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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pendahuluan 

 Pada bab IV ini akan diuraikan hasil simulasi dan pembahasan dari tugas 

akhir tentang pengontrolan motor switched reluctance menggunakan konverter C-

dump tanpa induktor. Simulasi dilakukan menggunakan software Power 

Simulator (PSIM). Setelah dilakukan simulasi kemudian diimplementasikan ke 

alat menggunakan DSC (Digital Signal Controller) dsPIC30f4012, menggunakan 

driver TLP 250 dan konverter C-dump tanpa induktor menggunakan MOSFET 

jenis IRFP250. Dengan dilakukan uji laboratorium maka dapat didapatkan hasil 

pengujian dan pembahasan sebagai berikut. 

 

4.2 Hasil Simulasi 

 Konverter C-dump tanpa induktor telah disimulasikan oleh perangkat 

lunak PSIM. dari hasil simulasi sumber tegangan yang digunakan adalah 100V, 

nilai kapasitornya adalah 5000uF. Ketika mulai arus dan tegangan akan 

meningkat menjadi 110V dan kecepatan akan berada di 861 RPM. Setelah melalui 

proses awal, motor akan dalam keadaan tegang, ketika kondisi tunak hasil rata-

rata diambil pada tegangan kapasitor 160V dan kecepatan akan di 2.700 RPM. 

Pada hasil ini kecepatan dapat disesuaikan melalui nilai referensi dengan simulasi 

dengan catatan sesuai dengan nilai motor nominal. Dari hasil simulasi 

membuktikan bahwa jika tegangan pada kapasitor lebih tinggi dari sumber 
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tegangan, maka kecepatan motor akan semakin tinggi juga. Hasil simulasi 

menunjukkan output sinyal pada gambar berikut. 

 
Gambar 4.1.  Hasil simulasi arus fasa (Ia) 

 

 
Gambar 4.2.  Hasil simulasi tegangan fasa (Va) 

 

 
Gambar 4.3.  Hasil simulasi tegangan kapasitor dump (VC) 

 

4.3.  Hasil Pengujian Alat 

 Pengimplementasian alat yang telah dikerjakan dan diuji coba dilakukan di 

labolatorium Program Studi Teknik Elektro Unika Soegijapranata. Uji coba 

dilakukan guna membuktikan kebenaran dari hasil yang telah disimulasikan serta 

membuktikan bahwa dengan mengatur nilai referensi pada kontrol digital, 

pensaklaran MOSFET konverter C-dump tanpa induktor dapat melakukan proses 
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demagnetizing lebih cepat saat pergantian fasa. Berikut ini beberapa gambar dari 

alat yang dibuat. 

 

Gambar 4.4.  Prototip yang dibuat 

 

 

Gambar 4.5.  Konstruksi dari motor switched reluctance 

 

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

dari motor switched reluctance. Dengan memasangkan sensor deteksi arus pada 

masing-masing fasa dan diukur juga kecepatan dengan menggunakan tachometer, 
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pengujian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu : pengujian saat saklar Qd 

menjalankan perintah, pengujian saat saklar Qd ON, dan pengujian saat saklar Qd 

OFF.  

 

4.3.1. Hasil Pengujian Pada Saat Saklar Qd Menjalankan Perintah  

Pada pengujian tahap ini digunakan catu daya DC sebagai sumber dari 

konverter C-dump tanpa induktor. Pada pengujian menggunakan alat saat 

menjalankan perintah membuktikan bahwa arus fasa lebih cepat demagnetizing 

terlihat pada Gambar 4.6. Nilai tegangan fasa a,b dan c ditunjukan pada gambar 

4.7. Perbedaan tegangan sumber dan tegangan kapasitor Cd ditunjukan pada 

Gambar 4.8, menghasilkan 1541 RPM ditunjukan pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.6. Hasil pengujian arus fasa pada saat saklar Qd menjalankan perintah 

 

 

Gambar 4.7. Hasil pengujian teganagan fasa pada saat saklar Qd menjalankan perintah 
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Gambar 4.8. Hasil pengujian tegangan (a) kapasitor dump pada saat saklar Qd menjalankan 

perintah (b) tengangan sumber 

 

 

Gambar 4.9.  Hasil pengujian kecepatan pada saat saklar Qd menjalankan perintah.  

 

4.3.2. Hasil Pengujian Pada Saat Saklar Qd ON.  

Setelah dilakukan pengujian pada saat saklar Qd mejalankan perintah 

sekarang akan dibahas hasil dari pengujian pada saat saklar Qd ON. Pada saat 

keadaan saklar Qd menyala akan terjadi mode freewheeling ditunjukan Gambar 

4.10. Gambar 4.11 menunjukan nilai tegangan fasa a,b dan c, Gambar 4.12 

menunjukan perbedaan tegangan sumber dan tegangan kapasitor Cd, menghasilkan 

1094 RPM ditunjukan pada Gambar 4.13. 

 

a 

b 
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Gambar 4.10. Hasil pengujian arus fasa pada saat saklar Qd ON 

 

 

Gambar 4.11. Hasil pengujian tegangan fasa pada saat saklar Qd ON 

 

 

Gambar 4.12. Hasil pengujian (a) tegangan kapasitor dump pada saat saklar Qd ON (b) 

tegangan sumber 

 

a 

b 
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Gambar 4.13.  Hasil pengujian kecepatan pada saat saklar Qd ON. 

 

4.3.3. Hasil Pengujian Saat Saklar Qd OFF. 

Pada saat keadaan saklar Qd off ditunjukan Gambar 4.14. Gambar 4.15 

menunjukan nilai tegangan fasa a,b dan c, Gambar 4.16 menunjukan perbedaan 

tegangan sumber dan tegangan kapasitor Cd, menghasilkan 1191 RPM pada 

Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.14. Hasil pengujian arus fasa pada saat saklar Qd OFF 
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Gambar 4.15. Hasil pengujian tegangan fasa pada saat saklar Qd OFF 

 

 

Gambar 4.16. Hasil pengujian (a) tegangan kapasitor dump pada saat saklar Qd OFF (b) 

tegangan sumber 

 

 

Gambar 4.17.  Hasil pengujian kecepatan pada saat saklar Qd OFF. 

 

 

 

a 
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4.4. Pembahasan 

 Setelah dilakukan pengujian dan didapatkan hasil, kemudian dilakukan 

analisa terhadap hasil tersebut yang digunakan untuk membandingkan kecepatan 

tegangan dan arus. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dilakukan 

percobaan dengan mengubah beberapa nilai referensi. Pengaturan nilai referensi 

disesuaikan dengan kapasitas maksimal pada sebuah motor switched reluctance. 

 Nilai referensi diatur melalui program pada micro C, nilai referensi di atur 

mulai dari minimal sampai maksimal dan di uji coba pula pada saat keadaan 

saklar Qd ON atau OFF. Ketika nilai minimal diterapkan kecepatan motor 

switched reluctance rendah tetapi sudah efisien. Setelah nilai referensi diubah-

ubah sampai ke nilai maksimal tetapi tidak melebihi kapasitas motor sehingga 

tidak merusak konverter menghasilkan kecepatan kurang lebih 1541 RPM, hasil 

pengujian lebih detail dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel. 4.1. Hasil pengujian 

 

Kondisi Tegangan (V) 

Tegangan 

Kapasitor 

(VC)  

Kecepatan (RPM) 

Saklar Qd 

menjalankan 

perintah  

30 V 60 V 1541 RPM 

Saklar Qd ON  30 V 30 V 1094 RPM 

Saklar Qd OFF 30 V 200 V 1191 RPM 

 

 Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan tegangan yang 

konstan, kecepatan motor dapat maksimal ketika saklar Qd menjalankan perintah.


