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Abstrak
Tuning parameter secara otomatis dengan minimum cost function adalah salah satu cara optimasi pada
sistem kontrol. Penelitian ini merupakan pengembangan metoda untuk gain otomatis dan penyetelan
optimal dalam waktu nyata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan parameter Internal Model
Control (IMC) dengan minimum cost function menggunakan Extremum Seeking Control (ESC), Newton
Extremum Seeking Control dan diupdate dengan Exact Line Search (ESL). Algoritma Newton Extremum
Seeking diterapkan untuk estimasi gradient dan ESL untuk minimum cost function. Hasil penelitian ini
adalah didapatkan parameter-parameter optimal di ilustrasikan dengan simulasi numerik
Kata kunci: Optimasi, Internal Model Controller, Tuning parameter IMC, Extremum Seeking Control,
Newton Extremum Seeking Control
Abstract
Automatically tuning parameter by using minimum cost function of control system is one of the
optimisation. We want to extend a method for automatic gain and optimal tuning in real time. The aim of
the paper is to find the IMC Parameters with minimum cost function by Extremum Seeking Control
(ESC), Newton Extremum Seeking Control and updating by Exact Line Search (ELS). We apply the
Newton Extremum Seeking algorithm for estimation gradient and updating by ELS for minimum cost
function. The optimal parameter is illustrated by numerical simulations.
Keywords: Optimation, Internal Model Controller, Tuning parameters IMC, Extremum Seeking Control,
Newton Extremum Seeking Control

sinyal perturbation parameter kemudian di
perbaharui parameter pengontrol sampai hasilnya
optimal.
Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah
menemukan parameter-parameter internal model
controller (IMC) dengan minumum cost function
dimana penyetelannya menggunakan ESC dan
dibandingkan dengan Newton-based ESC. Newtonbased ESC telah dikembangkan
dengan
menggunakan matrik perturbation untuk estimasi
hessian dan persamaan Riccati untuk estimasi
inverse hessian (Ghaffari dkk, 2011). Tipe ESC
yang digunakan adalah ESC oleh Krstic dengan
menggunakan high-pass filter dan low-pass filter
dan ESC oleh Kong dengan peak filter dan low-pass
filter. ESC oleh Kong dimodifikasi dari ESC Krstic.
Kemudian kami mengimprovisasi ESC Kong dan di
update dengan exact line search. Setelah itu
penyetelan paramater IMC dilakukan dengan
Newton-based ESC.
Paper ini disusun terdiri atas bagian pertama
pendahuluan, kedua adalah metoda terdiri atas
formulasi masalah, extremum seeking control, tuning
IMC dengan ESC, Newton-based extremum seeking
control, tuning IMC degan Newton-based ESC.
Bagian
kelima
Hasil
dan
pembahasan
mengilustrasikan simulasi numerik dan terakhir
bagian keempat kesimpulan.

1. Pendahuluan
Penelitian ini dimotivasi oleh bagaimana
membuat penyetelan parameter pengontrol secara
otomatis dan mengembangkan metoda untuk
penyetelan
optimal
dalam
waktu
nyata.
Perkembangan riset baru-baru ini dalam optimasi
waktu nyata pada penyetelan parameter pengontrol
adalah extremum seeking control (ESC) (Choi dkk,
2002; Ariyur, Krstic, 2012).
Proportional
Integrative Derivative (PID) berdasarkan extremum
seeking control telah dikembangkan penyetelan oleh
Killigsworth
dan
Kristic,
2006.
Mereka
menggunakan estimasi parameter dengan gradient
yang
diketahui
parameter
awalnya
dan
mengoptimalkan performans. Chan dkk, 2011 telah
melakukan metoda penyetelan parameter secara
otomatis dengan modifikasi extremum seeking
control dan diaplikasikan pada robot multi-joint.
Metoda
modifikasi
ESC
adalah
dengan
menggunakan peak filter pada output cost function
dan menggunakan non-linear programming untuk
menimumkan cost function. Modifikasi ESC telah
dilakukan juga oleh Kong dkk, 2008 . Hasil
modifikasi didapatkan parameter gain secara
otomatis penyetelannya dengan menggunakan suatu
gradient untuk menimumkan cost function. Disain
ESC untuk mendapatkan performans yang baik
adalah estimasi gradient dengan filter yang tepat dan
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suatu inner function. D(z) adalah denominator dari
P(z), Nm(z) dan Nn(z) adalah polynomial yang
memiliki akar-akar stabil dan unstable nol dari P(z).
#
Nn (z) adalah reciprocal polynomial dari Nn(z).
Internal mathematical model
(z) pada IMC
diberikan pada Persamaan 2, 3 dan 4 (Kaneko dkk,
2012).

2. Metoda
2.1. Formulasi Masalah
Konfigurasi sistem internal model control
dengan tunable parameter
ditampilkan pada
Gambar 1 terdiri atas feedback controller CIMC ,
Internal mathematical model
dan plant P
(Kaneko dkk, 2012).

(2)
(3)

(4)
dimana vektor parameter yang tidak diketahui
adalah pada Persamaan 5 dan 6.

Gambar 1. Konfigurasi blok diagram Internal Model Control
dengan tunable parameter

(5)

Ketika sinyal referensi r adalah fungsi step
sebagai input ke sistem IMC, maka output respon
step y diilustrasikan pada Gambar 2. Hal ini dapat
dilihat sinyal output aktual memiliki vibrasi
sedangkan output yang diinginkan adalah sinyal
stabil. Oleh karena itu masalahnya bagaimana
membuat sinyal aktual sama dengan sinyal yang
diinginkan stabil dengan menyetel parameter
pengontrolan secara otomatis.

(6)
Feedback controller
Persamaan 7

CIMC

ditampilkan

pada

(7)

Response Step Actual output & Desired Output
1.5

dimana vektor parameter yang tidak diketahui
adalah pada Persamaan 8 dan 9.
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Bagaimanapun pada penelitian ini diinginkan
performans optimal dengan penyetelan parameter
IMC sehingga menimumkan cost function dalam
waktu nyata.

2

Gambar 2. Response step dari output y dengan sinyal aktual dan
sinyal yang diinginkan

2.2. Extremum Seeking Control

Model plant yang digunakan dalam penelitian ini
diasumsikan linear, time-invariant, single-input
single-output, strictly proper, stable dan nonminimum phase. Fungsi alih dari plant dinotasikan
pada Persamaan 1 (Kaneko dkk, 2012).

Extremum seeking control adalah metoda control
adaptif yang secara otomatis mengoptimalkan fungsi
objektif yang tidak diketahui dari pengukuran
performans dalam waktu nyata. Ketika ESC
diaplikasikan, tidak dibutuhkan diketahui secara
detil relasi antara plant dinamik dengan objektif
hanya yang diamati performans pengukuran plant
(Choi dkk, 2002; Haring dkk, 2013). Extremum
seeking control secara umum menggunakan sinyal
perturbation, low-pass filter, high-pass filter dan
integrator (Ariyur, Krstic, 2012; Krstic dan Wang,
2000; Tan dkk, 2010). Untuk kasus discrete-time

(1)
dimana P(z) adalah fungsi alih dari suatu plant,
Pm(z) adalah bagian minimum phase dari P(z), Pn(z)
adalah bagian non-minimum phase dari P(z) dan
6
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lihat (Choi dkk, 2002; Tan dkk, 2010)
dan
multivariabel (Ariyur dan Kristic, 2002).
Perkembangan terbaru, extremum seeking control
adalah pada kasus periodic steady-state, yang
menggunakan moving average filter untuk estimasi
gradient dari cost function (Novita, Yamamoto,
2015; Haring dkk, 2013; Ariyur, Krstic, 2002) tetapi
extremum seeking control masih pada continuoustime control (Hunneken dkk, 2012).
2.3. ESC Diskrit oleh Krstic
Skema ESC Diskrit oleh Krstic dideskripsikan
pada Gambar 3 (Choi dkk, 2002; Killigsworth dan
Kristic, 2006). Skema ini menggunakan high-pass
filter dan low-pass filter untuk estimasi gradient cost
function.

Gambar 4. Skema Diskrit Modifikasi ESC (Kong dkk, 2008)

2.5. Tuning IMC dengan ESC
Dalam penelitian ini, tuning IMC parameter
diaplikasikan pada algoritma Extremum Seeking
(ES). Konfigurasi dari parameter internal model
control tuning dengan ES ditampilkan Gambar 5.

Gambar 3. Skema ESC Diskrit oleh Krstic (Choi dkk, 2002)

2.4. ESC Diskrit Modifikasi oleh Kong
Skema ESC diskrit modifikasi ditampilkan pada
Gambar 4 (Kong dkk, 2008; Chan dkk, 2011).
Estimasi gradient dari cost function menggunakan
peak filter dan low-pass filter, kemudian updating
variabel diaplikasi pada real time nonlinear
programming (RTNP). RTNP secara detil
dideskripsikan pada (Kong dkk, 2008) terdiri atas
sinyal perturbation, cost function, low pass filter dan
peak filter. Pada penelitian ini RTNP dengan Lowpass filter 2nd order. Peak filter mengekstrak
informasi yang relevan dengan hanya menggunakan
komponen frekuensi pada Persamaan 10 (Chan dkk,
2011).

Gambar 5. Konfigurasi dari parameter internal model control
tuning dengan ES

ρ

=

ε

=

T
[ρ1 ρ2 ρ3 ρ4] adalah 4 variabel IMC
parameter.
[a1 sin(ω1k) a2 sin(ω2k) a3 sin(ω3k) a4
T
sin(ω4k)] adalah sinyal perturbation yang

independen ωCi  ωC j + ωCk and ωCi  ω
dimana i, j, k = 1, ..., n.
C j i
Updating variabel adalah
ρ(k+1) = ρk – γ ∇J(ρ(k))

(10)

(11)

dimana γ adalah updating step dipilih dengan exact
line search pada Persamaan 12, ∇J(ρ(k)) adalah
gradient dari cost function J(ρ(k)).

Peak filter secara detil dijelaskan pada (Chan dkk,
2011) dan (Kong dkk, 2008).

γ = argminγ>0 J (ρ – γ ∇J(ρ) )

(12)

Exact line search diilustrasikan pada Gambar 6
dengan optimasi dua dimensi.
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Tuning IMC dengan Newton-Based
ditampikan pada blok diagram Gambar 8.

Optimization Two Dimensional with Updating Variable
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Gambar 6. Optimisasi dua dimensi dengan exact line search

2.6. Newton-Based Extremum Seeking Control
Metoda Newton berdasarkan Extremum seeking
control telah dilakukan (Ghaffari dkk, 2011). Blok
diagram Newton-based ESC untuk system dinamik
dapat ditampilkan pada Gambar 7. Algoritma
Newton-based ES untuk kasus scalar dan
memperkenalkan suatu estimator dinamik dari
matrik Hessian yang menghilangkan kesulitan pada
singularity dari estimasi matrik. Bagian penting dari
metoda ini adalah perturbation matrik (N) untuk
estimasi Hessian (H) dan persamaan Riccati untuk
estimasi inverse Hessian. Kestabilan lokal
menggunakan averaging dan singular perturbation.
Sinyal S-perturbation adalah Persamaan 13, Sinyal
M-perturbation adalah Persamaan 14, Sinyal Nperturbation Persamaan 15 dan 16 (Ghaffari dkk,
2011).

Gambar 8. Konfigurasi dari parameter internal model control
tuning dengan Newton-Based ESC

3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini disimulasikan secara numerik
dengan model IMC (Kaneko dkk, 2012) yang
ditampilkan pada Gambar 9. Plant diberikan pada
persamaan 19.
(19)
Internal model ditampilkan pada Persamaan 20.
(20)
T
dimana ρm := [ρ1 ρ2 ρ3] dan ρn := ρ4 adalah
parameter yang tidak diketahui. Model referensi
yang diinginkan meliputi bagian non-minimum
phase P n(ρn) diberikan pada Persamaan 21.

(13)
(14)
(15)
(16)

(21)
Riccati estimator ditunjukkan pada Persamaan
17. Estimasi rho derivative dinotasikan pada
Persamaan 18.

Setting inisial parameter-parameter IMC adalah
0
0
T
ρm = [1 − 0.8 − 0.1] and ρn = ρ4 = −1.1 (Kaneko
dkk, 2012). Blok diagram dari contoh sistem IMC
dideskripsikan pada Gambar 9. Response step dari
parameter-parameter
inisial
IMC
adalah
ditampilkan pada Gambar 10. Setting dari frekuensifrekuensi perturbation adalah ρ1 = 50Hz, ρ2 =100Hz,
ρ3 = 250 Hz, ρ4 = 500Hz. Hasil simulasi dari
penyetelan parameter-parameter IMC dengan ESC
Krstic ditampilkan dengan respons step output
aktual dan diinginkan pada Gambar 11.
0

(17)
(18)

Gambar 7. Blok diagram Newton-based ESC (Ghaffari dkk,
2011).
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gradient dan response step actual dan output yang
diinginkan.

Gambar 9. Blok diagram dari contoh numerik sistem IMC

Gambar 12. Cost function, estimasi parameter IMC dengan
updating exact line search, estimation gradient, response step
actual dan desired output

Tuning parameter-parameter IMC dengan
Newton-based ESC untuk kasus numerik yang
digunakan pada Gambar 8 tidak menghasilkan
simulasi yang bagus dan masih mencari parameter
filter yang tepat.
Gambar 10. Response step actual and desired output initial IMC
parameters

4. Kesimpulan
Parameter-parameter Internal Model Controller
dapat di setel secara optimal dengan extremum
seeking control. Metoda telah diuji dengan simulasi
numerik dan dapat dihasilkan parameter-parameter
optimal IMC dimana output aktual sama dengan
output yang diinginkan dengan penyetelan parameter
pengontrol secara otomatis.
Metoda Newton-based ESC belum bisa
diaplikasikan tuning IMC pada sistem numerik yang
diberikan.
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Gambar 11. Respon step aktual dan diinginkan output optimal
IMC parameter oleh ESC Kristic

Frequency cut-off HPF 500 Hz dari 0 detik
sampai 250 detik setelah itu cost function tetap.
Kemuian HPF diubah 0.5 Hz sampai 1150s. Optimal
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