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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Pendahuluan  

Pada bab IV ini dijelaskan hasil pengujian alat tugas akhir yang telah 

dibuat tentang pengereman regenerative pada motor switched reluctance dengan 

metode multiple pulse. Komponen yang digunakan antara lain mikrokontroler 

dsPIC30F4012, driver TLP 250, konverter asymmetric menggunakan MOSFET 

dengan tipe IRFP 250, DC-DC isolated, sensor arus tipe LEM HX 10-P dan 

oscilloscope untuk menampilkan gelombang keluaran berupa arus maupun 

tegangan. 

Pada bab ini juga akan dibahas mengenai pengukuran gelombang keluaran 

arus dan tegangan dari tiap fasa serta perubahan kecepatan putar motor pada saat 

pengereman. Dari proses pengereman regenerative dapat dilihat perbedaan hasil 

energi yang dihasilkan dengan pengaturan duty cycle pada pensaklaran. 

4.2.  Hasil Pengujian Alat 

 Tugas akhir ini dihasilkan energi yang dapat digunakan untuk pengisian ke 

batere pada saat mode regenerative menggunakan motor switched reluctance. 

Alat yang digunakan masih dalam skala prototype sebagai pendukung 

pengambilan data dengan membandingkan antara teori dan hasil sesungguhnya 

pada proses pengereman regenerative menggunakan metode multiple pulse. Pada 

Gambar 4.1 ditampilkan prototype pengereman regenerative yang terdiri dari 

motor switched reluctance, mikrokontroler, sensor TCRT500I, sensor SM534, 
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driver TLP 250, dc isolated, konverter asymmetric, motor DC sebagai pemutar 

motor switched reluctance, sensor arus, power supplay DC dan oscilloscope 

sebagai penampil hasil keluaran gelombang arus dan tegangan.  

 

Gambar-4.1 Prototype pengereman regenerative  

 

Tahap awal dalam proses pembuatan pengereman regenerative 

menggunakan motor switched reluctance adalah penentuan sudut eksitasi. Pada 

operasi eksitasi dalam mode regenerative dilakukan ketika posisi rotor sejajar 

dengan stator. Untuk mengetahui letak posisi dan menentukan derajat yang tepat 

maka dilakukan pemetaan. Posisi rotor dapat diketahui dari pembacaan arus yang 

diberi sinyal diskrit. Proses pertama adalah motor switched reluctance diputar 

dengan motor DC kemudian diberi sinyal diskrit pada fasa (b). Gambar 4.2 

ditunjukan keluaran arus dari pemberian sinyal diskrit pada salah satu fasa. Dapat 

dilihat saat arus bernilai minimum menunjukan bahwa posisi rotor sejajar dengan 

stator, sedangkan saat nilai arus maksimal menunjukan posisi rotor kuadratur 

dengan stator.  
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(a)

(b)

 
 

Gambar-4.2 Hasil pengujian hubungan (a) rotary disk terhadap (b) arus fasa diskrit 

 

4.2.1 Hasil Pengujian menggunakan duty cycle 25% 

Dalam perancangan pengereman regenerative ini penulis menggunakan 

tiga parameter dalam pengaturan duty cyle. Pengujian pertama menggunakan 25% 

duty cycle, pengujian kedua menggunakan 50% dan pengujian yang terakhir 

menggunakan 75% duty cycle. Pada setiap pengujian penulis menggunakan sudut 

eksitasi yang sama, hanya parameter duty cycle yang dirubah. Pada proses awal 

kecepatan putar motor adalah 1500 rpm. Motor diputar dengan motor DC 

menggunakan sumber 30 Volt DC. Kemudian dilakukan pengujian pengereman 

regenerative yang pertama menggunakan 25% duty cycle. Pada Gambar 4.3 

ditunjukan tegangan setiap fasa pada proses regenerative. Sedangkan pada 

Gambar 4.4 ditunjukan arus yang dihasilkan dengan menggunakan duty cycle 

25%.  Pada Gambar 4.5 ditunjukan gelombang arus dan tegangan yang lebih 

detail. Terilihat bahwa arus eksitasi lebih luas dari arus yang dibangkitkan 

sehingga tidak ada arus yang digunakan untuk pengisian ke batere namun 

kecepatan putar motor sudah berkurang dari 1500 rpm menjadi 1300 rpm. 
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Gambar-4.3 Hasil pengujian tegangan (a) fasa A, (b) fasa B, (c) fasa C pada duty cycle 25% 

 

 

Gambar-4.4 Hasil pengujian arus (a) fasa A, (b) fasa B, (c) fasa C pada duty cycle 25% 

 

(a)

(b)

 

Gambar-4.5 Hasil pengujian hubungan (a) tegangan dan (b) arus fasa pada duty cycle 25% 
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4.2.2    Hasil Pengujian menggunakan duty cycle 50% 

Pada pengujian kedua digunakan PWM dengan duty cycle 50%. Sudut 

eksitasi masih berada pada nilai yang sama seperti pengujian sebelumnya dan 

menggunakan kecepatan awal pada 1500 rpm. Pada Gambar 4.6 ditunjukan 

gelombang tegangan keluaran pada fasa A, fasa B, fasa C. Sudut untuk area 

eksitasi sebesar 20°, sudut eksitasi ini akan membuat motor menjadi magnet 

remanen. Proses selanjutnya adalah pembangkitan arus menggunakan teknik 

PWM sebesar 40°. Sudut pensaklaran selanjutnya hanya perlu digeser 120°, 

begitu juga untuk pensaklaran fasa lainya. Polaritas arus pada indukor menjadi 

terbalik sehingga arus mengalir melalui dioda menuju ke batere untuk proses 

pengisian ke batere. 

Pada Gambar 4.7 ditunjukan arus yang dihasilkan saat eksitasi dan proses 

pembangkitan. Terlihat perbedaan menggunakan duty cycle 50% dibandingkan 

pengujian yang pertama, arus yang dibangkitkan sudah bernilai sama dengan arus 

eksitasi. Hal tersebut menandakan ada arus yang mengalir ke batere, namun masih 

dalam jumlah yang sedikit. Pada Gambar 4.8 ditampilkan gelombang tegangan 

dan gelombang arus dalam satu waktu yang bersamaan, sehingga terlihat lebih 

jelas luasan arus eksitasi dan luasan arus yang dibangkitkan bernilai sama. Pada 

pengujian ini kecepatan motor berkurang menjadi 1150 rpm. 
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(a)

(b)

(a)

(a)

(b)

(b)

(a)

(c)

(b)

(a)

 

Gambar-4.6 Hasil pengujian tegangan (a) fasa A, (b) fasa B, (c) fasa C pada duty cycle 50% 

 

 

Gambar-4.7Hasil pengujian arus (a) fasa A,  (b) fasa B,  (c) fasa C pada duty cycle 50% 

 

(a)

(b)

 

Gambar-4.8 Hasil pengujian hubungan (a) tegangan dan (b) arus fasa pada duty cycle 50% 
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4.2.3    Hasil Pengujian menggunakan duty cycle 75% 

Pada pengujian ketiga, penulis menggunakan PWM dengan duty cycle 

75%. Sudut eksitasi dan sudut pembangkitan masih sama dengan pengujian 

sebelumnya hanya berbeda duty cycle pada penggunaan PWM.  Dengan duty 

cycle 75% kecepatan putar motor berkurang dari 1500 rpm menjadi 980 rpm. 

Pada Gambar 4.9 ditunjukan gelombang keluaran tegangan dari fasa A, fasa B, 

dan fasa C menggunakan duty cycle 75%. Terlihat perbedaan pada area tegangan 

yang dibangkitkan dibandingkan dua pengujian sebelumnya.  

Pada Gambar 4.10 ditampilkan gelombang arus fasa A, fasa B dan fasa C. 

Daerah arus yang dibangkitkan lebih luas dan lebar dibandingkan area arus 

eksitasi. Hasil tersebut mengindikasikan ada arus yang masuk ke batere dan 

sedang terjadi proses pengisian. Semakin tinggi tegangan yang dihasilkan maka 

semakin tinggi arus yang masuk untuk pengisian ke batere. Semakin tinggi arus 

yang dihasilkan juga berpengaruh dengan waktu pengisian menjadi lebih cepat. 

Gambar 4.11 ditunjukan gelombang keluaran tegangan dan arus dalam satu waktu 

yang bersamaan. Gelombang keluaran tegangan dan arus menjadi lebih lebar 

disaat operasi pembangkitan arus.  
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(a)

(b)

(c)

 

Gambar-4.9 Hasil pengujian tegangan (a) fasa A, (b) fasa B, (c) fasa C pada duty cycle 75% 

 

 

Gambar-4.10 Hasil pengujian arus (a) fasa A, (b) fasa B, (c) fasa C pada duty cycle 75% 

 

(a)

(b)

 

Gambar-4.11 Hasil pengujian hubungan (a) tegangan dan (b) arus fasa pada duty cycle 75% 
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4.3      Pembahasan 

Pengereman regenerative pada motor switched reluctance bertujuan 

mengubah energi yang terbuang saat pengereman menjadi energi yang digunakan 

untuk pengisian pada batere. Sehingga jarak tempuh pada kendaraan listrik 

menjadi lebih jauh.  Pengujian ini menggunakan motor switched reluctance yang 

memiliki 12 rotor dan 8 stator dengan pengawatan tiga fasa. Tiga pengujian telah 

dilakukan dengan mengatur duty cycle pada pensaklaran PWM untuk 

mendapatkan hasil yang paling optimal.  

 Pada Gambar 4.12 ditunjukan perbedaan salah satu fasa dengan duty cycle 

yang berbeda. Pada gelombang pertama menggunakan duty cycle 25%, pengujian 

kedua menggunakan duty cycle 50% dan pengujian terakhir menggunakan duty 

cycle 75%. Dapat dilihat dari ketiga gelombang arus tersebut pada duty cycle 75% 

menghasilkan arus yang dibangkitkan paling optimal dibandingkan pengujian 

lainya. Energi yang dihasilkan juga paling banyak dari pengujian lainya serta 

proses kecepatan putar rotor menjadi 980 rpm dari kecepatan semula 1500 rpm. 

 

Gambar-4.12 Hasil pengujian arus fasa pada duty cycle (a) 25%, (b) 50%, (c) 75% 
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Tabel-4. 1 Hasil pengujian pengaturan siklus kerja terhadap kecepatan 

 

Duty Cycle Rpm 

25% 1300 

50% 1150 

75% 980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


