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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi lingkungan yang memburuk dikarenakan emisi gas buang 

kendaraan bermotor merupakan salah suatu penyumbang polusi terbesar saat ini. 

Sehingga membuat bahan bakar dari fosil mengalami kelangkaan, dengan adanya 

kendaraan yang menggunaan motor listrik masalah tersebut dapat ditanggulangi. 

Pada umumnya motor DC konvensional digunakan sebagai penggerak 

kendaraan listrik di karena torka awalnya yang lebih kuat dibandingkan dengan 

jenis motor AC [1][2]. Pada motor DC konvensional memiliki sikat (Brush) pada 

bagian rotornya yang merupakan salah satu kelemahanya, karena kelemahan ini 

motor DC konvensional ini mulai ditinggalkan. 

Terobosan jenis motor modern yang digunakan yaitu jenis motor BLDC. 

Jenis motor ini tidak mengeluarkan gas buang dan tidak berefek negatife terhadap 

lingkungan. Jenis motor ini juga memiliki tingkat effisiensi yang cukup tinggi, 

memiliki biaya perawatan yang kecil, dan memiliki torka motor yang besar. 

Namun motor BLDC memiliki kelemahan pada bagian rotornya, karena pada 

bagian rotornya terbuat dari magnet permanen sehingga lebih mahal dibandingkan 

jenis motor lain. Motor switched reluctan pun mulai dikembangkan karena 

dengan adanya kelemahan dari motor listrik terdahulu [3].  

Pada motor switched reluctance ini memiliki biaya produksi motor yang 

lebih murah karena terbuat dari inti besi dan memiliki kecepatan putar yang lebih 
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tinggi dibandingkan dengan motor jenis BLDC. Pengendalian pada motor SRM 

ini memerlukan kontrol dan converter yang berfungsi untuk mengatur pensaklaran 

saat motor dijalankan. Maka pada laporan ini akan dibahas tentang konverter C-

Dump konvensional terhadap jenis motor reluktan. 

Pada tugas akhir ini dirancang konverter C-Dump konvensional untuk 

aplikasi pada motor yang telah dimodifikasi menjadi motor switched reluctance. 

Pada konverter ini dilengkapi juga dengan sensor tegangan yang berfungsi untuk 

mendeteksi nilai tegangan maksimal di kapasitor. Sedangkan konverter ini 

memiliki saklar yang berfungsi untuk mengatur arus yang mengalir pada belitan 

yang terletak pada stator motor [6][7]. Untuk kontrol dari konverter digunakan 

mikrokontroller tipe dsPIC30f4012 sebagai penerima logika dan input parameter 

dan mengeluarkan hasil logika pensaklaran untuk konverter. 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian di atas beberapa permasalah yang dilakukan 

penelitian adalah: 

a. Memaksimalkan konverter C-Dump konvensional 

b. Bagaimana cara mengimplementasikan dan mendesain rangkaian driver dan 

rangkaian daya konverter C-Dump konvesional untuk motor switched 

reluctance. 
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c. Menggunakan mikrokontrol dan konverter C-Dump konvesional untuk 

mengatur kecepatan putar motor switched reluctance yang akan diterapkan 

pada motor listrik SRM. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pada pembuatan materi tugas akhir ini permasalahan dibatasi pada peng 

optimalisasi kecepatan motor switched reluctance menggunakan kontrol secara 

digital dengan dsPIC30F4012. Penggunaan kontrol secara digital ini dapat 

mengubah duty cycle untuk mengatur kecepatan pada motor dan pengaturan 

tegangan yang tersimpan pada kapasitor yang berfungsi sebagai sumber tegangan 

tambahan untuk magnetisasi dan demagnetisasi, agar kecepatan putar yang terjadi 

pada motor dapat berputar secara maksimal. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Pada laporan tugas akhir ini adapun tujuannya yaitu agar dapat memahami 

konverter C-Dump konvensional dan dapat mendesain prototip dengan rangkaian 

konverter yang sederhana dan memakai komponen yang mudah untuk didapatkan. 

Dapat mengontrol kecepatan putar dari motor switched reluctance dengan 

mikrokontrol tipe dsPIC30F4012 dan converter C-Dump konvensional dengan 

cara mengubah duty cycle. 

Dalam percobaan ini ada pula manfaat yang didapat yaitu peneliti dapat 

mengaplikasikan konverter C-Dump konvensional secara maksimal untuk 

mengoperasikan motor switched reluctance. 
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1.5. Metodologi Penelitian 

Pada pembuatan laporan tugas akhir ini akan digunakan beberapa metode 

yaitu melakukan analisis kemudian simulasi dan dilanjutkan dengan melakukan 

pengujian yang akan digunakan untuk proses penyusunan laporannya. Berikut ini 

adalah urutan dari tahap – tahap dalam melakukan penyusunan pada laporan tugas 

akhir ini: 

a. Kajian pustaka  

Merupakan suatu metode yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan 

data dan memperlajari informasi yang berasal dari jurnal, data dari internet 

yang berhubungan dengan alat yang akan dibuat. 

b. Pemodelan / Simulasi 

Perancangan suatu sistem dan alat yang kemudian disimulasikan dengan 

menggunakan software sebelum direalisasikan berupa alat dalam bentuk 

prototipe.   

c. Implementasi alat 

Pembuatan prototipe yang berdasarkan dari hasil pengujian dan desain pada 

simulasi pada software. 

d. Pengujian 

Metode yang dilakukan dengan menajalan alat yang telah dibuat dalam 

bentuk prototype yang telah disesuaikan dengan hasil yang disimulasikan 

sebelumnya. 
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e. Analisis pengujian 

Menganalisa hasil data dari pengujian yang telah dilakukan apakah terdapat 

error atau perbedaan data yang signifikan dari hasil simulasi alat. 

f. Penyusunan laporan 

Pembuatan hasil data dari teori pembuatan hingga hasil data yang diperoleh 

dari hasil percobaan yang kemudian diberi kesimpulan sehingga bisa didapat 

manfaat dari sistem yang dirancang. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pada laporan tugas akhir ini akan disusun berdasarkan sistematika yang 

terdiri dari beberapa bab didalamnya, antara lain sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini berisikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi 

penelitian, serta sistematika penulisan dari Laporan Tugas Akhir 

ini.   

BAB II : LANDASAN TEORI 

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

kajian pustaka oleh para ahli sebagai literatur dalam perancangan 

tugas akhir ini. Seperti pembahasan tentang motor switched 

reluctance, konverter C-Dump, DSC dsPIC30F4012, optocoupler, 

MOSFET, sensor tegangan dan beberapa teori lain yang 

mendukung. 
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BAB III : PERANCANGAN ALAT  

Pada BAB III akan berisikan tentang bagian pendahuluan, 

perancangan dari motor switched reluctance, perancangan 

konverter C-Dump konvensional, driver dan sistem minimum tipe 

dsPIC30F4012, serta algoritma dari pemrograman.  

BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada BAB IV akan berisikan tentang hasil dari simulasi software 

PSIM (power simulator) dan hasil dari pengujian alat disertai 

dengan analisa hasil simulasi dan juga hasil dari pengujian alat. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada BAB V ini akan berisikan tentang hasil akhir dari percobaan 

tugas akhir ini yang berupa kesimpulan dan adanya saran untuk 

alat agar dapat dikembangkan lagi, menjadi lebih maksimal 

kinerjanya.  

 

 


