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PERANCANGAN SISTEM

3.1 Perancangan Sistem

Touchpad merupakan pointer device yang dapat berfungsi layaknya

sebuah mouse biasa. Secara keselurahan, perancangan sistem touchpad terdiri dari

perangkat keras dan perangkat lunak. Diagram blok sistem yang dirancang

diperlihatkan seperti pada gambar 3.1.

Personal Computer

T
PS/2 mouse port

I
Pushbutton Mikrokontroler AT89C51 IR sensor

Gambar 3.1 Blok Diagram Rangkaian Touchpad

Touchpad berkomunikasi dengan komputer melalui jalur PS/2 port.

Komputer (host) akan melakukan inisialisasi teriebih dahulu sebelum touchpad

dapat berfungsi. Jalur PS/2 mouse port tidak bersifat 'plug and play', sehingga

proses inisialisasi hanya terjadi pada saat komputer booting. PS/2, port

menggunakan bidirectional synchronous serial protocol. Komputer akan
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mengenali jenis dan tipe hardware yang dipasang melalui proses inisialisasi

tersebut. Setelah proses inisialisasi dengan komputer dilakukan, touchpad mulai
melakukan scanning IR sensor untuk mendeteksi pergerakan jan dan keadaan

tombol. Apabila ada pergerakan jan atau tombol yang ditekan, mikrokontroler

mengirimkan data tersebut ke komputer melalui jalur PS/2 mouse dalam bentuk
paket-paket data.

START

i

Hidupkan computer
(booting)

I
Inisialisasi PS/2 port

host <£> device

Cek perubahan
keadaan tombol /

posisi jari

I
Kirimkan data

perubahan keadaan
tombol / posisijari

dalam 1packet data
format

I
END J

Gambar 3.2 Cara Kerja Touchpad
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3.2 Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras sistem touchpad memiliki t,ga bagian utama,
yaitu masukan (mput), pengendali (control), dan keluaran (output). Piranti
masukannya berupa sensor inframerah sebagai pendeteksi jari dan pushbutton
sebagai tombol seperti pada mouse. Piranti kontrolnya adalah mikrokontroler
AT89C51, sedangkan untuk keluarannya berupa paket-paket data yang dikirimkan
ke PS/2 mouse port untuk mengendalikan cursor.

3.2.1 Rangkaian Catu Daya

Rangkaian catu daya menyediakan tegangan bagi rangkaian. Tegangan
yang digunakan adalah tegangan 0volt (ground) dan +5 volt. Tegangan mi
digunakan untuk mencatu daya keselurahan rangkaian. Untuk menghasilkan
tegangan im dipergunakan catu daya yang berasal dan port PS/2. Gambar 3.3
memperlihatkan sumber catu daya dari port PS/2

Pin Signal

1 Data

2 NC

3 Ground

4 + 5 V dc

5 Clock

6 NC

Gambar 3.3 Susunan PinPS/2 Port
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3.2.2 Rangkaian Modulator dan Rangkaian Mikrokontroler AT89C51

Rangkaian mikrokontroler ini merupakan pusat pcngolahan data dan pusat

pengendali alat. Di dalam rangkaian mikrokontroler ini terdapat tiga buah port

yang digunakan untuk menampung input atau output data dan terhubung

langsung oleh rangkaian-rangkaian dari alat pengendali. Rangkaian ini tersusun

atas osilator kristal 11.0592 Mhz yang berfungsi untuk membangkitkan pulsa

internal dan dua buah kapasitor sebesar 30 pF yang berfungsi untuk

menstabilkan frekuensi. Kapasitor 10 uF dan resistor 10 KQ berfungsi untuk

rangkaian reset. Mikrokontroler digunakan juga sebagai pemodulasi sinyal.

Kaki P1.0 sebagai output sinyal termodulasi.

C3

IbuF

Output Mfwinfcrf™
InpilinArrw^lfc,)™

to psi? oinfr

PUSHBUTTONS

to PS/7 DATA
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J-3
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P1.1

P1.2

Pt.3

P1.4

P1.5

P1.6
PI?

V'CC

P0.0_AOC

P0.1_AD1
PC 2_A02

PU.3_AD3
P0.4_AD4
P0 5_AD5
POS_AOS
P0.7 AD7

P2.0_A8
P2 1_AS

P2.2_A10
P2.3_A?;
P2.4A12

P3.0/RXD P2.S_A13
P3.1/TXD P2.6_A14
P3.2/INT0* P2.7 A15
P3.3/INT1*

P3.4/T0 EAWVPP

P3.5/T1 ALE/PROG#
P36AVR* PSEN*
P37/P.D*

G.MD

AT89C51-24PC

J2_

11.0592 Mhz CI
-^30pF

10 K >R2 "T C2
30pF

1

SV3

multiolexer

sniGND

Gambar 3.4 Rangkaian Modulator dan Rangkaian Mikrokontroler
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3.2.3 Rangkaian Multiplexer

Untuk dapat menentukan letak suatu objek dalam ruangan 2 dimensi

secara tepat, dibutuhkan 2buah sumbu (X &Y). Jumlah sensor cahaya yang

digunakan dalam satu buah sumbu mempengaruhi tingkat resolusi cursor, yaitu

banyaknya perpindahan cursor dalam satu satuan panjang. Makm banyak

jumlah sensor, makin kecil jarak perpindahan yang dapat dilakukan, sejiingga

tingkat akurasi menjadi tinggi. Sedangkan jika jumlah sensor yang digunakan

semakin sedikit, maka jarak perpindahan yang dilakukan semakin besar dan

mengakibatkan tingkat akurasi menjadi rendah.

10

"§ 5 -j- -H jan h 1

III!!

I

k' 2

% 1

H 12 13 14 15 16 27

Sensor II -sensor 27sbX

Gambar 3.5 Sistem Koordinat Menggunakan Infrared
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Rangkaian multiplexer berfungsi untuk menghubungkan sensor inframerah

dengan mikrokontroler. Multiplexer dapat untuk mengendalikan sensor yang

jumlahnya banyak hanya dengan mengatur bit pada input seJektor A, B, Cdan

pin inhibit. Rangkaian multiplexer menggunakan 4 buah buah IC CD4051

(multiplexer-demultiplexer), jika satu buah IC dapat dihubungkan dengan 8buah

sensor, maka total sensor yang bisa dihubungkan berjumlah 4x8 =32 buah

3.2.3.1 Rangkaian Multiplexer untukIR LED

Rangkaian multiplexer IR LED berfungsi untuk mengendalikan IR LED

yang akan memancarkan sinyal inframerah termodulasi. IR LED yang

dipasang berjumlah 17 buah untuk sumbu X dan 11 buah untuk sumbu Y.

Total IR LED yang digunakan ada 28 buah, sehingga cukup memakai 4buah

ICCD4051.

Rangkaian ini akan dihubungkan ke port 2 mikrokontroler AT$9C51.

Mikrokontroler mengendalikan satu-persatu IR LED yang akan aktif dengan

mengatur bit selektor dan inhibit masing-masing IC CD4051. Rangkaian juga

akan terhubung dengan rangkaian moduiasi, sehingga cahaya yang

dipancarkan oleh IR LED pada rangkaian ini merupakan cahaya infraiperah
yang telah termodulasi.
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Gambar 3.6 Rangkaian Multiplexer untuk IR LED
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3.2.3.2 Rangkaian Multiplexer untuk Photodiode

Rangkaian multiplexer untuk photodiode mempunyai fungsi yang sama

dengan rangkaian multiplexer untuk IR LED. Photodiode yang digunakan juga

berjumlah 17 buah untuk sumbu Xdan 11 buah untuk sumbu Y. Rangkaian ini
dihubungkan dengan port 2mikrokontroler AT89C51 sebagai pcngcndaiinya.

Mikrokontroler mengatur photodiode yang aktif bergantian satu-persatu.

Gambar 3.6 menunjukkan rangkaian multiplexer untuk photodiode.
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Gambar 3.7 Rangkaian Multiplexer untuk Photodiode
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3.2.4 Rangkaian Pushbutton

Rangkaian pushbutton berfungsi sebagai masukan untuk menggantikan

fungsi tombol pada mouse. Rangkaian ini menggunakan 3 buah pushbuttons

untuk menggantikan mouse yang memiliki 3 buah tombol yaitu left button,

middle button dan right button.
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Gambar 3.8 Rangkaian Pushbutton

Mikrokontroler diisi dengan program scanning pushbuttons. Mikrokontroler akan

membuat kondisi low (0) pada kaki PI.7, selaniutnya mikrokontroler akan

membaca PI.4, PI.5 dan P1.6. Apabila hasilnya berapa kondisi high (1)

menandakan tombol tersebut tidak ditekan, sedangkan apabila hasilnya berapa

kondisi low (0) menandakan tombol tersebut ditekan. Proses membaca dimulai

dari PL4 kemudian PL6 terakhir PL5. Hanya ada satu tombol yang dapat ditekan,

iika ada nenekanan tombol secara bersamaan mikrokontroler hanva meneambil

satu tombol sesuai uratan prioritas masing-masing tombol

Tabel 3.1 Tabel Scanning Tombol

P1.7 PI.6 PI.5 PI.4 Tombol.

0 X X 0 Left button
A
U

A
A

i

i
T _ji L..^

i^,c/i uuiivri

0 I u I Mid button

0 i i 1 none

3.2.5 Rangkaian Demodulator

Modulator inframerah digunakan agar sinyal data yang dipancarkan IR

LED lebih kebal terhadap cahaya yang berasal dari lampu dan sinar matahari.

Rangkaian demodulator berfungsi untuk menerima sinyal termodulasi dan
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kemudian memisahkan sinyal data dengan sinyal carrier. Rangkaian
demodulator menggunakan IC IRM-8601 yang dapat menerima sinyal 38 khz.

1RLED

PI .0

PI 1

Photodiode in

POWER

VCC

Q

Q1 C? C3

10uF et & 4 1U(JF
U-i ,

IOuF

hR1
DDK

56K »^
-£=D—T Q1

R2 ** BC548

G.MD

IR-M!

30K

R3

_J

Gambar 3.9 Rangkaian Demodulator

Aim

-T3T
S'BKhz

LED1

case"

Rangkaian demodulator dihubungkan ke rangkaian ^W.
MiiTokontroler memodulasi sinyal yang akan dipancarkan oleh IR LED melalm
PTO. Data yang telah termodulasi dipancarkan oleh VA LED kemudian
ditangkap oleh photodiode. Photodiode terhubung ke rangkaian demodulasi
menuju LED 1. LED 1akan menyala atau padam sesuai dengan sinyal
termodulasi yang dipancarkan kc photodiode. LED 1dihadapkan langsung ke
IC IRM-8601 agar smyal dapat masuk ke demodulator. Sinyal masuk imlah
merupakan sinyal termodulasi yang dipancarkan oleh IR LED, kemudian
ditangkap oleh photodiode, dan kemudian sinyal tersebut dipancarkan kembali
ke IC IRM-8601 melalui LED 1.
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33 Perancangan Perangkat Lunak

Perangka, tarn* pada ,—oier d.perlukan un.uk nrengcksek,.
^ab-perrntan pada — seb.ngga me„ghas„kan ke,uaran ^ *»
;ang dlgu„aka„ sebaga, pengendaH pos.s, dan keadaan «,«, Mam ha, ,n,
m,krokontro,er digram dengan menggunakan babasa assembler

i i ™im\Pr AT89C51 diawali denganPerancangan program pada mikrokontroler AT8.L.. ,
™,^ ten editor program 8051. Listing programmembuat listing program pada text edit.. V B

ir„b dan tombo, Se«a /,«*« penman data M dar, proses —*

Inisialisasi PS/2 ^on-Aoj/'
device

Cek perubahan keadaan tomhol /
posisi jar.

1
KinmWan data pembahsn keadaan
tombol /posisi jari dalam 1packet

data format

Gambar3.10 Diagram Alir CaraKerja Touchpad
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331Program Bidirectional Synchronous Serial Protocol
PS/2 m,use Pon b—kas, secara W— ya>«« dengan

m_„naka„ bantuan Pu,a e,e, Pada proses penman dan penenmaan
^a, « d.pe.nkan o,eh pera,atan Penenma data untuk mengetahn,
adauyapeng,nmanset,apb,tdata.Sinya,Ctocaersn1UtpadasaatpenPr,manb,t

yang pertama dan setiap perubahan bit data.

DA! A

aClock Pengiriman Data Device-to-Host
Gambar 3.11 Timing

jinjmruTJTJTJiJTr
DATA

£ I 1 I i a s § § £s "w a Q

, C/oc* Pengiriman Data Host-to-DeviceGambar 3.12 T/m/ng

Data yang dikirimkan dan &v-ce ke host akan dibaca oleh host ketika

ke rendah dan sebaliknya, data yang
terjadi perubahan pulsa clock dan tmgg

dikirimkan dari host ke cfev/c

nulsa c/odt dari rendah ke tinggi.

•e akan dibaca oleh device ketika terjadi perubahan
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• , ^ ♦ ^Pniadi /ov> (0) disusul perbahand,to,mkan dengan cara membuat talur data menjad,,:!uretoC,men)ad,toW(0,Kemud1an8b,da.yangakand1k1r1md1pm«an
Jte abator agar dapat d,has«kanb,t pan, Sebetumn^atur^ harus

, u i Rii nariti vang dihasilkan dan; i, m teriebih dahulu. Bit panu ya^dikembalikan ke high (1) tericcn

^.mutator merupakan pan,, gan,l, sedangkan P» ^ —— «~^makab.tpar.hamsdrkomp.emenkanmen.d.par.t.genap.^pan
I! dikinmkan satu-.rsatu d,serta, dengan .rubahan ** dan ** 0me„Jad1,,(0).Se,e1abSb1,aata,erkInmdllanJ„to dengan mengmmbt,

- , mKn,b8ban^danWg/.(l)ke/«(0).Pengmman
nariti disertai juga dengan perucatia- .

•• t,„ hit s,op dengan eara membuat jalur data memad.diakhiri dengan mengirimkan bit stop aeng

hieh disertai pulsa clock terakhir.
" Mikro—r akan menunggu balasan dan komputer dengan mengecek

,ato e,oe, 3a,tn ** i—> memad, *. menandakan komp«er akan

temud,an **. akan menanggapm.a de„gan memula, menghasilkan sinyal
^.,, mengirimkan b,t Pada talt, data saaualur .o^o. dan akan

, t »hn- chrk hivh. Mikrokontroler akan mencacahdibaca oleh device pada saat jalur clock ...„.-
_, Syang men— kedelapan bit da. semuanya selesa, d,k,nm an.
Kemud,an m,krokon,r„,er akan menghasilkan dua buah pulsa **—an
mengltim b„ «—,e dengan eara membuat jalur data men,, *.*~
dengan menghasilkan pulsa dock yang terakhir.

 



3.3.2 Program
Inisialteai dengan PS/2 Mouse Port

c STMT j

Device .' self-test-ptjssed
(AA)

1 Device :ID device (00) J

| Menerima data dan host l<-
1

X

Host: reset
command

Tidak

X

Host: set
sample rate

(F3)

Tidak V

/\

/ Host:
decimal 200

(C8)V

Tidak

ft

Ya
acknowledge

(FA)

I

1 Device : aelf-tesl-paised

Ya

{i\j\t

• .

Device : ID device
(00)

Device : acknowledge
(TA)

~~1j Device :acknowledge
(FA)

ft

Gambar 3.13a Diagram AUr Proses Inisialisasi
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Gambar 3.13b Diagram Alir Proses Inisialisasi
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Gambar 3.13c Diagram Alir Proses Inisialisasi

Dmce akan s.ap untuk digunakan apabila telah melakukan prose,
misialisas, oleh host terhadap device pada saat komputer dinyalakan. Proses
imsialisas. dilakukan untuk menentukan vanabe. scaling faco, resolution, dan
-Bin,ain kepada ***. Oc,,ce barus membalasnya dengan jawaban yang tepat
agar proses syncron,„,t«n dapa, berjalan dengan lanear dan ^,ce dapat
di™nakan dengan baik tanpa ada masalah.

Proses misisalisas, hanya akan teijad, saat 500 ms setelah komputer
dihidupkan. Mikrokontroler akan menunggu hingga jalur clock menjad, to* dan
•im perubahan jalur data menjadi 7«w. Kondis, tersebu, menandakan komputer
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siap melakukan komunikasi dengan device. Device akan mengirimkan dua byte

data yaitu AAh dan OOh ke PS/2 mouse port. AAh mengindikasikan selftest-

passed dan OOh merupakan ID device. Ketika kedua data ini diterima oleh

komputer dan dicek, kemudian komputer menyuruh device untuk reset dan

komputer akan menunggu sampai device mengirimkan sinyal acknowledge

(FAh). Setelah itu komputer akan menentukan variabel scaling factor (E6h),

resolution (E8h), set sample rate (F3h) dan Iain-lain dengan cara mengirimkan

data tersebut ke device. Pada setiap proses pengiriman data ke device, komputer

akan mengecek sinyal acknowledge yang dikerimkan oleh device ke komputer,

menandakan data telah diterima oleh device dan komputer tidak akan

mengulang pengiriman data itu kembali. Setelah semua pengiriman variabel

telah dilakukan, komputer mengirimkan sinyal enable (F4h) ke device

menandakan device siap digunakan.

3.3.3 Program Scanning Tombol

Listing program scanning tombol berisi proses pembacaan tombol dari

tiga buah tombol yang ada. Program scanning pushbuttons memiliki tiga

prioritas, prioritas utama yaitu tombol left button, prioritas kedua yaitu tombol

right button dan prioritas terakhir tombol middle button. Mikrokontroler akan

mengambil prioritas yang paling tinggi dari tombol-tombol yang ditekan. Jika

left button dan right button ditekan secara bersamaan, mikrokontroler hanya

akan mengambil data dari left button karena tombol left button memiliki

prioritas yang lebih tinggi daripada tombol right button.
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Gambar 3.14 Diagram Alir Scanning Tombol

ot pi 7 meniadi low, sehingga jika adaMikrokontroler akan mengeset P1.7 menjaai
i. Pi 4 PI 5atau PT6 akan terbaca low (0) sesuaipushbutton yang ditekan maka PI.4, F1.5 atau r

, 1 ^pVati Sccmnmg dimulai dan membaca keadaandengan letak tombol yang dnekan. Scannmb
kakl P1 4 Jika tombol left button ditekan, kaki P1.4 akan terbaea ,o* dan
,„„„,„« tidak akan d.lanjutka, >*, tombo, ,tf »«*» « ditekan, kakr P1.4
akan terbaea l,,g„ dan proses scanning akan dilanjutkan menuju kak, P1.6.
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Apabila tombol right button yang ditekan, maka kaki PI.6 terbaca low dan

proses scanning dihentikan. Jika tombol right button tidak ditekan, maka kaki

P1.6 terbaca high dan proses scanning akan dilanjutkan ke kaki P1.5. Apabila

hanya tombol middle button yang ditekan, maka kaki P1.5 akan terbaca low.

Setelah keadaan tombol diketahui, selanjutnya adalah memasukkannya ke

dalam paket data yang akan dikirimkan ke komputer. Jika tombol left, button

yang ditekan, maka bit pertama dari packet data 1yang menandakan kondisi

tombol left button bit akan set (1) dan bit yang lain akan clear (0).

3.3.4 Program Scanning Sumbu Xdan Sumbu Y

Listing program scanning sumbu X dan sumbu Y berfungsi untuk

mendeteksi posisi jan yang berada pada bidang touchpad. Jan akan menutupi

pancaran cahaya inframerah termodulasi yang akan menuju ke penerima

photodiode.

Program moduiasi terdiri dari listing program moduiasi X dan listing

program moduiasi Y. Perbedannya hanya pada lama proses loop dilakukan,

pada moduiasi Yloop dilakukan sebanyak 40 kali, sedangkan pada moduiasi X

hanya dilakukan loop sebanyak 15 kali. Hal ini disebabkan karena jarak antara

IR LED dengan photodiode pada sumbu Ylebih jauh (7 cm) dibandmgkan

dengan jarak IR LED dengan photodiode pada sumbu X(4,5 cm). Jarak yang

jauh membutuhkan waktu moduiasi yang lebih lama agar photodiode dapat
menangkap cahaya IR LED dengan baik. Moduiasi diawali dengan mengubah

output menjadi low, sehingga IR LED akan menyala. Tundaan NOP akan
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menunda lamanya IR menyala sebanyak sebanyak 1 siklus mesin. Jika

menggunakan kristal 11.0592 Mhz, maka lamanya 1siklus mesin adalah 1.085

Ms, sehingga jika NOP yang digunakan ada 11, lamanya tundaan adalah 11.9 us.

Lamanya IR menyala yaitu 11.9+1.085 = 12.98 us. Setelah IR LED menyala

selama 13 us, instruksi SETB OUTPUT akan mematikan IR LED. Perintah

NOP digunakan untuk menunda lamanya IR LED padam. Lamanya tundaan

NOP yang digunakan tergantung dari besarnya frekuensi yang akan dihasilkan

dalam moduiasi. LOOP berfungsi untuk mengulang satu gelombang sebanyak n

kali agar demodulator dapat menerima smyal termodulasi dengan baik, sehingga
dihasilkan output yang bcnar.

Program kedua yang terdapat dalam program scanning sumbu X dan Y

adalah program pengaturan multiplexer. Program ini berfungsi untuk

mengendalikan IR LED dan photodiode yang aktif melalui jaiur-jalur yang ada

pada multiplexer. Posisi jari dapat ditentukan dengan cara mengetahui output

dan sensor infrared pada kedua buah sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y.

Sensor tidak semuanya akan aktif dalam waktu yang bersamaan tetapi secara

bergantian. Mula-mula yang akan dipenksa adalah sumbu Yteriebih dahulu,

baru kemudian sumbu X.

 



Set flag scan Y

Simpan posisi jari Y
— counter^
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START

counter}" = 1

set mtdtiplexer jalur_0

counter}' + 1

set multiplexer jalur
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Tidak

Set flag scan Y

f END )

Gambar 3.15a Diagram Alir Proses Scanning Sumbu Y

55

 



56

Gambar 3.15b Diagram Alir ProsesScanning Sumbu X
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Sensor yang terdapat pada sumbu Yada 11 buah (sensor0 - sensor 10),

sehingga memerlukan jalur multiplexer sebanyak 11 buah yang dapat disediakan

oleh 2 buah IC CD4051 (8 jalur dan ICJ) dan 3 jalur dan IC 1).

Mikrokontroler mulai memenksa sumbu Ydengan teriebih dahulu menetapkan

hitungan awal counter Rl pada mlai 1. Setelah counter bemilai 1, baru

kemudian sensor 0diaktifkan dengan cara mengisi P2 dengan data 11110000b

kemudian CLR P2.7 untuk mengaktifkan IC 0 saja. Mikrokontroler akan

mengirimkan data termodulasi ke IR0 dan kemudian membaca output dan

demodulator. Jika tidak ada objek yang menghalangi sensorj maka

mikrokontroler akan menentukan giliran sensor yang akan aktif berikutnya,

dengan teriebih dahulu menaikkan hitungan counter dari 1menjadi 2. Giliran

sensor yang aktif setelah sensor_Q adalah sensorJ. Mikrokontroler akan

mengaktifkan sensorj dengan teriebih dahulu menaikkan P2 menjadi

11110001b kemudian CLR P2.7 untuk mengaktifkan ICJ) saja. Setelah itu

mikrokontroler akan mendeteksi apakah ada objek yang menghalangi sensor 1.

Jika tidak ada, maka mikrokontroler melanjutkan proses scanning dengan

teriebih dahulu menaikkan hitungan counter dari 2 menjadi 3 kemudian

mengaktifkan sensorj dan dicek cutpu'nya, begitu seterusnya sampai semua

sensor yang terhubung pada IC_0 selesai discanning. Jika semua jalur pada

ICO telah diaktifkan satu persatu, yang akan aktif berikutnya adalah jalurO

pada ICJ. Caranya sama dengan mengaktifkan jalur pada ICO hanya CLR

P2.7 digantikan oleh CLR P2.6 untuk mengaktifkan ICJ. Jalur pada ICJ
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hanya ada 3buah yang terhubung ke sumbu Ydan s.sanya terhubung ke sumbu
X.

Mikrokontroler membaca output demodulator un.uk mengetahui ada atau
tidaknya objek yang menghalagi sensor. J.ka ada objek yang mengha.ag, sensor
ke-„, maka proses scanning langsung dihentikan walaupun belum semua•„
telah selesa, dieek. Posis, objek dapa, diketahu, dengan raellhat Bilai yang ada
pada counter. J,ka „„a, pada counter bem,la, 6. maka objek tepat berada d,
depan sensorj.

J.ka objek telah selesa, dideteksi oleh sensor sumbu Y, kemudian
dilakukan proses scanning pada sumbu X. Sensor yang d,gunakan pada sumbu
Xberjumlah 17 buah (sensor U- sensor 27), sen,„gga raemcrluka„ Ja,ur
ntuhtplezer sebanyak 17 buah yang dapa. disediakan oleh 3buah IC CD4051 (5
jalur dari IC 1, 8 jalur dari IC 2dan 4 ialur diri ir „ ,_- uau i jamr dan I(__3). Proses scanning sumbu

Xsama dengan proses pada seaming sumbu Y. Counter dimulai dan 1,
kemudian satu per satu sensor d,eek dan juga menaikkan hnungan countemyz.
Proses scanning dimulai dari mengaktifkan sensorj 1sumbu Xyang terhubung
ke ICJ dengan cara mengisi P2 oleh data 11110011b kemudian CLR P2.6.
M,krokontro.er mengeeek output demodulator ada atau Maknya objek yang
menghalang, sensorJX. Jika ,dak ada objek yang ^^ ^ ^
proses scanmng dilanjutkan dengan mengeeek sensorj! dan menaikkan
hnungan counter R, dan I menjadi 2. J.ka .e«ap objek ,,dak ditemukan,
mikrokon.ro.er akan mengeeek sensor-sensor bentanya hingga sensor yang
terakhir ya,,u sensorj! dengan nila, eouraer Rl berisi 17. Proses scanning
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dihentikan setelah objek terdeteksi dan kemudian nilai counter disimpan. Posisi

objek diketahui dengan melihat nilai yang ada pada dua buah counter (X dan Y).

3.3.5 Program Utama Kendali Touchpad

Program ini berisi program utama touchpad berbasis mikrokontroler

AT89C51. Pengaruh dari pergerakan jari dan penekanan tombol akan

mengakibatkan posisi cursor bergeser serta fungsi seperti click kiri, double click

dan hold button akan ditentukan sesuai isi dari program ini.

c
Gambar 3.16Diagram Alir ProgramProgram Utama Touchpad

Tidak

END )

Lakukan rutin kondisi hanya
gerakan jari

Lakukan rutin kondisi

tombol

ditekan+gerakan
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Program utama touchpad memiliki tiga buah keadaan atau kondisi yang dapat

terjadi yaitu:

1. Kondisi ada penekanan tombol saja

2. Kondisi hanya ada pergerakan jari

3. Kondisi ada penekanan tombol dan pergerakan jan

3.3,5.1 Kondisi Penekanan Tombol

Kondisi pertama yaitu kondisi yang hanya terdapat penekanan tombol saja

tanpa disertai adanya sentuhan jari ke bidang touchpad. Kondisi ini

mengakibatkan terjadinya click kiri, click kanan atau click tengah tanpa disertai

pergeseran cursor. Rutin scanning tombol dijalankan untuk mengetahui letak

tombol yang ditekan. Bit penunjuk tombol yang terdapat pada byte ke 1packet

data akan set sesuai letak tombol yang ditekan, sedangkan byte ke 3 dan ke 4

packet data dinolkan. Jika terjadi penekanan lebih dari dua tombol,

mikrokontroler akan mengambil salah satu tombol saja. Hal ini disebabkan

ketidakmampuan komputer untuk menangani penekanan tombol lebih dari satu.

Tombol yang diambil ketika terjadi penekanan tombol lebih dan satu adalah

tombol yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan tombol lam

yang juga dtekan. Prioritas utama adalah tombol left button, prioritas kedua

yaitu tombol right button dan yang ketiga adalah tombol dengan prioritas paling

niddle button.
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Gambar 3.17 Flowchart Rutin Kondisi Hanya Ada Penekanan Tombol Saja

3.3.5.2 Kondisi Pergerakan Jari

Kondisi kedua yaitu kondisi yang hanya terdapat pergerakan jari saja tanpa

disertai dengan penekanan tombol. Kondisi mi mengakibatkan terjadinya single

tap, double tap dan pergeseran cursor pada layar monitor.

 



Tidak

f ST.4HT J

Pergerakan Jari Biasa,
lakukan pergeseran cursor

*C END J*
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lakukan single lap

Gambar 3.18 Flowchart Rutin Kondisi Hanya Ada Pergerakan Jari Saja

Program dimulai dengan scanning sumbu Y dan sumbu X untuk

mengetahui ada atau tidaknya jari. Apabila jari ditemukan berada pada bidang
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sentuh, kemudian program delay akan dijalankan untuk memberikan waktu jari

untuk berpindah. Scanning sumbu Y dan sumbu X dilakukan kembali untuk

mengetahui jari masih berada pada bidang sentuh atau tidak. Jika jari sudah

tidak berada pada bidang touchpad, program delay kembali dijalankan^ untuk

memberikan waktu jari kembali ke bidang sentuh. Scanning sumbu Ykembali

dilakukan untuk mencan jari, jika jan tidak ditemukan program akan

mendeteksi keadaan ini sebagai single tap. Sedangkan apabila jan kembali

ditemukan, program akan mendeteksinya sebagai double tap.

( ST.4MT J

Setbitpenunjuk tombolleft
button yaitu bitke 0 byte

kel packet data

Clear byte ke 2 dan ke3
packet data yaitubyte Y

movementdan byte X
movement

Kirim Packet Data

Clear bitpenunjuk tombol
left button yaitu bitke 0 byte.

kel packet data

Clearbyteke 2 dan ke3
packet datayaitubyte Y

movement dan byte X
movement

Kirim Packet Data

1
C f'™ )

Gambar 3.19 Diagram Alir Penanganan Single Tap
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Single tap berfungsi untuk menggantikan click kiri. Apabila terjadi single

tap, program akan menge.se/ bit ke 0 pada byte ke 1 packet data yang

menipakan bit penunjuk left button sedangkan byte ke 3 dan ke 4 dikosongkan.

Packet data dikirimkan, kemudian bit ke 0 kembali dinolkan. Packet data

dikirimkan kembali.

C ST.4RT
Ĵ

Setbitpenunjuk tombol left
button yaitu bit ke 0 byte

kel packet data

T
Clear byteke 2 dan ke3
packet datayaitu byte Y

movement dan byte X
movement

I
A'/ra/i Packet Data

C END J

Gambar 3.20 Diagram AlirPenanganan Double Tap

Double tap berfungsi seperti saat tombol kiri ditahan. Penanganan double

tap hampir sama dengan single tap hanya berbeda pengirimannya dilakukan satu

kali. Bit ke 0 diset, byte ke 2 dan ke 3 dikosongkan, kemudian packet data

dikirimkan.
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GiD
Gambar 3.21 Diagram Alir Penanganan Gerakan Jari Biasa

65

Penanganan gerakan jari biasa dilakukan untuk memperoleh data

pergeseran jari. Rutin scan sumbu Y dan sumbu X dijalankan untuk

mendapatkan posisi awal jari dalam koordinat X,Y. Setelah itu, delay dijalankan

untuk memberi waktu jari untuk bergeser posisinya. Rutin scan sumbu Y dan

sumbu X dilakukan kembali untuk memperoleh posisi terakhir jari setelah

bergeser. Koordinat posisi terakhir dikurangi dengan koordinat posisi awal,

apabila hasilnya negatif menandakan jan bergeser ke arah kiri untuk surm>u X
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atau ke arah bawah untuk sumbu Y. Hasil perhitungan dimasukkan ke dalam

byte ke 2 dan ke 3packet data untukkemudian dikirimkan ke komputer.

3.3.5.3 Kondisi Pergeseran Jari dan Penekanan Tombol

Kondisi ketiga yaitu kondisi penekanan tombol disertai dengan adanya

pergerakan jari.

( start J

Lakukan subrutin scanning
tombol untuk mengetahui

tombol yang ditekan

Set bit penunjuk tombol
pada bytekel dalam packet

data sesuai tombol yang
ditekan

Lakukan subrutin scanning
sumbu X dan Y untuk

menentukan posisi awal

4
delav

I
I .akukan subrutin scanning

sumbu X dan Y untuk

menentukan posisi terakhir

Hitung pergeseran

Masukkan hasil perhitungan
pergerakan jari ke dalam
byteke 2 dan ke 3 packet

data yaitu byte X movement
dan Y movement

Kirim packet data

( END j

Gambar 3.22 Flowchart Rutin Kondisi Pergeseran Jari dan Penekanan Tombol
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Program dimulai dengan mendeteksi keadaan tombol, jika tombol ditekan

program akan mengeset salah satu bit data dalam packet byte data yang

merupakan bit-bit keadaan pushbutton. Program dilanjutkan dengan proses

scanning sumbu Y dan X untuk mendapatkan posisi awal jari. Delay dilakukan

untuk memberikan waktujari untukbergeser. Seteleh itu scanning sumbu Y dan

sumbu X kembali dilakukan untuk mendapatkan posisi akhir jari. Koordinat

posisi terakhir dikurangi dengan koordinat posisi awal, apabila hasilnya negatif

menandakan jari bergeser ke arah kiri untuk sumbu X atau ke arah bawah, untuk

sumbu Y. Hasil perhitungan dimasukkan ke dalam byte ke 2 dan ke 3 packet

data untuk kemudian dikirimkan ke komputer.

 


