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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang pemodelan perancangan sistem, 

hal ini dilakukan untuk menunjukkan data dan literatur dari rancangan yang 

akan diteliti. Selain itu, perancangan sistem ini dilakukan juga untuk 

mengetahui dan memahami prinsip kerja dari rangkaian Tuning PID 

Inverter Motor Induksi Tiga Fasa Berbasis Harmony Search. Langkah – 

langkah dalam perancangan sistem meliputi beberapa tahap seperti yang 

akan dijelaskan dibawah. 

3.1 Perancangan Pemodelan Sistem 

Tahapan pertama yang dilakukan adalah membuat pemodelan sistem 

pengontrolan kecepatan dengan sederhana seperti pada gambar 3.1 untuk 

menjadi acuan dalam melakukan simulasi. 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Perencanaan 

Pada rangkaian diagram blok diatas terdapat Set Point, dimana nilai 

awal ditentukan untuk mengacu pada proses dan dimasukkan ke dalam 

kontrol PID. Kontrol PID disini berguna untuk menentukan nilai parameter 



36 
 

kontrol agar mendapatkan keluaran yang sesuai dengan keinginan. Nilai 

keluaran dari kontrol PID akan masuk ke rangkaian inverter, untuk merubah 

arus dari DC menjadi AC dan untuk menghasilkan sinyal PWM serta 

mengatur nilai frekuensinya agar dapat menggerakkan motor 3 fasa. Disaat 

motor berputar akan terjadi suatu torsi atau beban yang menyebabkan 

kecepatan motor berkurang, sehingga terjadi feedback berupa nilai 

kecepatan motor. 

Feedback tersebut akan kembali diproses melalui sebuah metode 

Harmony Search, dimana pada metode ini akan mencari suatu nilai yang 

paling efisien untuk dimasukkan kembali ke kontrol PID. Hal ini diharapkan 

agar nilai dari set point yang ditentukan tidak terlalu banyak atau sudah 

ditemukan nilai paling efisiennya, sehingga nilai dari kecepatan suatu motor 

3 fasa akan stabil. 

3.2 Pemodelan Motor Induksi 

Pemodelan motor induksi 3 fasa yang akan digunakan sudah tersedia 

di dalam Library pada simulink Matlab, sehingga kita tinggal merangkai 

rangkaian motor induksi 3 fasa dan memasukkan nilai paramaternya sesuai 

dengan yang akan digunakan. 

 

Gambar 3.2 Contoh Pemodelan Motor Induksi 

Nilai parameter yang dimasukkan pada pemodelan ini diantaranya 

adalah nilai dari nomial power sebesar 50*746 Watt, 460 Volt dan 

menggunakan frekuensi sebesar 60 Hz dengan stator resistan sebesar 0.087 

Ohm, stator induktansi sebesar 0.8e-3 Henry, sedangkan  nilai  rotor resistan 
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sebesar 0.0228 Ohm, rotor induktasi sebesar 0.8e-3 Henry dengan nilai 

mutual induktansi sebesar 34.7e-3 Henry. Berikut gambar nilai blok 

parameternya. 

 

Gambar 3.3 Blok Parameter Motor Induksi  

3.3 Pemodelan Inverter 

Pemodelan inverter pada sistem ini digunakan sebagai pengubah arus 

listrik dari arus DC menjadi AC, dimana rangkaian inverter sendiri 

merupakan rangkaian flip – flop yang melakukan pensaklaran secara 

bergantian pada arus DC sehingga menghasilkan arus AC. Selain itu juga, 

inverter digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM, dimana sinyal tersebut 

digunakan untuk menggerakkan motor. 
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Gambar 3.4 Pemodelan IGBT Inverter 

Inverter yang digunakan pada gambar 3.4 di atas adalah inverter 3 

fasa dengan jenis inverter Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) dengan  

parameter nilai Snubber Resistance (Rs) sebesar 1000 Ohm, nilai Snubber 

Capacitance (Cs) = inf, dimana untuk mendapatkan nilai snubber yang 

resitif, maka nilai internal resistance devais (Ron) yang dipilih sebesar 

1𝑒−3 Ohm, dengan nilai forward voltage sebesar 0.8 Volt. 

 

Gambar 3.5 Blok Parameter IGBT Inverter 
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3.4 Pemodelan Vector Control 

Pemodelan  Vector Control digunakan sebagai penghubung antara 

rangkaian motor induksi dengan IGBT inverter, dimana pada Vector 

Control akan menghasilkan sinyal PWM yang bisa digunakan untuk  

mengatur frekuensi dan amplitudo yang terdapat pada inverter. Sehingga 

bisa didapatkan nilai frekuensi yang diinginkan untuk menggerakkan atau 

memutar motor induksi.  

 

Gambar 3.6 Pemodelan Vector Control 

Vector  Control  sendiri adalah  suatu  metode  pengaturan  medan  

kumparan pada  motor  ac,  dimana  dari  sistem coupled dirubah menjadi 

sistem decoupled. Dengan sistem ini arus penguatan dan arus beban motor 

dapat dikontrol  secara  terpisah,  dengan  demikian  torka  dan  fluksi  juga  

dapat  diatur  secara  terpisah,  seperti halnya motor dc. Implementasi flux 

vector pada motor induksi tiga fasa membutuhkan simulasi pada orientasi 

stator, rotor dan torsi. Dan untuk memudahkan simulasi motor dari kondisi 

transien sampai stabil, maka koordinat abc pada motor diubah ke dalam 

model bayangan / vector ke bentuk direct quadrature (dq). 

Gambar 3.7 di bawah merupakan blok rangkaian transformasi dari 

Vector Control, dimana rangkaian transformasinya terdiri dari beberapa 

contoh pemodelan yang saling berhubungan. 
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Gambar 3.7 Rangkaian Tranformasi Vector Control 

 Rangkaian Vector Control tersebut memiliki dua buah acuan, 

diantaranya adalah kecepatan aktual dan kecepatan referensi. Dimana hasil 

selisih antara kecepatan actual motor dan kecepatan referensi akan masuk ke 

dalam Speed Controller.  

3.4.1 Speed Controller 

 

Gambar 3.8 Pemodelan Speed Controller  
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Di dalam Speed Controller terdapat sebuah rangkaian kontroler 

berupa kontrol Proportional Integral Derivatif (PID) dengan indikator 

penguat (gain) Kp, Ki, dan Kd. 

 

Gambar 3.9 Blok Diagram kontrol PID 

Dimana gain Ki dihubungkan dengan discrete time integrator yang 

berfungsi guna mempercepat waktu penetapan yang dihasilkan oleh respon 

sinyal keluaran motor, serta gain Kd yang juga dihubungkan dengan 

discrete derivative yang berfungsi untuk mengurangi jumlah nilai overshoot 

yang dihasilkan oleh sinyal keluaran motor. Setelah itu penjumlahan dari 

parameter Kp, Ki, dan Kd di saturasi ke torque electromagnetic (Te*). 

Kemudian (Te*) akan dihubungkan ke iqs* calculation. 
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3.4.2 Iqs* Calculation dan id* Calculation 

 

Gambar 3. 10 Diagram blok iqs* calculation 

 

 

Gambar 3. 11 Pemodelan iqs* calculation 

Iqs* Calculation sendiri berfungsi untuk menghitung nilai sumbu 

referensi dari stator yang berupa (Te*) dan kemudian hasil dari iqs* 

calculation menjadi inputan pada blok dq to ABC convertion. 

Sedangkan id* calculation berfungsi untuk mengubah sumbu 

referensi stator yang berupa nilai phir dan hasil dari id* calculation menjadi 

inputan pada blok dq to ABC convertion.  

 

Gambar 3. 12 Diagram blok id* calculation 
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Gambar 3. 13 Pemodelan id* calculation  

3.4.3 Teta Calculation 

Blok ini berfungsi untuk menghitung nilai sudut antara rotor dan 

stator dalam fungsi sudut radian. Pada bagian ini diperlukan parameter 𝑖𝑞𝑠 

dan phir serta rotor mechanical speed (𝑤𝑚) atau kecepatan referensi. Selisih 

antara iqs dan phir akan dihubungkan ke function block parameters untuk 

menghitung hasil nilai dari keluaran Teta Calculation dan setelah itu 

menuju ke ABC to direct-quadratic (dq) Conversion 

 

Gambar 3.14 Diagram Blok Teta Calculation 

 

Gambar 3.15 Pemodelan Teta Calculation 
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3.4.4 ABC to direct-quadratic (dq) Conversion 

Blok ABC to dq conversion berfungsi mengubah arus current Ia, Ib 

dan Ic yang terukur di stator menjadi current dq. Blok transformasi ABC to 

dq ini membutuhkan pergeseran sudut antara direct dan quadratic teta 

calculation dalam fungsi sinus atau cosinus yang menghasilkan keluaran id 

dan iq. Dimana arus id akan masuk ke Fluk calculation. 

 

Gambar 3.16 Diagram Blok ABC to dq conversion  

 

Gambar 3.17 Pemodelan ABC to dq conversion 

3.4.5 Fluk Calculation 

 

Gambar 3. 18 Pemodelan Fluk Calculation 

Fluk calculation merupakan bagian yang berfungsi untuk menghitung 

besaran fluk, kemudian hasil dari bagian ini adalah Phir yang terukur dan 

dipakai untuk menghitung 𝑖𝑞𝑠 setiap saat. Bagian yang paling penting dalam 

blok ini adalah discrete transfer function. 
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Gambar 3. 19 Blok Diagram discrete transfer function  

 Transfer function yang muncul karena perubahan yang terjadi setiap 

saat adalah orde satu dengan periode sekitar 0.1557s (menurut hasil 

perhitungan Lr/Rr) dipakai untuk mengintegrasikan perkalian id dan Lm 

menjadi Phir. Kemudian Teta calculation, id* dan iq* calculation akan 

menuju ke Direct-quadratic (dq) to ABC Conversion. 

 

 

Gambar 3. 20 Blok Diagram Fluk calculation  

3.4.6 Direct-quadratic (dq) to ABC Conversion 

Blok dq to ABC conversion berfungsi mengubah current dq menjadi 

current references Ia, Ib dan Ic yang menjadi input current regulator. Blok 

dq to ABC conversion membutuhkan pergeseran sudut antara direct dan 

quadratic teta calculation dalam fungsi sinus atau cosinus yang 

menghasilkan arus Iabc. 
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Gambar 3. 21 Diagram Blok dq to ABC conversion  

 

Gambar 3.22  Pemodelan dq to ABC conversion 

 

3.4.7 Current Regulator 

 

Gambar 3.23 Diagram Blok Current Regulator 

Current Regulator ini digunakan untuk menghasilkan pulsa sebagai 

input gate pada IGBT inverter dan berfungsi untuk mengatur tinggi 

rendahnya frekuensi penyalaan yang bergnatung pada lebar band. Lebar 

band ini berpengaruh terhadap perubahan frekuensi penyalaan dengan 

perbedaan ripple yang berbanding terbalik dengan frekuensi penyalaan. 

Masukan dari Current Regulator ini merupakan arus Iabc actual dan arus 

Iabc referensi. 
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Gambar 3.24 Pemodelan Current Regulator  

Rangkaian pada gambar 3.24 diatas tersebut yang akan menghasilkan 

pulse yang menuju ke IGBT inverter, dimana IGBT inverter dihubungkan 

ke motor induksi yang menghasilkan kecepatan putar dengan beban yang 

berubah – ubah. 

3.5 Pemodelan Kontrol PID 

Pemodelan kontrol PID yang akan digunakan pada simulasi ini 

ditunjukkan seperti pada Gambar 3.9, dimana kontrol yang digunakan 

terdiri dari tiga buah parameter kontrol, yang masing – masing parameter 

kontrol ini memliki fungsi yang berbeda. Kontrol yang dimaksud antara lain 

adalah kontroler proportional integral deriviative atau biasa disingkat 

kontrol PID. 

Kontrol PID ini berfungsi sebagai penerima input dari sinyal 

kesalahan (feedback). Sinyal kesalahan (feedback) yang dimaksud adalah 

selisih antara nilai dari kecepatan putar referensi dan nilai dari hasil 

kecepatan putar motor pada saat diuji. 
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Gambar 3.25 Function Blok Parameter Kontrol PID dengan Menggunakan 

Metode HSA 

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk mencari nilai terbaik dari 

parameter PID dengan menggunakan sebuah metode Harmony Search 

Algorithm.  

 

Gambar 3.26 Diagram Blok Pemodelan Sistem Antara Kontrol PID Dengan 

Metode HSA 
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Dimana pada saat mencari nilai parameter menggunakan metode HSA 

ini, nilai parameter dari PID di function blok parameter di isi dengan tulisan 

seperti pada Gambar 3.25, hal ini dilakukan karena nilai terbaik dari 

masing-masing parameter masih dicari random dengan metode HSA. 

Setelah hasil nilai parameter terbaik dari pencarian metode HSA 

didapatkan, maka nilai  tersebut dapat dimasukkan ke dalam parameter Kp, 

Ki dan Kd dengan mengganti tulisan Kp, Ki, Kd pada function blok 

parameter dengan nilai yang sudah didapatkan. 

3.5.1  ITAE 

Menilik dari Gambar 3.9 diatas, terdapat sebuah rangkaian yang 

bernama Integral of the Time multiplied by the Absolute value of the Error 

atau disingkat ITAE. ITAE sendiri adalah sebuah indeks performansi yang 

banyak digunakan dalam perancangan sistem kontrol, karena indeks 

performansi ini mempuyai kelebihan, yaitu dapat mengurangi maksimum 

overshoot dari respon step sistem.  

Sebuah sistem kontrol yang optimal akan dapat meminimalkan indeks 

performansi. Indeks performansi merupakan suatu fungsi yang harganya 

menunjukkan seberapa baik kinerja sistem dan berguna dalam menentukan 

sifat kontrol optimal yang diperoleh. Maka dari itu ITAE digunakan, karena 

indeks performansi ITAE menawarkan suatu karakteristik respon sistem 

transien, dimana respon sistem akan menghasilkan overshoot yang kecil dan 

mempunyai redaman yang cukup. Kriteria ini mempunyai selektifitas cukup 

baik dan lebih baik dari kriteria IAE. Namun demikian cukup sulit untuk 

menghitung secara analitis walaupun secara eksperimental sangat mudah. 

3.6 Pemodelan Penggunaan Metode HSA Pada Rangkaian 

Penggunaan metode HSA di sini bertujuan untuk mencari nilai 

parameter PID, dimana hasil pencarian ini akan menjadi acuan analisis 

untuk mencari nilai respon terbaik. Mengutip dari Gambar 3.26 diatas, 
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terdapat blok diagram bertuliskan metode HSA, didalam blok tersebut berisi 

sebuah Listing Editor pada Matlab seperti berikut : 

 

Gambar 3.27 Listing HSA Terhadap PID Pada Editor Matlab 

Metode HSA ini sendiri mempunyai beberapa parameter, seperti 

ditunjukkan pada tabel 3.1 di bawah ini 

Tabel 3.1 Parameter Harmony Search Algorithm (HSA) 

Parameter Nilai 

Jumlah Iterasi maksimal 10 

Harmony Memory Size (HMS) 50 

Harmony Memory Considering 

Rate (HMCR) 0,9 

Pitc Adjusting Rate (PAR) 

maksimal 0,9 

Pitc Adjusting Rate (PAR) 

minimal 0,3 

Bandwitch (BW) maksimal 0,5 

Bandwitch (BW) minimal 0,2 

Acuan analisis yang akan dilakukan adalah menganalisis 

perbandingan antara sistem PID tanpa menggunakan metode HSA dengan 

sistem PID yang menggunakan metode HSA. Hasilnya akan 

membandingkan perubahan respon kecepatan pada motor induksi 3 fasa, 
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sehingga nantinya dapat disimpulkan lebih efisiensi mana untuk penerapan 

sistem dengan menggunakan metode HSA atau tanpa menggunakan metode 

HSA tersebut. 

Flowchart di bawah akan menjelaskan mengenai alur diagram dari 

metode HSA terhadap pencarian nilai parameter PID : 
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Gambar 3.28 Flowchart HSA Terhadap Pencarian Nilai Parameter PID 
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