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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai teori-teori yang dapat  

menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

 

2.1 ADC (Analog to Digital Converter) 

KONVERTER 

Alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses 

adalah yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga 

sebaliknya. Sebagian besar pengukuran variabel-variabel dinamik dilakukan oleh 

piranti ini yang menerjemahkan informasi mengenai variabel ke bentuk sinyal 

listrik analog. Untuk menghubungkan sinyal ini dengan sebuah komputer atau 

rangkaian logika digital, sangat perlu untuk terlebih dahulu melakukan konversi 

analog ke digital (A/D). Hal-hal mengenai konversi ini harus diketahui sehingga 

ada keunikan, hubungan khusus antara sinyal analog dan digital (Haryanto, tidak 

ada tahun). 

 

KONVERTER ADC 

ADC adalah sebutan untuk rangkaian pengubah input sinyal analog (sinyal 

kontinu terhadap waktu) menjadi output sinyal digital (sinyal diskrit atau 

terkuantisasi terhadap waktu). Seperti diketahui, komputer hanya bisa membaca 

sinyal diskret/biner sementara di dunia nyata segala sesuatunya secara fisis berupa 
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kuantitas analog (suhu, tekanan, kecepatan, kelembaban). Kuantitas analog ini 

diubah menjadi besaran listrik (nilai tegangan atau arus yang setara) 

menggunakan transducer sebelum masuk rangkaian ADC untuk diubah menjadi 

sinyal digital. Sinyal digital inilah yang akan dibaca dan diproses oleh komputer 

(Assa'idah & Adnan, 2009). 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Konversi pada ADC 

 

ADC (Analog to Digital Converter) memiliki 2 karakter prinsip, yaitu 

kecepatan sampling dan resolusi. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan 

seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang 

waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sample per 

second (SPS) (Haryanto, tidak ada tahun). 

Gambar 2.2 ADC dengan Kecepatan Sampling Rendah dan Tinggi. 
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Resolusi ADC menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Sebagai 

contoh: ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit data digital, ini berarti sinyal input 

dapat dinyatakan dalam 255 (2n–1) nilai diskrit. ADC 12 bit memiliki 12 bit 

output data digital, ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 4096 nilai 

diskrit. Dari contoh diatas ADC 12 bit akan memberikan ketelitian nilai hasil 

konversi yang jauh lebih baik daripada ADC 8 bit. Prinsip kerja ADC adalah 

mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio 

perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan 

referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. 

Jadi, jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan 

sinyal digital sebesar 60% x 255 = 153 (bentuk decimal) atau 10011001 (bentuk 

biner) (Haryanto, tidak ada tahun). 

 

KOMPARATOR 

Bentuk komunikasi yang paling mendasar antara wujud digital dan analog 

adalah piranti (biasanya berupa IC) disebut komparator. Piranti ini, yang 

diperlihatkan secara skematik dalam Gambar 2.3, secara sederhana 

membandingkan dua tegangan pada kedua terminal inputnya. Bergantung pada 

tegangan mana yang lebih besar, outputnya akan berupa sinyal digital 1 (high) 

atau 0 (low). Komparator ini digunakan secara luas untuk sinyal alarm ke 

komputer atau sistem pemroses digital. Elemen ini juga merupakan satu bagian 

dengan konverter analog ke digital dan digital ke analog yang akan didiskusikan 

nanti. 
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Gambar 2.3 Sebuah Komparator Pengubah Logika Input 

 

Sebuah komparator dapat tersusun dari sebuah opamp yang memberikan 

output terpotong untuk menghasilkan level yang diinginkan untuk kondisi logika 

(+5 dan 0 untuk TTL 1 dan 0). Komparator komersil didesain untuk memiliki 

level logika yang dperlukan pada bagian outputnya (Haryanto, tidak ada tahun). 

 

2.2 Sensor Photodioda 

Photodioda merupakan piranti semikonduktor dengan struktur sambungan 

p-n yang dirancang untuk beroperasi bila dibiaskan dalam keadaan terbalik, untuk 

mendeteksi cahaya. Ketika energi cahaya dengan panjang gelombang yang benar 

jatuh pada sambungan photodioda, arus mengalir sirkuit eksternal. Komponen ini 

kemudian akan bekerja sebagai generator arus, yang arusnya sebanding dengan 

intensitas cahaya itu.  

Cahaya diserap didaerah penyambungan atau daerah intrinsik 

menimbulkan electron-hole yang mengalami perubahan karakteristik elektris 

ketika energi cahaya melepaskan pembawa muatan dalam bahan itu, sehingga 

menyebabkan berubahnya konduktivitas. Hal inilah yang menyebabkan 

photodioda dapat menghasilkan tegangan/arus listrik jika terkena cahaya. Untuk 

gambar dan simbol photodioda dapat dilihat pada Gambar 2.4. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Simbol dan Bentuk Photodioda 

Mode operasi 

Photodioda dapat dioperasikan dalam 2 mode yang berbeda: 

1) Mode potovoltaik: seperti solar sel penyerapan pada photodioda menghasilkan 

tegangan yang dapat diukur. Bagaimanapun, tegangan yang dihasilkan dari 

energi cahaya ini sedikit tidak linier, dan range perubahannya sangat kecil. 

2) Mode potokonduktivitas: disini photodioda diaplikasikan sebagai tegangan 

reverse (tegangan balik) dari sebuah dioda (yaitu tegangan pada arah tersebut 

pada dioda (yaitu tegangan pada arah tersebut pada dioda tidak akan 

dihantarkan tanpa terkena cahaya) dan pengukuran menghasilkan arus poto 

(hal ini juga bagus untuk mengaplikasikan tegangan mendekati nol). 

Ketergantungan arus poto pada kekuatan cahaya dapat sangat linier 

(Pandiangan, 2007). 

 

Karakteristik bahan photodioda: 

1) Silicon (Si): arus lemah saat gelap, kecepatan tinggi, sensitivitas yang bagus 

antara 400 nm sampai 1000 nm (terbaik antara 800 sampai 900 nm). 
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2) Germanium (Ge): arus tinggi saat gelap, kecepatan lambat, sensitivitas baik 

antara 600 nm sampai 1800 nm (terbaik 1400 samapai 1500 nm). 

3) Indium Gallum Arsenida (InGaAs): mahal, arus saat gelap, kecepatan tinggi 

sensitivitas baik pada jarak 800 sampai 1700 nm (terbaik anatara 1300 sampai 

1600 nm). 

 

2.3 LED (Light-Emitting Dioda) 

LED adalah dioda yang menghasilkan cahaya saat diberi energi listrik. 

Dalam bias maju sambungan p-n terdapat rekombinasi antara electron bebas dan 

lubang (hole). Energi ini tidak seluruhnya diubah kedalam bentuk energi cahaya 

atau photon tetapi dalam bentuk panas sebagian. Bila suatu dioda diberi 

prategangan maju, electron-elektron bebas akan bergabung kembali dengan 

lubang-lubang disekitar persambungan. Ketika meluruh dari tingkat energi lebih 

rendah, electron-elektron bebas tersebut akan mengeluarkan energinya dalam 

bentuk radiasi. Dalam dioda penyearah, hampir seluruh energi ini diubah dalam 

bentuk panas, tetapi dalam LED sebagian dari selisih energi ini dilepaskan sebagai 

radiasi cahaya. Gambar LED  dan simbol dapat dilihat pada gambar 2.5 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 LED dan Simbol  
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Proses pemancaran cahaya akibat adanya energi listrik yang diberikan 

terhadap suatu bahan disebut dengan sifat elektroluminesensi. Material lain 

misalnya Galium Arsendia Pospat (GaAsP) atau Galium Pospat (GaP): photon 

energi cahaya dipancarankan untuk menghasilkan cahaya tampak. Jenis lain dari 

LED digunakan untuk menghasilkan energi tidak tampak seperti yang 

dipancarkan oleh pemancar laser atau inframerah (Pandiangan, 2007). 

 

2.4 Mikrokontroler ATMega16 

Mikrokontroler merupakan sebuah komputer kecil (special purpose 

computer) di dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi 

serial dan parallel, Port input atau output, ADC. Mikrokontroler digunakan untuk 

suatu tugas dan  menjalankan suatu program. 

Salah satu mikrokontroler yang banyak digunakan saat ini yaitu 

mikrokontroler AVR (Advanced Versatile RISC). AVR adalah mikrokontroler 

RISC (Reduce Instruction Set Computer) 8 bit berdasarkan arsitektur Harvard, 

yang dibuat oleh Atmel pada tahun1996. Keunggulan mikrokontroler AVR 

memiliki kecepatan eksekusi program yang lebih cepat karena sebagian besar 

instruksi dieksekusi dalam 1 siklus clock, lebih cepat dibandingkan dengan 

mikrokontroler MCS51. Pemrograman mikrokontroler AVR dapat menggunakan 

low level language (assembly) dan high level language (C, Basic, Pascal, JAVA, 

danlain-lain) tergantung compiler yang digunakan (Andrianto, 2013). 
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2.4.1 Fitur ATMega16 

Fitur-fitur yang dimiliki oleh ATMega16 adalah sebagai berikut: 

1. Mikrokontroler AVR 8 bit yang memiliki kemampuan tinggi dengan daya 

rendah. 

2. Arsitektur RISC dengan throughput mencapai 16 MIPS pada frekuensi 

16MHz. 

3. Memiliki kapasitas Flash memori 16 Kbyte, EEPROM 512 Byte dan SRAM 

1 Kbyte. 

4. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C dan Port D. 

5. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

6. Unit interupsi internal dan  eksternal. 

7. Port USART untuk komunikasi serial. 

8. Fitur Peripheral 

a. Tiga buah Timer atau Counter dengan kemampuan pembandingan. 

b. Real Time Counter dengan Oscillator tersendiri 

c. 4 channel PWM 

d. 8 channel, 10-bit ADC 

e. Byte-oriented Two-wire Serial Interface 

f. Programmable Serial USRAT 

g. Antarmuka SPI 

h. Watchdog Timer dengan oscillator Internal 

i. On-chip Analog Comparator. (Andrianto, 2013) 
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2.4.2 Konfigurasi Pin ATMega16 

Konfigurasi pin ATMega16 dengan kemasan 40 pin DIP (Dual Inline 

Package) dapat dilihat pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Pin-Pin ATMega16 

 

Dari gambar 2.6 dapat dijelaskan funsi dari masing-masing pin 

ATMega16 sebagai berikut: 

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

2. GND merupakna pin Ground. 

3. Port A(PA0-PA7) merupakan pin input atau output dua arah dan pin 

masukan ADC. 

4. Port B(PB0-PB7) merupakan pin input atau output dua arah dan pin fungsi 

khusu, seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Fungsi Khusus Port B 

Pin Fungsi Khusus 

PB7 SCK (SPI Bus Serial Clock) 

PB6 MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output 

PB5 MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input 
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Pin Fungsi Khusus 

PB4 SS (SPI Slave Select Input) 

PB3 
AIN1 (Analog Comparator Negative Input) 

OC0 (Timeri/Counter) Output Compare Match Output 

PB2 
AIN0 (Analog Comparator Positive Input 

INT2 ( External Interrupt 2 Input) 

PB1 
T1 (Timer/Counter0 External Counter Input) 

T0 T1 (Tiner/Counter0 External Counter Input) 

PB0 XCK (USART External Clock Input/Output) 

 

5. Port C(PC0-PC7) merupakan pin input atau output dua arah dan pin fungsi 

khusus, seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Fungsi Khusus Port C 

Pin Fungsi Khusus 

PC7 TOSC2 (Timer Oscillator Pin2) 

PC6 TOSC1 (Timer Oscillator Pin1) 

PC5 TDI (JTAG Test Data In) 

PC4 TDO (JTAG Test Data Out) 

PC3 TMS (JTAG Test Mode Select) 

PC2 TCK (JTAG Test Clock) 

PC1 SDA (Two-wire Serial Bus Data Input/Output Line) 

PC0 SCL (Two-wire Serial Bus Clock Line) 

 

6. Port D(PD0-PD7) merupakan pin input atau output dua arah dan pin fungsi 

khusu, seperti pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Fungsi Khusus Port D 

Pin Fungsi Khusus 

PD7 OC2 (Timer/Counter2 Output Compare Match Output) 

PD6 ICP (Time/Counter1 Input Capture Pin) 

PD5 OC1A (Timer/Counter1 Output Compare A Match Output) 

PD4 OC1B (Timer/Counter1 Output Compare B Match Output) 

PD3 INT1 (External/Interrupt 1 Input) 

PD2 INT0 (External/Interrupt 0 Input) 

PD1 TXD (USART Output pin) 

PD0 RXD (USART Input Pin) 

 

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler. 

8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal. 

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC. 

10. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC (Andrianto, 2013). 

 

2.4.3 Blok Diagram ATMega16 

Mikrokontroler ini menggunakan arsitektur Harvard yang memisahkan 

memori program dari memori data, baik alamat maupun data, sehingga 

pengaksesan program dan data dapat dilakukan secara bersamaan (concurrent). 

ATMega16 mempunyai throughput mendekati 1 MIPS per MHz membuat 

disainer sistem untuk mengoptimasi konsumsi daya versus kecepatan proses 

(Andrianto, 2013). 
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Gambar 2.7 Blok Diagram ATMega16 

Dari Gambar 2.7 menerangkan tentang blog diagram cara kerja dari 

mikrokontroler ATMega16. 
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2.4.4 Motor DC 

Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan 

medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC 

disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor 

(bagian yang berputar). Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam pada 

medan magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah pada 

setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja 

dari arus searah adalah membalik phasa tegangan dari gelombang yang 

mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator, dengan demikian arus 

yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan 

magnet. Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa 

berputar bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Mekanisme cara kerja 

dari motor DC dapat dilihat seperti gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Motor DC Sederhana 
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Catu tegangan DC dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang 

menyentuh komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. 

Kumparan satu lilitan pada gambar di atas disebut angker dinamo. Angker 

dinamo adalah sebutan untuk komponen yang berputar di antara medan magnet 

(Zuhal, 1988). 

 

Prinsip Kerja Motor DC 

Motor DC memiliki prinsip kerja yang berbeda dengan motor AC. Pada 

motor DC jika arus melalui suatu konduktor, menimbulkan medan magnet di 

sekitar konduktor. Medan magnet hanya terjadi di sekitar konduktor jika ada arus 

yang mengalir pada konduktor tersebut. Arah medan magnet ditentukan oleh arah 

aliran arus pada konduktor. Gambaran terjadinya medan magnet mengelilingi 

konduktor terlihat pada gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.9 Medan Magnet Melalui Arus Mengelilingi Konduktor 

 

Aturan genggaman tangan kanan bisa dipakai untuk menentukan arah 

garis fluks di sekitar konduktor. Genggaman konduktor dengan tangan kanan 
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dengan jempol mengarah pada arah aliran arus, maka jari-jari akan menunjukkan 

arah garis fluks. Gambar 2.10 menunjukkan medan magnet yang terbentuk di 

sekitar konduktor berubah arah karena bentuk U. 

 

Gambar 2.10 Medan Magnet Membawa Arus Mengelilingi Konduktor 

 

Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum: 

1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. 

2. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran 

atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan 

mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. 

3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putaran atau torque untuk memutar 

kumparan. 

4. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamo untuk memberikan 

tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnet dihasilkan oleh 

susunan elektromagnetik yang disebut dengan kumparan medan (Sumanto, 

1994). 
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2.5 Liquid Cristal Display (LCD) 

Liquid Crystal Display adalah suatu  jenis  media  tampilan  yang 

menggunakan Kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di 

berbagai bidang, misalnya dalam alat-alat elektronik, seperti kalkulator ataupun 

layar komputer. Pada LCD berwarna semacam monitor, terdapat banyak sekali 

titik cahaya (pixel) yang terdiri dari satu buah Kristal cair sebagai suatu titik 

cahaya. Walaupun disebut sebagai  titik cahaya, namun Kristal cair ini tidak 

memancarkan cahaya sendiri. LCD LMB 162A merupakan modul LCD buatan 

Topway dengan tampilan 2x16 karakter (2 baris x 16 kolom) dengan konsumsi 

daya rendah, sekitar 5V DC. Dalam modul LCD (Liquid Cristal Display) terdapat 

mikrokontroler yang berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter LCD 

(Liquid Cristal Display). Mikrokontroler pada suatu LCD (Liquid Cristal 

Display) dilengkapi dengan memori dan register. Memori yang digunakan 

mikrokontroler internal LCD adalah: 

1. DDRAM (Display Data Random Access Memory) merupakan memori tempat  

karakter yang akan ditampilkan berada. 

2. CGRAM (Character Generator Random Access Memory) merupakan memori  

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari karakter 

dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. 

3. CGROM (Character Generator Read Only Memory) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut merupakan 

karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh pabrikan pembuat 

LCD (Liquid Cristal Display) tersebut sehingga pengguna tinggal 
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mangambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak dapat merubah karakter 

dasar yang ada dalam CGROM. 

4. Register control yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah : 

a. Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari 

mikrokontroler ke panel LCD (Liquid Cristal Display) pada saat proses 

penulisan data atau tempat status dari panel LCD (Liquid Cristal 

Display) dapat dibaca pada saat pembacaan data. 

b. Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari atau 

ke DDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data 

tersebut ke DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya. 

5. Pin, kaki atau jalur input dan kontrol dalam suatu LCD (Liquid Cristal 

Display) diantaranya adalah : 

a. Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin 

ditampilkan menggunakan LCD (Liquid Cristal Display) dapat 

dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain seperti mikrokontroler 

dengan lebar data 8 bit. 

b. Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau yang 

menentukan jenis data yang masuk. Logika low menunjukkan yang 

masuk adalah perintah, sedangkan logika high menunjukan data. 

c. Pin R/W (Read Write) berfungsi sebagai instruksi pada modul jika low 

tulis data, sedangkan high baca data. 

d. Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar. 
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Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin 

ini dihubungkan dengan trimpot 5 Kohm, jika tidak dihubungkan ke 

ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt 

(Madhawirawan, 2012). 

 

Gambar 2.11 Liquid Cristal Display (LCD)  

 

Gambar 2.11 merupakan bentuk karakteristik serta keterangan dari pin LCD. 

 

2.6 Zigbee 

ZigBee adalah spesifikasi untuk jaringan protokol komunikasi tingkat 

tinggi, menggunakan radio digital berukuran kecil dengan daya rendah, dan 

berbasis pada standar IEEE (Institute of Electrical and ElectronicsEngineers) 

802.15.4-2003 untuk jaringan personal nirkabel tingkat rendah, seperti saklar 

lampu nirkabel dengan lampu, alat pengukur listrik dengan inovasi In-Home 

Display (IHD), serta perangkat - perangkat elektronik konsumen lainnya yang 

menggunakan jaringan radio jarak dekat dengan daya transfer data tingkat rendah. 
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Teknologi yang memenuhi spesifikasi dari ZigBee adalah perangkat 

dengan pengoperasian yang mudah, sederhana, membutuhkan daya sangat rendah 

serta biaya yang murah jika dibandingkan dengan WPANs (Wireless Personal 

Area  Networks) lainnya, yakni Bluetooth. ZigBee fokus pada aplikasi Radio 

Frequency (RF) yang membutuhkan data tingkat rendah, baterai tahan lama, serta 

jaringan yang aman (Faludi, 2011). 

 

Topologi Jaringan Zigbee 

Zigbee memiliki beberapa topology secara umum diantaranya adalah: 

a. Pair 

  Topology pair adalah topology yang terdiri dari 2 node. Salah satu berupa 

koordinator dan yang lain berupa router atau end device. 

b. Star 

 Topology star adalah topology yang memiliki koordinator yang berada di 

tengah dari topology star yang terhubung melingkar dengan end device. Setiap 

data yang lewat selalu melalui koodinator terlebih dahulu. End device tidak dapat 

berkomunikasi secara langsung. 

c. Mesh 

 Topology mesh menugaskan setiap router sebagai koordinator radio. Radio 

dapat melewatkan pesan melalui router dan end device sesuai dengan kebutuhan. 

Koordinator bekerja untuk memanajemen jaringan. Dapat berupa pesan rute. 

Berbagai macam end device dapat ditambahkan pada koordinator dan router. 
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Dengan ini dapat mengirimkan dan menerima informasi, tapi masih membutuhkan 

bantuan “parent’s” untuk dapat berkomunikasi dengan node yang lain. 

d. Cluster Tree 

Topology cluster tree menjadikan router sebagai backbone dan setiap router 

terdapat end device yang mengelilinginya. Konfigurasinya tidak jauh beda dengan 

topologi mesh (Faludi, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Topology Zigbee Pair, Star, Mesh dan Cluster Tree  

 

2.7 Xbee USB Adapter dan Software X-CTU 

Xbee USB adapter (Gambar 2.13) merupakan alat untuk menghubungkan 

modul Xbee ke komputer dengan kabel mini USB dan selanjutnya dapat 

dikonfigurasi menggunakan software X-CTU (Gambar 2.14). Software X-CTU 

merupakan software yang digunakan untuk mengkonfigurasi Xbee agar dapat 

berkomunikasi dengan Xbee lainya. Parameter yang harus diatur adalah PAN ID 

(Personal Area Network) ID yaitu parameter yang mengatur radio mana saja 
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yang dapat berkomunikasi, agar dapat berkomunikasi PAN ID dalam satu 

jaringan harus sama. Xbee dapat berkomunikasi point to point dan point to 

multipoint (broadcast) (Arduino, 2011). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Xbee USB Adapter dan Kabel Mini USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Tampilan Software X-CTU 
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2.8 Driver Motor DC 24V (EMS 30A H-Bridge) 

Embedded Module Series (EMS) 30 A H-Bridge merupakan driver H-

Bridge berbasis VNH3SP30 yang didesain untuk menghasilkan driver 2 arah 

dengan arus kontinyu sampai dengan 30 A pada tegangan 5,5 Volt sampai 36 Volt 

Modul ini dilengkapi dengan rangkaian sensor arus beban yang dapat digunakan 

sebagai umpan balik ke pengendali. Secara garis besar, fungsi modul pengendali 

motor ini adalah untuk mengendalikan arah dan kecepatan putaran motor DC 

sesuai instruksi kendali dari ARM Cortex M-4 (STM32F4 DISCOVERY).  

 

Konfigurasi Pin Modul EMS 30A H-Bridge  

Modul H-Bridge memiliki 1 set header (J1) dan 1 set terminal konektor 

(J2). Pada bagian ini akan dijelaskan deskripsi dan fungsi dari masing-masing 

header dan konektor tersebut. Interface Header (J1) berfungsi sebagai input untuk 

antarmuka dengan input-output digital serta output analog dari modul H-Bridge. 

Berikut deskripsi dari masing-masing pin pada Interface Header dapat di 

perlihatkan pada tabel 2.1 untuk mengetahui layout IC VNH3SP30, konektor J1 

dan J2 (Khoirul, 2016). 

Tabel 2.4 Datasheet Port Input EMS H-Bridge 

No. 
Pin 

Nama I/O Fungsi 

1 MIN1 I Pin input untuk menentukan output MOUT1 
2 MIN2 I Pin input untuk menentukan output MOUT2 
3 MEN1 I/O Pin enable  untuk output MOUT1 diberi logika high 

untuk mengaktifkan half  H-Bridge 1, diberi logika 
Low secara eksternal untuk menonaktifkan half  H-
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No. 
Pin 

Nama I/O Fungsi 

Bridge 1 jika terjadi kondisi fault (thernal shutdown, 
undervoltage, overvoltage,dsb), maka pin ini akan 
ditarik low secara internal oleh modul HBridge untuk 
melaporkan adanya kondisi fault. 

4 MEN2 I/O Pin enable  untuk output MOUT2 diberi logika high 
untuk mengaktifkan half  H-Bridge 2, diberi logika 
Low secara eksternal untuk menonaktifkan half  H-
Bridge 2 jika terjadi kondisi fault (thernal shutdown, 
undervoltage, overvoltage,dsb), maka pin ini akan 
ditarik low secara internal oleh modul HBridge untuk 
melaporkan adanya kondisi fault. 

5 MCS O Output tegangan analog yang berbanding lurus dengan 
arus bebad=n (Range output 0 -5 volt) tersedia untuk 
IC VNH2SP30 

6 MPWM I Pin input untuk mengatur kerja modul H-Bridge secara 
PWM 

7,9 VCC - Terhubung ke catu daya untuk input (5 volt) 
8,10 GND - Referensi untuk catu daya input 

 

Power & Motor Con (J2) berfungsi sebagai konektor untuk catu daya dan 

beban. Berikut deskripsi dari masing-masing terminal pada Power & Motor Con 

dapat diperlihatkan pada tabel 2.5 

Tabel 2.5 Datasheet Port Output EMS H-Bridge. 

Nama Fungsi 

PGND Titik referensi untuk catu daya input 

VCC Terhubung ke catu daya untuk input (5 volt) 

MGND Titik referensi untuk daya output ke beban 

VMOTOR(V MOT) Terhubung ke catu daya untuk output ke beban 

MOUT2 Output ke beban dari half H-Bridge kedua 

MOUT1 Output ke beban dari half H-Bridge pertama 
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Berikut adalah gambar skematik dari rangkaian motor driver pada gambar 2.15 

 

Gambar 2.15 Skematik Motor Driver EMS-30A 


	Gambar 2.13 Xbee USB Adapter dan Kabel Mini USB

