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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Perancangan perangkat keras dan lunak dilakukan dengan metode 

penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan berupa data-data literatur dari 

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

dari buku-buku penunjang. 

Dari data-data yang diperoleh maka dilakukan perencanaan rangkaian 

perangkat keras. Dalam perangkat keras ini, penulis akan melakukan pengujian 

perangkat keras dengan program-program yang telah dibuat, Pembuatan perangkat 

lunak adalah tahap selanjutnya. Terakhir adalah penggabungan perangkar keras 

dengan kerja perangkat lunak yang telah selesai dibuat. 

Pada bab ini akan dibahas mengenai masalah yang timbul dalam 

perencanaan dan pembuatan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak 

(software). Dari kedua bagian tersebut akan dipadukan agar dapat bekerja sama 

untuk menjalankan sistem yang baik. 

Perencanaan  ini diperlukan sebelum proses pembuatan sistem tersebut,  

Perancangan ini berguna agar pengerjaan tahapan selanjutnya berjalan dengan 

lancar. Tahapan-tahapannya meliputi tahap pembuatan perangkat keras, perangkat 

lunak dan menggabungkan keduanya. 

 

3.1 Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras pada sistem secara keseluruhan dilakukan 

berdasarkan blok diagram yang terdapat pada Gambar 3.1. 
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Dalam blok diagram pada gambar 3.1, mikrokontroler yang bertugas 

sebagai pemroses akan mendapatkan data input dari satu modul ultrasound. 

Modul ultrasound akan memberikan data berupa jarak antara sensor dengan benda 

didepannya, mikrokontrol kemudian mengolah data tersebut, dalam hal ini 

mikrokontrol menggunakan algoritma PID. Hasil dari kontroler PID adalah untuk 

mengatur pwm driver motor sehingga ketinggian bola menjadi sesuai dengan 

input user. Berikut adalah gambar blok diagram secara keseluruhan : 

 

KOMPUTER ATMEGA 8 DRIVER MOTOR

KIPAS
SENSOR

JARAK

TINGGI

BOLA

Gambar 3.1. Blok Diagram Keseluruhan Sistem 

3.1.1 Rangkaian Microcontroller 

Pada proyek tugas akhir ini dibuat piranti pengendali menggunakan 

microcontroller keluaran AVR, yaitu ATMega8. Untuk mengaktifkan atau 

menjalankan microcontroller ini diperlukan rangkaian minimum sistem. 

Rangkaian minimum sistem tersebut terdiri rangkaian reset dan rangkaian 

osilator. Dalam  perancangannya  ini  memerlukan  beberapa  komponen  

pendukung  seperti kristal,  resistor  dan  kapasitor. 
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A. Rangkaian Minimum Sistem 

Rangkaian minimum sistem dibuat untuk mendukung kerja dari 

microcontroller ATmega dimana microcontroller tidak bisa berdiri sendiri alias 

harus ada rangakaian dan komponen pendukung seperti halnya rangakaian catu 

daya, kristal dan lain sebagaianya yang biasanya disebut minimum sistem . 

Microcontroller berfungsi sebagai otak dalam mengolah semua instruksi 

baik input maupun output seperti halnya pemroses data inputan dari modul 

ultrasound,  kemudian digunakakn sebagai referensi untuk menjalankan kipas 

motor DC. 

Minimum  sistem ini  dirancang  untuk  Mikrokontroller  ATMega8, dalam  

perancangannya  ini  memerlukan  beberapa  komponen  pendukung  seperti 

kristal,  resistor  dan  kapasitor.  Rangkaian  ini  dalam  istilah lainnya  disebut  

Minimum  sistem  ATMega8. Microcontroller  berfungsi untuk memproses data 

inputan dari modul ultrasound dan PC, kemudian diteruskan ke driver motor dan 

dikirimkan ke PC untuk ditampilkan. 

Pada rangkaian minimum sistem ATMega 8 penulis memberikan Pin  VCC   

masukan  tegangan  operasi  berkisar  antara  4,5  Volt sampai  dengan  5 Volt. Pin  

RESET  berfungsi  untuk  masukan  reset  program secara otomatis atau manual, 

sehingga disaat program dalam keadaan error maka mikrokontrol dapat dipaksa 

reset oleh user dengan memberi tegangan low pada pin RESET. Sedangkan pin 

MOSI, MISO, dan SCK digunakan untuk keperluan  download pemrograman  ke 

dalam mikrokontroller. Berikut adalah gambar rangkaian minimum sistem dapat 

dilihat pada Gambar 3.2.  
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Gambar 3.2. Rangkaian Minimum sistem ATMega8 

Berdasarkan Gambar 3.2. pin Vcc diberi tegangan operasi yang besarnya 

maksimal 5 volt. Port B, digunakan sebagai port yang terhubung pada motor DC 

24V. Port C digunakan sebagai inputan dari sensor ultrasound. Port D digunakan 

sebagai tempat berlangsungnya komunikasi serial. Pin XTAL1 dan XTAL2 

dihubungkan dengan komponen kristal sebesar 12 MHz dengan kapasitor 30 pF. 

Pemilihan frekuensi osilasi dari XTAL tersebut berdasarkan penggunaan 

microcontroller agar setiap siklus mesin microcontroller berlangsung setiap 1 μs. 

Berikut adalah perhitungan waktu setiap satu siklus mesin yang dipakai: 

1 siklus mesin = 12 clock 

T(s) = 
 

 
  ............................................................................................................. (3.1) 

 = 
 

 

  
   f e  e s     s   

 

 = 1 x 10
-6

 

 = 1 µs 

B. Rangkaian Reset 

Reset pada microcontroller ATMega8 terjadi dengan adanya logika high 

“ ” se  m  d   cycle pada kaki RST pada microcontroller ATMega8 . Setelah 
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kondisi pin RST kembali low, maka microcontroller akan menjalankan program 

dari alamat 0000H. Dalam hal ini reset yang digunakan adalah manual reset. 

Rangkaian reset dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3. Rangkaian Reset 

C. Rangkaian Osilator 

Pin XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin osilator bagi microcontroller 

ATMega8. Pin XTAL1 befungsi sebagai input dan XTAL2 sebagai output 

osilator. Osilator ini bisa berasal dari kristal. Rangkaian osilator dapat dilihat pada 

Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Rangkaian Osilator 

D. Interface I/O 

Rangkaian I/O dari microcontroller mempunyai kontrol direksi yang tiap 

bitnya dapat dikonfigurasikan secara individual, maka dalam perancangan I/O 
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yang digunakan ada yang berupa operasi port ada pula yang dikonfigurasi tiap bit 

I/O. Berikut ini akan diberikan konfigurasi dari I/O microcontroller tiap bit yang 

ada pada masing-masing port yang terdapat pada microcontroller. 

1. Port B 

Port B digunakan untuk driver motor DC 24V 

2. Port C 

Port C digunakan untuk input data sensor ultrasound dan tombol reset 

3. Port D 

Port D digunakan untuk komunikasi serial. 

E. Interface Serial RS232 

Interface  RS232  merupakan  suatu  jembatan  dalam  metode  komunikasi 

serial.  Dalam  perancangannya  komponen  yang  digunakan  adalah  IC  

MAX232 dimana  komponen  pendukungnya  lima  buah  kapasitor  dengan  nilai  

10uF yang terhubung  pada  pin  C1,  C2,  V+,  V-.  Penggunaan  komponen  ini 

dimaksudkan untuk  komunikasi  serial  antara  rangkaian  demodulasi  FSK  

dengan  komputer. MAX232  ini  akan  mengubah  level  tegangan  TTL  data  

serial  RX  dan  TX. Rangkaian Interface RS232 dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5. Rangkaian Interface RS232 
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3.1.2 Rangkaian sensor Parallax PING)))
TM

 

Sensor Parallax PING)))
TM

 digunakan untuk membaca jarak. Parallax 

PING)))
TM

 merupakan sensor jarak berbasis gelombang suara, yang akan 

membaca jarak secara terus menerus dan memberikan output berupa tegangan 

digital. Pada modul Parallax PING)))
TM

 terdapat 3 pin yang digunakan untuk jalur 

power supply (+5V), ground dan signal. Pin signal dapat langsung dihubungkan 

dengan mikrokontroler port C.0 tanpa tambahan komponen apapun. Parallax 

PING)))
TM

 mendeteksi objek dengan cara mengirimkan suara ultrasonik dan 

kemudian menerima pantulan suara tersebut. Parallax PING)))
TM

 hanya akan 

mengirimkan suara ultrasonik ketika ada pulsa trigger dari mikrokontroler (Pulsa 

high selama 5µS). Suara ultrasonik dengan frekuensi sebesar 40KHz akan 

dipancarkan selama 200µS. Suara ini akan merambat di udara dengan kecepatan 

344.424m/detik (atau 1cm setiap 29.034µS), mengenai objek untuk kemudian 

terpantul kembali ke Parallax PING)))
TM

. Selama menunggu pantulan, Parallax 

PING)))
TM

 akan menghasilkan sebuah pulsa. Pulsa ini akan berhenti (low) ketika 

suara pantulan terdeteksi oleh Parallax PING)))
TM

, Oleh karena itulah lebar pulsa 

tersebut dapat merepresentasikan jarak antara Parallax PING)))
TM

 dengan objek. 

Selanjutnya mikrokontroler cukup mengukur lebar pulsa tersebut dan 

mengkonversinya dalam bentuk jarak dengan satuan yang penulis gunakan adalah 

sentimeter (cm). Sensor berada diatas, sehingga yang diukur adalah bagian atas 

bola. Berikut adalah gambar rangkaian ultrasound : STIK
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Gambar 3.6. Rangkaian sensor ultrasound 

3.1.3 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 
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begitu seterusnya atau yang dinamakan single slope (satu arah cacahan) (Ardi 

Winoto, 2008). Berikut adalah gambar untuk pulsa dengan duty cycle 50% : 

 
Gambar 3.7. Pulsa dengan duty cycle 50% 

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 

“ y   -mati-nyala-m   ” ses    de g   be     p  sa tersebut. Semakin lama 

mo o  be  d  p d   o d s  “ y   ” m    sem     cep   p     ecep     mo o  

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. 
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Gambar 3.8. Rangkaian driver motor DC 24V L298N 

3.2 Peletakan Komponen Elektronika 

Rangkaian elektronika mulai dari rangkaian microcontroller, driver motor, 

dan motor DC 24 V, terletak pada bagian bawah pipa.  Sedangkan sensor 

ultrasound terletak di bagian atas pipa. 

 

 
Gambar 3.9. Tampilan keseluruhan 

Pada gambar 3.9 panjang pipa yang digunakan adalah 1500 mm, hal ini 

dikarenakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dengan range 

pengujian yang panjang. Jika panjang lebih dari 1500 kipas tidak mampu untuk 

mendorong bola hingga tinggi maksimal. 
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Berikut arsitektur secara detil dari gambar 3.9 : 

Ukuran dimensi 

Ukuran Alat                        :  180 mm x  180 mm x  2130 mm 

Struktur Material 

1. Pipa PVC diameter 6 inchi panjang 1990 mm 

2. Kertas karton tebal 2 mm 

3. Kertas karton tebal 3 mm 

4. Plastik mika 

5. Perekat 

6. Kipas dengan dimensi : diameter 170 mm x tebal 50 mm 

7. Bola plastik standar pada umumnya dengan diameter 140 mm 

8. Mur dan baut 

Bola yang digunakan adalah dengan diameter 140 mm. Jika bola yang 

digunakan lebih kecil, maka akan menyebabkan tidak dapat terdeteksi oleh sensor 

ultrasound. 

 
Gambar 3.10. Penempatan sensor ultrasound tampak dari atas 

Pada gambar 3.10, sensor ultrasound diletakkan dibagian atas ujung pipa 

menghadap ke bawah ke arah bola. Sensor ultrasound dibaut dikertas karton tebal 

2 mm, kemudian kertas karton direkatkan dengan perekat dibadan pipa. 
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Gambar 3.11. Penempatan motor DC 24V tampak dari atas 

Pada gambar 3.11, kipas berada didalam kertas karton tebal 3 mm yang 

berbentuk pipa dengan diameter 180 mm. Rumah kipas memiliki 4 buah kaki 

dengan tinggi setiap kaki 50 mm dan lebar 40 mm. Kaki rumah kipas berbahan 

kertas karton yang ditumpuk kemudian direkatkan. Tinggi total rumah kipas 

adalah 185 mm. Didalam rumah kipas terdapat penyangga untuk menyangga kipas 

yang terletak 10 mm dari bawah rumah kipas. 

 
Gambar 3.12. Penempatan minimum sistem 

Pada gambar 3.12, minimum sistem terletak disamping rumah kipas. 

 

3.3 Perancangan Perangkat Lunak pada Mikrokontrol 

Perancangan perangkat lunak bertujuan untuk mengirimkan data dari user 

ke minimum sistem melalui komunikasi serial dan juga menerima data dari 
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minimum sistem. Minimum sistem memperoleh data dari komputer dan sensor 

ultrasound yang berupa data jarak halangan antar sensor dengan bola yang 

kemudian dikirim ke komputer, serta mengatur kecepatan putar kipas melalui 

PWM yang dikirimkan ke driver motor. Perancangan perangkat lunak terbagi 

dalam beberapa program antara lain : program motor DC,  program membaca 

sensor,  program penerimaan dan pengiriman data melalui serial dan algoritma 

PID. Diagram alir perangkat lunak secara umum dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

start

Inisialisasi 

program

PID = kp.e + ki.(e+e_lama).ts + (kd/ts).(e-e_lama)

Kirim data 

ke komputer

Jalankan 

alat = ya
Baca sensor

Kipas
Kirim data ke 

komputer = ya

Input userya

Reset kecepatan

tidak

Batas kecepatan

ya

Tidak

 

Gambar 3.13. Diagram alir program secara umum pada mikrokontrol 
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3.3.1 Program Membaca Sensor dan Menampilkan Pada komputer 

Diagram alir untuk mengetahui jarak halangan berdasarkan pembacaan 

sensor ultrasound dan ditampilkan ke komputer terdapat pada Gambar 3.14. 

Mulai

Inisialisasi 

Sensor 

Ultrasound

Data sensor 

ultrasound 

disimpan di 

mikrokontrol

Cek sensor 

ultrasound

Jarak halangan 

terbaca

Data ditampilkan 

ke komputer

ya

tidak

cek lagi

tidak

 
Gambar 3.14. Diagram alir pembacaan jarak halangan 

Pada gambar 3.14. Diagram alir pembacaan jarak halangan, pembacaan 

jarak halangan dimulai dengan inisialisasi sensor ultrasound, jika jarak halangan 

berhasil dideteksi oleh sensor ultrasound, maka data disimpan oleh mikrokontrol 
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dan ditampilkan ke komputer. Berikut potongan program pembacaan jarak 

halangan serta menampilkan ke komputer : 

 

ARAH = OUT; 

PULSE = 1; 

delay_us(5); 

PULSE = 0; 

ARAH = INP; 

PULSE = 1;     

while (ECHO == 0) {}; 

while (ECHO == 1) 

{Count ++;} 

Jarak = (unsigned int)(((float)count)/115; 

printf(“%d”, jarak); 

delay_ms(500);   

 

3.3.2 Program PID (Proportional-Integral-Derivative) 

Kendali PID artinya bertujuan mengolah suatu sinyal kesalahan atau error, 

nilai error tersebut diolah dengan formula PID untuk dijadikan suatu sinyal 

kendali atau sinyal kontrol yang akan diteruskan ke aktuator. PID  pada 

mikrokontroler ATmega 8 sebagai pemroses algoritma PID. Flow chart untuk 

PID dapat dilihat pada gambar 3.15. 

Insialisasi

e = 0

Kipas = pwm

e = SP - PV

PID = kp.e + ki.(e+e_lama).ts + (kd/ts).(e-e_lama)

Pwm = pwm_lama + PIDSelesai

Mulai 

PV = baca sensortidak

ya

 
Gambar 3.15.  Flow chart  PID 
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Untuk lebih mudah dapat dilihat pada blok diagram umpan balik loop 

tertutup pada perancangan kendali PID berikut ini: 

 

Eror = SP - PV Ki ∑  PID PWM

ultrasound

+

-

SET POINT

PV

Kp

Kd

Kipas

Gambar 3.16.  Diagram blok implementasi PID 

Dari blok diagram pada gambar 3.16 dapat penulis jelaskan sebagai 

berikut : 

1. SP = Set point, secara sederhana maksudnya ialah suatu prameter nilai acuan 

atau nilai yang di inginkan oleh user. 

2. PV = Present value ialah nilai pembacaan sensor ultrasound. 

3. Error = nilai kesalahan ialah Deviasi atau simpangan antar PV dengan nilai 

acuan SP. 

 Secara umum fungsi dari masing-masing kontroler dalam kontroler PID 

adalah sebagai berikut :  

A. Proporsional  

Kondisi ideal ketinggian bola adalah sesuai dengan permintaan user, 

dengan kata lain error = selisih antar sensor sebenarnya dengan SP dari user. Dari 

sini dapat diasumsikan bahwa error atau kondisi ideal adalah saat error = 0. 

Menyimpangnya ketinggian bola dari input user disebut sebagai error (e), yang 

didapat dari e = SP – PV. Dengan mengetahui besar error, mikrokontroler dapat 
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memberikan nilai PWM motor yang sesuai agar dapat menuju ke posisi ideal 

(error = 0). Besarnya nilai PWM ini dapat diperoleh dengan menggunakan 

kontrol Proporsional (P), dimana P = e  * Kp (Kp adalah konstanta proporsional 

yang nilainya di set sendiri dari hasil tuning). 

B. Integral  

Digunakan untuk mengakumulasi error dan mengetahui durasi error. 

Dengan menjumlahkan error disetiap pembacaan PV akan memberikan akumulasi 

offset yang harus diperbaiki sebelumnya. Saat bola bergerak menjauhi input user, 

maka nilai error akan bertambah. Semakin lama tidak mendapatkan SP, maka 

semakin besar nilai I. Dengan mendapatkan nilai Ki yang tepat, imbas dari 

Integratif dapat dikurangi. Nilai akumulasi error didapat dari: error + last_error. 

C. Derivatif  

Jika pergerakan bola masih terlihat bergelombang naik dan turun, bisa 

ditambahkan kontrol Derivatif (D). Kontrol D digunakan untuk mengukur 

seberapa cepat robot bergerak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. 

Semakin cepat gerak perubahannya, maka semakin besar nilai D. Konstanta D 

(Kd) digunakan untuk menambah atau mengurangi imbas dari derivatif. Dengan 

mendapatkan nilai Kd yang tepat, pergerakan perubahan yang bergelombang 

akibat dari kontrol proporsional bisa diminimalisasi. Nilai D didapat dari D = 

Kd/Ts * rate, dimana Ts ialah waktu sampling atau waktu cuplik dan rate = e(n) – 

e(n-1). Dalam program nilai error (SP – PV) saat itu menjadi nilai last_error, 

sehingga rate didapat dari error – last_error. Berikut ini adalah formula 

matematis PID yang masih analog yang penulis pergunakan : 

       ( )     ∫  ( )  
 

 
     

  ( )

  
  ...................................................... (3.2) 
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Dari formula tersebut dapat dirumuskan menjadi pen-digitalization PID 

dengan diturunkan sebagai berikut ∫  ( )   ∑  ( )    
 

 

 
 dan 

  ( )

  
 
       

  
. 

Sehingga diperoleh bentuk digital diskritnya menjadi persamaan dibawah ini : 

 ( )           ∑   
 
  

 

  
  (       )  ............................................. (3.3) 

Untuk mempermudah ke dalam bahasa pemrograman dan juga untuk 

penerapannya, maka persamaan dirubah lagi sebagai berikut   ∑    
 
 

  (           ) dan 
  

  
(       )  

  

  
(           ) sehingga menjadi 

seperti berikut : 

              (                )   
  

  
(                )  . (3.4) 

Berikut ini adalah potongan program yang menggunakan metode PID : 

            sensor = ultrasonic(); 

            set_point = data_komp; 

            error = set_point - sensor; 

            if(error > 10) {error = 10;} 

            else if(error < (-10)) {error = -10;} 

            kontrol_p = kp * (float)error; 

            kontrol_i = ((ki / 10) * ((float)error + (float)error_lama) * (float)waktu_sample); 

            kontrol_d = (((kd * 10) / (float)waktu_sample) * ((float)error - (float)error_lama)); 

            (float)pwm = (float)pwm_lama + kontrol_p + kontrol_i + kontrol_d; 

            kipas = pwm; 

            error_lama = error; 

            pwm_lama = pwm; 

            delay_ms(waktu_sample); 

 

3.3.3 Komunikasi Serial 

Pengaturan mode operasi, baud rate, dan frame format harus dilakukan 

terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman ataupun penerimaan data secara 

serial. Mode operasi yang digunakan kali ini adalah pengiriman dan penerimaan 

data secara asynchronous, baud rate sebesar 9615 bps, dan 8-bit data frame 

format. Karena frekuensi osilator yang digunakan pada microcontroller adalah 
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sebesar 12 MHz, maka baud rate yang dihasilkan tidak dapat persis bernilai 9600 

bps. Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

125.771
600,916

000,000,12
1

16








BAUD

f
UBRR osc  ............................... (3.5) 

Karena pengaturan nilai UBRR tidak dapat dilakukan dengan angka 

desimal, maka nilai akhir pada persamaan dibulatkan menjadi 77 atau 4Dh. 

Adapun baud rate yang didapatkan adalah: 

   
bps

UBRR

f
BAUD osc 384615.615,9

177*16

000,000,12

116






  ................ (3.6) 

Dengan hasil pada persamaan, maka nilai error yang dihasilkan adalah: 

%16.0%100
9600

9600384615.615,9
% 


ERROR  .............................. (3.7) 

Karena sistem yang dibuat kali ini tidak membutuhkan pengiriman dan 

penerimaan data dalam ukuran yang besar, maka jumlah error sebesar 0.16% 

tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, dengan kata lain dapat diabaikan. 

Berikut adalah potongan program penerimaan serial : 

// USART Receiver interrupt service routine 

interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void) 

{ 

    char status,data; 

    status=UCSRA; 

    data=UDR; 

 

    if(data == '!') 

    { 

        eksekusi_program = ya; 

        data_komp = atoi(simpan_komp); 

        for(loop = 0; loop < 4; loop ++) 

        { 

            simpan_komp[loop] = ''; 

        } 

        loop = 0; 

    } 

    else if(data == '?') {minta_data = ya;} 

    else if(data == '&') {minta_data = tidak;}         
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    else if(data == '$') {eksekusi_program = tidak;} 

    else 

    { 

        simpan_komp[loop] = data; 

        loop = loop + 1; 

    } 

} 

 

3.3.4 Program pada Visual Basic 6 

Digunakan  untuk mengirim request ketinggian bola dari user ke 

mikrokontrol dan menampilkan hasil PID serta ketinggian sebenarnya pada 

komputer. Data diterima per karakter, lalu diproses dan ditampilkan dalam bentuk 

grafik. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada gambar 3.17. 

mulai

Data = ada

Inisialisasi 

program

Input data

Kirim data ke mikro

Data dari 

mikro = ada

Tampilkan data 

pada grafik

Selesai = ya

Selesai

ya

ya

ya

tidak

tidak

tidak

 
Gambar 3.17. Diagram alir secara umum pada visual basic 6 
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Berikut  ini  adalah  langkah  pembuatan  program  pada  komputer  

dengan menggunakan program visual basic 6:  

a. Inisialisasi komunikasi serial  

Pada saat melakukan inisialisasi komunikasi serial di pemrograman visual 

khususnya  program VB  ada  komponen  yang  harus  digunakan  adalah 

komponen Microsoft  comm  control  6.0.  lebih  jelasnya  lihat  Gambar  3.29. 

Perlu  diketahui bahwa komponen ini masih tersimpan di dalam data base 

komponen program VB maka dari itu untuk memunculkannya yang harus 

dilakukan adalah berikut:  

1. Klik  kanan  pada  Toolbox  general  (lihat  gambar  3.19),  pilih  component 

kemudian akan muncul dialog components (lihat gambar 3.20). pada tab 

control cari Microsoft comm control 6.0 (lihat gambar 3.18). kalau sudah 

ketemu centang kemudian klik apply dan close. Berikut adalah gambar untuk 

microsoft comm control 6.0 : 

 

Gambar 3.18. Komponen Microsoft comm control 6.0. 

Kemudian pada general toolbox akan tampil seperti berikut : 

 

Gambar 3.19. Toolbox general 
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Gambar 3.20. Dialog components Microsoft  comm  control  6.0.    

2. Setelah  itu  komponen  Microsoft  comm  control  6.0.  ini  akan  muncul  

pada Toolbox general lihat Gambar 3.21. 

  

Gambar 3.21. komponen MSComm muncul pada toolbox general 

3. Penulisan intruksi ke dalam program  

'''''''''''''''''''''''' 

MSComm1.PortOpen = True 

'''''''''''''''''''''''' 
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Maksudnya  komponen  MSComm  telah  aktif  dan  siap  melakukan 

komunikasi  dengan  aplikasi  dari  luar.  Selanjutnya  pengaturan  parameter  dari 

MSComm,  dalam  hal  pengaturan  parameter  harus  mengerti  beberapa hal  yang 

harus  disesuaiakan  dengan  hardware  yang  digunakan misalnya  kebutuhan  

akan nilai dari baudrate yang digunakan, jumlah bit dalam satu paket data, parity 

check dan  stop  bit  yang  digunakan.  Parameter  serial  yang  digunakan  adalah 

baudrate 9600bps,  8  bit  data,  no  parity  check  dan  menggunakan  1  stop  bit  

yang  telah disesuaikan dengan modul mikrokontroler, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22. Pengaturan parameter komponen MSComm. 

4. Pengaturan  pada  proses  penerimaan  data  menggunakan  MSComm  berikut 

adalah potongan programnya : 

'''''''''''''''''''''''''''  

data = MSComm1.Input  

''''''''''''''''''''''''''' 

 

Maksud dari potongan program tersebut adalah jalur MSComm pada jalur 

input mempersilahkan data yang masuk untuk diterima kemudian disimpan pada 

variabel data. 
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b. Inisialisasi tampilan grafik 

Pada saat melakukan inisialisasi tampilan grafik di pemrograman visual 

khususnya  program VB  ada  komponen  yang  harus  digunakan  adalah 

komponen teechart. Seperti langkah – langkah pengambilan komponen Microsoft  

comm  control  6.0 di atas, langkah pertama buka terlebih dahulu dialog 

components. Dikarenakan komponen teechart tidak ada dalam data base aplikasi 

VB, maka terlebih dahulu download file teechart.ocx dan kemudian browse dari 

folder melalui dialog components. Tampilan browse dari folder dapat dilihat pada 

gambar 3.23. 

 
Gambar 3.23. Tampilan saat browse teechart 

Setelah dipilih dengan klik open, kemudian klik apply atau ok untuk 

memasukkan kedalam general toolbox. Tampilan teechart didalam general 

toolbox dapat dilihat pada gambar 3.24. STIK
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Gambar 3.24. Tampilan teechart pada general toolbox 

Berikut adalah potongan program untuk program teechart : 

                Call TChart1.Series(0).AddXY(waktu, data_micro, "", clTeeColor) 

Pada gambar 3.25 adalah tampilan awal secara keseluruhan pada program 

visual basic 6 saat dijalankan : 

 
Gambar 3.25. Tampilan pada visual basic saat dijalankan 
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Dari gambar dapat dilihat hasil perubahan setiap pergerakan bola. Data di-

update tiap 50 ms. Berikut adalah keterangan tiap point yang ada pada gambar : 

1. Input user 

Tempat input user adalah tempat untuk mengirimkan data set point 

ketinggian bola ke dalam mikrokontrol. Set point digunakan sebagai acuan oleh 

kontroler PID. Tombol kirim untuk mengirimkan data set point user akan aktif 

jika data yang diinputkan user bernilai 1 – 150. Berikut adalah potongan program 

untuk mengaktifkan tombol kirim dan juga mengirimkan data ke mikrokontrol : 

If Val(data_sensor) <= 150 And Val(data_sensor) >= 1 Then 

        kirim.Enabled = True 

Else 

        kirim.Enabled = False 

MSComm1.Output = "?" & data_sensor.Text & "!" 

 

2. Grafik pergerakan bola 

Grafik pergerakan bola menampilkan tiap perubahan tinggi bola secara up 

to date dengan jeda 20 milisecond (ms). Dari grafik dapat juga digunakan sebagai 

acuan kesimpulan pergerakan bola sudah stabil atau belum. Berikut adalah 

potongan program untuk menampilkan data ketinggian bola ke dalam grafik : 

sensor = CInt(data_micro) 

Call TChart1.Series(0).AddXY(waktu, sensor, "", clTeeColor) 

waktu = waktu + 0.02 

 

3. Tampilan keseluruhan data dari mikrokontrol dan input user 

Tampilan keseluruhan data adalah informasi umum tentang perubahan data 

PID, PWM dan sensor ultrasound yang telah dikirimkan oleh mikrokontrol. 

Tampilan keseluruhan data juga menampilkan set point ketinggian yang harus 

dicapai oleh bola. Data pada informasi umum tidak dapat diubah oleh user. 
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Berikut adalah potongan program untuk menampilkan data dari mikrokontrol ke 

dalam tampilan keseluruhan data : 

If MSComm1.InBufferCount <> 0 Then 

        simpan_data_micro = MSComm1.Input 

            data_micro = data_micro + simpan_data_micro 

            sensor = CInt(data_micro) 

End If 

 

4. Tombol pause dan tombol selesai 

Tambol pause dan tombol selesai digunakan untuk menahan dan juga 

menghentikan data yang dikirimkan oleh mikrokontrol ke dalam komputer. 

Tombol pause hanya mampu menahan data yang masuk ke dalam komputer tanpa 

menghentikan proses pergerakan bola menuju set point. Sedangkan tombol selesai 

mampu menghentikan keseluruhan proses yang berupa pergerakan bola, kipas dan 

juga pengiriman data ke dalam komputer. Berikut adalah keterangan lebih lanjut 

untuk tombol pause dan tombol selesai : 

 

A. Tombol selesai 

Tombol selesai dipergunakan untuk menghentikan seluruh proses pada 

mikrokontrol. Sehingga perputaran kipas berhenti dan juga tidak melakukan 

pengiriman data ke komputer. Berikut adalah potongan program untuk tombol 

selesai : 

If MSComm1.PortOpen = True Then 

        MSComm1.PortOpen = False 

        If MSComm1.PortOpen = False Then 

            MSComm1.Output = "&" & "$" 

            End 

        End If 

End If 

End 
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B. Tombol pause 

Tombol pause dipergunakan untuk menahan sementara proses pengiriman 

data PID, PWM dan sensor ultrasound pada mikrokontrol yang masuk ke dalam 

komputer. Sehingga tampilan pada program visual basic tampak berhenti tanpa 

me-reset angka ataupun nilai. Sedangkan proses yang terjadi didalam 

mikrokontrol tetap berjalan. Sehingga proses PID, PWM, pembacaan sensor 

ultrasound dan perputaran kipas tidak mengalami perubahan. Berikut adalah 

potongan program untuk tombol puase : 

If MSComm1.PortOpen = False Then 

                MSComm1.PortOpen = True 

                MSComm1.Output = "&" 

                MSComm1.Output = "?" 

End If 
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