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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori penunjang dalam mengerjakan tugas 

akhir ini. Beberapa teori yang dibutuhkan sebagai penunjang tugas akhir ini adalah 

sistem pendulum terbalik, sistem kontrol Linear Quadratic Gaussian (LQG) dan 

matlab 2014a. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing teori penunjang 

tugas akhir ini. 

2.1 Sistem Pendulum Terbalik 

Pendulum terbalik adalah sebuah pendulum dengan pusat massa berada di 

atas titik tumpunya. Pendulum terbalik sering diterapkan dengan titik tumpu 

menjulang ke atas pada sebuah cart yang dapat bergerak secara horizontal. Contoh 

sederhana dari pendulum terbalik adalah dengan menyeimbangkan sebuah stik 

menghadap ke atas pada salah satu jari tangan. 

2.1.1 Gambaran Umum 

Pendulum terbalik adalah masalah umum dan klasik pada dinamika dan teori 

kontrol yang digunakan secara luas sebagai ujicoba dari algoritma sistem kontrol 

(misalnya kontroler PID, gambaran state space, fuzzy control, genetic algorithm 

dan lain sebagainya). Sebuah pendulum terbalik bersifat tidak stabil, dan harus 

diseimbangkan secara aktif agar tetap tegak lurus. Ini bisa dilakukan dengan 

memberikan torsi pada titik tumpu, dengan titik tumpu bergerak secara horizontal 

sebagai bagian dari sistem umpan balik. Terdapat masalah pada sistem ini, meliputi 

hubungan gerakan cart untuk menjaga pendulum tetap tegak lurus dan 

menyeimbangkan sistem kereta-pendulum bergerak maju-mundur. 

Gambar 2.1 Model sistem pendulum terbalik 
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Secara umum, pendulum terbalik memiliki beberapa tipe. Contohnya single 

pendulum, double pendulum, mobile pendulum, rotary inverted pendulum, swing-

up pendulum. Masing-masing tipe memiliki pendekatan yang berbeda untuk 

menyeimbangkan pendulum. 

Saat pendulum dalam posisi tegak lurus, secara alami akan mudah jatuh 

karena pengaruh gravitasi. Oleh karena itu, sistem pendulum terbalik bersifat tidak 

stabil. Pada sistem 2 dimensi, untuk menstabilkan sistem bisa dilakukan dengan 

bergerak secara vertikal atau horizontal dengan frekuensi tertentu. Sebagai 

tambahan algoritma kontroler menggunakan sistem umpan balik digunakan untuk 

menjaga pendulum tetap tegak. 

2.1.2 Analisa Matematis dan Persamaan Sistem 

Berikut adalah dua bangun diagram sistem. 

 

Gambar 2.2 Dua bangun diagram sistem pendulum terbalik 

Pada sistem pendulum terbalik, diantara cart dan pendulum yang mengurangi 

derajat kebebasan dari sistem. Keduanya, cart dan pendulum memilik derajat 

kebebasan yang sama, yaitu 𝑥 dan 𝜃. Dari derajat kebebasan pada sistem, akan 

dihasilkan persamaan diferensial berdasarkan hukum Newton dimana 𝐹 = 𝑚𝑎, 

sebagai berikut. 

�̈� =
1

𝑀
∑ 𝐹𝑥

𝑐𝑎𝑟𝑡

=
1

𝑀
(𝐹 − 𝑁 − 𝑏�̇�) (2-1) 

�̈� =
1

𝐼
∑ 𝜏

𝑝𝑒𝑛𝑑

=
1

𝐼
(−𝑁𝑙 cos 𝜃 − 𝑃𝑙 sin 𝜃) (2-2) 
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Persamaan komponen 𝑥 dan 𝑦 pada pendulum adalah sebagai berikut. 

𝑚�̈�𝑝 = ∑ 𝐹𝑥

𝑝𝑒𝑛𝑑

= 𝑁 (2-3) 

⟹ 𝑁 = 𝑚�̈�𝑝 (2-4) 

𝑚�̈�𝑝 = ∑ 𝐹𝑦

𝑝𝑒𝑛𝑑

= 𝑃 − 𝑚𝑔 (2-5) 

⟹ 𝑃 = 𝑚(�̈�𝑝 + 𝑔) (2-6) 

Bagaimanapun, koordinat posisi 𝑥𝑝 dan 𝑦𝑝 adalah fungsi tetap dari 𝜃. Oleh karena 

itu, turunan dari 𝜃 dapat mewakili turunan dari komponen 𝑥 dan 𝑦. Pertama, 

turunan persamaan komponen 𝑥 adalah. 

𝑥𝑝 = 𝑥 − 𝑙 sin 𝜃 (2-7) 

�̇�𝑝 = �̇� − 𝑙�̇� cos 𝜃 (2-8) 

�̈�𝑝 = �̈� + 𝑙�̇�2 sin 𝜃 − 𝑙�̈� cos 𝜃 (2-9) 

Selanjutnya, turunan persamaan komponen 𝑦 adalah. 

𝑦𝑝 = 𝑙 cos 𝜃 (2-10) 

�̇�𝑝 = −𝑙�̇� sin 𝜃 (2-11) 

�̈�𝑝 = −𝑙�̇�2 cos 𝜃 − 𝑙�̈� sin 𝜃 (2-12) 

Turunan persamaan pada komponen 𝑥 dan 𝑦 kemudian disubtitusikan untuk 

mendapatkan nilai 𝑁 dan 𝑃. Dengan, mensubtitusikan persamaan (2-9) kedalam 

persamaan (2-4), maka didapatkan: 

𝑁 = 𝑚(�̈� + 𝑙�̇�2 sin𝜃 − 𝑙�̈� cos 𝜃) (2-13) 

Sedangkan, dengan mensubtitusikan persamaan (2-12) kedalam persamaan (2-6), 

akan didapatkan: 

𝑃 = 𝑚(−𝑙�̇�2 cos 𝜃 − 𝑙�̈� sin𝜃) + 𝑔 (2-14) 

Dengan menjumlahkan gaya hasil gerak badan kereta secara horizontal didapatkan: 

𝑀�̈� = 𝐹 − 𝑁 − 𝑏�̇� (2-15) 

𝑀�̈� +  𝑏�̇� + 𝑁 = 𝐹 (2-16) 

Jika nilai 𝑁 pada persamaan (2-13) disubtitusikan ke persamaan (2-16), maka 

didapatkan persamaan sistem yang pertama: 
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𝑀�̈� + 𝑏�̇� + 𝑚�̈� + 𝑚𝑙�̈� cos 𝜃 − 𝑚𝑙�̇�2 sin 𝜃 = 𝐹 (2-17) 

(𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑏�̇� + 𝑚𝑙�̈� cos 𝜃 − 𝑚𝑙�̇�2 sin 𝜃 = 𝐹 (2-18) 

Untuk mendapatkan persamaan sistem yang kedua adalah dengan 

menjumlahkan gaya yang dihasilkan pendulum secara tegak lurus. Maka, 

didapatkan persamaan dari gerak vertikal: 

𝑃 sin 𝜃 + 𝑁 cos 𝜃 − 𝑚𝑔 sin 𝜃 = 𝑚𝑙�̈� + 𝑚ẍ cos 𝜃 (2-19) 

Untuk menghilangkan nilai P dan N pada persamaan diatas, jumlahkan keliling 

pusat massa pendulum. Didapatkan persamaan: 

−𝑃𝑙 sin 𝜃 − 𝑁𝑙 cos 𝜃 = 𝐼�̈� (2-20) 

Menggabungkan persamaan (2-19) dan (2-20) akan menghasilkan persamaan 

dinamis sebagai persamaan kedua: 

(𝐼 + 𝑚𝑙2)�̈� + 𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃 = −𝑚𝑙ẍ cos 𝜃 (2-21) 

Dapat dilihat bahwa persamaan (2-18) dan (2-21) adalah persamaan 

diferensial nonlinear, maka persamaan tersebut perlu dilinierisasikan. Secara rinci, 

linierisasi persamaan dari keseimbangan gerak vertikal, 𝜃 = 𝜋, akan 

mengasumsikan bahwa sistem tetap disekitar keseimbangan tersebut. Sudut 

pendulum dengan asumsi tersebut tidak boleh lebih dari 20 derajat dari posisi 

pendulum secara vertikal keatas. Asumsikan 𝜙 sebagai patokan posisi 

keseimbangan pendulum, dimana,  𝜃 = 𝜋 + 𝜙. Persamaan sistem dari fungsi non 

linier: 

cos 𝜃 = cos(𝜋 + 𝜙) ≈ −1 (2-22) 

sin𝜃 = sin(𝜋 + 𝜙) ≈ −𝜙 (2-23) 

�̇�2 = �̇�2 ≈ 0 (2-24) 

Setelah dilinierisasikan, maka kedua persamaan menjadi dengan 𝑢 menyatakan 

masukan: 

(𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑏�̇� − 𝑚𝑙�̈� = 𝑢 (2-25) 

(𝐼 + 𝑚𝑙2)�̈� − 𝑚𝑔𝑙𝜙 = 𝑚𝑙ẍ (2-26) 
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2.1.3 Transfer Function 

Untuk mendapatkan transfer function dari linearisasi persamaan analitis, kita 

harus terlebih dahulu mengambil transformasi Laplace dari persamaan sistem. 

Transformasi Laplace dari persamaan sistem adalah: 

(𝑀 + 𝑚)𝑋(𝑠)𝑠2 + 𝑏𝑋(𝑠)𝑠 − 𝑚𝑙Φ(𝑠)𝑠2 = 𝑈(𝑠) (2-27) 

(𝐼 + 𝑚𝑙2)Φ(s)𝑠2 − 𝑚𝑔𝑙Φ(s) = 𝑚𝑙𝑋(𝑠)𝑠2 (2-28) 

Saat fungsi transfer, inisial kondisinya diasumsikan jadi 0 (nol). Untuk 

mendapatkan transfer function pertama untuk keluaran 

Φ(𝑠) dan masukan dari 𝑈(𝑠), perlu untuk mengeliminasi 𝑋(𝑠) dari persamaan 

diatas. 

𝑋(𝑠) = [
𝐼 + 𝑚𝑙2

𝑚𝑙
−

𝑔

𝑠2
]Φ(𝑠) (2-29) 

Selanjutnya, subtitusikan persamaan (2-29) kedalam persamaan (2-27). Maka 

persamaan akan menjadi: 

(𝑀 + 𝑚) [
𝐼 + 𝑚𝑙2

𝑚𝑙
−

𝑔

𝑠2
]Φ(𝑠)𝑠2 + 𝑏 [

𝐼 + 𝑚𝑙2

𝑚𝑙
−

𝑔

𝑠2
]Φ(𝑠)𝑠 − 𝑚𝑙Φ(𝑠)𝑠2

= 𝑈(𝑠) (2-30) 

Fungsi transfer dari sistem pendulum terbalik adalah: 

Φ(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝑚𝑙
𝑞

𝑠

𝑠4 +
𝑏(𝐼 + 𝑚𝑙2)

𝑞
𝑠3 −

(𝑀 + 𝑚)𝑚𝑔𝑙
𝑞

𝑠2 −
𝑏𝑚𝑔𝑙

𝑞
𝑠

 (2-31) 

Dimana: 

𝑞 = [(𝑀 + 𝑚)(𝐼 + 𝑚𝑙2) − (𝑚𝑙)2] (2-32) 

 

2.1.4 Persamaan State-Space 

Ruang keadaan (state-space) adalah ruang berdimensi-𝑛 yang memiliki 

koordinat (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛). Persamaan ruang keadaan (state-space equation) dari 

sistem dinamik mengandung tiga hal, yaitu variabel masukan, variabel keluaran dan 

state variable. Persamaan ruang keadaan dari suatu sistem dapat bervariasi, sesuai 

dengan definisi awal dari variabel-variabel dari suatu sistem. Misalkan suatu sistem 

memiliki state sejumlah 𝑛 (persamaan diferensial biasa berdimensi 𝑛), masukan 
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sebanyak 𝑟, dan keluaran sebanyak 𝑚. Misalkan pula 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), 𝑢 =

(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛). Maka, masukan dan keluaran sistem tersebut dapat dituliskan 

dalam notasi vektor sebagai berikut: 

�̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) (2-33) 

𝑦(𝑡) = 𝑔(𝑥, 𝑢, 𝑡) (2-34) 

dengan 

𝑥 = [

𝑥1

𝑥2

⋮
𝑥𝑛

] , 𝑦 = [

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] , 𝑢 = [

𝑢1

𝑢2

⋮
𝑢𝑟

] 

𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) = [

𝑓1(𝑥, 𝑢, 𝑡)
𝑓2(𝑥, 𝑢, 𝑡)

⋮
𝑓𝑛(𝑥, 𝑢, 𝑡)

] 

𝑔(𝑥, 𝑢, 𝑡) = [

𝑔1(𝑥, 𝑢, 𝑡)
𝑔2(𝑥, 𝑢, 𝑡)

⋮
𝑔𝑚(𝑥, 𝑢, 𝑡)

] 

Jika vektor fungsi 𝑓, 𝑔 bergantung pada peubah 𝑡, maka persamaan (2-33) 

dan (2-34) disebut sistem time-variying. Jika sistem tersebut dilinearkan, maka 

persamaan linear state space dan persamaan keluarannya dituliskan sebagai berikut: 

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡) (2-35) 

𝑦(𝑡) = 𝐶(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐷(𝑡)𝑢(𝑡) (2-36) 

dengan 𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡), 𝐶(𝑡), 𝐷(𝑡) merupakan matriks-matriks yang bergantung pada 

waktu 𝑡. Jika vektor 𝑓 dan 𝑔 tidak bergantung terhadap waktu 𝑡, maka persamaan 

(2-33) dan (2-34) disebut sistem time-invariant. Dalam kasus ini, sistem tersebut 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) (2-37) 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡) (2-38) 

dengan 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 adalah matriks-matriks bernilai real, 𝑥 adalah vektor peubah 

keadaan (state variable), 𝑦 adalah keluaran sistem dan 𝑢 adalah kendali masukan. 

2.1.5 Representasi Matriks 

Misalkan vektor: 
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𝑥 = [

𝑥1

𝑥2
𝑥3

𝑥4

] = [

𝑥
�̇�
𝜙

�̇�

] 

Agar diperoleh persamaan linear state space untuk �̈�, persamaan (2-25) harus 

merupakan fungsi turunan yang lebih rendah saja. Untuk itu, �̈� harus dieliminasi 

dari persamaan (2-25), persamaannya menjadi seperti berikut: 

(𝑀 + 𝑚)�̈� = 𝑢 − 𝑏�̇� + 𝑚𝑙 (
𝑚𝑙�̈� + 𝑚𝑔𝑙𝜙

(𝐼 + 𝑚𝑙2)
) 

(2-39) 

(𝑀 + 𝑚)�̈� = 𝑢 − 𝑏�̇� +
𝑚2𝑙2

(𝐼 + 𝑚𝑙2)
�̈� +

𝑚2𝑙2𝑔

(𝐼 + 𝑚𝑙2)
𝜙 

(2-40) 

�̈� =
(𝐼 + 𝑚𝑙2)𝑢 − 𝑏(𝐼 + 𝑚𝑙2)�̇� + 𝑚2𝑙2𝑔𝜙

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
 

(2-41) 

�̈� =
(𝐼 + 𝑚𝑙2)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑢 −

𝑏(𝐼 + 𝑚𝑙2)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
�̇� +

𝑚2𝑙2𝑔

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝜙 

(2-42) 

Persamaan berikut diperoleh dengan mengeliminasi �̈� dari persamaan  (2-26) ntuk 

mendapatkan persamaan linear state-space untuk �̈�: 

(𝐼 + 𝑚𝑙2)�̈� − 𝑚𝑔𝑙𝜙 = 𝑚𝑙 (
𝑢 − 𝑏�̇� + 𝑚𝑙�̈�

(𝑀 + 𝑚)
) 

(2-43) 

(𝐼 + 𝑚𝑙2)�̈� =
𝑚𝑙

(𝑀 + 𝑚)
𝑢 −

𝑚𝑙𝑏

(𝑀 + 𝑚)
�̇� +

𝑚2𝑙2

(𝑀 + 𝑚)
�̈� + 𝑚𝑔𝑙𝜙 

(2-44) 

�̈� =
𝑚𝑙𝑢 − 𝑚𝑙𝑏�̇� + 𝑚𝑔𝑙(𝑀 + 𝑚)𝜙

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
 

(2-45) 

�̈� =
𝑚𝑙

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑢 −

𝑚𝑙𝑏

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
�̇� +

𝑚𝑔𝑙(𝑀 + 𝑚)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝜙 

(2-46) 

Berdasarkan pada dasar pemilihan state variabel dan pemisalan vektor 𝑥, diperoleh: 

𝑥1 = 𝑥 

�̇�1 = 𝑥2 = �̇� 

�̇�2 = �̈� 

𝑥3 =  𝜙 

�̇�3 = 𝑥4 = �̇� 

�̇�4 = �̈� 

Maka persamaan (2-25) dan (2-26) dapat ditulis sebagai berikut: 

(𝑀 + 𝑚)�̇�2 + 𝑏𝑥2 − 𝑚𝑙�̇�4 = 𝑢 (2-47) 
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(𝐼 + 𝑚𝑙2)�̇�4 − 𝑚𝑔𝑙𝑥3 = 𝑚𝑙�̇�2 (2-48) 

Menempatkan nilai �̇�2 ke dalam persamaan (2-42), diperoleh: 

�̇�2 =
−𝑏(𝐼 + 𝑚𝑙2)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑥2 +

𝑚2𝑙2𝑔

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑥3 +

(𝐼 + 𝑚𝑙2)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑢 

(2-49) 

Menempatkan nilai �̇�4 ke dalam persamaan (2-46), diperoleh: 

�̇�4 =
−𝑚𝑙𝑏

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑥2 +

𝑚𝑔𝑙(𝑀 + 𝑚)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑥3 +

𝑚𝑙

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑢 

(2-50) 

Dalam bentuk state-space, persamaan matematika dari sistem dibuat ke dalam 

bentuk persamaan matriks berikut: 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 (2-51) 

𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢 (2-52) 

Sehingga state-space sistem dapat dirumuskan sebagai berikut: 

[

�̇�1

�̇�2

�̇�3

�̇�4

] =

[
 
 
 
 
 
0 1

0
−𝑏(𝐼 + 𝑚𝑙2)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2

0 0
𝑚2𝑙2𝑔

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
0

0 0

0
−𝑚𝑙𝑏

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2

0 1
𝑚𝑔𝑙(𝑀 + 𝑚)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
0
]
 
 
 
 
 

[

𝑥
�̇�
𝜙

�̇�

]

+

[
 
 
 
 
 

0
(𝐼 + 𝑚𝑙2)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2

0
𝑚𝑙

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2]
 
 
 
 
 

𝑢 

(2-53) 

𝑦 = [
1 0
0 0

0 0
1 0

] [

𝑥
�̇�
𝜙

�̇�

] + [
0
0
] 𝑢 (2-54) 

Maka dari persamaan (2-53) dan (2-54), diperoleh representasi dari matriks sebagai 

berikut: 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
0 1

0
−𝑏(𝐼 + 𝑚𝑙2)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2

0 0
𝑚2𝑙2𝑔

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
0

0 0

0
−𝑚𝑙𝑏

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2

0 1
𝑚𝑔𝑙(𝑀 + 𝑚)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
0
]
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𝐵 =

[
 
 
 
 
 

0
(𝐼 + 𝑚𝑙2)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2

0
𝑚𝑙

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2]
 
 
 
 
 

 

𝐶 = [
1 0
0 0

0 0
1 0

] 

𝐷 = [
0
0
] 

 

2.2 Sistem Kontrol Optimal 

2.2.1 Gambaran Umum 

Metode dan teknik yang sekarang kita ketahui sebagai ‘kontrol klasik’ akan 

jadi akrab bagi kebanyakan orang. Secara keseluruhan, sistem atau plant yang dapat 

dipertimbangkan menggunakan metode kontrol klasik merupakan sistem yang 

bersifat linear, time-invariant, dan SISO. Tujuan utama menggunakan metode 

desain kontrol klasik adalah untuk menstabilkan plant, sedangkan tujuan yang 

lainnya adalah memproleh respon transient, steady state error, bandwidth dan 

robustness pada plant. Metode kontrol klasik merupakan kombinasi dari metode 

analitis (misalnya: Transformasi Laplace, Routh test), metode grafis (misalnya: 

Nyquist plots, Nichols charts), dan sangat banyak pengetahuan dasar. Untuk sistem 

yang memiliki higher-order, multiple-input atau sitem yang tidak memiliki sifat 

yang pada umumnya dapat diasumsikan menggunakan pendekatan kontrol klasik,  

menggunakan kontrol modern. 

Tujuan utama dari kontrol modern adalah untuk memberikan solusi yang 

lebih luas dibandingkan yang bisa dipecahkan menggunakan kontrol klasik. Salah 

satu cara utama kontrol modern untuk mencapai tujuan adalah dengan menyediakan 

array dari desain analitis yang memudahkan proses desain. Langkah awal dari 

sebuah desain, harus mengerti pokok yang mendasari secara fisika, untuk 

merumuskan menjadi menjadi permasalahan matematis. Kemudian prosedur desain 

analitis, penerapannya belakangan ini menggunakan software komersil, 

menghasilkan sebuah solusi yang pada umumnya didapatkan dengan proses trial 

and error iterative. 
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Kontrol optimal merupakan salah satu dari kontrol modern yang menetapkan 

keluaran untuk menyediakan desain analitis dari jenis khusus yang menarik. Hasil 

akhir dari sistem pada desain kontrol optimal ini tidak selalu untuk menjadi stabil, 

memiliki bandwidth yang pasti, atau memenuhi salah satu dari hambatan yang 

diinginkan terkait dengan kontrol klasik, tapi sistem ini seharusnya menjadi yang 

terbaik pada jenis tersebut, oleh karena itu disebut optimal. 

Kontrol optimal linear adalah jenis spesial dari kontrol optimal. Plant yang 

dikontrol diasumsikan linear, dan kontroler dibatasi menjadi linear. Kontroler linear 

dicapai dengan bekerja menggunakan indeks performansi kuadratis. Itu adalah 

kuadratis dalam kontrol dan regulasi variabel error. Metode kontrol optimal linear 

ini disebut juga metode Linear-Quadratic (LQ). Beberapa kelebihan dari kontrol 

optimal, khususnya kontrol optimal linear, sebagai berikut: 

1. Banyak masalah kontrol optimal tidak memiliki solusi yang dapat 

diperhitungkan, atau memiliki solusi yang diperoleh hanya dengan banyak usaha 

perhitungan. Sebaliknya, hampir semua masalah kontrol optimal linear memiliki 

solusi yang mudah dihitung. 

2. Hasil dari kontrol optimal linear bisa diterapkan pada sistem nonlinear yang 

beroperasi pada basis sinyal kecil. Lebih tepatnya, kontrol optimal telah 

dikembangkan untuk sistem nonlinear dengan asumsi bahwa sistem akan 

dimulai dengan keadaan awal tertentu. Namun, sistem dengan keadaan awal 

yang berbeda, untuk kontrol optimal yang lainnya. Kemudian pendekatan 

pertama untuk perbedaan antara kedua kontrol optimal biasanya dapat diperoleh, 

jika diinginkan, dengan memecahkan masalah kontrol optimal linear (dengan 

semua keuntungan perhitungan). Ini merupakan kriteria untuk mengoptimalkan 

sistem nonlinear. 

3. Prosedur perhitungan yang diperlukan untuk desain optimal linear mungkin 

sering dibawa untuk masalah optimal nonlinear. 

4. Desain kontrol optimal linear dimana plant states terukur ternyata memiliki 

sejumlah sifat, selain dari optimalisasi indeks quadratis, yang menarik yang 

disarankan kontrol klasik. Contoh sifat tersebut adalah gain margin dan phase 

margin yang baik, serta toleransi yang baik dari nonlinearitis. Sifat robustness 

tersebut bisa dicapai bahkan ketika state estimation diperlukan. Sifat robustness 
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menunjukkan bahwa desain kontroler untuk sistem nonlinear kadang-kadang 

dapat dicapai dengan mengasumsikan bahwa sistem ini linear (meskipun ini 

bukan merupakan pendekatan yang baik), dan dengan mengandalkan pada 

kenyataan bahwa sistem linear yang dirancang secara optimal dapat mentolerir 

nonlinieritas yang sebenarnya cukup besar tanpa gangguan dari semua sifat yang 

diinginkannya. Oleh karena itu, metode desain optimal linear dapat diterapkan 

pada sistem nonlinear. 

5. Kontrol optimal linear menyediakan kerangka kerja untuk pengerjaan dari 

masalah kontrol yang dipelajari melalui metode klasik. Pada waktu yang sama, 

hal itu akan memperluas kelas dari sistem yang mana desain kontrol dapat 

dicapai. 

Desain kontrol optimal linear untuk sistem time-invariant sebagian besar 

adalah masalah sintesis hukum kontrol. Hal pertama yang perlu dipahami adalah 

dalam merumuskan masalah menjadi persamaan matematis. Ada tiga langkah 

penting yang tercakup dalam prosedur analisis modern, sebagai berikut: 

- Desain full-state feedback (asumsikan bahwa semua states terukur dan tersedia 

untuk umpan balik). 

- Desain state estimator (untuk memperkirakan nilai dari states ketika tidak dapat 

diukur secara langsung, tapi pengukuran tertentu tersedia). 

- controller reduction (menggunakan pendekatan pada kontroler state estimate 

feedback yang rumit yang diperoleh dari dua langkah diatas menggunakan one-

complication sederhana yang biasanya terukur pada state). 

Tahap utama akhir desain, yang melibatkan penerapan kontroler, mungkin 

melibatkan pendekatan derivation dari waktu diskrit ke kontroler.  Pada desain state 

estimator, variasi untuk memperkirakan hanya sinyal kontrol state feedback, 

daripada full state vektor. 

 

2.2.2 Sistem Linear Quadratic Optimal Regulator 

Keuntungan menggunakan kontrol optimal kuadratis adalah disediakan  cara 

sistematis dalam perhitungan penguatan matriks kontrol keadaan umpan balik. 

Persamaan sistem dari kontrol optimal regulator adalah: 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 (2-55) 
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Menentukan matriks 𝐾 dari vektor kontrol optimal 

𝑢(𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡) (2-56) 

Sehingga dapat meminimalkan nilai indeks performansi 

𝐽 = ∫ (𝑥∗𝑄𝑥 + 𝑢∗𝑅𝑢)𝑑𝑡
∞

0

 (2-57) 

Dimana 𝑄 adalah matriks positive-definite (atau positive-semindefinite) Hermitian 

atau matriks simetris riil dan 𝑅 adalah matriks positive-definite Hermitian atau 

matriks simetris riil. Matriks 𝑄 dan 𝑅 menentukan yang relatif penting dari error 

dan pengeluaran energi. Pada masalah ini, asumsikan bahwa vektor kontrol 𝑢(𝑡) 

tidak dibatasi. 

Persamaan (2-56) merupakan hukum kontrol optimal. Oleh karena itu, jika 

unsur-unsur yang tidak diketahui dari matriks 𝐾 ditentukan sehingga dapat 

meminimalisasi indeks performansi, maka 𝑢(𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡) adalah optimal untuk 

setiap keadaan awal 𝑥(0). Diagram blok menunjukkan konfigurasi optimal 

ditunjukkan pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.3 Diagram blok sistem quadratic optimal regulator 

Substitusikan persamaan (2-56) kedalam persamaan (2-55), maka diperoleh: 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝐾𝑥 = (𝐴 − 𝐵𝐾)𝑥 (2-58) 

Dari persamaan diatas, asumsikan bahwa matriks 𝐴 − 𝐵𝐾 stabil, atau eigenvalue 

dari 𝐴 − 𝐵𝐾 memiliki bagian riil negatif. Selanjutnya substitusikan persamaan (2-

56) kedalam persamaan (2-57), diperoleh: 

𝐽 = ∫ (𝑥∗𝑄𝑥 + 𝑥∗𝐾∗𝑅𝐾𝑥)𝑑𝑡
∞

0

 (2-59) 

𝐽 = ∫ 𝑥∗(𝑄 + 𝐾∗𝑅𝐾)𝑥 𝑑𝑡
∞

0

 (2-60) 

Persamaan menjadi 

𝑥∗(𝑄 + 𝐾∗𝑅𝐾)𝑥 = −
𝑑

𝑑𝑡
(𝑥∗𝑃𝑥) (2-61) 



17 
 

Dimana 𝑃 adalah matriks positive-definite. Kemudian kita memperoleh: 

𝑥∗(𝑄 + 𝐾∗𝑅𝐾)𝑥 = −�̇�∗𝑃𝑥 − 𝑥∗𝑃�̇� (2-62) 

𝑥∗(𝑄 + 𝐾∗𝑅𝐾)𝑥 = −𝑥∗[(𝐴 − 𝐵𝐾)∗𝑃 + 𝑃(𝐴 − 𝐵𝐾)]𝑥 (2-63) 

Membandingkan kedua sisi persamaan terakhir ini dan mencatat bahwa persamaan 

ini harus berlaku untuk setiap 𝑥, 

[(𝐴 − 𝐵𝐾)∗𝑃 + 𝑃(𝐴 − 𝐵𝐾)] = −(𝑄 + 𝐾∗𝑅𝐾) (2-64) 

Hal ini dapat membuktikan bahwa jika 𝐴 − 𝐵𝐾 adalah matriks yang stabil, terdapat 

matriks 𝑃 positive-definite yang memenuhi persamaan (2-64). 

Untuk menentukan elemen matriks 𝑃 dari persamaan (2-64) dan melihat 

apakah itu merupakan matriks positive-definite. Perhatikan bahwa lebih dari satu 

matriks 𝑃 yang memenuhi persamaan ini. Jika sistem stabil, selalu ada satu matriks 

𝑃 positive-definite yang memenuhi persamaan. Artinya, jika kita menyelesaikan 

persamaan ini dan menemukan satu matriks 𝑃 positive-definite, maka sistem stabil. 

Matriks 𝑃 yang lain yang memenuhi persamaan tidak positive-definite dan harus 

diabaikan. 

Indeks performansi 𝐽 dapat ditulis menjadi: 

𝐽 = ∫ 𝑥∗(𝑄 + 𝐾∗𝑅𝐾)𝑥 𝑑𝑡
∞

0

= −𝑥∗𝑃𝑥 |
∞

0
 (2-65) 

𝐽 = −𝑥∗(∞)𝑃𝑥(∞) + 𝑥∗(0)𝑃𝑥(0) (2-67) 

Karena semua eigenvalues dari 𝐴 − 𝐵𝐾 diasumsikan memiliki bagian riil negatif, 

maka 𝑥(∞) → 0. Oleh karena itu, persamaan (2-67) menjadi 

𝐽 = 𝑥∗(0)𝑃𝑥(0) (2-68) 

Dengan demikian, indeks performansi 𝐽 dalam hal ini dapat diperoleh dengan 

kondis awal 𝑥(0) dan 𝑃. 

Untuk mendapatkan solusi dari masalah kontrol optimal kuadratis, sejak 𝑅 

diasumsikan sebagai matriks positive-definite hermitian atau simetris riil, bisa 

ditulis 

𝑅 = 𝑇∗𝑇 (2-70) 

Dimana 𝑇 adalah matriks nonsingular. Maka persamaan (2-64) bisa ditulis menjadi 

[(𝐴 − 𝐵𝐾)∗𝑃 + 𝑃(𝐴 − 𝐵𝐾)] = −(𝑄 + 𝐾∗𝑇∗𝑇𝐾) (2-71) 

(𝐴∗ − 𝐾∗𝐵∗)𝑃 + 𝑃(𝐴 − 𝐵𝐾) + 𝑄 + 𝐾∗𝑇∗𝑇𝐾 = 0 (2-72) 

Yang dapat ditulis kembali menjadi 
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𝐴∗𝑃 + 𝑃𝐴 + (𝐴∗ − 𝐾∗𝐵∗)𝑃 + 𝑃(𝐴 − 𝐵𝐾) + 𝑄 + 𝐾∗𝑇∗𝑇𝐾 = 0 (2-73) 

𝐴∗𝑃 + 𝑃𝐴 + [𝑇𝐾 − (𝑇∗)−1𝐵∗𝑃]∗[𝑇𝐾 − (𝑇∗)−1𝐵∗𝑃] − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵∗𝑃 + 𝑄

= 0 (2-74) 

Minimasi indeks performansi 𝐽 dengan memperhatikan 𝐾 membutuhkan 

minimalisasi 

𝑥∗[𝑇𝐾 − (𝑇∗)−1𝐵∗𝑃]∗[𝑇𝐾 − (𝑇∗)−1𝐵∗𝑃]𝑥 (2-75) 

yang berhubungan dengan 𝐾. Karena persamaan (2-75) ini tidak negatif, nilai 

minimum yang terjadi ketika bernilai nol, atau ketika 

𝑇𝐾 = (𝑇∗)−1𝐵∗𝑃 (2-76) 

Maka, 

𝐾 = 𝑇−1(𝑇∗)−1𝐵∗𝑃 = 𝑅−1𝐵∗𝑃 (2-77) 

Persamaan (2-77) memberikan matriks 𝐾 yang optimal. Dengan demikian, hukum 

kontrol optimal untuk masalah kontrol optimal kuadratis ketika indeks performansi 

diberikan oleh persamaan (2-77) adalah linear, didapatkan 

𝑢(𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡) = −𝑅−1𝐵∗𝑃𝑥(𝑡) (2-78) 

Matriks 𝑃 pada persamaan (2-77)  harus memenuhi persamaan (2-64) atau 

mengurangi persamaan menjadi 

𝐴∗𝑃 + 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵∗𝑃 + 𝑄 = 0 (2-79) 

Persamaan (2-79) disebut persamaan reduced-matrix Riccati. Langkah-langkah 

desain dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Memecahkan persamaan (2-79), persamaan reduced-matrix Riccati, untuk 

matriks 𝑃. [jika matriks 𝑃 positive-definite ada (sistem tertentu mungkin tidak 

memiliki matriks 𝑃 positive-definite), sistem akan stabil, atau matriks 𝐴 − 𝐵𝐾 

adalah stabil.] 

2. Substitusikan matriks 𝑃 kedalam persamaan (2-77). Hasil matriks 𝐾 merupakan 

matriks optimal. 

Jika matriks 𝐴 − 𝐵𝐾 stabil, metode ini selalu memberikan hasil yang benar. 

Perhatikan jika indeks performansi yang diberikan dalam bentuk vektor 

keluaran daripada state vektor, yaitu 

𝐽 = ∫ (𝑦∗𝑄𝑦 + 𝑢∗𝑅𝑢)𝑑𝑡
∞

0

 (2-80) 
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Kemudian indeks performansi dapat diubah dengan menggunakan persamaan 

keluaran 

𝑦 = 𝐶𝑥 (2-81) 

menjadi, 

𝐽 = ∫ (𝑥∗𝐶∗𝑄𝐶𝑥 + 𝑢∗𝑅𝑢)𝑑𝑡
∞

0

 (2-82) 

dan langkah-langkah desain yang disajikan dalam bagian ini dapat diterapkan untuk 

mendapatkan matriks optimal 𝐾. 

 

2.2.3 Kalman Filter 

2.2.3.1 Gambaran Umum 

Terdapat banyak sumber noise pada pengukuran. Misalnya, setiap jenis 

sensor memiliki keterbatasan mendasar yang berkaitan dengan media fisik terkait, 

dan ketika menekan segala keterbatasan ini sinyal biasanya akan terdegradasi. 

Selain itu, beberapa noise random elektris ditambahkan ke sinyal melalui sensor 

dan rangkaian listrik. Rasio time-varying dari sinyal murni dengan noise elektris 

terus menerus mempengaruhi kuantitas dan kualitas informasi. Hasilnya adalah 

bahwa informasi yang diperoleh dari salah satu sensor harus memenuhi syarat 

seperti yang diartikan sebagai bagian dari urutan dari keseluruhan estimasi, dan 

model pengukuran analitis biasanya menggabungkan beberapa pengukuran noise 

random atau ketidakpastian. 

Informasi yang diperoleh berasal dari dua cara yaitu dari pengukuran sensor 

(a posteriori) dan dari model sistem (a priori). Kita perlu menggabungkan dua 

sumber informasi secara optimal, mengingat penjelasan probabilistik keandalan 

mereka (sensor presisi, model akurasi). Beberapa pendekatan untuk masalah dasar 

ini didasarkan pada model state-space yang digunakan. Persamaan berikut adalah 

representasi dari persamaan stochastic estimation 

𝑥𝑘 = 𝐴𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘 + 𝑤𝑘−1 (2-83) 

𝑦𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 + 𝑣𝑘 (2-84) 

variabel 𝑤𝑘 ∈ 𝑅𝑛 mewakili noise proses (process noise). Asumsikan 𝐸[𝑤𝑘] = 0 

(zero mean), 𝐸[𝑤𝑘𝑤′𝑗] = 0 ∀ 𝑘 ≠ 𝑗 (white noise) dan 𝐸[𝑤𝑘𝑤′𝑘] = 𝑄 ≥ 0 
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(covariance matrix). Variabel 𝑣𝑘 ∈ 𝑅𝑚 mewakili noise pengukuran (measurement 

noise). Asumsikan 𝐸[𝑣𝑘] = 0, 𝐸[𝑣𝑘𝑣′𝑗] = 0 ∀ 𝑘 ≠ 𝑗, 𝐸[𝑣𝑘𝑣′𝑘] = 𝑅 > 0. 

Pada proses mengestimasi stokastik dari noise pengukuran sensor, salah satu 

perangkat yang paling terkenal dan sering digunakan adalah Kalman filter. Kalman 

filter dinamakan berdasarkan penemunya Rudolph E. Kalman yang pada tahun 

1960 menerbitkan makalah terkenal yang mendeskripsikan solusi rekursif pada 

masalah filtering data diskrit linear. Kalman filter pada dasarnya adalah persamaan 

matematis yang menerapkan predictor-corrector jenis estimator yang optimal 

dalam arti bahwa hal itu meminimalkan estimasi kovarian error ketika beberapa 

kondisi dianggap terpenuhi. Sejak diperkenalkan, Kalman filter telah menjadi 

subjek penelitian yang luas dan aplikasi. Hal ini untuk kemajuan dalam komputasi 

digital yang membuat penggunaan filter praktis, tetapi juga relatif sederhana dan 

sifat kuat dari filter itu sendiri. Jarang sekali kondisi yang diperlukan untuk 

optimalisasi benar-benar ada, namun filter ini tampaknya bekerja dengan baik untuk 

banyak aplikasi terlepas dari situasi tersebut. 

Variabel untuk noise proses dan noise pengukuran tersebut diasumsikan 

independen (satu sama lain) dan dengan distribusi probabilitas normal 

𝑝(𝑤)~𝑁(0, 𝑄), (2-85) 

𝑝(𝑣)~𝑁(0, 𝑅), (2-86) 

Dalam prakteknya, kovarian noise proses Q dan kovarian noise pengukuran mariks 

R mungkin berubah setiap step waktu atau pengukuran, namun di sini kita 

mengasumsikan matriks tersebut adalah konstan. 

Matriks 𝐴 dalam bentuk 𝑛 × 𝑛 dalam persamaan (2-xx) berkaitan dengan 

state pada step waktu sebelumnya 𝑘 − 1 dengan state pada step saat 𝑘, dengan tidak 

adanya fungsi driving atau noise proses. Perhatikan bahwa pada prakteknya 𝐴 

mungkin akan berubah pada setiap waktu step, tetapi diasumsikan nilainya adalah 

konstan. Matriks 𝐵 dalam bentuk 𝑛 × 𝑙 berkaitan dengan pilihan kontrol masukan 

𝑢 ∈ 𝑅𝑙 untuk state 𝑥. Matriks 𝐶 dalam bentuk 𝑚 × 𝑛 pada persamaan pengukuran 

(2-xx) berkaitan dengan state untuk pengukuran 𝑦𝑘. Pada prakteknya matriks 𝐶 

mungkin berubah pada setiap waktu step atau pengukuran, tapi diasumsikan adalah 

konstan. 
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2.2.3.2 Algoritma Kalman Filter 

Kalman filter mengestimasi sebuah proses dengan menggunakan bentuk dari 

kontrol umpan balik: filter memperkirakan state proses pada beberapa waktu lalu 

memperoleh umpan balik dalam bentuk pengukuran (noisy). Dengan demikian, 

persamaan untuk Kalman filter terbagi dalam dua kelompok yaitu persamaan time 

update dan persamaan measurement update. Persamaan time update bertanggung 

jawab untuk memproyeksikan ke depan (dalam waktu) state saat ini dan estimasi 

kovarian error untuk mendapatkan perkiraan a priori untuk step waktu selanjutnya. 

Persamaan measurement update bertanggung jawab atas umpan balik, misalnya 

untuk menggabungkan pengukuran baru ke dalam estimasi a priori untuk 

mendapatkan peningkatan estimasi a posteriori. 

Persamaan time update juga dapat dianggap sebagai persamaan predictor, 

sedangkan persamaan measurement update dapat dianggap sebagai persamaan 

corrector. Memang algoritma estimasi akhir menyerupai algoritma predictor-

corrector untuk pemecahan masalah numerik seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar 2.6 

 

Gambar 2.4 siklus Kalman filter diskrit yang sedang berlangsung. 

Time update memproyeksikan perkiraan state saat ini saat maju dalam waktu. 

Measurement update menyesuaikan proyeksi perkiraan oleh pengukuran aktual 

pada waktu yang sama. Secara spesifik, persamaan time update sebagai berikut: 

�̂�𝑘
− = 𝐴�̂�𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘 (2-87) 

𝑃𝑘
− = 𝐴𝑃𝑘−1𝐴

𝑇 + 𝑄 (2-88) 

Perhatikan bahwa dalam persamaan (2-87) dan (2-88) proyeksi state dan kovarian 

memperkirakan ke depan dari step waktu 𝑘 − 1 menuju step 𝑘. 𝐴 dan 𝐵 dari 

persamaan (2-83) sedangkan 𝑄 adalah dari persamaan (2-85). Sedangkan 

persamaan untuk measurement update adalah sebagai berikut 
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𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐶𝑇(𝐶𝑃𝑘

−𝐶𝑇 + 𝑅)−1 (2-89) 

�̂�𝑘 = �̂�𝑘
− + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − 𝐶�̂�𝑘

−) (2-90) 

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐶)𝑃𝑘
− (2-91) 

Tugas pertama selama measurement update adalah untuk menghitung gain Kalman, 

𝐾𝑘. Langkah selanjutnya adalah untuk benar-benar mengukur proses untuk 

mendapatkan 𝑦𝑘, dan kemudian untuk menghasilkan estimasi state a posteriori 

dengan memasukkan pengukuran seperti pada persamaan (2-90). Langkah terakhir 

adalah untuk mendapatkan perkiraan kovarian error a posteriori dengan persamaan 

(2-91). 

Setelah masing-masing pasangan time update dan measurement update, 

proses diulangi dengan estimasi a posterori sebelumnya digunakan untuk proyeksi 

atau prediksi estimasi a priori yang baru. Sifat rekursif ini merupakan salah satu 

fitur yang sangat menarik dari Kalman filter. Sebaliknya kondisi rekursif Kalman 

filter perkiraan saat ini pada semua pengukuran sebelumnya. Gambar 2.7 dibawah 

memberikan gambaran yang lengkap dari operasi Kalman filter, menggabungkan 

gambar 2.6 dengan persamaan time update dan measurement update. 

 

Gambar 2.5 gambaran lengkap dari operasi Kalman filter. 

 

2.2.4 Sistem Linear Quadratic Gaussian (LQG) 

Kendali LQG  merupakan kendali LQR dengan Kalman filter sebagai 

estimator variabel keadaannya. Kendali LQR mengendalikan plant dengan 

kombinasi linear variabel keadaan plant tersebut untuk proses kendalinya sehingga 

semua variabel keadaannya (𝑥) harus bisa terukur, hal ini menjadi tidak efisien bila 

jumlah variabel keadaannya banyak sehingga memerlukan sensor yang banyak juga 

Time Update (predictor) 

1. Project state 

𝑥𝑘
− = 𝐴𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘 

2. Kovarian Error 

𝑃𝑘
− = 𝐴𝑃𝑘−1𝐴

𝑇 + 𝑄 

Measurement Update (corrector) 

1. Kalman Gain 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐶𝑇(𝐶𝑃𝑘

−𝐶𝑇 + 𝑅)−1 

2. Update estimate dengan pengukuran 𝑦𝑘 

𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
− + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − 𝐶𝑥𝑘

−) 

3. Update kovarian error 

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐶)𝑃𝑘
− 
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untuk mengukur semua variabel keadaannya. Jika tidak semua variabel keadaannya 

terukur, maka LQR harus ditambahkan dengan estimator atau observer untuk 

mengestimasi variabel keadaan yang tidak terukur berdasarkan model plant atau 

keluaran yang terukur (𝑦). 

Kalman filter digunakan sebagai estimator untuk mengestimasi semua 

variabel keadaan yang diperlukan kendali LQR berdasarkan model plant atau 

keluaran yang terukur, karena pada sistem tertentu hanya variabel keadaan yang 

diinginkan saja yang diukur. Kalman filter juga dapat mengestimasi variabel 

keadaan dari keluaran plant yang terkontaminasi oleh noise dan disturbance pada 

plant. Kendali LQR dengan estimator variabel keadaan yang berupa Kalman filter 

inilah yang disebut kendali LQG. Bentuk umum dari sistem kendali LQG adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.6 Kendali umum Linear Quadratic Gaussian (LQG) 

Model state-space dari LQG adalah 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 + 𝐺𝑤 (2-92) 

𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝑣 (2-93) 

Untuk mencari sinyal kendali optimal 𝑢 diperlukan penguat pengendali 𝐾 

(regulator) dan penguat estimator 𝐾𝑓 (Kalman filter) yang optimal. Untuk menjaga 

sistem tetap stabil, diperlukan kontroler dan estimator yang stabil. Nilai 𝐾 dan 𝐾𝑓 

didapatkan dengan cara terpisah. Pencarian harga 𝐾 dilakukan seolah-olah sistem 

bersifat deterministik yaitu dengan metode LQR, sedangkan untuk mendapatkan 

harga 𝐾𝑓 optimal dilakukan dengan sistem bersifat stokastik, yaitu indeks 
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performansi minimum. Besarnya harga 𝐾 dapat dicari menggunakan persamaan 

berikut: 

𝐾 = −𝑅−1𝐵𝑇𝑃 (2-93) 

Persamaan Riccati digunakan untuk mendapatkan nilai 𝑃: 

𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝑄 = 0 (2-94) 

Dengan indeks performansi yang diberikan pada sistem LQG adalah 

𝐽 =
1

2
∫ (𝑥𝑇𝑄𝑐𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑐𝑢)

∞

0

𝑑𝑡 (2-95) 

Dengan asumsi 𝑄 ≥ 0, 𝑅 > 0. 𝑄𝑐 menentukan matriks keadaan dan 𝑅𝑐 menentukan 

matriks pengendali. Penentuan besarnya nila 𝑄𝑐 dan 𝑅𝑐 tergantung dari kebutuhan 

pendesain karena keduanya adalah matriks nilai bobot pada indeks performansi. 

Filter kalman merupakan estimator optimal yang berfungsi mengestimasi 

variabel keadaan dan menyaring noise. Prinsip kerja estimator berdasarkan sifat 

rekursif. Optimasi yang dilakukan adalah dengan menekan harga error kovarian 

sekecil mungkin. Maka indeks performansi atau cost function dapat ditulis sebagai 

berikut: 

𝐽 = 𝐸([�̂� − 𝑥]𝑇[�̂� − 𝑥]) (2-96) 

�̂� adalah harga estimasi dari variabel 𝑥 dalam fungsi waktu. Estimasi variabel 

keadaan optimal �̂� dapat diperoleh dengan sistem dinamik filter Kalman sebagai 

berikut: 

�̇̂� = 𝐴�̂� + 𝐵𝑢 + 𝐾𝑓(𝑦 − �̂�) (2-97) 

Dengan penguatan kalman filter: 

𝐾𝑓 = 𝑃𝐶𝑇𝑅𝑓
−1 (2-98) 

Sedangkan matriks 𝑃 dapat diperoleh menggunakan persamaan Riccati: 

𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝐴 − 𝑃𝐶𝑅𝑓
−1𝐶𝑇𝑃 + 𝑄 = 0 (2-99) 

Asumsikan 𝑄 ≥ 0, 𝑅 > 0 

Dengan asumsi bahwa matriks 𝐴 dan 𝐵 terkendali, serta 𝐶 teramati, maka 

kalman filter akan stabil asimtotik. Matriks 𝑄𝑓 dan 𝑄𝑓 adalah noise kovarian, 

dengan noise proses 𝑤(𝑡) ~ (0, 𝑄𝑓) dan pengukuran 𝑛(𝑡) ~ (0, 𝑣2𝑅𝑓) adalah white 

noise. Matriks pembobot pada indeks performansi dipilih untuk menggunakan 

performansi desain kendali. Untuk menentukan matriks pembobot 𝑄 dan 𝑅 dapat 

dilakukan menggunakan metode trial and error. 


