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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era modern perkembangan teknologi meningkat pesat. Pada dunia 

industri, teknologi dikembangkan untuk memberikan kemudahan. Perkembangan 

ini disertai banyaknya penggunaan penggerak motor listrik modern. Salah satu 

jenis motor listrik modern tersebut adalah SRM (Switched Reluctance Motor). 

Motor switched reluctance banyak digunakan pada peralatan industri karena biaya 

yang terjangkau. Dibanding motor BLDC, motor switched reluctance memiliki 

kelebihan yang membuat motor switched reluctance digunakan. 

Motor switched reluctance merupakan salah satu jenis motor sinkron yang 

memiliki keandalan tinggi dan kinerja yang baik dalam rentang kecepatan yang 

luas[1]. Rotor pada motor switched reluctance terbuat dari inti besi. Rotor tersebut 

bergerak dari induktansi rendah menuju induktansi tinggi. Proses eksitasi 

menghasilkan elektromagnet pada stator bertujuan untuk menarik rotor[2][3].  

Memberi eksitasi pada stator motor switched reluctance dapat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa referensi deteksi posisi. Umumnya deteksi posisi 

rotor pada motor switched reluctance menggunakan hall-effect. Pada motor 

switched reluctance yang diteliti oleh penulis tidak menggunakan hall-effect di 

dalam motor switched reluctance. Penulis menggunakan sensor photoelectric 

sebagai pengganti hall-effect yang terletak dibagian luar motor. Cakram 

digunakan sebagai pengganti posisi rotor. Sensor photoelectric mendeteksi posisi 
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rotor dengan cakram yang dikopel pada rotor. Tiga sensor tersebut diletakan 

dengan jarak 120º. Sensor photoelectric hanya memiliki enam kemungkinan 

untuk memberi eksitasi. Hal ini mengurangi keakuratan informasi posisi rotor. 

Metode input capture dapat menjadi alternatif untuk menggantikan sensor 

photoelectric. 

    

1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diteliti yaitu pengoperasian motor switched 

reluctance dengan menggunakan sensor photoelectric memiliki keterbatasan 

kondisi eksitasi, sehingga digunakan metode input capture untuk memberikan 

kemungkinan eksitasi yang lebih banyak. Metode ini dapat menyesuaikan eksitasi 

dengan posisi rotor agar kinerja motor switched reluctance dapat optimal.  

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada laporan Tugas Akhir ini adalah pengaturan 

sudut eksitasi dengan menggunakan metode input capture untuk melihat 

pengaruhnya terhadap kecepatan. Hal tersebut didapatkan dari perhitungan sinyal 

referensi yang diolah oleh mikrokontroler dsPIC30F4012 dengan menggunakan 

fasilitas input capture. 

 

 

 



 

3 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengoperasikan metode input capture sebagai pengganti sensor 

photoelectric untuk memutar motor switched reluctance. 

b. Cara kerja motor switched reluctance saat beroperasi menggunakan 

metode input capture. 

c. Mengamati perubahan kecepatan motor switched reluctance menggunakan 

metode input capture. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Pada tugas akhir ini pengaplikasian metode input capture dilakukan 

dengan beberapa cara. Langkah pertama yang dilakukan mempelajari kajian 

pustaka, selanjutnya dilakukan pembuatan alat, pengujian alat, dan analisa 

pengujian alat. Kemudian dilakukan penyusunan laporan tugas akhir. Detail 

mengenai langkah penelitian pada tugas akhir ini diuraikan sebagai berikut : 

a. Kajian Pustaka  

Merupakan langkah pengumpulan teori, data, informasi yang mempelajari 

karakteristik dan desain motor switched reluctance sebagai penggerak 

elektrik dan cara mengoperasikan menggunakan sensor photoelectric yang 

dikembangkan menjadi metode input capture berbasis mikrokontroler 

dsPIC30F4012. 
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b. Pembuatan Prototipe 

Pembuatan prototipe sesuai dengan teori, informasi, dan rancangan rangkaian 

yang telah dibuat. 

c. Pengujian 

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dari rancangan prototipe. 

Langkah awal yang dilakukan melihat hasil keluaran sensor photoelectric dari 

motor switched reluctance yang dijadikan sebagai referensi. Hasil keluaran 

modul mikrokontroller yang telah mengolah data referensi dan menghitung 

perioda sudut komutasi. Dilanjutkan dengan melihat sisi keluaran pengujian 

pada saat motor switched reluctance beroperasi dari kecepatan rendah hingga 

kecepatan yang tinggi.  

d. Analisa Pengujian 

Melakukan analisa hasil keluaran dari pensaklaran, gelombang arus dan 

tegangan, kecepatan dari motor switched reluctance untuk diambil suatu 

kesimpulan. 

e. Penyusunan Laporan 

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

gambar sinyal-sinyal keluaran dari modul-modul elektronika dalam 

konstruksi motor switched reluctance. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika yang 

terdiri dari beberapa bab di dalamnya, yaitu : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB I membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, 

kemudian pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi 

penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan Laporan 

Tugas Akhir.  

BAB II : DASAR TEORI 

BAB II ini, memuat tentang berbagai dasar teori dan kajian 

pustaka dari para ahli yang dijadikan penulis sebagai literatur 

dalam perancangan keseluruhan tugas akhir. Pembahasan yang 

disajikan adalah mengenai karakteristik motor switched 

reluctance, deteksi rotor menggunakan sensor photoelectric, 

deteksi menggunakan metode input capture, hardware motor 

switched reluctance dan beberapa teori pendukung  lainnya. 

BAB III : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROTOTIPE  

BAB III memuat tentang pendahuluan, perbandingan sensor 

photoelectric dan metode input capture, sensor photoelectric 

sebagai pengganti hall-effect, penggunaan metode input capture, 

rangkaian blok kendali, rangkaian driver, rangkaian current 

sensor, catu daya DC-DC isolated. 

BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

BAB IV ini, memuat tentang hasil pengujian prototipe berupa 

gelombang-gelombang yang sesuai dalam skala laboratorium serta 

analisa dan pembahasannya. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

BAB V ini memuat kesimpulan dari hasil tugas akhir serta saran 

untuk membangun/dapat meningkatkan motor switched reluctance 

yang telah dibuat penulis dapat dikembangkan menjadi lebih baik 

lagi. 

 


