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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Pendahuluan 

Pada bab IV ini akan menguraikan dan menjelaskan hasil dari simulasi dan 

implementasi, dari penelitian tugas akhir ini tentang pengoptimalisasian kecepatan 

putar motor switched reluctance berbasis dsPIC30F4012 dengan konverter C-

Dump Conventional. Kemudian simulasi yang telah dilakukan ini dengan 

menggunakan simulator yaitu software Power Simulator (PSIM). Setelah 

melakukan simulasi kemudian dilakukan pengimpletasian pada alat penelitian 

tersebut dengan menggunakan hardware mikrokontrol dsPIC30f4012 dengan 

melakukan pengujian di laboratorium maka akan dapat diuraikan hasil dari 

pengujian dan pembahasan alat yagn dibuat sebagai berikut. 

 

4.2 Hasil Simulasi 

Simulasi yang telah dilakukan berdasarkan pada penggunaan software 

PSIM agar dapat memberikan hasil gambaran menyerupai kondisi nyatanya. 

Berikut adalah gambar skema dari rangkaian konverter yang telah dirancang. 
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Gambar 4.1.  Skema simulasi rangkaian motor switched reluctance  
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Motor switched reluctance melakukan pendeteksi posisi rotornya dengan sensor 

Hall Effect kemudian hasil data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan 

melakukan proses di dalam program blok C. Blok C kemudian akan 

mengeluarkan suatu pola dari pensaklaran yang akan dipakai untuk menjalankan 

motor. 

Hasil dari gelombang tegangan yang dipakai untuk mengoperasikan motor 

switched reluctance pada simulasi akan ditunjukan pada Gambar 4.2. merupakan 

hasil tegangan antara fasa dan Gambar 4.3. dan Gambar 4.4. hasil dari gelombang 

tegangan kapacitor dan arus pada fasa. 

 

Gambar 4.2.  Hasil Simulasi Gelombang Tegangan Pada Fasa. 

 

 

Gambar 4.3.  Hasil Simulasi Gelombang tegangan pada kapasitor. 
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Gambar 4.4.  Hasil Simulasi Gelombang Arus Fasa. 

 

4.3 Hasil Pengujian 

Hasil dari pengimplementasian melalui alat yang telah dibuat, dikerjakan 

dan dilakukan peujicoban pada labolatorium Program Studi Teknik Elektro Unika 

Soegijapranata. Uji coba ini telah dilakukan berfungsi untuk dapat membuktikan 

kebenaran berdasarkan hasil dari alat yang telah disimulasikan terlebih dahulu 

serta dapat melakukan pembuktikan dengan mengatur duty cycle melalui 

mikrokontrol pada pensaklaran konverter maka kecepatan putar dari SRM dapat 

berubah-ubah. Berikut ini adalah beberapa hasil gambar dari alat yang telah 

dibuat. 

 

Gambar 4.5.  Converter C-Dump 
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Gambar 4.5.  Prototip yang dibuat 

 

4.4 Hasil pengujian kecepatan, tegangan dan arus 

Pada tahap ini telah dilakukan pengujian terhadap nilai dari gelombang 

tegangan, gelombang arus, dan kecepatan dari motor switched reluctance 

menggunakan konverter C-Dump konvensional. Dengan memasangkan sensor 

untuk mendeteksi output gelombang arus pada masing-masing fasa dan diukur 

juga kecepatan dari motor dengan menggunakan tachometer. 

 

4.4.1 Hasil pengujian pada posisi parameter 400 

Pada tahap pengujian ini menggunakan catu daya DC sebagai input 

sumber dari konverter C-Dump konvensional. Dalam pengujian ini program diatur 

pada posisi parameter 400. Pengujian dilakukan pengamatan pada gelombang 

arus, tegangan dan pensaklaran setiap fasanya. 
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Gambar 4.6.  Hasil pengujian gelombang arus fasa 

 

 

Gambar 4.7.  Hasil pengujian gelombang tegangan fasa 

 

 

Gambar 4.8.  Hasil pengujian gelombang (a) tegangan kapasitor (b) tegangan input. 

 

 

Gambar 4.9.  Hasil pengujian gelombang tegangan kapasitor. 
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Gambar 4.10.  Hasil pengujian kecepatan.  

 

4.4.2 Hasil pengujian pada posisi parameter 900 

Pada tahap pengujian ini menggunakan catu daya DC sebagai input 

sumber dari konverter C-Dump konvensional. Dalam pengujian ini program diatur 

pada posisi parmeter 900. Pengujian dilakukan pengamatan pada gelombang arus, 

tegangan dan pensaklaran setiap fasanya. 

 

 

Gambar 4.11.  Hasil pengujian gelombang arus fasa 
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Gambar 4.12.  Hasil pengujian gelombang tegangan fasa 

 

 

Gambar 4.13.  Hasil pengujian gelombang (a) tegangan kapasitor (b) tegangan input 

 

 

Gambar 4.14.  Hasil pengujian tegangan kapasitor.  
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Gambar 4.15.  Hasil pengujian kecepatan.  

 

4.4.3 Hasil pengujian pada posisi S4 On 

Pada tahap pengujian ini menggunakan catu daya DC sebagai input 

sumber dari konverter C-Dump konvensional. Dalam pengujian ini program diatur 

pada posisi S4 On. Pengujian dilakukan pengamatan pada gelombang arus, 

tegangan dan pensaklaran setiap fasanya. 

 

Gambar 4.16.  Hasil pengujian gelombang arus fasa 

 

 

Gambar 4.17.  Hasil pengujian gelombang tegangan fasa 
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Gambar 4.18.  Hasil pengujian gelombang (a) tegangan kapasitor (b) tegangan input 

 

 

Gambar 4.19.  Hasil pengujian tegangan kapasitor.  

 

 

Gambar 4.20.  Hasil pengujian kecepatan.  
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4.5 Pembahasan 

 Hasil dari pengujian dari alat ini, menunjukan bahwa untuk menjadikan 

sebuah hasil yang maksimal nilai dari tegangan yang berada pada kapasitor harus 

mendekati atau sama yaitu tiga kali nilai dari tegangan sumber sehingga hasil dari 

pensaklaran dan demganetisasi pada converter ini bisa menjadi maksimal. 

 Hasil dari nilai tersebut didapatkan dari sensor tegangan yang dipasang 

secara pararel pada kapasitor. Kemudian analisa terhadap hasil pun dilakukan 

dengan tujuan untuk untuk membandingkan kecepatan tegangan dan arus. Analisa 

dilakukan dengan memberikan beberapa parameter yang berbeda pada program 

microcontrol yang akan ditunjukan pada hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 

4.1 

Tabel. 4.1. Hasil pengujian 

Parameter Tegangan (V) Capacitor (V)  Kecepatan (RPM) 

400 10 V 14,6 V 1792 RPM 

900  10 V 28 V 1937,9 RPM 

S4 On 10 V 12V 1727 RPM 

 

 Dari tabel 4.1, bahwa dengan nilai tegangan input yang konstan, kecepatan 

putar dari motor dapat berubah-ubah agara maksimal hanya dengan mengatur 

parameternya dengan melakukan perubahan program pada mikrokontrol dan nilai 

yang paling baik ada pada parameter 900 yang dapat mencapai kecepatan 

maksimal dan nilai tegangan kapasitor hamper mencapai 3 kali sumber di nilai 28 

volt. Kecepatan yang dihasilkan juga mencapai nilai 1937,9 RPM. 

. 


