaan 

berikut.   

 

Vin = VL + V0 

E = - (L  + V0) 

L I = (E - V0) tON     (2.6) 
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3.3.7 Mode Operasi 6 

Dalam mode operasi keenam pensaklaran pada Bagian A (S1 – S4) yaitu S3 dan S2 konduksi 

atau berlogika “1” dan saklar Bagian B (S5 – S8) yaitu S6 dan S7 konduksi atau berlogika “1”. 

Mode operasi 1 dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

 

Gambar 3.8 Mode Operasi 6 

 

Mode operasi keenam, saklar Bagian A yang konduksi atau berlogika “1” adalah S3 dan S2 

dan saklar pada Bagian B yang konduksi atau berlogika “1” adalah S6 dan S7. Dari saklar yang 

konduksi tadi bila masukan pada sistem dimana Vin = E, maka akan menghasilkan keluaran 

teggangan Vout = -E yang akan terukur beban seperti yang diturunkan pada persamaan berikut.   

 

Vin = VL + V0 

2E = -(L  + V0) 

L I = (2E - V0) tON     (2.7) 

  

 

3.3.8 Mode Operasi 7 
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Dalam mode operasi ketujuh pensaklaran pada Bagian A (S1 – S4) yaitu S3 dan S1 konduksi 

atau berlogika “1” dan saklar Bagian B (S5 – S8) yaitu S6 dan S7 konduksi atau berlogika “1”. 

Mode operasi 1 dapat dilihat pada gambar 3.9. 

 

 

Gambar 3.9 Mode Operasi 7 

 

Mode operasi ketujuh, saklar Bagian A yang konduksi atau berlogika “1” adalah S3 dan S1 

dan saklar pada Bagian B yang konduksi atau berlogika “1” adalah S6 dan S7. Dari saklar yang 

konduksi tadi bila masukan pada sistem dimana Vin = E, maka akan menghasilkan keluaran 

teggangan Vout = -E yang akan terukur beban seperti yang diturunkan pada persamaan berikut.   

 

Vin = VL + V0 

3E = - ( L  + V0) 

L I = (3E - V0) tON     (2.8) 

  

3.3.9 Mode Operasi 8 
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Dalam mode operasi kedelapan pensaklaran pada Bagian A (S1 – S4) yaitu S1 dan S4 

konduksi atau berlogika “1” dan saklar Bagian B (S5 – S8) yaitu S6 dan S7  konduksi atau 

berlogika “1”. Mode operasi 1 dapat dilihat pada gambar 3.10. 

 

 

Gambar 3.10 Mode Operasi 8 

 

Mode operasi kedelapan, saklar Bagian A yang konduksi atau berlogika “1” adalah S1 dan S4 

dan saklar pada Bagian B yang konduksi atau berlogika “1” adalah S6 dan S7. Dari saklar yang 

konduksi tadi bila masukan pada sistem dimana Vin = E, maka akan menghasilkan keluaran 

teggangan Vout = -E yang akan terukur beban seperti yang diturunkan pada persamaan berikut.   

 

Vin = VL + V0 

4E = - (L  + V0) 

L I = (4E - V0) tON      (2.9) 
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Dalam mode operasi yang telah dijelaskan dari mode operasi 0 – 8 dapat dijabarkan dan 

ditulisakn pada sebuah tabel saklar. Tabel pensaklaran terlihat pada tabel 1 yang memperlihatkan 

cara menyalakan dan mematikan saklar pada tiap mode operasi 

 

Tabel 1 Pensaklaran Saklar S1 - S8 

BAGIAN A Bagian B 
Vo 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1 0 0 1 1 0 0 1 4E 

1 0 1 0 1 0 0 1 3E 

0 1 1 0 1 0 0 1 2E 

0 0 1 1 1 0 0 1 E 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 

0 0 1 1 0 1 1 0 E 

0 1 1 0 0 1 1 0 -2E 

1 0 1 0 0 1 1 0 -3E 

1 0 0 1 0 1 1 0 -4E 

  

 

3.4 Saklar SPWM 

Pada rangkaian kendali saklar Bagian A dan Bagian B dapat dirancang dari hasil gabungan 

atau komparai setengah gelombang positif dan negative dalam satu periode. Dalam 1 periode 

terdapat setengah siklus positif dan negative dimana terdapat 5 sinyal carrier dengan offet DC 

yang berbeda. Kendali dalam rangkaian ini memasukan komparasi gelombang carrier ke saklar 

bagian A dengan pengendalian gerbang logika. Dalam rangkaian gerbang logika di rancang 

untuk menghasilkan sifat decoding pada keluaran komparasi gelombang sinyal reference dan 

carrier. 
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 Dari gabungan sinyal carrier dan reference menghasilkan 4 tingkatan untuk sebuah siklus 

positif dalam satu periode pada sebuah inverter bertingkat. Rangkaian kendali terlihat pada 

gambar 3.11. 

 

 

Gambar 3.11 Rangkaian Kendali  

 

Pada gambar terlihat rangkaian kendali dari rancangan inverter 9tingkat tipe asimetris, 

keluaran yaitu berupa sinyal setengah positif akan dikomparasikan pada 4 sinyal carrier DC 

dengan batas (offset) yang berbeda ( A, B, C, D ) dan akan diproses pada rangkaian gerbang 

logic  decoder yang telah dirancang kemudian menghasilkan SPWM Sinusoidal pulse width 

modulation untuk mengendalikan semua saklar bagian A   

 

Pada bagian B terdiri dari topologi half-bridge yang dikendalikan melalui gelombang sinyal 

reference yang dikomparasi menghasilkan zero crossing detector (ZCD). Hasil ZCD 

memunculkan keluaran gelombang berbentuk kotak yang berlawanan dengan yang lainnya. 

Pasangan Bagian A dan Bagian B menghasilkan sebuah gelombang dengan polarity generator 

sehingga keluar gelombang pada bagian A menjadi 9 tingkat yang diukur pada beban. Dapat 

dilihat rangkaian gerbang logic yang dirancang pada gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Gerbang Logika XOR 

 

Seperti pada gambar rancangan Decoder untuk menghasilkan gelombang yang mengendalikan 

hidup dan mati sebuah saklar pada bagian A. dapat dilihat tabel kebenaran dari hasil keluaran 

rangkaian decoder seperti pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Tabel Kebenaran Saklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil rangkaian decoder memiliki referensi seperti gerbang logika tipr XOR. Gelombang 

sinyal carrier dengan batas (offset) yang telah ditentukan untuk mengendalikan dengan melihat 

A B C D S1 S2 S3 S4 

1 0 0 0 0 0 1 1 

1 1 0 0 0 1 1 0 

1 1 1 0 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 0 0 1 
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saklar yang menyala pada tingkatan tertentu (mode operasi 0 – 8). Dari perancangan decoder 

tersebut dapat dijelaskan den diturunkan sebuah persamaan Aljabar Booelan seperti berikut 

 

        (2.10) 

       (2.11) 

      (2.12) 

      (2.13) 

 

Pada persamaan Aljabar Boolean yang terah dituliskan dari hasil rangkaian gerbang logika 

yang telah terkonfigurasi. Dapat dilihat rancangan gerbanglogika sendiri terdiri dari 

gerbanglogika XOR yang berfungsi sebagai alternating counter dimana jika diberikan teggangan 

pada salahsatu kakinya akan berlogika “1”. 

 

Topologi yang telah dirancang menghasilkan Komparasi gelombang sinyal antari gelombang 

carrier dan reference serta offset DC dari gelombang carrier. Pada mede operasi dapat 

dijelaskan menggunakan sistem matrix seperti pada persamaan berikut.  

 

 

Gambar 5.2 Matrix dari Mode Operasi 
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 Nilai D adalah modulasi index dan dapat dijabarkan sebagai berikut 

 

D =         (2.14) 

Vo = D . E      (2.15) 

Vo =  . E       (2.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


