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Algoritma genetika bekerja untuk mencari parameter-parameter PML agar menghasilkan 

kinerja pengendali sesuai dengan yang diinginkan. Parameter-parameter yang akan 

dioptimisasi pemilihannya adalah penguat pensaklaran k  dan konstanta permukaan luncur S. 

Agar dapat melakukan pemilihan parameter-parameter PML dengan algoritma genetika, 

dipilih R={k,S} sebagai sebuah kumpulan parameter dan mengkodekanya sebagai sebuah 

kromosom, kemudian pilih sebuah fungsi obyektif dan fungsi kepantasan yang digunakan 

untuk melacak sebuah solusi terbaik dalam ruang parameter tertentu. Fungsi obyektif yang 

dibuat harus merepresentasikan kebutuhan perancangan sistem kendali yang diinginkan, yaitu 

mempercepat tanggapan waktu dari keluran status x1 dan x3 (Tr) dan mengurangi  galat 

penjejakan  dari status x1 dan x3 (e) dan memperkecil amplitudo masukan kendali u (Umax). 

Fungsi obyektif didefinisikan pada persamaan (3.51). 
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dimana c1, c2, c3 adalah konstanta-konstanta pengali untuk memperlihatkan prioritas 

optimisasi dari fungsi obyektif tersebut. Fungsi kepantasan dapat didefinisikan pada 

persamaan (3.52). 
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Fungsi obyektif perlu ditambah 1 untuk menghindari kesalahan program yang diakibatkan 

pembagian oleh 0. Seiring dengan mengecilnya fungsi obyektif, fungsi kepantasan akan 

bertambah besar sampai konvergen pada satu nilai tertentu. Hal ini merepresentasikan 

algoritma genetika bekerja dengan baik. Persamaan (3.53) dioperasikan untuk mencari nilai 

kepantasan tertinggi yang berelasi dengan solusi terbaik dalam algoritma genetika. 

( ){ }RfMAX   ................................................................................................(3.53) 

 

dimana R adalah sebuah kromosom yang merepresentasikan sebuah nilai tertentu yang 

berada pada ruang pelacakan  P. Tiga operasi dasar algoritma genetika dapat diterapkan untuk 

memilih parameter-parameter {k, s1, s2} untuk meningkatkan indek kinerja PML dalam ruang 
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pelacakan P. Jika kromosom dengan nilai kepantasan terbaik telah diperoleh, maka nilai 

kromosom tersebut dapat dipilih sebagai sebuah parameter penguat pensaklaran k dan 

konstanta permukaan luncur S dari PML. 

 

Secara umum prosedur pemilihan parameter PML dengan algoritma genetika dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. rumuskan parameter-parameter PML, 

2. buat polulasi awal dari kromosom secara random, 

3. kodekan masing-masing kromosom dalam populasi dan evaluasi kinerja dari 

tanggapan sistem, 

4. evaluasi nilai kepantasan (“fitness”) untuk masing-masing kromosom, 

5. reproduksi kromosom-kromosom tersebut berdasarkan nilai kepantasan yang telah 

dihitung pada tahap 4, 

6. buat kromosom-kromosom baru dengan melakukan proses persilangan dan mutasi, 

dan mengganti kromosom yang lama dengan kromosom yang baru, 

7. ulangi tahap ke-3 sampai maksimum iterasi diperoleh atau nilai kepantasan konvergen 

pada satu nilai tertentu. 

 

Berikut ini Gambar III.11 merupakan diagram alir proses optimisasi parameter PML 

dengan menggunakan algoritma genetika. 
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Gambar III.11. Diagram alir tahapan optimisasi. 

 

Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan proses optimisasi ini adalah sebagai berikut: 
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• parameter fisik manipulator yang digunakan adalah jenis PUMA 560 yang sudah 

dimodifikasi, 

• tidak melakukan penskalaan masukan kendali, 

• tidak memperhatikan keluaran pengendali, apakah single action atau double action, 

• tidak memodelkan kondisi offset dari amplifier yang ditemukan pada tahap realisasi. 

 


