
BAB II

DASAR TEORI

2.1 PID digital

Didalam suatu sistem kendali PID terdapat beberapa macam aksi kendali,

diantaranya yaitu aksi kendali proporsional, aksi kendali integral dan aksi kendali

derivatif. Masing-masing aksi kendali ini mempunyai keunggulan-keunggulan

tertentu, dimana aksi kendali proporsional mempunyai keunggulan risetime yang

cepat, aksi kendali integral mempunyai keunggulan untuk memperkecil error, dan

aksi kendali derivatif mempunyai keunggulan untuk memperkecil derror atau

meredam overshoot/undershoot. Untuk itu agar dapat menghasilkan output

dengan risetime yang tinggi dan error yang kecil ketiga aksi kendali ini digabung

menjadi kendali PID.

Karakteristik umum yang digunakan dalam pengontrolan suatu sistem

antara lain meliputi: stabilitas, akurasi, kecepatan respon dan sensitivitas.

♦ Dalam aksi kendali proporsional, output dari sistem kendali selalu

sebanding dengan inputnya. Isyarat output merupakan penguatan dari

isyarat kesalahan dengan faktor tertentu, faktor penguatan f ini merupakan

konstanta proporsional dari sistem, yang dinyatakan dengan Kp, dimana

Kp ini mempunyai respon yang tinggi/cepat.

♦ Dalam aksi kendali integral, output dari kendali ini selalu berubah selama

terjadi penyimpangan, dan kecepatan perubahan output tersebut sebanding

dengan penyimpangannya, konstantanya dinyatakan dengan Ki , dimana

 



Ki ini mempunyai sensitivitas yang tinggi, yaitu dengan cara mereduksi

error yang dihasilkan dari isyarat feedback. Makin besar nilai Ki maka

sensitivitasnya akan semakin tinggi, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk

mencapai kestabilan lebih cepat, demikian pula sebaliknya.

♦ Sedangkan aksi kendali derivatif (turunan) bekerja berdasarkan laju

perubahan simpangan, sehingga jenis kendali ini selalu digunakan

bersama-sama dengan kendali proporsional dan integral, konstantanya

dinyatakan dengan Kd, dimana Kd ini mempengaruhi kestabilan dari

sistem, karena aksi kendali ini dapat mereduksi derror.

Dengan adanya penggabungan aksi kendali PID ini maka diharapkan akan

mendapat suatu respon yang mempunyai tingkat kestabilan yang tinggi.

PID Digital pada dasarnya merupakan suatu proses dari suatu program

yang d\)a\ankan/d\execute dengan menggunakan komputer, dimana dengan

memasukkan nilai Setting Point (SP) dan Present Value (PV), yang kemudian

data yang didapatkan diproses sehingga error yang didapatkan sama dengan 0,

atau nilai Setting Point = Present Value. Perhitungan ini hanya dilakukan dalam

suatu algoritma yang dijalankan didalam perhitungan matematis didalam

komputer. Sistem PID yang dijalankan berupa rumus matematis yang

diterjemahkan dalam bentuk program. Sistem yang dikendalikan dari hasil

pengolahan algoritmis ini akan diterjemahkan melalui driver-driver untuk

pengendalian dalam bentuk sistem analog. Untuk dapat mengimplementasikan

sistem kendali PID pada komputer, PID hams diubah ke dalam persamaan diskrit:

Vo =Kpe +Ki \edt +Kd—^ (2-1)
J dt2

 



kemudian diturunkan

dVo

dt

dVo

=Kpe +Ki~{\edt)+Kd d2e

dt2

- Kpe + Kie + Kd —
dt dt dt\ui j

dikali dengan Ts, sehingga

AVo v &e „.v, AfAe^
= Kp — + Kie + Kd— —

Ts Ts Ts{Ts

®AVo = Kpt^e + KieTs + KdA\

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Harga AVo merupakan harga perubahan output yang didapat dari output sekarang

dikurangi dengan output sebelumnya.

AVo = Von - Von-> , begitu juga padaperubahan error

A e = en - e n_,

Sehingga persamaannya menjadi:

Vo - Vo(n -1) - Kp(en - ein_n) +Kiejs +~jr^en " Ae(«-n)

Pada kondisi akhir, perubahan Apada error sebelumnya dapat didistribusikan

menjadi:

Aen = e„-e,„.|)

Aen_i = e(n_i)-e(n_2)

Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan, menjadi:

Vo =K0(I_1} =Kp(en-e(„_,)) +KieJs +™[(e„-e(n_{))-(e^[)-e(n_2))] (2.9)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

 



Hasil akhir dari persamaan PID yaitu:

Kd
K = K,«„-i> + KP(en -<V„) + Kiejs + — (e„ -2<?()f_1) +e(l_2))

71v

Dimana : V„ = Output

Von-! = Ouput sebelumnya

Kp = Konstanta Proporsional

Ki = Konstanta Integral

Kd = Konstanta Derivatif

en = Error saat n

en-i = Error saat n-i

en-2 = Error saat n-2

Ts = Time Sampling

SP+.
error

PV D

sinyal feedback

Gambar 2.1 Kendali PID

• Proses

10

(2.10)

Output

2.2 Penalaan Besaran PID (Tuning)

Aspek yang sangat penting dalam desain kontoler PID ialah penentuan

parameter kendali PID supaya sistem close loop memenuhi kriteria performansi

yang diinginkan. Hal ini disebut juga dengan tuning kendali. Ada beberapa

metode penalaan besaran PID.
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2.2.1 Metode Ziegler-Nichols

Ziegler-Nichols pertama kali memperkenalkan metodenya pada tahun

1942 metode ini yang dikenal dengan metode kurva proses reaksi, Untuk

mendapatkan harga-harga Kp, Ti(=l/Ki), Td(=Kd) menurut Ziegler-Nichols

ditentukan oleh kurva proses reaksi, dimana sistem dijalankan secara open loop.

Output(%

100%

Steady state

10%

Gambar 2.2 Kurva proses reaksi open-loop tuning

L = Time lagging

T = Time konstan

Perhitungan auto tuning PID menurut Ziegler-Nichols dapat dicari dengan

persamaan:

T
Kp = 1.2-

L
(2.11)
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Ki = — = 2L (2.12)
77

Kd =Td =^~ (2.13)
2

2.2.2 Metode Quarter Delay

Merupakan metode penalaan kendali kalang tertutup, dimana kendali

dipasang pada mode otomatis, saat dilakukan penalaan konstanta yang dihasilkan

metode ini biasanya terlalu sensitif. Ketika diterapkan pada proses yang memiliki

derau pengukuran ataupun yang menggunakan katup yang sensitif.

Tahap-tahap penalaan yang dilakukan adalah sebagai berikut

1. Dengan kendali pada mode otomatis, atur semua konstanta penalaan

kenilai tetapan yang sensitivitasnya paling sensitive. Pita proposional

harus berada pada nilainya yang tertinggi, integral time harus berada

pada nilainya yang tertinggi dan derivative time juga harus berada pada

nilainya yang tinggi.

2. Buatlah perubahan step yang paling kecil pada set point kendali dan

rekam pegukuran kendali hingga keluaran stabil.

3. Ubah set point kembali ke nilai awal dan rekam pengukuran seperti

sebelumnya.

2.3 Tanggapan Transien

Tanggapan Transien adalah tanggapan sistem yang berlangsung dari awal

sampai akhir atau hingga sistem stabil, pada sistem orde 2 tanggapan transien
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terbagi menjadi tiga berdasarkan konstanta peredamnya yaitu sistem kurang
teredam (£ <1), teredam kritis (£ =1) dan teredam lebih (£ >1).

Pada tanggapan transient ini ada beberapa parameter yang perlu diketahui

yaitu

- Waktu tunda (delay time) adalah waktu yang diperlukan sistem untuk

mencapai nilai akhir.

- Waktu naik {rise time) adalah waktu yang diperlukan sistem untuk naik

dari 10% sampai 90% nilai akhir.

• Waktu puncak (peak time) adalah waktu yang diperlukan sistem untuk

mencapai puncak pertama kali.

- Persen Overshoot perbandingan nilai puncak maksimum dengan nilai

akhir. yang dinyatakan dalam bentuk.

C max- Cakhir „0/
%OS = -r-rr. x] 00 /o

Cakhir

Overshoot ini hanya terjadi pada sistem yang kurang teredam (£ <1).

Waktu penetapan (settling time) adalah waktu yang diperlukan sistem
untuk mencapai nilai ±2% dari nilai keadaan tunak (steady state).

Kesalahan keadaan tunak (steady state error) adalah perbedaan antara

keluaran yang didapat saat tunak dengan nilai yang diinginkan.
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2.4 Sensor Suhu Termokopel

Sensor temperatur merupakan bagian dari sistem yang mengubah besaran

suhu menjadi isyarat listrik. Sensor digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu.

Suhu yang sudah dideteksi tersebut kemudian akan dikirim ke bagian pengkondisi

isyarat.

Pada tahun 1821 ahli fisika berkebangsaan Jerman bernama Thomas

Johann Seebeck menemukan bahwa tiap-tiap konduktor seperti logam yang

diberikan gradient terhadap perubahan suhu akan menghasilkan perbedaan

tegangan. Hal ini sekarang disebut efek thermoelectric. Dengan menggabungkan

dua jenis logam yang berbeda kemudian salah satu ujung diberikan perubahan

suhu dan ujung yang lain diberikan pengukur tegangan akan menghasilkan

perbedaan tegangan tiap derajat perubahan suhu. Kedua ujung termokopel yang

merupakan gabungan dari ujung pengindera dan ujung panas diletakkan didalam

media yang akan diukur suhunya dalam penelitian ini adalah air. Jika diantara

kedua ujung tersebut terdapat perbedaan suhu, suatu ggl yang menyebabkan arus

didalam rangkaian akan dihasilkan. Besarnya suhu ggl termal yang dihasilkan

tergantung pada bahan kawat yang digunakan dan pada selisih suhu yang terukur

pada titik sambung.

Termokopel strukturnya terdiri dari sepasang bahan konduktor logam yang

berbeda dihubungkan bersama-sama pada satu ujung (sebagai ujung pengindera

atau ujung panas) dan berakhir pada ujung yang lain (titik referensi atau ujung

dingin) yang dipertahankan pada suhu konstan yang diketahui (suhu referensi).

Bila antara ujung pengindera dan titik referensi terdapat perbedaan suhu, suatu

 



15

GGL yang menyebabkan arus dalam rangkaian akan dibangkitkan. Bila titik

referensi ditutup oleh sebuah alat ukur, maka penunjukan alat ukur tersebut akan

sebanding dengan selisih suhu antara ujung panas dan titik referensi. Efek

termolistrik yang diakibatkan oleh potensial-potensial kontak pada titik-titik

sambung ini dikenal sebagai efek seebeck. Metode pengukuran dengan

Termokopel ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Titik

lefisram

/*
/

-71

\t
mVTWk \^

nxkn •

Alat ukur

atanpencatat

Gambar 2.3 Metode pengukuran dengan termokopel

2.5 Penguat Operasional

Operasional amplifier adalah salah satu komponen yang bersifat

multifungsi dalam sistem analog yang dapat menguatkan isyarat yang memiliki

frekuensi dari 0 Hz hinggga beberapa megaHertz. Pada awalnya op-amp didesain

dengan menggunakan tabung hampa. Dengan perkembangan teknologi rangkaian

solid-state menggantikan op-amp berbasis tabung. Pemanfaatan op-amp sangat

bervariasi. Sebagai contoh dengan menghubungkan dua buah resistor eksternal,

perolehan tegangan dan bandwith penguatan operasional dapat diatur sesuai

dengan kebutuhan. Lebih jauh lagi dengan komponen eksternal lainnya, dapat

dibangun pula converter bentuk gelombang, osilator, filter aktif dan lainnya.
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Vout

Gambar 2.4 Diagram blok operational amplifier

Pada blok diagram terlihat bahwa blok pertama adalah sebagai tingkat
pengua, diferensial. diikuti dengan tingkat perolehan lain, dan sebuab pengiku,
emiter dorong-,arik keias B. Karena pengua, diferensial berada pada lingkat
pertama, ini menentukan karakteristik masukan penguat operasional Pada
kebanyakan pengua, operasional, keluarannya berujung .ungga, ini dirancang
untuk memiliki nilai te,ap sebesar no,. Dengan demikian, tegangan masukan no,
secara ideal akan menghasilkan nol pula.

Gambar 2.5 adalah simbol skematik dari pengua. operasional. Yang
memiliki 2(dua) buah masukan nonpembalik dan pembalik dan sebuah keluaran
berujung tunggal. Idealnya, simbo, ini berarti bahwa penguat operasiona,

„n t*tr terhinaea impedansi masukan takmemiliki perolehan tegangan yang tak terhingga, v

terhingga, dan impedansi keluaran nol.
Pada perancangan ini bagian pengkondisi isyarat dari sistem ini adalah

menggunakan 3(tiga) buah penguat operasional LM 358. Kelebihan dari LM 358
adalah penguatan operasiona, yang presisi dengan memiliki dua buah penguat
operasional sekaligus yang dikemas dalam satu 1C.
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ional.Gambar 2.5 Skematik penguat operas

26 Mikrokontroler MC68HCM8QB8

MikrokontrCer MC68HC908QB8 adalah salah satu dari keluarga
MC68HC08 mentpakan Mikrokontroler yang dirancang untuk aplikasi
pengontrolan yang memiliki M ErasMe «/ »w~»e W »*
Menori (EPROM) didalamnya dan dilengkapi dengan ROM, RAM, I/O dan
fasiUtas tambahan yaitu analog to digital converter pada satu chip («. «**-
„,,,„,.). Mikrokontroler ini diproduksi oleh »-*—
yang sekarang dikena, dengan /^ «*»*«"• Diagram susunan kak,
dan simbo, logika untuk Mikrokontroler MC68HC08QB8 ditunjukkan pada
Gambar 2.6.

VodC

PTB7/TCH3 C

PTB6/TCH2 tZ

PTA5/OSC1/AD3/KBI5 C

PTA4'OSC2/AD2/KBU [^

PTB5,Tx-'AD9 [Z

PTB4/Bx/'AD8 Z

PTA3/RST/KBI3 tZ

16• Vss

15pPTB0/SCK/AD4

14 Zl PTB1/M0S1/AD5

13 Zl PTAO/TCHO/ADO/KBIO

12 P PTALTCHVAD1/KBI1
11 Zi PTB2/M1SO/AD6

10Zl PTB3/SS/AD7

9M PTA2/IRQ/KB12.TCLK

16-PIN ASSIGNMENT
MC68HC90eQB8/MC68HC9O8QB4 PD1P/SOIC

Gambar 2.6 Susunan kaki Mikrokontroler MC68HC908QB8
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Tabel 2.1 Fungsi kaki-kaki pada Mikrokontroler MC68HC908QB8
Pin

Name
Description Input/Output

Vdd Power supply Power

Vss Power supply ground Power

PTAO

PTAO — General purpose I/O port Input/Output

TCHO — Timer Channel 0 I/O Input/Output

ADO — A/D channel 0 input Input

KBIO— Keyboard interrupt input 0 Input

PTA1

PTA1 — General purpose I/O port Input/Output

TCH1 — Timer Channel 1 I/O Input/Output

AD1 — A/D channel 1 input Input

KBI1 — Keyboard interrupt input 1 Input

PTA2

PTA2 — General purpose input-only port Input

IRQ — External interrupt with programmable pullup and Schmitt trigger input Input

KBI2 — Keyboard interrupt input 2 Input

TCLK — Timer clock input Input

PTA3

PTA3 — General purpose I/O port Input/Output

RST — Reset input, active low with internal pullup and Schmitt trigger Input

K8I3 — Keyboard interrupt input 3 Input

PTA4

PTA4 — General purpose I/O port Input/Output

OSC2 —XTAL oscillator output (XTAL option only)
RC or internal oscillator output (OSC2EN = 1 in PTAPUE register)

Output
Output

AD2 — A/D channel 2 input Input

KBI4 — Keyboard interrupt input 4 Input

PTA5

PTA5 — General purpose I/O port Input/Output

OSC1 — XTAL, RC, or external oscillator input Input

AD3 — A/D channel 3 input Input

KBI5 — Keyboard interrupt input 5 Input

PTBO

PTBO — General-purpose I/O port Input/Output

SPSCK — SPI serial clock Input/Output

AD4 — A/D channel 4 input Input

PTB1

PTB1 — General-purpose I/O port Input/Output

MOSI — SPI Master out Slave in Input/Output

AD5 — A/D channel 5 input Input

PTB2

PTB2 — General-purpose I/O port Input/Output

MISO — SPI Master in Slave out Input/Output

AD6 — A/D channel 6 input Input

PTB3

PTB3 — General-purpose I/O port Input/Output

SS — SPI slave select Input

AD7 — A/D channel 7 input Input

PTB4

PTB4 — General-purpose I/O port Input/Output

RxD — ESCI receive data I/O Input/Output

AD8 — A/D channel 8 input Input

PTB5

PTB5 — General-purpose I/O port Input/Output

TxD — ESCI transmit data I/O Output

AD9 — A/D channel 9 input Input

PTB6
PTB6 — General-purpose I/O port Input/Output

TCH2 — Timer channel 2 I/O Input/Output

PTB7
PTB7 — General-purpose I/O port Input/Output

TCH3 — Timer channel 3 I/O Input/Output
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26.1 Diagram B.ok Mikrokoi.tro.er MC68HC908QB8
Diagram blok Mikrokontroler MC68HC908QB8 ditunjukkan pada

Gambar 2.7 dibawah ini.

PTAO/TCHO/ADO/KBIO -*-

PTA1/TCH1/AD1/KBI1 -*•

PTA2rtRQ'KB12/TCLK —

PTA3/R5T/KBI3

PTA4/OSC2/AD2/KBI4

PTA&OSC1/AD3/KBI5

PTB0/SPSCK/AD4
PTB1/M0SI/AD5
PTB2/M1SO/AD6

PTB3/SSAD7
PTB4/RXD/AD8
PTB5/TXD/AD9

PTB6/TCH2
PTB7/TCH3

MC68HC908QB8

256 BYTES

USER RAM

POWER SUPPLY

RST IRQ Pins have internal pull up device
All port pins have programmable pull up device
PTA10-.5]: Higher current sink and source capability

Gambar 2.7 Diagram

ENHANCED SERIAL
COMMUNICATIONS

INTERFACE MODULE

SERIAL PERIPHERAL
INTERFACE

DEVELOPMENT SUPPORT I

MONITOR ROM
BREAK MODULE

blok Mikrokontroler MC68HC908QB8

2 6 2 Organisasi Memori

Organisasi memori merupakan fasilitas pada Mikrokontroler
MC68HC908QB8 yang telah tersedia didalamnya. Organisasi memori ini terdiri
dari RAM dan ROM.
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262.1. Random Access Memory (RAM)
RAM adalah jenis memori yang dapat dibaca dan diuilis digunakan untuk

menyimpan memori data dan beritt «*** (terhapus Jika catu daya terputus).
Pada Mikrokontroler MC68HC908QB8 disediakan RAM internal sebesar 128

byte.

2.6.2.2 Read Only Memory (ROM)
ROM merupakan memori yang dipergunakan untuk menyimpan data

sebagai dasar pengopeiasian Mikrokontroler. ROM bersifa, m«*-* (-«
.etap tersimpan walupun catu daya terputus). Pada Mikrokontroler
MC68HC908QB8 telah memdik, ROM interna, yang digunakan untuk
menyimpan program selama tidak melebihi kapasitas. dimana kapasitas ROM

bidireksional dan 1pin khusus untuk input saja.

2.6.3 Register-register

Pada Mikrokontroler seri MC68HC908QB8 register-register fungsi khusus
masih mengaeu pada core CPU MC68HC05. Masing-masing register ini dapat
dilihat pada gambar berikut.
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[• I I | | FT"!-! ACCUMULATOR (A)
0

INDEX REGISTER (H:X)

_^r--J STACK POINTER (SP)

Ems

Gambar 2.8 Register-register

~"P] PROGRAM COUNTER (PC)

0
Cl CONDITION CODE REGISTER (CCR)

CARRY/BORROW FLAG

ZERO FLAG
-NEGATIVE FLAG

INTERRUPT MASK
-HALF-CARRY FLAG

TWO'S COMPLEMENT OVERFLOW FLAG

Mikrokontroler MC68HC908QB8

2.6.3.1 Accumulator

Ace***** adalah register 8-bit untuk keperluan umum.

menggunakan register accumulator untuk menyimpan operand dan hasil dari
operasi logika atau aritmatika.

Bft7 6 5 _1_JL

CPU

Write:

Reset

Unaffected by reset

Gambar 2.9 Accumulator (A)

BitO

2.6.3.2 Index Register

Index register adalah register 16-bit, terbagi atas index register H yang

merupakan index register byte teratas (Upper Byte Index Register) dan index

 



22

register X(Low Order Byte), serta mencabang ruang a.amat memori program
sampai 64 Kbyte. H:X adalah yang menghubungkan 16-bit index register. Pada
m0de Indexed addressing, CPU menggunakan isi dari index register untuk
menentukan kondisi alamat dari operand.

14 13 12 11 10 9

Reset: 0 0 0 0 0 0

X= Indeterminate

Gambar 2.10 Index Register (H:X)

2.6.3.3 Stack Pointer (SP)

S,ack Pointer (SP) adalah register .6-bit menunjuk ke alama, RAM
intental yang terhubung dengan operasi tertentu untuk menyimpan dan mengambi,
data secara cepa, Pada kondisi reset, stack pointer berada di alama, SCOFF.

. Bit
5 4 3 2 1 0

Reset: 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1

Gambar 2.11 Stack Pointer (SP)

2 6.3.4 Program Counter

Pmgmm Comer adalah register i6-bit yang berisi a.amat-alama, dari

 



23

otomatis menaikkan nilai alamat memori

eksekusi oleh CPU.

setelah instruksi atau operand di

Read:

Write:

Reset:

Bit u 13 12 11 10 9 8 7
15

6 5 4 3 2 1

Loaded with Vector from SFFFE and $FFFF

Gambar 2.12 Program Counter (PC)

Bit

2.6.3.5 Condition Code Register

Condition Code Register adalah register 8-bit yang berisi interrupt mask

dan 5buah flag yang mengindikasikan nasi, eksekusi instruksi. Bit ke 5dan Bi, ke
6secara permanen di set pada logika 1.

Bit 7 6 5 4

Read: 1 1 H

Write: j j
v 1 1 XReset: X '

X= Indeterminate

BitO

Gambar 2.13 Condition Code Register (CCR)

Berikut penjelasan singkat tentang flag yang ada pada condition code register.
• Overflow Flag (V)

CPU akan menentukan a**»teP-" ta<>isi dua bUah k°mP'eme''
overflow pada logika Idengan instruksi cabang BGT, BOB, BLE dan

BLT.
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• HalfCarry Flag (H)

Flag ini digunakan pada operas! aritmatika Unary ankd *»»•<•• <**>.
CPU akan menentukan half carry flag pada kondisi carry terjadi antara
bi,-3 dan bit-4 dalam operasi aM-,Uhout-carry (ADD) atau atM-^tn-

carry (ADC).

• Interrupt Mask (I)

Flag ini di fungsikan pada logika 0yang berfungsi untuk menolak semua
interrupt sehingga CPU tetap akan melanjutkan eksekusi pada program
sampai instruksi interrupt mask berlogika 1.

• Negative Flag (N)

CPU akan menentukan negative,flag pada operasi aritmatika. operasi
logika atau prosedur manipulasi data yang menghasilkan nilai negatif.

• Zero Flag (I)

Flag ini akan di set oleh CPU pada kondisi operasi aritmatika, operasi
logika atau prosedur manipulasi data yang menghasilkan nilai $00.

• Carry/Borrow Flag (C)

CPU akan menentukan Carry Flag pada P"**" operasi penambahan
sehingga lebih dari bi.-7 pada accumulator atau pada kondisi operasi
pembagian yang membutuhkan nilai peminjaman.

2.6.4 Timer Interface Module (TIM)
Mikrokontroler MC68HC908QB8 mempunyai 4 channel

pewaktu/pencacah (timer counter, ,6 bit yang digunakan untuk pengukuran

 



25

interval waktu, lebar pulsa dan berfungsi juga sebagai modulasi lebar pulsa

(PWM).

TIM ini juga memliki fitur-fitur seperti :

• Dua channel perbandingan input dan output

• Pembangkit sinyal PWM bufferdan unbuffered

• Frekuensi clock input yang dapat di diprogram sesuai kecepatan bus

internal,

• Beroperasi dengan sistem free running

• Pin toggle pada kondisi salah satu channel overflow

• Bit stop dan reset pada pencacah

Pin yang digunakan oleh TIM yaitu pin PTAO/TCHO, PTA1/TCH1,

PTB6/TCH2 dan PTB7/TCH3. Gambar 2.14 merupakan arsitekur dari TIM.

Komponen utama adalah counter 16-bit yang dapat beroperasi secarafree running

atau terkendali. TIM counter berfungsi sebagai referensi untuk umpan input dan

perbandingan dengan output. TIM dikendalikan oleh register TMODH:TMODL

yang menyediakan nilai TIM. Pada software juga dapat dilakukan pembacaan

nilai TIM counter tanpa mengganggu proses pewaktuan. Kedua TIM Channel

dapat diprogram agar independen sebagai input saja atau sebagai komparator

output.
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Gambar 2.14 Diagram blok Timer Interface Module (TIM)
Register kendali I/O dan monitoring pada TIM adalah sebagai beriku,

• TIM status and control register (TSC)

. TIM control registers (TCNTH:TCNTL)

. TIM counter modulo registers (TMODILTMODL)

. TIM channel status and control registers (TSCO and TSCI)
. TIM channel registers (TCH0H:TCH0L and

TCHIHTCHIL)
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2.6.5 ADC (Analog to Digital Converter)

Piranti-piranti dan sistem-sistem logika hanya mengenal isyarat digital.

Tetapi, kebanyakan isyarat seperti isyarat yang dihubungkan dengan transduser

mempunyai bentuk analog. Sebelum diumpankan ke piranti digital isyarat-isyarat

ini harus diubah ke dalam bentuk digital oleh pengubah analog ke digital atau

analog to digital converter (ADC). Pada transduser, isyarat analog dari sensor

suhu diubah menjadi isyarat digital menggunakan ADC. Banyak sekali aplikasi

yang dapat digunakan pada rangkaian konverter digital, salah satunya adalah

untuk mengukur besarnya suhu didalam bak penampung air.

ADC yang digunakan adalah fasilitas yang sudah ada disediakan didalam

Mikrokontroler MC68HC908QB8 sehingga tidak diperlukan lagi ADC eksternal.

Pada ADC internal Mikrokontroler MC68HC908QB8 dapat dilakukan proses

konversi secara single ataupun continous. Konversi tegangan analog ke digital

dengan menggunakan metode pendekatan berurutan atau beruntun (Successive

Approximation Register) dengan resolusi 10-bit dan waktu konversi sesuai

dengan kecepatan proses pada unit Mikrokontroler. Pendekatan beruntun adalah

metoda yang paling banyak digunakan. Metode ini didasari pada pendekatan

isyarat input dengan kode biner dan kemudian berturut-turut memperbaiki

pendekatan ini untuk setiap bit pada kode sampai didapatkan pendekatan yang

paling baik. Metode SAR digunakan untuk menyimpan kode biner pada setiap

tahapan dalam proses.
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Oambar 2.15 Diagram blok ADC interna, Mikrokontroler MC68HC908QB8
Seperti yang terliha. pada Gambar 2.17, ADC ini menggunakan saluran

yang sama dengan saluran input output sehingga pada pemrograman dapat dipilih
dengan piranti lunak untuk mengaktifkanny, Pada keluaran input multiplexer
(ADV1N) akan di konversi ke oleh SAR CONVERTER kemudian disimpan pada
data register (ADRH dan ADRL).

Spesifikasi ADC pada dasarnya adalah sama dengan spesifikasi pada
DAC, yaitu diantaranya:

1. Resolusi

Resolusi adalah perubahan masukan terkecil yang menyebabkan
berubahnya oupu, Resolusi pada sebuah ADC dapa, dianggap sebagai
kesalatian kuantisasi. Semakin banyak jumlah bit yang mengkode isyarat
maka kesalahan kuantisasi ini semakin dapa, direduksi. Kesalahan
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kuantisasi secara umum adalah sebesar +/- LSB. Perumusan resolusi
secara umum adalah sebagai berikut:

%Resolusi =( 1/jumlah step total) x100%

=(l/(2n-l)xl00% (2-4>

dengan n= jumlah bit

2. Akurasi

Keakuratan sebuah ADC tergantung pada resolusi, tetapi tergantung pada
keakuratan komponen-komponen penyusunnya, seperti : komparator,

resistor dan level amplifler-nya.

3. Waktu Konversi

Waktu konversi yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengubah isyarat
analog ke isyarat digital. Waktu konversi (convertion timing) ini sangat
penting karena bandwidth isyarat input merupakan hal yang sangat
signifikan dalam perhitungan waktu konversi.
Modul ADC Internal MC68HC908QB8 merupakan modul konversi

tegangan analog ke digital dengan spesifikasi:
- Masukan analog yang berbagi dengan input output

- Resolusi 10-bit dengan ketelitian +/-1 angka LSB

. Tegangan input maksimum 5volt, 3mA

. Model pendekatan beruntun (successive approximation register;.
- Tidak perlu pengatur tegangan nol dan tegangan maksimum.

maka ketelitian modul ADC ini dapat ditentukan dengan persamaan :
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(2.5)

= 0,0048 volt atau 4,8 mV

= dibulatkan menjadi 5 mV

Dengan ketelitian 5 mV maka keluaran pengkondisi isyarat dapat

disesuaikan agar data yang didapat pada pengkondisi isyarat dapat sesuai dengan

range data dari ADC Internal MC68HC908QB8. Toleransi ketelitian yang lebih

besar dari tingkat kenaikan tegangan yang diukur akan menyebabkan kesalahan

dalam pengukuran. Untuk menghindari kesalahan tersebut maka tingkat kenaikan

yang diukur harus dikuatkan dengan menggunakan rangkaian amplifier sehingga

tingkat kenaikan tegangan berada di atas toleransi.

2.7 Triac

Triac adalah komponen semikonduktor yang terbuat dari silikon. Triac

merupakan salah satu keluarga thyristor yang mempunyai kemampuan

mengantarkan arus 2 arah (bi directional). Triac tersusun dari P-N junction yang

komplek atau secara teori triac terdiri dari 2 buah SCR yang digabungkan. Triac

mempunyai 3 buah kaki yaitu MTl, MT2 dan gate (G). Dalam aplikasinya triac

biasa digunakan sebagai switch untuk beban atau tegangan yang tinggi.

MT2 M : MTl

G

Gambar2.16 Konfigurasi Triac
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Tegangan picu posi.if yang masuk pada kaki gate akan menyebabkan
MT2 akan menghamba. arus yang melewatinya dan menyebabkan kaki MT,
mengalirkan arus listrik. Hal ini juga berlaku saa, kaki gate mendapatkan picu
arus yang lebih negatif atau 0maka MT2 akan mengalirkan arus dan MT,
menahan arus.

2.8 Optokopler

Optokopler termasuk dalam tranduser op.ik, dimana komponen ini terdiri
dari LED Infra merah sebagai sumber cahaya dan phototransistor sebagai
penvenso, Pada umumnya optokopler diproduksi dalam bentuk pake, plas.ik dan
dapat diberi lensa atau filter untuk menaikkan kepekaannya.

Dalam sebuah sistem digital optokopler banyak digunakan sebagai saklar
digital dan juga sebagai isolator diantara kedua Crcut, Hal ini disebabkan karena
dengan terpisahnya antara jalur cahaya dengan penerima cahayanya sehingga
menyebabkan terjadinya sebuah transfer energi listrik dalam satu arah. dari IRED
ke photo detektor, sambil mempertahankan isolasi listrik diantara kedua circuit,
seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.17 Optokopler
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2.9 Transistor Sebagai Saklar

Bias basis dalam rangkaian berguna dalam rangkaian-rangkaian digital
karena rangkaian tersebut biasanya dirancang untuk beroperasi didaerah jenuh dan
cut off. Oleh karena itu. rangkaian bias basis ini memiliki tegangan keluaran
rendah ataupun tegangan keluaran tinggi.

Berikut ini adalah sebuah contoh penggunaan rangkaian berbias basis
u„,uk saklar diantara daerah jenuh dan cut off. Gambar 2.19 menunjukkan sebuah
contob dari sebuah transistor yang difungsikan sebagai saklar. Ketika saklar
tertutup transistor dalam kondisi hard saturation maka tegangan keluaran sekitar
0V. Ketika saklar terbuka, arus basis turun menjadi no, dan mengakibatkan arus
kolekto, turun menjadi no,. Dengan tidak adanya arus yang melalui resistor ,0k,
semua tegangan catu kolektor akan melalui terminal kolektor-emiter. Oleh karena
itu, tegangan keluaran naik menjadi +5V.

R2 i 10 k

V out

1_ NPN

Gambar 2.18 Transistor sebagai saklar.

2.10 Relai

Relai merupakan sebuah saklar yang digerakkan oleh adanya medan
B„e, yang menarik salah satu pi, Gambar 2.16 adalah simbo, Relai, dimana

ma
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Relai mempunyai 5pin. 2„,„ merupakan ujung kumparan yang meli.it kesebuah
logam atau besi dan 3pin lag', merupakan pin-pin terminal.

Cara kerja alat ini. bila ada arus yang melewati kumparan maka besi akan
berubah menjadi medan magnet yang akan menarik pin terminal diatasnya.
Dengan tertariknya salah satu „,, oleh medan magnet yang ditimbulkan o,eh
kumparan maka pin tersebut akan menyambung dengan pin satunya dan
kebalikannya ketika tidak ada arus yang melewatinya.

u
Gambar 2.19 Simbol relai

2.11 Motor DC

Motor DC adalah suatu sistem mesin yang berfungsi mengubah tenaga
listrik arus seaiah (listrik DC) menjadi gerak atau tenaga mekanis. Mow arus
searah a,au mo.or DC banyak digunakan pada peralatan elektronik, misalnya tape
player, kipas angin portabel, mainan anak, pover „indo* dan central lock pada
mobil. Motor ini digerakkan oleh baterai.

Prinsip kerja motor arus searah (DC) berdasarkan pada pengahantar yang
menga,irkan arus dan ditempatkan tegak lurus pada medan magnet, cenderung
bergerak tegak lurus terhadap medan. Besamya gaya yang diberikan untuk
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menggerakkan, berubah sebanding dengan kekuatan medan magnet, besarnya arus

yang mengalir tergantung pada jenis penghantar dan panjang penghantar.

2.12 Tam pilan LCD (Liquid Crystal Display)

Sebagai penampil data digunakan LCD. LCD yang digunakan disini

adalah jenis LCD Ml632 dengan 16x2 karakter. Dalam LCD tersebut data yang

sifatnya sementara dari DD RAM dan CG RAM akan disimpan dalam Data

Register (DR). Sedangkan kode-kode instruksi, informasi alamat data display dan

pembangkit karakter akan disimpan dalam Instruction Register. Pada saat busy

flag menunjukkan bahwa LCD berada dalam operasi internal yang tidak bisa

diterima oleh instruksi berikutnya.
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Gambar 2.20 Diagram blok LCD Ml632

Sebagai pembangkit susunan kode karakter adalah CG ROM, karakter

yang dibangkitkan adalah kode karakter 8bit dan menyediakan 192 pola karakter.

 


