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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

4.1 Pendahuluan 

 Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari alat yang telah dirancang 

serta analisa pada sistem kontrol motor switched reluctance produksi SLT. 

Pengujian alat dilaksanakan pada laboratorium Program Studi Teknik Elektro. 

Pada tugas akhir ini akan dilakukan analisa tentang pengaturan kecepatan motor 

switched reluctance dan kecepatan sepeda listrik menggunakan motor switched 

reluctance produksi SLT menggunakan inverter bertopologi asymmetric berbasis 

kontrol digital, serta diuraikan hasil pengujian dan pembahasan. 

 

4.2 Hasil Simulasi pada Software PSIM 

 Simulasi pada tugas akhir ini menggunakan perangkat lunak PSIM. 

Simulasi pada tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran hasil 

mendekati kondisi nyata. Berikut gambar skema sistem yang telah di simulasikan.  

INVERTER ASYMMETRIC

SENSOR 

HALL 

EFFECT

SRM

DRIVER

 
Gambar 4.1 Skema simulasi rangkaian motor switched reluctance 
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Pada simulasi pada perangkat lunak PSIM ini menggunakan inverter 

dengan topologi asymmetric dengan enam buah saklar statis. Posisi rotor switched 

reluctance dideteksi oleh hall effect kemudian diperoleh data yang akan diproses 

di dalam dsPIC30F4012. Lalu akan mengeluarkan pola pensaklaran ke modul 

IGBT yang kemudian digunakan untuk memutar motor tersebut.  

 

Gambar 4.2 Hasil Simulasi (a) sinyal PWM (b) sinyal pensaklaran fasa R (c) sinyal 

pensaklaran fasa S (d) sinyal pensaklaran fasa T 

 

Pola pensaklaran yang digunakan untuk menjalankan motor switched 

reluctance pada simulasi ditunjukan pada Gambar 4.2. Sinyal pada Gambar 4.2. a 

merupakan sinyal PWM yang digunakan untuk saklar S1 sedangkan pada Gambar 

4.2. b, c, d merupakan sinyal pensaklaran untuk saklar S2, S3, dan S4. 

 

Gambar 4.3 Hasil simulasi (a) gelombang arus fasa R, S, T (b) gelombang tegangan fasa 

R, S, T 
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 Dengan memasang deteksi arus pada tiap fasa maka didapatkan 

pembacaan gelombang arus dan tegangan pada masing-masing fasa yang saling 

bergeser seperti yang terlihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.4  (a) Gelombang tegangan (b) gelombang arus pada salah satu fasa dengan 

duty cycle = ½  

 

 Berikut ditampilkan bentuk gelombang arus dan tegangan pada salah satu 

fasa dalam waktu yang sama. Saat tegangan naik maka arus akan naik, saat 

tegangan turun maka arus akan turun. Naik dan turunnya tegangan dan arus 

disebabkan oleh sinyal PWM. Pada Gambar 4.4 ditampilkan gelombang tegangan 

dan arus pada pengujian duty cycle = ½. 

 

Gambar 4.5  (a) Gelombang tegangan (b) gelombang arus pada salah satu fasa dengan 

duty cycle = 1 

 

 Pada Gambar 4.5 ditampilkan bentuk gelombang tegangan dan arus pada 

pengujian duty cycle = 1. 
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4.3 Hasil Pengujian Motor Switched Reluctance 

Implementasi alat yang dikerjakan dan diuji coba dilakukan di 

labolatorium Program Studi Teknik Elektro Unika Soegijapranata. Uji coba 

dilakukan guna membuktikan kebenaran dari hasil yang sudah disimulasikan serta 

membuktikan bahwa dengan mengatur duty cycle pada pensaklaran maka 

kecepatan putar dari motor switched reluctance dapat berubah-ubah. Berikut ini 

beberapa gambar dari alat yang dibuat. 

 
Gambar 4.6  Prototype sepeda listrik yang dibuat 

 

 

 
Gambar 4.7 Konstruksi rotor dan stator 
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Gambar 4.8 Rangkaian driver, rangkaian kontrol, dan rangkaian catu daya 

 

 

 
Gambar 4.9 Rangkaian inverter asymmetric dengan modul IGBT 

 

4.4  Pengujian Tegangan dan Arus 

 Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap tegangan, arus, dan kecepatan 

dari motor switched reluctance. Dengan memasangkan sensor deteksi arus pada 

masing-masing fasa dan diukur juga kecepatan dengan menggunakan tacometer, 

pengujian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu : pengujian pada duty cycle = ½, 

pengujian pada duty cycle = ¾, dan pengujian pada duty cycle = 1.  

 

4.4.1 Hasil pengujian pada duty cycle ½. 

Pada pengujian tahap ini digunakan catu daya DC sebagai sumber dari 

inverter asymmetric. Dalam pengujian ini potensiometer diatur pada posisi 



35 
 

setengah yaitu duty cycle = ½. Pengujian diawali dengan mengamati keluaran dari 

DSC dsPIC30F4012 yaitu pada PORTE, RE0, RE1, dan RE3. 

 
Gambar 4.10  Hasil pengujian output RE0, RE1, dan RE3 duty cycle = ½. 

 

 

 
Gambar 4.11  Hasil pengujian tegangan dan arus salah satu fasa duty cycle = ½. 

 

 

 
Gambar 4.12 Gelombang tegangan pada setiap fasa duty cycle = ½. 

 

4.4.2 Hasil pengujian pada duty cycle = ¾. 

 Pada pengujian tahap ini digunakan catu daya DC sebagai sumber dari 

inverter asymmetric. Dalam pengujian ini potensiometer diatur pada posisi hampir 

penuh yaitu duty cycle = ¾. Pengujian diawali dengan mengamati keluaran dari 

DSC dsPIC30F4012 yaitu pada PORTE, RE0, RE1, dan RE3. 
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Gambar 4.13 Hasil pengujian output RE0, RE1, dan RE3 duty cycle = ¾ 

 

 

 
Gambar 4.14 Hasil pengujian tegangan dan arus salah satu fasa duty cycle = ¾ 

 

 

 
Gambar 4.15 Gelombang tegangan pada setiap fasa duty cycle = ¾ 

 

4.4.3  Hasil pengujian pada duty cycle = 1 

 Pada pengujian tahap ini digunakan catu daya DC sebagai sumber dari 

inverter asymmetric. Dalam pengujian ini potensiometer diatur pada posisi penuh 

yaitu duty cycle = 1. Pengujian diawali dengan mengamati keluaran dari DSC 

dsPIC30F4012 yaitu pada PORTE, RE0, RE1, dan RE3. 
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Gambar 4.16 Hasil pengujian output RE0, RE1, dan RE3 duty cycle = 1 

 

 

 
Gambar 4.17 Hasil Pengujian tegangan dan arus salah satu fasa duty cycle = 1 

 

 

 
Gambar 4.18 Gelombang tegangan pada setiap fasa duty cycle = 1 

 

 

 

 

 

 


