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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Wireless Sensor Network (WSN) 

2.1.1. Pengertian dan Perkembangan WSN 

Wireless sensor network atau jaringan sensor nirkabel adalah suatu 

jaringan nirkabel yang terdiri dari kumpulan node sensor yang tersebar di suatu 

area tertentu (sensor field). Tiap node sensor memiliki kemampuan untuk 

mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan node sensor lainnya. Dengan 

adanya teknologi WSN, kita dapat memonitor dan mengontrol temperatur, 

kelembaban, kondisi cahaya, level derau, pergerakan suatu objek dan sebagainya. 

Wireless Sensor Network atau disingkat dengan WSN adalah suatu 

peralatan sistem embedded yang didalamnya terdapat satu atau lebih sensor dan 

dilengkapi dengan peralatan sistem komunikasi. Sensor disini digunakan untuk 

menangkap informasi sesuai dengan karakteristik. (Agus, 2010). Wireless Sensor 

Network  atau jaringan sensor nirkabel adalah kumpulan sejumlah node yang 

diatur dalam sebuah jaringan kerjasama. (Hill, dkk., 2000).).  Masing-masing 

node dalam jaringan sensor nirkabel biasanya dilengkapi dengan radio tranciever 

atau alat komunikasi wireless lainnya, mikrokontroler kecil, dan sumber energi 

seperti baterai.  Banyak aplikasi yang bisa dilakukan menggunakan jaringan 

sensor nirkabel, misalnya pengumpulan data kondisi lingkungan, security 

monitoring, dan node tracking scenarios. (Jason, 2003) 

Kemampuan sensor pada WSN secara luas membuat penggunaan WSN 

untuk melakukan monitoring banyak digunakan. WSN dapat digunakan dengan 



8 

 

sensor sederhana yang memonitoring suatu fenomena sedangkan untuk yang 

komplek maka setiap WSN akan mempunya lebih dari satu sensor sehingga WSN 

ini akan dapat melakukan banyak monitoring suatu fenomena. 

 

2.1.2. Penerapan dan Penggunaan WSN 

Teknologi WSN banyak memberikan inspirasi dalam penerapan dan 

penggunaan untuk segala bidang. Beberapa penerapannya contohnya: 

1) Monitoring lingkungan 

2) Target tracking 

3) Pipeline (Air, minyak,  gas) tracking 

4) Monitoring pertanian 

5) Supply chain management 

6) Traffic management 

Setiap node WSN akan mengirim data sensor ke suatu base station dan 

hasil kumpulan data semuanya akan diolah sehingga  ini akan memberikan suatu 

informasi.  

 

Sumber: Agus, 2010 

Gambar 2.1. Ilustrasi Scenario Penggunaan WSN 

http://www.slideshare.net/agusk2007/mengenal-wireless-sensor-network
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2.1.3. Arsitektur WSN 

Pada WSN, node sensor disebar dengan tujuan untuk menangkap adanya 

gejala atau fenomena yang hendak diteliti. Jumlah node yang disebar dapat 

ditentukan sesuai kebutuhan dan tergantung beberapa faktor misalnya luas area, 

kemampuan sensing node, dan sebagainya. Tiap node dalam WSN dapat 

melakukan pemantuan lingkungan terbuka secara langsung dengan memanfaatkan 

beberapa macam sensor. (Mittal, 2010). Arsitektur WSN secara umum dapat 

ditunjukkan  pada gambar 2.2.  

 

Sumber : http://telekom.ee.uii.ac.id/index.php/berita/15-wsn1 

Gambar 2.2. Arsitektur WSN Secara Umum 

Pada Gambar 2.2 dapat dilihat, node sensor yang berukuran kecil disebar 

dalam di suatu area sensor. Node sensor tersebut memiliki kemampuan untuk 

meneruskan data yang dikumpulkan ke node lain yang berdekatan. Data 

dikirimkan melalui transmisi radio akan diteruskan menuju  base station yang 

merupakan penghubung antara node sensor dan user. 
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2.1.4. Bagian-Bagian WSN 

WSN terbagi atas 5 bagian, yaitu comunication, mikrokontroler, power 

supply, memori eksternal, dan sensor seperti pada gambar 2.3. Bagaimana 

menggabungkan ini adalah hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan 

perancangan. Sistem processor merupakan bagian sistem yang terpenting pada 

WSN yang dapat mempengaruhi performance ataupun konsumsi energi.  

 

 

 

 

 

 

Sumber : (E, Sugiarto, & Sakti, 2009) 

Gambar 2.3. Komponen Penyusun Node Dalam WSN 

1) Comunication berfungsi untuk menerima/mengirim data dengan menggunakan 

protokol IEEE 802.15.4 atau IEEE 802.11b/g kepada device lain seperti 

concentrator, modem Wifi, dan modem RF.  

2) Mikrokontroler berfungsi untuk melakukan fungsi perhitungan, mengontrol 

dan memproses device–device yang terhubung dengan mikrokontroler.  

3) Power Supply berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem Wireless Sensor 

secara keseluruhan.  

4) External Memory berfungsi sebagai tambahan memory bagi sistem Wireless 

Sensor, pada dasarnya sebuah unit mikrokontroler memiliki unit memory 

sendiri.  

Memory 

Sensor/ 

actuators 
Controller  

Communication 

device  

Power supply  
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5) Sensor berfungsi untuk men–sensing besaran–besaran fisis yang hendak 

diukur. Sensor adalah suatu alat yang mampu untuk mengubah suatu bentuk 

energi ke bentuk energi lain, dalam hal ini adalah mengubah dari energi 

besaran yang diukur menjadi energi listrik yang kemudian diubah oleh ADC 

menjadi deretan pulsa terkuantisasi yang kemudian bisa dibaca oleh 

mikrokontroler. 

 

2.1.5. Komunikasi dalam WSN 

Wireless sensor menggunakan 2 standar komunikasi wireless, yaitu: IEEE 

802.15.4. Protokol IEEE 802.15.4 ini merupakan salah satu macam dari protokol–

protokol pada WPAN (Wireless Personal Area Networks), salah satu contoh dari 

WPAN yang lainnya adalah bluetooth. Protokol IEEE 802.15.4 ini merupakan 

standar untuk gelombang radio (RF). Protokol ini bekerja pada data rate yang 

rendah agar batere bisa tahan lama, dan sederhana. Suatu device yang 

menggunakan protokol ini, dapat terkoneksi dengan baik pada radius maksimal 

10m dan dengan data rate maksimal 250 Kbps dengan alat lainnya. Protokol ini 

menggunakan 3 pita frekuensi untuk keperluan operasionalnya, seperti: 868–868.8 

MHz untuk daerah Eropa, 902–928 MHz untuk daerah Amerika Utara, dan 2400–

2483.5 MHz untuk daerah lainnya diseluruh dunia. ZigBee merupakan salah satu 

vendor yang mengembangkan layer–layer diatas layer untuk IEEE 802.15.4 ini. 

Pada perkembangannya saat ini, protokol ini sudah mendukung penggunaan IPv6, 

dengan ditandai lahirnya RFC 4919 (Request For Comments 4919) dan RFC 4944 

(Request For Comments 4844). 
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IEEE 802.11 Protokol ini terdiri atas beberapa jenis standar lain untuk 

WLAN (Wireless Local Area Networks), saat ini yang paling populer adalah IEEE 

802.11g dan 802.11b. Pada Wireless Sensor Network digunakan protokol IEEE 

802.11b/g. ProtokolIEEE 802.11 ini memiliki beberapa channel yang 

frekuensinya berbeda, agar tidak terjadi interferensi antar device IEEE 802.11 ini, 

pembagian frekuensi untuk tiap–tiap channel diatur oleh kebijakan masing–

masing negara. Protokol IEEE 802.11b yang digunakan pada Wireless Sensor, 

mempunyai data rate maksimum 11 Mbps. Pada kenyataannya, protokol ini 

hanya mampu mempunyai data rate maksimum 5,9 Mbps dengan TCP, dan 7,1 

Mbps untuk UDP (User Datagram Protocol). Hal ini karena adanya overhead 

pada CSMA. Protokol IEEE 802.11bini mampu beroperasi pada radius jarak 38 m 

dari device lain, dan memiliki frekuensi operasi pada 2,4 GHz. 

 

2.2. Mikrokontroler AVR 

Microcontroller dan microprocessor mempunyai beberapa perbedaan. 

Microprocessor yang terdapat pada komputer seperti Intel Pentium, hanya dapat 

bekerja apabila terdapat komponen pendukung seperti RAM (Random Access 

Memory), hard disk, motherboard, perangkat I/O, dll. Komponen-komponen 

tersebut diperlukan karena microprocessor hanya dapat melakukan pengolahan 

data, namun tidak dapat menyimpan data, menyimpan program, menerima 

masukan dari user secara langsung, ataupun menyampaikan data hasil pemrosesan 

ke keluaran. Berbeda dengan microprocessor, microcontroller sudah dilengkapi 

dengan komponen-komponen yang dikemas dalam satu chip seperti memori, 

perangkat I/O, timer, ADC (Analog to Digital Converter), dll. Hal ini membuat 
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Microcontroller lebih tepat untuk digunakan pada aplikasi embedded system. 

(Husanto, 2008). 

Berbagai seri mikrokontroler AVR telah diproduksi oleh Atmel dan 

digunakan di dunia sebagai mikrokontroler yang bersifat low cost dan high 

performance. Mikrokontroler AVR banyak dipakai karena fiturnya yang cukup 

lengkap, mudah untuk didapatkan, dan harganya yang relatif terjangkau. 

Mikrokontroller AVR memiliki arsitektur RISC 8 bit, dimana semua instruksi 

dikemas dalam kode 16-bit (16-bits word) dan sebagian besar instruksi dieksekusi 

dalam satu siklus clock, berbeda dengan instruksi MCS51 yang membutuhkan 12 

siklus clock. Hal ini terjadi karena perbedaan arsitektur yang dipakai. AVR 

menggunakan arsitektur RISC (Reduced Instruction Set Computing) sedangkan 

MCS51 menggunakan arsitektur CISC (Complex Instruction Set Computing).  

AVR secara umum dapat dibagi menjadi empat kategori antara lain; 

ATtiny, AT90Sxx, ATmega, dan AT86RFxx. Yang membedakan keempat 

kategori diatas secara mendasar ialah ukuran memori, peripheral, dan fungsinya. 

Antar seri mikrokontroler AVR memiliki beragam tipe dan fasilitas, namun 

kesemuanya memiliki arsitektur yang sama, dan juga set instruksi yang relatif 

tidak berbeda. Gambar  2.4 menunjukkan arsitektur mikrokontoler AVR secara 

umum. 
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Sumber : Atmel, 2011 

Gambar 2.4. Blog Diagram Mikrokontroler AVR 

Keterangan:   

a. Flash adalah suatu jenis read only memory yang biasanya diisi dengan 

program hasil buatan manusia yang harus dijalankan oleh mikrokontroler 

b. Random Acces Memory (RAM) merupakan memori yang membantu CPU 

untuk penyimpanan data sementara dan pengolahan data ketika program 

dalam keadaan running 

c. Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM)  adalah 

memori untuk penyimpanan data secara permanen oleh program yang sedang 

running 
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d. Port I/O adalah kaki untuk jalur keluar atau masuk sinyal sebagai hasil 

keluaran ataupun masukan bagi program 

e. Timer adalah modul dalam hardware yang bekerja untuk menghitung 

waktu/pulsa  

f. Universal Asynchronous Receive Transmit (UART) adalah jalur komunikasi 

data khusus secara serial asynchronous 

g. Pulse Width Modulation (PWM) adalah fasilitas untuk membuat modulasi 

pulsa 

h. Analog to Digital Converter (ADC) adalah fasilitas untuk dapat menerima 

sinyal analog dalam range tertentu untuk kemudian dikonversi menjadi suatu 

nilai digital dalam range tertentu  

i. Serial Peripheral Interface (SPI) adalah jalur komunikasi data khusus secara 

serial secara serial synchronous 

j. In System Programming (ISP) adalah kemampuan khusus mikrokontroler 

untuk dapat diprogram langsung dalam sistem rangkaiannya dengan 

membutuhkan jumlah pin yang minimal   

 

2.2.1. Pemograman Bahasa C untuk AVR 

Bahasa C luas digunakan untuk pemrograman berbagai jenis perangkat, 

termasuk mikrokontroler. Bahasa ini sudah merupakan high level language, 

dimana memudahkan programmer menuangkan algoritmanya.  

Struktur dalam bahasa c cukup sederhana, karena hanya mencakup 3 poin 

penting.  
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A. Pre-Proccesor 

Merupakan bagian dari program dalam bahasa c yang selalu dijalankan 

pertama kali. Bagian ini juga melakukan proses tertentu. Banyak sekali syntax 

dalam pre-processor. Namun setidaknya ada dua syntax yang akan sering kita 

gunakan dalam latihan programming dasar, yaitu syntax #include dan #define.  

 

 
 

Sumber : http://digilib.ittelkom.ac.id 

Gambar 2.5. Stuktur Penulisan Program Bahasa C Pada AVR 

 

1) #include adalah proses yang pertama kali dijalankan untuk memanggil 

library/prototype fungsi yang ada di dalam header file. 

2) #define adalah  proses yang pertama kali dijalankan untuk mendefinisikan 

konstanta dan macro. Nilai dari konstanta tidak akan berubah selama program 

berlangsung. 

3) Main function  adalah fungsi utama dalam suatu program. Tentu saja fungsi ini 

yang akan dijalankan pertama kali. Tidak menutup kemungkinan di dalam 

fungsi ini terdapat statement yang memanggil fungsi lain. 

4) Function adalah fungsi yang dapat dibuat sendiri dan dapat dipanggil baik 

fungsi utama ataupun fungsi lain dan bahkan fungsi itu sendiri. Fungsi dapat 
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diletaktan diatas fungsi utama, ataupun dapat juga dibawah fungsi utama 

(dengan menambahkan deklarasi fungsi diatas fungsi utama). 

 

B. Tipe Data  

Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data 

mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer.  Berikut 

merupakan tipe data dalam bahasa C 

1) char : 1 byte ( -128 s/d 127 ) 

2) unsigned char : 1 byte ( 0 s/d 255 ) 

3) int : 2 byte ( -32768 s/d 32767 ) 

4) unsigned int : 2 byte ( 0 s/d 65535 ) 

5) long : 4 byte ( -2147483648 s/d 2147483647 ) 

6) unsigned long : 4 byte ( 0 s/d 4294967295 ) 

7) float : bilangan desimal 

8) array : kumpulan data-data yang sama tipenya. 

 

C.  Deklarasi Variabel & Konstanta  

1) Variabel adalah memori penyimpanan data yang nilainya dapat diubah-ubah. 

Penulisan : [tipe data] [nama] = [nilai] ; 

2) Konstanta adalah memori penyimpanan data yang nilainya tidak dapat diubah. 

Penulisan : const [nama] = [nilai] ; 

3) Tambahan 

Global variabel/konstanta yang dapat diakses di seluruh bagian program. 
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Local variabel/konstanta yang hanya dapat diakses oleh fungsi tempat 

dideklarasikannya. 

Statement adalah setiap operasi dalam pemrograman, harus diakhiri 

dengan [ ; ] atau [ } ]. Statement tidak akan dieksekusi bila diawali dengan tanda [ 

// ] untuk satu baris. Lebih dari 1 baris gunakan pasangan [ /* ] dan [ */ ]. 

Statement yang tidak dieksekusi disebut juga comments / komentar. 

 

C.1. Conditional Statement Dan Looping  

1) if else          : digunakan untuk penyeleksian kondisi 

2) for               : digunakan untuk looping dengan jumlah yang sudah diketahui 

3)  while           : digunakan untuk looping jika dan salama memenuhi syarat 

tertentu 

4)  do while      : digunakan untuk looping jika dan salama memenuhi syarat 

tertentu, namun min 1 kali 

5) switch case : digunakan untuk seleksi dengan banyak kondisi 

 

C.2. Operasi Logika Dan Biner  

1)  && (logika and) digunakan bila ingin mendapatkan nilai yang true hanya jika  

kedua input bernilai HIGH. 

2)  | | (logika or) digunakan bila ingin mendapatkan nilai yang true 

3)  ! (logika not) digunakan bila ingin mendapatkan nilai yang true hanya jika 

nilai tidak sama 
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C.3. Operasi Relasional (Perbandingan)  

1) == (sama dengan) Membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai yang lain 

2) != (tidak sama dengan) Tidak sama dengan (misalnya: 12 != 10 adalah TRUE 

(benar) atau 12 != 12 adalah FALSE (salah)). 

3)  > (lebih besar) Lebih besar dari (misalnya: 12 > 10 adalah TRUE (benar) atau 

12 > 12 adalah FALSE (salah) atau 12 > 14 adalah FALSE (salah)). 

4)  < (lebih kecil) Lebih kecil dari (misalnya: 12 < 10 adalah FALSE (salah) atau 

12 < 12 adalah FALSE (salah) atau 12 < 14 adalah TRUE (benar)). 

 

C.4. Operasi Aritmatika  

1) + , - , * , / (tambah,kurang,kali,bagi) 

2) += , -= , *= , /=  (nilai di sebelah kiri operator di tambah/kurang/kali/bagi 

dengan nilai di sebelah kanan operator) 

3) %  (sisa bagi) 

4) ++ , --  (tambah satu (increment) , kurang satu (decrement)) 

 

2.3. Topologi Tree 

Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan 

topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan 

dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Topologi 

jaringan tree disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat yang biasa 

digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hirarki yang berbeda. Topologi 

ini memungkinkan pengembangan jaringan yang telah ada, dan memungkinkan 
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sebuah perusahaan mengkonfigurasi jaringan sesuai dengan kebutuhannya. 

(Rahayu, 2004) 

Pada topologi tree terdapat beberapa tingkatan simpul atau node. Pusat 

atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya, dapat mengatur simpul lain yang lebih 

rendah tingkatannya. Data yang dikirim perlu melalui simpul pusat terlebih 

dahulu. Misalnya untuk bergerak dari node 2 menuju node 5 seperti ditunjukkan 

pada gambar 2.2 data yang ada harus melewati node 2, node 3 dan node 4 sebelum 

berakhir pada node 5. Keungguluan topologi tree seperti ini adalah dapat 

terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Adapun 

kelemahannya adalah apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, 

maka kelompok lainnya yang berada dibawahnya akhirnya juga menjadi tidak 

efektif. 

 
 

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_pohon 

Gambar 2.6. Topologi Tree 

 

 

2.4. Komunikasi Serial 

Komunikasi serial adalah komunikasi dimana transmisi data dilakukan per-

bit. Tiap bit data tersebut dikirim melalui satu jalur, sehingga pada antarmuka 

serial hanya membutuhkan sedikit pin. Kabel yang digunakan dalam komunikasi 

serial umumnya lebih panjang dibandingkan dengan komunikasi parallel. Hal ini 

dikarenakan komunikasi serial mengirimkan logika “1” dengan kisaran tegangan 
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antara -3V hingga -25V danlogika “0” antara +3V hingga +25V sehingga 

kehilangan daya karena panjangnya kabel tidak menjadi masalah.  

Komunikasi serial adalah pengiriman data yang dilakukan secara serial (data 

dikirim satu persatu secara berurutan), sehingga komunikasi serial lebih lambat 

daripada komunikasi paralel. Komunikasi serial biasanya digunakan untuk 

sambungan  dengan jarak yang relatif lebih jauh. (Santosa, 1996) 

 

2.4.1. Komunikasi Serial Synchronous  

Komunikasi sychronous adalah mengirimkan data beberapa byte atau 

karakter (atau disebut blok data atau frame) sebelum meminta konfirmasi apakah 

data sudah diterima dengan baik atau tidak. Menurut (Nalwan, 2003) Transmisi 

secara  synchcronous yaitu pengiriman data serial yang disertai dengan sinyal 

clock. Synchcronous berarti transmitter dan receiver mempunyai sumber clock 

yang berbeda. 

 
Sumber : Tanutama, 1989 

Gambar 2.7. Transmisi Synchronous 

 

2.4.2. Komunikasi Serial Asynchronous 

Komunikasi asynchronous adalah mengirimkan data setiap satu byte 

pengiriman dan tidak dibutuhkan konfirmasi penerimaan data. Menurut (Maziadi, 

2000) Transmisi data secara serial adalah transmisi data dimana data tersebut akan 

dikirimkan sebanyak satu bit dalam satu satuan waktu. Terdapat dua cara dalam 
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mentransmisikan data secara serial, yaitu secara synchronous dan asynchronous. 

Perbedaan dari kedua cara tersebut adalah sinyal clock yang dipakai sebagai 

sinkronisasi pengiriman data. asynchronous yaitu pengiriman data serial yang 

tidak disertai sinyal clock sehingga receiver harus membangkitkan sinyal clock 

sendiri (tidak memerlukan sinkronisasi).  

 
Sumber : Tanutama, 1989 

Gambar 2.8. Transmisi Asynchronous 

 

2.4.3. Data Transfer Rate 

Kecepatan tranfer data pada komunikasi data serial diukur dalam satuan 

BPS (bits per second). Sebutan terkenal lainnya adalah baud rate. Namun baud 

rate dan bps tidak serta merta adalah sama. Hal ini mengacu kepada fakta bahwa 

baud rate adalah terminology modem dan diartikan sebagai perubahan signal 

dalam satuan bit signal setiap detik. Sedang data tranfer rate penamaannya 

mengacu pada jumlah bit dari byte data yang ditransfer setiap detik. Sementara itu 

kecepatan transfer data (data transfer rate) pada komputer ter-gantung pada jenis 

komunikasi yang diberlakukan atasnya. 

 

2.5. Modul Komunikasi Wireless 802.15.4 Xbee-Pro 

Modul komunikasi wireless yang digunakan adalah XBee-Pro. Modul ini 

berguna untuk menjalin komunikasi antara microntroller dan komputer secara 

wireless. XBee-Pro merupakan alat berbasis radio frequency (RF) yang bekerja 
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pada frekuensi 24GHz, dan daya jangkau komunikasi sekitar 1-1.5km. Kecepatan 

kirim XBee-Pro lebih cepat karena XBee-Pro menggunakan fullduplex. 

Modul XBee-Pro dibuat sesuai dengan standar ZigBee / IEEE 802.15.4. 

Modul ini membutuhkan daya yang rendah dan beroperasi dalam frekuensi 2,4 

GHz ISM.  

Modul komunikasi wireless ini mempunyai beberapa fitur, yaitu : 

1. Jarak pengendalian dalam ruangan bisa mencapai 100 meter, dan diluar 

ruangan dapat mencapai 300 meter. 

2. Transmisi daya yang hingga: 100 mW (20 dBm) 

3. Sensitivitas penerimaan data mencapai: -100 dBm 

4. Mempunyai kecepatan transfer data: 250,000 bps 

5. Paket dapat dikirimkan dan diterima menggunakan data 16-bit atau sebuah 

alamat 64-bit (protokol 802.15.4).  

6. Setiap modul akan menerima paket ketika  dikonfigurasi untuk beroperasi di 

Broadcast Mode. Dalam mode ini modul penerima tidak mengirim ACK 

(Acknowledgement) dan Transmitting.  

XBee-PRO ini mempunyai 20 kaki, diantaranya 4 pin sebagai input adalah 

port 3, port 5, port 9, dan port 14, serta ada 4 pin sebagai output adalah port 2, port 

4, port 6, dan port 13. Dan 4 pin yang digunakan, yaitu VCC dan GND untuk catu 

daya, DOUT merupakan pin transmit (TX), DIN merupakan pin receive (RX).  
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Sumber : Evolution.2010. XBee-PRO Basic 

Gambar 2.9. Modul XBee-Pro 

Tabel 2.1. Spesifikasi Xbee-Pro (Digi Internatonal, Inc., 2009) 
Performance  

Indoor Urban-Range  up to 300‟ (100 m)  

Outdoor RF line-of-sight Range  up to 1 mile (1500 m)  

Transmit Power Output  60 mW (18 dBm) conducted,  

(software selectable)  100 mW (20 dBm) EIRP  

RF Data Rate  250,000 bps  

Serial Interface Data Rate  1200 – 115200 bps  

(software selectable)  (non-standard baud rates also supported)  

Receiver Sensitivity  - 100 dBm (1% packet error rate)  

Power Requirements  

Supply Voltage  2.8 – 3.4 V  

Idle / Receive Ourrent (typical)  55 mA (@3.3 V)  

Power-down Current  < 10 μA  

General  

Operating Frequency  ISM 2.4 GHz  

Frequency Band  2.4 - 2.4835 GHz  

Modulation  OQPSK  

Dimensions  0.960" x 1.297" (2.438cm x 3.294cm)  

Operating Temperature  -40 to 85° C (industrial)  

Antenna Options  Integrated Whip, Chip or U.FL Connector 

Networking & Security   

Supported Network Topologies  Point-to-point, Point-to multipoint & Peer-to-

peer 

Number of Channels  12 Direct Sequence Channels  

Addressing Options PAN ID, Channel and Addresses 

 

 

2.6. Sensor Gas Karbon Monoksida (MQ-7) 

MQ-7 adalah sebuah sensor gas CO2 (karbon dioksida) yang cukup mudah 

penggunaannya, Sensor ini memiliki fitur sensitivitas yang baik dan selektivitas 

terhadap gas CO2 , Kelembaban yang rendah dan ketergantungan pada temperatur 

dan stabilitas yang panjang. Struktur sensor seperti pada Gambar 2.4, komposisi 

dari sensor ini adalah : 
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1. Solid electrolyte layer 

2. Gold electrode 

3. Platinum Lead 

4. Heater 

5. Porcelain Tub 

6. 100 m double-layer stainless net 

7. Nickel dan copper plated ring 

8. Bakelite  

9. dan copper plated pin ( Hanwei, 2012). 

 
Sumber : Hanwei, 2012. 

Gambar 2.10. Struktur Sensor Gas Karbon Monoksida 

Tabel 2.2. Spesifikasi Sensor Gas Karbon Monoksida  

(Hanwei Electronics Co. Ltd.) 

Symbol Parameter name Technical Condition Remark 

Vc Circuit voltage 5V±0.1 Ac or Dc 

VH (H) Heating voltage (high) 5V±0.1 Ac or Dc 

VH (L) Heating voltage (low) 1.4V±0.1 Ac or Dc 

RL Load resistance Can adjust  

RH Heating resistance 33Ω±5% Room temperature 

TH (H) Heating time (high) 60±1 seconds  

TH (L) Heating time (low) 90±1 seconds  

PH Heating consumption About 350mW  

 


