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PETUNJUK  PENGGUNAAN LABSHEET

Untuk menggunakan Labsheet ini beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain  :

1. Sebelum melakukan percobaan, perlu dikuasai terlebih dahulu teori pendukungnya.

2.   Dalam melakukan percobaan  perlu diikuti prosedur  kerja yang telah ditentukan.

Hal ini semata-mata agar terjaga keselamatan alat dan keselamatan semua komponen

yang terkait dalam aktivitas tersebut termasuk di dalamnya  praktikan (mahasiswa).

Jika terdapat keragu-raguan harap berkonsultasi dengan instruktur/dosen.

3. Dalam melakukan percobaan, pembacaan penunjukan alat ukur harap seteliti mungkin.

4. Setelah selesai melakukan percobaan, diharapkan para mahasiswa dapat menjawab

pertanyaan dan mengerjakan soal  yang diberikan yang ada di bagian belakang

Labsheet ini
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberi hidayah

kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas membuat Labsheet

Praktik Mesin Listrik ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.  Labsheet ini hanyalah

sebagai pemandu bagi mahasiswa yang melaksanakan praktik Mesin Listrik. Ketrampilan

yang dihasilkan dengan menggunakan labsheet ini semata-mata tergantung kesungguhan

mahasiswa dalam melaksanakan  praktik. Labsheet praktik Mesin Listrik ini sangat padat,

karena terdiri atas 3 bagian yaitu : Mesin Arus Searah, Mesin Arus Bolak-balik, dan

Traansformator. Materi praktik sangat luas namun alokasi waktu relatif sempit. Semoga

dengan menggunakan labsheet ini tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Labsheet praktik

Mesin Listrik ini mengacu fasilitas yang ada di laboratorium Mesin Listrik Jurusan Pendidikan

Teknik Elektro FT. UNY. Oleh karena itu Labsheet ini hanya berlaku untuk praktek mesin

listrik di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY.

Penyusun menyadari bahwa sistematika, materi dan pola penyampaiannya masih

jauh dari sempurna. Untuk itu saran serta masukan akan senantiasa penyusun

pertimbangkan demi lebih baiknya labsheet ini. Terimakasih senantiasa penyusun

sampaikan atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan.

Yogyakarta,       Juli 2014

Penyusun
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GENERATOR
PERCOBAAN GENERATOOR PENGUAT TERPISAH,

GENERATOR SHUNT, GENERATOR SERI, DAN GENERATOR KOMPON

A. KOMPETENSI
Mampu mengoperasikan dan melakukan percobaan baik generator maupun motor
dengan langkah yang benar dan tidak meninggalkan aspek-aspek keselamatan kerjanya
untuk mengetahui karakteristik mesin baik sebagai generator maupun sebagai motor.

B. SUB KOMPETENSI
1. Mampu  mengoperasikan dan melakukan percobaan dengan langkah yang benar dan

tidak meninggalkan aspek-aspek keselamatan kerjanya untuk mengetahui
karakteristik  E = f(Im), V = f(IL) dan menghitung efisiensi dari berbagai jenis
sambungan generator.

2. Mampu  mengoperasikan dan melakukan percobaan dengan langkah yang benar dan
tidak meninggalkan aspek-aspek keselamatan kerjanya untuk mengetahui
karakteristik  T = f(Ia), n = f(Ta),  n = f(Ia)  dan menghitung efisiensi dari berbagai
jenis sambungan motor.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN
1. Dapat mengidentifikasi peralatan yang digunakan untuk pengoperasian dan

pengujian mesin-mesin arus searah dan dapat menyebutkan fungsi dari masing-
masing peralatan.

2. Dapat mengatasi jika dalam mesin arus searah terdapat trouble.
3. Dapat menghitung daya masuk generator dan motor.
4. Dapat menghitung  daya keluar generator dan motor.
5. Dengan diberikan seperangkat peralatan Mesin Arus Searah  beserta komponen

pendukungnya, mahasiswa dapat merangkai dan mengoperasikan mesin arus searah
sebagai generaotr : Dapat menggambarkan karakteristik   E = f(Im), V = f(IL), dan
 = f(IL) dari berbagai jenis sambungan generator. Sebagai motor : Dapat
menggambarkan karakteristik  T = f(Ia), n = f(Ta),  n = f(Ia) dan  = f(I) dari
berbagai jenis sambungan motor.

D. TEORI SINGKAT GENERATOR
1. Pengertian Generator Penguat Terpisah dan Generator Penguat Sendiri

a. Generator Penguat Terpisah
Disebut generator penguat terpisah karena sumber tegangan yang digunakan
untuk menyuplai lilitan penguat magnet adalah terpisah dari rangkaian kelistrikan
generator. Sumber tegangan tersebut bisa dari baterai atau sumber listrik arus
searah lainnya.

b. Generator Penguat Sendiri
Disebut generator penguat sendiri karena sumber tagangan yang digunakan
untuk menyuplai lilitan penguat magnet diambil dari keluaran generator tersebut.
Ditinjau dari cara menyambung lilitan penguat magnetnya, terdapat beberapa
jenis yaitu :
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1). Generator Shunt
Generator shunt adalah generator yang lilitan penguat magnetnya disambung
paralel dengan lilitan jangkar. Pada generator ini, jumlah lilitan penguat
magnet banyak, namun luas penampang kawatnya kecil. Hal ini bertujuan
agar hambatan lilitan penguatnya (Rsh) besar.

2). Generator Seri
Generator seri adalah generator yang lilitan penguat magnetnya disambung
seri dengan lilitan jangkar. Pada generator ini, jumlah lilitan penguat magnet
sedikit, namun luas penampang kawatnya besar. Hal ini bertujuan  agar
hambatan lilitan penguatnya (Rs) kecil.

3). Generator Kompon
Generator kompon adalah generator yang dalam satu inti magnet terdapat
dua macam lilitan penguat magnet, yaitu lilitan penguat shunt dan seri.
Ditinjau dari cara menjambung masing-masing lilitan penguat magnet,
dikenal generator kompon panjang dan generator kompon pendek. Dari
masing-masing jenis sambungan tersebut, jika ditinjau dari arah ggm yang
dihasilkan oleh masing-masing lilitan penguat, dikenal generator kompon
bantu (kompon lebih) dan generator kompon lawan (kompon kurang).
Disebut generator kompon bantu jika sh dan s saling memperkuat, dan
disebut generator kompon lawan jika sh dan s saling memperlemah.

a). Generator kompon panjang. Disebut generator kompon panjang apa
bila lilitan penguat magnet seri berada dalam rangkaian jangkar.

b). Generator Kompon Pendek. Disebut generator kompon pendek apa
bila lilitan penguat magnet seri berada dalam rangkaian beban.

2. Polaritas Tegangan pada Generator Arus Searah

Polaritas tegangan yang dihasilkan oleh lilitan jangkar dipengaruhi  oleh  arah garis-
garis gaya (ggm) dan arah putaran jangkar.  Jika salah satu terbalik maka :
(a). Pada generator penguat terpisah tidak mempengaruhi besar tegangan yang
dibangkitkan,  hanya polaritas tegangan pada terminal generator terbalik.
(b). Pada generator dengan penguat sendiri, walaupun generator diputar dengan
kecepatan nominal, generator tidak menghasilkan tegangan sesuai yang diharapkan.
Hal tersebut terjadi karena arus yang mengalir pada lilitan penguat magnet
menghasilkan ggm yang melawan magnet sisa, sehingga lama kelamaan bukannya
generator mengahasilkan tegangan yang besar, tetapi tegangan generator   akan
hilang. Hal yang demikian juga akan terjadi jika arah putaran jangkarnya  terbalik.

3. Daya, Rugi daya dan Efisiensi Generator

Pada generator terdapat dua macam kerugian, yaitu rugi inti - gesek (Pb) dan rugi
tembaga (Pcu). Secara blok diagram, berbagai jenis daya dan rugi daya yang
terdapat pada generator adalah sebagai berikut :
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Daya masukan Daya pada jangkar Daya keluaran
(P in)                         (Pa)                          (PL)

Rugi inti dan gesek (Pb) Rugi tembaga (Pcu)

Keterangan :
Pin = daya masukan generator = daya jangkar + rugi inti-gesek

= daya keluaran penggerak mula (HP, 1 HP = 736 watt)
Daya masukan generator (Pin) dapat juga ditentukan dengan rumus :

Pin = T x 2n/60
Pa  = daya pada jangkar = Ea Ia
PL = Pout = Daya keluaran = V IL

= Pa – Pcu
Efisiensi generator dapat ditentukan  dengan rumus :

 g  = PL/Pin
= V IL/HP x 736
= V IL/ T x 2n/60

Dalam suatu pengujian, daya masukan generator (Pin) = daya keluaran penggerak
mula generator. Jika penggerak mula daya keluarannya diukur dengan sebuah
peralatan (disebut torsi meter), maka jika diubah kesatuan waat, daya keluaran
penggerak mula atau daya masukan generator adalah :

Pin = T x 2n/60
Keterangan :
T  = Torsi keluaran penggerak mula (Nm)
n = Jumlah putaran penggerak mula (rpm)

4. Besarnya GGL Induksi
Besarnya ggl induksi pada lilitan jangkar dapat ditentukan dengan  rumus :

Ea = P (n/60) (Z/A) volt
Ea   = C1n

Keterangan :
Ea = ggl induksi yang dibangkitkan oleh lilitan jangkar (volt)
P = Jumlah kutub
n = jumlah putaran rotor (rpm)
Z = Jumlah penghantar total lilitan jangkar
 = Jumlah garis-garis gaya magnet (Weber)
A = Jumlah cabang paralel lilitan jangkar

5. Karakteristik Generator
Terdapat dua karakteristik yang sering diungkap dalam generator, yaitu :
a.   Karakteristik Tanpa Beban    Ea = f(Im), n = konstan
b.   Karakteristik Luar                   V = f(IL),  n = konstan
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a. Karakteristik tanpa beban generator penguat terpisah
Ea = f(Im), n = tetap
Ea   = C1n. Karena  sangat terpengaruh oleh sifat inti magnetnya, maka
Ea = f(Im),  bukan merupakan garis lurus, melainkan merupakan garis lengkung
seperti halnya lengkung kemagnetan.

b. Karakteristik luar generator penguat terpisah V = f(IL), n = konstan
Besarnya tegangan terminal V berkurang karena adanya kerugian tegangan Ia.Ra.

c. Karakteristik tanpa beban generator shunt  Ea = f(Im), n = konstan
Ea   = C1n. Karena  sangat terpengaruh oleh sifat inti magnetnya,    maka
Ea = f(Im),  bukan merupakan garis linier, melainkan merupakan gariis lengkung
seperti halnya lengkung kemagnetan. Arus penguat magnet diambil dari keluaran
generator itu sendiri.

d. Karakteristik luar generator shunt V = f(IL), n = konnstan
Dibandingkan dengan besarnya tegangan terminal pada generator penguat
terpisah, pada generator ini penurunan tegangannya lebih besar. Hal ini disebabkan
karena arus penguat magnet sangat tergantung oleh besarnya tegangan terminal V.
Pada hal tegangan terminal V turun akibat kerugian tegangnan Ia.Ra.

e.  Karakteristik tanpa beban generator seri  Ea = f(Im), n = konstan
Pada generator seri, arus penguat seri Is = arus jangkar Ia = arus beban IL,
Sehingga khusus pada generator penguat seri, pengujian generator untuk
membuat karakteristik tanpa beban Ea = f(Im) tidak dapat dilakukan Satu-satunya
karakteristik yang dapat dibuat pada generator seri adalah karakteirtik luarnya

f. Karakteristik luar generator seri V = f(IL), n = konstan
Dengan mengatur arus beban IL, berarti mengatur arus penguat magnet serinya.
Oleh karena itu bentuk karakteristik luar generator penguat seri sama dengan
karakteristik tanpa beban  Ea = f(Im) generator shunt.

g. Karakteristik tanpa beban Ea = f(Im), generator kompon panjang dan
kompon pendek (sebagai kompon bantu), n = konstan

Ea = C1n.  sangat terpengaruh oleh sifat inti magnetnya, maka  Ea = f(Im),
bukan merupakan garis lurus, melainkan merupakan garis lengkung seperti halnya
lengkung kemagnetan. Karakteristik tanpa beban pada generator kompon panjang
maupun kompon pendek ini  pada dasarnya hampir sama dengan karakteristik
tanpa beban pada generator shunt atau generator penguat terpisah.

h. Karakteristik luar V = f(IL) generator kompon panjang dan kompon
pendek  (sebagai kompon bantu), n = konstan

Sebelum terjadi kejenuhan pada inti magnet, pada generator kompon bantu ini baik
kompon panjang maupun kompon pendek, semakin besar arus beban, tegangan
keluaran semakin besar pula. Hal ini disebabkan ggm yang dihasilkan oleh lilitan
penguat seri memperkuat ggm yang dihasilkan oleh lilitan penguat shunt.
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E.   LEMBAR KERJA PERCOBAAN
1.  PENGOPERASIAN UNIT CATU DAYA  DAN TORSI METER

Sebelum melakukan percobaan  utama, mahasiswa harus dapat mengoperasikan unit
catu daya dan unit torsimeter. Untuk itu para mahasiswa diharap memperhatikan
demonstrasi yang dilakukan oleh dosen/instruktur. Skema rangkaian yang digunakan
adalah seperti gambar 1, poros pada unit torsimeter bebas dari beban. Setelah itu dapat
berulang-ulang praktikan melakukan percobaan sendiri/secara kelompok dengan
bimbingan dosen/instruktur agar dapat mengetahui karakter unit power suplai dan unit
torsimeter. Mahasiswa harus bisa : starting, mengatur putaran dan mematikan unit torsi
meter denag urutanyang benar..

2. PERCOBAAN GENERATOR PENGUAT TERPISAH, GENERATOR SHUNT, SERI DAN
GENERATOR KOMPON

1. Alat dan Bahan
a.  Generator arus searah 1,2 KW. 1400 rpm 1 buah
b. Unit Torsimeter 1 unit
c.  Rheostat 1 buah
d. Tachometer atau tachogenerator 1 buah
e.  Ampere meter arus searah 2 buah
f.  Volt meter arus searah atau multimeter 1 buah
g.  Unit catu daya 1 unit
h. Saklar beban 1 buah
i.  Beban (resistor 5 A) yang dapat diatur 1 unit
j.  Kabel Penghubung Secukupnya

2. Keselamatan kerja

a. Hati-hati dalam bekerja karena saudara bekerja pada tegangan PLN
b. Jangan dihubungkan dengan catu daya sebelum diperiksa oleh instruktur
c. Ikuti langkah-langkah yang ada pada labsheet ini.
d. Gunakan batas ukur alat-alat ukur sesuai petunjuk
e. Mintalah petunjuk instruktur/doses jika terdapat hal-hal yang meragukan.
f. Pada saat mematikan mesin penggerak, jangan sekali-kali mematikan arus penguat

medan manet dahulu.

3. Langkah Kerja

a. Percobaan untuk menggambarkan karakteristik tanpa beban E = f(Im)
generator penguat terpisah. Putaran (n) konstan

1).   Rangkailah seperti gambar 1, saklar beban (S) dalam keadaan terbuka.
2).   Periksakan rangkaian kepara instruktur untuk mendapatkan persetujuan.
3).  Jika telah disetujui, tutup saklar tegangan tetap pada unit catu daya, atur

Rheostat (Rv) pada unit torsi meter hingga Im  = maksimum
4).  Tutup saklar tegangan searah variabel dan atur hingga 220 V, kemudian

tetapkan putaran mesin = 1400 rpm dengan cara mengatur Rv (jumlah
putaran ini harus konstan selama percobaan berlangsung)
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5). Atur Rm hingga diperoleh Im mulai dari 0 hingga 0,5 A dengan interval 0,1 A
kemudian turunkan lagi Im hingga 0 dengan interval yang sama. Setiap
perubahan Im, catat harga Ea dan masukkan dalam tabel 1.

6).  Setelah selesai, lakukan seperti langkah (5) tersebut untuk putaran generator
1300 rpm dan masukkan data pengamatan ke dalam tabel yang sama.

7). Setelah selesai semua, turunkan tegangan variabel pada catu daya hingga 0,
buka saklarnya, dan buka pula saklar tegangan tetap.

Dengan dipandu dosen, lakukan langkah-langkah diatas untuk mengamati tegangan
pada beban kosong yang terjadi jika arus lilitan penguat magnetnya dibalik.

8). Jelaskan apa yang terjadi pada tegangan terminal generator jika arah
arus lilitan penguat magnet dibalik.?

b. Percobaan untuk menggambarkan karakteristik  V = f(IL), n = 1400 rpm
konstan, generator penguat terpisah.

1). Operasikan unit torsimeter hingga putaran 1400 rpm. (jumlah putaran ini harus
konstan selama percobaan berlangsung)

2). Atur Rm hingga diperoleh tegangan tanpa beban pada terminal generator
V = 220 volt (jangan merubah Rm selama percobaan berlangsung).

3). Tutup saklar beban S, dan atur RL sehingga diperoleh harga arus beban (IL) mulai
dari  1 A sampai 4 A dengan interval 0,5 A.  Setiap perubahan arus beban, catat
torsi masukan dan Tegangan terminal V, serta masukkan data percobaan ke tabel 2.

4). Setelah selesai, turunkan arus beban hingga nol dengan mengatur RL,  kemudian
buka saklar beban S, turunkan tegangan variabel hingga nol, buka saklar tegangan
variabel, terakhir buka saklar tegangan tetap.

c. Percobaan untuk menggambarkan karakteristik  V = f(IL),  n = 1400 rpm
konstan, generator shunt

1). Rangkailah seperti gambar 2, saklar beban (S) dalam keadaan terbuka.
2). Operasikan unit torsimeter hingga putaran 1400 rpm. (jumlah putaran ini harus

konstan selama percobaan berlangsung)
3). Atur Rm hingga diperoleh tegangan tanpa beban pada terminal generator

V = 220 volt (jangan merubah Rm selama percobaan berlangsung).
4).  Tutup saklar beban S, dan atur RL  sedemikian sehingga diperoleh harga arus

beban mulai dari  1 A smpai 4 A dengan interval 0,5 A.  Setiap perubahan arus
beban, catat torsi masukan dan tegangan pada terminal (V) generator, serta
masukkan data percobaan ke dalam tabel 3

5).  Setelah selesai, turunkan arus beban hingga nol dengan mengatur RL,
kemudian buka saklar beban S, turunkan tegangan variabel hingga nol, buka saklar
tegangan variabel, terakhir buka saklar tegangan tetap.

Dengan dipandu dosen, lakukan langkah-langkah diatas untuk mengamati tegangan pada
beban kosong yang terjadi jika arus lilitan penguat magnetnya dibalik.

6). Jelaskan apa yang terjadi pada tegangan terminal generator.
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d. Percobaan untuk menggambarkan karakteristik V = f(IL), n = 1400 rpm
konstan generator seri.

1).   Rangkailah seperti gambar 3, saklar beban (S) dalam keadaan terbuka.
2).   Periksakan rangkaian saudara kepara instruktur
3).  Operasikan unit torsimeter hingga putaran 1400 rpm. (jumlah putaran ini harus

konstan selama percobaan berlangsung)
5).  Tutup saklar beban S, dan atur RL  sedemikian sehingga diperoleh harga arus

beban mulai dari  1 A smpai 4 A dengan interval 0,5 A.  Setiap perubahan arus
beban, catat torsi masukan dan  tegangan pada terminal (V) generator, serta
masukkan data percobaan ke dalam tabel 4

6).  Setelah selesai, turunkan arus beban hingga nol dengan mengatur RL,  kemudian
buka saklar beban S, turunkan tegangan variabel hingga nol, buka saklar tegangan
variabel, terakhir buka saklar tegangan tetap.

Dengan dipandu dosen, lakukan langkah-langkah diatas untuk mengamati tegangan
pada beban kosong yang terjadi jika arus lilitan penguat magnetnya dibalik.

7). Jelaskan apa yang terjadi pada tegangan terminal generator.
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Rangkaian
Percobaan Generator Penguat Terpisah

Gambar 1 . Rangkaian percobaan generator penguat terpisah

Keterangan gambar :  Rm  : Hambatan asut pada rangkaian generator
RL   : Hambatan beban resistor
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Rangkaian
Percobaan Generator Penguat Shunt

Gambar 2 : Rangkaian Percobaan Generator Penguat Shunt

Keterangan gambar :  Rm  : Hambatan asut pada rangkaian generator
RL   : Hambatan beban resistor
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Rangkaian Percobaan generator Penguat Seri
Lilitan Seri Penuh

Gambar 3. Rangkaian percobaan  generator Penguat seri
LilitannSeri Penuh
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Rangkaian Percobaan
Generator Kompon Panjang Sebagai Kompon Bantu, Lilitan Seri Penuh

Gambar 4. Rangkaian Percobaan Generator Kompon Panjang
Sebagai Kompon Bantu, Lilitan Seri Penuh

Keterangan gambar :  Rm  : Hambatan asut pada rangkaian generator
RL   : Hambatan beban resistor
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Rangkaian Percobaan
Generator Kompon Pendek Sebagai Kompon Bantu, Lilitan Seri Penuh

Gambar 5. Rangkaian Percobaan Generator Kompon Pendek
sebagai Kompon Bantu, Lilitan Seri Penuh
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TABEL DATA

Tabel 1.  Data Ea = f(Im), Generator Penguat Terpisah

n = 1400 rpm (konstan) n = 1300 rpm (konstan)
Im (A) Ea (V) Im (A) Ea (V) Im (A) Ea (V) Im (A) Ea (V)

0 0 0 0

0,10 0,10 0,10 0,10

0,20 0,20 0,20 0,20

0,30 0,30 0,30 0,30

0,40 0,40 0,40 0,40

0,50 0,50 0,50 0,50

Tabel 2. Data V = f(IL),  n = 1400 rpm konstan, Generator Penguat Terpisah
V saat beban kosong = 220 Volt

Data Pengamatan Data Perhitungan

IL (A) V (Volt) T (Nm) P in P out ηg

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Tabel 3. Data V  f(IL), n = 1400 rpm konstan, Generator Penguat Shunt
V  beban kosong = 220 Volt

Data Pengamatan Data Perhitungan

IL (A) V (Volt) T (Nm) P in P out ηg

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
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Tabel 4. Data V = f(IL), n = 1400 rpm konstan, Generator Seri
(Generator dihubung langsung dengan beban)

Data Pengamatan Data Perhitungan
IL (A) V (Volt) T (Nm) P in P out ηg

1
1,5

2

2,5

3

3,5

4

Tabel 5.  Data V = f(IL), n = 1400 rpm  konstan, Generator Kompon Panjang
sebagai Kompon Bantu , Lilitan seri Penuh, V  saat beban kosong = 220 Volt

Data Pengamatan Data Perhitungan

IL (A) V (Volt) T (Nm) P in P out ηg

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Tabel  6    Data V = f(IL), n = 1400 rpm  konstan Generator Kompon Pendek
sebagai Kompon Bantu , Lilitan Seri Penuh, V  saat beban kosong = 220 Volt

Data Pengamatan Data Penghitungan
IL (A) V (Volt) T (Nm) P in P out ηg

1

1,5

2

2,5
3

3,5

4



18

4.   TUGAS/PERTANYAAN

1. Mengapa dalam percobaan generator penguat terpisah meskipun arus penguat
magnet masih nol, namun generator sudah menghasilkan tegangan ?

2. Mengapa saat pengujian tanpa beban pada generator penguat terpisah, tegangan
terminal generator saat arus penguat naik dan turun harganya berbeda ?

3. Gambarkan karakteristik tanpa beban generator penguat terpisah !
4. Mengapa ggl induksi Ea untuk n = 1300 rpm dan 1400 rpm pada Im yang sama

berbeda ?
5. Mengapa pada generator penguat sendiri jika arus penguat magnet terbalik,

walaupun generator diputar dengan kecepatan nominal, namun generator tidak
menghasilkan tegangan yang besar. Tegangan yang dihasilkan sangat kecil ?

6. Mengapa pada generator kompon bantu baik sambungan kompon panjang maupun
kompon pendek, semakin besar arus beban, semakin besar pula tegangan pada
terminaln generator ?

7. Gambarkan karakteristik luar generator penguat terpisah, shunt, dan seri dalam satu
salib sumbu !

8. Hitung efisienjsi generator dan gambarkan grafik  = f(IL) dari masing-masing
generator dalam satu salib sumbu !
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MOTOR

PERCOBAAN MOTOR PENGUAT TERPISAH/SHUNT, MOTOR PENGUAT SERI,
MOTOR KOMPON PANJANG DAN MOTOR KOMPON PENDEK

E. TEORI SINGKAT MOTOR
1. Motor  Penguat Terpisah

Disebut motor penguat terpisah karena sumber tegangan yang digunakan untuk
menyuplai lilitan penguat magnet adalah terpisah dari rangkaian kelistrikan motor.

2. Motor Penguat Sendiri.
Dikatakan mtor penguat sendiri karna sumber teg. yang digunakan untuk menyuplai
lilitan penguat magnet menjadi satu dengan rangkaian kelistrikan motor. Ditinjau dari
cara menyambung lilitan penguat magnet, terdapat beberapa jenis motor yaitu :

a. Motor  Shunt
Motor Shunt adalah motor yang lilitan penguat magnetmya disambung paralel
dengan lilitan jangkar.

b. Motor  Seri
Motor Seri adalah motor yang lilitan penguat magnetmya disambung seri dengan
lilitan jangkar

c. Motor Kompon
Disebut motor kompon  karena dalam satu inti magnet terdapat dua macam lilitan
penguat magnet, yaitu lilitan penguat shunt dan seri. Ditinjau dari cara menjambung
masing-masing lilitan penguat magnet, dikenal motor kompon panjang dan motor
kompon pendek. Dari masing-masing jenis sambungan tersebut, jika ditinjau dari
arah ggm yang dihasilkan oleh masing-masing lilitan penguat, dikenal motor
kompon bantu  dan motor kompon lawan.  Disebut motor kompon bantu jika sh

dan s saling memperkuat, dan disebut motor kompon lawan jika sh dan s saling
memperlemah. Motor Kompon Panjang, baik kompon bantu maupun kompon lawan
adalah jika lilitan penguat magnet seri berada dalam rangkaian jangkar. Sedangkan
motor kompon pendek. baik kompon bantu maupun kompon lawan adalah jika
lilitan penguat magnet seri berada dalam rangkaian tegangan suplai.

3. Daya, Rugi-rugi Daya dan Efisiensi
Terdapat dua macam kerugian, yaitu rugi inti - gesek, dan rugi tembaga. Gambar
berikut merupakan blok diagram daya pada motor.

Daya masukan Daya pada jangkar Daya keluaran
(P in)                         (Pa)                          (Pout)

Rugi tembaga (Pcu)         Rugi inti dan gesek
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Keterangan :
Pin = daya masukan motor = daya jangkar + rugi tembaga =  V x I
Pa  = daya pada jangkar = Ea Ia
Pout = Daya keluaran = Daya pada jangkar – rugi inti-gesek   = Pa – P inti-gesek
Besarnya rugi inti gesek, dapat ditentukan pula dengan caara pengujian, yaitu dengan
tes beban kosong.  Atas dasar blok aliran daya seperti gambar   di atas, besarnya rugi
inti-gesek adalah : Ea saat beban kosong x Ia saat beban kosong.
Daya keluaran motor dapat juga ditentukan dengan menggunakan rumus :

Pout = T x 2n/60
Efisiensi motor  dapat ditentukan  dengan rumus :

m = Pout/Pin  = (T x 2n/60)/V I
4. Besarnya GGL lawan

Besarnya ggl lawan pada lilitan jangkar dapat ditentukan berdasarkan rumus :
Ea = P (n/60) (Z/A) volt

Ea   = C1n
Keterangan :

Ea    = ggl lawan yang dibangkitkan oleh lilitan jangkar (volt)
P      = Jumlah kutub
n      = jumlah putaran rotor (rpm)
Z     = Jumlah penghantar total lilitan jangkar
 = Jumlah garis-garis gaya magnet tiap kutub (Weber)
A     = Jumlah cabang paralel lilitan jangkar

5. Torsi Motor
Besarnya torsi motor adalah :  T = P/ (2n/60) Nm
Berdasarkan rumus di atas :Ta = Pa/(2n/60) Nm atau Ta = Ea x Ia /(2n/60) Nm

Ta = P (n/60) (Z/A) Ia /(2n/60) Nm. Ta = C2  Ia
6. Karakteristik Motor

Terdapat tiga karakteristik yang sering diungkap dalam motor arus searah, yaitu :.
a. Karakteristik Ta = f(Ia), untuk V  konstan
b. Karakteristik n = f(Ia),  untuk V konstan
d. Karakteristik n = f(Ta),  untuk V  konstan

a. Karakteristik motor penguat terpisah
Karakteristik motor dengan penguat terpisah menyerupai karakteristik pada motor
shunt. Oleh karena itu tinjauan pada motor ini dapat dilihat pada motor shunt.

b. Karakteristik Ta = f(Ia) motor shunt, V = konstan
Arus jangkar  Ia = I – Ish dan Ish = V/Rsh. Karena tegangan suplai motor tetap dan
nilai hambatan shunt juga tetap maka besarnya arus penguat magnet shunt juga tetap,
yang berarti jumlah garis gaya magnetnya juga tetap.
Sesuai dengan persamaan :      Ta = C2  Ia
Karena  tetap, maka Ta = C2’ Ia, sehingga secara matematis Ta = f(Ia)
adalah merupakan garis lurus
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c. Karakteristik n = f(Ia) motor shunt, V = konstan
Terdapat suatu persamaan  :  Ea = C1n atau n = Ea/(C1)

Ea = V = IaRa’
Sehingga :   n = (V – IaRa’)/(C1). Karena jumlah ggm shunt tetap maka :

n = (V – IaRa’)/C1’
Jika  terjadi kenaikan beban maka arus jangkar Ia juga akan naik sehingga nilai V – IaRa’
semakin kecil dan akhirnya putaran motor berkurang. Penurunan putaran ini tergantung
oleh hambatan pada rangkaian jangkar Ra’. Untuk memperkecil kerugian daya, Ra’
dibuat sekecil mungkin sehingga penurunan putaran akibat kenaikan beban juga kecil.
Pada motor shunt, karena tegangan suplainya konstan, maka putaran saat beban kosong
dengan saat beban nominal relatif konstan.

d. Karakteristik n = f(Ta) motor shunt, V = konstan
Terdapat persamaan  : Ta = C2’Ia. Karena Ta sebanding dengan Ia, maka karakteristik
n = f(Ta) sama dengan karakteristik n = f(Ia).

e. Karakteristik Ta = f(Ia) motor seri, V = konstan
Terdapat persamaan : Ia = Is = I. Jika terjadi kenaikan beban, maka arus motor I, arus
jangkar Ia, dan arus penguat seri Is naik sehingga jumlah ggm juga naik. Sebelum
kutub magnet mengalami kejenuhan, jumlah ggm seri sebanding dengan besar arus
motor. Berdasarkan persamaan : Ta = C2Ia, sebelum kutub mengalami kejenuhan
persamaan tersebut dapat ditulis  Ta = C2 Ia. Secara matematis, sebelum kutub
mengalami kejenuhan, Ta = f(Ia) merupakan garis lengkung (fungsi kuadrat). Setelah
kutub magnet mengalami kejenuhan, Ta = f(Ia) merupakan garis lurus.

f. Karakteristik n= f(Ia) motor seri, V = konstan
Terdapat persamaan :  n = (V-IaRa’)/(c). Mengacu  persamaan tersebut, jika motor
seri dioperasikan tanpa beban, maka arus motor dan  arus penguat seri kecil sekali,
berarti ggm seri juga kecil. Jika hal ini terjadi, maka akan berakibat putaran motor
sangat tinggi. Untuk itu khusus motor seri tidak diijinkan beroperasi pada  tanpa beban.
Jika terjadi kenaikan arus motor,  arus jangkar dan arus penguat seri juga naik.
Sebelum terjadi kejenuhan pada inti kutub magnet, putaran motor akan turun dengan
cepat sekali (penurunannya fungsi kuadrat)

g. Karakteristik n= f(Ta) motor seri, V = konstan
Seperti halnya pada motor shunt, karena torsi jangkar sebanding dengan arus jangkar,
maka karakteristik n = f(Ta) sangat menyerupai dengan karakteristik  n = f(Ia).

h. Karakteristik Ta= f(Ia) motor kompon, V = konstan
Terdapat dua macam motor kompon yaitu motor kompon bantu dan lawan. motor
kompon bantu jika ggm shunt dan seri saling memperkuat. Sebaliknya motor kompon
lawan jika ggm shunt dan seri saling memperlemah. Ggm pada penguat shunt  konstan.
Oleh karena itu karakteristik motor shunt adalah sebagai dasar untuk melukiskan
karakteristik pada motor kompon bantu. Jika terjadi perubahan beban, maka arus  lilitan
penguat  seri juga berubah. Demikian pula arus jangkar juga berubah. Perubahan
tersebut akan mengakibatkan :
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a. Pada Motor Kompon Bantu

Ggm shunt akan diperkuat ggm seri. Berdasarkan persamaan  : Ta =  C2Ia,
Ea = C1n, dan Ea = V – IaRa’
Maka : Jumlah putaran motor akan turun, lebih kecil dari motor shunt  dan torsi motor
naik , berada di atas karakteristik Ta = f(Ia) pada motor shunt.

b. Pada Motor Kompon Lawan.

Ggm pada penguat shunt diperlemah oleh ggm seri, sehingga berdasarkan
persamaan-persamaan : Ta = C2Ia, Ea = C1n, dan   Ea = V – IaRa’ Ta = C2Ia,
Ea = C1n, dan  Ea = V – IaRa’, maka jumlah putaran motor akan naik, lebih besar
dari motor shunt dan torsi motor turun berada di bawah karakteristik Ta = f(Ia) pada
motor shunt.

i. Starting (menjalankan) Motor
Pada saat saklar ditutup (di-on-kan), sebenarnya pada detik itu juga motor masih
keadaan diam (n-0). Berdasarkan persamaan : Ea = C1n, jika n=0 maka  Ea = 0.
Berdasarkan persamaan : Ea = V + IaRa’, maka :
Ia = V/Ra’. Harga Ra’ dalam motor arus searah adalah sangat kecil. Oleh karena itu arus
jangkar Ia akan sangat besar. Dengan kata lain jika sebuah motor arus searah di dalam
startingnya disambung langsung dengan tegangan suplai nominal, maka arus jangkar Ia
akan sangat tinggi yang kadang-kadang jauh melampaui harga nominalnya.  Untuk itu di
dalam starting motor dilakukan dengan berpedoman  pada persamaan :

Ia = V/Ra’ yaitu dengan jalan :
a.     Memperkecil harga teganga terminal V dengan nilai Ra’ tetap.
b. Memperbesar Ra’ dengan tegangan terminal V tetap.

h. Mengatur jumlah  putaran motor
Pengaturan jumlah putaran motor pada motor arus searah memegang peranan yang
sangat penting karena jumlah putaran motor dapat dilakukan dengan halus sesuai
dengan yang diharapkan. Namun pada dasarnya bahwa untuk mengatur jumlaah putaran
motor berpredoman  pada suatu persamaan :

n = (V + IaRa) / C1
Berdasarkan persamaan tersebut, jumlah putaran n dapat diatur dengan beberapa cara
yaitu sebagai berikut :
a. Mengatur jumlah ggm dengan cara mengatur arus penguat  magnet dengan tegangan

suplai V tetap.
b. Mengatur besar hambatan pada rangkaian lilitan jangkar Ra’ dengan tegangan suplai

tetap.
c. Mengatur tegangan suplai V dengan arus penguat magnet tetap dan   hambatan pada

rangkaian lilitan jangkar Ra’ tetap.

i. Membalik putaran motor
Untuk membalik putaran motor dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
a. Membalik arah garis-garis gaya magnet dengan arah arus jangkar tetap. Hal ini

berarti membalik arah arus pada lilitan penguat medan magnet.
b. Membalik arah arus jangkar, dengan arah garis-garis gaya magnet tetap.
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D.    LEMBAR KERJA
1.    Alat dan Bahan

a.  Generator arus searah 1,2 KW. 1400 rpm 1 buah
b. Unit Torsimeter 1 unit
c.  Rheostat 1 buah
d. Tachometer atau tachogenerator 1 buah
e.  Ampere meter arus searah 2 buah
f.  Volt meter arus searah atau multimeter 1 buah
g.  Unit catu daya 1 unit
h. Saklar beban 1 buah
i.  Beban (resistor 5 A) yang dapat diatur 1 unit
j.  Kabel Penghubung Secukupnya

2. Keselamatan kerja
a. Hati-hati dalam bekerja karena saudara berhubungan langsung  tegangan 220 V.
b. Ikuti langkah-langkah yang ada pada labsheet ini.
c. Gunakan batas ukur alat-alat ukur sesuai petunjuk
d. Mintalah petunjuk instruktur/doses jika terdapat hal-hal yang meragukan.
e. Pada saat mematikan motor yang sedang diamati/diuji, jangan sekali-kali

mematikan arus penguat  magnet pada motor.
f. Gunakan langkah-langkah dalam starting motor dengan benar.
g. Putaran motor, arah arus penguat  shunt dan seri jangan sampai terbalik.

i. Langkah  Kerja

a. Percobaan untuk menggambarkan karakteristik T = f(Ia) dan n = f(Ta)
V = 220 volt konstan motor shunt/Terpisah

1).  Rangkailah seperti gambar 7, saklar beban (S) dalam keadaan terbuka. Jangan
sampai arah arus pada lilitan penguat shunt/terpisah terbalik.

2).  Agar startingnya ringan, nilai hambatan Rv pada unit torsimeter dibuat maksimum
dan nilai Rm pada unit motor dibuat minimum.

3).   Periksakan rangkaian kepada instruktur untuk mendapatkan persetujuan.
4).  Jika telah disetujui, tutup saklar tegangan variabel, atur  hingga 220 V dan atur

kembali Rm  hingga diperoleh putaran pada beban kosong = 1400 rpm
5).  Tutup saklar tegangan tetap pada unit catu daya, atur Rv hingga Im = 0,5 A.
6). Tutup saklar beban S, atur RL  sedemikian sehingga diperoleh harga arus motor mulai

dari 1 A smpai 4 A dengan interval 1 A.  Setiap perubahan arus motor, catat Torsi
dan putaran motor, kemudian masukkan data percobaan ke dalam tabel 7

7).  Setelah selesai, turunkan arus beban hingga nol dengan mengatur RL,  kemudian
buka saklar beban S, turunkan tegangan variabel hingga nol, buka saklar tegangan
variabel, terakhir buka saklar tegangan tetap.

b. Percobaan untuk menggambarkan karakteristik T = f(Ia) dan n = f(Ta)
V = 220 volt konstan motor seri

1). Rangkailah seperti gambar 8 (saklar beban (S) dalam keadaan tertutup
selamapercobaan berlangsung). Jangan sampai arah arus belitan seri terbalik.
(Motor seri tidak diijinkan beroperasi dalam keadaan tanpa beban).
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2).   Periksakan rangkaian saudara kepara instruktur.
3).  Jika telah disetujui, tutup saklar tegangan tetap pada unit catu daya, atur Rv pada

unit torsi meter hingga arus pada lilitan penguat magnet = 0,5 A
4).  Tutup saklar tegangan variabel pada unit catu daya dan atur tegangannya hingga

220 volt. Catatan : Jumlah putaran motor apa adanya.
5). Atur RL  sedemikian sehingga diperoleh harga arus motor mulai dari  1 A smpai 4 A

dengan interval 1 A. Setiap perubahan arus motor, catat Torsi keluaran motor  dan
putaran motor, serta masukkan data ke dalam tabel 8.

6).  Setelah selesai, turunkan arus beban hingga nol dengan mengatur RL,  (saklar beban
(S) tetap dalam keadaan tertutup), turunkan tegangan variabel hingga nol, buka
saklar tegangan variabel, terakhir buka saklar tegangan tetap.

c. Percobaan untuk menggambarkan karakteristik  T = f(Ia) dan n = f(Ta)
V = 220 volt konstan, motor kompon Panjang, Kompon bantu , lilitan penguat
seri penuh.

1).  Rangkailah seperti gambar 9, terminal penguat seri penuh,  saklar beban (S) dalam
keadaan terbuka. Jangan sampai arah arus pada lilitan penguat shunt dan seri
terbalik.

2).   Periksakan rangkaian saudara kepada instruktur.
3).  Jika telah disetujui, tutup saklar tegangan tetap pada unit catu daya, atur Rheostat

pada unit torsi meter hingga arus pada lilitan penguat magnet = 0,5 A
4).  Tutup saklar tegangan variabel pada unit catu daya dan atur tegangannya hingga

diperoleh putaran motor pada beban kosong = 1400 rpm
5). Tutup saklar beban S, dan atur RL  sedemikian sehingga diperoleh harga arus motor

mulai dari  1 A smpai 4 A dengan interval 1 A.  Setiap perubahan arus motor, catat
Torsi keluaran motor  dan putaran motor, serta masukkan data percobaan ke dalam
tabel 9.

6).  Setelah selesai, turunkan arus beban hingga nol dengan mengatur RL,  kemudian
buka saklar beban S, turunkan tegangan variabel hingga nol, buka saklar tegangan
variabel, terakhir buka saklar tegangan tetap.

d. Percobaan untuk menggambarkan karakteristik  T = f(Ia) dan n = f(Ta)
V = 220 volt konstan, Motor Kompon Pendek, Kompon Bantu , lilitan penguat
seri penuh.

1).  Rangkailah seperti gambar 9, terminal penguat seri D1 – D2,  saklar beban (S) dalam
keadaan terbuka. Jangan sampai arah arus pada lilitan penguat shunt dan seri
terbalik.

2).   Periksakan rangkaian saudara kepada instruktur.
3).  Jika telah disetujui, tutup saklar tegangan tetap pada unit catu daya, atur Rheostat

pada unit torsi meter hingga arus pada lilitan penguat magnet = 0,5 A
4).  Tutup saklar tegangan variabel pada unit catu daya dan atur tegangannya hingga

diperoleh putaran motor pada beban kosong = 1400 rpm
5). Tutup saklar beban S, atur RL  sehingga diperoleh arus motor mulai  1 A smpai 4 A

dengan interval 1 A.  Setiap perubahan arus motor, catat Torsi keluaran motor  dan
putaran motor, selanjutnya masukkan data percobaan ke dalam tabel 9.

6).  Setelah selesai, lakukan langkah-langkah yang benar untuk mematikan mesin.
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Rangkaian
Percobaan Motor Penguat Terpisah

Gambar 7. Rangkaian Percobaan Motor Penguat Terpisah

Keterangan  :    Rm    : Rheostat pada unit motor yang diamati
Rst    : Hambatan asut
RL     : hambatan beban resistor
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Rangkaian
Percobaan Motor Penguat Seri, Lilitan Seri Penuh

Gambar 8.  Rangkaian Percobaan Motor Seri
Lilitan Seri Penuh
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Rangkaian
Percobaan Motor Kompon Panjang,Kompon Bantu, Lilitan Seri Penuh

Gambar 9.  Rangkaian Percobaan Motor Kompon Panjang, Kompon bantu
Lilitan Seri Penuh
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Rangkaian
Percobaan Motor Kompon Pendek, Kompon Bantu, Lilitan Seri Penuh

Gambar 10. Rangkaian Percobaan Motor Kompon Pendek, Kompon bantu
Lilitan Seri Penuh
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TABEL DATA

Tabel 8.  Data Ta = f(Ia), n = f(Ta) dan  = f(I) motor penguat terpisah,
V suplai = 220 volt konstan, putaran pada saat beban kosong = 1400 rpm

Data Pengamatan Data Perhitungan

I motor
(A) T (Nm) n (rpm) P in P out m

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Tabel 9. Data Ta = f(Ia), n = f(Ta) dan  = f(I) Motor Seri, V suplai = 220 volt konstan
Motor tidak diijinkan beroperasi pada beban kosong

Data Pengamatan Data Perhitungan

I motor
(A) T (Nm) n (rpm) P in P out m

1,5

2

2,5

3

3,5

4



30

Tabel 10.  Data Ta = f(Ia) , n = f(Ta) dan  = f(I) V = 220 Volt konstan
Motor Kompon Bantu, Kompon Panjang, Lilitan Seri Penuh

Data Pengamatan Data Perhitungan

I motor
(A) T (Nm) n (rpm) P in P out m

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Tabel 11. Data Ta = f(Ia) , n = f(Ta) dan  = f(I),  V = 220 Volt konstan
Motor Kompon Bantu, Kompon Pendek, Lilitan Seri Penuh

Data Pengamatan Data Perhitungan

I motor
(A) T (Nm) n (rpm) P in P out m

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

E. TUGAS/PERTANYAAN

1. Hitung daya masukan, daya keluaran dan efisiensi motor setiap perubahan beban motor
baik pada motor penguat terpisah, shunt, seri, maupun motor kompon.

2. Gambarkan karakteristik T = f(Ia), n = f(I), n = f(T) dan  = f(I)  baik motor penguat
terpisah, shunt, seri, kompon panjang dan kompon pendek dengan lilitan seri penuh,
masing-masing dalam satu salib sumbu.

3. Mengapa dalam mengoperasikan motor arus searah tidak diijinkan disambung langsung
dengan tegangan suplai secara penuh (nomial) ?

4. Mengapa motor seri tidak diijinkan beroperasi pada beban kosong ?
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