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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kualitas udara merupakan isu yang sangat menarik belakangan ini, hal ini 

dikarenakan kualitas udara turut mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. 

Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan menurunnya kesehatan dan kualitas 

lingkungan makhluk hidup. Kendaraan listrik merupakan salah satu solusi 

menyelesaikan masalah polusi udara. Salah satu hal yang menjadikan kendaraan 

listrik tidak menghasilkan emisi ke udara adalah karena kendaraan listrik tidak 

menggunakan bahan bakar fosil. Kendaraan listrik memperoleh energi dari batere 

untuk menggerakan motor listrik. 

Motor Brushless DC (BLDC) sangat cocok untuk diaplikasikan pada 

kendaraan listrik karena motor BLDC memiliki karakteristik tenaga yang besar, 

torka kecepatan awal yang tinggi, efisiensi yang baik, dan mudah untuk dilakukan 

perawatan[1]. Motor BLDC tidak mengalami slip yang biasanya terjadi pada motor 

induksi. Motor BLDC memerlukan kontrol sistem elektronika yang kompleks pada 

pengoperasiannya, namun berkat bantuan ilmu elektronika daya hal tersebut 

menjadi lebih mudah dan ringkas. Dalam pengoperasian kendaraan listrik energi 

yang diperoleh sepenuhnya berasal dari batere untuk menggerakan motor BLDC 

dan menjalankan perangkat kelistrikan lainnya. Proses pengereman merupakan 

penyebab berkurangnya kecepatan pada kendaraan listrik yang pada awalnya 

bergerak. Berkurangnya kecepatan menyebabkan hilangnya energi pada kendaraan 
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listrik. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan sistem pengereman 

regeneratif. 

Pengereman regeneratif membantu memulihkan energi yang terbuang 

akibat dari proses pengereman tradisional pada roda. Metode pengereman 

regeneratif dapat memperpanjang jarak tempuh pada kendaraan sebesar 16.25% 

serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil[2]. Selama pengereman 

regeneratif berlangsung konverter akan membantu memulihkan energi yang berasal 

dari tegangan Back Electromotive Force (EMF balik) motor. EMF balik merupakan 

tegangan yang muncul dalam arah yang berlawanan dengan aliran arus sebagai 

akibat dari kumparan motor yang bergerak relatif terhadap medan magnet. Hall-

effect pada motor BLDC dimanfaatkan untuk menentukan sudut pensaklaran pada 

EMF balik untuk menghasilkan keluaran arus maksimum yang digunakan untuk 

pengisian batere pada saat pengereman[3] [4].  

Tugas akhir ini menggunakan motor BLDC tipe FXD57BL115S18-240TF-

001A. Modul elektronika yang digunakan sebagai bagian perangkat keras dari 

pengaturan siklus kerja pada saat pengereman adalah system minimum 

mikrokontroler dsPIC30F4012, driver mosfet, inverter tiga fasa, dan virtual netral.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang akan diteliti yaitu 

mengenai arus yang masuk ke batere pada saat pengereman berlangsung tidak 

optimal, sehingga menyebabkan energi pada saat pengereman terbuang dan jarak 

tempuh kendaraan listrik menjadi berkurang hal ini menjadikan pengereman 

regeneratif kurang efektif. 
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Untuk memaksimalkan pengisian daya maka, perlu dilakukan 

pengoperasian siklus kerja pada konverter dengan referensi dari hall-effect yang 

terpasang pada motor BLDC untuk dioperasikan pada sudut operasi tertentu supaya 

diperoleh arus maksimal saat pengereman berlangsung untuk mengisi daya batere 

sehingga dapat memperpanjang jarak tempuh kendaraan listrik.    

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah di Tugas Akhir ini adalah pada desain dan cara kerja 

pengereman regeneratif pada motor BLDC dengan pengaturan siklus kerja pada 

konverter dengan tingkat daya yang kecil serta dilakukan pada kecepatan tertentu 

untuk menghasilkan arus yang optimal yang digunakan untuk pengisian daya batere 

saat pengereman berlangsung. 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan manfaat dari laporan tugas akhir ini adalah untuk: 

a. Memahami cara mendesain dan mengimplementasikan pengaturan siklus kerja 

pada konverter untuk operasi pengereman regenarif. 

b. Memahami prinsip kerja pengereman regeneratif dengan penentuan sudut 

pensaklaran pada EMF balik berdasarkan referensi hall-effect yang dimiliki 

oleh motor BLDC. 

c. Mengoperasikan pengereman regeneratif dengan pengaturan siklus kerja pada 

konverter untuk mengasilkan arus optimal yang digunakan untuk proses 

pengisian pada batere menggunakan prototipe yang telah dibuat. 
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1.5. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan untuk pengujian alat tugas akhir ini adalah dengan 

kajian pustaka, implementasi alat, pengujian alat, analisis pengujian alat, serta 

penyusunan laporan akhir. Penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan 

penulis diuraikan sebagai berikut ini: 

a. Kajian Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, mengumpulkan 

data dan juga dengan mempelajari desain serta rancangan pengereman regeneratif 

pada motor BLDC. 

b. Implementasi Alat 

Merancang alat sesuai dengan teori, informasi, dan rancangan rangkaian yang 

telah dibuat. 

c. Pengujian 

Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil dari 

rancangan alat dapat beroperasi sesuai dengan teori dan harapan. Langkah awal 

yang dilakukan adalah melihat keluaran dari hall-effect pada motor BLDC yang 

akan dijadikan referensi pada saat pensaklaran di model pengereman regeneratif. 

Kemudian melihat hasil keluaran EMF balik pada tiap fasa motor BLDC yang akan 

dilakukan pensaklaran di model pengereman regeneratif. Setelah itu dilanjutkan 

dengan melihat hasil keluaran mikrokontroler yang telah mengolah data referensi 

dan menghitung perioda sudut pensaklaran. Kemudian dilanjutkan dengan melihat 

keluaran pada sisi masuk dan keluar konverter. Setelah melihat keluaran dari 

konverter dilanjutkan dengan pengujian dengan mengoperasikan pengaturan siklus 

kerja pada konverter pada saat motor BLDC berputar. 
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d. Analisis Pengujian 

Menganalisa hasil keluaran gelombang arus pada konverter dan kecepatan 

motor BLDC pada saat pengaturan siklus kerja di model pengereman. 

e. Penyusunan Laporan 

Pada laporan tugas akhir ini disajikan hasil berupa data-data serta Gambar-

sinyal-sinyal keluaran dari modul-modul elektronika dalam pengereman regeneratif 

pada motor BLDC dengan pengaturan siklus kerja. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika yang 

terdiri dari beberapa bab didalamnya, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB I berisi latar belakang, perumusan masalah, kemudian 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian 

yang digunakan, dan sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir. 

BAB II : DASAR TEORI 

BAB II berisikan tentang kajian pustaka dan dasar teori para ahli 

yang dijadikan penulis sebagai literatur danpanduan dalam 

perancangan keseluruhan tugas akhir. Pembahasan yang disajikan 

adalah mengenai motor BLDC, siklus kerja (duty cycle), 

mikrokontroler, inverter dan beberapa teori pelengkap lainnya. 

BAB III : PERANCANGAN ALAT 

BAB III berisi tentang pendahuluan, pengereman regeneratif, 

prinsip kerja dan mode operasi, implementasi pensaklaran pada 
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EMF balik, mikrokontroler dsPIC30F4012, dan implementasi 

pengaturan siklus kerja pada keluaran konverter. 

BAB IV  : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

BAB IV berisi tentang hasil pengujian berupa gelombang-

gelombang dari alat yang telah dibuat. 

BAB V : KESIMPULAN 

BAB V berisi kesimpulan dari hasil tugas akhir serta saran untuk 

dapat meningkatkan pengereman regeneratif pada motor BLDC 

yang telah dibuat penulis. 

 


	LAPORAN TA - Ignatius Wisnu Adi Nugroho
	Plagscan Wisnu (Halaman Depan)



