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Abstrak – Unmanned Aerial Vehicle Glider
merupakan drone atau pesawat tanpa awak
sehingga dapat di program untuk melakukan
monitoring area, pantauan bencana alam dengan
systemkestabilan sudut pitchpada UAV Glider.
Kestabilan tersebut diberi setpoint pada
sudutpitchagar pesawat bisa menyetabilkan
kestabilan sudut pitchatau posisi badan pesawat
sejajar garis horisontal. Sementara ini teknologi
yang digunakan adalah pengembangan dari
balon udara(blimp) dan quadcopter yang dapat
melakukan maping area dengan baik, namun di
satu sisi balon udara (blimp) memiliki
kekurangan yaitu lemah dengan angin, dalam
arti pada saat balon tersebut terbang terkena
angin sedikit akan melayang dan sulit untuk di
kendalikan,
dimanaquadcopterjugamemilikikelemahan tidak
dapat bertahan lama diudara.Pengembangan
kestabilan
sudut
pitch
dilakukan
agar
mendapatkan kestabilan yang baik untuk
monitoring area dan dengan konsep pesawat
Glider yang melayang atau menaiki angin
dengan menstabilkan sudutpitch.Skripsi ini
membahas tetang pengontrolan pergerakan UAV
Glider untuk mencapai kestabililan sudut pitch
pada pada UAV Glider
Kata Kunci – UAV, Sistem Kestabilan Sudut
Pitch
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I.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini penelitian tentang
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) telah banyak
dilakukan.Para ilmuwan saat ini berlomba lomba
untuk menciptakan sebuah UAV yang mudah
dikontrol, hemat energy, dan daya angkat lebih besar,
bisa beroperasi pada jarak yang cukup jauh dan lebih
murah. UAV adalah pesawat tanpa pilot yang

digerakkan
menggunakanremotecontrol
dari
pangkalan . [1]
Pesawat tanpa awak tersebut dikenal dengan
istilah UnmannedAerialVehicle (UAV).Selain untuk
keperluan militer, UAV juga dapat digunakan untuk
keperluan penelitian, keamanan masyarakat, dan
komersial.Misalnya untuk pemantauan wilayah
bencana, peta bangunan, kepadatan lalu lintas, atau
pencarian korban di area yang sulit di jangkau
pesawat model helicopter. [2]
II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) adalah
pesawat tanpa awak yang digerakkan menggunakan
remotecontrol dari pangkalan atau bekerja secara
antonomus menggunakan programmedflight plans.
Berdasarkan bentuk sayap dan struktur badan, UAV
dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu fixed-wing
dan rotary-wing.Fixed-wing adalah jenis pesawat
yang mempunyai bentuk sayap tetap sedangkan
rotary-wing
adalah
jenis
pesawat
yang
menggunakan baling-baling untuk mendapatkan
gaya keatas seperti helicopter. Pada penelitian ini
UAV yang digunakan adalah UAV dengan jenis
fixed-wing yang hampir sama dengan pesawat
terbang hanya saja dengan ukuran yang lebih kecil
terdiri dari fuselage (badan pesawat), sayap, bagian
belakang, roda pendaratan dan mesin seperti pada
gambar 2.1[3]

Gambar 2.1 Struktur Pesawat
2.2 Sensor Gyro MPU 6050
Modul sensor MPU 6050 atau dapat disebut
dengan giroskop terdiri dari 3 sumbu sekaligus
pengukur percepatan (akselerometer), 3 sumbu / 3axis MEMS gyroscope, + 3-axis MEMS
accelerometer. Sensor MPU 6050 menghasilkan
sensor yang akurat karena pada sensor ini terdapat
penambahan ADC (analog-to-digital converter)
internal beresolusi 16-bit.Modul ini menggunakan
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IC Inven SenseMPU-6050 yang berguna untuk
menggabungkan fungsi dari giroskop dan
akselerometer dalam satu sirkuit.[10]
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sebuah control PID awalnya harus mengatur nilai
dari P,I,D sesuai dengan yang diingingkan, agar
sinyal keluaran dari control PID tersebut sesui yang
diinginkan
2.6 Algoritma Complementary Filter

Gambar 2.2MPU 6050 [4]
2.3 Motor Sevo
Motor servo dikendalikan dengan PWM (Pulse
Wide Modulation) dimana pada motor servo diatur
untuk memberikan sinyal modulasi dengan lebar
pulsa yang ada. Lebar pulsa yang diatur akan
mempengaruhi posisi sudut pada poros motor.
Sebagai contoh, lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms
(mili detik) akan memutar poros motor servo ke
posisi sudut 90⁰. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 ms
maka akan memutar motor servo ke posisi sudut 0⁰
atau ke kiri (berlawanan dengan arah jarum jam),
sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari
1,5 ms maka akan memutar motor servo ke posisi
180⁰ atau ke kanan (searah jarum jam). Lebih
jelasnya perhatikan gambar dibawah ini[11].

Algoritma Complementary Filter yaitu
bantuan untuk pembacaan dua sensor dari Sensor
MPU 6050 (sensor akselerometer dan sensor
giroskop) yang harus digabungkan secara
pembacaan menjadi satu kesatuan, agar sensor
tersebut bisa mendapatkan hasil pengukuran yang
akurat.

Gambar 2.5Skema Diagram Algoritma
Complementary Filter [6]
Secara umum, persamaan yang berlaku
pada algoritma Complementary Filter adalah :
th
H ݏݎ ݎ ݕ
ܿ
t
t
ܿ ܿ t ݎ
 ݎ
ݎ䘊 t
ܿ
Nilai 0.98 pada persamaan diatas adalah nilai
konstanta untuk High-PassFilter yang terdapat
dalam sensor Gyroscope, sedangkan nilai 0.02
adalah nilai konstanta untuk Low-pass Filter yang
terdapat pada sensor Accelerometer. Dan jika nilai
0.98 dan 0.02 ditambahkan, maka akan berjumlah
nilai 1. Penjumlahan nilai ini merupakan ilustrasi
dari algoritma Complementary Filter [7]
H

Gambar 2.3PWM pada Motor Servo[5]
2.4Kontrol PID
Kontrol PID adalah sistem kontrol loop tertutup
yang cukup sederhana dan sesuai dengan sistem
kontrol
yang
lainnya,
sehingga
dapat
dikombinasikan dengan sistem kontrol lain seperti
Fuzzy control, Adaptif control dan Robust control.

Gambar 2.4Blok Diagram Sistem Kontrol PID
Fungsi alih H(s) pada sistem kontrol PID merupakan
besaran yang nilainya tergantung pada nilai
konstanta dari sistem P, I dan D.
Pada control PID terdiri dari tiga
pengendalian yaitu P (Proportional), D (Derivative)
dan I (Integral). Sistem kontrol PID terdiri dari tiga
buah cara pengaturan yaitu kontrol P (Proportional),
D (Derivative) dan I (Integral). Dalam merancang

III.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Mekanik
Spesifikasi mekanik pesawat UAV glider dapat
dilihat sebagai berikut :
1. Tipe dari pesawat yang dibuat dengan
jenisGlider.
2. Bahan Pesawat bagian penguat atau kerangak
adalah triplex, carbon pancing dan depron foam.
3. Pesawat UAV gliderdengan desainpanjang sayap
2,5 m, dan dan dengan desai panjang pesawat
body 1,5 m.
4. Pesawat UAV gliderdengan berat 5000 gram.
5. Pesawat UAV glidermenggunakan 2 motor
BLDC dan baling baling berukuran 12 x 8 inchi.
3.3 Spesifikasi Elektronik
Pada perancangan control pitchpadaUAV
Glider memiliki beberapa spesifikasi elektronik,
yaitu:
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1.Battery 12 V, 5.000 mAh
2.BLDC Motor
 Input Voltage
: 7,4 V ~ 11,1 V
 Efisiensi Arus Maksimal : 35 ~ 50 A
 Thrust
: 1820 ~ 2400 gram
 Power
: 800 W
3.Sensor MPU6050
 Input Voltage
: 2,375 V ~ 3,46 V
 Komunikasi I2C: 400 KHz
4.Motor Servo
 Input Voltage
: 4,8 V ~ 6 V
 Torsi
: 1 kg
5.Embedded System
 Input Voltage
: 12 VDC
6.Remot kontrol
 Jarak Kontrol
: 800 m
 Frekuensi
: 5,4 GHz
7.Kamera
8.Voltage Regulator
 Tegangan input : 3-40V
 Tegangan output
: 1.5-35V (Adjustable)
 Switching Frequency
: 150 KHz
9.Transmitter&Receiver Camera
 Channels
:8
 Transmitter Operating Voltage : 7~15VDC

3.5 Perancangan Elektronik

3.4Perancangan Mekanik dan Pembuatan

Blok diagram sistem kontrol kestabilan pada
sudut pitch pesawat UAV dapat dilihat pada Gambar
3.3. Pada gambar dapat dilihat bagian-bagian yang
menyusun sebuah sistem dan menghubungkan
proses dari input menjadi proses dan output.

Mekanik

Pada perancangan dan pembuatan alat, terdapat
beberapa tahapan yang harus dilaksanakan agar
pesawat yang dihasilkan dapat terbang sesuai
dengan misi yang diinginkan.Dalam penelitian ini
dibuat empat buah tampilan 3D UAV(Unmanned
Aerial Vehicle)seperti pada gambar 3.1

Pada gambar 3.3 menjelaskan tentang sitem kerja
elektrik dari pergerakan kontrol survace dan motor
BLDC. Menjelaskan nilai masukan receiver dari
remot kontrol yang berupa PWM, receiver memberi
perintah berupa data yang keluar dan memberi
masukan data motor BLDC dan servo, dimana
receiver dikendalikan oleh remot kontrol, remot
kontrol memberikan perintah untuk menggerakkan
kontrol survace (servo) dan kontrol putaran
kecepatan motor BLDC. Tegangan masukan pada
ESC (Electronic Speed Control)danmotor servo dari
baterai DC dan tegangan masukan motor BLDC dari
ESC.

Gambar 3.2Sistem Pergerakan Pesawat UAV

Gambar 3.3Blok Diagram Sistem Kestabilan Pada
Sudut Pitch
Selain membuat blok diagram secara elektronik,
terdapat juga blok diagram sistem kontrol dengan
menggunakan metode kontrol PID.

Gambar 3.1UAV Glider Dalam Tampilan 3D

Gambar 3.4Blok Diagram Kontrol PID
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AT tiny13 digunakan untuk mengganti mode
manual, mode automatis dan mode glider. Data yang
masuk untuk mengganti mode manual, mode
automatis dan mode glider berupa sinyal frekuensi
yang didapatkan dari remot kontrol yang
dikendalikan oleh manusia, seperti chanel aktif
dengan mode manual, chanel aktif dengan mode
auto dan chanel aktif dengan mode glider.Dapat
dijelaskan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1 Tabel Selektor Mode
OUTPUT
INPUT
CONTROL
SWAU

SWGLIDE

TO

R

0

0

0

MODE
ENGINE

ELEVATOR

AILERON

RUDDER

MANUAL

MANUAL

MANUAL

MANUAL

MANUAL

1

MANUAL

MANUAL

MANUAL

MANUAL

MANUAL

1

0

AUTO

MANUAL

PITCH

ROLL

DIRECTION MAINTAIN

1

1

GLIDER

MANUAL

OFF

OFF

ARAH HADAP ANGIN

Gambar 3.7 Rangkaian Arduino Mega, Data
Logger MicroSD, Sensor MPU 6050 dan Sistem
Pergerakan Elevator.
3.6 Perancangan Software
Saat merancang sebuah software maka harus
membuat desain flowchart sistem kerja sistem
kestabilan sudut pitch pada UAV Glider dengan
program mode automatis atau mode manual. Dapat
dilihat flowchart program pada gambar 3.8.

Gambar 3.5AT tiny13 Switch Mode
Relay digunkan sebagai pengaktif mode auto dan
mode glider. Relay akan aktif pada saat keluaran AT
tiny13 SWITCH MODE yang berupa lokika
memberi masukan ke driver relay, dapat dilihat pada
gambar3.6.

Gambar 3.6Driver relay
Arduino mega digunakan sebagai kontroler
sistem yang mengendalikan mode semi automatis
yang
sesuai
apa
yang
diinginkan,dimana
arduinomega berguna untuk mengontrol semua
pergerakan aktuator. Dimana data loger digunakan
untuk menyimpan data yang dikeluarkan sensor
MPU 6050.

Gambar 3.8Flowchart Sistem Kerja Sistem
Kestabilan Sudut Pitch pada UAV Glider
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3.6 Perancangan PID
Kontrol PID mempunyai tiga parameter yaitu
proportional, integral dan derivative dimana
masing-masing dari parameter mempunyai fungsi
pada suatu sistem. Dalam pencarian nilai KP, KI dan
KD dalam suatu sistem dengan cara pada saat
diprogram kita masukkan nilai KP = 2,5 pada saat
tuning pertama dengan ketentuan nilai KI dan nilai
KD adalah nol.

Gambar 4.1Grafik Pengujian Sudut Pitch Negatif
Sensor MPU 6050
4.1.2 Pengujian Sudut Pitch Positif Sensor MPU
6050
Tabel 4.2 Data Hasil Pengujian Sudut PitchPositif
Sensor MPU 6050.
NO

Sensor
Busur Derajat
MPU 6050
Handphone
(Derajat)
(Derajat)
5.1
5
12.1
10
16.6
15
19.8
20
23.5
25
28.5
30
34.1
35
37.6
40
Rata-Rata NilaiError

**************
Gambar 3.9 Respon SistemKp = 1
IV.

PENGUJIAN DAN ANALISA

4.1 Pengujian Sensor MPU 6050
Pengujian sensor MPU 6050 dilakukan untuk
menganalisa apakah realisasi sudut pitch pada UAV
Glider sudah stabil. Untuk dapat menganalisa kerja
sensor MPU 6050yang dipakai dengan cara
melakukan pengujian menggunakan aplikasi
handphoneprotractor360 atau busur derajat.

1
2
3
4
5
6
7
8

Error (%)
2.2
21.3
10.7
1.1
6.0
4.9
2.7
6.0
6.9

4.1.1 Pengujian Sudut Pitch Negatif Sensor MPU
6050
NO

1
2
3
4
5
6
7
8

Sensor
Busur Derajat
MPU 6050
Handphone
(Derajat)
(Derajat)
4.5
5
98
10
14.9
15
19.9
20
23.1
25
28.3
30
33.5
35
34.4
40
Rata-Rata Nilai Error

Error
(Persen)
10.0
1.9
0.5
0.6
7.6
5.6
4.4
4.0
4.3

Gambar 4.2Grafik Pengujian Sudut Pitch Positif
Sensor MPU 6050
4.1.3 Perhitungan ProsentaseTotalErrorSensor
MPU 6050
Berdasarkan dengan hasil perhitungan pada
persamaan 4.1 dan 4.2 dapat dihitung besarnya
prosentase error sensor MPU 6050 yaitu :
ݎ

ݎtܿ

ǡ

H 6ǡh
ǡ

5ǡ6
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Dari hasil pengujian sensor MPU 6050 dan hasil
data pada Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Gambar Grafik
4.3, Grafik 4.4 dapat diketahui besarnyaerror total
pada pembacaan sudut kemiringan sensor MPU
6050 sebesar 5,6%. Nilai error yang terjadi
disebabkan akibat adanya perbedaan keakurasian
pembacaan sudut antara busur derajathanphone
dengan pembacaan sensor MPU 6050.
4.2 Pengujian Motor Servo TowerPro MG90S
Pengujian motor servo TowerPro MG90S
dilakukan dengan cara memberikan set point ke
dalam program sebesar nilai point yang ditentukan
kemudian dapat dilihat apakah nilai derajat servo
sama dengan nilai set point yang telah diberikan ke
dalam program.
Dari pengujian Motor Servo MG90S didapatkan
hasil pengujan Motor Servo MG90S dalam tabel 4.3
sebagai berikut:
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Berdasarkan dengan hasil pengujian Motor
Servo MG90S pada tabel 4.3 dapat dihitung
prosentase error motor servo MG90S, yaitu :
5h
ݎ
5

5
ǡ
ǡ
Dengan menggunakan rumus yang sama didapatkan
prosentase error motor servo MG90S padasetpoint
30-180 derajat dalam tabel 4.3

Tabel 4.3Data Hasil Pengujian Motor Servo
TowerPro MG90S
NO.

SET
POINT
(Derajat)

DERAJAT
SERVO
(Derajat)

ERROR
SERVO
(Persen)

LEBAR
PULSA
HIGH

DUTY
CYCLE
(Persen)

1

30

2

45

30

0

0.85

4.26

43

4.4

1.01

3

5.04

60

60

0

1.16

5.82

4

75

72

4

1.32

6.6

5

90

92

2.2

1.47

7.36

6

105

108

2.9

1.63

8.14

7

120

122

1.7

1.78

8.92

8

135

135

0

1.94

9.68

9

150

150

0

2.09

10.46

10

165

162

1.8

2.25

11.24

11

180

180

0.0

2.40

12.02

RATA-RATA ERROR

1.5

Frekuensi pada pulsa PWM yang masuk ke
motor servo adalah 50Hz dan dapat diketahui
besarnya T (periode) = 20ms.
4.2.1 Perhitungan Prosentase
Pengujian Motor Servo

duty

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa
Motor servo bergerak dengan set point yang diukur
menggunakan busur memiliki rata-rata error sebesar
1,5%. Adanya nilai error tersebut diakibatkan
karenalubang jangkar dan shaft memiliki grigi yang
mengakibatkan perubahan mekanik sehingga sudut
derajat pada motor servo mengalami perubahan.
4.3 Pengukuran Derajat Pergerakan Elevator
dilakukan dengan dengan cara memberikan set
point ke dalam program sebesar nilai point yang
ditentukan kemudian dapat dilihat apakah nilai
derajat sudut elevator sama dengan nilai set point
yang telah diberikan ke dalam program.
Tabel 4.4Pergerakan Derajat Elevator Arah Atas
dan Arah Bawah
No

Derajat
Servo(Derajat)

1
2
3
4

cyclepada

Berdasarkan dengan hasil pengujian Motor Servo
MG90S pada tabel 4.3 dapat dihitung prosentase
Duty Cycle, yaitu :
tݕ ݕ

Gambar 4.3 Grafik Pengujian Motor Servo

ǡ 5

= 4,4 %

Dengan menggunakan rumus yang sama didapatkan
prosentase Duty Cycle pada set point 30-180 derajat
dalam tabel 4.3
4.2.2 Perhitungan Prosentase Error Motor Servo

30
45

Gerak
Elevator Arah
Atas(Derajat)
18
24

Gerak Elevator
Arah
Bawah(Derajat)
18
25

60
75

28
30

32
37

Dalam pengujian terjadi ketidaksamaan antara
pergerakan servo dan pergerakan elevator yang
diakibatkan karena antara sistem mekanik pada
elevator dan jangkar motor servo mengalami jarak
kait. Dari hasil pergerakan elevator pada tabel 4.4
dapat dilihat bahwa pergerakan elevator masih di
dalam range yang ditentukan (maksimal range
sebesar 30 ke atas dan 30 ke bawah). Dimana untuk
gerak ke bawah dan gerak keatas dapat menunjukan
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pergerakan dari elevator masih sesuai dengan range
yang ditentukan.

4.4 Pengujian Nilai Set Point
Dalam pengujian nilai set point sudut pitch pada
Pesawat UAV menggunakan busur derajat
Handphone, dimana dalam pengambilan data dari
derjat Handphone dan nilai dari derajat sensor MPU
6050 berbeda, nilai yang ada pada sudut pitch badan
pesawat pada saat posisi pesawat lurus searah garis
horisontal dan nilai sudut pitch pada sensor MPU
6050 tidak sama, dikarenakan dudukan dari
minimum system miring, sehingga menimbulkan
nilai dari sensor tidak sama. Dapat disimpulkan
bahwa nilai setpoint yang ditanam didalam program
adalah “3,3” yang dimana nilai tersebut adalah titi
nol garis horisontal pesawat. yang tercantum pada
tabel 4.5 . Dapat dilihat pengujian nilai setpoint dan
tabel 4.5 pengujian nilai setpoint pada sensor MPU
6050 terhadap badan pesawat sebagai berikut :
Tabel 4.5 Tabel Pengujian Nilai SetPoint Pada
Sensor MPU 6050 Terhadap Badan Pesawat.
No Nilai Sudut Pitch Pada
Nilai Sudut Pitch
Badan Pesawat
Pada sensor MPU
Menggunakan Derajat
6050 (Derajat)
Handphone (Derajat)
1
0
3,29
2
0
3,27
3
0
3,27
4
0
3,29
5
0
3,28
6
0
3,28
7
0
3,28
8
0
3,28
9
0
3,32
10
0
3,33
Nilai Rata-rata Nilai Sudut
3,3
Pitch Pada sensor MPU 6050
4.5 Pengujian Respon Sistem Kestabilan Sudut
Pitch Pada UAV Glider Menggunakan Metode
PID Ziegler Nichlos
Pengujian respon sistem kestabilan sudut pitch
dapat dilakukan dengan carawind tunnel untuk
mengetahui sistem respon elevator pada kestabilan
sudut pitch. Dimana windtunnel dilakukan untuk
simulasi pesawat pada saat diatas atau terbang agar
sistem kontrol kestabilan sudut picth dapat dikontrol
sesuai dengan set point yang diinginkan.
Pada pengujian respon sistem kestabilan sudut
pitchpada pesawat UAV memasukkan nilai Kp¸
dengan melakukan pengujian memasukkan nilai Kp
= 5.

Gambar 4.4GrafikPengujian Respon Sistem
Dengan Nilai Kp = 5
Pada pengujian respon sistem kestabilan sudut
pitchpada pesawat UAV memasukkan nilai Kp dan
Ki ¸ dengan melakukan pengujian memasukkan nilai
Kp = 4,5 dan nilai Ki = 5,5.

Gambar 4.5GrafikPengujian Respon Sistem
Dengan Nilai Kp = 4,5 dan nilai Ki = 5,5
Pada pengujian respon sistem kestabilan sudut
pitchpada pesawat UAV memasukkan nilai Kp, Ki
dan Kd¸ dengan melakukan pengujian memasukkan
nilai Kp = 6, nilai Ki = 3,3 dan nilai Kd = 0,825.

Gambar 4.6GrafikPengujian Respon
Sistem Dengan Nilai Kp = 6, nilai Ki = 3,3 dan nilai
Kd = 0,825
Dapat dilihat pada gambar 4.4, gambar 4.5,
gambar 4.6 memiliki respon sistem dengan
memasukkan nilai Kp, nilai Ki dan nilai Kd.Grafik
tesebut dapat diperoleh suatu data atau dapat
diketahui bahwa sistem berosilasi terlalu cepat
sehingga mengakibatkan pergerakan yang cepat
pada aktuator pesawat (elevator) sehingga membuat
pesawat tersebut tidak stabil dan bisa mencapai set
point yang diinginkan. Di lihat pada grafik dapat
dianalisa juga sistem kestabilan sudut Pitch tidak
bisa stabil dengan menggunakan metode Ziegler
Nichlos.
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4.5 Pengujian Respon Sistem Kestabilan Sudut
Pitch Pada UAV Glider Menggunakan Metode
Trial and Error
Pengujian respon sistem kestabilan sudut pitch
dapat dilakukan dengan carawind tunnel untuk
mengetahui sistem respon elevator pada kestabilan
sudut pitch. Dimana windtunnel dilakukan untuk
simulasi pesawat pada saat diatas atau terbang agar
sistem kontrol kestabilan sudut picth dapat dikontrol
sesuai dengan set point yang diinginkan. Pada
pengujian respon sistem kestabilan sudut pitch pada
pesawat UAV memasukkan nilai KP = 1, nilai KI =
0, nilai KD = 0, nilai set point = 2,9 dan settling time
= 0,1. Dengan nilai KP tersebut dapat dilihat sistem
respon kestablian pitch melalui data logger yang
digunakan. Dapat dilihat pada Gambar 4.7 dibawah
ini :
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respon kestabilan pada sudut pitch sudah sesuai atau
hampir sama dengan simulasi pada saat wind tunnel
dan tes terbang juga dilakukan untuk mengetahui
respon sistem pesawat pada saat terbang diudara
dan langsung bertabrakan dengan angin. Pada saat
pesawat tersebut terbang diatas juga dapat dilihat
secara langsung apakah pesawat sudah stabil pada
sudut pitch. Pada pengujian respon sistem kestabilan
sudut pitch pada pesawat UAV memasukkan nilai
Kp = 1, nilai Ki = 0, nilai Kd = 0, nilai set point =
2,9 dan settling time = 1s yang sama dengan nilai
pengujian pada saat windtunnel. Dengan nilai KP
tersebut dapat dilihat sistem respon kestablian pitch
melalui data logger yang digunakan. Dapat dilihat
pada Gambar 4.8 dibawah ini :

Gambar 4.8GrafikPengujian Respon Sistem
Dengan nilai KP = 1

Gambar 4.7GrafikPengujian Respon Sistem
Dengan nilai KP = 1
Dalam pengujian metode trial and error respon
sistem harus sesuai yang diinginkan, dimana sistem
bisa stabil sesui set point yang ditentukan. Pada saat
pengujian trial and error dilakukan dengan cara
menetukan tuning nilai Kp sedikit demi sedikit
menurunkan nilai Kp. Pada saat pengujian
didapatkan grafik yang paling bagus bisa dilihat
pada gambar 4.7. Nilai Kp = 1 merupakan kontrol
proportional yang dapat menyetabilkan sistem
kontrol kestabilan sudut pitch. Dapat dianalisa
bahwa sistem kestabilan sudut pitch pada UAV
Glider membutuhkan nilai Kp saja sudah memenuhi
respon sistem yang diinginkan, maka tidak perlu
penambahan nilai Ki dan Kd. Dapat dibuktikan pada
gambar grafik 4.9 mempunyai gelombang osilasi
yang dimana pada osilasi tersebut tidak mencapai set
point yang diinginkan. Bisa dilihat gambar grafik
4.13 dengan memasukkan nilai Kp saja respon
sistem sudah sesui apa yang diinginkan, dimana
pada memasukkan nilai Kp saja bisa tercapai set
point yang diinginkan.
4.6 Pengujian Respon Sistem Kestabilan Sudut
Pitch Pada UAV Glider Pada Pada Saat Terbang
Pengujian respon sistem kestabilan sudut pitch
dapat dilakukan dengan caraterbang diudara, dengan
cara tersebut berguna untuk mengetahui sistem

Dari gambar grafik 4.8 diatas dapat dilihat
respon sistem yang sudah sudah memenuhi setpoint
yang sudah ditentukan.Dapat dilihat pada gamar
banyak terjadi gangguan gelombang yang tidak
beraturan. Ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi sistem kestabilan sudut pitch pada
UAV Glider yaitu kecepatan angin, kecepatan
pesawat, control kecepatan motor. Apabila salah
satu faktor tersebut tidak sesuai maka akan
mempengaruhi sistem kestabilan sudut pitch dan
pesawat akan mengalami gangguan pada saat
terbang. Terdapat faktor lain juga yaitu pengaruh
sistem penggantungan atau pengaturan dari COG.
Pengaturan COG akan mengakibatkan pesawat
cenderung akan ke bawah. Sehingga mengakibatkan
pesawat akan menjadi turun mengikuti dari sistem
COG yang telah dibuat. Arah pesawat dibuat
cenderung agak turun karena apabila pesawat
cenderung ke arah atas maka akan menimbulkan
stole. Apabila pesawat terkena angin dengan kata
lain gaya dorong pesawat yang berkurang, gaya
gravitasi lebih besar dibandingkan dengan gaya
angkat, dan saat pesawat stole maka gaya hambat
juga sangat mempengaruhi senhingga bisa
menimbulkan pesawat bisa jatuh.

5.1 Kesimpulan

V.

PENUTUP

Setelah
melakukan
penelitian
dan
menganalisisnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bisa dilihat pada tabel pengujian sensor sudut
negatif dan sudut positif mengalami error
dikarenakan pada saat peletakan busur pada
Handphone dan sensor MPU 6050 tidak presisi
dan menimbulkan keakurasian sensor menjadi
kurang baik
Pada pengujian motor servo terjadi error
diakibatkan karena lubang jangkar dan shaft
memiliki grigi yang mengakibatkan perubahan
mekanik sehingga sudut derajat pada motor
servo mengalami perubahan.
Dapat disimpulkan bahwa nilai error yang
terjadi pada motor servo dikarenakan faktor
mekanik yang menimbulkan sudut elevator saat
bergerak keatas dan kebawah tidak sama
Dari hasil pengujian setpoint pada sensor MPU
6050 didapatkan nilai error 3,3 disebabkan
karena pada minimumsystem terhadap alas
badan pesawat miring, sehingga menimbulkan
dudukan tempat sensor miring mengikuti
dudukan dari minimumsystem.
Dapat dianalisa dari grafik bahwa dengan
hanya menggunakan Kp sistem ini sudah
mencapai setpoint dengan bagus akan tetapi
terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi
yaitu
kecepatan
angin,
kecepatan pesawat, control kecepatan motor.
PengaturanCOGakan mengakibatkan pesawat
cenderung akan ke bawah, sehingga
mengakibatkan pesawat akan menjadi turun
mengikuti dari sistem COG yang telah dibuat.
Metode trial and errordapat menemukan
respon sistem harus sesuai yang diinginkan,
dimana sistem bisa stabil sesui set point yang
ditentukan.
Dapat disimpulkan bahwa sistem kestabilan
sudut pitch pada UAV Glider membutuhkan
nilai Kp saja sudah memenuhi respon sistem
yang diinginkan, maka tidak perlu penambahan
nilai Ki dan Kd.

5.2 Saran
Rancangan yang telah dibuat ini masih perlu
adanya perbaikan agar dapat bekerja secara optimal.
Ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk
pengembangan lebih lanjut diantaranya:
1. Dalam kestabilan sudut pitch(elevator) pada
UAV Glider lebih baik juga mensingkronkan
kestabilan sudut pada roll (aileron), sudut pada
yaw (rudder) dan mengatur kecepatan motor
BLDC agar kestabilan sudut pitch lebih
maksimal kerjanya.
2. Pengambilan gambar monitoring area dapat
menggunakan sistem gimbal.
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