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HMTE memerlukan suatu media cetak berupa  

majalah. Sangat berguna untuk menjadikan warga  

Teknik Elektro Unsoed mengetahui akan berbagai  

macam kegiatan yang diadakan HMTE serta berbagi  

berbagai Informasi, Ilmu, Berita tentang Dunia Teknik  

Elektro itu sendiri khususnya , hal ini diharapkan  

supaya membangun semangat mahasiswa Teknik  

Elektro Unsoed agar ikut berperan aktif dalam  

memajukan Teknik Elektro Unsoed .Maka dari itu,  

HMTE memiliki sebuah majalah yang diberi nama  

ELEKTROMAGZ agar Teknik Elektro Unsoed  

semakin maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. 
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Sabtu, 11 April 2015 HMTE mengadakan 

Kegiatan Kuliah Umum “The DC House Project” 

telah terlaksana dengan baik oleh Prof.Dr.Taufik 

 

Berkat Kuliah Umum “The DC House Project” 

ini mahasiswa teknik elektro Unsoed menjadi 

tahu kelebihan perkuliah di Cal Poly State 

University US Yaitu : 

 About Calpoly 

 Teaching vs.Research University 

 Best Colleges 2010 

 College of Engineering 

 2015 USNews & World Report Best 

Undergraduate Engineering Program 

Rangkings (non PhD) 

 Wall Street Journal School Rangking 

Best Engineering Schools 

 Electrical Engineering Dept. 

 EE Laboratories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Energy Conversion/Machines Lab 

 Power Quality Lab 

 Power Electronics Lab 

 Sustainable Enegry Lab 

 Fiber Optic Lab 

 Digital Signal Processing Lab 

 Analog Senior Project Lab 

 RF/Microwave Engineering Lab 

 Signal and Systems Lab 

 Control System 

 Digital Lab 

 Circuit and Electronic Lab 

 Polymer Lab 

 Anechoic Chamber/Antena Lab 
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Selain itu mahasiswa Teknik Elektro 

Unsoed menjadi tahu manfaat tentang 

penggunaan listrik DC ternyata sangat 

bermanfaat karena mengurangi banyaknya 

arus yang terbuang sia-sia karena perubahan 

enegri dari DC ke AC. Penggunaan DC 

House ini dapat digunakan di beberapa 

pedesaan yang saat ini belum mendapatkan 

energi listrik.Adapun Prosesnya : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Semoga kedepannya mahasiswa UNSOED 

dapat pertukaran pelajaran dengan 

mahasiswa Cal Poly State University. 

 

Pprogram kerja ini dipegang oleh Rifqi 

Amalul Ahli 
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Komputer kini sudah menjadi benda 

yang umum. Setiap hari, Anda mungkin 

berhubungan dengan benda ini. Komputer dan 

Internet telah banyak membantu pekerjaan Anda. 

Kemudahan mencari informasi, melakukan 

berbagai transaksi keuangan, menyimpan atau 

mengolah data menjadi sesuatu yang tidak terlalu 

membebani. Tetapi, dibalik kemudahannya, ada 

berbagai ancaman yang dapat merusak data atau 

komputer Anda baik PC maupun laptop. 

Pengancam keamanan tidak hanya virus. 

Mungkin ada beberapa istilah yang pernah Anda 

dengar tetapi masih belum mengetahui apa 

maksudnya. Berikut penjelasan tentang hal-hal 

yang dapat mengancam komputer atau 

mengambil data penting Anda. 

Adware 

Ini merupakan sebuah program yang 

akan menampilkan iklan pada komputer. Akan 

mengganggu karena adware umumnya akan 

memakai sumber daya dari komputer, akibatnya 

komputer berjalan lambat. Ada juga jenis adware 

yang muncul secara pop-up yang dapat 

mengganggu saat Anda sedang bekerja. 

Brute Force 

Merupakan kegiatan untuk membobol 

password dengan cara mengkombinasikan angka 

dan huruf secara berurutan. Sangat berbahaya 

jika dengan teknik ini, orang yang tidak berhak 

berhasil mengetahui password Anda kemudian 

disalahgunakan. Untuk mengatasi masalah ini, 

ada baiknya password yang digunakan tidak 

hanya terdiri dari angka dan huruf tetapi juga 

terdiri dari simbol seperti $, #, &, dan lainnya. 

DDoS 

Merupakan kepanjangan dari Distributed 

Denial of Service, dimana sebuah server atau  

 

 

 

komputer diserang dengan dihujani kiriman data 

dalam ukuran yang sangat besar oleh banyak 

komputer secara bersamaan. Akibatnya komputer 

tersebut sulit diakses atau rusaknya perangkat 

keras karena tidak mampu menampung kiriman 

data yang sangat besar. 

Exploit 

Yaitu sebuah aplikasi yang berusaha 

mencari dan menyerang kelemahan dari sistem 

untuk mendapatkan akses atau dengan tujuan 

menginfeksi sistem atau komputer. 

Fake Antivirus 

Cara kerjanya adalah dengan membuat 

seolah-olah komputer terkena virus dan 

menyarankan untuk membeli ANTIVIRUSuntuk 

mengatasi virus tadi. 

Hoax 

Yaitu berita bohong yang biasa 

disebarkan melalui email atau website. Efeknya 

adalah kepanikan atau banyak pembacanya yang 

tertipu. Akibat lainnya adalah memberatkan 

jaringan internet karena pesan berantai dari berita 

bohong tersebut yang disampaikan ke orang lain. 

Keylogger 

Merupakan salah satu ancaman yang 

cukup berbahaya. Keylogger akan merekam 

inputan yang dimasukkan lewat keyboard untuk 

disimpan atau dikirimkan ke seseorang yang 

biasanya digunakan untuk tujuan yang tidak baik. 

Hal ini khususnya harus diwaspadai apabila Anda 

memasukkan password di tempat-tempat umum 

seperti warnet. Password yang Anda masukkan 

melalui keyboard dapat diketahui dan bisa saja 

digunakan untuk tujuan yang tidak baik. 
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Malware 

Biasanya terdapat pada bootsector pada 

harddisk, kemudian mengubah program yang 

pertama kali dijalankan. Sistem yang biasanya 

terkena dampaknya pertama kali adalah Sistem 

Operasi. Infeksi pada Sistem Operasi ini 

memudahkan malware untuk menyebarkan diri 

atau menyebarkan virus pada media 

penyimpanan seperti CD ROM atau Flash Disk. 

Phising 

Adalah bentuk penipuan di internet 

dengan membuat seseorang mau memberikan 

informasi penting yang tidak berhak diketahuinya. 

Misalnya, dengan membuat sebuah website yang 

mirip dengan website sebuah bank. Seorang 

korban tidak menyadari dia telah tertipu 

kemudian memasukkan password yang setealh 

diketahui oleh si pembuatnya dapat saja 

digunakan untuk menguras tabungan korban. 

Rootkit 

Yaitu program yang bertujuan 

menyembunyikan program lain yang berjalan. 

Biasa digunakan untuk menyebarkan malware, 

virus, atau keylogger. 

Spam 

Memaksudkan email yang tidak 

diharapkan. Biasanya merupakan email iklan atau 

menjadi pancingan agar seseorang mengunjungi 

website tertentu yang sebenarnya merupakan 

phising atau untuk menyebarkan malware. Pesan 

yang dikirimkan bisa saja dalam jumlah banyak 

sehingga menghabiskan waktu untuk 

menghapusnya. 

Spyware 

Merupakan program yang berfungsi 

untuk memata-matai pengguna dengan tujuan 

mendapatkan informasi penting seperti nomor 

kartu kredit, PIN atau password yang dapat 

merugikan korban karena bocornya informasi 

tersebut. 

 

Trojan 

Bertindak seolah-olah dirinya dalah 

program baik yang dapat digunakan untuk 

membantu pekerjaan pengguna. Tetapi, 

sebenarnya di dalamnya terdapat fungsi yang 

membahayakan sistem secara keseluruhan atau 

untuk mencuri informasi rahasia. Trojan mudah 

menyebar ke komputer lain. 

Worm 

Adalah malware yang dapat 

menggandakan diri kemudian mengirimkan hasil 

penggandaan dirinya melalui jaringan tanpa 

harus ada aktivitas tertentu yang dilakukan user. 

Worm dapat berbahaya karena dapat menjadi 

pintu masuk bagi virus, malware atau program 

merusak lainnya. 

 

By Irfan Choliq 
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Awalnya kegiatan ini akan dilaksanakan 

di UNSOED (Universitas Negeri Jendral 
Soedirman) di fakultas teknik tetapi H-1 
mendapat info bahwa kegiatan ini hanya 
dilaksanakan di UMP (Universitas Muhamadiah 
Purwokerto). Minggu,10 April 2015 HMTE 
mengikuti kegiatan Road Show FKHMEI wilayah 
VIII dengan tuan rumah UMP yang memberikan 
snack yang bisa dikatakan lumayan lezat untuk 
mengganjal perut.  

 
Pada pertemuan kali ini membahas 

rencana muswil (musyawarah wilayah) yang 
akan diadakan tanggal 30-31 dan hasil munas 
(musyawarah nasional) yaitu terpilihnya Imam 
Khoiri dari UNES (Universitas Negeri Semarang) 
sebagai Sekjen FKHMEI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pada kegiatan ini juga diperlihatkan 

video Rakorwil (rapat koordinasi wilayah) tahun 
lalu. Tidak hanya itu kegiatan ini juga membahas 
sumber dana yaitu berupa uang kas yaitu 50 ribu 
rupiah/3 bulan yang dapat di transfer ke 
bendahara FKHMEI.  

 
Pada kesempatan kali HMTE mendapat 

apresiasi dari SEKJEN DAN KORWIL karena 
peserta road show kali ini HMTE datang dengan 
peserta terbanyak dari yang lainnya. HMTE juga 
mengenalkan Berbagai Macam divisi dan 
program kerjanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROAD SHOW FKHMEI 
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Setiap Divisi diwakilkan oleh satu orang : 
 

 Untuk BPH (Badan pengurus harian) 
diwakilkan oleh Dudan Sofwatullah 

 Untuk Internal diwakilkan oleh Irfan 
Choliq As’ary 

 Untuk Eksternal diwakilkan oleh Dio 
Fawwaz Prakoso 

 Untuk Operasional diwakilkan oleh Gesit 
Triyandi 

 Untuk Kewirausahaan diwakilkan oleh 
Allan Aluthfi 

 Untuk Risterk (Riset dan Teknologi) 
diwakilkan oleh Nugroho Wahyu 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pada program kerja ini dipegang oleh 
Dio Fawwaz Prakoso 
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Teknologi komputer yang 

dikendalikan pikiran mengambil satu 

langkah ke depan bersama Intel dengan 

pengembangan komputer yang dikendalikan 

pikiran. 

 

Contoh pemindaian fMRI. Foto: Wikipedia 

 

 Saat ini, komputer yang dioperasikan 

oleh tenaga otak memerlukan penggunanya 

untuk menggerakan kursor pada layar secara 

mental, akan tetapi komputer yang baru akan 

dibuat secara langsung membaca kata-kata 

yang dipikirkan oleh sang pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ilmuwan Intel sedang 

memetakan aktifitas otak ketika orang 

memikirkan kata-kata tertentu, dengan cara 

mengukur aktifitas di sekitar 20.000 lokasi di 

otak. Alat yang digunakan untuk melakukan 

pemetaan saat ini adalah pemindai Pencitraan 

Resonansi Magnetik yang mahal, sama 

seperti yang digunakan di berbagai rumah 

sakit, tapi peneliti senior di Intel yaitu Dean 

Pomerlau mengatakan bahwa peralatan yang 

lebih kecil yang akan dikenakan di kepala 

sedang dikembangkan. Setelah aktifitas otak 

dipetakan komputer akan bisa menentukan 

kata apa yang sedang dipikirkan dengan 

mengidentifikasi pola-pola otak yang sama 

dan perbedaan di antaranya. 

 Pomerlau mengatakan bahwa kata-

kata menghasilkan aktifitas di bagian-bagian 

otak yang berhubungan dengan apa yang 

direpresentasikan oleh kata tersebut. Jadi, 

memikirkan kata tentang makanan seperti 

apel menghasilkan aktifitas di bagian-bagian 

otak yang berhubungan dengan rasa lapar, di 

lain pihak sebuah kata yang terasosiasi secara 

fisik seperti sekop, menghasilkan aktifitas di 

wilayah-wilayah yang berhubungan dengan 

korteks motorik untuk menghasilkan 

pergerakan fisik menggali. Dengan cara ini 

komputer dapat menyimpulkan sifat sebuah 

KOMPUTER YANG DIKENDALIKAN PIKIRAN 
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kata untuk mempersempit dan dengan cepat 

mengidentifikasinya. 

 Sebuah prototipe yang sudah bisa 

berfungsi, sudah dapat mendeteksi kata-kata 

seperti rumah, obeng dan lumbung, tapi 

dengan perkembangan pemindaian otak yang 

lebih canggih, kemampuan komputer untuk 

memahami pikiran akan meningkat. 

Jika rencananya berhasil, para 

pengguna bisa menjelajahi internet, menulis 

surel dan menjalankan aktifitas di komputer 

hanya dengan cara memikirkannya. Direktur 

Laboratorium Intel Justin Ratner mengatakan 

bahwa jelaslah bahwa manusia tidak lagi 

dibatasi oleh penggunaan papan 

tuts/keyboard dan tetikus/mouse, dan 

pembacaan pikiran merupakan antarmuka 

pengguna yang terbaik. Dia mengatakan 

bahwa dia yakin masalah-masalah yang 

menyangkut privasi bisa ditanggulangi. 

 Orang-orang normal pengguna 

komputer mungkin enggan untuk 

mengadopsi teknologi yang mengoperasikan 

komputer dengan membaca pikiran mereka, 

akan tetapi di lain pihak, mereka yang tidak 

bisa menggunakan papan tuts atau tetikus 

karena cacat seharusnya tahu bahwa 

teknologi baru ini memberikan mereka 

kebebasan dan kesempatan lebih untuk 

berkomunikasi. 

 

By Edi Susanto 
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Senin, 18 Mei 2015 HMTE mengunjungi BEM 
(Badan Eksekutif Mahasiswa) FKG Unsoed 
dengan tujuan untuk sharing proker (program 
kerja) yang ada pada masing-masing organisasi.  
 
Untuk HMTE : 

 BPH (Badan Pengurus Harian) 

 Internal 

 Eksternal 

 Operasional 

 Ristek (Riset dan Teknologi) 

 Kewirausahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk BEM FKG : 

 Presiden  

 Wakil Presiden 

 Mentri Dalam Negeri 

 Mentri Luar Negeri 

 Mentri Keagamaan 

 Mentri Publikasi 
 
Pada kegiatan ini dimulai pukul 17.00 yang 
dilaksanakan di kampus utama FKG Unsoed 
diawali dengan perkenalan masing-masing 
tujuan organisasi dan pengenalan anggota 
beserta program kerjanya. Dilanjutkan dengan 
diskusi sesuai dengan divisi masing masing yang 
berakhir pada pukul 20.00. 
 
 
 
 
 
 

KUNJUNGAN FKG (FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI) UNSOED 
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Pada program kerja ini dipegang oleh 
Afif Muhyiddin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anggota BEM FKG Unsoed yang kebanyakan 
kaum hawa ini mengundak perhatian anggota 
HMTE yang kebanyakan kaum adam ini menjadi 
ajang modus cari pacar. Karena Anak Teknik itu 
cocok dengan anak kedokteran  
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Oleh Grup Berita Ohio, AS (Asal dalam bahasa Inggris)  

Beberapa orang mungkin sulit 

mempercayai bahwa mobil terbang akan muncul 

dalam kehidupan kita, akan tetapi penemuan 

misterius ini sekarang telah ada di sini. 

“Hovercraft” (Mobil Terbang) pertama yang 

telah disetujui dan telah memulai debutnya telah 

menciptakan sensasi yang besar. 

Moller International dan para perusahaan 

pendahulunya telah bekerja pada ide kreatif ini 

selama lebih dari 30 tahun dan sekarang semua 

kerja keras serta kreatifitasnya telah berbuah 

dengan ditemukannya Volantor. 

Kendaraan rekreasi pribadi ini 

mempunyai kemampuan unik untuk lepas landas 

secara vertikal dan mendarat dengan cara yang 

sama, seperti sebuah helikopter. Sebenarnya, 

Volantor mempunyai kemampuan untuk terbang 

sepuluh kaki di atas permukaan , baik itu di atas 

darat, air, pasir, salju, rawa, maupun padang 

rumput. Ini terasa berbeda jauh dengan sebuah 

helikopter dalam satu hal, yaitu bagaimana cara 

ia diangkat. Hovercraft ini memilih 

menggunakan kipas-kipas bercorong yang 

memberikan daya angkat dan dorongan daripada 

penggunaan rotor dengan tangkai pada mesin 

terbang umum yang terkadang berbahaya. 

Sebuah sistem kontrol kapal terbang canggih 

biasanya lebih banyak menggunakan kontrol 

elektronik daripada mekanik dan sistem 

operasinya digabungkan dengan teknologi  

 

 

komputer untuk menghasilkan keseimbangan 

kendaraan. 

Para pilot mengatakan bahwa Volantor 

memang sederhana, mudah dioperasikan, dan 

ramah lingkungan. Pada aspek polusi suara, 

perusahaan telah membangun sebuah sistem 

corong berlipat di Volantor dengan harapan dapat 

menghasilkan tingkat kebisingan kipas yang 

rendah. Teknologi berkembang setiap hari dan 

para perancang percaya bahwa mereka dapat 

menurunkan tingkat kebisingan yang lebih 

rendah setelah riset lebih lanjut. Selanjutnya, 

mesin yang digunakan di Volantor, yang bernama 

‘Rotapower,’juga memenuhi standar Emisi 

Kendaraan Ultra Rendah tanpa adanya 

pembuangan setelah perawatan. Ethanol 

merupakan bahan bakar ideal untuk kendaraan ini 

dan menghasilkan kadar emisi NO2 , HC, CO2 , 

dan  CO yang rendah. 

Keselamatan sangatlah penting saat kita 

membicarakan kendaraan rekreasi. Rancangan 

terakhir dari Volantor memasukan berbagai 

peningkatan fitur keselamatan, tetapi yang 

terpenting adalah mesin berlipat yang bekerja 

terpisah satu sama lain. Jika satu mesin mati maka 

yang lainnya akan mengambil alih sehingga 

sebuah pendaratan dapat tetap berlangsung. 

Kipas-kipas yang terpasang digunakan untuk 

mencegah luka pada mereka yang dekat 

kendaraan tersebut, kantung udara, tangki bahan 

bakar tahan bocor, dan stabilisasi automatis yang 

terkomputerisasi merupakan beberapa fitur 

terkemuka dari mesin luar biasa ini. Moller 

International memang menekankan kemudahan 

serta daya tahan sebagai kunci karakteristik dari 

mobil yang memukau ini. 

TRANSPORTASI ZAMAN KEEMASAN – MOBIL TERBANG 
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Foto diambil dari Moller Internasional, AS 

Berhubung kendaraan ini hanya bisa 

dioperasikan sepuluh kaki di atas permukaan, 

maka tidak akan ada bahaya yang menganggu 

aturan penerbangan. Sistem komputer dalam 

mesin kendaraan terus memantau semua detil 

menunjukkan kesan intuitif dari mesin ini. 

Sebenarnya, operator melakukan manuver hanya 

dengan dua pengungkit. Kontrol sebelah kiri 

berputar untuk memilih ketinggian gerakan ke 

belakang dan depan , dan juga untuk memilih 

seberapa cepat naik dan turun. Kontrol sebelah 

kanan berputar untuk memilih arah terbang dan 

gerakan ke samping serta mengerakkan 

kendaraan selama terbang. 

Setiap Volantor menggunakan kipas 

dengan tenaga hentakan berganda yang terpasang 

tersembunyi di dalam corong. Alat ini 

memberikan hentakan untuk terbang dan juga 

memberikan tenaga penahan supaya tetap berada 

di atas udara. Setiap kipas secara dinamis 

memberikan keseimbangan dan kontrol selama 

penerbangan dan pendaratan. Sensor-sensor juga 

dipakai untuk menentukan posisi dan gerakan 

secara elektronik sesuai dengan permintaan pilot. 

Volantor diperkirakan sudah tersedia 

untuk umum pada tahun 2008. Mungkin di masa 

depan kendaraan ini akan menjadi pilihan 

transportasi. Kita bisa menantikan hari tersebut, 

setelah riset dan pengembangan lebih lanjut 

dilakukan. Kendaraan seperti ini akan menjadi 

salah satu bagian dari solusi untuk isu lingkungan 

kita. 

Moller International juga memproduksi 

sebuah model yang lebih canggih bernama M400 

Skycar. Kendaraan khusus ini akan meluncur 

dengan kecepatan 275 mph (443 km/jam) pada 

ketinggian 20.000 kaki (6 km) dan mencapai 375 

mph (603 km/jam) pada ketinggian 13.200 kaki 

(4 km). Ia dapat menempuh jarak hingga 750 mil 

(1.200 km) dan menggunakan bahan bakar 

ethanol yang ramah lingkungan. Dengan area 

lepas landas dan pendaratan yang hanya 35 kaki 

(10 m), ini mungkin bisa menjadi model 

kendaraan terbang paling canggih di mata umum. 

 

The Skycar M400 

 

Sebuah perusahaan lain yang bernama 

Terrafugia Inc., juga sedang mengembangkan 

‘Transition’dan disebut sebagai “Kendaraan 

Sport Ringan” yang bisa mendarat di bandara 

manapun. Hanya dengan menekan sebuah tombol 

saja, kendaraan ini dapat melipat sayapnya untuk 

melaju di jalanan. Langkah–langkah menuju 

sebuah perjalanan masa depan yang penuh 

imaginasi ini melambangkan sebuah pencapaian 

umat manusia yang cukup hebat dalam waktu 

yang singkat! 

 

By Arif Budiman 
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Mobil hybrid merupakan mobil yang 

mempunyai sistem kerja penggerak ganda, 

atau dimaksud “hybrid” (dalam arti pertanian 

hybrid bermakna perkaw!nan silang). Dalam 

mobil ini, ada “perkawinan” pada penggerak 

yang konvensional yaitu dengan bahan bakar 

bensin serta penggerak dengan daya listrik. 

 

Cara kerja mobil Hybrid 

 
 

Sistem Kerja Mobil Hybrid 

memadukan ke-2 sumber tenaga, yang bisa 

dikerjakan dengan dua buah langkah yang 

tidak sama yakni : Hybrid paralel serta 

Hybrid seri. Hybrid paralel mempunyai 

tangki BBM yang menyuplai bensin ke mesin. 

Hybrid jenis ini dapat mempunyai baterai 

yang menyuplai tenaga listrik ke mesin 

elektrik (sistem kelistrikan mobil). 

Meskipun mesin bensin ataupun mesin 

elektrik bisa menggerakkan transmisi pada 

waktu berbarengan, setelah itu transmisi 

bakal menggerakkan roda. Pada jenis ini 

tangki bensin serta mesin gas terhubung ke 

transmisi dengan cara berdiri sendiri yang 

menyebabkan mesin elektrik serta mesin gas 

bisa membuahkan tenaga pendorong. 

 

Sistem Kerja Mobil Listrik 

Langkah atau cara kerja mobil 

listrik dengan prinsip regenerative (isi 

lagi/recharging waktu kendaraan tengah 

beroperasi) pada mesin mobil hybrid, tidak 

sama dengan siste kerja mobil listrik. Mobil  

 

 

 

itu tak dapat isi lagi listriknya. Jika 

kelistrikan mobil sudah habis, Batterai atau 

aki mesti di-charge dengan cara spesial 

dengan saat 8 sampai 12 jam (untuk teknologi 

onboard charger). Spesial mobil mesin 

hybrid, mesin listriknya dapat isi lagi ke aki 

dengan memakai daya kinetik waktu 

mengerem (regenerative braking). Juga 

beberapa daya mesin dari mesin 

bensin/solar/biofuel waktu jalan listriknya 

dapat disalurkan untuk isi batterai/aki. 

Dengan system operasi seperti ini maka bakal 

berlangsung penghematan BBM. 

 

Tidak sama dengan hybrid paralel, 

pada hybrid seri mesin bensin bekerja untuk 

generator yang berperan untuk pembangkit 

baterai atau tenaga motor elektrik yang 

menggerakkan transmisi. Mesin bensin tak 

sempat segera jadi tenaga penggerak 

kendaraan. System kerja pada hybrid series 

diawali dari tangki bensin menyuplai bensin 

ke mesin gas yang setelah itu menyuplai 

tenaga menuju generator dan tenaga yang 

dihasilkan generator didistribusikan lagi ke 

baterai serta mesin elektrik. Daya pada 

baterai sendiri tak hanya dari generator, juga 

dihasilkan waktu berlangsung pengereman. 

Tenaga dari mesin elektrik lalu 

menggerakkan transmisi serta setelah itu 

menggerakkan roda. 

 

Cara Kerja Sistem Mobil Hybrid Paralel 

 

Mesin mobil Hybrid-pararel juga 

mempunyai prinsip basic pada sistem kerja 

mesin hybrid-pararel.Dengan pertolongan 

kopling automatis kita bisa menentukan 

mode apa yang bakal di pakai sepanjang kita 

mengemudikannya, apakah dengan memakai 

mesin listrik yang dayanya bersumber dari 

baterai atau mode “energy recovery 

(pengecasan baterai) ” tiada menghalangi 

MOBIL HYBRID 
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rotasi mesin bensin/diesel yang terlalu 

berlebih pada saat mode “energy recovery ini 

kita pakai. 

 
 

 Mesin elektrik bisa kita fungsikan 

tiada ketergantungan mesin bensin/diesel 

yang bermakna kita bisa bebas menentukan 

mesin apa yang bakal kita pakai sesuai sama 

apa yang diinginkan kita. Oleh karenanya 

mobil Hybrid bisa digabungkan dengan 

mesin yang mempunyai kemampuan 3-

cylinder hingga yang berkapasitas besar 8-

cylinder. 

 

Modus konventional. 

Mesin Hybrid-pararel bekerja/ 

bergerak seperti mobil umum yang memakai 

mesin bensin/diesel energie dialirkan dari 

mesin ke roda-roda kendaraan. Sepanjang 

sistem ini bekerja mesin elektrik serta 

komponen-komponen pendukungnya dalam 

situasi tak aktif. 

 

Modus elektrik 

Dalam keadaan seperti ini mesin 

elektrik adalah penggerak utama, daya mesin 

elektrik bersumber dari baterai serta juga 

dalam keadaan seperti ini mesin bensin/diesel 

dalam situasi mati. 

 

Modus Boosten 

Dalam keadaan seperti ini kendaraan 

dalam situasi kecepatan tinggi/membutuhkan 

energie yang besar hingga dalam keadaan 

seperti ini terbaik mesin elektrik serta mesin 

bensin/diesel bekerja kurun waktu yang 

berbarengan. Dalam keadaan seperti ini 

mesin elektrik memperoleh suplai daya listrik 

dari baterai. 

 

Modus energy recovery 

Saat kendaraan lakukan pengereman 

dengan pertolongan mesin elektrik waktu itu 

juga mesin elektrik bisa kita sebut untuk 

generator yang membuahkan energie listrik. 

Rencana ini sama sesuai lampu sepeda yang 

memakai energie listrik dengan pertolongan 

rotasi roda atau turbin pada bendungan yang 

mengubah daya gerak jadi daya listrik. 

Energie listrik yang dihasilkan sepanjang 

pengereman lalu disimpan di baterai. Dalam 

keadaan ini Kopling automatis dalam 

keadaan bebas hingga rotasi mesin 

bensi/diesel tak alami masalah atau kendala. 

 

Modus Energy saving 

Dalam keadaan ini mesin 

bensin/diesel berputar dengan putaran mesin 

yang tinggi waktu itu juga beberapa kecil 

energie gerak yang dihasilkan dari rotasi 

mesin yang tinggi di gunakan oleh mesin 

elektrik yang berperan juga untuk generator 

(sistem kelistrikan mobil) yang lalu di taruh 

ke baterai serta beberapa besar daya gerak di 

salurkan segera ke roda kendaraan. 

 

 

By Azhar Mujahid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


