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ABSTRAK
Pada paper ini dilakukan estimasi trajectory atau lintasan pada persamaan gerak mobile
robot. Metode estimasi lintasan yang digunakan adalah metode Ensemble Kalman Filter Square
Root (EnKF-SR). hasil simulasi metode EnKF-SR dengan persamaan gerak mobile robot
menunjukkan bahwa error yang dihasilkan ensemble kurang dari 2% baik dengan
membangkitkan 200, 300 dan 400 ensemble. Error terkecil didapatkan ketika membangkitkan
sejumlah 300 ensemble, di mana error posisi X ialah 0.329 m, error posisi Y yaitu 0.288 m dan
error posisi sudut yaitu 0.011 m.
Kata Kunci: Mobile Robot, EnKF-SR, Estimasi Lintasan
1. Pendahuluan
Estimasi dilakukan untuk mendapatkan satu penyelesaian masalah yang membutuhkan
informasi sebelumnya sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan
masalah tersebut. Estimasi dilakukan karena suatu masalah terkadang dapat diselesaikan
dengan menggunakan informasi atau data sebelumnya yang berhubungan dengan masalah
tersebut (Herlambang,2012). Kalman filter merupakan suatu metode estimasi variabel keadaan
dari sistem dinamik linear diskrit yang meminimumkan kovarian error estimasi (Kalman,1960).
Kalman filter pertama kali diperkenalkan oleh Rudolph E. Kalman pada tahun 1960 yaitu tentang
suatu penyelesaian pada masalah filtering data-diskrit yang linear. Namun pada keadaan yang
sesungguhnya, seringkali ditemukan sistem dinamik kontinu yang nonlinier sehingga
memerlukan pendekatan lain yang merupakan perluasan dari kalman filter yang disebut
Ensemble Kalman Filter (EnKF).
Pada metode EnKF, algoritmanya dijalankan dengan membangkitkan sejumlah ensemble
tertentu untuk menghitung nilai mean dan kovariansi error variabel statenya (Herlambang,
2015a).. Metode Ensemble Kalman Filter Square Root (EnKF-SR) merupakan pengembangan
metode EnKF pada tahap koreksi dengan ditambahkannya matriks dekomposisi. Metode ini
dikembangkan untuk mengurangi waktu komputasi dan meningkatkan akurasi hasil estimasi,
sehingga kebutuhan navigasi dan panduan yang cepat dan akurat dapat diperoleh (Herlambang,
2015b). Pengembangan penerapan teknik estimasi lintasan yang mengarah pada bidang
robotika akan sangat bermanfaat bagi negara Indonesia karena wahana tanpa awak banyak
digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer seperti pada misi pengintaian, pengawasan
dan penjelajahan ke tempat-tempat yang berbahaya bagi manusia.
Mobile Robot merupakan salah satu wahana tanpa awak yang dapat digerakkan dan
dapat dilacak atau dideteksi keberadaannya apabila dilengkapi dengan Global Positioning
System (GPS). Mobile robot digunakan untuk menggantikan fungsi manusia dalam melakukan
pekerjaan yang berbahaya, karena memiliki kelebihan untuk dapat bergerak dan berpindah
tempat secara bebas. Oleh karena itu mobile robot tersebut harus mengikuti lintasan yang ada
dengan posisi yang tepat, sehingga dibutuhkan suatu metode untuk mengestimasi lintasan
mobile robot agar dapat dengan mudah dilacak keberadaannya.
Dalam paper ini akan dilakukan suatu kajian mengenai implementasi metode EnKF-SR
pada persamaan gerak mobile robot yang selanjutnya diterapkan untuk mengestimasi lintasan
mobile robot, selanjutnya disimulasikan dengan software Matlab sehingga akan dihasilkan error
antara lintasan yang ditentukan dengan estimasi lintasan.
2.

Model Matematika dari Mobile Robot
Mobile robot atau robot mobil adalah konstruksi robot yang mempunyai aktuator berupa
roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot tersebut dapat
melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Mobile robot yang digunakan
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dalam penelitian adalah mobile robot yang beroperasi di darat dan menggunakan roda bagian
belakang sebagai alat untuk bergerak dan berpindah tempat. Sistem robot mobil dengan alat
penggerak roda bagian belakang. Pada Gambar 1 menunjukkan posisi dan dimensi mobile robot
(Miftahuddin,2011).

Gambar 1. Gambar Model Dinamik Mobile Robot
GPS dipasang tepat pada bagian titik tengah mobil. Sistem kemudi dan sudut bagian
depan ditunjukkan pada Gambar 1. Dalam kasus ini data berbentuk diskrit dan sistemnya
nonlinear. Persamaan sistem dinamik dari robot mobil didefinisikan sebagai berikut
(Miftahuddin,2011):
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dimana
x, y : posisi robot mobil pada sistem koordinat GPS

: posisi sudut robot mobil
: kecepatan robot mobil
: sudut kemudi robot mobil
L
: Jarak antara roda depan dengan roda belakang
a
: Jarak antara titik tengah mobil bagian belakang dengan posisi GPS
b
: Jarak antara titik pusat mobil dengan posisi GPS
3. Ensemble Kalman Filter Square Root (EnKF-SR)
Algoritma Ensemble Kalman Filter Square Root (EnKF-SR) merupakan pengembangan
dari algoritma EnKF pada tahap koreksi, di mana terdapat Singular Value Decomposition (SVD)
dan matriks akar kuadrat. SVD adalah suatu matriks dalam bentuk perkalian matriks diagonal
yang berisi nilai-nilai singularnya, dengan matriks yang berisi vektor-vektor singular yang
bersesuaian (Apriliani dan Sanjaya, 2007). Dekomposisi nilai singular merupakan teknik yang
telah digunakan secara luas untuk mendekomposisikan matriks ke dalam beberapa matriks
komponen (Hasbullah, 2011). Berikut merupakan Algoritma Ensemble Kalman Filter Square Root
(EnKF-SR) yang dapat dirangkum seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Algoritma Ensemble Kalman Filter Square Root (Herlambang, 2015b)
Model sistem dan Model Pengukuran

x k 1  f ( u k , x k )  w k , w k ~ N ( 0 , Q k )
z k  Hx k  v k , v k ~ N (0, R k )
Inisialisasi
Bangkitkan N ensemble sesuai dengan tebakan awal x0

x0,i  [ x0,1 x0,2 x0,3 ... x0, N ]
Mean Ensemble awal

: x 0 , i  x 0 , i 1N

Ensemble error awal

: x 0 ,i  x 0 ,i  x 0 ,i  x 0 ,i ( I  1N )
Tahap Prediksi

xˆ k,i  f ( xˆ k 1,i , u k 1, i )  w k , i
Mean Ensemble

dimana w k ,i ~ N ( 0 , Q k )



: x k ,i  xˆ k ,i 1N





Error Ensemble : x k ,i  xˆ k ,i  x k ,i  xˆ k ,i ( I  1N )

Tahap Koreksi

z k , i  z k  v k ,i dimana v k ,i ~ N (0, R k )
S k  Hx k, i , E k   v1 , v 2 , ...., v N  , and C k  S k S k  E k E k
T

Mean Ensemble





: xk , i  xk , i  x k , i S k C k
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Skema Akar kuadrat:
- dekomposisi nilai eigen dari C k  U k  k U k
- menghitung matriks M k   k
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4.

Hasil Simulasi dan Analisa
Pada penelitian ini sistem navigasi dan panduan mobile robot menggunakan metode
EnKF-SR dengan membangkitkan 200, 300 dan 400 ensemble. Perbandingan jumlah ensemble
menunjukkan bahwa dengan membangkitkan ensemble sejumlah 300 lebih baik daripada 200
dan 400 ensemble, sehingga pada analisa hasil akan dibahas perbandingan metode dengan
jumlah ensemble 300 dan pada lintasan yang sama.
Pada Simulasi ini menggunakan  t  0,1 serta dengan membangkitkan ensemble
sejumlah 200, 300 dan 400 ensemble. Titik awal yang diberikan pada setiap lintasan ( )
( )
( )
. Hasil Simulasi ditunjukkan oleh hasil estimasi lintasan pada bidang XY
dengan menggunakan EnKF-SR serta membangkitkan 300 ensemble pada Gambar 2c. Selain
itu ditampilkan tabel nilai rata–rata RMSE dengan membangkitkan 200, 300 dan 400 ensemble
terdapat pada Tabel 2.
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Estimasi Trajectory pada Sumbu Y
45
Reference
EnKF-SR

40
35

Y (meter)

30
25
20
15
10
5
0

0

20

40

60
Iterasi

80

(a)

(b)
Estimasi Trajectory pada Bidang XY
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Gambar 2. (a) Estimasi Trajectory pada Sumbu X, (b) Estimasi Trajectory pada Sumbu Y, (c)
Estimasi Trajectory pada Bidang XY
Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa mobile robot mengikuti lintasan yang telah ditentukan
baik pada bidang X, bidang Y maupun bidang XY, di mana hasil estimasi trajectory dengan
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menggunakan metode EnKF-SR memiliki akurasi yang tinggi dengan error posisi kurang 2%.
Error yang didapatkan ketika 2% adalah untuk posisi X yaitu 0.7 m, untuk posisi Y 0.9 m. dimana
error terkecil didapatkan ketika membangkitkan ensemble sejumlah 300 dengan error posisi X
ialah 0.329 m, error posisi Y yaitu 0.288 m dan error posisi sudut yaitu 0.011 m. Error yang
didapatkan pada simulasi dengan membangkitkan 200-400 ensemble yang ditunjukkan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Perbandingan Nilai RMSE Berdasarkan Pembangkitkan 200, 300 dan 400 Ensemble

Posisi X
Posisi Y
Posisi Sudut
Waktu simulasi

200
0.34541 m
0.36146 m
0.013334 m
4.0938 s

300
0.3297 m
0.2881 m
0.011533 m
5.6875 s

400
0.4423 m
0.41504 m
0.0124 m
7.4844 s

4.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan analisa simulasi dapat disimpulkan bahwa metode Ensemble
Kalman Filter Square Root (EnKF-SR) dapat digunakan untuk estimasi trajectory mobile robot
dengan error yang dihasilkan skurang dari 2%, di mana error terkecil didapatkan ketika
membangkitkan sejumlah 300 ensemble dengan error posisi X ialah 0.329 m, error posisi Y yaitu
0.288 m dan error posisi sudut yaitu 0.011 m.
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