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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Quadcopter 

Quadcopter merupakan salah satu jenis helicopter yang tersusun atas 4 buah 

rotor yang diletakkan pada ujung bingkai yang menyilang. Dalam pergerakannya, 

quadcopter mengandalkan kecepatan dari keempat rotor untuk melakukan 

pergerakannya diudara yakni gerakan dasar yaitu akselerasi (Throttle), Pitch, Roll, 

dan Yaw [8]. Arah putaran pada quadcopter tidak dirancang sama melainkan 

dibagi menjadi dua, dua baling-baling berputar searah jarum jam dan dua baling-

baling berputar berlawanan arah jarum jam, hal ini dibuat untuk mengangkat dan 

sekaligus meniadakan efek momen inersia akibat putaran baling-baling diudara 

[7][9]. Hukum newton II menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak akan 

memiliki gaya inersia yang berlawanan dengan arah gerak benda tersebut, tidak 

hanya berlaku pada linear, namun juga angular [15]. 

 

 

Gambar 2.1 Attitude quadcopter [5] 
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Pada Gambar 2.1 menggambarkan gerakan dasar pada quadcopter terhadap 

ketiga sumbu acuan yaitu x, y dan z. gerakan pitch pada label a yang terletak pada 

gambar merupakan gerakan rotasi terhadap sumbu y, gerakan ini dapat dilakukan 

dengan menambahkan atau mengurangi kecepatan pada salah satu rotor front dan 

rear. Gerakan Roll pada label gambar b merupakan gerakan rotasi terhadap sumbu 

x, gerakan ini dapat dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi kecepatan 

pada salah satu rotor right dan left. Gerakan Yaw pada label gambar c merupakan 

gerakan rotasi terhadap sumbu z, gerakan ini dapat dilakukan dengan 

menambahkan atau mengurangi kecepatan pada salah satu rotor front rear dan 

right left secara bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sistem frame dengan sistem sumbu B(x, y, z) dan sumbu bumi E(x, 

y, z) [15] 

 

Berikut persamaan quadcopter dalam 4 DoF [15] [10] [4]: 

2 2 2 2
1 1 2 3 4( )U b       (2.1) 

2 2
2 4 2( )U b     (2.2) 

2 2
3 3 1( )U b     (2.3) 

2 2 2 2
4 2 4 1 3( )U d       (2.4) 

2 4 1 3       (2.5) 

Dimana input kendali dari keempat Dof yaitu U1 untuk ketinggian, U2 

untuk roll, U3 untuk pitch, U4 untuk yaw, dan Ω untuk kecepatan motor 

[15][10][4]. 
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Dimana: 

   = sudut roll 

   = sudut pitch 

   = sudut yaw 

   = kecepatan rotor 

, ,x y zI   = inersia body 

rJ   = Inersiarotor 

a   = torsi padaairframe body 

b   = faktor dorong (trust) 

d   = faktor hambatan udara (drag) 

l      = panjang lengan 

  

2.2 VTOL ( Vertical Take-off and Landing) 

VTOL (Vertical Take-Off and Landing) merupakan salah satu gerakan yang 

dimiliki oleh quadcopter yaitu melakukan take-off dan landing yaitu pergerakan 

lepas landas dan mendarat secara vertical. VTOL diperlukan pada pesawat yang 

tidak memerlukan ruangan ataupun landasan pacu yang cukup besar. 

Pada gerakan VTOL sendiri dapat dihasilkan dari gerakan dasar yaitu 

Throttle yang merupakan instruksi untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan 

motor dengan kecepatan yang sama terhadap sumbu z (vertical). 
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Gambar 2.3 Attitude Throttle [5] 

Pada penelitian sebelumnya tentang Perancangan autonomous VTOL sudah 

dilakukan dengan menggunakan metode PID Reference Adaptive yang 

diimplementasikan pada pesawat UAV quadcopter. Dimana quadcopter mampu 

melakukan landing dari ketinggian 1.18 m ke 0 m membutuhkan waktu steady 

state 1.57 detik [2] 

 

2.3 Sistem Kendali PID (Proportional Integral Derivative) 

 PID (Proportional Integral Derrivative) merupakan sebuah mekanisme 

umpan balik (feedback) untuk mengontrol kepresisian suatu sistem instrumentasi. 

Mekanisme ini menghasilkan nilai error atau kesalahan pada suatu sistem dengan 

membandingkan set point yang telah ditentukan dengan variabel proses yang 

terukur [11]. Secara umum, berikut blok kontroler PID yang terlihat pada Gambar 

2.3:  

 

Gambar 2.4 Blok Diagram PID [11] 
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 Pada kontroler PID memiliki tiga parameter yaitu Proporssional, Integral, 

dan Derivatif. Kombinasi ketiga parameter tersebut menghasilkan keluaran sinyal 

kontrol u(t). Sesuai dengan persamaan yaitu hubungan antara sinyal error dan 

sinyal kontrol dinyatakan sebagai berikut: 

( ) . ( ) ( )  ( )p i D

d
u t K e t K e t dt K e t

dt
     (2.10) 

Nilai Proporsional tergantung pada present error, integral diakumulasikan dari 

error sebelumnya (past error) dan derivatif di prediksi dari future error [11].  

1. Proportional 

 Secara sederhana keluaran dari pengontrol Proporsional merupakan 

perkalian antara konstanta proporsional dengan inputanya yaitu nilai error. 

Hal ini akan menyebabkan keluaran dari pengontrol proporsional akan 

sebesar konstanta pengalinya. Berikut persamaannya: 

. ( )pPout K e t   (2.11) 

Dimana: 

 Pout = sinyal output dari pengontrol proporsional 

 pK     = Konstanta Gain 

  ( )e t    = error yang dihasilkan secara kontinyu terhadap waktu 

2. Integral 

Pengontrol integral berfungsi untuk menghilangkan efek steady state error 

sehingga menghasilkan respon sistem dengan kesalahan keadaan stabil nol. 

Keluaran pengontrol integral dipengaruhi oleh perubahan yang sebanding 

dengan nilai kesalahan. Keluaran pengontrol integral akan melakukan 

penjumlahan terus-menerus dari perubahan masukannya. Sesuai dengan 

persamaannya: 

0

( )
t

II K error t d    (2.12) 

 I   = sinyal output dari pengontrol integral 

 IK   = Konstanta Integral 

 ( )e t    = error yang dihasilkan secara kontinyu terhadap waktu 

Saputra. eric, Implementasi Metode hybrid ANN - PID untuk Proses  
Vertical Take-off dan Landing Pada Pesawat UAV Quadcopter, 2015 
UIB Repository©2015



10 
 

Universitas Internasional Batam 

    = Variabel Integral 

3. Derivative  

Pengontrol derivative berfungsi untuk mempercepat respon awal suatu 

sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan stabilnya. Kerja 

pengontrol derivative hanya efektif pada ruang lingkup sempit [11]. 

 ( )
D

D Error t
D K

dt


  (2.13)  

 D   = sinyal output dari pengontrol derivative 

 DK   = Konstanta derivative 

 ( )e t    = error yang dihasilkan secara kontinyu terhadap waktu 

Efek perubahan sistem yang dihasilkan oleh ketiga parameter kontrol adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Karakteristik Parameter Pengendali PID [11] 

Komponen Rise Time Overshoot Settling Time Error Steady 
State 

Kp Mengurangi Menambah Menimbulkan 
perubahan 
kecil 

Mengurangi 

Ki 
 
 

Mengurangi Menambah Menambah Menghilangkan 

Kd Menimbulkan 
perubahan 
kecil 

Mengurangi Mengurangi Menimbulkan 
perubahan kecil 

 
 

2.4 Sistem Kendali ANN (Artificial Neural Network) 

 Artificial Neural Network dibuat pertama kali pada tahun 1943 oleh 

McCulloch dan Pitts yang menyimpulkan bahwa kombinasi bebapa neuron 

sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan 

komputasinya. Sederhananya, ANN adalah suatu pemroses sistem informasi yang 

memiliki kemiripan karakteristik dengan jaringan saraf biologi, ANN 

mendapatkan pengetahuan melalui proses learning (belajar) dan menyimpan 

pengetahuan yang didapat didalam kekuatan koneksi antarneuron yang 
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menyerupai otak manusia [12]. Didalam ANN ada beberapa komponen jaringan 

syaraf yaitu Neuron. Neuron berfungsi sebagai sel syaraf yang 

mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya 

menuju neuron-neuron yang lain. 

 

Gambar 2.5 Struktur dasar ANN dan struktur sederhana sebuah neuron [12] 

ANN terdiri atas beberapa elemen penghitung tak linier yang masing-

masing dihubungkan melalui suatu pembobot dan tersusun secara paralel. 

Pembobot inilah yang nantinya akan berubah (beradaptasi) selama proses 

pelatihan. 

Pelatihan perlu dilakukan pada suatu ANN sebelum digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Hasil pelatihan ANN dapat diperoleh tanggapan yang 

benar (yang diinginkan) terhadap masukan yang diberikan. ANN dapat 

memberikan tanggapan yang benar walaupun masukan yang diberikan terkena 

derau atau berubah oleh suatu keadaan [12]. Secara umum ANN terdiri dari 

sejumlah neuron yang merupakan dasar operasi untuk menjalankan fungsi atau 

tugasnya yang berfungsi sebagai pengolah informasi [12]. Model matematis 

neuron dijelaskan pada Gambar 2.5 menunjukkan bahwa model matematis neuron 

terdiri dari 3 model didalamnya yaitu  model matematis dari dendrit yang 

merupakan masukan dan bobot, model matematis dari soma (badan sel) yang 

merupakan penjumlahan serta fungsi pengaktif, dan yang terakhir model 

matematis dari akson yang merupakan keluaran [12]. 
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Gambar 2.6 Artificial neuron [12] 

 Setiap nilai masukan yang masuk kedalam neuron terlihat pada Gambar 

2.5 memiliki bobot dan memiliki jalur nol yang merupakan jalur masukan 

tambahan yang berfungsi untuk mengkoreksi nilai atau dapat berfungsi sebagai 

nilai ambang batas (Threshold). Kemudian nilai setiap jalur masukan akan 

dikalikan dengan nilai bobot jalur dan kemudian dijumlahkan semua sehingga 

nilai hasil penjumlahan seluruh masukan akan berada pada batas yang sangat 

besar. Hal ini akan menyebabkan pengolahan berikutnya tidak mampu dilakukan, 

maka dilakukan proses aktivasi dengan fungsi ( )phi [13], berikut persamaan: 

  ( )ky u   (2.14) 

 
0

m

k i ki
i

y x w


 
  

 
   (2.15)  

Dimana: 

1 2...... ix x x   = isyarat masukan 

1 2......k k kiw w w    = Bobot synapsis 

     = fungsi aktifasi 

ky     = isyarat keluaran 

2.4.1 Algoritma Backpropagation Neural Network 

 Backpropagation merupakan sebuah metode sistematik pada ANN dengan 

menggunakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh 

perceptron dengan banyak layar lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang ada 

pada lapisan tersembunyinya. Backpropagation adalah pelatihan jenis terkontrol 
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dimana menggunakan pola penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan 

yang minimum antara keluaran hasil prediksi dengan keluaran yang nyata [13]. 

 

Gambar 2.7 Arsitektur Jaringan Backpropagation [13] 

 BP mempunyai kemampuan untuk memperbaiki penimbang pada lapis 

tersembunyi (hiddenlayer) [13]. Struktur jaringan BP-NN menggunakan 

perceptron dengan multi-layer perceptron (MLP) yang terdiri dari input layer, 

hidden layer dan output layer. 

BPNN pada dasarnya terdiri dari tiga lapis (layer) yaitu lapis masukan (input 

layer) xi, lapis tersembunyi (hidden layer) yj, dan lapis keluaran (output layer) zk. 

Proses pelatihan BPNN, ANN diberi masukan sebagai pola latihan, kemudian 

pola tersebut akan menuju unit lapis tersembunyi yang terhubung dengan lapis 

masukan. Kedua lapisan tersebut dihubungkan dengan penimbang wij. Setelah itu 

pola diteruskan dari lapis tersembunyi uj menuju lapisan keluaran dimana antar 

kedua lapisan dihubungkan oleh penimbang w’
jk. Pada lapisan terluar keluaran 

u’
kakan memberikan tanggapan yang disebut dengan keluaran sementara. Saat 

keluaran menghasilkan selisih error maka error akan disebarkan mundur 

(backward) menuju lapis tersembunyi dan kemudian diteruskan kelapisan 

masukan, hal ini disebut dengan propagasi balik (backpropagation). 

Algoritma pada backpropagation terdiri dari dua tahapan dengan 

menggunakan error output untuk mengubah nilai-nilai bobotnya dalam arah 

mundur (backward) dan tahap perambatan maju (forward propagation) harus 

dikerjakan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai error tersebut.  

Algoritma pelatihan jaringan backpropagation terdiri dari 2 tahapan yaitu: 
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1. Tahap umpan maju (feedforward). 

 Tipe jaringan feed forward mempunyai sel saraf yang tersusun dari beberapa 

lapisan. Lapisan input hanya memberi pelayanan dengan memberikan suatu 

nilai dari suatu variabel. Lapisan tersembunyi dan lapisan output sel syaraf 

terhubung satu sama lain dengan lapisan sebelumnya. 

2. Tahap Recurrent (Backpropagation). 

Adanya proses feedback pada output difungsikan untuk meningkatkan 

proses belajar jaringan sehingga hasil dari proses feedback akan 

memberikan bobot bias baru pada lapisan hidden layer dan Input layer. 

 

2.5 Hybrid ANN – PID 

 Sistem Hybrid ANN-PID merupakan sistem kontrol yang terdiri dari dua 

sistem dan dikombinasikan menjadi satu sistem (Hybrid). PID difungsikan untuk 

mengontrol objek dengan sistem feedback sedangkan ANN difungsikan untuk 

mengontrol parameter PID yaitu Kp, Ki, dan Kd. Penentuan parameter kontrol 

PID dilakukan secara auto tuning dengan menggunakan ANN [6]. Berikut gambar 

sistem kontrol NN-PID pada penelitian sebelumnya yang diimplementasikan pada 

robot material handling:   

 

Gambar 2.8 sistem kontrol NN-PID [6] 

 Dapat dilihat dari Gambar 2.10 bahwa penentuan konstanta PID ditentukan 

secara otomatis (auto tuning) menggunakan metode ANN [6]. Output ANN 

sebagai input kontanta PID dapat dituliskan sebagai berikut: 
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( )
( )PNN INN DNN

de t
u K e t K edt K

dt
     (2.16)  

 Penggunaan metode Hybrid ANN-PID sudah pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Agus salim, yang diimplementasikan pada robot material 

Handling dengan tingkat keberhasilan 97,35% dan rata-rata error 2,65 [6].   

 

2.6 Mikrokontroller Arduino Due 

 Arduino due adalah platform mikrokontroller arduino yang menggunakan 

Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU, dengan kata lain arduino due 

merupakan Arduino Development Board pertama yang didasarkan pada 

mikrokontroller ARM 32-bit. Arduino due dirilis pada tahun 2012 dengan CPU 

32-bit ARM Cortex-M3. Arduino due berbeda dengan arduino lainnya, due 

memiliki advanceBoard baru dengan kemampuan jauh diatas jenis arduino 

lainnya. 

 

Gambar 2.9 Arduino due SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU [17] 

 Arduino due bekerja pada tegangan 3.3 v, dimana pada I/O hanya dapat 

menginput tegangan 3.3v dan mengeluarkan tegangan 3.3 v. peggunaan tegangan 

tinggi diatas 5 v dapat mengakibatkan kerusakan pada mikrokontroller. Arduino 

ini memiliki I/O 54 digital I/O pin dengan 12 pin dapat diakses sebagai output 

PWM, 12 analog input, 4 UART (Hardware port serial), clock 84 Mhz, memiliki 

koneksi dengan USB OTG, 2 pin DAC (Digital to Analog), 2 pin TWI, dan 

header SPI. 
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 Arduino Due memiliki dua port USB. Port USB Native (Port untuk 

komunikasi serial CDC menggunakan objek Serial USB) ini terhubung langsung 

ke SAM3X MCU.Port ini terhubung ke ATMEL 16U2 yang berfungsi sebagai 

USB-to-Serial converter. Port ini digunakan untuk mengupload program dengan 

arduino. USB-to-serial konverter dari port pemrograman terhubung dengan UART 

pertama dari SAM3X.hal ini difungsikan untuk berkomunikasi menggunakan 

objek serial dalam bahasa pemograman arduino. 

 Konektor USB dari port Native langsung terhubung ke pin USB host dari 

SAM3X. Port native berfungsi sebagai koneksi keperangkat luar lainnya. 

 

2.7 Sensor 

 Perancangan UAV memilki beberapa instrument pendukung untuk menjaga 

kestabilan, mendeteksi permukaan tanah, dan arah yaitu sensor. Sensor yang 

digunakan pada UAV ialah gyroscope, accelerometer dan sensor ultrasonik. 

Gyroscope dan accelerometer digunakan untuk mengukur kecepatan sudut dan 

ultrasonic digunakan untuk mendeteksi permukaan dasar (tanah) agar UAV 

mampu melakukan autonomous VTOL.  

2.7.1 MPU6050 accelerometer dan gyroscope 

Kedua sensor tersebut dikombinasikan didalam satu instrumentasi yaitu 

IMU (Inertial Measurement Unit). IMU merupakan perangkat pengukur 

orientasi UAV terhadap kerangka. Tipe MPU6050 salah satu perangkat 

elektronik IMU, berikut gambar perangkat: 

 

   

Gambar 2.10 MPU6050 [18] 
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Dalam satu istrumentasi terdapat dua sensor yang berbeda prinsip 

kerjanya. Gyroscope berfungsi untuk mengukur kecepatan angular 

untuk mempertahankan orientasi UAV berdasarkan prinsip kerja 

momentum angular. Pengukuran gyroscope terhadap bidang horizontal 

menggunakan persamaan berikut: 

( ) ( ) ( ) ( )T Tt t n t b t       (2.17) 

Dimana: 

( )T t   = kecepatan sudut 

( )n t   = Random Noise 

( )b t   = perubahan temperature 

Kemudian diintegralkan sehingga didapat perubahan besaran sudut 

pada persamaan 2.8. Kalibrasi instrument dapat menggunakan 

persamaan 2.9 berikut persamaan: 

 ( ) ( ) ( ) ( )T t t n t b t dt       (2.18) 

 ( ) ( )T t K t dt      (2.19) 

Sensor accelerometer berfungsi mengukur percepatan sudut dan 

mengukur sebuah getaran, ataupun untuk mengukur percepatan akibat 

gravitasi bumi. Percepatan juga bergantung pada orientasi karena 

merupakan penurunan kecepatan yang merupakan besaran vector. 

Berubahnya arah pergerakan suatu benda akan menimbulkan 

percepatan. Pergerakan suatu benda dapat diukur dari besar resultan 

gaya Fyz dengan menggunakan teorema Phytagoras: 

2 2
yz y zF F F    (2.20) 

Besar sudut yang dihasilkan terhadap sumbu x dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

arctan x
x

yz

F

F


 
   

 
  (2.21) 
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2.7.2 Sensor Barometer MS5611  

Sensor MS5611 merupakan Barometric presure sensor yaitu sebuah 

sensor yang berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu tempat 

berdasarkan suhu dan tekanan udara[20]. Pada umumnya semakin 

tinggi suatu ketinggian dari permukaan laut maka tekanan udara yang 

dihasilkan akan semakin berkurang begitu juga dengan kerapatan udara. 

Sedangkan suhu udara berbanding terbalik dengan kerapatan udara. 

Hukum Gas Charles (Charles Law), menyatakan bahwa kerapatan 

udara akan berbanding lurus dengan tekanan pada temperatur konstan 

sedangkan pada tekanan konstan kerapatan udara akan berbanding 

terbalik dengan temperatur [20]. 

Tabel 2.2 Perubahan tekanan udara dan suhu terhadap ketinggian [21] 

 

2.7.3 Ublox NEO-7n GPS 

Global Positioning System (GPS) adalah sistem untuk menentukan 

letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan 

(synchronization) sinyal satelit. Sistem ini menggunakan satelit yang 

mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh 

alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk menentukan 

letak, kecepatan, arah, dan waktu. 

NEO - 7 seri adalah u - blox modul GPS / GNSS produk terbaru 

standalone dengan sensitivitas tinggi untuk menangkap posisi dalam 
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waktu singkat serta penggunaan daya yang lebih minimum (low power 

consumption).  

 

Gambar 2.11 Ublox NEO-7n GPS [18] 

 Koordinat GPS diwakili dengan 2 angka yang menunjukkan garis 

horizontal (Lattitude) dan garis vertical (Longitude). Latitude adalah 

garis yang horisontal / mendatar. Titik 0 adalah sudut ekuator, tanda + 

menunjukan arah ke atas menuju kutub utara, sedangkan tanda minus di 

koordinat Latitude menuju ke kutub selatan. Titik yang dipakai dari 0 

ke 90 derajat ke arah kutub utara, dan 0 ke -90 derajat ke kutub selatan. 

Longitude adalah garis lintang. Angka dari sudut bundar bumi 

horisontal. Titik diawali dari 0 ke 180 derajat, dan 0 ke-180 ke arah 

sebaliknya. 

 

Gambar 2.12 Garis Koordinat GPS [18] 
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2.8 Complementary Filter 

 Complementary filter merupakan filter sederhana yang terdiri dengan bobot 

data accelerometer dan data gyroscope. Accelerometer merupakan sensor yang 

memiliki nilai noise yang sangat besar dimana accelerometer mampu membaca 

data yang akurat ketika sistem dalam keadaan diam (statis) dan gyroscope 

memiliki karakteristik pergeseran terus menerus dimana gyroscope berfungsi 

membaca data kecepatan sudut yang dinamis [16].  

 Nilai raw accelerometer yang dihasilkan dimana pada dasarnya memiliki 

(noise) difilter dengan menggunakan low-pass filter dan nilai raw gyroscope yang 

dihasilkan memiliki pergeseran terus menerus di filter menggunakan high-pass 

filter yang berfungsi untuk menghilangkan pergeseran nilai. Berikut blok diagram  

complementary filter: 

 

Gambar 2.13 Complementary filter [16] 

 Gyroscope yaitu berfungsi untuk mengukur kecepatan sudut (ω). Dalam 

rangka mendapatkan nilai sudut ( ), diperlukan nya pengintegrasian pada nilai 

raw gyroscope seperti ditunjukan pada persamaan berikut: 

d

dt

     (2.23) 

dt     (2.24)   

 Salah satu dari masalah dari proses integrasi ini yaitu data pergeseran yang 

ada pada gyroscope juga akan terintegrasi, ditambah dengan keterbatasan terhadap 

perubahan kondisi yang statis serta nilai gyroscope akan terus bertambah terutama 

terhadap perubahan suhu. Kondisi ini dapat difilter dengan menggunakan high-

pass filter dan data perubahan accelerometer difilter dengan menggunakan low-
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pass filter[16]. Keterbatasan dari kedua sensor tersebut dapat hilangkan dengan 

menggunakan complementary filter seperti ditunjukkan sesuai persamaan berikut: 

    ( ) ( ) (1 ) ( )angle a angle gyro dt a acc         (2.25) 

Dimana: 

  = koefisien filter 

 = sudut keluaran complementer 

  = waktu sampling berdasarkan dengan waktu sampling sensor 

  = ouput data gyroscope 

  = keluaran accelerometer berupa sudut 

 Nilai koefisien  berfungsi untuk menstabilkan keluaran complementary 

filter tetapi akan memperlama time constant [16]. 

1

a dt

a
 




  (2.26) 

a
dt







  (2.27) 

  

Gambar 2.14 Respon Complementary filter [16] 
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 Pada dasarnya complementary filter bekerja dengan memanfaatkan sudut 

yang terintegrasi dari gyroscope dalam waktu singkat, dan kemudian low-pass 

filter,data yang disaring dari accelerometer digunakan untuk mengoreksi 

kemiringan sudut selama jangka waktu yang panjang. Penyeimbang dari 

gyroscope juga akan terus diperbarui dan diperbaiki. Hal ini akan menghasilkan 

estimasi bebas dari penyimpangan sudut dan cepat menanggapi pergeseran [16]. 

 

2.8.1. Low Pass Filter 

 Low Pass Filter merupakan jenis filter yang melewatkan frekuensi rendah. 

Sedangkan penggunaannya pada accelerometer berfungsi untuk melewatkan 

perubahan data dalam jangka waktu panjang sementara menyaring fluktuasi dalam 

jangka waktu pendek [16]. Pada pembacaannya, accelerometer yang memulai 

start dengan sudut 00 dan secara tiba-tiba pembacaan accelerometer akan berubah 

menjadi 100. Salah satu cara untuk menghilangkan perubahan yang secara tiba-

tiba tersebut yaitu dengan cara merubah perubahan sudut dengan perubahan yang 

sedikit demi sedikit tiap waktunya. Berikut perubahan sudut yang dihasilkan tiap 

waktunya: 

Tabel 2.3 Perubahan Sudut Accelerometer menggunakan low pass filter [16] 

  

2.8.2. High Pass Filter 

 High pass filter merupakan jenis filter yang memiliki cara kerja 

berkebalikan dengan Low pass filter. Filter ini melewatkan sinyal dengan durasi 

pendek (Short-duration) dimana ini mampu menghilangkan pergeseran pada 

gyroscope[16]. 

2.9 Motor Brushless 

 Motor DC brushless adalah kombinasi dari motor synchronous. Kontruksi 

dari motor brushless ini sangat mirip dengan motor AC 3 Phase. Motor DC 

brushless tidak termasuk dalam kategori motor AC dikarenakan menggunakan 

tegangan DC dan mengubahnya menjadi tegangan AC menggunakan inverter 3 

fasa [14].  
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 Motor DC brushless terdiri dari dua bagian, yaitu rotor dan stator. Rotor 

adalah bagian yang terbuat dari magnet permanen dan juga bagian yang bergerak, 

sedangkan stator merupakan bagian yang terdiri dari kumparan dan sifatnya statis. 

 

Gambar 2.15 Kontruksi Rotor dan Stator [14] 

 Stator pada motor DC Brushless akan menimbulkan medan magnet ketiga 

dilalui arus 3 fasa. Karena arus yang diberikan merukan arus AC fasa, nilai medan 

magnet dan polarisasinya akan berubah ubah setiap saat [14]. Akibatnya akan 

menimbulkan medan magnet putar. 

 

 

Gambar 2.16 Wiring Motor 3 Fasa [19] 

 

2.10 ESC (Electronic Speed Controller) 

 ESC atau lebih dikenal dengan Electronic Speed Controller ini merupakan 

sebuah modul yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor brushless 

dengan mengatur panjang dari frekuensi gelombang (LukeWarm, 2012). ESC 

membentuk sinyal sinusoidal 3 fasa yang berfungsi untuk memvariasikan 

kecepatan motor listrik, arah, dan bisa digunakan sebagai rem dinamis [14]. ESC 

disebut juga Trapesoidal Wave Generator, dimana ESC menghasilkan 3 
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gelombang dari setiap wire pada ESC, Dengan menukar polaritas dari fasa untuk 

menghasilkan gelombang. 

Gambar 2.17 Prinsip kerja ESC pada motor brushless [14] 

 Pada Gambar diatas terdapat 2 motor dengan 3 polaritas dengan label “A”, 

“B”, dan “C”. Gelombang sinyal hitam akan dikirim menuju lilitan “A”, merah ke 

lilitan “B”, dan yang biru ke lilitan “C”. Gelombang dimulai dari nol volt (titik 

A), ketika sinyal bergerak maju hingga posisi daerah puncak positif (titik B) 

hingga bersinusoidal menuju (titik E), ini adalah satu siklus cara untuk memutar 

motor yang mempunyai 3 polaritas. Dengan mengurangi waktu panjang 

gelombang atau menambahkannya dari titik A ke titik E maka dapat mengubah 

kecepatan motor.  

 

Gambar 2.18 Electronic Speed Controller [18] 

 

2.11 Remote Control 

 Remote control merupakan sebuah perangkat elektronik yang berfungsi 

untuk mengontrol robot dari jarak tertentu dengan memberikan intruksi atau 

sinyal perintah terhadap robot sehingga robot yang dikendalikan tersebut akan 
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memberikan respon sesuai jenis instruksi yang diberikan. Penggunaan remote 

control pada penelitian ini yaitu untuk menggerakkan robot quadcopter ke arah 

yang diinginkan dan untuk membantu penulis dalam hal pengambilan data saat 

pengujian. 

 

Gambar 2.19 Remote Control [18] 
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