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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Skema Perancangan Sistem  

Perancangan sistem ini adalah perancangan tipe stabilisasi. Berbeda 

dengan tracking error seperti kontrol kecepatan pada motor induksi yang 

menggunkan nilai error terkecil sebagai tujuan, sistem kontrol stabilisasi bertujuan 

untuk meminimalisir gangguan semaksimal mungkin agar respon transiet suspensi 

aktif tetap di posisi nol. Beberapa parameter dalam penelitian akan diabaikan 

digunakan agar memudahkan analisa seperti gaya rotasi ban dan hidrolik dinamik. 

Selain itu kecepatan mobil juga dianggap konstan.   

 

Gambar 3.1 Skema Perancangan Sistem 

 

Gambar 3.1 di atas menunjukkan skema perancangan sistem. Plant 

yang dikontrol adalah suspensi aktif model ¼ mobil yang diberi 2 jenis gangguan, 

yaitu gangguan internal dan gangguan eksternal. Gangguan eksternal berupa profil 

jalan dengan gundukan (bump) dan gangguan internal berupa variasi beban. Oleh 

karena itu plant akan dimodelkan dalam bentuk state space agar mudah 

ditambahkan gangguan. Set point di-setting nol dengan maksud tidak ada getaran 

dan outputnya adalah body acceleration yang merupakan representasi dari getaran. 

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mendapatkan kontroler yang paling 

kokoh dalam mengatasi getaran. Sehingga SMC dengan PID sebagai sliding surface 

akan diuji kemampuannya sebagai kontroler. Kemudian untuk mengoptimalkan 

kontroler tersebut, parameter PID akan dicari menggunakan algoritma kelelawar.  
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3.1.1  Parameter Suspensi Aktif Model ¼ Mobil 

Model suspensi yang digunakan berdasarkan Gambar 2.8. Sedangkan 

parameter yang digunakan padai penelitian inii berasal dari data penelitian 

sebelumnya yang mengacu pada jurnal [6] sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Parameter Suspensi Aktif Model 1/4 Mobil [6] 

Parameter Suspensi Nilai 

Mb 290 kg 

Mw 59 kg 

Kb 16812 N/m 

Kw 190000 N/m 

Cb 1000 Ns/m 

 

3.1.2 Pemodelan State Space Suspensi Aktif Model ¼ Mobil 

Salah satu pemodelan yang bisa digunakan untuk model yang tidak 

stabil adalah model state space. Keunggulan dari state space adalah mampu 

menggambarkan sistem SISO (Single Input Single Output) dan juga MIMO 

(Multiple Input Multiple Output). Sehingga pada plant bisa ditambahkan input 

gangguan selain input kontroler. Kemudian output-nya juga bisa menampilkan 

wheel deflection dan suspension travel selain body acceleration. Step pertama 

dalam memodelkan state space adalah mengubah Persamaan 2.1 s/d 2.4 menjadi 

variabel state sebagai berikut: 

X1 = Zb -Zw        (3.1) 

X2 = Żb         (3.2) 

X3 = Zw - w         (3.3) 

X4 = Żw          (3.4) 

 

Dimana, 

X1  adalah jarak antara body mobil dengan ban mobil, yaitu suspension 

travel. 

X2  adalah turunan dari body travel, yaitu body velocity. 
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X3  adalah kemampuan ban untuk menempel pada profil jalan, yaitu wheel 

deflection.. 

X4  adalah turunan dari wheel travel, yaitu wheel velocity.  

 

Maka didapatkan: 

X1 = Zb -Zw 

Ẋ1 = Żb -Żw 

Ẋ1 = X2 -X4        (3.5) 

 

X2 = Żb 

Ẋ2 = Ẑb 

Ẋ2   =
−Cb(Żb − Żw) − Kb(Zb − Zw) + u

Mb
 

Ẋ2   =
−Cb

Mb
(Żb − Żw) −

Kb

Mb
(Zb − Zw) +

1

Mb
u  

Ẋ2   =
−Cb

Mb
(X2  − X4) −

Kb

Mb
X1 +

1

Mb
u    

Ẋ2  = −
Kb

Mb
X1 −

Cb

Mb
X2 +

Cb

Mb
X4 +

1

Mb
u     (3.6)  

 

X3 = Zw - w 

Ẋ3 = Żw - ẇ 

Ẋ3   =  X4 −  ẇ        (3.7) 

 

X4 = Żw 

Ẋ4 = Ẑw 

Ẋ4 =
𝐶𝑏(Ż𝑏 − Ż𝑤) + 𝐾𝑏(𝑍𝑏 − 𝑍𝑤) − 𝐾𝑤(𝑍𝑤 − 𝑤) − 𝑢

𝑀𝑤
 

Ẋ4 =
Cb

Mw

(Ż𝑏 − Ż𝑤) +
Kb

Mw

(𝑍𝑏 − 𝑍𝑤) −
Kw

Mw

(𝑍𝑤 − 𝑤) −
1

Mw
𝑢 

Ẋ4 =
Cb

Mw
(𝑋2 − 𝑋4) +

Kb

Mw
𝑋1 −

Kw

Mw
𝑋3 −

1

Mw
𝑢  

Ẋ4 =
Kb

Mw
𝑋1 +

Cb

Mw
𝑋2 −

Kw

Mw
𝑋3 −

Cb

Mw
𝑋4 −

1

Mw
𝑢   (3.8) 
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Kemudian Persamaan 3.5 s/d 3.8 akan dimodelkan dalam bentuk fungsi 

state berikut: 

Ẋ(𝑡) = 𝐴 𝑥 + 𝐵 𝑢 + 𝐵𝑑 ẇ(t)      (3.9) 

𝑌(𝑡) = 𝐶 𝑥 + 𝐷 𝑢       (3.10) 

 

Maka dalam bentuk matrix dapat dinyatakan sebagai berikut: 

[
 
 
 
 
Ẋ1

Ẋ2

Ẋ3

Ẋ4]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 

0 1 0 −1
−𝐾𝑏

𝑀𝑏

−𝐶𝑏

𝑀𝑏
0

𝐶𝑏

𝑀𝑏

0 0 0 1
𝐾𝑏

𝑀𝑤

𝐶𝑏

𝑀𝑤

−𝐾𝑤

𝑀𝑤

−𝐶𝑏

𝑀𝑤 ]
 
 
 
 

[

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋4

] +

[
 
 
 
 
0
1

𝑀𝑏

0
−1

𝑀𝑏]
 
 
 
 

𝑢 + [

0
0

−1
0

]  ẇ  (3.11) 

      

Dari Persamaan 3.11 apabila disimulasikan pada Matlab akan menjadi 

seperti berikut: 

 

Gambar 3.2 Blok Simulink Suspensi Aktif Model 1/4 Mobil 

  

Gambar 3.2 merupakan simulink model suspensi aktif pada Matlab. 

imulink tersebut merepresentasikan Persamaan 3.11 dengan u merupakan aktuator 

hidrolik atau control input dan ẇ adalah profil jalan. Profil jalan bisa dibuat dalam 

2 bentuk. Yaitu single bump dan multi bump. X2 adalah kecepatan body mobil, maka 

X2 dot adalah turunan dari kecepatan body mobil yaitu akselerasi body mobil yang 

merupakan representasi getaran. X1 adalah suspension travel yang menyatakan 

berapa panjang renggangan dan mampatan suspensi. Dan X3 adalah wheel 

deflection yang merupakan kemampuan ban untuk menempel pada profil jalan. 
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3.1.3 Pemodelan Gangguan Sistem 

Pemodelan gangguan sistem dibuat untuk membuktikan kekuatan dari  

kontroler. Pada penelitian ini pemodelan gangguan ada 2 jenis yaitu gangguan 

eksternal dan gangguan internal. Profil jalan mewakili gangguan eksternal dan 

perubahan beban mewakili gangguan internal.  

 

3.1.3.1 Gangguan Jalan / Profil Jalan 

Profil jalan merupakan gangguan eksternal pada sistem. Profil jalan 

akan dibuat dalam 2 bentuk yaitu single bump dan multi bump. Rumus matematika 

dari single bump adalah sebagai berikut: 

ẇ = 0.025(1 − 𝑐𝑜𝑠(8 ∗ 𝑝ℎ𝑖 ∗ 𝑡)) untuk 3s<t<3.25s   (3.12) 

 

Persamaan 3.12 di atas apabila disimulasikan pada simulink Matlab 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3 Blok Simulink Profil Jalan 

 

 

Gambar 3.4 Profil Jalan Tipe Single Bump 
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Gambar 3.3 menunjukkan simulink profil jalan pada Matlab dan 

Gambar 3.4 merupakan tampilan scope profil jalan tipe single bump. Persamaan 3.2 

menggambarkan 1 gundukan dengan tinggi 5 cm ketika di detik ke 3 sampai detik 

ke 3.25. 

Kemudian tipe profil jalan yang ke dua adalah multi bump yang 

didefinisikan dengan rumus matematika sebagai berikut: 

ẇ = 0.055(1 − 𝑐𝑜𝑠(8 ∗ 𝑝ℎ𝑖 ∗ 𝑡)) untuk 3s<t<3.25s   (3.13) 

ẇ = 0.025(1 − 𝑐𝑜𝑠(8 ∗ 𝑝ℎ𝑖 ∗ 𝑡)) untuk 5s<t<5.25s   (3.14) 

ẇ = 0.055(1 − 𝑐𝑜𝑠(8 ∗ 𝑝ℎ𝑖 ∗ 𝑡)) untuk 7s<t<7.25s   (3.15) 

 

 

Gambar 3.5 Profil Jalan Tipe Multi Bump 

 

. Gambar 3.5 merupakan tampilan scope dari multi bump. Persamaan 

3.13 s/d 3.15 menggambarkan 3 gundukan jalan dengan gundukan pertama dengan 

tinggi 11 cm di detik ke 3 sampai detik 3.25, gundukan ke dua dengan tinggi 5 cm 

saat detik ke 5 sampai 5.25 , dan gundukan ke tiga dengan tinggi 11 cm di detik ke 

7 sampai detik ke 7.25. 

 

3.1.3.2 Perubahan Beban 

Perubahan beban termasuk jenis gangguan internal pada sistem. 

Gangguan beban dibuat karena gangguan beban merupakan salah satu yang 

memengaruhi performa dari suspensi. Gangguan beban berarti bahwa berat 



28 
 

pengemudi/penumpang dalam mobil berubah. Karena dalam kenyataan jumlah 

penumpang mobil tidak selalu sama. Maka untuk merepresentasikan gangguan 

beban, parameter massa body mobil pada Tabel 3.1 akan diubah menjadi 3 variasi 

beban untuk mengetahui pengaruh beban pada suspensi aktif. 

 

Tabel 3.2 Parameter Variasi Beban Suspensi Aktif Model 1/4 Mobil 

Parameter Massa Body Mobil Nilai 

Mb1 290 kg 

Mb2 390 kg 

Mb3 490 kg 

 

3.2 Perancangan SMC dengan Sliding Surface PID  

SMC dengan sliding surface PID merupakan gabungan dari kontroler 

SMC dengan kontroler PID. Seperti penjelasan di awal bahwa SMC terdiri dari 2 

bagian, yaitu sinyal equivalen (Ueq) yang berfungsi untuk membawa trajektori state 

menuju ke permukaan luncur dan sinyal switching (Usw) yang berfungsi untuk 

mempertahankan trajektori state apabila terjadi gangguan. Perancangan ini akan 

dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perancangan sliding surface,  sinyal switching, dan 

sinyal equivalen. 

 

3.2.1 Sliding Surface PID 

Sliding surface PID merupakan kontroler SMC dimana kontroler PID 

akan digunakan sebagai permukaan luncur. Menurut [6] Sliding surface PID 

didefinisikan sebagai berikut: 

𝑠 = 𝐺𝑥 − ∫[𝐺𝐴 + 𝐺𝐵𝐾] 𝑥      (3.16) 

 

Dengan G dan K merupakan matriks konstan yang merepresentasikan 

PID. Dari Persamaan 3.16 di atas apabila dimulasikan dalam simulink Matlab akan 

menjadi seperti Gambar 3.6 berikut: 
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Gambar 3.6 Blok Simulink Sliding Surface PID (s) 

 

3.2.2 Sinyal Equivalen 

Sliding Mode Controller merupakan kontroler yang bisa membuat 

respon transient sistem menuju nilai nol setelah terkena gangguan. Maka untuk 

untuk mendapatkan sinyal equivalen, s pada Persamaan 3.16 akan diturunkan 

menjadi ṡ sebagai berikut: 

ṡ = 𝐺ẋ − [𝐺𝐴 + 𝐺𝐵𝐾]𝑥      (3.17) 

 

Dengan mensubtitusikan Persamaan 3.9 ke Persamaan 3.17 didapatkan 

persamaan sebagai berikut: 

ṡ = 𝐺(𝐴 𝑥 + 𝐵 𝑢 + 𝐵𝑑 ẇ) − [𝐺𝐴 + 𝐺𝐵𝐾]𝑥     

ṡ = (𝐺𝐴 𝑥 + 𝐺𝐵 𝑢 + 𝐺𝐵𝑑 ẇ) − (𝐺𝐴 𝑥 + 𝐺𝐵𝐾 𝑥) 

ṡ = 𝐺𝐴 𝑥 + 𝐺𝐵 𝑢 + 𝐺𝐵𝑑 ẇ − 𝐺𝐴 𝑥 − 𝐺𝐵𝐾 𝑥 

ṡ = 𝐺𝐵 𝑢 + 𝐺𝐵𝑑 ẇ − 𝐺𝐵𝐾 𝑥      (3.18) 

 

Prinsip kerja dari Sinyal Equivalen adalah membuat respon transient 

menuju ke permukaan luncur. Maka ṡ akan dibuat bernilai 0 dan menjadi persamaan 

sebagai berikut:  

0 = 𝐺𝐵 𝑢 + 𝐺𝐵𝑑 ẇ − 𝐺𝐵𝐾 𝑥 

𝐺𝐵 𝑢 = −𝐺𝐵𝑑 ẇ + 𝐺𝐵𝐾 𝑥 

𝑢 =
−𝐺𝐵𝑑 ẇ + 𝐺𝐵𝐾 𝑥

𝐺𝐵
 

𝑢 =
−𝐺𝐵𝑑 ẇ

𝐺𝐵
+ 𝐾 𝑥       (3.19) 
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u yang didapatkan dari penurunan sliding surface merupakan sinyal 

equivalen dari Sliding Mode Controller. Persamaan 3.19 lah yang nantinya akan 

mengarahkan trajektory state menuju ke permukaan luncur. Persamaan tersebut 

bisa diubah menjadi sebagai berikut: 

𝑈𝑒𝑞 = 𝐾𝑥 − (𝐺𝐵)−1𝐺𝐵𝑑ẇ      (3.20) 

 

Dari persamaan 3.20 di atas apabila disimulasikan pada simulink 

Matlab akan menjadi seperti Gambar 3.7 sebagai berikut: 

 

Gambar 3.7 Blok Simulink Sinyal Equivalen  

 

3.2.3 Sinyal Switching 

Sinyal switching merupakan sinyal yang berfungsi untuk menjaga 

respon transient agar tetap stabil pada lintasan walaupun terdapat gangguan. Suatu 

sistem dapat dikatakan stabil apabila sudah memenuhi suatu uji kestabilan sistem. 

Dalam Sliding Mode Controller terdapat Teorema Lyapunov yang digunakan untuk 

menguji kestabilan sisstem. Persamaan Lyapunov didefinisikan sebagai berikut: 

Ṽ(t) = s(t)  ṡ(t) < 0 

𝑠 (𝐺𝐵 𝑢 + 𝐺𝐵𝑑 ẇ − 𝐺𝐵𝐾 𝑥) < 0     (3.21)  

 

Dimana u adalah control input atau rumus akhir Sliding Mode 

Controller yang merupakan gabungan Ueq dan Usw. Sehingga Persamaan 2.10 akan 

disubtitusikan ke Persamaan 3.21 menjadi persamaan sebagai berikut: 

𝑠 (𝐺𝐵𝑈𝑒𝑞 + 𝐺𝐵𝑈𝑠𝑤 + 𝐺𝐵𝑑 ẇ − 𝐺𝐵𝐾 𝑥) < 0    (3.22)  
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Kemudian Ueq pada Persamaan 3.20 disubtitusikan ke persamaan 3.22 

menjadi seperti berikut: 

𝑠 (𝐺𝐵 (
−𝐺𝐵𝑑 ẇ + 𝐺𝐵𝐾 𝑥 

𝐺𝐵
) + 𝐺𝐵𝑈𝑠𝑤 + 𝐺𝐵𝑑 ẇ − 𝐺𝐵𝐾 𝑥) < 0 

𝑠(−𝐺𝐵𝑑 ẇ + 𝐺𝐵𝐾 𝑥 + 𝐺𝐵𝑈𝑠𝑤 + 𝐺𝐵𝑑 ẇ − 𝐺𝐵𝐾 𝑥) < 0 

𝑠(𝐺𝐵𝑈𝑠𝑤) < 0        (3.23) 

 

Untuk membuat Persamaan 3.23 bernilai kurang dari nol maka 

Persamaan 3.23 diubah menjadi persamaan sebagai berikut: 

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑢𝑚 (𝑠) (𝐺𝐵𝑈𝑠𝑤) = −𝑟ℎ𝑜 

𝑈𝑠𝑤 =
−𝑟ℎ𝑜

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑢𝑚 (𝑠) 𝐺𝐵
 

𝑈𝑠𝑤 = −(𝐺𝐵)−1𝑟ℎ𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑢𝑚 (𝑠)     (3.24) 

 

Menurut [6] sinyal switching dapat juga didefinisikan sebagai berikut: 

𝑈𝑠𝑤 = −(𝐺𝐵)−1 𝑟ℎ𝑜 
𝑠

|𝑠|+𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎
     (3.25) 

 

Dari Persamaan 3.25 di atas apabila disimulasikan pada simulink 

Matlab akan menjadi seperti Gambar 3.8 seperti berikut: 

 

Gambar 3.8 Blok Simulink Sinyal Switching 
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Maka SMC dengan sliding surface PID didapatkan dengan 

mensubtitusikan sinyal equivalen Persamaan 3.20 dan sinyal switching Persamaan 

3.25 ke Persamaan 2.10 seperti berikut: 

𝑈𝑆𝑀𝐶 = 𝑈𝑒𝑞 + 𝑈𝑠𝑤 

𝑈𝑆𝑀𝐶 = {𝐾𝑥 − (𝐺𝐵)−1𝐺𝐵𝑑ẇ} + {−(𝐺𝐵)−1 𝑟ℎ𝑜 
𝑠

|𝑠|+𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎
}  (3.26) 

 

Persamaan 3.26 adalah persamaan final Sliding Mode Controller yang 

merupakan gabungan sinyal equivalen dan sinyal switching. apabila disimulasikan 

pada simulink Matlab akan menjadi seperti Gambar 3.9 sebagai berikut: 

 

Gambar 3.9 Blok Simulink Sliding Mode Controller dengan Sliding Surface PID 

 

Berikut parameter kontroler SMC dengan sliding surface PID yang 

telah didapatkan dengan metode trial and error. 
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Tabel 3.3 Parameter Kontroler SMC dengan Sliding Surface PID  

Parameter Kontroler Nilai 

G [52 -48 88 -60] 

K [-18 -44000 56 72] 

Rho 15 

Gamma 67 

 

3.3  Mekanisme Tuning PID dengan Optimasi Bat Algorithm 

Pada persamaan 3.18 terdapat beberapa parameter yang memengaruhi 

respon transient sistem yang akan dikontrol, sehingga nilainya harus benar-benar 

tepat. Algoritma kelelawar berfungsi untuk mencari parameter tersebut. Yang mana 

terdiri dari G, K, rho, dan gamma. Parameter tersebut pada algoritma kelelawar 

dilambangkan dengan posisi terbaik yang merepresentasikan solusi terbaik atau 

nilai terbaik dari parameter tersebut. Flowchart proses pencarian parameter 

menggunakan bat algorithm dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

Ada beberapa konstanta yang harus ditentukan sebelum proses dimulai. 

Beberapa konstanta algoritma kelelawar tersebut adalah: 

1. Nilai fitness sebelumnya 

Nilai fitness merupakan nilai yang menentukan posisi tersebut sudah optimal 

apa tidak. Jika fitness baru lebih kecil dari fitness lama maka posisi tersebut 

dapat dikatakan sebagai posisi yang lebih dari posisi sebelumnya. 

Diasumsikan pada penelitian ini nilai fitness yang digunakan adalah 0.5. 

2. Minimal posisi dan maksimal posisi 

 Minimal posisi dan maksimal posisi digunakan untuk menentukan batas 

parameter yang dicari. Dalam penelitian ini minimal dan maksimal posisi 

diambil dari angka-angka yang mengandung angka pada Tabel 3.2 dan Xbest 

adalah angka-angka pada Tabel 3.2. 

3. Kecepatan 

Kecepatan digunakan untuk proses global position. Dalam hal ini kecepatan 

diasumsikan bernilai 20 m/s2. 
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4. Minimal frekuensi dan maksimal frekuensi 

 Batas minimali dan maksimali frekuensi digunakan untuk menghitung global 

position. Diasumsikan dalam penelitian ini frekuensii minimal adalah 0 dan 

frekuensii maksimal adalah 2.  

5. Jumlah kelelawar 

 Nilai yang direkomendasikan adalah adalah 10 sampai 40 kelelawar. 

Diasumsikan dalam penelitian ini jumlah kelelawar yang dipakai adalah 20. 

6. Maksimal iterasi 

 Semakin banyak iterasi maka akan semakin lama proses pencarian, namun 

hasilnya akan semakin maksimal. Diasumsikan dalam penelitian ini jumlah 

iterasi adalah 50. 

7. Jumlah dimensi 

 Jumlah dimensi merupakan banyaknya parameter yang akan dicari. Dalam 

penelitian ini yang dicari adalah parameter G, K, rho, dan gamma. Dimana G 

dan K merupakan matriks 1 baris 4 kolom, sehingga jumlah dimensi yang 

digunakan adalah 10. 

8. Pulse rate 

 Jika seekor kelelawar terkena pantulan getaran, imaka posisinya akan sedikit 

bergeser dari posisi semula. Diasumsikan dalam penelitian ini pulse rate 

bernilai 0.5. 

9. Amplitudo / tingkat kebisingani 

 Kebisingan terjadi saat kelelawar memancarkan getaran. Jika ada solusi yang 

lebih baik tetapi posisi tersebut terlalu bising maka kelelawar tidak akan 

menuju tempat tersebut. Diasumsikan dalam penelitian ini tingkat kebisingan 

adalah 0.5. 

 

3.4  Aturan Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan iuntuk mengetahui apakah kinerja sistem sudah 

sesuaii dengan hasil yang diharapkani atau tidak. Untuk pengujian sistem ini akan 

berfokus pada kemampuan kontroler untuk meredam akselerasi body mobil.  

Pengujian dibagi menjadi 3 bagian. Pengujian pertama yaitu untuk 

menguji model suspensi aktif yang sudah diberi gangguan jalan dan variasi beban. 
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Hal ini bertujuan untuk mengetahui respon transient sistem sebelum dikontrol. 

Beban yang digunakan yaitu 290 kg, 390 kg, dan 490 kg. Dan gangguan jalan yang 

digunakan adalah tipe single bump. 

Pengujian kedua yaitu untuk menguji kemampuan kontroler dalam 

meminimalisir getaran yang diakibatkan oleh gangguan jalan dan variasi beban. 

Kontroler yang akan digunakan yaitu kontroler PID, SMC dengan Sliding Surface 

PID, dan SMC dengan Sliding Surface PID berbasis Bat Algorithm. 

Pengujian yang terakhir adalah pengujian untuk membandingkan 

beberapa kontroler. Kontroler yang dibandingkan antara lain kontroler PID, SMC 

dengan Sliding Surface PID, dan SMC dengan Sliding Surface PID berbasis Bat 

Algorithm. Ketiga kontroler tersebut akan diuji untuk mengetahui kontroler mana 

yang paling kokoh dalam meminimalisir getaran. 

Simulasi perancangan sistem dilakukan dengan software Matlab 2016a. 

Rangkaian simulasi pada simulink dapat dilihat pada Gambar 3.10 seperti berikut. 

Gambar 3.10 Rangkaian Simulasi Kontrol Stabilisasi pada Suspensi Aktif Model 

¼ Mobil 


