
13 
 

Sliding Mode 
Control

Gas Selenoid 
Valve 

Gas Selenoid 
Valve 

Gas Burner

Insulator 
Oven

Oven

Sensor suhu

Set Point 
Suhu (To(t))

-

+
e(t) mv(t) q(t) Qi(t) -

+

Suhu luar 
(Ts(t))

Suhu pada 
oven (To(t))

BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1 Perancangan Gambaran Umum Sistem 

 Sistem yang akan dibangun pada penelitian ini merupakan sistem pengaturan 

suhu ruangan pada sebuah oven dengan menggunakan sliding mode control (SMC) 

berikut desain diagram blok sistem pada gambar 3.1 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Bentuk digram blok sistem pada gambar 3.1 merupakan sebuah bentuk dari 

sistem kontrol dengan loop tertutup. Dengan sinyal input berupa nilai set point suhu 

yang diinginkan dalam oven. Sinyal tersebut akan dikomparasikan oleh sinyal feed 

back dari sensor suhu untuk mendapatakan nilai sinyal error (e(t)). Sinyal error 

digunakan sebagai nilai acuan untuk controller sistem yaitu sliding mode control 

(SMC) untuk menghasilkan sinyal manipulate variable (mv(t)) berupa nilai pressure 

suplai bahan bakar yang nilainya disesuaikan agar sinyal error yang terjadi bernilai 0. 

Suhu dalam oven yang terjadi diakibatkan oleh besarnya sinyal energi panas input 

(Qi(t)) yang masuk berasal dari jumlah bahan bakar yang dialirkan, untuk proses 

pembakaran yang besar nilainya dipengaruhi oleh struktur mekanik yang telah  

dimodelkan dari gas solenoid valve dan gas burner yang merupakan aktuator dari 

sistem. 

 Dari besarnya nilai energi panas input (Qi(t)) yang masuk pada oven nilainya 

akan diproses oleh bentuk matematik dari hukum perpindahan panas dan 

kesetimbangan enegi yang terjadi didalam oven sesuai dengan parameternya untuk 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 
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menghasilakn panas. Tetapi dalam prosesnya terdapat bentuk  sinyal gangguan yang 

bisa terjadi yaitu sinyal suhu luar (Ts(t)) yang akan mempengaruhi kestabilan tekanan 

suplai bahan bakar yang terjadi. Besarnya nilai suhu luar yang terjadi merupakan 

asumsi karakteristik nilai yang terjadi dari hubungan antara pengaruh suhu terhadap 

tekanan. 

 Sedangkan simulator yang digunakan untuk mensimulasikan plant yang 

berdasarkan dari permodelan matematis menggunakan simulink pada MATLAB 

R2016a. 

3.2 Perancangan Pemodelan Oven Thermal Control (OTC) 

3.2.1 Pemodelan Perilaku Dinamik Sistem Oven Thermal Control (OTC) 

 Bentuk matematik sistem OTC mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Aborisade, dkk (2014) yang didasarkan dari hukum kesetimbangan energi diperoleh 

bentuk persamaan matematik untuk perilaku dinamis sistem sebagai berikut 

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

dt
   (3.1) 

Dan bentuk matematik dari energi input yang masuk pada sistem adalah sebagai berikut 

𝑑𝜏𝑖

𝑑𝑡
𝑄𝑖(𝑡) + 𝑄𝑖(𝑡) = 𝑃(𝑡) 𝐾𝑣 𝐾𝐵    (3.2) 

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) 

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

RT = Nilai resistansi thermal dinding oven 

τi = Delay respon sistem (s) 

P(t) = Tekanan (bar) 

Kv = Konstanta valve (m3/sV) 

Kb = Konstanta burner (Ws/ m3) 
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 Untuk parameter pemodelan sistem OTC digunakan referensi jurnal penelitian 

yang dilakukan oleh Mugisha, dkk (2015)  terdapat pada tabel 3.1 berikut 

Tabel 3.1 Nilai dari parameter yang digunakan pada sistem OTC  

Parameter Nilai 

CT 146.144 J/K 

RT 48.52 K/J 

τi 15 s 

Kv 2 m3/sV 

Kv 3.5 Ws/ m3 

 Dari bentuk pemodelan diatas maka bisa didapatkan betuk persamaan transfer 

function dalam bentuk transformasi laplace dengan perbandingan variabel input dan 

output dari sistem yaitu To(t)/ P(t) sebagai berikut 

𝑇𝑜(𝑠)

𝑃(𝑠)
=

𝑅𝑡𝐾𝑣𝐾𝑏

(𝜏𝑖𝑠+1)(𝑅𝑇𝐶𝑇𝑠+1)
    (3.3) 

 Sehingga pemodelan diagram blok transfer function dalam bentuk laplace dari 

sistem adalah sebagai berikut 

3.2.2 Pemodelan Sistem OTC dalam Bentuk State Space 

 Salah satu tujuan dari perumusan state space adalah mengubah sistem persamaan 

differensial biasa  dari orde tertinggi, yang mewakili dinamika sistem mekanis, ke 

rangkaian persamaan differensial orde satu yang digabungkan. Dalam kasus single-

input, single-output, representasi state-space mengubah persamaan differensial dari 

orde ke-n menjadi sistem “n” ditambah persamaan differensial orde pertama. Tahap 

Gambar 3.2 Diagram blok dalam transfer function bentuk laplace tanpa controller 

- 

+ 
To(s) 

To(s)ref 
339.64𝑃(𝑠)

(15𝑠 + 1)(7090.9𝑠 + 1)
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Gambar 3.3 Diagram blok sistem OTC dalam representasi state space 

perancangan dimulai dengan persamaan 3.3 yaitu transfer function sistem dalam 

bentuk laplace yang di modelkan ke bentuk persamaan sebagai berikut : 

Misalkan 

𝑋1 =
1

(1+𝑅𝑇𝐶𝑇𝑠)(1 + 𝜏𝑖𝑠)
𝑃(𝑠)   (3.4) 

Sehingga 

𝑇0(𝑡) =  𝑅𝑇𝐾𝑣𝐾𝐵𝑋1    (3.5) 

Dari persamaan 3.4 setelah dikalikan silang didapatkan persamaan 

𝑋1(𝑅𝑇𝐶𝑇𝜏𝑖𝑠
2 + (𝑅𝑇𝐶𝑇 + 𝜏𝑖)𝑠 + 1) = 𝑃(𝑠)   (3.6) 

𝑅𝑇𝐶𝑇𝜏𝑖�̈�1 + (𝑅𝑇𝐶𝑇+𝜏𝑖)�̇�1 + 𝑋1 = 𝑃(𝑠)   (3.7) 

Jika 

𝑋2 = �̇�1 

�̈�1 = �̇�2 

Maka  

�̇�2 = (
𝑃(𝑡)

𝑅𝑇𝐶𝑇𝜏𝑖
+
(𝑅𝑇𝐶𝑇+𝜏𝑖)

𝑅𝑇𝐶𝑇𝜏𝑖
𝑋2 + 𝑋1)    (3.8) 

Dengan penyelesaian seperti di atas didapatkan matrik state space sebagai berikut 

[
�̇�1
�̇�2
] =  [

0 1

−
1

𝑅𝑇𝐶𝑇𝜏𝑖

𝑅𝑇𝐶𝑇+𝜏𝑖

𝑅𝑇𝐶𝑇𝜏𝑖

] [
𝑋1
𝑋2
] + [

0
1

𝑅𝑇𝐶𝑇𝜏𝑖

] 𝑃(𝑡)  (3.9) 

𝑇𝑜(𝑡) = [𝑅𝑇𝐾𝐵𝐾𝑉 0] [
𝑋1
𝑋2
]   (3.10) 

Dari persamaan 3.9 dan 3.10 dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram blok 

seperti pada gambar 3.3 berikut 

 

+ 1

106363.6
       

0.0668 

1

106363.6
 

339.64 
𝑇𝑜(𝑡) 

𝑋1 𝑋2 �̇�2 𝑃(𝑡) 

- - 
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3.3 Pengaturan Sliding Mode Control (SMC) 

 Perancangan controller didesain dan diimplementasikan untuk mempercepat rise 

time dan menjadikan respon mencapai set point yang diinginkan. Secara umum alur 

pemodelan SMC seperti ditunjukkan pada gambar 3.4 

3.3.1 Pemodelan Bentuk Sinyal Sliding Surface 

 Langkah awal dalam pembentukan sinyal sliding surface adalah penentuan 

bentuk error trajectory. Hal ini diperlukan karena tujuan pengontrolan sliding mode 

control (SMC) adalah membuat variabel output yaitu To(t) dapat melacak karakteristik 

yang diinginkan Todes(t) sebagai set point. Sehingga untuk mencapai karakeristik 

tersebut maka nilai variabel error output e(t) cenderung diarahkan mendekati nilai nol. 

Bentuk matematis error trajectory adalah sebagai berikut 

𝑒(𝑡) =  𝑇𝑜𝑑𝑒𝑠 − 𝑇𝑜    (3.11) 

 Dari pemodelan persamaan (3.5) jika disubtitusikan dalam persamaan 3.11 

didapatkan  

𝑒(𝑡) =  𝑇𝑜𝑑𝑒𝑠 − 𝑅𝑇𝐾𝐵𝐾𝑉𝑋1   (3.12) 

Strart 

Error Trajectory (e) 

Sliding Surface (σ) 

Control Law (u) 

End 

Gambar 3.4 Alur pemodelan sliding mode control 



18 
 

 Setelah didapatkan bentuk error trajectory lalu dilakukan pendefinisian sliding 

surface berikut 

𝑆 =  𝐾𝑒 + �̇�     (3.13) 

�̇� = 𝐾�̇� + �̈�     (3.14) 

 Fungsi S harus dimodelkan sedemikian rupa untuk mendapatakan S = 0, sehingga 

menghasilkan persamaan differensial yang "stabil" untuk solusi e(t). Lintasan sistem 

yang dikendalikan ke bentuk sliding surface, berasal dari perilaku sistem yang 

memenuhi spesifikasi desain. Variabel K merupakan gain dari bentuk sliding surface 

itu sendiri. Sehingga untuk memodelkan bentuk dari sliding surface diperlukan bentuk 

persamaan ė dan ë sehingga didapatkan 

�̇�(𝑡) = 𝑅𝑇𝐾𝑉𝐾𝐵𝑋2    (3.15) 

�̈�(𝑡) = 𝑅𝑇𝐾𝑉𝐾𝐵�̇�2    (3.16) 

3.3.2 Desain Hukum Kontrol (Control Law) 

 Pada tahap ini merupakan penentuan tindakan kontrol yang mengarahkan 

lintasan sistem yang terbentuk dari sliding surface, yaitu dengan kata lain, kontrol 

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

Dengan K > 0 maka dapat dicari sinyal kontrol ekuivalen sebagai berikut  

�̇� = 0 

𝐾�̇� + �̈� = 0    (3.17) 

Masukkan persamaan (3.11) ke persamaan (3.18) sehingga didapatkan 

𝐾(�̇�𝑜𝑑𝑒𝑠 − �̇�𝑜) + (�̈�𝑜𝑑𝑒𝑠 − �̈�𝑜) = 0   (3.18) 

Dengan menurunkan persamaan (3.19) dihasilkan  

𝑃𝑒𝑞(𝑡) = −(
𝐶𝑇𝑅𝑇+𝜏𝑖

𝐾
) �̇�2 + 𝑋1 + �̇�2   (3.19) 

 Setelah ditemukan sinyal kontrol ekuivalen, selanjutnya adalah mencari sinyal 

kontrol natural. 

𝑃𝑛(𝑡) = 𝐶 𝑠𝑔𝑛(𝑆)    (3.20) 

Dengan  
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𝑃(𝑡) = 𝑃𝑒𝑞(𝑡) + 𝑃𝑛(𝑡)    (3.21) 

Sehingga sinyal kontrol untuk sistem didapatkan dengan bentuk persamaan: 

𝑃(𝑡) = −(
𝐶𝑇𝑅𝑇+𝜏𝑖

𝐾
) �̇�2 + 𝑋1 + �̇�2 + (𝐶 𝑠𝑔𝑛(𝑆))  (3.22) 

 Persamaan 3.22 merupakan persamaan differensial untuk sinyal kontrol ekivalen 

dan sinyal kontrol natural yang nantinnya akan didesain pada diagram blok program 

kontrol dengan menggunakan MATLAB R2016a. Sinyal kontrol total merupakan hasil 

panjumlahan dari sinyal kontrol ekivalen dan sinyal kontrol natural seperti persamaan 

3.22 . Penentuan nilai gain K dan C dilakukan dengan try and error. Sehingga 

didapatkan nilai K = 0.1 dan C = 100. 

3.4 Perancangan Simulasi 

 Perancangan simulasi sistem dilakukan pada software MATLAB R2016a. 

Perancangan simulasi dilakukan untuk menguji respon dari sistem oven thermal 

control (OTC) yang telah dirancang sebelumnya. Perancangan yang dibuat terdiri dari 

2 macam, yang pertama pengujian respon sistem jika tanpa controller dan pengujian 

respon sistem dengan controller berupa sliding mode control (SMC). 

3.4.1 Desain Simulasi Sistem OTC Tanpa Controller 

 Desain simulasi pada tahap ini dilakukan dengan memberikan input step berupa 

besar nilai pressure secara langsung, terhadap plant OTC dengan model transfer 

function dan plant OTC yang sudah dimodelkan dengan bentuk state space. Tujuan 

dari simulasi ini adalah untuk mengetahui perbandingan respon yang antara kedua 

model tersebut. Bentuk diagram blok simulink matlab  sistem yang akan dibuat terlihat 

seperti gambar 3.5 di bawah ini. 
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3.4.2 Desain Simulasi Sistem OTC dengan Metode PID dan Fuzzy Logic 

Bentuk diagram blok simulink mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Mugisha, dkk (2015) seperti  gambar 3.6 berikut 

Tujuan dari dilakukannya simulasi ini adalah sebagai pembanding hasil respon yang 

sistem OTC yang dihasilkan antara kontrol fuzzy logic, kontrol PID, dan SMC. 

3.4.3 Desain Simulasi Sistem OTC dengan Metode SMC 

Proses perancangan simulasi pada tahap ini dimulai dengan memberikan input 

step berupa nilai suhu referensi sebesar 1200 ºC yang harus tercapai oleh sistem OTC. 

Kemudian hasil keluaran dari simulasi ini berupa bentuk grafik sinyal respon sistem 

OTC, yaitu perubahan nilai suhu yang terjadi dengan dipengaruhi oleh tekanan 

Gambar 3.5 Diagram blok simulink sistem OTC tanpa controller 

Gambar 3.6 Diagram blok simulink sistem OTC dengan PID dan Fuzzy Logic 

kontrol 
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(pressure) bahan bakar yang masuk dengan sebelumnya telah diestimasi nilainya oleh 

controller SMC. 

Bentuk diagram blok simulink matlab secara keseluruhan sistem OTC dengan 

menggunakan metode SMC terdapat pada gambar 3.7 . 

 Pada gambar 3.7 terdapat 3 buah blok subsistem yaitu state space modeling oven, 

Peq, dan sliding surface yang dibentuk berdasarkan model matematis sistem yang telah 

didesain sebelumnya. Ketiga buah bagian tersebut masing-masing memiliki bentuk 

diagram blok simulink secara spesifik pada gambar 3.8, 3.9 dan 3.10. 

Gambar 3.7 Diagram blok simulink sistem OTC dengan SMC controller 

Gambar 3.8 Diagram blok simulink subsistem state space modelling 

oven 
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3.4.4 Desain Simulasi Sistem OTC dengan Gangguan (Disturbance) 

 Bentuk diagram blok simulink sistem OTC dengan gangguan merupakan 

penambahan kondisi pemodelan gangguan yang telah dimodelkan berdasarkan asumsi 

dari hubungan antara pengaruh suhu terhadap tekanan suplai bahan bakar. Penambahan 

gangguan pada sistem denagan cara menambahkan proses summing pada sinyal suhu 

yang dihasilkan oleh oven dengan bentuk sinyal ganguan berupa sinyal step berupa 

suhu yang diasumsikan sebesar 50 ºC saat respon waktu sebesar 550 menit hingga 700 

menit. Berikut bentuk diagram blok simulink yang digunakan untuk melakukan 

pengujian seperti pada gambar 3.11. 

Gambar 3.10 Diagram blok simulink subsistem sliding surface 

Gambar 3.9 Diagram blok simulink subsistem Peq 
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Gambar 3.11 Diagram blok Simulink sistem OTC dengan pengujian gangguan 


