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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

MOSFET kanal P biasanya digunakan untuk pensaklaran sisi atas pada

suatu aplikasi saklar berdaya rendah dikarenakan rangkaianya cukup sederhana

[1]. Ketika kebutuhan pensaklaran daya tinggi diperlukan, MOSFET kanal P

menjadi tidak cocok lagi karena keterbatasan kemampuanya dibanding MOSFET

kanal N sehingga pensaklaran sisi atas pada daya besar harus menggunakan

MOSFET kanal N. untuk mengaktifkan MOSFET kanal N sisi atas pada suatu

topologi saklar daya membutuhkan rangkaian kemudi gerbang (gate driver).

Ada banyak topologi kemudi gerbang, namun setiap jenis kemudi gerbang

memiliki pendekatan elektronika yang berbeda dan selalu disesuaikan kebutuhan

karena masing-masing pendekatan memiliki kekurangan dan kelebihan. Beberapa

topologi tersebut diantaranya topologi bootstrap dan isolated gate driver.

Topologi bootstrap lebih disukai karena sudah terdapat chip khusus yang

menangani fungsi tersebut. Selain itu ukuranya yang kecil dan hanya memerlukan

komponen external yang sedikit menjadikan bootstrap sebagai pilihan banyak

orang dalam mendesain saklar daya menggunakan MOSFET kanal N. Namun

bootstrap konvensional memiliki kelemahan diantaranya, tidak bisa menyalakan

MOSFET secara kontinyu, dan perlu waktu setiap saat untuk pengisian kapasitor

bootstrap [1]. Pada penelitian ini akan dikembangkan suatu topologi kemudi
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gerbang dengan pendekatan secara mekanik yang diharapkan bisa

menyempurnakan kekurangan dari bootstrap konvensional tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat suatu

rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengoperasikan komponen

MOSFET dengan sinyal picu yang kecil dari prosesor menggunakan topologi

kemudi gerbang yang tepat sehingga dapat aman bekerja sesuai parameternya.

1.3 Batasan Masalah

Rangkaian gate driver yang digunakan berupa mekanik bootstrap dengan

catu daya 12-15V untuk mengendalikan MOSFET.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang topologi kemudi gerbang

mekanik bootstrap yang memungkinkan MOSFET dapat dioperasikan secara

aman menggunakan sinyal bertegangan rendah yang berasal dari mikroprosesor.
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1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan gate driver, sistem bootstraping, dan mekanik

bootstrap.

 BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi uraian mengenai rancangan sistem yang digunakan

meliputi skema perancangan bootstrap konvensional dan mekanik

bootstrap.

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil pengujian dari rancangan sistem yang telah

dibuat serta analisis kinerja sistem secara keseluruhan.

 BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sistem serta saran untuk penelitian berikutnya.


