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BAB II 

DASAR  TEORI 

 

 

2.1 Konsep Dasar  

Manusia mempunyai dua macam pola perpindahan tempat yang berhubungan 

dengan kecepatan, yaitu berjalan dan berlari. Berjalan dikarakterisasikan dengan fase 

tegak dimana paling tidak salah satu kaki menyentuh tanah. Sedangkan berlari 

dikarakterisasikan dengan fase seakan terbang [4]. 

Mekanisme berjalan pada manusia kemudian diadaptasikan pada bipedal 

walking robot. Dengan mensimulasikan bipedal walking robot kita dapat mengetahui 

bagaimana manusia berjalan. Seperti pada gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mekanisme berjalan pada manusia [5]. 

 

Dari gambar 2.1 mekanisme berjalan ini terdiri dari dua fase yaitu fase tegak 

atau fase stance dan fase mengayun atau fase swing. Pada fase stance, kaki berkontak 

dengan tanah dan menghasilkan gaya yang dibutuhkan untuk menopang berat tubuh. 

Sebaliknya, pada fase swing kaki tidak berada di atas tanah dan berayun dengan posisi 

sudut tertentu. Pada pengembangan robot autonomous, simulasi dinamika pada fase 

swing merupakan faktor yang penting untuk meminimalisasi sistem kontrol yang rumit. 

Sistem kontrol yang digunakan untuk fase swing pada bipedal walking robot adalah 

adaptive control. 
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2.2 Persamaan Dinamik Swing Leg 

Pada dasarnya ketika manusia berjalan terjadi perubahan energi, yaitu dari 

energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Begitu pula dengan bipedal walking 

robot yang menggunakan prinsip perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. 

Persamaan gerak dinamik pada swing leg diformulasikan dengan metode Lagrange 

yang merupakan selisih dari energi kinetik dan energi potensial.  

Swing leg movement pada bipedal walking robot dimodelkan dengan 

menggunakan model double pendulum [2]. Gambar 2.2 di bawah ini merupakan gambar 

model dinamik dari swing leg. Dimana  (m) dan  (m) adalah panjang kaki bagian 

atas (upper leg) dan panjang kaki bagian bawah (lower leg). Sedangkan  (m) dan  

(m) adalah jarak pusat massa pada kaki bagian atas (upper leg) dan jarak pusat massa 

pada kaki bagian bawah (lower leg). Untuk   (kg),  (kg),  (kg.m
2
) dan  (kg.m

2
) 

adalah parameter massa dan momen inersia pada kaki bagian atas (upper leg) dan kaki 

bagian bawah (lower leg).  (radian) adalah sudut upper link dari sumbu vertikal dan 

 (radian) adalah sudut dari lower link yang bersesuaian dengan upper link. Dan  

(m/s
2
) adalah percepatan gravitasi [2].  

 

 

Gambar 2.2 Model dinamik dari swing leg. 
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Berikut ini adalah penurunan persamaan swing leg dengan menggunakan metode 

Lagrange diperoleh dari persamaan yang ada pada referensi [2]. 

Persamaan energi kinetik pada link I: 

       (2.1) 

 

dimana,  = Energi kinetik (joule) 

   = Kecepatan pusat massa pada upper link (m/s) 

   = Kecepatan sudut pada link I (rad/s) 

 

 adalah kecepatan pusat massa dimana merupakan fungsi turunan posisi sumbu x dan 

sumbu y dari link I. Posisi sumbu x dan sumbu y pada link I yaitu: 

                   (2.2) 

      (2.3) 

 

Turunan dari posisi dan sebagai berikut: 

                    (2.4) 

       (2.5) 

 

Sehingga kecepatan pusat massa dan kecepatan sudut pada link I yaitu: 

       (2.6) 

       (2.7) 

 

Subtitusi persamaan (2.6) dan (2.7) ke persamaan (2.1) akan menghasilkan persamaan 

energi kinetik pada link I: 

     I1      (2.8) 

 

dimana,  = Kecepatan sudut pada link I (rad/s)  

 

Sedangkan persamaan energi potensial untuk link I yaitu [2]: 

                                             (2.9) 
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dimana,  = Energi potensial (joule) 

   = Ketinggian (m) 

 

Dalam persamaan ini nilai  ditunjukkan dengan posisi  pada persamaan (2.3) 

sehingga energi potensial pada link I: 

      (2.10) 

 

Untuk persamaan pada link II sama dengan pada link I yaitu dengan menentukan 

persamaan energi kinetik dan energi potensial  pada link II: 

        (2.11) 

 

dimana,  = Energi kinetik (joule) 

   = kecepatan pusat massa pada lower link (m/s) 

   = kecepatan sudut pada link II (rad/s) 

 

Posisi sumbu x dan y pada link II yaitu: 

      (2.12) 

              (2.13) 

 

Turunan posisi sumbu x dan y pada link II yaitu: 

             (2.14) 

           (2.15) 

 

Sehingga kecepatan pusat massa dan kecepatan sudut pada link II yaitu: 

             (2.16) 

       (2.17) 

 

Subtitusi persamaan (2.16) dan (2.17) ke persamaan (2.11) akan menghasilkan 

persamaan energi kinetik. Energi kinetik pada link II ( ) yaitu: 
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(2.18) 

 

dimana,   = Kecepatan sudut pada link II (rad/s) 

 

Persamaan energi potensial pada link II yaitu: 

     (2.19) 

 

dimana,  = Energi potensial (joule) 

   = Ketinggian (m) 

 

Dimana posisi h2 ditunjukkan dengan posisi  pada persamaan (2.13) sehingga energi 

potensial pada link II menjadi: 

     (2.20) 

 

Dan jumlah total energi kinetik pada link I dan link II  

         (2.21) 

         

  

(2.22) 

 

dimana,  = Jumlah total energi kinetik pada link I dan link II (joule) 

 

Jumlah total energi potensial pada link I dan link II: 

            (2.23) 

       (2.24) 

 

dimana,  = Jumlah total energi potensial pada link I dan link II (joule) 
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Persamaan (2.22) dan (2.24) dapat disederhanakan dalam bentuk persamaan momen 

inersia seperti berikut ini : 

       (2.25) 

       (2.26) 

     (2.27) 

      (2.28) 

     (2.29) 

       (2.30) 

 

Dimana,   = Inersia thigh (paha) pada sekitar sumbu  

     = Istilah yang berkaitan dengan inersia pada shin (betis) pada 

   sekitar sumbu  

    = Istilah yang berkaitan dengan inersia pada shin (betis) pada 

   sekitar sumbu  

    = Inersia shin (betis) pada sekitar sumbu  

    = Hubungan torsi gravitasi antara link I dan link II dengan  

    = Hubungan torsi gravitasi antara shin (betis) dengan  

 

Energi kinetik dan energi potensial pada link I dan link II dapat disederhanakan 

dalam bentuk persamaan Lagrange: 

   (2.31) 

)    (2.32) 

 

Berikut bentuk persamaan Lagrange untuk sistem swing leg:  

      (2.33) 

) 

(2.34) 
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Persamaan Lagrange: 

                        (2.35) 

              (2.36) 

           (2.37) 

                                       (2.38) 

                    (2.39) 

cos  

(2.40) 

)                  (2.41) 

                 (2.42) 

 

Persamaan Lagrange untuk link I: 

 

(2.43) 

 

Persamaan Lagrange untuk link II: 

      (2.44) 

 

Persamaan B.22, halaman 153 pada referensi [2] terdapat kesalahan dalam penurunan 

persamaan sehingga pada laporan tugas akhir ini dilakukan koreksi untuk kesalahan 

tersebut. Persamaan B.22 pada referensi [2] disebutkan bahwa bentuk matriks dari 

persamaan Lagrange yaitu: 
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+

                                                                                        

(2.45) 

 

Setelah dilakukan penurunan persamaan Lagrange secara manual ditemukan ada 

koreksi persamaan (2.45). Berikut persamaan yang merupakan koreksi dari persamaan 

(2.45):  

  (2.46) 

 

Pada persamaan (2.46) nilai  dan  didefinisikan sebagai input swing leg 

sistem. Pada simulasi, untuk menyelesaikan persamaan non linear pada persamaan 

(2.46) maka persamaan tersebut disimulasikan dengan bentuk seperti berikut : 

  

(2.46 a) 

 

Nilai  dan  didapat dari persamaan berikut : 

                                                                    

(2.46 b)  
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Untuk mempermudah simulasi dengan Simulink, matriks (2.46 b) ditulis dalam bentuk 

seperti berikut : 

                                             (2.46 c) 

 

Dimana  matriks penyusun dari persamaan (2.46 c) yaitu : 

                                                (2.46 d) 

                             

(2.46 e) 

                                                  (2.46 f) 

 

Pada robot yang sebenarnya dapat diukur sudut pada body joint, pada hip joint 

dan pada knee joint [2]. Persamaan berikut merupakan posisi sudut thigh (paha) dan 

shin (betis) pada swing leg : 

                            (2.47) 

                    (2.48) 

                                                        (2.49) 

                                                    (2.50) 

 

dimana,    = Sudut pada thigh (paha) yang berhubungan dengan sumbu 

    vertikal (radian) 

    = Sudut pada shin (betis) yang berhubungan dengan sumbu 

   vertikal (radian) 

   = Kecepatan untuk  (thigh) 

   = Kecepatan untuk  (shin) 

 

Sehingga  persamaan  (2.46)  dapat  ditulis  dalam  bentuk  dan   sebagai  

persamaan dinamik dari swing leg : 

                                        (2.51) 
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dimana,    = Matriks massa  

     = Matriks sentrifugal dan coriollis  

   = Matriks vektor gravitasi 

 

Persamaan (2.51) dapat ditulis dalam bentuk matriks seperti berikut : 

                         (2.52 a) 

 

Berikut ini merupakan matriks penyusun pada natriks ,  dan  : 

                                  (2.53) 

                                       (2.54) 

                                                (2.55) 

 

Dengan nilai , , ,  dan  dapat disubtitusi dengan nilai sebagai berikut : 

                                (2.56) 

                                                                  (2.57) 

                                                             (2.58) 

                                                 (2.59) 

                                                                 (2.60) 

Nilai , , ,  dan  di atas merupakan nilai parameter dinamik. 

 

2.3 Adaptive Control 

2.3.1 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Adaptive Control 

Mendesain sebuah kontroler yang dapat mengubah atau memodifikasi respon 

pada sebuah plant yang tidak diketahui agar sesuai dengan kebutuhan tertentu 

merupakan permasalahan yang menantang dalam aplikasi sistem kontrol. Sedangkan 

pengertian dari plant itu sendiri adalah sistem yang akan dikontrol. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut : 
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Gambar 2.3 Representasi dari plant. 

 

Pada suatu sistem plant, input dari plant (u) tersebut akan menghasilkan suatu 

output (y) yang merepresentasikan respon output yang dapat diukur. Tugas dari sistem 

kontrol adalah untuk mengatur input (u) sehingga respon dari output (y) dapat 

memenuhi kebutuhan tertentu. Proses yang ada pada plant biasanya merupakan proses 

yang kompleks dan mengandung bermacam-macam sistem mekanik, sistem elektronik, 

komponen-komponen hidrolik dan lain-lain, sehingga untuk mengatur input (u) 

merupakan hal yang tidak mudah. Sistem kontrol yang digunakan pada simulasi swing 

leg yaitu sistem kontrol adaptif.  

Secara bahasa, adaptive diambil dari kata “to adapt” yang berarti mengubah 

perilaku untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi yang baru. Secara 

pengertian istilah adaptive control berarti sebuah sistem kontrol yang responnya dapat 

menyesuaikan diri terhadap perubahan dinamik dari plant atau proses yang dikontrol 

serta dapat menyesuaikan diri terhadap karakteristik gangguan-gangguan atau 

disturbances. Sistem adaptive control diharapkan mampu mengubah parameter yang 

dimiliki sesuai dengan besar serta perubahan parameter proses plant yang dikontrol. 

Adanya mekanisme adaptasi pada sistem adaptive control menyebabkan sistem dapat 

mengatasi adanya perubahan parameter yang ada pada plant [6]. 

Sistem kontrol feedback biasa juga bertujuan untuk mengurangi efek dari 

gangguan-gangguan serta ketidakstabilan plant. Sejak itu muncul banyak pertanyaan 

dari para ahli, apakah yang membedakan antara sistem feedback control biasa dengan 

adaptive control. Hal ini dikarenakan kedua sistem kontrol tersebut mempunyai fungsi 

yang sama. 

Penelitian mengenai sistem kontrol adaptif mulai secara ekstensif dilakukan 

pada awal tahun 1950, penelitian tersebut berkaitan dengan sistem kontrol yang 

berhubungan dengan desain sebuah sistem autopilot untuk sebuah pesawat militer. 

Plant Process 

P 

Outputs 

y 
 

Inputs 

u 
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Pesawat tersebut dioperasikan dalam berbagai tingkat kecepatan dan ketinggian. 

Ditemukan bahwa constant-gain, linear feedback control biasa dapat berfungsi dengan 

baik pada salah satu operating point atau pada salah satu kondisi kerja saja tetapi tidak 

pada seluruh operating point penerbangan. Apabila terjadi perubahan pada kondisi kerja 

maka akan mengakibatkan sistem kontrol tidak bekerja dengan baik. Untuk itu 

diperlukan sebuah sistem kontrol yang lebih mumpuni yang dapat berfungsi dengan 

baik pada operating point yang mempunyai berbagai tingkat operating point. Setelah 

dilakukan penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa gain scheduling merupakan salah 

satu teknik yang dapat diterapkan pada sistem kontrol penerbangan [6].  

Ketertarikan terhadap adaptive control semakin berkurang karena masalah-

masalah yang berkaitan dengan adaptive control terlalu berat untuk dipecahkan dengan 

menggunakan teknik yang tersedia pada saat itu [6]. 

Pada tahun 1960-an, terdapat perkembangan signifikan berkaitan dengan  teori 

sistem kontrol yang memberikan kontribusi bagi perkembangan adaptive control. Pada 

saat itu diperkenalkan tentang state space dan teori kestabilan. Sehingga kemudian 

Bellman memperkenalakan dynamic programming yang meningkatkan pemahaman 

mengenai proses-proses sitem kontrol adaptif.  Masa keemasan perkembangan teori 

adaptive control terjadi pada sekitar tahun 1970-an, banyak aplikasi yang menggunakan 

adaptive control mulai dikembangkan meskipun di sisi lain hasil dari pengembangan 

teoritis masih sangat kurang [6].   

Pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980, mulai banyak para ahli  

mempublikasikan penelitian yang membuktikan kestabilan pada adaptive control. 

Penelitian tersebut semakin menambah minat untuk lebih mengembangkan ketangguhan 

adaptive control. Pada akhir tahun 1980 dan 1990, beberapa penelitian tentang 

ketangguhan adaptive control memberikan pengertian yang lebih baik mengenai 

adaptive control. Hal ini juga didukung dengan penelitian tentang sistem nonlinear yang 

semakin menambah pemahaman tentang adaptive control [6]. 

Hingga kini kemajuan yang sangat pesat dalam bidang mekatronika telah 

membuat implementasi sistem adaptive control menjadi lebih mudah. Pengembangan 

dan riset mengenai adaptive control terus dilakukan di universitas-universitas dan 
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industri. Beberapa sistem adaptive control komersial dengan ide-ide berbeda muncul di 

pasaran dan digunakan di industri. 

Secara garis besar terdapat beberapa faktor yang menjadikan sistem adaptive 

control menjadi sangat penting, antara lain : 

a. Variasi dalam proses dinamik 

b. Variasi pada karakteristik gangguan 

c. Efisiensi 

Ketiga faktor di atas menjadikan pengembangan dan penelitian pada sistem adaptive 

control menjadi sangat dibutuhkan. 

Pengertian adaptive control yang lebih mudah dicerna dan lebih mudah 

dipahami yaitu sebuah sistem kontrol  yang terdiri dari dua loop tertutup. Loop pertama 

yaitu normal feedback control pada plant dan controller sedangkan loop yang lain 

merupakan loop pengatur parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4  

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Blok diagram pada sistem adaptive control. 

 

Sekarang ini sistem adaptive control sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, 

anatar lain dalam bidang industri, bidang otomotif, bidang kesehatan dan bidang 

pertahanan dan keamanan. Dalam bidang industri manfaat dari sistem adaptive control 

antara lain digunakan pada robot yang bekerja di lingkungan industri seperti robot 

lengan, pada industry kertas dan bubur kertas (pulp and paper), yaitu pada kontrol 

pengering kertas (pulp dryer), kontrol pembuatan bubuk kertas, dan kontrol ketebalan 

kertas (rolling mill), pada furnace chamber untuk industri pembuatan kaca, pada 

Parameter 
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industri pengolahan CPO (Crude Palm Oil), yaitu bahan dasar minyak dari kelapa sawit 

dan masih banyak lagi.  

Pada bidang otomotif dipakai sebagai control pada rasio pencampuran antara 

bahan bakar dan udara (air-fuel ratio), serta kontrol jelajah kendaraan (cruise control) 

untuk meningkatkan daya jelajah. 

Pada bidang kesehatan adaptive control dipakai dalam pengendalian suhu dan 

kelembaban pada alat incubator bayi, sistem kendali Ultrafiltrasi, yang banyak 

membantu pasien yang mengalami kerusakan ginjal. Dalam dialysis, darah dibersihkan 

dan kelebihan air dalam darah diatur, serta electrolytes dalam darah dinormalisasi. 

Pada bidang pertahanan dan keamanan adaptive control digunakan pada kontrol 

lateral dan longitudinal pesawat serang militer 

 

2.3.2 Adaptive Control pada Swing Leg 

Pada kasus dinamika swing leg sistem kontrol yang dipakai menggunakan 

sistem adaptive control. Berikut ini persamaan yang mewakili sistem adaptive control 

tersebut [2]. 

                                                         (2.61) 

 

dimana,   = Torsi sebagai input pada plant 

    = Torsi estimasi sebagai input pada plant 

 = Konstanta kontroler derivative 

   = Vektor eror kecepatan virtual 

 

Pada simulasi swing leg dengan menggunakan alat bantu software Simulink 

persamaan (2.61) dituliskan dalam bentuk matriks yang masing-masing mewakili 

parameter pada joint pertama dan joint kedua. Berikut bentuk matriks dari persamaan 

(2.61) : 

                                           (2.61 a) 

 

dimana,   = Torsi sebagai input pada plant untuk  (thigh) 
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    = Torsi sebagai input pada plant untuk  (shin) 

 = Torsi estimasi sebagai input pada plant untuk  (thigh) 

  = Torsi estimasi sebagai input pada plant untuk  (shin) 

  = Eror kecepatan virtual untuk  (thigh) 

    = Eror kecepatan virtual untuk  (shin) 

 

Pada adaptive control, ada sebuah sifat fisik baru pada sistem yang akan 

dikontrol. Begitu pula pada swing leg, ada vektor parameter estimasi sistem yang tidak 

diketahui, yaitu vektor . Vektor tersebut merupakan geometrik sistem ataupun inersia 

sistem. Vektor  tersebut didefinisikan dari persamaan dinamik sistem. Pada kasus 

swing leg vektor  didapat dari matriks ,  dan vektor  pada persamaan 

(2.56) sampai (2.60). Sedangkan matriks Y dapat diperoleh dari persamaan : 

 =                                                  (2.62) 

 

dimana,      = Vektor parameter estimasi 

  = Estimasi matriks massa 

   = Estimasi matriks coriollis 

   = Estimasi matriks vektor gravitasi 

  = Regressor 

 

Untuk kasus swing leg, maka matriks Y yaitu : 

 

(2.63) 

 

Dari persamaan (2.62) dan (2.63) nilai , yaitu vektor kecepatan referensi 

(velocity vector of the reference) yang didapat dari modifikasi persamaan vector 

kecepatan yang diinginkan (desired velocity vector) dan vektor eror  [7].   

                                                               (2.64) 
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dimana,  = Referensi vektor kecepatan (velocity vector of the reference) 

    = Vektor kecepatan yang diinginkan (desired velocity vector) 

     = Matriks diagonal (λ1, λ2) 

    = Vektor eror posisi 

 

Persamaan (2.64) disimulasikan dalam bentuk matriks, yaitu : 

                                               (2.64 a) 

 

dimana,    = Referensi kecepatan untuk  (thigh) 

   = Referensi kecepatan untuk  (shin) 

    = Kecepatan yang diinginkan untuk  (thigh) 

    = Kecepatan yang diinginkan untuk  (shin) 

    = Eror posisi untuk  (thigh) 

    = Eror posisi untuk  (shin) 

 

Berikut ini persamaan vektor eror kecepatan virtual : 

                                                         (2.65) 

 

dimana,    = Vektor eror kecepatan 

     = Vektor kecepatan 

 

Persamaan (2.65) disimulasikan dalam bentuk matriks, yaitu : 

                                            (2.65 a) 

 

dimana,   = Eror kecepatan untuk  (thigh) 

    = Eror kecepatan untuk  (shin) 
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Dari persamaan (2.65)  dapat didefinisikan vektor eror posisi yang merupakan 

selisih antara posisi sudut thigh (paha) dan shin (betis) dengan posisi sudut yang 

diinginkan (desired position vector), yaitu sebagai berikut: 

                                                      (2.66) 

 

dimana,    = Vektor posisi yang diinginkan 

 

Persamaan (2.66) disimulasikan dalam bentuk matriks, yaitu : 

                                          (2.66 a) 

 

dimana,   = Posisi yang diinginkan untuk  (thigh) 

    = Posisi yang diinginkan untuk  (shin) 

 

Pada persamaan (2.66) diperlukan turunan dari persamaan tersebut untuk 

kemudian digunakan untuk mencari nilai referensi vektor percepatan (acceleration 

vector of the reference) yang ada pada persamaan (2.64). Berikut ini adalah turunan dari 

persamaan (2.66) : 

                                                    (2.66 b) 

 

dimana,    = Vektor kecepatan yang diinginkan 

 

Berikut ini adalah bentuk matriks dari persamaan (2.66 b) : 

                                            (2.66 c) 

 

dimana,    = Kecepatan yang diinginkan untuk  (thigh) 

    = Kecepatan yang diinginkan untuk  (shin) 
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Persamaan (2.66) berikut adalah persamaan hukum adaptasi (adaptation law) untuk 

menentukan nilai dari parameter estimasi . Persamaan (2.67) berikut telah stabil 

dibuktikan dengan teori Lyapunov [2]: 

                                                          (2.67) 

 

dimana,   = Vektor parameter estimasi 

   = Merupakan matriks adaptasi dari massa 

 

Nilai  merupakan matriks diagonal dengan dimensi 5x5, dengan nilai , , 

, dan  ada pada data referensi [2]. Sedangkan nilai matriks  didapat dari 

persamaan (2.63). Berikut bentuk matriks dari persamaan (2.67) : 

 

 

                     (2.67 a) 

 

Parameter estimasi pada swing leg ditunjukkan dengan persamaan (2.67) dan 

(2.67 a). Dari persamaan (2.67) tersebut dapat ditentukan nilai eror parameter yaitu [2]: 

                                                        (2.68) 

 

Dimana  = Vektor eror parameter 

   = Vektor parameter estimasi 

   = Vektor dinamik parameter 
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Berikut bentuk matriks untuk persamaan (2.68). 

                                                   (2.68 a) 

Dimana nilai dari dinamik parameter , , ,  dan  didapat dari persamaan 

(2.56) sampai dengan persamaan (2.60). Sedangkan nilai dinamik parameter estimasi 

, , ,  dan  didapat dari turunan dari persamaan (2.67 a). 

 

2.4 Gambaran Umum MATLAB/Simulink dan MATLAB SimMechanics 

Penelitian simulasi plant swing leg dengan adaptive control ini menggunakan 

software MATLAB/Simulink dan MATLAB/SimMechanics. MATLAB merupakan 

bahasa tingkat tinggi dan alat bantu yang interaktif dalam perhitungan numerik, 

visualisasi dan pemrograman. MATLAB bermanfaat untuk menganalisis data, 

mengembangkan algoritma dan membuat model serta aplikasi. Bahasa pemrograman, 

tools, fungsi matematik yang ada memungkinkan untuk mengeksplorasi beberapa 

pendekatan dan mendapatkan solusi dengan lebih cepat bila dibandingkan dengan 

software bahasa pemrograman tradisional seperti C/C
++

 atau Java. MATLAB dapat 

digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemrosesan sinyal dan komunikasi, 

gambar dan pemrosesan video, sistem kontrol, uji dan pengukuran, komputasi keuangan 

dan biologi komputasi. Sekarang ini MATLAB sudah sangat banyak digunakan oleh 

engineer di dunia industri dan juga ilmuwan serta akademisi [8]. 

Simulink adalah salah satu tool yang ada pada MATLAB. Simulink merupakan 

bentuk alat bantu simulasi dalam bentuk diagram blok. Simulink menyediakan alat 

bantu simulasi berupa editor grafik, block library, solver untuk pemodelan dan sistem 

dinamik. Pada Simulink, sistem dinamik yang disimulasikan dimodelkan berdasarkan 

persamaan dinamik dari sistem terseebut [9]. Selain Simulink, SimMechanics juga 

merupakan tool bawaan yang ada pada MATLAB. SimMechanics merupakan alat bantu 

simulasi dengan pemodelan fisik. SimMechanics merupakan blok diagram yang dapat 

memodelkan lingkungan pada desain engineering dan mensimulasikan rigid body 

machines beserta pergerakannya menggunakan standar Newtonian dynamics untuk gaya 
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dan torsi [10]. Newtonian dynamics atau dinamika Newton itu sendiri adalah model 

matematika yang bertujuan untuk memprediksi gerakan berbagai benda yang ada di 

sekitar manusia. Model matematika ini pertama kali dikemukaakan oleh Sir Isaac 

Newton dalam karyanya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 

(Prinsip Matematika Filsafat Alam) [11].  

Pada umumnya, selalu dibutuhkan persamaan gerak untuk mensimulasikan 

dinamika. Namun, pada kasus-kasus tertentu untuk menurunkan persamaan gerak 

sangatlah rumit. SimMechanics menyediakan alat bantu untuk mensimulasikan sistem 

mekanik tanpa menggunakan persamaan dinamik dari suatu sistem. 

Simulink dan SimMechanics mempunyai perbedaan dalam pemodelan. Dalam 

Simulink sistem dinamik yang disimulasikan dimodelkan dengan persamaan dinamik 

yang berlaku pada sistem tersebut. Sedangkan dalam SimMechanics suatu sistem 

dimodelkan berdasarkan model fisik yang berlaku dalam sistem tersebut. Meskipun 

terdapat perbedaan dalam cara memodelkan, namun untuk sebuah sistem yang sama 

pemodelan dengan menggunakan Simulink dan SimMechanics menghasilkan grafik 

yang sama persis. Hal ini karena model fisik dapat diwakili dengan model persamaan 

dinamik begitu pula sebaliknya. Dalam subbab ini akan dibahas dan akan dicontohkan 

pemodelan dengan Simulink dan SimMechanics dengan hasil yang sama. Untuk 

memberi contoh akan diambil dua buah sistem yaitu simple pendulum dan double 

pendulum dengan asumsi massa tali pada pendulum diabaikan.  

Pemodelan pertama yaitu pemodelan simple pendulum. Pemodelan simple 

pendulum tersebut secara fisik dimodelkan dengan sebuah pendulum yang massa tali 

pada pendulum tersebut dapat diabaikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

2.5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model simple pendulum [12]. 
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Dari gambar 2.5 dapat dilihat model simple pendulum dengan massa tali pada 

pendulum diabaikan. Selain model fisik seperti gambar 2.5 di atas, simple pendulum 

tersebut juga dimodelkan dengan persamaan dinamik. Berikut persamaan dinamik untuk 

simple pendulum [12]. 

                                                         (2.69) 

 

Dimana,  = Percepatan sudut (rad/s
2
) 

   = Kecepatan sudut (rad/s) 

   = Posisi sudut (radian) 

 

Untuk nilai  adalah  sehingga persamaan 2.68 tersebut menjadi [12] : 

            (2.70) 

 

Model fisik dan model persamaan dinamik tersebut masing-masing dibuat dalam 

SimMechanics dan Simulink. Gambar 2.6 berikut menunjukkan model simple pendulum 

pada SimMechanics yang dibuat berdasarkan model fisik simple pendulum tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model simple pendulum dengan SimMechanics. 

 

Gambar 2.6 tersebut merupakan gambar model simple pendulum dengan 

SimMechnics dimana masing-masing blok mewakili model fisik pada simple pendulum. 

Berikut penjelasan masing-masing blok pada gambar 2.6. 
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1. Blok nomor 1 merupakan blok Machine Eenvironment yang berfungsi untuk 

menyesuaikan mechanical environment pada mesin yang akan disimulasikan. 

Mechnical environment yang akan disimulasikan anatar lain berupa bagaimana 

mensimulasikan mesin, bagaimana menginterpretasikan mechanical constraint, 

bagaimana melinearisasikan simulasi yang dilakukan, dan  bagaimana menampilkan 

mesin dalam bentuk visual. 

2. Blok nomor 2 merupakan blok Ground yang merepresentasikan sebuah ground 

point yang tidak bisa bergerak. Ground point adalah titik tetap yang acuannya 

terletak pada absolute world coordinate. 

3. Blok nomor 2 merupakan blok Joint Initial Condition yang berfungsi untuk 

menentukan kondisi awal sesuai dengan data simulasi yang dibutuhkan. Kondisi 

awal tersebut antara lain kondisi awal untuk posisi dan kondisi awal untuk 

kecepatan. Kondisi awal pada simulasi simple pendulum ini yaitu posisi sebesar 45
0
 

sedangkan kondisi awal untuk kecepatan yaitu sebesar 0 m/s. 

4. Blok nomor 4 merupakan blok Revolute yang merepresentasikan sebuah joint 

dengan satu rotasional degree of freedom. Blok Revolute tersebut merepresentasikan 

joint pada simulasi simple pendulum.  

5. Blok nomor 5 merupakan blok Body yang merepresentasikan sebuah rigid body 

dengan parameter yang bisa disesuaikan menurut kebutuhan. Parameter-parameter 

yang dapat disesuaikan antara lain massa body dan momen inersia, koordinat dari 

center of gravity pada body dan sistem koordinat body. Blok Body ini 

merepresentasikan bagian pendulum pada simple pendulum. Gambar 2.7 berikut 

merupakan gambar kotak dialog blok Body pada simulasi SimMechanics. Pada 

kotak dialog tersebut dapat disesuaikan parameter-parameter fisik yang diperlukan 

dalam simulasi simple pendulum antara lain parameter massa, momen inersia dan 

koordinat pusat massa serta sistem koordinat pada simple pendulum. 
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Gambar 2.7 Kotak dialog blok Body pada simulasi simple pendulum dengan 

SimMechanics. 

 

6. Blok nomor 6 merupakan blok Joint Sensor yang berfungsi untuk mengukur posisi, 

kecepatan dan percepatan pada suatu joint. 

7. Blok nomor 7 merupakan blok To Workspace yang berfungsi untuk memasukkan 

data sinyal simulasi ke lembar kerja MATLAB. 

8. Blok nomor 8 merupakan blok Gain yang berfungsi untuk mengalikan suatu input 

sinyal dengan suatu nilai konstan. 

9. Blok nomor 9 merupakan blok Scope yang berfungsi untuk memvisualisasikan 

sinyal berdasarkan waktu simulasi. Hasil visualisasi berupa grafik. Pada blok Scope 

grafik yang ada merupakan grafik posisi  (theta). 

Simulasi simple pendulum dengan menggunakan Simulink dimodelkan dengan 

persamaan dinamik sesuai dengan persamaan 2.70. Gambar 2.8 berikut menunjukkan 

gambar model simple pendulum menggunakan Simulink. 
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Gambar 2.8 Model simple pendulum dengan Simulink. 

 

Gambar 2.8 merupakan gambar simple pendulum dengan Simulink dimana 

model tersebut mewakili persamaan 2.69. Gambar 2.9 berikut merupakan gambar grafik 

perbandingan hasil simulasi simple pendulum dengan menggunakan Simulink dan 

SimMechanics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Grafik perbandingan posisi sudut pada simulasi simple pendulum dengan 

SimMechanics dan Simulink. 

 

Gambar grafik 2.9 tersebut menunjukkan grafik perbandingan posisi sudut 

simple pendulum dengan SimMechanics maupun dengan Simulink. Dapat dilihat grafik 

perbandingan tersebut berhimpit tepat dan persis satu sama lain. Hal ini membuktikan 

bahwa simulasi dengan SimMechanics dan Simulink yang dimodelkan secara fisik dan 

secara persamaan dinamik menghasilkan grafik yang sama persis. Untuk lebih 

meyakinkan pembuktian tersebut maka dilakukan simulasi untuk sistem yang kedua 

yaitu sistem double pendulum dimana massa tali pada pendulum diabaikan. Gambar 

2.10 berikut merupakan gambar model fisik double pendulum dengan asumsi massa tali 

diabaikan. 
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Gambar 2.10 Gambar model double pendulum dengan asumsi massa tali diabaikan [13]. 

 

Gambar model double pendulum tersebut menunjukkan model fisik double 

pendulum dimana  adalah posisi sudut pada pendulum pertama,  adalah panjang tali 

pendulum pertama,  adalah massa pendulum pertama,  adalah posisi sudut pada 

pendulum kedua,  adalah panjang tali pendulum kedua dan  adalah massa 

pendulum kedua. Selain model secara fisik double pendulum tersebut juga dimodelkan 

dengan persamaan dinamik. Berikut persamaan dinamik double pendulum dengan 

asumsi massa tali pada pendulum diabaikan [13].  

 

                                                                                 

(2.71) 

 

Dimana matriks penyusun dari persamaan (2.71) yaitu : 

                                               (2.71 a) 

                                          (2.71 b) 

                                                  (2.71 c) 

 

Gambar 2.11 berikut merupakan gambar model simulasi double pendulum 

dengan menggunakan SimMechnanics dimana model tersebut dibuat dengan pemodelan 

secara fisik. 
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Gambar 2.11 Model double pendulum dengan asumsi massa tali diabaikan 

menggunakan SimMechanics. 

 

Dari gambar 2.11 tersebut masing-masing blok pada pemodelan mewakili model 

fisik pada double pendulum. Berikut penjelasan dari masing-masing blok tersebut. 

1.  Blok nomor 1 merupakan blok Machine Eenvironment yang berfungsi untuk 

menyesuaikan mechanical environment pada mesin yang akan disimulasikan. 

Mechnical environment yang akan disimulasikan anatar lain berupa bagaimana 

mensimulasikan mesin, bagaimana menginterpretasikan mechanical constraint, 

bagaimana melinearisasikan simulasi yang dilakukan, dan  bagaimana 

menampilkan mesin dalam bentuk visual. 

2. Blok nomor 2 merupakan blok Ground yang merepresentasikan sebuah ground 

point yang tidak bisa bergerak. Ground point adalah titik tetap yang acuannya 

terletak pada absolute world coordinate. 

3. Blok nomor 3 merupakan blok Joint Initial Condition yang berfungsi untuk 

menentukan kondisi awal sesuai dengan data simulasi yang dibutuhkan. Kondisi 

awal tersebut antara lain kondisi awal untuk posisi dan kondisi awal untuk 

kecepatan. Kondisi awal pada simulasi double pendulum ini yaitu posisi sebesar 

(theta1_0)*180/pi atau sebesar 0,3927*180/pi untuk pendulum pertama dan 

(theta2_0-theta1_0)*180/pi atau (0,3927-0)*180/pi untuk pendulum kedua. 

Sedangkan kondisi awal untuk kecepatan yaitu sebesar 0 deg/s untuk kedua 

pendulum. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.12 dan 2.13 berikut. 
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Gambar 2.12 Kotak dialog pada blok Joint Initial Condition untuk pendulum pertama 

pada simulasi double pendulum dengan asumsi massa tali diabaikan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.13 Kotak dialog pada blok Joint Initial Condition untuk pendulum kedua 

pada simulasi double pendulum dengan asumsi massa tali diabaikan. 

 

Gambar 2.12 dan 2.13 menunjukkan kotak dialog blok Joint Initial Condition untuk 

pendulum pertama dan kedua. Dapat dilihat pada kolom Position adalah kolom 

kondisi awal untuk posisi dan kolom Velocity adalah kolom kondisi awal untuk 

kecepatan baik pada pendulum pertama maupun pada pendulum kedua. 

4. Blok nomor 4 merupakan blok Revolute yang merepresentasikan sebuah joint 

dengan satu rotasional degree of freedom. Blok Revolute tersebut 

merepresentasikan joint pertama pada simulasi double pendulum. Sedangkan blok 

Revolute 1 merepresentasikan joint kedua pada simulasi double pendulum. 

5. Blok nomor 5 merupakan blok Joint Sensor yang berfungsi untuk mengukur posisi, 

kecepatan dan percepatan pada suatu joint. Pada simulasi ini yang diukur adalah 

posisi pada joint tersebut karena grafik hasil yang diperlukan adalah grafik posisi 

terhadap waktu. 
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6. Blok nomor 6 merupakan blok Body yang merepresentasikan sebuah rigid body 

dengan parameter yang bisa disesuaikan menurut kebutuhan. Parameter-parameter 

yang dapat disesuaikan antara lain massa body dan momen inersia, koordinat dari 

center of gravity pada body dan sistem koordinat body. Blok Body ini 

merepresentasikan pendulum pertama. Sedangkan blok Body 1 merepresentasikan 

pendulum kedua. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.14 dan 2.15 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Kotak dialog blok Body yang merepresentasikan pendulum pertama. 

 

Gambar 2.14 menunjukkan interpretasi parameter-parameter yang mewakili 

pemodelan fisik pada pendulum pertama. Dari gambar tersebut kolom Mass 

menunjukkan nilai massa pendulum pertama, kolom Inertia menunjukkan nilai 

momen inersia pendulum pertama dan kolom Position menunjukkan koordinat 

pendulum pertama dengan asumsi massa tali diabaikan. Gambar 2.15 berikut 

merupakan gambar kotak dialog blok Body yang merepresentasikan pendulum 

kedua. 
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Gambar 2.15 Kotak dialog blok Body yang merepresentasikan pendulum kedua. 

 

Gambar 2.15 menunjukkan interpretasi parameter-parameter yang mewakili 

pemodelan fisik pada pendulum kedua. Dari gambar tersebut kolom Mass 

menunjukkan nilai massa pendulum kedua, kolom Inertia menunjukkan nilai 

momen inersia pendulum kedua dan kolom Position menunjukkan koordinat 

pendulum kedua dengan asumsi massa tali diabaikan. 

7. Blok nomor 7 merupakan blok Add yang berfungsi untuk menambahkan suatu 

input. Blok ini dapat menambahkan besaran skalar, vektor maupun matriks. 

8. Blok nomor 8 merupakan blok Scope yang berfungsi untuk memvisualisasikan 

sinyal berdasarkan waktu simulasi. Hasil visualisasi berupa grafik. Pada blok Scope 

theta_satu grafik yang ada merupakan grafik posisi . Sedangkan pada blok Scope 

theta_dua grafik yang ada merupakan grafik posisi  yang mewakili posisi 

pada pendulum kedua dengan acuan world coordinate. 

 

Selain dengan menggunakan SimMechanics, simulasi double pendulum juga 

dimodelkan dengan menggunakan Simulink. Gambar 2.16 berikut merupakan gambar 

model double pendulum dengan Simulink. 
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Gambar 2.16 Model double pendulum dengan Simulink. 

 

Model double pendulum pada gambar 2.16 merepresentasikan persamaan (2.71) 

yang merupakan persamaan dinamik model double pendulum dengan asumsi massa tali 

diabaikan. Gambar 2.17 berikut merupakan gambar blok pada subsystem double 

pendulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Subsystem double pendulum. 

 

Gambar 2.17 merupakan gambar subsystem double pendulum dimana masing-

masing blok mewakili persamaan (2.70 a), (2.70 b) dan (2.70 c). Subsystem tersebut 

merupakan pemodelan double pendulum berdasarkan persamaan dinamik yang berlaku 

bagi sistem double pendulum tersebut. Gambar 2.18 berikut merupakan gambar grafik 

 hasil simulasi sistem double pendulum dengan Simulink dan SimMechanics. 

theta_2

theta_1
u

theta_1

theta_2

equation 2.71

figure 2.17

[0 0]

Input

2

theta_2

1

theta_1

1

s

theta_1 dot and theta_2 dot

1

s

theta_1 and theta_2
1

Vector

Concatenate1

Matrix

Multiply

Matrix Multiply

state inv erse of  E

Equation inverse 2.71 a

(m2*L1*sin(u(1)-u(2))*u(3)^2)+(-m2*g*sin(u(2)))

Equation 2.71 c

(-m2*L2*sin(u(1)-u(2))*u(4)^2)+(-g*(m1+m2)*sin(u(1)))

Equation 2.71 b

Add1

Add1

u

theta_1ddot

theta_2ddot



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Grafik  simulasi double pendulum dengan Simulink dan SimMechanics. 

 

Grafik 2.18 menunjukkan posisi sudut  hasil simulasi double pendulum 

dengan Simulink dan SimMechanics tepat saling berhimpit satu sama lain. Hal ini 

semakin membuktikan bahwa simulasi sebuah sistem dinamik dengan Simulink dan 

SimMechanics akan menghasilkan grafik yang sama dan tepat berhimpit satu sama lain 

selama interpretasi antara model fisik dan persamaan dinamik sama dan saling mewakili 

satu sama lain. Hasil posisi sudut hasil simulasi double pendulum ditunjukkan pada 

gambar 2.19 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Grafik  simulasi double pendulum dengan Simulink dan SimMechanics. 
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Grafik 2.19 menunjukkan posisi sudut  hasil simulasi double pendulum 

dengan Simulink dan SimMechanics tepat saling berhimpit satu sama lain. Baik 

pemodelan secara fisik dan persamaan dinamik dalam simulasi dapat mewakili sistem 

yang akan dimodelkan dan menghasilkan grafik yang tepat berhimpit. 

 


