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1. Tentang chip IR2153 

IR2153 merupakan sebuah IC half-bridge driver yang dilengkapi oscillator yang serupa 
dengan timer 555 

Ada 2 macam tiupe IR2153, yang pertama IR2153D yang dilengkapi dioda bootstrap 
internal dan IR2153 (tanpa D) yang tidak dilengkapi internal bootstrap dioda. 

IR2153 akan shutdown jika tegangan di pin CT turun sampai 1/6 dari Vcc 

 

Frekuensi osilator ditentukan oleh nilai RT dan CT dengan pendekatan rumus di bawah ini 

 

  

 

 

IR2153 hanyalah oscillator dengan driver mosfet, bukan pulse width modulation dan 
TIDAK MEMILIKI fitur softstart jadi dari mulai on duty cycle akan tetap sebesar 50%.  
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Hal ini yang sering membuat gagal ketika pertama kali bereksperimen menggunakan chip 
ini, begitu on mosfet langsung short. 

2. Menentukan kapasitor primer 

Dalam SMPS kapasitor primer (bulk capacitor) berperan sangat penting karena dari 
tegangan DC inilah yang akan ditransfer dari bagian primer ke bagian sekunder. 

Dalam praktisnya digunakan kapasitor sebesar 1uF per watt. Misalnya merancang SMPS 
dengan untuk daya beban 500W maka diperlukan kapasitor 500uF 400V satu buah atau 
kapasitor 1000uF 200V 2 buah yang dirangkai seri. 

3. Rangkaian Startup 
 

Rangkaian startup hanya bekerja sekali ketika SMPS pertama kali dihidupkan. Rangkaian 
ini menggunakan transistor MJE340 dengan Vce 300V. 
 
Saya mengalami beberapa kali kasus SMPS tidak mau start atau ketika dimatikan 
kemudian langsung dinyalakan lagi tidak hidup, harus menunggu 30 detikan. Saya amati 
gejala ini terjadi pada beberapa IC 7812 yang saya gunakan. 
 
Beberapa Solusinya bisa dengan  
(1) Menambahkan dioda setelah output 7812, cara ini akan membuat tegangan supply 

turun menjadi sebesar 11,3V 
(2) Tegangan startup dilewatkan sebelum 7812 

 

Gambar 1. Rangkain startup 
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Foto 1. Penambahan dioda 

4. Memilih jenis core ferit 
 
Bermacam-macam tipe ferrite core dari mulai EE,ETD,EPC,EER,RM, POT dan 
lainnya. Point utama untuk SMPS halfbridge adalah pilih core yang tanpa gap (tanpa 
celah) di kaki tengahnya 
 

 

Foto 2. Contoh ferrite core EER53 dan bobbinnya 
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Foto 3. Core tanpa gap 

 
5. Menentukan lilitan primer 

 
Umumnya jika membeli ferrit/bobbin di toko lokal kita ngga tahu itu parameternya karena 
kebanyakan tanpa merek/data yang jelas, yang perlu diketahui terutama adalah core area 
efektif, yaitu luas penampang kaki tengah. 
 
Ini bisa dicari misalnya untuk tipe ETD atau EER dengan menggunakan rumus luas 
lingkaran, atau dengan coba-coba mencocokan dimensinya dengan datasheet yg ada 
 
Untuk perhitungan lilitan primer (Np) dengan pendekatan rumus dibawah ini 

 
• Np  :  jumlah gulungan primer 
• Vin(dc)  :  listrik di indonesia 220v, maka Vin(dc) = 220v x 1,4 
• f  :  frekuensi dalam Hz, misalnya mau pakai frekuensi 70kHz  

  maka masukan 70000 
• Ac  :  efektif cross sectional area dalam cm2, bisa lihat dari  

    datasheet (atau hitung sendiri), kadang ditulis Ae 
• Bmax  :  maksimum flux density dalam gauss, bisa dicoba masukan 

    Bmax antara 1000-2000 gauss 
Jika  terlalu tinggi B max, ada kemungkinan core saturasi 
(gejalanyua trafo panas), nilai yang optimal dengan sesedikit 
mungkin gulungan dengan trafo yang tidak panas, Bmax 1000-
2000 buat batasan, bisa dicoba start dari 1100-1500 
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6. Menentukan lilitan sekunder 

Untuk lilitan sekunder memekai rumus perbandingan lilitan seperti trafo pada 
umumnya 

𝑉𝑉𝑠𝑠 =  
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑁𝑁𝑉𝑉

 𝑁𝑁𝑠𝑠 

𝑁𝑁𝑠𝑠 =  
𝑁𝑁𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉

 𝑉𝑉𝑠𝑠 

Vp : Tegangan primer ≈ 154V 
Np : jumlah lilitan primer dari perhitungan rumus di bagian 4 
Vs : tegangan sekunder yang diinginkan 
Ns : jumlah lilitan sekunder 
 

7. Contoh desain membuat SMPS dengan output +-42V simetris 
 

• Frekuensi : dengan kombinasi RT 12K dan CT 1nF dapat 57kHz (terukur) 
• Ac : untuk EER53 sebesar 3,195 cm2 
• Vin(dc) ≈  220x1.4 ≈ 308 
• Bmax saya pakai 1100 

 
Menentukan Np 

 
 𝑁𝑁𝑉𝑉 =  0.5∗154∗108

4∗1100∗57000∗3,195
 

 Np = 19,21 dibulatkan menjadi 20 
 

𝑁𝑁𝑠𝑠 =  
𝑁𝑁𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉

 𝑉𝑉𝑠𝑠 

𝑁𝑁𝑠𝑠 =  20
154

 42 = 5,45, dibulatkan menjadi 6 

Vs aktual 

𝑉𝑉𝑠𝑠 =  
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑁𝑁𝑉𝑉

 𝑁𝑁𝑠𝑠 
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𝑉𝑉𝑠𝑠 =  154
20

 6 = 46,2V, hasil ini belum termasuk drop tegangan karena dioda sekunder 

Untuk mencapai tegangan yg diinginkan dapat juga mmainkan kombinasi Np dan Ns, 
misalnya Np ditambah 2 lilit untuk menurunkan Vs 

Untuk tegangan auxiliary (supply IC) tentukan Naux agar supply aux sebelum regulator 
(7812) di kisaran 18~24V untuk mencegah drop tegangan ketika output utama drop 

 
8. Ukuran kawat email 

Ukuran kawat email dipakai dengan acuan 4A per mm2 luas penampang kawat (bukan 
diameter 

Luas penampang tehadap diameter bisa dicek pada tabel pada link berikut 
https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm  

penentuan diameter kawat ditentukan oleh skin depth, misalnya kawat diameter 
0,51mm memiliki skin depth frekuensi 68khz, semakin besar makin turun. Jadi jangan 
menggunakan kawat diameter terlalu besar, lebih baik paralel kawat diameter kecil 

9. Pengetesan 
 

• Gunakan trafo isolasi pada osiloskop jika ingin probing G-S di high side mosfet atau 
gunakan osiloskop portable dengan baterai.  

• Gunakan bohlam tester sampai rangkaian benar-benar stabil. 
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Galeri foto 

 

Prototype pertama, saya masih memakai output induktor, untuk halfbridge unregulated ini 
tidak perlu 
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Tes menggunakan amplifier 

 

Frekuensi terukur 
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SMPS IR2153 V2 sudah dengan penambahan transistor totempole 
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Skema V2 : ir2153-updated 

PCB : (sebagian komponen pakai smd (R dan C 1206) 

bottom layer 

masking 

silkscreen atas 

silkscreen bawah 

note 

catatan : R dengan tanda * mungkin perlu disesuaikan nilainya tergantung transistor yg 
dipakai, mosfet dan besar C output yg dipakai, NTC yg dipakai 
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