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IMPLEMENTASI DAN SIMULASI DESAIN PENGENDALI PID 
MENGGUNAKAN METODE SLANCONE PADA SISTEM MOTOR DC 

Disusun oleh : DM< Sudarno Putra 

Abstract 
Terdapat beberapa metode vang dapaf dipunakan dalam rnendesain kenddi PID terhadap 

sebuah sistem. Metode Tuning Chart Siancone salahsatunyrr. Makalah ini akan memaparkan 
implernentasi Tuning PID dengan menggunakan Cinncone correlation pada sebuah sistem 

motor DC. Dalam perancangannya Sistem motor DC akan dimodelkan mengpnakan 
pendekatan sistem dengan orde I plus delay. 

PENDAHULUAN 
Kontrol PID (Proportional Integral Derivative) 

PID (Proportional Integral Derivative) adalah salah satu teknik kontrol yang telah 
lama dikenal luas. Kontroler PID telah banyak diimplementasikan pada banyak sektor 
terutama industri sejak 1940an hingga sekarang. Kontroler PID adalah sebuah kontroler 
dengan satu input dan satu output (single loop,SlSO),sehingga hanya cocok untuk plant 
tunggal dengan satu variabel kontrol (Conmlled Variable - CV) dan satu variable manipulasi 
(Manipulated Variable - MV). Gambaran tentang skematik kontrol PID ada pada Gambar 1. 

Gambar 1. Skematik Kontrol PID 

Kontrol PID terdiri dari 3 bagian, Proporsional untuk mempcm9nst 
gain Kc, Kontroler Poporsional her-fungsi sebagai gain yang sec,w w .> 
dengan besar nilai error yang terjadi. Kontroler gain Kc adalah 1r3r: 

parameter dalam kontrol PID yang akan sangat mempengaruhi p- 
kedua adalah Integral, pada kontrol integrat dilakukan integmsi t~-.*'l- --- - - sr 

integral, Ti, sehingga proses integral akan menghilangkan 
memperkecil nilai offset. Bagian Derivative untuk memperbaiF- i 
kontrol PID adalah dapat digunakan secara terpisah maupun g?"*m* , 

PI, atau PID). Secara matematis kontrol PID dituliskan dalam F 

E a r )  =S,Tr)- Cr-6~1 



Dalarn kontroler PID, penentuan konstanta-konstanta Kc, Ti dan Td adalah suatu ha1 
yang sangat penting. Dengan nilai-nilai dari konstanta-konstanta tersebutlah suatu kontroler 
PID terlihat kemampuannya. 
Ciancone Correlation 

Ciancone correlation pertama kali dibangun oleh Ciancone dart Marlin (1992). 
Ciancone correlation ini menggunakan tabel ciancone untuk menentukan nilai-nilai dari Kc, 
Ti dan Td. Gambar 2 adalah ciancone chart yang dipnakan untuk menentukan nilai-nilai dari 
Kc, Ti dan Td untuk kontroler PID 

Gambar 2. Ciancone chart untuk kontroler PID. Unh* +.*-' 

(a) control system gain, (b) integral time, Cc' : , 

Untuk set point respons: (d) gain, (t 
(f) derivative time. 

Langkah-langkah dalam melakukan tuning kontmler " 
correlation adalah sebagai berikut: 

1. Dapatkan nilai-nilai dari Kp, 0 d m  r d* ~ 4 4  8 ' -  --;k 
menggunakan metode empirical. 

2. Hitung fraction dead time, O/(O+z). 
3. Pilih tabel yang sesuai, dengan d i s t u e  @qV1 - . 'P ' V C .  



4. Tentukan nilai dari dimensionless tuning dari grafik untuk KcKp, TiJ(0-t-r) d m  
TdI(Bt-2). 

5. Hitung dimensional tuning controller. Misal: Kc=(KcKp)/Kp. 
Implementasikan ke dalam kontroler.[2] 

Sisrem Motor DC 
Sistem Motor DC yang digunakan dalam makalah kali ini adalah seperti yang terlihat 

pada Garnbar 3. Agar dapat dianalisa lebih lanjut, maka diperlukan nilai untuk setiap 
parameterkomponen yang ada pada sistem motor DC tersebut, untuk itu diberikan nilai-nilai 
sebagai berikut : 

Moment inertia motor (J) = 0.01 kg rn21s2 
Damping ratio sistem mekanis (b) = 0.1 Nms 
Konstanta electromotive force &=kt-ke) = 0.01 Nm/A 
Resistansi motor (R) = l a  
Induktansi motor (L) = 0.5 H 

Gambar 3. Sistem Motor DC 

Dengan nilai-nilai di atas maka sistem motor DC yang digunakan ~ i l ~ ~ ~  w ~ ~ r n m  
fimgsi alih sebagai berikut : 

Dengan memasukkan persamaan di atas maka diagram Wok si*+-r- 

terlihat pada Gambar 4 

rl :;.,,I 9 '-01 L 1 
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Transfer Fan 

Gambar 4. Diagram blok pm@ddm Q:+-- ' f n i  - 7'C 



IDENTIFIKASI KONDISI AWAL SISTEM 
Identifikasi kondisi awal dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk respon 

keluaran dari sistem sebelum dilakukan penambahan pengendali PID. ldentifikasi dilakukan 
dengan melakukan simulasi menggunakan software komputer dengan diagram blok seperti 
pada gambar 5. 

I 

Step  I 
Transfer Fcn 

Gambar 5. Skema Simulasi ldentifikasn Kondisi Awal 

Sebuah fungsi step (Blok Step) dimasukkan ke dalam sistem dengan kondisi awal t=O 
sebesar 1 volt, kemudian setelah 10 detik tegangan dinaikkan menjadi 2 volt. Dari Gambar 4 
terlihat sinyal masukan dan juga keluaran sistem dipantau dengan Osilosop (Blok scope). 
Pengukuran osiloskop dilakukan selama 30 detik. Diperoleh data seperti tampak pada Grafik 
1 . Detail data percobaan kondisi awal ini dapat di lihat pada tabel 1 lam piran. 

/ 1 Sinyal masukan I 1 
I 

Grafik 1. Sinyal masukan dan keluaran pada kondisi awal 

Data pada Grafik 1 menunjukkan bahwa keluaran a i m  
menjadi 0.2 volt pada saat masukan dinaikkan dari level 1 volt t o  ' 
yang terekam, kestabilan keluaran dicapai setelah 15.1 detik, wqe 
5.1 detik setelah dilakukan perubahan level masukan (pada t= 

PEMODELAN SISTEM DENGAN PENDEKATAN ORbE 1 r r  4' ' . 
Proses Pemodelan Sistem Motor DC 

Langkah awal untuk mencari pemodelan Ode i r b c  .. - n  

memperbesar tampilan Grafik 1 kususnya pada bagian output m t *- I '  - 
dalam Grafik 2. 



Grafik 2. Sinyal keluaran pada kondisi awal 

Pernodelan orde I pada sistern memiliki bentuk 

K P  Gp(s) = - ............................... 
n + 1 ( 5 )  

Untuk itu perlu dicari nilai Kp, 0 dan .r: 

Dimana A = selisih sinyal keluaran ( 0.2 - 0.1 = 0.1 ) 
6 = selisih sinyal masukan ( 2 - I = l .O ) 

A 0.1 
sehingga Kp = - = - = 0.1 

6 1 
Kemudian dihitung output pada saat 63% A dan saat 2% A 

63% A = 0.63 x 0.1 = 0.063 , karena nilai awal outp 
63% berada pada 0.1 + 0.063 = 0.163 
28% A = 0.28 x 0.1 = 0.028 , karena nilai awal output IV -', h qi  ti* 
28% berada pada 0.1 + 0.028) = 0.128 

Setelah ditemukan nilai 63% A dan 28% A selanjutuya 
untuk memperoleh waktu ketika 63% A dan 28% A. fbn an , 

dapat kita lihat bahwa : 
T63% dicapai setelah 0.62 detik 
T28% dicapai setelah 0.26 detik 



Sehingga kemudian dapat dihitung nilai konstanta waktu (7) dan delay system(8) 
sebagai berikut 

Setelah diketahui semua nilai komponen pembentuk system ; gain (Kp), nilai konstanta 
waktu (7) dan delay system(8) ; maka diperoleh persamaan : 

Hasil yang didapatkan di atas kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pendekatan 
system orde 1 + delay dengan blok diagram simulasi seperti terlihat pada Gambar 6 dan 
hasil simulasinya seperti terlihat pada grafik 3. 

I 0.1 
0 -1 

Step Transport 
Delay Transfer Fcn 

Gambar 6. Skema Simulasi Pemodelan Sistem dengan Pendekatan M e  1 "" *!w 

Grafik 3. Sinyal Keluaran dari Pemodelan Sistern d e n p  pmdr! 



Perbandingan Pemodelan dengan Kondisi Awol 
Setelah dilakukan pemodelan dan simulasi 

pemodelan dengan kondisi awal sistem. Grafik 
pemodelan dan kondisi awal. 

maka selanjutnya dibandingkan hasil 
4 menunjukkan kesamaan keluaran 

Kondisi awal I 1  

1 Hasil pemodelan 

Grafik 4. Sinyal Keluaran dari Pemodelan dan Kondisi Awal Terlihat Berimpit 

Detail data perbandingan antara Sinyal Keluaran dari Pemodelan dan Kondisi Awal terdapat 
dalam tabel 1 lampiran. 

PERMASALAHAN 
Setelah mengetahui kondisi awal sistem, selanjutnya adalah meqielaskan 

pernasalahan apa yang akan diselesaikan. Seperti yang telah disinggung omrlt si* di rrtm 
berkisar pada range 0.1 sld 0.2 volt. Pernasalahan yang dikemukak~n dabm wqi*~J*h in; 

adalah bagaimana cara mengontrol sistem yang ada agar memiliki range cnrttn~~ P. . 7. 1 

0.7 volt dengan tetap mempertahankan input sistem antara 1 s/d 2 volt. 

MODIFIKASI SISTEM DAN DESAIN PENGENDALI 
Untuk dapat mengendalikan sistem agar memiliki range output mtm 

maka terlebih dahulu kita perlu memodifikasi sistem yang ada m c ; h  
diminta, kemudian berdasarkan sistem modifikasi tersebut kita d c q - ; q  
dan kemudian menguji kendali PID tersebut apakah sudah sesuai Oenc.~n -.? 

Modijikasi Sistem 
Mengacu pada permasalahan di atas, langkah p e r m  &*?ah ww 

untuk mendapatkan beberapa parameter yang diinghkaa hnm + .r 7- 

output dibatasi pada 0.2 sld 0.7 volt. Dari 0.2 s/d 0.7 didam* -.Q w' - -7  - 
sedangkan sistem awal hanya memiliki selisih 0.1 volt (dari 
ditambahkan sebuah gain pada sistem sebesar: 

Gain = selisih out yang diminta ......... ......... 
selisih out awal 

= u = 5  
0.1 



Setelah Gain diberikan maka output akan rnenjadi 0.5 s/d 1.0 volt sedangkan diminta 
outputnya ada pada 0.2 s/d 0.7 volt sehingga perlu ditambahkan konstanta pengurang sebesar 
-0.3. 

Penambahan Gain dan Konstanta pada sistern kemudian diuji-simulasi dengan skema 
simulasi seperti pada Garnbar 7. 

I 0.1 
0.5-1 

Step Tramport 
Delay Trander Fcn I - 

Constant 

Gambar 7. Skema Simulasi Sistem dengan Modifikasi Penambahan Gain dan Konstanta 

Dan hasil simulasinya seperti tergambar pada Grafik 5, terlihat output sistem berada pada 
range 0.2 s/d 0.7 volt telah sesuai dengan yang di inginkan. Hasil selengkapnya ada pada 
lampiran Tabel 2. 

Grafik 5. Sinyal Keluaran Sistern yang T e M ; r -  

Desain Pengendali 
Desain pengendali dengan metode tuning chart Sianchonc - '  '-- . q mm -* 

nilai Kp, 8 dan T dari model sistem. Menurut Persarnaan 
antara A (perubahan pada output) dan 6 (perubahan pada inn 
0.5 dan F = 1 .O volt sehingga 



Kemudian untuk mencari nilai 0 dan z diperlukan selisih nilai output saat 63% A dan saat 
28% A. 

63% A = 0.63 x 0.5 = 0.3 15 ,karena nilai awal output adalah di titik 0.2 maka saat 
63% berada pada 0.2 + 0.3 15 = 0.5 15 
28% A = 0.28 x 0.5 = 0.14, karena nilai awal output adalah di titik 0.2 maka saat 
28% berada pada 0.2 + 0.140) = 0.340 

Setelah ditemukan nilai 63% A dan 28% A selanjutnya kita amati Grafik 6 yang merupakan 
hasil zooming terhadap output sistem pada waktu t-5 s/d t=l5 

Grafik 6. Grafik kelilaran sistem yang akan dikendalikan dengan PTn 

Dengan melihat Grafik 6 kita dapat memperoleh waktu ketika 63% A dm 2-41 I. 'I-- ..- 
nilai acuan awal di 10 s dapat kita lihat bahwa : 

T63% dicapai setelah 0.46 detik 
T28% dicapai setelah 0.20 detik 

Sehingga kemudian dapat dihitung nilai konstanta waktu (7) dan delay 
berikut 

Langkah selanjutnya adalah menghjtung fraction dead time 



Setelah diperoleh nilai Kp, 0 dan z selanjutnya aplikasikan nilai tersebut ke Ciancone Chart 
sedemikian rupa sehingga diperoleh nilai 

Setelah diperoleh nilai Kc, Ti dan Td selanjutnya nilai tersebut diaplikasikan sebagai 
referensi simulasi kendali PID dengan diagram blog seperti pada Garnbar 8 

Garnbar 8. Diagram Blok Pengendalian PID 

PENGUJIAN 
Penpjian Terhadap Sistem Yang Dimodzjikasi 

Maksud dari pengujian ini adalah untuk mengwji sistem pengeddi W st.4 c v l  -6 
beke j a  pada point yang diinginkan. 

I 
I I 

Gambar 9. Skema penguj ian kendali PID 7i~414rn %=+ -1 * *  en^ 



I .  Pengujian dengan Fungsi Step dari 0.2 v ke 0.7 v 
Pengu-jian sengaja dilakukan pada level input step 0,20 ke 0,70 secara teori dan analisis 
pada system in i  adalah merupakan batas titik kendalinya. Dan dari grafik 7 terlihat antara 
input dan output berimpit. 

k-.. . 
(;rack 7. 1lal;ii Sirnulasi dengar1 inpu. S ~ D  dari 0.2 s:d 0.7 volt 

2. Pengujian dengan Fungsi Step dari 0,3 v ke 0.6 v 

, I . .  - . -__'--- I - - - - - - 4 . - - - . 
,.*.'.. 

Grafik 8. I-l:~.;i! Cirnu!as' den-gaq Input Step dari 0.3 cfd 0.6 vt-7 

Input step 0,30 ke 0,60 diambil untuk menguji range input di &ha hrrtrn ; 
8, terlihat sudah tidak ada lagi gap antara input dan outpnt. Q.- -' -\: 

. - 
output, untuk range step input yang masih didalarn ba 
mengikuti input artinya dengan kondisi tersebut system 
Meskipun ada terjadi overshoot karena proses pada bagia 

3. Pengujian dengan Fungsi Step dari O,1 v ke 0.8 v 



lnput step 0,1 ke 0,s diambil untuk menguji range input di luar batas ideal (awalan step). 
Dari grafik 9, terlihat meskipun input diawali 0.1 namun output hanya dibatasi minimal 
dari 0.2. dan meskipun input diakhir adalah 0.8 namun output hanya dibatasi maksimal 
0.7. Hal ini telah sesuai dengan modifikasi yang diinginkan yaitu range output antara 0 2  
sld 0.7 

Dari hasil tiga pengujian di atas dapat dilihat bahwa pemodelan sistem sudah memenuhi 
krieria modifkasi yang diinginkan. Yaitu : 

1. Range output antara 0.2 dan 0,7 volt 
2. Range input kendali dibatasi antara I dan 2 volt 

Pengujian Terhadap Sistem Awal 
Hal ini kita lakukan dengan cara menggantikan bagian y a q  mewaF1i -*rn 

(pemodelan fungsi alih system- persamaan orde satu plus delay) denp- nqcm i t f l c *  ; 11 11 

sebenamya. Garnbar 1 0. 

Gambar 10. Skema penguj ian kendali PTD Tmm-n - 



Pada pengujian kali ini digunakan signal builder sebagai sumber masukannya. Hal ini 
dilakukan untuk mendapatkan respon system secara bersamaan pada beberapa kondisi input 
step dengan panjang masing-masing step 20 detik. 

Grafik 10. Hasil Simulasi terhadap Sistem Awal 

Grafik 1 1.  Hasil Simulasi input* 

I. Pada 20 detik pertama saat input step dari 0.2 ke 0.7 t idk  d h r t  rda 
output. Kemudian delay juga tidak terbentuk. Hal ini ncrtlr'rtkk,-;tn 
mendekati batasan yang ideal. 

2. Pada 20 detik kedua saat input step dari 0.3 ke 0.6 juga Mak lnd  trrlih? 
input dan output. Namun ada overshoot pada output sat  iqnnt - 
Tapi beberapa saat kemudian output menuju ke titik r e f m q  ' qr* 

3. Pada 20 detik ketiga saat saat input step dari 0.1 ke 0.3 # - ,  .'- . .- 
terlihat meskipun input awal adalah 0. I tapi outpt mql d:h?7?c i I ' - * ' J = ?  



Tabel 1. Data hasil simulasi kondisi awal (Asli) dan 
I 

an sistem dengan pendekatan orde 1 plus delay 
Output 

waktu Input . Selisih 
Asli Pernodelan 

0 1 0 0 0 
0.1 1 0.0068556 0.0036344 0.003221 
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