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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Oven 

 Oven adalah kombinasi dari beberapa unit dan komponen yang memungkinkan 

dalam penggunaan dua sumber panas alternatif, yaitu listrik dan gas. Strukturnya 

terbuat dari baja ringan yang terlapis dengan baik sementara permukaan internal terbuat 

dari lembaran galvanis karena ketahanannya terhadap karat dan tidak mencemari bahan 

makanan dalam proses pemanasan. Serat kaca (rock woll) mengisi di antara lembaran 

baja ringan dan galvanis yang berfungsi mencegah hilangnya panas. Serat kaca 

diketahui memiliki bobot yang ringan, kekuatan tinggi dan karakteristik tahan 

goncangan termal yang tinggi (Okafor Basil (2014)).  

 Arsitektur dasar dari sistem kontrol suhu oven (OTC) yang terdiri dari burner 

yang dibantu dengan kipas dilengkapi dengan alat pemicu, katup gas solenoid shut-off, 

kaleng orifice gas yang dapat disesuaikan dan mixer udara / gas proporsional dengan 

menggunakan vent elimination system, dan mekanisme kontrol (seperti controller, 

sensor room-air, dan katup pengontrol gas). Kontrol umpan balik sistem OTC 

diilustrasikan pada gambar 2.1. Di sini, parameter suhu oven diukur secara periodik 

dengan thermometer resistansi. Sinyal keluaran dari sensor ini di ubah ke bentuk digital 

oleh converter ADC (Analog to Digital Converter) dan dimasukkan kembali ke 

controller (Aborisade, dkk (2014)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem OTC 
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2.2 Bentuk Matematika Sistem OTC 

 Aborisade, dkk (2014) pada penelitianya yang membahas bentuk matematika 

dari sistem OTC, merupakan penjelasan dari persamaan dari nilai panas yang 

diterapkan dalam perhitungan nilai suhu oven. Mengingat bagian gas-fired oven 

dengan gas burner pada oven ini terletak pada satu tempat yang digunakan untuk 

memanaskan udara, maka suhu dan panas di area oven dikendalikan dengan aliran 

bahan bakar dan udara dari sumber eksternal ke pembakar. Pencampuran bahan bakar 

pada oven memiliki komposisi yaitu 10 pada udara banding 1 untuk gas alam yang 

dikirim ke burner dan penggunaannya diatur berdasarkan nilai suhu yang diambil dari 

sensor suhu yang memiliki pengukuran yang akurat di dalam oven. Karena adanya 

penyimpangan nilai suhu di dalam oven dari titik nilai setpoint kontrol suhu,  maka 

jumlah campuran udara dengan bahan bakar yang dikirim ke burner disesuaikan 

dengan meningkatkan atau mengurangi tekanan pada area combustion air. Oleh karena 

itu, pengurangan besar tekanan pada area combustion air akan mengurangi jumlah 

bahan bakar yang dipasok ke burner dan menurunkan panas masukan ke oven 

sedangkan jika menaikkan besar tekanan pada combustion air akan  meningkatkan 

jumlah bahan bakar yang dipasok ke burner dan meningkatkan panas masukan ke oven. 

 Dalam perancangan sistem kontrol, sangat penting dalam menyederhanakan 

sebuah ruang single-zone pada sistem thermal yang terpapar dengan kondisi tertentu 

pada area luar. Pemodelan suhu di dalam oven dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menerapkan prinsip keseimbangan energi 

Ct
dTo

dt
= Qi(t) − Qo(t)     (2.1) 

Dengan: 

Qi (t) = Energi yang masuk pada oven (J/s) 

Qo (t) = Energi yang keluar dari oven (J/s) 

Ct = Kapasitas Thermal oven (J/K) 

To (t) = Suhu di dalam oven (0C) 
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 Penjabaran bentuk fisik pada persamaan (2.1) menjelaskan bahwa laju perubahan 

energi dalam oven sama dengan perbedaan nilai panas yang dipasok dan dikeluarkan 

dari oven. Panas yang dikeluarkan dari oven (W) diberikan oleh: 

Qo (t) =  
(To(t)−Ts(t))

RT
      (2.2) 

Dengan: 

Ts (t) = Suhu di sekitar oven (0C) 

RT = Nilai resistansi thermal dinding oven 

 Sehingga didapatkan persamaan yang menggambarkan perilaku dinamis pada 

oven yaitu: 

   RT Qi(t) +  Ts(t) = To(t) + RT CT
dTo

dt
    (2.3) 

 Bentuk persamaan energy input pada oven berdasarkan kontrol valve dan burner 

dari pencampuran udara dengan gas didapatkan: 

   
𝑑𝜏𝑖

𝑑𝑡
𝑄𝑖(𝑡) + 𝑄𝑖(𝑡) = 𝑃(𝑡) 𝐾𝑣 𝐾𝐵    (2.4) 

 

2.3 Pemodelan dalam Bentuk State Space 

 Robert L. Williams II dan Douglas A. Lawrence dalam bukunya yang berjudul 

“Linear State-Space Control System” merepresentasi state-space untuk sistem linear 

time-invariant memiliki bentuk persamaan matematik secara umum sebagai berikut: 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡)     (2.5) 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡)    (2.6) 

di mana x (t) adalah state vector dari n-dimensional 

𝑥 = [

𝑥1(𝑡)
𝑥1(𝑡)

⋮
𝑥𝑛(𝑡)

]      (2.7) 

Komponen n-scalar disebut state variables . Begitu juga dengan, vektor input dari m-

dimensional dan vektor output dari p-dimensional adalah sebagai berikut :  
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𝑢 = [

𝑢1(𝑡)

𝑢1(𝑡)
⋮

𝑢𝑚(𝑡)

]   𝑦 = [

𝑦1(𝑡)
𝑦1(𝑡)

⋮
𝑦𝑝(𝑡)

]     (2.8) 

 Sehingga, untuk nilai waktu awal t0, maka keadaan awal x (t0) = x0 merupakan 

vektor n-dimension yang penentuannya memiliki nilai konstan.  State vector dari x (t) 

terdiri dari beberapa variabel sistem minimum yang secara unik menggambarkan 

respon dari sistem secara berkelanjutan berdasarkan kondisi sistem pada keadaan saat 

ini yang dipengaruhi dari input dan persamaan dinamisnya. Vektor input u (t) berisi 

variabel yang digunakan untuk menjalankan sistem, vektor output y (t) berisi jumlah 

nilai keluaran yang terukur dari respon sistem, dan state vector x (t) berisi variabel 

internal dari sistem. 

 Dengan menggunakan konvensi notasional M = [mij] untuk mewakili matriks 

yang elemen pada baris ke-i dan kolom ke-j adalah mij, matriks koefisien dalam 

persamaan (2.5) dan (2.6) dapat ditentukan melalui 

 

    A = [aij ] B = [bij ] C = [cij ] D = [dij ]   (2.9) 

 

dengan dimensi yang dimiliki secara berturut yaitu n × n, n × m, p × n, dan p × m. 

Dengan definisi pada bagian ini, dapat diketahui bahwa persamaan state pada (2.5) dan 

(2.6) adalah representasi yang sama dari persamaan diferensial regular yang berskala 

n-scalar yaitu : 

�̇�𝑖 =  𝑎𝑖1𝑥1(𝑡) + 𝑎𝑖2𝑥2(𝑡) + ⋯ + 𝑎𝑖𝑛𝑥𝑛(𝑡) + 𝑏𝑖1𝑢1(𝑡) + 𝑏𝑖2𝑢2(𝑡) + ⋯ +

𝑏𝑖𝑚𝑏𝑚(𝑡) (2.10) 

untuk i = 1, 2,. . . , n, dengan persamaan aljabar linear dalam p-scalar.  

𝑦𝑗 =  𝑐𝑗1𝑥1(𝑡) + 𝑐𝑗2𝑥2(𝑡) + ⋯ + 𝑐𝑗𝑛𝑥𝑛(𝑡) + 𝑑𝑗1𝑢1(𝑡) + 𝑑𝑗2𝑢2(𝑡) + ⋯ + 𝑑𝑗𝑚𝑢𝑚(𝑡)  

(2.11) 
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 Deskripsi state space terdiri dari persamaan state diferensial yaitu ẋ (t) = Ax (t) 

+ Bu (t) dan persamaan keluaran dalam bentuk aljabar y (t) = Cx (t) + Du (t) dari 

persamaan (2.5) dan (2.6). Gambar 2.2 menunjukkan diagram blok untuk representasi 

state space dari multiple-input, multiple-output linear time-invarian sistem . 

 Salah satu tujuan dari perumusan state-space adalah mengubah sistem persamaan 

diferensial biasa  dari orde yang tertinggi, misalnya yang mewakili dinamika sistem 

mekanis, ke rangkaian persamaan diferensial orde satu yang digabungkan. Dalam 

kasus single-input, single-output, representasi state-space mengubah persamaan 

diferensial dari orde ke-n menjadi sistem “n” ditambah persamaan diferensial orde 

pertama. Dalam kasus multiple-input, multiple-output, di mana semua persamaan 

memiliki urutan yang sama dengan nilai n, seseorang dapat mengubah sistem 

persamaan diferensial k dengan n-order menjadi sistem persamaan diferensial orde 

pertama yang telah digabungkan. 

 

2.4 Sliding Mode Control 

 Dalam buku yang berjudul Modern Sliding Mode Control Theory with New 

Perspectives and Applications yang disusun oleh G. Bartolini, dkk memaparkan bahwa 

Sliding Mode Control (SMC) adalah teknik kontrol nonlinier yang mampu 

menunjukkan nilai akurasi serta ketahan terhadap kestabilan dan respon sistem yang 

baik dengan metode tuning serta pengimplementasiannya yang mudah. Sistem SMC 

dirancang untuk menggerakkan sistem ke bentuk particular surface pada sebuah 

pemodelan sistem state space , yang prosesnya dinamakan Sliding Surface. Setelah 

Gambar 2.2 Bentuk diagram block dari persamaan state space 
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keadaan sliding surface tercapai, SMC akan menjaga kondisi tersebut tetap berada di 

dekat sliding surface. Oleh karena itu, SMC merupakan sebuah metode desain kontrol 

dengan dua bagian tahap desain (Ravindrakumar M. Nagarale, dkk (2011)). Bagian 

pertama yaitu desain dalam bentuk sliding surface untuk mendapatkan gerakan sliding 

memenuhi spesifikasi desain. Yang kedua berkaitan dengan pemilihan control law 

yang membuat switching surface dapat berpengaruh terhadap keadaan respon sistem. 

Ada dua keunggulan utama dari sliding mode control. Pertama, perilaku dinamis sistem 

dapat disesuaikan dengan pilihan fungsi sliding tertentu. Kedua, respon loop tertutup 

menjadi sama sekali tidak terpengaruh terhadap ketidakpastian nilai variable tertentu 

pada sistem. Prinsip ini dapat mencakup ke parameter parameter ketidakpastian, 

gangguan dan non linieritas yang dibatasi pada sebuah sistem. 

 Menurut Long Chen, dkk (2015) pada penelitiannya jika terdapat sistem SISO 

nonlinier sebagai berikut, dengan y dan u menunjukkan scalar output dan variabel 

input, dan x ϵ Rn menunjukkan state vector.  

�̇� = 𝑓(𝑥, 𝑡) + 𝑔(𝑥, 𝑡)𝑢   (2.12) 

𝑦 = ℎ(𝑥, 𝑡)     (2.13) 

Tujuan pengontrolan adalah membuat variabel output y untuk melacak karakteristik 

yang diinginkan ydes, untuk memenuhi nilai variabel error output e = y-ydes yang 

cenderung mendekati nilai nol setelah durasi transien yang sudah terpenuhi.  

 Seperti disebutkan dijelaskan, desain kontrol SMC memerlukan dua tahap 

penyelesaian. Tahap pertama adalah pendefinisian fungsi dari scalar tertentu dari 

system state yang dinyatakan dengan :  

𝜎(𝑋) = 𝑅𝑛
 

→ 𝑅    (2.14) 

Seringkali, bentuk sliding surface memiliki nilai bergantung pada nilai dari tracking 

error variable ey serta deret turunannya.  

𝜎 = 𝜎(𝑒, �̇�, … , 𝑒(𝑘))     (2.15) 

 Dalam buku yang berjudul “Sliding Mode Control in Electro-Mechanical 

Systems” (Vadim Utkin, (2009)), fungsi σ harus dipilih sedemikian rupa untuk 

mendapatakan σ = 0, sehingga menghasilkan persamaan diferensial yang "stabil" untuk 
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solusi ey(t). Pilihan yang paling khas untuk jenis dari bentuk sliding adalah kombinasi 

linier dari tipe berikut:  

𝜎 = �̇� +  𝑐0𝑒     (2.16) 

𝜎 = �̈� + 𝑐1�̇� + 𝑐0𝑒    (2.17) 

𝜎 = 𝑒(𝑘) + ∑ 𝑐𝑖𝑒
(𝑖)𝑘−1

𝑖=0    (2.18) 

Jumlah turunan yang harus disertakan (koefisien "k" pada persamaan (6)) harus k = r-

1, di mana r adalah tingkat output output relativ dari persamaan  (1) dan (2). Dengan 

koefisien ci yang dipilih dengan tepat, jika mengarahkan variable σ ke nilai nol, maka 

diperoleh error yang bentuk eksponensialnya dihilangkan beserta turunannya. Jika hal 

semacam itu berlaku, maka tugas kontrolnya adalah memberikan durasi yang terbatas 

untuk mengurangi nilai σ, dengan "melupakan" aspek lain. Dari sudut pandang 

geometris, persamaan 0 = σ yang mendefinisikan bentuk surface pada ruang error, 

disebut "Sliding Surface". Lintasan sistem yang dikendalikan ke bentuk sliding surface, 

berasal dari perilaku sistem yang memenuhi spesifikasi desain. Bentuk khas untuk 

sliding surface adalah sebagai berikut, yang hanya bergantung pada satu parameter 

scalar tunggal, p. 

𝜎 = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝑝)

𝑘

𝑒    (2.19) 

𝑘 = 0     𝜎 = �̇� +  𝑝𝑒    (2.20) 

𝑘 = 1      𝜎 = �̈� +  2𝑝�̇� + 𝑝2𝑒   (2.21) 

Kebebasan dalam memilih parameter positif dari p dan juga dalam menentukan kutub 

unik dari "mengurangi dinamika" yang dihasilkan dari sistem saat sliding. Parameter 

integer nilai k mempunyai nilai yang kritis, ia harus sama dengan r-1, dengan nilai r 

adalah bentuk derajat relatif antara y dan u. Ini berarti bahwa tingkat relatif dari 

variabel σ adalah satu. 

 Pada tahap kedua adalah menemukan tindakan kontrol yang mengarahkan 

lintasan sistem ke berbagai jenis dari bentuk sliding, yaitu dengan kata lain, kontrol 

mampu mengarahkan nilai variabel menjadi nol dalam waktu yang terbatas. Ada 

beberapa pendekatan berdasarkan pada pendekatan slidng mode control : 

 Standard (first-order) sliding mode control 
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 High-order sliding mode control

 Control law merupakan bentuk dari jarak lintas nilai discontinuous pada 

manifold σ = 0 sebagai berikut juga seperti yang terlihat pada gambar 2.3 .  

         𝑢 = −𝑈𝑠𝑔𝑛(𝜎)     (2.22) 

 Dalam kondisi steady state variabel kontrol u akan bergerak dengan frekuensi 

yang sangat tinggi (secara teoritis tak terbatas) antara nilai dan U = u dan u = -U seperti 

pada gambar 2.4 . 

Peralihan kontrol dengan frekuensi tinggi yang terputus-putus pada gambar 2.4 

sesuai pada aplikasi "kelistrikan" (di mana sinyal kontrol PWM biasanya digunakan) 

namun menimbulkan osilasi dan banyak masalah di area yang berbeda misalnya 

kontrol sistem mekanis. pertimbangan penerapan teknik SMC secara smoothed telah 

Gambar 2.3 Typical perubahan dari σ variabel mulai dari kondisi awal ke yang 

berbeda 

Gambar 2.4 Typical perubahan dari sinyal kontrol u (garis putus-putus mewakili σ) 
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disarankan di mana istilah "tanda" discontinuous digantikan oleh pendekatan smoothed 

yang continuous. Seperti 2 contoh berikut yang juga diekspresikan pada gambar 2.5 .  

SAT     u = −U sat(σ, ε) = −U 
𝜎

|𝜎|+𝜀
       ε > 0    ε ≈ 0  (2.23) 

TANH     u = −U tanh(σ/ε)     ε > 0    ε ≈ 0  (2.24) 

  Hanya saja pendekatan ini hanya efektif dalam kasus tertentu, yaitu saat 

ketidakpastian parameter yang sulit tidak ada pada sistem dan tindakan yang 

mengganggu sistem kontrol dapat diset ke nol dalam bentuk slidng mode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Perkiraan  bentuk smooth dari sliding mode control 


