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1. Judul 

PENGENDALIAN KESEIMBANGAN PADA QUADROCOPTER SAAT 

HOVERING MENGGUNAKAN KONTROL PROPOSIONAL INTEGRAL 

DEFERENSIAL (PID) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 168-20 AU. 

 

2. Latar Belakang 

Quadrocopter merupakan salah satu bentuk dari sebuah pesawat terbang yang 

dilengkapi dengan empat baling-baling (propeller) pada keempat lengan-lengannya. 

Dari ke empat baling-baling tersebut memiliki daya dorong kebawah yang membuat 

quadrocopter dapat melayang di udara. Karena quadrocopter ini merupakan sebuah 

miniatur ,daya jelajah dan ketahanan keseimbangan terhadap disturbance tergolong 

rendah. 

 

Dalam mejaga keseimbangannya quadrocopter harus dilengkapi dengan sebuah 

sensor yang disebut dengan gyro, untuk mendeteksi tingkat keseimbangan sebuah 

quadrocopter yaitu, roll axis, yaw axis dan pitch axis. Dari ketiga tingkat keseimbangan 

tersebut sangat berpengaruh terhadap gain masing-masing actuatornya. 

  

Dengan perubahan pada tiap-tiap actuatornya maka harus menggunakan sebuah 

kontroller, yang digunakan adalah sebuah kontroller Proporsional Integral Deferensial 

(PID). Kontroler ini cukup handal untuk mengatasi masalah dari disturbance yang 

berubah-ubah. Roll, pitch dan yaw axis merupakan beberapa hal paling penting apabila 

disturbance pada saat keadaan diudara berubah-ubah. Hal ini dikarenakan kondisi 

aktuator yang mengalami perubahan  gain tidak semuanya, sehingga apabila mengubah 

gain salah satu dari empat aktuator maka kondisi keseimbangan juga berpengaruh.  

 

Kontroler ini mampu menghasilkan sinyal kontrol yang berubah-ubah, sesuai 

dengan perubahan kondisi dari plant. Hal inilah yang melandasi pemikiran untuk 

memperbaiki kinerja Roll, pitch dan yaw axis quadrocopter pada saat mengudara. 

Dengan menggunakan controller Proporsional Integral Deferensial (PID), keseimbangan 



quadrocopter diharapkan mampu stabil meskipun dengan disturbance yang berubah-

ubah agar mendapatkan hasil dari pencitraan yang dibutuhkan.  

 

Dengan menggunakan alat ini diharapkan dapat mengambil gambar ataupun 

video yang letaknya sulit di jangkau dengan manusia dan dapat digunakan sebagai 

pengambilan dari udara. 

 

3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang kontroller Proporsional Integral Diferensial (PID) untuk 

mempertahankan keseimbangan roll, yaw dan  pitch axis pada quadrocopter? 

2. Bagaimana mengaplikasikan kontroller Proporsional Integral Diferensial (PID) pada 

quadrocopter dengan menggunakan mikrokontroler ATMEGA 168-20 AU dan 

menggunakan software CodeVision AVR? 

 

4.  Batasan Masalah 

Rumusan masalah skripsi ini ditekankan pada: 

1. Quadrocopter yang dibuat adalah merupakan sebuah miniatur. 

2. Pembahasan ditekankan pada pengendalian keseimbangan roll, pitch dan yaw axis 

quadocopter pada saat diberi distubance, kinerja driver dan elektronika tidak 

dibahas mendalam. 

3. Gangguan berupa distribusi beban yang tidak merata dan angin yang berubah-ubah 

secara acak dalam batasan yang telah ditentukan. 

4. Pencitraan geografis dan proses terbang tidak dibahas mendalam. 

 

 

 

 



5.   Tujuan 

 Menciptakan sebuah kontroller Proporsional Integral Diferensial (PID) untuk 

pengendalian keseimbangan roll, pitch dan yaw axis di tiap-tiap motor pada quadrocopter 

dan menuangkannya ke dalam mikrokontroler dengan mekanisme pemrograman. 

 

6.   Tinjauan Pustaka 

6.1 Quadrocopter 

 Quadrocopter atau biasa disebut juga dengan quadrotor atau helikopter quadrotor 

yang memiliki empat buah propeller (baling-baling) untuk menaikkan badannya ke udara. 

Quadrocopter bisa digolongkan sebagai helikopter, meskipun berbeda dengan helikopter 

pada umumnya. Quadrocopter menggunakan lengan dan rotor yang tetap, yang mana 

posisi lengan dan rotor tidak akan berubah ketika baling-balingnya berputar. Kontrol dari 

pergerakan quadrocopter bisa dilakukan dengan mengubah-ubah kecepatan relatif dari 

tiap-tiap rotor untuk menghasilkan gaya angkat dan torsi.  

 Setiap rotor menghasilkan gaya angkat dan torsi pada pusat rotasinya, dan juga 

gaya dorong yang berlawanan arah dengan arah gerakan quadrocopter. Jika semua rotor 

berputar dengan kecepatan anguler yang sama, dengan rotor satu dan tiga berputar searah 

dengan jarum jam serta rotor dua dan rotor empat berputar berlawanan arah jarum jam, 

maka akan menghasilkan torsi aerodinamis dan juga percepatan anguler terhadap sumbu 

yaw benilai nol. Hal ini mengakibatkan rotor untuk menstabilkan pergerakan sumbu yaw 

seperti pada helikopter pada umumnya tidak dibutuhkan. Gambar 6.1 menunjukkan skema 

dari reaksi torsi dari masing-masing rotor pada quadrocopter.                                                                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1Skema Empat Rotor pada Quadrocopter 

6.2 Kontroler  

Sistem pengendalian dirancang untuk melakukan dan menyelesaikan tugas tertentu. 

Syarat utama sistem pengendalian adalah harus stabil. Di samping kestabilan mutlak, maka 

sistem harus memiliki kestabilan secara relatif, yakni tolak ukur kualitas kestabilan sistem 

dengan menganalisis sampai sejauh mana batas-batas kestabilan sistem tersebut jika 

dikenai gangguan (Ogata.K.,1997). Selain itu analisis juga dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana kecepatan sistem dalam merespons input, dan bagaimana peredaman terhadap 

adanya lonjakan (over shoot). 

 Suatu sistem dikatakan stabil jika diberi gangguan maka sistem tersebut akan 

kembali ke keadaan steady state di mana output berada dalam keadaan tetap seperti tidak 

ada gangguan. Sistem dikatakan tidak stabil jika outputnya berosilasi terus menerus ketika 

dikenai suatu gangguan. Karena suatu sistem pengendalian biasanya melibatkan 

penyimpanan energi maka output sistem ketika diberi suatu input, tidak dapat mengikuti 

input secara serentak, tapi menunjukkan respons transien berupa suatu osilasi teredam 

sebelum mencapai steady state. 

 

 

 



Dalam sistem pengendalian terdapat 2 macam loop: 

1. Pengendalian dengan loop terbuka 

Sistem kontrol loop terbuka adalah sistem kontrol yang keluarannya tidak 

berpengaruh pada aksi pengontrolan. Jadi pada sistem kontrol loop terbuka, 

keluaran tidak diukur atau diumpan balikan untuk dibandingkan dengan masukan. 

2. Pengendalian dengan loop tertutup 

Sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang keluarannya 

mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Disebut juga sistem kontrol 

yang menggunakan umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. 

 

6.2.1 Kontroler Proporsional 

  Untuk kontroler dengan aksi kontrol proporsional, hubungan antara 

keluaran kontroler m(t) dan sinyal kesalahan penggerak e(t) adalah: 

 

m(t)=Kp e(t)        

 

atau, dalam besaran transformasi Laplace, 

 

                                                    

 

Di mana Kp adalah kepekaan proporsional atau penguatan. 

 

Apapun wujud mekanisme yang sebenarnya dan apapun bentuk daya 

penggeraknya, kontroler proporsional pada dasarnya merupakan penguat dengan 

penguatan yang dapat diatur (Ogata.K.,1997). Diagram blok kontroler proporsional 

ditunjukkan pada Gambar 6.2.1.   

………………………….........................…………(1-2) 

…………………….........................………………(1-1) 



                
Gambar 6.2.1 Diagram Blok Kontroler Proposional 

Sumber: Teknik Kontrol Automatik, Katsuhiko Ogata, 1997 

 

6.2.2 Kontroler Integral 

  Pada kontroler dengan aksi integral, harga keluaran kontroler m(t) diubah 

dengan laju yang sebanding dengan sinyal kesalahan penggerak e (t). 

Jadi,        

                        

 

Jika harga e(t) diduakalikan, maka harga m(t) berubah dengan laju perubahan 

menjadi dua kali semula. Jika kesalahan penggerak nol, maka harga m(t) tetap 

stasioner. Aksi kontrol integral seringkali disebut kontrol  reset (Ogata.K.,1997). 

Gambar 6.2.2 menunjukkan diagram blok kontroler integral. 

 

 
Gambar 6.2.2 Diagram Blok Kontroler Integral 

Sumber: Teknik Kontrol Automatik, Katsuhiko Ogata, 1997 
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6.2.3 Kontroler Differensial 

Kontroler ini digunakan untuk memperbaiki atau mempercepat respons 

transien sebuah sistem kontrol dengan cara memperbesar phase lead terhadap 

penguatan kontrol dan mengurangi phase lag penguatan tersebut (Ogata.K.,1997). 

Kontroler differensial tidak dapat mengeluarkan output bila tidak ada perubahan 

input, selain itu kontroler differensial tidak dapat digunakan untuk proses yang 

mengandung noise. Hubungan antara keluaran kontroler m(t) dan sinyal kesalahan 

penggerak e(t) adalah : 

 

           

 

 

Gambar 6.2.3 menunjukkan diagram blok kontroler differensial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.2.3 Diagram Blok Kontroler Differensial 

Sumber: Teknik Kontrol Automatik, Katsuhiko Ogata, 1997 

 

 

6.2.4 Kontroler Proporsional Integral Differensial (PID) 

Gabungan aksi kontrol proporsional, integral, dan differensial mempunyai 

keunggulan dibandingkan dengan masing-masing dari tiga aksi kontrol tersebut. 

Persamaan kontroler PID ini dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 

          

 

Kd . s 
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Dalam transformasi Laplace dinyatakan sebagai berikut : 

 

          

 

Gambar 6.2.4 menunjukkan diagram blok kontroler PID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2.4 Diagram Blok Kontroler PID 

Sumber: Teknik Kontrol Automatik, Katsuhiko Ogata, 1997 

 

 

 

6.2.5  Metode Perancangan Kontroler Proporsional Integral Diferensial (PID) 

Menggunakan Metode Ziegler-Nichols. 

Ziegler dan Nichols mengemukakan aturan-aturan untuk menentukan nilai 

dari gain proporsional Kp, waktu integral Ti, dan waktu derivatif Td berdasarkan 

karakteristik respon transien dari plant yang diberikan. Penentuan parameter 

kontroler PID atau penalaan kontroler PID tersebut dapat dilakukan dengan 

bereksperimen dengan plan.(Ogata, K., 1997) 

Terdapat dua metode yang disebut dengan aturan penalaan Ziegler-Nichols, 

pada kedua metode tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai 25% 

maximum overshoot pada respon unit step, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1. 

……………………………................……….(1-6) 



 

Gambar 1 Kurva Respon Unit Step yang Menunjukkan 25% Maximum Overshoot 

Sumber: Ogata, K., 1997 

 

a).  Metode Pertama 

Metode pertama atau sering disebut metode kurva reaksi, respon dari 

plan dapat dapat diperoleh secara eksperimental dengan masukan berupa unit 

step, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2. 

 

Gambar 2.  Respon Plant Terhadap Masukan Berupa Unit Step 

Sumber: Ogata, K. 1997 

Jika dalam plan tersebut terdapat integrator atau dominan complex-

conjugate  poles, maka kurva respon unit step berbentuk seperti huruf S, seperti 

dalam Gambar 3. jika respon tidak memberikan bentuk kurva S, maka metode 

ini tidak berlaku.(Ogata, K., 1997). 



 

Gambar 3. Kurva Respon yang Berbentuk S 

Sumber: Ogata, K. 1997 

Kurva berbentuk S tersebut dapat dikarakteristikkan menjadi dua 

konstanta yaitu waktu tunda L dan konstanta waktu T. Waktu tunda dan 

konstanta waktu ditentukan dengan menggambar sebuah garis tangen pada titik 

pembelokan dari kurva S, dan menentukan perpotongan antara garis tangen 

dengan sumbu waktu t dan sumbu c(t) =K, seperti yang telah ditunjukkan dalam 

Gambar 2. Fungsi alih C(s)/U(s) dapat dilakukan pendekatan dengan sistem orde 

satu dengan persamaan sebagai berikut: 

 

Ziegler dan Nichols menyarankan untuk menentukan nilai-nilai dari Kp, Ti 

dan Td berdasarkan pada formula yang ditunjukkan dalam Tabel 1. (Ogata, K., 1997) 

 

 

Tabel 1.  Aturan Penalaan Ziegler-Nichols Berdasarkan Respon Unit Step Dari Plan 



Tipe Kontroler    

P 
 

∞ 0 

PI 0,9   
0 

PID 1,2  2L 0,5 L 

 

Sumber: Ogata, K. 1997 

b). Metode Kedua 

Dalam metode kedua ziegler-nichols, mula-mula yang dilakukan adalah 

membuat Ti = ∞ dan Td = 0. Kemudian hanya dengan menggunakan tindakan 

kontrol proporsional, harga ditingkatkan dari nol ke suatu nilai kritis Kcr, disini 

mula-mula keluaran memiliki osilasi yang berkesinambungan (Jika keluaran tidak 

memiliki osilasi berkesinambungan untuk nilai Kp manapun yang telah diambil, 

maka metode ini tidak berlaku). Dari keluaran yang berosilasi secara 

berkesinambungan, penguatan kritis Kcr dan periode Pcr dapat ditentukan. 

Diagram blok sistem loop tertutup dengan kontroler proporsional dapat dilihat 

dalam Gambar 4. dan untuk osilasi berkesinambungan dengan periode Pcr dapat 

dilihat dalam gambar 5.. Ziegler dan Nichols menyarankan penyetelan nilai 

parameter Kp,Ti ,Td dan berdasarkan rumus yang diperlihatkan dalam Tabel 2.2. 

(Ogata, K., 1997) 

 

Gambar 4. Sistem Loop Tertutup dengan Kontroler Proporsional 

Sumber: Ogata, K., 1997 



 

Gambar 5. Osilasi Berkesinambungan dengan Periode Pcr 

Sumber : Ogata, K., 1997 

 

Tabel 2. Aturan Dasar Ziegler-Nichols Berdasarkan Critical Gain Kcr dan Critical 

Period Pcr 

Tipe Kontroler    

P 0.5 Kcr ∞ 0 

PI 0.45 Kcr  Pcr 0 

PID 0.60 Kcr 0.5 Pcr 0.125 Pcr 

 

Sumber: Ogata, K., 1997 

6.3   Brushless Motor 

Brushless motor atau yang juga dikenal sebagai motor komutasi elektrik 

adalah motor elektrik yang dicatu dengan arus/tegangan DC (direct-current) dan 

mempunyai sistem komutasi elektrik, dibandingkan dengan komutator mekanik 

dengan sikat. Hubungan antara arus dan torsi serta frekuensi dan kecepatan adalah 

linier. 



Brushless motor juga bisa dideskripsikan sebagai motor stepper.Dengan 

magnet permanen yang tetap dan mungkin juga dengan beberapa pole pada rotor 

daripada stator. Versi yang lain mungkin tanpa magnet permanen, hanya pole yang 

diinduksi pada rotor kemudian ditarik pada lilitan stator. Tetapi, kata stepped motor 

biasanya digunakan untuk motor yang didesain secara spesifik pada mode dimana 

motor tersebut secara berkala berhenti pada posisi anguler.  

 

Gambar 6.3 Brushless Motor 

 

6.4   Mikrokontroler  

 Mikrokontroler populer yang pertama dibuat oleh Intel pada tahun 1976, 

yaitu mikrokontroler 8-bit Intel 8748.Mikrokontroler tersebut adalah bagian dari 

keluarga mikrokontroler MCS-48.Sebelumnya, Texas instruments telah memasarkan 

mikrokontroler 4-bit pertama yaitu TMS 1000 pada tahun 1974. TMS 1000 yang 

mulai dibuat sejak 1971 adalah mikrokomputer dalam sebuah chip, lengkap dengan 

RAM dan ROM. 

Pengendali mikro (Inggris: microcontroller) adalah sistem mikroprosesor 

lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Mikrokontroler berbeda dari 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_instruments&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TMS_1000&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TMS_1000&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu


mikroprosesor serba guna yang digunakan dalam sebuah PC, karena sebuah 

mikrokontroler umumnya telah berisi komponen pendukung sistem minimal 

mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka I/O. 

Berbeda dengan CPU serba-guna, mikrokontroler tidak selalu memerlukan 

memori eksternal, sehingga mikrokontroler dapat dibuat lebih murah dalam kemasan 

yang lebih kecil dengan jumlah pin yang lebih sedikit. 

Sebuah chip mikrokontroler umumnya memiliki fitur: 

a)   central processing unit - mulai dari prosesor 4-bit yang sederhana hingga 

prosesor kinerja tinggi 64-bit. 

b)   input/outputantarmuka jaringan seperti port serial (UART) 

c)   antarmuka komunikasi serial lain seperti I²C, Serial Peripheral Interface and 

Controller Area Network untuk sambungan sistem 

d)   periferal seperti timer dan watchdog 

e)   RAM untuk penyimpanan data 

f)   ROM, EPROM, EEPROM atau Flash memory untuk menyimpan program 

komputer 

g)   pembangkit clock - biasanya berupa resonator rangkaian RC 

h)   pengubah analog-ke-digital 

 

6.4.1 Mikrokontroler ATMega 168-20AU 

 ATMega 168-20 AU merupakan seri mikrokontroler CMOS 8-bit buatan 

Atmel, berbasis arsitektur RISC (Reduced Instruction Set Computer).Hampir semua 

instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock.ATMega168-20AU mempunyai 

throughput mendekati 1 MIPS per MHz membuat desainer sistem untuk 

mengoptimasi konsumsi daya versus kecepatan proses. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_pribadi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu
http://id.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
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http://id.wikipedia.org/wiki/Input/output
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Port_serial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/UART
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_serial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=I%C2%B2C&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Peripheral_Interface&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Controller_Area_Network&action=edit&redlink=1
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 Atmel ATMega 168-20AU memiliki beberapa fitur antara lain 16K bytes 

In-system Programmable Flash with Read-While-Write, 512 bytes EEPROM, 1K 

bytes SRAM, 23 jalur I/O untuk tujuan umum, 32 working registers untuk tujuan 

umum, tiga timer/counter yang fleksibel dengan compare mode, internal dan 

external interrupt, sebuah serial programmable USART, sebuah byte-oriented 2-

wireSerial Interface, sebuah port SPI serial, sebuah 6-channel 10-bit ADC, sebuah 

Watchdog Timer yang programmable dengan internal osilator. 

Gambar 6.4 Konfigurasi PinATMega 168-20AU 

 

6.5  Program CodeVision AVR 

  CodeVisionAVR merupakan sebuah cross-compiler C, Integrated 

DevelopmentEnvirontment (IDE), dan Automatic Program Generator yang didesain 

untuk mikrokontroler buatan Atmel seri AVR.CodeVisionAVR dapat dijalankan pada 

sistem operasi Windows 95, 98, Me, NT4, 2000, dan XP. 



Cross-compiler C mampu menerjemahkan hampir semua perintah dari 

bahasa ANSI C, sejauh yang diijinkan oleh arsitektur dari AVR, dengan tambahan 

beberapa fitur untuk mengambil kelebihan khusus dari arsitektur AVR dan kebutuhan 

pada sistem embedded. 

File object COFF hasil kompilasi dapat digunakan untuk keperluan 

debugging padatingkatan C, dengan pengamatan variabel, menggunakandebugger 

Atmel AVR Studio. 

IDE mempunyai fasilitas internal berupa software AVR Chip In-System 

Programmer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer program 

kedalam chip mikrokontroler setelah sukses melakukan kompilasi/asembli secara 

otomatis. Software In-System Programmer didesain untuk bekerja dengan Atmel 

STK500/AVRISP/AVRProg, Kanda Systems STK200+/300, Dontronics DT006, 

Vogel Elektronik VTEC-ISP, Futurlec JRAVR dan MicroTronics ATCPU/Mega2000 

programmers/development boards. 

Untuk keperluan debugging sistem embedded, yang menggunakan 

komunikasi serial, IDE mempunyai fasilitas internal berupa sebuah Terminal. 

 

Selain library standar C, CodeVisionAVR juga mempunyai library tertentu untuk: 

a) Modul LCD alphanumeric 

b) Bus I2C dari Philips 

c) Sensor Suhu LM75 dari National Semiconductor 

d) Real-Time Clock: PCF8563, PCF8583 dari Philips, DS1302 dan DS1307 

dari Maxim/Dallas Semiconductor 

e) Protokol 1-Wire dari Maxim/Dallas Semiconductor 

f) Sensor Suhu DS1820, DS18S20, dan DS18B20 dari Maxim/Dallas 

Semiconductor 

g) Termometer/Termostat DS1621 dari Maxim/Dallas Semiconductor 

h) EEPROM DS2430 dan DS2433 dari Maxim/Dallas Semiconductor 

i) SPI 

j) Power Management 



k) Delay 

l) Konversi ke Kode Gray 

 

CodeVisionAVR juga mempunyai Automatic Program Generator bernama 

CodeWizardAVR, yang mengijinkan pengguna untuk menulis, dalam hitungan menit, 

semua instruksi yang diperlukan untuk membuat fungsi-fungsi berikut: 

 

a) Set-up akses memori eksternal 

b) Identifikasi sumber reset untuk chip 

c) Inisialisasi port input/output 

d) Inisialisasi interupsi eksternal 

e) Inisialisasi Timer/Counter 

f) Inisialisasi Watchdog-Timer 

g) Inisialisasi UART (USART) dan komunikasi serial berbasis buffer yang 

digerakkanoleh interupsi 

h) Inisialisasi Pembanding Analog 

i) Inisialisasi ADC 

j) Inisialisasi Antarmuka SPI 

k) Inisialisasi Antarmuka Two-Wire 

l) Inisialisasi Antarmuka CAN 

m) Inisialisasi Bus I2C, Sensor Suhu LM75, Thermometer/Thermostat DS1621 

danReal-Time Clock PCF8563, PCF8583, DS1302, dan DS1307 

n) Inisialisasi Bus 1-Wire dan Sensor Suhu DS1820, DS18S20 

o) Inisialisasi modul LCD 

 

6.7  Sensor VSG (Vibrating Structure Gyroscope) 

  Vibrating structure gyroscope adalah tipe giroskop yang berfungsi seperti 

halteres pada seekor serangga. Prinsip fisik yang mendasarinya adalah bahwa sebuah 



objek yang bergetar cenderung untuk bergetar pada bidang yang sama. Pada literatur 

keteknikan, tipe alat seperti ini juga dikenal dengan Coriolis Vibratory Gyro. 

Sensor ini terdiri dari 4 buah pin dengan pin 1 adalah Reference Voltage (Vref), 

pin 2 Ground(Gnd), pin 3 Supply Voltage (Vcc) dan pin 4 Sensor Output (Output). 

Kecepatan angular yang mampu dideteksi oleh sensor ini adalah ±300 deg/s, dengan 

supply voltage 2.7-5.25 V. Output pada posisi angular 0 adalah 1.35 Vdc dengan skala 

perubahan 0.67 mV/deg/s. 

 

 

Gambar 6.7 Sensor Gyro 

 



  Dalam giroskop memiliki kemampuan untuk mendeteksi tiga keadaan yaitu 

roll, yaw dan  pitch axis. Dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7.2 Pembacaan Keadaan Giro 

 

7. Metode Penelitian 

Untuk menyelesaikan rumusan masalah dan merealisasikan tujuan 

penelitian yang terdapat di bab pendahuluan maka diperlukan metode untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Metode yang digunakan dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

 

7.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan agar dapat memahami komponen penyusun 

sistem. Studi literatur yang dilakukan tentang sensor gyroskop, motor brushless, 

kontroler PID, mikrokontroler AVR dan modul mekanik quadcopter. 

 

 

 



7.2  Perancangan Alat 

Pada perancangan alat ini perlu dirancang diagram blok yang 

menjelaskan sistem yang dirancang secara garis besar, agar alat dapat bekerja 

sesuai dengan rencana. Gambar 7.1menunjukkan diagram blok sistem yang akan 

dirancang dan Gambar 7.2 adalah rancangan desain frame-nya. 
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Gambar 7.1 Diagram Blok Sistem 

 

 

Gambar 7.2Frame Quadrocopter 



Gambar 7.3 Penampang Quadrocopter 

 

 

7.3  Prinsip Kerja 

Dua dari empat lengan quadrocopter disangga dengan menggunakan 

penahan.Kedua lengan tersebut adalah lengan pertama dan lengan ketiga. Hal ini 

akan mengakibatkan kondisi roll axis menjadi tidak stabil apabila motor dua dan 

motor empat tidak dalam keadaan hidup.Setpoint yang diinginkan adalah kondisi 

stabil yang mana hal itu berarti kondisi roll axis berada pada titik nol derajat. 

Ketika motor dua dan empat dihidupkan (kondisi roll axis tidak berada pada nol 

derajat), kontroler mampu membaca kondisi tersebut sehingga akan menentukan 

gain pada masing-masing motor sehingga quadrocopter berada pada posisi nol 

derajat. Pada saat kondisi nol derajat, quadrocopter diberikan nilai kecepatan angin 

tertentu agar kondisinya tidak setimbang. Kondisi yang tidak setimbang ini akan 

dibaca oleh sensor sebagai error dan akan diolah oleh kontroler agar mendapatkan 

gain untuk masing-masing motor agar posisi roll tetap berada pada nol derajat. 

 



7.4 Pembuatan Alat 

7.4.1 Perangkat Keras 

Komponen utama perangkat keras (hardware) adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan sebuah quadrocopter dengan spesifikasi : 

- Panjang lengan = 40 cm 

- Sudut antar lengan = 90˚ 

- Bahan rangka  = aluminium 

2.  Pergerakan Roll, pitch dan yaw axis menggunakan empat buah brushless motor 

3.  Sensor yang digunakan untuk mengukur derajat kemiringan adalah sensor VSG 

(Vibrating Structure Gyroscope) 

4.  Perangkat kontrol adalah chip Mikrokontroler ATMega 168 AU 

5.  Penyangga menggunakan 2 buah kayu 

 

7.4.2 Perangkat Lunak 

Pembuatan perangkat lunak (software) dilakukan dengan pembuatan 

flowchart terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan programnya. 

Bahasa pemrogramannya menggunakan software program CodeVision AVR.  

 

7.5 Pengujian Alat 

Pengujian dilakukan untuk menganalisis alat yang dibuat apakah telah 

memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Pengujian dilakukan 

secara per blok terlebih dahulu dan kemudian secara keseluruhan sistem. 

 

 

 



7.6 Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan didapat berdasarkan dari hasil perealisasian alat. Pengaturan 

Keseimbangan Roll Axis pada Quadrocopter Menggunakan kontroller Proposional 

Integral Deferensial (PID)Berbasis Mikrokontroler ATMega 168 AU 

 

8. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II Teori Penunjang 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam perencanaan dan 

pembuatan alat. 

BABIII Metodologi 

Berisi tentang metode penelitian dan perencanaan alat serta 

pengujian. 

BAB IV Perencanaan dan Pembuatan Alat 

Perancanganalat yang meliputi spesifikasi, perencanaan blok 

diagram, prinsip kerja dan pembuatan alat. 

BAB V Pengujian Alat 

  Memuat hasil pengujian terhadap alat yang telah dibuat. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

  Memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 



9.  Rencana Kegiatan 

Kegiatan ini direncanakan dikerjakan dalam waktu lima bulan dengan 

kegiatan setiap bulannya sebagai berikut: 

Tabel 1.   Tabel rencana kegiatan 

No Kegiatan 
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Seminar proposal                     

2 Studi literatur                     

3 Pembuatan alat                     

4 Pengujian alat                     

5 Penyusunan laporan                     

6 Seminar hasil                     
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