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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini membahas tentang dasar teori dari motor switched reluctance dan 

komponen-komponen yang digunakan sebagai penggerak elektronik motor 

switched reluctance, serta cara kerja motor switched reluctance. 

 

2.1. Literature Review 

Berikut adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan, yang melandasi 

dilakukannya penelitian ini. Berikut ini Tabel 2.1menjelaskan secara singkat 

mengenai tinjauan pustaka yang menjadi referensi pada penelitian ini. 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 

No Nama Tahun Judul Pembahasan 

1 Denis Adi 

Surya 

2017 Kendali Sepeda 

Listrik Berbasis Motor 

Switched Reluctance 

 

Pengendalian motor switched reluctance 

pada sepeda listrik dapat diterapkan 

menggunakan inverter tiga fasa dengan 

kendali DSC dsPIC30F4012. Motor 

Switched Reluctance ini dapat di 

maksimalkan lagi kemampuannya jika 

mendapatkan tegangan sesuai dengan 

spesifikasi. 

 

2 Ardian 

Haryanto 

2017 Analisa Mode Operasi 

Magnetizing, 

Demagnetizing, 

Freewheeling Berbasis 

Motor Switched 

Reluctance 

 

Perbandingan antara mode magnetizing-

demagnetizing dan magnetizing-

freewheeling. Dan terbukti mode 

magnetizing-demagnetizing mempunyai 

performa lebih baik dari mode 

magnetizing-freewheeling. 

3 Tri Ageng 

Astarto 

2018 Studi dan Simulasi 

Kendali Kecepatan 

Switched Reluctance 

Motor 

Simulasi kendali kecepatan motor switched 

reluctance menggunakan aplikasi PSIM. 

4 Agustinus 

Dian 

Purnadi 

2017 Komparasi Kinerja 

Motor Switched 

Reluctance yang 

Dioperasikan dengan 

Konverter Asymmetric 

dan Konverter N+1 

Perbandingan konverterasymmetricdan 

konverter N+1 yang digunakan 

untukmengoperasikan prototipe motor 

switched reluctance 6/4. Hasilnya 

konverter asymmetriclebihdiunggulkan 

karena menghasilkankecepatan motor yang 

lebih tinggi dan resultan torsi 

yang lebih besar daripada konverter N+1. 
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Dalam jurnal “Kendali Sepeda Listrik Berbasis Motor Switched Reluctance”  

dijelaskan bahwa pengendalian motor switched reluctance pada sepeda listrik dapat 

diterapkanmenggunakan inverter tiga fasa dengan kendali Digital Signal Controller 

dsPIC30F4012 tetapi kecepatan yang dihasilkan sepeda listrik masih rendah karena 

sumber tegangan kurang maksimal (Surya, 2017). 

Kemudian (Haryanto, 2017)melakukan penelitian  “Analisa Mode Operasi 

Magnetizing, Demagnetizing, Freewheeling Berbasis Motor Switched Reluctance” 

yang menjelaskan bahwa mode operasi magnetizing-demagnetizing mempunyai 

performa lebih baik daripada mode magnetizing-freewheeling. 

Pada jurnal “Studi dan Simulasi Kendali Kecepatan Switched Reluctance 

Motor” dijelaskan frekuensi switching sangat mempengaruhi kecepatan motor 

switched reluctance di mana saat nilai frekuensi dihasilkan semakin kecil maka 

kecepatan motor akan menurun(Astarto, 2018). 

Dan dalam jurnal “Komparasi Kinerja Motor Switched Reluctance yang 

Dioperasikan dengan Konverter Asymmetric dan Konverter N+1” dijelaskan bahwa dari 

hasil pengujian laboratorium, konverterasymmetricdan konverter N+1 dapat 

digunakan untukmengoperasikan prototipe Motor Switched Reluctance 6/4.Dalam 

aplikasinya, dengan tegangan masukan yang samadan motor yang sama, konverter 

asymmetriclebihdiunggulkan daripada konverter N+1 karena 

menghasilkankecepatan motor yang lebih tinggi. Selain itu jika dilihatdari bentuk 

gelombang tegangan dan arus fasanya,konverter asymmetricdapat menghasilkan 

resultan torsi 

yang lebih besar daripada konverter N+1(Purnadi, 2017). 

Berdasarkan dari beberapa referensi tersebut, maka pada penelitian ini akan 

dirancang rancang bangun penggerak elektronik motor switched reluctance 

berbasis mikrokontroler arduino uno untuk memperoleh keluaran berupa 

gelombang tegangan keluaran, arus dan kecepatan motor switched reluctance. 
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2.2. Motor Switched Reluctance 

Klasifikasi motor elektrik biasanya terbagi menjadi dua: Motor DC (direct 

current) dan motor AC (alternating current). Skema klasifikasi ini dibagi 

berdasarkan sumber energi yang digunakan oleh motor. Berdasarkan tipe 

komutator, motor DC dapat dikategorikan menjadi motorbrushed atau brushless 

DC. Motorbrushed DC umumnya dibuat dengan belitan rotor dan belitan stator atau 

stator magnet permanen. Motorbrushless DC (BLDC) dan motor switched 

reluctance (motor SR) adalah dua tipe motor DC yang baru bergabung dalam 

kategori motor DC. Sebenarnya motor BLDC dan motor switched reluctance tidak 

dapat diklasifikasikan sebagai motor DC karena, pada dasarnya, memperoleh 

sumber energi dari arus bolak balik persegi (rectangular alternating current). 

Tetapi karena perkembangan teknologi elektronika daya, motor BLDC dan motor 

switched reluctance dapat disuplai menggunakan sumber DC, dan motor 

dikombinasikan dengan kontrolernya sehingga motor switched reluctance dapat 

dianggap sebagai motor DC, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. Klasifikasi Motor Elektrik 

(Sumber: Wang, 2013) 

 

Motor switched reluctance adalah motor listrik yangmemiliki rotor dari inti 

besi laminasi baja, sehingga hanyasisi stator saja yang membutuhkan tegangan. 

Motorswitched reluctancemerupakan mesin listrik sinkron yangmengubah torsi 
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reluktansi menjadi daya mekanik. Torsiyang dihasilkan motor ini berdasarkan 

posisi rotor yangbergerak ke arah reluktansi yang lebih minimum (Surya, 2017). 

Konstruksi dari motor switched reluctancelebihsederhana dibandingkan 

jenis motor listrik lainnya, karenastruktur rotornya hanya menggunakan inti besi 

danmenggunakan belitan pada statornya(Surya,2017).Konstruksi motor switched 

reluctance dapat dilihat pada Gambar 2.2. Konstruksi motor switched reluctance 

dapat dibagi dua, yaitu: 

1. Stator 

Stator merupakan bagian motor yang diam atau tidak bergerak. Bagian dari 

stator ini adalah belitan yang dibelitkan disetiap slot pada motor. Fungsinya untuk 

menghasilkan medan elektromagnet sehingga nantinya akan dapat menarik rotor. 

Pada stator ini dibuat tiga buah kutub yang saling berpasangan antara lilitan satu 

dengan pasangannya (Santoso, 2017). 

2. Rotor 

Rotor adalah bagian motor yang bergerak berputar karena adanya medan 

elektromagnet dari stator. Rotor motor switched reluctance terbuat dari laminasi 

besi yang di buat kutub-kutub tergantung jumlah kutub stator yang dipasang. 

Karena bahan yang hanya menggunakan laminasi besi, maka motor ini dapat dibuat 

dengan skala besar tanpa harus mempertimbangkan bahan baku. Berbeda dengan 

motor BLDC yang terdapat magnet permanen pada bagian rotornya, sehingga 

ukuran magnet mempengaruhi skala motor yang dihasilkan (Santoso, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Irisan Bagian Dalam Motor Switched Reluctance 
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2.3. Sensor Hall Effect 

Sensor hall effect pada motor switched reluctanceyang digunakan dalam 

motor switched reluctanceini bertipe on-off. Fungsi dari sensor hall effect ini 

digunakan sebagai pendeteksi posisi rotor. Setelah posisi rotor diketahui kemudian 

akan mengirimkan data ke mikrokontroler untuk kemudian diolah agar dapat 

mengaktifkan saklar pada rangkaian asymmetric half bridge. Karena rotor dari 

motor switched reluctanceterbuat dari inti besi maka dibutuhkan magnet permanen 

yang diletakkan pada sisi-sisi rotor untuk mendeteksi posisi rotor. Sensor hall effect 

ini akan aktif ketika terdapat medan magnet dari magnet permanen tersebut. Sensor 

hall effect yang digunakan pada motor switched reluctancedalam penelitian ini 

diletakkan di sisi belakang motor dan dapat diatur posisinya. Pada Gambar 2.3 

merupakan letak sensor hall effect yang berjumlah tiga buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Sensor Hall Effect 

 

2.4. Prinsip Kerja Motor Switched Reluctance 

Jika kumparan pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan, maka 

akan tercipta medan magnet pada kutub-kutub stator tersebut. Saat stator berputar 

maka akan terjadi reluktansi antara rotor dengan medan magnet pada stator. Saat 

kutub pada stator segaris lurus dengan kutub menonjol pada stator maka saat itulah 

terjadi reluktansi medan magnet minimum, dan jika rotor tidak segaris lurus dengan 

kutub menonjol pada stator saat itulah terjadi reluktansi medan magnet maksimum. 

Sehingga menyebabkan terjadinya perputaran yang konstan pada rotor. 
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2.5. Rangkaian Asymmetric Half Bridge 

Dalam pengoperasian motor switched reluctance, fungsi rangkaian 

asymmetric half bridge sangat penting sebagai saklar cepat dan berfungsi untuk 

mengalirkan arus pada stator. Stator dari motor ini bersifat elektromagnet, di mana 

akan menjadi magnet ketika dialiri arus listrik. Karena stator dalam motor ini 

terbuat dari belitan.Selain itu rangkaian asymmetric half bridge ini juga harus 

mampu bertahan dari tegangan dan besarnya arus yang dibutuhkan motor switched 

reluctance. 

Gambar 2.4 merupakan rangkaian asymmetric half bridge yangmemiliki 

enam saklar statis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Rangkaian Asymmetric Half Bridge 

 

Mode operasi magnetizing terjadi saat saklar H1-L1menyala 

secarabersamaan terhadap phasa a sehingga, arusmengalir dari sumber menuju 

saklar H1 lalu melewatimotor dan diteruskan menuju saklar L1 kemudian 

kembalikesumber. dan membuat arus induktor naik. Dengandemikian rangkaian 

ekuivalen mode operasi magnetizing dapatditulis dalam Persamaan 2.1. 

 

𝐸 = 𝑅𝑖 + 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝐸𝑀𝐹                                                                                       (2.1) 
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𝑑

𝑑𝑡
𝑖 =  

𝐸 −(𝑅𝑖 +𝐸𝑀𝐹)

𝐿
           (2.2) 

 

Persamaan 2.2 menjelaskan ketika modeoperasi magnetizing arus di 

induktor naik. Hal tersebutterjadi karena E>(Ri+EMF) sehingga arus indukor naik. 

Mode operasi magnetizing ditunjukkan Gambar 2.5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Proses Magnetizing ketika H1&L1 On 

 

Mode operasi demagnetizing terjadi bila saklar H1-L1 pada phasa a mati 

semua. Arus induktor yang sudah terisi keluar melewati dioda D1 dan menuju 

sumber lalu diteruskan ke dioda D2. Proses mode operasi demagnetizing dapat 

dilihat pada Gambar 2.6. Dengan demikian rangkaian ekuivalen mode operasi 

demagnetizing dapat ditulis dalam Persamaan 2.3. 

 

−𝐸 = 𝑅𝑖 + 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 + 𝐸𝑀𝐹       (2.3) 

 

 

𝑑

𝑑𝑡
𝑖 =  

−(𝐸+𝑅𝑖 +𝐸𝑀𝐹)

𝐿
       (2.4) 
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Pada persamaan 2.4 dijelaskan ketika mode operasi demagnetizing arus di 

induktor turun. Hal tersebut terjadi karena E < (Ri+EMF) sehingga arus induktor 

turun. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Proses Demagnitizing ketika H1&L1 Off 

 

Untuk melengkapi mode operasi magnetizing-demagnetizing maka 

diberikan timing diagram pensaklaran. Pensaklaran pada magnetizing-

demagnetizing yang selalu bergantian antar phasa. Kedua saklar akan mati atau 

menyala secara bersamaan.Timing diagrampensaklaran dapat dilihat pada Gambar 

2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Timing Diagram Pensaklaran 

(Haryanto, 2017) 
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2.6. IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

Insulated Gate Bipolar Transistor atau  IGBT, adalah sebuah perangkat 

switching yang dirancang agar memiliki kinerja switching kecepatan tinggi dan 

kendali gate voltage seperti MOSFET daya serta kapasitas penanganan tegangan 

tinggi atau arus yang besar seperti transistor bipolar (Widodo, 2010). 

IGBT adalah sebuah monolithic cascade pnp bipolartransistor dan 

MOSFET yang terhubung secara darlington. Seperti pada rangkaian ekivalen IGBT 

pada Gambar 2.8.  

Input dari IGBT adalah terminal gate dari MOSFET, sedang terminal source 

dari MOSFET terhubung ke terminal basis dari BJT. Dengan demikian, arus drain 

keluar dan dari MOSFET akan menjadi arus basis dari BJT. Karena besarnya 

tahanan masuk dari MOSFET, maka terminal input IGBT hanya akan menarik arus 

yang kecil dari sumber. Di pihak lain, arus drain sebagai arus output dari MOSFET 

akan cukup besar untuk membuat BJT mencapai keadaan saturasi. Dengan 

gabungan sifat kedua elemen tersebut, IGBT mempunyai perilaku yang cukup ideal 

sebagai sebuah saklar elektronik. Di satu pihak IGBT tidak terlalu membebani 

sumber, di pihak lain mampu menghasilkan arus yang besar bagi beban listrik yang 

dikendalikannya. Selain itu kecepatan switching dari IGBT juga lebih tinggi 

dibandingkan transistor bipolar, meskipun lebih rendah dari MOSFET yang setara. 

Di lain pihak, terminal output IGBT mempunyai sifat yang menyerupai terminal 

output (collector-emitter) transistor bipolar. Dengan kata lain, pada saat keadaan 

menghantar, nilai tahanan menghantar (Ron) dari IGBT sangat kecil, menyerupai 

Ronpada transistor bipolar. Dengan demikian bila tegangan jatuh serta lesapan 

dayanya pada saat keadaan menghantar juga kecil. Dengan sifat-sifat seperti ini, 

IGBT akan sesuai untuk dioperasikan pada arus yang besar, hingga ratusan ampere, 

tanpa terjadi kerugian daya yang cukup berarti. 
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Gambar 2.8. Simbol Rangkaian IGBT 

(Sumber: Widodo, 2010) 

 

2.7. Rangkaian Driver 

Rangkaian driver merupakan rangkaian yang bertugas untuk menghidupkan 

saklar elektronik melalui perintah dari mikrokontroler.Tujuan dari pemasangan 

driver ini adalah untuk menaikkan tegangan kontrol dari 5 Volt menuju ke 12 

Volt.Rangkaian driver pada dasarnya bersifat open collector.Pada rangkaian 

driverantar sinyal kontrol dengan daya tidak ada rangkaian yang terhubung. 

Sehingga apabila terjadi kerusakan pada sistem daya tidak akanmenjalar ke 

sistemnya. 

 

2.7.1. IC Optocoupler TLP250 

TLP250 adalah optocoupler yang memanfaatkan sinar sebagai 

medianya.Sesuai namanya optocoupler meiliki arti opto berarti optic dan coupler 

berarti pemicu.Sehingga dapat dikatakan optocoupler adalah pemicu yang 

memanfaatkan cahaya optik. Konfigurasi pin dari TLP250 akan ditunjukkan pada 

Gambar 2.9.  
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Gambar 2.9. Konfigurasi Pin TLP250 

(Sumber: Santoso, 2017) 

 

TLP250 memiliki catu daya 12 Volt pada pin nomor 8 dan ground pada kaki 

nomor lima. Cara kerjanya apabila pada pin nomor dua diberi logika 5 Volt dan 

ground pada pin 3 maka pada kaki nomor tujuh akan mengeluarkan logika sama 

dengan catu daya TLP250. Pin 7 dan 8 dapat digunakan bersamaan untuk dua saklar 

dengan ground yang sama. 

 

2.7.2. IC Buffer74HC541 

IC buffer 74HC541 adalah sebuah IC yang tersusun dari dua buah gerbang 

NOT. IC ini digunakan untuk menguatkan tegangan keluaran dari mikro sebelum 

diteruskan ke driver. Secara logika apabila suatu keluaran mikro bernilai tegangan 

3.8 Volt dimasukkan kedalam gerbang NOT akan bernilai 0 Volt dan bila 

dimasukkan kedalam gerbang NOT kembali akan bernilai 5 Volt. Untuk arsitektur 

dalam IC 74HC541 akan diterangkan pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10. Konfigurasi Pin 74HC541 

(Sumber: Santoso, 2017) 

 

IC ini memiliki tegangan masukan 5 Volt pada pin ke 20 dan ground pada 

pin ke-10. IC ini memiliki 8 buah masukan yang dapat dikuatkan menjadi 5 

Volt.Sehingga dapat digunakan sampai dengan konverter empat phasa gelombang 

penuh. Untuk menyalakannya diperlukan enable yang harus terhubung ke 

groundinput yaitu pada pin ke-1 (Santoso, 2017). 

 

2.8. Skema Cara Kerja Motor Switched Reluctance 

 

Tabel 2.2. Pola Pensaklaran Asymmetric Half Bridge Tiga Phasa 

 

 

 

 
 

(Sumber: Sugiarto, 2018) 

 

Berdasarkan Tabel 2.2 ketika sensor halleffect bernilai 100 maka saklar 

H3&L3 akan on sementara saklar H1&L1 dan H2&L2 off. Nilai 100 menandakan 

bahwa posisi rotor sejajar dengan sensor hall effectpada phasa A maka saklar 

H3&L3 akan magnetizing sementara saklar H1&L1 dan H2&L2 demagnetizing 

seperti pada Gambar 2.11. 

 

Hall effect H1 H2 H3 L1 L2 L3 
100’ 0 0 1 0 0 1 

001 0 1 0 0 1 0 

010 1 0 0 1 0 0 
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Gambar 2.11. Posisi Rotor Saat Sejajar dengan Phasa A dan Rangkaian Daya dalam Keadaan 

MagnetizingpadaH3&L3 dan demagnetizing pada H1&L1 dan H2&L2 

 

Kemudian stator akan menarik rotor hingga sejajar dengan phasa C. Ketika 

rotor sudah sejajar dengan phasa C maka sensor hall effect akan mendeteksi nilai 

001 kemudian saklar H2&L2 akan on, sementara saklar H1&L1 dan H3&L3 akan 

off. Nilai 001 menandakan bahwa posisi rotor sejajar dengan sensor hall effect pada 

phasa C maka saklar H2&L2 akan magnetizing sementara saklar H1&L1 dan 

H3&L3 demagnetizing seperti pada Gambar 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Posisi Rotor Saat Sejajar dengan Phasa C dan Rangkaian Daya dalam Keadaan 

MagnetizingpadaH2&L2 dan demagnetizing pada H1&L1 dan H3&L3 

 

Kemudian stator akan menarik rotor hingga sejajar dengan phasa B. Ketika 

rotor sudah sejajar dengan phasa B maka sensor hall effect akan mendeteksi nilai 

010 kemudian saklar H1&L1 akan on, sementara saklar H2&L2 dan H3&L3 akan 
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OFF. Nilai 010 menandakan bahwa posisi rotor sejajar dengan sensor hall effect 

pada phasa B maka saklar H1&L1 akan magnetizing sementara saklar H2&L2 dan 

H3&L3 demagnetizing seperti pada Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Posisi Rotor Saat Sejajar dengan Phasa B dan Rangkaian Daya dalam Keadaan 

MagnetizingpadaH1&L1 dan demagnetizing pada H2&L2 dan H3&L3 

 

Kemudian stator akan menarik rotor hingga sejajar dengan phasa A seperti 

pada Gambar 2.11. Ketika rotor sudah sejajar dengan phasa A maka sensorhall 

effect akan kembali mendeteksi nilai 100 dan selanjutnya akan kembali mengikuti 

pola pensaklaran pada Tabel 2.2. 

 

2.9. Karakteristik Kecepatan Motor Switched Reluctance 

Motor switched reluctance memiliki karakteristik torsi terhadap kecepatan 

seperti pada Gambar 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Karakteristik Torsi Kecepatan Motor Switched Reluctance 

(Sumber: Jumardi, 2014) 
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Daerah mode natural adalah kondisi dimana motor berada pada kecepatan 

tinggi, yaitu berada di atas batas kecepatan natural motor, dan nilai torsinya 

berkurang berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan, secara matematis dapat 

ditulis dengan persamaan 2.5. 

𝑇 =  
𝑃

ω2
                            (2.5) 

Dimana:  

T = Torka  

P = Daya motor 

ω = kecepatan sudut (rad/s) 

 

2.10. PWM (Pulse Width Modulation) 

Pulse Width Modulation (PWM) adalah suatu cara atau konsep untuk 

mengatur lebar sempit suatu pulsa. Cara untuk mengaturnya adalah dengan 

membandingkan sinyal carrier dengan sinyal modulasi, makin besar sinyal 

modulasi maka sinyal makin lebar, sebaliknya makin kecil sinyal modulasi maka 

sinyal makin rapat. Pada Gambar 2.15 dibawah ini akan ditampilkan skema duty 

cycle(Febriandi, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.15. Bentuk Sinyal Keluaran PWM 

(Sumber: Febriandi, 2018) 

 

Bentuk gelombang Gambar 2.15dapat direpresentasikan dalamPersamaan 

2.6 sampai 2.8. 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓                                                                                           (2.6) 
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𝑑 =  
𝑡𝑜𝑛

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                                           (2.7) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑡𝑜𝑛

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 𝑉𝑖𝑛                 (2.8) 

 

2.11. Arduino Uno 

Mikrokontroler arduino uno adalah suatu mikrokontroler berbasis 

Atmega328p. Board ini memiliki 14 digital input/ ouput pin (dimana 6 pin dapat 

digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi 

USB, dan jack listrik tombol reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk 

mendukung mikrokontroler, hanya terhubung oleh komputer dengan kabel USB 

atau sumber tegangan bisa didapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk 

menggunakannya. 

Arduino Uno menggunakan Atmega16u2 yang diprogram sebagai USB 

toserial converter untuk komunikasi serial  ke komputer melalui port USB. Tampak 

atas Arduino Uno dapat dilihat Gambar2.16. Spesifikasi arduino uno yang 

digunakan pada penelitian ini ditunjukkan Tabel 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Arduino Uno Board 

(Sumber: http://www.labelektronika.com/2017/02/arduino-uno-mikrokontroler-atmega-328.html) 
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Tabel 2.3. Spesifikasi Arduino Uno 

Mikrokontroler ATmega328p 

Tegangan operasi 5V 

Tegangan input (rekomendasi) 7-12 V 

Tegangan input (limit) 6-20 V 

Pin I/O digital PWM 14 (6 diantaranya pin PWM) 

Pin digital PWM 6 

Pin analog PWM 6 

Arus DC tiap pin I/O 20mA 

Arus DC untuk pin 3,3V 50mA 

Flash memory 32KB (ATmega328p)  

sekitar 0,5 KB digunakan 

untuk bootloader 

SRAM 2KB (ATmega328p) 

EEPROM 1 KB (ATmega328p) 

Clock speed 16MHz 

Panjang 68,6 mm 

Lebar 53,4 mm 

Berat 25 g 

(Sumber: http://www.labelektronika.com/2017/02/arduino-uno-mikrokontroler-atmega-328.html) 


