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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Model Pengembangan 

Tujuan dari tugas akhir ini akan membuat sebuah mobile robot yang mampu 

menangani fungsi pemetaan gas terhadap suatu area dan menampilkan data hasil 

pemetaan secara grafis. Proses pengambilan data dimulai dari PC yang 

mengirimkan rute yang akan ditempuh oleh mobile robot. Lalu robot akan 

berjalan sesuai dengan rute yang telah ditentukan sambil mengirimkan data gas 

yang tertangkap disepanjang perjalanannya ke PC. PC akan menampung setiap 

data gas yang dikirimkan oleh robot. Setelah semua area selesai dilewati oleh 

robot komputer akan langsung membuat grafis dari data gas yang didapatkan 

menjadi gambar dua dimensi. 

 

3.2. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang dipakai dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi literatur 

Pada penelitian ini terdapat dua perancangan yang dilakukan yaitu, 

perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun metode penelitian 

yang dilakukan antara lain: Pencarian data-data literatur untuk perangkat keras 

dari masing-masing komponen, informasi dari internet dan konsep teoritis dari 

buku-buku penunjang, serta materi-materi perkuliahan yang telah didapatkan dan 

perancangan perangkat lunak yaitu dengan mencari masing-masing fungsi pada 

library CVAVR dan LAZARUS, melalui pencarian dari internet, dan konsep-
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konsep teoritis dari buku-buku penunjang. Dari kedua bagian tersebut akan 

dipadukan agar dapat bekerja sama untuk menjalankan sistem dengan baik. 

2. Tahap perancangan dan pengembangan sistem 

Dalam membuat pengembangan sistem, terdapat beberapa langkah 

rancangan sistem yang diambil antara lain: 

A. Membuat flowchart pada proses sistem secara keseluruhan 

B. Melakukan perancangan perangkat keras yang meliputi: 

a. Merancang rangkaian elektronik yang digunakan pada penelitian ini 

b. Melakukan percobaan tentang cara penggunaan sensor dan device yang 

digunakan pada penelitian ini 

c. Merancang mekanik untuk mobile robot 

C. Melakukan perancangan perangkat lunak yang meliputi: 

a. Mengatur protokol pengiriman antara PC dan mikrokontroler 

b. Membuat program pada mikrokontroler untuk mengatur jalan robot dan 

pegiriman data ke PC 

c. Membuat tampilan program untuk PC 

d. Mengatur lalu lintas data dan jalannya program pada PC 

e. Menyimpan data pengiriman dari mikrokontroler pada data buffer yang 

disediakan pada PC 

f. Menghitung data gas yang didapat dan menampilkan hasil perhitungannya 

pada sebuah gambar dua dimensi 
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3.3. Diagram Blok Sistem 

Dari penelitian ini terdapat dua proses utama yang dijalankan, yaitu proses 

pada PC dan mikrokontroler (mobile robot). Dimana pertama-tama PC akan 

mengirimkan perintah pada mobile robot berupa pola pergerakan dari mobile 

robot. Perintah jalan tersebut berisi koordinat dimana saja robot harus berjalan. 

Setelah mendapatkan koordinat dari PC mobile robot akan menyimpan data 

koordinat pada variabel x dan y. Sambil berjalan untuk setiap koordinat yang 

dilalui robot akan mengirimkan data pembacaan dari sensor gas ke PC. PC akan 

menampung setiap data yang dikirimkan oleh robot pada buffer yang telah 

disiapkan oleh PC. Setelah semua koordinat tujuan selesai dilalui dan setiap data 

gas selesai dikirimkan pada PC, maka tugas terakhir yang dilakukan adalah 

menggambarkan semua data yang terdapat pada buffer menjadi gambar dua 

dimensi. Tujuan dari penggambaran data ini agar informasi tentang konsentrasi 

gas yang terdapat pada area tersebut dapat dengan lebih mudah dimengerti dan 

dipahami. Pada gambar 3.1 adalah diagram blok keseluruhan dari sistem ini. 
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Gambar 3.1 Diagram blok keseluruhan dari sistem 

 

3.4. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras pada sistem ini dilakukan berdasarkan diagram 

blok yang terdapat pada Gambar 3.1. Pada sistem ini mikrokontroler bertugas 

sebagai pemroses utama dimana mikrokontroler akan mendapatkan data input dari 

sensor kompas, rotary encoder, dan sensor gas. Data input dari sensor kompas 

berupa derajat sudut dari posisi robot sekarang yang nantinya akan dijadikan 

acuan mikrokontroler dalam mengatur arah bergerak robot. Rotary encoder untuk 
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menghitung tiap koordinat yang telah dilalui robot sehingga robot dapat 

mengetahui posisinya sekarang. Dan sensor gas akan mengirimkan input data 

pada mikrokontroler berupa konsentrasi gas pada tiap koordinat yang telah dilalui. 

Mikrokontroler juga bertugas untuk mengatur cara jalan robot dan komunikasi 

antara PC dengan robot. Pada gambar 3.2 berikut adalah diagram blok dari 

perancangan perangkat keras secara keseluruhan. 

 

 

Gambar 3.2 Diagram blok sistem perangkat keras 
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3.4.1. Perancangan Mekanik 

Mekanik robot yang digunakan adalah Dagu Rover 5 yang telah 

dimodifikasi. Dagu Rover 5 adalah generasi baru chassis robot yang dirancang 

khusus untuk kepentingan penelitian dan hobi. Rangkaian elektronika mulai dari 

rangkaian microcontroller, driver motor,sensor kompas digital, dan rotary encoder 

akan diletakkan pada chassis robot ini. 

 

Gambar 3.3. Tampilan keseluruhan robot 

Berikut arsitektur secara detil dari gambar 3.3: 

Ukuran dimensi 

Setelah semua komponen tambahan dari penelitian ini dipasangkan ukuran 

dimensi dari robot: 

Ukuran robot : 23cm (lebar) x  25cm (panjang) x  12cm (tinggi) 

Struktur Material 

Bahan material yang digunakan : 

a. Bagian rangka 
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1. Dagu Rover 5 

2. Mur dan baut 

 

b. Bagian dari penggerak robot 

1. Motor DC 7,2 Volt 

2. Roda 

3. Roda bebas 

 

3.4.2. Rangkaian Mikrokontroler 

Pada penelitian ini dibuat perangkat pengendali dari semua komponen yang 

menggunakan mikrokontroler ATmega128. Untuk mengakses semua fungsi yang 

terdapat pada mikrokontroler tersebut maka dibutuhkan rangkaian minimum 

sistem. Pada rangkaian ini semua fitur-fitur yang terdapat pada mikrokontroler 

dapat diakses melalui port-port yang telah disediakan. Dalam penelitian ini 

minimum sistem yang digunakan adalah keluaran dari Inovative Electronic DT-

AVR ATmega128. Minimum sistem ini memiliki 48 pin I/O dimana terdapat 

beberapa fitur antara lain USART0, USART1, ADC0-ADC7, INT0-INT7, dan 

banyak fitur-fitur lain yang bisa diakses. Adapun fitur-fitur yang digunakan pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Konfigurasi I/O dan fitur yang digunakan pada ATmega128 

Pin I/O Fungsi 

Port B pin 5 –6 OC1A & OC1B (PWM 1 & PWM 2) 

Port C pin 0 – 7 LCD 

Port D pin0 – 1 INT0 & INT1 (Counter Rotary Encoder) 
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Port D pin2 – 3 USART1 (Sensor Kompas) 

Port E pin2 – 5 INPUT 1 – INPUT 4 (arah motor driver) 

Port F pin0 ADC0 (Sensor Gas) 

 

Untuk komunikasi antara mikrokontroler dengan modul wireless tidak 

melalui serial port yang  disediakan pada port I/O E0 dan E1 tapi menggunakan 

RJ11 yang disediakan pada minimum sistem.  

 

3.4.3. Sensor Gas MQ7 

MQ7 merupakan komponen penting pada penelitian ini, karena tujuan dari  

ini penelitian ini adalah untuk mengubah data dari gas CO yang berada pada suatu 

area menjadi bentuk grafis dua dimensi. Sensor ini berfungsi untuk mengambil 

data dari konsentrasi gas CO yang berada pada area disekitar sensor. Cara 

mengakses data pada sensor MQ7 ini yaitu dengan menggunakan langsung port 

ADC 16bit. Sensor gas CO MQ7 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Sensor Gas CO MQ7. 

 

3.4.4. Modul Kompas Digital CMPS10 

Modul kompas digital ini berfungsi sebagai penunjuk sudut arah mata angin 

pada mobile robot dalam mencari koordinat tujuan yang akan dicapai. Mode yang 

digunakan pada untuk komunikasi antara kompas dengan mikrokontroller adalah 
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komunikasi serial. Modul Kompas Digital CMPS 10 seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5. Mode serial kompas digital CMPS10. 

 

3.4.5. Rotary Encoder 

Rotary encoder ini berfungsi sebagai penghitung jarak tempuh mobile robot 

dalam perjalanan menuju koordinat tujuan, sehingga mobile robot dapat berhenti 

tepat pada koordinat tujuan. Dalam tugas akhir ini menggunakan encoder 

quadrature optic dari chassis robot Dagu Rover 5 yang memberikan 1000 pulsa 

dari tiap 3 putaran dari poros output. Rotary Encoder yang terdapat pada Dagu 

Rover 5 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.6. Rotary encoder pada mobile robot. 
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3.4.6. Driver Motor DC 24V 

Motor DC memiliki dua kabel terhubung, kabel pertama untuk ground, 

kabel kedua untuk power supply dengan besar tegangan sampai 24 volt. 

Kecepatan putar motor dapat dikendalikan dengan mengatur besar – kecilnya 

tegangan yang di masukkan, atau dapat juga dengan menggunakan teknik PWM 

(Pulse Width Modulation). 

Dengan menggunakan PWM kita dapat mengatur kecepatan yang 

diinginkan dengan mudah. Teknik PWM untuk pengaturan kecepatan motor 

adalah dengan cara merubah-rubah besarnya duty cycle pulsa. Pulsa yang yang 

berubah ubah duty cycle-nya inilah yang menentukan kecepatan motor. Penulis 

menggunakan mode fast PWM. Dalam mode fast PWM sifat cacahan register 

pencacah TCNT1 mencacah dari bottom (0x0000) terus mencacah naik (counting-

up) hingga mencapai top (nilai maksimal yang ditentukan sesuai resolusi, misal 

resolusinya 10 bit maka nilai top = 0x01ff), kemudian mulai dari bottom lagi dan 

begitu seterusnya atau yang dinamakan single slope (satu arah cacahan) (Ardi 

Winoto, 2008). Ilustrasi pulsa dengan duty cycle 50% seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7. Pulsa dengan duty cycle 50%. 
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Besarnya amplitudo dan frekuensi pulsa adalah tetap, sedangkan besarnya 

duty cycle berubah-ubah sesuai dengan kecepatan yang diinginkan, semakin besar 

duty cylce maka semakin cepat pula kecepatan motor. Sebagai contoh bentuk 

pulsa yang dikirimkan adalah seperti pada gambar 3.7, pulsa kotak dengan duty 

cycle pulsa 50%. 

Semakin besar duty cycle pulsa kotak, maka semakin lama pula posisi 

logika high. Jika motor diatur agar berjalan ketika diberi logika high, maka jika 

memberi pulsa seperti pada gambar 3.7, maka motor akan berada pada kondisi 

“nyala-mati-nyala-mati” sesuai dengan bentuk pulsa tersebut. Semakin lama 

motor berada pada kondisi “nyala” maka semakin cepat pula kecepatan motor 

tersebut. Motor akan berputar dengan kecepatan maksimum jika mendapat pulsa 

dengan duty cycle 100%. 

Microcontroller akan mengirimkan gelombang pulsa ke driver motor untuk 

mengatur kecepatan motor. Rangkaian driver motor DC 24V dapat dilihat pada 

gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8. Rangkaian driver motor DC 24V L298N. 
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3.5. Perancangan Perangkat Lunak pada Mikrokontroler 

Perancangan perangkat lunak pada mikrokontroler ini bertujuan untuk 

mengatur penerimaan data dari PC ke mikrokontroler dan juga sebaliknya. Selain 

itu semua komponen-komponen yang digunakan seperti LCD, sensor kompas, 

sensor gas, rotary encoder, dan motor driver. Kerja dari semua komponen-

komponen ini diatur sepenuhnya oleh mikrokontroler melalui program yang telah 

ditanamkan pada mikrokontroler tersebut. Penulisan program untuk 

mikrokontroler dilakukan menggunakan compiler CVAVR yang menggunakan 

bahasa C.  

Pertama-tama semua komponen yang digunakan akan diinisialisasi terlebih 

dahulu pada program. Kemudian memberikan perintah sesuai dengan tugas 

masing-masing komponen tersebut pada program. Lalu menambahkan beberapa 

perhitungan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Gambar 3.9 berikut adalah 

diagram alir proses yang dilakukan pada mikrokontroler. 
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Gambar 3.9. Diagram alir program pada mikrokontroler. 
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Pada tahap awal dijalankan inisialisasi program yaitu mengatur register-

register pada mikrokontroler hingga inisialisasi variabel-variabel pada program. 

Setelah dilakukan inisialisasi program selanjutnya sistem pada mikrokontroler 

menunggu adanya paket data pola pergerakan dari PC. Setelah paket data selesai 

diterima maka akan ditentukan koordinat asal dan koordinat tujuan, dari data 

koordinat asal dan tujuan maka akan didapat arah tujuan dan jarak tempuh. 

Kemudian arah hadap mobile robot akan diputar sesuai dengan arah tujuan dan 

mobile robot akan melaju lurus sejauh jarak tempuh. Selama perjalanan, mobile 

robot akan memperbarui posisi koordinatnya, membaca nilai sensor gas karbon 

monoksida, dan kemudian mengirimkannya ke PC. Mobile robot akan berhenti 

melaju jika telah sampai pada koordinat tujuan. Proses penentuan koordinat asal 

dan tujuan hingga mobile robot berhenti saat telah sampai pada koordinat tujuan 

akan terus berulang hingga seluruh pola pergerakan telah terlewati. 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan pada penelitian ini adalah pengaturan 

komunikasi antara mikrokontroler dengan PC. Karena hasil yang diharapkan 

adalah  grafik pemetaan dua dimensi yang ditampilkan pada PC. Maka perlu 

adanya pengaturan yang dilakukan untuk melakukan komunikasi serial, seperti 

mode operasi, baudrate, dan frame format harus diatur terlebih dahulu sebelum 

melakukan penerimaan atau pengiriman data secara serial. Pada penelitian ini 

mode operasi yang digunakan kali ini adalah penerimaan dan pengiriman data 

secara asynchronous, baudrate sebesar 9600bps dan 8-bit data frame format. 

Karena frekuensi osilator yang digunakan pada microcontroller adalah sebesar 

11,0592 MHz, maka baudrate yang dihasilkan bernilai 9600bps. Menentukan 
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besarnya nilai baudrate pada mikrokontroler dilakukan dengan cara mengatur nilai 

register UBBR. Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

(3.1)…………………………………711
600,916

200,059,11
1

16 BAUD

f
UBRR osc

 

Adapun baud rate yang didapatkan adalah: 

(3.2)…………………………9600
171*16

200,059,11

116
bps

UBRR

f
BAUD osc

 

Karena dalam penelitian ini mikrokontroler digunakan untuk melakukan 

penerimaan dan pengiriman data ke PC maka komunikasi serial digunakan dua 

kali. Pertama mikrokontroler akan menerima data dari PC, setelah semua data 

berhasil diterima, selanjutnya mikrokontroler akan memerintahkan mobile robot 

untuk berjalan sambil melakukan pengiriman data ke PC. 

 

3.5.1. Program Penerimaan Paket Data dari PC 

Pada penelitian ini mikrokontroler akan mulai melakukan tugasnya setelah 

menerima semua perintah dari PC. Sistem ini baru akan mulai setelah PC selesai 

mengirimkan data yang dibutuhkan mikrokontroler, yaitu data koordinat yang 

merupakan arah gerakan (pattern) dari robot nantinya. Gambar 3.10 berikut adalah 

diagram alir dari proses penerimaan data dari PC. 



51 

 

Start

Ambil data

Rx buffer

UART

Data = 0x13 ?

Ambil data

Rx buffer

UART

Data = 0x10 ?

Ambil data pulse/

cell

Ambil data track 

count

Ambil data 

koordinat

Data koordinat = 

track count

Stop

ya

ya

ya

tidak

tidak

 

Gambar 3.10. Diagram alir program pada mikrokontroler. 

 

Pengiriman data dari PC dimulai dengan nilai data 13 hexadesimal, 

kemudian disusul data 10 hexadesimal sebagai tanda dimulainya komunikasi, jika 

keduanya tidak terpenuhi maka tidak akan dilanjutkan ke penerimaan data 

berikutnya. Setelah nilai data 13 dan 10 hexadesimal terpenuhi, maka dilanjutkan 

dengan penerimaan data pulse/cell yang digunakan sebagai skala antara gambar 

dua dimensi dengan arena yang sebenarnya, kemudian penerimaan data track 
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count sebagai banyaknya koordinat yang dikirim, dan kemudian menerima data 

koordinat. Proses penerimaan data dari PC selesai setelah data koordinat diterima 

sebanyak jumlah track count. 

Berikut potongan program untuk penerimaan paket data dari PC. 

void get_track_packet(){ 

unsigned int i; 

pulse_cell=(float)getchar(); // pulse per cell 

pulse_cell=(float)(round(pulse_cell)|((long int)getchar()<< 8)); 

pulse_cell /= 100; 

track_count = getchar(); 

//track_count = (int)track_count | ((int)getchar() << 8); 

for(i=0; i<track_count; i++){ 

track[i].x = (int)getchar(); 

track[i].x = (int)track[i].x | ((int)getchar() << 8); 

track[i].y = (int)getchar(); 

track[i].y = (int)track[i].y | ((int)getchar() << 8); 

} 

} 

 

3.5.2. Program Penentuan Arah dari Data Koordinat  

Setelah mikrokontroler mendapatkan data yang dikirimkan oleh PC yang 

berupa data koordinat tujuan dan besaran cell yang digunakan untuk tiap 

koordinat, proses selanjutnya adalah melakukan proses perhitungan arah yang 

dilakukan pada mikrokontroler. Penentuan arah tujuan pada mobile robot dimulai 

dengan inisialisasi sensor kompas digital yang diteruskan dengan pembacaan 

sensor kompas agar dapat melakukan penentuan offset. Diagram alir program 

dapat dilihat pada gambar 3.11 berikut. 
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Menghitung Arah tujuan tiap 
koordinat

Track index == track count-1

Data Koordinat

Start

Init Sensor Kompas

Baca Sensor Kompas

Set Offset

Tidak

Arah robot != Arah tujuan

Ya

Robot BerputarYa

Tidak

Robot Berhenti

Selesai

 

Gambar 3.11. Diagram alir program penentuan arah. 

Dalam program dibagi menjadi beberapa bagian mulai dari program 

pembacaan kompas, perhitungan arah, dan penentuan nilai toleransi. Potongan 

program-program tersebut adalah sebagai berikut. 

Program pembacaan kompas: 

float read_compass(){ 

unsigned int v;        

#if COMPASS_DATA_BITS == 16 

putchar1(0x13); 

while(rx_counter1 < 2); 

v = (unsigned int)getchar1() << 8; 
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return((float)(v | (unsigned int)getchar1()) / 10); 

#elif COMPASS_DATA_BITS == 8 

putchar1(0x12); 

while(rx_counter1 < 1); 

v = (unsigned int)getchar1(); 

return(v * 360 / 255); 

#else 

#error Compass data bits not valid! 

#endif 

} 

Setelah mendapatkan input data koordinat, dilakukan perhitungan sudut 

alpha dengan menggunakan rumus Trigonometri untuk mendapatkan arah tujuan 

seperti rumus 3.3. 

 

Atau pada program ditulis sebagai berikut: 

float get_direction(float *dx, float *dy){ 

float val,tmp1,tmp2;                               

if (*dx >= 0 && *dy >= 0){ // ++ 

tmp1 = 90; 

tmp2 = -1; 

} 

else if (*dx >= 0 && *dy < 0){ // +- 

tmp1 = 90; 

tmp2 = 1; 

} 

else if (*dx < 0 && *dy < 0){ // -- 

tmp1 = 270; 

tmp2 = -1; 

}            

else if (*dx < 0 && *dy >= 0){ // -+ 

tmp1 = 270; 

tmp2 = 1; 

}    

*dx=fabs(*dx); 

*dy=fabs(*dy);                   

if (*dx > 0) val = atan(*dy/ *dx)*DEG; 

else val = tmp1; 

return(tmp1 + tmp2*val); 

} 

 

Kemudian diteruskan dengan perhitungan arah tujuan ditiap koordinat 

masukan dari PC. 

if(track_index < track_count-1){ 

last_x = (float)track[track_index].x*pulse_cell; 
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last_y = (float)track[track_index].y*pulse_cell; 

dx = (float)track[track_index+1].x*pulse_cell - last_x; 

dy = (float)track[track_index+1].y*pulse_cell - last_y; 

dir = get_direction(&dx,&dy); 

} 

real_dir = fmod(dir+angle_offset,360); 

Setelah mendapatkan arah tujuan robot, dilakukan penentuan nilai toleransi 

arah tujuan robot. Dalam program sebagai berikut: 

#ifndef ANGLE_TOLERANCE 

#define ANGLE_TOLERANCE 5 

#endif 

angle_max = 360+real_dir+ANGLE_TOLERANCE;  

angle_min = 360+real_dir-ANGLE_TOLERANCE; 

Setelah nilai-nilai diatas didapatkan dilakukan penyesuaian arah hadap 

mobile robot terhadap arah tujuan robot. Dalam program sebagai berikut: 

val = 360+read_compass(); 

if(!(val > angle_min && val < angle_max)){   

val = fmod(real_dir+(360-read_compass()),360); 

if(val <= 180){ 

robot_turn(TURN_RIGHT); 

} 

else{           

val = 360 - val; 

robot_turn(TURN_LEFT); 

} 

     

3.5.3. Program Penentuan Jarak Tempuh Tujuan Pada Mobile Robot 

Penentuan jarak tempuh tujuan pada mobile robot, penentuan jarak tempuh 

tujuan pada mobile robot dimulai dengan inisialisasi rotary encoder yang 

diteruskan dengan pengambilan data koordinat. Diagram alir dari program ini 

dapat dilihat pada gambar 3.12 berikut. 
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Gambar 3.12. Diagram alir program jarak tempuh. 

Proses perhitungan jarak tempuh dengan menggunakan rumus Phytagoras 

sebagai berikut: 

 

Atau pada program ditulis sebagai berikut: 

distance = (unsigned int)sqrt(pow(dx,2) + pow(dy,2)); 
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Setelah mendapatkan nilai jarak tempuh, dilakukan pembacaan rotary 

encoder dan pembandingan nilai antara output rotary encoder dan nilai jarak 

tempuh yang didapat untuk menentukan pergerakan mobile robot. Untuk setiap 

koordinat x dan y yang dilalui robot akan dikirim ke PC oleh mikrokontroler. 

Berikut adalah potongan program untuk menentukan nilai x dan y. 

while(lrot_count < distance){ 

if(is_force_stop()) return; 

if (lrot_count != last_rot_count){ 

rot_count_tmp = lrot_count; 

// read current direction of robot  

rdir = read_compass(); 

dir = fmod(360+rdir-angle_offset,360); 

// read gas sensor 

gas_val = gas_val+read_gas; 

n_gas_read++; 

if(dir <= 90){                     

dy = sin((90-dir)*RAD) * (rot_count_tmp-last_rot_count); 

dx = cos((90-dir)*RAD) * (rot_count_tmp-last_rot_count);            

last_x = last_x + dx; 

last_y = last_y + dy; 

} 

else if (dir <= 180){ 

dy = sin((dir-90)*RAD)*(rot_count_tmp-last_rot_count); 

dx = cos((dir-90)*RAD)*(rot_count_tmp-last_rot_count); 

last_x = last_x + dx; 

last_y = last_y - dy; 

} 

else if (dir <= 270){ 

dy = sin((270-dir)*RAD) * (rot_count_tmp-last_rot_count); 

dx = cos((270-dir)*RAD) * (rot_count_tmp-last_rot_count); 

last_x = last_x - dx; 

last_y = last_y - dy; 

} 

else{             

dy = sin((dir-270)*RAD) * (rot_count_tmp-last_rot_count); 

dx = cos((dir-270)*RAD) * (rot_count_tmp-last_rot_count);     

last_x = last_x - dx; 

last_y = last_y + dy; 

}                       

last_rot_count = rot_count_tmp;         

cell_x = fmax(0,round(last_x/pulse_cell)); 

cell_y = fmax(0,round(last_y/pulse_cell)); 

 

Setelah didapatkan nilai koordinat x dan y yang dilalui oleh robot 

mikrokontroler bertugas untuk mengirimkannya ke PC beserta dengan hasil 
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pembacaan gas CO. Berikut adalah potongan program untuk mengirimkan data ke 

PC. 

if (cell_x != last_cell_x || cell_y != last_cell_y){ 

putchar(0x13); 

putchar(0x10);          

putchar(1); 

putchar(cell_x & 255); 

putchar(cell_x >> 8); 

putchar(cell_y); 

putchar(cell_y >> 8); 

gas_val = gas_val / n_gas_read; 

putchar(gas_val & 255); 

putchar(gas_val >> 8);                                

last_cell_x = cell_x; 

last_cell_y = cell_y;                 

n_gas_read = 0; 

gas_val = 0; 

 

3.6. Perancangan Perangkat Lunak pada PC 

Perancangan perangkat lunak pada PC bertujuan sebagai berikut: 

a. Perangkat lunak pada PC menjadi pengatur utama berjalannya sistem sesuai 

dengan input yang dilakukan pengguna perangkat lunak antara lain mengatur 

parameter komunikasi serial, mengatur beberapa parameter untuk proses 

pengolahan pemetaan konsentrasi gas, dan perintah memulai atau 

menghentikan proses pemindaian konsentrasi gas. 

b. Perangkat lunak pada PC akan mengolah data pola pergerakan ditentukan oleh 

pengguna perangkat lunak yang disimpan pada text file dengan protokol 

tertentu hingga menjadi paket data ke mikrokontroler pada mobile robot 

melalui komunikasi radio frekuensi. 

c. Perangkat lunak pada PC akan menerima dan memproses paket data yang 

dikirim oleh mikrokontroler pada mobile robot yang berisi data koordinat dan 

konsentrasi gas hingga menjadi informasi pemetaan konsentrasi gas yang 

ditampilkan dalam bentuk gambar dua dimensi. 
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Gambar 3.13 berikut adalah diagram alir proses perangkat lunak pada PC 

yang menggunakan Lazarus IDE (Integrated Development Environment) untuk 

pemrograman. 

START

END

Atur parameter
Simpan ke file 

konfigurasi

Tutup program?

Simpan?Parameter

Hubungkan / 
putuskan port serial 

asinkron?

Aktifkan / hentikan 
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Hubungkan port 
serial asinkron

Putuskan port serial 
asinkron

Pemindaian gas 
aktif?

Kirim paket 
data pola jalan

Ambil parameter dari 
file konfigurasi;
Ambil data pola jalan;
Buat paket data;

Terima paket data 
koordinat dan gas;

Olah paket data 
menjadi gambar 2D

Pemindaian 
selesai/ berhenti 
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Gambar 3.13. Diagram alir proses perangkat lunak pada PC. 

Perangkat lunak pada PC secara garis besar terbagi tiga metode utama yaitu 

user parameter, serial connect / disconnect, dan run / stop. 

Metode user parameter merupakan suatu metode yang menangani input dari 

pengguna program antara lain port dan baudrate komunikasi serial asinkron serta 

parameter-parameter yang dibutuhkan untuk memproses data koordinat dan 

konsentrasi gas menjadi informasi pemetaan konsentrasi gas berupa gambar dua 

dimensi menggunakan metode gaussian. 
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Metode serial connect / disconnect merupakan suatu metode yang 

menangani komunikasi serial antara lain menghubungkan ke port serial sesuai 

parameter user, memutuskan  koneksi serial, mengirim data yang ada di 

transmitter buffer, dan menerima data kemudian menyimpannya di receiver 

buffer. 

Metode run merupakan suatu metode yang menangani perintah pengguna 

perangkat lunak untuk menjalankan proses pemindaian konsentrasi gas dan 

menampilkan hasilnya. Pada metode run terdiri dari beberapa proses antara lain 

membaca data pola pergerakan mobile robot dalam text file kemudian 

menjadikannya paket data dalam protokol tertentu, memindah paket data yang 

telah terbentuk ke dalam trasmitter buffer, serta mengambil paket data yang berisi 

data koordinat dan konsentrasi gas yang dikirim oleh mikrokontroler pada mobile 

robot dari receiver buffer kemudian memprosesnya menjadi gambar dua dimensi 

menggunakan metode gaussian menggunakan parameter yang telah ditentukan 

oleh pengguna perangkat lunak. Metode stop merupakan suatu metode yang 

menangani perintah untuk menghentikan proses pemindaian konsentrasi gas. 

Terdapat dua kondisi menhentikan proses pemindaian konsentrasi gas  yaitu 

mobile robot telah selesai memindai seluruh koordinat pola pergerakan yang 

ditentukan pengguna perangkat lunak dan penghentian paksa oleh pengguna 

perangkat lunak. 

 

3.6.1. Konfigurasi LAZARUS IDE 

Pada penelitian ini Lazarus digunakan untuk melakukan pemrogaman pada 

PC. Lazarus merupakan sebuah aplikasi IDE yang berbasis FPC (Free Pascal 



61 

 

Compiler) yang menggunakan bahasa Pascal dalam penggunaan pemrograman. 

Dalam penggunaannya dibutuhkan beberapa konfigurasi yang dilakukan antara 

lain: 

a. Menggunakan library jxCom yang merupakan sebuah non visual library berisi 

pengolahan komunikasi serial asinkron secara multithread yang mengadopsi 

metode objek komunikasi serial asinkron dari library Synaser. 

b. Setelah semua persiapan selesai dilakukan proses selanjutnya dapat memulai 

untuk melakukan penataan interface dan penulisan program. 

 

3.6.2. Perancangan GUI (Graphics User Interface) perangkat lunak 

Pembuatan interface sangat diperlukan agar pengguna dapat melakukan 

interaksi dengan sistem ini. Sehingga dibutuhkan perancangan secara detil 

mengenai tampilan aplikasi sistem ini. 

 

Gambar 3.14. Interface main program. 

Pada Gambar 3.14 merupakan interface dari program dimana semua proses 

yang ada pada sistem ini akan dilakukan melalui GUI (graphical user interface). 
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Pada sistem ini terdapat beberapa proses yang dilakukan, dimana proses tersebut 

diwakilkan oleh beberapa button, textbox, dan imagebox yang digunakan. 

Komponen-komponen tersebut dijelaskan seperti berikut: 

a. Image box: Menampilkan gambar hasil dari proses pengambilan data gas. 

Gambar dua dimensi pada imagebox yang ditampilkan merupakan hasil 

pencatatan data gas dari area yang telah dilewati oleh mobile robot.  

b. Text box:  Menampilkan proses yang sedang dijalankan pada PC.  

c. Button Connect: Mengkoneksikan PC dengan mobile robot dengan 

menggunakan Xbee sebagai device yang digunakan.  

d. Button Browse: Membuka jendela windows untuk mengambil data dari mode 

jalan yang akan dipilih. 

e. Button Run: Memerintahkan robot untuk mulai berjalan sesuai dengan mode 

yang dipilih. 

 

3.6.3. Parameter Perangkat Lunak 

Parameter pada perangkat lunak terdiri dari dua bagian yaitu parameter 

komunikasi serial asinkron dan parameter pemetaan konsentrasi gas. Parameter 

komunikasi serial asinkron antara lain Port / Comport dan Baudrate. Parameter 

pemetaan konsentrasi gas antara lain Sigma, Rco, Wmin, Image Width, Image 

Height dan Pulse / Cell. 

Diagram alir penyimpanan parameter perangkat lunak ditunjukkan seperti 

pada gambar 3.15. 
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Gambar 3.15. Diagram alir penyimpanan parameter perangkat lunak. 

Parameter dapat dimasukkan dengan menuliskan ke dalam text editor pada 

form yang telah disediakan pada perangkat lunak. Sebelum dilakukan 

penyimpanan parameter ke dalam file terlebih dahulu dilakukan validasi tipe data 

terhadap input yang dilakukan oleh pengguna perangkat lunak dengan melakukan 

uji konversi tipe data string atau text menjadi tipe data yang diperlukan dengan 

tujuan menghindari kesalahan pada proses sebaliknya atau proses pengambilan 

parameter dari file seperti yang ditunjukkan pada potongan kode program sebagai 

berikut: 

try 

StrToInt(Edit2.Text); // baud 

StrToInt(Edit3.Text); // sigma 

StrToInt(Edit4.Text); // RCo 

StrToInt(Edit8.Text); // WMin 

StrToInt(Edit5.Text); // img width 

StrToInt(Edit6.Text); // img height 

StrToFloat(Edit7.Text); // pulse /cell 

except on E:Exception do begin 

MessageDlg(E.Message,mtError,[mbOK],0); 

Exit; 

end;end; 
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Setelah proses validasi input parameter oleh pengguna program berhasil 

kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan ke dalam file seperti yang ditunjukkan 

pada potongan kode program sebagai berikut: 

with TXMLPropStorage.Create(Self) do 

try 

FileName:=CONFIG_FILE_NAME; 

Active:=True; 

RootNodePath:='config/uart'; 

WriteString('comport',Edit1.Text); 

WriteString('baud',Edit2.Text); 

RootNodePath:='config/params'; 

WriteString('sigma',Edit3.Text); 

WriteString('RCo',Edit4.Text); 

WriteString('WMin',Edit8.Text); 

WriteString('img_width',Edit5.Text); 

WriteString('img_height',Edit6.Text); 

WriteString('pulse_cell',Edit7.Text); 

finally 

Free; 

end; 

Parameter tersebut disimpan dalam file menggunakan format XML 

(Extensible Markup Language)  dengan hasil dalam bentuk kode seperti yang 

ditunjukkan sebagai berikut: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<CONFIG> 

<config> 

<uart baud="9600" comport="/dev/ttyUSB0"/> 

<params Rco = "100" Wmin = "60" sigma = "40" img_width = "300" 

img_height = "300" pulse_cell = "4.44"/> 

</config> 

<session> 

<filedir pattern = "/home/Coy/lazarus-project/coy-

gas_mapping/pattern-1.txt"/> 

</session> 

</CONFIG> 

 

3.6.4. Menghubungkan dan Memutuskan Perangkat Lunak dengan Port  

Serial Asinkron 

Menghubungkan perangkat lunak dengan port serial asinkron merupakan 

proses permintaan perangkat lunak kepada sistem operasi untuk menggunakan 

port komunikasi yang tersedia. Port tidak dapat digunakan jika port tersebut telah 
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digunakan perangkat lunak lain. Sebaliknya, memutuskan perangkat lunak dengan 

port komunikasi merupakan pemberitahuan pembebasan port komunikasi kepada 

sistem operasi sehingga dapat digunakan kembali atau digunakan oleh perangkat 

lunak lain. 

Diagram alir proses menghubungkan perangkat lunak dengan port 

komunikasi serial asinkron ditunjukkan seperti pada gambar 3.16. 

START

END

Ambil data parameter 
komunikasi serial : port 

dan baudrate

Buka file konfigurasi 
(XML)

Hubungkan port

Berhasil 
terhubung?

Tampilan pesan 
berhasil

Tampilan pesan 
gagal

Y

N

 

Gambar 3.16. Diagram alir proses menghubungkan perangkat lunak dengan port 

komunikasi serial asinkron. 

Proses menghubungkan perangkat lunak dengan port komunikasi 

memerlukan parameter nama port dan baudrate yang diambil dari file konfigurasi 
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berbentuk format XML seperti yang ditunjukkan pada potongan kode program 

sebagai berikut: 

with TXMLPropStorage.Create(Self) do 

try 

FileName:=CONFIG_FILE_NAME; 

RootNodePath:='config/uart'; 

FjxCom.ComPort := ReadString('comport',''); 

FjxCom.Baud:= StrToInt(ReadString('baud','9600')); 

finally 

Free; 

end;          

Setelah mendapat parameter yang dibutuhkan kemudian dilakukan proses 

permintaan koneksi dengan port komunikasi seperti yang ditunjukkan pada 

potongan kode program sebagai berikut: 

FjxCom.Connect; 

Jika berhasil terhubung maka port komunikasi serial asinkron telah siap 

digunakan untuk mengirim dan menerima data  dan akan ditampilkan pesan 

terhubung seperti yang ditunjukkan pada potongan kode program sebagai berikut: 

Memo1.Lines.Add('Connected @'+FormatDateTime('dd/mm/yyyy'+ 

'hh:nn:ss', now)); 

BitBtn2.Caption := 'Disconnect'; 

StatusBar1.Panels[1].Text:='COMPORT:Connected'; 

Jika gagal terhubung maka ditampilkan pesan gagal seperti yang 

ditunjukkan pada potongan kode program sebagai berikut: 

Memo1.Lines.Add(Format('Error: #%D : %S', [AEStatus.ENumb, 

AEStatus.EDesc])); 

Diagram alir proses memutuskan perangkat lunak dengan port komunikasi 

serial asinkron ditunjukkan seperti pada gambar 3.17. 
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Tampilkan pesan 
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Gambar 3.17. Diagram alir proses memutuskan perangkat lunak dengan port 

komunikasi serial asinkron. 

Saat pemutusan port dicegah jika proses pemindaian gas sedang aktif, jika 

pemutusan komunikasi berhasil dilakukan maka akan ditampilkan seperti yang 

ditunjukkan pada potongan kode program sebagai berikut: 

if BitBtn1.Caption='Stop' then begin 

MessageDlg('Gas Scanning still running',mtWarning,[mbOk],0); 

Exit; 

end; 

if FjxCom.Disconnect then begin       

Memo1.Lines.Add('Disconnect @' + FormatDateTime('dd/mm/yyyy 

hh:nn:ss', now)); 

BitBtn2.Caption:='Connect'; 

StatusBar1.Panels[1].Text:='COMPORT:Disconnected'; 

end; 

 

3.6.5. Pengiriman Paket Data Pola Pergerakan Mobile Robot 

Paket data pola pergerakan mobile robot dikirim dengan menggunakan 

protokol komunikasi tertentu agar paket data dapat diterima dengan baik oleh 
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mikrokontroler pada mobile robot. Ilustrasi protokol komunikasi paket data 

ditunjukkan seperti pada gambar 3.18.  
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Gambar 3.18. Ilustrasi protokol pengiriman paket data. 

Protokol pengiriman paket data pola pergerakan mobile robot terdiri dari 

beberapa blok data secara berurutan antara lain: 

a. Header berukuran 2 Byte terdiri dari nilai 13 dan 10 hexadesimal. 

b. Perintah berukuran 1 Byte berisi nilai perintah perlakuan blok data berikutnya 

kepada mikrokontroler pada mobile robot dalam hal ini memiliki nilai 1. 

c. Pulse / cell berukuran 1 Byte berisi nilai jumlah pulsa rotary encoder dalam 

satu cell dari arena yang digunakan yang diambil dari file konfigurasi. 

d. Panjang data koordinat berukuran 1 Byte berisi nilai banyaknya data koordinat 

yang akan dikirim. 

e. X dan Y, masing-masing berukuran 1 Byte berisi nilai koordinat pola 

perjalanan. Banyaknya sepasang X dan Y sesuai dengan nilai pada blok 

panjang data koordinat. 

Pola pergerakan mobile robot ditentukan oleh pengguna perangkat lunak 

dengan menulis koordinat pada text file dengan aturan tertentu agar dapat diproses 

untuk selanjutnya dibentuk menjadi paket data kemudian dikirm ke 

mikrokontroler pada mobile robot. Aturan penulisan pola pergerakan mobile robot 

dapat ditunjukkan sebagai berikut: 
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Diantara x dan y  dipisah dengan menggunakan karakter koma ( , ) dan satu 

koordinat diakhiri dengan menggunakan karakter titik koma ( ; ). Diagram alir 

pengiriman paket data pola pergerakan mobile robot ditunjukkan seperti pada 

gambar 3.19. 

START

END

* Masukkan header 13H & 10H ke antrian Q.
* Masukkan data pulse/cell ke antrian Q.

Ambil data koordinat 
dari text file

* Pisahkan dalam bentuk array A dengan delimiter  ; 
* Masukkan panjang array A  ke antrian Q.
* Inisialisasi I := 0;

* Setiap data di array A (A[i]), pisahkan dengan delimiter  ,  
ke dalam x dan y.
* Masukkan x dan y ke antrian Q.
* I := I + 1;

Nilai I < panjang 
array A?

Ada error?

Pindah antrian Q ke 
Transmitter Buffer

N

N

Y

Y

 

Gambar 3.19. Diagram alir pengiriman paket data pola pergerakan mobile robot. 
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Proses membentuk koordinat dalam text file hingga menjadi paket data 

pergerakan robot ditunjukkan seperti pada potongan kode program sebagai 

berikut: 

with AStList do 

begin 

// Pindah "Header Char 0x13 0x10" ke Buffer Sementara 

for i := 0 to High(AHeader) do begin 

new(AValue); 

AValue^ := AHeader[i]; 

TmpQueue.Push(AValue); 

end; 

// Pindah "Pulse/Cell" ke Buffer Sementara 

for i := 0 to 1 do begin 

new(AValue); 

AValue^ := (round((fmUiMain.Pulse_Cell*100)) shr (i*8)) and $FF; 

TmpQueue.Push(AValue); 

end; 

AStListTmp.Delimiter := ','; 

Delimiter := ';'; 

// load pattern dari text file 

LoadFromFile(FPatternTextFile); 

DelimitedText := Text; 

// Pindah "Banyaknya Koordinat" ke Buffer Sementara 

new(AValue); 

AValue^ := SmallInt(Count-1); 

TmpQueue.Push(AValue); 

FTextLog:=IntToStr(Count-1)+' Koordinat akan dikirim.'; 

Synchronize(@ShowLog); 

// Pindah "X Y (Koordinat)" ke Buffer Sementara 

for i := 0 to Count - 2 do  begin 

AStListTmp.DelimitedText := AStList[i]; 

for j:=0 to AStListTmp.Count-1 do begin 

new(AValue); 

AValue^ := StrToInt(AStListTmp[j]) and $FF; 

TmpQueue.Push(AValue); 

new(AValue); 

AValue^ := StrToInt(AStListTmp[j]) shr 8; 

TmpQueue.Push(AValue); 

end; 

end; 

end; 

Setelah tidak ada pesan kesalahan maka paket data siap dikirim seperti yang 

ditunjukkan pada potongan kode program sebagai berikut: 

// jika tidak ada error, Buffer Sementara disalin ke TX buffer 

while (TmpQueue.Count > 0) and (not Terminated) do begin 

fmUiMain.FjxCom.CsLock; 

try 

fmUiMain.FjxCom.TxBuffer.Push(TmpQueue.Pop); 

finally 

fmUiMain.FjxCom.CsUnlock; 

end; 
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end; 

 

3.6.6. Penerimaan Paket Data Koordinat dan Gas 

Seperti pada pengiriman paket data pola pergerakan mobile robot, 

penerimaan paket data koordinat dan gas dari mikrokontroler pada mobile robot 

menggunakan protokol komunikasi tertentu agar paket data dapat diterima dengan 

baik oleh perangkat lunak pada PC. Ilustrasi protokol komunikasi paket data 

tersebut ditunjukkan seperti pada gambar 3.20. 

13H 10H Perintah DATA X DATA Y DATA GAS

 

Gambar 3.20. Ilustrasi protokol penerimaan paket data. 

Protokol penerimaan paket data koordinat dan gas terdiri dari beberapa blok 

data secara berurutan antara lain: 

f. Header berukuran 2 Byte terdiri dari nilai 13 dan 10 hexadesimal. 

g. Perintah berukuran 1 Byte berisi nilai perintah perlakuan blok data berikutnya 

oleh perangkat lunak pada PC. Dalam hal ini nilai 1 berarti terdapat data X, Y, 

dan Gas serta nilai 255 berarti proses pemindaian telah selesai. 

h. Data X, Y, dan Gas masing-masing berukuran 2 Byte berisi nilai koordinat  

posisi mobile robot pada saat itu dan nilai gas yang terdeksi oleh sensor gas. 

Diagram alir penerimaan paket data koordinat dan gas ditunjukkan seperti 

pada gambar 3.21. 
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Gambar 3.21. Diagram alir penerimaan paket data koordinat dan gas. 

Proses penerimaan paket data koordinat dan gas dimulai setelah proses 

pengiriman paket data pola pergerakan mobile robot selesai dieksekusi. Perangkat 

lunak pada PC akan memeriksa receiver buffer serial asinkron, jika ada data maka 

akan dikeluarkan. Pertama kali yang dilakukan yaitu memeriksa kesesuaian data 

header (13 dan 10 heksadesimal) seperti yang ditunjukkan pada potongan kode 

program sebagai berikut: 

while (fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Count = 0) and (not Terminated) do 

; 

if Terminated then Exit; 

// Cek Headers, jika bukan 0x13 0x10 maka dihiraukan 

fmUiMain.FjxCom.CsLock; 



73 

 

try 

AValue := fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Pop; 

if AValue^ <> $13 then Continue; 

finally 

fmUiMain.FjxCom.CsUnlock; 

dispose(AValue); 

end; 

while (fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Count = 0) and (not Terminated) do 

; 

if Terminated then Exit; 

fmUiMain.FjxCom.CsLock; 

try 

AValue := fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Pop; 

if AValue^ <> $10 then Continue; 

finally 

fmUiMain.FjxCom.CsUnlock; 

dispose(AValue); 

end; 

// #Akhir Cek Headers, jika bukan 0x13 0x10 maka dihiraukan 

Jika data tersebut sesuai maka dilakukan pengambilan data berikutnya yaitu 

data perintah seperti yang ditunjukkan pada potongan kode program sebagai 

berikut: 

//Cek Command, Misal 1=Menerima Data, 0xFF=Robot telah sampai 

Finish 

while (fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Count = 0) and (not Terminated) do 

; 

if Terminated then Exit; 

fmUiMain.FjxCom.CsLock; 

try 

AValue := fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Pop; 

// jika rx header = 255 maka perngiriman dari robot berakhir 

if AValue^ = $FF then begin 

Synchronize(@OnAfterFinished); 

Exit; 

end; 

finally 

fmUiMain.FjxCom.CsUnlock; 

dispose(AValue); 

end; 

// #Ahir Cek Command 

Selanjutnya memeriksa data perintah, jika data tersebut bernilai 1, maka 

dilakukan pengambilan data berikutnya yaitu data X, Y, dan Gas seperti yang 

ditunjukkan pada potongan kode program sebagai berikut: 

// Menerima Data X,Y,dan Gas 

while (fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Count < 6) and (not Terminated) do 

; 

if Terminated then Exit; 

{DATA X} 
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AX:=0; 

fmUiMain.FjxCom.CsLock; 

try 

for i:=0 to 1 do begin 

try 

AValue := fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Pop; 

AX := AX or (AValue^ shl (i * 8)); 

finally 

dispose(AValue); 

end; 

end; 

finally 

fmUiMain.FjxCom.CsUnlock; 

end; 

{DATA Y} 

AY:=0; 

fmUiMain.FjxCom.CsLock; 

try 

for i:=0 to 1 do begin 

try 

AValue := fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Pop; 

AY := AY or (AValue^ shl (i * 8)); 

finally 

dispose(AValue); 

end; 

end; 

finally 

fmUiMain.FjxCom.CsUnlock; 

end; 

{DATA GAS} 

AGas:=0; 

fmUiMain.FjxCom.CsLock; 

try 

for i:=0 to 1 do begin 

try 

AValue := fmUiMain.FjxCom.RxBuffer.Pop; 

AGas := AGas or (AValue^ shl (i * 8)); 

finally 

dispose(AValue); 

end; 

end; 

finally 

fmUiMain.FjxCom.CsUnlock; 

end; 

// #Ahir Menerima Data X,Y,dan Gas 

 

3.6.7. Pemetaan Konsentrasi Gas Menggunakan Metode Gausian 

Untuk setiap data koordinat dan gas yang diterima dari mikrokontroller pada 

mobile robot saat komunikasi berlangsung akan diolah secara langsung untuk 

memperbarui nilai-nilai setiap cell dari gambar dua dimensi.  
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Pembacaan sensor yang terpasang menggunakan fungsi Gaussian radial 

simetris dua dimensi: 

 

Fungsi pembobotan ini menunjukkan kemungkinan bahwa  pengukuran 

mewakili konsentrasi rata-rata  pada jarak tertentu dari titik pengukuran. Secara 

rinci dapat ditunjukkan seperti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pada langkah pertama pembacaan sensor gas . 

2. Kemudian, untuk setiap sel grid  dalam radius cutoff , di sekitar titik 

 dimana  merupakan pengukuran yang diambil pada waktu t, perpindahan 

 dari pusat grid sel  dapat dihitung sebagai berikut: 

 

3. Bobot  untuk semua sel  pada grid ditentukan sebagai berikut: 

 

4. Selanjutnya, dua nilai sementara dipertahankan per sel grid diperbarui dengan 

pembobotan jumlah total bobot sebagai berikut: 

 

 dimana pada   ,  = 0 dan  = nilai proses sekarang  

dan pada  ,  adalah nilai proses sebelumnya 

dan jumlah pembacaan terbobot yaitu sebagai berikut: 
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5. Jika jumlah total dari bobot  melebihi nilai ambang batas , nilai sel 

grid diatur sebagai berikut: 

 

Diagram alir proses pengolahan data koordinat dan gas menjadi gambar dua 

dimensi menggunakan metode Gaussian seperti yang ditunjukkan pada gambar 

3.22. 

START

END

X Low < X High

Y Low < Y High

Inisialisasi:
* X Low = X – RCo
* X High = X + RCo
* Y Low = Y – Rco
* Y  High = Y + Rco
* Array Wij, WRij, WijTmp

Data X, Y, 
dan Gas

Delta X = X Low – X
Delta Y = Y Low – Y

(|Delta X| < RCo) dan 
(|Delta Y| < RCo)?

WijTmp[X Low, Y Low] = 
Hasil Rumus Gaussian 
dengan parameter(Delta X, 
Delta Y, dan Sigma)

WijTmp[ X Low, Y Low] = 0

Y
N

Reset nilai X Low
Y Low + 1

Y

N

X Low + 1Y

Hitung:
Wij[X Low, Y Low] = Wij[X Low, Y Low] + WijTmp[X Low, Y Low];
WRij[X Low, Y Low] = WRij[X Low, Y Low] + WijTmp[X Low, Y Low] * Gas

Update nilai gambar C[a,b] = 
WRij[a,b] / Wij[a,b]]

 

Gambar 3.22. Diagram alir proses pengolahan data koordinat dan gas menjadi 

gambar dua dimensi menggunakan metode Gaussian. 
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Data “X” yang merupakan posisi mobile robot pada sumbu X, “Y” yang 

merupakan posisi mobile robot pada sumbu Y, dan “gas” yang merupakan nilai 

ADC dari sensor gas karbon monoksida yang diterima pada proses komunikasi 

menjadi input dari proses pemetaan konsentrasi gas. Pada tahap inisialisasi 

ditentukan batas jangkauan “RCo” dengan mengatur nilai “Xlow” yang 

merupakan batas terendah jangkauan “RCo” sumbu X, “Xhigh” yang merupakan 

batas tertinggi jangkauan “RCo” sumbu X, “Ylow” yang merupakan batas 

terendah jangkauan “RCo” sumbu Y, dan “Yhigh” yang merupakan batas tertinggi 

jangkauan “RCo” sumbu Y. “RCo” merupakan perkiraan dari jangkauan sensor 

gas karbon monoksida. Selanjutnya, dihitung “DeltaX” dan “DeltaY” yang 

merupakan selisih antara posisi mobile robot dengan tiap cell. 

Ketiga input data diolah menggunakan metode gaussian yang kemudian 

ditampung ke dalam array dua dimensi sebelum ditampilkan dalam bentuk 

gambar dua dimensi seperti yang ditunjukkan pada potongan kode program 

sebagai berikut: 

procedure TGasMappingThread.Gauss(const X, Y, Gas: integer); 

var 

DeltaX, DeltaY: single; 

aX,aY:Integer; 

begin 

with fmUiMain do 

begin 

fXL := X - RCo; 

if fXL < 0 then fXL:=0; 

fXH := X + RCo; 

if fXH > FieldWidth-1 then fXH:= FieldWidth-1; 

fYL := Y - RCo; 

if fYL < 0 then fYL:=0; 

fYH := Y + RCo; 

if fYH > FieldHeight-1 then fYH:= FieldHeight-1; 

CsLock; 

try 

for aY := fYL to fYH do begin 

for aX := fXL to fXH do begin 

DeltaX := aX - X; 

DeltaY := aY - Y; 

if (Abs(DeltaX) < RCo) and (Abs(DeltaY) < RCo) then 
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// GAUSSIAN 

WijTmp[aX, aY]:= (exp(-(single(sqr(DeltaX)+ sqr(DeltaY))/ 

single(2*sqr(Sigma))))) / (2 * PI * sqr(Sigma)) 

else 

WijTmp[AX, AY] := 0; 

Wij[aX, aY]:= Wij[aX, aY] + WijTmp[aX, aY]; 

WRij[aX, aY]:= LastWRij[aX, aY] + WijTmp[aX, aY] * single(Gas); 

LastWRij[aX, aY]:= WRij[aX, aY]; 

end; 

end; 

Synchronize(@DrawMap); 

finally 

CsUnlock; 

end; 

end; 

end; 

Proses tersebut diawali dengan mencari nilai minimal dan maksimal index 

x,y yang terjangkau pada daerah parameter RCo (jangkauan sensor gas) yang 

digunakan untuk proses looping untuk memperbarui nilai-nilai cell array Wij dan 

WRij. Dalam proses looping terdapat rumus Gaussian yang hasilnya ditempatkan 

di cell pada array WijTmp yang digunakan seperti yang ditunjukkan pada 

potongan kode program sebagai berikut: 

WijTmp[aX, aY] := 

(exp(-(single(sqr(DeltaX)+ sqr(DeltaY))/single(2*sqr(Sigma)))))/ 

(2 * PI * sqr(Sigma)) 

Nilai-nilai cell pada array Wij merupakan penjumlahan seluruh nilai 

Gaussian selama proses pemindaian. Sedangkan WRij merupakan hasil 

penjumlahan WRij waktu sebelumnya dengan WRij waktu saat proses dan WRij 

merupakan perkalian Wij dengan nilai gas yang terdapat pada cell tertentu. 

 

3.7. Metode Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Dalam pengujian sistem ini pengujian akan dilakukan pada perangkat keras 

dan perangkat lunak yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan dimulai dari 

pengujian minimum sistem, pengujian sensor kompas digital, pengujian sensor 

gas CO, pengujian arah tujuan mobile robot, pengujian jarak tempuh mobile 
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robot, pengujian pergerakan mobile robot, dan yang terakhir adalah pengujian 

sistem secara keseluruhan yaitu mobile robot dapat menuju koordinat tujuan yang 

telah di tentukan.  

 

3.7.1. Pengujian dan Evaluasi Minimum Sistem 

Pengujian minimum sistem ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

minimum sistem dapat melakukan proses signature dan download program ke 

mikrokontroller dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengaktifkan 

power supply dan hubungkan dengan minimum sistem. Sambungkan minimum 

sistem dengan komputer menggunakan kabel downloader dan jalankan compiler 

CodeVisionAVR. Setelah itu lakukan proses chip signature untuk mengetahui 

apakah mikrokontroler sudah terkoneksi dengan baik. Jika proses chip signature 

berhasil maka akan keluar informasi tentang mikrokontroler yang terhubung. 

Kemudian lakukan proses download pada mikrokontroler, jika proses download 

berhasil maka akan CodeVisionAVR akan mengeluarkan tampilan proses 

download. 

 

3.7.2. Pengujian dan Evaluasi Sensor Kompas Digital 

Pengujian sensor kompas digital ini bertujuan untuk mengetahui informasi 

derajat arah mata angin pada robot. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan 

memberikan tegangan pada sensor kompas digital dan melakukan koneksi antara 

sensor kompas digital dengan minimum sistem. Setelah itu proses dilanjutkan 

dengan  menggunakan program pembacaan sensor kompas digital pada compiler 

CodeVisionAVR yang akan didownload pada minimum sistem dan akan 
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ditampilkan pada LCD. Jika proses pengujian tersebut berhasil maka LCD akan 

menampilkan derajat arah mata angin yang sesuai dengan kompas sebenarnya. 

 

3.7.3. Pengujian dan Evaluasi Komunikasi Wireless Menggunakan Xbee 

Pengujian komunikasi wireless ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

komunikasi antara mikrokontroler dengan PC sudah dapat dilakukan melalui 

media wireless. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan menggunakan dua 

buah Xbee yang dipasangkan pada mikrokontroler dan PC. Lalu mikrokontroler 

akan diberikan program pengiriman data secara serial. Dimana nanti PC akan 

menerima data pengiriman dari mikrokontroler melalui media wireless melalui 

terminal.  

 

3.7.4. Pengujian dan Evaluasi Sensor Gas CO 

Langkah pengujian modul sensor gas karbon monoksida MQ-7 dimulai 

dengan menghubungkan output sensor gas karbon monoksida MQ-7 dengan port 

ADC pada mikrokontroler. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sensor 

dapat mendeteksi gas karbon monoksida dengan baik. langkah selanjutnya 

memberikan program pada mikrokontroler yang berisi perintah untuk membaca 

sensor serta menampilkan data ke dalam LCD. LCD akan menampilkan nilai 

konsentrasi gas yang ada pada area disekitar sensor. Jika pengujian ini berhasil 

maka akan didapatkan nilai dari gas CO yang ditampilkan pada LCD. Untuk 

mendapatkan nilai respon sensor terhadap kandungan gas karbon monoksida 

dilakukan pengujian dengan mendekatkan  pada asap yang dihasilkan dari hasil 
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kertas yang dibakar. Pertama dilakukan pengujian tanpa ada asap, lalu dilakukan 

pengujian dengan mendekatkan sumber asap pada sensor. 

 

3.7.5. Pengujian dan Evaluasi Program Penentuan Arah Tujuan Pada 

Mobile Robot 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah program penentuan arah 

tujuan pada mobile robot yang dibuat telah berjalan sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan pada tugas akhir ini. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan 

melakukan koneksi antara semua perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

melakukan proses ini. Setelah itu proses dilanjutkan dengan melakukan proses 

download program penentuan arah tujuan. Pengujian ini dinyatakan benar apabila 

hasil dari penentuan ini menunjukkan bahwa posisi arah hadap robot sesuai 

dengan posisi arah hadap tujuan robot pada koordinat yang telah ditentukan pada 

lapangan pengujian yang telah disiapkan. 

 

3.7.6. Pengujian dan Evaluasi Program Penentuan Jarak Tempuh Tujuan 

Pada Mobile Robot 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah program penentuan jarak 

tempuh tujuan pada mobile robot yang dibuat telah berjalan sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan pada tugas akhir ini. Dalam hal ini pengujian dilakukan 

dengan melakukan koneksi antara semua perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

melakukan proses ini. Setelah itu proses dilanjutkan dengan melakukan proses 

download program penentuan jarak tempuh tujuan. Pengujian ini dinyatakan 

benar apabila hasil dari penentuan ini menunjukkan bahwa jarak yang ditempuh 
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robot terhadap koordinat tujuan sesuai dengan jarak yang harus ditempuh robot 

terhadap koordinat tujuan dan robot dapat berhenti pada koordinat tujuan pada 

lapangan pengujian yang telah disiapkan. 

 

3.7.7. Pengujian dan Evaluasi Pergerakan Mobile Robot 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah proses penentuan arah, jarak 

tempuh robot serta komunikasi antara PC dengan mikrokontroler telah berjalan 

dengan baik. Dalam pengujian ini dimulai dengan PC mengirimkan data berupa 

koordinat asal dan koordinat tujuan ke mikrokontroler. Setelah data selesai 

diproses oleh mikrokontroler, mikrokontroler akan memerintahkan mobile robot 

untuk melaju dari koordinat asal menuju ke koordinat tujuan. Pengujian ini 

dinyatakan berhasil jika mobile robot dapat melaju dari koordinat asal menuju ke 

koordinat tujuan telah yang ditentukan serta mengirim koordinat yang dilalui 

mobile robot tersebut ke aplikasi pemetaan gas CO yang terdapat pada PC. 

 

3.7.8. Evaluasi Sistem secara Keseluruhan 

Pengujian terakhir adalah pengujian sistem secara keseluruhan dari awal 

hingga akhir, dimana pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi secara 

keseluruhan. Mulai dari proses jalan robot, pengambilan data gas, pengiriman data 

gas, penerimaan data gas, dan merubah data menjadi gambar dua dimensi. 

Pertama-tama PC akan mengirimkan perintah pada mobile robot yang berupa 

mode jalan robot, lalu mobile robot akan berjalan dan melakukan pemindaian 

pada lapangan yang telah ditentukan. Sambil berjalan mobile robot akan 

mengirimkan data gas dan koordinat yang dilalui. Setelah itu PC akan menerima 
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data yang dikirimkan oleh mobile robot dan mengubah data yang didapat menjadi 

gambar dua dimensi. Sistem ini akan berhenti jika robot telah selesai melewati 

semua area yang telah ditentukan dan PC selesai mengubah data yang didapat 

menjadi gambar dua dimensi. Gambar yang dihasilkan akan membedakan daerah 

yang memiliki konsentrasi kandungan gas CO yang rendah dan yang memiliki 

kandungan gas CO yang tinggi berdasarkan perbedaan warna yang ditampilkan  

pada gambar. 

 

 

 

 

 


