
1 
 

BAB III 

MODIFIKASI  MOTOR  INDUKSI MENJADI SWITCHED 

RELUCTANCE MOTOR 4 FASA 

 

3.1 Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang modifikasi ulang bentuk stator  dan  rotor  

motor  induksi menjadi switched reluctance motor 4 fasa, menggunakan 

komponen – komponen elektronika yang tersedia serta dengan harga  yang  

terjangkau. Implementasi  motor  dapat digambarkan  sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Visio Motor Switched Reluctance 4 fasa (6 rotor dan 8 stator). 

3.1.1 Rotor 

Pada  mulanya  konstruksi  rotor  terbuat  dari bahan feromagnetic (besi/baja) 

yang  disusun menjadi bentuk silinder/ bulat seperti  pada  rotor  motor induksi. 

Melalui pemodelan  ulang  bentuk  rotor yang semula adalah silinder/bulat akan 

dibentuk  menja di  rotor berbentuk menonjol (salient pole) dengan jumlah 6 

kutub seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 3.2 Visio Rotor SRM 6 kutub  

3.1.2 Stator 

Stator terbuat dari elektromagnet yang berjumlah 8 buah yang dipasang 

melingkari rotor. Elektromagnet terdiri dari kawat tembaga dan inti besi yang 

dialiri arus sehingga menghasilkan  medan  magnet. Medan  magnet adalah ruang 

di mana sebuah benda yang berada di dalam ruang  itu  mendapat gaya magnet. 

Stator pada Switched Reluctance Motor 4 fasa ini dirangkai secara seri. Di mana 

stator A1 dihubungkan dengan stator  A2,  stator B1 dihubungkan dengan stator 

B2 , stator C1 dihubungkan dengan stator C2, dan  stator D1 dihubungkan dengan 

stator D2. Sehingga mendapatkan 4 buah pasang kutub yang saling berhadapan. 
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Gambar 3.3 Visio Stator SRM 8 kutub  
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3.2 Rangkain Catu Daya 

Power Supply atau catu daya merupakan suatu rangkaian elektronik yang 

mengubah arus listrik bolak-balik (AC) menjadi arus listrik searah (DC). Catu 

daya menjadi bagian yang penting dalam rangkaian elektronika yang berfungsi 

sebagai sumber energi listrik misalnya pada baterai atau accu. Catu daya (Power 

Supply) juga dapat digunakan sebagai perangkat yang memasok energi listrik 

untuk satu atau lebih beban listrik. Dalam pembuatan alat ini terdapat 2 catu daya 

yaitu: 

a. Catu daya yang mepunyai keluaran 5 volt yang berfungsi untuk mencatu 

dsPIC30F4012 dan buffer. 

b. Catu daya yang mempunyai keluaran 12 volt yang berfungsi untuk mencatu 

driver inverter 4 fasa. 
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Gambar 3.4 Visio Catu daya 12 V dan 5 V 
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3.3  Rangkaian Kontrol 

Desain rangkaian kontrol switched reluctance 4 fasa ini akan menggunakan 

topologi inverter setengah gelombang (n+1) dan dioda beserta buffer. 

3.3.1 Rangkaian Driver Inverter 

Secara umum fungsi driver inverter adalah untuk menginterfacing antara 

rangkaian  kontrol  yang  beroperasi pada tegangan dan arus kecil (5v) dengan 

rangkaian daya  yang  beroperasi  pada tegangan  dan arus yang besar , karena 

kedua sistem ini mempunyai level grounding yang berbeda (floating).Sehingga 

pada topologi inverter lima lengan empat fasa yang saya rancang ini sangat 

diperlukan adanya driver/suatu sistem isolasi (tidak terhubung secara langsung) 

antara DSPIC30F4012 dengan saklar statik arus kuat (Mosfet). Berikut dijelaskan 

dan digambarkan mengenai komponen yang digunakan dalam  membangun  

sistem driver inverter: 

 
Gambar 3.5 Target Rangkaian Driver Inverter  
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Pada rangkain diagram blok di atas, catu daya yang digunakan adalah sumber 

tegangan arus searah (DC). Masukan catu daya +5 VDC untuk inputan 

DSPIC30F4012, masukan catu daya +5 VDC untuk input buffer, catu daya +12 

VDC untuk input optocoupler dan mosfet driver. Trafo jangkar (AC) akan 

digunakan sebagai suplai  tegangan  untuk stator motor. Mikrokontrol 

dsPIC30f012  digunakan untuk menghasilkan sinyal keluaran PWM. Sinyal 

keluaran dari dsPIC30f4012 akan diteruskan pada buffer 74HC541 sebelum 

masuk ke driver inverter. Keluaran dari driver 74HC541 akan dihubungkan 

dengan kaki G (gate) mosfet. Sinyal ini digunakan  sebagai  sinyal  masukan  bagi  

mosfet  untuk  menentukan apakah arus diteruskan kebahan magnet atau tidak. 5 

buah TLP 250 digunakan sebagai saklar yang berfungsi untuk mengaktifkan  

ataupun  mematikan  tiap  lilitan  bahan magnet.  

a.  Driver 74HC541 

74HC541 adalah non inverting buffer driver / line octal dengan output   3-state. 

Fitur dua perangkat keluaran memungkinkan (OE1 dan OE2). Sebuah tegangan 

tinggi menyebabkan output untuk mengasumsikan impedansi tinggi OFF, dan 

pada tegangan rendah menyebabkan output untuk mengasumsikan impedansi 

rendah ON. Input mencangkup diode penjepit yang memungkinkan penggunaan 

resistor yang membatasi arus untuk antar muka masukan untuk tegangan lebih 

dari VCC. Pertimbangan pemilihan 74HC541 ini sebagai komponen  driver  

karena beberapa  spesifikasi utama/penting yang dimiliki antara lain: 
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Gambar 3.6 Konfigurasi PIN 74HC541 (ChipDocs) 

Tabel  3.1 Fitur dan spesifikasi penting pada 74HC541 

Symbol  Pin Description 

OE1 1 Output enable input (active Low) 

A0 – A7 2,3,4,5,6,7,8,9 Data input 

GND 10 Ground (0 V) 

Y0 – Y7 18,17,16,15,14,13,12,11 Data output 

OE2 19 Output enable input (active Low) 

VCC 20 Supply voltage 

 

 

 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwif8Oad1vjPAhVFuI8KHcdfAboQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.chipdocs.com%2Fdatasheets%2Fdatasheet-pdf%2FMotorola%2F74HC541.html&psig=AFQjCNGLqc-wjcHTAPsd9ckN77jxk0iuNg&ust=1477578211100202
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b. IC TLP 250  

Pada perancangan alat ini digunakan komponen IC TLP 250 sebanyak 5 buah. IC 

TLP 250 ini bekerja berdasarkan cahaya optik. Komponen ini terdiri dari 2 bagian 

utama yaitu Transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dan 

Reciever yang berfungsi sebagai pendeteksi sumber cahaya. Masing masing 

bagianya tidak memiliki hubungan konduktif rangkaian secara langsung tetapi 

dibuat sedemikian rupa dalam satu kemasan komponen.  IC TLP 250 terdiri dari 

cahaya GaA1A semitting diode dan Photo Sensor/ sensor hitam putih terintegrasi. 

Unit ini adalah 8-lead paket DIP. IC TLP 250 cocok untuk digunakan sebagai gate 

driver dari IGBT atau MOSFET. Berikut ini adalah spesifikasinya: 

 Input Arus : IF= 5mA(max). 

 Arus Sumber (ICC) : 11mA(max). 

 Tegangan Sumber (VCC) : 10-35V. 

 Keluaran Arus (IO) : ±1.5 A (max). 

 Waktu Switching (tpLH/tpHL) : 0.5 μs(max). 

 Tegangan Isolasi : 2500Vrms(min). 

 Isolasi Operasi Tegangan maksimum : 890 VPK. 

 Kelebihan Tegangan maksimum : 4000VPK. 
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Gambar 3.7 Konfigurasi TLP 250 (Alldatasheet.com) 

 

Gambar 3.8 Konfigurasi PIN TLP 250 (Alldatasheet.com) 
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https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj3_DF1vjPAhWHOI8KHYEdDcYQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.alldatasheet.com%2Fdatasheet-pdf%2Fpdf%2F32418%2FTOSHIBA%2FTLP250.html&psig=AFQjCNGyXc2e6CZMSMG2kipgUav7vvmAIg&ust=1477578355370873
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Tabel 3.2 Pensaklaran TLP 250 

INPUT LED Tr1 Tr2 

On On Off 

Off Off On 

 

Terdapat 8 step putaran dari Switched Reluctance Motor 4 fasa. Yaitu saat kondisi 

1101, 0101, 0100, 0110, 0010, 1010, 1011, dan 1001. Dengan mengamati gambar 

dibawah ini maka tampak bahwa tiap fasa belitan stator akan menghasilkan kutub 

utara (N) selama interval  90 derajad, selama  45 derajad tidak dieksitasi, 45 

derajad  menghasilkan  kutub  selatan (S) dan 45 derajad  tidak dieksitasi. Pola 

tersebut akan berulang dan tiap fasa stator akan saling tergeser 45 derajad. Jika 

belitan stator  adalah  belitan empat  fasa yang dihubungkan  secara seri dan 

dihubungkan dengan inverter 4 fasa maka di perlukan urutan konduksi dari saklar 

statis inverter. 

3.4  Perancangan Blok Sistem Kontrol Digital (SISMIN) 

Sistem kontrol yang akan diterapkan dalam Switched Reluctance Motor  4 fasa ini 

merupakan sistem kontrol digital. Dalam proses pemrograman sendiri dilakukan 

dengan bantuan sofware mikcroC for dsPIC. Pada sofware mikro C ini nantinya 

program kontrol digital akan diolah dengan menggunakan bahasa pemrograman C 

selanjutnya akan dimasukan ke dalam dsPIC 30F4012. 
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3.5  Pemrograman pada dsPIC 30F4012 

Program Kontrol pada Switched Reluctance Motor ini dibagi menjadi beberapa 

tahapan yaitu: 

a. Pembacaan data sensor hitam putih. 

b. Kalkulasi data sensor. 

c. Keluaran program berupa sinyal ON(1) dan OFF (0). 

Sub Program : 
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Inisialisai Program : 

 

Program Berulang : 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada flow chart pada gambar dibawah ini. Pada 

flow chart ini menggambarkan ketika catu daya dinyalakan (start) maka 

mikrokontrol akan masuk pada inisialisasi port yang digunakan. Setelah itu 

mikrokontrol akan mulai membaca inputan dari sensor hitam putih. Kemudian 

mikrokontrol akan melakukan kalkulasi kemudian akan mengeksekusi program  

dengan mengeluarkan output dalam bentuk PWM untuk masing-masing saklar. 

Kemudian kembali membaca sensor dan begitu seterusnya. 
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Gambar 3.9 Flow Chart 

 

 


