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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Motor induksi banyak diaplikasikan dalam industri karena sederhana, 

murah, tahan lama, kuat, dapat diandalkan dan membutuhkan sedikit perawatan. 

Dibutuhkan perangkat Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) Inverter 

untuk mengatur kecepatan motor induksi. Fluks konstan diperlukan untuk 

menjaga torsi konstan. Untuk mempertahankan fluks konstan, kontrol yang sering 

digunakan yaitu V/f  [1].  

Ada beberapa teknik pensaklaran untuk mengontrol Voltage Source 

Inverter (VSI) dan untuk pengurangan Total Harmonic Distortion (THD). Teknik 

PWM adalah teknik pensaklaran yang paling banyak digunakan [2]. Kontrol 

PWM terus menerus di  winovasi dan disempurnakan [3]. Pada umumnya, 

inverter dikendalikan dengan teknik Sinusoidal Pulse Width Modulation  

(SPWM). Dengan teknik ini tegangan keluaran tidak dapat mencapai nilai 

maksimum  dan menghasilkan distorsi harmonik yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan teknik Space Vector Modulation (SVM).  

Tugas akhir ini diusulkan Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) 

inverter dengan metode Volt/Hz berbasis Space Vector Modulation (SVM). 

Kelebihan dari teknik modulasi ini mampu menghasilkan pola pensaklaran pada 

topologi inverter tiga fasa untuk menghasilkan nilai tegangan keluaran pada 

kemampuan maksimumnya, rendah kandungan harmonik, serta kemampuan 
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pengaturan variabel frekuensi dan tegangan secara bersamaan. Kelebihan lain dari 

teknik ini yaitu dengan teknik SVM berbasis digital maka rancangan hardware 

semakin ringkas sehingga akan lebih praktis dan ekonomis serta memiliki tingkat 

fleksibelitas dalam penggunaan lebih lanjut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pengaturan kecepatan motor induksi tiga fasa yang sering digunakan saat 

ini yaitu kendali Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM), namun metode 

SPWM tidak dapat mencapai nilai tegangan keluaran maksimum. Kemudian 

mengembangkan metode pengaturan kecepatan motor induksi yang dapat 

memaksimalkan nilai tegangan keluaran agar motor induksi tiga fasa dapat 

berputar secara optimal. 

  

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada laporan Tugas Akhir ini masalah dibatasi pada cara kerja VVVF 

Inverter berbasis Space Vector Modulation serta pengoperasian VVVF Inverter 

untuk motor induksi tiga fasa agar dapat berputar dengan optimal. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

tujuan sebagai berikut : 

a Mengimplementasi VVVF Inverter untuk motor induksi tiga fasa dengan 

kendali berbasis Space Vector Modulation (SVM). 
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b Dapat mengatur kecepatan motor induksi dengan VVVF Inverter untuk 

dapat menghasilkan kecepatan yang optimal.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Pada pengujian alat tugas akhir yang telah dibuat menggunakan beberapa 

metode untuk penyusunan meliputi kajian pustaka, pemodelan, implementasi alat, 

pengujian, analisis pengujian dan penyusunan laporan. Untuk detail mengenai 

metode penelitian akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Kajian Pustaka  

Merupakan metode dan cara pengumpulan informasi, data dan juga 

mempelajari tentang mendesain dan merancang VVVF Inverter berbasis 

Space Vector Modulation (SVM)  yang digunakan sebagai kontrol dan 

mengatur kecepatan pada motor induksi tiga fasa. 

b. Pemodelan / Simulasi 

Merancang sistem kerja yang digunakan dan mensimulasikan 

menggunakan software Power Simulator sebelum dirancang dalam sebuah 

hardware atau prototype.  

c. Implementasi Alat 

Merancang alat sesuai pemodelan, rancangan dan simulasi yang telah 

ditetapkan. 

d. Pengujian Alat 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil alat yang telah dibuat dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan 
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menggunakan Mikrokontroler tipe dsPIC33FJ128MC202 sebagai pusat 

kontrol dan pemrograman.  

e. Analisis Pengujian 

Menganalisa alat yang telah dibuat dari keluaran motor berupa gelombang 

dan hasil kecepatan motor induksi tiga fasa. 

f. Penyusunan Laporan 

Dalam laporan tugas akhir ini telah disajikan hasil berupa data-data beserta 

Gambar-sinyal keluaran pada VVVF Inverter untuk kendali motor induksi 

tiga fasa. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini secara garis besar disusun menurut sistematika 

terdiri dari beberapa bab di dalamnya, antara lain sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB I berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian 

yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta 

sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini.  

BAB II : DASAR TEORI 

Pada BAB II, berisikan tentang dasar teori dan beberapa kajian 

pustaka oleh para ahli sebagai literatur dalam perancangan tugas 

akhir. Mencakup pembahasan mengenai motor induksi tiga fasa, 

VVVF Inverter, Space Vector Modulation, Mikrokontroler 
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dsPIC33FJ128MC202, IGBT dan beberapa teori pendukung 

lainnya. 

BAB III : PERANCANGAN ALAT  

Pada BAB III bersikan tentang pendahuluan, implementasi 

hardware VVVF Inverter.  

BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada BAB IV berisikan tentang hasil dari simulasi software power 

simulator beserta hasil pengujian alat yang telah dibuat. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada BAB V berisikan kesimpulan hasil akhir dari tugas akhir dan 

saran-saran yang dapat meningkatkan alat yang telah dibuat 

penulis. 

 


	LAPORAN TA Paulus (SKRIPSI)
	15F10028_PaulusSuminar (edit)



