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3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas tentang perancangan pemodelan sistem yaitu 

dengan membuat simulasi rangkaian menggunakan software simulink-MATLAB 

2016b. Perancangan simulasi rangkaian meliputi Field-Oriented Control (FOC), 

sumber tiga fasa, torsi beban, kecepatan referensi, kontrol kecepatan, Model 

Reference Adaptive System (MRAS). MRAS yang digunakan adalah sebagai 

observer untuk mengestimasi kecepetan putar rotor dari motor. 

3.1 Pemodelan Sistem 

 Blok diagram dari sistem pengendalian kecepatan motor induksi tiga fasa 

tanpa sensor ditunjukan pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem 

 

 Sumber tegangan DC masuk inverter yang kemudian mengubah menjadi 

tegangan AC dengan frekuensi yang diinginkan untuk menjalankan dan mengatur 

kecepatan motor induksi. kecepatan dari motor induksi  di estimasi menggunakan 

observer MRAS yang membutuhkan masukan arus dan tegangan keluaran inverter. 

Kemudian keluaran dari MRAS merupaan estimasi kecepatan putar rotor yang 
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kemudian diumpan balikkan pada controller PID untuk dibandingkan dengan 

kecepatan referensi. Keluaran dari kontrol PID sebagai Torsi elektromagnetik yang 

akan masuk pada Field-Oriented Control (FOC). Pada FOC juga membutuhkan 

arus (Iabc). Dari hasil controller akan menghasilkan arus referensi (Iabc*). Kemudian 

arus referensi tersebut masuk pada hysteresis current control untuk menghasilkan 

enam pulsa. Pulsa ini digunakan untuk pengaturan switching enam MOSFET pada 

inverter. Pengaturan waktu dari proses switching, menentukan frekuensi yang 

digunakan untuk mengatur kecepatan putar motor sesuai dengan yang diinginkan. 

3.1.1 Permodelan Inverter Tiga Fasa 

 Inverter Merupakan suatu komponen yang berfungsi mengubah tegangan 

DC menjadi tegangan AC. Inverter terdiri dari enam buah semikonduktor yang 

memiliki gate sebagai proses switching on-off agar dapat membentuk gelombang 

sinus. Keluaran dari inverter ini ada tegangan AC tiga fasa untuk menjalankan 

motor induksi dengan kecepatan putar yang diinginkan dengan cara mengatur 

frekuensi bukaan gate pada inverter. Permodelan inverter tiga fasa pada 

perancangan dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Inverter Tiga Fasa 
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Gambar 3.3 Perancangan Inverter Menggunakan MOSFET 

 

Tabel 3.1 Parameter Inverter (default Matlab) 

Snubber resistance (Rs) 1e5 ohms 

Snubber capacitance (F) inf 

Electronic Device MOSFET 

R on 1e-3 ohms 

 

3.2 Perancangan Field-Oriented Control (FOC) 

 Pada Field-Oriented Control (FOC) ini terdiri dari beberapa input yaitu Te 

referensi (Te*), fluks rotor referensi (phir*), kecepatan motor (𝜔𝑟) dengan satuan 

radian per sekon, dan arus stator (𝐼𝑎𝑏𝑐). Dalam FOC terdapat blok subsystem seperti 

id* calculation, iq* calculation, teta calculation, flux calculation, ABC to dq 

conversion dan dq to ABC conversion. 

3.2.1 Iqs* Calculation 

 iqs* calculation berfungsi menghasilkan arus q referensi (iq*) dengan 

input torsi referensi keluaran dari controller PID dan flux rotor (phir). Keluaran dari 

iq* calculation menjadi masukan pada blok konversi dq to ABC. Iq* dapat dihitung 

menggunakan persamaan 2.13 sehingga jika Iq dikeluarkan didapatkan persamaan 

3.1[14]. 

 𝑖𝑞∗ =
2

3

2

𝑝

𝐿𝑟

𝐿𝑚

𝑇𝑒∗

𝜑∗     (3.1)  
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3.2.2 Ids* Calculation 

 Ids* calculation berfungsi menghasilkan arus d referensi (id*) yaitu 

dengan masukan flux rotor referensi (phir*). Besar id* tergantung dari masukan 

flux referensi[14]. 

 
𝑑𝜑𝑑𝑟

𝑑𝑡
+

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜑𝑑𝑟 −

𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝑅𝑟𝑖𝑑𝑠 − 𝜔𝑠𝑙𝜑𝑞𝑟 = 0   (3.2) 

 
𝑑𝜑𝑞𝑟

𝑑𝑡
+

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜑𝑞𝑟 −

𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝑅𝑟𝑖𝑞𝑠 − 𝜔𝑠𝑙𝜑𝑑𝑟 = 0   (3.3) 

Dalam pengendali decoupling yang diinginkan bahwa: 

 𝜑𝑞𝑟 = 0    (3.4) 

 
𝑑𝜑𝑞𝑟

𝑑𝑡
= 0   (3.5) 

Dengan mensubtitusikan persamaan diatas dengan persamaan 3.2 dan 3.3 maka 

didapatkan persamaan 3.6. 

 
𝐿𝑟

𝑅𝑟

𝑑𝜑∗

𝑑𝑡
+ 𝜑∗ = 𝐿𝑚𝑖𝑑𝑠   (3.6) 

Jika nilai 𝜑∗ bernilai konstan maka dari persamaan 3.6 didapatkan persamaan 3.7 

dan 3.8. 

 𝜑∗ = 𝐿𝑚𝑖𝑑𝑠   (3.7) 

 𝑖𝑑∗ =
𝜑∗

𝐿𝑚
     (3.8) 

3.2.3 Teta Calculation (𝜽) 

 Teta calculation berfungsi untuk menghasilkan theta. Sudut flux untuk 

transformasi diperoleh dari perhitungan antara kecepatan putar (𝜔𝑚) dan kecepatan 

slip (𝜔𝑠𝑙) dengan persamaan (3.9 – 3.11)[14] 

 𝜃𝑒 = ∫ 𝜔𝑒𝑑𝑡 = ∫(𝜔𝑚 + 𝜔𝑠𝑙)𝑑𝑡   (3.9) 

 𝜃 = ∫(𝜔𝑚 + 𝜔𝑠𝑙)𝑑𝑡   (3.10) 

 𝜔𝑠𝑙 =
𝐿𝑚

𝜑∗

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝑖𝑞   (3.11) 
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 Flux calculation berfungsi menghasilkan fluks rotor (phir), dengan input 

arus id dari hasil keluaran ABC to dq conversion. flux rotor didaptkan berdasarkan 

persamaan 3.12[6] 

 𝜑𝑟 =
𝐿𝑚 𝑖𝑑

1+𝑇𝑟𝑠
    (3.12) 

Dengan nilai 𝑇𝑟 =
𝐿𝑟

𝑅𝑟
 yang merupakan konstanta waktu rotor. 

3.2.4 ABC to dq Conversion 

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

Input dari ABC to dq conversion adalah arus abc dan sudut theta. Dengan 

menerapkan persamaan dari transformasi Clarke dan transformasi Park pada 

permodelan Simulink. Adapun persamaan dari transformasi Clarke seperti pada 

persamaan 2.20 kemudian di transformasikan lagi ke arus dq yaitu transformasi 

Park dengan menggunakan persamaan 2.25. 

3.2.5 dq to ABC Conversion 

 dq to ABC conversion berfungsi mengubah arus dq menjadi arus abc 

referensi (abc*). Arus referensi ini akan menjadi masukan bersaaam dengan arus 

aktual dalam current regulator atau hysteresis current control yang akan 

menghasilkan pulsa. Dengan menerapkan persamaan invers transformasi Park 

kemudian invers transformasi Clarke pada permodelan Simulink. Persamaan invers 

transformasi Park sebagai berikut:[2] 

 [
𝑖𝑠𝛼

𝑖𝑠𝛽
] = [

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 −𝑠𝑖𝑛𝜃𝑒

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒
] [

𝑖𝑠𝑑

𝑖𝑠𝑞
]   (3.13) 

Dan persamaan invers transformasi Clarke sebagai berikut: 

 [
𝑉𝑠𝑎

𝑉𝑠𝑏

𝑉𝑠𝑐

] = √
2

3
[

1 0

−0.5 0.5√3

−0.5 0.5√3

] [
𝑖𝑠𝛼

𝑖𝑠𝛽
]   (3.14) 

 Gambar dari perancangan Field-Oriented Control (FOC) berdasarkan 

pada persamaan-persamaan diatas seperti pada gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Rangkaian Field-Oriented Control 

 

 

Gambar 3.5 Field-Oriented Control 

 

3.3 Perangcangan Motor Induksi 

 Motor induksi yang digunakan yaitu squirrel cage induction motor (SCIM) 

atau rotor sangkar tupai. Model motor ini telah tersedia pada matlab, library 

browser SimPowerSystem MATLAB lengkap dengan input data spesifikasi motor. 

Pemodelan dan parameter dari motor induksi ditunjukkan pada Gambar 3.7 dan 

Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Parameter motor induksi tiga fasa (matlab) 

Nominal power (P) 20 HP (15KW) 

Line to line voltage (V) 400 V 

Frequency (f) 50 Hz 

Stator resistance (Rs) 0.2147 Ohm 

Stator inductance (LIs) 0.000991 H 

Rotor resistance (Rr) 0.2205 Ohm 

Rotor inductance (LIr) 0.000991 H 

Mutual inductance (Lm) 0.07614 H 

Inertia (J) 0.1 kg/m2 

Friction factor (F) 0.009541 N.m.s 

Pole pairs (p) 2 

 

 

Gambar 3.6 Blok Diagram Dynamic Model Motor Induksi 

 

 Berdasarkan gambar blok diagram model dinamik dari motor induksi, 

adapun perhitungan flux ds,qs,dr dan qr yang mengukuti persamaan 2.10 sampai 

dengan persamaan 2.13. Adapun persamaan arus stator pada d-q model dinamik 
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mengikuti persamaan pada 2.8 dan 2.9. persamaan torsi elektromagnetik dapat 

dilihat pada persamaan 2.14. 

 

Gambar 3.7 Motor Induksi 

 

 Model motor yang digunakan adalah motor induksi tiga fasa rotor sangkar 

dengan daya 20 HP atau setara 15KW, tegangan line to line 400 V, frekuensi 50 

Hz, dan kecepatan maksimum 1460 RPM. Parameter yang digunakan adalah 

nominal power (P) = 15KW, line to line voltage (Vs) = 400 V, frequency (f) = 50 

Hz, stator resistance (Rs) = 0.2147 Ohm, stator inductance (Lis) = 0.000991 Henry, 

rotor resistance (Rr) = 0.2205 Ohm, rotor inductance (LIr) = 0.000991 Henry, 

mutual inductance (Lm) = 0.06419 Henry, inertia (J) = 0.1 kg.m2,  friction factor 

(F) = 0.01771 n.m.s, pole pairs (p) = 2. 
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3.4 Perancangan Hysteresis Current Control 

 Hysteresis Current Control atau Hysteresis Band Pulse Widht Modulation 

digunakan untuk menghasilkan pulsa sebagai input pada gate enam buah MOSFET 

pada inverter. Hysteresis Current Control berfungsi juga untuk mengatur tinggi 

rendahnya frekuensi switching. Input Hysteresis Current Control yaitu arus Iabc 

actual dan arus Iabc referensi. 

 

Gambar 3.8 Blok Diagram Kontrol Hysteresis-Band PWM[14] 

 

3.5 Model Reference Adaptive System (MRAS) 

 Model Reference Adaptive System (MRAS) pada tugas akhir ini digunakan 

sebagai observer untuk mengestimasi kecepatan putar rotor. MRAS observer 

menggunakan dua model, model yang tidak melibatkan nilai untuk mengestimasi 

(the rotor speed,𝜔𝑟) disebut sebagai model referensi, sedangkan model dengan nilai 

untuk mengestimasi disebut dengan model adaptif or adjustable model. Keluaran 

dari adaptive model akan di bandingkan dengan keluaran dari model referensi, dan 

hasil perbandingan digunakan untuk masukan pada adaptive mechanism yang 

memiliki keluaran kecepatan putar rotor[14]. 

 Model Reference Adaptive System (MRAS) merupakan salah satu motode 

untuk adaptive control. Model Reference Adaptive System salah satu teknik yang 

bagus untuk diimplementasikan pada adaptive control. Dari beberapa jenis 

konfigurasi adaptive system, MRAS telah banyak digunakan sejak lama karena 

relatif lebih mudah untuk diimplementasikan pada sistem keepatan tinggi dengan 

pengaplikasian yang sangat luas.[14] 
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Gambar 3.9 Blok Diagram MRAS Speed Estimator [14] 

 

 Kecepatan putar rotor dapat dihasilkan dengan menggunakan Model 

Adaptive Refernce System (MRAS), dimana keluaran dari reference model 

dibandingkan dengan keluaran dari adjustable model sampai error dari kedua model 

menjadi nol.  Kedua model tersebut menerima tegangan stator motor dan sinyal arus 

yang akan menghitung nilai flux pada rotor. 

 Pada reference model menggunakan perhitungan voltage’s model bagian 

stator yang telah dideskripsikan pada persamaan 2.8 dan 2.9 sehingga jika Vds dan 

Vqs dikeluarkan akan didapatkan persamaan 3.15 dan 3.16[14]: 

 𝑉𝑑𝑠 =
𝐿𝑚

𝐿𝑟

𝑑

𝑑𝑡
(𝜑𝑑𝑟) + (𝑅𝑠 + 𝜎𝐿𝑠𝑆)𝑖𝑑𝑠    (3.15) 

 𝑉𝑞𝑠 =
𝐿𝑚

𝐿𝑟

𝑑

𝑑𝑡
(𝜑𝑞𝑟) + (𝑅𝑠 + 𝜎𝐿𝑠𝑆)𝑖𝑞𝑠     (3.16) 

Dari persamaan diatas didapatkan nilai 𝜑𝑑𝑟 seperti pada persamaan 3.17. 

 
𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑑𝑟 =

𝐿𝑟

𝐿𝑚
[𝑉𝑑𝑠 − (𝑅𝑠 + 𝜎𝑆𝐿𝑠)𝑖𝑑𝑠]    (3.17) 
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Sama halnya dengan 𝜑𝑞𝑟 dinyatakan dalam persamaan 3.18. 

 
𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑞𝑟 =

𝐿𝑟

𝐿𝑚
[𝑉𝑞𝑠 − (𝑅𝑠 + 𝜎𝑆𝐿𝑠)𝑖𝑞𝑠]   (3.18) 

 Dimana, 𝜎 = 1 −
𝐿𝑚2

𝐿𝑟𝐿𝑠
 

` Untuk adjustable model menggunakan persamaan current model 

perhitungan flux yang ada pada persamaan 2.45 dan 2.46. Dengan 

menyederhanakan persamaan diatas maka, didapatkan persamaan adjustable model 

yaitu flux rotor estimasi, ditunjukan pada persamaan 3.19 dan 3.20. 

 
𝑑

𝑑𝑡
𝜑′𝑑𝑟 =

𝐿𝑚

𝑇𝑟
𝑖𝑑𝑠 − 𝜔𝑟𝜑𝑞𝑟 −

1

𝑇𝑟
𝜑𝑑𝑟     (3.19) 

 
𝑑

𝑑𝑡
𝜑′𝑞𝑟 =

𝐿𝑚

𝑇𝑟
𝑖𝑞𝑠 − 𝜔𝑟𝜑𝑑𝑟 −

1

𝑇𝑟
𝜑𝑞𝑟   (3.20) 

 Dimana, 𝑇𝑟 =
𝐿𝑟

𝑅𝑟
 

 Voltage model bagian stator persamaan 3.16 dan 3.17 atau yang 

didefinisikan sebagai reference model dan persamaan 3.22 dan 3.23 merupakan 

adjustable model. Pada adaptive algorithm menggunakan controller P-I yang 

digunakan untuk menghitung nilai kecepatan sampai kedua nilai flux pada 

reference dan adjustable model memiliki nilai yang sama. Kecepatan putar yang 

diestimasi dapat dilihat pada persamaan 3.21 dan 3.22[14] 

 𝜔′𝑟 = 𝜀𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
    (3.21) 

 𝜀 = 𝐴 − 𝐵 = 𝜑𝑑𝑟𝜑𝑞𝑟
′ − 𝜑𝑞𝑟𝜑𝑑𝑟

′    (3.22) 

Dalam keladaan steady state, 𝜀 = 0, balancing the fluxes 

3.6 Penalaan Parameter PID dengan Metode Genetic Algorithm 

 Berdasarkan diagram perancangan dan MRAS observer terdapat kontroler 

PID yang akan menentukan respon transien dari sistem. Pada controller PID harus 

di tentukan parameter Kp, Ki dan Kd agar sistem dapat berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan. Agar mendapatkan nilai yang optimal, digunakan optimasi genetika 

algoritma. Parameter dari PID ini digambarkan pada kromsom x yang memiliki tiga 

individu x =[Kp Ki Kd]. Kemudian dilakukan pengaturan algoritma yaitu populasi, 
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crossover dan mutasi. Optimasi dilakukan menggunakan editor pada MATLAB 

dengan flowchatr pada gambar 3.10. 

START

PENGATURAN ALGORITMA 
(option) :

RANGE, POPULASI, GENERASI, 
SELEKSI, CROSSOVER, MUTASI

RUNNING SIMULASI

PENGHITUNGAN 
NILAI FITNESS 
DENGAN SSTE

A

A

PENENTUAN POPULASI 
KP, KI , KD

SELEKSI

CROSSOVER

MUTASI

GENERASI 
MAKSIMUM ?

TIDAK

STOP

OUTPUT NILAI 
DENGAN FITNESS 

TERBAIK

YA

 

Gambar 3.10 Flowchart Penentuan Parameter Dengan GA 

Penjelasan berdasarkan flowchart: 

1. Option, meruapakan perintah yang mengatur awal dari optimasi. Pada 

perintah ini melakukan beberapa pengaturan dengan nilai parameter yang 

nantinya akan dilakukan dengan GA saat proses optimasi. 

2. PopInitRange, merupakan pengatur jarak populasi antara inidvidu. Batasan 

nilai pembangkit populasi dilakukan antara nilai optimal sebelumnya yang 

dicari dengan cara metode trial dan error, hal ini hal ini dilakukan untuk 

menjaga sistem tetap stabil. 

3. PopulationSize, merupakan penentuan jumlah populasi yang dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan optimasi. Pada kasus ini hanya menggunakan 50 

populasi karena sudah cukup untuk menghasilkan solusi nilai optimal. 
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4. Generation, yang merupakan jumlah iterasi yang dilakukan pada proses 

perhitungan. Makin banyak iterasi yang digunakan akan mampu 

menghasilkan nilai yang lebih optimal, namun makin banyak nilai generasi 

maka waktu  yang dibutuhkan akan lebih lama. 

5. CrossoverFcn, perintah yang digunakan untuk memilih jenis crossover 

yang akan dilakukan pada perhitungan. Pada hal ini menggunakan 

pengaturan default dari GA yaitu menggunakan crossover scaterred, dimana 

penyilangan tidak tergantung pada nilai induknya dan dilakukan 

penggabungan secara acak. 

6. SelectionFcn, merupakan perintah untuk menetukan individu yang akan 

digunakan untuk pembangkitan pada populasi berikutnya. SelectionFcn 

yang digunakan yaitu selection tournament karena metode ini menggunakan 

nilai tertinggi dalam setiap pembangkitan populasi yang lebih efisien dari 

pada penentuan secara acak. 

7. MutationFcn, mutasi yang digunakan yaitu metode mutation uniform 

karena pemilihan individu yang digunakan berdasasrkan pada nilai 

probabilitas pada setiap generasi. Probabilitas pada mutasi ini akan 

mengendalikan gen baru yang akan diminculkan. 

8. [x] = ga(@tuningPID), merupakan perintah untuk mengeksekusi 

pergitungan yang sudah diatur sebelumnya pada perintah option. Pada 

perintah ini juga disertakan dengan fungsi yang akan di optimalkan oleh 

GA. Fungsi fitness harus berada di bawah bagan perintah ini agar proses 

eksekusi bisa dimulai. 

3.7 Pengujian Sistem 

 Pengujian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui kinerja sistem kendali 

motor induksi tanpa sensor kecepatan menggunakan Model Reference Adaptive 

System (MRAS) dan memastikan hasil perancangan sesuai dengan yang diinginkan. 

Adapun beberapa pengujian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengujian observer MRAS: Pengujian dilakukan untuk mengestimasi 

kecepatan putar motor dengan membutuhkan informasi nilai tegangan dan 

arus keluaran dari inverter dengan kecepatan referensi 100 rad/sec dan torsi 
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beban 0 Nm, Kemudian melihat perbedaan MRAS adaptive model 

menggunakan PI dan GA-PI. 

2. Pengujiaan Observer MRAS: pengujian dilakukan untuk melihat ke 

akuratan observer apakah dapat mengikuti kecepatan aktual dengan 

kcepatan referensi yaitu 50 ke 100 rad/sec. 

3. Pengujian Field-Oriented Control (FOC): pegujian dilakukan dengan 

memberikan kecepatan referensi 100 rad/sec dengan pengendali FOC tanpa 

PID, PID yang di tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols, dan 

optimasi Genetic Algorithm (GA). 

4. Pengujian Kecepatan dengan Beban Bervariasi: Pengujian dilakukan 

dengan cara memberikan beban yang bervariasi yaitu 20 Nm, 40 Nm dan 

60 Nm. 

Pengujian kecepatan dengan beban saat motor berputar: pengujian dilakukan 

dengan cara memberikan beban sebesar 80 Nm pada detik ke-1 saat motor berputar. 


