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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Pendahuluan 

 Pada bab IV ini menjelaskan tentang hasil implementasi alat dari tugas 

akhir yang telah dibuat, yaitu kendali sudut komutasi pada motor BLDC tanpa 

sensor yang dapat diatur secara variabel. Hasil yang ditampilkan merupakan hasil 

pengukuran gelombang keluaran pada setiap modul. Pengukuran pada masing-

masing modul dilakukan untuk memverifikasi bahwa hasil dari alat yang telah 

dibuat sesuai dengan teori dan rancangan yang disajikan pada bab sebelumnya. 

Alat yang telah dibuat terdiri dari beberapa komponen elektronika antara 

lain mikrokontroler dsPIC30F4012, rangkaian driver dengan menggunakan TLP 

250, inverter tiga fasa dengan MOSFET jenis IRFP 250, EMF balik detector, 

rangkaian Low Pass Filter, rangkaian Zero Crossing Detector, dan  modul 

rangkaian sensor arus LEM HX 10-P. 

 

4.2. Hasil Pengujian Alat 

 Kendali sudut komutasi motor BLDC secara variabel telah dibuat dalam 

bentuk prototipe alat dan pengujiannya telah dilakukan di dalam laboratorium 

Penggerak Listrik Program Studi Teknik Elektro Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Pada Gambar-4.1 disajikan konstruksi pada prototipe 

motor Brushless Direct Current tipe 42BLF01 yang ditunjukkan pada huruf A. 

Motor BLDC ini memiliki konstruksi delapan rotor dan enam stator. Sumber 
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tegangan didapat dari power supply 12VDC yang ditunjukkan pada huruf B. 

Prototipe ini dikontrol dengan menggunakan sistem minimum dsPIC30F4012 

yang ditunjukkan pada huruf C. Inverter tiga fasa yang dipakai pada prototipe ini 

menggunakan MOSFET jenis IRFP250 sebagai saklarnya, dengan batasan 

tegangan sebesar 200VDC ditunjukkan pada huruf D. Terdapat sensor arus yang 

digunakan untuk mengamati gelombang keluaran arus tiap fasa ditunjukkan pada 

gambar E. Pengujian kendali motor BLDC dilakukan dengan sudut penyalaan 

yang bervariasi yaitu 0 -120  elektrik, 15 -135  elektrik, dan 30 -150  elektrik.  

 

Gambar-4.1. Prototipe keseluruhan alat tugas akhir 

 
Referensi sudut stator dapat diamati dengan melakukan pengujian awal 

pada serangkaian modul, antara lain EMF balik sebelum melewati low pass filter, 

EMF balik setelah melewati low pass filter, dan EMF balik setelah melewati Zero 

Crossing Detector (ZCD). Hasil keluaran dari gelombang ini menjadi data 

referensi untuk menentukan sudut kapan motor BLDC melakukan komutasi yang 

kemudian diolah oleh mikrokontroler dsPIC30F4012. 
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4.2.1 Hasil Pengujian Motor BLDC Sebelum Menerima Sudut Eksitasi 

 Hasil data keluaran berupa gelombang sebelum motor BLDC diberi sudut 

eksitasi ditampilkan pada bagian ini. Pengujian dilakukan dengan mengamati 

EMF balik sebelum diolah pada rangkaian low pass filter dan sesudah diolah oleh 

rangkaian low pass filter. 

 

Gambar-4.2 Hasil pengujian gelombang keluaran sebelum menerima sudut eksitasi EMF 

balik sebelum LPF (a), EMF balik setelah LPF (b), EMF balik setelah Zero Crossing Detector 

(c) (probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 10V/div, RefA 10V/div, CH2 2V/div) 

 

 Pada Gambar-4.2 menampilkan gelombang keluaran EMF balik dari salah 

satu fasa pada motor BLDC. Gelombang dari EMF balik yang dihasilkan motor 

BLDC berbentuk trapezoidal dan menghasilkan spike pada tegangan. Sehingga 

diperlukan suatu filter yaitu low pass filter untuk menghilangkan spike yang 

muncul. Keluaran gelombang dari EMF balik yang sudah melalui low pass filter 

dapat dilihat pada gelombang B. Hasil gelombang keluaran terlihat berbeda dari 

gelombang A, spike tegangan yang muncul pada gelombang A sudah tidak 

muncul kembali pada gelombang B. Keluaran EMF balik yang sudah melewati 

filter akan masuk menuju rangkaian Zero Crossing Detector (ZCD). Dari 
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rangkaian ZCD hasil keluaran gelombang sudah berbentuk digital terlihat pada 

gelombang C, keluaran ini diolah oleh mikrokontroller. 

 

Gambar-4.3 EMF balik sebelum LPF (a), Interrupt input capture  (b) Komutasi motor (c) 

(probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 2V/div, RefA 5V/div, CH2 5V/div) 

 

 

Gambar-4.4 Komutasi S1 (a) Komutasi S2 (b) Komutasi S3 (c) Komutasi S4 (d)                   

(probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 5V/div, RefA 5V/div, RefB 5V/div, CH2  5V/div) 
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Gambar-4.5 Komutasi S1 (a) Komutasi S5 (b) Komutasi S6 (c)                                                  

(probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 5V/div, RefA 5V/div, CH2 5V/div) 

 

 Pada Gambar-4.3 gelombang yang ditampilkan pada bagian A merupakan 

tegangan EMF balik yang merepresentasikan gelombang tegangan sebesar 360 

derajat elektrik. Keluaran tegangan EMF balik yang ditampilkan merupakan 

keluaran sebelum mengalami filttering, sehingga masih tampak spike pada 

tegangan. Oleh sebab itu, diperlukan rangkaian filter untuk mereduksi spike yang 

muncul. Setelah keluaran tegangan EMF balik telah difilter, agar gelombang 

keluaran tersebut dapat diolah oleh mikrokontrol, diperlukan interrupt input 

capture yang dikeluarkan pada salah satu port yang ada pada mikrokontrol 

dsPIC30F4012, selain dari port yang digunakan sebagai sakelar MOSFET untuk 

mengendalikan komutasi stator pada motor. Gelombang interrupt input capture 

ini merepresentasikan 720 derajat elektrik sepanjang satu periodenya, maka 

setengah siklus pada gelombang ini merepresentasikan 360 derajat elektrik. Ada 

enam gelombang yang disajikan pada Gambar-4.4 dan Gambar-4.5 menujukkan 

komutasi stator pada motor sepanjang satu putaran mekanik. 
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Gambar-4.6 EMF balik sebelum LPF (a) Interrupt input capture  (b) Komutasi pada 

motor yang bergeser (c) (probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 2V/div, RefA 5V/div, CH2 5V/div) 

  

 Pada Gambar-4.6 tampak perbedaan sudut penyalaan antara gelombang 

keluaran interrupt input capture yang berasal dari sinyal referensi yang didapat 

dari keluaran EMF balik dengan komutasi pada salah satu stator.  Perbedaan sudut 

penyalaan antara komutasi pada stator dan sinyal referensi. Sehingga dilakukan 

pengujian menggunakan sudut eksitasi dengan berbagai range sudut. Ada tiga 

hasil pengujian dengan sudut eksitasi yang berbeda. 

 

4.2.2 Hasil Pengujian dengan Sudut Eksitasi 0 -120  

 Berikut ini menunjukan hasil data keluaran berupa gelombang dengan 

sudut eksitasi 0-120 derajat elektrik. Pengujian dilakukan dengan mengamati hasil 

gelombang arus tiap fasa dapat dilihat pada Gambar-4.7. Gelombang keluaran 

oleh zero crossing detector, keluaran gelombang interrupt, dan komutasi motor 

yang diwakilkan oleh salah satu sakelar untuk melihat perubahan posisi sudut 

penyalaan juga dapat dilihat pada Gambar-4.8. 
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Gambar-4.7 Hasil pengujian gelombang arus tiap fasa dengan sudut eksitasi 0 derajat 

 Arus Fasa R (a) Arus Fasa S (b) Arus Fasa T (c) (probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 

500mV/div, RefA 500mV/div, CH2 500mV/div) 

  

 

Gambar-4.8 Hasil pengujian gelombang keluaran dengan sudut eksitasi 0 derajat elektrik 

Zero Crossing Detector (a) Interrupt (b) Komutasi motor BLDC (c) 

(probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 5V/div, RefA 5V/div, CH2 5V/div) 

 

 

4.2.3 Hasil Pengujian dengan Sudut Eksitasi 15 -135  

Berikut ini menunjukan hasil data keluaran berupa gelombang dengan 

sudut eksitasi 15-135 derajat elektrik. Pengujian dilakukan dengan mengamati 

hasil gelombang arus tiap fasa dapat dilihat pada Gambar-4.9. Gelombang 
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keluaran oleh zero crossing detector, keluaran interrupt, dan komutasi motor yang 

diwakilkan oleh salah satu sakelar untuk melihat perubahan posisi sudut 

penyalaan juga dapat dilihat pada Gambar-4.10. 

 

Gambar-4.9 Hasil pengujian gelombang arus tiap fasa dengan sudut eksitasi 15 derajat 

 Arus fasa R (a) Arus fasa S (b) Arus fasa T (c) (probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 

500mV/div, RefA 500mV/div, CH2 500mV/div) 

 

 

Gambar-4.10 Hasil pengujian gelombang keluaran dengan sudut eksitasi 15 derajat elektrik 

Zero Crossing Detector (a) Sinyal interrupt (c) Komutasi motor BLDC (c) 

(probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 5V/div, RefA 5V/div, CH2 5V/div) 
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4.2.4. Hasil Pengujian dengan Sudut Eksitasi 30 -150  
 

Berikut ini menunjukan hasil data keluaran berupa gelombang dengan 

sudut eksitasi 30-150 derajat elektrik. Pengujian dilakukan dengan mengamati 

hasil gelombang arus tiap fasa dapat dilihat pada Gambar-4.11. Gelombang 

keluaran oleh zero crossing detector, keluaran interrupt, dan komutasi motor yang 

diwakilkan oleh salah satu sakelar untuk melihat perubahan posisi sudut 

penyalaan juga dapat dilihat pada Gambar-4.12. 

 

Gambar-4.11 Hasil pengujian gelombang arus tiap fasa dengan sudut eksitasi 30 derajat 

elektrik Arus fasa R (a) Arus fasa S (b) Arus fasa T (c) 

(probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 500mV/div, RefA 500mV/div, CH2 500mV/div) 

 

 

Gambar-4.12 Hasil pengujian gelombang keluaran dengan sudut eksitasi 30 derajat elektrik 

         Zero Crossing Detector (a) Sinyal interrupt (b) Komutasi motor BLDC (c) 

          (probe x1, skala 1.00ms/div, CH1 5V/div, RefA 5V/div, CH2 5V/div) 
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4.3. Pembahasan 

 Kendali sudut eksitasi pada motor BLDC dapat mengatur dan menentukan 

sudut komutasi motor menjadi lebih tepat, di mana sebelumnya telah mengalami 

pergeseran oleh penempatan hall effect yang kurang presisi atau penggunaan filter 

pada rangkaian EMF balik.  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sudut eksitasi yang bervariasi 

yaitu         elektrik,          elektrik, dan          elektrik. Dan  

menggunakan tegangan masukan yang sama yaitu sebesar 12 Volt DC, kecepatan 

yang dihasilkan oleh motor BLDC pun bervariasi. Dengan menggunakan sudut 

eksitasi 0 -120  elektrik, motor mampu menghasilkan kecepatan sebesar 3308 

RPM. Dengan menggunakan sudut eksitasi 15 -135  elektrik, kecepatan yang 

dihasilkan oleh motor BLDC adalah 3702 RPM. Dan percobaan yang terakhir, 

menggunakan sudut eksitasi 30 -150  elektrik, kecepatan yang dihasilkan motor 

BLDC adalah 3125 RPM. Sudut eksitasi yang berbeda dapat menghasilkan 

kecepatan yang berbeda juga Berikut adalah hasil pengujian berbentuk tabel 

dengan parameternya. 

 
Table-4.1 Hasil pengujian kecepatan motor BLDC dengan sudut eksitasi bervariasi 

Sudut Eksitasi  

(derajat elektrik) 
Kecepatan yang dihasilkan (RPM) 

0-120 3308 

15-135 3702 

30-150 3125 


