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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH) 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik 

berskala kecil yang memanfaatkan tenaga (aliran) air sebagai sumber penghasil 

energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energy 

karena ramah lingkungan. Dari segi teknologi, PLTMH dipilih karena 

konstruksinya sederhana, mudah dioperasikan, serta mudah dalam perawatan dan 

penyediaan suku cadang. PLTMH pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian 

dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau 

air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi 

mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. 

Gambar 2.1. menggambarkan secara skematis bagaimana potensi tenaga air, yaitu 

sejumlah air yang terletak pada ketinggian tertentu diubah menjadi tenaga mekanik 

dalam turbin air. 

Gambar 2.1 Proses konversi energi pada PLTMH. 

Besarnya tenaga air yang tersedia dari suatu sumber air bergantung pada 

besarnya head dan debit air. Dalam hubungan dengan reservoir air maka head 

adalah beda ketinggian antara muka air pada reservoir dengan muka air keluar dari 

kincir air/turbin air. Total energi yang tersedia dari suatu reservoir air 

merupakan energi potensial air yaitu  
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 E = m. g. h  .................................................................................................. (2-1) 

dengan   

 m = adalah massa air  

 h  = adalah head (m) 

 g  = adalah percepatan gravitasi (m/s2) 

 

Daya merupakan energi tiap satuan waktu (
E

t
), Sehingga persamaan (2.1) dapat 

dinyatakan sebagai : 

E

t
=  

m

t
 g. h ................................................................................................... (2-2) 

 

Dengan mensubsitusikan P terhadap (
E

t
) dan mensubsitusikan ρQ terhadap (

m

t
) 

maka : 

P =  ρ  × g ×Q  ........................................................................................... (2.3) 

Dimana;   

P = Daya (watt)  

ρ = Identitas Air (kg/m3) 

Q = Debit air (m3/s)  

 

Selain memanfaatkan air jatuh dapat diperoleh dari aliran air datar. Dalam hal ini 

energi yang tersedia merupakan energi kinetik 

E =  
1

2
 mv2 .................................................................................................. (2-4) 

Dengan 

v = Kecepetan aliran air (m/s) 

 

Daya air yang tersedia dinyatakan sebagai berikut : 

P =  
1

2
 ρQv2 ................................................................................................ (2-5) 

 

 

 

 

 



7 
 

atau dengan menggunakan persamaan kontinuitas Q = Av maka 

P =  
1

2
 ρAv3 ................................................................................................ (2-6) 

Dengan 

A = Luas Penampang aliran air (m2) 

 

Perhitungan daya yang dibangkitkan adalah : 

Daya teoritis P = k . H. Q .............................................................. (2-7) 

Daya turbin P = k . s. H . Q ...................................................... (2-8) 

Daya generator P = k . t.  g.  H .Q .................................................. (2-9) 

Dimana : 

P = daya (kW) 

H = tinggi jatuh efektif maksimum (m) 

Q = debit maksimum turbin (m3/s) 

ηt  = efisiensi turbin 

ηg = fisisensi generator 

k   = konstanta 

 

Konstanta k dihitung berdasarkan pengertian bahwa 1 daya kuda = 75 

kgm/detik dan 1 daya kuda = 0,736 kW sehingga apabila ingin dinyatakan dalam 

kW, sedangkan tinggi terjun H dinyatakan dalam meter dan debit air dinyatakan 

dalam m3/s, maka,   

konstanta k =  
m3

dtk
 × 

1000 kg

m3  ×m × 
1 dk

75
kgm

dtk

 ×0.736 × 
kw

dk
= 9.8 ............ (2-10) 

 

2.2. PERALATAN KONTROL 

Sistem kontrol pada PLTMH pada dasarnya ada dua macam yaitu kontrol 

tegangan dengan sistem AVR (automatic voltage regulator) dan frekuensi dengan 

FCV  (flow control valve) sistem pengatur debit air atau ELC (electronic load 

controller) sistem pengatur beban elektronik. 
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2.2.1  Flow Control Valve (FCV) 

Flow control valve adalah suatu peralatan control untuk mengatur 

putaran turbin (frekuensi) relatif konstan untuk berbagai kondisi beban. Untuk 

melakukan fungsinya tersebut, FCV mengontrol kecepatan turbin melalui 

sinyal umpan balik dari frekuensi. Frekuensi yang dihasilkan dari sistem ini 

berbanding lurus dengan kecepatan rotasi dari turbin. Jadi untuk 

mempertahankan frekuensi yang dihasilkan harus konstan pada 50Hz, turbin 

yang dihubungkan ke poros generator, dan perubahan frekuensi pada generator 

di deteksi oleh sensor frekuensi dan diumpan balik ke sistem FCV. FCV akan 

membandingkan nilai yang sebenarnya dengan nilai referensi dari sinyal 

kecepatan dan menyesuaikan aliran air untuk mempertahankan kecepatan pada 

tingkat yang benar. Aksi FCV terhadap nilai eror pada frekuensi akan 

mengontrol valve pada turbin untuk mengatur aliran air melalui penstock. 

Kecepatan turbin akan berpengaruh karena terdapat perbedaan nilai antara daya 

fluida yang di berikan dengan daya beban pada konsumen, dengan adanya 

perubahan nilai frekuensi akan mengakibatkan ketidakstabilan sistem. 

Sehingga di butuhkan sistem FCV yang memiliki ukuran yang relatif kecil serta 

cepat dalam menanggapi perubahan frekuensi.  

 

Gambar 2.2 Diagram blok PLTMH dengan control FCV. 

 

Gambar 2.2 menunjukkan diagram blok PLTMH. Aliran air yang 

melewati penstock merupakan energi kinetik yang akan diubah menjadi energi 

mekanik (energi rotasi) dengan melewati turbin yang terhubung dengan poros 

generator sehingga menghasilkan energi listrik dan sistem FCV akan 
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menyesuaikan kecepatan generator yang berdasarkan sinyal umpan balik dari 

penyimpangan sistem dengan nilai refrensi sehingga pembangkit listrik dapat 

berjalan stabil dengan frekuensi yang konstan. Model ini terdiri dari turbin 

hidrolik dan hydro servo electric sebagai aktuator.  

Amir Kumar Singh dalam penelitiannya “Modeling and Simulation of 

Micro Hydro-Diesel Hybrid Power System For Localized Power Requirement 

Using MATLAB/Simulink” banyak menjelaskan tentang pemodelan turbin 

hidrolik dan governor. 

 

a. Pemodelan Turbin Hidrolik 

Mesin yang dikembangkan dengan adanya kecepatan turbin dan 

bukaan valve, daya keluaran turbin berkurang karena penurunan tekanan 

di turbin,  dengan daya yang dikembangkan di turbin bervariasi sesuai 

dengan laju aliran air, sehingga sistem beroperasi dengan keuntungan 

steady state ketika aliran melalui penstock dianggap konstan.  

Persamaan terkait dengan kinerja transien dari turbin hidrolik 

didasarkan pada asumsi berikut. 

1. Pisau pada turbin hidrolik dianggap hambatan gesek yang diabaikan. 

2. water hummer pada penstock diabaikan. 

3. Kecepatan air di penstock bervariasi sesuai dengan pembukaan 

gerbang. 

4. daya output yang dihasilkan turbin sebanding dengan kecepatan aliran 

air. 

 

Persamaan (2-11) dan (2.12) merupakan laju aliran air dan 

mechanical power yang dipengaruhi pada sistem bukaan gerbang dan net 

head. 

Q = G√H .................................................................................. (2-11) 

Dimana : 

 Q = turbine flow (m3/s). 

 G = Gate Opening (rad). 

 H = Net Head (m). 
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Pm = AtH( Q −  Qnl )  ............................................................. (2-12) 

Dimana : 

 Q   = Turbine flow (pu) 

 At  = Turbine gain  

 Qnl = No load flow (pu) 

 

At =
1

( Gmax − Gmin)
 ..................................................................... (2-13) 

 

Persamaan (2-11) dikembangkan untuk mendapatkan perubahan 

aliran  air di penstock sehinggah didapat. 

U = KuG√H .............................................................................. (2-14) 

Dimana : 

U   = Velocity pf the water 

Ku = Proportional constant 

 

Setelah kecepatan air di penstock ditentukan, hubungan laju aliran, 

pada head bisa ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. 

Q = AU ..................................................................................... (2-15) 

 

Percepatan aliran dalam penstock dijelaskan pada persamaan (2-16)  

du

dt
=

−ag

L
(H − H0) .................................................................... (2-16) 

Dimana : 

 ag = acceleration due gravity. 

 𝐿 = Length of penstock. 

  

Normalisasi persamaan (2-14) tentang nilai-nilai dinilai 

H = (
H

G
)

2

 .................................................................................. (2-17) 

 

dengan memberikan persamaan 

 Tw =  
LQbase

agA Hbase
 ......................................................................... (2-18) 
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Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. 

U

(H − H0)
=

−1

Tws
 ............................................................................ (2-19) 

Dimana : 

Tw    = water starting time.(s) 

Qbase = turbine flow (m3/s) 

Hbase  = head turbine (m). 

 

Output tenaga mesin diberikan oleh 

P𝑚 =  P − P𝑚 ............................................................................ (2-20) 

dengan memberikan  

P𝐿 =  U𝑁𝐿𝐻 ............................................................................... (2-21) 

Dimana : 

 P𝐿   = Power loss. 

 U𝑁𝐿 = No load speed. 

 

Persamaan (2-11), (2-13), (2-17) dan (2-19) dapat dikombinasikan 

untuk menghasilkan karakteristik dinamik umum turbin hidrolik 

 

b. Pemodelan hydro-electric servo system 

Dalam model FCV, motor servo digunakan untuk mengontrol katup 

gerbang sesuai dengan sinyal dari controller. Controller membatalkan 

kesalahan dalam kecepatan sinyal dengan mengirimkan sinyal ke motor 

servo untuk mengontrol katup. Jadi motor servo bekerja di sini sebagai 

aktuator yang mengaktifkan dengan mendapatkan sinyal error. Kontrol 

umpan balik dari sinyal posisi sudut ke aktuator digeser oleh katup untuk 

meningkatkan atau mengurangi pembukaan gerbang untuk menstabilkan 

sistem dengan mempertahankan kecepatan konstan. Dengan 

mendapatkan sinyal posisi sudut, motor servo berfungsi dan 

menggerakan dan mengatur katup untuk mengatur aliran kecepatan air 

sehingga selalu berada pada nilai setpoint. 
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Operasi dasar dari motor servo mirip dengan motor induksi dengan 

beberapa modifikasi. Ada dua gulungan ditempatkan pada stator dikenal 

sebagai kontrol dan fase referensi. Tegangan yang diberikan ke fase ini 

V1 dan V2 harus 90° keluaran dari fase besarnya tidak sama. Karena fase 

ini menggeser putarana medan magnet yang diproduksi di stator. Fase 

pergeseran antara tegangan kontrol V1 dan V2 memutuskan arah putaran 

motor. Fluks magnetik berputar memotong rotor stasioner sehingga 

GGL diinduksi dalam konduktor rotor ini sesuai dengan hukum Faraday 

induksi elektromagnetik. Sebagai konduktor rotor hubung singkat oleh 

sebuah sirkuit yang bentuk cincin yang dekat, dan GGL yang diinduksi 

dalam konduktor menyebabkan arus dalam konduktor rotor. Menurut 

Faraday aturan tangan kiri, ketika tercatat konduktor saat berada di 

bawah pengaruh fluks magnetik mengalami gaya. Resultan dari gaya ini 

menyebabkan torsi seragam, dan motor mulai berputar. Nilai dari 
X

R
  

memiliki rasio yang tinggi untuk motor induksi. Untuk motor servo, 

karakteristik torsi-kecepatan linear diperlukan. Percepatan motor 

mengurangi kecepatan putaran rotor. Untuk mendapatkan karakteristik 

yang baik, ukuran rotor dianggap kecil. Diameter yang kecil dari rotor 

lebih dominan untuk mengurangi inersia dan dengan demikian cara untuk 

mendapatkan karakteristik baik. rotor akan berputar ketika menerima 

sinyal 'error'. dan motor akan berputar sehingga kesalahan sinyal akan 

berkurang. motor berhenti berputar saat sinyal kesalahan mendekati nol. 

Output torsi motor kira-kira sebanding dengan kontrol tegangan dan arah 

torsi ditentukan oleh polaritas tegangan kontrol. Sebenarnya di motor 

servo kedua tegangan tidak sama dalam besaran. Tegangan referensi 

dipertahankan konstan dan tegangan fase kontrol digerakkan oleh sinyal 

error. Daya keluaran mekanik motor ac servo bervariasi dari 2 watt ke 

100 watt. Torsi motor dapat dinyatakan sebagai. 

Tm = f(θ̇. e) .............................................................................. (2-22) 
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Torsi motor dapat divariasikan dengan mengubah besarnya tegangan 

fase kontrol demikian pula dengan arah rotasi dapat diubah dengan 

mengubah polaritas tegangan kontrol. 

 Torsi persamaan (2-22) dari motor servo dapat diperluas 

menggunakan seri Taylor`s seperti yang ditunjukkan pada Persamaan    

(2-21)  

Tm = ta(0) +
dta

de
 (e(t) − e(0))+. . . +

dta

dθ̇
 (θ̇(t) − θ̇(0)) +  ......... (2-23) 

 

 Dengan mengabaikan orde tinggi dan mempertimbangkan zero 

kondisi awal, Persamaan (2-24) dapat ditulis sebagai 

Tm = Ke(t) −  f θ̇(t) ................................................................ (2-24) 

Dimana: 

K =
dTm

de
 dan f = −

dTm

de
 

 

Diketahui hubungan mekanis untuk motor, 

Tm = Jθ̇ +  Bθ̇ .......................................................................... (2-25) 

 

Dimana J dan B adalah koefisien gesekan dan momen inersia masing-

masing. Dari Persamaan (2-24) dan (2-25) di atas kita dapat menulis. 

Ke(t) −  f θ̇(t) = Jθ̇ +  Bθ̇ ....................................................... (2-26) 

 

Transformasi Laplace di kedua sisi, kita dapat menulis. 

θ(s)

E(s)
=  

K

J𝑠2+(𝐵+𝑓)𝑠
=  

K

s(𝐽𝑠+𝐵+𝑓)
=

𝐾𝑎

s(𝑡𝑎𝑠+1)
 ................................. (2-27) 

Dimana 𝐾𝑎 =
𝐾

𝐵+𝑓
  dan  𝑡𝑎 =

𝑗

𝐵+𝑓
 adalah gain dan time constant 

 

Disini, motor servo mengontrol posisi pembukaan gerbang sesuai 

perubahan kecepatan poros dari generator untuk mempertahankan 

kecepatan konstan / frekuensi. Di sini, perubahan kecepatan generator 

bertindak sebagai sinyal kontrol. 
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2.2.2 Electronic Load Controller (ELC) 

Jika daya air yang masuk ke turbin dibuat selalu tetap sehingga daya 

penggerak turbin selalu tetap, maka frekuensi dan respon generator akan 

menjadi fungsi dari beban. Agar frekuensi yang dihasilkan oleh generator 

besarnya selalu tetap, maka besar beban dari generator harus selalu tetap. 

Untuk itu diperlukan beban tiruan yang besar bebannya dapat diatur sesuai 

dengan pengurangan beban dari PLTMH. Beban tiruan ini disebut beban 

komplemen. Oleh karena daya yang masuk ke turbin dibuat tetap dan beban 

yang dirasakan oleh generator juga selalu tetap, maka putaran generator 

senantiasa juga tetap. Dengan kata lain, jika debit air konstan maka generator 

harus dibebani dengan daya konstan agar putaran generator selalu tetap. Oleh 

karena beban konsumen tidak selalu konstan, maka untuk menjaga kestabilan 

putaran turbin generator diperlukan beban komplemen yang besarnya diatur 

oleh ELC sedemikian rupa sehingga: 

Pgen =  Pbeban + Pballast = konstan .............................................. (2-28) 

 

 

 

Gambar 2.3 Blog Diagram Pengontrolan ELC. 

 

Pada prinsipnya pengontrolan dengan ELC (electronic load controller) 

bertujuan agar besar daya yang dibangkitkan oleh generator selalu sama 

dengan daya yang diserap oleh konsumen ditambah dengan daya yang dibuang 

ke beban komplemen , dengan demikian akan diperoleh frekuensi yang stabil. 

Sistem ini terdiri dari enam pulsa, AC regulator dengan thyristor dioperasikan 

sebagai sakelar elektronis dan beban komplemen.  
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a. Thyristor 

Pengaturan daya listrik dapat dilakukan dengan cara melakukan  

konversi bentuk gelombang besaran tertentu menjadi bentuk lain dengan 

menggunakan suatu rangkaian elektronika dengan prinsip kerja yang 

memanfaat karakteristik pensakelaran dari piranti semikonduktor daya. 

Esensi dasar rangkaian elektronika daya dapat dijelaskan melalui 

Gambar 2.4 (a) dan (b). Gambar 2.4(a) merupakan pengaturan sumber 

tegangan VS menjadi sumber tegangan luaran (VRL) pada beban RL yang 

nilainya ditentukan oleh pengaturan potensiometer, dimana nilai 

tegangan VRL akan selalu lebih kecil atau maksimum sama dengan 

tegangan VS.  

Pengaturan tegangan dengan menggunakan potensiometer ini, 

terdapat rugi daya pada potensiometer sebesar I2 (R1 + R2). Dalam konsep 

rangkaian elektronika daya, rugi daya tersebut harus ditiadakan atau 

dirancang tidak ada rugi daya dalam rangkaian. Untuk keperluan 

tersebut, potensiometer diganti dengan prinsip pensakelaran elektronis 

(electronic switching).  

Prinsip pensakelaran elektronis merupakan dasar dari operasi suatu 

rangkaian elektronika daya seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4(b). 

Komponen semikonduktor daya sebagaimana dijelaskan di muka 

umumnya digunakan sebagai sakelar elektronis ini. Dari Gambar 2.4(b) 

dapat dijelaskan bahwa saat sakelar elektronis (SE) kondisi ON dan OFF 

tidak terjadi rugi daya pada SE, karena saat ON tegangan pada SE sama 

dengan nol dan arus yang mengalir pada SE sama dengan arus pada 

beban RL. Sebaliknya, saat OFF tegangan pada SE sama dengan sumber 

VS tetapi arus yang mengalir pada SE sama dengan nol sehingga rugi 

daya sama dengan nol. 
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Gambar 2.4 Prinsip Dasar Rangkaian Elektronika Daya 

 

Salah satu komponen semikonduktor daya yang digunakan sebagai 

sakelar, pengubah, dan pengatur diantaranya triac. Triac atau yang 

dikenal dengan nama Bidirectional Triode Thyristor, dapat mengalirkan 

arus listrik ke kedua arah ketika dihidupkan (trigger). Triac dapat 

dihidupkan dengan memberikan tegangan positif ataupun negatif pada 

elektroda gerbang. Sekali dihidupkan, komponen ini akan terus 

menghantar hingga arus yang mengalir lebih rendah dari arus 

genggamnya, misalnya pada akhir paruh siklus dari arus bolak-balik. 

Operasi triac sangat mirip dengan SCR. Perbedaannya adalah apabila 

SCR dihubungkan ke dalam rangkaian ac, tegangan output disearahkan 

menjadi arus searah sedangkan triac dirancang untuk untuk menyediakan 

cara agar kontrol daya AC. Oleh karena itu, output dari triac adalah arus 

bolak balik, bukan arus searah.  

Gambar 2.5 adalah simbol triac dan struktur dasar sebuah triac, dan 

Gambar 2.6 adalah gambar ekivalen sebuah triac yang tersusun dari dua 

buah thyristor. 

 

Gambar 2.5  struktur dasar triac. 
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Gambar 2.6 Rangkaian ekivalen triac dengan 2 thyristor. 

 

b. AC Regulator Tiga-Fasa 

Rangkaian AC regulator merupakan suatu rangkaian elektronika 

daya yang dapat mengubah sumber tegangan bolak-balik (AC) menjadi 

sumber tegangan AC yang dapat diatur luarnya dengan frekuensi tetap. 

AC regulator dapat dilakukan dalam bentuk AC regulator setengah 

gelombang (unidirectional) dan ac regulator gelombang penuh 

(bidirectional). Pembebanan pada rangkaian penyearah terkendali juga 

dipasang beban resistif atau beban resistif-induktif. 

 

1. AC Regulator Unidirectional Tiga-fasa  

Gambar 2.7 merupakan rangkaian ac regulator unidirectional 

tiga-fasa dengan beban resistif sambungan bintang (Y) dan bentuk 

gelombang hasil pengaturan. Proses pemicuan pada rangkaian ini 

terjadi ketika thyristor T1 dan dioda D4, T3 dan dioda D6, serta 

thyristor T5 dan dioda D2 masing-masing fasa dioperasikan secara 

serempak. Arus beban masing-masing fasa ditentukan oleh 

pengaturan picuan pada thyristor T1, T3, dan T5, sedangkan dioda 

D2, D4, dan D6 digunakan untuk aliran balik arus.  

Jika Vs merupakan tegangan efektif dari sumber tegangan fasa 

masukan, maka tegangan fasa masukan sesaat dapat ditentukan 

dengan persamaan berikut: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  𝑉𝑠 √2 sin 𝑤𝑡 ............................................................. (2-29) 

𝑉𝐵𝑁 =  𝑉𝑠 √2 sin (𝑤𝑡 −
2𝜋

3
) ................................................ (2-30) 

𝑉𝐶𝑁 =  𝑉𝑠 √2 sin (𝑤𝑡 −
4𝜋

3
) ................................................ (2-31) 
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maka : 

𝑉𝐴𝐵 =  𝑉𝑠 √6 sin (𝑤𝑡 +
𝜋

6
) .................................................. (2-32) 

𝑉𝐵𝐶 =  𝑉𝑠 √6 sin (𝑤𝑡 −
2𝜋

3
) ................................................. (2-33) 

𝑉𝐶𝐴 =  𝑉𝑠 √6 sin (𝑤𝑡 −
7𝜋

6
) ................................................. (2-34) 

 

Tegangan efektif luaran (VL) yang dihasilkan diperoleh dari tiga 

pengaturan sudut picuan (α) berikut: 

 

a) Untuk: 0o ≤ α < 90o, maka: 

𝑉𝐿 =  √3𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

𝜋

3
−

𝛼

4
+

sin 2𝛼

8
)]

1
2⁄

 ...................................... (2-35) 

b) Untuk: 90o ≤ α < 120o, maka: 

𝑉𝐿 =  √3𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

11𝜋

24
−

𝛼

2
)]

1
2⁄

 ................................................ (2-36) 

c) Untuk: 120o ≤ α < 210o, maka: 

𝑉𝐿 =  √3𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

7𝜋

24
−

𝛼

4
+

sin 2𝛼

16
−

√3 cos 2𝛼

16
)]

1
2⁄

.................... (2-37) 

 

 

Gambar 2.7 Rangkaian AC regulator unidirectional tiga fasa 
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Gambar 2.8 bentuk gelombang yang dihasilkan AC regulator 

unidirectional tiga-fasa 

 

 

2. AC Regulator Bidirectional  Tiga-fasa  

Gambar 2.9 merupakan rangkaian ac regulator bidirectional 

tiga-fasa dengan beban resistif sambungan bintang (Y) dan bentuk 

gelombang hasil pengaturan. Proses pemicuan pada rangkaian ini 

sama seperti pada pengaturan unidirectional tiga-fasa, bedanya 

terletak pada T2, T4, dan T6 yang difungsikan seperti dioda D2, D4, 

dan D6 untuk aliran balik arus pada pengaturan unidirectional tiga-

fasa. Dengan demikian, pemicuan dilakukan pada thyristor T1 dan 
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dioda T4, T3 dan dioda T6, serta thyristor T5 dan dioda T2 masing-

masing fasa dioperasikan secara serempak.  

Jika Vs merupakan tegangan fasa masukan sesaat seperti pada 

rangkaian unidirectional tiga-fasa sambungan bintang, maka 

tegangan efektif luaran (VL) yang dihasilkan diperoleh dari tiga 

pengaturan sudut picuan (α) berikut: 

 

a) Untuk: 0o ≤ α < 60o, maka: 

𝑉𝐿 =  √6𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

𝜋

6
−

𝛼

4
+

sin 2𝛼

8
)]

1
2⁄

 ...................................... (2-38) 

b) Untuk: 60o ≤ α < 90o, maka: 

𝑉𝐿 =  √3𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

𝜋

12
+

3 sin 2𝛼

16
+

√3 cos 2𝛼

16
)]

1
2⁄

 ........................ (2-39) 

c) Untuk: 90o ≤ α < 120o, maka: 

𝑉𝐿 =  √3𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

5𝜋

24
−

𝛼

4
+

sin 2𝛼

16
−

√3 cos 2𝛼

16
)]

1
2⁄

.................... (2-40) 

 

 

Gambar 2.9 Rangkaian AC regulator bidirectional tiga fasa 
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Gambar 2.10 bentuk gelombang yang dihasilkan AC regulator 

bidirectional tiga-fasa 

 

c. PWM (Pulse Width Modulation). 

PWM merupakan pulsa yang mempunyai lebar pulsa (duty cycle) 

yang dapat diubah-ubah. Pada Gambar 2.11 merupakan proses 

pembuatan PWM yang terdiri dari gelombang segitiga, tegangan 

referensi dan komparator. Komparator merupakan piranti yang 

digunakan untuk membandingkan dua buah sinyal masukan. Dua sinyal 

masukan yang dibandingkan adalah gelombang segitiga dengan tegangan 

referensi yaitu tegangan DC. 
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Gambar 2.11 Rangkaian PWM 

 

Pada Gambar 2.11  adalah hasil perbandingan gelombang segitiga 

dengan tegangan DC yang menghasilkan gelombang kotak dengan lebar 

pulsa yang dapat diatur. Pengaturan lebar pulsa dapat  dilakukan dengan 

cara mengubah-ubah nilai tegangan DC referensi. 

 

Gambar 2.12 Gelombang Pulsa Keluaran PWM 

 

Apabila menginginkan gelombang kotak yang mempunyai waktu 

ON dan OFF berkebalikan maka diperlukan tegangan DC referensi yang 

negatif. Untuk memperoleh tegangan DC negatif  adalah dengan 

memasukkan tegangan DC positif ke rangkaian pembalik (inverting). 

 

2.2.3 Model Sistem Eksitasi 

Mousa Sattouf dalam penelitiannya “Simulation Model of Hydro Power 

Plant Using Matlab/Simulink” menjelaskan tentang simulasi hydro power 

plant dengan menggunakan model hydro turbine  dan model ekstitasi. 

Eksitasi adalah suatu perangkat yang dipasang pada generator yang dapat 

bekerja secara otomatis mengatur tegangan atau amplitudo gelombang yang 

dihasilkan oleh agar generator tetap stabil. Eksitasi bekerja dalam mengatur 

tegangan keluaran generator dengan cara mengontrol arus penguatan dari 

generator tersebut. Sebuah Eksitasi bekerja dengan melibatkan beberapa 

bagian dari suatu generator/pembangkit. Model sederhana dari sebuah Eksitasi 
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pada sebuah generator yang sistem penguatannya menggunakan sebuah 

generator DC tipe shunt  ditampilkan seperti gambar berikut: 

 

Gambar 2.13 Model Eksitasi 

 

a. Amplifier 

Amlipfier penguatan dari sistem eksitasi dapat berupa penguatan 

megnetik, penguatan putaran, atau penguatan elektronik. Amplifier dapat 

direpresentasikan sebagai KA dengan konstanta waktu TA, yang dalam 

model matematisnya seperti persamaan berikut. 

𝑉𝑅(𝑠)

𝑉𝑠(𝑠)
=

𝐾𝐴

1+𝑇𝐴𝑠
 ............................................................................. (2-41) 

 

b.  Voltage Regulator 

Sistem eksitasi stabilisasi sering dicapai dalam sistem thyristor oleh 

jaringan lag lead seri daripada melalui umpan balik tingkat. Waktu 

konstanta, TB dan TC, 

𝑉𝑅(𝑠)

𝑉𝑠(𝑠)
=

1+𝑇𝐶𝑠

1+𝑇𝐵𝑠
 ............................................................................. (2-42) 

 

c. Exciter 

Eksitasi yang biasa digunakan dalam sebuah generator terdapat 

beberapa tipe mulai yang menggunakan generator DC sampai yang tipe 

modern dengan menggunakan  SCR sebagai penyearah untuk 

menghasilkan daya DC. Eksitasi dapat direpresentasikan sebagai KE  

dengan konstanta waktu TE, yang dalam model matematisnya seperti 

persamaan berikut: 
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𝑉𝐹(𝑠)

𝑉𝑅(𝑠)
=

𝐾𝐸

1+𝑇𝐸𝑠
 ............................................................................. (2-43) 

 

d. Sensor 

Sensor terdiri atas transformator tegangan dan sebuah penyearah. 

Sensor dapat direpresentasikan sebagai KR dengan konstanta waktu TR 

dan fungsi transfernya sebagai berikut: 

𝑉𝑆(𝑠)

𝑉𝑡(𝑠)
=

𝐾𝑅

1+𝑇𝑅𝑠
 ............................................................................. (2-44) 

 

Prinsip kerja dari Eksitasi yaitu sebagai Tegangan keluaran 

generator mulanya diturunkan dengan menggunakan PT (Potential 

Transformer) atau trafo tegangan kemudian disearahkan. Hasil 

penyearahan lalu dibandingkan dengan tegangan referensi (Vref) apabila 

terjadi perbedaan maka Eksitasi akan memerintahkan amplifier untuk 

menaikkan atau menurunkan arus penguatan generator DC sehingga 

tegangan output dari generator tersebut juga berubah. Jika tegangan 

output generator DC berubah maka arus penguatan generator sinkron 

juga berubah, akibatnya tegangan keluaran generator kembali stabil. 

Adapun blok diagram sebuah eksitasi seperti gambar berikut: 

 

Gambar 2.14 Blok diagram Eksitasi 
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2.2.4 Perancangan kontroler PID 

Kontroler PID (Proporsional Integral plus Derivative) merupakan 

kontroler yang banyak digunakan dalam sistem kontrol industri. Perhatikan 

diagram balok yang diperlihatkan Gambar 2.15 (a), sinyal keluaran PID 

didefinisikan 

u(t) = Kpe(t) + Ki  ∫ e(τ)dτ
𝑡

0  + Kd 
de(t)

dt
 .................................................................. (2-45) 

 

dengan alih ragam laplace dapat diperoleh fungsi alih kontroler PID sebagai: 

Gc (s) = 
M(s)

E(s)
 = Kp  + Kd s + 

Ki

s
 ........................................................... (2-46) 

Diagram blok kontroler PID diperlihatkan dalam Gambar 2.15 (b). 

(a) 

(b) 

Gambar 2.15 Diagram Blok Kontroler PID 

. 

Biasanya ketiga konstanta kontroler tidak perlu digunakan semuanya 

untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan. Penggunaan konstanta tergantung 

spesifikasi yang dikehendaki. Sebagai misal dengan kontroler PI telah 

terpenuhi spesifikasi, maka kita membuat Kp = 0. 
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a. Kontroler Proporsional 

Kontroler P (proporsional) adalah kontroler dengan penguatan 

murni Kp persamaan karakteristik sistem lup tertutup dengan kontroler P 

adalah 

1 + KpG(s)H(s) = 0 ................................................................. (2-47) 

 

Kontroler P ini digunakan dalam keadaan yang mana tanggapan 

peralihan (transien) yang diinginkan dipenuhi cukup dengan menyetel 

penguatan sistem saja. 

 

b. Kontroler PI 

Kontroler PI (Proporsional Integral) memiliki fungsi alih sebagai: 

Gc(s) = Kp + 
Ki

s
 .......................................................................... (2-48) 

Atau 

Gc(s) = 
Kps+Ki

s
 = 

Kp(s+
Ki
Kp

)

s
 ........................................................ (2-49) 

 

Kontroler ini memiliki sebuah pole pada titik pusat dan zero pada –

Ki/Kp. Karena pole sangat dekat dengan titik pusat dibanding dengan 

zero, maka kontroler ini termasuk kompensator fasa-tertinggal dan 

kontroler menambah sudut negatif terhadap kriteria sudut TKA. Oleh 

karena itu, kontroler PI digunakan untuk memperbaiki tanggapan 

keadaan mantap sistem. 

 

c. Kontroler PD 

Fungsi alih kontroler PD (Proporsional Derivative) ditulis 

Gc(s) = Kp + Kps = Kp (s + 
𝐾𝑝

𝐾𝑑
) .................................................. (2-50) 

 

Kontroler PD ini memberikan tambahan zero tunggal pada s = -

Kp/Kd ke sistem. Tentu hal ini akan menambah sudut fasa terhadap sistem. 

jadi kontroler PD termasuk kompensator fasa-mendahului dan 

memperbaiki tanggapan peralihan sistem. 
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d. Kontroler PID 

Kontroler PID dimasukkan dalam sistem kontroler pada saat 

diinginkan perbaikan tanggapan peralihan maupun tanggapan keadaan 

mantap. Fungsi alih kontroler PID ditulis 

Gc(s) = Kp + Kps + 
Ki

s
 = 

KpS2+ Kps+ Ki

s
 ........................................ (2-51) 

 

Kontroler PID memiliki dua zero dan satu pole. Salah satu metode 

yang digunakan untuk merancang kontroler PID adalah merancang 

bagian PI untuk memberikan tanggapan keadaan mantap yang 

memuaskan selanjutnya kontroler PI ini dianggap sebagai bagian dari 

proses/plant dan bagian PD dirancang untuk memperbaiki tanggapan 

peralihan. 

 

2.2.5 THD (Total Harmonic Distortion) 

Setelah gelombang periodik  dipecah menjadi komponen sinusoidalnya, 

analisis kuantitatif dari bagian-bagianya dapat dilakukan. Istilah faktor distorsi 

digunakan dalam analisis ini. Faktor distorsi harmonik didefinisikan sebagai: 

𝑑𝑓 = (
jumlah kuadrat amplitudo semua harmonik

kuadrat fungsi nonsinusoidal
)

1/2

. 100% ............... (2-52) 

 

Faktor distorsi dapat mengacu baik pada tegangan maupun arus. Istilah 

yang paling umum digunakan adalah THD (total harmonic distortion) yang 

dapat dihitung baik untuk tegangan maupun arus. Nilai THD ditentukan dengan 

: 

𝑇𝐻𝐷 =
√∑ 𝑈𝑛

2𝑛
𝑛=2

𝑈1
. 100% ................................................................. (2-53) 

 

Dengan U1 adalah komponen fundamental suatu sinyal dan U2 sampai Un 

adalah komponen harmonik, dengan standar batas harmonik yang terdapat 

pada IEEE standards 519-1992. Berikut merupakan batas toleransi THD untuk 

tegangan 
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Tabel 2.1 Standar THD Voltage IEEE. 

Batas Distorsi Voltage dalam % Nilai Fundamental 

Voltage Individual Voltage Distortion (%) THD 

< 69 kV 3 5 

69 kV – 161 kV 1.5 2.5 

> 161 kV 1 1.5 

 

2.3. GENERATOR SINKRON 

2.3.1 Prinsip Kerja Generator Sinkron 

Jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan 

magnet homogen, maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan 

tersebut. Medan magnet dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC atau 

oleh magnet tetap. Pada tipe mesin ini medan magnet diletakkan pada stator 

(disebut generator kutub eksternal / external pole generator). Pada generator 

tipe ini, energi listrik dibangkitkan pada kumparan rotor. Hal ini menyebabkan 

kerusakan pada slip ring dan karbon sikat, sehingga menimbulkan 

permasalahan pada  pembangkitan daya tinggi.  

Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakan tipe generator dengan 

kutub  internal (internal pole generator). Pada tipe ini, medan magnet 

dibangkitkan oleh  kutub rotor. Kemudian tegangan AC dibangkitkan pada 

rangkaian stator.  Tegangan yang dihasilkan akan sinusoidal jika rapat fluks 

magnet pada celah  udara terdistribusi sinusoidal dan rotor diputar pada 

kecepatan konstan. Pada rotor  kutub sepatu, fluks terdistribusi sinusoidal 

didapatkan dengan mendesain bentuk sepatu kutub. Sedangkan pada rotor 

silinder, kumparan rotor disusun secara khusus untuk mendapatkan fluks 

terdistribusi sinusoidal ini.   

Suplai DC yang dihubungkan ke kumparan rotor melalui slip ring dan 

sikat untuk menghasilkan medan magnet merupakan eksitasi daya rendah. Jika 

rotor menggunakan magnet permanen, maka tidak slip ring dan sikat karbon 

tidak begitu diperlukan. Tegangan AC tiga fasa dibangkitan pada mesin 

sinkron kutub internal dengan tiga kumparan stator yang diset pada sudut 120°. 
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Gambar 2.16 Pembangkit tegangan 3 fasa 

Frekuensi elektris yang dihasilkan generator sinkron adalah sinkron 

dengan kecepatan putar generator. Rotor generator sinkron terdiri atas 

rangkaian elektromagnet dengan suplai arus DC. Medan magnet rotor bergerak 

pada arah putaran rotor. Hubungan antara kecepatan putar medan magnet pada 

mesin dengan frekuensi elektrik pada stator adalah : 

𝑓 =
𝑛∗𝑃

120
 ............................................................................................ (2-54) 

dimana :  

f = frekuensi elektrik [Hz]  

n = kecepatan medan magnet = kecepatan putar rotor [rpm]  

P  = jumlah kutub  

 

Oleh karena rotor berputar pada kecepatan yang sama dengan medan 

magnet, persamaan diatas juga menunjukkan hubungan antara kecepatan putar 

rotor dengan frekuensi elektrik yang dihasilkan. Daya listrik dibangkitkan pada 

50 atau 60 Hz, maka generator harus berputar pada kecepatan tetap tergantung 

pada jumlah kutub mesin. Sebagai contoh untuk membangkitkan 50 Hz pada 

mesin dua kutub rotor harus berputar dengan kecepatan 3600 rpm. Untuk 

membangkitkan daya 50 Hz pada mesin empat kutub rotor harus berputar pada 

1500 rpm. 
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2.3.2  Model Generator Sinkron 

 Model matematika dari mesin sinkron menggunakan persamaan Park’s 

untuk dinamika listrik. Persamaan (2-55) - (2-58) di sini digunakan untuk 

model dinamika listrik dari generator sinkron. 

𝑇′′
𝑑𝑜

𝑑𝐸′′
𝑞

𝑑𝑡
= 𝐸′

𝑞 − 𝐸′′
𝑞 + (𝑋′

𝑑 − 𝑋′′
𝑑)𝐼𝑑 .................................. (2-55) 

𝑇′′
𝑞𝑜

𝑑𝐸′′
𝑑

𝑑𝑡
= 𝐸′

𝑑 − 𝐸′′
𝑑 + (𝑋′

𝑞 − 𝑋′′
𝑞)𝐼𝑞 .................................. (2-56) 

𝑇′
𝑑𝑜

𝑑𝐸′
𝑞

𝑑𝑡
= 𝐸′

𝑓 − 𝐸′
𝑞 + (𝑋𝑑 − 𝑋′

𝑑)𝐼𝑑 ........................................ (2-57) 

𝑇′
𝑞𝑜

𝑑𝐸′
𝑑

𝑑𝑡
= −𝐸′

𝑑 − 𝐸′′
𝑞 + (𝑋𝑞 − 𝑋′

𝑞)𝐼𝑞 .................................... (2-58) 

 

 

Dimana :  

𝑇′′
𝑑𝑜- d-axis of open circuit time constant in sub-transient state, 

𝑇′′
𝑞𝑜- q-axis of open circuit time constant in sub-transient state, 

𝑇′
𝑑𝑜- d-axis of open circuit time constant in transient state, 

𝑇′
𝑞𝑜- q-axis of open circuit time constant in transient state, 

𝑋′
𝑑- d-axis of transient reactance, 

𝑋′
𝑞- q-axis of transient reactance, 

𝑋′′
𝑑- d-axis of sub-transient reactance, 

𝑋′′
𝑞- q-axis of sub-transient reactance, 

𝑋𝑑- d-axis synchronous reactance, 

𝑋𝑞- q-axis synchronous reactance, 

𝑇′′
𝑑𝑜- Voltage of Exciting winding, 

𝐸′
𝑞- d-axis induced voltage in transient state, 

𝐸′
𝑑- q-axis induced voltage in transient state, 

𝐸′′
𝑞- q-axis induced voltage in sub-transient state, 

𝐸′′
𝑑- d-axis induced voltage in sub-transient state. 

 




