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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah melakukan pengujian alat di Laboratorium Tugas Akhir Program Studi Teknik 

Elektro UNIKA Soegijapranata. Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan 

analisa dari pembuatan alat inverter dua fasa untuk mengendalikan motor hysteresis berbasis 

digital mikrokontroler. 

 

4.1  Pengujian rangkaian alat melalui simulasi 

Pada bagian ini akan membahas tentang analisa dan hasil pengujian pada rangkaian 

inverter dua fasa untuk mengontrol motor hysteresis. Pada rangkaian ini menggunakan 

sumber DC dari catu daya. Berikut rangkaian inverter dua fasa dengan beban motor: 

 
Gambar 4.1  rangkaian inverter dua fasa pada simulasi 
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Pada simulasi diatas untuk memasukan program pensklaran menggunakan C Block. 

Berikut program yang dimasukkan ke dalam C Block: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  data yang diinput ke C Block 

 

 

 static double B=0.; 

 static double T, delta=0.005; 

static double I[] = {0,6,13,19,25,31,37,43,48,54, 

59,64,68,73,77,81,84,88,90,93, 

95,97,98,99,100,100,100,99,98,97, 

95,93,90,88,84,81,77,73,68,64, 

59,54,48,43,37,31,25,19,13,6, 

0,-6,-13,-19,-25,-31,-37,-43,-48,-54, 

-59,-64,-68,-73,-77,-81,-84,-88,-90,-93, 

-95,-97,-98,-99,-100,-100,-100,-99,-98,-97, 

-95,-93,-90,-88,-84,-81,-77,-73,-68,-64, 

-59,-54,-48,-43,-37,-31,-25,-19,-13,-6}; 

static double *pa = &I[0]; 

static int C, P, sinus, carrier; 

 

sinus = 50+(0.45*( *(pa+P))); 

out[0] =sinus; 

B = B+1; 

carrier =  B; 

out[1] = carrier; 

C = B; 

 

if (B>100) 

{ 

B = 0; 

P = P + 1; 

if (P >99) 

P=0; 

else 

{ 

} 

 

} 

else 

{ 
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Pada Gambar 4.1 rangkaian inverter dua fasa yang disimulasikan ini menggunakan 

software Power Simulasi. Nilai beban dalam simulasi yang dilakukan ini menggunkan 

parameter sebagai berikut: 

Tabel 4.1  parameter pada Power Simulasi 

Vdc 100 Vdc 

R beban 5 Ohm 

L beban 2 mH 

 

Dengan mengacu pada parameter di tabel 4.1 menghasilkan data pada Power Simulasi 

sebgai berikut: 

 
Gambar 4.3  hasil referensi gelombang sinusoidal 

 

Dari hasil sinyal referensi sinusoidal tersebut, hasil tersebut akan digunakan untuk 

mendapatkan sinyal referensi untuk membentuk sinyal inverter. 
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Gambar 4.4  hasil sinyal carrier dengan sinyal referensi 

 

Kemudian untuk melihat hasil keluaran dari saklar – saklar pada inverter dua fasa 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5  hasil pergeseran setiap saklar 
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Gambar 4.6  hasil sinyal SPWM 

 

Dari hasil sinyal SPWM diatas merupakan cara Unipolar. Karena pada hasil sinyal 

SPWM diatas tidak menyentuh nilai negative akan tetapi hanya di nilai positif. 

 

4.2  Hasil pengujian alat 

Pengujian alat ini dilakukan di Laboratorium Program Studi Teknik Elektro UNIKA 

Soegijapranata. Setelah dilakukan pada simulasi berhasil menghasilkan keluaran yang kita 

inginkan, kemudian diimplementasikan secara riil. 

Pada alat ini dibutuhkan 3 kecepatan yang berbeda. Kecepatan yang akan dibuat yaitu 

kecepatan pelan, kecepatan sedang, dan kecepatan kencang. 

 

Gambar 4.7  Foto alat keseluruhan 
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Gambar 4.8  Data 25 pada microC for dsPIC 

 

Dari 25 data yang dimasukkan ke software microC for dsPIC kemudian diinputkan ke 

dsPIC33FJ16GS502. Dan alat mulai dijalankan. Berikut gambar hasil keluaran pada data 25: 

 

 

Gambar 4.9  hasil sinyal arus tegangan 25 data, kuning : Fasa A, biru : Fasa B 

 

Gambar diatas menunjukan hasil sinyal keluaran arus yang dihasilkan data 25. 

Gambar sinusoidal berwarna kuning merupakan arus dari Fasa A, dan sinusoidal berwarna 

biru merupkan hasil dari arus Fasa B. hasil sinyal diatas menunjukan pergeseran fasa sebesar 

90°. Dan perputaran pada motor hysteresis menghasilkan kecepatan yang cepat. 
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Gambar 4.10  hasil pensaklaran 25 data, kuning : Fasa A, biru : Fasa B 

 

Pada hasil pensaklaran pada inverter dua fasa dicari melalui kaki RB6 dan RB5 pada 

kaki-kaki dsPIC33FJ16GS502.  Hasil dari pensaklaran diatas merupakan hasil dari sinyal 

PWM yang didapatkan dari Loockup Table. 

 

 

Gambar 4.11  hasil tegangan keluaran pada 25 data 
Gambar diatas merupakan sinyal keluaran yang dihasilkan dari rangkaian driver 

inverter dua fasa. 

 Setelah 25 data berhasil dilakukan, kemudian membuat 50 data yang nantinya 

menghasilkan kecepatan sedang. 
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Gambar 4.12  Data 50 pada microC for dsPIC 

 

Dari 50 data yang dimasukkan ke software microC for dsPIC kemudian diinputkan ke 

dsPIC33FJ16GS502. Dan alat mulai dijalankan. Berikut gambar hasil keluaran pada data 50: 

 

 

Gambar 4.13  Hasil sinyal arus tegangan 50 data, kuning : Fasa A, biru : Fasa B 

 

Gambar diatas menunjukan hasil sinyal keluaran arus yang dihasilkan data 50. 

Gambar sinusoidal berwarna kuning merupakan arus dari Fasa A, dan sinusoidal berwarna 

biru merupkan hasil dari arus Fasa B. hasil sinyal diatas menunjukan pergeseran fasa sebesar 

90°. Dan perputaran pada motor hysteresis menghasilkan kecepatan yang sedang. 
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Gambar 4.14  Hasil pensaklaran 50 data, kuning : Fasa A, biru : Fasa B 

 

Pada hasil pensaklaran pada inverter dua fasa dicari melalui kaki RB6 dan RB5 pada 

kaki-kaki dsPIC33FJ16GS502.  Untuk mengetahui hasil dari pesaklaran dilakukan 

pemanggilan data secara satu per satu. Gambar diatas merupakan hasil pensaklaran pada 50 

data. 

 

Gambar 4.15  Hasil tegangan keluaran pada 50 data 

 

Gambar diatas merupakan sinyal keluaran yang dihasilkan dari rangkaian driver 

inverter dua fasa.  

Setelah data 25 dan 50 berhasil dijalankan, kemudian membuat 100 data yang 

nantinya menghasilkan kecepatan yang pelan. 
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Gambar 4.16  Data 100 pada microC for dsPIC 

 

Dari 100 data yang dimasukkan ke software microC for dsPIC kemudian diinputkan 

ke dsPIC33FJ16GS502. Dan alat mulai dijalankan. Berikut gambar hasil keluaran pada data 

100: 

 

Gambar 4.17  Hasil sinyal arus tegangan 100 data, kuning : Fasa A, biru : Fasa B 

 

Gambar diatas menunjukan hasil sinyal keluaran arus yang dihasilkan data 100. 

Gambar sinusoidal berwarna kuning merupakan arus dari Fasa A, dan sinusoidal berwarna 

biru merupkan hasil dari arus Fasa B. hasil sinyal diatas menunjukan pergeseran fasa sebesar 

90°. Dan perputaran pada motor hysteresis menghasilkan kecepatan yang pelan. 
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Gambar 4.18  Hasil pensaklaran 100 data, kuning : Fasa A, biru : Fasa B 

 

Pada hasil pensaklaran pada inverter dua fasa dicari melalui kaki RB6 dan RB5 pada 

kaki-kaki dsPIC33FJ16GS502.  Untuk mengetahui hasil dari pesaklaran dilakukan 

pemanggilan data secara satu per satu. Gambar diatas merupakan hasil pensaklaran pada 100 

data. 

 

 

Gambar 4.19  Hasil tegangan keluaran pada 100 data 

 

Gambar diatas merupakan sinyal keluaran yang dihasilkan dari rangkaian driver 

inverter dua fasa.  
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4.3  Pembahasan 

Pada pembuatan inverter dua fasa sebagai pengendali dari motor hysteresis telah 

dilakukan pengujian dan analisa agar motor hysteresis dapat beroperasi dengan baik. Motor 

hysteresis ini memiliki beberapa keunggulan antara lain adalah kecepatannya yang konstan / 

stabil, dan juga perputaran dari motor hysteresis ini tidak menimbulkan suara / tenang. 

Selain dari kontruksi motor hysteresis, hal yang paling penting agar motor hysteresis 

dapat beroperasi dengan baik adalah program yang digunakan. Dalam pembuatan program 

menggunakan cara Lockup Table. Program ini dibuat terlebih dahulu melalui Microsoft excel 

untuk menentukan gelombang sinus yang kita inginkan. Setelah pada microsft excel berhasil 

dibuat kemudian kita inputkan melalui software mikro C for dsPIC terlebih dahulu. 

Kemudian data diolah menjadi digital oleh dsPIC.  

Dalam pembuatan motor hysteresis inverter dua fasa ini, memiliki kendali kecepatan 

yaitu saat kondisi 1 1, 1 0, dan 0 0. Dengan mengontrol 3 kecepatan yang berbeda didapatkan 

sinyal PWM yang tergeser 90 derajat. Dari hasil keluaran setiap data menunjukkan bahwa 

semakin banyak data yang dibuat maka kecepatan pada motor hysteresis semakin pelan. Dan 

apabila data yang dimasukkan semakin sedikit kecepatan pada motor hysteresis semakin 

cepat. 
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