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STUDI DAMPAK KESALAHAN MISALIGNMENT PADA MOTOR 
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Nama : Ikma Lailatul Badriyah 

NRP  : 02311640000101 

Departemen : Teknik Fisika FTIRS - ITS 

Dosen Pembimbing : Dr. Katherin Indriawati, S.T., M.T. 

   

ABSTRAK 

Penelitian mengenai motor listrik mengalami perkembangan yang pesat selama 

beberapa tahun terakhir. Salah satu jenis motor listrik yang banyak digunakan 

adalah motor induksi. Motor induksi sangat banyak digunakan, akan tetapi pada 

kondisi operasi yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lebih 

awal. Pada penelitian tugas akhir ini dilakukan perancangan model motor induksi 

dengan penambahan kopling dan analisa perbandingan keadaan motor induksi saat 

kondisi normal (aligned) dengan kondisi saat mengalami angular misalignment. 

Penelitian ini dimulai dengan pemodelan motor induksi, selanjutnya pemodelan 

angular misalignment, dan yang terakhir adalah analisa spektrum arus dan torsi. 

Pemodelan angular misalignment dilakukan dengan penambahan model kopling 

pada motor induksi-beban dengan variabel yang divariasikan sudut alfa. Pada 

penelitian ini, nilai alfa yang digunakan adalah 1° dan 5°. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, saat mengalami angular misalignment pada spektrum arus 

terdapat peak yang muncul saat f+2fr dan  f+2fr. Sedangkan pada spektrum torsi 

dan kecepatan terdapat peak saat 2fr. Pada saat alfa bernilai 1°, nilai puncak 

menunjukkan nilai lebih kecil jika dibandingkan dengan peak saat alfa bernilai 5°.  

 

Kata Kunci: Motor induksi, kerusakan, angular misalignment, arus, torsi 
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Department : Engineering Physics FTIRS - ITS 

Supervisors : Dr. Katherin Indriawati, S.T., M.T. 

   

ABSTRACT 

Research on electric motors has experienced rapid development over the past few 

years. One type of electric motor that is widely used is an induction motor. 

Induction motors are very widely used, but in improper operating conditions can 

cause damage earlier. In this final project research is carried out the design of an 

induction motor model with the addition of a coupling and a comparative analysis 

of the state of the induction motor under normal conditions (aligned) with 

conditions when experiencing angular misalignment. This research begins with 

induction motor modeling, then angular misalignment modeling, and finally the 

current and torque spectrum analysis. Angular misalignment modeling is done by 

adding a coupling model to the induction motor-load  with variable varying alpha 

angle. In this study, the alpha values used were 1 ° and 5 °. Based on research that 

has been done, when experiencing angular misalignment in the current spectrum 

there are peaks that appears at f+2fr and  f+2fr. Meanwhile in the torque and speed 

spectrum there is a peak at 2fr.  When alpha is 1 °, the peak value is smaller than 

the peak when alpha is 5 °. 

 

Keywords: Induction motor, damage, angular misalignment, current, torque 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian mengenai motor listrik mengalami perkembangan yang pesat 

selama beberapa tahun terakhir. Hal ini berkaitan dengan banyaknya penggunaan 

motor listrik dan pengaplikasiannya di industri. Selain itu, motor listrik biasanya 

merupakan elemen yang penting dalam proses-proses di mana mereka beroperasi. 

Kegagalan pada elemen ini dapat menyebabkan dampak parah dalam hal ekonomi 

(biaya perbaikan dan penghentian produksi) serta biaya lain (keterlambatan 

pengiriman pelanggan, bahaya pengguna, pengurangan efisiensi) adalah masalah 

utama bagi industri (Reira-Guasp, Antonio-Daviu, & Capolino, 2014). Salah satu 

jenis motor listrik yang banyak digunakan adalah motor induksi. Karena keandalan 

dan kesederhanaannya, motor induksi sangat banyak digunakan, akan tetapi pada 

kondisi operasi yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lebih 

awal (Husach, Yatsiuk, & Mamchur, 2019).  

Salah satu penyebab kerusakan pada motor induksi adalah akibat terjadinya 

misalignment. Misalignment dapat memperpendek umur mesin, menyebabkan 

penurunan efisiensi pada motor, dan motor yang mengalami misalignment lebih 

rentan terhadap kegagalan karena peningkatan beban pada bearing, seal dan 

kopling (Cabanas, Melero, Aleixandre, & Solares, 1996) (W., et al., 1997). Kopling 

fleksibel banyak digunakan dalam industri untuk mentransmisikan daya antara 

motor dan beban (Piotrowski, 2006). Kopling fleksibel yang tidak selaras dapat 

mentransmisikan torsi yang menghasilkan tingkat getaran yang cukup rendah 

namun level tersebut pada akhirnya mungkin setinggi untuk menghasilkan 

kerusakan pada bantalan poros (Bossio, Bossio, & Angelo, 2009).  

Misalignment pada poros (shaft misalignment) adalah fenomena umum dalam 

proses transmisi gerak. Terdapat tiga jenis misalignment poros yaitu paralel, sudut 

(angular) dan gabungan. Berdasarkan jenisnya, fenomena misalignment dapat 

menghasilkan dan / atau meningkatkan getaran pada frekuensi yang berbeda. 

Khusus angular misalignment dapat memicu getaran pada frekuensi rotasi dan 
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harmonik keduanya. Namun, hal ini sangat tergantung pada jenis kopling yang 

digunakan (Piotrowski, 2006). Analisa mengenai efek angular misalignment pada 

motor induksi dengan beban dapat dilakukan melalui beberapa metode. Metode 

yang digunakan antara lain melalui analisa berdasarkan eksperimen, simulasi, 

getaran, dan thermographic. Analisa melalui simulasi dapat dilakukan dengan 

menganalisa efek angular misalignment pada torsi, arus, dan daya. (Bossio, Bossio, 

& Angelo, 2009). Pada penelitian tugas akhir ini dilakukan perancangan model 

motor induksi dengan penambahan kopling dan analisa perbandingan keadaan 

motor induksi saat kondisi normal (aligned) dengan kondisi saat mengalami 

angular misalignment. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang diangkat berdasarkan latar belakang di atas 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang model motor induksi dengan penambahan kopling 

yang digunakan untuk sistem diagnosis? 

b. Bagaimana perbandingan keadaan motor induksi saat kondisi normal 

(aligned) dengan kondisi saat mengalami angular misalignment? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Merancang model motor induksi dengan penambahan kopling yang 

digunakan untuk sistem diagnosis 

b. Mengetahui perbandingan keadaan motor induksi saat kondisi normal 

(aligned) dengan kondisi saat mengalami angular misalignment 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Parameter motor induksi mengacu pada motor induksi 3 fasa yang digunakan 

pada unit penggerak kereta api produksi PT. INKA dengan tegangan 380 V 

dan kapasitas 1,5 kW. 
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b. Beban yang digunakan merupakan motor induksi dengan parameter yang 

identik dengan motor induksi yang diuji 

c. Jenis misalignment yang dimodelkan adalah angular mislaignment 

d. Deteksi misalignment didasarkan pada spektrum arus dan torsi pada kondisi 

normal dan saat mengalami misalignment  

e. Nilai alfa yang digunakan untuk memodelkan angular misalignment adalah 

1° dan 5° 

1.5 Sistematika Laporan 

Laporan tugas akhir ini terdiri atas lima bab. Bab I Pendahuluan terdiri atas 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika laporan. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori memuat teori-teori penunjang penelitian 

yang dilakukan. Bab III Metodologi Penelitian memuat langkah-langkah dari 

penelitian yang dilakukan. Bab IV Hasil dan Pembahasan memuat hasil dari 

penelitian dan uraian analisis dari hasil tersebut. Bab V Kesimpulan dan Saran 

memuat kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Motor Induksi  

Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik (AC) yang paling 

luas digunakan. Penamaan jenis motor ini berasal dari prinsip kerja motor induksi 

yaitu berdasarkan pada induksi medan magnet rotor 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 magneticfield) yang dihasilkan oleh arus stator. Motor 

induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari baik di industri 

maupun di rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 

3-fasa dan motor induksi 1-fasa. Motor induksi 3- fasa dioperasikan pada sistem 

tenaga 3-fasa dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri dengan 

kapasitas yang besar (Bagia & Parsa, 2018). 

 

 

Gambar 2.1 Motor Induksi Tiga Fasa (Teco Electric & Machinery Co., Ltd.) 

Motor induksi tiga fasa juga disebut motor asinkron (Qi, Scharfenstein, & 

Weiss, 2019). Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari 

kumparan stator kepada kumparan rotornya. 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 
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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. Kecepatan berputarnya medan putar ini disebut 

kecepatan sinkron (Bagia & Parsa, 2018) 

Pemodelan motor induksi yang digunakan pada tugas akhir ini ditinjau dari 

kerangka acuan stator atau kerangka acuan rotor. Parameter yang digunakan dalam 

pemodelan berupa arus stator atau arus rotor dengan fluks stator dan fluks rotor. 

Dimana persamaan umum motor induksi dapat ditunjukkan sebagai berikut (Chan 

& Shi, 2011): 

�⃗� 𝑠 = 𝑅𝑠𝑖 𝑠 +
𝑑

𝑑𝑡
𝜆 𝑠 +

𝑃

2
𝑗𝜔𝑒𝜆 𝑠  (2.1) 

�⃗� 𝑟 = 𝑅𝑟𝑖 𝑟 +
𝑑

𝑑𝑡
𝜆 𝑟 + 𝑗 

𝑃

2
( 𝜔𝑒 − 𝜔𝑟 )𝜆 𝑟  (2.2) 

𝜆 𝑠 = 𝐿𝑠𝑖 𝑠 + 𝐿𝑚𝑖 𝑟   (2.3) 

𝜆 𝑟 = 𝐿𝑟𝑖 𝑟 + 𝐿𝑚𝑖 𝑠  (2.4) 

Variabel yang digunakan pada persamaan (2.1) sampai (2.4) berasal dari 

kerangka acuan stator, maka nilai 𝜔𝑒 = 0. Jika persamaan (2.1) dan (2.2) dinyatakan 

dalam sumbu αβ (𝜔𝑒 = 0) maka menjadi: 

𝑉𝑠α = 𝑅𝑠𝑖𝑠α + �̇�sα  (2.5)  
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𝑉𝑠β = 𝑅𝑠𝑖𝑠β + �̇�sβ   (2.6) 

Pada persamaan (2.2) tegangan rotor Vr  dirubah menjadi nol, karena jenis 

rotor dari motor induksi ini adalah squirrel cage yang mana terminal–terminalnya 

terhubung singkat, sehingga persamaannya menjadi: 

0 =  𝑅𝑟𝑖𝑟 + �̇�𝑟 + 
𝑃

2
𝑗 ( 𝜔𝑒 − 𝜔𝑚 )𝜆𝑟  (2.7)                                                

Jika persamaan (2.7) dinyatakan dalam sumbu αβ (𝜔𝑒 = 0) maka menjadi: 

�̇�𝑟𝛼 = −𝑅𝑟𝑖rα − 
𝑃

2
𝜔𝑚𝜆𝑟β  (2.8)                                                  

�̇�𝑟𝛽 = −𝑅𝑟𝑖rβ + 
𝑃

2
𝜔𝑚𝜆𝑟α  (2.9)                                                     

Selanjutnya persamaan (2.3) dan (2.4) dinyatakan dalam sumbu αβ menjadi: 

𝜆𝑠α = 𝐿𝑠𝑖sα + 𝐿𝑚𝑖𝑟α (2.10)                                                    

𝜆𝑠𝛽 = 𝐿𝑠 𝑖𝑠𝛽 + 𝐿𝑚𝑖𝑟𝛽 (2.11) 

𝜆𝑟𝛼 = 𝐿𝑟 𝑖𝑟𝛼 + 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛼  (2.12) 

𝜆𝑟𝛽 = 𝐿𝑟 𝑖𝑟𝛽 + 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛽 (2.13) 

Dari persamaan (2.12) dan (2.13) didapatkan nilai 𝑖𝛼 dan 𝑖𝛽 sebagai berikut: 

𝑖𝑟𝛼 =
1

𝐿𝑟
(𝜆𝑟𝛼 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛼) (2.14) 

𝑖𝑟𝛽 =
1

𝐿𝑟
(𝜆𝑟𝛽 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛽) (2.15) 

Setelah didapatkan persamaan (2.14) dan (2.15), selanjutnya persamaan 

(2.14) disubtitusikan ke persamaan (2.8) dan persamaan (2.15) disubtitusikan ke 

persamaan (2.9) 

�̇�𝑟𝛼 = −𝑅𝑟(
1

𝐿𝑟
(𝜆𝑟𝛼 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛼)) −

𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟β  (2.16) 

�̇�𝑟𝛽 = −𝑅𝑟(
1

𝐿𝑟
(𝜆𝑟𝛽 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛽)) +

𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟α (2.17) 

Maka didapatkan persamaan fluks rotor pada sumbu alfa dan sumbu beta 

sebagai berikut: 

�̇�𝑟𝛼 = −
𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜆𝑟𝛼 +

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝐿𝑚𝑖𝑠𝛼 −

𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟β  (2.18) 

�̇�𝑟𝛽 = −
𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜆𝑟𝛽 +

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝐿𝑚𝑖𝑠𝛽 +

𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟α (2.19) 

Sedangkan untuk mendapatkan persamaan arus stator pada sumbu alfa dan 

sumbu beta, maka subtitusikan persamaan (2.10) ke persamaan (2.5) dan 
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subtitusikan persamaan (2.11) ke persamaan (2.6), maka didapatkan persamaan 

sebagai berikut ini:  

𝑉𝑆𝛼 = 𝑅𝑠𝑖𝑆𝛼 +
𝑑

𝑑𝑡
(𝐿𝑠 𝑖𝑠𝛼 + 𝐿𝑚𝑖𝑟𝛼) (2.20) 

𝑉𝑆𝛽 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛽 +
𝑑

𝑑𝑡
(𝐿𝑠 𝑖𝑠𝛽 + 𝐿𝑚𝑖𝑟𝛽) (2.21) 

Sehingga persamaan (2.20) dan (2.21) menjadi: 

𝑉𝑆𝛼 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛼 + 𝐿𝑠 𝑖𝑠�̇� + 𝐿𝑚𝑖𝑟�̇� (2.22) 

𝑉𝑆𝛽 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛽 + 𝐿𝑠 𝑖𝑠�̇� + 𝐿𝑚𝑖𝑟�̇� (2.23) 

Kemudian persamaan (2.14) subtitusikan ke persamaan (2.22) dan persamaan 

(2.15) subtitusikan ke persamaan (2.23) maka didapatkan persamaan seperti berikut 

ini: 

𝑉𝑆𝛼 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛼 + 𝐿𝑠 𝑖𝑠�̇� + 𝐿𝑚  
𝑑

𝑑𝑡
(

1

𝐿𝑟
(𝜆𝑟𝛼 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛼)) (2.24) 

𝑉𝑆𝛽 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛽 + 𝐿𝑠 𝑖𝑠�̇� + 𝐿𝑚
𝑑

𝑑𝑡
(

1

𝐿𝑟
(𝜆𝑟𝛽 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛽)) (2.25) 

Sehingga persamaan (2.24) dan (2.25) menjadi: 

𝑉𝑆𝛼 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛼 + 𝐿𝑠 𝑖𝑠�̇� + 
𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝜆𝑟𝛼

̇ +
𝐿𝑚

2

𝐿𝑟
𝑖𝑠�̇� (2.26) 

𝑉𝑆𝛽 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛽 + 𝐿𝑠 𝑖𝑠�̇� + 
𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝜆𝑟𝛽

̇ +
𝐿𝑚

2

𝐿𝑟
𝑖𝑠�̇� (2.27) 

Selanjutnya subtitusikan persamaan (2.8) ke persamaan (2.26) dan persamaan 

(2.9) ke persamaan (2.27), maka di dapatkan persamaan: 

𝑉𝑆𝛼 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛼 +
𝐿𝑠 𝐿𝑟−𝐿𝑚

2

𝐿𝑟
𝑖𝑠�̇� − 

𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝑖𝑟𝛼 −

𝐿𝑚

𝐿𝑟
 
𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟𝛽 (2.28) 

𝑉𝑆𝛽 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛽 +
𝐿𝑠 𝐿𝑟−𝐿𝑚

2

𝐿𝑟
𝑖𝑠�̇� − 

𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝑖𝑟𝛽 +

𝐿𝑚

𝐿𝑟
 
𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟𝛼 (2.29) 

Lalu persamaan (2.14) disubtitusikan ke persamaan (2.28) dan persamaan 

(2.15) disubtitusikan ke persamaan (2.29) maka diperoleh persamaan: 

𝑉𝑆𝛼 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛼 +
𝐿𝑠 𝐿𝑟 − 𝐿𝑚

2

𝐿𝑟
𝑖𝑠�̇� − 

𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
(

1

𝐿𝑟

(𝜆𝑟𝛼 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛼)) 

−
𝐿𝑚

𝐿𝑟
 
𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟𝛽 (2.30) 

𝑉𝑆𝛽 = 𝑅𝑆𝑖𝑆𝛽 +
𝐿𝑠 𝐿𝑟 − 𝐿𝑚

2

𝐿𝑟
𝑖𝑠�̇� − 

𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
(

1

𝐿𝑟
(𝜆𝑟𝛽 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛽)) 

+
𝐿𝑚

𝐿𝑟
 
𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟𝛼 (2.31) 
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Sehingga didapatkan persamaan arus rotor pada sumbu alfa dan sumbu beta 

sebagai berikut: 

𝑖𝑆�̇� =
𝑉𝑆𝛼𝐿𝑟

𝐿𝑠 𝐿𝑟 − 𝐿𝑚
2 − (

𝑅𝑆𝐿𝑟
2 + 𝐿𝑚

2𝑅𝑟

(𝐿𝑠 𝐿𝑟 − 𝐿𝑚
2)𝐿𝑟

) 𝑖𝑆𝛼 +
𝐿𝑚𝑅𝑟

(𝐿𝑠 𝐿𝑟 − 𝐿𝑚
2)𝐿𝑟

 𝜆𝑟𝛼 

+
𝑃

2

𝐿𝑚  ⍵𝑚

(𝐿𝑠 𝐿𝑟−𝐿𝑚
2)

 𝜆𝑟𝛽  (2.32)                                

𝑖𝑆�̇� =
𝑉𝑆𝛽𝐿𝑟

𝐿𝑠 𝐿𝑟 − 𝐿𝑚
2 − (

𝑅𝑆𝐿𝑟
2 + 𝐿𝑚

2𝑅𝑟

(𝐿𝑠 𝐿𝑟 − 𝐿𝑚
2)𝐿𝑟

) 𝑖𝑆𝛽 +
𝐿𝑚𝑅𝑟

(𝐿𝑠 𝐿𝑟 − 𝐿𝑚
2)𝐿𝑟

 𝜆𝑟𝛽 

−
𝑃

2

𝐿𝑚  ⍵𝑚

(𝐿𝑠 𝐿𝑟−𝐿𝑚
2)

 𝜆𝑟𝛼    (2.33)                                         

Persamaan torsi elektromagetik pada motor induksi secara umum dapat di 

tuliskan sebagai berikut :  

�̇�𝑚 = 
𝑇𝑒−𝑇𝑙

𝐽
       (2.34) 

𝑇𝑒 = (
2

3
) (

𝑃

2
) (

𝐿𝑚

𝐿𝑟
) (𝜆𝑟𝛽 𝑖𝑆𝛼 − 𝜆𝑟𝛼 𝑖𝑆𝛽 )      (2.35) 

Sehingga akan didapat nilai  

�̇�𝑚 = (
2

3
) (

𝑃

2
) (

𝐿𝑚

𝐽𝐿𝑟
) (𝜆𝑟𝛽 𝑖𝑆𝛼 − 𝜆𝑟𝛼 𝑖𝑆𝛽 ) −

𝑇𝑙

𝐽
                                   (2.36) 

2.2 Misalignment  

Misalignment adalah salah satu kesalahan paling penting dan sering ditemui 

pada sebagian besar mesin berputar. Lebih dari 70% masalah mekanis disebabkan 

oleh misalignment. Misalignment adalah penyimpangan posisi poros relatif dari 

sumbu rotasi kolinear yang diukur pada titik-titik transmisi daya ketika peralatan 

berjalan pada kondisi operasi normal. Misalignment poros terjadi ketika garis 

tengah rotasi dua (atau lebih) poros mesin tidak sejalan satu sama lain. Oleh karena 

itu, dalam definisi yang paling murni, penyelarasan poros terjadi ketika garis tengah 

rotasi dua (atau lebih) poros kolinear ketika beroperasi pada kondisi normal. 

(Piotrowski, 2006) 

Terdapat tiga jenis misalignment yaitu angular misalignment, parallel 

misalignment, dan gabungan. Angular misalignment terjadi ketika terdapat deviasi 

sudut antara poros motor dan beban. Situasi ini diilustrasikan pada Gambar 

2.2(a).Tingkat misalignment diwakili oleh sudut α antara dua poros. Ketika poros 

itu sejajar sempurna satu sama lain, tetapi tidak pada garis yang sama, terjadi 
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parallel misalignment. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.2(b). Parellel 

misalignment lebih parah karena jarak antara kedua sumbu rotasi menjadi lebih 

besar.  

 

(a)         (b) 

 

(c) 

Gambar 2.2 (a) angular misalignment (b) parallel misalignment (c) gabungan 

(Piotrowski, 2006) 

2.3 Pengaruh Angular Misalignment terhadap Arus 

Efek dari angular misalignment dalam kopling antara motor dan poros beban 

dapat dipelajari dengan menganalisis spektrum arus stator yang diperoleh dari 

simulasi. Spektrum arus menunjukkan dua sideband di sekitar komponen 

fundamental, yang diberikan oleh oleh persamaan sebagai berikut: 

𝑓𝑐𝑑 = 𝑓 ± 𝑛𝑓𝑟          (2.37) 

Di mana 𝑓 adalah frekuensi supply,  𝑓𝑟 adalah kecepatan rotasi motor dalam 

Hz, dan 𝑛 adalah konstanta. Amplitudo komponen pada 𝑓 ± 2𝑓𝑟 berbanding lurus 

dengan derajat angular misalignment. (Bossio, Bossio, & Angelo, 2009) 

2.4 Diagnosis Kesalahan pada Motor Induksi 

Deteksi dini kesalahan merupakan tantangan dan banyak penelitian sedang 

berlangsung lama untuk mengembangkan metode analisis baru. Berbagai teknik 

pendeteksian kesalahan telah diperkenalkan oleh para peneliti. Beberapa metode 

didasarkan pada analisis parameter nonelektrik. Untuk mendeteksi kesalahan motor 

induksi, digunakan teknik yang berbeda seperti motor current signature (MCSA), 
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analisis getaran, analisis termal, dan sebagainya. Penelitian telah membuktikan 

bahwa berbagai alat pengolah sinyal dapat digunakan dengan sukses di bawah 

kondisi berjalan yang berbeda seperti mulai atau stabil di bawah beban atau tanpa-

beban motor untuk diagnosis kesalahan. Setiap alat memiliki beberapa kelebihan 

atau keterbatasan dalam kondisi motor tertentu. (Karmakar, Chattopadhyay, Mitra, 

& Sengupta, 2016).   

 

Gambar 2.3 Jenis kesalahan motor dan teknik diagnosis kesalahan (Irfan, et al., 

2017) 

Gambar 2.3 menunjukkan jenis kerusakan pada motor listrik dan teknik 

diagnosis kerusakan yang dapat digunakan pada motor listrik. Secara garis besar 

jenis kerusakan pada motor listrik dibagi menjadi dua yaitu kerusakan mekanik dan 

kerusakan elektrik. Kerusakan mekanik dibagi menjadi tiga, yaitu eccentricity 

faults, bearing faults, dan coupled gear faults. Sedangkan kerusakan elektrik dibagi 

menjadi dua yaitu kerusakan stator dan kerusakan rotor. Teknik diagnosis 

kerusakan pada motor listrik dibagi menjadi dua yaitu teknik invasif dan teknik 

non-invasif. Teknik invasif terdiri atas analisis emisi akustik, analisis termal, 

analisis suara, analisis kimia, dan analisis getaran. Teknik non-invasif terdiri atas 

MCSA, analisis wavelet, analisis Park Vector, dan analisis Instantaneous Power. 
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2.5 Motor Current Signature Analysis (MCSA) 

Motor Current Signature Analysis adalah teknik yang digunakan untuk 

menganalisis dan memantau tren sistem berenergi dinamis (Bonaldi, Oliveira, 

Silva, Lambert-Torresm, & Silva, 2012). Untuk mendiagnosis kesalahan pada 

motor, MCSA menggunakan spektrum arus yang berisi informasi potensial 

kerusakan pada motor. Harmonik abnormal, yang muncul dalam arus stator adalah 

fungsi dari sejumlah variabel karena distribusi gaya magnetomotiveforce (MMF) 

dan representasi gelombang permeance dari celah udara. Kemiringan stator dan 

rotor juga mempengaruhi frekuensi, besarnya tidak tergantung pada jenis sistem 

drive atau teknik kontrol. Karena sifat ini, MCSA lebih banyak digunakan daripada 

teknik diagnosis motor secara online lainnya. (Jung, Lee, & Kwon, 2006). 

 

Gambar 2.4 Sistem Monitoring Arus Stator (Miljković, 2015) 

Gambar 2.4 merupakan skema dari sistem monitoring arus stator. Dari skema 

tersebut diketahui jika dalam sistem monitoring arus stator respon arus dari motor 

ditransformasikan dan dimasukkan ke pengkondisian sinyal dan selanjutnya ke 

spectrum analyzer dan diteruskan menuju interface pada komputer.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Diagram alir penelitian pada tugas akhir dengan judul “Studi Dampak 

Kesalahan Misalignment pada Motor Induksi untuk Tujuan Diagnosis” ini 

adalah sebagai berikut: 

START

Pemodelan Motor Induksi  

Pemodelan Misalignment 

Error pemodelan <5%

Selesai

Studi Literatur

Pengujian Model Misalignment

Analisa Data dan Pembahasan

Ya

Tidak

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 



14 

 

 

 

3.1 Pemodelan Motor Induksi  

Model motor induksi dirumuskan dengan mengacu pada persamaan (2.1) 

hingga (2.36). Persamaan arus, fluks, dan kecepatan pada motor induksi secara 

umum dapat di tuliskan sebagai berikut: 

𝑖�̇�𝛼 =
𝑉𝑆𝛼

𝜎𝐿𝑠 
+ (−

𝑅𝑆

𝜎𝐿𝑠 
−

(1−𝜎)

𝜎𝑇𝑟 
) 𝑖𝑆𝛼 +

𝐿𝑚

𝜎𝐿𝑟𝐿𝑠𝑇𝑟
 𝜆𝑟𝛼 +

𝑃

2

𝐿𝑚  ⍵𝑚

𝜎𝐿𝑟𝐿𝑠
 𝜆𝑟𝛽                 (3.1) 

𝑖�̇�𝛽 =
𝑉𝑆𝛽

𝜎𝐿𝑠 
+ (−

𝑅𝑆

𝜎𝐿𝑠 
−

𝐿𝑚
2

𝜎𝐿𝑟𝐿𝑠𝑇𝑟
) 𝑖𝑆𝛽 +

𝐿𝑚

𝜎𝐿𝑟𝐿𝑠𝑇𝑟
 𝜆𝑟𝛽 −

𝑃

2

𝐿𝑚  ⍵𝑚

𝜎𝐿𝑟𝐿𝑠
 𝜆𝑟𝛼               (3.2) 

�̇�𝑟𝛼 = −𝑅𝑟(
1

𝐿𝑟
(𝜆𝑟𝛼 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛼) −

𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟𝛽                                     (3.3) 

�̇�𝑟𝛽 = −𝑅𝑟(
1

𝐿𝑟
(𝜆𝑟𝛽 − 𝐿𝑚𝑖𝑠𝛽) −

𝑃

2
⍵𝑚 𝜆𝑟𝛼        (3.4)                                                      

�̇�𝑚 = (
2

3
) (

𝑃

2
) (

𝐿𝑚

𝐽𝐿𝑟
) (𝜆𝛼𝑟 𝑖𝛽𝑠 − 𝜆𝛽𝑟 𝑖𝛼𝑠 ) −

𝑇𝑙

𝐽
                                     (3.5)                  

Setelah pemodelan selesai, dilakukan simulasi untuk mengetahui hasil dari 

pemodelan. Parameter yang digunakan pada motor induksi yang dimodelkan 

terdapat pada Tabel 3.1. Parameter motor induksi yang digunakan mengacu pada 

motor induksi tiga fasa yang digunakan pada unit penggerak kereta api produksi 

PT. INKA yang mempunyai parameter 4 pole, kapasitas sebesar 1.5 kW, dan 

frekuensi 50 Hz. Parameter motor induksi PT INKA sama dengan jurnal (S. 

Allaoui, 2015) sehingga parameter yang digunakan pada tugas akhir ini mengacu 

pada jurnal tersebut. 

Tabel 3.1 Parameter Motor Induksi 

No. Nama Nilai 

1. Induktansi Mutual (𝐿𝑚) 0,258 H 

2. Induktansi Stator (𝐿𝑠) 0,274 H 

3. Induktansi Rotor (𝐿𝑟) 0,274 H 

4. Resistansi Stator (𝑅𝑠) 4,85 Ω 

5. Resistansi Rotor (𝑅𝑟) 3,805 Ω 

6. Inersia (𝐽) 0,031 kgm2 

7. Pole (𝑃) 4 

8. Sampling Time (𝑇𝑠) 10-6 s 

9 Frekuensi (F) 50 Hz 
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3.2 Pemodelan Angular Misalignment  

Pemodelan angular misalignment pada tugas akhir ini mengacu pada jurnal 

(Bossio, Bossio, & Angelo, 2009). Untuk pemodelan fenomena angular 

misalignment pada motor induksi dengan beban ditambahkan flexible coupling 

yang dimodelkan sebagai universal joint yang digambarkan pada Gambar 3.2.  

 

Gambar 3.2 Pemodelan flexible coupling (Bossio, Bossio, & Angelo, 2009) 

Persamaan untuk pemodelan torsi motor pada tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑎 + 𝐵𝑚𝜔𝑚           (3.6) 

dengan 

𝑇𝑎 = 𝐾𝑎(𝑘 − 𝑚)           (3.7) 

dan 

𝑘 = tan−1 (
1

𝑐𝑜𝑠𝛼
tan 𝑙)           (3.8) 

Torsi motor merupakan variabel masukan untuk persamaan (2.36) yang 

merupakan persamaan untuk respon kecepatan pada motor induksi. 𝑇𝑚 sebagai nilai 

torsi beban yang harus dipenuhi oleh motor. Nilai 𝜔𝑚 didapatkan dari respon 

kecepatan motor. 

Sedangkan persamaan untuk kecepatan beban adalah sebagai berikut: 

�̇�𝑙 =
(𝑇𝑙− 𝐵𝑙𝜔𝑙− T𝑏)

𝐽𝑙
           (3.9) 

dengan  

𝑇𝑏 = 𝑇𝑎
𝑐𝑜𝑠𝛼

1−(𝑠𝑖𝑛𝛼)2(cos𝑙)
2 tan 𝑙        (3.10) 

Bentuk lain persamaan (3.8) adalah sebagai berikut : 

tan 𝑘 = (
1

𝑐𝑜𝑠𝛼
tan 𝑙)         (3.11) 
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Setelah diturunkan terhadap waktu dan disusun ulang, persamaan (3.11) 

menjadi: 

⍵𝑘 =
1

𝑐𝑜𝑠𝛼

(cos𝑘)2

(cos 𝑙)
2  ⍵𝑙         (3.12) 

Nilai 𝑘 yang diperoleh pada persamaan (3.11) disubstitusikan ke persamaan 

(3.12) sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 

⍵𝑘 =
cos𝛼

(cos𝛼)2 (cos𝑙)
2+ (sin 𝑙)

2 
⍵𝑙       (3.13) 

Dengan menerapkan sifat kosinus, persamaan (3.13) dapat dinyatakan 

menjadi: 

⍵𝑘 =
cos𝛼

1− (sin𝛼)2(cos𝑙)
2 
⍵𝑙          (3.14) 

Karena daya pada setiap poros adalah sama maka, 

𝑇𝑘⍵𝑘 = 𝑇𝑙⍵𝑙          (3.15) 

Oleh karena itu, dengan mensubstitusikan persamaan (3.14) ke persamaan 

(3.15) diperoleh persamaan sebagai berikut: 

𝑇𝑙 = 
cos𝛼

1− (sin𝛼)2(cos𝑙)
2 
𝑇𝑘        (3.16) 

Dari persamaan (3.16) memungkinkan adanya pengaruh angular 

misalignment flexible coupling dalam simulasi sistem motor-load. Jika persamaan 

(3.16) diubah ke dalam bentuk lain, dapat diamati jika komponen bersosilasi saat 

dua kali frekuensi rotor (𝑓𝑟) muncul pada torsi 𝑇𝑘. 

𝑇𝑘 = (
1

cos𝛼
−

sin2 𝛼

2 cos𝛼
− (

sin2 𝛼

2 cos𝛼
cos 2𝜃𝑙))𝑇𝑙      (3.17) 

Oleh karena itu, untuk komponen ini saat 2𝑓𝑟 torsi elektromagnetik akan 

diamati sebagai karakteristik dari angular misalignment.  

Parameter tambahan yang digunakan pada pemodelan angular misalignment 

pada tugas akhir ini mengacu pada (Mathworks, 2020). Parameter yang digunakan 

untuk pemodelan angular misalignment terdapat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Parameter Pemodelan Angular Misalignment  

No Nama Nilai 

1. Konstanta elastisitas flexible coupling (Ka) 17190 N/m 

2. Koefisien friksi dinamik motor (Bm) 600 Ns/rad 

3.  Koefisien friksi dinamik beban (Bl) 600 Ns/rad 
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3.3 Pengujian Model Misalignment 

Pengujian model dilakukan dengan membandingkan hasil respon pada saat 

kondisi normal dengan respon saat terjadi angular misalignment. Analisa dilakukan 

pada respon plant yang meliputi arus, fluks, kecepatan, dan torsi. Jika error 

pemodelan kurang dari 5% maka model yang telah dibuat sudah sesuai, namun 

apabila error melebihi 5%, maka pemodelan angular misalignment dilakukan 

kembali. 

3.4 Pendeteksian Misalignment 

Pendeteksian dilakukan dengan menganalisa hasil spektrum yang dihasilkan. 

Saat terdapat peak kedua pada saat 2fr pada spektrum torsi dan terdapat peak pada 

f+2fr dan f-2fr  pada spektrum arus maka model yang telah dibuat sudah sesuai 

dengan literatur yang dijadikan acuan. Jika setelah diubah dalam bentuk domain 

frekuensi dan pada frekuensi tersebut tidak terdapat peak, maka pemodelan angular 

misalignment  dilakukan kembali. Diagram blok dari pendeteksian angular 

misalignment pada sistem motor-beban digambarkan pada Gambar 3.3 

SUMBER 
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Gambar 3.3 Diagram blok pendeteksian angular misalignment 

Berdasarkan Gambar 3.3 respon dari sistem motor-beban  yang diubah ke 

dalam domain frekuensi adalah arus dan torsi elektromagnetik. Spektrum dari arus 

dan torsi elektromagnetik dari sistem tersebut kemudian dianalisa. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pemodelan Motor Induksi  

Simulasi dilakukan menggunakan Simulink MATLAB 2019b dengan 

parameter pada Tabel 3.1. diperoleh hasil keluaran berupa arus, fluks, kecepatan, 

serta torsi elektromagnetik dari motor induksi. Hasil simulasi tersebut ditampilkan 

pada Gambar 4.1 s.d 4.4.  

 

Gambar 4.1 Respon arus saat kondisi  normal 

Arus stator yang dihasilkan dari pemodelan ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

Dari gambar tersebut, diketahui jika arus mulai stabil pada detik ke 3. Nilai 

maksimum dari arusd terjadi pada detik ke 0,007387 yaitu bernilai 32.47 A. 

Sedangkan untuk arusq nilai maksimum terjadi saat detik ke 0,01202 yaitu bernilai 

20,21 A. Respon arus stabil pada nilai 4,8 A. Respon fluks hasil pemodelan 

ditunjukkan pada Gambar 4.2. Dari gambar tersebut diketahui jika nilai fluks stabil 

pada detik ke 3. Nilai dari fluks saat stabil adalah 1,1 Wb. Arus dan fluks stabil 

pada waktu yang sama, sehingga antara fluks dan arus terikat satu sama lain. 
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Gambar 4.2 Fluks saat kondisi normal 

Kecepatan motor ditunjukkan pada Gambar 4.3. Kecepatan motor mulai 

stabil pada detik ke 5 dengan nilai 153,5 rad/s. 

 

Gambar 4.3 Kecepatan motor saat kondisi normal 

Gambar 4.4 menunjukkan hasil respon torsi elektromagnetik dari motor. 

Torsi stabil ketika detik ke 5,968 dengan nilai 99.66. 
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Gambar 4.4 Torsi elektromagnetik saat kondisi normal 

4.2 Validasi Model Misalignment 

Setelah dilakukan penambahan model kopling pada motor induksi sesuai 

dengan persamaan (3.42) s.d (3.48) sebagai fungsi saat terjadi angular 

misalignment dengan alfa bernilai 5° respon dari plant ditunjukkan pada Gambar 

4.5 s.d 4.8. Gambar 4.5 merupakan respon arus dari plant yang telah ditambahkan 

angular misalignment. Jika dibandingkan dengan Gambar 4.1, terdapat perbedaan 

nilai besar arus pada detik tertentu. Sebagai contoh pada detik ke 3 sampai dengan 

detik ke 3,35 terdapat nilai yang berbeda. Pada Gambar 4.1 pada detik ke 3 nilai 

arus yang dihasilkan nilainya cenderung stabil, sedangkan pada Gambar 4.5 nilai 

arus pada detik 3 sampai dengan 3,35 terdapat nilai yang fluktuatif.  

Gambar 4.6 menunjukkan respon fluks dari plant setelah ditambahkan 

angular misalignment dengan alfa 5°. Jika dibandingkan dengan Gambar 4.2, 

terdapat perbedaan nilai fluks pada detik tertentu. Sama seperti respon arus, pada 

detik ke 3 sampai dengan detik ke 3,35 terdapat nilai fluks yang berbeda. Pada 

Gambar 4.2 pada detik ke 3 nilai fluks yang dihasilkan nilainya cenderung stabil, 

sedangkan pada Gambar 4.6 nilai fluks pada detik 3 sampai dengan 3,35 terdapat 

nilai yang fluktuatif.  
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Gambar 4.5 Respon arus saat angular misalignment  dengan alfa 5° 

 

Gambar 4.6 Respon fluks saat angular misalignment  dengan alfa 5° 

Respon kecepatan dari plant setelah ditambahkan angular misalignment 

dengan alfa 5° ditunjukkan oleh Gambar 4.7. Respon kecepatan saat mengalami 

angular misalignment jika dibandingkan dengan respon kecepatan saat kondisi 
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normal terdapat perbedaan di mana saat motor induksi tanpa angular misalignment 

sudah steady, pada detik yang sama belum steady. 

 

Gambar 4.7 Respon kecepatan saat angular misalignment  dengan alfa 5° 

Torsi elektromagnetik dari plant setelah ditambahkan angular misalignment 

dengan alfa 5° ditunjukkan oleh Gambar 4.8.  

 

Gambar 4.8 Torsi elektromagnetik saat angular misalignment  dengan alfa 5° 
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Torsi elektromagnetik saat mengalami angular misalignment jika 

dibandingkan dengan kondisi normal terdapat riak pada detik ke 0,5 sampai dengan 

detik ke 3,5. 

4.3 Deteksi Misalignment 

Untuk menguji kesesuaian model misalignment yang dibuat, dilakukan 

analisa spektrum dari respon arus dan torsi dari motor induksi. Analisa dilakukan 

dengan mengamati respon pada domain frekuensi. Analisa dilakukan berdasarkan 

hasil penelitian pada jurnal (Bossio, Bossio, & Angelo, 2009). Pada jurnal tersebut, 

spektrum arus dan torsi elektromagnetik saat kondisi normal dan saat mengalami 

angular misalignment ditampilkan. Hasil spektrum dari arus dan torsi 

elektromagnetik dari jurnal ditunjukkan pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10.  

 

(a)  (b) 

Gambar 4.9 (a) Spektrum arus saat kondisi normal (b) Spektrum arus saat kondisi 

angular misalignment dengan sudut 5° (Bossio, Bossio, & Angelo, 2009) 

 

(a) (b) 

Gambar 4.10 (a) Spektrum torsi saat kondisi normal (b) Spektrum torsi saat kondisi 

angular misalignment dengan sudut 5° (Bossio, Bossio, & Angelo, 2009) 

4.3.1 Analisa Spektrum Arusd 

Hasil dari perubahan domain menjadi domain frekuensi terhadap respon 

arusd terdapat pada Gambar 4.11 s.d 4.13. Pada gambar 4.11 nilai terbesar terjadi 

pada frekuensi 50,13 Hz dengan nilai 37,44 dB. Gambar 4.11 menunjukkan 
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spektrum arus saat kondisi normal, dimana tidak terdapat gangguan. Hal ini sesuai 

dengan hasil yang terdapat pada jurnal rujukan (Bossio, Bossio, & Angelo, 2009) 

di mana saat kondisi normal hanya terdapat peak pada saat frekuensi sumber yaitu 

saat 50 Hz. 

 

Gambar 4.11 Spektrum arusd saat kondisi normal 

Gambar 4.12 dan Gambar 4.13 menunjukkan spektrum arus saat motor 

induksi mengalami misalignment dengan nilai alfa 1° dan 5°. Perbedaan spektrum 

arus saat kondisi normal dan saat mengalami misalignment adalah adanya gangguan 

pada saat f+2fr  dan f-2fr.  

 

Gambar 4.12 Spektrum arusd saat kondisi misalignment (1°) 
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Pada saat sudut alfa 1° nilai peak yang muncul pada f+2fr  bernilai  -17,46 dan 

saat f-2fr nilainya -42,43. Saat sudut alfa diganti menjadi 5° nilai peak yang muncul 

pada saat f+2fr dan f-2fr lebih besar yaitu -12,03 dan 38,05. 

 

Gambar 4.13 Spektrum arusd saat kondisi misalignment (5°) 

Berikut adalah tabel rincian nilai peak pada arus dengan kondisi normal dan 

saat mengalami angular misalignment: 

Tabel 4.1 Nilai peak spektrum arusd pada tiap kondisi 

Kondisi 50 Hz f+2fr f-2fr 

Normal 37,44 - - 

Angular misalignment 1° 37,44 -17,46 -42,43 

Angular misalignment 5° 37,44 -12,03 -38,05 

 

4.3.2 Analisa Spektrum Arusq 

Hasil dari perubahan domain menjadi domain frekuensi terhadap respon 

arusq terdapat pada Gambar 4.14 s.d 4.16. Pada gambar 4.14 nilai terbesar terjadi 

pada frekuensi 50,13 Hz dengan nilai 37,44 dB. Gambar 4.14 menunjukkan 

spektrum arus saat kondisi normal, dimana tidak terdapat gangguan. Saat tidak 

terjadi angular misalignment, hanya terdapat peak tunggal yaitu saat frekuensi 

sumber yaitu 50 Hz 
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Gambar 4.14 Spektrum arusq saat kondisi normal 

Gambar 4.15 dan Gambar 4.16 menunjukkan spektrum arus saat motor 

induksi mengalami misalignment dengan nilai alfa 1° dan 5°. Perbedaan spektrum 

arus saat kondisi normal dan saat mengalami misalignment adalah adanya gangguan 

pada f+2fr  dan saat f-2fr  . Pada saat sudut alfa 1° nilai peak yang muncul pada f+2fr  

bernilai  -17,46 dan saat f-2fr  nilainya -42,43.  

 

Gambar 4.15 Spektrum arusq saat kondisi misalignment (1°) 
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Gambar 4.16 Spektrum arusq saat kondisi misalignment (5°) 

Sedangkan saat sudut alfa 5° peak yang muncul bernilai -12,03 pada f+2fr  

dan saat f-2fr  bernilai -38,05. Spektrum arusd dan arusq menunjukkan hasil yang 

sama baik saat kondisi normal dan saat mengalami misalignment. Jika keseluruhan 

hasil simulasi ditampilkan terdapat sedikit perbedaan pada spektrum arusd dan 

arusq yaitu terdapat pada bentuk spektrum yang dihasilkan pada saat frekuensi 0 

Hz. Berikut adalah tabel rincian nilai peak pada arus dengan kondisi normal dan 

saat mengalami angular misalignment: 

 Tabel 4.2 Nilai peak spektrum arusq pada tiap kondisi 

Kondisi 50 Hz f+2fr   f-2fr   

Normal 37,44 - - 

Angular misalignment 1° 37,44 -17,46 -42,43 

Angular misalignment 5° 37,44 -12,03 -38,05 

 

4.3.3 Analisa Spektrum Torsi 

Setelah dilakukan analisa terhadap spektrum arus, dilakukan analisa terhadap 

spektrum torsi. Hasil spektrum torsi ditampilkan pada Gambar 4.17 s.d 4.19. Saat 

kondisi normal tidak terdapat peak pada 2fr seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

4.17. Nilai tertinggi terdapat saat frekuensinya bernilai 0 Hz yaitu 70 dB. Saat 

kondisi normal hanya terdapat peak yang muncul pada spektrum torsi 

elektromagnetik. 
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Gambar 4.17 Spektrum torsi elektromagnetik saat kondisi normal 

Saat mengalami angular misalignment spektrum torsinya ditunjukkan pada 

Gambar 4.18 dan 4.19. Gambar 4.18 adalah spektrum torsi saat mengalami angular 

misalignment dengan alfa 1° dengan nilai peak  pada 2fr adalah 17,85 dB. Pada 

kondisi angular misalignment dengan alfa 5° peak bernilai 23,26 

 

Gambar 4.18 Spektrum torsi saat kondisi misalignment (1°) 
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Gambar 4.19 Spektrum torsi saat kondisi misalignment (5°) 

Berikut adalah tabel rincian nilai peak pada torsi dengan kondisi normal dan 

saat mengalami angular misalignment: 

Tabel 4.3 Nilai peak spektrum torsi pada tiap kondisi 

Kondisi 0 Hz 2fr 

Normal 70 - 

Angular misalignment 1° 70 17,85 

Angular misalignment 5° 70 23,26 

 

4.3.4 Analisa Spektrum Kecepatan 

Angular misalignment juga memberikan pengaruh terhadap kecepatan motor 

induksi, sehingga analisa terhadap spektrum kecepatan juga dilakukan.  

 

Gambar 4.20 Spektrum kecepatan saat kondisi normal 
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Spektrum kecepatan ditampilkan pada Gambar 4.20 s.d 4.22. Spektrum 

kecepatan saat kondisi tanpa angular misalignment ditunjukkan pada Gambar 4.20. 

Saat kondisi normal, terdapat puncak tunggal yang terjadi saat frekuensinya 0 Hz 

dengan nilai 73,72. Gambar 4.21 dan 4.22 menunjukkan spektrum kecepatan saat 

terjadi angular misalignment dengan nilai sudut alfa 1° dan 5° 

 

Gambar 4. 21 Spektrum kecepatan saat kondisi angular misalignment (1°) 

Gambar 4.21 merupakan bentuk spektrum dari kecepatan saat terjadi angular 

misalignment dengan sudut alfa 1°. Saat terjadi angular misalignment muncul peak 

lain pada saat frekuensi 2fr  seperti pada spektrum torsi elektromagnetik. Nilai peak 

yang muncul bernilai 3,57.  

 

Gambar 4.22 Spektrum kecepatan saat kondisi angular misalignment (5°) 
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Gambar 4.22 merupakan bentuk spektrum dari kecepatan saat terjadi angular 

misalignment dengan sudut alfa 5°. Saat terjadi angular misalignment nilai peak 

saat frekuensi 2fr  bernilai 8,99. Jika data nilai peak pada tiap kondisi disajikan 

dalam bentuk tabel, maka hasilnya adalah seperti pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Nilai peak spektrum kecepatan pada tiap kondisi 

Kondisi 0 Hz 2fr 

Normal 73,72 - 

Angular misalignment 1° 73,72 3,57 

Angular misalignment 5° 73,72 8,99 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Respon dari plant saat kondisi normal lebih stabil jika dibandingkan dengan 

respon saat mengalami angular misalignment. Saat terjadi angular 

misalignment terdapat osilasi pada respon arus, fluks, kecepatan, dan torsi.  

b. Pengaruh angular misalignment  pada spektrum arus adalah adanya peak pada 

f+2fr  dan f-2fr. Pada saat alfa bernilai 1°, nilai puncak menunjukkan nilai 

lebih kecil jika dibandingkan dengan peak saat alfa bernilai 5°. Saat sudut alfa 

5° peak yang muncul bernilai -12,03 pada f+2fr  dan saat f-2fr bernilai -38,05. 

Sedangkan saat alfa alfa 1° nilai peak yang muncul pada f+2fr  bernilai  -17,46 

dan saat f-2fr  nilainya -42,43. 

c. Pengaruh angular misalignment  pada torsi yaitu terdapat peak pada 2fr. Pada 

saat alfa bernilai 5°, nilai puncak lebih besar  jika dibandingkan dengan peak 

saat alfa bernilai 1°. Saat alfa 1° nilai peak  pada 2fr adalah 17,85 dB. Pada 

kondisi angular misalignment dengan alfa 5° peak bernilai 23,26. 

d. Pengaruh angular misalignment  pada kecepatan yaitu terdapat peak pada 2fr. 

Pada saat alfa bernilai 1°, nilai puncak bernilai  3,57 sedangkan saat alfa 5° 

peak bernilai 8,99. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebaiknya dilakukan pengujian secara eksperimental untuk angular 

misalignment pada motor induksi dengan beban  

b. Dilakukan perancangan mengenai sistem diagnosis berdasar pada model yang 

telah dibuat pada tugas akhir ini  
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LAMPIRAN 

 

A. Kode Matlab 

 

Lm = 0.258; 

Ls = 0.274 ; 

Lr = 0.274; 

Rr = 3.805 ; 

Rs = 4.85; 

P = 4; 

J = 0.031; 

JL = 0.031; 

Ts = 1e-6; 

Bm = 600; 

Bl=Bm; 

Ka = 17190; 
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B. Simulink Matlab 
 

 

Gambar B.1 Simulink keseluruhan
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Gambar B.2  Pemodelan kopling 

 

Gambar B.3 Pemodelan motor induksi 
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C. Torsi  Motor dan Beban  

 

Gambar C.1 Torsi saat kondisi normal 

 

Gambar C.2 Torsi saat mengalami angular misalignment 
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D. Respon Torsi Motor dan Beban 

 

Gambar D.1 Kecepatan saat kondisi normal 

 

Gambar D.2 Kecepatan saat mengalami angular misalignment 
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