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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini akan 

melakukan perancangan pengendali Model Reference Adaptive Control (MRAC) dengan 

variasi jumlah gain. Kemudian menjelaskan pengaruh perubahan penambahan gain pada 

perancangan pengendali adaptif metode MRAC. Perancangan akan diujikan pada dua sistem 

yaitu motor induksi tiga fasa dan Magnetic levitation ball. Sistem ini akan disimulasikan 

menggunakan software MATLAB. 

3.2 Alur Penelitian 

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian (Lanjutan) 

3.3 Tahapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah 

tentang pemilihan jumlah gain pada perancangan pengendali Model Reference Adaptive 

Control (MRAC) yang tidak selalu seragam untuk setiap perancangan yang dilakukan desainer. 

Perencanaan dalam penelitian ini meliputi penentuan judul, pengujian disain pengendali, 

sampai dengan tujuan yang diinginkan. Sehingga terdapat beberapa tahap perencanaan yang 

harus dilakukan yaitu: 

1. Identifikasi masalah 

Adapun masalah yang diangkat untuk penelitian ini adalah tidak seragamnya jumlah gain 

yang digunakan oleh desainer pada saat perancangan pengendali adaptif Model Reference 

Adaptive Control (MRAC). Untuk itu diperlukan analisa untuk mengetahui pengaruh 

penambahan gain pada rancangan pengendali adaptif metode MRAC. Dengan diketahuinya 

pengaruh dari penambahan jumlah gain tersebut maka desainer akan memiliki referensi dalam 

pemilihan jumlah gain untuk sistem tertentu. 

 



III-3 

 

2. Studi Literatur 

Mencari dan mempelajari referensi yang terkait dengan tema yang dibahas pada penelitian 

tugas akhir ini, yaitu mengenai perancangan pengendali Model Reference Adaptive Control 

(MRAC) yang menggunakan satu gain sampai tiga gain diperoleh dari jurnal penelitian dan 

buku 

3. Pengumpulan Data pra-Disain 

Pada penelitian ini ada dua jenis data yang diperlukan yaitu data konsep perancangan 

pengendali MRAC mulai dari penggunaan satu gain sampai tiga gain dan data ketetapan 

transfer function sistem yang akan diujikan yaitu motor induksi tiga fasa dan Magnetic 

levitation ball   TF= 
𝑎

𝑏𝑠2+𝑐𝑠+𝑑
 

dengan : 

a. Motor induksi tiga fasa  

a = 1.00027; b = 3.097; c = 3.75; d = 1 

b. Magnetic levitation ball  

a = 16606.653; b = 1; c = 2.381; d = 12767.123 

4. Penentuan Variabel 

Data-data pra-disain yang sudah didapatkan dibuat dalam model matematis berbentuk 

persamaan transfer function berbentuk : 

a. Motor induksi tiga fasa  

Gp =  
1.00027

3.097𝑠2+3.75𝑠+1
       (3.1) 

b. Magnetic levitation ball  

Gp =  
16606.653

𝑠2+2.381𝑠+12767.123
       (3.2) 

5. Pemodelan Sistem 

Pemodelan sistem dilakukan secara matematis mengikuti sumber rujukan. Pemodelan 

Matematis motor induksi tiga fasa dilakukan dengan mengidentifikasi sistem menggunakan 

metode harriot. Pemodelan matematis magnetic levitation ball dilakukan dengan pendekatan 

ilmiah. 

6. Validasi Model Matematis Sistem 

Validasi model matematis sistem adalah tahap pengujian model matematis dalam bentuk 

transfer function dari sistem yang sudah diubah ke dalam bentuk bahasa pemrograman matlab 

simulink guna divalidasi bentuk keluarannya, apakah hasil keluarannya sudah sesuai dengan 



III-4 

 

rujukan. Dengan motor induksi tiga fasa merujuk ke penelitian [15] dan magnetic levitation 

ball merujuk ke penelitian [16]. 

7. Disain Pengendali MRAC degan variasi jumlah gain 

Untuk merancang pengendali MRAC dengan variasi jumlah gain, langkah awal adalah 

melakukan penurunan pengendali MRAC dengan metode MIT Rule. Selanjutnya merancang 

pengendali MRAC yang menggunakan satu gain, dua gain, dan tiga gain sesuai dasar 

perancangan yang ada pada buku atau jurnal penelitian sehingga akan ada tiga disain 

pengendali MRAC yang akan diujikan. 

8. Analisa Hasil pasca-Disain 

Pada tahap ini penulis akan melakukan analisa dari hasil perancangan masing-masing 

disain pengendali MRAC dengan variasi jumlah gain setelah diujikan pada dua plant yaitu 

motor induksi tiga fasa dan Magnetic levitation ball. Sehingga diketahui pengaruh dari 

perubahan dan penambahan gain pada perancangan pengendali adaptif metode Model 

Reference Adaptive Control (MRAC). 

9. Hasil Disain dan Kesimpulan 

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan bagaimana pengaruh perubahan dan penambahan 

gain pada perancangan pengendali adaptif metode Model Reference Adaptive Control (MRAC) 

berdasarkan dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan. 

3.4 Validasi Model Matematis Sistem 

Untuk memvalidasi model matematis maka dilakukan pembandingan persamaan matematis 

yang ada pada jurnal rujukan dengan persamaan matematis yang telah didapatkan. Persamaan 

matematis yang didapat pada penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya. Persamaan 

matematis motor induksi tiga fasa diambil dari penelitian Muhammad Faisal Afif Alhamdi. 

Persamaan matematis Magnetic levitation ball diambil dari penelitian Rechy Vernandhes yang 

merujuk pada penelitian M.S.Abu. Nasr. 

3.4.1 Motor Induksi Tiga Fasa   

 Setelah mendapatkan model matematis motor induksi tiga fasa langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan yaitu melakukan simulasi secara open loop  tanpa pengendali untuk 

mengetahui perilaku dan karakteristik dari sistem sebelum dirancang pengendali menggunakan 

Matlab, adapun blok simulink yang digunakan seperti pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Blok Simulink Open Loop Motor Induksi Tiga Fasa 

 Maka didapatkanlah grafik pemodelan motor induksi tiga fasa pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Hasil Simulasi Motor Induksi Tiga Fasa 

 Gambar 3.3 merupakan hasil respon dari motor induksi tiga fasa secara close loop tanpa 

menggunakan pengendali yang disimulasikan menggunakan Matlab dan hasil respon keluaran 

sistem menunjukkan grafik yang sama sesuai dengan rujukan. 

3.4.2 Magnetic Levitation Ball 

Setelah mendapatkan model matematis magnetic levitation ball langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan yaitu melakukan simulasi secara open loop  tanpa pengendali untuk 

mengetahui perilaku dan karakteristik dari sistem sebelum dirancang pengendali menggunakan 

Matlab, adapun blok simulink yang digunakan seperti pada Gambar 3.3.  
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Gambar 3.4 Blok Simulink Open Loop Magnetic levitation ball 

 

Gambar 3.5 Hasil Respon Open Loop magnetic levitation ball 

  Gambar 3.5 merupakan hasil respon dari sistem magnetic levitation ball secara close 

loop tanpa menggunakan pengendali yang disimulasikan menggunakan Matlab dan hasil 

respon keluaran sistem menunjukkan grafik yang sama sesuai dengan rujukan. 

3.5 Perancangan Pengendali MRAC 

3.5.1 Alur Perancangan Pengendali MRAC 

1. Menentukan Model Matematis Sistem (plant) 

Karakteristik dari sistem harus dipastikan, apakah  sistem termasuk dalam sistem 

orde satu atau orde dua. Kedua sistem yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan sistem orde dua. 

2. Membuat Model Referensi 

Jika sistem yang akan dikendalikan merupakan sistem orde dua maka model 

referensi yang dibuat juga harus sesuai karakteristik sistem orde dua. 

3. Perancangan Pengendali MRAC 
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Setelah membuat model referensi langkah selanjutnya yaitu merancang pengendali 

MRAC. Perancangan pengendali MRAC menggunakan metode MIT Rule yang 

merujuk pada buku dan jurnal-jurnal penelitian dengan variasi gain (1-3) 

4. Setelah selesai perancangan pengendali MRAC selanjutnya menentukan nilai 

masing-masing gain untuk mendapatkan hasil respons yang diinginkan. Metode 

yang digunakan untuk menentukan nilai gain yaitu metode Heuristik. Metode 

Heuristik merupakan sebuah metode pemecahan masalah menggunakan eksplorasi 

dan cara coba-coba. Heuristik adalah suatu aturan atau metode untuk bisa 

menyelesaikan solusi secara penalaan. Rancangan metode Heuristik ini diperoleh 

dengan cara perubahan parameter yang disesuaikan dengan kinerja plant yang akan 

dikendalikan. Adapun alur penentuan nilai gain pada MRAC sebagai berikut: 

a. Dimulai dengan memberi nilai gain 0. Perhatikan respons sistem apakah sudah 

menyerupai model atau tidak. 

b. Jika tidak atau tidak ada respons dari sistem, beri nilai gain 10−10. Jika belum 

ada perubahan naikkan nilai gain menjadi, 10−9, 10−8, 10−7, … 10~ sampai 

terjadi perubahan pada respons sistem. 

c. Jika  perubahan respons semakin mendekati model, lanjutkan penaikan nilai 

gain sampai respons sistem  persis seperti model. Jika perubahan respons 

semakin menjauhi model, ubah nilai gain menjadi negatif (−10−7) dan 

lanjutkan penaikan nilai gain sampai respons sistem  persis seperti model. 

d. Pemilihan nilai gain adaptasi yang kecil menghasilkan respon plant yang lambat 

dalam mengikuti model referensinya, sebaliknya nilai gain adaptasi yang besar 

menghasilkan respon sistem berosilasi. 

3.5.2 Membuat Model Referensi 

  Plant yang digunakan merupakan sistem orde dua maka model referensi yang 

digunakan mengikuti persamaan karakteristik orde dua. Pembuatan model mengikuti 

persamaan (2.80) 

3.5.2.1 Model Referensi Motor Induksi Tiga Fasa 

  Perancangan model referensi untuk motor induksi tiga fasa yaitu dengan memberi nilai 

ζ = 1 agar respons yang akan diperoleh Criticaldamp, dan 𝑡𝑠 = 1 agar respons mulai masuk ke 

daerah stabil pada waktu ±1 detik , pencarian nilai 𝜔𝑛 didasarkan pada kriteria 2% yaitu 

persamaan 2.81. Maka formulasinya sebagai berikut: 

Mencari nilai 𝜔𝑛 dengan mensubtitusikan nilai ζ = 1 dan 𝑡𝑠 = 1 
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 ts  =  
4

𝜔𝑛𝜁
 

 1   =  
4

𝜔𝑛 1
 

 𝜔𝑛 =  4 

Subtitusikan nilai ζ = 1,  𝑡𝑠 = 1 dan 𝜔𝑛 =  4 ke persamaan 2.80 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
𝜔𝑛

2

𝑆2+2𝜁𝜔𝑛𝑆+𝜔𝑛
2 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
(4)2

𝑆2+2 (1)(4)𝑆+(4)2 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
16

𝑆2+8𝑆+16
        (3.3) 

  Maka grafik model referensi untuk motor induksi tiga fasa yang diperoleh sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.6 Grafik Model Referensi Motor Induksi Tiga Fasa 

3.5.2.2 Model Referensi Magnetic Levitation Ball 

  Perancangan model referensi untuk Magnetic Levitation Ball yaitu yaitu dengan 

memberi nilai ζ = 1 agar respons yang akan diperoleh Criticaldamp, dan 𝑡𝑠 = 0.1 agar respons 

mulai masuk ke daerah stabil pada waktu 0.1 detik , pencarian nilai 𝜔𝑛 didasarkan pada kriteria 

2% yaitu persamaan 2.81. Maka formulasinya sebagai berikut: 

Mencari nilai 𝜔𝑛 dengan mensubtitusikan nilai ζ = 1 dan 𝑡𝑠 = 0.1 

 ts  =  
4

𝜔𝑛𝜁
 

 0.1   =  
4

𝜔𝑛 1
 

 𝜔𝑛 =  40 
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Subtitusikan nilai ζ = 1,  𝑡𝑠 = 1 dan 𝜔𝑛 =  4 ke persamaan 2.80 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
𝜔𝑛

2

𝑆2+2𝜁𝜔𝑛𝑆+𝜔𝑛
2 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
(40)2

𝑆2+2 (1)(40)𝑆+(40)2
 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
1600

𝑆2+80𝑆+1600
         (3.4) 

  Maka grafik model referensi untuk Magnetic Levitation Ball yang diperoleh sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.7 Grafik Model Referensi Magnetic Levitation Ball 

3.5.3 Perancangan Pengendali MRAC dan Penentuan Nilai Gain 

3.5.3.1 Penggunaan Satu Gain 

1. Motor Induksi Tiga Fasa 

 Perancangan pengendali MRAC yang menggunakan satu gain pada motor induksi tiga fasa 

dilakukan setelah mensubstitusikan persamaan (3.3) ke  persamaan (2.5). Adapun 

penjabarannya sebagai berikut: 

Diketahui: 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
16

𝑆2+8𝑠+16
 

Maka: 

 𝑦𝑚 =
16

𝑆2+8𝑠+16
𝑈𝑐 

 
𝜕𝜃

𝜕𝑡
=  −𝛾𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝜃
=  −𝛾𝑒

𝑘

𝑘0
𝑦𝑚 =  −𝛾′𝑦𝑚𝑒 

 
𝜕𝜃

𝜕𝑡
=  −𝛾′ 16

𝑆2+8𝑠+16
𝑈𝑐 𝑒 
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 𝛳 =  
1

𝑠
− 𝛾′ 16

𝑆2+8𝑠+16
𝑈𝑐 𝑒       (3.5) 

Berdasarkan skema pada Gambar 2.4 dan persamaan matematis yang sudah diturunkan, 

maka desain MRAC pada perangkat lunak matlab dengan sistem motor induksi tiga fasa 

diperlihatkan pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Desain MRAC  Satu Gain Pada Motor Induksi Tiga Fasa 

2. Magnetic Levitation Ball 

 Perancangan pengendali MRAC yang menggunakan satu gain pada magnetic levitation 

ball dilakukan setelah mensubstitusikan persamaan (3.3) ke  persamaan (2.5) model matematis  

adapun penjabarannya sebagai berikut: 

Diketahui: 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
1600

𝑆2+80𝑠+1600
 

Maka: 

 𝑦𝑚 =
1600

𝑆2+80𝑠+1600
𝑈𝑐 

 
𝜕𝜃

𝜕𝑡
=  −𝛾𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝜃
=  −𝛾𝑒

𝑘

𝑘0
𝑦𝑚 =  −𝛾′𝑦𝑚𝑒 

 
𝜕𝜃

𝜕𝑡
=  −𝛾′ 1600

𝑆2+80𝑠+1600
𝑈𝑐 𝑒 

 𝛳 =  
1

𝑠
− 𝛾′ 1600

𝑆2+80𝑠+1600
𝑈𝑐 𝑒       (3.6) 

 Berdasarkan skema pada Gambar 2.4 dan persamaan matematis yang sudah diturunkan, 

maka desain MRAC pada perangkat lunak matlab dengan sistem magnetic levitation ball 

diperlihatkan pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Desain MRAC  Satu Gain Pada Magnetic Levitation Ball 

3.5.3.2 Penggunaan Dua Gain 

1. Motor Induksi Tiga Fasa 

 Dengan nilai fungsi alih model referensi berdasarkan skema MRAC pada gambar 2.5 

adalah 𝑏𝑚 / (𝒔𝟐 + 𝑎1𝑚𝑠 + 𝑎0𝑚), setelah disubstitusikan ke persamaan (3.3) maka nilai 𝑏𝑚 akan 

sama dengan nilai  𝑎0𝑚 . Selanjutnya adalah nilai filter 𝜃1 dan 𝜃2 dibuat menyerupai fungsi 

alih model referensi, karena filter harus menyaring keluaran 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 agar mengikuti keluaran 

model referensi, sehingga nilai filter yang diberikan menjadi : 

 
𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
 = 

16

𝑠2+8𝑠+16
        (3.7) 

 Adapun penjabaran persamaan matematis perancangan MRAC dua gain pada sistem motor 

induksi tiga fasa adalah sebagai berikut: 

Diketahui: 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
16

𝑆2+8𝑠+16
 

 𝑢 =  𝜃1𝑢𝑐 −  𝜃2𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 

 
𝑑𝜃1

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃1
𝑒 = −𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒   

 
𝑑𝜃2

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃2
𝑒 = 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒 

Maka: 

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 = 𝐺𝑝𝑢 = (
𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠+𝑎0
) (𝜃1𝑢𝑐 − 𝜃2𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡)  

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 =  (
𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠+𝑎0
) (−𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 − 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒) 

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 =  (
1.00027

3.097𝑠2+3.75𝑠+1
) (−𝛾 (

16

𝑆2+8𝑠+16
𝑢𝑐) 𝑒 − 𝛾 (

16

𝑆2+8𝑠+16
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒)  (3.8) 
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 Berdasarkan skema pada Gambar 2.5 dan persamaan matematis yang sudah diturunkan di 

atsa, maka desain MRAC pada perangkat lunak matlab dengan sistem motor induksi tiga fasa 

diperlihatkan pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Desain MRAC  Dua Gain Pada Motor Induksi Tiga Fasa 

2. Magnetic Levitation Ball 

 Dengan nilai fungsi alih model referensi berdasarkan skema MRAC pada gambar 2.5 

adalah 𝑏𝑚 / (𝒔𝟐 + 𝑎1𝑚𝑠 + 𝑎0𝑚), setelah disubstitusikan ke persamaan (3.4) maka nilai 𝑏𝑚 akan 

sama dengan nilai  𝑎0𝑚 . Selanjutnya adalah nilai filter 𝜃1 dan 𝜃2 dibuat menyerupai fungsi 

alih model referensi, karena filter harus menyaring keluaran 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 agar mengikuti keluaran 

model referensi, sehingga nilai filter yang diberikan menjadi : 

 
𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
 = 

1600

𝑠2+80𝑠+1600
       (3.9) 

 Adapun penjabaran persamaan matematis perancangan MRAC dua gain pada sistem motor 

induksi tiga fasa adalah sebagai berikut: 

Diketahui: 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
1600

𝑆2+80𝑠+1600
 

 𝑢 =  𝜃1𝑢𝑐 −  𝜃2𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 

 
𝑑𝜃1

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃1
𝑒 = −𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒   

 
𝑑𝜃2

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃2
𝑒 = 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒 

Maka: 
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 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 = 𝐺𝑝𝑢 = (
𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠+𝑎0
) (𝜃1𝑢𝑐 − 𝜃2𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡)  

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 =  (
𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠+𝑎0
) (−𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 − 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒) 

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 =  (
16606.653

𝑠2+2.381𝑠+12767.123
) (−𝛾 (

1600

𝑆2+80𝑠+1600
𝑢𝑐) 𝑒 −

                           𝛾 (
1600

𝑆2+800𝑠+1600
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒)      (3.10) 

 Berdasarkan skema pada Gambar 2.5 dan persamaan matematis yang sudah diturunkan, 

maka desain MRAC pada perangkat lunak matlab dengan sistem Magnetic Levitation Ball 

diperlihatkan pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Desain MRAC  Dua Gain Pada Respon Magnetic Levitation Ball 

3.5.3.3 Penggunaan Tiga Gain 

1. Motor Induksi Tiga Fasa 

 Dengan nilai fungsi alih model referensi berdasarkan skema MRAC pada gambar 2.6 

adalah 𝑏𝑚 / (𝒔𝟐 + 𝑎1𝑚𝑠 + 𝑎0𝑚), setelah disubstitusikan ke persamaan (3.3) maka nilai 𝑏𝑚 akan 

sama dengan nilai  𝑎0𝑚. Selanjutnya adalah nilai filter 𝜃1, 𝜃2, dan 𝜃3 dibuat menyerupai fungsi 

alih model referensi, karena filter harus menyaring keluaran 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 agar mengikuti keluaran 

model referensi, sehingga nilai filter yang diberikan menjadi : 

 
𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
 = 

16

𝑠2+8𝑠+16
        (3.11) 

 Adapun penjabaran persamaan matematis perancangan MRAC tiga gain pada sistem 

motor induksi tiga fasa adalah sebagai berikut: 
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Diketahui: 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
16

𝑆2+8𝑠+16
 

 𝑢 =  𝜃1𝑢𝑐 + 𝜃2𝑢𝑐 + 𝜃3𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡  

 
𝑑𝜃1

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃1
𝑒 = 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 

 
𝑑𝜃2

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃2
𝑒 = 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 

 
𝑑𝜃3

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃2
𝑒 = 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒 

Maka: 

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 = 𝐺𝑝𝑢 = (
𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠+𝑎0
) (𝜃1𝑢𝑐 + 𝜃2𝑢𝑐 + 𝜃3𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡)  

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 =  (
𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠+𝑎0
) (𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 + 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 +

                           𝛾 (
𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒) 

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 =  (
1.00027

3.097𝑠2+3.75𝑠+1
) (𝛾 (

16

𝑆2+8𝑠+16
𝑢𝑐) 𝑒 + 𝛾 (

16

𝑆2+8𝑠+16
𝑢𝑐) 𝑒 +

                           𝛾 (
16

𝑆2+8𝑠+16
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒)       (3.12) 

 Berdasarkan skema pada Gambar 2.5 dan persamaan matematis yang sudah diturunkan di 

atas, maka desain MRAC pada perangkat lunak matlab dengan sistem motor induksi tiga fasa 

diperlihatkan pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Desain MRAC  Tiga Gain Pada Motor Induksi Tiga Fasa 
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2. Magnetic Levitation Ball 

 Dengan nilai fungsi alih model referensi berdasarkan skema MRAC pada gambar 2.5 

adalah 𝑏𝑚 / (𝒔𝟐 + 𝑎1𝑚𝑠 + 𝑎0𝑚), setelah disubstitusikan ke persamaan (3.4) maka nilai 𝑏𝑚 akan 

sama dengan nilai  𝑎0𝑚. Selanjutnya adalah nilai filter 𝜃1, 𝜃2, dan 𝜃3 dibuat menyerupai fungsi 

alih model referensi, karena filter harus menyaring keluaran 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 agar mengikuti keluaran 

model referensi, sehingga nilai filter yang diberikan menjadi : 

 
𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
 = 

1600

𝑠2+80𝑠+1600
       (3.13) 

 Adapun penjabaran persamaan matematis perancangan MRAC tiga gain pada sistem 

motor induksi tiga fasa adalah sebagai berikut: 

Diketahui: 

 𝐺𝑚(𝑠) =  
16

𝑆2+8𝑠+16
 

 𝑢 =  𝜃1𝑢𝑐 + 𝜃2𝑢𝑐 + 𝜃3𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡  

 
𝑑𝜃1

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃1
𝑒 = 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 

 
𝑑𝜃2

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃2
𝑒 = 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 

 
𝑑𝜃3

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃2
𝑒 = 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒 

Maka: 

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 = 𝐺𝑝𝑢 = (
𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠+𝑎0
) (𝜃1𝑢𝑐 + 𝜃2𝑢𝑐 + 𝜃3𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡)  

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 =  (
𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠+𝑎0
) (𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 + 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 +

                           𝛾 (
𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒) 

 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 =  (
16606.653

𝑠2+2.381𝑠+12767.123
) (𝛾 (

1600

𝑆2+80𝑠+1600
𝑢𝑐) 𝑒 + 𝛾 (

1600

𝑆2+80𝑠+1600
𝑢𝑐) 𝑒 +

                           𝛾 (
1600

𝑆2+80𝑠+1600
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒)      (3.14) 

 Berdasarkan skema pada Gambar 2.5 dan persamaan matematis yang sudah diturunkan, 

maka desain MRAC pada perangkat lunak matlab dengan sistem Magnetic Levitation Ball 

diperlihatkan pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Desain MRAC  Tiga Gain Pada Respon Magnetic Levitation Ball 


