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   BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Setelah melakukan simulasi dan pengujian dari sistem diferensial elektronik 

sebagai penggerak roda mobil listrik dengan menggunakan teknik scalar control (V/F) 

dan teknik field oriented control, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Dari hasil simulasi, dapat dilihat sistem diferensial elektronik yang sudah dirancang 

bisa bekerja seperti halnya diferensial mekanik (gardan) pada kendaraan roda empat 

atau lebih, yaitu mampu menghasilkan kecepatan yang sama untuk motor penggerak 

roda kanan dan roda kiri ketika kendaraan bergerak di jalan/trek yang lurus dan 

mampu membedakan kecepatan untuk kedua motor penggerak di saat kendaraan 

akan berbelok ke kiri maupun berbelok ke kanan, baik dengan menerapkan metode 

field oriented control dan metode scalar control (V/F). 

 

2. Penggunaan controller PI pada teknik field oriented control (FOC) sebagai kontrol 

kecepatan mampu memberikan performa yang lebih baik dari pada teknik scalar 

control  (V/F), ditunjukkan pada penggunaan metode field oriented control mampu 

menghasilkan respon kecepatan dan respon torsi yang lebih stabil, menghasilkan 

waktu steady state yang lebih cepat untuk nilai pedal gas referensi yang sama. Saat 

pedal gas 60, 80, dan 100 rad/detik dan dalam keadaan tanpa beban, untuk metode 

scalar control (V/F) masing-masing menghasilkan waktu steady state 1 detik, 1,1 

detik, dan 1,2 detik sedangkan metode field oriented control 0.34 detik, 0.45 detik, 

dan 0,57 detik. 

 

3. Pada kondisi berbeban teknik field oriented control (FOC) juga menunjukkan 

performa respon yang lebih baik dari teknik scalar control (V/F), menghasilkan 

steady state yang lebih cepat yaitu saat t = 0,69 detik sedangkan teknik scalar 

control (V/F) mencapai steady state saat t = 1.1 detik untuk semua  nilai pedal gas 

referensi dan nilai torsi beban yang sama, menghasilkan respon kecepatan yang lebih 

stabil serta mampu membangkitkan torsi pada motor sesuai dengan nilai torsi beban 

yang diberikan. 
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4. Metode field oriented control juga menghasilkan nilai presentasi  ripple torsi yang 

lebih kecil dibandingkan dengan metode scalar control, masing-masing nilainya 

adalah 57,1% dan 67,2%. 

 

5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya, hasil yang telah dicapai dapat dikembangkan menjadi 

penelitian lanjutan yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Membandingkan sistem diferensial elektronik yang menggunakan metode field 

oriented control (FOC) dengan metode pengaturan kecepatan motor yang lain seperti 

metode direct toque control (DTC)  

2. Merealisasikan sistem diferensial elektronik dan kemudian melakukan pengujian 

secara aktual untuk berbagai kondisi kecepatan dan sudut belok yang berbeda-beda 

 


