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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) 

Pem.bang.kit Lis .trik Ten.aga Mik.rohi.dro (PLTMH) adalah pemb .angkit listrik 

skala kecil yang memanfaatkan aliran air sungai sebagai sumber energi. Aliran air 

tersebut dialirkan ke pipa (penstock) dan air akan memberi tekanan pada turbin 

hingga berputar setelah itu turbin yang berputar dihubungkan ke generator sehingga 

perputaran generator akan memutar poros untuk menghasilkan listrik. Berikut ini 

Gambar 2.1 menjelaskan sistem kerja PLTMH secara umum.  

 Gambar 2.1 Proses Sistem Kerja Pada PLTMH. 

2.2 GENERATOR SINKRON 

Generator adalah inti dari sebuah pembangkit listrik yang menggunakan energi 

mekanik sebagai sumber energinya. Generator berdasarkan putaran medan magnet 

dibagi menjadi dua yaitu generator asynchronous (induksi) dan generator 

Synchronous (sinkron) pada tugas akhir ini generator yang digunakan adalah 

generator sinkron.  

Generator sinkron mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. 

Energi mekanik tersebut dapat dihasilkan oleh putaran yang diberi oleh turbin air, 

turbin uap, turbin gas dan perangkat sejenis lainnya. Output tegangan yang di 

hasilkan generator sinkron merupakan tegangan bolak-balik, karena itu generator 

sinkron juga dinyatakan generator AC. 
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Dikatakan generator sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan 

jumlah putaran medan magnet yang ada distator. Kecepatan generator sinkron ini 

didapatkan dari kecepatan putar rotor dengan kutub – kutub magnet yang berputar 

pada kecepatan yang sama dengan medan putar pada stator. Pada Gambar 2.2 dapat 

dilihat letak rotor dan stator pada generator sinkron. 

Gambar 2.2 Prinsip Kerja Generator Sinkron. 

Prinsip kerja dari generator sinkron dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 - Rotor disuplai dengan arus DC If yang kemudian menghasilkan fluks 

magnet ɸf . 

 - Rotor digerakkan oleh turbin dengan kecepatan konstan sebesar ns. 

 - Garis gaya magnet bergerak menginduksi kumparan pada stator. 

 - Frekuensi dari tegangan generator tergantung dari kecepatan putaran rotor     

yang dapat dinyatakan dengan persamaan : 

𝑓 =
𝑛∗𝑃

120
 …………………………………………………………….(2-1) 

dimana :  

f = electric frequency [Hz]. 

n = rotor speed [rpmm]. 

P  = the number of poles. 

 

2.3 HYDRAULIC TURBINE AND GOVERNOR 

HTG digunakan untuk mengatur kecepatan generator, daya aktif dan frekuensi 

sebagai respon terhadap beban bervariasi. Mekanisme kontrol kecepatan termasuk 

servo motor, tekanan atau perangkat penguatan daya, relay, pegungkit yang 
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berhubungan antara kecepatan dan gate yang dikontrol oleh governor. Governor 

digunakan untuk mengontol kecepatan putaran generator dengan cara mengatur 

input air yang masuk ke turbin. 

Sistem kontrol pada PLTMH mempunyai sistem kontrol frekuensi dan sistem 

kontrol tegangan. Sebagai pengontrol frekuensi adalah FCV dan ELC dan sebagai 

pengontrolan tegangan adalah Automatic Voltage Regulator (AVR). Sistem  kontrol 

yang berada di dalam governor yaitu FCV (Flow Control Valve). 

Flow Control Valve adalah suatu alat kontrol yang dapat mengontrol putaran 

turbin relative stabil pada beban bervariasi. FCV berfungsi untuk merespon nilai 

error pada frekuensi yang digunakan untuk mengontrol valve pada turbin yang 

berfungsi untuk menahan air yang akan masuk ke turbin. 

 

2.4 KONVERTER 

Konverter berfungsi mengkonversi daya listrik yang semula searah menjadi 

bolak-balik atau sebaliknya. Konverter juga berfungsi sebagai penyeimbang daya 

listrik ketika digunakan pada suatu benda yang bermuatan listrik tertentu. Berikut 

fungsi-fungsi dari konverter : 

1. Cycloconverter berfungsi untuk mengubah tegangan AC ke AC yang 

outpunya bisa diatur.  

2. Chopper berfungsi untuk  mengubah tegangan DC ke DC yang ouputnya 

bisa diatur. 

3. Rectifier atau penyearah berfungsi untuk mengubah tegangan AC ke DC. 

4. Inverter berfungsi untuk mengubah tegangan DC ke AC. 

Efisiensi tinggi tiga fase bidirectional converter ini diperlukan untuk 

mentransfer tenaga listrik antara tiga-fase jaringan ke Rd dan kebeban. Oleh karena 

itu, beberapa topologi dan metode pengendalian yang telah diselidiki untuk 

meningkatkan efisiensi konverter dan juga untuk mencegah beberapa masalah 

umum dari kualitas daya yang buruk karena tinggi THD, faktor daya rendah, 

distorsi tegangan ac, riak di DC arus dan gelombang tegangan DC. Dibawah ini 

beberapa topologi yang biasa digunakan pada bidirectional converter.  
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2.4.1 Voltage Source Inverter (VSI) 3 Fasa 

VSI 3 fasa dapat digunakan untuk daya tinggi serta daya menengah. Tujuan 

dari topologi ini bertujuan untuk menyediakan sumber tegangan 3 fasa yang dapat 

dikontrol yaitu frekuensi, amplitudo dan fase dari tegangan. Berikut ini Gambar 2.3 

contoh VSI  3 fasa. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Rangkaian VSI 3 Fasa. 

 Rangkaian VSI mempunyai 6 saklar, dimana saklar tersebut dapat berupa 

FET (Field Effect Transistor), IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) atau BJT 

(Bipolar Junction Transistor). Masing-masing saklar mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda, untuk kontrol pada BJT memakai aliran arus sedangkan IGBT dan 

FET dikontrol memakai tegangan. Inputnya bisa sinyal PWM dengan frekuensi 

yang tinggi.  

2.4.2 Pulse Width Modulation (PWM)  

Pulse Width Modulation (PWM) berfungsi untuk mengubah lebar pulsa 

(duty cylce) dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. PWM sering di 

jumpai pada kontrol motor dc maupun ac adapun beberapa macam PWM yaitu 

SPWM (Sinusoidal PWM), THIPWM (Third Harmonic Injection PWM), SAPWM 

(Saddle Wave PWM), SVPWM (Space Vector PWM). Prinsip utama teknik PWM 

dapat dideskripsikan secara singkat yaitu melalui kontrol ON / OFF pada komponen 

switching semikonduktor, rangkaian pulsa dengan amplitudo yang sama dan lebar 

yang berbeda dihasilkan pada port output untuk menggantikan gelombang 

sinusoidal atau bentuk gelombang lainnya yang diperlukan. Pada kontrol PWM 

output dan frekuensi inverter dapat diatur, frekuensi pembawa PWM 10 Hz dan 

output bisa diatur dari 0-50 Hz. 
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2.5 ELECTRONIC LOAD CONTROLLER 

Electronic Load Controller (ELC) adalah sesuatu alat kontrol yang befungsi 

untuk mengalihkan daya listrik berlebih yang dihasilkan daya generator. ELC 

mempunyai ballast load yang berfungsi sebagai pengalihan beban yang lebih dari 

generator, dengan cara ini ELC dapat mengendalikan frekuensi (Hz) dengan stabil. 

ELC sudah banyak dikembangkan dengan beberapa metode, dimana untuk 

mengontrol daya yang masuk ke ballast load dengan tujuan untuk mempertahankan 

frekuensi tetap dinilai yang diinginkan. Adapun rumus untuk sistem kontrol ini 

untuk mengetahui besar beban ballast yang harus digunakan pada sistem ELC. 

Maka, 

𝑃𝐺 = 𝑃𝑐 + 𝑃𝐷 …………………………………………………............. (2-2) 

Dimana: 

PG = Daya generator sinkron. 

PC = Daya beban konsumen. 

PD = Daya beban ballast. 

Daya pada beban ballast dapat berupa AC dan DC, tergantung pada sistem 

kontrol ELC itu sendiri. 

Cara kerja sistem ELC berdasarkan input sinyal frekuensi yang berfungsi 

sebagai pengontrol frekuensi. Rangkaian kontrol akan selalu mengatur ketika ada 

gangguan frekuensi setiap setengah gelombang dan akan mengaktifkan konverter 

dan ballast load sesuai error frekuensi yang diukur. Pengaktifan konverter dengan 

cara mengatur sudut fasa sampai pada frekuensi mencapai set point (50 Hz). 

Frekuensi dikontrol untuk tetap pada set point yaitu 50 Hz. 

Recovery time adalah waktu yang perlukan untuk sistem pengembalian pada 

set point pertama saat tidak terjadi fluktuasi daya beban. Respon controller dapat 

diganti dengan cara switching, yaitu dengan mengontrol nilai PID dan akan 

mendapatkan kecepatan respon kontrol yang cepat, sedang atau lambat sesuai 

dengan sistem pembangkit dan karakteristik beban. 
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2.6 SISTEM EKSITASI 

Eksitasi merupakan sumber daya listrik untuk lilitan medan generator dan 

digunakan pada generator DC atau AC terpisah. Didalam generator AC pada saat 

rotor berputar arus pada DC stator menghasilkan arus AC 3 phase kedalam rotor. 

Arus AC dapat diperbaiki menggunakan thyristor, jembatan transistor atau dioda 

yang dipasang pada rotor. 

Exciter dikontrol dengan AVR yang efisien dalam pengoprasian steady-state, 

pada masalah kerusakan tiba-tiba mungkin akan berpengaruh negatif untuk 

meredam kerusakan kekuatan. Hal Ini dapat dihilangkan dengan cara menggunakan 

penstabil sistem daya (PSS),  loop kontrol tambahan, yang akan menghasilkan 

sinyal tambahan kedalam loop kontrol sehingga dengan cara ini dapat meredam 

osilasi tegangan. Pada input PSS bisa menggunakan daya aktif generator, 

penyimpangan frekuensi kecepatan, gaya gerak listrik  dan arus generator. Biasanya 

2 dari jumlah input ini berupa chosento yang teroptimalisai. Berikut ini Gambar 2.4 

sistem rangkaian eksitasi secara umum. 

Gambar 2.4 Model Eksitasi. 

2.7 CONTROLLER PID 

       Controller PID merupakan gabungan karakteristik dari kontrol Proportional 

(P), Integral (I) dan Derivative (D). Berikut ini adalah rumus untuk kontroler PID. 

u(t) = Kpe(t) + Ki  ∫ e(τ)dτ
𝑡

0  + Kd 
de(t)

dt
  (2-3) 
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Diagram Blok controller PID dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 Gambar 2.7 Diagram Blok Controller PID. 

 

Proportional (P) hasil nilai output yang sama dengan nilai gangguan saat ini. 

Respon proportional dapat disamakan dengan perkalian antara eror dengan 

konstanta gain proportional, atau disebut konstanta Kp. Berikut merupakan rumus  

proportional : 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝐾𝑝𝑒(𝑡)   . (2-4) 

Hasil proportional yang tinggi dapat mengakibatkan perubahan besar dalam 

hasil output untuk perubahan  pada nilai error. Jika gain proportional terlalu tinggi, 

dapat menyebabkan sistem tidak stabil. Sedangkan dengan hasil yang kecil dapat 

mengakibatkan respons output yang kecil terhadap gangguan input yang besar, dan 

menyebabkan pengontrolan yang kurang responsif. 

Integral (I) yaitu durasi kesalahan dan besar kesalahannya sebanding. Integral 

pada kontroler PID merupakan jumlah gangguan sesaat dari sampling waktu dan 

memberikan pengolahan data offset yang sudah diperbaiki sebelumnya. Gangguan 

yang terkumpul selanjutnya akan diproses dengan perkalian antara gain integral 𝑲𝒊 

dengan ditambahkan pada kontrol output. 

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
                                                                               (2-5) 

Integral dapat mempercepat proses pergerakan menuju set-point dan dapat 

mengatasi sisa-sisa gangguan steady state yang terjadi pada pengendali 

proportional murni.  

Derivative (D) merupakan turunan dari gangguan proses yang dihitung dengan 

cara menentukan kemiringan kesalahan dari sampling waktu dan mengalikan 

tingkat perubahan ini dengan keuntungan turunan 𝐾d. Besarnya kontribusi istilah 
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derivatif terhadap tindakan kontrol secara keseluruhan disebut keuntungan turunan, 

𝐾d. Istilah derivatif diberikan rumus : 

𝐷𝑜𝑢𝑡 = 𝐾𝑑
𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡) (2-6) 

Derivatif memprediksi sifat sistem dan berfungsi untuk menaikkan waktu dan 

menstabilkan sistem. Turunan ideal tidak berperilaku kausal, sehingga penerapan 

kontrol PID melingkupi low pass filtering untuk istilah turunan, untuk  dapat 

membatasi nilai yang diperoleh dan noise frekuensi yang tinggi. 


