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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

4.1 Pendahuluan  

 Pada bab IV ini akan dipaparkan hasil simulasi dan implementasi dari 

tugas akhir ini tentang pembebanan motor BLDC. Simulasi dilakukan 

menggunakan software Power Simulator (PSIM). Dengan demikian dapat 

diketahui hasil dari rancangan sistem melalui sebuah simulasi. 

Pengujian motor BLDC dijalankan pada kondisi motoring  berbasis 

dsPIC30F4012. Dengan  inverter tiga fasa sebagai rangkaian daya motor BLDC, 

pembacaan posisi rotor dilakukan dengan menggunakan tiga sensor hall effect 

untuk mendeteksi posisi magnet pada rotor. Berdasarkan dari hasil, Sistem kontrol 

terdiri dari sebuah driver yang didalamnya terdiri dari enam IC optocoupler 

TLP250 dan inverter tiga fasa menggunakan IGBT CPV tipe CPV364M4F, juga 

sebuah catu daya yang terdiri dari komponen B1212 dan B1205 yang 

menghasilkan keluaran 12 Volt dan 5 Volt. Pada implementasi ini juga 

menggunakan (Digital Signal Controller) DSC dsPIC30f4012 sebagai kendali 

driver pada inverter tiga fasa yang memiliki peran sebagai kontrol motor BLDC. 

Setelah itu motor BLDC dijalankan dalam kondisi motoring, pembebanan 

diimplimentasikan dengan menggunakan beban berupa generator DC. Perubahan 

pembebanan dapat dilakukan melalui penggunaan variable resistor pada generator 

DC, yang diaplikasikan sebagai beban pada system penggerak mekanik dengan 
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nilai resistor 1Ω, 30Ω, dan 60Ω. Selanjutnya akan ditampilkan hasil pengujian 

tentang pengaruh pembebanan pada kinerja motor BLDC. 

 

4.2 Hasil Simulasi Pada Software PSIM 

Simulasi menggunakan software PSIM dengan demikian dapat 

memberikan gambaran hasil yang mendekati kondisi nyata. Rangkaian simulasi 

terdiri dari  rangkaian inverter tiga fasa yang terdiri dari enam buah IGBT switch, 

brushless DC machine dan DC machine yang dibebani dengan tiga variasi resistif 

dan akan dihasilkan keluaran arus dan tegangannya setelah dilakukan tiga variasi 

beban. Berikut merupakan diagram blok yang telah dirancang dan disimulasi. 

Tabel 4.1 Parameter komponen PSIM 

Parameter Rating 

Tegangan DC (Baterai) 300 Volt 

Frekuensi pensaklaran 10 kHz 

RBLDC 11.3 Ω 

LBLDC 0.02 H 

Rf 75 Ω 

Lf 0.02 H 

Vt 100 Volt 

R 1 5 Ω 

R 2 10 Ω 

R 3 15 Ω 

N (rated, in rpm) 2200 
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Gambar 4.1.  Diagram blok simulasi 

 Skema simulasi yang dilakukan kurang lebih mendekati kondisi 

sesungguhnya akan tetapi kondisi pada simulasi semuanya dianggap ideal.  

(A)

(B)

(C)

 

Gambar 4.2.  Arus keluaran dengan beban A 5Ω, beban B 10Ω dan beban C 15Ω 
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Keluaran arus yang dihasilkan pada beban A, B dan C pada motor BLDC 

dalam kondisi motoring. Simulasi ini menunjukan arus hasil dari tiga variasi 

beban. 

(A)

(B)

(C)

 

Gambar 4.3. Tegangan keluaran dengan beban A 5Ω, beban B 10Ω dan beban C 15Ω 

 

 Gambar 4.3 menunjukan keluaran tegangan dengan beban A, B dan C, dari 

hasil simulasi yang telah dilakukan. 

 

4.3.  Hasil Pengujian Labolatorium 

 Desain dan pengimplementasi alat keseluruhan dikerjakan dan diuji coba 

di labolatorium Teknik Elektro Unika Soegijapranata. Uji coba pembebanan pada 

motor BLDC dilakukan menggunakan tiga buah variasi resistif yang disusun seri 

dan dihubungkan secara langsung dengan implementasi alat yang dibuat. 
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Pengujian dilakukan tiga kali yaitu dengan beban A, B dan C untuk mendapatkan 

respon motor BLDC. 

 

Generator
DC Motor

BLDC
Driver & Kontrol

Beban Sensor Arus  

Gambar 4.4.  Prototype motor brushless DC 

Pada implementasi ini juga digunakan (Digital Signal Controller) DSC 

dsPIC30f4012 sebagai kendali driver pada inverter tiga fasa yang memiliki peran 

sebagai kontrol motor BLDC. Pada pengujian pertama dengan mengamati output 

dari mikrokontroller pada PORTE dimulai dari RE0-RE5. 

 

 
 

Gambar 4.5. Gelombang tegangan pada keluaran dsPIC30f4012 RE0, RE1, RE2 
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Gambar 4.6. Gelombang tegangan pada keluaran dsPIC30f4012 RE3, RE4, RE5 

 

Pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 merupakan output dari mikrokontroller 

yang nantinya akan menjadi input dari driver untuk mengendalikan inverter tiga 

fasa dan IGBT. Sinyal keluaran dari dsPIC30f4012 ini bergantung pada inputan 

mikrokontroller dari hall effect sensor.  

Setelah itu mengamati tegangan antar fasa dan arusnya masing-masing 

dengan masing-masing beban A, beban B dan beban C. 

 

Gambar 4.7.  Gelombang tegangan dan arus per fasa Van, Ia  (skala 5ms/div, 1V/div) 

 beban A 
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Gambar 4.8. Gelombang tegangan dan arus per fasa Van, Ia, (skala 5ms/div, 1V/div) 

 beban B 

 

Gambar 4.9.  Gelombang tegangan dan arus per fasa Van, Ia  (skala 5ms/div, 1V/div) 

 beban C 

Kemudian mengamati keluaran tegangan antar fasa dan arusnya 

sebelum dibebani.                

              

Gambar 4.10. Gelombang arus Ia Ib Ic tanpa beban (skala 5ms, 1V/div, x1) 
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Gambar 4.11. Gelombang tegangan Van Vbn Vcn tanpa beban (skala 5ms, 5V/div, 

x10) 

 

4.3.1. Hasil Pengujian Arus dan Tegangan Beban A 1 Ω  

Setelah itu motor BLDC dijalankan dalam kondisi motoring, pembebanan 

direalisasikan dengan menggunakan generator DC yang diaplikasikan sebagai 

beban dengan variable resistor 1Ω. 

Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian pada motor BLDC dengan 

beban resistor A dalam kondisi motoring. Dimana hasil yang ditampilkan berupa 

gelombang arus, tegangan, antar tegangan dan perbandingan arus tegangan 

dengan oscilloscope. 

   
 

Gambar 4.12. Gelombang arus Ia Ib Ic beban A (skala 5ms, 1V/div, x1) 
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Gambar 4.13. Gelombang tegangan Vab Vbc Vca beban A (skala 5ms, 5V/div, x10) 

                

Gambar 4.14. Gelombang tegangan Van Vbn Vcn beban A (skala 5ms, 5V/div, x10) 

 

4.3.2. Hasil Pengujian Arus dan Tegangan Beban B 30 Ω 

Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian pada motor BLDC dengan 

beban resistor B 30 Ω dalam kondisi motoring. Hasil yang ditampilkan berupa 

gelombang arus, tegangan, antar tegangan dan perbandingan arus tegangan. 

 



47 

 

   
 

Gambar 4.15. Gelombang arus Ia Ib Ic beban B (skala 5ms, 1V/div, x1) 

 

Gambar 4.16. Gelombang tegangan Vab Vbc Vca beban B (skala 5ms, 5V/div, x10) 

 

Gambar 4.17. Gelombang tegangan Van Vbn Vcn beban B (skala 5ms, 5V/div, x10) 
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4.3.3. Hasil Pengujian Arus dan Tegangan Beban C 60 Ω 

Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian pada motor BLDC dengan 

beban resistor C 60 Ω dalam kondisi motoring. Hasil yang ditampilkan berupa 

gelombang arus, tegangan, antar tegangan dan perbandingan arus tegangan. 

   
 

Gambar 4.18. Gelombang arus Ia Ib Ic beban C (skala 5ms, 1V/div, x1) 

 

Gambar 4.19. Gelombang tegangan Vab Vbc Vca beban C (skala 5ms, 5V/div, x10) 

 

Gambar 4.20. Gelombang tegangan Van Vbn Vcn beban C (skala 5ms, 5V/div, x10) 
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Di bawah ini akan disajikan hasil perbandingan arus dan tegangan 

pengujian pada motor BLDC dengan variasi beban A, beban B dan beban C dalam 

kondisi motoring. 

 
Beban A Beban B Beban C

 
 

Gambar 4.21. Gelombang arus Ia Ib Ic perbandingan beban A, beban B dan beban C (skala 

5ms, 1V/div, x1) 

 

Beban A Beban B Beban C

 

Gambar 4.22. Gelombang tegangan Van Vbn Vcn perbandingan beban A, beban B dan 

beban C (skala 5ms, 5V/div, x10) 

 

Dari Gambar 4.21 dan Gambar 4.22 dapat dilihat bahwa perbandingan 

sinyal arus dan tegangan tiap fasa Van, Vbn dan Vcn dari variasi beban A, B dan 

C mengalami perubahan atau pergeseran. 
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4.3.4. Hasil Keluaran Tegangan dari Generator DC dan Kecepatan dengan 

tiga variasi Beban A, Beban B dan Beban C 

Kemudian mengamati keluaran tegangan dari generator DC dan kecepatan 

dari masing-masing beban A, B dan C setelah dilakukan tiga variasi pembebanan 

dari pengujian, hasil pengukuran kecepatan menggunakan alat ukur tachometer 

dan keluaran generator DC yang diperoleh menggunakan alat ukur multitester. 

Sehingga diperoleh hasil dan parameter sebagai berikut. 

 

Gambar 4.23. Hasil keluaran tegangan pada generator DC dan kecepatan pada beban A 

 

              

Gambar 4.24. Hasil keluaran tegangan pada generator DC dan kecepatan pada beban B 
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Gambar 4.25. Hasil keluaran tegangan pada generator DC dan kecepatan pada beban C 

 Dari Gambar 4.23, Gambar 4.24 dan Gambar 4.25 terlihat bahwa dari 

beban A yang memiliki nilai 1Ω, beban B 30Ω dan beban C 60Ω mengalami 

kenaikan tegangan keluaran dari generator DC dan juga kecepatan yang 

dihasilkan semakin meningkat.  

 

4.4. Pembahasan 

 Dari hasil pengujian simulasi dan implementasi yang telah dilakukan di 

laboratorium Fakultas Teknik Elektro UNIKA Soegijapranata, simulasi yang 

dibuat menggunakan software PSIM. Hasil dari simulasi akan diverifikasi dengan 

implementasi prototipe tugas akhir. Pembebanan pada motor BLDC ini 

direalisasikan dengan menggunakan generator DC yang diaplikasikan sebagai 

beban pada sistem penggerak mekanik dengan nilai variable resistor A 1Ω, B 

30Ω, dan C 60Ω. Pada tabel 4.2. disajikan hasil dari analisa pembebanan dengan 

tiga variasi resistor. 
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Tabel 4.2. Parameter hasil pengujian 

No Beban Keluaran 

Generator 

Kecepatan 

(Rpm) 

1. A 1Ω 0,09V 863,9 

2. B 30Ω 5,13V 932,6 

3. C 60Ω 7,58V 984 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semakin besar beban yang diberikan 

maka tegangan keluaran dari generator DC akan besar begitu pula dengan 

kecepatan motor yang semakin menigkat, sebaliknya jika beban kecil maka 

tegangan keluaran dari generator DC kecil begitu pula dengan kecepatan yang 

menurun. Hasil dari pengujian prototype hampir sama dengan simulasi. Hal ini 

membuktikan bahwa prototype bekerja dengan baik sesuai dengan yang 

diinginkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


