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BAB III  

IMPLEMENTASI PROTOTIPE PENGEREMAN 

REGENERATIF PADA MOTOR BLDC 

 

3. 1. Pendahuluan 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang implementasi prototipe untuk 

membuktikan metode pengereman regeneratif pada motor BLDC. Teknik 

pensaklaran inverter tiga fasa yang difungsikan sebagai boost konverter 

digunakan untuk proses pensaklaran pada pengereman regeneratif. Inverter tiga 

fasa dikontrol oleh mikrokontroller dsPIC30f4012 yang telah diprogram dengan 

menggunakan pensaklaran frekuensi tinggi. Berikut ini disajikan diagram blok 

sistem motor BLDC pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1.  Diagram blok sistem motor BLDC 

 

Diagram blok sistem motor BLDC terdiri atas beberapa blok, meliputi : 

blok catu daya, blok kontrol, blok driver, dan blok rangkaian daya. Blok kontrol 

menggunakan mikrokontroller dsPIC30f4012 yang menjadi peran penting untuk 

mengatur sistem tersebut. 
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3.2 Pengereman Regeneratif 

 Pengereman regeneratif (regenerative braking) merupakan suatu metode 

pengereman yang mengkonversi energi yang terbuang pada pengereman 

konvesional menjadi energi listrik pada betere. Pengereman regeneratif dapat 

diaplikasikan pada kendaraan listrik. Pada Gambar 3.2 disajikan rangkaian 

ekuivalen sistem pengereman regeneratif. 

 

Gambar 3.2.  Rangkaian ekuivalen sistem pengereman regeneratif 

 

3.3 Prinsip Kerja dan Mode Operasi 

 Mesin BLDC yang digerakkan dengan motor DC atau yang dioperasikan 

sebagai generator akan menghasilkan gaya gerak listrik (GGL) atau BEMF pada 

statornya. Keluaran tegangan stator selalu lebih rendah daripada tegangan betere, 

maka dibutuhkan penguatan. Penguatan ini dapat dilakukan dengan cara 

mengoperasikan inverter sebagai boost konverter. Pada Gambar 3.3 disajikan 

rangkain boost konverter saat saklar off dan on. 

  

 

Gambar 3.3.  (a) Rangkaian boost konverter saklar off dan (b) rangkaian boost konverter 

saklar on 

(a) (b) 
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 Saklar yang digunakan pada boost konverter bertindak sebagai saklar yang 

dapat membuka (off) atau menutup (on) sehingga arus yang masuk pada rangkaian 

dapat dikendalikan sesuai dengan duty cycle yang diinginkan. Semakin besar duty 

cycle yang diinginkan, maka semakin besar tegangan keluarannya. Mode operasi 

boost konverter dibagi menjadi dua, di antaranya yaitu mode continous dan 

discontinous. Mode continous merupakan mode di mana arus yang dihasilkan 

oleh induktor tidak pernah sampai nol saat saklar pada rangkaian dalam keadaan 

off. Sedangkan pada mode discontinous arus yang dihasilkan oleh induktor dapat 

mencapai nilai nol. Berikut ini persamaan dari mode continous dan discontinous 

sebagai berikut : 
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di mana, Vo = adalah tegangan keluaran 

    Vi   = adalah tegangan batere 

    d   = duty cycle atau siklus kerja 
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                                                                                                                                 (3-2) 

di mana, Vo = adalah tegangan keluaran 

    Vi  = adalah tegangan batere 

     d  = duty cycle atau siklus kerja 

     T  =  adalah periode 

     L  = adalah nilai induktor 

     Io  = adalah arus keluaran 
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 Untuk memahami proses pengereman regeneratif berikut ini dijabarkan 

beberapa mode operasi, yang meliputi : 

a. Mode Operasi #1 : H1 dan L2 Konduksi 

 Mode operasi pertama disajikan pada Gambar 3.4. Pada mode ini saklar 

H1 dan L2 beroperasi on - off secara bergantian dengan frekuensi tinggi, sehingga 

arus mengalir dari fasa A ke fasa B. 

 

Gambar 3.4.  Mode operasi satu pensaklaran H1 - L2 Fasa A – B 

 

b. Mode Operasi #2 : H3 dan L2 Konduksi 

 Mode operasi kedua disajikan pada Gambar 3.5. Pada mode ini saklar H3 

dan L2 beroperasi on - off secara bergantian dengan frekuensi tinggi, sehingga 

arus mengalir dari fasa C ke fasa B. 

 

Gambar 3.5.  Mode operasi dua pensaklaran H3 - L2 Fasa C – B 
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c. Mode Operasi #3 : H3 dan L1 Konduksi 

 Mode operasi ketiga ditunjukkan pada Gambar 3.6. Pada mode ini saklar 

H3 dan L1 untuk beroperasi on - off secara bergantian dengan frekuensi tinggi, 

sehingga arus mengalir dari fasa C ke fasa A. 

 

Gambar 3.6.  Mode operasi tiga pensaklaran H3 - L1 Fasa C – A 

 

d. Mode Operasi #4 : H2 dan L1 Konduksi 

 Mode operasi keempat ditunjukkan pada Gambar 3.7. Pada mode ini 

saklar H2 dan L1 beroperasi on - off secara bergantian dengan frekuensi tinggi, 

sehingga arus mengalir dari fasa B ke fasa A. 

 

Gambar 3.7.  Mode operasi empat pensaklaran H2 - L1 Fasa B – A 

 

e. Mode Operasi #5 : H2 dan L3 Konduksi 

 Mode operasi kelima disajikan pada Gambar 3.8. Pada mode ini saklar H2 

dan L3 beroperasi on - off secara bergantian dengan frekuensi tinggi, sehingga 

arus mengalir dari fasa B ke fasa C. 
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Gambar 3.8.  Mode operasi lima pensaklaran H2 - L3 Fasa B – C 

 

f. Mode Operasi #6 : H1 dan L3 Konduksi 

 Mode operasi keenam ditunjukkan pada Gambar 3.9. Pada mode ini saklar 

H1 dan L3 beroperasi on - off secara bergantian dengan frekuensi tinggi, sehingga 

arus mengalir dari fasa A ke fasa C. 

 

Gambar 3.9.  Mode operasi enam pensaklaran H1 - L3 Fasa A-C 

 

 

3.4.  Resistor Variabel 

 Variabel resistor adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah 

resistansi sesuai dengan kebutuhan dalam rangkaian elektronik. Biasanya 

memiliki tiga buah terminal, yang terdiri dari Vref, output, ground. Sebagian besar 

digunakan untuk kalibrasi pada perangkat elektronik. Salah satu jenis resistor 

variable adalah potensiometer. Potensiometer digunakan dalam berbagai industri 

dan aplikasi yang sangat luas, sebagai contoh dapat digunakan sebagai input 
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kontrol. Pada Gambar 3.10 ditampilkan sebuah potensiometer dan simbolnya 

yang akan difungsikan sebagai pengatur besar kecilnya duty cycle.  

 

 

Gambar 3.10.  (a) Potensiometer dan (b) Simbol potensiometer 

 

3.5.  Sensor Hall Effect A3144 

 Sensor hall effect berfungsi untuk mengetahui letak posisi rotor pada 

motor BLDC, agar motor BLDC dapat berputar. Cara kerja dari sensor hall effect 

yaitu apabila terkena magnet dengan polaritas yang berbeda, maka akan 

mengeluarkan tegangan 5 Volt (high) dan 0 Volt (low) atau sebaliknya. Pada 

umumnya pada motor BLDC memiliki tiga buah sensor hall effect yang dipasang 

pada statornya. Setiap pemasangan sensor hall effect sebagian besar berjarak 60 

derajat atau 120 derajat mekanik antar sensor. Salah satu jenis sensor hall effect 

yang digunakan adalah tipe A3144. Pada Gambar 3.11 disajikan contoh sensor 

hall effect. 

 

Gambar 3.11.  Sensor hall effect 

 

(a) 
(b) 
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 Dari pemasangan sensor dengan sudut tertentu, maka didapatkan hasil 

enam logika kemungkinan keluaran sensor hall effect yaitu : 001, 101, 100, 110, 

010 dan 011. Hasil enam logika tersebut akan menjadi masukan data pada 

mikrokontroller.  

 Dengan mengambil percobaan dari pembacaan logika keluaran sensor hall 

effect dapat disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1.  Hasil pembacaan logika sensor Hall Effect dan pensaklaran 

 

No H1 H2 H3 S1/H1 S2/L1 S3/H2 S4/L2 S5/H3 S6/L3 Van Vbn Vcn A B C 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -V V 0 S U - 

2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 V - V - U S 

3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 V 0 - V U - S 

4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 V -V 0 U S - 

5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 -V V - S U 

6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 -V 0 V S - U 

 

Dari hasil tabel di atas, dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat 

suatu program agar motor BLDC dapat berputar. Logika hasil pensaklaran sedikit 

berbeda pada biasanya, karena logika pada saklar inverter difungsikan sebagai 

boost konverter. Misal untuk proses motoring, saklar memiliki logika 011000 H2 

dan L1 yang on - off, maka pada saat pengereman regeneratif menjadi 

kebalikannya yang memiliki logika pensaklaran 100100 H1 dan L2 secara 

bergantian atau on - off dengan pensaklaran frekuensi tinggi. 

 

3.6.  Catu Daya B1212S dan B1205S 

Sumber tegangan betere 12 Volt berfungsi untuk memberikan suplai 

tegangan pada rangkaian mikrokontroller dsPIC30f4012, buffer IC74HC54, dan 

driver TLP250. Untuk menghasilkan tegangan 12 Volt dan 5 Volt secara terpisah 
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dan terisolasi dengan aman, maka pada rangkaian catu daya ini digunakan power 

supply switching dengan menggunakan konverter DC to DC isolated B1212S – 

1W yang menghasilkan tegangan 7 sampai 12 Volt DC untuk driver TLP250 serta 

B1205S – 2W yang menghasilkan tegangan 5 Volt DC untuk mikrokontroller 

dsPIC30f4012 dan buffer IC74HC54. Pada Gambar 3.12 disajikan rangkaian catu 

daya B1212S dan B1205S. 

 

 

Gambar 3.12.  Skema rangkaian catu daya B1212S dan B1205S 
 

3.7. Rangkaian Driver TLP 250 

Rangkaian driver pada umumnya berfungsi sebagai interfacing antara blok 

kontrol yang beroperasi pada tegangan dan arus kecil dengan rangkaian daya yang 

beroperasi pada rating tegangan dan arus besar, karena kedua sistem memiliki 

level grounding yang berbeda. Sehingga pada mikrokontroller dsPIC30f4012 dan 

saklar statis modul IGBT tidak akan terhubung. Komponen yang digunakan dalam 

membuat blok driver akan disajikan pada Gambar 3.13 dan dijelaskan sebagai 

berikut :  
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Gambar 3.13. Skema rangkaian driver TLP250 

 

 Tidak hanya berfungsi sebagai isolator antara sistem kontrol dengan 

sistem daya, rangkaian driver juga berfungsi untuk perantara mengirimkan sinyal 

MLPS (Multiprotocol Label Switching). Sinyal MLPS akan dikuatkan menjadi 12 

Volt yang sebelumnya hanya 5 Volt, hal ini agar dapat mengatur konduktivitas 

pada saklar IGBT. Driver yang digunakan berjenis optocoupler TLP250 yang 

bekerja pada operasi tegangan DC 12 Volt. Rangkaian driver TLP250 difungsikan 

untuk pensaklaran konverter DC-DC tipe boost sebagai penghasil tegangan yang 

lebih besar daripada tegangan pada sumber batere. 

 

3.8. Blok Rangkaian Kontrol Mikrokontroller dsPIC30f4012 

 Desain rangkaian blok kontrol ini berbasis sistem kontrol digital dengan 

menggunakan DSC (Digital Signal Control) dsPIC30F4012. Pada Gambar 3.14 

disajikan rangkaian blok kontrol yang terdiri dari sistem minimum dsPIC30F4012 

dan dilengkapi dengan buffer tipe IC74HC541. IC buffer tipe 74HC54 berfungsi 

sebagai penguat tegangan yang selalu beroperasi pada tegangan ±5 Volt pada 

keluaran mikrokontroller dsPIC30F4012 yang kemudian diteruskan ke driver. 
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Tegangan keluaran ±5 Volt dari buffer IC74HC54 digunakan untuk menyalakan 

led pada optocoupler TLP250 agar proses pensaklaran inverter tiga fasa selalu 

optimal. Perangkat lunak mikroC pro for dsPIC digunakan untuk pemprograman 

pada mikrokontroller dsPIC30F4012 dengan menggunakan bahasa C atau C++ 

sebagai dasar pemrogramannya.   

 

Gambar 3.14.  Skema sistem minimum dsPIC30F4012 dan buffer 

 

 Mikrokontroller dsPIC30F4012 memiliki beberapa fitur yang akan 

disajikan pada Tabel 3.2 

 Konfigurasi PIN 

 MCLR (Master Clear), berfungsi untuk mereset digital sinyal kontroller. 

 VSS adalah suplai positif untuk logic dan pin, I/O.  

 VDD adalah ground untuk logic dan pin I/O.  

 PORT B (RB 0-5), merupakan  input atau output ADC. 

 PORT C (RC 13-14), merupakan pin I/O. 

 PORT D (RD 0-1), merupakan pin I/O. 

 PORT E (RE 0-5), merupakan pin I/O. 
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 PORT F (RF 2-3), merupakan pin I/O. 

 AVSS,  adalah ground untuk modul analog / ADC 

 AVDD adalah suplai positif untuk modul analog / ADC 

 OSC1 - OSC2 / CLKIN - CLKO, merupakan input external clock dan 

selalu terhubung dengan pin oscillator cystal. 

 AN0-AN5 merupakan input ADC sesuai pada chanel yang digunakan. 

 

Tabel 3.2.  Spesifikasi dsPIC30f4012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitur Spesifikasi 

Aristektur 16 Bit 

SRAM 2048 Byte 

EEPROM 1024 Byte 

Operasi Data 

Input external clock sampai 40MHz. 

Osilasi input 4MHz – 10 MHz dengan PLL 

aktif (4x, 8x dan 16 x). 

MIPS 30MIPS 

Timer / Counter 

5 buah timer / counter dengan 16 bit 

dilengkapi dengan prescaler 

6 chanel input PWM control motor 

ADC 

10 bit ADC dan 12 bit ADC 

Waktu konversi 500 Ksps. 

9 chanel input 

I/O 19 Jalur 

Tegangan Operasi 3,0 – 5,5 V 


