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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Pendahuluan   

Pada bab ini membahas mengenai hasil dan bentuk gelombang keluaran yang terbaca 

menggunakan pengukuran simulasi maupun keluaran dari alat inverter 9-tingkat tipe asimetris. 

Perbandingan pada gelombang keluaran akan di tampilkan bersamaan dengan SPWM pada 

saklar IGBT 

 

 

5.2 Hasil simulasi  

Pada bagian ini akan membahas hasil simulasi dari topologi inverter 9-tingkat tipe asimetris. 

Komparasi sinyal reference dan sinyal carrier terlihat pada gambar 5.1. 

 

 

Gambar 5.1 Simulasi Komparasi Sinyal Reference dan Carrier simulasi 

 

Terlihat pada gambar 5.1 gambar dari komparasi sinyal yang dihasilkan dasi 4 sinyal 

pembentuk A, B, C dan D dengan menggabungkan 1 siklus gelombang sinus (reference). Berikut 

hasil keluaran yang dihasilkan dari saklar daya pada simulasi dapat dilihat pada gambar 5.2. 
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Gambar 5.2 Saklar Daya 1-4 simulasi 

 

Terlihat pada gambar 5.2 hasil simulasi keluaran gelombang saklar daya 1-4. Pembentukan 

gelombang PWM dapat dilihat pada gambar 5.3. 

 

 

Gambar 5.3 Saklar pwm S1-S4 simulasi 

 

 

 



 41  
 

Pembentukan gelombang Zero Crossing Detector (ZCD) terdapat pada saklar S5-S8 dimana 

saklar ini mengubah polaritas sinyal agar dapat membentuk gelombang sinus dapat dilihat pada 

gambar 5.4.  

 

Gambar 5.4 ZCD S5-S8 simulasi 

 

Terlihat pada gambar 5.4 adalah pembalik polaritas atau Zero Crossing Detector (ZCD) 

dibentuk oleh saklar S5-S8 pada simulasi. Keluaran akhir dari gelombang inverter 9-tingkat 

dapat dilihat pada gambar 5.5.  

 

Gambar 5.5 Keluaran Gelombang Inverter 9-tingkat pada simulasi 
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Terlihat pada gamabr 5.5 gelombang keluaran inverter 9-tingkat pada simulasi yang 

membentuk 9 tingkatan pada 1 siklus. Dari hasil keluaran diukur nilai Total Harmonic Distortion 

(THD) dapat dilihat pada gambar 5.6.  

 

 

 

Gambar 5.6 Nilai THD pada Simulasi 

 

 

5.3 Hasil Purwarupa  

Pada bagian ini menjelaskan hasil dari rancangan alat yang dibuat dan bentuk alat tahap akhir 

yang sudah dulakukan. Hasil dari keluaran oleh mikrokontroller PIC18F4550 setelah itu melalui 

IGBT dan MOSFET TLP250. Keluaran gelombang yang dihasilkan adalah 12 V DC yang akan 

diteruskan ke gate di IGBT. Nilai sumber yang digunakan untuk menyalakan saklar pada 

mikrokontroller adalah 5V DC dan dinaikan 12V DC menggunakan B1212S 1W yang terisolasi 

seperti yang telah dijelaskan pada Bab 4. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi rancangan 

yang telah dibuat, berikut ini parameter simulasi dan purwarupa inverter 9-tingkat tipe asimetris 

seperti pada Tabel 3. 

 

 



 43  
 

TABEL 3. PARAMETER SIMULASI 

Parameter Satuan 

Tegangan E  60 V 

Tapis induktor  3 mH 

Beban resistor  100 Ohm 

Frekuensi pensaklaran  9 KHz 

 

 

Gambar 5.3 adalah purwarupa dari inverter 9-tingkat tipe asimetris yang dibuat di 

laboratorium.  Purwarupa yang dibuat memiliki 4 bagian utama untuk menghasilkan keluaran 

yang diinginkan: 

 

1. Rangkaian catu daya pengerak saklar daya: digunakan catu daya DC-DC konverter 

terisolasi dengan jenis B1212S-1W sebanyak enam buah.  

2. Rangkaian pengerak saklar, digunakan IC TLP250 sebagai isolasi elektronis sedangkan 

untuk pembentuk polaritas digunakan IC IR2111. 

3. Saklar daya, digunakan tipe Infineon FF100R12K24 

4. Mikrokontroller, digunakan tipe PIC 18F4550 

 

 

Gambar 5.7 Prototipe inverter 9-tingkat tipe asimetris 
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Pada tahap verifikasi yang pertama dilakukan simulasi dengan menggunakan perangkat lunak 

Power Simulator, didapatkan gelombang MLPS untuk saklar daya S1-S4, seperti pada Gambar 

5.4. Verifikasi tahap kedua dilakukan dengan pengujian purwarupa untuk gelombang MLPS 

untuk saklar daya S1 – S4, seperti pada Gambar 5.5. Pada Gambar 5.5 tampak bahwa gelombang 

MLPS untuk masing-masing saklar daya S1 – S4 memiliki bentuk yang sama. 

 

 

 

Gambar 5.8 Gelombang Pensaklaran S1-S4 

 

Hasil simulasi pembalik polaritas untuk mengerakkan saklar daya S5 – S8 terlihat pada 

Gambar 5.6 (a), sedangkan pengujian purwarupa seperti pada Gambar 5.6 (b). Dari hasil simulasi 

dan pengujian purwarupa nampak bahwa memiliki kesamaan yaitu memiliki polaritas positif dan 

negatif dengan frekuensi sebesar 50 Hz. 
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Gambar 5.9 Gelombang Pensaklaran Pengujian S5-S8 Zero Crossing Detector (ZCD) 

 

Setelah gelombang MLPS pada masing-masing saklar daya dipastikan benar, maka pengujian 

dilanjutkan di bagian keluaran inverter 9-tingkat. Gambar 5.6 (a) adalah hasil simulasi yang 

dilakukan. Gelombang keluaran inverter ini terbukti dapat membentuk 9-tingkat. Sebagai tahap 

akhir dilakukan pengujian purwarupa seperti pada Gambar 5.6 (b). Gelombang keluaran hasil 

pengujian purwarupa pada tegangan +240 V, +180V, +120V, +60V, 0V, -60V, -120V, -180V, -

240V.   Komponen fundamental dapat diperoleh dengan baik dengan memasang tapis induktor 

sebesar 3mH. Berdasarkan simulasi dan pengujian purwarupa inverter 9-tingkat dapat berjalan 

dengan baik.  

Guna mengetahui tingkat kecacatan gelombang keluaran dari inverter 9-tingkat tipe asimetris 

dilakukan pengukuran kandungan THD tegangan. Besarnya THD gelombang tegangan keluaran 

didapatkan nilai sebesar 5.61%, seperti pada Gambar 5.8. Pada tahap pengujian didapatkan nilai 

yang lebih tinggi daripada rekomendasi IEEE yaitu sebesar 5% dikarenakan faktor pembalik 

polaritas yang selalu memaksa polaritas membalik, sedangkan tapis yang digunakan relatif besar 

sehingga ada keterlambatan, hal ini terlihat jelas seperti pada Gambar 5.9. 
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Gambar 5.10 Gelombang keluaran Pengujian inverter 9-tingkat 

 

 

Gambar 5.11 Grafik nilai THD 
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Nilai THD yang terbaca dengan alat ukur Hioki adalah sebesar 5,62% karena tapis yang besar 

sehingga terjadi kecacatan akibat pembalik polaritas.   

 

 

 

 

Gambar 5.12 Efek pembalikan polaritas terhadap bentuk gelombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


