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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Pendahuluan 

 Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil dari implementasi 

pengendalian kecepatan motor BLDC menggunakan FPGA. Penulis melakukan 

pengukuran gelombang yang didapat dari hasil implementasi dengan 

menggunakan osiloskop digital. Modul - modul yang telah dipasang merupakan 

modul FPGA Altera Cyclone IV, driver IGBT, Inverter tiga fasa, dan Analog to 

Digital Converter (ADC) tipe 0820. Setiap modul yang telah dipasang dalam 

prototipe digunakan sebagai pengukuran gelombang. Pemasangan sensor arus 

LEM HX 10-P di setiap fasanya digunakan untuk pengamatan arus fasa motor 

BLDC. 

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan tentang hasil pengukuran pada 

gelombang keluaran dari modul-modul dan nilai dari kecepatan motor BLDC 

yang telah dibuat. Sebagai pembuktian bahwa hasil dari percobaan telah sesuai 

dengan teori yang dipelajari dan sesuai dengan rancangan di bab II dan bab III 

maka dilakukan pengujian alat. 

 

4.2.  Hasil Pengujian Alat 

 Pada Gambar-4.1 merupakan prototipe dari Tugas Akhir yang telah dibuat 

sebagai alat pengujian. Beberapa modul yang digunakan untuk pengujian Tugas 

Akhir ini yaitu motor BLDC (Gambar-4.1a), FPGA Altera Cyclone IV (Gambar-
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4.1b), downloader FPGA (Gambar-4.1c), IGBT tipe SEMIKRON 

SK35GD065ET, driver IGBT (Gambar-4.1d), sumber tegangan (Gambar-4.1e),  

sensor arus (Gambar-4.1f), Analog to Digital Converter (ADC) tipe 0820 

(Gambar-4.1g), dan osiloskop (Gambar-4.1h). Pengujian motor BLDC dilakukan 

dengan memberikan sumber tegangan 15 Volt DC.  Dengan tegangan yang tetap, 

kemudian dilakukan pengujian dengan memberikan injeksi PWM yang 

dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 25%, 50% dan 100%. Nilai 

persentase duty cycle tersebut diperoleh dari sinyal analog dari variabel resistor 

yang kemudian dikonversi oleh ADC 0820 menjadi sinyal digital. Sinyal digital 

tersebut akan diprogram oleh FPGA menjadi PWM variable duty cycle. 

Pemasangan Inverter tiga fasa mempunyai enam saklar aktif yang ada di dalam 

IGBT. IGBT yang digunakan untuk eksperimen yaitu tipe SEMIKRON 

SK35GD065ET yang mempunyai tegangan maksimal sebesar 600 Volt DC. Di 

dalam motor  BLDC tipe FXD57BL115S18 mempunyai fasilitas yaitu sensor hall 

effect yang berfungsi sebagai pendeteksi posisi rotor motor BLDC. Keluaran dari 

sensor hall effect tersebut digunakan sebagai masukan untuk FPGA.  
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Gambar-4.1 Prototipe alat Tugas Akhir untuk eksperimen 

 

Hal pertama yang dilakukan sebelum pengujian yaitu melakukan konversi 

sinyal analog dari potensiometer oleh ADC tipe 0820 untuk menghasilkan sinyal 

digital. Sinyal digital tersebut diprogram FPGA untuk menghasilkan gelombang 

PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle dengan memberi 

masukan sinyal digital dari ADC tipe 0820. ADC tipe 0820 menghasilkan 8-bit 

sinyal digital yang diprogram oleh FPGA untuk menghasilkan PWM. Di dalam 

FPGA terdapat penggabungan program clock, counter, D-FF dan komparator 

yang kemudian akan menghasilkan keluaran PWM yang dipengaruhi oleh 

perubahan variable duty cycle. PWM variable duty cycle dari pemrograman 

FPGA digunakan untuk mengatur kecepatan motor BLDC. Pada Gambar-4.2 

menunjukkan pengujian PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty 

cycle pada kondisi duty cycle 100%, 50% dan 25% yang dihasilkan oleh FPGA. 

(c)

(b)

(a)

 

Gambar-4.2 Hasil pengujian (a) PWM duty cycle 100% (b) PWM duty cycle 50% (c) PWM 

duty cycle 25% 

 

 Pada Gambar-4.2a merupakan PWM yang dipengaruhi oleh perubahan 

variable duty cycle 100% yang dihasilkan oleh FPGA. Pada Gambar-4.2b 

merupakan PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 50% yang 

(a) 

(c) 
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dihasilkan oleh FPGA. Pada Gambar-4.2c merupakan PWM yang dipengaruhi 

oleh perubahan variable duty cycle 25% yang dihasilkan oleh FPGA. Setelah 

membuat PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle, selanjutnya 

dibutuhkan program untuk mengatur pola komutasi untuk mengendalikan saklar 

IGBT. Program pola komutasi akan mengandalikan pensaklaran IGBT untuk 

memutar motor BLDC. Pola komutasi tersebut didapat dari masukan sensor hall 

effect yang terdapat di dalam motor BLDC. Terdapat tiga buah sensor hall effect 

pada motor BLDC yaitu hall effect 1 (Gambar-4.3a), hall effect 2 (Gambar-4.3b) 

dan hall effect 3 (Gambar-4.3c) yang dijadikan sebagai masukan FPGA untuk 

mengatur pola komutasi pensaklaran IGBT. Gambar-4.3 merupakan hasil sinyal 

keluaran sensor hall effect yang ada di dalam motor BLDC.  

 

(a)

(b)

(c)

 

Gambar-4.3 Hasil pengujian (a) Sensor hall effect 1 (b) Sensor hall effect 2 (c) Sensor hall 

effect 3 

 

Ketiga sensor hall effect tersebut akan membaca posisi stator motor BLDC 

kemudian hasil pembacaan dari sensor hall effect akan dikonversi oleh FPGA 

menjadi enam pola komutasi pensaklaran untuk memutar motor BLDC tersebut. 

Enam pola komutasi tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu saklar atas yang 

terdiri dari S1, S3 dan S5 dan saklar bawah yang terdiri dari S2, S4 dan S6. 
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Setelah mendapatkan pola komutasi pensaklaran yang sesuai untuk memutar 

motor BLDC maka dilakukan injeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan 

variable duty cycle. PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 

tersebut akan diinjeksikan pada bagian saklar bawah yaitu S2, S4 dan S6 untuk 

mengatur kecepatan motor BLDC. 

 Setelah mendapatkan pola komutasi pensaklaran yang telah diinjeksi 

PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle, maka diperlukan 

pengujian prototipe yang sudah dibuat. Selanjutnya dilakukan pengambilan data 

untuk memperoleh hasil. Data yang diambil adalah hasil keluaran dari FPGA 

untuk mengendalikan saklar yang terdapat pada converter, hasil kecepatan, hasil 

tegangan dan hasil arus motor BLDC. Pada keluaran FPGA terdapat perbandingan 

PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 25%, 50% dan 100% 

untuk memperoleh kecepatan putaran motor yang berbeda. Pada Gambar-4.4 dan 

Gambar-4.5 dijelaskan tentang hasil keluaran enam saklar aktif S1 (Gambar-4.4a), 

S2 (Gambar-4.4b), dan S3 (Gambar-4.4c), S4 (Gambar-4.4d), S5 (Gambar-4.5e), 

dan S6 (Gambar-4.5f) yang digunakan untuk mengendalikan motor BLDC dengan 

injeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 100% 

menggunakan inverter tiga fasa.  

(a)

(b)

(c)

(d)

 
(d) 

(a) 

(b) 

(c) 
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Gambar-4.4 Hasil pengujian laboratorium (a) sinyal S1, (b) sinyal S2, (c) sinyal S3, (d) sinyal 

S4 dengan injeksi PWM duty cycle 100% yang dihasilkan oleh FPGA 

 

(a)

(e)

(f)

 

Gambar-4.5 Hasil pengujian laboratorium (a) sinyal S1, (e) sinyal S5, (f) sinyal S6 dengan 

injeksi PWM duty cycle 100% yang dihasilkan oleh FPGA 

 

 Pada Gambar-4.6 dan Gambar-4.7 dijelaskan tentang hasil keluaran enam 

saklar aktif yang digunakan untuk mengendalikan motor BLDC dengan injeksi 

PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 50% menggunakan 

inverter tiga fasa. Pada saklar S2 (Gambar-4.6b), S4 (Gambar-4.6d), dan S6 

(Gambar-4.7f) yaitu saklar bawah yang diberi injeksi PWM yang dipengaruhi 

oleh perubahan variable duty cycle 50%.  

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Gambar-4.6 Hasil pengujian laboratorium (a) sinyal S1, (b) sinyal S2, (c) sinyal S3, (d) sinyal 

S4 dengan injeksi PWM duty cycle 50% yang dihasilkan oleh FPGA 

 

(a) 

(b) 
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(a)

(e)

(f)

 

Gambar-4.7 Hasil pengujian laboratorium (a) sinyal S1, (e) sinyal S5, (f) sinyal S6 dengan 

injeksi PWM duty cycle 50% yang dihasilkan oleh FPGA 

 

Pada Gambar-4.8 dan Gambar-4.9 dijelaskan tentang hasil keluaran enam 

saklar aktif yang digunakan untuk mengendalikan motor BLDC dengan injeksi 

PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 25% menggunakan 

inverter tiga fasa. Pada saklar S2 (Gambar-4.8b), S4 (Gambar-4.8d), dan S6 

(Gambar-4.9f) merupakan saklar bawah yang diberi injeksi PWM yang 

dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 25%.   

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Gambar-4.8 Hasil pengujian laboratorium (a) sinyal S1, (b) sinyal S2, (c) sinyal S3, (d) sinyal 

S4 dengan injeksi PWM duty cycle 25% yang dihasilkan oleh FPGA 

 

(b) 

(c) 
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(a)

(e)

(f)

 

Gambar-4.9 Hasil pengujian laboratorium (a) sinyal S1, (e) sinyal S5, (f) sinyal S6 dengan 

injeksi PWM duty cycle 25% yang dihasilkan oleh FPGA 

 

Pada pengujian  motor BLDC yang diberikan masukan tegangan konstan 

yaitu 15 Volt DC untuk mengukur gelombang tegangan tiga fasa dan gelombang 

arus tiga fasa motor BLDC. Pengukuran tegangan dilakukan dengan memasang 

tiga buah resistor yang digunakan sebagai virtual netral. Gambar-4.10 

menunjukkan hasil tegangan Va (Gambar-4.10a), Vb (Gambar-4.10b), Vc 

(Gambar-4.10c) saat diberikan injeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan 

variable duty cycle 100%. Gambar-4.13 menunjukkan hasil tegangan Va 

(Gambar-4.13a), Vb (Gambar-4.13b), Vc (Gambar-4.13c) saat diberikan injeksi 

PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 50%. Gambar-4.16 

menunjukkan hasil tegangan Va (Gambar-4.16a), Vb (Gambar-4.16b), Vc 

(Gambar-4.16c) saat diberikan injeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan 

variable duty cycle 25%. Sedangkan untuk pengukuran arus dilakukan dengan 

memasang tiga buah sensor arus untuk mendeteksi arus yang dihasilkan motor 

BLDC yang akan dibaca oleh osiloskop. Gambar-4.11 menunjukkan hasil arus 

fasa A (Gambar-4.11a), arus fasa B (Gambar-4.11b) dan arus fasa C (Gambar-

4.11c) saat diberikan injeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable 

(a) 

(b) 

(c) 
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duty cycle 100%. Gambar-4.14 menunjukkan hasil arus fasa A (Gambar-4.14a), 

arus fasa B (Gambar-4.14b) dan arus fasa C (Gambar-4.14c) saat diberikan injeksi 

PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 50%.  Gambar-4.17 

menunjukkan hasil arus fasa A (Gambar-4.17a), arus fasa B (Gambar-4.17b) dan 

arus fasa C (Gambar-4.17c) saat diberikan injeksi PWM yang dipengaruhi oleh 

perubahan variable duty cycle 25%.   

Untuk pengukuran kecepatan motor BLDC yang diberikan masukan 

tegangan konstan yaitu 15 Volt DC. Pengukuran kecepatan motor BLDC 

dilakukan dengan menggunakan alat  yaitu tachometer. Kecepatan yang diukur 

adalah pada kondisi saat diberikan injeksi  PWM yang dipengaruhi oleh 

perubahan variable duty cycle 100% (Gambar-4.12), 50% (Gambar-4.15) dan 

25% (Gambar-4.18). Dengan injeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan 

variable duty cycle berbeda maka akan menghasilkan kecepatan yang berbeda 

pula. Semakin kecil presentase duty cycle, maka semakin lebar perioda sinyal 

tegangan dan arus. Demikian pula sebaliknya semakin besar presentase duty cycle, 

maka semakin rapat sinyal tegangan dan arus. 

 

(a)

(b)

(c)

 

(a) 
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Gambar-4.10 Hasil pengujian (a) Gelombang tegangan Va dengan injeksi PWM duty cycle 

100%  (b) Gelombang tegangan Vb dengan injeksi PWM duty cycle 100% (c) Gelombang 

tegangan Vc dengan injeksi PWM duty cycle 100% 

 

(a)

(b)

(c)

 

Gambar-4.11 Hasil pengujian (a) Gelombang arus fasa A dengan injeksi PWM duty cycle 

100%  (b) Gelombang arus fasa B dengan injeksi PWM duty cycle 100% (c) Gelombang arus 

fasa C dengan injeksi PWM duty cycle 100% 

 

 

Gambar-4.12 Hasil pengukuran kecepatan motor BLDC yang diinjeksi PWM duty cycle 

100% menghasilkan kecepatan 2358.4 RPM 

 

(a)

(b)

(c)
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Gambar-4.13 Hasil pengujian (a) Gelombang tegangan Va dengan injeksi PWM duty cycle 

50%  (b) Gelombang tegangan Vb dengan injeksi PWM duty cycle 50% (c) Gelombang 

tegangan Vc dengan injeksi PWM duty cycle 50% 

 

(a)

(b)

(c)

 

Gambar-4.14 Hasil pengujian (a) Gelombang arus fasa A dengan injeksi PWM duty cycle 

50%  (b) Gelombang arus fasa B dengan injeksi PWM duty cycle 50% (c) Gelombang arus 

fasa C dengan injeksi PWM duty cycle 50% 

 

 

Gambar-4.15 Hasil pengukuran kecepatan motor BLDC yang diinjeksi PWM duty cycle 

50% menghasilkan kecepatan 1248.6 RPM 
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(a)

(b)

(c)

 

Gambar-4.16 Hasil pengujian (a) Gelombang tegangan Va dengan injeksi PWM duty cycle 

25%  (b) Gelombang tegangan Vb dengan injeksi PWM duty cycle 25% (c) Gelombang 

tegangan Vc dengan injeksi PWM duty cycle 25% 

 

(a)

(b)

(c)

 

Gambar-4.17 Hasil pengujian (a) Gelombang arus fasa A dengan injeksi PWM duty cycle 

25%  (b) Gelombang arus fasa B dengan injeksi PWM duty cycle 25% (c) Gelombang arus 

fasa C dengan injeksi PWM duty cycle 25% 

 

 

Gambar-4.18 Hasil pengukuran kecepatan motor BLDC yang diinjeksi PWM duty cycle 

25% menghasilkan kecepatan 643.7 RPM 
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Pada Gambar-4.19 menunjukkan perbandingan tegangan Va saat diinjeksi 

PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 100% (Gambar-

4.19a),  PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 50% 

(Gambar-4.19b) dan  PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 

25% (Gambar-4.19c). Gambar-4.20 menunjukkan perbandingan arus A saat 

diinjeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 100% 

(Gambar-4.20a),  PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle 

50% (Gambar-4.20b) dan  PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty 

cycle 25% (Gambar-4.20c). Dapat dijelaskan bahwa semakin kecil presentase duty 

cycle, maka semakin lebar perioda sinyal tegangan dan arus. Demikian pula 

sebaliknya semakin besar presentase duty cycle, maka semakin rapat sinyal 

tegangan dan arus. 

(c)

(b)

(a)

 

Gambar-4.19 Hasil pengujian (a) Gelombang tegangan Va dengan injeksi PWM duty cycle 

100%  (b) injeksi PWM duty cycle 50% (c) injeksi PWM duty cycle 25% 
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(c)

(b)

(a)

 

Gambar-4.20 Hasil pengujian (a) Gelombang arus fasa A dengan injeksi PWM duty cycle 

100%  (b) injeksi PWM duty cycle 50% (c) injeksi PWM duty cycle 25% 

 

4.3.  Pembahasan 

FPGA Altera Cyclone IV dapat mengendalikan kecepatan motor BLDC 

dengan respon yang cepat dan tepat. Motor BLDC tipe FXD57BL115S18 akan 

diuji pada tegangan 15 Volt DC. Pengendalian kecepatan motor BLDC berbasis 

FPGA dilakukan dengan mengubah sinyal analog dari potensio menggunakan 

ADC tipe 0820 ke sinyal digital yang diprogram oleh FPGA yang di dalamnya 

terdapat penggabungan program clock, counter, D-FF dan komparator untuk 

menghasilkan PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle. PWM 

yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle akan diinjeksikan ke suatu 

pola komutasi pensaklaran yang berasal dari konversi sensor hall effect yang 

dijadikan referensi oleh FPGA untuk mengendalikan saklar pada IGBT untuk 

memutar kecepatan motor BLDC.  

Sinyal keluaran FPGA yang berupa pola komutasi pensaklaran yang sudah 

diinjeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty cycle akan dibaca 

oleh osiloskop. Untuk mengukur tegangan motor BLDC dilakukan dengan 

memasang virtual netral yang terdiri dari tiga buah resistor yang dipasang paralel 
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yang kemudian gelombang tegangan dibaca oleh osiloskop. Gelombang arus 

motor BLDC diukur dengan memasang tiga buah sensor arus yang kemudian 

gelombang arus dibaca oleh osiloskop. Penulis mengukur kecepatan motor BLDC 

dengan menggunakan alat tachometer. Kecepatan motor BLDC bisa diatur dengan 

mengubah duty cycle antara 0% sampai 100%. Tabel-4.1 dibawah ini merupakan 

hasil pengukuran kendali kecepatan motor BLDC berbasis FPGA. 

Tabel-4.1 Parameter hasil pengukuran kecepatan motor BLDC berbasis FPGA 

Duty Cycle Vin Kecepatan (RPM) 

100% 15V 2358.4 

50% 15V 1248.6 

25% 15V 643.7 

 

Ketika motor BLDC diinjeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan 

variable duty cycle 100% menghasilkan kecepatan putaran sebesar 2358.4 RPM. 

Ketika motor BLDC diinjeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable 

duty cycle 50% menghasilkan kecepatan putaran sebesar 1248.6 RPM. Ketika 

motor BLDC diinjeksi PWM yang dipengaruhi oleh perubahan variable duty 

cycle 25% menghasilkan kecepatan putaran sebesar 643.7 RPM. Pada Tabel-4.1 

dijelaskan bahwa semakin kecil presentase duty cycle, maka semakin lebar 

perioda sinyal tegangan dan arus. Demikian pula sebaliknya yaitu semakin besar 

presentase duty cycle, maka semakin rapat sinyal tegangan dan arus. 

 


