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Abstrak
Catu daya utama yaitu PLN (Pembangkit
Listrik Negara) tidak selamanya kontinyu dalam
penyaluranya, suatu saat pasti terjadi pemadaman
yang kemungkinan dapat disebabkan oleh gangguan
pada sistem transmisi atau sistem distribusi. Untuk
mengantisipasi dari pemadaman tersebut, dalam
proyek akhir ini bertujuan untuk mendesain sebuah
kontrol otomatis yang disebut ATS (Autamatic
Transfer Switch) dan AMF (Automatic Main Failure)
atau sistem interlock PLN – Genset. ATS dan AMF
dapat digunakan untuk mengontrol status genset
seperti tegangan dan frekuensi output genset, level
bahan bakar, dan temperatur genset. ATS dan AMF
akan melepaskan suplai ke beban ketika tegangan
berada pada keadaan normal yaitu 220 volt, dan
melepaskan ke beban ketika frekuensi genset pada
keadaan normal yaitu 50 Hz, dan waktu yang di
butuhkan genset untuk mensuplai beban setelah
starting adalah 6 detik. Genset akan berhenti bekerja
jika temperatur mesin diesel lebih dari 60° Celcius.
Kata kunci : Autamatic Transfer Switch, PLC
I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Seiring dengan kemajuan teknologi di segala
bidang, maka catu daya utama PLN sangat
berpengaruh terhadap penyedian energi listrik bagi
layanan publik, baik itu daya besar maupun daya
kecil. Akan tetapi suplai daya utama yang berasal dari
PLN tidak selamanya kontinu dalam penyalurannya.
Suatu saat pasti terjadi pemadaman total yang dapat
disebabkan oleh gangguan pada sistem pembangkit,
atau gangguan pada sistem transmisi dan sistem
distribusi. Sedangkan suplai energi listrik sangat
diperlukan
pada pusat perdagangan, perhotelan,
perbankkan, rumah sakit maupun industri dalam
menjalankan produksinya. Sehingga jika PLN padam,
maka suplai energi listrik pun berhenti, dan akibatnya
seluruh aktifitas produksipun berhenti. Berdasarkan
hal diatas agar tidak terjadi pemadaman total pada
penerangan ruangan maupun daerah penting yang
harus mendapat suplai energi listrik secara terusmenerus, maka dibutuhkan generator set (genset)
sebagai back-up suplai utama (PLN).

Sebagai kontrol kapan genset mengambil alih suplai
tenaga listrik ke beban ataupun sebaliknya maka
diperlukan sistem kontrol yang dapat bekerja secara
otomatis untuk menjalankan genset saat terjadi
pemadaman dari PLN. Kontrol otomatis tersebut
biasanya disebut Automatic Transfer Switch (ATS)
dan Automatic Main Failure (AMF) atau sistem
interlok PLN - Genset. Akan tetapi ditinjau dari segi
ekonomis, modul AMF buatan pabrik harganya mahal.
Hal ini disebabkan karena alat tersebut didesain
khusus untuk keperluan AMF. Oleh sebab itu sebagai
alternatif, dalam proyek akhir ini akan didisain modul
AMF dan ATS menggunakan controller Ladder
Diagrammable Logic Control (PLC). Dari segi
ekonomis PLC harganya murah dibandingkan dengan
AMF buatan pabrik. Hal ini disebabkan karena PLC
didesain untuk keperluan general progress. Sebagai
perbandingan, harga AMF buatan pabrik berkisar
antara Rp 10.000.000, s/d Rp 20.000.000, sedangkan
dengan harga PLC Rp 1.000.000, kita sudah dapat
mendesain AMF. Selain itu bentuk pemograman dan
fungsinya lebih simple, yang telah dilengkapi dengan
berbagai kelebihan dan keunggulan sehingga
memungkinkan alat ini dapat diandalkan sebagai
perangkat otomatis. PLC pada dasarnya mempunyai
fungsi tunggal yaitu, sebagai pengganti kerja relay
atau kontaktor. Karena kemampuan controller tersebut
untuk menangani berbagai permasalahan kontrol.
Sehingga
memungkinkan
perangkat
tersebut
mempunyai kemampuan aplikasi yang luas, baik di
bidang industry,perkantoran maupun rumah tangga.
1. 2 Tujuan
Tujuan dari proyek akhir ini adalah membuat
suatu alat berupa sistem kontrol yang dapat
meghidupkan Genset dan memindahkan transfer
switch secara otomatis ketika PLN padam, dan
mengembalikan catu daya utama ketika PLN hidup
kembali, dengan parameter kontrol sebagai berikut:
1. Mengontrol status genset sebelum genset
start seperti level bahan bakar
2. Starting genset dengan adanya sinyal yang
hilang dari PLN. Mengontrol temperatur
mesin diesel, pemanasan dan shut down
genset.

.
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digunakan sebagai sistem cadangan listrik atau "offgrid" (sumber daya yang tergantung atas kebutuhan
pemakai). Genset sering digunakan oleh rumah sakit
dan industri yang mempercayakan sumber daya yang
mantap, seperti halnya area pedesaan yang tidak ada
akses untuk secara komersial menghasilkan listrik.
Generator terpasang satu poros dengan motor diesel,
yang biasanya menggunakan generator sinkron
(alternator) pada pembangkitan. Generator sinkron
terdiri dari dua bagian utama yaitu: sistem medan
magnet dan jangkar. Generator ini kapasitasnya
besar,medan magnetnya berputar karena terletak pada
rotor. Konstruksi generator AC adalah sebagai
berikut:

1.3 Batasan Masalah
Untuk lebih memfokuskan pembahasan proyek
akhir ini, maka masalah yang ditangani dari tugas
akhir ini dibatasi pada beberapa rincian sebagai
berikut :
1. Konfigurasi sistem modul Automatic Transfer
Switch (ATS) dan Automatic Main Failure (AMF)
beserta prinsip kerjanya.
2. Konfigurasi PLC yang difungsikan sebagai modul
Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Main
Failure (AMF) ,yang meliputi konfigurasi dan prinsip
kerjanya.
3.Membuat software dari ATS dan AMF.
1.4 Metodologi
Dalam proyek akhir ini,langkah-langkah
yang perlu dilakukan untuk merealisasikan alat yang
akan dibuat adalah sebagai berikut:
1. Studi literature tentang permasalahan yang
dihadapi melalui sumber-sumber yang terkait
2. Pengambilan dan pengumpulan data data
serta dasar teori yang digunakan sebagai
acuan dalam penyelesaian proyek akhir
antara lain; Prinsip kerja mesin diesel dan
generator, prinsip kerja PLC, konfigurasi dan
prinsip kerja Automatic Transfer Switch
(ATS) dan Automatic Main Failure (AMF),
dan teori lainya yang terkait dalam
penyelesaian proyek akhir ini.
3. Pengujian perangkat lunak secara simulasi
pada komputer (PC).
4. Melakukan downloading program pada
PLC(hardware).
5. Pengujian sistem,hardware dan software
secara keseluruhan melalui komunikasi
serial,serta analisa data.
6. Melakukan evaluasi dan presentasi hasil yaitu
melakukan avaluasi cara kerja kerja dari
sistem yang telah dibuat untuk mengatahui
aspek-aspek yang mempengaruhinya, seperti
keberhasilan sensor dalam melakukan record
data dan pengujian data.

a.Rangka stator
Terbuat dari besi tuang, rangka stator maerupakan
rumah dari bagian-bagian generator yang lain.
b. Stator
Stator memiliki alur-alur sebagai tempat meletakkan
lilitan stator. Lilitan stator berfungsi sebagai tempat
GGL induksi.
c. Rotor
Rotor adalah bagian yang berputar, pada bagian ini
terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitannya yang
dialiri arus searah, melewati cincin geser dan sikatsikat.
d.Cincin geser
Terbuat dari bahan kuningan atau tembaga yang yang
dipasang pada poros dengan memakai bahan isolasi.
Slip ring ini berputar bersama-sama dengan poros dan
rotor.
e.Generator penguat
Generator penguat merupakan generator arus
searah yang dipakai sebagai sumber arus.
Pada umumnya generator AC ini dibuat
sedemikian rupa, sehingga lilitan tempat terjadinya
GGL induksi tidak bergerak, sedangkan kutub-kutub
akan menimbulkan medan magnet berputar. Generator
itu disebut dengan generator berkutub dalam, dapat
dilihat pada gambar berikut.

II. Dasar Teori
2.1 Generator
Generator adalah mesin yang dapat
mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik
melalui proses induksi elektromagnetik. Generator ini
memperoleh energi mekanis dari prime mover.
Generator arus bolak-balik (AC) dikenal dengan
sebutan alternator. Generator diharapkan dapat
mensuplai tenaga listrik pada saat terjadi gangguan,
dimana suplai tersebut digunakan untuk beban
prioritas. Sedangkan genset (generator set) merupakan
bagian dari generator. Genset merupakan suatu alat
yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi
listrik. Genset atau sistem generator penyaluran adalah
suatu generator listrik yang terdiri dari panel,
berenergi solar dan terdapat kincir angin yang
ditempatkan pada suatutempat. Genset dapat

Gambar 1. Bagian-bagian generator
2.2 Cara Kerja Generator
Prinsip kerja dari generator sesuai dengan
hukum Lens, yaitu arus listrik yang diberikan pada
stator akan menimbulkan momen elektromagnetik
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yang bersifat melawan putaran rotor sehingga
menimbulkan EMF pada kumparan rotor. Tegangan
EMF ini akan menghasilkan suatu arus jangkar. Jadi
diesel sebagai prime mover akan memutar rotor
generator, kemudian rotor diberi eksitasi agar
menimbulkan medan magnet yang berpotongan
dengan konduktor pada stator dan menghasilkan
tegangan pada stator. Karena ada dua kutub yang
berbeda, utara dan selatan, maka tegangan yang
dihasilkan pada stator adalah tegangan bolak-balik.
Besarnya tegangan induksi memenuhi persamaan:
E = Kd . Ks. ω. Φ . p .g . Nc
E = 4,44 . Kd . Ks . f . Φ . p. g. Nc

Logic Controller) disebut input poin. Input poin ini
ditempatkan dalam lokasi memori sesuai dengan
statusnya on atau off.
III. PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT
3.1 Konfigurasi Sistem
Perencangan dan pembuatan sistemkontrol
ATS dan AMF meliputi perangkat keras dan
perangkat lunak.Konfigurasi sistem tersebut dapat
dilihat pada gambar blok diagram berikut ini.

Catu daya Genset

Dimana:
E = Ggl yang dibangkitkan (volt)
Kd = faktor kisar lilitan
ω = kecepatan sudut dari rotor (rad/second)
f = frekuensi (hertz)
Φ = fluks medan magnet Nc = jumlah lilitan
g = jumlah kumparan per pasang kutub per pasa

Catu daya PLN

Sensor tegangan &
frekuensi output
genset

Sensor tegangan

Battery / Charger
battery

Sensor level bahan
bakar, tekanan oli,
temp pendingin diesel

PLC (AMF)

Indikator LED

Motor starter

Generator AC bekerja dengan prinsip induksi
elektromagnetik. Generator AC terdiri dari stator yang
merupakan elemen diam dan rotor yang merupakan
elemen berputar dan terdiri dari belitan-belitan medan.
Pada generator AC jangkamya diam sedangkan medan
utamanya berputar dan lilitan jangkarnya dihubungkan
dengan dua cincin geser.

Time delay

Interlok
Switch Genset

Switch PLN

Beban

2.3 Programmable Logic Controller (PLC)
PLC adalah peralatan elektronika yang
beroperasi secara digital, yang menggunakan
programable memori untuk menyimpan internal bagi
intruksi – intruksi fungsi spesifik seperti logika,
sekuensial, timing,counting dan aritmatika untuk
mengendalikan secara digital atau analog input atau
output sebagai tipe mesin. PLC adalah kependekan
dari Programable Logic Controller yang merupakan
hasil dari tuntutan kebutuhan akan kontroller yang
murah, yang dapat digunakan untuk segala kondisi
dan mudah dalam pengoperasiannya. PLC ini
merupakan sistem kontrol yan berdasarkan CPU yang
menggunakan perangkat keras dan memori untuk
mengendalikan proses. Kontrol jenis ini didesain
untuk menggantika hardware relay dan timer logic.
PLC
menyediakan
kemudahan
pengendalian
berdasarkan pemrograman dan pelaksanaan instruksi
logic yang sederhana. PLC mempunyai fungsi intenal
seperti timer, counter dan shift register sehingga
kontrol yang rumit dapat diwujudkan dengan
sesederhana mungkin.

Gambar 2. Blok Diagram ATS dan AMF
Secara umum, konfigurasi dari sistem
tersebut terdiri dari unit catu daya PLN dan catu daya
dua buah genset, ATS dan PLC sebagai modul AMF.
Dari sisi masukan (input) terdiri dari beberapa sensor
antara lain:sensor tegangan PLN,sensor tegangan
genset,sensor frekuensi genset,sensor temperature air
pendingin diesel dan sensor level bahan bakar diesel.
Kontroler yang digunakan adalah PLC merk
Telemanique SR2B201BD.Gambar 3 memperlihatkan
wiring diagram sistem AMF dan ATS.

PLC (Programmable Logic Controller)
memiliki input device yang disebut sensor, output
device serta controller. Peralatan yang dihubungkan
pada PLC (Programmable Logic Controller) yang
berfungsi mengirim sebuah sinyal ke PLC
(Programmable Logic Controller) disebut input
device. Sinyal input masuk pada PLC (Programmable

Gambar 3. Wiring Diagram ATS dan AMF
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Dari gambar 2.wiring diagram sistem AMF
dan ATS diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Pada bagian pertama adalah unit catu daya PLN
dan Genset sebagai ATS
b) Pada bagian kedua adalah PLC sebagai modul
AMF,yang berfungsi untuk menjalankan atau
menjalankan program dan mengolah data dari
deteksi input sensor-sensor.
c) Pada bagian ketiga adalah sensor tegangan
PLN,sensor tegangan genset,sensor frekuensi
genset,sensor temperature air pendingin diesel
dan sensor level bahan bakar diesel,motor starter
dan catu daya.

3. Kontak (Q3) adalah output kontak untuk switch
catu daya genset yang berfungsi membuka suplai
daya ke beban ketika PLN padam
dengan
prosedur sebagai berikut:
a) Memastikan tidak adanya suplai daya
utama melalui kontak (I1).
b) Tegangan genset sesuai dengan seting
220 V. Pengecekan dapat dilakukan
melalui sensor tegangan output genset
(Ib).
c) Frekuensi genset sesuai dengan seting 50
Hz. Pengecekan dapat dilakukan melalui
sensor frekuensi output genset (Ic).
4. Kontak (Q4) adalah output channel untuk shut
down genset. Kontak ini akan bekerja apabila
suplai daya utama normal kembali dengan
prosedur sebagai berikut:
a) Switch daya ke beban oleh genset
terputus.
b) Seting waktu yang telah ditentukan telah
terpenuhi. Jika dalam seting waktu yang
telah ditentukan belum terpenuhi dan
PLN padam kembali, maka genset
cancel untuk shut down .
c) Memastikan suplai daya utama normal
melalui input (I1).
5. Kontak (Q6), merupakan output channel untuk
menghidupkan alarm sebagai indicator bahwa
genset dalam kondisi gangguan.
6. Kontak (Q7) adalah output channel sebagai
indikator sinyal PLN.
7. Kontak (Q8) adalah output channel sebagai lampu
indikator.
8. I1 adalah input diskrit sebagai deteksi sinyal
tegangan PLN.
9. I2 adalah input diskrit sebagai deteksi sinyal
tegangan genset.
10. I5 adalah input diskrit sebagai mode auto.
11. Ie adalah input diskrit sebagai mode manual.
12. Ib adalah input analog sebagai deteksi tegangan
output genset.
13. Ic adalah input analog sebagai deteksi frekuensi
output genset.
14. Id adalah input analog sebagai deteksi temperature
mesin diesel.
15. Dalam pembuatan software AMF melibatkan 5
buah auxiliary relay dan 16 buah timer.

3.2

Konfigurasi Input/Output Sistem
Input/ output sistem AMF dapat dilihat pada
tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1 Konfigurasi Input/Output AMF
Input
I1(diskrit
input)
I2 (diskrit
input)
I5 (diskrit
input)
Ib (analog
input)
Ic (analog
input)
Id (analog
input)
Ie (diskrit
input)

Deskripsi
Sensor
tegangan PLN
Sensor
tegangan
Genset
Mode auto
Sensor
tegangan
output genset
Sensor
frekuensi
output genset
Sensor
temperatur
Mode manual

Output
Q1 (Output
relay)

Deskripsi

Q2 (Output
relay)
Q3 (Output
relay)

Start
genset
Switch daya
genset

Q4 (Output
relay)

Stop
genset

Q5 (Output
relay)
Q6 (Output
relay)
Q7(Output
relay)

Pompa bahan
bakar

Switch daya PLN

Alarm
indicator PLN

Berdasarkan konfigurasi input/output pada tabel
3.1 diatas, maka dapat dijelaskan konfigurasi software
PLC sebagai berikut:
1. Kontak (Q1), adalah output kontak untuk switch
catu daya PLN yang berfungsi menghubungkan
beban dengan suplai daya utama apabila PLN
hidup kembali, dengan prosedur bahwa suplai
PLN dipastikan hidup kembali dengan pengecekan
tegangan suplai daya utama melalui sensor
tegangan PLN (I1)
2. Start genset (Q2) merupakan output channel untuk
memerintahkan menstar primemover berupa mesin
diesel dengan prosedur sebagai berikut:
a) Memastikan suplai
daya utama off
dengan pengecekan suplai daya utama
melalui sensor tegangan input (I1)
b) Start genset dilakukan satu kali jika
genset langsung hidup pada saat star
pertama kali. jika pertama kali star tetapi
genset belum hidup, maka dilakukan
prosedur star 3X. Seting waktu star
motor starter adalah 3 detik. Seting
waktu ini dapat dirubah lewat program.

IV. Pengujian dan Analisa
1.Pengujian program starting
Pengujian program starting dilakukan dengan
cara memutuskan suplai dari PLN sehingga
sensor deteksi tegangan PLN bekerja dan
keluaran sensor akan memberikan input ke I1
PLC untuk mengaktifkan
kontak Q1 dan
selanjutnya dilakukan starting genset melalui
kontak Q2. Apabila pertama kali genset star
tetapi belum hidup maka akan dilakukan
prosedur starting selama 3 kali. Akan tetapi jika
pertama genset kali star dan langsung hidup,
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maka prosedur star berikutnya tidak dilakukan
karena output genset telah mengasilkan tegangan
yang dideteksi oleh input I7 PLC dan
mengaktifkan relay internal M1 dan star genset
nonaktif. Gambar 4.1 memperlihatkan Program
starting genset.
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Time delay 4' , lamanya
start motor starter,

TT2
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3. Pengujian Program Sensor Tegangan Output
Genset
Pengujian program sensor tegangan output
generator dilakukan pada dua kondisi yaitu pada
upper tegangan dan under tegangan. Range tegangan
kerja generator yang ditoleransi adalah ( ± 2,5 % +
1%) dari 220 volt, sehingga didapatkan range
tegangan kerja genset adalah 212,5 Volt s/d 227,5
volt. Tegangan 3,02 Volt dc merepresentasikan upper
tegangan 227,5 Volt sedangkan 2,78 Volt dc
merepresentasikan under tegangan 212 Volt.
Komparator dalam PLC diset untuk membandingkan
antara tegangan input sensor dan referensi dengan
persamaan Ib ≥ 3,02 Volt dan Ib ≤ 2,78 Volt.
Pengujian upper tengangan
dilakukan dengan
memberikan input analog ke Ib PLC dengan cara
menaikkan tegangan generator hingga 228 volt.
Dengan tegangan referensi 3,02 Volt, maka switch
relay internal M4 bekerja sehingga membuka switch
daya ke beban sehingga suplay daya ke beban teputus.
Gambar 4.5 memperlihatkan (a) Program sensor
tegangan output genset (b) Hasil simulasi Program
sensor tegangan output genset.

Time delay 25', stop
start motor starter

TT8

Waktu tunda 6' start
motor starter

Mode auto
M9

011

I5

012

T1

Q2

Ouput switch untuk
start genset

Start genset

Mode auto
T8

013

IE

014

Z4

Z3

Mode manual
Q2

015

Gambar 4.1 Program starting genset
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A1

M4

Upper Teg genset

2.Pengujian Program Sensor Temperatur Mesin
Diesel
Pengujian program sensor temperatur mesin
diesel hanya dilakukan secara simulasi berhubung
generator yang digunakan dalam pengujian tidak
mempunyai radiator pendingin. Pengujian dilakukan
dengan memanaskan sensor. Jika temperature lebih
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A2
Lower Teg genset

o

dari 60 C, maka sensor akan mengirimkan data
analog ke input Id PLC. Kemudian alarm aktif melalui
output relay Q6 PLC sebagai indicator bagi operator
bahwa temperatur mesin diesel naik melebihi
temperatur kerjanya. Setelah beberapa waktu
kemudian genset akan shut down. Suatu hal yang
menyebabkan temperatur mesin diesel naik adalah air
radiator berkurang atau habis dalam pemuwaian.
Gambar 4.2 menunjukkan program sensor temperatur
mesin diesel.
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I5
Mode Auto

033

A5
Sensor suhu

Q6

Gambar 4.3 Program sensor tegangan output genset

Output alarm

Alarm

M7

Gambar 4.2 Program sensor temperatur mesin
diesel
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4.Pengujian Program Sensor Frekuensi Output
Genset
Pengujian program sensor frekuensi output
generator dilakukan pada dua kondisi, yaitu pada
upper frekuensi dan under frekuensi. Sesuai dengan
data sheet sensor yang digunakan, dimana sensor akan
mengasilkan output 1 volt jika diberikan input 66 HZ.
Dengan frekuensi jala-jala 50 Hz, maka dengan
perbandingan 1/66=x/50, maka sensor tersebut akan
mengasilkan output 0,75 volt pada frekuensi 50 Hz.
Range frekuensi kerja generator yang akan diukur
adalah 47 s/d 54 Hz. Tegangan 0,914 Volt dc
merepresentasikan upper frekuensi 54 Hz, sedangkan
tegangan 0,785 Volt dc merepresentasikan frekuensi
47 Hz. Komparator dalam PLC diset untuk
membandingkan antara tegangan input sensor dan
referensi dengan persamaan Ic ≥ 0,914 Volt dan Ic
≤ 0,785 Volt. Pengujian upper frekuensi dilakukan
dengan memberikan input analog ke Ic PLC kemudian
frekuensi generator dinaikkan hingga 54 Hz. Dengan
tegangan referensi 0,914 Volt maka switch relay

internal M5 bekerja sehingga membuka switch daya
ke beban dan suplay daya ke beban teputus.
A3
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V.

Gambar 4.4 Program sensor frekuensi output
genset
KESIMPULAN

1.

Jika terjadi gangguan pada supali utama, maka I1
akan mendeteksi keadaan tersebut, dan dalam
waktu 3 detik output relay Q2 akan melakukan
starting genset.

2.

ATS akan membuka switch daya ke beban dalam
waktu 6 detik,ketika output sensor frekuensi
berada pada range 0,78-0,91 volt dan output
sensor tegangan berada pada range 3,56-3,97 volt.

3.

Waktu yang di butuhkan genset untuk mensuplai
beban setelah starting disetting 6 detik, dari hasil
pengujian yang telah dilakukan program delay
tersebut berjalan sesuai dengan setting point.

4.

Ketika PLN hidup kembali, output relay Q1 akan
menyambungkan catu daya PLN kembali, dan
output relay Q3 akan memutus catu daya genset
dengan delay 3 detik, setelah itu Output relay Q4
akan melakukan shutdown genset.

5.

Jika

pembaca’an

sensor

suhu

mencapai

o

60 Celcius atau pada tegangan 2,94 Volt, maka
Id aktif sehingga alarm on dan output relay Q4
akan melakukan shut down genset.
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