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BAB III

PERANCANGAN

Pada bab ini akan dibahas perancangan skripsi yang meliputi mekanik robot yang 

dibuat, hardware,dan software robot.

3.1 Bagian Mekanik

Pada bagian mekanik akan dijelaskan bentuk dan ukuran robot serta workspace yang 

digunakan robot.

3.1.1. Robot Manipulator 4 DOF

Dasar perancangan robot manipulator ini menggunakan Konfigurasi Robot Artikulasi. 

Robot ini mampu menggerakkan servo hingga 4 derajat kebebasan (degree of freedom). 

Pada bagian ujung robot dipasangi alat tulis yang berfungsi sebagai end-effector pada robot. 

Rancangan awal ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Rancangan Awal Alat
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                      Gambar 3.2 End-Effector Pada Robot

Bagian mekanik penggerak robot ini memiliki panjang 8 cm, lebar 5,5 cm dan tinggi 

25,5 cm. Jarak antar frame robot adalah 6,8 cm yang akan digunakan pada perhitungan 

kinematika balik. Gambar 3.3 menunjukkan ukuran mekanik robot.

Gambar 3.3 Mekanik Penggerak
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3.1.2. Workspace Robot

Workspace yang digunakan pada skripsi ini adalah sebuah kertas millimeter blockdengan 

panjang  30 cm dan lebar 23 cm. Workspace ini diletakkan diatas sebuah bidang datar yang 

juga berfungsi sebagai base-frame.

Gambar 3.4Workspace Robot

3.2 Bagian Hardware

Pada subbab ini akan dijelaskan komponen-komponen yang digunakan dalam 

skripsi ini.

3.2.1 Personal Computer

Personal computer merupakan alat untuk mengolah data menurut prosedur yang 

telah dirumuskan. Dalam skripsi ini PC digunakan sebagai alat untuk input koordinat dan 

mengolah koordinat tersebut sesuai perhitungan kinematika balik yang dibuat.

3.2.1.1 Linux

Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak 

bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka 

lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan 

didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_bebas
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_bebas
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sumber_terbuka
https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_sumber
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3.2.2 Dynamixel AX-12A

Dynamixel AX-12A berfungsi sebagai aktuator utama pada robot. Dynamixel AX-

12A memiliki torsi sebesar 15kgcm dan mampu menggerakkan robot dengan keseluruhan 

beban hingga 2 kg serta besar perputaran sudut maksimal 300odengan nilai yang dapat 

diterima oleh servo Dynamixel AX-12A adalah angka offset servo yaitu angka dari 0 

hingga 1024. Maka pada saat perhitungan dilakukan konversi dengan cara dibandingkan 0o 

dengan 0 dan 300o dengan 1024. Dynamixel AX-12A juga memiliki kit frame bawaan yang 

memudahkan dalam perancangan robot dan mendukung Konfigurasi Robot Artikulasi[7].

Gambar 3.5Dynamixel AX-12A

Gambar 3.6Frame Dynamixel AX-12A
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Berikut merupakan spesifikasi Dynamixel AX-12A.

Berat : 53,5g

Dimensi : 32 * 50mm * 40mm

Tegangan Kerja : 9Volt – 12Volt

Resolusi : 0,29Ɵ

Tipe Protokol : Half Duplex Asynchronous Serial Communication

Kecepatan Putar : 59 rpm (@12DC, no load)

Sudut Putar : 0-300 deg

Tipe Kontrol : Digital

ID : 254 (0-253)

Torsi Maksimum : 1,5N.m(at 12,0V)

Feedback : Posisi, temperatur, tegangan masukan, dll

3.2.3 USB2Dynamixel

USB2Dynamixel merupakan modul konverter komunikasi dari antarmuka USB ke 

serial. USB2Dynamixel menyediakan 3 pilihan antarmuka output yaitu UART TTL, RS-

232, dan RS-485. Modul ini terhubung ke komputer melalui antarmuka USB dan terdeteksi 

oleh komputer sebagai VCP (Virtual COM Port)[8]. Tabel 3.1 berisi penjelasan tentang 

fungsi-fungsi port pada USB2Dynamixel.

              Gambar 3.7USB2Dynamixel
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Tabel 3.1 Deskripsi port USB2Dynamixel

Nama Deskripsi
Status Display LED Menunjukan suplai daya,status TXD(menulis data) dan 

RXD(membaca data) 

Function Selection Switch Memilih metode komunikasi antara TTL,RS-485, dan RS 232

3P Connector Mengoneksikan Dynamixel tipe AX melalui komunikasi TTL

4P Connector Mengoneksikan Dynamixel tipe DX RX melalui komunikasi 
RS-485 

Serial Connector Mengubah dariport USB keport Serial melalui komunikasi 
TTL 

3.2.4 Baterai LiPo

Baterai Lithium Polimer atau biasa disebut dengan LiPo merupakan salah satu jenis 

baterai yang sering digunakan dalam dunia RC. Utamanya untuk RC tipe pesawat dan 

helikopter.Adabeberapa kelebihan yang ditawarkan oleh baterai berjenis LiPo daripada 

baterai jenis lain seperti NiCad atau NiMH yaitu memiliki bobot yang ringan dan tersedia 

dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dan memiliki kapasitas penyimpanan energi 

listrik yang besar. Robot ini menggunakan 4 buah motor servo Dynamixel AX-12A yang 

membutuhkan suplai dengan tegangan 11,1V dan arus sebesar 900mA. 

Gambar 3.8 Baterai LiPo
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3.3       Bagian Software

Pada subbab ini akan dijelaskan perhitungan matematis kinematika balik dan algoritma dari 

program yang digunakan.

3.3.1 Perhitungan Matematis Kinematika Balik

Untuk memudahkan perhitungan kinematika balik digunakan pendekatan geometri 

segitiga untuk mencari besar sudut pada konfigurasi setiap rantai kinematika. Perhitungan 

akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah perhitungan matematis robot pada 

bidang X-Y dan perhitungan kedua adalah perhitungan matematis robot pada bidang Y-Z. 

Pada robot ini diterapkan 2 batasan untuk mengatur pergerakan robot. Batasan pertama 

adalah akan ditetapkan nilai Z yang selalu sama karena workspace robot berada pada 

sumbu X-Y. Nilai Z didapat dengan mencari selisih nilai End-Effector dan D1 yang didapat 

sebesar 0,5cm. Kedua adalah end-effector akan selalu ditetapkan tegak lurus terhadap 

workspace robot untuk meminimalisir error pada pergerakan robot.

Gambar 3.9Pemodelan Robot Pada Bidang X-Y

Gambar 3.9 merupakan bentuk pemodelan robot pada bidang X-Y. Pada perhitungan 

tahap pertama akan dicari nilai Ɵ1 dimana nilai Ɵ1 merupakan besar sudut perputaran robot 

pada sumbu X dan Y. Untuk mencari nilai Ɵ1dibutuhkan nilai pX dan pY yang berupa 
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masukankoordinat dari user. Dari nilai tersebut dapat dicari R1 yang merupakan resultan 

antara pX dan pY. Berikut rumus yang akan digunakan untuk mencari Ɵ1.

R1=  .....................................................(1)pX2 + pY2

Ɵ1  =   ) .....................................................(2)tan - 1(
pX

pY

Gambar 3.10 Pemodelan Robot Pada Bidang Y-Z

Gambar 3.11 Segitiga End-Effector 
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Pada perhitungan tahap kedua akan dicari nilai dari pergerakan servo di bidang Y-Z 

dimana servo yang akan bergerak dibidang Y-Z adalah servo 2, servo 3 dan servo 4. 

Selanjutnya dapat dilihat dari Gambar 3.10 bahwa untuk mencari Ɵ2 harus diketahui sudut 

SA dan sudut SB. Sudut SA terbentuk dari sudut antara R1 dengan Z yang kemudian dihitung 

dengan rumus aturan tangen segitiga sedangkan untuk SB dapat dicari dengan menggunakan 

aturan cosinus segitiga sembarang dimana SB merupakan salah satu sudut dari segitiga 

sembarang yang dibentuk oleh titik ABC. Selanjutnya Ɵ3dapat dicaridengan menggunakan 

aturan sinus segitiga sembarang ABC. Untuk Ɵ4 dapat dicari dengan mencari sudut-sudut 

pada segitiga yang dibentuk oleh end-effector dan proyeksi frame servo 3 seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3.11.

R2 = .....................................................(3)Z2 + R12

SA=   )....................................................(4)tan - 1(
Z

R1

SB= ......................................(5)cos - 1 ( R22

2 × Frame × R2)
Ɵ2=90-sA-sB.... ...................................................(6)

Ɵ3 =  ..........................................(7)sin - 1 (R2 × sin sB

Frame )
T = 90 + Ɵ2- Ɵ3....................................................(8)

Ɵ4= 90- T...............................................................(9)



20

3.3.2 Bagian Algoritma Sistem

Pada subbab ini akan dijelaskan algoritma yang digunakan beserta flowchart dari 

koding yang ada dan  instruksi pengiriman data yang digunakan.  

3.3.2.1 Flowchart Sistem

Gambar 3.12Flowchart Sistem
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Nilai posisi final diinput ke dalam program dari user yang kemudian akan 

dibandingkan dengan range yang telah ditentukan. Jika kondisi range terpenuhi kemudian 

akan masuk ke perhitungan kinematika balik yang berisi algoritma penghitungan yang 

menghasilkan nilai sudut-sudut yang akan membentuk posisi akhir end-effector.

Setelah melakukan perhitungan, selanjutnya masuk ke konversi nilai hasil 

perhitungan yang berupa nilai sudut akan dikonversi ke nilai offset servo agar servo dapat 

menerima nilai tersebut. Konversi nilai dan pengaturan orientasi servo dilakukan secara 

bersamaan. Langkah selanjutnya adalah mengirimkan nilai offset servo ke servo agar servo 

dapat bergerak sesuai nilai perhitungan algoritma

3.3.2.2  SyncWrite

Perintah ini digunakan untuk mengendalikan beberapa servo dynamixel secara 

bersamaan dengan satu transmisi paket instruksi. Saat perintah ini digunakan, beberapa 

perintah dikirimkan sekaligus, sehingga waktu komunikasi berkurang saat beberapa servo 

dynamixel dikontrol.  Perintah SYNC WRITE dapat digunakan jika ID ditransmisikan 

sebagai Broadcasting ID[9].


