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ABSTRAK 

 

SIMULASI PENGENDALIAN MOTOR INDUKSI MENGGUNAKAN  

METODE FIELD ORIENTED CONTROL 

 

Oleh 

 

Aqilatur Rohmah 

 

Motor Induksi adalah suatu motor yang dicatu oleh arus bolak-balik pada statornya 

secara langsung dan pada rotornya terdapat arus karena induksi dari stator. Teknik 

pengontrolan motor induksi dapat dilakukan dengan metode Field Oriented Control 

(FOC). Pengendalian kecepatan dengan Field Oriented Control (FOC) merupakan 

suatu metode pengaturan medan pada motor AC, di mana dari sistem coupled 

diubah menjadi sistem decoupled. Pengendalian Motor Induksi dengan metode 

Field Oriented Control didasarkan pada pengendalian besaran medan dan sudut 

fasa arus dan tegangan. Pemodelan motor induksi dengan metode FOC untuk 

mengatur kecepatan motor dilakukan menggunakan Simulink Matlab. Spesifikasi 

awal untuk motor induksi yaitu daya 10 Hp, faktor daya 0.85 pf, Frekuensi 50Hz, 

Vrated 220V, dan dengan variasi jumlah kutub motor 4, 6, dan 8 kutub. Hasil 

pemodelan motor induksi yang diamati yaitu arus starting, daya motor (Watt) dan 

Torsi motor. Arus starting motor yang dibutuhkan untuk memutar torsi motor 

dengan spesifikasi tersebut yaitu sebesar 277.33A dengan kecepatan motor 

maksimum yang dihasilkan paling tinggi dengan desain 4 kutub yaitu 157 Rad/sec. 

Daya motor yang dibutuhkan sebesar 35.5 Kw untuk motor induksi tersebut. Torsi 

tertinggi yang mampu dicapai yaitu 537.25 Nm dengan desain motor 8 kutub namun 

kecepatan yang dapat dicapai motor paling rendah yaitu 64.4 Rad/sec. Hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara torsi dan kecepatan motor berbanding 

terbalik.  

 

Kata kunci — Motor Induksi, Field Oriented Control, Pengendalian kecepatan 

motor 



 
 

ABSTRACT 

 

SIMULASI PENGENDALIAN MOTOR INDUKSI MENGGUNAKAN  

METODE FIELD ORIENTED CONTROL 

 

Oleh 

 

Aqilatur Rohmah 

 

Induction motor is a motor which is shown by alternating current in the stator 

directly and in the rotor there is current due to induction from the stator. The 

induction motor control technique can be done using the Field Oriented Control 

(FOC) method. Speed control with Field Oriented Control (FOC) is a method of 

regulating the field on an AC motor, where the system is combined into a decoupled 

system. Induction Motor Control with Field Oriented Control method is based on 

controlling the field magnitude and phase angle of current and voltage. Induction 

motor modeling with the FOC method to regulate motor speed is carried out using 

Simulink Matlab. The initial specifications for the induction motor are 10 HP 

power, 0.85 pf power factor, 50Hz frequency, Vrated 220V, and with variations in 

the number of motor poles 4, 6, and 8 poles. The observed induction motor 

modeling results are starting current, motor power (Watts) and motor torque. The 

motor starting current required to rotate the motor torque with these specifications 

is 277.33A with the highest maximum motor speed produced with a 4-pole design, 

which is 157 Rad/sec. The required motor power is 35.5 Kw for the induction 

motor. The highest torque that can be achieved is 537.25 Nm with an 8-pole motor 

design but the lowest speed that can be achieved by the motor is 64.4 Rad/sec. This 

shows that the relationship between torque and motor speed is inverse. 

 

Kata kunci — Induction motor, Field Oriented Control, Control of motor speed 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Motor Induksi ( MI ) merupakan motor listrik yang banyak diaplikasikan di 

berbagai sektor, baik untuk rumah tangga, industri, transportasi dan lain-lain. 

Pada mulanya untuk aplikasi pengaturan kecepatan, lebih banyak digunakan 

motor DC dibandingkan motor AC karena pengaturan motor AC terutama MI 

lebih sulit. Dengan berkembangnya ilmu elektronika daya, pengaturan MI 

dapat teratasi. Disamping itu konstruksi MI kuat, sederhana murah, dan 

mudah dalam perawatan sehingga menjadi daya tarik tersendiri.  

 

Dalam pengaplikasian MI, dibutuhkan pengontrolan kecepatan putar motor 

agar sesuai dengan kebutuhan. Pengontrolan MI yang sederhana dan murah 

dapat dilakukan dengan memvariasikan besar tegangan stator pada frekuensi 

suplai. Namun pengontrolan ini menyebabkan slip yang tinggi dan rugi-rugi 

daya yang besar, hal tersebut menyebabkan kinerja statis dan dinamis motor 
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menjadi buruk. Metode pengontrolan kecepatan yang lain yaitu dengan 

melakukan perubahan frekuensi stator yang menyebabkan kecepatannya 

mendekati kecepatan sinkron. Namun metode ini akan membutuhkan sebuah 

peralatan konverter frekuensi dengan biaya investasi yang mahal.  

 

Dalam konsep pengontrolan MI, syarat dinamika transien maksimum yang 

memungkinkan adalah mengoprasikan motor pada tingkat fluks pengenal 

nya. Skema pengendalian fluks tidak langsung seperti kontrol volt/hz dan 

kontrol slip motor dapat digunakan karena memberikan kinerja motor yang 

mapan. Disisi lain, skema kontrol frekuensi slip memerlukan arus loop 

tertutup sebagai pengukuran kecepatan yang akurat, hal ini rumit dilakukan. 

Pengontrolan loop tertutup MI diperlukan untuk memenuhi kondisi tunak dan 

performa transien dari pengendalian motor. Strategi pengendalian dapat 

diimplementasikan dengan skalar kontrol dan vektor kontrol.  Skalar kontrol 

yang didasarkan pada linearisasi persamaan nonlinier MI di titik operasi 

keadaan steady state serta dapat diimplementasikan dalam suatu keadaan 

dimana amplitudo dan frekuensi tegangan stator diatur dalam suatu rangkaian 

terbuka (open loop) agar V/F konstan. Parameter untuk skalar kontrol yang 

berhubungan dengan keadaan (steady state), adalah magnitudo dan frekuensi 

(kecepatan sudut) tegangan, arus dan fluks linkage space vektor yang 

dikontrol. Sehingga, sistem kontrol ini tidak bekerja selama keadaan 

transient. Pola seperti ini diterapkan juga pada sistem multivariabel pada MI 

sehingga tidak bisa menunjukkan hubungan antara input dan output serta akan 

menimbulkan permasalahan pengontrolan output seperti torka dan fluks.  
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Akibat adanya permasalahan diatas, maka dikembangkanlah suatu metode 

pengontrolan yang disebut vektor kontrol. Vektor kontrol ini didasarkan pada 

keadaan peralihan (transient). Oleh sebab itu metode pengontrolan ini tidak 

hanya bisa mengontrol magnitudo dan frekuensi (kecepatan sudut), tetapi 

juga mengontrol posisi sesaat, tegangan, arus dan fluks space vektor, 

sehingga metode pengontrolan ini bisa bekerja pada keadaan steady state dan 

keadaan peralihan (transient). Dengan metode vektor kontrol ini, kinerja MI 

dapat ditingkatkan seperti motor DC berpenguatan bebas. Metode vektor 

kontrol ini dilakukan menggunakan kontrol berorientasi lapangan (Field 

Oriented Control) yang akan menghasilkan kontrol performansi tinggi pada 

MI untuk torka, kecepatan dan posisi yang ingin dicapai. Selain itu vektor 

kontrol juga memungkinkan pengontrolan yang cepat untuk magnitude fluks 

rotor dan torka-arus yang dihasilkan. Selain itu keuntungan menggunakan 

vektor kontrol pada MI adalah kemungkinan operasi motor pada kecepatan di 

atas kecepatan dasar (pada daerah pelemahan medan).  Dari analisa beberapa 

metode pengendalian kecepatan motor, metode Field Oriented Control dapat 

dilakukan karena implementasi kontrol berdasarkan pada transformasi vektor 

dari putaran rotor ke stator dan sebaliknya. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Memodelkan pengendalian MI dengan Metode Field Oriented Control. 

2. Menelaah pengaruh perubahan jumlah kutub pada MI.  
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1.3 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Metode FOC dapat mengendalian MI tiga Fasa. 

2. Perubahan kutub MI berdampak terhadap besar arus, tegangan, dan 

kecepatan putar sehingga MI tiga fasa dapat dikendalikan sesuai 

kebutuhan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengendalian MI dengan metode FOC. 

2. Besar nilai arus mula MI tiga fasa pada saat pengendalian metode FOC. 

3. Bagaimana dampak arus mula pada MI tiga fasa. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Hanya melakukan simulasi menggunakan Simulink MATLAB 

2. Melakukan analisa pengendalian MI dengan perubahan jumlah kutub 

pada metode FOC. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan pada 

penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan secara umum teori dasar yang berhubungan 

dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil dari pengujian dan pengambilan data, serta 

analisa hasil pengujian yang telah dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan juga berisi 

saran-saran untuk rekomendasi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Motor Induksi 

 

Motor Induksi (MI) merupakan salah satu jenis dari motor-motor listrik yang 

bekerja berdasarkan induksi elektromagnet. MI bekerja berdasarkan induksi 

medan magnet yang terjadi pada stator ke rotor. Arus yang timbul pada rotor 

bukan diperoleh dari sumber, tetapi akibat perbedaan relatif antara putaran 

rotor dengan medan putar (rotating magnetic field). Berdasarkan penjelasan 

tersebut motor ini disebut sebagai MI. MI termasuk dalam jenis motor 

asinkron. Sebagai berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari MI: 

 

Kelebihan dari MI yaitu sebagai berikut: 

1. Mempunyai kontruksi motor yang sederhana dan kokoh. 

2. Harga yang murah dan handal. 

3. Tidak ada brushes (sikat) maka rugi - rugi gesek berkurang dan faktor 

daya yang cukup baik 

4. Biaya perawatan yang cukup murah 

5. Mempunyai pengaturan starting motor yang sederhana 
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Kelemahan dari MI yaitu sebagai berikut: 

1. Kecepatan yang tidak dapat divariasikan tanpa mengabaikan beberapa 

efisiensi. 

2. Kecepatan mengalami penurunan dengan seiring penambahan beban. 

3. Torsi starting lebih rendah dari pada jenis motor dc shunt. 

 

2.1.1 Konstruksi Motor Induksi Tiga Phasa 

Motor Induksi (MI) pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting seperti yang 

akan dijabarkan berikut ini. 

 

Gambar 2.1, (a) Bentuk fisik MI. (b) Bagian dalam MI.[6] 

 

1. Stator: merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang 

dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan 

rotornya. 

2. Celah: merupakan celah udara, tempat berpindahnya energi dari 

stator ke rotor. 

(a) (b) 
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3. Rotor: merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi 

magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan 

rotor. 

 

 

   

 

Gambar 2.2 (a) Stator dan Rotor sangkar MI. (b) Bentuk Rotor sangkar MI. 

(c) Rotor belitan MI.[6] 

 

Konstruksi stator MI pada dasarnya terdiri dari bagian – bagian berikut ini : 

1. Rumah stator (Rangka stator) dari besi kuningan 

2. Inti stator dari besi lunak atau baja silikon 

3. Alur, bahannya sama dengan inti, dimana alur ini merupakan tempat 

meletakkan belitan (kumparan stator) 

(a) (b) 

(c) 



9 
 

 

4. Belitan (Kumparan) stator dari tembaga. 

Berdasarkan bentuk konstruksi rotornya, maka MI dapat dibagi menjadi dua 

jenis yaitu : 

1. MI dengan rotor Sangkar 

2. MI dengan rotor belitan 

 

2.1.2 Prinsip Kerja Motor Induksi 

Motor Induski (MI) bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari 

kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator MI 3-phasa 

yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3-phasa, 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 sesuai dengan Hukum Lentz, rotor pun akan 

turut berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relatif antara 
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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 beban motor bertambah, putaran rotor cenderung menurun. Pada 

rangka stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot-slotnya 

yang dililitkan pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan 

kecepatan berputarnya medan stator yang terjadi yang diinduksikan ke 

rotornya. Makin besar jumlah kutub akan mengakibatkan makin kecilnya 

kecepatan putar medan stator dan sebaliknya. Kecepatan berputarnya medan 

putar ini disebut kecepatan sinkron. Besarnya kecepatan sinkron ini adalah 

sebagai berikut. 

⍵sinkron =  2𝑝𝑓 (listrik, rad/dt)   (2.1) 

⍵sinkron = 
2𝑝𝑓

𝑃
 (mekanik, rad/dt) 

atau: 

Ns = 60 
 𝑓

𝑃
 (putaran/menit, rpm)   (2.2) 

Dimana: 

f = frekuensi sumber AC (Hz) 

P = jumlah pasang kutub 

ηs dan ωsinkron = kecepatan putaran sinkron medan magnet stator 

Prinsip kerja MI berdasarkan macam phasa sumber tegangannya dapat 

dijelaskan lebih lanjut. 
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2.1.3 Motor Induksi Sumber 3-Phasa 

 

Sumber 3-phasa ini biasanya digunakan oleh MI 3-phasa. MI 3-phasa ini 

mempunyai kumparan 3-phasa yang terpisah antara satu sama lainya sejarak 

120⁰  yang dialiri oleh arus listrik 3-phasa yang berbeda phasa 120⁰  listrik 

antar phasanya, sehingga keadaan ini akan menghasilkan resultan fluks 

magnet yang berputar seperti halnya kutub magnet aktual yang berputar 

secara mekanik. Bentuk gambaran sederhana hubungan kumparan MI 3-

phasa dengan dua kutub stator diperlihatkan pada gambar 2.3. Bentuk 

gambaran fluk yang terjadi pada MI 3-phasa diperlihatkan pada gambar 2.4 

fluks yang terjadi pada kumparan 3-phasa diasumsikan sinusoidal seperti 

yang diperlihatkan pada gambar 2.4a dengan arah fluks positif seperti gambar 

2.4b.  

 

Gambar 2.3 Bentuk hubungan sederhana kumparan MI 3-phasa dengan dua 

kutub stator  
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Gambar 2.4 Fluks yang terjadi pada MI 3-phasa dari gambar 2.3.[2] 

 

 

2.1.4 Pengendalian Putaran Motor Induksi 

 

Motor Induksi (MI) pada umumnya berputar dengan kecepatan konstan 

mendekati kecepatan sinkronnya. Meskipun demikian pada penggunaan 

tertentu dikehendaki juga adanya pengaturan putaran. Pengaturan putaran MI 

memerlukan biaya yang tinggi. Biasanya pengaturan ini dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu:  

 

A. Pengubahan jumlah Kutub 

Kecepatan putar MI ditentukan oleh frekuensi masukan dan jumlah kutub 

motor seperti yang dijelaskan dengan rumus: 

ηs =  
120 𝑓

𝑃
      (2.3) 

Dimana:  

ηs = Kecepatan medan putar motor (rpm)  

𝑓 = Frekuensi (Hz)  

𝑃 = Jumlah kutub 

(a) (b) 
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Dari rumus diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan jumlah kutub dan 

frekuensi akan mempengaruhi putaran motor. Jumlah kutub dapat diubah 

dengan merencanakan kumparan stator sedemikian rupa sehingga dapat 

menerima tegangan masuk pada posisi kumparan yang berbeda-beda. 

Biasanya diperoleh dua perubahan kecepatan sinkron dengan mengubah 

jumlah kutub dari 2 menjadi 4. 

 

B. Pengubahan Tegangan dan Frekuensi 

Persamaan torsi MI tiga phasa sebanding dengan kuadrat tegangan yang 

diberikan. Pengubahan tegangan untuk pengendalian kecepatan akan diikuti 

dengan pengubahan torsi motor. Pengaturan putaran MI tiga phasa dengan 

cara mengatur tegangan dan frekuensi sumber mempunyai daerah kerja yang 

lebih luas. 

 

C. Pengaturan Tahanan Luar 

Rotor motor dikonstruksi dengan lilitan yang dibawa keluar dari slip ring 

pada poros motor. Lilitan tersebut dihubungkan pada pengontrol yang 

menempatkan tahanan variabel seri dengan lilitan. Dengan mengubah jumlah 

tahanan luar yang dihubungkan pada rangkaian rotor, kecepatan motor lilit 

yang paling umum dengan rentang 300 hp atau lebih. Akselerasi sekunder (S 

dan H), yang mengontrol kecepatan. Ketika bekerja pada kecepatan rendah, 

kontaktor S dan H keduanya membuka dan tahanan penuh diselipkan pada 

rangkaian kedua motor. 
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Gambar 2.5 Pengendalian kecepatan motor induksi rotor Belitan dengan 

adanya tahanan.[1] 

Keterangan:  

R = Hambatan  

H = Saklar H  

S = Saklar S  

M = Pengasut magnetis  

L1-L2-L3 = lilitan r, s, t 

 

Apabila kontaktor S menutup, bagian dari tahanan total pada rangkaian 

diparalel, akibatnya kecepatan bertambah. Apabila kontaktor H menutup, 

maka semua tahanan pada rangkaian sekunder motor di sambung langsung, 

jadi motor berputar pada kecepatan maksimum. Kelemahan penggunaan 

tahanan pada kontrol kecepatan pada MI rotor lilit adalah banyak panas yang 

didisipasi pada tahanan, karena itu efesiensinya rendah. Pengaturan 

kecepatan juga jelek, karena untuk tahanan tertentu kecepatan berubah sangat 

menyolok jika beban mekanis berubah. Kecepatan putar MI tiga phasa dapat 

dirubah dengan menambahkan tahanan luar. Dengan mengatur tahanan luar 

akan terjadi perubahan kecepatan. Pengaturan tahanan luar hanya dapat 

dilakukan untuk MI jenis rotor lilit. 
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2.2 Pengendalian Motor Induksi 3 Fasa metode FOC 

Metode kendali kecepatan dengan Field Oriented Control (FOC) adalah suatu 

metode pengaturan medan pada motor AC, di mana dari sistem coupled 

diubah menjadi sistem decoupled. Dengan sistem ini arus penguatan dan arus 

beban motor dapat dikontrol secara terpisah, dengan demikian torsi dan fluksi 

juga dapat diatur secara terpisah, seperti halnya motor DC. 

 

Pada FOC yang diatur adalah banyaknya fluks yang akan berdampak 

langsung dengan perubahan kecepatan pada MI. Pengukuran besarnya fluks 

tidak diukur secara langsung, melainkan dapat diperkirakan dengan 

perubahan nilai dari kecepatan rotor motor yang dimonitor oleh sensor rotari. 

Selain itu, pada pengaturan ini juga, kecepatan dari motor dimonitor oleh 

suatu sensor, bisa juga menggunakan Tachometer. Kecepatan motor diumpan 

balikkan kemudian dibandingkan dengan kecepatan referensi oleh suatu 

komparator. Bila ada error, kemudian error tersebut menjadi input dari 

kontroller. Selanjutnya kontroller memberikan sinyal kepada sistem FOC, 

yang akan diteruskan ke rangkaian penyalaan dari inverter untuk mengubah 

tegangan dan arus motor, sehingga diperoleh suatu torsi yang diinginkan. 

Perubahan torsi ini akan mengubah kecepatan motor sehingga bisa mendekati 

kecepatan referensi. 

 

Dilihat dari skema atau diagram blok sistem pengaturan kecepatan MI dengan 

FOC (Field Oriented Control), inverter beroperasi sebagai sumber arus tiga 
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fasa yang kemudian akan menjadi sumber yang akan menggerakkan MI tiga 

fasa. 

 

Gambar 2.6 Diagram blok pengaturan kecepatan MI dengan FOC.[4] 

Fluks rotor dan torsi dapat dikontrol secara terpisah oleh arus stator direct-

axis (ids) dan arus quadratur-axis (iqs) secara berurutan. Besar arus 

quadratur-axis referensi 𝑖𝑞𝑠 dapat dihitung dengan torsi referensi Te* 

menggunakan persamaan berikut,   

𝑖𝑞𝑠 =
2

3
∗

2

𝑃
∗

𝐿𝑟

𝐿𝑚
∗

𝑇𝑒

λr
 

dengan Lr adalah induktansi rotor, Lm adalah induktansi mutual, dan λr 

adalah fluks linkage rotor estimasi, yang diperoleh dari persamaan berikut,   

λr =
𝐿𝑚𝑖𝑞𝑠

1 + τr𝑠
 

Dengan 𝜏𝑟 = 
𝐿𝑟

𝑅𝑟
 adalah konstanta waktu rotor. Besarnya arus direct-axis stator 

referensi 𝑖𝑞𝑠 adalah tergantung dari input fluks referensi 𝜆𝑟 yaitu, 

𝑖𝑑𝑠 =
𝐿𝑚𝑖𝑞𝑠

1 + τr𝑠
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Sudut flux rotor θe untuk transformasi koordinat diperoleh dari perhitungan 

antara kecepatan putaran rotor ωm dan kecepatan slip ωsl, dengan persamaan, 

𝜃𝑒 = (𝜔𝑚 + 𝜔𝑠𝑙) 𝑑𝑡 

Kecepatan slip diperoleh dari perhitungan arus stator referensi 𝑖𝑞𝑠 dengan 

parameter motor, 

𝜔𝑠𝑙 =
𝐿𝑚

λr
∗

𝑅𝑟

𝐿𝑟
∗  𝑖𝑞𝑠 

 

Arus referensi 𝑖𝑞𝑠 dan 𝑖𝑑𝑠 dikonversi ke dalam arus se-fasa referensi 𝑖𝑎𝑠, 𝑖𝑏𝑠, 

𝑖𝑐𝑠 yang akan menjadi input regulator arus. Kemudian regulator arus akan 

memproses arus fasa referensi menjadi sinyal pemicuan yang akan 

mengontrol inverter.



 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendahuluan 

Pada penelitian yang akan dilakukan adalah memodelkan kecepatan MI 

dengan mengatur perubahan kutub secara berurutan dari kutub 4, 6 dan 8.  

 

3.2 Waktu dan Lokasi 

Penelitian dan penulisan laporan tugas akhir dilaksanakan dari bulan Juli 

2020 – Maret 2021. Penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik 

Elektro Universitas Lampung. 

 

3.3 Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Laptop Lenovo intel® Core ™ i5-3320M, RAM 4GB 

2. Microsoft Office 2016 

3. Software MATLAB 2017b 
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3.4 Spesifikasi Alat 

Spesifikasi alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Menggunakan software simulink Matlab 2017b sebagai aplikasi untuk 

memodelkan mesin induksi dengan beberapa metode pengendalian 

kecepatan putar motor. 

2. Menggunakan simulasi pengendalian MI metode Field Oriented 

Control. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Studi Literatur 

Dalam studi literatur dilakukan pencarian informasi atau bahan materi baik 

dari buku, jurnal, bahan dari internet maupun sumber-sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa bahan materi tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Motor Induksi (MI) 

2. Metode Field Oriented Control 

3. Sofware Simulink MATLAB 

 

3.5.2 Pengumpulan data 

Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan 

setelah mempelajari beberapa literatur dan mencari referensi untuk 

mendapatkan perancangan yang diinginkan.  
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3.5.3 Pembuatan model simulasi pada software  

Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan seluruh referensi yang tepat. 

Referensi tersebut digunakan sebagai dasar acuan dalam membuat model MI. 

Pembuatan dilakukan pada software simulink MATLAB. Setelah berhasil 

dibuat pemodelan yang tepat dan sesuai, tahap ini dapat diselesaikan, dan 

melanjutkan ke tahap kemudian setelah ini. 

 

3.5.4 Pengujian model 

Pada tahap ini, akan dilakukan pengujian terhadap peralatan. Bagian-bagian 

rangkaian yang akan diuji yaitu sebagai berikut: 

1. Simulasi pemodelan MI 

2. Metode pengendalian Field Oriented Control  

 

Pada tahapan ini, akan dilakukan pengambilan data yang akan dilakukan 

dengan perbedaan metode yang digunakan, guna mengetahui karakteristik 

peralatan yang dibuat. Pada tahapan ini, nilai data hasil yang didapat akan 

diolah menjadi berupa tabel atau grafik. 

 

3.5.5 Analisa hasil data 

Tahapan ini dilakukan setelah pengambilan data. Tujuan dari analisa untuk 

membandingkan data hasil dengan teori dan juga dengan metode penelitian 

yang lain, apakah terjadi penyimpangan atau kekeliruan.  
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3.6 Metode Penelitian 

Metode kendali kecepatan dengan Field Oriented Control (FOC) adalah suatu 

metode pengaturan medan pada motor AC, di mana dari sistem coupled 

diubah menjadi sistem decoupled. Dengan sistem ini arus penguatan dan arus 

beban motor dapat dikontrol secara terpisah, dengan demikian torsi dan fluksi 

juga dapat diatur secara terpisah, seperti halnya motor DC. 

 

Pada FOC yang diatur adalah banyaknya fluks yang akan berdampak 

langsung dengan perubahan kecepatan pada MI. Pengukuran besarnya fluks 

tidak diukur secara langsung, melainkan dapat diperkirakan dengan 

perubahan nilai dari kecepatan rotor motor yang dimonitor oleh sensor rotari.  

Kecepatan motor diumpan balikkan kemudian dibandingkan dengan 

kecepatan referensi oleh suatu komparator. 

 

Gambar 3.1 Diagram blok FOC sebagai system kendali[2] 

 

Dilihat dari skema atau diagram blok sistem pengaturan kecepatan MI dengan 

FOC (Field Oriented Control), inverter beroperasi sebagai sumber arus tiga 



22 
 

 

fasa yang kemudian akan menjadi sumber yang akan menggerakkan MI tiga 

fasa. Fluks rotor dan torsi dapat dikontrol secara terpisah oleh arus stator 

direct-axis (ids) dan arus quadratur-axis (iqs) secara berurutan. Besar arus 

quadratur-axis referensi 𝑖𝑞𝑠 dapat dihitung dengan torsi referensi Te* 

menggunakan persamaan berikut,   

𝑖𝑞𝑠 =
2

3
∗

2

𝑃
∗

𝐿𝑟

𝐿𝑚
∗

𝑇𝑒

λr
     3.1 

dengan Lr adalah induktansi rotor, Lm adalah induktansi mutual, dan λr 

adalah fluks linkage rotor estimasi, yang diperoleh dari persamaan berikut,   

λr =
𝐿𝑚𝑖𝑞𝑠

1+τr𝑠
     3.2 

Dengan 𝜏𝑟 = 
𝐿𝑟

𝑅𝑟
 adalah konstanta waktu rotor. Besarnya arus direct-axis stator 

referensi 𝑖𝑞𝑠 adalah tergantung dari input fluks referensi 𝜆𝑟 yaitu, 

𝑖𝑑𝑠 =
𝐿𝑚𝑖𝑞𝑠

1+τr𝑠
     3.3 

Sudut flux rotor θe untuk transformasi koordinat diperoleh dari perhitungan 

antara kecepatan putaran rotor ωm dan kecepatan slip ωsl, dengan persamaan, 

𝜃𝑒 = (𝜔𝑚 + 𝜔𝑠𝑙) 𝑑𝑡    3.4 

Kecepatan slip diperoleh dari perhitungan arus stator referensi 𝑖𝑞𝑠 dengan 

parameter motor, 

𝜔𝑠𝑙 =
𝐿𝑚

λr
∗

𝑅𝑟

𝐿𝑟
∗  𝑖𝑞𝑠     3.5 

Arus referensi 𝑖𝑞𝑠 dan 𝑖𝑑𝑠 dikonversi ke dalam arus sefasa referensi 𝑖𝑎𝑠, 𝑖𝑏𝑠, 

𝑖𝑐𝑠 yang akan menjadi input regulator arus. Kemudian regulator arus akan 
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memproses arus fasa referensi menjadi sinyal pemicuan yang akan 

mengontrol inverter. 

 

Blok diagram diatas merupakan keseluruhan diagram untuk simulasi MI 

dengan metode pengendalian FOC. Simulasi yang dimodelkan dalam matlab 

ini menggunakan stasionary reference frame dimana kecepatan motor akan 

sama dengan kecepatan sinkronnya. Simulasi ini mengeluarkan 4 jenis 

keluaran yang ditampilkan yaitu tegangan fase ke netral motor, arus motor, 

torsi elektromekanis motor dan kecepatan rotor. Seluruhnya dikelola oleh 

multiplexer 5-1 yang ditambah dengan clocknya. Multiplexer ini 

dihubungkan ke scope dan ke workspace. Scope berfungsi untuk melihat 

keluaran gelombang dan workspace untuk dikeluarkan hasilnya dalam bentuk 

matriks pada workspace Matlab.  

 

Gambar 3.2 Blok Field_orient 

 

Gambar 3.3 Blok qde2abc 
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Gambar 3.4 Blok abc2qde 

Blok abc2qds adalah blok transformasi konfigurasi abc ke qds atau qd0. Ada 

4 buah masukan bagi blok ini. Tiga masukan berasal dari tegangan masukan 

motor dan satu masukan berasal dari penjumlahan arus stator yang 

didapatkan. Untuk keluaran tegangan akan masuk kedalam multiplexer 3-1. 

Tegangan fase a akan menjadi keluaran pertama (u[1]), tegangan fase b akan 

menjadi keluaran kedua (u[2]), dan tegangan fase c akan menjadi keluaran 

ketiga (u[3]). Semua keluaran akan digunakan dalam rumusan untuk mencari 

nilai pada konfigurasi qd0. 

 

Rumusan yang digunakan untuk mencari nilai dalam konfigurasi qd0 adalah 

sesuai dengan persamaan pada blok transformasi stator dibawah: 

𝑉𝑞 =
2

3

𝑢[1] − 𝑢[2] + 𝑢[3]

2
 

𝑉𝑑 =
2

3

𝑢[3] − 𝑢[2]

√3
 

𝑉0 =
1

3
𝑢[1] + 𝑢[2] + 𝑢[3]    3.6 

 

Hasil yang didapatkan pada Vq dan Vd adalah keluaran blok ini. Sementara 

nilai V0 harus dikurangi dengan nilai Vsg. Nilai Vsg sendiri merupakan 
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tegangan stator ke netral. Nilainya sendiri bergantung pada nilai kapasitansi 

dari stator ke ground (Csg). Nilai Csg adalah: 

𝐶𝑠𝑔 =
1

50 𝑥 𝑤𝑏 𝑥 𝑍𝑏
 

Sementara untuk mendapatkan nilai Vsg didapat dari: 

𝑉𝑠𝑔 = ʃ 𝐶𝑠𝑔𝑥(𝐼𝑎𝑠 + 𝐼𝑏𝑠 + 𝐼𝑐𝑠)   3.7 

 

Ketika fase netral stator terhubung ke netral, maka nilai Csg akan bernilai 

tidak terbatas dan nilai 1/Csg akan dianggap 0. 

 

Gambar 3.5 Blok Mesin Induksi 

 

 

Gambar 3.6 Blok Q axis 

ψ2
𝑞𝑠

= ⍵𝑏∫{𝑣𝑥
𝑠𝑔 +

𝑟𝑠

𝑥𝑙𝑠
(ψ2

𝑚𝑞
− ψ2

𝑞𝑠
)}𝑑𝑡   3.8 
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ψ′𝑠
𝑞𝑟

= ⍵𝑏∫{𝑣′𝑠
𝑞𝑟 +

⍵𝑟

⍵𝑏
ψ𝑙𝑠

𝑑𝑟
+

𝑟′
𝑟

𝑥′
𝑙𝑟

(ψ2
𝑚𝑞

− ψ′𝑠
𝑞𝑠

)}𝑑𝑡  

 3.9 

ψ𝑠
𝑞𝑠

= 𝑥𝑙𝑠𝑖𝑠
𝑞𝑠 + ψ𝑠

𝑚𝑞
 𝑖𝑠

𝑞𝑠 =
ψ𝑠

𝑞𝑠− ψ𝑠
𝑚𝑞

𝑥𝑙𝑠
   3.10 

ψ′𝑠
𝑞𝑟

= 𝑥′𝑠
𝑙𝑟𝑖′𝑠

𝑞𝑟 + ψ𝑠
𝑚𝑞

 𝑖′𝑠
𝑞𝑟 =

ψ′𝑠
𝑞𝑟− ψ𝑠

𝑚𝑞

𝑥′
𝑙𝑟

   3.11 

ψ𝑠
𝑚𝑞

= 𝑥𝑀 (
ψ𝑠

𝑞𝑠

𝑥𝑙𝑠
+

ψ′𝑠
𝑞𝑟

𝑥′
𝑙𝑟

)    3.12 

 

Blok diagram Q AXIS ini diawali oleh 2 multiplexer 3-1. Multiplexer pertama 

memiliki 3 masukan yakni : flux linkage motor (psiqm) pada Simulink 

dilambangkan dengan u[1], tegangan stator pada sisi konfigurasi q yang 

dilambangkan dengan u[2], tegangan ini merupakan keluaran dari blok 

transformasi abc2dqs dan flux linkage stator pada sisi konfigurasi (psi1s) 

yang dilambangkan dengan u[3], psi1s adalah flux linkage pada sisi 

konfigurasi q. Ketiga masukan tersebut dimasukan pada persamaan 4.5 untuk 

mendapatkan keluaran berupa flux linkage stator sisi q. Nilai psiqs juga akan 

berfungsi sebagai masukan pada multiplexer. Oleh karena itu Formula 

mencari nilai psiqs adalah: 

𝑝𝑠𝑖𝑞𝑠 = ⍵𝑏𝑥∫{𝑣′𝑠
𝑞𝑟 +

⍵𝑟

⍵𝑏
ψ𝑙𝑠

𝑑𝑟
+

𝑟′
𝑟

𝑥′
𝑙𝑟

(ψ2
𝑚𝑞

− ψ′𝑠
𝑞𝑠

)}𝑑𝑡  3.13 

 

Kemudian multiplexer yang kedua juga merupakan multiplexer 3-1. Masukan 

yang diberikan adalah psiqr atau flux linkage rotor pada sisi konfigurasi q, 

dan nilai rotor akan dilihat dari sisi komponen stator yang dilambangkan 

dengan u[1], berikutnya adalah hasil perkalian antara kecepatan rotor dengan 
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flux linkage rotor pada sisi d yang dilambangkan dengan u[2] dan yang 

terakhir adalah flux linkage motor (psiqm) yang selanjutnya akan disebut u[3]. 

Ketiga masukan diatas akan dimasukan pada rumusan persamaan 4.6 untuk 

mendapatkan keluaran berupa flux linkage rotor sisi q, kemudian nilai psiqr 

juga akan berfungsi sebagai masukan pada multiplexer. Rumusan mencari 

nilai psiqr adalah: 

𝑝𝑠𝑖𝑞𝑟 = ⍵𝑏 𝑥∫(−𝑢[2] +
𝑟𝑝𝑙

𝑥𝑝𝑙
(𝑢[1] − 𝑢[3])𝑑𝑡)   3.14 

 

Hasil keluaran multiplexer baik multiplexer satu maupun dua, akan 

digunakan pada perhitungan tahap selanjutnya yakni pada tiga multiplexer 

selanjutnya. Hasil multiplexer satu (psiqs) akan dipergunakan untuk masuk 

ke multiplexer satu dan multiplexer dua, sedangkan psiqr akan masuk ke 

multiplexer dua dan tiga. Namun multiplexer yang digunakan adalah mux 2-

1. Mux memiliki dua masukan yaitu hasil dari keluaran perhitungan tahap 

pertama (psiqs dan psiqr). 

 

Multiplexer satu terhubung dengan rumusan untuk mendapatkan nilai arus 

stator sisi q. Multiplexer dua terhubung dengan rumusan untuk mendapatkan 

nilai flux linkage motor. Dan multiplexer tiga terhubung untuk mendapatkan 

nilai arus rotor pada sisi q. Multiplexer satu selain mendapatkan masukan dari 

psiqs juga mendapatkan masukan dari psiqm, psiqs adalah u[1] dan psiqm 

adalah u[2]. Sementara itu multiplexer tiga selain mendapat masukan dari 

psiqr juga mendapat masukan dari psiqm, psiqr adalah u[1] dan psiqm adalah 
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u[2]. Multiplexer kedua mendapat masukan dari psiqr dan psiqs, u[1] dan 

u[2]. Rumusan yang digunakan ada pada persamaan 4.7 dan 4.10. 

Rumusan pada multiplexer satu adalah 

𝑖𝑞𝑠 =
𝑢[1] − 𝑢[2]

𝑥𝑙𝑠
 

Rumusan pada multiplexer dua adalah: 

𝑝𝑠𝑞𝑚 = 𝑥𝑀 x [
𝑢[1]

𝑥𝑙𝑠
+

𝑢[2]

𝑥𝑝𝑙𝑟
] 

Rumusan pada multiplexer tiga adalah 

𝑖𝑞𝑟 =
𝑢[1] − 𝑢[2]

𝑥𝑝𝑙𝑟
 

Keluaran dari blok ini yaitu psids, 𝑖𝑞𝑠, psiqs, dan 𝑖𝑞𝑟. 

 

Gambar 3.7 Blok D axis 

ψ𝑠
𝑑𝑠

= ⍵𝑏∫{𝑣𝑠
𝑑𝑠 +

r𝑠

x𝑙𝑠
(ψ𝑠

𝑚𝑑
− ψ𝑠

𝑑𝑠
)}𝑑𝑡  3.15 

ψ′𝑠
𝑑𝑟

= ⍵𝑏∫{𝑣′𝑠
𝑑𝑟 +

⍵𝑟

⍵𝑏
ψ𝑙𝑠

𝑞𝑟
+

𝑟′
𝑟

𝑥′
𝑙𝑟

(ψ2
𝑚𝑑

− ψ′𝑠
𝑑𝑟

)}𝑑𝑡 3.16 

ψ𝑠
𝑑𝑠

= 𝑥𝑙𝑠𝑖𝑠
𝑑𝑠 + ψ𝑠

𝑚𝑑
  𝑖𝑠

𝑑𝑠 =
ψ𝑠

𝑑𝑠− ψ𝑠
𝑚𝑑

𝑥𝑙𝑠
  3.17 

ψ′𝑠
𝑑𝑟

= 𝑥′𝑙𝑟𝑖′𝑠
𝑑𝑟 + ψ𝑠

𝑚𝑑
  𝑖′𝑠

𝑑𝑟 =
ψ′𝑠

𝑑𝑠− ψ𝑠
𝑚𝑑

𝑥′𝑙𝑟
  3.18 

ψ𝑠
𝑚𝑑

= 𝑥𝑀 (
ψ𝑠

𝑑𝑠

𝑥𝑙𝑠
+

ψ′𝑠
𝑑𝑟

𝑥′
𝑙𝑟

)    3.19 
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Hal yang sama juga dilakukan untuk mendapatkan nilai masukan keluaran 

dengan parameter dan rumusan seperti yang telah dilakukan pada blok q axis, 

yang rumusannya menggunakan persamaan di atas, sehingga didapat: 

𝑝𝑠𝑖𝑑𝑟 = ⍵𝑏 𝑥∫(𝑢[2] +
𝑟𝑠

𝑥𝑙𝑠
(𝑢[3] − 𝑢[′])𝑑𝑡   3.20 

𝑝𝑠𝑖𝑑𝑟 = ⍵𝑏 𝑥∫(−𝑢[2] +
𝑟𝑝𝑙

𝑥𝑝𝑙
(𝑢[1] − 𝑢[3])𝑑𝑡)  3.21 

𝑖𝑑𝑠 =
𝑢[1]−𝑢[2]

𝑥𝑙𝑠
     3.22 

𝑝𝑠𝑖𝑞𝑚 = 𝑥𝑀 x [
𝑢[1]

𝑥𝑙𝑠
+

𝑢[2]

𝑥𝑝𝑙𝑟
]    3.23 

𝑖𝑑𝑟 =
𝑢[1]−𝑢[2]

𝑥𝑝𝑙𝑟
     3.24 

Keluaran dari blok ini sendiri ada empat. Yaitu psids, ids, psiqs, dan idr. 

 

Gambar 3.8 Blok Zero_seq 

Blok diagram ini adalah untuk blok zero sequence. Blok ini bertujuan untuk 

mengolah keluaran dari blok diagram abc2dqs khususnya yang berupa urutan 

0. Blok tersebut merupakan bentuk dari rumusan: 

𝑖0𝑠 =
⍵𝑏

𝑥𝑙𝑠
∫(𝑣0𝑠 − 𝑖0𝑠𝑟𝑠)𝑑𝑡    3.25 

Persamaan di atas, didapat dari langkah-langkah di bawah ini: 

𝑣0𝑠 =
𝑑𝜆

𝑑𝑡
+ 𝑖0𝑠𝑟𝑠 
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𝑣0𝑠 − 𝑖0𝑠𝑟𝑠 =
𝑑𝜆

𝑑𝑡
 

(𝑣0𝑠 − 𝑖0𝑠𝑟𝑠)𝑑𝑡 = 𝑑𝜆    3.26 

Apabila kita integralkan kedua sisi akan didapatkan: 

∫ (𝑣
0𝑠

− 𝑖0𝑠𝑟𝑠)𝑑𝑡 = ∫ 𝑑𝜆 

∫ (𝑣
0𝑠

− 𝑖0𝑠𝑟𝑠) 𝑑𝑡 = 𝜆    3.27 

Sebagaimana diketahui 𝜆 = 𝐿 x 𝑖, maka persamaan di atas berubah menjadi: 

∫ (𝑣
0𝑠

− 𝑖0𝑠𝑟𝑠) 𝑑𝑡 = 𝐿 x 𝑖    3.28 

Karena 𝑥𝑙𝑠 = ⍵𝑏 x L, maka apabila disubtitusikan ke persamaan diatas, 

menjadi: 

∫ (𝑣
0𝑠

− 𝑖0𝑠𝑟𝑠) 𝑑𝑡 =
𝑥𝑙𝑠

⍵𝑏

 x 𝑖   3.29 

Apabila persamaan di atas dirubah bentuknya, maka akan menjadi: 

𝑥𝑙𝑠

⍵𝑏
∫(𝑣0𝑠 − 𝑖0𝑠𝑟𝑠) 𝑑𝑡 = 𝑖    3.30 

Persamaan di atas akan sama dengan persamaan yang digunakan pada blok 

diagram Zero_seq. 

 

Gambar 3.9 Blok rotor 
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τ𝑒𝑚 =
3

2

𝑃

2⍵𝑏
(ψ𝑠

𝑑𝑠
𝑖𝑠

𝑞𝑠 − ψ𝑠
𝑞𝑠

𝑖𝑠
𝑑𝑠 N.m.   3.31 

τ𝑒𝑚 =
2𝐽⍵𝑏

𝑃

𝑑(
⍵𝑟
⍵𝑏

)

𝑑𝑡
= τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝 N.m.  3.32 

 

Blok diagram untuk operasi yang terjadi pada rotor. Blok ini digunakan untuk 

mencari nilai torsi yang terjadi pada motor. Sebagaimana persamaan torsi 

yang beroperasi pada rotor:  τ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝 

 

Nilai dari  sendiri didapatkan dari formulasi yang melibatkan flux linkage 

pada fase q dan d serta arus stator yang mengalir pada fase q dan d. Keempat 

masukanan tersebut akan menjadi masukan dari multiplexer 4-1. Dimana flux 

linkage fase d adalah masukan pertama dan disebut sebagai u[1], flux linkage 

fase q akan menjadi masukan ketiga sebagai u[3], dan arus stator fase q dan 

d masing-masing adalah masukan kedua dan keempat yang dilamabangkan 

dengan u[2] dan u[4]. Semua masukan tersebut digunakan didalam formulasi 

berikut sesuai dengan persamaan 3.31. 

τ𝑒𝑚 = τ𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 x (𝑢[1] x 𝑢[2] − 𝑢[3] x 𝑢[4])    3.33 

Dimana, τ𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
2 x 𝑃

4 x ⍵𝑏
 

P adalah jumlah kutub MI. 

 

Sementara itu, nilai τ𝑚𝑒𝑐ℎ didapatkan pada perhitungan di source code m1. 

Yang mana merupakan nilai torsi mekanis yang terjadi pada rotor tersebut. 

Kemudian τ𝑑𝑎𝑚𝑝 adalah torsi yang diakibatkan oleh gesekan pada motor. 

Nilai torsi ini sendiri didapatkan dari nilai torsi yang didapatkan dari 

https://ugmmagatrika.files.wordpress.com/2014/04/capture46.jpg
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perkalian antara keluaran blok ini, yaitu kecepatan rotor, dengan koefisien 

damping. 

 

Untuk mendapatkan keluaran blok yang berupa kecepatan rotor, maka hasil 

keluaran torsi yang dikalikan dengan 1/2H harus diintegralkan. H sendiri 

merupakan rasio dari energi kinetis yang dihasilkan rotor dengan daya yang 

dihasilkan. Rumusan di atas dapat diperoleh dari langkah-langkah di bawah 

ini: 

τ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝 

Karena nilai τ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐽 x 𝑎, maka 

𝐽 x 𝑎 = τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝   3.34 

Diketahui bahwa: 

𝐻 =
𝐽 x ⍵2

𝑏𝑚

2 x 𝑆𝑏
 

τ𝑏 =
𝑆𝑏

⍵𝑏
 

⍵𝑏𝑚 =
2 x ⍵𝑏

𝑃
    3.35 

Karena diinginkan untuk mendapatkan hasil dalam bentuk p.u. maka hasil 

torsi yang didapat perlu dijadikan kondisi p.u. pula. Sehingga bila 

disubtitusikan akan menjadi sesuai persamaan 6.120 diatas: 

𝐽 x 𝑎

τ𝑏
= τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝    3.36 

𝐽 x 𝑎 x ⍵𝑏𝑚

𝑆𝑏
= τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝   3.37 

2 x 𝐻 x a

⍵𝑏𝑚
= τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝   3.38 
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Karena, 𝑎 =
𝑉⍵𝑟𝑚

d𝑡
  

maka, 

2 x 𝐻

⍵𝑏𝑚

𝑑⍵𝑟𝑚

𝑑𝑡
= τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝   3.39 

2 x 𝐻 x ⍵𝑏 x 𝑃

⍵𝑏𝑚 x 2

𝑑
⍵𝑟
⍵𝑏

𝑑𝑡
= τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝   3.40 

2 x 𝐻 x 
𝑑

⍵𝑟
⍵𝑏

𝑑𝑡
= τ𝑒𝑚 + τ𝑚𝑒𝑐ℎ − τ𝑑𝑎𝑚𝑝   3.41 

 

Maka nilai 
⍵𝑟

⍵𝑏
 adalah: 

⍵𝑟

⍵𝑏
= ∫ τ𝑒𝑚+τ𝑚𝑒𝑐ℎ−τ𝑑𝑎𝑚𝑝

2 x 𝐻
𝑑𝑡    3.42 

 

 

Gambar 3.10 Blok qds2abc 

 

Blok diagram qds2abc berfungsi untuk mentransformasi balik-kan nilai arus 

stator yang didapatkan dari konfigurasi dq0 ke konfigurasi abc. Arus q stator 

akan menjadi masukan pertama ke multiplexer dan dianggap sebagai u[1]. 

Arus d stator akan menjadi masukan kedua dan dianggap sebagai u[2]. Dan 

arus 0 stator akan menjadi masukan ketiga dan dianggap sebagai u[3]. 
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Nilai tersebut akan dimasukkan kedalam rumusan dibawah ini untuk 

mendapatkan nilai arus dalam konfigurasi abc.  

𝐼𝑎 = 𝑢[1] +  𝑢[3] 

𝐼𝑏 =
1

2
𝑢[1] −

√3

2
 𝑢[2] + 𝑢[3] 

𝐼𝑐 =
1

2
𝑢[1] +

√3

2
 𝑢[2] + 𝑢[3]    3.4 
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Ya 

3.7 Diagram alir Penelitian 

Diagram alir pelaksanaan penelitian adalah seperti berikut dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Diagram Alir Penelitian 

 

 

Membuat pemodelan 

MI 

MI tanpa metode 

pengendalian 

 Jalankan simulasi.  

Sesuai? 

 

Menambahkan metode 

pengendalian FOC 

 
Pemodelan 

berjalan?  

 

Analisa hasil 

gelombang keluaran 

Membuat 

Laporan Skripsi 

 MULAI

 SELESAI 

Ya 

Tidak 

Tidak 



 

 

 

 

 

 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pemodelan dan analisa yang telah dilakukan, dapat dihasilkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian Motor Induksi dengan menggunakan metode Field Oriented 

Control dapat dilakukan dan mengurangi besarnya nilai arus starting. 

2. Desain motor Induksi dengan jumlah kutub rotor yang semakin banyak akan 

menghasilkan Motor dengan Torsi yang semakin besar namun kecepatan 

putar rotor akan semakin rendah.  

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pemodelan Motor Induksi dengan memvariasikan parameter Motor yang 

digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dengan menggunakan 

beberapa metode pengendalia 
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