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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran alat, perancangan dan realisasi 

dari perangkat keras, serta perangkat lunak dari alat peraga sistem kendali pendulum 

terbalik. 

3.1. Gambaran Alat 

Pada skripsi ini alat yang akan direalisasikan adalah sebuah alat peraga berupa 

sistem kendali pendulum terbalik. Alat ini terdiri dari sebuah batang pendulum yang 

diletakkan pada sebuah bidang penyangga batang pendulum yang memiliki empat buah 

roda dan dapat bergerak bebas horisontal kearah kanan atau kiri di atas sebuah jalur 

lintasan berupa rel. Jalur lintasan ini terletak diatas dan bawah bidang penyangga 

pendulum. Pada alat ini akan dipasang sebuah sistem kendali yang akan menjaga posisi 

batang pendulum agar dapat berdiri tegak lurus keatas secara stabil. 

Sama seperti sistem pendulum pada umumnya yaitu apabila sebuah batang 

pendulum ditarik hingga membentuk sudut sebesar θ terhadap kondisi awal, yaitu tegak 

lurus kebawah terhadap sumbu mendatar, maka pendulum tersebuat akan berayun-ayun 

sampai kembali keposisi semula (tegak lurus ke bawah) [15]. Namun pada alat ini 

pendulum tersebut diposisikan terbalik sehingga titik berat batang pendulum berada di 

atas titik tumpunya, tegak lurus keatas terhadap sumbu mendatar, sehingga 

kesetimbangan yang harus dicapai merupakan kesetimbangan yang tidak stabil [15]. 

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem kendali agar pendulum terbalik ini dapat berdiri 

tegak lurus keatas secara setimbang dan stabil. 

Sistem kendali yang digunakan adalah sistem kendali Proportional Integral 

Derivative (PID). Dengan menggunakan sistem kendali ini, maka batang pendulum 

terbalik dapat dikendalikan secara tidak langsung.Sistem kendali PID ini akan 

ditanamkan pada sebuah pengendali utama berupa mikrokontroler. Pada alat peraga ini 

juga akan dilengkapi sebuah program user interface. Program user interfaceini 

digunakan untuk memberikan nilai konstanta Kp, Ki, dan Kdyang dibutuhkan pada 

sistem kendali PID agar dapat mengatur posisi setimbang dari pendulum terbalik secara 

tidak langsung. Pada user interface juga dapat diamati nilai rise time, settling time, max 
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overshoot,error, sudut aktual pendulum, dan peak timedari sistem kendali pendulum 

terbalik. 

 

Gambar 3.1. Blok diagram keseluruhan sistem kendali pendulum terbalik. 

Seperti terlihat pada gambar 3.1, sistem kendali pendulum terbalik ini terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu bagian mekanik, kontroler, dan komputer PC atau laptop. 

Pada bagian mekanik, terdapat tiga buah komponen yaitu motor DC, rotary encoder, 

dan photo interrupter. Motor DC merupakan aktuator dari alat peraga ini, yaitu sebagai 

penggerak bidang penyangga pendulum. Kemudian sensor rotary encoder digunakan 

untuk mengetahui besar sudut aktual dari batang pendulum. Sedangkan sensor photo 

interrupter sebagai pembatas pergerakan bidang penyangga badang pendulum. 

Kemudian untuk bagian kontroler terdapat arduino mega 2560 yang bekerja sebagai 

pengendali utama dari sistem kendali pendulum terbalik. Sedangkan bagian komputer 

PC atau laptop terdapat sebuah program user interface yang akan digunakan untuk 

mengendalikan pendulum secara tidak langsung dengan memberikan nilai konstanta 

pada sistem kendali PID dan juga dapat memperlihatkan nilai-nilai parameter sistem 

kendali PID. 

3.2. Perancangan dan Realisasi Perangkat Keras 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan dan realisasi perangkat 

keras yang meliputi perangkat keras modul mekanik dan perangkat keras modul 

elektronik pada mekanik dan kontroler. 

 

Kontroler 

Arduino 

Mega    

2560 

Mekanik 

Motor           

DC 

Rotary 

Encoder 

PC / Laptop 

User 

Interface 

PWM 

Serial  

Photo 

Interrupter 
 



28 
 

 

3.2.1. Perangkat Keras Modul Mekanik 

Pada perancangan perangkat keras modul mekanik ini, akan diperlihatkan dan 

dijelaskan rancangan dan realisasi dari alat peraga sistem kendali pendulum terbalik. 

Gambar 3.2 memperlihatkan rancangan desain mekanik dari alat peraga sistem kendali 

pendulum terbalik. 

 

Gambar 3.2. Rancangan desain mekanik tampak depan. 

 

Gambar 3.3. Rancangan desain mekanik tampak belakang. 

Terlihat pada gambar 3.2 terdapat beberapa bagian yaitu batang pendulum, bidang 

penyangga pendulum, jalur lintasan berupa rel untuk pergerakan bidang penyangga 

pendulum, penggerak bidang penyangga pendulum, dan kotak kontroler. Mekanik yang 

dirancang ini memiliki ukuran panjang 2 m dan tinggi 50 cm. Mekanik yang dirancang 

menggunakan beberapa potongan aluminium kotak persegi dengan ukuran 2.2 cm, 

alumunium T sebagai rel dengan lebar 1 cm dan tinggi rel 0.5 cm. 
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Pada perancangan mekanik ini, batang pendulum yang digunakan terbuat dari 

kayu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti yang terlihat pada 

gambar 3.2. Batang pendulum ini memiliki dimensi panjang 50 cm dengan massa 500 

gr. Batang pendulum inilah yang nantinya akan dijadikan objek untuk dikendalikan 

posisinya, yaitu dapat berdiri tegak lurus keatas. 

 

Gambar 3.4. Bidang penyangga dan batang pendulum. 

Bidang penyangga batang pendulum digunakan untuk menyangga batang 

pendulum dan juga sensor rotary encoder. Bidang penyangga ini memiliki dimensi 

panjang 13 cm, dan tinggi 18 cm. Pada bidang penyangga ini terdapat sensor rotary 

encoder dan empat buah roller yang dipasang, dua buah roller diletakkan di atas dan 

dua lainnya di bawah bidang penyangga. Hal ini dimaksudkan agar bidang penyangga 

ini dapat bergerak di atas jalur lintasan berupa rel yang terletak sejajar atas dan bawah. 

 

Gambar 3.5. Realisasi bidang penyangga dan batang pendulum. 
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Jalur lintasan dari bidang penyangga ini terletak pada dua batang alumunium 

kotak, yang disusun sejajar atas dan bawah. Pada batang alumunium kotak tersebut akan 

dipasang alumunium T sebagai rel. Dimensi dari jalur lintasan ini adalah panjang 2 m 

dan jarak antara jalur rel atas dan bawah adalah 10,5 cm. Penggerak bidang penyangga 

pendulum dirancang seperti sebuah konveyor yang menggunakan sebuah motor DC dan 

dua buah pulley berdiameter 6 cm yang terletak sisi kiri dan kanan. Salah satu pulley 

dipasangkan pada motor DC, dan pulley yang lain terletak di seberang pulley pertama. 

Jarak antara kedua pulley adalah 1.8 m. Kedua pulley tersebut dihubungkan 

menggunakan seutas tali dan dikaitkan pada bidang penyangga, sehingga bidang 

penyangga pendulum dapat bergerak seperti sistem konveyor saat motor DC dalam 

kondisi on. 

 

Gambar 3.6. Realisasi keseluruhan mekanik alat. 

3.2.2. Perangkat Keras Modul Elektronik 

Pada perancangan perangkat keras modul elektronik ini, akan dijelaskan mengenai 

rancangan dan realisasi modul elektronik dari alat peraga sistem kendali pendulum 

terbalik diantaranya adalah pengendali utama (mikrokontroler), sensor rotary encoder 

dan sensor photo interrupter, dan aktuator. 

3.2.2.1. Pengendali Utama 

Sebuah pengendali utama sangatlah penting pada suatu sistem kendali. Hal ini 

dikarenakan sebuah pengendali utama, dapat mengendalikan semua masukan dan 

keluaran dari suatu plant maupun sensor yang ada pada suatu sistem kendali. Oleh 

karena itu pada skripsi ini akan digunakan sebuah pegendali utama untuk mengolah data 

yang diperlukan dan pengambilan keputusan untuk melakukan sesuatu pada tahap 

selanjutnya dalam suatu sistem kendali. 

Pada skripsi ini, pengendali utama yang digunakan adalah sebuah mikrokontroler. 

Mikrokontroler ini dapat menerima data dari sensor kemudian memprosesnya dan 
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mengkonversi data tersebut menjadi satuan yang diinginkan. Pada skripsi ini, 

mikrokontroler digunakan untuk mengkonversi data keluaran pada sensor rotary 

encoder yang berupa BCD code. Data yang diterima mikrokotroler ini dikonversi 

menjadi besaran sudut. 

Pada mikrokontroler ini juga dipasang sistem kendali PID. Sistem kendali PID ini 

akan mengkalkulasi nilai error bersama nilai konstanta Kp, Ki, Kd, yang diberikan oleh 

user. Selanjutnya hasil kalkulasi tersebutakan dilanjutkan motor DC sebagai aktuator. 

Selain itu, mikrokontroler ini juga dapat menghubungkan data masukan dan keluaran 

dari danke program user interface yang ada pada komputer PC atau laptop melalui 

komunikasi serial. Mikrokontroler yang digunakan sebagai pengendali utama pada 

skripsi ini adalah board arduino mega 2560. Berikut ini adalah gambaran skema 

perancangan mikrokontrolerboard arduino mega 2560 sebagai pengendali utama. 

 

 

Gambar 3.7. Skema perancangan mikrokontroler board arduino mega 2560 sebagai 

pengendali utama. 
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Terlihat pada gambar 3.6 board arduino mega 2560 yang digunakan mendapat 

masukan dari sensor rotary encoder dan photointerrupter, dan kemudian memberikan 

keluaran kepada driver motor H-Bride EMS 5A yang seterusnya dilanjutkan motor DC 

sebagai aktuator. Pengendali utama ini juga terhubung secara serial dengan komputer 

PC atau laptop untuk menghubungkan program user interface sistem. Berikut ini adalah 

tabel konfigurasi pin yang digunakan pada board arduino mega 2560. 

Tabel 3.1. Konfigurasi pin yang digunakan pada pengendali utama. 

Port yang digunakan Fungsi 

PA0-PA7 Masukan dari rotary encoder 

PC7, PC6 Masukan dari rotary encoder 

PC5, PC4 Pengendali arah putar motor 

PE3 Output PWM motor 

PD2, PD3 Interrupt 4 dan 5 

 

Dari tabel 3.1 terlihat jumlah pin yang digunakan sebanyak 15 pin, yaitu 10 pin 

digital sebagai masukan dari sensor rotary encoder, 2 pin interrupt sebagai masukan 

dari sensor photo interrupter, 2 pin digital sebagai pengendali arah putaran yang 

terhubung dengan driver motor, dan 1 pin PWM yang terhubung dengan driver motor 

sebagai pengatur kecepatan putar motor.  

 

Gambar 3.8. Realisasi bagian pengendali utama dan kotak kontroler. 
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3.2.2.2. Sensor 

Pada sebuah sistem kendali berumpan balik (close-loop), dibutuhkan sebuah 

komponen yang dapat mengetahui keluaran dari suatu sistem agar dapat diketahui 

besarnya suatu error dalam suatu sistem tersebut dengan melihat selisih antara nilai 

yang diinginkan dengan nilai keluaran dari sistem tersebut. Untuk itu, pada sistem 

kendali pendulum terbalik ini digunakan sebuah sensor sudut rotary encoder untuk 

melihat besarnya sudut aktual yang dihasilkan oleh pendulum terhadap sumbu tegak 

lurus dan juga sensor photo interrupter yang berfungsi untuk membatasi pergerakan 

dari bidang penyangga pendulum. 

3.2.2.2.1. Absolute Rotary Encoder 

Sesuai keterangan subbab 3.2.2.2, untuk mengetahui besarnya sudut simpang 

batang pendulum ini digunakan sensorrotary encoder dengan tipe absolute EP50S8-

360-1F-N-24.  

 

Gambar 3.9. Informasi absoluterotary encoder berdasarkan jenisnya. 

Berdasarkan gambar 3.9 tersebut maka dapat diketahui sensor ini dapat 

menghasilkan pulsa sebanyak 360 per satu putaran. Sumber tegangan yang dibutuhkan 

sensor ini adalah 12-24 VDC dan tegangan keluaran minimal yang dihasilkan adalah 

Vcc dikurangi 1,5V. Kendali keluaran dari sensor ini adalah NPN open collector output. 

Sedangkan keluaran dari sensor ini adalah BCD code dengan arah putaran sesuai arah 

jarum jam. 

 

Gambar 3.10. Absoluterotary encoder EP50S8-360-1F-N-24. 
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Seperti yang dijelaskan pada dasar teori, rotary encoder dengan tipe absolute 

merupakan sensor yang menggunakan piringan optik yang telah didesain sedemikian 

rupa, sehingga dapat menghasilkan kode digital yang unik untuk menyatakan posisi 

tertentu dari sumbu putar yang dihubungkan pada sensor ini. Sensor ini sangat 

membantu dalam membaca besar sudut yang dihasilkan oleh pendulum dibandingkan 

dengan sensor sudut lain seperti accelerometer. Hal ini dikarenakan, sensor rotary 

encoder ini hanya berpengaruh terhadap perubahan putaran dari poros pada sensor ini. 

Sedangkan pada sensor accelerometer, terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan 

dalam menentukan besar suatu sudut diantaranya adalah posisi awal sensor, perubahan 

putaran dan besarnya percepatan gravitasi yang diberikan kepada sensor accelerometer. 

Terlebih sensor ini membutuhkan kalibrasi yang sukar dan di bandingkan sensor rotary 

encoder. 

 

Gambar 3.11. BCD code output absolute rotary encoder EP50S8-360-1F-N-24. 

Gambar 3.11 menunjukkan grafik pulsa yang dihasilkan oleh keluaran dari rotary 

encoder. Grafik tersebut menunjukkan setiap keluaran dari rotary encoder ini memiliki 

perubahan yang berbeda-beda. Misal pada bit pertama dan kedua, pada bit pertama 

perubahan pulsa dari kondisi low ke kondisi high, atau sebaliknya,hanya memerlukan 1 

TS (setara 1° ±0.25) atau hanya memerlukan satu buah step. Sedangkan pada bit kedua, 

perubahan pulsa terjadi saat telah melewati dua buah step. Tabel 3.2 berikut ini akan 

menunjukkan nilai keluaran rotary encoder berdasarkan warna tiap per-bit. 
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Tabel 3.2. Warna kabel keluaran BCD codeabsoluterotary encoder EP50S8-360-1F-N-

24. 

 

Sensor ini memiliki keluaran berupa BCD code dengan jumlah 10 bit dengan nilai 

per-bit yang tertera pada tabel 3.2. Tabel tersebut menunjukkan warna kabel yang 

digunakan dan nilai pada setiap warna kabel tersebut. Nilai-nilai warna kabel tersebut 

akan berbeda ditiap tipe rotary encodermenurut jumlah step per satu putaran. 

Sedangkan gambar 3.12 menunjukkandiagram kendali keluaran sensor. 

 

Gambar 3.12. Diagram pengendali keluaran absolute rotary encoder EP50S8-360-1F-

N-24. 

Dari gambar 3.12 terlihat bahwa rotary encoder yang digunakan membutuhkan 

suatu rangkaian tambahan berupa sebuah beban (resistor) yang terhubung antara Vcc 

dan keluaran dari rotary encoder. Hanya saja karena rotary encoder diberikan tegangan 

12V, maka keluaran dari rangkaian ini saat kondisi high kurang lebih sebesar 12V. 

Sedangkan untuk masukan arduino, nilai high hanya dapat bekerja dengan batasan 

masukan 5V. Jika diberi masukan lebih dari 5V, maka dapat menimbulkan kerusakan 
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pada arduino tersebut. Sehingga diberi rangkaian tambahan pembagi tegangan pada 

keluaran rotary encoder. Gambar 3.12 menunjukkan rangkaian keseluruhan rotary 

encoder. 

 

Gambar 3.13. Skema perancangan pengendali keluaran absolute rotary encoder 

EP50S8-360-1F-N-24. 

Dipilih sumber tegangan yang digunakan untuk sensor ini adalah 12V, 

dikarenakan sumber tegangan untuk motor DC juga menggunakan sumber tegangan 

12V. Hal ini untuk mencegah penggunaan sumber tegangan yang lebih banyak. 

 

Gambar 3.14. Realisasi pengendali keluaran absolute rotary encoder EP50S8-360-1F-

N-24. 
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3.2.2.2.2. Photo Interrupter 

Sesuai dengan namanya, sensor ini digunakan untuk meng-interrupt pengendali 

utama agar sistem tidak bekerja. Sensor ini diletakkan pada bagian samping kiri dan 

kanan, untuk membatasi pergerakan dari penyangga pendulum terbalik. Saat penyangga 

pendulum melewati photo interrupter, maka motor penggerak penyangga pendulum 

akan mati. Ini dilakukan agar bidang penyangga pendulum dan sensor rotary encoder 

tidak menabrak mekanik bagian kiri dan kanan. 

 

Gambar 3.15. Skema perancangan photo interrupter. 

Gambar 3.15 menunjukkan skema perancangan sensor photo interrupter, dimana 

pada alat peraga ini akan digunakan dua buah skema perancangan seperti gambar 

tersebut. Sedangkan gambar 3.16 menunjukkan realisasi dari gambar skema 

perancangan gambar 3.15. 

 

Gambar 3.16. Realisasi photo interrupter. 
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3.2.2.3. Aktuator 

Pada alat ini akan digunakan sebuah motor DC sebagai aktuator. Motor DC ini 

dapat bergerak dua arah, yaitu CW dan CCW. Kecepatan pergerakan motor inidi 

kendalikan dengan nilai PWM yang diterima oleh driver motor dari pengendali utama. 

Sedangkan untuk mengendalikan arah putaran motor, maka polaritas masukan pada 

motor DC harus diubah. Hal ini di lakukan dengan menggunakan pin MOUT1 dan 

MOUT2 pada driver motor. Gambar 3.17 menunjukkan realisasi motor DC sebagai 

penggerak bidang penyangga pendulum. 

  

Gambar 3.17. Realisasi motor DC beserta pulley. 

3.3. Perancangan dan Realisasi Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak pada skripsi ini meliputi perancangan dan realisasi 

perangkat lunak mikrokontroler dan juga program user interface. 

3.3.1. Perangkat Lunak Mikrokontroler 

Perangkat lunak mikrokontroler ini meliputi keseluruhan sistem yang ada pada 

program board arduino mega 2560. Gambar 3.18 akan memperlihatkan diagram alir 

dari sistem kendali pendulum terbalik yang di implementasikan pada mikrokontroler. 
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Gambar 3.18. Diagram alir mikrokontroler. 
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Berikut ini adalah penjelasan dari diagram alir pada gambar 3.18. 

1. Sistem akan langsung bekerja pada saat mikrokontroler dan tombol power dalam 

kondisi on. 

2. Mikrokontroler akan mulai membaca data sensor dan mengkonversi data 

tersebut menjadi besaran sudut (derajat). Data sensor yang berupa BCD code 

dikonversi dengan menggunakan tabel 3.2 sehingga menjadi nilai desimal. 

Kemudian data desimal tersebut akan di konversi dalam besaran sudut dengan 

satuan derajat.  

3. Mikrokontroler akan mengirim data sensor tersebut kedalam program user 

interface melalui serial untuk ditampilkan. Data sensor yang dikirim kedalam 

program user interface adalah data desimal dan sudut. 

4. Sistem mengecek, apakah user sudah menekan tombol OK pada user interface. 

5. Jika ya, maka sistem akan mengecek lagi, apakah nilai Kp, Ki, dan Kd telah 

dimasukkan. 

6. Jika nilai Kp, Ki, danKd tidak ada yang dimasukkan, maka nilai Kp, Ki, dan Kd 

dalah nilai terakhir yang telah tersimpan di memori EEPROM sebelumnya. 

7. Jika nilai Kp, Ki, dan Kd telah dimasukkan, dan tombol OK ditekan, maka sistem 

akan mulai bekerja. 

8. Awal kerja dari sistem ini adalah motor akan menggerakkan bidang penyangga 

agar batang pendulum dapat mencapai posisi setpoint (0°) tegak lurus keatas 

terlebih dahulu. 

9. Pada tahapan nomor 8 ini adalah tahapan kerja default, yang berarti proses ini 

tidak bergantung pada nilai Kp, Ki, dan Kd. 

10. Kondisi awal pendulum adalah selalu tegak lurus ke bawah seperti pendulum 

pada umumnya. Pada saat sistem mulai bekerja secara default, sistem akan 

mengecek nilai sudut dari batang pendulum. Kemudian motor akan bergerak 

menarik bidang peyangga batang pendulum agar sudut pendulum berubah 

semakin mendekati nilai setpoint. Pergerakan dari batang pendulum ini sendiri 

diatur secara default, yaitu saat sudut pendulum lebih besar dari -179° maka 

bidang penyangga akan bergerak kekiri, dan saat sudut pendulum lebih kecil 

dari 180° maka bidang penyangga akan bergerak kekanan dengan kecepatan 

putar motor yang sama ditiap pergerakan default ini. 
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11. Jika posisi batang pendulum belum sesuai dengan setpoint, maka sistem akan 

terus bekerja secara default. 

12. Jika posisi batang pendulum sudah sesuai dengan setpoint, maka sistem akan 

mulai mengkalkulasi sistem kendali PID dengan memanfaatkan nilai error dan 

juga nilai konstanta yang telah diberikan. 

13. Kalkulasi ini dilakukan dengan menghitung nilai error yang didapat dengan 

melihat selisih antara nilai setpoint dengan sudut aktual dari batang pendulum 

(error = setpoint – sudut aktual). Kemudian nilai error tersebut akan dihitung 

bersama konstanta PID dengan menggunakan persamaan output = Kp error + Ki 

sum of error + Kd (error – last error). 

14. Setelah itu, hasil kalkulasi sistem kendali PID yang berupa PWM akan 

digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor sebagai aktuator. Data hasil 

kalkulasi PID ini akan dikirim kedalam program user interface melalui serial. 

15. Penentuan arah putaran motor dilakukan dengan melihat besar error yang 

dihasilkan oleh batang pendulum. 

16. Saat error lebih besar dari 0°, batang pendulum jatuh kesebelah kanan, maka 

motor akan berputar searah jarum jam. 

17. Saat error lebih kecil 0°, batang pendulum jatuh kesebelah kiri,maka motor akan 

berputar berlawanan arah jarum jam. 

18. Saat bidang penyangga batang pendulum menutup sensor photo interrupter, 

maka sistem akan mati. 

19. Proses ini akan terus berulang sampai tombol stop di tekan. 

 

3.3.2. Perangkat Lunak User Interface 

Perangkat lunak user interface pada alat peraga ini, di rancang dan direalisasikan 

menggunakan Visual Studio 2010 dengan bahasa pemrograman C#. Berikut ini akan 

dijelaskan cara kerja dari program user interface dan juga penjelasan tampilan program 

user interface. 

3.3.2.1. Cara Kerja Program User Interface 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan aplikasi desktop yang 

digunakan sebagai program user interfaceyang meliputi cara kerja program user 

intefacedan penjelasan tampilan program user interface [7, h.44]. 
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Gambar 3.19. Diagram alir program user interface. 
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Berikut ini adalah cara kerja dari aplikasi program user interface dari alat ini. 

1. Program dijalankan. 

2. Pendeteksian port serial yang tersedia dan pengecekan apakah dapat digunakan 

untuk komunikasi serial atau tidak. Jika port serial tidak ditemukan maka akan 

dilakukan pengecekan lagi. Jika port serial telah ditemukan kemudian dilakukan 

pengecekan nilai Kp, Ki, dan Kd yang telah tersimpan pada EEPROM 

mikrokontroler. 

3. Jika nilai Kp, Ki, dan Kd sudah ditemukan maka saat tombol OK ditekan, nilai 

tersebut akan ditampilkan dan sistem pada pengendali utama akan mulai bekerja. 

4. Jika nilai belum ada, maka user harus masukkan terlebih dahulu nilainya agar 

sistem dapat berjalan. 

5. Setelah user memasukkan nilai Kp, Ki, dan Kd, dan kemudian tombol OK 

ditekan, maka user interface akan mengirim nilai tersebut kedalam 

mikrokontroler untuk memperbaharui nilai yang sudah ada sebelumnya melalui 

serial. 

6. Setelah itu akan dilakukan pengecekan data yang diterima oleh user interface 

yaitu nilai sudut dan error dari batang pendulum, dan juga nilai PWM melalui 

serial untuk ditampilkan pada program user interface.  

7. Jika tidak ada data yang diterima oleh user interface maka proses pengecekan 

akan dilakukan lagi. 

8. Jika sudah ditemukan, maka proses penghitungan rise time, maximum overshoot, 

peak time, dan setlling time dilakukan. 

9. Setelah itu data hasil proses penghitungan rise time, maximum overshoot, peak 

time, dan setlling time ditampilkan pada display information. 

10. Setelah itu dilakukan pengecekan tombol stop. Jika tombol stop ditekan, maka 

komunikasi serial akan terputus dan program selesai. 

3.3.2.2. Penjelasan Tampilan Program User Interface 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, program user interface pada 

perancangan alat ini digunakan untuk memberikan nilai konstanta yang dibutuhkan 

dalam sistem kendali PID dan juga memperlihatkan informasi yang dibutuhkan dalam 

mengamati sistem kendali PID. Program user interface yang di realisasikan memiliki 

tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.20. 
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Gambar 3.20. Tampilan program user interface. 

Terlihat dari gambar 3.20 tersebut, program user interface terdiri dari empat 

bagian, yaitu PID configuration, display information, data, dan grafik sudut aktual 

pendulum. 

3.3.2.2.1. PID Configuration 

Pada bagian ini terdapat tiga buah textbox yang digunakan untuk memberikan 

nilai Kp, Ki, dan Kd yang diinginkan oleh user. Kemudian terdapat button default untuk 

memberikan nilai default Kp, Ki, dan Kd. Nilai default yang dimaksud adalah nilai 

konstanta PID yang paling baik, yang dapat menjaga posisi setimbang batang pendulum 

selama lebih dari 3 detik yaitu Kp,= 22, Ki = 0.2, Kd = 24. Terdapat juga button OK yang 

berfungsi untuk mengirimkan nilai konstanta PID yang telah dimasukkan oleh user ke 

pengendali utama sistem dan sistem kontrol akan mulai bekerja. 

3.3.2.2.2. Display Information 

Pada bagian ini, terdapat empat buah label yang digunakan untuk memperlihatkan 

nilai hasil perhitungan rise time, max overshoot, peak time, dan settling time. 

 Rise Time (Tr) 

Rise time didapat dengan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh pendulum 

dimulai saat sudut 162 (90% dari sudut maksimum yang dihasilkan oleh pendulum) 

18 (10% dari sudut maksimum yang dihasilkan oleh pendulum). 

 Max Overshoot 

Max overshoot didapatkan dengan membandingkan setiap sudut baru yang 

diterima oleh program user interface, dengan sudutlama yang diterima sebelumnya. Jika 
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sudut baru yang diterima lebih besar dari sudut lama yang diterima sebelumnya, maka 

nilai max overshoot akan di update. Namun jika tidak, maka nilai max overshoot tidak 

akan di update dan nilainya akan tetap sama seperti sebelumnya. 

 Peak Time (Mpt) 

Peak time didapatkan dengan cara menghitung waktu yang dibutuhkan hingga 

sudut yang dihasilkan pendulum mencapai nilai max overshoot, yang terhitung saat 

tombol start ditekan.   

 Settling Time (Ts) 

Settling time didapatkan dengan cara menghitung waktu yang dibutuhkan saat 

tombol start ditekan sampai sudut pendulum mencapai kondisi stabil. Kondisi stabil 

merupakan kondisi dimana sudut yang dihasilkan pendulum mencapai ±5 selama 

kurang lebih 2 detik. 

3.3.2.2.3. Data 

Pada bagian ini, terdapat tiga buah listbox yang digunakan untuk memperlihatkan 

nilai sudut, desimal, dan nilai PWM. Listbox ini akan scroll ototmatis saat data mulai 

penuh. Nilai desimal pada bagian ini adalah nilai hasil konversi data sensor yang semula 

berupa BCD code. Sedangkan nilai sudut adalah hasil konversi dari data sensor yang 

telah berupa angka desimal. Kemudian nilai PWM adalah nilai keluaran hasil kalkulasi 

PID. 

Pada bagian ini juga terdapat button start, stop, dan reset. Button start berfungsi 

untuk memulai menjalankan sistem. Button stop untuk menghentikan sistem dan 

mengirimkan nilai Kp,= 0, Ki = 0, Kd = 0. Button reset berfungsi untuk menghapus data 

yang tersimpan pada user interface. 

3.3.2.2.4. Grafik 

Pada bagian ini terdapat sebuah grafik sudut aktual dan setpoint terhadap waktu. 

Sudut aktual ditunjukkan oleh garis berwana merah, dan setpoint ditunjukkan oleh garis 

hijau. Sumbu y adalah besaran sudut dalam satuan derajat, dan sumbu x adalah besaran 

waktu dalam satuan mili detik (ms). 


