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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian kali ini, akan dihasilkan model sistem dan kontrol eksitasi 

generator sinkron pada PLTMH menggunakan ANFIS – PID (Adaptive Neuro 

Fuzzy Inference System). Pemodelan ini dimaksudkan untuk mengetahui 

karakteristik masing – masing komponen dan menghasilkan sistem kontrol 

tegangan real time yang adaptive terhadap  perubahan penggunaan daya konsumen. 

Sehingga pada saat dilakukan simulasi dengan kondisi penggunaan daya konsumen 

bervariasi, sistem dapat mempertahankan tegangan pada nilai nominalnya. 

Keseluruhan sistem tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

3.1 Konsep Umum 

 Kendali sistem eksitasi dilakukan dengan menggunakan dua kontroler. 

Kontroler pertama untuk mengoptimalkan nilai Automatic Voltage Regulator 

(AVR), sedangkan kontroler kedua untuk mengoptimalkan keluaran eksiter sebagai 

penginjeksi tegangan ke generator sinkron. ANFIS digunakan untuk tuning nilai 

PID, output (sinyal tegangan AC) dari generator ke konsumen akan disensor oleh 

sebuah sensor tegangan dan diumpan balik ke set point sebagai nilai error. Nilai 

error ini yang akan menjadi input dari ANFIS untuk melakukan perbaikan gain Kp, 

Ki, dan Kd. Gain ini mengatur AVR untuk memberikan tegangan DC yang akan 

diinjeksikan ke generator. Output AVR menjadi Vdc ref bagi kontroler dua. 

Sebelum masuk ke generator, output eksiter dikontrol oleh PI dengan menggunakan 

sensor tegangan untuk dibandingkan lagi apakah tegangan yang dikeluarkan AVR 

(Vdc ref) sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan generator. 

 Beban yang digunakan dalam sistem ini adalah daya aktif dengan kondisi 

penggunaan daya bervariasi. Pada kondisi awal  penggunaan daya maksimal dan 

stabil kemudian terjadi penurunan daya kecil, lalu penurunan daya yang besar, dan 

terakhir daya naik ke kondisi maksimum.  
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 Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem Kontrol Eksitasi pada PLTMH 

Pembuatan pemodelan dalam mensimulasikan sistem digunakan perangkat 

lunak yaitu program Matlab R2016a. 

3.2 Pemodelan Sistem 

3.2.1  Pemodelan Eksitasi 

 Tinjauan untuk pemodelan eksitasi yang dirancang oleh IEEE work group  

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)”, dan tersedia pada Matlab simulasi perangkat lunak dan di 

situs MathWorks dengan tipe eksitasi AC4A. Berikut ini adalah blok diagram,  

model eksitasi tipe AC4A. 

         

       Gambar 3.2 Blok Diagram Sistem Eksitasi Tipe AC4A 

        

       Gambar 3.3 Model Sistem Eksitasi Tipe AC4A pada Simulink 

 Adapun nilai parameter yang digunakan mengambil dari IEEE Standard, Vol. 

421, No. 5, 2005 (Revision of IEEE 521.5-1992) yang sedikit dimodifikasi untuk 
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memperoleh sistem eksitasi yang cepat dan tepat (Calderaro V, dkk, 2009) dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Parameter  eksitasi tipe AC4A 

Parameter Value 

Tr 0 s 

[ Ka ,Ta] [ 600 pu , 0.1 s ] 

[ Kc ,Tc ] [ 0 pu , 2 s ] 

Tb 10 s 

[ Vimax, Vimin ] [ 1 , -1 ] (pu) 

[ Vrmax, Vrmin ] [ 5 , -5 ] (pu) 

 

3.2.2 Pemodelan Hydraulic Turbine and Governour (HTG) 

 Turbin yang digunakan pada penelitian ini adalah hydraulic turbine and 

governour. Pemodelan yang dibutuhkan pada HTG yaitu model  servo motor, turbin 

hidrolik dan kontrol PID. Adapun pemodelan dan parameter yang digunakan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.4 Hydraulic Turbine and Governour 

Persamaan rumus  HTG dapat dilihat pada bab sebelumnya. Adapun data 

parameter HTG adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Parameter Hydraulic Turbine and Governour (HTG) 

Parameter Value 

Gain servo motor 10 

Time constant servo motor 0.001 

[gmin,gmax] (pu) [0 1] 

[Vgmin,Vgmax] (pu/s) [-0.1 0.1] 

[Rp Kp Ki Kd Td(s)] [0 74.2440 129.3208 4.2667 0.01] 

[ beta Tw(sec)] [0 0.1724] 
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Droop reference 0 

Initial mechanical power (pu) 0.5125 

 

3.2.3 Pemodelan Generator Sinkron 

Generator yang digunakan dalam analisa ini adalah generator sinkron 3 fasa 

dengan model dan parameter sebagai berikut: 

  

 

  

 

   Gambar 3.5 Model Generator Sinkron 

Tabel 3.3 Parameter Generator Sinkron 

Parameter Value 

Nominal power (VA), line-to-line voltage 

(V), frequency (Hz) 

160e3 , 400, 50 

Reactance (Xd, Xd’, Xd’’, Xq’, Xq’’, Xl) 

(pu) 

[ 2.24, 0.19, 0.13, 1.38, 0.17, 0.07 ] 

Time Constants [Td’, Td’’, Tq’’] (s) [ 0.035, 0.011, 0.011 ] 

Stator Resistance  (pu) 0.024 

Inertia coefficient (s), friction factor (pu), 

pole pairs  

[8 0 4] 

Rotor Type Salient-Pole 

 

3.2.4 Pemodelan Beban 

Beban yang digunakan dalam penelitan ini merupakan daya aktif sesuai 

dengan data PLTMH 2 UMM yaitu sebesar 82 kW. Skema perubahan daya 

dilakukan dengan menggunakan breaker. Breaker dalam hal ini berfungsi untuk 

mengatur waktu pelepasan atau penambahan daya. Adapun pemodelan beban dapat 

dilihat pada Gambar 3.6. 
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   Gambar 3.6 Pemodelan Beban  

 Daya aktif sebesar 82 kW dibagi menjadi dua bagian yaitu daya utama 

sebesar 22 kW yang merupakan daya tetap yang tidak boleh lepas dari sistem, dan 

daya sebesar 60 kW sebagai daya yang berubah – ubah. Daya ini terhubung dengan 

breaker yang telah diatur waktunya untuk melakukan pelepasan atau penambahan 

daya. Dalam pengujian sistem  skema pelepasan dan penambahan daya terjadi pada 

detik ke-7, detik ke-10 dan detik ke-13.5. Pada detik ke-7 terjadi pelepasan daya 

sebesar 10 kW, detik ke-10 terjadi pelepasan daya sebesar 40 kW dan pada detik 

ke-13.5 terjadi penambahan daya sebesar 40 kW. 

3.3 Desain Kontrol 

3.3.1 Perancangan Kontroler PID dan PI 

 Kontrol PID merupakan kontroler konvensional untuk mempertahankan nilai 

nominal tegangan generator ketika terjadi perubahan beban (outer loop). 

Sedangkan kontroler PI merupakan kontroler konvensional untuk 

mempertahanakan nilai keluaran tegangan (Efd) dari sistem eksitasi tipe AC4A 

yang diinjeksikn ke generator sinkron (inner loop). Berikut adalah pemodelan 

kontroler PID dan PI yang digunakan: 
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Gambar 3.7 (a) Blok Kontrol PID sebagai outer loop (b) Blok  kontrol PI sebagai 

inner loop 

 Kontroler PID cukup efektif untuk mengatasi tegangan jatuh akibat 

perubahan penggunaan daya konsumen. Namun untuk perubahan penggunaan daya 

konsumen  yang bervariasi kontroler PID tidak dapat meningkatkan respon sistem 

untuk kembali ke nilai nominal tegangan yang diizinkan. Penentuan nilai parameter 

PID dan PI untuk mendapatkan nilai optimal dilakukan dengan trial and error. 

Dengan melalukan beberapa kali trial and error, maka didapatkan nilai optimal PID 

dan PI sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Parameter PID 

Parameter 

PID 

Value 

Kp 1 

Ki 0.1 

Kd 0.15 

 

Tabel 3.5 Parameter PI 

Parameter 

PID 

Value 

Kp 1.5 

Ki 0.1 

 

3.3.2  Perancangan Kontroler ANFIS-PID 

 Adaptive Neuro – Fuzzy Inference System (ANFIS) adalah teknik kombinasi 

dua metode yaitu metode fuzzy logic dan neural network. Sedangkan ANFIS-PID 
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merupakan kombinasi metode ANFIS dengan PID, dimana ANFIS digunakan 

untuk tuning nilai parameter PID.   

PID Controller

ANFIS

de/dt

AVR Synchronous GeneratorRef +

-

Kp Ki Kd

output

  

     (a) 

   

     (b) 

Gambar 3.8 (a) Blok Diagram Desain ANFIS-PID (b) Desain ANFIS-PID pada 

Sistem Eksitasi Tipe AC4A 

Gambar 3.8 (a) merupakan blok diagram desain ANFIS-PID dan Gambar 

3.8 (b) merupakan desain teknik kontrol ANFIS-PID yang diaplikasikan pada 

sistem eksitasi tipe AC4A. Perancangan kontrol ANFIS-PID pada sistem eksitasi 

tipe AC4A menggunakan 3 ANFIS yaitu ANFIS-Kp, ANFIS-Ki, dan ANFIS-Kd. 

Data training ANFIS ada 3 yaitu error e(t) dan turunan pertama error de(t) sebagai 

input, dan satu data output ANFIS yaitu nilai Kp, Ki, dan Kd yang diperoleh dari 

hasil simulasi sebelumnya menggunakan kontroler PID. Algoritma proses 

pembelajaran ANFIS Kp, Ki, dan Kd menggunakan algoritma pembelajaran hybrid. 

Algoritma ini akan mengatur parameter – parameter output pij, qij dan rij secara maju 

(forward) dan akan mengatur parameter himpunan fuzzy  (ai, bi, ci) secara mundur 

(backward). Pada langakah maju, input jaringan akan merambat maju sampai 

lapisan ke empat. Sedangkan pada langkah mundur, error sinyal akan merambat 

mundur dan parameter – parameter (ai, bi, ci) akan diperbaiki. Gambar 3.9 

merupakan algoritma proses training data ANFIS. 
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 Gambar 3.9 Algoritma Proses Training ANFIS Kp, Ki, dan Kd 

 Metode iterasi proses training ANFIS Kp, Ki, dan Kd menggunkan 

Gaussian Curve Membership Function. Persamaan Gaussian Curve Membership 

Function sebagai berikut: 

y = gaussmf(x,[sig c]) ................................................................(3-1) 

Fungsi Gaussian simetris tergantung pada dua parameter σ dan c seperti 

yang diberikan oleh 

f(x;σ,c)=𝑒
−(𝑥−𝑐)2

2𝜎2 .........................................................................(3-2)  

 Parameter untuk gaussmf  mewakili parameter σ dan c yang tercantum 

dalam vektor [sig c].  

 Proses training dilakukan 3 tahap untuk memperoleh nilai ANFIS Kp, Ki, 

dan Kd. Training dilakukan dengan menggunakan toolbox anfisedit yang telah 

disediakan MATLAB. Proses training dimulai dengan me-load data training dari 

workspace, data training ini berupa error e(t), turunan pertama error de(t), dan 

output PID yang telah disimulasikan sebelumnya. Setelah proses load data selesai 

GUI anfisedit akan menampilkan grafik data training yang telah  di-load. 
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Kemudian membangkitkan file.fis dengan men-genarate FIS dengan jumlah 

membership function 5 untuk masing – masing input dan tipe membership function 

Gaussmf. Apabila proses pembangkitan file FIS selesai, GUI anfisedit akan 

menampilkan informasi desain FIS yang telah dibuat. Proses training FIS dilakukan 

dengan cara memilih algoritma pembelajaran hybrid pada kotak train FIS, lalu 

menentukan target learning error sebesar 0.000001 serta jumlah iterasi/epoch yang 

diinginkan. Kemudian pilih Train Now pada kotak Train FIS untuk memulai proses 

training. Setelah proses iterasi terpenuhi, proses training akan berhenti dan 

menampilkan nilai error. Kemudian melakukan test FIS untuk melakukan 

pengujian terhadap file FIS yang telah ditraining. Hasil proses training serta nilai 

average testing error dapat ditampilkan seperti pada Gambar 3.10.  

 

        Gambar 3.10 Tampilan GUI ANFIS 

 Setelah proses training selesai, maka akan diperoleh  file FIS baru yang 

telah di update parameternya berdasarkan proses training. File FIS baru ini yang 

kemudian akan digunakan untuk tuning parameter PID. 

 Blok diagram kontrol ANFIS-PID dapat dilihat pada Gambar 3.11 sebagai 

berikut. 
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  Gambar 3.11 Blok Simulink ANFIS-PID 

 Gambar 3.11 merupakan desain ANFIS-PID yang diterapkan pada sistem 

eksitasi AC4A. Nilai C1, C2, dan C3 merupakan nilai dari [Kpmax – Kpmin], 

[Kimax – Kimin], dan [Kdmax – Kdmin]. Nilai ini diperoleh berdasarkan percobaan 

sistem dengan menggunakan PID. Sehingga diperoleh kisaran nilai setiap 

parameter Kp € [2.1 – 1], Ki € [3 – 0.1], dan Kd € [0.2 – 0.15]. Sehingga sesuai 

pada persamaan (2-50), (2-51), dan (2-52) diperoleh Kp = 1.1K’p + 1, Ki = 2.99K’i 

+ 0.1, Kd = 0.05K’d + 0.15.    

3.4  Set up Simulasi 

 Simulasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pertama simulasi model 

sistem eksitasi generator sinkron pada PLTMH saat penggunaan daya konsumen 

konstan dan daya konsumen berubah, kedua simulasi model sistem eksitasi 

generator sinkron pada PLTMH saat penggunaan daya konsumen berubah dengan 

menggunakan satu kontroler yaitu  PID dan ANFIS-PID, ketiga simulasi model 

sistem eksitasi generator sinkron pada PLTMH saat penggunaan daya konsumen 

berubah dengan menggunakan dua kontroler yaitu PID-PI dan ANFIS-PID PI.  

Perubahan penggunaan daya konsumen terbagi dalam empat tahap. Tahap 

pertama daya konsumen maksimal yaitu sbesar 82 kW, kemudian tahap kedua pada 

detik ke-7 daya turun sebesar 10 kW. Lalu pada detik ke-10 daya konsumen turun 

sebesar 40 kW dan terakhir pada detik ke-13.5 daya naik sebesar 40 kW. Skema 

pelepasan daya konsumen dapat dilihat pada Gambar 3.12.  
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Gambar 3.12 Skema Pelepasan Daya Konsumen 

Simulasi dilakukan dengan menggunakan software MATLAB 2016a. 

Rangkaian simulasi pada simulink dapat dilihat pada Gambar 3.13 

Gambar 3.12 Rangkaian Simulasi Kontrol Eksitasi pada Simulink 
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