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ABSTRAK 

KOMPENSASI HARMONISA CYCLOCONVERTER DENGAN FILTER 

AKTIF DAN PASIF PADA PENGENDALIAN KECEPATAN MOTOR 

INDUKSI TIGA FASA DENGAN METODE VECTOR CONTROL 

 

Oleh 

CAHYA JULIO MAULANA 

 

Motor listrik berperan penting sebagai penggerak utama yang banyak digunakan 

pada sektor industri maupun transportasi, sehinggga diperlukan sistem kendali 

motor listrik. Salah satu sistem kendali motor listrik adalah pengendalian frekuensi. 

Pengendalian frekuensi bertujuan untuk mengatur kecepatan motor listrik yang 

diinginkan. Salah satu alat pengendalian frekuensi yaitu cycloconverter. 

Penggunaan cycloconverter menimbulkan adanya harmonisa karena termasuk jenis 

komponen non-linier, dimana harmonisa yang dihasilkan akan berpengaruh 

terhadap kualitas sistem dan berdampak kerusakan pada peralatan. Sehingga perlu 

adanya pemasangan filter untuk meredam frekuensi harmonisa. Penelitian ini 

menyajikan metode desain filter hybrid untuk mengurangi harmonisa dan 

pengendalian motor induksi tiga fasa dengan metode vector control, yang 

mencakup keefektifan dari perancangan topologi filter pasif, aktif dan hybrid serta 

kehandalan respon motor. Pemodelannya menggunakan software simulink Matlab 

2015A. Hasil reduksi pemodelan distorsi harmonisa menggunakan filter pasif 

sebesar 2,54%, aktif 14,86% dan hybrid 2,17%. Penelitian ini membuktikan bahwa 

filter gabungan atau hybrid filter menghasilkan total distorsi harmonisa lebih baik. 

Kata kunci : motor induksi, cycloconverter, filter, kecepatan motor, harmonisa, 

vector control. 

  



ABSTRACT 

HARMONICS COMPENSATION OF CYCLOCONVERTER WITH 

ACTIVE AND PASSIVE FILTERS IN CONTROL OF THREE PHASE 

MOTOR INDUCTION USED VECTOR CONTROL METHOD 

 

By 

CAHYA JULIO MAULANA 

 

Electric motors play an important role as prime mover, the most commonly used 

for the industrial and transportation sectors, so there is need a control system. One 

of the control systems for electric motors by control its frequency. The frequency 

control has aim to adjust the speed of the desired electric motors. One of the control 

devices is cycloconverter. The use of cycloconverter causing of harmonic because 

it is a type of non-linear component, where the harmonic will be affects to the 

quality of system and impact to the equipment. It is necessary to install filters for 

reducing the harmonic frequency. This research provides a method of hybrid filter 

design to reduce harmonic and control of three phase induction motor using vector 

control method, it includes the effectiveness of passive, active and hybrid filter 

designs and motor response reliability. This modeling using Matlab 2015A 

simulink software. The reduction result of harmonic distortion modeling using a 

passive filter is 2.54%, active filter is 14.86% and hybrid filter is 2.17%. This 

research proves that a combined filter or hybrid filter has better result of total 

harmonic distortion. 

Keywords: induction motor, cycloconverter, filters, motor speed, harmonics, vector 

control. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Semakin berkembangnya teknologi pada sektor industri maupun 

transportasi di mana banyak sekali dijumpai motor listrik sebagai penggerak utama 

dalam pekerjaannya. Sistem kendali motor listrik sangatlah diperlukan mengingat 

peran dari motor listrik tersebut, berkembangnya elektronika daya juga menambah 

keunggulan dari kendali motor listrik tersebut, motor listrik membutuhkan 

pengendalian frekuensi dengan menggunakan beberapa macam alat atau devices 

semikonduktor bisa melakukan pengaturan kecepatan motor listrik yang kita 

inginkan dengan merubah frekuensi yaitu berupa alat inverter maupun 

cycloconverter. Peralatan tersebut memodifikasi frekuensi dengan mengubah lebar 

pulsa pensaklaran pada peralatan saklarnya, yaitu MOSFET ataupun IGBT. 

Cycloconverter adalah rangkaian elektronika daya pengubah gelombang 

masukan AC dengan frekuensi tertentu ke gelombang keluaran AC yang lain dalam 

frekuensi lebih tinggi atau lebih rendah atau dari satu fasa atau tiga fasa AC ke 

besaran variabel dan frekuensi variabel, satu fasa atau tiga fasa AC. Pengaturan 

kecepatan dengan cara merubah frekuensi menimbulkan perubahan kecepatan 

motor listrik yang lebih halus atau lebih handal dibandingkan mengubah 

tegangannya. Dapat diartikan juga perubahan frekuensi pada motor listrik berbeda 

dengan sumber jala-jala yang diberikan PLN. Cycloconverter adalah kepentingan 
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khusus karena secara umum terdapat pada drive pabrik berdaya tinggi (hingga 18 

MW) di industri semen dan pertambangan [1].  

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan “Simulasi dan Analisis 

Cycloconverter 3 Fasa Sebagai Kendali Kecepatan pada Motor Induksi 3 Fasa” 

terdapat kekurangannya yaitu munculnya harmonisa (noise) disebut juga gangguan 

atau permasalahan kualitas. Salah satu hasil kesimpulan dari penelitian tersebut 

bahwa nilai total harmonisa akan semakin besar apabila frekuensi fundamental nya 

di setting pada nilai diatas frekuensi jala-jala (50 Hz atau 60 Hz) [2]. 

 Gelombang arus dan tegangan yang berasal dari suplai menjadi terdistorsi 

terjadi permasalahan mutu dari gelombang arus dan tegangan yang dapat 

menimbulkan kerusakan terhadap peralatan listrik dan mengakibatkan semakin 

besarnya rugi-rugi pada sistem. Gelombang keluaran yang diinginkan adalah 

sinusoidal atau mendekati sinusoidal itu sendiri, bisa dikatakan kualitas dari sistem 

tersebut adalah baik.  

Cycloconverter menimbulkan frekuensi harmonik karakteristik yang 

bergantung pada nomor pulsa dan frekuensi input dan output, dan bukan kelipatan 

sederhana dari frekuensi input. Karena ketidakseimbangan dan asimetri, spektrum 

frekuensi non-karakteristik juga dapat dihasilkan. Dengan demikian, 

cycloconverter dianggap sebagai variabel yang terdiri dari harmonik integer dan 

interharmonik.   

Penelitian ini akan membahas mengenai analisa kompensasi gelombang 

harmonisa cycloconverter 3 fasa ke 3 fasa menggunakan filter aktif dan pasif pada 

pengendalian kecepatan motor induksi. Perubahan frekuensi pada cycloconverter 
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ini menjadi sasaran pada penelitian ini. Keluaran frekuensi tegangan dan arus akan 

dianalisa. Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk 

mendapatkan desain filter yang handal untuk cycloconverter dengan minimnya 

gelombang harmonisa pada device cycloconverter. 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Meminimalisir adanya gelombang harmonisa pada cycloconverter 3 fasa 

dengan pengendali kecepatan motor induksi menggunakan metode vector 

control. 

2. Mendesain filter (block gelombang harmonisa) pada simulasi 

cycloconverter 3 fasa menggunakan filter gabungan filter aktif dan filter 

pasif.  

3. Menganalisa gelombang frekuensi keluaran cycloconverter 3 fasa, berupa 

total harmonic distrortion (THD) pada frekuensi tegangan dan frekuensi 

pada arus. 

4. Mendapatkan nilai keluaran kecepatan motor yang stabil. 

 

 

1.3 Manfaat  

Adapun manfaat yang didapatkan setelah melakukan penilitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Mendapatkan desain sistem filter pada cycloconverter 3 fasa dengan 

pengendali kecepatan motor induksi menggunakan metode vector control. 

2. Total harmonic distortion (THD) pada sistem cycloconverter 3 fasa 

berkurang. 

3. Mendapatkan kecepatan yang stabil pada sistem cycloconverter 

cycloconverter 3 fasa dengan pengendali kecepatan motor induksi 

menggunakan metode vector control 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana mendesain filter gabungan filter aktif dan pasif pada sistem 

cycloconverter 3 fasa? 

2. Bagaimana hasil atau keluaran gelombang frekuensi pada cycloconverter 3 

fasa? 

3. Bagaimana mendesain vector control pada cycloconverter? 

 

1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai sistem filter  yang digunakan pada 

cycloconverter 3 fasa untuk meminimalisir harmonisa pada keluaran 

gelombang frekuensi tegangan dan arus beserta keluaran respon dari motor. 

2. Penelitian ini hanya membahas mengenai analisis gelombang harmonisa 

pada keluaran cycloconverter 3 fasa. 
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1.6 Hipotesis 

Rangkaian filter gabungan antara filter aktif dan pasif yang terdapat pada 

cycloconverter 3 fasa dapat meredam adanya distorsi frekuensi gelombang 

harmonisa yang timbul pada frekuensi total gelombang keluaran. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penulisan, tujuan, manfaat, 

rumusan masalah, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil pengujian dan pembahasan yang 

didapatkan dari penelitian tugas akhir ini.  

BAB V PENUTUP 
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Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengujian dan pembahasan 

penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Cycloconverter  

Dengan mengadaptasi dari satu fasa ke satu fasa cycloconverter yaitu menaikkan 

jumlah fasa masukkan. Terdapat dua manfaat pada jenis ini, yang pertama adalah 

tegangan keluaran rata-rata yang lebih besar di setiap jembatan konverter untuk 

sudut penembakan yang sama. Kedua hubungannya dengan gelombang, masukan 

AC tiga fasa memungkinkan pulsa terkontrol enam fasa per siklus masukan 

berlawanan dengan hanya dua pulsa dari masukan fase tunggal. Hal ini 

meningkatkan jumlah switching untuk periode tertentu yang menghasilkan 

harmonisa switching frekuensi yang relatif lebih tinggi. Hal ini mengurangi 

persyaratan pemfilteran agar menghasilkan keluaran yang lebih sinusoidal. 

Kelemahan utama adalah meningkatnya jumlah switch dari delapan menjadi dua 

belas [3].               
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Gambar 2.1 Single Phase/Single Phase Cycloconverter Diagram 

Setiap setengah siklus positif Vin, switch P1 dan P4 akan dilakukan untuk konverter 

positif. Saklar N3 dan N2 akan melakukan untuk konverter negatif. Demikian pula, 

untuk setiap setengah siklus negatif Vin, switch P3 dan P2 akan dilakukan untuk 

konverter positif dan switch N1 dan N4 akan melakukan untuk konverter negatif. 

 

Tabel 2.1 Switch Conduction untuk Single Phase/Single Phase Cycloconverter                                      

 

Aspek frekuensi output yang dapat disesuaikan berkaitan dengan durasi waktu 

jembatan konverter aktif. Hanya satu jembatan konverter dapat pada waktu tertentu 

untuk menghindari cross-firing switch dan menciptakan hubungan pendek di 

sumbernya. Mengingat frekuensi output tertentu, periode konduksi yang diperlukan 

dari setiap konverter dapat dihitung menggunakan persamaan. 

TP-on = TN-on = 
1

2𝑓𝑜
 (2.1) 
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Gambar 2.2  Diagram Tiga Fasa ke Satu Fasa Cycloconverter 

 

Tegangan input dapat didefinisikan sebagai berikut. 

Van(t) = √2VLN  sin (2πfit + φ) = Vm  sin (2πfit)     (2.2) 

Vbn(t) = √2VLN sin(2πfit + φ) = Vm  sin (2πfit −2π /3)  (2.3) 

Vcn(t) = √2VLN  sin (2πfit +φ) = Vm  sin (2πfit −4π /3)  (2.4)     

 

 

Gelombang keluarannya sebagai berikut. 
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Gambar 2.3  Gelombang Keluaran Cycloconverter 3 Fasa ke 1 Fasa, fi/fo=4: (a) 

- (c) Tegangan Masukan, (d) - (i) Beralih Konduksi untuk Konverter 

Positif (Simetris untuk  Konverter Negatif) 
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Gambar 2.4  Gelombang Keluaran Cycloconverter 3 Fasa ke 1 Fasa, Lanjutan: (a) 

- (c) Tegangan Masukan, (d) Vout pada Sudut Penembakan Rendah, 

(e) Vout pada Sudut Tembak Tinggi, (f) Status Konverter Positif, (g) 

Status Konverter Negatif 

 

Karakteristik penting yang perlu diperhatikan adalah frekuensi riak output. 

Awalnya, frekuensi riak dua kali frekuensi masukan untuk satu fasa ke satu fasa 

cycloconverter. Dengan menggunakan input tiga fasa, frekuensi riak adalah enam 

kali frekuensi masukan karena keenam pulsa input. Dalam domain frekuensi, lokasi 

harmonik ini penting karena menentukan persyaratan penyaringan [4]. 
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2.2 Harmonisa 

Harmonisa adalah gelombang rusak atau cacat yang diakibatkan adanya interferensi 

gelombang lain yang memiliki frekuensi kelipatan bilangan bulat positif dan 

frekuensi fundamentalnya. Nilai frekuensi gelombang harmonisa merupakan hasil 

kali antara frekuensi fundamental dengan bilangan harmonisa (f, 2f, 3f). Bentuk 

gelombang yang terdistorsi merupakan penjumlahan gelombang fundamental 

dengan gelombang harmonisa (h1, h2, h3) pada frekuensi kelipatan. Banyaknya 

gelombang harmonisa yang disertakan pada gelombang  fundamental, maka 

hasilnya gelombang akan mendekati berbentuk persegi atau berbentuk non 

sinusoidal.  

Frekuensi dasar dari gelobang tersebut merupakan frekuensi fundamental. 

Frekuensi dari harmonisa orde ke-n adalah n∙f0. Satu periode gelombang sinusoidal 

yang terdistorsi oleh harmonisa terdiri dari beberapa komponen harmonisa, yaitu 

harmonisa ke-1, ke-2, ke-3. Harmonisa ke-3 merupakan harmonisa yang 

mempunyai frekuensi tiga kali lipat dari frekuensi fundamentalnya, jika frekuensi 

fundamentalnya 80 Hz maka harmonisa ke-3 yaitu 240Hz frekuensinya atau ditulis 

persamaan fh = n × f0 dengan n adalah bilangan bulat positif. 
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Gambar 2.5  Hasil Gelombang Non-Sinusoidal Hasil Penjumlahan Gelombang 

Fundamental dengan Gelombang harmonisa (h1-h4) 

 

Komponen harmonisa tidak hanya hadir di beban nonlinier saja melainkan juga di 

beban linier. Dalam sistem tiga fasa, keluaran harmonisa yang dihasilkan sama 

seperti sistem satu fasa. Dalam menganalisis harmonisa dengan sistem tiga fasa, 

harmonisa ditinjau berdasarkan teori komponen simetris [5]. 

Distorsi harmonik hadir pada tingkat tertentu pada semua sistem tenaga listrik. Pada 

dasarnya, seseorang perlu mengontrol harmonik hanya ketika mereka menjadi 

masalah. Ada tiga penyebab umum masalah harmonik: 

1. Sumber arus harmonik terlalu besar. 
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2. Jalur di mana aliran arus terlalu panjang (elektrik), menghasilkan distorsi 

tegangan tinggi atau gangguan telepon. 

3. Tanggapan sistem memperbesar satu atau lebih harmonik ke tingkat yang lebih 

besar daripada yang dapat ditoleransi. Ketika masalah terjadi, opsi dasar untuk 

mengendalikan harmonik adalah: 

a. Kurangi arus harmonik yang dihasilkan oleh beban. 

b.Tambahkan filter untuk menyedot arus harmonik dari sistem, memblokir arus 

dari memasuki sistem, atau memasok arus harmonik secara lokal. 

c. Ubah respon frekuensi sistem dengan filter, induktor, atau kapasitor. 

 

2.3 Total Harmonic Distortion 

Untuk mengukur nilai efektif dari komponen-komponen harmonisa dari gelombang 

cacat (terdistorsi) digunakan besaran THD (Total Harmonic Distortion). THD akan 

diamati pada arus masukan karena aksi switching menciptakan gelombang arus 

masukan terputus-putus. Hanya satu arus fasa yang akan diamati karena fase 

lainnya akan serupa dengan hanya pergeseran fasa. Total harmonic distortion 

(THD) merupakan perbandingan antara nilai rms komponen harmonisa sebuah 

besaran (arus atau tegangan) terhadap nilai rms arus atau tegangan tersebut pada 

frekuensi dasarnya dan biasanya dihitung dalam persen.  

THD =√
∑ 𝑀2ℎℎ=𝑚𝑎𝑥

ℎ=2

𝑀1
× 100%   (2.5) 
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 Mh = nilai rms komponen harmonisa ke h dari sebuah besaran M 

Tabel 2.2 Batasan untuk peralatan kelas A 

Harmonic Order (n) Maximum Permisible Harmonic 

Current (A) 

Odd harmonics 

3 2,3 

5 1,4 

7 0,77 

9 0,40 

11 0,33 

13 0,21 

15≤n≤39                                0,15.8/n 

Even Harmonics 

2 1,08 

4 0,43 

6 0,30 

8≤n≤40                               0,23.8/n 

 

 

Tabel 2.3 (a) Limit Distorsi Arus Harmonisa, (b) Limit Distorsi Tegangan 

Harmonisa 
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(a) 

 

(b) 

 

Secara umum digunakan indeks harmonisa yaitu 

THDV = 

√∑ 𝑉𝑛2∞
𝑛=2

𝑉1
 atau   THDI = 

√∑ 𝐼𝑛2∞
𝑛=2

𝑉1
 (2.6) 

Indeks ini digunakan mengukur deviasi gelobang periodik yang mengandung 

harmonisa dari gelombang sinus murni. Agar memperoleh gelombang sinus murni 

pada frekuensi fundamental. Maka THD = 0.  

Dalam banyak kasus, sinyal tidak dapat ditangkap dalam bentuk berkelanjutan. 

Untuk mengatasi keterbatasan ini, alat matematika yang dimodifikasi telah 
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dikembangkan untuk menangani sinyal diskrit. Alat matematika untuk analisis 

harmonik mungkin dalam domain waktu, atau domain frekuensi atau kedua domain 

frekuensi waktu.  

Salah satu teknik lama yang digunakan dalam analisis sinyal non-sinusoidal adalah 

Fourier transform. Analisis Fourier telah digunakan untuk penilaian kualitas daya 

untuk jangka waktu lama. Ini memungkinkan pemetaan sinyal dari domain waktu 

ke domain frekuensi dengan menguraikan sinyal menjadi beberapa komponen 

frekuensi. Metode transformasi menanggung keterbatasan untuk menangani sinyal 

diskrit atau terputus, multi-nilai dan tidak terdefinisi yang sering dihadapi oleh 

aplikasi listrik. Dalam penelitian ini, digunakan alat built-in Fast Fourier Transform 

(FFT) yang tersedia di MATLAB yang dapat langsung diterapkan atau setelah 

beberapa perubahan pada sinyal diskrit yang ditangkap. 

 

2.4 Single Tunned Pasif Filter  

Filter ini merupakan filter pasif yang terdiri dari rangkaian seri antara kapasitor, 

induktor dan resistor (RLC). Filter ini tidak membutuhkan sumber tegangan untuk 

bisa bekerja. 
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Gambar 2.6 (a) Rangkaian Single Tunned Filter, (b) Kurva Impedansi Terhadap 

Frekuensi 

Prinsip kerja dari filter ini adalah pada saat beresonansi terjadi reaktansi induktif 

sama dengan nilai reaktansi kapasitif tetapi berbeda fasa 180° akan saling 

menghilangkan. Pada keadaan ini impedansi filter menjadi sangat kecil hanya 

sebesar nilai R dari induktor sehingga akan mengalirkan arus harmoniknya ke 

netral. 

Persamaan frekuensi ini adalah.  

fr = 
1

2𝜋√𝐿𝐶
   (2.7) 

Pada prinsipnya single tunned filter dipasang untuk setiap harmonik yang akan 

dihilangkan. Filter-filter ini dihubungkan pada busbar dimana pengurangan 

tegangan harmonik ditentukan [6]. 

 

2.5 Based Shunt Active Filter 

Filter aktif merupakan perangkat relatif baru dalam menekan besarnya harmonisa. 

Dengan didasarkan elektronika daya canggih, filter ini memiliki kelebihan yang 

berbeda bahwa filter ini tidak beresonansi terhadap sistem. Filter ini juga bekerja 

secara independen dari karakteristik impedansi sistem.  
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Dengan begitu filter aktif dapat digunakan saat kondisi filter pasif beroperasi 

kurang maksimal karena masalah resonansi paralel. Filter ini dapat mengatasi lebih 

dari satu harmonis sekaligus dan memerangi masalah kualitas daya lainnya seperti 

flicker.  

Prinsip dasar filter aktif yaitu rangkaian yang menghasilkan arus spesifik bertujuan 

menahan arus harmonisa yang diakibatkan beban non-linier. Penelitian ini memakai 

tipe shunt (paralel) sebagai filter aktif dengan memakai PWM (Pulse Width 

Modulation) berbasis inverter. Prisnsip kerja dari filter ini adalah penggunaan arus 

harmonisa untuk menanggulangi arus harmonisa dari beban non-linier. Filter aktif 

yang disusun secara paralel akan menginjeksikan arus harmonisa dengan sudut fasa 

yang berkebalikan dengan arus harmonisa yang dihasilkan oleh beban non-linier 

[6].  

 

Gambar 2.7 Based Shunt Aktif Filter 
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Filter aktif ini membutuhkan sumber atau supply untuk bisa bekerja dan dapat 

melakukan proses switching pada frekuensi tinggi untuk menghasilkan sinyal yang 

mampu mengatasi arus harmonisa yang dihasilkan oleh beban non-liner. 

 

2.6 Hybrid Filter 

Karena topologi APF (Active Power Filter) tidak efektif biaya untuk aplikasi daya 

tinggi karena ratingnya yang tinggi dan frekuensi switching yang sangat tinggi dari 

konverter PMW (Pulse Width Modulator). Jadi LC PPF (Pasif Power Filter) 

digunakan untuk penyaringan harmonik seperti beban nonlinier yang besar. Namun, 

filter pasif mengalami beberapa kekurangan misalnya, kinerja filter ini dipengaruhi 

karena berbagai impedansi sistem dan dengan sistem utilitas seri dan resonansi 

paralel dapat dibuat, yang menyebabkan peningkatan harmonik saat ini dalam 

pasokan. Oleh karena itu, solusi lain mitigasi harmonik, yang disebut HAPF 

(Hybrid Active Power Filter), telah diperkenalkan. HAPF memberikan keuntungan 

gabungan dari APF dan PPF dan menghilangkan kerugian. Topologi ini adalah 

solusi efektif biaya dari masalah kualitas daya daya tinggi dengan kinerja 

penyaringan yang baik [7]. 

 

2.7 Motor Induksi 

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

gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara 

medan stator dan medan rotor. Motor jenis ini banyak dijumpai di dalam bidang 

industri. Pada penelitian ini digunakan jenis motor induksi rotor sangkar dimana 
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rotor nya merupakan bagian dari mesin yang berputar bebas dan letaknya di bagian 

dalam. 

 

Gambar 2.8 Motor Induksi 

 

Arus listrik (i) yang dialirkan didalam suatu medan magnet dengan kerapatan fluks 

akan menghasilkan suatu gaya. Bila sumber tegangan tiga fasa dipasang pada 

kumparan stator, maka pada kumparan stator akan timbul medan putar dengan 

kecepatan. 

ns = 
120𝑓

𝑃
                 (2.8) 

 

Medan putar stator akan memotong konduktor yang terdapat pada sisi rotor, 

akibatnya pada kumparan rotor akan timbul tegangan induksi (ggl) sebesar [8]. 

Es = 44,4 f.N.∅             (2.9) 

 

Mesin berputar juga berkontribusi dalam menghasilkan harmonik, ini mungkin 

lebih lanjut diklasifikasikan sebagai: 

a) Nonlinieritas magnetik dari material inti menyebabkan pembentukan harmonik 
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b) Distribusi fluks yang tidak seragam di celah udara menyebabkan produksi 

harmonik 

c) Slots and Teeth presence mengubah keengganan fluks magnetik dan variasi ini 

menghasilkan harmonik 

d) Rotor Saliency juga membawa variasi keengganan dalam jalur magnetik dan 

reaktansi dalam jalur listrik yang berkontribusi pada pembentukan harmonik. 

e) Crawling adalah masalah umum yang dihadapi oleh motor induksi. Selama 

kesalahan ini, harmonik aneh seperti pesanan 5 dan 7 muncul. 

f) Cogging, masalah ketika motor gagal untuk memulai menghasilkan harmonik 

yang berbeda dari yang dalam kondisi normal 

g) Beberapa penyebab lain adalah ketidaksejajaran Rotor, ketidakseimbangan 

massa, kesalahan fraktal dan kesalahan yang tidak simetris. 

 

Gambar 2.9 Hubungan Antara Torsi dan Speed dan Arus 
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 Saat motor mulai dihidupkan terdapat arus start yang tinggi akan tetapi torsi 

nya rendah 

 Saat keadaan 80% dari kecepatan penuh, torsi mencapai nilai tertinggi dan 

arusnya menurun.  

 Saat motor mencapai kecepatan maksimal atau kecepatan sinkronnya, arus 

torsi dan stator turun ke nol. 

 

2.8 Vector Control 

Vector control adalah suatu metode pengaturan kumparan medan pada motor 

induksi, dimana dari coupling dirubah menjadi sistem decoupling. Dengan sistem 

arus penguatan dan arus beban motor dapat dikontrol secara terpisah, sehingga torsi 

dan fluks dapat diatur secara terpisah, seperti halnya motor dc. Implementasi flux 

vector pada motor induksi 3 fasa membutuhkan perhitungan atau simulasi pada 

orientasi stator, rotor dan torsi. Untuk memudahkan simulasi motor dari kondisi 

transient sampai stabil, maka koordinat abc pada motor diubah kedalam model 

bayangan atau vektor kebentuk dq (direct dan quadrature) [10]. 

Persamaan untuk transformasi abc ke dq, adalah :  

Ids  =  Re[𝑖�̅�] = Re[2

3
 (ia + aib + a2ic ] = 

2

3
 (ia - 

1

2
ib - 

1

2
𝑖𝑐)              (2.10) 

Ids  =  Im[𝑖�̅�] = Im[2

3
 (ia + aib + a2ic] = 

1

√3
 (ib – ic)                        (2.11) 

Sehingga persamaan terakhir torsi adalah : 

Te  = 
3

2
 
𝑃

2
 
𝐿𝑚

𝐿𝑟
 (ɸrdisq - ɸrdisq )                       (2.12) 
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dimana : 

ɸr = ɸrd + jɸrq  ; apabila  ɸrq = 0                                 (2.13) 

maka                                                 

ɸr = ɸrd 

Transformasi rangkaian stasioner ke kerangka referensi stasioner dikembangkan 

oleh E. Clarke. Variabel dua fasa stasioner transformasi Clarke dilambangkan 

sebagai α dan β. Seperti ditunjukkan pada gambar 2.6, sumbu α dan sumbu β adalah 

ortogonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Clarke Transformation 

 

Agar transformasi dapat dibalik, variabel ketiga, yang dikenal sebagai komponen 

berurutan nol, ditambahkan. Transformasi yang dihasilkan adalah : 

[fαβ0] = Tαβ0   [fabc]                                             (2.14) 

dimana 

[fαβ0] = [fα     fβ       f0]T 

dan  

α -axis 

A -axis 

β -axis 

B -axis 

C -axis 

ω = 0 
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[fabc] = [fa     fb       fc]T 

dimana 𝑓 adalah mempresentasikan tegangan, arus, hubungan fluks, atau muatan 

listrik 𝑓 dan matriks transformasi, T αβ0, diberikan dengan persamaan : 

Tαβ0  = 
2

3
  

[
 
 
 
 1 −

1

2
−

1

2

−
1

2

√3

2
− 

√3

2
1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 

                                            (2.15) 

Transformasi inverse diberikan dengan persamaan : 

[fabc] = Tαβ0-1 [fαβ0]                                                (2.16) 

Dimana persamaan transformasi inverse matrix dapat ditulis dengan : 

Tαβ0-1  = 
2

3
  

[
 
 
 

1 0 1

−
1

2

√3

2
0

− 
1

2
− 

√3

2
0]
 
 
 

                                             (2.17) 

Park Transformation adalah transformasi tiga fasa yang terkenal dengan 

transformasi dua fasa dalam analisis mesin sinkron. Transformasi Park dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 

 

                                                                

 q 

 

 

 

Gambar 2.11 Park Transformation 

A-axis 

q-axis 
B -axis 

C -axis d -axis 

ω 
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persamaan transformasi diperoleh dari : 

[fqd 0s] = Tqd 0 (θ) [fabcs]                                         (2.18) 

dimana  

[fqd 0s] = [fqs       fds      f0s ]T 

dan  

[fabcs] =  [fas       fbs      fcs ]T 

 

Transformasi DQZ terbuat dari matriks transformasi Park dan Clarke. Clarke 

mengkonversi vektor dalam bingkai referensi ABC ke 𝛼𝛽𝛾 referensi frame. Nilai 

utama dari transformasi Clarke adalah mengisolasi bagian dari vektor yang 

direferensikan ABC yang umum untuk ketiga komponen vektor; itu mengisolasi 

komponen common-mode (yaitu, komponen Z). 

Kc =√
2

3
 . 

[
 
 
 
 1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2
1

√2

1

√2

1

√2 ]
 
 
 
 

  (2.19) 

Untuk mengkonversi vektor kolom yang direferensikan ABC ke bingkai referensi 

XYZ, vektor harus dikalikan terlebih dahulu dengan matriks transformasi Clarke: 

�⃑�XYZ = Kc ∙ �⃑�ABC  (2.20) 
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Untuk mengkonversi kembali dari vektor kolom XYZ-direferensikan ke frame 

referensi ABC, vektor harus pra-dikalikan dengan matriks transformasi Clarke 

terbalik: 

�⃑�ABC = Kc−1 ∙ �⃑�XYZ (2.21) 

The Park transform (dinamakan setelah Robert H. Park) mengubah vektor dalam 

kerangka referensi XYZ ke bingkai referensi DQZ. Nilai utama dari transformasi 

Park adalah untuk merotasi kerangka acuan dari vektor pada frekuensi acak. 

Transformasi Park menggeser spektrum frekuensi sinyal sedemikian rupa sehingga 

frekuensi acak sekarang muncul sebagai "dc" dan dc lama muncul sebagai negatif 

dari frekuensi acak. Matriks transformasi Park adalah : 

Kp = [
cos (𝜃) sin (𝜃) 0
−sin (𝜃) cos (𝜃) 0

0 0 1

] (2.22) 

Untuk mengkonversi vektor XYZ-referensi ke bingkai referensi DQZ, sinyal vektor 

kolom harus dikalikan sebelumnya dengan matriks transformasi Park: 

𝜐DQZ = Kp ∙ 𝜐𝑋𝑌𝑍  (2.23) 

Untuk mengkonversi kembali dari vektor DQZ-referensi ke frame referensi XYZ, 

sinyal vektor kolom harus dikalikan sebelumnya dengan matriks transformasi Park 

inversi: 

𝜐𝑋𝑌𝑍 = Kp−1 ∙ 𝜐DQZ  (2.24) 

Clarke and Park transformation membentuk DQZ: 

Kcp = Kp ∙ Kc 



28 
 

Kcp =√
2

3
 . 

[
 
 
 
 cos (𝜃) cos (𝜃 −

2𝜋

3
) cos (𝜃 +

2𝜋

3
)

−sin (𝜃) −sin (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃 −

2𝜋

3
)

√2

2

√2

2

√2

2 ]
 
 
 
 

 (2.25) 

Invers dari Kcp: 

𝐾𝑐𝑝−1 =√
2

3
 . 

[
 
 
 
 cos (𝜃) −sin (𝜃)

√2

2

cos (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃 −

2𝜋

3
)

√2

2

cos (𝜃 +
2𝜋

3
) −sin (𝜃 +

2𝜋

3
)

√2

2 ]
 
 
 
 

  (2.26) 

Untuk mengkonversi vektor yang direferensikan ABC ke kerangka acuan DQZ, 

sinyal vektor kolom harus dikalikan sebelumnya dengan matriks transformasi DQZ: 

𝜐DQZ = Kcp ∙ 𝜐𝐴𝐵𝐶   (2.27) 

untuk mengkonversi kembali dari vektor DQZ-referensi ke frame referensi ABC, 

sinyal vektor kolom harus dikalikan sebelumnya dengan matriks transformasi DQZ 

invers: 

𝜐𝐴𝐵𝐶 = Kcp−1 ∙ 𝜐DQZ  (2.28) 
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Gambar 2.12 Sistem Koordinat Dilapiskan pada Motor Induksi Tiga Fasa (d, q) 

 

Transformasi DQZ sering digunakan dalam konteks teknik elektro dengan sirkuit 

tiga fase. Transformasi dapat digunakan untuk memutar frame referensi bentuk 

gelombang ac sedemikian rupa sehingga menjadi sinyal dc. Kalkulasi yang 

disederhanakan kemudian dapat dilakukan pada jumlah dc ini sebelum melakukan 

transformasi inverse untuk memulihkan hasil tiga fase ac yang sebenarnya. Sebagai 

contoh, transformasi DQZ sering digunakan untuk menyederhanakan analisis 

mesin sinkron tiga fase atau untuk menyederhanakan perhitungan untuk kontrol 

inverter tiga fase. Dalam analisis mesin sinkron tiga fase transformasi transfer tiga 

fase stator dan jumlah rotor ke dalam kerangka referensi berputar tunggal untuk 

menghilangkan efek dari induktansi yang berubah-waktu. 
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Transformasi DQZ dapat dianggap dalam istilah geometrik sebagai proyeksi dari 

tiga jumlah fase sinusoidal yang terpisah ke dua sumbu yang berputar dengan 

kecepatan sudut yang sama dengan jumlah fase sinusoidal. 

 

Gambar 2.13 Transformasi DQZ pada Motor 

Gambar di atas adalah transformasi DQZ sebagaimana diterapkan pada stator mesin 

sinkron. Ada tiga gulungan yang dipisahkan oleh 120 derajat fisik. Arus tiga fasa 

sama besarnya dan dipisahkan satu sama lain dengan 120 derajat listrik. Arus tiga 

fase lag tegangan fase yang sesuai dengan δ. Sumbu DQ ditampilkan berputar 

dengan kecepatan sudut sama dengan ω, kecepatan sudut yang sama dengan 

tegangan fasa dan arus. Sumbu D membuat sudut θ = ω t dengan fase A berputar 

yang telah dipilih sebagai referensi. Arus ID adalah jumlah dc yang konstan [11]. 

 

2.9 Pulse Width Modulation (PWM) 

Pulse Width Modulation (PWM) atau modulasi lebar pulsa merupakan suatu teknik 

yang membandingkan sinyal referensi (Vr) dengan sinyal Carrier (Vc). Sinyal 
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carrier yang biasa digunakan berupa gelombang segitiga ataupun gelombang gigi 

gergaji. Prinsip dasar dari teknik PWM adalah ketika besarnya amplitudo sinyal 

referensi (Vr) lebih besar dari amplitudo sinyal carrier (Vc) maka dihasilkan sinyal 

high atau on dan jika besar amplitudo sinyal referensi (Vr) berada lebih kecil dari 

amplitudo sinyal carrier (Vc) maka dihasilkan sinyal low atau off. Proses 

membandingkan sinyal referensi dengan sinyal carrier terlihat pada gambar 2.14 

sehingga dapat menghasilkan nilai duty cycle pada PWM dari perbandingan kedua 

gelombang tersebut. Pulse Width Modulati on (PWM) merupakan cara untuk 

mengurangi THD dari arus beban [12]. 

 

Gambar 2.14 Pulse Width Modulation  

 

 

2.10 Sistem Kendali Kalang Tertutup 

Sistem kendali kalang tertutup adalah sistem kendali yang sinyal keluarannya 

memberikan pengaruh terhadap sistem pengontrolan. Pada sistem kendali kalang 

tertutup selisih nilai masukan dengan keluaran (error) akan menjadi perbandingan 

dan akan diproses kembali oleh elemen pengendali [13]. Pada sistem kendali kalang 

tertutup terdapat tambahan berupa elemen pembanding dan elemen pengukuran 

atau umpan balik (feedback). 
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Gambar 2.15  Sistem Kendali Kalang Tertutup 

 

Disturbance dapat menurunkan kinerja sistem loop tertutup jika pengontrol tidak 

memiliki kemampuan yang cukup untuk menolaknya. 

 

Gambar 2.16  Disturbance Input pada Kalang Tertutup 

 

Sistem kontrol loop tertutup ketika gangguan diterapkan ke sistem. Model referensi 

gangguan M2 (z) adalah fungsi transfer dari gangguan d (k) ke output terkontrol y 

(k), dan referensi gangguan model M2 (z) diberikan berdasarkan model referensi 

Gr (z), yang fungsi transfer dari referensi r (k) ke output y (k), seperti yang 
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ditunjukkan pada Gambar 2.16. Dari Gambar 2.16, fungsi transfer dari Gr (z) (r (k) 

= 1 dan d (k) = 0) dapat dihitung dengan: 

𝑦 (𝑘) = 𝐺 (𝑧) (𝐶1(𝑞1, 𝑧) (𝑟(𝑘) − 𝑦(𝑘)) − 𝐶2 (𝑞2) 𝑦 (𝑘)) 

𝑦 (𝑘) = 𝐺 (𝑧) (𝐶1(𝑞1, 𝑧) (𝑟(𝑘) − 𝐶1(𝑞1, 𝑧) + 𝐶2 (𝑞2)) 𝑦 (𝑘)) 

𝑦 (𝑘)

𝑟 (𝑘)
=

𝐺 (𝑧) 𝐶1 (𝑞1, 𝑧)

1 + (𝐶1(𝑞1, 𝑧) + 𝐶2 (𝑞2)) 𝐺 (𝑧)
 

𝐺𝑟 (𝑧) =  
𝐺(𝑧) 𝐶1 (𝑞1, 𝑧) 

1 + (𝐶1 (𝑞1, 𝑧) + 𝐶2 (𝑞2)) 𝐺𝑧
                    (2.29) 

 

Fungsi transfer dari disturbance d(k) untuk mengontrol output y(k) dapat dihitung 

dari persamaan (2.30). Dimana respon closed loop untuk step masukkan ( d(k) =1 

dan r(k) = 0 ) dianggap [14]. 

𝑦 (𝑘) = 𝐺 (𝑧) 𝑑(𝑘) − 𝐶1(𝑞1, 𝑧) + 𝐶2 (𝑞2)) 𝑦 (𝑘))               (2.30) 

𝑦 (𝑘)

𝑑 (𝑘)
=

𝐺 (𝑧) 

1 + (𝐶1(𝑞1, 𝑧) + 𝐶2 (𝑞2)) 𝐺 (𝑧)
                                 (2.31) 

 



 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendahuluan 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari literatur dan referensi yang sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya dari literatur dan referensi tersebut 

didapatkan rancangan utama, dilanjutkan dengan mencari komponen dan bahan 

yang tepat untuk pembuatan rancangan utama dan melakukan simulasi pada 

Simulink MATLAB. Selanjutnya menentukan metode filter yang tepat untuk 

reduksi distorsi harmonisa. Setelah rangkaian sudah selesai dibuat, akan dilakukan 

pengujian terhadap rangkaian. Setelah rangkaian sudah lolos uji, dilakukan 

pengambilan data dan menganalisis data hasil tersebut. 

 

3.2 Waktu dan Lokasi  

Penelitian ini berlokasi pada Laboratorium Konversi Energi Elektrik, Lab Terpadu 

Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Waktu penelitian dimulai 

pada bulan April 2018. 

 

3.3 Alat dan Bahan  

Dalam pelaksanaan penelitian ini duperlukan alat dan bahan sebagai berikut. 

1. Laptop HP 14 Notebook PC 

a. OS windows 8 64-bit 
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b. Processor Intel Core i3 

c. System Memory 4 GB 

2. Perangkat lunak MATLAB R2015A 64-bit 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Dalam pengerjaan penelitian ini terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan, 

adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Studi Literatur  

Pada tahapan studi literatur mengumpulkan paper dan referensi melalui internet 

maupun buku mengenai cycloconverter, distorsi gelombang harmonisa, simulink 

pada MATLAB dan perancangan yang tepat dalam perancangan filter untuk 

mereduksi gelombang harmonisa dimana pokok bahasan tersebut yang akan 

mendukung penelitian ini dalam hal teori.  

3.4.2 Pengumpulan data alat dan bahan  

Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan data alat dan bahan-bahan yang 

dibutuhkan untuk pembuatan simulasi pada software dan menentukan alat dan 

bahan dengan spesifikasi manakah yang akan dipakai. Setelah alat dan bahan sudah 

tersedia dan sesuai dengan yang dibutuhkan maka dilanjutkan ke prosedur 

selanjutnya.                                                                                                                     

3.4.3 Pembuatan model simulasi pada software 

Pembuatan model simulasi menggunakan software Simulink MATLAB, tahapan 

ini dibuat berdasarkan prosedur sebelumnya dari landasan teori maupun spesifikasi 
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alat dan bahan sebagai acuan membuat simulasi cycloconverter 3 fasa dengan filter 

aktif dan pasif. 

3.4.4 Pengambilan data 

Data yang diperlukan berupa data keluaran Total Harmonic Distortion voltage 

(THDv) dan current  (THDi) cycloconverter 3 fasa sesudah dan sebelum 

pemasangan filter dan respon dari speed rotor. 

3.4.5 Analisa data hasil 

Analisa data hasil ini dilakukan setelah pengambilan data. Data yang akan dianalisa 

adalah keluaran gelombang frekuensi tegangan dan arus cycloconverter 3 fasa, 

keluaran total harmonic distortion (THD) frekuensi tegangan dan arus 

cycloconverter 3 fasa dan akan dibandingkan dengan cycloconverter yang sudah 

dipasang filter aktif, pasif , paralael dan tanpa filter. Serta analisa data mengenai 

speed motor dengan adanya vector control. 

 

3.5 Blok Diagram Penelitian 

Merupakan blok diagram dari penelitian simulasi dan analisis reduksi total distorsi 

harmonisa pada rangkaian cycloconverter 3 fasa dengan menggunakan filter aktif 

dan filter pasif. 
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Gambar 3.1 Blok Diagram Rancangan Penelitian  

 

 

3.6 Metode Kerja 

Metode kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah 

1. Pembuatan Sistem Cycloconverter Tiga Fasa 

1.1 Rangkaian cycloconverter 

Rangkaian cycloconverter ini menggunakan 4 buah thyristor untuk 

grup positif dan 4 buah thyristor untuk grup negatif, pada setiap 

fasanya. Jumlah thyristor yang digunakan pada sistem ini adalah 

berjumlah 24 buah thyristor yang dipasang sedemikian rupa untuk 

mengatur gelombang keluaran sesuai yang diinginkan dengan 

perubahan frekuensi tegangan keluaran.          

Cycloconverter 3 

Fasa – 3 Fasa 

Vector 

Control 

Sumber 

3 Fasa 

Filter Aktif dan 

Filter Pasif 

Analisa Total 

Harmonic 

Distortion 

(THD) 

Analisa Total 

Harmonic 

Distortion 

(THD) Setelah 

Terpasang 

Filter 

Cycloconverter 3 

Fasa – 3 Fasa 
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1.2    Vector Control 

Pada sistem vector control sebagai closed loop dan penghasil pulsa 

gate untuk thyristor cycloconverter, terdapat beberapa bagian 

seperti, blok pengubah bentuk arus ABC menjadi dq dalam bentuk 

scalar, blok speed controller yang didalamnya terdapat kendali PI, 

dq to ABC conversion sebagai pengubah bentuk scalar (dq) menjadi 

variabel (ABC) dan Current regulator merupakan block fungsi yang 

mengubah dari bentuk arus menuju pulse yang dibutuhkan untuk 

masukkan input gate thyristor. 

1.3 Rangkaian motor induksi 3 fasa  

Pada sistem ini digunakan motor asinkron dimana parameternya 

dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Motor ini memniliki sumber 

3 fasa dan memiliki masukan torsi dengan nilai masukkan berupa 

sinyal. 
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2. Sistem filter pada cycloconverter 

 

 

Gambar 3.2 Sistem Aktif Filter dan Pasif filter Cycloconverter dipasang 

Seri  

  

Pada gambar diatas sebelum masuk ke cycloconverter, arus masuk terlebih 

dahulu ke sistem pemfilteran, dimana sistem pemfilteran ini disusun seri 

antara pasif filter dan aktif filter. Pasif filter menggunakan single tunned 

filter, type-C filter dan aktif filter menggunakan active filter inverter atau 

based shunt active filter. 
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3.7 Diagram Alir Penelitian 

Dibawah ini merupakan diagram alir pelaksanaan penelitian adalah sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.3 Diagram alir penelitian  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1.  Dari ketiga hasil pengujian dari filter pasif, aktif dan hybrid, respon 

kecepatan dan torsi motor induksi 3 fasa semakin baik dan stabil seiring 

kecilnya arus distorsi pada sistem. 

2. Pada pengujian cycloconverter dengan adanya filter pasif. Harmonisa yang 

dihasilkan mengalami penurunan yaitu THDi 2,54 % yang dioperasikan 

dengan adanya beban motor induksi 3 fasa disertai dengan vector control. 

3. Pada pengujian cycloconverter dengan adanya filter akttif. Harmonisa yang 

dihasilkan mengalami penurunan dibandingkan dengan tanpa adanya filter 

yaitu THDi 14,86 % dengan adanya beban motor induksi 3 fasa disertai 

vector control. 

4. Pada pengujian cycloconverter beban motor induksi 3 fasa dengan adanya 

filter hybrid dan sistem vector control. Harmonisa yang dihasilkan 

mengalami penurunan dan dibandingkan dengan kedua filter yang diujikan, 

filter ini lebih bagus kualitas sistemnya dengan THDi mencapai 2,17%. 

5. Pembebanan motor induksi 3 fasa pada sistem cycloconverter ini 

mengakibatkan bertambahnya harmonisa yang mempengaruhi kualitas dari 

sistem, kualitas arus sumber maupun keluaran cycloconverter. 
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5.2 Saran 

Adapun saran pada penelitian ini adalah perancangan tugas akhir cycloconverter 3 

fasa dengan menggunakan beban motor induksi, filter pasif, aktif dan hybrid dan 

vector control dapat diterapkan dalam pembuatan alatnya, agar diamati secara 

langsung dalam pengaplikasian dan secara jelas dilihat hasil gelombang respon 

yang dihasilkan. 
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