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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

  Pada bab metodelogi penelitian ini akan menjelas tentang data-data yang 

diperlukan untuk kelancaran pengerjaan desain analisa eksitasi generator sinkron 

dengan PID tuning PSO. Dalam bab III ini akan menjelaskan beberapah hal seperti 

berikut: 

a) Data sistem dalam pembhasan ini berisi tentang data dari generator yang 

digunakan di PLTHM UMM. 

b) Pemodelan sistem disinih akan menjelaskan tetang blok diagram alur 

eksitasi yang akan didesain dan berisi penjelasan bagian-bagian penjelasan 

dari setiap blok yang terterah. 

c) Algoritmah PSO sinih akan berisih tentang flowcart dan pemodelan sistem 

dari logika PSO untuk tuning PID. 

3.1 Pemodelan Sistem 

 Secara umum diagram blok perencanaan kendali sistem eksitasi generator 

sinkron pada PLTMH dapat dilihat pada gambar berikut. 

INPUT CONTROL AVR BEBAN
GENERAT

OR

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Perencanaan Kendali Sistem Eksitasi Generator 

Sinkron 

 Dari gambar 3.2, kendali sistem eksitasi dilakukan dengan memberikan 

input sinyal kepada AVR sebagai pembangkit tegangan eksitasi, dimana AVR di 

kontrol oleh PID dengan sisitem pengoptimal PSO. Kemudian output (sinyal 

tegangan) masuk ke generator lalu ke beban. Adapun diagram blok kendali sistem 

eksitasi generator sinkron dengan PID - PSO dapat dilihat pada gambar 3.3. 
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Gambar 3.2 Diagram Blok PID - PSO Pada Kendali Sistem Eksitasi Generator 

Sinkron 

 Dari gambar 3.3, terlihat kendali sistem eksitasi dilakukan dengan 

menggunakan satu  kontroler. Yaitu kontroler dilakukan untuk mengoptimalkan 

nilai AVR. PSO digunakan untuk tuning PID, output (sinyal tegangan) dari 

generator ke beban akan disensor oleh sebuah sensor tegangan dan di feedback ke 

setpoint sebagai nilai eror. Nilai eror ini yang akan menjadi input dari PSO-PID 

untuk melakukan perbaikan gain Kp, Ki, dan Kd. Gain ini yang akan memerintah 

AVR untuk memberikan nilai arus DC yang akan mensuplai generator untuk 

membangkitkan tegangan generator. Apabila tegangan belum sesuai sistem akan 

kembali melakukan perbaikan gain. 

 Beban yang digunakan dalam sistem ini adalah beban linier dan nonlinier 

dengan kondisi beban bervariasi. Pada kondisi awal diberikan beban stabil 

kemudian beban dinaikkan sehingga frekuensi dari sistem menurun. Kondisi 

selanjutnya yaitu beban turun sehingga frekuensi dari sistem naik. 

3.2 Data Sistem 

3.2.1 Data Generator 

 Generator yang digunakan dalam analisa ini adalah generator sinkron 3 fasa 

dengan model ditunjukan dalam Gambar 3.1 dan parameter ditunjukan dalam Tabel 

3.1: 
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Gambar. 3.3 Model Generator Sinkron (Riyan Mulyadi1 dkk, 2017). 

Tabel 3.1. Parameter Generator Sinkron. 

Parameter Value 

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

(V), 

160e3 , 400 

frequency (Hz) 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) 0.5 

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

pole pairs 

[4 0 2] 

Rotor Type Salient-Pole 

 

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: 
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Gambar 3.4 Hydraulic Turbine and Governour 

 Memiliki parameter sebagai berikut 

Tabel 3.2. Parameter 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 7.0732 2.3475 2.1333 0.01] 

[beta Tw9(sec) [0 0.9048] 

 

3.2.3 Sistem Eksitasi 

 Sistem eksitasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem 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 type 

eksitasi AC4A. Berikut ini adalah gambar blok dan model eksitasi type AC4A. 

 

Gambar 3.5 Diagram Blok Sistem Eksitasi AC4A. 
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Tabel 3.3 Parameter Sistem Eksitasi 

Parameter Value 

Tr (s) 0 

[ Ka(pu) ,Ta(s)] [ 200 , 0.015] 

[ Kc(pu) ,Tc(s) ] [ 0  , 1  ] 

Tb(s) 10 

[ Vimax, Vimin ](pu) [ 2 , -2 ] 

[ Vrmax, Vrmin ](pu) [ 4 , -4 ] 

 

3.3 Perancangan 

3.3.1  Pemodelan Beban 

 Pada pembebannan terdiri dari 2 macam bagian yaitu beban tetap dan 

berubah, pada beban tetap memiliki beban sebesar 50kw sedangkan pda beban 

berubah memiliki beban sebesar 100kw. 

 

Gambar 3.6 Model Pembebanan 

 Pada gambar diatas menujukan rangkainan beban tetap dan berubah yang di 

rangkai secara paralel. Untuk rangkaian beban berubah akan d tunjukan gambar 

berikut. 
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Gambar 3.7 Model Beban Berubah 

 Pada rangkaian beban berubah tertiri 2 macam beban yaitu beban linier (R) 

dan beban nonlinier (RLC). Dimana ke 2 beban tersebut memiliki karakteristik 

yang berbeda. Beban linier adalah beban yang memberikan bentuk gelombang 

keluaran yang linier artinya arus mengalir sebanding dengan impedansi dan 

perubahan tegangan. Sedangkan beban non linier adalah bentuk gelombang yang 

tidak sebanding dengan tegangan dalam setiap setengah siklus sehingga bentuk 

gelombang arus maupun tegangan tidak sama dengan gelomang masukan 

(mengalami distorsi) 

3.3.2 Metode Optimasih PID Dengan PSO 

 Dalam pembahasan ini pertamakali saya akan menunjukan skema 

perancangan blok diagram yang akan ditunjukan pada gambar 3.7 dibawah ini: 
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Gambar 3.8 Diagram Blok Perancangan PID-PSO Pada Kendali Sistem Eksitasi 

Generator Sinkron 

 Untuk cara kerja dari optimal PSO akan  dijelaskan dalm flow cart berikut: 
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Gambar 3.9 Diagram Alir Metode Optimasi Menggunakan PSO 
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Dalam penelitian ini hal yang pertama dilakukan untuk optimasi dengan 

menggunakan algoritma particle swarm optimization ialah menentukan tegangan 

yang di butuhkan oleh beban. Setelah itu menentukan parameter algoritmaa PSO, 

seperti swarm, bobot inersia, jumlah iterasi dan konstanta akselerasi. Kemudian 

dari data beserta parameter PSO yang sudah di inputkan akan di tentukan Pbest dan 

Gbest mula-mula. Pbest merupakan nilai partikel terbaik, dalam hal ini adalah nilai 

biaya pembangkitan terbaik. Setelah itu menghitung kecepatan dan posisi partikel 

pada interasi berikutnya. Bila didapatkan nilai fitness yang cukup baik atau sampai 

pada jumlah interasi maksimum maka interasi akan berhenti mencari dan 

memperbaharui kecepatan dan posisi partikel, sehingga nilai Pbest dan Gbest 

terbaru akan didapatkan. Program akan menampilkan hasil Pbest dan Gbest yang 

dalam penelitian ini merupakan nilai tegangan  DC pada medan magnet pada 

generator yang akan di bangkitkan oleh AVR. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat fitness function dalam 

bentuk m-file untuk kemudian dioptimasi, hasil keseluruhannya akan di optimasi 

oleh PSO. Fitness function berisikan tentang kriteria dari variable optimasi yang 

akan di evaluasi dan nilai optimal yang diharapkan. Fitness function dalam kasus 

ini berisikan persamaan matematis untuk mencari persamaan aliran daya optimal. 

Kemudian cara untuk melakukan optimasi menggunakan PSO dalam 

matlab, yaitu menjalankan optimasi dan mengatur parameter optimasi langsung 

menggunakan command line matlab. Proses optimasi dijalankan dengan 

mengetikan perintah: “[out] = PSO(functname, D, mv, VarRange, minmax, 

PSOparams)”. Deskripsi dari perintah tersebut sebagai berikut (Saukani, 2016): 

 functname, merupakan fungsi yang akan dioptimasikan 

 D, merupakan jumlah variable yang akan di optimasi 

 mv, batasan maksimal partikel velocity 

 VarRange, merupakan batasan matrik variabel masukan. 

 minmax, merupakan pengaturan dari fungsi optimasi dari PSO ini yaitu 

kode 0 merupakan fungsi minimal dan kode 1 merupakan fungsi 

optimasi maksimal 

 PSOparams, merupakan parameter inputan dari PSO 
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Pada optimasi dengan multi-objective function, fungsi objektif yang 

digunakan adalah fungsi objektif gabungan. Masing-masing fungsi objektif dari 

fungsi fuel cost dan flat voltage profile digabungkan menggunakan formula 

tertentu. 

3.3.3 Desain Pemodelan Plant Simulasi Control Eksitasi 

Simulasi dilakukan degan menggunakan software MATLAB R2015a. 

Rangkaian simulasi teterah pada gambar berikut : 

Gambar 3.10 Desain Plant Simulasi Control Eksitasi PLTMH 

Untuk melakukan pengujian pada model ini maka perlu dilakukan pengujian 

setiap sistem, dengan melakukan perubahan daya konsumen. Dalam hal ini sistem 

di uji dengan dengan daya beban konsumen pada detik ke-5, ke-10 dan ke-15. untuk 

Model PLTMH dengan sistem tuning PID - PSO dapat ditunjukan dalam Gambar 

3.10. 


