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BAB III 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

 

3.1 Spesifikasi 

Penelitian tugas akhir ini menggunakan pesawat tanpa awak jenis multirotor atau 

dapat disebut sebagai quadcopter. Quadcopter memiliki 6 DoF (Degree of 

Freedom) yang terdiri dari 3 DoF rotasi dan 3 DoF translasi. Spesifikasi sistem 

yang diinginkan adalah sebagai berikut: 

a) Quadcopter dapat bergerak secara vertikal dengan stabil yang di 

kendalikan secara manual dengan menggunakan remot kontrol. 

b) Quadcopter dapat bergarak otomatis yang dikendalikan oleh komputer 

pendamping. 

c) Data-data sensor yang terdapat pada flight controller akan dikirimkan ke 

ground control station. 

3.2 Perancangan dan Implementasi 

3.2.1 Desain Mekanik 

Desain mekanik pada quadcopter harus dibuat menggunakan bahan yang kuat 

namun ringan ini bertujuan untuk menambah gaya angkat pada quadcopter. Pada 

penelitian ini frame quadcopter yang digunakan adalah berbentuk “X”. Berikut 

merupakan desain quadcopter dilengkapi dengan komputer pendmping sebagai 

sistem autonomous quadcopter: 

   

Gambar 3.1 Desain quadcopter tampak depan (kiri) dan tampak atas (kanan) 
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3.2.2 Desain Elektronik 

Pada subbab ini berisi tentang hardware yang digunakan untuk membangun 

sistem autonomous quadcopter. Dalam penelitian ini produk yang dibangun 

terbagi menjadi dua modul besar yaitu modul udara dan modul GCS. Berikut 

merupakan diagram sistem autonomous quadcopter: 

 

Gambar 3.2 Modul udara 

 

 

Gambar 3. 3 Modul Darat (Ground Control Station) 

Untuk lebih jelasnya berikut merupakan beberapa hardware yang akan 

digunakan: 

a) Sistem Mikroprosesor Flight Controller Autopilot 

Subsistem ini merupakan subsistem yang berfungsi sebagai pengendali utama 

penerbangan. Pada penelitian ini akan menggunaan Pixhawk sebagai  flight 

controller. Pixhawk merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang 

didesain pada kendaraan tanpa awak untuk mampu terbang secara otomatis 

dengan menggunakan pengolahan on-board visi komputer. Pixhawk ini di sajikan 
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kedalam bentuk sebuah platform penelitian open-source yang memungkinkan 

pengolahan penuh pada kendaraan tanpa awak. 

 

Gambar 3.4 Pixhawk Flight Control Autopilot 

 

 Microprocessor  : 32bit STM32F427 Cortex-M4F core with FPU  

 Co-processor  : 32bit STM32F103 failsafe 

 Tegangan Operasi : 5 V 

 I/O   : 14 Pin Digital (6 Pin PWM), 6 Pin Analog 

 RAM   : 256 KB 

 EEPROM  : 2 MB 

 Clock Speed  : 168 MHz 

 Dimensi  (PxLxT) : 8.15 x 5 x 1.55  cm 

b) Sistem Komputer Pendamping 

Sistem ini merupakan sistem yang membantu quadcopter dapat membuat 

keputusan cerdas seperti autonomous flight control realtime, detection object dan 

lainnya. Namun dalam penelitian ini sistem komputer pendamping digunakan 

untuk sistem navigasi quadcopter seperti auto takeoff, hover time delay, menuju 

wapoint dan auto landing. Komputer pendamping yang digunakan kedalam 

penlitian ini adalah mini komputer dengan pemrosesan yang cepat yaitu Odroid 

XU4. 

 

Gambar 3.5 Komputer Pendamping Odroid XU4 
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 CPU   : Exynos544 Cortex-A15 @2 GHz (Octacore 64 bit) 

 GPU   : Mali T628-MP6 

 RAM   : 2GB LPDDR3 SDRAM 

 GPIO   : 30 +12 GPIO 

 Input   : Tegangan 5 V/4A (DC) 

 Dimensi (PxLxT) : 3.0 x 2.0 x 1.7 cm 

c) Sistem Propulsion 

Subsistem ini terdiri dari Electronic Speed Controller (ESC),  Motor Brushless 

dan Baling-baling. ESC ini berguna sebagai driver dari sistem mikroprosesor 

autopilot yang akan mengendalikan motor brushless. 

 

Gambar 3.6 DYS 4 in 1 30A ESC 

 Fungsi  : Driver penggerak jenis motor brushless 

 Input  : Tegangan 7-12 V (DC) 

 Output  : Sinyal Digital Pulse Width Modulation (PWM) 0-255 

 Dimensi (PxL) : 68 x 25 x 12 mm 

 

Gambar 3.7 Motor Brushless 980kV dan baling-baling 

 Tegangan Operasi : 2 – 3s Li-Po  

 Max Current  : 15 A 

 Max Power  : 150 Watt 

 Weight   : 56 gram 

 Dimensi (PxL)  : 27.5 x 30 mm 
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d) Transmitter dan Receiver Radio Control 

Modul ini berfungsi untuk mengendalikan autonomous drone secara manual 

meggunakan remot kontrol. Modul ini terdiri dari dua bagia yaitu Tx dan Rx yang 

masing-masing diletakkan di bodi dari perangkat autonomous drone dan 

pemancar atau remot kontrol berada di GCS. Penelitian ini menggunakan modul 

2.4 Ghz dari Frsky yang dapat dilihat pada gambar (3.8). 

  

Gambar 3.8  Tx Rx Frsky X8 dengan frekuensi 2.4 Ghz 

3.2.3 Ground Control Station (GCS) 

Parameter-parameter yang terukur dikirimkan secara wireless menuju komputer 

yang berada pada Ground Control Station (GCS) menggunakan komunikasi serial 

dengan frekuensi 433 Mhz yang dapat dilihat pada gambar (3.9). Data tersebut 

langsung dibaca pada software Mission Planner pada GCS. Untuk quadcopter 

dengan komputer pendamping GCS ditambahkan dengan software tambahan 

seperti PuTTY untuk mengakses secure shell (ssh) dan vnc viewer untuk 

menampilkan layar desktop dari komputer pendamping yang tehubung pada 

quadcopter. 

 

Gambar 3.9 Telemetri dan GCS 

Untuk dapat berkomunikasi dengan Pixhawk maka diperlukan sambungan 

nirkabel Wi-Fi antara odroid xu4 dengan komputer pada GCS. Sambungan 

tersebut dapat dibuat melalui SSH pada port 22. Alamat Internet Protocol (IP) 

yang diperoleh merupakan alamat IP dari odroid xu4. Konfigurasi PuTTY 

dilakukan pada komputer yang terletak pada GCS. 
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Gambar 3.10 konfigurasi pada PuTTY 

Setelah proses secure shell (SSH) atau kontrol jarak jauh berhasil maka 

selanjutnya adalah menjalankan program dengan bahasa python untuk 

menerbangkan quadcopter secara otomatis penuh.  

3.2.4 Identifikasi Konstanta pada Quadcopter 

Pada subbab ini menjelaskan proses dan metodologi yang digunakan untuk 

menentukan sifat-sifat fisik termasuk konstanta-konstanta yang terdapat pada  

quadcopter yang diperlukan untuk pemodelan matematis dan untuk keperluan 

simulasi.  

a. Parameter Fisik Quadcopter 

Massa keseluruhan quadcopter diukur menggunakan alat ukur timbangan 

sedangkan panjang lengan quadcopter diukur menggunakan penggaris dengan 

ketelitian 0,01 cm. Gambar (3.12) merupakan komposisi pengukuran berat dan 

panjang pada quadcopter. 

 

                 Gambar 3.11 Pengukuran fisik        Fisik 
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Tabel 3.1 Nilai parameter pengukuran fisik 

Pengukuran fisik quadcopter 

Nama Nilai 

LxF (m) 0,16 

LyF (m) 0,17 

LxB (m) 0,16 

LyB (m) 0,17 

Massa (kg) 1,82 

Lengan (cm) 23,3 

 

b. Momen Inersia  

Sebelum mengukur momen inersia maka hal yang perlu diperhatikan adalah 

melakukan pengukuran spesifikasi parameter fisik dari quadcopter : 

a) Metode Eksperimenrema Trifial Pe[12] 

Setelah itu dilakukan perhitungan Momen inersia pada persamaan (2.26) dengaan 

nilai yang diperoleh tercantum pada tabel (3.2). 

Tabel 3.2  Periode osilasi pada sumbu X, Y dan Z 

Nama 

10 Kali Osilasi 

1 Osilasi (1/s) Perc 

1 (s) 

Perc 2 

(s) 

Perc 3 

(s) 

Rata-

rata (s) 

Periode X (T/s) 11,7 11,85 11,66 11,73667 1,173 

Periode Y (T/s) 11,6 11,55 11,72 11,62333 1,162 

Periode Z (T/s) 13,42 13,33 13,31 13,35333 1,33 

 

Tabel 3.3  Parameter trifial pedulum 

Nama Variable Nilai 

Massa disc Md 0,2726 kg 

Massa drone Md1 1,83 kg 

Panjang tali L 0,65 meter 

Jari-jari R 0,145 meter 
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Dengan menggunakan persamaan (2.26) didapatkan nilai momen inersia pada 

tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3. 4  Hasil perhitungan momen inersia metode eksperimen 

Perhitungan Momen inersia (Kg.m
2
) 

Ixx 0,0232 

Iyy 0,0228 

Izz 0,0298 

 

b) Metode Analitis 

Sebelum melakukan percobaan dengan metode ini, dilakukan pengukuran dimensi 

seperti pajang dari masing-masing komponen utama pada quadcopter: 

Tabel 3. 5  Pengukuran dimensi quadcopter 

Nama Massa  (Kg) L (m) R (m) D(m) H(m) 

Arm 0,048 0,233 - - - 

Body 1,5 0,17 0,085 0,9 0,175 

Motor + Propeller 0,072 - 0,013 0,072 0,04 

LM - 0,26 - - - 

LA - 0,128 - - - 

 

Catatan :  

- LM = Jarak antara CG motor dan CG frame 

- LA = Jarak antara CG lengan dan CG frame  

Substitusikan parameter nilai yang telah didapatkan dari pengukuran diatas 

kedalam persamaan (2.27)-(2.29) sehingga didapatkan nilai momen inersia 

berikut: 

Tabel 3.6  Hasil perhitungan momen inersia metode analitis 

Perhitungan Momen inersia (     ) 

Ixx 0,01982 

Iyy 0,01887 

Izz 0,0315 
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Tabel 3.7  Perbedaan hasil perhitungan dari metode eksperimen dan analitis 

Nama Analitycal Method Experimental Method Perbedaan 

Ixx 0,0198 0,0232 14,65 % 

Iyy 0,0188 0,0228 17,54% 

Izz 0,0315 0,0298 5,7% 

 

Tabel (3.7) adalah tabel perbedaan dalam presentasi dari metode analitis dan 

eksperimen. Perbedaan paling tinggi adala 17,54% dibawah nilai dari 20%. 

Metode analitis diukur menggunakan alat ukur dengan ketelitian 0,1 mm dan 

banyak permisalan didalam perhitungannya sedangkan metode eksperimen 

menggunakan pengukuran fisik seperti mengukur momen inersia dengan metode 

trifial pendulum yang lebih akurat. Kami menggunakan nilai momen inersia pada 

metode eksperimental. 

c. Gaya Angkat 

Gaya angkat yang dihasilkan oleh motor brushless dengan menggunakan baling-

baling 1045. Percobaan dilakukan dengan menempelkan motor brushless pada 

timbangan yang telah dikalibrasi seperti pada gambar (3.14). Setelah itu throttle 

dinyalakan dengan melihat presentase nilai yang ada pada remot kontrol. 

 

Gambar 3.12 Pengukuran gaya angkat dan Revolutions per Minute (RPM) pada motor 

Tabel 3.8 Pengukuran RPM dan gaya angkat pada motor brushless 

% Throttle rpm rad/s thrust (gram) 

50 4830,7 505,86 455 

60 5532,4 579,35 512 

70 6318,3 661,65 653 

80 6894,3 721,96 765 

90 7379,3 772,75 823 

100 8080,9 846,22 900 
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3.2.5 Perancangan Kontroler 

Setelah diperoleh parameter-parameter fisik dari quadcopter selanjutnya mengacu 

pada persamaan (2.30), (2.31) dan (2.32) maka diperoleh nilai fungsi alih pada 

pitch, roll dan yaw untuk diimplementasikan pada simulasi dengan aplikasi 

Matlab. Nilai fungsi alih yang didapatkan dengan mengacu pada hasil perhitungan 

metode eksperimen terdapat pada Tabel (3.9) sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Fungsi alih dari plant quadcopter 

Momen inersia Nilai (kg.m
2
) Nama Plant 

Ixx 0.0232 ROLL 43.10/s 

Iyy 0.0207 PITCH 46.85/s 

Izz 0.0298 YAW 33.55/s 

 

Diagram blok yang digunakan pada penelitian ini meliput step, connector, PID 

controller dan plant. Simulasi dilakukan pada masing-masing sumbu X, Y dan Z 

terhadap B-frame. Gambar (3.15) merupakan diagram blok untuk mengetahui 

karakteristik dari masing-masing plant pada Tabel (3.9). 

 

Gambar 2.9 Diagram blok pengendali PID pada plant 

Dimana : 

- step merupakan input  dari plant 

- connector penjumlahan dan pengurangan dalam diagram blok 

- PID control merupakan blok pararel dari kendali P, I dan D 
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- Plant merupakan fungsi alih yang teah didapatkan dari parameter fisik 

quadcopter yang telah dicari pada bagian sebelumnya yaitu fungsi alih 

pada roll, pitch dan yaw. 

Diagram blok diatas diterapkan untuk mencari kurva „S‟ yaitu hasil respon dari 

plant. Pencarian kurva „S‟ dilakukan degan cara yang telah dijelaskan pada 

subbab 2.3 diatas. Setelah itu dilakukan pencarian nilai PID dengan menggunakan 

penalaan pertama dan penalaan kedua (fine-tuned) [9]. 
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