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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

4.1 Pendahuluan 

Pada bab ini akan disajikan hasil simulasi, pengujian dan pembahasan 

tentang pengaturan kecepatan motor Switched Reluctance dengan menggunakan 

konverter Asymmetric. Simulasi ini dilakukan dengan menggunakan software 

Power Simulator (PSIM) yang kemudian diimplementasikan pada alat tersebut 

dengan menggunakan DSC (Digital Signal Controller) dsPIC30f4012. Setelah  

dilakukan uji laboratorium maka dapat diuraikan hasil pengujian serta 

pembahasan sebagai berikut. 

 

4.2 Hasil Simulasi pada Software PSIM 

Simulasi dilakukan dengan menggunakan software PSIM. Simulasi ini 

menunjukkan tentang timming diagram dari tegangan antar fasa dan arus antar 

fasa juga perbandingan antara arus dan tegangannya pada motor Switched 

Reluctance. Simulasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu ketika kondisi duty cycle 

100%, duty cycle 75% dan duty cycle 50%. Adapun simulasi yang harus diambil 

setiap bagiannya adalah lima kali simulasi yaitu perbandingan arus A,B,C , 

perbandingan tegangan A,B,C , perbandingan antara arus A dan tegangan A, 

perbandingan antara arus B dan tegangan B, dan perbandingan antara arus C dan 

tegangan C. untuk lebih jelasnya di bawah ini akan ditampilkan hasil simulasi dari 

ketiga bagian tersebut. Diagram blok yang telah dirancang dan disimulasikan akan 

disajikan pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.2 Diagram Blok 

Tabel 4.1 Parameter simulasi 

Nama Parameter Rating 
Sumber Tegangan DC Volt 200 
Frekuensi pensaklaran kHz 10 

Motor Switched Reluctance 
Resistansi (ohm) 2.5 ohm 
Induktansi (H) 88 H 

 

4.2.1 Hasil Simulasi sinyal PWM berupa duty cycle 

Pada software PSIM akan dilakukan simulasi untuk mengetahui sinyal 

keluaran PWM berupa duty cycle 50%, duty cycle 75% dan duty cycle 100%, lalu 

hasil simulasi akan ditampilkan dalam bentuk gambar. Di bawah ini akan 

ditampilkan hasil simulasi tegangan keluaran PWM yang berupa duty cycle 50%, 

75% dan 100% 

 
Gambar 4.2 Hasil simulasi keluaran PWM pada duty cycle 50%  
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Gambar 4.3 Hasil simulasi keluaran PWM pada duty cycle 75% 

 

 

Gambar 4.4 Hasil simulasi keluaran PWM pada duty cycle 100% 

 

4.2.2 Hasil Simulasi Tegangan tiap fasa ( Vab , Vbc , Vca ) 

Pada software PSIM akan dilakukan simulasi untuk mengetahui tegangan 

keluaran antar fasa ( Va , Vb , Vc ) pada duty cycle 50%, duty cycle 75% dan duty 

cycle 100%, lalu hasil simulasi akan ditampilkan dalam bentuk gambar. Di bawah 

ini akan ditampilkan hasil simulasi tegangan keluaran antar fasa ( Va , Vb , Vc ) 

pada duty cycle 50%, 75% dan 100%. 
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Gambar 4.5 Hasil simulasi tegangan tiap fasa pada duty cycle 50% 

 
Gambar 4.6 Hasil simulasi tegangan tiap fasa pada duty cycle 75% 

 
Gambar 4.7 Hasil simulasi tegangan tiap fasa pada duty cycle 100% 

 

Pada Gambar 4.5, Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. Perbandingan sinyal 

tegangan antar fasa pada simulasi duty cycle 50%, 75% dan 100% terlihat bahwa 

semakin kecil duty cyclenya maka bentuk sinyal arusnya lebih lebar. 
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4.2.3 Hasil Simulasi Arus tiap fasa ( Ia , Ib , Ic ) 

Pada software PSIM akan dilakukan simulasi untuk mengetahui arus 

keluaran antar fasa ( Ia , Ib , Ic ) pada duty cycle 50%, duty cycle 75% dan duty 

cycle 100%, lalu hasil simulasi akan ditampilkan dalam bentuk gambar. Di bawah 

ini akan ditampilkan hasil simulasi arus tiap fasa ( Ia , Ib , Ic ) pada duty cycle 

50%, 75% dan 100% 

 
Gambar 4.8 Hasil simulasi arus tiap fasa pada kondisi duty cycle 50% 

 

 
Gambar 4.9 Hasil simulasi arus tiap fasa pada kondisi duty cycle 75% 
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Gambar 4.10 Hasil simulasi arus antar fasa pada kondisi duty cycle 100% 

 

Pada Gambar 4.8, Gambar 4.9 dan Gambar 4.10 . Perbandingan sinyal arus 

antar fasa pada simulasi duty cycle 50%, 75% dan 100% terlihat bahwa semakin 

kecil duty cyclenya maka bentuk sinyal arusnya lebih lebar. 

4.2.4 Hasil Simulasi Kecepatan Motor Switched Reluctance 

Di bawah ini akan ditampilkan hasil simulasi kecepatan pada duty cycle 50% 

ditunjukan pada gambar 4.11, duty cycle 75% pada gambar 4.12 dan duty cycle 

100% pada gambar 4.13. Perbandingan sinyal arus antar fasa pada simulasi 

terlihat bahwa semakin kecil duty cyclenya maka bentuk sinyal arusnya lebih 

lebar. 

 
Gambar 4.11 Hasil simulasi kecepatan kondisi duty cycle 50% 
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Gambar 4.12 Hasil simulasi kecepatan kondisi duty cycle 75% 

 
Gambar 4.13 Hasil simulasi kecepatan kondisi duty cycle 100% 

 

4.3 Hasil Pengujian Laboratorium 

Implementasi alat telah dikerjakan dan diuji coba pada labolatorium Teknik 

Elektro Unika Soegijapranata. Pengujian dilakukan sebagai bukti bahwa 

pengaturan kecepatan motor Switched Reluctance dengan menggunakan PWM 

yang diatur pada duty cycle yang berpengaruh terhadap keluaran sinyal dari arus 

dan tegangan motor Switched Reluctance. Berikut adalah prototip dari alat yang 

dibuat akan disajikan pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Prototip motor Switched Reluctance yang dibuat  

 
 

4.3.1 Hasil Pengujian sinyal PWM berupa duty cycle 

Pada pengujian prototip dibawah ini terdiri dari hasil keluaran sinyal PWM 

berupa duty cycle yang terbagi menjadi tiga kondisi pada saat duty cycle 50%, 

75% dan 100%. Berikut adalah hasil tegangan keluaran PWM yang diatur pada 

duty cycle 50%, 75% dan 100% dalam kondisi motor Switched Reluctance 

motoring. 

 
Gambar 4.15 Hasil pengujian sinyal tegangan PWM pada duty cycle 50% 
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Gambar 4.16 Hasil pengujian sinyal tegangan PWM pada duty cycle 75% 

 
 

 
Gambar 4.17 Hasil pengujian sinyal tegangan PWM pada duty cycle 100% 

 

Pada Gambar 4.15, Gambar 4.16 dan Gambar 4.17 dapat dilihat bahwa 

sinyal tegangan keluaran PWM selain berpengaruh pada duty cycle nya juga 

berpengaruh pada lebar sinyal keluaran pulsanya. 

 

4.3.2 Hasil Pengujian Tegangan tiap fasa  ( Va , Vb , Vc ) 

Pada pengujian  prototip dibawah ini terdiri dari hasil tegangan keluaran 

antar fasa ( Vab , Vbc , Vca ) dalam tiga kondisi dengan duty cycle 50%, duty 

cycle 75% dan duty cycle 100%. berikut ini akan ditampilkan hasil pengujian 



32 
 

pada motor Switched Reluctance dalam kondisi motoring yang menghasilkan 

sinyal tegangan antar fasa dengan duty cycle 50%, 75% dan 100%. 

 
Gambar 4.18 Hasil pengujian tegangan tiap fasa ( Vab, Vbc, Vca) duty cycle 50% 

 

 
Gambar 4.19 Hasil pengujian tegangan tiap fasa ( Vab, Vbc, Vca) duty cycle 75% 

 

 
Gambar 4.20 Hasil pengujian tegangan tiap fasa ( Vab, Vbc, Vca) duty cycle 100% 
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Dapat dilihat pada Gambar 4.18, Gambar 4.19 dan Gambar 4.20. 

Perbandingan sinyal tegangan keluaran tiap fasa pada duty cycle 50%, duty cycle 

75% dan duty cycle 100% terlihat bahwa semakin kecil duty cycle nya maka 

bentuk sinyal keluaran arusnya jadi semakin melebar. 

 

4.3.3 Hasil Pengujian Arus tiap fasa ( Ia , Ib , Ic ) 

Pada pengujian  prototip di bawah ini terdiri dari hasil arus keluaran antar 

fasa (Ia ,Ib ,Ic ) dalam tiga kondisi dengan duty cycle 50%, duty cycle 75% dan duty 

cycle 100%. berikut ini akan ditampilkan hasil pengujian pada motor Switched 

Reluctance dalam kondisi motoring yang menghasilkan sinyal arus tiap fasa 

dengan duty cycle 50%, 75% dan 100%. 

 

 
Gambar 4.21 Hasil pengujian arus tiap fasa (Iab , Ibc , Ica) duty cycle 50% 

 



34 
 

 
Gambar 4.22 Hasil pengujian arus tiap fasa (Iab , Ibc , Ica) duty cycle 75% 

 

 
Gambar 4.23 Hasil pengujian arus tiap fasa (Iab , Ibc , Ica) duty cycle 100% 

 

Pada Gambar 4.21, Gambar 4.22 dan Gambar 4.23. Perbandingan sinyal 

arus antar fasa pada duty cycle 50%, 75% dan 100% terlihat bahwa semakin kecil 

duty cyclenya maka bentuk sinyal arusnya yang mengisi tiap fasanya semakin 

melebar. 

 

4.3.4 Hasil Pengujian Kecepatan menggunakan Tachometer 

Kecepatan motor Switched Reluctance dapat diatur menggunakan PWM 

yang diatur duty cycle nya. Setelah melakukan  pengujian pada prototip berupa 

tegangan keluaran tiap fasa, arus keluaran tiap fasa dalam kondisi duty cycle 50%, 

duty cycle 75% dan duty cycle 100%. Kemudian akan ditampilkan hasil kecepatan 
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motor Switched Reluctance yang diukur dengan menggunakan tachometer dalam 

tiga kondisi tersebut yaitu kondisi duty cycle 50%, 75% dan 100%. Di bawah ini 

akan ditamplikan hasil kecepatan yang telah diukur menggunakan tachometer.  

 
Gambar 4.24 Motor Switched Reluctance motoring dalam kondisi duty cycle 50% 

 

 
Gambar 4.25 Motor Switched Reluctance motoring dalam kondisi duty cycle 75% 
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Gambar 4.26 Motor Switched Reluctance motoring dalam kondisi duty cycle 100% 

 

4.4 Hasil Pembahasan 

Setelah melakukan pengujian pada prototip konverter Asymmetric untuk 

motor Switch Reluctance , didapatkan hasil dari pengujian yang telah dianalisa. 

Sebagai pendukung dari hasil yang diperoleh dengan cara melakukan 

perbandingan antar kondisi potensio dengan hasil nilai kecepatan yang ada. 

Parameter pengujian prototip disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 parameter pengujian prototip 

Kondisi duty cycle Kecepatan (RPM) 
Potensio Maksimal 100% 1348.4 

Potensio Seperempat 75% 914.4 
Potensio Setengah 50% 597.6 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil kecepatan dari motor 

Switched Reluctance dapat dioperasikan dengan menggunakan PWM yang diatur 

duty cyclenya, sehingga kecepatan dari motor dapat diatur dengan mudah sesuai 

dengan kebutuhannya tanpa harus mengganti program kecepatannya, yang dimana 
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hasil kecepatan maksimal yang didapatkan dari motor Switched Reluctance saat 

bekerja pada keadaan maksimal dapat mencapai kecepatan 1248 RPM untuk 

motor ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


