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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri transportasi listrik saat ini banyak yang 

menggunakan penggerak motor listrik modern. Salah satu jenis motor listrik 

modern yang digunakan adalah motor BLDC. Beberapa keunggulan motor BLDC 

di antaranya mudah untuk diatur kecepatannya, dan lebih handal sebagai 

penggerak pada kendaraan listrik [1][2]. Selain itu motor listrik modern juga 

memiliki kelemahan yaitu kontrolnya yang rumit karena menggunakan kontrol 

digital. Pada umumnya pengereman penggerak listrik menggunakan pengereman 

dinamik, di mana energi listrik dikonversi menjadi energi panas yang disimpan ke 

resistor [3]. Metode ini banyak diterapkan pada industri transportasi listrik yang 

membutuhkan sistem pengereman motor listrik. Hal ini tidak efisien karena energi 

tidak dimanfaatkan kembali [4]. 

Kontrol motor BLDC umumnya menggunakan mikrokontroller, jenis 

mikrokontroller yang digunakan adalah dsPIC30f4012. Pada motor BLDC 

dipasang tiga buah sensor hall effect yang dipasang dengan sudut 120 derajat dan 

terdapat inverter tiga fasa untuk rangkaian dayanya. Pembacaan input logika 

sensor hall effect pada mikrokontroller untuk mengetahui letak posisi rotor, maka 

output tegangan dan arus pada inverter tiga fasa dapat secara sequential [5][6]. 

Saat motor BLDC berputar akan timbul gaya gerak listrik yang lebih besar dari 

batere, sehingga memiliki pengaruh pada arus batere tersebut. Hal ini disebabkan 
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karena pergerakan medan magnet pada rotor yang berlapis magnet permanen 

terhadap kumparan tetap yang terdapat pada stator [7]. Secara etimologi, 

regeneratif berasal dari kata re-generate yang memiliki arti dibangkitkan kembali 

(re) dan generator (generate). Sehingga garis besar dari pengereman regeneratif 

adalah sistem pengereman yang memiliki cara kerja dengan mengkonversi energi 

kinetik menjadi energi listrik, dengan memanfaatkan motor listrik menjadi 

generator dan keluaran energi listriknya dapat disimpan ke batere untuk 

digunakan kembali pada saat dibutuhkan [7][8]. 

 Pada penelitian ini dilakukan kajian pengereman regeneratif dengan cara 

mengatur saklar – saklar pada konverter. Kondisi ini akan memfungsikan inverter 

sebagai boost konverter, sehingga tegangan keluarannya bisa lebih besar daripada 

tegangan batere. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan diteliti 

adalah : 

a. Pengoperasian motor BLDC pada mode generator untuk pengereman 

regeneratif. 

b. Cara kerja inverter tiga fasa sebagai boost konverter. 

c. Melakukan simulasi sistem pengereman regeneratif menggunakan perangkat 

lunak PSIM. 

d. Pengaruh duty cycle terhadap arus pengisian pada batere. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Pada tugas akhir ini perumusan masalah akan dibatasi mengenai cara kerja 

motor BLDC menjadi mode generator, fungsi inverter tiga fasa sebagai boost 

konverter, dan bagaimana mengoperasikan motor BLDC menggunakan inverter 

agar dapat berjalan dengan optimal saat pengereman regeneratif. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

 Adapun tujuan tugas akhir ini adalah : 

a. Mengoperasikan inverter tiga fasa sebagai boost konverter untuk 

pengereman regeneratif pada motor BLDC. 

b. Cara kerja motor BLDC saat beroperasi sebagai generator. 

c. Mengamati perubahan kecepatan pada motor BLDC menggunakan metode 

duty cycle. 

 Di samping itu, tugas akhir ini memiliki manfaat untuk menggantikan 

peran penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan memiliki beberapa poin dalam proses 

penyusunannya. Beberapa poin tersebut diuraikan sebagai berikut : 

a. Kajian Pustaka 

 Merupakan metode pengumpulan teori dan informasi yang mempelajari 

tentang karakteristik motor BLDC sebagai penggerak elektrik dan bagaimana 
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cara pengoperasiannya menggunakan inverter tiga fasa sebagai boost konverter 

berbasis mikrokontroller dsPIC30F4012. 

b. Pemodelan / Simulasi  

 Sebelum merealisasikan dalam bentuk prototipe, dilakukan perancangan suatu 

sistem dan melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak PSIM (power 

simulator). 

c. Implementasi Prototipe  

 Implementasi prototipe sesuai dengan desain, rancangan dan parameter 

komponen yang sesuai dengan simulasi. 

d. Pengujian Prototipe  

 Dilakukan pengujian prototipe untuk membuktikan bahwa hasil teori sudah 

sesuai dengan implementasi prototipe yang dirancang.  

e. Hasil Analisa Pengujian Prototipe 

 Melakukan analisa hasil keluaran dari inverter tiga fasa yang difungsikan 

sebagai boost konverter melalui penggunaan duty cycle dengan beberapa 

variasi untuk menghasilkan variasi keluaran. Beberapa variasi hasil keluaran 

pada inverter akan dianalisa untuk diambil suatu kesimpulan. 

f. Penyusunan Laporan 

 Dalam penyusunan laporan tugas akhir memuat hasil penelitian dan 

kesimpulan. Sehingga didapat manfaat dari implementasi sistem yang 

dirancang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan tugas akhir ini disusun menurut sistematika yang 

terdiri dari susunan bab didalamnya, antara lain sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB I memuat tentang latar belakang, perumusan  masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, dan metodologi 

penelitian.  

BAB II : DASAR TEORI 

Pada BAB II ini, memuat tentang berbagai dasar teori dan 

beberapa kajian pustaka oleh para ahli sebagai sumber referensi. 

Seperti pembahasan tentang karakteristik motor BLDC, Inverter 

tiga fasa sebagai boost konverter, prinsip kerja dan mode operasi, 

modul IGBT, dan penjelasan tentang mikrokontroller 

dsPIC30F4012, dan beberapa teori pendukung lainnya.  

BAB III : IMPLEMENTASI PROTOTIPE PENGEREMAN 

    REGENERATIF PADA MOTOR BLDC 

Pada BAB III memuat tentang pendahuluan, desain topologi, 

perancangan inverter tiga fasa dan driver motor BLDC, serta 

teknik pengendalian pensaklaran secara digital. 

BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada BAB IV ini, memuat tentang hasil dari simulasi perangkat 

lunak power simulator dan pengujian prototipe yang sesuai 

parameter dalam skala laboratorium serta analisanya. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada BAB V memuat pengambilan kesimpulan dan saran yang 

membangun bagi pembaca agar prototipe alat uji penelitian ini 

dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


