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BAB III  

PERANCANGAN IMPLEMENTASI METODE INPUT 
CAPTURE 

 

3.1.  Pendahuluan 

 Motor switched reluctance dan komponen-komponen pendukung yang 

digunakan dalam mengimplementasikan metode input capture dijelaskan pada bab 

ini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan metode input 

capture dijelaskan secara bertahap pada bab ini. Selain itu, terdapat pula komponen-

komponen pendukung yang digunakan dalam implementasi hardware yaitu 

rangkaian kendali dsPIC30F4012 beserta sistem minimumnya, Buffer 74HC541N, 

Optocoupler TLP250, DC-DC Isolated Power Supply, konverter asymmetric, dan 

rangkaian sensor arus LEM HX-10P.  

 

3.2.  Implementasi Metode Input Capture 

Deteksi posisi rotor diperlukan dalam mengoperasikan motor switched 

reluctance. Sensor hall effect dan photoelectric transducer merupakan sensor yang 

sering digunakan dalam menentukan posisi rotor switched reluctance. Namun, 

pemasangan sensor yang dilakukan secara mekanik serta keterbatasan kondisi yang 

dihasilkan oleh sensor tersebut akan mengurangi keakuratan informasi posisi rotor. 

Hal ini juga akan mempengaruhi proses eksitasi, sehingga menurunkan unjuk kerja 

SRM. Sebagai solusi dari masalah tersebut, dikembangkanlah metode input 

capture.    
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Metode input capture merupakan sebuah metode yang mengubah sinyal 

masukan digital, menjadi nilai integer. Sinyal masukan digital dapat diperoleh dari 

sensor SM534. Sensor ini terdiri dari dua bagian utama, transmitter dan receiver. 

Kedua bagian ini dibentuk menjadi sebuah slot. Ketika tidak ada benda yang 

melewati slot tersebut, maka sinyal keluaran digital akan bernilai 0. Apabila 

terdapat benda yang menghalangi atau melewati slot tersebut, maka sinyal keluaran 

digital akan bernilai 1. Sensor SM534 dapat dilihat pada Gambar-3.1. 

 

Gambar-3.1. Sensor SM534 

 
 Dalam menentukan posisi rotor, dibutuhkan suatu benda yang dapat 

bekerjasama dengan sensor ini. Benda yang dimaksud adalah rotary disk. Rotary 

disk dapat melewati slot dari sensor SM534, namun juga harus tercipta kondisi di 

mana rotary disk tidak melewati slot tersebut. Agar tercipta kedua kondisi tersebut, 

diperlukan modifikasi dengan cara membuat lubang pada rotary disk. Dengan 

melakukan modifikasi tersebut, dapat diperoleh referensi sinyal yang berbeda-beda. 

Modifikasi yang dilakukan pada rotary disk dapat dilihat pada Gambar-3.2.  
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Gambar-3.2. Modifikasi pada rotary disk (a) empat lubang (b) satu lubang 

   

 Pada Gambar-3.3. disajikan keseluruhan rangkaian yang digunakan dalam 

implementasi metode input capture pada motor switched reluctance. A, B, dan C 

melambangkan Fasa A, Fasa B, dan Fasa C pada stator motor SRM. 

Ketika motor berputar, maka rotary disk juga ikut berputar sesuai dengan 

revolusi dari motor switched reluctance. Lubang yang terdapat pada rotary disk 

dideteksi menggunakan sensor SM534 dan diubah menjadi sinyal digital. Sinyal 

digital tersebut diubah menjadi nilai integer dengan memanfaatkan fasilitas input 

capture yang terdapat pada mikrokontroler dsPIC30F4012. Setelah itu, dilakukan 

dua kali pembacaan sinyal digital serta inisialisasi timer interrupt.  
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Gambar-3.3. Keseluruhan rangkaian prototipe tugas akhir 

 

Pembacaan sinyal digital pada waktu saat ini dilambangkan dengan D0 dan 

pembacaan sinyal digital pada waktu sebelumnya dilambangkan dengan D1. timer 

interrupt yang diinisialisasi, dilambangkan dengan TMR. Metode input capture 

dapat bekerja apabila pembacaan sinyal digital pada waktu saat ini lebih kecil 

dibanding pembacaan sinyal digital pada waktu sebelumnya. Kondisi tersebut 

menandakan motor berputar lebih cepat. Ketika pembacaan sinyal digital pada 

waktu saat ini lebih besar dibanding pembacaan sinyal digital pada waktu 

sebelumnya, metode ini masih dapat bekerja. Kondisi tersebut menandakan motor 

berputar lebih lambat. Namun, apabila pembacaan sinyal digital pada waktu saat ini 
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lebih besar dibanding timer interrupt yang diinisialisasi, metode input capture tidak 

dapat bekerja. Hal ini disebabkan oleh putaran motor yang terlalu lambat.  

Pada saat metode input capture bekerja, nilai integer akan dihitung melalui 

persamaan berikut ini, untuk mendapatkan sudut eksitasi yang tepat.  

360
 

ICIton
ON




      (3-1) 

360
 

ICItoff

OFF




      (3-2) 

θON  merupakan titik awal dari sudut eksitasi, sedangkan θOFF merupakan 

titik akhir dari sudut eksitasi. ICI (Input Capture Interrupt) merupakan hasil dari 

nilai integer yang telah diolah mikrokontroler dsPIC30F4012. Keseluruhan proses 

metode input capture dapat dilihat pada Gambar-3.4.   
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Gambar-3.4. Flowchart implementasi metode input capture untuk menghasilkan eksitasi 
yang presisi 
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Gambar-3.5. Proses metode input capture pada mikrokontroler 

 
 Pada Gambar-3.5. disajikan proses metode input capture pada 

mikrokontroler. Terdapat dua sinyal referensi yang digunakan dalam 

mengimplementasikan metode input capture pada motor switched reluctance. 

Sinyal referensi yang pertama, yaitu sinyal referensi A, merupakan sinyal yang 

terbentuk dari konversi putaran rotary disk dengan empat lubang. Sinyal referensi 

yang kedua, yaitu sinyal referensi B, merupakan sinyal yang terbentuk dari konversi 

putaran rotary disk dengan satu lubang.   



 

26 
 

 Input capture interrupt merupakan timer interrupt yang dihasilkan oleh 

masing-masing sinyal referensi. Fungsi dari input capture interrupt adalah sebagai 

acuan dalam meletakan sudut eksitasi. Setiap input capture interrupt terdiri dari 

360o elektrik. Dalam satu putaran penuh atau 360o mekanik, sinyal referensi A 

mampu menghasilkan empat buah input capture interrupt. Di sisi lain, sinyal 

referensi B hanya mampu menghasilkan satu buah input capture interrupt dalam 

satu putaran penuh. Perbedaan inilah yang diteliti lebih lanjut dan dibahas pada 

BAB IV. 

   

3.3.  Motor Switched Reluctance 

Pada tugas akhir ini, motor switched reluctance yang digunakan memiliki 

memiliki dua belas kutub stator dan delapan kutub rotor. Sebuah rotary disk 

dipasang di ujung rotor. Pada rotary disk tersebut, terpasang juga tiga buah sensor 

TCRT5000. Ketiga sensor tersebut dipasang dengan jarak interval sebesar 120o 

mekanik. Tabel spesifikasi motor Switched Reluctance yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel-3.1. 

Tabel-3.1. Spesifikasi motor switched reluctance 

Model Handmade 
Jumlah Kutub Rotor 
Jumlah Kutub Stator 
Jumlah Fasa 
Nilai Tegangan 
Nilai Kecepatan 
Nilai Arus 
Induktansi Fasa A 
Induktansi Fasa B 
Induktansi Fasa C 
Resistansi Fasa A 
Resistansi Fasa B 
Resistansi Fasa C 
Massa 

8 
12 
3 

30 VDC 
1500 RPM 

0.8 A 
25 mH 
20 mH 
25 mH 

16,5 Ohm 
15,3 Ohm 
15,6 Ohm 

2 Kg 
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3.4.  Komponen Pendukung dalam Implementasi Hardware 

Dalam implementasi hardware metode input capture pada motor switched 

reluctance, terdapat beberapa komponen pendukung seperti : 

 

a. Rangkaian Kendali dsPIC30F4012  

 Rangkaian kendali yang digunakan pada alat tugas akhir ini adalah 

mikrokontroler dengan tipe dsPIC30F4012 beserta sistem minimum-nya. Sistem 

minimum tersebut terdiri dari kristal dan kapasitor yang berfungsi sebagai 

pembangkit clock. Rangkaian sistem minimum dari mikrokontroler dsPIC30F4012 

dapat dilihat pada Gambar-3.6.  

  

Gambar-3.6. Rangkaian sistem minimum mikrokontroler dsPIC30F4012 

 
Mikrokontroler tersebut termasuk mikrokontroler yang memiliki 16-bit 

operasi dan juga memiliki pengaturan 30 MIPS instruksi. Mikrokontroler 
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dsPIC30F4012 dibuat oleh perusahaan Microchip Technology. Mikrokontroler ini 

memiliki frekuensi yang tinggi, sehingga cocok digunakan sebagai kendali motor 

SRM.  

Konfigurasi pin pada mikrokontroler dsPIC30F4012 dijelaskan sebagai 

berikut. Pin VDD berfungsi sebagai pin untuk tegangan positif catu daya (+5 V). 

Pin Vss adalah pin untuk ground mikrokontroler. Pin AVDD merupakan pin untuk 

tegangan positif modul analog / ADC. Pin AVSS berfungsi sebagai pin untuk 

ground modul analog / ADC. Pin MCLR (Master Clear) adalah pin untuk mereset 

mikrokontroler. Pin OSC1 dan OSC2 merupakan pin untuk input dan output dari 

kristal oscillator.  

Selanjutnya terdapat PORT B (RB0-RB5) yang berfungsi sebagai port untuk 

I/O (input/output) dan memiliki fungsi lain sebagai input ADC. PORT C (RC13-

RC14) adalah port untuk I/O. PORT D (RD0-RD1) merupakan port untuk I/O dan 

memiliki fungsi lain sebagai port input capture. PORT E (RE0-RE5, RE8) juga 

berfungsi sebagai port untuk I/O. PORT F (RF2-RF3) juga merupakan port untuk 

I/O 

 

b. Buffer 74HC541N 

Buffer berfungsi sebagai penguat tegangan keluaran dari mikrokontroler 

dsPIC30F4012. Selain itu, Buffer juga dapat mengunci tegangan keluaran dari 

mikrokontroler, sehingga proses pensaklaran pada MOSFET dapat lebih optimal. 

Terdapat dua buah gerbang NOT di dalam rangkaian IC 74HC541N. Gerbang NOT 

yang pertama berfungsi untuk mengubah tegangan keluaran mikrokontroler yang 
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kurang optimal atau drop (bernilai kurang dari 5 Volt dan lebih dari 3 Volt) menjadi 

0 Volt. Kemudian, gerbang NOT yang kedua berfungsi untuk mengubah tegangan 

0 Volt tersebut menjadi tegangan 5 Volt. Konfigurasi pin Buffer 74HC541N dapat 

dilihat pada Gambar-3.7. 

 

Gambar-3.7. Konfigurasi pin Buffer 74HC541N 

 

Keterangan : 

a. Pin 1 dan 19 berfungsi sebagai enable 

b. Pin 2 hingga pin 9 berfungsi sebagai sinyal masukan dari dsPIC30F4012 

c. Pin 10 berfungsi sebagai ground Buffer 

d. Pin 20 berfungsi sebagai masukan tegangan positif (+5 V) 

c. Optocoupler TLP250 

Optocoupler berfungsi untuk mengubah tegangan keluaran dari Buffer yang 

bernilai 5 Volt, menjadi 12 Volt DC. TLP250 membutuhkan sumber tegangan 

sebesar 12 Volt DC. Rangkaian Optocoupler TLP250 dapat diihat pada Gambar-

3.8. 
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Gambar-3.8. Rangkaian Optocoupler TLP250 

: 

Pada Optocoupler TLP250, pin 1 dan 4 tidak digunakan karena tidak 

memiliki fungsi apapun. Pin 2 berfungsi sebagai sinyal masukan dari Buffer. Pin 3 

untuk ground Buffer. Pin 5 merupakan ground dari catu daya TLP250. Pin 6 dan 7 

berfungsi sebagai sinyal keluaran dari TLP250. Pin 8 adalah pin untuk tegangan 

positif dari catu daya (+12 V). 

 

d. DC-DC Isolated Power Supply 

Mikrokontroler yang digunakan pada rangkaian kendali membutuhkan 

sumber tegangan DC sebesar 5 Volt. Driver yang terdapat pada konverter 

asymmetric membutuhkan sumber tegangan DC sebesar 12 Volt. Sumber daya 

terisolasi dibutuhkan agar dapat mensuplai tegangan masing-masing modul 

tersebut.  

 

Gambar-3.9. B1212s DC/DC Isolated 
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Catu daya DC-DC isolated B1205s dan B1212s digunakan untuk mensuplai 

mikrokontroler dan driver. Kedua catu daya tersebut membutuhkan tegangan 

masukan sebesar 12 Volt DC. Perbedaan terdapat pada tegangan keluaran dari 

masing-masing catu daya ini. Catu daya DC-DC isolated B1205s menghasilkan 

tegangan keluaran sebesar 5 Volt DC, sedangkan catu daya DC-DC isolated 

B1212s menghasilkan tegangan keluaran sebesar 12 Volt DC. B1212s DC-DC 

isolated dapat dilihat pada Gambar-3.9.  

 

e. Konverter Asymmetric 

Dalam mengoperasikan motor switched reluctance, dibutuhkan suatu 

konverter yang dapat mengatur pola pensaklaran. Terdapat berbagai macam jenis 

konverter yang biasa digunakan untuk mengoperasikan motor SRM, yaitu 

konverter N+1, konverter C-Dump, konverter R-Dump, dan konverter asymmetric. 

Pada prototipe atau alat tugas akhir ini, konverter yang digunakan berjenis 

konverter asymmetric. Konverter ini dapat dilihat pada Gambar-3.10. 

Konverter ini terdiri dari enam buah saklar statis dan enam buah dioda cepat. 

Saklar statis yang digunakan adalah MOSFET yang memiliki jenis IRFP250, 

sedangkan dioda cepat yang digunakan, memanfaatkan fitur mode blocking dari 

MOSFET IRFP250. Kaki Gate dan kaki Source dihubung-singkat untuk 

mengaktifkan mode ini. MOSFET IRFP250 dapat dilihat pada Gambar-3.11. 
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Gambar-3.10. Rangkaian konverter asymmetric 

 
 

 

Gambar-3.11. MOSFET IRFP250 

 
 
f. Rangkaian Sensor Arus LEM HX 10-P 

Sensor arus dibutuhkan untuk mengukur arus pada motor switched 

reluctance. Prinsip kerja dari sensor arus LEM HX 10-P adalah mengubah 

gelombang arus yang terdeteksi ke dalam bentuk gelombang tegangan. Gelombang 

tegangan inilah yang akan dibaca menggunakan osiloskop. Terdapat pengaturan 

untuk menyesuaikan perbandingan antara arus dan tegangan yang dihasilkan.    
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Sensor arus ini berguna dalam pengambilan data pada metode input capture.  

Data tersebut dapat digunakan untuk membuktikan teori dan hasil dari 

implementasi metode input capture pada motor switched reluctance. Batas 

maksimum arus yang dapat diukur menggunakan sensor ini adalah 10 A. Rangkaian 

sensor arus LEM HX 10-P dapat dilihat pada Gambar-3.12. 

 

Gambar-3.12. Rangkaian sensor arus LEM HX 10-P  

 
 

    

 

 


