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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Perancangan Sistem Pendulum Terbalik 

Pada bab perancangan ini akan menjelaskan tentang perancangan sistem 

kontrol Linear Quadratic Gaussian (LQG) pada sistem pendulum terbalik. Pada 

dasarnya sistem pendulum terbalik merupakan sistem yang umum digunakan untuk 

menguji metode dan teori sistem kontrol karena pada sistem ini memiliki 

karakteristik sistem yang tidak stabil dan tidak linear. 

START

Parameter Sistem Pendulum Terbalik

(Massa kereta, massa pendulum, 

panjang pendulum, gravitasi, gaya 

gesek dan momen inersia pendulum) 

Memodelkan persamaan matematis sistem ke dalam 

bentuk persamaan state-space

ẋ=Ax+Bu

y=Cx+Du

Representasi Matriks A, B, C dan D  dari persamaan 

state-space

Menghitung Penguatan L kontroler LQG

L=lqr(AK,BK,QN,RN)

Estimasi sistem dan penguatan Kalman Filter

[kalmf,kf]=kalman(sys,QN,RN)

Matriks QN dan RN

Menampilkan Hasil Respon Sistem 

Pendulum Terbalik

END

Gambar 3.1 Diagram Alur perancangan sistem kontroler LQG 
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3.2 Perancangan State-Space Pendulum Terbalik 

Pada sistem pendulum terbalik terdapat beberapa parameter-parameter untuk 

mendapatkan persamaan state-space dan bentuk representasi matriks dari state-

space tersebut. Berikut ini adalah parameter-parameter dari sistem pendulum 

terbalik. 

%Parameter Sistem Pendulum Terbalik 

M=2.4; %massa kereta (kg) 

m=0.23; %massa pendulum (kg) 

l=0.36; %panjang pendulum (m) 

g=9.81; %percepatan gravitasi (m/s^2) 

b=0.05; %koefisien gaya gesek (Ns/m) 

I=0.099; %momen inersia pendulum (kg.m^2) 

Persamaan state-space dari sistem pendulum terbalik berdasarkan pada persamaan 

(2-51) dan (2-52) menjadi dasar untuk mendapatkan representasi matriks yang 

terdapat pada persamaan (2-53) dan (2-54). Representasi matriks dari persamaan 

state-space pada sistem pendulum terbalik dimodelkan sebagai berikut: 

%Reperesentasi Matriks dari Persamaan State-Space Pendulum 

Terbalik 

n=I*(M+m)+(M*m*l^2); 

A=[0          1                0         0; 

   0  (-b*(I+m*l^2))/n   (m^2*l^2*g)/n   0; 

   0          0                0         1; 

   0     -(m*l*b)/n     (m*g*l*(M+m))/n  0] 

B=[     0; 

   (I+m*l^2)/n; 

        0; 

     (m*l)/n] 

C=[1 0 0 0; 

   0 0 1 0] 

D=[0; 

   0] 

Pemberian nama pada input, output dan state dari sistem diperlukan untuk 

mempermudah memahami model persamaan state-space dari sistem pendulum 

terbalik. 
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states={'x' 'x_dot' 'phi' 'phi_dot'}; 

input={'u'}; 

outputs={'x';'phi'}; 

sys_ss=ss(A,B,C,D, 'statename', states, 'inputname' ,input, 

'outputname', outputs); 

Terdapat 4 states dari perintah di atas yang menunjukkan posisi kereta, kecepatan 

kereta, sudut pendulum dan kecepatan sudut pendulum, 1 masukan 'u'dan 2 

keluaran yaitu posisi kereta dan sudut pendulum. 

Langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui nilai kutub pada sistem dengan 

menggunakan perintah poles_A=eig(A) untuk mengetahui nilai eigen A dan 

untuk mengetahui sistem tersebut stabil atau tidak stabil. Sebelum merancang 

kontroler yang akan digunakan, harus dipastikan bahwa sistem tersebut 

controllable (dapat dikontrol). Pada MATLAB terdapat library untuk menentukan 

sistem dapat dikontrol atau tidak dengan menggunakan perintah ctrb. Sistem dapat 

dikontrol atau tidak jika nilai controllability rank yang didapatkan sama dengan n. 

Dimana n merupakan jumlah variabel states pada sistem. 

poles_A=eig(A) 

 

%Untuk menentukan sistem controllable atau tidak 

co=ctrb(sys_ss); 

controllability=rank(co) 

Untuk mengetahui respon sistem pendulum terbalik dalam keadaan close-

loop, maka digunakan kontroler LQR tanpa perubahan nilai matriks Q dan R yaitu 

tetap bernilai 1. Dengan menentukan nilai penguatan K menggunakan kontroler 

LQR, selanjutnya adalah menentukan sistem baru yang akan dilihat respon 

sistemnya. Berikut ini adalah listing program yang digunakan untuk mengetahui 

respon sistem dalam keadaan close-loop. 

%Respon Sistem saat keadaan Close-Loop 

Q=[C'*C]; 

R=[1]; 

K=lqr(A,B,Q,R) 

  

AA=[A-(B*K)]; 
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BB=[B]; 

CC=[C]; 

DD=[D]; 

  

states={'x' 'x_dot' 'phi' 'phi_dot'}; 

input={'u'}; 

outputs={'x';'phi'}; 

sys_ss1=ss(AA,BB,CC,DD,'statename',states,'inputname',input

, 'outputname',outputs); 

  

t=0:0.01:20; 

u=0.1*ones(size(t)); 

[y,t,x]=lsim(sys_ss1,u,t); 

[AX,H1,H2]=plotyy(t,y(:,1),t,y(:,2),'plot'); 

xlabel('waktu (detik)') 

set(get(AX(1),'Ylabel'),'String','Posisi Kereta (m)') 

set(get(AX(2),'Ylabel'),'String','Sudut Pendulum (rad)') 

title('Respon Sistem Pendulum Terbalik') 

 

3.3 Perancangan Sistem Kontrol 

3.3.1 Kontrol Linear Quadratic Regulator (LQR) 

Perancangan kontrol LQR ini lebih kepada menentukan nilai matriks Q dan 

R untuk mendapatkan nilai penguatan K. Proses menentukan nilai matriks Q dan R 

adalah dengan metode trial and error. Selanjutnya melakukan proses yang lebih 

spesifik dengan melakukan pembobotan pada matriks Q untuk mengatur posisi 

kereta dan sudut pendulum. Pembobotan matriks Q lebih ditekankan pada posisi 

matriks Q(1,1) yang mewakili posisi kereta dan matriks Q(3,3) yang mewakili sudut 

pendulum. Dengan menggunakan perintah dibawah untuk mendapatkan nilai 

penguatan K. 

%Respon sinyal kontrol menggunakan kontroler LQR 

Q1=[C'*C]; 

Q1(1,1)=1000; 

Q1(3,3)=100; 
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R1=[10]; 

K1=lqr(A,B,Q1,R1) 

Untuk mendapatkan hasil respon sinyal kontrol yang paling baik, maka dilakukan 

perubahan pada nilai pembobotan matriks Q(1,1), Q(3,3) dan R dengan nilai yang 

bervariasi untuk mendapatkan perbandingan nilai, dengan spesifikasi tiap matriks 

berikut ini: 

1. Q(1,1)=1000, Q(3,3)=100 dan R=10 

2. Q(1,1)=100, Q(3,3)=100 dan R=10 

3. Q(1,1)=2000 Q(3,3)=100 dan R=2,5 

4. Q(1,1)=0,8, Q(3,3)=0,2 dan R=0,0099 

Diperlukan perancangan matriks sistem yang baru yang mewakili sistem pada 

keadaan menggunakan kontroler LQR sehingga dapat dilakukan pengujian untuk 

mengetahui respon sistem setelah diberikan kontrol. 

AA1=[(A-(B*K1))]; 

BB1=[B]; 

CC1=[C]; 

DD1=[D]; 

  

states={'x' 'x_dot' 'phi' 'phi_dot'}; 

input={'u'}; 

outputs={'x';'phi'}; 

sys_ss2=ss(AA1,BB1,CC1,DD1,'statename',states,'inputname',i

nput, 'outputname',outputs); 

Setelah mendapatkan sistem baru, maka untuk menampilkan respon sinyal kontrol 

dengaan menggunakan perintah berikut: 

%Display Respon Sinyal Kontroler LQR (1) 

figure(2); 

t=0:0.01:10; 

u=0.1*ones(size(t)); 

[y,t,x]=lsim(sys_ss2,u,t); 

[AX,H1,H2]=plotyy(t,x(:,1),t,x(:,2),'plot'); 

xlabel('waktu (detik)') 

set(get(AX(1),'Ylabel'),'String','Respon Matriks Sistem') 
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set(get(AX(2),'Ylabel'),'String','Respon Sinyal Kontrol') 

title('Respon Sistem dan Sinyal Kontrol LQR') 

Setelah mendapatkan respon sinyal kontrol yang paling baik, selanjutnya 

adalah menentukan hasil respon sistem pendulum terbalik menggunakan nilai 

matriks Q dan R dari respon sinyal yang paling baik tersebut. Perintah yang 

digunakan untuk menampilkan hasil respon sistem pendulum terbalik 

menggunakan kontroler LQR adalah sebagai berikut. 

%Display Respon Sistem menggunakan Kontroler LQR 

figure(6); 

t=0:0.01:10; 

u=0.1*ones(size(t)); 

[y,t,x]=lsim(sys_ss4,u,t); 

[AX,H1,H2]=plotyy(t,y(:,1),t,y(:,2),'plot'); 

xlabel('waktu (detik') 

set(get(AX(1),'Ylabel'),'String','Posisi Kereta (m)') 

set(get(AX(2),'Ylabel'),'String','Sudut Pendulum (rad)') 

title('Respon Sistem Pendulum Terbalik dengan Kontrol LQR') 

Pada pengujian sistem menggunakan kontrol LQR, diberikan nilai masukan 

yang berbeda yaitu 0,1, 0,2 dan 0,3 Newton, sebagai perbandingan hasil apakah 

kontrol yang telah dirancang dapat menjaga respon sistem tetap dalam keadaan 

stabil dan sistem kontrol yang dirancang telah sesuai dengan yang diinginkan. 

3.3.2 Kontrol LQG 

Pada sistem pendulum terbalik, umumnya terdapat masalah keterbatasan 

dalam hal pengukuran variabel states. Keterbatasan tersebut seringnya dipengaruhi 

karena ketiadaan alat ukur atau sensor yang dapat mengukur variabel states dengan 

secara teliti sesuai keinginan perancang. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 

diperlukan observer untuk dapat mengestimasi nilai-nilai dari variabel states yang 

tidak dapat terukur tersebut. Akan tetapi, dengan syarat bahwa sistem yang dimiliki 

adalah sistem yang dapat diberikan observer. Dengan melakukan pengecekan 

observability rank menggunakan perintah obsv dengan syarat nilainya harus n. 

ob=obsv(sys_ss); 

observability=rank(ob) 
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Setelah mengetahui nilai observability rank, selanjutnya adalah merancang 

sistem dengan menggunakan kontrol LQG. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah 

untuk menentukan nilai penguatan Kalman filter. Perintah yang digunakan untuk 

mendapatkan penguatan Kalman filter adalah sebagai berikut: 

%Kalman Filter 

QN=2000; 

RN=[2.5 0;0 1]; 

[kalmf,Kf]=kalman(sys_ss,QN,RN) 

Setelah mendapatkan nilai penguatan Kalman Filter, maka dengan 

menggunakan nilai matriks Q dan R saat menggunakan kontroler LQR untuk 

mendapatkan nilai penguatan sistem yang baru. Setelah mendapatkan nilai 

penguatan tersebut, dibutuhkan sistem baru yang mewakili sistem kontrol LQG. Hal 

ini diperlukan untuk mendapatkan respon sistem tersebut. 

QN1=[C'*C]; 

QN1(1,1)=2000; 

QN1(3,3)=100; 

RN1=[1 0;0 1]; 

L1=lqr(AK,BK,QN1,RN1) 

  

Ace=[(AK-BK*L1) (BK*L1); 

      zeros(size(AK)) (AK-Kf*C)]; 

Bce=[B; 

     zeros(size(B))]; 

Cce=[C zeros(size(C))]; 

Dce=[0; 

     0]; 

  

states = {'x' 'x_dot' 'phi' 'phi_dot' 'e1' 'e2' 'e3' 'e4'}; 

input = {'u'}; 

outputs = {'x'; 'phi'}; 

syslqg1=ss(Ace,Bce,Cce,Dce,'statename',states,'inputname',i

nput,'outputname',outputs); 

Untuk menampilkan respon sinyal kontrol perintah yang digunakan sama dengan 

saat menggunakan kontroler LQR sebagai berikut: 
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%Respon sinyal kontrol menggunakan kontroler LQG 

figure(9); 

t = 0:0.01:10; 

u = 0.1*ones(size(t)); 

[y,t,x]=lsim(syslqg1,u,t); 

[AX,H1,H2] = plotyy(t,x(:,1),t,x(:,2),'plot'); 

xlabel('waktu (detik)') 

set(get(AX(1),'Ylabel'),'String','Respon Matriks Sistem') 

set(get(AX(2),'Ylabel'),'String','Respon Sinyal Kontrol') 

title('Respon Sistem dan Sinyal Kontrol LQR') 

Setelah mendapatkan respon sinyal kontrol saat menggunakan kontrol LQG, 

selanjutnya adalah menampilkan respon sistem saat menggunakan kontroler LQG 

tersebut. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

%Display Respon Sistem menggunakan Kontroler LQG 

figure(10); 

t = 0:0.01:10; 

u = 0.1*ones(size(t)); 

[y,t,x]=lsim(syslqg1,u,t); 

[AX,H1,H2] = plotyy(t,y(:,1),t,y(:,2),'plot'); 

xlabel('waktu (detik)') 

set(get(AX(1),'Ylabel'),'String','posisi kereta (m)') 

set(get(AX(2),'Ylabel'),'String','sudut pendulum (rad)') 

title('Respon sistem Pendulum Terbalik dengan Kontrol LQG') 

Pada pengujian sistem dalam keadaan menggunakan kontrol LQG diberikan 

nilai masukan yang berbeda yaitu 0,1, 0,2 dan 0,3 Newton, untuk menjadi 

perbandingan hasil apakah kontrol yang telah dirancang dapat menjaga respon 

sistem tetap dalam keadaan stabil dan sistem kontrol yang dirancang telah sesuai 

dengan yang diinginkan. 

3.4 Perancangan Karakteristik Respon Sistem 

Untuk mempermudah dalam menganalisa respon sistem yang telah diperoleh 

seperti settling time, rise time, overshoot dan lain sebagainya, sehingga dengan 

adanya karakteristik dari respon sistem dapat menjadi acuan sebagai referensi 

analisa pada hasil respon yang telah ditampilkan dalam bentuk grafik. Pada library 

MATLAB telah terdapat perintah yang akan memudahkan untuk menentukan 
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respon sistem salah satunya dengan perintah stepinfo. Penggunaan perintah ini 

dapat diaplikasikan kedalam listing program yang telah dibuat dengan 

meletakkannya tepat setelah perintah untuk menampilkan grafik respon sistem 

dibuat. Sehingga lebih memudahkan dalam proses analisa dari respon tersebut. 

step_info=stepinfo(y,t); 

cart=step_info(1) 

pendulum=step_info(2) 

 


