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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

4.1 Pendahuluan 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil simulasi dan hasil pengujian 

pengereman dinamik pada motor BLDC. Simulasi pada alat ini menggunakan 

software Power Simulator (PSIM). Dengan software PSIM maka dapat diketahui 

hasil dari rancangan sistem melalui simulasi. Pengujian alat ini dilakukan di 

Laboratorium Program Studi Teknik Elektro.  

 

4.2 Hasil Simulasi Pada Software PSIM 

Simulasi menggunakan software PSIM. Software ini digunakan sebagai acuan 

dari sinyal keluaran yang harus dicapai pada setiap rangkaian, sehingga gambaran 

hasil dari simulasi bisa mendekati kondisi nyata. Rangkaian pada simulasi terdiri dari 

inverter tiga fasa dengan semua posisi saklar off, motor BLDC dan motor DC.  

Tabel 4.1  Parameter Komponen PSIM 

 

Parameter Rating 

Tegangan DC 60 Volt 
RBLDC 11.9 

LBLDC 0.00207 
Ra 0.5 

La 0.01 
Rf 75 

Lf 0.02 

R1 15 Ω  
R2 30 Ω  

R3 45 Ω  
n (rated, in rpm) 1200 
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Pada simulasi ini, rangkaian motor BLDC menggunakan inverter tiga fasa 

dengan enam saklar. Pada saat terjadi pengereman semua saklar pada inverter tiga 

fasa dalam posisi off atau mati. Motor DC akan menggerakan motor BLDC dan pada 

saat motor BLDC berputar terminal input pada motor BLDC akan diberikan beban 

agar terjadi pengereman dinamik. Skema pada simulasi kurang lebih mendekati 

kondisi sesungguhnya. 

KONVERTER BLDC MOTOR DC

 

Gambar 4.1 Diagram blok simulasi 

 

Pada Gambar 4.1 menunjukan gelombang arus pada saat motor dibebani 15 Ω, 

pada Gambar 4.2 menunjukan gelombang arus pada saat motor dibebani 30 Ω, dan 

pada Gambar 4.3 merupakan hasil dari gelombang arus saat motor diberi beban 45 Ω. 

 

Gambar 4.2 Hasil simulasi gelombang arus dengan beban 15 Ω  
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Gambar 4.3 Hasil simulasi gelombang arus dengan beban 30 Ω  

 

Gambar 4.4 Hasil simulasi gelombang arus dengan beban 45 Ω  

 

4.3 Hasil Pengujian  

Implementasi dan pengerjaan alat, seluruhnya dikerjakan dan diuji coba di 

Laboratorium Penggerak Listrik Program Studi Teknik Elektro Universitas Katolik 

Soegijapranata. Pengujian pada alat ini dilakukan secara bertahap. Percobaan 

dilakukan untuk memverifikasi terhadap hasil analisa dan hasil simulasi. Motor 

BLDC yang telah dibuat terdiri dari inverter tiga fasa, mikrokontrol dsPIC30F4012, 

rangkaian driver dan catu daya. Berikut ini gambar dari implementasi alat.  
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Gambar 4.5 Prototipe alat yang dibuat 

 

Selanjutnya dilakukan pengujian pada tegangan, arus dan kecepatan dari 

motor BLDC. Motor DC diputar pada kecepatan yang konstan. Setelah motor DC 

berputar, motor BLDC akan ikut berputar sebagai generator mengikuti motor DC. 

Selanjutnya terminal input pada motor BLDC akan diberikan beban. Pada pengujian 

ini terdapat beberapa tahapan yaitu saat motor BLDC tidak diberi beban, saat motor 

BLDC diberi beban 15 Ω, saat diberi beban 30 Ω dan saat diberi beban 45 Ω. 

 

4.3.1 Hasil pengujian tanpa beban 

Dalam pengujian tahap ini menggunakan catu daya DC sebagai sumber 

inverter tiga fasa. Sebelum terminal input pada motor BLDC diberi beban, motor 

BLDC akan berputar tanpa beban. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati 

gelombang pada arus dan tegangan. 
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Gambar 4.6 Hasil pengujian gelombang arus  fasa tanpa beban 

 

Gambar 4.7 Hasil pengujian gelombang tegangan fasa tanpa beban 

 

 

Gambar 4.8 Hasil pengujian kecepatan 
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4.3.2 Hasil pengujian dengan beban 15 Ω  

Dalam pengujian tahap ini menggunakan catu daya DC sebagai sumber 

inverter tiga fasa. Terminal input pada motor BLDC akan diberi beban 15 Ω. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati gelombang pada arus dan tegangan.  

 

Gambar 4.9 Hasil pengujian gelombang arus  fasa dengan beban 15 Ω  

 

Gambar 4.10 Hasil pengujian gelombang tegangan fasa dengan beban 15 Ω 

 

Gambar 4.11 Hasil pengujian kecepatan 
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4.3.3 Hasil pengujian dengan beban 30 Ω  

Dalam pengujian tahap ini menggunakan catu daya DC sebagai sumber 

inverter tiga fasa. Terminal input pada motor BLDC akan diberi beban 30 Ω. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati gelombang pada arus dan tegangan.  

 

Gambar 4.12 Hasil pengujian gelombang arus  fasa dengan beban 30 Ω  

 

Gambar 4.13 Hasil pengujian gelombang tegangan fasa dengan beban 30 Ω 

 

Gambar 4.14 Hasil pengujian kecepatan 
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4.3.4 Hasil pengujian dengan beban 45 Ω  

Dalam pengujian tahap ini menggunakan catu daya DC sebagai sumber 

inverter tiga fasa. Terminal input pada motor BLDC akan diberi beban 45 Ω. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati gelombang pada arus dan tegangan.  

 

Gambar 4.15 Hasil pengujian gelombang arus  fasa dengan beban 45 Ω  

 

Gambar 4.16 Hasil pengujian gelombang tegangan fasa dengan beban 45 Ω 

 

Gambar 4.17 Hasil pengujian kecepatan 
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Selanjutnya pada Gambar 4.18 disajikan perbandingan gelombang arus  

keluaran pada saat diberi beban 15 Ω, 30 Ω, dan 45 Ω.  

 

Gambar 4.18 Hasil perbandingan gelombang arus  

 

4.4 Pembahasan 

Setelah melalui analisa, simulasi dan pengujian alat untuk pengereman 

dinamik pada motor BLDC di laboratorium, sistem pengereman dinamik dapat 

bekerja dengan baik pada motor BLDC. Sistem ini dapat bekerja dengan baik pada 

beberapa kondisi sesuai dengan beban yang digunakan. Hasil pengujian yang sudah 

dilakukan, bertujuan untuk membandingkan hasil keluaran arus dan tegangan saat 

motor BLDC tidak dibebani, diberi beban 15 Ω, 30 Ω dan 45 Ω. Perbedaan kecepatan 

yang dihasilkan disebabkan oleh beban yang diberikan pada motor BLDC.  

Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan, besarnya nilai beban akan 

mempengaruhi motor BLDC saat terjadi pengereman. Karena besarnya nilai beban 

yang diberikan pada motor BLDC pada saat pengereman akan mempengaruhi arus 

pada motor BLDC. Nilai beban yang besar akan menghasilkan arus yang  kecil dan 
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kecepatan motor mulai menurun, sedangkan nilai beban yang lebih kecil akan 

menghasilkan arus yang besar dan kecepatan motor akan menjadi sangat pelan.  

Tabel 4.2  Hasil pengujian 

No Resistor (Ω) Kecepatan (rpm) 

1 0 1313rpm 
2 15 Ω  391 rpm 

3 30 Ω  458 rpm 
4 45 Ω  549 rpm 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dengan beban yang kecil maka 

kecepatan motor akan menurun drastis, karena arus yang melalui motor pada saat 

motor dibebani akan mempengaruhi kecepatan motor. Pengereman dinamik pada 

motor BLDC yang sudah direalisasikan memiliki keluaran yang hampir sama dengan 

yang dilakukan pada simulasi. Hal ini membuktikan bahwa rancangan alat ini sudah 

bekerja dengan baik. 

 

  


