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5.1

Kesimpulan
Setelah menyelesaikan perancangan, pembuatan, dan penulisan Skripsi ini,

penulis dapat menarik kesimpulan dari alat yang telah dibuat tersebut, antara lain :
l. Sistem yang dirancang secara keseluruhan telah berjalan dengan baik
sesuai dengan yang diharapkan.
2. Percepatan dan kecepatan dari gerak kereta ditentukan oleh kecepatan
pergeseran kumparan elektromagnetik yang aktif (waktu perubahan
kutub ), kecepata.n optimum kereta dari sistem ini bila kecepatan
pergeseran kumparan sebesar 0,375 m/s. Apabila kecepatan pergeseran
lebih kecil dari 0,375 rnis maka kecepatan kereta tersendat-sendat, bila
kecepatan pergeseran kumparan lebih besar dari 0,375 rnis maka kereta
tidak bisa bergerak ( diam ) karena waktu switching terlalu cepat sehingga
kumparan elektromagnetik tidak menimbulkan medan magnet.
3. Holding current ( arus tahan ) mempunyai nilai yang relatif hampir sama
dengan pick up current ( arus tarik ), sebab arus yang digunakan untuk
membangkitkan gaya tarik elektromagnetik telah sesuai benar dengan
berat benda yang diangkat ( dalam hal ini arus tidak terlalu berlebihan).
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas maka penulis memberikan
saran-saran berikut :
l. Untuk mendapatkan hasil data yang baik dan akurat maka harus lebih teliti

dalam pemilihan dan penggunaan komponen.
2. Untuk bidang elektromagnetik ini, terbuka ba&,ri penelitian - penelitian
berkesinambungan yang belum dapat kami smpulkan karena keluasan cabang
InL

3. Untuk menghasilkan kekuatan medan magnet yang besar maka dapat
memperbesar diameter kumparan atau memperbanyakjumlah lilitan sehingga
arus listrik yang melewatinya dapat lebih besar sampai beberapa ampere.
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