
BAB III

PERANCANGAN ALAT

3.1 Gambaran Umum Sistem

Perangkat lunak yang akan dibangun adalah suatu pemotong rumput
otomatis menggunakan ATmega8535 dan sensor Infra Red. Input untuk system
yang akan dibuat ini berupa Infra Red . Untuk pengoiahnnva digunakan
mikrokontroler ATmega8535 scdangkan untuk outputnya berupa motor yang
difungsikan untuk menggerakan roda. Diagram blok sistem dapat dilihat pada
Gambar 3.1.

Masukan Prosesing Keiuaran

infra Red t ^ Mikrokontroler
ATmega 8535

Motor DC + Roda

Gambar 3.1 Diagram blok sistem

Prtnsip kerja dari pemotong rumput otomatis menggunakan ATmega8535
dan sensor Infra Red yaitu berjalan secara otomatis. Pendeteksian objek
menggunakan Infra Red j.ka terdeteksi adanya objek didepannya maka akan
berhenti selama beberapa saat. Pendeteksian kondisi atau keadaan terbuka
menggunakan sensor Infra Red dan Limit Switch, sensor limit switch yang
digunakan 2buah, dipasang di depan kanan dan kiri untuk mendeteksi objek yang
ada didepannya.

3.2 Perancangan Pemotong Rumput Otomatis

Perancangan pemotong rumput otomatis terdiri dan tiga tahap
perancangan yaitu perancangan mekanik, perancangan elektronik, dan perangkat
Iunak.(Desain Pemotong Rumput Otomatis Terlampir)

Jenis dalam aplikasi mi adalah gerak otomotis seperti yang digunakan
pada robot. Untuk mendeteksi keadaan objek didepannya menggunakan Infra Red
yang dibuat yaitu 1 dan mempunyai 2 roda yang maju dan mundur dengan
system gcrak. Penggerak dilakukan dengan 2buah motor DC (Power window).
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Infra Red yang dipasang disisi depan :yaitu Infra Red yang fungsinya digunak
untuk mendeteksi objek didepannya.

Gambar 3.2 Platform dilihal dan sisi atas

3.2.1 Alat dan Bahan yang Digunakan

Alat yang digunakan diantaranya: gergaji triplek, bor tangan,penggaris,
jangka, spidol. Sedangkan bahan yang digunakan diantaranya: Sterofoam (gabus),
Acrylic.

3.3 Perancangan Mekanik

Gambar 3.3 menunjukkan bentuk akhir dari perancangan pemotong
rumput otomatis yang nantinya akan membawa pemotong rumput.

Motor kanan

Pemotongrumpui

Motor kiri

Gambar 3.3 Hasil akhirperancanganpemotong rumput otomatis

 



Pemotong rumput otomatis menggunakan penggerak motor DC (Power
window). Masmg-masmg motor DC dituntut untuk dapat menggerakkan masmg-
masing roda, yaitu searah jarum jam (™) dan berlawanan arah jarum jam (ccw).
Selanjutnya, kombinasi gerak dari kedua roda juga dituntut dapat menghasilkan
gerak berbelok. Gerak berbelok pada pemotong rumput otomatis dibuat
menyerupa, gerakan dan sebuah tank, yaitu pergerakan kedua roda saline
berlawanan pada saat yang bersamaan. Bila motor kanan bergerak maju maka
motor kiri bergerak mundur begitu juga sebaliknya.

Hasil dari pemotongan akan lebih maksimal bila pemotong rumput
otomatis berjalan relatif pelan namun dengan tenaga yang besar. Gambar 3.4
menunjukkan rangkaian transrmsi roda dengan dua as poros tetap yang digunakan
pada pemotong rumput otomatis.
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Gambar 3.4 Susunanroda

Dengan rangkatan tersebut dtharapkan dapat menjalankan fungsmya
dengan baik. Untuk menghindari terjadinya slip antara roda dengan bidang
sentuhnya (rumput) maka pada roda dibuat bercelah. Gambar 3.5 menunjukkan
As baut roda yang d.pasang pada roda. Teknik penyambungan roda dengan
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menggunakan as baut berukuran 12 mm dihubungkan dengan motor DC. Untuk
lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 Assembly dari motor serta roda

3.4 Elektronik

Rangkaian elektronika pada perancangan pemotong rumput otomatis
secara sederhana dapat dilihat pada gambar 3.6.

+')\ battery kotak

+ 12vAccu/Aki

Gambar 3,6 Diagram elektronik untuk pemotong rumput otomatis
Sesuai dengan gambar diagram, mikrokontroler mendapatkan sinyal

masukan dan sensor, kemudian mengolah sinyal tersebut yang selanjutnya
mikrokontroler memberikan sinyal pada 2 buah motor DC. Perancangan
elektronik mi sendiri membutuhkan 2sumber daya yang terpisah. Hal ini harus
dilakukan karena sumber daya pada mikrokontroler tidak boleh terganggu. Pada
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saat motor DC bekerja kebutuhan akan daya cenderung berubah tergantung beban
yang diterima untuk masing-masing motor DC. Kondosi inilah yang bisa
menyebabkan mikrokontroler reset ketika berjalan. Untuk itu pemisahan sumber
daya harus dilakukan untuk menganlisipasi terjadinya gangguan. Mikrokontroler
ATmega8535 memiliki 3 port, namun pada aplikasi ini hanya 2 port yang
digunakan. Komputer merupakan perangkat keras dalam proses pemrograman di
mana penulisan dengan menggunakan BASCOM-&535 dan download dilakukan
menggunakan kabel parallel.

Rangkaian mikrokontroler ini berpcran sangat penting dalam navigasi
pemotong rumput otomatis karena berfungsi sebagai pengendali utama navigasi
dari pemotong rumput otomatis ini, seperti halnya otak pada manusia. Rangkaian
mikrokontroler ini terhubung dengan rangkaian sensor dan driver motor meialui
port - port yang tersedia. Program yang dibuat dalam bahasa BASCOM-AVR dan

telah di-eompile kcmudian dx-download ke dalam mikrokontroler. Selanjutnya
mikrokontroler akan mengeksekusi program tersebut dengan memperhatikan
keadaan input dan rangkaian sensor. Kemudian mikrokontroler akan memberikan
sinyal keiuaran yang akan mengendalikan rangkaian driver motor sehingga
pemotong rumput otomatis tersebut dapat bergerak maju atau mundur sesuai
dengan apayang telah diprogram.

3.5 Perancangan Perangkat lunak

3.5.1 Rangkaian Sensor

Rangkaian sensor yang digunakan yaitu dan Infra Red Pembagian port
berdasarkan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pembagian port berdasarkan fungsinya.
Port

PC.O Infra Red

Fungsi

Dan Tabel 3.1, port yang berkedudukan sebagai sensor hanya dipakai
Port C. Port ini digunakan untuk menerima output dari rangkaian dan Infra Red.
Rangkaian sensor ditunjukkan pada Gambar 3.7. Pembuatan rangkaian Infra Red
menggunakan IC 555, IC 555 suatu IC yang didesam untuk pembuatan automasi

 



menggunakan Infra Red. Untuk penjelasan masing - masing kaki di dasar teori
pada BAB II.
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Gambar 3.7 Rangkaian Infra Red dan IC555

Rangkaian diambil dan data sheet IC 555. Keiuaran dan sensor IC 555
dihubungkan dangan kaki mikrokontroler ATmcga8535 di kaki 16 dan 17.
Sensitifitas penerimaan sensor dengan mengatur potensiometer yang dihubungkan
pada kaki 2 IC 555, ketika terdeteksi gerakan objek yang mengeluarkan Infra Red
logika dikaki input mikrokontroler berlogika 1 (high) sedangkan ketika tidak
terdeteksi gerakan dikaki input mikrokontroler berlogika 0(low).

3.5.2 Rangkaian Driver Motor L298

Motor adalah suatu alat yang dapat mengubah daya listnk menjadi tenaga
mekanik dalam bentuk putaran. Dengan demikian pengaturan putaran motor
mempunyai arti suatu usaha untuk mengatur gerakan putaran motor. Pada alat
penggerak , putaran motor digunakan untuk berjalan. Putaran motor dapat ditinjau
dari dua aspek: arah putaran motor (satu arah atau dua arah) dan kecepatan
(konstan atau tidak konstan).

Untuk mengaktifkan atau menggerakkan motor, dibutuhkan arus yang
cukup besar. Karena arus yang disediakan oleh port mikrokontroler tidak cukup
untuk mengaktifkan motor maka diperlukan driver untuk menggerakkan motor,
yaitu menggunakan IC L298. IC L298 ini merupakan suatu IC khusus untuk
keperiuan antarmuka dan sistem digital dengan arus lemah ke sistem yang
membutuhkan tegangan dan arus yang lebih tinggi yang diterapkan khusus untuk
aplikasi motor. L298 dapat menggerakkan maksimal 2 motor.
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Masukan IC L298 dihubungkan dengan port mikrokontroler, keiuaran IC
L298 dihubungkan ke motor, Vs (kaki 4L298) dihubungkan ke sumber tegangan
12 Vdc, Vcc (kaki 9) dihubungkan kc sumber level tegangan input, sedangkan
Sens A, Sens Bdan 'GND' dihubungkan ke ground.

»iom-unot mmwm mx>tu„*M»t

Inputs Function

V„=H C = H ; D = L Ponvatd

C=L:D-H Reveres

C = D Fast Motor Stop
Van = !- C-X D=X Free Running

Motor Stop

L - Lew H - High X = Dontcare

Gambar 3.8 logika memutar motor

Blok diagram dari L298 dapat dilihat pada gambar 3.8, untuk
mcnjalankan motor menggunakan L298 yaitu dengan memberi logika high di pin
Vcn, Ven dihubungkan ke kaki PD2 (kaki 16 mikrokontroler) dan PD3 (kaki 17
mikrokontroler). Untuk memutar motor forward maka Cyang dihubungkan ke
mikrokontroler kaki 22/25 diberi logika high dan D yang dihubungkan ke
mikrokontroler kaki 24/27 diberi logika low sedangkan untuk memutar motor
reverse dengan mcmbalik keadaan pada kaki Cdan D. Untuk menghentikan motor
dilakukan dengan memberi logika yang sama pada input Cdan D, selain itu juga
dapat dilakukan dengan memberi logika low pada Ven.

Gambar rangkaian L289 dapat dilihat pada gambar 3.9 IC L298 harus
ditambah dengan dioda yang dipasang dengan bias negatif (reverse bias) pada
keiuaran dan com. Dioda ini berfungsi melindungi transistor yang ada dalam L298
dari tegangan induksi balik yang timbul dari lilitan motor saat diputar/ dihentikan
dan diputar balik.
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Gambar3.9 Rangkaian Driver Motor
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3.6 Perancangan Perangkat Lunak Mikrokontroler

Agar sistem bekerja dengan sebagaimana mestinya, maka diperlukan
perangkat lunak yang mengatur kerja dan keseluruhan rangkaian. Pertama-tama
yang dibuat adalah diagram alir (Flowchart) dan kemudian dilakukan pembuatan
program. Pembuatan program ditulis dengan bahasa mesin (assembly)
rmkrokontroller ATmega8535, dan program tersebut disimpan dalam memon
flash. Pada mikrokontroler ATmega8535 terdapat memori program sebesar 8
kbyte flash, EEPROM 512 byte dan memori data 512 byte RAM.

Untuk langkah-langkahjalannya program :
1. Inisialisasi mikrokontroller.

2. Pendeteksianobjek,

3.6.1 Program Inisialisasi Mikrokontroler ATmega 8535
Program inisialisasi mikrokontroler meliputi inisialisasi bit, inisialisasi

alamat vector interupsi, seting peralatan pada kondisi awal, dan inisialisasi
penyimpanan program di flash memori. Fowchart inisialisasi mikrokontroler
dapat dilihal pada Gambar 3.10.
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Gambar 3.10 flowchart inisialisasi mikrokontroler

3.6.2 Program Utama

Program utama berisi program untuk menjalankan program zig-zag,
program yang dibuat untuk menjalankan gerak alat pemotong sesuai dengan yang
dimginkan. Flowchart program utama dapat dilihat pada Gambar 3.11.

0

Baca Program
Zig-zag

Begerak Zig-zag

Gambar 3.11 Flowchart Program Utama
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3.6.3 Subrutin cek Infra Red

Subrutin cek Infra Red berisi program untuk memhaca keiuaran dari
Infra Red. Subrutin ini dipanggil ketika akan berhenti, untuk memastikan tidak
ada lagi gerakan manusia yang lewat. Flowchart subrutin ceklnfra Red dapat
dilihat pada Gambar 3.13.

Gambar 3.12 Flowchart subrutin cek Infra Red

3.6.4 Subrutin Jalan

Subrutin jalan berisi program menggerakkan 2 buah motor yang
digunakan untuk menggerakan kombinasi logika pada kaki mikrokontroler untuk
menggerakan ditunjukkan pada Tabel 3.2. Sedangkan flowchart dari subrutin
jalan ditunjukkan pada Gambar 3.12.

Tabel 3.2 Kombinasi logika pada kaki mikrokontroler
No Pin Mikrokontroler Logika Keadaan

Berhenti
1. PD3

PD4
l~o

0
PD6 0
PD5 0

2, PD3

PD4
1

0
Kanan

_

PD6 0 i
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Gambar 3.13 Flowchart subrutin jalan

 


