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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1  Microcontroller ATMega32 

 Fitur 

• Kinerja tinggi, rendah daya Atmel ® AVR ® 8-bit Microcontroller 

• Advanced RISC Arsitektur 

- 131 Instruksi Powerfull - Kebanyakan Single-jam Siklus Eksekusi 

- 32 × 8 Register General Purpose Working 

- Operasi Penuh Static 

- Sampai dengan 16 MIPS throughput pada 16MHz 

- On-chip 2-siklus Multiplier 

• Tinggi Ketahanan Non-volatile memori segmen 

- 32Kbytes dari In-System Self-programmable Flash program memori 

- 1024Bytes EEPROM 

- 2Kbytes internal SRAM 

- Menulis / Menghapus Siklus: 10.000 Flash/100, 000 EEPROM 

- Data retensi: 20 tahun pada 85 ° C/100 tahun pada 25 ° C (1) 

- Boot Kode Bagian Opsional dengan Bits Lock Independen 

In-System Programming secara On-chip Program Boot 

Benar Baca-Tulis-Sementara Operasi 

- Programming Lock untuk Keamanan Software STIK
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• JTAG (IEEE std 1149,1 Compliant.) Interface 

- Batas-scan Kemampuan Menurut Standar JTAG 

- Ekstensif On-chip Debug Dukungan 

- Pemrograman Flash, EEPROM, Sekering, dan Lock Bits melalui Antarmuka JTAG 

• Peripheral Fitur 

- Dua 8-bit Timer / Counter dengan Prescalers terpisah dan Bandingkan Mode 

- Satu 16-bit Timer / Counter dengan Prescaler terpisah, Bandingkan Mode, dan Capture 

Mode 

- Counter Real Time dengan Osilator terpisah 

- Empat PWM Channels 

- 8-channel, 10-bit ADC 

8 Single-ended Saluran 

7 Differential Saluran dalam Paket TQFP Hanya 

2 Differential Saluran dengan Gain Programmable pada 1x, 10x, atau 200x 

- Byte-oriented Antarmuka Dua-kawat Serial 

- Serial USART Programmable 

- Master / Slave SPI Serial Interface 

- Timer Programmable Watchdog dengan terpisah On-chip Oscillator 

- On-chip Analog Comparator 

• Fitur Mikrokontroler Khusus 

- Power-on Reset dan Programmable Brown-out Detection 

- RC Oscillator internal Dikalibrasi 

- Interrupt Sumber Eksternal dan Internal 
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- Enam Sleep Mode: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby 

dan siaga diperpanjang 

• I / O dan Paket 

- 32 Programmable I / O Garis 

- 40-pin PDIP, 44-lead TQFP, dan 44-pad QFN / MLF 

• Operasi Tegangan 

- 2.7V - 5.5V untuk ATmega32L 

- 4.5V - 5.5V untuk ATmega32 

• Kecepatan Kelas 

- 0 - 8MHz untuk ATmega32L 

- 0 - 16MHz untuk ATmega32 

• Konsumsi Daya di 1MHz, 3V, 25 ° C 

- Aktif: 1.1mA 

- Diam Mode: 0.35mA 

- Power-down Mode: <1μA 
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            Gambar 1.1 Susunan Pin Microcontroller ATMega32 

 

The Atmel AVR ® ® ATmega32 adalah rendah daya CMOS 8-bit mikrokontroler AVR 

berdasarkan ditingkatkan arsitektur RISC. Dengan mengeksekusi instruksi yang kuat 

dalam satu siklus clock tunggal, ATmega32 mencapai throughputs mendekati 1 MIPS per 

MHz memungkinkan perancang sistem untuk mengoptimalkan konsumsi daya 

dibandingkan kecepatan pemrosesan. 
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  Gambar 1.2 Blok Diagram Microcontroller ATMega 32 

 

 The Atmel AVR ® ® AVR core menggabungkan instruksi yang kaya set dengan 

32 register kerja tujuan umum. Semua register 32 secara langsung terhubung ke Logic 

Unit Arithmetic (ALU), yang memungkinkan dua independen register dapat diakses 

dalam satu instruksi tunggal dieksekusi dalam satu siklus clock. 
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Arsitektur yang dihasilkan adalah kode lebih efisien sementara mencapai throughputs 

hingga sepuluh kali lebih cepat daripada mikrokontroler CISC konvensional. 

ATmega32 ini menyediakan fitur berikut: 32Kbytes dari In-System Programmable flash 

Program memori dengan Baca-Tulis-Sementara kemampuan, 1024bytes EEPROM, 

SRAM 2Kbyte, 32 tujuan umum I / O baris, 32 register tujuan umum bekerja, antarmuka 

JTAG untuk Boundaryscan, On-chip Debugging dukungan dan pemrograman, tiga Timer 

fleksibel / Counter dengan membandingkan mode, Interrupts Internal dan Eksternal, 

sebuah USART diprogram serial, yang berorientasi byte Dua-kawat Serial Interface, 

sebuah 8-channel, 10-bit ADC dengan tahap masukan diferensial dengan opsional 

diprogram gain (TQFP paket saja), Timer Watchdog diprogram dengan Osilator internal, 

sebuah port serial SPI, dan enam software mode penghematan daya dipilih. Modus idle 

berhenti CPU sementara mengizinkan USART, Dua-kawat antarmuka, A / D Converter, 

SRAM, Timer / Counter, SPI port, dan sistem interupsi tetap berfungsi. The mode Power-

down menghemat register tapi membeku Osilator, menonaktifkan semua fungsi chip 

lainnya sampai Interrupt Eksternal berikutnya atau Perangkat Keras ulang. Dalam Power-

save mode, Timer Asynchronous terus berjalan, yang memungkinkan pengguna untuk 

mempertahankan basis waktu sementara sisa perangkat tidur ADC. 

Modus pengurangan menghentikan CPU dan semua modul I / O kecuali Timer 

Asynchronous dan ADC, untuk meminimalkan beralih kebisingan selama konversi ADC. 

Dalam modus siaga, kristal / resonator Osilator berjalan sedangkan sisanya dari perangkat 

tidur. Hal ini memungkinkan sangat cepat start-up dikombinasikan dengan konsumsi 

daya rendah. Dalam modus siaga diperpanjang, baik Oscillator utama dan Timer 

Asynchronous terus berjalan. 
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Perangkat ini diproduksi dengan menggunakan kepadatan tinggi Atmel teknologi 

nonvolatile memori. OnChip The ISP Flash memungkinkan memori program untuk 

diprogram dalam sistem melalui seri SPI antarmuka, oleh seorang programmer memory 

nonvolatile konvensional, atau dengan program Boot On-chip berjalan pada inti AVR. 

Program boot dapat menggunakan antarmuka apapun untuk men-download aplikasi 

program di memori Flash Application. Software di bagian flash Boot akan terus berjalan 

sedangkan bagian Aplikasi Flash diperbarui, memberikan benar Baca-Tulis-Sementara 

operasi. Menggabungkan oleh sebuah 8-bit RISC CPU dengan In-System Self-

Programmable Flash pada chip monolitik, yang ATmega32 Atmel adalah mikrokontroler 

kuat yang menyediakan sangat-fleksibel dan hemat biaya solusi untuk berbagai aplikasi 

embedded control. The Atmel AVR ATmega32 didukung dengan rangkaian lengkap dari 

pengembangan program dan system alat termasuk: C kompiler, assemblers makro, 

program debugger / simulator, di-sirkuit emulator, dan evaluasi kit. 

3.1.1  Pin Deskripsi : 

VCC tegangan Digital pasokan. 

GND Ground. 

Sebuah port (PA7.. PA0) Port A berfungsi sebagai input analog ke Converter A / D. 

Port A juga berfungsi sebagai 8-bit bi-directional I / O port, jika A / D Converter tidak 

digunakan. Pelabuhan pin dapat memberikan internal pull-up resistor (dipilih untuk setiap 

bit). The Port A buffer output memiliki simetris mendorong karakteristik dengan baik 

wastafel tinggi dan kemampuan sumber. Ketika pin PA0 ke PA7 digunakan sebagai input 

dan secara eksternal ditarik rendah, mereka akan sumber arus jika internal pull-up 
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resistor diaktifkan. The Port A pin adalah tri-dinyatakan ketika kondisi ulang menjadi 

aktif, bahkan jika jam tidak berjalan. 

Port B adalah 8-bit bi-directional I / O port dengan internal pull-up resistor (dipilih untuk 

setiap bit). Port B output buffer memiliki karakteristik drive yang simetris dengan kedua 

wastafel yang tinggi dan sumber kemampuan. Sebagai masukan, Port B pin yang ditarik 

eksternal sumber akan rendah saat ini jika pull-up resistor diaktifkan. The Port B pin 

adalah tri-dinyatakan ketika kondisi ulang menjadi aktif, bahkan jika jam tidak berjalan. 

Port B juga melayani fungsi fitur khusus berbagai ATmega32. 

Port C (PC7.. PC0) Port C adalah 8-bit bi-directional I / O port dengan internal pull-up 

resistor (dipilih untuk setiap bit). ItuPort C output buffer memiliki karakteristik drive 

yang simetris dengan kedua wastafel yang tinggi dan sumber kemampuan. Sebagai 

masukan, Port C pin yang ditarik eksternal sumber akan rendah saat ini jika pull-up 

resistor diaktifkan. The Port C pin adalah tri-dinyatakan ketika kondisi ulang menjadi 

aktif, bahkan jika jam tidak berjalan. Jika antarmuka JTAG diaktifkan, pull-up resistor 

pada pin PC5 (TDI), PC3 (TMS) dan PC2 (TCK) akan diaktifkan bahkan jika reset 

terjadi. Pin TD0 adalah tri-dinyatakan kecuali menyatakan TAP bahwa pergeseran keluar 

data yang dimasukkan. Port C juga melayani fungsi antarmuka JTAG dan fitur khusus 

lainnya dari ATmega32 Port D (PD7.. PD0) Port D adalah 8-bit bi-directional I / O port 

dengan internal pull-up resistor (dipilih untuk setiap bit). 

Port D output buffer memiliki karakteristik drive yang simetris dengan kedua wastafel 

yang tinggi dan sumber kemampuan. Sebagai masukan, Port D pin yang ditarik eksternal 

sumber akan rendah saat ini jika pull-up resistor diaktifkan. The Port D pin adalah tri-

dinyatakan ketika kondisi ulang akan menjadi aktif, bahkan jika jam tidak berjalan. 
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Port D juga melayani fungsi fitur khusus berbagai ATmega32 RESET ulang Masukan. 

Sebuah tingkat rendah pada pin ini selama lebih dari panjang pulsa minimum akan 

menghasilkan ulang, bahkan jika jam tidak berjalan. Panjang pulsa minimum diberikan 

dalam Tabel 15 pada halaman 37. Pulsa pendek tidak dijamin untuk menghasilkan reset. 

XTAL1 Masukan ke penguat osilator pembalik dan input ke sirkuit clock internal 

operasi. 

XTAL2 Output dari penguat pembalik Oscillator. 

AVCC AVCC adalah tegangan suplai pin untuk Port A dan A / D Converter. Harus 

eksternal dihubungkan 

untuk VCC, meskipun ADC tidak digunakan. Jika ADC digunakan, harus dihubungkan 

ke VCC 

melalui filter low-pass. 

AREF AREF adalah pin referensi analog untuk A / D Converter. 
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3.1.2  Arsitektur Microcontroller ATMega 32 

 

  Gambar 1.3 Arsitektur Microcontroller ATMega32 

Dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja dan paralelisme, AVR 

menggunakan arsitektur Harvard – dengan terpisah kenangan dan bus untuk 

program dan data. Instruksi dalam memori program yang dieksekusi dengan 

pipelining tingkat satu. Sementara satu instruksi sedang dieksekusi, instruksi 

berikutnya adalah pra-diambil dari memori program. Konsep ini memungkinkan 

instruksi yang harus dieksekusi dalam setiap clock cycle. Memori program In-

System Flash memori reprogrammable. File Register cepat-akses mengandung 32 

× 8-bit register tujuan umum bekerja dengan satu clock cycle waktu akses. Hal ini 
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memungkinkan tunggal siklus Arithmetic Logic Unit (ALU) operasi. Dalam khas 

ALU operasi, dua operan adalah output dari file Register, operasi dijalankan, 

dan hasilnya disimpan kembali di file Daftar - dalam satu siklus clock. 

Enam dari 32 register dapat digunakan sebagai tiga 16-bit pointer mendaftar 

alamat tidak langsung untuk Data Ruang menangani - memungkinkan 

perhitungan alamat yang efisien. Salah satu pointer ini alamat juga dapat 

digunakan sebagai pointer alamat untuk mencari tabel dalam memori Program 

Flash. Ini register fungsi ditambahkan adalah 16-bit X-, Y-, dan Z-register, 

dijelaskan dalam bagian ini. ALU mendukung operasi aritmatika dan logika 

antara register atau antara konstan dan register. Operasi register tunggal juga 

dapat dijalankan dalam ALU. Setelah operasi aritmatika, Register Status 

diperbarui untuk mencerminkan informasi tentang hasil dari operasi. 

Aliran program disediakan oleh lompatan bersyarat dan bersyarat dan instruksi 

panggilan, mampu langsung menangani ruang alamat keseluruhan. Kebanyakan 

petunjuk AVR memiliki format 16-bit kata pun. Setiap alamat memori program 

berisi 16 - atau 32-bit instruksi. 

 

3.2  Media Penyimpanan MMC/SD Card 

3.2.1 Multimedia Card (MMC) 

 Multimedia Card atau MMC merupakan kartu memori standar. Diluncurkan 

pertama kali pada tahun 1997 oleh Siemens dan Sandisk. Berbasis memori flash NAND STIK
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Thosiba dan berukuran lebih kecil dari kartu memori pendahulunya, Compact Flash 

(yang berbasis NOR Intel) MMC standar berukuran 24 mm x 32 mm x 1,5 mm. 

MMC menggunakan koneksi antarmuka sebesar 1bit, akan tetapi versi terbarunya 

dapat mentransfer data 4 hingga 8bit dalam saat yang sama. Meski memiliki kekurangan 

dibanding Secure digital (SD Card), akan tetapi MMC tetap menjadi pilihan dan 

digunakan secara luas, karena banyak mendukung berbagai perangkat seperti ponsel dan 

dapat digunakan pada slot SD card. 

 

                                  Gambar 2.1 Multimedia Card (MMC) 

 

3.2.2 Secure Digital Card (SD Card) 

Secure digital (SD Card) mirip dengan MMC, banyak digunakan di berbagai 

perangkat mulai dari ponsel hingga kamera kamera dan komputer. 

 

 Gambar 2.2 Secure Digital Card 
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 Berbasis MMC, akan tetapi secara fisik dimensinya lebih tipis dan kecapatan transfer 

datanya lebih tinggi. Pengunci di bagian sisi digunakan untuk mencegah pembacaan dan 

penulisan data yang tidak diinginkan serta fungsi DRM. SD card berukuran 32mm x 

24mm x 2,1mm. ada dua tipe yang saat ini beredar di pasaran yaitu yang berkecepatan 

normal (regular) dan yang mendukung transfer data tinggi (high speed data transfer). 

Beberapa kamera dan ponsel yang beradar saat ini memerlukan kartu memori dengan 

kemampuan transfer data yang tiggi untuk video recording, pemutar musik dan 

multitasking (menjalankan lebih dari satu aplikasi dalam satu waktu). 

 

3.2.3 EMS SD/MMC/FRAMEMS (Embedded Module Series)  

  Merupakan modul untuk mempermudah antarmuka antara SD (Secure Digital) 

card atau MMC (MultiMedia Card) dengan mikrokontroler yang bekerja pada tegangan 

+5 VDC. SD card atau MMC dapat digunakan sebagai memori non-volatile yang mudah 

diganti sehingga memudahkan ekspansi kapasitas memori yang lebih besar. Modul ini 

cocok untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan media penyimpan data, misalnya: 

sistem absensi, sistem antrian, atau aplikasi datalogging lainnya. 

 

   Gambar 2.3 EMS (Embedded Module Series) 
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3.3  LCD (Liqiud Cristal Display) 

 LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan 

kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan diberbagai bidang misalnya 

alal–alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Pada bab ini 

aplikasi  LCD yang dugunakan ialah LCD dot matrik dengan jumlah karakter 2 x 16. 

LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk 

menampilkan status kerja alat. Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah : 

a.      Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. 

b.      Mempunyai 192 karakter tersimpan. 

c.       Terdapat karakter generator terprogram. 

d.      Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 

e.       Dilengkapi dengan back light. 

                                             

                      Gambar 3.1 LCD (Liquid Crystal Display) 
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