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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Gambaran secara umum diagram blok sistem kontrol generator sinkron pada 

PLTMH dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Diagram Blok Secara Umum Sistem Kontrol Generator Sinkron. 

 

Dari Gambar 3.1,  generator sinkron mempunyai 3 kontrol yaitu hydraulic 

turbine and governor (HTG), Eksitasi dan ELC. Pada setiap kontrol mempunyai 

masalah yang harus diatasi seperti HTG, mengontrol valve untuk mengatur 

masuknya air yang akan masuk ke turbin, sehingga kecepatan putar turbin bisa di 

sesuaikan sama kebutuhan putaran generator terhadap beban. Eksitasi digunakan 

pada generator sinkron karena kalau tipe generator sinkron wajib untuk memakai 

eksitasi karena untuk sumber awal terciptanya medan magnet untuk menghasilkan 

listrik. ELC mengatasi kelebihan daya yang dihasikan generator karena adanya 

penurunan daya dari beban dengan mengalihkan daya yang dihasilkan generator ke 

Rd atau ballast load dan juga dapat menghasilkan frekuensi dan tegangan stabil.  

3.1 Pemodelan Sistem ELC menggunakan Bidirectional Converter  

Pada tugas akhir ini ELC yang digunakan yaitu bidirectional converter atau 

disebut juga konverter dua arah dapat menyerap dan menyuplai tegangan yang 

dihasilkan generator terhadap beban. Berikut ini adalah Gambar 3.2 diagram block 

ELC menggunakan bidirectional converter. 
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Gambar 3.2 Proses Kerja ELC Menggunakan  Bidirectional Converter. 

 

Bidirectional converter menggunakan 2 mode konverter sekaligus yaitu 

mode rectifier dan mode inverter. Mode rectifier yaitu mengubah tegangan dari ac 

to dc dan mode inverter  mengubah tegangan dc to ac, kedua mode ini akan bekerja 

ketika daya dari beban berkurang dan bertambah (dalam batas beban puncak). 

Ketika beban berkurang maka mode rectifier akan aktif tetapi ketika daya dari 

beban bertambah maka mode inverter akan aktif. Mode rectifier berfungsi untuk 

mengatasi daya yang berlebih dari generator ketika daya beban bekurang dengan 

cara mengubah tegangan yang semula ac menjadi dc untuk di salurkan ke Rd 

(ballast load) dan kapasitor. Mode inverter akan aktif ketika daya beban naik maka 

inverter akan mentransfer arus ke beban untuk mendapatkan respon yang cepat, jadi 

mode inverter digunakan untuk membantu generator mengirim arus kebeban ketika 

beban yang semula tidak di posisi beban puncak dan daya beban berubah naik ke 

posisi beban puncak. Berikut ini contoh Gambar 3.3 pola switching ELC 

bidirectional converter sebelum dikontrol. 

Gambar 3.3 Pola Switching ELC. 
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Pada tugas akhir ini ELC bidirectional converter disimulasikan 

menggunakan software MATLAB 2016a.  

3.1.1 Model Rangkaian MOSFET  

Pada pemodelan tugas akhir ini ELC menggunakan bidirectional converter 

memakai MOSFET yang dirangkai untuk mode 3 fasa. Berikut ini Gambar 3.4 

rangkaian MOSFET 3 fasa. 

Gambar 3.4 Model Rangkain MOSFET 3 fasa. 

 Pada setiap fasa memiliki 2 saklar dan tidak boleh sama-sama aktif jadi cara 

kerja dari rangkaian ini adalah ketika saklar g1 aktif (1) maka g4 akan bernilai 0, 

ketika g3 bernila 0 maka g6 akan bernilai 1 dan ketika g5 bernilai 1 maka g2 akan 

bernilai 0. Jadi saklar bagian atas akan berlawanan sama saklar bagian bawah. 

Berikut ini Tabel parameter rangkaian MOSFET. 

Tabel 3.1 Nilai parameter MOSFET. 

Parameter Nilai 

FET resistance ron (ohm) 0.1 

Internal diode inductance Lon (H) 0 

Internal diode resistance Rd (ohm) 0.01 

Internal diode forward voltage Vf (V) 0 

Snubber Resistance Rs (ohm) 1e5 

Snubber Capasitance Cf (F) inf 
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 Pengontrolan pensaklaran MOSFET menggunakan PID. Sumber input dari 

kontrol ini yaitu frekuensi dari generator yang nantinya akan dibandingkan dengan 

frekuensi referensi untuk mengetahui eror frekuensinya. Frekuensi yang di hasilkan 

oleh generator yaitu 1 pu atau 50 hz. 

Gambar 3.5 Pengontrolan Pensaklaran MOSFET 3 Fasa. 

 Setelah didapat eror frekuensinya maka akan dikontrol oleh PID untuk sudut 

penyalannya saklarnya Gambar 3.5. 

3.1.2 Pemodelan Ballast Load  

 Ballast atau disebut juga sebagai beban pengalihan, karena fungsi dari 

ballast yaitu menjadi beban ketika ada kelebihan daya dari generator karena adanya 

daya beban yang berkurang. Ballast load untuk ELC menggunakan konverter dua 

arah terdapat DC chooper yang akan mengatur tegangan yang akan masuk ke ballast 

karena untuk mempertahankan tegangan dikapasitor sebesar 400 V, tetapi untuk 

ELC biasa tidak ada DC chooper untuk mengatur tegangan masuk ke ballast, jadi 

konverter hanya bersifat rectifier. Gambar 3.6 adalah model rangkaian ballast dan 

DC chooper 

Gambar 3.6 Model ballast dan DC chooper. 
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3.1.3 Model Perancangan Sistem Kontrol DC Chooper 

 Pada ELC yang menggunakan konverter 2 arah membutuhkan  DC chooper 

supaya kapasitor bisa menjadi sumber DC. Sistem DC chooper  adalah sebagai 

saklar yang berada sebelum ballast. DC chooper ini berfungsi untuk 

mempertahankan tegangan yang ada dikapasitor sebesar 400 V. Chooper akan 

bernilai 1 ketika nilai tegangan kapasitor lebih dari 400 V dan begitu sebaliknya 

jika bernilai kurang dari 400 V maka saklar akan bernilai 0.  

Gambar 3.7 Desain kontrol DC Chooper. 

 Pada Gambar 3.7 DC chooper memakai komponen IGBT sebagai saklar dan 

sumber input dari kontrol chooper adalah Vdc yang berada pada kapasitor, Vdc 

yang diinginkan adalah 400 V atau disebut Vdc ref. jadi Vdc akan dibandingkan 

dengan Vdc ref supaya mendapatkan eror yang akan di kontrol oleh PI setelah 

melalui kontrol akan dibangdingkan dengan sinyal PWM yang akhirnya akan di 

salurkan ke IGBT. 

3.1.4 Model perancangan kontroler PI dan PID 

Kontrol PI merupakan kontroler konvensional untuk mempertahankan nilai 

keluaran Vdc ketika terjadi perubahan tegangan pada kapasitor. Sedangkan 

kontroler PID merupakan kontroler konvensional untuk men-triger PWM sebagai 

pensaklaran pada MOSFET. Berikut Tabel 3.2, 3.3 dan Gambar 3.8 model 

perancangan sistem kontrol PI dan PID yang digunakan pada MOSFET dan DC 

Chooper. 
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(a) 

(b) 

Gambar 3.8 (a) Blok Kontroler PI dan (b) Blok Kontroler PID Pada sistem ELC 

menggunakan bidirectional converter. 

Tabel 3.2 Nilai kontrol PI. 

Parameter Nilai 

Kp 10 

Ki 500 

 

Tabel 3.3 Nilai kontrol PID. 

Parameter Nilai 

Kp 71 

Ki 430 

Kd 2 

 

3.2. Model Rangkaian Beban 

Pada rangkain beban ini memakai beban induktif dan resistif yang mempunya 

daya serap sebesar 82 KW. Daya beban ini tidak selalu tetap 82 KW, tetapi pada 

detik ke-7 akan ada penurunan beban sebesar 20 KW dan pada detik ke-12 akan 

ada penurunan lagi sebesar 20 KW, jadi total penurunan daya yaitu 40 KW dan 
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pada detik ke-16 akan ada kenaikan beban 40 KW atau beban berada di beban 

puncak lagi pada detik ke-16. Berikut Gambar 3.9 desain beban yang digunakan. 

Gambar 3.9 Model Beban 82 KW. 

3.3. Model Generator Sinkron 

Pada tugas akhir ini generator yang di gunakan yaitu generator synchronous 

(sinkron) 3 fasa. Generator ini adalah inti sumber daya pada rangkaian tugas akhir 

ini berikut parameter dan model generatornya.  

Gambar 3.10 Pemodelan Generator Sinkron. 

Tabel 3.4 Parameter generator synchronous. 

Parameter Value 

Nominal (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 Constant [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] 

Rotor Type Salient-Pole 
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3.4. Pemodelan Turbin Hydraulic dan Governor  

Pada rangkaian tugas akhir ini kontrol untuk governor menggunakan yang 

disediakan oleh MATLAB 2016a. Berikut Gambar 3.11 model dan parameter 

governor. 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Pemodelan Turbin Hydraulic dan Governor. 

Tabel 3.5 Parameter turbin hydraulic dan governor. 

 

3.5. Pemodelan Eksitasi 

Sebagai referensi dalam pemodelan eksitasi adalah yang dirancang oleh IEEE 

work group “IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power 

System Stability Studies.” IEEE Standart, Vol. 421, No.5, 2005 (Revision of IEEE 

521.5-1992), dan tersedia di simulink yang ada di MathWorks dengan tipe eksitasi 

AC4A. Berikut Gambar 3.12 dan 3.13 adalah eksitasi yang akan dipakai dan Tabel 

3.6 parameter eksitasi. 

Parameter Value 

Servo-motor [ Ka() Ta(sec) ]: [ 10  0.01 ] 

Gate opening limits [ gmin,gmax(pu) 

vgmin,vgmax(pu/s) ]: 

[  0  1  -0.5  0.5 ] 

Permanent droop and regulator [ Rp() Kp() 

Ki() Kd() Td(s) ]: 

[  0  40.244  60 4 0.01  ] 

Hydraulic turbine [ beta() Tw(sec) ]: [  0  0.1724  ] 

Droop reference (0=power error, 1=gate 

opening): 

0 

Initial mechanical power (pu): 0.5125 
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Gambar 3.12 Blok Eksitasi. 

Gambar 3.13 Model Eksitasi tipe AC4A. 

Tabel 3.6 Parameter sistem eksitasi. 

Parameter Nilai 

Tr (s) 20e-3 

[Ka(pu), Ta(s)] [200 0.015] 

[Kc(pu), Tc(s)] [-10 10] 

Tb(s) [10 1.0] 

[vimax, Vimin](pu) [-10 10] 

[vrmax, Vrmin](pu) [-4.53 5.64] 


