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Pengendali Modus Luncur (PML) atau istilah populernya sering disebut dengan “Sliding 

Mode Controller” (SMC) merupakan sebuah  kendali umpan balik pensaklaran berkecepatan 

tinggi (“high speed switching feedback control”) yang efektif dan kokoh dalam 

mengendalikan sistem linear maupun non-linear [1]. Sistem kendali ini kokoh karena 

menyediakan sebuah metoda perancangan sistem yang tidak peka terhadap ketidakpastian 

parameter lingkungan dan gangguan dari luar [3]. 

 

Pada prinsipnya, PML menggunakan sebuah hukum kendali pensaklaran berkecepatan tinggi 

(“high-speed switching”) untuk membawa trajektori status dari sistem linear/non-linear ke 

dalam sebuah permukaan (“hyperplane”) tertentu dalam ruang status (disebut permukaan 

luncur/”sliding surface”), kemudian trajektori status tersebut dipelihara agar tetap meluncur 

pada permukaan tersebut. Proses pemeliharaan trajektori status pada permukaan luncur 

mengakibatkan terjadinya osilasi pada permukaan luncur. Osilasi ini sering disebut dengan 

“chattering”. Fenomena “chattering” pada permukaan luncur akan berdampak pada stabilitas 

dari sistem kendali.  

 

Pada PML, waktu yang dibutuhkan oleh status dalam mencapai permukaan luncur akan 

berdampak terhadap kecepatan tanggapan sistem terhadap waktu. Waktu yang dibutuhkan 

oleh status untuk mencapai permukaan luncur sering disebut dengan “hitting time”.  Salah 

satu keuntungan dari PML adalah ketika sistem mengenai permukaan luncur, maka sistem 

tersebut tidak akan peka terhadap ketidakpastian parameter lingkungan dan gangguan dari 

luar. Untuk menjaga prilaku sistem sehingga tidak peka terhadap perubahan lingkungan, 

maka dibutuhkan “hitting time” yang kecil agar sistem cepat mengenai permukaan luncur. 

“Hitting time” dan “chattering” yang kecil merupakan dua hal yang sangat penting dalam 

merancang sistem PML. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah bagaimana 

meminimalisasi  “hitting time” dan fenomena “chattering” pada PML. 

 

Teori Dasar PML 

Sistem non-linier dimodelkan dalam persamaan status pada persamaan (2.1) berikut ini: 
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dengan 0)( =xiσ adalah permukaan luncur ke-i yang merupakan bagian dari permukaan luncur 

berdimensi (n - m).  

 

Secara umum ada dua tahap dalam perancangan PML, yaitu: 

1. perancangan permukaan luncur, 

Permukaan luncur dapat dituliskan dalam persamaan (2.3) di bawah ini: 
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dengan S adalah matrik berukuran m x n dan memiliki elemen yang konstan. Parameter S ini 

disebut sebagai konstanta persamaan permukaan luncur. Permukaan luncur sendiri 

merupakan fungsi dari status sistem. Nilai matrik ini tidak dapat ditentukan dengan 

sembarang, sebab kestabilan sistem dipermukaan luncur akan ditentukan oleh nilai konstanta  

tersebut.  

 

Agar penjejakan dapat tercapai oleh suatu masukan terbatas u, kondisi awal dari status yang 

diinginkan xd dibuat sedemikian hingga xd(0) = x(0). Galat penjejakan pada status x, 

didefinisikan pada persamaan (2.4) di bawah ini. 

e = x – xd  = [
)1(... −n

eee & ]
T
  …………….…...........................................(2.4) 

 

dengan e adalah vektor galat penjejakan. Untuk sistem dengan masukan tunggal, 

didefinisikan suatu permukaan yang berubah waktu )(tσ  dalam ruang status n
ℜ dengan 

persamaan scalar σ(x;t)=0, dimana 
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dengan λ adalah konstanta positif dan n adalah orde sistem. 

 



 

 

 

2. perancangan PML. 

Tahapan selanjutnya adalah merancang masukan kendali yang akan membawa trayektori 

status sistem menuju permukaan luncur yang telah dirancang sebelumnya dan menjaganya 

agar tetap berada di dalamnya (dalam kondisi luncur). Secara umum masukan kendali 

merupakan m-vektor u(t) yang setiap elemennya mempunyai bentuk seperti yang telah 

dituliskankan pada persamaan (2.2). 

 

Pada perancangan ini hukum kendali u(t) dibuat dengan menggunakan syarat kestabilan 

Lyapunov 0<σσ &
T

. Secara umum hukum kendali dapat dipisah menjadi dua bagian sinyal 

kendali yaitu ueq dan un, sehingga hukum kendali sistem diperoleh dengan menjumlahkan 

kedua bagian sinyal kendali tersebut, seperti yang terlihat pada persamaan (2.6) berikut ini. 
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ueq merupakan sinyal kendali ekivalen yang membawa trayektori status ke permukaan luncur,  

sedangkan un  merupakan sinyal kendali natural untuk menjaga agar trayektori status tetap 

berada pada permukaan luncur, seperti yang dapat dilihat pada Gambar II.1. Proses 

pemeliharaan trayektori status pada permukaan luncur mengakibatkan terjadinya osilasi pada 

permukaan luncur. Osilasi ini sering disebut dengan chattering. Fenomena chattering pada 

permukaan luncur akan berdampak pada stabilitas dari sistem kendali.  

 

Gambar II.1. Diagram fasa trayektori status. 

 

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.1) dan persamaan (2.6), diperoleh dinamika lingkar 

tertutup sistem seperti yang terlihat pada persamaan (2.7) di bawah ini. 
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Pada saat trayektori status sistem masuk ke permukaan luncur sehingga modus luncur terjadi, 

maka kondisi ini akan menghasilkan  0),( =txσ& dan 
0

t tsemuauntuk      0),( ≥=txσ  sehingga 

diperoleh masukan kendali ekivalen pada persamaan (2.8) berikut ini: 
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Untuk mempertahankan trayektori status pada permukaan luncur, maka harus dipenuhi syarat 

keberadaan di permukaan luncur 0
*
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sinyal kendali untuk memepertahankan trayektori status pada permukaan luncur. 

.....(2.9)....................    )),(( jika     )(
1

)),(( invertibletxSBsigntxSBknu σ
−

−=  


