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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMODELAN SISTEM 

 

3.1 Perancangan Sistem 

Kontrol posisi merupakan isu penting pada EHS. Pergerakan valve dan 

piston akan dikontrol sedemikian rupa sehingga sistem tetap stabil. Posisi piston 

pada sistem merupakan fokus utama pada pemodelan matematisnya. Kemudian 

sistem akan digabungkan sebagai kontrol sudut guide vanes pada turbin. Kinerja 

sistem dipantau dari nilai error yang dihasilkan antara sinyal referensi dan keluaran 

sistem. Pemodelan sistem kontrol yang akan dirancang dapat digambarkan pada 

diagram blok Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Guide Vanes 

 

3.1.1 Pengambilan Data Nilai Parameter Sistem 

Data yang digunakan sebagai parameter sistem ini merupakan data pada 

penelitian sebelumnya. Parameter yang digunakan seperti tertera pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Nilai Parameter EHS 

Parameter Silinder 

Parameter Simbol Nilai Satuan 

Tekanan supply ps 0.75 x 107 Pa 

Tekanan balik pr 0 Pa 
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Parameter Simbol Nilai Satuan 

Volume awal dalam ruang 1 

– half stroke 
Vi1 0.309 x 10-3 m3 

Volume awal dalam ruang 2 

– half stroke 
Vi2 0.185 x 10-4 m3 

Volume antara pompa dan 

servovalve 
Vt 0.8 x 10-4 m3 

Volume pipa Vl 1.78 x 10-4 m3 

Luas penampang ruang 1 A1 1.9356 x 10-3 m2 

Luas penampang ruang 2 A2 1.324 x 10-3 m2 

Total stroke dari piston xs 0.3 M 

Massa total piston dan beban m 20 Kg 

Modulus Bulk efektif βe 0.1 x 109 Pa 

Massa jenis fluida ρ 840 kg/m2 

 

Parameter Servo Valve 

Parameter Simbol Nilai Satuan 

Koefisien discharge Cd 0.6  

Amplifier gain servovalve ka 1.27 x 10-5 m/V 

 

3.1.2 Perancangan Model 

Dalam penelitian, dibuat beberapa model yang merupakan subsistem dari 

model utama yaitu EHS.  

3.1.2.1 Pemodelan Servo Valve 

Valve merupakan satu dari dua komponen utama sistem EHS. Valve 

digunakan untuk mengontrol perpindahan dari silinder hidrolik. Pada sistem ini, 

valve yang dipakai merupakan jenis servo valve. Pada pemodelan ini, terdapat 

masukan berupa tekanan dan keluran berupa flow rate chambers. Dari persamaan 

(2.7) dan (2.8) dihasilkan pemodelan dalam simulink seperti pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Model Servo Valve 

3.1.2.2 Pemodelan Chamber 

Chamber merupakan ruangan pada silinder yang dapat berubah volume nya 

ketika terjadi pergerakan piston ke arah positif maupun negatif. Terdapat 2 

chambers pada sistem, yaitu chamber A dan chamber B, dimana chamber-chamber 

tersebut menghasilkan nilai P1 dan P2 seperti pada persamaan (2.15) dan (2.16). 

 
Gambar 3.3 Model Chamber A 

3.1.2.3 Pemodelan Load Dynamic 

Load dynamic adalah beban yang terjadi pada sistem. Masukan dari 

subsistem ini adalah gaya yang dihasilkan pada silinder serta friction. Keluaran dari 

silinder merupakan posisi piston yang digambarkan pada persamaan (2.17) dan 

dimodelkan dalam simulink seperti pada Gambar 3.4 berikut: 
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Gambar 3.4 Model Load Dynamic 

3.1.2.4 Pemodelan EHS 

Dengan terbentuknya beberapa submodel maka dapat disusun model utama 

dari sistem EHS. Pemodelan akan menggambarkan kinerja sistem hidrolik sesuai 

dengan karakteristiknya yang dapat disimulasi seperti pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Model EHS 

 

3.2 Perancangan SMC dengan PID Sliding Surface 

Perancangan SMC dengan PID sliding surface dapat dimodelkan seperti 

pada blok diagram berikut: 
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reff PIDe(t) SMCs(t) EHSu(k) y(k)

 
Gambar 3.6 Blok Diagram Konsep Metode Pengontrolan dengan SMC-PID 

 

Desain tersebut diharapkan mampu mengatasi gangguan yang terjadi pada 

sistem terutama friction. SMC akan diaplikasikan pada sistem dengan PID sebagai 

sliding surface kontroler SMC. PID sliding surface untuk implementasi desain 

SMC dalam sistem hidrolik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

 

𝑠(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
+ 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
   (3.1) 

Error yang terjadi akibat perbedaan antara posisi aktuator aktual dengan trayektori 

yang diinginkan dituliskan dalam persamaan berikut: 

  

𝑒(𝑡) = 𝑥𝑟(𝑡) − 𝑥𝑝(𝑡)     (3.2) 

Model orde tiga pada sistem akan menghasilkan turunan ketiga dari error yang 

dapat ditulis sebagai berikut: 

 

𝑒(𝑡) = 𝑥�⃛�(𝑡) − 𝑥�⃛�(𝑡)     (3.3) 

Pada umumnya, struktur kontrol SMC ditunjukkan pada persamaan yang 

terdiri atas kontrol switching dan kontrol equivalent. Dimana switching kontrol, usw 

berhubungan dengan reaching phase saat s(t) ≠ 0. Sementara kontrol equivalent 

berkaitan dengan sliding phase saat s(t) = 0. 

𝑢𝑠𝑚𝑐(𝑡) = 𝑢𝑒𝑞(𝑡) + 𝑢𝑠𝑤(𝑡)    (3.4) 

 

Turunan kedua dari persamaan sliding surface adalah: 

�̈�(𝑡) = 𝑘𝑝�̈�(𝑡) + 𝑘𝑖�̇�(𝑡) + 𝑘𝑑𝑒(𝑡)   (3.5) 

 

Dari persamaan (2.1) sampai (2.17) yang di substitusikan pada persamaan (3.3) 

sehingga dapat diasumsikan nilai 𝑥�⃛�(𝑡) adalah: 

𝑥�⃛�(𝑡) = −𝛼�̇�𝑝 + 𝛽𝑢 − 𝛾    (3.6) 
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dimana 

𝛼 =
𝛽𝑒

𝑀𝑝
(

𝐴1
2

𝑉1
+

𝐴2
2

𝑉2
)     (3.7) 

𝛽 =
𝛽𝑒𝐶𝑜𝐾𝑎

𝑀𝑝
(

𝐴1

𝑉1
√𝑃𝑠 − 𝑃1 +

𝐴2

𝑉2
√𝑃2)   (3.8) 

𝛾 =
𝐹𝑓+�̇�𝑑

𝑀𝑝
      (3.9) 

 

Persamaan (3.6) di substitusi pada persamaan sliding surface (3.5) sehingga 

menghasilkan: 

 

�̈�(𝑡) = 𝐾𝑝�̈�(𝑡) + 𝐾𝑖�̇�(𝑡) + 𝐾𝑑(𝑥𝑣 + 𝛼�̇�𝑝 − 𝛽𝑢 + 𝛾)  (3.10) 

 

Dapat diketahui pada persamaan (3.4) bahwa 𝑢𝑒𝑞(𝑡) merupakan output sliding 

surface yang kemudian akan digunakan sebagai input EHS, sehingga jika 

diharapkan �̈�(𝑡)=0 maka persamaan menjadi: 

 

𝑢𝑒𝑞(𝑡) = (𝐾𝑝�̈�(𝑡) + 𝐾𝑖�̇�(𝑡) + 𝐾𝑑𝑥𝑣 + 𝐾𝑑𝛼�̇�𝑝 + 𝐾𝑑𝛾)(𝐾𝑑𝛽)−1 (3.11) 

 

Dari teori analisa kestabilan yaitu teori Lyapunov yang telah di verifikasi 

kestabilannya, controller ini akan mengikuti fungsi Lyapunov yaitu: 

 

  𝑉 =
1

2
𝑠2(𝑡) +

1

2
�̇�2(𝑡)     (3.12) 

 

dimana V(t) > 0 dan V(0) = 0 untuk s(t) ≠ 0. Kondisi pencapaian akan 

tergambar pada persamaan: 

 

   �̇�(t)  = 𝑠(𝑡)�̇�(𝑡) + �̇�(𝑡)�̈�(𝑡) < 0  ; s(t) ≠ 0, �̇�(𝑡) ≠ 0 (3.13) 

 

Persamaan ini memiliki tujuan untuk memastikan nilai bergerak dari kondisi 

pencapaian menuju ke sliding phase pada kondisi stabil.  �̇�(t) harus dipastikan 

negatif untuk parameter SMC dimana parameter tersebut akan terisi saat system 

berada pada kondisi pencapaian atau reaching phase. 
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Subsitusi persamaan (3.4), (3.10), dan (3.11) ke (3.14) 

0 > 𝑠�̇� + �̇��̈� 

0 > 𝑠�̇� + 𝑠 (𝐾𝑝�̈�(𝑡) + 𝐾𝑖�̇�(𝑡) + 𝐾𝑑(𝑥𝑣 + 𝛼�̇�𝑝 − 𝛽𝑢 + 𝛾))
̇

 

0 > 𝑠�̇� + 𝑠 (𝐾𝑝�̈�(𝑡) + 𝐾𝑖�̇�(𝑡) + 𝐾𝑑(𝑥𝑣 + 𝛼�̇�𝑝 − 𝛽(𝑢𝑒𝑞 + 𝑢𝑠𝑤) + 𝛾))
̇

 

0 > 𝑠�̇� + 𝑠(𝐾𝑝 ė(𝑡) + 𝐾𝑖 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑 (𝑥𝑣 + 𝛼�̇�𝑝 − 𝛽 ((𝐾𝑝�̈�(𝑡) +

𝐾𝑖�̇�(𝑡) + 𝐾𝑑𝑥𝑣 + 𝐾𝑑𝛼�̇�𝑝 + 𝐾𝑑𝛾)(𝐾𝑑𝛽)−1 + 𝑢𝑠𝑤) + 𝛾) 

       (3.14) 

Untuk memastikan bahwa persamaan (3.14) bernilai kurang dari nol maka 

di tentukan nilai usw sebagai sign function pada sliding surface sehingga akan 

didapatkan persamaan switching control sebagai berikut: 

𝑢𝑠𝑤 = 𝜆𝑠(𝑡) + 𝑘𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(�̇�(𝑡))    (3.15) 

 

Persamaan diatas pada prakteknya memiliki cara kerja seperti prediksi control relay 

ideal. Jadi dalam kasus ini persamaan sign bisa digantikan dengan fungsi tangen 

hiperbolik untuk meningkatkan kinerja hitting control. Dimana nilai Ks merupakan 

penguatan switching control dan 𝜑 merupakan ketebalan dari boundary layer. 

sehingga persamaan switching dapat dituliskan: 

𝑢𝑠𝑤(𝑡) = 𝜆𝑠(𝑡) + 𝑘𝑠𝑡𝑎𝑛ℎ (
�̇�

𝜑
)   (3.16) 

 

Dengan demikian keseluruhan output dari SMC (3.4) adalah: 

𝑢𝑠𝑚𝑐 = ((𝐾𝑝�̈�(𝑡) + 𝐾𝑖 �̇�(𝑡) + 𝐾𝑑𝑥𝑣 + 𝐾𝑑𝛼�̇�𝑝 + 𝐾𝑑𝛾)(𝐾𝑑𝛽)−1) + (𝜆𝑠(𝑡) + 𝑘𝑠 tanh (
�̇�

𝜑
)) (3.17) 
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Jika persamaan (3.18) dimodelkan dalam simulink menghasilkan diagram sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 3.7 Simulink Model Pengontrol SMC 

 

Dari pemodelan gambar (3.2) sampai (3.6) didapatkan model keseluruhan sistem 

beserta kontrolernya sebagai berikut: 

 
Gambar 3.8 Model Sistem beserta Kontroler SMC-PID 
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3.3 Perancangan Guide Vanes 

Guide vanes merupakan sistem yang mengatur putaran turbin khususnya 

turbin Francis. Perubahan sudut bukaan pada guide vanes akan mengindikasi 

pergerakan piston hidrolik. Konversi dan pengaturannya dimodelkan sesuai pada 

Gambar 3.9 berikut 

 
Gambar 3.9 Model Guide Vanes 

 

3.4 Aturan Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetaui kinerja sistem serta 

memastikan hasil perancangan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian yang 

dilakukan yaitu: 

3.4.1 Pengujian Model EHS dengan Loop Terbuka dan Tertutup 

Pengujian dilakukan pada pemodelan EHS dalam bentuk persamaan 

matematis yang disusun pada blok Simulink MATLAB. Input displacement berupa 

sinyal step dengan step time = 1, initial value = 0, dan final value = 0.05 dalam m. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui respon transien sistem EHS serta 

memastikan apakah pemodelan yang dilakukan telah sesuai degan karakteristik 

sistem. 

3.4.2 Pengujian Model EHS dengan Kontroler PID dan SMC-PID 

Pengujian kedua dilakukan pada sistem EHS dengan menggunakan input 

displacement berupa sinyal step dan pengujian tracking. Parameter sinyal yang 

diberikan yaitu step time = 1, initial value = 0, dan final value = 0.02. Pengujian ini 

berfungsi untuk mengetahui respon sistem saat menggunakan kontroler PID 
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maupun SMC-PID. Selain itu pengujian tracking juga dilakukan untuk mengetahui 

performa kontroler saat hidrolik bergerak perlahan. 

3.4.3 Pengujian Model EHS sebagai Kontrol Sudut Guide Vanes dengan 

Beban menggunakan Kontroler PID dan SMC-PID 

Pengujian berikutnya merupakan pengujian model EHS yang telah 

diaplikasikan pada sistem guide vanes. Pengujian ini dilakukan dengan 

penambahan beban yang bervariasi. Beban ditunjukkan pada Gambar 3.10. Beban 

terletak pada detik ke 1-1.5, 2-3, 4, 6-8, 7-9, dan 8 dengan masing-masing nilai 

beban sebesar 500, 1000, 5000, 500, 1000, dan 10000 W. Penggambaran beban 

dibuat dalam bentuk arus. 

Gambar 3.10 Beban pada sistem 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui respon sistem saat diberi beban, 

baik dengan menggunakan kontroler PID maupun SMC-PID. Selain itu 

jugabertujuan untuk memastikan apakah sistem mampu mempertahankan 

kestabilan frekuensi yang ditandai dengan stabilnya putaran rotor pada generator. 


