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PENGATUR ARAH PUTARAN MOTOR DC 
 

Dalam aplikasinya seringkali sebuah motor digunakan untuk arah yang searah 
dengan jarum jam maupun sebaliknya. Untuk mengubah putaran dari sebuah motor dapat 
dilakukan dengan mengubah arah arus yang mengalir melalui motor tersebut. Secara 
sederhana seperti yang ada pada gambar 1, hal ini dapat dilakukan hanya dengan 
mengubah polaritas tegangan motor. 

 

 
Gambar 1 

Dasar pengaturan arah putar motor 
 

Agar pengubahan polaritas tegangan motor dapat dilakukan dengan mudah, maka 
hal ini dilakukan dengan menggunakan dua buah saklar seperti pada gambar 2 di mana 
kedua saklar tersebut harus berada pada posisi yang saling berlawanan. Apabila S1 
berada di posisi kiri (terhubung dengan positif) maka S2 harus berada di posisi kanan 
(terhubung dengan negatif) dan demikian pula sebaliknya dengan perubahan yang 
serempak. 
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Gambar 2 

Pengaturan arah dengan menggunakan saklar 
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 Untuk aplikasi pengaturan arah dengan menggunakan mikrokontroler, maka 
posisi dari saklar dapat digantikan dengan transistor seperti yang ada pada gambar 3. 
Gambar tersebut adalah merupakan rangkaian pengatur arah putaran motor DC dengan 
arus maksimum 5A dan tegangan kerja 20 Volt (V+). 
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Gambar 3 

Skema pengatur arah putaran motor DC 20V dengan arus maksimum 5A 
 

 Proses kendali dalam hal ini ditentukan oleh logika dari DRV0 dan DRV1, di 
mana agar motor tersebut bekerja, maka kondisi DRV0 dan DRV1 harus saling berbeda 
logika. Motor akan berhenti apabila keduanya berlogika 0. Kondisi logika 1 pada DRV0 
dan DRV1 secara bersamaan tidak diperbolehkan, karena hal ini akan mengakibatkan 
semua transistor berada pada kondisi aktif dan sistem akan terhubung singkat. 
 Gambar tersebut pada dasarnya terdiri dari 4 buah transistor, namun karena arus 
dari motor yang dikendalikan cukup besar, maka setiap transistor dibentuk dengan 
konfigurasi darlington di mana setiap transistor terdiri dari 2 buah transistor yaitu 
2N3055 dan C9013 untuk NPN dan MJ2955 dan C9012 untuk PNP. Dengan konfigurasi 
darlington, maka HFE (penguatan) dari transistor tersebut adalah sebesar hasil kali dari 
HFE keduanya, sedangkan tegangan VBE adalah 0,7V x 2 = 1,4V 
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Gambar 4 

Konfigurasi Darlington NPN 
 
 Pada saat DRV0 berlogika 0 dan DRV1 berlogika 1, maka transistor Q1 dan Q2 
yang membentuk konfigurasi transistor darlington akan non aktif sedangkan Q3 dan Q4 
aktif. Kaki sebelah kanan dari motor akan terhubung ke ground (negatif), demikian pula 
dengan basis transistor darlington yang dibentuk oleh Q7 dan Q8. Basis dari transistor 
tersebut akan terhubung ke ground melalui R3 sehingga transistor darlington inipun aktif 
dan mengalirkan tegangan positif ke bagian kiri dari motor (gambar 3). 
 Logika 0 pada kaki DRV0 membuat transistor darlington yang dibentuk oleh Q1 
dan Q2 non aktif sehingga bagian kiri dari motor atau kolektor dari transistor ini tidak 
terhubung ke ground. Arus tidak mengalir dari basis transistor darlington yang dibentuk 
oleh Q5 dan Q6 ke ground sehingga transistor inipun tidak aktif. 
 Sebaliknya bila kondisi logika dari DRV0 dan DRV1 dibalik, maka Q1-Q2 dan 
Q5-Q6 aktif sedangkan Q3-Q4 dan Q7-Q8 tidak aktif motor akan mendapat polaritas 
tegangan yang terbalik pula. 
 Skema pada gambar 3 merupakan skema pengendali motor dengan kapasitas 
maksimum 5A. Proses perhitungan dari gambar 3 diperoleh sebagai berikut: 
 
Arus motor maksimum (ICmax) = 5A 
HFE 2N3055 dan HFE MJ2955 = 20  
HFE C9013 dan HFE C9012 = 60  
HFE darlington = 1200 
VBE = 1,4V 
V+ = 20Volt. 
VOH DRV0 = VOH DRV1 = 4,5 Volt 
 
 
Arus basis (Ib) = ICmax/HFE darlington  
  = 5/1200 
  = 4,16 mA  
 
Nilai R1 dan R2 adalah sama 
R1  = VOH DRV0 - VBE 

             --------------------- 
              Ib 

 = (4,5V – 1,4V)/4,16 mA 
 = 745 ohm atau untuk amannya digunakan nilai yang sedikit lebih besar yaitu 1K 
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Nilai R3 dan R4 adalah sama 
R3  = (V+ - VBE)/Ib 
 = (20 – 1,4)/4,16mA 
 = 4,47K atau untuk amannya digunakan nilai yang sedikit lebih besar yaitu 4,7K 
 
 Untuk antar muka dengan AT8951, di mana setiap I/O kecuali Port 0 pada mode 
I/O biasa telah memiliki R pull up internal maka penggunaan R1 dan R2 dapat ditiadakan 
sehingga I/O AT8951 dapat langsung terhubung ke DRV0 dan DRV1. Skema tersebut 
juga dapat digunakan untuk tegangan kerja (V+) selain 20 Volt dengan merubah nilai R3. 
  


