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BAB_II 

TINJAUAN_PUSTAKA 

2.1 _.Doubly_Fed.Induction.Generator.(DFIG) 

Energi terbarukan (renewable energy) seperti energi angin dapat 

digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Meskipun daya listrik yang 

dihasilkan bergantung dengan kecepatan angin, angin selalu tersedia. Dalam 

hal ini, turbin.angin dibutuhkan agar mengonversi kekuatan angin menjadi 

daya mekanik, setelah itu energy_listrik dikonversi dan dihasilkan generator.  

Daya mekanik diproses oleh turbin angin adalah kombinasi fungsi 

kecepatan angin dan radius dari propeller turbin. Rumus daya mekanik tubin 

angin dirumuskan sebagai berikut. 

       (2-1) 

dengan: 

Pm =   Daya mekanik turbin angin (watt) 

R =   Radius turbin _(m) 

ρ =   Massa jenis udara _(Kg/m2)  

Vw =   Kecepatan angin _(m/s) 

Efisiensi turbin angin dapat ditentukan dengan 2 parameter. 

Parameternya yaitu koefisien.daya_(Cp). Cp sendiri adalah perbandingan daya 

mekanik (Pm) dengan daya input turbin angin (Pwt). Cp dapat dirumuskan secara 

matematis sebagai persamaan berikut ini. 

       (2-2) 

dengan : 
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Cp           =   Koefisien daya 

β   =  Sudut baling-baling  

c1  – c6        =  Koefisien_turbin angin 

 

Nilai.λ.pada.persamaan.(2-2) adalah Tip Speed Ratio (TSR). Nilai ini 

adalah perbandingan nilai kecepatan rotor turbin dengan nilai 

kecepatan_angin..Nilai.λ .( l a m b d a)  .didapatkan.dengan.persamaan.(2-3). 

 

                λ =  
𝑅ωr

Vw
          (2-3)     

dengan: 

λ   = Tip speed ratio 

R  = Radius baling-baling 

ωr  = Kecepatan rotor turbin(rad/s) 

Vw = Kecepatan_.angin_(m/s) 

 

Setelah mendapatkan nilai koefisien daya dan TSR, daya output 

mekanik dapat dikalkulasi dengan.persamaan.(2-4).   

  

               (2-4). 

 

selain.daya mekanik, torsi mekanik pada turbin angin juga dapat dikalkulasi 

menggunakan.persamaan.(2-5).  

                  (2-5)

   

DFIG adalah mesin_induksi_yang dapat menjadi generator, dan dapat 

memproduksi jumlah energi listrik yang memiliki daya rating besar. 

Fungsi dari DFIG sendiri terdiri dari mesin induksi yang dapat menjadi 

sebuah generator. Penggunaan mesin tersebut dilakukan karena DFIG, 

memiliki bagian rotor yang terhubung dengan converter daya, oleh sebab itu 

kontrol pada daya bisa dilakukan dengan mengontrol bagian rotor pada DFIG. 
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Gambar 2.1_Bagan Mesin Induksi pada DFIG 

 

Gambar 2.1 menunjukkan konstruksi mesin induksi rotor belit. Bagian 

stator tersambung dengan (grid)._Sedangkan bagian rotor memiliki output pada 

bagian slip ring. Pada gambar itu, slip ring yang terhubung dengan bagian rotor 

nantinya akan dihubungkan dengan konverter daya yang terhubung dengan 

saluran (grid), sehingga daya dapat diatur dengan mengontrol rotor tersebut. 

 

Diagram sistem PLTB dengan menggunakan DFIG seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar_2.2 Terdapat turbin angin, dan gear box_(GB).yang 

berfungsi_untuk_mengonversi kecepatan turbin menjadi kecepatan rotor 

generator, pada bagian stator tersambung dengan saluran (grid) dan bagian 

rotor terhubung dengan sebuah converter yaitu back-to-back converter. Back-

to-back converter ini terdiri dari beberapa bagian yakni rotor-side converter, 

kapasitor DC dan.grid-side_converter.yang terhubung  dengan grid. Setiap bagian 

konverter dilengkapi dengan kontroller. Pada kontroler rotor-side converter dilengkapi 

dengan maximum power point tracking    untuk     mendapatkan   daya output 

maksimum. Kontroller pada grid-side converter berfungsi untuk menjaga_agar 

tegangan kapasitor.DC tetap konstan. 
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       Gambar 2.2 Diagram PLTB menggunakan DFIG 

 

  Pada DFIG, energi listrik dapat dihasilkan oleh stator maupun rotor. 

Untuk menghitung daya listrik yang dihasilkan oleh stator dapat dirumuskan 

dengan persamaan (2-6). 

 

      (2-6) 

 

dengan: 

Ps     =   Daya.yang’dihasilkan.stator.(watt)  

Tem =   Torsi.elektromagnetik (N.m) 

ωs    =   Kecepatan medan putar stator (rad/s) 

 

Pada saat kecepatan stabil, torsi elektromagnetik memiliki nilai yang 

sama dengan torsi mekanik.turbin. Total daya listrik.yang.dihasilkan oleh 

generator bernilai sama dengan daya mekanik yang dihasilkan oleh turbin. 

Dengan demikian, daya  listrik  pada  rotor  (Pr) dapat rumuskan dengan 

persamaan (2-7) berikut. 

                            (2-7) 

 

 



7 
 

Apabila dihubungkan relasi antara torsi dan kecepatan, Daya pada 

rotor.juga dapat dihitung dengan persamaan.(2-8).berikut. 

 

                    (2-8) 

 

 Dengan.menyubstitusi.persamaan (2-8) ke.persamaan (2-7), maka didapatkan 

persamaan yaitu, 

 

    

yang berarti    

 

 

Nilai torsi mekanik (Tm) _bernilai positif dan kecepatan sudut stator akan 

konstan ketika frekuensi tegangan grid bernilai konstan pula. Pada persamaan 

(2-6), daya yang dihasilkan stator merupakan sebagian dari daya yang 

dihasilkan.rotor. 

Daya pada rotor begantung dari.nilai.slip. Jika Pr bernilai positif dan 

nilai ωr lebih besar dari ωs maka nilai slip bernilai negatif. Bila Pr bernilai negatif 

dan ωr lebih kecil dari ωs.maka nilai slip positif. 

Tegangan pada  kapasitor  DC dapat dipengaruhi oleh polaritas_slip.  

Saat polaritas slip  negatif, maka_ rotor akan mengalirkan daya ke DC link  

sehingga.tegangan.kapasitor naik. Dan sebaliknya pula, saat polaritas slip 

positif, daya dari kapasitor akan diambil oleh rotor sehingga tegangan kapasitor  

turun. Maka dari itu, konverter dibutuhkan untuk menjaga tegangan DC link  

tetap bernilai konstan (A. Harumwidiah, 2016). 
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2.2  Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

 

Maximum  Power_Point_Tracking_(MPPT)  adalah sebuah metode  

yang digunakan agar daya  output dapat dimaksimalkan.   Pada pembangkit   

listrik   tenaga  _bayu,  _MPPT   biasa  _dipergunakan   untuk mengoptimalkan_ 

output daya yang berasal generator menggunakan converter daya elektronik. 

MPPT   dicapai   dengan  mengoptimalkan nilai Kp dan Ki  dari PID pada Rotor 

Side Controller. Ketika PID dioptimalkan, laju rotor juga dikendalikan untuk  

mendapatkan   daya  yang  maksimum.  Pada  gambar  dibawah ini akan 

menunjukan karakteristik daya output dan torsi terhadap laju rotasi turbin (ω 

turbin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.3 Karakteristik daya output dan torsi turbin angin 

dengan MPPT 

 

Tujuan  utama pengendalian  MPPT  agar  mendapatkan daya  maksimal  

(Pm_max) secara cepat dan stabil.  Berdasarkan gambar diatas, titik operasi bisa 

bekerja pada slope positif (terletak pada sisi kiri dari Pm_max), slope nol (terjadi 

ketika titik operasi berada pada Pm_max) dan slope negatif (terletak pada sisi 
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kanan dari Pm_max). Jika titik operasi terletak pada daerah slope positif, 

kontroler harus memindahkan titik operasi ke slope negatif agar terletak pada 

sisi kiri dari Pm_max. Beberapa cara untuk  mendapatkan  MPPT  di  sistem turbin  

angin yaitu menggunakan mengoptimalkan nilai Kp dan Ki berdasarkan 

parameter Idq dan Idr. Daya mekanik dari  turbin angin  maksimal  terjadi  pada  

saat  turbin  berada pada  titik  Cp  maksimum. 

 

2.3 _Back-to-Back.Converter_ 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Konverter daya jenis/back-to-back_converter 

 

Back-to-back converter pada konfigurasi DFIG dibagi menjadi dua sisi 

yaitu konverter sisi jaringan (grid-side converter)_dan_konverter sisi_rotor 

(rotor-side converter). Setiap converter tersebut merupakan konverter tiga fasa 

yang terdiri atas enam buah saklar semi-konduktor berupa_MOSFET. Kedua 

konverter tersebut dipisahkan oleh sebuah kapasitor DC yang berfungsi sebagai 

media penyimpan energi sekaligus sebagai sumber tegangan. 

Grid side converter adalah konverter yang terhubung pada 

saluran/jaringan (grid). Fungsi utama konverter ini untuk menjaga nilai 

tegangan DC agar konstan dan grid dapat tersuplai daya. Rotor-side converter 

yaitu konverter yang terhubung pada belitan rotor generator. Fungsi konverter 

ini untuk mengatur putaran kecepatan rotor agar turbin angin dapat 

menghasilkan daya maksimal. Kedua konverter ini memiliki kontroller yang 

terpisah  satu sama lain agar dapat berfungsi dengan baik. 
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2.4 Kontroler PID 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kontroler PID  

 

Pengontrol PID (Proportional Integral Derivative) merupakan salah 

satu jenis pengontrol yang paling banyak digunakan di industri sekarang ini. 

Pengontrol PID terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen Proporsional (P), 

komponen Integral (I) dan komponen Derivatif (D). Ketiga komponen ini saling 

melengkapi satu sama lain, sehingga kelemahan-kelemahan pada salah satu 

komponen dapat ditutupi oleh komponen yang lain. Komponen I dan D tidak 

dapat berdiri sendiri dan selalu dikombinasikan dengan komponen P, menjadi 

pengontrol PI atau PID. Pengontrol PID akan mengeluarkan aksi kontrol dengan 

membandingkan kesalahan atau erroryang merupakan selisih dari process 

variable dan setpoint, yang akan digunakan sebagai masukan pengontrol untuk 

mengeluarkan sinyal kontrol  (u(t)).  

 

2.5 Algoritma PSO.(Particle Swarm Optimizer)  

 

Algoritma Particle Swarm Optimizer (PSO) merupakan sebuah 

algoritma kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang biasanya digunakan 

untuk menyelesaikan masalah optimasi. Algoritma ini terinspirasi dari perilaku 

sosial kolektif dari kecerdasan kawanan hewan, seperti sekelompok burung dan 

ikan. Perilaku sosial ini merupakan tindakan individu dan mempengaruhi 

individu-individu lain yang ada pada suatu kelompok. Setiap individu atau 
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partikel  pada suatu swarm, biasanya bergerak secara terdistribusi dengan cara 

menggunakan kecerdasannya sendiri, dan juga dipengaruhi perilaku 

kelompoknya. Jika suatu partikel atau individu menemukan jalan yang cepat 

menuju ke sumber makanan, maka individu yang lain juga akan segera 

mengikuti jalan tersebut, meskipun lokasi mereka berjauhan pada kelompok 

(swarm) tersebut. 

Berikut adalah ilustrasi cara kerja dari algoritma PSO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.6 Ilustrasi Algoritma Particle Swarm Optimizer 

 

Misal terdapat 4 populasi (swarm) dan masing populasi terdapat 3 

burung (partikel yang akan dioptimasi). Ketika penerbangan pertama kali 

(iterasi-1), semua kelompok burung akan mendapatkan makanan terbaik 

(Pbest) di posisinya masing-masing. Dari 4 posisi tersebut pasti ada makanan 

kelompok terbaik (Gbest) dari kelompok lain. Dalam  contoh ini 

misalnya,  makanan kelompok terbaik (Gbest) untuk penerbangan pertama 

yaitu kelompok burung pertama. Maka ketika penerbangan kedua (iterasi-2), 

kelompok burung yang lain akan bergerak mendekati kelompok burung 

pertama. Ternyata, pada penerbangan kedua (iterasi kedua), makanan 

kelompok terbaik (Gbest) dimiliki oleh kelompok burung keempat. Maka, 

pada penerbangan ketiga (iterasi ketiga), kelompok burung yang lain akan 

bergerak mendekati kelompok burung keempat. Apabila makanan kelompok 

makanan terbaik pada penerbangan selanjutnya (iterasi-n) tetap terus dimiliki 



12 
 

oleh kelompok burung keempat, maka kelompok burung lain akan terus 

mendekati posisi kelompok burung keempat tersebut dan akhirnya suatu saat 

akan berkumpul pada satu posisi (konvergen) (A Hoseinpoor, 2016). 

Dari peristiwa tersebut, dirumuskan persamaan matematis algoritma 

PSO sebagai berikut : 

 

Rumus Update Kecepatan : 

 

           

(2-9) 

 

Rumus Update Posisi : 

         

          (2-10) 

 

dengan persamaan rumus weight : 

 

         (2-11) 

 

dengan : 

Xir.:.Posisi kecepatan partikel.saat.ini 

Vir.:.Kecepatan partikel/saat ini 

Xir+1.:.Posisi partikel pada iterasi selanjutnya 

Vir+1.:.Posisi dan kecepatan partikel pada iterasi selanjutnya 

c1.: Konstanta cognitive 

c2.:.Konstanta social_acceleration_ 

rand;:;Nilai acak (random) yang terdistribusi antara 0 dan 1 

Pbestir-:’Posisi terbaik dari partikel swarm itu sendiri 

Gbestir’:/Posisi terbaik dari seluruh populasi swarm yang ada 

wmax : Koefisien inersia weight maksimal 
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wmin : Koefisien inersia weight minimal 

It : Iterasi yang selalu berubah dari 1,2, … Itmax 

tmax : Nilai maksimal dari iterasi yang digunakan 

 

 




