
BAB II

DASAR TEORI

2.1 MIKROKONTROLER

Mikrokontroler adalah komputer dalam satu chip, yang di dalamnya terdapal
mikroprosesor, memori, jalur Input/Output (I/O) dan perangkat pelengkap Iainnya.

MikrokontroUer merupakan suatu rangkaian tcrintegrasi (/<") yang bekerja untuk
apiikasi-aplikasi pengendaiian. Untuk mendukung fungsi pengendaliannya, maka
suatu mikrokontroler memiliki bagian-bagian sebagai berikut:

1. Central Processing Unit (CPU)

2. EEPROM{Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
3. System Random AccessMemory (SRAM)

4. Pewakfu Pencacah

5. Unit IO (Serial/Parallel)

Kemampuan digital mikrokontroler ini adalah menirukan fungsi otak manusia.

Mikrokontroler ini berbeda halnya dengan mikroprosesor yang terdiri dari Central
Processing Unit (CPU) dan register-register, tanpa memori, tanpa I/O, dan
komponen yang dibutuhkan oleh suatu sistem supaya dapat bekerja.

Apabila mikroprosesor ini dikombinasikan dengan I/O dan memori (SRAM

dan EEPROM) akan menghasilkan sebuah mikrokontroler, dimana kombinasi dari

komponen - komponen ini sudah tcrdapat dalam satu rangkaian yang tenntegrasi
{Integrated ('ircitit).
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2.1.1 Arsitektur ATmega8535
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Gambar 2.1 /?/o£ diagramfimgsional ATmega8535

Dari gambar tersebut dapat dilihal bahwa ATmega8535 memiliki bagian
sebagai berikut :

1. Saiuran I/O sebanyak 32 buah yaitu Port A, Port B, Port C, dan Port D.
2. ADC 10 bit sebanyak 8 saiuran.

 



3. Tiga buah Timer Counter dengan kemampuan pembandingan.

4. CPU yang terdiri atas 32 buah register.

5. Watchdog Timer dengan osilator internal.

6. SRAM sebesar 512 byte.

I. Memori Flash sebesar 8 kb dengan kemampuan Read While Write.

8. Unit interupsi internal dan ekstemal.

9. Port antarmuka SP1.

10. LZEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi.

II. Antarmuka komparator analog.

12. Port USART untuk komunikasi serial.

2.1.2 Fitur ATmega8535

Adapun kapabilitas detail dari ATmega8535 adalah sebagai berikut:

1. Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC' dengan keccpatan maksimal 16

MHz.

2. Kapabilitas memori flash 8 KB, SRAM sebesar 512 byte, dan EEPROM

{Electrically Erasable Programmable Read Only Memori) sebesar 512 byte.

3. ADC internal dengan fidelitas 10bit sebanyak 8 channel.

4. Portal komunikasi serial (USART) dengan kecepatan maksimal 2,5 Mbps.
5. Enam pilihan mode steep untuk menghemat penggunaan daya listrik.

2.1.3 Konflgurasi Pin ATmega8535

Koniigurasi pin ATmega8535 dilihat pada gambar 2.2 Dan gambar

tersebut maka dapat dijelaskan secara fimgsional konfgiurasi pin ATmega8535
sebagai berikut:

1. VCC merupakan pin yang berfungsi untuk pin masukan catu daya.

2. GND merupakan pin ground.

3. Port A (PA0..PA7) merupakan pin I/O dua arah dan pin masukan ADC.

4. Port B (PB0..PB7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus yaitu

Timer Counter, komparator analog, dan SPI.

 



5. Port C(PC0..PC7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus yaitu
TWI, komparator analog, dan Timer Osctlator.

6. Port D(PD0..PD7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus yaitu
komparator analog, interupsi eksternal, dan komunikasi serial.

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk mereset mikrokontroler.

8. XTALl dan XTAL2 merupakan pin masukan clock ekstemal.

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC.

10. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC.
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Gambar 2.2 PinATmegaH535

2.2 Sensor

Sensor merupakan suatu unsur mekatronik atau sistem pengukuran yang
memperoleh suatu parameter phisik dan merubahnya ke dalam suatu isyarat yang
dapat diproses oleh sistem, dengan cara bereaksi terhadap suatu perubahan dalam
pcristiwa phisik (misal, temperatur, jarak kekuatan).

Sensor adalah piranti yang mentransformkan (mengubah) suatu nilai
(isyarat atau energi) fisik ke nilai fisik yang lain serta menghubungkan antara fisik
nyata dan industri electric dan piranti elektronika. Di dunia industri berguna untuk
monitoring, controlling, dan proteksi. Sering disebut juga dengan transducer.

Tidak terbatas pada pengukuran besaran fisik saja, tetapi juga pada
kimia, dan biologi.

 



2.2.1 Macam-macam sensor eksternal:

a. Sensor optik

Menggunakan pancaran cahaya untuk mendeteksi kehadiran benda.
Biasanya digunakan optical transduser seperti LDR, photo dioda, photo
transistor.

b. Sensor panas

Mendeteksi panas dan mengubahnya ke bentuk sinyal hstrik, misalnya
lempeng bimetal, thermistor, NTC, PYC.

c. Sensor peraba

Digunakan untuk mengetahui adanya kontak dengan benda lain. Misalnya
sensorpiezo resistive, sensor matriks, sensor pneumatik.

Sensor dapat melakukan pengukuran terhadap parameter-parameter fisik
seperti suhu, posisi, tekanan, intensitas cahaya dan iain-lain. Fungsi dan sensor
adalah sebagai pcngindera dan pcrubahan, magnetuda atau frckuensi dari besaran
yang diukur, dan untuk menyediakan keiuaran berupa besaran listnk yang dapat
diproses oleh bagian atau rangkaian lain.

2.2.2 Infra Merah

Infra merah adalah suatu gelombang cahaya yang tidak tampak oleh
mata, yang frekuensinya berkisar dan 200 KHz sampai dengan 400 KHz.
Komponen untuk memancarkan infra merah banyak drjual di pasaran dalam
bentuk Led infra merah. Led infra merah ini terbual dan bahan gallium arsenide
padat yang akan memancarkan cahaya dalam radian flux jika diberi bias maju.

Operasi dasar dari Led infra merah pada dasarnya mencakup dua aspek,
yaitu cahaya sebagai bentuk energi dan energi disuppfy ke hubungan p-n yang
mengakibatkan meningkatnya arus carrier. Cahaya dapat digunakan untuk
menmgkatkan elektron dan pita valensi ke pita konduksi, dimana dapat berfungsi
sebagai arus earner. Energi yang cukup harus disuppfy dengan radiasi sehingga
electron dapat bergerak dari suatu pita ke pita lam, jika radiasi mempunyai energi
yang kecil maka electron tidak dapat ditmgkatkan sehingga tidak ada arus yang
mengalir.

 



2.3 Motor DC

Motor adalah mesin yang menggunakan energi elektrik dan energi
magnetik untuk menghasilkan energi mekanis yang berupa kecepatan atau
putaran, dalam hal im energi elektnk yang diubah berbentuk arus searah (DC).

Pada pnnsipnya mesin arus searah dapat berlaku sebagai motor arus
searah maupun sebagai generator arus searah. Perbedaannya hanya terletak pada
konversi dayanya. Generator arus searah adalah suatu mesin arus searah yang
mengubah daya masukan mekamk menjadi daya keiuaran elektrik, sedangkan
sebaliknya motor arus searah mengubah daya masukan elektrik menjadi daya
keiuaran mekanik.

Prinsip kerja motor arus searah berdasarkan pada penghantar yang
membawa arus d.tempatkan dalam suatu medan magnetik, sehingga penghantar
tersebut akan mengalami gaya. Gaya ini akan memmbulkan torsi yang akan
menghasilkan rotasi mekanik, yang akhirnya motor tersebut dapat bergerak atau
berputar. Besarnya gaya yang dibenkan untuk mengerakkan motor adalah berubah
sebanding dengan kekuatan medan magnetik, besarnya arus yang mengalir pada
penghantar dan panjang penghantar.
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Gambar 2.3 Motor DC (Power window)

2.4 Driver Motor L298

L298 adalah suatu lc yang digunakan untuk menjalankan motor,
Konfigurasi pin L298 dapat dilihat pada Gambar 2.7. Feature yang dimiliki 1.298
adalah

 



I Tegangan kerja sampai dengan 46 volts

2. Mampu memberikan arus sampai 4 A

3. Tegangan saturasi yang rendah

4. Proteksi terhadap panas yang berlcbih

5. Logika 0 (low) tegangan sampai 1,5 volt
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Gambar 2.4 Konfigurasi L29H
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