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 BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dengan Pengendali Kaskade dimana outer loop menggunakan PI kontroller 

dan inner loop menggunakan RST controller: 

1. Parameter PI pengendalian dengan metode direct sinteshys Kp =0.25 , Ki 

= 16.591 

2. Parameter RST adalah T= -r0+r1 dan R=r0+r1 yaitu r0 = 0.686742931  dan  

r1=0.6682931 

               Hasil simulasi pada sistem dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dengan setpoint 80 rad/s , Pada respon kecepatan PI single diperoleh 

overshoot 18% dan settling time sebesar 0.018s, sedangkan pada kaskade 

diperoleh setling time sebesar 0.038s dan overshoot sebesar 17% overshoot , 

sedangkan pada respon arus ; pada PI single loop lonjakan arus lebih besar 

sekitar 3.1 A dan mencapai keadaan mantap pada 0.020 detik, sedangkan 

pada kaskade lonjakan arus sangat bagus yaitu 2.28A dan mencapai keadaan 

mantap pada 0.025 detik. 

2. Dengan setpoint 80 rad/s yang telah di terapkan gangguan. Pada kaskade 

mampu mereduksi gangguan Hingga 99.8% dan recovery time selama 0.038 

detik sedangkan pengendali single loop PI tidak mampu mereduksi 

gangguan yang diberikan. 

Oleh karena itu dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pengendalian 

dengan kaskade lebih tahan terhadap gangguan dengan reduksi gangguan hingga 

99.8% dan recovery time selama 0.038 detik sedangkan PI single loop tidak mampu 

mereduksi gangguan yang diberikan  dan kaskade memiliki kemampuan untuk 

menurunkan overshoot pada pengendali yaitu pada PI single loop memiliki 

overshoot sekitar 18% sedangkan Pada kaskade sekitar 17%, pengendalian motor 

dengan kaskade lebih aman dan hemat energi dibandingkan dengan single loop PI 

hal ini dikarenakan starting arus pada kaskade lebih kecil yaitu 2.28A dibandingkan 

PI single loop yaitu 3.1A. namun pada penelitian ini respon kaskade dengan RST 

controller pada inner loop, lebih lambat yaitu kaskade 0.038 detik dan PI 0.018 
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detik. Hal ini disebabkan Kurang tepatnya pemilihan imaginary pole {PK(Z)} 

dalam perancangan RST digital.  

Saran 

1. Dalam perancangan RST digital respon sistem sangat bergantung pada 

ketepatan dalam pemilihan imaginary pole {PK(Z)}. 

2. Diterapkannya kaskade dengan RST digital pada kedua loop baik inner loop 

atau outer loop. 

 

 

 

 

 

 

 


