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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab iii ini akan membahas mengenai perancangan pemodelan sistem  

dari pengendalian kecepatan motor induksi tiga fasa dengan cascaded h-bridge 

multilevel inverter menggunakan optimalisasi kontrol PID berbasis FPA  dengan 

membuat simulasi rangkaian menggunakan program MATLAB Simulink R2016B. 

Perancangan simulasi rangkaian meliputi pemodelan motor induksi, pemodelan 5-

level cascaded h-bridge (CHB) multilevel inverter, pemodelan in-phase 

disposition (IPD), pemodelan vector control, pemodelan Kontroller proportional-

integral-derivative (PID), dan flower pollination algorithm. 

3.1. Pemodelan Sistem 

Blok diagram dari Kontroller kecepatan motor induksi tiga fasa dengan 

cascaded h-bridge multilevel inverter menggunakan Kontroller PID berbasis FPA 

ditunjukkan oleh gambar 3.1 berikut : 

 

Gambar 3.1 Sistem Blok Diagram Pengendalian Kecepatan Motor Induksi  

Sumber tegangan yang digunakan untuk memutar motor induksi tiga fasa 

adalah berupa sumber tegangan DC. Kemudian tegangan DC akan menjadi input 

5-level CHB multilevel inverter untuk mengubah tegangan DC menjadi AC 

dengan amplitude dan frekuensi yang telah diatur sesuai dengan kebutuhan. 

Kecepatan aktual dari motor induksi tiga fasa akan diumpan balikkan ke 

Kontroller PID dan akan dibandingkan dengan kecepatan referensi. Metode 

tunning parameter dari Kontroller PID (kp, ki, dan kd) ini akan dioptimalisasi 
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menggunakan flower pollination algorithm (FPA). Kecepatan aktual dan arus Iabc 

aktual akan diumpanbalikkan pula ke vector control, sehingga didapatkan arus 

Iabc* reference. Arus Iabc* reference akan dimodulasi dengan empat sinyal 

segitiga pada tiap fasanya yang memiliki sudut fasa sama dengan frekuensi tinggi 

pada in-phase disposition (IPD) PWM. Dari proses modulasi tersebut akan 

menghasilkan pulsa yang akan digunakan untuk proses switching rangkaian 

inverter IGBT pada 5-level cascaded h-bridge multilevel inverter. 

3.2. Pemodelan Motor Induksi Tiga Fasa 

Pada penelitian ini akan menggunakan model motor induksi dalam koordinat 

d-q karena dapat menganilisa motor induksi dalam kondisi transient, steady state, 

dan perubahan karena beban. Dari persamaan 2.4 sampai 2.14 dapat dimodelkan 

motor induksi tiga fasa dengan koordinat d-q jenis sangkar tupai (squirrel cage) 

yang telah disediakan oleh MATLAB Simulink. Model dari motor induksi pada 

model d-q ditunjukkan oleh gambar 3.2 dan motor induksi tiga fasa yang 

digunakan akan mengambil spesifikasi yang tersedia dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Pemodelan dari motor induksi tiga fasa (asynchronous) yang digunakan 

ditunjukkan pada gambar 3.2 dibawah ini : 

Tabel 3.1 Parameter Motor Induksi tiga Fasa 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pemodelan Motor Induksi  

Rated Power / Daya 20 HP/14920 Watt 

Rated Speed 1760 RPM 

Rated Voltage 460 Volt 

Rated Frequency 60 Hz 

Pole 2 



 

 

28 
 

Parameter yang digunakan kedalam model motor induksi adalah nominal 

power (Pn) = 1.492e+04 VA, line to line voltage (Vn) = 460 Vrms, frekuensi (fn) 

= 60 Hz, stator resistance (Rs) = 0,2761 Ohm, stator inductance (Lis) = 0.002191 

Henry, rotor resistance (Rr’) = 0.1645 Ohm, rotor inductance (Lir’) = 0.002191 

Henry, mutual inductance (Lm) atau magnetizing inductance = 0.7614 Henry, 

kombinasi koefisien momen inertia mesin (J) = 0.1 kg.m2, friction factor (F) = 

0,01771 n.m.s, dan jumlah kutubnya atau pole (p) = 2 pasang. 

Pada pemodelan motor induksi gambar 3.2 dapat dioperasikan pada mode 

operasi motor maupun mode operasi generator. Mode operasi tergantung dari nilai 

masukan torsi (Tm) sebagai berikut : 

1. Jika torsi mekanik Tm bernilai positif (+) maka mesin induksi akan 

beroperasi sebagai motor. 

2. Sebaliknya, jika Jika torsi mekanik Tm bernilai negative (-) maka mesin 

induksi akan beroperasi sebagai generator. 

sedangkan m merupakan keluaran dari model berupa sinyal hasil keluaran dari 

motor. Pada tugas akhir ini, sinyal keluaran dari motor berupa sinyal arus, 

kecepatan, dan torsi. 

3.3. Pemodelan Cascade H-Bridge (CHB) Multilevel Inverter  

Multilevel inverter mempunyai fungsi yang sama dengan inverter 

konvensional, dimana digunakan dalam mengubah tegangan DC menjadi AC. 

CHB multilevel inverter terdiri atas beberapa rangkaian inverter jembatan penuh 

yang disusun secara seri dan tiap rangkaian memiliki sumber tegangan DC. 

Tegangan keluaran AC dari setiap tingkatan inverter jembatan penuh yang 

berbeda dihubungkan seri sehingga didapatkan gelombang tegangan yang 

merupakan penjumlahan dari seluruh keluaran inverter. Pada 5-level CHB 

multilevel inverter terdapat dua rangkaian inverter jembatan penuh dan dua 

sumber tegengan DC pada tiap fasanya. Pemodelan dan rangkaian dari 5-level 

CHB multilevel inverter yang digunakan ditunjukkan pada gambar 3.3 dan 3.4 

dibawah ini : 
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Gambar 3.3 Pemodelan 5-level CHB Multilevel Inverter  

 

Gambar 3.4  Rangkaian 5-Level CHB Multilevel Inverter  

IGBT yang digunakan memiliki spesifikasi nilai snubber resistance (Rs) = 

1000 ohm, snubber capacitance (Cs) = inf , (Ron) = 1e-3 ohm, dan forward 

voltage 0.8 volt. Sumber tegangan DC dari multilevel inverter akan menghasilkan 

pola yang waktu nyala dan waktu mati. Ketika komponen switching tersebut di 

trigger sehingga terbentuk pola gelombang sinusoidal.  

3.4. Pemodelan In-Phase Disposition Pulse Width Modulation (IPD PWM) 

Motode sin-triangle pulse width modulation (SPWM) merupakan metode 

yang dipakai sebagai suatu metode dalam operasi switching inverter. Dimana 

sinyal fundamental 60 Hz akan dibandingkan dengan sinyal pembawa yang 

berbentuk segitiga denga frekuensi tinggi, sehingga didapatkan sinyal PWM 
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dengan berbagai variasi duty cycle. Dalam menentukan indeks modulasi (Ma) 

dapat digunakan persamaan 2.21 dengan 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 1 dan 𝑉𝑡𝑟𝑖 = 1, maka didapat 

: 

𝑚𝑎 =
𝑝𝑢𝑛𝑐𝑎𝑘 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑜 (𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)

𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑜 (𝑉𝑡𝑟𝑖)
=  

1

1
= 1  

Pada teknik switching ini dibutuhkan nilai dari frekuensi sinyal fundamental 

dan frekuensi sinyal segitiga. Sinyal fundamental yang digunakan sebesar 60 Hz. 

Sedangkan nilai frekuensi sinyal segitiga dapat ditentukan dengan persamaan 2.22 

dengan 𝑚𝑓 = 51, maka didapat :  

𝑚𝑓 =  
𝑓𝑠

𝑓1
 ; 51 =  

𝑓𝑠

60
 ; 𝑓𝑠 = 60 𝑥 51 = 3060 𝐻𝑧  

Pemodelan dari proses switching untuk 5-level CHB multilevel inverter 

menggunakan teknik pemicuan IPD PWM yaitu modulasi yang membutuhkan 

sinyal fundamental (60 Hz) dengan sinyal segitiga sebanyak m – 1 yang memiliki 

sudut fasa yang sama. Dalam menentukan banyaknya sinyal segitiga yang 

dibutuhkan, dapat digunakan persamaan 3.1 berikut : 

𝑆 = 𝑚 − 1 (3.1) 

dengan nilai :  

𝑆  = jumlah sinyal segitiga 

𝑚  = jumlah tingakat (level) inverter 

Maka dari persamaan diatas untuk 5-level CHB multilevel inverter 

dibutuhkan sinyal segitiga sebanyak empat buah dan pada setiap sinyal segitiga 

tersebut memiliki nilai amplitude yang berbeda. Persamaan 3.2 dapat digunakan 

untuk mencari nilai amplitude pada setiap fasa. 

𝐴𝑚 =
2

(𝑚−1)
 (3.2) 

dari perhitungan akan didapat nilai 𝐴𝑚 = 0.5 untuk setiap satu sinyal segitiga, 

sehingga amplitude pada setiap sinyal segitiga yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 
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𝐴𝑚1 = 0.5 − 1 (3.3) 

𝐴𝑚2 = 0 − 0.5 (3.4) 

𝐴𝑚3 = 0 − (−0.5) (3.5) 

𝐴𝑚4 = (−0.5) − (−1) (3.6) 

Dari proses perhitungan tersebut maka dalam pemodelan dari IPD PWM 

untuk 5-level CHB multilevel inverter dapat dilihat pada gambar 3.5 dan 

parameter tiap sinyal segitiga ditunjukkan gambar 3.6 sampai 3.9 berikut : 

 

Gambar 3.5 Pemodelan IPD PWM 

 

Gambar 3.6 Parameter Sinyal Segitiga 𝐴𝑚1 
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Gambar 3.7 Parameter Sinyal Segitiga 𝐴𝑚2 

 

Gambar 3.8 Parameter Sinyal Segitiga 𝐴𝑚3 

 

Gambar 3.9 Parameter Sinyal Segitiga 𝐴𝑚4 
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3.5. Pemodelan Vector Control  

Pemodelan vector control ini merupakan metode dari field-oriented control 

(FOC) yang mengatur medan kumparan pada motor induksi, dimana sistem dari 

coupled akan diubah menjadi sistem decoupled. Dengan menggunakan metode 

vector control tersebut, arus penguatan dan arus beban pada motor dapat diatur 

secara terpisah seperti halnya pada motor DC, sehingga didapatkan keluaran 

berupa arus Iabc referensi. Untuk mempermudah proses simulasi, maka koordinat 

abc motor harus diubah kedalam bentuk model bayangan/besaran vector kebentuk 

direct quadrature (d-q) dengan menggunakan kombinasi persamaan dari 

transformasi Clarke dan Park yang ditunjukkan pada persamaan 2.23 sampai 

2.32. Pemodelan dan rangkaian vector control yang digunakan dapat dilihat pada 

gambar 3.10 dan 3.11 dibawah ini : 

 

Gambar 3.10 Pemodelan Vector Control  

 

Gambar 3.11 Blok Rangkaian Transformasi Vector Control  
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iqs* calculation berfungsi untuk menghasilkan arus iq* yaitu komponen arus 

q-axis referensi pada stator, dengan input torsi referensi hasil keluaran dari PID 

Kontroller dan fluks rotor (phir). Kemudian hasil keluaran dari iqs* calculation 

menjadi masukan pada blok dq to ABC convertion. 

 

Gambar 3.12 Rangkaian iqs* calculation 

id* calculation berfungsi untuk menghasilkan arus id* yaitu komponen arus 

d-axis referensi pada stator, dengan input fluks rotor referensi (phir*). Kemudian 

hasil keluaran dari id* calculation menjadi masukan pada blok dq to ABC 

convertion. 

 

Gambar 3.13 Rangkaian id* calculation 

teta calculation digunakan untuk mencari nilai sudut antara rotor dan stator 

dalam fungsi sudut radian. Pada blok ini dibutuhkan parameter iqs dan phir  serta 

rotor mechanical speed (wm) atau kecepatan referensi. Perbedaan selisih antara 

iqs dan phir akan dihubungkan ke function block parameters untuk menghitung 

nilai dari keluaran teta calculation yang kemudian akan masuk ke ABC to direct-

quadratic (dq) conversion. 

 

Gambar 3.14 Rangkaian teta calculation 
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ABC to dq conversion digunakan untuk mengubah arus Ia, Ib, dan Ic yang 

diukur pada stator menjadi arus dq pada bidang ortogonal. Pada bidang ortogonal 

ini dapat dicari nilai-nilai seperti fluks rotor, torsi motor, dan theta yaitu 

menemukan phase angle dari rotor fluks. Input dari ABC to dq conversion adalah 

arus abc aktual dan sudut theta. Pada blok transformasi ABC to dq ini dibutuhkan 

pergeseran sudut antara direct (d), quadratic (q), dan teta calculation dalam 

fugnsi sinus atau consinus yang menghasilkan keluaran berupa nilai iq dan id.  

Dimana arus id akan masuk ke flux calculation.  

 

Gambar 3.15 Rangkaian ABC to dq conversion 

flux calculation digunakan untuk mencari fluks rotor, hasil dari blok ini 

adalah phir yang terukur dan digunakan dalam mencari nilai iqs setiap saat. Bagian 

yang terpenting adalah discrete transfer fuction. Transfer function  yang muncul 

karena perubahan yang terjadi setiap saat adalah orde satu dengan periode T = 

0.1557 detik yang dipakai untuk mengintegrasikan perkalian id dan Lm menuju ke 

ABC to direct-quadratic (dq) conversion. 

 

Gambar 3.16 Rangkaian flux calculation 

dq to ABC conversion berfungsi untuk merubah arus dq menjadi arus abc 

referensi (I abc*). Arus abc referensi ini akan menjadi input bersama dengan arus 

abc aktual (I abc) dalam current regulator atau hysteresis current control untuk 

menghasilkan pulsa. Input dari dq to ABC conversion yaitu sudut theta, arus iq*, 

dan arus id*. Blok dq to ABC conversion ini dibutuhkan pergeseran sudut antara 
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direct (d), quadratic (q), dan teta calculation dalam fugnsi sinus atau cosinus 

yang menghasilkan arus Iabc. 

 

Gambar 3.17 Rangkaian dq to ABC conversion 

3.6. Pemodelan Kontroller PID Berbasis FPA 

Kontroller yang digunakan berupa Kontroller Proportional Integral 

Derivative (PID) discrete, dikarenakan akan di tunning oleh algoritma FPA. 

Masukan Kontroller PID yang berupa error (e) yang didapat dari selisih antara 

nilai dari kecepatan putar referensi (set point) dan nilai dari hasil kecepatan aktual 

motor saat ini / keluaran sistem. Kontroller PID ditunjukkan pada gambar 3.19, 

dimana pada Kontroller PID terdapat tiga parameter kontrol yang masing-masing 

parameter kontrol tersebut memiliki fingsi yang berbeda-beda,  parameter tersebut 

meliputi Kontroller kp sebagai penguat, Kontroller ki untuk mengurangi 

kesalahan mantap, dan Kontroller kd untuk mempercepat keadaan mantap.  

Persamaan PID dalam bentuk discrete transfer function digunakan untuk 

mempermuda proses tunning menggunakan flower pollination algorithm (FPA) 

yang ditunjukkan pada persamaan 2.35. Pada pemodelan ini, nilai dari parameter 

kontrol Kp, Ki, dan Kd diatas ditentukan oleh penalaan flower pollination 

algorithm (FPA) sebagai metode pencarian nilai pada sistem. Algoritma ini akan 

mencari nilai terbaik dari masing-masing parameter sehingga didapatkan nilai 

error (e) yang terkecil dan mampu memperbaiki sistem. Pemodelan dan rangkaian 

dari Kontroller Proportional-Integral-Derivative (PID) yang digunakan 

ditunjukkan pada gambar 3.18 dibawah ini : 



 

 

37 
 

 

Gambar 3.18 Pemodelan Kontroller PID-FPA  

 

Gambar 3.19 Rangkaian Kontroller PID-FPA  

 

Gambar 3.20 Parameter Kontroller PID-FPA  

3.7. Penalaan Parameter Kontroller PID Menggunakan FPA 

Flower Pollination Algorithm (FPA) merupakan algoritma yang didapat dari 

proses penyerbukan bunga dengan bantuan serangga yang terjadi pada alam. 
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Proses penalaan algoritma FPA ini dimulai dengan inisialisasi parameter seperti 

jumlah serangga, probabilitas serangga berpindah, jumlah iterasi, jumlah dimensi, 

batas atas dan bawah parameter PID. Proses penentuan dari parameter kp, ki, dan 

kd dapat dicari melalui pseudo code FPA berikut : 

Fungsi objektif min atau maks 𝑓(𝑥);  𝑥 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑑   

Inisialisasi populasi n bunga (gamet serbuksari) sebagai solusi secara acak 

Tentukan solusi terbaik g* pada populasi awal 

Definisikan probabilitas serangga berpindah (switch probability) 𝑝 ∈ [0,1] 

Definisikan kriteria berhenti (akurasi atau iterasi maksimum) 

While (t < iterasi maksimum) 

For i = 1:n (seluruh n bunga dari populasi) 

If random < p 

Gunakan vektor langkah L dari persamaan 2.37 dengan 

dimensi d yang memenuhi distribusi Lavy 

Penyerbukan secara gelobal dengan persamaan 2.36 

Else 

Gunakan ∈ dari distribusi uniform (0,1) 

Penyerbukan secara local dengan persamaan 2.43 

End If 

Evaluasi solusi baru 

Jika solusi yang baru lebih baik, maka perbarui solusi ini kedalam 

populasi 

End For 

Tentukan solusi terbaik g* 

End While 

Tampilkan soslusi terbaik yang ditemukan 

 

Dari pseudo code FPA dapat diketahui saat nilai random lebih kecil dari 

nilai probabilitas maka akan dilakukan proses penyerbukan secara global yang 

dicari dengan persamaan 2.36. Ketika nilai random lebih besar dari nilai 

probabilitas maka akan dilakukan proses penyerbukan secara lokal yang dicari 

dengan persamaan 2.43. Nilai dari parameter kp, ki, dan kd dimisalkan u1, u2, dan 
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u3 pada algoritma FPA dimana u merupakan penghitungan dari penyerbukan 

global atau lokal yang terdapat antara batas atas dan batas bawah. Maka penting 

mengetahui kemungkinan nilai inisialisasi yang tapat sehingga didapat hasil yang 

maksimal dan tepat. 

Tabel 3.2 Parameter Inisialisasi FPA 

Populasi Bunga 10 

Probabilitas 0.8 

Iterasi 30 

Dimensi 3 

Batas Atas PID [1.1 1.1 0.1] 

Batas Bawah PID [0.9 0.9 0] 

 

Dalam proses penalaan paremeter PID dengan FPA diperlukan fungsi 

objektif yang berperan sangat penting karena berfungsi menjadi sebuah indeks 

performansi yang mampu mengurangi nilai maksimum overshoot dari respon step 

sistem. Sebuah sistem Kontroller yang optimal, akan dapat meminimalkan indeks 

performansi. Indeks performansi merupakan suatu fungsi yang harganya 

menunjukkan seberapa baik kenerja sistem dan beguna dalam menentukan sifat 

kontrol optimal yang diperoleh. Fungsi objektif yang dipergunakan untuk menguji 

kestabilan sistem adalah menggunakan Sum of Square Tracking Error (SSTE) 

karena menawarkan suatu karakteristik respon sistem transien, dimana respon 

sistem akan menghasilkan overshoot yang kecil dan memiliki redaman yang 

cukup. Fungsi obyektif akan mencari parameter yang tepat dengan meminimalkan 

error kecepatan ω untuk menghitung indeks peforma pada Kontroller. Fungsi 

objektif SSTE dapat dirumuskan dengan persamaan 3.7 berikut :  

𝑆𝑆𝑇𝐸 = ∑ (𝑒2)/𝑁
𝑁

𝑡=0
 (3.7) 
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Diagram alir dari flower pollination algorithm (FPA) yang ditunjukkan 

gambar 3.21 yang diimplementasikan untuk proses penalaan parameter kontrol 

dari PID. Parameter PID yang di tunning oleh FPA adalah kp, ki dan kd. Adapun 

untuk diagram alir proses penalaan parameter PID dengan menggunakan metode 

FPA ditunjukkan pada flowchart berikut ini :  

Mulai

Input Parameter FPA :
- Population Size

-Probability Switch
- Dimensi

- Batas Bawah dan Atas Parameter
PID (I,b,Ub)

- Maximum Generation (MaxGen)
- Data Motor Induksi

Inisialisasi Populasi/Solution

Pencarian Solusi Terbaik

Evaluasi Fungsi Objektif

Urutkan Solusi 
Terbaik

Proses Hasil Visualisasi 
dan Output Hasil 

Penalaan Kontroler PID

Tidak

Ya

End

Gambar 3.21  Diagram Flowchart Optimasi Kontroller PID Berbasis FPA 


