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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

PEMODELAN SISTEM DAN ALGORITMA 

2.1 Pemodelan LFC Pada Sistem Tenaga Listrik Dua Area 

      Kestabilan merupakan parameter yang sangat penting dalam sistem tenaga 

listrik. Kestabilan sistem tenaga listrik dapat terganggu oleh gangguan baik 

bersifat transien maupun dinamik, sehingga mengakibatkan sistem berosilasi 

bahkan dapat mengakibatkan sistem tidak stabil. Contoh gangguan  transien 

adalah jaring putus atau hubung singkat, sedangkan contoh dari gangguan 

dinamik adalah gangguan yang diakibatkan dari perubahan beban yang relatif 

kecil [1]. Gangguan dinamik dapat mengakibatkan kinerja dari sistem menjadi 

tidak baik, bahkan dapat membuat sistem menjadi tidak stabil. 

      Pada sistem tenaga listrik multiarea, pembangkit besar maupun kecil 

terhubung menjadi satu (interkoneksi), semua mesin bekerja secara sinkron se-

hingga generator harus beroperasi pada frekuensi yang sama [1,5,6].  Perubahan 

beban dapat menyebabkan gangguan dinamik. Hal ini menyebabkan timbulnya 

osilasi frekuensi pada generator. Dalam sistem tenaga listrik multiarea, osilasi 

frekuensi dapat menyebabkan generator lepas sinkron. Oleh karena itu diperlukan 

pengaturan beban dan frekuensi yang disebut dengan Load Frequency Control 

(LFC). 

      Dalam sistem  tenaga listrik multiarea, LFC dilakukan dengan mengatur 

respon governor tiap area dengan menghitung seberapa besar deviasi frekuensi 



6 

 

dan beban di masing-masing area. Besar deviasi perubahan daya beban dan 

frekuensi antar area dikenal sebagai Area Control Error (ACE). Untuk 

memperoleh performansi yang baik dari frekuensi dan daya beban sistem, sebisa 

mungkin governor harus merespon secara cepat perubahan beban dengan 

mengatur penggerak utama yang akan dipakai untuk menambah daya ke area yang 

membutuhkan. Pengaturan penggerak utama akan mempengaruhi kecepatan putar 

turbin sehingga akan mempengaruhi kecepatan putar rotor generator. Kecepatan 

rotor disesuaikan dengan kebutuhan daya beban. Cara kerja LFC pada sebuah 

pembangkit dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Diagram skematik LFC 

      Pada Gambar 2.1, output generator yang berupa frekuensi di sensing 

menggunakan sensor frekuensi, kemudian sinyal akan masuk pada blok LFC, 

selain itu blok LFC ini juga menerima sinyal Ptie (aliran daya antar area) yang 

kemudian di atur untuk memberikan respon valve yang mengatur penggerak 

utama. 
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2.1.1 Pengaturan Frekuensi 

      Pada sistem tenaga listrik frekuensi dikendalikan dengan mengatur daya aktif 

dari sistem. Suply daya aktif harus disesuaikan dengan kebutuhan daya aktif 

beban, dalam hal ini dilakukan dengan mengatur Torka penggerak dari generator 

[2]. Berdasarkan hukum Newton pada persamaan (2.1), 

(TG-TB)=H.dω/dt    (2.1) 

Dengan, 

TG = Kopel penggerak generator 

TB = Kopel beban yang membebani generator 

H = Momen inersia dari generator 

ω = Kecepatan sudut perputaran generator. 

      Secara matematis, frekuensi adalah f= ω/ 2.π. Frekuensi turun jika daya aktif 

yang dibangkitkan oleh generator lebih kecil dari daya yang dibutuhan beban, 

sebaliknya frekuensi akan naik jika daya aktif yang dibangkitan generator lebih 

besar dari daya yang dibutuhkan beban. Secara matematis dapat ditulis sebagai 

berikut, 

TG - TB =ΔT <0, maka dω/dt <0 , frekuensi turun (2.2) 

                                        TG - TB =ΔT >0, maka dω/dt >0 , frekuensi naik        (2.3) 

      Pengaturan daya aktif generator dilakukan dengan mengatur penggerak utama 

generator. Frekuensi sistem meningkat seiring dengan peningkatan kecepatan 

putaran generator. Ditinjau dari penggerak utama generator, pengaturan frekuensi 

sistem adalah pengaturan pemberian uap atau gas pada unit termis dan pengaturan 

pemberian air pada PLTA.  Pengaturan penggerak utama dilakukan oleh governor. 
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2.1.2 Pemodelan Generator 

      Generator adalah suatu alat yang berfungsi mengubah energi gerak (mekanik) 

menjadi energi listrik. Generator bekerja sesuai dengan prinsip elektronmagnet. 

Generator mendorong muatan listrik untuk bergerak melalui sirkuit listrik 

eksternal, Generator tidak menciptakan arus listrik yang sudah ada di dalam kabel 

lilitan. Sumber energi mekanik bisa berupa turbin mesin uap, mesin pembakaran 

dalam, turbin pada air terjun, energi surya, dan lain sebagainya. Generator 

berhubungan erat dengan hokum faraday, bahwa apabila sepotong kawat 

penghatar listrik berada dalam medan magnet berubah-ubah, maka dalam kawat 

tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik. Gambar 2.2 menunjukkan blok diagram 

pemodelan generator.        
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Gambar 2.2 Diagram blok generator 

2.1.3 Pemodelan Beban 

      Beban pada sistem tenaga listrik terdiri dari berbagai macam peralatan listrik. 

Untuk beban resistif, seperti beban lampu dan pemanas, daya listrik tidak 

bergantung frekuensi [5]. Sedangkan beban yang berupa motor, perubahan 

frekuensi dapat mempengaruhi putaran atau daya elektrik (Pe) dari mesin. 

Perubahan daya elektrik akibat perubahan beban dapat dinyatakan dengan, 

 DPP Le   (2.4) 
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Keterangan,   

PL             = Perubahan Beban Tanpa Kepekaan Frekuensi  

 DΔ    = Sensitivitas Frekuensi Terhadap Perubahan Beban 

 D          = Konstanta Redaman Beban (Dumping Constant) 

Persamaan (2.4) dapat diubah dalam bentuk blok diagram sebagai berikut, 
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Gambar 2.3 Diagram blok efek load damping 
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Gambar 2.4 Diagram blok efek load damping yang sederhana 

2.1.4 Pemodelan Turbin 

      Sumber dari daya mekanik dikenal dengan prime mover (penggerak utama) 

[5]. Penggerak utama dapat berupa air atau uap. Dalam Tugas Akhir ini model 

turbin yang digunakan adalah tubin uap nonreheat. Model untuk turbin berkaitan 

perubahan daya output mekanik ΔPm untuk perubahan posisi katup uap ΔPV. 

Berbagai jenis turbin memiliki karakteristik bervariasi. Model sederhana 

penggerak utama turbin uap nonreheat dapat didekati dengan waktu tunggal TT 

konstan, sehingga fungsi transfer 
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Persamaan (2.5) dapat dinyatakan dalam bentuk blok diagram sebagai berikut, 
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Gambar 2.5 Diagram blok turbin 

2.1.5 Prinsip Kerja dan Pemodelan Governor 

      Governor merupakan bagian dari unit pembangkit yang berfungsi untuk 

mengatur  pemberian bahan penggerak utama pada sistem pembangkitan. Pada 

PLTA governor mengatur pemberian air, sedangkan pada PLTU governor 

mengatur pemberian uap. Pemberian penggerak utama akan berdampak pada 

kecepatan putaran rotor generator. Kecepatan putar generator disesuaikan dengan 

kebutuhan daya dari beban. 
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Gambar 2.6 Prinsip kerja governor 
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      Pada saat ω turun, maka bola-bola pada Gambar 2.6 akan bergerak, sehingga 

titik A turun, jika A turun maka titik B juga turun. Dengan turunnya titik B maka 

torak pengarah minyak akan memompa minyak ke torak utama, sehingga katub 

pada torak utama terangkat ke atas untuk menambahkan uap air ke turbin uap. 

Saat uap bertambah maka putaran generator ikut bertambah sehingga frekuensi 

mulai bertambah dan perubahan frekuensi mulai berkurang. Secara matematis 

dapat ditulis, df/dt=0 sehingga TG-TB=0. 

      Pada saat TG-TB=0 penambahan uap tidak langsung berhenti karena governor 

membutuhkan waktu untuk kembali ke keadaan awal, akibatnya df/dt >0, 

sehingga frekuensi naik, dan kemudian governor juga akan merespon perubahan 

frekuensi ini dengan mengurangi uap/air ke turbin. Hal ini akan terus terjadi 

secara dinamis sampai di dapat keadaan steady state. 
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Gambar 2.7 Karakteristik kecepatan governor 

      Gambar 2.7 merupakan kurva karakteristik governor saat kondisi stady state. 

Kemiringan Governor memiliki ketentuan kecepatan yang khusus yaitu 5 samoai 

6 persen dari nol hingga diperoleh keadaan penuh. Mekanisme kecepatan 

governor berfungsi sebagai pembanding, dengan keluaran dari governor ΔPg 
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adalah hasil pengurangan antara daya referensi dengan 
1

R
  yang merupakan 

karakteristik dari governor. Gambar 2.8 menunjukkan blok diagram dari governor. 
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Gambar 2.8 Diagram blok governor 

2.1.6 LFC Sistem Terisolasi 

      Dengan menggabungkan diagram blok Generator, Beban, Turbin, dan 

Governor, didapatkan LFC sistem terisolasi seperti pada Gambar 2.9, 
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Gambar 2.9 Diagram blok LFC sistem terisolasi 

2.1.7 LFC Sistem Interkoneksi Dua Area 

      Untuk mempermudah pemodelan sistem interkoneksi dua area maka sistem 

dapat diasumsikan sebagai berikut, 

1. Sistem terdiri dari dua area yang dihubungkan oleh sebuah reaktansi 

tie line (Xtie). 

2. Setiap area diwakili oleh sebuah unit pembangkit equivalent yang 

memperlihatkan bentuk secara keseluruhan. 

3. Tahanan stator diabaikan. 
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4. Kondisi sistem dianggap seimbang dan kejenuhan inti pada generator 

diabaikan. 

5. Beban berupa beban statis, yaitu beban dengan impedansi dianggap 

tetap. 

      Pada bentuk basis untuk kontrol pengganti dari power sistem yang saling 

terhubung, pertama langsung melihat pada pembentukkan hanya dengan speed 

control utama. Dengan memperhatikan sistem interkoneksi seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2.10. Ini terdiri dari dua area yang dihubungkan dengan sebuah 

reaktansi tie line Xtie. Untuk study frekuensi beban, setiap area diwakili oleh 

sebuah unit pembangkit equivalent yang memperlihatkan performansi secara 

keseluruhannya. Model gabungan seperti itu dapat diterima dengan tidak 

mempertimbangkan osilasi intermachine pada tiap-tiap area [1]. 

Area 1 Area 2
tieX

 

Gambar 2.10 Sistem dua area 

      Gambar 2.11 menunjukkan electric equivalent circuit pada sistem, dengan 

masing-masing area diwakili oleh suatu sumber tegangan dan suatu reaktansi 

equivalent yang dipandang dari tie bus.  
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Gambar 2.11  Electrical equivalent [5] 
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daya mengalir dari Area 1 menuju Area 2 adalah, 

)sin( 21
21

12  
TX

EE
P                            (2.6) 

linearisasi tentang titik awal operasi dapat diwakili δ1=δ10 dan δ1=δ20 , maka 

1212  TP                                           (2.7) 

dengan Δδ12=δ1- δ2, dan T adalah koefisien torsi sinkron yang diperoleh dari 

persamaan, 

)cos( 21
21  

TX

EE
T                              (2.8) 

Model liner keseluruhan sistem tenaga listrik dua area dapat dilihat pada Gambar 

2.12, 
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representing for area 1                               representing for area 2 

Gambar 2.12 Model linier sistem tenaga listrik dua area 

Keterangan, 

H1 = Momen Inersia Area 1 
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H2 = Momen Inersia Area 2 

D1 = Load damping area 1 

D2 = Load damping area 2 

TT1 = Konstatanta Waktu Turbin Area 1 

TT2 = Konstatanta Waktu Turbin Area 2 

Tg1 = Konstanta Waktu Governor area 1 

Tg2 = Konstanta Waktu Governor Area 2 

R1 = Speed Drop Area 1 

R2 = Speed Drop Area 2 

T = Konstatanta Sinkronisasi Antar Area 

Δf1 = Perubahan Frekuensi Area 1 

Δf2 = Perubahan Frekuensi Area 2 

ΔPG1 = Perubahan Level kutub Area 1 

ΔPG2 = Perubahan Level kutub Area 2 

ΔPM1 = Perubahan daya mekanik Area 1 

ΔPM2 = Perubahan daya mekanik Area 2 

ΔPtie = Perubahan Transfer Daya antar Area 

      Blok diagram sistem yang ditunjukkan dalam Gambar 2.12 dengan tiap-tiap 

area dapat diwakili oleh suatu inersia equivalent H, konstanta load-damping D, 

turbin, dan sistem governor dengan speed-droop efektif R. Tie line diwakili oleh 

koefisien torsi sinkron T. ΔP12 positif merupakan suatu peningkatan dalam 

transfer daya dari area 1 menuju area 2. Hal ini pada hakekatnya bertujuan untuk 
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meningkatkan beban pada Area 1 dan mengurangi beban pada Area 2, maka dari 

itu feedback dari pada ΔP12 mempunyai suatu tanda negatif untuk Area 1 dan 

suatu tanda positif untuk Area 2. 

2.2 Pemodelan CES  

      CES merupakan sebuah peralatan untuk menyimpan dan melepaskan daya 

dalam jumlah yang besar secara simultan. CES menyimpan energi dalam bentuk 

medan listrik pada kapasitor. Sebuah CES terdiri dari storage capacitor dan 

Power Conversion System (PCS) dengan control dan fungsi pengaman. 
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Gambar 2.13 Capacitive energy storage 

      Gambar 2.13 menunjukkan konfigurasi dasar unit CES dalam sistem tenaga 

listrik. Kapasitor penyimpan terdiri dari beberapa kapasitor diskrit yang 

dihubungkan secara parallel, dengan kapasitansi C [7-10].  Rugi-rugi bocor dan 

dielektrik kapasitor bank pada CES dimodelkan dengan resistansi R yang 

dihubungkan secara parallel pada kapasitor. Kapasitor penyimpan dihubungkan ke 

jala-jala melalui Power Conversion System (PCS) 12-pulsa. PCS terdiri dari 
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penyearah ac to dc dan inverter dc to ac. Thyristor bypass berfungsi untuk 

memberikan jalan bagi arus Id saat terjadi kegagalan konverter. Pemutus dc 

memungkinkan arus Id dialihkan ke tempat pembuangan energi resistor RD jika 

konverter gagal. Dengan mengabaikan rugi-rugi, tegangan bridge Ed adalah 

seperti persamaan (2.9), 

Dddd RIEE 2cos2 0      (2.9) 

      Dengan mengubah sudut fase α pulsa ini dengan nilai yang berkisar dari 00 ke 

1800, tegangan kapasitor Ed dapat dibuat bervariasi dari nilai positif maksimum 

sampai nilai negatif maksimum. 

      Perubahan arah arus saat charge dan discharge diatasi dengan penyusunan 

switch secara terbalik menggunakan gate-turn-off thyristors GTO. Pada mode 

charging , switch S1 dan S4 di set on dan switch S2 dan S3 di set off. Pada mode 

discharging, switch S2 dan S3 diset on dan S1 dan S4 di set off [7,8]. 

      Titik operasi normal dari kapasitor dapat sedemikian rupa sehingga 

penyerapan energi maksimum sama dengan debit energi maksimum. Hal ini akan 

membuat unit CES sangat efektif dalam meredam osilasi yang disebabkan oleh 

perubahan beban. Jika Ed0 menunjukkan nilai tegangan awal, Edmax dan Edmin 

menunjukkan batas tegangan maksimum dan minimum, maka 

2
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      Tegangan kapasitor tidak boleh melampaui batas atas dan bawah yang 

ditentukan [9]. Selama gangguan sistem terjadi, jika tegangan kapasitor terlalu 

rendah dan jika gangguan lain terjadi sebelum tegangan kembali ke nilai normal, 

energi akan lebih banyak ditarik dari kapasitor yang dapat menyebabkan kontrol 

yang terputus-putus. Untuk mengatasi masalah ini, batas bawah untuk tegangan 

kapasitor, diambil 30% dari nilai rating Ed0.  

Sehingga,  

0min 30 dd EE     (2.12) 

0max 38.1 dd EE     (2.13) 

 

      Setelah tegangan mencapai nilai rating, tegangan dijaga sebesar nilai ini 

dengan suplai kontinyu dari PCS, sehingga cukup untuk mengatasi drop resistif. 

Karena Ed0 sangat kecil, sudut penyalaan α akan mendekati 90 °. CES sekarang 

siap untuk dikoneksikan ke dalam sistem. Ketika ada kenaikan beban secara tiba-

tiba, energi yang tersimpan segera dilepas ke sistem melalui PCS sebagai pulsa 

AC.  

      Governor dan mekanisme pengendalian lainnya mulai bekerja untuk mengatur 

sistem dengan kondisi quilibrium baru, kapasitor akan charges sampai ke nilai 

tegangan awal Ed0. Kapasitor segera dapat diisi ulang sampai nilai penuh dengan 

menyerap sebagian kelebihan energi dalam sistem, dan sistem kembali ke steady 

state. Energi akan diserap sampai tegangan kapasitor mencapai nilai normal. 
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2.2.1 Diagram Blok CES 

      Tegangan CES harus kembali ke nilai awal dengan cepat, sehingga setelah 

gangguan beban terjadi unit CES siap bekerja untuk gangguan beban berikutnya. 

Oleh karena itu, deviasi tegangan kapasitor digunakan sebagai sinyal umpan balik 

negatif dalam loop kontrol CES sehingga pemulihan tegangan cepat dicapai 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.14. 
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Gambar 2.14 Diagram blok CES 

      Perubahan frekuensi (Δf) tiap area sistem tenaga listrik digunakan sebagai 

sinyal kontrol ke CES. Sehingga perubahan arus ΔIdi adalah, 
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  (2.14) 

dengan KCES adalah gain CES yang sesuai dengan umpan balik (Δf). Selanjutnya 

Ed dikontrol sesuai dengan sinyal kontrol. Deviasi tegangan kapasitor ΔEd adalah 

sebagai berikut, 

dd I

R
sC

E 

















1

1

   (2.15)

 

Daya output CES yang dilepas ke sistem pada saat terjadi perubahan beban adalah 

sebagai berikut, 

dddCES IEEP  ).( 0    (2.16) 
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2.3 Kontroler PID 

      Suatu sistem tidak lepas dari adanya error yang disebabkan oleh gangguan. 

Error ini dapat menyebabkan perilaku sistem berubah. Perubahan perilaku sistem 

dapat menyebabkan sistem tidak stabil. Untuk membuat sistem kembali stabil, 

dapat dilakukan melalui penambahan suatu sub sistem, yaitu kontroler. Fungsi 

kontroler adalah mereduksi sinyal error, yaitu perbedaan antara sinyal setting dan 

sinyal aktual. Semakin cepat reaksi sistem mengikuti sinyal aktual dan semakin 

kecil kesalahan yang terjadi, maka semakin baik kinerja sistem kontrol yang 

diterapkan. Kontroler proporsional integral differensial (PID) sampai saat ini 

banyak digemari kalangan praktisi industri. Hal ini dikarenakan penggunaanya 

yang mudah, dan dapat meningkatkan performansi dari sistem secara cepat. 

2.3.1 Kontroler Proporsional 

      Keluaran kontrol proporsional sebanding atau proporsional dengan besarnya 

sinyal error (selisih antara besaran yang reference dengan harga aktualnya). 

Keluaran kontroler proporsional merupakan hasil kali antara gain proporsional 

dengan sinyal inputnya. Perubahan pada sinyal input menyebabkan sistem secara 

langsung mengubah keluarannya sebesar konstanta pengalinya.  

      Gambar 2.15 menunjukkan blok diagram hubungan antara besaran setting, 

besaran aktual dengan besaran keluaran kontroler proporsional. Sinyal kesalahan 

merupakan selisih antara besaran setting dengan besaran aktualnya. Selisih ini 

akan mempengaruhi kontroler, untuk mengeluarkan sinyal positif (mempercepat 

pencapaian harga setting) atau negatif (memperlambat tercapainya harga yang 

diinginkan).  
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Gambar 2.15 Diagram blok kontroler proporsional 

      Kontroler proporsional memiliki konstanta proporsional yang merupakan nilai 

faktor penguatan terhadap sinyal kesalahan Kp. Dalam penggunaannya kontroler 

proporsional harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini:  

1. Jika nilai Kp kecil maka kontroler proporsional hanya mampu 

melakukan koreksi kesalahan yang kecil, sehingga akan menghasilkan 

respon sistem yang lambat.  

2. Kalau nilai Kpdinaikkan maka respon sistem menunjukkan semakin 

cepat mencapai keadaan mantap.  

3. Namun jika nilai Kp diperbesar sehingga mencapai harga yang 

berlebihan, akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil, atau 

respon sistem akan berosilasi.  

 

2.3.2 Kontroler Integral 

      Fungsi kontroler integral adalah menghasilkan respon sistem yang memiliki 

kesalahan keadaan mantap nol. Kalau sebuah plant tidak memiliki unsur integrator 

(1/s), kontroler proporsional tidak akan mampu menjamin keluaran sistem dengan 

kesalahan keadaan mantapnya nol. Dengan kontroler integral, respon sistem dapat 

diperbaiki, yaitu mempunyai kesalahan keadaan mantapnya nol.   
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      Kontroler integral memiliki karakteristik seperti halnya sebuah integral. 

Keluaran kontroler dipengaruhi oleh perubahan yang sebanding dengan nilai 

sinyal kesalahan. Keluaran kontroler ini merupakan jumlahan yang terus menerus 

dari perubahan masukannya. Kalau sinyal kesalahan tidak mengalami perubahan, 

keluaran akan menjaga keadaan seperti sebelum terjadinya perubahan masukan.  

      Sinyal keluaran kontroler integral merupakan luas bidang yang dibentuk oleh 

kurva kesalahan penggerak. Sinyal keluaran akan berharga sama dengan harga 

sebelumnya ketika sinyal kesalahan berharga nol. Gambar 2.16 menunjukkan 

contoh sinyal kesalahan yang diinputkan ke dalam kontroler integral dan keluaran 

kontroler integral terhadap perubahan sinyal kesalahan tersebut.    

 

tSinyal Error

tSinyal Kontrol

e(t)

u(t)

 

Gambar 2.16 Kurva sinyal kesalahan e(t) terhadap t dan kurva u(t) terhadap t 

pada pembangkit kesalahan nol. 

      Gambar 2.17 menunjukkan blok diagram antara besaran kesalahan dengan 

keluaran suatu kontroler integral.  
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Gambar 2.17 Diagram Blok hubungan antara besaran kesalahan dengan kontroler 

integral. 

      Pengaruh perubahan konstanta integral terhadap keluaran ditunjukkan oleh 

Gambar 2.18. Ketika sinyal kesalahan berlipat ganda, maka nilai laju perubahan 

keluaran kontroler berubah menjadi dua kali dari semula. Jika nilai konstanta 

integrator berubah menjadi lebih besar, sinyal kesalahan yang relatif kecil dapat 

mengakibatkan laju keluaran menjadi besar. 
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Gambar 2.18 Perubahan keluaran sebagai akibat penguatan dan kesalahan. 

      Ketika digunakan, kontroler integral mempunyai beberapa karakteristik 

berikut ini, 

1. Keluaran kontroler membutuhkan selang waktu tertentu, sehingga 

kontroler integral cenderung memperlambat respon.  
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2. Ketika sinyal kesalahan berharga nol, keluaran kontroler akan bertahan 

pada nilai sebelumnya.  

3. Jika sinyal kesalahan tidak berharga nol, keluaran akan menunjukkan 

kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal 

kesalahan dan nilai Ki .  

4. Konstanta integral Ki yang berharga besar akan mempercepat 

hilangnya offset. Tetapi semakin besar nilai konstanta Ki akan 

mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran kontroler.  

2.3.3 Kontroler Diferensial 

      Keluaran kontroler diferensial memiliki sifat seperti halnya operasi derivatif. 

Perubahan yang tiba-tiba pada masukan kontroler, akan mengakibatkan perubahan 

yang sangat besar dan cepat. Gambar 2.19 menunjukkan blok diagram yang 

menggambarkan hubungan antara sinyal kesalahan dengan keluaran kontroler.  
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Gambar 2.19 Diagram blok kontroler diferensial 

      Ketika masukannya tidak mengalami perubahan, keluaran kontroler juga tidak 

mengalami perubahan, sedangkan apabila sinyal masukan berubah mendadak dan 

menaik (fungsi step), keluaran menghasilkan sinyal berbentuk impuls. Jika sinyal 

masukan berubah naik secara perlahan (fungsi ramp), keluarannya justru 
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merupakan fungsi step yang besar magnitudonya sangat dipengaruhi oleh 

kecepatan naik dari fungsi ramp dan faktor konstanta diferensialnya Td. 

Karakteristik kontroler diferensial adalah sebagai berikut:  

1. Kontroler ini tidak dapat menghasilkan keluaran bila tidak ada 

perubahan pada masukannya (berupa sinyal kesalahan).  

2. Jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang 

dihasilkan kontroler tergantung pada nilai Td dan laju perubahan sinyal 

kesalahan.  

3. Kontroler diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, 

sehingga kontroler ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan 

sebelum pembangkit kesalahan menjadi sangat besar. Jadi kontroler 

diferensial dapat mengantisipasi pembangkit kesalahan, memberikan 

aksi yang bersifat korektif, dan cenderung meningkatkan stabilitas 

sistem. 

      Berdasarkan karakteristik kontroler tersebut, kontroler diferensial umumnya 

dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil 

kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja kontroler diferensial hanyalah efektif 

pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu kontroler 

diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lain sebuah sistem. 

2.3.4 Kontroler Proporsional Integral dan Diferensial  

      Setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kontroler P, I dan D 

dapat saling menutupi dengan menggabungkan ketiganya secara paralel menjadi 
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kontroler proporsional ditambah integral ditambah diferensial (kontroler PID). 

Komponen-komponen kontroler P, I dan D masing-masing secara keseluruhan 

bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghilangkan offset dan 

menghasilkan perubahan awal yang besar. Gambar 2.20 menunjukkan blok 

diagram kontroler PID. 
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Gambar 2.20 Diagram blok kontroler PID 

      Keluaran kontroler PID merupakan jumlahan dari keluaran kontroler 

proporsional, keluaran kontroler integral dan keluaran kontroler diferensial. 

Karakteristik kontroler PID sangat dipengaruhi oleh kontribusi besar dari ketiga 

parameter P, I dan D. Penentuan konstanta Kp, Ti, dan Td akan mengakibatkan 

penonjolan sifat dari masing-masing elemen. Satu atau dua dari ketiga konstanta 

tersebut dapat diatur lebih dominan dibanding yang lain. Konstanta yang dominan 

itulah akan memberikan kontribusi pengaruh pada respon sistem secara 

keseluruhan. 

2.4 Particle Swarm Optimization (PSO) 

      PSO adalah salah satu teknik optimasi dan termasuk jenis teknik komputasi 

evolusi. Metode ini memiliki robust yang bagus untuk memecahkan persoalan  
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yang mempunyai karakteristik nonlinear dan nondifferentiability, multiple optima, 

dimensi besar melalui adaptasi yang diturunkan dari teori psychologi-sosial. 

Metode ini diinspirasi oleh dinamika gerak kawanan burung atau ikan dalam 

mencari makanan. Mereka bergerak secara bersamaan dalam suatu kelompok dan 

bukan tiap individu. Mereka menggunakan konsep kerjasama dimana tiap 

informasi di-sharing dalam kelompok[11.12]. 

       Proses algoritmanya diinspirasi oleh perilaku sosial dari binatang, seperti 

sekumpulan burung dalam suatu swarm. Particle Swarm Optimization (PSO) 

mempunyai kesamaan dengan genetic algorithm yang mana dimulai dengan suatu 

populasi yang random dalam bentuk matriks. Namun PSO tidak memiliki operator 

evolusi yaitu crossover dan mutasi seperti yang ada pada genetic algorithm. Baris 

pada matriks disebut particle atau dalam genetic algorithm sebagai kromosom 

yang terdiri dari nilai suatu variable. Setiap particle berpindah dari posisinya 

semula ke posisi yang lebih baik dengan suatu velocity. 

      PSO mensimulasikan perilaku burung berkelompok. Misalkan skenario 

berikut:  Sekelompok burung yang secara acak mencari makanan di suatu daerah. 

Hanya ada satu potong makanan di daerah yang dicari. Semua burung tidak tahu 

di mana makanan ini. Tapi mereka tahu berapa banyak makanan di setiap iterasi. 

Jadi apa strategi terbaik untuk mencari makanan? Efektif adalah mengikuti burung 

terdekat dengan makanan. PSO belajar dari skenario dan menggunakannya untuk 

memecahkan masalah optimasi. Dalam PSO, setiap solusi tunggal merupakan 

"sebuah burung" dalam ruang pencarian. Kami menyebutnya "partikel". Semua 

partikel memiliki nilai fitness yang dievaluasi oleh fungsi fitness harus 
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dioptimalkan dan memiliki kecepatan penerbangan langsung dari partikel. 

Partikel-partikel terbang melalui ruang masalah dengan mengikuti partikel 

optimal saat ini.  

      Algoritma PSO menggunakan dua variabel random r1 dan r2 yang keduanya 

menghasilkan angka acak dengan jarak antara 0 dan 1. Variabel random tersebut 

digunakan untuk memberikan efek kepada sifat stochastic dari algoritma PSO. 

Nilai dari r1 dan r2 disesuaikan dengan konstanta c1 dan c2 yang memiliki 

rentang nilai antara 0 < c1, c2 ≤ 2. Konstanta tersebut disebut sebagai koefisien 

akselerasi yang mempengaruhi jarak maksimum yang dapat diambil oleh sebuah 

partikel dalam sebuah iterasi. Update kecepatan dari sebuah partikel dibedakan 

untuk setiap dimensi j € 1…n (n berdasarkan jumlah parameter yang dioptimasi), 

sehingga vi,,j mewakili dimensi ke j dari vektor kecepatan yang diasosiasikan 

dengan partikel ke i  [11.12]. 

      Seperti halnya dengan algoritma evolusioner yang lain, algoritma PSO adalah 

sebuah populasi yang didasarkan penelusuran inisialisasi particle secara random 

dan adanya interaksi diantara particle dalam populasi. Di dalam PSO setiap 

particle bergerak melalui ruang solusi dan mempunyai kemampuan untuk 

mengingat posisi terbaik sebelumnya dan dapat bertahan dari generasi ke 

generasi.  

      Dalam prosesnya metode PSO dipengaruhi oleh sifat individu dan kelompok 

dalam mendapatkan solusi optimal. Sebagai pengganti operator evolusi, misalnya 

untuk persoalan optimasi d-variabel, akan disebar kawanan partikel (misalnya 

sebanyak n-partikel ) dalam ruang d-dimensi secara acak. Masing-masing partikel 
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merupakan kandidat solusi dan mempunyai nilai fitness tertentu. Kemudian tiap 

partikel akan bergerak dengan kecepatan tertentu yang dipengaruhi oleh 

pengalaman terbang sendiri dan pengalaman terbang partikel lainnya. .  Sebagai 

contoh, partikel ke-i dinyatakan sebagai : 

x i = (x i,1 , x i,2 ,... x i,d )                                       (2.17) 

dalam ruang d- dimensi.  Posisi terbaik sebelumnya dari partikel ke-i disimpan 

dan dinyatakan sebagai :   

pbest i = (pbest i,1 , pbest i,2 ,..., pbest i,d )             (2.18) 

      Indeks partikel terbaik dinatara semua partikel dalam kawanan atau group 

dinyatakan sebagai gbestd.  Kecepatan patikel ke-i dinyatakan sebagai : 

 vi 
= (vi,1,vi,2 ,...vi,d )                                                (2.19)   

Modifikasi kecepatan dan posisi tiap partikel dapat dihitung menggunakan 

kecepatan saat ini dan jarak dari pbesti,d ke gbestd seperti ditunjukkan persamaan 

berikut ini : 

 vi(,tm+1) = w.vi(,tm) +c1 *R*(pbesti,m − xi(,tm) ) + c2 *R*(gbestm − xi
(
,
t
m

) ) (2.20) 

   xi(,tm+1) = xi(,tm) +vi(,tm+1)                          (2.21) 

i =1,2,...,n                                                         (2.22)                                                    

 m =1,2,...,d                                                        (2.23) 

 

n  = jumlah partikel dalam kelompok  
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d  = dimensi 

 t  = penunjuk iterasi (generasi)  

v
i
(
,
t
m

)  = kecepatan partikel ke-i pada iterasi ke t  

w  = faktor bobot inersia 

c1, c2  = konstanta akeselerasi (learning rate) 

 R  = bilangan random (0 – 1) 

 xi
(
,
t
d

)  = posisi saat ini dari partikel ke-i pada iterasi ke-t  

pbesti  = posisi terbaik sebelumnya dari partikel ke-i  

gbest  = partikel terbaik diantara semua partikedalam satu  kelompok/      

                           populasi 

2.4.1 Quantum-behaved Particle Swarm Optimization (QPSO)  

      Dengan metode QPSO, keadaan partikel dikarakteristikan dengan fungsi 

gelombang wave function Ѱ(x,t), bukan dalam fungsi posisi dan kecepatan. 

Parameter lain yang dikenal di dalam algoritma QPSO adalah contraction– 

expansion coefficient. Parameter ini digunakan untuk mengatur kecepatan 

konvergensi dari partikel. Nilai awal yang lebih tinggi dapat menghasilkan 

keragaman populasi yang lebih besar pada awal optimisasi, sedangkan pada tahap 

berikutnya nilai beta yang lebih rendah, membuat eksplorasi lebih terfokus dalam 

mencari ruang. Contraction–expansion coefficient disesuaikan dinamis selama 

optimisasi. Fungsi contraction-expansion coefficient dituliskan dalam 

persamaan[4]:  
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β (t) = βmax –  * iter (t)       (2.24)  


