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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Pada penelitian Tugas Akhir ini membahas tentang model sistem dan 

kontrol pada distribusi listrik dengan menggunakan Dynamic Voltage Restorer 

(DVR) yang disebabkan oleh voltage sag. Turunnya suatu tegangan harus dikontrol 

supaya mudah menginjeksi tegangan secara bagus dengan menggunakan DVR 

sebagai device. Controller pada DVR menggunakana PI berbasis algoritma Fuzzy 

didasarkan pada sistem mamdani. Pemodelan dan simulasi sistem dilakukan pada 

Matlab R2017a. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan maksimal, 

dibawah ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan:  

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.1 Studi Litaratur 

Materi yang pakai untuk penelitian ini adalah jurnal ilmiah, buku dan manual 

yang berhubungan dengan topik penelitian. 

 

3.2 Data Penelitian 

Parameter yang digunakan diambil dari jurnal IEEE 978-2014 (daftar pustaka 

nomor 12, diperlihatkan dalam tabel 3.1 

Tebel 3.1 Paremeter dari Grid (Sumber), DVR dan Beban 

System Parameters Value 

Pembangkit Tegangan pembangkit AC  220 V/60 Hz 

Dynamic Voltage 

Restorer 

Tegangan masukkan DC 311 V 

Induktansi netral 0.5 Mh 

Filter induktansi 3 Mh 

Filter kapasitansi 100 𝜇𝐹 

Rasio transformator 1:1 

Frekuensi switching 5 kHz 

Loads 

RL Load  50 Ω / 1 mH 

Nonlinear Load 

 3 simgle-phese 

doide ractifier 

sopply resstive 

laods:50 Ω ;50 Ω 

; 1 Kω 

 

3.3 Pemodelan Sistem  

3.3.1 Model Sistem Jaringan Distribusi Listrik Tanpa DVR  

Pada bagian ini pemodelan sistem akan diberikan  gangguan, dimana 

pemodelan tersebut bertujuan untuk melihat voltage sag yang terjadi pada beban. 

Data yang digunakan yaitu pada tabel 3.1 dilakukan modifikasi dibeberapa bagian. 

Tegangan diubah menjadi 220/380 V dan frekuensi 50 Hz menyesuaikan dengan 

sistem distribusi di Indonesia, selanjutnya beban juga ada beban konsumen dan 
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beban pada line.  Adanya beban pada line dikarenakan oleh panjang dan jenis kabel 

atau kawat tersebut mengakibatkan terdapat beban RL, nilai RL pada line ini yaitu 

1 Ω dan 1 mH. Serta terdapat daya aktif dan daya reaktif sebesar 410 W dan 877 

VAR yang diperoleh dari nilai beban yang awalnya 50 Ω dan 1 mH, penyesuaian 

ini dilihat dari sistem distribusi listrik Indonesia secara nyata. Berikut merupakan 

sistem jaringan distribusi listrik 3 fasa pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Sistem  Jaringan Distribusi Listrik  

3.3.2 Model Sistem Jaringan Listrik Dengan DVR  

Setalah pemodelan pada 3.3.1 disimulasikan, berikutnya memakai sistem DVR 

pada pemodelan tersebut. Pada penambahan DVR dimana DVR berfungsi 

memperbaiki tegangan ketika terjadi voltage sag sebagai kompensator. Dibawah 

ini merupaka gamba rangkaian sistem distribusi yang dipasang DVR. 

Gambar 3.3 Sistem Distribusi Listrik dengan DVR 
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 Langkah selanjutnya adalah pemodelan DVR, yang terdiri dari sumber DC 

dan AC, sirkuit filter LC, koneksi seri transformator, sirkuit IGBT atau inverter dan 

kontrol pengaturan IGBT. 

 

 

Gambar 3.4 Dynamic Voltage Restorer (DVR)  

 

Ketika terjadi penuruan tegangan, trafo pada DVR akan menginjeksi 

tegangan yang tepat pada sistem dimana trafo tersebut dirangkai secara seri. Sumber 

tegangan transformator diperoleh dari sumber yang dikonversi menggunakan 

inverter pada DVR. Inverter dikontrol sehingga tegangan, fasa dan frekuensi akurat. 

Cara penguran harmonisa dalam pemodelan ini menggunaan filter LC saat 

penginjeksian tegangan. Berikut adalah rangkaian IGBT yang terdapat pada DVR. 
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Gambar 3.5 Switching IGBT pada DVR 

 

3.4 Perancangan Model Kontrol Inverter  

Kontrol DVR sendiri harus reliabel agar mendapatkan tegangan diinjeksikan 

sesuai. Agar besar tegangan, fasa, dan frekuensinya sesuai dengan yang diinginkan. 

Rangkaian kontroler pada DVR menggunakan PI controller ditampilkan oleh 

Gambar 3.6 

 

Gambar 3.6 Diagram Blok Kontrol DVR 
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Gambar 3.7 Kontrol DVR 

 

Saat terjadinya kejut tegangan, tegangan oleh beban tersebut mengalami 

gangguan dipasok ke DVR controller. Tegangan tersebut akan dibandingkan 

dengan tegangan refrensi, tegangan refrensi didapatkan dari tegangan sumber 

sebelum terjadinya short circuit. Baik tegangan gangguan maupun tegangan 

refrensi keduanya akan di ubah menjadi tegangan dq0. Pada mode berubahnya 

tegangan abc menjadi dq0 didapatkan dari persamaan. 

Vd = Va sin(𝜔𝑡) − Vb cos(𝜔𝑡)   (3.1) 

Vq = Va cos(𝜔𝑡) − Vb sin(𝜔𝑡)  (3.2) 

𝑆V0 = Vc                                              (3.3) 

Sistem kontrol pada DVR akan bekerja ketika terjadi voltage sag. Gangguan 

sinyal diperoleh akibat tegangan refrensi dan tegangan gangguan tidak sama. 

Selanjutnya sinyal gangguan tersebut  akan diteruskan ke control PI. Kontrol PI ini 

bekerja untuk optimasi nilai tegangan yang harus diinjeksi. Sinyal tegangan dq0 

akan diubah lagi ke tegagan abc setelah melewati PI controller, dengan persamaan. 

Va = Vd sin(𝜔𝑡) − Vq cos(𝜔𝑡) + Vo  (3.4) 

Vb = Vd sin(𝜔𝑡 − 2𝜋

3
) − Vb cos(𝜔𝑡 − 2𝜋

3
) + Vo (3.5) 

Vc = Vd sin(𝜔𝑡 − 2𝜋

3
) − Vb cos(𝜔𝑡 − 2𝜋

3
) + Vo (3.6) 

Ketika tegangan dari dq0 ke abc berubah, tegangan dari SPWM dihasilkan 

sebagai input. Rangkaian kontrol ini berisi kecepatan sinyal dan ramp dimana 
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sinyal digunakan untuk membuat nilai ωt yang berfungsi sebagai proses konversi 

sinyal abc ke dq0 atau sebaliknya. Output SPWM ini diteruskan ke IGBT dan 

menghasilkan tegangan injeksi pada sistem DVR. 

 

3.5 Desain Fuzzy Controller 

Fuzzy adalah pembuat keputusan buatan yang bekerja pada sistem tertutup 

secara waktu nyata. Dimana Fuzzy pada pemodelan ini berfungsi untuk mencover  

penurunan tegangan. 

 

Start

Menentukan derajat 

keanggotaan

Menghitung predikat 

aturan

Defuzzifikasi

Output hasil keputusan

End

Masukkan nilai 

membershift input dan 

output

 

Gambar 3.8 Algoritma Kontrol Fuzzy 

 

Fuzzy memiliki dua input yaitu nilai error dan nilai delta error dari nilai 

turunan pertama nilai error. Dalam membuat Fuzzy Logic dibutuhkan membership 

function, aturan IF-THEN dan basis pengetahuan. Input fuzzy pada tugas akhir ini  

ada dua yaitu nilai error dan nilai delta error dihasilkan dari turunan pertama nilai 

error input fuzzy. Dalam fuzzy PI yang artinya memiliki dua keluaran pada 
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parameter Kp dan Ki. Range dari bagian itu diselesaikan berdasarkan perconaan 

sistem PI controller dengan efisiensi tinggi. Berikut adalah tampilan konfigurasi 

pengaturan sistem menggunakan teknik kontrol PI Fuzzy.  

 

 

Gambar 3.9 Block Inferensi Fuzzy Logic 

 

Gambar diatas memperlihatkan metode Fuzzy inferens, dimana inferensi 

menuntukan dua masukkan dan dua keluaran sebagai sistem yang akan dikontrol. 

Metode yang digunakan dalam inferensi fuzzy adalah fuzzy mamdani.  

Fungsi keanggotan dari dua input fuzzy ditunjukkan dibawah ini. Masukan 

nilai pada kedua input akan dibagi dalam 5 tingkatan variable linguistic. Jumlah 5 

tingkatan lingusitik variabel dipilih karena 5 tingkatan tersebut memiliki ke 

optimalan paling bagus bagi sistem. Pemilihan membershif error dan delta error 

ditampilkan pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.10 Grafik Segitiga Membershift error 
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Gambar 3.11 Grafik Segitiga Membershift delta error 

 

 Tingkat variabel yang dipakai pada input error dan delta error yaitu LK: 

Lebih Kecil, K: Kecil, M: Medium, B: Besar, LB: Lebih Besar dengan range antara 

LK dan LB adalah -1 s.d 1. Output dari fuzzy tersebut memiliki variabel yang sama 

dengan error dan delta error hanya saja memiliki range yang berbeda yaitu 0 s.d 

1. 

 

 

Gambar 3.12 Grafik Segitiga Membership output 

 

Metode fuzzy ini memakai 5 varibale linguistik menjadi masukkan dan 

keluaran sistem fuzzy. Fuzzy diatur dengan rule base didapat 25 kemungkinan 

fuzzy logic yang akan terjadi. 

 

Tabel 3.2 Rule Base 25 kemungkinan fuzzy logic 

de/e LK K M B LB 

LK LK LK K K M 
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K LK K K M B 

M K K M B B 

B K M B B LB 

LB M B B LB LB 

 

 

3.6 Desain Kontrol DVR Menggunakan PI dengan Tuning Fuzzy 

Kontrol PI Fuzzy adalah penggabungan dari kontrol PI dan Fuzzy sebagai  

kontrol DVR. Alur diagram kerja PI Fuzzy ditampilkan pada gambar 3.11 dan blok 

kontrol PI Fuzzy ditampilkan pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.14 Alur Diagram Kontrol PI Fuzzy  

 

 

Gambar 3.15 Diagram Block Kontrol PI Fuzzy 
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Gambar 3.16 Bagan Didalam Kontrol PI  

 

Pada gambar 3.13 Nilai Kp dan nilai Ki yang kostan akan ditambahkan oleh 

K'p dan K'i disaat nilai Kp dan Ki tersebut tidak dapat memberikan respon sistem 

kontrol yang diinginkan. 

 

3.7 Simulasi 

Simulasi dilakukan dengan tiga tahap, yaitu simulasi sistem saat sebelum 

terjadinya gangguan dan saat gagguan, simulasi sistem DVR dengan kontrol 

konvensional PI dan simulasi DVR dengan kontrol PI Fuzzy. Simulasi dilakukan 

dengan menggunakan software Matlab R2017a. 

 

 


