
2.1 Quadcopter (QC)

QC tersusun dari empat buah motor yang diletakkan simetris pada tepi

ujung lengan QC dan digunakan untuk menggerakkan baling

propeller. Keempat m

energi putaran, begitu juga dengan gaya tarika

terbang QC. Pada prosesnya, baling

baling-baling pendorong dan 2 pasang baling

putaran yang berlawanan. Putaran ini menjadi seimbang jika semua baling

baling berputar dengan kecepatan yang sama sehingga QC dapat terbang dengan

stabil. Konfigurasi dari baling

Gambar 2. 1 Konfigurasi b

digunakan dalam penelitian.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

(QC)

QC tersusun dari empat buah motor yang diletakkan simetris pada tepi

ujung lengan QC dan digunakan untuk menggerakkan baling

. Keempat motor tersebut bertanggung jawab dalam pergerakan dan

energi putaran, begitu juga dengan gaya tarikan yang berlawanan dari arah

bang QC. Pada prosesnya, baling-baling QC ini dibagi menjadi 2 pasang

baling pendorong dan 2 pasang baling-baling penarik yang bergerak dalam

putaran yang berlawanan. Putaran ini menjadi seimbang jika semua baling

ling berputar dengan kecepatan yang sama sehingga QC dapat terbang dengan

Konfigurasi dari baling-baling diperlihatkan dalam Gambar 2.1

Konfigurasi baling-baling QC dan posisi koordinat kartesian

digunakan dalam penelitian.

QC tersusun dari empat buah motor yang diletakkan simetris pada tepi

ujung lengan QC dan digunakan untuk menggerakkan baling-baling atau

otor tersebut bertanggung jawab dalam pergerakan dan

n yang berlawanan dari arah

baling QC ini dibagi menjadi 2 pasang

baling penarik yang bergerak dalam

putaran yang berlawanan. Putaran ini menjadi seimbang jika semua baling –

ling berputar dengan kecepatan yang sama sehingga QC dapat terbang dengan

ng diperlihatkan dalam Gambar 2.1.

baling QC dan posisi koordinat kartesian yang
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Seluruh pergerakan QC ini menggunakan konvensi yang ditampilkan pada

Gambar 2.1. Gerakan sepanjang sumbu x,y, dan z berturut – turut adalah gerakan

kiri/kanan, maju/mundur dan atas/bawah. Roll (θ), pitch (ϕ), dan yaw (ψ) berturut-

turut adalah rotasi terhadap sumbu x,y, dan z.

Model matematik, baik kinematik maupun dinamik, dari sebuah QC telah

tersedia di berbagai referensi dengan kompleksitas model yang berbeda-beda.

Dalam tugas akhir ini digunakan 3 model kinematik yang berbeda. Perbedaan

model ini bertujuan untuk menguji apakah simulator bekerja dengan baik terhadap

perbedaan model dan QC yang sesungguhnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dydek [1], didapatkan

persamaan yang merupakan model matematika dari QC seperti pada persamaan

(2.1) – (2.8).

Persamaan model 1 QC:

=̈ݔ (cos߶ sinߠcos߰ + sin߶ sin߰)
ܷଵ
݉

(2.1)

߶̈ = ̇߰̇ߠ ൬
௬ܫ − ௭ܫ

௭ܫ
൰−

ோܬ
௫ܫ
Ωோ̇ߠ +

ܮ

௫ܫ
ܷଶ

(2.2)

=̈ݕ (cos߶ sinߠsin߰ − sin߶ cos߰)
ܷଵ
݉

(2.3)

̈ߠ = ߶̇߰̇ ቆ
−௭ܫ ௫ܫ
௬ܫ

ቇ+
ோܬ
௬ܫ
߶̇Ωோ +

ܮ

௬ܫ
ܷଷ

(2.4)

=̈ݖ −݃+ (cos߶ cosߠ)
ܷଵ
݉

(2.5)
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߰̈ = ൬̇ߠ̇߶
௫ܫ − ௬ܫ

௭ܫ
൰+

1

௭ܫ
ܷସ

(2.6)

Persamaan model 2 QC:

=̈ݔ ,ߠ݃ =̈ݕ −݃߮, =̈ݖ
Δܷଵ
m

(2.7)

߮̈ =
ܮ

௫ܫ
ܷଶ, ̈ߠ =

ܮ

௬ܫ
ܷଷ, ߰̈ =

1

௭ܫ
ܷସ

(2.8)

Keterangan simbol pada persamaan:

x : Posisi QC pada sumbu X [m]

y : Posisi QC pada sumbu Y [m]

z : Posisi QC pada sumbu Z [m]

߶̈ : Sudut roll terhadap sumbu x [rad/s]

̈ߠ : Sudut pitch terhadap sumbu y [rad/s]

߰̈ : Sudut yaw terhadap sumbu z [rad/s]

௫ܫ : Momen Inersia pada sumbu x [Nmݏଶ]

௬ܫ : Momen Inersia pada sumbu y [Nmݏଶ]

௭ܫ : Momen Inersia pada sumbu z [Nmݏଶ]

ோܬ : Momen Inersia disekitar sumbu baling-baling [Nmݏଶ]

Ωோ : Vektor semua kecepatan baling-baling [rad/s]

ܷଵ : Thrust (daya angkat) [N]

ܷଶ : Torsi Roll [Nm]

ܷଷ : Torsi Pitch [Nm]

ܷସ : Torsi Yaw [Nm]



7

Sedangkan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Corke [5], didapatkan

persamaan yang merupakan model matematika dalam mengontrol pergerakan QC

seperti pada persamaan (2.9) – (2.10).

Persamaan model 3 QC:

Ί௭ = ௬ߠ൫ܭ
∗ − +௬൯ߠ ௬̇ߠௗ൫ܭ

∗ − ௬൯̇ߠ (2.9)

Ί = ∗ݖ)ܭ − (ݖ + ∗̇ݖ)ௗܭ − (̇ݖ + ѡை (2.10)

Persamaan 2.9 di atas menunjukkan bahwa yaw dikendalikan oleh

kontroler proporsional – derivatif. Dimana T adalah total daya angkat ke atas atau

ketinggian dan ditampilkan warna merah dalam simulasi MATLAB yang

menentukan kecepatan rotor rata-rata. ѡ adalah vektor kecepatan sudut 2.10.

Input blok QC berasal dari kecepatan empat rotor, torsi dan kekuatan pada

QC dihitung dan mengintegrasikan untuk memberikan posisi, kecepatan, orientasi

dan orientasi tingkat 2.11.

൬
ܶ

Ί
൰= ൭

ି

ௗ


ି
ିௗ

ି

ି


ିௗ


ି
ௗ

ି

൱ቌ

ѡభ
మ

ѡమ
మ

ѡయ
మ

ѡర
మ

ቍ = ቌܣ

ѡభ
మ

ѡమ
మ

ѡయ
మ

ѡర
మ

ቍ

(2.11)

Berikut pengaruh output remote control (RC) yang merupakan input QC terhadap

gerakan dasar QC:

 Throttle atau height

Input throttle dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan kecepatan

semua propeller dengan nilai yang sama sehingga memberikan gerakan ke atas

atau ke bawah.
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 Roll

Input roll dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi kecepatan

salah satu propeller sehingga memberikan gerakan ke kiri atau ke kanan.

 Pitch

Input pitch dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi kecepatan

salah satu propeller, sehingga memberikan gerakan ke depan atau ke belakang.

 Yaw

Input yaw dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi kecepatan

propeller depan belakang dan kanan kiri secara bersama sehingga memberikan

gerakan berputar di tempat.

QC dapat diterbangkan dengan dua tahap:

1. Tahap manual.

Dalam tahap manual ini, take off dan landing mutlak diperlukan dan peran

pilot sebagai operator sangatlah penting untuk mengendalikan QC mencapai

ketinggian dan kecepatan operasi yang diinginkan serta untuk mengantisipasi

keadaan pengendalian yang diluar dugaan. Pada tahap ini pilot menggunakan RC

untuk mengendalikan QC. Dalam pengujian menggunakan RC, pilot dapat dengan

efektif mengendalikan QC sampai pada jarak 1Km dengan kondisi baterai yang

baik.

2. Tahap Autopilot

Ketika QC sudah dalam tahap ketinggian dan kecepatan terbang yang

diinginkan maka pilot mengaktifkan system kendali autopilot. Sistem ini meliputi:
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a. Altitude hold: untuk menjaga ketinggian terbang QC agar tetap pada satu

ketinggian yang telah diprogramkan.

b. Loiter: menjaga agar QC tidak hanya menjaga ketinggian, tapi terhadap angin

agar QC tetap stabil pada satu angka kecepatan yang telah ditentukan.

Pada pengujian autopilot, indikasi hasil dikatakan baik dengan performa

terbang (ketinggian, kecepatan, dan kestabilan) yang baik.

2.2 Riset dan aplikasi QC

Penelitian tentang QC telah banyak dilakukan dalam rangka membangun

sebuah kendali yang handal dan bermanfaat dalam membantu umat manusia.

Salah satunya adalah penelitian Saputra [2] yang membahas tentang pengaruh

input roll, pitch, dan yaw pada QC. Metode yang digunakan adalah Euler-Newton

untuk memodelkan persamaan dinamika QC. Pengujian pemodelan menggunakan

program MATLAB Simulink dimana dari kesimpulan penelitian bahwa nilai

output sudut ߶(phi) ditentukan oleh nilai input roll, nilai sudut (theta)ߠ ditentukan

oleh nilai pitch dan nilai output sudut ψ(psi) ditentukan oleh nilai input yaw.

Kemudian dalam penelitian Setiawan [3], membahas desain QC dilengkapi

dengan gripper yang akan digunakan sebagai platform aerial grasping/aerial

object interaction. Real time flight Simulator (RTFS) QC saat terbang pada

kondisi hover dikembangkan dalam MATLAB/Simulink. Selanjutnya

dikembangkan model dinamik nonlinear QC dengan pen genggaman pada beban

yang massanya bervariasi. Respon roll, pitch, dan yaw terhadap inputnya

dilakukan dengan uji terbang QC dalam flight test stand. Pengujian input/referensi

dan respon gerak sudut roll dalam flight test stand dilakukan untuk verifikasi
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terhadap hasil simulasi yang telah dilakukan. Pada software real time dipastikan

bahwa software RTFS berjalan secara real time. Hasil simulasi menunjukkan

bahwa semakin besar massa beban yang diangkat oleh QC maka osilasi respon

yang ditimbulkan akan semakin bertambah dan perubahan respon sudut akan

semakin kecil untuk input yang sama. Semakin besar massa beban yang diangkat

oleh gripper pada QC, maka akan semakin kecil perubahan respon sudut roll.

Pada penelitian lainnya oleh Bresciani [4], penelitian difokuskan pada

studi QC. Formula Newton – Euler digunakan untuk memodelkan system

dinamis. Tes tahap pertama dilakukan pada model simulasi dimana untuk

mengevaluasi kinerjanya dengan pendekatan matematis. Tes tahap kedua

dilakukan pada platform QC untuk mengevaluasi perilaku sistem nyata. Dengan

program ini, bisa menguji akurasi model dan kekokohan kontrol algoritmanya.

Selanjutnya output grafis 3D dan joystick antar muka dibuat lebih mudah dalam

kemampuan uji dan observasi sistemnya.

2.3 Remote control TGY 9X

TGY 9X adalah sebuah RC yang menggunakan gelombang radio 2,4 GHz

yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan aero modeling pesawat

terbang. Komponen RC yang ada dalam TGY 9X terdiri atas beberapa bagian:

1. Transmitter (pengirim sinyal)

Alat ini berfungsi mengirimkan sinyal instruksi ke QC atau biasa disebut TX.

2. Panel RC

Panel ini berisi sejumlah tombol yang bisa digunakan QC dalam penerbangan.

Bentuk panel ini tergantung dari jenis alat yang digunakan.
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3. Papan rangkaian elektronik

Dalam setiap pesawat RC terdapat sebuah papan rangkaian elektronik, dalam

bentuk sirkuit terintegrasi (integrated circuit). Fungsi komponen ini adalah

membaca tombol yang ditekan pengguna kemudian membangkitkan transmiter

untuk mengirimkan sinyal dengan pola sesuai tombol yang ditekan.

4. Receiver (penerima sinyal)

Alat ini berperan dalam mendeteksi pola sinyal yang dikirim oleh transmiter.

Receiver ini biasa disebut RX.

Sistem transmisi TGY 9X berupa kode pulsa. Hal ini supaya gelombang

tidak dapat dikacaukan oleh gelombang radio lain seperti FM / AM. TGY 9X

mempunyai daya jangkau efektif yang sama sekitar 1000m atau setara dengan

1Km. Bentuk fisik dari TGY 9X dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Modul TX &

RX Gambar 2.3.

Gambar 2. 2 RC TGY 9X 2.4 GHz
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Gambar 2. 3 Modul TX dan RX


