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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

4.1 Pengujian Rangkaian dengan Aplikasi PSIM 

 Dari mode operasi yang didapat untuk membentuk sinyal kendali saklar 

daya menggunakan aplikasi power simulator diajukan dengan gambar prototype 

alat dan parameter sebagai berikut : 

 

Gambar-4.1 Prototype alat inverter lima level 

 Pada Gambar-4.1 di atas adalah rancangan inverter multilevel yang telah 

dibuat di Laboratorium Elektro Universitas Katolik  Soegijapranata, Semarang. 

Parameter disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini : 

Tabel 4.1 Parameter Multilevel Inverter pada Simulasi 

Tegangan DC 2X25 Volt 

Induktansi 7.5 Mh 

Resistansi 62 Ohm 

Frekuensi switching 1000 Hz 
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Multilevel inverter ini menggunakan gelombang referensi sinusoidal 

sebesar 50 Hz, 2 Vpp; gelombang carrier segitiga-1 dan segitiga-3 dengan 1000 

Hz, 2 Vpp, 2 DC offset dan saling bertumpang tindih; gelombang carrier segitiga-

2 dan segitiga-4 dengan 1000Hz, 2 Vpp, 0 DC offset yang saling bertumpang 

tindih sebagai sinyal pembawa bertingkat menghasilkan sinyal MLPS (Modulasi 

Lebar Pulsa Sinusoidal) untuk mengaktifkan saklar daya. Berikut Gambar-4.2 

adalah sinyal referensi dan sinyal carrier serta Gambar-4.3 sinyal yang berisikan 

MLPS dan pembalik polaritas. 

 

Gambar-4.2 Hasil Simulasi sinyal Carrier dan Referensi sinusoidal (a) Sinyal Carr1 dan 

sinyal Carr3, (b) Sinyal Carr2 dan sinyal Carr4, dan (c) Sinyal referensi 

 

Di lihat pada Gambar-4.2 bagian (a) berisikan sinyal Carrier-1 dan sinyal 

Carrier-3, sedangkan pada bagian (b) berisikan sinyal Carrier-2 dan sinyal 

Carrier-4, dan bagian (c) berisikan sinyal referensi. 
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Gambar-4.3 Hasil simulasi  sinyal MLPS pada oskiloskop S1-S8 (a) S1, (b) S2, (c) S3, 

(d) S4, (e) S5, (f) S6, (g) S7, (h) S8 

 

Agar MLPS pensaklaran menjadi lima level pada alat dapat ditampilkan 

melalui program mikroC dengan data lookup table. 

Di mana S1, S2, S3 diisi oleh data lookup table dari simulasi program yang 

diambil dari simulasi menggunakan power simulator. Sinyal modulasi lebar pulsa 

sinusoidal ini digunakan sebagai sinyal picu saklar daya (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 

dan S8). Sinyal MLPS keluaran dari komparator akan menuju driver saklar daya 

sebelum mengkonduksi MOSFET atau IGBT. Hal ini bertujuan agar kendali tidak 

terjadi kerusakan jika terjadi kenaikan arus yang tinggi dari saklar daya. Sumber 

tegangan 50 Volt DC akan dicacah oleh saklar daya mengikuti pola MLPS, 

sehingga keluaran inverter sebelum melalui induktor (L) mempunyai pola yang 

sama dengan sinyal picu MLPS. 
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Di bawah ini adalah hasil simulasi multilevel inverter pada beban Lilitan 

dan Resistif (Gambar-4.4). 

 

Gambar-4.4 Hasil simulasi tegangan keluaran gelombang lima level dengan beban L 

dan R 

 

Di bawah ini adalah hasil simulasi multilevel inverter pada beban Resistif, 

pengukuran dilakukan pada beban Resistor (Gambar-4.5). 

 

Gambar-4.5 Hasil simulasi pengukuran pada resistor 

  

4.2       Hasil Pengujian pada Oskiloskop 

Berikut ini terdapat hasil pengujian oskiloskop dan hasil pengujian pada 

prototype inverter lima level yang telah terlebih dahulu disimulasikan pada 

simulasi PSIM. 
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4.2.1 Pengujian Hasil Keluaran MLPS pada Oskiloskop 

Pengujian sinyal MLPS pada mikrokontrol dilakukan dengan tujuan untuk 

melihat switching yang telah diprogram kedalam mikrokontrol apakah sudah 

sesuai dengan simulasi yang dilakukan.  

Pada Gambar-4.6 Hasil Sinyal keluaran MLPS mikrokontrol yang telah 

dimasukkan program, sinyal keluarannya setelah dikomparasi dengan sinyal 

referensi mempunyai pola pensaklaran yang sama dengan sinyal MLPS pada 

simulasi untuk S1. 

 

  

Gambar-4.6  Hasil pengujian MLPS pada S1 
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Pada Gambar-4.7 Hasil sinyal keluaran MLPS mikrokontrol yang telah 

dimasukkan program, sinyal keluarannya setelah dikomparasi dengan sinyal 

referensi mempunyai pola pensaklaran yang sama dengan sinyal MLPS pada 

simulasi untuk S2. Pada Gambar-4.8 Hasil sinyal keluaran berbentuk sinyal 

pembalik polaritas untuk S3 

 

 

Gambar-4.7 Hasil pengujian MLPS pada  S2 

 

 

Gambar-4.8  Hasil pengujian sinyal pembalik polaritas pada S3 
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Pada Gambar-4.9 Hasil sinyal keluaran berbentuk sinyal pembalik 

polaritas untuk S4. Pada Gambar-4.10 Hasil sinyal keluaran MLPS mikrokontrol 

yang telah dimasukkan program, sinyal keluarannya setelah dikomparasi dengan 

sinyal referensi mempunyai pola pensaklaran yang sama dengan sinyal MLPS 

pada  simulasi untuk S5. 

 

 

Gambar-4.9 Hasil pengujian sinyal pembalik polaritas pada S4 

 

 

Gambar-4.10 Hasil pengujian MLPS pada S5 
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Pada Gambar-4.11 Hasil sinyal keluaran MLPS mikrokontrol yang telah 

dimasukkan program, sinyal keluarannya setelah dikomparasi dengan sinyal 

referensi mempunyai pola pensaklaran yang sama dengan sinyal MLPS pada 

simulasi untuk S6. Pada Gambar-4.12 Hasil sinyal keluaran berbentuk sinyal 

pembalik polaritas untuk S7. 

 

 

Gambar-4.11 Hasil pengujian MLPS pada S6 

 

Gambar-4.12  Hasil pengujian sinyal pembalik polaritas pada S7 
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Pada Gambar-4.13 Hasil sinyal keluaran berbentuk sinyal pembalik 

polaritas untuk S8. Sinyal MLPS yang dihasilkan tersebut akan melewati 

optocoupler TLP250 sebelum mengkonduksi  saklar MOSFET atau IGBT (saklar 

daya). Di tunjukkan Gambar-4.14 multilevel inverter menggunakan beban R dan 

L pengukuran dilakukan pada beban R. 

 

 

Gambar-4.13 Hasil pengujian sinyal pembalik polaritas pada S8 

 

 

Gambar-4.14 Hasil pengujian pada beban R 
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4.2.2 Pengujian Hasil Keluaran Inverter Lima Level  

Pada tahap pengujian inverter dilakukan untuk mendapatkan data apakah 

inverter dapat berjalan dengan baik dan sama dengan yang ada pada simulasi. 

Berikut adalah hasil keluaran tegangan dan arus inverter diukur pada 

frekuensi osikiloskop 100 Hz, volt/div diatur pada range 2-10 V, parameter yang 

digunakan dalam rangkaian daya adalah sebagai berikut pada tabel 4.2 :  

Tabel 4.2 Parameter Pengujian 

Tegangan DC 2 x 25 Volt DC 

Resistif 62 Ohm 

Induktif 7.5 Ohm 

 

Pengujian pertama dilakukan dengan pembebanan resistor dan induktor. 

Inverter dapat menghasilkan tegangan menyerupai stupa yang menunjukan 

perbedaan level tegangan pada gambar-4.15. Pada Gambar-4.15 multilevel 

inverter dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan lima level tegangan. 

 

Gambar-4.15  Hasil pengujian pada beban induktif dan resistif 
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Pada Gambar-4.16 di bawah ini pada bagian (a) adalah hasil pengujian 

pengukuran pada beban resistif dan induktif, dan bagian (b) pengukuran pada 

beban resistif. 

 

 

Gambar-4.16 Hasil pengujian pengukuran pada beban (a) R dan L bagian (b) pada beban R 

 

 

Gambar-4.17 Hasil pengecekan THD menggunakan HIOKI CM 380 

 Pada gambar di atas terbukti bahwa multievel inverter yang diuji 

menghasilkan keluaran THD yang baik yaitu 3,42% yang berarti di bawah standar 

IEEE kurang dari 5%. 
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