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INTISARI

Robot Penjejak Posisi Panas Benda merupakan aplikatif hardware dan
software yang meliputi sensor, mikrokontroler, dan motor. Ketiganya membentuk
sistem gerak otomatis berdasarkan algoritma pemrogaman assembly dan dipandu
oleh sensor sebagai sistem kendali berumpan balik negatif.
 Metode pendeteksian panas benda menggunakan sensor PIR (pasive infra
red) yang merupakan sensor bersifat pasif, mendapatkan daya dari stimulus yang
diterimanya berupa panas dan gerakan, kajian mengenai sensor PIR, hanya
bereaksi jika mendapatkan rangsangan panas yang bergerak atau berpindah posisi.
Jika benda yang dapat memancarkan panas itu diam atau tidak bergerak maka
akan berlogika rendah atau ‘0’ dan sebaliknya.
 Sistem pemrosesan algoritma logika, mengolah output yang dikeluarkan
sensor mengolah menggunakan Mikrokontroler AT89C51 dengan pengolahan
data menggunakan Pemrogaman Assembler AT89C51.
 Sistem gerak elektronis menggunakan motor yang bercatu daya DC
dengan penggunaan sistem kendali motor Kontrol Relay.

Dalam perancangan dan implementasinya, masalah-masalah yang harus
dipecahkan adalah sistem penglihatan robot, arsitektur perangkat keras yang
meliputi perangkat elektronik dan mekanik, dan organisasi perangkat lunak untuk
basis pengetahuan dan pengendalian secara waktu nyata. Tujuan tugas akhir ini
adalah merancang dan mengimplementasikan suatu Robot Penjejak Posisi Panas
Benda dengan menggunakan mikrokontroler AT89C51 dan sensor infra merah
pasif. Sistem mekanik robot mengadopsi sistem manuver pada mobil empat roda
biasa. Organisasi perangkat lunak menggunakan metode kejadian yang diatur
suatu basis waktu untuk menghemat penggunaan pewaktu. Basis pengetahuan
robot berisi pengkodean aksi yang harus dilakukan oleh robot berdasarkan
informasi dari sensor. Metode untuk transformasi informasi menjadi aksi
menggunakan metode tabel tengok.

Hasilnya memperlihatkan bahwa robot mampu mengikuti objek yang
diposisikan secara otonom memendarkan panas dan bergerak secara siklus dalam
panjang jarak maksimum 5 m dan tinggi posisi objek 3 cm dengan kecepatan
gerak robot mencapai 3 cm/detik.

Kata kunci: sensor PIR, robot, mikrokontroler
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ABSTRAK

Hot Spot Tracking and Following Robot is one of hardware and sofware
applied covering censor, microkontroler and motor. Third of him forming
automatic motion base off assembly algorithm progam and guided by censor as
negative autonomous conduct.

Hot Spot detection method using PIR censor (pasive infra red)
representing having a character of pasive, getting energy of stimulus accepted it
in the form of movement and heat, study concerning PIR censor, only reacting if
getting hot excitement if subjek migratory or peripatetic of position. If object
which can transmitting heat that it kept quiet or is motion less hence will low
logic to or ‘0’ conversely.

Process system logic algorithm, process output released by censor process
to use AT89C51 microcontroler with data processing using progam AT89C51
assembler language.

Electronis locomotion system using motor DC rationing energy with usage
relay motor control system

In its design and implementation, problems that should be solved are
system of robot vision, architecture of hardware including electronics and
mechanics, and organization of software for knowledge base and real time
control. The goal of this thesis is to design and construct a Hot Spot Tracking and
Following Robot by using microcontroler AT89C51 and pasive infra red censor.
The mechanical system of the robot adopts maneuverability system of common
four wheel automobile. Organization of software uses timed event methode for
saving microcontroler’s timer. Knowledge base of the robot contains codes of
action done by robot. This is based on information from censors. Method to
transform the information becoming action uses look up table method.

Result shows the robot can follow objek autonomous positioned moving on
cycle and heating in maximum radius 5 m and high positioning objek 3 cm with
velocity of the robot achieves 3 cm/s.

Key Word: PIR censor, robot, microcontroler.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian mengenai robot dewasa ini sangat berkembang pesat baik

dalam perancangan mekanisme geraknya maupun pada perancangan

perangkat lunak untuk mendapatkan tanggapan robot yang baik. Robot yang

dewasa ini mulai banyak dirancang baik untuk penelitian, industri maupun

kompetisi adalah bentuk robot yang bergerak otonom, digunakan bermacam

sensor sebagai sistem pandu gerak..

Dalam perancangan dan implementasi suatu robot bergerak otonom,

banyak masalah-masalah yang dihadapi. Masalah-masalah itu adalah operasi

pada bahasa alami tereduksi yang digunakan oleh robot untuk dapat menerima

perintah, transformasi informasi dari sensor untuk basis pengetahuan robot,

arsitektur komputer dan organisasi perangkat lunak untuk menangani dua

masalah sebelumnya, deskripsi lingkungan untuk realisasi situasi gerak,

sistem penglihatan robot, dan proses pengambilan keputusan oleh robot secara

otonom berdasar pandangan terhadap lingkungan. (Meystel, 1991).

Ditinjau secara sistem, robot bergerak otonom adalah automata

tersituasi, atau sebuah modul yang terdiri atas satu bagian sistem kalang

tertutup bersama dengan lingkungan. (Nourbakhsh, 2000).

Disisi yang sama praktikum instrumentasi dan kendali

mengamanatkan untuk mengkaji dan mengamati karakteristik berbagai piranti

sensor, tranducer dan detektor serta aplikasinya. Materi praktikum
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instrumentasi dan kendali terdiri dari: karakteristik dan unjuk kerja berbagai

piranti pasif maupun piranti aktif, terutama sensor, transduser dan detektor

untuk berbagai aplikasi dalam bidang instrumentasi dan teknik kendali. Dasar

gerak robotik otomatis ataupun bergerak otonom termasuk didalamnya.

Arsitektur komputer dan organisasi perangkat lunak digunakan untuk

menggabungkan keduanya. Dalam implementasinya yang ingin dicapai adalah

perancangan sistem robot bergerak otonom yang khusus mendeteksi panas

yang dihasilkan objek dan memposisikannya.

Sejumlah algoritma/metode pemecahan masalah yang diterapkan

untuk mendeteksi panas maupun gerakan yang dihasilkan objek yang

ditangkap oleh pengindraan sensor dapat ditemukan pada sejumlah referensi,

namun masih sedikit penelitian yang dilakukan untuk membangun sistem

penjejak posisi panas menggunakan sensor bersifat pasif. Dalam perancangan

sistem yang akan diujikan, coba diterapkan jenis sensor yang bersifat pasif.

Dimana sensor bereaksi jika menerima aksi dari objek.

Transformasi informasi dari sensor digunakan untuk basis

pengetahuan robot. Dalam pendeteksian objek digunakan Pasive Infra Red

(PIR) menjadi teknologi yang diunggulkan, alasan digunakannya piranti ini

karena didukung beberapa kelebihan diantaranya :

1. Tidak membutuhkan sistem pemancar (Tx) dan penerima (Rx) seperti

sensor infra red ataupun seperti piranti sonar suara.

2. Untuk dipakai pada sistem pendeteksian gerakan lebih sensitif.
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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memanfaatkan Sensor PIR

(Passive Infra Red) diimplementasikan sebagai penentu posisi panas benda

dimanfaatkan dalam dalam sistem gerak robotik otomatis teknik kendali

berumpan balik negatif dimana sebagian keluaran diumpankan kemasukan

untuk membandingkan dengan acuannya. Lewat penggabungan keduanya

dimunculkan sistem kendali otomatis gerak dasar robot berdasarkan

karakteristik sensor. Sistem gerak robotik bereaksi karena adanya

penginderaan oleh sensor yang memacu sistem kendali berumpan balik

kemudian mengimplementasikannya lewat gerakan mengikuti objek, robot

dibuat untuk mampu menjejak dan mengikuti objek yang dideteksinya

(Tracking and Following) secara otomatis robot mengalami perpindahan

posisi dari posisi awal atau mulai (Mobile).

Dalam bukunya berjudul Pengantar Pembuat Robot (Moh. Ibnu

Malik, 1997) menjelaskan Mobile Robot termasuk ke dalam sistem

pergerakan robot. (Robot locomotion) yang menggunakan roda sebagai sistem

untuk berpindah (Mobile).

Endra Pitowarno dalam bukunya berjudul Robotika, Desain, Control

dan Kecerdasan buatan menjelaskan yang dimaksud Penjejak adalah sistem

bekerja dengan mendeteksi adanya objek kemudian mengikuti objek tersebut

(Tracking and Following).

Objek bisa diinderakan dengan klasifikasi berbasis karakteristik visual

(Collins, 1999). Dapat juga diinderakan dengan klasifikasi karakteristik yang

lain, misalnya pendaran panas benda.
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Sensor PIR diimplementasikan sebagai penentu posisi panas benda

berdasarkan pendarannya, oleh sistem dianalogikan untuk mendeteksi dan

mengikuti objek tersebut. Hasil akhir yang ingin diperoleh adalah terwujudnya

perangkat keras praktikum (Hardware) berupa dasar-dasar gerak robot

otomatis berumpan balik dengan penambahan sensor PIR untuk mendeteksi

objek-objek yang bergerak berdasarkan suhu atau panas.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan peralatan

sensor dalam sistem kendali otomatis dasar gerak robot bidang instrumentasi

dan kendali serta dapat dimanfaatkan untuk kelengkapan unit-unit praktikum

bidang instrumentasi dan kendali maupun untuk penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan apabila telah diperoleh

informasi yang cukup dari studi pendahuluan/studi eksploratoris, masalah

harus dirumuskan sehingga jelas darimana harus mulai, masalah apa yang

timbul dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut (Suharsimi Arikunto,

2002:22). Dalam penelitian ini divais yang diujikan adalah robot penjejak

posisi panas benda pada dasarnya merupakan divais yang bekerja berdasarkan

karakteristik sensor yang digunakan, dimana dalam hal ini sensor PIR

digunakan untuk memposisikan robot terhadap objek yang memendarkan

panas. Perlu adanya pembelajaran untuk mengetahui karakteristik sensor PIR,

agar dapat ditentukan algoritma pemrogamannya. Sensor PIR difungsikan
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mampu menjejak posisi suatu benda berdasar panas yang dipendarkan.

Permasalahan yang timbul pada penelitian ini adalah :

1. Apakah bisa dilakukan integrasi I/O pada package sensor PIR dengan

input lebar bin pada mikrokontroler (berapa bin lebar inputannya).

2. Bagaimana membuat algoritma pemrograman atau metode pemecahan

masalah dengan bahasa assembly asm.51 pada mikrokontroler.

3. Perlu dilakukan pengujian untuk membatasi daya indera sensor PIR,

karena suhu ruangan juga merupakan pendaran panas, sedangkan aplikasi

dituntut untuk mampu membedakan suhu ruangan dengan objek yang

memendarkan panas semisal lilin yang dinyalakan diposisikan dalam

suatu ruangan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian agar tidak menyimpang dari tujuannya memerlukan adanya

pembatasan ruang lingkup masalah pada satu pokok permasalahan. Pokok

permasalahan yang diteliti dalam eksperimen ini adalah robot penjejak posisi

panas benda.

D. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dilakukan integrasi I/O pada package sensor PIR dengan input lebar bin

pada mikrokontroler.

2. Dapat membuat algoritma pemrograman atau metode pemecahan

masalah dengan bahasa assembly asm.51 pada mikrokontroler.



6

3. Sensor PIR mampu mengindrakan objek yang memendarkan panas

semisal lilin yang dinyalakan diposisikan dalam suatu ruangan.

E. Manfaat

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang

berarti. Manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, menambah pengetahuan tentang teknik kendali

berumpan balik negatif dan robotika yang masih memiliki peluang untuk

diadakan penelitian lebih luas bagi mahasiswa Teknik Elektro yang masih

sangat minim dan jarang ditekuni.

2. Dapat menjadi salah satu referensi dari disiplin ilmu yang dipelajari.

3. Meningkatkan wawasan praktisi khususnya di bidang (Progammable

Mobile Robot).

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang

lebih jelas dan menyatukan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat

dalam penelitian dengan judul Robot Beroda Penjejak Posisi Panas Benda.

Pendaran panas (Hot Spot) adalah termasuk pendaran gelombang

elektromagnetik.

Infra Merah (Infra Red) adalah termasuk gelombang, memiliki

panjang gelombang yang berbeda dengan gelombang elektromagnetik.

PIR (Passive Infra Red) adalah piranti sensor yang mengubah panas

thermal yang dihasilkan objek (Panas Pendaran) menjadi besaran listrik

dengan cara memindai (Scanned) menggunakan pancaran gelombang infra
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merah dan mengidentifikasikan balik panjang gelombang yang dihasilkan,

karena  gelombang infra merah yang dipantulkan balik oleh benda yang

memendarkan panas berbeda dengan suhu ruangannya, maka sensor PIR akan

menghasilkan level tegangan high  pada saat mendeteksi adanya objek yang

menghasilkan panas thermal (Panas Pendaran).

Mikrokontroler merupakan kombinasi dari CPU, memori dan I/O

dalam sebuah chip atau sering disebut lingkungan chip mikrokomputer

(SCM). CPU merupakan unit pengolahan pusat terdiri dari dua bagian yaitu

unit pengendali Control Unit (CU) serta unit aritmatik dan logika Aritmatic

Logic Unit (ALU). (Moh. Ibnu Malik dan Anistardi, 1997:1). Dalam sistem

robot penjejak posisi panas benda mikrokontroller difungsikan sebagai sistem

yang digunakan untuk menganalogikan algoritma pemrograman.

Motor driver merupakan piranti DAC (Digital Analog Converter) yang

mengubah sinyal digital ke analog oleh Mikrokontroller ke Motor Stepper.

Sebagai sistem untuk menginstruksikan gerakan ke Motor Stepper.

Motor stepper merupakan jenis motor DC yang memiliki gerakan per-

step, bergantung sistim tata letak kutub kumparannya, digunakan sebagai

sistem gerak Mobile Robot (Robot Berpindah Posisi).
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G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian pendahuluan,

bagian isi, bagian akhir dengan pembagian sebagai berikut :

BAB I   PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, rumusan

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah

dan sistematika penulisan skripsi.

      BAB II  LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang prinsip kerja masing-masing komponen

sistem, teori dasar pemrogaman asm.51 dan sistem pendukung

lainnya.

      BAB III   METODE PENELITIAN DAN PERENCANAAN ALAT

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan

perencanaan alat, waktu dan tempat penelitian, pemrograman,

instrumen ukur dan analisis data. Bab ini juga membahas tentang

perencanaan metode dan diagram flowchart progam

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 Bab ini berisi pembahasan tentang hasil pengujian dan analisis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian ini. Pada bagian pertama, dibahas tentang karakteristik

sensor PIR KC7783. Pada bagian kedua, dibahas mengenai mikrokontroler.

Pada bagian ketiga, dibahas pemrogaman menggunakan bahasa assembler

asm.51 yang akan dipakai sebagai pembangun perangkat lunak untuk basis

pengetahuan dan pengendalian waktu secara nyata. Pada bagian keempat,

diuraikan konsep kendali otomatis berumpan balik negatif, komponen dasar

robotik, kendali motor DC. Pada bagian kelima, dibahas mengenai catu daya

+5V, 0V dan +12V. Pada bagian keenam dibahas mengenai perangkat

pengisian progam mikrokontroler.

B. Sensor PIR KC7783 (Kit 76) PIR MOVEMENT DETECTOR MODULE

Kit 76 sensor PIR KC7783 merupakan modul sensor hibrid yang

mendeteksi panas sekaligus gerakan kontinyu yang dihasilkan objek. Kit 76

merupakan satu paket modul sensor PIR yang terangkai dalam PCB ukuran

25mm x 35mm (1” x 1.35”), terdiri dari komponen selain PCB dudukan

adalah fresnel lens, fresnel sensor, PIR RE200B, dan IC KC7783 yang

didesain juga untuk mendeteksi gerakan dan panas pendaran. Karakteristik

dari PIR sensor pada dasarnya mendeteksi panjang gelombang infra merah.
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Karena  gelombang infra merah yang dipendarkan benda semisal lilin yang

dinyalakan berbeda dengan suhu ruangannya.

KC7783 adalah modul sensor pyroelectric yang dikembangkan untuk

mendeteksi thermal panas pendaran.

Spesifikasi teknis Kit 76 sensor PIR KC7783 adalah memiliki

toleransi tegangan kerja 4-12 volt, catu daya kerja 400uA dalam voltase 5V,

lebar gain masukan 68dB, lebar pulsa keluaran +/- 0.5 s, suhu kerja -20oC

hingga -50oC, waktu tunda kerja mula 25 s. (Sumber:

http://kitsrus.com/bits.html Tanggal download : Kamis, 16 November 2006.

Jam : 10:41:10 WIB).

Gambar 2.1. Modul Kit 76 sensor PIR KC7783.

http://kitsrus.com/bits.html
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Gambar 2.2. RE200B Pasive Infra Red.

Gambaro 2.3. IC KC7783

Gambar 2.4. Pin Description sensor PIR KC7783
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Gambar 2.5. Fresnel Lens Information.

Gambar 2.6. Pewaktuan dan waktu tunda (delay) sensor PIR KC778B

C. Mikrokontroler AT89C51

Mikrokontroler merupakan kombinasi dari CPU, memori dan I/O

dalam sebuah chip atau sering disebut lingkungan chip mikrokomputer

(SCM). CPU merupakan unit pengolahan pusat terdiri dari dua bagian yaitu
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unit pengendali Control Unit (CU) serta unit aritmatik dan logika Aritmatic

Logic Unit (ALU). (Moh. Ibnu Malik dan Anistardi, 1987:1).

Di dalam chip mikrokontroler telah dilengkapi dengan Central

Proccesing Unit (Mikroprosesor, rumah memory, dan perangkat peripheral

lainnya), sehingga mikrokontroler sering disebut dengan mikrokomputer chip

tunggal.

Salah satu jenis mikrokontroller yang paling banyak digunakan adalah

dari jenis/type AT89C51 yang merupakan mikrokontroller keluaran ATMEL

dengan 4K Byte Flash PEROM (Programmable and Erasable Read Only

Memory), AT89C51 merupakan memori dengan teknologi nonvolatile

memory, isi memori tersebut dapat diisi ulang ataupun dihapus berkali-kali.

Memori ini biasa digunakan untuk meyimpan intruksi (Perintah)

berstandar MCS-51 code sehingga memungkinkan mikrokontroller ini untuk

bekerja dalam mode single chip operation (Mode operasi keping tunggal)

yang tidak memerlukan external memory (Memori luar) untuk menyimpan

source kode tersebut.
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Gambar 2.7. Deskripsi Hardware

Tabel 1. Tabel Deskripsi Hardware

Nomor

PIN

Nama PIN Alternatif Keterangan

20 GND  Ground

40 VCC  Power Supply

32...39 P0.7...P0.0 D7...D0 &

A7...A0

Port 0 dapat berfungsi sebagai I/O biasa,
low order multiplex address/data ataupun
menerima kode byte pada saat Flash
Programming

Pada fungsi sebagai I/O biasa port ini dapat
memberikan output sink ke delapan buah
TTL Input atau dapat diubah sebagai input
dengan memberikan logika 1 pada port
tersebut.

Pada fungsi sebagai low order multiplex
address/data port ini akan mempunyai
internal pull up.

Pada saat Flash Programming diperlukan
external pull up terutama pada saat
verifikasi program.

1...8 P1.0...P1.7  Port 1 berfungsi sebagai I/O biasa atau
menerima low order address bytes selama
pada saat Flash Programming.
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Port ini mempunyai internal pull up dan
berfungsi sebagai input dengan
memberikan logika 1.

Sebagai output port ini dapat memberikan
output sink keempat buah input TTL.

21...28 P2.0...P2.7 A8...A15 Port 2 berfungsi sebagai I/O biasa atau high
order address, pada saat mengakses
memory secara 16 bit (Movx @Dptr)

Pada saat mengakses memory secara 8 bit,
(Movx @Rn) port ini akan mengeluarkan
isi dari P2 Special Function Register

Port ini mempunyai internal pull up dan
berfungsi sebagai input dengan
memberikan logika 1

Sebagai output, port ini dapat memberikan
output sink keempat buah input TTL

10...17 Port 3 Sebagai I/O biasa Port 3 mempunyai sifat
yang sama dengan Port 1 ataupun Port 2.
Sedangkansebagai fungsi spesial port-port
ini mempunyai keterangan sebagai berikut:

10

11

12

13

14

15

16

17

P3.0

P3.1

P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

P3.6

P3.7

RXD

TXD

INT0

INT1

T0

T1

WR

RD

Port Serial Input

Port Serial Output

Port External Interrupt 0

Port External Interrupt 1

Port External Timer 0 Input

Port External Timer 1 Input

External Data Memory Write Strobe

External Data Memory Read Strobe

9 RST  Reset akan aktif dengan memberikan input
high selama 2 cycle

30 ALE PROG Pin ini dapat berfungsi sebagai Address
Latch Enable (ALE) yang me-latch low
byte address pada saat mengakses memory
eksternal.

Sedanglan pada saat Flash Programming
(PROG) berfungsi sebagai pulse input
untuk Pada operasi normal ALE
akanmengeluarkan sinyal clock sebesar
1/16 frekuensi oscillator kecuali pada saat
mengakses memori eksternal Sinyal Clock
pada Pin ini dapat pula didisable dengan
men-set bit 0 dari Special Function Register
dialamat 8EH

ALE hanya akan aktif pada saat mengakses
memory eksternal (MOVX & MOVC)
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29 PSEN  Pin ini berfungsi pada saat mengeksekusi
program yang terletak pada memori
eksternal. PSEN akan aktif dua kali setiap
cycle.

31 EA VP Pada kondisi low, pin ini akan berfungsi
sebagai EA yaitu mikrokontroler akan
menjalankan program yang ada pada
memori eksternal setelah sistem di-reset.

Jika berkondisi high, pin ini akan berfubgsi
untuk menjalankan program yang ada pada
memori internal.

Pada saat Flash Programming pin ini akan
mendapat tegangan 12 Volt (VP)

19 XTAL1 Input Oscillator

18 XTAL2 Output Oscillator

Struktur Memori

Gambar 2.8. Alamat RAM internal dan Flash PEROM

AT89C51 mempunyai struktur memori yang terdiri atas:

• RAM Internal, memori sebesar 128 byte yang biasanya digunakan

untuk menyimpan variable atau data yang bersifat sementara.

• Special Function Register (Register Fungsi Khusus), memori yang

berisi register-register yang mempunyai fungsi-fungsi khusus yang
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disediakan oleh mikrokontroller tersebut, seperti timer serial dan

lain-lain.

• Flash PEROM, memori yang digunakan untuk menyimpan intruksi-

instruksi MCS-51. Karena arsitekturnya sederhana dan bahasa

programnya mudah dimengerti, maka menggunakan mikrokontroler

AT89C51.

AT89C51 mempunyai struktur memori yang terpisah antara RAM

Internal dan Flash PEROM-nya. RAM Internal dialamati oleh RAM

Address Register (Register Alamat RAM) sedangkan Flash PEROM

yang menyimpan perintah-perintah MCS-51 dialamati oleh Progam

Address Register (Register Alamat Progam). Dengan adanya

struktur memori yang terpisah tersebut, walaupun RAM Internal dan

Flash PEROM, mempunyai alamat awal yang sama, yaitu alamat

00, namun secara fisiknya kedua memori tersebut tidak saling

berhubungan.

(Sumber: Andi Nalwan Paulus. 2002. Panduan Praktis Teknik

Antarmuka dan Pemrograman. Jakarta : PT Elex Media

Komputindo.).
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D. Pemrogaman menggunakan Bahasa Assembler asm.51

1. Operan dan Set Instruksi MCS-51

Operan dalam pemrogaman mikrokontroler adalah data yang tersimpan di

dalam memori, register dan input/output (I/O). Instruksi tersebut

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu instruksi untuk

pemindahan data, aritmatika, operasi logika, pengaturan aliran progam.

Kombinasi dari instruksi dan operan itulah yang membentuk instruksi

pengatur kerja mikrokontroler.

2. Mode Pengalamatan dalam MCS-51

Data atau operan bisa berada di tempat yang berbeda sehingga digunakan

beberapa cara untuk mengakses data atau operan tersebut yang dinamakan

sebagai mode pengalamatan (addressing mode) antara lain yaitu:

a. Mode pengalamatan segera (immediate addressing mode)

Cara ini menggunaan konstanta, misalnya: MOV A,#20h. Data konstan

merupakan data yang menyatu dengan instruksi, contoh instruksi

tersebut diatas mempunyai arti bahwa data konstanta, yaitu 20h,

(sebagai data konstan harus diawali dengan ‘#’) disalin ke

Akumulator A. yang perlu benar-benar diperhatikan dalam instruksi

ini adalah bilangan 20h merupakan bagian dari instruksi (menjadi satu

dengan op-kode instruksi).

b. Mode pengalamatan tak langsung (direct addressing mode)

Cara ini dipakai untuk menunjuk data yag berada di suatu lokasi

memori dengan cara menyebut lokasi (alamat) memori tempat data
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tersebut berada, misalnya :MOV A,30h. instruksi ini mempunyai arti

bahwa data yang berada di dalam memori dengan lokasi 30h disalin ke

akumulator. Sekilas instruksi ini sama dengan insruksi sebelumnya,

namun terdapat perbedaan pada tanda “#”, jika instruksi pertama

menggunakan tanda “#” yang menandai 20h sebagai data konstan,

sedangkan dalam instruksi kedua karena tidak menggunakannya, maka

30h diartikan sebagai suatu lokasi memori.

c. Mode pengalamatan tidak langsung (indirect addressing mode)

Cara ini dipakai untuk mengakses data yang berada didalam memori,

tetapi lokasi memori tidak disebut secara langsung tapi dititipkan ke

register lain. Misalnya MOV A,@R0. Dalam instruksi ini register

serbaguna R0 dipakai untuk menyimpan lokasi memori, sehinggga

instruksi ini mempunyai arti memori yang alamat lokasinya tersimpan

dalam R0 isinya disalin ke Akumulator A. Tanda ‘@’ dipakai

untukmenandai lokasi memori yang tersimpan dalam R0. bandingkan

dengan instruksi penyebutan lokasi memori secara langsung

sebelumnya, dalam lokasi ini instruksi memori terlebih dulu disimpan

di R0 dan R0 berperan sebagai penunjuk lokasi memori penyimpan

data yang akan diakses, sehinggga kalau nilai R0 berubah, maka lokasi

memori yang akan ditunjuk juga berubah pula (beserta isinya, jika

berbeda). Dalam instruksi ini register serba guna R0  berfungsi dengan

register penyimpan alamat (indirect address register), selain R0
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register serba guna lainnya, R1 juga bisa dipakai sebagai register

penampung alamat.

d. Mode pengalamatan register (register addressing mode)

Misalnya: MOV A,R5, instruksi ini mempunyai arti bahwa data dalam

register serba guna R5 di salin ke akumulator A. Instruksi ini

menjadikan register serba guna R0 sampai R7 sebagai tempat

penyimpan data serbaguna, praktis dan kerjanya sangat cepat. Data

data yang disebut dalam pembahasan tersebut semuanya berada di

dalam memori data (termasuk register serba guna). Dalam penulisan

progam sering diperlukan tabel baku yang disimpan bersama dengan

progam yang bersangkutan, sehingga tabel semacam ini sesungguhnya

merupakan data yang berada di dalam memori progam (menjadi satu

dalam progam).

e. Mode pengalamatan kode tidak langsung (code indirect addressing

mode)

Untuk keperluan ini, MCS-51 mempunyai cara penyebutan data dalam

memori progam yang dilakukan secara tak langsung, misalnya: MOVC

A,@A+DPTR. Dalam instruksi ini instruksi MOV diganti dengan MOVC,

tambahan huruf C tersebut dimaksud untuk membedakan bahwa

instruksi ini digunakan untuk memori progam. (MOV tanpa C artinya

digunakan untuk memori data). Tanda ‘@’ digunakan untuk menandai

A+DTPR yang berfungsi untuk menyatakan lokasi memori yang isinya

di salin ke Akumulator A, dalam hal ini nilai yang tersimpan dalam
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DPTR (Data Ponter Register -2 byte) ditambah dengan nilai yang

tersimpan dalam Akumulator A (1 byte) sama dengan lokasi memori

progam yang diakses.

3. Set Intruksi MCS-51

a. Kelompok Pemindahan Data, meliputi:

§ MOV digunakan untuk memindahkan memori data.

§ MOVC digunakan untuk memindahkan memori progam.

§ MOVX digunakan untuk memindahkan memori data eksternal.

b. Kelompok Instruksi Aritmetik

§ ADD dan ADDC digunakan sebagai fungsi penjumlahan isi Akumulator

dengan suatu bilangan (dalam ukuran 1 byte).

§ SUBB merupakan fungsi pengurangan.

§ DA A (Decimal Adjust) digunakan untuk merubah nilai biner 8 bit yang

tersimpan dalam Akumulator menjadi 2 digit bilangan dalam format BCD

(Binary Coded Decimal).

§ MUL AB sebagai fungsi perkalian.

§ DIV AB sebagai fungsi pembagian.

§ DEC dan INC instruksi DEC digunakan untuk menurunkan suatu nilai (1

byte), yang tersimpan dalam salah satu dari empat macam: akumulator,

register, nilai langsung ataupun tak langsung melalui register, sebesar 1.

§ Instruksi INC digunakan untuk menaikkan nilai (1 byte) sebesar 1.

§ INC DPTR adalah instruksi penaikan (increment) yang bekerja pada data

16-bit yaitu DPTR. Yaitu menaikkan petunjuk data sebesar 1.
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c. Kelompok Instruksi Logika

§ AND (instruksi ANL)

§ OR (instruksi ORL)

§ Exclusive-OR (instruksi XRL)

§ Clear (instruksi CLR)

§ Instruksi negasi atau komplemen (instruksi CPL)

§ Operasi penggeseran kanan atau kiri (instruksi RR,RRC,RL

dan RLC)

§ Operasi penukaran data (instruksi SWAP)

d. Kelompok Instruksi Pengaturan Aliran Progam

§ Instruksi JUMP, fungsi memberi nilai baru pada progam counter

ukuran, instruksi 2 byte.

§ Instruksi LJMP, fungsi memberi nilai baru pada progam counter,

ukuran instruksi 3 byte.

§ Instruksi AJMP, fungsi memberi nilai baru pada progam counter

ukuran, instruksi 2 byte.

§ Instruksi SJMP, fungsi memberi nilai baru pada progam counter

ukuran, instruksi 2 byte.

§ Instruksi Sub-Rutin ACALL dan LCALL, dipakai untuk memanggil

progam sub-rutin dalam daerah memori progam 2 kilobyte.

§ Instruksi JZ / JNZ, instruksi JZ (Jump if Zero) dan instruksi JNZ (Jump

if not Zero) adalah instruksi JUMP bersyarat yang memantau nilai

Akumulator A.
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§ Instruksi JC / JNC, instruksi JC (Jump on Carry) dan instruksi JNC

(Jump on no Carry) adalah instruksi JUMP bersyarat yang memantau

nilai bit carry di dalam Progam Status Word (PSW).

§ Instruksi JB / JNB / JBC, instruksi JB (Jump on Bit Set), instruksi JNB

(Jump on not Bit Set) dan instruksi JBC (Jump on Bit Set Then Clear

Bit) merupakan instruksi JUMP bersyarat yang memantau nilai-nilai bit

tertentu. Bit-bit tertentu bisa merupakan bit-bit dalam register status

maupun kaki masukan mikrokontroler MCS51.

§ Instruksi DJNZ instruksi DJNZ (Decrement and Jump if not Zero),

merupakan instruksi yang akan mengurangi 1 nilai register serbaguna

(R0.. R7) atau memori data dan akan lompat ke memori progam

yang dituju jika ternyata setelah pengurangan 1 tersebut hasilnya tidak

nol.

§  Instruksi CJNE instruksi CJNE (Compare and Jump if Not Equal)

membandingkan dua nilai yang disebut dan MCS akan lompat ke

memori progam yang dituju kalau kedua nilai tersebut tidak sama.

4. Format Progam Bahasa Assembly

Progam bahasa assembly berisikan :

- Instruksi-instruksi mesin

- Pengarah-pengarah assembler

- Kontrol-kontrol assembler

- Komentar-komentar

Baris-baris progam yang mengandung instruksi mesin atau pengarah

assembler mengikuti aturan progam assembler ASM51. masing-masing
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baris atas beberapa yang dipisahkan dengan spasi atau tabulasi.

Formatnya :
[label :] mnemonic [operan] [,operan] [...] [;komentar]

a. Label

Label mewakili suatu alamat atau instruksi (atau data) yang mengikat

digunakan sebagai operan pada instruksi-instruksi percabangan.

Aturannya; sebuah label (atau simbol) harus diawali dengan sebuah

huruf, angka tanda tanya atau garis bawah hingga karakter.

b. Mnemonic

Mnemonic instruksi atau pengarah assembler dimasukkan dalam

”mnemonic fic” yang mengikuti ”label mnemonic” . Mnemonic

instruksi misalnya ADD, MOV dan INC.

c. Operand

Operan ditulis setelah mnemonic, bisa berupa alamat atau data yang

digunakan sebagai instruksi yang bersangkutan. Bisa juga berupa label

yang mewakili alamat suatu data; berupa simbol yang mewakili suatu

data konstanta.

d. Komentar

Komentar harus diwakili dengan titik koma (;). Sub-rutin dari bagian-

bagian besar progam yang mengerjakan suatu operasi biasanya

diwakili dengan blok komentar yang menjelaskan fungsi sub-rutin

atau bagian besar progam tersebut.
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E. Sistem Kendali Berumpan Balik Negatif

1. Pengatur Gerak Robotik

Konsep kendali berumpan balik negatif pada dasarnya adalah

suatu bentuk teknik pengaturan yang mempunyai ciri-ciri utama antara

lain:

a. Output yang dihasilkan selalu lebih stabil.

b. Terjadi perbedaan fase sebesar 180o antara signal  in-out.

c. Sistem tidak pernah berisolasi.

d. Gangguan berupa noise dapat dieliminasi seminimal mungkin.

Diagram sistem kendali berumpan balik dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2.9. Prinsip Kendali Berumpan Balik

  Hubungan yang dapat dicari relasi matematik sebagai berikut :

  E(s) = R(s) + B(s) ..........................(1)

B(s) = H(s) . C(s) ..........................(2)

  C(s) = G(s) . E(s)  ..........................(3)

 Dengan cara mensubstitusikan nilai persamaan 2 ke dalam

persamaan 3, maka akan diperoleh:

 C(s) = G(s) . [R(s) . H(s) C(s)] ..............(4)
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 Besarnya fungsi alih untai tertutup adalah hasil perbandingan

antara sinyal keluaran terhadap sinyal acuan sistem dan dinyatakan dengan

simbol GF(s).

 GF(s) =          G(s) ....................(5)

1 + G (s) H (s)

 Dalam hal ini:

 G(s) = penguatan untai terbuka

 GF(s)= penguatan untai berumpan balik

 Secara garis besar sistem robotik terdiri dari tiga komponen utama

(Michael C. Fairhust, 1994) yang saling terpaut, yaitu: (a) penangkap

informasi dari lingkungan, (b) pengolah informasi, (c) pengoperasian

terhadap lingkungan.

Secara diagram blok dilukiskan sebagai berikut:

                                    Gambar 2.10. Komponen Utama Sistem Gerak Robotik

 Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa terjadi proses pemindahan

urutan perintah yang telah diketahui secara jelas menjadi sekumpulan

sinyal yang sesuai untuk mengawali sejumlah (terealisasi secara mekanik)

tindakan pada bagian lainnya. Semua gerakan yang dimaksud disini telah

ditentukan sebelumnya dan sistem secara teliti telah berhasil karena
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disebabkan lingkungan dibatasi hingga semua komponen pada awalnya

telah ditempatkan secara spesifik dan semua hubungan spasial seluruhnya

telah ditentukan.

 Lewat cara memadukan prinsip kendali berumpan balik dengan

teknik mikrokontroller yang diprogam sebelumnya, maka akan mampu

dihasilkan prinsip dasar-gerak robotik.

2. Komponen Dasar Robotik.

a. Resistor.

Resistor merupakan komponen elektronika dasar yang paling

banyak dipakai. Resistor digunakan untuk membatasi arus dalam

sebuah rangkaian.

Gambar 2.11. Resistor

b. Dioda Zener.

Dioda Zener digunakan untuk membatasi tegangan keluaran suatu

rangkaian pada nilai tertentu.

Gambar 2.12. Dioda Zener
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c. Kapasitor.

Kapasistor atau kondensator digunakan untuk menyimpan

kelebihan arus listrik.

Gambar 2.13. Kapasitor

d. Transistor.

Transistor digunakan sebagai penghantar-pemutus arus (Switch).

Gambar 2.14. Transistor

e. Resonator.

Resonator digunakan untuk menghasilkan detak pada sistem

mikrokontroler. Resonator ini berkaki 3 dimana masing-masing

dihubungkan dengan XTAL1, Gnd dan XTAL2. Besarnya

fraekuensi yang dihasilkan resonador tertera pada badan resonator.
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Gambar 2.15. Resonator

f. Kristal (XTAL).

Kristal juga dipakai untuk pewaktuan pada sistem mikrokontroler.

Kristal berkaki 2 dan pada pemakaiannya diperlukan tambahan 2

buah kapasitor untuk membentuk sistem detak (clock).

Gambar 2.16. Kristal (XTAL).

g. Motor DC.

Motor DC adalah motor yang didayai dengan tegangan DC (Direct

Current).

Gambar 2.17. Motor DC 3V.
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3. Motor driver.

Motor driver merupakan interface yang memiliki fungsi

mengintegrasikan output dari mikrokonroler ke motor DC semisal akan

digunakan motor driver jenis dan type SPC DC motor /w Speed Encoder

Module yang difungsikan sebagai sistem kontrol motor stepper SPC DC

Motor . memiliki spesifikasi: 4 channel motor DC, support motor stepper

unipolar dan bipolar, internal zero detektor, catu daya 12VAC external.

Hal diatas menjelaskan bahwa harus ada kesesuaian antara motor driver

dan motor stepper yang akan difungsikan. (Sumber :…..(2006).

LATIH51P +Additional Module).

4. Saklar DPDT.

Merupakan sistem kendali yang dapat membalik putaran motor DC

dengan mengubah polaritas tegangan yang diberikan. Dengan demikian

arah putaran Motor DC dapat diatur dengan menggunakan sakelar DPDT

(Double Pole Double Throw).

Gambar 2.18. Pengaturan arah putaran motor DC dengan saklar DPDT
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Dapat juga dalam sistem gerak robot yang menggunakan keluaran

dari port suatu mikrokontroller perlu dipasangkan sebuah antarmuka untuk

mengontrol arus ke Motor DC. Ada dua cara yang pertama yaitu dengan

Kontrol Relay dengan menghubungkan motor DC ke sumber daya melalui

sakelar yang ada pada Relay, dan Relay tersebut dihubungkan dengan port

keluaran suatu kontroller melalui sebuah transistor.

Gambar 2.19. Rangkaian relay untuk mengontrol motor DC

Analogi sistem jika masukan berlogika 1, maka Relay akan aktif

sehingga saklar yang ada pada relay akan menutup dan menyebabkan

motor DC berputar. Bila masukan berlogika 0, maka transistor akan mati

dan relay juga akan mati, maka saklar pada relay akan membuka sehingga

motor DC berhenti berputar. Rangkaian ini hanya akan membuat motor

DC berputar dan berhenti, tidak dapat membuat motor DC berganti arah

putar. Cara yang kedua yaitu menggunakan Kontrol Transistor, rangkaian

ini adalah alat kontrol bagi motor DC yang bersifat solid state.
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Gambar 2.20. Kontrol arah motor DC menggunakan transistor

Menggunakan dua buah transistor untuk mengatur arah putaran

motor DC dengan catu daya yang menggunakan split power supply ( +V

dan –V ). Sistem bekerja saat sebuat transistor ON diasumsikan poros

dari motor akan berputar searah jarum jam (Clockwise). Jika transistor

lain hidup, poros motor akan berputar berlawanan jarum jam

(Counterclockwise). Jika kedua transistor OFF, maka motor akan

berhenti berputar. (Sumber : Ibnu Malik, Moh. 2005. Pengantar

Membuat Robot. Jogjakarta. Gaya Media).

5. Relay

Relay adalah suatu saklar otomatis yang digerakkan oleh

elektromagnetis. Elektromagnet ini dihasilkan dari sebuah kumparan

yang dililitkan pada sebuah inti besi. Relay dapat dikendalikan dengan

cara mengalirkan arus listrik atau memutuskan aliran arus listrik yang

mengalir pada kumparan relay.
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Gambar 2.21. Simbol relay 4 kaki

Gerakan armature berfungsi sebagai penyambung dan pemutus

arus, ini akan menutup kontak 1 dan 2 dan akan membuka kontak 3 dan

4. Dengan kata lain gerakan armature tadi akan mengubah kontak 1 dan

4. Kontak ini dapat dipakai untuk mengontrol arus yang lebih besar dari

rangkaian sekunder.

Relay terdiri dari dua kontak yaitu Normally Open (NO), bila

kumparan dialiri arus listrik maka kontaknya akan menutup dan

Normally Close (NC), bila kumparan dialiri arus listrik maka kontaknya

akan membuka.

Gambar 2.22. Relay 12V.

F. Catu Daya +5V, 0V dan +12V.

Rangkaian catu daya ini mendapatkan tegangan masukan tegangan

bolak-balik sebesar 220 Volt dari jala-jala PLN.

Transformator yang digunakan adalah transformator step down

yang digunakan untuk menstransfer daya, sehingga setelah melewati
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transformator, tegangan jala-jala akan diturunkan bolak-balik tersebut

disearahkan oleh rangkaian penyearah yang menggunakan 2 diode. Dari

hasil penyearahan masih terdapat tegangan bolak-baliknya (tegangan riak).

Untuk mengurangi tegangan riak hasil dari penyearahan digunakan

rangkaian penapis yaitu kapasitor. Semakin besar nilai kapasitor, semakin

kecil tegangan riaknya.

Untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan, digunakan IC

regulator tegangan LM 7805 untuk tegangan 5 Volt dan LM 7812 untuk

tegangan 12 Volt. Pada masing-masing keluaran dari IC tersebut dipasang

transistor penguat arus TIP 3055 yang digunakan untuk memperkuat arus

keluaran. Diode pada kaki-kaki IC nomor 2 dihubungkan dengan ground

untuk memberikan kompensasi sebesar 0,7 Volt sebagai akibat

pemasangan transistor TIP 3055 yang akan mengurangi tegangan keluaran

sebesar 0,7 Volt.

                                                                 Gambar 2.23. Rangkaian Catu Daya
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G. Rangkaian Pengisian Progam asm.51 mikrokontroler AT89C51.

              Gambar 2.24. ATMEL WRITER +EEPROM Serial Writer

          (http:// sunroom-technologies.com. Tanggal download : 31 Juli 2006. jam: 19: 41:1 WIB)

                             Gambar 2.25. ZIP Socket & Kabel Data

          (http:// sunroom-technologies.com. Tanggal download : 31 Juli 2006. jam: 19: 41:10 WIB)
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                         Gambar 2.26. Layout atas PCB ATMEL Writer

                (http:// sunroom-technologies.com. Tanggal download : 31 Juli 2006. jam: 19: 41:25 WIB)

          Gambar 2..27. Rangkaian Easy Downloader Version 2.0 AT89C51

                (http:// sunroom-technologies.com. Tanggal download : 31 Juli 2006. jam: 19: 41:47 WIB)
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Alat diatas digunakan untuk menulis dan membaca microcontroller untuk

ATMEL dari 8-40 pin dengan tipe IC MCS-51 family. Juga sebagai serial

EEPROM untuk tipe IC 24C02 hingga tipe IC 24C512.

Dengan fitur dan fasilitas antara lain :

§ Menggunakan ZIP Socket. Memudahkan dalam memasang dan

melepaskan IC.

§ Menggunakan Port Serial (COM) 1-4. Port komunikasi yang fleksibel

dengan kecepatan transmisi data hingga 57600 bps.

§ Auto Select Chip. Pemilihan type IC dilakukan secara otomatis.

§ Chip Lock-Bit. Menjaga source progam dari pembajakan.

§ On Board Power Switch.

§ Mendukung file dengan ekstensi *.Hex

§ Auto Verify. Secara otomatis membandingkan data file terhadap data

EEPROM Microcontroler.

§ Fasilitas CheckSum.

(Sumber : ATMEL Writer +EEPROM Serial Writer manual book, 2006)

H. Kerangka Berfikir.

Robot penjejak posisi panas benda merupakan suatu bentuk robot

bergerak otonom yang mempunyai misi mengikuti objek yang memendarkan

panas yang telah ditentukan secara otonom. Dalam perancangan dan

implementasinya, masalah-masalah yang harus dipecahkan adalah sistem

penglihatan robot, arsitektur perangkat keras yang meliputi perangkat

elektronik dan mekanik, dan organisasi perangkat lunak untuk basis
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pengetahuan dan pengendalian secara waktu nyata. Tujuan tugas akhir ini

adalah merancang dan mengimplementasikan suatu Robot Penjejak Posisi

Panas Benda dengan menggunakan mikrokontroler AT89C51 dan sensor PIR.

Sistem mekanik robot mengadopsi sistem manuver pada mobil empat roda

biasa. Organisasi perangkat lunak menggunakan metode kejadian yang diatur

suatu basis waktu untuk menghemat penggunaan pewaktu. Basis pengetahuan

robot berisi pengkodean aksi yang harus dilakukan oleh robot berdasarkan

informasi dari sensor. Metode untuk transformasi informasi menjadi aksi

menggunakan metode tabel tengok.
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BAB III

METODE PENELITIAN DAN PERENCANAAN ALAT

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan progam untuk mencapai

tujuan antara lain :

1. Kepustakaan

Metode kepustakaan dilakukan untuk mencari materi yang mendukung

dan sesuai yang dibahas, disamping sebagai bahan perbandingan

landasan teori dari algoritma pemrograman yang dibuat, studi

kepustakaan ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari literature

yang berhubungan dengan objek yang akan diujikan.

2. Eksperimen

Merupakan observasi dibawah kondisi buatan, dimana kondisi tersebut

dibuat dan diatur oleh peneliti. Metode penelitian percobaan

laboratorium dilakukan untuk menguji cara kerja sebenarnya dari

sistem dan kemungkinan perbaikan dan perubahan materi.

1. Desain Eksperimen

Sebelum kegiatan penelitian dilakukan,peneliti harus membuat

rancangan penelitian terlebih dahulu. Rancangan ini disebut desain penelitian.

Desain (Design) penelitian menurut Suharsini Arikunto (2002:42) adalah

rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan

yang dilakukan, setelah itu ditentukan metodenya. Metode pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen.
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Eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis serta

mengadakan perlakuan atau tindakan pengamatan terhadap suatu variabel

yang sengaja dilakukan oleh peneliti untuk melihat efek yang terjadi dari

tindakan tersebut. Jadi eksperimen merupakan observasi dibawah kondisi

buatan, dimana kondisi tersebut dibuat dan diatur oleh peneliti.

Dalam metode eksperimen, pola yang digunakan merupakan pola atau

desain eksperimen The one case treatment (Suharsimi Arikunto, 2002 :77).

Ekesperimen the one case treatment  merupakan penelitian model sekali

tembak, yaitu perlakuan yang dilakukan pada suatu kelompok unit percobaan

tertentu, dan kemudian diadakan analisis. Desain the one case treatment

memiliki pola XO, dengan X adalah perlakuan atau treatment dan O adalah

post test atau observasi sesudah treatment.

Tabel 2: Desain Eksperimen the one case threatment

X O

Unit eksperimen yang diubah-

ubah- lingkungan objeknya

Pengujian hasil berdasarkan

perencanaan dan pembuatan alat
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2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data

dengan memperoleh bahan-bahan keterangan atau kenyataan yang benar

hingga dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini untuk mendapatkan

data dengan cara mengubah variable jarak obyek, pendaran panas yang

dihasilkan obyek serta sudut jangkauan yang masih dapat dideteksi oleh

sistem. Percobaan dilakukan dengan menempatkan obyek pada daerah

pemindaian sistem dan berbagai variable pendaran panas yang dihasilkan

obyek, sehingga didapatkan tingkat kepekaan sistem untuk merespon obyek

yang ditempatkan didaerah pemindaian.

3. Analisis Data

Untuk mengetahui keandalan dari sistem robot penjejak posisi panas

benda apakah mampu bekerja baik, maka digunakan analisis data deskriptif

yaitu dengan melakukan interprestasi dari hasil data yang didapatkan dengan

perencanaan awal. Apabila terjadi penyimpangan maka dilakukan identifikasi

dari penyimpangan tersebut.

B. Perencanaan Alat

Perencanaan sistem robot penjejak posisi panas benda ini terbagi menjadi

2 bagian yaitu perencanaan perangkat keras atau hardware meliputi perangkat

keras robot penjejak posisi panas benda ,meliputi : (1.) Rangkaian Regulator

Tegangan; (2.) Rangkaian sensor; (3.) Mikrokontroler AT89C51; (3.) Rangkaian

kendali relay motor; (4.) Komponen gerak robot.
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Perencanaan perangkat lunak atau software menggunakan bahasa

pemrogaman assembler asm.51 dengan metode tabel tengok, yaitu mencocokkan

masukan yang diterima dengan instruksi aksi pemrogaman.

Penggunaan perangkat tambahan meliputi penggunaan perangkat

pengisian progam assembler asm.51 dan perangkat supply catu daya variable 3V,

4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V.

1. Perencanaan perangkat keras atau hardware

a. Rangkaian Regulator Tegangan +3V, +5V dan +12V.

Catu daya yang digunakan dalam proyek akhir ini menggunakan

aplikasi adapter Hero model HR-500MA dengan masukan tegangan 220V

50Hz daya 8 watt menghasilkan variable keluaran 3V, 4.5V, 6V, 7,5V, 9V

dan 12V dengan current DC 500MA.

Untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan, digunakan

rangkaian pengatur tegangan pada robot memakai IC regulator tegangan

LM 7805 untuk tegangan 5 Volt untuk men-supply  Rangkaian Modul

Sensor KC7783 (Kit 76) PIR detector module, mikrokontroler AT89C51

dan pada motor DC 3V digunakan diode untuk mengurangi tegangan

masukan sebesar 0,7 Volt. IC regulator LM 7805 mempunyai batas

toleransi tegangan kerja sebesar 10 Volt untuk itu digunakan rangkaian 3

dioda yang dihubungkan seri untuk menurunkan tegangan sebesar 2 Volt.
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Gambar 3.1. Rangkaian regulator tegangan

b. Rangkaian Modul Sensor KC778B (Kit 76) PIR detector module.

Rangkaian sensor ini menggunakan modul sensor PIR yang

merupakan transduser pasif yang bekerja bila mendapatkan tambahan

energi dari luar. Sensor PIR diimplementasikan sebagai penentu posisi

panas benda berdasarkan pendarannya, oleh sistem diasumsikan untuk

mendeteksi objek-objek yang bergerak berdasarkan suhu atau panas

dianalogikan kedalam sistem kontrol berumpan balik negatif.

Sensor PIR sensor bekerja dengan mendeteksi panjang gelombang

infra merah. Karena  gelombang infra merah yang dipendarkan benda

semisal lilin yang dinyalakan berbeda dengan suhu ruangannya, maka PIR

Sensor akan menghasilkan level tegangan ‘high’ pada saat mendeteksi lilin

tersebut.



44

44

Gambar 3.2. Rangkaian modul sensor KC7783

Penangkap informasi pada sistem robot penjejak posisi panas

benda menggunakan modul PIR sensor yang memiliki spesifikasi plug-in

terminal artinya kita tinggal memanfaatkan keluarannya saja untuk diolah

menjadi suatu instruksi logik pada pemrogaman mikrokontroler.

                                 Tabel 3 : Interkoneksi port sensor PIR KC7783
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c. Deskripsi Pin Kaki IC Mikrokontroler AT89C51.

Gambar 3.3. Pin Description AT89C51

Pengolah informasi adalah sistem mikrokontroler AT89C51 yang

sebelumnya telah diberi instruksi-instruksi logik pada pemrogamannya

untuk dibandingkan dengan inputannya. Pengolah informasi pada sistem

robot penjejak posisi panas benda (Hot Spot Tracking and Folllowing

Mobile Robot) adalah rangkaian kendali motor relay yang membandingkan

inputan tegangan logic dari mikrokontroler untuk pengaturan phasa relay,

yang akan memberikan intruksi ”ON” pada motor apabila mendapat

tegangan logik ”1” dan instruksi ”OFF” pada motor apabila mendapat

tagangan logik ”0”.



46

46

d. Rangkaian Kendali Relay Motor DC +3V.

Gambar 3.4. Rangkaian kendali relay untuk motor DC 3V

Relay dihubungkan dengan port keluaran suatu kontroller melalui

sebuah transistor. Analogi sistem jika masukan berlogika 1, maka Relay

akan aktif sehingga saklar yang ada pada relay akan menutup dan

menyebabkan motor DC berputar. Bila masukan berlogika 0, maka

transistor akan mati dan relay juga akan mati, maka saklar pada relay akan

membuka sehingga motor DC berhenti berputar.

e. Komponen Gerak.

Komponen gerak (Mobile) meliputi ; Motor DC, GearBox dan

Roda (Wheelie Base). Motor DC didayai dengan tegangan DC (Direct

Current=arus searah) dengan tegangan kerja bervariatif sebesar 3V, 6V
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dan 12 V. Dengan analogi semakin besar tegangan kerja yang diberikan

semakin besar torsi yang dihasilkan dan berbalik arah putarannya jika

polaritasnya terbalik. GearBox yang terdiri dari susunan gear-gear

digunakan untuk mengurangi putar shaft motor dan juga agar torsinya

meningkat. Sedangkan roda digunakan sebagai pentransfer daya putar

motor menjadi daya berpindah (Locomotion).

          Gambar 3.5. Mekanik Robot Penjejak Posisi Panas Benda yang dirancang

2. Perencanaan perangkat lunak atau software

Perancangan pemrogaman dilakukan untuk menentukan analogi

perintah yang kemudian diisikan sebagai instruksi-instruksi perintah oleh

IC AT89C51. Mikrokontroler AT89C51 Progamable IC terlebih dahulu

diisikan algoritma progam menggunakan pemrogaman bahasa assembler

asm.51. Pada pemrogaman mikrokontroler menggunakan antar muka

serial port untuk berkomunikasi dengan ATMEL Writer +EEPROM Serial

Writer sebagai sistem downloader progam.

a. Analogi pembuatan progam mikrokontroler AT89C51 untuk sistem

robot penjejak posisi panas benda. Ditunjukkan dengan diagram alir

sebagai berikut:
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                Gambar 3.6: Diagram alir proses penjejakan (tracking and following) posisi panas benda.

b. Tata cara membuat progam mikrokontroler AT89C51

§ Progam dibuat dalam bahasa assembler mikrokontroler yang

berkesangkutan, dalam hal ini bahasa dalam keluarga AT89C51

diketik menggunakan sembarang editor teks (misalnya progam EDIT

pada MSDOS prompt),serta simpanlah dengan eksternal *.asm :

§ Melakukan kompilasi progam yang telah diketik tadi dengan perintah

asm51 <nama_file.asm>

§ Jika terjadi kesalahan akan ditunjukkan dan harus memperbaikinya

sebelum meneruskan ke tahap berikutnya, jika kesulitan dalam

menemukan letak kesalahan tersebut, dicoba dengan membuka berkas



49

dengan nama yang sama hanya saja berekstensi *.1st . Bila tidak

terjadi kesalahan maka akan dihasilkan berkas object yang kemudian

dapat diubah ke format heksa pada langkah berikut.

§ Program yang telah kompilasi kemudian diubah ke format heksa

dengan perintah

oh <nama_file>.obj>

§ Sampai disini, sudah memperoleh berkas dengan ekstensi *.hex

yang bisa dimanfaatkan dalam simulator TS Control Emulator 8051

atau alat pemrogram AT89C51 (yang mengenal format heksa), jika

diperlukan berkas heksa ini bisa diubah ke format biner (misalnya Intel

Binary) dengan perintah:

h <nama_file.hex> <nama_file.bin> i 0

§ untuk pemrograman Easy Programmer yang dibutuhkan adalah berkas

dalam format Intel Heksa, sehingga cukup melakukan langkah hanya

sampai berkas format heksa saja. Untuk pemrograman tipe lain ada

yang membutuhkan berkas dengan format biner, sehingga harus

melakukan proses hingga langkah yang terakhir sebagaimana yang

dijelaskan sebelumnya.

c. Progam mikrokontroler (TS control tata cara mensimulasikan EZ

uploader).

§ Setelah dilakukan beberapa langkah tersebut, dapat menggunakan

fasilitas lain untuk mempelajari instruksi-instruksi dari program

mikrokontroler, misalnya dengan menggunakan suatu Simulator

Perangkat Keras (Emulator). Dengan Emulator tersebut dapat
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diketahui jalannya program yang telah dibuat, selain itu juga dapat

ditemukan beberapa tampilan untuk mengetahui isi accumulator,

program counter, stack point serta register-register lain yang digunakan

atau terlibat dalam program.

§ Dalam hal ini akan mencoba simulator AT89C51/52 yaitu EZ

uploader, jika diaktifkan akan ditampilkan contoh tampilan seperti

pada gambar 31, kemudian setelah progam dieksekusi lihat gambar 32

dilanjutkan mendownload listing progam tersebut lihat gambar 33.

Catatan :

- Untuk membaca kode, pilih menu Load Hex File pada menu utama

File.

- Pastikan pada File Contains yang dipilih adalah Code. Pada boks

Bank, tuliskan nomor bank dimana kode-kode akan disimpan, ingat

bahwa nomor bank harus ditulis dalam format heksa .Nomor bank

tidak diperlukan jika model memorinya, tiny dan small.

- Pada model memori small, kode-kode defaultnya disimpan pada bank

1. Pada boks File Name, pilih atau ketik nama-nama berkas kode,

berkas kode harus dalam format Intel-Hex atau S-Record.

- Setelah IC AT89C51 diisikan instruksi-instruksi dari progam

mikrokontroler, kemudian dilepaskan dari ZIP socket ATMEL Writer

dan dipindahkan kedalam rangkaian.
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                 Gambar 3.7. simulator perangkat keras (emulator) EZ uploader

Gambar 3.8. simulator perangkat keras (emulator) EZ uploader

Gambar 3.9. tampilan MS-DOS Prompt
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari rangkaian Robot Penjejak Posisi Panas Benda

adalah sebagai berikut :

1. Rangkaian Robot Penjejak Posisi Panas Benda

                                    Gambar 4.1: Rangkaian Robot Penjejak Posisi Panas Benda
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Hasil pengukuran pada rangkaian Robot Penjejak Posisi Panas Benda

dilakukan dengan mengukur keluaran (output) sensor PIR KC7783 dan kaki-

kaki transistor pada rangkaian driver kendali relay.

a. Pengukuran keluaran sensor PIR KC7783

Langkah-langkah pengukuran :

1) Menghubungkan rangkaian dengan catu daya.

2) Menghubungkan ground dengan negatif voltmeter dan positif

dengan output sensor PIR KC7783.

3) Mengatur jarak dan derajat posisi objek (lilin yang dinyalakan)

dengan sensor PIR KC7783.

4) Mengamati hasil pengukuran dan pengamatan.

5) Memasukkan hasil pengukuran dan pengamatan kedalam tabel.

                Tabel 4. Data Hasil Pengukuran Tegangan Rangkaian I/O Mikrokontroler

Tegangan input Tegangan output

5 VDC 4,9 VDC

Tabel 5. Data Hasil Pengamatan Sensor PIR KC7783

Jarak Sensor PIR KC7783 dengan Objek

1 m 2 m 3 m 4 m 5 mSudut

Tegangan output Sensor KC7783 (volt)

0o 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

15o 4,9 4,9 4,9 4,9 0

20o 4,9 4,9 4,9 4,9 0

30o 4,9 4,9 4,9 0 0
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Lanjutan Tabel 5. Data Hasil Pengamatan Sensor PIR KC7783

45o 4,9 4,9 4,9 0 0

60o 4,9 4,9 0 0 0

b. Pengukuran keluaran transistor pada rangkaian driver kendali relay

Hasil pengukuran keluaran transistor pada rangkaian driver kendali relay

dilakukan dengan cara mengukur kaki keluaran (ouput) transistor

FCS9013. Komponen utama rangkaian driver adalah transistor FCS9013

terdiri dari 3 kaki masing-masing emitor, basis, kolektor.

Langkah-langkah pengukuran :

1) Menghubungkan rangkaian dengan catu daya.

2) Menghubungkan negatif voltmeter dan positif dengan output

transistor FCS9013.

3) Mengatur jarak dan derajat posisi objek (lilin yang dinyalakan)

dengan sensor PIR KC7783.

4) Mengamati hasil pengukuran dan pengamatan.

5) Tegangan sumber terukur (Vcc)=12 volt, untuk pemicu relay

sebagai indikasi sensor mendeteksi objek.

6) Lampu LED ON sebagai indikasi sensor mendeteksi objek.

7) Lampu LED ON sebagai indikasi sensor belum mendeteksi objek.

8) Tabel Pengujian rangkaian dalam kondisi lampu LED ON maupun

OFF.
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              Tabel 6. Data Hasil Pengamatan Driver Transistor FCS9013

Kondisi Lampu LED ON Kondisi Lampu LED OFFTransistor

VB(V) VBE (E) VCE (V) VB (V) VBE (V) VCE (V)

Q1 2,6 0,6 0,5 0,2 0 12

Q2 2,6 0,6 0,6 0,1 0 12

Q3 2,7 0,6 0,6 0,1 0 12

Q4 2,6 0,6 0,5 0,2 0 12

Q5 2,7 0,6 0,6 0,2 0 12

Q6 2,6 0,6 0,5 0,1 0 12

B. Pengujian Unjuk Kerja Alat

Pengujian ini untuk mendapatkan data-data spesifik benda kerja,

sehingga pada saat terjadi kerusakan atau gangguan yang akan menyebabkan

tidak berfungsinya sistem secara keseluruhan maupun sebagian akan dapat

dianalisa secara tepat dan mudah untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Tujuan dari pengujian adalah sebagai berikut :

§ Untuk memastikan bahwa alat yang dibuat dapat beroperasi baik.

§ Mengetahui kondisi pada titik tertentu untuk dapat dianalisa.

Setiap tahap pembuatan alat akan dilakukan pengujian, hal ini

dilakukan untuk mengetahui kesalahan dan untuk dapat mengantisipasi

kegagalan lebih lanjut.
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1. Perlengkapan Pengujian

Perlengkapan di dalam proses pengujian digunakan untuk

mendapatkan data-data spesifikasi tentang tentang alat yang dipakai.

Perlengkapan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Tegangan sumber 220 VAC.

b. Catu daya 12V.

c. Multimeter (Analog dan Digital).

d. Thermometer suhu dan ruangan.

e. Kabel penghubung.

f. Ruangan yang telah dikondisikan sebagai tempat pengujian.

g. Robot penjejak posisi panas benda.

h. Lilin yang telah dikondisikan untuk pengujian.

i. Stopwatch.

2. Langkah Pengujian

Langkah-langkah pengujian unjuk kerja robot ditunjukkan seperti

pada gambar dibawah :

- Langkah pengujian robot ; (1.) robot diposisikan pada posisi awal/mula

dengan variable jarak dari obyek sesuai skenario pengujian; (2.) memulai

sistem, posisi ON  (2.) memposisikan obyek pertama pada keadaan diam

(3.) memposisikan obyek kedua pada keadaan berubah-ubah/digerak-

gerakkan.



57

- Suhu objek diubah-ubah pada percobaan pertama, kedua dan ketiga

dengan variable sesuai skenario pengujian.

- Dilakukan pewaktuan pada tiap-tiap percobaan.

- Dilakukan pengamatan unjuk kerja sistem pada tiap-tiap percobaan.

- Dilakukan pencatatan hasil percobaan.

- Dilakukan analisa.
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Biarkan KoSong Halaman ini .... ada tabel
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Biarkan KoSong Halaman ini .... ada tabel
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C. Analisis Data

1. Perhitungan arus transistor pada rangkaian driver kendali relay pada

kondisi ON-OFF.

Q1. IB = VBB - VBE / RB = 2,6 - 0,6 / 4700 = 0,42 mA

   IC = VBB - VBE / RB = 11,25 x 0,42 = 4,72 mA

Q3. IB = VBB - VBE / RB = 2,7 - 0,6 / 4700 = 0,44 mA

   IC = VBB - VBE / RB = 11,25 x 0,44 = 4,92 mA

D. Pembahasan

Dari hasil pengukuran dapat diamati :

1. Karakteristik Sensor PIR KC7783

                                            Tabel 9. Karakteristik sensor PIR KC7783

Min Ideal Maks Unit

Tegangan Kerja 4,7 5 12 V

Besar Arus ( I ) 300 uA

Lebar Pulsa Keluaran 0,5 s

TTL 4,9 V

0o 5 mJarak Maks. Deteksi

60o 2 m

Temperatur Kerja 36 100 oC

(Electronics : 2006)

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan

bahwa semakin kecil derajat sudut posisi objek dari sensor maka semakin
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jauh jarak pendeteksian sensor PIR KC7783. Hal ini sesuai dengan data

pada tabel 9 dan gambar 4.2. Diagram Kepekaan Sensor PIR KC7783.

                          Gambar 4.2: Diagram Kepekaan Sensor PIR KC7783

2. Transistor Sebagai Kendali Relay

Pengertian transistor sebagai kendali relay adalah transistor

tersebut berfungsi sebagai saklar. Hasil pengukuran tegangan pada driver

transistor untuk kendali relay yang ditujukan untuk kendali motor pada

rangkaian Robot Penjejak Panas Benda memrlukan tegangan aktif High.

Transistor sebagai saklar memanfaatkan keadaan kerja penuh

(saturasi) dan keadaan tidak kerja sama sekali (cut-off) sebagai saklar

transistor hanya mempunyai dua keadaan, yaitu ON dan OFF. Keadaan

ON akan dicapai apabila pada saat Vcc mendekati nol, karena pada

keadaan ON (saturasi) Vcc sangat rendah sedangkan Ic sangat tinggi,

sehingga transistor tersebut seperti sebuah saklar yang tertutup dari
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kolektor ke emitor. Keadaan OFF akan dicapai pada saat Vce mendekati

Vcc. Karena pada saat OFF (cut-off) Vce sangat besar sedangkan arus

yang mengalir sangat kecil, sehingga transistor seperti sebuah saklar

terbuka.

Setelah mencapai tegangan kerja (yaitu 0,6 volt untuk Vbe) maka

transistor akan berfungsi sebagai saklar tertutup sehingga :

IB = VBB - VBE / RB = 2,6 – 0,6 / 4700 = 0,42 mA

  IB = I relay = 0,42 mA

 Jika arus basis lebih besar atau sama dengan IB (saturasi), titik

kerja transistor seperti sebuah saklar yang tertutup dan dapat mengaktifkan

relay. Saat kumparan relay mendapatkan arus listrik inti besi akan menjadi

magnet dan akan menarik kontak relay menjadi tertutup. Dengan

menutupnya kontak relay akan melewatkan tegangan DC ke motor DC dan

motor DC akan hidup menggerakkan robot

Pada saat transistor cut-off (tidak aktif) maka diperoleh :

VIN = VB = 0 volt

IB = 0 volt

Dengan arus basis nol, maka transistor seperti sebuah saklar yang

terbuka. Analisis perhitungan matematik hasil data pengukuran ternyata

menunjukkan nilai yang sesuai dengan teori. Artinya titik pengukuran

lapangan dengan titik analisis perhitungan sudah selesai.



63

3. Hasil pengamatan Unjuk Kerja Robot.

Dari hasil pengujian diketahui bahwa sistem mampu menjejak

posisi panas yang dipancarkan obyek lilin yang dinyalakan. Dalam

percobaan pertama posisi lilin diam atau tidak digerakkan sistem mampu

mendeteksi keberadaan objek tetapi menginisialisasikannya sebagai objek

diam, sehingga sistem tidak bergerak mendekati objek. Dalam percobaan

kedua objek lilin yang dinyalakan dipindah-pindah posisi mulanya atau

digerak-gerakkan, sistem mendeteksi keberadaan objek dan bergerak

mendekati objek tetapi sistem berhenti setelah objek diam kembali, sistem

menganalisa objek sebagai benda mati. Pada skenario pengujian kedua

dengan memposisikan manusia sebagai objek, sistem memberikan respons

serupa. Sistem rata-rata pada detik ke-25 mulai mendeteksi panas

pendaran yang dihasilkan objek, kemudian sistem mulai melakukan

metode penjejakan, tetapi apabila objek berhenti bergerak atau kembali

pada posisi diam, sistem akan menganalisa ulang objek, dianulir dan objek

akan diabaikan oleh sistem. Hal ini diketahui sebagai routing progam IC

KC7783 yang memposisikan PIR sensor tidak hanya sebagai penjejak

panas, tetapi juga sebagai penjejak gerakan (motion detector).

Analogi penggambaran sistem kerja penjejakan PIR sensor adalah

ketika sistem telah berhasil mendekati objek pada intervalensi jarak

tertentu, PIR sensor akan mulai mendeteksi keberadaan objek ditentukan

dari derajat panas yang dipancarkan obyek lilin yang dinyalakan yang

mampu terdeteksi oleh sensor, bukan karena sensor PIR (Pasive Infra Red)
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mengindrakan obyek juga berdasarkan intensitas cahaya yang dipancarkan

(lumen), diketahui pada percobaan selanjutnya ketika memposisikan

manusia sebagai objeknya, karena manusia menghasilkan panas terdeteksi

dari suhu tubuh dan tidak menghasilakan intensitas berupa cahaya analisa

kedua yang menyatakan bahwa PIR sensor seri IC KC7783 juga sebagai

pendeteksi gerakan diambil dari hasil pengamatan pengujian yang telah

dilakukan.

Prinsip dasar dari sistem robot penjejak posisi panas benda yang

peneliti buat adalah sistem robot yang bereaksi karena adanya

penginderaan oleh sensor yang memacu sistem kendali berumpan balik

kemudian mengimplementasikannya lewat gerakan mengikuti objek, robot

dibuat untuk mampu menjejak dan mengikuti objek yang dideteksinya.

 Dengan persyararatan objek harus memiliki pendaran panas yang

mampu dideteksi oleh sensor, seterusnya sistem gerak robot sebagai

aktuator menerima perintah dari sistem kendali mikro yang sebelumnya

diberikan apresiatif perangkat lunak yang mendeskripsikan lingkungan

untuk realisasi situasi gerak.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada uji robot penjejak posisi panas benda

ini memiliki keterbatasan-keterbatasan diantaranya sebagai berikut :

a. Antara objek dengan robot penjejak posisi panas benda harus bebas dari

penghalang.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran pada rangkaian

pengendali peralatan listrik maka dapat disimpulkan :

1. Semakin kecil derajat sudut posisi objek dari sensor maka semakin jauh

jarak pendeteksian sensor PIR KC7783.

2. Tegangan keluaran sensor PIR KC7783 tidak dipengaruhi jarak dan sudut

posisi objek, selama masih dalam jangkauan.

3. Sensor pasif inframerah seri IC KC7783 dapat digunakan untuk

mendeteksi pendaran panas dan gerakan objek dengan unjuk kerja yang

baik.

4. Penggunaan teknik Timed Event untuk menentukan tunda bagi beberapa

komponen merupakan teknik yang efektif untuk menghemat penggunaan

timer dalam mikrokontroler.

5. Mikrokontroler AT89C51 dapat digunakan sebagai pengendali Robot

Penjejak Posisi Panas Benda dengan unjuk kerja yang baik.

6. Bentuk mekanik robot penjejak posisi panas benda yang menggunakan

prinsip pergerakan empat roda mengalami osilasi dalam berjalan lurus

maupun berbelok. Namun demikian unjuk kerja sistem mekanis gerak

robot cukup baik.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini,

peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan unjuk

kerja sistem penjejakan yang berdasarkan pada perbedaan pendaran panas

yang dihasilkan antara obyek dengan lingkungan disekitarnya (Area) dan

gerakan (Moving Sense).

2. Perlu diadakan studi lebih lanjut untuk memperoleh efektivitas sistem

dengan memperhalus mekanis gerak robot agar mengeliminir

penyimpangan yang terjadi dalam penjejakan (Tracking) objek oleh sistem

sensor PIR.
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