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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik 

berskala kecil yang memanfaatkan tenaga (aliran) air sebagai sumber penghasil 

energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energy 

karena ramah lingkungan. Dari segi teknologi, PLTMH dipilih karena 

konstruksinya sederhana, mudah dioperasikan, serta mudah dalam perawatan dan 

penyediaan suku cadang. PLTMH pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian 

dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau 

air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi 

mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. 

Gambar 2.1. menggambarkan secara skematis bagaimana potensi tenaga air, yaitu 

sejumlah air yang terletak pada ketinggian tertentu diubah menjadi tenaga mekanik 

dalam turbin air. 

Gambar 2.1 Proses konversi energi pada PLTMH. 

Besarnya tenaga air yang tersedia dari suatu sumber air bergantung pada 

besarnya head dan debit air. Dalam hubungan dengan reservoir air maka head 

adalah beda ketinggian antara muka air pada reservoir dengan muka air keluar dari 

kincir air/turbin air. Total energi yang tersedia dari suatu reservoir air   

merupakan energi potensial air yaitu  

 E = m. g. h  .................................................................................................. (2-1) 

dengan   

 m = adalah massa air  
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 h  = adalah head (m) 

 g  = adalah percepatan gravitasi (m/s2) 

Daya merupakan energi tiap satuan waktu (
E

t
), Sehingga persamaan (2-1) dapat 

dinyatakan sebagai : 

E

t
= 

m

t
 g. h ................................................................................................... (2-2) 

Dengan mensubsitusikan P terhadap (
E

t
) dan mensubsitusikan ρQ terhadap (

m

t
) 

maka : 

P =  ρ  ×  g × Q  ........................................................................................ (2-3) 

Dimana;   

P = Daya (watt)  

ρ = Identitas Air (kg/m3) 

Q = Debit air (m3/s)  

Selain memanfaatkan air jatuh dapat diperoleh dari aliran air datar. Dalam hal ini 

energi yang tersedia merupakan energi kinetik 

E =  
1

2
 mv2 .................................................................................................. (2-4) 

Dengan 

v = Kecepetan aliran air (m/s) 

Daya air yang tersedia dinyatakan sebagai berikut : 

P =  
1

2
 ρQv2 ................................................................................................. (2-5 

atau dengan menggunakan persamaan kontinuitas Q = Av maka 

P =  
1

2
 ρAv3 ................................................................................................ (2-6) 

Dengan 

A = Luas Penampang aliran air (m2) 

Perhitungan daya yang dibangkitkan adalah : 

Daya teoritis P = k . H. Q .............................................................. (2-7) 

Daya turbin P = k . s. H . Q ...................................................... (2-8) 

Daya generator P = k . t.  g.  H .Q .................................................. (2-9) 

Dimana : 

P = daya (kW) 

H = tinggi jatuh efektif maksimum (m) 
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Q = debit maksimum turbin (m3/s) 

ηt  = efisiensi turbin 

ηg = fisisensi generator 

k   = konstanta 

Konstanta k dihitung berdasarkan pengertian bahwa 1 daya kuda = 75 

kgm/detik dan 1 daya kuda = 0,736 kW sehingga apabila ingin dinyatakan dalam 

kW, sedangkan tinggi terjun H dinyatakan dalam meter dan debit air dinyatakan 

dalam m3/s, maka,   

konstanta k =  
m3

dtk
 ×  

1000 kg

m3  × m × 
1 dk

75
kgm

dtk

 × 0.736 × 
kw

dk
= 9.8 ....... (2-10) 

2.2 Eksitasi 

Mousa Sattouf dalam penelitiannya “Simulation Model of Hydro Power Plant 

Using Matlab/Simulink” menjelaskan tentang simulasi hydro power plant dengan 

menggunakan model hydro turbine  dan model ekstitasi. 

Eksitasi adalah suatu perangkat yang dipasang pada generator yang dapat 

bekerja secara otomatis mengatur tegangan atau amplitudo gelombang yang 

dihasilkan oleh generator agar tetap stabil. Eksitasi bekerja dalam mengatur 

tegangan keluaran generator dengan cara mengontrol arus penguatan dari generator 

tersebut. Sebuah eksitasi bekerja dengan melibatkan beberapa bagian dari suatu 

generator/pembangkit.  

Dalam buku karangan Prabha Kundur yang berjudul  “Power System Stability 

and Control” dijelaskan bagian – bagian sistem eksitasi seperti yang ditunjukkan 

Gambar 2.2 

Regulator Eksiter Generator

PSS

Tegangan terminal 

tranduser dan beban 

kompensator

Limit dan pelindung 

sirkuit 

Ref

12

3

5

4

Sistem Tenaga

 Gambar 2.2 Blok Diagram Bagian – bagian Kontrol Sistem Eksitasi 
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1. Eksiter menyediakan tegangan  dc untuk generator sinkron. 

2. Regulator penerima input sinyal kontrol untuk sistem eksitasi dan juga 

proses pengaturan stabilitas sistem eksitasi (feedback or lead-lag 

compensation). 

3. Tegangan terminal tranduser dan beban kompensator merupakan umpan 

balik (sensor) output tegangan generator sinkron, amplifier dan 

melakukann filter terhadap kualitas tegangan dc yang kemudian 

dibandingkan dengan tegangan referensi dari sistem. 

4.  PSS (Power System Stabilizer) menyediakan input sinyal regulator (AVR) 

untuk mengurangi osilasi. 

5. Limit dan Pelindung Sirkuit di dalamnya terdapat sekumpulan kontrol dan 

fungsi proteksi yang berkaitan dengan kapasitas limit dari eksitasi. 

Beberapa fungsi yang menggunakan yaitu limit arus (field current limiter), 

limit maksimum eksitasi, limit tegangan terminal, dan under excitation 

limiter. Sinyal output mereka akan diaplikasikan pada sistem eksitasi 

dengan menjumlahkan sinyal input atau memberikan sinyal penguatan. 

2.2.1 Pemodelan Sistem Eksitasi 

 Elemen dasar sistem eksitasi antara lain eksitasi sumber dc (penguatan 

sendiri atau terpisah), eksitasi sumber ac, penyearah (dengan kontrol atau tanpa 

kontrol), sistem stabilitas eksitasi dengan umpan balik, sinyal kontrol, dan sirkuit 

proses. 

a. Penguatan terpisah eksitasi sumber dc 

Model dari pengutan terpisah sumber dc ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

  Gambar 2.3 Penguatan Terpisah Eksitasi Sumber dc 
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Untuk persamaan arus eksitasi dituliskan: 

𝐸𝑒𝑓 = 𝑅𝑒𝑓𝐼𝑒𝑓 + 
𝑑ᴪ

𝑑𝑡
 ............................................................................ (2-11) 

Dengan 

ᴪ = L𝑒𝑓 I𝑒𝑓 ......................................................................................... (2-12) 

Output tegangan eksitasi adalah Ex  

Ex =Kxᴪ ............................................................................................... (2-13) 

Output tegangan Ex diaplikasikan langsung ke mesin generator sinkron.  

b. Sistem eksitasi dc penguatan sendiri  

Gambar 2.4 menunjukkan model sistem eksitasi penguatan sendiri. 

 

Gambar 2.4 Sistem Eksitasi Penguatan Sendiri Sumber dc  

Untuk sistem ini, output VR dipasang seri dengan exciter shunt field. 

Eef = VR + Ex ........................................................................................ (2-14) 

c. Eksiter AC dan Penyearah 

Gambar 2.5 menunjukkan blok diagram eksiter AC beserta penyearah. 

 

   Gambar 2.5 Blok Diagram Eksiter AC 
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Struktur secara umumnya sama dengan eksiter sumber dc. Tegangan 

internal eksitasi VE tidak memiliki beban tegangan yang dijelaskan melalui 

fungsi saturasi. Arus utama untuk generator IFD ditunjukkan oleh arus 

eksitasi dan umpan balik negatif dari KDIFD. 

d. Penyearah ( Amplifier) 

Pemodelan penyearah ditunjukkan pada Gambar 2.6. Output 

penyearah dibatasi oleh saturasi atau sumber pembatas. Dalam hal ini 

dibatasi oleh non – windup limiter VRmax VRmin.  

 

Gambar 2.6 Model Amplifier 

e. Tegangan Tranduser dan Kompensator 

Waktu konstan TR merepresentasikan proses penyearahan dan filter 

dari tegangan output generator sinkron. Output tegangan tranduser VC dari 

sinyal kontrol digunakan untuk regulasi sistem eksitasi. 

 

Gambar 2.7 Model Voltage Transducer and Load Compensator 

2.2.2 Type AC4A Excitation System 

Sistem eksitasi tipe AC4A yang dirancang oleh IEEE work group dapat dilihat 

pada referensi “IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for 

Power System Stability Studies. IEEE Standard, Vol. 421, No. 5, 2005 (Revision of 

IEEE 521.5-1992 )”. 

Sistem eksitasi tipe AC4A yang diilustrasikan pada Gambar 2.8 cukup berbeda 

dengan sistem eksitasi tipe AC lainnya. Nilai respon sistem eksitasi yang tinggi ini 

menggunakan jembatan thyristor di sirkuit keluaran exciter.  
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                            Gambar 2.8 Sistem Eksitasi Tipe AC4A  

 Pengatur tegangan (Voltage Regulator) mengendalikan penembakan pada 

jembatan thyristor. Alternator exciter menggunakan pengatur tegangan sendiri 

untuk mengendalikan tegangan keluarannya ke nilai konstan. Stabilisasi sistem 

eksitasi ini sering dicapai dalam sistem thyristor oleh jaringan lag – lead seri 

daripada umpan balik bertingkat. Waktu konstanta, Tb, dan Tc memungkinkan 

simulasi fungsi kontrol ini. Keuntungan semua penguatan dan waktu konstan 

berhubungan dengan regulator dan atau penembakan thyristor disimulasikan oleh 

Ka dan Ta. 

2.3 Hydraulic Turbine And Governor 

Hydraulic turbin and governor merupakan pemodelan turbin yang terdiri dari 

turbin hidrolik dan hydro servo electric sebagai aktuator. Amir Kumar Singh dalam 

penelitiannya “Modeling and Simulation of Micro Hydro-Diesel Hybrid Power 

System For Localized Power Requirement Using MATLAB/Simulink” banyak 

menjelaskan tentang pemodelan turbin hidrolik dan governor. 

a. Turbin Hidrolik 

Mesin yang dikembangkan dengan adanya kecepatan turbin dan bukaan 

valve, daya keluaran turbin berkurang karena penurunan tekanan di turbin,  dengan 

daya yang dikembangkan di turbin bervariasi sesuai dengan laju aliran air, sehingga 

sistem beroperasi dengan keuntungan steady state ketika aliran melalui penstock 

dianggap konstan.  

Persamaan (2-15) dan (2-16) merupakan laju aliran air dan mechanical power 

yang dipengaruhi pada sistem bukaan gerbang dan net head. 

Q = G√H .................................................................................. (2-15) 

Dimana : 

 Q = turbine flow (m3/s). 
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 G = Gate Opening (rad). 

 H = Net Head (m). 

Pm = AtH( Q − Qnl )  ............................................................. (2-16) 

Dimana : 

 Q   = Turbine flow (pu) 

 At  = Turbine gain  

 Qnl = No load flow (pu) 

At =
1

( Gmax − Gmin)
 ..................................................................... (2-17) 

Persamaan (2-15) dikembangkan untuk mendapatkan perubahan aliran  air 

di penstock sehingga didapat. 

U = KuG√H .............................................................................. (2-18) 

 Dimana : 

U   = Velocity pf the water 

Ku = Proportional constant 

 Setelah kecepatan air di penstock ditentukan, hubungan laju aliran, pada 

head bisa ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. 

Q = AU ..................................................................................... (2-19) 

Percepatan aliran dalam penstock dijelaskan pada persamaan (2-20)  

du

dt
=

−ag

L
(H − H0) .................................................................... (2-20) 

Dimana : 

 ag = acceleration due gravity. 

 𝐿 = Length of penstock. 

Normalisasi persamaan (2-18) tentang nilai-nilai dinilai 

H = (
H

G
)
2

 .................................................................................. (2-21) 

dengan memberikan persamaan 

 Tw =  
LQbase

agA Hbase
 ......................................................................... (2-22) 

Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. 

U

(H − H0)
=

−1

Tws
 ............................................................................ (2-23) 

Dimana : 
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Tw    = water starting time.(s) 

Qbase = turbine flow (m3/s) 

Hbase  = head turbine (m). 

Output tenaga mesin diberikan oleh 

P𝑚 = P − P𝑚 ............................................................................ (2-24) 

dengan memberikan  

P𝐿 = U𝑁𝐿𝐻 ............................................................................... (2-25) 

Dimana : 

 P𝐿   = Power loss. 

 U𝑁𝐿 = No load speed. 

Persamaan (2-15), (2-17), (2-21) dan (2-23) dapat dikombinasikan untuk 

menghasilkan karakteristik dinamik umum turbin hidrolik. 

b. Hydro-Electric Servo System 

 Dalam model FCV, motor servo digunakan untuk mengontrol katup gerbang 

sesuai dengan sinyal dari controller. Controller membatalkan kesalahan dalam 

kecepatan sinyal dengan mengirimkan sinyal ke motor servo untuk mengontrol 

katup. Jadi motor servo bekerja di sini sebagai aktuator yang mengaktifkan dengan 

mendapatkan sinyal error. Kontrol umpan balik dari sinyal posisi sudut ke aktuator 

digeser oleh katup untuk meningkatkan atau mengurangi pembukaan gerbang untuk 

menstabilkan sistem dengan mempertahankan kecepatan konstan. Dengan 

mendapatkan sinyal posisi sudut, motor servo berfungsi dan menggerakan dan 

mengatur katup untuk mengatur aliran kecepatan air sehingga selalu berada pada 

nilai setpoint. Daya keluaran mekanik motor ac servo bervariasi dari 2 watt ke 100 

watt. Torsi motor dapat dinyatakan sebagai. 

Tm = f(θ̇. e) .............................................................................. (2-26) 

 Torsi motor dapat divariasikan dengan mengubah besarnya tegangan fase 

kontrol demikian pula dengan arah rotasi dapat diubah dengan mengubah polaritas 

tegangan kontrol. 

Torsi persamaan (2-22) dari motor servo dapat diperluas menggunakan seri 

Taylor`s seperti yang ditunjukkan pada Persamaan    (2-21)  

Tm = ta(0) +
dta

de
 (e(t) − e(0))+. . . +

dta

dθ̇
 (θ̇(t) − θ̇(0)) +  ......... (2-27) 
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 Dengan mengabaikan orde tinggi dan mempertimbangkan zero kondisi awal, 

Persamaan (2-24) dapat ditulis sebagai 

Tm = Ke(t) −  f θ̇(t) ................................................................ (2-28) 

Dimana: 

K =
dTm

de
 dan f = −

dTm

de
 

Diketahui hubungan mekanis untuk motor, 

Tm = Jθ̇ +  Bθ̇ .......................................................................... (2-29) 

 Dimana J dan B adalah koefisien gesekan dan momen inersia masing-masing. 

Dari Persamaan (2-24) dan (2-25) di atas kita dapat menulis. 

Ke(t) −  f θ̇(t) = Jθ̇ +  Bθ̇ ....................................................... (2-30) 

Transformasi Laplace di kedua sisi, kita dapat menulis. 

θ(s)

E(s)
= 

K

J𝑠2+(𝐵+𝑓)𝑠
= 

K

s(𝐽𝑠+𝐵+𝑓)
=

𝐾𝑎

s(𝑡𝑎𝑠+1)
 ................................. (2-31) 

Dimana 𝐾𝑎 =
𝐾

𝐵+𝑓
  dan  𝑡𝑎 =

𝑗

𝐵+𝑓
 adalah gain dan time constant. 

Disini, motor servo mengontrol posisi pembukaan gerbang sesuai perubahan 

kecepatan poros dari generator untuk mempertahankan kecepatan 

konstan/frekuensi. Di sini, perubahan kecepatan generator bertindak sebagai sinyal 

kontrol. 

2.4 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) 

2.4.1 Pengertian ANFIS 

 Ikhwanul Hakim, 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “Prakiraan 

Penggunaan Beban Listrik Jangka Pendek Pada GKB 2 UMM Menggunakan 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)”  banyak menjelaskan tentang 

skema pembelajaran ANFIS. 

 ANFIS adalah penggabungan mekanisme fuzzy inference system yang 

digambarkan dalam arsitektur jaringan syaraf. Keunggulan fuzzy inference system 

adalah dapat menerjemahkan pengetahuan dari pakar dalam bentuk aturan-aturan, 

namun biasanya dibutuhkan waktu yang lama untuk menetapkan fungsi 

keanggotaannya. Oleh sebab itu dibutuhkan teknik pembelajaran dari jaringan 

syaraf tiruan untuk mengotomatisasi proses tersebut sehingga dapat mengurangi 

waktu pencarian, hal tersebut menyebabkan metode ANFIS sangat baik diterapkan 
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dalam berbagai bidang. System inferensi fuzzy yang digunakan adalah sistem 

inferensi fuzzy model Tagaki-Sugeno-Kang (TSK) orde satu dengan pertimbangan 

kesederhanaan dan kemudahan komputasi. Basis aturan dengan dua aturan fuzzy if-

then seperti dibawah ini : 

Rule 1 : if x is A1 and y is B1 then f1 = p1x + q1y + r1 

          Premis         consequent 

Rule 2 : if x is A2 and y is B2 then f2 = p2x + q2y + r2 

          Premis         consequent 

Input : x and y 

Consequent-nya adalah f 

𝑓 =
𝑤1𝑓1 + 𝑤2𝑓2
𝑤1 + 𝑤2

 

= 𝑤1̅̅̅̅ 𝑓1 + 𝑤2̅̅̅̅ 𝑓2       (2-32) 

 

Gambar 2.9 Sistem Inferensi Fuzzy TSK  Dua Masukkan dengan Dua Aturan 

2.4.2 Struktural ANFIS 

Struktural ANFIS yang menggambarkan sistem fuzzy TSK seperti yang di 

Gambar 2.9 diatas bisa digambarkan dalam diagram blok atau disebut arsitektur 

jaringan syaraf  feed forward seperti berikut: 
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Gambar 2.10 Struktur ANFIS 

Pada Gambar 2.10 terlihat sistem neuro-fuzzy terdiri atas lima lapisan 

dengan fungsi yang berbeda untuk tiap lapisannya. Tiap lapisan terdiri atas 

beberapa simpul yang dilambangkan dengan kotak atau lingkaran. Lambang kotak 

menyatakan simpul adaptif artinya nilai parameternya bisa berubah dengan 

pembelajaran dan lambang lingkaran menyatakan simpul non adaptif yang nilainya 

tetap. Lapisan lapisan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Lapisan 1. Semua simpul pada lapisan ini adalah simpul adaptif  (parameter yang 

berubah) dengan fungsi simpul: 

O1,i = µA (X), untuk i = 1,2, atau .......................................................... (2-33) 

 

O1,i = µBi-2 (y), untuk i = 3,4 ................................................................. (2-34) 

Dengan x dan y adalah masukan pada simpul i, Ai (atau Bi-2) adalah fungsi 

keanggotaan masing-masing simpul. Simpul O1,i berfungsi untuk menyatakan 

derajat keanggotaan tiap masukan terhadap himpunan fuzzy A dan B. Fungsi 

keanggotaan yang dipakai adalah jenis generalized bell (gbell). Parameter a, b, c 

pada fungsi keanggotaan gbell dinamakan parameter yang adaptif. 

Lapisan 2. Semua simpul pada lapisan ini adalah non adaptif (parameter tetap). 

Fungsi simpul ini adalah mengalikan setiap sinyal masukan yang datang. Fungsi 

simpul: 

X1,X2 

w1 

𝑤 2𝑓2 

𝑤 1𝑓1 

𝑤 2 

𝑤 1 

Layer 1 Layer 2 Layer 3 Layer 4 Layer 5 

П 

y 

X1,X2 

X1 

X2 

A1 

A2 

B1 

B2 

П 

N 

N 

∑ 
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O2,i = wi = µA (X). µBi (y), i=1,2............................................................ (2-35) 

Tiap keluaran simpul menyatakan derajat pengaktifan (firing strength) tiap 

aturan fuzzy. Fungsi ini dapat diperluas apabila bagian premis memiliki lebih dari 

dua himpunan fuzzy. Banyaknya simpul pada lapisan ini menunjukkan banyaknya 

aturan yang dibentuk. Fungsi perkalian yang digunakan adalah interpresentasi kata 

hubung AND dengan menggunakan t-norm. 

Lapisan 3. Setiap simpul pada lapisan ini adalah simpul non adaptif yang 

menampilkan fungsi derajat pengaktifan ternormalisasi (normalized firing strength) 

yaitu rasio keluaran simpul ke-i pada lapisan sebelumnya terhadap seluruh keluaran 

lapisan sebelumnya, dengan bentuk fungsi simpul: 

O3i = 𝑤 i = 
𝑤𝑖

𝑤1+𝑤2
, i =1,2 ....................................................................... (2-36) 

Apabila dibentuk lebih dari dua aturan, fungsi dapat diperluas dengan 

membagi wi dengan jumlah total w untuk semua aturan. 

Lapisan 4. Setiap simpul pada lapisan ini adalah simpul adaptif dengan fungsi 

simpul: 

O4,i = 𝑤 i fi = 𝑤 i (pix + qiy + ri)  ............................................................. (2-37) 

Dengan w adalah derajat pengaktifan ternormalisasi dari lapisan 3 dan 

parameter p, q, r menyatakan parameter konsekuen yang adaptif. 

Lapisan 5. pada bagian ini hanya ada satu simpul tetap yang fungsinya untuk 

menjumlahkan semua masukan, fungsi simpul: 

O5,i = ∑ 𝑤 𝑖 i fi = 
 ∑ 𝑤𝑖 𝑖 𝑓𝑖 

 ∑ 𝑤 𝑖 𝑖 
 ......................................................................... (2-38) 

Jaringan adaptif dengan lima lapisan tersebut ekivalen dengan sistem 

inferensi fuzzy TSK. 
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2.5 Kontroler PID 

Kontroler PID (Proporsional Integral plus Derivative) merupakan kontroler 

yang banyak digunakan dalam sistem kontrol industri. Perhatikan diagram blok 

yang diperlihatkan Gambar 2.11 (a), sinyal keluaran PID didefinisikan 

u(t) = Kpe(t) + Ki  ∫ e(τ)dτ
𝑡

0  + Kd 
de(t)

dt
 .................................................................. (2-39) 

dengan alih ragam laplace dapat diperoleh fungsi alih kontroler PID sebagai: 

Gc (s) = 
M(s)

E(s)
 = Kp  + Kd s + 

Ki

s
 ........................................................... (2-40) 

Diagram blok kontroler PID diperlihatkan dalam Gambar 2.11. 

(a) 

(b) 

Gambar 2.11 Diagram Blok Kontroler PID. 

Biasanya ketiga konstanta kontroler tidak perlu digunakan semuanya untuk 

mencapai spesifikasi yang diinginkan. Penggunaan konstanta tergantung spesifikasi 

yang dikehendaki. Sebagai misal dengan kontroler PI telah terpenuhi spesifikasi, 

maka kita membuat Ki = 0. 

2.6 ANFIS-PID 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System di desain untuk men-tuning nilai 

paramater PID (Kp, Ki, Kd). Untuk mencari nilai optimal ANFIS, nilai optimal PID 

harus desain terlebih dahulu. Data input dan data output dari PID digunakan untuk 
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training data parameter ANFIS. Algoritma training yang dipilih adalah algoritma 

pembelajaran hybrid.  

ANFIS terdiri dari 3 input dan 3 output, yaitu error, turunan error, dan integral 

error. Data output inilah yang akan men-tuning nilai parameter PID. Gambar 2.12 

merupakan blok diagram ANFIS-PID. 

  

          Gambar 2.12 Blok Diagram ANFIS-PID 

Output PID dapat dilihat pada persamaan di bawah: 

𝑢𝑃𝐼𝐷 = 𝐾𝑝∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖∗  ∫ 𝑒 (𝑡) 𝑑𝑡 + 𝐾𝑑∗
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 .............................................. (2-46) 

Dimana {𝐾𝑝∗ + 𝐾𝑖∗ + 𝐾𝑑∗} merupakan nilai parameter PID yang telah di 

update oleh ANFIS. Sehingga nilai parameter PID yang telah di update dapat dilihat 

pada persamaan berikut. 

𝐾𝑝∗ = 𝐾𝑝′ + 𝐾𝑝 ............................................................................................ (2-47) 

𝐾𝑖∗ = 𝐾𝑖′ + 𝐾𝑖 ............................................................................................... (2-48) 

𝐾𝑑∗ = 𝐾𝑑′ + 𝐾𝑑 ............................................................................................ (2-49) 

Dimana {𝐾𝑝′, 𝐾𝑖′𝐾𝑑′} adalah 

𝐾′
𝑝 =

𝐾𝑝−𝐾𝑝 𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑝 𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑝 𝑚𝑖𝑛
 .......................................................................................... (2-50) 

𝐾′𝑖 =
𝐾𝑖−𝐾𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑖 𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑖 𝑚𝑖𝑛
 ............................................................................................ (2-51) 
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𝐾′𝑑 =
𝐾𝑑−𝐾𝑑 𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑑 𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑑 𝑚𝑖𝑛
 .......................................................................................... (2-52) 

2.7 Generator Sinkron 

Generator adalah suatu alat elektromagnetik yang bisa membangkitkan 

energi listrik. Prinsip dasar generator adalah menggunakan hukum faraday, yaitu 

apabila sebuah magnet digerak – gerakkan pada sebuah kumparan maka kedua 

ujung kumparan akan timbul GGL (Gaya Gerak Listrik) dalam satuan volt. Bagian 

utama generator adalah stator (bagian yang diam) dan rotor (bagian yang bergerak). 

Stator terdiri dari inti stator, belitan stator, alur stator, dan rumah stator. Sedangkan 

rotor terdiri dari ini kutub dan kumparan kutub. Gambar 13 menunjukkan bagian – 

bagian generator secara umum. 

  

          

 

 

          Gambar 2.13 Bagian – bagian Generator  

2.7.1 Prinsip Kerja Generator Sinkron 

 Jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan magnet 

homogen, maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan tersebut. 

Medan magnet dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC atau oleh magnet 

tetap. Pada tipe mesin ini medan magnet diletakkan pada stator (disebut generator 

kutub eksternal / external pole generator). Pada generator tipe ini, energi listrik 

dibangkitkan pada kumparan rotor. Hal ini menyebabkan kerusakan pada slip ring 

dan karbon sikat, sehingga menimbulkan permasalahan pada  pembangkitan daya 

tinggi.  

 Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakan tipe generator dengan kutub  

internal (internal pole generator). Pada tipe ini, medan magnet dibangkitkan oleh  

kutub rotor. Kemudian tegangan AC dibangkitkan pada rangkaian stator.  
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Tegangan yang dihasilkan akan sinusoidal jika rapat fluks magnet pada celah  udara 

terdistribusi sinusoidal dan rotor diputar pada kecepatan konstan. Pada rotor  kutub 

sepatu, fluks terdistribusi sinusoidal didapatkan dengan mendesain bentuk sepatu 

kutub. Sedangkan pada rotor silinder, kumparan rotor disusun secara khusus untuk 

mendapatkan fluks terdistribusi sinusoidal ini.   

Suplai DC yang dihubungkan ke kumparan rotor melalui slip ring dan sikat 

untuk menghasilkan medan magnet merupakan eksitasi daya rendah. Jika rotor 

menggunakan magnet permanen, maka tidak slip ring dan sikat karbon tidak begitu 

diperlukan. Tegangan AC tiga fasa dibangkitan pada mesin sinkron kutub internal 

dengan tiga kumparan stator yang diset pada sudut 120°. 

Gambar 2.14 Pembangkit tegangan 3 phasa 

Frekuensi elektris yang dihasilkan generator sinkron adalah sinkron dengan 

kecepatan putar generator. Rotor generator sinkron terdiri atas rangkaian 

elektromagnet dengan suplai arus DC. Medan magnet rotor bergerak pada arah 

putaran rotor. Hubungan antara kecepatan putar medan magnet pada mesin dengan 

frekuensi elektrik pada stator adalah: 

𝑓 =
𝑛∗𝑃

120
 ............................................................................................ (2-53) 

dimana : 

f = frekuensi elektrik [Hz]  

n = kecepatan medan magnet = kecepatan putar rotor [rpm] 

P  = jumlah kutub  

Oleh karena rotor berputar pada kecepatan yang sama dengan medan 

magnet, persamaan diatas juga menunjukkan hubungan antara kecepatan putar 

rotor dengan frekuensi elektrik yang dihasilkan. Daya listrik dibangkitkan pada 50 

atau 60 Hz, maka generator harus berputar pada kecepatan tetap tergantung pada 
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jumlah kutub mesin. Sebagai contoh untuk membangkitkan 50 Hz pada mesin dua 

kutub rotor harus berputar dengan kecepatan 3600 rpm. Untuk membangkitkan 

daya 50 Hz pada mesin empat kutub rotor harus berputar pada 1500 rpm. 

2.7.2 Model Generator Sinkron 

 Model matematika dari mesin sinkron menggunakan persamaan Park’s 

untuk dinamika listrik. Persamaan (2-55) - (2-58) di sini digunakan untuk model 

dinamika listrik dari generator sinkron. 

𝑇′′
𝑑𝑜

𝑑𝐸′′𝑞

𝑑𝑡
= 𝐸′

𝑞 − 𝐸′′
𝑞 + (𝑋′

𝑑 − 𝑋′′
𝑑)𝐼𝑑 .................................. (2-54) 

𝑇′′
𝑞𝑜

𝑑𝐸′′𝑑

𝑑𝑡
= 𝐸′

𝑑 − 𝐸′′
𝑑 + (𝑋′

𝑞 − 𝑋′′
𝑞)𝐼𝑞 .................................. (2-55) 

𝑇′
𝑑𝑜

𝑑𝐸′𝑞

𝑑𝑡
= 𝐸′

𝑓 − 𝐸′
𝑞 + (𝑋𝑑 − 𝑋′

𝑑)𝐼𝑑 ........................................ (2-56) 

𝑇′
𝑞𝑜

𝑑𝐸′𝑑

𝑑𝑡
= −𝐸′

𝑑 − 𝐸′′
𝑞 + (𝑋𝑞 − 𝑋′

𝑞)𝐼𝑞 .................................... (2-57) 

 

Dimana:  

𝑇′′
𝑑𝑜- d-axis of open circuit time constant in sub-transient state, 

𝑇′′
𝑞𝑜- q-axis of open circuit time constant in sub-transient state, 

𝑇′
𝑑𝑜- d-axis of open circuit time constant in transient state, 

𝑇′
𝑞𝑜- q-axis of open circuit time constant in transient state, 

𝑋′
𝑑- d-axis of transient reactance, 

𝑋′
𝑞- q-axis of transient reactance, 

𝑋′′
𝑑- d-axis of sub-transient reactance, 

𝑋′′
𝑞- q-axis of sub-transient reactance, 

𝑋𝑑- d-axis synchronous reactance, 

𝑋𝑞- q-axis synchronous reactance, 

𝑇′′
𝑑𝑜- Voltage of Exciting winding, 

𝐸′
𝑞- d-axis induced voltage in transient state, 

𝐸′
𝑑- q-axis induced voltage in transient state, 

𝐸′′
𝑞- q-axis induced voltage in sub-transient state, 

𝐸′′
𝑑- d-axis induced voltage in sub-transient state. 

 


