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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Dalam aplikasi industri, motor Brushless Direct Current atau sering 

dikenal dengan BLDC mulai banyak digunakan. Ada banyak kelebihan yang 

dimiliki oleh motor ini antara lain torsi yang tinggi, efisien, struktur yang 

sederhana, biaya perawatan yang murah, dan juga tahan lama [1]. Motor DC 

merupakan generasi sebelumnya, yang masih menggunakan sikat pada komutator 

sedangkan motor BLDC, kini tidak lagi menggunakan sikat komutator. Oleh 

sebab itu, untuk mengoperasikan motor BLDC diperlukan informasi agar dapat 

mengetahui posisi rotor. Operasi motor BLDC umumnya menggunakan dua 

metode. Metode pertama adalah metode yang masih menggunakan hall effect 

sensor pada stator. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi rotor secara 

digital. Sedangkan metode lainnya adalah metode sensorless, yaitu metode yang 

dalam pengoperasiannya tidak menggunakan hall effect sensor, salah satu deteksi 

yang bisa digunakan adalah dengan deteksi EMF balik [2].  

Seringkali pada metode pengoperasian motor BLDC yang menggunakan 

sensor, terjadi kesalahan konstruksi penempatan sensor. Pada kasus ini, komutasi 

motor menjadi kurang tepat dan mengakibatkan adanya gangguan pada pergantian 

saklar konverter motor. Sehingga motor BLDC tidak dapat beroperasi pada torsi 

yang optimal. Hal tersebut tentunya menghasilkan performa pada motor BLDC 

menjadi kurang handal. Masalah yang serupa dapat terjadi pada metode kendali 
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BLDC tanpa sensor melainkan menggunakan deteksi EMF balik. Keluaran EMF 

balik menghasilkan spike pada arus dan tegangan sehingga diperlukan 

penggunaan filter. Sedangkan dampak penggunaan filter yaitu output EMF balik 

mengalami pergeseran dan perlu diatur dan disesuaikan kembali sebelum 

dilakukannya komutasi agar mendapatkan pola sudut komutasi yang tepat [3]. 

Dalam penelitian ini, berfokus pada penyesuaian dan pengaturan sudut 

penyalaan untuk mengoperasikan motor BLDC yang sesuai dengan metode 

kendali tanpa sensor. Dengan menggunakan fasilitas input capture dari Digital 

Signal Processor, sudut dapat disesuaikan dalam presisi yang tinggi. Tugas akhir 

ini menggunakan motor BLDC tipe 42BLF01 dengan konstruksi enam kutub 

stator dan delapan kutub rotor. Modul elektronika yang digunakan sebagai bagian 

perangkat keras dari kendali tanpa sensor adalah mikrokontroler dsPIC30F4012, 

driver MOSFET, inverter tiga fasa, EMF balik detector, low pass filter (LPF), dan 

zero crossing detector (ZCD). Pada hasil pengujian digunakan beberapa sudut 

eksitasi yang berbeda untuk dijadikan tolok ukur keberhasilan pengujian alat ini. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada Tugas Akhir yang berjudul Kendali Motor BLDC dengan Sudut 

Eksitasi Variabel untuk Menghasilkan Torka Maksimum, memiliki beberapa 

perumusan masalah diantaranya adalah cara mendesain dan 

mengimplementasikan metode kendali sudut komutasi yang sesuai dan tepat 

dengan operasi motor BLDC tanpa sensor. Kemudian, dapat memahami landasan 

kerja pada kendali sudut komutasi operasi motor BLDC yang tepat tanpa sensor 
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dan mampu mengoperasikan motor BLDC dengan kendali sudut komutasi secara 

optimal. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pada laporan Tugas Akhir ini masalah dibatasi pada desain dan prinsip 

kerja kendali sudut komutasi operasi motor BLDC serta bagaimana motor tersebut 

mampu beroperasi dengan pola sudut komutasi yang tepat sehingga motor dapat 

menghasilkan performa optimal. Pembangkitan sudut komutasi yang optimal 

didapatkan dari masukan satu buah sinyal hall effect yang kemudian dijadikan 

sinyal referensi yang diolah oleh fasilitas input capture di dalam mikrokontroller.  

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Pada Laporan Tugas Akhir yang diteliti oleh penulis, memiliki beberapa 

tujuan antara lain adalah: 

a.  Memahami cara kerja dari kendali sudut komutasi motor BLDC tanpa sensor.  

b. Mampu mengimplementasikan dari konsep untuk dijadikan prototipe/alat. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Beberapa metode yang digunakan pada pengujian alat Tugas Akhir ini 

antara lain adalah kajian pustaka, implementasi alat, pengujian alat, analisis 

pengujian alat, dan  penyusunan laporan akhir. Untuk detail mengenai metode 

penelitian akan diuraikan sebagai berikut: 
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a. Kajian Pustaka  

Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, 

mengumpulkan data, serta mempelajari desain maupun rancangan kendali 

sudut penyalaan komutasi motor BLDC tanpa sensor. 

b. Implementasi Alat 

Perancangan alat dengan berlandas pada teori, info yang telah dikumpulkan, 

dan rancangan rangkaian yang telah dibuat. 

c. Pengujian 

Metode ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari rancangan alat yang 

telah dibuat dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Tahapan awal yang 

dilakukan berupa pengujian pada keluaran EMF balik dari perputaran motor 

BLDC yang selanjutnya dijadikan sinyal referensi penentuan komutasi. 

Kemudian pengujian pada keluaran modul Low Pass Filter. Lalu pengujian 

pada hasil keluaran pada modul Zero Crossing Detector. Kemudian melihat 

hasil keluaran yang sudah diolah oleh mikrokontroler yaiut data referensi dan 

perhitungan perioda sudut komutasi. Dan dilanjutkan kembali dengan 

mengamati keluaran pada sisi input dan output driver MOSFET. Dan langkah 

terakhir yaitu dilanjutkan dengan pengujian pada saat motor BLDC 

beroperasi.  

 

 

 

 



5 

 

d. Analisis Pengujian 

Menganalisa hasil keluaran pada gelombang arus dan tegangan dari motor 

BLDC yang dijadikan parameter yang penting untuk mendapatkan 

kesimpulan. 

e. Penyusunan Laporan 

Pada laporan tugas akhir ini disajikan hasil berupa data serta gambar sinyal 

hasil keluaran dari pada motor BLDC tanpa sensor. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika yang 

terdiri dari beberapa bab di dalamnya, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB I berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian yang relevan 

dengan Tugas Akhir, serta sistematika penulisan Laporan Tugas 

Akhir.   

BAB II : DASAR TEORI 

BAB II berisikan tentang dasar teori dan literature-literature dari 

para penulis yang berhubungan dengan perancangan Tugas Akhir. 

Pembahasan yang disajikan antara lain yaitu mengenai motor 

BLDC, EMF balik, Optocoupler, Buffer, Zero Crossing Detector, 

mikrokontroller, saklar statis MOSFET, dan beberapa teori yang 

dapat mendukung. 
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BAB III : PERANCANGAN ALAT  

BAB III berisi tentang pendahuluan, implementasi BEMF 

detector, implementasi Low Pass Filter, implementasi Zero 

Crossing Detector, mikrokontroler dsPIC30F4012, dan 

implementasi kendali pada motor BLDC.  

BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

BAB IV berisikan hasil pengujian pada alat, yang merupakan data 

gambar gelombang arus dan tegangan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

BAB V berisi kesimpulan dari Tugas Akhir  dan saran oleh 

penulis yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan 

dari kendali motor BLDC yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


