
3.1. Perancangan sistem

Dalam simulator

RC sebagai pengendali, sebuah mikrokontroler sebagai antarmuka antara RC dan

komputer, serta sebuah komputer untuk simulasi QC.

Gambar 3.

Pembuatan

Hardware In The Loop

channel, beserta 1 buah modul

penghubung RC. Receiver

yang digunakan sebagai jembatan pemrograman dalam pembuatan simulator

seperti yang terlihat dalam Gambar 3.1.
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BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1. Perancangan sistem

imulator yang dirancang terdiri dari tiga komponen utama yaitu

RC sebagai pengendali, sebuah mikrokontroler sebagai antarmuka antara RC dan

komputer, serta sebuah komputer untuk simulasi QC.

Gambar 3. 1. Diagram rangkaian Simulator QC

Pembuatan Simulator Pengendalian Manual Quadcopter Berbasis

Hardware In The Loop Dalam MATLAB ini menggunakan 1 buah

, beserta 1 buah modul transmitter TX dan 1 buah receiver

Receiver ini nantinya akan terhubung dengan mikrokontroler

yang digunakan sebagai jembatan pemrograman dalam pembuatan simulator

seperti yang terlihat dalam Gambar 3.1.

terdiri dari tiga komponen utama yaitu

RC sebagai pengendali, sebuah mikrokontroler sebagai antarmuka antara RC dan

Simulator Pengendalian Manual Quadcopter Berbasis

buah RC 2.4Ghz 9

receiver RX sebagai

ini nantinya akan terhubung dengan mikrokontroler

yang digunakan sebagai jembatan pemrograman dalam pembuatan simulator



Supaya nilai keluaran

dibutuhkan sebuah mikrokontroler yang sudah diprogram/set ulang sesuai dengan

nilai keluaran RC tersebut.

Setelah komunikasi data diperoleh antara

maka tahap selanjutnya adalah membangun se

langsung dengan program MATLAB. Hal ini dilakukan untuk melihat dan

menganalisa secara visualisasi menggunakan virtual yang ada, apakah program

tersebut sudah berjalan dengan baik atau b

QC yang sebenarnya.

QC yang sebenarnya.

Gambar 3.

Pada gambar 3.2. dapat kita lihat bahwa sebuah QC membutuhkan

sumber power atau tenaga dari battery untuk mengisi daya dari QC. Ketika battery

sudah dihubungkan dengan QC, maka akan terdengar sebuah bunyi bip dari

masing-masing ESC (

motor sebagai penanda bahwa QC dalam kond

berfungsi sebagai pengendali manual dalam menerbangkan QC, data yang

Supaya nilai keluaran RC nantinya dapat terbaca oleh MATLAB

butuhkan sebuah mikrokontroler yang sudah diprogram/set ulang sesuai dengan

tersebut.

Setelah komunikasi data diperoleh antara RC dengan mikrokontroler,

maka tahap selanjutnya adalah membangun sebuah simulator QC

langsung dengan program MATLAB. Hal ini dilakukan untuk melihat dan

menganalisa secara visualisasi menggunakan virtual yang ada, apakah program

tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum, sebelum diimplementasikan

yang sebenarnya. Dibawah ini adalah gambar diagram blok arsitektur sistem

QC yang sebenarnya.

Gambar 3. 2 Blok diagram arsitektur sistem QC

Pada gambar 3.2. dapat kita lihat bahwa sebuah QC membutuhkan

atau tenaga dari battery untuk mengisi daya dari QC. Ketika battery

sudah dihubungkan dengan QC, maka akan terdengar sebuah bunyi bip dari

masing ESC (electrical speed controller) yang sudah terhubung dengan

motor sebagai penanda bahwa QC dalam kondisi ON. RC sesungguhnya

berfungsi sebagai pengendali manual dalam menerbangkan QC, data yang
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MATLAB, maka

butuhkan sebuah mikrokontroler yang sudah diprogram/set ulang sesuai dengan

dengan mikrokontroler,

QC yang terhubung

langsung dengan program MATLAB. Hal ini dilakukan untuk melihat dan

menganalisa secara visualisasi menggunakan virtual yang ada, apakah program

elum, sebelum diimplementasikan pada

Dibawah ini adalah gambar diagram blok arsitektur sistem

Pada gambar 3.2. dapat kita lihat bahwa sebuah QC membutuhkan

atau tenaga dari battery untuk mengisi daya dari QC. Ketika battery

sudah dihubungkan dengan QC, maka akan terdengar sebuah bunyi bip dari

) yang sudah terhubung dengan

isi ON. RC sesungguhnya

berfungsi sebagai pengendali manual dalam menerbangkan QC, data yang
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dikirimkan RC diterima oleh receiver yang diletakkan berhubungan dengan Flight

Controller (FC). FC merespon data dari receiver kemudian memberikan perintah

ESC untuk menggerakkan motor serta mengirim hasil data pesawat melalui

telemetry dikirimkan ke sebuah PC.

3.2. Perancangan hardware

3.2.1. RC TGY 9X

Spesifikasi sistem kendali RC yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan gelombang radio 2.4GHz dan merupakan sistem kendali jarak

jauh.

2. Menggunakan sumber daya baterai untuk menggerakkan TX dan RX.

3. TX berfungsi menerima perintah kendali dan membaca dalam kode elektronik

kemudian mengirim melalui gelombang radio ke RX.

4. RX berfungsi untuk menerjemahkan kode elektronik menjadi perintah gerak.

5. Jarak jangkauan kendali yang efektif sekitar 1Km atau setara dengan 1000m.

Hasil pengecekan gelombang yang dikeluarkan RC menggunakan

osiloskop ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Gelombang remote control



Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa remote control ini

menggunakan gelombang PWM (

pembawa diubah-ubah sesuai besarnya tegangan sinyal pemodulasi. Semakin

besar tegangan sinyal pem

dihasilkan.

Pengecekan

mission planer, dapat dilihat pada Gambar 3.4

Pengecekan tombol remote ini dilakukan untuk mengetahui apakah

tombol berfungsi denga

ketika digunakan pada

Dan dibawah ini adalah penjelasan dari gambar 3.4

1. Roll : Memberikan perintah pergerakan ke kanan/kiri

2. Pitch : Memberikan per

3. Yaw : Memberikan perintah untuk berputar pada sumbunya

4. Throttle : Memberikan perintah terhadap daya angkat/

Gambar 3.

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa remote control ini

menggunakan gelombang PWM (Pulse Width Modulation), dimana lebar pulsa

ubah sesuai besarnya tegangan sinyal pemodulasi. Semakin

besar tegangan sinyal pemodulasi, maka akan semakin lebar pula pulsa yang

tombol remote juga dilakukan menggunakan

dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Pengecekan tombol remote ini dilakukan untuk mengetahui apakah

tombol berfungsi dengan baik atau tidak, serta menyamakan data antara remote

ketika digunakan pada QC sesungguhnya dengan simulator yang akan dibangun.

dalah penjelasan dari gambar 3.4.

: Memberikan perintah pergerakan ke kanan/kiri

: Memberikan perintah pergerakan maju/mundur

: Memberikan perintah untuk berputar pada sumbunya

: Memberikan perintah terhadap daya angkat/thrust

Gambar 3. 4 Pengecekan fungsi tombol RC

16

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa remote control ini

), dimana lebar pulsa

ubah sesuai besarnya tegangan sinyal pemodulasi. Semakin

odulasi, maka akan semakin lebar pula pulsa yang

menggunakan software

Pengecekan tombol remote ini dilakukan untuk mengetahui apakah

n baik atau tidak, serta menyamakan data antara remote

sesungguhnya dengan simulator yang akan dibangun.
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3.2.2. Perancangan mikrokontroler

Perancangan ini digunakan untuk mengolah inputan serta mentransmisikan

keempat input RC tersebut menjadi satu data serial, dimana menggunakan USB

serial, data nantinya akan dikirim ke komputer.

3.2.2.1. Konfigurasi port

Mikrokontroler ATMega 16 memiliki jumlah PORT I/O (Input/output)

sebanyak 32 buah. PORT yang digunakan dalam perancangan ini adalah PORT A,

digunakan sebagai inputan roll ,pitch, yaw dan thr dari receiver/TX.

Gambar 3. 5 Koneksi PORT Mikrokontroler dengan modul receiver

Rangkaian ground dari receiver terlihat seperti Gambar 3.6.

Gambar 3. 6 Skema rangkaian hubung ground dari receiver ke mikrokontroler
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3.2.2.2. Adapter tegangan

Adapter dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan tegangan

pada mikrokontroler. Hal ini dikarenakan mikrokontroler membutuhkan sumber

daya untuk menjalankan program. Oleh karena itu peneliti menggunakan tegangan

yang berasal dari adapter AC/DC, dan adapter ini menggunakan tegangan 12V

yang terhubung dengan rangkaian UBEC (Universal Battery Elimination Circuit)

Turnigy 3-5A, adalah mode switch DC/DC regulator, mengeluarkan voltase yang

konstan dan aman untuk receiver. Dalam QC sendiri berfungsi menurunkan

tegangan 12V menjadi 5V,.dan menaikkan arus 3A menjadi 5A, langkah ini

dilakukan karena mikrokontroler tidak membutuhkan tegangan yang cukup besar

untuk menjalankan tugasnya.

3.2.2.4. Tombol reset dan konfigurasi

Tombol reset digunakan untuk me-reset mikrokontroler ke kondisi awal.

Jika mikrokontroler mengalami error maka dapat di reset agar kembali pada

kondisi awal. Pada mikrokontroler terdapat pin reset yang bila diberi logika 0

akan membuat mikrokontroler kembali ke kondisi awal. Pin Reset diberikan nilai

pull up 5 volt agar logika yang masuk ke pin reset menjadi 1. Jika tombol reset

ditekan maka kondisi logika menjadi 0 karena terhubung ke ground. Rangkaian

tombol reset ditunjukkan pada Gambar 3.7.



3.2.2.5. Sistem monitoring

Sistem monitoring

terdapat pilihan seperti data nilai

pengecekan menggunakan LCD 2x16

3.2.2.6. Rangkaian RS232

Rangkaian buffer RS232 berfungsi sebagai buffer agar data yang dikirim

atau pun yang diterima tidak rusak. Dimana rangkaian RS232 ini telah standar

Gambar 3. 7 Rangkaian tombol reset

3.2.2.5. Sistem monitoring RC TGY 9X pada LCD

Sistem monitoring ini berfungsi menampilkan menu yang di dalamnya

terdapat pilihan seperti data nilai keluaran nilai RC, tampilan untuk melakukan

menggunakan LCD 2x16 dapat dilihat pada Gambar 3.8

Gambar 3. 8 Rangkaian LCD

Rangkaian RS232

Rangkaian buffer RS232 berfungsi sebagai buffer agar data yang dikirim

atau pun yang diterima tidak rusak. Dimana rangkaian RS232 ini telah standar
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berfungsi menampilkan menu yang di dalamnya

, tampilan untuk melakukan

dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Rangkaian buffer RS232 berfungsi sebagai buffer agar data yang dikirim

atau pun yang diterima tidak rusak. Dimana rangkaian RS232 ini telah standar



digunakan untuk interfac

RS232 sangat sederhana hanya membutuhkan empat buah

Untuk lebih jelas lihat Gambar 3.9.

3.3 Perancangan Software

Dalam pembuatan perangkat lunak, pengambilan data juga diperlukan

guna menguatkan sebuah proses jalannya penelitian. Untuk mengetahui proses

jalannya pengambilan data, dapat dilih

Gambar 3. 10

+
C12

10uF

+5V

DB9 Male

digunakan untuk interface serial antara mikrokontroler dengan PC. Rangkaian

RS232 sangat sederhana hanya membutuhkan empat buah kapasitor

Untuk lebih jelas lihat Gambar 3.9.

Gambar 3. 9 Rangkaian buffer RS232

Software

Dalam pembuatan perangkat lunak, pengambilan data juga diperlukan

guna menguatkan sebuah proses jalannya penelitian. Untuk mengetahui proses

jalannya pengambilan data, dapat dilihat pada diagram alir Gambar

10 Diagram alir simulator penerbangan manual QC.
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e serial antara mikrokontroler dengan PC. Rangkaian

kapasitor sebesar 10μF. 

Dalam pembuatan perangkat lunak, pengambilan data juga diperlukan

guna menguatkan sebuah proses jalannya penelitian. Untuk mengetahui proses

at pada diagram alir Gambar 3.10.

Diagram alir simulator penerbangan manual QC.

RX
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3.3.1 Pengiriman data mikrokontroler ke PC.

Dalam pengiriman data dari mikrokontroler ke dalam PC digunakan

pemrograman Bahasa Basic dengan Compiler Bascom AVR.

$regfile = "m16def.dat"

$crystal = 16000000

$baud = 9600

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.6 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 ,

Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0

Config Lcdbus = 4 : Config Lcd = 16 * 2 : Cursor Off : Cls

Dim Pitch As Byte , Roll As Byte , Yaw As Byte , Thr As Byte

Dim Nilai_p As Byte , Nilai_r As Byte , Nilai_y As Byte , Nilai_t As Byte

Dim Nilai_pp As Single , Nilai_rr As Single , Nilai_yy As Single , Nilai_tt As

Single

Dim Nilai_ppp As Word , Nilai_rrr As Word , Nilai_yyy As Word , Nilai_ttt As

Word

Dim P As Long , R As Long , Y As Long , T As Long

Dim Pr As Long , Pry As Long , Pryt As Long

Config Porta.0 = Input

Config Porta.1 = Input

Config Porta.2 = Input

Config Porta.3 = Input

Program_utama:

Do

Pulsein Roll , Pina , 0 , 1

Pulsein Pitch , Pina , 1 , 1
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Pulsein Thr , Pina , 2 , 1

Pulsein Yaw , Pina , 3 , 1

Nilai_p = Pitch - 100

Nilai_r = Roll - 100

Nilai_y = Yaw - 100

Nilai_t = Thr - 100

Nilai_pp = Pitch * 9.46

Nilai_rr = Roll * 9.46

Nilai_yy = Yaw * 9.46

Nilai_tt = Thr * 9.46

Nilai_ppp = Nilai_pp

Nilai_rrr = Nilai_rr

Nilai_yyy = Nilai_yy

Nilai_ttt = Nilai_tt

'Locate 1 , 1

'Lcd "P=" ; Pitch ; " "

'Locate 1 , 9

'Lcd "R=" ; Roll ; " "

'Locate 2 , 1

'Lcd "Y=" ; Yaw ; " "

'Locate 2 , 9

'Lcd "T=" ; Thr ; " "

Locate 1 , 1

Lcd "P=" ; Nilai_ppp ; " "

Locate 1 , 9

Lcd "R=" ; Nilai_rrr ; " "



Locate 2 , 1

Lcd "Y=" ; Nilai_yyy ; "

Locate 2 , 9

Lcd "T=" ; Nilai_ttt ; " "

P = 1000000 * Nilai_p

R = 10000 * Nilai_r

Y = 100 * Nilai_y

T = 1 * Nilai_t

Pr = P + R

Pry = Pr + Y

Pryt = Pry + T

Print Pryt

Loop

Setelah pengambilan

mempelajari kendali terbang QC. Dalam pembuatan Simulasi ini, penulis

menggunakan satu buah Simulink RC sebagai controller dan tiga

model QC yang berbeda untuk melakukan perbanding

yang sudah dikembangkan oleh Corke

3.3.1. Perancangan Simulink QC

Gambar 3.

Lcd "Y=" ; Nilai_yyy ; " "

Lcd "T=" ; Nilai_ttt ; " "

P = 1000000 * Nilai_p

R = 10000 * Nilai_r

Y = 100 * Nilai_y

Setelah pengambilan data, maka dilakukan pembuatan S

mempelajari kendali terbang QC. Dalam pembuatan Simulasi ini, penulis

menggunakan satu buah Simulink RC sebagai controller dan tiga

yang berbeda untuk melakukan perbandingan dengan acuan model

yang sudah dikembangkan oleh Corke [5].

3.3.1. Perancangan Simulink QC

Gambar 3. 11 Perancangan Simulink QC

23

data, maka dilakukan pembuatan Simulasi untuk

mempelajari kendali terbang QC. Dalam pembuatan Simulasi ini, penulis

menggunakan satu buah Simulink RC sebagai controller dan tiga persamaan

an dengan acuan model
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Perancangan Simulink QC dalam Gambar 3.11 diatas hanya digunakan

dalam model satu dan dua, karena kedua model tersebut berasal dari sumber yang

sama [1]. Bagian dari Simulink QC ini terdiri atas :

1. Remote Control / inputan

2. Model QC

3. XYZ dan RPY / output pengamatan.

3.3.1.1. Simulink RC

Perancangan Simulink RC dibangun agar data RC dapat terbaca dalam

komputer/PC. Karena output yang dikirimkan RC lebih dari satu data, maka

dalam pengiriman tersebut menggunakan USB to serial sebagai jembatan

penghubung antara mikrokontroler dengan MATLAB Simulink.

Prinsip kerja Simulink RC:

1. Input RC / query instrument disini merupakan inisialisasi port yang

digunakan untuk memanggil 4 channel dalam MATLAB dari mikrokontroler

yang awalnya terpisah kemudian digabungkan menjadi satu di dalam mikro.

2. Parsing data adalah cara untuk memisahkan data 4 channel tersebut sebagai

inputan, dimana data ini nantinya akan digunakan untuk memperbaharui

pergerakan atau posisi QC berdasarkan model yang dipilih. Gerakan bisa

terupdate karena adanya model matematis.

3. Karena keterbatasan mikro dalam pengiriman jumlah data, maka penambahan

constant dan gain roll, pitch, yaw dan thr dilakukan untuk mengembalikan

nilai input RC ketika masuk kedalam MATLAB.
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4. Setelah mendapat nilai inputan RC yang sesungguhnya, untuk menyesuaikan

dan menguji model yang digunakan, maka scaling channel roll, pitch, yaw

dan thr dilakukan sesuai dengan inputan percobaan model tanpa RC.

5. Input data RC berguna untuk menyimpan data masukan dari RC sebagai

bahan penelitian.

Gambar Simulink RC dapat dilihat pada lampiran .

3.3.2 Persamaan model 1 QC

Model RC yang sudah dibuat dihubungkan dengan model Simulink QC

linear yang dikembangkan pertama kali oleh Dydek [1]. Sedangkan gambar model

ini sendiri terdapat pada Lampiran model QC persamaan 1.

Persamaan Model 1 ini menggunakan penjabaran metode non linear

yang panjang dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Dalam gambar terlihat

bahwa inputan RC sangat menentukan pergerakan dan hasil output x,y,z, phi,

theta, varphi dari QC. Dengan semakin tingginya kompleksitas ini, dapat dilihat

secara lebih detail pergerakan yang dihasilkan dari tingkat kestabilan QC seperti

persamaan model linear pada persamaan (2.1) – (2.6).

3.3.3 Persamaan model 2 QC

Dalam pembuatan Simulink model 2 tidak jauh berbeda dengan model 1,

dikarenakan model 2 adalah persamaan linear dari persamaan non linear model 1

serta bersumber dari referensi yang sama [1].

Model 2 ini lebih sederhana dari model 1, (2.7) - (2.8), dengan lebih

sederhananya model 2 ini, diharapkan mendapatkan tingkat keakuratan dan
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kestabilan yang jauh lebih baik dari persamaan model 1. Gambar persamaan

model 2 QC dapat dilihat dalam lampiran.

3.3.4 Persamaan model 3 QC

Model yang ketiga ini berbeda dengan model Simulink QC yang

digunakan pada model satu dan dua, karena pada model yang ketiga ini

merupakan modifikasi model sederhana dari model yang dibuat Corke [5]. Tetapi

dalam penggunaan input RC ketiga model ini menggunakan Simulink RC.

Sedangkan gambar model ini sendiri terdapat pada Lampiran model QC

persamaan 3.

Semua inputan yang berasal dari RC terhubung dengan output x,y,z serta

sudut roll, pitch dan yaw pada QC. Hal ini karena dalam melakukan penerbangan,

QC membutuhkan keseimbangan dari semua output tersebut dan tidak bisa secara

terpisah. Hasil akhir dari semua model ini akan memperlihatkan seberapa jauh

tingkat kestabilan simulasi QC dalam menjaga keseimbangannya serta seberapa

jauh perbedaan output yang dihasilkan dari model yang digunakan.


