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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Pendahuluan 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil pengujian laboratorium 

implementasi metode input capture pada motor switched reluctance. Osiloskop 

digital digunakan untuk mengukur sinyal hasil implementasi metode input capture. 

Pengukuran sinyal dimulai dengan mengukur sinyal keluaran dari sensor SM534 

yang berfungsi sebagai sinyal referensi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengukuran 

sinyal input capture interrupt. PORT E pada mikrokontroler dsPIC30F4012 juga 

diukur sinyal keluarannya. Langkah terakhir yang dilakukan adalah mengukur 

tegangan dan arus setiap fasa motor pada masing-masing implementasi metode 

input capture.  

Pembahasan hasil pengukuran pada bab ini mengenai sinyal keluaran dari 

masing-masing implementasi metode input capture. Selain itu kecepatan motor 

switched reluctance yang dihasilkan masing-masing implementasi juga dibahas 

pada bab ini. 

 

4.2.  Hasil Pengujian Alat 

 Keseluruhan prototipe / alat yang digunakan pada tugas akhir ini dapat 

dilihat pada Gambar-4.1. Prototipe tersebut terdiri dari motor switched reluctance 

(Gambar-4.1A), rotary disk beserta sensor TCRT-5000 dan sensor SM534 

(Gambar-4.1B), sistem minimum dsPIC30F4012 (Gambar-4.1C), rangkaian Buffer 
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74HC541N, rangkaian Optocoupler TLP250 serta rangkaian catu daya DC-DC 

Isolated B1205s dan B1212s (Gambar-4.1D). Konverter asymmetric (Gambar-

4.1E), sensor arus LEM HX-10P (Gambar-4.1F), sumber tegangan 12 Volt DC 

(Gambar-4.1G) dan osiloskop (Gambar-4.1H) juga terdapat pada prototipe ini. 

Konverter asymmetric pada tugas akhir ini terdiri dari enam saklar statis dan enam 

dioda cepat. Saklar statis yang digunakan adalah MOSFET dengan tipe IRFP250, 

sedangkan dioda cepat memanfaatkan mode blocking dari MOSFET tersebut.    

 

Gambar-4.1. Keseluruhan alat tugas akhir 

 
Pengujian dilakukan dengan mengamati sinyal keluaran dari sensor SM534. 

Sensor tersebut mendeteksi lubang yang terdapat pada rotary disk saat motor 

switched reluctance berputar. Sinyal keluaran dari sensor inilah yang digunakan 

sebagai sinyal referensi pada metode input capture.  

Dua buah sinyal referensi yang berbeda bisa diperoleh dari modifikasi yang 

dilakukan pada rotary disk. Sinyal referensi yang diperoleh dari modifikasi rotary 

disk dengan empat lubang dapat dilihat pada Gambar-4.2a., sedangkan sinyal 
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referensi yang didapat dari modifikasi rotary disk dengan satu lubang disajikan 

pada Gambar-4.2b.   

  

Gambar-4.2. Hasil pengujian sinyal referensi (a) empat lubang (b) satu lubang  

 
 Sinyal referensi tersebut diteruskan menuju pin D0 pada mikrokontroler 

dsPIC30F4012. Pin D0 merupakan salah satu pin yang memiliki kemampuan input 

capture. Sinyal referensi dari sensor SM534 diubah menjadi nilai integer dengan 

menggunakan pin ini.  

Setelah mengamati gelombang sinyal referensi, langkah yang dilakukan 

berikutnya adalah mengamati gelombang input capture interrupt. Input capture 

interrupt merupakan hasil dari nilai integer yang telah diolah mikrokontroler 

dsPIC30F4012, dan dibangkitkan setiap terjadi rising pada masing-masing sinyal 

referensi. Rising merupakan kondisi di mana terjadi perubahan logika 0 ke logika 1 

dalam sebuah sinyal digital.  
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Gambar-4.3. Hasil pengujian (a) Sinyal referensi empat lubang (b) Input capture interrupt 
yang dihasilkan oleh sinyal referensi empat lubang  

 
Pada Gambar-4.3. disajikan implementasi metode input capture yang 

menggunakan sinyal referensi empat lubang. Terdapat empat buah kondisi rising 

dalam satu putaran mekanik.  Empat buah kondisi rising tersebut akan 

menghasilkan dua perioda gelombang input capture interrupt. Jika satu perioda 

gelombang input capture interrupt mempresentasikan 720o elektrik, maka dalam 

satu putaran mekanik akan terdapat 1.440o elektrik.  

Hal yang berbeda terjadi pada implementasi metode input capture yang 

menggunakan sinyal referensi satu lubang. Hanya terdapat sebuah kondisi rising 

dalam satu putaran mekanik.  Satu buah kondisi rising tersebut akan menghasilkan 

setengah perioda gelombang input capture interrupt. Dalam satu putaran mekanik 

hanya terdapat 360o elektrik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar-4.4. 
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Gambar-4.4. Hasil pengujian (a) Sinyal referensi satu lubang (b) Input capture interrupt yang 
dihasilkan oleh sinyal referensi satu lubang 

 
 Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mengamati gelombang 

komutasi. Gelombang komutasi ini didapat setelah perhitungan sudut komutasi 

dalam mikrokontroler. Gelombang tersebut keluar melalui port E dsPIC30F4012 

dan digunakan untuk mengatur pensaklaran MOSFET pada konverter asymmetric. 

Port E0, E1, E2, E3, E4, dan E5,  akan mengendalikan MOSFET S1, S2, S3, S4, S5, dan 

S6.  

Saklar S1 dan S4 merupakan saklar yang terhubung dengan fasa A. Saklar 

S2 dan S5 merupakan saklar yang terhubung dengan fasa B, sedangkan saklar S3 dan 

S6 merupakan saklar yang terhubung dengan fasa C. Sepasang saklar yang 

terhubung dengan suatu fasa, akan memiliki gelombang komutasi yang sama. 

Gelombang komutasi yang menggunakan sinyal referensi empat lubang dapat 

dilihat pada Gambar-4.5., sedangkan gelombang komutasi yang menggunakan 

sinyal referensi satu lubang dapat dilihat pada Gambar-4.6. 
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Gambar-4.5. Hasil pengujian (a) Sinyal referensi empat lubang (b) Gelombang komutasi 
port E0 (c) Gelombang komutasi port E1 (d) Gelombang komutasi port E2 

 

 

Gambar-4.6. Hasil pengujian (a) Sinyal referensi satu lubang (b) Gelombang komutasi port 
E0 (c) Gelombang komutasi port E1 (d) Gelombang komutasi port E2  

 
Setelah mengamati gelombang komutasi, dilakukan pengukuran gelombang 

tegangan fasa motor switched reluctance. Tegangan dari fasa A, fasa B dan fasa C 

pada masing-masing implementasi metode input capture diukur dengan 

menggunakan osiloskop. Tegangan yang diberikan untuk pengujian pada masing-

masing implementasi adalah 30 Volt. Gelombang tegangan fasa yang menggunakan 

sinyal referensi empat lubang dapat dilihat pada Gambar-4.7., sedangkan 
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gelombang tegangan fasa yang menggunakan sinyal referensi satu lubang disajikan 

pada Gambar-4.8.   

 

Gambar-4.7. Hasil pengujian tegangan pada implementasi metode input capture dengan 
sinyal referensi empat lubang (a) fasa A (b) fasa B (c) fasa C  

 

 

Gambar-4.8. Hasil pengujian tegangan pada implementasi metode input capture dengan 
sinyal referensi satu lubang (a) fasa A (b) fasa B (c) fasa C 

 
Langkah pengujian berikutnya adalah mengukur arus fasa motor switched 

reluctance. Tiga buah sensor arus dengan tipe LEM HX 10-P digunakan untuk 

mengukur masing-masing arus fasa motor switched reluctance. Pengukuran 

gelombang arus fasa pada implementasi metode input capture yang menggunakan 

sinyal referensi empat lubang disajikan pada Gambar-4.9., sedangkan pengukuran 
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gelombang arus fasa pada implementasi metode input capture yang menggunakan 

sinyal referensi satu lubang dapat dilihat pada Gambar-4.10.  Perbandingan arus 

fasa A dari masing-masing implementasi metode input capture ditampilkan pada 

Gambar-4.11. 

 

 

Gambar-4.9. Hasil pengujian arus pada implementasi metode input capture dengan sinyal 
referensi empat lubang (a) fasa A (b) fasa B (c) fasa C 

  

 

Gambar-4.10. Hasil pengujian arus pada implementasi metode input capture dengan sinyal 
referensi satu lubang (a) fasa A (b) fasa B (c) fasa C 
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Gambar-4.11. Hasil pengujian perbandingan arus fasa A yang menggunakan sinyal referensi                        
(a) empat lubang (b) satu lubang 

 
Pada implementasi metode input capture yang menggunakan sinyal 

referensi empat lubang, kecepatan yang dihasilkan adalah 1230 rpm. Pada 

implementasi metode input capture yang menggunakan sinyal referensi satu 

lubang, kecepatan yang dihasilkan adalah 1172 rpm.   

 
4.3.  Pembahasan 

 Implementasi metode input capture pada motor switched reluctance 

dilakukan untuk menciptakan eksitasi yang lebih presisi. Pengujian dalam skala 

laboratorium dilakukan untuk menemukan cara terbaik dalam 

mengimplementasikan metode input capture pada motor switched reluctance. 

Metode ini menggunakan sinyal digital keluaran dari sensor SM534 sebagai sinyal 

referensi. Sinyal tersebut kemudian diolah mikrokontroler dsPIC30F4012 untuk 

menghasilkan eksitasi yang presisi.  

 Terdapat dua buah sinyal referensi yang berbeda pada pengujian ini. Sinyal 

referensi empat lubang dan sinyal referensi satu lubang. Masing-masing pengujian 

dilakukan dengan sumber tegangan yang sama, yakni 30 Volt DC. Pada 
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implementasi metode input capture yang menggunakan sinyal referensi empat 

lubang, kecepatan yang dihasilkan adalah 1230 rpm. Pada implementasi metode 

input capture yang menggunakan sinyal referensi satu lubang, kecepatan yang 

dihasilkan adalah 1172 rpm.   

n
P



        (4-1) 

Persamaan di atas menunjukan hubungan antara daya (P), torka (�), dan 

kecepatan (n). Mengacu pada persamaan tersebut, apabila sumber tegangan 

konstan, dan kecepatan yang dihasilkan motor lebih tinggi, maka torka yang 

dihasilkan motor juga lebih tinggi. Artinya, torka yang dihasilkan oleh sinyal 

referensi empat lubang lebih tinggi dibanding torka yang dihasilkan oleh sinyal 

referensi satu lubang.  

Arus fasa motor switched reluctance yang dihasilkan pada implementasi 

metode input capture juga diamati. Arus yang dihasilkan sinyal referensi empat 

lubang, terlihat lebih stabil dan lebih presisi dibanding sinyal referensi satu lubang. 

Hal ini juga menandakan riak torka yang lebih halus dihasilkan oleh sinyal referensi 

empat lubang. Data hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel-4.1. Hasil pengujian kecepatan motor switched reluctance pada implementasi metode 
input capture 

Sinyal Referensi Tegangan (Volt DC) Kecepatan yang dihasilkan (rpm) 
Empat lubang 30 1230 
Satu lubang 30 1172 


