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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan pemodelan sistem yaitu 

dengan membuat simulasi rangkaian menggunakan program MATLAB 2015a 

simulink. Perancangan simulasi rangkaian meliputi Field Oriented Control Motor 

Induksi, sumber 3 phasa, beban torsi, kecepatan referensi, demux, dan scope. 

Didalam Field Oriented Control Motor Induksi terdapat diode retictifier tiga phasa, 

braking chopper, inverter 3 phasa dan PWM, FOC, speed kontrol, dan motor 

induksi. 

3.1 Pemodelan Desain Sistem 

Untuk memperlihatkan diagram blok dari sistem yang digunakan terlihat 

pada gambar 3.1 terdapat sumber tiga phasa, beban torsi, referensi 

kecepatan, Field Oriented Control (FOC) motor induksi, demux, dan scope. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok desain sistem 

 

3.1.1 Field Oriented Control Induksi Motor 

Blok motor induksi Field Oriented Controller  pada gambar 3.2 mewakili 

vektor standar atau Field Oriented Controller medan rotor untuk motor 

induksi. Drive ini dilengkapi dengan kontrol kecepatan loop tertutup 

berdasarkan metode kontrol vektor tidak langsung atau umpan balik. Kontrol 

kecepatan mengeluarkan torsi elektromagnetik referensi dan fluks rotor pada 

Field Oriented 

Control motor 

induksi 

Beban torsi 

Kecepatan Refrensi 

Demux Scope Sumber tiga 

fasa 
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mesin. Referensi langsung dan komponen kuadratur (dq) dari arus stator, 

sesuai dengan fluks dan torsi rotor yang diperintahkan, diturunkan 

berdasarkan pada strategi pengendalian vektor tidak langsung. Komponen 

referensi dq dari arus stator kemudian digunakan untuk mendapatkan gerbang 

sinyal yang dibutuhkan untuk inverter melalui pita histeresis atau pengendali 

arus PWM.  

Gambar 3.2 Field Oriented Control Induction Motor pada Mathlab 

Keuntungan utama dari drive ini dibandingkan dengan drive yang 

dikontrol skala adalah respon dinamisnya yang cepat. Efek kopling yang 

melekat antara torsi dan fluks pada mesin dikelola melalui kontrol decoupling 

(rotor fluks orientasi), yang memungkinkan torsi dan fluks untuk 

dikendalikan secara independen. Namun, karena kompleksitas komputasi, 

penerapan drive ini membutuhkan prosesor komputasi cepat atau DSP.  

Gambar 3.3  Blok Field Oriented Control Induction Motor  
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Pada gambar 3.3 blok Field Oriented Control Induction Motor 

menggunakan blok-blok ini dari blok Electric Drive / Fundamental Drive 

Bloks:  

• Speed Controller (AC)  

• FOC (Field Oriented Controller) 

• Bus DC  

• Inverter (Tiga Fasa)  

Modelnya diskrit. Hasil simulasi yang baik telah diperoleh dengan langkah 

waktu 2 μ s. Untuk mensimulasikan perangkat pengontrol digital, sistem 

kontrol memiliki dua waktu sampling yang berbeda:  

• Waktu sampling pengendali kecepatan  

• Waktu sampling FOC  

Waktu sampling pengendali kecepatan harus multipel waktu sampling 

FOC. Waktu sampling yang terakhir harus banyak dari waktu simulasi. 

Inverter nilai rata-rata memungkinkan penggunaan langkah waktu simulasi 

yang lebih besar karena tidak menghasilkan konstanta waktu kecil (karena 

snubbers RC) yang melekat pada konverter rinci. Untuk waktu sampling FOC 

sebesar 60 μs, hasil simulasi yang baik telah diperoleh untuk simulasi waktu 

60 μs. Langkah waktu ini tidak bisa lebih tinggi dari langkah waktu FOC.  

3.1.2 Mode bus keluaran  

Pilih bagaimana variabel output diatur. Jika memilih Multiple output buses 

(default), blok memiliki tiga bus keluaran terpisah untuk variabel motor, 

konverter, dan kontroler. Jika memilih Single output bus , semua variabel 

output pada bus tunggal.  

• Model tingkat detail  
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Pilih antara inverter nilai dan nilai rata-rata. Default adalah Detailed .  

• Masukan mekanis  

Pilih antara torsi beban, kecepatan motor dan port rotasi mekanis 

sebagai input mekanis. Defaultnya adalah Torque Tm .  

3.1.3 Sistem mekanik 

Jika memilih kecepatan motor sebagai input mekanik, maka mendapatkan 

torsi elektromagnetik sebagai keluaran, yang memungkinkan 

merepresentasikan dinamika sistem mekanika secara eksternal. Sistem 

mekanis internal tidak digunakan dengan pilihan input mekanis ini dan 

parameter gesekan inersia dan kental tidak ditampilkan.  

Untuk port rotasi mekanis, port koneksi S dihitung untuk input dan output 

mekanis. Hal ini memungkinkan koneksi langsung ke lingkungan Simscape. 

Sistem mekanis motor juga termasuk dalam drive dan didasarkan pada 

persamaan diferensial yang sama.   

3.1.4 Tab Mesin Asinkron  

Tab Asynchronous Machine menampilkan parameter blok Asynchronous 

Machine dari perpustakaan Fundamental Blocks (powerlib). Gambar serta 

parameter blok yang dapat diatur terlihat pada gambar 3.4 dibawah ini.  

 

 

 

 

 

(a) 
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Gambar 3.4 (a) Induksi Motor (b) Parameter Blok Motor Induksi Pada Mathlab 

3.1.5 Bagian Rectifier 

Rectifier merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengubah sumber 

arus AC menjadi sumber arus DC. Pada bagian Rectifier terdapat block-block 

yang dapat diatur terlihat pada gambar 3.5 dibawah ini :  

 

 

 

(a) 

(b) 
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Gambar 3.5 (a) Rectifier 3 Phasa (b) Parameter Blok Rectifier (c) 

Rangkaian Rectifier Pada Mathlab 

• Converters dan DC Bus Tab  

Bagian Rectifier pada panel Converters and DC Bus menampilkan 

parameter blok Universal Bridge dari perpustakaan Fundamental 

Blocks (powerlib). Untuk informasi lebih lanjut tentang parameter 

Universal Bridge.  

3.1.6 Bagian Bus DC  

• Kapasitansi  

Kapasitor bus DC (F). Defaultnya adalah 2000e-6 .  

 

 

(b) 

(c) 
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3.1.7 Bagian Braking Chopper  

Braking Chopper merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk 

menstabilkan arus DC ketika over voltage (kelebihan tegangan). Pada 

bagian braking chopper terdapat blok-blok yang dapat diatur terlihat pada 

gambar 3.6 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 (a) Braking Chopper (b) Parameter Blok Braking Chopper Pada 

Mathlab 

• Resistansi  

Resistansi braking chopper digunakan untuk menghindari bus over 

voltage selama perlambatan motor atau bila torsi beban cenderung 

mempercepat motor (ohm). Default adalah 8 .  

• Frekuensi Chopper  

Frekuensi chopper pengereman (Hz). Default adalah 4000 .  

• Tegangan aktivasi  

(b) 

(a) 
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(b) 

Pengereman dinamis diaktifkan saat voltase bus mencapai batas atas pita 

histeresis (V). Gambar berikut menggambarkan logika histeresis braking 

chopper. Default adalah 320 .  

• Shutdown tegangan  

Pengereman dinamis dimatikan saat voltase bus mencapai batas bawah 

pita histeresis (V). Default adalah 310 .   

3.1.8 Bagian Inverter  

Inverter adalah sebuah alat untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. 

Bagian Inverter dari tab Converters and DC Bus menampilkan parameter 

blok Universal Bridge dari perpustakaan Fundamental Blocks (powerlib). 

Gambar dan parameter blok dapat dilihatlah pada gambar 3.7 dibawah :  

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(c) 

Gambar 3.7 (a) Three-phase Inverter (b) Parameter Blok Inverter (c) 

Rangkaian Inverter Pada Mathlab 

Nilai inverter rata-rata menggunakan parameter berikut.  

• Frekuensi sumber  

Frekuensi sumber tegangan tiga fasa (Hz). Default adalah 60 .  

• Resistensi on-state  

Resistansi on-state dari saklar inverter (ohm). Default adalah 1e-3 .  

3.1.9 Tab Pengontrol  

Menu pop-up ini memungkinkan untuk memilih antara pengaturan 

kecepatan dan torsi. Default adalah Speed regulation .  

• Tipe modulasi  

Pilih histeresis atau modulasi vektor ruang. Jenis modulasi default 

adalah Histeresis .  

• Skema  
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Saat mengklik tombol ini, diagram yang menggambarkan skema 

pengontrol kecepatan dan arus muncul.  

3.1.10 Bagian Speed Controller  

Speed Controller merupakan sebuah alat untuk mengatur masukan dari 

kecepatan referensi sehingga motor dapat stabil dan diteruskan menjadi 

inputan dari FOC. Pada gambar 3.8  terbagi dari beberapa bagian dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Gambar 3.8 (a) Speed Controller (b) Skema Speed Controller (c) 

Parameter Blok Pada Mathlab 

• Speed Ramp - Percepatan  

Perubahan kecepatan maksimum yang diijinkan selama akselerasi 

motor (rpm / s). Nilai positif yang terlalu besar dapat menyebabkan 

bus DC di bawah tegangan. Parameter ini digunakan dalam mode 

pengaturan kecepatan saja. Default adalah 900 . 

• Speed Ramp - Deselerasi  

Perubahan kecepatan maksimum yang diperbolehkan selama 

perlambatan motor (rpm / s). Nilai negatif yang terlalu besar dapat 

menyebabkan tegangan DC bus lebih tinggi. Parameter ini digunakan 

dalam mode pengaturan kecepatan saja. Default adalah -900 .  

(c) 
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• Kecepatan cutt off frekuensi  

Pengukuran frekuensi orde rendah low pass filter cutoff frequency 

(Hz). Parameter ini digunakan dalam mode pengaturan kecepatan 

saja. Default adalah 1000 .  

• Waktu sampling pengendali kecepatan  

Waktu sampling pengendali kecepatan (s). Waktu sampling harus 

merupakan kelipatan dari waktu simulasi. Default adalah 100e-6 .  

• Pengatur PI - proporsional  gain 

Penguat kecepatan proporsional gain. Parameter ini digunakan 

dalam mode pengaturan kecepatan saja. Default adalah 300 .  

• Pengaturan PI - integral gain 

Gain integral pengendali kecepatan. Parameter ini digunakan dalam 

mode pengaturan kecepatan. Default adalah 2000 .  

• Limits output torsi - Negatif  

Torsi permintaan maksimum negative yang diaplikasikan pada motor 

oleh pengontrol arus (Nm). Default adalah -1200 .  

• Limits output torsi - Positif  

Torsi permintaan maksimum positif yang diaplikasikan pada motor 

oleh pengontrol arus (Nm). Default adalah 1200 .  

3.1.11 Bagian Field Oriented Control  

Field Oriented Control adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengubah sistem couple menjadi decouple. Pada perasamaan (2.9) 
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didapatkan block Field Oriented Control terlihat pada gambar 3.9 serta 

skemanya  dibawah ini : 

 

 

 

 

   

 

(a) 

(b) 
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(d) 

 

Gambar 3.9 (a) Blok Field Oriented Control (b) Skema Field Oriented 

Control (c) Desain Kontrol PI (d) Parameter Blok Pada Mathlab 

• Flux Controller – proporsional gain  

(c) 
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Penguat flux gain proporsional. Default adalah 100 .  

• Flux Controller – integral gain  

Keuntungan integral fluks controller. Default adalah 30 .  

• Limits output fluks - Negatif  

Fluks controller maksimum output negatif (Wb). Default adalah -2 .  

• Limits output fluks - Positif  

Fluks controller output positif maksimum (Wb). Default adalah 2 .  

• Frekuensi cutoff filter lowpass  

Frekuensi cutoff filter frekuensi orde pertama (Hz). Default adalah 16.  

• Waktu Sampling  

Waktu sampling pengontrol FOC (s). Waktu sampling harus 

merupakan kelipatan dari waktu simulasi. Default adalah 20e-6 .  

• Bandwidth histeresis pengendali arus  

Bandwidth histeresis saat ini. Nilai ini adalah total bandwidth yang 

terdistribusi secara simetris di sekitar titik setel saat ini. Default adalah 

10.  

Frekuensi perpindahan maksimum  

Frekuensi pengalihan inverter maksimum (Hz). Parameter ini tidak 

digunakan saat menggunakan inverter nilai rata-rata. Default adalah 20000.  
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3.1.12 Blok Input dan output 

• SP  

Kecepatan atau torsi set point. Titik setel kecepatan bisa menjadi 

fungsi langkah, namun laju perubahan kecepatan akan mengikuti 

percepatan / perlambatan landai. Jika torsi beban dan kecepatannya 

memiliki tanda yang berlawanan, torsi akselerasi akan menjadi jumlah 

torsi elektromagnetik dan beban.  

• Tm atau Wm  

Masukan mekanis: torsi beban (Tm) atau kecepatan motor (Wm). 

Untuk port rotasi mekanis (S), input ini akan dihapus.  

• A, B, C  

Terminal tiga fasa dari motor drive.  

• Wm , Te atau S  

Output mekanik: kecepatan motor (Wm), torsi elektromagnetik 

(Te) atau port rotasi mekanis (S). Ketika parameter mode bus output 

diatur ke beberapa bus keluaran , blok tersebut memiliki tiga bus 

keluaran berikut:  

• Motor  

Vektor pengukuran motor. Vektor ini memungkinkan mengamati 

variabel motor menggunakan blok Bus Selector.  

• Conv  

Vektor pengukuran tiga fase konverter. Vektor ini berisi:  
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• Tegangan bus DC  

• Penyearah arus keluaran  

• Masukan arus inverter  

• Ctrl  

Vektor pengukuran pengontrol. Vektor ini berisi:  

• Referensi torsi  

• Kesalahan kecepatan (perbedaan antara kecepatan referensi jalan 

dan kecepatan aktual)  

• Referensi kecepatan ramp atau referensi torsi  

Bila parameter mode bus output diatur ke bus keluaran tunggal , kelompok 

blok Motor, Conv, dan Ctrl output ke output bus tunggal. 

3.2 Spesifikasi Model  

Perpustakaan berisi set parameter motor induksi. Spesifikasi motor induksi  

ini ditunjukkan pada tabel berikut.  

3.2.1 Spesifikasi Model Motor Induksi 

Pada Model Motor induksi spesifikasi yang terlihat pada tabel 3.1 dibawah 

ini  : 

Tabel 3.1 Spesifikasi Motor Induksi 

Power 149 x 103 VA 

Voltage 380 V 

Frequency 60 Hz 

Stator Resistansi (Rs) 14.85 x 10−3 ohm 

Stator Induktansi ( Ls) 0.3027 x 10−3 H 

Rotor Resistansi ( Rr) 9.295 x 10−3 ohm 
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Rotor Induktansi (Lr) 0.3027 x 10−3 H 

Mutual Induktansi (Lm) 10.46  x 10−3 H 

Inertia (J) 3.1 kg. 𝑚2 

Friction Faktor (F) 0.08 N.m.s 

Pole (p) 2 

Intisial kondiksi 1,0,0,0,0,0,0,0 

 

3.3 Karakteristik Beban 

Terlihat dari gambar 3.10 dibawah ini terdapat karakteristik beban yang 

akan digunakan untuk menambahkan dan mengurangi beban torsi secara 

bertahap – tahap. 

 

 

Gambar 3.10 Karakteristik Beban Pada Beban Torsi 
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3.4 Tahapan Penelitian 

Dalam proses ini analisa pengaturan kecepatan motor induksi 3 phasa 

berbasis PWM kontrol terkendali yang digunakan dalam menetukan nilai – 

nilai dari parameter diagram blok penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Menentukan Beban Torsi 

Dalam menentukan beban torsi yang diperhatikan adalah parameter dari 

konstanta karena berpengaruh terhadap beban dari motor induksi itu sendiri 

dan dihubungkan dengan Tm dari blok Field Oriented Control motor 

induksi. 

3.4.2    Menentukan Kecepatan Referensi 

Untuk menentukan kecepatan referensi diperlukan nilai dari konstanta 

karena kecepatan referensi dihubungkan dengan speed control pada blok SP 

dari Field Oriented Control motor induksi. 

3.4.3 Menentukan Sumber Tiga Phasa 

Dalam menentukan tiga phasa source terdapat nilai dari tegangan dan 

frekuensi berapa yang diinginkan karena nilainya harus sesuai dengan 

tegangan dan frekuensi yang digunakan untuk menjalankan fungsi dari 

motor induksi. 

3.4.4 Menentukan Field Oriented Control Induction Motor  

Pada blok ini terdapat 5 bagian yang harus dimasukkan nilainya mulai 

dari motor induksi, retifier, braking chopper, inventer, FOC, dan Speed 

controlnya. Parameter – parameter yang digunakan harus sesuai dengan 

ketetuan dari jurnal dan tidak melebih dari ketetuan error mathlab. 

 

 



30 
 

3.4.5 Melihat Hasil Dari Scope 

Demux merupakan output dari Field Oriented Control induction motor 

serta input dari Scope agar bisa menampilkan gelombang dari outputan pada 

blok Field Oriented Control induction motor. 

3.5 Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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Gambar 3.11 Flowchart tahapan penelitian 
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