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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

3.1. Diskripsi Sistem 

 
Gambar 3.1. Diagram Blok Desain Sistem. 

 Pada blok diagram gambar 3.1 tersebut merupakan wiring diagram 

kelistrikan yang diterapkan pada kendaraan listrik. Pada kendaraan listrik 

menggunakan motor jenis BLDC dengan daya 1000Watt dan juga terdapat control 

mikrokontroller untuk mengatur hall sensor hall, phase pada motor dan penguat 

mosfet disetiap phase A, phase B, dan phase C pada motor. Throttle digunakan 

untuk mengatur kecepatan pada motor yang diatur oleh pengendara kendaraan 

listrik. Watt meter fungsinya sebagai alat ukur berapa konsumsi energi listrik yang 

telah terpakai pada kendaraan listrik dengan satuan kwh dan nanti akan 

diakumulasikan dengan berapa km yang telah ditempuh kendaraan listrik menjadi 

km/kwh. Tombol on/off terdapat 2 yang diletakkan setelah baterai dan setelah 

BMS, fungsi tombol on/off setelah baterai digunakan untuk mereset BMS dan 

memutus semua aliran listrik pada semua sistem yang nanti tombol on/off ini 
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diaplikasikan saat kendaraan listrik memulai start untuk menghitung waktu awal 

beroperasi pada BMS sedangkan tombol on/off setelah watt meter digunakan 

untuk memutus aliran sistem setelah watt meter yang nanti diaplikasikan saat 

kendaraan listrik sudah beroperasi supaya tidak membuang daya yang cukup 

banyak. Horn fungsinya untuk memberi tanda bunyi pada kendaraan pada 

umumnya saat kendaaraan akan mendahului kendaraan di depannya. DC to DC 

pada horn digunakan untuk menurunkan tegangan sumber baterai lifepo4 48V ke 

tegangan sebesar 12V. LCD pada BMS digunakan untuk menampilkan output 

pada BMS seperti tegangan, arus, suhu, daya, waktu, SOC, DOD dan total kwh 

yang digunakan. 

Gambar 3.2. Desain Perancangan BMS. 

Pada gambar 3.2 yaitu sistem manajemen baterai sebagai komponen 

penting pada baterai khususnya pada kendaraan listrik. Tujuan dari sistem 

manajemen baterai adalah untuk menjamin keamanan dan operasi baterai yang 

bagus, ketahanan umur baterai yang cukup lama, sebagai monitoring setiap sel 

tegangan, suhu, dan arus baterai. Baterai ini terbuat dari bahan kimia jenis lifepo4 

yang kemudian diubah ke energi listrik, baterai bertindak secara berbeda dibawah 
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perbedaan suhu operasional dan kondisi lingkungan. Ketidaktentuan perfoma 

baterai menantang untuk mengembangkan sistem manajemen dengan 

menampilkan SOC dan DOD. Pada sistem manajemen baterai menggunakan 

mikrokontroller jenis Atmega 328 karena memiliki bootloader ke arduino sebesar 

2KB. Baterai yang dibutuhkan pada kendaraan listrik sebanyak 15 sel yang 

dihubungkan secara seri dan telah disesuaikan dengan kebutuhan motor BLDC 

250Watt. BMS ini juga membutuhkan sebuah sensor tegangan dan sensor LM35 

setiap sel baterai untuk mengetahui baterai mana yang mengalami eror dari segi 

tegangan drop, kelebihan tegangan dan temperatur yang tidak sesuai dengan 

parameter spesifikasi baterai dan 1 sensor arus ACS712 karena arus pada 

rangkaian seri sama. 

3.2. Baterai lifepo4 

Chemical Ferro Phospate (Lithium, Ferro, Pospor, Oksida) menggunakan 

electrolit  film polimer sebagai penghantar electron. Tidak ada electrolit cair untuk 

golongan lifepo4, harus menggunakan polimer kering. Golongan lithium 

phosphate atau yang dikenal dalam dunia kendaraan listrik Lifepo4. Keunggulan 

baterai ini adalah dalam long life capacity. Sehingga Lifepo4 dikenal dengan 

istilah baterai panjang umur. Jumlah lifecycle golongan ini lebih banyak hingga 

25% dibandingkan golongan lainnya. Golongan ini sama familiarnya  dengan 

LiNiMnO2, sehingga cukup banyak pula pabrik-pabrik yang memproduksi 

lifepo4 dalam berbagai kemasan cell. Silinder, Prismatic dan soft pack semuanya 

ada. 

Kelemahan baterai Lifepo4 saat ini adalah, secara harga masih satu tingkat 

lebih mahal diatas golongan lithium yang lainnya. Kelemahan yang kedua baterai 

lifepo4 hanya fokus profesional di karakter aplikasi longlife capacity saja. Jarang  

ditemui baterai lifepo4 dengan karakter extra hi drain maupun large capacity 

mode yang bagus. Bentuk fisik baterai lifepo4 ditunjukkan pada gambar 3.3, 

rangkaian baterai lifepo4 ditunjukkan pada gambar 3.4, dan spesifikasi baterai 

lifepo4 ditunukkan pada tabel 3.1. 
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Gambar 3.3. Bentuk fisik baterai lifepo4. 

 
Gambar 3.4. Rangkaian Baterai Lifepo4. 

Tabel 3.1. Spesifikasi baterai lifepo4. 

No Baterai Spesifikasi 

1 Komposisi bahan kimia Lifepo4 

2 Kapasitas Nominal 10Ah 

3 Tegangan Nominal 3,2V 

4 Maksimal pengisian tegangan 3,65V 

5 Pemaikaian pemutus tegangan 2,0V 

6 Metode pengisian CC-CV 

7 Arus pemakaian maksimal (kontinu) 100A (10C) 

8 Arus pengisiana maksimal (kontinu) 50A (5C) 
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9 Siklus ketahanan 1500siklus 1C 100% DOD 

10 2000siklus 1C 80% DOD 

11 Parameter temperatur pengisian 10-45 

12 Parameter temperatur pemakaian 20-65 

13 Massa jenis 105Wh/Kg 

14 Hambatan internal <6mΩ 

15 Ukuran diameter 38mm 

16 Panjang 120mm (135mm with screw) 

17 Berat (g) 330 

3.3. Perancangan Hardware 

Peningkatan pada desain rangkaian keamanan yang dapat diterapkan, 

seperti tambahan dari akurasi pengingat dan kontrol untuk mencegah kelebihan 

pengisian daya, drop tegangan dan kelebihan temperatur. Sistem sensor terdiri 

dari sensor-sensor yang berbeda untuk mengawasi dan menghitung parameter 

baterai termasuk voltase sel, temparatur setiap sel, dan arus pada baterai. 

Prinsip Kerja BMS:  

 Proses Charge 

Pada proses charge sensor arus digunakan untuk mengetahui arus masuk 

yang akan ditampilkan ke LCD. Sensor tegangan digunakan untuk memonitor 

tegangan setiap sel dan memutuskan proses charge saat melebihi sudah melebihi 

tegangan parameter sebesar 3,65V. Sensor suhu LM35 digunakan untuk 

memonitor suhu setiap sel dan memutuskan proses charge saat melebihi parameter 

suhu yaitu antara 10-45 derajat celcius yang telah diambil dari spesifikasi baterai. 

 Proses Pemakaian 

Pada Proses pemakaian sensor arus digunakan untuk mengetahui arus 

keluar yang nantinya akan ditampilkan di LCD. Sensor tegangan pada pemakaian 

juga digunakan sebagai monitor tegangan minimum setiap sel dan memutuskan 

sistem jika kurang dari nilai minimum tegangan sebesar 2,0V. Sensor suhu LM35 

digunakan untuk menitor suhu setiap sel dan memutuskan sistem jika tidak pada 
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parameter suhu operasi sebesar anatara 20-65 derajat celcius yang telah 

disesuaikan dengan spesifikasi baterai. Dan tambahan data yang akan ditampilkan 

ke LCD yaitu total tegangan dengan menjumlahkan tegangan dari semua sel yang 

masuk, waktu pemakaian pada saat sistem mulai sampai berhenti, daya yang 

dikeluarkan, berapa wh perkalian daya dengan waktu, dan yang terakhir data kwh 

pembagian wh dibagi 1000. 

3.3.1. Perancangan Sesor Arus ACS712 

Pada perancangan sistem manajemen baterai diperlukan sensor arus 

ACS712 untuk mengambil data arus yang masuk dan arus yang keluar pada 

hardware bms. Jenis sensor arus ACS712 yaitu ACS712ELCTR-30A-T, keluaran 

dari sensor arus terhubung ke pin ADC pada mikrokontroller ATmega 328. 

Berikut rancangan hardware dari sensor ACS712ELCTR-30A-T ditunjukkan pada 

gambar 3.5 dan keterangan pin ACS712-elctr-30A-T ditunjukkan pada tabel 3.2. 

 
Gambar 3.5. Rancangan sensor arus acs712elctr-30A-T. 

 Tabel 3.2. Keterangan Pin ACS712-ELCTR-30A-T. 
Nomor Nama Keterangan 

1 dan 2 IP+ Pin mendeteksi arus 

3 dan 4 IP- Pin mendeteksi arus 

5 GND Pin Ground 

6 Filter 
Pin untuk kapasitor eksternal yang 

digunakan menentukan Bandwidth 

7 Vout Arus keluaran yang dihitung 

8 Vcc Tegangan Power supply 5V 
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3.3.2. Perancangan Multiplexer CD4067 

Multiplexer memiliki fungsi untuk mengontrol rangkaian digital. 

Multiplexer memiliki jumlah input  yang lebih banyak daripada output yaitu input 

lebih dari 1, minimal 2 atau kelipatannya 2, dan hanya memiliki 1 output. 

Banyaknya selektor dilihat dari banyaknya jumlah input (n). Berikut rancangan 

hardware dari multiplexer CD4067 ditunjukkan pada gambar 3.6 dan spesifikasi 

CD 4067 ditunjukkan pada tabel 3.3. 

  
Gambar 3.6. Rancangan Multiplexer CD4067 

Tabel 3.3. Spesifikasi CD4067 
Konfigurasi 16:1 

Nomor saluran (#)  1 

Vdd (min) (V) 3 

Vdd (max) (V) 18 

Sumber jangkauan (Maks) 18 

Ron (Typ) (Ohms) 125 

Bandwidth (Mhz) 14 

Rating Catalog 

Operasi parameter suhu -55 sampai 125 

Package group SOIC dan TSSOP 

Package Size: mm2:W x L 

(PKG) 

24SOIC: 160mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) 

24TSSOP: 50mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 
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Vss (Max) (V) 0 

Vss (Min) (V) -5 

Ron (Max) (V) 1300 

Input/Output tegangan (Min) (V) 0 

Input/Output tegangan (Max)(V) 18 

Input/Output arus continue 

(Max) (mA) 

10 

Sumber arus (Typ) (uA) 0.04 

Sumber arus (Max) (uA) 600 

Fitur tambahan Supply ganda 

VIL (Max) (V) Vcc*.3 

VIH (Min) (V) Vcc*.7 

3.3.3. Perancangan Sensor Tegangan 

Rancangan sensor tegangan untuk mendeteksi pada sumber tegangan 

digunakan prinsip pembagi tegangan berdasarkan persamaan rumus pembagi 

tegangan maka besar nilai tegangan masukan dan tegangan keluaran dapat 

dimonitoring dengan menggunakan pin ADC pada mikrokontroller. Berikut 

rancangan hardware dari sensor tegangan ditunjukkan pada gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7. Rancangan sensor tegangan. 
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Menentukan nilai R1 dan R2: 

 Vss = (Tegangan maksimal pada sumber) 

 Vout = (Tegangan maksimal yang dapat diterima oleh pin ADC pada 

mikrokontroller) 

 R1 = ohm (diasumsikan) 

 R2 = [(𝑉𝑠𝑠 𝑥 𝑅1

𝑉𝑜𝑢𝑡
) – R1] 

Dari hasil perhitungan diatas untuk R2 didapat dari perhitungan diatas dan 

untuk menghindari kerusakan pada pin ADC mikrokontroller maka R2 yang 

dipasang mendekati hitungan sesuai nilai resistor yang ada dipasaran. 

3.3.4. Perancangan Sensor Suhu LM35 

Sensor suhu LM35 membutuhkan suplai tegangan DC +5V dan 

memerlukan arus DC sebesar 60uA saat beroperasi. Berikut rancangan hardware 

dari sensor suhu LM35 ditunjukkan pada gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8. Rancangan sensor suhu LM35. 

Sensor suhu LM35 memiliki kepekaan yang tinggi dan mudah dalam 

perancangan  sistem jika dibandingkan dengan sensor yang lain, sensor suhu 

LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah dan linieritas yang tinggi 

sehingga dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian menyebabkan tidak 
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memerlukan setting tambahan karena output dari sensor suhu LM35 memiliki 

karakter yang linier dengan perubahan 10mV/0C. Sensor suhu LM35 memiliki 

jangkauan pengukuran -550C sampai + 1500C dengan akurasi +0,50C. Tegangan 

output sensor suhu LM35 dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Vout = Temperatur 0C x 10mV 

3.3.5. Perancangan Real Time Clock DS1307 

Data yang ditampilkan pada RTC DS1307 berupa jam (jam, menit, detik) 

dan tanggal (tanggal, bulan, tahun, hari). Pada hardware BMS ini cuma 

membutuhkan data detik saja sebagai penghitung timer, karena yang akan 

ditampilkan di LCD waktu pengoperasian baterai yang nantinya dikalibrasi 

dengan hitungan kwh listrik. Berikut rancangan hardware dari RTC DS1307 

ditunjukkan pada gambar 3.9 dan spesifikasi RTC DS1307 ditunjukkan pada tabel 

3.4. 

 
Gambar 3.9. Rancangan RTC DS1307. 

Tabel 3.4. Spesifikasi RTC DS1307. 
Tegangan Suplai DC 3.3V – DC 5V 

Tipe waktu RTC 

Menyediakan informasi valid sampai 

2100 

Waktu: detik, menit, jam 

Kalender, tanggal, minggu, bulan, tahun 

Komunikasi I2C bus interface SDA, SCL 
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Ketahanan suhu -40 sampai +85 0 C 

Memori chips AT24C32 dengan kapasitas 32K 

Berat 10gr 

3.3.6. Perancangan Rangkaian Pemutus IXFH 50N60  

Rangkaian pemutus IGBT 50n60 ini berfungsi memutus arus jika kurang atau 

melebihi parameter arus, tegangan dan suhu yang telah ditentukan. Jadi prinsip 

kerjanya jika ada suatu gangguan maka logic 1 pada optocoupler sehingga gate 

digroundkan melewati ce transistor. Pada rangkaian pemutus arus ini 

menggunakan 2 transistor di rangkai paralel untuk menyesuaikan arus pada 

baterai lifepo4 karena saat arus discharger parameter maksimal 100A. Berikut 

rancangan hardware dari rancangan pemutus arus pada BMS ditunjukkan pada 

gambar 3.10 dan spesifikasi IGBT 50N60 ditunjukkan pada tabel 3.5. 

 
Gambar 3.10. Rancangan Pemutus Arus pada BMS. 

Tabel 3.5. Spesifikasi IGBT 50N60. 

Type Vce Ic Vce(sat) Tjmax 
Marking 

Code 
Package Ordering Code 

IGP50N60T 600V 50A 1,5V 1750C G50T60 TO-220 Q67040S4723 

IGB50N60T 600V 50A 1,5V 1750C G50T60 TO-263 Q67040S4721 

IGW50N60T 600V 50A 1,5V 1750C G50T60 TO-247 Q67040S4725 

3.3.7. Perancangan Rangkaian TP4056 

Modul rangkaian TP4056 ini merupakan IC pengisi ulang linear untuk 

baterai jenis lithium-ion setiap sel tunggal dengan arus dan tegangan konstan yang 
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dilengkapi dengan sistem pengaturan suhu (thermal regualtion). Tegangan 

pengisian konstan pada 4,2 volt dengan akurasi ±1,5%, ideal untuk digunakan 

mengisi ulang baterai bertegangan 3-3,7volt. Fitur lainnya dari rangkaian modul 

tp4056 ini dilengkapi dengan pemantau arus yaitu dengan maksimal sampai 2A 

saat pengisian, pengunci tegangan kurang (under-voltage lockout), pengisi ulang 

otomatis, dan dilengkapi 2 led indikator yaitu saat pengisian dan keadaan baterai 

full. Berikut rangkaian TP4056 ditunjukkan pada gambar 3.11, blok diagram 

rangkaian TP4056 ke setiap cell baterai ditunjukkan pada gambar 3.12 dan 

spesifikasi TP4056 ditunjukkan pada tabel 3.6. 

Gambar 3.11. Rancangan Rangkaian TP4056. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Blok diagram rangkaian TP4056 ke setiap cell baterai. 

TP4056 TP4056 TP4056 TP4056 

Cell-1 

Cell-6 

TP4056 

Cell-2 Cell-3 Cell-4 Cell-5 

TP4056 TP4056 TP4056 TP4056 TP4056 

Cell-7 Cell-8 Cell-9 Cell-10 

TP4056 TP4056 TP4056 TP4056 TP4056 

Cell-11 Cell-12 Cell-13 Cell-14 Cell-15 
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Tabel 3.6. Spesifikasi TP4056. 

Metode Pengisian Linear charging 

Arus Pengisian 1A (disesuaikan, harus mengubah hambatan) 

Presisi pengisian 1.5% 

Input tegangan DC 4.5V sampai DC 5V 

Pengisian penuh 4.2V 

Indikator pengisian Pengisian: merah, keadaan penuh: biru 

Input interface Mini USB 

Suhu operasi -10 sampai +85 0C 

3.3.8. Perancangan Buck Conventer 

 
Gambar 3.13. Rancangan Rangkaian Buck Conventer 

Pada gambar 3.13 menunjukan rangkaian buck conventer dimana Q1 akan 

bekerja berdasarkan besar duty cycle sinyal PWM. Sehingga saat Q1 on dalam hal 

ini transistor dioperasikan sebagai saklar, maka tegangan jatuh pada transistor 

untuk kondisi ideal sama dengan nol. Dengan demikian arus dari sumber tegangan 

akan dialirkan ke induktor (arus mengisi induktor), kapasitor dan pada beban. 

Kemudian saat transistor (Q1) off  (open), dioda freewheel akan bekerja yang 

disebabkan oleh adanya energi yang tersimpan pada induktor, sehingga arus akan 

mengalir dari induktor ke kapasitor beban dan kembali lagi ke dioda. Arus 

induktor ini akan menurun sampai transitor kembali di “on” kan. Berikut Blok 

diagram rancangan buck conveter ke beban bell ditunjukkan pada gambar 3.14, 
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spesifikasi buck conventer pada beban bell ditunjukkan pada tabel 3.7, diagram 

rancangan buck conveter ke ke rangkaian TP4056 ditunjukkan pada gambar 3.15, 

spesifikasi buck conventer LM2596 pada beban modul TP4056 ditunjukkan pada 

tabel 3.8. 

  

 

Gambar 3.14. Blok diagram rancangan buck conveter ke beban bell. 

Tabel 3.7. Spesifikasi Buck conventer pada beban bell. 

Tegangan input 18 sampai 48V DC 

Tegangan Output 12V 

Arus Output 5A 

Output power continue 60W 

Puncak output power 60W 

Tipe gelombang Diubah sine wave 

Konfersi efficiency 83 – 90% 

Proteksi lebih dari tegangan Ada 

Proteksi kurang dari tegangan Ada 

Proteksi lebih dari suhu Ada 

Berat 200gr 

 

 

 

Gambar 3.15. Blok diagram rancangan buck conventer ke rangkaian TP4056 
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Tabel 3.8. Spesifikasi Buck conventer LM2596 pada beban modul TP4056. 

Tegangan input 3.2V – 40V 

Tegangan output 35V - 1.25V 

Arus Output 3A (Max) 

Konversi Effisiensi 92% 

Ripple output <30 mV 

Frekuensi pensaklaran 65KHz 

Suhu kerja -45 sampai +85 0C 

3.4. Perancangan Software 

Software dari BMS merupakan pusat dari keseluruhan sistem karena untuk 

mengontrol semua operasi seluruh hardware dan analisis dari data sensor untuk 

membuat keputusan. Sample tingkat pengawasan pada sensor disetiap selnya dan 

juga desain sirkuit keamanan yang dinamis harus ditangani oleh software pada 

BMS. Berikut flowchart dari perancangan software: 



35 
 

 
Gambar 3.16. Flowchart sistem kerja Battery Management System 

Penjelasan Algoritma: 

1. Saat sistem aktif, mikokontroller akan memproses sensor tegangan, sensor 

arus, dan sensor suhu. Waktu pengoperasian akan mulai terhitung yang akan 

ditampilkan di LCD. 

2. Selanjutnya akan menampilkan hasil sensor tegangan berupa tegangan dan 

sensor suhu LM35 berupa derajat celcius pada proses charge maupun 

pemakaian setiap selnya yang akan terus dipantau karena ada batasan 



36 
 

parameter kerja tegangan maupun temperatur pada lifepo4 sesuai 

spesifikasinya. 

3. Selanjutnya memantau arus yang masuk saat proses charge dan proses 

pemakaian karena baterai lifepo4 juga memiliki batasan parameter arus yang 

fungsinya untuk menghindari dari bahayanya ledakan. Jika ada lonjakan arus 

yang besar dan melebihi batas parameter baterai proses charge dan pemakaian 

akan ada LED indikator yang akan menyala dan otomatis memutus proses 

kerja baterai untuk menghindari kerusakan baterai. Untuk memantau arus 

yang masuk dan arus yang keluar menggunakan sensor ACS712, rancangan 

hardware cukup 1 sensor ACS712 karena arus pada rangkaian seri sama. 

4. Proses pembacaan tegangan setiap sel akan diberi tenggang waktu untuk 

mencegah data eror. Ketika semua data tegangan setiap sel di tampilkan akan 

diproses lagi dengan menjumlahkannya untuk mengetahui total tegangan 

baterai yang nantinya ditampilkan ke LCD juga. 

5. Setelah data total tegangan dan arus sudah ada akan di proses lagi untuk 

mengetahui daya yang dikeluarkan kendaraan listrik dengan perkalian 

tegangan dan arus. Proses selanjutnya adalah perkalian daya dengan waktu 

pengoperasian dibagi 3600 agar mendapatkan hasil dengan satuan wh dan 

data tersebut dibagi dengan 1000 supaya satuannya menjadi kwh. 

6. Menghitung SOC dan DOD pada baterai yang sedang beroperasi saat charge 

maupun pemakaian. Menghitung DOD dari parameter batas baterai untuk 

mengetahui berapa persen yang sudah terpakai dan selanjutnya menghitung 

SOC dari data DOD yaitu SOC = 100% - DOD untuk mengetahui sisa 

pemakian pada baterai tersebut 

7. Terakhir mengambil data satuan km yang telah ditempuh kendaran listrik 

pada sensor spedometer yang telah terpasang di roda. Langkah terakhir adalah 

menghitung manual membagi jarak tempuh dengan hasil konsumsi kwh 

kendaraan listrik agar mendapatkan hasil km/kwh. 
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3.5 Metode Pengujian 

Tahapan pengujian ini bertujuan untuk menentukan cara pengujian alat yang 

akan dilakukan pada BMS dan membandingkan BMS buat pabrikan. Ada 

beberapa pengujian antara lain: 

1. Pengujian pengisian/ charger baterai lifepo4. 

2. Pengujian pemakaian/ discharge baterai lifepo4. 

3. Pengujian kwh meter pada motor BLDC. 

Berikut rumus untuk mencari data eror (%) dan menhitung rata-rata: 

% eror = 𝑁𝑇−𝑁𝑆

𝑁𝑇
 𝑥 100%   (3.1) 

X = 𝑋𝑛

𝑛
  (3.2) 

3.5.1 Pengujian pengisian/ charger baterai lifepo4 

3.5.1.1 Tujuan 

Pengujian dilakukan untuk menganalisa sistem kerja rangkaian pemutus 

yang menggunakan igbt, cara kerjanya ketika tegangan, arus dan suhu lebih dari 

parameter yang telah terpogram maka igbt ixfh 50n60 bekerja untuk memutus 

sistem kerja pada rangkaian BMS agar baterai terhindar dari resiko ledakan. 

3.5.1.2 Peralatan 

Untuk melakukan pengujian tersebut diperlukan perlengkapan berupa: 

1. Rangkaian baterai lifepo4.  

2. Rangkaian BMS. 

3. Charger baterai lifepo4 dan stabilizer. 

4. Avometer 

3.5.1.3 Blok diagram 

Gambar 3.17. Diagram blok pengujian pengisian/ charger baterai lifepo4. 
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3.5.1.4 Persiapan 

1. Merakit rangkaian BMS sesuai perancangan. 

2. Menyiapkan charger baterai lifepo4 dan rangkaian baterai lifepo4. 

3. Menghubungkan Avometer ke baterai. 

3.5.2 Pengujian pemakaian/ discharger baterai lifepo4 

3.5.2.1 Tujuan 

Pengujian dilakukan untuk menganalisa sistem kerja rangkaian pemutus 

yang menggunakan igbt, cara kerjanya ketika tegangan, arus dan suhu kurang dari 

parameter yang telah terpogram maka igbt ixfh50n60 bekerja untuk memutus 

sistem kerja pada rangkaian BMS agar baterai terhindar dari resiko ledakan. 

3.5.2.2 Peralatan 

Untuk melakukan pengujian tersebut diperlukan perlengkapan berupa: 

1. Rangkaian baterai lifepo4 yang terisi penuh. 

2. Rangkaian BMS. 

3. Wiring Kelistrikan pada kendaraan lsitrik. 

4. Motor BLDC 350watt. 

5. Kontroller motor BLDC. 

6. Avometer 

3.5.2.3 Blok diagram 

Gambar 3.18. Diagram blok pengujian pemakaian/ discharger baterai lifepo4. 

3.5.2.4 Persiapan 

1. Menyiapakan baterai lifepo4 yang terisi penuh. 

2. Menyiapkan rangkaian BMS sesuai perancangan dan telah dipasang 

LCD. 
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3. Menyiapkan kontroller motor BLDC beserta throttle. 

4. Menyiapkan motor BLDC 350 watt. 

5. Merakit wiring kelistrikan pada kendaraan listrik. 

6. Menghubungkan avometer ke baterai. 

3.5.3 Pengujian kwh meter pada motor BLDC 

3.5.3.1 Tujuan 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui konsumsi energi listrik yang telah 

digunakan pada kendaraan listrik. Rumus untuk mencari kwh meter pada 

kendaraan listrik yaitu: 

Kwh = P(terpakai) x (t / 3600) 

1000
   (3.3) 

3.5.3.2 Peralatan 

Untuk melakukan pengujian tersebut diperlukan perlengkapan berupa: 

1. Rangkaian baterai lifepo4 yang terisi penuh. 

2. Rangkaian BMS sesuai perancangan. 

3. Wiring kelistrikan pada kendaraan listrik. 

4. Motor BLDC 350 watt. 

5. Kontroller motor BLDC 

6. Kendaraan Listrik untuk pengujian 

7. Spedometer sepeda cateye 7 

8. Avometer 

3.5.3.3 Blok diagram 

 Gambar 3.19. Diagram blok kwh meter pada motor BLDC. 
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3.5.3.4 Persiapan 

1. Menyiapakan rangkaian baterai lifepo4 yang terisi penuh. 

2. Menyiapkan rangkaian BMS beserta kwh meter dan LCD. 

3. Menyiapkan kontroller motor BLDC dan throttle. 

4. Menyiapkan motor BLDC 350 watt. 

5. Menyiapkan DC to DC dan bell. 

6. Menyiapkan kendaraan listrik untuk pengujian. 

7. Merakit wiring kelistrikan kendaraan listrik. 

8. Menghubungkan avometer ke baterai. 

 




