
BAB III

PEMODELAN SISTEM

3.1 Konsep Umum

Kendali system pada pengontrol ini memakai metode PID-ANFIS. Pertama

yang dilakukan adalah menentukan dua input yaitu kecepatan angin yang datang

pada  turbin  dan  perbandingan  antara  kecepatan  rotor  turbin  angin  dengan

kecepatan  putar  rotor  yang  diharapkanatau  referensi  kecepatan  putaran  rotor.

Dengan  referensi  kecepatan  putaran  rotor  ini,  maka  rancangan  yang  akan

digunakan  yaitu  sudut  baling-baling  akan  ditambahkan  ketika  kecepatan  rotor

berputar lebih besar dari referensi, sebaliknya sudutbaling-baling harus dikurangi

apabila kecepatan putaran rotor yang akan diukur lebihrendah. 

Kecepatan Output dari kecepatan rotor berupa sinyal error. Nilai error ini

yang akan menjadi  input dari  ANFIS dan akan menghasilkan nilai  sudut bilah

referensi (β ref). Nilai sudut bilah referensi dikirimkan ke PID sebagai inputanya,

kontroler PID ini digunakan untuk menentukan kepresisian motor servodengan

karakteristik  adanya  umpan-balik,  selanjutanya  keluaran  motor  servo  (sudut

actual) akan dibandingakan  dengan inputan jika nilai respon sistem dari motor

servo (sudut actual) tidak sesuai dengan inputan yang diberikan, maka sistem akan

dikendalikan  dengan  memanipulasi  sinyal  error,  sehingga  motor  servo  akan

menghasilkan sudut baling-baling sesuai dengan yang diinginkan.

Gambar  3.1 Blok Diagram Sistem Kontrol Kecepatan generator dengan

PID-ANFIS pada Sudut Bilah Turbin Angin
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3.2 Perancangan dan Pemodelan Sistem
3.2.1 PemodelanTurbin Angin

Berikut ini adalah blok diagram, model turbin angin.

Gambar 3.2 Model Turbin Angin pada Simulink

Dalampemodelan sistem Turbin Angin  terdapat beberapa parameter. Parameter 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Parameter Turbin Angin

Parameter Value
Nominal mechanical output power 1.5e6

Base power of the electrical generator (VA) 1.5e6/0.9

Base wind speed (m/s) 12
Maximum power at base wind speed (pu of nominal

mechanical power)
0.73

Base rotational speed (p.u. of base generator speed) 1.2

3.2.2  Sistem Aerodinamika

Daya  yang  tersedia dalam angin  yang  melewati daerah  rotor  dapat
dinyatakan sebagai berikut

Pw=
1
2

ρA vr
3 (t ) [w ]                                                                                            

(3.1)

A = RotorSwept area (luas area) m2

Pw (t) = Daya yang tersediadariangin [W] 

vr  (t) = Kecepatananginmelewatirotot [m/s]

ρ = Densitasudara kg/m3
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Kecepatan angin dan rapat jenis angin mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh
turbin angin, yang ditunjukan dengan persamaan dibawah :

Pa (t )=Pw (t )C P ( λ (t ) , β (t ) )                                                                             (3.2)

CP(λ (t ) ,) = Koofisiendaya [.]

Pa (t ) = Kekuatanangin yang ditangkapoleh rotor [W]

β (t ) = Sudut Kemiringan[°]

λ (t ) = Rasio kecepatanujung [·]

Rasio ujung-kecepatan didefinisikan sebagai rasio antara kecepatan ujung pisau
dan kecepatan angin:

λ (t )=
wr (t ) R

vr (t)
(3.3)

R = jari-jari rotor [m]

w r  (t)= kecepatan sudut rotor [rad / s]

Torsi aerodinamis  diterapkan pada rotor didefinisikan  dalam persamaan.(3.4) 

Dengan menggabungkan persamaan. (3.1), (3.2), dan (3.4) torsi yang diterapkan
pada rotor dapat diekspresikan sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan. (3.5)

T a (t )=
Pa(t )

w r(t )
[Nm ] (3.4)

T a (t )=
1

2ωr (t )
ρA vr

3 (t )CP (λ (t ) , β (t ) )[Nm ]       (3.5)

Ta (t) adalah torsi aerodinamis yang diterapkan pada rotor [Nm]

Angin  yang  bekerja  pada  rotor  turbin angin  juga  menghasilkan gaya  pada
menara,.Gaya ini dihitung sebagai

Ft (t )=
1
2

ρA vr
2 (t )C t ( λ (t ) , β (t ) )[N ]                                                   (3.6)

Ct ( λ (t ) , β (t ) ) = adalah koefisien dorong [·]

Ft (t ) = gaya dorong yang ditimbulkan oleh angin di menara [N]
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3.2.2 Pemodelan Pitch Angle

Gambar 3.3 Rangkaian Simulasi Pengaturan Kecepatan Generator dengan PID-

ANFIS pada Sudut Bilah Turbin Angin

3.2.3 Pemodelan Generator Sinkron

Pada peneliitian ini menggunakan generator sinkron 3 fasa, Parameter 

tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 3.4 Model Generator Sinkron

Tabel 3.2 Parameter Generator Sinkron

Parameter Value
Nominal power (VA), line-to-line voltage

(V), frequency (Hz)
160e3 , 400, 50

Reactance (Xd, Xd’, Xd’’, Xq’, Xq’’, Xl)
(pu)

[ 2.24, 0.19, 0.13, 1.38, 0.17, 0.07 ]

Time Constants [Td’, Td’’, Tq’’] (s) [ 0.035, 0.011, 0.011 ]
Stator Resistance (pu) 0.024

Inertia coefficient (s), friction factor (pu),
pole pairs 

[8 0 4]
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Rotor Type Salient-Pole

3.3 Desain Kontrol

3.3.1 Perancangan Kontroler ANFIS

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)  yaitu penggabungan dari

metode  fuzzy  logic  dan  neural  network.  Pengendali  ini  mengimplementasikan

fuzzy dengan metode ann. 

Gambar 3.5 Blok Diagram Desain ANFIS

Metode  pengendali ANFIS digunakan sebagai pengontrol yang akan menentukan

berapa sudut  turbin  yang tepat.Proses  kerjanya dapat  dilihat  melalui  flowchart

pada gambar 3.6
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Gambar 3.6 Desain ANFIS
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Gambar 3.7 Arsitektur Anfis

Berlandaskan dari  perencanaan yaitu terdiri atas dua input, terdapat 5 buah

fungsi  keanggotan  pada  setiap  input memiliki  5  buah dan  25  buah fungsi

keanggotaanoutput, dan   25 buah rules. Perancangan ANFIS dilakukan sebagai

berikut :

1. Menggunakan ANFIS tipe sugeno sebagai arsitektur jaringan

2. Banyak data yang di proses training sebanyak 40 buah

3. Menggunakan  tipe  Gaussmf dengan  output  constant   sebagai fungsi

keanggotaan yang digunakan adalah tipe 
4. Banyak fungsi keanggotaan masing-masing yaitu 5 buah serta 25 buah

fungsi keanggotaanoutput.

5. Jumlahrules yang dibangkitkansebanyak 25 buah.  

Proses training dilakukan untuk memperoleh nilai sudut yang diharapkan

yaitu menggunakan toolbox anfisedit yang terdapat pada MATLAB untuktraining.

Pertama yang dilakukan  yaitu  mentraining  dengan  me-load data  training  pada

workspace,  data  training  ini berupa kecepatan angin,  perbandingan antara

kecepatan rotor turbin angin dengan kecepatan referensi,  dan data  sudut bilah.

Setelah itu maka akan ditampilkan hasil training yang sudah di-load. Selanjutnya

membangkitkan file.  Fis dengan  me-genarate  FIS  dengan jumlah membership
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function 5 untuk setiap input dan tipe membership fungction Gaussmf. Jika proses

pembangkitan telah selesai,  maka akan ditampilkan hasil  informasi  desain FIS

yang telah dibuat.

Proses  training  FIS  dilakukan dengan cara memilih algoritma

pembelajaran hybrid  pada kotak trainFIS, lalu menentukan target learning error

sebesar 0 serta jumlah iterasi/epoch yang diinginkan. Kemudian pilihTrain Now

pada  kotak Train  FIS untuk memulai  proses  training. Setelah  proses  iterasi

terpenuhi, proses training akan berhenti dan menampilkan nilai error. Selanjutnya

melakukan test  FIS  untuk melakukan pengujian terhadap file FIS  yang  telah

detraining. Dibawah ini gambar hasil training . 

Gambar 3.8Tampilan ANFIS

Pada Gambar 3.8 terdapat dua tanda yaitu tanda merah dan biru. Tanda

biru adalah tanda target dari input yang telah kita berikan dan data ini merupakan

data  testing,  yaitu data yang tidak dipakai sebagai rujukan dalam training  data

pada MATLAB, sendangkan tanda merah yaitu tanda hasil prediksi dihasilkan

oleh software MATLAB.
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Setelah proses  training  selesai,  maka akan diperoleh file  FIS baru yang

telah di  update parameternya berdasarkan proses  training. File FIS baruini yang

akan digunakan untuk menentukan nilai sudut bilah referensi  yang  kemudian

dikirimkan ke PID. Dibawah ini adalah tabel fuzzy rule anfis.

Tabel 3.3 Rule Base yang terbentuk

Input1
Input2

MF 1 MF2 MF3 MF4 MF5

MF1 out1 out6 out1
1

out1
6

out2
1

MF2 out2 out7 out1
2

out1
7

out2
2

MF3 out3 out8 out1
3

out1
8

out2
3

MF4 out4 out9 out1
4

out1
9

out2
4

MF5 out5 out1
0

out1
5

out2
0

out2
5

Di bawah ini adalah fungsi keanggotaan input output pada matlab

(a)
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(b)

(c)

Gambar 3.11Fungsi Keanggotaan: (a) Fungsi Keanggotaan  input1, (b) Fungsi

Keanggotaan  input2, (c) FungsiKeanggotaan output

3.4 Potensiometer

Dalam rangcangan ini menggunakan 1 buah potensiometer, Potensiometer ini

digunakan  sebagai inputan  angin.    

3.5 Motor Servo

        Motor servo berfungsi sebagai aktuator sehinnga mampu membentuk sudut

bilah yang tepat . Motor servo yang digunakan adalah tipe standar. Motor servo

ini dapat berputar searah maupun berlawanan dengan arah jarum jam. 
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3.6 Arduino  

Arduino digunakan sebagai pusat pengendali input,proses dan output. Komponen

ini  berguna  untuk  membaca  input  selanjutanya  input  tadi  diproses  sehingga

menghasilkan output yang diharapkan.  
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