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DESAIN DAN IMPLEMENTASI EQUALIZER PENGISIAN 

DAYA DUA TAHAP DENGAN MODULASI SELEKSI SEL 

SWITCH BATERAI LITHIUM-ION TERHUBUNG SERI 

Fikri Ramadhan S 

07111640000131 

Pembimbing I: Heri Suryoatmojo, S.T., M.T., Ph.D. 

Pembimbing II: Feby Agung Pamuji, ST., MT., Ph.D. 

ABSTRAK 

Kendaraan listrik atau kendaraan listrik hybrid menggunakan 

baterai sebagai penyimpan energi listrik untuk sumber energi penggerak 

berjenis baterai Lithium-Ion yang dihubungkan secara seri, karena 

memiliki karakteristrik yang baik. Pengisian dan pengosongan energi 

pada baterai Lithium-Ion secara berulang dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan muatan di antara tiap sel baterai, karena setiap sel 

baterai memiliki perbedaan yang tak terhindarkan dalam karakteristik 

kimia dan listrik. Ketidakseimbangan muatan sel baterai akan mengurangi 

total kapasitas penyimpanan dan mengurangi lifetime baterai. Untuk 

mengatasi masalah ini, equalizer pengisian daya dua tahap dengan 

modulasi seleksi sel switch dapat meningkatkan pemerataan pengisian 

baterai tiap sel. Metode ini menggunakan konventer dc-dc dua tahap dan 

sakelar pemilihan sel baterai. Konverter dc-dc yang digunakan  yaitu 

konventer flyback dc-dc dikarenakan flyback konverter adalah satu-

satunya konverter yang besifat isolated. Sakelar pemilihan sel akan 

memanajemen pengisian baterai tiap sel, sehingga pada saat proses 

charging tidak terjadi overcharging atau undercharging pada salah satu 

sel. Oleh karena itu dengan adanya equalizer pengisian daya dua tahap 

dengan modulasi seleksi sel switch proses charging baterai Lithium-Ion 

yang disusun seri dapat berkerja dengan aman dan membuat lifetime 

baterai lebih lama. Dari pengujian ini telah dibuktikan bahwa 

implementasi equalizer baterai telah bekerja dengan baik, dengan beda 

tegangan tiap sel baterai sebesar 0.01 Volt dan lama waktu proses 

ekualisasi bergantung dengan besar selisih tegangan antar sel baterai yang 

diuji. 

Kata kunci : Flyback Konverter, Baterai Lithium-Ion, Seleksi Sel Switch, 

Equalizer. 
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07111640000131 
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ABSTRACT 

 Electric vehicles or hybrid electric vehicles use a battery as a 

storage for electrical energy to drive, the battery type is Lithium-Ion 

battery that is connected in series, because it has good characteristics. 

Charging and discharging energy on a Lithium-Ion battery repeatedly can 

cause an unbalanced charge between each battery cells, because each 

battery cell has an inevitable difference in chemical and electrical 

characteristics. An unbalanced battery cell charge will reduce total 

storage capacity and reduce battery lifetime. To overcome this problem, 

a two-stage charging equalizer with switch cell selection modulation can 

can equalize the voltage of each battery cell. This method uses a two-stage 

dc-dc converter and a battery cell selection switch. The dc-dc converter 

used is the dc-dc flyback converter because the flyback converter is the 

only converter that is isolated. The cell selection switch manages battery 

charging for each cell, so that during the charging process there is no 

overcharging or undercharging in one cell. Therefore, with a two-stage 

charging equalizer with modulating cell selection switch the charging 

process of Lithium-Ion batteries that is connected in series can work 

safely and make the battery lifetime longer. From this test it has been 

proven that the implementation of the battery equalizer has worked well, 

with a voltage difference of each battery cell of 0.01 Volts and the length 

of the process of equalization depends on the difference in voltage 

between the battery cells tested. 

Key Word : Flyback Converter, Lithium-Ion Battery, Cell Selection 

Switch, Equalizer. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor 

listrik sebagai tenaga penggeraknya. Kendaraan listrik hybrid adalah 

kendaraan yang menggabungkan mesin konvensional dengan mesin 

listrik sebagai tenaga penggeraknya. Saat ini, penggunaan kendaraan 

listrik atau kendaraan listrik hybrid telah menarik banyak perhatian untuk 

mengurangai pemakaian bahan bakar dan ramah lingkungan[1], [2]. 

Dibandingkan dengan kendaraan konvensional, kendaraan listrik atau 

kendaraan listrik hybrid membutuhkan sejumlah besar baterai yang 

terhubung secara seri untuk menggerakkan motor listrik. Energi pada 

baterai kendaraan listrik atau kendaraan listrik hybrid, dapat diisi ulang 

dari sumber lisrik PLN dan roda saat pengereman regeneratif. Metode 

pengereman regeneratif adalah memanfaatkan motor listrik pada 

kendaraan menjadi generator listrik untuk mengisi baterai ketika rem 

diinjak. Salah satu jenis baterai yang sering digunakan kendaraan listrik 

atau kendaraan listrik hybrid adalah baterai Lithium-ion, karena memiliki 

kakrakteristik yang baik seperti kepadatan energi tinggi, tenggangan sel 

tunggal tinggi, dan tingkat self-discharge rendah. 

Pengisian dan pengosongan energi pada baterai Lithium-ion secara 

berulang dapat menyebabkan ketidakseimbangan muatan di antara sel 

baterai seperti pada gambar 1, karena setiap sel baterai memiliki 

perbedaan yang tak terhindarkan dalam karakteristik kimia dan listrik, 

seperti perbedaan pembuatan, suhu lingkungan yang tidak cocok, dan 

degradasi sel asimetris dengan penuaan. Ketidakseimbangan muatan sel 

baterai akan mengurangi total kapasitas penyimpanan dan mengurangi 

lifetime baterai[3]. 

Gambar 1. 1 Kondisi sel baterai 
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Dengan adanya metode charge equalization, pengisian energi 

pada baterai Lithium-ion yang terhubung seri dapat termanajemen dengan 

baik. Metode charge equalization control sel menghindari pengisian 

berlebih energi baterai karena mengakibakan resiko ledakan tinggi dan 

menghindari baterai kekurangan daya sel karena dapat mengurangi 

lifetime sel baterai. Untuk dapat mengisi energi baterai secara terpisah 

kepada setiap sel atau dengan kata lain dengan adanya sakelar pemilihan 

sel dapat menentukan sendiri setiap sel yang akan dicharge sendiri 

sehingga proses charging baterai Lithium-ion aman dan tidak terjadi 

overcharging. Dengan konverter dua tahap dapat mengurangi voltage-

stress yang disebabkan oleh sakelar pemilihan sel[4]. 

Maka dari itu, pada penelitian ini dirancang dan 

diimplementasikan sebuah charger baterai dengan dua tahap equalizer 

termodulasi dan sakelar pemilihan sel pada baterai Lithium-ion sehingga 

dapat digunakan sesuai kebutuhan dan aman dalam proses charging. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

secara umum melakukan charging baterai Lithium-Ion dengan tegangan 

sel yang berbeda-beda dengan dihubungkan secara seri akan 

menyebabkan terjadinya overcharging atau undercharging. Maka 

diperlukan chargiing equalizer baterai untuk mengatasi masalah hal 

tersebut 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Membuat desain dan mengimplementasikan flyback konverter 

dua tahap dengan metode constant current dan modulasi 

seleksi sel switch supaya dapat menjalankan proses ekualisasi 

tegangan baterai Lithium-ion tiga sel yang tersusun seri. 

2. Membandingkan dan menganalisis hasil implementasi dengan 

hasil desain dan simulasi flyback konverter dengan constant 

current untuk aplikasi pengujian charging equalizer baterai 

Lithium Ion. 

3.  Membuat dan mengimplementasikan algoritma untuk proses 

ekualisasi tegangan sel baterai. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Jenis baterai yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Lithium-Ion berkapasitas 2600 mAh yang tersusun secara seri 

dengan jumlah tiga sel.  

2. Perancangan konverter yang digunakan adalah DC-DC 

Flyback Converter sebesar 15 Watt dan 10 Watt  

3. Implementasi alat disesuaikan dengan komponen-komponen 

yang terdapat di  pasaran dan peralatan uji di Laboratorium 

Konversi Energi Listrik. 

4. Pengujian hasil implementasi menggunakan sumber tegangan 

Variable DC Supply, serta beban rheostat yang terdapat pada 

laboratorium. 

5. Proses ekualisasi tidak mempertimbangkan nilai SoC, DoD, 

SoH. 

 

1.5 Metodologi 

Pada metodologi penelitian ini digunakan dalam penyusunan 

sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Pada tahap ini akan dilakukan tinjauan pustaka tentang baterai 

Lithium-ion, prinsip kerja flyback konverter, metode constant 

current,dan charging equalizer baterai, yang kemudian dijadikan 

referensi untuk mengerjakan penelitian ini. Tinjauan pustaka bisa 

didapat dari jurnal, paper,dan penelitian lainnya. 

2. Desain dan Simulasi  

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan flyback konverter dua 

tahap untuk menentukan nilai parameternya (komponennya) 

sehingga didapatkan arus dan tegangan diinginkan. Setelah 

menentukan nilai parameter dari rangkaian, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan simulasi dengan menggunakan 

software Matlab. Simulasi flyback konverter dua tahap sesuai 

dengan parameter yang dibuat. Hasil dari siulasi dapat 

dibandingkan dengan perhitungan secara teori. 

3. Implementasi  

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi dari simulasi yang 

telah dilakukan dengan membuat hardwarenya. Langkah pertama 

membuat PCB untuk flyback konverter dengan menggunkan 
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software Eagle. Selanjutnya memasang komponen yang telah 

ditentukan. Selain itu juga membuat program pada 

mikrokontroller arduino untuk kontrol switching pada flyback 

konverter dan kontrol pada sakelar pemilihan pada tiap sel baterai.  

4. Analisis Data 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian untuk melakukan 

charging baterai dan selanjutya melakukan pengambilan data. 

Paramater yang diamati adalah nilai keluaran dari flyback 

konverter (arus dan tegangan) dan manajemen sakelar pemilihan 

tiap sel (tegangan tiap sel pada baterai seimbang). Kemudian 

dilakukan analisis data dengan cara membandingkan data dari 

hasil simulasi dengan data dari implementasi hardware. Jika data 

dari implementasi hardware belum sesuai dengan simulasi maka 

akan dilakukan perbaikan pada hardwarenya sampai sesuai 

dengan hasil simulasi. 

5. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan laporan penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh dan proses-proses yang telah 

dilakukan. Pembuatan laporan ini beriringan dengan pengerjaan 

penelitian ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian tugas ini terbagi atas lima bagian 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, sistematika penulisan, dan 

relevansi penelitian ini. 

BAB 2 Equalizer Pengisian Daya Dua Tahap dengan Modulasi 

Seleksi Sel Switch Baterai Lithium-Ion Terhubung Seri 

 Bab ini membahas teori tentang baterai Lihium-Ion berserta 

karakteristiknya, teori DC-DC Flyback Converter, teori tentang equalizer 

menggunakan flyback konverter. 

BAB 3 Desain, Simulasi, dan Implementasi 

 Bab ini berisi mengenai skema pengujian equalizer tegangan sel 

baterai, spesifikasi baterai Lithium-Ion yang akan digunakan, rancangan 

rangkain flyback konverter dengan perhitungan matematis, simulasi 
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dengan menggunakan software PSIM 9.1.1 pada mode steady state dan 

kontrol close loop constant current. Kemudian dilanjutkan dengan 

implementasi flyback konverter untuk proses ekualisasi baterai dan, 

pembuatan algoritma yang digunakan untuk proses ekualisasi pada 

penelitian ini. 

BAB 4 Pengujian dan Analisis Data 

 Bab ini berisi mengenai pengujian rangkaian DC-DC Flyback 

Converter menggunakan peralatan yang terdapat di laboratorium 

Konversi Energi, dilanjutkan dengan pengujian ekulisasi pada tiga sel 

baterai Lithium-Ion. Kemudian dilakukan analisis mengenai data yang 

didapatkan seperti sinyal pensakelaran konverter, efisiensi konverter, dan 

proses ekualisasi 

BAB 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari analisa data yang dilakukan dan 

berisi tentang saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.7 Relevansi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Konverter flyback dua tahap dengan modulasi seleksi sel switch 

ini dapat digunakan untuk mencharging baterai Lithium-Ion 

secara aman (tidak overcharging). 

2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa lain dalam 

mengerjakan penelitian dengan topik yang serupa. 

3. Dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan 

equalizer tegangan sel baterai menggunakan flyback konverter. 
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BAB II  

EQUALIZER PENGISIAN DAYA DUA TAHAP 

DENGAN MODULASI SELEKSI SEL SWITCH 

BATERAI LITHIUM-ION TERHUBUNG SERI 

2.1 Baterai Lithium-Ion 

Baterai Lithium-Ion adalah salah satu jenis baterai isi ulang yang 

paling populer digunakan untuk peralatan elektronik portabel dan 

kendaraan listrik atau kendaraan listrik hybrid, karena memiliki salah satu 

kepadatan energi terbaik, tanpa efek memori, dan mengalami kehilangan 

isi yang lambat saat digunakan[4]. Di dalam baterai ini, Lithium-Ion 

bergerak dari elektroda negatif ke elektroda positif saat dilepaskan, dan 

kembali saat diisi ulang. Baterai Li-ion memakai senyawa litium 

interkalasi sebagai bahan elektrodanya, berbeda dengan litium metalik 

yang dipakai di baterai litium non-isi ulang. Akan tetapi, baterai Lithium-

Ion memiliki kekurangan yaitu mengalami degradasi yang cepat jika 

panas dan akan rusak jika benar-benar habis[4]. Masalah ini sebenarnya 

bisa diatasi dengan memperbaiki manajemen charging baterai supaya 

tidak terjadi overcharging yang menyebabkan panas dan undercharging 

yang menyebabkan lifetime baterai berkurang 

 

2.2 Equalizer Flyback Konverter 

Equalizer flyback konverter adalah salah satu jenis 

penyeimbangan tegangan baterai yang bersifat aktif[5]. Terdapat 2 teknik 

penyeimbangan sel yaitu pack-to-cell dan cell-to-pack. Yang pertama 

pack-to-cell yaitu membawa energi dari seluruh baterai yang terhubung 

seri ke sel yang lemah dan yang kedua cell-to-pack yaitu membawa energi 

dari sel yang paling tinggi tegangannya ke seluruh sel baterai melalui 

transformer. 

Proses menyeimbangkan tegangan untuk 3 sel baterai Li-Ion 

terhubung seri dengan menggunakan flyback konverter akan dijelaskan 

sebagai berikut. Pada setiap awal tahap ekualisasi maka mikrokontroler 

akan mengukur tegangan tiap sel dan menghitung rata-rata ketiga baterai 

tersebut. Kemudian mikrokontroler akan mengurutkan tegangan dari 

terbesar sampai terkecil. Kemudia mikrokontroler akan mebuat 3 sel 

baterai yang menjadi sumber men discharge dan di transferkan ke sel 

dengan tegangan yang kecil untuk di charge. 
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Proses ekualisasi untuk penelitian ini terdapat 2 mode, pertama 

adalah menyamakan atau membuat selesih tegangan kedua baterai kurang 

dari 0.01 Volt, yaitu tegangan sel baterai dengan tegangan paling besar 

dan tegangan tengah-tengah. Kemudian kedua adalah men charge sel 

baterai yang terkecil, sehingga kedua baterai akan ter discharge secara 

bersamaan sampai selisih tegangan akan sebesar 0.01 Volt. Semua tahap 

beroprasi dengan menggunakan flyback konverter dan seleksi sel switch 

untuk memelih baterai mana yang akan discharge. 

 

Gambar diatas merupakan rangkaian dari equalizer dengan flyback 

konverter dua tahap. Proses akan berakhir ketika perbedaan tegangan 

antara ketiga sel baterai sebesar kurang dari atau sama dengan 0.01 Volt. 

Jika saat proses ekualisasi sudah selesai dan kembali terjadi 

ketidakseibangan tegangan, maka mikrokontroller akan membuat proses 

ekualisasi akan mengulangi kembali sampai tegangan tiap sel seimbang. 

 

Gambar 2. 1 Rangkaian charging equalizer  
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2.3 Flyback Konverter Dua Tahap 

Konverter flyback adalah konverter DC-DC menggunakan 

tranformator yang memiliki nilai frekuensi tinggi. Dimana konverter ini 

memiliki karakteristik seperti buck-boost konverter, tetapi konverter 

flyback memiliki isolasi antara sisi input dan sisi output[6], [7]. Pada 

penelitian digunakan dua flyback konverter yang dihubungkan secara seri 

seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

( a ) 

( b ) 

Gambar 2. 2 Rangkaian (a) konverter flyback 1 (b) konverter flyback 2 
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2.3.1 Analisa Sakelar Tertutup 

Gambar 2.3 menunjukkan flyback konverter dalam mode operasi 

1 yaitu MOSFET on atau tertutup, maka pada kumparan primer dari 

transformator terhubung dengan tegangan input (Vin). Pada kondisi inim 

diode yang terhubung seri dengan kumparan sekunder akan terbias 

mundur (reverse bias) akibat letak dot belitan sekunder yang berlawanan 

dengan letak dot belitan primer. Dengan MOSFET dalam kondisi on, 

kumparan primer mampu mengalirkan arus tetapi arus pada kumparan 

sekunder terhalang akibat dioda yang terbias mundur[8]. Pada kondisi ini 

terdapat energi di inti tranformator dikarenakan flux magnetic tersimpan 

di inti tranformator dan akan dihantarkan ke sisi sekunder saat kondisi 

terbuka atau MOSFET off. Saat ini kapasitor mengalami discharge untuk 

suplai beban. Sehingga didapatkan persamaan: 

 𝑉𝐿𝑃 = 𝑉𝑖𝑛 (2.1) 

Keterangan: 

𝑉𝐿𝑃 = Tegangan di kaki belitan primer 

𝑉𝑖𝑛 = Tegangan input  

Untuk persamaan mengenai Pulse Width Modulation dapat 

diketahui: 

 𝑡𝑜𝑛 = 𝐷 × 𝑡𝑃 (2.2) 

Keterangan: 

𝑡𝑜𝑛 = Waktu MOSFET kondisi on 

𝑡𝑃 = Time period 

Gambar 2. 3 MOSFET saat kondisi on (close) 
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D = Duty cycle 

Dikarenakan energi tidak langsung dialirkan ke sisi sekunder maka 

arus pada primer akan naik dalam waktu kurun waktu 𝑡𝑜𝑛 seperti pada 

grafik gelombang dibawah ini. 

Maka nilai arus primer didapatkan: 

 𝑖𝐿𝑃 =
𝑉𝑖𝑛

𝐿𝑚

× 𝑡𝑜𝑛 (2.3) 

 

2.3.2 Analisa Sakelar Terbuka  

Gambar 2. 4 Gelombang arus belitan primer  

Gambar 2. 5 MOSFET saat kondisi off (terbuka) 
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Gambar 2.5 menunjukkan flyback konverter mode operasi 2 yaitu 

saat MOSFET off atau terbuka, maka flux magnetic yang tersimpan di inti 

transforrmator dan arus pada belitan primer akan dihantarkan ke sisi 

belitan sekunder. Pada kondisini ini dioda akan mengalami forward bias 

dikarenakan jalur arus polaritas tegangan sepanjang kumparan menjadi 

terbalik dengan sisi belitan primer. Pada kondisi ini terdapat energi yang 

akan mencharge kapasitor dan menyuplai beban. Maka didapatkan 

persamaan sebagai berikut. 

 𝑉𝐿𝑃 = −
𝑉𝑜

𝑁
 (2.4) 

Untuk persamaan mengenai Pulse Width Modulation dapat 

diketahui: 

 𝑡𝑜𝑓𝑓 = (1 − 𝐷) × 𝑡𝑝 (2.5) 

Berdasankan bentuk gelombang arus belitan primer pada gambar 

(2.4) maka nilai arus pada saat kondisi 𝑡𝑜𝑓𝑓 sebesar: 

 𝑖𝐿𝑃 = 0 (2.6) 

 

2.3.3 Mode Operasi Konverter Flyback 

Flyback konverter memiliki dua jenis mode operasi yaitu 

Continous Conduction Mode (CCM) dan Discontinous Conduction Mode 

(DCM). Kedua jenis mode operasi ini memiliki transfer function dan 

perbedaan bentuk gelombang pada arus maupun tegangan. Pada 

penelitian ini digunakan mode operasi Discontinous Conduction Mode 

(DCM) untuk flyback konverter yang digunakan. Maka dibawah ini akan 

dilakukan pembahasan tentang mode DCM yang diterapkan pada 

konverter. 

Mode operasi Discontinous Conduction Mode (DCM) terjadi 

dalam sekali cycle saat energi dari sisi primer dikirim ke sisi sekunder. 

Pada mode ini kondisi awal arus adalah nol dikarenakan semua energi 

dalam inti transformator sudah dihantarkan ke sisi sekunder saat kondisi 

𝑡𝑜𝑓𝑓, maka tidak ada energi yang tersimpan di inti transformator[9]. 
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Gamabar 2.6 adalah bentuk dari gelombang hasil dari mode 

operasi DCM. Maka penurunan persamaan dengan cara mensubstitusi 

persamaan (2.1) dan (2.2) dihasilkan persamaan ketika dalam keadaan 𝑡𝑜𝑛 

sebgai berikut. 

 𝑡𝑜𝑛 × 𝑉𝐿𝑃 = 𝑉𝑖𝑛 × 𝐷 × 𝑡𝑝 (2.7) 

Untuk persamaan dalam keadaan 𝑡𝑜𝑓𝑓 didapatkan dengan 

mensubstitusi persamaan (2.4) dan (2.5) sebagai berikut. 

 𝑡𝑜𝑓𝑓 × 𝑉𝐿𝑃 = −
𝑉𝑜

𝑁
(1 − 𝐷) × 𝑡𝑝 (2.8) 

 

Persamaan selanjutnya adalah dengan mensubsitusikan persamaan 

(2.7) dan (2.8) dengan menggunakan hukum tegangan kedua (volt second 

role) yang menyatakan bahwa nilai rata-rata tegangan yang melewati 

induktor saat kondisi steady state bernilai 0. 

∑ = 𝑉𝑖𝑛 × 𝐷 × 𝑡𝑝 −
𝑉𝑜

𝑁
(1 − 𝐷) × 𝑡𝑝 = 0 

𝑉𝑜

𝑁
(1 − 𝐷) × 𝑡𝑝 = 𝑉𝑖𝑛 × 𝐷 × 𝑡𝑝 

Gambar 2. 6 Bentuk gelmbang DCM 
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 𝑉𝑜 =
𝑁 × 𝐷

1 − 𝐷
× 𝑉𝑖𝑛 (2.9) 

Keterangan: 

𝑉𝑜 = Tegangan output 

𝑉𝑖𝑛 = Tegangan input  

𝐷  = Duty cycle 

𝑁 = Ratio belitan transformer (
𝑁𝑠

𝑁𝑝
) 

Dari pesamaan (2.9) maka didapatkan persamaan untuk duty cycle 

sebagai berikut. 

 𝐷 =
𝑉𝑜 × 𝑁𝑝

𝑉𝑜𝑁𝑝 × 𝑉𝑖𝑛𝑁𝑠

 (2.10) 

Dengan asumsi efisiensi 100% maka persamaan arus input rata-

rata adalah: 

 𝐼𝑎𝑣𝑔 =
𝑃𝑖𝑛

𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

 (2.11) 

 

Keterangan: 

𝐼𝑎𝑣𝑔 = Nilai arus rata-rata 

𝑃𝑖𝑛  = Daya input 

𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛 = Nilai tegangan input minimum  

Maka nilai 𝐼𝑝𝑘 dapat dicari dengan persamaan: 

Gambar 2. 7 Arus input 

 



 

 

15 

 

𝐼𝑎𝑣𝑔 =
𝐼

𝑡𝑝

∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡 =
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑡𝑝

=
0.5 × 𝐼𝑝𝑘 × 𝐷 × 𝑡𝑝

𝑡𝑝

𝑡𝑝

0

 

𝐼𝑎𝑣𝑔 = 0.5 × 𝐷 × 𝐼𝑝𝑘 

 𝐼𝑝𝑘 =  
𝐼𝑎𝑣𝑔

0.5 × 𝐷
 (2.12) 

 

2.3.4 Permodelan Tranformator 

Tranformator adalah peralatan yang dapat mengubah suatu level 

tegangn menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil[10]. Flyback 

konverter menggunakan tranformator berjeis couple inductor yang 

memmiliki polaritas berkebalikan antara sisi primer dan sisi sekunder. 

Couple inductor dapat dimodelkan dengan tranformator ideal yang 

dirangkai parallel dengan inductor magnetisasi (𝐿𝑚) dan seri dengan 

induktor bocor (𝐿𝑚). 

 

Rasio belitan (N) merupakan perbandingan dari belitan sisi 

sekunder dan belitan sisi primer, maka dapat dituliskan dengan persamaan 

ini: 

 𝑁 =
𝑁𝑠𝑒𝑐

𝑁𝑝𝑟𝑖

=
𝑉𝑜

𝑉𝑖𝑛

 (2.13) 

Gambar 2. 8 Pemodelan couple inductor dengan polaritas berkebalikan 
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Transformator mempunyai dua tipe kontruksi yang berbeda yaitu 

yang pertama tipe cangkang (shell type) dan kedua tipe inti (core type). 

Tranformator tipe cangkang adalah dimana inti besi mengelilingi belitan 

dan untuk tipe inti sebaliknya yaitu inti besi dikelilingi oleh belitan. Pada 

penelitian kali ini digunakan konstriksu transformator dengan tipe 

cangkang (shell type). 

Pada inti besi yang berbahan ferromagnetic (𝛽) dililitkan belitan 

sebanyak n. ketika ada tegangan (E) dan frekuensi (𝑓), maka inti besi akan 

mengalirkan flux magnet (∅). Maka didapatkan persamaan dibawah ini. 

 𝐸 = 4.44 × 𝑓 × 𝑛 × ∅ (2.14) 

Perkalian dari medan magnet dan luas penampang transformator adalah 

nilai dari flux yang mengalir di inti tranformator, seperti persamaan 

dibawah ini. 

 ∅ = 𝐵 × 𝐴𝑒 (2.15) 

Dengan mensubstitusi persamaan (2.14) dan (2.15) maka 

didapatkan persamaan: 

 𝐸 = 4.44 × 𝑓 × 𝑛 × 𝐵 × 𝐴𝑒 (2.16) 

Keterangan: 

𝑓  = Nilai frekuensi  

𝑛 = Jumlah belitan primer 

𝐵 = Medan magnet 

𝐴𝑒 = Luas inti besi 

Dalam mendesain tranformator maka hal tang perlu diperhatikan 

antara lain jumlah minimal belitan tranformator, kondisi saturasi inti 

tranformator, dan besar arus maksimal yang melewati belitan 

transformator. Dengan memilih inti besi dan teknik pembelitan yang tepat 

maka rugi-rugi dari transformator dapat dikurangi. Nilai induktansi pada 

tranformator merupakan perkalian dari inductance factor (𝐴𝑙) dan kuadrat 

dari juulah belitan seperti persamaan dibawah ini. 
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 𝐿𝑚 = 𝐴𝑙 × 𝑛2 (2.17) 

Inti dari tranformator mempunyai nilai flux maksimal (𝐵𝑚𝑎𝑥), jika 

desain yang digunakan melebihi nilai 𝐵𝑚𝑎𝑥  maka inti transformator akan 

saturasi. Maka dibutuhkan untuk menghitung nilai tersebut dengan 

menggunakan nilai induktansi seperti persamaan dibawah ini. 

 𝛽𝑚𝑎𝑥 =
𝐿𝑚 × 𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑒 × 𝑛
× 105 (2.18) 

 

Keterangan: 

𝛽𝑚𝑎𝑥  = Kerapatan medan magnet (T) 

𝐿𝑚 = Induktansi magnetisasi  

𝐴𝑒 = Luas inti besi (𝑐𝑚2) 

𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 = Arus maksimal yang melewati induktor (A) 

n  = Jumlah belitan 

selanjutnya adalah menentukan jumlah miniman belitan 

transformator sesuai dengan persamaan dibawah ini. 

 𝑛 =
𝐸𝑝

4.44 × 𝑓 × 𝛽𝑚𝑎𝑥 × 𝐴𝑒

 (2.19) 

Keterangan: 

n  = Jumlah belitan 

𝐸𝑝 = Tegangan input transformator (V) 

𝑓 = Frekuensi (Hz) 

Untuk menentkan nilai induktor magnetic (𝐿𝑚) maka dibutuhkan 

persamaan dibawah ini. 

 
𝐿𝑚 =

𝑉𝑖𝑛

∆𝐼𝑙𝑝

× 𝑡𝑜𝑛 (2.20) 

 
𝑡𝑜𝑛 =

𝐷

𝑓𝑠

 (2.21) 
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Dengan mensubstitusi persamaan (2.20) dan (2.21) maka 

didapatkan persamaan dibawah ini. 

 𝐿𝑚 =
𝐷 × 𝑉𝑖𝑛

(∆𝐼𝑙𝑝) × 𝑓𝑠

 (2.22) 

Keterangan: 

𝐿𝑚 = Induktansi magnetisasi 

∆𝐼𝑙𝑝 = Peak to peak ripple current 𝐼𝑙𝑝 

D = Duty cycle 

𝑓𝑠 = Frekuensi switching  

𝑉𝑖𝑛 = tegangan input 

2.3.5 Penurunan Parameter Komponen 

Flyback konverter mempunyai parameter-parameter komponen 

lain yang perlu di tentuka nilainya. Parameter komponen yang perlu 

ditentukan nilainya adalah kapasitor (C) dan resistor (R). Untuk 

menentukan nilai kapasitor output sebelumnya harus menentukan nilai 

ripple tegangan (∆𝑉𝑜) yang ingin dicapai terlebih dahulu. Maka 

persamaan untuk mencari kapasitor output seperti dibawah ini. 

 𝐶𝑜 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ×
𝐷

𝑓𝑠 × 𝑅 × ∆𝑉𝑜

 (2.23) 

 𝐶𝑜 = (𝑉𝑜 + ∆𝑉𝑜) ×
𝐷

𝑓𝑠 × 𝑅 × ∆𝑉𝑜

 (2.24) 

Keterangan: 

𝐶𝑜 = Kapasitor output 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Tegangan output maksimal 

𝑉𝑜 = Tegangan output 

D = Duty cycle 

𝑓𝑠 = Frekuensi switching 

∆𝑉𝑜 = Ripple tegangan output 

R = Nilai beban output 

Untuk menentukan nilai R, dapat menggunakan persamaan 

sebagai berkut: 
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 𝑅 =
𝑉𝑜

2

𝑃𝑜

 (2.25) 

Keterangan: 

R = Nilai beban output 

𝑃𝑜 = Nilai daya output  

𝑉𝑜 = Tegangan output 
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BAB III  

DESAIN, SIMULASI DAN IMPLEMENTASI 

Dalam bab 3 ini akan dibahas mengenai proses desain, simulasi, 

dan implementasi master dan slave dari equalizer baterai Lithium-Ion. 

Untuk master dari equalizer baterai Lithium-Ion adalah flyback dc-dc 

konverter 12.6-8.4 Volt dan flyback dc-dc konverter 8-4.5 Volt dengan 

metode Constant Current dan untuk slave dari equalizer baterai Lithium-

Ion adalah seleksi sel switch. Proses desain dilakukan dengan cara 

menghitung dan menentukan parameter-parameter dan jenis komponen 

yang akan digunakan pada saat tahap implementasi sesuai dengan 

penurunan persamaan yang telah dibahas pada bab 2. Pada tahap 

selanjutnya, yaitu simulasi menggunakan software PSIM 9.1.1 untuk 

bagian konverternya MATLAB 2017a untuk bagian slave. Simulasi 

dilakukan agar dapat memastikan bahwa rangkaian master dan slave dari 

equalizer baterai Lithium-Ion dapat bekerja dengan sesuai dengan yang 

diinginkan. Hasil dari desain dan simulasi dapat digunakan sebagai acuan 

untuk implementasi equalizer baterai Lithium-Ion. Untuk diagram block 

equalizer baterai Li-Ion secara umum adalah sebagai berikut. 

3.1 Diagram Blok Sistem Equalizer baterai  

Pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 bahwa rangkaian 

sisten equalizer baterai menggunakan system kontrol close loop. Baterai 

Li – Ion berjumlah 3 sel yang akan mejadi input dari flyback konverter. 

Output dari flyback konverter akan digunakan untuk mengisi daya satu sel 

baterai Li – Ion. Kemudian sensor arus digunakan untuk membaca arus 

dari baterai dan akan dibandingkan dengan setpoint. Hasilnya akan 

menjadi sinyal error yang akan di proses oleh Arduino untuk 

menghasilkan sinyal kontrol berbentuk PWM yang akan menjaga nilai 

arus tetap pada nilai setpoin. Sinyal PWM akan dikuatkan oleh driver 

mosfet supaya mosfet dapat melakukan switching. 
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3.2 Spesifikasi Baterai Lithium-Ion 

Dalam mendesain flyback dc-dc konverter dengan beban baterai, 

maka sangat dibutuhkan karakteristik atau parameter baterai yang 

digunakan agar dalam pendesainan dapat sesuai. Dengan datasheet 

baterai Lithium-Ion jenis SAMSUNG ICR18650-26F, maka dapat 

melihat parameter-parameter yang dibutuhkan untuk pendesainan pada 

penelitian ini. Berikut adalah spesifikasi dari baterai Lithium-Ion yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Diagram blok sistem flyback dc-dc konverter 
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3.3 Desain Flyback Konverter 

Untuk mendesain flyback dc-dc konverter diperlukan beberapa hal 

yang harus dilakukan untuk mentukan parameter elektris yang akan 

digunakan seperti tegangan input (Vin), tegangan Output (Vo), frekuensi 

switching (fs), daya (P), dan ripple tegangan kapasitor. Tujuan dari 

penentuan nilai parameter adalah untuk menjadi acuan dalam menentukan 

komponen yang akan digunakan dalam mendesain dan implementasi. 

Penentuan parameter juga harus memperlihatkan ketersediaan alat yang 

ada di laboraturium Konversi Energi dan yang ada dipasaran. 

 

Tabel 3. 2 Desain spesifikasi flyback dc-dc konverter 1 

No  Parameter  Value  

1 Output Power (P) 15 Watt 

2 Frequency Switching (fs) 20.000 Hz 

3 Voltage Input (Vin) 12.6 Volt 

4 Voltage Output (Vo) 8.4 Volt 

5 Ripple Voltage Capacitor (∆Vc) 0.30% 

6  Winding Tranformer (N) 2 

No. Parameter Value 

1 Type Lithium – Ion 

2 Specification SAMSUNG ICR18650-26F 

3 Standart Capacity 2600 mAh 

4 Nominal Voltage 3,7 Volt 

5 Standart Charge CCCV : 1,3 A; 4,20 ± 0,05 V 

6 Rapid Charge CCCV : 2,6 A; 4,20 ± 0,05 V 

7 
Charging 

Time 

Standart 

Charge 
180 min 

Rapid Charge 150 min 

8 Cell Weight 47 gram 

9 
Cell 

Dimension 

Height 64,85 ± 0,15mm 

Diameter 18,33 ± 0,07mm 

Tabel 3. 1 Spesifikasi Baterai Lithium - Ion 
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Tabel 3. 3 Desain spesifikasi flyback dc-dc konverter 2 

No  Parameter  Value  

1 Output Power (P) 10 Watt 

2 Frequency Switching (fs) 20.000 Hz 

3 Voltage Input (Vin) 8 Volt 

4 Voltage Output (Vo) 4.5 Volt 

5 Ripple Voltage Capacitor (∆Vc) 0.30% 

6  Winding Tranformer (N) 2 

 

Tabel 3.2 dan 3.3 adalah desain spesifikasi dari flyback dc-dc 

konverter 1 dan 2. Tegangan input dari flyback konverter 1 ditentukan 

berdasarkan tegangan baterai dimana mempunyai nilai sebesar 4.2 Volt, 

maka diambil nilai 12.6 Volt yaitu nilai dari 3 sel baterai Li – Ion yang 

disusun seri. Untuk tegangan output dari flyback konverter 2 ditentukan 

dengan tegangan nominal charging pada baterai Li – Ion yaitu sebesar 4.2 

Volt. Untuk lilitan belitan primer dan sekunder semua konverter 

menggunakan perbandingan sebesar 2 atau 1:2 dikarenakan supaya duty 

cycle yang dibutuhkan untuk menjalankan konverter tidak terlalu besar. 

 

3.3.1 Penentuan Nilai Frekuensi dan Duty cycle 

Pada penelitian ini untuk mengatur nilai duty cycle dan nilai 

frekuensi digunakan mikrokontroler Arduino nano. Duty cycle adalah 

ratio antara interval waktu konduksi sakelar dan lama waktu periode 

sistem. Untuk menentukan duty cycle dapat menggunakan persamaan 

(2.10). Perhitungan dilakukan dengan kondisi DCM (Discontinous 

Conduction Mode), dimana kebalikan dari CCM (Continous Conduction 

Mode) yaitu arus dimulai dari nilai nol karena tidak ada energi yang 

tersimpan di inti transformator. Dibawah adalah perhitungan duty cycle 

dengan persamaan tersebut. 

 

 𝐷 =  
𝑉0 × 𝑁𝑝

𝑉𝑜𝑁𝑝 + 𝑉𝑖𝑛𝑁𝑠

 (3.1) 

• Untuk flyback konverter 1 
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𝐷1 =
8.4 ×  1

(8.4 ×  1 ) + (12.6 × 2)
 

D1 = 0.25 

• Untuk flyback konverter 2 

𝐷2 =
4.5 ×  1

(4.5 ×  1 ) + (8 × 2)
 

D2 = 0.219  

Maka didapatkan bahwa nilai duty cycle yang diperlukan 

konverter 1 dan konverter 2 adalah sebesar 0.25 atau 25% dan 0.219 atau 

21.9% dengan frekuensi 20 kHz. Kedua nilai tersebut akan digunakan 

untuk membangkitkan sinyal PWM yang akan mengatur saklar 

semikonduktor. 

 

3.3.2 Penentuan Nilai Beban 

Parameter dari beban yang digunakan adalah beban bersifat 

resistif. Nilai beban dapat ditentukan dengan nilai tegangan output dan 

daya output. Menentukan nilai beban bertujuan untuk mengetahui nilai 

beban maksimum yang digunakan untuk konverter dengan menggunakan 

persamaan (2.25). Dibawah adalah perhitungan dengan persamaan 

tersebut. 

 

 𝑅 =  
𝑉𝑜

2

𝑃
 

(3.2) 

 

• Untuk flyback konverter 1 

𝑅 =  
12.62

15
 

𝑅 = 4.704 Ω 

• Untuk flyback konverter 2 

𝑅 =  
82

10
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𝑅 = 2.025 Ω 

 

3.3.3 Penentuan Nilai Kapasitor 

Tahap selanjutnya adalah menetukan nilai kapasitor dengan 

mengunakan persamaan (2.24). Sebelum menentukan besar kapasitor 

harus memperhatikan tegangan kapasitor dan ripple tegangan kapasitor 

yang terlah didesain di awal yaitu 0.3%. Maka nilai ∆Vo adalah: 

 ∆𝑉𝑜% =  
∆𝑉𝑜

𝑉𝑜

× 100% (3.3) 

∆𝑉𝑜 =
∆V𝑜 × 𝑉𝑜

100%
 

• Untuk flyback konverter 1 

∆𝑉𝑜 =
0.3

100
 × 8.4 

∆𝑉𝑜 = 0.0252 𝑚𝑉 

• Untuk flyback konverter 2 

∆𝑉𝑜 =  
0.3

100
× 4.5 

∆𝑉𝑜 = 0.0135 𝑚𝑉 

Maka nilai kapasitor dapat ditentukan dengan persamaan (2.24) 

adalah: 

 𝐶𝑜 = (𝑉𝑜 + ∆𝑉𝑜) ×
𝐷

𝑓𝑠 × 𝑅 × ∆𝑉𝑜

 (3.4) 

• Untuk flyback konverter 1 

𝐶𝑜 = (8.4 + 0.0252) ×
0.25

20000 × 4.704 × 0.0252
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𝐶𝒐 = 888.4 𝜇𝐹 

• Untuk flyback konverter 2 

𝐶𝑜 = (4.5 + 0.0135) ×
0.22

20000 × 2.025 × 0.0135
 

𝐶𝑜 = 1812.0 𝜇𝐹 

Maka dalam tahap desain dan simulasi dipilih nilai kapasitor 

menyesuaikan ketersediaan dengan pasaran yang ada, yakni untuk 

konverter 1 adalah sebesar 1000 μF dikarenakan mendekati dengan 888.4 

μF dan untuk konverter 2 adalah sebesar 2200 μF dikarenakan mendekati 

dengan 1812.0 μF. Dan untuk pemilihan tegangan masing-masing 

kapasitor sebesar 50 Volt dikarenakan untuk alasan keamanan supaya 

kapasitor tidak mudah rusak. 

 

3.3.4 Penentuan Nilai Induktansi Magnetisasi 

Untuk menghitung nilai induktansi magnetisasi yang dibutuhkan 

pada flyback konverter pada bagian transformator, maka dapat 

menggunakan persamaan (2.22). Dengan (∆Ilp) ditentukan sebesar 8.6 

untuk konverter 1 dan 11.1 untuk konverter 2. Berdasarkan persamaan 

tersebut maka nilai induktansi magnetisasi adalah: 

 𝐿𝑚 =
𝐷 × 𝑉𝑖𝑛

(∆𝐼𝑙𝑝) × 𝑓𝑠

 (3.5) 

• Untuk flyback konverter 1 

𝐿𝑚 =
0.25 × 12.6

(8.6) × 20000
 

𝐿𝑚 = 18.3 𝜇𝐻 

• Untuk flyback konverter 2 
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𝐿𝑚 =
0.22 × 8

(11.1) × 20000
 

𝐿𝑚 = 7.9 𝜇𝐻 

3.3.5 Penentuan MOSFET 

Dalam penelitian ini dibutuhkan satu buah MOSFET untuk tiap 

masing-masing flyback konverter yang berfungsi sebagai sakelar atau 

switching dan ditempatkan setelah lilitan primer. Untuk menentukan jenis 

MOSFET yang akan digunakan terdapat parameter yang harus 

diperhatikan seperti tegangan yang diterima MOSFET atau tegangan 

drain-source (Vds) dan arus yang akan melewati MOSFET atau arus 

drain-source (Ids). Selain itu besar frekuensi yang akan digunakan untuk 

switching juga menjadi parameter yang harus diperhatikan.  

Maka dapat dipilih jenis MOSFET yang akan digunakan untuk 

flyback konverter dengan mempertimbangkan parameter dan yang 

tersedia di pasaran adalah MOSFET IRFP4227. MOSFET ini memiliki 

kemampuan menahan beda tegangan drain-source (Vds) adalah sebesar 

200 Volt dan dapat melewatkan arus sebesar 65 A pada saat suhu 

MOSFET 175ºC. Untuk tegangan gate-source (Vgs) maksimum yang 

bisa diberikan adalah sebesar ±30 Volt. Frekuensi yang dapat digunakan 

MOSFET ini bisa mencapai 1 MHz. Berdasarkan parameter MOSFET 

maka kedua flyback konverter dapat menggunakan MOSFET IRFP4227. 

3.4 Desain dan Implementasi Flyback Transformator 

Jenis transformator yang digunakan pada flyback konverter adalah 

berjenis couple inductor. Tranformator pada flyback konverter berfungsi 

untuk mengubah tegangan DC dari 12.6 Volt menjadi 8.4 Volt dan dari 8 

Volt menjadi 4.5 Volt. Selain itu transformator pada flyback konverter 

berfungsi supaya antara sisi input tidak terhubung dengan sisi output, atau 

biasa disebut isolated. Sehingga dibutuhkan perbandingan belitan yang 

tepat antara belitan primer dan belitan sekunder subaya tranformator 

dapat bekerja dengan maksimal. Untuk menentukan minimal jumlah 

belitan pada sisi primer dengan menurunkan persamaan (2.19) sehingga 

diperoleh persamaan (3.6) 
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 𝑁𝑝 =
𝐸𝑝

4.44 × 𝑓 × 𝐵𝑚𝑎𝑥 × 𝐴𝑒

 (3.6) 

 

 

Dimana: 

𝐸𝑝  : GGL induksi bagian primer (Volt rms) 

f : Frekuensi switching (Hz) 

𝐵𝑚𝑎𝑥   : Medan magnet maksimum (Tesla) 

𝐴𝑐  : Luas inti transformator 

 

Untuk menentukan jenis dari inti transformator yang akan 

digunakan maka harus meperhatikan parameter dari flyback konverter 

yang akan dibuat. Dikarenakan frekuensi switching yang digunakan 

sebesar 20 kHz, maka dibutuhkan inti transformator yang mampu bekerja 

pada frekuensi tinggi. Dalam implementasi digunakan jenis inti ferit 

ETD49. Untuk spesifikasi inti ferit ETD49 dapat dilihat pada gambar dan 

tabel dibawah ini.  

 

Gambar 3. 2 Dimensi inti ferrit ETD49 
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Tabel 3. 4 Spesifikasi ETD 49 

No.  Parameter Value 

1 Core Faktor ∑I/A 0.534 𝑚𝑚−1 

2 Effective cross-sectional area (𝐴𝑒) 211 𝑚𝑚2  

3 Effective magnetic path length (𝐼𝑒) 114 mm 

4 Effective core volume (𝑉𝑒) 24000 𝑚𝑚3 

5 Permeabilitas ungapped (𝜇𝑒) 1810 

6 Weight 124 gram 

7 Magnetic density (B) 200 mT 

8 Inductance Factor (𝐴𝑙) 4200 nH 

9 𝐴𝑚𝑖𝑛     209 𝑚𝑚2 

 

Gambar 3.2 dan tabel 3.4 diatas adalah spesifikasi dan dimensi dari 

inti ferrit ETD49 yang akan digunakan untuk flyback konverter 1 dan 2. 

Memiliki nilai Bmax 200 mT dan memiliki effevtive cross-sectional (Ae) 

sebesar 211 𝑚𝑚2. Sehingga bisa didapatkan minimal jumlah belitan 

primer dengan persamaan (3.6). 

 

𝑁𝑝 =
𝐸𝑝

4.44 × 𝑓 × 𝐵𝑚𝑎𝑥 × 𝐴𝑒

 

• Untuk flyback konverter 1 

𝑁𝑝 =
12.6

4.44 × 20000 × 0.3 × 211 × 10−6
 

𝑁𝑝 = 2.24 ≈ 3 𝑡𝑢𝑟𝑛 

• Untuk flyback konverter 2 

𝑁𝑝 =
8

4.44 × 20000 × 0.3 × 211 × 10−6
 

𝑁𝑝 = 1.42 ≈ 2 𝑡𝑢𝑟𝑛 
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Nilai 𝐵𝑚𝑎𝑥  dibuat 300 mT pada perhitungan diatas dikarenakan 

jika mengunakan nilai 𝐵𝑚𝑎𝑥 sebesar 200 mT pada saat kondisi full load 

transformator akan mendekati nilai saturasi. Maka demikian untuk 

mengatisipasi terjadinya saturasi yang akan membuat konverter tidak 

maksimal nilai 𝐵𝑚𝑎𝑥  dibesarkan. 

Diketahui bahwa transformator telah di desain dengan 

perbandingan belitan primer dan belitan sekunder adalah sebesar 1 

banding 2. Maka dari persamaan diatas dengan nilai minimal belitan 

primer untuk transformator flyback konverter 1 sebesar 3 turn dan untuk 

transformator flyback konverter 2 sebesar 2 turn, dapat ditentukan nilai 

belitan primer dan sekunder adalah: 

• Untuk flyback konverter 1 

𝑁𝑠

𝑁𝑝

=
20

10
 

• Untuk flyback konverter 2 

𝑁𝑠

𝑁𝑝

=
16

8
 

Pemilihan jumlah belitan pada primer memang sengaja dibesarkan 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh hitungan, dikarenakan 

apabila jumlah belitan primer terlalu sedikit maka nilai iduktansi belitan 

primer akan kecil sehingga nilai resistansi belitan sangat dominan dan 

akan menyebabkan rugi-rugi yan sangat besar. Maka dipilih jumlah 

belitan primer untuk flyback konverter 1 adalah berjumlah 10 turn dan 

untuk flyback konverter 2 adalah berjumlah 8 turn. Setelah menentukan 

jumlah belitan pada sisi primer dan sisi sekunder pada transformator tahap 

selanjutnya adalah memilih jenis kawat email yang akan digunakan. 

Pemilihan jenis kawat email bertujuan supaya belitan pada sisi primer dan 

belitan pada sisi sekunder dapat menghantarkan arus sesuai yang 

ditetapkan. Selain untuk mengetahui kuat hantar arus pada kawat email 

juga untuk mengetahui seberapa besar frekuensi yang dapat digunakan 

kawat email. Pada penelitian ini telah ditentukan besar frekuensi 

switching yang digunakan adalah sebesar 20 kHz. Jika terjadi kesalahan 

dalam pemilihan kawat email akan mengakibatkan penurunan performa 

belitan pada tranformator saat beroperasi. 
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 Pada bagian primer untuk flyback konverter 1 memiliki tegangan 

input sebesar 12.6 Volt dan daya output adalah 15 Watt. Dan untuk 

flyback konverter 2 memiliki tegangan input sebesar 8 Volt dan daya 

output adalah 10 Watt. Jika kedua konverter diasumsikan efisiensi sebesar 

75%, maka nilai daya input dan nilai arus primer dapat ditentukan sebagai 

berikut. 

 
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛

= 𝜂 (3.7) 

𝑃𝑖𝑛 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝜂
 

• Untuk flyback konverter 1 

𝑃𝑖𝑛 =
15

0.75
 

𝑃𝑖𝑛 = 20 𝑊 

• Untuk flyback konverter 2 

𝑃𝑖𝑛 =
10

0.75
 

𝑃𝑖𝑛 = 13.33 ≈ 14 𝑊 

Maka nilai arus primer pada tahap implementasi berdasarkan 

persamaan (2.11) adalah 

 𝐼𝑎𝑣𝑔 =
𝑃𝑖𝑛

𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

 (3.8) 

• Untuk flyback konverter 1 

𝐼𝑎𝑣𝑔 =
20

12.6
 

𝐼𝑎𝑣𝑔 = 1.59 𝐴 

• Untuk flyback konverter 2 

𝐼𝑎𝑣𝑔 =
14

8
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𝐼𝑎𝑣𝑔 = 1.75 𝐴 

Dengan menggunakan duty cycle 25% dan 22% tiap konverter dan 

dari persamaan (2.12) maka didapatkan nilai arus peak to peak yaitu: 

𝐼𝑎𝑣𝑔 = 0.5 × 𝐷 ×  𝐼𝑝𝑘 

• Untuk flyback konverter 1 

1.59 = 0.5 × 0.25 × 𝐼𝑝𝑘 

𝐼𝑝𝑘 =
1.59

0.125
 

𝐼𝑝𝑘 = 12.72 𝐴 

• Untuk flyback konverter 2 

1.75 = 0.5 × 0.22 × 𝐼𝑝𝑘 

𝐼𝑝𝑘 =
1.75

0.11
 

𝐼𝑝𝑘 = 15.9 𝐴 

Belitan primer untu flyback konverter 1 harus mampu 

menghantarkan arus sebesar 1.59 A dan untuk flyback konverter 2 harus 

mampu menghantar arus sebesar 1.75 A. Maka pada implementasi akan 

menentukan besar diameter kawat email dan berapa jumlah stranded 

kawat email yang digunakan supaya mampu menghantarkan arus dan 

frekuensi yang telah ditetapkan. Dipilih kawat AWG dengan diameter 0.5 

mm yang mampu bekerja dengan frekuensi hingga 68 kHz dan bisa 

menghantarkan arus sebesar 0.577 A. Maka supaya arus bertambah, 

dilakukan stranded kawat email sampai bisa menahan arus sebesar 1.59 

A dan 1.75 A untuk tiap konverter. Untuk mampu menghantarkan arus 

tersebut maka diperlukan kawat email dengan diameter 1.02 mm untuk 

kedua konverter. Maka jumlah stranded: 

 

• Untuk flyback konverter 1 dan 2 
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𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 =
1.02 𝑚𝑚

0.5 𝑚𝑚
 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 = 2.04 ≈ 3 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 

Untuk alasan keamanan jumlah stranded kawat email belitan 

primer dibuat menjadi 4 kawat untuk flyback konverter 1 dan flyback 

konverter 2 sehingga dapat menghantarkan arus hingga 9.3 A. Setelah 

mendesain belitan primer maka selanjutnya adalah belitan sisi sekunder. 

Untuk menentukan nilai arus yang mengalir di belitan sekunder digunkan 

persamaan: 

𝐼𝑠 =
𝑃

𝑉𝑜𝑢𝑡

 

• Untuk flyback konverter 1  

𝐼𝑠 =
15

8.4
 

𝐼𝑠 = 1.78 𝐴 

• Untuk flyback konverter 2 

𝐼𝑠 =
100

4.5
 

𝐼𝑠 = 2.22 𝐴 

Maka dapat ditentukan jumlah stranded kawat email sesuai 

dengan tabel kemampuan hantar arus kawat AWG. Dipilih kawat email 

dengan besar diameter 0.5 mm yang mampu bekerja dengan frekuensi 

hingga 68 kHz dan bisa menghantarkan arus sebesar 0.577 A. Maka 

supaya bisa menghantarkan arus sebesar 1.78 A dan 2.22 A untuk tiap 

masing-masing konverter maka diperlukan kawat email dengan besar 

diameter 1.02 mm dan 1.15 mm untuk tiap masing-masing konverter. 

Maka jumlah stranded dapat ditentukan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

• Untuk flyback konverter 1 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 =
1.02 𝑚𝑚

0.5 𝑚𝑚
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𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 = 2.04 ≈ 3 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 

• Untuk flyback konverter 2 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑘𝑎𝑤𝑎 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 =
1.15 𝑚𝑚

0.5 𝑚𝑚
 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 = 2.3 ≈ 3 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 

Untuk alasan keamanan jumlah stranded kawat email belitan 

primer dibuat menjadi 4 kawat untuk flyback konverter 1 dan flyback 

konverter 2 sehingga dapat menghantarkan arus hingga 9.3 A. Tabel 

kawat email AWG dapat dilihat pada lampiran. 

Maka dapat disimpulkan parameter transformator yang akan 

digunakan pada penelitian ini ditunjukan pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3. 5 Parameter Transformator flyback konverter 1 

No. Parameter Value  

1 Input Voltage (DC) 12.6 V 

2 Output Voltage (DC) 8.4 V 

3 Power 15 W 

4 Magnetization Inductance 18.3 μH 

5 Primary Winding 10 

6 Secondary Winding 20 

7 Diameter Email Wire 0.5 mm 

8 Stranded Primary Wire 4 

9 Stranded Secondary Wire 4 

10 Frequency 20 kHz 

11 Core Type ETD 49 
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Tabel 3. 6 Parameter Transformator flyback konverter 2 

No. Parameter Value  

1 Input Voltage (DC) 8 V 

2 Output Voltage (DC) 4.5 V 

3 Power 10 W 

4 Magnetization Inductance 7.9 μH 

5 Primary Winding 10 

6 Secondary Winding 20 

7 Diameter Email Wire 0.5 mm 

8 Stranded Primary Wire 4 

9 Stranded Secondary Wire 4 

10 Frequency 20 kHz 

11 Core Type ETD 49 

 

Selain menentukan parameter-parameter diatas perlu juga 

memperhatikan teknik pembelitan transformator agar rugi daya yang 

dihasilkan rendah. Belitan kawat pada tranformator bertipe cangkang atau 

shell sibuat secara selang-seling antara belitan primer dan belitan 

sekunder, hal ini bertujuan untuk mengurangi rugi inti dengan 

mengurangi nilai mmf (gaya gerak magnet). Untuk lapisan belitan 

terdalam adalah belitan primer. Lapisan berikutnya adalah belitan 

sekunder dan kemudian dilapisi dengan isolasi khusus transformator yaitu 

isolasi panas dan sekaligus digunakan agara inti pada transformator tidak 

longgar atau kokoh. 

3.5 Parameter Rangkaian Flyback Konverter 

Berdasarkan perhitungan hasil desain diatas, maka didapatkan 

parameter-parameter rangkaian yang akan di implementasikan pada 

penelitian ini. Tabel dibawah ini adalah parameter rangkaian hasil 

perhitungan untuk flyback konverter 1 dan 2. 
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Tabel 3. 7 Parameter rangkaian flyback konverter 1 

No. Parameter Value 

1 Input Voltage (DC) 12.6 Volt 

2 Output Voltage (DC) 8.4 Volt  

3 Power 15 Watt 

4 Load 4.704 R 

5 Voltage Ripple 0.30% 

6 Kapasitor 1000 μF 

7 Ratio Transformator Winding 1 : 2 

8 Magnetization Inductance 18.3 μH 

9 Frekuensi 20 kHz 

10 Duty Cycle 25% 

 

Tabel 3. 8 Parameter rangkaian flyback konverter 2 

No. Parameter Value 

1 Input Voltage (DC) 8 Volt 

2 Output Voltage (DC) 4.5 Volt  

3 Power 10 Watt 

4 Load 2.025 R 

5 Voltage Ripple 0.30% 

6 Kapasitor 2200 μF 

7 Ratio Transformator Winding 1 : 2 

8 Magnetization Inductance 7.9 μH 

9 Frekuensi 20 kHz 

10 Duty Cycle 22% 

 

3.6 Simulasi Flyback Konverter 

Tahap selanjutnya adalah melakukan simulasi dengan 

menggunakan parameter komponen yang telah dicari sebelumnya. 

Simulasi dilakukan dengan dua kondisi, yang pertama adalah simulasi 
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saat konverter dalam keadaan steady state dan yang kedua adalah saat 

konverter dalam keadaan dinamis 

3.6.1 Simulasi Flyback Konverter dalam Keadaan Steady State 

Simulasi rangkaian flyback konverter 1 dan 1 dalam keadaan 

steady state dilakukan dengan menggunakan software PSIM 9.1.1. 

Komponen pada simulasi adalah komponen yang bersifat ideal. Simulasi 

dilakukan untuk mengetahui apakah konverter dapat berkerja sesuai 

dengan desain yang telah ditetapkan. Dibawah ini adalah rangkaian dari 

konverter 1 dan 2. 

( a ) 

(  b ) 

 

(  b ) 

 

(  b ) 

 

(  b ) 

Gambar 3. 3 Simulasi rangkaian (a) flyback konverter 1 dan (b) flyback 

konverter 2 
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Simulasi rangkaian flyback konverter 1 dan 2 bertujuan unutk 

mengamati beberapa gelombang dengan parameter komponen yang 

digunakan. Gelombang yang diamati antara lain adalah gelombang 

tegangan gate-source (𝑉𝐺𝑆) pada MOSFET, tegangan drain-source (𝑉𝐷𝑆) 

pada MOSFET, arus pada belitan primer (𝐼𝐿), tegangan input (Vin), 

tegangan output (Vout). Hasil dari simulasi ditunjukan dibawah ini: 

( a ) 

( b ) 
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Gambar 3.4 diatas adalah bentuk dari gelombang tegangan gate-

source (𝑉𝐺𝑆) dan tegangan drain-source (𝑉𝐷𝑆) pada MOSFET. 

Berdasarkan hasil geombang yang didapatkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa saat kondisi gate MOSFET dalam keaadaan high atau sakelar 

tertutup, tegangan drain-source (𝑉𝐷𝑆) dalam kondisi low atau nol 

sehingga arus mengalir pada drain-source. Dan saat kondisi gate 

MOSFET dalam keaadaan low atau sakelar terbuka, tegangan drain-

source (𝑉𝐷𝑆) dalam kondisi high sehingga arus tidak mengalir pada drain-

source. 

Berdasarkan hasil simulasi didapatkan nilai tegangan maksimum 

pada drain-source (𝑉𝐷𝑆) untuk flyback konverter 1 sebesar 16.8 Volt dan 

flyback konverter 2 sebesar 10.25 Volt, hal ini bisa dibuktikan dengan 

persamaan (3.9). Pada simulasi tidak menimbulkan spike pada 𝑉𝐷𝑆 

dikarenakan komponen bersifat ideal. 

 𝑉𝐷𝑆−𝑝𝑒𝑎𝑘 = [𝐼𝑝 (√
𝐿𝑚

(𝐶𝑝 + 𝐶𝑜)
)] + 𝑉𝑖𝑛 +

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑁
 (3.9) 

Keterangan: 

𝑉𝐷𝑆−𝑝𝑒𝑎𝑘  : Tegangan maksimal 𝑉𝐷𝑆 

𝐼𝑃  : Arus primer  

𝐿𝑚  : Induktansi magnetisasi 

𝐶𝑝  : Primary winding capacitance 

𝐶𝑜  : Kapasitor output 

𝑉𝑖𝑛  : Tegangan input 

𝑉𝑜𝑢𝑡  : Tegangan output 

N  : Rasio belitan transformator 

Maka, 

• Untuk flyback konverter 1 

𝑉𝐷𝑆−𝑝𝑒𝑎𝑘 = [1.19 (√
18.3 10−6

(40 10−9 + 1000 10−6)
)] + 12.6 +

8.4

2
 

Gambar 3. 4 Bentuk gelombang tegangan gate-source (𝑉𝐺𝑆) dan 

tegangan drain-source (𝑉𝐷𝑆) (a) flyback konverter 1 dan (b) flyback 

konverter 2 
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𝑉𝐷𝑆−𝑝𝑒𝑎𝑘 = 16.97 𝑉𝑜𝑙𝑡 

• Untuk flyback konverter 2 

𝑉𝐷𝑆−𝑝𝑒𝑎𝑘 = [1.25 (√
7.9 10−6

(40 10−9 + 2200 10−6)
)] + 8 +

4.5

2
 

𝑉𝐷𝑆−𝑝𝑒𝑎𝑘 = 10.33 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 

Nilai spike dari tegangan drain-source (𝑉𝐷𝑆) yang didapatkan dari 

perhitungan untuk flyback konverter 1 adalah sebesar 16.97 Volt dan 

untuk flyback konverter 2 adalah sebesar 10.33 Volt. Maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai yang dihasilkan simulasi dan hasil pehitungan 

sama atau sudah mendekati. Namun nilai spike pada saat implementasi 

akan berbeda dengan perhiungan dan simulasi dikarenakan 

ketidakedealan komponen yang digunakan. 

Untuk gelombang arus belitan primer ditunjukan pada gambar 

berikut: 

 

( a ) 
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Gambar 3.5 diatas adalah bentuk gelombang dari tegangan gate-

source 𝑉𝐺𝑆 dan arus belitan primer (𝐼𝐿). Dari hasil simulasi dapat 

diketahui bahwa system berkerja dengan mode operasi DCM 

(Discontinous Conduction Mode) dikarenakan arus pernah bernilai nol. 

Didapatkan nilai peak to peak arus belitan primer pada simulasi adalah 

sebesar 9.15 A untuk flyback konverter 1 dan 11.2 A untuk flyback 

konverter 2. Untuk arus average belitan primer pada simulasi didapatkan 

sebesar 1.21 A untuk flyback konverter 1 dan 1.27 A untuk flyback 

konverter 2. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang dihasilkan 

simulasi dan hasil pehitungan sama atau sudah mendekati. 

Untuk tegangan input (Vin) dan tegangan output (Vout) 

ditunjukan pada gambar berikut: 

 

 

 

( b ) 

Gambar 3. 5 Bentuk gelombang tegangan gate-source (𝑉𝐺𝑆) dan arus 

belitan primer (𝐼𝐿) untuk (a) flyback konverter 1 dan (b) flyback 

konverter 2 
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Diatas menunjukan bahwa gambar 3.6 adalah bentuk gelombang 

dari tegangan input (Vin) dan tegangan output (Vout). Dari hasil simulasi 

( a ) 

( b ) 

Gambar 3. 6 Bentuk gelombang tegangan input (Vin) dan tegangan 

output (Vout) untuk (a) flyback konverter 1 dan (b) flyback konverter 2 
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dapat diketahui bahwa nilai tegangan input (Vin) adalah sebesar 12.6 Volt 

dan 8 Volt untuk masing-masing konverter 1 dan 2. Dan nilai tegangan 

ouput adalah sebesar 8.41 Volt dan 4.50 Volt untuk masing-masing 

konverter 1 dan 2. Ripple tegangan yang dihasilkan yang timbul dapat 

dihitung dengan persamaan (3.10) dibawah ini: 

 ∆𝑉𝑜% =
∆𝑉𝑜

𝑉𝑜

× 100% (3.10) 

• Untuk flyback konverter 1 

∆𝑉𝑜% =
35.121 𝑚𝑉

8.41
× 100% 

∆𝑉𝑜% = 0.41% 

• Untuk flyback konverter 2 

∆𝑉𝑜% =
21.132 𝑚𝑉

4.5
× 100% 

∆𝑉𝑜% = 0.46% 

Sehingga nilai ripple tegangan output dalam tahap simulasi sudah 

mendekati dengan nilai ripple tegangan output pada desain yaitu 0.3%. 

3.6.2 Simulasi Flyback Konverter dalam Keadaan Dinamis 

Pada penelitian ini digunakan dua flyback konverter yang aka 

dihubungkan seri dengan menggunakan metode constant current. Tujuan 

dari simulasi constant current adalah untuk mengetahui apakah konverter 

dapat emnjaga arus konstan sesuai dengan setpoint yang ditentukan. 

Maka rangkaian flyback konveter yang dihubungkan seri akan dibuat 

close loop. 

 Gambar 3.7 adalah simulasi dari rangkaian flyback konverter 

yang telah dihubungkan seri dan dibuat close loop. Terdapat sensor arus 

pada bagian output flyback konverter 2 yang berfungsi sebagai sensing 

arus kemudian akan menjadi feedback dari rangkaian. Dan hasil sensing 

dari sensor arus akan dibandingkan dengan nilai setpoint dan akan 

menghasilkan nilai error yang kemudian akan diproses oleh kontroler 

PI[11]. Selanjutnya kontroler PI akan bertugas untu mengatur nilai duty 

cycle flyback konverter 1 berdasarkan error yang diterima. Untuk duty 
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cycle flyback konverter 1 dioperasikan tetap sebesar 25%.Berikut adalah 

bentuk dari hasil simulasi contant current: 

Gambar 3.8 adalah hasil simulasi constant current flyback 

konverter dengan tegangan input sebesar 12.6 Volt dan beban R sebesar 

2.025Ω. Dapat dilihat bahwa arus output bernilai konstan 1 A ketika 

tegangan input diubah-ubah sesuai dengan nilai setpoint yang telah 

ditentukan. Untuk kontroler PI menggunakan konstanta P=0.001 dan 

I=0.0005. Nilai ini didapatkan dari hasil trial and error. 

Gambar 3. 7 Simulasi rangkaian flyback konverter saat mode constant 

current  

 

Gambar 3. 8 Hasil simulasi constant current 
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3.7 Desain Seleksi Sel Switch 

Pada bab ini akan membahas tentang desain dari seleksi sel switch 

dari penelitian ini. Seleksi sel switch berfungsi untuk mementukan sel 

baterai manakah yang akan di charge atau yang akan dihubungkan ke 

output dari flyback konverter. Berikut adalah gambar rangkaian dari 

seleksi sel switch: 

Dapat diketahui bahwa tiga sel baterai Li – Ion akan dihubungkan 

untuk menjadi input dari flyback konverter dan hasil dari output konverter 

akan diarah kan ke satu sel baterai sesuai dengan algoritma ekualisasi 

yang digunakan. Untuk mengarahkan ke tiap sel digunakan 4 MOSFET 

untuk tiap jalur baterai[12]. 

Gambar 3. 9 Desain rangkaian seleksi sel switch 
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3.8 Algoritma Equalizer Baterai  

Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana algoritma dari 

ekualisasi tegangan 3 sel baterai Li – Ion mulai dari tahap awal sampai 3 

sel baterai memiliki beda tegangan sebesar 0.01 Volt. 

Gambar 3. 10 Algoritma equalizer baterai 
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Gambar 3.10 adalah algoritma dari equalizer baterai dengan rician 

langkah-langkah sebgai berikut: 

1) Start saat semua sistem dinyalakan. 

2) Semua sensor akan bekerja secara realtime dan dikirimkan ke 

mikrokontroller. 

3) Lalu mikrokontroller akan menghitung tegangan rata-rata pada 

tiga sel baterai tersebut dan mengecek tegangan tiap sel apakah 

selisih dari tegangan rata-rata lebih besar 0.01Volt 

4) Jika iya maka proses ekualisasi dimulai. Yang pertama yaitu 

melakukan mode sorting, yaitu mengurutkan tegangan baterai 

dari yang terbesar sampai yang terkecil. 

5) Untuk n=1, yaitu saat sel baterai B (sel baterai tegangan tengah-

tengah) dilakukan proses charge sampai tegangan dari sel 

baterai B (sel baterai tegangan tengah-tengah) dan tegangan dari 

sel baterai A (sel baterai tegangan terbesar) memiliki beda 

tegangan sebesar kurang dari 0.01 Volt. 

6) Ketika telah memenuhi maka mikrokontroler akan memproses 

n=n+1 

7) Untuk n≠1, yaitu saat sel baterai C (sel baterai tegangan terkecil) 

dilakukan proses charge sampai tegangan dari sel baterai C (sel 

baterai tegangan terkecil) dan tegangan dari sel baterai B (sel 

baterai tegangan tengah-tengah) memiliki beda tegangan sebesar 

kurang dari 0.01 Volt. 

8) Ketika telah memenuhi maka proses ekualisasi telah selesai 

selesai dan kembali ke awal. Jika ternyata tegangan sel baterai 

belum terekualisasi maka mikrokontroler akan memulai proses 

ekualisasi kembali. 

 

3.9 Implementasi Equalizer Baterai dengan Flyback 

Konverter 

Setelah melakukan desain dan simulasi, Langkah selanjutnya 

adalah melakukan implementasi atau pembuatan alat untuk equalizer 

baterai dengan flyback konverter berdasarkan desain dan simulasi yang 

telah ditentukan. Untuk nilai parameter setiap komponen dilakukan 

pertimbangan untuk disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di 

pasaran. Tabel dibawah ini merupakan komponen yang akn digunakan 

pada implementasi. 
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Tabel 3. 9 Pameter komponen implementasi equalizer 

Component Value 

Microcontroller Arduino Nano 

Flyback Converter 

1 

MOSFET IRFP 4227 

Driver MOSFET FOD3182 

Supply Driver 

MOSFET 12 Volt 

Tranformers 

Type ETD49 

Lm 18.3 μH 

Ratio 1:2 

Capacitor 1000 μF 

Diode MUR1560 

Frequency 20 kHz 

Flyback Converter 

2 

MOSFET IRFP 4227 

Driver MOSFET FOD3182 

Supply Driver 

MOSFET 12 Volt 

Tranformers 

Type ETD49 

Lm 7.9 μH 

Ratio 1:2 

Capacitor 2200 μF 

Diode MUR1560 

Frequency 20 kHz 

Current Sensor ACS712 

Voltage Sensor 
Module Sensor 

Voltage 

Battery Lithium-Ion 2600 mAh, 3 sel 

Cell Selection Switch IRF540N 

Driver MOSFET Cell Selection Switch 4n25 

Supply Driver MOSFET Cell Selection  

Switch 12V 
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Komponen pada tahap implementasi bersifat tidak ideal yang 

memiliki rugi-rugi daya serta memiliki batas rating untuk parameter 

tertentu. Berikut adalah gambar dari implementasi equalizer baterai. 
 

Pada gambar 3.11 merupakan gambar dari seluruh rangkaian 

equalizer baterai yang terdiri dari master dan slave. Berikut adalah 

gambar master dari rangkaian equalizer. 

Gambar 3. 11 Implementasi equalizer baterai 

( a ) 
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Pada gambar 3. merupakan bagian master dari rankaian equalizer 

yang terdiri dari komponen dari microcontroller, flyback konverter 1, dan 

flyback konverter 2. Untuk gambar bagian slave yaitu sebagai berikut. 

( b ) 

Gambar 3. 12 Bagian master dari rangkaian equalizer baterai (a) 

tampak atas (b) tampak samping 

 

( a ) 
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Pada gambar 3. menunjukan bagian dari slave dari rangkaian 

equalizer baterai yang terdiri dari seleksi sel switch, baterai Li – Ion, dan 

sensor tegangan. 

( b ) 

( c ) 

Gambar 3. 13 Bagian slave dari rangkaian equalizer baterai (a) tampak 

atas tingkat 1 (b) tampak atas tingkat 2 (c) tampak samping 
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Gambar 3. 14 Setup pengujian flyback konverter 



 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 

  



 

 

55 

 

BAB IV  

HASIL DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil pengujian dan analisa 

dari penelitian tentang Flyback Konverter menggunakan metode Constant 

Current dan equalizer baterai Lithi`um-Ion 3 sel. Tujuan dari pengujian 

ini adalah untuk mengetahui apakah konverter dapat bekerja sesuai desain 

dan mengetahui apakah bisa menjalankan proses ekualisasi pada baterai. 

Proses pengambilan data konverter menggunakan peralatan pengujian 

berbasis skala laboraturium. Sumber DC yang digunakan adalah sumber 

DC variable yang dirangkai seri dan beban yang digunakan adalah beban 

resistif yaitu resistor variabel sebesar 25Ω dengan rating arus sebesar 5A.  

Untuk mengamati bentuk gelombang digunakan osiloskop yang ada di 

laboratorium konversi energi. Baterai yang digunakan adala baterai 

Lithium-Ion dengan kapasitas 2600mAh 

Pengujian yang dilakukan antara lain adalah pengujian sesor 

tegangan, pengujian sensor arus, pengujian pensakelaran, pengujian arus 

input transformator, pengujian tegangan output dan input, pengujian 

Constant Current, pengujian ekualisasi baterai. 

4.1 Pengujian Sensor Tegangan dan Arus 

Pengujian sensor tegangan dan arus bertujuan untuk mengetahui 

seberapa akurat sensor tegangan dan arus yang digunakan dengan 

dibandingkannya nilai yang terbaca di serial monitor dengan nilai yang 

terbaca di alat ukur konvensional. Untuk sensor tegangan yang digunakan 

adalah voltage sensor module 25 V dengan faktor pembagi resistive 

devider. Sedangakan untuk sensor arus yang digunakan adalah ACS 712 

5A. Tabel dibawah ini adalah hasil pengujian dari sensor tegangan dan 

sensor arus. 
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Tabel 4. 1 Pengujian sensor tegangan flyback converter 1 

Actual Voltage 

(V) 

Sensor Volatge 

(V) 

Error Sensor  

(%) 

1 0.93 7 

1.5 1.43 4.6666667 

2 1.95 2.5 

2.5 2.48 0.8 

3 2.98 0.6666667 

3.5 3.53 0.8571429 

3.8 3.83 0.7894737 

4 4.03 0.75 

4.5 4.53 0.6666667 

5 5.05 1 

 Mean (%) 1.9696617 

 

Tabel 4. 2 Pengujian sensor tegangan flyback converter 2 

Actual Voltage 

(V) 

Sensor Volatge 

(V) 

Error Sensor  

(%) 

1 0.93 7 

1.5 1.43 4.666666667 

2 1.95 2.5 

2.5 2.45 2 

3 2.98 0.666666667 

3.5 3.48 0.571428571 

3.8 3.8 0 

4 4.03 0.75 

4.5 4.53 0.666666667 

5 5.05 1 

 Mean (%) 1.982142857 
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 Tabel 4. 3 Pengujian sensor tegangan baterai 1 

 

Tabel 4. 4 Pengujian sensor tegangan baterai 2 

Actual Voltage 

(V) 

Sensor Voltage 

(V) 

Error Sensor  

(%) 

1 0.97 3 

1.5 1.48 1.333333333 

2 1.98 1 

2.5 2.49 0.4 

3 3 0 

3.5 3.51 0.285714286 

3.8 3.82 0.526315789 

4 4.04 1 

4.5 4.55 1.111111111 

5 5.06 1.2 

 Mean (%) 0.985647452 

 

 

Actual Voltage 

(V) 

Sensor Volatge 

(V) 

Error Sensor  

(%) 

1 0.97 3 

1.5 1.48 1.3333333 

2 1.98 1 

2.5 2.49 0.4 

3 3 0 

3.5 3.51 0.2857143 

3.8 3.82 0.5263158 

4 4.04 1 

4.5 4.55 1.1111111 

5 5.06 1.2 

 Mean 0.9856475 
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Tabel 4. 5 Pengujian sensor tegangan baterai 3 

Actual Voltage 

(V) 

Sensor Volatge 

(V) 

Error Sensor  

(%) 

1 0.96 4 

1.5 1.49 0.66666667 

2 1.99 0.5 

2.5 2.49 0.4  

3 3 0 

3.5 3.53 0.85714286 

3.8 3.84 1.05263158 

4 4.03 0.75 

4.5 4.56 1.33333333 

5 5.06 1.2 

 Mean (%) 1.07597744 

 

Tabel 4. 6 Pengujian sensor arus 

Actual Current 

(A) 

Sensor Current 

(A) 

Error Sensor 

(%) 

0.25 0.34 36 

0.4 0.47 17.5 

0.6 0.68 13.333333 

0.8 0.87 8.75 

1 1.08 8 

1.2 1.26 5 

1.4 1.45 3.5714286 

1.6 1.66 3.75 

1.8 1.84 2.2222222 

2 2.05 2.5 

 Mean (%) 10.062698 
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 Berdasarkan table diatas sensor tegangan converter 1 dan 2 

memiliki rata-rata error sebesar 1.96% dan 1.98% dengan nilai error 

terbesar yaitu 7%. Untuk sensor tegangan baterai 1, baterai 2, dan baterai 

3 memiliki rata-rata error sebesar 0.98%, 0.98%, dan 1.07% dengan nilai 

error terbesar yaitu 3%. Sedangkan untuk sensor arus ACS712 memiiki 

rata-rata error sebesar 10% dengan nilai error terbesar yaitu 36%. 

4.2 Pengujiam Sinyal Komponen 

Pengujian sinyal kompenen dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetaui kesesuaian sinyal yang dihasilkan pada saat implementasi 

dengan sinyal saat desain dan simulasi. Frekuensi yang digunakan adalah 

sebesar 20 kHz. Pengujian yang dilakukan pada converter ini antara lain 

pengujian pensakelaran, pengujian arus input transformator, pengujian 

tegangan input dan output. 

4.2.1 Pengujian Pensakelaran 

Pengujian pensakelaran dilakukan untuk mengetahuin bentuk 

gelombah sinyal PWM sesuai dengan yang diinginkan dengan desain dan 

simulasi. Pengujian ini mengamati bentuk gelombang pada kaki mosfet 

gate dan source. Pengujian pensakelaran ini dilakukan sebanyak 2 kali 

dengan konverter berbeda yaitu flyback konverter 1 dan flyback konverter 

2. 

( a ) 
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Gambar 4.1 adalah bentuk gelombang PWM dari VGS dan Vds 

dari flyback konverter 1 dan flyback konverter 2. Dimana menunjukan 

pada saat VGS aktif atau dalam keadaan high maka tegangan di VDS akan 

bernilai nol atau dalam keadaan low. Sehingga pada kondisi ini arus 

mengalir pada drain-source dikarenakan mosfet dalam kondisi konduksi 

atau close. Sebaliknya Ketika VGS tidak aktif atau dalam keadaan low 

maka tegangan VDS akan dalam keadaan high. Sehingga pada kondisi ini 

arus drain-source tidak mengalir. Pengujian yang dilakukan sudah 

mendekati dengan desain dan simulasi. 

Gambar 4.1 adalah kondisi pensakelaran berbeban, tegangan pada 

VGS saat sakelar terbuka adalah mendekati 12V sesuai tegangan yang 

dimaksud dengan frekuensi 20 kHz. Untuk tegangan VDS menghasilkan 

spike voltage yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan pada saat MOSFET 

dalam kondisi low, arus di transformator tidak langsung lewat 

dikarenakan sifat induktif tranformator sehingga arus masih tersimpan di 

dalam transformator, yang menyebabkan electron akan bergerak 

melawan arah arus dan menyebabkan kenaikan beda potensial yang 

sangat besar pada MOSFET, maka muncul spike voltage yang sangat 

tinggi. 

( b ) 

Gambar 4. 1 Bentuk gelombang VGS dan VDS (a) Flyback konverter 1 

(b) Flyback konverter 2 
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Sehingga dibutuhkan kapasitor snubber dan dioda TVS untuk 

mengatasi hal tersebut untuk meredamkan spike voltage. Seperti pada 

gambar 4.1 spike voltage pada flyback konverter 1 dan flyback konverter 

2 menjadi menurun sebesar 50.4 V dan 32.4 V. Dan didapatkan nilai duty 

cycle lebih besar dari desain dan simulasi, dikarenakan untuk menjaga 

tegangan output terjaga pada nilai 8.4 V dan 4.5 V 

 

4.2.2 Pengujian Arus Primer Transformator 

Pengujian arus induktor dilakukan untuk mengetahui apakah 

bentuk gelombang arus primer transformator yang dihasilkan saat 

implementasi sesuai dengan desain dan implementasi. Pengujian ini 

mengamati arus pada primer di flyback konverter 1 dan flyback konverter 

2. 

 

 

 

( a ) 
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Gambar 4.2 menunjukan bentuk gelombang dari arus primer 

transformator flyback konverter 1 dan flyback konverter 2. Nilai arus 

primer rata-rata dari masing-masing converter adalah 1.48 A dan 1.43 A. 

Bentuk dari gelombang yang dihasilkan converter sudah sesuai dengan 

desain dan simulasi, tetapi untuk nilai yang dihasilkan lebih tinggi dari 

pada nilai di desain dan simulasi dikarenakan penggunakan komponen 

yang tidak ideal. 

4.2.3 Pengujian Tegangan Input dan Tegangan Output Konverter 

Pengujian tegangan input dan tegangan output dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui bentuk gelombang dan nilai dari tegangan input dan 

tegangan output jika dibandingkan dengan desain dan simulasi. Nilai 

tegangan kapasitor sama dengan tegangan output dikarenakan kapasitor 

dipasang satu node dengan beban R. pengujian ini dilakukan sebanyak 2 

kali dengan konverter berbeda yaitu flyback konverter 1 dan flyback 

konverter 2. 

 

( b ) 

Gambar 4. 2 Bentuk gelombang arus primer tranformator (a) Flyback 

konverter 1 (b) Flyback konverter 2 
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( a ) 

( b ) 
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( c ) 

( d ) 

Gambar 4. 3 Bentuk gelombang tegangan input dan tegangan output 

(a) Flyback konverter 1 (b) Flyback konverter 2 (c) Detail flyback 

konverter 1 (d) Detail flyback konverter 2 
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Gambar 4.3 merupakan bentuk dari gelombang input dan output 

dari masing-masing konverter 1 dan konverter 2. Dari pengujian 

didapatkan nilai tegangan output rata-rata antara lain 8.42 V dan 4.55 V. 

sedangkan untuk ripple tegangan output antara lain sebesar 100 mV dan 

71.6 mV. Nilai dari tegangan input tidak sesuai dengan desain dan 

simulasi dikarenakan untuk menjaga tegangan output 8.4 V dan 4.5 V. 

Untuk nilai dari ripple tegangan output lebih besar dari desain dan 

simulasi dikarenakan penggunaan komponen yang tidak ideal sehingga 

menghasilkan ripple yang besar. 

4.3 Pengujian Efisiensi Konverter 

Pengujian efisiensi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

efisiensi dari flyback konverter 1, flyback konverter 2, dan dua konverter 

saat dihubung seri. Pada pengujian ini untuk flyback konverter 1 tegangan 

input dijaga kontsan pada nilai 12.6V dan tegangan output dijaga konstan 

pada nilai 8.4V. Untuk flyback konverter 2 tegangan input dijaga kontsan 

pada nilai 8V dan tegangan output dijaga konstan pada nilai 4.5V. Untuk 

dua konverter dihubung seri tegangan input dijaga kontsan pada nilai 

12.6V dan tegangan output dijaga konstan pada nilai 4.5V. Selanjutnya 

pengujian dilakukan dengan cara mengubah-ubah nilai beban R dan duty 

cycle dari daya 10% sampai 100% dengan tegangan output yang telah di 

tetapkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mebandingkan nilai 

daya output dan daya input menggunakan alat ukur yang sama. Pengujian 

dilakukan sebanyak 3 kali sesuai banyaknya converter. 
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Gambar 4.4 adalah grafik efisiensi dari masing-masing konverter. 

Untuk flyback konverter 1 memiliki efisiensi maksimum pada saat 
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Gambar 4. 4 Grafik efisiensi (a) Flyback konverter 1 (b) Flyback 

konverter 2 (c) dua konverter saat dihubung seri 
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pembebanan daya 40% dengan nilai 84.9% sedangkan dengan 

pembebanan daya 100% menghasilkan efisiensi dengan nilai 74.2%. 

Untuk flyback konverter 2 memiliki efisiensi maksimum pada saat 

pembebanan daya 40% dengan nilai 82.3% sedangkan dengan 

pembebanan daya 100% menghasilkan efisiensi dengan nilai 70.6%. 

Sedangkan untuk dua converter dihubungkan seri memiliki efisiensi 

maksimum pada saat pembebanan daya 40% dengan nilai 61.3% 

sedangkan dengan pembebanan daya 100% menghasilkan efisiensi 

dengan nilai 44.5%. 

Maka dapat disimpulkan berdasarkan 3 grafik tersebut, semakin 

besar pembebanan daya maka semakin turun efisiensi. Dikarenakan jika 

semakin besar daya yang dikeluarkan konverter maka semakin besar arus 

yang dikeluarkan konverter, maka semakin besar arus yang dikeluarkan 

semakin besar juga rugi-rugi yang dihasilkan. Selain itu penentuan 

komponen dengan nilai resistansi yang besar juga mempengaruhi nilai 

efisiensi pada konverter. Rata-rata nilai efisiensi dari hasil pengujian  

flyback konverter 1 sebesar 80.4%, flyback konverter 2 sebesar 77.8%, 

dan dua konverter terhubung seri sebesar 53.9%. 

4.4 Pengujian Flyback Konverter 

Pengujian dua flyback konverter saat dihubungkan seri pada 

penelitian ini dilakukan dengan metode Constant Current dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah konverter dapat menjaga arus konstan sesuai 

dengan desain dan simulasi. Pengujian ini dilakukan dengan beban 

resisitif. Supaya dapat menjaga arus tetap konstan maka konverter harus 

dalam keadaan close loop Constant Current. Pengujian Constant Current 

dilakukan sebanyak satu kali dengan arus output dua converter dihubung 

seri sebagai feedback. 
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Gambar 4.5 adalah grafik dari pengujian Constant Current dari 

dau konverter ketika dihubungkan secara seri. Maka dapat diketahui 

bahwa pengujian Constant Current arus output diatur dengan nilai 

setpoint sebesar 1.00 A. Untuk mengetahui apakah Contant Current 

bekerja maka tegangan input diubah-ubah dari 12.4 V menjadi 8 V dan 

menjadi 10.45 V selama beberapa detik. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa hal ini sudah sesuai dengan desain dan simulasi flyback 

konverter pada penelitian ini dikarenakan saat nilai tegangan input 

diubah-ubah arus output tetap pada nilai setpoint yang telah ditetapkan di 

program. 

4.5 Pengujian Ekualisasi Baterai 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan equalizer 

saat bekerja dalam menyeimbangkan tegangan sel baterai. Kasus yang 

digunakan dalam pengujian ini yaitu 3 buah baterai Lithium-Ion dengan 

kapasitas 2600mAh. Nilai tegangan masing-masing sel adalah Vcell1 = 

4.15 V, Vcell2 = 4.15 V, Vcell3 = 3.77 V.  

Gambar 4. 5 Pengujian Constant Current dua konverter dihubungkan 

seri 
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 Pengujian ini berakhir ketika tegangan ketiga sel baterai memiliki 

nilai perbedaan tegangan masing-masing selnya sebesar 0.01 V. Dibawah 

ini adalah grafik hasil dari pengujian ekualisasi pada 3 sel baterai Lithium-

Ion. 

Gambar 4.6 adalah grafik dari pengujian ekualisasi tegangan sel 

baterai untuk Case 1. Pada saat pengujian 2 sel baterai di kosongkan untuk 

menyeimbangkan tegangan baterai cell3. Pada pengujian ini proses 

ekualisasi telah berakhir dikarenakan ketiga sel baterai memiliki selisih 

sebesar 0.01 Volt. 

Lama waktu ekualisasi berkerja adalah sebesar 2818 detik atau 47 

menit. Pada saat sebelum pengujian total tegangan 3 sel baterai adalah 

12.07 V dan tegangan rata-rata ketiga sel baterai adalah 4.02 V. Untuk 

total tegangan 3 sel baterai setelah terjadi pengujian adalah sebesar 11.49 

V dan tegangan rata-rata ketiga sel baterai adalah 3.83 V, untuk total 

tegangan 3 sel baterai berkurang sebesar 0.58 V dan untuk tegangan rata-

rata ketiga sel baterai berkurang sebesar 0.19 V. Dengan masing-masing 

tegangan sel baterai sebesar Vcell1 = 3.82 V, Vcell2 = 3.84 V, Vcell3 = 

3.83 V.  
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Gambar 4. 6 Grafik ekualisasi tegangan sel Case 1 



 

 

70 

 

4.6 Pengujian Ekualisasi Baterai Dengan Tegangan 

Bervariasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja equalizer ketika 

digunakan sebagai penyeimbang tegangan sel tiap baterai berbeda-beda 

atau bervariasi dengan baterai yang sama seperti pada pengujian 4.5 diatas 

dan berhenti saat nilai perbedaan tegangan masing-masing selnya sebesar 

0.01 V. 

 Pada pengujian kali ini satu sel mendekati nilai tegangan tertinggi 

dan satu sel lagi mendekati nilai tegangan lebih rendah. Nilai tegangan 

untuk Vcell1 = 4.1 V, Vcell2 = 3.75 V, Vcell3 = 4. Hasil dari pengujian 

ekualisasi ini ditunjukan pada grafik dibawah ini. 

Gambar 4.7 adalah grafik dari pengujian ekualisasi tegangan 3 sel 

baterai untuk Case 2. Pada saat pengujian untuk tahap pertama 2 sel 

dikosongkan untuk menyeimbangkan tegangan baterai cell3 dan untuk 

tahap kedua cell1 dan cell3 dikosongkan untuk menyeimbangkan 

tegangan baterai cell2. Lama waktu ekualisasi bekerja untuk tahap 1 
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Gambar 4. 7 Grafik ekualisasi tegangan sel Case 2 
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adalah sebesar ±480 detik atau ± 8 menit dan untuk total lama waktu 

ekualisasi bekerja adalah sebesar 3172 detik atau 54 menit. Dibandingkan 

dengan Case sebeleumnya lama waktu ekualisasi bekerja lebih lama, 

dikarenakan rentang perbedaan tegangan lebih bervariasi dan lebih besar. 

Tegang an total 3 sel baterai saat sebelum pengujian adalah sebesar 11.85 

V dan rata-rata ketiga sel baterai adalah sebesar 3.95 V. Untuk total 

tegangan 3 sel baterai setelah terjadi pengujian adalah sebesar 11.21 V 

dan tegangan rata-rata ketiga sel baterai adalah 3.74 V, untuk total 

tegangan 3 sel baterai berkurang sebesar 0.64 V dan untuk tegangan rata-

rata ketiga sel baterai berkurang sebesar 0.21 V. Dengan masing-masing 

tegangan sel baterai sebesar Vcell1 = 3.73 V, Vcell2 = 3.74 V, Vcell3 = 

3.74 V. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil simulasi, implementasi, dan pengujian 

charging equalizer baterai Li - Ion menggunakan flyback konverter dua 

tahap dengan modulasi seleksi sel switch, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Simulasi dan implementasi DC - DC Flyback Converter 1 dan 2 

pada penelitian ini dapat bekerja sesuai desain dengan efisiensi 

rata-rata sebesar 80.4% dan 77.8% untuk masing-masing 

konverter. 

2. Implementasi flyback konverter saat dihubungkan seri akan 

membuat rata-rata efisiensi semakin turun yaitu menjadi sebesar 

53.9%. 

3. Simulasi dan implementasi control Constant Current untuk 

mengatur duty cycle dapat menghasilkan arus output konverter 

yang konstan yaitu untuk parameter arus sebesar 1 Ampere. 

4. Lama waktu ekualisasi bekerja dipengaruhi oleh besarnya 

perbedaan tegangan antar sel baterai yang digunakan. Semakin 

tinggi perbedaan tegangan tiap sel baterai maka akan semakin 

lama waktu ekualisasi bekerja, dan sebaliknya. 

5. Dari hasil pengujian ekualisasi dapat dibuktikan bahwa algoritma 

equalizer tegangan sel baterai yang digunakan pada penelitian ini 

dapat bekerja dengan baik dengan perbedaan tegangan tiap sel 

baterai sebesar 0.01 Volt.  

 

5.2 Saran 

Adapun saran pada penelitian ini untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Menggunakan sensor tegangan dan sensor arus yang mempunyai 

tingkat akurat dan kestabilan yang baik karena berpengaruh besar 

pada proses akualisasi baterai. 

2. Membuat semua sensor-sensor yang digunakan isolated untuk 

menghindari terjadinya short circuit pada rangkaian. 
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3. Pemilihan komponen dengan nilai resistansi yang kecil untuk 

mengurangi rugi-rugi pada konverter. 
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LAMPIRAN 

1. Program Equalizer Tegangan Sel Baterai 

 
/* 

  FIKRI RAMADHAN S 

  07111640000131 
 

  File Name : full_bismillah 

 

  Keterangan :  - Pembacaan sensor cepat 

                - Sensor arus  

                - cc menggunakan while bukan pid 
                - algoritma equalizer 

*/ 

 

// =============== Fungsi Equalizer ===============// 
 

void Equalizer(){ 

 
  if ( kondisi == 1 ) 

    { 

      if (i == 1) { 

        delV2 = abs(Vcell1 - Vcell2); 

        a = 2; 

        }  
      else if (i == 2) { 

        delV2 = abs(Vcell3 - Vavgbatt); 

        a = 3; 
        } 

      else if (i >= 3)  

      { 
        charge = false; 

      } 

    } 
  else if (  kondisi == 2 ) 

    { 

      if (i == 1) { 
        delV2 = abs(Vcell1 - Vcell3) ; 

        a = 3; 

        }  
      else if (i == 2) { 

        delV2 = abs(Vcell2 - Vavgbatt); 

        a = 2; 
        } 

      else if (i >= 3)  

      { 
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        charge = false; 

      } 

    } 
  else if (  kondisi == 3 ) 

    { 

      if (i == 1) { 
        delV2 = abs(Vcell2 - Vcell1); 

        a = 1; 

        }  
      else if (i == 2) { 

        delV2 = abs(Vcell3 - Vavgbatt); 

        a = 3; 
        } 

      else if (i >= 3)  

      { 
        charge = false; 

      } 

    } 
  else if (  kondisi == 4 ) 

    { 

      if (i == 1) { 
        delV2 = abs(Vcell2 - Vcell3 ); 

        a = 3; 

        }  
      else if (i == 2) { 

        delV2 = abs(Vcell1 - Vavgbatt); 

        a = 1; 
        } 

      else if (i >= 3)  

      { 
        charge = false; 

      } 

    } 
  else if (  kondisi == 5 ) 

    { 

      if (i == 1) { 
        delV2 = abs(Vcell3 - Vcell1 ); 

        a = 1; 

        }  
      else if (i == 2) { 

        delV2 = abs(Vcell2 - Vavgbatt); 

        a = 2; 
        } 

      else if (i >= 3)  

      { 
        charge = false; 

      } 

    } 
  else if (  kondisi == 6 ) 
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    { 

      if (i == 1) { 

        delV2 = abs(Vcell3 - Vcell2 ); 
        a = 2; 

        }  

      else if (i == 2) { 
        delV2 = abs(Vcell1 - Vavgbatt); 

        a = 1; 

        } 
      else if (i >= 3)  

      { 

        charge = false; 
      } 

    } 

  else if (  kondisi == 7 ) 
    { 

      if (i == 1) { 

        delV2 = abs(Vcell3 - Vcell1 ); 
        a = 1; 

        }  

      else if (i == 2) { 
        delV2 = abs(Vcell2 - Vavgbatt); 

        a = 2; 

        } 
      else if (i >= 3)  

      { 

        charge = false; 
      } 

    } 

  else if (  kondisi == 8 ) 
    { 

      if (i == 1) { 

        delV2 = abs(Vcell1 - Vcell2 ); 
        a = 2; 

        }  

      else if (i == 2) { 
        delV2 = abs(Vcell3 - Vavgbatt); 

        a = 3; 

        } 
      else if (i >= 3)  

      { 

        charge = false; 
      } 

    } 

  else if (  kondisi == 9 ) 
    { 

      if (i == 1) { 

        delV2 = abs(Vcell2 - Vcell3 ); 
        a = 3; 
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        }  

      else if (i == 2) { 

        delV2 = abs(Vcell1 - Vavgbatt); 
        a = 1; 

        } 

      else if (i >= 3)  
      { 

        charge = false; 

      } 
    } 

  else if (  kondisi == 10 ) 

    { 
      if (i == 1) { 

        delV2 = abs(Vcell1 - Vcell2 ); 

        a = 2; 
        }  

      else if (i == 2) { 

        delV2 = abs(Vcell3 - Vavgbatt); 
        a = 3; 

        } 

      else if (i >= 3)  
      { 

        charge = false; 

      } 
    } 

  else if (  kondisi == 11 ) 

    { 
      if (i == 1) { 

        delV2 = abs(Vcell2 - Vcell1 ); 

        a = 1; 
        }  

      else if (i == 2) { 

        delV2 = abs(Vcell3 - Vavgbatt); 
        a = 3; 

        } 

      else if (i >= 3)  
      { 

        charge = false; 

      } 
    } 

  else if (  kondisi == 12 ) 

   
   

    { 

      if (i == 1) { 
        delV2 = abs(Vcell1 - Vcell3 ); 

        a = 3; 

        }  
      else if (i == 2) { 
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        delV2 = abs(Vcell2 - Vavgbatt); 

        a = 2; 

        } 
      else if (i >= 3)  

      { 

        charge = false; 
      } 

    } 

 
  Vavgbatt = (Vcell1+Vcell2+Vcell3)/3; 

  delV1 = delV2; 

   
  if(i<=3){ 

 

    if (delV2 <= 0.01){ 
      Serial.print("Equalizer Tahap "); 

      Serial.println(i); 

      charge = false; 
       

      if (i==3){ 

        Serial.println("BATERAI TELAH TER EQUALIZER"); 
        i=4; 

      } 

      else  
        i = i+1; 

    }  

    else charge = true; 
  } 

  if(charge) 

  {  
      state_cell = a; 

      slave(); 

      CC(); 
      semuasensor(); 

      Vavgbatt = (Vcell1+Vcell2+Vcell3)/3; 

      delV1 = delV2; 
 

 

void sorting (){ 
 

   Serial.println(Vcell1); 

   Serial.println(Vcell2); 
   Serial.println(Vcell3); 

  if ( Vcell2 <= Vcell1 && Vcell3 <= Vcell2 && Vcell3 <= Vcell1 ) 

    { 
      kondisi = 1 ; 

    } 

  else if (  Vcell3 <= Vcell1 && Vcell2 <= Vcell3 && Vcell2 <= Vcell1 ) 
    { 
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      kondisi = 2 ; 

    } 

  else if (  Vcell1 <= Vcell2 && Vcell3 <= Vcell1 && Vcell3 <= Vcell2 ) 
    { 

      kondisi = 3 ; 

    } 
  else if (  Vcell3 <= Vcell2 && Vcell1 <= Vcell3 && Vcell1 <= Vcell2 ) 

    { 

      kondisi = 4 ; 
    } 

  else if (  Vcell1 <= Vcell3 && Vcell2 <= Vcell1 && Vcell2 <= Vcell3 ) 

    { 
      kondisi = 5 ; 

    } 

  else if ( Vcell2 <= Vcell3 && Vcell1 <= Vcell2 && Vcell1 <= Vcell3 ) 
    { 

      kondisi = 6 ; 

    } 
  else if (  Vcell1 == Vcell2 && Vcell1 <= Vcell3 && Vcell2 <= Vcell3 ) 

    { 

      kondisi = 7 ; 
    } 

  else if (  Vcell1 == Vcell2 && Vcell1 >= Vcell3 && Vcell2 >= Vcell3 ) 

    { 
      kondisi = 8 ; 

    } 

  else if (  Vcell2 == Vcell3 && Vcell1 <= Vcell2 && Vcell1 <= Vcell3 ) 
    { 

      kondisi = 9 ; 

    } 
  else if (  Vcell2 == Vcell3 && Vcell1 >= Vcell2 && Vcell1 >= Vcell3 ) 

    { 

      kondisi = 10 ; 
    } 

  else if (  Vcell1 == Vcell3 && Vcell1 <= Vcell2 && Vcell3 <= Vcell2 ) 

    { 
      kondisi = 11 ; 

    } 

  else if (  Vcell1 == Vcell3 && Vcell1 >= Vcell2 && Vcell3 >= Vcell2 ) 
    { 

      kondisi = 12 ; 

    } 
 

    Serial.println(kondisi); 

} 
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2. Tabel kawat tembaga AWG 

 

AWG Diameter (mm) Luas Area(mm2) Arus (A) 

1 7,350 424,000 119 

2 6,540 336,000 94 

3 5,190 212,000 75 

4 5,190 212,000 60 

5 4,620 168,000 47 

6 4,110 133,000 37 

7 3,670 106,000 30 

8 3,260 83,500 24 

9 2,910 66,200 19 

10 2,590 52,700 15 

11 2,300 41,500 12 

12 2,050 33,100 9,3 

13 1,830 26,300 7,4 

14 1,630 26,300 5,9 

15 1,450 1,650 4,7 

16 1,290 13,100 3,7 

17 1,150 10,400 2,9 

18 1,024 0,8230 2,3 

19 0,912 0,6530 1,8 

20 0,812 0,5190 1,5 

21 0,723 0,4120 1,2 

22 0,644 0,3250 0,92 

23 0,573 0,2590 0,729 

24 0,511 0,4120 0,577 

25 0,455 0,1630 0,457 

26 0,405 0,1280 0,361 

27 0,361 0,1020 0,288 

28 0,321 0,0804 0,226 

29 0,286 0,0646 0,182 

30 0,255 0,0503 0,142 
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3. Datasheet IRFP4227 
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4. Datasheet ETD49 
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5. Datasheet FOD3182 
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