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Abstrak

Pada instalasi listrik, saklar pemindah berfungsi untuk memindahkan pasokan tenaga listrik dari jaringan utilitas
(aringan listrik PLN) ke sumber tenaga listrik cadangan seperti genset ketika pasokan tenaga listrik dari jaringan
utilitas terputus. Saklar pemindah akan kembali ke posisi normalnya apabila pasokan tenaga listik dari jaringan
utilitas telah kembali pulih. Proses transisi pasokan tenaga listrik tersebut dapat terjadi secara otomatis mauprm
secra manual. Saklu psmindah otomatis biasanya disusun atas 2 kontaktor dalam hubungan yang saling
lngnornci Anahila lrnnfslrtor nerfrml nndr nnsici firfrrn make lrnntahnr kedrra ferknnr:i nada nosici hrrLr demiLinn

pula sebalilmya- Dalarn paparan ini kami menampilkan mekaaisme baru unhrk memindahkan posisi saklar
pemindah yaitu dengan menggunakan motor stepper variable reluctance sebagai penggerak proses transisi
pasokan teraga listrik. Alat yang dibuat terdiri atas motor stepper variable reluctance dengan 6 kutub menonjol
pada bagian statomya dan terdapat 4 gigi pada bagran rotornya. Dengan konstruksi seperti ini motor steppsr
menghasilkan panjang langkah gerakan rotor sebesar 30 derajat. Bagian rotor motor stepper kernudian
menggerakkan 2 kelompok kontak, kelompok kontak I menghubungkan beban ke jaringan utilitas dan kelompok
kontak 2 menghubungkan beban ke genset. Gerakan rotor 30 derajat berlawanan arah jarum jam dari posisi netral
akan menyebabkan kelompok kontak I pada posisi tutup dan kelompok kontak 2 pada posisi buka. Gerakan rotor
30 derajat searah jarum jam dari posisi netral akan menyebabkan kelompok kontak I pada posisi buka dan

kelompok kontak 2 pada posisi tutup. Motor stepper yang dibuat digerakkan oleh tegangan searah 12 volt. Dengan
mengoperasikan saklar-saklar kendali dengan benar, sistem mekanisme penggerak baru ini telah dapat melalukm
proses transisi pasokan tenaga listrik dari satu sumber tenaga ke sumber tenaga lainnya dengan aman-
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1. Pendahuluan

Saklar pemindah digunakan untuk mengalihkan pasokan tenaga listrik dari sumber satu ke sumber lainnya. Pada

dasarnya saklar pemindah terdiri atas 2 kelompok kontak pada posisi saling-mengrmci (interlocking'1, sehingga
apabila kelompok kontak pertama pada posisi tutup, kelompok kontak kedua terkunci pada posisi buka daa
apabila kelompok kontak kedua pada posisi tutup, kelompok kontak pertama terkunci pada posisi buka. Telnik
saling-mengunci dapat dilakukan secara mekanik maupun secara listrik. Terdipat 2 (dua) jenis saklar pemindab"
saklar pernindah manual dan saklar pernindah otomatis- Pertedaan antar keduanya terletak pada mekanisme
pengubahan posisi kontak-kontak. Pada saklar pemindah otomatis atatr outomotic transfer swilci (ATS),
pengubahan posisi kontak-kontak dilahrkan secara otomatis oleh unit penge,ndalinya. Jika pasokan tenaga listrik
dari sumber utama (misalkan jaringan listrik PLN) terputus, maka unit pengendali secara otomatis memindahkan
posisi pasokan tetraga ke sumber kedua atau sumber tsnaga cadangan (misalkan gensd). Dan jika pasokan tenaga
dari sumber utama telah kembali pulih, unit pengendali secara otomatis mengernbalikan posisi kontak-kontak
saklar dari sumber tenaga cadangan ke sumber tenaga utama. Pada saklar pemindah manual, operasi transisi
pasokan tenaga dilakukan secara manual dengan menggtmakan suatu tuas yang terdapat pada saklar tersebut

Terdapat beragam spesifftasi yang ditawarkan oleh pabrikan AIS, namun kesemuanya harus mempunyai 3 fungsi
standar yaitu memonitor stetus pasokan tenaga dari jaringan utilitas, merno{ritor status pasokan tenaga dari genscd

dan memindahkan posisi pasokan tenaga pada waktu yang diinginkan [1]. Khusus AIS yang akan dipasangkan
pada sistern kelistrikan yang memerlukan tingkat keandalan tinggi, dia harus dapat dioperasikan dengan 2 (&n\
modus operasi yaitu operasi manual dan operasi otomatis [2]. Pada operasi manual, transisi antar pasokan tenaga

dilakukan secara manual menggunakan perargkat mekanik yang tersedia pada ATS tersebut. Pada operasi
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otomatis, transisi pasokan tenaga dikendalikan oleh suatu sistem kendali otomatis.

Sistem kendali AIS dapat menggrmakan komponen-komponen dishit ssperti rele elektromagnet dar: timer t3] dan
dapat pula mflggunakas prangkat sistem mikroprosesor atau mikrokonholer [4] atau dapat pula menggunakan
programmable logic controler l5).

Gambar l. Diagram skernatik saklar pernindah dengan aktuator 2 kontaktor yang saling mengunci

Pada umumnya AIS menggunakan 2 (dua) unit kontaktor sebagai elemen penggeraknya (Gambar l). Kedua
kontaktor tersebut dioperasikan secara saling mengunci. Jika kontaktofJ pada kondisi meryize, maka kontaktor 2
dikunci pada kondisi de-enetgize- Demikian pula j ika kontaktor 2 pada kondisi energize maka kontaktor I dikunci
pada kondisi de-enetgize. Dalam paparan ini kami menampilkan suatu mekanisme baru untuk mernindahkan
posisi pasokan tenaga listrik dari satu sumber tenaga ke sumber tenaga lain. Sebagai elemen penggerak proses

transisi pasokan tenaga kami menggunakan motor stepperjenis variable reluctance,

2. Rancangan Saklar Pemindah

Motor stepper adalah motor listrik yang mengubah pulsa-pulsa digital yang diberikan padanya menjadi gerak
rotasi pada bagian rotornya- Sebuah pulsa digital yang diberikan pada belitan stator akan menyebabkan rotor
bergerak sepanjang sudut tertentu. Sudut tersebut dinamakan panjang langkah atilt step length 16l atatr step angle

[7]. Sebuah pulsa digital pada belitan stator menyebabkan rotor bergerak satu langkah yang panjangnya
dinyatakan oleh nilai step angle. IJnhrk memenuhi satu putaran penuh (360 derajat), beberapa pulsa digital harus
diberikan pada motor stepper. Dengan demikian motor stepper bergerak langkah demi langkah dengan panjang
langkah yang samil

Motor stepper telah banyak digunakan sebagai elernen aktuator pada berbagai sistem kendali seperti pada printer,
disc drive dan mesin perkakas berbasis kontrol numerik. Berdasarkan prinsip kerjanya, Krause mengelompokkan
motor stepper atas 2 jenis yaitu motor stepper jenis variable reluctance dan motor stepper jenis permanent-magnel
Perbedaan mendasar kedua jenis motor stepper tersebut terletak pada adanya magnet pefinanen yang terpasang

aksial pada poros rotor motor stepper jenis permanent-mapet [6].

Rancangan mekanisme transisi kontak-kontak saklar pemindah dengan penggerak motor stepper diperlihatkan
pada Gambar 2. Alat yang dibuat pada dasarnya adalah suatu carn-switch yarrg terdiri atas 2 kelompok kontak.
Bagran cam dtgerak,kLan oleh motor stepper. Cam mempunyai 3 posisi yaitu posisi 0 atau posisi netral, posisi I dan
posisi II. Jika cam berada pada posisi I, beban dipasok oleh jaringan utilitas- Jika cam berada pada posisi I[, beban

dipasok oleh genset- Transisi dari posisi I ke posisi II atau sebaliknya akan melewati posisi 0. Gerakan cam dari
posisi 0 ke posisi I adalah 30 derajat berlawanan arah jarum jam. Gerakan cam dari posisi 0 ke posisi II adalah 30
derajat searah jarum jam. Pola gerak rotasi seperti diatas dapat dengan mudah direalisasikan menggunakan sebuah

motor stepp€r, dalam hal ini motor stepper dengan panjang langkah 30 derajat.
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Gambar 2. Rancangan mekanisme perpindahan posisi kontak-kontak saklar pemindah

Motor stepper jenis variable reluctarce dargan panjang langkah 30 derajat telah dipilih rmtuk menggerdkkan
bagrun canz. Konstnrksi dasar motor stepper variable reluctance dapat ditentukan menggunakm persamaim berikut

t7l,

,,-llrr-r^l*ruoo
y'y'5 x No (l)

dengan Sl adalah panjang langkah (dalam derajaQ, lYs adalah jumlah kutub menonjol di bagim s1s1s1 dan Nr
adalah jumlah gigi bagian rotor. Dari persamaan (l ), panjang langkah 30 derajat diperoleh dengan menggunakan
Ns: 6 dan Nr : 4. Konshuksi rnotor stepper variable reluctance yang digrmakan untuk menggerakkan cam-switch
diperlihatkan pada Gambar 34 sedangkan Gambar 3b mernperlihatkan diagram pengawatan belitan-belitan stator.

suuhmgn t*
f"s B

wbu magnetik
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Gambar 3a. Konstnrksi motor stepper variable reluctance untuk menggerakkan cam-switch
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Gamber 3b. Diagram pengawatan belitan-belitan stator motor stepper variable reluctance

Pada Gambar 3a dan Gambar 3b, belitan fasa A terdiri atas bslitan al-al' dan belitan a2-a2' yang dirangkai seri,
belitan fasa B terdiri atas belitan bl-bl'dan belitan b2-b2'yang dirangkai seri dan belitan fasa C terdiri atas

belitan cl-cl' dan belitan c2-c2' yang dirangkai seri. Untuk menggerakkan bagran rotor berlawanan arah jarum
jam, belitan fasa A di-energize dengan cara menutup saklar Sl, membuka saklar 52 dan membuka saklar 33.
Kemudian diikuti dengan meng-energize belitan fasa B dengan cara mernbuka saklar Sl, menutup saklar 52 dan
membuka saklar 53. Berikutnya diikuti dengan meng-enetgize belitan fasa C dengan cara rnembuka saklar Sl,
membuka saklar 52 dan menutup saklar 53. Selanjutnya kembali belitan fasa Adi-enetgize, diikuti belitan fasa B,
belitan fasa C dan seterusnya Pola gerakan rotor bsrlawanan arah jarum jam yang merupakan hasil simulasi
rucugg,,rrai4l iviA-r LAr:iSilruiilir dipcriiiuri:al pada Ganbar 4a [o1.
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Gambar 4a. Pola gerakan rotor dengan urutan penyalaan fasa, fasa A - fasa B - fasa C. Panjang langkah rotor
0,524 radian atau 30 derajat.
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Gambar 4b. Pola gerakan rotor denpn urutan penyalaan fasa, fasa A- fasa C - fasa B. Panjang langkah rotor
0,524 radian atau 30 derajat.
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Untuk menggerakkan bagran rotor s€arah jarum jant, belitan fasa A di-enetgize dengan cara menutup seklar Sl,
membuka saklar 32 dan membuka saktar 53. Kemudian diikuti dengan meng-enetgize belitan fasa C dengan cara
membuka saklar S1, membuka saklar 52 dan menutup saklar 33- Berikutnya diilsufi dengan meng-ezergzie belitan
fasa B dengan cara membuka saklar Sl, menutup saklar 52 dan membuka saklar 33. Selanjutnya kembali belitan
fasa A di-enetgize, diikuti belitan fasa C, belitan fasa B dan seterusnya Pola gerakan rotor s€arah jarum jam
diperlihatkan pada Gambar 4b [8].

Motor stepper variable reluctance diatas menggerakkan carz sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 5. Untuk
menggerakkan bagian cam ke posisi 0, maka belitan fas, Adi-eneryize, sec.an$at belitan fasa B dan belitan fasa

C dr-deenetgize. Untuk menggerakkan cam dari posisi 0 ke posisi I atau cam bergerak 30 derajat berlawanan arah
jarum jam, maka belitan fasa B dt-enetgize dan belitan fasa A dan belitan fasa C di-demergize. Untuk
menggerakkan cam dari posisi I ke posisi II, maka mula-mula belitan fasa Adi-energize (dan belitan fasa B dan
belitan fasa C di4eenergize) dan kernudian diikuti dengan meng-enetgize belitan fasa C (dan belitan fasa A dan
belitan fasa B di4eenergize).

Gambar 5. Cam yang digerakkan oleh motor stepper variable reluctance, ierdapat 3 posisi cam (posisi 0, 1rcsisi I
dan posisi II).

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian-bagian saklar pemindah yang dibuat diperlihatkan pada Gambar 6 sampai dengan Gambar 14. Inti stator
dan inti rotor dibuat dari lembaran tipis baja silikon sebagaimana yang digunakan pada material inti transformator.
Lembaran-lembaran tipis tersebut kemudian digunting sedernikian sehingga terbentuk bagian inti stator dan inti
rotor. LembaranJernbaran stator disusun sehingga terbentuk inti stator (Gambar l0), dernikian pula lembaran-
lembaran rotor disusun sehingga terbentuk inti rotor. Selanjutnya pada setiap kutub stator dipasangkan belitan
kawd tembaga dengan diameter 0,6 mm sejumlah 700 lilitan (Gambar l2)- Infi rotor kernudian dipasangkan pada
poros rotor sehingga terbentuk bagian rotor yang lengkap (Gambar I t). Bagian rotor kemudian dipasangkan pada
bagian stator sehingga terbentuk motor stepper variable reluctance yang lengkap (Gambar 13). Selanjutnya cam-
switch dipaxngkan pada poros rotor sehingga terbentuk peralatan listrik yang berfungsi s6S*gai saklar pemindah
(Gambar l4).
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Gambar 6. Rancangan inti stator

Gambar 7. Rancangm inti stalor siap untuk digunting
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Gembar 8. Rancangan inti rotor

Gambar 9. Rancangan inti rotor yang telah digunting
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Gambar 10, Inti stator motor stepper variable rehrctance
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Gambar 11. Bagian rotor motor stepper variable reluctance

Gambar 12. Bagian stator motor stepper variable reluctance

Gamtrar 13. Motor stepper variable re luctance lengkap
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Gamtrar 14. Motor steppo variable reluctance berikut can-switch yang digerakkaonya

Motor stepper yang dibuat digerakkan oleh tegangan searah 12 volt. Level tegangan ini dipilih agar nantinya
motor steppsr dapat digerakkan oleh batere akumulator-

Uji fungsional terhadap saklar peinindah yang dibuat dilakukan menggunakan rangkaian seperti diperlihatkan
pada Gambar 15. Disim tega[gan searah 12 volt drperoleh dan rangkalatr penyearah hubungaoJembatan. Sebuah

resistor 2 ohm digunakan untuk membatasi anrs belitan stator. Unfuk mengafur penyalaan masing-masing b€litan

fasa, digunakan sebuah saklar tombol tekat Qrushbutton switch). Untuk mengukur sudut gerakan rotor, antara

motor stepper dengan cam-switch dipasang busur sudut. Hasil pengujian diperlihatkan pada Tabel l. Gambar 16

menperlihatkan saklar pernindah berikut rrnit catu daya 12 volt-nya.

af az O2'

bt'
PBl
Ic

Gambar 15. Rangkaian pengujian saklar pemindah

Tabel 1. Hasil uji firngsional saklar pemindah

PB2
Io1
PB3

Ibr

220vLC ct'c2

PBI
(pos.II)

PB2
(pos.0)

PB3
fuos-f)

Perge
rakan

Sumber
tsnaga
utama

Sumber
tenaga
cadp

0 0 0 buka buka

I 0 0 -300 buka hubrmg

0 0 0 buka buka

0 0 1 +300 hubung buka
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Gambar 16. Saklar pemindah berikut unit catu daya dan saklar-saklar keodalinya-

Pada Thbel I jika tombol tekan PB2 pada posisi tutup (l), PBI posisi buka (0) dan PB3 posisi buka (0), cam akan

bergerak ke posisi 0, sehingga beban tidak terhubung baik ke sumber tenaga utama (aringan utilitas) maupun ke

surnircr rcnaga cadarrgau (gcnscrr. iira iri pada p,r.rsrsi tutup 1i1, rrz posisi ouka tiau ruj posisi buira, cam aisn
bergerak 30 derajat searah jarum jam (-30 derajat) atau cam bergerak ke posisi II. Pada kondisi ini beban

terhubung ke genset- Jika PB2 tutup, PBl buka dan PB3 buk8, cam akan kembali ke posisi 0. Jika ksmudian PB3

tutup, PBI buka dan PB2 buka, maka cam akan beryerak 30 derajatberlawaftm arah jarum jam (+30 derajat) atau

cam bergerak ke posisi I. Dengan demikian operasi dengan menekan tombol PB2 dan tombol PBI secara

berurutan akan memindahkan sumber tenaga dari jaringan utilitas ke genset. Operasi dengan menekan tombol
PB2 dan tombol PB3 secara berurutan akan memindahkan sumber tenaga dari genset ke jaringan utilitas. Hasil
pengujian sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel-l memperliha&an bahwa dengan meng- operasikan saklar-

saklar kendali dengan benar, saklar pemindah yang dibuat telah dapat melakukan proses transisi dari satu sumber

tenaga ke sumber tenaga yang lain dengan aman.

4. Kesimpulan

Suatu saklar pemindah jenis baru yang menggunakan motor stepper jenis variable reluctance sebagai elemen
penggerak telah dibuat. Motor stepper variable reluctance yang dibuat mempunyai 6 kutub stator dan 4 gigi rotor,

sehingga menehasilkan panjang langkah 30 derajat- Suatu susunan cam switch yang menghubungkan beban listrik
dengan 2 pilihan surnber tenaga - sumber tenaga utama dan sumber tenaga cadangan - dipasangkan pada poros

rotor motor stepper tersebut. Hasil uji fungsional telah menperlihatkan bahwa dengan mengoperasikan saklar-

saklar kendali dengan benar, saklar pemindah yang dibuat telah dapat melakukan proses transisi antar kedua

sumber tenaga dengan aman. Penelitian lanjutan untuk membuat unit kendali gerakan motor steppsr sangat

diperlukan sehingga saklar pemindah ini dapat melakukan fungsi sebagaimana saklar pemindah otomatis.
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