
Unit 1 . Regulasi dan effisiensi Trafo 

1. Apa yang maksud dengan regulasi trafo ? terangkan 

2. Tuliskan rumus untuk menghitung regulasi trafo. 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi nilai regulasi trafo? 

4. Apa kegunaan mengetahui regulasi suatu transformator. 

5. Tuliskan rumus untuk menghitung nilai effisiensi trafo. 

6. Sebutkan rugi-rugi daya yang terjadi dalam suatu trafo. 

 

 

Unit2. Jam Trafo 

1. Jelaskan mengenai bilangan jam trafo. 

2. Gambarkan rangkaian Dy 1, Dy11, Yy6 dan Dy0. 

3. Apa guna mengetahui bilangan jam trafo.  
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Unit 3. Simulasi trafo 

1. Gambarkan rangkain ekuivalen transformator beserta parameter-parameternya 

2. Jelaskan mengenai parameter-parameter yang ada pada rangkain ekuivalen tersebut. 

3. Apa itu regulasi trafo 

4. Apakah itu effisiensi trafo? 

5. Bagaimana cara meningkatkan effisiensi suatu trafo.  



  



 



  



  



  



Unit 4 Motor DC 

1. Apa yang bisa diperoleh dari praktikum unit 4,  

2. Gambarkan rangkaian motor DC seri, Shunt dan Kompon. 

3. Apa pengaruh pembebanan, terhadap putaran dan torsi motor DC. 

4. Tuliskan dan jelaskan persamaan untuk menghitung hubungan antara kecepatan dengan torsi motor 

DC.  



  



  



  



Unit 5. Motor Induksi 

1. Apa yang bisa diperoleh dari percobaan unit 5. 

2. Gambarkan rangkaian ekuivalen motor induksi. 

3. Jelaskan mengenai parameter-parameter yang ada pada  

 

rangkaian ekuivalen motor induksi diatas. 

4. Sebutkan rugi-rugi daya yang tejadi pada motor induksi. 

5. Apa pengaruh pembebanan terhadap torsi dan kecepatan  

 

dari motor induksi. 

 

 

 

Unit 6. 

1. Terangkan mengenai transformasi d-q-0 

2. Apa kegunaan transformasi d-q-0 

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari transformasi d-q-0 

 

 

  



Unit 5. Motor Induksi 

1. Apa yang bisa diperoleh dari percobaan unit 5. 

 Pengaruh variasi kecepatan terhadap torsi dari motor induksi 

2. Gambarkan rangkaian ekuivalen motor induksi. 

 
3. Jelaskan mengenai parameter-parameter yang ada pada rangkaian ekuivalen motor induksi diatas. 

R1=resistan pada stator 

X1=reaktans pada stator 

R2=resistan pada rotor 

X2=reaktans pada rotor 

Rc=tahanan pada inti 

Xm=reaktans bocor pada inti 

V1=tegangan yang dikenakan pada stator 

I2=arus rotor yang berpatokan pada stator 

E2=tegangan induksi pada kumparan stator 

 

4. Sebutkan rugi-rugi daya yang tejadi pada motor induksi. 

Rugi inti 

Rugi tembaga stator 

Rugi tembaga rotor 

Rugi gesekan dan angin 

 

5. Apa pengaruh pembebanan terhadap torsi dan kecepatan dari motor induksi. 

Semakin besar pembebanan, torsi akan semakin besar sedangkan kecepatan akan semakin berkurang(yg 

ini g yakin) 

 

Unit 6. 

1. Terangkan mengenai transformasi d-q-0 

Transformasi dq0 adalah transformasi besar-besaran kumparan stator ke dalam suatu kerangka 

referensi yang berputar pada kecepatan rotor (transformasi ke sistem rotasi dq0) 

 

transformasi besaran 3 fasa pada tipe salient pole menjadi besaran dalam bentuk direct-

axis,dan quadrature axis 

 



2. Apa kegunaan transformasi d-q-0 

Untuk memudahkan analisis mesin sinkron 

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari transformasi d-q-0 

  



  



 


