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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Eksitasi 

 Eksitasi adalah bagian dari sistem dari generator yang fungsi 

membentuk/menghasilkan fluksi yang berubah terhadap waktu, sehingga 

dihasilkan satu GGL induksi. Setelah generator AC mencapai kecepatan nominal, 

medannya dieksitasi dari catu DC. Ketika kutub lewat di bawah konduktor jangkar, 

fluksi medan yang memotong konduktor menginduksikan GGL pada konduktor 

jangkar. Besarnya GGL yang dibangkitkan tergantung pada laju pemotongan garis 

gaya (kecepatan rotor) dan kuat medan. Karena generator kebanyakan berkerja pada 

kecepatan konstan, maka besarnya GGL yang dibangkitkan menjadi bergantung 

pada eksitasi medan. Eksitasi medan dapat langsung dikendalikan dengan 

mengubah besarnya tegangan eksitasi yang dikenakan pada kumparan medan 

generator.  

 Arus medan merupakan arus searah yang diberikan pada belitan rotor. 

Pemberian arus medan ini bertujuan untuk menghasilkan fluks dan medan pada 

kumparan rotor. Berdasarkan hukum Faraday, jika suatu penghantar yang dialiri 

arus listrik yang digerakkan di sekitar kumparan, maka pada kumparan tersebut 

timbul GGL induksi.  

 Sama halnya dengan kumparan rotor (kumparan medan) yang dialiri arus 

listrik kemudian diputar, maka medan di sekitar kumparan medan akan memotong 

batang-batang konduktor pada stator (kumparan jangkar). Apabila pada ujung-

ujung kumparan stator (terminal stator) diberi beban, maka akan timbul GGL 

induksi pada kumparan stator dan menghasilkan tegangan listrik pada terminal 

stator yang dihubungkan ke beban tadi (Ridzki, 2013). 

2.2 AVR ( Automatic Voltage Regulation ) 

  AVR ( Automatic Voltage Regulation ) berfungsi untuk menjaga tegangan 

generator pada nilai yang tepat. . model AVR tergantung dari jenis arus DC yang 

menjadi sumber sistem eksitasi. Bagian penting dari AVR antara lain amplifier, 
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eksiter, limit tegangan eksitasi, generatorm dan tranduser. Fungsi alih AVR dapat 

ditulis sebagai berikut: 

                      
𝑉𝑅 (𝑠)

𝑉𝑐 (𝑠)
 = 

𝐾𝐴

1+𝑠𝑇𝐴
  (2-1) 

  Dimana VR (s), Vc (s), KA, dan TA adalah output dari amplifier, sinyal 

kontrol, penguatan dari AVR atau amplifier dan interval waktu konstan (Soedibyo 

dan Suryoatmojo, 2016).  

     Model sistem eksitasi yang digunakan dalam PLTMH terdiri dari AVR dan  

eksiter ditunjukkan pada gambar 2.2.1. 

 

Gambar 2.1 Model Eksitasi Menggunakan AVR Dengn PID (Hadi Saadat) 

2.3 Kontroler PID 

 PID adalah elemen penting, dan ini menjadi alat standar saat proses 

berlangsung Kontrol muncul. Saat ini lebih dari 95% kontrol loop dalam kontrol 

proses adalah tipe PID. Urutannya kontrol dalam sistem ditunjukkan pada Gambar 

2.3.1. Pengontrol Dapat diwakili dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis 

proses Pengontrol PID sering memiliki logika, fungsi sekuensial, selektor dan blok 

fungsi sederhana dikombinasikan untuk membangun sistem otomasi yang 

kompleks. Itu Fungsi transfer PID controller dapat ditulis sebagai: 
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Gambar 2.2 Blok Diagram Dari Control PID. (Kasilingam dan Pasupuleti) 

𝐺𝑃𝐼𝐷 (S) =  𝐾𝑃 + 
𝑘𝑖

𝑠
 + 𝐾𝑑 S = 

𝐾𝑑 𝑆2+ 𝐾𝑝𝑆+ 𝐾𝑖

𝑠
  (3-1) 

 Diamna : 

 Kp : nilai konstan proposional 

 Ki : nilai konstan intergal 

 Kd : nilai konstan delivative 

 S adalah tiang sistem di bidang kompleks. 

 Penentuan proporsi, integral dan Konstanta turunan pengendali disebut 

tuning-in proses. Kontrol tergantung pada respon dinamik plant. Pada kontrol 

PID, sinyal penggerak terdiri dari sinyal kesalahan proporsional ditambahkan ke 

integral dan turunan dari sinyal kesalahan Ini diberikan oleh 

𝑒𝑎(t) = e (t) + 𝑇𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 + 𝐾𝑖∫e(t) dt  (3-2)  

 Pengontrol PID mengoreksi perbedaan kesalahan antara variabel proses 

terukur dan input yang diinginkan atau titik acuan atau titik setel dengan 

menghitung dan memberi sebagai Keluarkan koreksi yang menyesuaikan proses 

yang sesuai. Untuk mendapatkan respon terbaik pengendali PID di sistem, 

pengendali PID harus disetel dengan optimalisasi nilai (Kasilingam dan 

Pasupuleti, 2014). 

 



8 
 

2.4 Particle Swarm Optimization (PSO) 

 PSO adalah salah satu teknik optimasi dan termasuk jenis teknik komputasi 

evolusi. Metode ini memiliki robust yang bagus untuk memecahkan persoalan yang 

mempunyai karakteristik nonlinear dan nondifferentiability, multiple optima, 

dimensi besar melalui adaptasi yang diturunkan dari teori psychologi-sosial. 

Metode ini diinspirasi oleh dinamika gerak kawanan burung atau ikan dalam 

mencari makanan. Mereka bergerak secara bersamaan dalam suatu kelompok dan 

bukan tiap individu. Mereka menggunakan konsep kerjasama dimana tiap informasi 

di-sharing dalam kelompok. Konsep PSO sangat berbeda dengan GA. Konsep GA 

adalah persaingan berdasarkan seleksi alam, sehingga menggunakan operator 

evolusi seperti mutasi dan crossover.  

 Dalam prosesnya metode PSO dipengaruhi oleh sifat individu dan 

kelompok dalam mendapatkan solusi optimal. Sebagai pengganti operator evolusi, 

misalnya untuk persoalan optimasi d-variabel, akan disebar kawanan partikel 

(misalnya sebanyak n-partikel ) dalam ruang d-dimensi secara acak. Masing-

masing partikel merupakan kandidat solusi dan mempunyai nilai fitness tertentu. 

Kemudian tiap partikel akan bergerak dengan kecepatan tertentu yang dipengaruhi 

oleh pengalaman terbang sendiri dan pengalaman terbang partikel lainnya. Sebagai 

contoh, partikel ke-i dinyatakan sebagai (Alrijadji dan Astrowulan, 2010);  

𝑥𝑖 = 𝑥𝑖,1 , 𝑥𝑖,2 , … 𝑥𝑖,𝑑 (4-1) 

dalam ruang d-dimensi. Posisi terbaik sebelumnya dari partikel ke-i disimpan dan 

dinyatakan sebagai : 

𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 = 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖,1 , 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖,2 , … 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑑 (4-2) 

Indeks partikel terbaik dinatara semua partikel dalam kawanan atau group 

dinyatakan sebagai gbestd. Kecepatan patikel ke-i dinyatakan sebagai : 

𝑣𝑖 = 𝑣𝑖,1 , 𝑣𝑖,2 , … 𝑣𝑖,𝑑 (4-3) 
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Modifikasi kecepatan dan posisi tiap partikel dapat dihitung menggunakan 

kecepatan saat ini dan jarak dari pbesti,d ke gbestd seperti ditunjukkan persamaan 

berikut ini : 

𝑣𝑖,𝑚
(𝑡+1)

=  𝑤. 𝑣𝑖,𝑚
(𝑡)

+ 𝑐1
∗𝑅∗ (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑚 − 𝑥𝑖,𝑚

(𝑡)
) + 𝑐2

∗𝑅∗(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑚 − 𝑥𝑖,𝑚
(𝑡)

)    (4-

4) 

𝑥𝑖,𝑚
(𝑡+1)

=  𝑥𝑖,𝑚
(𝑡)

+ 𝑣𝑖,𝑚
(𝑡)

      (4-5) 

i= 1,2,...,n 

m=1,2,...,d 

di mana : 

n : jumlah partikel dalam kelompok  

d : dimensi  

t : penunjuk iterasi (generasi)  

𝑣𝑖,𝑚
(1)

 : kecepatan partikel ke-i pada 

iterasi ke t  

w : faktor bobot inersia  

c1, c2 : konstanta akeselerasi 

(learning rate)  

R : bilangan random (0 – 1) ( )  

𝑥𝑖,𝑑
(1)

: posisi saat ini dari partikel ke-i 

pada iterasi ke-t  

𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖  : posisi terbaik sebelumnya 

dari partikel ke-i  

gbest : partikel terbaik diantara 

semua partikel dalam satu 

kelompok/popul 

2.5 Generator Sinkron 

 Kumparan medan yang terdapat pada rotor dihubungkan dengan sumber 

eksitasi yang akan disuplai oleh arus searah sehingga menimbulkan fluks yang 

besarnya tetap terhadap waktu. Kemudian penggerak mula (prime mover) yang 

sudah terkopel dengan rotor segera dioperasikan sehingga rotor akan berputar pada 

kecepatan nominalnya sesuai dengan persamaan: 

n = 
120.𝑓

𝑝
  (5-1)  

dimana:  

n = Kecepatan putar rotor (rpm)  

p = Jumlah kutub rotor  

f = frekuensi (Hz) 
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Perputaran rotor tersebut sekaligus akan memutar medan magnet yang 

dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putar yang dihasilkan pada rotor akan 

menginduksikan belitan tiga fasa pada kumparan jangkar sehingga akan 

menimbulkan medan putar pada stator. Perputaran tersebut menghasilkan fluks 

magnetik yang berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Adanya perubahan fluks 

magnetik yang melingkupi suatu kumparan akan menimbulkan ggl induksi pada 

ujung-ujung kumparan tersebut (Ashal Alam, dkk, 2015).
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