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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengaturan stabilitas kendaraan 

khusunya yang berkaitan dengan Electronic Differential dapat dirangkum sebagai berikut: 

Fauzi, R, (2014), melakukan penelitian tentang pengembangan PI controller sebagai 

kendali respon cepat pada motor induksi tiga phase berbasis indirect field oriented control. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan controller PI pada 

metode indirect field oriented control (IFOC) mampu menghasilkan performa yang baik 

dengan nilai osilasi yang sangat kecil dan respon yang cepat. Controller PI, nilai eror 

overshot dan undershot dapat diminimalisir sehingga pencapaian referensi dapat dilakukan 

dengan cepat dan dengan tingkat eror yang relatif lebih kecil. 

Al Afkal, (2009), melakukan penelitian tentang perancangan dan simulasi direct 

torque fuzzy control untuk motor induksi tiga-phasa sebagai penggerak roda kendaraan 

listrik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan DTFC (Direct 

Torque Fuzzy Control ) menghasilkan respon torsi yang memiliki ripple yang lebih kecil 

jika dibandingkan dengan DTC (Direct Torque Control ) konvensional.  Sistem penggerak 

yang dirancang dapat bekerja dengan baik, baik saat jalan lurus, maupun berbelok dan 

dengan torsi beban yang berbeda pada masing-masing roda. 

Hartani, K., (2009), melakukan penelitian tentang Electronik Differetial dengan 

Direct Torque Control  (DTC) untuk sitem penggerak kendaraan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa DTFC (Direct Torque Fuzzy Control ) terbukti dapat digunakan pada 

aplikasi kendaraan listrik khususnya untuk kecepatan roda penggerak dengan akurasi yang 

tinggi baik di jalan yang lurus maupun berbelok. 

Nugroho,G., dkk (2012),  melakukan penelitian tentang perbandingan sistem 

pengendalian motor induksi tiga fasa dengan metode field oriented control menggunakan 

PI Controller dan Fuzzy Logic Controller. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  

Field  Oriented  Control  (FOC)  berhasil diterapkan  untuk  mengatur  torsi  dan  fluks dari  

motor  induksi tiga fasa  secara  terpisah  seperti pada pengaturan motor arus searah (DC). 
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 Purwanto, dkk (2011), melakukan penelitian tentang  pengembangan model motor 

Induksi sebagai penggerak mobil listrik dengan menggunakan metode field oriented 

control. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan kontroler PID 

mampu memberikan kreteria performasi sistem kontrol yang tinggi, dengan menekan 

overshoot dan steady state error mendekati nol, serta rise time dan settling time relatif 

cepat.sedangkan untuk kondisi pembebanan (permanen) mampu menekan penurunan 

kecepatan sebesar 96,6%. 

Pada tugas akhir ini akan dilakukan simulasi sistem electronic differential sebagai 

pengatur stabilitas roda belakang kendaraan listrik dengan menggunakan teknik vector 

control khususnya dengan teknik rotor flux oriented control.  

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Gardan/mekanik diferensial 

Gardan (Differential) yang berarti pembeda adalah alat yang ada pada kendaraan roda 

empat atau lebih yang  mempunyai fungsi utama yaitu untuk membedakan putaran roda kiri 

dan kanan pada saat mobil sedang membelok. Hal itu dimaksudkan agar mobil dapat 

berbelok dengan baik tanpa membuat kedua ban menjadi slip atau tergelincir. Gardan juga 

berfungsi untuk merubah gerak putar poros propeler menjadi gerak maju atau mundur pada 

roda. ( Heisler, 2002 ) 

Komponen Gardan atau Differential : 

1. drive pinion 

2. ring gear 

3. side gear 

4. pinion gear 

5. differential case/ rumah gardan 

6. pinion shaft 

7. axle housing 

8. bearing cap 
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Gambar 2.1 Konstruksi dari Gardan atau Differential (Heisler,2002 ) 

2.2.1.1 Prinsip kerja gardan atau differential  

a. Pada saat mobil berjalan lurus :  

Pada saat mobil berjalan lurus keadaan kedua ban roda kiri dan kanan sama - sama 

dalam kecepatan putaran yang sama dan juga beban yang ditanggung roda kiri dan roda 

kanan adalah sama. Sehingga urutan perpindahan putaran dari as kopel  akan diteruskan 

untuk memutar drive pinion . Drive pinion akan memutar ring gear , dan ring gear bersama 

- sama dengan differential case akan berputar.  

Dengan berputarnya differential case , maka pinion gear akan terbawa berputar 

bersama dengan differential case karena antara differential case dan pinion gear 

dihubungkan dengan pinion shaft. Karena beban antara roda kiri dan roda kanan adalah 

sama saat jalan lurus , maka pinion gear akan membawa side gear kanan dan side gear kiri 

untuk berputar dalam satu kesatuan. Jadi dalam keadaan jalan lurus sebenarnya pinion gear 

tidak berputar, pinion gear hanaya membawa side gear untuk berputar bersama - sama 

dengan differential case dalam kecepatan putaran yang sama. Bila differential case berputar 

satu kali , maka side gear juga berputar satu kali juga , demikian seterusnya dalam keadaan 

lurus. Putaran side gear ini kemudian akan diteruskan untuk menggerakkan as roda dan 

kemudian menggerakkan roda (Heisler, 2002). 
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b. Pada saat kendaraan membelok :  

Pada saat mobil sedang membelok beban yang ditanggung pada roda bagian dalam 

adalah lebih besar daripada beban yang ditanggung roda bagian luar . Misalkan sebuah 

mobil sedang belok ke kiri, maka beban pada roda kiri akan lebih besar daripada beban 

roda kanan. Dengan demikian urutan perpindahan tenaganya adalah sebagai berikut. ; 

Putaran dari as kopel akan diteruskan untuk memutar drive pinion . Drive pinion akan 

memutar ring gear. Dengan berputarnya  ring gear maka differential case akan terbawa juga 

untuk berputar. Karena beban roda kiri lebih besar dari roda kanan saat belok ke kiri , maka 

side gear sebelah kiri akan memberi perlawanan terhadap pinion gear untuk tidak berputar .  

Gaya perlawanan dari side gear kiri ini akan membuat pinion gear menjadi berputar 

mengitari side gear kiri. Dengan berputarnya pininon gear, maka side gear kanan akan 

diputar oleh pinion gear. Sehingga side gear kanan akan berputar lebih cepat dari side gear 

kiri.  Gerakan side gear ini akan diteruskan ke as roda kemudian ke roda. Untuk roda kanan 

akan berputar lebih cepat daripada roda kiri karena  side gear kanan berputar lebih cepat. 

2.2.2. Diferensial elektronik 

Diferensial elektronik yang berarti pemisah secara elektronik adalah alat yang akan 

digunakan untuk membedakan kecepatan antara dua roda penggerak pada mobil listrik ( hal 

ini sangat diperlukan ketika mobil berbelok). Diferensial elektronik menajdi mungkin untuk 

di realisasikan karena sumber penggerak berupa motor listrik yang dapat di kendalikan 

secara elektronik. 

Sistem electronic differential menggunakan sudut kemudi ( ) dan pedal gas (  ) 

sebagai parameter input seperti yang terlihat pada gambar 2.2.  
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Gambar 2.2 (a) Struktur Diferensial Elektronik. (b) Model untuk Struktur Kendaraan 

(Hartani, 2009) 

 

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa kecepatan linier dari setiap roda penggerak 

dinyatakan sebagai fungsi dari kecepatan kendaraan dan jari-jari kurva yang dinyatakan 

dalam persamaan berikut ini. (Hartani,2009) 

 

     (  
  
 
)                                                                                                                          

 

     (  
  
 
)                                                                                                                          

 

Keterangan:  

   = Kecepatan linier roda kiri (m/s) 

   = Pedal gas referensi (rad/s) 

  = Jari-jari belokan (m) 

   = Jarak antara as roda kiri dengan as roda kanan (m) 

Jari-jari belokan tergantung pada jarak roda dan sudut kemudi seperti ditunjukkan 

dalam persamaan berikut : 
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Dengan mensubtitusikan persamaan (2.3) ke persamaan (2.1) dan  (2.2) diperoleh 

kecepatan angular dari setiap roda penggerak seperti pada perasamaan berikut : 

     
   

 

 
       

  
                                                                                                             

     
   

 

 
       

  
                                                                                                       

Keterangan: 

     = Kecepatan sudut roda kiri (rad/s) 

     = Kecepatan sudut roda kanan (rad/s) 

   =Jarak antaran roda depan dengan roda belakang (m) 

   = Jarak antara as roda kiri dengan as roda kanan (m) 

   = Pedal gas referensi (rad/s) 

     = Sudut kemudi (rad) 

 

Perbedaan kecepatan angular dari roda penggerak dinyatakan dalam persamaan di 

bawah ini. 

             
       

  
                                                                                                               

Dan penetapan sudut kemudi ditunjukkan pada persamaan berikut : 

δ> 0  belok kanan 

δ = 0  lurus 

δ< 0  belok kiri 

 

Pengendalian kecepatan angular roda penggerak mengikuti persamaan di bawah ini 
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Kecepatan referensi dari kedua motor mengikuti persamaan sebagai berikut:  

    
              

                                                                                                                          

    
           

                                                                                                                       

Keterangan: 

   = Perbedaan kecepatan angular dari roda penggerak (rad/s) 

    
  = Kecepatan angular  roda kiri (rad/s) 

    
  = Kecepatan angular  roda kanan (rad/s) 

    
  = Kecepatan referensi motor penggerak kiri (rad/s) 

    
  = Kecepatan referensi motor penggerak kanan (rad/s) 

     = Konstanta gear  

 

2.2.3.  Motor induksi  

Motor induksi adalah suatu mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi 

gerak menggunakan gandengan magnetik dan mempunyai slip antara medan stator dan 

medan rotor. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai 

peralatan industri. Karena rancangannya yang sederhana, murah dan mudah didapat, dan 

dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. 

2.2.3.1. Konstruksi motor induksi tiga phase 

Secara umum motor induksi terdiri dari rotor dan stator. Rotor merupakan bagian 

yang bergerak, sedangkan stator bagian yang diam. Diantara stator dengan rotor ada celah 

udara yang jaraknya sangat kecil. Konstruksi motor induksi dapat dilihat pada gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3 Konstruksi Motor Induksi Tiga Phase (Petruzella, 2010) 
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a. Stator  

Stator adalah bagian dari mesin yang tidak berputar (diam) dan berfungsi sebagai 

tempat untuk menghasilkan medan magnet tiga phase. Secara konstruksi, stator mesin 

induksi tiga phase sama dengan stator mesin sinkron tiga phase. 

 

 

Gambar 2.4 Tampak Stator (Petruzella, 2010) 

 

Medan magnet tiap phase yang dihasilkan merupakan medan magnet yang berubah 

terhadap waktu karena arus pembentuknya adalah arus bolak balik. Karena menggunakan 

sumber tiga phase maka medan magnet yang dihasilkan adalah medan magnet tiga phase, 

interaksi dari ketiga medan magnet tersebut akan menghasilkan suatu medan magnet 

gabungan (resultan) yang akan bergerak berputar terhadap rotor sehingga disebut sebagai 

medan putar stator. 

Stator terdiri dari beberapa bagian : 

1. Kerangka Luar (Frame) 

2. Inti (Core) 

3. Kumparan Tiga Phase (Three Phase Winding) 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Luar (Frame) Stator (Theraja, 1993) 
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Kerangka luar memiliki fungsi utama sebagai tempat dipasangnya inti stator. Selain 

fungsi utama tersebut, ada beberapa manfaat lain dari kerangka luar yaitu: 

1. Mewadahi / melingkupi inti dan kumparan baik stator maupun rotor. 

2. Melindungi bagian mesin yang bertegangan dan berputar agar tidak mengalami 

kontak dengan manusia, juga agar bagian tersebut tidak mengalami kecelakaan 

akibat gangguan masuknya benda luar atau pengaruh cuaca lingkungan sekitar. 

3. Menyalurkan torsi/kekuatan putar dari rotor ke penyangga mesin agar tidak 

terjadi putaran tak terkendali. 

4. Menyalurkan panas dari dalam mesin ke udara luar melalui sirip-siripnya. 

5. Tempat dipasangnya kotak terminal keluaran ujung-ujung kumparan stator. 

Kerangka luar dapat dibentuk dari baja cor untuk mesin ukuran kecil sampai 50 kW, 

sementara untuk mesin dengan ukuran yang lebih besar umumnya dibentuk dari proses 

laminasi lempeng baja (Theraja, 1993). 

 

 

Gambar 2.6 Inti (Core) Stator (Petruzella, 2010) 

 

Inti (Core) umumnya dibentuk dari laminasi lempeng baja yang telah diberi alur, 

untuk mesin ukuran besar, tebal lempeng bajanya adalah 0.35 sampai 0.5 mm (bertujuan 

memperkecil rugi inti besi), sedangkan untuk mesin ukuran kecil, tebal lempengannya 

adalah 0.65 mm. Proses laminasi dilakukan dengan menekan (pressing) tumpukan 

lempengan-lempengan baja tersebut, selanjutnya direkatkan menjadi satu melalui 

pengelasan ataupun menggunakan paku ulir. 
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Gambar 2.7 Kumparan Tiga Phase Stator (Petruzella, 2010) 

Pada alur-alur inti stator dipasang kumparan tiga phase yang akan disuplay sumber 

tegangan tiga phase. 

  

b. Rotor  

Rotor adalah bagian yang berputar dan berfungsi sebagai tempat dibangkitkannya 

gaya mekanik yang akan digunakan untuk memutar beban mekanis mesin. 

Berdasarkan jenis rotornya, ada dua macam kumparan rotor. 

1. Kumparan Rotor Sangkar Bajing (Squirel-Cage Rotor) 

2. Kumparan Rotor Belitan (Wound Rotor) 

Kumparan rotor sangkar bajing (Squirel-Cage Rotor) berupa batang tembaga 

telanjang yang dipasang pada alur rotor, ujung-ujung awal dan akhir batang tembaga 

tersebut dipatri / dilas dengan dua buah cincin tembaga yang dipasang pada ujung awal dan 

akhir inti rotor. Akibatnya kumparan-kumparan rotor sangkar bajing akan selalu terhubung 

singkat secara bersama, sehingga tidak dimungkinkan untuk menambah suatu tahanan 

variabel yang dapat digunakan untuk starting. Hasilnya, seluruh konstruksi rotor akan 

menyerupai bentuk sangkar bajing, sehingga jenis rotor ini diberi nama sesuai kemiripan 

bentuknya. 

 

Gambar 2.8 Kumparan Rotor Sangkar Bajing (Prabowo, 2013) 
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Ujung bagian dalam kumparan rotor belitan (Wound Rotor) dihubung bintang dan 

ujung yang lain dihubungkan dengan slip ring ke tahanan luar. Kumparan dapat 

dikembangkan menjadi pengaturan kecepatan putaran motor. Pada kerja normal, slip ring 

terhubung singkat secara otomatis, sehingga rotor bekerja seperti rotor sangkar.  

 

Gambar 2.9 Kumparan Rotor Belitan (Prabowo, 2013) 

c. Celah Udara 

Bagian yang memisahkan stator dengan rotor, lebarnya berkisar dari 0.4 sampai 4 

mm (bertambah seiring peningkatan rating daya mesin). Gaya gerak magnet yang 

dibangkitakan kumparan medan (stator) sebagian besar dayanya digunakan/dihabiskan 

untuk mengalirkan fluks magnet menyebrangi celah udara agar fluks dapat mengalir dari 

stator ke rotor. 

d. Poros 

Poros terbuat dari besi cetakan berbentuk silindris padat panjang, berfungsi sebagai 

penghubung antara rotor dengan beban mekanis.  Untuk jenis rotor belitan berfungsi juga 

sebagai tempat dipasangnya cincin geser, sikat, tahanan variabel,dan alat penghubung sikat. 

e. Bagian Pendukung lainnya 

Bagian tambahan pada mesin yang berfungsi sebagai penunjang aspek perlindungan 

dan pendinginan mesin, antara lain: 

a) Tutup belakang mesin : Sebagai pelindung bagian belakang mesin terhadap 

gangguan dari luar. 

b) Tutup depan mesin : Sebagai pelindung bagian depan  mesin terhadap gangguan 

dari luar. 
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c) Kipas pendingin mesin : Sebagai alat pendingin mesin agar tidak terjadi 

pemanasan berlebih yang dapat merusak mesin. 

d) Tutup kipas pendingin : Sebagai pelindung kipas pendingin mesin terhadap 

gangguan dari luar. 

 

2.2.3.2. Prinsip kerja motor induksi tiga phase 

Prinsip kerja motor induksi tiga phasa dapat dijelaskan sebagai berikut : Jika pada 

belitan stator diberi tegangan tiga phasa, maka akan mengalir arus ke kumparan stator 

seperti yang di tunjukkan pada gambar 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Ujung-Ujung Kumparan Stator Terhubung ke Sumber Tiga Phase  

(Theraja, 1993) 

 

Arus ini akan mengalir melalui belitan yang akan menimbulkan fluks dan karena 

adanya perbedaan sudut phasa sebesar 120
0
 antara ketiga phasanya, maka akan timbul 

medan putar dengan kecepatan sinkron ns. (Theraja, 1993) 

   
        

 
                                                                                                                     

Dengan: 

    = Kecepatan sinkron (rpm) 

 p   = Jumlah kutub kumparan tiap fasa stator 

     = Frekuensi stator (Hz)  

 

Dalam keadaan rotor masih diam, maka aliran fluks medan putar stator ke rotor akan 

seolah-olah memotong batang konduktor rotor yang menerima aliran fluks tersebut. 

Akibatnya pada kumparan rotor akan timbul tegangan induksi (ggl) sebesar E2: 
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                                                                                                            (2.12) 

 

Dimana: 

E2= Tegangan induksi pada rotor saat rotor dalam keadaan diam (Volt)  

    = Frekuensi stator (Hz) 

N2= Jumlah lilitan kumparan rotor  

Фm= Fluks maksimum (Wb) 

 

Karena kumparan rotor membentuk rangkaian tertutup, maka ggl tersebut akan 

menghasilkan arus I2. Adanya arus I2 di dalam kumparan rotor akan menghasilkan medan 

magnet rotor. Interaksi medan magnet rotor dengan medan putar stator akan menimbulkan 

gaya F pada rotor. Bila kopel mula yang dihasilkan oleh gaya F cukup besar untuk 

memikul kopel beban, rotor akan berputar searah medan putar stator. Perputaran rotor akan 

semakin meningkat hingga mendekati kecepatan sinkron. Perbedaan kecepatan sinkron 

medan putar stator (ns) dan kecepatan rotor (nr) disebut slip,dinyatakan dengan: 

 

         
     
  

                                                                                                  

Dimana :   

 S = Slip atau perbedaan    dengan    (%) 

   = Kecepatan medan putar stator (rpm) 

   = Kecepatan rotor (rpm) 

Berdasarkan persamaan Slip di atas, terdapat beberapa tingkatan Slip, yaitu: 

a. Saat nr = 0 (rotor diam) maka Slip = 1 (100%) 

b. Saat nr ≠ 0 (rotor berputar pada kecepatan dibawah ns) maka Slip < 1 

c. Saat nr = ns (rotor berputar pada kecepatan ns) maka Slip = 0 

Pada saat rotor dalam keadan berputar, besarnya tagangan yang terinduksi pada 

kumparan rotor akan bervariasi tergantung besarnya slip, dan tegangan induksi ini 

dinyatakan dengan E2s. 
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                                                                                                                 (2.14) 

Dimana :  

   =  tegangan induksi pada rotor dalam keadaan berputar (Volt)  

  = S x f1 = frekuensi rotor (frekuensi tegangan induksi pada rotor dalam keadaan 

berputar) 

N2= Jumlah lilitan kumparan rotor  

Фm= Fluks maksimum (Wb) 

 

2.2.3.3. Rangkaian ekivalen motor induksi 

Prinsip kerja dari motor induksi tiga fasa bahwa pada saat berputar (S<1) nilai 

tegangan induksi rotor (   ) dan reaktansi kumparan rotor (X2) juga dipengaruhi oleh slip, 

maka selanjutnya nilai arus rotor (I2) saat rotor sudah berputar akan dapat dihitung dengan 

cara membagi tegangan induksi rotor dengan impedansi kumparan rotor. (Theraja, 1993) 

 

    √                                                                                                                      

  

Sehingga persamaan I2 menjadi: 

   
   

√               
                                                                                                         

 

Dimana: 

   = Arus rotor (Ampere) 

    = Impedansi kumparan rotor (ohm) 

    = Tegangan induksi rotor (Volt) 

   = Tahanan kumparan rotor (ohm) 

    = Reaktansi kumparan rotor (ohm) 

 

Prinsip kerja motor induksi juga dikatakan hampir serupa dengan prinsip kerja 

transformator karena kedua mesin listrik tersebut bekerja berdasarkan prinsip induksi 

elektromagnetik (Faraday) yaitu dengan menginduksikan tegangan dari sisi primer ke sisi 
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skunder (tranformator) atau dar sisi stator ke sisi rotor (motor induksi). Perbedaan kedua 

jenis mesin listrik tersebut terletak pada bagian sekundernya, dimana kalau pada 

transformator bagian skundernya diam dan berbeban listrik, sedangkan pada motor induksi 

bagian sekundernya (rotor) berputar dan tak berbeban listrik. 

Berdasarkan prinsip transformasi nilai parameter sisi skunder ke sisi primer 

transformator ( R2’ = a
2
R2, X2’ = dengan a = N1/N2 ), maka rangkaian ekivalen motor 

induksi dapat dibuat, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Rangkaian Pengganti Motor Induksi Tiga Phase (Theraja,1993) 

 Berdasarkan rangkaian ekivalen motor induksi pada Gambar 2.11, maka dapat 

diperoleh persamaan arus rotor dipandang dari sisi stator: 

 

  
   

  

(     (
  

 
))             

                                                                                      

  

Dimana: 

   
  = Arus rotor dipandang dari sisi stator (Ampere) 

   = Resistansi di sisi stator (ohm) 

   = Resistansi di sisi rotor (ohm) 

   = Reaktansi di sisi stator (ohm) 

     = Reaktansi di sisi rotor (ohm) 

   = Perbandingan antara jumlah lilitan stator dengan jumlah lilitan rotor 

   = Slip (%) 
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2.2.4. Inverter tiga phase  

Inverter  adalah  rangkaian  konverter  dari  DC  ke  AC,  yang mempunyai fungsi  

mengubah  tegangan  input  DC  menjadi  tegangan  output  AC  simetris dengan besar 

dan frekuensi yang diinginkan. Tegangan keluaran bisa tetap ataupun  berubah-ubah,  

dengan  frekuensi  tetap  ataupun  dengan  frekuensi yang berubah-ubah. Tegangan 

keluaran variabel didapat dengan mengubah-ubah tegangan input DC dan agar inverter 

konstan. Di sisi lain apabila tegangan input DC adalah tetap dan tidak bisa diubah-ubah, 

maka tegangan output yang   didapat   dengan   mengubah-ubah   gain   dari   inverter   yang   

biasanya dilakukan dengan kontrol PWM.  Gain inverter  didefinisikan  sebagai  rasio  

tegangan  keluaran AC  terhadap  tegangan masukan DC.  

Bentuk  gelombang  tegangan keluaran   inverter yang ideal  adalah  sinus. Tetapi 

kenyataannya bentuk gelombang tegangan output inverter tidaklah sinus dan 

mengandung  harmonisa  tertentu.  Untuk  penerapan  dengan  daya  rendah  dan menengah,  

gelombang  kotak  simetri  ataupun  tidak  simetri  bisa  digunakan, sedangkan untuk 

penerapan tegangan tinggi dibutuhkan untuk gelombang sinus dengan   sedikit   distorsi.   

Dengan   kemampuan   piranti   Semikonduktor   daya kecepatan tinggi yang tersedia, 

kandungan harmonisa dalam bentuk gelombang output bias dikurangi dengn teknik 

penyakelaran. 

Ada beberapa tipe inverter  yaitu  Voltage Source Inverter (VSI ) dan Current 

Source Inverter (CSI). CSI   tidak   banyak   didiskusikan karena hanya digunakan terbatas 

pada motor berdaya sangat   tinggi.     Ada   dua   jenis inverter yang sering digunakan pada 

sistem tenaga listrik yaitu: 

1. Inverter dengan tegangan dan frekuensi yang konstan CVCF (Constant Voltage     

Constant frequency). 

2. Inverter dengan tegangan dan frekuensi keluaran yang berubah-ubah 

Gambar 2.12 merupakan rangkaian dari inverter tiga phasa dimana pada rangkaian ini 

terdiri atas 6 buah MOSFET yang berfungsi sebagai switching inverter. Pada rangkaian ini 

terdiri atas dua bagian MOSFET dan 3 buah  phasa saluran yaitu MOSFET bagian atas 
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yang masing-masing terdiri atas S1, S3 dan S5 dan bagian bawah yang terdiri atas S2, S4 dan 

S6. Sedangkan  phasa 1 yaitu  phasa a mewakili switching S1 dan S4,  phasa 2 yaitu b 

mewakili switching S3 dan S6 dan yang terakhir  phasa 3 yaitu  phasa c mewakili switching 

S5 dan S2. Dimana masing-masing  phasa terhuung langsung ke beban 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Rangkaian Inverter Tiga Phasa (Ahmed,2013) 

 Iverter mode pensaklaran DC ke AC umum digunakan pada aplikasi penggerak 

motor yang biasa disebut variable speed drive (VSD) dan uninterruptable power supplies 

(UPS). Sistem umum untuk merancang sebuah inverter ditunjukkan pada Gambar 2.12. 

 Konvigurasi inverter tiga phase yang dibentuk oleh 6 saklar daya. Suatu konverrter 

jenis sumber tegangan (voltage type)harus memenuhidua syarat, yaitu saklar yang terletak 

pada suatu lengan tidak boleh konduksi secara bersamaan dan arus sisi AC harus selalu 

dijaga kontinuitasnya. Mengacu pada kedua syarat tersebut maka akan terdapat delapan 

kondisi saklar. 

 Konfigurasi saklar daya inverter ditunjukkan pada Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Konfigurasi saklar inverter tiga phase (Nugroho, 2012) 
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 Tegangan antar fasa dari keluaran inverter adalah perbedaan teganganantara kaki-

kaki dari inverter yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                        

 

Keterangan: 

              Tegangan antar phase (V) 

              Tegangan phase ke netral (V) 

 

 Bentuk gelombang yang masuk pada masing-masing saklar (S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 ) 

yang terdapat pada inverter dan tegangan keluaran antar phase dari inverter dapat dilihat 

pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Gelombang masukan pada saklar inverter dan tegangan keluaran inverter  

(Ahmed, 2013) 
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 Sedangkan bentuk gelombang tegangan keluaran masing – masing phase dari 

keluaran inverter adalah, seperti yang terlihat pada Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 Geolombang tegangan phase keluaran inverter (Ahmed,2013 

2.2.4.1  Inverter tiga phasa sinusoidal pulse width modulation (SPWM) 

PWM inverter adalah alat yang digunakan untuk mengubah atau mengkonversi 

tegangan masukan searah menjadi tegangan keluaran bolak balik dengan besar tegangan 

dan frekuensi tertentu dengan menggunakan teknik modulasi lebar pulsa. Terdapat macam 

bentuk pulsa yang dapat digunakan untuk modulasi, namun pada pembahasan selanjutnya 

hanya akan digunakan pulsa berbentuk sinusoidal. 

Untuk menghasilkan tegangan keluaran dengan gelombang berbentuk sinusoidal pada 

nilai ferekuensi yang diinginkan, diperlukan sinyal kontrol sinusoidal          pada 

frekuensi yand diinginkan dan sebuah gelombang berbentuk sigitiga      . Gelombang 

berbentuk segitiga yang digunakan memiliki frekuensi dan amplitudo yang lebih besar 

daripada soinyal kontrol sinusoidal. 

Gelombang berbentuk segitiga      akan dimodulasi oleh sinyal kontrol sinusoidal 

         dengan cara membandingkan kedua gelombang tersebut, sehingga dihasilkan lebar 

pulsa penyalaan yang variabel. Frekuensi dari gelombang berbentuk segitiga merupakan 

frekuensi penyalaan   , atau biasa juga disebut frekuensi pembawa yang akan menunjukkan 

seberapa cepat nyala dan padamnya tiristor. Sedangkan sinyal kontrol          digunakan 

untuk mengatur lebar pulsa penyalaan tiristor dan memiliki frekuensi sebesar   , dimana 

frekuensi tersebut adalah frekuensi dasar dari tegangan keluaran inverter yang diinginkan 

(   juga biasa disebut frekuensi modulasi). Tegangan keluaran dari inverter tidak akan 
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berbentuk gelombang sinus murni karena akan mengandung harmonik akibat dari 

komponen tegangan          yang mempunyai frekuensi sebesar   .  

Perbandingan modulasi amplitudo didefinisikan sebagai: 

 

    
        

    
                                                                                                                        

Keterangan: 

         = Amplitudo puncak dari sinyal kontrol 

     = Sinyal gelombang segitiga  

Sedangkan untuk nilai perbandingan modulasi frekuensi didefinisikan sebagai: 

 

    
  

  
                                                                                                                               

Keterangan: 

   = Rasio modulasi frekuensi 

   = Frekuensi penyalaan (Hz) 

   = Frekuensi modulasi (Hz) 

Untuk lebih jelasnya proses sinusoidal inverter tiga phase dapat dilihat pada Gambar 

2.16. 

Pada daerah linier (   ≤ 1.0), komponen frekuensi dasar pada tegangan keluaran 

diatur linier dengan perbandingan modulasi amplitudo   . Dari gambar 2.16 terlihat bahwa 

komponen frekuensi dasar satu kaki inverter adalah  

      
  

 
                                                                                                                     23)  

Oleh karena itu, tegangan inverter antar phase rms pada frekuensi dasar, dengan beda 

phase antara tegangan 120
o
 adalah 

    
√ 

√ 
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Gambar 2.16 Proses sinusoidal Inverter Tiga Phasa (Ahmed,2013) 

 Sinusoidal Pulse Width Modulation ( SPWM)  adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menentukan sudut pemicuan dengan cara membandingkan gelombang segitiga 

dengan 3 gelombang sinus ( phasa R,  phasa S, dan  phasa T) yang masing-masing berbeda  

phasa 120
o
, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.17. 
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Gambar 2.17 Pemicuan gelombang PWM (Sardiyanto, 2001) 

Setelah didapatkan titik potong antara gelombang segitiga dan tiga gelombang sinus 

(R, S, dan T), maka ditiap titik dilakukan pemicuan secara bergantian antara MOSFET sisi 

atas dan bawah sampai satu periode. Sedangkan tegangan pemicuan dapat dilihat dari 

Gambar 2.18 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Gelombang phasa ke netral dan tegangan phasa ke phasa (Sardiyanto, 2001) 

Tegangan VRN, VSN, dan VTN adalah tegangan  phasa ke netral yang merupakan 

hasil pemicuan MOSFET sisi atas dan MOSFET sisi bawah, sedangkan tegangan antar  

phasa merupakan selisih antara tegangan dua  phasa yang berbeda. 
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Untuk mendapatkan pemicuan SPWM ada beberapa hal yang diperhatikan dalam 

perancangan pemicuan SPWM pada inverter tiga  phasa adalah : 

1. Perbandingan frekuensi gelombang segitiga dan gelombang sinus (mf) harus kelipatan 

3 dan ganjil. Supaya masing-masing  phasa mendapatkan pemicuan yang sama dan 

memperoleh bentuk tegangan yang simetris serta untuk menghilangkan harmonisa 

genap. 

2. Perbandingan antara amplitudo gelombang sinus dan gelombang segitiga (ma) harus ≤ 

1 untuk menjaga agar tidak terjadi overmodulation. Overmodulation adalah kondisi 

dimana amplitudo gelombang kontrol melebihi amplitudo gelombang segitiga. 

Sudut pemicuan SPWM dapat dicari dari perpotongan antara gelombang segitiga dan 

gelombang kontrol masing-masing phasa seperti yang di tunjukkan pada Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19 Perpotongan gelombang kontrol dan segitiga (Sardiyanto, 2001) 

Selanjutnya persamaan-persamaan garis lurus ini dipotongkan dengan persamaan 

gelombang kontrol masing – masing phasa sehingga diperoleh nilai-nilai sudut 

pemicuannya. 
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2.2.5. Metode pengaturan putaran motor induksi 

2.2.5.1. Metode scalar control (V/F )  open loop 

 Scalar control (V/F) adalah salah satu metode untuk mengendalikan kecepatan 

putar motor induksi dengan merubah tegangan dan frekuensi, yaitu dengan cara 

mempertahankan   perbandingan (ratio) keduanya tetap konstan.  Kontrol kecepatan motor 

induksi dengna metode ini  digunakan tanpa umpan balik kecepatan. Kelemahan dari 

metode ini adalah belum mencapai nilai yang akurat pada respon kecepatan, dimana control 

fluks stator dan torsi masih menggunakan kontrol tidak langsung (Casadei, 2006).  

 Untuk lebih jelasnya blok diagram dari metode scalar control (V/F) Open loop dapat 

dilihat pada Gambar 2.20. 

Dari gambar 2.20 dapat dilihat bahwa masukannya berupa kecepatan refrensi, 

kecepatan refrensi ini digunakan sebagai masukan sinusoidal pulse width modulation 

(SPWM) sehingga bisa menghasilkan pulsa, pulsa yang dihasilkan SPWM digunakan untuk 

membangkitkan tegangan tiga phase pada inverter. Inverter beroprasi sebagai sumber arus 

tiga phase untuk menggerakkan motor induksi tiga phase.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Blok Diagram Skalar Kontrol (V/F Konstan ) Open Loop 
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2.2.5.2. Metode vektor control 

Vector control adalah suatu  metode  pengaturan kecepatan motor induksi dengan 

mengatur arus medan dan arus torsi yang dilakukan secara terpisah seperti halnya motor 

DC. Pengontrolan motor induksi dilakukan dengan mengontrol parameter motor dalam 

besaran vector. Implementasi flux vektor pada motor induksi tiga fasa membutuhkan 

perhitungan pada orientasi stator, rotor dan torsi. Metode vector control dalam 

pengaplikasiannya dapat di bagi menjadi dua yaitu: 

1. Metode Direct Torque Control (DTC) 

2. Metode Field Oriented Control (FOC 

 

2.2.5.2.1. Metode field oriented control (FOC) 

Field oriented control adalah pengaturan kumparan medan pada motor induksi, 

dimana dari sistem coupling dirubah menjadi sistem decoupling. Dengan sistem  ini  arus  

jangkar  dan  arus  medan pada  motor  dapat dikontrol  secara  terpisah,  sehingga  torsi 

dan  fluks juga dapat  diatur  secara  terpisah, seperti  halnya motor DC.   

Pada pengaturan menggunakan field oriented control ini, kecepatan dari motor di 

monitor oleh suatur sensor atau bisa menggunakan tachometer. Kecepatan motor di umpan 

balikkan kemudian di bandingkan dengan kecepatan refrensi. Apabila  ada error, kemudian 

error tersebut di kalkulasi oleh kontroller PI, selanjutnya kontroller PI memberikan sinyal 

kepada sistem field oriented control  yang akan diteruskan ke rangkaian penyalaan dari 

inverter untuk mengubah tegangan dan arus rotor, sehingga diperoleh suatu torsi yang 

diinginkan. Perubahan torsi ini akan merubah motor sehingga bisa mendekati kecepatan 

refrensi seperti yang di tunjukkan pada Gambar 2.21. 



30 
 

 

Gambar 2.21 Blok Diagram Sistem Pengaturan Motor Induksi Menggunakan Field Oriented 

Control (Blascke, 1972) 

  

Dari gambar 2.21 dapat dilihat bahwa pengaturan kecepatan motor induksi dengan teknik 

field oriented control inverter beroprasi sebagai sumber arus tiga phase yang akan 

menggerakkan motor induksi tiga phase. 

 Fluks rotor dan torsi dapat dikontrol secara terpisah oleh arus stator  direct-axis (ids) 

dan arus quadrature-axis (iqs). Besarnya arus quadrature–axis referensi (i
*

qs) dapat dihitung 

dengan torsi referensi (Te
*
) menggunakan persamaan berikut. (Krishnan,2001) 

 

   
  

 

 
 
 

 
 
  
  

 
  
 

   
                                                                                                                   

  

Dengan  Lr  adalah  induktansi  rotor,  Lm adalah  induktansi  mutual,  dan λr adalah  

fluks linkage rotor estimasi yang diperoleh dari persamaan berikut: 

 

   
      
     

                                                                                                                             

 dengan    
  

  
⁄  adalah konstanta waktu rotor 
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 Besarnya arus direct-axis stator refrensi (   
 ) adalah tergantung dari input fluks 

referensi   
  yaitu: 

 

   
  

  
 

  
                                                                                                                                    

  

Sudut fluks rotor  e untuk transformasi koordinat diperoleh dari perhitungan antara 

kecepatan putaran rotor ωm dan kecepatan slip ωsl yaitu dengan persamaan: 

 

   ∫                                                                                                                      

 Kecepatan slip diperoleh dari perhitungan arus quadrator-axis stator referensi    
  

dengan parameter motor dengan persamaan sebagai berikut: 

 

    
  
   
 
  
  
    
                                                                                                                      

 

2.2.5.2.2. Persamaan decoupled.  

Arus referensi    
  dan    

  dikenversi ke dalam arus sephasa referensi (i*as, i*bs, i*cs) 

yang akan menjadi input regulator arus. Kemudian regulator arus akan memproses arus fasa 

referensi menjadi sinyal pemicu yang akan mengontrol inverter. Sedangkan persamaan 

yang digunakan untuk mengubah sistem coupled menjadi decoupled adalah.  

 

[

   
 

   
 

   
 
]  √

 

 
 [

   

    √   

     √   

] [
   
  

   
  ]                                                                                     

 

dengan arus stator     
  ,     

   (stasioner) dihitung melalui persamaan berikut: 

 

[
   
  

   
  ]   [

              
               

] [
   
  

   
  ]                                                                                 
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 Dengan mensubstitusikan persamaan (2.31) kedalam persamaan (2.30) maka 

persamaannya menjadi 

 

[

   
 

   
 

   
 
]  

[
 
 
 
 
 

      
         

  

   ⁄       
   √  

⁄       
   

 ⁄      
   √  

⁄       
  

   ⁄       
   √  

⁄       
   

 ⁄      
   √  

⁄       
  
]
 
 
 
 
 

[
   
  

   
  ]                      

 

Dan sebaliknya, persamaan yang digunakan untuk mengubah sistem decoupled 

menjadi coupled kembali adalah  

 

[
   
   
]   [

      
     ⁄       

   √  
⁄       

     ⁄       
   √  

⁄       
  

       
   

 ⁄      
   √  

⁄       
   

 ⁄      
   √  

⁄       
  

] [

  
  
  

]           (2.33) 

 

2.2.5.2.3.  Transformasi  clarke dan park 

Transformasi Clarke di dalam field oriented controlmotor induksi digunakan untuk 

mentransformasikan arus stator tiga fasa (ia, ib, dan ic) pada bidang stasioner (stationary 

reference frame) ke arus stator ortogonal dua fasa (iα dan iβ) pada bidang ortogonal 

(orthogonal reference frame). Sedangkan Transformasi Park digunakan untuk 

mentransformasikan arus stator (iα dan iβ) ke arus stator dua fasa (ids dan iqs) pada bidang 

putar (rotating reference frame). 

Untuk mentransformasikan arus stator dari sistem tiga fasa (a,b,c) ke sistem dua fasa 

ortogonal (α,β), serta mengacu pada persamaan decoupled diatas, maka secara matematis 

persamaan transformasi Clarke dapat dirumuskan kembali sebagai berikut: 

                                                                                                                                            

   
 

√ 
   

 

√ 
                                                                                                                     

atau dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut: 
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[
  
  
]  [

  

  √   √ 
] [
  
  
]                                                                                                  

Inverse transformasi Clarke digunakan untuk mentransformasi balik dari komponen 

α, β ke komponen a, b, c melalui persamaan berikut: 

                                                                                                                                               

    
 

 
    

√ 

 
                                                                                                                       

    
 

 
    

√ 

 
                                                                                                                       

atau dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut: 

[
  
  
  

]  [

  

    √   

     √   

] [
  
  
]                                                                                                 

Untuk mentransformasikan arus stator dari sistem dua fasa ortogonal (α,β) ke sistem 

dua fasa (d,q) menggunakan transformasi Park, secara matematis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

                                                                                                                      

                                                                                                                    

atau dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut: 

[
   
   
]  [

            

             
] [
  
  
]                                                                                           

Invers transformasi Park digunakan untuk mentransformasi balik dari komponen d,q 

ke komponen α, β melalui persamaan berikut: 
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atau dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut: 

[
  
  
]   [

             

            
] [
   
   
]                                                                                          

 

2.2.5.2.4. Kontroler PI 

Kontroler PI adalah gabungan antara kontroler proporsional dengan kontroler 

integral. Dimana karakteristik dari kontroler proporsional adalah mengurangi rise time, 

menambah overshoot, dan mengurangi steady state error. Sedangkan kontroler integral 

memiliki karakteristik mengurangi rise time, menambah overshoot, serta menghilangkan 

steady state error. 

Kontroler P dan I memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan 

overshoot. Oleh karena itu, nilai Kp harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang 

berlebihan. Nilai Ki diambil lebih besar dari Kp karena diinginkan untuk menghilangkan 

steady state error. 

Dalam waktu kontinyu PI dirumuskan sebagai berikut, (Singh dkk,2012) 

                 ∫        
 

 

                                                                                   

Fungsi alih kontroler PI (dalam domain s ) dapat dinyatakan sebagai berikut: 

      [    
  
 
 ]                                                                                                         

Dimana: 

       Sinyal keluaran control PI 

           Konstanta proporsional 

           Konstanta integral 

          Sinyal error = referensi keluran plant 

 

Kendali PI terdiri  dari  dua  buah  cara  pengaturan  yaitu  kontrol  P  (Proportional)  

dan I (Integral), dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam  



35 
 

perancangan sistem kontrol  PI  yang  perlu dilakukan  adalah  mengatur  parameter P dan I 

agar  tanggapan  sinyal  keluaran  sistem  terhadap  masukan  tertentu sebagaimana yang 

diinginkan.  

Kendali P (Proportional), jika        , dengan   adalah konstanta. Jika            

           , maka          , dengan    adalah konstanta proporsional.    berlaku 

sebagai gain (penguat) saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja kontroler. 

Penggunaan  kontrol  P  memiliki  berbagai  keterbatasan  karena  sifat  kontrol  yang  tidak  

dinamik  ini. Walaupun demikian dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana kontrol P 

ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transien khususnya rise time dan settling time. 

Kendali I (Integral), Jika      adalah kontrol I maka   dapat dinyatakan sebagai  

       ∫                          (2.49) 

Dengan    adalah konstanta integral, dan dari persamaan di atas, G(s) dapat dinyatakan  

sebagai  

     
  

  
                                                                                                                                 

Jika      mendekati konstan (bukan nol)  maka      akan  menjadi  sangat  besar  sehingga  

diharapkan  dapat  memperbaiki error. Jika       mendekati nol maka efek kontrol  I  ini  

semakin kecil. Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady state 

error, namun pemilihan    yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transien yang tinggi 

sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan pada respon sistem. (Fauzi,2014) 


