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BAB IV

PENGUJIAN PEMOTONG RUMPUT OTOMATIS

4.1 Metode Pengujian

Berdasarkan spesifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya
dilakukan pengujian terhadap pemotong rumput otomatis. Tujuan pengujian ini
untuk membuktikan apakah pemotong rumput otomatis yang diinginkan telah
berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Hasil pengujian akan
dimanfaatkan untuk menyempurnakan pemotong rumput otomatis dan sekahgus
digunakan dalam pengembangan lebih lanjut.

Metode pengujian dipilih berdasarkan fungsi operasional dan beberapa
parameter yang ingin diketahui dari pemotong rumput otomatis tersebut. Data

yang diperoleh dari metode pengujian yang dipilih tersebut dapat memberikan
mformasi yang cukup untuk keperluan penyempurnaan pemotong rumput
otomatis.

Dalam Tugas Akhir ini pengujian pemotong rumput otomatis digunakan
untuk membuktikan apakah pemotong rumput otomatis yang digunakan dapat
sesuai dengan yang direncanakan.

Pengujian pemotong rumput otomatis dimaksudkan untuk memperoleh
beberapa parameter yang dapat menunjukkan kemampuan pemotong rumput
otomatis dalam menjalankan fungsi operasionalnya.

4.2 Pengujian Pemotong Rumput Otomatis Pada Area Rumput
Penguj ian pemotong rumput otomatis yang dilakukan tanpa

menggunakan sensor dilanjutkan dengan menggunakan sensor. Pengujian
pemotong rumput otomatis dilakukan dengan satu metode pergerakan, yaitu:
gerak zig-zag. Dengan pengujian ini akan diketahui apakah pemotong rumput
otomatis benar-benar dapat bergerak 90° atau tidak.
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4.2.1 Gerak Zig-Zag

Gerak pemotong rumput otomatis dijalankan sesuai dengan program zig
zag yang telah dibuat sebelumnya.
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Gambar 4.1 Gerak zig-zag pada area rumput

Gambar 4.1 memperlihatkan alur gerak zig-zag ftanpa adanya halangan)
yang seharusnya terjadi pada saat dilakukan pengujian pemotong rumput
otomatis. Pemotong rumput otomatis mulai berjalan pada pojok kiri bawah dan

tidak berakhir di manapun karena kontrol program menggunakan loop.

4.3 Pengujian Rangkaian Sensor

Sensor yang digunakan yaitu Infra Red. Sensor Infra Red digunakan

untuk mendeteksi gerakan objek yang memancarkan gelombang infamerah
khususnya benda didepan atau disekitarnya.

Dalam pengujian rangkaian sensor Infra Red sebelum mengukur
tegangan output sensor ketika terdeteksi adanya gerakan dari objek yang

memancarkan gelombang inframerah maka di ukur dulu berapa tegangan pada
sensor infra rednya bila senshivitasnya (potensiometcr yang tcrhubung dipin 2)
pada keadaan maksimum dan minimum dimana pada keadaan maksimum adjust
sensitivttasnya diset tegangan ground sedang pada keadaan minimum adjust
sensitivitasnya diset sama dengan tegangan pada tegangan yang keluar dari pin 7.

 



Tabel 4.1 Hasil pengukuran keiuaran sensor Infra Red

No

1

Port A
—.—_—. .

Kondisi Tegangan

PC.2 Ada Gerakan ^95 volt
2 PC.2 Tidak ada gerakan 1,44 volt
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Dari hasil pengujian sensor keiuaran IC 555 yang mengolah hasil dari
Infra Red motion detector maka dapat disimpulkan bahwa IC 555 dan Infra Red
bcfungsi dangan baik. Tegangan output sebesar 0,08 volt sudah memenuhi atau
mcwakili input pada mikrokontroler sebagai logika rendah, sedangkan tegangan
4,95 volt juga sudah memenuhi unluk logika tinggi. Mikrokontroler beroperasi
pada level TTL. Syarat logika 0 (rendah) level TTL yaitu tegangan 0 - 0,8 volt
dan logika I (tinggi) level TTL adalah tegangan 2- 5 volt. Penggunaan Infa Red
untuk aplikasi mi digunakan untuk mendeteksi gerakan objek yang ada
didepannya digunakan untuk pengaturan kapan roda berhenti dan mundur.

4.4 Pengujian Rangkaian Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan pemroses utama dalam perancangan alat ini.
Pengujian rangkaian mikrokontroler dilakukan dengan cara memberikan logika
high dan low pada keempat port masukan dan keluarannya, kemudian membaca
kondisi logika pada masing masing port.

Dari hasil pengujian, pada semua port mempunyai logika sesuai dengan
yang diprogram, sehingga rangkaian mikrokontroler ini dapat digunakan sebagai
pemroses utama.

4.5 Pengujian Rangkaian Driver dan Motor

Motor digunakan sebagai penggerak untuk memutar roda. Untuk
menjalankan motor dibutuhkan rangkaian driver berupa L298. Rangkaian driver
ini akan bekerja ketika ada masukan tinggi dan rendah (5 Vdc) pada bagian
masukan [C L298 akan memberikan tegangan ke motor dengan tegangan
keiuaran bisa sampai 46 volt. Dalam rangkaian ini menggunakan tegangan 12 volt
untuk menggerakkan motor.
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Pengujian dilakukan dengan cara memberikan kondisi berbeda pada port-
port I/O mikrokontroler ATMEGA8535 yang mengatur masukan driver dan

melihat arah putaran motor. Hasil pengujian Rangkaian driver motor ditunjukkan
pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil pengujian rangkaian.

Motor I Pin Mikrokontroler Logika Keadaan
1,2 PD3

PD4

0

0
Berhenti

PD6 0

PD5 0

1,2 PD3

PD4

1

0

Jalan Lurus
I

PD6 1
PD5 0

1,2 PD3

PD4
I

0
Kiri maju

PD6 0

PD5 0

1,2 PD3

PD4

PD6

0

0

1

Kanan maju

| PD5 10

1,2 PD3

PD4

0

1

Jalan mundur

PD6 0
PD5 1

1,2 PD3

PD4

PD6

I

0

0

Mundur Kanan

Maju kiri

PD5 1

1,2 PD3

PD4

PD6

0

1

1

Mundur Kiri

Maju kanan

PD5 0

1,2 PD3

PD4
0

0

Berhenti

PD6 0

PD5 [ 0

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa L298 dapat digunakan untuk memutar
motor.
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4.6 Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah kerja semua rangkaian kendali. Seluruh
rangkaian dihubungkan sesuai dengan fungsinya. Hasil pengamatan secara
keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.3,

Tabel 4.3 Hasil keseluruhan pengujian sistem.

infra red ke ^larak.Objek^
20 cm

±60 cm

Keadaan Jalan
Diam

Lurus

Dan hasil pengujian dapat diketahui roda dapat berhenti jika sensor Infra
Redmendeteksi objek dengan jarakmaksimal 60 centimeter.

4.7 Hasil Pengujian

Hasil disim merupakan dari pengujian sensor dengan pengujian
pemotong rumput otomatis. Sensor dan pemotong rumput otomatis dirakit

menjadi satu serta pemotong rumpui yang dipasang pada pemotong rumput
otomatis. Kemudian diuji pada area rumput.

Sebelum dipotong Setelah dipotong

Gambar 4.2 Hasil Pemotong Rumput Otomatis.

 


