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BAB III 

PERANCANGAN PEMODELAN SISTEM 

 

3.1 Pemodelan Simulasi 

Dalam aplikasinya, kompensator diletakan antara sumber dengan sisi 

beban, hal ini berhubungan dengan fungsi dari pada kompensator dalam 

memperbaiki kualitas listrik dengan mengatur jumlah daya reaktif. Posisi 

kompensator cenderung lebih dekat dengan sisi beban dengan demikian pengaturan 

daya reaktif lebih mudah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Singel Line Diagram Hubungan Kompensator Dengan Sistem 

 

Untuk mendapatkan hasil yang diingikan perlu dirancang sebuah sistem 

yang sesuai dengan keperluan berkaitan mengenai data sumber dan data beban. 

parameter data sumber pada sistem dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data parameter sumber  

Parameter ketentuan 

Tegangan 33kV 

Frekwensi 50 Hz 

Jenis fasa  3 Fasa 

Daya  112MW 

utilitis 

32.3 kV 
88.9MVA 

64.8MW 

0.72 Pf  

B1 33kV 

112MW 

3fasa 

50 Hz 

32.3 kV 

load 

B2 

kompensator 

P =11.8MW 

Q = 28 MVAr 
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Pada sistem ini beban bersifat seimbang dan memiliki karakter beban 

resistif induktif 3 fasa dengan spesifikasi seperti pada tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Data parameter pemodelan beban 

Parameter ketentuan 

Tegangan sistem 32.31 kV 

frekwensi 50 Hz 

Daya keseluruhan 88.9 MVA 

Daya reatif 61.29 MVAr 

Daya aktif 64,8 MW 

Faktor daya  0,72 

 

Pengambilan data dilakukan di PT.Vale indonesia berlokasi di daerah 

sulawesi tengah tepatnya sorowako yang dimulai pada tanggal 29 mei 2017 sampai 

dengan 21 juni 2017 yang dikususkan pada area disrtibusi peleburan nikel. Untuk 

tahapan selanjutnya adalah bagaimana cara memodelkan sistem kompensator 

menggunakan inverter konvensional dengan data-data yang sudah ada guna 

memperbaiki kualitas faktor daya dengan menerapkan metode kontrol PI. Dengan 

pemicuan saklar pada inverter menggunakan metode spwm untuk mengaktifkan 

inverter sebagai pengompensasi daya reaktif. Keluaran dari inverter adalah 

gelombang yang bertujuan untuk injeksi sistem yang membentuk pola sinusoidal 

dengan kondisi arus mendahului terhadap tegangan sesuai kebutuhan sistem. 

3.2 Perancangan Pemodelan Simulasi 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pemodelan sistem kompensator 

mengunakan penerapan inverter konvensional, dengan metode  kontrol-PI. Serta 

pemicuan saklar pada inverter menggunakan metode SPWM untuk mengaktifkan 

inverter. Keluaran dari kompensator adalah gelombang injeksi yang membentuk 

pola sinusoidal. Blok diagram sistem secara umum ditunjukan oleh Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Pemodelan blok diagram sistem secara umum 

Gambar 3.2 menunjukan sistem kerja dari inverter konvensional sebagai 

kompensator daya reaktif dengan cara membangkitkan gelombang arus sesuai 

dengan kebutuhan  sistem dan pada tugas akhir kali ini beban berupa resistif 

induktif yang mana arus tertingal dari pada tegangan. Dengan kondisi tersebut 

dapat dipastikan bahwa antara sudut fasa arus dan tegangan berubah dan akan 

menimbulkan daya reaktif atau rugi daya pada sistem yang nantinya akan berusaha 

untuk diminimalkan, dengan demikian Ketertingalan arus terhadap tegangan akan 

menjadi sumber refrensi pada sistem ini, dimana nantinya akan dilakukan kalkulasi 

pada blok pq theory dan menghasilkan arus injeksi untuk sistem. Arus injeksi 

dikomperasi dengan dq reference yang didapat dari nilai arus dan tegangan grid. 

Hasil komperasi ini kemudian menjadi refrensi PWM untuk mengatur nilai 

switching pada inverter. 

Keluaran dari kompensator masih berupa gelombang pulsa, sehingga di 

perlukan filter untuk dapat merubahnya menjadi gelombang sinus. Setelah melalui 

proses filter tersebut maka arus injeksi akan dimasukan ke saluran grid.  Rangkaian 

secara keseluruhan sistem dapat dilihat di Gambar 3.3. 
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Gambar 3.2. Rangkaian sistem secara mendetail 

Gambar 3.3 Pemodelan blok diagram keseluruhan sistem 

Pada Gambar 3.3  diatas menunjukan bahwa refrensi awal proses 

kalkulasi nilai pq adalah dari arus sumber dan tegangan grid. Sinyal referensi 

output dari pq theory tersebut tidak bisa langsung diinjeksikan ke sistem. Hal ini 

disebabkan karena sudut fasa dan  frekuensi yang berbeda sehingga dapat 

menimbulkan beda potensial pada sistem. Oleh karena itu dalam sistem diperlukan 

PLL (Phase locked loop), PLL disini Untuk menjamin arus yang mengalir sesuai 

dengan harga referensinya yang diperlukan pada sistem kenali inverter. Pada 

Gambar 3.4 sensor arus dan tegangan berfungsi untuk mendapatkan nilai arus dan 

tegangan aktual. Nilai aktual diinisialisasikan sebagai nilai dq yang kemudian akan 

dikomperasikan dengan nilai ωt yang didapat dari PLL. 

 Shunt active filter (SAF) terdiri dari IGBT yang dioperasikan 

menggunakan sumber tegangan tersendiri. Tegangan DC kapasitor digunakan 

sebagai DC-bus. Tugas utama dalam desain SAF adalah dalam mencapai tegangan 

konstan di kapasitor DC--link. Kerugian daya disebabkan oleh switching IGBT 

pada inverter. Hal ini menyebabkan pengurangan tegangan pada kapasitor DC-link. 

Biasanya untuk mempertahankan tegangan kapasitor DC-link, menggunakan 

kontroler PI. 
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3.3 Simulasi Pemodelan Kontrol 

Simulasi pemodelan ini terdiri dari beberapa blok yang terdiri dari 

tegangan dan arus refrensi sumbu dq, blok transformasi tegangan tiga fasa ke 

dalam sumbu dq, blok transformasi dq menjadi tiga fasa, blok pll dan blok tuning 

PI. Beriut adalah gambar bagian bagian dari simulasi pemodelan kontrol 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram pemodelan sistem kontrol   
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3.3.1  Diagram Sistem Blok Kontrol 

Mengacu dari pembahasan yang sebelumnya maka didesain bolok kontrol 

sebagai berikit : 

 

Gambar 3.5 Blok sistem diagram kontrol 

Nilai arus beban diubah menjadi dq0 model dengan  menggunakan 

transformasi abc to dq0 digunakan untuk menentukan nilai daya aktif (p) dan daya 

reaktif (q) karena nilai p dan  q mengandung komponen bolak balik maka 

komponen arus bolak balik ini harus dihilangkan dengan sebuah filter low Pass. 

Filter yang diperoleh dengan membangun filter buterworth low pass filter. 

Parameter LPF ditunjukan pada Gambar 3.6. PI-controller digunakan untuk 

mempertahankan nilai tegangan DC- bus yang melintasi kapasitor pada inverter. 

Dan untuk PI-controller yang kedua di fungsikan untuk mempertahankan nilai 

tegangan grid pada sistem Blok parameter PI-controller ditunjukan pada Gambar 

3.5. dan nilai gabungan pq dan PI-controller  ini nanti akan digunakan untuk 

menghitung berapa nilai arus yang akan dikompensasi kesistem. Nilai ini masih 

berupa niali I*a dan I*b masih dalam kondisi dq0 oleh sebab itu makan di 

perlukanya transformasi balik mengunakan transformasi qd0 to abc untuk 

merubahnya dalam bentuk kordinat abc. 
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                      Gambar 3.6 Parameter dari blok filter butterwoth 

3.3.2   Phase Locked Loop (PLL) 

Untuk rancangan kompensator diperlukan kesesuaian frekwensi antara 

sistem kompensator dengan grid yang akan diperbaiki. Masalah tersebut dapat 

diselesaikan dengan adanya penambahan blok Phase locked loop (PLL) yang secara 

otomatis akan menyesuaikan fasa dari suatu sinyal yang dibangkitkan disisi 

keluaran dengan suatu sinyal dari luar di sisi masukannya, dengan kata lain PLL 

akan menghasilkan sinyal keluaran dengan frekuensi yang sama dengan sinyal 

masukan. Struktur dasar dari PLL terdiri atas, phase detector (PD), loop filter (LF), 

dan voltage-controlled oscilator (VCO). Blok diagram dari PLL yang  digunakan 

dapat dilihat dalam Gambar 3.4 dan struktur dari model PLL yang ada pada library 

simulink MATLAB dapat dilihat dalam Gambar 3.7. Keluaran dari PLL adalah 

sudut fase yang telah sinkron dengan sudut fase grid, sehingga tiap transformasi 

yang digunakan dalam sistem menggunakan sudut fase yang sama. Parameter pada 

blok PLL ditunjukan pada Gambar 3.8. 
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                   Gambar 3.7  PLL (phase locked loop) pada MATLAB 

 

Gambar 3.8 Blok parameter PLL 

3.3.3  Metode Modulasi SPWM 

Operasi switching inverter pada kompensator kali ini menggunakan 

Metode sin-triangle PWM (spwm) metode ini merupakan metode dasar yang sering 

digunakan sebagai suatu metode untuk operasi switching inverter. Sinyal 

Fundamental 50 Hz dibandingkan dengan sinyal segitiga pembawa yang 

mempunyai frekuensi tinggi sehingga didapatkan pulsa PWM dengan berbagai 
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variasi lebar. Rumus untuk mencari indeks modulasi (ma) dan  referensi frekuensi 

(rf) dengan rumus: 

ma=
puncak amplitudo vcontrol

amplitudo vtri
                                               (3.1) 

 Diketahui: 

Vcontrol  = 1 

Vtri  = 1 

 

Maka : 

𝑚𝑎 =  
1

1
                                                                                      (3.2) 

𝑚𝑎 = 1                                                                                      (3.3) 

Karena hanya satu tingkat keluaran inverter maka hanya dibutuhkan satu 

gelombang segitiga yang dibandingkan dengan tiga sinyal fundamental (50 Hz) 

yang berbeda sudut fasa 0, +120, dan – 120 derajat.  

Dalam teknik pemicuan ini diperlukan nilai dari frekuensi sinyal 

fundamental dan frekuensi sinyal segitiga. Karena sinyal fundamental adalah sama 

seperti jala-jala listrik maka frekuensinya = 50 Hz, sedangkan untuk nilai frekuensi 

sinyal segitiga sesuai rumus: 

mf =
fs

f1
   (3.4) 

51 =
fs

50 Hz
  (3.5) 

fs = 50 Hz x 51 (3.6) 

 fs = 2550 Hz (3.7) 

Sesuai teori nilai mf harus merupakan bilangan bulat dan harus 

merupakan kelipatan 3 untuk inverter tiga fasa. Pemodelan SPWM pada inverter 

konvensional dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Blok SPWM 

 

Gambar 3.10 Pemodelan SPWM pada kompensator  

 

Gambar 3.11 Parameter sinyal segitiga SPWM 
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Gambar 3.12 Parameter SPWM 

3.3.4  Inverter Konvensional Sebagai Kompensator 

Rancangan kompensator terdiri dari sembilan IGBT (insulated gate 

bipolartransistor) dengan nilai (Rs) = 1e-3 Ohm serta penambahan beban berupa 

kapasitor pada sisi DC. Rangkaian kompensator bertujuan untuk dapat menyerap 

daya reaktif pada sistem. Langkah awal tegangan DC kapasitor diambil dari 

tegangan Ac pada sistem melewati dioda yang terhubung pararel dengan transistor 

pada blog IBGT dan akan diubah lagi ke dalam bentuk AC dengan gelombang yang 

berbeda yaitu pergeseran sudut arus, hal ini dikarenakan pengaruh dari pengunaan 

capasitor pada sisi DC. Perubahan DC ke AC ini dilakukan dengan mengunakan  

metode pengsaklaran secara bergantian terhadap IGBT selaku switching, sehingga 

tegangan DC akan dikendalikan kapan waktu nyala dan kpan waktu matinya, 

sehingga akan terbentuk pola sinusoidal tegangan AC yang terkendali.  

 

Gambar 3.13 Blok inverter sebagai kompensator 
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3.3.5  Kontrol PI 

Kontrol PI adalah merupakan control konvensional yang sederhana dan 

mampu menyelesaikan berbagai macam permasalah, namun masih memiliki 

beberapa kelemahan salah satunya dalam hal tuning atau penentuan nilai set point 

dari pada parameter PI tersebut. Dengan demikian diperlukanya penerapan metode 

dalam menetukan parameter parameter tersebut salah satunya dengan 

menggunakan metode zigler niclos, dengan penerapan metode tersebut diharapkan 

mampu menghasilkan control PI yang relative lebih baik. Konsep kerja dari metode 

kontrol PI adalah dengan cara Masukan kontroller PI yang berupa error(e) didapat 

dari hasil selisih antara set point dan kecepatan keluaran system, sedangkan nilai 

delta error (de) didapat dari selisih antara error saat ini dengan error sebelumnya. 

Sedangkan konstanta P diperoleh dari proses Dalam sistem ini kontrol PI digunakan 

untuk mempertahankan nilai DC-link.  

 

3.3.6  Perancangan Kontrol PI 

Kontrol PI merupakan kontrol vdc pada pemodelan sistem sebagai 

pengendali. Kontrol PI mengatur besarnya arus refrensi puncak Id ref berdasarka 

kondisi tegangan pada sisi dc dan dibandingkan dengan vdc ref. dan adapun untuk 

kontrol PI yang kedua berfungsi untuk mengatur kesetabilan tegangan pada 

jaringan dengan konsep yang sama dengan kontrol PI sebelumnya yaitu mengatur 

besaran tegangan Iq ref berdasarkan kondisi tegangan pada sistem dan 

dibandingkan dengan vac ref dan hasil dari perbandingan itu yang di maksut dengan 

poin error yang nantinya akan diminimal kan dengan mengunakan kontrol PI 

sebagai pengendali sistem tersebut berikut ini adalah perancangan model dari 

sistem kontrol PI yang digunakan:  

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Model Perancangan Kontrol PI 
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Kontrol PI dalam pemodelan sistem cukup efektif untuk penstabilan 

ditambah kemudahan dalam implementasi.  

Persamaan kontrol PI dapat mengurangi efek kesalahan steady-state pada 

sistem. Di sisi lain nilai Kp dan Ki menentukan stabilitas dan respon transien, 

Dimana, nilai Kp dan Ki ditentukan dengan cara menggunakan Ziegler Nichols, dan 

menentukan konstanta PI dari tabel Ziegler Nichols.  

 


