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Implementasi Konverter 3 FASA Terkendali untuk
Inverter Satu FASA
Zahrona Arifatul Maula, Fathoni, Agus Pracoyo

Abstrak - Converter merupakan hasil dari rekayasa ilmu

elektronika daya yang digunakan untuk mengkonversi
tegangan searah (AC) menjadi tegangan (DC). Karena
kebutuhan konverter semakin banyak, penggunaan konverter
tanpa kendali akan mengakibatkan output tidak akan stabil
maka dibutuhkan juga pengendalian pada konverter agar
output tegangan dapat stabil. Oleh karena itu, agar tegangan
output dapat stabil, pengendalian konverter disini
menggunakan pergeseran sudut fasa. Pergeseran sudut fasa
disini menentukan Output tegangan yang stabil yang akan
menjadi input untuk inverter 1 fasa. Dalam pengendalian
output tegangan penggunaan pergeseran sudut fasa dengan
menggunakan metode kontrol logika fuzzy akan
mempengaruhi perubahan tegangan yang dihasilkan. Pada saat
setpoint 800 RPM dan 1000 RPM pengaturan tegangan telah
mencapai setpoint namun belum mencapai steady state yang
sempurna. Akan tetapi pada saa setpoint 1200 RPM
pengaturan tegangan tidak bisa mencapai setpoint dikarena
konverter telah mencapai batas maksimum yaitu 60V. dalam
pengaturan pergeseran sudut fasa semakin kecil nilai delay
akan menghasilkan tegangan yang semakin besar. Hasil dari
pengaturan sudut fasa ini selain digunakan untuk masukan
tegangan pada inverter 1 fasa juga mengatur tegangan pada
kecepatan putaran motor sesuai setpoint yang diinginkan
dengan menggunakan feedback sensor kecepatan sebagai
acuan untuk pengaturan pada tegangan.

rekayasa ilmu elektronika daya memiliki peran penting dalam
dua hal tersebut. Karena kebutuhan converter semakin banyak
penggunaan converter tanpa kendali akan mengakibatkan
output tidak akan stabil maka dibutuhkan juga pengendalian
pada converter agar output tegangan dapat stabil. Converter
adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah tegnagan
masukan AC menjadi tegangan keluaran DC pada tegangan
yang diinginkan. agar tegangan output dapat stabil,
pengendalian konverter disini menggunakan pergeseran sudut
fasa. Pergeseran sudut fasa disini menentukan Output
tegangan yang stabil yang akan menjadi input untuk inverter 1
fasa. Dalam era modern banyak sekali aplikasi penerapan atau
sistem sistem terdahulu yang digunakan dengan fungsi yang
berbeda beda pada converter contohnya system control
kecepatan
motor,
proses-proses
elektrokimia
dan
elektrometalogi, supply-suply daya magnet, converterconverter pada akhir masukkan jalur transmisi DC, bahkan
peralatan mesin tangan portable. Berdasarkan permasalahan di
atas, penulis bermaksud membuat modul praktikum converter
3 fasa dengan control kestabilan tegangan output. Diharapkan
dengan adanya modul praktikum ini dapat meningkatkan
pemahaman mahasiswa terhadap rangkaian dan cara kerja dari
converter 3 fasa, sehingga mahasiswa dapat membuktikan
kesesuaian antara teori dan praktek.

II.
Kata Kunci : lonverter, SCR, sudut fasa, logika fuzzy

I.

PENDAHULUAN

P

eningkatan kebutuhan listrik pada era modern seperti
sekarang di masyarakat berkembang semakin meluas.
Mulai dari rumah tangga,infrastruktur umum,
perindustrian, perkantoran,transportasi, bahkan sampai
pertokoan. Peningkatan sumber daya listrik harus di imbangi
oleh peningkatan sumber daya listrik, serta efisiensi pada
beban yang dapat mmebantu efektivitas , penggunaan listrik
itu sendiri. Dalam hal ini converter sebagai salah satu bentuk

Zahrona Arifatul Maula adalah mahasiswa D4 Teknik Elektronika Politeknik
Negeri Malang
Fathoni dan Agus Pracoyo adalah dosen Jurusan Teknik Elektro Politeknik
Negeri Malang

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Metode Zero Crossing Detektor
Metode zero crossing detektor adalah metode paling
umum untuk mengetahui frekuensi/periode suatu gelombang.
Metode ini berfungsi untuk menentukan frekuensi suatu
gelombang dengan cara mendeteksi banyaknya zero point
pada suatu rentang waktu. Zero crossing detektor adalah
rangkaian yang berfungsi untuk mendeteksi perpotongan
gelombang sinus pada tegangan AC dengan zero point
tersebut, sehingga dapat memberikan sinyal acuan saat
dimulainya pemicuan SCR.
Dengan menggunakan rangkaian zero crossing
detektor ini, maka dapat mendeteksi zero point sekaligus
mengubah suatu sinyal sinusoidal (sine wave) menjadi sinyal
kotak (square wave) (Hidayat Rahmat 2007). Perpotongan
titik nol yang dideteksi adalah pada saat peralihan dari siklus
positif menuju siklus negatif dan peralihan dari siklus negatif
menuju siklus positif. Adapun gambar hasil deteksi zero point
oleh rangkaian zero crossing detektor dapat dilihat pada
gambar 1
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Gambar 1 Output zero crossing detektor
2.2 Logika Fuzzy
Fuzzy logic merupakan kendali cerdas yang pertama
kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh dari Universitas
California, Berkeley pada tahun 1965. Menurut Kusumadewi,
Sri (2004) dalam bukunya yang berjudul Artificial Intelligence
menyatakan bahwa logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat
untuk memetakan suatu ruangan input ke dalam suatu ruang
output, mempunyai nilai kontinyu. Fuzzy dinyatakan dalam
derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran.
Oleh sebab itu sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan
sebagian salah pada waktu yang sama.
Fuzzy logic dapat mengolah massukan berupa
himpunan linguistic atau himpunan numeric menjadi keluaran
berupa nilai. Besaran nilai tersebut kemudian dimanfaatkan
untuk menggerakkan aktuator sebagai aksi dari sistem kendali.
Untuk menghasilkan satu aksi kendali, dibutuhkan minimal
dua himpunan masukan. Dalam logika fuzzy ada beberapa
proses yang dilakukan untuk menghasilkan satu atau lebih aksi
kendali. Proses tersebut diantaranya yaitu menentukan
himpunan fuzzy, fuzzifikasi, rule base, deffuzifikasi.

III.

METODOLOGI

3.1 Blok Diagram Kontrol

Konverter
SCR

Sensor
Putaran

Sensor
Tegangan

ATMEGA32

Inverter

Trafo Step Up

Motor Kipas

Display
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AC yang selanjutnya akan dikirim ke
mikrokontroller.
 Push button disini terdiri dari 4 tombol. Tombol
pertama dan kedua berfungsi untuk menaikkan
dan menurunkan setpoint. Tombol ketiga
berfungsi untuk “enter” setiap perintah yang akan
dilaksanakan. Tombol keempat berfungsi untuk
memilih mode yang akan bekerja yang terdiri dari
mode pwm, mode fasa, dan mode frekuensi.
2. Blok Proses
 Mikrokontroller Atmega 32 berfungsi sebagai
pengolahan data dari system keseluruhan. Selain
itu mikrokontroller disini juga digunakan sebagai
pengaturan pada sudut picu untuk mendriver
converter 3 fasa terkendali dan untuk
menanamkan control fuzzy yang akan diterapkan
pada converter ini.
3. Blok Output
 Converter SCR disini mendapat sumber tegangan
3 fasa sebesar 220 V dan konverter ini berfungsi
sebagai pengatur pergeseran sudut fasa, dimana
pergeseran sudut fasa disini menggunakan
rangkaian zero crossing detektor yang juga
berfungsi untuk mendeteksi titik nol atau
persilangan antara siklus positif dan sikus negatif
 Pada bagian ini hasil output converter 3 fasa akan
di gunakan untuk mengatur tegangan agar sesuai
setpoint dan juga sebagai masukan tegangan
untuk inverter 1 fasa, dimana inverter 1 fasa yang
akan mengatur frekuensi pada putaran motor
 Trafo step up disini berfungsi menaikkan
tegangan agar tegangan yang motor AC terima
sebesar 220 V
 Motor AC berfungsi sebagai aktuator yang di
kontrol kecepatannya sesuai setpoint yang
diinginkan
 Display berfungsi untuk menampilkan berapa
nilai kecepatan putaran pada motor dan juga
menampilkan nilai setpoint yang ditentukan
 Led indikator berfungsi sebagai indikator untuk
mengetahui mode apa yang sedang bekerja pada
alat
3.2 Perancangan Mekanik

Push Button

Input

LED Indikator

Kontrol

Output

Gambar 2 Blok Diagram Kontrol
Dari Gambar diatas dapat dijelaskan fungsi dari masing
masing blok sebagai berikut :
1. Blok Input
 Sensor putaran disini berfungsi sebagai acuan
untuk pengaturan tegangan yang berdasarkan
putaran pada motor AC
 Sensor tegangan berfungsi untuk membaca dan
membuktikan tegangan sesuai pada putaran motor

Gambar 3 Mekanik Tampak Atas
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3.5 Rangkaian Driver Penyearah Terkendali
Rangkaian ini berfungsi sebagai pengurang tegangan
ripple sebagai filter pada keluaran zero crossing. Input dan
output rangkaian ini hanya terdiri VCC dan Ground.
3.6 Sensor Tegangan
Sensor tegangan disini menggunakan pembagi
tegangan. Sensor tegangan ini berfungsi untuk membuktikan
apakah tegangan dapat naik atau turun sesuai setpoint yang
ditentukan.

Gambar 4 Mekanik Tampak Samping
IV.

Gambar 5 Mekanik Tampak Depan

HASIL DAN ANALISA

4.1 Pengujian Zero Crossing Detektor
Pengujian rangkaian zero crossing detektor bertujuan
untuk mengetahui titik pemicuan SCR sudah sesuai atau
belum, yaitu dengan cara mengubah nilai delay dari 0-9ms,
dimana delay 0-9ms merupakan setengah periode dari
gelombang sinus. Untuk mengetahui hasil output dari
rangkaian tersebut dapat digunakan osiloskop sebagai alat
bantu untuk menganalisa bentuk sinyal. Berikut hasil
pengujian bentuk sinyal zero crossing detektor :

Gambar 6 Mekanik Tampak Belakang

Spesifikasi Mekanik
a. Dimensi
 Panjang
: ± 39 cm
 Lebar
: ± 28 cm
 Tinggi
: ± 17 cm
b. Casing
: Akrilik
c.

Gambar 7 Output Penyearah dengan Delay = 0 ms
Pada gambar sinyal diatas diketahui output penyearah
menggunakan delay sebesar 1ms. Sinyal yang dihasilkan
semakin menyempit dikarenakan nilai delay menentukan besar
nilai alpha yang dihasilkan. Berikut perhitungan alpha :
α=
α = 0o

3.3 Rangkaian Driver Zero Crossing
Rangkaian zero crossing detektor berfungsi untuk
mengatur pergeseran sudut fasa. Rangkaian inilah yang
mengatur tegangan keluaran agar sesuai setpoint dimana
pengaturan tersebut menggunakan delay untuk memicu
komponen SCR pada rangkaian tersebut.

3.4 Rangkaian Zero Detektor
Rangkaian zero detektor berfungsi untuk mendeteksi
titik nol pada gelombang. Input pada rangkaian ini terdiri dari
tiga fasa dan N (netral). Sedangakan output pada rangkaian
memiliki 5 pin yaitu VCC, R, S, T, dan Ground.
Gambar 8 Output Penyearah dengan Delay = 1ms
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Pada gambar sinyal diatas diketahui output penyearah
menggunakan delay sebesar 1ms. Sinyal yang dihasilkan
semakin menyempit dikarenakan nilai delay menentukan besar
nilai alpha yang dihasilkan. Berikut perhitungan alpha :
α=
α = 18o
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dimana saat interrupt aktif akan mengaktifkan delay untuk
memulai memicu SCR. Berikut hasil gambar output driver
zero crossing detektor :

Gambar 11 Output Driver Penyearah dengan Delay = 1ms
Gambar 9 Output Penyearah dengan Delay = 5ms

Gambar 12 Output Driver Penyearah dengan Delay = 5ms
Gambar 10 Output Penyearah dengan Delay = 9ms
Pada gambar sinyal diatas diketahui ouput penyearah
menggunakan delay sebesar 9ms. Sinyal yang dihasilkan
semakin menyempit dikarenakan nilai delay menentukan besar
nilai alpha yang dihasilkan. Berikut perhitungan alpha :
α=
α = 162 o
Berdasarkan pada gambar dan perhitungan diatas,
dapat diketahui bahwa pada saat nilai delay diubah, akan
mempengaruhi nilai alpha atau gelombang sinus yang
dihasilkan akan semakin menyempit atau mengecil. Hal itu
juga yang mempengaruhi nilai tegangan yang dikeluarkan,
semakin kecil nilai delay yang ditentukan semakin besar
tegangan yang dihasilkan.
4.1 Pengujian Zero Detektor
Pengujian driver zero crossing detektor ini bertujuan
untuk mengetahui apakah driver telah bekerja dengan baik

Berdasarkan hasil pengujian zero detektor diatas
dapat diketahui bahwa rangkaian zero detektor dapat bekerja
dengan baik. Sinyal berwarna kuning merupakan hasil
keluaran pemicuan pada SCR dan sinyal berwarna biru
merupakan sinyal dari zero detektor.
Gambar diatas adalah contoh gambar sampling data
secara acak untuk menunjukkan apakah rangkaian zero
detektor dapat bekerja dengan baik. Sinyal berbentuk kotakkotak tersebut dapat diperoleh saat dioda pada optocoupler
aktif led akan memancarkan cahaya dan akan mengakibatkan
transistor aktif. Saat transistor aktif akan menswitch atau akan
terhubung ke ground, hal itu juga yang mengakibatkan transisi
turun pada gelombang. Sebaliknya pada saat dioda tidak aktif,
led tidak akan menyala dan transistor mati, maka hubungan
akan terputus sehingga output akan langsung menerima
tegangan dari Vcc yang akan mengakibatkan transisi naik
pada gelombang.
Pada gambar sinyal berwarna kuning diatas dapat
diperoleh saat zero detektor pada transisi turun akan
mengaktifkan interrupt pada mikrokontroller, dimana interrupt
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akan mengaktifkan delay dengan nilai yang sudah ditentukan.
Saat delay aktif akan memicu SCR dengan waktu yang sudah
ditentukan oleh delay tersebut.
4.3 Pengujian Output Tegangan Zero Crossing Detektor
Pengujian output tegangan pada rangkaian zero
crossing detektor ini bertujuan untuk mengetahui nilai
keluaran tegangan yang dihasilkan dari rangkaian dan juga
membandingkan apakah nilai tegangan keluaran pada
pengukuran sama dengan nilai tegangan keluaran yang
diperoleh dari hasil perhitungan teori. Berikut tabel tegangan
keluaran hasil pengukuran :
Tabel 1 Pengujian Output Tegangan Zero Crossing Detektor
Tegangan Keluaran
Delay (ms)
(Volt)
0
66.8
1
65.4
2
63.0
3
60.7
4
57.4
5
50.2
6
40.5
7
28.9
8
15.3
9
3.7
Hasil pengukuran diatas diperoleh dari pengukuran
pada output zero crossing detektor. Berdasarkan hasil
pengukuran dapat diketahui saat nilai delay semakin besar
keluaran tegangan yang dihasilkan. Untuk membandingkan
apakah nilai tegangan keluaran pengukuran sudah benar atau
belum, berikut tegangan keluaran hasil perhitungan teori
sebagai pembanding dari keluaran tegangan hasil pengukuran :
Vdc =
Delay = 0
Vdc = (1+cos0)
Vdc =

(1+1)

Vdc = x 2
Vdc = 50.31 V
Delay = 1
Vdc = (1+cos18)
Vdc =

(1+0.95)

Vdc = x 1.95
Vdc = 49.06 V
Delay = 2
Vdc = (1+cos36)
Vdc =

(1+ 0.80)

Vdc = x 1.80
Vdc = 45.28 V
Delay = 3
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Vdc =

(1+cos54)

Vdc =

(1+ 0.58)

Vdc = x 1.58
Vdc = 39.75 V
Delay = 4
Vdc = (1+cos72)
Vdc =

(1+ 0.30)

Vdc = x 1.30
Vdc = 32.70 V
Delay = 5
Vdc = (1+cos90)
Vdc =

(1+ 0)

Vdc = x 1
Vdc = 25.15 V
Delay = 6
Vdc = (1+cos108)
Vdc =

(1+ (-0.30))

Vdc = x 0.7
Vdc = 17.61V
Delay = 7
Vdc = (1+cos126)
Vdc =

(1+ (-0.58))

Vdc = x 0.42
Vdc = 10.56 V
Delay = 8
Vdc = (1+cos144)
Vdc =

(1+ (-0.80))

Vdc = x 0.2
Vdc = 5.03 V
Delay = 9
Vdc = (1+cos162)
Vdc =

(1+ (-0.95))

Vdc = x 0.05
Vdc = 1.25 V
Berdasarkan hasil perhitungan teori diatas dapat
diketahui semakin kecil nilai delay yang ditentukan semakin
besar tegangan keluaran yang dihasilkan, akan tetapi
walaupun hasil pengukuran dan hasil perhitungan teori samasama memiliki nilai keluaran tegangan yang semakin tinggi
saat nilai delay semakin kecil, namun hasil keluaran tegangan
pada pengukuran dan perhitungan tidaklah sama. Hal ini dapat
ditunjukkan oleh grafik dibawah ini :
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4.4 Pengujian Metode Logika Fuzzy
A. Pengujian dengan Setpoint 800 RPM

80

RPM Setpoint = 800

60

40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Delay (ms)
Gambar 13 Grafik Hasil Output Keluaran Tegangan Zero
Crossing Detektor
Berdasarkan hasil grafik diatas garis berwarna biru
tua menunjukkan nilai tegangan keluaran hasil pengukuran,
sedangkan garis berwarna biru muda menunjukkan nilai
tegangan keluaran hasil perhitungan teori. Grafik tersebut
menunjukkan bahwa hasil pengukuran dan hasil perhitungan
pada teori tidaklah sama, hal ini dikarenakan pada hasil
pengukuran telah ditambahkan kapasitor elco pada rangkaian
sehingga tegangan yang dihasilkan adalah tegangan murni dari
rangkaian.
4.4 Pengujian Sensor Tegangan
Pengujian sensor tegangan ini bertujuan untuk
membuktikan apakah hasil pengukuran tegangan keluaran
telah sesuai dengan kebutuhan dan membandingkan hasil
pengukuran tegangan keluaran dengan hasil perhitungan pada
teori. Berikut tabel yang menunjukkan perbandingan antara
hasil pengukuran dan hasil perhitungan

Kecepatan (RPM)

Tegangan (v)

Output ZCD

1000
500
0
0

50

100

150

Sampling (t)
Gambar 14 Pengujian Setpoint 800 RPM

Berdasarkan hasil grafik diatas dapat diketahui
bahwa dengan pengaturan tegangan menggunakan pergeseran
sudut fasa sudah dapat mencapai setpoint walaupun belum
bisa mencapai steady state yang sempurna. Hal ini
dikarenakan pembacaan sensor yang kurang presisi.
Dengan melihat perhitungan diatas dapat diketahui
bahwa waktu keterlambatan respon output terhadap input
adalah 1.6 detik. Respon sistem waktu mencapai setpoint
adalah 15 detik. Respon sistem waktu mencapai overshoot
pertama kali adalah 21.6 detik. Respon sistem waktu
overshoot pertama kali yang terbesar sebanyak 11.75 %.

B. Pengujian dengan Setpoint 1000 RPM

RPM Setpoint = 1000

Delay (ms)

Input
(Volt)

Output
(Volt)

0

2.89

66.3

1

2.80

64.4

2

2.70

62.3

3

2.61

60.1

4

2.46

56.4

5

2.15

49.8

6

1.73

40.0

7

1.23

28.7

8

0.65

15.3

9

177.4 mV

3.5

Kecepatan (RPM)

Tabel 2 . Pengujian Sensor Tegangan

1500
1000
500
0
0

50

100

150

Time (s)

Gambar 15 Pengujian dengan setpoint 1000 RPM
Berdasarkan hasil grafik diatas dapat diketahui
bahwa dengan pengaturan tegangan menggunakan pergeseran
sudut fasa sudah dapat mencapai setpoint dan sudah mencapai
steady state walapun steady state yang dicapai belum
sempurna. Hal ini dikarenakan karena pembacaan sensor yang
kurang presisi.
Dengan melihat perhitungan diatas dapat diketahui
bahwa waktu keterlambatan respon output terhadap input
adalah 1.6 detik. Respon sistem waktu mencapai setpoint
adalah 21detik. Respon sistem waktu mencapai overshoot
pertama kali adalah 26 detik. Respon sistem waktu overshoot
pertama kali yang terbesar sebanyak 11.8 %.

JURNAL ELKOLIND, MEI 2019, VOL.06, N0. 1

38

C. Pengujian dengan Setpoint 1200 RPM
DAFTAR PUSTAKA

Kecepatan (RPM)

RPM Setpoint = 1200

[1]

1500
1000
500
0

[2]

[3]

0

50

100

150

Sampling (t)

Gambar 16 Pengujian dengan setpoint 1200 RPM
Berdasarkan hasil grafik diatas dapat diketahui
bahwa dengan pengaturan tegangan menggunakan pergeseran
sudut fasa belum mencapai setpoint, hal ini dikarenakan
konverter yang sudah mencapai batas maksimum yaitu 60 V.
Dengan melihat grafik dan perhitungan diatas dapat
diketahui jika output belum bisa mencapai setpoint, hal ini
dikarenakan konverter telah mencapai pada batas maksimum
yaitu pada tegangan 60V dimana pada tegangan tersebut
hanya bisa mencapai 0-1100 RPM .

V.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan beberapa pengujian pada sistem
alat dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kinerja alat
diantaranya :
1. Pengaturan pergeseran sudut fasa pada tegangan
dapat diatur menggunakan perubahan nilai delay
yaitu 0-9ms agar mencapai setpoint
2. Batas maksimum tegangan pada pengaturan
pergeseran sudut fasa hanya dapat mencapai 60 V
dimana pada tegangan tersebut hanya bisa mencapai
0-1100 RPM .
3. Pada setpoint 1000 RPM pengaturan tegangan
menggunakan pergeseran sudut fasa telah mencapai
setpoint dan pada menit ke 27 telah mencapai steady
state walaupun masih belum sepurna
4. Pada setpoint 1200 RPM pengaturan tegangan
menggunakan pergeseran sudut fasa tidak bisa
mencapai setpoint dikarenakan konverter telah
mencapai batas maksimum yaitu 60V
5.2 Saran
Untuk penggunaan sensor lebih baik tidak
menggunakan sensor putaran yang menggunakan metode
reflektor, karena penggunaan sensor dengan metode reflektor
menghasilkan pembacaan sensor yang kurang presisi.
Dikarenakan sensor tersebut mudah terpengaruh oleh cahaya
luar atau mudah jenuh.
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