
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang ilmu elektronika sangat berperan penting terutama

dalam bidang industri. Dengan berkembangnya teknologi dibidang industri

dewasa ini, sangat dibutuhkan tegangan listrik bolak-balik yang dapat diatur,

sehingga diciptakan suatu sistem yang dapat mengubah tegangan DC kondtan

menjadi tegangan AC yang nilai tegangan dan frekuensinya konstan atau variabel,

yaitu alat yang disebut inverter.

Inverter ada 2 tipe, yaitu inverter 1 fasa dan inverter 3 fasa. Dimana masing-

masing tipe memungkinkan kontrol/kendali ON/OFF. Pada inverter 3 fasa juga

terdapat beberapa macam desain dan implementasi, yaitu:

a. Inverter 3 fasa 2 lengan

b. Inverter 3 fasa 3 lengan

c. Inverter 3 fasa 4 lengan

Berdasarkan hal itu, maka pada tugas akhir ini, penulis ingin membuat suatu

implementasi inverter 3 fasa 2 lengan dengan menggunakan mikrokontroler.

1.2 Perumusan masalah

Pada perancangan Tugas Akhir ini akan dibuat inverter 3 fasa 2 lengan yang

menghasilkan keluaran berupa gelombang sinus, yamg dapat berfungsi sebagai

speed driver.

1.3 Pembatasan masalah
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Penbatasan masalah adalah pada proses pegaturan sistem frekuensi yang

berubah untuk implementasi inverter 3 fasa.

1.4 Tujuan dan manfaat

Tujuan dari perancangan alat ini adalah untuk dapat memahami prinsip kerja

dari inverter 3 fasa dengan menggunakan mikrokontroler, dimana diharapkan

akan dihasilkan 2 tegangan keluaran saja.

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan tugas akhir ini adalah dapat lebih

mengerti tentang rangkaian inverter 3 fasa dan bagaimana mengimplementasikan.

Manfaat lain yang diharapkan dari perancangan alat ini adalah:

a. Akademik

Memberi wawasan teknis bahwa teknologi sudah berkembang pesat,

sehingga akademisi harus bisa memberi kontribusi bagi perkembangan dan

mampu menciptakan teknologi yang baru, modern dan canggih.

b. Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan stui pada jurusan Teknik

Elektro, fakultas Teknologi Industri Unika Soegijapranata, juga menambah

kemampuan praktis dan teori sebagai bekal untuk terjun dalam dunia kerja

khususnya industri.

c. Pembaca

Sebagai sarana referensi apabila dikemudian hari manghadapi

permasalahan yang sama atau bahkan lebih sulit.

1.5 Metode penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah:
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1. Metode Kepustakaan

Mengcu dan belajar dari buku-buku yang mendukung dalam

penuyusunan laporan untuk pembuatan tugas akhir.

2. Metode Bimbingan

Mengadakan bimbingan pada semua pihak yang dapat membantu,

terutama dosen pembimbing.

3. Metode Pengumpulan Data

Merupakan metode penggabungan antara studi literatur dengan

bimbingan yang kemudian diimplementasikan ke dalam suatu alat.

1.6 Sistematika penulisan

Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab:

A. BAB I: PENDAHULUAN, berisi latar belakang, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penulisan, dan

sistematika penulisan.

B. BAB II: LANDASAN TEORI, berisi tentang dasar teori yang digunakan

dalam perancanan alat dan penelitian tugas akhir.

C. BAB III: IMPLEMENTASI, berisi tentang perancangan sistem yang

akan dibuat.

D. BAB IV: ANALISA DAN PENGUJIAN, berisi tentang pengujian alat,

analisa sistem dan hadil pengukuran dari kerja alat secara keseluruhan.

E. BAB V: PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan.
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