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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Perancangan Pemodelan Simulasi 

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan diagram blok untuk mengetahui 

jalannya sistem secara keseluruhan dalam melakukan simulasi. 

Metode flower pollination algorithm  digunakan sebagai metode untuk 

menentukan parameter kontroler Kp, Ki, dan Kd yang ada pada kontroler PID 

sehingga didapatkan pendekatan dengan nilai error yang kecil.  

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Inverter dan Kontroler PID Berbasis FPA 

 

Gambar 3.2 Pemodelan Simulasi pada Simulin
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Pada pemodelan di simulink, terdapat dua blok utama yaitu blok 

BLDC_PID dan blok BLDC_PID_FPA. Isi dari dua blok itu terdapat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 3.3 Blok BLDC_PID 

 

Gambar 3.4 Blok BLDC_PID_FPA 

3.2 Pemodelan Inverter 

Pada gambar 3.3 dan gambar 3.4 terdapat blok inverter. Inverter 

merupakan salah satu komponen penting dalam motor BLDC. Pada pemodelan ini, 

input inverter berupa sinyal DC. Kemudian diubah oleh inverter menjadi sinyal AC. 

Output dari inverter kemudian dilakukan operasi persamaan u𝐴𝐵 −  e𝐴𝐵 dan 

u𝐵𝐶  – e𝐵𝐶 yang terdapat pada persamaan (2-32). Persamaan tersebut digunakan 

untuk mendapatkan nilai VAB dan VBC untuk menjadi salah satu input pada 

pemodelan motor BLDC. 
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Gambar 3.5 Pemodelan Blok Inverter 

3.3 Pemodelan Motor BLDC 

Dengan terbentuknya model dari beberapa komponen utama dari BLDC 

maka persamaan dinamis yang dimiliki oleh motor pun dapat dimodelkan. 

Pemodelan didapat dari persamaan (2-32) dan (2-33). Terdapat beberapa parameter 

dalam sistem motor BLDC. Parameter pada sistem ini menggunakan parameter dari 

penelitian sebelumnya. 

Tabel 3.1 Nilai Parameter Motor BLDC  

Parameter Symbol Value Units 

Resistansi R 0.25 Ohm 

Induktansi L 0.32 mH 

Beda induktansi antar fasa M -1.5 mH 

Konstanta Back-EMF 𝑘𝑒 0.65 V/rad/s 

Konstansa Torsi 𝑘𝑡 0.0994 N-m/A 

Viscous Damping B 0.0096 
N-

m/(rad/s) 

Momen inersia rotor J 0.00042 Kg-m2 

Banyak kutub P 8 poles 
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Gambar 3.6 Pemodelan Motor BLDC 

3.4 Pemodelan Back EMF 

Pada model dinamis dari motor terdapat fungsi dari back EMF yang tidak 

dapat dideskripsikan dalam bentuk state space. Persamaan back EMF didapat dari 

persamaan (2-18). Pada pemodelan ini diasumsikan bahwa keluaran back EMF dari 

motor bersifat simetris sehingga motor berputar secara ideal. Back EMF memiliki 

sinyal yang pergeserannya berbeda 120 derajat setiap fasanya dan dimodelkan pada 

Matlab seperti gambar 3.7 dan 3.8. 

 

Gambar 3.7 Pemodelan Back EMF 
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Gambar 3.8 Pembentukan Trapezoidal Back EMF 

3.5 Pemodelan Decoder 

Decoder merupakan rangkaian logika yang di tugaskan untuk menerima 

input input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner 

tersebut. Pada pemodelan ini, input decoder berupa sensor hall dan output dari 

decoder digunakan untuk menentukan nilai emf a, emf b, dan emf c.  

 

Gambar 3.9 Pemodelan Decoder 

 

3.6 Pemodelan Kontroler PID-FPA 

Kontroler yang digunakan adalah kontroler Proportional Integral 

Derivative (PID). Kontroler berfungsi untuk menerima masukan dari sinyal 
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kesalahan. Pada kontroler PID yang digunakan terdapat tiga buah parameter kontrol 

yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tiga buah parameter tersebut meliputi 

kontroler Kp yang berfungsi sebagai penguat, kontroler Ki yang berfungsi untuk 

mengurangi kesalahan mantap, dan kontroler Kd yang berfungsi untuk 

mempercepat keadaan mantap. Nilai dari parameter kontroler Kp, kontroler Ki, dan 

kontroler Kd ditentukan oleh penalaan flower pollination algorithm sebagai metode 

pencarian nilai pada sistem.  

 

 

 

Gambar 3.10 Pemodelan Kontroler PID-FPA 

Fungsi objektif yang dipergunakan untuk menguji kestabilan sistem adalah 

dengan Integral Time Absolut Error (ITAE). Fungsi objektif akan mencari 

parameter yang tepat dengan meminimalkan error kecepatan 𝜔. 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|∆𝜔(𝑡)|𝑑𝑡   (3-1) 

Parameter PID yang ditentukan oleh FPA adalah Kp, Ki, dan Kd. Adapun 

tuntuk diagram alir proses penalaan parameter PID dengan menggunakan metode 

FPA ditunjukan pada flowchart: 
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Gambar 3.11 Flowchart Optimasi FPA 

Untuk mendapatkan persamaan (3-1) maka dibutuhkan pseudocode seperti 

dibawah ini: 

Objective min or max f(x), x = (x1, x2, x3,…., xd) 

Initialize a population of n flowers/pollens gametes with random solutions 

Fins the best solution g* in the initial population 
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Define a switch probability p ∈[0, 1] 

while (t<MaxGeneration) 

for i=1:n (all n flowers in the population) 

if rand< p 

Draw a (d-dimensional) step vector L which 

obeys a Levy distribution 

Global pollination via 𝑥𝑖 𝑡+1 = 𝑥𝑖 𝑡 + 𝐿(𝐵 − 𝑥𝑖 𝑡) 

else 

Draw ∈from a uniform distribution in [0,1] 

Randomly choose j and k among all solutions  

Do local pollination via 𝑥𝑖
𝑡+1 = 𝑥𝑖

𝑡 + 𝜀(𝑥𝑗
𝑡−𝑥𝑘

𝑡 ) 

end if 

Evaluate new solutions 

If new solutions are better, update them in the 

population 

end for 

Find the current best solution g* 

end while 

3.7 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem akan dilakukan dua kali. Kedua pengujian tersebut 

dilakukan dengan menggunakan kontroler PID-FPA dan PID konvensional dengan 

nilai referensi 100 rad/sec. Nilai tersebut didapat dari karakteristik motor BLDC.  

 

 

 

 

3.7.1 Pengujian Sistem tanpa Beban 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan kontroler PID-FPA dan 

kontroler PID konvensional. Sistem akan diberikan nilai referensi 100 rad/sec tanpa 
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beban. Nilai Kp, Ki, dan Kd pada PID konvensional ditentukan sebesar 69, 70, dan 

1. Sedangkan nilai Kp, Ki dan Kd pada PID-FPA akan didapatkan dari hasil

penalaan menggunakan flower pollination algorith 

3.7.2 Pengujian Sistem dengan Beban 1.5 N saat t = 3 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan kontroler PID-FPA dan 

kontroler PID konvensional. Sistem akan diberikan nilai referensi 100 rad/sec 

dengan beban 1.5 N saat t = 3. Nilai Kp, Ki, dan Kd pada PID konvensional 

ditentukan sebesar 69, 70, dan 1. Sedangkan nilai Kp, Ki dan Kd pada PID-FPA 

akan didapatkan dari hasil penalaan menggunakan flower pollination algorith 


