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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 

3.1 Pendahuluan 

Merancang sepeda listrik dengan menggunakan motor Switched 

Reluctance (SRM) sebagai motornya, merupakan salah satu kemajuan teknologi 

yang mulai dikembangkan. Selain motor Switched Reluctance dalam merancang 

dapat menggunakan motor BLDC. Jenis motor BLDC sudah lebih dulu 

dikembangkan dan beredar di masyarakat. Pada dasaranya prinsip kerja dan 

struktur rangkaian motor SRM dan motor BLDC adalah sama, yang membedakan 

hanya pada bagian rotor dan harga motor BLDC lebih mahal serta tidak dapat 

dibuat dalam sekala besar. Berdarkan hal tersebut maka jenis motor SRM lebih 

disukai, karena memiliki kontruksi yang sederhana (tidak menggunakan magnet 

permanen).  

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rangkaian motor 

Switched Reluctance beserta komponen-komponen pendukung lainnya. Secara 

kontruksi motor SRM terdiri dari komponen utama rotor dan stator. Dalam 

beroperasi didukung oleh beberapa komponen penting lainnya.   
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Gambar 3.1  Diagram Blok Sistem 

  

Pada gambar diagram blok sistem di atas terdiri dari bebeapa blok yaitu 

blok Digital Signal Controller, blok driver, blok inverter tiga fasa, catu daya dan 

sensor hall effect. Dalam diagram blok sistem dapat diketahui bahwa dari 

pembacaan sensor hall effect kemudian masuk ke Digital Signal Controller 

selanjutnya keluran dari Digital Signal Controller masuk ke driver, pada inverter 

tersebut mendapat suplai dari catu daya. Keluaran driver masuk ke inverter dan 

dari inverter tersebut untuk menggerakkan motor Swiched Reluctance. 

 

3.2  Kontruksi Motor Switched Reluctance 

Pada motor Switched Reluctance memiliki kontruksi yang terdiri dari rotor 

dan stator yang merupakan elemen penting sehingga motor dapat bergerak dan 

berputar sesuai dengan kinerja yang dikehendaki. 
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Gambar 3.2  Kontruksi Motor Switched Reluctance 

 

3.2.1 Rotor 

Rotor yang merupakan elemen berputar memiliki kutub-kutub magnet 

dengan lilitan-lilitan kawatnya, kemudian dialiri arus listrik searah dan 

menghasilkan fluks magnet. Saat kumparan pada stator dihubungkan dengan 

sumber tegangan, maka fluks magnet akan memaksa rotor untuk bergerak menuju 

posisi di mana reluktansinya minimum. Kondisi seperti ini bias diperoleh apabila 

kutub rotor segaris lurus dengan kutub salient pada stator dan saat bersamaaan 

nilai induktansi pada belitan maksimum. Apabila kutub rotor tidak segaris lurus 

dengan kutub salient pada stator maka saat itu akan terjadi reluktansi medan 

magnet maksimum, sehingga proses ini menyebabkan terjadinya perputaran 

konstan pada rotor. 

Pada implementasinya rotor yang digunakan berasal dari motor Switched 

Reluctance yang sudah ada dan rotornya berjumlah delapan kutub. Maka secara 

kontruksi dapat diketahui bahwa untuk menghindari terjadinya perputaran rotor 

tidak lancar yang disebabkan rotor berada pada posisi statis (tidak bergerak) maka 
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jarak anatara kutub rotor dan kutub stator dibuat renggang. Sehingga torka yang 

dihasilkan menjadi besar dan perputaran pada motor menjadi lancar. 

 
Gambar 3.3 Kontruksi Rotor Motor Switched Reluctance 
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Gambar 3.4  Reluktansi Minimum Motor Switched Reluctance     
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Gambar 3.5  Reluktansi Maksimum Motor Switched Reluctance     
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3.2.2 Stator 

Stator yang merupakan elemen diam dan memiliki belitan-belitan kawat 

pada kutub-kutubnya. Stator ini berjumlah 12 kutub dan masing-masing kutub 

dibelit oleh kawat tembaga untuk selanjutnya stator tersebut dialiri arus listrik dan 

menghasilkan medan magnet. 

Motor Switched Reluctance yang digunakan dalam rancangan sepeda 

listrik merupakan motor yang sudah jadi produk dari SLT, dalam beroperasi 

motor ini membutuhkan tegangan 60 Volt dengan arus maksimal sebesar 35 

Ampere. 
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Gambar 3.6 Kontruksi Stator Motor Switched Reluctance 

 

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat spesifikasi motor Switched Reluctance buatan 

SLT yang meliputi kapasitas Power, Rated Voltage (V), Rated Speed (RPM), 

Noload Speed (RPM), Torque (Nm), Rated Current (A), Noload Current (A), 

Max Effiency. 
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Tabel 3.1. Spesifikasi Motor Switched Reluctance Buatan SLT 

Power 1200W 

Rated Voltage (V) 60 

Rated Speed (RPM) 4800 

Noload Speed (RPM) 10000 

Torque (Nm) 3 

Rated Current (A) 35 

Noload Current (A) 16 

Max Effiency 83% 

 

3.3 Rangkain Kontrol Digital 

Pada motor Switched Reluctance terdapat rangkaian sistem kontrol tyang 

terdiri dari Digital Signal Controller dsPIC30f4012 sebagai sistem kontrol digital, 

inverter tiga fasa motor Switched Reluctance sebagai rangkaian driver saklar 

statik. Proses pemrograman pada dsPIC30f4012 menggunakan perangkat lunak 

mikroC for dsPIC, dalam perangkat lunak tersebut digunakan bahasa C sebagai 

bahasa pemrograman yang selanjutnya akan dimasukan ke dalam dsPIC30f4012. 

Pengaturan waktu pensaklaran yang terdapat pada IGBT akan berpengaruh pada 

bentuk dan besar gelombang arus sehingga menimbulkan hasil perubahan 

kecepatan yang dihasilkan oleh SRM. 

 

3.4 Rangkaian Konverter 

Rangkaian konverter merupakan power konverter yang ada pada motor 

Switched Reluctance dan berfungsi untuk mensuplai energi ke masing-masing fasa 

dari motor Switched Reluctance pada waktu yang tepat. Konverter ini akan 

bekerja sesuai dengan perintah dari sistem kontrol. Selain dapat memberikan 
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energi, konverter ini juga memiliki kemampuan untuk mengatur naik turunnya 

arus fasa sesuai perintah dari sistem kontrol. 

Ada beberapa topologi konverter untuk motor Switched Reluctance yaitu 

asymmetric konverter, series konverter, (n+1) switch konverter, di mana masing-

masing topologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Idealnya topologi konverter 

yang baik adalah topoliogi yang dapat membangkitkan fasa dan mampu bekerja 

sesuai perintah. 

Pada pembahasan ini digunakan topologi konverter Asymmetric untuk 

motor Switched Reluctance tiga fasa. Konverter jenis ini memiliki enam saklar 

dan enam dioda pada tiap fasanya menggunakan dua saklar dan dua dioda yang 

dapat dikontrol secara bebas/independen.  

L1 L2 L3

H1 H2 H3

+-

 
Gambar 3.7  Topologi Konverter Asymmetric 

 

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat pola pensaklaran pada inverter tiga fasa motor 

Switched Reluctance.  

 

Tabel 3.2  Konfigurasi Pensaklaran Inverter Tiga Fasa 

Hall Effect H1 H2 H3 L1 L2 L3 

010 1 0 0 1 0 0 

001 0 1 0 0 1 0 

100 0 0 1 0 0 1 
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3.5 Rangkaian Driver TLP250  

Rangkaian driver TLP250 pada perancangan alat ini digunakan sebagai 

saklar yang berfungsi untuk mengakifkan konverter pada belitan rotor dan stator. 

Dalam beroperasi driver TLP250 menggunakan 3 sensor hall effect pada posisi 

rotornya. Proses pensaklaran dimulai dengan memindahkan sinyal keluaran dari 

rangkaian control melalui rangkaian driver selanjutnya menuju kerangkaian daya. 

 
Gambar 3.8  Konfigurasi pin TLP250 

 [http://www.datasheetdir.com/TLP250+Optocoupelers] 

 

 

Konfigurasi PIN : 

a. Pin 1 sebagai N.C 

b. Pin 2 sebagai Anoda 

c. Pin 3 sebagai Chathode 

d. Pin 4 sebagai N.C 

e. Pin 5 sebagai GND 

f. Pin 6 sebagai Vo (output) 

g. Pin 7 sebagai Vo 

h. Pin 8 sebagai Vcc 
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Besarnya catu daya yang dibutuhkan Optocoupler TLP250 adalah +12Volt 

untuk beroperasi pada kaki 8 sebagai +Vdd dan sebagai ground catu daya pada 

kaki 5. Melalui positif input sinyal di kaki 2 dan kaki 3 sebagai ground input 

sinyal. Selanjutnya hasil sinyal yang diperoleh akan keluar kaki 6 dan kaki 7 dari 

dsPIC30f4012 kemudian hasil sinyal menuju Optocoupler TLP250 melalui 

resistor untuk menghambat arus yang masuk ke Optocoupler TLP250. Dari 

Optocoupler TLP250 akan menghasilkan sinyal yang sama  dsPIC30f4012 

dengan menggunakan tegangan 12 Volt. Sinyal yang dihasilkan digunakan untuk 

mengaktifkan saklar pada konverter.  

 

3.6 Rangkaian Catu Daya 

Rangkaian catu daya merupakan sumber arus listrik yang digunakan untuk 

mensuplai rangkaian driver dan rangkaian kontrol. Rangkaian catu daya ini terdiri 

dari empat buah DC-DC isolated 12 Volt dan sebuah IC 7805. Sumber listrik pada 

rangkaian catu daya berasal dari batere 12 Volt.     

 

3.7 Senor Hall Effect 

Pada motor Switched Reluctance dipasang sensor hall effect yang 

berfungsi untuk mendeteksi posisi rotor. Setelah posisi rotor diketahui maka dapat 

dijadikan untuk mengaktifkan saklar pada inverter. Sensor hall effect ini akan 

aktif bila terkena magnet. Sensor hall effect pada motor Switched Reluctance 

produk dari SLT ini terletak di sisi belakang motor dan telah diatur dalam posisi 

yang tepat. Pada Gambar 3.9 terlihat tiga buah sensor hall effect yang terletak di 

sisi belakang motor tersebut. 
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Gambar 3.9 Sensor Hall Effect Pada Motor Switched Reluctance  

 

3.8 Perhitungan Jarak Tempuh Sepeda Listrik 

Pada saat ini sepeda listrik mulai banyak diminati, kemampuan sepeda 

listrik untuk mencapai jarak tempuh yang jauh merupakan faktor penting. Hal ini 

tentu akan menjadi prioritas utama dalam merancang sepeda listrik. Besarnya 

kapasitas batere yang digunakan untuk merancang sepeda listrik terdiri dari tiga 

batere yang masing-masing mempunyai kapasitas 12 Volt 35 Ah yang dirangkai 

secara seri. 

+ - -- ++

12V 35AH 12V 35AH 12V 35AH

 
Gambar 3.10 Rangkaian Seri Batere 

 

Sepeda listrik dapat menempuh jarak yang lebih jauh, sangat ditentukan 

oleh besarnya energi yang disuplai oleh batere. Jika diketahui tegangan batere 

sebesar 12Volt kapasitas batere 35 Ah, maka dapat dicari besarnya energi yang 

dihasilkan oleh batere. Berhubung batere yang digunakan tiga buah yang 

dirangkai secara seri sehingga tegangan batere dan kapasitas batere dikalikan tiga. 
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Sehingga kapasitas batere sebesar : 

3batV .12 36V V

  
3batKap . 35 105Ah Ah  

batbatbat KapVW .

 36batW .V 105 Ah

 
 3780batW VAh 

 3780batW Wh  

Dari perhitungan di atas dapat diperoleh hasil (3780 VAh = 3780 Wh), 

jika satu jam (3600 dt) maka 3780 Wh dikalikan 3600 dt untuk mencari energi 

batere yang digunakan.  

3780batW Wh . 3600dt  

13608000batW Wd

 
 13608000batW J  

Pada Gambar 3.11 perpindahan sepeda listrik dapat ditentukan apabila 

diketahui  koefisien gaya kinetik (uk) dan gaya tegak lurus (N=W) maka dapat 

dicari gaya kinetik (fk).  

kk uf  . N  

Untuk menentukan jarak tempuh sepeda (s) dapat digunakan rumus : 

kfW  . s  

s
kf

W
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kf
s

13608000
 meter  

kf
s

13608
 km 

Jadi jarak tempuh sepeda listrik sejauh (13608/fk) km, jika menggunakan 

energi batere sebesar 13608 J dan gaya kinetik (fk). 

s

m

fk

 
Gambar 3.11 Perpindahan Sepeda Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


