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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan bahan bakar bakar fosil untuk transportasi sangat 

banyak.Bahkan dengan adanya peraturan pemerintah mengenai kendaraan 

bermotor ber tenaga kecil tidak mempengaruhi dampak yang ditimbulkan dari 

pembakaran oleh kendaraan bermotor tersebut.Dampak yang ditimbulkan dari 

pembakaran tersebut diantaranya adalah efek rumah kaca. Dampak seperti ini 

yang nantinya akan membuat lapisan ozon semakin menipis. Disamping itu efek 

yang ditimbulkan lainnya adalah polusi udara dan suara oleh banyak kendaraan 

bermotor.Untuk mengurangi dampak tersebut maka diperlukan terobosan baru 

dibidang kendaraan listrik. Kendaraan listrik yang menggunakan motor 

modernsebagai tenaga pengeraknya.  

Motor modern yang saat ini ada adalah motor BLDC. Namun dari motor 

tersebut memiliki kelemahan tersendiri. Motor BLDC adalah motor yang 

menggunakan magnet permanen pada sisi rotornya, sehingga jenis motor ini tidak 

dapat dibuat untuk yang ukuran besar. Disamping itu harga yang mahal adalah 

faktor lain yang membuat sebagian orang enggan untuk membeli motor BLDC. 

Untuk itu muncul inovasi dibidang motor modern lainnya yaitu motor Switched 

Reluctance. 

Perkembangan motor Switched Reluctance akhir-akhir ini banyak dilirik 

oleh orangdikarenakan pada tekhnologi konverternya sudah berkembang 
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pesat.Salah satu penerapan motor ini adalah untuk electric vehicle. Dengan 

keunggulan-keunggulan yang ada pada motor Switched Reluctance banyak orang 

yang meneliti tentang motor ini untuk diimplementasikan ke dunia otomotif.  

Motor Switched Reluctance ini lebih efektif bila dibandingkan dengan 

motor lainnya. Dari segi perawatan motor ini tidak perlu perlakuan khusus karena 

tidak ada brushdalam motor itu sendiri. Selain itu dengan pengontrolan yang 

mudah membuat motor ini lebih diminati oleh banyak orang. 

Tugas akhir ini dirancang menggunakan motor asinkron yang dimodifikasi 

menjadi motor Switched Reluctance. Motor ini dibuat dengan mengubah rotor 

yang semula berupa rotor sangkar tupai menjadi rotor yang memiliki kutub 

salient. Pada motor ini dilengkapi pula dengan rotary encoder yang berfungsi 

utuk mendeteksi posisi rotor. Sedangkan untuk driver digunakan tipe konverter 

N+1, konverter ini memiliki fungsi tersendiri pada masing-masing saklar.Untuk 

kontrolnya digunakan Digital Signal Controller dsPIC30f4012. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas beberapa masalah yang akan diteliti adalah : 

a. Cara mendesain dan mengimplementasikan motor Switched Reluctance. 

b. Cara memaksimalkan torka pada motor Switched Reluctance. 

c. Cara menjalankan konverter N+1 sebagai driver motor. 

d. Cara mensimulasikan torka motor terhadap sudut penyalaan motor 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Pada tugas akhir ini perumusan dibatasi pada desain motor Switched Reluctance 

dan converter N+1. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan untuk tugas akhir iniadalah : 

a. Mendesain Motor Switched Reluctance. 

b. Mengkaji pengaruh sudut penyalaan terhadap torka dari motor Switched 

Reluctance. 

 

Dan manfaat dari tugas akhir ini adalah : 

a. Mengurangi dampak efek rumah kaca. 

b. Dihasilkan suatu desain sederhana dan cara kerja dari SRM. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Padatugas akhir inimenggunakan beberapa metode untuk proses 

penyusunannya meliputi kajian pustaka, pemodelan, implementasi alat, pengujian, 

analisis pengujian dan penyusunan laporan. Untuk detail dari metode penelitian 

akan diuraikan sebagai berikut: 
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a. Kajian pustaka  

Merupakan metode pengumpulan data dan informasi, mempelajari tentang 

bagaimana membuat motor Switched Reluctance sebagi penggerak elektrik 

dan bagaimana mengoptimalkan daya dari motor tersebut. 

b. Pemodelan/ Simulasi 

Merancang suatu sistem dan disimulasikan menggunakan softwarepower 

simulator sebelum direalisasikan dalam bentuk hardware. Dengan 

menggunakankonverterN+1 sebagai driver dari motor Switched Reluctance.  

c. Implementasi alat 

Merancang alat sesuai dengan desain, rancangan dan paramaeter yang 

digunakan sesuai dengan simulasi. 

d. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang dibuat dapat berjalan 

sebagai mestinya. Pengujian diawali dengan melihat keluaran hall effect yang 

akan digunakan untuk program motor. Setelah selesai dilanjutkan dengan 

melihat keluaran dari mikrokontrol dspic30f4012 dan diteruskan ke sisi input 

dan outputdriver. Setelah itu dilakukan pengujian dengan motor Switched 

Reluctance. 

e. Analisis pengujian 

Menganalisa hasil pengujian dari bentuk gelombang, besar gelombang dan 

kecepatan motor Switched Reluctance. 
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f. Penyusunan laporan 

Dalam laporan tugas akhir disajikan data-data beserta gambar dari sinyal 

keluaran motor dan konstruksi motor itu sendiri. Dan didapat pula hasil dari 

optimalisasi motor Switched Reluctance. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini secara garis besar disusun menurut sistematika terdiri 

dari beberapa bab didalamnya, antara lain sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB I berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian 

yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta 

sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada BAB II ini, berisikan tentang dasar teori dan beberapa kajian 

pustaka oleh para ahli sebagai literatur dalam perancangan tugas 

akhir ini. Seperti pembahasan tentang Motor Switched Reluctance, 

konverterN+1, hall effect, dsPIC30F4012, MOSFET dan beberapa 

teori pendukung lainnya. 

BAB III : PERANCANGAN ALAT  

Pada BAB III berisikan tentang pendahuluan, implementasi motor 

Switched Reluctance, perancangan konverterN+1 sebagai driver 

motor dengan dspic30f4012.  
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BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada BAB IV berisikan tentang hasil dari simulasi software power 

simulator,visiodanpengujian alat serta analisa hasil simulasi 

maupun hasil pengujian alat. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada BAB V berisikan kesimpulan hasil akhir dari tugas akhir ini 

dan saran-saran yang nantinya akan membangun terhadap alat 

yang penulis buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


