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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Seiring berkembangnya era teknologi pada dunia industri, penggunaan motor 

listrik sering digunakan di berbagai bidang. Namun tidak semua motor listrik 

mempunyai effisiensi dan biaya perawatan yang sama. Oleh karena itu banyak  

produsen  motor  listrik  yang berlomba menggembangkan berbagai jenis motor 

yang lebih effisien dan ekonomis salah satunya adalah switched reluctance motor 

yang memiliki  kontruksi sederhana dan sangat mudah perawatnya. 

Switched reluctance motor bekerja berdasarkan prinsip "gaya  Reluctance 

(tahanan magnetik)" yaitu sifat alami dari jalur medan magnetik untuk selalu 

berusaha menimimalkan resistansi magnetik pada suatu rangkaian magnet. 

Switched reluctance motor (motor SR) merupakan motor listrik yang mempunyai 

kutub ganda (tonjol)  pada bagian rotor dan stator.Motor ini juga mempunyai 

beberapa kekurangan dibandingkan  motor  konvensional  lainya salah satunya 

yaitu memiliki torsi riak yang tinggi.  
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1.2  Perumusan Masalah 

Perumusan  masalah  dari  laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana memodifikasi Motor Induksi menjadi Switched Reluctance 

Motor 4 fasa. 

b) Merancang inverter 4 fasa menggunakan mosfet IRG4PH50U sebagai 

kontrol Switched Reluctance Motor 4 fasa. 

c) Merancang kendali inverter Switched Reluctance Motor 4 fasa 

menggunakan  sensor  hitam  putih berbasis  Microcontroller 

dsPIC30f4012. 

1.3   Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah bagaimana 

memodifikasi ulang motor induksi (kipas angin) menjadi motor switched 

reluctance 4 fasa dengan  mengubah  bentuk  konstruksi antara rotor dan stator 

dan  pembuatan kontrol motor menggunakan sensor hitam putih / photo dioda 

berbasis mikrokontrol dspic30F4012. 

1.4  Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dan manfaat pembuatan Laporan Tugas Akhir ini antara lain: 

a) Merancang inverter 4 fasa dengan menggunakan mosfet IRG4PH50U 

sebagai kontrol Switched Reluctance Motor 4 fasa. 

b) Memanfaatkan Mikrokontroler dsPIC30F4012 sebagai kendali inverter 4 

fasa untuk menggerakan Switched Reluctance Motor 4 fasa. 
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1.5  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis untuk membuat laporan tugas akhir ini antara 

lain: 

a) Kajian Pustaka 

Metode pengumpulan data serta informasi dalam berbagai sumber buku jurnal 

ilmiah yang berhubungan, untuk  menunjang penulis membuat laporan ini. 

b) Analisis Permasalahan 

Menganalisis berbagai masalah yang akan muncul dan mencoba mencari 

pemecahan solusi dalam sebuah simulasi. 

c) Pemodelan/ Simulasi 

Merancang desain alat pada sebuah software sebagai acuan sebelum pembuatan 

hardware sistem. 

d) Pembuatan Alat 

Pengimplementasian alat dengan mengacu pada desain alat yang telah dibuat pada 

simulasi. 

e) Pengujian 

Melakukan pengujian terhadap alat sebagai acuan apakah alat tersebut bekerja 

sesuai dengan apa yang kita inginkan. 

f) Penyusunan laporan 

Berisi hasil dan  kesimpulan alat dari penyusunan laporan tugas akhir beserta 

manfaatnya. 

 



4 
 

1.6   Sistematika Laporan 

Sistematika  penulisan  laporan  tugas akhir akan dirancang  seperti dibawah ini 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab 1 akan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan  

masalah, tujuan dan  manfaat  alat, metodologi penelitian serta sistematika 

penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab 2 berisi tentang  dasar  teori yang  menunjang  pembuatan laporan tugas 

akhir. Antara lain teori motor induksi dan switched reluctance  motor,  konstruksi  

dan  karakteristik  antara kedua motor, cara kerja  motor, teori permeabilitas, teori 

medan elektromagnet, Teori mosfet IGBT IRG4PH50U,  Teori microkontroller 

dsPIC30F4012, dan Teori sensor hitam putih. 

BABIII PERANCANGAN DESAIN DAN IMPLEMENTASI SWITCHED 

RELUCTANCE MOTOR 4 FASA 

 Pada Bab 3 berisi tentang perancangan desain alat yang semula berupa 

simulasi menjadi suatu sistem kongkret untuk menggerakan switched reluctance  

motor  4 fasa berbasis  Microkontrol dsPIC30F4012. Rangkaian yang digunakan 

rangkaian catu daya, rangkaian kontrol, perancangan block sistem kontrol digital 

(SISIMIN), dan pemrograman pada dsPIC 30F4012. 

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 Pada bab 4  berisi tentang analisa setiap putaran switched  reluctance 

motor 4 fasa, pengamatan keluaran tegangan dan arus menggunakan osiloscop, 
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foto implementasi alat beserta pembahasan. Sebagai acuan apakah  alat  mampu 

direalisasikan dan mampu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang 

diinginkan.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab 5  berisi tentang  kesimpulan alat yang diperoleh dari  pembahasan  

laporan tugas akhir  serta saran dari penulis yang berisi kekurangan atau kelebihan 

alat, sebagai acuan jika alat ini akan dikembangkan lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


