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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pendahuluan 

 Pada bab IV akan disajikan hasil simulasi dan hasil pengujian pengaruh 

duty cycle terhadap aliran energi pada motor BLDC saat pengereman regeneratif. 

Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak PSIM (Power 

Simulator), maka dapat diketahui hasil dari perencanaan prototipe. Prototipe ini 

dikontrol menggunakan DSC (Digital Signal Controller) mikrokontroller sebagai 

kendalinya. Pengujian ini dilakukan di Laboratorium Penggerak Listrik Program 

Studi Teknik Elektro Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

4.2. Hasil Simulasi Pada Perangkat Lunak PSIM 

 Hasil pengujian pada kondisi yang nyata dapat disimulasikan terlebih 

dahulu menggunakan perangkat lunak PSIM. Rangkaian pada simulasi terdiri dari 

rangkaian inverter tiga fasa, driver, C Block sebagai pengganti mikrokontroller, 

motor BLDC, motor DC, dan batere sebagai beban. Simulasi mengacu pada 

Gambar 4.1 dalam bentuk diagram blok rangkaian simulasi perangkat lunak PSIM 

dan parameter yang tersaji pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1.  Parameter komponen pada PSIM 

 

Parameter Rating 

Tegangan DC (batere) 48 Volt 

Resistor dummy 28 kΩ 

Beban resistif batere 1kΩ 

Frekuensi pensaklaran 10 KHz 

Ra 0.5 Ω 

La 0.01 H 

Rf 75 Ω 

Lf 0.02 H 

Vt 200Volt 

n (rated, in rpm) 2200 

 

    

Gambar 4.1.  Diagram blok simulasi menggunakan perangkat lunak PSIM 

 

 Proses pengereman regeneratif terjadi karena inverter pada motor BLDC 

dioperasikan sebagai boost konverter, sehingga menyebabkan tegangan keluaran 

pada inverter lebih besar dari tegangan batere. Program pada C-block 

menggunakan bahasa pemrograman C yang sama seperti pada mikrokontroller, 

dengan impelementasi aktualnya menggunakan mikrokontroller. 

 Proses pengolahan data diawali dari inisialisasi PORT, Interrupt, Timer 

Interrupt, dan ADC yang telah diprogram untuk membaca masukan berupa pulsa 
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yang dikeluarkan dari hasil deteksi posisi sensor hall effect yang berupa nilai 

tegangan. Untuk mengetahui lebih jelas cara kerja dari alat yang dibuat maka 

dapat dilihat flowchart pemrograman pada Gambar 4.2.  

   

Gambar 4.2.  Flowchart Pemrograman 

 

 Pada simulasi PSIM digunakan tiga parameter percobaan. Pada Gambar 

4.3 dan Gambar 4.4 untuk duty cycle 25%, pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 

untuk duty cycle 50%, dan pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 untuk duty cycle 

75%. 
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Gambar 4.3.  Hasil simulasi gelombang keluaran tegangan pada duty cycle 25% (a) tegangan 

batere dan (b) tegangan inverter 

 

 

Gambar 4.4.  Hasil simulasi gelombang keluaran arus pada duty cycle 25% (a) arus keluaran 

motor BLDC (b) arus keluaran ke batere 

 

  

Gambar 4.5.  Hasil simulasi gelombang keluaran tegangan pada duty cycle 50% (a) tegangan 

batere dan (b) tegangan inverter 

 

a. 
b. 

a. 

b. 

a. 

b. 
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Gambar 4.6.  Hasil simulasi gelombang keluaran arus pada duty cycle 50% (a) arus keluaran 

motor BLDC (b) arus keluaran ke batere 

 

 

Gambar 4.7.  Hasil simulasi gelombang keluaran tegangan pada duty cycle 75% (a) tegangan 

batere dan (b) tegangan inverter 

 

 

Gambar 4.8.  Hasil simulasi gelombang keluaran arus pada duty cycle 75% (a) arus keluaran 

motor BLDC (b) arus keluaran ke batere 

 

 

 

b. 

b. 

a. b. 

a. 

a. 
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4.3.  Hasil Pengujian Prototipe 

Dari hasil simulasi perangkat lunak PSIM, dapat direalisasikan menjadi 

suatu prototipe. Implementasi dan pengujian prototipe seluruhnya dikerjakan di 

Laboratorium Penggerak Listrik Program Studi Teknik Elektro Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi hasil 

yang telah disimulasikan pada PSIM. Pada prototipe ini digunakan motor DC 

sebagai penggerak motor BLDC saat mode generator. Protipe ini terdiri dari catu 

daya, motor DC, motor BLDC, inverter tiga fasa, driver TLP250, dan 

mikrokontrol dsPIC30f4012. Pada Gambar 4.9 disajikan konstruksi pada 

prototipe. Pengujian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pada saat kondisi duty cycle 

25%, duty cycle 50%, dan duty cycle 75%. 

 

 

Gambar 4.9.  Konstruksi pada prototipe 

 

4.3.1.  Hasil Pengujian Nilai Duty Cycle 25% 

 Pada Gambar 4.10 sampai Gambar 4.12 disajikan hasil pengujian prototipe 

saat nilai duty cycle 25%. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati hasil pada 

gelombang tegangan dan arus. Pada Gambar 4.10 disajikann hasil gelombang 
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keluaran pada tegangan inverter cenderung lebih tinggi dari tegangan batere, 

karena inverter difungsikan sebagai boost konverter. 

 

Gambar 4.10.  Hasil pengujian gelombang keluaran tegangan pada duty cycle 25% 

(a) tegangan batere (skala 250us/div, CH 1 10V/div) dan (b) tegangan keluaran inverter 

(skala 250us/div, CH 2 10V/div) 

 

 

Gambar 4.11.  Hasil pengujian gelombang keluaran arus pada duty cycle 25% (a) arus 

keluaran motor BLDC (b) arus keluaran ke batere (skala 250us/div, 10V/div)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Kecepatan motor BLDC saat duty cycle 25% 

b. 

a. b. 

a. 
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 Dapat dilihat pada Gambar 4.11 arus yang disimpan ke batere lebih sedikit 

yang ditunjukkan pada lingkaran hitam dan hanya memiliki kecepatan 687,4 RPM 

yang disajikan pada Gambar 4.12. 

 

4.3.2.  Hasil Pengujian Nilai Duty Cycle 50% 

 Pada Gambar 4.13 sampai Gambar 4.15 disajikan hasil pengujian prototipe 

saat nilai duty cycle 50%. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati hasil pada 

gelombang tegangan dan arus. Pada Gambar 4.13 disajikann hasil gelombang 

keluaran pada tegangan inverter cenderung lebih tinggi dari tegangan batere, 

karena inverter difungsikan sebagai boost konverter. 

 

Gambar 4.13.  Hasil pengujian gelombang keluaran tegangan pada saat duty cycle 50%  

(a) tegangan batere (skala 250us/div, CH 1 10V/div), (b) tegangan inverter (skala 250us/div, 

CH 2 10V/div) 

 

a. 

b. 
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Gambar 4.14.  Hasil pengujian gelombang keluaran arus pada duty cycle 50% (a) arus 

keluaran motor BLDC (b) arus keluaran ke batere (skala 250us/div, 10V/div)  

 

 

Gambar 4.15.  Kecepatan motor BLDC saat duty cycle 50% 

 

 Dapat dilihat pada Gambar 4.14 arus yang disimpan ke batere cukup 

sedang yang ditunjukkan pada lingkaran hitam dan hanya memiliki kecepatan 

598.8 RPM yang disajikan pada Gambar 4.15. 

 

4.3.3.  Hasil Pengujian Nilai Duty Cycle 75% 

 Pada Gambar 4.16 sampai Gambar 4.18 disajikan hasil pengujian prototipe 

saat nilai duty cycle 75%. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati hasil pada 

gelombang tegangan dan arus. Pada Gambar 4.16 disajikann hasil gelombang 

keluaran pada tegangan inverter cenderung lebih tinggi dari tegangan batere, 

karena inverter difungsikan sebagai boost konverter. 

b. 

a. 
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Gambar 4.16.  Hasil pengujian gelombang  keluaran tegangan pada saat duty cycle 75%  

(a) tegangan batere (skala 250us/div, CH 1 10V/div), (b) tegangan inverter (skala 250us/div, 

CH 2 10V/div) 

 

  

Gambar 4.17.  Hasil pengujian gelombang keluaran arus pada duty cycle 75% (a) arus 

keluaran motor BLDC (b) arus keluaran ke batere (skala 250us/div, 10V/div)  

 

 

Gambar 4.18.  Kecepatan motor BLDC saat duty cycle 75% 

 

 Dapat dilihat pada Gambar 4.17 arus yang disimpan ke batere cukup besar 

yang ditunjukkan pada lingkaran hitam dan hanya memiliki kecepatan 486.0 RPM 

yang disajikan pada Gambar 4.18. 

b. 

a. 
b. 

a. 
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4.4. Pembahasan 

 Percobaan dibuat untuk melakukan verifikasi terhadap hasil simulasi. 

Dapat dilihat hasil dari simulasi dan pengujian pada prototipe bekerja dengan 

baik. Hasil pengujian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh saat 

duty cycle 25%, 50% dan 75% dengan melihat perbandingan hasil keluaran 

tegangan pada inverter, arus yang disimpan pada betere, dan kecepatan motor 

BLDC. 

 Berdasarkan hasil pengujian yang didapat, besar kecilnya duty cycle akan 

mempengaruhi kinerja pada motor BLDC saat melakukan pengereman 

regeneratif. Hasil pengujian prototipe disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2.  Ringkasan hasil pengujian alat  

 

No duty cycle 
Kecepatan 

(RPM) 

1. 25% (687.4) 

2. 50% (598.8) 

3. 75% (486.0) 

 

  Dari tabel di atas menunjukan bahwa, besar kecilnya duty cycle yang 

diberikan akan mempengaruhi aliran energi dengan melihat indikator arus yang 

disimpan ke betere. Nilai duty cycle yang besar akan menghasilkan arus yang 

besar dan kecepatan motor akan menjadi sangat pelan, sedangkan nilai duty cycle 

yang kecil akan menghasilkan arus yang sedikit dan kecepatan motor mulai 

menurun. 

 


