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COMPUTATION ON AP TYPE POWER SYSTEM STABILIZER USING FUZZY
LOGIC. Power system stabilizers (PSS) are widely applied in power generators to damp power
oscillation caused by certain disturbances in order to increase the power supply capacity. PSS design is
often suffered from the difficulty on setting periodically its parameters, which are gain and compensators,
in Order to have an optimal damping characteristic. This paper proposes a methode to determine
parameters of AP type PSS by implementing fuzzy logic rules in a computer program, to obtain the
appropriate characteristics of synchronous torque and damping torque. PSS with the calculated
parameters is investigated on a simulation using a non-linear electric power system of a thermal generator
connected to infinite bus system model. Simulation results show that great improvement in damping
characteristic and enhancement of stability margin of electric power system are obtained by using the
proposed PSS.

ABSTRAK

KOMPUTASI UNTUK PENSTABIL SISTEM DAYA TIPE AP DENGAN FUZZY LOGIC.
Penstabil sistem daya {Power System Stabilizer. PSS) banyak digunakan pada pembangkit listrik untuk
meredam osilasi daya listrik yang timbul akibat berbagai gangguan sehingga kemampuan suplai daya
meningkat. Masalah yang sering timbul dalam mendesain PSS adalah dalam menala secara berkala
parameter-parameter PSS, yaitu gain dan kompensator-kompensatornya, agar redaman yang dihasilkan
optimal. Dalam makalah ini diusulkan suatu metoda penentuan nilai-nilai parameter PSS tipe AP dengan
menggunakan aturan-aturan fuzzy logic dalam suatu perangkat Iunak agar diperoleh karakteristik torsi
sinkron dan torsi redaman yang diharapkan. PSS deftggn nila'i parameter yang didapat, diuji dengan
simulasi menggunakan model sistem tenaga listrik tak linear yang terdiri atas satu pembangkit thermal
yang dihubungkan dengan bus tenaga listrik yang sangat besar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa
karakteristik redaman sistem tenaga listrik jauh lebih baik dan margin stabilitasnya bertambah dengan
menggunakan PSS yang diusulkan.

PENDAHULUAN

Sistem tenaga listrik di Indonesia terdiri dari sejumlah pembangkit yang
dihubungkan dengan beban (konsumen) melalui jaringan transmisi daya. Sistem yang
besar dan meliputi daerah geografi yang luas ini sangat mudah terganggu, baik oleh
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hubungan singkat {korsleting) seketika, switching maupun perubahan-perubahan
beban listrik. Gangguan-gangguan ini menyebabkan timbulnya osilasi daya listrik
yang apabila tidak segera diredam akan menyebabkan peralatan-peralatan pengaman
bekerja untuk memutuskan hubungan antara suplai dan beban listrik di sekitar lokasi
osilasi daya tersebut. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah suplai dan
beban total yang berakibat pada pemadaman sebagian beban dan dapat berdampak
lebih parah lagi yaitu terjadinya padam total {blackout).

Untuk meredam osilasi daya listrik yang timbul akibat berbagai gangguan, telah
diusulkan penggunaan penstabil sistem daya {power system stabilizer: PSS) (1~6),
karena implementasinya dapat dilakukan dengan mudah dan murah. PSS yang
digunakan di Indonesia pada umumnya adalah tipe AP, yaitu PSS yang menggunakan
deviasi daya aktif sebagai masukannya. Peralatan ini dipasang untuk menghasilkan
sinyal kontrol tambahan yang dimasukkan dalam Automatic Voltage Regulator
(AVR) pada rangkaian medan generator. Sinyal iniiah yang berfungsi untuk meredam
osilasi yang timbul akibat adanya gangguan-gangguan terhadap sistem tenaga listrik.

Masaiah yang sering timbul dalam mendesain PSS adalah cara menentukan
parameter-parameter PSS, yaitu gain dan kompensator-kompensatornya, agar
redaman yang dihasilkan optimal. Lebih-lebih karena nilai parameter optimalnya
berubah dengan berubahnya kondisi sistem tenaga listrik, seperti panjang jaringan
transmisi, besarnya beban dan jumlah pembangkit yang terhubung ke sistem tersebut,
maka parameter PSS hams ditala kembali secara berkaia. Untuk sebuah PSS yang
lazim digunakan saat ini, paling tidak ada 5 parameter yang dapat ditala secara teoritis
dengan bebas.

Dalam makalah ini diusulkan suatu algoritma berdasarkan fuzzy logic untuk
menentukan parameter-parameter PSS tipe AP dengan mengevaluasi karakteristik
torsi sinkron dan torsi redaman sistem yang timbu! akibat penambahan alat tersebut.
Dengan metoda ini karateristik yang diharapkan, dapat diperoleh dengan cepat dan
mudah. Hal ini memudahkan para praktisi tenaga listrik dalam penalaan PSS untuk
mendapatkan unjuk kerja yang optimal. Desain yang didapat diuji dengan
menggunakan model sistem tenaga listrik tak linear yang terdiri atas satu pembangkit
thermal yang dihubungkan dengan bus tenaga listrik yang sangat besar. Hasil simulasi
menunjukkan bahwa karakteristik redaman sistem tenaga listrik jauh lebih baik dan
margin stabilitasnya bertambah dengan menggunakan PSS tipe AP yang diusulkan.

MODEL SISTEM TENAGA LISTRIK

Untuk menganalisis unjuk kerja PSS, model sistem tenaga listrik yang rumit
disederhanakan seperti diilustrasikan pada Gambar 1. Satu pembangkit terhubung
dengan sistem luar yang sangat besar melalui saluran transmisi dengan reaktansi
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eksternal tertentu, yang dikenal dengan sebutan model sistem satu mesin terhubung
dengan bus tak terhingga.

Besaran-besaran yang menunjukkan kondisi operasi mesin, seperti : tegangan
terminal generator, daya keluaran aktif, daya keluaran reaktif, dan sebagainya
ditentukan dari perhitungan kondisi awal tanpa gangguan. Model sistem pada
Gambar 1, dinyatakan dengan sejumlah persamaan diferensial, baik untuk
merepresentasikan karakteristik generator listrik, maupun karakteristik sistem
governor (GOV) dan automatic voltage regulator (AVR) . Model ini selanjutnya
didekati dengan model linear yang mengabaikan pengaruh GOV seperti digambarkan
pada Gambar 2. Konstanta-konstanta K/~K6 ada Gambar 2 besarnya tergantung pada
karakteristik generator, kondisi operasi mesin dan kondisi sistemnya(1>3).

Parameter PSS pada Gambar 2 ditala dengan menyelidiki karakteristik
koefisien torsi sinkron Ks dan koefisien torsi redaman KD_ Ks dan KD masing-masing
besarnya dipengaruhi oleh konstanta sistem yaitu /C/dan D, pengaruh AVR yaitu K/s

dan Dd dan pengaruh PSS yaitu Klss dan Ddd
 l3).

Ks = K,+KJu>) + K,Jv>) (1)
KD= D + Dd(u>) +Ddd(wJ (2)

K/ dan D adalah konstanta yang tidak tergantung pada frekuensi, sedangkan Kls(a>),
Dd((£>), Kls/(o) dan Ddd(a>) adalah besaran yang merupakan fungsi co.

PSS TIPE AP

PSS yang digunakan di Indonesia pada umumnya adalah tipe AP, yaitu PSS
yang menggunakan deviasi daya aktif sebagai masukan seperti ditunjukkan pada
Gambar 3. Blok I adalah rangkaian reset yang diperlukan agar tidak terjadi tegangan
off set permanen pada sistem tenaga listrik akibat penggunaan PSS. Blok 2 dan 3
adalah rangkaian kompensasi fasa depan (phase lead compensator) atau kompensasi
fasa belakang (phase lag compensator) sedangkan Kp adalah gain (penguat) dan Um

adalah pembatas besar sinyal keluaran PSS. Konstanta waktu reset TQ biasanya
tertentu yaitu antara 4 detik sampai 20 detik, sedangkan Kp, Tj~T4 adalah parameter-
parameter PSS yang harus ditentukan agar hasil kompensasi PSS optimal. Dalam
makalah ini, harga Kp, Tj-Tj ditentukan dengan mengevaluasi karakteristik torsi
sinkron dan torsi redaman menggunakan/wzzy logic.

PENENTUAN PARAMETER PSS DENGAN FUZZY LOGIC

Parameter-parameter PSS yaitu Tt , T2 , T3 , T4 dan Kp dioptimalkan nilainya
dengan menirukan cara operator ahli dengan menggunakan fuzzy logic. Setiap
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parameter tersebut ditala nilainya bertahap dan dilakukan secara sekuensial dengan
urutan masing-masing T, , T2, T3, T4 , Kp lalu kembali ke T, dan seterusnya sampai
dicapai kondisi yang memuaskan, yaitu nilai koefisien torsi redaman dan koefisien
torsi sinkron mencapai nilai yang diinginkan pada frekuensi natural co„ masing-
masing KDh dan Ksh.

Misalkan didalam mengevaluasi perubahan T, terhadap koefisien torsi
redaman, perubahan nilai T, dalam satu kali evaluasi adalah :

AT,, = FP, x ATlm (3)

dengan ATn adalah perubahan nilai T, hasil evaluasi terhadap koefisien torsi
redaman, FP/ adalah faktor pengubah dalam domain [-1,1] yang ditentukan dengan
fuzzy logic dan AT,m adalah perubahan maksimal nilai T, pada setiap tahap evaluasi.

Nilai FP, ditentukan dengan menyelidiki kecenderungan deviasi dan perubahan
deviasi terhadap penambahan nilai T, sebesar ATlm sebagai berikut:

Ae,, — e,, - 6Q

dengan
T,i : nilai T, sebelum evaluasi e0

KDo : nilai KD untuk T, = TIL e,,
KD, : nilai KD untuk Tt = T,, Aejt

deviasi KD0 dari nilai.
deviasi Kps dari nilai 1
perubahan deviasi

Berdasarkan e0 dan Ae,, , ditentukan besarnya penambahan atau pengurangan
yang harus dilakukan terhadap nilai parameter mula-mula T,L. Dengan
memperhatikan bahwa perubahan nilai T, memberikan dampak perubahan nilai KD

yang relatif proporsional, maka besar perubahan dipilih berbanding lurus dengan

Ae,,
Nilai T, diubah dengan cara penambahan, pengurangan atau tetap jika tidak

diperlukan perubahan. Untuk itu dibuat aturan berikut:

Jika e0 positif dan Ae1t positif, maka nilai T-, dikurangi
Jika e0 positif dan Ae1t negatif, maka nilai T-, ditambah
Jika e0 negatif dan Ae1t positif, maka nilai 7, ditambah
Jika e0 negatif dan Ae1t negatif, maka nilai T-, dikurangi
Jika e0 nol dan Ae1t positif, maka nilai 7, tetap
Jika e0 nol dan Ae1( negatif, maka nilai T1 tetap

Aturan-aturan tersebut dirangkum dalam Tabel 1. Untuk menentukan nilai
FPj , digunakan nilai-nilai grade penambahan ]XP , pengurangan [iN dan tetap
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fungsi keanggotaan —— yang digambarkan pada Gambar 4. FPS ditentukan dengan
Aen

persamaan berikut in i:

\l,, + HN + Ho

karena \iP + yiN + \\.o = 1, maka

FP, = \iP - \iN (6)

Prosedur serupa dilakukan untuk menentukan nilai faktor pengubah FP2 agar
koefisien torsi sinkron mendekati nilai Ksh.

Untuk mendapatkan karakteristik redaman yang optimal dalam daerah
frekuensi yang agak lebar, maka diperlukan persyaratan tambahan untuk nilai KD dan
Ks yang diinginkan pada frekuensi oo„., lebih kecil dari co„ , dan co„+ , lebih besar dari
(£>„. Dengan demikian ada 6 persyaratan nilai yang ingin dipenuhi. Dengan kata lain
apabila parameter Tt ditambali sebesar AT/m , maka akan kita dapatkan FPt , FP2 ,
FP3 , FP4 , FP5 dan FP6 yang itiasing-masing merupakan faktor pengubah yang
diperlukan untuk mendapatkan nilai KD dan Ks yang diinginkan pada frekuensi co„ ,
co„., ©„+ •

Untuk menentukan faktor pengubah FP , yang akan diberikan agar keenam
persyaratan nilai dapat dipenuhi, maka faktor pengubah yaitu FP} , FP2 , FP3 , FP4,
FP5 dan FP6 diberi bobot prioritas masing-masing u.y , \x2 , \x.s > M-/ . V>s dan \x6.
Akhirnya, FP dihitung dengan cara berikut:

FP = ~ (7)

Bobot prioritas u., dalam persamaan (7) dipilih berbanding lurus dengan | Ae/,, j
dan nilainya dibatasi dari nol sampai satu. Sehingga akan kita dapatkan fungsi \x,- yang
digambarkan dibawah ini.

Nilai parameter 77 yang dievaluasi menjadi:

TIB = T,L + FP x ATtm (8)

dengan TiB adalah nilai T, hasil evaluasi.
Perubahan nilai T2 , T3 , T4 dan Kp dilakukan dengan cara yang sama dengan

contoh perhitungan evaluasi nilai Tl diatas.
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HASIL KOMPUTASI

PSS yang konfigurasinya diperlihatkan pada Gam bar 3, ditala terhadap sistem
pada Garabar 1 dengan konstanta dan kondisi operasi yang diberikan pada Tabel 2,
dengan menentukan harga Kp, T/~T4 sedemikian rupa sehingga didapat nilai torsi
redaman KD dan Ks yang terbaik.

Parameter PSS, Kp, T/~T4 yang diberikan pada Gambar 3, ditentukan dengan
mengevaluasi pengaruh karakteristik Kiss (&) dan Ddd((£>) masirig-masing terhadap Ks

dan KD, yaitu yang menghasilkan nilai K!ss(($) sekecil mungkin dan Ddd((Si) yang
cukup besar. Pertimbangan dalam menentukan parameter ini adalah sebagai berikut:
KD dipilih sedemikian rupa sehingga pada <£>„ = 7,0858 (rad/s), co„ = 8,0858 (rad/s)
dan CDn+= 9,0858 (rad/s), KDI, adalah sekitar 30 (pu)( \ Pada nilai KDh tersebut, harus
diusahakan nilai Ks « K, = 1,25 atau pengaruh torsi sinkron PSS dan AVR harus
disekitar nol. Konfigurasi parameter Kp, Tj~T4 yang dipilih adalah yang memenuhi
kondisi ini.

Penentuan nilai parameter PSS dengan menggunakan fuzzy logic yang
diusulkan memberikan hasil yang tidak unik. Terdapat beberapa kombinasi nilai
Tj~T4 dan Kp yang memenuhi syarat redaman yang tergantung dari nilai awal Tj~T4.
Parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Pengubahan nilai awal memberikan
nilai Tj~T4 dan Kp yang berbeda dan tidak menunjukkan adanya satu pola tertentu,
kecuali bahwa nilai tersebut memenuhi kriteria KD dan Ks yang diinginkan.

Simulasi menggunakan model non linier satu mesin terhubung bus tak hingga
yang diilustrasikan pada Gambar 1, dilakukan dengan menggunakan parameter ini
memberikan hasil yang memuaskan untuk semua kombinasi nilai. Pada karakteristik
deviasi putaran mesin, sinyal penstabil ataupun deviasi tegangan terminal tidak
terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Tetapi dengan pengkajian yang mendetail,
PSS dengan parameter T, = 0,85, T2 = 0,65, T3 = 0,85, T4 = 0,67 dan Kp = 0,50 (lihat
Tabel 2) memberikan hasil redaman yang paling baik.

Gambar 6 menunjukkan respons sistem dalam fungsi waktu terhadap gangguan
kecil, yaitu penurunan tiba-tiba daya keluaran pembangkit sebanyak 0,05 (pu). Pada
gambar tersebut terlihat deviasi putaran mesin (Aco), deviasi daya listrik (APg) dan
deviasi tegangan terminal generator (AVf) terhadap nilai mula-mulanya untuk kasus
tanpa PSS dan menggunakan PSS yang ditala dengan metoda yang diusulkan. Untuk
kasus tanpa PSS, respons sistem berosrlasi, yang walaupun stabil, memerlukan waktu
yang cukup lama untuk mencapai keadaan tunak. Respons ini dapat diperbaiki
karakteristiknya dengan inenggunakan PSS seperti terlihat pada gambar, dimana Aco
mencapai keadaan tunak dalam waktu hanya sekitar 3 detik, pada saat yang
bersamaan APe mencapai harga keseimbangan yang baru. Sementara itu tegangan
terminal tidak mengalami off set dan kembali ke harga semula pada waktu sekitar
3 detik.

Gambar 7 mengilustrasikan respons sistem terhadap gangguan besar, yaitu
hubungan singkat 3 fasa ke tanah pada salah satu saluran transmisi dan saluran
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tersebut diisolasi (dibuka) dalam waktu 0,1 detik kemudian. Respons sistem tanpa
PSS setelah gangguan terjadi tidak stabil. Kondisi ini sangat berbahaya bagi sistem,
karena menyebabkan pemutusan hubungan generator dengan jaringan sistem untuk
mencegah kerusakan pembangkit dan osilasi yang berkelanjutan. Dengan
menggunakan PSS yang diusulkan, kondisi tersebut dapat dicegah karena osilasi
dapat segera diredam seperti diberikan pada gambar. Terlihat bahwa PSS dapat
meningkatkan batas kestabilan sistem tenaga listrik, yang berarti meningkatkan
kemampuan penyaluran daya pembangkit.

Dengan mempertimbangkan faktor jaminan kelangsungan penyaluran daya
listrik walaupun terjadi gangguan besar, maka penggunaan PSS sangat bermanfaat
untuk meningkatkan kemampuan penyaluran daya. Batas penyaluran tersebut tanpa
PSS adalah 0,9 (pu) sedangkan dengan PSS yang diusulkan, batasnya dapat
ditingkatkan menjadi 1,01 (pu). Penambahan kapasitas penyaluran cukup berarti,
yaitu 0,11 (pu) atau setara dengan 110 (MW) pada daya dasar 1000 MW. Jadi jelaslah
bahwa PSS ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki batas kestabilan sistem daya
listrik.

KESIMPULAN

Suatu program komputasi untuk menala parameter-parameter secara optimal
penstabil sistem daya tipe AP dengan mengevaluasi karakteristik torsi sinkron dan
torsi redaman sistem tenaga listrik menggunakan fuzzy logic telah disajikan dalam
makalah ini. Dengan metoda yang diusulkan, nilai parameter dapat ditentukan dengan
perhitungan yang singkat menggunakan komputer dan tanpa inemerlukan operator
ahli. Pengujian dengan menggunakan model tak linear dari sistem tenaga listrik
menunjukkan unjuk kerja yang baik dari penstabil hasil desain. Hal ini terbukti
dengan adanya perbaikan karakteristik redaman dan kenaikan batas stabilitas yang
besar dari sistem dengan menggunakan penstabi! tipe AP ini. Program komputasi ini
sangat bermanfaat dalam penalaan penstabil sistem daya di lapangan yang harus
dilakukan secara berkala.
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Tabel 1. Aturan fuzzy

POS
NOL
NEG

POS
N
0
P

Aelt

NEG
P
0
N

P : penambahan N : pengurangan 0 : tetap

Tabel 2. Konstanta Sistem

Generator:

AVR:

GOV:

Saluran Transmisi:

Alat ukur, rangkaian

/>,„„,= 1,05 (Pu) r,

D = 0,00531 (pu.s) xu

x,/=l,6(pu) V

co0 = 377 (rad/s) P

KA = 200,0 T,

K,=0,07 ' E,

a = 0,05 7;

jc, = 0,14(pu) x,

xe =x,+ x/2+Xj

reset: Tpm = 0,01 (s)

/«'=5,6 (s)

= l,62(pu)

n = h0 (pu)

,-0,9(pu)

(= 0,05 (s)

to = 7,3(Pu)

- = 0,2 (s)

= 0,52(pu)

A/=7,2(s)

V = 0,25 (pu)

^=1 ,0 (pu)

&, = 0,26 (pu)

7>=l,25(s)

Um =0,1 (pu)

r, = 2,0 (s)

x/=0,05(pu)

4,0 (s)
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Tabel 3. Hasil perhitungan nilai parameter PSS

Nilai
awal

(T)
0.01
0.10
0.25
0.50
0.75
0.90
1.00
1.10
1.25
1.40

Nilai akhir

T,

0.09
0.09
2.00
2.00
0.85
1.00
1.10
1.20
1.35
1.52

T,

0.05
0.12
0.61
0.53
0.65
0.80
0.90
1.00
1.15
1.30

T3

0.00
0.23
0.22
2.00
0.85
1.00
1.10
1.20
1.35
1.50

T-i

0.02
0.15
0.25
0.89
0.67
0.80
0.90
1.00
1.15
1.30

0.71
0.66
0.28
0.10
0.50
0.52
0.54
0.56
0.59
0.60

Kn-

-0.172
0.164
0.446
-0.081 .
0.609
0.417
0.446
0.466
0.485
0.470

Kx- Kxh_

-0.061
-0.066
-0.068
-0.155
-0.064
-0.052
-0.046
-0.042
-0.037
-0.034

K„- KDh

-0.288
-0.258
-0.266
-0.218
-0.001
-0.258
-0.260
-0.261
-0.262
-0.289

II

Ks-

K/,
-0.050
-0.050
-0.050
-0.140
-0.047
-0.036
-0.029
-0.025
-0.019
-0.016

m , . +

KDh*
0.656
0.262
0.039
0.510
0.392
0.088
0.064
0.049
0.033
-0.001

Kx- Kxh+

-0.034
-0.031
-0.031
-0.124
-0.029
-0.017
-0.011
-0.006
-0.001
0.002

catatan : - Nilai awal 7";~7"_, = 7', /^,=0.1.
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