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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pendahuluan 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil simulasi serta implemetasi alat 

tugas akhir yang telah dibuat tentang kendali sederhana Variable Voltage Variable 

Frequency (VVVF) inverter untuk motor induksi berbasis Space Vector 

Modulation (SVM).  

 Hasil implementasi prototype yang telah dibuat menggunakan beberapa 

komponen elektronika seperti Digital Signal Controller tipe 

dsPIC33FJ128MC202 sebagai kendali driver dengan tambahan buffer, driver 

inverter menggunakan optocoupler HCPL2531 dan IR2132, dan Insulated Gate 

Bipolar Transistor (IGBT) menggunakan jenis FGL60N100BNTD. Sebelum 

implementasi alat dibuat, dilakukan simulasi terlebih dahulu untuk melihat 

keluaran data yang dihasilkan sebagai acuan nantinya. Skema simulasi dapat 

dilihat pada Gambar-4.1 berikut : 

3 Phase Inverter
DC

Link

Driver 

Optocoupler 

C-Block
Space Vector Modulation

(SVM)

INDUCTION
MOTOR

 
Gambar 4.1 Skema simulasi Inverter berbasis SVM 
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4.2 Hasil Simulasi  

 Simulasi dibuat untuk mengetahui gambaran hasil ketika kondisi nyata 

nantinya agar sesuai yang diharapkan. Pada simulasi yang telah dibuat 

menggunakan sebuah rangkaian inverter tiga fasa tiga lengan dengan enam buah 

saklar IGBT. Semua kondisi di dalam simulasi dianggap ideal.  Parameter 

simulasi dapat dilihat pada Tabel-4.1 berikut :  

Tabel-4.1 Parameter komponen pada simulasi 

Parameter Rating 

Tegangan DC-Link 100V DC 

Frekuensi pensaklaran 5 KHz 

Ra 12 Ω 

La 5mH 

Rb 12 Ω 

Lb 5mH 

Rc 12 Ω 

Lc 5mH 

Hasil dari simulasi digunakan sebagai acuan dan menghasilkan sinyal 

keluaran seperti Gambar-4.2 sampai Gambar-4.4 berikut : 

 
Gambar-4.2 Sinyal referensi VA, VB, dan VC pada simulasi 

 

Gambar-4.3 Keluaran sinyal Vα dan Vβ hasil dari Transformasi Clarke dari simulasi 
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Gambar-4.4 Keluaran (a) Teta dan (b) Magnitude hasil Transformasi 

Sinyal keluaran pada simulasi di atas merupakan transformasi matematis 

dasar, yaitu referensi VA, VB, dan VC yang diubah menjadi Vα dan Vβ dengan 

menggunakan transformasi Clarke kemudian dihasilkan Magnitude dan Teta 

untuk merepresentasikan sebuah vektor. Dari simulasi yang telah dilakukan, hasil 

transformasi sudah sesuai yang diharapkan. Sinyal keluaran tersebut digunakan 

sebagai acuan algoritma modulasi vektor ruang (SVM). Langkah selanjutnya yaitu 

mensimulasikan algoritma keluaran SVM seperti Gambar-4.5 dan Gambar-4.6 

berikut : 

 

Gambar-4.5 Keluaran sinyal Space Vector Modulation (SVM) pada simulasi 

 
Gambar-4.6 Hasil keluaran  gelombang sinusoidal pada simulasi inverter tiga fasa berbasis 

Space Vector Modulation (SVM) 
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Keluaran yang dihasilkan simulasi pada Gambar-4.5 dan Gambar-4.6 

merupakan acuan dari algoritma Space Vector Modulation dan sinyal amplitudo 

keluaran sudah cukup dengan yang diharapkan.  

 

4.3 Implementasi dan Pengujian Prototipe 

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dibuat menggunakan perangkat 

lunak Power Simulator, dapat diimplementasikan sebuah prototipe Variable 

Voltage Variable Frequency (VVVF) Inverter tiga fasa sederhana berbasis 

modulasi vektor ruang. Implementasi serta pengujian prototipe dilakukan di 

Laboratorium Teknik Elektro Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Gambar-4.7 berikut adalah sistem minimum dsPIC33FJ128MC202. 

dsPIC 
33FJ128MC202

Regulator 3.3V DC

Buffer 74HC541

 

Gambar-4.7 Realisasi hardware sistem minimum dsPIC 33FJ128MC202 

Driver gate saklar statik digunakan untuk mengontrol saklar Insulated 

Gate Bipolar Transistor (IGBT) di mana saklar tiap lengan harus menyala 

bergantian agar tidak terjadi arus hubung singkat. Driver gate saklar statik terdiri 

dari Optocoupler HCPL 2531 dan IR2132 yang mempunyai sistem grounding 
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berbeda dari driver kontrol. Pada driver gate saklar statik membutuhkan tegangan 

12V DC untuk mengaktifkan optocoupler HCPL 2531 dan IR2132. Keunggulan 

dari IR2132 yaitu adanya fasilitas dead time untuk mengatur on/off saklar tiap 

lengan agar tidak menyala bersamaan antara saklar atas dan bawah.  Driver gate 

saklar IGBT dapat dilihat pada Gambar-4.8 berikut : 

IR2132

HCPL 2531 
Optocoupler

Signal dari dsPIC 
33FJ128MC202 

dan buffer

Menuju 
IGBT

 
Gambar-4.8 Driver gate saklar statik 

Setelah melewati driver gate static kemudian sinyal Space Vector 

Modulation (SVM) akan diteruskan menuju driver inverter. Inverter tiga fasa tiga 

lengan pada Tugas akhir ini menggunakan enam buah saklar IGBT seri 

FGL60N100BNTD, di mana tiap lengan terdapat dua buah IGBT. Perlu suplai 

tegangan DC cukup besar untuk mengaktifkan inverter agar keluaran sesuai yang 

diharapkan. Implementasi driver inverter tiga fasa tiga lengan menggunakan 

IGBT seri FGL60N100BNTD dapat dilihat pada Gambar-4.9 berikut : 
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Gambar-4.9 Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) tipe FGL60N100BNTD 

Pada IGBT dipasang heatsink yang berfungsi untuk mengurangi panas 

berlebih pada saklar. Alasan IGBT seri FGL60N100BNTD dipilih karena 

kemampuan pensaklaran cepat dengan rating tegangan maksmal 1000V dan arus 

60A, ringan, serta harga yang terjangkau meskipun belum dikemas secara six pack 

compact tiga lengan. 

Pada Gambar-4.10 berikut disajikan implementasi prototipe yang terdiri 

dari power supply, Inverter tiga fasa, sensor arus, DC-Link (Auto Trafo), motor 

induksi tiga fasa, serta digital oscilloscope untuk melihat hasil keluaran 

gelombang. 

Power 
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Inverter 

Tiga Fasa

Motor 

induksi

DC- LINK

Digital 
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Gambar-4.10 Implementasi perangkat keras VVVF Inverter 

Pengujian awal pada prototipe dilakukan dengan analisa gelombang 

keluaran pada Digital Signal Control (DSC) tipe dsPIC 33FJ128MC202 yang 

digunakan untuk mengontrol saklar statik IGBT setelah melewati driver 

optocoupler HC2531 dan IR2132. Pengujian data dibagi menjadi 5 tahap yaitu 

pada saat kondisi frekuensi 50Hz, 40Hz, 35Hz, 30Hz, dan 27Hz dengan sumber 

tegangan masukan yang sama yaitu 90V DC. Uji coba prototype dilakukan 

dengan mengamati gelombang keluaran tegangan arus serta tegangan yang 

ditampilkan pada digital oscilloscope.  

 

4.3.1 Hasil Pengujian Kondisi Frekuensi 50Hz 

Pada Gambar-4.11 sampai Gambar-4.14 merupakan hasil pengujian 

prototipe ketika kondisi 50Hz. Pengujian prototipe pada kondisi 50Hz dihasilkan 

gelombang arus dan tegangan yang stabil pada kecepatan 1446,9 RPM dengan 

tegangan keluaran 46,59V AC. 

 
Gambar-4.11 Hasil pengujian keluaran arus tiga fasa kondisi frekuensi 50 Hz            

 (skala 200mV/div dan 10ms/div) 
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Gambar-4.12 Hasil pengujian keluaran tegangan tiga fasa kondisi frekuensi 50 Hz             

(skala 100V/div dan 10ms/div) 

 

Gambar-4.13 Hasil pengujian keluaran tegangan tiga fasa kondisi frekuensi 50 Hz             

(skala 100V/div dan 10ms/div) 

 

Gambar-4.14 Tegangan keluaran motor induksi tiga fasa kondisi frekuensi 50Hz 

 

4.3.2 Hasil Pengujian Kondisi Frekuensi 40Hz 

Pada Gambar-4.15 sampai Gambar-4.18 merupakan hasil pengujian 

prototipe ketika kondisi 40Hz. Pengujian prototipe pada kondisi 40Hz dihasilkan 



43 

 

gelombang arus dan tegangan yang stabil pada kecepatan 1222,4 RPM dengan 

tegangan keluaran 41,26V AC. 

 

Gambar-4.15 Hasil pengujian keluaran arus tiga fasa kondisi frekuensi 40 Hz             

   (skala 200mV/div dan 10ms/div) 

 
Gambar-4.16 Hasil pengujian keluaran tegangan tiga fasa kondisi frekuensi 40 Hz             

(skala 100V/div dan 10ms/div) 

 
Gambar-4.17 Kecepatan rotor motor induksi tiga fasa kondisi frekuensi 40Hz 
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Gambar-4.18 Tegangan keluaran motor induksi tiga fasa kondisi frekuensi 40Hz 

4.3.3 Hasil Pengujian Kondisi Frekuensi 35Hz 

Pada Gambar-4.19 sampai Gambar-4.22 merupakan hasil pengujian 

prototipe ketika kondisi 35 Hz. Pengujian prototipe pada kondisi 35 Hz dihasilkan 

gelombang arus dan tegangan yang stabil pada kecepatan 1041,1 RPM dengan 

tegangan keluaran 35,09V AC. 

 

Gambar-4.19 Hasil pengujian keluaran arus tiga fasa kondisi frekuensi 35 Hz               

(skala 200mV/div dan 10ms/div) 

 

Gambar-4.20 Hasil pengujian keluaran tegangan tiga fasa kondisi frekuensi 35 Hz             

(skala 100V/div dan 10ms/div) 
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Gambar-4.21 Kecepatan rotor motor induksi tiga fasa kondisi frekuensi 35Hz 

 

Gambar-4.22 Tegangan keluaran motor induksi tiga fasa kondisi frekuensi 35Hz 

 

 

4.3.4 Hasil Pengujian Kondisi Frekuensi 30Hz 

Pada Gambar-4.23 sampai Gambar-4.26 merupakan hasil pengujian 

prototipe ketika kondisi 30Hz. Pengujian prototipe pada kondisi 30 Hz dihasilkan 

gelombang arus dan tegangan yang stabil pada kecepatan 886,6 RPM dengan 

tegangan keluaran 31,88V AC. 

 
Gambar-4.23 Hasil pengujian keluaran arus tiga fasa kondisi frekuensi 30 Hz             

 (skala 200mV/div dan 10ms/div) 
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Gambar-4.24 Hasil pengujian keluaran tegangan tiga fasa kondisi frekuensi 30 Hz             

(skala 100V/div dan 10ms/div) 

 

Gambar-4.25 Kecepatan rotor motor induksi tiga fasa kondisi frekuensi 30Hz 

 

Gambar-4.26 Tegangan keluaran motor induksi tiga fasa kondisi frekuensi 30 Hz 

 

4.3.5 Hasil Pengujian Kondisi Frekuensi 27 Hz 

Pada Gambar-4.27 sampai Gambar-4.30 merupakan hasil pengujian 

prototipe ketika kondisi 27 Hz. Pengujian prototipe pada kondisi 27 Hz dihasilkan 

gelombang arus dan tegangan yang stabil pada kecepatan 784,8 RPM dengan 

tegangan keluaran 31,17V AC. 
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Gambar-4.27 Hasil pengujian keluaran arus tiga fasa kondisi frekuensi 27 Hz           

   (skala 200mV/div dan 10ms/div) 

 

 

Gambar-4.28 Hasil pengujian keluaran tegangan tiga fasa kondisi frekuensi 27 Hz             

(skala 100V/div dan 10ms/div) 

 
Gambar-4.29 Kecepatan rotor motor induksi tiga fasa kondisi frekuensi 27 Hz 

 
Gambar-4.30 Tegangan keluaran motor induksi tiga fasa kondisi frekuensi 27 Hz 
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Untuk melihat perubahan arus berdasarkan perubahan frekuensi dan 

tegangan dapat dilihat pada Gambar-4.31 dan tegangan antar fasa pada Gambar-

4.32. 

 
Gambar-4.31 Perbandingan arus berdasarkan perubahan frekuensi (a) 50Hz, (b) 40Hz, dan 

(c) 27Hz 

 
Gambar-4.32 Tegangan antar fasa pada kondisi frekuensi (a) 50Hz, (b) 40Hz, dan (c) 27Hz 

 

4.4 Pembahasan 

Pengujian prototipe pada tugas akhir ini dapat dilihat bahwa sistem dapat 

bekerja dengan baik. Hasil percobaan yang telah dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui perubahan ketika kondisi sistem VVVF Inverter pada frekuensi 50Hz, 

40Hz, 35Hz, 30Hz, dan 27Hz dengan melihat perbandingan arus, tegangan 

keluaran, dan kecepatan motor.  
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Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilaksanakan, perubahan frekuensi 

dan tegangan yang diwakili duty cycle mempengaruhi kinerja motor induksi 

ketika duty cycle diubah-ubah berdasarkan parameter. Berdasarkan hasil 

pengujian, dapat diartikan bahwa semakin kecil frekuensi semakin kecil pula 

tegangan keluaran dan kecepatan motor. Data pengujian yang telah dilakukan 

secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel-4.2 Tabel hasil percobaan VVVF Inverter berbasis SVM 

Tegangan 

Masukan 
Frekuensi 

Tegangan 

Keluaran 

Kecepatan 

(RPM) 

90 V 50 Hz 46,5 V 1446,9  

90 V 40 Hz 41,2 V 1222,4  

90 V 35 Hz 35,1 V 1041,1  

90 V 30 Hz 31,8 V 886, 6 

90 V 27 Hz 31,1 V 784, 8  
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