
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem pendeteksi pada robot menghindar halangan banyak 

menggunakan sensor sebagai acuan dalam menghindari halangan. Pengaplikasian 

obstacle avoidance robot mendapatkan inputan dari sensor Ultrasonic Distance 

untuk menghasilkan gerakan menuju ke sasaran yang diinginkan. Inputan dapat 

menggunakan sebuah kamera sebagai sensor pada obstacle avoidance robot.  

Fungsi yang diharapkan pada robot penghindar halangan adalah untuk 

memudahkan kinerja dari sistem pengendali bekerja secara maksimal. Selain itu 

dapat digunakan sebagai dasar penelitian dengan menggunakan kamera sebagai 

pengganti sensor. 

Demikian halnya dengan kemajuan teknologi yang terjadi pada obstacle 

robot avoidance, penelitian yang berkaitan dengan obstacle avoidance 

(Borenstein, J. and Koren 1990)  membahas  The Vector Fast Obstacle Aviodance 

For mobile Robot , sekaligus dalam penyempurnaanya (Borenstein, J. and Koren 

1991)  meneliti tetang Potential Field Methods and Their Inherent  Limitations 

For Mobile Robot Navigation . Penelitian lain yang terkait dengan masalah 

obstacle avoidance memiliki berbagai tujuan utama (R.L. William II, B Carter 

2002) menyajikan model dynamic pada omni robot. Punete Kumar (2010) 

membahas kusus tentang obstacle avoidance. Penelitian tersebut diatas 

menyajikan cara menjalankan robot  sistem obstacle avoidance robot yang sangat 

menunjang untuk riset teknologi robotik.  
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Penelitian selanjutnya yang berguna untuk penyempurnaan penelitian 

yang telah ada. Ratih Kusuma (2011) yang menyajikan sistem kendali (Ackerman 

Steering). Dengan kelebihan menggunakan sistem Ackerman Steering, robot 

untuk bisa melaju dengan dengan kecepatan yang stabil sesuai keinginan. Namun 

dari kelebihan tersebut tidak dapat menghindari halangan terhadapat obstacle, 

maka pada penelitian ini dilakukan penyempurnaan dari penelitian tersebut yang 

berhubungan dengan penghindar halangan. Sehingga robot memiliki kelebihan 

yaitu dapat menghindari halangan terhadap obstacle dengan metode Proportional 

integral Derivative (PID). Dengan memanfaatkan sensor Ultrasonic Distance 

sebagai pembaca jarak robot terhadap titik benda. Kelebihan sensor Ultrasonic 

Distance menghasilkan output tegangan digital yang akan dipergunakan sebagai 

input Proportional integral Derivative (PID), dan nantinya akan diproses dari 

mikrokontroler. Dengan menggunakan jarak dan waktu sebagai input, robot 

dibuat menggunakan sistem Proportional integral Derivative (PID) untuk 

mengatur kecepatan robot agar jarak yang sudah ditentukan dapat ditempuh  

dengan waktu yang diinginkan. Ackerman Steering sebagai sitem penentu 

pergerakan robot yang teritegrasi ke mikrokontroler supaya laju robot bisa 

maksimal sesuai keinginan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan Ackerman Steering dalam proses obstacle avoidance 

robot. 
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2. Bagaimana menggunakan metode Proportional Integral Derivative pada 

proses kendali motor Brushless. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Perancangan dan pembuatan perangkat terdapat beberapa pembatasan 

masalah : 

1. Sensor pengukur jarak menggunakan sensor Ultrasonic Distance, dan jarak 

resistansi pada benda yang baik untuk Obstacle robot 50 cm, sensor depan 

ketinggian benda 12 cm, sensor kiri kanan batas ketinggian benda 16 cm. 

2. Halangan kotak berukuran 30 x 30 cm,  

3. Dimensi robot panjang 44 cm lebar 30 cm. 

4. Sistem penggerak robot menggunakan 1 motor AC dan moto driver 

menggunakan Electronic Speed Control (ESC). 

5. Untuk Ackerman Steering menggunakan servo motor max 30 derajat. 

6. Untuk robot mundur tidak dilengkapi sensor Ultrasonic Distance. 

 

1.4 Tujuan  

1. Memperbaiki cara kendali robot menggunakan  Ackreman Steering. 

2. Mengintengrasikan motor dc Brushless dengan kendali Proportional integral 

Derivatif (PID).  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penulisan laporan tugas akhir, dan sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang berbagai teori yang mendukung tugas akhir 

ini. Hal tersebut meliputi sensor Ultrasonic Distance, Electronic  Speed  Control 

(ESC) , Ackerman Steering, Parallel Steering, motor Servo, motor brushless DC 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode yang menunjang sistem kerja 

tugas akhir ini. Beberapa hal tersebut meliputi sistematika diagram blok Obstacle 

Avoidance Robot, Rangkaian minimum sistem atmega32, Ran Rangkaian 

minimum sistem atmega32 dengan komunikasi Serial Peripheral Interface (SPI), 

Rangkaian reset, Rangkaian Power, sistem kemudi Parallel Steering, Perancangan 

sistem kerja motor  perancangan program pada mikrokontroler Master dan Slave, 

serta perancangan program pada mikrokontroler  . 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM 

Bab ini berisi tentang percobaan yang telah dilakukan dan hasil dari 

penelitian. Dari pengujian tersebut meliputi, pengujian driver motor Electronic 

Speed Control (ESC), pengujian mikrokontroler, pengujian sensor Ultrasonic 
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Distance, pengujian Proportional integral Derivatif (PID), pengujian pergerakan 

kemudi. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran untuk 

pengembangan penelitian berikutnya 

 

 

 

 


