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ABSTRAK 
 

  Pembangunan di Surabaya sangatlah cepat. Terdapat 105 gedung bertingkat yang 
pada perawatan kacanya menggunakan tenaga pembersih konvensional. Hal ini 
menyebabkan banyaknya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh ketinggian gedung. Untuk 
mengatasi masalah ini, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah contohnya mengganti 
tenaga pembersih konvensional dengan mesin, seperti robot pembersih kaca 
  Studi ini dilakukan dengan simulasi menggunakan numerical software. Langkah 
awal dari thesis ini adalah dengan memodelkan motor listrik sebagai alat untuk mengubah 
putaran engine yang bekerja pada keadaan optimum yaitu sebesar 13 Nm pada putaran 320 
rpm menjadi energi listrik. Energi listrik ini akan digunakan untuk memutar roda dan 
mengisi baterai. Langkah kedua adalah dengan mensimulasikan motor listrik sebagai 
penggerak langsung pada. Selain itu motor ini akan berubah secara otomatis menjadi 
generator ketika dilakukan pengereman pada robot pembersih kaca. Pengereman yang 
dilakukan pada simulasi ini sebanyak empat kali berdasarkan New Europe-Urban driving 
cycle. Selanjutnya adalah dengan mensimulasikan baterai sebagai sumber energi sekaligus 
penyimpan energi listrik dari KERS dan sebagian energi listrik dari generator. Selain itu 
mensimulasikan sistem penggerak roda otomatis berdasarkan besarnya gaya normal roda 
depan dan belakang. Sistem penggerak FWD dilakukan ketika gaya normal roda depan lebih 
besar dari roda belakang, begitu juga sebaliknya ketika gaya normal roda belakang lebih 
besar dari roda depan maka sistem yang digunakan adalah RWD. Sedangkan sistem 4WD 
dilakukan ketika gaya normal roda depan dan belakang sama dan kendaraan melalui jalan 
off road. 

Dari hasil simulasi diperoleh bahwa besarnya arus yang keluar dari generator sebesar 
93 A pada saat engine dalam keadaan optimum. Sedangkan arus maksimum yang dihasilkan 
dari empat kali pengereman sebesar 17,25 A, 100 A, 118,8 A, dan 122,5 A. Dari simulasi 
ini didapatkan juga bahwa sistem kendali yang dirancang untuk motor dan roda sesuai 
dengan kriteria yang diinginkan yaitu dengan rise time dapat dicapai dalam waktu 1,39 
detik, overshoot sebesar 8% dan settling time yang dicapai sistem adalah 13,9 detik. Pada 
tesis ini juga diperoleh bahwa sistem RWD lebih dominan dari pada FWD dan 4WD ketika 
kendaraan dalam keadaan menanjak dan melaui jalan yang datar. Namun apabila kendaraan 
sedang menurun, tidak ada sistem penggerak yang dominan. Hal ini tergantung besarnya 
percepatan. Selain itu pada jalan off road 4WD lebih cocok digunakan daripada sistem yang 
lain. 

 
 

Kata Kunci : driving cycle, Direct Wheel Drive, FWD, RWD, 4WD 
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ABSTRACT 
 
 Buildings have priority to support the comfort and public relations of air circulation 
system and natural lighting, where the most widely used system is glass. In general, the 
process of cleaning glass in multi-storey building using conventional labor is by human 
labor. This process is relatively simple but has a loss in work accidents. Therefore, this study 
discusses glass cleaning robots. the working system of moving the wheel of the robot directly, 
and the control system using PID control. Tuning PID using Zigler-Nichols and Find Tuning 
methods with Simulink. Based on the results of PID Controller Calculation using Zigler 
Nichols method, the value obtained Kp = 0,01446, Ki = 0,0000026, and Kd = 9524,35. 
While calculation of PID controller using PID tuning with simulink, obtained value Kp = 
19,365, Ki = 13,115, and Kd = 5,699. The speed control system using the Zigler-Nichols 
method does not produce a good response, because the resulting response is still unstable. 
While PID control using Tuning can produce a good response with up time can be achieved 
within 1.39 seconds, over shoot by 8% and the exact completion time is 5 seconds.  

 
  

Key Word: Glass Cleaning Robot , PID , Zigler-Nichols, tuning PID 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu kota metropolis di Indonesia, Surabaya memegang 

peranan penting dalam proses pembangunan kota. Menurut Citradata (2014), 

proyek pembangunan gedung bertingkat di Surabaya yang terluas adalah proyek 

apartemen dengan rata-rata sembilan proyek atau sekitar 400.000 m2 luas 

bangunan. Pembangunan hotel menempati tempat kedua dengan jumlah 123 proyek 

seluas 2.284.474 m2. Proyek pembangunan shopping center meskipun berjumlah 

hanya 61 proyek tetapi luas bangunannya mencapai 2.053.773 m2. Sementara itu 

proyek pembangunan office building luas bangunannya 1.442.462 m2 dimana 

jumlah tersebut tertinggi dibandingkan bangunan komersial yang lain yaitu 203 

proyek. Menurut Skyscrapercity Forum Indonesia (2016), Jumlah gedung tertinggi 

di kota Surabaya sekitar 105 gedung. 

 
Gambar 1.1  Proses pembersihan kaca dilakukan dengan tenaga manusia 

 

Berdasarkan sistem konversi energi, sebuah gedung memiliki prioritas untuk 

menunjang kenyamanan dan kelembaban udara yaitu memerlukan adanya sistem 

sirkulasi udara dan pencahayaan alami, dimana sistem yang paling banyak 

digunakan adalah kaca. Pada umumnya proses pembersihan kaca pada gedung 

bertingkat menggunakan tenaga konvensional yaitu oleh tenaga kerja manusia. 

Proses ini relative sederhana namun memiliki risiko kecelakaan kerja. Oleh karena 

itu, diperlukan sistem mekanis yang dapat menggantikan manusia diantaranya 

dengan menggunakan robot pembersih kaca.  
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Robot pembersih kaca yang telah dipublikasikan yaitu WINDORO dan 

CleWiBot. pembatasan area kerja robot ini adalah menggunakan remote control dan 

sensor ultrasonik (Jemat, Juni 2014). Penggunaan pembatasan wilayah kerja robot 

menggunakan remote control kurang efektif dikarenakan robot tidak bisa bekerja 

secara otomatis. Sedangkan penggunaan sensor ultrasonik dinilai kurang efektif 

dikarenakan biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Oleh karena itu, sensor yang 

digunakan pada proposal ini adalah sensor proximity. Sensor proximity dipilih 

dengan alasan yaitu sensor yang bekerja tanpa memberikan kontak langsung sangat 

cocok untuk mendeteksi obyek logam dan non logam (Parbat at all, Juni 2015). 

Sensor proximity IR ini terdiri dari LED yang memancarkan cahaya inframerah dan 

fotodioda. Sensor ini memungkinkan untuk mendeteksi benda-benda tanpa 

pengaruh pada warna benda reflektif, reflektifitas, lampu lingkungan. Itu 

menghasilkan tegangan analog yang merupakan fungsi dari jangkauan (Nachmmai 

at all, 2016). Tegangan output dapat diukur dengan Analog-to-Digital Converter 

(ADC). Sensor proximity IR digunakan untuk mendeteksi kedekatan hambatan 

dalam jarak pendek. Sehingga pada tugas akhir ini dirancang sistem kendali jarak 

pada robot pembersih kaca gedung bertingkat menggunakan sensor proximity. 

Untuk fungsi kendali perputaran kecepatan pada kedua motor pada robot dapat 

satu per satu diberi mode kontrolnya agar didapat nilai yang sama tiap kecepatan 

antara motor satu dengan yang lainnya. Ketika posisi starting mungkin saja robot 

bergerak maju terlalu cepat lalu tiba-tiba lambat. Bisa juga waktu awal bergerak 

terlalu lambat namun tiba-tiba bisa menjadi terlalu cepat. Sehingga, pada tugas 

akhir ini dirancang sistem pengendalian motor DC menggunakan mode kontrol PID 

pada robot pembersih kaca gedung bertingkat berbasis mikrokontroler ATMega 16 

agar kecepatan putaran pada motor robot berjalan dengan baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat ditetapkan berdasarkan latar belakang 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisa gaya-gaya yang terjadi pada robot pembersih kaca 

dengan motor listrik sebagai penggerak langsung.  
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2. Bagaimana memodelkan robot pembersih kaca saat pengereman dengan power 

tenaga dari motor DC. 

3. Bagaimana mensimulasikan robot pembersih kaca saat bergerak lurus dan saat 

berbelok dengan penggerak motor listrik. 

4. Bagaimana memodelkan sistem pengendali kecepatan putaran motor DC 

dengan menggunakan mode control PID pada robot pembersih kaca gedung 

bertingkat 

5. Bagaimana mengintegrasikan pengendalian kecepatan putaran motor DC 

dengan program coding pada Code Vision AVR pada mikrokontroller. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan agar penelitian dapat berjalan secara fokus 

dan terarah serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan dengan analisa numerik, dengan menggunakan 

persamaan-persamaan yang didapatkan oleh Peneliti-peneliti   sebelumnya 

melalui serangkaian Eksperimen. 

2. Simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dua tahapan, yaitu 

simulasi robot pembersih kaca saat belok dengan penggerak motor listrik dan 

simulasi saat pengereman dan berjalan lurus.  

3. Sistem kontrol yang digunakan adalah PID feedback controller pada robot 

pembersih kaca sebagai salah satu metode pengaturan arus saat robot bergerak 

lurus dan berbelok. 

4. Simulasi dilakukan dengan bantuan software Matlab-Simulink. 

5. Bentuk kaca yang digunakan adalah bentuk kotak. 

6. Pengaruh kecepatan angin disekitar kaca gedung bertingkat diabaikan. 

7. Pengaruh ketinggian kaca gedung bertingkat diabaikan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan model robot pembersih kaca pada gedung bertingkat pada saat 

bergerak lurus dan saat berbelok dengan penggerak motor listrik DC. 
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2. Mendapatkan nilai Kp, Ki, dan Kd pada kontroler PID dengan menggunakan 

metode zigler Nichols dan Tuning PID menggunakan Simulink pada pemodelan 

robot pembersih kaca. 

3. Mendapatkan respon dinamik pada kontroler PID dengan menggunakan metode 

Ziegler Nichols dan Tuning PID menggunakan Simulink pada robot pembersih 

kaca. 

4. Mendapatkan model robot pembersih kaca saat berbelok dan besarnya 

kebutuhan arus untuk menggerakkan setiap roda.  

5. Mendapatkan kestabilan menggunakan kriteria kestabilan menggunakan bode 

plot. 
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 BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori pendukung yang menjadi dasar 

keilmuan yang digunakan dalam penelitian. Teori-teori pendukung tersebut, 

mayoritas berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini berguna untuk 

menjelaskan bahwa dalam penelitian ini tetap mengacu pada teori yang sampai saat 

ini masih digunakan. 

2.1. Robot Pembersih Kaca  

 

Gambar 2.1. Prototype suatu Wall Climbing Robot menggunakan Suction Cup. 

Sejak tahun 1996, sebuah grup di Institut Robotik dari Universitas BeiHang 

telah mengembangkan robot pembersih tanpa awak dengan sliding frames untuk 

membersihkan dinding kaca gedung bertingkat. Robot pembersih kaca ini diaktuasi 

seluruhnya oleh silinder-silinder pneumatic dan dikontrol oleh sebuah PLC. 

 Robot pembersih kaca pertama yang dirancang diberi nama Sky Cleaner 1 

dimana robot ini digunakan untuk membersihkan Stasiun Kereta  Api Beijing Barat pada 

tahun 1997. Robot ini dapat mendeteksi rintangan dan melintasi panel kaca secara otomatis. 

Tubuh utama Sky Cleaner 1 terdiri dari dua silang batang silider yang terhubung bernama 

silider X dan Y. Pada ujung silinder X dan Y terdapat empat kaki silinder pendek bernama 
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silinder Z yang berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan vakum pengisap pada arah 

Z dan untuk melekatkan tubuh robot di dinding. 

 Namun, sistem ini memiliki tingkat ketangkasan yang terbatas dan tidak dapat 

bekerja pada dinding vertikal karena tidak memiliki sendi sehingga robot tidak leluasa 

untuk bergerak. Efisiensi pembersihan robot ini hanya sekitar 300 m2 / 8 jam. Oleh karena 

masalah teknis yang disebutkan sebelumnya robot ini belum menjadi produk komersial. 

 
Gambar 2.2 (a) Sky Cleaner 1 prototype dan (b) Desain Sky Cleaner 1 

 

       Kemudian pada tahun 1999, berkolaborasi dengan Universitas Kota Hong Kong, robot 

tersebut dikembangkan lagi dan diberi nama Sky Cleaner 2. Robot generasi ke-2 ini 

didesain rapi dan mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sky Cleaner 

2 ini dilengkapi dengan 16 vakum pengisap yang mana dapat menopang berat keseluruhan 

robot dan sebuah sendi yang dirancang khusus terletak di pusat tubuh robot memberikan 

gerak putar pada robot. 

 
Gambar 2.3 (a) Sky Cleaner 2 desain dan (b) Sky Cleaner 2 prototype 

 

       Pada tahun 2001, robot ini terus diteliti dan dikembangkan sehingga tercipta generasi 

ke-3 yang diberi nama Sky Cleaner 3 dimana robot ini dapat membersihkan kaca gedung 

bertingkat dengan mengikuti bentuk atau profil kaca. 
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Gambar 2.4. Sky Cleaner 3 prototype 

 
       Ketiga robot pembersih kaca tersebut memilliki tipe kemampuan yang berbeda-beda, 

berikut adalah perbedaan spesifikasi dari ketiga robot. 

Tabel 2.1 Perbedaan Tipe Kemampuan Sky Cleaner 

 
 

       Saat ini produk robot pembersih kaca telah dikembangkan dan dikomersilkan oleh 

Jerman dengan merk dagang WINBOT (lihat Gambar 2.5) dan Taiwan dengan merk 

dagang HOBOT (lihat Gambar 2.6). Produk ini memudahkan penggunanya dalam 

membersihkan kaca khususnya pada kaca rumah. Produk buatan Jerman dan Taiwan 

tersebut memiliki banyak keunggulan diantaranya terdapat beberapa macam cara 

pembersihan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan sistem kendali yang 

seluruhnya sudah otomatis. Namun, keunggulan-keunggulan inilah yang menyebabkan 

harganya relatif mahal. Sementara itu di Indonesia, belum banyak penelitian dan 

pengembangan yang menjelaskan tentang robot pembersih kaca ini. 
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Gambar 2.5 WINBOT – Window Cleaning Robot Jerman dengan harga Rp 

5.250.000 
 

 
Gambar 2.6 HOBOT – Window Cleaning Robot Taiwan dengan harga Rp 4.446.000 
 
2.2. Analisa gaya-gaya robot pembersih kaca pada gedung bertingkat. 
 

 
Gambar 2.7 Analisa gaya-gaya pada robot. 

Analisa gaya-gaya pada robot pembersih kaca pada gedung bertingkat dapat 

dirumuskan sebagai berikut ini : 

𝐹𝑖 = 𝐹𝑔𝑖 + 𝐹𝑝𝑖                                                                                                                   (2.1) 

Dimana 𝐹𝑖 merupakan gaya yang diberikan oleh permukaan dinding terhadap Suction Cup, 

dengan kata lain adalah gaya reaksi dinding pada robot. Sementara 𝐹𝑔𝑖 merupakan gaya 

reaksi karena gravitasi. Dan 𝐹𝑝𝑖 adalah gaya reaksi karena dorongan dari dinding pada 

Suction Cup. 

𝐹𝑔𝑖 = 𝐹𝑔0 + 𝑖𝑙𝑘𝑔                                                                                                               (2.2) 
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Dimana 𝐹𝑔0 merupakan gaya beban yang diberikan pada Suction Cup yang berada pada 

posisi teratas/puncak. Sementara itu, i adalah urutan Suction Cup, l adalah jarak antara 

setiap Suction Cup dan 𝑘𝑔 adalah pengaruh gravitasi bumi. 

𝐹𝑝𝑖 = 𝐹𝑝0 + 𝑖𝑙𝑘𝑝                                                                                                               (2.3) 

Dimana 𝐹𝑝0 merupakan gaya reaksi karena dorongan dinding/kaca pada Suction Cup 
puncak/teratas. 
 
𝑘𝑔 = −

12𝑀𝑔ℎ

𝑙2(𝑚−1)𝑚(𝑚+1)
                                                                                                    (2.4) 

 
𝐹𝑔0 =

6𝑀𝑔ℎ

𝑙𝑚(𝑚+1)
                                                                                                                 (2.5) 

 
 
𝐹𝑟 = ∑ 𝐹𝑝𝑖

𝑚−1
𝑖=0 = ∑ (𝐹𝑝0 + 𝑖𝑙𝑘𝑝)𝑚−1

𝑖=0                                                                              (2.6) 

 

𝑇𝑠 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝐿)(−𝐹𝑝𝑖)𝑚−1
𝑖=0                                                                                              (2.7)  

 

𝐹𝑟𝐿 = − ∑ (𝑦0 + 𝑖𝑙 − 𝐿)(𝐹𝑝0 + 𝑖𝑙𝑘𝑝)𝑚−1
𝑖−0                                                                       (2.8) 

 

𝑘𝑝 = −
6𝐹𝑟{2𝑦0+𝑙(𝑚−1)}

𝑙2(𝑚−1)𝑚(𝑚+1)
                                                                                                   (2.9)  

 

𝐹𝑝0 =
2𝐹𝑟{3𝑦0+𝑙(2𝑚−1)}

𝑙𝑚(𝑚+1)
                                                                                                  (2.10) 

 

 
Gambar 2.8. Analisa gaya-gaya pada robot pembersih kaca 
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2.3 Komponen-Komponen Robot Pembersih Kaca 

      Pada pembuatan robot pembersih kaca ini diperlukan beberapa komponen utama 

dimana komponen-komponen ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap peforma 

robot. Komponen-komponen utama tersebut diantaranya EDF, motor brushless, motor DC, 

ESC dan Arduino. 

2.3.1  Sensor Proximity 

       Sensor Proximity adalah suatu jenis sensor yang akan aktif bila benda obyek 

tertentu didekatkan padaya, yang memiiki sifat kerja secara tidak langsung 

membutuhkan kontak langsung dengan obyeknya (Hutapea, 2006). Sensor 

proximity kapasitif memiliki tingkat reliability yang tinggi dibandingkan dengan 

sensor proximity yag lain sehingga mampu mendeteksi halangan(hambatan) 

dengan lebih tepat dan akurat. (Volpe at all, May 1994). Sensor proximity 

inframerah bekerja berdasarkan deteksi ada dan tidaknya benda yang menghalangi 

jalanya sinar dari transmitter ke receiver, jika terdapat benda pada daerah itu maka 

sinar akan terganggu dan tidak sempurna sinar yang diterima oleh receiver (Sigit, 

2010). Sensor panas tubuh atau PIR (passive infra red) dapat dikategorikan dalam 

sensor yang mendeteksi pergerakan, sensor ini bekerja sebagai receiver (passive) 

dari sinar inframerah yang dipancarkan oleh setiap benda. 

 
Gambar 2.9 Rangkaian dasar sensor Proximity Infrared 
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Gambar 2.10 Prinsip Kerja sensor Proximity Infrared 

 
2.3.2  Motor Brushless 

       Motor Brushless memiliki peran sebagai media penyedia daya dorong dari EDF 

(lihat Gambar 2.10). Motor brushless menghasilkan daya dorong dari putaran 

baling-baling. Daya dorong yang dihasilkan harus lebih besar dari beban EDF. Pada 

sistem ini, daya dorong yang diharapkan adalah sebesar minimal 2 kali dari beban 

EDF. 

       Berikut adalah spesifikasi dari motor brushless yang dipakai dalam pembuatan 

robot pembersih kaca : 

 

- KV  : 4750 

- Motor  : ADH - 300L 

- Weight : 58 gr 

- Output  : 1,1V, 22,9A 

- RPM  : 38400 

- Watt  : 254.2W 

 

 
Gambar 2.11 Motor Brushless 
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2.3.3  Motor DC 

      Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan 

untuk diubah menjadi energi mekanik (lihat Gambar 2.6). Kumparan medan pada 

motor dc disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut 

rotor (bagian yang berputar). Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam 

pada medan magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah 

pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. 

       Prinsip kerja dari arus searah adalah membalik phasa tegangan dari gelombang 

yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator, dengan demikian 

arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan 

magnet. Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa 

berputar bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. 

       Berikut adalah spesifikasi dari motor DC yang dipakai dalam pembuatan robot 

pembersih kaca : 

- Built-in gearbox 

- Vsuplai   : DC 12V 

- Speed   : 1200 rpm 

- Torsi  : 1,9 Kg.cm 

- Dimensi body : panjang 4 cm x diameter 1,5 cm 

- Dimensi shaft  : panjang 1 cm x diameter 3 mm 

- Berat   : 30 gram 

 
Gambar 2.12 Motor DC 

 
2.3.4  Electronic Speed Control 

       ESC (Electronic Speed Control) berfungsi sebagai pengatur kecepatan motor 

brushless, selain itu juga berfungsi untuk menaikan jumlah arus yang diperlukan 



 

13 
 

oleh motor. Kecepatan untuk motor yang keluar dari ESC (lihat Gambar 2.7) diatur 

melalui pulsa dari mikrokontroler. Oleh karena itu, ESC juga bisa dikatakan sebagai 

driver untuk mengendalikan motor brushless tanpa membebani kerja dari 

mikrokontroler. ESC juga biasa disebut sebagai sebuah Modul Rangkaian 

Electronic yang fungsinya mengatur putaran pada motor sesuai ampere yang di 

butuhkan oleh motor. 

       Jika dilihat dari fungsinya, kerja ESC ini dipengaruhi oleh 2 faktor : 

1. Kuat arus (Ampere).Kuat arus ESC harus lebih besar dari pada motor/minimal 

A.ESC=A.Motor. ESC minimal harus sama atau lebih besar amperenya dari 

motor. Jika ESC amperenya lebih kecil dari motornya, daya kerja ESC akan 

semakin lebih besar untuk menyuplai arus untuk diberikan 

ke motor dan bisa mengakibatkan ESC cepat panas dan terbakar, terlebih motor 

itu tidak bergerak bebas/dalam keadaan memutar beban. 

2. Jika beban semakin berat, maka kuat arus ESC diberikan nilai yang besar, ini 

sangat mempengaruhi saat mengangkat beban, putaran motor akan sedikit 

tertahan dan terbebani. 

 
Gambar 2.13 Electronic Motor Speed 

       Berikut adalah spesifikasi dari ESC yang dipakai dalam pembuatan robot 

pembersih kaca : 

- Output : Continuous 40A, Burst 55A up to 10 seconds. 

- Input Voltage : 2-4S Li-Po Battery 

- BEC  : 3A / 5V Linear mode BEC. 

- Dimention :68 mm x 25 mm x 8 mm 

- Weight  : 35g 
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2.3.5  Arduino UNO 

       Arduino adalah suatu kit elektronik ataupun sebuah papan rangkaian elektronik 

yang di dalamnya terdapat chip mikrokontrol dengan jenis AVR dari perusahaan 

ATMEL atau ATMEGA yang bersifat 'open source' atau software dari chip tersebut 

mampu dibuat sendiri dengan kreasi pengguna masing-masing. Chip maupun IC 

tersebut merupakan chip mikrokontrol yang dapat diprogram sesuai kebutuhan 

menggunakan komputer dengan bahasa C. 

       Dalam tugas akhir ini, jenis Arduino yang digunakan adalah Arduino UNO 

Rev3 dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Spesifikasi Teknis Arduino UNO Rev3 

Microcontroller ATmega328P 
Operating Voltage 5V 
Input Voltage 
(recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 
provide PWM output) 

PWM Digital I/O Pins 6 
Analog Input Pins 6 
DC Current per I/O 
Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V 
Pin 50 mA 

Flash Memory 

32 KB 
(ATmega328P) 
of which 0.5 KB used 
by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 
EEPROM 1 KB (ATmega328P) 
Clock Speed 16 MHz 
Length 68.6 mm 
Width 53.4 mm 
Weight 25 g 

2.4 Sistem Pengendalian 

Semua yang berhubungan dengan pengendalian tidak lepas dengan yang 

namanya diagram blok. Diagram blok ini adalah sebagai dasar untuk 

mempelajari sebuah pengendalian. Diagram blok terbagi menjadi 2 yaitu : 

1. Open loop  
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 Diagram blok open loop adalah diagram blok untuk loop terbuka. Biasanya 

di gunakan untuk diagram blok pengukuran. 

 

 

 

Gambar 2.14 Diagram Blok Open Loop 

2. Close loop 

 Diagram blok close loop biasa di sebut juga dengan feed back control. 

Diagram blok ini digounakan untuk diagram blok pengendalian. Di namakan 

feed back karena terdapat feed back dari bacaan sensor atau transmitter untuk 

di ingkan dengan nilai set point yang kita inginkan. Berikut ini adalah diagram 

blok close loop. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Diagram Blok Close Loop 

Ada beberapa macam jenis kontrol pengendalian yang sering digunakan yaitu : 

1. Feed back Control System 

 Feed back control system merupakan sistem kontrol yang dilakukan 

sesudah melewati plant proses. Tujuannya sebagai lagkah penaggulangan 

untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan yang terjadi di plant proses. 

Kelebihan dari sistem ini akan didapatkan hasil keluaran dari proses yang 

sesuai dengan set point yang kita inginkan. Akan tetapi terdapat beberapa 

losses akibat terjadi gangguan di awal proses. 

 

2. Feed foward Control System 

 Feed foward control system merupakan sistem kontrol yang dilakukan 

sebelum melewati plant proses. Tujuannya sebagai langkah antisipasi atau 

pencegahan agar tidak terjadi gangguan pada proses di plant. Ada beberapa 

Sensor Kontroller
r 

Plan
t 

Aktuator 
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kelemahan dari sistem ini diantaranya yaitu sistem harus selalu siap baik disaat 

ada gangguan maupun tidak, sehingga menyebabkan pembengkakan pada 

dana. Sedangkan keluaran dari proses belum tentu sesuai dengan set point. 

Namun terjadinya gangguan pada proses dapat diminimalisir dengan baik. 

 

3. Cascade Control System 

 Cascade control system merupakan gabungan antara Feed back control 

system dan Feed foward control system sehingga didapatkan sistem yang saling 

melengkapi dengan keluaaran dari proses yang sesuai dengan set point yang 

diinginkan dan gangguan diawal proses dapat diantisipasi atau diminimalisir. 

2.5 Mode Kontrol PID 

Ada beberapa macam sistem kendali yang bisa kita gunakan untuk 

mengontrol beberapa sistem yang kita inginkan. Berikut adan dijelaskan beberapa 

macam sistem kendali yang biasa digunakan.  

2.5.1 Kendali PID 

Salah satu jenis kendali yang paling banyak digunakan dalam aplikasi 

sistem kendali adalah kendali PID (Proporsional-Integral-Derivatif) dikarenakan 

mampu menghasilkan stabilitas yang baik dan dapat diterapkan pada high-order 

plant. Kendali PID memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah mudah 

dirancang, memiliki harga yang murah, perawatan yang tidak mahal, serta tidak 

memerlukan keahlian khusus bagi operator. 

Persamaan kendali PID dapat dituliskan sebagai berikut : 

 ++=
dt
deKedtKteKtu dip )()(

       (2.11)     

Dengan menerapkan Transformasi Laplace maka diperoleh: 
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Sistem kendali PID merupakan sistem kendali loop tertutup yang cukup 

sederhana dan memiliki performa yang bagus. Namun kendali ini tidak dapat 

bekerja dengan baik apabila terjadi ketidakpastian dan ketidaklinieran pada sistem. 

Meskipun demikian sistem kendali PID memiliki kompatibilitas dengan sistem 

kendali lainnya, sehingga dapat dikombinasikan dengan sistem kendali lain seperti 

fuzzy control, adaptive control, sliding mode control, dan  robust control untuk 

menghasilkan performa yang lebih baik. 

 

Gambar 2.16 Diagram blok sistem kendali PID 

 Sistem kendali PID terdiri dari tiga macam kendali, yaitu kendali P 

(Proportional), D (Derivatif) dan I (Integral), dengan masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Tujuan penggabungan ketiga jenis kendali tersebut 

adalah untuk menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan dari masing-masing 

jenis kendali. 

Tabel 2.3  Pengaruh parameter PID terhadap perubahan respon sistem 

Respon Loop 

Tertutup 
Rise Time Overshoot 

Settling 

Time 

Steady State 

error 

Proporsional (KP) Menurun Meningkat 
Perubahan 

kecil 
Menurun 

Integral  (KI) Menurun Meningkat Meningkat Hilang 

Derivatif (KD) Perubahan kecil Menurun Menurun Perubahan kecil 

Dalam perancangan sistem kendali PID yang perlu dilakukan adalah mengatur 

parameter KP, KI, dan KD agar respon sinyal keluaran sistem terhadap masukan 

memiliki harga tertentu sebagaimana yang diiginkan. Pengaruh parameter-
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parameter tersebut terhadap respon keluaran dari sistem ditampilkan pada tabel 2.1. 

Dalam penelitian ini PID controller akan didesain dengan menggunakan metode 

tuning Ziegler – Nichols. 

2.5.2 Tuning PID  

  Permasalahan terbesar dalam desain kontroler PID adalah menentukan nilai 

Kp, Ki dan Kd. Metode – metode tuning dilakukan berdasarkan metode matematika 

system/plant. Jika model matematika tidak diketahui maka dilakukan dengan 

eksperimen terhadap sistem. Cara menentukan tuning PID juga bisa berdasarkan 

metode tuning Ziegler-Nichols. Metode tuning Ziegler-Nichols dilakukan secara 

eksperimen (asumsi model belum diketahui). Metode ini bertujuan untuk 

pencapaian maximum overshoot  (MO) : 25 % terhadap masukan  step. 

2.5.2.1 Metode Pertama Ziegler- Nichols  

  Metode pertama diterapkan pada plant dengan step respons dari bentuk yang 

ditunjukkan dalam gambar 2.14, jenis respon ini adalah khusus berlaku untuk 

sistem orde pertama dengan transpotasi delay. Jika sistem tidak mencakup 

integrator ataupun nilai-nilai kutup pasangan komplek yang dominan, maka kurva 

respon sebuah tangga satuan kelihatan seperti kurva berbentuk – S, (jika respon 

tidak memiliki kurva berbentuk – S, maka metode ini tidak berlaku). Kurva-kurva 

respon tangga sedemikian dapat dihasilkan secara ekperimen atau dari simulasi 

dinamik sistem. 

 
Gambar 2.17 Kurva respon untuk metode Ziegler – Nichols orde pertama  

  Karakteristik respon diberikan oleh dua parameter, L adalah sebagai time 

delay dan T merupakan Time constant. Ini didapatkan dengan mengambarkan garis 
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singgung pada titik perubahan kurva berbentuk S dan menentukan perpotongan 

garis singgung dengan sumbu waktu dan garis c(t) = K, seperti diperlihatkan pada 

gambar 2.11. C(s)/u(s) dapat didekati dengan sistem orde pertama dengan 

keterlambatan transport. 

  𝐶(𝑠)

𝑈(𝑠)
=  

𝐾𝑒
−𝐿𝑠

𝑇𝑠+1
                    (2.13) 

Ziegler – Nichols menyarankan pengaturan nilai Kp, Ti dan Td berdasarkan rumus 

yang diberikan dalam table 4. 

Tabel. 2.4 Aturan penyepadanan Ziegler – Nichols orde pertama. 

 

2.5.2.2 Metode kedua 

  Dalam metode kedua, mula-mula kita mengatur Ti = dan Td = 0. Dengan 

menggunakan tindakan kontrol proporsional (Gambar 2.12a), menambahkan Kp 

dari 0 kesuatu nilai kritis Kcr, disini mula-mula keluaran memiliki osilasi yang 

berkesinambungan (jika kelauran tidak memiliki osilasi yang berkesinambungan 

untuk nilai Kp) maka metode ini tidak berlaku. Jadi penguatan kritis Kcr  periode 

kritis Pcr yang sesuai ditentukan secara ekperimen, (lihat Gambar 2.12b) 

 
    (a)     (b) 

Gambar 2.18 (a) Sistem loop tertutup dengan alat kontrol proporsional, (b) Osilasi 

berkesinambungan dari periode Pcr. 
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 Ziegler – Nichols  menyarankan pengaturan parameter Kp, Ti, dan Td 

berdasarkan rumusan yang diperlihatkan pada tabel 2.3. Berdasarkan tabel 2.3 nilai 

Kp dapat ditentukan dimana nilai Kp = 0.6 Kcr, KI = 2Kp/Pcr = Kp/Ti, dan nilai dari 

Kd = Kp x Td. Sedangkan nilai dari Pcr bisa ditentukan dengan persamaan: 

Pcr = 2π/ 

Dimana  adalah frekwensi osilasi yang didapatkan dari persamaan Routh- Hurwitz 

stability criteria.  

Tabel 2.5 Aturan Pengaturan Ziegler–Nichols orde 2. 

 

2.5.3 Sliding-PID (S-PID) 

 Sliding-PID merupakan gabungan dari PID controller dan Sliding Mode 

Controller (SMC). Tujuan dari penggabungan dua sistem kendali ini adalah agar 

diperoleh respon yang lebih baik. Berikut diagram blok sistem kendali Sliding-PID: 

 
Gambar 2.19 Diagram blok sistem kendali Sliding-PID 

 Penambahan sliding mode controller dipasang pada Integral gain. Hal ini 

bertujuan untuk memperbaiki responsiveness serta mengurangi steady state error.  

Penambahan ini diharapkan dapat menghasilkan sistem kendali yang lebih baik. 
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2.5.4 Analisa Kestabilan 

 Kestabilan merupakan hal terpenting dalam sistem kendali linear. Kestabilan 

sebuah sistem ditentukan oleh tanggapannya terhadap masukan atau gangguan. 

Sistem yang stabil adalah sistem yang tetap dalam keadaan diam bila tidak 

dirangsang oleh sumber luar dan akan kembali diam jika semua rangsangan 

dihilangkan. Dengan kata lain, sistem stabil bisa didasarkan atas tanggapan sistem 

terhadap masukan terbatas, yaitu masukan-masukan yang besanya lebih kecil dari 

suatu harga berhingga untuk sepanjang waktu. Beberapa metode analisa kestabilan 

adalah sebagai berikut: 

2.5.4.1  Kriteria Stabilitas Routh Hurwitz 

  Untuk mengetahui stabilitas suatu sistem, kita tidak perlu mencari lokasi 

actual pole, namun cukup dengan melihat sign-nya, yang akan menunjukkan 

apakah pole berada di RHP (right-half-plane) atau LHP (left-half-plane). Kriteria 

Hurwitz dapat digunakan untuk mengetahui instabilitas sistem, tapi tidak cukup 

untuk memastikan stabilitas sistem. Kriteria Routh-Hurwitz adalah metode yang 

efektif untuk menguji kestabilan sistem. Kriteria ini juga dapat menunjukkan 

jumlah pole pada RHP atau pada sumbu imajiner. 

  Tes stabilitas yang handal untuk segala bentuk kasus dapat digunakan 

dalam proses disain untuk memastikan kestabilan sistem, misalnya untuk 

memantau kapan sistem mulai tidak stabil jika gain terus ditingkatkan. Penggunaan 

tes stabilitas dalam desain dinamakan desain untuk stabilitas relatif. 

a. Kriteria Stabilitas Routh-Hurwitz 

Routh Array 

 Gambar berikut adalah sebuah sistem (sebagai contoh kasus) 

 
Persamaan karakteristik closed-loop-nya adalah: 

                     (2.14) 
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Routh array adalah matriks dengan baris berjumlah n+1, dengan n = order 

persamaan. 

 

  

  

  

 

Langkah selanjutnya adalah menginsialisasi Routh array dengan mengisi dua baris 

pertama dengan koefesien polinom karakteristik sbb; 

1. untuk baris s4, elemen  pertamanya adalah a4 , yaitu koefisien s4. Elemen 

berikutnya adalah a2  dan elemen terakhir adalah ao. jadi baris pertama 

adalah: 

  s4 : a4  a2  ao 

perhatikan bahwa pada langkah ini, s4 hanya diisi oleh koefesien genap, 

karena n = 4 (genap). Jika n ganjil, maka baris diisi dengan koefesien ganjil. 

2. Untuk baris kedua (s3),dilakukan pengisian elemen yang tersisa. Jadi angka 

0 digunakan untuk menyamakan jumlah kolom. Setelah diinisialisasi, 

diperoleh matriks seperti dibawah ini. 

 
  Langkah berikutnya adalah mengisi baris yang tersisa pada matrik. Baris 

ke-3 diisi melalui pengoperasian baris ke-1 dan ke-2. Baris ke-4 diisi melalui 

pengoperasian baris ke-2 dan ke-3. Demikian seterusnya hingga seluruh baris terisi. 

1. Dimulai dengan pembentukan matriks 2x2 dengan mengambil elemen kiri 

atas dari matriks. Matriks 2x2 dinamakan matrik R1 

R1 = (
𝑎4  𝑎2

𝑎3𝑎1
) 

Elemen pertama dari baris ke-3 Routh Array dinamakan b1, dimana  

   b1 = - det(R1)/R1(1,2) 



 

23 
 

   b1 = 𝑎2𝑎3− 𝑎4𝑎1

𝑎3
               (2.15) 

2. Elemen ke-2 dari baris ke-3, b2, dihitung dengan cara yang sama. R2 dibuat 

dengan mengganti elemen kolom-2 dengan elemen kolom-3, sementara 

kolom-1 dibiarkan tetap. 

b2 = 𝑎0𝑎3−𝑎4𝑥0

𝑎3
                (2.16) 

3. Langkah ini diteruskan hingga determinan bernilai nol, dimana selanjutnya 

elemen baris-3 diisi dengan 0.  

4. Seluruh proses diulangi hingga seluruh matriks terisi. Table berikut 

menunjukkan keseluruhan perhitungan elemen matriks Routh Array. 

Tabel. 2.6 Routh Array yang sudah terisi lengkap  

 
 

2.5.4.2 Root Locus 

 Root locus adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan 

kestabilan suatu sistem dengan cara menggambarkan lokasi/letak akar-akar 

persamaan karakteristik dari suatu sistem closed-loop. Penggambaran root locus 

dapat dilakukan dengan cara mencari akar-akar persamaan karakteristik pada tiap 

kenaikan harga Kc (controller gain). Sistem akan selalu stabil jika akar-akarnya 

selalu berada di sebelah kiri (left hand plane) bidang kompleks.  

2.5.4.3 Bode Plot 

Bode plot merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk 

menganalisa kestabilan suatu sistem terhadap masukan sinusoida. Dalam metode 
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ini dilakukan pengubahan frekuensi sinyal masukan dalam suatu daerah frekuensi 

tertentu dan mengamati tanggapan frekuensi keluarannya. Bode plot ditampilkan 

dalam dua plot, yaitu magnitude (dalam dB) dan sudut fase (dalam derajat). Bode 

plot dapat digunakan untuk mendesain suatu sistem sedemikian rupa sehingga 

pengaruh noise yang tidak diinginkan dapat diabaikan. Bode plot disebut juga 

dengan plot logaritmik. Untuk memudahkan penggambarannya, maka dapat 

digunakan software Matlab. 

2.6 Kajian Pustaka tentang penelitian Robot Pembersih Kaca pada gedung 

Bertingkat sebelumnya 

 
Pada bagian ini akan dibahas tentang penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian ini diperoleh dari beberapa thesis atau tugas akhir 

dari mahasiswa dan beberapa jurnal ilmiah internasional. 

Pe nelitian tentang robot pembersih kaca pada gedung bertingkat pernah 

dilakukan oleh Citradata (2014) dimana setiap tahun proyek pembangunan gedung 

di Surabaya rata-rata sembilan proyek atau sekitar 400.000 m2 luas bangunan. Pada 

saat ini proses pembersihan kaca menggunakan tenaga manusia dengan bantuan 

gondola. Keselamatan pekerja sangat mengkhawatirkan dimana tali pengaman 

memiliki potensi putus & terjadi kecelakaan kerja yang mengambil korban harta & 

jiwa. 

Selanjutnya Xiao J., et all (2005) meneliti menggunakan mekanisme 

adhesi robot vakum dimana di dalam rotor  terdiri dari motor vakum dan impeller. 

Robot ini didesain agar dapat menempel pada beberapa jenis permukaan dinding 

seperti bata, kayu, kaca, gypsum. 

Kemudian Zhang H., et all (2014) meneliti Produk robot pembersih kaca 

dari sebuah grup di Institut Robotik dari Universitas BeiHang menggunakan 

aktuator berupa silinder-silinder pneumatik dan dikontrol oleh sebuah PLC 

(Programmable Logic Controller). Robot ini diberi nama Sky Cleaner dan terus 

dikembangkan hingga robot generasi ke-3. Robot ini dapat membersihkan kaca 

dengan mengikuti profil bentuk kaca namun memiliki ukuran yang besar dan beban 

yang berat. Sejak tahun 1996, sebuah grup di Institut Robotik dari Universitas 
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BeiHang telah mengembangkan robot pembersih tanpa awak dengan sliding frames 

untuk membersihkan dinding kaca gedung bertingkat. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam subbab ini akan dibahas tentang metodologi penelitian yang akan 

dilakukan. Bab ini berisi tentang model yang akan diteliti, langkah-langkah 

pengerjaan penelitian ini, dan flowchart dari penelitian yang akan dilakukan. 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

 Secara garis besar, langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

3.2 Tahapan Penelitian 

 Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Tahapan-tahapan tersebut mencerminkan progres ataupun ketercapaian 

dalam penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan penelitian yang 

akan dilakukan. 

3.3. Perhitungan Center of Gravity 

 1. Center of Gravity arah Longitudinal 

 2.Center of Gravity arah Vertikal 

 3.Center of Gravity arah Lateral 

 4. Momen Inersia 

3.4. Design/perancangan Robot Pembersih Kaca pada gedung Bertingkat 

menggunakan Suction Cup  

Untuk merealisasikan robot pembersih kaca gedung bertingkat di awali 

disain sebagaimana gambar 3.4. Terlihat bahwa untuk menggerakkan robot 

pembersih kaca dilakukan dengan motor listrik & menggunakan Suction Cup 

supaya menempel pada dinding.  

Tahapan selanjutnya mendesain dan memodelkan dinamika penggerak 

robot menggunakan Simulink Matlab  berdasarkan persamaan kinematika dan 

dinamika guna mendapatkan respon-respon voltase generator AC, voltase keluaran 

Analisa Respon 

Pembuatan Laporan 

END 

A 
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dari adaptor sebelum masuk ke baterai, voltase sebelum masuk dan keluaran dari 

inverter, voltase sebelum masuk dan keluar BLDC motor. Sedangkan sistem 

kendali yang digunakan pada penelitian ini adalah PID untuk mengontrol gerakan 

suction cup dan komponen robot lainnya. Selain itu, sistem kontrol ini digunakan 

untuk membagi besarnya arus yang dikirim ke motor pada setiap roda pada saat 

robot bergerak lurus dan berbelok. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.2. Desain/perancangan Robot Pembersih Kaca 

3.5. Simulasi pada Software Simulasi Numerik 

 Software simulasi numerik digunakan untuk mengetahui grafik dan nilai 

perpindahan, kecepatan dan percepatan pada massa Robot pembersih kaca pada 

gedung bertingkat. Pada Software ini, menampilkan gambar berupa block diagram 

yang dibuat berdasarkan persamaan state variable.  

3.6. Pengaturan Kecepatan Robot  
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Gambar 3.3 Pengaturan kecepatan robot 

Pada Gambar 3.3 pengaturan kecepatan motor/untuk memutar roda adalah 

dengan menggunakan 4-switch 3-phase inverter yang digunakan untuk mengontrol 

besarnya pasokan energi listrik yang diperlukan setiap roda. Pada saat kendaraan 

bergerak lurus, maka energi yang dibutukan setiap motor untuk memutar roda 

adalah sama. Ketika kendaraan berbelok, maka Electronic Differential memasok 

energi sesuai kebutuhan di setiap roda. Pada keadaan ini, setiap motor tidak harus 

memutar roda (4WD), tapi bisa saja roda hanya menggunakan penggerak roda 

depan/belakang (FWD/ RWD). 

3.7. Parameter-Parameter Komponen 

Pada penelitian ini ada beberapa komponen yang harus ditentukan 

parameter-parameternya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pemilihan 

komponen-komponen yang diperlukan dalam pengujian maupun pembuatan 

prototype pada penelitian selanjutnya. Pemilihan komponen ini dilakukan 

berdasarkan hasil perhitungan dan komponen-komponen yang tersedia di pasaran. 

Berikut akan ditentukan komponen-komponen berdasarkan alasan di atas. 

1. Baterai yang digunakan untuk menyimpan energi Listrik sebelum 

digunakan oleh motor BLDC  adalah NiCd battery dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

Model No. Voltage Capacity Battery 
type Lifespan working 

current Dimensions Weight 

G-BP7240A 
/40AH  24V 40AH  NiCd  

 >2000 
kali 40Amps 120*320*395

mm  2.73kg 

 

3.8. Langkah-langkah pengerjaan 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

3.8.1 Komponen-komponen motor Listrik 

 Sebelum menghitung besarnya energi pengereman yang bisa disimpan, 

maka terlebih dahulu harus mensimulasikan komponen mekanis dan elektronik 

mulai putaran engine sampai besarnya arus yang dibutuhkan oleh setiap roda. Pada 
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simulasi ini komponen yang disimulasikan adalah ¼ bagian dari robot. Adapun 

langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan putaran dan torsi motor DC pada robot pembersih kaca. Putaran 

engine maksimum bisa diketahui dari tipe engine sehingga kita bisa mengetahui 

besarnya torsi dan putaran maksimum mesin.  

2. Menentukan tipe baterai yang digunakan. Contoh baterai yang digunakan bisa 

dilihat pada Gambar 3.5 

 
Gambar 3.4 Contoh Baterai pada Simulink-Matlab 

3. Mensimulasikan motor untuk mengetahui sistem kerja saat beroperasi menjadi 

motor dan beroperasi menjadi generator. 

4. Mensimulasikan system penggerak roda pada robot pembersih kaca. 

5. Mensimulasikan sistem pengendalian kecepatan. 

6. Menganalisa sistem kestabilan. 

7. Mensimulasikan sistem penggerak roda RWD, FWD. 

3.8.2 Robot pembersih kaca saat berbelok 

Pada saat robot pembersih kaca berbelok, maka putaran setiap roda berbeda. 

Oleh sebab itu perlu sistem kontrol untuk mengatur besarnya arus yang dibutuhkan 

oleh masing-masing motor pada setiap roda. Adapun langkah-langkah kerja yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan besarnya sudut belok robot pembersih kaca. 

2. Menghitung besarnya Rack berdasarkan besarnya sudut belok. 

3. Menetukan besarnya kecepatan roda 1 (roda belakang sebelah kanan jika 

kendaraan berbelok ke kanan) 
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4. Menghitung kecepatan roda sebelah kanan dan kiri. 

5. Menghitung besarnya arus yang diperlukan setiap roda untuk mendapatkan 

kecepatan yang diperlukan setiap roda saat berbelok. 

3.8.3 Sistem Penggerak Robot Pembersih Kaca 

Selain manajemen pada kendaraan ketika bergerak, pada sistem ini akan  

disimulasikan sistem penggerak dua roda (RWD atau FWD). Langkah-langkah 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan spesifikasi dari robot pembersih kaca yang akan digunakan, seperti: 

dimensi robot, berat motor, baterai, koefisien gesek antara suction cup dengan 

kaca, percepatan, kecepatan, kemiringan jalan. 

2. Melakukan perhitungan gaya-gaya yang bekerja pada robot pembersih kaca 

seperti: gaya dorong, gaya tahanan setiap suction cup, gaya tahanan rolling (Rr), 

gaya inersia (jika ada), dsb. 

3. Menghitung besarnya gaya normal roda depan (Wf) dan gaya normal roda 

belakang (Wr). 

4. Membuat algoritma dengan menggunakan besarnya Wf dan Wr. Sistem FWD 

bekerja jika Wf>Wr, RWD bekerja jika Wf<Wr, dan 4WD bekerja jika Wf=Wr. 

5. Membuat simulasi pada sistem FWD, RWD, dan 4WD pada Simulink-Matlab. 

3.9. Penarikan Kesimpulan dan Pemberian Saran 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan tujuan pada bab 1, yaitu 

mendapatkan nilai output berupa kecepatan dan percepatan yang paling baik 

berdasarkan respon frekuensi pada hasil simulasi yang didapatkan. 

Pemberian saran berdasarkan kekurangan yang dirassakan oleh penulis 

pada penelitian ini, untuk pengembangan desain sistem suspense berikutnya 

pada robot pembersih kaca pada gedung bertingkat. 
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BAB 4 

  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pemodelan Sistem Dinamis Robot Pembersih Kaca dengan Suction Cup 

Pada tesis ini telah dilakukan satu simulasi terhadap pengembangan robot 

pembersih kaca dengan menggunakan Suction Cup. Simulasi ini dimulai dengan 

mensimulasikan komponen-komponen robot pembersih kaca, yaitu  motor listrik 

dan baterai. Motor listrik ini merupakan sebuah motor yang bisa mengubah energi 

listrik menjadi energi gerak dalam bentuk putaran. Sedangkan baterai digunakan 

untuk menyimpan sebagian energi listrik dan sebagai sumber tenaga listrik utama 

pada robot pembersih kaca.. 

 

4.2. Pemodelan Matematik Robot Pembersih Kaca 
 
𝑇𝑚 = 𝐽1�̈�1 + 𝐵1�̇�1 + 𝑘𝜃1 + 𝐽2�̈�2 + 𝐵2�̇�2 + 6𝐹𝑠𝑐 . 𝑟1 + 𝑊. 𝑟1 + 𝑓. 𝑟1 

W merupakan berat motor listrik sedangkan f adalah koefisien gaya gesek pada 
motor listrik 

�̈�1 =
1

𝐽1
(𝑇𝑚 − 𝐵1�̇�1 − 𝑘𝜃1 − 𝐽2�̈�2 − 𝐵2�̇�2 − 6𝐹𝑠𝑐 . 𝑟1) 

𝑒𝑖 = 𝑖𝑅 + 𝐿.
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑒𝑚 

2. 𝑁. 𝐵. 𝑙𝑟 . �̇�1 = 𝑖2. 𝑅𝑐2 + 𝐿𝑐2

𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑖2. 𝑅𝐿 + 𝑒𝑚 

2. 𝑁. 𝐵. 𝑙𝑟 . �̇�1 − 𝑖2𝑅𝑐2 − 𝑖2𝑅𝐿 − 𝑒𝑚 = 𝐿𝑐. 𝑖1 
1

𝐿𝑐
(2. 𝑁. 𝐵. 𝑒𝑟 . �̇�1 − 𝑖2. 𝑅𝐶2 − 𝑖2. 𝑅𝐿 − 𝑒𝑚) = 𝑖1 

𝑒𝑖 = 𝑒𝑚 + 𝐼𝑅 + 𝐼𝑅𝐶 + 𝐿.
𝑑𝑖

𝑑𝑡
                                                                              (4.1) 

𝑇𝑚 = 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑖                                                                                                     (4.2) 
𝑒𝑚 = 2𝑁𝐵𝑒𝑟. �̇�1                                                                                                (4.3) 
𝑇𝑚 = 𝐽1�̈�1 + 𝐵1�̇�1 + 𝑘(𝜃1 − 𝜃2)                                                                      (4.4) 
𝑘(𝜃1 − 𝜃2) = 𝐹. 𝑟 + 𝐽2�̈�2                                                                                 (4.5) 
𝐹. 𝑟 = (6𝐹𝑆𝐶 + 𝑓). 𝑟1 + 𝑊. 𝑐                                                                            (4.6) 
 
Substitusi persamaan (4.6) ke persamaan (4.5) maka diperoleh : 
𝑘(𝜃1 − 𝜃2) = (6𝐹𝑆𝐶 + 𝑓). 𝑟1 + 𝑊. 𝑐 + 𝐽2�̈�2 
𝑘𝜃1 − (6𝐹𝑆𝐶 + 𝑓). 𝑟1 − 𝑊. 𝑐 = 𝐽2�̈�2 + 𝑘𝜃2 
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𝑘𝜃1 − 𝑘𝜃2 − (6𝐹𝑆𝐶 + 𝑓)𝑟1 − 𝑊. 𝑐 = 𝐽2�̈�2 
�̈�2 =

1

𝐽2
(𝑘𝜃1 − 𝑘𝜃2 − (6𝐹𝑆𝐶 + 𝑓)𝑟1 − 𝑊. 𝑐)                                                     (4.7) 

Lalu dilakukan proses substitusi dari persamaan 4.1 dan persamaan 4.3 maka 
diperoleh : 
𝑒𝑖 = 2𝑁𝐵𝑙𝑟�̇�1 − 𝐼𝑅 + 𝐼𝑅𝐶 + 𝐿

𝑑𝐼

𝑑𝑡
                                                                      (4.8) 

    =  1
𝐿

(𝑒𝑖 − 2𝑁𝐵𝑙𝑟�̇�1 − 𝐼𝑅 − 𝐼. 𝑅𝑐) 
Lalu proses substitusi dari persamaan 2 dan persamaan 4 maka diperoleh : 
2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑖 = 𝐽1�̈�1 + 𝐵1�̇�1 + 𝐾𝜃1 − 𝐾𝜃2                                                                 4.9) 
𝐽1�̈�1 = 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑖 − 𝐵1�̇�1 − 𝐾𝜃1 + 𝐾𝜃2 
�̈�1 =

1

𝐽1
(2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑖 − 𝐵1�̇�1 − 𝐾𝜃1 + 𝐾𝜃2)                                                          (4.10) 

Berdasarkan persamaan (4.7), persamaan (4.8) dan persamaan (4.10) maka dapat 
diperoleh yaitu : 
𝜔1 = �̇�1 

�̇�1 = �̈�1 =
1

𝐽1
(2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑖 − 𝐵1�̇�1 − 𝐾𝜃1 + 𝐾𝜃2) 

𝜔2 = �̇�2 
�̇�2 = �̈�2 =

1

𝐽2
(𝐾𝜃1 − 𝐾𝜃2(6𝐹𝑆𝐶 + 𝑓)𝑟1 − 𝑊. 𝐶) , maka dapat diperoleh yaitu : 

𝑖̇ =
1

𝐿
(𝑒1 − 2𝑁𝐵𝑙𝑟�̇�1 − 𝐼𝑅 − 𝐼𝑅𝑐) 

Kemudian berdasarkan persamaan 4.7 dapat diperoleh rumusan yaitu : 

ᴌ(�̈�1) = ᴌ (
1

𝐽2
(𝐾𝜃1 − 𝐾𝜃2 − 𝐵2�̇�2)) 

𝑠2𝜃2(𝑆) =
1

𝐽2
(𝐾𝜃1(𝑆) − 𝐾𝜃2(𝑆) − 𝐵2𝑆𝜃2(𝑆)) 

𝐽2𝑆2𝜃2(𝑆) = 𝐾𝜃1(𝑆) − 𝐾𝜃2(𝑆) − 𝐵2𝑆𝜃2(𝑆) 
𝐽2𝑆2𝜃2(𝑆) + 𝐾𝜃2(𝑆) = 𝐾𝜃1(𝑆) − 𝐵2𝑆𝜃2(𝑆) 
(𝐽2𝑆2 + 𝐾)𝜃2(𝑆) = 𝐾𝜃1(𝑆) − 𝐵2𝑆𝜃2(𝑆) 

𝜃2(𝑆) =
1

𝐽2𝑆2 + 𝐾
(𝐾𝜃1(𝑆) − 𝐵2𝑆𝜃2(𝑆)) 

𝜃2(𝑆) =
𝐾

𝐽2𝑆2+𝐵2𝑆+𝐾
𝜃1(𝑆) − 𝐵2𝑆𝜃2(𝑆)   

𝜃1(𝑆) =
𝐽2𝑆2+𝐵2+𝐾

𝐾
𝜃2𝑆                                                                                     (4.11) 

Berdasarkan persamaan 4.8 dapat diperoleh formula yaitu : 

ᴌ(𝑖̇) = ᴌ (
1

𝐿
(𝑒𝑖 − 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝜃1 − 𝐼𝑅 − 𝐼𝑅𝐶)) 

𝑆. 𝐼(𝑆) =
1

𝐿
(𝐸𝑖 − 2𝑁𝐵𝑙𝑟. 𝑠 𝜃1(𝑆) − 𝐼(𝑆). 𝑅 − 𝐼(𝑆). 𝑅𝐶) 

𝐿𝑠𝐼(𝑆) = 𝐸1 − 2𝑁𝐵𝑙𝑟. 𝑠 𝜃1(𝑆) − 𝐼(𝑆). 𝑅 − 𝐼(𝑆). 𝑅𝐶 
𝐿𝑠𝐼(𝑆) + 𝑅. 𝐼(𝑆) + 𝑅𝐶 𝐼(𝑆) = 𝐸1 − 2𝑁𝐵𝑙𝑟. 𝑠𝜃1(𝑆) 
(𝐿𝑠 + 𝑅 + 𝑅𝐶) 𝐼(𝑆) = 𝐸1 − 2𝑁𝐵𝑙𝑟. 𝑠𝜃1(𝑆) 
𝐸1 − (𝐿𝑠 + 𝑅 + 𝑅𝐶)𝐼(𝑆) = 2𝑁𝐵𝑙𝑟. 𝑠𝜃1(𝑆),    maka dapat diperoleh rumus : 
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𝐼(𝑆) =
−2𝑁𝐵𝑙𝑟.𝑠 𝜃1(𝑆)+𝐸1−

(𝐿𝑠+𝑅+𝑅𝐶)
                                                                                     (4.12) 

 
Berdasarkan persamaan 4.10 dapat diperoleh rumusan yaitu : 

ᴌ(�̈�1) = ᴌ
1

𝐽1
(2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑖 − 𝐵1�̇�1 − 𝐾𝜃1 + 𝐾𝜃2) 

𝑆2𝜃1(𝑆) =
1

𝐽1
(2𝑁𝐵𝑙𝑟𝐼(𝑆) − 𝐵1𝑠  𝜃1(𝑆) − 𝐾𝜃1(𝑆) + 𝐾𝜃2(𝑆)) 

𝐽1𝑆2𝜃1(𝑆) = 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝐼(𝑆) − 𝐵1𝑠  𝜃1(𝑆) − 𝐾𝜃1(𝑆) + 𝐾𝜃2(𝑆) 
𝐽1𝑆2𝜃1(𝑆) + 𝐵1𝑠  𝜃1(𝑆) + 𝐾𝜃1(𝑆) = 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝐼(𝑆) + 𝐾𝜃2(𝑆) 
(𝐽1𝑆2 + 𝐵1𝑠 + 𝐾)𝜃1(𝑆) = 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝐼(𝑆) + 𝐾𝜃2(𝑆)                                                (4.13) 
 
Lalu dilakukan substitusi persamaan (4.11) dan (4.12) maka diperoleh : 

𝐼𝑠 =
𝐸1(𝑠) − 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑠

𝐽2𝑠2+𝐵2𝑠+𝑘

𝑘
𝜃2(𝑠)

𝐿𝑠 + 𝑅 + 𝑅𝑐
 

𝐼𝑠 =
𝐸1(𝑠). 𝑘 − 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑠(𝐽2𝑠3 + 𝐵2𝑠2 + 𝑘𝑠)𝜃2(𝑠)

𝑘(𝐿𝑠 + 𝑅 + 𝑅𝑐)
 

                                     (4. 14) 
 
Kemudian dilakukan substitusi dari persamaan (4.11) , persamaan (4.13) dan 
persamaan (4.14) maka diperoleh : 

(𝐽1𝑠2 + 𝐵1𝑠 + 𝑘)
(𝐽2𝑠2 + 𝐵2𝑠 + 𝑘)

𝑘
𝜃2(𝑠)

= 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑠 [
𝐸1(𝑠). 𝑘 − 2𝑁𝐵𝑙𝑟𝑠(𝐽2𝑠3 + 𝐵2𝑠2 + 𝑘𝑠)𝜃2(𝑠)

𝑘(𝐿𝑠 + 𝑅 + 𝑅𝑐)
] + 𝑘𝜃2𝑠 

𝜃2(𝑠)

𝐸1(𝑠)
=

2𝑁𝐵𝑙𝑟

𝐴𝐴. 𝐴𝐵 − 𝐴𝐶 + 𝐴𝐷 + 𝐴𝐸 + 𝐴𝐹
 

 

=
2𝑁𝐵𝑙𝑟

𝐴𝐺 + 𝐴𝐻 + [𝐴𝐽 + 𝐴𝐾] + 𝐴𝐿 + 𝐴𝑀 + 𝐴𝑁 + 𝐴𝑂 + 𝐴𝑃 + 𝐴𝑄
 

 
 
Keterangan :  
𝐴𝐴 = (𝐽1𝐽2𝑠4 + (𝐽1𝐵2 + 𝐽2𝐵1)𝑠3 + (𝐽1𝑘 + 𝐵1𝐵2 + 𝐽2𝑘)𝑠2 + (𝐵1𝑘 + 𝐵2𝑘)𝑠 + 𝑘2) 
𝐴𝐵 = (𝐿𝑠 + 𝑅 + 𝑅𝑐) 
𝐴𝐶 = 𝑘2(𝐿𝑠 + 𝑅 + 𝑅𝑐) 
𝐴𝐷 = 𝐽2(2𝑁𝐵𝑙𝑟)2𝑠3 
𝐴𝐸 = 𝐵2(2𝑁𝐵𝑙𝑟)2𝑠2 
𝐴𝐹 = 𝑘(2𝑁𝐵𝑙𝑟)2𝑠 
𝐴𝐺 = 𝐽1𝐽2𝐿𝑠5 
𝐴𝐻 = 𝐽1𝐽2(𝑅 + 𝑅𝑐) 
𝐴𝐼 = [(𝐽1𝐵2 + 𝐽2𝐵1)𝐿]𝑠4 
𝐴𝐽 = (𝐽1𝐵2 + 𝐽2𝐵1)(𝑅 + 𝑅𝑐) 
𝐴𝐾 = (𝐽1𝑘 + 𝐵1𝐵2 + 𝐽2𝑘) 
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𝐴𝐿 = [(2𝑁𝐵𝑙𝑟)2]𝑠3 
𝐴𝑀 = (𝐽1𝑘 + 𝐵1𝐵2 + 𝐽2𝑘)(𝑅 + 𝑅𝑐) 
𝐴𝑁 = (𝐵1𝑘 + 𝐵2𝑘)𝐿 
𝐴𝑂 = [𝐵2(2𝑁𝐵𝑙𝑟)2]𝑠2 
𝐴𝑃 = (𝐵1𝑘 + 𝐵2𝑘)(𝑅 + 𝑅𝑐) 
𝐴𝑄 = [𝑘(2𝑁𝐵𝑙𝑟)2] 

4.3. Menentukan Momen Inersia 

Momen inersia merupakan perkalian antara massa benda dengan jari-jari 

kwadrat benda atau jarak benda ke pusat lingkaran, untuk menghitung momen 

inersia bisa dilihat pada lampiran. 

Roda gigi pada robot dapat diasumsikan sebagai silinder berongga 

berdinding tebal dengan massa untuk adalah 0,4 kg dan radius 0,03 m, maka momen 

inersianya dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

𝐽1 =  
1

2
𝑚1(𝑅2

2 + 𝑅1
2) 

𝐽1 =
1

2
 𝑥 1 𝑥 (0,0152 + 0,012) = 0,0001625 𝑘𝑔𝑚2 

Rotor dari motor listrik dapat diasumsikan sebagai silinder pejal dengan 

massa 1 kg dan radiusnya adalah 0,04 m, maka momen inersianya dapat dihitung 

dengan persamaan berikut: 

𝐽2 =  
1

2
𝑚2𝑅2 

𝐽2 =
1

2
 𝑥 1 𝑥 0,042 = 0,008 𝑘𝑔𝑚2 

Besarnya kekakuan torsi poros dapat dilakukan dengan persamaan berikut: 

𝐾 =
𝜋. 𝐺. 𝑑4

32 𝑙
                                                                                                                 (4. 15) 

Dimana: 

 𝐾 = stiffness poros (N/m) 

 𝐺 = modulus geser (N/m2), bahan yang digunakan paduan baja aluminium 

 sehingga besar G = 2,6 x 106 N/m2 

 𝑙 = panjang poros, 𝑙 = 0,1 m 

 𝑑 = diameter poros (m), 𝑑 = 0,01 m 

Sehingga diperoleh kekakuan torsi poros adalah: 
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𝐾1 =
3,14𝑥2,6𝑥106𝑥0.014

32𝑥0,05
= 5,1025𝑥10−2𝑘𝑔𝑚2𝑠−2 

Sedangkan koefisien gesek bantalannya adalah sebagai berikut: 

𝑏 =
2𝜋𝜇𝑅3𝑙

𝑑
 

dimana: 

𝑏 = koefisien redaman (Ns/m) 

𝜇 = 0,3445 

𝑅 = jari-jari poros 

𝑙 = panjang lengan yang terkena gesekan 

𝑑 = tinggi fluida (0,1 mm) 

Dengan jari-jari poros 0,01 m, l = 0,01 m 

𝑏 =
2. (3,14). (0,3445). (0,01)3. (0,01)

0,0001
= 0,00022 𝑁𝑠/𝑚 

4.4. Perhitungan Kekakuan Torsi Poros dan Koefisien Gesek Bantalan 

Besarnya kekakuan torsi poros dapat dilakukan dengan persamaan berikut: 

𝐾 =
𝜋. 𝐺. 𝑑4

32 𝑙
                                                                                                                 (4. 16) 

Dimana: 

 𝐾 = stiffness poros (N/m) 

 𝐺 = modulus geser (N/m2), bahan yang digunakan paduan baja aluminium 

 sehingga besar G = 2,6 x 106 N/m2 

 𝑙 = panjang poros, 𝑙 = 0,1 m 

 𝑑 = diameter poros (m), 𝑑 = 0,01 m 

Sehingga diperoleh kekakuan torsi poros adalah: 

𝐾1 =
3,14𝑥2,6𝑥106𝑥0.014

32𝑥0,05
= 5,1025𝑥10−2𝑘𝑔𝑚2𝑠−2 
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Freebody Diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan koefisien gesek bantalannya adalah sebagai berikut: 

𝑏 =
2𝜋𝜇𝑅3𝑙

𝑑
 

dimana: 

𝑏 = koefisien redaman (Ns/m) 

𝜇 = 0,3445 

𝑅 = jari-jari poros 

𝑙 = panjang lengan yang terkena gesekan 

𝑑 = tinggi fluida (0,1 mm) 

Dengan jari-jari poros 0,01 m, l = 0,01 m 

𝑏 =
2. (3,14). (0,3445). (0,01)3. (0,01)

0,0001
= 0,00022 𝑁𝑠/𝑚 

 

4.1.2.2 Perhitungan Kekakuan Torsi Poros dan Koefisien Gesek Bantalan 

𝜃𝑛 

FBD Body n 

𝐾𝑛(𝜃𝑛 − 𝜃𝑚) 
𝑇𝑛 

𝐹𝑛𝑚 
𝜃𝑚 

FBD Body m 

𝐾𝑛(𝜃𝑛 − 𝜃𝑚) 
𝐽𝑚�̈�𝑚 

 

𝑟𝑚 

𝐽2�̈�2 

𝜃2 

FBD Body 2 

𝐾1(𝜃1 − 𝜃2) 

𝐵1�̇�2 

𝜏𝑒 

𝜃1 

FBD Body 1 

𝐾1(𝜃1 − 𝜃2) 

𝐽1�̈�1 𝐹𝑛𝑚 

𝑟1 
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Besarnya kekakuan torsi poros pada motor diasumsikan sama dengan 

generator yaitu: 

𝐾2 = 5,1025𝑥10−2𝑘𝑔𝑚2𝑠−2 

Sedangkan nilai koefisien gesek dari bantalan sbb: 

𝑏 =
2. (3,14). (0,3445). (0,01)3. (0,01)

0,0001
= 0,00022 𝑁𝑠/𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Hasil simulasi roda dan motor 

Gambar 4.7 merupakan blok Simulink-Matlab gabungan antara motor 

dengan roda dengan input energi listrik. Ketika motor tidak membutuhkan energi 

yang besar untuk memutar roda, maka sebagian enerinya akan disimpan di dalam 

baterai. Namun ketika baterainya penuh, maka engine akan mati dan energi yang 

digunakan untuk memutar roda adalah energi dari baterai. Gambar 4.8 merupakan 

hasil simulasi putaran roda dengan input energi listrik. Dimana hamabatan listrik 

dari motor sebesar 2,875 ohm. Gambar 4.8 merupakan hasil simulasi dengan input 

arus semuanya digunakan untuk memutar roda yaitu sekitar 150 A. 

RC2 

ei2 

- 

+ 

+ + 
+ 

- 

- 
em2 

- 
LC2 

i2 

Analisa Elektrik 
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Gambar 4.1 Blok diagram roda dan motor listrik  

 

 

 
Gambar 4.2 Transfer Function robot pembersih kaca 

 

Gambar 4.2 merupakan blok diagram pengendalian kecepatan roda pada 

robot pembersih kaca. Kontroller yang digunakan adalah PID controller. Nilai Kp, 
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Ki dan Kd diperoleh dengan 2 cara yaitu dengan metode Zigler-Nichols dan Fin 

Tuning menggunakan Simulink pada mathlab.   

4.5. Perhitungan Nilai KP, KD, KI dengan metode Ziegler-Nichols 

Dari hasil perhitungan, diperoleh beberapa parameter ddiantaranya yaitu : 

J1 = 0,0001625 

J2 = 0,008 

B1 = 0,00022 

B2 = 0,0062 

K = 0,0051025 

N = 200 

B = 20 

l = 0,01 

r = 0,005 

R = 2 

Rc = 2 

L = 0,02                                                                                                           (4.17) 

Sedangkan persamaan 15 menjadi : 

𝜔2(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

𝑃

𝐴𝑠4 + 𝐵𝑠3 + 𝐶𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐸
 

                                                                                                                         (4.18) 

Keterangan : P = 2NBlr.K 

 A = J1 J2 

 B = J1 J2 (R+Rc) + (J2 B1) L 

 C = (J1 B2 + J2 B1)(R+Rc) + (J1k + B1 B2 + J2k) L + J2 (2NBlr)2 

 D = (J1k + B1 B2 + J2k)(R + Rc) + (B1k + B2k) L + B2(2NBlr)2 

 E = (B1k + B2k)(R + Rc) + k(2NBlr)2 

Dengan substirusi nilai parameter pada persamaan L1, maka dapat diperoleh : 

P = 8,0729.10-10 

A = 2,6.10-8 

B = 3,9554.10-6 

C = 9,1628.10-6 
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D = 1,2969.10-4 

E = 9,827.10-5                                                                                                (4.19) 

 

Sehingga persamaan L2 dapat menjadi : 

𝜔2(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

1
𝐴

𝑃
𝑆4 +

𝐵

𝑃
𝑆3 +

𝐶

𝑃
𝑆2 +

𝐷

𝑃
𝑠 +

𝐸

𝑃

=
1

𝑎𝑆4 + 𝑏𝑆3 + 𝑐𝑆2 + 𝑑𝑆 + 𝑒
 

                               (4.20) 

Maka dengan cara substitusi persamaan L3 ke L4 akan diperoleh : 

𝑎 =
𝐴

𝑃
= 6369400 

𝑏 =
𝐵

𝑃
= 96897 

𝑐 =
𝐶

𝑃
= 0,0022 

𝑑 =
𝐷

𝑃
= 0,0318 

𝑒 =
𝐸

𝑃
= 0,0241 

                                                                                                (4.21) 

 

Sehingga setelah dilakukan substitusi persamaan L5 ke persamaan L4 diperoleh : 

𝜔5(𝑠)

𝐸𝑖2(𝑠)
=

1

6369400𝑠4 + 96897𝑠3 + 0,0022𝑠2 + 0,0318𝑠 + 0,0241
 

Dan kontroller PID yang digunakan: 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Loop tertutup transfer function kecepatan angular roda 

Dimana: 𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑃(1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) 

Dengan metode ke-dua Ziegler-Nichols, ditentukan nilai awal dari 𝑇𝑖 = ∞ dan 

𝑇𝑑 = 0, sehingga didapatkan persamaan: 

𝟏

𝟔𝟑𝟔𝟗𝟒𝟎𝟎𝒔𝟒 + 𝟗𝟔𝟖𝟗𝟕𝒔𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐𝒔𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝟖𝒔 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟒𝟏
 Gc(s)  

C(s) R(s) 

- 

+ 
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𝐶(𝑠)

𝑅(𝑠)
=

𝐾𝑃

6369400𝑠4 + 96897𝑠3 + 0,0022𝑠2 + 0,0318𝑠 + 0,0241 + 𝐾𝑃
 

Dari transfer function di atas, maka didapatkan persamaan karakteristik: 

6369400𝑠4 + 96897𝑠3 + 0,0022𝑠2 + 0,0318𝑠 + 0,0241 + 𝐾𝑃 = 0 

Routh array menjadi: 

s4 𝑎0 = 6369400 𝑎2 = 0,0022 𝑎4 = 0,0241 + 𝐾𝑝 

s3 𝑎1 = 96897 𝑎3 = 0,0318 𝑎5 = 0 

s2 𝑏1 =
𝑎1𝑎2 − 𝑎0𝑎3

𝑎1

= 0,002 𝑏2 =
𝑎1𝑎4 − 𝑎0𝑎5

𝑎1
= 0,0241 + 𝐾𝑝 𝑏3 =

𝑎1𝑎6 − 𝑎0𝑎7

𝑎1

= 0 

s1 𝑐1 =
𝑏1𝑎3 − 𝑎1𝑏2

𝑏1

= 1167608,85 − 48448500𝐾𝑝 𝑐2 =
𝑏1𝑎5 − 𝑎1𝑏3

𝑏1

= 0 𝑐3 =
𝑏1𝑎7 − 𝑎1𝑏4

𝑏1

= 0 

s0 𝑑1 =
𝑐1𝑏2 − 𝑏1𝑐2

𝑐1

= 0,0241 + 𝐾𝑝 𝑑2 =
𝑐1𝑏3 − 𝑏1𝑐3

𝑐1

= 0 𝑑3 =
𝑐1𝑏4 − 𝑏1𝑐4

𝑐1

= 0 

Syarat: 0,0241+KP > 0 dan 1167608,85-48448500 KP >0 

KP > -0,0241 dan KP > 
1167608,85

48448500
, sehingga diperoleh Kcr = 0,0241 

Substitusikan nilai s =jω ke persamaan karakteristik sehingga didapatkan 

persamaan: 

6369400(𝑗𝜔)4 + 96897(𝑗𝜔)3 + 0,0022(𝑗𝜔)2 + 0,0318(𝑗𝜔) + 0,0241 + 𝐾𝑃 = 0 

6369400𝜔4 − 96897𝑗𝜔3 − 0,0022𝜔2 + 0,0318(𝑗𝜔) + 0,0241 + 0,0241 = 0 

(6369400𝜔4 − 0,0022𝜔2 + 0,0482) − 𝑗𝜔(96897𝜔2 + 0,0318) = 0 

6369400(𝜔4 − 0,00000000034𝜔2 + 0,0000000075) − 𝑗𝜔(96897𝜔2 − 0,0318) = 0 

6369400(𝜔2 + 31,6283)(𝜔2 + 2,3713) − 96897𝑗𝜔(𝜔2 − 0,00000033) = 0 

(𝜔2 − 0,00000033)(𝜔2 + 31,6283)(𝜔2 + 2,3713) = 0 

𝜔2 = 0,00000033, sehingga 𝜔 = 0,00057 

𝑃𝑐𝑟 =
2𝜋

𝜔
= 11017,54 

Berdasarkan metode kedua dari Ziegler –Nichols, maka didapatkan: 

𝐾𝑃 = 0,6 𝐾𝑐𝑟 = 0,6. (0,0241) = 0,01446  

𝑇𝑖 =
𝑃𝑐𝑟

2
=

11017,54

2
= 5508,77, sehingga 𝐾𝑖 =

𝐾𝑃

𝑇𝑖
=

0,01446 

5508,77
= 0,0000026 

𝑇𝑑 = 0,125 𝑃𝑐𝑟 = 1377,19, sehingga diperoleh 𝐾𝑑 =
𝑇𝑑

𝐾𝑃
=

1377,19

0,01446
= 9524,35 

Dengan menggunakan simulasi Matlab dengan mensubstitusikan nilai Kp , Ki dan 

Kd dari perhitungan diatas, maka diperoleh persamaan: 
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𝐺𝑐(𝑠) = 0,01446 (1 +
1

5508,77𝑠
+ 1377,19𝑠)

=
19,91𝑠2 + 0,0000026𝑠 + 0,01446

𝑠
 

Dengan mensubstitusikan nilai 𝐺𝑐(𝑠), maka akan diperoleh grafik seperti pada 

Gambar 4.3.  

 

 
Gambar 4.4 Respon kecepatan roda dengan control PID menggunakan Zigler-

Nichols 

Pada gambar 4.4 terlihat bahwa respon sistem masih belum stabil. Hal itu bisa 

dilihat bahwa pada detik ke 20 nilai kecepatan sudutnya sebesar 4.10-4 rad/s, untuk 

itu perlu find turning untuk mendapatkan respon yang lebih baik lagi. Dengan 

metode Auto Tuning, akan diperoleh nilai Kp, Ki, dan Kd seperti pada gambar 4.11 

dan diperoleh grafik grafik seperti yang terlihat pada gambar 4.13.  
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Gambar 4.5 Block parameter PID controller 

Dari gambar 4.11 terlihat bahwa kecepatan mulai bernilai konstan pada 

detik ke-5. Setelah detik ke-5 kecepatan mulai konstan dengan kecepatan sebesar 

29,8 rad/s. Secara umum settling time, rise time dan steady state error sudah bagus. 

Dibandingkan dengan robot tanpa menggunakan control, nilai ini mempunyai 

respon yang lebih bagus.   
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Gambar 4.6 Hasil simulasi transfer function & PID controller 

menggunakan find tunning 

 

4.6. Analisa Kestabilan Kecepatan motor listrik  

Analisa kestabilan yang digunakan pada analisa kecepatan motor listrik 

adalah menggunakan Roots Analysis. Yaitu dengan mencari akar-akar dari 

persamaan karakteristik dari Close Loop Transfer Function. Dengan bantuan 

Matlab-Simulink, maka diperoleh akar-akar dari persamaan karakteristiknya yaitu: 

-71.6854, -67.6087, -2.0356, -0.9129+1.0427i, -0.9129-1.0427i, -0.6683, -

0.4019+0.1989i, -0.4019-0.1989i, -0.3343. Berdasarkan nilai akar-akar dari 

persamaan karakteristiknya terlihat bahwa semua nilainya adalah negatif sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sistem yang disimulasikan stabil.  

 

 

 

 



 

     49 
 

4.7 Menghitung Putaran Kecepatan Roda Saat Belok Robot Pembersih Kaca 

1. Roda belakang 

 
Gambar 4.7 skema belok sistem penggerak robot pembersih kaca 

Dari gambar diatas, maka didapatkan perbandingan: 
θa = 180o – 90o - γ 
 δf = 180o – 90o - γ 
sehingga dapat disimpulkan bahwa: 
θa =  δf  

cos 𝑥 =
𝑅1 +

𝑡𝑟

2

𝑅𝑎𝑐𝑘
                          

𝑅𝑎𝑐𝑘 cos 𝑥 =  𝑅1 +
𝑡𝑟

2
                                                                                                 (4.22) 

tan 𝜃𝑎 = tan 𝛿𝑓 =
𝑎 + 𝑏

𝑅𝑎𝑐𝑘 cos 𝑥
                                                                                   (4.23) 

Susbstitusi pers. (1) ke pers. (2), sehingga diperoleh: 

tan 𝛿𝑓 =
𝑎 + 𝑏

𝑅1 +
𝑡𝑟

2

 

(𝑅1 +
𝑡𝑟

2
) tan 𝛿𝑓 = 𝑎 + 𝑏 

𝑅1. tan 𝛿𝑓 = 𝑎 + 𝑏 − 
𝑡𝑟

2
 tan 𝛿𝑓 

𝑅1 =
𝑎 + 𝑏 −  

𝑡𝑟

2
. tan 𝛿𝑓

tan 𝛿𝑓
 

𝑅1 =
2𝐿 − 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓
                                                                                                    (4.24)  
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Dari gambar juga diperoleh bahwa: 
𝑅1 + 𝑡𝑟 = 𝑅2 

𝑅2 =  
2𝑎 + 2𝑏 − 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓
+ 𝑡𝑟 

𝑅2 =
2𝐿 + 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓
                                                                                                    (4.25) 

Jarak tempuh roda berdanding lurus dengan kecepatan roda, dan radius 
kelengkungan jalan, sehingga diperoleh: 
𝑅1

𝑅2
=

𝑣1

𝑣2
 

𝑣2 =
𝑅2

𝑅1
 . 𝑣1                                                                                                                  (4.26) 

Kecepatan Roda 2 
Substitusikan persamaan 4.25 ke persamaan 4.26, sehingga diperoleh: 

𝑣2 =

2𝑎+2𝑏+𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓

2𝑎+2𝑏−𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓

 . 𝑣1 

𝑣2 =
2𝑎 + 2𝑏 + 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2𝑎 + 2𝑏 − 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓
 . 𝑣1       

Dengan menganggap 𝑎 + 𝑏 = 𝐿, maka diperoleh: 

𝑣2 =
2𝐿 + 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2𝐿 − 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓
 . 𝑣1                                                                                             (4.27) 

2. Roda depan 
Kecepatan Roda 4 
Dari gambar 2, diperoleh radius belok roda 3 sebagai berikut: 

𝑅3 = √𝐿2 + 𝑅2
2                                                                                                         (4.28) 

Substitusi persamaan (4.24) ke persamaan (4.27), maka diperoleh: 

𝑅3 = √𝐿2 + (
2𝑎 + 2𝑏 + 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓
)

2

 

= √𝐿2 + (
2𝐿 + 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓
)

2

                                                                              (4.29) 

Sedangkan radius roda 4 dapat diperoleh sebagai berikut: 

𝑅4 = √𝐿2 + 𝑅1
2                                                                                                        (4.30) 

Substitusi persamaan (4.23) ke persamaan (4.30), maka diperoleh: 

𝑅4 = √𝐿2 + (
2𝑎 + 2𝑏 − 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓
)

2
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= √𝐿2 + (
2𝐿 − 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓
)

2

                                                                             (4.31) 

Sedangkan kecepatan roda 3 dan roda 4 dapat ditentukan dengan rumus 
perbandingan radius: 
𝑅1

𝑅4
=

𝑣1

𝑣4
 

𝑣4 =  
𝑅4

𝑅1
𝑣1 

𝑣4 =

√𝐿2 + (
2𝐿−𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓
)

2

𝐿− 
𝑡𝑟
2

.tan 𝛿𝑓

tan 𝛿𝑓

𝑣1 

𝑣4 =
√(𝐿 tan 𝛿𝑓)

2
+ (2𝐿 − 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓)

2

2𝐿 −  𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓
𝑣1                                                            (4.32) 

 
Kecepatan Roda 3 
𝑅1

𝑅3
=

𝑣1

𝑣3
 

𝑣3 =  
𝑅3

𝑅1
𝑣1 =

√𝐿2 + (
2𝐿+𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓

2 tan 𝛿𝑓
)

2

𝐿− 
𝑡𝑟
2

.tan 𝛿𝑓

tan 𝛿𝑓

𝑣1 

𝑣3 =
√(𝐿 tan 𝛿𝑓)

2
+ (2𝐿 + 𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓)

2

2𝐿 −  𝑡𝑟 tan 𝛿𝑓
𝑣1                                                           (4.33) 
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Gambar 4.7 Grafik kecepatan roda saat berbelok 

 

4.2.3 Hasil Simulasi Kecepatan Setiap Roda Saat Berbelok 

Berdasarkan persamaan (4.32), maka akan didapatkan respon kecepatan 

setiap roda saat bergerak dengan v1 sebagai input. Gambar 4.7 merupakan respon 

kecepatan setiap roda ketika berbelok. 

 
Gambar 4.8 Variasi Kecepatan Anguler Roda Ketika Berbelokdan bergerak lurus 
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Berdasarkan Gambar 4.8, maka dapat kita lihat bahwa kendaraan yang 

bergerak lurus sampai detik ke-6. Pada detik 6-18 kendaraan mulai berbelok dan 

pada detik berikutnya kembali bergerak dengan kecepatan yang konstan. Pada saat 

kendaraan mulai berbelok maka kecepatan roda 1 adalah yang paling kecil 

dibandingkan yang lain. Sedangkan roda yang mempunyai nilai tertinggi adalah 

roda 3 dan kecepatan roda 2 lebih besar dari roda 4. Sehingga dapat ditentukan 

bahwa roda 3 menbutuhkan arus yang paling besar dari roda yang lain untuk 

mendapatkan kecepatan yang diinginkan saat berbelok. Begitu juga dengan roda 

yang lain, semakin besar kecepatan roda, maka semakin besar juga arus yang 

diperlukan. Dari hasil perhitungan maka didapatkan bahwa arus yang masuk pada 

roda 1 sebesar 15 A, roda 2 sebesar 21 A, roda 3 sebesar 22 A, dan roda 4 sebesar 

16 A seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.9 Kebutuhan Arus listrik untuk menggerakkan robot pembersih kaca 
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BAB 5 

  PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Pada bab ini akan disimpulkan hasil dari penelitian tesis ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Telah didapatkan pemodelan robot pembersih kaca pada gedung bertingkat 

menggunakan suction cup menggunakan motor DC sebagai penggerak. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan Kontroler PID menggunakan metode Zigler 

Nichols, maka diperoleh nilai Kp = , Ki = , dan Kd = 

. Sedangkan perhitungan kontroler PID menggunakan tuning PID 

dengan simulink, diperoleh nilai Kp = 19,365, Ki = 13,115, dan Kd = 5,699.  

3. Sistem kontrol kecepatan roda menggunakan metode Zigler-Nichols tidak 

menghasilkan respon yang bagus, karena respon yang dihasilkan masih belum 

stabil. Sedangkan pengendalian PID menggunakan Tuning dapat menghasilkan 

respon yang baik. Hal ini dibuktikan dengan rise time dapat dicapai dalam 

waktu 1,39 detik, over shoot sebesar 8% dan settling time yang dicapai sistem 

adalah 5 detik.  

4. Dari hasil perhitungan maka didapatkan bahwa pada saat robot pembersih 

kaca berbelok dengan sudut belok sebesar 30o, maka arus yang masuk pada 

roda 1 sebesar 15 A, roda 2 sebesar 21 A, roda 3 sebesar 22 A, dan roda 4 

sebesar 16 A. 

5. Berdasarkan hasil simulasi kestabilan menggunakan kriteria Bode plot, maka 

diperoleh semua nilai akar-akarnya, yaitu: -71.6854, -67.6087, -2.0356, -

0.9129+1.0427i, -0.9129-1.0427i, -0.6683, -0.4019+0.1989i, -0.4019-0.1989i, 

-0.3343. Berdasarkan nilai akar-akar dari persamaan karakteristiknya terlihat 

bahwa semua nilainya adalah negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sistem yang disimulasikan stabil. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis 

mempunyai beberapa saran, yaitu: 

1. Perlu dilakukan penelitian secara eksperimen sehingga akan didapatkan 

perbedaan eksperimen dan simulasi numerik. 
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