
13 

BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada perancangan sistem ini dilakukan untuk menunjukkan kondisi kontroller 

gelombang penuh satu fasa yang terkontrol dengan PID berbasis algoritma PSO. Pada 

dasarnya pemodelan sistem menggunakan MATLAB R2013b sebagai acuan untuk 

menjalankan pemodelan sistem dan sebagai analisis dalam pengontrolan kecepatan motor 

induksi menggunakan sistem kontrol PID berbasis algoritma PSO. Berikut ini perancangan 

model sistem yang akan digunakan pada MATLAB dengan diagram blok. 

Gambar 3.1 Diagram Blok Pengontrolan Sistem Perencanaan. 

Dalam gambar 3.1 terdapat tegangan referensi sebagai acuan untuk menjalankan 

generator 2 pulse. Kemudian sistem kontrol yang digunakan PID berbasis PSO berfungsi 

untuk memperbaiki peforma keluarannya generator berupa tegangan. Sedangkan PSO 

berfungsi untuk mencari parameter Kp, Ki, Kd yang terbaik. Setelah itu terhadap inverter 

sebagai pengendali atau pengontrol tegangan generator 2 pulse. Kemudian rectifier 

berfungsi untuk penyearah pada tegangan pada tegangan generator 2 pulse yang sudah 

terkontrol PID berbasis algoritma PSO agar dapat menuju ke set point yang diinginkan 

dengan feedback tegangan. 

3.1  Perancangan Pemodelan Sistem Simulink Pada MATLAB 

Dalam perancangan pemodelan sistem yang menggunakan MATLAB pada 

dasarnya gambar 3.1 sebagai acuan untuk merancang model sistem pada simulink. Berikut 

ini simulink yang di hasilkan untuk menjalankan sistem terkontrol dengan PID berbasis 

algoritma PSO. 
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Gambar 3.2 Pemodelan sistem dengan simulink pada MATLAB 

 Pada gambar 3.2 menunjukkan tegangan refrensi atau set point yang digunakan 

adalah 140 volt, kemudian frekuensi yang di gunakan 50 Hz dan  dengan sudut slider gain 

30 derajat. Sedangkan nilai parameter Kp, Ki, Kd yang terbaik dengan cara sistem kontrol 

PID berbasis PSO. 

3.2  Pemodelan Thrystor P1 dan P2 

Dalam pemodelan ini thyristor adalah komponen elektronika berbahan 

semikonduktor yang memiliki fungsi utama sebagai saklar. Ada beberapa jenis komponen 

yang masuk ke dalam kategori thyristor, yakni SCR, DIAC, dan juga TRIAC. Pada 

umumnya sebuah thyristor terdiri dari empat lapis dengan tiga buah terminal. Empat 

lapisan tersebut terdiri dari lapisan semikondurtor tipe P dan lapisan semikonduktor tipe 

N. Sedangkan tiga terminalnya berupa terminal anoda (A), terminal katoda (K), dan 

terminal gate (G). Berikut ini gambar thryistor : 

 

Gambar 3.3 Thrystor 
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Gambar 3.4 Data Thrystor 

 

3.3  Pemodelan dua Pulse Generator 

Pemodelan dua pulse generator ini sebagai penghasil pulse dengan masukan 

tegangan refrensi, frekuensi, pembakaran slinder gain dan lebar pulse. Kemudian hasil dari 

keluaran dua pulse generator berupa tegangan di kontrol dengan menggunakan sistem 

kontrol PID berbasis PSO. Berikut ini pemodelan yang ada pada dalam dua pulse 

generator: 
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Gambar 3.5 Model pengendali sistem kontrol rectifier 

 

Dalam gambar 3.5 model pengendali sistem kontrol ini memerlukan beberapa 

acuan untuk menghasilkan gelombang pulse penuh diantaranya sudut slider gain 30 derajat 

yang akan di saturasi 0 sampai 180 derajat. Kemudian frekuensi 50 Hz, tegangan refrensi 

140 volt yang akan di convert ke integrator agar menghasilkan pulse sinus. Sedangkan 

pada kontroller PID di tunjukkan sebagai berikut : 

 
Gambar 3.6 Pemodelan parameter Kp, Ki, Kd  
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Di dalam controller PID terdapat sinyal di waktu continues dan sinyal di waktu 

diskrite. Perbedaan sinyal continues dan diskrite, kalau continues sinyal yang berupa 

analog atau dalam bentuk gelombang sedangkan diskrite adalah sinyal yang berbentuk 

pulsa. Kemudian pada controller PID akan terhubung dengan rangkaian itae. Berikut ini 

rangkain ITAE: 

 

Gambar 3.7 Rangkaian itae  

  Pada rangkaian itae ini berfungsi untuk fungsi alih integral absolute error 

dengan error yang terkecil. kemudian pada rangkaian pid yang keluarannya continues 

akan di convert ke gelombang dc. Berikut ini rangkain mean value:  

 
Gambar 3.8 Rangkaian convert ac ke dc 

3.4 Penggunaan Kontroller PID dengan Algoritma PSO 

 Dalam penggunaan kontroller PID berbasis algoritma PSO, PSO merupakan 

didasarkan pada perilaku sebuah kawanan serangga, seperti semut, rayap,   lebah atau 

burung. Algoritma PSO meniru perilaku sosial organisme ini. Perilaku sosial terdiri dari 

tindakan individu dan pengaruh dari individu - individu lain dalam suatu kelompok. 

Jika satu partikel atau seekor burung menemukan jalan yang tepat atau pendek menuju 

ke sumber makanan, sisa kelompok yang lain juga akan dapat segera mengikuti  jalan  

tersebut meskipun lokasi mereka jauh  di kelompok tersebut. Dengan kata lain 
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dalam hal kontroller PID jika suatu partikel menemukan nilai Kp, Ki, Kd, itae 

dengan posisi yang bagus, maka partikel tersebut akan menyampaikan informasi 

yang di terima kepada partikel yang lain dengan kecepatan dan posisi 

berdasarkan informasi yang di terima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 3.9 Flowchart penyalaan PSO untuk PID 
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Pada gambar 3.9 PID-PSO dapat di fungsikan sebagai Algoritma PSO yang 

mempunyai metode dengan menggunakan posisi dan kecepatanya. Dengan kata lain 

metode PSO ini sebagai mengoptimalkan parameter tuning PID dimana nilai parameter 

Kp, Ki, Kd di pilih yang terbaik menurut posisi dan kecepatan dengan nilai fitness 

fuction minimum. 

3.5  Cara Kerja Rectifier 

  Rectifier atau disebut juga penyearah gelombang adalah sebuah bagian dari catu 

daya atau Power Supply. Cara kerja rectifier adalah berfungsi untuk mengubah sinyal 

bolak balik atau sering di sebut sinyal AC (Alternating Current) Menjadi sinyal searah 

atau sinyal DC (Direct Current). Berikut ini rectifier gelombang penuh : 

 

           Gambar 3.10 Rectifier full wave 

 Pada gambar 3.10 thyristor sering difungsikan sebagai Saklar (Switch) ataupun 

Pengendali (Controller) dalam rangkaian elektronika yang menggunakan tegangan / arus 

menengah-tinggi (Medium-High Power). Kemudian bila Thy1 dan Thy2 konduksi Thy4 

tidak konduksi hal ini terjadi karena polaritas katode dari Thy4 adalah positif dan daerah 

konduksinya adalah dari 0 s/d π dan demikian juga bila Thy4 dan Thy3 konduksi Thy2 

tidak dapat konduksi karena polaritas katode dari diode ini adalah positif dan daerahnya 

adalah dari π a/d 2π. 
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