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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Teori-teori yang digunakan dalam perancangan perangkat keras dan 

perangkat lunak adalah studi dari keputusan berupa data-data literatur dari 

masing-masing komponen, informasi dari internet serta konsep-konsep teori buku 

penunjang, antara lain: 

 

2.1 Pengertian Citra Digital 

Citra dapat berbentuk foto hitam putih atau berwarna, sinyal-sinyal video 

seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung 

disimpan pada suatu pita magnetik. Menurut presisi yang digunakan untuk 

menyatakan titik-titik koordinat pada ranah waktu atau bidang dan untuk 

menyatakan nilai keabuan atau warna suatu citra, maka secara teoritis citra dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelas citra, yaitu cara kontinu-kontinu, kontinu-

diskret, diskret-kontinu, dan diskret-diskret, dengan label pertama menyatakan 

presisi dari titik-titik koordinat pada bidang citra sedangkan label kedua 

menyatakan presisi nilai keabuan atau warna. Kontinu dinyatakan dengan presisi 

takhingga, sedangkan diskrit dinyatakan dengan presisi angka berhingga.  

Pengubahan citra yang bersifat kontinu menjadi citra yang bersifat diskrit 

memerlukan pembuatan kisi-kisi arah vertikal dan horisontal, sehingga diperoleh 

citra dalam bentuk larik dua dimensi. Proses tersebut dikenal sebagai proses 
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digitisasi atau pencuplikan (sampling). Setiap elemen larik tersebut dikenal 

sebagai elemen gambar atau piksel (Pramu Shinta, Santoso, & Isnanto, 2016).  

 

2.2 HSV (Hue Saturation Value) 

Dasar model warna RGB (Red Green Blue) tidak hanya mewakili warna 

tetapi juga intensitas cahaya. Pencahayaan yang berbeda-beda pada warna kulit 

orang karena pencahayaan yang ada disekitarnya. Oleh karena itu perwakilan 

langsung dari warna kulit anusia dengan komponen RGB sangat efisien. Namun, 

model warna HSV transformasi nonlinier dari ruang lingkup warna RGB 

berorientasi pada pengguna dan didasarkan pada pengertian tinta, shade dan 

thone. Ini memiliki nilai independen untuk Hue, Saturation, Value masing-masing 

sesuai untuk panjang gelombang, eksitasi dan kecerahan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Koordinat HSV 

Pada gambar 2.1 menunjukan sistem koordinat HSV sebagai hexacone.  

Dasar hexacone berwarna hitam dengan HSV = (0, 0, 0). Jadi apabila 

menggunakan model HSV warna kulit orang Afrika maka disekitar dasar 

hexacone inilah koordinatnya. Meskipun diseluruh benua Afrika terjadi variasi 
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warna tetapi tidak terlalu menyimpang jauh dari nilai koordinat tersebut. 

Kebanyakan gambar warna dicatat sebagai (R, G, B). warna didefinisikan oleh (R, 

G, B) dimana R, G, dan B dinormalisasi dari 0.0 sampai dengan 1.0 dan serta 

dengan warna (H, S, V) yang ditentukan oleh suatu set formula. MAX merupakan 

nilai maksimum dari (R, G, B) dan MIN merupakan nilai minimum dari model 

tersebut. 

 

2.3 Arduino 

Arduino adalah prototipe platform elektroonik opensource  yang terdiri 

mikrokontroler, bahasa pemrograman, dan IDE. Arduino adalah alat untuk 

membuat aplikasi interaktif, yang dirancang untuk mempermudah proyek bagi 

pemula, tapi masih fleksibel bagi para ahli untuk mengembangkan proyek–proyek 

yang kompleks. Untuk membuat robot seperti yang dikuti oleh tim Robot Stikom 

Surabaya yaitu robot pemadam api beroda, maka diperlukan sebuah 

mikrokontroler yang berfungsi sebagai otak atau pengatur robot. Dengan 

dimasukan sebuah pemograman ke Arduino yang tentunya harus compatibel 

dengan bahasa yang dipakai Arduino maka sebuah perintah yang telah disusun 

oleh program makan akan dijalakan secara bergantian. Oleh karena itu, mikro 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Arduino Due. 

Arduino DUE 

Arduino Due adalah papan mikrokontroler berdasarkan Atmel 

SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU (datasheet). Ini adalah pertama papan Arduino 

disasarkan pada 32-bit mikrokontroler ARM inti. Ini memiliki 54 digital pin 
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input/output (yang 12 dapat digunakan sebagai output PWM), 12 analog input, 4 

UART (hardware port serial), clock 84 Mhz, USB OTG koneksi yang mampu, 2 

DAC (Digital Analog Converter ), 2 TWI, jack listrik, header SPI, header JTAG, 

tombol reset dan tombol hapus. Tidak seperti papan Arduino lainnya, Arduino 

Due berjalan pada 3,3V. Tegangan maksimum yang I/O pin dapat mentolerir 

adalah 3.3V. memberikan tegangan yang lebih tinggi, seperti 5V ke I/O pin dapat 

merusak papan. 

Arduino Due berisi semua yang diperlakukan untuk mendukung 

mikrokontroler, hanya menghubungkannya ke komputer dengan kabel mikro-USB 

atau power dengan adaptor AC-DC atau baterai untuk memulainya. Arduino Due 

compatibel dengan semua perisai Arduino yang bekerja di 3.3V dan telah sesuai 

dengan 1,0 Arduino pinout. Seperti yang ditunjukan di gambar 2.1 Arduino Due. 

Sedikit tentang penjelasan Arduino Due yang mengacu ke dalam datasheet seperti 

dibawah ini:  

Arduino Due mengikuti 1.0 pin out: 

 TWI : SDA dan SCL pin yang deket dengan pin AREF. 

 IOREF pin yang memungkinkan perisai terpasang dengan konfigurasi yang 

tepat untuk beradaptasi dengan tegangan yang diberikan oleh Arduino. 

Arduino Due memiliki inti ARM 32-bit yang dapat mengalahkan papan 

mikrokontroler 8-bit yang khas. Perbedaan yang paling signifikan adalah: 

 A 32-bit inti, yang memungkinkan operasi pada 4 byte data luas dalam jam 

CPU tunggal. 

 Clock 84Mhz. 
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 96 Kbyte SRAM. 

 512 Kbyte memori flash 

 

 

Gambar 2.2 Arduino Due 

Sumber : (https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue) 

 

Secara umum Arduino terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1. Hardware: papan input / output (I/O)  

2. Software: software Arduino meliputi IDE untuk menulis program, driver 

untuk koneksi dengan komputer, contoh program dan library untuk 

pengembangan program. 

Berikut adalah Tabel 2.1 spesifikasi dari Arduino Due. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Due 

Mikrokontroler AT91SAM3X8E 

Tegangan Operasi 3.3V 

Input tegangan(rekomendasi) 7 – 12V 

Input tegangan (Maksimal) 6 – 16V 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue
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Daya  

Arduino Due dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu 

daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Eksternal (non-USB) daya 

dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor ini dapat 

dihubungkan dengan menancapkan plug 2.1mm pusat - positif ke colokan listrik 

board. Baterai dapat dimasukkan dalam Gnd dan Vin pin header dari konektor 

daya. 

 Board dapat beroperasi pada pasokan eksternal 6 sampai 20 volt. Jika 

tegangan dengan kurang dari 7V, tegangan pada board kemungkinan akan tidak 

Digital I/O Pin 54 (12 pin PWM output) 

Pin input Analog 12 

Pin output Analog 2 (DAC) 

DC current per I/O Pin 130mA 

Pin DC Current untuk 3.3V 800mA 

Pin DC Current untuk 5V 800mA 

Memori flash 512 Kb semua pengguna 

SRAM 96 Kb 

Clock speed 84 MHz 

Panjang 101.52 mm 

Lebar 53.3 mm 

Berat 36 g 
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stabil. Jika menggunakan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa panas dan 

merusak board. Kisaran yang disarankan adalah 7 sampai 12 volt. 

Pin listrik adalah sebagai berikut: 

VIN : Tegangan input ke board Arduino ketika itu menggunakan sumber daya 

eksternal ( sebagai lawan 5 volt dari koneksi USB atau sumber daya diatur 

lain ). Kita dapat memasok tegangan melalui pin ini.  

5V : Pin output 5V diatur dari regulator di board. Board dapat diaktifkan dengan 

daya baik dari colokan listrik DC (7 - 12V), konektor USB (5V) , atau pin 

VIN dari board (3.3V). Jika tegangan diberika melalui 5V atau 3.3V 

melewati regulator , dan dapat merusak board, maka tidak disarankan. 

3V3 : Sebuah pasokan 3,3 volt dihasilkan oleh regulator on-board yang dapat 

menarik arus maksimum 50 mA. 

GND : Pin tanah. 

IOREF : Pin pada board Arduino memberikan tegangan referensi saat 

mikrokontroler sedang beroperasi. Sebuah shield dikonfigurasi dengan 

benar agar dapat membaca pin tegangan IOREF dan memilih sumber 

daya yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan pada output 

untuk bekerja dengan 5V atau 3.3V. (Arduino.cc) 

Memori 

SAM3X memiliki 512 KB dari flash memory untuk menyimpan kode (8 

KB digunakan untuk bootloader), 96 KB SRAM dan 64 KB RAM dan 32 KB 

ROM dapat diakses langsung. Hal ini mungkin untuk menghapus memori flash 
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dari SAM3x dengan tombol erasi yang ada di dalam board. Ini akan menghapus 

sketsa saat diambil dari MCU.  

Input dan Output 

Masing-masing dari 54 digital pin pada Mega dapat digunakan sebagai 

input atau output, dengan menggunakan fungsi dari pinMode( ), digitalWrite( ), 

dan digitalRead( ). Mereka beroperasi pada tegangan 3.3V. Setiap pin dapat 

sumber arus 3mA atau 15mA, tergantung pinnya, atau menerima arus 6mA atau 

9mA, tergantung pinnya. Memiliki resistor pull-up internal yang (terputus secara 

default) dari 100 KOhm. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus: 

 Serial : 0(RX) dan 1(TX);  

 Serial 1: 19(RX) dan 18(TX);  

 Serial 2 : 17(RX) dan 16 (TX);  

 Serial 3 : 15 (RX) dan 14(TX).  

Yang digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) TTL data 

serial (dengan 3.3V level). Pin 0 dan 1 juga terhubung ke pin yang sesuai dari 

ATmega16U2 USB - to- TTL chip Serial. 

PWM: Pin 2-13. Menyediakan 8-bit PWM output dengan analogWrite( ) 

function. Resolusi PWM dapat diganti dengan analogWriteResolution()  function. 

SPI : SPI header (ICSP header yang sudah di dalam board). Pin ini mendukung 

komunikasi SPI menggunakan library SPI. Pin SPI juga pecah pada 6 pin header, 

yang secara fisik kompatibel dengan Uno , Leonardo dan Mega2560. SPI header 

dapat digunakan untuk komunikasi antara device SPI lainnya, tidak ada program 
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SAM3X dengan In-Circuit-Serial-Programming teknik. Komunikasi SPI di Due 

mempunyai fitur-fitur canggih yang dapat digunakan. 

CAN: CANRX dan CANTX. PIN CAN bisa digunakan komunikasi protocol 

tetapi tidak ada yang support dengan Arduino APIs. 

LED : 13. Ada built -in LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin dengan nilai 

TINGGI , LED menyala , ketika pin yang dipakai RENDAH , lampu akan mati. 

TWI 1: 20(SDA) dan 21(SCL). 

TWI : SDA1 dan SCL1. Dukungan komunikasi TWI menggunakan library Wire. 

SDA1 dan SCL1 dapat mengkontrol Wirel class provided yang sudah ada pada 

Wire library. Yang mana SDA dan SCL mempunyai resistor pull up didalam, 

SDA1 dan SCL1 tidak mempunyainya. diperlukan tambahan 2 resistor pull up di 

dalam SDA1 dan SCL1 yang sudah dianjurkan Wirel. 

Analog Input: Pin A0-A11. Due mempunyai 12 analog input, yang mana 

menyediakan 12 bit resolusi. Standart revolusi yang sudah ditetapkan adalah 10 

bit, bisa digunakan dengan Arduino board lainya. Bisa diganti resolusinya dengan 

ADC. AnalogReadResolution(). Due analog input mengukur dari ground sampai 

nilai 3.3V. selebihnya 3.3V pin bisa merusah chip SAM3X chip (Arduino.cc) 

Software Arduino IDE  

Arduino IDE adalah software yang ditulis menggunakan java, C, C++ 

dan berdasarkan pengolahan seperti, avr-gcc, dan perangkat lunak open source 

lainnya (Djuandi, 2011). Arduino IDE terdiri dari: 

1. Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan 

mengedit program dalam bahasa processing. 
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2. Verify / Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa 

processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah mikrokontroller tidak 

akan bisa memahami bahasa processing, yang dipahami oleh mikrokontroller 

adalah kode biner. 

3. Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam 

memori mikrokontroller di dalam papan Arduino. 

 

B 

 

 

      

 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Software Arduino IDE 

Pada Gambar 2.3 terdapat menu bar,  kemudian toolbar dibawahnya, dan 

sebuah area putih untuk editing sketch,  area hitam dapat kita sebut sebagai 

progress area, dan paling bawah dapat kita sebut sebagai “status bar”. 

 

2.4 Raspberry Pi 3 

Raspberry Pi 3 adalah komputer Single Board Circuit (SBC) yang 

memiliki ukuran kecil setara dengan ukuran ATM, KTP, atau Kartu Kredit. 

Perangkat ini dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, 
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permainan, pemutar video beresolusi tinggi dan lain sebagainya. Raspberry Pi 3 

ini sangat cocok untuk pada developer karena ukurannya yang kecil tetapi 

memiliki kinerja yang baik. Selain itu kelebihan Raspberry Pi 3 dibanding dengan 

mikrokontroler lain yaitu mempunyai Port I/O, display HDMI, koneksi USB dan 

banyak kelebihan lainnya. berikut adalah contoh board pada gambar 2.4 

 

 

Gambar 2.4 Raspberry Pi 3 Board 

 

Terdapat 2 versi dari Raspberry yaitu model A dan model B. Perbedaan 

dari model A dan model B adalah kapasitas penyimpanannya, model B 

menggunakan penyimpanan yang lebih besar dari pada model A. Selain itu model 

B juga sudah menggunakan Ethernet, Bluetooth dan Wifi sebagai sarana 

komunikasi lihat blok diagram pada gambar 2.4. Penyimpanan data tidak didesain 

untuk menggunakan cakram keras atau solid-state drive, melainkan menggunakan 

mikro SD untuk menjalankan sistem dan media penyimpanan dalam jang panjang. 

Pengguna dianjurkan menggunakan Flashdisk atau penyimpanan lain untuk 
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menyimpan file yang berukuran besar. Perangkat Raspberry Pi 3 ini adalah hasil 

perkembangan dari perangkat yang dahulu yaitu Raspberry Pi 2. Banyak sekali 

perubahan yang terjadi mulai dari RAM, processor dan lain sebagainya. 

 

 

Gambar 2.5 Blok Diagram Raspberry Pi 3 

 

Raspberry Pi 3 Model B ini mempunyai input dan output antara lain: 

 HDMI, sebagai penghubung ke LCD Monitor yang mempunyai port HDMI 

atau dengan converter HDMI ke VGA untuk bisa digunakan pada LCD 

Monitor yang memiliki port VGA. 

 Audio output menggunakan jack 3,5mm, sebagai output untuk speaker atau 

sejenisnya yang menggunkan jack 3,5mm. 

 4 buah port USB.  

 40 pin I/O. 
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 CSI (Camera Serial Interface), digunakan khusus untuk kamera yang 

menggunakan CSI sebagai antarmuka. 

 DSI (Display Serial Interface). 

 LAN port (Network). 

 WiFi. 

 Bluetooth. 

 SDcard slot untuk SDcard memory penyimpanan sistem operasi juga sebagai 

penyimpanan file.  

 

2.5  OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah computer vision 

yang free dan perangkat lunak yang sudah ada library. OpenCV di buat untuk 

menyediakan infratruktur unuk aplikasi computer vision dan untuk mempercepat 

pengguna adalah hal image processing. OpenCV membuat mudah untuk usaha 

yang memanfatkan dan memodifikasi atau mengubah kode. Library yang sudah 

sampai saat ini di OpenCV sudah lebih dari 2500 algoritma. Algoritma yang 

sudah tertanam sudah bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali wajah, 

mengidetifikasi objek, mengklasifikasi orang bergerak di video, kamera mengikut 

gerak, kamera mengikuti objek, objek bisa di buar 3D dan banyak lainnya.  
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Sudah bekerja sama dengan google, yahoo, Microsoft, intel, IBM, Sony, 

Honda, Toyota dan stratup seperti Minds, VideoSurf, Zeitera dan lain lain. 

OpenCV juga bisa digunakan bahasa pemograman seperti C++, C, Python, Java 

dan MATLAB interface dan bisa digunakan di windows. OpenCV sudah banyak 

aplikasinya seperti pemantauan peralatan tambang di cina, membuat robot 

navigasi dan mengambil benda di Willow garage, memeriksa landasan pacu untuk 

puing-puing di turki, memerikan label di produk-produk pabrik. 

 

2.6 Motor DC 12V 

Motor adalah suatu mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik. Pada umumnya motor arus searah terdiri dari tiga bagian utama 

yaitu: 

1) Bagian yang diam disebut dengan stator. 

2)  Bagian yang berputar disebut dengan rotor. 

3)  Komutator dan sikat arang. 

Stator merupakan magnet permanen yang melekat pada lingkaran paling luar. 

Sedangkan rotor yang berhimpit dengan stator. Komutator ikut berputar dengan 

rotor yang berfungsi sebagai pengatur polaritas tegangan yang masuk ke rotor 

agar motor tetap berputar. 

Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus 

searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. 

Kumparan medan pada motor dc disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan 

kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). (Elektronika T. , 2012). 
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Motor DC pada umumnya berputar searah jarum jam, tetapi dapat juga berputar 

berlawanan arah jarum jam. Pemasangan yang tidak sesuai antara terminal positif 

dan negatif dapat menyebabkan motor berputar berlawanan. Contoh gambar 

motor DC dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2.6 Motor DC 

 

Spesifikasi: 

1. Voltage: 12.0VDC 

2. Output Speed: 200 +/- 10% RPM 

3. No-Load output current: =< 50 mA  

4. Rotation Output: CW / CCW  

5. Noise: No Gear Noise  

6. Stall output: : Slip Gear, Broken Gear is no allowed  

7. Output shaft of the axial clearance: =< 0.1 ~ 0.3mm, Horizontal clearance 

requirement =< 0.05 
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2.7 Webcam  Logitech C170 

Kamera yang digunakan dalam penelitian ini adalah Webcam  Logitech 

C170. Bentuk fisik dari Webcam  Logitech C170 ditunjukkan pada Gambar 2.7 

Berikut spesifikasi sebagai dari Webcam  Logitech C170: 

1) Panggilan video (640 x 480 piksel) dengan sistem yang direkomendasikan. 

2) Merekam video: Hingga 1024 x 768 piksel. 

3) Teknologi Logitech Fluid Crystal™*. 

4) Foto: Hingga 5 megapiksel (ditingkatkan menggunakan perangkat lunak). 

5) Mikrofon bawaan dengan pengurangan noise. 

6) Bersertifikat Hi-Speed USB 2.0 (direkomendasikan). 

7) Klip universal cocok dengan berbagai laptop, monitor LCD atau CRT. 

Kebutuhan sistem dari Webcam  Logitech C170: 

1) 1 GHz (Direkomendasikan 1.6 GHz). 

2) RAM 512 MB atau lebih. 

3) Kapasitas hard drive 200 MB. 

4) Port USB 1.1 (direkomendasikan 2.0). 

 

Gambar 2.7 Webcam  Logitech C170 

(Sumber : www.logitech.com) 

http://www.logitech.com/
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2.8 Switch Sensor DFRobot Adjustable Infrared  

Switch Sensor DFRobot Adjustable Infrared adalah seperangkat pemancar 

dan penerima di salah satu sensor saklar fotoelektrik. Jarak deteksi dapat 

disesuaikan dengan permintaan. Sensor ini memiliki jangkauan deteksi 3-80cm. 

Switch Sensor DFRobot Adjustable Inframerah dapat secara luas digunakan dalam 

robot untuk menghindari rintangan, media interaktif, jalur industri perakitan, dan 

acara-acara lainnya. Output sinyal beralih berbeda sesuai dengan hambatan. Ini 

tetap tinggi bila tidak ada hambatan dan tetap rendah bila ada hambatan. Lihat 

gambar 2.8 Ada cahaya terang di belakang probe untuk mendeteksi lingkup 3cm - 

80cm. Sensor Inframerah Adjustable ini memiliki beberapa spesifikasi antara lain 

sebagai berikut: 

1) Memiliki pin out bewarna adalah V+, kabel warna kuning adalah sinyal, 

kebel warna hijau adalah menghubungkan ke ground (GND). 

2) Deteksi adjustable memiliki jarak yang bisa di deteksi oleh sensor yang dapat 

diatur berkisar, 3cm – 80cm. 

3) Memilki bentuk yang kecil, sehingga mudah digunakan atau hal merakit. 

4) Alat ini berguna untuk robot, media interaktif, jalur perakitan industry, dan 

lain-lain. 

5) Menggunakan power supply 5V. 

6) Berbasis photoelectric sensor yang dapat digunakan sebagai penerima 

ataupun pengirim sinyal inframerah. 

7) Memiliki output data : tegangan digital. 
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Gambar 2.8 Switch Sensor DFRobot Adjustable Infrared 

 

2.9 Modul EMS 30A H-Bridge 

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

yang didisain untuk menghasilkan drive 2 arah dengan arus kontinyu sampai 

dengan 30 A pada tegangan 5,5 Volt sampai 16 Volt seperti pada gambar 2.9. 

Modul ini dilengkapi dengan rangkaian sensor arus beban yang dapat digunakan 

sebagai umpan balik ke pengendali. Modul ini mampu men-drive beban-beban 

induktif seperti misalnya relay, solenoid, motor DC, motor stepper, dan berbagai 

macam beban lainnya. 

 

Gambar 2.9 Modul EMS 30A 
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SPESIFIKASI 

  Terdiri dari 1 driver full H-Bridge beserta rangkaian current sense. 

  Mampu melewatkan arus kontinyu 30 A. 

  Range tegangan output untuk beban: 5,5 V sampai 16 V. 

  Input compatibel dengan level tegangan TTL dan CMOS. 

  Jalur catu daya input (VCC) terpisah dari jalur catu daya untuk beban (V 

Mot). 

  Output tri-state. 

  Dilengkapi dengan dioda eksternal untuk pengaman beban induktif. 

  Frekuensi PWM sampai dengan 20 KHz. 

  Fault Detection. 

  Proteksi hubungan singkat. 

  Proteksi over temperature. 

  Undervoltage dan Overvoltage Shutdown. 

  Reverse Battery Protection. 

KETERANGAN 

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) pada tabel 2.4 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: 
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Tabel 2.2 Interface Header  

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-Bridge 1 jika terjadi 

kondisi fault (thernal shutdown, undervoltage, 

overvoltage,dsb), maka pin ini akan ditarik low 

secara internal oleh modul H-Bridge 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 H-Bridge untuk 

melaporkan adanya kondisi fault. 

5 MCS O Output tegangan analog yang berbanding lurus 

dengan arus beban=n (Range output 0 -5 volt) 

tersedia untuk IC VNH2SP30 
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No. Pin Nama I/O Fungsi 

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. 

Seperti pada tabel 2.2  

Tabel 2.3 Power & Motor Con 

Nama  Fungsi 

PGND  Titik referensi untuk catu daya input 

VCC  

Terhubung ke catu daya untuk input (5 

Volt) 

MGND  

 Titik referensi untuk catu daya output ke 

beban 

V MOTOR(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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CONTOH KONEKSI 

Sebuah modul H-Bridge 30A dapat digunakan untuk mengatur kerja 1 buah motor 

DC secara 2 arah. Contoh koneksinya dapat dilihat pada gambar 2.10 

 

 

Gambar 2.10 Koneksi EMS 30 A dan Motor DC 

 

2.10 Sensor Ultrasonic PING 

Sensor ultrasonic adalah sebuah sensor yang memanfaatkan pancaran 

gelombang ultrasonic seperti pada gambar xxx. Sensor ultrasonic ini terdiri dari 

rangkaian pemancar ultrasonic yang disebut transmite dan rangkaian penerima 

ultrasonic disebut receiver. 
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Gambar 2.11 Sensor PING 

Sensor  ini dapat mengukur jarak antara 2 cm sampai 300 cm. Keluaran 

dari sensor ini berupa pulsa yang lebarnya merepresentasikan jarak. Transmitter 

berfungsi sebagai pemancar gelombang ultrasonik. Gelombang yang dipancarkan 

memiliki frekuensi 40KHz. Gelombang ini akan dipancarakan dengan kecepatan 

344.424m/detik atau 29.034uS per centimeter. Jika didepan terdapat halangan atau 

objek maka gelombang tersebut akan memantul. Pantulan gelombang akan 

dideteksi oleh receiver. Rangkaian kontrol akan mendeteksi pantulan gelombang 

dan menghitung lama waktu saat gelombang dipancarkan dan gelombang 

terdeteksi pantulannya seperti pada gambar 2.12 Lama waktu pemantulan 

gelombang ini akan dikonversi menjadi sinyal digital dalam bentuk pulsa. Sinyal 

inilah yang nantinya diolah oleh mikrokontroler Arduino sehingga didapat nilai 

jarak antara objek dan sensor 
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Gambar 2.12 Cara Kerja Sensor PING 
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