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PERANCANGAN MODEL PREDICTIVE TORQUE CONTROL 

(MPTC) PADA MOTOR INDUKSI TIGA FASA 

 

 

ABSTRAK 

Pada tugas akhir ini, dirancanglah model predictive torque control (MPTC) 

yang dapat diaplikasikan dalam motor induksi tiga fasa sebagai skema pengaturan 

kecepatan berdasarkan pengaturan torsi yang memberikan respon cepat dan akurat 

sehingga diharapkan dapat mengatur kecepatan putar sesuai referensi yang 

diberikan. Hasil dari pemodelan open loop ketika diberi penambahan beban sebesar 

40 Nm terjadi penurunan kecepatan dari 314.7 radian/detik menjadi 283.4 

radian/detik. Hasil uji pemodelan MPTC dengan setpoint sebesar 25 rad/s, 50 rad/s, 

75 rad/s, 100 rad/s, dan 125 rad/s menghasilkan kecepatan yang konstan dan sesuai 

dengan setpoint masing-masing pada detik 1.53, detik 1.75, detik 1.91, detik 1.76, 

dan pada detik 1.99. Untuk hasil pengujian beban dengan penambahan beban 

masing-masing sebesar 5 Nm dan 10 Nm memperoleh penurunan kecepatan 

masing-masing sebesar 0.54 rad/s dan 1.08 rad/s. Untuk nilai rata-rata RMSE pada 

semua pengujian memperoleh nilai sebesar 0.5016. Hal ini menunjukkan MPTC 

dapat dijadikan sebagai pengatur kecepatan pada motor induksi dan memiliki 

performansi yang baik serta MPTC yang telah dirancang pada tugas akhir kali ini 

dapat bekerja dengan baik. 

 

Kata Kunci: Motor Induksi, Model Predictive Torque Control (MPTC) 
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MODEL PREDICTIVE TORQUE CONTROL (MPTC) DESIGN 

FOR THREE PHASE MOTOR INDUCTION 

 

ABSTRACT 

In this final project, a predictive torque control model is designed that can 

be applied in a three-phase induction motor as a speed regulation scheme based on 

torque regulation that provides fast and accurate response so that it is expected to 

be able to adjust the rotational speed according to the reference given. The results 

of the open loop modeling when given a load increase of 40 Nm decreased the speed 

from 314.7 radians / sec to 283.4 radians / sec. MPTC modeling test results with a 

setpoint of 25 rad / s, 50 rad / s, 75 rad / s, 100 rad / s, and 125 rad / s produce a 

constant speed and in accordance with the setpoint at 1.53 seconds, 1.75 seconds, 

respectively, seconds 1.91, seconds 1.76 and at seconds 1.99. For the results of load 

testing with the addition of loads of 5 Nm and 10 Nm, respectively, decreases the 

speed of 0.54 rad / s and 1.08 rad / s respectively. For the average value of RMSE 

on all tests obtained a value of 0.5016. This shows that MPTC can be used as a 

speed regulator on an induction motor and has good performance and MPTC which 

has been designed in this final project can work well. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia industri penggunaan jenis motor banyak digunakan, terutama 

untuk bidang transportasi, termasuk transportasi berbasis listrik. Motor induksi 

lebih sering digunakan pada dunia industri dan transportasi dikarenakan konstruksi 

yang kuat, harga yang relatif murah. Motor induksi adalah sebuah alat yang 

berfungsi untuk menkonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Disebut motor 

induksi karena motor ini bekerja dengan adanya arus yang terinduksi sebagai akibat 

dari adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan magnet berputar 

yang dihasilkan oleh arus stator. Secara umum motor induksi terbagi menjadi dua 

yaitu motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa. (Therib, 2017) 

Pada banyak aplikasi, motor induksi dituntut beroperasi pada kecepatan 

tertentu dengan beban varian. Untuk itu, perlu digunakan sistem pengendalian 

kecepatan dengan struktur umpan balik (close loop). Selama ini, teknik yang lebih 

klasik seperti kontrol Proportional Integral Derivative (PID) banyak dikembangkan 

dan digunakan dalam strategi penyetelan (tuning) kontroler di dunia Industri. PID 

ini memungkinkan perancang untuk membangun pengontrol stabilisasi tanpa model 

open loop sistem. Meskipun model open-loop plant ini seringkali sulit dan 

memakan waktu, kontrol berbasis model modern jauh lebih cocok untuk menangani 

kendala sistem seperti dinamika waktu yang bervariasi dan lainnya. 

Memperbaiki kekurangan dari sistem pengendali klasik seperti PID 

controller, Model Predictive Control (MPC) mengacu pada strategi kontrol dengan 

menggunakan model open-loop plant untuk memprediksi respon dari proses yang 

sedang dikontrol. Hukum kontrol ditentukan dengan mengoptimalkan fungsi 

objektif yang memanfaatkan lintasan prediksi ini pada beberapa horizon (Camacho 

& Bordons, 1999). Dibandingkan dengan teknik kontrol klasik yang umum 

digunakan seperti PID, keunggulan utama sistem pengendali berbasis MPC adalah 

kemampuannya untuk menangani kendala pada input dan output. 
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 Dalam Tugas Akhir ini diusulkan perancangan Model Predictive Torque 

Control (MPTC) yang merupakan metode pengaturan torsi berbasis PI Controller 

yang mampu melakukan prediksi pada torsi dan fluks sekaligus. Dengan demikian, 

rancangan MPTC ini dapat mengatur kecepatan putar rotor sesuai dengan referensi 

yang diberikan 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Model Predictive Torque Control dapat mengatur kecepatan pada 

motor induksi tiga fasa? 

2. Bagaimana performansi Model Predictiv Torque Control untuk pengaturan 

kecepatan pada Motor Induksi tiga fasa? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dijelaskan untuk, minimal, menjawab rumusan masalah yang dibuat: 

1. Merancang Model Predictive Torque Control yang dapat mengatur kecepatan 

pada Motor Induksi tiga fasa. 

2. Mengetahui performansi Model Predictive Torque Control untuk pengaturan 

kecepatan pada motor induksi tiga fasa. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Motor induksi yang digunakan yaitu motor induksi tiga fasa. 

2. Data yang digunakan sebagai parameter motor induksi adalah data sekunder 

berasal dari jurnal.  

3. Pemodelan berdasarkan keadaan motor induksi dengan beban rendah. 

4. Simulasi menggunakan program matlab. 
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1.5 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan laporan tugas akir ini adalah sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan: Bab I ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, lingkup kerja dan sistematika laporan.  

BAB II Teori Penunjang: Bab II ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu Motor Induksi, dan MPC. 

BAB III Metodologi: Bab III ini berisi mengenai rancangan dari penelitian yang 

dilakukan, metode, dan langkah-langkah dalam penelitian.  

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab IV ini berisi tentang data hasil penelitian 

dari perancangan MPTC pada Motor Induksi dan performansi yang diperoleh  

BAB V Kesimpulan dan Saran: Bab V ini diberikan kesimpulan tentang tugas 

akhir ini dan saran sebagai penunjang maupun pengembangan tugas akhir 

selanjutnya. 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Motor Induksi  

Motor Induksi adalah salah satu jenis motor listrik, dimana Motor induksi 

merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik. Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak balik 

(ac) yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor 

ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, dimana arus 

rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang 

terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan 

medan putar (rotating magnetic field) yang dihasilkan oleh arus stator (Orlowska-

Kowalska, Wojsznis, & Kowalski, 2000).  

Motor induksi umumnya berputar dengan kecepatan konstan atau mendekati 

kecepatan sinkronnya. Karena kecepatannya yang konstan, motor induksi banyak 

dipakai untuk beban yang tetap seperti pada eskalator, ban berjalan pada industri, 

mesin bubut, mesin bor, mesin penggilingan semen dan sebagainya. Sekarang 

berkembang penggunaan motor induksi untuk penggunaan beban yang mempunyai 

putaran tidak tetap seperti pada mesin kerja kayu, pengaduk, maupun untuk 

keperluan lainnya yang membutuhkan variasi putaran. Untuk keperluan tersebut 

motor induksi perlu diatur kecepatannya (Isdiyarto,2010).  

Kecepatan motor induksi dapat diubah dengan beberapa cara, yaitu; merubah 

banyaknya kutub, mengubah frekuensi jala-jala, mengubah tegangan jala-jala, 

mengubah tahanan luar (Fitzgerald,1990). Perubahan tegangan jala-jala sangat 

berpengaruh terhadap torsi, karena torsi merupakan fungsi tegangan. Torsi yang 

dihasilkan suatu motor induksi besarnya sebanding dengan pangkat dua tegangan 

yang diberikan pada terminal-terminal primernya (Fitzgerald, 1990). 
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Gambar 2.1 Motor Induksi (Therib, 2017) 

 

Beberapa kelebihan dari motor induksi adalah :  

a. Bentuknya sederhana, dengan konstruksi yang cukup kuat.  

b. Biayanya murah dan dapat diandalkan.  

c. Efisiensinya tinggi dan pada keadaan normal tidak memerlukan sikat, 

sehingga rugi-rugi gesekan (loses) dapat dikurangi. 

d. Perawatan yang minimum.  
 

Sedangkan kelemahan dari motor induksi diantaranya adalah:  

a. Pengaturan kecepatannya berpengaruh pada efisiensinya.  

b. Kecepatan akan berkurang jika bebannya bertambah.  

c. Kopel mulanya lebih rendah dari pada mesin arus searah paralel.  

Pada motor induksi terdapat 2 bagian penting yaitu. 

a. Stator, merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat 

medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Bagian stator merupakan 

bagian input dari motor induksi. Stator terdiri dari susunan laminasi inti 

dimana setiap tumpukan laminasi inti ini memiliki jalur-jalur berbentuk 

silindris yang didalamnya terdiri dari kumparan-kumparan yang dililitkan. 

Tiap elemen laminasi inti dibentuk dari lembaran besi. Tiap kumparan pada 

motor induksi tiga fasa tersebar dalam jalur-jalur yang disebut belitan fasa, 

belitan tersebut terpisah secara listrik sebesar 120º. Kawat kumparan yang 

digunakan terbuat dari tembaga yang dilapis dengan isolasi tipis (Han, Ding, 
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Xu, Wang, & Chu, 2019). Kemudian tumpukan inti dan belitan stator 

diletakkan dalam cangkang silindris. Bagian bagian dari stator adalah : 

a. Lempengan Inti 

b. Tumpukan Inti dengan Kertas Isolasi pada beberapa alurnya  

c. Tumpukan inti dan kumpangan dalam cangkang stator 

 

 

Gambar 2.2 Stator (Han, Ding, Xu, Wang, & Chu, 2019) 

 

b. Rotor, merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari 

kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Rotor terdiri dari 

kumpulan – kumpulan lilitan kumparan tembaga. Terminal belitan rotor 

dihubungkan dengan tiga cincin slip yang terisolasi dan terikat pada poros 

rotor. Rotor belitan yang berhungunan loop tertutup dengan slip ring 

mendapatkan arus melalui fluks dalan bentuk induksi dari stator. Pada rotor 

belitan, cincin slip terhubung ke sebuah tahanan luar yang dapat mengurangi 

arus start (Therib, 2017). 

 

 

Gambar 2.3 Rotor (Therib, 2017) 
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2.1.1 Prinsip Kerja Motor Induksi  

Prinsip kerja dari motor induksi adalah motor induksi bekerja berdasarkan 

induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. “Aliran 

arus ac tiga fasa melintasi kumparan stator sehingga menimbulkan medan 

magnetic bolak-balik (polaritasnya) di ruang rotor. Medan magnetik bolak-balik 

inilah yang berperan mempertahankan putaran rotor” (Qomarudin, 2017). Bila 

kumparan stator motor induksi 3-fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber 

tegangan 3-fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang 

berputar. 

Garis-garis gaya fluks yang diinduksikan dari kumparan stator akan 

memotong kumparan rotornya sehingga timbul emf (ggl) atau tegangan induksi. 

Karena penghantar (kumparan) rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka 

akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar (kumparan) rotor yang dialiri 

arus ini berada dalam garis gaya fluks yang berasal dari kumparan stator sehingga 

kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang 

cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi 

stator. Medan putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada 

rotor, sehingga terinduksi arus; dan sesuai dengan Hukum Lentz, rotor pun akan 

turut berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relatif antara stator 

dan rotor disebut slip. Bertambahnya beban, akan memperbesar kopel motor yang 

oleh karenanya akan memperbesar pula arus induksi pada rotor, sehingga slip antara 

medan putar stator dan putaran rotor pun akan bertambah besar. Jadi. Bila beban 

motor bertambah, putaran rotor cenderung menurun. Pada rangka stator terdapat 

kumparan stator yang ditempatkan pada slot-slotnya yang dililitkan pada sejumlah 

kutup tertentu. Jumlah kutup ini menentukan kecepatan berputarnya medan stator 

yang terjadi yang diinduksikan ke rotornya. Makin besar jumlah kutup akan 

mengakibatkan makin kecilnya kecepatan putar medan stator dan sebaliknya 

(Qomarudin, 2017). 
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2.1.2 Pemodelan Matematis Motor Induksi  

Performansi dinamik dari mesin AC agak kompleks karena kumparan rotor 3 

fasa bergerak pada lilitan stator 3 fasa. 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 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. Dalam bentuk sistem koordinat, perubahan sistem 

koordinat stasioner tiga fasa (a,b,c) menjadi sistem koordinat dua fasa yang berputar 

(d,q) dipisahkan menjadi dua langkah yaitu Transformasi Clarke dan Transformasi 

Park. Transformasi Clarke atau transformasi (α𝛽) merupakan transformasi tiga fasa 

(a,b,c) menjadi sistem dua fasa (α,𝛽) yang stasioner. Transformasi Park merupakan 

transformasi sistem dua fasa stasioner (α,𝛽) menjadi sistem dua fasa yang berputar, 

direct dan quadrature (dq). Dari sistem koordianat yang mengubah sistem 

koordinat stasioner tiga fasa (a, b ,c), menjadi sistem koordinat dua fasa yang 

berputar (dq), maka didapat persamaan fluks stator dan rotor.  

𝛹𝑞𝑠 = 𝐿𝑖𝑠𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑚𝑖𝑞𝑟         (2.1) 

𝛹𝑞𝑟 = 𝐿𝑖𝑟𝑖𝑞𝑟 + 𝐿𝑚𝑖𝑞𝑠          (2.2) 

𝛹𝑑𝑠 = 𝐿𝑖𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑚𝑖𝑑𝑟          (2.3) 

 𝛹𝑑𝑟 = 𝐿𝑖𝑟𝑖𝑑𝑟 + 𝐿𝑚𝑖𝑑𝑟           (2.4) 

Pemodelan motor induksi dirancang sesuai (Bellure & Aspalli, 2015) dapat 

ditinjau sebagai kerangka acuan stator atau kerangka acuan rotor dan parameter 

yang digunakan dalam pemodelan adalah arus stator atau arus rotor dengan fluks 

rotor. Tegangan tiga fase dipasok ke motor adalah sebagai berikut : 

𝑉𝑎𝑠  =  𝑉𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑒𝑡)        (2.5) 

𝑉𝑏𝑠 =  𝑉𝑚 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑒𝑡 −
2𝜋

3
)          (2.6) 

𝑉𝑐𝑠 =  𝑉𝑚 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑒𝑡 +
2𝜋

3
)          (2.7) 

Dimana : 

𝑉𝑚 = Amplitudo tegangan terminal  

𝜔𝑒 = Frekuensi supply atau kecepatan sinkron 
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Variabel stasioner tiga fase (va, vb, vc) ditransformasikan menjadi kerangka 

variabel stasioner dua fase (vds dan vqs). Ini dilakukan dengan mengikuti 

persamaan. 

𝑉𝑞𝑠
𝑠 = 𝑉𝑎𝑠            (2.8) 

𝑉𝑑𝑠
𝑠 = −

1

√3
𝑉𝑏𝑠 +

1

√3
𝑉𝑐𝑠          (2.9) 

Kemudian variabel kerangka acuan stasioner dua fase (𝑉𝑞𝑠
𝑠  , 𝑉𝑑𝑠

𝑠  ) 

ditransformasikan menjadi dua fase (𝑉𝑑𝑠 dan 𝑉𝑞𝑠). 

𝑉𝑑𝑠 = 𝑉𝑞𝑠
𝑠  𝑠𝑖𝑛 𝛳𝑎 + 𝑉𝑑𝑠

𝑠 cos 𝛳𝑒          (2.10) 

𝑉𝑞𝑠 = 𝑉𝑞𝑠
𝑠  𝑐𝑜𝑠𝛳𝑎 − 𝑉𝑑𝑠

𝑠 cos 𝛳𝑒         (2.11) 

𝛳𝑒 =  𝜔𝑒 t           (2.12) 

Dimana :  

𝛳𝑒 = Sudut putar terhadap stasioner 

 Selanjutnya adalah hubungan antara flux stator dengan 𝑉𝑑𝑠 dan 𝑉𝑞𝑠 , 

ditunjukkan dengan persamaan berikut. 

𝑉𝑑𝑠 =  𝑅𝑠𝑖𝑑𝑠 + 
𝑑𝛹𝑑𝑠

𝑑𝑡
− 𝜔𝑒𝛹𝑞𝑠      (2.13) 

𝑉𝑞𝑠 =  𝑅𝑠𝑖𝑞𝑠 +  
𝑑𝛹𝑞𝑠

𝑑𝑡
+ 𝜔𝑒𝛹𝑑𝑠                     (2.14) 

 Persamaan pada sirkuit rotor adalah sebgai berikut. 

𝑉𝑞𝑟  =  𝑅𝑟𝑖𝑞𝑟 +  
𝑑𝛹𝑞𝑟

𝑑𝑡
+ 𝜔𝑒𝛹𝑑𝑟            (2.15) 

𝑉𝑑𝑟 =  𝑅𝑟𝑖𝑑𝑟 + 
𝑑𝛹𝑑𝑟

𝑑𝑡
− 𝜔𝑒𝛹𝑞𝑟             (2.16) 

Rotor sebenarnya bergerak dengan kecepatan wr. Oleh karena itu sumbu d-

q terpasang pada gerakan rotor dengan kecepatan (we-wr) relatif terhadap frame 

yang berputar secara sinkron. Oleh karena itu dalam model dq, persamaan rotor 

aktual ditulis sebagai berikut. 

𝑉𝑞𝑟  =  𝑅𝑟𝑖𝑞𝑟 + 
𝑑𝛹𝑞𝑟

𝑑𝑡
+ (𝜔𝑒−𝜔𝑟)𝛹𝑑𝑟      (2.17) 

𝑉𝑑𝑟  =  𝑅𝑟𝑖𝑑𝑟 +  
𝑑𝛹𝑑𝑟

𝑑𝑡
− (𝜔𝑒−𝜔𝑟)𝛹𝑞𝑟        (2.18) 

Motor induksi dengan model state space membutuhkan variabel hubungan 

fluks dan didefinisikan sebagai berikut. 

𝐹𝑞𝑠 = ⍵𝑏𝛹𝑞𝑠          (2.19) 

𝐹𝑞𝑟 = ⍵𝑏𝛹𝑞𝑟                  (2.20) 
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𝐹𝑑𝑠 = ⍵𝑏𝛹𝑑𝑠             (2.21) 

𝐹𝑑𝑟 = ⍵𝑏𝛹𝑑𝑟              (2.22) 

Dimana ⍵𝑏 merupakan frekuensi dasar mesin. Subtitusi persamaan (2.19) 

hingga (2.22) dalam persamaan stator dan rotor (2.13) hingga (2.16), didapatkan 

persamaan sebagai berikut dengan asumsi 𝑉𝑑𝑟 =  𝑉𝑞𝑟 = 0 

𝑉𝑞𝑠 =  𝑅𝑠𝑖𝑞𝑠 +  
𝑑𝐹𝑞𝑠

⍵𝑏 𝑑𝑡
+

𝜔𝑒

⍵𝑏
𝐹𝑑𝑠        (2.23) 

𝑉𝑑𝑠 =  𝑅𝑠𝑖𝑑𝑠 + 
𝑑𝐹𝑑𝑠

⍵𝑏 𝑑𝑡
−

𝜔𝑒

⍵𝑏
𝐹𝑞𝑠           (2.24) 

0 =  𝑅𝑟𝑖𝑞𝑟 + 
𝑑𝐹𝑞𝑟

⍵𝑏𝑑𝑡
+

(𝜔𝑒−𝜔𝑟)

⍵𝑏
𝐹𝑑𝑟        (2.25) 

0 =  𝑅𝑟𝑖𝑑𝑟 +  
𝑑𝐹𝑑𝑟

⍵𝑏𝑑𝑡
−

(𝜔𝑒−𝜔𝑟)

⍵𝑏
𝐹𝑞𝑟      (2.26) 

 Hubungan fluks terhadap arus dapat ditulis sebagai berikut. 

𝛹𝑞𝑠 = 𝐿𝑖𝑠𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑚(𝑖𝑞𝑠 + 𝑖𝑞𝑟)        (2.27) 

𝛹𝑞𝑟 = 𝐿𝑖𝑟𝑖𝑞𝑟 + 𝐿𝑚(𝑖𝑞𝑠 + 𝑖𝑞𝑟)         (2.28) 

𝛹𝑞𝑚 = 𝐿𝑚(𝑖𝑞𝑠 + 𝑖𝑞𝑟)            (2.29) 

𝛹𝑑𝑠 = 𝐿𝑖𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑚(𝑖𝑑𝑠 + 𝑖𝑑𝑟)        (2.30) 

 𝛹𝑑𝑟 = 𝐿𝑖𝑟𝑖𝑑𝑟 + 𝐿𝑚(𝑖𝑑𝑠 + 𝑖𝑑𝑟)          (2.31) 

𝛹𝑑𝑚 = 𝐿𝑚(𝑖𝑑𝑠 + 𝑖𝑑𝑟)        (2.32) 

 Mengalikan persamaan (2.27) hingga (2.32) dengan ⍵𝑏 di kedua sisi 

menghasilkan hubungan flux yang dapat ditulis sebagai berikut. 

𝐹𝑞𝑠 = ⍵𝑏𝛹𝑞𝑠 = 𝑋𝑖𝑠𝑖𝑞𝑠 + 𝑋𝑚(𝑖𝑞𝑠 + 𝑖𝑞𝑟)      (2.33) 

𝐹𝑞𝑟 = ⍵𝑏𝛹𝑞𝑟 = 𝑋𝑖𝑟𝑖𝑞𝑟 + 𝑋𝑚(𝑖𝑞𝑠 + 𝑖𝑞𝑟)       (2.34) 

𝐹𝑞𝑚 = ⍵𝑏𝛹𝑞𝑚 = 𝑋𝑚(𝑖𝑞𝑠 + 𝑖𝑞𝑟)         (2.35) 

𝐹𝑑𝑠 = ⍵𝑏𝛹𝑑𝑠 = 𝑋𝑖𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝑋𝑚(𝑖𝑑𝑠 + 𝑖𝑑𝑟)      (2.36) 

𝐹𝑑𝑟 = ⍵𝑏𝛹𝑑𝑟 = 𝑋𝑖𝑟𝑖𝑑𝑟 + 𝑋𝑚(𝑖𝑑𝑠 + 𝑖𝑑𝑟)      (2.37) 

𝐹𝑑𝑚 = ⍵𝑏𝛹𝑑𝑚 = 𝑋𝑚(𝑖𝑑𝑠 + 𝑖𝑑𝑟)      (2.38) 

Dimana : 

Reaktansi kebocoran stator = 𝑋𝑖𝑠 = ⍵𝑏𝐿𝑖𝑠     (2.39) 

Reaktansi kebocoran rotor = 𝑋𝑖𝑟 = ⍵𝑏𝐿𝑖𝑟     (2.40) 

Reaktasi magnetisasi = 𝑋𝑚 = ⍵𝑏𝐿𝑚       (2.41) 
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Sehingga persamaan (2.33), (2.34), (2.36), dan (2.37) dapat dituliskan 

sebagai berikut. 

𝐹𝑞𝑠 = 𝑋𝑖𝑠𝑖𝑞𝑠 + 𝐹𝑞𝑚        (2.42) 

𝐹𝑞𝑟 = 𝑋𝑖𝑟𝑖𝑞𝑟 + 𝐹𝑞𝑚        (2.43) 

𝐹𝑑𝑠 = 𝑋𝑖𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝐹𝑑𝑚        (2.44) 

𝐹𝑑𝑟 = 𝑋𝑖𝑟𝑖𝑑𝑟 + 𝐹𝑑𝑚        (2.45) 

   

Arus juga dapat dinyatakan dalam fluks sebagai berikut. 

𝑖𝑞𝑠 =
𝐹𝑞𝑠−𝐹𝑞𝑚

𝑋𝑖𝑠
          (2.46) 

𝑖𝑞𝑟 =
𝐹𝑞𝑟−𝐹𝑞𝑚

𝑋𝑖𝑟
         (2.47) 

𝑖𝑑𝑠 =
𝐹𝑑𝑠−𝐹𝑑𝑚

𝑋𝑖𝑠
           (2.48) 

𝑖𝑑𝑟 =
𝐹𝑑𝑟−𝐹𝑑𝑚

𝑋𝑖𝑟
          (2.49) 

Persamaan tegangan stator dan rotor dapat ditulis setelah mengganti 

persamaan (2.46) hingga (2.49) dalam persamaan (2.23) hingga (2.26) sebagai 

berikut. 

𝑉𝑞𝑠 =  
𝑅𝑠

𝑋𝑖𝑠
(𝐹𝑞𝑠 − 𝐹𝑞𝑚) + 

𝑑𝐹𝑞𝑠

⍵𝑏 𝑑𝑡
+

𝜔𝑒

⍵𝑏
𝐹𝑑𝑠         (2.50) 

𝑉𝑑𝑠 =  
𝑅𝑠

𝑋𝑖𝑠
(𝐹𝑑𝑠 − 𝐹𝑑𝑚) + 

𝑑𝐹𝑑𝑠

⍵𝑏 𝑑𝑡
−

𝜔𝑒

⍵𝑏
𝐹𝑞𝑠           (2.51) 

0 =  
𝑅𝑟

𝑋𝑖𝑟
(𝐹𝑞𝑟 − 𝐹𝑞𝑚) +  

𝑑𝐹𝑞𝑟

⍵𝑏𝑑𝑡
+

(𝜔𝑒−𝜔𝑟)

⍵𝑏
𝐹𝑑𝑟         (2.52) 

0 =  
𝑅𝑟

𝑋𝑖𝑟
(𝐹𝑑𝑟 − 𝐹𝑑𝑚) +  

𝑑𝐹𝑑𝑟

⍵𝑏𝑑𝑡
−

(𝜔𝑒−𝜔𝑟)

⍵𝑏
𝐹𝑞𝑟     (2.53) 

 Persamaan (2.50) hingga (2.53) dapat dimodifikasi sehingga menjadi 

persamaan state space sebagai berikut. 

𝑑𝐹𝑞𝑠

𝑑𝑡
= ⍵𝑏 [𝑉𝑞𝑠 −

𝜔𝑒

⍵𝑏
𝐹𝑑𝑠 +

𝑅𝑠

𝑋𝑖𝑠
{

𝐹𝑞𝑟𝑋𝑚

𝑋𝑖𝑟
+ 𝐹𝑞𝑠(

𝑋𝑚

𝑋𝑖𝑠
− 1)}]   (2.54)  

𝑑𝐹𝑑𝑠

𝑑𝑡
= ⍵𝑏 [𝑉𝑑𝑠 −

𝜔𝑒

⍵𝑏
𝐹𝑞𝑠 +

𝑅𝑠

𝑋𝑖𝑠
{

𝐹𝑑𝑟𝑋𝑚

𝑋𝑖𝑟
+ 𝐹𝑑𝑠(

𝑋𝑚

𝑋𝑖𝑠
− 1)}]   (2.55) 

𝑑𝐹𝑞𝑟

𝑑𝑡
= ⍵𝑏 [(

𝜔𝑒−𝜔𝑟

−⍵𝑏
)𝐹𝑑𝑟 +

𝑅𝑟

𝑋𝑖𝑟
{

𝐹𝑞𝑠𝑋𝑚

𝑋𝑖𝑠
+ 𝐹𝑞𝑟(

𝑋𝑚

𝑋𝑖𝑟
− 1)}]   (2.56) 

𝑑𝐹𝑑𝑟

𝑑𝑡
= ⍵𝑏 [(

𝜔𝑒−𝜔𝑟

−⍵𝑏
)𝐹𝑞𝑟 +

𝑅𝑟

𝑋𝑖𝑟
{

𝐹𝑑𝑠𝑋𝑚

𝑋𝑖𝑠
+ 𝐹𝑑𝑟(

𝑋𝑚

𝑋𝑖𝑟
− 1)}]   (2.57) 
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Persamaan (2.54) hingga (2.57) digunakan untuk mengembangkan sub 

model untuk mendapatkan fqs, fds, fqr dan fdr. Setelah menemukan variabel 

keadaan dan arus, selanjutnya torsi elektromagnetik yang dihasilkan oleh motor 

didapat dengan menggunakan persamaan berikut ini. 

𝑇𝑒 =
3

2
(

𝑃

2
) (

𝐹𝑑𝑠𝑖𝑞𝑠−𝐹𝑞𝑠𝑖𝑑𝑠

⍵𝑏
)       (2.58) 

Setelah torsi ditemukan, kecepatan motor dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut. 

𝑇𝑒 = 𝑇𝐿 +
2

𝑃
𝐽

𝑑⍵𝑟

𝑑𝑡
        (2.59) 

 

2.1.3 Sistem Kontrol Kecepatan pada Motor Induksi  

Sistem Kontrol pada motor induksi sangat banyak, akan tetapi ada beberapa 

sistem kontrol yang sering diterapkan pada motor induksi tiga fasa ini antara lain:  

1. Sistem Kontrol PID 

PID Controller merupakan salah satu jenis pengatur yang banyak digunakan 

(Ogata, 2010). Selain itu sistem ini mudah digabungkan dengan metoda pengaturan 

yang lain seperti Fuzzy dan Robust. Sehingga akan menjadi suatu sistem pengatur 

yang semakin baik. Kontrol PID memiliki fungsi transfer sebagai sebagai berikut. 

𝐻(𝑠) =
𝐾𝐷𝑠2+𝐾𝑃𝑠+𝐾𝐼

𝑠3+𝐾𝐷𝑠2+𝐾𝑃𝑠+𝐾𝐼
        (2.60)  

PID Controller sebenarnya terdiri dari 3 jenis cara pengaturan yang saling 

dikombinasikan, yaitu P (Proportional) Controller, D (Derivative) Controller, dan I 

(Integral) Controller. Masing-masing memiliki parameter tertentu yang harus diset 

untuk dapat beroperasi dengan baik, yang disebut sebagai konstanta. Setiap jenis, 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

2. Logika Fuzzy 

Fuzzy logic pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Prof. Lotfi 

A. Zadeh, seorang peneliti dari Universitas California. Fuzzy dalam Bahasa Inggris 

mempunyai arti samar atau tidak jelas. Sehingga, logika fuzzy mengandung unsur 

ketidakpastian yang berbeda dengan logika tegas (crisp). Pada logika tegas, hanya 

dikenal dua nilai yaitu salah atau benar (nol atau satu), yang dikenal dengan logika 

Boolean. Sedangkan fuzzy logic mengenal nilai antara benar dan salah, yang 
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dinyatakan dalam derajat kebenaran yang nilainya antara nol sampai satu (Iksal, 

Saefuddin, & Aswad, 2015). 

Fuzzy logic umumnya diterapkan pada masalah - masalah yang mengandung 

unsur ketidakpastian (uncertainty), ketidaktepatan (imprecise), noisy, dan 

sebagainya. Fuzzy logic menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa 

manusia yang menekankan pada makna atau arti (significance). Fuzzy logic 

dikembangkan berdasarkan cara berpikir manusia. 

3. Model Predictive Control (MPC) 

Model Predictive Control (MPC) adalah salah satu pengendalian yang 

menggunakan metode prediksi. Munculnya pengendalian prediksi berdasarkan 

keinginan dalam proses output dalam sebuah sistem selanjutnya dapat diketahui, 

rangkain perhitungan dalam pengendalian yang akan meminimalakan objective 

function dan setiap keluaran sistem sebelumnya akan masuk dalam perhitungan 

sebagai keluaran di masa depan atau selanjutnya pada setiap rangkain perhitungan 

(Camacho & Bordons, 1999). 

2.2 Model Predictive Control 

Model Predictive Control (MPC) atau sistem kendali prediktif termasuk 

dalam konsep perancangan pengendali berbasis model proses, dimana model proses 

digunakan secara eksplisit untuk merancang pengendali dengan cara 

meminimumkan suatu fungsi kriteria. Ide yang mendasari pada setiap jenis MPC 

adalah : 

a. Penggunaan model proses secara eksplisit untuk memprediksi keluaran 

proses yang akan datang dalam rentang waktu tertentu (horizon). 

b. Perhitungan rangkaian sinyal kendali dengan meminimasi suatu fungsi 

kriteria. 

c. Strategi surut; pada setiap waktu pencuplikan (pada waktu k) horizon 

dipindahkan menuju waktu pencuplikan berikutnya (pada waktu k+1) 

dengan melibatkan pemakaian sinyal kendali pertama (yaitu u(k)) untuk 

mengendalikan proses, dan kedua prosedur di atas diulang dengan 

menggunakan informasi terakhir (Camacho & Bordons, 1999). 
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Metode MPC memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode 

pengendali lainnya, di antaranya adalah : 

a. Konsepnya sangat intuitif serta penalaannya mudah. 

b. Dapat digunakan untuk mengendalikan proses yang beragam, mulai dari 

proses yang sederhana, hingga proses yang kompleks, memiliki waktu tunda 

yang besar, non-minimum phase atau proses yang tidak stabil. 

c. Dapat menangani sistem multivariable. 

d. Mempunyai kompensasi terhadap waktu tunda. 

e. Mempunyai kemampuan dari pengendali feed forward untuk 

mengkompensasi gangguan yang terukur. 

f. Mudah untuk mengimplementasikan pengendali yang diperoleh. 

g. Dapat memperhitungkan batasan atau constraint dalam merancang 

pengendali. 

h. Sangat berguna jika sinyal acuan untuk masa yang akan datang diketahui. 

Selain beragam keuntungan yang dimiliki, metode MPC juga mempunyai 

kelemahan, yaitu masalah penurunan aturan sinyal kendali yang cukup kompleks 

dan keperluan akan model proses yang baik.  

Metodologi semua jenis pengendali yang termasuk kedalam kategori MPC 

dapat dikenali oleh strategi berikut (Subiantoro, 2002) : 

a. Keluaran proses yang akan datang untuk rentang horizon Hp yang 

ditentukan yang dinamakan sebagai prediction horizon, diprediksi pada 

setiap waktu pencuplikan dengan menggunakan model proses. Keluaran 

proses terprediksi ini y(k+i|k) untuk i =1 … Hp bergantung pada nilai 

masukan dan keluaran lampau dan kepada sinyal kendali yang akan datang 

u(k+i|k), i = 0 … Hp-1, yang akan digunakan sistem dan harus dihitung. 

b. Serangkaian sinyal kendali dihitung dengan mengoptimasi suatu fungsi 

kriteria yang ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk menjaga proses 

sedekat mungkin terhadap trayektori acuan r(k+i). Fungsi kriteria tersebut 

umumnya berupa suatu fungsi kuadratik dari kesalahan antara sinyal 

keluaran terprediksi dengan trayektori acuan. Solusi eksplisit dapat 

diperoleh jika fungsi kriteria adalah kuadratik, model linier, dan tidak ada 
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constraints, jika tidak, optimasi iteratif harus digunakan untuk 

memecahkannya. Skema langkah 1 dan 2 dapat dilihat pada Gambar 2.4.  

c. Sinyal kendali u(k|k) dikirim ke proses, sedangkan sinyal kendali terprediksi 

berikutnya dibuang, karena pada pencuplikan berikutnya y(k+1) sudah 

diketahui nilainya. Maka langkah pertama diulang dengan nilai keluaran 

proses yang baru dan semua prosedur perhitungan yang diperlukan 

diperbaiki. Sinyal kendali yang baru u(k+1|k+1) (nilainya berbeda dengan 

u(k+1|k)) dihitung dengan menggunakan konsep receding horizon. 

 

 

Gambar 2.4 Kalkulasi keluaran dan pengendali terprediksi (Subiantoro, 2002) 

 

2.3 Model Predictive Torque Control (MPTC) 

Secara umum salah satu metode pengaturan yang popular untuk pengaturan 

vektor pada motor induksi adalah Field Oriented Control (FOC) yang 

diperkenalkan oleh F. Blaschke (Direct FOC) dan Hasse (Indirect FOC) diawal 

tahun 1970, di mana FOC dapat memberikan performa dan effisiensi tinggi untuk 

berbagai aplikasi industri. FOC bagus untuk menghasilkan performa dinamik 

tinggi, ripple torsi dan fluks yang rendah, tapi FOC memiliki kekurangan, seperti 

memerlukan pengaturan arus, membutuhkan dua koordianat transformasi dan 

sensitifitas parameter mesin yang tinggi.  

Kekurangan ini dapat dieliminasi menggunakan Direct Torque Control (DTC) 

yang diusulkan oleh Isao Takahashi dan Toshihiko Noguchi, pada tahun 1980. 
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Dibandingkan dengan FOC, DTC lebih sederhana dalam hal struktur, kebutuhan 

komputasi yang sedikit, efisiensi dan performa yang tinggi (Rameli, 2014).  Direct 

Torque Control (DTC) merupakan salah satu skema pengaturan berdasarkan 

pengaturan fluks stator dan torsi yang memberikan respon cepat dan kokoh yang 

diimplementasikan pada motor arus bolak-balik. DTC ini memiliki kelebihan antara 

lain lebih sederhana dan mempunyai performa dinamik yang baik serta tidak 

sensitif terhadap perubahan parameter, khususnya tahanan stator. Akan tetapi 

penggunaan DTC konvensional memiliki beberapa kekurangan yaitu dapat 

menimbulkan fluktuasi ripple fluks dan torsi yang tinggi saat kondisi steady state 

(Ahammad, 2013). 

Model Predictive Torque Control (MPTC) telah menjadi alternatif yang baik 

untuk DTC konvensional untuk memperbaiki respon torsi. (Su, Tsou, Wang, Li, & 

Vu, 2016). Perbedaan respon torsi dari DTC Konvensional dengan MPTC dapat 

dilihat pada Gambar 2.5.   

 

Gambar 2.5 Perbandingan Riset Respon Torsi DTC Konvensional dengan MPTC 

(M. A. Naeem, 2013) 
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Tujuan utama menggunakan MPC pada DTC adalah untuk meminimalkan 

torsi dan fluks untuk menjaga frekuensi switching VSI sesuai dengan batas. 

Pengendali ini memprediksi perilaku masa depan suatu sistem berdasarkan model 

matematisnya. MPC memilih input yang paling cocok untuk meminimalkan fungsi 

biaya (cost function) (A.A.Pujol, 2000). Dalam MPTC ini, respon torsi dan fluks di 

masa mendatang akan diprediksi dan didasarkan pada kondisi switching yang 

paling cocok untuk meminimalkan frekuensi switching VSI. Jadi fungsi biaya 

MPTC ini didefinisikan sesuai persamaan 2.61 berikut.  

𝐽 =  
1

𝑁
∑ |𝑠(𝑘) − 𝑠(𝑘 − 1)|𝑁

𝑘=1       (2.61) 

Dimana  

N  = jumlah sampel hingga prediksi berhasil dilakukan  

s (k)  = switching state VSI untuk sampel k. 

Sampel ke-k, posisi switching terakhir (k-1) dan variabel status sistem adalah 

input ke algoritma MPC. Semua posisi switching yang mungkin dipindai untuk 

sampel berikutnya (2, 3 atau lebih). Posisi sampel terakhir diperpanjang hingga 

batas torsi atau fluks dilanggar. Dari semua urutan yang mungkin, dipilih urutan 

yang tepat yang merupakan urutan yang menyebabkan torsi dan fluks dalam batas 

atau mereka memindahkan torsi dan fluks menuju area yang diperlukan. Dari urutan 

yang tepat, urutan memiliki biaya minimum yang dipilih dan keadaan switching 

pertama dari urutan diterapkan ke VSI. Status switching untuk sampel berikutnya 

dipilih dengan menghitung ulang algoritma MPC. Metode ini dikenal sebagai 

kebijakan horizon surut (A.A.Pujol, 2000). Interval pengambilan sampel 25μsec 

diambil. Satu poin penting adalah bahwa panjang horizon prediksi N tidak tetap. 

Nilai minimum N adalah tetap (2, 3 atau lebih) tetapi posisi switching terakhir 

diperpanjang sehingga nilai maksimum N tidak tetap (Rashid, 2000) 

Variabel kontrol MPTC memiliki dinamika dan besaran yang berbeda (torsi 

dan fluks), sehingga faktor bobot yang terkait bergantung pada titik operasi dan 

parameter sistem (Davari, Khaburi, & Ralph, 1998) Salah satu alternatif untuk 

menyederhanakan pencarian faktor bobot adalah mengubah fungsi biaya dari 

kontrol fluks dan torsi ke Model Predictive Current Control (MPCC) dalam 

rotating frame, di mana komponen direct dan quadrature dari arus stator akan 
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memerintahkan magnetisasi dan torsi mesin. Dalam MPTC, pembanding histeresis 

dari torsi dan fluks telah diganti dengan dua pengontrol PI klasik untuk mengontrol 

kesalahan torsi dan fluks stator setelah membandingkan dengan nilai referensi 

(Obed & Hameed S., 2018).Diagram MPTC ditunjukkan pada Gambar 2.6 berikut.  

Gambar 2.6 Diagram blok MPTC (Obed & Hameed S., 2018) 

Persamaan tegangan stator dalam kerangka referensi stasioner ditunjukkan 

sebagai berikut . 

𝑉𝑑𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑠
𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑑𝑠       (2.62) 

𝑉𝑞𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑠
𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑑𝑠       (2.58) 

Dimana : 

𝑉𝑑𝑠, 𝑉𝑞𝑠= Tegangan Stator 

𝑖𝑑𝑠, 𝑖𝑞𝑠 = Arus Stator 

Dengan menggunakan persamaan (2.57) dan (2.58), dapat digunakan untuk 

mendapatkan arus stator prediktif dan fluks stator prediktif menjadi persamaan 

berikut ini. 

𝑖𝑑𝑠
𝑘+1 = 𝑖𝑑𝑠

𝑘 +
1

𝐿𝑠
[−𝑅𝑠𝑖𝑑𝑠

𝑘 + 𝑣𝑑𝑠
𝑘 ]𝑇𝑠      (2.59) 

𝑖𝑞𝑠
𝑘+1 = 𝑖𝑞𝑠

𝑘 +
1

𝐿𝑠
[−𝑅𝑠𝑖𝑞𝑠

𝑘 + 𝑣𝑞𝑠
𝑘 ]𝑇𝑠      (2.60) 

𝛹𝑑𝑠
𝑘+1 = 𝛹𝑑𝑠

𝑘 + [𝑣𝑑𝑠
𝑘 +𝑅𝑠𝑖𝑑𝑠

𝑘+1]𝑇𝑠        (2.61) 

𝛹𝑞𝑠
𝑘+1 = 𝛹𝑞𝑠

𝑘 + [𝑣𝑞𝑠
𝑘 +𝑅𝑠𝑖𝑞𝑠

𝑘+1]𝑇𝑠      (2.62) 
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|𝛹𝑠
𝑘+1| = √(𝛹𝑑𝑠

𝑘+1)2 + (𝛹𝑞𝑠
𝑘+1)2       (2.63) 

𝛳𝑠
𝑘+1 = tan−1 𝛹𝑞𝑠

𝑘+1

𝛹𝑑𝑠
𝑘+1         (2.64) 

Dimana : 

𝑇𝑠 = Waktu pengambilan sampel 

Sehingga, torsi perdiksi dapat dinyatakan sebagai berikut. 

|𝑇𝑒
𝑘+1| =

3𝑃

2
[𝛹𝑑𝑠

𝑘+1𝑖𝑞𝑠
𝑘+1 − 𝛹𝑞𝑠

𝑘+1𝑖𝑑𝑠
𝑘+1]         (2.65) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian pada tugas akhir ini dirancang pada beberapa tahapan penelitian 

yang digambarkan pada diagram alir sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Tugas Akhir 

 

Pelaksanaan tugas akhir ini didahului dengan studi literatur. Studi literatur 

berfokus pada topik penelitian motor induksi, dan Model Predictive Torque Control 

(MPTC). Langkah selanjutnya dalah memodelkan motor induksi. Pemodelan 

dinamik dilakukan untuk keperluan simulasi motor induksi tiga fasa dengan 
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menggunakan software Matlab. Setelah didapatkan pemodelan sistem maka akan 

dilakukan validasi terlebih dahulu untuk mendapatkan pemodelan yang sesuai 

dengan motor induksi yang ada.  

Langkah selanjutnya adalah perancangan MPTC. Perancangan Model 

Predictive Torque Control (MPTC) dilakukan untuk mendapatkan kecepatan dari 

motor induksi. Pengujian MPTC dilakukan untuk mengetahui performansi dari 

MPTC yang berhasil dirancang. Analisa dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

yang terdapat pada respon MPTC, dan melakukan pembahasan mengenai sifat yang 

terdapat pada respon sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah. Langkah 

terakhir dalam melakukan penelitian tugas akhir ini adalah pembuatan kesimpulan.  

3.1 Pemodelan Motor Induksi  

Model dari motor induksi menggunakan persamaan motor induksi seperti 

tertera di (2.1) – (2.8). Persamaan flux, tegangan, serta arus pada rotor dan stator 

didapat pada persamaan (2.9) - (2.49) lalu diubah menjadi bentuk state space pada 

Simulink Matlab. Berdasarkan persamaan (2.50) – (2.54) diperoleh persamaan torsi 

elektromagnetik. Pada persamaan (2.55) diperoleh persamaan kecepatan motor 

induksi. Parameter motor induksi yang digunakan mengacu pada jurnal (Bellure & 

Aspalli, 2015) dikarenakan motor induksi pada jurnal tersebut mempunyai enam 

pole. Parameter motor induksi tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Parameter Motor Induksi 

 

  

 

 

 

 

No Nama Parameter Lambang Nilai 

1 Induktansi Mutual Lm 0.03 H 

2 Induktansi Rotor Lr 0.00392 H 

3 Induktansi Stator Ls 0.00392 H 

4 Hambatan Rotor Rr 1.15 Ohm 

5 Hambatan Stator Rs 0.855 Ohm 

6 Inersia Rotor J 0.06 Kgm2 

7 Pole P 6 

8 Sampling Time Ts 10-6 
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3.2 Uji Validasi Pemodelan Motor Induksi 

Uji validasi pemodelan motor induksi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah pemodelan motor induksi yang dibuat sesuai dengan jurnal 

(Bellure & Aspalli, 2015) sebagai rujukan. Uji validasi pemodelan motor induksi 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai keluaran plant berupa ⍵𝑟 dengan nilai 

⍵𝑟 pada jurnal. Nilai tersebut dibandingkan dengan kondisi yang sama yaitu nilai 

⍵𝑟 yang didapat setelah mendapat penambahan beban torsi sebesar 40 Nm pada 

detik ke 0.03. Pemodelan motor induksi dapat dikatakan sesuai apabila hasil 

keluaran ⍵𝑟 pada plant dengan hasil ⍵𝑟 pada jurnal dengan kondisi yang sama 

memiliki error pemodelan kurang dari 5%. 

3.3 Perancangan Model Predictive Torque Control (MPTC)  

Perancangan Model Predictive Torque Control (MPTC) pada Motor Induksi 

dilakukan dengan memasukkan parameter-parameter sesuai jurnal (Obed & 

Hameed S., 2018) pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.2 Parameter PI  

Parameter PI Nilai 

Proportional (P) 8 

Integral (I) 35 

 

 Diagram blok closeloop dari Model Predictive Torque Control (MPTC) 

sesuai dengan Gambar 3.2 berikut.  

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Closeloop MPTC 
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Dimana:  

⍵𝑟_reff   = Set point kecepatan motor induksi 

⍵𝑟  = Kecepatan motor induksi 

err   = Nilai error kecepatan (selisih antara ⍵𝑟_reff dan ⍵𝑟) 

T_reff   = Torsi referensi 

Fluks_reff  = Fluks referensi 

𝛹𝑠
𝑘   = Fluks Estimasi 

𝛹𝑠
𝑘+1  = Fluks prediksi 

𝑇𝑒
𝑘+1  = Torsi Prediksi 

𝑖𝑠
𝑘+1   = Arus Prediksi 

Sa, Sb, Sc  = Fungsi Switching (Bernilai 0 atau 1) 

Va   = Tegangan sumbu a 

Vb   = Tegangan sumbu b 

Vc   = Tegangan sumbu c 

V_abc   = Voltase tiga fasa (a, b, c) 

I_abc   = Arus tiga fasa (a, b, c)  

Persamaan tegangan stator dalam kerangka referensi stasioner ditunjukkan 

sebagai berikut . 

𝑉𝑑𝑠 = 0.855 𝑖𝑑𝑠 + 0.00392 
𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑑𝑠      (3.1) 

𝑉𝑞𝑠 = 0.855 𝑖𝑞𝑠 + 0.00392
𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑑𝑠      (3.2) 

Dimana : 

𝑉𝑑𝑠, 𝑉𝑞𝑠= Tegangan Stator 

𝑖𝑑𝑠, 𝑖𝑞𝑠 = Arus Stator 

Dengan menggunakan persamaan (3.1) dan (3.2), dapat digunakan untuk 

mendapatkan arus stator prediktif dan fluks stator prediktif menjadi persamaan 

berikut ini. 

𝑖𝑑𝑠
𝑘+1 = 𝑖𝑑𝑠

𝑘 + 255.102[−0.855 𝑖𝑑𝑠
𝑘 + 𝑣𝑑𝑠

𝑘 ]10−6    (3.3) 

𝑖𝑞𝑠
𝑘+1 = 𝑖𝑞𝑠

𝑘 + 255.102[−0.855 𝑖𝑞𝑠
𝑘 + 𝑣𝑞𝑠

𝑘 ]10−6    (3.4) 

𝛹𝑑𝑠
𝑘+1 = 𝛹𝑑𝑠

𝑘 + [𝑣𝑑𝑠
𝑘 +  0.855 𝑖𝑑𝑠

𝑘+1]10−6       (3.5) 

𝛹𝑞𝑠
𝑘+1 = 𝛹𝑞𝑠

𝑘 + [𝑣𝑞𝑠
𝑘 + 0.855 𝑖𝑞𝑠

𝑘+1]10−6     (3.6) 
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|𝛹𝑠
𝑘+1| = √(𝛹𝑑𝑠

𝑘+1)2 + (𝛹𝑞𝑠
𝑘+1)2        (3.7) 

Dimana 𝑇𝑠 adalah waktu pengambilan sampel. Sehingga, torsi perdiksi 

dapat dinyatakan sebagai berikut. 

|𝑇𝑒
𝑘+1| =

3𝑃

2
[𝛹𝑑𝑠

𝑘+1𝑖𝑞𝑠
𝑘+1 − 𝛹𝑞𝑠

𝑘+1𝑖𝑑𝑠
𝑘+1]        (3.8) 

3.4 Uji Setpoint Model Predictive Torque Control (MPTC)  

Pengujian setpoint dilakukan dengan melakukan perubahan pada setpoint 

dengan menggunakan lima variasi setpoint ⍵𝑟, yaitu sebesar 25 rad/s, 50 rad/s, 75 

rad/s, 100 rad/s, 125 rad/s. .Model predictive torque control (MPTC) dikatakan 

berhasil apabila respon kecepatan rotor plant (⍵𝑟) dapat mencapai setpoint dengan 

maximum overshoot dan error steady state kurang dari 5%. Selain ittu, nilai RMSE 

(Root Mean Square Error) yang diperoleh dari respon torsi prediksi dan torsi 

referensi mendekati nol.  

 

3.5 Uji Gangguan Model Predictive Torque Control (MPTC)  

Pengujian pemberian gannguan dilakukan dengan merubah beban torsi pada 

plant yang semula bernilai nol menjadi 5 Nm dan 10 Nm. Model Predictive Torque 

Control (MPTC) dapat dikatakan berhasil apabila kecepatan rotor plant (⍵𝑟) dapat 

kembali menuju setpoint setelah dilakukan perubahan beban torsi.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Uji Validasi Model 

Simulasi yang dilakukan di Matlab untuk uji validasi model menggunakan 

parameter-parameter yang terdapat pada Tabel 3.1. Penggunaan parameter-

parameter tersebut mengacu pada jurnal (Bellure & Aspalli, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Validasi Motor Induksi (a) Hasil yang didapat (b) Acuan 

pada jurnal 

 

Terlihat pada Gambar 4.1 (a) merupakan hasil uji validasi yang dihasilkan 

oleh Simulasi simulink, sedangkan untuk Gambar 4.1 (b) merupakan hasil 

percobaan yang terdapat pada jurnal sehingga dapat dijadikan acuan validasi motor 

induksi. 
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Dalam jurnal tersebut, nilai wr yang didapat setelah kenaikan beban torsi 

sebesar 40 Nm pada 0.03 detik, didapatkan penurunan nilai dari 314.15 menjadi 

270. Sedangkan hasil yang didapat adalah penurunan 314.7 menjadi 270.4. 

Sehingga, didapatkan nilai error sebesar 0.015 % sehingga dapat dikatakan bahwa 

model motor induksi yang dirancang telah sesuai. 

 

4.2 Hasil Uji Set Point 

Pengujian Model Predictive Torque Control (MPTC) dilakukan dengan 

menggunakan lima variasi nilai set point, yaitu 25 rad/detik hingga 125 rad/detik. 

Dalam hal ini digunakan fungsi step sebagai set point system pengendalian, dengan 

nilai akhir 25 rad/s, 50 rad/s, 75 rad/s, 100 rad/s, dan 125 rad/s. Hasil respon sistem 

pengendalian yang telah dirancang ini ditunjukkan pada Gambar 4.2 hingga 4.11 

 

 

Gambar 4.2 Respon kecepatan tanpa beban dengan setpoin 25 rad/s 

  

Pada Gambar 4.2 terlihat kecepatan plant saat menggunakan setpoint 

sebesar 25 radian/detik. Respon kecepatan motor (⍵𝑟) plant naik dari 0 rad/detik 

menuju kondisi steady pada kecepatan 25 rad/detik pada detik ke 1.53. Selain itu 

dilakukan pengujian terhadap torsi refrensi dan torsi prediktif untuk membuktikan 

apakah MPTC dapat memprediksi torsi dengan tepat. Hasil respon torsi terlihat 

pada Gambar 4.3 sebagai berikut. 
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Gambar 4.3 Respon torsi pada pengujian tanpa beban dengan set poin 25 rad/s 

 

Gambar 4.3 memperlihatkan bahwa respon torsi prediksi yang berwarna 

kuning dapat memprediksi dengan baik torsi referensi yang diberikan. Torsi refernsi 

ditunjukkan dengan warna merah dan Sebagian besar tertutupi oleh torsi prediksi, 

sedangkan untuk warna biru menunjukkan beban torsi yang diberikan.  

 

 

Gambar 4.4 Respon kecepatan tanpa beban dengan setpoint 50 rad/s 
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Pada Gambar 4.4 terlihat kecepatan plant saat menggunakan setpoint 

sebesar 50 radian/detik. Respon kecepatan motor (⍵𝑟) plant  naik dari 0 rad/detik 

menuju kondisi steady pada kecepatan 50 rad/detik pada detik ke 1.75. Selain itu 

dilakukan pengujian terhadap torsi refrensi dan torsi prediktif untuk membuktikan 

apakah MPTC dapat memprediksi torsi dengan tepat. Hasil respon torsi terlihat 

pada Gambar  4.5 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.5 Respon torsi tanpa beban dengan set point 50 rad/s 

 

 

Gambar 4.6 Respon kecepatan tanpa beban dengan setpoint 75 rad/s 
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Gambar 4.7 Respon torsi pada pengujian tanpa beban dengan setpoint 75 rad/s 

 

 

Gambar 4.8 Respon kecepatan tanpa beban dengan setpoint 100 rad/s 
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Gambar 4.9 Respon torsi tanpa beban dengan set point 100 rad/s 

 

 

Gambar 4.10 Kecepatan tanpa beban dengan set point 125 rad/s 
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Gambar 4.11 Respon torsi pengujian tanpa beban dengan setpoint 125 rad/s 

 

Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa respon torsi prediksi yang berwarna 

kuning dapat memprediksi dengan baik torsi referensi yang diberikan. Begitupun 

pada Gambar 4.7, Gambar 4.9 dan Gambar 4.11.  

Torsi referensi ditunjukkan dengan warna merah dan Sebagian besar 

tertutupi oleh torsi prediksi, sedangkan untuk warna biru menunjukkan beban torsi 

yang diberikan. Pada Gambar 4.6 terlihat kecepatan plant saat menggunakan 

setpoint sebesar 75 radian/detik.  

Respon kecepatan motor (⍵𝑟) plant naik dari 0 rad/detik menuju kondisi 

steady pada kecepatan 75 rad/detik pada detik ke 1.91. Pada Gambar 4.8 terlihat 

kecepatan plant saat menggunakan setpoint sebesar 100 radian/detik. Respon 
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kecepatan motor (⍵𝑟) plant naik dari 0 rad/detik menuju kondisi steady pada 

kecepatan 100 rad/detik pada detik ke 1.76. Serta pada Gambar 4.10 terlihat 

kecepatan plant saat menggunakan setpoint sebesar 125 radian/detik. Respon 

kecepatan motor (⍵𝑟) plant naik dari 0 rad/detik menuju kondisi steady pada 

kecepatan 125 rad/detik pada detik ke 1.99. 

 Parameter performansi juga bisa ditunjukkan dengan nilai RMSE antara 

torsi prediksi dengan torsi referensi yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. Pada Tabel 

4.1 ditunjukkan parameter performansi berupa error steady state dari semua 

setpoint yang diberikan tidak melebihi batas maksimum yaitu 5%. Selain itu, nilai 

RMSE yang ditunjukkan dari semua setpoint juga menunjukkan nilai yang sangat 

kecil, dengan begitu dapat dikatakan rancangan Model Predictive Torque Control 

yang telah dibuat sesuai. 

 

Tabel 4.1 Parameter performansi uji sistem kontrol MPTC 

Set Point 

(rad/s) 

Error 

Steady 

State 

Maximum 

Overshoot 

Settling 

Time (s) 

Rise 

Time (s) 
RMSE 

25 0.04% 6.36% 1.53 0.24 0.565 

50 0.04% 3.18% 1.75 0.48 0.546 

75 0.04% 2.08% 1.91 0.71 0.515 

100 0% 1.5% 1.76 0.96 0.469 

125 0% 1.2% 1.99 1.2 0.4 

 

4.3 Hasil Uji Disturbance 

Uji Disturbance dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui akibat dari 

kecepatan rotor dengan adanya tambahan berupa beban torsi. Terdapat dua jenis 

variasi beban yang diberikan yaitu penambahan sebesar 5 Nm dan 10 Nm seperti 

yang ditunjukkan Gambar 4.12 hingga Gambar 4.15. 

Terlihat pada Gambar 4.12 terdapat deviasi sebesar 0.54 rad/s setelah 

diberi beban sebesar 5 Nm pada detik ke-2 dan kembali menuju keadan seteady 

pada kecepatan 75 rad/detik. Gambar 4.13 merupakan gambar respon torsi saat 
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diberi beban sebesar 5 Nm, terdapat lonjakan sebesar 5 Nm setelah diberi beban 

pada detik ke-2. Baik torsi prediktif yang ditunjukkan dengan warna kuning, 

maupun torsi referensi yang ditunjukkan dengan warna merah memiliki nilai yang 

hampir sama. 

 

 

Gambar 4.12 Respon kecepatan dengan disturbance perubahan beban + 5 Nm 

  

 

Gambar 4.13 Respon torsi dengan disturbance perubahan beban + 5 Nm 
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Gambar 4.14 Respon kecepatan dengan disturbance perubahan beban + 10 Nm 

 

 

Gambar 4.15 Respon torsi dengan disturbance perubahan beban + 10 Nm 
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 Pada Gambar 4.14 terlihat bahwa terdapat deviasi sebesar 1.08 rad/s 

setelah diberi beban sebesar 10 Nm pada detik ke-2 dan kembali menuju keadan 

seteady pada kecepatan 75 rad/detik. Gambar 4.15 merupakan gambar respon torsi 

saat diberi beban sebesar 10 Nm, terdapat lonjakan sebesar 10 Nm setelah diberi 

beban pada detik ke-2. Baik torsi prediktif yang ditunjukkan dengan warna kuning, 

maupun torsi referensi yang ditunjukkan dengan warna merah memiliki nilai yang 

hampir sama. Selain itu, nilai performansi RMSE pada kedua penambahan beban 

menunjukkan nilai yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa MPTC dapat 

bekerja dengan baik, seperti tabel dibawah ini 

 

Tabel 4.2 Parameter performansi uji disturbance MPTC 

Set Point Beban RMSE Deviasi 

75 5 0.511 0.54 

75 10 0.505 1.08 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

• Telah dibuat rancangan D-Q Model Motor Induksi Tiga Fasa menggunakan 

software Matlab dan mendapatkan nilai error sebesar 0.015%.  

• Telah dibuat rancangan model predictive torque control sebagai pengatur 

kecepatan pada motor induksi tiga fasa.  Pengujian MPTC dilakukan dengan 

lima variasi set point yaitu 25 rad/s, 50 rad/s, 75 rad/s, 100 rad/s, dan 125 rad/s. 

Respon kecepatan plant dengan setpoint tersebut memiliki settling time secara 

berurutan yaitu 1.53 detik, 1.75 detik, 1.91 detik, 1.76 detik, dan 1.91 detik. 

Respon kecepatan plant juga memiliki maximum overshoot dan error steady 

state yang didapat kurang dari 2%. Nilai RMSE MPTC didapatkan dari 

pengurangan nilai torsi prediksi dengan nilai torsi referensi. Nilai rata-rata 

RMSE yang diperoleh adalah 0.5016. 

• Variasi perubahan beban pada MPTC dilakukan untuk mengetahui respon 

kecepatan plant ketika diberi gangguan. Pemberian gangguan dilakukan dengan 

penambahan torsi beban sebesar 5 Nm dan 10 Nm. Ketika diberi penambahan 

5 Nm pada kecepatan plant 75 rad/s, didapatkan deviasi sebesar 0.54 rad/s. 

Ketika diberi penambahan 5 Nm pada kecepatan plant 75 rad/s, didapatkan 

deviasi sebesar 1.08 rad/s.  

5.2 Saran 

Berdasarkan tugas akhir yang telah dilakukan, terdapat saran yang dapat 

dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

• Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan rancang bangun model 

predictive torque control (MPTC) pada motor induksi tiga fasa. 

• Dapat dilakukan penambahan observer sebagai speed sensorlees pada 

penelitian selanjutnya. 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A.A.Pujol. (2000). Direct Torque Control of Induction Motors. Thèse de doctorat 

de L’UPC. 

Ahammad, T. B.-H. (2013). An Improved Direct Torque Control of Induction 

Motor with Modified Sliding Mode Control Approach. IEEE. 

Bellure, A., & Aspalli. (2015). Dynamic D-Q Model of Induction Motor Using 

Simlink. International Journal of Engineering Trends and Technology 

(IJETT). 

Camacho, E. F., & Bordons, C. (1999). Model Predictive Control.  

Davari, S., Khaburi, D. A., & Ralph, K. (1998). An improved FCS-MPC Algorithm 

for Induction Motor With Imposed Optimized Weighting Factor. IEEE 

Trans. Power Electron. 

Han, Q., Ding, Z., Xu, X., Wang, T., & Chu, F. (2019). Stator Current Model For 

Detecting Rolling Bearing Faults in Induction Motors Using Magnetic 

Equivalent Circuits. Mechanical Systems and Signal Processing, 131, 554-

575. 

Iksal, Saefuddin, & Aswad, I. (2015). Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu 

Ruangan Menggunakan Fuzzy Logic. Jurnal Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat. 

M. A. Naeem, K. M. (2013). Direct Torque Control (DTC) of Three Phase 

Induction Motor using Model based Predictive Control (MPC) scheme 

deploying Branch and Bound Algorithm . International Conference on 

Renewable Energy Research and Applications. 

Obed, A. A., & Hameed S., M. A. (2018). Reduction Of Ripple For Direct Torque 

Controlled Three Phase Induction Motor Based On A Predictive Control 

Technique. Journal of Engineering and Sustainable Development. 

Ogata. (2010). Modern Control Engineering . New Jersey. 

Orlowska-Kowalska, T., Wojsznis, P., & Kowalski, C. (2000). Comparative study 

of different flux estimators for sensorless induction motor drive. Archives 

of Electrical Engineering, 49(1), 49-63. 



42 

 

 

 

Qomarudin, M. N. (2017). Memahami Transformasi Koordinat DQ Pada Motor 

Induksi 3 Fasa. ResearchGate. 

Rameli, M. (2014). Bahan Kuliah Pegaturan Mesin Listrik: Motor Listrik. Teknik 

Sistem Pengaturan, Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember, Surabaya. 

Rashid, M. H. (2000). Power Electronics. Fellow IEEE Professor of Electrical 

Engineering Purdue University. 

Su, T.-J., Tsou, T.-Y., Wang, S.-M., Li, T.-Y., & Vu, H.-Q. (2016). Torque ripple 

reduction of induction motor based on a hybrid method of model predictive 

torque control and particle swarm optimization. Advances in Mechanical 

Engineering. 

Subiantoro, A. (2002). Diktat Kuliah Sistem Kendali Adaptif.  

Therib, M. A. (2017). Three Phase Induction Motors. ResearchGate. 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

 

LAMPIRAN 

 

A. Uji Openloop Motor Induksi 

Berikut ini adalah simulasi uji openloop motor induksi menggunakan program 

matlab.  

 

Gambar A.1 Simulasi pemodelan openloop motor induksi 

Berikut ini adalah rincian pemodelan plant model motor induksi. 

 

Gambar A.2 Simulasi pemodelan openloop motor induksi 
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B. Uji Close Loop MPTC 

Berikut ini adalah simulasi uji closeloop MPTC motor induksi menggunakan 

program matlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar B.1 Simulasi closeloop MPTC motor induksi 

 Berikut ini rincian pemodelan MPTC menggunakan simulasi matlab. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar B.2 Rincian pemodelan MPTC motor induksi 

C. Kode Matlab 

Berikut ini source code yang digunakan. 

% Parameter 

  

Rr  =1.15;    %Rotor resistance 

Rs  =0.855;    %Stator resistance 

Lls  =3.92e-3;   %Stator inducatnce 

Llr  =3.92e-3;   %Rotor inductance 

Lm  =30e-3;    %Magnetizing Inductance  

fb  =50;    %Base frequency 



 

 

 

 

p  =6;    %Number of poles 

J  =0.06;    %Moment of inertia 

Lr  = Llr + Lm; 

Tr  = Lr / Rr; 

we  =2*pi*fb; 

  

% Impedance and angular speed calculations 

  

wb  =2*pi*fb;   %Base speed 

Xls  =wb*Lls;   %Stator impedance 

Xlr  =wb*Llr;   %Rotor impedance 

Xm  =wb*Lm;   %Magnetizing impedance 

Xmstar =1/(1/Xls+1/Xm+1/Xlr); 

 Berikut rincian source code untuk mencari RMSE 

%torsi 

data1=Tref.signals.values(:,1); 

data2=Tpred.signals.values(:,1); 

e1=(data2-data1); 

RMSEtorsi=sqrt(mean(e1.^2)); 
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