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A. Kompetensi :

Setelah melakukan melakukan pengamatan/observasi, diharapkan mahasiswa dapat memilih,

menggunakan alat-alat/instrumen,yang tepat didalam praktek sehingga kegiatan praktek

dapat berjalan dengan lancar.

B. Sub Kompetensi:

Setelah melakukan praktik, mahasiswa mampu:

1. Menyebutkan bagian – bagian dari komponen Power Suplai

2. Menyebutkan langkah–langkah dalam merangkai Power Suplai untuk mengoperasikan

unit Mesin Listrik

C. Dasar Teori

Power Suplai yang digunakan di bengkel Mesin Listrik mempunyai 2 buah tegangan yaitu

tegangan AC dan tegangan DC. Tegangan AC berada di sisi sebelah kanan dan tegangan DC

berada disebelah kiri. Masing – masing tegangan memiliki tegangan tetap dan tegangan variabel.

Unit power suplai terdiri atas transformator tiga phasa, penyearah (recifier) dan transformator

yang tegangan keluarannya dapat diatur. Tegangan keluaran baik AC maupun DC diamankan

dengan menggunakan fuse.

Torsi meter merupakan piranti yang memepunyai fungsi ganda antara lain ; untuk mengukur

torsi mesin dan sebagai penggerak atau pengerem suatu mesin.

Torsi meter terdiri atas sebuah mesin DC  yang bagian statornya terpasang bebas (dapat

bergerak) dan dikopel dengan suatu indikator balans. Torsi meter mempunyai rentang ukur

kurang lebih 25 Nm.

Pada panel mula terdapat beberapa instrumen antara lain tahanan shunt, ampere meter, speed

meter dan terminal–terminal yang dihubungkan dengan mesin.

Torsi meter akan difungsikan sebagai motor jika kita ingin malakukan pengamatan tentang

generator DC atau generator AC. Fungsi lain dari torsi meter adalah sebagai generator DC jika

kita ingin melakukan pengamatan mengenai motor – motor listrik. Dalam penggunaannya, poros

mesin DC pada torsi meter dikopel langsung.
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D. Alat dan Bahan :

1. Peralatan yang digunakan:

a. Unit power suplai : 1 unit

b. Volt meter : 1 buah

c. Unit torsi meter : 1 unit

2. Bahan praktikum :

a. Saklar 3 phasa : 1 buah

b. Load Resistor : 1 buah

c. Kabel/Jumper : secukupnya

E. Keselamatan Kerja

1. Semua rangkaian jangan dihubungkan dengan sumber sebelum diijinkan oleh instruktor.

2. Ikuti langkah-langkah yang ada pada lab sheet ini.

3. Gunakan batas ukur alat-alat ukur sesuai petunjuk.

4. Mintalah petunjuk instruktor bila terdapat hal-hal yang meragukan.

F. Langkah Kerja

PERCOBAAN I (MENGOPERASIKAN UNIT POWER SUPPLY)

1. Amati bagian-bagian dan simbol-simbol yang terdapat pada alat power supply. Jika belum

bisa memahami, tanyakan pada instruktor.

2. Hubungkan unit power supply dengan sumber 3 phasa.

3. Tutup saklar utama sehingga lampu sinyal akan menyala dengan terang.

4. Tutup saklar tegangan variabel 0 – 220 volt DC dan tutup saklar tegangan tetap 220 volt

searah. Amati danperhatikan petunjuk voltmeter baik untuk terminal tegangan tetap maupun

untuk terminal tegangan variabel.

5. Putarlah knop pengatur tegangan ke kanan dan bacalah penunjukan jarum voltmeter untuk

terminal tegangan variabel.

6. Kembalikan knop pengatur kembali ke asal dan buka saklarnya.
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7. Coba putar lagi knop pengatur tegangan variabel ke kanan (sembarang) kemudian tutup

saklarnya, bagaimana penunjukan voltmeter. Setelah itu putar ke kiri sampai penuh.

kemudian putar lagi kekanan  bagaimana jarum voltmeternya?

8. Ulangi seperti dari langkah 4 untuk mengetahui keadaan terminal-terminal di sebelah

kanandari unit power supply (untuk tegangan AC baik yang tetap maupun yang variabel) .

Percobaan tersebut di atas dapat diulangi sehingga anda dapat lebih familier  dan betul-

betul dapat menggunakan unit power supply ini dengan sebaik-baiknya.

Setelah percobaan selesai, lakukanlah pembahasan atau diskusi tentang unit power supply

tersebut. Jika perlu anda dapat mengamati rangkaian unit power supply tersebut dengan cara

membuka tutupnya.

Catatan :

Percobaan ini dapat dilakukan secara kelompok (3-5 peserta tiap kelompok)

PERCOBAAN II. (MENGOPERASIKAN UNIT TORSI METER)

1. Amati bagian-bagian dan simbol-simbol yang terdapat pada alat power supply. Jika belum

bisa memahami, tanyakan pada instruktor.

2. Rangkailah unit torsimeter seperti pada gambar 1.

3. Hubungkan unit power supply pada tegangan sumber 3 phasa.

4. Putar saklar utama sehingga lampu indikator akan menyala dengan terang.

5. Putar saklar tegangan tetap 220 volt F1 dan Rm tahanan shunt pada unit torsimeter hingga

arus yang mengalir pada lilitan penguat magnet maksimum.

6. Putar saklar tegangan variabel. Kemudian putar pengatur tegangan hingga tegangan keluaran

220 volt. Dalam hal ini motor akan berputar sesuai dengan arah anak panah.

a. Coba putar tahanan shunt pada unit torsimeter ke kiri, sehingga arus penguat magnet =

0.2 A. Dalam hal ini akan diperoleh bahwa putaran motor baik. Coba aturkembali arus

penguat magnet (dengan cara memutar tahanan shunt) sekehendak anda sesuai dengan

jumlah putaran yang dikehendaki. Mengatur putaran seperti ini disebut shunt control of

speed . setelah itu kembalikan lagi tahanan shunt hingga arus penguat magnet

maksimum.
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b. Turunkan tegangan sumber hingga 150 volt, bagaimanakah putarannya?.

c. Naikkan tegangan hingga 175 volt, bagaimanakah putarannya ?.

d. Matikan mesin dengan urutan sebagai berikut : turunkan tegangan sumber hingga nol,

buka saklar tegangan variabel DC, putar tahanan shunt hingga arus penguat  = nol dan

akhirnya buka saklar tegangan tetap 220 volt.

Catatan penting :

Dalam mematikan tegangan tetap ahur dilakukan paling akhir. Jika hal ini diabaikan, akan

terjadi over speed pada unit torsi meter.

G. Pertanyaan

1. Apa yang saudara ketahui tentang unit power supply yang digunakan dalam praktek

laboratorium mesin listrik?

2. Bagaimana cara mengatur putaran motor pada unit torsi meter?

3. Apa yang terjadi pada motor (pada unit torsi meter) jika dalam keadaan unit torsi meter

beroperasi tiba - tiba arus penguat magnetnya putus (nol)?

Catatan :

Jawaban ditulis dan dikerjakan setelah selesai melakukan pekarjaan
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Gambar 1. Unit Torsi Meter


