62

JURNAL ELKOLIND, AGUSTUS 2016, VOL. 03, NO.3

SISTEM KONTROL PADA UAV (UNMANNED AERIAL
VEHICLE) GLIDER MODE KETINGGIAN UNTUK
MENGHADAP ARAH ANGIN
Tri Andi Setiawan, Andriani Parastiwi, Budhy Setiawan

Abstrak – UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Glider
merupakan pesawat tanpa awak yang melalui
supervisory control sehingga dapat diperintah
untuk melakukan stabilitas sendiri sesuai dengan
set point guna melakukan tugas. Mode ketinggian
untuk menghadap arah angin digunakan saat
pesawat berada pada ketinggian sesuai set point
kemudian pesawat akan menghadapi perbedaan
tekanan angin yang datang dari sisi kiri dan
kanan pesawat, kemudian pada saat pesawat
gliding di udara dengan memanfaatkan angin
dan keadaan throttel pesawat rendah yang
bertujuan untuk penghematan energy agar
pesawat bertahan lebih lama dalam melakukan
proses kerja tersebut. Gangguan akan sering
terjadi saat melakukan mode ini maka
diperlukan
kontrol PID
dengan
hanya
menerapkan Kontrol Proportional (Kp) yang
diimplementasikan
untuk
membandingkan
perbedaan tekanan dari sisi kiri dan kanan
pesawat. Dari hasil perbandingan itulah maka
kontroller akan memproses data untuk
menggerakkan actuator servo rudder sesuai
tekanan angin dari arah mana yang lebih besar.
Jika pembacaan kedua bernilai sama maka servo
rudder tidak akan bergerak sehingga hal
tersebut pesawat sudah dalam keadaan
menghadap arah angin. Dan nilai (Kp) respon
actuator servo yang sesuai adalah 6 yang sudah
stabil terhadap respon actuator servo (rudder).

penghematan daya UAV Glider harus memiliki
mode terbang tanpa gaya pendorong dari propeller.
Sistem kestabilan terbang UAV Glider juga harus
disertai dengan sistem safety. Dimana gangguan
angin di udara sangatlah besar sehingga perlu
adanya sistem kontrol untuk mengantisipasi
gangguan angin yang terlalu besar tersebut. Salah
satu sisi yang rawan adalah gangguan angin dari kiri
dan kanan UAV Glider. Oleh sebab itulah maka
perlu adanya sistem kontrol untuk mendeteksi dan
mengatasi membandingkan gangguan angin yang
tidak seimbang baik dari kiri maupun kanan UAV
Glider.
II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Frame Glider
Ada beberapa macam gaya aerodinamika yang
bekerja pada benda-benda yang terbang di udara.
Gaya-gaya aerodinamika ini meliputi gaya angkat
(lift), gaya dorong (thrust), gaya berat (weight), dan
gaya hambat udara (drag). Gaya-gaya inilah yang
mempengaruhi profil terbang semua benda-benda di
udara, mulai dari burung-burung yang bisa terbang
mulus secara alami sampai pesawat terbang yang
paling besar sekalipun. Jadi gaya-gaya yang sama
bekerja juga pada pesawat model yang ukurannya
mini ini.
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I.
PENDAHULUAN
AV Glider merupakan pesawat tanpa awak
yang melalui supervisory control sehingga
dapat diperintah untuk melakukan stabilitas
sendiri sesuai set point guna melakukan tugas untuk
monitoring area, pantauan bencana alam, maupun
pantauan lalu lintas. Dalam melakukan tugas
tersebut tentunya sebuah pesawat harus memiliki
kestabilan yang baik saat terbang di udara.
Kestabilan diperoleh dari set point yang diberikan
berdasarkan titik kestabilan pitch, roll, dan yaw
dengan menggunakan
stasiun kontrol yang
dikomunikasikan dari jarak jauh. Dari segi

Gambar 2.1 Gaya Pada Pesawat
*) Sumber : https://ilmuaviasi.wordpress.com
Gaya hambat udara (drag) merupakan gaya
yang disebabkan oleh molekul-molekul dan partikelpartikel di udara. Gaya ini dialami oleh benda yang
bergerak di udara. Pada benda yang diam gaya
hambat udara nol. Ketika benda mulai bergerak,
gaya hambat udara ini mulai muncul yang arahnya
berlawanan dengan arah gerak, bersifat menghambat
gerakan (itu sebabnya gaya ini disebut gaya hambat
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udara). Semakin cepat benda bergerak semakin besar
gaya hambat udara ini. Agar benda bisa terus
bergerak maju saat terbang, diperlukan gaya yang
bisa mengatasi hambatan udara tersebut, yaitu gaya
dorong (thrust) yang dihasilkan oleh mesin. Supaya
kita tidak perlu menghasilkan thrust yang
terlalubesar (sehingga tidak ekonomis) kita harus
mencari cara untuk mengurangi drag. Salah satu
caranya adalah dengan menggunakan desain yang
streamline (ramping). Supaya bisa terbang, kita
perlu gaya yang bisa mengatasi gaya berat akibat
tarikan gravitasi bumi. Gaya ke atas (lift) ini harus
bisa melawan tarikan gravitasi bumi sehingga benda
bisa terangkat dan mempertahankan posisinya di
angkasa.
2.2 Mode Operasi UAV Glider
Dalam pengaplikasian kerjanya sistem pesawat
Mode Operasi UAV glider ini mempunyai 3 mode
utama yakni Fully Manual Mode, Mode Semi
Otomatis, Mode Glider. Mode pertama yakni Fully
Manual Mode merupakan mode di mana kontrol
pesawat UAV Glider ini seluruhnya manual
digerakkan oleh pilot menggunakan remote control.
Sedangkan mode kedua yakni mode semi otomatis.
Dan mode yang ketiga yakni mode glider. ada 4
mode yang akan dikontrol semi otomatis dan 1 pada
mode glider menggunakan metode kontrol PID.
Adapun 5 mode tersebut antara lain:
1. Mode Mencapai Ketinggian
2. Mode Kestabilan Sudut Pitch
3. Mode Kestabilan Roll
4. Mode
Kestabilan
Arah
Hadap
(Directional Maintaining Stability)
5. Mode Menghadap Arah Datangnya Angin
(Glider Mode)
Pada Mode Operasi UAV Glider ini terdapat
modul selektor (Selector Module) yang merupakan
rangkaian yang digunakan untuk memilih mode
kontrol yang ingin digunakan pada saat pesawat
sudah mencapai posisi level di udara. Pada
rangkaian Selector Module terdapat dua buah bagian
penting, yaitu rangkaian IC Microcontroller ATtiny
13 dan rangkaian Driver Relay. IC Microcontroller
ATtiny 13 berfungsi untuk mengolah data logic yang
diterima dari modul Receiver Remote Control untuk
mengaktifkan beberapa rangkaian driver
relay
sesuai kombinasi yang telah ditetapkan. Sedangkan
rangkaian Driver relay berfungsi sebagai pemilih
sumber input yang akan digunakan untuk
mengontrol actuator pesawat terbang. rangkaian
driver relay memanfaatkan tiga buah komponen
switch
elektronik
yaitu
OPTOCOUPLER,
TRANSISTOR, dan RELAY DPDT yang dirangkai
sebanyak tiga rangkaian.

Tabel 2.1 Logika Kerja Selektor Pada IC ATtiny13
Semi
Auto
0
0
1

Glider
Mode
0
1
0

1

1

Mode
Kontrol
Manual
Manual
Semi
Auto
Glider
Mode

Ketinggian

Pitch

Roll

Manual
Manual
Aktif

Manual
Manual
Aktif

Manual
Manual
Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Arah
Hadap
Manual
Manual
Aktif
Non
Aktif

Glider
Mode
Manual
Manual
Non
Aktif
Aktif

2.3 Sensor Tekanan BMP180
Sensor BMP180 adalah sensor tekanan
barometrik (digital barometric pressure sensor) dari
Bosch Sensortec yang berkinerja sangat tinggi yang
dapat diaplikasikan pada berbagai perangkat
bergerak seperti smart phone, komputer tablet, dan
peralatan olahraga portabel.
BMP180 adalah upgrade dari BMP085 dengan
banyak peningkatan yang signifikan, seperti ukuran
yang lebih kecil (lebih hemat energi dengan
konsumsi energi sangat rendah, kurang dari 3 μA)
dan penambahan antarmuka digital yang baru.
BMP180 juga menjadi menojol karena kinerjanya
yang sangat stabil terlepas dari pasokan tegangan
yang digunakan.

Gambar 2.2 Sensor Tekanan BMP180

2.4 Driver Motor Servo
Motor servo adalah motor DC yang dapat dikontrol
arah putaran,kecepatan putarnya dan sudutnya.
Motor servo dimanfaatkan untuk menggerakkan
rudder glider. Cara kerja dari motor servo ini yaitu
dengan mengatur sudut kemiringan rudder agar
didapatkan gerakan ke kanan atau ke kiri sesuai
dengan
perintah
kontroller.
Motor
servo
dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi
lebar pulsa (Pulse Wide Modulation / PWM) melalui
kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol yang
diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari
poros motor servo.
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MHz, koneksi USB, konektor sumber tegangan,
header ICSP, dan sebuah tombol reset. Arduino
Mega terdiri dari segala yang dibutuhkan untuk
mendukung kerja dari sebuah mikrokontroller.

.

Gambar 2.3 Motor Servo MG90S

2.5 Kontrol PID
Sistem kontrol PID terdiri dari tiga buah cara
pengaturan yaitu kontrol P (Proportional), D
(Derivative) dan I (Integral), dengan masing-masing
memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam
implementasinya masing-masing cara dapat bekerja
sendiri maupun gabungan diantaranya. Dalam
perancangan sistem kontrol PID yang perlu
dilakukan adalah mengatur parameter P, I atau D
agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap
masukan tertentu sebagaimana yang diiginkan. Pada
mode ketinggian ini menggunakan kontrol
Proportional
(Kp)
saja.
Kemudian
perlu
dilakukannya percobaan dengan memasukkan nilai
kontrol yang didapat dan mengubah-ubahnya hingga
sinyal respon dianggap yang terbaik.

Gambar 2.3 Blok Diagram Sistem Kontrol PID
2.5 Embedded System Arduino Mega 2560
Embedded system adalah sistem yang
ditanamkan atau yang tertanam didalam system lain.
Umumnya untuk mengatur kerja dari system lain
yang menjadi satu bagian utuh. Embedded system
dibagi dua jenis, yaitu platform adalah embedded
system yang menggunakan hardware dan software
yang telah tersedia. Dan non platform adalah
embedded system yang hardware dan software
dibuat mulai dari awal. Dalam pembuatan Sistem
mode ketinggian untuk menghadap arah angin pada
UAV Glider ini jenis embedded system yang
digunakan adalah jenis platform, salah satunya
embedded system berplatform yaitu Arduino.
Arduino
adalah
sebuah
sebuah
kit
mikrokontroller open source dengan basis AVR.
Misalkan Arduino 2560 menggunakan IC
ATmega2560 sebagai prosessor. Adapun spesifikasi
singkat mengenai Arduino Mega 2560 adalah
sebagai berikut :
Arduino Mega menggunakan mikrokontroler
Atmega2560 yang memiliki 54 pin digital (6 pin
output PWM), 16 pin analog input, clock speed 16

Gambar 2.4 Arduino Mega 2560
III.

METODOLOGI

3.1 Prinsip Kerja
Pada saat keadaan pesawat untuk menghadapi
perbedaan tekanan angin dari sisi kiri dan kanan
pesawat adalah pada keadaan pesawat sudah terbang
di udara. Pemrosesan pembandingan antara tekanan
angin dari sisi kiri dan kanan pesawat dilakukan di
dalam program. Sehingga hasil data perbandingan
akan direspon kontroller untuk menggerakkan
actuator servo pada rudder yang akan menghadap
arah angin. Pada saat keadaan pesawat sudah
terbang di udara dengan ketinggian sesuai setpoint
maka mode ketinggian di aktifkan ini dinamakan
mode Gliding . Akan ada saat dimana ketinggian
pesawat menjadi rendah, Sehingga hasil data
pembacaan ketinggian akan direspon kontroller
untuk menggerakkan BLDC motor yang digunakan
sebagai pendorong atau propeller pesawat untuk
mencapai pada ketinggian sesuai dengan setpoint
awal atau bisa disebut dengan safety pesawat.

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem Pesawat UAV
Glider
Dapat dilihat pada Gambar 3.3 yang merupakan
blok diagram sistem mode ketinggian untuk
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menghadap arah angin pada pesawat UAV Glider.
Berikut ini adalah fungsi dari masing-masing blok
diagram sistem di atas:
1) Dua buah Sensor Bmp180 berfungsi sebagai
pendeteksi tekanan yang diletakkan di ujung
sayap pesawat.
2) Kontroler Arduino Mega sebagai kontroler
utama untuk pengolahan data, logika, dan
algoritma kerja PID pada sistem.
3) Set propeller diberikan secara manual
menggunakan channel remote control untuk
mengatur kecepatan putar propeller.
4) Motor Servo digunakan sebagai aktuator untuk
mengubah sudut rudder yang berfungsi
menghadapi tekanan angin dari sisi kiri dan
kanan pesawat.
5) Kamera digunakan sebagai monitoring untuk
digunakan sebagai referensi pengontrolan
kestabilan pesawat.
6) Data logger berfungsi sebagai penyimpanan
hasil pembacaan sensor dan kontrol mode
kestabilan arah hadap pada pesawat UAV
Glider menggunakan MicroSD Card.
3.3 Perancangan Mekanik Body Pesawat
Perancangan desain merupakan jenis
pesawat glider yang digambarkan menggunakan
aplikasi Google Sketchup. Perancangan ukuran
sayap mulai dari luas, panjang, lebar, derajat hedral
sayap disesuaikan dengan Aspect Ratio, All Up
Weight, dan spesfikasi Thrust motor.

perancangan dan pembuatan dua sensor tekanan
bmp180 dengan antarmuka yaitu I2C, digunakan
tambahan IC MUX 74hc4052 untuk pengalamatan
dalam I2C kedua sensor tekanan bmp180 secara
berbeda. Penggunaan sensor tekanan BMP180
ditujukan untuk mendeteksi dan membandingkan
tekanan angin dari sisi kanan dan kiri pesawat. Data
pembacaan sensor akan masuk ke port input Arduino
Mega dan akan tersimpan berupa file .txt di dalam
MicroSD Card dengan menggunakan modul
MicroSD Card Writer and Reader.

Gambar 3.3 Konfigurasi Sensor BMP180
MUX74HC4052 dan ArduinoMega2560
2. Selektor Module
Untuk mengubah mode dari fully manual
mode menjadi mode semi otomatis adalah
menggunakan
sebuah
rangkaian
selektor.
Konfigurasi komponen rangkaian selektor ini
terdiri dari remote control, receiver remote control,
IC ATtiny13, Arduino ProMini, dan rangkaian
driver Relay.

Gambar 3.2. Pesawat UAV Glider Tampak Bawah

Spesifikasi Mekanik Pesawat UAV Glider:
Tipe Pesawat : Glider
Airfoil Sayap :Flat Bottom
Bahan
: Depronfoam
Lebar Sayap : 2,50 m
Panjang Body : 1,50 m
Berat
: 4,9 kg
Propeller
: 12x8 inch
BLDC Motor : 650 kv
Thrust
: 4472 gr
3.2 Perancangan Elektronik
1. Sensor Tekanan dan Arduino Mega 2560
Sensor BMP180 dan IC mux 74HC4052 pada
sistem ini menggunakan supply tegangan dari port
output tegangan 3,3v Arduino Mega2560. Dalam

Gambar 3.4 Receiver Remote Control
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Gambar 3.5 Konfigurasi IC ATtiny13
Dapat dilihat pada Gambar 3.4, channel yang
berfungsi untuk menerima sinyal switching dari
remote control adalah SW_AUTO. Saat channel
tersebut aktif maka akan mengirimkan sinyal PWM
yang akan masuk ke Arduino ProMini untuk
dikonversi menjadi data logic (0v atau 5v) untuk
diproses di dalam IC ATtiny13.
3.3 Perancangan Kontrol PID
Pada perancangan dan pembuatan kontrol
Proportional (Kp) yang akan diproses menggunakan
rumus dibutuhkan umpan balik dari pembacaan
untuk membandingkan tekanan angin dari dua sisi
yaitu kanan dan kiri sayap pesawat dari sensor
tekanan BMP180. Dalam pertambahan nilai Kontrol
Proportional (Kp) akan menaikkan
penguatan
sistem
sehingga
dapat
digunakan
untuk
memperbesar kecepatan tanggapan dan mengurangi
error steady state (penyimpangan dalam keadaan
mantap). Pemakaian alat kendali tipe proporsional
ini sering tidak memuaskan karena penambahan Kp
selain akan membuat sistem lebih sensitif tetapi juga
cenderung
mengakibatkan
ketidakstabilan.
Disamping itu penambahan harga Kp terbatas dan
tidak cukup untuk mencapai tanggapan sampai suatu
harga yang diinginkan.
Kenyataannya dalam
mengatur harga Kp terdapat keadaan-keadaan yang
bertentangan. Di satu pihak diinginkan mengurangi
error steady state sebanyak mungkin tetapi hal ini
akan mengakibatkan osilasi bagi tanggapan yang
berarti memperlama “setting time” sedangkan
dipihak lain tanggapan terhadap setiap perubahan
masukan harus terjadi secepat mungkin tetapi
dengan lonjakan dan osilasi sekecil mungkin.
Tanggapan yang cepat memang dapat diperoleh
dengan memperbesar Kp tetapi hal ini juga akan
mengakibatkan ketidakstabilan sistem. Kontrol
Proportional dalam mode ketinggian ini untuk
membandingkan tekanan angin dari sisi kiri dan
kanan pesawat yang diproses guna menggerakkan
rudder. Motor Servo digunakan sebagai aktuator
untuk mengubah sudut rudder yang berfungsi
menghadapi tekanan angin dari sisi kiri dan kanan
pesawat. Dua buah Sensor Bmp180 berfungsi
sebagai pendeteksi perbedaan tekanan angin dari sisi
kiri dan kanan pesawat.

Kontroller PID mempunyai tiga parameter yaitu
Konstanta Proportional (Kp), Konstanta Integral
(Ki), Konstanta Derivative (Kd) yang berpengaruh
pada kinerja kontroller. Untuk mendapatkan nilai
dari parameter tersebut dilakukan tuning parameter,
dimana pada penelitian ini digunakan tuning
parameter Ziegler-Nichols metode open loop.
Selanjutnya untuk megetahui respon sistem dengan
cara memberikan nilai Kp = 1, Ki = 0, Kp = 0
dalam Uji terbang dengan wind blowing sehingga
simulasi terbang bisa didapatkan dan data yang
tersimpan dalam data logger bisa dianalisa.
Berikut pada Gambar 3.6 yang merupakan grafik
respon sistem hasil pengujian pertama.

Gambar 3.6 Respon Sistem Kp = 1
Berdasarkan Gambar 3.6 di atas maka nilai Kp
harus ditambah sampai didapatkan grafik respon
yang ideal. Pengujian penambahan nilai Kp akan
dibahas pada bab pengujian dan analisa.
IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Perancangan Mekanik Body Pesawat
Perancangan dan pembuatan mekanik body
pesawat dan pembuatan ruang tempat sensor tekanan
BMP180 Dalam mekanik pembuatan body pesawat
diletakkan rangkain elektronik yang diletakkan pada
badan pesawat glider.

Gambar 4.1 Body Pesawat Bagian Atas

Gambar 4.2 Sayap Pesawat UAV Glider
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4.2 Hasil Pengujian Sensor Tekanan BMP180

4.3 Pengujian Motor Servo MG90S

Pengujian sensor BMP180 dilakukan untuk
menganalisa apakah kedua sensor tekanan angin
yang digunakan sudah sesuai dengan konsep
pendeteksian dan pembanding perubahan tekanan
angin dari kiri dan kanan pesawat. Pengujian
dilakukan dengan cara membandingkan hasil
pembacaan sensor BMP180 dengan Anemometer
sehingga nilai error pada kedua sensor BMP180
dapat diketahui.

Pengujian motor servo TowerPro MG90S
dilakukan untuk menganalisa apakah motor servo
yang digunakan sudah bergerak sesuai perubahan
arah.
Pengujian
dilakukan
dengan
cara
membandingkan sudut hasil pergerakan motor servo
dengan sudut yang diperintahkan dan diukur
menggunakan busur sehingga nilai error pada motor
servo TowerPro MG90S bisa diketahui.

Gambar 4.5 Grafik Pengujian Motor Servo

Gambar 4.3 Grafik Pengujian Sensor BMP180
Kanan

Gambar 4.4 Grafik Pengujian Sensor BMP180 Kiri
Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil
bahwa pembacaan sensor kedua sensor BMP180
memiliki rata-rata error yaitu sensor BMP180 kanan
sebesar 5,16% sedangkan sensor BMP180 kiri
sebesar 5,8%. Dapat dianalisa bahwa nilai error
tersebut muncul akibat adanya perbedaan tingkat
keakurasian dan sensitifitas kedua sensor. Setiap
sensor modul elektronik pasti memiliki perbedaan
satu dengan yang lain walaupun dengan jenis dan
tipe yang sama. Nilai error tersebut juga bisa
diakibatkan karena pengaruh dalam peletakan sensor.
Namun nilai prosentase error tersebut merupakan
nilai prosentase yang masih aman sehingga
penggunaan kedua sensor BMP180 sebagai sensor
pendeteksi dan pembanding untuk menghadap
tekanan angin dari sisi kanan dan kiri pesawat UAV
Glider masih terbilang tepat.

Setelah melakukan pengujian, didapatkan hasil
bahwa perbandingan sudut pergerakan motor servo
memiliki rata-rata error sebesar 1,5%. Nilai error
muncul diakibatkan karena adanya kemiringan sudut
poros penggerak pada servo yang menyesuaikan
gerigi coupling pada shaft motor servo. Terlebih lagi
dari sisi program, dimana library yang tersedia
merupakan library motor servo secara universal.
Jadi
penggunaan
library
tersebut
akan
mengakibatkan perbedaan perilaku pada motor servo
yang beraneka ragam jenis dan tipenya. Namun nilai
prosentase error tersebut merupakan prosentase
yang masih aman sehingga penggunaan motor servo
TowerPro MG90S sebagai aktuator penggerak
rudder pesawat UAV Glider masih terbilang tepat.
Pergerakan derajat yang dihasilkan motor servo
tidak sama dengan derajat pergerakan rudder
dimana
hal
tersebut
disebabkan
karena
menyesuaikan dengan konstruksi mekanik pada
rudder. Dengan demikian maka perlu adanya data
pengukuran derajat pergerakan rudder seperti
terlihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:
Tabel 4.1 Pengukuran Derajat Gerak Rudder
DERAJAT SERVO
(°)

GERAK RUDDER (°)

30

ARAH
KIRI
45

ARAH KANAN

45

35

23

60

26

28

75

49

36

13

4.4 Pengujian Respon Sistem (wind tunnel)
Dalam pengujian sistem kontrol mode
ketinggian dilakukan untuk menganalisa apakah
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kontrol yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan
dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengontrol
pergerakan pesaawat UAV Glider untuk menghadap
arah datangnya angin dengan membandingkan
tekanan angin dari sisi kiri atau kanan pesawat untuk
melayang di udara guna memanfaatkan dari prinsip
aerodinamika dan untuk penghematan daya agar
pesawat dapat bertahan lebih lama di udara.
Pengujian
sistem
ini
dilakukan
dengan
menerbangkan pesawat dan kemudian untuk analisis
data respon sistem dilakukan dengan cara
mengakses dan menganalisis data logger saat
pesawat tersebut sudah mendarat sesuai dengan nilai
kontrol yang sudah dikalkulasi pada perancangan
kontrol PID bab metode penelitian. Pengujian respon
sistem dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini:

sistem sudah mencapai setpoint, respon gerak
actuator servo pada rudder sudah stabil tetapi
bergerak lambat. Dengan demikian perlu dinaikkan
nilai Kp agargerak aktuator servo rudder lebih stabil.

Gambar 4.8 Pengujian Respon Sistem Kp = 6

Gambar 4.6 Pengujian Respon Sistem Kp = 20
Gambar 4.6 merupakan grafik respon
sistem dengan nilai Kp = 20; Ki = 0; Kd = 0; dan ts
= 0,1 s. Dari grafik tersebut dapat dianalisa bahwa
terjadi osilasi saat sistem sudah mencapai settling
time. Sementara dapat dilihat pada time = 5,1 pada
sensor BMP180 Kanan mulai membaca dan
membandingkan dengan BMP180 kiri dan
Berdasarkan pengujian yang dilakukan saat sistem
sudah mencapai setpoint, respon gerak actuator
servo pada rudder tidak stabil. Dengan demikian
perlu adanya penurunan nilai Kp agar osilasi dapat
berkurang.

Gambar 4.7 Pengujian Respon Sistem Kp = 5
Gambar 4.7 merupakan grafik respon
sistem dengan nilai Kp = 5; Ki = 0; Kd = 0; ts = 0,1
s. Dari grafik tersebut dapat dianalisa bahwa masih
terjadi osilasi saat sistem sudah mencapai settling
time. Berdasarkan pengujian yang dilakukan saat

Gambar 4.8 grafik respon sistem, setelah
dilakukannya penambahan nilai kontrol Integral (Ki)
maka terdapat pengaruh dari sistem yaitu,
menghilangkan error steady state,crespon lebih
lambat dan dapat menambah ketidakstabilan (karena
menambah
orde pada sistem).
Kemudian
dilakukannya penamahan Kontrol Derivatif (Kd)
maka terdapat pengaruh sistem yaitu memberikan
efek redaman pada sistem yang berisolasi sehingga
bisa memperbesar pemberian nilai Kp, memberikan
respon transien (karena memberikan aksi saat ada
perubahan error dan derivatif hanya berubah saat ada
perubahan error, sehingga saat ada error statis
derivatif tidak beraksi, sehingga derivatif tidak bolej
digunakan sendiri. Maka sistem kontrol yang sesuai
adalah menggunakan sistem Kontrol Proportional
saja karena Kp saja sudah sesuai dengan grafik
respon sistem dalam mengurangi error steady state
dan memperbaiki respon dan respon dari actuator
servo (rudder) sudah stabil.
4.5 Pengujian Respon Sistem (Saat Terbang)
Pada mode ketinggian untuk menghadap arah
datangnya angin terhadap pesawat UAV Glider
dalam penelitian ini juga dipegaruhi faktor
kecepatan angin dan kecepatan pesawat itu sendiri,
sehingga penerapan kontrol PID yang digunakan
hanya kontrol proporsional (Kp) saja. Dalam
pengujian respon sistem mode ketinggian pada UAV
Glider untuk menghadap arah angin dilakukan
dengan cara terbang di udara, dengan memasukkan
nilai Kp = 6, Ki = 0, Kd = 0 dan settling time = 0,1s
yang sama dengan nilai pengujian pada saat wind
tunnel. Dengan nilai Kp tersebut dapat dilihat sistem
respon mode ketinggian melalui data logger. Dapat
dilihat Gambar 4.9 dibawah ini

69

JURNAL ELKOLIND, AGUSTUS 2016, VOL. 03, NO.3

DAFTAR PUSTAKA

Gambar 4.9 Pengujian Respon Sistem Kp = 6
Berdasarkan pengujian yang dilakukan saat
sistem sudah mencapai setpoint, respon gerak
actuator servo pada rudder sudah stabil. Maka nilai
Kp = 6 merupakan nilai yang paling ideal untuk
melakukan mode ketinggian untuk menghadap arah
angin terhadap pesawat UAV Glider dalam
penelitian ini. Dalam pengujian respon sistem mode
ketinggian pada pesawat UAV Glider terbang di
udara untuk menghadap arah angin banyak faktor
yang mempengaruhi dari pembacaannya yaitu dari
kecepatan angin, mekanik sayap pesawat, kecepatan
pesawat pada saat mode Glider.
V.

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil perancangan dan pengujian yang
telah dilakukan dapat diambil kesimpulan :
1. Dalam pembacaan sensor tekanan angin untuk
membandingkan arah datangnya angin dari sisi
kiri dan kanan pesawat UAV Glider dapat
dilakukan dengan menggunakan sensor BMP180
dengan catatan peletakan sensor harus diletakkan
pada kedua sayap pesawat.
2. Hasil Pergerakan actuator servo (rudder) sudah
sesuai dari respon kedua sensor BMP180.
3. Pergerakan pesawat untuk menghadap arah
datangnya angin juga dipengaruhi oleh kecepatan
angin.
4. Kontrol PID dapat bekerja dengan baik untuk
mengontrol dalam mode Gliding agar pesawat
dapat melayang layang di udara dan untuk
penghematan daya.
B. Saran
1. Sebaiknya untuk mekanik pesawat dalam
peletakan sensor harus lebih sesuai, agar angin
yang masuk kedalam lubang tempat sensor lebih
efisien.
2. Pada skripsi ini dapat menggunakan metode
kontrol lainnya yaitu Logika Fuzzy.
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