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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kendaraan berbasis motor bakar merupakan alat transportasi yang paling 

banyak digunakan di era sekarang. Namun penggunaan motor bakar memiliki 

kekurangan diantaranya berbahan bakar fosil yang terbatas dan mengasilkan gas 

buang yang menimbulkan polusi udara. Dari kekurangan motor bakar tersebut 

dikembangkan kendaraan yang menggunakan kendali listrik. Kendaraan listrik 

memiliki beberapa keunggulan yaitu efisiensi tinggi, nol emisi, bebas dari bahan 

bakar fosil, pengoperasian yang tenang dan halus[1].  

 Motor Switched Reluctance (SRM) merupakan salah satu motor modern 

yang diaplikasikan pada kendaraan listrik. Konstruksi dari motor switched 

reluctance terbilang sederhana karena hanya memiliki rotor yang terbuat dari besi 

dengan kutub berbentuk salient. Motor switched reluctance memiliki rangkaian 

kontrol analog yang relatif kompleks akan tetapi dapat diselesaikan dengan solusi 

menggunakan kontrol digital sehingga SRM menjadi salah satu alternatif untuk 

diterapkan pada kendaraan listrik[1]. 

 Sebagian energi terbuang pada saat proses pengereman pada kendaraan 

listrik karena masih menggunakan piringan cakram saat prosesn pengereman. 

Namun hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem pengereman 

regenerative pada kendaraan listrik. Pengereman regenerative dapat 

mengkonversi energi yang terbuang menjadi energi yang digunakan untuk 

pengisian arus ke batere sehingga jarak tempuh kendaraan listrik bisa lebih jauh. 



2 

 

 Tugas akhir ini akan dilakukan kajian dan pengujian pengereman 

regenerative pada motor switched reluctance menggunakan metode PWM dengan 

tiga parameter duty cycle. Pengaturan duty cycle dilakukan untuk melihat hasil 

keluaran arus yang dibangkitkan serta pengaruh pada kecepatan putar motor 

switched reluctance.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti sesuai dengan uraian di atas adalah : 

a. Menentukan sudut eksitasi pada stator yang tepat pada saat regenerative 

braking. 

b. Menentukan duty cycle yang tepat sehingga dihasilkan arus pengisian yang 

optimal . 

c. Mengamati perubahan kecepatan saat regenerative braking dengan 

pengaturan duty cycle yang berbeda. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Masalah pada laporan Tugas Akhir ini dibatasi pada metode yang 

digunakan yaitu metode multiple pulse atau metode PWM. Pengereman  

dilakukan dengan satu parameter kecepatan motor dan tiga parameter duty cycle 

saat proses pembangkitan arus. 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk menganalisis proses pengereman 

regenerative pada motor switched reluctance menggunakan metode multiple 

pulse. 
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Manfaat dari pembuatan Tugas Akhir ini yaitu sebagai pembelajaran untuk 

program studi maupun sebagai langkah awal untuk pengembangan sistem 

pengereman regenerative pada kendaraan listrik. Sehingga jarak tempuh 

kendaraan listrik menjadi lebih jauh. 

1.5. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan untuk pengujian alat tugas akhir ini adalah dengan 

kajian pustaka, implementasi alat, pengujian alat, analisa pengujian alat, serta 

penyusunan laporan akhir. Detail mengenai metode penelitian yang digunakan 

penulis diuraikan sebagai berikut ini : 

a. Kajian Pustaka  

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan informasi, pengumpulan data 

dan juga dengan cara mempelajari desain dan rancangan pengereman 

regenerative pada motor switched reluctance. 

b. Pembuatan Alat 

Pembuatan alat dilakukan sesuai dengan teori, data, dan rancangan rangkaian 

yang telah dibuat. 

c. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil keluaran apakah sudah sesuai 

dengan yang diharapkan. Pengujian awal dilakukan dengan menentukan 

sudut eksitasi yang tepat yaitu pada saat induktansi turun. Pengujian kedua  

menambahkan kendali boost chopper setelah proses eksitasi dengan mengatur 

duty cycle secara bervariasi. Pengujian ketiga yaitu melihat arus yang 

dihasilkan pada saat proses pengereman regenerative, jika arus yang 
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dibangkitkan lebih kecil dari arus eksitasi maka proses pengereman 

regenerative belum dapat tercapai. Namun jika arus yang dibangkitkan lebih 

luas dari arus eksitasi menandakan ada arus yang mengalir untuk mengisi ke 

batere. 

d. Analisa Pengujian 

Analisa yang dilakukan yaitu dapat dilihat pada duty cycle yang digunakan 

sehingga menghasilkan arus yang paling optimal untuk pengisian ke batere. 

e. Penyusunan Laporan 

Pada laporan tugas akhir ini disajikan hasil berupa data-data serta gambar 

sinyal-sinyal keluaran dari modul-modul elektronika dalam pengereman 

regenerative pada motor switched reluctance. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika 

yang terdiri dari beberapa bab didalamnya, yaitu : 

BAB I :   PENDAHULUAN 

BAB I berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian yang 

digunakan, dan sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir.  

BAB II:   DASAR TEORI 

BAB II berisikan tentang kajian pustaka dan dasar teori para ahli 

yang dijadikan penulis sebagai literatur dan panduan dalam 

perancangan keseluruhan tugas akhir. Pembahasan yang disajikan 

adalah mengenai motor Switched Reluctance, siklus kerja (duty 
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cycle), mikrokontroler, konverter dan beberapa teori pelengkap 

lainnya. 

BAB III:   PERANCANGAN ALAT  

BAB III berisi tentang pendahuluan, pengereman regenerative, 

prinsip kerja dan mode operasi, implementasi pensaklaran pada 

sudut yang tepat, mikrokontroler dsPIC30F4012, dan 

implementasi pengaturan siklus kerja pada keluaran konverter. 

BAB IV:   HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

BAB IV berisi tentang hasil pengujian berupa gelombangarus dan 

tegangan yang dihasilkan pada saat pengereman regenerative dari 

alat yang telah dibuat. 

BAB V:   KESIMPULAN DAN SARAN  

BAB V berisi kesimpulan dari hasil tugas akhir serta saran untuk 

dapat meningkatkan pengereman regenerative pada motor 

Switched Reluctance yang telah dibuat penulis. 

 

 

 

 

 

 


