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Perancangan Kontroler PID-LQR dan Robust Neural Network 

Estimator untuk Direct Torque Control Motor Induksi Tiga Fasa 

 

 

Nama  :  Farida Gamar 

Pembimbing :  Dr. Ir. Mochammad Rameli 

    Ir. Rusdhianto Effendie A K, M.T. 

 

 

ABSTRAK 
 

Motor induksi 3 fasa mempunyai beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan motor DC. Kelebihan dari motor induksi tiga fasa 

adalah konstruksinya sederhana, harganya murah dan mudah dalam 

pemeliharaan. Karena keunggulan-keunggulan itu motor induksi lebih 

banyak digunakan terutama untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan 

konstan. Namun pengaturan kecepatan motor induksi jauh lebih sulit 

dibandingkan motor arus searah. Untuk mengatasi masalah tersebut 

diperlukan metode Direct Torque Control, namun masih terdapat 

kekurangan yaitu respon alpha sebagai input pada pemilihan sektor 

masih berfluktuasi yang dapat menyebabkan stator motor induksi 

mengalami eddy current loss. Untuk itulah digunakan estimator dengan 

metode neural network untuk mengestimasi fluks stator. Untuk 

pengoptimalan pengaturan kecepatan dirancang kontroler PID-LQR. 

Kontroler PID-LQR menghasilkan respon yang baik saat diaplikasikan 

pada transfer function model pendekatan plant, namun tidak demikian 

jika diaplikasikan terhadap plant yang sebenarnya yaitu motor induksi. 

Oleh karena itu, penelitian ini juga merancang neural network flux 

reference dengan tujuan respon kecepatan aktual dapat mengikuti respon 

kecepatan yang diinginkan sesuai karakteristik yaitu rise time=0.16078 

s, settling time=0,336 s, dan error steady state=0,33%. 

 

Kata kunci : Motor Induksi, Direct Torque Control, Neural Network 

Fluks Estimator, PID, Linear Quadratic Regulator, Neural Network 

Flux Reference. 
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Design of PID-LQR Controller and Robust Neural Network Estimator 

for Direct Torque Control Three Phase Induction Motor 

 

 

Name :  Farida Gamar 

Advisor :  Dr. Ir. Mochammad Rameli 

    Ir. Rusdhianto Effendie A K, M.T. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Three phase induction motors have some special quality than DC 

motor. The special qualities of three phase induction are simple 

construction, economy-priced, and easy of maintenance. Therefore the 

three phase induction motor are widely used for constant speed 

application. However speed control of three phase induction motor is 

more difficult than DC motor. To overcome these problems required a 

method of Direct Torque Control, but there are still shortcomings that 

alpha response as an input in the selection of sectors still fluctuate 

which may cause the induction motor had eddy current loss experience. 

For that use an estimator with a neural network method to estimate the 

stator flux. To optimize the speed setting PID-controller designed linear 

quadratic regulator. Controller of PID-LQR generate a good response 

when applied to the plant’s transfer function model approach, but not so 

when applied to the actual plant induction motor. Therefore, this study 

was also designed a neural network flux reference with the aim of 

aactual speed response can follow the speed model with characteristics 
rise time=0.16078 s, settling time=0,336 s, dan error steady 

state=0,33%. 

 

Keywords: Induction Motor, Direct Torque Control, Neural Network 

Estimator, PID-LQR, Neural Network Flux Reference. 

. 

  



x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



xi 

 

KATA PENGANTAR  

 
Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 

yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Tugas 

Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu 

dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, 

dan umat muslim yang senantiasa meneladani beliau.  

Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, dan 

kemurahan-Nya serta tidak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan 

selama proses pengerjaan tugas akhir ini, antara lain:  

1. Bapak Dr. Ir. Mochammad Rameli sebagai pembimbing 1 dan 

Bapak Ir. Rusdhianto Effendi A.K, MT. sebagai pembimbing 2 

yang telah membantu dan membimbing hingga laporan ini 

terselesaikan. 
2. Ibu, Ayah, dan adik-adik tercinta yang selalu memberi semangat, 

doa dan kasih sayangnya.  
3. Teman-teman Teknik Sistem Pengaturan yang telah berbagi suka 

dan duka selama ini. 

4. Semua pihak yang turut membantu pengerjaan Tugas Akhir ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari dan memohon maaf atas segala kekurangan 

pada Tugas Akhir ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. 

Penulis mengharapkan berbagai masukan dan kritik dari berbagai pihak 

agar lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Tugas 

Akhir ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

demi kemajuan Indonesia menuju negeri berteknologi mandiri.  

 

 Surabaya,  Juli 2015 

 

 

Penulis 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



xiii 

 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN JUDUL. ....................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR. .........................  iii 

LEMBAR PENGESAHAN. .........................................................  v 

ABSTRAK   ..................................................................................  vii 

ABSTRACT   ..................................................................................  ix 

KATA PENGANTAR  ..................................................................  xi 

DAFTAR ISI  .................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR  ....................................................................   xvii 

DAFTAR TABEL  ........................................................................  xix 

 

BAB I  PENDAHULUAN  .............................................................  1 

1.1  Latar Belakang  ..................................................................  1 

1.2  Perumusan Masalah  ...........................................................  2 

1.3  Batasan Masalah. ................................................................  2  

1.4 Tujuan Penelitian  ................................................................  2 

1.5  Metodologi  ........................................................................  2 

1.6  Relevansi  ...........................................................................  3 

1.7  Sistematika Penulisan. ........................................................   4 

BAB II TEORI PENUNJANG  .......................................................  5 

2.1  Motor Induksi 3 Fasa  .........................................................  5 

2.1.1 Konstruksi. ..................................................................  5 

2.1.2 Prinsip Kerja. ...............................................................  6 

2.2  Model Matematika Motor Induksi ......................................  7 

2.2.1 Transformasi Koordinat...............................................  8 

2.2.2 Persamaan Kron. .........................................................  10 

2.3 Direct Torque Control. ........................................................  12 

2.3.1 Prinsip Dasar DTC. .....................................................  14 

2.3.2 Komparator DTC. ........................................................  15 

2.3.3 Estimator dan Sektor Fluks Stator. ..............................  16 

2.3.4 Switching Table.. .........................................................  17  

2.4 Neural Network. ..................................................................   18 

2.4.1 Struktur Neural  Network. ...........................................  19 

2.4.2 Formulasi Neural  Network. ........................................  21 

2.4.3 Neural  Network Estimator. .........................................  23 

2.4  Linear Quadratic Regulator ...............................................  23 

2.5  Kontroler PID .....................................................................  24 

 



xiv 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM  ............................................  27 

3.1  Diagram Blok Sistem  ........................................................  27 

3.2  Perancangan Model Motor Induksi .....................................  28 

3.3  Perancangan Direct Torque Control ...................................  33 

3.4  Perancangan Kontroler PID LQR  ......................................  38 

3.5  Perancangan Neural Network Flux Reference. ...................  40 

BAB IV HASIL SIMULASI  ..........................................................  43 

4.1  Gambaran Singkat Simulasi Sistem....................................  43 

4.2  Simulasi Motor Induksi Tiga Fasa ......................................  43 

4.3  Simulasi Direct Torque Control dengan Estimator 

  Konvensional dan Neural Network estimator  ...................  45 

4.3.1  Simulasi Kecepatan Menggunakan Metode Direct  

 Torque Control. .........................................................  45 

4.3.2  Estimator Konvensional dan Neural Network  

 Fluks Estimator ..........................................................  46 

4.3.2.1   Hasil Pengujian Estimasi Fluks  

 menggunakan Estimator Konvensional dan  

 Neural Network Estimator . ............................  47 

4.3.2.2 Hasil Pengujian Alpha menggunakan 

  Estimator Konvensional dan Neural 

  Network Estimator. ........................................  48 

4.3.3  Simulasi dan Pengujian Motor Induksi 3 Fasa  

 Direct Torque Control Menggunakan Kontroler  

 PID-LQR. ..................................................................  51 

4.3.4  Simulasi dan Pengujian Direct Torque Control  

 Menggunakan Neural Network Flux Reference. ........  53 

4.3.4.1  Hasil Simulasi Fluks Estimator  

 menggunakan Neural Network Flux  

 Reference. .......................................................  53 

4.3.4.2 Hasil Simulasi Sudut Alpha  

 menggunakan Neural Network Flux  

 Reference. .......................................................  54 

4.3.4.3 Hasil Simulasi Respon Kecepatan  

 menggunakan Neural Network Flux 

  Reference. ......................................................  55 

4.3.4.4 Hasil Simulasi Respon Torsi  

 menggunakan Neural Network Flux  

 Reference. .......................................................  56 

 



xv 

 

BAB V PENUTUP .........................................................................  59 

5.1  Kesimpulan  ........................................................................  59 

5.2  Saran  ..................................................................................  59 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................  61 

LAMPIRAN.  ..................................................................................   63 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................   71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



xix 

 

DAFTAR TABEL 
 

 Halaman 

 

Tabel 2.1  Pengaruh Tiap-Tiap Vektor Tegangan terhadap Nilai 

Fluks Stator dan Torsi Elektromagnetik ......................  15 

Tabel 2.2  Tabel Switching dari Vektor Tegangan Inverter ..........  17 

Tabel 3.1 Parameter Motor Induksi 3 HP ....................................  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 



71 

 

RIWAYAT HIDUP 
 

 Farida Gamar, lahir di Banyuwangi  pada 

tanggal  27 April 1992. Penulis merupakan anak 

pertama dari pasangan Mohamad dan Susiyati. 

Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Glagah 

Banyuwangi pada tahun 2010, penulis 

melanjutkan studinya di Jurusan D3 Teknik 

Elektro Komputer Kontrol, Fakultas Teknik 

Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

Pada tahun 2013 terdaftar sebagai mahasiswa S1 

Lintas Jalur (LJ), Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS), Jurusan Teknik Elektro dengan 

Bidang Studi Teknik Sistem Pengaturan.  

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Motor arus bolak-balik (AC) dan motor arus searah (DC) 

merupakan penggerak elektrik yang saat ini banyak diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Motor induksi merupakan motor arus bolak-balik 

(AC) yang paling banyak digunakan terutama di dunia industri dan 

peralatan rumah tangga. Jenis motor induksi tiga fasa banyak digunakan 

di dunia industri, sedangkan motor induksi satu fasa banyak digunakan 

untuk peralatan rumah tangga. Faktor yang menyebabkan hal tersebut 

karena motor induksi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

motor DC antara lain: harga lebih murah, mudah dalam perawatan, 

konstruksi sederhana dan kokoh [1]. Sedangkan motor DC mempunyai 

kekurangan seperti harganya mahal, inersia rotor tinggi dan 

perawatannya susah khususnya pada bagian komutator dan brushes. 

Namun motor induksi memiliki kelemahan dalam proses pengontrolan 

diantaranya yaitu tidak dapat memberikan respon kecepatan dan torsi 

yang tepat dalam penerapannya di berbagai aplikasi. 

Penggunaan motor induksi yang sangat luas di dunia industri  

namun masih memiliki kelemahan dalam proses pengontrolan, menuntut 

para peneliti/pengguna untuk menemukan metode kontrol yang tepat 

untuk diterapkan pada motor induksi. Salah satu metode kontrol yang 

banyak digunakan dalam berbagai aplikasi untuk pengontrolan torsi 

yaitu Direct Torque Control (DTC). 

Direct Torque Control (DTC) merupakan salah satu metode yang 

dikembangkan dalam pengaturan kecepatan dengan cara mengatur 

secara langsung nilai dari torsi motor dengan kecepatan tetap maupun 

berubah-ubah. Metode DTC ini menggunakan Switching Table sebagai 

konsep untuk mengatur inverter motor induksi. Switching table akan 

bekerja ketika diberi masukan estimator fluks dan torsi [2].  

Metode DTC konvensional yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya mempunyai suatu kelemahan yaitu adanya fluktuasi pada 

sektor fluks stator sebagai input switching table yang dapat 

menyebabkan putaran motor masih sering berbalik sektor  dalam satu 

kejadian sehingga motor mengalami eddy current loss sehingga motor 

induksi menjadi cepat panas dan rusak.  
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Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam tugas akhir ini akan 

dirancang metode Robust Neural Network sebagai estimator fluks dan 

torsi agar fluktuasi pada sudut alpha yang dihasilkan berkurang. 

Sedangkan untuk pengaturan kecepatan agar memiliki respon yang lebih 

bagus akan dirancang kontroler PID-LQR. 

Linear quadratic regulator sebagai tuning kontroler PID dapat 

memberikan respon yang bagus terhadap transfer function hasil 

identifikasi plant. Namun tidak demikian untuk plant motor induksi 

sehingga agar kecepatan motor induksi sesuai dengan respon  kecepatan 

yang diinginkan maka akan dirancang pula neural network flux 

reference untuk estimasi nilai referensi fluks. 

 

1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah merancang 

estimator fluks yang dapat mengurangi fluktuasi yang terjadi pada sudut 

alpha yang berpengaruh pada pemilihan sektor switching table serta 

merancang kontroler PID-LQR yang dilengkapi dengan neural network 

flux reference agar respon kecepatan aktual dapat mengikuti sesuai 

dengan respon kecepatan yang diinginkan. 

 

1.3 Batasan Masalah 
Pembatasan masalah pada tugas akhir ini adalah: 

a. Pemodelan plant motor induksi yang digunakan tidak dibahas 

pada Tugas Akhir ini karena pemodelan dan parameter yang 

digunakan telah diketahui dan tersedia dari buku referensi yang 

dijadikan acuan. 

b. Parameter motor yang digunakan mengambil dari buku referensi 

[3]. 

c. Simulasi menggunakan Matlab 7.10.0. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah penerapan metode 

neural network yang digunakan untuk mengestimasi nilai fluks dan torsi 

diharapkan dapat memberikan nilai yang tepat sebagai input 

menentukan daerah sektor yang terhubung dengan switching table 

sehingga fluktuasi pada sudut fluks stator (alpha) berkurang dan 

merancang kontroler  PID-LQR untuk pengaturan kecepatan motor 

induksi serta merancang neural network flux reference agar respon 
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kecepatan aktual memberikan respon yang sama dengan kecepatan yang 

diinginkan. 

 

1.5 Metodologi 
Metodologi yang digunakan pada tugas akhir ini untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :  

a. Studi Literatur  
Tahap ini dilakukan untuk mencari bahan pembahasan yang 

berhubungan dengan judul Tugas Akhir, diantaranya mengenai 

motor induksi tiga fasa, sistem Direct Control Torque (DTC), 

Neural Network dan Linear Quadratic Regulator melalui buku 

teks, jurnal dan artikel ilmiah, internet, dan lain-lain. 

b. Pemodelan  Sistem 

Pada tahap ini dibuat pemodelan motor induksi tiga fasa serta 

metode DTC dengan neural network estimator dan neural 

network  flux reference. 

c. Desain Kontroler 

Pada tahap ini akan dirancang, kontroler PID-LQR untuk 

memperbaiki respon kecepatan motor induksi. 

d. Simulasi 

Pemodelan motor induksi dan hasil desain kontroler 

disimulasikan dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB 

7.10.0. 

e.  Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Penyusunan buku Tugas Akhir meliputi pendahuluan, teori 

penunjang, perancangan sistem, simulasi dan analisa sistem serta 

penutup 

 

1.6 Relevansi 
Hasil yang diperoleh diharapkan mendapatkan desain kontroler 

yang dapat memperbaiki hasil penelitian sebelumnya yaitu mengurangi 

fluktuasi yang terjadi pada sudut fluks stator (alpha) pada DTC serta 

membuat respon kecepatan yang dapat mengikuti respon kecepatan yang 

diinginkan sehingga desain kontroler yang dibuat dapat diterapkan untuk 

berbagai aplikasi yang memerlukan pengaturan torsi dan kecepatan 

motor  induksi tiga fasa. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir ini memiliki sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

Bab I     : PENDAHULUAN 

 Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, 

relevansi, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.  

Bab II    : TEORI PENUNJANG 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang menunjang 

penelitian yang dilakukan, diantaranya mengenai teori 

Motor Induksi, teori Direct Torque Control (DTC), 

teori Neural Network, teori Kontroler PID dan teori 

Linear Quadratic Regulator (LQR). 

Bab III  : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perancangan simulasi 

model motor induksi, perancangan DTC, perancangan 

neural network estimator, kontroler PID-LQR, dan 

perancangan neural network flux reference pada 

perangkat lunak. 

Bab IV  : HASIL SIMULASI  

Bab ini membahas hasil simulasi dari perancangan 

yang telah dibuat. Dari hasil simulasi kemudian 

dilakukan analisis.  

Bab V   : PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil 

perancangan dan analisis yang telah dibuat, dan saran 

mengenai kemungkinan pengembangan penelitian ini. 
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BAB II 
TEORI PENUNJANG 

 
2.1 Motor Induksi Tiga Fasa [4] 

Motor induksi tiga fasa banyak digunakan dunia industri di 
berbagai plant. Tipe sangkar bajing merupakan tipe yang paling banyak 
digunakan di dunia industri. Mesin tipe ini sangat kuat dan sederhana. 
Menurut penemuan seorang yang ahli di bidangnya pada akhir abad ke 
19, bahwa mesin tipe ini masih bertahan dan tidak tertandingi 
popularitasnya dalam penggunaan di industri.   

Jenis motor induksi yang lebih sedikit digunakan adalah jenis 
wound rotor. Jenis motor tipe ini biasanya digunakan dalam aplikasi 
khusus, biasanya yang berhubungan dengan keberadaan dan kemudahan 
untuk mengakses lilitan rotor. 

 
2.1.1 Konstruksi  

Sebuah motor induksi terdiri dari banyak bagian, stator dan rotor 
menjadi subsistem dasar dari mesin [4]. Rangkaian Stator merupakan 
bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. 
Terdiri dari tiga pasang kumparan, digabungkan secara bintang atau 
segitiga. Untuk susunan yang paling sederhana, kumparan-kumparan 
tersebut saling terpisah berjarak 120 derajat satu dengan lainnya dan 
dieksitasi oleh sumber suplai tiga fasa. 

Rangkaian rotor disusun dari kumparan tiga fasa yang dihubung 
singkat secara internal (di dalam struktur rotor) atau secara ekternal 
(melalui slip-ring dan sikat arang). Rotor dengan kumparan hubung 
singkat internal dikenal sebagai squirrel cage rotor atau rotor sangkar 
bajing, yang terdiri dari sejumlah batang kawat dimiringkan dan 
terhubung singkat pada kedua ujung-ujung rotor. Rotor tipe slip-ring 
memiliki kumparan rotor dengan terminal terhubung pada cincin-cincin 
yang terpasang di poros rotor. Slip-ring tersebut terisolasi secara elektris 
satu dengan lainnya. Kebanyakan kumparan rotor terhubung dalam 
bentuk bintang di bagian dalam, dan tiga terminal terhubung pada slip-
ring. Sikat arang terpasang pada stator menyentuh slip-ring secara 
kontinyu terus-menerus untuk mendapatkan sambungan sempurna 
antara kumparan rotor dengan peralatan luar [5].  

Gambar motor induksi tipe slip-ring dan tipe sangkar bajing 
dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 2.1 (a) Rotor Tipe Sangkar Bajing (b) Rotor Tipe Slip-Ring 
 

2.1.2 Prinsip Kerja 
Prinsip kerja pada motor induksi erat kaitannya dengan Hukum 

Faraday dan Gaya Lorentz. Hukum Faraday menjelaskan mengenai 
konduktor yang memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnet 
(fluks) yang konstan, maka pada konduktor tersebut akan timbul 
tegangan induksi. Sedangkan Gaya Lorentz yang berlaku pada prinsip 
kerja motor induksi menjelaskan bahwa apabila konduktor yang dialiri 
arus berada pada medan magnet, maka pada konduktor tersebut akan 
timbul suatu gaya. 
 Secara garis besar prinsip kerja dari motor induksi tiga fasa dapat 
dijelaskan dalam tahapan-tahapan di bawah ini: 

a. Pada kumparan stator yang disuplai sumber tegangan tiga fasa 
akan timbul medan magnet. Adanya perubahan tegangan 
(sinusoidal) maka medan magnet akan berubah dan menimbulkan 
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medan putar dengan kecepatan sinkron (Ns). Besarnya nilai 
kecepatan sinkron dapat dirumuskan sebagai berikut 
   

    

 
     (2.1) 

di mana,  Ns = kecepatan sinkron (rpm) 
f  = frekuensi stator pada motor induksi (Hz) 

 p  = jumlah pasang kutub/poles.  
b. Medan putar pada stator akan memotong konduktor yang 

terdapat pada sisi rotor, sehingga akan menimbulkan tegangan 
induksi (Hukum Faraday). 

c. Tegangan induksi yang timbul pada konduktor yang dihubung 
singkat akan menghasilkan arus. Arus mengalir keluar dari 
konduktor yang persis berada di bawah permukaan kutub magnet 
menuju ujung batang konduktor dan kembali melalui konduktor 
yang lain. 

d. Konduktor yang mengalirkan arus berada di dalam medan 
magnet dari magnet permanen, maka pada konduktor akan 
bekerja satu gaya mekanik (Gaya Lorentz). Gaya yang 
dibangkitkan selalu mendorong konduktor searah dengan arah 
pergerakan medan magnet.  
Arus stator dan arus rotor yang dihasilkan akan menimbulkan 

torsi elektromagnetik (Te) pada motor. Jika torsi mula yang dihasilkan 
cukup besar, maka rotor akan berputar searah dengan medan putar stator. 
Tegangan terinduksi terjadi jika adanya perbedaan antara kecepatan 
angular dari medan putar stator (Ns) dengan kecepatan putar rotor (Nr). 
Perbedaan antara Ns dan Nr disebut dengan slip (S), dinyatakan dengan:  

  
  

  
 

  

  
 

     

  
 

     

  
                  (2.2) 

di mana,  ωs  = kecepatan angular stator (rad/s) 
 Nr  = kecepatan rotor (rpm) 
 ωr = kecepatan elektris rotor (rad/s) 
  
2.2 Model Matematika Motor Induksi [2] 

Performansi dinamik dari mesin AC agak kompleks karena 
kumparan rotor 3 fasa bergerak pada lilitan stator 3 fasa. Pada dasarnya 
kumparan stator dan rotor pada motor induksi dapat dianggap sebagai 
trafo dengan bagian keduanya bergerak, di mana koefisien kopling 
antara fasa stator dan rotor berubah secara kontinyu dengan perubahan 



8 
 

dari posisi rotor θr. Model dari motor induksi dapat digambarkan dengan 
persamaan diferensial serta mutual induktansi yang berubah terhadap 
waktu, tapi model yang lainnya cenderung sangat kompleks. Mesin tiga 
fasa dapat digambarkan dengan mesin dua fasa yang sebanding. 
Penggambaran motor induksi dalam dua fasa disimbolkan dalam sumbu 
d (direct) dan q (quadrature). Gambar kumparan tiga fasa dan dua fasa 
dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

        
(a)   (b) 

Gambar 2.2 (a) Efek Kopling pada Kumparan Stator dan Rotor Tiga 
Fasa (b) Kumparan Dua Fasa 

  
 Untuk memudahkan di dalam analisa motor induksi tiga fasa 
maka digunakan model dinamik d-q yang menggambarkan motor 
induksi tiga fasa dalam koordinat 2 fasa.  

2.2.1.  Transformasi Koordinat 
Transformasi yang digunakan untuk mengubah koordinat motor 

induksi dari tiga fasa ke dalam koordinat dua fasa. Terdapat dua buah 
koordinat dua fasa yaitu koordinat stasioner dan koordinat 
synchronously rotating (dq). 
a. Transformasi Clarke 
 Transformasi Clarke ialah Transformasi dari koordinat tiga fasa ke 
koordinat stasioner dua fasa (αβ). Sumbu α seperti terlihat pada Gambar 
2.3 berhimpitan dengan sumbu as dan sumbu β tertinggal dari sumbu α 
sebesar π/2 [7]. Sehingga resultan vektor (R) dari transformasi tersebut 
dapat diperoleh. 
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Gambar 2.3 Transformasi Clarke 
 
 Persamaan 2.3 menunjukkan persamaan transformasi tiga fasa ke 
koordinat stasioner dua fasa. Variabel X dapat berupa nilai tegangan, 
arus dan fluks stator. 
 
 

        (2.3) 
 
 
b. Transformasi Park 

Transformasi Park digunakan untuk mengubah besaran-besaran 
stator ke dalam koordinat synchronously rotating frame  (dq) yang tetap 
pada rotor [1]. Gambar 2.4 menunjukkan gambar transformasi Park. 

s

r

d

s

r

q


r

s
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Gambar 2.4 Transformasi Park 
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Persamaan 2.4 menunjukkan persamaan transformasi park. 
 

 
  

  
 =[

    −     
        

]  
   

   
            (2.4) 

 
2.2.2 Persamaan Kron 
 Untuk kumparan dua fasa pada Gambar 2.2.(b) diperlukan 
merepresentasikan rangkaian ds-qs dan dr-qr dalam frame de-qe yang 
berputar secara sinkron. Rangkaian ekivalen motor induksi tiga fasa 
dalam sumbu d-q dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

Rs

Lls Llr

+

i_qs

Rr

i_qr

ωλds (ω-ωr)λdr

LM

+

__

Rs

Lls Llr

+

i_ds

Rr

i_dr

ωλqs (ω-ωr)λqr

LM

+

__

Vqs

Vds Vdr

Vqr

 
Gambar 2.5 Rangkaian Ekivalen Motor Induksi Tiga Fasa Sumbu d-q 
 
 Berdasarkan rangkaian di atas maka dapat dituliskan persamaan 
tegangan pada stator dan rotor [3] 
 

                       
          −             
             −                                                 (2.5) 
             −               

 
di mana   =  

  
. Persamaan untuk fluks pada masing-masing kumparan 

dapat dinyatakan [3] 
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                                                                              (2.6) 
                  

 
sehingga apabila Persamaan (2.6) disubstitusikan ke persamaan (2.5) 
maka dalam bentuk matriks dapat dinyatakan menjadi 

 

[
 
 
 
   

   

   

   ]
 
 
 
 [

                                                  

−    

   

−  −      

      

  −      

   

−    

      

−  −      

   

  −      

      

]

[
 
 
 
   

   

   

   ]
 
 
 
 

 
       (2.7) 

dengan,  
          
                                       (2.8) 

                   
di mana, 

Vqs, Vds =  tegangan stator pada sumbu dq (Volt) 
Vqr, Vdr =  tegangan rotor pada sumbu dq (Volt) 
iqs, ids =  arus stator pada sumbu dq (Ampere) 
iqr, idr =  arus rotor pada sumbu dq (Ampere) 
λqs, λds =  fluks stator pada sumbu dq (Webber) 
λqr, λdr =  fluks rotor pada sumbu dq (Webber) 
Rs  =  tahanan stator (Ohm) 
Rr   =  tahanan rotor (Ohm) 
Ls   =  induktansi stator (Henry) 
Lr  =  induktansi diri rotor (Henry) 
LM    =  induktansi mutual (Henry). 

 Dari nilai arus dan fluks yang sudah dipaparkan pada persamaan 
di atas, maka dapat dicari nilai torsi elektromagnetik yang dibangkitkan 
dengan menggunakan persamaan (2.9) [6] 
 

    
3

2

 

2
       −                                                   (2.9) 

 
di mana,      = Torsi elektromagnetik yang dibangkitkan (Nm) 
   P = Jumlah pasang kutub. 
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 Untuk mencari besarnya kecepatan yang dihasilkan pada rotor 
(ωr), dapat menggunakan persamaan (2.10) di mana pada persamaan 
tersebut terdapat hubungan antara torsi yang dibangkitkan (Tem) dengan 
torsi beban (TL) 

         
   

  
    

2

 
 
   

  
 

   ∫
      

 
 
 

2
                                               (2.10) 

di mana,  
 TL =  torsi beban (N.m) 
 Tem  =  torsi elektromagnetik yang dibangkitkan (N.m) 
 J =  momen inersia (kg.m2) 
 P =  jumlah pasang kutub 
 ωr =  kecepatan elektris rotor (rad/s) 
 ωm =  kecepatan mekanik rotor (rad/s) 
 
2.3 Direct Torque Control (DTC) 

Direct Torque Conrol (DTC) merupakan suatu strategi vektor 
kontrol yang secara langsung mengontrol besarnya fluks stator dan torsi 
elektromagnetik motor induksi.  

Metode konsep dasar dari DTC diusulkan oleh Takahashi dan 
Noguchi pada pertengahan tahun 1980. Metode ini lebih banyak 
digunakan dalam proses pengontrolan motor induksi karena sederhana, 
kokoh dan memiliki respon yang sangat cepat dan struktur yang 
sederhana yang membuat sangat populer digunakan di dunia industri. 
Metode ini termasuk kontrol perbandingan dari torsi dan fluks stator 
yang nilainya harus dibagi menjadi dua batas bagian tertentu yang dapat 
diaplikasikan [7]. Diagram blok dari sistem DTC untuk motor induksi 
tiga fasa dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Diagram Blok Sistem DTC Motor Induksi Tiga Fasa 
 

Dari pengertian mengenai DTC disebutkan bahwa DTC 
merupakan suatu strategi vektor kontrol yang terdiri dua loop kontrol 
yang berhubungan dengan besarnya fluks stator dan torsi 
elektromagnetik. Masing-masing loop kontrol mempunyai 
komparator/pembanding histerisis yang menunjukkan aksi kontrol yang 
harus diambil (untuk menambah atau mengurangi besarnya fluks stator 
dan torsi). Switching table disusun untuk memberikan posisi vektor 
fluks pada saat ini dan aksi kontrol yang diinginkan. Vektor tegangan 
yang tepat untuk diaplikasikan pada motor dapat dipilih.  

Beberapa kelebihan penggunaan kontrol DTC adalah sebagai 
berikut [2]: 

a. Performansi bagus dan bisa dilakukan tanpa menggunakan sensor 
kecepatan. 

b. Tidak ada umpan balik kontrol arus. 
c. Tidak ada algoritma pulse width modulation (pwm) yang 

diterapkan. 
d. Tidak ada transformasi vektor seperti pada vektor kontrol. 
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e. Pemrosesan sinyal umpan balik hampir sama dengan fluks stator 
pada kontrol vektor. 

f. Kontrol batas histerisis menghasilkan riak (ripple) fluks dan torsi 
dan frekuensi switching yang tidak konstan (seperti batas 
histerisis kontrol arus). 

   
2.3.1 Prinsip Dasar DTC 

Prinsip dan pemikiran dasar dari metode DTC yang diusulkan 
oleh Takahashi dan Noguchi pada tahun 1986, dapat diformulasikan 
sebagai berikut [4]: 

a. Fluks stator merupakan perubahan atau penambahan nilai 
tegangan EMF. Besarnya nilai fluks stator sangat bergantung 
pada tegangan stator. 

b. Torsi elektromagnetik yang dibangkitkan berbanding lurus 
dengan nilai sinusoidal dari sudut antara vektor fluks stator dan 
rotor. 

c. Perubahan nilai fluks rotor terhadap tegangan stator lebih lambat 
dibandingkan fluks stator. 
Berdasarkan prinsip dasar DTC yang dijelaskan di atas, besarnya 

nilai fluks stator dan torsi elektromagnetik yang dibangkitkan dapat 
secara langsung dikontrol dengan memilih secara tepat vektor tegangan 
stator, yaitu pemilihan state inverter secara berurutan dengan spesifikasi 
berikut: 

a. Vektor tegangan bukan nol yang tidak sejajar dengan vektor fluks 
stator tidak melebihi ±900 menyebabkan fluks naik. 

b. Vektor tegangan bukan nol yang tidak sejajar dengan vektor fluks 
stator melebihi ±900 menyebabkan fluks turun. 

c. State nol, V0 dan V7 (pada saat durasi pendek) tidak berpengaruh 
pada vektor fluks stator yang berarti motor berhenti bergerak.  

d. Torsi elektromagnetik yang dibangkitkan dapat dikontrol dengan 
memilih state inverter yang vektor fluks statornya dipercepat, 
diberhentikan atau diperlambat. 

 Bidang dq dibagi menjadi enam sektor yang masing-masing 
sektor besarnya 600 (mulai dari sektor 1 sampai sektor enam). 
Pembagian keenam sektor dari bidang dq dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
Sebuah vektor fluks stator dikatakan berhubungan dengan vektor 
tegangan ketika melewati sektor yang sama. 
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Gambar 2.7 Pembagian Ruang Vektor Tegangan Bidang dq 
 
 Pengaruh dari tiap-tiap vektor tegangan terhadap fluks stator dan 
torsi elektromagnetik dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pengaruh dari vektor 
tegangan V1 dan V4 pada nilai torsi elektromagnetik adalah ambigu 
karena tergantung pada apakah vektor fluks mendahului atau tertinggal 
dari vektor tegangan. Vektor tegangan yang bernilai nol (V0 dan V7) 
tidak berpengaruh pada fluks stator akan tetapi menurunkan nilai torsi 
elektromagnetik 
 
Tabel 2.1 Pengaruh Tiap-Tiap Vektor Tegangan terhadap Nilai Fluks 
Stator dan Torsi Elektromagnetik 

 
 

2.3.2 Komparator DTC 
Komparator pada DTC digunakan untuk mendapatkan nilai 

kesalahan fluks dan torsi pada daerah histeresisnya. Pada kesalahan 
fluks dihasilkan dua nilai histerisis (two-level hysterisis), yaitu -1 atau 1 
sedangkan pada kesalahan torsi dihasilkan tiga nilai histerisis (three-
level hysterisis) yaitu -1, 0, 1. Nilai kesalahan (error) fluks dan torsi 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V0 / V7 

λS       - 

Te ?   ?    
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didapatkan dari operasi pengurangan antara nilai referensi dengan nilai 
estimasi.  Kontroler histerisis fluks dan torsi elektromagnetik dapat 
dilihat pada Gambar 2.8. 

 

0 eλS

   

0 eTem

-1

 
(a)   (b) 

 
Gambar 2.8 (a) Kontroler Histerisis Fluks (b) Kontroler Histerisis Torsi 

 
2.3.3 Estimator dan Sektor Fluks Stator 
 Pada sistem DTC, estimator berfungsi sebagai pengganti sensor 
pada umpan balik sistem. Pada estimator ini akan dihitung besarnya nilai 
fluks dan torsi sebagai umpan balik untuk masukan fluks dan torsi 
referensi. Selain dihitung besarnya nilai fluks dan torsi, pada estimator 
juga dihitung besarnya sudut dari fluks stator (alpha)yang dipergunakan 
untuk masukan dalam menentukan sektor fluks stator. 
 Besarnya nilai fluks stator dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan (2.11) [8] sedangkan untuk nilai magnitude dan sudut fluks 
stator  estimasi dihitung dengan menggunakan persamaan (2.12) dan 
(2.13). Sedangkan untuk torsi estimasi didapatkan dari persamaan (2.10). 

                 
 

            (2.11) 
 
 

     √   
2     

2                           (2.12) 

 
              

   
                              (2.13) 

 

1 

1 

𝜆𝑑𝑠    𝑣𝑑𝑠 − 𝑅𝑠 𝐼𝑑𝑠  𝑑𝑡 

𝜆𝑞𝑠    𝑣𝑞𝑠 − 𝑅𝑠 𝐼𝑞𝑠 𝑑𝑡 
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2.3.4 SwitchingTable 
Sinyal masukan untuk switching table diperoleh dari nilai output 

dari fluks dan torsi histerisis serta nilai dari sektor fluks stator (α). 
Algoritma DTC memilih vektor tegangan inverter untuk diterapkan pada 
motor induksi sebagai sumber tegangan. Vektor tegangan aktif atau 
bernilai bukan nol terdiri dari  ̅1 (100);  ̅2 (110);  ̅3 (010);  ̅4 (011);  ̅5 

(001);  ̅6 (101). Sedangkan vektor tegangan bernilai nol adalah  ̅0 (000); 
 ̅7 (111). Aturan pemilihan tegangan pada switching table dapat dilihat 
pada Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Switching Table dari Vektor Tegangan Inverter [2] 

Hψ HTe 
Sektor 

1 
α(1) 

Sektor 
2 

α(2) 

Sektor 
3 

α(3) 

Sektor 
4 

α(4) 

Sektor 
5 

α(5) 

Sektor 
6 

α(6) 

1 

1  ̅2  ̅3  ̅4  ̅5  ̅6  ̅1 

0  ̅0  ̅7  ̅0  ̅7  ̅0  ̅7 

-1  ̅6  ̅1  ̅2  ̅3  ̅4  ̅5 

-1 

1  ̅3  ̅4  ̅5  ̅6  ̅1  ̅2 

0  ̅7  ̅0  ̅7  ̅0  ̅7  ̅0 

-1  ̅5  ̅6  ̅1  ̅2  ̅3  ̅4 

 
Pada DTC konvensional, state inverter pada V1 dan V4 tidak 

digunakan karena nilai torsi tidak jelas apakah naik atau turun, 
tergantung pada posisi sektornya apakah berada pada posisi 300 pertama 
atau kedua. Sedangkan pada DTC modifikasi, state inverter yang tidak 
digunakan adalah V3 dan V6 karena nilai fluks stator pada kondisi state 
ini ambigu. Hal ini dianggap menjadi suatu keuntungan dalam 
mengontrol torsi dengan menggunakan metode DTC modifikasi. Lebih 
baik kehilangan penggunaan dua nilai fluks yang ambigu dibandingkan 
torsi. Perbedaan pembagian sektor antara DTC Konvensional dengan 
DTC Modifikasi dapat dilihat pada Gambar 2.9.  
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DTC Modifikasi :

      00 < α(1) < 600

 600 < α(2) < 1200

1200 < α(3) < 1800

 1800 < α(4) < -1200
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DTC konvensional :

  -300 < α(1) < 300

 300 < α(2) < 900

 300 < α(3) < 900

  900 < α(4) < 1500

1500 < α(5) < 2100

2100 < α(6) < 2700

 
Gambar 2.9 Vektor Tegangan Inverter dan Sektor Switching Fluks 

Stator pada DTC Konvensional dan DTC Modifikasi 
 

2.4 Neural Network [14] 
Artificial Neural Network atau yang sering disebut dengan 

Neural Network (NN) merupakan salah satu representasi buatan dari 
otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses 
pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan (artificial) 
disini digunakan karena NN ini diimplementasikan dengan 
menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah 
proses perhitungan selama proses pembelajaran.  

Otak manusia berisi berjuta-juta sel syaraf yang bertugas untuk 
memproses informasi. Tiap-tiap sel bekerja seperti suatu prosesor 
sederhana. Masing-masing sel tersebut saling berinteraksi sehingga 
mendukung kemampuan kerja otak manusia. 

Neuron adalah satuan unit pemroses terkecil pada otak, bentuk 
sederhana sebuah neuron yang oleh para ahli dianggap sebagai satuan 
unit pemroses tersebut digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.10 Susunan Syaraf Manusia 
 

Informasi yang datang akan diterima oleh dendrit. Selain 
menerima informasi, dendrit juga menyertai axon sebagai keluaran dari 
suatu pemrosesan informasi. Informasi hasil olahan ini akan menjadi 
masukan bagi neuron lain yang mana antar dendrit kedua sel tersebut 
dipertemukan dengan sinapsis. Informasi yang dikirimkan antar neuron 
ini berupa rangsangan yang dilewatkan melalui dendrit. Informasi yang 
datang dan diterima oleh dendrit akan dijumlahkan dan dikirim melalui 
axon ke dendrit akhir yang bersentuhan dengan dendrit dari neuron yang 
lain. Informasi ini akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan 
tertentu, yang sering dikenal dengan nama nilai ambang (threshold). 

Pada kasus ini, neuron tersebut dikatakan teraktivasi. Hubungan 
antar neuron terjadi secara adaptif, artinya struktur hubungan tersebut 
terjadi secara dinamis. Otak manusia selalu memiliki kemampuan untuk 
belajar dengan melakukan adaptasi. 

 
2.4.1 Struktur Neural Network 

Ada beberapa tipe jaringan syaraf, namun demikian, hampir 
semuanya memiliki komponen-komponen yang sama. Seperti halnya 
otak manusia, jaringan syaraf juga terdiri-dari beberapa neuron, dan ada 
hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron-neuron tersebut akan 
mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan 
keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Pada jaringan syaraf, 
hubungan ini dikenal dengan nama bobot. 
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Gambar 2.11 Struktur Neural Network 

 
Neuron-neuron buatan tersebut bekerja dengan cara yang sama 

pula dengan neuron-neuron biologis. Informasi (disebut dengan: input) 
akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan 
diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-
nilai semua bobot yang yang datang. Hasil penjumlahan ini kemudian 
akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang (threshold) tertentu 
melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati 
suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan, tapi 
kalau tidak, maka neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Apabila neuron 
tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output 
melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan 
dengannya. Demikian seterusnya. 

Pada jaringan syaraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam 
lapisan-lapisan (layer) yang disebut dengan lapisan neuron (neuron 
layers). Biasanya neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan 
dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya (kecuali lapisan input 
dan lapisan output). Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan 
dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke 
lapisan output melalui lapisan yang lainnya, yang sering dikenal dengan 
nama lapisan tersembunyi (hidden layer). Tergantung pada algoritma 
pembelajarannya, bisa jadi informasi tersebut akan dirambatkan secara 
mundur pada jaringan. 
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Gambar 2.12 Jaringan Syaraf dengan 3 Lapisan 
 

Struktur jaringan syaraf tiruan diatas merupakan struktur dengan 
lapisan hidden (tersembunyi). 

 
2.4.2 Formulasi Neural Network 

Pada neural network  terdapat dua formulasi yaitu formulasi 
forward dan formulasi backward. 
a. Formulasi Forward 
 Formulasi forward digunakan untuk menghitung keluran dari setiap 
neuron pada neural network. 

Neuron-neuron 
pada lapisan 
tersembunyi 

Neuron-neuron 
pada lapisan 
output 

Nilai output 

Neuron-neuron pada 
lapisan input 

Nilai input 

Neuron-neuron pada 
lapisan tersembunyi 
tersembunyi 

Neuron-neuron 
pada lapisan 
output 

Nilai output 
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Gambar 2.13 Struktur formulasi forward 

 
Gambar 2.13 menunjukkan struktur formulasi forward pada 

neural network yang terdiri dari masukkan, bobot, fungsi aktivasi dan 
keluaran. Persamaan 2.45 dan 2.46 merepresentasikan nilai fungsi 
aktivasi dan keluaran dari formulasi forward. 

n
z (i)= w (i,j) × x(i) ih ihi=1

   (2.14) 

y (i)=λ × z (i) ih ih  (2.15) 

 
b. Formulasi Backward 

 

 
Gambar 2.14 Struktur formulasi backward 

 
Formulasi backward digunakan untuk merevisi bobot dari nilai 

error yang diperoleh dari proses adaptasi jaringan terhadap keluaran 
model yang diinginkan. Setiap ada error baru, jaringan dapat belajar 
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dari error tersebut dengan merevisi nilai bobot untuk menyesuaikan 
karakter nilai. Gambar 2.14 menunjukkan struktur formulasi backward 
pada jaringan saraf tiruan. Persamaan 2.16 dan Persamaan 2.17 
menunjukkan formulasi revisi bobot pada proses backward. 

e = y  - ym n   (2.16) 

B L 'w =w +α×e×f (z)×x(i)   (2.17) 
 

2.4.3 Neural Network Fluks Estimator 
 Pada sistem DTC, estimator berfungsi sebagai pengganti sensor 
pada umpan balik sistem. Pada estimator ini akan dihitung besarnya nilai 
fluks dan torsi sebagai umpan balik untuk masukan fluks dan torsi 
referensi. Selain dihitung besarnya nilai fluks dan torsi, pada estimator 
juga dihitung besarnya sudut dari fluks stator yang dipergunakan untuk 
masukan dalam menentukan sektor fluks stator. 
 Besarnya nilai fluks stator dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan (2.11) sedangkan untuk nilai magnitude dan sudut fluks 
stator  estimasi dihitung dengan menggunakan persamaan (2.12) dan 
(2.13). Sedangkan untuk torsi estimasi didapatkan dari persamaan (2.10). 
 Pada penelitian ini fluks estimator pada stator dihitung 
menggunakan neural network  dan struktur neural network estimator 
disesuaikan secara sederhana sesuai dengan persamaan (2.11).  
              
2.5 Linear Quadratic Regulator [13] 

 Linear Quadratic Regulator (LQR) adalah sebuah kontrol 
optimal yang bertujuan membawa state akhir  ke titik nol dengan 
meminimalkan cost fuction. Kontroler ini bertujuan mencari nilai gain 
state feedback (K) [].  

 Desain control LQR yang digunakan pada sistem dibuat dalam 
persamaan (2.18) dan digunakan untuk meminimumkan indeks 
performansi dari: 

 
                 (2.18) 
 
 
 
 

𝐽    𝑥𝑇𝑸𝑥  𝒖𝑇𝑹𝒖 𝑑𝑡

~
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Dengan   merupakan matriks pembobot semidefinit positif dan simetris 
yaitu determinan dari matriks   harus ≥ 0, sedangkan matriks R adalah 
matriks pembobot sinyal kontrol yang merupakan matriks definit positif 
dan simetris yaitu matriks yang memiliki determinan > 0. 
 Dengan mensubtitusikan u = - Kx ke persamaan (2.18) maka akan 
diperoleh Persamaan (2.19). 
 
 

 

              (2.19) 
 
 
Dengan K adalah matriks konstanta umpan balik yang diperoleh dari 
persamaan aljabar Riccati. 
 Selanjutnya untuk memberikan solusi permasalahan optimal 
parameter dengan membandingkan pada fungsi 2 Lyapunov, ditetapkan : 
 
 
 
 
              (2.20) 
 
 Dengan membandingkan kedua ruas pada Persamaan (2.20) dan 
memperhatikan bahwa persamaan ini harus memenuhi setiap x, maka: 
 
              (2.21) 
 
2.6 Kontroler PID[13] 

Sebuah kontroler proportional ditambah integral ditambah 
derivative (PID) adalah salah satu mekanisme kontroler umpan balik 
yang banyak digunakan dalam sistem pengaturan di industri. Sebuah 
kontroler PID menghitung nilai kesalahan sebagai perbedaan antara 
variable proses terukur dan set point yang diinginkan. Hingga saat ini 
PID dapat dikatakan sebagai kontroler terbaik karena tidak diperlukan 
teknik yang rumit dalam tahap perancangan. Namun, parameter PID 
yang digunakan dalam perhitungan harus diatur sesuai dengan sifat 
sistem.  

𝐽    𝑥𝑇𝑸𝑥  𝑲𝑇𝑥𝑇𝑹𝑲𝑥 𝑑𝑡

~

 

 

𝐽    𝑥𝑇 𝑸  𝑲𝑇𝑹𝑲 𝑥𝑑𝑡

~

 

 

𝒙𝑇 𝑸  𝑲𝑇𝑹𝑲 𝑥  −
𝑑

𝑑𝑡
 𝑥𝑇𝑷𝒙  

                 − 𝑥 𝑇𝑃𝑥  𝑥𝑇𝑃𝑥   
  − 𝑥𝑇  𝐴 − 𝐵𝐾 𝑇𝑃  𝑃 𝐴 − 𝐵𝐾  𝑥 

     

 𝑸  𝑲𝑇𝑹𝑲  − 𝑨 − 𝑩𝑲 𝑇𝑷 𝑷 𝑨 −𝑩𝑲  
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Gambar 2.15 Kontroler PID 

 
 Gambar 2.15 merupakan gambaran dari kontroler PID dimana: 

R(s) : Set point 
E(s) : sinyal error 
U(s) : sinyal output dari kontroler PID 
Y(s) : output sistem 
Kp : Konstanta proporsional 
Ki : Konstanta integral 
Kd : Konstanta derivative  

Algoritma penghitungan kontroler PID melibatkan parameter 
yang terpisah yaitu nilai-nilai proportional, integral, dan derivative 
dinotasikan sebagai Kp, Ki, dan Kd. Representasi aksi ketiga kontrol ini 
dapat dilihat pada Gambar . nilai P menentukan aksi kontrol berdasarkan 
perbandingan terhadap sinyal kesalahan. Nilai I memberikan aksi 
control yang bersifat proporsional berdasarkan jumlah waktu saat terjadi 
kesalahan. Nilai D menentukan aksi kontrol yang bersifat proporsional 
terhadap perubahan kesalahan. Akumulasi ketiga aksi kontrol ini 
digunakan untuk mengatur proses melalui aktuator sebagai final kontrol 
element.  

Secara heuristic, nilai-nilai ini dapat diklasifikasikan dari segi 
waktu terhadap sinyal kesalahan. Nilai P bergantung pada kesalahan saat 
ini. Nilai I bergantung pada keslaahan masa lalu. Nilai D bergantung 
kesalahan masa depan. Dengan penalaan ketiga konstanta ini, kontroler 
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dapat memberikan aksi kontrol yang sesuai untuk kebutuhan proses 
tertentu. Respon kontroler dapat digambarkan sebagai respon terhadap 
kesalahan, sejauh mana kontroler dapat mencapai set point, serta derajat 
osilasi sistem. Walaupun demikian, penggunaan algoritma PID untuk 
pengaturan tidak menjamin optimal dan sistem menjadi stabil. Beberapa 
aplikasi terkadang hanya memerlukan satu atau dua aksi kontrol untuk 
menyediakan pengaturan sistem yang tepat. Hal ini dicapai dengan 
menetapkan penguatan keluaran dari aksi kontrol yang tidak diinginkan 
ke nol. Oleh karena itu, sebuah kontroler PID dapat disebut sebagai 
kontroler PI, PD, P atau I tanpa adanya tindakan pengaturan masing-
masing. 

Hubungan sinyal error dan sinyal kontrol pada kontroler tipe PID 
dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 
 

           (2.22) 

Atau dalam bentuk fungsi penghantar 

            (2.23) 

 

Diagram blok kontroler PID disajikan pada Gambar 2.16 

 

 

Gambar  2.16 Diagram Blok PID 
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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 
 

Pada bab ini membahas mengenai perancangan simulasi sistem 

mulai dari perancangan model motor induksi tiga fasa, perancangan 

direct torque control, perancangan neural network estimator, 

perancangan kontroler PID-LQR, dan perancangan neural network flux 

reference. 

 

3.1  Diagram Blok Sistem 
Gambar 3.1 menunjukkan diagram blok keseluruhan dari 

pengaturan kecepatan motor induksi tiga fasa dengan direct torque 

control menggunakan neural network estimator dan kontroler PID-LQR 

serta neural network flux reference. 

. 

 
Gambar 3.1 Diagram blok sistem 

 

Pada diagram blok menunjukkan bahwa sistem terdiri dari 

beberapa bagian atau subsistem. Bagian kecepatan referensi merupakan 

bagian untuk memasukkan kecepatan putaran motor yang diinginkan. 

Blok kontroler PID-LQR berisi struktur kontroler PID yang di tuning 

menggunakan metode linear quadratic regulator..  

Blok DTC berisi kontrol histeresis torsi dan fluks untuk 

membandingkan nilai torsi dan fluks referensi dengan torsi dan fluks 

aktual untuk memperoleh kondisi switching pada switching table DTC.  

Keluaran dari switching table akan mengatur perangkat switching pada 

inverter untuk menghasilkan tegangan tiga fasa yang akan disuplai ke 

motor induksi tiga fasa. 
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Blok motor induksi tiga fasa berisi persamaan state dari model 

matematika motor induksi tiga fasa. Pada blok ini juga terdapat 

transformasi tegangan tiga fasa ke dua fasa. Keluaran dari blok ini terdiri 

atas arus, tegangan, torsi dan kecepatan mekanik motor dalam  rotation 

per second. Selanjutnya tegangan dan arus dari motor induksi akan 

masuk ke dalam blok estimator untuk mengestimasi nilai torsi dan fluks 

aktual yang akan dibandingkan dengan nilai torsi dan fluks referensi.  

Blok fluks referensi berisi nilai fluks referensi yang diestimasi 

menggunakan metode neural network dengan tujuan respon kecepatan 

aktual dapat mengikuti respon kecepatan yang diinginkan.  

 

3.2  Perancangan Model Motor Induksi 3 fasa 
Model motor induksi pada perancangan tugas akhir ini diperoleh 

dari parameter – parameter fisik motor induksi. Parameter-parameter 

tersebut digunakan untuk menghitung parameter motor induksi yang 

berubah terhadap waktu seperti tegangan, arus, torsi, fluks dan 

kecepatan. Nilai parameter dinamik tersebut diperoleh dari persamaan 

dinamik pada motor induksi. Pada tugas akhir ini, digunakan motor 

induksi tiga fasa 3 HP/24KW. Tabel 3.1 menunjukkan parameter dari 

motor induksi tersebut. 

 

Tabel 3.1 Parameter – parameter motor induksi 3 HP 

No. Nama Nilai 
1. Tenaga Motor (HP) 3,0000 

2. Tegangan Motor (Line toLine) (Volt) 460,00 

3. Frekuensi (Hz) 60,000 

4. Jumlah pasang kutub 4,0000 

5. Tahanan Stator (Ohm) 1,7700 

6. Tahanan Rotor (Ohm) 1,3400 

7. Induktansi Stator (mH) 0,3826 

8. Induktansi Rotor (mH) 0,3808 

9. Induktansi Mutual (mH) 0,3687 

10. Momen Inersia (Kg.m²) 0,0250 

 

3.2.1  Perancangan Model Motor Induksi 

 Tahapan awal dalam melakukan perancangan sistem setelah 

melakukan studi literatur adalah mendapatkan model matematika dari 

plant yaitu motor induksi, agar plant tersebut dapat disimulasikan pada 

software yang digunakan dan untuk mengetahui karakteristik dari plant. 
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Model matematika dari motor induksi yang digunakan dalam 

perancangan ini didapatkan dari buku referensi [3] yaitu pada persamaan 

(2.7). 

 Persamaan (2.7) dilakukan penyederhanaan agar memudahkan 

dalam pembuatan simulasi dalam software yang dipakai. Proses 

penyederhanaan persamaan (2.7) dapat dilihat di bawah ini 
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dilakukan pemisahan antara variabel yang mengandung turunan, 

sehingga bentuk persamaannya menjadi 

 

[

   

   

   

   

]  [

                                            

     

 

         

  

        

 

     

  

         

 
        

  

] [

   
   
   
   

] 

  [

               

 
   

 

   

 
   

 
   

 

   

 
   

]

[
 
 
 
   
   

   
   ]

 
 
 
 

 

dalam bentuk lain, persamaan di atas dapat menjadi seperti di bawah ini 
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Kemudian dalam perancangannya dibuat pemisalan sebagai 

penyederhanaan program seperti dibawah ini 
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misal, P = [

                                            

     

 

         

  

        

 

     

  

         

 
        

  

]  

 

dan Q = [

             

 
  

 

  

 
  

 
   

 

  

 
  

]. Persamaan di atas dapat dibentuk 

menjadi lebih sederhana yaitu 
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Apabila yang ingin dicari nilai arus, maka persamaan di atas menjadi  
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]     
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     [

   
   

   
   

]                             (3.1) 

Persamaan state arus motor induksi kemudian dimasukkan ke 

dalam embedded matlab function, sehingga model motor induksi 

nantinya berupa fungsi yang menghasilkan arus dua fasa motor. Gambar 

3.2 menunjukkan model motor induksi tiga fasa dengan menggunakan 

embedded function pada SIMULINK. List program di dalam embedded 

function seperti pada lampiran A. 
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Gambar 3.2 Pemodelan Motor Induksi Tiga Fasa 

 

3.2.2  Transformasi abc ke dq 

Blok Tranformasi abc2dq berisi Persamaan 2.3 yaitu transformasi 

tiga fasa (abc) menjadi dua fasa (αβ) dan Persamaan 2.4 yang 

merupakan transformasi dua fasa frame stasioner (αβ) ke dua fasa pada 

synchronously rotating frame (dq). Pada Persamaan 2.3 dan Persamaan 

2.4 variabel x dapat berupa tegangan, fluks maupun arus. Selanjutnya 

persamaan tersebut dimasukkan ke dalam  function sehingga diperoleh 

blok transformasi abc ke dq seperti pada Gambar 3.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Blok Transformasi Tegangan abc2dq 
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Gambar 3.3 menunjukkan blok transformasi tegangan tiga fasa ke 

tegangan dua fasa stasioner (αβ) dan transformasi tegangan dua fasa(αβ) 

ke dua fasa pada synchronously rotating frame (dq). Sedangkan untuk 

transformasi dua fasa ke tiga fasa digunakan Persamaan (3.8) dan 

Persamaan (3.9) yang merupakan invers dari Persamaan (2.3) dan 

Persamaan (2.4). 

 

 

 (3.8) 

 

 

 

 (3.9) 

 

 

 

Gambar 3.4  menunjukkan blok transformasi dua fasa (dq) ke tiga 

fasa (abc). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Transformasi Arus dq2abc 

 

3.2.3  Perhitungan Tetha(ϴ) 

Tetha merupakan selisih sudut stator dan sudut rotor pada 

synchronously rotating frame. Nilai tetha digunakan untuk transformasi 

koordinat dari frame stasioner ke synchronously rotating frame yang 

diperoleh dari nilai arus pada frame dq dan fluks rotor. Persamaan 3.10 

menunjukkan persamaan fluks rotor dan Persamaan 3.11 menunjukkan 

persamaan tetha. 

Lm
ψ (s)= ×ids(s)

dr (1+sτ )r

  (3.10) 
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di mana, 

Lr
τ =r

Rr
 

      

 

Lmθ= (ω  +ω )dt= ×i +ω dts r qs rτ ψr dr
 

  
  
  

   (3.11) 

Dari Persamaan 3.10 dan Persamaan 3.11 dibuat blok perhitungan 

nilai tetha seperti Gambar 3.5. 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Blok Perhitungan Tetha (ϴ) 

 

3.3  Perancangan Direct Torque Control (DTC) 
Pada Tugas Akhir ini, digunakan metode Direct Torque Control 

(DTC) untuk mengatur secara langsung torsi dari motor induksi tiga 

fasa. Dalam metode Direct Torque Control (DTC) terdapat beberapa 

bagian di dalam pengaturan torsi seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. 

 

3.3.1  Blok Estimator Konvensional 

Seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, blok estimator 

digunakan untuk menentukan nilai fluks, torsi dan sudut fluks stator. 

Nilai magnitude dan sudut fluks stator ditentukan dengan Persamaan 

(2.30) dan Persamaan (2.31), sedangkan nilai torsi ditentukan dengan 

Persamaan (2.32). Gambar 3.6 menunjukkan blok estimator pada 

SIMULINK. 
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Gambar 3.6 Blok Estimator DTC 

 

Pada blok estimator terdapat blok Transformasi tegangan dan 

arus dari tiga fasa ke dua fasa seperti yang dijelaskan pada subbab 

sebelumnnya sebagai masukkan dalam perhitungan fluks, sudut fluks 

dan torsi. 

 

3.3.2  Blok Estimator menggunakan metode Neural Network 

 Rancangan struktur neural network untuk estimator fluks yang 

digunakan untuk estimasi nilai fluks stator adalah seperti pada Gambar 

3.7 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Struktur Neural Network Fluks Estimator 

 Struktur neural network estimator fluks stator  terdiri dari 2 input 

masing-masing yaitu tegangan dan arus yang kemudian dikalikan 

dengan bobot untuk menghasilkan suatu fluks estimator. Struktur ini 
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dirancang secara sederhana dengan mengikuti persamaan matematika 

fluks stator yang ada pada persamaan (2.11) dan persamaan (2.12). 

 Blok estimator menggunakan neural network ini digunakan untuk 

menghitung nilai fluks d dan fluks q pada stator. Nilai keluaran dari 

fluks d dan fluks q tersebut yang digunakan sebagai fluks estimator dan 

alpha. Untuk nilai torsi mengikuti persamaan estimator konvensional. 

Blok diagram neural network estimator dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Blok Estimator Fluks Stator menggunakan metode neural 

network 

 

3.3.3  Perancangan Sektor Sudut Fluks Stator Pada DTC 

Blok sektor sudut fluks stator berfungsi untuk menentukan posisi 

vektor dari tegangan inverter berdasarkan nilai sudut fluks yang 

diestimasi. Pada tugas akhir ini menggunakan metode DTC modifikasi 

sehingga pembagian sektor blok ini ditunjukkan seperti pada gambar 

3.9. 



36 

 

 
 

Gambar 3.9  Blok Sektor Sudut Fluks Stator 

 

3.3.4  Perancangan Blok Komparator 

Nilai dari fluks dan torsi estimator yang diperoleh dari blok 

estimator kemudian dibandingkan dengan nilai fluks dan torsi referensi 

sehingga diperoleh nilai error dari fluks dan torsi. Nilai error tersebut 

selanjutnya dimasukkan ke dalam blok komparator. Keluaran dari blok 

ini berupa Two-Level dan Three-Level histeresis untuk menentukan 

aturan dari switching table. Gambar 3.10 menunjukkan blok komparator 

fluks dan torsi. 
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Gambar 3.10 (a) Blok Komparator Torsi, (b) Blok Komparator Fluks 

 

3.3.5  Perancangan Blok Switching Table 

Blok switching table digunakan untuk memilih vektor tegangan 

yang aktif berdasarkan kondisi yang diperoleh dari blok komparator 

fluks dan torsi serta sektor dari blok sektor sudut fluks stator. Kondisi- 

kondisi tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel 2.1 dengan 

menggunakan look up table sehingga nantinya terdapat terdapat 8 vektor  

yang akan menentukan kondisi switch dari inverter. Gambar 3.11 

menunjukkan blok switching table pada simulasi Direct Torque Control. 

 
Gambar 3.11 Blok Switching Table 
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3.3.6  Perancangan Blok Inverter 

Blok inverter merupakan blok untuk mendapatkan tegangan tiga 

fasa (abc). Pada perancangan blok inverter ini digunakan hubungan delta 

sehingga blok ini berupa perhitungan seperti Persamaan 3.10 

 

 

V =V -Vaoab bo

V =V -Vcobc bo

V =V -Vca co ao

 (3.10) 

 

Tegangan Vao,Vbo dan Vco merupakan tegangan fasa motor ke 

netral sumber tegangan. Gambar 3.12 menunjukkan blok inverter pada 

sistem. 

 

 
 

Gambar 3.12 Blok Inverter 

 

3.4  Perancangan Kontroler PID LQR 
Pada Tugas Akhir ini, dirancang kontroler yang dapat menjaga 

kestabilan kecepatan putar motor induksi tiga fasa, sehingga dipilih 

kontroler Linear Quadratic Regulator (LQR) yang diambil gain K 

sebagai nilain dari Kp, Ki, dan Kd. Ada beberapa prosedur yang 

dilakukan untuk mendapatkan parameter kontroler Linear Quadratic 

Regulator (LQR). Penghitungan parameter kontroler LQR 

membutuhkan parameter plant dalam bentuk state space. Oleh karena 

itu fungsi alih sistem harus diubah dalam representasi state space 

dengan mencari model matematika plant. Model matematika plant 

didapatkan melalui proses identifikasi. Proses identifikasi dilakukan 

karena orde plant motor induksi merupakan orde tinggi dan dalam 

sistem DTC terjadi proses switching sehingga dipilih proses identifikasi 
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menggunakan ARX. Dari identifikasi ARX didapatkan transfer function 

motor induksi sebagai berikut: 
                

(3.11) 

  

 

 Kemudian persamaan transfer function diubah dalam bentuk state 

space dengan cara sebagai berikut: 

 

•  2                1   5         5      

                   (3.12) 

•  ̈        ̇  1   5      5 ̇               (3.13) 

•  ̈         ̇  1   5     5 ̇               (3.14) 

•          ̇   ̇          (3.15) 

•  2    ̇         ̇   2             (3.16) 

•  2̇   ̈      ̇           (3.17) 

•  ̈         ̇  1   5     5 ̇               (3.18) 

•  2̇         ̇  1   5               (3.19) 

 

 Maka representasi plant dalam state space sebagai berikut: 
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          (3.20) 
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           (3.21) 

 Sehingga diperoleh masing-masing matriks penyusun LQR sebagai 

berikut: 
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Perancangan kontroler PID digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan regulasi untuk mempertahankan kecepatan putar ketika 

terdapat pembebanan pada sistem. Parameter Ki, Kp, dan Kd yang sesuai 
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merupakan penentu dari keberhasilan kontroler PID. Pada Tugas Akhir 

ini proses tuning paremeter   ,   , dan    pada kontroler PID 

menggunakan pendekatan LQR dengan memilih besaran matriks 

pembobot Q dan R yang hasil responnya memiliki settling time lebih 

cepat dari respon sebelumnya.  

Matriks Q merupakan matriks simetris dan semidefinit positif 

sedangkan matriks R merupakan matriks simetris dan definit positif.  
Sehingga setelah dilakukan beberapa kali proses pemilihan matriks Q 

dan R untuk mendapatkan parameter PID yang menghasilkan respon 

kecepatan seperti yang diinginkan, maka didapatkan indeks performansi 

minimal dengan nilai matriks   [1]  dan 

   
      1   

      
        5

  dan nilai parameter PID yang 

optimal sebagai berikut : 

Kp = 1,9822 

Ki = 0,0134 

Kd = 0,0795 

 

3.5 Perancangan Neural Network Flux Reference 
Kontroler PID-LQR yang dirancang untuk pengaturan kecepatan 

menghasilkan respon yang baik pada transfer function yang diuji. 

Namun ketika diaplikasikan terhadap plant motor induksi, respon masih 

belum dapat mengikuti respon yang diinginkan tersebut. Sehingga untuk 

mengatasi hal tersebut, dirancang neural network flux reference agar 

respon kecepatan aktual nantinya dapat mengikuti respon kecepatan 

yang diinginkan. 

Gambar 3.13 merupakan rancangan struktur neural network flux 

reference yang proses learning-nya menggunakan metode reinforce. 

Metode reinforce merupakan metode learning dimana mencari nilai 

bobot neural network dengan memberikan nilai random kemudian 

menyimpan nilainya saat respon sudah dapat mengikuti respon model. 
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Gambar 3.13 Struktur Neural Network Flux Reference  

 Diagram blok dari perancangan neural network flux reference 

dapat dilihat pada Gambar 3.14 yang menunjukkan letak blok neural 

network flux reference. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.14  Diagram Blok DTC dengan Neural Network Flux 

Reference 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Perancangan Neural Network Flux Reference pada Matlab 
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Gambar 3.15 merupakan rancangan neural network flux reference 

pada matlab. Jika dilihat maka output dari flux reference akan berfungsi 

sebagai set point dari blok hysteresis pada sistem DTC. Blok hysteresis 

merupakan blok dimana didalamnya terdapat blok komparator yang 

akan membandingkan nilai fluks dan torsi referensi dengan nilai fluks 

dan torsi hasil estimasi. 
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BAB IV 

HASIL SIMULASI 
 

4.1 Gambaran Singkat Simulasi Sistem 
  Simulasi sistem ini yaitu berupa simulasi motor induksi tiga 

fasa, simulasi untuk mengetahui perbedaan antara penggunaan Direct 

Torque Control (DTC) dengan estimator konvensional dan neural 

network estimator, serta simulasi menggunakan PID-LQR. Untuk 

mengetahui hasil estimasi dari neural network  estimator dan perbedaan 

antara  DTC dengan estimator konvensional dan neural network 

estimator maka dilakukan dengan melihat hasil alpha dari kedua 

estimator, apakah dapat mengurangi fluktuasi pada sektor untuk 

masukan switching table dan juga untuk mengetahui perbandingan 

respon torsi dan juga perbandingan respon kecepatan motor induksi. 

Selain itu dilakukan simulasi neural network flux reference yang 

bertujuan agar respon kecepatan aktual sama dengan respon kecepatan 

yang diinginkan.  

  

4.2.   Simulasi Motor Induksi Tiga Fasa 
  Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui respon kecepatan 

rotor dan torsi elektromagnetik dari hasil perancangan model motor 

induksi yang telah dirancang. Sumber tegangan tiga fasa yang diberikan 

konstan sehingga frekuensi kecepatan medan putar juga konstan. 

Gambar 4.1 menunjukkan respon kecepatan dalam satuan rotation per 

second (rps) motor induksi dan Gambar 4.2 menunjukkan respon torsi 

elektromagnetik dari motor induksi. 

  Gambar 4.1 dapat dilihat kecepatan motor induksi yang 

dihasilkan terdapat overshoot. Waktu untuk mencapai steady state 

ketika t = 0,4048 s dengan kecepatan sekitar 188,5 rps. Nilai dari 

kecepatan ini merupakan kondisi motor induksi tanpa beban. 
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Gambar 4.1. Respon Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa 

 

  Dari gambar 4.2 dapat dilihat respon torsi elektromagnetik yang 

dihasilkan dari perancangan model motor induksi tiga fasa. Respon awal 

torsi elektromagnetik memberikan ripple yang besar yaitu mencapai -40 

N.m hingga 77,66 N.m. Nilai torsi elektromagnetik awal yang besar 

dikarenakan nilai arus stator starting motor yang dibangkitkan sangat 

besar. Namun ripple tersebut semakin mengecil hingga bernilai sekitar 

nol dan mencapai steady state ketika t = 0,5056 s. 

 
Gambar 4.2. Respon Torsi Elektromagnetik Tanda Beban    
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4.3.  Simulasi Direct Torque Control (DTC) dengan 

Estimator Konvensional dan Neural Network Fluks 

Estimator. 
  Simulasi ini dilakukan dengan komponen DTC seperti 

komparator, switching table,  inverter dan model motor induksi tiga 

fasa. Sektor merupakan input untuk switching table yang ditentukan 

oleh alpha yang menentukan putaran dari motor. Alpha adalah sudut 

yang dibentuk dari fluks stator pada bidang d dan bidang q. Neural 

network fluks estimator digunakan untuk mengestimasi nilai fluks 

stator. Struktur neural network  fluks estimator dibuat berdasarkan 

persamaan fluks estimator konvensional yang didapatkan dari 

Persamaan (2.11) kemudian melakukan proses learning untuk 

menyimpan bobot yang tepat. 

 

4.3.1   Simulasi Kecepatan Menggunakan Metode Direct Torque 

Control  
   Pada Subbab ini akan dilakukan pengujian motor induksi yang 

dikontrol menggunakan metode direct torque control dan berputar 

dengan beban nominal yaitu momen inersia. Hasil dapat dilihat pada 

Gambar 4.3 dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Respon Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa dengan Metode 

Direct Torque Control 
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   Dari Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa grafik respon 

kecepatan dengan direct torque control tidak terdapat overshoot dan  

kecepatan motor induksi mencapai keadaan steady state 119,5 rps dalam 

waktu sekitar 0,41 s.   

 
Gambar 4.4 Respon Torsi Motor Induksi dengan Metode DTC 

 

   Dari Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa respon torsi pada 

keadaan starting naik hingga sebesar 18 N.m dikarenakan arus starting 

motor induksi juga tinggi. Kemudian turun hingga mendekati 0 N.m 

pada detik sekitar  ke 0,27 sekon dan selanjutnya steady state diantara 0 

N.m dengan ripple sebesar 1 N.m hingga -1 N.m. Respon torsi ini lebih 

baik dari respon torsi pada Gambar 4.2 yang torsi starting-nya mencapai 

hingga 77,66 N.m dan -40 N.m. 

 

4.3.2  Estimator Konvensional dan Neural Network Estimator 

Pada hasil simulasi ini akan menampilkan respon fluks 

estimator dan alpha menggunakan estimator konvensional maupun 

neural network   
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4.3.2.1 Hasil Pengujian Estimasi Fluks menggunakan 

Estimator Konvensional dan Neural Network 

Estimator  

  Pengujian dilakukan untuk membandingkan nilai 

fluks estimator menggunakan estimator konvensional dengan 

neural network estimator. Neural network fluks estimator 

berfungsi untuk mengestimasi nilai fluks stator yang berperan 

sebagai umpan balik dari metode DTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.5 Respon Fluks Konvensional dan Neural Network Fluks 

Estimator 

    

Hasil respon fluks estimator antara yang 

menggunakan estimator konvensional dan neural network 

estimator adalah sama. Hal ini dikarenakan struktur neural 

network yang dibuat secara sederhana mengikuti persamaan 

estimasi fluks stator dan setelah melalui proses learning, bobot 

yang didapat sama nilainya dengan nilai tahanan stator yaitu -

1,77. Nilai fluks stator berkisar 1 Webber karena referensi fluks 

diberi nilai 1 Webber. 
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4.3.2.2  Hasil Pengujian Alpha menggunakan Estimator 

Konvensional dan Neural Network Estimator  

Simulasi ini menampilkan hasil respon dari alpha 

menggunakan estimator konvensional dan estimator neural 

network. 

 
Gambar 4.6 Respon Alpha dengan Estimator Konvensional tanpa 

Kontroler PID 

 

Gambar 4.6 menggambarkan sudut alpha direct torque 

control motor induksi 3 fasa yang kerjanya berpengaruh terhadap 

sektor, dimana jika alpha berfluktuasi maka pemilihan sektor 

switching table juga berfluktuasi yang dapat menyebabkan motor 

cepat panas. Dari gambar diatas dapat dilihat tanpa menggunakan 

pembesaran gambar terdapat garis biru tebal yang menandakan 

adanya fluktuasi. Dengan perbesaran 3 kali fluktuasi pada respon 

alpha semakin terlihat jelas. Untuk data yang diambil adalah data 

pada detik ke 0,2 s hingga 0,32 s. perbesaran gambar dapat dilihat 

pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Perbesaran dari Respon Alpha Estimator Konvensional 

 

Pada Gambar 4.7 merupakan perbesaran respon dari 

alpha estimator konvensional pada detik ke 0.2 sampai ke 0.3. 

Dapat dilihat pada gambar yang bergaris biru tebal menandakan 

adanya fluktuasi pada alpha tersebut. Demikian sebaliknya yang 

bergaris biru tidak tebal menandakan tidak adanya fluktuasi. 

Jadi dalam 5 sample gelombang sudut alpha terdapat 4 

gelombang yang berfluktuasi. Hal ini disebabkan nilai estimasi 

fluks yang menjadi input pada pemilihan sektor masih belum 

tepat. 
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Gambar 4.8 Respon Alpha DTC Menggunakan Neural Network 

Estimator 

 

Gambar 4.8 merupakan respon dari alpha  menggunakan 

metode neural network estimator yang diambil selama 1 detik. 

Secara kasat mata memang tidak terlihat adanya fluktuasi pada 

alpha tersebut, namun jika diperbesar 3 kali seperti pada Gambar 

4.9 maka dapat dilihat adanya fluktuasi.  
 

 
Gambar 4.9 Perbesaran Respon Alpha Neural Network Estimator 
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Gambar 4.9 merupakan perbesaran dari respon alpha 

pada Gambar 4.8. Gambar perbesaran ini menunjukkan bahwa 

masih ada fluktuasi yang terjadi pada alpha yang lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar disamping anak panah yang 

menggambarkan bahwa pada 1 gelombang alpha terdapat 3 

garis. 3 garis tersebut menandakan bahwa pada saat pemilihan 

daerah switching, terjadi 3 kali switching dalam 1 kejadian. 

Adanya fluktuasi pada  alpha pada neural network estimator ini 

dikarenakan bobot hasil learning bernilai sama dengan tahanan 

stator yaitu sebesar -1,77. 

 

4.3.3 Simulasi dan Pengujian Motor Induksi 3 Fasa Direct Torque 

Control Menggunakan Kontroler PID-LQR. 

Pada Tugas Akhir ini juga dibahas mengenai hasil perancangan 

kontroler PID-LQR untuk mengatur kecepatan motor induksi serta torsi 

yang dibangkitkan, oleh karena itu pada subbab ini akan dibahas 

mengenai simulasi beserta pengujian motor induksi 3 fasa dengan 

metode direct torque control dan kontroler PID-LQR. Untuk 

pengujiannya sendiri akan dibahas dan dibandingkan bagaimana respon 

motor induksi ketika tidak menggunakan kontroler PID-LQR dan ketika 

menggunakan kontroler PID-LQR. Pengujian menggunakan motor 

induksi 3 fasa dengan beban nominal yaitu momen inersia. 

 
Gambar 4.10  Respon Kecepatan dengan Kontroler dan tanpa 

Kontroler PID-LQR 
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   Pada Gambar 4.10 dapat diketahu bahwa respon kecepatan saat 

menggunakan kontroler PID-LQR sedikit lebih cepat 0,01 sekon untuk 

mencapai keadaan tunak (steady state) dan memiliki error steady state 

yang lebih kecil dibandingkan saat belum menggunakan kontroler PID-

LQR yaitu sekitar 0,16%. Untuk error steady state saat belum 

menggunakan kontroler PID-LQR yaitu sekitar 0,42%.  

 
Gambar 4.11 Respon Torsi Motor dengan dan tanpa Kontroler PID-

LQR 

 

  Respon torsi yang dibangkitkan saat motor induksi 3 fasa 

dengan direct torque control yang dilengkapi kontroler PID-LQR 

berbeda dengan yang tanpa menggunakan kontroler PID-LQR seperti 

pada Gambar 4.11 diatas. Respon yang berwarna biru merupakan respon 

tanpa kontroler PID-LQR dan yang berwarna merah merupakan respon 

dengan kontroler PID-LQR. Torsi starting  bernilai sama yaitu berkisar 

18 N.m dan mengalami steady state  mendekati nol di waktu yang sama 

hanya saja besar ripple berbeda. Respon dengan kontroler PID-LQR 

mempunyai ripple antara -0.5 N.m hingga 0.5 N.m sedangkan yang 

tidak menggunakan PID-LQR mempunyai ripple antara -1 N.m hingga 

1 N.m 

 

. 
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4.3.4. Simulasi dan Pengujian Direct Torque Control 

menggunakan Neural Network Flux Reference 

Dengan melihat hasil respon kecepatan kontroler PID-LQR 

pada plant motor induksi tiga fasa yang belum dapat mengikuti respon 

kontroler PID-LQR pada transfer function motor induksi serta dari hasil 

simulasi 4.3.2 yang memaparkan bahwa sudut alpha menggunakan 

neural network  estimator masih terdapat fluktuasi pada sudut alpha, 

maka dirancang pula neural network untuk mengestimasi referensi fluks 

atau disebut neural network flux reference dengan tujuan respon 

kecepatan aktual dapat mengikuti respon model dari kontroler PID-LQR 

serta diharapkan mampu mengurangi fluktuasi pada sudut alpha. 

  Pada subbab kali ini akan dibahas mengenai hasil simulasi 

menggunakan neural network flux reference sebagai estimasi fluks 

referensi. Pembahasan mengenai hasil fluks estimator menggunakan 

neural network flux reference, sudut alpha hasil menggunakan neural 

network flux reference, serta respon kecepatan dan torsi menggunakan 

neural network flux reference. 

 

4.3.4.1 Hasil Simulasi Fluks Estimator menggunakan Neural 

Network Flux Reference 

Simulasi dilakukan untuk mengetahui hasil respon fluks 

estimator ketika digunakan metode neural network pada flux 

reference.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.12  Perbandingan Respon Flux sebelum dan sesudah 

menggunakan Neural Network Flux Reference 
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Pada Gambar 4.12, yang berwarna biru menunjukkan 

fluks estimator sebelum menggunakan  neural network flux 

reference dan yang berwarna hijau merupakan fluks estimator 

setelah menggunakan neural network flux reference. Sehingga 

dapat diketahui bahwa fluks estimator setelah menggunakan 

neural network flux reference nilainya berubah dari sebelum 

adanya neural network flux reference. Hal ini disebabkan nilai 

estimasi fluks menyesuaikan terhadap perubahan respon 

kecepatan yang mengikuti respon model transfer function. 

Terlihat bahwa nilai fluks estimator yang awalnya sebesar 1 

Webber kemudian naik berubah menjadi sekitar 1,44 Webber dan 

steady state pada 1,44-1,45 Webber. 

 

4.3.4.2 Hasil Simulasi Sudut Alpha menggunakan Neural 

Network Flux Reference 

 Simulasi dilakukan untuk mengetahui hasil respon sudut 

alpha ketika digunakan metode neural network pada flux 

reference. Untuk membandingkan apakah masih terjadi fluktuasi 

atau tidak. 

 
Gambar 4.13 Respon Alpha dengan Neural Network Flux Reference 

 

 Setelah dilihat respon dari alpha pada Gambar 4.13 dan 

dilakukan observasi adanya fluktuasi dengan memperbesar 

respon hingga ukuran maksimal, ternyata respon alpha dengan 
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menggunakan neural network flux reference tidak terdapat 

fluktuasi sama sekali.  

 

4.3.4.3 Hasil Simulasi Respon Kecepatan menggunakan 

Neural Network Flux Reference 

Simulasi dilakukan untuk mengetahui dan menguji 

tujuan dari dirancangnya neural network flux reference yang 

salah satunya adalah agar respon kecepatan plant mengikuti 

respon kecepatan model transfer function motor induksi tiga fasa.  

 
Gambar 4.14 Respon Kecepatan menggunakan Neural Network Flux 

Reference 

 

Dari Gambar 4.14 dapat diketahui bahwa respon 

kecepatan plant sudah dapat mengikuti respon kecepatan yang 

diinginkan. Pada gambar terdapat 2 warna respon yaitu merah 

dan biru. Respon berwarna biru merupakan respon model yang 

diinginkan, sedangkan respon berwarna merah merupakan respon 

kecepatan plant yang sudah mengikuti respon model. Respon 

plant mulai steady state pada waktu mencapai 0,37 s.  
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Gambar 4.15 Perbandingan Respon Kecepatan dengan dan tanpa 

Neural Network Flux Reference 

 

Gambar 4.15 merupakan grafik perbandingan respon 

kecepatan sebelum dan setelah menggunakan neural network flux 

reference.  Pada gambar menunjukan bahwa respon kecepatan 

setelah menggunakan neural network flux reference memiliki 

respon yang lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan 

neural network flux reference dengan waktu untuk mencapai 

steady state saat 0,28 s. Respon setelah menggunakan neural 

network flux reference memiliki karakteristik respon: 

  Rise time : 0,16078 sekon 

  Setling time : 0,3316 sekon 

  Error steady state: 0,33% 

 

4.3.4.4 Hasil Simulasi Respon Torsi menggunakan Neural 

Network Flux Reference 

Simulasi dilakukan untuk mengetahui respon torsi ketika 

menggunakan metode neural network untuk estimasi fluks 

referensi yang bertujuan agar kecepatan plant mengikuti 

kecepatan model yang diinginkan. 
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Gambar 4.16 Respon Torsi dengan Neural Network Flux Reference 

 

Pada Gambar 4.16 dapat diketahui respon torsi ketika  

menggunakan neural network flux reference dari keadaan nol 

kemudian motor starting, torsi mencapai sekitar 38 N.m 

kemudian seiring dengan kecepatan motor yang mulai steady 

state, torsi turun pada saat waku mencapai 0.05 s menjadi sekitar 

0 N.m dan berfluktuasi antara -1 N.m sampai 1 N.m.  

 
Gambar 4.17  Perbandingan Respon Torsi sebelum dan setelah 

menggunakan Neural Network Flux Reference 
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Pada Gambar 4.17 dapat diketahui bahwa nilai starting 

torsi setelah menggunakan neural network flux reference (yang 

berwarna hijau) lebih besar dari nilai torsi sebelum menggunakan 

neural network flux reference (yang berwarna biru). Hal ini 

dikarenakan terjadi penyesuaian nilai torsi terhadap nilai 

kecepatan yang diinginkan. Namun, waktu untuk steady state 

lebih cepat dari nilai torsi sebelum menggunakan neural network 

flux reference. Untuk besar ripple saat steady state bernilai sama 

yaitu -0,5 N.m hingga 0,5 N.m. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan  
 Dari hasil perancangan, simulasi dan analisis hasil simulasi maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Respon hasil fluks estimasi antara estimator konvensional dengan 

neural network estimator hasilnya sama dikarenakan nilai bobot 

untuk neural network sama dengan nilai tahanan stator yaitu -1,77. 

b. Karena nilai fluks stator hasil neural network fluks estimator sama 

dengan estimator konvensional, maka respon sudut alpha masih 

befluktuasi. 

c. Respon kecepatan motor induksi yang dikontrol menggunakan DTC 

lebih baik dibandingkan dengan saat belum dikontrol dengan DTC, 

karena respon dengan DTC mampu mengikuti set point yang 

diberikan yaitu sebesar 120 rps. 

d. Respon kecepatan motor induksi DTC menggunakan kontroler PID-

LQR lebih baik dibandingkan dengan tanpa kontroler PID-LQR. 

e. Respon torsi motor induksi DTC menggunakan kontroler PID-LQR 

lebih baik dibandingkan dengan tanpa kontroler PID-LQR karena 

lebih sedikit terjadi fluktuasi. 

f. Respon kecepatan actual hasil neural network flux reference mampu 

menyamai dengan respon kecepatan yang diinginkan yaitu dengan 

karakteristik respon yaitu rise time=0.16078 s, settling time=0,336 s, 

dan error steady state=0,33%. 

g. Setelah menggunakan neural network flux reference, sudut alpha 

diketahui tidak terjadi fluktuasi. 

  

5.2 Saran 
 Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan tugas 

akhir kedepannya, yaitu: 

a. Pembuatan neural network dapat dikaji dan dikembangkan lagi agar 

hasilnya lebih baik. 

b. Hasil perancangan sistem dapat diimplementasikan pada plant yang 

nyata. 
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LAMPIRAN A 
 

A.1. Listing Program Persamaan Model Motor induksi 
 

 

  

function [dids,diqs,didr,diqr,Te] = 

MOTORINDUKSI(ids,iqs,idr,iqr,vds,vqs,vdr,vqr,we,wr) 

%#eml 

% Parameter Motor Induksi 3 phasa 

Ls =0.3826; 

Lr =0.3808; 

Lm =0.3687; 

Rs =1.77; 

Rr =1.34; 

Pl = 4; 

J = 0.025; 

Vd = 400; 

Vdl = 460; 

  

v = [vds;vqs;vdr;vqr]; 

i = [ids;iqs;idr;iqr]; 

  

P = [Rs,-we*Ls,0,-we*Lm; 

    we*Ls,Rs,we*Lm,0; 

    0,-(we-wr)*Lm,Rr,-(we-wr)*Lr; 

    (we-wr)*Lm,0,(we-wr)*Lr,Rr]; 

  

Q=[Ls,0,Lm,0;0,Ls,0,Lm;Lm,0,Lr,0;0,Lm,0,Lr]; 

% Persamaan state model motor induksi 3 phasa 

im = (inv(Q)*v)-(inv(Q)*P*i); 

dids = im(1); 

diqs = im(2); 

didr = im(3); 

diqr = im(4); 

  

Te = (3/2)*(Pl/2)*Lm*((iqs*idr)-(ids*iqr)); 
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A.2. List program inisialisasi parameter motor induksi 3 phasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

clear; 
clc; 

  
% PARAMETER MOTOR 3 HP/2.4 kW (MOHAN) 
Ls =0.3826; 
Lr =0.3808; 
Lm =0.3687; 
Rs =1.77; 
Rr =1.34; 
Pl = 4; 
J = 0.025; 
Vd = 700; 
Vdl = 460; 
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A.3. List Program Neural Network Estimator (fluks-d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function fds=jstfluksds(vids) 
persistent x wids alpids lmdids sa sb 

  
x1=vids(1); 
x2=vids(2); 
yt1=vids(3); 
tt=vids(4); 

  
%inisialisasi 
if tt==0 
    wids=-1.77;%evalin('base','wid1'); 
    alpids=0.1; 
    lmdids=1; 
    sa=1; 
end 

  
for eppoh=1:1 
    zids=x1+wids*x2; 
    yids=lmdids*zids; 

         
end 
% if tt==1 
%    assignin('base','wid3',wids); 
% end 

  
fds=yids; 
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A.4. List Program Neural Network Estimator (fluks-q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function fqs=jstfluksqs(vids) 
persistent x wiqs alpiqs lmdiqs sa sb 

  
x1=vids(1); 
x2=vids(2); 
yt1=vids(3); 
tt=vids(4); 

  
%inisialisasi 
if tt==0 
    wiqs=-1.77;%evalin('base','wid1'); 
    alpiqs=0.1; 
    lmdiqs=1; 
    sa=1; 
end 

  
for eppoh=1:1 
    ziqs=x1+wiqs*x2; 
    yiqs=lmdiqs*ziqs; 

     
end 
% if tt==1 
%    assignin('base','wiq3',wiqs); 
% end 

  
fqs=yiqs; 
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A.5. List Program Neural Network Flux Reference  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

function yk=fluxref(xx) 
persistent x1 x2 x3 w1 w2 w3 alp lmd   
x1=xx(1); 
tt=xx(2); 
if tt==0 
    x2=0; 
    x3=0; 
    yk=0; 
    w1=0.1112; 
    w2=0.7; 
    w3=0.40; 
    alp=0.1; 
    lmd=1; 

     
end 
zo=w1*x1+w2*x2+w3*x3; 
yk=lmd*zo; 

  
x2=x1; 
x3=yk; 
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LAMPIRAN B 
 
B.1. Diagram Simulink Simulasi Sistem 
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B.2. Diagram Simulink Neural Network Estimator 
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Perancangan Kontroler PID-LQR dan Robust Neural Network
Estimator untuk Direct Torque Control Motor Induksi Tiga Fasa

Nama  : Farida Gamar 
Pembimbing : Dr. Ir. Mochammad Rameli 

Ir. Rusdhianto Effendie A K, M.T. 

ABSTRAK 

Motor induksi 3 fasa mempunyai beberapa keunggulan 
dibandingkan dengan motor DC. Kelebihan dari motor induksi tiga fasa 
adalah konstruksinya sederhana, harganya murah dan mudah dalam 
pemeliharaan. Karena keunggulan-keunggulan itu motor induksi lebih 
banyak digunakan terutama untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan 
konstan. Namun pengaturan kecepatan motor induksi jauh lebih sulit 
dibandingkan motor arus searah. Untuk mengatasi masalah tersebut 
diperlukan metode Direct Torque Control, namun masih terdapat 
kekurangan yaitu respon alpha sebagai input pada pemilihan sektor 
masih berfluktuasi yang dapat menyebabkan stator motor induksi 
mengalami eddy current loss. Untuk itulah digunakan estimator dengan 
metode neural network untuk mengestimasi fluks stator. Untuk 
pengoptimalan pengaturan kecepatan dirancang kontroler PID-LQR.
Kontroler PID-LQR menghasilkan respon yang baik saat diaplikasikan 
pada transfer function model pendekatan plant, namun tidak demikian 
jika diaplikasikan terhadap plant yang sebenarnya yaitu motor induksi.
Oleh karena itu, penelitian ini juga merancang neural network flux 
reference dengan tujuan respon kecepatan aktual dapat mengikuti respon 
kecepatan yang diinginkan sesuai karakteristik yaitu rise time=0.16078 
s, settling time=0,336 s, dan error steady state=0,33%.

Kata kunci : Motor Induksi, Direct Torque Control, Neural Network
Fluks Estimator, PID, Linear Quadratic Regulator, Neural Network 
Flux Reference.
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Design of PID-LQR Controller and Robust Neural Network Estimator 
for Direct Torque Control Three Phase Induction Motor

Name :  Farida Gamar
Advisor : Dr. Ir. Mochammad Rameli 

Ir. Rusdhianto Effendie A K, M.T. 

ABSTRACT 

Three phase induction motors have some special quality than DC 
motor. The special qualities of three phase induction are simple 
construction, economy-priced, and easy of maintenance. Therefore the 
three phase induction motor are widely used for constant speed 
application. However speed control of three phase induction motor is 
more difficult than DC motor. To overcome these problems required a 
method of Direct Torque Control, but there are still shortcomings that 
alpha response as an input in the selection of sectors still fluctuate
which may cause the induction motor had eddy current loss experience.
For that use an estimator with a neural network method to estimate the 
stator flux. To optimize the speed setting PID-controller designed linear
quadratic regulator. Controller of PID-LQR generate a good response 
when applied to the plant’s transfer function model approach, but not so 

when applied to the actual plant induction motor. Therefore, this study 
was also designed a neural network flux reference with the aim of 
aactual speed response can follow the speed model with characteristics
rise time=0.16078 s, settling time=0,336 s, dan error steady 
state=0,33%.

Keywords: Induction Motor, Direct Torque Control, Neural Network 
Estimator, PID-LQR, Neural Network Flux Reference.
. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Motor arus bolak-balik (AC) dan motor arus searah (DC) 

merupakan penggerak elektrik yang saat ini banyak diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Motor induksi merupakan motor arus bolak-balik 
(AC) yang paling banyak digunakan terutama di dunia industri dan 
peralatan rumah tangga. Jenis motor induksi tiga fasa banyak digunakan 
di dunia industri, sedangkan motor induksi satu fasa banyak digunakan 
untuk peralatan rumah tangga. Faktor yang menyebabkan hal tersebut 
karena motor induksi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 
motor DC antara lain: harga lebih murah, mudah dalam perawatan,
konstruksi sederhana dan kokoh [1]. Sedangkan motor DC mempunyai 
kekurangan seperti harganya mahal, inersia rotor tinggi dan 
perawatannya susah khususnya pada bagian komutator dan brushes. 
Namun motor induksi memiliki kelemahan dalam proses pengontrolan 
diantaranya yaitu tidak dapat memberikan respon kecepatan dan torsi 
yang tepat dalam penerapannya di berbagai aplikasi.

Penggunaan motor induksi yang sangat luas di dunia industri
namun masih memiliki kelemahan dalam proses pengontrolan, menuntut 
para peneliti/pengguna untuk menemukan metode kontrol yang tepat 
untuk diterapkan pada motor induksi. Salah satu metode kontrol yang 
banyak digunakan dalam berbagai aplikasi untuk pengontrolan torsi 
yaitu Direct Torque Control (DTC).

Direct Torque Control (DTC) merupakan salah satu metode yang 
dikembangkan dalam pengaturan kecepatan dengan cara mengatur 
secara langsung nilai dari torsi motor dengan kecepatan tetap maupun 
berubah-ubah. Metode DTC ini menggunakan Switching Table sebagai 
konsep untuk mengatur inverter motor induksi. Switching table akan 
bekerja ketika diberi masukan estimator fluks dan torsi [2].  

Metode DTC konvensional yang digunakan pada penelitian 
sebelumnya mempunyai suatu kelemahan yaitu adanya fluktuasi pada 
sektor fluks stator sebagai input switching table yang dapat 
menyebabkan putaran motor masih sering berbalik sektor  dalam satu 
kejadian sehingga motor mengalami eddy current loss sehingga motor 
induksi menjadi cepat panas dan rusak.  
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Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam tugas akhir ini akan 
dirancang metode Robust Neural Network sebagai estimator fluks dan 
torsi agar fluktuasi pada sudut alpha yang dihasilkan berkurang. 
Sedangkan untuk pengaturan kecepatan agar memiliki respon yang lebih 
bagus akan dirancang kontroler PID-LQR. 

Linear quadratic regulator sebagai tuning kontroler PID dapat 
memberikan respon yang bagus terhadap transfer function hasil 
identifikasi plant. Namun tidak demikian untuk plant motor induksi 
sehingga agar kecepatan motor induksi sesuai dengan respon  kecepatan 
yang diinginkan maka akan dirancang pula neural network flux 
reference untuk estimasi nilai referensi fluks. 

1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah merancang 

estimator fluks yang dapat mengurangi fluktuasi yang terjadi pada sudut 
alpha yang berpengaruh pada pemilihan sektor switching table serta 
merancang kontroler PID-LQR yang dilengkapi dengan neural network 
flux reference agar respon kecepatan aktual dapat mengikuti sesuai 
dengan respon kecepatan yang diinginkan. 

1.3 Batasan Masalah 
Pembatasan masalah pada tugas akhir ini adalah: 

a. Pemodelan plant motor induksi yang digunakan tidak dibahas 
pada Tugas Akhir ini karena pemodelan dan parameter yang 
digunakan telah diketahui dan tersedia dari buku referensi yang 
dijadikan acuan. 

b. Parameter motor yang digunakan mengambil dari buku referensi
[3].

c. Simulasi menggunakan Matlab 7.10.0.

1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah penerapan metode 

neural network yang digunakan untuk mengestimasi nilai fluks dan torsi 
diharapkan dapat memberikan nilai yang tepat sebagai input 
menentukan daerah sektor yang terhubung dengan switching table
sehingga fluktuasi pada sudut fluks stator (alpha) berkurang dan 
merancang kontroler  PID-LQR untuk pengaturan kecepatan motor 
induksi serta merancang neural network flux reference agar respon 



3 
 

kecepatan aktual memberikan respon yang sama dengan kecepatan yang 
diinginkan. 

1.5 Metodologi 
Metodologi yang digunakan pada tugas akhir ini untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :  
a. Studi Literatur  

Tahap ini dilakukan untuk mencari bahan pembahasan yang 
berhubungan dengan judul Tugas Akhir, diantaranya mengenai 
motor induksi tiga fasa, sistem Direct Control Torque (DTC),
Neural Network dan Linear Quadratic Regulator melalui buku 
teks, jurnal dan artikel ilmiah, internet, dan lain-lain.

b. Pemodelan Sistem
Pada tahap ini dibuat pemodelan motor induksi tiga fasa serta 
metode DTC dengan neural network estimator dan neural 
network  flux reference. 

c. Desain Kontroler
Pada tahap ini akan dirancang, kontroler PID-LQR untuk 
memperbaiki respon kecepatan motor induksi.

d. Simulasi
Pemodelan motor induksi dan hasil desain kontroler 
disimulasikan dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB 
7.10.0. 

e.  Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Penyusunan buku Tugas Akhir meliputi pendahuluan, teori 
penunjang, perancangan sistem, simulasi dan analisa sistem serta 
penutup

1.6 Relevansi 
Hasil yang diperoleh diharapkan mendapatkan desain kontroler 

yang dapat memperbaiki hasil penelitian sebelumnya yaitu mengurangi 
fluktuasi yang terjadi pada sudut fluks stator (alpha) pada DTC serta 
membuat respon kecepatan yang dapat mengikuti respon kecepatan yang 
diinginkan sehingga desain kontroler yang dibuat dapat diterapkan untuk 
berbagai aplikasi yang memerlukan pengaturan torsi dan kecepatan 
motor  induksi tiga fasa.
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1.7 Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir ini memiliki sistematika penulisan sebagai 

berikut :
Bab I : PENDAHULUAN

 Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, 
relevansi, dan sistematika penulisan dari penelitian ini. 

Bab II    : TEORI PENUNJANG
Bab ini berisi tentang teori-teori yang menunjang 
penelitian yang dilakukan, diantaranya mengenai teori 
Motor Induksi, teori Direct Torque Control (DTC), 
teori Neural Network, teori Kontroler PID dan teori 
Linear Quadratic Regulator (LQR).

Bab III  : PERANCANGAN SISTEM
Bab ini membahas mengenai perancangan simulasi 
model motor induksi, perancangan DTC, perancangan 
neural network estimator, kontroler PID-LQR, dan 
perancangan neural network flux reference pada 
perangkat lunak.

Bab IV  : HASIL SIMULASI  
Bab ini membahas hasil simulasi dari perancangan 
yang telah dibuat. Dari hasil simulasi kemudian 
dilakukan analisis.

Bab V  : PENUTUP
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil 
perancangan dan analisis yang telah dibuat, dan saran 
mengenai kemungkinan pengembangan penelitian ini.
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BAB II 
TEORI PENUNJANG 

 
2.1 Motor Induksi Tiga Fasa [4] 

Motor induksi tiga fasa banyak digunakan dunia industri di 
berbagai plant. Tipe sangkar bajing merupakan tipe yang paling banyak 
digunakan di dunia industri. Mesin tipe ini sangat kuat dan sederhana. 
Menurut penemuan seorang yang ahli di bidangnya pada akhir abad ke 
19, bahwa mesin tipe ini masih bertahan dan tidak tertandingi 
popularitasnya dalam penggunaan di industri.   

Jenis motor induksi yang lebih sedikit digunakan adalah jenis 
wound rotor. Jenis motor tipe ini biasanya digunakan dalam aplikasi 
khusus, biasanya yang berhubungan dengan keberadaan dan kemudahan 
untuk mengakses lilitan rotor. 

 
2.1.1 Konstruksi  

Sebuah motor induksi terdiri dari banyak bagian, stator dan rotor 
menjadi subsistem dasar dari mesin [4]. Rangkaian Stator merupakan 
bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. 
Terdiri dari tiga pasang kumparan, digabungkan secara bintang atau 
segitiga. Untuk susunan yang paling sederhana, kumparan-kumparan 
tersebut saling terpisah berjarak 120 derajat satu dengan lainnya dan 
dieksitasi oleh sumber suplai tiga fasa. 

Rangkaian rotor disusun dari kumparan tiga fasa yang dihubung 
singkat secara internal (di dalam struktur rotor) atau secara ekternal 
(melalui slip-ring dan sikat arang). Rotor dengan kumparan hubung 
singkat internal dikenal sebagai squirrel cage rotor atau rotor sangkar 
bajing, yang terdiri dari sejumlah batang kawat dimiringkan dan 
terhubung singkat pada kedua ujung-ujung rotor. Rotor tipe slip-ring 
memiliki kumparan rotor dengan terminal terhubung pada cincin-cincin 
yang terpasang di poros rotor. Slip-ring tersebut terisolasi secara elektris 
satu dengan lainnya. Kebanyakan kumparan rotor terhubung dalam 
bentuk bintang di bagian dalam, dan tiga terminal terhubung pada slip-
ring. Sikat arang terpasang pada stator menyentuh slip-ring secara 
kontinyu terus-menerus untuk mendapatkan sambungan sempurna 
antara kumparan rotor dengan peralatan luar [5].  

Gambar motor induksi tipe slip-ring dan tipe sangkar bajing 
dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 (a) Rotor Tipe Sangkar Bajing (b) Rotor Tipe Slip-Ring 
 

2.1.2 Prinsip Kerja 
Prinsip kerja pada motor induksi erat kaitannya dengan Hukum 

Faraday dan Gaya Lorentz. Hukum Faraday menjelaskan mengenai 
konduktor yang memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnet 
(fluks) yang konstan, maka pada konduktor tersebut akan timbul 
tegangan induksi. Sedangkan Gaya Lorentz yang berlaku pada prinsip 
kerja motor induksi menjelaskan bahwa apabila konduktor yang dialiri 
arus berada pada medan magnet, maka pada konduktor tersebut akan 
timbul suatu gaya. 
 Secara garis besar prinsip kerja dari motor induksi tiga fasa dapat 
dijelaskan dalam tahapan-tahapan di bawah ini: 

a. Pada kumparan stator yang disuplai sumber tegangan tiga fasa 
akan timbul medan magnet. Adanya perubahan tegangan 
(sinusoidal) maka medan magnet akan berubah dan menimbulkan 
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medan putar dengan kecepatan sinkron (Ns). Besarnya nilai 
kecepatan sinkron dapat dirumuskan sebagai berikut 
   

    

 
     (2.1) 

di mana,  Ns = kecepatan sinkron (rpm) 
f  = frekuensi stator pada motor induksi (Hz) 

 p  = jumlah pasang kutub/poles.  
b. Medan putar pada stator akan memotong konduktor yang 

terdapat pada sisi rotor, sehingga akan menimbulkan tegangan 
induksi (Hukum Faraday). 

c. Tegangan induksi yang timbul pada konduktor yang dihubung 
singkat akan menghasilkan arus. Arus mengalir keluar dari 
konduktor yang persis berada di bawah permukaan kutub magnet 
menuju ujung batang konduktor dan kembali melalui konduktor 
yang lain. 

d. Konduktor yang mengalirkan arus berada di dalam medan 
magnet dari magnet permanen, maka pada konduktor akan 
bekerja satu gaya mekanik (Gaya Lorentz). Gaya yang 
dibangkitkan selalu mendorong konduktor searah dengan arah 
pergerakan medan magnet.  
Arus stator dan arus rotor yang dihasilkan akan menimbulkan 

torsi elektromagnetik (Te) pada motor. Jika torsi mula yang dihasilkan 
cukup besar, maka rotor akan berputar searah dengan medan putar stator. 
Tegangan terinduksi terjadi jika adanya perbedaan antara kecepatan 
angular dari medan putar stator (Ns) dengan kecepatan putar rotor (Nr). 
Perbedaan antara Ns dan Nr disebut dengan slip (S), dinyatakan dengan:  

  
  

  
 

  

  
 

     

  
 

     

  
                  (2.2) 

di mana,  ωs  = kecepatan angular stator (rad/s) 
 Nr  = kecepatan rotor (rpm) 
 ωr = kecepatan elektris rotor (rad/s) 
  
2.2 Model Matematika Motor Induksi [2] 

Performansi dinamik dari mesin AC agak kompleks karena 
kumparan rotor 3 fasa bergerak pada lilitan stator 3 fasa. Pada dasarnya 
kumparan stator dan rotor pada motor induksi dapat dianggap sebagai 
trafo dengan bagian keduanya bergerak, di mana koefisien kopling 
antara fasa stator dan rotor berubah secara kontinyu dengan perubahan 
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dari posisi rotor θr. Model dari motor induksi dapat digambarkan dengan 
persamaan diferensial serta mutual induktansi yang berubah terhadap 
waktu, tapi model yang lainnya cenderung sangat kompleks. Mesin tiga 
fasa dapat digambarkan dengan mesin dua fasa yang sebanding. 
Penggambaran motor induksi dalam dua fasa disimbolkan dalam sumbu 
d (direct) dan q (quadrature). Gambar kumparan tiga fasa dan dua fasa 
dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

        
(a)   (b) 

Gambar 2.2 (a) Efek Kopling pada Kumparan Stator dan Rotor Tiga 
Fasa (b) Kumparan Dua Fasa 

  
 Untuk memudahkan di dalam analisa motor induksi tiga fasa 
maka digunakan model dinamik d-q yang menggambarkan motor 
induksi tiga fasa dalam koordinat 2 fasa.  

2.2.1.  Transformasi Koordinat 
Transformasi yang digunakan untuk mengubah koordinat motor 

induksi dari tiga fasa ke dalam koordinat dua fasa. Terdapat dua buah 
koordinat dua fasa yaitu koordinat stasioner dan koordinat 
synchronously rotating (dq). 
a. Transformasi Clarke 
 Transformasi Clarke ialah Transformasi dari koordinat tiga fasa ke 
koordinat stasioner dua fasa (αβ). Sumbu α seperti terlihat pada Gambar 
2.3 berhimpitan dengan sumbu as dan sumbu β tertinggal dari sumbu α 
sebesar π/2 [7]. Sehingga resultan vektor (R) dari transformasi tersebut 
dapat diperoleh. 
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Gambar 2.3 Transformasi Clarke 
 
 Persamaan 2.3 menunjukkan persamaan transformasi tiga fasa ke 
koordinat stasioner dua fasa. Variabel X dapat berupa nilai tegangan, 
arus dan fluks stator. 
 
 

        (2.3) 
 
 
b. Transformasi Park 

Transformasi Park digunakan untuk mengubah besaran-besaran 
stator ke dalam koordinat synchronously rotating frame  (dq) yang tetap 
pada rotor [1]. Gambar 2.4 menunjukkan gambar transformasi Park. 
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 Persamaan 2.3 menunjukkan persamaan transformasi tiga fasa ke 
koordinat stasioner dua fasa. Variabel X dapat berupa nilai tegangan, 
arus dan fluks stator. 
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b. Transformasi Park 
Transformasi Park digunakan untuk mengubah besaran-besaran 

stator ke dalam koordinat synchronously rotating frame  (dq) yang tetap 
pada rotor [1]. Gambar 2.4 menunjukkan gambar transformasi Park. 
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Persamaan 2.4 menunjukkan persamaan transformasi park. 
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            (2.4) 

 
2.2.2 Persamaan Kron 
 Untuk kumparan dua fasa pada Gambar 2.2.(b) diperlukan 
merepresentasikan rangkaian ds-qs dan dr-qr dalam frame de-qe yang 
berputar secara sinkron. Rangkaian ekivalen motor induksi tiga fasa 
dalam sumbu d-q dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Rangkaian Ekivalen Motor Induksi Tiga Fasa Sumbu d-q 
 
 Berdasarkan rangkaian di atas maka dapat dituliskan persamaan 
tegangan pada stator dan rotor [3] 
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di mana   =  

  
. Persamaan untuk fluks pada masing-masing kumparan 

dapat dinyatakan [3] 
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dalam sumbu d-q dapat dilihat pada Gambar 2.5.
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Gambar 2.5 Rangkaian Ekivalen Motor Induksi Tiga Fasa Sumbu d-q

 Berdasarkan rangkaian di atas maka dapat dituliskan persamaan 
tegangan pada stator dan rotor [3] 
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di mana  =  
  

. Persamaan untuk fluks pada masing-masing kumparan 
dapat dinyatakan [3]
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                                                                              (2.6) 
                  

 
sehingga apabila Persamaan (2.6) disubstitusikan ke persamaan (2.5) 
maka dalam bentuk matriks dapat dinyatakan menjadi 
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       (2.7) 

dengan,  
          
                                       (2.8) 

                   
di mana, 

Vqs, Vds =  tegangan stator pada sumbu dq (Volt) 
Vqr, Vdr =  tegangan rotor pada sumbu dq (Volt) 
iqs, ids =  arus stator pada sumbu dq (Ampere) 
iqr, idr =  arus rotor pada sumbu dq (Ampere) 
λqs, λds =  fluks stator pada sumbu dq (Webber) 
λqr, λdr =  fluks rotor pada sumbu dq (Webber) 
Rs  =  tahanan stator (Ohm) 
Rr   =  tahanan rotor (Ohm) 
Ls   =  induktansi stator (Henry) 
Lr  =  induktansi diri rotor (Henry) 
LM    =  induktansi mutual (Henry). 

 Dari nilai arus dan fluks yang sudah dipaparkan pada persamaan 
di atas, maka dapat dicari nilai torsi elektromagnetik yang dibangkitkan 
dengan menggunakan persamaan (2.9) [6] 
 

    
3

2

 

2
       −                                                   (2.9) 

 
di mana,      = Torsi elektromagnetik yang dibangkitkan (Nm) 
   P = Jumlah pasang kutub. 



12 
 

 Untuk mencari besarnya kecepatan yang dihasilkan pada rotor 
(ωr), dapat menggunakan persamaan (2.10) di mana pada persamaan 
tersebut terdapat hubungan antara torsi yang dibangkitkan (Tem) dengan 
torsi beban (TL) 

         
   

  
    

2

 
 
   

  
 

   ∫
      

 
 
 

2
                                               (2.10) 

di mana,  
 TL =  torsi beban (N.m) 
 Tem  =  torsi elektromagnetik yang dibangkitkan (N.m) 
 J =  momen inersia (kg.m2) 
 P =  jumlah pasang kutub 
 ωr =  kecepatan elektris rotor (rad/s) 
 ωm =  kecepatan mekanik rotor (rad/s) 
 
2.3 Direct Torque Control (DTC) 

Direct Torque Conrol (DTC) merupakan suatu strategi vektor 
kontrol yang secara langsung mengontrol besarnya fluks stator dan torsi 
elektromagnetik motor induksi.  

Metode konsep dasar dari DTC diusulkan oleh Takahashi dan 
Noguchi pada pertengahan tahun 1980. Metode ini lebih banyak 
digunakan dalam proses pengontrolan motor induksi karena sederhana, 
kokoh dan memiliki respon yang sangat cepat dan struktur yang 
sederhana yang membuat sangat populer digunakan di dunia industri. 
Metode ini termasuk kontrol perbandingan dari torsi dan fluks stator 
yang nilainya harus dibagi menjadi dua batas bagian tertentu yang dapat 
diaplikasikan [7]. Diagram blok dari sistem DTC untuk motor induksi 
tiga fasa dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Diagram Blok Sistem DTC Motor Induksi Tiga Fasa 
 

Dari pengertian mengenai DTC disebutkan bahwa DTC 
merupakan suatu strategi vektor kontrol yang terdiri dua loop kontrol 
yang berhubungan dengan besarnya fluks stator dan torsi 
elektromagnetik. Masing-masing loop kontrol mempunyai 
komparator/pembanding histerisis yang menunjukkan aksi kontrol yang 
harus diambil (untuk menambah atau mengurangi besarnya fluks stator 
dan torsi). Switching table disusun untuk memberikan posisi vektor 
fluks pada saat ini dan aksi kontrol yang diinginkan. Vektor tegangan 
yang tepat untuk diaplikasikan pada motor dapat dipilih.  

Beberapa kelebihan penggunaan kontrol DTC adalah sebagai 
berikut [2]: 

a. Performansi bagus dan bisa dilakukan tanpa menggunakan sensor 
kecepatan. 

b. Tidak ada umpan balik kontrol arus. 
c. Tidak ada algoritma pulse width modulation (pwm) yang 

diterapkan. 
d. Tidak ada transformasi vektor seperti pada vektor kontrol. 
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Dari pengertian mengenai DTC disebutkan bahwa DTC 
merupakan suatu strategi vektor kontrol yang terdiri dua loop kontrol 
yang berhubungan dengan besarnya fluks stator dan torsi 
elektromagnetik. Masing-masing loop kontrol mempunyai 
komparator/pembanding histerisis yang menunjukkan aksi kontrol yang 
harus diambil (untuk menambah atau mengurangi besarnya fluks stator 
dan torsi). Switching table disusun untuk memberikan posisi vektor 
fluks pada saat ini dan aksi kontrol yang diinginkan. Vektor tegangan 
yang tepat untuk diaplikasikan pada motor dapat dipilih. 

Beberapa kelebihan penggunaan kontrol DTC adalah sebagai 
berikut [2]:

a. Performansi bagus dan bisa dilakukan tanpa menggunakan sensor 
kecepatan. 

b. Tidak ada umpan balik kontrol arus. 
c. Tidak ada algoritma pulse width modulation (pwm) yang 

diterapkan. 
d. Tidak ada transformasi vektor seperti pada vektor kontrol. 
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e. Pemrosesan sinyal umpan balik hampir sama dengan fluks stator 
pada kontrol vektor. 

f. Kontrol batas histerisis menghasilkan riak (ripple) fluks dan torsi 
dan frekuensi switching yang tidak konstan (seperti batas 
histerisis kontrol arus). 

   
2.3.1 Prinsip Dasar DTC 

Prinsip dan pemikiran dasar dari metode DTC yang diusulkan 
oleh Takahashi dan Noguchi pada tahun 1986, dapat diformulasikan 
sebagai berikut [4]: 

a. Fluks stator merupakan perubahan atau penambahan nilai 
tegangan EMF. Besarnya nilai fluks stator sangat bergantung 
pada tegangan stator. 

b. Torsi elektromagnetik yang dibangkitkan berbanding lurus 
dengan nilai sinusoidal dari sudut antara vektor fluks stator dan 
rotor. 

c. Perubahan nilai fluks rotor terhadap tegangan stator lebih lambat 
dibandingkan fluks stator. 
Berdasarkan prinsip dasar DTC yang dijelaskan di atas, besarnya 

nilai fluks stator dan torsi elektromagnetik yang dibangkitkan dapat 
secara langsung dikontrol dengan memilih secara tepat vektor tegangan 
stator, yaitu pemilihan state inverter secara berurutan dengan spesifikasi 
berikut: 

a. Vektor tegangan bukan nol yang tidak sejajar dengan vektor fluks 
stator tidak melebihi ±900 menyebabkan fluks naik. 

b. Vektor tegangan bukan nol yang tidak sejajar dengan vektor fluks 
stator melebihi ±900 menyebabkan fluks turun. 

c. State nol, V0 dan V7 (pada saat durasi pendek) tidak berpengaruh 
pada vektor fluks stator yang berarti motor berhenti bergerak.  

d. Torsi elektromagnetik yang dibangkitkan dapat dikontrol dengan 
memilih state inverter yang vektor fluks statornya dipercepat, 
diberhentikan atau diperlambat. 

 Bidang dq dibagi menjadi enam sektor yang masing-masing 
sektor besarnya 600 (mulai dari sektor 1 sampai sektor enam). 
Pembagian keenam sektor dari bidang dq dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
Sebuah vektor fluks stator dikatakan berhubungan dengan vektor 
tegangan ketika melewati sektor yang sama. 
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Gambar 2.7 Pembagian Ruang Vektor Tegangan Bidang dq 
 
 Pengaruh dari tiap-tiap vektor tegangan terhadap fluks stator dan 
torsi elektromagnetik dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pengaruh dari vektor 
tegangan V1 dan V4 pada nilai torsi elektromagnetik adalah ambigu 
karena tergantung pada apakah vektor fluks mendahului atau tertinggal 
dari vektor tegangan. Vektor tegangan yang bernilai nol (V0 dan V7) 
tidak berpengaruh pada fluks stator akan tetapi menurunkan nilai torsi 
elektromagnetik 
 
Tabel 2.1 Pengaruh Tiap-Tiap Vektor Tegangan terhadap Nilai Fluks 
Stator dan Torsi Elektromagnetik 
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Stator dan Torsi Elektromagnetik 

2.3.2 Komparator DTC 
Komparator pada DTC digunakan untuk mendapatkan nilai 

kesalahan fluks dan torsi pada daerah histeresisnya. Pada kesalahan 
fluks dihasilkan dua nilai histerisis (two-level hysterisis), yaitu -1 atau 1 
sedangkan pada kesalahan torsi dihasilkan tiga nilai histerisis (three-

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V0 / V7

λS -

Te ? ?
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didapatkan dari operasi pengurangan antara nilai referensi dengan nilai 
estimasi.  Kontroler histerisis fluks dan torsi elektromagnetik dapat 
dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 (a) Kontroler Histerisis Fluks (b) Kontroler Histerisis Torsi 
 

2.3.3 Estimator dan Sektor Fluks Stator 
 Pada sistem DTC, estimator berfungsi sebagai pengganti sensor 
pada umpan balik sistem. Pada estimator ini akan dihitung besarnya nilai 
fluks dan torsi sebagai umpan balik untuk masukan fluks dan torsi 
referensi. Selain dihitung besarnya nilai fluks dan torsi, pada estimator 
juga dihitung besarnya sudut dari fluks stator (alpha)yang dipergunakan 
untuk masukan dalam menentukan sektor fluks stator. 
 Besarnya nilai fluks stator dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan (2.11) [8] sedangkan untuk nilai magnitude dan sudut fluks 
stator  estimasi dihitung dengan menggunakan persamaan (2.12) dan 
(2.13). Sedangkan untuk torsi estimasi didapatkan dari persamaan (2.10). 

                 
 

            (2.11) 
 
 

     √   
2     

2                           (2.12) 

 
              

   
                              (2.13) 

1 

1 

𝜆𝑑𝑠    𝑣𝑑𝑠 − 𝑅𝑠 𝐼𝑑𝑠  𝑑𝑡 

𝜆𝑞𝑠    𝑣𝑞𝑠 − 𝑅𝑠 𝐼𝑞𝑠 𝑑𝑡 

estimasi.  Kontroler histerisis fluks dan torsi elektromagnetik dapat 
dilihat pada Gambar 2.8.

0 eλS

  

0 eTem

-1

(a)   (b) 

Gambar 2.8 (a) Kontroler Histerisis Fluks (b) Kontroler Histerisis Torsi

2.3.3 Estimator dan Sektor Fluks Stator 
 Pada sistem DTC, estimator berfungsi sebagai pengganti sensor 
pada umpan balik sistem. Pada estimator ini akan dihitung besarnya nilai 
fluks dan torsi sebagai umpan balik untuk masukan fluks dan torsi 
referensi. Selain dihitung besarnya nilai fluks dan torsi, pada estimator 
juga dihitung besarnya sudut dari fluks stator (alpha)yang dipergunakan 
untuk masukan dalam menentukan sektor fluks stator.

Besarnya nilai fluks stator dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan (2.11) [8] sedangkan untuk nilai magnitudeded dan sudut fluks 
stator  estimasi dihitung dengan menggunakan persamaan (2.12) dan 
(2.13). Sedangkan untuk torsi estimasi didapatkan dari persamaan (2.10).
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2.3.4 SwitchingTable 
Sinyal masukan untuk switching table diperoleh dari nilai output 

dari fluks dan torsi histerisis serta nilai dari sektor fluks stator (α). 
Algoritma DTC memilih vektor tegangan inverter untuk diterapkan pada 
motor induksi sebagai sumber tegangan. Vektor tegangan aktif atau 
bernilai bukan nol terdiri dari  ̅1 (100);  ̅2 (110);  ̅3 (010);  ̅4 (011);  ̅5 

(001);  ̅6 (101). Sedangkan vektor tegangan bernilai nol adalah  ̅0 (000); 
 ̅7 (111). Aturan pemilihan tegangan pada switching table dapat dilihat 
pada Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Switching Table dari Vektor Tegangan Inverter [2] 

Hψ HTe 
Sektor 

1 
α(1) 

Sektor 
2 

α(2) 

Sektor 
3 

α(3) 

Sektor 
4 

α(4) 

Sektor 
5 

α(5) 

Sektor 
6 

α(6) 

1 

1  ̅2  ̅3  ̅4  ̅5  ̅6  ̅1 

0  ̅0  ̅7  ̅0  ̅7  ̅0  ̅7 

-1  ̅6  ̅1  ̅2  ̅3  ̅4  ̅5 

-1 

1  ̅3  ̅4  ̅5  ̅6  ̅1  ̅2 

0  ̅7  ̅0  ̅7  ̅0  ̅7  ̅0 

-1  ̅5  ̅6  ̅1  ̅2  ̅3  ̅4 

 
Pada DTC konvensional, state inverter pada V1 dan V4 tidak 

digunakan karena nilai torsi tidak jelas apakah naik atau turun, 
tergantung pada posisi sektornya apakah berada pada posisi 300 pertama 
atau kedua. Sedangkan pada DTC modifikasi, state inverter yang tidak 
digunakan adalah V3 dan V6 karena nilai fluks stator pada kondisi state 
ini ambigu. Hal ini dianggap menjadi suatu keuntungan dalam 
mengontrol torsi dengan menggunakan metode DTC modifikasi. Lebih 
baik kehilangan penggunaan dua nilai fluks yang ambigu dibandingkan 
torsi. Perbedaan pembagian sektor antara DTC Konvensional dengan 
DTC Modifikasi dapat dilihat pada Gambar 2.9.  
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DTC Modifikasi :
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Gambar 2.9 Vektor Tegangan Inverter dan Sektor Switching Fluks 

Stator pada DTC Konvensional dan DTC Modifikasi 
 

2.4 Neural Network [14] 
Artificial Neural Network atau yang sering disebut dengan 

Neural Network (NN) merupakan salah satu representasi buatan dari 
otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses 
pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan (artificial) 
disini digunakan karena NN ini diimplementasikan dengan 
menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah 
proses perhitungan selama proses pembelajaran.  

Otak manusia berisi berjuta-juta sel syaraf yang bertugas untuk 
memproses informasi. Tiap-tiap sel bekerja seperti suatu prosesor 
sederhana. Masing-masing sel tersebut saling berinteraksi sehingga 
mendukung kemampuan kerja otak manusia. 

Neuron adalah satuan unit pemroses terkecil pada otak, bentuk 
sederhana sebuah neuron yang oleh para ahli dianggap sebagai satuan 
unit pemroses tersebut digambarkan sebagai berikut. 
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Artificial Neural Network atau yang sering disebut dengan Artificial Neural Network atau yang sering disebut dengan Artificial Neural Network

Neural Network (NN) merupakan salah satu representasi buatan dari Neural Network (NN) merupakan salah satu representasi buatan dari Neural Network
otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses 
pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan (artificial) artificial) artificial
disini digunakan karena NN ini diimplementasikan dengan 
menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah 
proses perhitungan selama proses pembelajaran.  

Otak manusia berisi berjuta-juta sel syaraf yang bertugas untuk 
memproses informasi. Tiap-tiap sel bekerja seperti suatu prosesor 
sederhana. Masing-masing sel tersebut saling berinteraksi sehingga 
mendukung kemampuan kerja otak manusia. 

Neuron adalah satuan unit pemroses terkecil pada otak, bentuk 
sederhana sebuah neuron yang oleh para ahli dianggap sebagai satuan 
unit pemroses tersebut digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.10 Susunan Syaraf Manusia 
 

Informasi yang datang akan diterima oleh dendrit. Selain 
menerima informasi, dendrit juga menyertai axon sebagai keluaran dari 
suatu pemrosesan informasi. Informasi hasil olahan ini akan menjadi 
masukan bagi neuron lain yang mana antar dendrit kedua sel tersebut 
dipertemukan dengan sinapsis. Informasi yang dikirimkan antar neuron 
ini berupa rangsangan yang dilewatkan melalui dendrit. Informasi yang 
datang dan diterima oleh dendrit akan dijumlahkan dan dikirim melalui 
axon ke dendrit akhir yang bersentuhan dengan dendrit dari neuron yang 
lain. Informasi ini akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan 
tertentu, yang sering dikenal dengan nama nilai ambang (threshold). 

Pada kasus ini, neuron tersebut dikatakan teraktivasi. Hubungan 
antar neuron terjadi secara adaptif, artinya struktur hubungan tersebut 
terjadi secara dinamis. Otak manusia selalu memiliki kemampuan untuk 
belajar dengan melakukan adaptasi. 

 
2.4.1 Struktur Neural Network 

Ada beberapa tipe jaringan syaraf, namun demikian, hampir 
semuanya memiliki komponen-komponen yang sama. Seperti halnya 
otak manusia, jaringan syaraf juga terdiri-dari beberapa neuron, dan ada 
hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron-neuron tersebut akan 
mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan 
keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Pada jaringan syaraf, 
hubungan ini dikenal dengan nama bobot. 
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Informasi yang datang akan diterima oleh dendrit. Selain 
menerima informasi, dendrit juga menyertai axon sebagai keluaran dari 
suatu pemrosesan informasi. Informasi hasil olahan ini akan menjadi 
masukan bagi neuron lain yang mana antar dendrit kedua sel tersebut 
dipertemukan dengan sinapsis. Informasi yang dikirimkan antar neuron 
ini berupa rangsangan yang dilewatkan melalui dendrit. Informasi yang 
datang dan diterima oleh dendrit akan dijumlahkan dan dikirim melalui 
axon ke dendrit akhir yang bersentuhan dengan dendrit dari neuron yang 
lain. Informasi ini akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan 
tertentu, yang sering dikenal dengan nama nilai ambang (threshold).threshold).threshold

Pada kasus ini, neuron tersebut dikatakan teraktivasi. Hubungan 
antar neuron terjadi secara adaptif, artinya struktur hubungan tersebut 
terjadi secara dinamis. Otak manusia selalu memiliki kemampuan untuk 
belajar dengan melakukan adaptasi. 

2.4.1 Struktur Neural Network 
Ada beberapa tipe jaringan syaraf, namun demikian, hampir 

semuanya memiliki komponen-komponen yang sama. Seperti halnya 
otak manusia, jaringan syaraf juga terdiri-dari beberapa neuron, dan ada 
hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron-neuron tersebut akan 
mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan 
keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Pada jaringan syaraf, 
hubungan ini dikenal dengan nama bobot. 
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Gambar 2.11 Struktur Neural Network 

 
Neuron-neuron buatan tersebut bekerja dengan cara yang sama 

pula dengan neuron-neuron biologis. Informasi (disebut dengan: input) 
akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan 
diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-
nilai semua bobot yang yang datang. Hasil penjumlahan ini kemudian 
akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang (threshold) tertentu 
melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati 
suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan, tapi 
kalau tidak, maka neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Apabila neuron 
tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output 
melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan 
dengannya. Demikian seterusnya. 

Pada jaringan syaraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam 
lapisan-lapisan (layer) yang disebut dengan lapisan neuron (neuron 
layers). Biasanya neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan 
dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya (kecuali lapisan input 
dan lapisan output). Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan 
dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke 
lapisan output melalui lapisan yang lainnya, yang sering dikenal dengan 
nama lapisan tersembunyi (hidden layer). Tergantung pada algoritma 
pembelajarannya, bisa jadi informasi tersebut akan dirambatkan secara 
mundur pada jaringan. 
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pula dengan neuron-neuron biologis. Informasi (disebut dengan: input) 
akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan 
diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-
nilai semua bobot yang yang datang. Hasil penjumlahan ini kemudian 
akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang (threshold) tertentu threshold) tertentu threshold
melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati 
suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan, tapi 
kalau tidak, maka neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Apabila neuron 
tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output
melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan 
dengannya. Demikian seterusnya. 

Pada jaringan syaraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam 
lapisan-lapisan (layer) yang disebut dengan lapisan neuron (neuron 
layers). Biasanya neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan 
dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya (kecuali lapisan input 
dan lapisan output). Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan 
dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke 
lapisan output melalui lapisan yang lainnya, yang sering dikenal dengan 
nama lapisan tersembunyi (hidden layer). Tergantung pada algoritma
pembelajarannya, bisa jadi informasi tersebut akan dirambatkan secara 
mundur pada jaringan. 
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Gambar 2.12 Jaringan Syaraf dengan 3 Lapisan 
 

Struktur jaringan syaraf tiruan diatas merupakan struktur dengan 
lapisan hidden (tersembunyi). 

 
2.4.2 Formulasi Neural Network 

Pada neural network  terdapat dua formulasi yaitu formulasi 
forward dan formulasi backward. 
a. Formulasi Forward 
 Formulasi forward digunakan untuk menghitung keluran dari setiap 
neuron pada neural network. 

Neuron-neuron 
pada lapisan 
tersembunyi 

Neuron-neuron 
pada lapisan 
output 

Nilai output 

Neuron-neuron pada 
lapisan input 

Nilai input 

Neuron-neuron pada 
lapisan tersembunyi 
tersembunyi 

Neuron-neuron 
pada lapisan 
output 

Nilai output 

Gambar 2.12 Jaringan Syaraf dengan 3 Lapisan 

Struktur jaringan syaraf tiruan diatas merupakan struktur dengan 
lapisan hidden (tersembunyi). 

2.4.2 Formulasi Neural Network
Pada neural network  terdapat dua formulasi yaitu formulasi 

forward dan formulasi backward. 
a. Formulasi Forward
 Formulasi forward digunakan untuk menghitung keluran dari setiap forward digunakan untuk menghitung keluran dari setiap forward
neuron pada neural network. 

Neuron-neuron pada 
lapisan input

Neuron-neuron pada 
lapisan tersembunyi

Neuron-neuron 
pada lapisan 

Nilai output



22 
 

 
Gambar 2.13 Struktur formulasi forward 

 
Gambar 2.13 menunjukkan struktur formulasi forward pada 

neural network yang terdiri dari masukkan, bobot, fungsi aktivasi dan 
keluaran. Persamaan 2.45 dan 2.46 merepresentasikan nilai fungsi 
aktivasi dan keluaran dari formulasi forward. 

n
z (i)= w (i,j) × x(i) ih ihi=1

   (2.14) 

y (i)=λ × z (i) ih ih  (2.15) 

 
b. Formulasi Backward 

 

 
Gambar 2.14 Struktur formulasi backward 

 
Formulasi backward digunakan untuk merevisi bobot dari nilai 

error yang diperoleh dari proses adaptasi jaringan terhadap keluaran 
model yang diinginkan. Setiap ada error baru, jaringan dapat belajar 
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Gambar 2.13 menunjukkan struktur formulasi forward pada forward pada forward
neural network yang terdiri dari masukkan, bobot, fungsi aktivasi dan neural network yang terdiri dari masukkan, bobot, fungsi aktivasi dan neural network
keluaran. Persamaan 2.45 dan 2.46 merepresentasikan nilai fungsi 
aktivasi dan keluaran dari formulasi forward. 
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dari error tersebut dengan merevisi nilai bobot untuk menyesuaikan 
karakter nilai. Gambar 2.14 menunjukkan struktur formulasi backward 
pada jaringan saraf tiruan. Persamaan 2.16 dan Persamaan 2.17 
menunjukkan formulasi revisi bobot pada proses backward. 

e = y  - ym n   (2.16) 

B L 'w =w +α×e×f (z)×x(i)   (2.17) 
 

2.4.3 Neural Network Fluks Estimator 
 Pada sistem DTC, estimator berfungsi sebagai pengganti sensor 
pada umpan balik sistem. Pada estimator ini akan dihitung besarnya nilai 
fluks dan torsi sebagai umpan balik untuk masukan fluks dan torsi 
referensi. Selain dihitung besarnya nilai fluks dan torsi, pada estimator 
juga dihitung besarnya sudut dari fluks stator yang dipergunakan untuk 
masukan dalam menentukan sektor fluks stator. 
 Besarnya nilai fluks stator dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan (2.11) sedangkan untuk nilai magnitude dan sudut fluks 
stator  estimasi dihitung dengan menggunakan persamaan (2.12) dan 
(2.13). Sedangkan untuk torsi estimasi didapatkan dari persamaan (2.10). 
 Pada penelitian ini fluks estimator pada stator dihitung 
menggunakan neural network  dan struktur neural network estimator 
disesuaikan secara sederhana sesuai dengan persamaan (2.11).  
              
2.5 Linear Quadratic Regulator [13] 

 Linear Quadratic Regulator (LQR) adalah sebuah kontrol 
optimal yang bertujuan membawa state akhir  ke titik nol dengan 
meminimalkan cost fuction. Kontroler ini bertujuan mencari nilai gain 
state feedback (K) [].  

 Desain control LQR yang digunakan pada sistem dibuat dalam 
persamaan (2.18) dan digunakan untuk meminimumkan indeks 
performansi dari: 

 
                 (2.18) 
 
 
 
 

           
𝐽    𝑥𝑇𝑸𝑥  𝒖𝑇𝑹𝒖 𝑑𝑡

~
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Dengan   merupakan matriks pembobot semidefinit positif dan simetris 
yaitu determinan dari matriks   harus ≥ 0, sedangkan matriks R adalah 
matriks pembobot sinyal kontrol yang merupakan matriks definit positif 
dan simetris yaitu matriks yang memiliki determinan > 0. 
 Dengan mensubtitusikan u = - Kx ke persamaan (2.18) maka akan 
diperoleh Persamaan (2.19). 
 
 

 

              (2.19) 
 
 
Dengan K adalah matriks konstanta umpan balik yang diperoleh dari 
persamaan aljabar Riccati. 
 Selanjutnya untuk memberikan solusi permasalahan optimal 
parameter dengan membandingkan pada fungsi 2 Lyapunov, ditetapkan : 
 
 
 
 
              (2.20) 
 
 Dengan membandingkan kedua ruas pada Persamaan (2.20) dan 
memperhatikan bahwa persamaan ini harus memenuhi setiap x, maka: 
 
              (2.21) 
 
2.6 Kontroler PID[13] 

Sebuah kontroler proportional ditambah integral ditambah 
derivative (PID) adalah salah satu mekanisme kontroler umpan balik 
yang banyak digunakan dalam sistem pengaturan di industri. Sebuah 
kontroler PID menghitung nilai kesalahan sebagai perbedaan antara 
variable proses terukur dan set point yang diinginkan. Hingga saat ini 
PID dapat dikatakan sebagai kontroler terbaik karena tidak diperlukan 
teknik yang rumit dalam tahap perancangan. Namun, parameter PID 
yang digunakan dalam perhitungan harus diatur sesuai dengan sifat 
sistem.  
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Gambar 2.15 Kontroler PID 

 
 Gambar 2.15 merupakan gambaran dari kontroler PID dimana: 

R(s) : Set point 
E(s) : sinyal error 
U(s) : sinyal output dari kontroler PID 
Y(s) : output sistem 
Kp : Konstanta proporsional 
Ki : Konstanta integral 
Kd : Konstanta derivative  

Algoritma penghitungan kontroler PID melibatkan parameter 
yang terpisah yaitu nilai-nilai proportional, integral, dan derivative 
dinotasikan sebagai Kp, Ki, dan Kd. Representasi aksi ketiga kontrol ini 
dapat dilihat pada Gambar . nilai P menentukan aksi kontrol berdasarkan 
perbandingan terhadap sinyal kesalahan. Nilai I memberikan aksi 
control yang bersifat proporsional berdasarkan jumlah waktu saat terjadi 
kesalahan. Nilai D menentukan aksi kontrol yang bersifat proporsional 
terhadap perubahan kesalahan. Akumulasi ketiga aksi kontrol ini 
digunakan untuk mengatur proses melalui aktuator sebagai final kontrol 
element.  

Secara heuristic, nilai-nilai ini dapat diklasifikasikan dari segi 
waktu terhadap sinyal kesalahan. Nilai P bergantung pada kesalahan saat 
ini. Nilai I bergantung pada keslaahan masa lalu. Nilai D bergantung 
kesalahan masa depan. Dengan penalaan ketiga konstanta ini, kontroler 
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dapat memberikan aksi kontrol yang sesuai untuk kebutuhan proses 
tertentu. Respon kontroler dapat digambarkan sebagai respon terhadap 
kesalahan, sejauh mana kontroler dapat mencapai set point, serta derajat 
osilasi sistem. Walaupun demikian, penggunaan algoritma PID untuk 
pengaturan tidak menjamin optimal dan sistem menjadi stabil. Beberapa 
aplikasi terkadang hanya memerlukan satu atau dua aksi kontrol untuk 
menyediakan pengaturan sistem yang tepat. Hal ini dicapai dengan 
menetapkan penguatan keluaran dari aksi kontrol yang tidak diinginkan 
ke nol. Oleh karena itu, sebuah kontroler PID dapat disebut sebagai 
kontroler PI, PD, P atau I tanpa adanya tindakan pengaturan masing-
masing. 

Hubungan sinyal error dan sinyal kontrol pada kontroler tipe PID 
dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 
 

           (2.22) 

Atau dalam bentuk fungsi penghantar 

            (2.23) 

 

Diagram blok kontroler PID disajikan pada Gambar 2.16 
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BAB III
PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas mengenai perancangan simulasi sistem 
mulai dari perancangan model motor induksi tiga fasa, perancangan
direct torque control, perancangan neural network estimator,
perancangan kontroler PID-LQR, dan perancangan neural network flux 
reference.

3.1 Diagram Blok Sistem
Gambar 3.1 menunjukkan diagram blok keseluruhan dari 

pengaturan kecepatan motor induksi tiga fasa dengan direct torque 
control menggunakan neural network estimator dan kontroler PID-LQR
serta neural network flux reference.

. 

Gambar 3.1 Diagram blok sistem 

Pada diagram blok menunjukkan bahwa sistem terdiri dari 
beberapa bagian atau subsistem. Bagian kecepatan referensi merupakan 
bagian untuk memasukkan kecepatan putaran motor yang diinginkan. 
Blok kontroler PID-LQR berisi struktur kontroler PID yang di tuning 
menggunakan metode linear quadratic regulator..

Blok DTC berisi kontrol histeresis torsi dan fluks untuk 
membandingkan nilai torsi dan fluks referensi dengan torsi dan fluks 
aktual untuk memperoleh kondisi switching pada switching table DTC.  
Keluaran dari switching table akan mengatur perangkat switching pada 
inverter untuk menghasilkan tegangan tiga fasa yang akan disuplai ke 
motor induksi tiga fasa. 
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beberapa bagian atau subsistem. Bagian kecepatan referensi merupakan 
bagian untuk memasukkan kecepatan putaran motor yang diinginkan. 
Blok kontroler PID-LQR berisi struktur kontroler PID yang di tuning 
menggunakan metode linear quadratic regulator..

Blok DTC berisi kontrol histeresis torsi dan fluks untuk 
membandingkan nilai torsi dan fluks referensi dengan torsi dan fluks 
aktual untuk memperoleh kondisi switching pada switching table DTC.  
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inverter untuk menghasilkan tegangan tiga fasa yang akan disuplai ke inverter untuk menghasilkan tegangan tiga fasa yang akan disuplai ke inverter
motor induksi tiga fasa. 
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Blok motor induksi tiga fasa berisi persamaan state dari model 
matematika motor induksi tiga fasa. Pada blok ini juga terdapat 
transformasi tegangan tiga fasa ke dua fasa. Keluaran dari blok ini terdiri 
atas arus, tegangan, torsi dan kecepatan mekanik motor dalam rotation
per second. Selanjutnya tegangan dan arus dari motor induksi akan 
masuk ke dalam blok estimator untuk mengestimasi nilai torsi dan fluks 
aktual yang akan dibandingkan dengan nilai torsi dan fluks referensi. 

Blok fluks referensi berisi nilai fluks referensi yang diestimasi 
menggunakan metode neural network dengan tujuan respon kecepatan 
aktual dapat mengikuti respon kecepatan yang diinginkan.

3.2 Perancangan Model Motor Induksi 3 fasa
Model motor induksi pada perancangan tugas akhir ini diperoleh 

dari parameter – parameter fisik motor induksi. Parameter-parameter 
tersebut digunakan untuk menghitung parameter motor induksi yang 
berubah terhadap waktu seperti tegangan, arus, torsi, fluks dan 
kecepatan. Nilai parameter dinamik tersebut diperoleh dari persamaan 
dinamik pada motor induksi. Pada tugas akhir ini, digunakan motor 
induksi tiga fasa 3 HP/24KW. Tabel 3.1 menunjukkan parameter dari 
motor induksi tersebut.

Tabel 3.1 Parameter – parameter motor induksi 3 HP 
No. Nama Nilai
1. Tenaga Motor (HP) 3,0000
2. Tegangan Motor (Line toLine) (Volt) 460,00
3. Frekuensi (Hz) 60,000
4. Jumlah pasang kutub 4,0000
5. Tahanan Stator (Ohm) 1,7700
6. Tahanan Rotor (Ohm) 1,3400
7. Induktansi Stator (mH) 0,3826
8. Induktansi Rotor (mH) 0,3808
9. Induktansi Mutual (mH) 0,3687

10. Momen Inersia (Kg.m²) 0,0250

3.2.1 Perancangan Model Motor Induksi
Tahapan awal dalam melakukan perancangan sistem setelah 

melakukan studi literatur adalah mendapatkan model matematika dari 
plant yaitu motor induksi, agar plant tersebut dapat disimulasikan pada 
software yang digunakan dan untuk mengetahui karakteristik dari plant.
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Model matematika dari motor induksi yang digunakan dalam 
perancangan ini didapatkan dari buku referensi [3] yaitu pada persamaan 
(2.7).
 Persamaan (2.7) dilakukan penyederhanaan agar memudahkan 
dalam pembuatan simulasi dalam software yang dipakai. Proses 
penyederhanaan persamaan (2.7) dapat dilihat di bawah ini

[
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dilakukan pemisahan antara variabel yang mengandung turunan, 
sehingga bentuk persamaannya menjadi 
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dalam bentuk lain, persamaan di atas dapat menjadi seperti di bawah ini 
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Kemudian dalam perancangannya dibuat pemisalan sebagai 
penyederhanaan program seperti dibawah ini 
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misal, P = [
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dan Q = [

             

 
  

 

  

 
  

 
   

 

  

 
  

]. Persamaan di atas dapat dibentuk 

menjadi lebih sederhana yaitu 
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Apabila yang ingin dicari nilai arus, maka persamaan di atas menjadi  
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]     
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     [

   
   

   
   

]                             (3.1)

Persamaan state arus motor induksi kemudian dimasukkan ke 
dalam embedded matlab function, sehingga model motor induksi 
nantinya berupa fungsi yang menghasilkan arus dua fasa motor. Gambar 
3.2 menunjukkan model motor induksi tiga fasa dengan menggunakan 
embedded function pada SIMULINK. List program di dalam embedded 
function seperti pada lampiran A. 
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Gambar 3.2 Pemodelan Motor Induksi Tiga Fasa

3.2.2 Transformasi abc ke dq
Blok Tranformasi abc2dq berisi Persamaan 2.3 yaitu transformasi 

tiga fasa (abc) menjadi dua fasa (αβ) dan Persamaan 2.4 yang 
merupakan transformasi dua fasa frame stasioner (αβ) ke dua fasa pada 
synchronously rotating frame (dq). Pada Persamaan 2.3 dan Persamaan 
2.4 variabel x dapat berupa tegangan, fluks maupun arus. Selanjutnya 
persamaan tersebut dimasukkan ke dalam function sehingga diperoleh 
blok transformasi abc ke dq seperti pada Gambar 3.3.

 

Gambar 3.3 Blok Transformasi Tegangan abc2dq 
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merupakan transformasi dua fasa frame stasioner (αβ) ke dua fasa pada 
synchronously rotating frame (dq). Pada Persamaan 2.3 dan Persamaan 
2.4 variabel x dapat berupa tegangan, fluks maupun arus. Selanjutnya 
persamaan tersebut dimasukkan ke dalam function sehingga diperoleh 
blok transformasi abc ke dq seperti pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Blok Transformasi Tegangan abc2dq 
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Gambar 3.3 menunjukkan blok transformasi tegangan tiga fasa ke 
tegangan dua fasa stasioner (αβ) dan transformasi tegangan dua fasa(αβ) 

ke dua fasa pada synchronously rotating frame (dq). Sedangkan untuk 
transformasi dua fasa ke tiga fasa digunakan Persamaan (3.8) dan
Persamaan (3.9) yang merupakan invers dari Persamaan (2.3) dan 
Persamaan (2.4).

(3.8)

(3.9) 

Gambar 3.4  menunjukkan blok transformasi dua fasa (dq) ke tiga 
fasa (abc).

 

Gambar 3.4 Transformasi Arus dq2abc

3.2.3 Perhitungan Tetha(ϴ)
Tetha merupakan selisih sudut stator dan sudut rotor pada 

synchronously rotating frame. Nilai tetha digunakan untuk transformasi 
koordinat dari frame stasioner ke synchronously rotating frame yang 
diperoleh dari nilai arus pada frame dq dan fluks rotor. Persamaan 3.10
menunjukkan persamaan fluks rotor dan Persamaan 3.11 menunjukkan 
persamaan tetha. 
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di mana, 
Lr

τ =r Rr

      

Lmθ= (ω  +ω )dt= ×i +ω dts r qs rτ ψr dr
 

  
  
  

   (3.11) 

Dari Persamaan 3.10 dan Persamaan 3.11 dibuat blok perhitungan 
nilai tetha seperti Gambar 3.5.

 

Gambar 3.5 Blok Perhitungan Tetha (ϴ) 

3.3 Perancangan Direct Torque Control (DTC)
Pada Tugas Akhir ini, digunakan metode Direct Torque Control 

(DTC) untuk mengatur secara langsung torsi dari motor induksi tiga 
fasa. Dalam metode Direct Torque Control (DTC) terdapat beberapa 
bagian di dalam pengaturan torsi seperti yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya. 
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Nilai magnitude dan sudut fluks stator ditentukan dengan Persamaan 
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Persamaan (2.32). Gambar 3.6 menunjukkan blok estimator pada 
SIMULINK.
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Dari Persamaan 3.10 dan Persamaan 3.11 dibuat blok perhitungan       Dari Persamaan 3.10 dan Persamaan 3.11 dibuat blok perhitungan       
nilai tetha seperti Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Blok Perhitungan Tetha (ϴ) 

3.3 Perancangan Direct Torque Control (DTC)
Pada Tugas Akhir ini, digunakan metode Direct Torque Control 

(DTC) untuk mengatur secara langsung torsi dari motor induksi tiga 
fasa. Dalam metode Direct Torque Control (DTC) terdapat beberapa 
bagian di dalam pengaturan torsi seperti yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya. 

3.3.1 Blok Estimator Konvensional
Seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, blok estimator 

digunakan untuk menentukan nilai fluks, torsi dan sudut fluks stator. 
Nilai magnitude dan sudut fluks stator ditentukan dengan Persamaan 
(2.30) dan Persamaan (2.31), sedangkan nilai torsi ditentukan dengan 
Persamaan (2.32). Gambar 3.6 menunjukkan blok estimator pada 
SIMULINK.
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Gambar 3.6 Blok Estimator DTC

Pada blok estimator terdapat blok Transformasi tegangan dan 
arus dari tiga fasa ke dua fasa seperti yang dijelaskan pada subbab 
sebelumnnya sebagai masukkan dalam perhitungan fluks, sudut fluks 
dan torsi. 

3.3.2 Blok Estimator menggunakan metode Neural Network
 Rancangan struktur neural network untuk estimator fluks yang 
digunakan untuk estimasi nilai fluks stator adalah seperti pada Gambar 
3.7 dibawah ini. 

Gambar 3.7 Struktur Neural Network Fluks Estimator 

 Struktur neural network estimator fluks stator  terdiri dari 2 input 
masing-masing yaitu tegangan dan arus yang kemudian dikalikan 
dengan bobot untuk menghasilkan suatu fluks estimator. Struktur ini 
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dirancang secara sederhana dengan mengikuti persamaan matematika 
fluks stator yang ada pada persamaan (2.11) dan persamaan (2.12). 
 Blok estimator menggunakan neural network ini digunakan untuk 
menghitung nilai fluks d dan fluks q pada stator. Nilai keluaran dari 
fluks d dan fluks q tersebut yang digunakan sebagai fluks estimator dan 
alpha. Untuk nilai torsi mengikuti persamaan estimator konvensional. 
Blok diagram neural network estimator dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
 

 

 

 

Gambar 3.8 Blok Estimator Fluks Stator menggunakan metode neural 
network

3.3.3  Perancangan Sektor Sudut Fluks Stator Pada DTC
Blok sektor sudut fluks stator berfungsi untuk menentukan posisi 

vektor dari tegangan inverter berdasarkan nilai sudut fluks yang 
diestimasi. Pada tugas akhir ini menggunakan metode DTC modifikasi 
sehingga pembagian sektor blok ini ditunjukkan seperti pada gambar 
3.9.
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Blok sektor sudut fluks stator berfungsi untuk menentukan posisi 

vektor dari tegangan inverter berdasarkan nilai sudut fluks yang 
diestimasi. Pada tugas akhir ini menggunakan metode DTC modifikasi 
sehingga pembagian sektor blok ini ditunjukkan seperti pada gambar 
3.9.
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Gambar 3.9 Blok Sektor Sudut Fluks Stator

3.3.4 Perancangan Blok Komparator
Nilai dari fluks dan torsi estimator yang diperoleh dari blok 

estimator kemudian dibandingkan dengan nilai fluks dan torsi referensi 
sehingga diperoleh nilai error dari fluks dan torsi. Nilai error tersebut 
selanjutnya dimasukkan ke dalam blok komparator. Keluaran dari blok 
ini berupa Two-Level dan Three-Level histeresis untuk menentukan 
aturan dari switching table. Gambar 3.10 menunjukkan blok komparator 
fluks dan torsi.
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ini berupa Two-Level dan Three-Level histeresis untuk menentukan 
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37

Gambar 3.10 (a) Blok Komparator Torsi, (b) Blok Komparator Fluks

3.3.5 Perancangan Blok Switching Table
Blok switching table digunakan untuk memilih vektor tegangan 

yang aktif berdasarkan kondisi yang diperoleh dari blok komparator 
fluks dan torsi serta sektor dari blok sektor sudut fluks stator. Kondisi- 
kondisi tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel 2.1 dengan 
menggunakan look up table sehingga nantinya terdapat terdapat 8 vektor  
yang akan menentukan kondisi switch dari inverter. Gambar 3.11
menunjukkan blok switching table pada simulasi Direct Torque Control.

Gambar 3.11 Blok Switching Table

Gambar 3.10 (a) Blok Komparator Torsi, (b) Blok Komparator Fluks

3.3.5 Perancangan Blok Switching Table
Blok switching table digunakan untuk memilih vektor tegangan 

yang aktif berdasarkan kondisi yang diperoleh dari blok komparator 
fluks dan torsi serta sektor dari blok sektor sudut fluks stator. Kondisi- 
kondisi tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel 2.1 dengan 
menggunakan look up table sehingga nantinya terdapat terdapat 8 vektor  
yang akan menentukan kondisi switch dari inverter. Gambar 3.11
menunjukkan blok switching table pada simulasi Direct Torque Control.
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3.3.6 Perancangan Blok Inverter
Blok inverter merupakan blok untuk mendapatkan tegangan tiga 

fasa (abc). Pada perancangan blok inverter ini digunakan hubungan delta 
sehingga blok ini berupa perhitungan seperti Persamaan 3.10

V =V -Vaoab bo
V =V -Vcobc bo
V =V -Vca co ao

(3.10) 

Tegangan Vao,Vbo dan Vco merupakan tegangan fasa motor ke 
netral sumber tegangan. Gambar 3.12 menunjukkan blok inverter pada 
sistem.

Gambar 3.12 Blok Inverter

3.4 Perancangan Kontroler PID LQR
Pada Tugas Akhir ini, dirancang kontroler yang dapat menjaga 

kestabilan kecepatan putar motor induksi tiga fasa, sehingga dipilih 
kontroler Linear Quadratic Regulator (LQR) yang diambil gain K 
sebagai nilain dari Kp, Ki, dan Kd. Ada beberapa prosedur yang 
dilakukan untuk mendapatkan parameter kontroler Linear Quadratic 
Regulator (LQR). Penghitungan parameter kontroler LQR
membutuhkan parameter plant dalam bentuk state space. Oleh karena 
itu fungsi alih sistem harus diubah dalam representasi state space
dengan mencari model matematika plant. Model matematika plant 
didapatkan melalui proses identifikasi. Proses identifikasi dilakukan 
karena orde plant motor induksi merupakan orde tinggi dan dalam 
sistem DTC terjadi proses switching sehingga dipilih proses identifikasi 
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menggunakan ARX. Dari identifikasi ARX didapatkan transfer function 
motor induksi sebagai berikut: 

                
(3.11) 

  

Kemudian persamaan transfer function diubah dalam bentuk state 
space dengan cara sebagai berikut:

•  2                1   5         5      

              (3.12) 
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 Sehingga diperoleh masing-masing matriks penyusun LQR sebagai 
berikut: 
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Perancangan kontroler PID digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan regulasi untuk mempertahankan kecepatan putar ketika 
terdapat pembebanan pada sistem. Parameter Ki, Kp, dan Kd yang sesuai 
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merupakan penentu dari keberhasilan kontroler PID. Pada Tugas Akhir 
ini proses tuning paremeter   ,   , dan    pada kontroler PID 
menggunakan pendekatan LQR dengan memilih besaran matriks 
pembobot Q dan R yang hasil responnya memiliki settling time lebih 
cepat dari respon sebelumnya. 

Matriks Q merupakan matriks simetris dan semidefinit positif 
sedangkan matriks R merupakan matriks simetris dan definit positif.  
Sehingga setelah dilakukan beberapa kali proses pemilihan matriks Q
dan R untuk mendapatkan parameter PID yang menghasilkan respon 
kecepatan seperti yang diinginkan, maka didapatkan indeks performansi 
minimal dengan nilai matriks   [1] dan 

   
      1   

      
        5

 dan nilai parameter PID yang 

optimal sebagai berikut :
Kp = 1,9822 
Ki = 0,0134 
Kd = 0,0795 

3.5 Perancangan Neural Network Flux Reference
Kontroler PID-LQR yang dirancang untuk pengaturan kecepatan 

menghasilkan respon yang baik pada transfer function yang diuji. 
Namun ketika diaplikasikan terhadap plant motor induksi, respon masih 
belum dapat mengikuti respon yang diinginkan tersebut. Sehingga untuk 
mengatasi hal tersebut, dirancang neural network flux reference agar 
respon kecepatan aktual nantinya dapat mengikuti respon kecepatan 
yang diinginkan. 

Gambar 3.13 merupakan rancangan struktur neural network flux 
reference yang proses learning-nya menggunakan metode reinforce. 
Metode reinforce merupakan metode learning dimana mencari nilai 
bobot neural network dengan memberikan nilai random kemudian 
menyimpan nilainya saat respon sudah dapat mengikuti respon model. 
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Gambar 3.13 Struktur Neural Network Flux Reference  

Diagram blok dari perancangan neural network flux reference

dapat dilihat pada Gambar 3.14 yang menunjukkan letak blok neural 

network flux reference. 

Gambar 3.14  Diagram Blok DTC dengan Neural Network Flux 
Reference 
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Gambar 3.15 merupakan rancangan neural network flux reference 
pada matlab. Jika dilihat maka output dari flux reference akan berfungsi 
sebagai set point dari blok hysteresis pada sistem DTC. Blok hysteresis 
merupakan blok dimana didalamnya terdapat blok komparator yang 
akan membandingkan nilai fluks dan torsi referensi dengan nilai fluks 
dan torsi hasil estimasi. 



43

BAB IV
HASIL SIMULASI 

4.1 Gambaran Singkat Simulasi Sistem
  Simulasi sistem ini yaitu berupa simulasi motor induksi tiga 
fasa, simulasi untuk mengetahui perbedaan antara penggunaan Direct 
Torque Control (DTC) dengan estimator konvensional dan neural 
network estimator, serta simulasi menggunakan PID-LQR. Untuk 
mengetahui hasil estimasi dari neural network estimator dan perbedaan 
antara  DTC dengan estimator konvensional dan neural network
estimator maka dilakukan dengan melihat hasil alpha dari kedua 
estimator, apakah dapat mengurangi fluktuasi pada sektor untuk 
masukan switching table dan juga untuk mengetahui perbandingan 
respon torsi dan juga perbandingan respon kecepatan motor induksi.
Selain itu dilakukan simulasi neural network flux reference yang 
bertujuan agar respon kecepatan aktual sama dengan respon kecepatan 
yang diinginkan.
  
4.2. Simulasi Motor Induksi Tiga Fasa

Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui respon kecepatan 
rotor dan torsi elektromagnetik dari hasil perancangan model motor 
induksi yang telah dirancang. Sumber tegangan tiga fasa yang diberikan 
konstan sehingga frekuensi kecepatan medan putar juga konstan.
Gambar 4.1 menunjukkan respon kecepatan dalam satuan rotation per
second (rps) motor induksi dan Gambar 4.2 menunjukkan respon torsi 
elektromagnetik dari motor induksi.
  Gambar 4.1 dapat dilihat kecepatan motor induksi yang 
dihasilkan terdapat overshoot. Waktu untuk mencapai steady state
ketika t = 0,4048 s dengan kecepatan sekitar 188,5 rps. Nilai dari 
kecepatan ini merupakan kondisi motor induksi tanpa beban.
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Gambar 4.1. Respon Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa

  Dari gambar 4.2 dapat dilihat respon torsi elektromagnetik yang 
dihasilkan dari perancangan model motor induksi tiga fasa. Respon awal 
torsi elektromagnetik memberikan ripple yang besar yaitu mencapai -40 
N.m hingga 77,66 N.m. Nilai torsi elektromagnetik awal yang besar 
dikarenakan nilai arus stator starting motor yang dibangkitkan sangat 
besar. Namun ripple tersebut semakin mengecil hingga bernilai sekitar 
nol dan mencapai steady state ketika t = 0,5056 s.

Gambar 4.2. Respon Torsi Elektromagnetik Tanda Beban

Gambar 4.1. Respon Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa

  Dari gambar 4.2 dapat dilihat respon torsi elektromagnetik yang 
dihasilkan dari perancangan model motor induksi tiga fasa. Respon awal 
torsi elektromagnetik memberikan ripple yang besar yaitu mencapai -40 
N.m hingga 77,66 N.m. Nilai torsi elektromagnetik awal yang besar 
dikarenakan nilai arus stator starting motor yang dibangkitkan sangat 
besar. Namun ripple tersebut semakin mengecil hingga bernilai sekitar 
nol dan mencapai steady state ketika t = 0,5056 s.

Gambar 4.2 Respon Torsi Elektromagnetik Tanda Beban
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4.3. Simulasi Direct Torque Control (DTC) dengan 
Estimator Konvensional dan Neural Network Fluks 
Estimator.

  Simulasi ini dilakukan dengan komponen DTC seperti 
komparator, switching table, inverter dan model motor induksi tiga 
fasa. Sektor merupakan input untuk switching table yang ditentukan 
oleh alpha yang menentukan putaran dari motor. Alpha adalah sudut 
yang dibentuk dari fluks stator pada bidang d dan bidang q. Neural 
network fluks estimator digunakan untuk mengestimasi nilai fluks 
stator. Struktur neural network fluks estimator dibuat berdasarkan 
persamaan fluks estimator konvensional yang didapatkan dari 
Persamaan (2.11) kemudian melakukan proses learning untuk
menyimpan bobot yang tepat.

4.3.1   Simulasi Kecepatan Menggunakan Metode Direct Torque 
Control 

   Pada Subbab ini akan dilakukan pengujian motor induksi yang 
dikontrol menggunakan metode direct torque control dan berputar 
dengan beban nominal yaitu momen inersia. Hasil dapat dilihat pada 
Gambar 4.3 dibawah. 

Gambar 4.3 Respon Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa dengan Metode 
Direct Torque Control

Gambar 4.3 Respon Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa dengan Metode 

Estimator Konvensional dan Neural Network Fluks 
Estimator.

  Simulasi ini dilakukan dengan komponen DTC seperti 
komparator, switching table, inverter dan model motor induksi tiga 
fasa. Sektor merupakan input untuk switching table yang ditentukan 
oleh alpha yang menentukan putaran dari motor. Alpha adalah sudut 
yang dibentuk dari fluks stator pada bidang d dan bidang q. Neural 
network fluks estimator digunakan untuk mengestimasi nilai fluks 
stator. Struktur neural network fluks estimator dibuat berdasarkan 
persamaan fluks estimator konvensional yang didapatkan dari 
Persamaan (2.11) kemudian melakukan proses learning untuk
menyimpan bobot yang tepat.

4.3.1   Simulasi Kecepatan Menggunakan Metode Direct Torque 
Control 

   Pada Subbab ini akan dilakukan pengujian motor induksi yang 
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Gambar 4.3 Respon Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa dengan Metode Gambar 4.3 Respon Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa dengan Metode 
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   Dari Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa grafik respon 
kecepatan dengan direct torque control tidak terdapat overshoot dan
kecepatan motor induksi mencapai keadaan steady state 119,5 rps dalam 
waktu sekitar 0,41 s.   

Gambar 4.4 Respon Torsi Motor Induksi dengan Metode DTC 

   Dari Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa respon torsi pada 
keadaan starting naik hingga sebesar 18 N.m dikarenakan arus starting 
motor induksi juga tinggi. Kemudian turun hingga mendekati 0 N.m 
pada detik sekitar  ke 0,27 sekon dan selanjutnya steady state diantara 0 
N.m dengan ripple sebesar 1 N.m hingga -1 N.m. Respon torsi ini lebih 
baik dari respon torsi pada Gambar 4.2 yang torsi starting-nya mencapai 
hingga 77,66 N.m dan -40 N.m. 

4.3.2 Estimator Konvensional dan Neural Network Estimator
Pada hasil simulasi ini akan menampilkan respon fluks 

estimator dan alpha menggunakan estimator konvensional maupun 
neural network   

kecepatan dengan direct torque control tidak terdapat direct torque control tidak terdapat direct torque control
kecepatan motor induksi mencapai keadaan steady state 119,5 rps dalam 
waktu sekitar 0,41 s.   

Gambar 4.4 Respon Torsi Motor Induksi dengan Metode DTC 

   Dari Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa respon torsi pada 
keadaan starting naik hingga sebesar 18 N.m dikarenakan arus ng naik hingga sebesar 18 N.m dikarenakan arus ng starting 
motor induksi juga tinggi. Kemudian turun hingga mendekati 0 N.m 
pada detik sekitar  ke 0,27 sekon dan selanjutnya steady state diantara 0 
N.m dengan ripple sebesar 1 N.m hingga -1 N.m. Respon torsi ini lebih 
baik dari respon torsi pada Gambar 4.2 yang torsi starting-nya mencapai 
hingga 77,66 N.m dan -40 N.m. 

4.3.2 Estimator Konvensional dan Neural Network Estimator
Pada hasil simulasi ini akan menampilkan respon fluks 

estimator dan alpha menggunakan estimator konvensional maupun 
neural network   
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4.3.2.1 Hasil Pengujian Estimasi Fluks menggunakan 
Estimator Konvensional dan Neural Network
Estimator 

  Pengujian dilakukan untuk membandingkan nilai 
fluks estimator menggunakan estimator konvensional dengan 
neural network estimator. Neural network fluks estimator 
berfungsi untuk mengestimasi nilai fluks stator yang berperan 
sebagai umpan balik dari metode DTC. 

 

Gambar 4.5 Respon Fluks Konvensional dan Neural Network Fluks 
Estimator 

    
Hasil respon fluks estimator antara yang 

menggunakan estimator konvensional dan neural network
estimator adalah sama. Hal ini dikarenakan struktur neural 
network yang dibuat secara sederhana mengikuti persamaan 
estimasi fluks stator dan setelah melalui proses learning, bobot 
yang didapat sama nilainya dengan nilai tahanan stator yaitu -
1,77. Nilai fluks stator berkisar 1 Webber karena referensi fluks 
diberi nilai 1 Webber. 

Estimator 
  Pengujian dilakukan untuk membandingkan nilai 
fluks estimator menggunakan estimator konvensional dengan 
neural network estimator. neural network estimator. neural network Neural network fluks estimator 
berfungsi untuk mengestimasi nilai fluks stator yang berperan 
sebagai umpan balik dari metode DTC. 

Gambar 4.5 Respon Fluks Konvensional dan Neural Network Fluks Neural Network Fluks Neural Network
Estimator 

    
Hasil respon fluks estimator antara yang 

menggunakan estimator konvensional dan neural network
estimator adalah sama. Hal ini dikarenakan struktur neural 
network yang dibuat secara sederhana mengikuti persamaan 
estimasi fluks stator dan setelah melalui proses learning, bobot 
yang didapat sama nilainya dengan nilai tahanan stator yaitu -
1,77. Nilai fluks stator berkisar 1 Webber karena referensi fluks 
diberi nilai 1 Webber. 
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4.3.2.2 Hasil Pengujian Alpha menggunakan Estimator 
Konvensional dan Neural Network Estimator 
Simulasi ini menampilkan hasil respon dari alpha 

menggunakan estimator konvensional dan estimator neural 
network.

Gambar 4.6 Respon Alpha dengan Estimator Konvensional tanpa 
Kontroler PID

Gambar 4.6 menggambarkan sudut alpha direct torque 
control motor induksi 3 fasa yang kerjanya berpengaruh terhadap 
sektor, dimana jika alpha berfluktuasi maka pemilihan sektor 
switching table juga berfluktuasi yang dapat menyebabkan motor 
cepat panas. Dari gambar diatas dapat dilihat tanpa menggunakan 
pembesaran gambar terdapat garis biru tebal yang menandakan 
adanya fluktuasi. Dengan perbesaran 3 kali fluktuasi pada respon 
alpha semakin terlihat jelas. Untuk data yang diambil adalah data 
pada detik ke 0,2 s hingga 0,32 s. perbesaran gambar dapat dilihat 
pada Gambar 4.7. 

 
 
 
 
 
 

Simulasi ini menampilkan hasil respon dari alpha 
menggunakan estimator konvensional dan estimator neural 
network.

Gambar 4.6 Respon Alpha dengan Estimator Konvensional tanpa 
Kontroler PID

Gambar 4.6 menggambarkan sudut alpha direct torque 
control motor induksi 3 fasa yang kerjanya berpengaruh terhadap control motor induksi 3 fasa yang kerjanya berpengaruh terhadap control
sektor, dimana jika alpha berfluktuasi maka pemilihan sektor 
switching table juga berfluktuasi yang dapat menyebabkan motor 
cepat panas. Dari gambar diatas dapat dilihat tanpa menggunakan 
pembesaran gambar terdapat garis biru tebal yang menandakan 
adanya fluktuasi. Dengan perbesaran 3 kali fluktuasi pada respon 
alpha semakin terlihat jelas. Untuk data yang diambil adalah data 
pada detik ke 0,2 s hingga 0,32 s. perbesaran gambar dapat dilihat 
pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Perbesaran dari Respon Alpha Estimator Konvensional 

Pada Gambar 4.7 merupakan perbesaran respon dari 
alpha estimator konvensional pada detik ke 0.2 sampai ke 0.3. 
Dapat dilihat pada gambar yang bergaris biru tebal menandakan 
adanya fluktuasi pada alpha tersebut. Demikian sebaliknya yang 
bergaris biru tidak tebal menandakan tidak adanya fluktuasi. 
Jadi dalam 5 sample gelombang sudut alpha terdapat 4 
gelombang yang berfluktuasi. Hal ini disebabkan nilai estimasi 
fluks yang menjadi input pada pemilihan sektor masih belum 
tepat. 

Gambar 4.7 Perbesaran dari Respon Alpha Estimator Konvensional 

Pada Gambar 4.7 merupakan perbesaran respon dari 
alpha estimator konvensional pada detik ke 0.2 sampai ke 0.3. 
Dapat dilihat pada gambar yang bergaris biru tebal menandakan 
adanya fluktuasi pada alpha tersebut. Demikian sebaliknya yang 
bergaris biru tidak tebal menandakan tidak adanya fluktuasi. 
Jadi dalam 5 sample gelombang sudut alpha terdapat 4 
gelombang yang berfluktuasi. Hal ini disebabkan nilai estimasi 
fluks yang menjadi input pada pemilihan sektor masih belum 
tepat. 



50

Gambar 4.8 Respon Alpha DTC Menggunakan Neural Network
Estimator 

Gambar 4.8 merupakan respon dari alpha menggunakan 
metode neural network estimator yang diambil selama 1 detik. 
Secara kasat mata memang tidak terlihat adanya fluktuasi pada 
alpha tersebut, namun jika diperbesar 3 kali seperti pada Gambar 
4.9 maka dapat dilihat adanya fluktuasi. 

Gambar 4.9 Perbesaran Respon Alpha Neural Network Estimator 

Gambar 4.8 Respon Alpha DTC Menggunakan Neural Network
Estimator 

Gambar 4.8 merupakan respon dari alpha menggunakan 
metode neural network estimator yang diambil selama 1 detik. neural network estimator yang diambil selama 1 detik. neural network
Secara kasat mata memang tidak terlihat adanya fluktuasi pada 
alpha tersebut, namun jika diperbesar 3 kali seperti pada Gambar 
4.9 maka dapat dilihat adanya fluktuasi.
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Gambar 4.9 merupakan perbesaran dari respon alpha
pada Gambar 4.8. Gambar perbesaran ini menunjukkan bahwa 
masih ada fluktuasi yang terjadi pada alpha yang lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar disamping anak panah yang 
menggambarkan bahwa pada 1 gelombang alpha terdapat 3 
garis. 3 garis tersebut menandakan bahwa pada saat pemilihan 
daerah switching, terjadi 3 kali switching dalam 1 kejadian. 
Adanya fluktuasi pada  alpha pada neural network estimator ini 
dikarenakan bobot hasil learning bernilai sama dengan tahanan 
stator yaitu sebesar -1,77. 

4.3.3 Simulasi dan Pengujian Motor Induksi 3 Fasa Direct Torque 
Control Menggunakan Kontroler PID-LQR. 
Pada Tugas Akhir ini juga dibahas mengenai hasil perancangan 

kontroler PID-LQR untuk mengatur kecepatan motor induksi serta torsi 
yang dibangkitkan, oleh karena itu pada subbab ini akan dibahas 
mengenai simulasi beserta pengujian motor induksi 3 fasa dengan 
metode direct torque control dan kontroler PID-LQR. Untuk 
pengujiannya sendiri akan dibahas dan dibandingkan bagaimana respon 
motor induksi ketika tidak menggunakan kontroler PID-LQR dan ketika 
menggunakan kontroler PID-LQR. Pengujian menggunakan motor 
induksi 3 fasa dengan beban nominal yaitu momen inersia. 

Gambar 4.10  Respon Kecepatan dengan Kontroler dan tanpa 
Kontroler PID-LQR 

pada Gambar 4.8. Gambar perbesaran ini menunjukkan bahwa 
masih ada fluktuasi yang terjadi pada alpha yang lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar disamping anak panah yang 
menggambarkan bahwa pada 1 gelombang alpha terdapat 3 
garis. 3 garis tersebut menandakan bahwa pada saat pemilihan 
daerah switching, terjadi 3 kali switching dalam 1 kejadian. 
Adanya fluktuasi pada  alpha pada neural network estimator ini 
dikarenakan bobot hasil learning bernilai sama dengan tahanan learning bernilai sama dengan tahanan learning
stator yaitu sebesar -1,77. 

4.3.3 Simulasi dan Pengujian Motor Induksi 3 Fasa Direct Torque 
Control Menggunakan Kontroler PID-LQR. Control Menggunakan Kontroler PID-LQR. Control
Pada Tugas Akhir ini juga dibahas mengenai hasil perancangan 

kontroler PID-LQR untuk mengatur kecepatan motor induksi serta torsi 
yang dibangkitkan, oleh karena itu pada subbab ini akan dibahas 
mengenai simulasi beserta pengujian motor induksi 3 fasa dengan 
metode direct torque control dan kontroler PID-LQR. Untuk direct torque control dan kontroler PID-LQR. Untuk direct torque control
pengujiannya sendiri akan dibahas dan dibandingkan bagaimana respon 
motor induksi ketika tidak menggunakan kontroler PID-LQR dan ketika 
menggunakan kontroler PID-LQR. Pengujian menggunakan motor 
induksi 3 fasa dengan beban nominal yaitu momen inersia. 

Gambar 4.10  Respon Kecepatan dengan Kontroler dan tanpa 



52

   Pada Gambar 4.10 dapat diketahu bahwa respon kecepatan saat 
menggunakan kontroler PID-LQR sedikit lebih cepat 0,01 sekon untuk 
mencapai keadaan tunak (steady state) dan memiliki error steady state 
yang lebih kecil dibandingkan saat belum menggunakan kontroler PID-
LQR yaitu sekitar 0,16%. Untuk error steady state saat belum 
menggunakan kontroler PID-LQR yaitu sekitar 0,42%.  

Gambar 4.11 Respon Torsi Motor dengan dan tanpa Kontroler PID-
LQR 

  Respon torsi yang dibangkitkan saat motor induksi 3 fasa 
dengan direct torque control yang dilengkapi kontroler PID-LQR 
berbeda dengan yang tanpa menggunakan kontroler PID-LQR seperti 
pada Gambar 4.11 diatas. Respon yang berwarna biru merupakan respon 
tanpa kontroler PID-LQR dan yang berwarna merah merupakan respon 
dengan kontroler PID-LQR. Torsi starting  bernilai sama yaitu berkisar 
18 N.m dan mengalami steady state  mendekati nol di waktu yang sama 
hanya saja besar ripple berbeda. Respon dengan kontroler PID-LQR 
mempunyai ripple antara -0.5 N.m hingga 0.5 N.m sedangkan yang 
tidak menggunakan PID-LQR mempunyai ripple antara -1 N.m hingga 
1 N.m 

. 

menggunakan kontroler PID-LQR sedikit lebih cepat 0,01 sekon untuk 
mencapai keadaan tunak (steady state) dan memiliki error steady state 
yang lebih kecil dibandingkan saat belum menggunakan kontroler PID-
LQR yaitu sekitar 0,16%. Untuk error steady state saat belum 
menggunakan kontroler PID-LQR yaitu sekitar 0,42%.  

Gambar 4.11 Respon Torsi Motor dengan dan tanpa Kontroler PID-
LQR 

  Respon torsi yang dibangkitkan saat motor induksi 3 fasa 
dengan direct torque control yang dilengkapi kontroler PID-LQR direct torque control yang dilengkapi kontroler PID-LQR direct torque control
berbeda dengan yang tanpa menggunakan kontroler PID-LQR seperti 
pada Gambar 4.11 diatas. Respon yang berwarna biru merupakan respon 
tanpa kontroler PID-LQR dan yang berwarna merah merupakan respon 
dengan kontroler PID-LQR. Torsi starting  bernilai sama yaitu berkisar 
18 N.m dan mengalami steady state  mendekati nol di waktu yang sama 
hanya saja besar ripple berbeda. Respon dengan kontroler PID-LQR 
mempunyai ripple antara -0.5 N.m hingga 0.5 N.m sedangkan yang 
tidak menggunakan PID-LQR mempunyai ripple antara -1 N.m hingga 
1 N.m 

. 
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4.3.4. Simulasi dan Pengujian Direct Torque Control
menggunakan Neural Network Flux Reference
Dengan melihat hasil respon kecepatan kontroler PID-LQR 

pada plant motor induksi tiga fasa yang belum dapat mengikuti respon 
kontroler PID-LQR pada transfer function motor induksi serta dari hasil 
simulasi 4.3.2 yang memaparkan bahwa sudut alpha menggunakan 
neural network  estimator masih terdapat fluktuasi pada sudut alpha,
maka dirancang pula neural network untuk mengestimasi referensi fluks 
atau disebut neural network flux reference dengan tujuan respon 
kecepatan aktual dapat mengikuti respon model dari kontroler PID-LQR 
serta diharapkan mampu mengurangi fluktuasi pada sudut alpha. 
  Pada subbab kali ini akan dibahas mengenai hasil simulasi 
menggunakan neural network flux reference sebagai estimasi fluks 
referensi. Pembahasan mengenai hasil fluks estimator menggunakan 
neural network flux reference, sudut alpha hasil menggunakan neural 
network flux reference, serta respon kecepatan dan torsi menggunakan 
neural network flux reference. 

4.3.4.1 Hasil Simulasi Fluks Estimator menggunakan Neural 
Network Flux Reference
Simulasi dilakukan untuk mengetahui hasil respon fluks 

estimator ketika digunakan metode neural network pada flux 
reference. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.12  Perbandingan Respon Flux sebelum dan sesudah 

menggunakan Neural Network Flux Reference

menggunakan Neural Network Flux Reference
Dengan melihat hasil respon kecepatan kontroler PID-LQR 

pada plant motor induksi tiga fasa yang belum dapat mengikuti respon 
kontroler PID-LQR pada transfer function motor induksi serta dari hasil 
simulasi 4.3.2 yang memaparkan bahwa sudut alpha menggunakan 
neural network  estimator masih terdapat fluktuasi pada sudut neural network  estimator masih terdapat fluktuasi pada sudut neural network alpha,
maka dirancang pula neural network untuk mengestimasi referensi fluks neural network untuk mengestimasi referensi fluks neural network
atau disebut neural network flux reference dengan tujuan respon 
kecepatan aktual dapat mengikuti respon model dari kontroler PID-LQR 
serta diharapkan mampu mengurangi fluktuasi pada sudut alpha. 
  Pada subbab kali ini akan dibahas mengenai hasil simulasi 
menggunakan neural network flux reference sebagai estimasi fluks 
referensi. Pembahasan mengenai hasil fluks estimator menggunakan 
neural network flux reference, sudut alpha hasil menggunakan neural 
network flux reference, serta respon kecepatan dan torsi menggunakan 
neural network flux reference. 

4.3.4.1 Hasil Simulasi Fluks Estimator menggunakan Neural 
Network Flux Reference
Simulasi dilakukan untuk mengetahui hasil respon fluks 

estimator ketika digunakan metode neural network pada neural network pada neural network flux 
reference. 

Gambar 4.12  Perbandingan Respon Flux sebelum dan sesudah 

reference. 

  Perbandingan Respon Flux sebelum dan sesudah 
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Pada Gambar 4.12, yang berwarna biru menunjukkan 
fluks estimator sebelum menggunakan  neural network flux 
reference dan yang berwarna hijau merupakan fluks estimator 
setelah menggunakan neural network flux reference. Sehingga 
dapat diketahui bahwa fluks estimator setelah menggunakan 
neural network flux reference nilainya berubah dari sebelum 
adanya neural network flux reference. Hal ini disebabkan nilai 
estimasi fluks menyesuaikan terhadap perubahan respon 
kecepatan yang mengikuti respon model transfer function. 
Terlihat bahwa nilai fluks estimator yang awalnya sebesar 1 
Webber kemudian naik berubah menjadi sekitar 1,44 Webber dan 
steady state pada 1,44-1,45 Webber. 

4.3.4.2 Hasil Simulasi Sudut Alpha menggunakan Neural 
Network Flux Reference 

 Simulasi dilakukan untuk mengetahui hasil respon sudut 
alpha ketika digunakan metode neural network pada flux 
reference. Untuk membandingkan apakah masih terjadi fluktuasi 
atau tidak. 

Gambar 4.13 Respon Alpha dengan Neural Network Flux Reference 

 Setelah dilihat respon dari alpha pada Gambar 4.13 dan 
dilakukan observasi adanya fluktuasi dengan memperbesar 
respon hingga ukuran maksimal, ternyata respon alpha dengan 

fluks estimator sebelum menggunakan  flux 
reference dan yang berwarna hijau merupakan fluks estimator 
setelah menggunakan neural network flux reference. Sehingga 
dapat diketahui bahwa fluks estimator setelah menggunakan 
neural network flux reference nilainya berubah dari sebelum 
adanya neural network flux reference. Hal ini disebabkan nilai 
estimasi fluks menyesuaikan terhadap perubahan respon 
kecepatan yang mengikuti respon model transfer function. 
Terlihat bahwa nilai fluks estimator yang awalnya sebesar 1 
Webber kemudian naik berubah menjadi sekitar 1,44 Webber dan 
steady state pada 1,44-1,45 Webber. 

4.3.4.2 Hasil Simulasi Sudut Alpha menggunakan Neural 
Network Flux Reference 

 Simulasi dilakukan untuk mengetahui hasil respon sudut 
alpha ketika digunakan metode neural network pada neural network pada neural network flux 
reference. Untuk membandingkan apakah masih terjadi fluktuasi 
atau tidak. 

Gambar 4.13 Respon Alpha dengan Neural Network Flux Reference 

 Setelah dilihat respon dari alpha pada Gambar 4.13 dan 
dilakukan observasi adanya fluktuasi dengan memperbesar 
respon hingga ukuran maksimal, ternyata respon alpha dengan 
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menggunakan neural network flux reference tidak terdapat 
fluktuasi sama sekali.  

4.3.4.3 Hasil Simulasi Respon Kecepatan menggunakan 
Neural Network Flux Reference

Simulasi dilakukan untuk mengetahui dan menguji 
tujuan dari dirancangnya neural network flux reference yang 
salah satunya adalah agar respon kecepatan plant mengikuti
respon kecepatan model transfer function motor induksi tiga fasa.

Gambar 4.14 Respon Kecepatan menggunakan Neural Network Flux 
Reference 

Dari Gambar 4.14 dapat diketahui bahwa respon 
kecepatan plant sudah dapat mengikuti respon kecepatan yang 
diinginkan. Pada gambar terdapat 2 warna respon yaitu merah 
dan biru. Respon berwarna biru merupakan respon model yang 
diinginkan, sedangkan respon berwarna merah merupakan respon 
kecepatan plant yang sudah mengikuti respon model. Respon 
plant mulai steady state pada waktu mencapai 0,37 s.

4.3.4.3 Hasil Simulasi Respon Kecepatan menggunakan 
Neural Network Flux Reference

Simulasi dilakukan untuk mengetahui dan menguji 
tujuan dari dirancangnya neural network flux reference yang 
salah satunya adalah agar respon kecepatan plant mengikutplant mengikutplant i
respon kecepatan model transfer function motor induksi tiga fasa.

Gambar 4.14 Respon Kecepatan menggunakan Neural Network Flux 
Reference 

Dari Gambar 4.14 dapat diketahui bahwa respon 
kecepatan plant sudah dapat mengikuti respon kecepatan yang plant sudah dapat mengikuti respon kecepatan yang plant
diinginkan. Pada gambar terdapat 2 warna respon yaitu merah 
dan biru. Respon berwarna biru merupakan respon model yang 
diinginkan, sedangkan respon berwarna merah merupakan respon 
kecepatan plant yang sudah mengikuti respon model. Respon plant yang sudah mengikuti respon model. Respon plant
plant mulai plant mulai plant steady state pada waktu mencapai 0,37 s.
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Gambar 4.15 Perbandingan Respon Kecepatan dengan dan tanpa 
Neural Network Flux Reference 

Gambar 4.15 merupakan grafik perbandingan respon 
kecepatan sebelum dan setelah menggunakan neural network flux 
reference. Pada gambar menunjukan bahwa respon kecepatan 
setelah menggunakan neural network flux reference memiliki 
respon yang lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan 
neural network flux reference dengan waktu untuk mencapai 
steady state saat 0,28 s. Respon setelah menggunakan neural 
network flux reference memiliki karakteristik respon: 

  Rise time : 0,16078 sekon
  Setling time : 0,3316 sekon 
  Error steady state: 0,33% 

4.3.4.4 Hasil Simulasi Respon Torsi menggunakan Neural 
Network Flux Reference 
Simulasi dilakukan untuk mengetahui respon torsi ketika 

menggunakan metode neural network untuk estimasi fluks 
referensi yang bertujuan agar kecepatan plant mengikuti 
kecepatan model yang diinginkan. 

Gambar 4.15 Perbandingan Respon Kecepatan dengan dan tanpa 
Neural Network Flux Reference 

Gambar 4.15 merupakan grafik perbandingan respon 
kecepatan sebelum dan setelah menggunakan neural network flux 
reference. Pada gambar menunjukan bahwa respon kecepatan 
setelah menggunakan neural network flux reference memiliki 
respon yang lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan 
neural network flux reference dengan waktu untuk mencapai 
steady state saat 0,28 s. Respon setelah menggunakan neural 
network flux reference memiliki karakteristik respon: 

  Rise time : 0,16078 sekon
  Setling time : 0,3316 sekon 
  Error steady state: 0,33% 

4.3.4.4 Hasil Simulasi Respon Torsi menggunakan Neural 
Network Flux Reference 
Simulasi dilakukan untuk mengetahui respon torsi ketika 

menggunakan metode neural network untuk estimasi fluks neural network untuk estimasi fluks neural network
referensi yang bertujuan agar kecepatan plant mengikuti plant mengikuti plant
kecepatan model yang diinginkan. 
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Gambar 4.16 Respon Torsi dengan Neural Network Flux Reference 

Pada Gambar 4.16 dapat diketahui respon torsi ketika  
menggunakan neural network flux reference dari keadaan nol 
kemudian motor starting, torsi mencapai sekitar 38 N.m 
kemudian seiring dengan kecepatan motor yang mulai steady 
state, torsi turun pada saat waku mencapai 0.05 s menjadi sekitar 
0 N.m dan berfluktuasi antara -1 N.m sampai 1 N.m.  

Gambar 4.17  Perbandingan Respon Torsi sebelum dan setelah 
menggunakan Neural Network Flux Reference 

Gambar 4.16 Respon Torsi dengan Neural Network Flux Reference 

Pada Gambar 4.16 dapat diketahui respon torsi ketika  
menggunakan neural network flux reference dari keadaan nol 
kemudian motor starting, torsi mencapai sekitar 38 N.m 
kemudian seiring dengan kecepatan motor yang mulai steady 
state, torsi turun pada saat waku mencapai 0.05 s menjadi sekitar 
0 N.m dan berfluktuasi antara -1 N.m sampai 1 N.m.  

Gambar 4.17  Perbandingan Respon Torsi sebelum dan setelah 
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Pada Gambar 4.17 dapat diketahui bahwa nilai starting
torsi setelah menggunakan neural network flux reference (yang 
berwarna hijau) lebih besar dari nilai torsi sebelum menggunakan 
neural network flux reference (yang berwarna biru). Hal ini 
dikarenakan terjadi penyesuaian nilai torsi terhadap nilai 
kecepatan yang diinginkan. Namun, waktu untuk steady state
lebih cepat dari nilai torsi sebelum menggunakan neural network
flux reference. Untuk besar ripple saat steady state bernilai sama 
yaitu -0,5 N.m hingga 0,5 N.m. 
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BAB V
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  
Dari hasil perancangan, simulasi dan analisis hasil simulasi maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Respon hasil fluks estimasi antara estimator konvensional dengan 

neural network estimator hasilnya sama dikarenakan nilai bobot 
untuk neural network sama dengan nilai tahanan stator yaitu -1,77.

b. Karena nilai fluks stator hasil neural network fluks estimator sama 
dengan estimator konvensional, maka respon sudut alpha masih 
befluktuasi.

c. Respon kecepatan motor induksi yang dikontrol menggunakan DTC 
lebih baik dibandingkan dengan saat belum dikontrol dengan DTC, 
karena respon dengan DTC mampu mengikuti set point yang 
diberikan yaitu sebesar 120 rps.

d. Respon kecepatan motor induksi DTC menggunakan kontroler PID-
LQR lebih baik dibandingkan dengan tanpa kontroler PID-LQR.

e. Respon torsi motor induksi DTC menggunakan kontroler PID-LQR 
lebih baik dibandingkan dengan tanpa kontroler PID-LQR karena 
lebih sedikit terjadi fluktuasi.

f. Respon kecepatan actual hasil neural network flux reference mampu 
menyamai dengan respon kecepatan yang diinginkan yaitu dengan 
karakteristik respon yaitu rise time=0.16078 s, settling time=0,336 s, 
dan error steady state=0,33%.

g. Setelah menggunakan neural network flux reference, sudut alpha
diketahui tidak terjadi fluktuasi.
  

5.2 Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan tugas 

akhir kedepannya, yaitu: 
a. Pembuatan neural network dapat dikaji dan dikembangkan lagi agar 

hasilnya lebih baik.
b. Hasil perancangan sistem dapat diimplementasikan pada plant yang 

nyata. 
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LAMPIRAN A 
 

A.1. Listing Program Persamaan Model Motor induksi

function [dids,diqs,didr,diqr,Te] = 
MOTORINDUKSI(ids,iqs,idr,iqr,vds,vqs,vdr,vqr,we,wr) 
%#eml 
% Parameter Motor Induksi 3 phasa 
Ls =0.3826; 
Lr =0.3808; 
Lm =0.3687; 
Rs =1.77; 
Rr =1.34; 
Pl = 4; 
J = 0.025; 
Vd = 400; 
Vdl = 460; 
  
v = [vds;vqs;vdr;vqr]; 
i = [ids;iqs;idr;iqr]; 
  
P = [Rs,-we*Ls,0,-we*Lm; 
    we*Ls,Rs,we*Lm,0; 
    0,-(we-wr)*Lm,Rr,-(we-wr)*Lr; 
    (we-wr)*Lm,0,(we-wr)*Lr,Rr]; 
  
Q=[Ls,0,Lm,0;0,Ls,0,Lm;Lm,0,Lr,0;0,Lm,0,Lr]; 
% Persamaan state model motor induksi 3 phasa 
im = (inv(Q)*v)-(inv(Q)*P*i); 
dids = im(1); 
diqs = im(2); 
didr = im(3); 
diqr = im(4); 
  
Te = (3/2)*(Pl/2)*Lm*((iqs*idr)-(ids*iqr)); 
 
 
 

A.1. Listing Program Persamaan Model Motor induksi

function [dids,diqs,didr,diqr,Te] = 
MOTORINDUKSI(ids,iqs,idr,iqr,vds,vqs,vdr,vqr,we,wr)
%#eml
% Parameter Motor Induksi 3 phasa
Ls =0.3826;
Lr =0.3808;
Lm =0.3687;
Rs =1.77;
Rr =1.34;
Pl = 4;
J = 0.025;
Vd = 400;
Vdl = 460;
  
v = [vds;vqs;vdr;vqr];
i = [ids;iqs;idr;iqr];
  
P = [Rs,-we*Ls,0,-we*Lm;
    we*Ls,Rs,we*Lm,0;
    0,-(we-wr)*Lm,Rr,-(we-wr)*Lr;
    (we-wr)*Lm,0,(we-wr)*Lr,Rr];
  
Q=[Ls,0,Lm,0;0,Ls,0,Lm;Lm,0,Lr,0;0,Lm,0,Lr];
% Persamaan state model motor induksi 3 phasa
im = (inv(Q)*v)-(inv(Q)*P*i);
dids = im(1);
diqs = im(2);
didr = im(3);
diqr = im(4);
  
Te = (3/2)*(Pl/2)*Lm*((iqs*idr)-(ids*iqr));
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A.2. List program inisialisasi parameter motor induksi 3 phasa

clear; 
clc; 
  
% PARAMETER MOTOR 3 HP/2.4 kW (MOHAN) 
Ls =0.3826; 
Lr =0.3808; 
Lm =0.3687; 
Rs =1.77; 
Rr =1.34; 
Pl = 4; 
J = 0.025; 
Vd = 700; 
Vdl = 460; 
 

clear;
clc;

% PARAMETER MOTOR 3 HP/2.4 kW (MOHAN)
Ls =0.3826;
Lr =0.3808;
Lm =0.3687;
Rs =1.77;
Rr =1.34;
Pl = 4;
J = 0.025;
Vd = 700;
Vdl = 460;
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A.3. List Program Neural Network Estimator (fluks-d)

function fds=jstfluksds(vids) 
persistent x wids alpids lmdids sa sb 
  
x1=vids(1); 
x2=vids(2); 
yt1=vids(3); 
tt=vids(4); 
  
%inisialisasi 
if tt==0 
    wids=-1.77;%evalin('base','wid1'); 
    alpids=0.1; 
    lmdids=1; 
    sa=1; 
end 
  
for eppoh=1:1 
    zids=x1+wids*x2; 
    yids=lmdids*zids; 
         
end 
% if tt==1 
%    assignin('base','wid3',wids); 
% end 
  
fds=yids; 
 

function fds=jstfluksds(vids)
persistent x wids alpids lmdids sa sb

x1=vids(1);
x2=vids(2);
yt1=vids(3);
tt=vids(4);

%inisialisasi
if tt==0
    wids=-1.77;%evalin('base','wid1');
    alpids=0.1;
    lmdids=1;
    sa=1;
end

for eppoh=1:1
    zids=x1+wids*x2;
    yids=lmdids*zids;
        
end
% if tt==1
%    assignin('base','wid3',wids);
% end

fds=yids;
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A.4. List Program Neural Network Estimator (fluks-q)

function fqs=jstfluksqs(vids) 
persistent x wiqs alpiqs lmdiqs sa sb 
  
x1=vids(1); 
x2=vids(2); 
yt1=vids(3); 
tt=vids(4); 
  
%inisialisasi 
if tt==0 
    wiqs=-1.77;%evalin('base','wid1'); 
    alpiqs=0.1; 
    lmdiqs=1; 
    sa=1; 
end 
  
for eppoh=1:1 
    ziqs=x1+wiqs*x2; 
    yiqs=lmdiqs*ziqs; 
     
end 
% if tt==1 
%    assignin('base','wiq3',wiqs); 
% end 
  
fqs=yiqs; 
 

function fqs=jstfluksqs(vids)
persistent x wiqs alpiqs lmdiqs sa sb

x1=vids(1);
x2=vids(2);
yt1=vids(3);
tt=vids(4);

%inisialisasi
if tt==0
    wiqs=-1.77;%evalin('base','wid1');
    alpiqs=0.1;
    lmdiqs=1;
    sa=1;
end

for eppoh=1:1
    ziqs=x1+wiqs*x2;
    yiqs=lmdiqs*ziqs;
    
end
% if tt==1
%    assignin('base','wiq3',wiqs);
% end

fqs=yiqs;
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A.5. List Program Neural Network Flux Reference

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

function yk=fluxref(xx) 
persistent x1 x2 x3 w1 w2 w3 alp lmd   
x1=xx(1); 
tt=xx(2); 
if tt==0 
    x2=0; 
    x3=0; 
    yk=0; 
    w1=0.1112; 
    w2=0.7; 
    w3=0.40; 
    alp=0.1; 
    lmd=1; 
     
end 
zo=w1*x1+w2*x2+w3*x3; 
yk=lmd*zo; 
  
x2=x1; 
x3=yk; 
 

function yk=fluxref(xx)
persistent x1 x2 x3 w1 w2 w3 alp lmd  
x1=xx(1);
tt=xx(2);
if tt==0
    x2=0;
    x3=0;
    yk=0;
    w1=0.1112;
    w2=0.7;
    w3=0.40;
    alp=0.1;
    lmd=1;
    
end
zo=w1*x1+w2*x2+w3*x3;
yk=lmd*zo;

x2=x1;
x3=yk;
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LAMPIRAN B 

B.1. Diagram Simulink Simulasi SistemB.1. Diagram Simulink Simulasi Sistem
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B.2. Diagram Simulink Neural Network Estimator
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