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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi kontrol kecepatan mobil
listrik UNS untuk tujuan efisiensi energi. Sebuah algoritma logika yang kuat yaitu
fuzzy digunakan untuk mengontrol motor DC, dan snubber kapasitor ditambahkan
ke perangkat keras elektronik. Penggunaan tambahan kapasitor snubber
dimaksudkan untuk mengurangi energi yang hilang akibat switching dengan PWM
selama pengaturan kecepatan yang mengakibatkan peningkatan kinerja dalam hal
indeks efisiensi energi. Indeks efisiensi energi tinggi mempengaruhi kemampuan
untuk mendapatkan jarak perjalanan yang panjang dengan kapasitas ukuran baterai
yang sama. Efisiensi energi yang dapat dicapai adalah sekitar 87.16% dari semula
11,24% setelah menambahkan kapasitor snubber, ketika 14% pedal throttle diinjak.
Pengaruh penerapan aturan fuzzy pada efisiensi energi juga dipelajari. Algoritma
yang dikembangkan logika fuzzy digunakan untuk mengontrol arus listrik yang
dimasukkan ke motor DC yang berkorelasi dengan respon kecepatan mobil.
Berdasarkan simulasi dan karya eksperimental pada mobil listrik UNS, pelaksanaan
algoritma fuzzy logic meningkatkan efisiensi energi sekitar 2,5 % dari efisiensi
semula 87,16% dari sistem yang hanya memiliki tambahan kapasitor snubber.
Dalam kesimpulan, baik penambahan kapasitor snubber dan implementasi
algoritma fuzzy logic terbukti dalam peningkatan efisiensi energi mobil listrik UNS.

Keywords: efisiensi energi, mobil listrik, kapasitor snubber, fuzzy logic.
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Abstract
This research is aimed to develop a speed control strategy of UNS electric car for
energy efficiency purposes. A robust fuzzy logic algorithm was used to control the
DC motors and a snubber capacitor was added to the electronic hardware.
Additional use of snubber capacitor was intended to decrease lost energy caused by
PWM switching during speed regulation resulting in the performance increment in
terms of energy efficiency index. The high energy efficiency index influenced the
capability of getting longer travelling distance at the same battery storages. The
achieved energy efficiency was about 87.16% of compare to 11.24% after adding
the snubber capacitor when 14% of throttle pedal. The effect of fuzzy rules
application on energy efficiency was also studied. The developed fuzzy logic
algorithm was used to control the electrical current inputted to the DC motor in
which it was correlated with the car velocity response. Based on simulation and
experimental works on UNS electric car, the implementation of fuzzy logic
algorithm increased its energy efficiency of about 2.5% over system having only
additional snubber capacitor which about 87.16%. In conclusion, both additional
snubber capacitor and implementation of fuzzy logic algorithm were proven in
increasing energy efficiency of UNS electric car.

Keywords:. Energy efficiency, electric vehicle, snubber capacitor, fuzzy logic.
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= frekuensi sumber atau sistem AC (hz)
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= jarak titik berat ke sumbu (m)
= koefisien redaman(N.s/m)
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= koefisien aerodinamic (N.婢 /kg.m)
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䵠
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BAB I
PENDAHULUAN

1.5

Latar Belakang Masalah
Krisis energi dan isu lingkungan merupakan isu sentral yang menjadi

perhatian negara maju maupaun berkembang. Banyak penelitian yang telah
dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya konversi energi, penggunaan
sumber energi terbarukan dan peningkatan efisiensi (Lund, 2010). Sektor terbesar
penyumbang krisis energi dan kerusakan alam adalah bidang transportasi.
Kesadaran lingkungan dan dampak krisis energi menjadikan trend penelitian bidang
transportasi mengarah pada penggunaan energi listrik sebagai pengganti sumber
energi fosil yang semakin menipis ketersediaannya dan menimbulkan pencemaran
udara (Leitman and Bob, 2009).
Solusi untuk mengatasi kelangkaan energi dan menjaga lingkungan adalah
dengan menggunakan energi alternatif, salah satunya adalah energi listrik. Energi
listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber energi baru dan terbarukan
diantaranya matahari, angin, mikro hidro, fuel cell dan masih banyak sumber lain
yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik. Salah satu pemanfaatan
energi listrik bidang transportasi adalah mobil listrik. Energi listrik dirubah menjadi
gerak oleh motor listrik dan digunakan untuk menggerakkan roda mobil sehingga
mobil bisa melaju maju atau mundur. (Leitman and Bob, 2009).
Menurut (ISO8713, 2002), mobil Listrik dikenal dalam istilah electric road
vehicles yang di Amerika dikembangkan menjadi dua jenis, diantaranya Low
Emission Vehicles (LEV) dan Zero Emission Vehicles (ZEV). Mobil yang di
kategorikan LEV adalah mobil yang sistem penggeraknya memadukan antara
convensional engine dengan motor listrik (mobil hibrid). Sedangkan yang
dikategorikan ZEV adalah mobil baterai (Battere Operate) dan Mobil Fuel cell.
Mobil listrik jenis ini mengandalkan batere sebagai sumber energi untuk
menggerakkan kendaraan. Bagian yang sangat penting pada mobil listrik jenis ini
adalah: 1). Motor listrik. 2). Batere (AKI). 3). Charger (Alat pengisian ulang energi
listrik pada AKI). 4). Sistem Kendali (Controller). 5). Sistem Management Energi
commit to user
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Kendaraan listrik memiliki efisiensi energi yang baik apabila dibandingkan
dengan kendaraan mesin bakar konvensional. Pada motor bakar, energi dari bahan
bakar pada kendaraan roda empat yang efektif terpakai untuk menjalankan
kendaraan hanya 10-16 %. Sisa energi yang terbuang sebesar 86-90 % menjadi
panas (thermal) dan getaran vibration (De Cicco, 2010). Sedangkan pada kendaraan
listrik justru terjadi kebalikannya dimana sekitar 88 % energi yang dipakai
dikonversikan menjadi energi kinetik penggerak kendaraan. Sehingga untuk
menggerakan sebuah kendaraan dengan bobot yang sama, kendaraan listrik
memerlukan energi yang jauh lebih sedikit dan juga tidak mengeluarkan polusi
kendaraan sama sekali (De Cicco, 2010).
Berdasar standarisasi dan penelitian tersebut di atas mobil listrik sebagai
salah satu solusi krisis energi dan pencemaran lingkungan perlu terus
dikembangkan sehingga tidak hanya sumber energi saja yang beralih menjadi
sumber energi terbarukan tetapi juga memiliki efisiensi yang tinggi. Dengan tingkat
efisiensi tinggi menjadikan solusi mobil listrik tidak menyebabkan permasalahan
baru.
Dalam mobil listrik digunakan motor listrik untuk menghasilkan gaya
dorong yang menjadikan mobil dapat melaju. Teknologi motor listrik yang pertama
digunakan dan akan tetap banyak digunakan pada masa mendatang adalah motor
penggerak arus searah (motor DC). Motor DC memiliki sifat linier sehingga
pengaturan kecepatan motor DC bisa langsung diatur tanpa menggunakan alat
tambahan berupa inverter seperti pada pengaturan kecepatan motor AC. Dengan
sedikitnya sistem kelistrikan yang digunakan maka power listrik yang terpakai
semakin sedikit pula yang berarti mendukung terbentuknya sistem yang hemat
energi (Beaty, 1998).
Pengaturan kecepatan putar motor dapat dilakukan dengan metode PWM
(pulse width modulation). Pembebanan metode PWM menyebabkan rendahnya
faktor daya. Untuk mengatasi rendahnya faktor daya, yang biasa dilakukan adalah
dengan memasang motor sinkron atau kapasitor (Sutopo, 2005). Selain itu dalam
membangun sebuah sistem kontrol didalamnya dapat ditanamkan algoritma
pengaturan. Salah satu algoritma pengaturan yang banyak digunakan adalah
kecerdasan

buatan yang memiliki
commit fleksibilitas
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Penggunaan kecerdasan buatan untuk pengaturan kecepatan yang ditanamkan
kedalam sistem pengaturan menjadikan proses pengaturan kecepatan menjadi
semakin mudah dan efisien. Untuk membangun sebuah kecerdasan buatan
digunakan suatu metode atau logika tertentu dalam pengambilan keputusan,
berdasarkan penelitian yang dilakukan dan banyak diaplikasikan adalah
penggunaan logika kabur (fuzzy logic) (John, 2002).
Untuk meningkatkan kinerja motor listrik pada industri, beberapa penelitian
telah

dilakukan

diantaranya

(Carnovale,

2007)

melakukan

penelitian

membandingkan daya listrik yang mengalami pembebanan tidak linier dengan yang
pembebanan linier dengan menggunakan standar IEEE Std 519-1992 untuk
mengatasi kerugian pembebanan tidak linier. Dari hasil penelitian didapat
pembebanan dengan tidak linier membutuhkan konsumsi energi lebih besar karena
kondisi arus dan tegangan yang tidak stabil. Hasil penelitian yang lain adalah
menyarankan revisi nilai besaran baru untuk standart IEEE Std 519-1992.
Assanov (2009) Melakukan penelitian mengenai peningkatan kinerja
Coding Line Conveyor system (CLC) yang merupakan bagian utama yang
digunakan pada proses pengelompokan paket kiriman yang digunakan pusat
logistik Swiss. Pada kondisi normal tanpa menggunakan kontroler fuzzy, konveyor
berjalan dengan kecepatan tetap. Logika fuzzy melakukan pengaturan kecepatan
belt. Jika didapatkan data alamat tujuan paket kiriman sama atau saling berdekatan,
kontrol kecepatan akan diatur oleh logika fuzzy. Dengan menggunakan kontrol
logika fuzzy didapatkan peningkatan kapasitas pengiriman.
Valera

(2009)

menjelaskan

mengenai

arsitektur

dan

metodologi

perancangan sistem/komponen berbasis virtual modeling. Simulasi memberikan
kesempatan penggantian perangkat keras seperti yang sesungguhnya. Hasilnya
adalah dengan menggunakan perancangan berbasis virtual modeling mengurangi
waktu pengembangan dari rata-rata 3 tahun menjadi hanya 12 bulan dan juga
meningkatkan kualitas hasil perancangan secara keseluruhan.
Chetouane (2010) melakukan penelitian untuk membandingkan kinerja
kontrol logika fuzzy dan kontrol PID (proportional integral derivative) pada sistem
inverted gyroscopic pendulum (GIP). Penelitian dilakukan dengan melakukan
simulasi dengan menggunakan software
commitMATLAB
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sistem pendulum. Logika fuzzy yang digunakan menggunakan 49 rule (aturan). Dari
hasil penelitian didapatkan bahwa kontrol kabur memiliki kelebihan karena
kestabilan dan responnya yang cepat.
Berdasar penelitian-penelitian di atas, logika fuzzy dapat meningkatkan
kinerja motor listrik Coding Line Conveyor system (Assanov, 2009). Sedangkan
kapasitor dapat meningkatkan efisiensi energi pembebanan tidak linier pada motor
listrik industri (Carnovale, 2007). Karena hal tersebut maka perlunya untuk
dirancang sistem kendali mobil listrik dengan menggunakan logika fuzzy dan
penambahan kapasitor.

1.6

Perumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:
1.

Bagaimana susunan dan besarnya ukuran komponen kapasitor untuk
menghasilkan kerja efektif pada peningkatan efisiensi motor DC.

2.

Bagaimana pengaturan arus motor listrik menggunakan logika fuzzy
dilakukan untuk mendapatkan arus konsumsi sesuai respon, untuk dihasilkan
sistem kendali yang aman dan mudah pengoperasiannya serta hemat energi
sehingga cocok sebagai kontrol mobil listrik.

1.7

Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar maka dibuat batasan permasalahan, yaitu:
1.

Perancangan desain simulasi menggunakan MATLAB simulink untuk
simulasi desain dan elektronik.

2.

Variable yang diuji yaitu: penginjakan pedal gas tetap sampai kondisi linier
pada waktu 5 detik, karena waktu 5 detik cukup untuk mencapai linier dan
tidak terlalu lama untuk runing simulasi.

3.

Analisa hanya membandingkan energi input dan energi output dengan
putaran, dan jarak tempuh pada masing-masing model sistem kontrol yaitu:
PWM (pulse width modulation), PWM dengan penambahan kapasitor, fuzzy
logic controler, fuzzy logic dengan penambahan kapasitor.

4.

Tegangan batere dianggap konstan atau sama pada masing-masing model,
pembeban mekanik dihitungcommit
sesuai to
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5.

Spesifikasi kendaraan yang diteliti adalah mobil dengan bobot 525 kg
berpenggerak motor DC dengan daya 3 hp, tegangan 36 volt, dan arus ratarata 73 Amper.

1.8

Tujuan Tesis

Penelitian ini mempunyai tujuan:
1.

Menentukan susunan dan besarnya ukuran komponen kapasitor untuk
menghasilkan kerja efektif pada peningkatan torsi kecepatan putaran motor
DC.

2.

Mendesain

pengaturan

dengan

menggunakan

logika

fuzzy

untuk

mendapatkan arus konsumsi yang sesuai beban motor.
3.

Untuk merancang alat pengendalikan putaran motor DC yang aman dan
mudah pengoperasiannya serta hemat energi untuk kontrol mobil listrik.

commit to user
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BAB II
DASAR TEORI

2.1

Tinjauan Pustaka
Sebagai dasar acuan untuk membahas penelitian ini diambil dasar teori dua

hal yaitu: penelitian-penelitian yang telah dilakukan orang lain yang mempunyai
hubungan kesamaan permasalahan dan ditambah buku-buku teori berkaitan hal
pembahasan. Adapun penelitian-penelitian yang telah didapatkan untuk dijadikan
sebagai acuan tinjauan pustaka adalah sebagai berikut:
Kim (1998) melakukan penelitian pada multi level inverter dan converter
dengan rangkaian snubber model baru, rangkaian snubber ini dibuat paling
sederhana dengan jumlah komponen paling sedikit. Hasil penelitian ini adalah
kehilangan energi rendah sehingga efisiensi energi meningkat.
Purwanto (2008) melakukan penelitian tentang pengembangan inverter
dengan kontrol fuzzy logic untuk pengendalian motor induksi sebagai penggerak
mobil listrik dengan metoda vektor kontrol. Dari hasil percobaan didapatkan hasil
bahwa dengan menggunakan pengaturan fuzzy logic akan mempercepat waktu naik
dan waktu yang digunakan hingga keadaan tunak. Kesalahan delta error yang
dihasilkan menjadi lebih kecil 50% dibanding tanpa kontrol fuzzy logic.
Wahjono dkk (2011) melakukan penelitian tentang pengembangan metode
pengaturan kecepatan motor induksi tanpa sensor (sensorless) menggunakan Direct
Torque Control (DTC) dengan Fuzzy Logic Control (FLC). Dengan meggunakan
metoda DTC memungkinkan untuk mengontrol secara langsung torque dan fluks
stator. Dengan menggunakan Fuzzy Logic Direct Torque Control (FLDTC) mampu
untuk mengikuti kecepatan referensi yang dinamis dengan baik serta dapat
menekan ripple sampai ke derajat yang sangat rendah.
Assanov (2009) melakukan penelitian mengenai peningkatan kinerja
Coding Line Conveyer system (CLC). Pada kondisi normal tanpa menggunakan
logika fuzzy, konveyor berjalan dengan kecepatan tetap. Logika fuzzy melakukan
pengaturan kecepatan belt. Jika didapatkan data alamat tujuan paket kiriman sama
atau saling berdekatan, kontrol kecepatan akan diatur oleh logika fuzzy.
commit to user
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Irawan (2011) melakukan penelitian untuk menganalisa pengaruh
pemasangan kapasitor terhadap penurunan harmonik pada sistem multi mesin.
Hasilnya adalah Parameter R, L, C filter pasif ditentukan berdasarkan daya reaktif
total yang dibutuhkan untuk mereduksi harmonik, semakin besar total harmonic
distorsi (THD), maka daya reaktif total yang dibutuhkan juga akan semakin besar.

2.2

Tinjauan Literatur

2.2.1 Mobil Listrik
Mobil listrik adalah alat transportasi yang memanfaatkan listrik sebagai
sumber energi. Sebagai penggerak digunakan motor listrik yang memiliki prinsip
kerja merubah energi listrik menjadi energi mekanik (Leitman and Brant, 2009).
Penggunaan energi listrik sebagai sumber penghasil tenaga penggerak disebabkan
semakin sulitnya bahan bakar fosil dan pentingnya menjaga alam dari polusi bahan
bakar tersebut. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber yang ada tanpa
menghasilkan polusi. Dengan sumber alam yang sangat melimpah seperti angin,
air, panas bumi, dan cahaya dapat dimanfaatkan untuk dibangkitkan menjadi energi
listrik (Johansson, 1993).
Listrik sebagai sumber energi mobil listrik berdasarkan keadaan kutubnya
dibagi menjadi listrik kutub bolak-balik (AC) dan listrik kutub searah (DC). Listrik
AC dan DC memiliki karakteristik tersendiri. Listrik yang digunakan sebagai
sumber energi mobil listrik diperoleh dari batre yang mampu menyimpan beda
potensial. Motor penggerak yang memanfaatkan arus DC atau motor DC memiliki
kelebihan dibanding motor AC. Motor DC memiliki kelebihan diantaranya
pengaturan kecepatan mudah, arah putaran motor reversible, memiliki respon yang
cepat dan memiliki fungsi pengereman yang baik. Berdasarkan kelebihan yang
dimiliki, motor DC banyak digunakan untuk kegiatan industri dan banyak
penggunaan lainnya. Sedangkan kekurangan motor DC diantaranya: biasanya
ukuran daya motor kecil dan membutuhkan perawatan carbon brushing (Beaty,
1998).
Bagian-bagian mobil listrik sama dengan mobil pada umumnya kecuali
pada sumber tenaga yang digunakan untuk menghasilkan gaya dorong dan
pengaturan laju kendaraan. Mobil
listrik
terdiri dari batre yang menghasilkan
commit
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energi, motor listrik yang menggerakkan roda dan bagian kontrol yang mengatur
aliran energi dari sumber ke motor (Leitman and Brant, 2009). Skema dari sebuah
motor listrik seperti tampak pada gambar 2.1.

Motor
Battery

Controller

Gambar 2.1. Komponen Utama Mobil Listrik (Leitman and Brant, 2009).
2.2.7 Motor DC
Motor DC merupakan perangkat yang berfungsi merubah besaran listrik
menjadi

besaran

mekanik.

Prinsip

kerja

motor

didasarkan

pada

gaya

elektromagnetik. Motor DC bekerja bila mendapatkan tegangan searah yang cukup
pada kedua kutupnya. Tegangan ini akan menimbulkan induksi elektromagnetik
yang menyebabkan motor berputar. Pada umumnya motor diklasifikasikan menurut
jenis power input yang digunakan. Ada tiga jenis motor DC (yang pokok)
diklasifikasikan menurut metode penguatan medan, antara lain:
1.

Motor shunt, menggunakan kumparan medan magnet dengan tahanan relatif
tinggi dengan banyak lilitan kawat kecil, biasanya dihubungkan paralel
(paralel dengan jangkar) sebagaimana ditunjukkan (Krause, 1986) pada
gambar 2.2

(a)
(b)
Gambar 2.2. (a) Ekuivalen
Rangkaian
dan
(b) Diagram Torsi
commit to user
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2.

Motor seri, menggunakan kumparan medan tahanan sangat rendah dengan
lilitan sangat sedikit, kawat besar dihubungkan seri dengan jangkar
sebagaimana ditunjukkan (Krause, 1986) pada gambar 2.3

(a)

3.

(b)

Gambar2.3. (a) Ekuivalen Rangkaian dan (b) Diagram Torsi
dan Putaran (Krause, 1986)
Motor kompon, menggunakan kombinasi medan shunt (lilitan banyak dari
kawat kecil) paralel dengan jangkar dan medan seri (lilitan sedikit dari
kawat besar) dihubungkan seri dengan jangkar sebagaimana ditunjukkan
(Krause, 1986) pada gambar 2.4.

(a)
(b)
Gambar. 2.4. (a) Ekuivalen Rangkaian (b) Diagram Torsi
dan Putaran (Krause, 1986)
Pada penelitian ini menggunakan motor DC seri karena mudah
pengaturannya. Model matematika dari sebuah motor DC dapat dikembangkan
dengan menggunakan pendekatan rangkaian ekivalen. Secara sederhana rangkaian
ekivalen sebuah motor DC dengan penguatan terpisah (separately excited)
diperlihatkan seperti pada gambarcommit
2.5. to user
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Gambar 2.5. Rangkaian Ekivalen Motor DC (Krause, 1986)
Persamaan dasar matematisnya dapat diuraikan sebagai berikut (Krause.
1986) :
紸 .

䵠 紸 絘. �)

Dimana,

䵠

(2.1)
(2.2)

i

=

arus (A)

v

=

tegangan suplay (volt)

Ke = back emf motor (v.s/rad)
R = hambatan (Ω)
ω = kecepatan sudut (rad/s)
E = emf (volt)

Hubungan elektromagnetiknya dapat diuraikan sebagai berikut (Krause,
1986) :
�) 紸
)

)

Dimana,

紸 �) .

紸

䵠k 紸

(2.3)

�Ƽ.

)絘

(2.4)
絘
t

絘

Te = torsi motor (N.M)
I

= adalah konstanta inersia (kg. )
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�) = back emf costant motor (v.s/rad)
TL

= torsi beban (N.m)

ω

= kecepatan sudut (rad/s)

Bm = koefisien redaman (N.s/m)
�Ƽ

= konstanta induktansi (H)

2.2.3 Catu Daya
Batere adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan energi
listrik. Batere secara umum terdiri dari elektroda (anoda dan katoda), lapisan
pemisah, terminal dan elektrolit. Tiap sel batere dirangkai menjadi satu rangkaian
elektrik yang disebut modul batere. Terminal adalah bagian batere yang
dihubungkan dengan rangkaian atau beban elektrik. Terdapat dua jenis terminal
yakni terminal positif dan terminal negatif. Elektrolit yang digunakan dapat berupa
cair, gel, atau padat.

Gambar 2.6. Batere (Sandeep, 2001).
Batere dalam kerjanya menggunakan prinsip beda tegangan. Terminal
positif memiliki tegangan lebih tinggi dari terminal negatif. Pada saat terminal
terhubung dengan rangkaian elektronik atau beban, terminal positif akan
mengalirkan listrik kepada beban dan elektron dari negatif mengalir menuju teminal
positif pada masing-masing elektroda akan terjadi reaksi kimia sehingga pada
keadaan tertentu akan mengalami kondisi netral. Untuk dapat digunakan kembali
maka batre harus dialirkan listrik dengan arah berkebalikan agar terjadi reaksi
bolak-balik sehingga kedua terminal kembali memiliki beda potensial (Sandeep,
2001).
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2.2.4 Teknik Pengaturan Kecepatan
Pengaturan kecepatan pada motor DC dapat dilakukan dengan mengatur
besar tegangan masukan. Kecepatan putar motor DC (ω) dapat dirumuskan dengan
persamaan 2.7 (Kuswadi, 2007):
絘紸

Dimana,

.

(2.7)

�n

v = Tegangan suplay (v)
R = hambatan motor (Ω)
i = arus motor (A)
�) = back electromotif force (v.s/rad)

Kecepatan motor DC berbanding lurus dengan suplai tegangan, sehingga
pengurangan suplai tegangan akan menurunkan kecepatan motor dan penambahan
suplai tegangan akan menambah kecepatan motor. Cara ini dilakukan dengan
mengatur tegangan power supply untuk mendapatkan kecepatan motor yang
dikehendaki.
Metode paling mudah untuk pengaturan tegangan suplay motor DC adalah
dengan menggunakan metode pengaturan Pulse Width Modulation (PWM).
Pengaturan dengan PWM menggunakan prinsip pengaturan nilai tegangan yang
dilakukan adalah dengan keadaan ON dan OFF pada frequensi tertentu.
Perbandingan waktu antara signal pada keadaan ON dan keadaan OFF pada periode
dalam satu siklus disebut duty cycle, seperti terlihat pada penjelasan berikut.

Gambar 2.7. Bentuk Signal PWM (Kuswadi, 2007)
Ꝡet7 袰7Ȗ컠n 紸

n婢 MN껸컠 N 䡈 M 婢t껸tn
n
�袰7Ȗ컠n
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Ꝡet7 袰7Ȗ컠n 紸

t

100%

(2.9)

Besar suplai tegangan sebanding dengan besarnya Prosentase Duty Cycle
atau tegangan rata-rata. Sehingga semakin besar Duty Cycle maka menghasilkan
tegangan suplai motor tinggi, semakin rendah Duty Cycle maka menghasilkan
tegangan suplay motor rendah. Secara sederhana, sistem kontrol kecepatan motor
DC terlihat (Kuswadi, 2007) seperti gambar 2.8.

Gambar 2.8. Rangkaian Pengendali Kecepatan Motor (Kuswadi, 2007)

2.2.5

Mikrokontroler ATmega16
Mikrokontroler AVR merupakan mikrokontroler berbasis arsitektur Reduced

Instruction Set Computing (RISC) 8 bit. AVR menjalankan sebuah instruksi
tunggal dalam satu siklus dan memiliki struktur I/O yang cukup lengkap sehingga
penggunaan komponen eksternal dapat dikurangi. Mikrokontroler AVR didesain
menggunakan arsitektur Harvard, di mana ruang dan jalur bus bagi memori
program dipisahkan dengan memori data. Memori program diakses dengan singlelevel pipelining, di mana ketika sebuah instruksi dijalankan, instruksi lain
berikutnya akan di-prefetch dari memori program.
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Gambar 2.9. Arsitektur
ATmega16
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ATmega16 adalah salah satu keluarga mikrokontroller AVR yang memiliki
kapasistas Flash memori 16 kbyte, EEPROM 512 Byte dan SRAM 1 kbyte. Secara
lebih lengkap fitur yang dimiliki oleh ATmega16 adalah seperti pada gambar 2.9
(sumber: Data sheet ATmega16, 2012):
1.

Mikrokontroller AVR 8 bit yang memiliki kemampuan tinggi, berdaya rendah

2.

Saluran I/O sebanyak 32 buah yaitu PORT A, PORT B, PORT C, dan PORT D
yang memiliki fungsinya masing-masing

3.

Unit interupsi internal dan eksternal

4.

Fitur Peripheral
a.

Tiga buah timer

b. Real Time Counter dengan Oscilator tersendiri
c.

4 channel PWM

d. 8 channel 10-bit ADC
e.

On-chip Analog Comparator

2.2.6 Komponen Elektronika
2.2.6.1 Transistor
Transistor banyak digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya adalah
sebagai penguat arus, saklar elektronika, osilator, pencampur (mixer) dan
penyearah. Transistor terbagi dua jenis yaitu bipolar dan unipolar, dalam hal ini
yang dibahas dalam penelitian ini adalah transistor unipolar MOSFET (Metal
Oxide Semi Conductor Field Effect Transistor ).
Transistor unipolar atau Field Effect Transistor (FET) hanya menggunakan
satu jenis pembawa muatan (elektron atau hole). Dalam FET, arus listrik utama
mengalir dalam satu kanal. Ketebalan terminal kendali dari daerah perbatasan ini
dapat dirubah dengan perubahan tegangan yang diberikan.
Transistor unipolar diantaranya FET, MOSFET, JPET dan lain-lain.
MOSFET mempunyai gate terbuat dari bahan logam dan antara kanal dan gate
dilapisi oleh suatu bahan silikon dioksida. MOSFET mempunyai jenis kanal N dan
kanal P. Dalam penggunaan transistor untuk suatu proyek harus dipakai transistor
yang tepat. Letak sambungan kaki suatu transistor sudah ditetapkan oleh pabrik
pembuatnya (Mohan, 1995).
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Gambar 2.10. Simbol dan Bentuk MOSFET (Mohan, 1995).

2.2.6.4 Kapasitor
Kapasitor dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf "C"
adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi listrik, dengan cara mengumpulkan
ketidakseimbangan internal dari muatan. Kapasitor Kondensator diidentikkan
mempunyai dua kaki dan dua kutub, serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya
berbentuk tabung.

simbol

simbol

Gambar 2.11. Gambar Kapasitor dan Simbol (Mohan, 1995).
Berdasarkan

kegunaannya

kondensator

dibagi

menjadi

beberapa

diantaranya: kondensator tetap (nilai kapasitasnya tetap tidak dapat diubah); dan
kondensator variabel (nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah). Kapasitor terdiri dari
beberapa tipe, tergantung dari bahan dielektriknya. Untuk lebih sederhana dapat
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu electro static capasitor, electrolytic dan
electrochemical (Mohan, 1995).
Kapasitor pada penelitian ini difungsikan sebagai snubber pada saklar
(elektronik). Snubber kapasitor bekerja dengan cara yaitu pada saat MOSFET atau
berguling ke posisi off, tegangannya menanjak dan kapasitor mulai dimuati. Pada
kondisi ini, tegangan kapasitor sama dengan tegangan pada MOSFET atau karena
keduanya pada posisi paralel. Akibatnya, laju perubahan dari tegangan pada
MOSFET pun menjadi berkurang karena pemuatan kapasitor tersebut. Kapasitor
termuati sampai tegangan MOSFET mencapai kondisi off akhir dan terus termuati
commit to user
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membuang muatan (Mohan, 1995). Diagram blok rangkaian snubber pada sistem
power switching menggunakan MOSFET ini dapat dilihat pada gambar 2.12 di
bawah ini,
VCC

Tegangan
input

beban
Rangkaian
kendali
mosfet

oscilator

snubber

Gambar 2.12. Diagram Blok Penempatan Snubber (Mohan, 1995).
Untuk menentukan nilai kapasitor (Cs) pada rangkaian snubber, didapat dari
persamaan

Dimana,:

袰 紸

1000

2

N

(2.10a)
�t

N

2

袰 紸 capasitor snubber
= arus beban (V.A)

ft = frekuensi fundamental(Hz)
vn = tegangan sumber (v)
2

Dimana,:

袰

(2.10b)

= resistor snubber
= sample time

2.2.6.5 IC L293
Integrated Circuit (IC) terbuat dari sekeping kristal silikon dengan luas
commit tosejumlah
user komponen aktif dan pasif yaitu
beberapa mm2 yang didalamnya terdapat
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transistor, dioda, condensator dan resistor yang telah dirangkai secara terpadu.
Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan membuat sebuah IC yang besarnya
hanya beberapa mm2 saja tetapi mampu memuat puluhan ribu transistor.
IC L293 berfungsi sebagai penguat tegangan. Bentuk dan konfigurasi Pin
yang dimiliki komponen IC L293 tampak pada gambar 2.12 IC L293 merupakan
empat buah rangkaian setengah H-Bridge dengan empat ground sehingga kaki yang
dimiliki berjumlah 16 dengan fungsi masing-masing kaki komponen seperti tampak
pada gambar 2.12.

(a)

(b)

Gambar 2.12. IC L293 (a) Letak Pin (b) Bentuk Arsitektur (Data Sheet IC L293)

IC L293 adalah empat rangkaian penguat yang dapat bekerja pada tegangan
TTL. Rangkaian ekivalen IC L293 adalah transistor yang dirangkai dengan
rangkaian darlington. Rangkaian ekivalen untuk input dan output dapat dilihat
(Data Sheet IC L293) pada gambar 2.13.

Gambar 2.13. Rangkaian Ekuivalen Input-Output (Data Sheet IC L293).
commit to user
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2.2.6.6 Sensor Kecepatan
Sensor kecepatan adalah alat yang bekerja memproses gerak menjadi data
digital yang selanjutnya dikirimkan ke mikrokontroler. Metode yang digunakan
adalah menggunakan encoder dengan bagian utamanya piringan, photodioda, LED.

(a).................(b)...............(c)................. (d)

(e)
Gambar 2.14. Sensor Kecepatan. (Mohan, 1995)
(a) Piringan yang Berputar, (b) LED/Photodiode
(c) Simbol Photodiode (d) Simbol LED (e) Signal yang Dibangkitkan

Gambar 2.15. Rangkaian Sensor Kecepatan (Mohan, 1995).
Perhitungan kecepatan putar dapat dilakukan dua cara yakni menghitung
frekuensi tiap detik atau menghitung periode tiap signal yang diterima. Rumus 2.11
dapat digunakan untuk perhitungan kecepatan putar berupa putaran per detik.
Untuk dapat menghitungnya, banyaknya lubang pada piringan berputar (n lubang)
perlu diketahui terlebih dahulu
Pengukuran kecepatan dengan mengukur frekuensi setiap detik dilakukan
dengan mencacah atau menghitung banyaknya lubang yang terlewati oleh signal,
commit to user
dengan rumus (Mohan, 1995)
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Ė紸

� nkenN
e 컠껸컠eb껸NM

60 nt k
(rpm).
M껸tn t n

(2.11)
0)

2.2.7 Logika Fuzzy
Untuk menerjemahkan suatu data mekanis kedalam data linguistik, pada
fuzzy logic dikenal himpunan fuzzy dan derajat keanggotaan. Himpunan fuzzy
adalah sebuah himpunan dimana fungsi keanggotaannya memiliki derajat
keanggotaan tertentu dengan nilai antara 0% hingga 100%. Himpunan Fuzzy
mendasari konsep fuzzy logic yang menyatakan bahwa kebenaran dari sembarang
pernyataan hanyalah masalah derajat. Didalam sistem kontrol fuzzy logic, fungsi
kenggotaan memiliki peranan yang sangat penting untuk mempresentasikan
masalah dan manghasilkan keputusan secara akurat. Fungsi keanggotaan
hendaknya dibuat oleh orang yang ahli dibidang yang akan dibuat kontrol agar nilai
yang dihasilkan mendekati dengan ideal yang diinginkan (Kuswadi, Son, 2007).
Terdapat beberapa jenis fungsi keangotaan fuzzy diantaranya:
a.

Fungsi Sigmoid
Fungsi sigmoid berbentuk sigmoid seperti huruf S. Setiap nilai x (anggota
criso set) dipetakan ke dalam interval [0,1]. Grafiknya seperti gambar
dibawah ini.

Gambar 2.16. Grafik Fungsi Sigmoid
b.

Fungsi Phi
Disebut fungsi phi karena mempunyai bentuk seperti symbol phi. Pada
fungsi ini hanya terdapat satu nilai x yang berderajat keanggotaan sama
dengan 1. Adapun bentuk dari grafik fungsi phi adalah sebagai berikut:
commit to user
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Gambar 2.17. Grafik Fungsi Phi

c.

Fungsi Segitiga
Fungsi segitiga mempunyai bentuk segitiga dengan keanggotaan yang
mempunyai derajat keanggotaan sama dengan satu adalah satu. Adapun
grafik dari fungsi segitiga adalah sebagai berikut:

Gambar 2.18. Grafik Fungsi Segitiga
d.

Fungsi Trapesium
Fungsi trapesium berbentuk trapesium sehingga keangggotaan yang
mempunyai derajat keanggotaan sama dengan satu lebih dari satu buah.
Adapun bentuk dari fungsi trapesium adalah sebagai berikut:

Gambar 2.19. Grafik Fungsi Trapesium
Dari beberapa macam fungsi keanggotaan fuzzy di atas, penelitian ini yang
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segitiga dan trapesium sesuai dengan kendali motor DC dan juga didukung
beberapa referensi menggunakan fungsi keanggotaan segi tiga dan trapesium pada
kendali motor DC.
Suatu sistem yang lengkap berbasis aturan fuzzy logic terdiri dari tiga
komponen utama yakni fuzifikasi, aturan kendali fuzzy, dan defusifikasi.
Fuzzifikasi
Proses fuzzifikasi dimaksudkan untuk merubah masukan-masukan yang nilai
kebenarannya bersifat pasti (crisp input) dikonversi ke bentuk input fuzzy logic,
yang berupa nilai linguistik yang simantiknya ditentukan berdasarkan fungsi
kenggotaan.
Inferensi
Inferensi melakukan penalaran menggunakan input fuzzy logic dan aturan
fuzzy logic yang telah ditentukan sehingga menghasilkan keluaran fuzzy logic.
Terdapat dua sistem inferensi pada fuzzy logic yang biasa dipakai dalam sistem
pengaturan, yaitu:
1.

Model Mamdani
Pada model ini, aturan inference didefinisikan sebagai:
If x1 is A1 AND
Di mana A1

AND xn is A n THEN y is B
An dan B adalah nilai-nilai linguistik (atau fuzzy set) dan

“x1 adalah A1 ” menyatakan bahwa variable x1 adalah anggota fuzzy set A1.
2.

Model Sugeno
Model ini disebut juga Takagi-Sugeno-Kang (TSK) model, yaitu suatu
model dari varian model Mamdani. Model ini menggunakan aturan yang
berbentuk:
If x1 is A1 AND ….AND xn is An THEN y =f(x1…………,xn)
Di mana f bisa berupa sembarang fungsi dari variable-variabel input yang
nilainya berada dalam interval variable output.

Defuzzifikasi
Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh
dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan
commit to user
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himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp
tertentu sebagai keluarannya. Ada beberapa metode defuzzifikasi pada komposisi
aturan Mamdani, diantaranya yaitu metode COA, Bisektor, MOM, LOM, dan
SOM, seperti pada gambar 2.20

Gambar 2.20. Metode Defuzzifikasi (Kuswadi, Son, 2007).
1.

Metode COA (centroid of area)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat
daerah fuzzy, secara umum dirumuskan pada persamaan 2.12 untuk variabel
kontinyu dan persamaan 2.12, untuk variabel diskrit (Widodo, T.S, 2005).

4紸

44

4
4

4
4

(2.12)

Fungsi integral di atas bisa diganti dengan fungsi jumlah jika y bernilai
diskrit, sehingga menjadi:

4紸
2.

∑N紸1 4
∑N紸1

Metode Bisektor

4
4

(2.13)

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai pada
domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan separo dari jumlah total nilai
keanggotaan pada daerah fuzzy. Secara umum dituliskan pada persamaan
2.14.

4紸

4

Z} 紸 min. 4 ∈
to user
紸 max. 4 |4 commit
∈

4

(2.14)
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3.

MOM (mean of max)
Pada solusi ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata
domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum.

4.

LOM (largest of max)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar
dari domain yang memiliki nilai kenggotaan maksimum.

5.

SOM (smallest of max)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil
dari domain yang memiliki nilai kenggotaan maksimum.

2.2.8 Dinamika Kendaraan
Persamaan gerak kendaraan roda empat dapat diturunkan dari hukum
Newton. Besaran-besaran gaya yang terlibat pada gerak kendaraan dalam arah
longitudinal dan kesetimbangan gaya-gaya pada kendaraan tersebut dinyatakan
dengan arah garis yang ada seperti pada gambar 2.21 .

Gambar 2.21. Dinamika Gaya pada Kendaraan (Pacejka, 2002).
Keterangan:
ǴƼ 紸 gaya traksi roda depan (N)
h

= tinggi titik berat (m)

Ǵr 紸 gaya traksi roda belakang (N)

a,b = jarak titik berat ke sumbu (m)
Berdasar gaya-gaya seperti pada gambar maka untuk menghitung beban
yang ditumpu roda depan dan belakang dihitung menggunakan rumus (Pacejka,
2002).
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Dimana




Ƽ

Ƽ紸 beban

 r紸

(2.15)

.Ȗ

vertikal pada roda depan (kg)

 r紸 beban vertikal pada roda belakang(kg)
紸 masa kendaraan (kg)
紸 kemiringan jalan ( ∘)

Hambatan aerodinamis dapat dirumuskan (Pacejka, 2002),

Dimana :

 紸 1 2袰

(2.16)

5￨Ǵ

 紸 gaya perlawanan aerodinamic (N)
￨Ǵ 紸 kecepatan kendaraan (m/s)
5 紸 luas depan kendaraan (

紸 densitas masa udara (kg/

)
)

袰 紸 koefisien bentuk muka mobil diambil standard 0.4.
2.2.8.1 Roda
Ada dua jenis kontak yang terjadi antara ban dan permukaan jalan, yaitu
static contact dan dynamic contact. Static contact artinya bahwa ban dan
permukaan jalan tidak mengalami slip satu dengan yang lainnya. Koefisien gesek
dari static contact adalah tinggi. Dynamic contact artinya ban mengalami relatif slip
terhadap permukaaan jalan. Koefisien gesek pada dynamic contact lebih rendah,
sehingga memiliki traksi yang rendah. Sedangkan maksud dari traksi adalah gaya
yang memutar roda tanpa mengalami slip (Centa, 1997).
Gaya yang diberikan pada ban melalui dua cara:
a.

Gaya longitudinal, yaitu gaya yang datang dari torsi yang diberikan pada ban
oleh engine untuk memindahkan beban arah memanjang. Kecendrungan ini
terjadi pada saat berakselerasi dan perlambatan kendaraan.
commit to user
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b.

Gaya lateral, merupakan gaya yang terbentuk ketika kendaraan bergerak.
Maksudnya gaya inilah yang membuat arah perubahan kendaraan, dimana ban
dan permukaan jalan mengakibatkan gaya lateral.

ω

Gambar 2.22. Mekanisme Slip Angle pada Contact Path Ban (Pacejka, 2002)

Menurut (Pacejka, 2002) menjelaskan bahwa jika ban tanpa tergelincir,
kecepatan laju dapat dihitung dengan rumus,

Dimana,

￨Ǵ 紸

)ω

(2.17)

￨Ǵ 紸 kecepatan kendaraan (m/s)
)

紸 jari-jari roda (m)

ω 紸 kecepatan sudut (rad/s)

Dan jarak tempuh apabila tanpa tergelincir dapat dihitung dengan rumus,

Dimana:

紸 ￨Ǵ . t

(2.18)

￨Ǵ 紸 kecepatan kendaraan (m/s)
t 紸 waktu (s)

紸 jarak tempuh (m)

Pada kondisi dinamis relatif terjadi slip maka kecepatan yang hilang karena
slip dapat dihitung dengan rumus,
￨ Ǵ紸 ￨Ǵ ′

)

ω
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Dimana:
￨Ǵ 紸kecepatan nyata kendaraan (m/s)
￨ Ǵ紸kerugian kecepatan slip (m/s)

ω 紸 kecepatan sudut (rad/s)
紸 efektif keliling (m)

)

Maka koefisien slip roda dapat dihitung dengan rumus,
�紸

Dimana:

￨
￨

(2.20)

� 紸koefisien slip

￨Ǵ 紸kecepatan kendaraan (m/s)

￨ Ǵ紸kerugian kecepatan slip (m/s)

Selanjutnya perpindahan beban arah longitudinal pada roda dapat dihitung dengan
rumus,
Ǵ 紸 � �. 4

Dimana:

(2.21)

�Ǵ = gaya longitudinal (N)
� 紸 koefisien slip

� 紸 karasteristik ban

 紸 beban vertikal (N)

Maka torsi untuk memutar roda melalui drive shaft dapat dihitung dengan
rumus,
rpm) 紸

Dimana:

�Ǵ

ō

.

Ω
t

) . �Ǵ

紸
n torsi pemutar roda (N.m)

紸 putaran terhadap waktu (rad/s)

= gaya longitudinal
(N) to user
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= inersia roda (kg.

)

紸 efektif keliling (m)

)

2.2.9 Energi dan Daya Listrik
Motor DC membutuhkan listrik untuk menghasilkan kerja. Listrik mengalir
karena adanya beda potensial dari dua titik. Energi listrik dapat dihitung dari
pengukuran arus dan tegangan yang bekerja pada suatu alat. Energi listrik (P/W)
adalah perkalian tegangan (v), arus (i) dan waktu (t) sebagaimana (Tremblay, 2009)
rumus berikut

Dimana:

紸 . .t

(2.23)

紸 nNn M listrik (joule)
紸 tegangan (ampere)

t 紸 waktu (detik)

紸 arus (ampere)

Sedangkan daya listrik adalah banyaknya energi tiap satuan waktu dimana
pekerjaan sedang berlangsung atau kerja yang dilakukan persatuan waktu. Dari
definisi ini, maka daya listrik (P) dapat dirumuskan

Dimana:

(2.24)

紸 .t

紸 nNn M listrik (Joule)

P 紸 daya listrik (Watt)
t 紸 waktu (detik)
Dimana:

紸

.

(2.25)

䆨 紸 daya listrik (watt)
紸 tegangan (volt)

紸 arus (ampere)
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紸 .

Dimana:

(2.26)

紸 tegangan (volt)

紸 arus (ampere)

紸 hambatan (ohm)

Untuk melihat efisiensi atau perancangan secara umum dilakukan dengan
membuat simulasi. Simulasi dengan menggunakan software sangat penting
bertujuan untuk penghematan dengan hasil yang didapat telah mendekati kondisi
real. Dengan menggunakan simulasi akan banyak menghemat biaya dan waktu
tetapi hasil yang didapatkan akurat.

2.2.10 Ripple
Faktor ripple didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai rms dari
tegangan ripple pada komponen DC pada output tegangan. Ripple voltage
merupakan nilai peak-to-peak dari output tegangan. Ripple factor dapat di
formulasikan (Irawan, 2011) sebagai berikut
紸

1
.�.袰.

100%

(2.27)

Dengan:
f = frekuensi sumber atau sistem AC (Hz)
C = kapasitansi kapasitor (F)
R = resistansi beban (ohm)
2.2.11 Index Konsumsi Energi
Motor DC sebagai penggerak membutuhkan energi listrik untuk
menghasilkan gerak. Energi listrik yang dibutuhkan dihitung dari tegangan, arus,
dan waktu,
紸v. i. t

(2.28)
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Dimana:
紸 䵠Nn M listrik (Joule)

v 紸 Tegangan (v)
紸5

e (A)

t 紸 waktu (s)
Energi yang dihasilkan motor DC dihitung berdasarkan dari putaran dan
torsi dengan rumus,
䵠 紸

) . 絘. t

(2.29)

Dimana:
䵠 紸 Energi kinetik (joule)
)

紸 Torsi (N.m)

絘 = Kecepatan sudut(rad/s)
t 紸

껸kte(s)

Jika pada praktikum aplikasi mobil listrik tidak dapat mengukur torsi maka
untuk mengetahui output motor DC digantikan dengan kecepatan atau jarak
tempuh.
Indeks efisiensi mobil listrik dihitung dengan menggunakan perbandingan
antara energi yang digunakan (input) dan energi yang dihasilkan (output),sehingga
rumusnya:
Index efisiensi konversi energi 紸

䵠k

Dimana:
䵠 紸 Energi kinetik

紸 Energi listrik input
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Laboratorium Motor

Bakar, Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3.2

Obyek Penelitian
Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik kinerja kontrol

kecepatan mobil listrik. Penelitian dilakukan dalam dua tahapan yakni simulasi dan
praktek. Objek yang digunakan untuk penelitian berupa:
a. Pemodelan motor DC dengan software MATLAB.
b. Mobil listrik berpenggerak motor DC seri.

3.3

Peralatan yang digunakan
a.

Komputer personal dengan spesifikasi
-

Prosesor Pentium® Core 2 Duo CPU T6500 @ 2.1GH

-

Memori 1.00GB RAM

-

VGA 256 MB

b. Perangkat lunak codec vision AVR dan MATLAB
c.

Speed meter

d. Multimeter

3.4

e.

Clamp meter

f.

Osiloskop

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan membuat simulasi pengaturan kecepatan

motor DC menggunakan software. Setelah terbentuk sistem pengaturan kemudian
dibandingkan dari beberapa pemodelan. Langkah berikutnya adalah mencari
sistem yang mempunyai efisiensi paling tinggi kemudian membuat analisa. Untuk
tahap pengujian pada Motor DC dilakukan dengan mengatur kecepatan pada
commit to user
kecepatan rendah, kecepatan menengah dan kecepatan tinggi.
31

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
32

3.4.1 Tahapan Penelitian
Penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yakni pembuatan pemodelan
yang dilanjutkan dengan mengaplikasikannya pada mobil listrik berpenggerak
motor DC. Pengujian simulasi dilakukan dengan membuat perancangan berupa
pemodelan sehingga dibutuhkan perangkat komputer yang telah terinstal software.
3.4.1.1 ToolBox Fuzzy
Toolbox Fuzzy digunakan untuk simulasi penentuan keanggotaan, dasar
aturan dan hubungan input-output. Dalam toolbox fuzy sudah tersedia editor yang
diperlukan untuk menyusun dasar aturan. Editor yang disediakan adalah editor
fungsi keanggotaan dan editor dasar aturan seperti nampak pada gambar 3.1. Fungsi
keanggotaan dari fuzzy logic diatur pada editor fungsi keanggotaan. Pada proses
pengaturan harus ditentukan banyaknya input dan output, tipe fungsi keanggotaan
dan parameter keanggotaan.

(a)

(b)

Gambar 3.1.Editor (a) MF Editor (b) Rule Editor

Setelah terbentuk fungsi keanggotaan yang lengkap kemudian memberikan
dasar aturan yang dikerjakan menggunakan editor dasar aturan. Dasar aturan pada
fuzzy logic adalah hubungan antara input dan output. Untuk melihat hasil keluaran
dari derajat keanggotaan dan dasar aturan yang telah dibuat menggunakan surface
viewer dan rule viewer. Dari hasil pengamatan sementara, dapat dilihat kinerja
pengaturan dengan fuzzy logic.
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(a)

(b)

Gambar 3.2. Viewer (a) Surface Viewer (b) Rule Viewer

3.4.1.2 Pemodelan
Permodelan dibuat berdasar karakteristik sistem yang terwakili. Terdapat
juga berbagai macam diagram blok yang merupakan fungsi matematis. Untuk
membuat sistem yang lengkap dapat dilakukan dengan menghubungkan tiap-tiap
diagram blok. Untuk mendapatkan diagram blok yang diinginkan membuka
library browser dan disusun pada lembar kerja seperti tampak pada gambar 3.3.

(a)

(b)

Gambar 3.3. Permodelan (a) Library Browser (b) Lembar Kerja
Setelah terbentuk fungsi diagram blok yang lengkap kemudian memberikan
pengaturan simulasi yang dikerjakan menggunakan konfigurasi simulasi. Untuk
melihat hasil akhir dari diagram blok sub system electrical yang telah dibuat
menggunakan library browser dan lembar kerja adalah seperti pada gambar 3.4 ;
3.5; 3.6; dan 3.7.
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Gambar 3.4. Kendali PWM Konvensional tanpa Fuzzy tanpa Kapasitor
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Gambar 3.7. Kendali
Fuzzy
Logic Penambahan Kapasitor.
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Hasil akhir dari diagram blok sub system drive line dan dinamic kendaraan
yang telah dibuat menggunakan library browser dan lembar kerja adalah seperti
pada gambar 3.8.

Gambar 3.8. Sub System Driveline

Sub system electrical

Sub sistem drive line

Gambar 3.9. Hasil Akhir Pemodelan.
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3.4.2 Alur Pengujian
Penelitian yang dilakukan melalui alur secara garis besarnya sebagai
berikut:
a.

Menentukan variable toolbox fuzzy untuk pengaturan motor DC

b.

Pemodelan pengaturan dan mensimulasikan masing-masing

c.

Membuat analisa efisiensi energi

d.

Membuat aplikasi pada mobil listrik

e.

Pengambilan data berupa kecepatan putar,jarak, arus dan tegangan

f.

Membuat analisa hasil

g.

Membuat kesimpulan

Langkah pengujian secara lengkap digambarkan sebagaimana tampak
pada gambar 3.10.
mulai

Menentukan variabel toolbox fuzzy

Membuat pemodelan simulasi kendali konvensional,
fuzzy logic, kendali penambahan kapasitor, kendali
fuzzy logic penambahan kapasitor dengan perangkat
lunak

Grafik perbandingan efisiensi
energi
Efisiensi energi tertinggi dan
terrendah(sistem kendali)
A
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A
Membuat aplikasi mobil listrik
Dengan AT 16

Pengambilan data:
Jarak tempuh (S), Arus listrik
(I), dan Tegangan (V)

Analisa hasil

Kesimpulan

Selesai
Gambar 3.10. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian
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BAB IV
HASIL DAN ANALISA

4.3

ToolBox fuzzy
Tahap awal penelitian ini adalah melakukan pembuatan toolbox fuzzy

sebelum pemodelan karena model yang nantinya disimulasikan adalah logika fuzzy.
Toolbox fuzzy dimaksudkan agar sewaktu pemodelan dengan sistem kendali fuzzy
tidak error. Perangkat Toolbox Fuzzy adalah berisikan pola pengambilan keputusan
dari dasar aturan yang telah ditetapkan. Pembuatan simulasi dengan perangkat
lunak Toolbox Fuzzy diawali dengan menentukan parameter dasar yaitu masukan
dan keluaran. Parameter input yang digunakan adalah Error dan dError sedang
parameter output berupa DPWM. Dua input fuzzy logic terhubung dengan output
melalui suatu penalaran dengan nama “mootor”, dengan tipe penalaran model
mamdani. Keluaran DPWM akan dihasilkan oleh penalaran fuzzy logic berdasar
masukan data Error dan dError

Tabel 4.1. Fungsi Keanggotaan Input

No

1
2

Fungsi

Nilai besaran

Nilai besaran

Linguistik

Error

dError

Keanggotaan

(rad/s)

(rad/s)

Negatif Big (NB)

- 80 ~ - 20

- 40 ~ - 4

- 40 ~ 0

-8 ~ 0

-2~ 2

-1 ~ 1

Negatif Small
(NS)

Fungsi
Keanggotaan
trapmf
trimf

3

Zero (Z)

4

Positif Small (PS)

0 ~ 40

0 ~ 8

trimf

5

Positif Big (PB)

20 ~ 80

4 ~ 40

trapmf

Dimana: Error

trimf

= selisih antara set point dengan kecepatan aktual

dError = perubahan dari nilai Error
DPWM = penambahan nilai PWM dari nilai sebelumnya.
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Nilai 80 adalah nilai yang mencakup kecepatan yang dapat dicapai oleh
motor DC nyata. Apabila penentuan angka lebih kecil akan terdapat nilai yang tidak
dapat dimasukkan kedalam fungsi keanggotaan. Untuk parameter dError nilai
parameter antara -40 hingga 40. Penentuan parameter dError ditentukan dari nilai
referensi kecepatan yang ditetapkan motor. Apabila variabel input pada tabel 4.1
dimasukkan dalam editor fungsi keanggotaan tampak seperti pada gambar 4.1.

(a)

(b)

Gambar 4.1. Variabel Input (a) Variabel Input Error (b) Variabel Input dError

Parameter keluaran berupa DPWM memiliki nilai parameter antara -20
hingga 20. Penentuan nilai parameter didasarkan pada percobaan. Parameter
DPWM memiliki fungsi keanggotaan seperti tercantum pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Fungsi Keanggotaan Output
Fungsi linguistik

Fungsi

No

keanggotaan

Nilai besaran
DPWM(rad/s)

1

Negatif Big (NB)

- 20 ~ - 4

trapmf

2

Negatif Small (NS)

-4

trimf

3

Zero (Z)

0

trimf

4

Positif Small (PS)

4

trimf

5

Positif Big (PB)
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Untuk memasukkan nilai fungsi keanggotaan yang perlu diatur adalah nilai
parameter dan jenis fungsi keanggotaan masing-masing. Apabila variabel output
pada tabel 4.2 dimasukkan dalam editor fungsi keanggotaan tampak pada gambar
4.2.

Gambar 4.2. Variabel Output

Penyusunan hubungan Input-Output berdasar pada aturan dasar yang telah
ditentukan. Aturan dasar yang digunakan untuk menyusun hubungan Input-Output
seperti tercantum pada tabel 4.2. Penentuan aturan dasar didasarkan pada
pengalaman dan pengaturan yang pernah dilakukan pada percobaan yang lain.
Banyaknya aturan dasar tergantung dari kebutuhan sistem dan keinginan penyusun,
dalam penelitian ini disusun aturan dasar sebanyak 25 aturan.
Tabel 4.3. Aturan Dasar Kontrol Fuzzy Logic

derror

Error
NB

NS

Z

PS

PB

NB

PB

PS

PS

PS

Z

NS

PS

PS

PS

Z

NS

Z

PS

PS

Z

NS

NB

PS

PS

Z

NS

NS

NB

PB

Z

Z

NS

NS

NB

Hubungan Input-Output pada tabel 4.2 apabila dirinci dengan jelas adalah sebagai
berikut:
1) Jika Error NB dan dError NB maka DPWM PB.
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3) Jika Error NB dan dError Z maka DPWM PS.
4) Jika Error NB dan dError PS maka DPWM PS.
5) Jika Error NB dan dError PB maka DPWM Z.
6)

Jika Error NS dan dError NB maka DPWM PS.

7)

Jika Error NS dan dError NS maka DPWM PS.

8)

Jika Error NS dan dError Z maka DPWM PS.

9)

Jika Error NS dan dError PS maka DPWM Z.

10) Jika Error NS dan dError PB maka DPWM Z.
11) Jika Error Z dan dError NB maka DPWM PS.
12) Jika Error Z dan dError NS maka DPWM PS.
13) Jika Error Z dan dError Z maka DPWM Z.
14) Jika Error Z dan dError PS maka DPWM NS.
15) Jika Error Z dan dError PB maka DPWM NS.
16) Jika Error PS dan dError NB maka DPWM PS.
17) Jika Error PS dan dError NS maka DPWM Z.
18) Jika Error PS dan dError Z maka DPWM NS.
19) Jika Error PS dan dError PS maka DPWM NS.
20) Jika Error PS dan dError PB maka DPWM NS.
21) Jika Error PB dan dError NB maka DPWM Z.
22) Jika Error PB dan dError NS maka DPWM NS.
23) Jika Error PB dan dError Z maka DPWM NB.
24) Jika Error PB dan dError PS maka DPWM NB.
25) Jika Error PB dan dError PB maka DPWM NB.

Aturan dasar fuzzy logic menyatakan hubungan antara input dan output.
Aturan dasar tersebut apabila disusun dalam tabel matrik tampak seperti terlihat
pada tabel 4.2. Aturan dasar disusun menggunakan editor aturan dasar yang sudah
tersedia. Setelah tersusun menjadi aturan dasar kemudian diperiksa melalui rule
surface dan rule viewer. Rule surface digunakan untuk melihat pola pengambilan
keputusan dari aturan dasar.
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Gambar 4.3. Rule Surface

Untuk melihat hasil penalaran secara matematis dapat dilakukan dengan
menggunakan rule viewer. Rule viewer digunakan untuk melihat perkiraan hasil
penalaran fuzzy logic. Dengan memasukkan nilai kedua input pada rule viewer
dapat diketahui hasil penalaran oleh fuzzy logic. Beberapa contoh penalaran yang
diberikan seperti tampak pada tabel 4.4.
Tabel 4.4. Hubungan Input-Output fuzzy logic
Input_1 (Error)

Input_2 (dError)

Output (DPWM)

- 40

- 10

13,1

- 40

-4

4

- 40

0

4

- 40

4

4

- 40

10

0

Pada saat Error = -40 (NB) yakni jarak antara kecepatan saat perhitungan
terhadap nilai kecepatan referensi yang diberikan dan dError (-10) karena
mengalami pelambatan yang cukup besar sehingga PWM ditambah dengan cepat
(DPWM = 13,1). Jika Error besar tetapi motor sudah bergerak naik maka cukup
diberi kenaikan PWM kecil (DPWM = 4). Apabila terjadi Error kecil tetapi
percepatan cukup besar maka PWM ditahan (DPWM = 0) pada kondisi tersebut
agar pada saat mencapai kecepatan referensi tidak terjadi kelebihan nilai PWM.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
46

4.2

Pemodelan Simulasi
Mensimulasikan control kendali dengan permodelan untuk melihat

gambaran energi penggerak motor DC terhadap pengaturan kecepatan yang
diberikan sehingga dapat dikalkulasi efisiensi energinya.
4.2.1 Penyusunan Diagram Simulasi Mobil Listrik
Diagram simulasi pengaturan Mobil listrik dibuat pada lembar kerja baru
software permodelan. Komponen yang digunakan antara lain vehicle body, roda
ban, batere, motor DC, driver motor, pembangkit signal PWM, kontroler fuzzy
logic, kapasitor, secara detail dijelaskan sebagai berikut.

1.2.1.1 Body Kendaraan
Body kendaraan pada simulasi terdiri dari blok longitudinal. Pada blok
Pemodelan ini sudah mewakili berat dan gaya dinamis pada kendaraan disaat
melaju dengan kecepatan tertentu. Blok longitudinal ini mempunyai enam terminal
data yaitu, Vx adalah data kecepatan, Fxr dan Fxf adalah data gaya longitudinal
roda belakang dan roda depan, Fzr dan Fzf adalah beban vertikal roda belakang dan
depan, beta adalah kemiringan jalan.

Gambar 4.4. Simulasi Body Kendaraan

Simulasi body kendaraan membutuhkan data karasteristik antara lain; bobot
total 525 kg, jarak kedua sumbu 2,3 m, luas permukaan depan 2,57 m , beban

vertikal roda, dan jarak titik berat terhadap sumbu. Beban vertikal roda dan jarak
titik berat pada sumbu dihitung menggunakan rumus di bawah ini :
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bnb껸N n t k껸컠紸

bn 껸tt t껸컠
2

紸

(4.1)

2
2

= 262,5 kg

Jarak titik berat ke poros depan dan belakang dihitung dengan rumus, dengan
asumsi beban merata;
껸

껸k
t t k bn 껸t紸

紸

2
2

껸 껸k
껸Nt껸 껸kn e껸 e
2

be

껸

(4.2)

= 1,15 m

4.2.1.2 Roda Kendaraan
Roda kendaraan pada simulasi terdiri dari blok roda dan ban. Pada
pemodelan ini sudah mewakili gaya-gaya dinamis yang bekerja pada roda saat
kendaraan maju dan mundur. Blok roda ini mempunyai 1 kopel daya mekanis
penggerak dan 4 terminal data yaitu, Vx kecepatan, Fz beban vertikal, omega
adalah kemiringan jalan, dan fx adalah longitudinal roda.

Gambar 4.5. Roda Kendaraan

Simulasi Roda ban membutuhkan data karasteristik antara lain; jari-jari roda
0,25m, beban vertikal pada roda 262,5 kg, slip 10% dan gaya longitudinal roda.
Gaya longitudinal dihitung, dengan asumsi; 525 kg = 53,2 N ; slip 10% maka k=
0,9 ; faktor ban dan jalan f= 0,94.
Ǵ 紸 � �. 4

Ǵ 紸 0 9 0 9
=48,16 N

(4.3)
2
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4.2.1.3 Motor DC
Motor DC yang digunakan dalam simulasi memiliki spesifikasi 36 volt-DC.
Rangkaian rotor dan stator terpasang seri dengan sumber tegangan 36 volt-DC.
Dengan spesifikasi RA: 0,006; La: 0,02; RS: 0,009; LF: 0,08 Simulasi motor DC
digambarkan sebagaimana tampak pada gambar 4.6. Data yang dapat diambil
diantaranya arus, kecepatan, torsi dan, putaran.

Gambar 4.6. Simulasi Motor DC

4.2.1.4 Batere
Batere pada simulasi terdiri dari charge, resistor, dan kapasitor. Nilai
kapasitor adalah nilai kapasitas batere, resistor adalah hambatan dalam batere,
charge adalah adalah tegangan ideal konstan pengisian batere. Dengan spesifikasi
charge 39 volt, kapasitansi 10000 farad dengan asumsi 1farad= 1 ampere volt/detik,
hambatan dalam 0,0001 ohm. Gambar sub diagram blok batere seperti gambar 4.7.

Gambar 4.7. Simulasi Batere
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4.2.1.5 MOSFET
MOSFET sebagai switching electronic daya berfungsi untuk mengatur arus
motor DC secara langsung. Diagram MOSFET seperti tampak pada gambar 4.8
dengan penjelasan sebagai berikut. Diagram blok untuk MOSFET memiliki empat
PORT, dua saluran data dan dua saluran listrik. PORT data dengan simbol “g”
adalah input berupa data PWM yang digunakan untuk pengaturan. PORT data “m”
adalah data output MOSFET yang terdiri dari data arus dan tegangan yang
melewati komponen. PORT “C” adalah masukan listrik yang akan diatur sedang
“E” terhubung dengan ground.

Snubber capasitor

Gambar 4.8. Diagram MOSFET dengan Snubber Capasitor
Simulasi MOSFET membutuhkan data karakteristik antara lain; Hambatan
(Ron) = 0,001 Ohm, Induktansi (Lon) = 1e-6 H, Tegangan balik (Vf) = 1 Volt,
Waktu jatuh arus (Tf) = 1e-6 , dan capasitor snubber. Snubber capasitor yang
mempunyai peran meredam peningkatan tegangan disaat MOSFET pada time off di
hitung sebagai berikut, dengan asumsi frekuensi fundamental = 100 Hz
袰 紸
袰 紸

1000

2

1000

2

N

190

1

袰 紸 4,00195E-08 F

�

￨N

6

100

(4.4)

2

62

袰 紸 40 nF

Sedangkan hambatan untuk melepaskan muatan kapasitor dihitung sebagai berikut,
dengan asumsi waktu sample adalah waktu tercepat berdasar frekuensi fundamental
dan PWM terkecil = 0,0001s
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2
2

袰

(4.5)
0.0001
0019 E 0

99 Ω

9 kΩ
4.2.1.6 RLC

RLC adalah untuk mensimulasikan kapasitor, induktansi dan resistor.
Simulasi kapasitor pada matlab tidaklah berdiri sendiri pada tolbox akan tetapi satu
paket yang dinamakan RLC. Seperti pada gambar 4.9

Gambar 4.9. Toolbox RLC Pada Matlab.
Setiap rangkaian cirkuit kelistrikan yang ada atau nyata pasti mempunyai
nilai dari tiga unsur tersebut yaitu resistor, kapasitor dan induktansi. Hanya Besar
dari nilai RLC masing-masing yang berbeda. Jika nilai R dan nilai L diberi nilai
zero maka simbol akan berubah seperti pada gambar 4.10.

Gambar 4.10. R Zerro dan L Zerro Pada Matlab.
Kapasitor yang digunakan snuber pada simulasi memiliki karasteristik
kapasitor tegangan 50v, kapasitas commit
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4.2.1.7 Signal PWM Generator
Signal PWM digunakan sebagai input driver motor. Signal PWM
merupakan perbandingan antara nilai ON dan OFF pada satu periode siklus. Untuk
membangun sebuah diagram pembangkit signal PWM dibutuhkan beberapa
komponen seperti pada tabel 4.5. Setiap diagram memiliki fungsinya masingmasing, tiap diagram komponen dirangkai seperti pada gambar 4.11 sehingga
membentuk rangkaian yang menghasilkan keluaran berupa signal PWM. Masukan
untuk menghasilkan signal PWM berupa konstanta yang dapat diberikan oleh
operator pada saat simulasi.

Tabel 4.5. Penyusun Diagram Pembangkit Signal PWM
Nama Diagram
Konstanta

Gambar

Fungsi

Keterangan

Memberikan masukan

Input = variable
Pembanding = 225

Pembangkit

Menghasilkan signal

time value= [0 1e-3]

signal

konstan dengan frekuensi

out value= [0 1]

tertentu
Pembanding

Membandingkan input

operator= <=

yang masuk dengan

const. value = 0

konstana yang diberikan
Operator

Operator matematis dari

matematis

signal yang masuk
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Hasil signal yang dikeluarkan oleh pembangkit PWM dengan bermacam
nilai masukan dapat dilihat pada perhitungan. Hasil signal PWM yang dibangkitkan
terlihat pada gambar 4.12.
Masukan PWM = 30
%

Ė紸

100% 紸 1

%

Ė紸

100% 紸 66 6

%

Ė紸

100% 紸

Masukan PWM = 150

Masukan PWM = 225

%
%
9%

(a)

(b)

Gambar 4.12. Output PWM (a) PWM = 30 (b) PWM = 70
4.2.1.8 Pengaturan Logika Fuzzy
Pengaturan fuzzy logic dilakukan dengan menambahkan diagram pengaturan
fuzzy logic. Untuk pengaturan fuzzy logic telah ditentukan dua input dan satu
output. Untuk dapat menghitung besarnya Error dan dError dibutuhkan data
masukan berupa kecepatan referensi dan data kecepatan aktual. Diagram
pengaturan fuzzy logic seperti tampak pada gambar 4.13.

Gambar commit
4.13. Kontrol
to userFuzzy Logic
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Komponen utama diagram kontrol fuzzy logic adalah kontroller fuzzy logic
yang berfungsi memanggil persamaan fuzzy logic. Komponen yang digunakan
dijelaskan secara lengkap seperti tampak pada tabel 4.6. Keterangan fungsi dan
setting masing-masing komponen dapat dilihat pula pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Komponen Pengaturan Fuzzy Logic
Nama Diagram

Gambar

Kontrol fuzzy
logic
Pembatas

Delay

Fungsi

Keterangan

Pemanggil fungsi aturan

FIS Matrik = mootor

kontrol fuzzy logic

waktu panggil=0,001

Pembatasan signal yang

Min = 0

boleh lewat

Max = 225

Menunda data selama

-

waktu tertentu

Kerja dari pengaturan fuzzy logic melalui tahapan sebagai berikut:
1. Memberikan data input
Input untuk pengaturan fuzzy logic berupa kecepatan referensi dan kecepatan
aktual motor DC. Kecepatan referensi adalah konstanta masukan yang diberikan
oleh operator pada saat simulasi atau sebelumnya. Kecepatan referensi dibatasi
mulai dari angka 0 hingga kecepatan maksimum. Kecepatan motor DC
didapatkan dari output data diagram motor DC. Kecepatan motor DC adalah
respon terhadap masukan tegangan dan arus yang diberikan.
2. Perhitungan masukan kontrol fuzzy logic
Input untuk penalaran kontrol fuzzy logic adalah Error dan dError yang dihitung
dari input yang berupa kecepatan referensi dan kecepatan aktual motor DC.
Perhitungan input Error dan dError dihitung dengan menggunakan rumus
Error = kecepatan –kecepatan referensi
dError = Error(t) - Error(t-1)
Error(t) : data error pada saat perhitungan
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Error(t-1) : data error yang ditahan (menggunakan delay) dengan rentang
tertentu.
3. Pengambilan keputusan kontrol fuzzy logic
Pengambilan keputusan kontrol fuzzy logic dilakukan berdasar fungsi
keanggotaan dan aturan dasar.
4. Menghitung nilai PWM
Data Output hasil penalaran kontrol fuzzy logic dijumlahkan nilai PWM
sebelumnya menghasilkan nilai PWM aktual. Nilai PWM aktual dihitung
dengan rumus
PWM(t) = Output + PWM(t-1)
5. Pembatas
Nilai PWM aktual dibatasi pada angka tidak kurang dari 0 dan melebihi nilai
225, tujuan pembatasan agar dapat digunakan untuk pengaturan PWM.

4.2.1.9Simulasi Pengaturan Motor DC Mobil Listrik
Pada pengujian simulasi pengaturan motor DC mobil listrik, dilakukan pada
sub system electrical dengan memberikan nilai masukan PWM tetap hingga motor
memberikan torsi dan kecepatan putaran. Pengujian dilakukan untuk mengetahui
energi listrik yang digunakan (input) motor DC terhadap energi mekanik output.
Setelah motor listrik menunjukkan respon kecepatan putaran maka output putaran
dikalikan torsi sebagai indeks output daya mekanis. Sedangkan daya input motor
listrik diketahui dari hasil perkalian arus dan tegangan batere. Output daya
dibandingkan dengan input daya untuk dijadikan indek efisiensi energi. Dan berikut
adalah contoh perhitungan efisiensi energi pada PWM 82,68.

䵠� 紸

䵠� 紸

torsi NM

tnM껸NM껸N
9
9
616 1

䵠� 紸 2 6%

putaran

껸

껸 e5

100%

waktu s
껸kte
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Selanjutnya perkalian dan pembandingan dilakukan langsung pada simulasi
sehingga hasil akhir sudah berupa prosentase indek efisiensi energi. Tabel efisiensi
energi sistem kendali konvensional yaitu tanpa kapasitor dan tanpa fuzzy dilihat dari
input masukan PWM.
Tabel 4.7. Indeks Prosentase Efisiensi Energi.
Masukan PWM
(1-255)
36,71 (0,14)
82,68 (0,32)
109,41(0,43)
134,12 (0,52)
150,00 (0,58)
200 (0,78)
255 (1)
Efisiensi Rata-rata

Kendali konvensional tanpa
kapasitor dan tanpa fuzzy
(%)
11,24
28,6
39,14
51,25
59,49
81,75
87,16
51,27

Pengujian dilakukan untuk mengetahui efisiensi konversi energi dari energi
batere menjadi energi mekanik. Dari tabel 4.7 diketahui data dari masing-masing
efisiensi konversi motor DC pada PWM tertentu menggunakan simulasi. Berdasar
tabel 4.7 dibuat grafik pada gambar 4.14.

Gambar 4.14. Efisiensi Energi Masing-Masing Pemodelan
Dari gambar grafik 4.14 di atas dapat diketahui bahwa efisiensi pada
pemodelan ini adalah dapat menurun efisiensi secara linier dengan menurunnya
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switching dan mempunyai efisiensi energi 87,16%. Sedangkan pada PWM 36,71
(0,14) nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 11,24%. Ini dapat diartikan bahwa
semakin banyak frekuensi switching semakin banyak kerugian energi. Berdasar
teori elektronic switching daya, energi yang terbuang ini berupa panas pada
MOSFET yang harus dibuang untuk menjaga suhu kerja. Panas disebabkan
hambatan dalam dan tegangan induksi. Gambar 4.15 adalah gambar tegangan
induksi yang menyebabkan MOSFET panas. Tegangan induksi internal motor lebih
tinggi dari batere dan terjadi pada saat time off, berulang-ulang tiap kali switching.

tegangan induksi

Gambar 4.15. Tegangan Induktansi Internal Motor

Dari pemahaman pemodelan tersebut di atas maka dibuat pemodelanpemodelan yang lain untuk dibandingkan dan mencari solusi terbaik dari efisiensi
energi. Pemodelan yang akan dibandingkan yaitu kendali dengan logika fuzzy dan
kendali dengan penambahan kapasitor. Pertama kali adalah dengan perbandingan
antara kendali dengan logika fuzzy dan tanpa logika fuzzy seperti pada tabel 4.8.
Tabel 4.8. Efisiensi Energi Kendali Fuzzy dan tanpa Fuzzy
Masukan PWM
(1-255)
36,71 (0,14)
82,68 (0,32)
109,41(0,43)
134,12 (0,52)
150,00 (0,58)
200 (0,78)
255 (1)
Efisiensi Rata-rata

Kendali Konvensional
tanpa Fuzzy Logic
(%)
11,24
28,6
39,14
51,25
59,49
81,75
87,16
51,27
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Pengujian dilakukan untuk mengetahui efisiensi konversi energi dari energi
batere menjadi energi mekanik. Dari tabel 4.8 diketahui data dari masing-masing
efisiensi konversi motor DC pada PWM tertentu menggunakan simulasi. Berdasar
tabel 4.8 dibuat grafik sebagai berikut:

Gambar 4.16. Efisiensi Sistem Kendali Fuzzy dan tanpa Fuzzy
Dari gambar 4.16 dapat diketahui bahwa efisiensi pada pemodelan fuzzy
logic meningkatkan efisiensi energi mulai dari PWM(127,5) keatas, atau setengah
atas dari PWM yang ada. PWM setengah keatas ini dikategorikan arus tinggi,
sedangkan penggunaan fuzzy logic pada sistem kendali pemodelan ini adalah untuk
mengatur arus input sesuai respon mekanis yaitu input (error dan derror) untuk
mengatur arus output (DPWM). Maka pada saat respon mekanis sudah cenderung
konstan, arus listrik diatur fuzzy logic hingga terjadi peningkatan efisiensi energi
dan ini tidak dapat terjadi pada awal-awal gerak atau PWM rendah.
Pemodelan kedua yang akan dibandingkan yaitu kendali dengan
penambahan kapasitor dan kendali tanpa penambahan kapasitor. Perbandingan
efisiensi dapat dilihat pada tabel 4.9.
Pengujian dilakukan untuk mengetahui efisiensi konversi energi dari energi
batere menjadi energi mekanik. Dari table 4.9 diketahui data dari masing-masing
efisiensi konversi motor DC pada PWM tertentu menggunakan simulasi.
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Tabel 4.9. Efisiensi Energi Kendali dengan Penambahan Kapasitor dan tanpa
Kapasitor.
Masukan PWM

Kendali Biasa

Kendali Dengan

(1-255)

(%)

Kapasitor
(%)

36,71 (0,14)
82,68 (0,32)
109,41(0,43)
134,12 (0,52)
150,00 (0,58)
200 (0,78)
255 (1)
Efisiensi Rata-rata

11,24
28,6
39,14
51,25
59,49
81,75
87,16
51,27

67,94
83,12
85,12
85,91
86,3
87,33
87,64
83,33

Berdasar tabel 4.9 di atas dibuat grafik sebagai berikut:

Gambar 4.17. Efisiensi Sistem Kendali dengan Penambahan Kapasitor dan tanpa
Kapasitor.

Dari gambar 4.17 dapat diketahui bahwa efisiensi pada pemodelan dengan
penambahan kapasitor meningkatkan efisiensi energi pada semua tingkat PWM
kecuali pada PWM tertinggi yaitu 255. Peningkatan efisiensi energi cenderung
mendekati efisiensi maksimal jika seperti tanpa switching. Diketahui bahwa pada
PWM tertinggi tidaklah terjadi switching.
Berdasar teori kapasitor, penggunaan
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snubber kapasitor meningkatkan kinerja switching, dengan mengurangi panas pada
MOSFET, Jika panas MOSFET kecil maka energi terbuang kecil dan MOSFET
mampu kerja dalam jangka lama. Ini menunjukkan bahwa dengan penambahan
kapasitor sebagai snubber dapat meningkatkan efisiensi energi pada metode PWM .
Dari kedua pemodelan di atas dapat diketahui bahwa pemodelan fuzzy
meningkatkan efisiensi pada PWM tinggi dan pemodelan dengan penambahan
kapasitor meningkatkan efisiensi PWM rendah. Maka apabila kedua pemodelan
digabungkan menjadi pemodelan kendali fuzzy dengan penambahan kapasitor
menghasilkan tabel seperti di bawah ini jika dibandingkan dengan pemodelan tanpa
fuzzy dan tanpa kapasitor.
Tabel 4.10. Efisiensi Energi Kendali Fuzzy dengan Kapasitor dan tanpa
Fuzzy tanpa Kapasitor.
Masukan PWM
(1- 255)

Kendali Biasa
(%)

36,71 (0,14)
82,68 (0,32)
109,41(0,43)
134,12 (0,52)
150,00 (0,58)
200 (0,78)
255 (1)
Efisiensi Rata-rata

11,24
28,6
39,14
51,25
59,49
81,75
87,16
51,27

Logika Fuzzy dengan
Kapasitor
(%)
67,95
84,13
88,08
88,83
89,27
89,7
90,04
85,43

Pengujian dilakukan untuk mengetahui efisiensi konversi energi dari energi
batere menjadi energi mekanik. Dari tabel diketahui data dari masing-masing
efisiensi konversi motor DC pada PWM tertentu menggunakan simulasi. Berdasar
tabel 4.10 dibuat grafik pada gambar 4.18.
Dari gambar 4.18 di atas dapat diketahui bahwa efisiensi pada pemodelan
fuzzy logic penambahan kapasitor meningkatkan efisiensi energi pada semua
tingkat PWM. Besar peningkatan efisiensi berbeda-beda tapi semua mengarah pada
efisiensi maksimal (seperti tanpa switching).
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Gambar 4.18. Efisiensi Sistem Kendali Fuzzy dengan Penambahan Kapasitor dan
Kendali tanpa Fuzzy Kapasitor.
Untuk membahas lebih dalam tentang peningkatan efisiensi energi yang
terjadi maka diambil dua contoh pemodelan yaitu sistem kendali tanpa fuzzy, tanpa
kapasitor dengan sistem kendali fuzzy dengan penambahan kapasitor. Masukan
PWM ditetapkan 82.68 atau 0.33 dan beban ditetapkan konstan, kemudian dilihat
perbedaan grafik-grafiknya. Berikut adalah grafik perbedaan nilai energi input dan
energi output dari sistem kendali tanpa fuzzy tanpa kapasitor dan kendali fuzzy
dengan penambahan kapasitor pada PWM 82.68.

(a)

(b)

Gambar 4.19. Grafik Energi Input dan Energi Output
(a) Kendali tanpa Fuzzy
Kapasitor
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Dari grafik 4.19 diketahui bahwa pada kendali tanpa fuzzy kapasitor selisih
antara energi input dan output cenderung lebih besar. Karena selisih input dengan
output yang besar maka efisiensi rendah. Pada sistem kendali logika fuzzy dengan
kapasitor selisih energi input dan output kecil ini berarti efisiensi besar. Ini
menyebabkan jumlah energi mekanik hasil konversi berbeda dengan input energi
listrik yang sama pada kedua pemodelan. Hal ini disebabkan pengaturan konsumsi
arus sesuai respon mekanis (fuzzy logic) dan MOSFET suhunya tidak panas
sehingga mengurangi energi panas yang terbuang oleh fan.
Jika waktu simulasi ditetapkan 5 detik, mengingat waktu running tool box
fuzzy cukup lama, maka akan bisa dilihat perbedaan respon kecepatan putaran
motor DC yang berbeda walaupun beban mekanik sama. Gambar 4.20 adalah grafik
respon kecepatan putaran motor DC dari pemodelan kendali tanpa fuzzy tanpa
kapasitor dengan pemodelan fuzzy penambahan kapasitor.

Gambar 4.20. Respon Kecepatan pada Pemodelan Fuzzy Kapasitor dan Kendali
tanpa Fuzzy tanpa Kapasitor PWM 82.68
Dari grafik di atas diketahui bahwa dalam waktu yang sama yaitu 5 detik,
kecepatan dari putaran sistem kendali tanpa fuzzy tanpa kapasitor adalah 1096 rpm
dan pada kendali fuzzy penambahan kapasitor adalah 2250 rpm. Ini menunjukkan
bahwa respon kecepatan mobil listrik dengan sistem kendali fuzzy logic dengan
penambahan kapasitor lebih baik.
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Perbedaan respon kecepatan di atas akan menyebabkan jarak tempuh yang
berbeda dari kedua pemodelan padahal energi input bisa dikatakan sama karena bila
ada selisih nilainya kecil. Hal ini tentu berpengaruh pada penggunaan energi tiaptiap jarak tempuh. Untuk mengetahui energi per jarak tempuh dapat dicari dengan
cara membagi langsung energi masuk dengan jarak tempuh yang dicapai pada
simulasi. Maka energi yang digunakan untuk melaju tiap meter adalah seperti pada
grafik berikut.

Gambar 4.21. Kebutuhan Energi per Meter
Dari grafik di atas diketahui bahwa untuk melaju sejauh 1 meter pada
kendali biasa dibutuhkan energi listrik sebesar 3881 Joule pada kondisi awal dan
766,6 Joule pada kondisi tunak. Sedangkan pada kendali fuzzy logic kapasitor
penggunaan energi listrik per meter adalah 4000,1 Joule pada kondisi awal dan
541,5 Joule pada kondisi tunak. Ini menunjukkan bahwa dari inputan energi listrik
yang sama dapat mencapai jarak tempuh berbeda dan belaku kelipatannya berulang.
Untuk mendapatkan hubungan karasteristik antara simulasi dan nyata dibuat
perbandingan.

Pada

langkah

awal

dibuat

nilai

efisiensi

nyata

dengan

membandingkan antara energi input dan energi output pada mobil listrik. Energi
input didapat dari perkalian tegangan, arus dan waktu, dengan asumsi arus
dianggap tetap karena dalam pengujian dalam waktu 5 detik tidak terjadi perubahan
yang besar. Sedangkan energi output nyata dihitung dengan perkalian masa
kendaraan dan jarak yang timbul akibat gaya listrik input selama 5 detik tersebut.
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pemodelan kendali dengan fuzzy dengan kapasitor. Masing-masing didapat nilai
efisiensi kemudian dibandingkan antara nyata dengan simulasi untuk melihat
kesebandingan yang jelas.
4.3.1 Pengaturan Kendali tanpa Fuzzy tanpa Kapasitor
Pengujian

kendali tanpa fuzzy tanpa kapasitor dilakukan

dengan

memberikan nilai masukan PWM tetap dengan waktu 5 detik sehingga hingga
mobil listrik memberikan respon jarak tempuh. Data yang didapatkan dari mobil
nyata berupa indek efisiensi yang didapat melalui proses perhitungan dengan
asumsi 1 kg = 9,81 N; koefisien slip 0,90; faktor ban 0,94, sebagai contoh
perhitungan pada PWM 82,68 sebagai berikut:
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Dari hasil perhitungan dapat dilihat pada pada tabel 4.11. Data yang

didapatkan dari mobil nyata berupa indeks efisiensi, data yang didapatkan dari
simulasi berupa indek efisiensi. Perbandingan
kesebandingan yang lebih jelas.
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Tabel 4.11. Perbandingan Simulasi dan Nyata
pada Kendali tanpa Fuzzy-Kapasitor.
PWM

Kendali Biasa
Simulasi

36,71
82,68
109,41
134,12
150
200
255

Error

Nyata

Indeks

Indeks

I

S

11,24
28,6
39,14
51,25
59,49
81,75
87,16

11,17
27,66
37,7
50,3
57,7
78,6
82,8

61
70
77
101
130
160
190

0,3
0,8
1,2
2,1
3,1
5,2
6,5

Selisih

Prosentase

0,17
0,94
1,44
0,95
1,79
3,15
4

2,8%
3%
3%
3%
3%
3,1%
3,3%

Pengujian dilakukan untuk memperlihatkan indek efisiensi terhadap
masukan PWM. Dari tabel 4.11 diketahui data dari masing-masing indek energi
mobil listrik menggunakan simulasi maupun nyata. Dari data pada tabel 4.11
diketahui error terbesar 3,3% dan terkecil 2,8%. Jika perbandingan respon
kecepatan tabel 4.11 dimasukkan dalam grafik akan tampak seperti pada gambar
4.23 sehingga perbandingan antara keduanya tampak lebih jelas.

Gambar 4.22. Perbandingan Indeks Efisiensi terhadap Input PWM
Grafik perbandingan efisiensi mobil listrik gambar 4.22 menunjukkan
bahwa pada input PWM kecil efisiensi motor DC simulasi dan nyata hampir
sebanding dengan error terkecil. Sedangkan pada input PWM terbesar efisiensi
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perbandingan simulasi dapat diambil kesimpulan bahwa motor DC mobil listrik
simulasi dan nyata mempunyai nilai error kecil dengan karakteristik yang sama.
4.3.2 Pengaturan Kendali Logika Fuzzy Kapasitor
Untuk mendapatkan hubungan karasteristik antara simulasi dan nyata dibuat
perbandingan. Pada langkah kedua pengujian praktikum pengaturan motor DC
digunakan kendali fuzzy logic kapasitor dan pada simulasi juga menggunakan
kendali logika fuzzy kapasitor. Pengujian dilakukan dengan memberikan nilai
masukan PWM tetap hingga mobil listrik memberikan respon jarak tempuh dengan
waktu 5 detik sehingga didapat nilai indek efisiensi dengan perhitungan seperti
contoh pada PWM 82,68 sebagai berikut:
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Untuk melihat kesebandingan yang lebih jelas maka hasil perhitungan

dimasukan pada tabel 4.12 sebagai berikut.
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Tabel 4.12. Perbandingan Simulasi dan Nyata Kendali Fuzzy dengan Kapasitor.
Logika Fuzzy dengan Kapasitor
PWM

36,71
82,68
109,41
134,12
150
200
255

simulasi
67,95
84,13
88,08
88,83
89,27
89,7
90,04

nyata
Indeks

I

S

65,32
80,69
83,91
85,04
85,65
86,23
86,63

63
69
75
99
130
160
190

1,7
2,3
2,6
3,5
4,6
5,7
6,8

Error
selisih

prosentase

2,6
3,4
4,1
3,7
3,6
3,4
3,4

3,9%
4%
4%
4%
4%
3,9%
3,8%

Pengujian dilakukan untuk memperlihatkan indeks efisiensi mobil listrik
terhadap masukan PWM. Dari tabel diketahui data dari masing-masing indek
menggunakan simulasi maupun nyata. Dari data pada tabel 4.12 diketahui error
terbesar 4% dan terkecil 3,8%. Jika perbandingan respon kecepatan tabel 4.12
dimasukkan dalam grafik akan tampak seperti pada gambar 4.23 sehingga
perbandingan antara keduanya tampak lebih jelas.

Gambar 4.23. Perbandingan Indeks Efisiensi terhadap Input PWM
Grafik perbandingan efisiensi mobil listrik gambar 4.24 menunjukkan pada
input PWM kecil efisiensi motor DC simulasi dan nyata mempunyai error 3,9%.
sedangkan pada input PWM sedang (pertengahan) nilai error 4% dan pada PWM
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diambil kesimpulan bahwa motor DC mobil listrik simulasi dan nyata mempunyai
nilai error kecil dan hampir sama pada semua PWM sehingga karakteristik
dianggap sama.
Selisih nilai indek terhadap masukan PWM atau error pada tabel 4.11 dan
tabel 4.12 apabila dimasukkan pada grafik seperti pada gambar 4.24.

Gambar 4.24. Prosentase Error Indeks Efisiensi Mobil Listrik Nyata-Simulasi
Dari gambar 4.24 dapat diketahui bahwa error yang terjadi dibawah 4%.
Error cenderung tetap pada semua tingkat PWM. Dengan nilai error yang kecil dan
cenderung tetap semua tingkat PWM maka menunjukkan bahwa pada simulasi
mempunyai karakteristik yang sama dengan nyata. Dalam hal ini dapat dikatakan
simulasi sudah dilakukan dengan benar sehingga dapat dijadikan acuan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Dari hasil dan analisa yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai

berikut:
1. Pada sistem kendali mobil listrik, penggunaan kapasitor berdasar teori snubber
kapasitor dapat meningkatkan efisiensi energi, dengan nilai kapasitor adalah 40
nF. Efisiensi energi yang ditingkatkan mencapai hingga 56,71(%) PWM 82,68.
Snubber kapasitor meningkatkan efisiensi energi melalui cara mengurangi
energi panas yang terbuang pada MOSFET. Sedangkan penggunaan bank
kapasitor turut membantu kinerja switching tapi tidak signifikan pada
peningkatan efisiensi energi. Nilai bank kapasitor adalah 10F.
2. Fuzzy logic dapat diaplikasikan pada mobil listrik pada pengaturan arus listrik
input. Fuzzy logic mengatur arus sesuai
71 respon kecepatan. Pengaruh fuzzy logic
pada mobil listrik dapat meningkatkan efisiensi energi yaitu pada nilai PWM
150 – 255. Rata-rata efisiensi energi meningkat 2,5(%). Ini disebabkan fuzzy
logic membantu mengatur arus input sesuai atau tepat dengan kebutuhan
mekanis. Selain itu penggabungan pemodelan sistem kendali logika fuzzy dan
sistem kendali dengan penambahan kapasitor meningkatkan efisiensi energi
tertinggi karena yang satu bekerja pada PWM rendah dan yang lain bekerja
pada PWM tinggi. Penggunaan kontrol logika fuzzy dengan penambahan
kapasitor dapat menghemat penggunaan energi listrik pada waktu operasional
mobil listrik sehingga dapat meningkatkan jarak tempuh. Penghematan yang
diberikan sebesar 45,8% dari jumlah energi yang dibutuhkan motor DC kendali
tanpa fuzzy dan tanpa kapasitor.
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian maka ada beberapa saran yang bisa dipakai
untuk penelitian selanjutnya:
1. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik motor DC dengan beban
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aturan yang sudah ada peningkatan hanya 2,5% maka dengan keanggotaan
logika fuzzy yang baru diharapkan peningkatan efisiensi lebih besar lagi.
2. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik snubber kapasitor pada
frekuensi (input PWM) yang berubah-ubah yang disebabkan oleh perubahan
pedal mobil listrik. Dengan nilai kapasitor 52,5 nF dapat meningkatkan efisiensi
energi 56,71% pada PWM 82,68. Peningkatan efisiensi energi sebesar itu tidak
bisa tercapai pada PWM kecil (awal-awal jalan). Diharapkan dengan penelitian
lebih lanjut, peningkatan efisiensi energi dapat maksimal mulai dari awal jalan
yaitu PWM terkecil.
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