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BAB II 

DASAR TEORI 

1 BAB II DASAR TEORI 

2.1. BLDC (Brushless DC) Motor 

Motor BLDC merupakan jenis motor AC dengan tipe permanen magnet. 

Perbedaan dari PMSM (Permanent Magnet Sycronous Motor) dengan BLDC 

adalah, Motor BLDC mempunyai Zero crossingtrapizoid sedangkan PMSM 

mempunyai Zero crossing sinusoidal dikarenakan peletakan shaft permanen 

magnet yang berbeda. Walaupun demikian keduanya memiliki struktur yang sama 

dan dapat dapat dikendalikan dengan metode six step maupun metode PWM 

Sinusoidal. Dibandingkan dengan motor DC, BLDC memiliki biaya perawatan 

yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi akibat tidak digunakannya brush. 

Dibandingkan dengan motor induksi, BLDC memiliki efisiensi yang lebih tinggi 

karena rotor dan torsi awal yang lebih tinggi karena rotor terbuat dari magnet 

permanen. Walaupun memiliki kelebihan dibandingkan dengan motor DC dan 

induksi, pengendalian BLDC jauh lebih rumit untuk kecepatan dan torsi yang 

konsta karena tidak adanya brush yang menunjang proses komutasi dan harga 

BLDC jauh lebih mahal. Secara umum motor BLDC terdiri dari dua bagian, yakni, 

rotor, bagian yang bergerak, yang terbuat dari permanen magnet dan stator, bagian 

yang tidak bergerak, yang terbuat dari kumparan 3 fasa. (Bello Abdulaziz, dkk, 

2014) 

 

Gambar 2. 1 Motor BLDC 
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Walaupun merupakan motor listrik synchronous AC 3 fasa, motor ini tetap 

disebut dengan BLDC karena pada implementasinya BLDC menggunakan sumber 

DC sebagai sumber energi utama yang kemudian diubah menjadi tegangan AC 

dengan menggunakan inverter 3. 

Motor BLDC mempunyai kelebihan tanpa brush untuk mengganti 

komutator mekanik yaitu dengan menggunakan rangkaian switching, karena brush 

pada rangkaian komutator dapat menjadi gaya gesek dan juga menjadi resistensi 

yang bisa diakibatkan karena brushnya kurang menempel dan lain sebaginya.  

2.2. Cara Kerja Motor BLDC 

 Motor BLDC ini dapat bekerja ketika stator yang terbuat dari kumparan 

diberikan arus 3 fasa. Akibat arus yang melewati kumparan pada stator timbul 

medan magnet (B). Dimana N merupakan jumlah lilitan, i merupakan arus, l 

merupakan panjang lilitan dan m merupakan permeabilitas bahan. Karena arus yang 

diberikan berupa arus AC fasa, nilai medan magnet dan polarisasi setiap kumparan 

akan berubah – ubah setiap saat. 

  Akibat yang ditimbulkan dari adanya perubahan polarisasi tersebut dan 

besar medan magnet tiap kumparan adalah terjadinya medan putar magnet dengan 

kecepatan Ns. Dimana f merupakan frekuensi tegangan input dinyatakan dalam Hz 

per satuan detik, p merupakan jumlah kutub (pole) pada rotor dan 1200 didapat 

dalam 1 putaran (360) per 3 fasa motor. Ketika motor berputar permanent magnet 

pada rotor bergerak melewati kumparan stator dan menginduksi potensial listrik 

dalam kumparan tersebut, maka terjadinya Bemf. Bemf berbanding lurus dengan 

kecepatan motor dan ditentukan dalam KV. 

 Aliran arus listrik berpindah dari fasa A+ ke B+ mengakibatkan kumparan 

dari A+ dan B+ menjadi kutup utara dan juga dan A- dan juga B- menjadi kutup 

selatan sehingga pada kondisi ini mengakibatkan rotor berputar karena ada gaya 

Tarik menarik antara perbedaan kutub. 
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Gambar 2. 2 Step 1 

 Aliran arus listrik yang semula A+ ke B+ berpindah B+ ke C+, sehingga 

mengakibatkan kumparan dari B+ dan C+ menjadi kutup utara dan juga dan B- dan 

juga C- menjadi kutup selatan sehingga pada kondisi ini mengakibatkan rotor 

berputar karena ada gaya Tarik menarik antara perbedaan kutub. 

 

Gambar 2. 3 step 2 

 Aliran arus listrik yang semula B+ ke C+ berpindah C+ ke A-, sehingga 

mengakibatkan kumparan dari C+ dan A- menjadi kutup utara dan juga dan C- dan 

juga A+ menjadi kutup selatan sehingga pada kondisi ini mengakibatkan rotor 

berputar karena ada gaya tarik menarik antara perbedaan kutub. 
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Gambar 2. 4 Step 3 

Aliran arus listrik yang semula C+ ke A- berpindah A- ke B-, sehingga 

mengakibatkan kumparan dari A- dan B- menjadi kutup utara dan juga dan A+ dan 

juga B+ menjadi kutup selatan sehingga pada kondisi ini mengakibatkan rotor 

berputar karena ada gaya tarik menarik antara perbedaan kutub.  

 

Gambar 2. 5 Step 4 

Aliran arus listrik yang semula A- ke B- berpindah B- ke C-, sehingga 

mengakibatkan kumparan dari B- dan C- menjadi kutup utara dan juga dan B+ dan 

juga C+ menjadi kutup selatan sehingga pada kondisi ini mengakibatkan rotor 

berputar karena ada gaya tarik menarik antara perbedaan kutub. 
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Gambar 2. 6 Step 5 

Aliran arus listrik yang semula B- ke C- berpindah C- ke A+, sehingga 

mengakibatkan kumparan dari C- dan A+ menjadi kutup utara dan juga dan C+ dan 

juga A- menjadi kutup selatan sehingga pada kondisi ini mengakibatkan rotor 

berputar karena ada gaya tarik menarik antara perbedaan kutub. 

 

Gambar 2. 7 Step 6 

 

2.3. Struktur Motor BLDC 

Secara umum motor BLDC terdiri dari dua bagian, yakni, rotor, bagian yang 

bergerak, yang terbuat dari permanen magnet dan stator, bagian yang tidak 

bergerak, yang terbuat dari kumparan 3 fasa. Walaupun merupakan motor listrik 

synchronous AC 3 fasa, motor ini tetap disebut dengan BLDC karena pada 

implementasinya BLDC menggunakan sumber DC sebagai sumber energi utama 

yang kemudian diubah menjadi tegangan AC dengan menggunakan inverter 3 fasa. 
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Tujuan dari pemberian tegangan AC 3 fasa pada stator BLDC adalah menciptakan 

medan magnet putar stator untuk menarik magnet rotor. 

Struktur stator dari motor BLDC mirip dengan motor sinkron atau motor 

induksi pada umumnya. Satu atau beberapa lilitan kumparan fasa yang berjumlah 

sama tertanam dalam inti besi, yang dihubungkan dalam jenis kumparan star atau 

delta. Kumparan yang sering dijumpai jenis star, di mana tiga gulungan fase 

terhubung simetris tanpa titik netral. Perhatikan bahwa dalam motor dc brushed, 

angker ditempatkan di rotor, sedangkan angker dipasang di sisi stator motor BLDC, 

menyebabkan kurang pemanasan. (Xia, 2012) 

Brushless DC motor terdiri dari magnet pemanen yang menjadi rotor 

sedangkan stator merupakan gulungan kumparan dan sensor posisi hanya perlu 

Zero crossingpada tipe sensorless. Pada tipe motor dengan sensor biasanya 

menggunakan sensor posisi rotary encoder dan juga hall effect. Pada sensor Hall, 

timing komutasi ditentukan dengan cara mendeteksi medan magnet rotor dengan 

menggunakan 3 buah sensor hall untuk mendapatkan 6 kombinasi timing yang 

berbeda, sedangkan pada encoder, timing komutasi ditentukan dengan cara 

menghitung jumlah pola yang ada pada encoder (Azzumar, 2012) 

 

Gambar 2. 8 Struktur Motor BLDC 
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Pada umumnya encoder lebih banyak digunakan pada motor BLDC 

komersial karena encoder cenderung mampu menentukan timing komutasi lebih 

presisi dibandingkan dengan menggunakan sensor hall. Hal ini terjadi karena pada 

encoder, kode komutasi telah ditetapkan secara fixed berdasarkan banyak pole dari 

motor dan kode inilah yang digunakan untuk menentukan timing komutasi. Namun 

karena kode komutasi encoder ditetapkan secara fixed berdasarkan banyak pole 

motor, suatu encoder untuk suatu motor tidak dapat digunakan untuk motor dengan 

jumlah pole yang berbeda. Hal ini berbeda dengan sensor hall. Apabila terjadi 

perubahan pole rotor pada motor, posisi sensor hall dapat diubah dengan mudah. 

Hanya saja kelemahan dari sensor hall adalah apabila posisi sensor hall tidak tepat 

akan terjadi kesalahan dalam penentuan timing komutasi atau bahkan tidak 

didapatkan 6 kombinasi timing komutasi yang berbeda. 

2.3.1.  Stator 

Stator adalah bagian motor yang diam/statis dimana fungsinya sebagai 

medan putar motor untuk memberikan gaya elektromagnetik pada rotor sehingga 

motor dapat berputar. Stator pada Motor BLDC hampir sama dengan stator motor 

listrik konvensional, hanya berbeda pada lilitannya. Stator terbuat dari tumpukan 

baja yang dilaminasi dan berfungsi sebagai tempat lilitan kawat. Lilitan kawat pada 

Motor BLDC biasanya dihubungkan dengan konfigurasi bintang atau Y. 

Gulungan kumparan motor BLDC tergantug pada pola gulungan yang 

dililitkan, ada gulungan yang pendek, ada gulungan yang panjang, dan lain 

sebagainya. Tipe tipe gulungan kumparan dapat mempengaruhi Back-EMF dan 

kinerja dari motor. 

2.3.2. Rotor 

Rotor adalah bagian motor yang berputar karena adanya gaya 

elektromagnetik dari stator. Rotor pada motor BLDC berbeda dengan rotor pada 

motor DC konvensional yang hanya tersusun dari satu buah elektromagnet yang 

berada di antara brushes (sikat). Rotor terdiri dari beberapa magnet permanen yang 
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saling direkatkan dengan epoxy, serta jumlahnya dapat di-variasikan sesuai dengan 

desain. Jumlah kutub magnet berbanding lurus dengan torsi motor, namun 

berbanding terbalik dengan RPM. Semakin banyak jumlah kutub magnet pada 

rotor, semakin tinggi pula torsi yang akan dihasilkan, namun konsekuensinya RPM 

motor akan turun. Kekuatan magnet yang semakin besar akan membuat request 

daya tolak semakin besar, selinier dengan itu motor akan request arus listrik yang 

lebih besar lagi dari baterai dan kontroller, maka demikian watt akan meningkat. 

Resistansi kumparan yang semakin rendah dalam  rumus hukum ohm I=V/R, maka 

semakin rendah nilai R maka akan menjadikan I (amper) semakin besar. Semakin 

besar amper tentunya akan menyebabkan watt meningkat pula. 

 

 

Gambar 2. 9 Sensor Hall dan Encoder pada Motor BLDC 

 

Selain itu, torsi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya dari “densitas fluks 

magnet”. Semakin besar densitas fluks magnet, semakin besar pula torsinya. Oleh 

karena itu, diperlukan material yang mempunyai sifat magnetis yang bagus untuk 

membuat magnet permanen dapat menghasilkan fluks magnet dengan kerapatan 

yang tinggi. Sebelumnya, logam ferrit dipilih karena mempunyai sifat magnetis 

yang cukup bagus dan juga harganya murah. Namun seiring kemajuan teknologi 

material, didapatkan material yang memiliki sifat magnetis yang sangat bagus 

seperti “Neodymium (Nd)”. Logam ferrit mulai ditinggalkan karena mempunyai 

densitas fluks yang lebih rendah daripada Neodymium, sehingga untuk 
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mendapatkan perbandingan “Size to Weight” yang besar, para engineer motor listrik 

menggunakan logam seperti Neodymium, sehingga bobot motor dapat berkurang 

secara drastis. 

2.3.3. Sensor Posisi 

Berbeda dengan motor listrik DC konvensional, sistem komutasi dari motor 

BLDC harus diatur secara elektronik karena lilitan kawat pada stator harus 

dinyalakan-dimatikan (on-off) atau di-energize secara berurutan dan teratur. Oleh 

karena itu, dibutuhkan sensor yang dapat memberikan informasi secara presisi 

kepada kontroler untuk mengatur lilitan mana yang harus dialiri listrik. Agar BLDC 

dapat dikendalikan dengan baik (kecepatan dan torsi konstan), 

Agar BLDC dapat dikendalikan dengan baik (kecepatan dan torsi konstan), 

diperlukan adanya timing perubahan komutasi yang tepat. Apabila timing 

perubahan komutasi tidak tepat, motor BLDC akan mengalami slip. Akibat adanya 

slip adalah kecepatan dan torsi motor tidak konstan. Hal ini tampak terutama pada 

saat motor berputar pada kecepatan tinggi. Ketika terjadi slip, kecepatan motor akan 

cenderung turun dan memiliki kemungkinan motor berhenti berputar. Untuk 

menentukan timing perubahan komutasi terdapat dua metode yang digunakan yakni 

metode sensorless dan dengan menggunakan sensor. 

2.3.3.1. Zero crossingdan Zero crossing 

Pendeteksian dengan menggunakan zero crossing (BEMF) dan zero 

crossing dapat disebut dengan pendeteksian sensorless karena pendeteksian ini 

dilakukan dengan cara mendeteksi tegangan yang timbul akibat induksi magnet 

rotor pada salah satu kumparan stator yang mengalami kondisi floating. Kondisi 

floating merupakan kondisi di mana suatu fasa tidak terdapat arus yang mengalir 

(tidak aktif) dan terjadi tiap 60 derajat. 
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Gambar 2. 10. BEMF dan Zero crossing pada Fasa Floating 

Umumnya ketiga hall sensor tersebut terpisah 120 derajat satu dengan yang 

lainnya, walaupun pada kondisi khusus tidak. Kondisi khusus adalah pada motor 

BLDC mempunyai pole dalam jumlah banyak (di atas 6 pole). Kelebihan dari 

penggunaan sensor hall ini adalah peletakan dari sensor hall yang awal tidak perlu 

terlalu presisi dengan rotor selain itu untuk motor dengan pole yang berbeda cukup 

dengan menggeser letak dari sensor hall. kelemahan dari sensor hall adalah apabila 

letak sensor hal tidak tepat anatara yang satu dengan yang lainya, misalkan pada 

motor 2 tidak benar - benar 120 derajat stu dengan yang lainya, kesalahan dalam 

timing perubahan pada komutasi dapat terjadi. Bahkan ada kemungkinan tidak di 

dapatkanya 6 kombinasi yang berbeda. Apabila posisi salah satu atau ketiga dari 

hall sensor terdapat perbedaan jarak yang tidak terlalu jauh dari seharusnya, 

misalkan seharusnya 120 derajat, posisi dalam implementasi 118 derajat, perbedaan 
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itu dapat d kompensasi dengan algoritma pengendalian atau bahkan dapat 

dabaiakan. 

Dengan menggunakan tiga sensor hall akan di dapatkan 6 kombinasi yang 

berbeda. Keenam kombinasi ini menunjukkan timing perubahan komutasi. Ketika 

dari ketiga sensor hall didapatkan kombinasi tertantu, sinyal PWM pada suatu step 

kombinasi yang di dapatkan. 

Tabel 2. 1. Konfugurasi Hall efect 

 

2.3.3.2. Encoder 

Motor BLDC menggunakan tiga sensor Hall yang dipasang dengan jarak 

120o pada stator untuk mendeteksi bagian rotor yang mana akan terimbas oleh fluks 

magnet. Sensor Hall adalah suatu transduser yang menghasilkan tegangan 

bervariasi ketika terjadi perbedaan medan magnet. Ketika rotor berputar, perubahan 

besar medan magnet antara magnet permanen dan gaya elektromagnetik dari lilitan 

kawat akan dideteksi oleh sensor Hall sebagai input kontroler. Sehingga proses 

komutasi dapat berjalan secara simultan dan kontinyu. 

2.4. Matematika model Motor BLDC 

Model matematika dari motor BLDC adalah dasar untuk analisis desian 

sistem kontrol. motor BLDC harus diperhatikan dalam melakukan pemodelan. 
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Pemodelan motor BLDC pada umumnya terdiri dari 3 bagian : struktur motor, 

rangkaian driver , dan posisi sensor. selain itu ada berbagai berbagai mode drive 

yang berbeda.  

 

2.4.1. Persamaan diveransial 

DC stator bertipe Y mempunyai struktur layaknya motor BLDC 

yaitu  

 

Gambar 2. 11.BEMF dan Zero crossing pada Fasa Floating 

Dengan arah putar positif seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1 kutup 

pada setiap kumparan, yang mana terdapat resistansi untuk tegangan drop dan 

temasuk EMF, dapat dirumuskan sebagi berikut 

𝑢𝑥 = 𝑅𝑥𝑖𝑥 +  𝑒𝜓𝑥 (2. 1) 

𝑢𝑥 = tegangan phasa, pada setiap phasa A B C 

𝑖𝑥 = arus phasa  

𝑒𝜓𝑥 = induktansi setiap phase 

𝑅𝑥   = Resistansi setiap phasa , pada tiga fasa 

 

Induksi EMF adalah sama dengan tingkat perubahan fluks. Karena arah 

induksi EMF dan juga fluks positif, maka di definisikan pada gambar di atas 

berlawanan dengan kaidah tangan kanan, maka EMF induksi sehingga dapat ditulis 

dengan. 
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𝑒𝜓𝑥 =
𝑑𝜓𝑥

𝑑𝑡
 (2. 2) 

 

dengan pemisalan pada fase A, maka fluks menjadi  

 

 

𝜓𝑥 =  𝐿𝐴 +  𝑀𝐴𝐵𝑖𝐵 + 𝑀𝐴𝐶𝑖𝐶 + 𝜓𝑝𝑚(𝜃)  (2. 3) 

 

Dimana 

 𝜓𝑝𝑚(𝜃) = PM fluks dari fasa A; 

 𝜃  = Posisi sudut rotor, antara rotor d-axis dan axis pada 

fasa A 

 𝐿𝐴  = Self-induktansi dari fasa A 

 𝑀𝐴𝐵  , 𝑀𝐴𝐶  = induktansi  bersama dari fasa A dengan fasa B dan 

fasa C 

Seperti yang di tunjukkan pada gambar 2.11 ketika rotor berputar 

berlawanan jarum jam, kumparan AX bergerak arah maju searah serah 0 axis. 

kemudian, efektifitas fluks pada fase a berubah sehubungan dengan posisi rotor. 

ketika posisi rotor adalah x, PM fluks dari fasa A adalah. 

𝜓𝑝𝑚(𝛼) = 𝑁𝜙𝑝𝑚(𝛼) (2. 4) 

 

 Φ𝑝𝑚(𝑥)  = PM Flux dari fasa A ketika berada pada sudut tertentu. 

𝜓𝑝𝑚(𝛼) =  ∫ 𝐵(𝜃)𝑆𝑑𝜃

𝜋
2

+𝛼

−
𝜋
2

+𝛼

 (2. 5) 
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𝐵(𝜃) = PM radial flux density pada air gap yang mana pada 

distribusi trapezoidal   sepanjang sumbu 𝜃. 

 

(a) Posisi Rotor                                (b) distribusi Fluks 

Gambar 2. 12. PM Flux pada fasa A 

𝑁  = jumlah lilitan 

𝑆 = produk radius rotor dan efektupanjang dari 

conductor 

𝑢𝐴 = 𝑅𝑖𝐴 +  
𝑑

𝑑𝑡
(𝐿𝐴𝑖𝐴 + 𝑀𝐴𝐵𝑖𝐵 + 𝑀𝐴𝐶𝑖𝐶) + 𝑒𝐴 (2. 6) 

 Dimana 𝑒𝐴 merupakan zero crossing dari fase A. Persamaan diatas 

merupakan turunan dan hasil perkalian  induktansi dan arus. dimana induktansi diri 

dan induktansi bersama dari kumparan sebanding dengan  𝑁2  (𝑁2   adalah 

merupakan jumlah lilitan) dan permabilitas dari rangkaian magnetik yang sesuai. 

itu adalah  

𝐿𝐴 =  𝑁2Λ𝐴 

                                                  𝑀𝐴𝐵 =  𝑁2Λ𝐴𝐵 (2. 7) 

Λ𝐴  =Permabilitas fluks dari induktansi diri pada fasa A 

Λ𝐴  =Permabilitas fluks dari induktansi bersama antara 

fasa a dan juga fasa b 



19 

 

 

 Permabilitas yang menonjol dari kutub rotor mempunyai perbedaan pada 

direksi dari axis d dan pada axis q. akibatnya iduktansi diri dan juga induktansi 

bersama dari kumparan dapat merubah posisi dari rotor. oleh karena itu induktansi 

dapat merubah posisi rotor. tetapi pada kutup rotor yang tidak menonjol fluknya 

adalah isotropic pada setiap direksi. sehingga permabilitas dari sirkuit magnetik 

tidak dapat mempengaruhi posisi dari rotor. Maka induktansi diri dan induktansi 

bersama sangat bervariasi seiring dengan perubaan waktu. efek dari induktansi 

tersebut ditunjukkan seperti pada gambar di bawah 

 

 

Gambar 2. 13. Fluks Pada Setiap Sudut Penyalaan 

 

2.4.2. Efek rotor salency pada rangkaian magnetic 

 Pada umumnya salency rotor digunakan pada motor BLDC. Dalam kondisi 

ini  induktansi bersama berubah seiring dengan waktu. namun dengan tiga fasa 

gulungan stator yang simetris self induktansi akan sama sehingga induktasnsi 
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mutual 𝐿𝐴 =  𝐿𝐵 = 𝐿𝐶 = 𝑀𝐴𝐵 = 𝑀𝐵𝐴 = 𝑀𝐵𝐶 = 𝑀𝐴𝐶 = 𝑀𝐶𝐴 = 𝑀 dengan subtitusi 

persamaan maka di dapatkan 

𝑢𝐴 = 𝑅𝑖𝐴 + 𝐿
𝑑𝑖𝐴

𝑑𝑡
+ 𝑀

𝑑𝑖𝐵

𝑑𝑡
+ 𝑀

𝑑𝑖𝐶

𝑑𝑡
+ 𝑒𝐴 (2. 8) 

 Yang mana  

𝑒𝐴 = 𝑁𝑆𝜔 [𝐵 (
𝜋

2
+ 𝜃) − 𝐵 (−

𝜋

2
+ 𝜃)] (2. 9) 

 Dimana 𝜔 merupakan kecepatan sudut dari motor listrik 

 berdasarkan distribusi magnetik density dari air gap seperti ditunjukkan pada 

gambar (2,13) dengan bersama 𝐵(𝜃)  memiliki periode 2𝜋 dan 𝐵(𝜃 + 𝜋) =

−𝐵(𝜃) kita dapatkan 

𝑒𝐴 = 2𝑁𝑆𝜔𝐵 (
𝜋

2
+ 𝜃) (2. 10) 

 kemudian  𝜃 tergantung gelombang back-EMF deri fasa A adalah  
𝜋

2⁄  menjelang distribusi density magnetik pada air gap dan 𝑒𝐴 dapat dinyatakan 

sebagai 

𝑒𝐴 = 2𝑁𝑆𝜔𝑒𝐵𝑚𝑓𝐴(𝜃) =  𝜔𝜓𝑚𝑓𝐴(𝜃) (2. 11) 

𝐵𝑚  = nilai mximum dari distribusi PM density pada air gap 

𝜓𝑚  = nilai maximum dari PM fluks hubungan dari setiap 

kumparan 𝜓𝑚            = 2𝑁𝑆𝐵𝑚 

𝑓𝐴(𝜃)         = Back-EMF function bentuk gelombang dari fasa A. 
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 Perhatikan bahwa 𝑓𝐴(𝜃) adalah posisi rotor trapezoidal, dan nilai 

maksimum daan minimumnya masing masing adalah 1 dan -1. gelombang yang 

sesuai dengan hubungan fase 𝐵(𝜃) dan 𝑒𝐴 ditunjukkan pada gambar 2.13. Adapun 

tiga fasa gulungan simetris, ada juga 𝑓𝐵(𝜃) =  𝑓𝐴(𝜃 − 2𝜋/3) dan 𝑓𝐶(𝜃) =

 𝑓𝐴(𝜃 − 2𝜋/3) hal ini dapat dilihat deri persamaan 2.10 yang 𝑒𝐴 adalah putaran zero 

crossing yang dihasilakn oleh lingkage fluks yang disebabkan rotor berputar sebgai 

arus tiga fasa penuh 

 

Gambar 2. 14. Hubungan antara 𝑓𝐴 dan 𝑒𝐴 Pada Phasa A 

2.4.3. Rangkaian ekivalen Motor BLDC 

 

Gambar 2. 15. Rangkaian Ekuifalen Motor BLDC 

Pada zero crossing di fasa A adalah. 
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𝑒𝑎 = 𝐾𝑒𝜔𝑚𝐹(𝜃𝑒) (2. 12) 

𝜃𝑒 =
𝑃

2
𝜃𝑚 (2. 13) 

𝜔𝑚 =
𝑑𝜃𝑚

2
 (2. 14) 

 lalu matrix dari tegangan fasa pada persamaan motor BLDC dapat 

disederhannakan dengan 

                  [

𝑢𝐴

𝑢𝐵

𝑢𝐶

] = [
𝑅 0 0
0 𝑅 0
0 0 𝑅

] = [
𝑖𝐴

𝑖𝐵

𝑖𝐶

]

= [
𝐿 − 𝑀 0 0

0 𝐿 − 𝑀 0
0 0 𝐿 − 𝑀

]
𝑑

𝑑𝑡
 [

𝑖𝐴

𝑖𝐵

𝑖𝐶

] + [

𝑒𝐴

𝑒𝐵

𝑒𝐶

] 

(2. 15) 

 Menurut persamaan 2.16 rangkaian ekuivalen dari motor BLDC 

dapat ditunjukkan pada gambar 2.16  

 Dalam aplikasi yang paling praktis dari motor BLDC, kumparan 

bintang terhubung dan tidak ada titik nertal keluar yang menjadi kaki dari BLDC. 

Maka, model matematika yang praktisnya dari motor BLDC adalah sebagi berikut. 

 

 [

𝑢𝐴

𝑢𝐵

𝑢𝐶

] = [
𝑅 −𝑅 0
0 𝑅 −𝑅

−𝑅 0 𝑅
] = [

𝑖𝐴

𝑖𝐵

𝑖𝐶

]

= [
𝐿 − 𝑀 𝑀 − 𝐿 0

0 𝐿 − 𝑀 𝑀 − 𝐿
𝑀 − 𝐿 0 𝐿 − 𝑀

]
𝑑

𝑑𝑡
 [

𝑖𝐴

𝑖𝐵

𝑖𝐶

]

+ [

𝑒𝐴

𝑒𝐵

𝑒𝐶

 

− 𝑒𝐵

− 𝑒𝐶

− 𝑒𝐴

] 

(2. 16) 
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 Serupa  dengan DC motor, anaisis tenaga dan torsi pada motor 

BLDC seperti transfer energy. Ketika motor beroprasi , energi dari sumber tegangan 

diserap, dan saat itu juga ada sebagian berubah menjadi sebuah chopper loss dan 

iron loss. Energi yang keluar di pindah ke rotor, energi tersebut disebut juga energi 

elektromagnetik. Energy elektromagnetik merupakan hasil jumlah dari arus dan 

zero crossing dari ke tiga fasa. 

𝑃𝑒 =  𝑒𝐴𝑖𝐴 + 𝑒𝐵𝑖𝐵 + 𝑒𝐶𝑖𝐶 (2. 17) 

 Jika mengaabaikan mechanichal loss dan juga stray loss. Maka 

energy elektromagnetik jika diubah ke bentuk energy kinetic menjadi 

𝑃𝑒 = 𝑇𝑒Ω (2. 18) 

 Persamma torsi setiap fasa 

𝑇𝑎 =  𝐾𝑡𝑖𝑎𝐹(𝜃𝑒) (2. 19) 

 

 

𝑇𝑐 =  𝐾𝑡𝑖𝑐𝐹 (𝜃𝑒 −
2𝜋

3
) (2. 21) 

Torsi total  

𝑇𝑒 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑏 + 𝑇𝐶 (2. 22) 

 𝑇𝑒 = Torsi eleckromagnetik  

 Ω = Kecepatan sudut rotasi 

            𝑇𝑏 =  𝐾𝑡𝑖𝑏𝐹 (𝜃𝑒 −
2𝜋

3
) (2. 20) 
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 Dimana 𝑝 adalah banyak polek 

 Ketika motor BLDC berputar 1200, proses konduksi dan transien 

diabaikan, arus yang memliki amplitude yang sama dan arah yang berbeda mengalir 

melalui dua fasa motor. Namun bahwa symbol f0 pada posisi petak puncak yang 

berlawanan satu sama lain untuk gulungan yang berbeda, sehingga persamaan dapat 

disederhanakan lagi menjadi  

𝑇𝑒 = 2𝑝𝜓𝑚𝑖𝐴 = 𝐾𝑇𝑖 (2. 23) 

Dimana  

𝐾𝑇 = Koefisien torsi 

𝑖 = steady arus fasa 

 Dalam rangka membangun model matematika yang lengkap dari 

system elektomekanis, persamaan gerak lurus harus di masukkan dan menjadi 

𝑇𝑒 − 𝑇𝑙 = 𝐽
𝑑2𝜃𝑚

𝑑𝑡2
+  𝛽

𝑑𝜃𝑚

𝑑𝑡
 (2. 24) 

 𝑇𝐿 = Torsi beban  

 𝐽 = Moment inersia rotor 

 𝐵𝑉 = Koefisien gaya gesek  

 Dengan demikian, Persamaan (2.25), dan (2.26) dan merupakan 

persamaan diferensial model matematika dari motor BLDC. 
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2.4.4. Transfer Functions 

 Transfer Functions adalah salah satu konsep yang paling penting dari teori 

kontrol, dan model matematik Transfer Functions basic banyak digunakan dalam 

bidang kontrol otomatis. Beberapa desain dan analisis kontrol metode, seperti 

metode akar-lokus dan metode frekuensi-respon, juga dikembangkan berdasarkan 

fungsi transfer sistem. (Xia, 2012) 

 fungsi transfer motor BLDC yang signifikan untuk analisa dari kinerja dan 

kontrol desain motor. dibandingkan dengan motor DC brushed, kumparan motor 

BLDC diberi energy sesuai dengan posisi rotor. namun untuk setiap fase dilakukan 

dengan berliku. mekanisme Zero crossingdan torsi elektromagnetik semua sama 

dengan DC motor biasa. sehingga metode analiss hampir sama. 

 misalkan motor BLDC dikendalikan oleh full H-bridge dalam kondisi dua 

fasa, maka seketika itu gulungan dari fase A dan B, terdapat 

𝑑𝑖𝐴

𝑑𝑡
=  −

𝑑𝑖𝐵

𝑑𝑡
=  

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 (2. 27) 

 Dengan demikian maka, tegangan pada 𝑢𝐴𝐵 pada persamaan 2.16 dapat 

ditulis sebagai 

𝑢𝐴𝐵 = 2𝑅𝑖 + 2 (𝐿 − 𝑀)
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ (𝑒𝐴 − 𝑒𝐵) (2. 28) 

 Pada proses transien dari mengabaikan tepi transient, maka stabil 𝑒𝐴 dan 𝑒𝐵 

adalah sama dengan amplitudo dan berlawanan arah ketika fase A dan fase B 

diaktifkan. Jadi, persamaan 2.24 dapat dinyatakan sebagai. 
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𝑢𝐴𝐵 = 𝑈𝑑 = 2𝑅𝑖 + 2 (𝐿 − 𝑀)
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 2𝑒𝐴

=  𝑟𝑎𝑖 + 𝐿𝑎

𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝐾𝑒Ω 

(2. 29) 

Dimana 

𝑈𝑑  = Dc bus voltage 

𝑟𝑎 = Resistansi kumparan 𝑟𝑎 = 2𝑅 

𝐿𝑎 = ekuivalen induktansi kumparan 𝐿𝑎 = 2(𝐿 − 𝑀) 

𝑘𝑒 = koefisient dari Zero crossing𝑘𝑒 = 2𝑝𝜓𝑚 = 4𝑝𝑁𝑆𝐵𝑚 

Persamaan (2.27) menunjukkan loop tegangan armature persamaan dua 

fasa, sedangkan pada rangkaian ekuivalen yang ditunjukkan pada gambar (2.30). 

Pada rangkaian ekuivalen dapat diaplikasikan pada tiga fasa half Bridge dan 

tiga fasa Full Bridge driver  motor BLDC dengan spesifikasi KT juga.  

 

Gambar 2. 16 Rangkaian Ekuifalen Motor BLDC pada 1 Phasa 

 Pada (2.27), jika  dinyatakan dengan kecepatan sudut, maka kita bisa 

mendapatkan fungsi transfer motor dengan mendapatkan hubungan antara tegangan 
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bus dan kecepatan sudut. Jadi, persamaan (2.24) di subtitusikan ke dalam 

persamaan (2.22) maka kita dapatkan 

𝑢𝐴𝐵 = 𝐽
𝑑Ω

𝑑𝑡
+ 𝐵𝑣Ω (2. 31) 

Ketika motor BLDC berjalan tanpa beban, arus listrik 

menjadi. 

𝑖 =
𝐽

𝐾𝑇

𝑑Ω

𝑑𝑡
+

𝐵𝑣

𝐾𝑇
Ω (2. 32) 

Subtitusi persamaan 2.27 ke persamaan 2.25 maka didapatkan  

𝑈𝑑 = 𝑟𝑎 (
𝐽

𝐾𝑇

𝑑Ω

𝑑𝑡
+

𝐵𝑣

𝐾𝑇
Ω) + 𝐿𝑎

𝑑

𝑑𝑡
(

𝐽

𝐾𝑇

𝑑Ω

𝑑𝑡
+

𝐵𝑣

𝐾𝑇
Ω) + 𝑘𝑒Ω (2. 33) 

Dan juga dapat disederhanakan menjadi 

𝑈𝑑 =
𝐿𝑒𝐽

𝐾𝑇

𝑑2Ω

𝑑𝑡2
+

𝑟𝑎𝐽 + 𝐿𝑎𝐵𝑣

𝐾𝑇

𝑑Ω

𝑑𝑡
+

𝑟𝑎𝐵𝑣 + 𝑘𝑒𝐾𝑇

𝐾𝑇
 Ω (2. 34) 

Dengan laplace transform maka persamaan 2.29, transfer function dari 

motor BLDC dapat ditunjukkan pada  

𝐺𝑢(𝑠) =
Ω(s)

𝑈𝑑(𝑠)
=

𝐾𝑇

𝐿𝑎𝐽𝑠2 + (𝑟𝑎𝐽 + 𝐿𝑎𝐵𝑣)𝑠 + (𝑟𝑎𝐵𝐴 + 𝐾𝑒𝐾𝑇)
 (2. 35) 

𝐿𝑎 = ekuivalen induktansi kumparan 𝐿𝑎 = 2(𝐿 − 𝑀) 

 𝐽 = Moment inersia rotor 
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𝑟𝑎 = Resistansi kumparan 𝑟𝑎 = 2𝑅 

 𝐵𝑉 = Koefisien gaya gesek  

𝐾𝑇 = Koefisien torsi 

𝑘𝑒 = koefisient dari Zero crossing𝑘𝑒 = 2𝑝𝜓𝑚 =

4𝑝𝑁𝑆𝐵𝑚 

𝐵𝐴 = Fluxs 

 Lalu untuk struktur diagram dari motor BLDC dengan beban adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 17. Diagram Motor BLDC Dengan Beban 

2.5.Kontrol motor BLDC 

 Tugas kontroler antara lain mengatur proses komutasi. Setelah 

mendapat input dari sensor, kontroler dapat menentukan lilitan mana yang harus 

dialiri listrik agar motor dapat berputar. Selain itu, kontroler juga berfungsi sebagai 

pengatur tegangan input pada motor, sehingga kecepatan putar motor dapat 

berubah-ubah sesuai keinginan pengguna. Sedangkan driver  merupakan rangkaian 

yang berada dalam kendali kontroler yang berfungsi sebagai pembantu kontroler 

dalam proses komutasi. 

 Kontroler motor BLDC Terdiri dari inverter dan juga 

Mikrokontroller. Dimana inverter umumnya terdiri dari rangkaian mosfet 3 fasa 
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sebagai pengendali arus yang besar dari tagangan sumber DC. Sedangkan 

mikrokontroler berfungsi mengontrol inverter untuk komutasi swiching tegangan 

tinggi. 

 

Gambar 2. 18 Rangkaian Umum Motor BLDC 

2.6. PWM Kotak 

 Metode PWM kotak merupakan metode yang paling banyak di gunakan 

dalam pengendalian. Hal ini terjadi karena sangat mudah untuk di implementasikan. 

hanya saja metode ini memiliki kelemahan yakni mempunyai arus RMS yang 

tinggi, rugi-rugi daya yang tinggi, dan bising. karena gelombang yang diciptakan 

merupakan gelombang ac square jika dilihat pada setiap pahase motor BLDC, dan 

gelombang square dapat menimbulkan harmonisa. 

 Metode ini disebut PWM kotak karena agar mampu menciptakan 

gelombang trapezoid atau kotak yang menyerupai gelombang sinusoidal, 

digunakan PWM kotak yang terdiri dari terdiri dari 6 bagian yakni 2 positif, 2 

negatif dan 2 bagian floating masing masing besarnya 60 derajat gelombang 

sinusoidal. kondisi floating pada algoritma ini adalah kondisi ketika gelombang 

sinusoidal berpotongan pada titik nol. 
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Vcc -

 
Gambar 2. 19.Metode PWM Kotak pembentukan PWM square 

2.7. PWM Sinus  

 PWM Sinusoidal merupakan metode yang yang sangat jarang digunakan 

karena memiliki algoritma yang sulit. Namun dengan metode PWM Sinus 

mempunyai kelebihan yaitu memiliki arus RMS yang kecil, rugi rugi yang lebih 

kecil dari pada metode six-step, dan juga tidak bising karena memiliki harmonisa 

yang kecil. 

 Proses pembangkitan PWM Sinusioidal yaitu dengan membandingkan 

antara gelombang sinus 3 fasa dengan frekuensi rendah dengan gelombang gigi 

gergaji yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Ketika sinyal gigi gergaji ber benturan 

dengan sinyal sinusoida maka terbentuklah sinyal PWM yang duty cycle-nya 

sebanding dengan beturan antara kedua gelombang, berikut merupakan 

pembentukan sinyal gelombang sinus. 
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Gambar 2. 20. Pembentukan PWM Sinusoidal 

 

 Besar kecinya resolusi dari PWM tergantung dari frekuensi dari gelombang 

gigi gergaji semakin tinggi gelombang gigi gergaji yang digunakan maka hasil 

resolusi gelombang PWM semakin baik. Dan semakin tinggi dari hasil rerolusi dari 

gelombang PWM yang digunkan maka hasil sinusoidal PWM semakin baik. 

Untuk implementasian, agar dapat dijalankan pada rangkaian drifer berupa 

enam transistor, maka PWM Sinusoidal yang di dapatkan dibagi menjadi enam 

bagian atau step. Masing-masing bagian atau step besarnya 60 derajat. Hal ini 

terjadi karena beda pada setiap fasa dari ketiga sinyal yang berjarak 120 derajat 

kemudian menjadi 60 derajat karena melewati titik 0 atau float. Sehingga untuk 

menujang komutasi pada setiap transitor harus di pecah menjadi 6 bagian seperti 

pada gambar di atas. 

2.8. PID  

 Dalam suatu sistem kontrol kita mengenal adanya beberapa macam aksi 

kontrol, diantaranya yaitu aksi  kontrol proporsional, aksi kontrol integral dan aksi 

kontrol derivatif. Masing-masing aksi kontrol ini mempunyai keunggulan- 

keunggulan tertentu, dimana aksi kontrol proporsional mempunyai keunggulan 

risetime yang cepat, aksi kontrol integral mempunyai keunggulan untuk 
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memperkecil   error, dan aksi kontrol derivative mempunyai keunggulan untuk 

memperkecil derror atau meredam  overshot/undershot. 

Perhitungan PID dapat menggunakan teknik  Ziegler-Nichols. Metode 

Ziegler-Nichols mempunyai 2 metode. Metode pertama yaitu dilakukan dengan 

memberikan input step pada sistem, dan hasilnya sistem harus mempunyai step 

response (respons terhadap step) berbentuk kurva S. Metode kedua yaitu untuk 

sistem yang mungkin mempunyai step response berosilasi terus menerus. 

 

Tabel 2. 2. Pengaruh PID Pada Waktu Naik, Overshoot, Waktu Turun dan 
Kesalahan Keadaan Tunak 

Tanggapan 
Lop 

Tertutup 
Waktu Naik Overshoot Waktu 

Turun 

Kesalahan 
Keadaan 
Tunak 

Proporsional 
(Kp) Menurun Meningkat Perubahan 

Kecil Menurun 

Integral (Ki) Menurun Meningkat Meningkat Hilang 

Deritative (Kd) Perubahan 
Kecil Menurun Menurun Perubahan 

Kecil 

2.8.1. Kontroler P (Proporsional) 

Kontroler P (Proporsional) adalah kontroler dengan penguatan murni KP. 

Persamaan karakteristik sistem lup tertutup dengan kontroler P adalah 

𝑃 = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) (2. 36) 

Kontroler  P  ini  digunakan  dalam  keadaan  yang  mana  tanggapan 

peralihan (transien) yang diinginkan dipenuhi cukup dengan menyetel penguatan 

system saja. 

2.8.2. Kontroler PI (Proporsional dan Integral) 
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Kontroler PI (Proporsinal Integral) memiliki fungsi alih sebagai: 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
 

 
(2. 37) 

 Integral kontroler memiliki karekteristik mengurangi waktu naik 

menambah overshoot dan waktu turun serta menghilangkan steady state eror 

(kesalahan waktu tunak). Karakteristik ini tidak di miliki oleh jenis lain: 

 P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal waktu naik 

dan overshoot. Oleh karena itu nilai Kp harus di kurangi untuk menngurangi nilai 

overshoot yang berlebihan. Nilai Ki diambil lebih besar dari Kp, karena diinginkan 

untuk meniadakan steady state error. Jika Kp lebih besar dari Ki, maka steady state 

erornya tidak dapat di hilangkan. 

2.8.3. Kontroler PD (Proportional dan Direvatif) 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 + 𝐾𝑑 (𝑠 +
𝐾𝑝

𝐾𝑑
) (2. 38) 

 Kontroller PD ini memberikan tambahan zero tunggal pada 𝑠 =  − 𝐾𝑝 𝐾𝑑⁄  

ke system. Tentu hal ini akan menambah sudut fasa terhadap system. Jadi kontroler 

PD termasuk kompensator fasa-mendahului dan memberbaiki tanggapan peralihan 

sistem. 

2.8.4. Kontroler PID (Proporsional, Integral, dan Derefatif) 

 Untuk menghasilkan output dengan rise time yang tinggi dan error yang 

kecil kita dapat menggabungkan ketiga aksi ini menjadi aksi kontrol PID, dan pada 

sistem kendali yang digunakan adalah sistem kendali PID digital. 

 Kontroler PID dimasukkan ke dalam sistem kontroler pada saat diinginkan 

perbaikan tanggapan peralihan maupun tanggapan keadaan mantap. Fungsi alih 

kontroler PID ditulis  
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𝐺𝑠(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) (2. 39) 

 

Gambar 2. 21.Kendali PID 

 Pada metode pertama Zieger-Nichols yang pertama kali dicari adalah 

menentukan nilai proporsional gain (𝐾𝑝), integral time (𝑇𝑖 = 1 𝐾𝑖⁄ ), dan direvatif 

time (𝑇𝑑 = 𝐾𝑑) berdasarkan karakteristik respon transient dari plant. Plant (sinyal) 

yang didapat harus berbentuk kurva s. 

 

Gambar 2. 22. Respon Unit Step Pada Plant 

 Setelah mendapat nilai-nilai 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 dan 𝑇𝑑 dapat menghitung control PID 

dengan metode pertama Ziegre-Nichols berikut ini persamaanya; 
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Tabel 2. 3.Persamman Ziegre Nichols 

Tipe 

Kontroller 
𝐊𝐩 𝐓𝐢 𝐓𝐝 

P 𝑇

𝐿
 ∞ 0 

I 0,9
𝑇

𝐿
 

𝐿

0,3
 0 

PID 1,2
𝑇

𝐿
 2𝐿 0,5𝐿 

Zieger - Nichols menyarankan untuk menetapkan nilai dari 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 dan 𝐾𝑑 

berdasarkan rumus yang terdapat pada:  

𝐺𝑠(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) = 1,2 

𝑇

𝐿
(1 +

1

2𝐿𝑠
+ 0,5 𝐿𝑠) 

= 0,6𝑇 (
𝑠 +

1
𝐿

𝑠
) 2 (2. 40) 

Jika pada metode pertama Zieger- Nichols kurva tidak berbentuk s maka 

metode pertama tidak dapat digunakan, namun jika hasilnya kurva berosilasi maka 

dapat menggunakan metode kedua Zieger- Nichols. Pada metode kedua, ditetapkan 

nilai Ti sebesar tak berhingga. Sedangkan Td sama dengan nol. Dengan hanya 

menggunakan mode kontrol proporsional (Kp), Kp dinaikkan dari 0 ke nilai kritis 

gain (Kcr). 

 

Gambar 2.21 Metode Dua Ziegler – Nichols 

Kemudian critical gain (Kcr) dan periode koresponding (Pcr) ditentukan 

melalui eksperimen (seperti pada Gambar 2.21) sampai outputnya akan berosilasi 

(seperti pada Gambar 2.22). 
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Gambar 2.22 Kurva Berosilasi Dengan Periode Pcr 

Setelah Kcr dan Pcr diketahui selanjutnya menentukan nilai Kp, Ti, dan Td 

berdasarkan rumus yang terdapat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Rumus Metode Kedua Zieger-Nichols 

Tipe 

Kontroller 
𝐊𝐩 𝐓𝐢 𝐓𝐝 

P 0,5 𝐾𝑐𝑟 ∞ 0 

PI 0,45 𝐾𝑐𝑟 
1

1,2
𝑃𝑐𝑟  0 

PID 0,6 𝐾𝑐𝑟 0,5𝑃𝑐𝑟 0,125 𝑃𝑐𝑟 

 

𝐺𝑠(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) 

= 0,6 𝐾𝑐𝑟 (1 +
1

0,5 𝑃𝑐𝑟𝑠
+ 0,125 𝑃𝑐𝑟𝑠) 

= 0,075 𝐾𝑐𝑟𝑃𝑐𝑟

(𝑆 +
4

𝑃𝑐𝑟
) 2

𝑆
 

(2. 41) 

Metode Zieger - Nichols telah banyak digunakan untuk tuning kontroler 

PID pada sistem pengendalian proses walaupun dinamika plant tidak diketahui 

secara akurat sekalipun. 
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Pendeskritan persaamaan dari persamaan matematis diperlukan ketika 

persamaan matematis tidak dapat dilakukan pada komputasi sistem digital seperti 

layaknya mikreokontroler. 

Persamaan umum PID di jabarkan pada Gambar 2.19. Pada gambar tersebut 

memiliki tiga persamaan matematis dimana dua diantaranya perlu diubah dalam 

persamaan diskrit, yaitu persamaan integral dan derivative. 

Pada persamaan integral terdapat operand integral, operan tersebut tidak 

dapat diterapkan dalam bahasa c pada mikrokontroler. Untuk menerapkanya 

diperlukan pengubahan dalam persamaan diskrit. 

Integral merupakan operan matematis dalam kawasan kontinyu yang jika 

didiskritkan menjadi bentuk sigma (∑) yang merupakan operan dalam kawasan 

diskrit. Pada persamaan tersebut variabel error diintegralkan yang jika didiskritkan 

akan menjadi 𝑒(0) + 𝑒(1) … … 𝑒(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘) yang dalam harfiah dapat dikatakan 

“error-error yang sebelumnya dijumlahkan hingga error yang terjadi saat ini”. 

𝐼 = 𝐾𝑖 ∑ 𝑒(𝑖)𝑇𝑐

𝑘

𝑖=0

𝐼 =  𝐾𝑖𝑇𝑐[𝑒(0) + 𝑒(1) … … 𝑒(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘)]

𝐼 =  𝐾𝑖𝑇𝑐[𝑒(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘)]
(2. 42) 

Pada persamaan derivatif secara matematis terdapat operan derivative 

(turunan) yang dalam persamaan diskrit akan menjadi operan limit. Dimana fungsi 

operan tersebut adalah mengurangi variable kawasan waktu dari nilai ke 𝑘 

dikurangi nilai pada saat 𝑘 − 1. Persamaan derivatif tersebut jika dirubah dalam 

persamaan diskrit akan menjadi persamaan berikut. 

𝐷 = 𝐾𝑑

𝑒(𝑘) − 𝑒 (𝑘 − 1)

𝑇𝐶

(2. 43) 
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