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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sistem Inverter 

Rangkaian inverter terdiri dari tiga bagian, bagian pertama adalah sebuah rangkaian 

yang terbentuk dari rangkaian konverter yang mengubah sumber tegangan bolakbalik 

jala-jala menjadi tegangan searah dan menghilangkan riak pada keluaran tegangan 

searah ini. Bagian kedua adalah rangkaian inverter yang mengubah tegangan searah 

menjadi tegangan bolak-balik satu fasa dengan frekuensi beragam. Kedua rangkaian 

ini disebut rangkaian utama. Bagian yang ketiga adalah sebuah rangkaian kontrol 

berfungsi sebagai pengendali rangkaian utama. Gabungan keseluruhan rangkaian ini 

disebut unit inverter [3]. 

Inverter pada umumnya dapat mengkonversi tegangan arus searah menjadi tegangan 

arus bolak balik dengan beberapa keluaran bentuk gelombang yaitu berupa gelombang 

kotak, gelombang kotak modifikasi, dan gelombang sinusoidal murni. Gelombang 

kotak atau bisa disebut square sine wave inverter yaitu pada jenis ini tegangan 

luarannya berbentuk kotak yang simeteri terhadap ground. Bentuk ini sangat tidak 

cocok untuk beban-beban yang bersifat induktif semisal mesin-mesin listrik. Kemudian 

gelombang kotak modifikasi modified sine wave inverter yaitu pada jenis ini tegangan 

luarannya berbentuk kotak yang telah dimodifikasi, dimana antara bagian tegangan 

kotak positip dan kotak negatip diberi jeda waktu tertentu. Bentuk luaran ini sudah bisa 

digunakan pada beban induktif/ kumparan tetapi dengan kerugian daya yang besar. 

Setelah itu yang terakhir adalah gelombang sinusoidal murni atau pure sine wave 

inverter yaitu pada jenis ini tegangan  luarannya berbentuk Sinusoida murni seperti 

yang dihasilkan oleh tegangan jala-jala PLN. [4] 
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Gambar 2. 1 Bentuk-bentuk gelombang keluaran inverter [4] 

. 

2.2 Switching High Frequency 

Metode Switching High Frequency (SHF) adalah sebuah metode pensaklaran pada 

suatu rangkaian elektronika dengan frekuensi tinggi yang dapat dikendalikan. Salah 

satu implentasi dari metode SHF diantaranya yaitu DC-DC konverter. DC-DC 

konverter terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah buck converter, boost 

converter, dan gabungan dari keduanya yaitu buck boost converter. Pada perancangan 

inventer pada jurnal ini, rangkaian yang digunakan adalah DC-DC boost converter 

untuk menaikkan tegangan rendah ke tegangan tinggi. Dalam perancangannya DC-DC 

ini menggunakan prinsip kerja push pull. Prinsip kerja dari rangkaian push pull adalah 

melakukan pensaklaran dengan cara membuka dan menutup saklar yang akan 

mengaliri aliran arus listrik tegangan rendah menuju trafo secara bergantian  sehingga 

menghasilkan tegangan tinggi. DC-DC boost converter juga merupakan konverter 

yang digunakan untuk memberikan tegangan keluaran yang lebih tinggi dari tegangan 
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masukkan yang lebih rendah dengan dikendalikan oleh sinyal kontrol berupa sinyal 

Pulse Width Modulation (PWM) [5]. Tegangan keluaran dari rangkaian SHF dapat 

bernilai tetap ataupun berubah-ubah tergantung variabel tegangan masukan DC [6]. 

Oleh karena itu, rangkaian ini menghasilkan tegangan AC yang besar amplitudanya 

tergantung pada masukan tegangan DC dan rasio belitan trafo dengan frekuensi tinggi 

[7]. 

Berdasarkan Gambar 2.2, dengan menutup S2 dan membiarkan S1 terbuka, maka 

arus yang mengalir ke trafo adalah I2. Sedangkan dengan menutup S1 dan membiarkan 

S2 terbuka, maka arus yang mengalir ke trafo adalah I1.  

  

Gambar 2. 2 Prinsip Kerja Rangkaian Push Pul 

 

Dengan melakukan cara tersebut berulang ulang, maka akan terjadi pensaklaran secara 

bergantian yang akan menghasilkan tegangan tinggi bolak balik pada keluaran trafo 

step up. Untuk melakukan pensaklaran agar dapat mengubah tegangan 12VDC menjadi 

380VDC, maka dibutuhkan komponen sebagai berikut. 

A. Driver Switching 

Untuk melakukan pensaklaran pada rangkaian, maka dibutuhkan driver switching 

sebagai pengendali pensaklaran untuk mengatur arus yang masuk ke trafo secara 

bergantian melalui S1 dan S2. Driver Switching yang digunakan adalah Arduino Pro 

Mini. Arduino didefinisikan sebagai sebuah platform electronic open source, berbasis 

pada software dan hardware yang fleksibel dan mudah digunakan. Nama Arduino 

juga tidak hanya dipakai untuk menamai board rangkaiannya saja, tetapi juga untuk 

menamai bahasa dan software pemrogramannya atau IDE [8]. Kemudian dalam 
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melakukan pensaklaran, driver membutuhkan rangkaian gate driver sebagai jembatan 

penghubung terhadap saklar. Komponen yang digunakan adalah ICL293D. IC akan 

berfungsi sebagai jembatan penghubung antara mikrokontroler terhadap MOSFET 

yang akan di drive. IC tersebut akan mengubah tegangan keluaran switching yang 

berasal dari mikrokontroler supaya menjadi lebih besar untuk menaikan tegangan 

VGS pada MOSFET untuk dapat melakukan switching. 

B. Komponen Switching 

Komponen yang digunakan untuk pensaklaran sebagai S1 dan S2 adalah MOSFET. 

MOSFET adalah kependekan dari Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor yang merupakan jenis transistor yang menjadi komponen inti dari sebuah 

IC (Integrated Circuit). MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor juga merupakan sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas di 

gunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. 

MOSFET memiliki empat gerbang terminal atau elektroda antara lain yaitu terminal 

Source (S), Gate (G), Drain (D) dan Body (B). Terminal atau Elektroda Gerbang 

MOSFET adalah sepotong logam yang permukaannya dioksidasi. Lapisan oksidasi 

ini berfungsi untuk menghambat aliran listrik antara Terminal Gerbang (Gate) dengan 

Salurannya (Source - Drain). Oleh karena itu, MOSFET sering juga disebut dengan 

nama Insulated-Gate FET (IGFET).  

Dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar, maka rangkaian elektronik tersebut 

akan terhubung dengan semua jenis gerbang logika (Logic Gate). Selain itu, 

MOSFET mampu mengendalikan beban arus yang tinggi dan biayanya relatif lebih 

murah dibandingkan transistor bipolar. Jika ingin membuat MOSFET sebagai saklar, 

maka kita hanya harus mengkonfigurasinya dalam kondisi saturasi (ON) dan cut-off 

(OFF). [9]  

 

C. Transformer 

Transformator atau transformer merupakan satu-satunya alat yang dapat 

dipergunakan untuk menaikkan tegangan (step-up) dan menurunkan tegangan (step-
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down). Prinsip kerja dari alat ini sepenuhnya menggunakan peristiwa induksi. Gaya 

gerak listrik (ggl) dapat dibangkitkan di dalam sebuah kumparan, jika kumparan 

pembawa arus ditempatkan di dekatnya. Peristiwa ini dinamakan induksi timbal balik. 

Terjadinya induksi timbal balik disebabkan oleh adanya perubahan medan magnit. 

Bila saklar dihubungkan, kumparan pembawa arus sebagai kumparan primer segera 

menginduksi diri lewat medan maknit yang terbentuk. Selanjutnya arus induksi 

tersebut diterima oleh kumparan penerima arus induksi sebagai kumparan sekunder. 

[10] 

Transformator yang digunakan pada rangkaian SHF ini adalah transformator inti 

ferit yang bekerja pada frekuensi tinggi. Transformator ferit yang digunakan adalah 

transformator dengan tipe EE42 dengan spesifikasi input lilitan primer CT 12-0-12 ( 

0-3 lilitan) dan output lilitan skunder dengan variasi 220V (0-55  lilit), 380V (0-95 

lilit), dan 18V (0-5 lilitan). Transformator EE42 dipilih karena spesifikasi yang sesuai 

dengan rancangan rangkaian SHF yaitu menaikkan tegangan 12V ke 380V. 

 

D. Rectifier 

Rectifier adalah rangkaian penyearah, rangkaian ini akan menyearahkan tegangan 

bolak balik AC menjadi teganan searah DC. Komponen utama didalam rangkaian ini 

adalah dioda jembatan penuh / full bridge sebagai penyearah dan kapasitor sebagai 

filter. Dioda yang digunakan pada rangkaian rectifier adalah fast recovery diode yaitu 

dioda yang digunakan untuk fast switching atau pensaklaran frekuensi tinggi, 

sedangkan kapasitor yang digunakan sebagai filter adalah kapasitor tegangan tinggi 

pada range 400V. 

 

E. Rangkai an Feedback Output 

Rangkaian ini adalah rangkaian yang terhubung ke output 380VDC pada rangkaian 

rectifier, rangkaian ini adalah rangkain pembagi tegangan untuk memberikan umpan 

balik terhadap driver pensaklaran supaya dapat mempertahankan tegangan output 

stabil pada 380VDC. Berikut adalah bentuk rangkaian dan persamaan yang 

digunakan. 
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𝑅𝑃= 𝑅15//𝑅16= 
𝑅15 × 𝑅16

𝑅15  + 𝑅16 
 .................(1) 

𝑉𝑓𝑏 =
𝑅𝑝 

𝑅14  + 𝑅𝑝 
 × 380𝑉 .................(2) 

 

 

Gambar 2. 3 Rangkaian Pembagi Tegangan 

 

Berdasarkan Gambar 3 didapatkan persamaan (1) dan (2) untuk mendapatkan nilai 

tegangan umpan balik sebagai set point pada mikrokontroler supaya tegangan keluaran 

rectifier tetap stabil 380VDC. 

2.3 Sinusoidal Pulse Width Modulation 

Sinusoidal Pulse-Width Modulation (SPWM) adalah salah satu teknik pensaklaran 

yang menghasilkan bentuk gelombang keluaran inverter dengan karakteristik 

mendekati sinusoidal. [11]  Secara umum PWM adalah sebuah cara untuk 

memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu perioda untuk 

mendapatkan tegangan rata rata yang berbeda [12]. Prinsip yang digunakan adalah 

dengan menggunakan rangkaian full bridge, yaitu rangkaian dasar untuk mengubah 

tegangan DC menjadi tegangan AC. Tegangan keluaran AC dapat dikendalikan dengan 

mengatur urutan pengaktifan saklar dan pemutusan saklar yang mendapatkan sumber 
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tegangan DC. Tegangan keluaran pada rangkaian tersebut dapat berupa +Vdc, -Vdc, 

atau 0V tergantung pada pengaktifan saklar.  

Berdasarkan Gambar 4 untuk S1 dan S4 tidak diharuskan tertutup secara bersamaan, 

demikian juga S2 dan S3 karena akan berakibat hubung singkat pada sumber DC. Pada 

kenyataanya saklar yang sebenarnya tidak dapat dihidupkan dan dimatikan secara 

seketika. Oleh karenanya, waktu transisi pensaklaran harus diperhitungkan dalam 

pengendalian saklarnya. Setiap kali terjadi overlap pada saklar konduksi akan 

mengakibatkan hubung singkat pada rangkaian, kadang-kadang disebut juga dengan 

gangguan "shootthrough" pada tegangan sumber DC. Untuk membuat rangkaian H-

bridge, komponen yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 4 Rangkaian H-bridge 

A. Driver Switching 

Pengendali pensaklaran yang digunakan untuk mengendalikan S1, S2, S3, dan S4 

pada rangkaian full bridge pada Gambar 8 yaitu menggunakan driver dengan modul 

EGS002. EGS002 adalah modul driver khusus untuk inverter sinusoidal satu fasa. 

Modul ini menggunakan IC EG8010 sebagai kontrol utama dan IC IR2113S sebagai 

jembatan kontrol utama terhadap saklar. Modul ini terintegrasi fungsi proteksi 

tegangan, arus, dan temperatur dengan indikator led dan kontrol kipas. Modul 

EGS002 juga mengintegrasikan logika pencegahan konduksi silang meningkatkan 

kemampuan anti-interferensi, dan antarmuka tampilan LCD untuk kenyamanan 

pengguna dalam menggunakan fungsi tampilan bawaan chip. EG8010 adalah inverter 
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gelombang sinus murni digital ASIC (Application Specific Integrated Circuit) dengan 

fungsi lengkap dari kontrol waktu mati built-in. Ini berlaku untuk konverter daya dua 

tahap DC DC-AC sistem atau sistem transformator frekuensi daya rendah satu tahap 

DC-AC untuk meningkatkan. EG8010 bisa mencapai gelombang sinus murni 50 / 

60Hz dengan akurasi tinggi, harmonik rendah dan distorsi oleh eksternal Osilator 

kristal 12MHz. EG8010 adalah IC CMOS yang mengintegrasikan generator sinusoid 

SPWM, dead time kontrol, pembagi jarak, sirkuit mulai lunak, perlindungan sirkuit, 

komunikasi serial RS232, 12832 unit LCD serial, dan lain-lain [13].   

B. Komponen Switching 

Komponen pensaklaran yang digunakan pada S1, S2, S3, dan S4 adalah 

menggunakan MOSFET. MOSFET yang digunakan harus melebihi range tegangan 

sumber DC yang diterima, agar menghindari terjadinya kerusakan komponen akibat 

overshoot saat melakukan switching [14]. Perlu diketahui bahwa overshoot 

merupakan efek sementara yang terjadi pada MOSFET karena bagian gate (gerbang) 

yang terkena muatan secara instan. Biasanya hal ini terjadi pada saat reverse recovery 

(pemulihan terbalik) pada dioda dalam bentuk kecepatan arus, dimana pada saat ini 

arus balik bersama arus beban menuju ke bagian bawah Field Effect Transistor (FET) 

sehingga terjadi overshoot arus. Selanjutnya terjadinya induksi menyimpang pada 

sirkuit yang berujung pada overshoot tegangan yang besar. Akan tetapi, adanya 

overshoot ini perlu dihindari karena dapat menyebabkan berkurangnya efisiensi 

energy secara keseluruhan karena hilangnya daya pada switching, bahkan dapat 

berbahaya terhadap perangkat dan sirkuit elektronik [15].  

C. Rangkaian LPF 

Rangkian LPF yang akan digunakan bertujuan untuk membuat frekuensi cut off  

50Hz, komponen LPF yang digunakan adalah induktor dan kapasitor yaitu LC dengan  

nilai 3.3mH dan 2,2uF. Selain itu filter LC digunakan sebagai sirkuit resonansi yaitu 

peredam (pereduksi) harmonisa pada suatu rangkaian sehingga didapatkan bentuk 

sinyal yang lebih smooth (bagus atau halus)  [11]. 

 


