
PEMODELAN KECEPATAN 
MOTOR DC DENGAN 

SIMULINK



Model Fisik Motor DC



Parameter Fisik

• moment of inertia of the rotor (J) = 0.01 
kg.m^2/s^2

• damping ratio of the mechanical system (b) = 
0.1 Nms

• electromotive force constant (K=Ke=Kt) = 0.01 
Nm/Amp

• electric resistance (R) = 1 ohm
• electric inductance (L) = 0.5 H
• input (V): Source Voltage
• output (theta): position of shaft
• The rotor and shaft are assumed to be rigid



Persamaan Matematis

• Torka motor T berbanding lurus dengan 
arus armatur i dan konstanta Kt

• Medan magnet (emf) e berhubungan 
dengan kecepatan putar



Membangun Model

• Memodelkan integral 
dari percepatan rotasi 
dan perubahan arus 
armature

• Sisipkan model 
integrator dlm 
simulink sesuai 
persamaan 
matematika



Membangun Model

• Aplikasi Hukum Newton dan Kirchoff dalam 
sistem motor

• Percepatan sudut = 1/J * dua term(1 pos, 1 neg)

• Turunan arus = 1/L * tiga term(1 pos, 2 neg)



• Sisipkan dua Gain blocks, (from the Linear block library) 
sambungkan dengan setiap integrator.

• Edit the gain block sesuai dengan angular acceleration 
dengan double-clicking dan ubah nilainya ke "1/J".

• Ubah label Gain block dg "inertia" dg meng-click kata 
"Gain" dibawah block.

• Dengan cara sama, edit Gain lain ke nilai "1/L" dan 
labelnya mjd Inductance.

• Sisipkan dua Sum blocks (from the Linear block library), 
sambungkan masing-masing dengan Gain blocks.

• Edit tanda dari Sum block sesuai rotasi menjadi  "+-" 
karena satu term adalah positive dan satu lagi negative.

• Edit tanda Sum block yang lain menjadi "-+-" 
merepresentasikan tanda dari Kirchoff's equation.





Tambahkan Torka (Newton Law)

• Sisipkan gain block dibawah inertia block, pilih 
dengan click tunggal, dan pilih Flip from the 
Format menu (or type Ctrl-F) untuk memutar dari 
kiri ke kanan.

• Atur nilai gain ke “b” dan ganti namanya menjadi 
"damping".

• Hubungkan rotational integrator's output dengan 
input dari damping gain block.

• Buat garis dari damping gain output ke negative 
input dari rotational Sum block.



Tambahkan Torka dari Armature

• Sisipkan sebuah gain block ke input positif 
dari blok Sum dengan sebuah garis.

• Edit nilai K yang merepresentasikan 
konstanta motor dan beri nama “Kt”.

• Lanjutkan menggambar garis dari 
integrator arus dan hubungkan dengan 
blok gain “Kt”.





Tambah Tegangan (Kirchoff Eq)

• Sisipkan gain block diatas inductance block, 
putar (flip) dari kiri ke kanan (left-to-right).

• Atur nilai gain ke "R" dan ubah namanya 
menjadi "Resistance".

• Hubungkan current integrator's output dan input 
dari resistance gain block.

• Buat garis dari resistance gain output ke 
negative input bagian atas dari persamaan arus 
Sum block.



Tambahkan emf motor

• Sisipkan sebuah gain block hubungkan 
dengan negative input lain dari of the 
current Sum block dengan sebuah garis.

• Edit nilainya ke "K" untuk 
merepresentasikan konstanta motor dan 
beri label "Ke".

• Hubungkan rotational integrator output 
dengan Ke gain block.





V sbg control input

• Sisipkan Step block (from the Sources block 
library) dan hubungkan dengan garis ke positive 
input dari current Sum block.

• Untuk melihat output kecepatan (speed), 
sisipkan sebuah Scope (from the Sinks block 
library) hubungkan dengan output dari rotational 
integrator.

• Tentukan unit step input saat t=0, dengan cara 
double-click pada Step block dan atur Step Time 
ke "0".





Menjalankan Simulasi

• Simpan file simulink yang telah anda buat sebelumnya 
dengan nama “motor_DC.mdl”

• Melalui Command Prompt masukkan variabel berikut : 

>> J=0.01;

>> b=0.1;

>> K=0.01;

>> R=1;

>> L=0.5;

• Click tombol segitiga hitam pada windows simulink untuk 
Run Simulation

• Click 2X scope untuk melihat hasilnya



Hasil Running



Ekstrak Model linier ke Matlab

• Gantilah Step Blok dan Scope Blok pada 
model yang telah anda buat sebelumnya 
menjadi In Connection Blok dan Out 
Connection Blok.(ada di connection block 
library)

• Simpan hasil perubahannya dengan nama 
“motormodel.mdl”

• Lihat Gambar berikut



Model Simulink Baru



Cara Ekstraksi

• Pada Command Prompt, masukkan 
perintah berikut :

>> [A,B,C,D]=linmod('motormodel')

>> [num,den]=ss2tf(A,B,C,D)

• Hasilnya berupa nilai state space dan 
model fungsi transfer sbb:

• Selanjutnya masukkan perintah 

>> step(num,den);





Implementasi Lag Compensator

• Lag Compensator dimodelkan dengan 
fungsi transfer sbb :

• Untuk mengimplementasikan ke simulink, 
akan dibuat model dengan subsystem
– Buat window model baru pada simulink 

– Drag blok Subsystem dari Connection Block 
library kedalam window tersebut

– Hasilnya sbb:





• Double click pada block tsb. Anda akan melihat blank 
window (window kosong) yang merepresentasikan isi 
subsystem (saat ini kosong) 

• Buka model yang sebelumnya telah anda simpan 
(motormodel.mdl).

• Pilih Select All dari Edit menu (or Ctrl-A), dan pilih Copy 
dari Edit menu (or Ctrl-C).

• Pilih subsystem window yang kosong dari model baru 
anda dan pilih Paste dari Edit menu (or Ctrl-V). 

• Anda akan melihat sistem yang telah anda buat tadi 
didalam window subsistem yang baru.

• Tutup window tersebut. Anda akan melihat input dan 
output terminal pada blok subsystem. 

• Beri nama blok ini dengan "plant model".





Aplikasi ke Close Loop

• Buat garis keluar dari plant output.

• Sisipkan Sum block dengan tanda "+-" ke input 
nya

• Hubungkan garis output dari Plant ke input 
negatif pada blok Sum (Lihat Gambar)

• Sisipkan Transfer Function Block setelak blok 
Sum dan hubungkan dengan garis.

• Edit block ini dan ubah  Numerator field ke  "[50 
50]" dan Denominator field to "[1 0.01]".

• Beri nama block dengan "Lag Compensator".







Aplikasi Input dan Output

• Sambungkan step block ke blok Sum 
positif dan sambungkan Scope block ke  
plant output.

• Double-click pada Step block dan atur 
Step Time to "0".





Respon Close Loop

• Masukkan parameter input berikut melalui 
command window

>> J=0.01;

>> b=0.1;

>> K=0.01;

>> R=1;

>> L=0.5;

• Jalankan Simulasi

• Untuk melihat hasilnya, doble click pada scope





Tugas

• Kerjakan / Gambar semua model dalam sesi ini

• Berikan analisa terhadap dua model yang ada 

– Tanpa subsystem

– Dengan Subsystem

• Berikan komentar/pembahasan pada keduanya

• Tulis pembahasan tersebut dalam laporan 
praktikum 


