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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Permintaan Beban dalam Driving Cycle dan Grafik Ketinggian 

 

Gambar 2.1 Grafik Driving Cycle  

Driving Cycle merupakan deretan data yang mewakili kecepatan dari 

kendaraan dalam domain waktu. Driving Cycle biasanya dibuat oleh beberapa 

negara, organisasi atau perusahaan untuk menguji coba kendaran untuk 

mendapatkan performa dari kendaraan, dan hasilnya digunakan seperti untuk 

efisiensi bahan bakar, dan emisi (Zhang, Xi, et.al.,2011) Driving cycle dibuat dalam 

grafik v-t (kecepatan terhadap waktu) yang menyajikan data secara diskrit dari 

kecepatan kendaraan. Sedangkan grafik ketinggian merupakan grafik yang 

menyajikan ketinggian suatu rute tempuh terhadap permukaan laut pada kendaraan, 

yang dimaksudkan untuk mendapatkan kemiringan rute tempuh (tanjakan/turunan). 

Grafik ketinggian ini disajikan dalam grafik h-s (ketinggian terhadap jarak).  

 

Gambar 2.2 Grafik Ketinggian Jalan 
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Gambar 2.3 Gaya pada Mobil 

Ada beberapa gaya yang bekerja pada sebuah mobil, seperti pada gambar 2.3 

yang menjelaskan adanya pengaruh kecepatan dan kemiringan jalan pada daya 

keluaran dari baterai dan Superkapasitor. Dengan data dari kedua grafik maka akan 

didapatkan sebuah grafik permintaan beban dengan persamaan dibawah ini, 

𝑃𝑑𝑒𝑚 =  𝐹𝑇 . 𝑣 ................................................................................................... 2.1  

sedangkan FT ,  

𝐹𝑇 =  𝐹𝑚 +  𝐹𝑟 + 𝐹𝑑 + 𝐹𝑔 .......................................................................................... 2.2 

      = 𝑚𝑣  . 𝑎 + 𝐶𝑟 .  𝑚𝑣 . 𝑔 . cos(𝜃) + 
1

2
 . 𝜌. 𝑣2. 𝐴. 𝐶𝑑 +  𝑚𝑣 . 𝑔. sin (𝜃)....................... 2.3 

Dimana FT = gaya total , v = kecepatan, Fm = gaya mekanik , Fr =gaya gesek 

roda, Fd=gaya gesek angin, Fg = gaya grafitasi kemiringan, 𝜃 = kemiringan jalan, 

g=percepatan gravitasi, Cr = koefisien gesek ban, a=percepatan, mv= massa 

kendaraan, 𝜌 = massa jenis udara, A= luas area gesek udara, Cd = koefisien gesek 

udara .  

2.2 HESS (Hybrid Energy Storage System)  

 

Gambar 2.4 Jenis HESS pada Mobil Listrik 
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Hybrid Energy Storage System (HESS) merupakan sistem kelistrikan daya 

pada mobil listrik, dengan memanfaatkan 2 atau lebih piranti penyimpan energi 

listrik. Gambar 2.4 menunjukkan jenis-jenis dari HESS. Gambar 2.4a merupakan 

HESS jenis pasif, dimana jenis ini keluaran dari masing-masing piranti penyimpan 

energi tidak dapat dikontrol. Gambar 2.4a dan 2.4b merupakan HESS jenis semi-

aktif, hanya salah satu dari kedua piranti penyimpan energi yang dapat 

dikendalikan.bagian dari HESS, sehingga tegangan Superkapasitor/baterai 

cenderung harus dalam keadaan sama dengan DC-Bus. Gambar 2.4d merupakan 

sistem HESS aktif, kedua piranti penyimpan energi dapat dikendalikan keluaran 

dayanya. Adapun secara umum persamaan perpindahan energi ideal dari suplai 

menuju permintaan seperti persamaan 2.4. 

Pdem = Psc + Pbat  ............................................................................................................................................................................2.4 

Pdem = daya permintaan 

Psc = daya Superkapasitor 

Pbat = daya baterai 

2.2.1 Piranti Penyimpan Energi Listrik 

2.2.1.1 Model Baterai Li-Ion  

 

Gambar 2.5 Baterai Li-Ion 

Baterai Li-Ion berfungsi sebagai penyimpan energi utama dari mobil listrik. 

Ada beberapa jenis pemodelan dari baterai Li-Ion, salah satunya pemodelan “Rint” 

yang terlihat seperti gambar 2.6. Hanya dengan resistansi internal dan polarisasi 

tegangan sumber, sudah cukup untuk mewakili karakteristik dari baterai Li-Ion. 

Batas umum SOC kerja dari baterai Li-Ion adalah 90-30%. Pada keadaan 

>90% baterai mengalami lonjakan tegangan, sedangkan pada kondisi <30% baterai 

mengalami tegangan jatuh secara drastis. Karakteristik baterai dapat dilihat melalui 
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gambar 2.7 warna merah . Persamaan untuk proses discharging dari baterai Li-Ion 

sesuai dengan persamaan 2.5. 

Dalam kerjanya, baterai harus mampu menyuplai energi dalam keadaan SOC 

90-30%. Energi yang dapat disimpan oleh baterai tergantung dari kapasitas baterai, 

hal tersebut sesuai dengan persamaan 2.6, adapun energi juga dapat dihitung dengan 

mengintegralkan daya suplai dari baterai terhadap waktu, yang sesuai dengan 

persamaan 2.7. 

 

Gambar 2.6 Blok Pemodelan Baterai Li-Ion 

 ........................ 2.5 

𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡 = Q . 𝑉𝑏𝑎𝑡 .............................................................................................................. 2.6 

𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡 = ∫ 𝑃 𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
 ..........................................................................................................  2.7 

Dimana dalam persamaan dan blok model, 

EBatt = tegangan nonlinear baterai, 

dalam V 

E0 = tegangan konstan baterai, dalam V 

Exp(s) =zona eksponensial dinamis, 

dalam V 

Sel(s) menunjukkan mode dari baterai.  

Sel(s) = 0, baterai discharge 

Sel(s) = 1, baterai charging. 

K = konstanta polarisasi, dalam Ah−1. 

i* = arus dinamis berfrekuensi rendah, 

dalam A. 

i =arus baterai, dalam A. 

it = kapasitas ekstraksi,dalam Ah. 

Q = kapasitas maksimum, dalam Ah. 

A = tegangan eksponensial, dalam V. 

B = kapasitas eksponensial, dalam Ah−1
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Gambar 2.7 Grafik Karakteristik Tegangan Baterai Li-Ion dan Superkapasitor  

2.2.1.2 Model Superkapasitor  

 

Gambar 2.8 Superkapasitor 

Perbedaan antara Superkapasitor dengan kapasitor ada pada nilai 

kapasitansinya. Dalam kerjanya, Superkapasitor berfungsi sebagai penyokong dari 

baterai saat adanya beban peak atau lonjakan pada beban permintaan. Sehingga 

Superkapasitor mampu membatasi beban pada baterai. Model Superkapasitor pada 

Matlab menggunakan pemodelan ‘Rint’, seperti terlihat pada bagan Superkapasitor 

pada gambar 2.9, dengan persamaannya seperti pada persamaan 2.8-2.9. 

Karakteristik discharge dari Superkapasitor dapat dilihat pada gambar 2.7 warna 

hijau. 

 

Gambar 2.9 Blok Pemodelan Superkapasitor 
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 ....................................... 2.8                                                                                                                                           

 ..................................................................................................... 2.9 

Dimana dalam persamaan dan blok model, 

Ai = jarak antar electroda dan 

electrolit, dalam m2 

c= konsentrasi molar, dalam mol/m3 

r = radius molekular, dalam m 

F = konstanta Faraday  

isc = arus Superkapasitor, dalam A 

Vsc = tegangan supercapacitor, V 

CT = kapasitansi total , dalam F 

Rsc  = resistansi  total  , dalam ohms 

Ne    =jumlah lapisan pada elektroda  

NA  = konstanta Avogadro 

Np    =jumlah kapasitor paralel 

Ns  =jumlah kapasitor seri 

QT  =muatan listrik, dalam C 

R   = konstanta gas ideal 

d  = radius molekular 

T = temperature kerja, dalam K 

ε  = Permittivity dari materi 

ε0 = Permittivity hampa udara 

Persamaan SOC pada baterai dan Superkapasitor didapat dari persamaan 

2.10, sedangkan untuk menghitung energi yang berada pada Superkapasitor 

menggunakan persamaan 2.11. 

 ............................................................................................ 2.10 

𝐶𝑇 =   
8

3
 .

𝐸𝑠𝑐

𝑉𝑠𝑐1
2   ................................................................................................................ 2.11 

Dimana, Vsc1 merupakan tegangan Superkapasitor dalam keadaan penuh. 

2.2.2 Sistem Manajemen Energi (EMS) 

Sistem Manajemen Energi (EMS) merupakan kumpulan dari alat bantu 

komputer yang digunakan oleh operator dari fasilistas listrik untuk memonitor, 

mengontrol, dan mengoptimasi performa dari sumber dan/atau sistem transmisi. 

Dalam sistem HESS, EMS digunakan untuk memonitor, mengontrol, dan 

mengoptimasi performa dari sistem pertukaran daya dalam mobil listrik. Perbedaan 
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metode Kontrol EMS menyebabkan pula perbedaan kontrol HESS dalam 

menanggapi beban yang diperlukan.  

2.2.2.1 Konverter Bi-Directional Buck-Boost 

 

Gambar 2.10 Rangkaian Bi-Directional Konverter 

Konverter Bi-Directional Buck-Boost merupakan komponen yang berguna 

untuk menaik dan menurunkan tegangan antara dua sisi (sisi tegangan rendah dan 

tegangan tinggi). Persamaan 2.12 merupakan persamaan untuk menghitung duty 

cycle pada mode Buck (Dbuck), sedangkan untuk mode Boost seperti persamaan 2.13.  

𝐷𝑏𝑢𝑐𝑘 =
𝑉𝑜

𝑉𝑠
 ..................................................................................................................... 2.12 

𝐷𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 = 1 −  
𝑉𝑠

𝑉𝑜
 ............................................................................................................ 2.13 

Persamaan untuk menentukan besar induktor, kapasitor masukan, kapasitor 

keluaran konverter yang dipakai, dan riak arus terdapat pada persamaan 2.14-2.17, 

dengan nilai fs adalah frekuensi penyaklaran, dan ∆𝑉𝑜𝑢𝑡  adalah riak tegangan 

keluaran. 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =  
𝑉𝑖𝑛 𝑥  (𝑉𝑜𝑢𝑡−𝑉𝑖𝑛)

∆𝐼𝐿 𝑥 𝑓𝑠 𝑥 𝑉𝑜𝑢𝑡
 ................................................................................................ 2.14 

𝐶𝑖𝑛(min) =  
𝐷𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡

2 𝑥 𝐼𝑜𝑢𝑡(max)

2% 𝑥 (1−𝐷𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡) 𝑥 𝑓𝑠 𝑥 𝑉𝑖𝑛
 ............................................................................... 2.15 

𝐶𝑜𝑢𝑡(min) =  
𝐷𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 𝑥 𝐼𝑜𝑢𝑡(max)

𝑓𝑠 𝑥 ∆𝑉𝑜𝑢𝑡
 ......................................................................................... 2.16 

∆𝐼𝐿 = 10% 𝑥 𝐼𝑜𝑢𝑡(max) 𝑥 
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
  ...................................................................................... 2.17 

 

 

 

2.2.2.2 Kontrol PI 
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Gambar 2.11 Diagram Blok Kontroler PI 

 Kontroler PI (proportional integral) memiliki sebuah pole pada titik pusat 

dan zero pada  –Ki/Kp. Oleh karena pole sangat dekat dengan titik pusat dibanding 

dengan zero, maka kontroler ini termasuk kompensator fasa-tertinggal dan 

kontroler menambah sudut negatif terhadap kriteria sudut TKA. Oleh karena itu, 

kontroler PI digunakan untuk memperbaiki tanggapan keadaan mantap sistem. 

Kontroler PI (Proporsional Integral) memiliki fungsi alih sebagai, 

Gc(s) = 
Kps+Ki

s
 = 

Kp(s+
Ki
Kp

)

s
 ................................................................................................. 2.18 

2.2.2.3 Kontrol Fuzzy Sugeno 

Fuzzy metode Sugeno merupakan metode inferensi Fuzzy untuk aturan yang 

direpresentasikan dalam bentuk IF – THEN, dimana output (konsekuen) sistem 

tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear 

(Kusumadewi,2002). Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada 

tahun 1985. Model Sugeno menggunakan fungsi keanggotaan Singleton yaitu 

fungsi keanggotaan yang memiliki derajat keanggotaan 1 pada suatu nilai crisp 

tunggal dan 0 pada nilai crisp yang lain. Dengan aturan berikut, 

Jika Masukan 1 adalah x dan Masukan 2 adalah y, maka 

Keluaran adalah z = ax + by + c 

Aturan diatas selaras dengan gambar 2.12 dengan konstanta a,b, dan c 

didapatkan dari pengetahuan peneliti.  
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Gambar 2.12 Input-Output pada Fuzzy Sugeno 

Hasil output akan didapatkan dengan mencari nilai rata-rata dari penjumlahan 

hasil kali fungsi z dengan weight (w). Seperti persamaan berikut, 

Output =  ........................................................................................................................ 2.19 

dimana nilai N adalah jumlah rule pada Fuzzy sugeno. 

Perpotongan dari dua masukan nilai himpunan Fuzzy merupakan himpunan 

yang ada di kedua himpunan itu sendiri. Operator yang mengimplementasikan 

perpotongan himpunan Fuzzy dinamakan ‘t-norms’. Hasil dari ‘t-norm’ merupakan 

sebuah himpunan yang berisi elemen-elemen dari kedua himpunan Fuzzy masukan, 

namun dengan nilai derajat keanggotaan yang tergantung dari operator ‘t-norm’ 

yang digunakan. Operator ‘t-norm’ yang paling sering digunakan adalah Min-

Operator dan Product Operator. Dimisalkan jika A dan B adalah dua himpunan 

Fuzzy, maka, 

• Min-Operator: µ A∩B (x) = min{µ A (x),µ B (x)}, ∀x ∈ X

• Product Operator: µ A∩B (x) = µ A (x)µ B (x), ∀x ∈ X

Penggabungan dari dua masukan nilai himpunan Fuzzy berisi elemen-elemen 

dari semua himpunan kedua masukan tersebut.  The same is true for fuzzy sets, 

namun dengna derajat keanggotaan yang tergantung pada operator penggabungan 

yang digunakan. Dibawah ini adalah beberapa operator yang disebut sebagai 

operator ‘s-norm’, dimana yang paling sering digunakan adalah Max-Operator and 

Summation Operator, 

• Max-operator: µ A∪B (x) = max{µ A (x),µ B (x)}, ∀x ∈ X, or

• Summation operator: µ A∪B (x) = µ A (x)+µ B (x)−µ A (x)µ B (x), ∀x ∈ X
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2.2.3 DC-Link 

 

Gambar 2.13 DC Link Kapasitor 

DC-Link digunakan sebagai penyeimbang beban baterai dan Superkapasitor. 

Penerapannya adalah dengan menambahkan kapasitor. Kapasitor DC-Link 

biasanya diletakkan pada rangkaian transisi antara sistem DC dan AC. kapasitor 

dipasang secara paralel dengan baterai/Superkapasitor yang akan menjaga tegangan 

pada rangkaian transisi agar konstan. Perangkat ini menjaga rangkaian transisi dari 

lonjakan arus dengan cara mengurangi riak tegangan. Adapun persamaan untuk 

menentukan kapasitansi dari kapasitor DC-Link terlihat pada persamaan 2.20, dan 

persamaan menentukan tegangan DC-Link terhadap beban 3 fasa terlihat pada 

persamaan 2.21, 

𝐶𝑑𝑐−𝑙𝑖𝑛𝑘 =
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑠 𝑥 ∆𝑉𝑜𝑢𝑡
 ............................................................................... 2.20 

𝑉𝑑𝑐−𝑙𝑖𝑛𝑘 = 0,817 𝑥 𝑉𝑟𝑚𝑠(𝑜𝑢𝑡) ................................................................. 2.21 

dimana Imax merupakan arus maksimum kapasitor DC-Link, dan Vrms(out) 

merupakan tegangan rms(root mean square) line-line dari beban. 

 

2.3 Pengolahan Data (Curve Fitting) 

Pengolahan data dengan curve fitting merupakan sebuah proses untuk 

membentuk grafik kontinu dari data diskrit yang tersedia sehingga membentuk 

fungsi metematika, yang sesuai dengan runtutan titik data. Curve fitting dapat 

menggunakan metode-metode interpolasi dalam membentuk fungsi yang 

diinginkan. Semakin besar orde dari persamaan fungsi hasil proses curve fitting, 

maka semakin halus dan sesuai dengan data yang ingin dibentuk.  
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Gambar 2.14 Curve Fitting Data 

Metode interpolasi linier adalah salah satu metode yang digunakan untuk 

mengetahui nilai dari suatu titik dalam garis lurus. Rumus dari interpolasi linier 

dapat dituliskan sebagai berikut, 

𝑦−𝑦0

𝑥−𝑥0
=  

𝑦1− 𝑦0

𝑥1− 𝑥0
  ............................................................................................................. 2.22 

Dimana y,x adalah nilai yang akan dicari, dan pada umumnya terletak 

diantara titik ujung pertama dan titik ujung kedua, sedangkan x0 ,y0 merupakan nilai 

dari posisi titik ujung pertama, dan x1  ,y1 merupakan posisi pada titik ujung kedua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


