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Abstrak- Motor induksi tiga 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 estimator, PID, LQR. 
 

I. PENDAHULUAN [1] 

Motor induksi merupakan motor arus bolak-balik (AC) 

yang paling banyak digunakan terutama di dunia industri. 

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 

antara lain: harga lebih murah, mudah dalam perawatan, 

konstruksi sederhana dan kokoh. Namun motor ini memiliki 

kelemahan dalam proses pengontrolan diantaranya yaitu motor 

ini 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 untuk mengatur inverter 

motor induksi. Switching table akan bekerja ketika diberi 

masukan estimator fluks dan torsi.  

Permasalahan kedua terletak bahwa estimator fluks dan 

torsi yang pada umumnya digunakan ternyata menghasilkan 

respon yang tidak terlalu bagus. Jadi pada simulasi ketika 

dilihat reponnya, respon masih berosilasi dan pada 

aplikasinya, osilasi ini menyebabkan fluktuasi arus pada 

inverter motor induksi. Fluktuasi ini dapat menyebabkan 

motor induksi mengalami Edi Current Loss yang 

menyebabkan motor induksi cepat panas dan rusak. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam penelitian ini 

digunakan metode Robust Neural Network untuk 

menentukan estimator torsi dan fluks agar didapatkan 

hasil sesuai keinginan. Kemudian dirancang kontroler 

PID-LQR dan dilengkapi dengan neural network flux 

reference untuk membuat respon kecepatan dengan 

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

dan error steady state=0,33%. 
 

II. PEMODELAN MATEMATIS MOTOR INDUKSI 

Dalam analisa motor induksi digunakan pemodelan 

dinamik dari motor induksi karena motor induksi 3 phasa 

mempunyai performa dinamik yang agak kompleks yaitu 

adanya coupling effect pada belitan stator dan belitan rotor 

serta fluks linkage. Persamaan ditulis menggunakan subscribe 

s untuk stator dan r untuk rotor. 
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Persamaan Tegangan Stator dan Rotor [1] 
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Persamaan Fluks linkage [1] 
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Persamaan Torsi yang dibangkitkan [1] 

    
 

 

 

 
                     (4) 

 

 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. Transformasi Clarke merupakan transformasi sumbu dari 

3 fasa ke 2 fasa yang sering disebut stationary reference 

frame. 

Persamaan Transformasi Clarke [1] 
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dimana variable   dapat berupa parameter tegangan (  , arus 

( ), dan fluks ( ). 

 Setelah dari 3 fasa diubah menjadi 2 fasa, kemudian 

mengubah besaran-besaran stator ke dalam koordinat 

synchronously rotating frame  (dq) yang tetap pada rotor. 

Transformasi ini disebut transformasi Park [1] 

Persamaan Transformasi Park [1] 
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dimana variabel   dapat berupa parameter tegangan (  , arus 

( ), dan fluks ( ). 

 

Sehingga model matematika motor induksi tiga fasa saat 

synchronously rotating frame adalah 

 

 
 

 

 

 

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) 

    =      ⁄  

Rs  =  tahanan stator (Ohm) 

Rr   =  tahanan rotor (Ohm) 

III. DIRECT TORQUE CONTROL  (DTC) 

Direct Torque Control (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.[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Metode DTC [1] 

 

A. Blok 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. [1]  

Persamaan 8 dan 9 menunjukkan persamaan untuk 

mendapatkan nilai magnitude dan sudut fluks stator. [1] 
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Sedangkan untuk persamaan torsi dapat dilihat pada 

persamaan 10. [1] 
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B. Blok Komparator 

Komparator 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. Persamaan nilai kesalahan fluks dan torsi dapat dilihat 

pada persamaan 11 dan 12. 
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ΔT =T -Te estref
  (11)  

s s s
Δψ =ψ -ψ  estref            (12) 

C. Switching Table [1] 

Sinyal masukkan pada switching table diperoleh 

berdasarkan nilai dari fluks dan torsi histeresis, serta nilai dari 

sektor fluks stator yang dinyatakan dengan α. Algoritma DTC 

memilih vektor tegangan inverter untuk diterapkan pada motor 

induksi sebagai sumber tegangan. Aturan pemilihan tegangan 

pada switching table seperti ditunjukkan  pada Tabel 1. 

Adapun persamaan sudut alpha dapat dilihat pada persamaan 

14. 

ψqs-1
α= ψ =tans

ψ
ds



 
Tabel 1. Switching Table dari Vektor Tegangan Inverter 
dψ dTe α(1) 

sektor 

1 

α(2) 

sektor 

2 

α(3) 

sektor 

3 

α(4) 

sektor 

4 

α(1) 

sektor 

5 

α(1) 

sektor 

6 

-1 -1  ̅5  ̅6  ̅1  ̅2  ̅3  ̅4 

0  ̅0  ̅7  ̅0  ̅7  ̅0  ̅7 

1  ̅3  ̅4  ̅5  ̅6  ̅1  ̅2 

1 -1  ̅6  ̅1  ̅2  ̅3  ̅4  ̅5 

0  ̅7  ̅0  ̅7  ̅0  ̅7  ̅0 

1  ̅2  ̅3  ̅4  ̅5  ̅6  ̅1 

 

IV. NEURAL NETWORK ESTIMATOR 

 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.  [7] 

 Neural network estimator pada penelitian ini digunakan 

untuk mengestimasi nilai fluks stator motor induksi tiga fasa 

pada sistem DTC. Rancangan struktur neural network 

estimator dibuat sederhana mengikuti persamaan matematika 

fluks seperti pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 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. 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. 

V. KONTROLER PID-LQR [8] 

 Pada Tugas Akhir ini, dirancang kontroler yang dapat 

menjaga kestabilan kecepatan putar motor induksi tiga fasa, 

sehingga dipilih kontroler PID menggunakan metode Linear 

Quadratic Regulator (LQR) untuk tuning nilai 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. Karena orde plant 

motor induksi merupakan orde tinggi dan dalam sistem DTC 

terjadi proses switching sehingga dipilih proses identifikasi 

menggunakan ARX. Dari proses identifikasi didapatkan 

transfer function plant motor induksi sebagai berikut: 

 

           (14) 

 

 

Setelah dicari menggunakan persamaan state, maka 

representasi plant dalam state space sebagai berikut: 
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Sehingga diperoleh masing-masing matriks penyusun LQR 

sebagai berikut: 

  [
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  [   ]            (17) 

Pada Tugas Akhir ini proses tuning paremeter   ,   , 

dan    pada kontroler PID menggunakan pendekatan LQR 

dengan memilih besaran matriks pembobot Q dan R melalui 

pemilihan hasil respon yang paling baik.  

Setelah dilakukan beberapa kali proses pemilihan 

matriks Q dan R untuk mendapatkan parameter PID yang 

sesuai, didapatkan indeks performansi minimal dengan 

  [ ]  dan   [
          

      
         

] dan nilai 

parameter PID yang optimal sebagai berikut : 

Kp = 1,9822 

Ki  = 0,0134 

Kd = 0,0795 

 

VI.  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. 

(13) 
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Rancangan struktrur neural network flux reference 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3. Struktur Neural Network Flux Reference 

 

VII. HASIL SIMULASI 
 Simulasi dilakukan dengan membuat kecepatan 

referensi motor konstan kemudian dianalisa apakah system 

dengan DTC konvensional dan DTC neural network estimator 

terdapat perbedaan pada alpha sebagai input ke sektor. Respon 

fluks DTC konvensional dan neural network estimator dapat 

dilihat pada gambar 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Respon fluks estimasi 

 Hasil respon fluks estimasi antara yang menggunakan 

estimator konvensional dan neural network estimator adalah 

sama. Hal ini dikarenakan setelah melalui proses learning, 

bobot yang didapat sama nilainya dengan nilai tahanan stator 

yaitu -1,77. 

 

A. Estimator Konvensional dan Neural Network Fluks 

Estimator  

 Simulasi ini menampilkan hasil respon dari alpha 

menggunakan estimator konvensional dan estimator neural 

network. 

 
Gambar 5.  Respon Alpha dengan Estimator Konvensional  

 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 6. 

 
Gambar 6.  Perbesaran dari Respon Alpha Estimator 

Konvensional 

 

  Pada Gambar 6 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 dalam satu gelombang pada 

alpha tersebut. Demikian sebaliknya yang bergaris biru tidak 

tebal menandakan tidak adanya fluktuasi. 

 

 
Gambar 7. Respon Alpha dengan Neural Network Estimator 

 

   Gambar 7 merupakan respon dari alpha estimator 

menggunakan metode neural network.yang diambil selama 1 

detik. Secara kasat mata memang tidak terlihat adanya 

W1 

W2 

W3 
y(k-1) 

yr(k-1) 

yr(k) 

𝑧   

X1 

∑ 

X2 

X3 

y(k) 

𝑧   



JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6 

 

5 

fluktuasi pada alpha tersebut, namun jika diperbesar 3 kali 

seperti pada Gambar 8 maka dapat dilihat adanya fluktuasi. 

 

 
Gambar 8.  Perbesaran Respon Alpha Neural Network 

Estimator 

 

Gambar 8 merupakan perbesaran dari respon alpha pada 

Gambar 7.  Gambar perbesaran ini menunjukkan bahwa masih 

ada fluktuasi yang terjadi pada alpha dikarenakan nilai etimasi 

fluks sama dengan estimator konvensional. 

 

B. Respon Kecepatan dengan Kontroler PID-LQR 

Simulasi dengan menggunakan kontroler PID-LQR 

dilakukan dengan membandingkan respon kecepatan dan torsi  

metode DTC tanpa dan dengan kontroler PID-LQR. Gambar 9 

akan menunjukkan perbandingan respon kecepatan tanpa dan 

dengan kontroler PID-LQR. 

 
Gambar 9. Respon Kecepatan  

 

Respon kecepatan dengan menggunakan kontroler PID-

LQR lebih cepat sedikit dalam mencapai steady state 

dibandingkan dengan yang tanpa kontroler PID-LQR.  

 
Gambar 10. Respon Torsi tanpa dan dengan 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 10 diatas. Respon yang 

berwarna biru merupakan respon tanpa kontroler PID-LQR 

dan yang berwarna merah merupakan respon dengan kontroler 

PID-LQR. Torsi sama-sama mendekati nol di waktu yang 

sama hanya saja fluktuasinya yang berbeda. Respon dengan 

kontroler PID-LQR berfluktuasi antara -0,5 N.m hingga 0,5 

N.m dan yang tidak menggunakan PID-LQR antara -1 N.m 

hingga 1 N.m. 

 

C. Respon Kecepatan, Torsi, dan sudut alpha setelah 

menggunakan Neural Network Flux Reference 
  Simulasi dengan menggunakan kontroler PID-LQR 

dilakukan dengan membandingkan respon kecepatan dan torsi  

metode DTC tanpa dan dengan kontroler PID-LQR. 

Perbandingan dapat dilihat pada Gambar 11 dan Gambar 12. 

 
Gambar 11. Perbandingan Respon sebelum dan setelah 

menggunakan Neural Network  Flux Reference 

 

  Pada Gambar 11 dapat diketahui bahwa respon 

kecepatan setelah menggunakan neural network flux reference 

memiliki respon yang lebih baik dibandingkan sebelum 

menggunakan neural network flux reference. 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% 

 

 
Gambar 12. Perbandingan Respon Torsi sebelum dan setelah 

menggunakan NN Flux reference 

 

  Pada Gambar 12 dapat diketahui bahwa nilai starting 

torsi setelah menggunakan Neural Network flux reference 

(yang berwarna hijau) lebih besar dari nilai torsi sebelum 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Respon sudut alpha sebelum dan setelah 

menggunakan NN Flux reference 

  Pada Gambar 13, setelah diteliti dan diamati, sudut 

alpha tidak terdapat fluktuasi seperti pada alpha hasil 

sebelumnya. 

 

VIII. KESIMPULAN 

 

 Dari hasil perancangan dan 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 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 aktual hasil neural network flux 

reference mampu menyamai dengan respon kecepatan 

yang diinginkan dengan karakteristik 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 terdapat fluktuasi sama sekali. 
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